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:נערך וסודר לדפוס ע"י חברי המערכת שיחיו
הת' השליח אליהו בן הינדי נחמה שיחי' שולמאן
הת' השליח מנחם מענדל בן רחמה מלכה שיחי' טאלער

פתח דבר
"לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא".
מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש בפני קהל מחבבי תורה ,רבנן
ותלמידיהון ,תלמידי התמימים ואנ"ש ,קובץ 'הערות תמימים ואנ"ש' היו"ל ע"י
הישיבה גדולה – מלבורן ,ובו הערות ,ביאורים ופלפולים ,בנגלה ,וחסידות ,הלכה
ומנהג ובתורת רבינו.
ידועה ומפורסמת הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בריבוי מקומות ,שתלמידי
התמימים ש"תורתם אומנותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשא לה" ,ויעלו
חידושיהם על הכתב ,ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי תורה ,על מנת לעודד ולחזק
לימוד התורה ופילפולא דאורייתא ,מתוך חיות ותענוג .ובהתאם לכך מוציאים אנו
לאור גליון זה ,על מנת לעורר ולחזק בין כותלי הישיבה ובכל העיר את לימוד התורה
בכלל ,ובפרט כתיבת חידושי תורה.
ובמיוחד בנדו"ד ,הרי בכתיבת חידושי תורה מתקיימים דברי רבינו שאמר
ביחידות הראשונה לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה – מלבורן” :אייננעמען
אוסטרליא דורך לימוד התורה!".
וחביבות נוספת בשנה זו ,יובל שנים להתחלת שליחות זו לאוסטרלי'
בה'תשכ"ז  ,ומה גם שעכשיו נשלח קבוצה הארבעים ,שאז מתקיים הענין ד"קאים
איניש אדעתי' דרבי'" ,ו"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע" במילוי
רצון המשלח בכל הפרטים ,ועד שכל מדינת אוסטרליא נטבל ונתעלה בהארבעים
סאה של מי הדעת הטהור ,ועד שלימותו ותכליתו בקבלת פני משיח צדקנו בפועל
ממש!

*
קובץ זו רואה אור לכבוד חג השבועות ,יום בו ניתנה תורה לישראל .והיות
שההכנה לכל דבר צריך להיות מעין הדבר שמכינים אליו ,יה"ר שקובץ זו יהי'
ההכנה הראוי' לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ,ובפרט שזה גם קשור לענין של
אחות ישראל – חידו"ת שנכתבו ע"י כו"כ מישראל ,ונקבצו יחד בקובץ אחד –

וכמבוא בשיחות כ"ק אדמו"ר שעיקר ההכנה למ"ת היא דוקא ע"י אחדות ישראל,
ובפרט בענינים של תורה וכדומה .ויה"ר שזה גם יהי' הכנה להגילוי דתורה חדשה
מאיתי תצא בביאת משיח צדקנו ,ובעגלא דידן!

*
"פותחין בדבר מלכות" – אי לזאת ,הדפסנו בראש הקובץ חלק משיחת חג
השבועות ה'תשמ"ט ,שמבאר מאמר רב יוסף "אי לאו האי יומא דקא גרים כמה
יוסף איכא בשוקא".

*
בהזדמנות הזאת באנו להודות לכל אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זה לאור ,הן
ברוחניות ,ע"י כתיבת הערות וחידושי תורה ,והן בגשמיות ,ע"י מימון הוצאות
הכספיות וכו' ,תבוא עליהם ברכה .ובקשה על להבא ,שכל מי שיש תחת ידו איזו
הערה בכל תחומי התורה ,יואיל נא בטובו לשלחם אלינו ע"מ לפרסמם בחוברות
הבאים בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.
ואנו תפילה שע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה ,נזכה להגילוי ד"תורה חדשה
מאיתי תצא"” ,לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה" ,ויקויים היעוד ”ומלאה
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,בביאת משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.

המערכת
אור לה' סיון ,ערחה"ש ה'תשע"ז
מלבורן ,אוסטרליא

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא
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הת' השליח שלמה חיים שיחי' קסלמן
שליח בישיבה גדולה
יעתיק המבואר בחסידות בענין נצח והוד וישאל בזה\ יבאר כללות ענין המדות ושנו"ה
הם יועצים כשישנו ניגוד להשפעה מבית ומבחוץ\ אגב אורחי' יבאר ענין התגבורת
שבמדת הגבורה\ יבאר עפ"ז ענין התכללות חסד וגבורה

א .בד''ה וספרתם לכם תשי''א מבאר רבינו ענין התכללות המדות זב"ז ,איך שכל מדה
כלולה מכל הז' .ומביא דוגמאות מהתכללות המדות במדת החסד .ובנוגע למדות נצח והוד
מבאר",דנצח שבחסד היינו שמצד אהבתו להוי' הנה גם כאשר יש מונעים ומעכבים ,ה"ה
מנצח את עצמו לעמוד נגד כל מונע  . .ועוד זאת ,שכאשר יש התנגדות מבחוץ ואין לו כח
כו' ,כי רבים קמים עלי ,הנה מצד אהבתו להוי' הרי הוא לוחם עם המנגדים כו' שזהו"ע הוד
שבחסד".
וכן לקמן שם בביאור ענין התכללות המדות שבנה''ב מביא דוגמא ממדת החסד ,ובנוגע
לנצח והוד מבאר ד"היינו שגם כאשר מאיזו סיבה חסרה אצלו המשיכה לדברים גשמיים ,הרי
הוא מנצח את עצמו לפעול תשוקה כו'  . .ויתרה מזה ,שגם כשישנה התנגדות מבחוץ,
שמביישים ומבזים אותו ,ואומרים ,ראו כיצד יהודי בן אברהם יצחק ויעקב שקוע בענינים
בהמיים ,ועוד יותר בענינים אסורים ,הרי הוא לוחם שזה לא יבלבל את תאוותו ,שזהו"ע הוד
שבחסד".
וצריך להבין :א) מהו החילוק בדיוק בין נצח שבחסד להוד שבחסד ,הרי בשניהם מדובר
בהתגברות על מניעות ועיכובים .ב) נצח והוד הרי הם ענפי המדות ,נצח הוא ענף החסד והוד
הוא ענף הגבורה .והרי מדת הנצח בפשטות הו"ע של מלחמה ,ואיך נובעת היא ממדת החסד
שכל תוכנה הוא א הבה וקירוב .ג) מהי ההדגשה במדות אלו שהם מתבטאים ביחס לאויבים
ומנגדים ,מה שלא מצינו כן בשארי המדות.
וביאור הדבר יובן כד דייקת שפיר בהחילוק שבין האויבים ומנגדים דמדת הנצח והאויבים
ומנגדים דמדת ההוד ,שעפ"ז יבואר שייכות הנצח לחסד דוקא ושאר הדיוקים הנ"ל.
ב .והו א בהקדים פירוש גדר ''מדות'' ,והסברת החילוק האמיתי שבין מדת החסד למדת
הגבורה .דרק אח''כ נוכל להבין גדר "ענפי המדות" ,נצח והוד.
 ענין זו כבר הופיע לפני שנה ,ונשנה עקב ההוספות שבאו כאן.
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דהנה "מדות" הם תנועות הנפש ,או נטיות הנפש .ובכללות ,בתנועת הנפש ישנם שני
קצוות ,דהיינו חסד וגבורה .מצד אחד יש מדת החסד ,והיא תנועה של התפשטות ,תנועה
המתייחסת לזולת ,תנועה של קירוב וכו' .לעומת זאת ישנה מדת הגבורה שהיא להיפך
לגמרי ,בהיותה תנועה של העלאה ,תנועה של סילוק לעצמו ,ושל ריחוק מן הזולת וכו'.
תנועת ההתפשטות והקירוב מתבטאת בהרגש האהבה ,ותנועת ההעלאה והשלילה מתבטאת
בהרגש השלילה (ואפילו לשנאה ,במקריים מסויימים).
ומעתה יבואר תוכנם של המדות נצח והוד :דהנה על מדות אלו מובא בכמה מקומות
בקבלה ובדא''ח (אגה"ק ס' טו וליקוטי תורה ד"ה אלה מסעי ב' אות ג' ועוד) התואר "כליות
יועצות" ,שהם היועצים המסייעים שההשפעה תומשך באופן הראוי.
והנה ,כללות ענין היועץ ,שייך הוא אך ורק במקרה שישנו דבר שאינו ברור ,ויש צורך
למצוא דרכים שונים ותחבולות שונות לבוא אל המטרה .דהרי במקרה שהדבר פשוט מאוד
ובנקל הוא להביאו לפועל ,אין צורך ביועץ.
ולכן בהנמשל ,הצורך במדות דנצח והוד הוא רק במקרה שיש איזה התנגדות על המדה
וא"א להביאו בפועל בדרך ישרה :כשמדובר במקרה שהמשפיע רוצה להשפיע והמקבל הוא
כלי מוכשר להשפעה ,הרי אין צורך ביועצים איך להשפיע ,דהרי הוא יכול להשפיע באופן
ישר .אבל במקרה שהמקבל אינו כלי מוכשר ,אם משום שאינו רוצה לקבל או שהוא לוחם
עם המשפיע ,אזי צריכים יועצים שיטכסו עצות איך שההשפעה תומשך אל המקבל אע"פ
שאינו רוצה לקבל .ודבר זה מתבטא בשני הקוים דחסד וגבורה ,והן הן מדות נצח והוד:
בנוגע למדת החסד ,מדת ההשפעה והתפשטות ,הצורך ביועצים (נצח) הוא בשישנם
אויבים ומנגדים כנ"ל ,שאינם רוצים לקבל ההשפעה ,ולכן אינו יכול להשפיע חסד בישירות
כי המקבל מנגד לזה .והעצה היא לעמוד בתנועה של נצחון .דהיינו להתגבר ולבטש את המנגד
וללחום עמו עד שהוא נתבטל ואינו מנגד עוד .ואז יכולים להשפיע לו.
וכן בנוגע למדת הגבורה ,תנועת ההעלאה וסילוק לעצמו ,דא"א לעמוד בתנועה זו אלא
בשאין מנגדים ,שאין הזולת מבלבל ומפריע לו .אך אם ישנם מנגדים המשתדלים לבלבלו
ולהפריע לו ,אין הסילוק יכולה להיות כדבעי ,ויש צורך בהיועץ (הוד) ,המייעץ (גם) לעמוד
בתנועה של מלחמה ולא להניח להאויבים והמנגדים להפריע לו ,ויעמוד חזק בתנועת
ההעלאה שלו.
ובזה מובן הטעם שבנוגע למדת הנצח וההוד (שבחסד) מודגש ענין האויבים ומנגדים.
ג .ועתה נבוא לבאר החילוק שבין המנגדים והמלחמה בנוגע לנצח (שבחסד) ,והמנגדים
והמלחמה בנוגע להוד (שבחסד) ,שהחילוק בפשטות הוא אם המניעות ועיכובים הם מבפנים
(נצח) ,או שהם מבחוץ (הוד):
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דמדת הנצח הוא ,שאף שאין לו חשק לאהוב את ה' ,הנה מצד אהבתו לה' לוחם בעצמו
להתגבר ע"ז ויתפשט החסד שלו (דהיינו אהבתו לה') .אבל זהו רק כאשר המניעות הם
מבפנים ,כי רק במניעות מבפנים יכול הוא לנצחם .אבל אם המונעים הם מבחוץ ,ואינו יכול
ללחום עמהם ולהתגבר עליהם כי "אין לו כח ורבים קמים עלי" ,הנה אז צריך להלחם באופן
אחר .דאינו לוחם עם המנגדים ,אלא אדרבה ,הוא נלחם עם עצמו שלא יניח להם לבלבלו
וישאר בתנועתו הקודמת (אהבתו לה') .וזהו שמדת ההוד הוא ענף של מדת הגבורה ,שכל
ענינו של הגבורה הוא להעלים ולהעלות עצמו ,ולא להתפעל משום דבר .וזהו הוד שבחסד,
שמצד אהבתו לה' הוא לוחם בעצמו שלא להתבלבל מהאויבים ומנגדים לו וימשיך בעבודתו.
ד .ומענין לענין באותו ענין יובן ג"כ מה שמצינו בכמה מקומות בדא"ח שלכאורה הוא
דבר הדורש ביאור .ולדוגמא בד"ה ויתן לך תשכ"ח ,מבואר שם וז"ל" :ע"פ המבואר בסידור
(עם דא"ח) שער התקיעות ,שההשפעה הנמשכת מהגבורות היא גדולה יותר מההשפעה
הנמשכת מהחסדים .כי חסדים הם בטבע הקרירות ולכן ההשפעה מהם היא בהגבלה ,משא"כ
הגבורות שהם בחמימות ,ההשפעה מהם היא באופן של תגבורת ,ועד לריבוי בלי גבול".
אבל לכאורה אינו מובן כלל :א) איך יכול להיות המשכה ממדת הגבורה בכלל ,הלא כל
ענינו הוא להעלות ,להעלים ,ולא להשפיע .ב) מדוע שההשפעה ממדת בגבורה תהיה בתוקף
יותר מהשפעת החסד שכל ענינו הוא להשפיע.
אבל יש לבאר זה ע"פ מה שנתבאר לעיל בהחילוק בין מדת החסד למדת הגבורה ,דמדת
החסד הוא תנועת ההתפשטות ,דהיינו חלק האדם שנותן מקום למציאות הזולת .ויותר מזה,
כל ענינו משתייך לזולת ,להשפיע לו לאהוב לו וכו' .לעומת זאת מדת הגבורה אינה נותנת
מקום לזולת וכל ענינו הוא "זיך" ,להעלות לעצמו ולהיות עם עצמו ,ולא לצאת "פון זיך".
ונמצא שגבורה מושרשת במקום עמוק יותר באדם מאשר חסד :ההשפעה שמצד החסד
אינה באה ממקום של "ריינע" נפש .הנפש כבר יצא מעצמותו ובא להשפיע לזולת .וזהו הפי'
שהוא בקרירות כי העצמות של הנפש אינו נמצא שם .אך גבורה הוא עצמי ,מקום שהנפש
הוא "פאר זיך" ,ולא ביחס למשהו אחר כלל וכלל .ולכן גבורה אינו משפיע כי זהו נגד כל
תוכנו וענינו.
אבל אם הנפש תכיר ותעריך שהמקבל אינו בגדר זולת ,ואדרבה הוא חלק מהנפש ,ולכן
תנועת ההשפעה אינה מכריחה היציאה ממציאותו והוא עדיין בעצמותו ,אזי אפילו מצד
הגבורה תומשך ההשפעה .ואזי תהיה ההשפעה בריבוי גדול ,כי הוא הרי עדיין קשור עם
עצמותו ,ולא היה צריך "לעזוב" את עצמו להשפיע .וזהו הפי' שהשפעה מצד הגבורות הוא
בחמימות ,דהיינו שהוא השפעה עצמית.
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ה .ובזה יובן ג"כ ענין הדרוש ביאור בלקו"ת תזריע ד"ה אשה כי תזריע .אדה"ז מבאר
מארז"ל אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה .ובכדי לבאר זאת
מקדים לשאול ,דידוע שאשה היא מבחי' גבורה ואיש מבחי' חסד ,ובמילא אינו מובן איך יוכל
להיות התחברות שני השפעות ההפכיות האלו ביצירת הולד .ומבאר ,שכל מדה כלולה משאר
המדות ,ולדוגמא מדת החסד יש בו חסד שבחסד ,גבורה שבחסד ,תפארת שבחסד וכו' .ולכן,
כשהאיש משפיע לאשה ,השפעתו הוא מההתכללות דגבורה בתוך החסד שלו ,גבורה
שבחסד .והאשה ג"כ משפיעה מבחי' החסד הכלול בהגבורות שלה ,דהיינו חסד שבגבורה.
ולכן יכול להיות התהוות הולד והתחברות ההשפעות ,כי באמת אינם הפכיים אלא כלולים זו
מזו.
ובזה מבאר אדה"ז מארז"ל הנ"ל אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת
נקבה .שמכיון שהשפעת האיש הוא גבורה שבחסד ,לכן הולד הנוצר היא מבחי' הגבורה,
דהיינו נקבה .וכיון שהשפעת האישה הוא חסד שבגבורה ,לכן הולד הנוצר הוא זכר.
אבל צ"ל מאי אולמי' האי מהאי? מדוע ההתכללות ,דהיינו גבורה שבחסד ,חזק יותר
מעצם המדה ,חסד ,שלכן מהאיש נוצר נקבה? לכאורה גבורה שבחסד פירושו שזהו עדיין
חסד ,והמדה העיקרי והבולטת הוא חסד ,רק שנכלל בו קצת גבורה .וגם בנוגע לגבורה ,מדוע
אם האשה מזרעת תחילה יולדת זכר? אע"פ שיש התכללות המדות אבל מ"מ מאי אולמי'
האי מהאי? לכאורה אצל האשה העיקר היא הגבורה?
ולפי ביאור הנ"ל בספירות חסד וגבורה יש לבאר גם בעניננו .ובהקדים ,דזה שיש
התכללות בהספירות אינו ענין הסכמי ,אלא דבר הכרחי .כי בכדי שההשפעות של הספירות
יהיו כדבעי ,ושהספירות ישפיעו באופן הראוי ובאופן שהמקבלים יוכלו להכיל ההשפעה,
צריך להיות התכללות .וכשאין התכללות המדות ההשפעות הם בריבוי יותר מדי .ולא רק
שההשפעה אינה למעליותא ,אלא שהוא לגריעותא.
וזהו החילוק בין עולם התהו ועולם התיקון .דהספירות של עולם התהו לא היו
בהתכללות ,ולכן היה שם שבירת הכלים .דהיינו לא רק שהכלים לא היו יכולים לקבל ולקלוט
האור ,אלא שהאור פעל בהם שבירה .והטעם מובנת בפשטות ,כי אם אין התכללות הגבורה
בספירת החסד ,ההשפעה מצד החסד יהיה בלי גבול ואין סופי ,וההשפעה יהיה בריבוי כל כך
שאינו נותן מקום למציאות המקבל .ולכן אע"פ שענין החסד הוא להשפיע לטובת הזולת,
מ"מ אם אין בו התכללות גבורה ,יבוטל מציאות המקבל מרוב ההשפעה .בכדי שיוכל להיות
השפעת החסד ,החסד צריך "להתלבש" בהגבורה ,והגבורה מצמצם ומגביל עליו .וכן הוא
אצל השפעת הגבורה( ,שנתבאר לעיל האפשרות לזאת) ,כיון שמצד עצמה גבורה הוא תנועת
ההעלאה והתעלמות ,אין יהיה השפעה מגבורה .ואף במקרה שהגבורה מסכמת להשפיע,
מ"מ מצד גבורה עצמה לא יבוא ההשפעה לידי פועל ,כי היא אינה בגדר השפעה מכיון שכל
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גדרה הוא סילוק .ולכן צריך להיות התכללות החסד בה ,באופן שמצד החסד שבגבורה ,תבא
ההשפעה אל הפועל.
היוצא מכל זה ,שבכדי שתהיה ההשפעות ראויים ,לא מספיק שיהיה התכללות ,אלא
ההתכללות צ"ל באופן שמה שבולט בעת ההשפעה היא המדה ההפכי ,ורק אז יהיה השפעה
כדבעי .ולכן כשיש השפעה מגבורה מה שבולט ובגילוי הוא מדת החסד שבה .ומה שבולט
בשעת השפעת החסד הוא מדת הגבורה ,לא מידת החסד.
ועתה מובנת היטב ביאור אדה"ז במארז"ל הנ"ל .כי בהשפעה מהאיש ,חסד ,העיקר הוא
התכללות הגבורה שבו ,ובהשפעת האישה ,גבורה ,העיקר הוא ההתכללות חסד שבו.
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תוספת כתובה ככתובה נפק"מ לתובעת
הת' מנחם מענדל שיחי' וויינבערג
שליח בישי"ג
יציע כמה אופנים בהבנת הנפק"מ דתובעת\ יביא ביאור הרמב"ן בשיטת רש"י\ יביא
דברי הרמב"ם ומח' נו"כ בפירשו דבריו\ יביא ב' דברי הרא"ש וביאור המהר"ם שי"ף\
יבאר עפ"ז מח' הנ"ל

א .במכילתין (דף נד ):איתא" :רצה לכתוב לה (תוספת הכתובה) לא קתני ,אלא רצה
להוסיף ,מסייע ליה לרב איבו אמר רבי ינאי דאמר רב איבו אמר רבי ינאי תנאי כתובה
ככתובה ,נפקא מינה  . .לתובעת".
ומצינו בהראשונים כמה אופנים בהבנת הנידון דתובעת .רש"י מפרש" :לתובעת .שאמרו
חכמים התובעת כתובתה בב''ד אין לה מזונות תובעת תוספת נמי אין לה מזונות".
אבל התוס' מקשים עליו מדעת רבנן לקמן (צז ):דעדיין יש לה מזונות עד שתתבע כל
הכתובה ,וא"כ גם הכא אם שתבעה התוספת אבל העיקר עדיין לא תבעה .ולכן מפרשים
שהחידוש הוא שאם האשה תבעה העיקר ושייר התוספת ,עדיין יש לה מזונות עד שתתבע
גם התוספת.
והר"ן 1חולק על תוס' ומפרש שהחידוש כאן הוא שאפילו אם היא תבעה הכתובה סתם
תביעה זו כוללת גם התוספת ,ושוב אין לה מזונות.
וליישב שיטת (הרי"ף דמפרש כפירוש) רש"י כתב הרמב"ן (בספר הזכות) ,שהחידוש כאן
הוא שאפילו אם תבעה התוספת לבד ,כגון שכבר תבעה או גבתה או מכרה העיקר ועכשיו
באה לגבות התוספת ,מיד שתבעה אבדה מזונותיה.
ודרך זה מחודשת היא יותר מדרך הר"ן .דכיון דמדובר בתובעת סתם י"ל דכשם שנכלל
בה התוספת לענין תביעה ,שהרי התוספת נכתבה בתוך הכתובה וכשתובעת כתובתה סתם,
מסתמא גם התוספת בכלל ,כך נכלל בה להפסיד מזונותיה .אבל לפי' הרמב"ן הרי היא כבר
תבעה וגבתה העיקר ושייר התוספת ,ועכשיו היא בא לתבוע התוס' לבד ,הו"א דהתוספת
היא דבר נפרד מהכתובה ואינה כעיקר לענין זה ,קמ"ל.
ולפי פירוש זו נמצא שלשיטת רש"י והרי"ף החידוש בזה שתנאי כתובה ככתובה הוא בג'
ענינים .א'  -שאם תבעה העיקר ושייר התוספת עדיין ניזונת מהיתומים מכח התוספת .ב -
 1כ"ה גם ברא"ש
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שאם תבעה כתובתה סתם איבדה מזונותיה משעת תביעה .ג  -שאפילו כאשר התוספת היא
דבר נפרד מהעיקר (כשכבר פירשה ותבעה רק העיקר) היא חשובה ככתובה ואיבדה מזונותיה
משעת תביעה כעיקר .אבל לשיטת הר"ן החידוש הוא רק לענין א וב הנ"ל .ולפי התוס'
החידוש היא רק בענין הא' הנ"ל.
ב .והנה הרמב"ם (הלכות אישות פי"ח הכ"ח) איתא" :דין תוספת כתובה כדין העקר
לפיכך אלמנה ׁשתבעה אוֹ מכרה או מחלה או משכנה תוספת כתבתה עם העקר אין לה מזונות
ואם תבעה מקצת והניחה מקצת הרי זו כמי ׁשתבעה מקצת העיקר והניחה מקצתו".
וכתב המ"מ " ,ומדברי רבינו נראה שהוא מפרש שכשם שמפסדת מזונותיה בתביעת
העיקר אף על פי שלא גבאתו כך הניזונת מחמת תוספת אם תובעתו בב''ד כאילו גבאתו
ומפסדת מזונות וקמ''ל שלא תאמר דעיקר כתובתה שהיא תנאי בית דין הוא דהויא תביעה
כגבייה אבל תוספת דמדעתה יהיב לה הרי הוא כחוב דעלמא ולא תהא תביעה כגבייה ותזון
עד שעת גוביינא וכך פירש הרמב''ן ז''ל שכך הוא דעת ההלכות ועיקר".
ונראה שהוא מדייק מהא דפסק הרמב"ם שאם תבעה התוספת עם העיקר איבדה
מזונותיה משעת התביעה אף לגבי התוס'.2
אבל הלח"מ חולק ע"ז וכתב "כתב הרב המגיד דמפרש ולתובעת דאמר בגמרא כפירוש
הרמב''ן .ול''נ יותר מפורש בדבריו שהוא מפרש שאם תבעה מנה ומאתים ושיירה תוספת
כיון דתנאי כתובה ככתובה הרי לא תבעה אלא מקצת ויש לה מזונות וזהו שכתב ואם תבעה
מקצת וכו' .ואולי ה''ה כדי להסכימו עם דעת ההלכות כ''כ" ,שנראה יותר קרוב לשיטת
התוס'.3
ובמשנה למלך כתב" :ומ"ש ה"ה שדעת רבינו לפרש ולתובעת דפרק אע"פ כפירוש
הרמב"ן דלא נימא דוקא גבי עיקר מפסדת בתביעתה אבל לא גבי תוספת .בעיני קשה לפרש
פירוש זה בדברי רבינו שהרי סיים ואם תבעה מקצת והניחה מקצת הרי היא כמו שתבעה
מקצת העיקר .ולפירוש הרמב"ן תלמודא לא מיפסא ליה בהא דידע כבר שאוכלת בשביל
 2אבל לכאורה פי' זה הוא יותר קרוב להאופן של הר"ן ,ובפרט שהרמב"ם דן דוקא במקרה שהיא תבעה התוס '
עם העיקר ,ולפי מה שבארנו בהחילוק בין הרמב"ן והר"ן ,זהו ממש כדברי הר"ן.
 3וראה במעשה רוקח כאן ,וז"ל" :והנה ה"המ ז"ל פירש דברי רבינו ע"פ דברי הרמב"ן על הרי"ף ז"לואף דבאמת
אפשר לפרשם כדברי התוס' ז"ל דמדכתב ואם תבעה מקצת וכו' ה"ז כמי שתבעה מקצת העיקר וכו' וכי היכי
דבתביעת מקצת העיקר יש לה מזונות כדמשמע ממ"ש לפיכך אלמנה שתבעה וכו' דמשמע כולה ה"נ בתבעה
מקצת התוספת או שתבעה כל התוספת והניחה העיקר אן בהיפך מ"מ לא חש ה"המ לזה כיון שעכ"פ הדין הוא
אמת וק"ל" .אבל קשה שהרי הרמב"ם בתחילת דבריו כתב שאם תבע התוספת עם העיקר איבדה מזונותיה
משעת תביעה ,ואילו התוס' לא כתבו כן אלא שאם גבתה העיקר עדיין יש לה מזונות בשביל התוספת אבל לא
שלגבי תוספת אמרינן שתביעתה כגבייה .וצ"ע.

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא

10

מקצת התוספת כמו שניזונת בשביל מקצת העיקר ולא בא אלא לומר דמהני תביעה לחוד
ולא נימא דוקא עיקר דכגבוי דמי .ומדברי רבינו ז"ל משמע דכל עצמו לא בא אלא שדין
התוספת כעיקר לענין שאם תבעה מקצת ודו"ק".
ודבריו תמוהין לכאורה ,דמהיכא תיתי לפרש דלפי' הרמב"ן פשיטא ליה לתלמודא
שאוכלת בשביל מקצת התוס' כמו העיקר ,והא בגמ' אמרו שלפי שתנאי כתובה ככתובה
לפיכך יהיה נפק"מ לתובעת ,אבל אם לא היינו למידים זה היינו חושבים שהוא כשאר חובות
דעלמא שאינה אוכלת בשבילם ,ומהו הפשיטות בזה.
ג .ויש לבאר זה ,ובהקדים .הרא"ש חולק על רש"י ומביא שתי פירושים .א -כמו שפירשו
התוס' .ב  -שהיא תבעה כתובתה סתם ואעפ"כ איבדה כתובתה .ובהמהר"ם שי"ף כתב שאין
לפרש הגמ' שתבעה כתובתה סתם שאפילו אי לא הוי תוספת כתובה ככתובה אבדה מזונותיה
אי תבעה סתם ,ואין זה נפק"מ בדין תוספת כעיקר.
ומסיים ואומר ,וז"ל" :מיהו האשר"י מפרש באמת כן ,ואפ"ל דאי לאו דתנאי כתובה
ככתובה ואין תוספת בכלל לישנא דכתובה אף דאין זה שיור מקצת כתובה מ"מ יש לה מזונות
שאינה מסולקת לגמרי מן היורשין להוציא ממונא ומקצת כסף ככל הכסף .ומיהו א"כ לפ"ז
אם היו יורשין או בעלה חייבת לה מעות ממקום אחר בתורת הלואה יהיה לה מזונות
בשבילם".
ולפ"ז יש לבאר החילוק בין שיטת המ"מ והלח"מ בהרמב"ם .שלפי המ"מ הרמב"ן הבין
את הסוגיא בפשטות כמו שביארנו לעיל ,וא"כ החידוש הוא בכל שלשה ענינים .ולפי זה
הרמב"ם הולך כשיטת הרמב"ן בזה ,שהרי הרמב"ם כותב כל אחד משלשה ענינים אלה ,הן
המקרה דהיא תבעה מקצת ושייר מקצת ,והן החידוש שתביעה נחשב כגבייה אפי' לגבי
תוספת.
אבל הלח"מ הבין בדברי הרמב"ן דס"ל שבשתובעת מקצת ושייר מקצת לא איירי כלל
בהגמ' ,וכמו שמבאר המהר"ם שי"ף בדברי הרא"ש .אלא החידוש הוא רק שכתובעת תוספת
לבד דחשוב כאילו גבתה כבר ואיבדה כתובתה .וא"כ שיטה אחרת יש כאן בהרמב"ם
מהרמב"ן .כי הרמב"ם כותב בפירוש דהיות שתנאי כתובה ככתובה לפיכך אם תבעה מקצת
והניחה מקצת עדיין יש לה מזונות ,ואילו לפי הלח"מ (בהרמב"ן) לא זה החידוש בתנאי
כתובה ככתובה.
ובאמת כשמעיין בדברי הרמב"ן נראה כמש"כ הלח"מ ,וז"ל הרמב"ן" :וכן בניזונת
בתביעתה דכשם שהניזונת משום כתובה ותובעת אותה בב"ד אין לה מזונות כך הניזונת
משום תוספת כגון שמכרה עיקר או שנפרעה ממנו ותבעה תוספת אין לה מזונות שלא תאמר
בתביעת עיקר הפסידה מפני שהוא תנאי ב"ד ותביעתה כגבייה שלה אבל בתוספת לא תפסיד
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עד שתגבה קמ"ל ולא חשו לפרש בכאן אלא שדין תביעה נוהג בתוספת נ"מ למר כדאית ליה
ולמר כדאית ליה כך נ"ל" ,שהקמ"ל הוא על התביעה שהוא כגבייה ואילו הדין שכשיש לה
תוספת יש לה מזונות נראה פשוט בעיניו.

e
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חופת נדה לדעת הרמב"ם
השליח הת' מנחם מענדל שיחי' טאלער
שליח בישיבה גדולה
יציע דברי הגמ' והרמב"ם בנוגע לחופת נדה\ יביא ביאור נו"כ דמקורו הוא מאיבעיא
שלא נפשטה\ יביא קושיית הרא"ש והמוהרש"ך\ יביא ביאור הקב"נ על קושיית הרא"ש\
יבאר עפ"ז אופן אפשרי בשיטת הרמב"ם דמקורו הוא מהפשיטותא של הגמ' ולא
מהאיבעיא\ יבאר באו"א דמקורו אינו מהפשיטותא אלא לעיל מיני' בהגמ'\ יתרץ עפ"ז
מקצת הקושייות

א .בריש פרק אע"פ (נו ).איתא "בעי רבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו [לרבי אלעזר בן
עזריה  -רש"י (דס"ל במתניתן דאין האשה גובה תוספת עד שתהי' נשואה ,ובא רבין לברר
מהי סברתו של ראב"ע)] חיבת חופה קונה או חיבת ביאה קונה .ת"ש דתני ר"י שלא כתב לה
אלא על חיבת לילה הראשון אא"ב חיבת חופה קונה וכו ,".ושקל וטרי אם לילה הראשון היא
חופה או ביאה ,ומסיק "חופה נמי לא קשיא כיון דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קמ"ל
דבלילה" .יוצא מזה דלילה הראשון היא חופה ולא ביאה.
ובהמשך לזה מביאה הגמ' עוד איבעיא "בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו את"ל
חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא חזיא לביאה לא או דלמא לא שנא
תיקו" .ע"כ.
וברמב"ם פ"י מהל' אישות ה"ב כתב וז"ל" :ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא
נבעלה והוא שתהיה ראויה לבעילה ,אבל אם היתה נדה אע"פ שנכנסה לחופה ונתיחד עמה
לא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה עדיין".
ומבואר ע"ז בנו"כ 4דמקורו של הרמב"ם לזה שחופת נדה אינו קונה הוא מהגמ' דילן
דלעיל "בעי ר"א נכנסה לחופה ופירסה נדה" .ואף ששם מדובר ביחס לדין תוספת ,ס"ל
להרמב"ם דה"ה דאיבעיא לן לכל דבר ,אם חופת נדה קונה לו ליורשה וליטמא לה אם הוא
כהן .וכיון דמסיק בתיקו ,הדין הוא דהמע"ה ולא קנתה כלום.
ב .והקשה הרא"ש 5על שיטת הרמב"ם "מאי שנא דמיבעיא לרב אשי על חופה דהכא
אמאי לא מיבעיא ליה אמתניתן דאין האשה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה נכנסה
לחופה ופירסה נדה מהו שתאכל בתרומה וכן בכ"מ שנזכרה וכו'" .ומביא שם "ואין לומר
 4כס"מ ומ"מ
 5פרק אע"פ סי' ו'
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דשאני הכא דפירסה נדה אח"כ[ ,והיינו דהא דאיבעיא לי' לר"א הוא דוקא אם פירסה נדה
אחר החופה ,אבל לא איירי כלל בשפירסה נדה כבר ,לכן לא איבעיא לי' לר"א במתני' דאין
האשה אוכלת בתרומה ],מ"מ נהי דראיה אין כאן דחזיא לחופה כשהיא נדה גם להם אין ראיה
דלא חזיא לחופה" ,והיינו דזה ודאי דהדין של הרמב"ם הוא בשפירסה כבר ,ואי ר"א איירי
בפירסה אח"כ א"א להביא מזה ראי' לדבריו.
יוצא לפ"ז דלדעת הרמב"ם האיבעיא היא לכל מילי (לא רק תוספת) ,ודוקא בשפירסה
כבר ,ואהא אסקינן תיקו ,ולכן ס"ל דחופת נדה אינו קונה .אבל אם פירסה אח"כ פשיטא לן
דקנתה אפי' תוספת.
אבל לבד קושיית הרא"ש הנ"ל עוד קשה לכאורה מה שפוסק סתמא דחופת נדה אינה
חופה ,והרי בגמ' עלתה בתיקו .וכמו שהקשה המוהרש"ך 6וז"ל" :כיון דחופה דלא חזיא
לביאה היא בעיא דלא איפשטא אך תפס במושלם שהיא כארוסה ושאין הבעל יורשה ,והול"ל
דהמוציא מחבירו עליו הראיה כדרכו בכל תיקו שבתלמוד ,ואם הבעל מוחזק אין מוציאין
מידו וכן נמי לענין תוספת אם תפסה אין מוציאין מידה ,"7והיינו דלא רק שהלשון לא אתי
שפיר במה שפוסק סתמא אלא דגם הדין אינו אמת ,דהלשון "ה"ה כארוסה" משמע לכל דבר,
ואפילו אם תפסה ממנו מוציאין מידה ,ואילו משום ספיקא אם תפסה התוספת אין מוציאין
מידה ,דעכשיו היא נחשבה כמוחזק.
ג .והנה בקב"נ על הרא"ש (ס"ק ט') הקשה עמ"ש הרא"ש דאי איירי בשפירסה אח"כ אין
להביא ראי' לדבריו ,דלכאורה מפשטותי' דתלמודא דלא קמיבעי לי' בפירסה כבר ,יש להוכיח
כדעת הרמב"ם דחופת נדה לא מהניא ,דאל"ה ליבעי לי' גם בשפירסה כבר ,אלא ודאי משום
דבהכי אינו חופה כלל .ומתרץ דמזה שלא מוזכר ברמב"ם דין דפירסה נדה אח"כ מוכח דלא
ס"ל דהכי איבעיא לן.
[ולכאורה תירוץ זו אינו מתאים לדברי הרא"ש ,דלפי דבריו יוצא שבעצם יש להוכיח
מפשטותי' דהגמ' דחופת נדה אינה קונה ,אלא דאא"ל דהכי ס"ל להרמב"ם משום דלא
אישתמט דין זה בדברי הרמב"ם .ומפשטות דברי הרא"ש נראה דאין להוכיח כלל.
ואולי י"ל דמפשטותי' דתלמודא מוכח רק הא דאם פירסה נדה כבר אין לה תוספת משום
אומדנא דלא הקנה לה תוספת אלא משום ביאה ,ואיבעיא לן אי אמרינן אומדנא לגבי תוספת
גם בשפירסה אח"כ ,אבל לגבי שאר מילי אפשר דקנה אף שהיא נדה].
ויוצא לנו דלפי ההו"א של הרא"ש ע"פ ביאור הקב"נ ,יש עוד אופן בהבנת דברי הרמב"ם,
דהיינו שהאיבעיא של ר"א היא בשפירסה אח"כ ,ודוקא לגבי תוספת ,דאילו לגבי שאר דברים
 6ח"ג סי' כ"ז ,מובא בשעה"מ על הרמב"ם בקונטרס חופת חתנים סעי' ד.
 7לשון השעה"מ.
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ודאי הויא חופה .ומהא דאיבעיא לי' דוקא גבי פירסה אח"כ מוכח דגבי פירסה כבר לא
איבעיא לי' ,והיינו משום דהויא חופה דלא חזיא לביאה דאינה חופה.
והרווחנו לפי ביאור זה דעכשיו נפלו הקושיות דלעיל על שיטת הרמב"ם .דהנה מה
שהקשה הרא"ש דאי בעי לי' לר"א לכל מילי "מאי שנא דמיבעיא לר"א על חופה דהכא" ולא
בשום דוכתא אחריתי אינו קשיא ,דלא איבעיא לר"א גבי חופה דעלמא ,רק גבי תוספת,
ובפירסה אח"כ .ומה שהקשה בשעה"מ במה שפסק סתמא אף דבגמ' עלתה בתיקו ,הרי מה
שעלתה בתיקו היא הדין דתוספת ,ודוקא בשפירסה אח"כ ,ואילו הרמב"ם פסק בסתמא לכל
מילי גבי פירסה כבר.
אך קשה לביאור זו כקושיית הקב"נ "א"כ ה"ל להרמב"ם לבאר דין זה בפירסה נדה אח"כ
דלענין התוספת מ"מ עלתה בתיקו ולא קנתה".
ד .ושוב ראיתי בספר בית אהרן עוד ביאור בשיטת הרמב"ם ,וגם לפי דבריו אתי שפיר
הקושיות דלעיל.
דהנה לעיל בהגמ' מובא "כיון דסתם חופה לביאה קיימא אורח ארעא קמ"ל דבלילה".
ושמעתי בזה ב' פירושים ,דבפשטות כוונת הגמ' הוא דחופה דרכו להיות בלילה .אבל יש
שפקפקו בזה דהרי לא מצינו דכן נהגו לפועל ,אלא דצ"ל דפירושו הוא דכיון דסתם חופא
לביאה קיימא ,ואורח ארעא דביאה בלילה ,גם חופה חופה מיקרי חיבת לילה .אבל בספר
הנ"ל מפורש כפשטי' דהגמ' דאורח ארעא דחופה למהוי בלילה .ושואל ע"ז שם דלכאורה מה
ענין חופה אצל לילה ,אי משום דחופה לביאה קיימא ,הרי גם אם הוא ביום הא קיימא לביאה
דאותו לילה .ומוכיח מכאן דחופה שאינה ראויה לביאה לא מהני כשיטת הרמב"ם ,וגם דלענין
חופה דקיימא לביאה מחוסר זמן הוי כמחוסר מעשה .זאת ועוד ,דבאמת גם ביממא חזיא
לביאה בבית אפל ,אלא דלאו אורח ארעא היא ,ואיך אפשר לקרותו לא חזיא לביאה ,אלא
דמוכרחים לומר דגם בלא חזיא לביאה מצד מנהג נחשב כלא חזיא כלל ,ולא קנתה החופה.
ובקטע שלאחריו מצטט האיבעיא דר"א ומביא ע"ז דברי הרא"ש הנ"ל שמקשה ע"ד
הרמב"ם הקושיא הנ"ל ,ומבאר שם או"א בהבנת שיטת הרמב"ם ,דלפ"ז יתורץ קושיית
הרא"ש ,וז"ל" :ולענ"ד נראה שגם הרמב"ם יפרש דהבעיא מיירי בפירסה נדה אח"כ ובשעת
החופה טהורה היתה ולכן בכ"מ פשיטא דחופה כזאת הוי חופה לכל מיליורק לענין קניית
התוס' כיון דהוי משום אומדנא מיבעי לי'  . .ואפ"ה הוכיח הרמב"ם מזה את דינו דחופת נדה
אינו קונה ,דלא מפשטות הבעיא הוי הוכחתו ,אלא ההוכחה הוא  . .וכבר הארכתי בדבור
דלעיל  . .ע"ש שהארכתי בזה".
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ונמצא דגם לפי ביאור זה יתורץ קושיית הרא"ש הנ"ל דהרי קושיא זו היא דוקא בשפירסה
נדה אח"כ ,ואין מקום לשאלה זו בשום דוכתא אחריתי .וכן יתורץ לפ"ז קושיית המוהרש"ך,
דהא לאו מפשטות האיבעיא הוי הוכחתו אלא מהא דחופה בלילה כנ"ל.
אלא דעדיין נשאר הקושיא הנ"ל של הקב"נ "א"כ ה"ל להרמב"ם לבאר דין זה בפירסה
נדה אח"כ דלענין התוספת מ"מ עלתה בתיקו ולא קנתה" .וצ"ב.

e
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הערות קצרות בפלוגתות דפומבדיתא ובני מתא
מחסיא
השליח הת' יוסף יצחק שיחי' ליפסקער
שליח בישיבה גדולה
יבאר החילוק אי גרסינן איתמר או דאיתמר\ יישב עפ"ז קושיית המפרשים בהא דפסק
השו"ע דרק י"א שהתוספת בכלל כתובת בנין דכרין\ יעתיק קושיית האבנ"מ למ"ד יסבון
תנן וטרפא ממשעבדי הא חיוב כתובת בנ"ד חל לאחר מיתה\ ייסד ע"פ דברי המהרי"ט
אלגזי דבזה גופא פליגי מ"ד יסבון או ירתון אימת חל חיוב כתובת בנ"ד

"איתמר כתובת בנין דכרין ,פומבדיתא אמרי לא טרפא ממשעבדי ,ירתון תנן (אינון ירתון
כסף כתובתיך ,וירושה לא טרפא לקוחות) .בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי ,יסבון
תנן (לשון ב''ח) .והלכתא לא טרפא ממשעבדי ,ירתון תנן" (כתובות נה ,א ובפירש"י).
וכתב רש"י" :איתמר גרס ולא גרס דאיתמר" .וכוונתו ,דלעיל מיניה מייתי מילתא דרב
ינאי דתנאי כתובה ככתובה ,ונפק"מ לי"ד דברים ,והאחרונה היא "לכתובת בנין דכרין" .ואי
גרסינן דאיתמר ,פי' דמפרשינן הנפק"מ דכתובת בנ"ד ,שהוא לענין לטרוף ממשעבדי .ועד
השתא מיירי לענין תוספת וכאן איירי בשאר תנאי כתובה .ולקושטא דדינא ,כתובת בני דכרין
לא גבי תוספת .אך לרש"י גרסינן איתמר ,שהוא מימרא חדתא בדין כתובת בנ"ד ,אבל
הנפק"מ דלעיל הוא ג"כ לענין תוספת ,דהבנים גובים כתובת אמם כולה עיקר ותוספת.
ולהעיר ,דבזה מיושב קושיא עצומה במה שפסק המחבר (אהע"ז קיא:א) "מתנאי הכתובה
שיהיו בנים הזכרים יורשים כתובת אמן ונדוניתה שהכניסה בתורת נכסי צאן ברזל .וי"א אף
התוספת בכלל" .דלפום ריהטא קשה טובא (וכן הקשו כל נו"כ השו"ע עיי"ש) ,הלא תלמוד
ערוך הוא שכתובת בנין דכרין גובה תוספת .ולהנ"ל אתי שפיר ,דיש מקום לבאר הסוגיא
להגירסא "דאיתמר" ,שלפיו אין תוספת בכלל כתובת בנין דכרין ,ורק לגירסת רש"י "איתמר"
יוצא שלכו"ע הוי תוספת בכלל כתובת בנ"ד ,וזהו שכתב המחבר "וי"א אף התוספת בכלל".
ב .והנה עיקר הך דינא דטירוף ממשועבדים ,מיירי בפשטות בנכסים שמכר האב לפני
מותו .ועפ"ז הקשה האבני מילואים (סי' צג סקכ"ז)" :נהי דיסבון תנן ,הא תנאי כתובה של
בנותיו ואלמנתו ובנין דכרין כולן זמן חיובן בשעת מיתה (עיי"ש לפנ"ז מה שהוכיח כן מכמה
ראשונים [לדין מזון האשה והבנות ,ובפשטות ה"ה לכתובת בנין דכרין]) ,והיכא טרפא
ממשעבדי ששיעבוד קודם זמן חיובן .ואין לומר דמיירי התם משעבדי ששיעבדו האחין,
דא"כ אפי' למ"ד ירתון תנן ,אמאי לא יוציאו כתובת ב"ד ממה שמכרו האחין אחר מיתת
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אביהם ,דנכסי דידהו הויין והאיך האחין רשאין למכור דבר שאינו שלהם ,ואילו מכר יורש
אחד חלק ירושת אחיו ודאי דלא הוי מכירה כלל ,דדבר שאינו שלו מכר".
דהיינו ,שמאחר וידוע לנו אשר החיוב דכתובת בנין דכרין חל רק לאחר מיתה ,קשה ממ"נ:
דאם מדובר במשעבדי דאב ,מאי טעמייהו דבני מתא מחסיא .ואי במשעבדי דאחי ,מאי
טעמייהו דפומבדיתא .והניח בצ"ע.
והנראה בזה דלעולם במשעבדי דאב עסקינן ,ובזה גופא פליגי פומבדיתא ובני מתא
מחסיא ,מאימת חל החיוב דכתובת בנין דכרין :פומבדיתא סברי דהוא חל לאחר מיתת האב,
ובמילא לא טרפא מאותם נכסים .ובני מתא מחסיא סברי דהחיוב חל כבר בנישואין ,ויוכלו
לטרוף מאותם נכסים .ויסוד מחלוקתם הוא בנוסח המשנה ,היינו בנוסח שהבעל כותב
לאשתו להתחייב בכתובת בנין דכרין :אי ירתון תנן ,הוי הפי' שמלכתחילה התחייב הבעל רק
להוריש לבניו כתובת אמם ,שהוא רק לאחר מיתה .אמנם אי יסבון תנן ,הוי הפי' שהבעל
מתחייב מעתה לתת הכתובה ,רק שזמן הפרעון יהיה לאחר מיתתו [ומה שהוכיח האבנ"מ
מהראשונים דחל לאחר מיתה ,היינו אליבא דהלכתא דירתון תנן].
וניחא לפי"ז מה שדוקא בהך פלוגתא נתנו בני הישיבות טעם לדבריהם (ירתון תנן ,יסבון
תנן) ,מה שלא עשו כן בשאר הפלוגתות שהובאו בהמשך הגמ' [וגם ב"הילכתא" נשנה הטעם
שוב" :והלכתא לא טרפא ממשעבדי ,ירתון תנן"] :דבאמת אין זה סוף הטעם למחלוקתם ,כי
יסוד הדבר הוא אימת חל החיוב דכתובת בנין דכרין ,ומזה מסתעפים שני פרטים :שוני נוסח
ההתחייבות ,ומינה כח הכתובה לטרוף ממשועבדים.
שו"ר מפורש כדברינו במהרי"ט אלגזי (על הלכות בכורות להרמב"ן נט ,א [ע' רכט
במהדו"ח] ד"ה ועוד אפשר) :ובהקדים ,דבבכורות (מח ,א-ב) נחלקו ר"מ ור"י במי שלא
ביכרה אשתו וילדה ב' זכרים וישנו ספק איזהו הבכור ,ואח"כ מת האב ,שר"מ אומר אם נתנו
עד שלא חלקו ,נתנו ,ואם לאו פטורין ,ור"י אומר נתחייבו נכסים .וביאר רבא טעם המחלוקת,
דלר"מ אחר שחלקו הו"ל לקוחות ומולה ע"פ אינו גובה מלקוחות ,אולם לר"י גם לאחר
שחלקו הו"ל יורשין שמ לוה ע"פ גובה מהם .ושם (ע"ב) נחלקו שוב במי שיש לו ב' נשים
אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה וילדו ב' זכרים ואח"כ מת האב .ובביאור מאי דאיכפל תנא
בהא ,ביאר המהרי"ט דמתני' הב' הוא כשמתו הנשים ואח"כ מת הוא ,שבניו נוטלים כתובת
אמם ,והוה קס"ד דכאן יודה ר"י דלא נתחייבו בה' סלעים .והטעם" :דהיינו דוקא היכא דחלקו
בתורת ירושה ,אבל בחלקו בתורת כתובת אמם ,כיון שכל אחד ואחד לא ירשו מאביהם אלא
גבו חוב כתובת אמם ,הוה אמינא דהם קודמין בחוב כתובת אמם לחוב פדיון הבכור ,כיון
דכתובת אמם נתחייב קודם לידת הבכור ,דהוה אמינא דיסבון תנן .וקמ"ל מתני' דאפי' בכה"ג
חוב ה' סלעים קודם ,דהאמת הוא דירתון תנן  . .ולשון ירושה אינו אלא לאחר מיתה ומש"ה
לא טרפא ממשעבדי דלא חלה אלא לאחר מיתה".
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חזינן מיהת ,דיסוד החילוק אי יסבון תנן או ירתון תנן ,הוא זמן חלות החיוב דכתובת בנין
דכרין וכנ"ל.
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בענין קדימת פגם לשבועה
השליח הת' שלום דובער שיחי' שריף
שליח בישי"ג
יביא דברי הגמ׳ ופירש״י בענין תוספת כתובה ככתובה דמי\ ישאל על סדר הנפק״מ
הנמנין בגמ׳\ יבאר ע״פ ביאור כ״ק אדמו"ר בסדר הענינים שמתחרט הקב״ה עליהם\ יביא
עוד ביאור בדא״פ

במס׳ כתובות (נד - :נה ).נמנו בגמ׳ הרבה נפק״מ מזה דאמרינן ״תוספת כתובה ככתובה
דמי״ .דהיינו שאם רצה הבעל להוסיף מדעתו בכתובת אשתו על מה שחייבו אותו חכמים,
יש לתוספת מתנה זו אותו הדין של הכתובה עצמה .בין הנפק״מ נמנו ״פגם״ ו״שבועה״.
שבועה ,היינו שבכל מקרה שצריך לישבע על העיקר ,כמו״כ צריך על התוספת .ופגם ,שכמו
שאם פגמה העיקר צריכה לישבע על השאר ,כמו״כ אם פגמה אפי׳ התוספת לבד צריכה
לישבע גם על העיקר ,וכאילו הכל סכום אחד (רש״י ע״פ המאירי).
והקשה רש״י (ד״ה ולשבועה) ,דלכאורה ,הדין שצריך לישבע על פגם התוספת כבר נכלל
בדין ״שבועה״ ,שבכל מקרה שצריך שבועה על העיקר כמו״כ על התוספת .ולמה מפרט פגם
מאחר שכבר כתב ״שבועה״ .ותירץ שאם יודעים רק מ״שבועה״ ,הו״א שאם פגמה התוספת
נשבעת רק עליו (שאינו כמתנה בעלמא) ,אבל אינה צריכה לישבע גם אעיקר .אבל עכשיו
שנמנה גם ״פגם״ ,שמעינן דאם פגמה רק התוספת ,מ״מ נחשב כאילו פגמה הכל ,ונשבעת
גם על עיקר הכתובה.
ולפי זה ,שכל החידוש ד״פגם״ יודעים רק אחר שנמנה ״שבועה״ ,צריך ביאור בסדר הגמ׳
למה נמנה פגם לפני שבועה?
ואולי י״ל ,ע״פ מש״כ בלקו״ש חכ״ד (עמ׳  761ואילך) שיש חילוק בין התל׳ בבלי
לירושלמי במנין הדברים שהקב״ה מתחרט עליהן שבראם .בבבלי (סוכה נב ,ב) כתוב ארבעה
דברים :גלות ,כשדים ,ישמעאלים ,ויצר הרע .ובירושלמי (תענית פ״ג סה״ד) לא נמנה
״גלות״ .ומבאר (בעמ׳  ) 761טעם השינוי ,שלפי הירושלמי גלות הוא רק תוצאה ומסובב
מהיצר הרע הגורם לישראל לחטוא ,ונכלל כבר ב״יצר הרע״ .אבל הבבלי סובר ש״יצר הרע״
הוא סיבה לעונש בכלל ,אבל מה שהעונש הוא גלות דוקה ,על זה מתחרט הקב״ה ,שביכלתו
להעניש באופן אחר.
ולפי״ז מתרץ (בעמ׳  )711מה שהבבלי מקדים גלות לפני יצר הרע  -אע״פ שבפועל
הגלות בא רק לאחר פעולת היצה״ר  -מפני שבזה מדגיש הבבלי שהחרטה אינו (רק) על זה
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שגלות הוא העונש בפועל על החטאים (שבאו בסיבת היצה״ר) ,אלא על בריאת הגלות כעונש
בכלל.
ועפ״ז י״ל עד״ז גם בענינינו .שמה שהגמ׳ מביא פוגמת לפני שבועה  -אע״פ שהוא בכלל
עניני שבועה  -הוא להדגיש שיש בפוגמת חידוש וענין אחר לגמרי .שלא רק שחייבת שבועה
גם על התוספת עם פגמה לעיקר או להתוספת גופא ,אלא עוד יותר ,שבפגימת התוספת
חייבת שבועה על כל הכתובה והכל אחד.
ועוד י״ל ,שלצחצוח הלשון נמנה פוגמת עם ״מוכרת ומוחלת ,למורדת ,ולפוגמת,
לתובעת ,וכו׳ .ולאח״ז ,״לשבח ,לשבועה ,ולשביעית״ .וכדרך הגמ׳ בכמה מקומות.
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כמה אירועים בחמץ שעבר עליו הפסח
הרב שבתי אשר טיאר
א' משנ"ש ומח"ס קונטרס ריבית ועיסקא בדרך קצרה
מעשה באחד שאכל שעבר עליו הפסח ואם צריך תיקון וכפרה\ עוד מעשה בגוי שתבע
החמץ שנמכר לו והדיון בזה\ מעשה ג׳ באחד שקיבל בקבוק יי״ש מאורח בפסח

א .נשאלתי ,מי שמצא לאחר הפסח אחד מהעשרה 1פתיתי חמץ שחשב לבערו בסוף
שעה ה׳ ,ובתחילה פסק לו הרב שכיון שמכר חמצו וגם ביטל כל חמצו קודם זמן איסורו,
מותר לו לאכלו אה״פ ,ואכלו .ואח״כ נזכר לרב מ״ש אדה״ז בשו״ע שלו סי׳ תמח סעיף כט
שאין ביטול והפקר מועיל כלום להתיר החמץ שעבר עליו הפסח ,ואפילו אם היה שוגג,
ושמסתבר לומר ,ע״פ מ״ש אדה״ז בסימן תלד סעיף יד ,שהחמץ שהניח לבער בסוף הזמן לא
הי׳ בכלל המכירה ,ובפרט ע״פ מ״ש אדה״ז בריש סדר מכירת חמץ שגם ביטול חמץ אינו
מועיל לחמץ זה ,ואם המכירה אינה כדת עובר עליו (וזה לכאורה דלא כמ״ש ב״משנה
ר אשונה״ סי׳ תמח סעיף ח שגילוי דעת בלבד ,שהוא מגלה דעתו קודם שהגיע זמן הביעור,
שאין רצונו כלל שיהי׳ החמץ שלו די בזה) ,ועד״ז בפס״ד צ״צ כט,א שאין כאן גילוי דעת
שמפקירו ,אלא שמוכרו והמכירה אינה כלום .והלה שואל עכשיו האם הוא צריך להשיג כפרה
על זה ששגג ואכל החמץ אחר הפסח ,ובפרט שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא
מדרבנן.
הנה ע״פ מ״ש בשו״ע אדה״ז סימן שיח סעיף ב' 2רב שטעה דינו כשוגג וכאן מדובר
באיסור דרבנן לחוד (שהרי חמץ שעבר עליו הפסח הוא אסור בהנאה לפי שקנסוהו חכמים
ואסרוהו על כל אדם ,כמבואר בריש סי׳ תמח) ולפי דברי נתיבות המשפט (חו״מ סי׳ רלד
סק״ג) אינו צריך כפרה ,כיון שלדעתו השוגג באיסור דרבנן לא עבר על שום איסור.3
אולם בשו״ת יבי״א ח״א חיו״ד סימן יד אות ח ואילך הביא סיעה גדולה מפוסקים שחלקו
על הנתיבות בזה .ולענ״ד כ״מ ברמב״ם פ״א מהלכות ברכות הי״ט שכתב שאינו מברך על
 1ראה בשו״ע אדה״ז סימן תלב שהמנהג הוא להניח פתיתי חמץ בכמה מקומות קודם הבדיקה .ובסידור כתב
שע״פ הקבלה יש להניח עשרה פתיתין.
 2ע״פ תשובת הרד״ך בית כב חדר ה ומג״א סק״ג).
 3ולהעיר משיחת כ"ק אדמו"ר באחש"פ תשל"ו שמסביר את שיטת ה"נתיבות "שמכיון שהאיסור דרבנן הוא
משום גזירה כדי שלא יכשל באיסור דאורייתא ,וא"כ זה שייך רק כשהוא מזיד ,שהרי כשהוא שוגג לא שייך
לומר שמכיון שאכל בשוגג איסור דרבנן הוא יאכל גם איסור דאורייתא .ומסביר דהנתיבות ס"ל דאיסור דרבנן
הוא רק איסור גברא ,דאם הי' איסור חפצא אזי אפי' בשוגג הי' נחשב לעבירה וצריך כפרה כיון שאכל דבר האסור.
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אכילת דבר איסור בשוגג ,דמוכח מזה שאי אפשר לומר שכאילו הוא אכל מאכל כשר .ובאג״ק
ח״י עמ׳ רעט הביא רבינו בקשר לנתיבות הנ״ל :״...ראה שו"ת עין יצחק חאהע"ז ספ"ז ,אתוון
דאורייתא כלל יו"ד ובבית האוצר לו כלל קכב כמה ראיות לסתור .ומובן בפשיטות דברי רבנו
הזקן בתניא רפ"ח.״
ולכן טוב לברר אצל הרב שלו איך להשיג כפרה על זה (תענית ,צדקה ,זהירות נוספת או
הידור נוסף וכדומה ,כפי תכונת השואל ומהלך נפשו).
ב .עוד מעשה שנתפרסם השתא לאחר הפסח בענין מכירת חמץ ,ומעשה שהיה כך היה:
בעיצומו של חג ראשון של פסח בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין ,הגוי שקנה את החמץ
של עשרות משפחות הגיע ובקש את החמץ ,ובני המשפה נבהלו והזעיקו את עסקני הקהילה.
[התברר שהגוי שהיה קונה באופן קבוע את החמץ בעיר ,לא היה יכול לקנות בשנה זו
מסיבות רפואיות ,ושלח את חברו לקנות את החמץ במקומו .העסקנים הסבירו לגוי (החדש)
את נושא מכירת החמץ ,ויתכן שהגוי לא הבין את הענין ,או שבחר שלא להבין].
הוא אמר כי בחר משפחה מהרשימה שקיבל לפני החג ,ובא לדרוש את החמץ שקנה ,הוא
ביקש לדעת אם עליו להביא רכב פרטי או שיזדקק למשאית בכדי לקחת את החמץ.
העסקנים הפחידו אותו ואמרו לו כי מדובר ב"נושא של רבנים קדושים ,ולא כדאי לו
להסתבך" ,הם הזהירו אותו כי הוא "עלול להיענש מן השמים" .הגוי שהתעקש לשוחח עם
הרב שמכר לו את החמץ ,הופגש עם הרב ששכנע אותו לשוב בחול המועד .כששב הגוי בחול
המועד ,הסביר לו הרב את פרטי מכירת החמץ והגוי התרצה .עד כאן המעשה.
הנה דין זה מבואר בשו״ע אדה״ז סימן תמח סעיף יד ,4שהבעלים עברו עליו משום ב״י
וב״י מכאן ואילך עכ״פ ,5וא״כ פשוט שאחרי פסח כל החמץ הוא אסור מדרבנן ,וצריך לזרוק
אותו לאיבוד אפי׳ אם יש הפסד מרובה בדבר .ולית דין צריך בושש.
ג .ועוד בא שלישיה :מעשה אברך אחד קיבל בפסח בקבוק של יין שרף יקר מאד שלא
לבייש האורח שהוא רק מתחיל במצוות ,ורץ מהר לחצירו והשליך הבקבוק תחת אחד
מהאילנות .השואל טוען שהאורח מכר חמצו לפני הפסח ע״י הרב מד״א ,וא״כ אולי לא נאסר
היי״ש.
גם בזה הדין ברור לענ״ד ,שהיין שרף אסור בהנאה לאה״פ ,דעי״ז שהאורח לקח היין שרף
לתת אותו להאברך ,קנאו לאונסין ולכן הוא אסור מדרבנן וצריך לשפוך אותו לאיבוד.

 4ע״פ המבואר בסימן תמ סעיף ט.
 5דיותר מסתבר לומר שלא נתבטלה המכירה למפרע כמבואר באג״ק חלק יט עמוד רמו.
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