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 ה”ב

 פתח דבר

איש  –שבו יצא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א   -שמונים שנה   –לכבוד יום הבהיר כ"ח סיון 
מן המיצר עמק הבכא האירופי והגיעו צלחה לארצות הברית. הננו מגישים לפני קהל  –וביתו 

, מפרי 2גליון האחת עשרה 1”כמים לים מכסים“וביאורים קובץ הערות ’, ש והתמימים שי”אנ
, פאקאנאסעטם של תלמידי התמימים דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש שבהרי ה

 פענסעלוועניא. 

ש ”ק אד”כ ידוע גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידושי תורה בכלל, ומפורסם הוראות
 ובספרים המיוחדים לזה. בקובצים לכתוב חדושי תורה ולהדפיסם 3כ הזדמנויות”מ בכו”מה

שההוראה למעשה בפועל שהזמן גרמא היא בהכנה )מעין ": 4א”תנש’פ נשא ה”בש’ וכלשונו הק
התחדשות  –ובפשטות ”. תורה חדשה מאתי תצא“ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד 

וגע לעצמו, והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמתחדשים חידושים בתורה, הן בנ
כל איש ישראל יכול לגלות ", כידוע ש"5העמידו תלמידים הרבה“והן בנוגע לפעולה על הזולת, 

תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש 
התחדשות והוספה בלימוד והפצת פנימיות התורה   -כולל ובמיוחד  ,"6נשמתו ומחוייב בדבר

(, "חיים זכו’ טועמי"מתורתו של משיח )’ טעימה’לתה בתורת החסידות, מעין ודוגמא ושנתג
 ."ז מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא”שלכן עי

שיחת כ"ח סיון  ",פותחין בדבר מלכות"מ, ”ש מה”ק אד”בראש הקובץ הבאנו, כהוראת כ
 ה'תנש"א המבארת מהותו של היום.

* * * 

בה אנו מעניקים להנהלת ישבתינו הק', הרה"ת ר' מנחם מענדל סילמאן הערכה והוקרה ר
שליט"א, הרה"ת ר' שמרי' מטוסוב שליט"א, הרה"ת ר' שמואל ניומאן שליט"א, הרה"ת ר' 
מנחם מענדל גורעוויטש שליט"א, הרה"ת ר' מנחם מענדל יחיאל אייזנמאן שליט"א, הרה"ת ר' 

_______________ 
 ומה"מ.  הלכות מלכים ומלחמותיהם יא,ט, וראה סוף משנה תורה להרמב"ם’ ישעי1 
 ראה שיחות חודש שבט תשנ"ב2 
 תנש"א. לך לך ה'תשנ"ב. ועוד.’דחה"ש ה’ ראה שיחות ש"פ במדבר, ערחה"ש, ויום ב 3
 .197סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'  4
 אבות פ"א מ"א. 5
 .אגה"ק סי' כו. וראה הל' תלמוד תורה לאדה"ז פ"ב ה"ב תניא 6
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הרה"ת ר' שמואל חיים הלוי סגל שליט"א,  שי' בוטמאן,הרה"ת שניאור זלמן דוד קונין שליט"א, 
ולמנהל הכללי הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן הענדל  הרה"ת אברהם אבשלום רום שליט"א,

שליט"א,  המסורים להתלמידים בכל ליבם ונפשם, לעזור להם בכל פרטי עניניהם ולכל צרכיהם 
רב  שנתנו מזמנם והשקיעו מרץ’ ם שיתלמידי התמימיתודתינו נתונה לכל בגשמיות וברוחניות. 

 .משכורתם שלימה להם מן השמים בכל עניניהם’ ל קובץ זה, ויהי”בהו

וגם תודתינו נתונה להרה"ח הרה"ת ר' זאב מאיר שי' קדנר שבזכותו י"ל קובץ זו )בתוככי 
 לי ואנוהו" ברוב הדר ופאר וזכות הרבים תלוי בו.-רבים( באופן ד"זה א

ומבקשים מכל  ,7”יבין שגיאות מי“ז ”נו על החומר וכמה פעמים, עכיש לציין שאף שעבר
 .נ בקובץ הבא”מ להדפיס אותם בל”ע להמערכת’ הקוראים לשלוח הערותם ותגובותם וכו

י החידוש ”ונחתום בתקוה ובבטחון שבזכות ההתעסקות וההוספה בלימוד התורה ובפרט ע
ולא יכנף עוד "" וקיום היעוד 8קראתי ויענני ל"אל ה' בצרתה לי "יום הגדול"בה, נזכה עוד לפני 

, בהגלות מלכנו משיחנו לעין 10"תורה חדשה מאתי תצא" –, וישמיענו נוראות מתורתו 9"מוריך
כל, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש, "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

  ".11מכסים

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 כת "כמים לים מכסים"מער

 

_______________ 
 תהלים יט,יב. 7
 פרק תהלים המתאים לשנותיו של כ"ק אד"ש מה"מ. –תהלים קכ, א  8
 ל,כ.’ ישעי 9

 נא,ד.’ ישעי 10
 ישעי' יא,ט. 11
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 חיישינן לשמא יבנה
 מנחם מענדל הכהן בראנשטייןהת' 

 : 1איתא בגמ' תענית

תנו רבנן: מפני מה אמרו אנשי משמר מותרין לשתות וכו' מכאן אמרו, כל כהן שמכיר 
וידע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין כל אותו משמרתו ומשמרת בית אב שלו 

היום. במכיר משמרתו ואין מכיר משמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין שם 
אסור לשתות יין כל אותה שבת. אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע שתי 

ור לשתות יין אבותיו קבועין שם אסור לשתות כל השנה. רבי אומר: אומר אני, אס
לעולם, אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו. אמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא? 

 כרבי.

 מפרש רש"י: 

כהן בזמן הזה המכיר משמרתו )הידוע מאיזה משמרת הוא( וכו' ויודע שבתי אבותיו 
קבועין שיודע ודאי שבית אב שלו עובד במקדש וכו' ויודע שראוי בית אב שלו לעבוד 

תות יין וכו' דאם אינו יודע שבתי אבותיו קבועין לעבוד, מותר הוא לשתות יין אסור לש
כל השנה, ולא חיישינן שמא יבנה וכו' רבי אומר אומר אני כהן אסור כו' כלומר אי 
חיישינן לשמא יבנה, יהא אסור לעולם אפילו המכיר וכו' אבל מה אעשה שתקנתן 

לה זו תקנתן לשתות יין בהדיא, ולשמא קלקלתן דהוי כמה שנים דלא חזרה בירה וקלק
 יבנה לא חיישינן.

ביאור הענין: שיטת רש"י הוא שיש מחלוקת ת"ק ורבי. ת"ק אומר שכהן בזמן הזה אם הוא 
יודע משמרתו וכו' אסור לשתות יין בזמן שהוא יודע שזה זמנו לעבוד )במכיר כל הפרטים(, או 

אב שלו; או ביודע שבתי אבותיו קבועין בזמן שהוא מסופק )במכיר משמרתו, אבל לא בית 
לעבוד, אבל אינו יודע זמנם כלל(, דחיישינן שמא יבנה בית המקדש )אמן כן יהי רצון(, אבל אם 
בכלל אינו יודע אם בבית אב שלו נקבע לעבוד במקדש )שזה נקרה שיש בית אב שלא נקבע 

 -ות יין. ורבי אומר לא! כהן לעבודה(, לא חיישינן שמא יבנה )שאכן יהיה אכי"ר(, ומותר לשת
היה מן הראוי לאסור עליו לשתות יין, אבל מה אעשה שתקנתו  -אפילו אינו מכיר ואינו יודע 

_______________ 
 דף יז,א. 1
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, זוהי תקנתו לשתות יין אפילו כהן המכיר דלא חיישינן בירהקלקלתו, דהוי כמה שנים דלא חזרה 
 שמא יבנה.

לא שאם אינו יודע אם הוקבעו משמע דשיטת רש"י הוא: דלפי ת"ק חיישינן שמא יבנה, א
בית אב שלו יש בכלל ספק אם ראוי הוא לעבוד, ובמילא אין חיישינן לשמא יבנה, מכיון דאינו 
ראוי לעבוד לא הוטל האחריות לחשוש משמא יבנה. ולפי רבי מן הראוי לחשוש לשמא יבנה, 

 אבל כיון דלא חזרה בירה שוב לא חיישינן. וההלכה כרבי.

 לפרש רש"י חוץ מתרגום דבריו: ויש עוד אופנים

א( המהרש"א הקשה על דבריו ז"ל, דלכאורה הרי זה דוחק דבפשתות המחלוקת הוא רק על 
אינו מכיר ולא גם על מכיר? ועפ"ז תקנתו קלקלתו פירושו הוא; לפי שיש לו קלקלה זו, דאינו 

אחריות לחשוש אם הוא כהן, ובמילא לא הוטל עליו ה בכלל יש חששיודע אם יש לו בית אב, 
 שמא יבנה.

ב( הרש"ש מנסה לתרץ קושיית המהרש"א ונותן ביאור שלישי בשיטת רש"י. והוא שלפי 
רש"י כל הברייתא רבי היא וסיפא הוא בשאינו מכיר )דהיינו הוא מפרש הגמ' לפי המהרש"א 

 .באופן דאינו צריך לדחוק בדברי רש"י, ומשנה רק פרט א' שאין זה מחלוקת אלא כולה רבי(

ויש דיעה חולקת על רש"י והוא דעת ר' חננאל, שפי' 'תקנתו קלקלתו' הוא שתקנתו לשתות 
יין הוא קלקלה זו דאינו יודע מתי בתי אבותיו קבועין, ואם היה נכנס לביהמ"ק לעבודה לא היו 
נותנין לו לעבוד לפי שאינו יודע. ולכן לפי שאינו ראוי לעבוד יכול לשתות יין ואינו מביא כלל 

 שש דשמא יבנה )אי חיישינן אי לאו(. ח

הזה שותה יין, לפי דאינו ראוי לעבוד. והראב"ד  דכהן בזמןפוסק לפי שיטת הר"ח  2הרמב"ם
 פוסק לפי שיטת רש"י דכהן בזמן הזה שותה יין לפי דלא חיישינן שמא יבנה.

, אלא דעת רבינו גרשום מאור הגולה. והוא דאין מחלוקת ת"ק ורבי -)ויש דיעה שלישית 
שת"ק מדובר בזמן הבית בנוגע כהן שאינו בירושלים, דאסור לשתות יין בזמן שמשמרו אינו 
שותה, לפי שכיון שגזרו על כהנים שבמשמרות, לא חילק בין בתוך ירושלים בין בחוץ. ורבי 
מדובר בזמן הזה שכהן מותר לשתות יין ש'תקנתו קלקלתו' פי' קלקלה זו דאין ביהמ"ק. ומשמע 

 דאינו חושש לשמא יבנה אבל אינו אומר ואינו נותן טעם.( מדבריו

 ויש לומר החילוק בין השני שיטות.

 ובהקדם:

_______________ 
 הל' ביאה"מ פ"א ה"ז 2
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פי' דברים "לא חיישינן שמא יבנה" אינו פשט דח"ו לא מאמינים שלא במהרה יבנה ביהמ"ק 
ח"ו. אלא כמובן מדוגמא לדבר מהידוע בכלל דאין סומכין על הנס. )יש כמה ביאורים המבארים 

ת הענין אבל יש נקודה המובן מכלל זה והוא( דאע"פ שאנו מאמינים ומבטיחים בהקב"ה א
דבודאי יעשה לנו נס )וידוע הכלל דאפילו חרב חדה מונחת על צווארו אל ימנע את עצמו מן 
הרחמים(, אעפ"כ אין סומכין  על הנס. וזהו לפי שמחד גיסא צריך לחיות עם האמונה והבטחון 

סא צריך לחיות בגדרי העולם. ולסמוך על נס כמובן בפשטות אין זה גדרי בהקב"ה ומאידך גי
העולם. וזהו ג"כ בנדו"ד לחשוש שמא יבנה, הוא שייך בעולם שיש חששות. דהיינו עוה"ז 
הגשמי וחומרי דאינו נראה האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו ונמצא בחושך כפול ומכופל ולא 

אנקומען צו חששות. אבל האמונה בא ממקום וואו ס'לייכט תדע מה יולד יום במילא דארף מען 
דער מציאות האמיתי דאני הוי' לא שניתי כמו שהיה לבדו קודם בריאת העולם כך הוא לבדו 
לאחר שנברא. והאמת הוא מציאות עצמותו ית' שהכל נמצא מאמיתת המצאו ית'. אבל התורה 

ח שיהיו חששות. נמצא שחששות הוא תובע שיחיו גם לפי גדרי העולם, ובגדרי העולם מוכר
ענין הבא לפי מה שנראה בגדרי העולם. ועפ"ז כשאומרים לא חיישינן שמא יבנה חיישינן דייקא 

 דלפי גדרי העולם מאחר דהוי כמה שנים דלא חזרה בירה לא חיישינן שמא יבנה היום.

ציאות אמיתי, )הענין ק"ק על הלב להבין כיון דבחיינו, חוששין בד"כ לדברים הנראים כמ
ואם חוששין לזה הרי זה מציאות אמיתי, ואם לאו, לאו. ולכן צריך להדגיש דבתורה חוששין 

 3שיחשוש. ומובן שחששות צ"ל כפי מה שנראה בעוה"ז הגשמיתובע  לדברים לפי שהתורה
 כמשנ"ת לעיל.(

 ועפ"ז י"ל החילוק בין שיטות הרמב"ם והראב"ד:

ד בנוגע שינוי מנהגו של עולם בימות המשיח )נתבאר ידוע המחלוקת בין הרמב"ם והראב"
 (. הרמב"ם פוסק דאין שינוי מנהגו של עולם לע"ל משא"כ הראב"ד.4בלקו"ש חכ"ז

 ולפ"ז י"ל בד"א חילוק הרמב"ם והראב"ד בנוגע שתיית יין דכהן בזמה"ז.

ו של א( לפי הרמב"ם דאין שינוי מנהגו של עולם לע"ל התגלותו של מה"מ תהי' לפי מנהג
עולם )בראשונה יעמוד מלך וכו' ולאחרי שיכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ילחם מלחמות 

קושיית אביי )הנ"ל בהגמ'( "כמאן שתו ה' וכו' ולאחרי כ"ז יבנה ביהמ"ק במקומו(, במילא אין 
האידנא כהני חמרא", אלא יראה מתי בונים את ביהמ"ק ויפסוק מלשתות! אבל לפי הרמב"ם 

להקריב קרבנות על מזבח בלי ההיכל )כמ"ש ז"ל בהלכות ביה"ב, הובא בתי' הכסף משנה דיכול 
 על השגות הראב"ד(, וזה יכול להיות היום. 

_______________ 
 ואילך. 226ראה עד"ז בלקו"ש חל"ה ע'  3
 ואילך 191ע'  4
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וא"כ הדרא קושיית אביי דמהו ההיתר לכהנים לשתות יין? ומתרץ שתקנתו קלקלתו. )ואין 
נע כהן מלהקריב קרבנות. אנו יכולין לפרש קלקלתו דהוי כמה שנים דלא חזרה בירה, דאין זה מו

 אלא צל"פ תקנתו קלקלתו( דלא ידע מתי הוקבעו בתי אבותיו דאינו ראוי לעבוד.

 השמים מןולפי הראב"ד דיש שינוי מנהגו של עולם לע"ל, במילא שייך דביהמ"ק יגלה ויבוא 
. )שלא כפי מנהגו של עולם( היום )אכי"ר(. וא"כ כהן אפילו בזמה"ז צריך ליזהר מלשתות יין

 אלא דאין חוששין לזה, כיון דאין זה לפי גדרי העולם כמו שנתבאר לעיל.

ועפ"ז י"ל )אף שאין מקור לזה כלל וכלל(, דרש"י ור"ג וכל השיטות האומרים דכהן בזמה"ז 
אינו שותה משום דלא חיישינן שמא יבנה, סוברים דיש שינוי מנהגו של עולם לע"ל כמו 

ם דכהן בזמה"ז שותה יין, לפי שבכלל אינו ראוי לעבוד, הראב"ד. ור"ח וכל השיטות האומרי
 סובר דאין שינוי מנהגו של עולם לע"ל כמו הרמב"ם.

)אך ק"ק מפשטות לשונו דהמהרש"א משמע שדוקא כהן שאינו מכיר בתי אבותיו )ושמא 
אינו כהן בכלל(, אינו שותה יין משום דלא הוטל עליו האחריות לחשוש משום שמא אינו כהן 

משמע ד''כהן המכיר'' צריך לחשוש, וכאן ביארנו שחוששין הוא לפי הזמן )האם זה לפני  כלל,
 הבית או לאחר החורבן(, ולא לפי האם זה ספק או ספק ספיקא. ועצ"ע.(
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 פנימיות התורה דלע"ל
 הת' שלום דובער ברוך

 במאמר ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מה דאיתא
בגמ' שריב"ז לא הניח דבר קטן ודברי גדול כמו הוויות דאביי ורבא ומעשה מרכבה ומבאר למה 

 נק' התורה דבר קטן 

וז"ל "והטעם שהוויות דאביי ורבא נק' דבר קטן )אף שהוא עיקר בתושבע"פ( הוא ,כי הלכות 
ל מצוה התורה נתלבשו בדברים קטנים. דנוסף לזה שהמצוות נתלבשו בדברים גשמיים, יש בכ

כמה פרטי דינים,  דענין ההתחלקות )פרטים( הוא צמצום והגבלה, קטנות. ]ועפ"ז החילוק בין 
מעשה מרכבה להוויות דאביי ורבא הוא מן הקצה אל הקצה. דענין מרכבה הוא היציאה מבחי' 

דבר גדול)דאמיתית ענין הגדלות הוא בדבר שאינו מוגבל(, -הגבלה )אדם( לבחי' בל"ג )לא אדם(
דבר קטן[. -הוויות דאביי ורבא הוא להיפך, התלבשות רצה"ע, בל"ג, בדברים מוגבליםוב

וממשיך בהמאמר עוד טעם ע"ז שהוויות דאביי ורבא נק' דבר קטן, כי התורה דעכשיו היא דבר 
קטן לגבי פנימיות התורה שתתגלה לעתיד. וגם לפי שהתורה היא משל ולבוש לאוא"ס המלובש 

ה בשם משל הקדמוני, שהיא משל ולבוש לבחי' קדמונו של עולם. ומשל בה. שלכן נקראת התור
לגבי נמשל הוא דבר קטן . וי"ל דלהטעם שהוויות דאביי ורבא נק' דבר קטן מפני שהתורה 
נתלבשה בדברים קטנים, התואר דבר קטן הוא מצד הלבושים דתורה. ולכן מוסיף שהתורה 

תגלה לע"ל ]וגם שהיא דבר קטן לגבי אוא"ס דעכשיו היא דבר קטן לגבי פנימיות התורה שת
המלובש בה[, דע"פ זה, התואר דבר קטן הוא )גם( בנוגע להתורה עצמה. ]ומה שמביא גם טעם 
הראשון שהתורה נתלבשה בדברים קטנים, י"ל, כי בטעם זה מודגש שהחילוק בין הוויות דאביי 

  ורבא למעשה מרכבה הוא חילוק מן הקצה אל הקצה ,כנ"ל[.    

ולכאורה זה שהתורה נקראת קטן  לגבי פנימיות התורה דלע"ל, הוא חילוק באין ערוך מן 
הקצה אל הקצה, כמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בקונטרס בענין תורה חדשה מאיתי 

כיון שאין ביכולת האדם )תתלמיד ותיק( –תצא וז"ל "משא"כ ה"תורה חדשה" שתתגלה לע"ל 
תצא", מובן, שהתכללותם היא באופן  מאיתיבעצמו, "תורה חדשה  לגלותם, כ"א ע"י הקב"ה

)העלם שאינו במציאות(, ולכן "התגלותם" לע"ל ע"י  ההעלם לגמרי שאינו שייך לגילוישל 
לתורה שבז"הז, כמארז"ל "תורה  ערוך לגמרי-באיןהקב"ה הו"ע של חידוש, "תורה חדשה" 

."עכ"ל עפ"ז לכאורה היה מספיק רק לגבי תורתו של משיח" הבל היאשאדם למד בעוה"ז 
 החילוק בין התורה בזה"ג להתורה לע"ל שמדגיש לכאורה חילוק מן הקצה אל הקצה ?
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ויובן ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות ש"פ אחו"ק תנש"א וז"ל "איז דערפון מובן, אז 
נשטעלן איז פארבונדן מיט דער עבודה פון ארי -אויך די ענינים נעלים שבה-כללות הגאולה 

 דעם אל"ף פון אלופו של עולם אין "גולה"".עכ"ל 

–ובש"פ אמור תנש"א וז"ל "און דערנאך קומט מען צו נאך א העכערן ענין אין דעם אל"ף 
גילוי הנפלאות אין דער גאולה, כמ"ש "כימי צאתך מאמ"צ אראנו נפלאות"  -אותיות פלא

)גל עיני  נפלאות שבתורהדי -במיוחד)נפלאות אפילו בערך די נפלאות בגאולת מצרים( כולל ו
מתורתך(, גילוי פנימיות התורה, "סוד טעמיה ומסתר צפונותיה", וועלכע  נפלאותואביטה 

בתכלית ההעלם(, און אויך דאס ווערט נתגלה, ביז באופן  –זיינען מצ"ע מופלא ומובדל )ביז 
 פון אולפנא ולימוד, ביז אין )אלופו של( עולם."עכ"ל.   

אולי א"ל שבענין זה אינה מן הקצה אל הקצה היות שכבר בגלות ישנה והדבר  ע"פ הנ"ל
 היחיד הוא לגלות ה"א" בגולה

לכן מביא כ"ק אד"ש מה"מ במאמר גם הסיבה שקטנים שנתלבשו בדברים גשמיים כי לגבי 
.הגילוי דפנימיות התורה אינו חילוק מן הקצה אל הקצה
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 נצחיות חייו של משיח
 ובער ברוךשלום דהת' 

בשר ודם וגם שלוחו  יחוד מ"ה וב"ןמבואר שבמשיח עצמו ישנה הענין ד 1בסה"ש תשנ"ב
של אדם העליון, ומביא ראי' שמוכרח להיות בשר ודם מהרמב"ם פי"א ה"ד שכתוב שמשיח 

 מובן איז ז"עפה"ק: לילחום מלחמת ה' מובן שהוא נמצא בעולם הזה )מקום שישנם מנגדים(. וז
 ויחוד חיבור א פון באשטייט וואס שליח פון גדר דעם( אויך) זיך אין האט אליין משיח פארוואס

 ד"כפס] ודם בשר א, בגוף נשמה א פון כביכול לעצמו מציאות(: ן"וב ה"מ יחוד) ענינים צוויי פון
 ילחום" און'" כו אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך" א איז משיח אז ם"הרמב

 און מנגדים דא זיינען עס וואו עולם אן אין זיך געפינט ער אז באווייזט דאס וואס" ה מלחמת
( העליון) אדם של שלוחו - דערמיט צוזאמען און[ וינצח - מלחמה האלטן ער דארף דעריבער

 לילך ישראל כל יכוף" דורך) אידן ביי בגוף הנשמה יחוד דעם אויפטאן בכדי ווארום ,ממש כמותו
 און ענינים ביידע זיין אליין אים ביי דארף, בעולם וגשמיות רוחניות יחוד און(, "בדקה ולחזק בה
 עכלה"ק .פשראיינציקט ווערן זיי ווי

ולכאורה ענין ילחום מלחמת ה' אינו מוכרח להתקיים בגשמיות כמו שמבאר כ"ק אדמו"ר 
דרכי נועם שיהי' ברוחניות, ויומשך בגשמיות ב 2מלך המשיח שליט"א בשיחת ו' תשרי תשמ"ג

 י"ע י"לבנ ניתנו לא שעדיין ישראל ארץ לחלקי ובנוגעלה"ק "וזובדרכי שלום ולא יהיו מנגדים, 
 בדרכי - ישראל ארץ חלקי כל י"לבנ יוחזרו שאז, צדקנו משיח לביאת אנו ממתינים - ה"הקב
 - ברוחניות -' ה מלחמות ילחם" צדקנו משיח כי, לבב וטוב שמחה ומתוך, שלום ובדרכי נועם

 ".בארץ שלום ונתתי"ד באופן שלום ובדרכי נועם בדרכי - בגשמיות גם יומשך זה וענין", וינצח
שע"פ זה לכאורה למה הביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ראי' שמשיח יהי' בשר ודם 

 בגשמיות מענין ילחום מלחמת ה'?

ר כ"ק אדמו"ר מלך ולאידך אינו מביא ראי' מהענין דהוגה בתורה ועוסק במצוות כמו שמבא
שופטים מ"ט )השיחה השני' בדבר מלכות י"ב( שהרמב"ם הביא  3המשיח שליט"א בלקו"ש

מצות עיר מקלט כפרט בחיוב האמונה בתורה היות שהוא מצוה ומוכרחת שתתקיים בגשמיות 
 כיון אבללה"ק: וזכפשוטו ומזה יהיה מוכרח יותר שמשיח חי כפשוטו בגשמיות בשר ודם 

 שזה", עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה היא" אשר התורה במצות וגדר פרט היא שהגאולה

_______________ 
 .107א ע' כרך  1
 .71התוועדיות תשמ"ג א, ע'  2
 .119חלק ל"ד סוף ע'  3
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 כופר דין עליו יש, מזה היפך באמרו הרי, הגאולה בהבטחת ו"ח שינוי להיות אפשר שאי מכריח
 שיתבטל באמרו הרי, השמים מן הוא'" גו ויספת' גו ירחיב ואם" שהציווי שמאמין אף כי) בתורה

 עכלה"ק "(.בתורה כופר" הוא הרי -" זו תורה בטלה רכב" - דהמצוה זה פרט

"הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  4והנה בקונטרס
שליט"א ענין דמצות בטלות לע"ל, היינו שענין דציוויי שייך רק כשישראל הם מציאות בפני 

חת לא יהי' שייך לשון ציווי. עצמם משא"כ לע"ל כשיתגלה איך שישראל והקב"ה הם מציאות א
 עליו נופל שאז, ע"בפ מציאות הוא כשהאדם רק שייך - להאדם ציווי", מצוות"ד הגדרלה"ק: וז

 האדם של עבודתו שנשלמת לאחרי אבל. ה"הקב של רצונו פ"ע להתנהג ה"הקב ציווי של גדר
 במעמד עשהונ, ה"הקב של ברצונו חדורה( שבו הפרטים כל) מציאותו שכל, המצוות בקיום
 ישראל, "אחת מציאות שנעשים עד, ה"הקב עם וחיבור( צוותא מלשון מצוה) צוותא של ומצב

 דציווי הגדר שייך לא - לבוא לעתיד ובגלוי בפועל' שיהי כפי", חד כולא ה"וקוב( אורייתא י"ע)
 מתקיים שבודאי, ה"הקב של רצונו מציאות שהוא, אם כי(, ע"בפ מציאות שאינו כיון) לאדם

 .דהמצוות המציאות י"ע( ממילא בדרך) בפועל

ואם כן עפ"ז גם לתוכן כללות השיחה )דחיי שרה הנ"ל( יתאים לכאורה יותר ראי' מהוגה 
 בתורה כי נקודת השיחה היא לגלות איך באמת שני הענינים הם אחת.

ואולי י"ל כי הנקודה דקונטרס שלח נא ביד תשלח הוא לחבר ההפכים לא רק במשיח עצמו 
לא גם פעולתו בכל העולם כולו ולכן אע"פ שלהכריח שמשיח הוא בגשמיות כפשוטו יהי' יותר א

מוכרח מהענין דתורה ומצוות משא"כ לפעול הענין דיחוד מ"ה וב"ן אינו מספיק הענין שמשיח 
עצמו יהי' הוגה בתורה ועוסק במצוות, ואפילו לא כל היהודים לכוף לילך בה ולחזק בדקה כי 

לם כולו יהי' הענין דיחוד מ"ה וב"ן ולכן מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אם דכל העו
ראי' מהענין דילחום מלחמת ה' שפעולתו המלחמות דכל העולם.

 

 

 
 

_______________ 
 .31שם ע'  נדפס בסה"ש 4
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 איסור בל תאחר לע"ל
 יוסף נאטיקהת' 

 הת' מנחם מענדל היידינגספעלד

ודן מה יהי'  1אחרבקובץ קנאת סופרים גליון צ"ח מביא הת' נ.ש. הגמ' בנוגע איסור בל ת
שנעלה לירושלים גם בכל  -שבזמן הבית הי' עובר לאחר ג' רגלים והאם לע"ל  –הדין לע"ל 
 -יעבור על הלאו לאחר ג' פעמים שעלה או לא. וכותב שזה תלוי בטעם החיוב  -שבת ור"ח 

 האם הוא תלוי שיהי' לו זמן שנה או שיהי' לו ג' אפשריות.

 בלא שנה עליהם שעברו כיון הקדשים כל ואחד בכור אחדוהנה בגמרא שם דף ו' איתא "
". ולפי מה שכתב לכאורה יכול לפשוט מזה שיעבור על תאחר בבל עובר שנה בלא רגלים רגלים

 הלאו דלא תאחר לאחר ג' שבתות.

 בחג"– 3מביא טעם שחייב לאחר ג' רגלים והוא לימוד מהפסוק 2אבל באמת בגמרא שם
" )וכן לימוד שאר השיטות בגמרא שם הם מפסוק זה(. סכותה ובחג השבעות ובחג המצות

 שנכתוב וכמו רגלים שלשה עד אלא אינו תאחר בבל עליהם לעבור ולעניןכתב " 4ובהחינוך
 ובאה". ושם במצוה תקע"ד "..ד"תקע מצוה ו"תקמ בסימן ו"ט במצוה תצא כי בסדר השם בגזרת

 ".שנדר אחר יםרגל שלש שיעברו עד הלאו זה על עוברין שאין הקבלה

ועפ"ז לכאורה אע"פ שלע"ל יבוא בכל שבת ור"ח לא יעבור בבל תאחר עד שיעבור דוקא  
 ".הסכות ובחג השבעות ובחג המצות בחג"

 אחד" 5כל זה לענין האיסור דבל תאחר. אבל יש גם עשה להביא הקרבנות וכמ"ש ברמב"ם
 מצות עניים ומתנות ומעשרות ודמים מערכין בהן חייב שאדם הדברים שאר עם ונדבות נדרים
 כלומר 6'וגו שמה והבאתם שמה ובאת שנאמר תחלה בו שפגע ברגל הכל שיביא התורה מן עשה
 הביא ולא הרגל הגיע לשם שעליך חוב כל ותתן בו חייב שאתה מה כל תביא לחוג שתבא בעת
 לפי צוההמ משרשי" . ובהחנוך )מצוה תל"ח( כתב טעם המצוה וז"ל "עשה מצות ביטל זה הרי

 במה הרבה שזהירים אדם בני בין כידוע מצוה לעשות שנדר במה שיתעצל לאדם לו ראוי שאין

_______________ 
 ר"ה ד,א 1
 שם ד,ב 2
 דברים טז, טז 3
 מצוה תל"ח 4
 מעשה הקרבנות יד,יג 5
 ו-דברים יב,ה 6
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 ומכל הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך מצות שכן כל ארץ מלכי במצות לעשות להם שיש
 להם שיש ברגל אבל ונדבות מנדרים אדם בני ימנעו פן מיד לעלות התורה תטריחנו לא מקום

 ".נדרם לשלם הירםיז שם לעלות

 ועפ"ז י"ל שלענין לעבור על העשה של והבאתם שמה, יעבור גם בשבת ור"ח.

שהרי בשבת אין  7אבל באמת יש לומר שלא יהי' חייב להביא קרבנו בשבת הראשונה שיבוא
. )ועפ"ז אפשר 8מקריבין נדרים ונדבות ואפשר שלא יחול עליו כלל החיוב להקריב קרבנו אז

 ייב(.שבר"ח כן יהי' ח

 

_______________ 
 אפי' להאומרים שהעלי' בשבת חובה. ראה שקו"ט בזה בספר ימות המשיח בהלכה ע' קי"ח 7
ובהנסמן שם( אם כבר נשחט הקרבן תמיד  383שיבואו בערב שבת )ראה לקו"ש חכ"א ע'  וגם להשיטות 8

 של בין הערבים אי אפשר להביא נדרים ונדבות.
ואין לומר שחייבים ללון בירושלים ובמילא ביום ראשון בבקר יחול עליו החיוב של "מוצא שפתיך" מפני 

ר"ה ה,א תוס' ד"ה מה חג המצות טעון לינה( ובשבת שחיוב הלינה ברגלים הוא רק מצד הקרבן שהביא )ראה 
לא הביא קרבן. וגם מוכח מזה שבשבת ר"ח יחזרו הכל לבתיהם אחר שחרית ויחזרו למנחה )ילקוט שמעוני 

 ישעי' בסופו(.





  שער
חסידות
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מהנפש ותיאות המשכת
 הת' מנחם מענדל הכהן בראנשטיין

כתוב במאמר ש"פ קרח ס"ה אודות דיבוריו של תינוק, ומביא מע"ח שמבאר את הטעם למה 
תינוק אינו יכול לדבר אפילו לאחר שנה? לפי שעדיין לא נשלם לו מוחין דיניקה. ובמאמר ד"ה 

בהרחבה יותר, ומביא דוגמא מתלמיד המקבל מרבו שרואין זאת חוקת ע"ג מבאר את הענין 
במוחש שכשתלמיד מקבל שכל מרבו צריכים שהענין יכנס בפנמיות וליישב בשכלו ואז יש לו 
אותיות בהענין. )דהיינו שצריך לפרק את הענין להבין כל דבר על אופניו ואז מיישב השכל אצלו, 

ים במוחש שתינוק מיושב יתחיל לדבר לפני וכשמיישב השכל אצלו נעשה לו אותיות.( ורוא
 תינוק שאינו מיושב.

בקיצור הביאור ע"פ חסידות כאן הוא דיבור בא מהתיישבות המוחין, ולפי שאצל התינוק 
מוחו לא נתגדל כ"כ שיכול להבין כל הענין בהתיישבות )דהיינו חסרון שלימות דמוחין דיניקה( 

 אינו יכול לדבר.

מבאר שהמשכת האותיות בא מעצם הנפש, והקול והמוצאות הם ובלולב וערבה רנ"ט שם 
את הדיבור, אבל הדיבור עצמו בא מעצם הנפש. )ולכן אלם שחסר בו היכולת להוציא הכחות איך 

להתגלות האותיות, אע"פ שיכול לנענע כל המוצאות כמו אדם המדבר  בכחות הגלויים שבנפש
ו לנענע מוצא כזה ומוצה כזה להוציא דיבורים ויש לו קול כאדם המדבר ואפי' יכולים להגיד ל

 עדיין ישאר אלם לפי שחסר אצלו גילוי זה.(

ולכאוקה הרי זה טעם שונה קצת מס"ה, דשם הטעם הוא דהשלימות דמוחין דיניקה מביא 
 לדיבור וברנ"ט ההדגשה הוא שבא מעצם הנפש?

בר בעצם ענין אלא הביאור הוא פשוט בס"ה מדובר בשכל לצרף אותיות, וברנ"ט מדו
האותיות. דהיינו שבס"ה הדגשה היא השכל לצרף אותיות, דהיינו שהוא מדובר בא' שיש לו 

"וכמו שאנו רואין בחוש שתינוק קטן מוציא מפיו אותיות  אותיות כבר, )כמ"ש במאמר
, וברנ"ט מדובר עצם 1מיוחדות" הרי יש לו אותיות,( ומה חסר רק שכל לצרפם ובזה יוכל לדבר

האותיות והמשכתם מהנפש. ובמילא ההדגשה היא שהם באים מעצם הנפש. )והענין  התהוות
הוא פשוט דאם אותיות בא מעצם הנפש למה תינוק אינו יכול לדבר? לפי שחסר אצלו גילוי זה 

ומה נשתנה לאחרי שיגדל? אלא שיש שתי  דנפשו אינו יכול לגלותו לזולת? בנפש כמו אלם
דובר ברנ"ט. ועוד שאפילו אם יש לאדם אותיות ויכול לדבר אז ענינים עצם האותיות בנפש שמ

_______________ 
 ואם לא, חסר אצלו גידול המוח להשלים שכלו שצריך לצרף אותיות.  1
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האותיות להוציא הדבור בפועל. וא"כ תינוק שיש לו  צריך לשכל )לא רק עצם הנפש( לצרף
בעצם נפשו אותיות לדבר עדיין מוכרח שיגדל מוחו לצרף האותיות להוציאם בדיבור בפועל 

 )ממש.
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 עקודים דכללות
 הת' שלום דובער ברוך

 במאמר ד"ה כי כאשר השמים חדשים תשל"א, אומר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א וז"ל "וזהו
 לא עתיק פנימיות' ובחי עתיק חיצוניות' מבחי הם דעכשיו הגילויים שכל בקבלה שמבואר מה

 ל"ולעת דעתיק, ת"ז רק הוא באריך שמתלבש ומה אריך,' בבחי גם אתלבש שלא והיינו אתלבש,
 בעקודים, יתעלו לבוא שלעתיד ל("האריז )בכתבי שאיתא מה וזהו עתיק. פנימיות' בחי יתגלה

וצ"ל מהו  .עכ"לדכללות"  אצילות' מבחי גם שלמעלה דכללות, לעקודים גם הוא בזה שהכוונה
 ענין עקודים דכללות שלמעלה מאצי' דכללות?

"ס שלפני ואפשר אולי לבאר בהקדים, כידוע בענין אבי"ע דכללות שאצי' דכללות הוא אור א
הצמצום, כי א"ק )או המשכה מא"ק,( עולם התוהו ועולם האצילות הם בי"ע דכללות, והם בחינת 
עקודים נקודים וברודים ואצי' דכללות הוא אור א"ס שלפני הצמצום והנה מצינו בכ"מ 
התחלקות באוא"ס שלפה"צ לג' דרגות, ולמעלה מהם עצמותו ית'. ואחד מאופני התחלקות אלו 

ת, אור הכלול בעצמותו, אור הדבוק במקורו, אור שהוא מקור לעולמות כמ"ש בד"ה הוא עצמו
 שיש מדריגת' ד נגד שהם כו' לך ערוך דאין שבחים' הד בענין במ"א וכמ"ש"יחיינו רנ"ט וז"ל: 

 הערך ריחוק' בבחי שהוא לעולמות מקור שנעשה האלקי האור' בבחי הוא ערוך דאין ס,"באוא
 האור בחי' הוא בלתך אפס ,'כו במקורו שדבוק דאא"ס והגילוי האור בבחי' הוא זולתך ואין כו',
 הכלול האור' מבחי גם שלמע' ממש העצמות בחי' הוא לך דומה ומי בעצמותו, שכלול כמו

ואולי י"ל מעין עקודים נקודים וברודים ישנם  .עכ"ל" בתחה"מ לעתיד יתגלה שזה' כו בעצמותו
ול בעצמותו ואור הדבוק במקורו ואור שהוא מקור לעולמות, לפה"צ בג' דרגות אלו דאור הכל

 ולמעלה מהם עצמות,  

ולפי זה אולי דרגת העקודים דכללות המובא במאמר זה היא דרגת אור הכלול בעצמותו 
שלמעלה מאצילות דכללות שהוא בכללות אוא"ס שלפה"צ )והוא כבר מציאות אור כמבואר 

 בכ"מ(. 

 עשר הם דעקודים ס"דע היות ועם" ד"ה ישא ה' תש"ג וז"ל:דהנה בענין עקודים מבואר ב
 וידוע מה דבר מציאות' בבחי שאינם הוראה דזהו אחד בכלי עקודים כולם זה עם אבל אורות

 הרי הנפש בעצם הכלולים דהכחות בנפש הכלולים הכחות כמשל הוא דעקודים' ספי על דהמשל
 דהכחות הכחות ענין ענינם שאין אלא אותהמצי בהעדר והם דבר במציאות אינם שהם מה זה אין

 ענינם אין אבל כחות היותם עם בנפש הכלולים והכחות ממנו שחוץ במה הפעולה ענין ענינם
 האור ענין ענינם אין הנה אורות עשר היותם דעם דעקודים ס"בע יובן מזה והדוגמא הכח, ענין
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י דבאור הכלול בעצמותו ישנו " עכ"ל. ואפשר אולעדיין פשיטות' בבחי שהן ק"דא ס"בע כ"וכש
כעין התכללות הכוחות בעצם הנפש, שזה בדומה לענין עקודים בכלי אחד לפני ההתחלקות 

 בנקודים וברודים, 

גם אפשר לומר אולי אשר בחינת האור הכלול בעצמותו שלמעלה משתי דרגות האור 
אור, ומצינו שלפה"צ )הדבוק במקורו והמקור לעולמות( הוא מעין ממוצע בין עצמות לה

 הארת ומחבר הממשיך והוא' כו נקודים' מבחי שלמעלה עקודים' בחי הוא "וכתרבלקו"ת 
 ממש אני מלא אני' בחי נמשך תורה אלא כבוד ואין כ"מכה י"ע לכן לנאצלים ה"ב ס"א המאציל

אשר זהו  .עכ"ל הקדומים" לכל קדמון' בחי שהוא לעין מקדם' וכו הגבול וירד ממש והיינו ל"כנ
ענין דעקודים שהוא ממוצע המחבר מאציל עם הנאצלים )ושם מדבר בבחינת הכתר, אמנם ה

 אולי כן הוא גם בענין עקודים דכללות שלפה"צ(.

ויש לעיין יותר בזה, דהנה במאמר ד"ה א"ר אלכסנדרי תשל"א, שחלק זה )הנעתק להלן( 
נין מ"ש בע"ח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, שמבאר שם את מאמר ד"ה להבין ע הוגה ע"י
 דוגמת היא ההתחלקות, העדר' בבחי שהוא שלמטה, וההעלם שההגבלה מבאר כ""ואח תקס"ח,

 כל כולל שלכן מהתחלקות, שלמעלה הכללי מקיף' וכו כתר' בחי שהוא אחד, בכלי עקודים' בחי
 שמבאר וכמו בשוה. העולמות בכל שמאיר ס"אוא עצמות' בחי הוא דבכללות בשוה. הספירות
 מצד כי לנוכח, אתה ס"אוא עצמות על אומרים ונשים תינוקות שגם מה דזהו שם, בהמאמר

 הכל ההעלם' בחי מצד אבל ההתגלות' בבחי רק הוא וההפרש בשוה, הם כולם ס"אוא עצמות
. דלכאורה משמע מזה, שעקודים היינו אפי' בעצמות, וכן משמע בהמאמר עכ"ל "'כו שוין

 אור' לבחי מקור' בחי יש שבוודאי למעלה יובן מזה שלוהנמ" ל"זו תבאריכו דתקס"ח עצמו,
 כלול אלא מיוחד כלי מציאות' בבחי שורה אינו אך ,'וכו חכ'' שנק עד בכלי שנתלבש החכמה

' י' בחי התהוות להיות פרטים מקורות' י' בחי המאציל בעצמות יש ז"ועד המאציל, בעצמות
 תינוקות' שאפי' ה אתה ברוך הברכות ענין הווז" ,"'כו למקורים מקורים' בחי ונק' בפרט ספירות

 שמצד מאחר ס"א אור עצמות' מבחי זו ברכה י"ע ס"א אור להמשיך יכולין דעת וחסירי ונשים
 התינוקות גם' אומרי ולכך לכולן' א בהשוואה ממש למעלה כמו למטה נמצא הוא ס"א האור

 ל"הנ מטעם למעלה יר כמומא הוא אליהם גם כי' כו לנוכח אתה ס"א אור עצמות על והנשים
 גילוי' בבחי' ממשיכי שהגבוהות לשפלות גבוהות נשמות בין הפרש יש ההתגלות' שבבחי רק

 דכא את אשכון מי את' כו וקדוש מרום ש"וז ,'כו שווין הכל ההעלם' בחי מצד אבל ,'כו יותר
 בשווה ולןלכ שמאיר עצמותו מצד שוכן הוא הנה ש"הי העדר' בבחי שרק ולפי ,'כו רוח ושפל

  . עכ"ל" ל"וד 'כו ומעלימו מסתירו ש"הי שבחי' רק

 יחיד' בבחי הוא' המל : "דשרשוז"ל ואולי אפשר לבאר זה ע"פ המבואר בד"ה יחיינו רנ"ט
 הכל נושא דעצמיות ממש יחיד' בבחי עצמותו אחדות' בבחי הכל דשם א"ס עצמות' בחי שהוא

את  שנושא בעצם, איינציג ממש יחיד' בבחי ואה כ"א אחדות בבחי' בו שכולם לא אמנם כידוע.
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 וזהו הוא ושמו שמו דהוא אחד ושמו הוא בענין א"במ ש"וכמ כו'. ממש יחיד בבחי' והוא הכל
ואולי הענין דיחיד שהוא עצמיות נושא את הכל שלמעלה מאור הכלול  .עכ"ל "כו' יחיד' בחי

 בעצמותו הוא כמו הענין דעקודים בכלי אחד. 

בעצמות.  לומר שעקודים דכללות הוא האור הכלול בעצמותו או אפי' אפשר ליאו מכל הנ"ל
ויותר מסתבר לומר שהוא ענין דאור הכלול בעצמותו כי זה מתאים לענין עקודים שהוא בריאה 

 דכללות ולמעלה ממנו אצילות דכללות.

יינו וגם אולי יש לקשר זאת אם ההפרש בין ימות המשיח ותחיית המתים, המבואר בד"ה יח
 רנ"ט )כנ"ל( ועוד,

הערת המערכת: ישנו גם החילוק בדרגות אור אין סוף שלפה"צ עצם האור וב' בחינות 
בהתפשטות האור המובא בד"ה באתי לגני ה'תשי"א ובריבוי מקומות ואולי עקודים נקודים 

 וברודים דכללות שייכים לזה. ועצם האור הנ"ל הוא למטה מאור הכלול בעצמותו.

ת: וצריך חיפוש בדא"ח איפה מבואר ומוזכר ענין ד"עקודים דכללות" שכ"ק הערת המערכ
 אד"ש מה"מ מזכיר בד"ה זה כי כאשר התשל"א.
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 טענת המרגלים
  שלום דובער ברוךהת' 

בד"ה ויאמרו אל כל עדת בנ"י שבלקו"ת מבאר שטענת המרגלים שלא רצו לירד לא"י 
ותוצאה מזה יהי' זבת חלב ודבש וז"ל "וזהו  להתעסק עם עניינים גשמיים להמשיך בהם אלקות

ענין זבת חלב ודבש שהם מוחין דגדלות שהוא היפך ההעלם והצמצום שהוא בחי' מוחין דקטנות 
כו' ומזה נמשך גם בגשמיות שיהיה החלב נוטף מן העיזים ומן התאנים כו'. והוא מחמת סיבת 

צות דכניסת א"י לקיים שם התומ"צ בקיעת האורות את הכלים למעלה כנ"ל. וזהו כללות ענין מ
דכתיב לעשות בארץ כו'. ופי' לעשות הוא לתקן כמו ועשתה את צפרניה ותרגומו ותתקן כו'. 
והיינו לתקן בארץ שיהיה בחי' ארץ זבת חלב כו' שיבקעו האורות את הכלים ויתגלו למטה ע"י 

כנ"ל:" עכ"ל וצ"ל קיום התורה ומצות שיקיימו בא"י דבאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא 
לכאורה כשהלכו לא"י ראו שכבר היתה זבת חלב ודבש וא"כ מה היתה תועלת עבודתם בא"י 

 ולכאורה הי' להם טענה צודקת כי כבר היתה זבת חלב ודבש?

 ואולי יש לומר שהיתה כמו בתור אתעדל"ע לפני האתערדל"ת.

ובקיעת האורות כנ"ל הוא  ועוד יש לומר עפמ"ש בהמשך המאמר וז"ל "ובכללות  ענין גילוי
ע"י המשכת בחי' הכתר עליון שהוא למע' מגדר ההלבשה בכלים כו' וזהו שכתוב אם חפץבנו 
הוי' חפיצה הוא בחי' פנימית הכתר שהוא בחי' הטעם והענג שיש ברצון כו'"עכ"ל .עפ"ז אולי 

ם היא י"ל שהזבת חלב ודבש שראו המרגלים כשהלכו לא"י היתה מחיצוניות הכתר ועבודת
להמשיך פנימיות הכתר.
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 ענין שבת הגדול
 הת' יוסף נאטיק

בהטעם )והנס( של שבת הגדול: א( הובא בטור או"ח סי' ת"ל  1בכללות ישנם שני ביאורים
)ע"פ פסיקתא רבתי( "לקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשרו אותו בכרעי מטתו ושאלום 

צות השם עלינו והיו שיניהם קהות על המצריים למה זה לכם והשיבום לשחטו לשם פסח במ
ששוחטין את אלקיהן ולא היו רשאין לומר להם דבר". ב( תוס' שבת פז,ב ד"ה ואותו, "כשלקחו 
פסחיהם הבכורים נתקבצו ושאלום מה זה השיבו שיהרג ה' את בכורי מצרים והלכו אצל 

של מצרים  אבותיהם ובקשו מהם שיסכימו לשלוח את ב"י ולא רצו לשלחם עשו הבכורים
 מלחמה עם אבותיהם והרגו מהם הרבה הה"ד למכה מצרים בבכוריהם". 

שלפי המדרשים שמדבר אודות קשירתם לכרעי  2ומהחילוקים שבין שני הביאורים הוא
המטה בדרך כלל עיקר הנס הי' זה שהמצריים לא עשו להם כלום )ועד שפרח נפשותיהן של 

קר ההדגשה שבדבר היא העבודה והמס"נ של ישראל המצריים(.  ענין שנוגע לישראל עצמם ועי
ומדגיש המס"נ של ישראל ועד שזה ענין עיקרי בנוגע לעבודתם )משכו מע"ז וכו'(, ולפי שאר 

( הלכו 3הנוסחאות הי' עיקר הנס שאחר שבנ"י אמרו להמצריים אודות מכת בכורות )מיד
עה. ושם )לכאורה( אין הבכורות לפרעה לבקש שישחררו את ישראל והיה מלחמה בינם ופר

 רואין השייכות הישירה לישראל.

הנחה בלתי מוגה אומר כ"ק אדמו"ר מה"מ  4והנה בהמאמר ד"ה החודש הזה לכם )ב( תשל"ז
שליט"א: "דאיתא במדרש דכשלקחו ישראל פסחיהם וקשרו אותו בכרעי מטותיהם נתקבצו 

ם זבח פסח הוא לה' שיהרוג בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום למה זה הם עושין כך אמרו לה
 בכורי מצרים וכו'," עכלה"ק.

_______________ 
 שם ראה טור סימן ת"ל ונושאי כלים שם וראה לבוש 1
 עיין בארוכה שיחת ש"פ מצורע ערב י"א ניסן שבת הגדול ה'תשמ"ט, ובלקו"ש חי"ב ובכ"מ  2
 ראה דרישה לטור שם 3
 קביעות שנה זו 4
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שזהו כמעט אותו הלשון שמביא בתוס' שם )הובא בשו"ע אדה"ז סי' תל( אבל יש שינוי 
אחד: התיבות "וקשרו אותו בכרעי מטותיהם" אינם  נמצאים כאן, פרט זה נמצא בכמה מקומות 

 . 6בשינוי לשון קצת 5ובמדרשים אחרים )כנ"ל(

עם בפשטות שמביא כ"ק אדמור מה"מ שליט"א דוקא מדרש השני הנ"ל הוא מפני הנה הט
שזהו המדרש שמביא כ"ק אדה"ז בשו"ע שלו אבל אינו מובן למה מוסיף כ"ק אדמור מה"מ 
שליט"א פרט א' ממדרש אחר? והנה בהמאמר הרבי מה"מ מביא המדרש בכדי להדגיש גודל 

או את השה )אלוקיהן של המצריים( אל ביתהם המס"נ של בנ"י שלא התפעלו מהמצריים והבי
לעיני כל מצרים ולא הפחידו שענין זה מודגש בעיקר במדרש הראשון הנ"ל, ועפ"ז אולי י"ל 

שזהו הטעם שמביא המדרש בלשון זה דוקא. 

 

 

 

 

  

_______________ 
 ראה פסיקתא רבתי, פיסקא פרשת החודש  )וראה גם משניות כלים פרק י"ט משנה ב'( 5
דול שהביא את המדרש כמעט שבת הג -)וראיתי שגם בספר בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ג  6

 באותו לשון של הרבי מה"מ.( 
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 ביאור במאמר ד"ה ביום עשתי עשר
 הת' יהושע שניאור זלמן סערברינסקי

ך ביאור. ג. הקדמה להביאור ע"פ המאמר ואתה תצוה א. סיכום על המאמר. ב. מה צרי
 )כמה דרגות בהמשכת העצם(. ד. ההתאמה למאמר דידן. ה. המשך הסעיפים לפי"ז. 

 הוא העיקר. ו. ביאור פתגם כ"ק אדה"ז. ז. ביאור התירץ. ח. הרועה

 א.
ה( את משל  –מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )בסעי' ב  1במאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"א

בנוגע לפקח שבחר בהמלך והנמשל דקאי על בנ"י שעובדים את הקב"ה, משא"כ  2המדרש
אוה"ע העובדים את הכו"מ. ולאחר אריכות ההסבר בפקחות הפקח בזה שהוא בוחר בהמלך 
וטעמו, מבאר )בסעי' וא"ו( שסו"ס הסיבה לבחירה זו הוא ''דמכיון שכולהו מתחלפין ומלכא לא 

התועלת שיהי' לו מהשרים'' ''ולעבוד את המלך'' שהרי המלך הוא מתחלף'' ''ראוי לוותר על 
העיקר. ומקשה, דלאחר שיש סברא שכלית לבחור בהמלך למה מקשר המדרש בחירה זו 
להפסוק ''חלקי הוי' אמרה נפשי'' שמהפסוק משמע דבחירת בנ"י בהקב"ה הוא ''מצד הנשמה 

מו, אע"פ שמבין שהעיקר הוא שלמעלה מהשכל''? ומבאר דמצד שכל האדם כמו שהוא לעצ
לעבוד את המלך, אמנם בפועל מעדיף לו התועלת שיהי' לו מהשרים שהרי ''שכל האדם כמו 
שהוא מצד עצמו מכריח לרצות רק בזה שטוב לו'', וזה שיש לו ''נטי' בכח חכמתו להבין את 

 .3הטוב דאלקות ולבחור בטוב'' ה"ז ''מצד הדביקות שמעצמות הנפש''

י' ז: "ואולי יש להוסיף דע"י שהבחירה דהנשמה שלמעלה מהשכל נמשכת וממשיך בסע
בהקדים . ."  ופועלת בהשכל מיתוסף בה עילוי נעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה. ויובן זה

ומבאר באריכות )עד סעי' י"א( את הענין דבחירת הפקח בהקב"ה, שאינו רק במקום הכו"מ 
דושה, הספי' דאצי' וכיו"ב. וזוהי פקחותו של הפקח וההשפעה הבאה על ידם, אלא גם בעניני ק

שאינו בוחר בהגילויים אלא בהעצמות. ומקשר זה שאינו רוצה שום דבר חוץ מהעצמות לפתגם 
''דאיין ג"ע'' ו''דאיין עוה"ב''  לאהידוע של כ"ק אדה"ז ''איך וויל מער ניט אז דיך אליין'' ואפי' 

. וממשיך לבאר איך ששני הטעותים דעבודת כו"מ עצמות –, כ"א ''דיך אליין'' אינו רוצה

_______________ 
 ח"ג ע' צ"ט ואילך. נדפס בסה"מ מלוקט1
 איכ"ר עה"פ חלקי הוי' אמרה נפשי וגו'. 2
 ל' כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע. 3
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קשורים ועלולים זמ"ז, דבשניהם ה"ה בוחר בהטפל ולא  -והבחירה בהספי' ולא בהעצמות 
בהעיקר, והסיבה לזה הוא )מצד זה שאינו מכיר את העיקר וגם( ''בשביל הלגרמי' שלו'' שאינו 

 לעבודה זרה. ומוסיף, זה שאוה"עמוכן לבטל את עצמו, ובמילא יכול להיות מזה נתינת מקום 
בוחרים בהכו"מ משא"כ בנ"י בוחרים בהקב"ה ה"ז מצד שרשם למע', דהרי שרש אוה"ע הוא 
מחיצוניות הרצון )חיצוניות המקיף(, משא"כ בנ"י שרשם מבחי' פנימיות הרצון )פנימיות 

 המקיף(". עיי"ש בכ"ז באריכות.

בזה דבחירת ישראל בהקב"ה היא לא רק  וממשיך בסעי' י"א: "ועפ"ז יש לבאר גם המעלה
מצד הרצון דהנשמה שלמעלה מהשכל אלא גם מצד השכל )כנ"ל סעיף ז(." והביאור "כי זה 
שהשרש דישראל הוא בפנימיות המקיף )פנימיות הרצון( הוא מפני שישראל הם בחינת פנימי, 

ישראל בהקב"ה הוא וכידוע דשרש הפנימי הוא בפנימיות המקיף, ולכן, עיקר העילוי דבחירת 
כשהרצון דהנשמה שלמעלה מהשכל )מקיף( נמשך ופועל גם בהשכל )פנימי(, שעי"ז דוקא 
נמשך מעצם הנשמה )פנימיות המקיף(, שלמעלה גם מהרצון שלמעלה מהשכל )חיצוניות 

 המקיף(".

 ב.
 מה מוסיף כל ההסברא מסעי' ז' לסעי' יו"ד שלולא זאת לא היינו תופסים 4וצריך ביאור: 

את הנקודה בסעי' י"א? אכן חלק זה בהמאמר יש בו חידושים נפלאים, ומוסיף בהבנת הענין, 
אבל לכאורה אינו שייך לענינינו בהעילוי הנעשה בהנשמה עי"ז שהבחירה מובן ע"פ טו"ד, 

ממשיך  -ולכאורה ה"ז הפסק הענין! שהרי לולא ההתחלה בסעי' ז', הי' מובן את סדר הרברים 
הבחירה בדקות יותר ובסיום הענין )בסעי' י"א( מבאר איך נעשה עילוי בהנשמה לבאר את ענין 

עי"ז. אמנם לפי מה שכתב ש'יובן זה בהקדים', ומה יובן בהקדים, זה שנעשה עילוי בהנשמה 
יו"ד בא לבאר ]לא ענין עבודת הכו"מ  –עי"ז שפועלת על השכל, הרי א"כ כל הנזכר בסעי' ז 

באר העילוי בהנשמה ע"י הבנת הבחירה בהשכל, וא"כ מהי כוונת הל' בדקות יותר, אלא[ בכדי ל
יש לבאר גם המעלה בזה דבחירת  5ועפ"זבהקדים'', ולאח"ז בסעי' י"א '' בתחילת ס"ז ''ויובן זה

כנ"ל ישראל בהקב"ה היא לא רק מצד הרצון דהנשמה שלמעלה מהשכל אלא גם מצד השכל )
 (''?!סעיף ז

חי' עצם הנשמה שצריכים להמשיך בכדי שהבחירה תומשך ונקודת הביאור בד"א: דבב
בהשכל יש בה שתי מדריגות, והמדריגה הצריכה בכדי לשלול את הכו"מ אינו מספיק בכדי 

_______________ 
ראה קובץ הע' וביאורים תמימים ואנ"ש מאריסטאון שי"ל לרגל י"א ניסן ש"ז )גליון תשע מאות(, ע'  4

 לביאור באו"א. ואילך 21
 ההדגשות אינם במקור 5
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לשלול את הספי' דאצי' )ובמילא עדיין יש נתינת מקום בהשכל לעבודה זרה בדקות דדקות(, 
נותן איזשהו נתינת מקום כלל חוץ  משא"כ בהמדריגה הנמשך בכדי לשלול גם הספי' דאצי' אינו

 מהעצמות.

 ג.
שיש כמה דרגות  6וביאור הענין, בהקדם המבואר במאמר ד"ה ואתה תצוה תשמ"א

 בהאמונה, והן:

( אמונה הבאה מכחות המקיפים )מזלייהו חזי(, שמצד אמונה זו אינו מוכרך למסור את 1
 . 8. ופעולתה בהגוף היא באופן מקיף7נפשו

שהתקשרותה עם אלקות הוא התקשרות עצמית, ונמצא שהוא  -שמה ( בחי' עצם הנ2
 . 9באופן דאינו שייך לכפור בו ית', שע"י גילוי בחי' זו באה האמונה בפנימיות

 (: 10ובהמשכת האמונה יש כמה אופנים )בסדר דמלמטלמ"ע

א( איך שהוא נתגלה בענין המס"נ, שאז העצם הוא בגלוי אלא שאינו נמשך בכוחותיו 
יים )דמשו"ז אפשר שבשעת מסירת נפשו בפןעל על קידוש השם, ליזהר באיזה מצוה הפנימ

 .12(, שזהו בעיקר בזמן הגלות11]ועדיין קל שבקלים הוא[, מצד כחותיו הגלויים

_______________ 
יותר על הקשר שבין מאמר דידן לואתה תצוה, ראה בקובץ לאפשה לה גליון  נדפס בסה"מ מלוקט ח"ו.6

 .40ואילך ובהמצויין לקמן בהע'  50כ"א ע' 
 סה"מ מלוקט וא"ו סו"ע קלב. 7
 סע' ה' שם. 8
 .8ו 7שם בהמצויין בהערות 9

 שם. 56'ואתה תצוה, הע' הלהלן מיוסד על המבואר ב 10
 שם, ועוד 49, סה"מ מלוקט ד' ע' קפח בהערה 40הע'  818לקו"ש ח"ג ע'  11
 סוס"ו. 12
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בדעת. והיינו שהאמונה  –, המשכת בחי' האמונה )שמצד העצם( בפנימיות 13ב( נעלה מזה
לזה ]שמתאחד עם  שהנתינת כח[, אלא 14]פרטיםמצד מזלייהו חזי מתאחד עם הכחות הגלויים 

 15.16הפרטים[ בא מצד עצם הנפש, והיינו שיש המשכה מהעצם רק שאינו גלוי'

, 17המתגלית עי"ז שהוא נשבר ונדכא שבזה"ג אלקות אינו בגילוי -העצם  –ג( בחי' המאור 
 20[.19]פרטים 18שמצד בחי' זו, העצם עצמה מתאחד עם כחות הגלויים

 א שבמאמר ביום עשתי עשר מדובר אודות מדריגות אלו שבעצם הנפש:ועפ"ז י"ל בד"

והנה לכאורה ב''ביום עשתי עשר' מדובר אודות ג' דרגות אלו, והיינו, זה שיש אצל כל בנ"י 
. וזה שיש לו נטי' גם 21ד'אנא נסיב מלכא' באה מצד העצם, בדוגמת דרגה הא' הנ"ל תנואה זו,

השכל מכיר את האמת, הרי אין זו הוכחה עדיין שמה שמאיר בשכלו )כמבואר בסעי' וא"ו(, שגם 
בשכלו ה"ז העצם, ויכול להיות שבא מצד בחי' הב' הנ"ל, שמצד בחי' זו עדיין יש נתינת מקום 
לדבר שחוץ מהעצמות, שהרי מה שבא בגילוי אינו דבר עצמי )ובמילא יכול להסתעף מזה סו"ס 

_______________ 
 הל' בתחילת ההערה שם "דזה שהאמונה פועלת על הדעת הוא יתרוין ועילוי לגבי ענין המס"נ". 13
 .ושם: 'וחלקנו הם הכחות פרטים ותוארו טוב שהו"ע הגילוי' 36סה"מ הש"ת ע'  ראה14
ובל' ההערה שם "ויש לומר, דבהמשכת האמונה בדעת, זה שנמשך בגילוי היא האמונה שמצד מזלי'  15

(, אלא שהחיבור דהאמונה שלמעלה ציין ל'סה"מ עת"ר ס"ע קנד. ובכ"מ'{חזי )מקיף דחי'* }בשולי הגליון מ
ת כח לבחי' האמונה מדעת עם הדעת הוא ע"י המשכת עצם הנשמה ]היינו שהגילוי דעצם הנשמה הוא רק נתינ

שמצד המקיף דחי' שתתחבר עם הדעת, ולא שמתגלית עצם הנשמה עצמה[." דמזה משמע שאכן יש המשכה 
 מהעצם אלא שהוא בהעלם ואינו מתגלית, וראה לקמן אות דלי"ת.

וע"פ משמעות הל' בסה"מ עת"ר שם: 'אבל בחי' מקיף  דחי' מאחר שאינה בבחינת התקשרות עצמי  16
ה שרוצה להתכלל אבל אינו עדיין בבחי' התכללו' ממש כו' . . ומ"מ אינו בבחי' התכללו' ממש, הרי זה רק מ

והיינו שאינו בבחי' העצמות דאוא"ס ב"ה כ"א מה שבטל כו', והיינו שעדיין יש מה שבטל כו'. . שזהו בבחי' 
היש, וראה לקמן הערה   הרגש עדיין כו''. שאולי יל"פ שבחי' זו ]המשכת האמונה בפנימיות[ הוא ע"ד ביטול

 המתחלת "ואולי יש לפרש" ובהערה המתחלת "מבואר בהבלתי מוגה".
 סע' טי"ת שם. 17
ובל' ההערה שם "משא"כ זה שגילוי אלקות נוגע לעצם מציאותו, שלכן הוא נשבר ונדכא מזה שבזמן  18

עצם הנשמה שמתגלית הרי הגילוי דהתקשרות העצמית שמצד  -הגלות לא יש גילוי אלקות )ראה לעיל ס"ט( 
בזה שגילוי אלקות נוגע לעצם מציאותו הוא ]נוסף על אופן דנתינת כח, גם[ שהתקשרות העצמית עצמה 
מאירה בגילוי )בדוגמת הגילוי שלה בענין המס"נ(, וגם גילוי זה )דעצם הנשמה עצמה( מתחבר עם הציור 

 דכחות הגלויים."
 כנ"ל הערה המתחלת "ראה סה"מ הש"ת". 19
לי יל"פ שבחי' זו הוא ע"ד ביטול במציאות, ג"כ ע"פ משמעות הל' בסה"מ עת"ר הנ"ל בהמשך ואו 20

הענין שם: 'אבל בחי' מקיף דיחידה הוא בבחי' התכללות ממש בעצמות אוא"ס ב"ה, שלא יש עוד שום דבר 
א יש מה שבטל כלל כו' )ומובן, דגם בבחי' מקיף דחי' אינו בבחי' דבר ח"ו, רק הכוונה דבחי' יחידה הוא של

כו'(, עד שגם בהים ביטול לא יתכן לכנות זאת, כ"א בבחי' העדר המציאו' ממש, והוא כמו בחי' העצמיות, 
שמתכלל בזה ממש, ואין לחלק כלל כו''. וראה לעיל הערה המתחלת " וע"פ משמעות", ולקמן הע' המתחלת 

 "מבואר בהבלתי מוגה".
דקות לערך בההקלטה(, ושם ש'אפי' בזמן  32:47בסופו,  בהבלתי מוגה )נדפס בסה"מ פסח א ע' שג 21

 הגלות הנה אז אנא נסיב מלכא'.



  50  ·  כ"ח סיון – ג' תמוז ה'תשפ"א

', משא"כ כשמצד שכלו מושלל לגמרי 22טוב ליקים שיעבוד ע"ז ר"ל(, וזהו רק הרגש ד'קרבת אל
' ]בעצם[, הרי זו הוכחה טובכל דבר שחוץ מ'דיך אליין', וכל הרגשתו הוא רק ש'קרבת אלקים 

  23שמה שבא בגלוי אצלו ה"ז העצם ממש.

 ד.
וביאור הענין דבס"ו ב'ביום עשתי עשר' מבאר דשכל מצד עצמו מוכרח לרצות רק בזה  

א יוותר על ההשפעה מהכו"מ ולא יבחור בהקב"ה. וממשיך בזה"ל "וזה שטוב לו, ובמילא ל
שבישראל ישנה ההכרה שצריך לוותר על התועלת והמציאות שלהם ולבחור באלקות, הוא מצד 
הנשמה )חלק הוי'(, שבחירתה באלקות היא בחירה עצמית שלמעלה מהשכל )דבחירה זו היא 

א מצד העצמות(, וזה פועל על שכלם, שגם לא מצד העילוי דאלקות, שמלכא לא מתחלף, אל
השכל מכיר דמכיון שאלקות הוא האמת שחי וקיים בקיום נצחי )מלכא לא מתחלף(, צריך הוא 

שם ]על המילים 'וזה פועל על שכלם'[  48לוותר על המציאות שלו ולבחור באלקות". בהערה 
ש לו הנטי' בכח חכמתו 'ראה גם סה"מ תר"ס ע' טז 'מצד הדביקות שמעצמות הנפש . . לכן י

 להבין את הטוב דאלקות ולבחור בטוב''.

ושם בסה"מ )תר"ס( מבואר בהמשך הענין )מע' טו(, שהכח לבחור באלקות בא מהעצם, 
. אמנם אע"פ שהעצם פועל על השכל אינו 24והעצם פועל על השכל שגם לו יהי' הנטי' לאלקות

מצד שרש ומקור הנשמה שהיא דבוקה באופן גלוי כ"א בהעלם וזלה"ק שם: "הנה באמת הוא 
באוא"ס לכן השכל יש לו ג"כ הנטי' לאלקו' דוקא כו' . . והנה הטעם והעונג הוא בחי' כח התענוג 
שבנפש שהוא בחי' עצם הנפש כו', וטעם ועצה הוא בחי' כח החכ' שבנפש. אמנם מה שהחכ' 

ונג והוא כי הארה מכח התענוג נק' טעם הוא שיש בו ב' הבחי' הנ"ל דהיינו טעם ועצה וגם טעם וע
מאיר בכח החכ'. . ושרש כח הבחירה בעצם הוא משרש ומקור הנשמה שדבוקה באלקים חיים 
כו', דבחי' זו נמצא בכח החכ' אבל הוא בהעלם, ולזאת הבחירה היא בכח החכ' דוקא מפני שנמצא 

 בה בהעלם מבחי' הכח התענוג שבעצם הנפש כו'." עכלה"ק.

זה מתאים לבחי' הב' הנ"ל ]המשכת בחי' האמונה שמצד העצם בשכל[, ש)לכאורה( ענין 
דאע"פ שהכח לזה הוא העצם )ובמילא מוכרח לומר שהוא נמשך באיזשהו אופן(, אבל עכ"ז אין 
העצם נמשך בגילוי )כ"א בהעלם(. שלפי"ז יל"פ בענינינו דזה שאצל ישראל יש להם ההכרה 

_______________ 
 תהילים קב,כח. 22
דקות לערך בההקלטה( ההפרש בין 'קרבת אלקים לי  23:04מבואר בהבלתי מוגה )סה"מ פסח א שם,  23

" והמתחלת "אולי וע"פ משמעות הל' 23טוב' לקרבת אלקים טוב', שבד"א י"ל )ע"פ הדיוק שבהע' המתחלת "
 יש לפרש"(, שהוא ע"ד חילוק בין ב' הדרגות דביטול היש וביטול במציאות.

 שם קורא להעצם בשם 'טענוג שבנפש', והשכל בשם 'כח החכמה'. 24
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. משא"כ בסע' י"א מדובר בבחי' הג' הנ"ל ]בחי' 25ובתוך שכלם לבחור בהמלך ה"ז מצד בחי' ז
המתגלית עי"ז שהוא נשבר ונדכא שבזה"ג אלקות אינו בגילוי[. ובכדי להבין  -העצם  –המאור 

השייכות שבין גילוי זה דהעצם ]שהוא בא מצד זה שבזה"ג אינו מאיר אלקות[ להמאמר דידן, 
צריך להקדים את המבואר בסע'  -בסוס"ו  , ומהו היתרון כלפי המבואר26והיאך שייך להגיע לזה

 יו"ד. –ז 

 ה.
 והנה נקודת התוכן שבסעי' אלו כן הוא:

סעי' ז': מביא את המבואר בסידור ד"ה 'עבדים היינו לפרעה במצרים', ומסיק מזה שכתוב 
שם שהשרים יושבים בשולחן המלך היינו שזהו מקומם הראוי להיות ביחד המלך, א"כ מובן 

ודות הקליפות בלבד, אלא גם בנוגע להספי' דקדושה. וזה מתאים עם ל' המדרש שאינו מדובר א
)עה"פ 'חלקי ה' אמרה נפשי'( דשם כתיב שהדוכסין וכו' 'היו עמו' היינו שנמצאים ביחד עם 
המלך. וא"כ מובן את פקחותו של הפקח שאינו בוחר בהספי' דקדושה, כ"א במלך. ומקשר זה 

עני כי יעטוף', שלהעני אינו נוגע את כל היופי, הון, ועשירות עם תורת בעש"ט עה"פ 'תפלה ל
 המלך, כ"א לראות את פני המלך.

סעי' ח': מבאר שזהו ג"כ האהבה ד'מי לי בשמים ועמך לא חפצתי', שזהו מה שהי' נשמע 
מכ"ק אדה"ז בשעת דביקותו ש"איך וויל זע נאר ניסט איך וויל ניט דאיין ג"ע איך וויל ניט דאיין 

"ב כו' איך וויל מער ניט אז דיך אליין", היינו שאע"פ שמדובר כאן על 'דאיין ג"ע' ו'דאיין עוה
עוה"ב' ]שענינו בהספי' שהם מגלים כל מה שיש לגלות מהמאור[, עכ"ז אינו רוצה כ"א בעצמות 

 'דיך אליין'. -

סעי' ט': מקשר טעות זה )הבחירה בהספי' דקדושה במקום עצמות( לטעות הנ"ל בחלק 
הראשון בהמאמר )שבוחר בהכו"מ במקום הקב"ה(, ומבאר ששני הטעותים קשורים ועלולים 
זמ"ז דבשתיהם מחשיבים את הטפל לעיקר, והסיבה שהוא בוחר בהטפל היא בשביל 'הלגרמי' 
שלו' היינו שאינו מוכן לבטל א"ע )לגמרי עכ"פ(. והדרך היחידי שיש בכדי לשלול עבודה זרה 

_______________ 
והיינו שזה שיהודי בכלל בוחר בהק"ב ה"ז באה מהעצם )וכמבואר לעיל שמצד כחות הגלויים אינו  25

אפי' קל שבקלים ימסרו נפשם על קדושת ה'(, אבל עדיין האמונה אינו מוכרח שימסור את נפשו, כידוע ש
מתלבש בשכל. ובמילא כאן שמדובר שהבחירה נתלבש בתוך השכל, ה"ז מצד שהעצם נותן כח שהאמונה 
שמצד כחות המקיפים תהי' נמשך בהשכל, אמנם ג"ז שהעצם נותן כח צ"ל שהיא נמשך באיזשהו אופן, רק 

 יל הערה המתחלת "ובלשון הע' שם וי"ל" והמתחלת  "ובלשון הע' שם משא"כ"שהוא בהעלם, ועיין לע
 התי' ע"ז לקמן אות ח. 26
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ך כלל וכלל, הוא רק "ע"י שיעורר אצלו )מעין ושמץ עכ"פ שזהו בכחו בתכלית שלא תהי' שיי
 של כאו"א מישראל( שלא לרצות אפילו דאיין ג"ע, כ"א מער ניט אז דיך אליין".

סעי' יו"ד: מוסיף ביאור בהשייכות אשר בין הבחירה להכו"מ להספי', שבשתיהן ה"ה 
גשמית, הוא רק בכדי שיתשמשו  מחשיב אותם כעיקר, ואינו מכיר שכל הגילויים וההשפעה

בהם לעבודת קונו ולעשות בשבילו דירה בתחתונים. ומסיק דזה שאוה"ע מהו עובדין לחמה כו' 
ושראל אינן עובדין אלא להקב"ה, ה"ז בא מצד שרשם למע', דהשרש של אוה"ע הוא בחיצוניות 

ן דשם אין הרצון ששם נרגש שהטפל הוא העיקר, משא"כ בנ"י שרשם הוא מפנימיות הרצו
 נתינת מקום כלל לענין אחר חוץ מהקב"ה 'אנא נסיב מלכא' 'דיך אליין'.

 ו.
 ולכאורה בסעי' אלו יש ג' נקודות שבו רוצה כ"ק אד"ש מה"מ להדגיש:

, וזהו פקחותו של הפקח שאינו בוחר בהם כ"א 27( שענין עכו"מ נמצא גם בקדושה1
 בהעצמות )דיך אליין(.

י' בדרגות דקדושה ה"ז ע"י ההתמסרות אל העיקר נקודה ]ולא ( דבכדי לשלול הבחירה אפ2
 לנטות ממנה אף זיז כלשהו[.

 ( שהכח לבחירה זו באה מצד שרש נשמות בנ"י.3

על פתגם כ"ק אדה"ז,  ובביאור דברים הנ"ל מקדיש כ"ק אד"ש מה"מ חלק חשוב מהביאור
יגט דער נקודה(. והנה שמזה נראה שבפתגם זה בו נמצא נקודת הענין )אז אין דער ווארט ל

ב'ואתה תצוה מביא כ"ק אד"ש מה"מ פתגם זה ג"כ ושם מבאר את נקודת הפתגם שהוא לרצות 
את גילוי העצמות, דאפי' שיש רק מקום א' דשם אינו מאיר אלקות באופן גלוי, לא יספיקו 

י"ז בהגלויים שיש לו, דמ"ז שאינו מאיר בכל מקום מוכיח שגם אצלו אינו מאיר עצמות. שלפ
י"ל דכאן כשמבאר מהיכן מגעת את הבחירה בהעצמות באופן ששולל אפי' הדרגות נעלות 

 ביותר דקדושה, הוא מצד בחי' המאור המתגלה עי"ז שהוא כתית מזה שנמצא בגלות.

ועוד שגם הל' בשתי המקומות ממש דומות זל"ז דהל' בואתה תצוה הוא "וע"י שהי' נשמע 
רט לאחרי שנתפרסם זה ע"י הצ"צ, ניתן הכח לכאו"א מישראל לשון זה מאדמו"ר הזקן . . ובפ

שעיקר רצונו יהי' גילוי העצמות", ובביום עשתי עשר "ויש לומר דע"י שאמר אדמו"ר הזקן איך 
וויל מער ניט אז דיך אליין, ובפרט לאחרי שנתפרסם זה ע"י הצ"צ . . ניתן הכח )עוד יותר( 

_______________ 
דקות לע' בההקלטה( ושם מבאר  23:32להעיר מההנחה הבלתי מוגה )נדפס בסה"מ פסח א ע' שא,  27

 ששרש ענין ע"ז הוא מהצמצום דשם אלקים, אף שהוא א' מהז' שמות שאינו נמחקין.
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יו בלא לב ולב, ועיקר רצונו יהי' להשלים כוונת לכאו"א מישראל . . שכל הרצונות שלו יה
העצמות לעשות לו ית' דירה בתחתונים" וממשיך שהוא ")ע"ד ומעין שהי' אצל אדמו"ר הדקן 
שלא רצה מער ניט אז דיך אליין(" דמזה מוכח שזהו כל נקודת התוכן דמאמר כ"ק אדה"ז, 

 קומות.שלפי"ז מובן שעל דרגה זו דבחי' המאור, בו מדובר בשתי המ

 ז.
היוצא מהנ"ל, שאין הכי נמי כשהאמונה באה בפנימיות ה"ז עילוי כלפי האמונה כשלעצמה 
שהרי אל"כ, אינו מוכרח שהאמונה תהי' ניכרת בכל פרטי חיי האדם. אלא שבזה גופא מה 
שנמשך בפנימיות יכול להיות בא' מב' אופנים, א( שע"י המשכת העצם נעשה גילוי כחות 

 הוא מה שבא בגילוי בכחות הפנימיים. העצםאו ב( ש בהשכל, המקיפים

והנפקותא ביניהם )לפי המבואר בואתה תצוה(, דכשזה שבא בגילוי הוא בחי' מקיף דחי', 
אע"פ שבזה נשלל עכו"מ, אלא שאין עיקר רצונו הוא גילוי העצמות )והיינו שמספיק בשבילו 

דבר שחוץ מהעצמות, ובמילא כשנפסק הגילויים המקיפים(, הרי עדיין יש נתינת מקום להחשיב 
(, יכול להיות 28ההמשכה מהעצם )ההמשכה מצד הרועה שהוא מביא את האמונה בפנימיות

הרי אינו  29בא בגילוי, -הרצון ל'דיך אליין'  –שיפול ר"ל עד עמקי הקליפות, משא"כ כשהעצם 
 שייך כלל וכלל שיפול.

 ולפי"ז יש לבאר את המשך הענינים בהמאמר.

שם מבואר היאך שייך לבחור בהקב"ה, ה"ז מצד העצם )ומשום זה כל יהודי בעצם  בסוס"ו
בוחר בהקב"ה ואפי' קל שבקלים' ימסור את נפשו לה'(, וזה שבהמדרש בחירה זו נמשך בשכל 
ה"ז מצד פעולת העצם הפועל בכחות הפרטים את גילוי האמונה שמצד כחות המקיפים, כנ"ל. 

י הנשמה. דהיינו, שאע"פ "דע"י שהבחירה דהנשמה שלמעלה אמנם לכאורה אי"ז יתרון כלפ
נמשכת ופועלת בהשכל, מיתוסף בה עילוי נעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה", מצד  30מהשכל

זה שנעשה גילוי העצם, בהנשמה המלובשת בהגוף, אבל פועל ממש מאי שנא, קודם לכן הי' 
א? ובכדי להבין זה צלה"ת, שהבחירה מאמין בהקב"ה ובחירתו היתה מצד בשכל, וגם עתה כן הו

אינה רק בנוגע להכו"מ כ"א גם בנוגע להספי' עליונות, ובכדי לשלול אותם צריך להיות הכוונה 
אל העצמות לחוד, שאל"כ עלול ליפול ר"ל, וזה שבכחה ליהודי לבחור בהקב"ה, ה"ז מצד שרשו 

_______________ 
 ארוכה ב'ואתה תצוה מסעי' גימ"ל ואילך, ראה שם בארוכה.כמבואר ב 28
 שגילוי זה הוא ג"כ ע"י הרועה, כדלקמן אות ח. 29
להעיר מהל' בואתה תצוה ס"ה בנוגע להאמונה שמצד מזלייהו חזי 'שהנשמה שלמעלה . . פעולתה  30

 בהנשמה המלובשת בגוף היא בבחינת מקיף', עיי"ש.
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גה נעלית ביותר, כולל כחות , דמצד חיצוניות המקיף, אע"פ שהוא דר31עצם –מפנימיות המקיף 
הרצון שזהו  32הפנימיים, אמנם מהא גופא טעמא שהוא בבחי' חיצוניות הרצון דשם 'נרגש

'אין נתינת מקדם  –המשכת העצם  –, ורק ע"י ההמשכה שמצד פנימיות המקיף 33'הפנימי
 34לאיזה ענין אחר . . ולכן אינן עובדין ]לא אפי' הספי',[ אלא הקב"ה אנא נסיב מלכא'.

יש לבאר גם המעלה בזה דבחירת ישראל בהקב"ה היא לא רק מצד הרצון דהנשמה ועפ"ז ''
 שלמעלה מהשכל אלא גם מצד השכל )כנ"ל סעי' ז(,"

)פנימיות הרצון( הוא  ומצד מה בא העילוי? ''כי זה שהשרש דישראל הוא בפנימיות המקיף 
נימיות המקיף,'' והיינו ששרשם מפני שישראל הם בחינת פנימי, וכידוע דשרש הפנימי הוא בפ

 ,35הוא מהעצם

''ולכן,'' מתי נעשה העילוי? 'עיקר העילוי דבחירת ישראל בהקב"ה הוא כשהרצון דהנשמה 
]היינו בגאופן נמשך דוקא  שעי"זשלמעלה מהשכל )מקיף( נמשך ופועל גם בהשכל )פנימי(, 

מהשכל )חיצוניות  )פנימיות המקיף(, שלמעלה גם מהרצון שלמעלה מעצם הנשמה גלוי[
המקיף(." ''והעילוי דבחירת ישראל בהקב"ה" מתי הוא נעשה "הוא כשהבחירה דהנשמה 
נמשכת בפנימיות, בהבנה והשגה, ובאופן שזה פועל במחשבה דיבור ומעשה,'' בכל כחות 

''שעי"ז הוא ההמשכה דפנימיות המקיף'' עצם הנשמה  -הפרטים. ומהו העילוי? העילוי הוא 
]שהוא ע"ד המבואר ב'ואתה תצוה' סעי' יו"ד בנוגע להתאמת כחות הפרטים  גלוי. ממש באופן

להעצם ש'עי"ז מתגלה בה שרשה האמיתי כמו שהיא מושרשת בהעצמות', שהרי רק בכח 
 העצמות יכול להיות ההמשכה בשכל[.

 ח.
עפהנ"ל יומתק הקשר והשייכות שבין סעי' י"ב להמשך המאמר, )שהרי בהשקפה ראשונה 

ין שנתבאר שם הוא ענין צדדי בכדי לקשר את הענין לה'קאפיטל' של כ"ק אד"ש מה"מ אז הענ
)בתשל"א((, דשם מביא את דברי המדרש עה"פ ''למנצח לדוד להזכיר' משל 'למלך שהיה לו 
צאן וכעס עליה . . אחר זמן כנס את הצאן, ובנה את הדיר, ולרועה לא הזכיר. אמר הרועה הרי 

יר בנויה, ואני איני נזכר. כך אמר דוד למעלה מן הפרשה, כי אלהים יושיע הצאן מכונסות, והד

_______________ 
 הנשמה )פנימיות המקיף('.כמפורש בסעי' י"א '. . מעצם  31
 שם. 75הערה  32
הלשון שם הוא 'כי בחיצוניות הרצון )כמו שהוא מקור לאוה"ע( נרגש שזהו הרצון הפנימי' דמזה משמע  33

 בנ"י, ואכ"מ. -להבדיל  –שיש חילוק בין חיצוניות המקיף כפי שהוא מקור לאוה"ע כלפי 
 .בנוגע לזה שהובא פתגם כ"ק אדה"ז ראה לקמן אות ח 34
דקות לע' בההקלטה( דשם מדמה  29:30להעיר מההנחה הבלתי מוגה )סה"מ פסח א שם ר"ע שג,  35

 מעלת ההמשכה בפנימיות להמעלה דעולם התיקון על עולם התהו.
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ציון ויבנה . . אמר הרועה ואני איני נזכר לכך למנצח לדוד להזכיר.'' ומפרש את דברי המדרש 
שבחי' הרצון )מקיף(, המשכתו יכול להיות מקיף ובכדי שתומשך בפנימיות לזה צריך את 

. ואף 36ימית, ועיקר השפעתו הוא עי"ז שילמד תורה להעםהרועה, שענינו הוא השפעה פנ
שהמדרש מדבר לאחרי שאלקים יושע ציון וגו' לאחרי הגאולה העתידה, הרי עיקר הגילוי שיהי' 
בגאולה העתידה הוא הגילוי דעצמות אוא"ס שלמעלה מהשגה, וזו היתה בקשתו של דוד )דוד 

דרועה, הבנת והשגת התורה בתכלית מלכא משיחא(, וע"י בקשתו נעשה שיהי' גם הענין 
 . 37השלימות

ובלעדו אא"פ לבחירה זו. ובאמת  38והיינו, שהנתינת כח לבחור בהקב"ה באה מנשיא הדור
 נשיאשהקריב  39ענין זה מפורש בסעי' י"ג, ושם שהגילוי ונתינת כח לבחירה זו באה מהקרבנות

יל מער ניט אז דיך אליין, ובפרט אשר. ושם ממשיך ש'ויש לומר דע"י שאמר אדמו"ר הזקן איך וו
לאחרי שנתפרסם זה ע"י הצ"צ, ניתן הכח )עוד יותר( לכאו"א מישראל, ובפרט לההולכים 
בעקבותיו ובדרכיו, דהגם שיש לו ריבוי רצונות, ועד לרצונות שמצד נה"ב, שכל הרצונות שלו 

 ע"ד' דירה בתחתונים )יהיו בלא לב ולב, ועיקר רצונו יהי' להשלים כוונת העצמות לעשות לו ית
 40ומעין שהי' אצל אדמו"ר הדקן שלא רצה מער ניט אז דיך אליין('.

ועפ"ז מובן למה הביא את פתגם אדה"ז, ולא הי' מספיק בהבאת מאמר הבעש"ט עה"פ 
'תפילה לעני', שהרי ''בכדי שלא יהי' שום נתינת מקום לאנא נסיב דוכסין וכו' הוא ע"י שיעורר 

( שלא לרצות אפילו 'דאיין 41עכ"פ, שזהו בכחו של כאו"א מישראל כדלקמןאצלו )מעין ושמץ 
ג"ע', כ"א 'מער ניט אז דיך אליין''. ולפי"ז יומתק יותר השייכות בין המבואר כאן ל'ואתה תצוה' 
שהרי זה כל תוכנו של המאמר, שמבאר איך שכל דרגות בהאמונה שיש אצלנו )כולל גם העילוי 

( בא מכח הנשיא הדור ]ועפ"ז מובן ג"כ איך שייך להגיע 42תינוהנעשה בהאמונה ע"י עבוד
 43לבחירה זו[.

_______________ 
 להעיר מפ"ה תניא שתורה נקראת מזון בגלל שבא בפנימיות. 36
עיקר השפעת מה"מ הוא בענין להעיר ממצות מינוי מלך )קי,ב( ובלקו"ש חל"ה )ויגש ג( דשם מבאר ש 37

 התורה, ולכך כתוב נשיא להם לעולם, עיי"ש בארוכה.
דקות לע' בההקלטה( שכ"ק אדה"ז הוריש לכל  33:40בהנחה הבלתי מוגה )סה"מ פסח א שם ע' דש,  38

ההולכים וכו' ובפרט שהוא מקושר ביז נשיאי חב"ד ביז דער אלטער רבי'ן ביז צו תורת הבעש"ט ביז 'לפני ה' 
 ישפוך שיחו", האזין שם. 

להעיר שנקר' אכילה, ע"פ ל' הכתוב )פנחס כח,ב( לחמי לאשי וגו' הובא בדא"ח. שזהו"ע הרועה שזן  39
 ומפרנס את האמונה אצל בנ"י.

 .65ראה עד"ז בקובץ העו"ב לאפשה לה גליון יב )י/י"א שבט תשע"ה( סו"ע  40
 שבפשטות קאי על סעי' יג. 41
"וזה שההמשכה היא ע"י עבודה, גם זה הוא  53י' ביום ההוא מלוקט וא"ו הע' להעיר מהאמר ד"ה 'וה 42

 חסד הקב"ה שההמשכה לא תהי' נהמא דכסופא".
 ולפי"ז מובן בפשטות השייכות בין תוכן מאמר זה לי"א ניסן. 43





  שער
שנים אוחזין
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 גיזה ועבודה בספק בכור
 הת' אליעזר שמאי הלוי סאלעק

 א.
 במשנה )ריש ב"מ( "שנים אוחזין בטלית... זה ישבע... וזה ישבע... ויחלוקו". ובגמ' )ו, א(:

 ... לא צריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח.. .בעי ר' זירא תקפה אחד בפנינו מהו

 "כ בעי בגמ':ואח

 . אם תמצי לומר תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו הקדישה בלא תקפה מהו

 ומבאר הגמ' צדדי הספק:

או דלמא השתא . כיון דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי כמאן דתקפה דמי
מה ביתו ברשותו אף כל  ,וגו' 'קדיש את ביתו קדשואיש כי י'מיהא הא לא תקפה וכתיב 

 .לאפוקי האי דלא ברשותו ,ברשותו

  ומביאה הגמ' לפשוט הספק:

קם  ,האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא ,מסותא דהוו מנצו עלה בי תרי ת"ש דההיא
 .פרשי מינה רב חנניה ורב אושעיא וכולהו רבנן ,חד מינייהו אקדשה

  מנונא פשט הספק:ומביאה הגמ' שרב ה

כי אתא לסורא א"ל , וא"ל רב אושעיא לרבה כי אזלת קמיה דרב חסדא לכפרי בעי מיניה
ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה בין טהורים בין 'רב המנונא מתני׳ היא 

והא הכא ', אסורים בגיזה ובעבודה'ותני עלה  'טמאים המוציא מחבירו עליו הראיה
וכי לא תקפו אסורין בגיזה  ',המע"ה'דקתני  ,ין מוציאין אותו מידודאמר תקפו כהן א

 .ובעבודה

 "י:וברש

חמור כח הקדש לאוסרן  -וכי לא תקפו  מספק שמא קדשים הם: -אסורין בגיזה ועבודה 
 הקדישה מקודשת: ,בגיזה ועבודה ש"מ דאת"ל תקפו אין מוציאין אותו מידו

  ומביאה הגמ' שרבה דחה דברי רב המנונא:
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אמר ליה רבה קדושת בכור קאמרת לעולם אימא לך תקפו כהן מוציאין אותו מידו 
 .ואפילו הכי אסורים בגיזה ובעבודה דקדושה הבאה מאליה שאני

 "י:וברש

מסתמא בחזקת  ,גבי בכור דאפילו תקפו כהן מוציאין אותו מידו -לעולם אימא לך 
לאו משום דיהא  ,יזה ועבודהוטעמא דג ,ישראל הן ולעולם הכהן קרוי מוציא מחבירו

דתפשוט מינה להיכא דאי תקפו אין מוציאין מידו הקדישה הוי  ,לכהן שום כח בהן
שאם , וקדושה הבא מאליה שאני ,אלא הכא משום איסור ספק גיזת קדשים, הקדש

אבל גבי מסותא דאין קדושה באה אלא , ואיכא לספוקי בהכי ,בכור הוא מאליו קדוש
הקדישה בלא תקפה  ,א לך דאפי' אם תמצי לומר תקפה אין מוציאיןאימ ,על פיו של זה
 דאין יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו: ,לא הוי הקדש

 ב.
והנה לכאורה יש לשאול מדוע הרחיק רב המנונא למסכת טהרות )פ"ד מי"ב( ולברייתא 

ל במומו אם ספק יאכש"אסורין בגיזה ועבודה", בשעה שיש משנה מפורשת )בכורות פ"ג מ"א( "
 ", שספק בכור אסור באכילה לבעלים עד שיפול בו מום.לבעלים

 ולכאורה גם מדין איסור אכילת ספק בכור ראי' שקדושת בכור חלה מספק.

בגמרא ד"ה ולבאר זה יש להקדים, דהנה בביאור דברי הגמ' מצינו אריכות בס' פני יהושע )
 :(ט-אה"ע ח דברי נחמי'וראה אה"ע קב, י. והובא בשו"ת צ"צ . את"ל

ללייתת  ללייהה  ללששווםם  היא בשנים אוחזין כגוונא דמתני' דבכה"ג  ' זיראאלא עיקר האיבעיא דר
וא"כ מה"ט ... אאווממרר  ששההוואא  בבחחזזקקתתוו  לל  אאחחדדככ ,דעל זה באו לדין ,,אא''  ממההםם  חחזזקקתת  ממרראא  קקממאא

דשאינו ברשותו י"ל דהיינו דוקא אם הוא   ,,ללאא  ממייקקרריי  ממקקדדיישש  דדבברר  ששאאייננוו  בבררששוותתווגופא 
שא"כ הכא שאין שום א' מוחזק בה יותר מחבירו וכ"א אומר שהוא מ ,,וודדאאיי  בבררששוותת  אאחחרר

וואא""ככ  דדחחלל  ההההקקדדשש  ממסספפקק   ,ברשותו הוא עתודי דלפ  ,,ללאא  ממייקקרריי  ששאאייננוו  בבררששוותתוומוחזק 
 ,כו' מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו כו' ו דילמאוע"ז מסיק א ...ממייההאא  ללעעננייןן  אאייססוורראא

  ,,דדאאיי  בבררששוותתוו  דדווממייאא  דדבבייתתוודדבברר  ששההוואא  בבוו  דשמא לא שייך להקדיש כלל אלא  וכוונתו בזה
 ,,אאבבלל  ככששההדדבברר  סספפקק  אאםם  ההוואא  בבררששוותתוו  וואאייננוו  ייככוולל  ללבברררר  ננאאממרר  דדללאא  חחלל  עעללייוו  ההההקקדדשש  ככלללל

 .ולפ"ז אפילו על חלקו לא חל ההקדש במה שאינו תופס לגמרי

 ( בביאור דברי רב המנונא:בגמרא והא הכא דאמר תקפו כהןד"ה  ו, ב)שם ועוד 
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ור זכו הבעלים לגמרי ולא מהני תפיסת דבספק בכ לקא דעתךסבר המקשה דאי ס...
ממממייללאא  ללאא  ההייהה  אאססוורר  גגםם  ככןן   ,והיינו ע"כ משום דמוקמינן לה אחזקה דמרא קמא ,הכהן

והא דקי"ל  ,דמוקמינן לה אחזקה שהיא ממון גמור של בעלים ,מה"ט גופא בבגגייזזהה  וועעבבוודדהה
ילא וא"כ ממ... ספק דאורייתא לחומרא היינו היכא דליכא חזקה בשום צד וזה מוסכם

נפשטה האיבעי' דידן דעיקר האיבעיא לשיטתינו היא אם ההקדש חל מספק ואי בעינן 
וואא""ככ    ,,ווהה""לל  ככממוו  תתקקפפוו  ,,ווככייווןן  דדששממעעייננןן  ממההככאא  דדההקקדדשש  חחלל  עעלל  ההסספפקקממש דומיא דביתו 

  ..ממממייללאא  זזככהה  ההההקקדדשש  ללגגממרריי

 ועוד שם בביאור דברי רבה:

לענין גיזה  ,אוע"ז מסיק התרצן דהתם גופא בגיזה ועבודה לאו בתפיסה תליא מלת
אבל בקדושת הפה לעולם אימא לך  ,אלא משום דקדושה הבאה מאליה היא ,ועבודה

שאינו יכול להקדיש אלא דבר שהוא כבר בחזקתו ממש  ,שאפילו ספק הקדש אין כאן
 .דומיא דביתו

 דהיינו, שלדברי הפנ"י תורף דברי הגמ' הם כך:

קדש מספק, אלא שמחמת הדין שאין כאן ששניהם אוחזין בטלית, הי' מקום לומר שיחול ה
הקדש חל על ממון שאינו ברשותו נסתפק לגמ' בנדו"ד אם טלית זו נחשבת ברשותו של 

ולדבריו בחזקתו היא, ואולי די בזה לענין הקדש, כי אין זה  המקדיש, כי יכול לתוקפה מחבירו,
 "אינו ברשותו". 

ודה ביד הישראל. והבין רב המנונא והביא רב המנונא ראי' מדין ספק בכור שאסור בגיזה ועב
שהוא מצד הביאור הנ"ל שבכל מקום שבעלות הממון הוא בספק, ויש לבעלי הדין זכות לתקוף 

חמור כח הקדש לאוסרן בגיזה " ", ממילאלית ליה לשום א' מהם חזקת מרא קמאהממון, כי "
 " מספק. ועבודה

א מאליה שאני, שאם בכור הוא הכא משום איסור ספק גיזת קדשים, וקדושה הבודחה רבה "
מאליו קדוש, ואיכא לספוקי בהכי, אבל גבי מסותא דאין קדושה באה אלא על פיו של זה, אימא 

" )ל' רש"י(. לך דאפי' אם תמצי לומר תקפה אין מוציאין, הקדישה בלא תקפה לא הוי הקדש
תו לגבוה", משא"כ דהיינו, דחלות הקדש ע"י פיו מצריך שיהי' ברשותו, ולא יועיל דין "אמיר

"קדושה הבאה מאלי'", חל מספק בלא שיהי' ברשותו. ד"איש כי יקדיש את ביתו" מיירי 
 ב"איש", היינו קדושת פה.
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 ג.
 והנה עוד כתב הפנ"י שם:

וילפינן לה בפרק קמא  ,כל היכא דאיכא חזקה גמורה אזלינן בתרה מדאורייתא לכל מילי
סורא או דיני נפשות אזלינן בתר חזקה בין להקל ואפי' במילי דאי ,דחולין מבית המנוגע

אי ס"ד דבספק בכור זכו הבעלים לגמרי  ]רב המנונא[ וא"כ סבר המקשה, ובין להחמיר
ממילא לא  ,והיינו ע"כ משום דמוקמינן לה אחזקה דמרא קמא ,ולא מהני תפיסת הכהן

מון גמור של דמוקמינן לה אחזקה שהיא מ ,היה אסור גם כן בגיזה ועבודה מה"ט גופא
וזה  ההייייננוו  ההייככאא  דדללייככאא  חחזזקקהה  בבששווםם  צצדדוהא דקי"ל ספק דאורייתא לחומרא  .בעלים
דסבר המקשה דהא דאסור בגיזה ועבודה היינו משום דחזקה דבעלים לאו ... מוסכם

ששממיידד  ככששייצצאא   ,כיון שלא היה לו חזקה מבוררת כלל בזה הספק בכור ,חזקה גמורה היא
  ..ללאאוויירר  עעווללםם  ננווללדד  ההסספפקק  עעממוו

יינו, דלדעת רב המנונא בספק בכור ביד הישראל, אילו הי' הדין שזכה בו הישראל מדין וה
חזקת מרא קמא, לא הי' חל איסור גיזה ועבודה מדין ספק דאורייתא לחומרא. וזהו שהביא רב 
המנונא הברייתא "אסורין בגיזה ועבודה" להוכיח שאין חזקת הישראל חזקה גמורה, ואעפ"כ 

 רחך הוא מצד שהקדש חל מספק. חל האיסור. ועל כ

וע"פ דברי הפני יהושע יש לתרץ בפשיטות מדוע הביא רב המנונא ראי' מאיסור גיזה ועבודה 
 דוקא, ובהקדים הסוגיא בחולין קלד, א:

ספק  .משנתגייר חייב ,עד שלא נתגייר פטור ,מתני׳ גר שנתגייר והיתה לו פרה נשחטה
׳ כי אתא רב דימי אמר רמי ליה רבי שמעון בן גמ שהמוציא מחבירו עליו הראיה: ,פטור

ורמינהו חורי הנמלים שבתוך , לקיש לר' יוחנן תנן ספק פטור אלמא ספיקא לקולא
ושלאחר הקוצרים העליונים לעניים והתחתונים של בעל  ,הקמה הרי אלו של בעל הבית

 אמר רבא הכא פרה בחזקת... רבי מאיר אומר הכל לעניים שספק לקט לקט, הבית
 .קמה בחזקת חיובא קיימא ,פטורה קיימא

 וברש"י:

הרי היא  ,כשנולד לך ספק זה במתנותיה ואתה מעמידה על חזקתה הראשונה -פרה 
כשנולד לך ספק בלקט  -קמה  פטורה שהרי בחזקת של עובד כוכבים היתה עומדת:

 חזקת חיוב הוא דמעולם היא עומדת לכך דשל ישראל היא: ,ואתה מעמידה על חזקתה

 וממשיך בגמ': 
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אמר ליה אביי והרי עיסה נעשית עד שלא נתגייר פטור מן החלה משנתגייר חייב ספק 
 .אמר ליה ספק איסורא לחומרא ספק ממונא לקולא. חייב

 וברש"י:

חיוב חלה הכל הולך אחר גלגולה משגלגל בה הוי חיובה וגלגול העובד כוכבים פוטר 
חלה  תגלגלה פטור אם ספק חייב גרסינן:. אם עד שלא נתגייר נ'עריסותיכם'דכתיב 

אבל מתנות אין בהן קדושה  ,הלכך לא סמכינן אחזקהששיישש  בבהה  עעווןן  ממייתתהה  ספק איסורא 
 אלא דין ממון והמוציא מחבירו עליו הראיה:

דהיינו, שכשיש חזקת חיוב מעיקרא, כמו בלקט, גם בספק יש להחמיר, וכשיש חזקת פטור, 
איסור שיש בה עון מיתה, "ספק איסורא", מחמירים אפילו כמו במתנות גר, בספק מקילים. ב

 במקום חזקת פטור.

 וכך פסק הרמב"ם )ביכורים ח, ט(:

גר שנתגיר והיתה לו עסה. נתגלגלה עד שלא נתגיר פטורה. ואם משנתגיר חיבת. ואם 
 . ללפפיי  ששההוואא  עעווןן  ממייתתההספק חיבת בחלה 

 ומסיימת הגמ' שם:

 ...ארבע לחיוב וארבע לפטור ,ה ספקות נאמרו בגראמר רב חסדא וכן תני ר' חייא שמונ
 ...ובכור בהמה טהורה לחיוב

 וכתב רש"י:

וצריך להמתין עד שיסתאב דתו לית ביה  סספפקק  ככררתת  ללששווחחטטוו  בבחחווץץ -ובכור בהמה טהורה 
 אלא דין ממון ואוכלו הוא במומו:

כמו שהביא ולפ"ז מובן שאף שבספק בכור אין כאן חזקת חיוב, )וגם אין כאן חזקת פטור, 
, ע"ש(, והאיסור אכילה "שמיד כשיצא לאויר עולם נולד הספק עמו"הפנ"י מתשובות הרשב"א 

בספק בכור בלא מום הוא רק איסור לאו )רמב"ם בכורות א, טז(, מ"מ קודם אכילתו הרי צריך 
לשוחטו, ואיסור השחיטה בחוץ הוא בכרת )ראה רמב"ם בכורות ב, יח. מעשה הקרבנות יח, ב(. 

כן לא הי' יכול רב המנונא להוכיח מאיסור אכילת ספק בכור תמים, כי בשחיטתו יש עון מיתה, ול
 ולכן צריך להחמיר כדין "ספק איסורא לחומרא", ואפילו אם הי' חזקת פטור, כמ"ש בסוגיא שם. 

ולכן רק בברייתא דטהרות שספק בכור "אסורין בגיזה ועבודה" שהוא איסור לאו ולא עון 
"ם מעילה א, ז(, למד רב המנונא שזה שאסורין תלוי בזה שאין כאן חזקת פטור, מיתה )רמב

 היינו שאין הישראל מוחזק בה בחזקה גמורה. ומכאן למד גם כן שהקדש חל בספק כה"ג.
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 ה.
אלא שעדיין צריך ביאור בדברי הפנ"י, דהנה לדבריו ראיית רב המנונא היא כך, דהנה הפנ"י 

קה דמעיקרא לענין איסורים )וילפינן מבית המנוגע, חולין י, ב(, ייסד שכמו שאזלינן בתר חז
כמו"כ אילו הוכרע הספק לגבי הממון, שספק הבכור להישראל, הי' מותר בגיזה ועבודה. וכל 

אסור בגיזה ועבודה הוא רק משום שאין חזקה המכרעת, והספק ממון וספק  מה שספק בכור
שראל, וכמו"כ מספק מחמירים באיסור גיזה איסור לא הוכרעו, ולכן מספק נשאר ביד הי

 ועבודה.

ולפי דבריו נמצא לכאורה שכל השקו"ט בין רב המנונא לרבה אם "תקפו כהן אין מוציאין 
מידו" אינו נוגע לספיקת הגמ' בנוגע למסותא )או טלית(. כי הגמ' נסתפקה אם הקדש חל מספק 

 זה ועבודה, ומכאן שהקדש חל מספק. ברשות אחרת, ולזה די בהבאת הדין דספק בכור אסור בגי

דהנה לדעת הפנ"י כל האריכות בנוגע "תקפו כהן" מבאר רק שאין כאן חזקה המכרעת, 
ששאלה זו נוגעת לכל איסורים שבתורה ולאו דוקא להקדש. ואם תאמר, איך "ספק בכור" דינו 

לל, וזה ראוי כספק, הרי יש להישראל חזקת מרא קמא, הרי שאלה זו אינה מעניין הסוגיא בכ
לבאר כענין בפני עצמו, אבל אינו מעלה ומוריד בנוגע לסוגיין לכאורה. וא"כ לדעת הפנ"י יש 
לעיין למה לא קיצרו רב המנונא ורבה דבריהם, ורב המנונא הי' מוכיח שהקדש חל מספק 

 מ"אסורין בגיזה ועבודה", ורבה הי' דוחה ד"קדושה הבאה מאלי' שאני". 

י ייסד דבריו על זה שכל הספק אם "תקפו כהן מוציאין מידו" הוא תלוי עוד צ"ב במה שהפנ"
אם חזקת הישראל הוא מדין "חזקת מרא קמא" או כי "תפוס" בו עתה )נעתק לשונו לעיל ריש 
ס"ה(. דלכאורה גם בתפיסה בעלמא יש להסתפק אם דין "המוציא מחבירו עליו הראי'" הוא דין 

שתלה רב המנונא הדין "אסורין בגיזה ועבודה" בדין "תקפו מוחלט או דין ספק, וא"כ מהו זה 
כהן אין מוציאין מידו". דלמה אין לומר דדין מרא קמא אין כאן להישראל, אבל עדיין מכח 

 תפיסת הישראל לא יוכל הכהן לתקוף ממנו, ואעפ"כ "אסורין בגיזה ועבודה". 

מר שכמו שהוכרע דין בשלמא אם חזקת הישראל הי' מדין "חזקת מרא קמא", אפשר לו
הממון ע"י החזקה דמעיקרא, כמו"כ יוכרע דין האיסור עי"ז, אבל כשאנו דנים שיזכה הישראל 
מדין תפיסתו עתה, למה יכריע את הספק שלגבי האיסור. ומאי שנא ספק איסור גיזה ועבודה 

אינה מכל ספק איסור, שיש להחמיר מספק כל שאין חזקה המכרעת כנגד, והרי תפיסת הישראל 
 מכרעת, כמ"ש הפנ"י בעצמו.



  64  ·  כ"ח סיון – ג' תמוז ה'תשפ"א

 

 ו.
ויש לבאר בזה בהקדים הערה בסידור ההלכות ברמב"ם, דהנה איסור גיזה ועבודה נלמד 

 מהכתוב לגבי בכור )ראה טו, יט(:

כׇכ   ר ֹור֡  ל־ַהב ְּ ֶׁ ל  ֩ ֲאש  ךָּ  ֨דִיו ָּ רְּ קָּ בְּ ךָּ ֤ ב ִ אנְּ ֹצ  בְּ כָּ ֙ ו  ד ִ  ֔רַהז ָּ קְּ בְּ ֙ ַתֲעֹבד א֤יךָּ לֹקֱאלֹ ה'לַ  יש  ֖ת ַ ֹורֶׁ  ֣רכֹ ב ִ לֹ ךָּ ֔ש   א֥וְּ

גֹ  ׃ ֹור֥כב ְּ  ז֖תָּ    ֹצאנֶׁ ךָּ

 והרמב"ם הביא דין גיזה ועבודה בהלכות מעילה )א, ז(:

כל קדשי מזבח בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אסורין בגזה ועבודה שנאמר "לא 
 תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך". והוא הדין לשאר קדשים. 

יג( הובא איסור גיזה ועבודה רק כבדרך אגב. ולכאורה צ"ע בזה, -אבל בהלכות בכורות )ג, יא
דאף שלמדים שאר קדשים שאסורים בגיזה ועבודה מבכור, והלכות מעילה קודמים להלכות 
בכורות, אבל עדיין יש מקום להעיר ע"ז שכלל הרמב"ם איסור גיזה ועבודה בהלכות מעילה 

בכורות שממנו נלמד לשאר קדשים. ועוד יש דוקא, ולכאורה הי' אפשר להביא דין זה בהלכות 
 להעיר אשר דין ספק בכור שאסור בגיזה ועבודה נמצא רק בהלכות מעילה ולא בהלכות בכורות.

  שייך לאיסור מעילה.אשר מזה יראה שאיסור גיזה ועבודה אינו איסור בפני עצמו, אלא הוא 

 :ויש להביא ראי' לזה מהגמ' בקידושין )יג, ב(

סברא הוא הוא אסרה והוא  ,מיתת הבעל מנלן... מה בגט ובמיתת הבעלוקונה את עצ
 י"שע אביו, אחי ואשת וכלתו אביו אשת )כגוןוהא עריות דאסר להו ולא שרי להו , שרתה
לעולם.  לקרוביו שאסורות להו, שרו לא הבעל וכשימות לקרוביו, נאסרו הבעל קדושי

 שריא, ודילמא הדיוט לכהן הא אסורה, ג"לכה אלמנה רחמנא מדאמר רש"י(... אלא
 מיתה, י"ע ולא גירושין י"ע אחר, לאיש והיתה )ויצאה בעשה עלמא לכולי בלאו, ג"לכה

 מאי עשה עשה. רש"י(. האי עשה מכלל הבא ולאו משמע, לאחרת ולא לזו דושלחה
 תוקמה הבעל מיתת אהניא דלא אי לגמרי, תישתרי הבעל מיתת דאהניא אי עבידתיה,
 אפסולי דהוה מידי עשה על ואוקימתה ממיתה, אפיקתה לא יתא. אלמהקמי במילתא

 בהו לית מעילה פרקינהו ועבודה, בגיזה ואסירי מעילה בהו אית המוקדשים, דמעיקרא
 אפיקתיה :כן הוא הגון דבר לא וכי הוא קושיא לשון - לא אסירי. )אלמה ועבודה בגיזה

 :פדיונן קודם - מעיקרא :עשה סורבאי ואוקימתה דין בית מיתת מחיוב הבעל מיתת -
 לאכילה ומותרין - בהו לית מעילה פרקינהו :תגוז לא דכתיב כדאמרינן - בגיזה ואסירי

 ודריש חלב ולא בשר גיזה ולא תזבח.( טו דף) בבכורות כדאמרינן בגיזה ואסירי אדם, לכל
 :פדיונן לאחר המוקדשין בפסולי ליה
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נלמד מהכתובים )ראה יב, יז. כמ"ש הרמב"ם מעילה ולכאורה יש לשאול, הרי איסור מעילה 
 א, ג(:

א־תו כַ  ֱאכֹ  ל֞לֹ  רֶׁ  ל֣לֶׁ עָּ ְּ ש  כ... יךָּ ֗ב ִ רֶׁ ׇוְּ דָּ ֶׁ ֙ יךָּ ֙ל־נְּ ד ֹ  רֲ֣אש  ֹבתֶׁ  ר֔ת ִ ִנדְּ ַמ  יךָּ ֖וְּ רו  תְּ ׃ ֥תו  ךָּ דֶׁ    יָּ

 ובויקרא ה, טו:

ש  ֚נֶׁ  עֹ  פֶׁ י־ִתמְּ ה ַעלַ֔מ  ל֣כ ִ  אָּ טְּ חָּ  גָּ ֙ וְּ גָּ ְּ ש  ש   ִׇמק   ה֔ב ִ  ה'... ֖ידְּ

אורה איך למדה הגמ' מאיסור גיזה ועבודה שמיתת הבעל יפקיע חיוב מיתה ואעפ"כ ולכ
ישאר איסור עשה, הרי בגיזה ועבודה שהוא לאו בפני עצמו הנלמד מהכתוב ד"לא תעבוד...לא 
תגז וגו'" )הנ"ל(, ומה שאסור קודם פדיון, לגמרי לא נפקע לאחר פדיון, ורק איסור מעילה שהוא 

 י הוא פוקע לגמרי.לאו בפני עצמו הר

אלא שמכאן לכאורה מוכח שלסברת הגמ' הלאו דגיזה ועבודה הוא בכלל איסור מעילה, 
ולכן כשפוקע איסור מעילה ונותר איסור גיזה ועבודה, הר"ז כאיסור שנשתייר מאיסור מעילה. 

 ומובן היטב מדוע לאו זה נמצא בהלכות מעילה דוקא.

 ז.
ונא אין איסור גיזה ועבודה כשאר איסורים החלים לפ"ז, יש מקום לומר שלדעת רב המנ

מספק. ואפילו בספק בכור שאין בו חזקה הפוטרת, עדיין אי"ז מספיק שנחמיר מדין "ספק 
 דאורייתא לחומרא" לאוסרו באיסור גיזה ועבודה מספק. 

השם"  מקדשי להנות להדיוט דהנה בריש הלכות מעילה כתב הרמב"ם )מעילה א, א( "אסור
שון הכתוב )ויקרא שם( "וחטאה בשגגה מקדשי ה'", היינו שרק אם חל על הממון דין והוא מל

"קדשי ה'" יהי' אסור במעילה, וזה פשוט. ועפ"ז י"ל שסבר רב המנונא שאף בקדושת בכור 
)שאינה בכלל "נדריך" הנאמר בפ' ראה הנ"ל(, לא יהי' בו דין "מקדשי ה'", בלא דין "ברשותו" 

חל דין "מקדשי ה'" כלל על המקדיש ממונו ש"אינו ברשותו", ממיעוט דהקדש. דכמו שאינו 
ד"איש כי יקדיש את ביתו", כמו"כ מה שאינו "ברשות" הקדש לא יחול על זה דין "מקדשי ה'". 

 וממילא, לא יהי' בכלל איסור מעילה ואיסור גיזה ועבודה, שתלויים בדין "מקדשי ה'".

 אתוון דאורייתא )להגר"י ענגל( כלל ג', וזה לשונו: ויש להמתיק זה יותר ע"פ המבואר בס' 

 קדושה בו יש כ"ע הוא, גבוה ושל דהואיל ההקקננייןן מסבת אך הוא הקדש, אם איסור בענין
 בדבורו ישראל והקדישה דהואיל ,ההייאא  עע""בבפפ  דדבברר  ההקקדדווששהה דילמא או בו, ומועלין ואסור
 הן שונים ענינים שניד הקנין תולדת הקדושה ואין קדושה, עליו חלה הקדש ז"ה ואמר

 .[בראיותיו לכאן ולכאןבאריכות ע"ש ]ו והקדושה. הקניין
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ועפ"ז יש לבאר דברי רב המנונא, דהקדש חל רק במצב שמצד דיני הממון יכול להכנס 
לרשות הקדש. ]וי"ל שאפילו להצד שההקדש אינה תוצאה מהקנין, מ"מ צריך להיות שיהי' 

הישראל, אם נאמר שלענין הממון הישראל תפוס בו הקנין אפשרי[. וא"כ בספק בכור ביד 
לגמרי, כמו"כ לא יחול הקדש כלל, ואין שייך כאן לאסור בגיזה ועבודה מצד "ספק דאורייתא 
לחומרא", כי איסור גיזה תלוי בחלות הקדש, והקדש לא יחול אם מצד דיני הממון הוא ברשות 

 הישראל.

רחך הוא משום שיש ע"ז רשות הקדש, והוא אלא שמה שאעפ"כ אסורין בגיזה ועבודה, על כ
מצד שגם מה שהוא ביד הישראל הוא רק מספק, ויוכל הכהן לתקופו ממנו, וכמו"כ הקדש מחמת 
חומרתו )ש"אמריתו לגבוה כמסירתו"( נחשב שתופס מספק, ותפיסה זו מגרע מרשות הישראל, 

 ק.ורק מחמת "רשות ממון" של הקדש, יחול גם איסור גיזה ועבודה מספ

]ועפ"ז יש להעיר על מה שלא מצאתי באתוון דאורייתא שם שיעיר מסוגיין, ולכאורה יש 
 כאן מקור נאמן שדין ההקדש שייך לדין הממון[.

 ח.
אלא שלפי ביאור זה, כבר אין לתרץ את קושייתנו הראשונה בתירוץ דלעיל, דשאלנו מדוע 

טהרות, ולא הביא ממשנה מפורשת הביא רב המנונא את דין גיזה ועבודה דוקא מברייתא דמס' 
במס' בכורות שספק בכור תמים אסור באכילה עד שיפול בו מום, וביארנו דאיסור האכילה הוא 
מחמת שאסור בשחיטה, ומכיון שאיסור השחיטה הוא בכרת, לכן צריך להחמיר בספק אפילו 

ן חזקה כשיש חזקת מרא קמא להישראל, ורק מאיסור גיזה ועבודה שהוא בלאו מוכח שאי
 המכרעת את הספק, ומשום זה חל איסור לאו דגיזה מספק. 

אלא שכל זה לא אתי שפיר לפי הנתבאר לעיל, כי אם נאמר שלא יחול הקדש כלל כשהממון 
ברשות הישראל, כמו שלא חל הקדש כלל כשהממון אינו ברשות המקדיש, א"כ מה שאיסור 

, כי מה שמחמירים באיסור כרת הוא השחיטה הוא בכרת אינו טעם שיחול ההקדש ברשות אחר
רק כנגד חזקה דמעיקרא, אבל אין שום סברא לומר שיחול אפילו שלא ברשותו מחמת שהוא 
איסור כרת. וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מדוע לא הביא רב המנונא ראי' שהקדש חל מספק 

שות ממה שמפורש במשנה דמס' בכורות שספק בכור תמים אסור באכילה, ומכאן ראי' שר
 הישראל הוא רק בגדר ספק, וחל ההקדש אפילו כשהממון ברשות אחר מספק.

ולכן יש לבאר ביאור חדש בזה שלא הביא רב המנונא ראי' מאיסור אכילת ספק בכור תמים, 
דאיסור אכילת בכור נראה שאינו תלוי בדין מעילה ]ואף שנלמד מאותו הכתוב )ראה יב, יז( אבל 

", היינו דברים בקרך ובכרת ויצהרך ותירשך דגנך מעשר עריךבש לאכל תוכל לאמונה שם "
שאינם בכלל מעילה, וכמו"כ איסור אכילת בכור תמים חוץ לירושלים הוא לאו בפני עצמו 
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והביאו הרמב"ם בריש הלכות בכורות, וע"ש פ"א הט"ז[. וא"כ, י"ל שגם אם מצד דין הממון 
דיין יחול ע"ז איסור אכילה מספק מדין אינו ב"רשות" הקדש, והוא ברשות ישראל לגמרי, ע

 "ספק דאורייתא לחומרא", ודי בזה שאנו מסופקים שמא בכור הוא לאוסרו מספק.

וא"כ, מאיסור אכילת בכור אין ראי' כלל לספיקתנו, אם יחול הקדש על ממון שאינו ברשותו 
 ויכול לתוקפו. 

 אותו מוציאין כהן תקפו לך אימא לעולם ,קאמרת בכור קדושתורבה השיב לרב המנונא "
". דהיינו, שקדושת בכור שאני מאליה הבאה דקדושה ובעבודה בגיזה אסורים הכי ואפילו ,מידו

אינו תלוי בדין "רשותו" כלל. כי "איש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו כו'" הוא דין רק 
ספק, אפילו בקדושת פה, כמ"ש "איש כי יקדיש", משא"כ קדושה הבאה מאלי' יכול לחול מ

 בלא דין "רשות", דעצם הספק, ובנדו"ד שמא בכור הוא, מחיל הקדש מספק. 

ואף שתלוי איסור גיזה ועבודה בדין ההקדש, כמשנת"ל, ]ולא משמע בגמ' וברש"י )עי' 
לעיל( שחלק רבה ע"ז[, עדיין חלות הקדש יחול גם ברשות ישראל, כי ל"קדושה הבאה מאלי'", 

ברשות ישראל, שעי"ז יהי' ברשות הקדש, אלא יחול אפילו ברשות גמורה אין צריך שיהי' גרעון 
 של הישראל. 

 ט.
 ע"פ זה מתורץ מה שהערנו בדברי הפנ"י: 

לדבריו כל השקו"ט אודות "תקפו כהן" אינו שייך דוקא לספיקת הגמ' בנוגע להקדש  (א
דבר שאינו ברשותו, אלא בנוגע לכל איסורים שבתורה, והערנו שאי"ז משמעות 
הסוגיא. אבל להנת"ל כל הספק הוא מחמת הקולא של הקדש, והוא גם קולא באיסור 
גיזה ועבודה, ולא יחול מספק אם נאמר שדין הממון הוא מוחלט ביד הישראל. 
ולאידך, אם נאמר שאין דין הממון מוחלט, יש חומרא בהקדש שיש בכחו לתפוס 

יסורי התורה הי' חל הממון מספק ברשות הישראל. אבל אילו הי' הקדש כשאר א
האיסור מספק אפילו אם הי' מוחלט ביד הישראל. ]ולכן הי' רב המנונא מוכרח לבאר 
ש"תקפו כהן אין מוציאין מידו", דמברייתא ד"אסורין בגיזה ועבודה" לבד הי' מקום 
לומר שהוא ע"ד איסור אכילת ספק בכור שהוא איסור בעלמא ואינו שייך לרשות 

לספיקת הגמ' בנוגע לחלות הקדש שברשות אחר מספק, אבל  הקדש, ואין מזה ראי'
אחרי שביאר שהדין הוא ש"אין מוציאין מידו" מסתבר לומר שאיסור גיזה ועבודה 
הוא תוצאה מרשות הקדש, כמו שנת"ל בארוכה, וממילא כמו שהכהן יש לו בה רשות 

  אם יתקוף מיד הישראל, כמו"כ יש להקדש בה רשות ביד הישראל, וכנ"ל[.
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לדבריו מה שתקפו כהן מוציאין מידו הוא רק מצד שיש חזקת מרא קמא המכריע,  (ב
וממילא מצד חזקה דמעיקרא לא יהי' איסור גיזה ועבודה, והערנו שלכאורה הי' אפ"ל 
שגם בלא חזקת מרא קמא י"ל שהדין יהי' "תקפו כהן מוציאין מידו" מצד שהישראל 

בודה מספק, שהרי התפיסה אינה מכרעת תפוס, ואעפ"כ נאמר שעדיין אסור בגיזה וע
את הספק. אבל להנת"ל שאיסור גיזה ועבודה תלוי בדין הקדש, ודין הקדש תלוי בדין 
הממון, ממילא מובן שאם אין לכהן זכות לתקוף, כמו"כ לא יחול ההקדש לענין איסור 

 גיזה ועבודה )לדעת רב המנונא(.

 י. 
 תר נוטה לביאור הנ"ל:ולכאורה יש לדייק בדברי רש"י בסוגיא שיו

ויש לדייק שלא כתב "שמא  –" הם קדשיםמספק שמא " –אסורין בגיזה ועבודה ד"ה  (א
בכורות הם", כי איסור גיזה הוא מחמת שחל עלייהו קדושה, ונכנסו לרשות הקדש. 

הבאה  דקדושה... בכור קאמרת קדושתאמר ליה רבה וזהו גם מדוייק בדברי הגמ' "
 סתם "בכור קאמרת".", ולא אמר שאני 'מאלי

היינו שאינו רק מכח הספק,  –" בגיזה לאוסרן חמור כח הקדש" –וכי לא תקפו ד"ה  (ב
הוא האוסרן,  ומחמת שהספק לא הוכרע, אלא מחמת "כח הקדש", ורק "כח ההקדש"

 ולא די בזה שנסתפק לנו שמא בכור הוא.

מסתמא ידו גבי בכור דאפילו תקפו כהן מוציאין אותו מ" –לעולם אימא לך ד"ה  (ג
היינו שאין דין "מוציאין מידו"  –" ולעולם הכהן קרוי מוציא מחבירובחזקת ישראל הן 

תלוי בחזקה המכרעת וחזקה דמעיקרא, אלא מחמת שהישראל תפוס, ואעפ"כ חזקתו 
 מוחלטת.

שאם  ,הבא מאליה שאני וקדושה, קדשיםהכא משום איסור ספק גיזת ועוד שם: " (ד
משמע שרב המנונא ורבה לא נחלקו  – "יכא לספוקי בהכיוא ,בכור הוא מאליו קדוש

 אם יש להסתפק בשמא בכור הוא, אלא אם יחול ההקדש ברשות הישראל אם לאו.
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 מכל מקוםעשירי יהי' קודש
 שלום דובער ברוךהת' 

א חידש יסוד גדול בדיני מעשר בהמה, ובעז"ה נשתדל ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”כ
 לן:לבאר דבריו הק' לה

 (: 362. וכל המכתבים דלהלן נדפסו בלקו"ש ח"ז ע' ז'קפו" )ששי בשבט, ה'תש"כבאגרת מ"

בטח יום והתועדות ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה לגנזי מרומים, בארצות 
על ידי ובעניני  -חיי החיים, הילולא העשירי יהי' קודש )מכל מקום. ועוד יותר ובעיקר 

( בכל עעלל  יידדיי  וובבעענניינניי  עעבבוודדהה  ממללממעעללהה  ללממטטההולהמשיך הקודש ) עבודה מלמטה למעלה(
עשר הכחות דשתי הנפשות ובעולם שנברא בעשרה מאמרות על ידי עשר סוגי פעולות 

 האדם.

העשירי יהי' קדש מכל מקום, שכשיש ט' ה שיש לדמות "ענין ”י זוין ע”וע"ז העיר הגרש
", וע"ז בדבור אין סופרים אלא מ"טאף שבפועל  ,תספרו חמשים יום" ל"מתגלה מלמעלה יו"ד

 (:ז'קצטא )”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”ענה לו כ

ספירת הבינה(  -ולכאורה לא נמצא הענין דממילא אלא במספר החמשים )בספירות 
ולא במספר העשירי )ספירת המלכות(. וכמו בכל עניני פנימיות התורה גם לזה יש 

בבאאהה   -וא אשר ענין קדושת יום החמשים מקביל )שפיגעלט זיך אפ( בנגלה דתורה, וה
, אלא א( לא פעולת האדם, פפעעווללהה  ייששננההמשא"כ במעשר שעכ"פ ... בבדדררךך  ממממייללאא  ללגגממרריי

ייצצייאאהה  ממןן  ההדדיירר  ))ששייננוויי    --, דדבבההממההב( אינה פעולת אדם אלא ההדדבברר  ההננעעששהה  קקדדשש,,  כ"א של 
 עע""יי  ממננייןן  ההאאדדםם[[..  --ממקקווםם((  ]]אאוו  ייצצייאאהה  ממןן  ההככלללל  

היינו הדין בכורות נט, א  –נגלה גם בדיר קדוש" ה ש"ע"פ ”י זוין ע”וע"ז העיר הגרש
. רש"י(", וע"ז אע"ג דלא יצא קדוש מאליו בדיר) והעשירי מעשר... ונשתייר עשירי בדיר"...

 :. החלק השייך לענינו(ז'שלגא )”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”ענהו כ

כי אדרבה יציאה מהדיר, שאפשר הי' לומר שגם לכתחלה אין צריך. אבל באמת אינו, ...
דלפענ"ד, גם בדיעבד הנה לקושטא  -מה"ת מצוה שיצאו וימנם בשבט. והעיקר 

 דמילתא, לא כן הוא ע"פ דין הנגלה, ויסודי: 

דרז"ל בפשיטות העשירי קדש  -)א( בסוגיא דבכורות )נח, ב ושם( לכאורה אינו מובן 
ם ראיות שמחפשי -מכל מקום, אף שלא קרא שם וכו', משא"כ בהנוגע ליציאה מדיר 

)ב( דברי הרמב"ם )הלכות בכורות פרק ח' הלכה  והוכחות. ולכאורה שקולים הם וכו'.



  70  ·  כ"ח סיון – ג' תמוז ה'תשפ"א

 

ח'( שכותב הטעם דפוטר מנין הראוי, דלכאורה הוא רק אליבא דקס"ד שצריכה להיות 
)ג( לשון מפרשי הש"ס דשם וגם נ"ט עמוד ב',  יציאה בפועל, וכקושית הלחם משנה.

)ד( והוא  אין בילה מעכבת. -יציאה  -דכל הראוי לבילה דמשמע דמנין הראוי הוא מעין 
העיקר, איך אפשר לומר דבהעדר יציאה מדיר קדוש לגמרי דמתי חלה הקדושה, שהרי 

אינו קדוש, כי אינו מצורף לתשעה המנוים, ועוד  -באם יוציאו העשירי דרך דלת אחרת 
 אחרת. ממוציא החי דרך דלת -מאי שנא מיתה ויציאה מגדר חי לגמרי  -

באם נאמר אשר הדין הוא דנשתייר עשירי בדיר העשירי מעשר, רק  -וכל הנ"ל מתורץ 
באם אחרי כן יצא חי באותה הדלת, שאז הוברר הענין מלכתחלה דשייך אליהם, משא"כ 
במת עשירי בדיר, שלא אמרו בברייתא דהעשירי מעשר, וכנ"ל דהוה דוגמא יצא בדלת 

מטעם דמנין הראוי, ולכן רש"י )בכורות נ"ט ע"ב(  שתשעה המנוים יפטרו רק -אחרת 
בהנוגע  -צירף מת בעשירי בדיר ויצא בפתח אחר וכתב הטעם דמנין הראוי. ומזה 

לקוטי הש"ס להאריז"ל שם, והביאני על כודדעעככ""פפ  בבתתוורר  בבייררוורר  ההייצצייאאהה  ממווככררחחתת  לעניננו 
שאומרים שאאפ"ל בהנוגע לספירת המלכות דנעשה כל הענין מעצמו, ע"ד  -החילוק 

 (:בספינת הבינה שהיא למעלה מהשתלשלות, וכמ"ש מאז.

א מבאר שיש חילוק בדין "מת העשירי בדיר" ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”דהיינו, שכ
ל"נשתייר העשירי בדיר", דבמת בדיר, לעולם לא יצא שוב מפתח הדיר, ואינו מעשר, כי צריך 

אבל אם לא יצא חי  –" דשייך אליהם יצא חי באותה הדלת, שאז הוברר הענין מלכתחלהש"
אוי", היינו שתשעה המנוים יפטרו רק מטעם דמנין הר -יצא בדלת אחרת אח"כ הרי זה כמו "

שמה שט' שנמנו לפני העשירי שמת פטורים אינו כי העשירי שלהם מעשר כי אם מחמת 
 שכשנמנו היו ראויים לבא לכלל מעשר.

 ואף שבברייתא )בכורות נח, ב( דורשים:

ייההייהה  קקדדשש  ממככלל  ואין לי אלא שקרא שמו עשירי לא קרא שמו עשירי מנין תלמוד לומר 
 .ממקקווםם

 ולכאורה זהו מקורו של רבא לומר )שם נט, א(:

שאם מנה עשר ונשתייר עשירי בדיר אע"פ שלא ) אמר רבא עשירי מאליו הוא קדוש
 :. רש"י(יצא ולא מנאו קדוש מאליו

". ע"ז עשירי מאליו הוא קדושי מניית הט', הרי "וא"כ מדוע צריך יציאה מהדיר אם אחר
יצא בדלת א שאם לא יצא מהדיר יהי' דומה לדין "”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”חידש כ

 ". דהנה שם בגמ' )נט, ב(:אחרת
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יצאו ארבעה בפתח זה וששה בפתח זה ... ואמר רבא היו לו י"ד טלאים והכניסן לדיר
פתח הששה יצאו נוטל מהם אחד והשאר ונשתיירו שם ארבעה אם אותם ארבעה ב

 .פטורים ואם לאו ארבעה וששה פטורים וארבעה מצטרפין לגורן אחר

וכמו שהדין הוא בי"ד טלאים, שהעשירי אינו מעשר אלא אם יצא בפתח הט', כמו"כ מחדש 
א שבי' טלאים יהי' הדין כן, שכל זמן שלא יצא מפתח הט', ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”כ

יך שיצא מפתח אחר ואז לא שייך למנין הט' הראשונים, ועד שלא יצא בפועל לא נדע עדיין שי
אם הוא העשירי שלהם או שייך לפתח אחר, מ"מ כשיצא מאותו הפתח אין אנו אומרים שעתה 

" הוברר הענין מלכתחלה דשייך אליהםביציאתו נעשה קדוש, כי "מאליו הוא קדוש", אלא ש"
 ר.והי' כבר קדוש בזמן שנשתיי

 א הביא ע"ז ד' הוכחות:”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”וכ 

לומר יהיה קדש לא קרא שמו עשירי מנין תלמוד בברייתא )נח, ב( הדין ברור " (א
נשתייר עשירי בדיר אע"פ שלא יצא , אבל לדינו של רבא )נט, א( ""מכל מקום

" ויש אריכות גדולה מנא ליה לרבא הא" שאלו בגמ' "ולא מנאו קדוש מאליו
בגמ' לברר מקורו של רבא ע"ז. ולפהנ"ל מבואר שאין הענינים שוים, דאם יצא 
ורק לא קרא שם נעשה קדוש מאליו ממש, משא"כ אם נשתייר בדיר לזה אין 
הכרח שקדוש, כי עדיין לא יצא, ורק שרבא חידש שכשיצא נתברר שהי' קדוש 

 גם בדיר, ולזה שקו"ט בגמ' להביא ראי' לזה.

 ח: ברמב"ם בכורות ח, (ב

קרא לתשיעי עשירי ונשאר העשירי בדיר. התשיעי יאכל במומו וזה שנשאר בדיר מעשר 
אע"פ שלא יצא ולא ביררו שהעשירי מאליו נתקדש. מת העשירי בדיר התשיעי יאכל 
במומו וכל השמונה שיצאו ונמנו פטורין ואע"פ שלא נתקדש עשירי שלהן ליקרב אלא 

 מת קודם שיצא. שהמניין הראוי פוטר:

דהיינו שב"נשתייר העשירי בדיר" כתב "שהעשירי מאליו נתקדש", אבל ב"מת בדיר" כתב 
 רק שהט' הראשונים נפטרו ב"מנין הראוי", והקשה הלחם משנה: 

ולא הוצרכו בגמרא להך  ,קשה דלמה לי הך טעמא הא קי"ל דעשירי מאיליו הוא קדוש
ת דברי רבא דאמר עשירי טעמא דברייתא דקרא לט' עשירי ומת עשירי בדיר אלא לדחו

 אבל אנן דקי"ל כרבא לא צריכינן לטעמא דפוטר מנין הראוי: ,מאיליו קדוש

דהיינו, שאף שהגמ' מביאה הטעם ד"מנין הראוי" לבאר מה שט' פטורים כשמת העשירי, 
אבל זהו רק לומר שאין ראי' לדינו של רבא ממה שהט' פטורים, ע"ש בגמ', אבל ההלכה הרי 
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מב"ם שם בסמוך, שבנשתייר הוא קדוש מאליו, וא"כ הט' פטורים כי העשירי כרבא כמ"ש הר
 שלהם מעשר, ולא מדין מנין הראוי.

א נמצא שבאמת ב"מת" שאינו יכול לצאת ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”אבל לפי חידוש כ
חי מאותו פתח, אין הוא נעשה קדוש, כי חסר הבירור ששיך לט' שנמנו, וגם לדעת רבא הט' 

 רים רק מצד מנין הראוי.פטו

וכיון דראוי לצאת דמי " מצינו בדין מנין הראוי שכתב רש"י שם נט, א ד"ה במנין (ג
ראויין לצאת דרך אותו פתח דאותן שנשתיירו ", ושם נט, ב "כמאן דיצא כבר

". מכ"ז רואים דמה ש"מנין הראוי חזו לאיצטרופי", וברבינו גרשום שם "עצמו
המנין הי' ראוי להיות מנין כשר, אלא שגדר הפטור  פוטר", אינו רק מצד שבשעת

אין  -יציאה  -דכל הראוי לבילה הוא מצד שכאילו יצאו השאר, והוא על דרך "
 ". בילה מעכבת

לא סקרו בסיקרא ולא מנאן בשבט ולכאורה הדין במתני' )שם נח, ב. רמב"ם בכורות ז, א(: "
וא"כ למה הוצרכו הראשונים לומר ש"כמאן ", הרי אלו מתעשרין ,או שמנאן רבוצים או עומדים

דיצא כבר", הרי אין צריך "יציאה" אלא "מנין", אלא מכאן מוכח שהשאר שבדיר אין הם ראוים 
לבוא לכלל מעשר בלא יציאה, והטעם פשוט כי יתכן שיצאו מפתח אחר ואז המנין לא יועיל 

 להם, ואינם מצטרפין לאלו שנמנו.

ק ”ר העשירי ולאחר מכן הוציאוהו מפתח אחר? כמה יהי' הדין אם נשתייר בדי (ד
א טען שפשוט מסברא, ויש גם מקור מרש"י כת"י ”ר מלך המשיח שליט”אדמו

המובא להלן, שיהי' דינו שאינו מצטרף עם הט' שנמנו, כמו שתבאר בגמ' לגבי 
י"ד טלאים וכבר הובא לעיל. וא"כ אף אם לא הוציאוהו מפתח אחר, איך יתקדש, 

 ש אפשרות שמא יצא מפתח אחר. הרי עדיין י

מאי שנא מיתה ויציאה ואף ב"מת בדיר" שלא יהי' יותר אפשרות שיצא מפתח אחר, מ"מ "
", הרי בשניהם אינו שייך לאלו שנמנו ויצאו ממוציא החי דרך דלת אחרת -מגדר חי לגמרי 

 ".והוא העיקרוכתב ע"ז " .מהפתח

 י )נט, ב(: א לשון רש"”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”והביא כ

 ,או שמונה ווממננהה  תתששעעהה ,שאם היה לו עשרה טלאים והכניסן לדיר -מנין הראוי פוטר 
פטורין אלו  ,,ששללאא  ננתתקקדדשש  ההעעששיירריי ,או יצא בפתח אחר ,ומת אחד מן הנשארים בדיר

 .שמנה כבר משום דהוו מנין הראוי

יך לצאת ולכאורה אינו מובן, הרי כבר נתקדש מאליו כשיצא הט', אלא מכאן שעדיין צר
 מפתח שיצאו הט'. 
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י ”", דהיינו, הגרשדמה איכפת לנו אם יצא והיכן יצא וכו'ה "”י זוין ע”וע"ז שוב שאל הגרש
ה טען שלגבי העשירי שכבר נתקדש אין צורך שיצא כלל מאותו הפתח, ורק לגבי ט' ”זוין ע

יח ר מלך המש”ק אדמו”הראשונים נאמר שצריכים לצאת מאותו פתח. ועל מה שהביא כ
ר מלך ”ק אדמו”א מרש"י כת"י הביא מאיזה ספר ש"הלשון אינו מדוקדק". וע"ז השיבו כ”שליט

 א:”המשיח שליט

ענינה שזהו  -והסברא פשוטה, דהרי יציאה בפתח אחר  אבע"א סברא ואיבע"א מפורש.
מגורן אחר. ולא עוד אלא שעוקר אפילו אם מקודם לזה הי' שייך במנין הראוי. וכיון שכן 

יציאה בפתח, הסברא פשוטה דכן הוא ממש במת, הרי גם מיתה עוקרת מגורן זה. הוא ב
בפתח  -ואיך יתקדש כבש זה מפני שישנם תשעה בגורן אחר. במלות אחרות, יציאה 

 ואין ענין לחלק בזה בין התשיעי והעשירי. קובעת את הגורן. -אחר 

אחר מחלקת המנין  א שמה שיציאה מפתח”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”היינו שחידש כ
הוא כי נחשב "מגורן אחר", וא"כ "מת" ולא יצא מן הפתח ג"כ נעקר מגורן זה שיצאו בו 
הראשונים. והוסיף שאף שהי' מקום לומר, שכל זה רק כשנשתיירו שנים או יותר, אבל שמא 
נאמר שבנשתייר אחד יהי' הדין "מאליו קדוש" ואינו צריך להקבע כחלק מגורן זה, אבל דחה 

אין סברא לחלק בין תשיעי לעשירי, הרי כמו שהעקירה מגורן זה מבטלת המנין לגבי התשיעי ד
 ו"אין ענין לחלק". –כן יהי' לגבי העשירי 

ויש להוסיף שגם כשיצאו ט' ונשארו שנים או יותר, לכאורה פשוט שצריך יציאה לברר מי 
ין "מאליו קדוש", וגם ע"ז מהם מעשר, אבל בהיו י' בלבד, שמא א"צ ליציאה שלו, ומיד חל ד

 טען רבינו "אין ענין לחלק", דהסברא נותנת שהם שוים.

]ויש להביא כעין ראי' לזה, דהרי בהיו י"א טלאים, ונמנו ט' ונשארו ב', והוציא הב' מפתח 
אחר, לכאורה פשוט, שלא נתקדש אף אחד מהם, וא"א להחזיר א' לפתח הראשון או כיו"ב, אף 

 ם בנשאר א' ויצא מפתח אחר לא יתקדש, דמאי שנא[.שכבר מנה ט'. א"כ ג

 א:”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”והוסיף כ

ואיבע"א מפורש, וכמו שציינתי במכתבי הקודם ]רש"י כת"י ד"ה מנין הראוי )בכורות 
נ"ט ב'( דמת או יצא לפתח אחר. וברש"י שם "שלא נתקדש העשירי". ואיירי באין שם 

מעתיק מספר )שאינו ת"י( שכתב דלשון רש"י זה אינו תמי' גדולה מה שו אלא י'[.
מדוקדק כי בלא"ה פטור כיון שהעשירי קדש, שהרי מפורש ברש"י שאינו קדוש. ואולי 
ראה רש"י כת"י ולא ראה רש"י )סתם(, ועד"ז הוא בפירוש הר"ח ב"מ ו' סוף ע"ב וז"ל, 

 ע"פ שלא יצא וכו'.שיש לו עשר צאן בדיר וכו' קפץ כו' נפטרו במנין הראוי למעשר א

א הביא בנוסף ללשון רש"י לעיל עוד ב' לשונות ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”היינו, שכ
 הראשונים שבמנה ט' ומת או יצא מפתח אחר יהי' הדין שלא נתקדש:
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 רש"י כת"י )נט, ב(:

 ,,אאוו  ייצצאא  בבפפתתחח  אאחחרר ,בדיר י' ווממתת ,ווממננהה  טט''אם היו י' טלאים בדיר והתחיל  -מנין הראוי 
הואיל ומנין ראוי היה להשלים בשעת  ,ואין צריכין להצטרף לגורן אחר ,רים הט'פטו

 מנין:

ושוב מפורש שרק פטורים מצד מנין הראוי. ודוחק גדול לומר שגם הלשון ברש"י וגם ברש"י 
 ה”י זוין ע”כת"י אינו מדוקדק כמו שכתב בספר ההוא שהביא הגרש

 וגם ברבינו חננאל )ב"מ ו, ב(:

 מסכת בבא מציעא דף ו עמוד ב רבינו חננאל

 ,ורצה לעשרן ופתח להם הפתח שיצאו ,פי' מנין הראוי כגון שיש לו עשר צאן בדיר
והוא מונה מי שיצא בתחלה קורא  ,והתחיל לצאת אחד אחד ,ועשירי יסקרהו בסיקרא

אלו התשעה  ,עעדד  ששייצצאאוו  ההתתששעעההאחד והיוצא אחריו מנאו שני ואחריו שלישי וכן כולן 
 ,נפטרו במנין הראוי למעשר... ואע"פ שקודם יסקרו בסיקרא קפץ... ן פטרןכולן המני

הואיל ובשעה שיצאו במניינם היה בדיר מי שיעבור  ,אע"פ שלא יצא אחריהן עשירי
 .ראשון ראשון נפטר היוצא ,עשירי תחת השבט

 נמצא, שגם אם יצאו ט' ונשאר עשירי, לא נתקדש, והשאר נפטרו במנין הראוי.

כגון דלא היו אלא י' ויצאו ח'  -ודאי מנין הראוי יש להעיר שברש"י כת"י )נט, ב( "ולכאורה 
", ולכאורה מזה שכתב ח' הי' מקום אמרינן פטורים הח' דמנין היו להשלים ודאי ,בזה וב' בזה

לדייק שאם יצאו ט', ויצא י' מפתח אחר לא נעקר מקדושתו. ובאמת שגם רש"י שהובא לעיל 
 ", וצ"ע למה כתב "שמונה". ו שמונהומנה תשעה אכתב "

אלא שלפי הנ"ל יש לבאר, שבאמת במנה ט', העשירי בעצם כבר יכול להיות מעשר מאליו, 
רק שיש אפשרות לעקור ממנו הקדושה ע"י יציאה מפתח אחר, ולכן עדיין אינו קדוש לגמרי 

הדין במנה ח',  עד שיתברר, ואם יצא מפתח זה הוברר שכבר הי' קדוש, ולכן פשוט יותר לבאר
 שבאמת עדיין לא חל שום קדושה כלל.

" )רמב"ם בכורות ז, א(, שם מנאן רבוצים או עומדים הרי אלו מעשרואולי לפ"ז במקרה ש"
באמת יהי' קדוש מאליו בלא שום מנין או יציאה, כי אין שייך לעקור העשירי מהט' כיון שאינם 

א, סו"ס ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”כבתוך הדיר. אלא שלפ"ז צ"ע קצת מה הועיל ביאור 
יש אפשרות למעשר בלא שום "מעשה" לקדש העשירי. וגם אינו משמע ברמב"ם שם שאם 

 ,וקדש עשירי ,הואיל ומנאם עשרה עשרהמנאם רבוצים יתקדש עשירי מאליו, כי סיים שם: "
 ", ומשמע שמדגיש ש"קידש עשירי". הרי זה מעשר
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דוש" רק נאמר במנין תחת השבט ונשתייר א' בדיר, דבזה ואולי י"ל שבאמת דין "מאליו ק
שהכניסם לדיר, ואז יצאו ט', ממילא נתברר שהנשאר הוא העשירי, אם רק לא יצא מפתח אחר. 
משא"כ במנאם רבוצים, אם לא יקדש עשירי, מנין לנו שיש עשירי כלל, ואף שיש עוד בהמה 

שהיו לו עשרה טלאים והפריש אחד מי כאן בסמיכות מקום אי"ז מנין כלל, והכלל הוא "
ומנאם עשרה הואיל  ,מנאן רבוצים או עומדים הרי אלו מעשר ...אין אלו מעשר... מעשרה

 .)רמב"ם שם(" עשרה

א במכתבו, די"ל שכל ”ר מלך המשיח שליט”ק אדמו”לפ"ז אולי יש מקום להוסיף על מ"ש כ
, אבל לכאורה גם בלאו הכי יש מה שכתב הוא להוכיח שגם בדיר צריך איזה מעשה מצד העשירי

ראי' שאין מנין מעשר דומה למנין מ"ט ימי העומר, דבמעשר לולא שהכניסם לדיר, הי' צריך 
למנות את כל העשרה, ורק בדיר, הואיל וכבר הכניסם ועשה בהם מעשה, אם נשתייר, זהו כאילו 

 כבר נמנה כעשירי. ויל"ע בזה. 

רה, עשרה" הוא ע"ד שנתבאר בנוגע ל"נשתייר ]ויתכן גם לומר שמה שצריך למנותם "עש
 בדיר", שהוא רק כדי לברר ששייך לט' שלפניו[.
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 במעשר לחייבןצירוף בהמות 
 שמעי' הכהן טייטלבויםהת' 

בגמרא פ"ק דב"מ ו, ב מביא רב חנניה ברייתא לסייע לשיטת רבה שתקפו כהן מוציאין מידו 
ח שהבהמות נכסי הבעלים  לגמרי, ולא נכסי הכהן, "הספיקות נכנסין לדיר להתעשר", מזה מוכ

ולכך חיבין במעשר. שאם יש צד זכי' לכהן, ויש אפשריות ליקח טלה זה לעצמו, נמצא זה "פוטר 
ממונו בממונו של כהן". אביי מנסה לדחות הראי' באמרו שבברייתא מדובר שיש רק ט' בהמות 

ממ"נ, אם הבהמה חולין ה"ז מעשר חולין, ורק עם בהמה זו המסופקת ישנם עשרה, וא"כ 
כמצותה, ואם הבהמה פדיון פטר חמור, ופטור ממעשר, א"כ לא חל עליהם מלכתחילה חיוב 
מעשר, וא"כ ממ"נ אינו פוטר ממונו בממונו של כהן, או שאין עליו חיוב או שפוטר ממונו בממון 

 שלו.

בממונו של כהן", שהרי ולכאורה עדיין יוקשה באם העשירי הוא פדיון פט"ח "פוטר ממונו 
חושב שאין צריך לצרף הט' של חולין לגורן אחר, לפי שע"י מעשר זה חושב שכבר נתעשרו, 
וא"כ פטורין בגורן הבא. ובאמת היו פטורים אז בגורן הקודם, שלא היו י' משלו ורק עכשיו 

מוציאין שהפריש בהמות ספק. וא"כ עדיין מוכח שתקפו כהן  נתחייבו, וא"כ פטר את עצמו במה
 מידו, ובמילא הבהמה לגמרי נכסי בעליו, וא"כ יש ראי' לר' חנניה ואינו מובן דחויו של אביי.

מהר"י כ"ץ )בשטמ"ק( תירץ קושיא זו שמדובר בסוף השנה שאין גורן אחר, וא"כ א"א שהט' 
 של חולין יצטרפו לגורן אחר ויתחייבו.

כשלא היו י' שחיובם בודאי בשעת  והתוס' ד"ה ותשעה מתרצים שאין צריך לצרף לגורן ב'
גורן א', וא"כ בנדו"ד כשא' מהבהמות לא הי' חייב )בודאות( לא חל חיוב מעשר בשעת הגורן, 

 וגם אין צריך לצרפם לגורן אחר, וממילא אינו פוטר ממונו בממונו של כהן. 

ים", והנה במשנה )בכורות נז, ב( "חמשה לפני הגורן וחמשה לאחר הגורן הרי אלו מצטרפ
וברמב"ם הל' בכורות )ז, ו( פוסק "כל הנולדים מא' בתשרי עד עשרים ותשעה באלול מצטרפים, 
ומעשרים מאלו על אלו", וכמו כן בהל' ט' שם פוסק "הכניס הצאן לדיר והתחיל למנות ולקדש 
עשירי עד שנשארו בתוך הדיר פחות מעשרה ה"ז מניחם לגורן אחר והן מצטרפים לאלו שיוולדו 

שרו הכל בגורן אחד", וכמו"כ פסקו התוס' עצמם בד"ה לפטרו בסופו "ובאחרונה שלא ויתע
קבעו חכמים שלשה זמנים בשנה למעשר ישארו י' יצטרפו לגורן אחר", וברמב"ם שם )ז, ח(: "

 ".בהמה ומשיגיע זמן מהן אסור לו למכור או לשחוט עד שיעשר ואם שחט הרי זה מותר

רמב"ם שהגורן הוא זמן מעשר רק לחומרא שאסור למכור נמצא בפשטות שברור במשנה וב
או לשחוט מן הנולדים משיגיע זמן הגורן עד שיעשר, משא"כ קודם שיגיע הגורן מותר למכור 
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או לשחוט מן הנולדים, אבל הנולדים לפני הגורן מצטרפים לנולדים אחר הגורן להתחייב 
 במעשר.

יו י' חיבים בודאות בשעת הגורן אין עפ"ז קשה בדעת התוס' ד"ה ותשעה שס"ל שכשלא ה
צריך לצרפם לגורן אחר ולשיטתו הגורן הוא דין לחומרא ולקולא, ונמצא לתוס' שהחכמים 
מפקיעים חיוב דאורייתא של מעשר ע"י שתקנו ענין הגרנות למעשר, למשל במקרה שה' נולדו 

מתאים עם מ"ש התוס' לפני הגורן וה' לאחר הגורן, ופוסק שאין צריך לצרף, ולכאורה אין זה 
 עצמם בסד"ה לפטרו ומשנה מפורשת.

ויש לבאר, ובהקדם מש"כ הרמב"ם )ז, ז( "אין הטלאים הנולדים כמו הטבל שאסור לאכול 
 ממנו עד שיתעשר כמו שבארנו במקומו אלא מותר למכור ולשחוט עד שיעשר". 

כ איך יאכל לפני נמצא שע"כ אין חיוב מדאורייתא לעשר מפני לידת טלאים רבים לבד שא"
שיעשר וע"י אכילתו יפקיע ממצות מעשר וכמו"כ מובן ממ"ש )שם ו, ב( שמצות מעשר נוהגת 
בכל זמן ובכל מקום, אבל חכ' אסרו לעשר בזמה"ז, ולכאורה תמוה אם ישנו חיוב דאורייתא 
לעשר איך אסרו חכ' לעשור ובטלו את המצוה, ועכצ"ל שלא חל חיוב דאורייתא מפני לידת 

אים לבד, וצריך עיון מתי חל החיוב מה"ת של מעשר בהמה שא"א לומר שחל בשעת הלידה הטל
 כנ"ל.

ונראה שצריך לומר שחיוב מעשר מה"ת חל בשעה שמכניס י' )או יותר( טלאים )שנולדו 
מא' תשרי לכ"ט אלול( לדיר בכוונה לעשרם וחכ' הם שגזרו ענין הגרנות שיעשרם  –בשנה א' 

מות מצויות לעולי רגלים, שבזמן הגרנות אסרו לשחוט, ויש מצוה לצרף אז אז, בכדי שיהיו הבה
כל הטלאים שיש לו, אלו שיש ביניהם פחות מט"ז מיל, אבל מותר לשחוט לפנ"ז, וכשהכניס י' 
והתחיל למנות ואח"כ מת א' מהם ולא נשאר י', אותם הנשארים חייבים לצרפם לגורן אחר לפי 

ל מעשר, משא"כ במקרה של ט' חולין וא' ספק אם הוא פדיון שכבר נכנם לחיוב דאורייתא ש
פטר חמור אם הוא חולין, והפריש א', ולו יציור הי' העשירי פדיון פטר חמור, ולא הי' חיוב 
מעשר בשעת הגורן שלא נתקבצו י' החיבים בודאות לדיר, הרי גם בגורן הבא אין חיוב לצרפם 

זה טעם שהוא, אלו שלא הי' חייב לעשרם כי לא לדיר, וא"כ אין קשיא לתוס'. אבל אם מאי
הגיעו לכלל חיוב בגורן הקודם נתקבצו לדיר להתעשר, פשיטא שמותר וחייב לעשרן, כיון שע"י 

 הקיבוץ והכניסה לדיר נתחייבו במעשר.

וא"ש הדין אין הטלאים כמו טבל לפי שאין חיוב מה"ת חל עד הכניסה לדיר. ולכאורה אז 
שים כטבל ואסור לשחוט מהם עד שיעשר כבמקרה שהכניסו י' ומת א' בכניסה לדיר ה"נ נע

מהם, וכל החיוב שיש בלי כניסה לדיר זהו מדרבנן שחייבו ענין הגרנות, וכמו"כ מה שבזה"ז אסרו 
חכ' לעשר לפי שאין חיוב מה"ת לפני הכניסה לדיר, ולמה יכניסם ויעשר ויבא לידי תקלה שיהיו 

 לפני מום(. אסור בגיזה ועבודה )ואכילה
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נמצא שחיוב מעשר מה"ת בשעת כניסת י' לדיר שאז חייבים מה"ת לעשרם ומדרבנן יש 
חיוב ג' פעמים בשנה לכנוס כל הצאן שיש לו בסמוך ט"ז מיל לעשרם, שאז יחול חיוב מה"ת, 
וחיוב זה שמדבריהם בטלו בזה"ז שלא יבואו לידי תקלה שיאכלם לפני שיפול בם מום, או 

 כור כשהוא תמים שיעבור על לא תעשה "לא יגאל".שימכור את הב

ומהר"י כ"ץ חולק ע"ז שאפי' כשלא היו י' בשעת הגורן ונולד א' אח"כ יתחייב לעשר, וא"כ 
אף כשאין י' חיבים בודאי בשעת הגורן, חייבים לצרפם לגורן אחר אם יולדו עוד, ולכך הוכרח 

, שאם יש גורן אחר חייב לצרפם לפרש שמדובר בסוף השנה, שאין גורן אחר לצרפם אליו
 ולעשר.

 

 

 

  



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  79

 

 שיטת רש"י ב"כמאן דפסיק דמי"
 הת' מנחם מענדל הכהן ראדאל

 בגמרא דף ז ע"א: 

תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו שנים אדוקים בטלית זה נוטל עד מקום 
אמר רב משרשיא ... שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת והשאר חולקין בשוה

דכמאן דפסיק , "מ האי סודרא כיון דתפיס ביה שלש על שלש קרינן ביה ונתן לרעהוש
 .דמי וקני

 ובפרש"י:

 ש"מ מדקתני עד מקום שידו מגעת קנוי לו.

כלומר, הראי' של הגמרא שכשאוחזין ג' על ג' מסודר יש קנין, הוא ממה שלפי ברייתא דרב 
 תחליפא לכל אחד יש קנין במה שאוחז.

 "ה מחוי ר' אבהו(:תוס' מפרש )ד

 כיון דהכא לאחר שבועה נוטל כל מה שהוא תפוס אפי' יותר ממחצה.

כלומר, הגמרא לומד מזה שלברייתא דר' תחליפא מי שתפוס יותר, נוטל יותר ממחצה, מזה 
ראי' שהחלק שבידו נחשב כמאן דפסיק )ולכן מקבל כל מה שהוא תפוס אף שחבירו אוחז את 

 ג' על ג' מסודר הרי הוא כנפסק משאר הסודר וזה נחשב לקנין סודר. הטלית עמו(, ולכן כשאוחז

וצריך להבין למה רש"י אינו לומד הראי' מזה שהוא מקבל כל מה שהוא תפוס, אפי' יותר 
 מה שהוא תופס? קונהממחצה, ומחדש שהתופס 

 והנה בתחלת המסכת רש"י מפרש: 

 ,ה ואין לזה כח בה יותר מזהדוקא אוחזין דשניהם מוחזקים ב -שנים אוחזין בטלית 
שאילו היתה ביד אחד לבדו הוי אידך המוציא מחבירו ועליו להביא ראיה בעדים שהיא 

  ואינו נאמן זה ליטול בשבועה: ,שלו

כלומר שחולקים בשוה רק כששניהם מוחזקים בשוה, אבל משמע שכשאחד יש לו בה כח 
גדול יותר של הטלית לפי חזקתו, אע"פ יותר מחבירו, היינו שתפוס בה יותר, ה"ה זוכה בחלק 

 שחבירו אוחז הטלית ביחד עמו.
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ועפ"ז יש לבאר מה שרש"י אינו מסתפק בזה שמקבל יותר מחצי כראי' על זה ש"סודרא 
כיון דתפיס ג' על ג'... כמאן דפסיק דמי", שהרי גם אם אין הטלית חלוקה "כמאן דפסיק", י"ל 

א מכח החזקתו שיש לו בה כח יותר מחבירו, ואין שמה שהתופס מקבל יותר מחצי הטלית הו
 צורך לבא לסברא של "כמאן דפסיק דמי".

דאילו הי' זוכה במה שתפוס מצד סברת "כמאן דפסיק" אין זה "כח בה יותר מזה", אלא שיש 
לכל אחד כח לגמרי במה שתפוס, ומזה שכתב רש"י לשון "כח בה יותר מזה", מוכח לשניהם יש 

 ק לאחד יש כח בה יותר מחבירו.כח בכל הטלית, ר

ולכן, מצד זה שזוכה בכל מה שהוא תופס, אין עדיין ראי' שקנה ג' על ג' אף שהסודר גם ביד 
המקנה, כי יתכן שחלוקים דיני חזקה מדיני קנין, ובדיני קנין צריך שיהי' הקונה תפוס לבדו 

דפסיק שייך סברת  בחלקו, וזהו רק מצד הסברא ד"כמאן דפסיק". אבל גם בלי סברת כמאן
 "נוטל עד מקום שידו מגעת".

אבל מצד זה שיש לו קנין במה שהוא תפוס בידו, דהיינו אם הגביהו שניהם יחד קנו שניהם 
)עיין להלן סוגיא ח, א(, וכן יהי' הדין באדוקין, שקנו שניהם לפי מה שתפוסים כו', מוכח שמה 

דר כשתפוס בג' על ג' זה נחשב כמאן שהוא תפוס נחשב כמאן דפסיק, ולכן גם במקרה של סו
 דפסיק ונקנה הסודר דמקנה.
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 שנים אוחזין בכלי
 הת' דובער פלדמן

 הת' מנחם מענדל העכט

 א.
 :א במשנה ב"מ ב,

מתני׳ שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה 
מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות 

  מחציה ויחלוקו

 רמב"ם טוען ונטען ט, ז: ב

שנים שהיו אוחזין בכלי אחד... זה אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי, כל אחד משניהן 
 נשבע בנקיטת חפץ, שאין לו בזה הדבר פחות מחציו ויחלקו. 

 מגיד משנה שם: וכתב ע"ז ה

 לפי שיש בדין הטלית חלוקין יתבארו בסמוך. ורבינו כתב כלי ולא הזכיר טלית

 י: -רמב"ם שם, טוכוונתו 

היו שנים אדוקין בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה נוטל עד מקום 
שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקין בשוה אחר שנשבעין. היה 

האחרת חולקין כולה בשוה אחר  זה אוחז בחוטין שבשפת הטלית וזה בחוטין שבשפה
 שנשבעין.

 והיינו, שלדעת המגיד משנה אין דין "עד מקום שידו מגעת" בכלי.

 לחם משנה שם: וכתב ע"ז ה

דאפי' בשטר אמרינן ליה בגמ' זה נוטל עד מקום שידו מגעת וכו' אע"ג , ולא ידעתי למה
 ה הוא וצ"עדרבינו לא פסק בשטר הכי מ"מ חילוק בין כלי לטלית לא ידעתי למ

היינו, שהן מסברא כתב הלח"מ שאין טעם לחלק בין טלית לכלי והן מהגמ' להלן מוכח שגם 
 בשטר, שדומה לכלי, יש דין "עד מקום שידו מגעת".
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ולכאורה הי' מקום לומר שבטלית אפשר לחלק הטלית בלא להפסידה, ולכן יש דין "עד 
 : ע"פ מסקנת הסוגיא )ז, ב( ם שם, ירמב"מקום שידו מגעת", משא"כ בכלי. אבל הרי כתב ה

וכל חלוקה האמורה כאן בדמים, לא שיפסידו עצמו של כלי או של טלית או שימיתו 
 הבהמה.

היינו, שגם חלוקת גוף הטלית מפסידתה, ואעפ"כ יש דין "עד מקום שידו מגעת", שכל אחד 
 נוטל שווי חלק הטלית שבידו, ומאי שנא כלי שאין לומר כן.

 ב.
 :ד' ביאורים בחילוק בין כלי לטליתינו והנה מצ

 עין תרשיש שם )וכ"כ בכתר המלך שם(: 

 ונ"ל דאוחזין בכלי ר"ל באזני הכלי ולא באדוקין בה, ולא הוצרך לפרש דפשוט הוא.

היינו, שלדעתו אין נפק"מ בין טלית לכלי, רק שבכלי הוא בדרך כלל בשוה, כי אינו מצוי 
חק וכי משום זה לבד יחדש הרמב"ם הלכה ב"כלי" כשבמשנה "שידו מגעת" בגוף הכלי. וזה דו

 איתא "טלית". וגם א"א שזהו כוונת המגיד משנה שסתם שרק בטלית יש חילוקין ולא בכלי.

 : כתב מרכבת המשנה שםוהנה ה

עיין לח"מ, וההבדל פשוט דהטלית אי בעי גייז מה שבידו, וחשיב כאילו הוא תפוס בזה 
 , דהכל גוף אחד, ואין בידו לקרוע וליטול הקרע.לבדו. משא"כ בכלי ובהמה

ונראה בכוונתו, שכשיש דבר המחובר מהרבה חלקים, כמו טלית שעשוי מחוטי שתי, ממילא 
אפשר לחלק בין החלקים מצד טבע הטלית, אף שנקרע חוטי הערב, אבל עדיין הוא כמחלק דבר 

מי שתופס מקצת הכלי כתופס שמחולק כבר. משא"כ בכלי הכל גוף אחד, וא"א לחלק, וממילא 
 בכולו, ואין חילוק בין מה שבידו למה שמחוץ לידו.

ומה שהקשה הלח"מ משטר, אדרבה הרי הוא עצמו הביא שהרמב"ם לא פסק כן בשטר, 
אלא לעולם חולקים בשוה. וא"כ הרמב"ם לשיטתו שלא יתכן חלוקה בדבר שאינו עשוי 

 מחלקים.

הבעש"ט "העצם כשאתה תופס במקצתו אתה  ]אולי מכאן מקור ע"פ הלכה למה שאמר
 תופס בכולו, וראה להלן בשאר הפירושים[.
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 ג.
 : כתב אור שמח שםאבל ה

מוכח בגמרא... דכמאן דפסיק דמי... א"כ בכלי, דאם תאמר מה דאחיז בידיה הוי כפסיק, 
הלא תו אבד שמו שם הכלי, דסתם כלי כן הוא, לכן בכל גוונא אף אם אדוקין בו ג"כ הוי 
הדין יחלוקו. משא"כ בטלית דשמו עליו אף בשלש על שלש, ושם בגד עליו, לכן אם הוי 
כפסיק מה דנקיט בידיה, תו נשאר שם בגד, לכן יש בו חילוקין... וזה כוון הרב המגיד 

 שיש בדין הטלית חילוקין, פירוש לכל מה שלא אבד שמו במקצתו.

יד הטלית, כמ"ש הרמב"ם שהובא היינו, שמחדש שבטלית כל שיש לו שם בגד, אף שמפס
לעיל, מ"מ שמו עליו על החלק כמו על הכל, וממילא יש בו דין חלוקה. משא"כ כלי, אם נחלקנו 

 אין שם "כלי" כלל על החלק. 

]וכן יהי' בשטר, שרק חלק השטר שמתחלק ועדיין יש לו שם שטר, נאמר ע"ז "עד מקום 
"ש בס' תורת חיים שביאר כן בהדיא, וכן הוא שידו מגעת", וכן מוכח מתוך הסוגיא )ז, ב( וע

 בש"ך חו"מ סה, מ, ע"ש([.

אלא שפירוש זה צריך עיון, כי ענין זה שכל ששמו עליו על החלק יש בו דין חלוקה, נלקח 
מדיני חלוקת השותפים בקרקע )ראה רמב"ם שכנים פ"א ה"ד(, אבל בטלית בודאי שאין לחלקה 

היינו ג' על ג' אצבעות, ומפורש ברמב"ם הלכות שותפין  כל שיש בחלק שם בגד לענין טומאה,
 )פ"ד ה"ד(:

ואם לא היתה באותה סחורה דין חלוקה או שהיתה בחלוקתה הפסד הרי אלו מוכרין 
 אותה וחולקין את הדמים.

וא"כ מנין שיש כאן כלל כזה שאין מחלקים הממון לפי מה שבידו, אא"כ יש שם הכל על 
 החלק שבידו.

  ע חו"מ קלח, ג:לדברי האו"ש מדברי השו" אלא שיש מקור

ששאאייןן  בביידד  ששווםם  אאחחדד  ממממננהה  ששללשש  ))אאצצבבעעוותת((   ,במה דברים אמורים כשאוחזין בשפת הטלית
זה נוטל עד מקום שידו מגעת ... אבל אם כל אחד קצתה בידו... אז חולקין אותה ,עעלל  ששללשש

 .בארוהשאר חולקים בשוה ונשבעים על הדרך שנת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת

  פרישה שם:ב וכתב

 .אפילו הכי חולקים בשוה ,והשני דבר מועט ,ואף על פי שיש ביד אחד ג' פחות מעט
 .. אבל כל שיש ביד אחד מהןללאאוו  ממיידדיי  חחששייבביי  ווללאא  ששייייךך  בבייהה  תתפפייססההדפחות מג' 
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והמקור לזה הוא מהרא"ש שכתב ש"עד מקום שידו מגעת" הוא רק בג' על ג'. אבל לכאורה 
ברמב"ם כי לא כתב שיש הגבלה שבפחות מג' על ג' אין דין "עד מקום שידו  דוחק להעמיס כן

 מגעת". ומה גם שהש"ך שם כתב:

אאםם  ררווצצהה  אבל ודאי  ה,עליו שיטלנו קודם חלוק מרפי' וכיון שאינו דבר חשוב אין ראוי לו
 וכן משמע בהרא"ש ע"ש ודוק: ,ללייטטללוו  קקוודדםם  אאףף  ששההוואא  פפחחוותת  ממגג''  עעלל  גג''  ההררששוותת  בביידדוו

דעת הש"ך גם הרא"ש שחידש דין ג' על ג' בחלוקת שנים אוחזין יודה שאם ירצה היינו, של
אחד ליטול מה שאדוק בו, אפילו בפחות מג' על ג', יוכל ליטלו, כמו אם הטלית מוזהבת, גם 

 פחות מג' על ג' חשוב הרבה.

 ]ויש לומר בדוחק שיש ברמב"ם רמז לדין זה, שבפחות מג' על ג' אין דין "עד מקום שידו
שבשפה האחרת חולקין כולה  בחוטיןשבשפת הטלית וזה  בחוטיןהיה זה אוחז מגעת", כי כתב "

", ולמה הדגיש "חוטין" כי בחוטין אין ג' על ג'. אבל אפשר לסתור ראי' זו, כי משמע שאם בשוה
רק הי' אדוק בגוף הטלית, אפילו בפחות מג' יכול ליטלו מדין "עד מקום שידו מגעת", אלא 

לומר שאינו מצוי להיות אדוק בפחות מג'. ויש להביא ראי' איפכא שכל שיש פחות  שע"ז יש
מג' על ג' אין דין מקום שידו מגעת מזה שהחוטין עצמם יתכן שהם יקרים מאוד, חוטי זהב 
וכיו"ב, ומדוע לא יטול החוטין לפי מה שידו מגעת. אלא ודאי שבחוטין שאין ג' על ג' אין דין 

 "ידו מגעת"[. 

 (:וולד בשנת תקנ". נבי דוד מועטי)מר שלל דודינו עוד ביאור אחד, והוא מספר ומצ

דבטלית או בגד שהוא דבר המתקפל ונכווץ ונכנס ביד האדם, שכל מה שנכנס ביד האחד 
הרי הוא כאילו בחזקתו, ומחשבינן ליה כאלו חתוך ולקוח הוא בידו... אבל בכלי שאינו 

ר על זה אינו חשוב חתוך הוא בידו, וכאלו לקחו מתקפל ונכווץ, מה שאוחז בו זה ית
 ובחזקתו, אלא בחזקת שניהם.

היינו, שדבר שאחיזתו פועל בהדבר הנאחז שינוי ופעולה זה עצמו מחלקו משאר החפץ, 
ולכן טלית חלוק מכלי, כי בכלי אינו פועל בהכלי שינוי במה שאדוק בו, א"כ אחיזתו במקצתו 

ק הטלית שבידו הר"ז כאילו חילקו מהשאר )בדומה למה כאוחז את כולו, אבל כשמקפל חל
שנתבאר במרכבת המשנה אבל מטעם אחר לגמרי, כי הוא אמר כן מצד טבע החפץ, וכאן מבואר 

 שהוא מצד פעולת האדם(.

ולפ"ז יש לתרץ קושיית הלח"מ משטר, כי הגם ששטר עשוי מגוף אחד, אבל ביכלתו 
ת הלשון "אדוקים", היינו אחיזה המקפלת את החפץ, להתקפל ביד האדם, בדרך כלל, וזהו כוונ

 משא"כ "אוחזין" פירושו אוחז מבחוץ להחפץ ואינו פועל בו שינוי.
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 ד.
]והנה לפהנ"ל נמצא שדין "עד מקום שידו מגעת" תלוי בסוג החפץ, אלא שלביאור המרכבת 

הם הוא המשנה והאור שמח הוא מצד שהחפץ יכול להתחלק, ממילא שחלק זה תחת יד אחד מ
אכן חלוק משאר החפץ. משא"כ לביאור השלל דוד מה שתלוי בסוג החפץ היינו מצד האדם, 

 שמצד פעולתו יכול לפעול התחלקות בהחפץ, אבל מצד החפץ אין שום מקום להתחלקות.

בטלית, ותקפה אחד בפנינו. דהנה  אדוקיןשנים באולי יש לומר שיש נפק"מ בין הביאורים 
עצמה יש התחלקות, א"כ החלק שתחת יד אחד מהם לגמרי לא כלול אם נאמר שמצד הטלית 

באחיזת חבירו, אבל אם נאמר שמצד החפץ אינו מתחלק, א"כ מצד עצם תפיסתם שניהם 
מוחזקין בשוה, ורק פעולת הקיפול והכווץ של אחד פעל שיהי' כאילו נחתך ונתחלק משאר 

לו בעצם שייכות לתפיסת חבירו הטלית, א"כ גם החלק שתחת יד אחד מהם לבדו, י"ל שיש 
 ג"כ.

 רמב"ם שם, יב: והנה כתב ה

באו שניהם אדוקין בה, ושמטה האחד מיד חבירו בפנינו, ושתק השני, אף על פי שחזר 
 וצוח, אין מוציאין אותה מידו, כיון ששתק בתחלה הרי זה כמודה לו.

חזק בו לבדו, ואיך ולכאורה צ"ב אם אדוקין בו, א"כ מה שביד אחד מהם לבדו הרי הוא מו
 יועיל מה ששתק הנתקף, הרי מבואר ברמב"ם גזילה )פ"ד הי"ד(:

מעשה באחד שחטף לשון של כסף מיד חברו בפני עד אחד. ובא החוטף ואמר חטפתי 
 ...ושלי חטפתי וחיבוהו חכמים להחזיר

ולמה לא נאמר שהתקף צוח, אלא ודאי שהשתיקה מועילה רק בממון ששניהם מוחזקים 
בל בחוטף ממוחזק יחידי, אף שישתוק לא יועיל לו, וכן מבואר בריטב"א )הישנות( בשם בו, א

 הרמב"ן )ו, א(. וא"כ מדוע יועיל באדוקין מה שחטף מחבירו בשתיקה מה שכבר הי' בתוך ידו. 

ואולי יש לומר שלפי ביאור השלל דוד הביאור הוא כך, מצד הטלית א"א לחלקה ושניהם 
צד מעשה האדוק הוא מקפל ומחלק חלק זה שבידו לעצמו, אבל זה מועיל מוחזקים בכולה, רק מ

כל זמן שלא נחטף ממנו בשתיקה, אבל כשנחטף ממנו והוא שתק, אי"ז כחוטף דבר שלא הי' 
  בחזקתו כלל, כי מצד עצם החפץ תפיסת השני הי' בכולו, ורק הנתקף עיכב ע"י תפיסתו[.
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 אינו יכול לנתקו
 הת' חיים יהושע רייצעס

 א:  איתא במסכתין ז,

תני רב תחליפא בר מערבא קמי' דרב אבהו שנים אדוקין בטלית זה נוטל עד מקום שידו 
מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת... אמר רב משרשיא ש"מ האי סודרא כיון דתפיס 
בה שלש על שלש קרינא בי' "ונתן לרעהו", דכמאן דפסיק דמי וקני, ומאי שנא מדר' 

שקשור בה )בגט( ידו( אם  –ר' חסדא, גט בידה ומשיחה בידו )ומשיחה חסדא, דאמר 
יכול לנתקו ולהביאה אצלו )אם יש כח באותו חוט שיכול לנתקו לגט מידה ולהביאה 
אצלו( אינה מגורשת )אלמא לאו נתינה היא( ואם לאו מגורשת? התם כריתות )הבדלה, 

עינן וליכא, הכא נתינה בעינן שיהיו מובדלים זה מזה והרי אגודים הם בחוט זה(. ב
 והאיכא. ע"כ.

 תוס' ד"ה אם יכול לנתקו: 

נראה דאם היתה ידה פתוחה בשעת שנתן גט לידה ונשארה המשיחה בידו וקפצה ידה 
בחוזק שאם מושך המשיחה לא יוכל להביאו אצלו שאינה מגורשת שהרי כשנתן בידה 

שה הוא אלא היא והוה כטלי קודם שקפצה ידה היה יכול להביאו אצלו והקפיצה לא ע
 גיטך מעל גבי קרקע דאינה מגורשת דלא קרינן ביה ונתן בידה 

 וכדי לבאר דברי התוס' יש להקדים: 

ו"אינו יכול  ,רב חסדא ש"אם יכול לנתקו" היינו שידה פתוחהדהבינו שכוונת קשה לתוס' 
ה ידה פתוחה ובה לנתקו" היינו שידה קפוצה, אבל עפ"ז קשה שהרי בשעת הנתינה עכ"פ הית

א ובשעה הי' יכול לנתקו עם המשיכה בידו ומה שאח"כ קפצה, אין זה נחשב ל"ונתן בידה", שה
א, כלומר ששיטת התוס' בכלל הוא שהכריתות תהי' אך ורק ע"י הבעל יבעצמה עשה זאת ולא ה

 .ולא ע"י האשה

 :ולכן אומרים תוס'

ון שהיתה ידה קפוצה והוא תחב והכא דקאמר אם אינו יכול להביאו אצלו דמגורשת כג
בידה כל כך בחוזק שאם ימשוך המשיחה לא יביא הגט אצלו ור"ת )נמי( פירש אם הגט 
כבד כל כך שאם רוצה למשוך הגט אליו תנתק המשיחה מגורשת ומיירי בידה פתוחה 

 ולא קפצה ולא עשתה שום דבר:
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חר ממה שפי' התוס' והנה המהר"ם אומר: דיש למחוק תיבת נמי, דהא ר"ת מפרש פי' א
 לעיל מיני'!

 חתן המהרש"א(:מ) מהדורה בתרארש"א במה אבל

של התוס'( שלר"ת קשה דא"כ קושיא שלהם -ליישב לשון "נמי", יש לפרש שכוונתו )
דאין לפרש שהיתה ידה פתוחה בשעת נתינת הגט ואח"כ קפצה, וע"כ מפרש פירוש 

ע כפי' ר"ת שכתב אם יש כח אחר, ויש עוד לפרש שכוונתם זה גם לשון רש"י משמ
]באותו חוט[ שיכול לנתקו כו' משמע שהדבר תלוי בכח וחוזק החוט ולא בפתיחת או 

 בקפיצת יד האשה וק"ל.

שיש לו אותו קושיא של תוס'  –בהשקפה ראשונה נראה שר"ת רק אומר ביאור באופן אחר 
פי' המהר"ם וכן  ,)כמו שביאר במהדורא בתרא( ורק מפרש באופן אחר ואינו חולק אליהם

 .)ובפשטות כן נראה לומר(

"...לא עשתה שום דבר",  אבל אם נדייק אפשר לומר שהוא חולק אליהם שמוסיף בסוף
שלכאורה מיותר, ומה לא הי' מובן בלי מילים אלו, אלא רוצה להדגיש שאין זה תלוי כלל באשה 

"ת חולק על התוס' )בעלי שאפשר לומר שר כתבוכן במגן גיבורים  ,אפי' לא קפצה ידה בתחילה
קלות הגט והחוט, לא ביד האשה, ולכן יסבור ו התוס'(. שר"ת סובר שזה תלוי רק בכבדות

שבמקרה שתחב כל כך בחוזק אם הסיבה למה אינו יכול לנתקו הוא משום קפיצת ידה אבל מצד 
)כרות  הגט עצמה והחוט הי' יכול לנתקה ]אם היתה ידה פתוחה[, אינה מגורשת כי אינו באמת

ממנה( נקרא "ונתן בידה" כיון שסוף כל סוף זוהי כחה זה שידה קפוצה, ואפשר לומר שזה שידה 
כח חדש באה מצד האשה ולא מן הבעל ולכן אין זה נחשב  –קפוצה, כל רגע ורגע נחשב כקיפוץ 

עוד ל"ונתן בידה", אלא צריך להיות ש"אינו יכול לנתקה" שזה מצד כבדות הגט... וכנ"ל זהו 
 –שיטת התוס' שצריך להיות הכריתות רק מצד הבעל ולא מצד האשה וזהו המחלוקת שלהם 

גקרא זה כריתות  –מה נחשב כריתות אמיתית של הבעל. שהתוס' סוברים שאפי' תחב בידה 
 משא"כ ר"ת סובר שאין זה נחשב עוד לכריתות! 

רה אם אין מזה שהמהר"ם מוטרד מהמילה נמי, שלכאו -והוכחה לזה בשני מקומות א
מחלוקת למאי נפקא מינה אם אומרים נמי או לא, הרי אינו מפרש אלא באופן אחר, אלא מאי 

רק עוד ציור, ומהתיבה נמי מוכח מזה שזה שרוצה למחוק "נמי" כיון שהוא חולק עליהם ואין זה 
 בתוס' הרא"ש כדלקמן.שכן משמע וב'  משמע שאין נפק"מ לדינא,

 והנה בתוס' הרא"ש איתא: 

 לנתקו יכול הבעל שאין עד ידה וקפצה בתוכה הגט שנתן בשעה פתוחה ידה היתה םא
 שתקח ולא בידה ונתן דבעינן לנתקו יכול היה פתוחה ידה היתה דאם כיון מגורשת אינה

 ידה שהיתה ]אלא[ )ולא( קרקע גבי מעל גיטך טלי ('א ח")ע בגיטין' כדממעטי מעצמה
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 כללא החוט באותו אצלו ולהביאו לנתקו יכול ואינו הגט הבעל בה ותחב סתומה
 כדי האשה שתעשה בדבר ולא המשיחה ובדקות הגט בכובד תלוי ניתוק האי דמילתא

 לנתקו... יוכל שלא הגט לעכב

"ולא" ו"אלא". ואם נדייק בלשונו נראה שע"פ שני הלשונות  בדבריווהנה יש שתי גרסאות
חולק על  –לשיטת ר"ת ש)ובמילא ראי' הנ"ל יש שני דרכים ללמוד שיטתו. א( שסובר כר"ת 

 .לא כבעלי התוס' והן לא כר"ת–שיש לו שיטה שלישית  התוס'(. וב(

והביאור: אם גורסים "אלא": אז בתחילה שולל שא"א לומר שהי' ידה פתוחה ואח"כ קפצה 
קו( כיון דאין אז ונתן בידה )כריתות( כנ"ל, ואומר אלא צריך לומר באיזה מדובר )שאינו יכול לנת

במקרה "שהיתה ידה סתומה ותחב בה הבעל הגט ואינו יכול לנתקו ולהביאו אצלו באותו החוט" 
ומכאן משמע שסובר כהבעלי תוס', אבל מזה שממשיל ואומר "כללא דמילתא: האי ניתוק תלוי' 
בכובד הגט ובדקות המשיחה, ולא בדבר שתעשה האשה כדי לעכב הגט". משמע שאומר כר"ת, 

בעלי התוס' סוברים כר"ת כלומר כיון דר"ת מחמיר בטח שסוברים שבמקרה זה ואף שבפשטות 
)מתי שהיתה ידה קפוצה ולא יכול לתנקו מפני כבדות הגט, מגורשת אלא שהם מקילין שאפילו 
תחב בידה מגורששת, ןלכו אפשר לומר שזה שתוס' הרא"ש מוסיף שזה תלוי גם בכבדות בגט... 

ס' אלא שזה גופא שיטתם. אב לאין לומר זה, משום שזה שאומא אין זה שאינו סובר כבעלי התו
"כללא דמילתא" משמע זה הכלל שזה תלוי אך ורק בכבדות הגט... , וא"כ קשה מזה שאומר 
לפני כן "שתחב הגט בידה" לכאורה אם הדבר תלוי רק בכבדות הגט... למאי נפ"מ אם תחב או 

 לא?

רק בגט ולא שהאשה עשתה דבר, אלא סובר  שזה תלוי–בין כך אין הוא סובר ממש כר"ת 
שיכול להיות גם קצת מצד יד האשה, וזהו מה שאומר "שהיתה ידה סתומה ותחב לה הבעל הגט 
ואינו יכול לנתקו ולהביאו אצלו באותו החוט" שזה שאין הבעל יכול לנתקו, זהו לא רק מצד 

ות לא כל כך חזק אבל ד"כ קפיצת ידה, אלא גם מצד אותו החוט" כלומר שהחוט ג"כ צריך להי
לא כ"כ דק שאם היתה ידה פתוחה הי' יכול לנתקו ואפי' אם קצת הכח שביד האשה אינו יכול 
לנתקו, ]משא"כ אם הי' ידה פתוחה לגמרי הי' יכול לנתקו[ ואין זה ממש נחשב שזה כחה )כאילו 

( ואפשר שהיא מחזקת את ידה( שמחדשת כל רגע כשיטת ר"ת אלא כחה הרגילה )לפי ערך
רק תחב, וזה שאינו יכול  –לדייק בלשונו "שהיתה ידה סתומה" כפשוט סגורה ו"ותחב בה" 

לנתקו הוא גם מצד "אותו החוט" ולא בלשון התוס' "היתה ידה קפוצה" שמשמע שקופצת 
בחוזק )כח יותר חזק( "ותחב בה כל כך בחוזק" ולא סתם תחב אלא בחוזק, כל כך עד "שאם 

יביא הגט אצלו" שאין זה מצד החוט שאפי' החוט חזק מאד אינו יכול לנתקו  ימשוך המשיחה לא
מצד זה שתחב כל כך בחוזק )וזה כחה החזקה שמחזקת הגט". וביאור זה הולך טוב עם לשונו, 

 אלא שזה חידוש גדול לומר כן.
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ולא: אז בתחילה שולל שא"א לומר שהיתה ידה פתוחה ואח"כ קפצה כנ"ל  –ואם גרסינן 
וגם א"א לומר, "שאם הי' ידה סתומה ותחב בה.." אלא "כללא  –כ מוסיף ואומר ולא ואח"

דמילתא האי ניטוק תלוי בכובד הגט..." ועפ"ז סובר הוא ממש רבינו תם שאין לאשה לעשות 
שום דבר אלא הדבר אך ורק בכובד הגט... וזה ראי' ברורה שיש כזה  שיטה ולכן אפשר לומר 

ן זה הולך יפה אם המשל הענינים דהול"ל לאחר שאמר מה שא"א שזה שיטת ר"ת, אלא שאי
לומר מה שכן יכולין לומר ואח"כ להסיג הכללא דמילתא, כמו שעושים בדרך כלל אבל כאן חסר 

 .לומר מה שכן אומריםת כבר מסיק "כללא דמילתא" –בדבריו שעד שלא השלים את דבריו 

אבל יש עוד  ,נין הכריתות מצד הבעלוכל זה הוא לשיטתתם שבעת הנתינה צריך להיות ע
שיטה שסוברת שלא צריך להיות ענין בכריתות רק מצד הבעל אלא יכול להיות מצד האשה 

 ובמילא וזהו שיטת הרמב"ם )הל' גרושין פ"ה הט"ז(: 

"זרק הגט לידה והי' קשור במשיחה וקצת המשיחה בידו, אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו 
 שיחה, ואם אינו יכול לנתקו הרי זה מגורשת". אינה מגורשת עד שתפסק המ

מגורשת כיון דעכשיו אינו  –ה ידה פתוחה ונתו בידה ואחר כך קפצה תפילו היאכלומר ש
גיטין )ע"ח ע"ב תוס' ד"ה אם תוס' ר"י שבעד י"ל שהרמב"ם סובר ו יכול לנתקו הוי כריתות!

 וראה טוש"ע אה"ע סי' קל"ח ס"ב ובב"ח שם. יכול(.

 ס' הרא"ש שם: תווהנה ב

אם היתה ידה פתוחה בשעה שנתן הגט לתוכה וקפצה ידה עד שאין הבעל יכול לנתקו 
אינו מגורשת כיון דאם היתה ידה פתוחה הי' יכול לנתקו דבעינן ונתן בידה ולא שתקח 
מעצמה ולא דמי להאי דאמרי' בפרק הזורק בגטין )שם( גבי שלפתו מאחוריו דהוה גט 

תי' דהתם סייע הבעל בנתינת הגט כשבא ליד האשה אבל הכא דעניק לה חרצי' ושלפ
נתינת הגט שנתן ליד האשה אינה כלום ביון שיכול לנתקו ולהביאו אצלו ובמה שהיא 

 קופצת ידה אין הבעל מסייע לה כלום.

וקשה: א( ]לא רק על תוס' הרא"ש אלא גם על תוס'[ התוס' מסבירים למה אי אפשר לומר 
ר כך קפצה כי אז אין זה נחשב ל"ונתן בידה" כי כאילו היא בעצמה שהיתה ידה פתוחה ואח

שהגמרא שואלת מהי  -לקחה, אבל לכאורה בגמרא משמע שנתינה יש אלא שאין כריתות, 
החילוק בין סודר שכיון שלקח שלש על שלש, קנה לגט שאפי' כשנתן בידה אם עוד יכול לנתקו 

ה, ועל זה ענתה הגמרא שאמת הדבר שנתינה אינה מגורשת שמזה משמע שאין זה נחשה לנתינ
הוי כמו אצל סודר אלא שהסיבה מפני מה אינה מגורשת הוא מפני סיבה אחרף שבגט בעינן 
ספר כריתות, וכאן ליכא כיון שהמשיחה בידו, וא"כ מהו שאומרים התוס' דבעינן ונתן בידה, 

 וליכא הרי יש כאן אלא שאין כריתות.
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ן לדמות המקרה של "עניק לי' חרצי'" למקרה שהי' ידה פתוחה וב( בתוס' הרא"ש כותב שאי
ואח"כ קפצה דהתם סייע לה הבעל בנתינת הגיט בה בשעה כשלקחה הגט ממנו, שהטה אליה 
וצמצם את מתניו ונתחלחלו, משא"כ כא ןאין נתינה כלל כיון שבעת מעשה יכול לנתקו, וזה 

 זה סיוע של הבעל.שאחר כך קפצה ידה ואינו יכול עכשיו לנתקו אין ב

ולכאורה אדרבה במקרה ש"ערק לי' חרצי' אם זה שהטה אלי' נחשב ל"ונתן בידה" הרי כאן 
שבפועל ממש נתן בידה הרי שבודאי יחשב ל"ונתן בידה" וזה שהמשיחה בידו ובמילא כל רגע 

וכל יכול לבתקו הרי שם ג"כ יכול הוא להטות לצד השני או להחזיר את מתניו כשהי', ובכך לא ת
לקחת את גטה, וגם זה שאח"כ קפצה ידה אומר שאין זה עוזר כיון שאין הבעל מסייע לזה, הרי 
במה זה עדיף לזה שהיא בעצמה לקחה ממתניו, וזה שהבעל סייע לה הרי גם כאן נתן הבעל את 
הגט לידה, כמו כן כתבו התוס' בגיטין )עח,ב( ד"ה אם יכול,: "דלא גרע מערק לי' חרצי' ושלפתו 

 הוי גט אע"ג דביד הבעל להדק מתניו שלא תטול"?ד

אבל באמת אין לדמותם כי במקרה של ערק לה חרצי' ההטי' אלי' נחשבת כנתינה כנ"ל 
ובשעת הנתינה אע"ג דיכול להדק מתניו הנתינה היא בשלמות שאין זה קשור אליו, ויכולה היא 

ואח"כ קפצה, אין נתינה  לקחת וכשתקח יהי' הגט כולה בידה משא"כ במקרה של ידה פתוחה
שמוציא  –לכתחילה כיון שמשיחה קשורה בה והבעל אוחז בחוט אז מצדו אין נתינה )בשלימות( 

מרשותו, אלא עדיין היא ברשותו, וזה שהיא קופצת ידה אח"כ לא הי' לזה סיוע מהבעל )שיהי' 
ק לה חרצי' נחשב ל"נתן בידה"( אלא מעצמה עשתה זאת באילו שלקחה מיד הבעל, משא"כ בער

דומה למקרה של משיחה אלא שהבעל עזב את החוט, שאז אפילו שיכול בכל רגע לחטוף בחזרה 
מגורשת, כך גם פה כשמצממם את מתניו אע"ג דיכול להדק מתניו כל רגע אבל  –את החוט 

בשעת נעשה הצמצום הרי זה נתינה גמורה, ולא כמו במשיח שכל הזמן אוחז הוא בחוט שאין 
 כלל,כאן נתינה 

ומה שכתוב בתוס' בגיטין זה רק לשיטת הר"י )עיין ב"ח אה"ע סי' קלח סעי' ב'( שם שחולק 
 .מגורשת –תוס' הרא"ש, דסובר שאפיק היתה ידה פתוחה ואח"כ קפצה \ר"ת\על בעלי התוס'

מגורשת, ואינו מחלק  –וסברתו הוא שצריך הבעל להתחיל את הנתינה ואפי' היא גמרה 
ערק לה חרצי' כיון שבדיוק כמו ששם יכול להדק את מתניו כל רגע ובין במקרה זה מהמקרה ד

מגורשת, ואולי יש לומר  –כך מגורשת כל גם כאן דאפילו שיכול לנתקו כל זמן שידה פתוחה 
שסברתו בערק לה חרצי' הוא מכיון שזהו גופו ממש אי אפשר לומר שזו מתימה בשלימות כמו 

ל( כי שזהו גופו ותמיד קשור בו ולכן "לא גרע מערק לה שהי' עוזב את החוט )כמו שכצב לעי
 חרצי'..."

 .ועל הקושיא הא' יש עוד לעיין
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 חוששין לשתי כתובות
 הת' ישראל ארי' לייב שפירא

 א.
 :איתא הגמרא ב"מ דף ז

 דיין ליד שנפל שטר שמצא ואחר קאמר הכי רבא אמר דיין ליד שנא "נפל ליד דיין מאי
 אומר יוסי ורבי לפירעון דחיישינן יחזיר לא דמקוים הנפק ביה בכת דמי...אפילו והיכי

 שטר מצא והתניא ,לפירעון יוסי רבי חייש ולא ,לפירעון חיישינן ולא בחזקתו הוא הרי
 ולא לזה לא יחזיר לא מודה הבעל אין ,לאשה יחזיר מודה שהבעל בזמן בשוק כתובה

 לא יחזיר לא נתגרשה או תארמלהנ ,לאשה יחזיר בעלה תחת עודה אומר יוסי רבי ,לזה
 הרי אומרים וחכמים יוסי רבי דברי עולמית יוציאו לא דיין ליד נפל איפוך ,לזה ולא לזה
ולטעמא  ,אדרבנן...רבינא אמר לעולם איפוך קמייתא דרבנן קשיא הכי אי ,בחזקתו הוא

 דרבנן הכא משום דחיישינן לפרעון, ור' יוסי לא חייש לשני כתובות". 

 יתא":"י שם ד"ה "לעולם איפוך קמיכתב רש

 לאחר שניה אחרת כתובה לה וכתב חזר שמא כתובות לשתי דחיישינן משום ...אלא
 לה תחזרו אל באומר אלא פרעתי באומר לאו דקתני מודה הבעל ואין מידה זאת שנפלה

 שטר" אחר שטר יורשי על ותוציא אחרת בידה שיש

 ב וז"ל: ז, "שתי כתובות ד"ה "רבינא אמרומבאר הריטב"א למה מאמינים הבעל לטעון 

....הלכך נראה לי לאפוכה ומפרש טעמייהו דרבנן בכתובות משום דחיישינן לשתי 
 כתובות... ומצי טעין הכי ומשום דאסור לאדם לשהות עם אשתו בלי כתובה". 

, פשוט שיש לה כתובה. ואיך אפשרו לשהות כו' הם נשואים ואסור לאדם ודהיינו כיון דעכשי
 אלא צ"ל שהיה שתי כתובות.

 ב.
  :וצריך להבין

ו"אסור אה וזה שאני נשו ,היא" וא( למה אין האשה יכולה לטעון "רק קבלתי כתובה אחת וז
)ובודאי לא ידע מזה  ,אבל אבדתי אותה ולא ידעתי מזה ,לאדם לשהות עם אשתו בלי כתובה"



  92  ·  כ"ח סיון – ג' תמוז ה'תשפ"א

 

ל יום לראות אם הכתובה שם, ואם במקום שמור אין הולכין בכ שאף שהניחהוזה שכיח, . (הבעל
 אבד אף אחד לא יודע על זה?

לא חיישינן לפרעון, אבל חיישינן לשתי כתובות.  ןב( למסקנת הגמרא )אליבא דרבינא( רבנ
מהי בכלל  ,ובהקדם –אבל לכאורה תמוה  ור' יוסי חייש לפרעון, אבל אינו חייש לשתי כתובות.

 ?סברת המחלוקת אם חוששין לפרעון או לא

. א : כמו שמבואר בגמרא טז, ב )וגם רש"י ד"ה ולא חיישינן לפרעון יג,ינןלא חיישהסברא ד
 בשוק הקנאה שטר המוצא שמואל "אמר: ב ד"ה ור' יוסי לא חייש לפרעון( וגם רש"י ז, .א יד,

. ליה" קרע הוה מקרע דפרעיה איתא דאם לפרעון חיישינן לא פרעון משום ואי לבעלים... יחזירו
 בשוק חזקה שלא פרעו. אדם לקרעו, ואם מצאו נוטל את השטר אחראישבשעה , ודהיינ

כיון שנפל אתרע ליה ואמרינן מפני כמ"ש רש"י יג, א ד"ה שמואל "ישינן: הסברא דחי
 ".שפסול היה לא נזהר ומהמנינן ליה להאי

וה, ובמילא מחזירין למל, כיון שהלוה הוא האחראי, לא חייש לפרעוןד ס"לוא"כ קשה: אם 
וא"ת . חזיר הכתובה לאשהנו ,שהבעל הוא האחראי בנוגע לשתי כתובותכמו"כ למה לא נאמר 

הוא יכול לכוף אותה למחול הכתובה הראשונה הרי "קורע"?  ע"דמה הי' הבעל יכול לעשות 
 לפני נתינת כתובה השניה?

 ,נן לפרעון(חיישיולכן צריך לקרעו להשטר )הלוה הי'  מאמינים להמלוה, כיא( אם  :ואדרבה
איפה הכתובה,  הצריך להאמין האשה שהיא לא ידעשכל שכן וקל וחומר בנוגע לכתובה השנית 

לאו דוקא יבוא  בלא לקרעו בד השטרילא חיישינן לפרעון, ואפי' אם הוא א ,ב( אם בנוגע לשטר
 מחלהצריך לקרעו, כל שכן וקל וחומר בשתי כתובות אם היא לא נשלבית דין, ואפי' הכי אומרים 

צריך לקח  שהבעלתן הכתובה שני' ודאי לאשתו, קל וחומר טוען שנצררי אתפסה, הוא  או
 אחריות?!

 ג.
ויש לומר ובהקדם מה שמביא אדמו"ר הזקן )חושן משפט הל' עדות ושטרות ושלישית 

 :ט("מס

 הוא שהחשש כיון לזה... ולא לזה לא יחזיר לא מודה אינו אם בשוק... שנמצא חוב "שטר
 בו שמתחייב שטר )אבל לפירעון בה וחוששים חוב כשטר דינה וכתובה פירעון... משום

 שיפרע לפירעון בו חוששים אין שנים כמה משך וחתנו בתו או וכלתו בנו לזון ולהלביש
 לו...( ולא להם יחזירנו לכן הבאה שנה של מזונות בעד זו בשנה במעות
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 :יב בידה יח,ובפשטות המקור לדין זה הוא הרמב"ם הל' גזילה וא

שמא נפרעה כתבה זו או נמחלה  ,מצא כתבה אף על פי ששניהם מודים לא יחזיר לאשה
 והרי הוא רוצה לעשות קנוניא על הלקוחות: ,ואחר כך מכר הבעל נכסיו

"כתובה דינה כשטר חוב וחוששים לפרעון" שזה בכל המקרים ש אדה"ז מובן מדבריהנה ו
ה תחת בעלה" לא חיישינן לפרעון? כי אפי' למ"ד בשעת "עוד הרי בכתובה, אבל לכאורה

כתובה כשעדיין נשואים, אין חוששין ה תשלום הכא כיון דלא שכיח ליתן ,חוששין לפרעון
 קודם כתובה ליתן איניש עביד דלא - ורש"י שם  ד"ה "יחזיר לאשה ,לפרעון )ר' יוסי ב"מ שם

. שגם בעודה תחת בעלה יש לחשושמשמע מדברי אדמו"ר הזקן )והרמב"ם( לכאורה גירושין(, ו
אין  לזון... בו שמתחייב בסוגריים באדמו"ר הזקן שם הביא היוצא מן הכלל "שטרויתירה מזו, 

לכאורה גם כ"שעודה תחת ו ,חיישינן לו לפרעון שיפרע במעות בשנה זו בעד מזונות לשנה הבא"
 כן הדבר, ולמה חלוק הדין? בעלה"

 ד.
דלכאורה איך ,בין חשש פרעון בשטר לחשש פרעון בכתובהילוק ישנו ח ,ונקודת הביאור

 שטר מקויים? ופוסלים השטר  חיישינן לפרעון

 :אלא כמו שמבואר בשאלות ותשובות הרשב"א )המיוחסות להרמב"ן סי' צ'(

 לשלם מחוייב אינו שפרע אומר והוא שנים בו שחתומים שטר עליו כשהוציא "אבל
 אחר יודעים אינם והם פרעו שלא מעידין אין שהרי ממש עדים של עדותו משום

 אלא עכשיו אותו מחייבים אנו עדותם מחמת ולא לאו אם פרעו אם עדותם שנגמרה
 שהלוהו פ"אע פ"ע במלוה דאילו לך ותדע בעי מאי דמלוה בידא דשטרא חזקה משום
 וכן בעדים לפרעו צריך אין בעדים חבירו את דהמלוה נאמן פרעתי טוען והוא בעדים

 לטעון..."  הוא יכול בשטר בין בעדים בין חבירו אצל דהמפקי

אם פרעו או לא, מצד העדים עצמם לא הי' יכול להוציא  יםיודעם והיינו: כיון שהעדים אינ
 וקיום זה לא מעלה ולא מוריד. ,ממון

, כמו "שטרך בידי מאי בעי", עדותם" שנגמרה "אחראם מצטרף עוד חזקה לעדותם, אבל 
 בנו לזון ולהלביש בו שמתחייב אין שכיח לשלם )למשל: "שטרבידו, מ"מ כש או בנדו"ד שאינו

א שטר מקויים בחזקת ובמילא הואין חוששין לפרעון,  ,שנים"( כמה משך וחתנו בתו או וכלתו
 שלא פרעו.
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 ,כיון שאסור לאדם לשהות עם אשתו בלא כתובה ,משא"כ כתובהאבל כ"ז בשטר בעלמא, 
לפרעון  יש סיבה אחרת לחשושאין שכיח לשלם הכתובה, אבל  אע"פ ש"כשעודה תחת בעלה"

 והוא מצד ש"אסור לשהות עם אשתו שעה אחת בלא כתובה". –

היינו שהכתובה אינה בחזקתה, כי  ”שמא נפרעה כתבה זו או נמחלה“וזהו כוונת הרמב"ם 
נמצא החיוב כתובה עצמו מוחזק לימחל אף בעודם נשואים, אם נאבדה לה. וא"כ יתכן שמה ש

ולכן כתב הרמב"ם "כתובה זו", היינו שיש לה כתובה אחרת ורק זו  כתובה אינה כתובה כשרה.
 נמחלה.

 וכן דייק בש"ך סה, ס"ק לב:

ודאי כוונתו לומר דכאן כיון דאסיר לשהות עם אשתו בלא כתובה חיישינן שנפרע כתובה 
 זו או נמחלה כשכתב לה אחרת וזה ברור ודו"ק.

", ולכאורה אינו כתבה זו נפרעהשמא לה", אבל עוד אמר הרמב"ם: "אבל כ"ז מבאר "נמח
 מתאים עם המובא עליל שאינה נפרעת בעודה תחת בעלה.

 :הריטב"א ד"ה רב פפאמ"ש ע"פ ויבואר ע"פ 

"לפיכך פי' מורי הרב נר"ו דהכי קאמר אימור בשעה שנאבדה כתובה אתפסה צררי 
, ובהתפסת צררי שריא ליה משום דאסור לאדם להשהות את אשתו בלא כתובה

 .להשהות"

דהיינו )לא כפרש"י צררי אתפסה בשעה שנשאה( אלא בשעה שנאבדה כתובה הוא נותן 
היינו  ,רמב"ם "שמא נפרע או נמחלה כתובה זו". ונמצא זהו כוונת האתפסה מטלטליןו ,צררי

ן הגמ' שמה שבגמ' נקרא חשש זה "צררי אתפסה" בלשון הרמב"ם הוא "נפרעה", ומה שבלשו
הוא "שתי כתובות" בלשון הרמב"ם "שמא נמחלה". היינו כי בגמ' מתבאר מה שכתובה שונה 
משאר שטרות שאף שאין חשש שפרע ממש, מ"מ מצד שבכתובה יש איסור שהי' עם אשתו, 

 לכן שמא "צררי אתפסה" וכתב לה כתובה אחרת.

מסתבר, הרי אף אם הוא  , והרי טענתההאשהעדיין צריך ביאור למה נאמן הבעל יותר מאבל 
הי' חייב לכתוב לה כתובה אחרת, אבל היא יכולה לטעון שהיא איבדה כתובה ולא ידעה עד עתה, 

 ?ומנין לתת ריעותא בשטר מקויים
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 ה.
 והביאור בזה ומכל הנ"ל: 

, לפני זמן הפרעון אלא באמת הוא כבר זמן הפרעון אין זהבאמת כשהיא עודה תחת בעלה 
תן לו שטר יל דבסתם שטר יש לו רק חיוב אח .משא"כ בסתם שטר ר חזקתו,ממילא איבד השט

אם השטר נופל לאש בפני הלוה אינו צריך  על דרך משלחוב משא"כ בכתובה יש חיוב בכל רגע ]
ובמילא בשעה שנופל על הארץ החיוב מהרגע ההוא  ,ליתן למלוה שטר חדש משא"כ בכתובה[

שלפני זה הוא כבר בעבר, וחזקתו שמשתלם מיד, אפי'  אבל החיוב מרגע ,נשלם וחל חיוב חדש
 עודה תחת בעלה! 

. ]ראה ש"ך אראשונים לומדים שהרמב"ם )ואדה"ז( הולכים לפי שיטת רבינמהכמה והנה 
נמצא  חיישינן לפרעון אפילו בעודה תחת בעלהשלב[. אבל ע"פ הנ"ל שאמרנו ס"ק חו"מ סה, 

ישי לפרעון, ואפי' ר' יוסי דחייש אבל הוא מודה מפני שלשיטתו רבנן אין חי שקשה לומר כן
ש"ך וריטב"א שם( ע"פ הויש לומר ) , וא"כ כמאן אזל?בעודה תחת בעלה דלא חיישינן

כיון שצררי  ,סובר כרב פפא, ושיטת רבנן, שחוששין לפרעון אפילו בעודה תחת בעלההרמב"ם ש
 אתפסה )כפירוש הריטב"א הנ"ל(.

באמת צררי  כי לפי כהנ"ל אתי שפירנא מכמה טעמים, ומה שמבואר בש"ך שהלכה כרבי
 שאסור לאדם לשהות עם אשתו בלא כתובה, ורבינא ושתי כתובות הוא אותו הסברא האתפס

מצד לפי הת"ק או ב(  לתרץ ריטב"א הנ"ל( או א(כמ"ש ה( אלא שרצה )בסבראסובר כרב פפא )
ק. אבל באמת גם דעת רבינא כך הוא דוחשדברי ר' יוסי לדבריו של רבנן קאמר  שלדעתו לומר

מדוייק בלשון הרמב"ם הנ"ל "שמא נפרע הכתובה זו או נמחלה". שנפרע מדבר על צררי כמו ש
 ., והכל מצד ש"אסור לאדם לשהות עם אשתו שעה אחת בלא כתובה"ונמחלה על שתי כתובות
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 טופס ותורף
 ליפסקער שמואל הת'

 אדוקים בששניהם. רש"י( בשוה חולקין) וקתמחל אלעזר רבי אמראיתא במסכתין )ז, ב( 
 הלוה מקום שטר של גילוי ותורף בתורף אדוקין שניהם או כלומר) בתורף ושניהם בטופס

 אדוק אחד אבל . רש"י(השטר לשון כל שאר טופס ]=תאריך ההלואה[ והזמן והמעות והמלוה
 לעיל כדקתני הוא ידיהד דתפיס דמאי) תורף נוטל וזה טופס נוטל זה בתורף אדוק ואחד בטופס

 אחא רב ליה אמר . רש"י(...ליה מיבעי למאי מפרש ולקמן' כו מגעת שידו מקום עד נוטל זה
 פי על לצור וכי ליה למה תורף נוטל וזה טופס נוטל זה דאמר אלעזר לרבי לרבינא מדפתי

 הכי רדאמ . רש"י(הטופס מן יפה תורף כמה בדמים מעלין) לדמי ליה אמר צריך הוא צלוחיתו
 המלוה שם דאילו הזמן מקום ביה דאית מטופס עדיף דתורף) שוי כמה זמן ביה דאית שטרא
 עיקר והוא אחרונה בשיטה שטר של מעניינו לחזור שצריך בטופס אף כתובין והמעות והלוה
 ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה מלמעלה בו כתוב ב קסה בתרא בבבא כדתנן

 הא הטופס תחת דהוא עדים חתימת משום ואי מיהדר לא זמן אבל חתוןהת אחר הולך הכל מנה
. הוא שכתבו מודה והאי לקיימו צריך אין שכתבו בשטר מודה גמליאל בן שמעון' לר ליה אית

 ממשעבדי גבי לא ואידך ממשעבדי גבי זמן ביה דאית בשטרא שוי כמה זמן ביה ודלית רש"י(
   .ביני דביני היאך ליה יהיב

 ותורף? הנה בזה מצינו כמה שיטות: 1ופסמה הם ט

  :2א( שיטת רש"י

_______________ 
 פי' בל' יוני ורומי ספר או צורה אשר מהם מעתיקים אחרים או דמות ותמונת דבר. )מוסף הערוך( 1
כתב הרמב"ן וז"ל: פרש"י ז"ל... שהתורף הוא מקום המלוה והלוה והערב והמעות והזמן והוא בראש  2

השטר וטופס הוא מה שחוזר למטה כגון שחוזרין מעניינו של שטר למטה ולא בשטה אחרונה שהרי אין למדין 
הולך אחר התחתון ממנה אלא סמוך לסופו של שטר ועל זה שנינו כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים הכל 

אבל זמן לא מהדר ועיקר השטר הוא התורף דאי משום חתימת העדים שהוא בטופס הא אית ליה לרשב"ג 
 מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו והאי נמי מודה הוא זהו תורף פרש"י ז"ל 

בטופס  ולפי פי' זה הא דאקשינן לקמן טופס למה לי משמע דאלוה בלחוד אקשינן וה"ק אם הלוה אדוק
א יכול מאי עביד ליה והרי המלוה יתבע חובו משלם בתורף שבידו אבל אמלוה לא קשיא לן מידי שהרי הו

ורף וזה טופס לתבוע חובו בטופס שבידו ולגבות מבני חרי ומפרקינן לדמי כלומר אין אומרים שיטול ממש זה ת
רי שניהם בו זמן חולקים שהאלא שמין כמה שוה שטר שיש בו זמן יותר משטר שאין בו זמן ודמי שטר שאין 

י הזמן נוטל שוין בתפיסת השטר חוץ מן הזמן שזה תופס בו ולא זה לפיכך חולקים דמי שטר שאין בו זמן ודמ
 יותר על מחצה שלו מי שהתורף בידו בין מלוה בין לוה זהו פי' לפרש"י ז"ל וסוגייתו נכונה.

   ועיין בלשון רש"י לעיל בגמ'.
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תחילת השטר, כשכותב הדברים העקריים )פי' שמות המלוה והלוה )והערב(, סכום המעות, 
 לחזור שצריךוהזמן )שלוה המעות(( בפעם הראשון, נק' תורף; ושאר לשון השטר, כולל זה "

 , נק' טופס." )עם חתימת העדים(3אחרונה בשיטה שטר של מעניינו

 :4ב( שיטת רבינו חננאל

תחילת השטר, כשכותב הדברים העקריים )פי' שמות המלוה והלוה )והערב(, סכום המעות, 
 והזמן )שלוה המעות((, נק' תורף; ושאר לשון השטר )עם חתימת העדים(, נק' טופס.

 והחילוק בין שיטות אלו:

 זה הכפל נק' טופס. כפל דברים העקריים )כמו שצריך(, 5לפי שיטת רש"י אם

 . 6אך לפי שיטת ר"ח אף אם כפלם עדיין נקרא תורף, ורק שאר לשון השטר נקרא טופס

_______________ 
 )אפי' בשיטת רש"י( שהיינו קודם שיטה אחרונה.ברמב"ן )ועוד( כתב   3

כו' מ''ט אמר אך ראה הגהות מיימוניות הלכות מלוה ולוה פכ"ז ה"ג: אמר רב יצחק בר יוסף א''ר יוחנן ו
מה שלמעלה  רב נחמן לפי שאין למדין משיטה אחרונה כתב מהר''ם זצ''ל ה''מ דבר חדש או דבר שסותר לגמרי

שה הקנין אם מה שלמעלה כגון קנו ממני בכל לשון של זכות וכו' ולא ידעי אם נעאבל דבר שאין סותר לגמרי 
מפורש... לא לענין זה למדין משיטה אחרונה שכתב וקנינא מיניה דמשמע שכבר נעשה קנין דלמד סתום מן ה
ה סותר מ )ובזה מתורץ מה שהקשו התוס' על פי' רש''י שכתב דשיטה אחרונה עיקר( דשפיר גמרינן מה שאין

 שלמעלה אלא מפרש את של מעלה עכ''ל...
כתב הרמב"ן וז"ל: ור"ח ז"ל כתב בפירוש טופס ותורף האמור בשמועה זו טופס כי הא דתנן בגיטין  4

הכותב טופסי גיטין צריך שיניח וכו' שטרי מלוה צריך שיניח מקום המלוה והלוה ומקום המעות ומקום הזמן 
המעות והזמן... אלו דברי ר"ח ז"ל ודברים סתומים הן אבל כך נראה  ופי' תורף הוא שם המלוה והלוה וסכום

שהוא מפרש שמועה זו שכל זמן ששניהם אדוקים בטופס או בתורף לפיכך חולקים בשוה... אבל כשאחד 
אדוק בתורף שהוא מקום המלוה והלוה והערב והמעות והזמן והאחר אדוק בשאר לשון השטר וחתימת העדים 

פס למה לי וכי לצור ע"פ צלוחיתו הוא צריך שאם המלוה אדוק בו פשיטא לך דלא מהני קשיא לן אותו הטו
ואפילו הלוה אדוק בו עדיין יגבה המלוה כל חובו שכיון שיצא לפנינו בב"ד שטר זה כשהוא קיים בעדיו אפילו 

ן שאותו תורף יטול זה אח"כ עדיו המלוה יגבה מה שכתוב בתרפו ואין הלוה יכול לכפור בו שהרי אנו יודעי
 שבידו קיים הוא ובאמת הלוה לו. 

 לשון רש"י הוא "שצריך לחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה".  5
הרמב''ן  ובבית יוסף חושן משפט סימן מד: גבי אין למדין משטה אחרונה כתבו הגהות... ואזיל בשיטת

 דסבר דאם לא החזיר לא מיפסל שטרא בהכי.
 ין זה כ"כ הכרחי כדי שנאמר שבלאו הכי פסול הוא.היינו שאף שצריך לכפלו, א

"אבל כשאחד אדוק בתורף שהוא מקום המלוה והלוה והערב והמעות והזמן והאחר אדוק לשון הרמב"ן  6
 ". בשאר לשון השטר וחתימת העדים קשיא לן אותו הטופס למה לי

טופס ל"ל", הרי אם כפל מאי "א –ואם תמצי לומר שאם כפל דברים העקריים, זה הכפל כלול בהטופס 
 שאר לשון השטר וחתימת העדים(.  הדברים הטופס חשוב יותר מהתורף )שכולל גם

יטת ר"ח ]מלבד באם נפרש כהרמב"ן בשיטת רש"י, דהא דאקשינן "טופס ל"ל" היינו דוקא להלוה. אך בש
 מפרש הרמב"ן שהקושיא היא לשניהם[.
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 :7ג( שיטת הרמב"ן

תחילת השטר, כשכותב התאריך, נקרא טופס; וכל שאר השטר )שמות המלוה והלוה 
 שאר לשון השטר, וחתימת העדים(, נק' תורף. )והערב(, סכום המעות,

 :8ד( שיטת הריטב"א

תחילת השטר, כשכותב הדברים העקריים )פי' שמות המלוה והלוה )והערב(, סכום המעות( 
, אחרונה שיטה קודם שטר של מעניינו בפעם הראשון, נק' תורף; ושאר לשון השטר, כולל חזרתו

 וחתימת העדים, נק' טופס.

_______________ 
אחר דטופס היינו ראש השטר והזמן כתוב בו לבד ותורף  כתב הרמב"ן וז"ל: ומפרשים אחרים אמרו לשון 7

הוא מותר השטר כלפי סופו עם חתימת ידי עדים והוא מקום המלוה והלוה והערב והמעות והעדים ואע"פ 
ששנינו גיטין כ"ו א' הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש וכו' ומקום הזמן וקרוי תורף והשאר הוא 

של שטר הוא מקום המלוה והלוה והערב והמעות והעדים קרי ליה תורף והשאר קרי  טופס כיון שרוב עיקרו
ליה טופס אע"פ שהוא מעיקרי השטר ונקרא שם הכל בכלל התורף ומפני כך אין הטופס שוה כלום אלא לצור 

 ע"פ צלוחיתו.
שוה לו  ינוומש"ה אקשינן טופס למה לי וכי לצור ע"פ צלוחיתו הוא צריך כלומר אם המלוה אדוק בו א

מפרקינן כלום ואף אם הלוה תפוס בו בטופס מה הנאה יש לו והרי המלוה יתבע חובו משלם בתורף שבידו ו
ם אלא רואין לדמי כלומר אין קורעין את השטר ואין שמין אותו לאחר חלוקה שטופס בפני עצמו אינו שוה כלו

ואין  של כל אחד כמה שוה עם חברתה כמה דמיו עם התורף למלוה כדעבדינן בבהמה טמאה שרואין תפיסתן
ורע לו אחד מהם יכול לומר שלי שלי ושלך שלך חלוק וטול הילכך אם המלוה תפוס בתורף והלוה בטופס פ

אלא לצור  חובו ומנכה לו דמי הזמן מחובו אבל אם הלוה אדוק בתורף אין הטופס שביד המלוה שוה לו כלום
 ע"פ צלוחיתו.

פירשו שמועתנו כי באמת התורף כתוב למעלה בראש השטר והטופס סמוך כתב הריטב"א וז"ל: ויש ש 8
לעדים ומחזירים המעות ועיקר ההלואה קודם שיטה אחרונה אבל שמות בעלי דבר לא היו מחזירין אלא שהיו 
כותבים בו המלוה והלוה הנזכרים והזמן פעמים שכותבים אותו בתורף פעמים שכותבים אותו למטה בטופס 

 חרונה. קודם שיטה א
תוב למעלה כוהשתא פרכינן שפיר טופס ל"ל דאי ביד לוה הוא לא מהני מידי כדאמרינן לעיל היכא שהזמן 

וה ופרקינן דזה בתורף מיהת ואי ביד מלוה הוא כ"ש דלא מהני ליה מידי לגוביינא כיון שאין בו שם הלוה והמל
ן כתוב בטופס יר אלא בשומת דמי וכגון שהזמנוטל וזה נוטל דקאמר היינו לדמי כלומר שאין חולקים בשומת ני

לוה אדוק דיהיב ליה בעל התורף לבעל הטופס דמי הזמן שבידו בלבד ואידך הוי לבעל התורף ואפשר שאם המ
לא אמרו זה בטופס אינו כלום כיון דאלו שקיל ליה אינו גובה בו ולוה דשקל תורף לא בעי לעדים שבטופס ו

פני הזמן מ להיכא שהמלוה אדוק בתורף והלוה בטופס דאהני ליה טופס ללוה נוטל טופס וזה נוטל תורף אלא 
י ליה שבו ומשו"ה לא קאמר הכל הולך אחר התורף וא"ת מפני מה הוצרכנו לתרץ דפלגי לדמי נימא דאהנ

פא מינה טופס ללוה שלא יגבה מלוה בתורף שבידו ממשעבדי כיון שהזמן הוא בטופס וי"ל דאה"נ אלא דעדי
ה השטר שוה מההיא זמנין דלא מהני טופס ללוה אם יש לו נכסים בני חורין אבל עכשיו שאומרים כמ נקט דאי

מפני הזמן  יותר מפני הזמן שבו הא ודאי אפי' הוא עשיר ויש לו בני חורין הרבה לא סגיא שלא ישוה יותר
לו שטרו  ליטלם ושיניחשמא ישתדפו בני חרי א"נ הא קמ"ל דאי בעי מלוה לתת ללוה דמי הזמן כופין אותו 

מבני חרי  שלם שזה נהנה וזה אינו חסר הוא ומיהו אם אין המלוה רוצה לתת דמים אלא ליטול חלקו ולגבות
 הרשות בידו ולפי פירוש זה לעולם אין חולקים ביניהם מה ששוה השטר שאין בו זמן.  
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ו"הלוה  לא היו חוזרים על שמות המלוה והלוה פעם שני )וכותבים רק "המלוה )הנזכר("
 )הנזכר("(.

 הזמן, פעמים היו כותבין אותו למעלה בהתורף, ופעמים למטה בהטופס.

שלא  9אך עדיין צריך להבין "כיצד יתכן פלוגתא איך כותבין שטר )חוב(, הרי זה היפך הכלל
 ?10יתכן פלוגתא במציאות"

שכותב . ואף שיטת הרמב"ן יש לומר שמה 11דהנה תיווך שיטות רש"י ור"ח, מובן בפשטות
ובאמת שיטתו הוא שהזמן נקרא תופס )אפי'  –לאו דוקא הוא  –שהזמן כותבין אותו מלמעלה 

כתבו ב' פעמים( והשאר הוא התורף, אלא שהגמ' אומר ש"אחד אדוק בתופס ואחד אדוק 
והמקרה המוחשית ביותר לזה הוא אם הזמן הוא בראש השטר )שאם הוא באמצעו,  –בתורף" 

 דוק רק קבו והשני אדוק בכל )שאר( השטר(.קשה לדמות איך שא' א

 איך יכולים להודות זה לזה? –בהשקפה הראשונה  –אך רש"י והריטב"א 

 ואולי יש לבאר זה בביאור שני הפרטים שבזה )היינו שני הפרטים שמחדש הריטב"א(:

שאינו חוזר דברים  –א( אינו חוזר שמות הבעלי דבר: כמו שביארנו בשיטת רבינו חננאל 
אולי יש לבאר גם בשיטת הריטב"א. היינו שאינו חוזר  –קריים, אך עם כפלם, נכלל בהתורף העי

 שמות הבעלי דבר, אך עם כפלם, נכלל בהתורף.

ב( פעמים כותבין הזמן מלמעלה ופעמים מלמטה: ]דוחק לפרש שכותבין הדברים ג' פעמים 
ן למימר?[ אולי יש לומר אלא מאי אית ל –דלא נזכר הדבר בשום מקום )שראיתי(  –)ככלל( 

זהו הנקרא  –שכותב כל אחד מדברים העיקריים  פעם הראשוןשאף לרש"י )כו'( כן הוא, אל ש
תורף. ולפי דעת רש"י, לכתחלה צריך לכתוב הזמן )כו'( ב' פעמים; והריטב"א יודה שיתכן 

מלמעלה שיכתבו ב' פעמים )היינו שפעמים כותבין בזמן מלמעלה, פעמים מלמטה, ופעמים הן 
 והן מלמטה(, אך סוגיין לא מדבר במקרה כזה )אלא עם שניהם מלמעלה או מלמטה(. 

לפי זה יוצא, שמה שביארו הראשונים השטרות בכמה אופנים הוא רק שזהו המקרה הקל 
 .12ביותר הוא רק שזהו המקרה הקל ביותר להבין מה שהגמרא אומר

 לסיכום, השיטות לפי היוצא מהנ"ל:

_______________ 
 ראה שד"ח מערכת כללים כלל קסד. 9

 .303ע"פ סה"ש ה'תשמ"ז )ח"א( ע'   10
 עיין לעיל בביאור שיטתם )ובהערות שם(.  11
ראה ערוך )כאן( וז"ל: משכחת לה בשטרי ארץ אדום שכותבין הזמן בריש השטר... שנמצא הא' תופס   12

 בראש השטר שיש בו... עכ"ל. היינו שכל א' מהראשונים מבאר השטר כפי ש"משכחת לה" לפי שיטתם.
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יקריים פעם ראשון = תורף; שאר לשון השטר )עם חזרת דבר העיקריים( = רש"י: דברים ע
 תופס.

 רבינו חננאל: דברים עיקריים )כל פעם( = תורף; שאר לשון השטר = תופס.

 רמב"ן: זמן )כל פעם( = תופס; שאר כל )לשון( השטר = תורף.

שטר עם ריטב"א: דברים עקריים שמות הבעלי דבר רק פעם ראשון תורף. שאר לשון ה
 חזרת דברים עיקריים מלבד משמות הבעלי דבר תופס.
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מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי
 הת' שת הכהן וועלער

 דברי רבא: ב"מ ז. 'איתא בגמ

 הא מצעי בי דהבא דקאי צריכא לא פשיטא חולקין מוזהבת טלית היתה אם רבא "אמר
 משמע קא הכי פלוג ליה מרדא דתימא מהו דחד לגבי דמיקרב צריכא לא פשיטא נמי

 הכי".עכ"ל. פלוג הכי דפלגת חזית מאי ליה דאמר לן

 :וכתב רש"י

 -פלוג' כו ליה דאמר לן משמע קא מהם. לאחד הזהב ויהא לרוחבה -הכי "פלוג
 של רבא לאורכה". וזה החידוש שטלית מוזהבת חולקין.

 , ב:ז 'בגמ של רבי יוחנן דבריעוד מצינו 

 אדוק אחד אבל בתורף ושניהם בטופס אדוקים בששניהם חלוקתמ אלעזר רבי "...אמר
 חולקין לעולם אמר יוחנן ורבי תורף נוטל וזה טופס נוטל זה בתורף אדוק ואחד בטופס
 לא מגעת שידו מקום עד נוטל זה והתניא בתורף אדוק ואחד בטופס אדוק אחד ואפילו
 דתימא מהו דחד לגבי מקרבד צריכא לא למימרא מאי הכי אי מצעי בי תורף דקאי צריכא

 ".עכ"ל.  הכי פלוג הכי דפלגת חזית מאי ליה דאמר לן משמע קא הכי פלוג ליה אמר

 , א:בגמ קז רבדברי עוד מצינו 

 אמר ושמואל לכאן לכאן והנוטה לכאן לכאן הנוטה רב אמר המיצר על העומד "...אילן
 דרב אליבא שמואל גמאתר דרב תיובתא יחלוקו המיצר על העומד אילן מיתיבי חולקין

 ואכתי גיסא לחד טוניה דתלי צריכא לא למימרא מאי הכי אי כולו המיצר כל בממלא
 דפלגת חזית מאי ליה דאמר לן משמע קא הכי פלוג ליה דאמר דתימא מהו למימרא מאי
 הכי".עכ"ל. פלוג הכי

אם יש איזה הוצרכו ג' אמוראים לומר אותו הסברא לכאורה בג' ציורים שונים? הלמה ב וצ"
 חידוש בכל ציור בפנ"ע, שלכן חידשו האמוראים בכל ציור וציור בג' ציורים אלו?

 הנ"ל:  'וי"ל לבאר זה יש לחלוק בין השלשה גמ

בנוגע לאילן העומד על המיצר, אינו יכול ללמוד זה מהסוגיות שלפניה כי בין בטלית ובין 
אנו אומרים יחלוקו, משא"כ בהאילן בשטר, אין הזהב או התורף בחלק של אחד מהן, ובמילא 
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גיסא" ואפשר לומר "פלוג הכי", קמ"ל שאיננו חולקין האילן, אלא חולקין  לחד טוניה "תלי
 לכאן". לכאן והנוטה לכאן, לכאן הארץ "הנוטה

בנוגע לטלית מוזהבת, אינו יכול ללמוד זה משטר, כי החלוקה בשטר היא בדמי השטר, 
לדמי"( משא"כ החלוקה בטלית יתכן לומר בטלית עצמה,  דאמרן נמי ז: "ויחלוקו ')לשון הגמ

 ובמילא בנוגע לשטר אנו אומרים יחלוקו, כיון שהחלוקה היא בדמים, התורף נמי. 

אבל בטלית אפשר לומר כיון שיתכן שהחלוקה היא בגוף הטלית, הזהב נמי, וזכה בזהב מי 
גיסא" אבל אינו אחוז בהאילן,  חדל טוניה שהוא. ואינו יכול ללמוד מאילן כי אע"פ ש"תלי

ובמילא אומרים יחלוקו. משא"כ בטלית אע"פ שהחלק בהזהב אינו אוחז, אבל מזה שהחלוקה 
בהשאר היא מחמת האחיזה, מובן שאפילו השאר היא כלול בהאחיזה. ואפשר לומר ל"פלוג 

 הכי" קמ"ל.

אבל בנוגע להשטר עדיין צל"ע.
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 מגביה מציאה לחבירו
 נמדר דניאל אליהו הת'

 א.
בסוף משנה א' בפרק שנים אוחזין אי' "בזמן שהם מודים או שיש להם עדים חולקים בלא 

 שבועה". ע"כ המשנה.

 :ואי' בגמ' על זה

דאי סלקא דעתך לא , אמר רמי בר חמא זאת אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
מונחת על גבי קרקע וזו כמי שמונחת על גבי קרקע ולא קנה חבירו תיעשה זו כמי ש

אמר רבא לעולם , יקנה לא זה ולא זה אלא לאו ש"מ המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו
אימא לך המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו והכא היינו טעמא מגו דזכי לנפשיה זכי 

ושותפין שגנבו חייבין תדע שאילו אמר לשלוחו צא וגנוב לי וגנב פטור , נמי לחבריה
 .מאי טעמא לאו משום דאמרינן מגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ש"מ

 וברש"י שם:

מתני' דקתני שנים שהגביהו מציאה קנאוה ויחלוקו וכשמגביה מגביה  -זאת אומרת 
לדעת שיקנה בה חבירו חציה ש"מ המגביה מציאה כו' ולקמיה פריך דיוקא דרמי בר 

וכל הרוצה  -ולא יקנה לא זה ולא זה  א ממשנתנו הוא למד כן:חמא מהיכא מאיזו בב
היכא דמגביה לא נתכוין לקנות בה  -לעולם אימא לך לא קנה חבירו  יחטפנה מידם:

 -והכא  :דדההוויי  תתוופפסס  ללבבעעלל  חחוובב  בבממקקווםם  ככוו''כלום וטעמא אמר לקמן )בבא מציעא דף י.( 
 -תדע  ה זכי נמי לחבריה:דקתני במתניתין שנים שהגביהו מציאה קנו מגו דזכי לנפשי

דאפילו אמר לא קנה חבירו היכא דהגביה כולה לדעת חבירו הכא דהגביה לעצמו 
המשלח פטור מלשלם כפל דקי"ל אין שליח לדבר  -פטור  ולחבירו קני משום מגו:

ואילו  עבירה להתחייב שולחו אלא שליח דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין:
ד הוציאה מרשות בעלים לדעתו ולדעת חבירו אמרינן בבבא קמא והאח -שותפין שגנבו 

 )דף עח:( דחייבין: 

היינו, שיש כאן מחלוקת בפירוש דין המשנה, לרמב"ח מה שקנו שניהם הוא מדין המגבי' 
 מציאה לחבירו, ולרבא הוא מדין "מגו דזכי לנפשי'".
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במקום דחב לאחרים של רמי בר חמא מובן ע"פ רש"י ד"ה לעולם, שאפי'  דושוחיוהנה 
)וברש"י שם ד"ה אא"ב  , באמרינן המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו. וטעמו מפרש לקמן ט

מתוך  , דהיינואמרינן מגו דאי בעי זכי לי' לנפשי'דמעני( שמ"ד המגביה מציאה לחבירו קנה ס"ל 
 שיש לו "בעלות" לזכות לעצמו, זכי נמי לחברי'. 

 ויש לשאול בזה: 

וצ"ב הרי במשנתינו אין  נו "מתוך", שמתוך שהי' יכול לעשות כך וכך.הרי מיגו עני (א
כי כאן "שנים  כי לא יכול לזכות בכולו, לפי רב"ח אין "אי בעי זכי",הן כאן מגו. ד

לפי רבא אין הן ואוחזין" ואינו דומה לשאר "מגבי' מציאה לחבירו" שהוא לבדו מגבי', 
, והקצה השני ומבטל קנינו טליתירו אוחז בחבהרי ש, כי אין הוא זוכה, "זכי לנפשיה"

 ? 1"כמונחת ע"ג קרקע"

צ"ב מה "תדע" שהביא רבא. לכאורה מהו הראי', אפשר לומר בפשטות, שדוקא  (ב
אין אומרים מגו דאי בעי זכי, דאין שליחות לדבר עבירה, אבל  לגניבה בשליחות

 בעלמא אומרים מגו )כרב"ח(?

 יש לדייק כמה דיוקים:כמו"כ ו

דוע רבא, ומהטעם שלא יועיל מגבי' מציאה לחברו בדברי מפרש בד"ה לעולם רש"י  (א
  ?לא פירש כלוםרב"ח ב

, לכאורה זהו פירוש למה רש"י אינו מפרש ה"תדע" דרבא כפי' תוס' שהגביהו שניהם (ב
 ?פשוט יותר

 והנה בהמשך הגמ' שם:

ש אמר רבא השתא דאמרת אמרינן מגו חרש ופקח שהגביהו מציאה מתוך שקנה חר
אלא אימא , בשלמא חרש קנה דקא מגבה ליה בן דעת אלא פקח במאי קנה, קנה פקח

האי מאי , חרש קנה פקח לא קנה ומאי מגו מגו דשני חרשין בעלמא קנו האי נמי קני
אם תמצא לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו הני מילי היכא דקא מגבה ליה 

אלא , איהו לא קני לאחריני מקני אדעתא דחבריה האי אדעתא דידיה קא מגבה ליה
וכי תימא מאי שנא משני חרשין דעלמא התם , אימא מתוך שלא קנה פקח לא קנה חרש

 .תקינו להו רבנן דלא אתי לאנצויי הכא מימר אמר פקח לא קני אנא אקני

 וברש"י:

_______________ 
הה בהפקר לא קניא עד דעקר לכולא..." וראה לשון תוס' וראה במהר"ם שיף ט, א "זה הכלל... דהגב 1

 הרא"ש "דתפיסת כל אחד מבטל קנין חברו".
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דזכי לנפשיה כו' חרש ופקח שהגביהו מציאה קנאוה אע"פ  -השתא דאמרת מגו 
אינה הגבהה לקנות אלא מפני דרכי שלום כדתנן )גיטין דף נט:( חרש  שהגבהה של חרש

בשלמא  שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום אפילו הכי אמר מגו דזכי לנפשיה כו':
לראשה השני לצורך שניהם וראשו של צד חרש לגבי  -חרש קני דקא מגבה לה בן דעת 

ם אלא פקח במאי קני לגבי פקח חרש מיהא הויא הגבהה כדתקון ליה מפני דרכי שלו
הוי ראשה שהגביה החרש כמונח על גבי קרקע דהגבהה דחרש לא קניא אלא מדרכי 

איכא למימר הכא דקאמר השתא דאמרת מגו אמרינן מגו  -ומאי מגו  שלום בעלמא:
וחרש אמאי קני הא לא זכי פקח לנפשיה דנימא דזכי נמי לחבריה ולא הויא הגבהה 

כלומר אפילו אם תמצא לומר המגביה מציאה לחבירו  - לומרצא אם תמ דפקח הגבהה:
עם החוטפים  -דלא ליתי לאינצויי  האי פיקח: -הכא אדעתא דידיה קא מגבה ליה  כו':

 מהם:

 ויש לשאול:

י, כי לא זוכה הפקח, ומדוע הרי אין כאן מגו דזכ ,מה ההו"א דחרש קנה ופקח לא קנה (א
 ?חרש קנה

אם הוה הפקח חרש הוה מקנה לחרש,  אומרים ", כאילומגו דשני חרשיןענין "מהו  (ב
 ?2, ואיזה מיגו יש כאןהרי פקח אינו חרש

 ויש לדייק עוד כמה דיוקים:

לכאורה מהו לשון , דזכי, ולכאורה כוונתו למגו "אמר רבא השתא דאמרת אמרינן מגו" (א
, כן הגי' הב"ח השתא דאמרי דאמרינןלדמשמע מזה שגם רב"ח סובר כן? ו ,"דאמרת"

 וצ"ב אם יש מקום לפרש הסוגיא כהגירסא שלנו?

" לכאורה הוה לי למימר אפילו למ"ד, כו' מהו דיוק הלשון "אם תמצא לומר המגביה (ב
 משמע דהכל מ"ד א'? "את"ל". דלשון בכ"מ כלשון הרגיל

רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחבירו לא קנה "אי'  , אבגמ' דף י (ג
הוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים והתופס לבעל חוב  אי טעמאמ חבירו

_______________ 
ובתוס' ד"ה ומאי משמע ע"ד הגמרא ט,ב "אמר ריב"ל... דר"א סבר מיגו דאי בעי מפקיר נכסי' והוי עני  2

ומיגו דהוה חרש וכו' השתא נמי וחזי לי' השתא נמי חזי לי' ומיגו דזכי לנפשי' זכי נמי לחברי'" שמיגו דאי בעי 
 כו' 
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לכאורה רבא ס"ל כרב ...", איתיביה רבא לרב נחמן, במקום שחב לאחרים לא קנה
 3נחמן ולמה מקשה עליו?

 .ב
 בהקדם:  בזה והביאור

, היינו ג' אופנים שעושה אדם אחד מעשה ג' אופני הקנאהכאן יש נראה מתוך הסוגיא ש
 ( זכין ג( מגו.בשליחות  א( :קנין עבור אחר

בשליחות צריך מינוי, והחי' דזכין שאינו צריך מינוי, אבל אינו יכול לזכות אם חב לאחרים 
דמגו, דאע"פ שיש חב, מ"מ יכול להקנות מגו  דוש. והחילהקנות לורוצה וכ"ש כשחב למי ש

 איזה "בעלות" בהחפץ.  למקנה שיש

 במגו גופא יש שני אופנים: הנה ו

 . דזכיומגו ב( זכי,  בעיגו דאי מ א(

לזכות לעצמו בכח אם יש מספיק בעלות להקנות לחבירו אם הוא רק יכול הוהחילוק הוא 
 או רק כשיש לו איזה בעלות בפועל ממש )מגו דזכי(.  ,)מגו דאי בעי זכי(

"מ הוא בהמגביה מציאה לחבירו, אם אומרים מגו דאי בעי זכי, ומתוך שיש לו בעלות פקוהנ
רק מגו דזכי, צריך לזכות לעצמו חלק אבל אם אומרים כות בו לעצמו יכול להקנות לחבירו, לז

 בו כדי להקנות החלק הנשאר לחבירו.

חולקין, ומוכח מזה שיש שנים שהגביהו יחד ויש שאלה כללית במשנתינו, הדין הוא ש
כאן מינוי, ולא לשניהם קנין בהחפץ. וקשה, באיזה קנין הם קונים, לא הקנין דשליחות דאין 

( וגם חב לאחרים שאילולי הגבהתו הי' חבירו זוכה בכולו מן ההפקרחב לו )הרי הקנין דזכין ש
בכולו )כי יש עוד אוחז הרוצה  אינו יכול לזכות בוהרי אי אפשר לומר מגו כאן, שהרי בעולם. ו
 ?קע()כי החצי לגביו כמונח ע"ג קר אפילו בחצי , ואינו זוכה בו בפועל ממשלקנותו(

_______________ 
וכמו שמקשה התוס' שם. ומתרץ שם רק ב"שמא קבלה הכא מרב נחמן", ויש לעיין אם אפשר לומר  3

 לשאר הראשונים שלא פירשו כן איזה ביאור אחר.
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 ג.
ב"ח לתרץ, שבמשנתינו על כרחך צ"ל שיש מגו אחר מעין המגו דאי מועל קושי' זו בא ר

 בעי זכי. ובהקדם:

, הוא כנ"ל שמתוך שיש לו איזה בעלות בזה הוא יכול להקנות לחבירו בהקנאה ענינו של מגו
שלילי  אע"פ שיש חב. ומשנתינו אע"פ שאין לו בעלות לזכות לעצמו, מ"מ יש לו בעלות בדרך

עכ"פ, לבטל הקנין של חבירו, לעשות שחבירו ג"כ אינו יכול לזכות בו, כלשון התוס' רא"ש וז"ל: 
 . "דתפיסת כ"א מבטל קנין חבירו"

בכולו )היינו, להשאיר לעצמו אפשרות זכי' מגו דאי בעי מבטל קנין חבירו וממילא י"ל 
כאן לחבירו אע"פ שיש  לחבירו יקנות החצה, יכול לקיימו שקנינו יחול על כל החפץ לבכולו(

ולא קנה  לזכות בהחפץ בכח לו בעלות ישכש שגםלומדים מזה . וה לו בהגבהתו )כנ"ל(בוח
 נמי לחברי'.  זכה, מגו דאי בעי זכי לנפשי' , קנה חבירו, המגביה מציאה לחבירולעצמו כלל

אין הוכחה ש, [4אע"פ שסבירא לי' ג"כ המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו] ,ז אמר רבא"וע
 ב"ח גופא. מויש לחלק בסברת ר ל"מגביה מציאה לחבירו", ברורה ממשנתינו

די"ל דאמרינן מגו בנוגע לשנים אוחזין רק כשמבטל קנין חבירו לעצמו בפועל ממש, מעין 
הוא מבטל קנין חבירו על החצי שאוחז בו כדי לזכות בו לעצמו, אז יש לו כי  ,מגו דזכי לנפשי'
אין לו בעלות  זכי לנפשי'",אי בעי "שיש לו חב, אבל ב להקנות לחבירו אע"פמספיק בעלות 

חזק כ"כ שיכול להקנות לחבירו. והיינו אין הוכחה ממשנתינו לומר המגביה מציאה לחבירו קנה 
חבירו, שטעמו של המשנה הוא מגו דמבטל ולא דאי בעי מבטל. ויכולים ללמוד ממשנתינו רק 

 ע"ד מגו דזכי לנפשי'.

קנות החפץ המתכוין ל אחדאבל  שניהם הגביהו יחדאם  רמב"ח לרבא יהי'"מ בין פקהנו]
, "מגו דמבטל", חבירו קונה. ואם אומרים רק "מגו דאי בעי מבטל"כולו לחבירו, אם אנו אומרים 

  [אין חבירו קונה

דאפילו אמר לא קנה "וזהו מה שאמר בגמ', "לעולם אימא לך" וברש"י ד"ה תדע, וז"ל: 
 ".רו היכא דהגביהו כולה לדעת חבירו הכא דהגביה לעצמו ולחבירו קני משום מגוחבי

משמע שאומר רק שאינו יכול ללמוד ממשנתינו ואפשר להסביר דאמרינן רק מגו דזכי אבל 
 שאמרינן מגו דאי בעי זכי. יכול לסבורהוא בעצם 

_______________ 
 א שמקשה על רב נחמן דסבירא לי' אין אומרים המגבי' מציאה לחבירו קנה חבירו. כדמוכח מדף י, 4
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, מהאופן "בעי יא"וע"ז מביא ראי' שעושים חילוק בין אם זוכה או מבטל בפועל ממש ל
 "ל דשליחות. נכ הא'הקנין 

הוא שליחות לדבר  ,הענין שמבטל שליחותב, הענין דמבטלו הוא אם יש חו ,כמו בזכין
 היינו אףכולו למשלח,  דגנבאע"פ שאין שליחות לדבר עבירה היכא  ,בנוגע לשליחותו .עבירה

פין שגנבו מכיון שזכה , מ"מ בשותאינו יכול להקנותו למשלחו יכול לזכות לעצמו כשהגביהש
 מגו כשיש עדיףכמו"כ  .אע"פ שהיא לדבר עבירה ,יכול לזכות לחבירו ,בו לעצמו בפועל ממש

 זכיי' בו בפועל ממש.  לו

, רק שבתחלה סבר דברי רבא, שאין אומרים מגו דאי בעי מבטלהודה לב"ח מוי"ל שגם ר
ה עדיין בלא ה"מיגו", אבל רבא להוכיח שיש כאן "מיגו דאי בעי זכי" כי אין אף אחד מהם קונ

 . העמיק יותר לחדש דיש מיגו דמבטל קנין חבירו לעצמו, מקיים קנין חבירו בחצי' השני

ב"ח משהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, לא מרבפסקיו וי"ל שזהו מה שפסק הרא"ש ז"ל 
אי  דברי רבא למסקנא, שבאמתלב"ח חזר מרדמשמע דאלא מהאמוראים דלקמן דף י, משום 

 אפשר ללמוד ממשנתינו שהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו.

שהמיגו מועיל שלא יהי' החסרון דחב  ב"חמרבדברי ועפ"ז יובן מה שלא הזכיר רש"י 
באמת במתני' החוב הוא לחבירו שרוצה להקנותו, ולא רק לאחרים שלא יוכלו לזכות . כי לאחרים

אה לחבירו, רק בדברי רבא שאומר לעולם אימא במציאה זו, וזהו חובה חמור יותר מהמגביה מצי
לך, שם ביאר רש"י הסברא שלא נאמר המגבי' מציאה לחבירו מצד שחב לאחרים, והוא ענין 

 אחר ממתני'.

לדעתו ולדעת חבירו, ואינו  שגנבג"כ למה רש"י מפרש שותפין שגנבו שא'  ובזה יש לבאר
ביהו הוא ציור חמור יותר, כי אין לו צד כי שנים שהג, שהגביהו הגניבהיכול לומר דהוי שנים 

לעצמו,  מבטל קנין חבירוכל ענינו מגו דדכזה לומר מגו נדע  הא גופא מאיפיהזכי' כלל לעצמו, ו
אבל במגבי' לבדו לצורך חבירו, לזה אין צריך הוכחה, ולכן פשוט יותר  .הרי את זה בא להוכיח

 לומר שבציור זה מיירי הברייתא ד"שותפים שגנבו".

 ד.
 :יש לבאר גם המשך הגמ'עפ"ז אולי ו

  :"אמר רבא השתא דאמרת אמרינן מגו"

ע"פ הנ"ל יש להבין דיוק ל' הגמ' "השתא דאמרת" ולא "השתא דאמרי" )כמו שהגיה ו
 . לא אמר סברא חדשה לגמרי, אלא העמיק בסברת רמב"ח רבאשהב"ח(, 
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 ": חרש ופקח שהגביהו מציאה מתוך שקנה חרש קנה פקח"

 הוא יכול לקיימו ג"כ, וגם בפקח אמרינן מגו דמבטל ,דהחרש מבטל קנין הפקח לנפשי'מגו 
 , וחולקין. כו'

 ": בשלמא חרש קנה דקא מגבה ליה בן דעת אלא פקח במאי קנה"

 החרש יכול לקיים רק קנין דרבנן מפני דרכי שלום, והפקח אינו קונה בקנין דרבנן? 

  ":אלא אימא חרש קנה פקח לא קנה"

, והחרש יכול ולחרש זה מועיל יכול לקיימו ג"כ ,מרינן מגו דהפקח יכול לבטל קנין דחרשדא
קנין דרבנן. בסגנון ב לקנותאבל יכול לקיים רק קנין דרבנן, והפקח אינו יכול  ,לבטל קנין הפקח

תגלה אצלו, וא"כ קנה החרש משום קיום הפקח אבל מאחר: הקנין נמשך להפקח אבל אינו 
 נה משום קנין החרש. הפקח אינו קו

ע"ד מה שנתבאר בבאתי לגני תשי"א שהאורות הנמשכים מהתורה ומצוות אולי י"ל שהוא ]
אצי' אינו יכול לקבל, ע"כ הם כמונח בקופסא, ונמשכים לנו לע"ל בו נמשך לאצי', אבל נשל

 מאצי' ונתגלה בנו[.

 :"מאי מגו"

סתם ו) ,ינו קונה החצי הנשאראין מגו דמבטל לנפשי' הכא, שאפי' אחר החלוקה הפקח א
( ומאי מגו יש 'בטל בכדי לקנות חצימלומר מגו, רק כש ו"זכות" ביטול אינו ענין של "בעלות"

 כאן להקנות להחרש?

 :"מגו דשני חרשין"

 לגבימגו דבשני חרשין הוא יכול להקנות להחרש השני, בנוגע לחרש ופקח להוי הפקח 
גם הפקח קונה )כמו מגו דהוי דופן לסוכה  ולגביודרבנן  החרש, כחרש לקנות. החרש מקיים קנינו

ראוי לקנות מפני החרש יש כאן מגו דזכי לנפשי' של הפקח שהוא  מצד גדריאו מגו דזכי(, א"כ 
)אבל יש כאן עדיפות על "מיגו דאי בעי זכי", ששם אינו זוכה לעצמו כלל, גם לא  דרכי שלום.

 בכוונתו(.

דכל כוונת הגמ' שיועיל מיגו דב' חרשים שיקנה החרש  ]ואולי אפשר לומר דבר מחודש
לגבי כל חרשי העולם, דלגבי דידהו יש כאן "מגו דזכי לנפשי'", משא"כ לגבי פקחי העולם, ופקח 

 זה בכלל, אולי באמת אין כאן דין גזל דמפני דרכי שלום. אבל כמובן שזהו דבר מחודש מאוד[.

שאומרים מגו דמבטל אפי' היינו,  מגו דמבטל. נמצא דמגו דשני חרשין הוא מגו חדש מעין
 . בפועלואין השני זוכה בו  ,נו קונה רק מדרבנןיאם א' א
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הני מילי היכא דקא  ,האי מאי אם תמצא לומר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו"
איהו לא קני לאחריני  ,האי אדעתא דידיה קא מגבה ליה ,מגבה ליה אדעתא דחבריה

 ": מקני

 דמבטלדאמרינן מגו  ,ב"ח אין כאן אלא דיעה א' בלבדמרק העמיק יותר בדעת רמאחר רבא 
)מעין מגו דזכין(, אבל אפי' את"ל דאמרינן מגו דאי בעי מבטל )ואז אין צורך במגו דשני חרשין(, 

, הוא רוצה להגביה לעצמו לקנות חצי', ןאמרינן מגו רק כשרוצה להקנות כולו לחבירו, אבל כא
 לאחריני מקני!? קנה לא אם איהו 

  :"קנה פקח לא קנה חרש שלאאלא אימא מתוך "

 מתוך שהפקח אינו רוצה להקנות להחרש, אין החרש קונה. 

  :"וכי תימא מאי שנא משני חרשין דעלמא"

התם תקינו להו רבנן דלא אתי לאנצויי  ?"5ואעפ"כ לתקון רבנן שהחרש קונה מדרכי שלום
 כאן אין צורך לתקן.  :"הכא מימר אמר פקח לא קני אנא אקני

הפקח רוצה הי' למסקנא אמרינן דאי בעי זכי, מגו דזכי, מגו דמבטל, ומגו דשני חרשין )אם 
, רק שלא אמרינן מיגו דמבטל לנפשי', היכא שהוא עצמו אינו זוכה לעצמו להקנות כולו לחרש(

  .במעשה זה

 

 

 

 

_______________ 
 במעיל שמואל שם.עיין  5



  שער
אלו מציאות
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 חצי קב בשתי אמות
 נגספעלדמנחם מענדל היידיהת' 

 א.
  1איתא בריש פרק אלו מציאות

... דמי היכי ,אמות בארבע קב יצחק רבי אמר ,וכמה"אלו מציאות שלו... פרות מפוזרין... 
 הדר ולא איניש טרח לא טרחייהו דנפיש אמות בארבע קב ,עסקינן דרי דבי במכנשתא

 מפקר ולא להו ושקיל אתי והדר טרח מהכי בציר ,להו מפקר אפקורי ,להו ושקיל אתי
 משום מאי טעמא אמות בארבע קב ,מהו אמות בשתי קב חצי ירמיה רבי בעי .להו

 דלמא או ,להו מפקר לא טרחייהו נפיש דלא כיון אמות בשתי קב חצי ,טרחייהו דנפיש
 בשמונה קביים .להו מפקר חשיבי דלא כיון אמות בשתי קב וחצי ,חשיבי דלא משום
 קביים שכן וכל ,טרחייהו דנפיש משום אימ טעמא אמות בארבע קב ,מהו אמות

 ,חשיבי דלא משום דלמא או ,להו מפקר טפי טרחייהו דנפישא כיון ,אמות בשמונה
 ".להו מפקר לא דחשיבי כיון אמות בשמונה וקביים

 :2ושואל התוס'

 ".ליה קמבעיא ומאי אמות בשתי קב חצי נמי הוי אמות בארבע קב הלא תימה"

 ומביא שתי תשובות:

 אמות בארבע קב אבל לגמור טורח לו שאין כיון ילקוט קב חצי אלא דליכא כיון ל"ויא( "
 חצי הוי מרובעין אמות בארבע קב נמי אי" ב( "כלל מלקט ואין הכל ללקוט טורח לו יש
 ".אמות' ב על אמות' בב קב חצי בעי והכא אורך אמות וארבע רוחב אמות בשתי קב

ובה הב', קביים בשמונה אמות היינו ח' על ח', אבל והנה בהתוס' אינו מפרש האם לפי תש
 בהרא"ש מפרש בפשטות "חצי קב בב' אמות על ב' אמות, קביים בח' אמות על ח' אמות".

 והרשב"א הסכים לתשובה הא':

_______________ 
 כא,א 1
 ד"ה קב בשתי אמות מהו 2
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 פלגא להו דהוה, קאמר אמות ארבע באורך אמות דשתי נראה. מהו אמות בשתי קב חצי
 וכן. ריבעא אלא אינו אמות שתי על אמות שתי דאילו, אמות ארבע על אמות דארבע

 .ארבע על שמונה אלא קאמר שמונה על שמונה לאו, אמות בשמונה קבים נמי

 ב.
ב' אמות )זוטר בטורח וזוטר  –והנה צ"ב למה שאל ר' ירמי' בעיותיו בכל אופנים אלו 

בטורח בחשיבות(, ח' אמות )נפיש בטורח ונפיש בחשיבות(, ואח"כ רימונים ותמרים )זוטר 
 וזוטר בחשיבות(, שומשומים )נפיש בטורח ונפיש בחשיבות(. הרי כולם תלויים בשאלה אחת.

 והנה הרשב"א הקשה כן:

 הא, לי למה הני כל לי תמיה'. וכו מהו תמרי קב'. וכו מהו אמות בארבע שומשמי קב
 ואי, חשיב דלא משום או טרחיה דנפיש משום טעמא אי אלא אינו כולהו בעיא עיקר

 . וליזיל לבעי וכרוכלא, כולהו להו אפשיטו מינייהו חדא טתפש

והנה בתירוץ הב' בתוס' צ"ב, שמאחר ששאל ר' ירמי' אודות ב' על ב' דזוטר בחשיבות וזוטר 
בטורח, אז ממ"נ אם תאמר שהוא הפקר כי עיקר הטעם הוא מצד החשיבות ואין מיעוט הטרחה 

ששם הטורח דוחה החשיבות, כי הטורח הוא ד' דוחה מיעוט החשיבות, וגם בד' על ד' מפקיר 
פעמים יותר והחשיבות רק כפול, אז מה הסברא לומר שבח' על ח' שאינו הפקר אם עיקר הטעם 
הוא החשיבות. הרי סו"ס הטורח הוא ד' פעמים יותר קב ד' על ד', והחשיבות רק כפול, וא"כ 

ומה ישתנה בח'  ,ד' על ד' הפקרגם  ,ואם תאמר שב' על ב' הפקריצטרך גם בזה להיות הפקר. 
 . ואיפה ישתנה ,על ח'

 ג.
והנה יש לומר ובהקדם, שבין שני התירוצים בתוס' יש נפ"מ גדול מאד שלפי תירוץ הא' 
ספק ר' ירמי' לעולם יהי' במדה של קב בט"ז אמות מרובעות, דהיינו א' מט"ז בקב לאמה מרובע, 

יהי' מדה זו של קב בט"ז אמה מרובעות, דהיינו  משא"כ לתירוץ השני כשמדובר בקב )בד' על ד'(
בקב לאמה מרובע, אבל כשבדברים בחצי קב בב' על ב', המדה הוא קב בח' אמות  א' מט"ז

בקב לאמה, ואם ממשיכים בכמות מועט יותר יהי' המדה הולך ומשתנה, א' מח' מרובעות, דהיינו 
 דהיינו קב בארבע אמות מרובעות,כמו ברביע קב באמה יהי' הכל רביע קב לאמה אחד מרובע, 

 בקב לאמה וכיו"ב. ' דא' מדהיינו 

בקב  א' מל"בויותר מכן לצד השני שבקביים בח' על ח' יהי' המדה כל קב בל"ב אמה, היינו 
באמה מרובע, ואם ממשיכים בקו הזה למשל ג' קב בי"ב על י"ב אמה וכו', יהי' המדה הולך 
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טבלא א' להחילוק בין שני התשובות בכמה אמות יהי'  . וראהמשהו באמהופחות עד שנמצא רק 
שאלת ר' ירמי', וטבלא ב' למדת כמה מקב יהי' בכל אמה. ורואים שיש חילוק גדול. וראה 

 הטבלאות המצורפות.

ועפ"ז יש לתרץ שלפי התירוץ השני של תוס' הספק הוא לא רק ב' על ב', וח' על ח' וכו', 
ל ד'. וכן כל התווך מד' על ח' עד ח' על' ח', וכדומה בכל אלא כל התווך בין ב' על ב' לב' ע

השיעורים, שכל השטח שבין מה שהוא הספק להתירוץ הראשון עד להספק לפי התירוץ השני 
 הוא כולו בגדר ספק.

אבל להתירוץ הראשון הספק הוא במסויים בחצי קב בב' על ד', ובפחות מב' על ד' ששיעור 
' על ד'", ג"כ אין ספק, כי אף שזוטר בחשיבות מ"מ גם זוטר הטורח מועט יותר מיחס "קב בד

בטורח ביותר. אבל לתירוץ הב' אין זוטר בחשיבות יוצא מידי ספק כשנעשה זוטר בטורח ביותר, 
 כי יתכן שכשנתמעט החשיבות נדחה אפילו מחמת טרחה זוטר ביותר ג"כ.

י' שתי שאלות ב' על ב' וח' וא"כ נמצא לפי תירוץ השני אתי שפיר ביותר מה ששואל ר' ירמ
כי אין שאלה אחת תלוי' כלל בחברתה, כי אף אם מפקיר בחצי קב בב' על ב' מחמת  –על ח' 

שהחשיבות גוברת, אין זה מכריע את שאלת קביים בח' על ח', כי אף שיש חשיבות מרובה מקב, 
 מ"מ הטרחה מרובה ביותר. וכל התווך בכלל הספק.

נאמר שבחצי קב בב' על ב' וכשמכפיל החשיבות ומרבע הטרחה וגם לפ"ז יש לתרץ שגם אם 
יין מפקיר, ובמילא יפקיר גם בקביים בח' על ח' לכאורה. ושאלנו א"כ איך אמרו שאם הולכים עד

אחר חשיבות לא יפקיר בקביים בח' על ח'. אבל להנ"ל מה שאמרו שבקביים אינו מפקיר מחמת 
חשיבות אינו אותה הסברא שבחצי קב בב' על ב' מפקיר. כי בקביים הכוונה הוא שמחמת 

רחה מרובה ביותר לא יפקיר, ובחצי החשיבות אפילו ברבע הטרחה יפקיר, החשיבות אפילו בט
אבל בפחות מרבע הטרחה לא יפקיר. לאידך, לסברא שבחצי קב ב' על ב' יפקיר מחמת שזוטר 

 בחשיבות, א"כ אם רק יכפיל החשיבות, לא יפקיר כל זמן שהוא פחות מד' פעמים ככה.

על ב' לקולא, אף שנפשוט עי"ז הספק של ח'  אם נפשוט הספק של חצי קב ב' בסגנון אחר:
על ח', אבל פחות מעט מח' על ח' עדיין בספק, ולכן שאל ח' על ח' מהו, כי עדיין כל התווך עד 

 ח' על ח' בספק.

 ד.
 והנה הרשב"א תירץ קושייתו הנ"ל בב' אופנים:

 בי מינייהו חדא בעי וחד חד כל אלא, אתמרן מדרשא בי בחד כולהו דלאו, לומר ויש
 דאיכא אפשר, נמי ואי'. בגמ בהן כיוצא והרבה, הכא כולהו וסדר אשי רב ואתא, מדרשיה
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 וקב חשיבי דלא משום דטעמא לומר תמצא ואפילו, באידך דליכא בחדא טעמא קצת
 כולה דלמא או, להו מפקר אפוקרי יתרה טרחא דאיכא כיון הכי אפילו, חשיבי שומשמי

, להו מפקר לא יתירה טרחא דאיכא גב על אף בידחשי וכיון, תליא בחשיבותא מלתא
 או, להו מפקר לא, מעט אלא טרחא דליכא כיון, חשיבי דלא גב על אף ורמוני תמרי וקב

 מפקר זוטרתי טרחא אלא ליכא אפילו חשיבי דלא וכיון, תליא בחשיבותא כולה, דלמא
 .להו

ב שומשין יתכן שמחמת היינו, שבתירוצו הב' מבאר שיתכן שספק אחד אינו תלוי בשני, דק
שחשובים מאוד אינו מפקיר, ולאידך בקב תמרים אף שאינם חשובים אינו מפקיר מחמת 
שהטרחה מועט מאוד. וכן להיפך, יתכן שקב תמרים מפקיר כי אינם חשובים, אבל קב שומשמין 

 מפקיר כי אף שחשובים מ"מ טרחתם מרובה מאוד.

בב' וקביים בח', דלכאורה זהו אותו הקושיא אבל לא תירץ למה הסתפק ר' ירמי' בחצי קב 
ממש לדעתו, דהטרחה אינה מרובה לפי ערך החשיבות, ורק השאלה אם אזלינן בתר החשיבות 
)וממילא חצי קב בב' מפקיר וקביים בח' אינו מפקיר( או בתר הטרחה )ויהי' הדין להיפך 

 בשניהם(.

דרך הגמ' להראות את הנפק"מ ויתכן שזה לא תירץ כי לא הוקשה לו מלכתחילה, כי זהו 
בשני הכיוונים אף שאפשר לפשוט אחד מהשני. אבל הוקשה לו בתמרים, רימונים, ושומשומין 

 שבקושייתו סבר ששלשתם כלולים בהשאלות הראשונים דחצי קב וקביים.

אבל כל זה לתירוץ הא' וכדעת הרשב"א, שבתחלה שאל ר' ירמי' אם העיקר בקב בד' הוא 
דלא חשיב, ואח"כ שאל אולי הכל תלוי רק בחשיבות, אף שיהי' טורח הרבה  נפיש בטורח או
 ביותר, או לא. 

אבל לתירוץ התוס' הב' גם שאלה זו שאל כבר ר' ירמי' בשאלתו הראשונה, כי קביים בח' 
על ח', ממש בדומה לשאלת שומשומי, שנפיש בטרחה ביותר, אבל נפיש בחשיבות. ושאלת 

ממש לשאלת תמרים שזוטר בטרחה אבל גם לא חשיב. ויל"ע מה יענה חצי קב בב' על ב' דומה 
 התוס' לשאלת הרשב"א.

, יש לשאול שאלתו בכל מיני ציורים, וספק אחד ספקהוי"ל שמכיון שכל התווך הוא בכלל 
 אינו תלוי בשני.
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תסעם נפילתה נמא נהתא
 הת' מאיר לוי וויינשטיין

 ".הוי יאוש –לא הוי יאוש. רבא  –יאוש שלא מדעת: אביי א, ב: "גמ' ב"מ כ

 ".תאנה הנוטה בדרך ומצא תאנה תחתי' מותרות... זיתים וחרובים אסורושם הובא משנה: "

אביי ורבא מסבירים המשנה לשיטתם. הביאור של אביי: תאנה מצוי ליפול וגם הרי אין בו 
שיפלו שלא בפניו(. זיתים  עירות שנופלים שיודמיאש מעיקרא )על כל הפ יםהבעל ןסימן ולכ

)שאינו מיאש עד שיודע  ,ולכן הרי הוא יאוש לבסוף ,פול אבל אין להם סימןיאינם מצוייים ל
 .שלאביי אינו יאוש )עד שמיאש( ,שנפל(

מתייאש )ואינו  יםילתו והבעלפהביאור של רבא: "חזותו מוכיח עליו" תאנה נעשה מאוס בנ
ועוברי  יםעדיין רוצה בה הבעל ילו כשהוא נופלפאשזית אסור לקח  ,כיח עליו"(נכלל ב"חזותו מו

 .דרכים לא יקחו מפני שיש בו סימן

ואדה"ז  ,וא"כ למה הרבמ"ם בהל' גזילה ואבידה פט"ו הט"ו ,: אנו פוסקים כאבייויש לשאול
נה מצטטים סברת רבא שתא ,הל' מציאה ופקדון סעי' ו', כשאומרים טעמם שתאנה מותרת

 ?ח מפני שנמאסת בנפילתה, למה אינו אומר טעמו של אביי שאין בו סימן ומצוי ליפולקמותר ל

שמפני  וכן הוא האמת, לכאורה יש לומר שנמאסת עם נפילתו הוא התירוץ הפשוט
ומתיאש. אבל מזה שרק מזכירים אותו בסוף  יםשהתאינה נמאסת בודאי אינו רוצה בה הבעל

שע"ז  מי הי' רוצה לקחתה כ"כך פשוט. ועוד אם הוא באמת נמאס מובן שאינו כל כ הסוגיא,
 המשנה צריכה להשמיענו "מותרות".

אלא כמו שרש"י ד"ה  ,כל כך כמו שחשבנו תאנה נמאסתמזה רואים שצריך לומר שאין ה
. לשון רש"י "ואנה מסבירים שתאנה רק מפסיד חשיבותו ,ואדה"ז שם ,עם נפילתה נמאסת
אם כן האיך יכולים לידע ז כתב "ואינו חשובה בעיניו לטרוח לחפש אחרי'". חשובה עלי'", ואדה"

 שאין בו סימן.  שזהו הטעם להיתר, ולא כמו שהגמ' תירצה בתחלה לרבא שאביי יודהבוודאות 

שכל פרי הנמצא תחת  –סובר שחזותו מוכיח עליו שאביי יש הכרח לאלא צריכים לומר ש
 "."תמרי דזיקאמ וי"ל שההכרח הואמפני שנמאסת.  ותאנה אינו מותר אלא ,אילנו אסור

איך יכולים להתיר תמרים  ,לרב אשי שמאחר שהולכים כאבייי' דרבא שם שואל רב אחא בר
שנופלים ברוח שלכאורה עדיין לא מיאש. ורב אשי עונה לו שמפני שאוכלים אותו שקצים 

 ובמילא ,שטות שאין בו סימןורמשים הרי הבעל הבית מיאש מעיקרא. רב אשי הי' יכול לתרץ בפ
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, אלא מזה תאנה ביי להתיראטעמו של כ –יטלום העוברי דרכים ו מיאש כי ידע שיפלו מהאילן,
שצריך לבא להטעם של שקצים ורמשים מובן שהטעם של אין בו סימן אינו מספיק להתיר 

  הפרי.

הלכך  -ת עם נפילתה נמאס" שרש"י מסביר ,רואים זה גם ברש"י ד"ה עם נפילתה נמאסת
". כיון דידיע דנתרא מעיקרא מיאש משום מאיסותא דמכי נפלה לא חשיבא עליה ומפקר לה

שעכשיו הבעלים מיאשים מעיקרא. ואם הסברא שעם נפילתו נמאסת הוא רק לרבא לא  היינו,
 ,אין נפקא מינה אם מיאש לפני או אחרי אשלרב ,הי' לו לרש"י לזכור ענין של מעיקרא מיאש

ועפ"ז צריך לומר שמאחר  .סברא לאביי ג"כההוא  "עם נפילתה נמאסת"ש ומרלאלא צריך 
. אין לנו שום סיבא לומר שיש מחלוקת על זה "חזותו מוכיח עליו"שהגמרא מביא הסברא של 

הטעם אביי סובר שיש סימן בפרי. וזהו הטעם שבהלכה הסיבה של נמאסת הוא שומזה 
חזותו כי  –אינו סברא עכשיו להתיר תאנים  נזכר שהעדר הסימן בלבדשהתאנים מותרות, כ

 .מוכיח

 אבל לכאורה יש להעיר שבשו"ע אדה"ז שם כתב:

 שולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות מציאה ופקדון

לפיכך המוצא תאנים בדרך תחת אילן התאנה שהוא נוטה על הדרך מותר לאכלן אף  
שכיון שדרכן של תאנים על פי שהבעלים אינם יודעים עדיין מנפילת תאנים אלו לפי 

ליפול מן האילן נתייאשו הבעלים מן הנופלים בדרך בתחלת גמר גידולן אפילו אם רוב 
העוברים שם הם ישראל מפני שהתאנה נמאסת בנפילתה ואינה חשובה בעיני בעליה 
לטרוח לחפש אחריה. אבל בזיתים וחרובים וכיוצא בהם שאין נמאסים בנפילתם אסור 

ם ישראל. ותמרים דינם כתאנים שהבעלים מתייאשין מהם אפילו אם רוב העוברים ש
 ברוב ישראל מפני שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותם.

בזיתים וחרובים וכיוצא בהם שאין נמאסים בנפילתם אסור אם רוב העוברים והנה במ"ש "
מותר. ולכאורה  " יש כאן חידוש שלא מצאנו בפוסקים, שאם יש רוב נכרים שם, יהי'שם ישראל

יש לעיין בזה. הרי הגמ' אמרה שזיתים וחרובין "לא עבידי דנתרא", וא"כ גם אם רוב העוברים 
 שם נכרים, עדיין לא יהי' מותר, כי לא ידע דנפל.

ומנין לנו לומר שכשלמסקנא יש תירוץ חדש לאביי, שתאנה עם נפילתה נמאסת, ג"כ 
 אינם נמאסים, אבל גם בהם יש יאוש מעיקרא? בזיתים וחרובים הטעם היחיד הוא רק משום ש

ויש לומר שלמד אדה"ז דין זה מ"תמרי דזיקא" שיודעים הבעלים שנושרים ברוח כמ"ש 
", אבל אינם נמאסים בנפילתם, ורק שיש טעם אחר דיודע הוא שהרוח משיר מהןרש"י "

 ."מפני שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותםשמתיאשים מהם "
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ה נמצא שפרי שאין נמאס, אבל אינו מתוק, וידוע שנושר, יהי' הדין שאסור אם רוב אבל מז
העוברים שם ישראל ומותר אם רוב העוברים שם נכרים, ולכן חידש דין זה שבפירות כאלו יהי' 

 מותר אם רוב העוברים שם נכרים. וכן הוא משמעות לשונו:

חרובים וכיוצא בהם שאין נמאסים אבל בזיתים ו... לפי שכיון שדרכן של תאנים ליפול 
 בנפילתם אסור אם רוב העוברים שם ישראל

אבל כל זה משום שדרכן ליפול מן האילן. ומעולם לא חילק בין זיתים לתאנים בענין אם 
 דרכן ליפול מן האילן. 

אלא שעדיין צ"ע מנין לאדה"ז שזיתים דרכן ליפול מן האילן היפך ממשמעות הסוגיא. וי"ל 
אפילו אם הי' דרכן ליפול, כל שאין נמאסים בנפילתם אסורים, ואיסורם הוא רק אם דכוונתו ד

רוב העוברים שם ישראל. 
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 מתנה שלא מדעת
 עם פענוח והערות הל' מציאה ופקדוןמשו"ע רבינו הזקן קו"א 

 הת' חיים יהושע רייצעס

 הת' יהושע שנ"ז סערברינסקי

אחר שביאר שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, כותב הל' מציאה ופקדון ל רבינו הזקןבשו"ע 
 בסעי' ד': 

ואפילו ברור לו שכשיודע לבעליו שהוא נטלה אזי ישמחו ויגילו מפני אהבתם אותו 
( לפיכך הנכנס לפרדס או לגינת חבירו אסור אאאסור לו ליהנות בה בלא דעת הבעלים. )

גינה הוא אוהבו וריעו לו ללקוט פירות שלא מדעת הבעלים אף על פי שבעל הפרדס וה
אשר כנפשו ובודאי ישמח ויגיל כשיודע לו שנהנה זה מפירותיו מכל מקום כיון שעכשיו 
אינו יודע מזה הרי הוא נהנה באיסור וכן כל כיוצא בזה וצריך להזהיר לרבים שנכשלין 

 בזה מחמת חסרון ידיעה. 

 ה:  בסעי'ושם 

עני או לבנו של אוהבו של בעל הבית ומכל מקום מותר לבן ביתו של אדם ליתן פרוסה ל
שלא מדעתו לפי שכך נהגו בעלי בתים ומתחלה נתרצה בעל הבית בכך כשהכניס פת 
זו לתוך ביתו ואין זה נקרא שלא מדעת הבעלים כלל כיון שכך נהגו והבעלים יודעים 
מזה המנהג ומטעם זה מותר לקבל צדקה מן הנשים דבר מועט שלא מדעת בעליהן כמו 

בהלכות גזלה הואיל ודרכן בכך ויודעים בעליהן שדרכן בכך )וכן בפרדס אם  שיתבאר
 הוא רגיל בו לאכול מפירותיו מדעת הבעלים מותר( וכן כל כיוצא בזה.

 "א שם: ובקו

גמ' כב, עיין תוס', ורמב"ן, וריטב"א. ומ"ש התרומת הדשן סי' קפ"ח, היינו טעמא משום 
ולעבד הנותן פת לעני שכך נהגו. והתוס' וסיעתם  דרגילה כן, דמיא לתאנה דידיע דנתרא,

לא פליגי על הרשב"א שבשיטה מקובצת בדינא כי אם במציאות, דהתוספות סבירא 
להו דוחק לומר שכך נהגו כמ"ש הרשב"א ודו"ק. ומהא דאיתא בקידושין דף נג לא קשה 

"ח. ומה מידי, דרבא לשיטתיה אזיל, כמ"ש הט"ז ביו"ד סי' של"א, ועיין שם סימן שכ
שכתב הש"ך סי' שנ"ח דלתרומה כו', צע"ג, דהמקשה לא אסיק אדעתיה דלתרומה 
בעינן דעת בעלים משום גם אתם, אלא תרומה תליא מילתא בחושש משום גזל לחוד, 
כדקתני בברייתא בהדיא )וכן גבי הכשר(. ואף שהתוס' בב"ק דף ס"ו ע"א ד"ה 'כיון' 

ענין קנייה מעכשיו, אבל אי מהני למפרע במתנה חילקו בין יאוש להפקר גמור, היינו ל
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והכשר מהני נמי ביאוש, עיין רש"י כ"ב ע"ב ד"ה 'אינן'. וגם מ"ש הש"ך במה יקנה כו' 
אילו היה יודע כו' צע"ג דמה יענה בכרכתא ובאגא דיתמי שאם לא יטלם המוצא יאכלום 

הכי פריך לאביי,  ואפילו ,רמשים, ומשום הכי מחלום לכל אדם כמ"ש סי' ר"ס סעיף ו'
 עכ"ל. 

 :בעזה"י נשתדל לבאר הדברים, פיסקא אחר פסיקא

 .4, וריטב"א3, ורמב"ן2, עיין תוס'1גמ' כב

מחלוקת בין אביי לרבא ביאוש שלא מדעת, אביי ס"ל לא  הובאב(  הסוגיא )כא, לתבתחי
 הוי יאוש ורבא ס"ל הוי יאוש. ובהמשך הסוגיא )כב,א( איתא: 

רב אשי אקלעו לבוסתנא דמרי בר איסק, אייתי אריסיה תמרי אמימר ומר זוטרא ו
ורימוני ושדא קמייהו, אמימר ורב אשי אכלי, מר זוטרא לא אכיל. אדהכי אתא מרי בר 
איסק אשכחינהו וא"ל לאריסיה 'אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתא?' אמרו 

ניא אם נמצאו יפות השתא אמאי לא אכיל מר, והת'ליה אמימר ורב אשי למר זוטרא: 
הכי אמר רבא 'לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין 'אמר להו,  'מהן תרומתו תרומה?

אבל הכא, משום כסיפותא הוא דאמר הכי',  ',תרומה בלבד משום דמצוה הוא וניחא ליה
 ע"כ הסוגיא.

 : אכלובתוס' ד"ה מר זוטרא לא 

מדנפשיה קא זבן? ויש וא"ת ואמאי לא אכל? האמר רבא פרק הגוזל בתרא אריסא 
לומר דהתם שהביא האריס מביתו דמסתמא ממה שהגיע לחלקו מביא, אבל הכא 
שהביא מן הפרדס היה חושש מר זוטרא שמא בשעת חלוקה לא יאמר לבעל הפרדס 
'תטול כנגד מה שנתתי להם'. ורב אשי לא היה חושש לזה, ולכך אכל קודם שבא מרי 

מרי בר  דדאאייןן  ללווממרר  ששההייהה  ססווממךך  ששייתתררצצהההיב, בר איסק משום דאריס מדנפשיה קא י
  עכ"ל. ממעעייקקרראא  ללאא  ההווהה  ננייחחאא  ללייהה,, דדההששתתאא  ננייחחאא  ללייההואע"ג  דדההללככהה  ככאאבביייי,,איסק כשידע, 

סברא לומר דאמימר ורב אשי אכלו משום דסמכו על ההתרצות של הדהיינו שהתוס' שולל 
, וה"ה למתנה מרי בר איסק לבסוף, שהרי ההלכה הוא כאביי דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש

 להקנות הממון מעיקרא. שלא מדעת, שההתרצות שלבסוף אינו מועיל

_______________ 
 ע"א.  1
 ד"ה מר זוטרא לא אכל.  2
ד"ה אמימר ומר זוטרא אכלי ]ולהעיר שגירסתו הוא שר' אשי לא אכל[ וכן בשמ"ק ד"ה זה, וכן ד"ה   3

 אמימר ור' אשי אכלי.
 ד"ה אמימר ומר זוטרא. ובשמ"ק ד"ה והריטב"א.  4
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גם הקשו איך הי' אכלו האמוראים לפני שבא מרי בר איסק, וגם הם  6והריטב"א 5והרמב"ן
אין סומכין על  שלדעתם, ונמצא לא תירצו שסמכו על ההתרצות של מרי בר איסק לבסוף

 ההתרצות שלבסוף.

שכמו יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, כן במתנה שלא מדעת  בשולחנו ולפי"ז פסק רבינו
אין סמוכין על הריצוי לבסוף. ובל' הזהב: ''ואפילו ברור לו . . מכל מקום כיון שעכשיו אינו יודע 

 מזה הרי הוא נהנה באיסור וכן כל כיוצא בזה''.

_______________ 
א לי היכי אכלו והא תנן ולא משומרי פירות עצים ופירות, מי הוו ידעי דאתי זה לשון הרמב"ן: "תמיה 5

מרי בר איסק ולימא כלך אצל יפות, ואי אמרת באריס שיש לו חלק בפירות עסקינן, אמאי לא אכל רב אשי... 
ואיכא למימר דרב אשי סבר ה"מ בשבישתא, כגון לאחר שחלקו, אבל פירות מחוברין שעדין לא חלקו לא, 

מרימר ומר זוטרא סברי כיון דאית ליה שותפותא בגויה, דנפשיה קיהיב, וכי פלגי מודיע לבעלים, ודיו דבעלים ו
 גופיהו ניחא להו דליפלוג אריסא במחובר בכה"ג". 

פות", משמע ולכאורה יש לעיין בדעת הרמב"ן כי כתב "מי הוו ידעי דאתי מרי בר איסק ולימא כלך אצל י
( העיקר כאן , נמצא שלא כדעת התוס', ואיך כלל הרמב"ן עם התוס' בהלכה זו. וי"ל: אשאילו ידעו הי' מותר

ה שלא פירש כהרשב"א דלהלן, שסמכו על ההתרצות שלבסוף, א"כ נמצא שאין שום מקור מגמ' זו שמתנ
 ר שלא הי'שלא מדעת הוי מתנה. ב( מה יהי' דעת הרמב"ן אילו היו יודעים, שמשמע שיועיל, בזה אפשר לומ

א נהגו מתיר אלא בצירוף מה ש"נהגו" כך, כמו שיבאר רבינו בדעת הרשב"א, רק שלדעת הרמב"ן לא רק של
כתב לחלק כן, גם לא ידעו כלל שיתרצה. ג( מה שהרמב"ן כתב שלא ידעו שיתרצה, וגם שלא נהגו כן )כמו ש

ך שיש כאן אר רבינו בסמובסוף דבריו שרק בתרומה "וכך נהגו בעלי בתים לתרום בעין יפה", מוכיח מה שיב
 מחלוקת במציאות ולא בדין.

רי והגהת ולכאורה הי' לאדה"ז להביא את הראושנים שהובאו בש"ך סימן שנח דלהלן, דהיינו ההגהות אש
רמב"ן המרדכי, ולמה הביא הרמב"ן וריטב"א. ואולי יש לומר כי הראשונים הנ"ל סמכו על התוס' משא"כ 

 והריטב"א. 
ראשונים השכוונתו כאן לא להביא רשימת ראשונים הסוברים כתוס', אלא להביא שלפי ויותר נראה לומר 

 אין מקור מגמ' זו, מהנהגת האמוראים לאכול כו', שמתנה שלא מדעת שמה מתנה, וכנ"ל.
וזה לשון הריטב"א: "וא"ת והיכי אכלי אמימר ורב אשי... ויש מתרצים דהא אמרי' התם דבאריס דאית  6

א... ויש שפירשו... הכא על שמן של בעלים נתן להם האריס, ובודאי דשפיר ידעי דכי ידע ליה חולקא בארע
מרי בר איסק ניחא ליה אלא דהשתא לא ידע, והו"ל כיאוש שלא מדעת בדבר שאין בו סימן דלכי ידע ודאי 

יכי מוקמינן מייאש, ואמימר ורב אשי ס"ל כרבא דיאוש שלא מדעת הוי יאוש... ואין פירוש זה מחוור כלל דה
לאמימר ורב אשי דלא כהלכתא דהא איתותב רבא כדלקמן... והנכון דהכא מיירי בפירות שהיו עומדין לימכר 
והאריס מן הסתם יש לו חלק... ודכו"ע אית להו דאביי דיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש דאי לא ודאי דכי ידע 

אפי' בפירות שאין עומדין לימכר, מפי רבינו מרי בר איסק מינח ניחא ליה ואליבא דרבא משרא שרי מהשתא ו
 ז"ל."

דם ובדעת הריטב"א מפורש כדעת התוס'. אבל להעיר מחידושי הריטב"א המיוחסות )שנדפסו באמשטר
י הריטב"א תפ"ט והחידושים כאן כנראה אינם מהריטב"א, וצ"ע אם היו לפני רבינו. כי שטמ"ק מביא מחידוש

 (:ודאי הי' לפני רבינו כמו שמציין בהלכות אלו ריבוי פעמיםהמכונים היום "החדשים", והשטמ"ק 
ק שיהנה ת"ח "וכ"ת אם כן אמימר ורב אשי היכי אכל. י"ל דמידע ידעי דמינח הוי ניחא ליה למרי בר איס

ינן בזוטו מנכסיו ולא אתא באיסורא לידיה דרחמנא שרית מעיקר' כי אע"ג דלא ידע כי האי שהן ת"ח כדאמר
 של ים ודו"ק."

ק ב"מהנה ראבל גם כאן אין סתירה מפורשת לדעת התוס' כי דימה לדין "זוטו של ים", וא"כ יתכן שזהו 
 ת"ח" אבל שאר מתנה שלא מדעת י"ל שלא דמי. ויל"ע. אבל ראה במ"ש המאירי מובא לקמן בהערה.
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ומ"ש התרומת הדשן סי' קפ"ח, היינו טעמא משום דרגילה כן, דמיא 
 נה דידיע דנתרא, ולעבד הנותן פת לעני שכך נהגו.לתא

אשה בעלת הבית אשר לשה לה המשרתת שלה עיסה, והלכה דן בשאלת  בתרומת הדשן שם
בעלת הבית לחוץ קודם שהפרישה חלה, וקודם שחזרה נתחמצה העיסה כל צרכה, שאם תשהה 

לי רשות בעלת עוד שלא תאפה תתקלקל העיסה, ובשביל כך רוצה המשרתת להפריש החלה ב
הבית. וכתב התה"ד ''יראה דשפיר דמי למיעבד הכי, דכיון דמתקלקלת העיסה זכות הוא לה 
לבעלת הבית, וזכין לאדם שלא בפניו וכו' ואפילו אם אין כאן חשש קלקול העיסה, אמרינן דזכות 
הוא לה, כיון דרגילות הוא לפעמים שבעלת הבית נותנת רשות למשרתת להפריש תלה בפניה 

 ., וכדלהלןפסק כדבריו בסי' שכח וכן הרמ"א, וכו'''

אף שבשעת הפרשת  מזה משמע שבעל התה"ד סובר שסומכין על ריצוי הבעלים לבסוף,
ולא כבעל התה"ד שדבריו  תוס', וא"כ קשה לאדה"ז למה פסק כההחלה לא ידעה בעלת הבית

 ? הובאו להלכה ברמ"א שם

 דרגילה"ד , כי טעמו של התה"ד הוא כיוןס'לדעת התוומבאר אדה"ז, שאין תה"ד סותר 
זו היא כברגילות ו(, ברשות בעה"ב )שכן הי' הרגילות שהמשרתת ַמְפֶרֶשת חלה לעשות כן",

 ".כך נהגו. וזה דומה לגדר של "ממש כ'מעיקרא ידע'

ובזה מניח רבינו יסוד לכל המשך דבריו כאן, דהנה הרשב"א דלהלן הביא מהתוספתא ב"ק 
 )יא, ד(:

ן שהיה אוכל משל אביו וכן העבד שהיה אוכל משל רבו קוצה ונותן פרוסה לבנו הב"
 גו"ובתו ולעבדו של אוהבו ואינו חושש משם גזילו של בעל הבית שכך נה

ויש לעיין מה ההיתר של "שכך נהגו" האם הוא גילוי מילתא שאין קפידא מצד בעל הבית, 
 בסוף, או הפירוש כמ"ש רבינו כאן בשולחנו:ואין צריך דעת מפורשת, וסומכים על זה שיתרצו ל

מותר לבן ביתו של אדם ליתן פרוסה לעני או לבנו של אוהבו של בעל הבית שלא מדעתו 
לפי שכך נהגו בעלי בתים ומתחלה נתרצה בעל הבית בכך כשהכניס פת זו לתוך ביתו 

 מנהג. ואין זה נקרא שלא מדעת הבעלים כלל כיון שכך נהגו והבעלים יודעים מזה ה

היינו, שאין ההיתר משום שאין קפידא, אלא דינו כדעת ממש, שאנו סומכים שהבעלים 
 יודעים מזה המנהג ועל דעת כן הכניסו הפת לביתם.

וכן מפרש בדעת התה"ד שההיתר הוא רק מפני ש"רגילה לעשות כן", היינו שע"ד כן נתנה 
 למשרתת ללוש וכו'.
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תאנים  רבינו מביאור הגמ' בנוגע דעת ממש הביאב כשומקור לדברי רבינו ש"רגילות" נח
 - דרכם ידעו שכן מעיקראב( שמותרת לכל אדם, כיון ד'ידיעה דנתרי', שהבעלים  )גמ' כא,

שנופלים )ונמאסים(, ובמילא הבעלים מתייאשים מתחילה והוה יאוש מדעת )כמ"ש רבינו בסע' 
 ו'(. 

י טעמו של התה"ד אינו משום שאינו , שהרהתוס'סתירה לדברי  התה"דוא"כ מובן למה אין 
רגילה לעשות כן, והוי ידיעה, ולזה  –)סמך הריצוי לבסוף(, אלא מצד זה ש'כך נהגו'  מקפדת

 .התוס'יסכימו גם 

והתוס' וסיעתם לא פליגי על הרשב"א שבשיטה מקובצת בדינא כי 
אם במציאות, דהתוספות סבירא להו דוחק לומר שכך נהגו כמ"ש 

 הרשב"א ודו"ק.

 "רגילה לעשות כן" נחשב דעתש חולקים על היסוד הנ"לשהתוס' מקום להוכיח לכאורה הי' 
 מזה שלא תירצו כהרשב"א. ,"ידיעה מעיקרא"כ"כ עד שתהא נחשב כ

דהנה הר"ן הביא בשם הרשב"א )בשטמ"ק. אף שבחי' הרשב"א אינו נמצא( לתרץ על 
 סק(:והאמוראים קודם ביאת מרי בר אי והקושיא הנ"ל )איך אכל

א שאין ששאאווממדדןן  דדעעתת  ההוולפי  ,אבל הרשב"א תירץ דאפילו לית ליה חולקא בפירי שרי
. דמיא למאי דאמרינן בתוספתא דפרק בתרא דבבא ווככךך  ננההגגוובעל הפרדס מקפיד בכך 

קמא הבן שהיה אוכל משל אביו וכן עבד שהיה אוכל משל רבו קוצה ונותן פרוסה לבנו 
ומשום האי טעמא  ששככןן  ננההגגוו..זלו של בעל הבית ולעבדו של אוהבו ואינו חושש משום ג

 .נמי אמרינן בהגוזל בתרא שגבאי צדקה מקבלין צדקה מן הנשים בדבר מועט

ולכאורה אם נאמר שגם לדעת התוס' מה "שכך נהגו" הוא כדעת ממש מעיקרא, למה לא 
די  תירצו כן בדעת האמוראים שאכלו, ואולי מכאן יש להוכיח שס"ל להתוס' ש"כך נהגו" לא

 להחשב כדעת בעלים מעיקרא, ולכן לא תירצו כן.

, כלשון על ה'אי הקפדה' ולא יותר מורה'כך נהגו' הוא רק לומר עוד שלדעת התוס' ואפשר 
, ומשמע שהמנהג "וכך נהגושאומדן דעת הוא שאין בעל הפרדס מקפיד בכך הרשב"א הנ"ל "

שאין כאן דעת מעיקרא, אבל סגי  בא להוכיח שאין הבעלים מקפיד. ואולי כן דעת התה"ד, שאף
 להחשב אומדן דעת שאינו מקפיד.

]ולפ"ז לדעת התוס' התוספתא לא דמיא לנדו"ד כי י"ל ששם אין זה סתם "רגילות", אלא 
מנהג קבוע של כל בעלי הבתים, ויש לומר בב' אופנים: א( מנהג קבוע דומה ל"זוטו של ים" ואין 

' הריטב"א המיוחסות. ב( מנהג קבוע דומה לדעת צריך דעת בעלים גם לאביי, וכמ"ש בחי
מעיקרא כי המנהג שנותנים פרוסה לעני שלא מדעת הבעלים והבעלים יודעים מהמנהג, משא"כ 
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מה בעלת הבית רגילה לתת למשרתת רשות לתרום אינו נחשב לדעת מעיקרא, כי בכל פעם 
רגיל לתת להאמוראים פירות שרגילה כן היא עושה כן מדעתה, וכן אפילו אם מרי בר איסק הי' 

 וכו' כ"ז הי' מדעתו, אבל אי"ז מספיק להחשב שיש לו ידיעה גם כשלא הי' שם[.

ולפכ"ז שוב יוקשה איך פוסק רבינו כהתוס', הרי הרמ"א הביא התה"ד להלכה, וזהו כדעת 
 הרשב"א שאי"צ ידיעה ממש מעיקרא.

כולם בדיעה אחת, ומה שלא וע"ז אומר רבינו שאי"ז כך, אלא התוס' והרשב"א והתה"ד 
תירצו כן התוס' כהרשב"א כי סבורים שדוחק לומר ש"כך נהגו" בנדון דמרי בר איסק, אבל אם 

 הי' המציאות שכל נהגו גם התוס' יודו שנחשב דעת מעיקרא.

אזי אין  ,והיינו שלכו"ע זה ש'כך נהגו' הוי מותר אינו מצד זה שאם הוי רגילין לעשות כן
כל כך, אלא שמצד ההנהגה תמידית הבעלים כבר יודעים שהעבד יתן פרוסה הבעלים מקפידים 

. ומשום שאינו ברור לנו 7לעני כו' "ומתחלה נתרצה בעל הבית בכך כשהכניס פת זו לתוך ביתו"
מה הי' הנהגת מרי בר איסק בפועל באופן קבוע )ובפרט של' הגמ' שם הוא ש"אקלעו לבוסתנא 

(, א"כ זה שאמימר ור"א משמע שאין זה קבוע ' פי' הוא 'נזדמן'דמרי בר איסק", שמילת 'אקלעו
אכל, דוחק להתוס' לפרש שהי' מצד המנהג של אז, שהרי אין הוכחה לזה שכן נהג מרי ב"א, 

 וניחא לי' להתוס' לפרש באופן שאינו דוחק, ונמצא שאין כאן מחלוקת בדינא כ"א במציאות.

, דרבא לשיטתיה אזיל, לא קשה מידי 8ומהא דאיתא בקידושין דף נג
 כמ"ש הט"ז ביו"ד סי' של"א, ועיין שם סימן שכ"ח.

  ב(: כי איתא בקידושין )נב, ,אבל קשה לומר הנ"ל שהריצוי לבסוף לא יועיל למפרע

ההוא סרסיא )רש"י עושה שכר מתמרים של בעל הבית למחצית שכר( דקדיש בפרומא 
ריה דשיכרא אשכחיה, אמר ליה: ]כלי[ דשיכרא )לאחר שהוציא ממנו המשקה(, אתא מ

אמאי לא תיתיב מהאי חריפא? אתא לקמיה דרבא, אמר: לא אמרו כלך אצל יפות אלא 
 לענין תרומה בלבד . . אבל הכא משום כיסופא הוא דעבד ואינה מקודשת, ע"כ. 

ולא הי'  9וממה דאין קידושיו קידושין ה"ז משום כיספוא לחוד, מובן שבאם הי' מתרצה
כליו, הי' קידושיו חלין, מוכח מכאן שעיקר טעם ההיתר בכך נהגו אינו  נטלעל זה ש מקפיד כלל

_______________ 
א מובו מעצמו זה שכתב הרשב"א ש'אינו מקפיד', אין הכוונה ש'כך נהגו' הוא ענין של 'אי הקפדה', אל 7

שאפי' במקום שיש הנהגה, אם הבעלים מקפידים יהא אסור. וזהו שהוסיף רבינו במוסגר בפנים "כן בפרדס 
 מותר". מדעת הבעליםאם הוא רגיל בו לאכול מפירותיו 

 צ"ל דף נב, ב, ע"ש. 8
 לדוג' שהי' אומר לו לשון ברור של התרצות. 9
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, ידיעה ממש מעיקראהוא כהרגילות ש"ל )תולא כנ –, אלא משום שאינו מקפיד תמשום הרגילו
 התוס'.לדעת (. וקשה כי בקידושין שם אין שייך ההיתר של "כך נהגו"

( שבעל המימרא שם הוא רבא דאמר ש'יאוש סקט"ו רבינו מהט"ז )בסי' של"א ביאוע"ז מ
הלכתא , אבל ולכן לולי הכיסופא הי' מועיל הריצוי לבסוף לשיטתי' -שלא מדעת הוי יאוש' 

 כאביי, וא"כ אינו קשיא אדהא דאמרינן לעיל.

לפרש שאף שבעל המימרא שם הוא רבא ]שאין ההלכה כמותו[, אבל גם אביי יסכים  ואין
 ואולי לדעתיאוש, שהרי כאן אין הבעה"ב מקפיד, ואדרבה מתרצה, על דין זה משום דשונה מ

ולדעתם יהי' ראי' מסוגיא דקידושין שכשיש אומדן דעת  והתה"ד די בזה שאין קפידא, הרשב"א
 'אי הקפדה'. " היינוכך נהגו"הפי'  שאין מקפידים די בכך, ולפ"ז

 סעיף ג: שם דבשו"ע רבינו בציונו 'עיי"ש סי' שכ"ח', וי"ל דלשלול סברא זו כיוון

אין מפרישין חלה בלא רשות בעל העיסה. הגה: מיהו אם ידעינן דזכות הוא לבעל העיסה 
כגון שהיתה העיסה מתקלקלת, מותר ליטול חלה בלא רשותו דזכין לאדם שלא בפניו. 
וכן משרתת שבבית יכולה ליטול חלה בלא רשותו כיון שרגילה היא לפעמים שבעלת 

 עכ"ל. .ות )תרומת הדשן סי' קפח(הבית נותנת לה רש

 :, ובתוך ביאורו כתבהמובא ברמ"א מבאר את דינו של התה"ד סק"ב ובהט"ז שם

"וצריך להיות ואפי' 'אין כאן חשש קלקול כו" דהיינו שיש היתר בלא"ה מצד שרגילות 
הוא שנותנת רשות, וכן משמע שהי' גורס רמ"א בדברי תרומת הדשן שהרי כתב 'וכן 

 " עכ"ל....' דמשמע שאפי' בלא שום חשש קלקול עיסהמשרתת כו'

ולבאר זה יותר, יש מחלוקת בפירוש דברי התה"ד, דהב"ח הבין שמעולם לא התיר התה"ד 
למשרתת להפריש חלה בלא רשות בעה"ב אלא אם כן יש חשש קלקול לעיסה, וההיתר הוא 

קלקול, והט"ז הוכיח  מדין "זכין לאדם שלא בפניו", והרמ"א העתיק היתר התה"ד בלא חשש
כדברי הרמ"א שהגירסא הנכונה בדברי התה"ד שב"רגילה" אין צריך לההיתר של "זכין" מחמת 

 שיש חשש קלקול. 

ולא פירש ביאר את הפשט במס' קידושין דאזיל לשיטת רבא, עצמו הט"ז שאף ש ,והיינו
ידון זה דבעל הט"ז פוסק בנ שאזיל גם לאביי מחמת שלדעתו אי הקפדה מהני, ואעפ"כ כאן
, ולא משום רגילות הדבר לבדהתה"ד דזה שפסק שמותרת להמשרתת להפריש חלה היא מצד 

. ומשו"ז חילק הרמ"א את שני המקרים דקלקול העיסה למשרתת " כדעת הב"חזכין שלא בפניו"
להפריש חלה הוא מצד הדין ד'זכין לאדם שלא בפניו' כשיש קלקול שרגילה, דזה שמותרת 

לדיני יאוש ומתנה, משא"כ בזה שהמשרתת יכולה להפריש חלה ה"ז משום רגילות שאינו קשור 
 .הדבר
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'כך נהגו', שיש דעת בעלים מעיקרא מצד רגילות ועכצ"ל שלדעת הט"ז יש כאן גדר של 
שה"רגילות" מהט"ז  וכחמ'ולעבד הנותן פת לעני', וא"כ  ',תאנה דנתרי'דמיא לו –הדבר 

 ה מעיקרא. ידיעכ'כך נהגו' הוי שבתה"ד, ו

 ומה שכתב הש"ך סי' שנ"ח דלתרומה כו'

לאחר שמביא שיטת התוס' שאין סומכין על הריצוי לבסוף כיון שהלכה  )סק"א( בהש"ך שם
 כאביי, ד'יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש': 

"ואי לאו דמסתפינא הייתי אומר שמותר, ויאוש שלא מדעת שאני, שגם אח"כ אינו 
הוא מתייאש, א"כ אמרינן מעיקרא  דע היכן הוא, ובע"כמייאש, אלא משום שאינו יו

באיסורא אתא לידי', דבמה יקנה? אי ביאוש הא השתא אינו מתייאש, ואילו הי' יודע 
שהוא אצלו לא מתייאש, משא"כ הכא כיון שידוע שיתרצה א"כ השתא נמי בהיתרא 

 אתי לידי', דמסתמא אינו מקפיד ע"ז".

ש לחלק בין יאוש שלא מדעת לריצוי למפרע, וההסברא שחידושו של הש"ך הוא שיהיינו 
בזה, כי כל קנין יאוש בא מצד ההכרח, כלו' שלולי זאת שאבד את חפצו, לא הי' מקנה זאת החפץ 
למישהו אחר )שהרי אם הי' יודע היכן נמצא אבידתו, הי' תובעו(, וא"כ כשהמוצא בא לקנות את 

מצד ריצוי הבעלים?! הרי אין כאן ריצוי ]אפי'  - האבידה שמצא, הרי 'במה ]באיזה זכות[ יקנה'
לאחר יאושו[, וכל כח הקנין בא רק מטעם יאוש, והרי ]קודם ידיעת הבעלים )לאביי([ אין כאן 
יאוש, ומילא אינו יכול לקנות את החפץ, ולכן אסור )לקחת את האבידה לעצמו קודם היאוש(. 

לו את החפץ, )אפי' כשהבעלים אינם  משא"כ במקרה שהמוצא יודע שהבעלים יתרצו להקנות
נמצאים כאן, ואינם יודעים מזה, עדיין( יש לו על מה לתלות את קנינו, כיון שהבעלים מתרצים 

 .10הרבה אחרונים הביאו את דעת הש"ך להלכהבכך. ו

 : וכדי להבין המשך דברי הש"ך שיביאם רבינו נבאר את דעת הש"ך

בפועל, ודי אם נדע מסוף דעתו שנתרצה עת להיות דהתרצות אינו צריך לדעת הש"ך ל
כל הנ"ל בין  מתחילה. יאוש צריך בפועל, ואף אם ידענו שאילו ידע מיאש, לא יועיל לו שיקנה.

לאביי ובין לרבא, אלא שמחלקותם: לאביי דעתו לבסוף לא חשיב כדעת מתחלתו. לרבא דעתו 
לא הוי יאוש כי עדיין לא לכן: לאביי יאוש שלא מדעת  לבסוף חשיב למפרע לדעת בפועל.

 נתייאש בפועל. ולרבא הוי יאוש כי חשיב שנתייאשו בפועל.

 וממשיך שם הש"ך: 

_______________ 
 ראה פתחי חושן גניבה פ"א הערה לז. 10
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"ואע"ג דבש"ס שם מדמה תרומה וטומאה ליאוש שלא מדעת, טעמא אחרינא איכא 
 התם דלענין תרומה וטומאה ידיעה ממש בעינן, עיי"ש ודו"ק"

 : א( איתא הש"ך מקשה על עצמו, מהגמ' דשם )כב,

"ת"ש כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חבירו 
וליקט ותרם שלא ברשות, אם חושש משום גזל אין תרומתו תרומה, ואם לאו תרומתו 
תרומה, ומנין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו? הרי שבא בעל הבית ומצאו 

תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו  ואמר לו: 'כלך אצל יפות', אם נמצאו יפות מהן
תרומה . . וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אמאי? בעידנא דתרם הא לא הוה ידע?! 

הכי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך דלא שוויה . תרגמה רבא אליבא דאביי דשויה שליח
שליח מי הויא תרומתו תרומה? והא אתם אגם אתם אמר רחמנא לרבות שלוחכם, מה 

 ."לדעתכם -תם לדעתכם, אף שלוחכם א

 וכן מקשה מהמשך הגמ' שם: 

המעלה פירותיו לגג וירד עליהן הטל( ושמח )בטל  -"תא שמע עודהו הטל עליהן )רש"י 
שירד עליהן( הרי זה ב'כי יותן' )והוכשרו לטומאה מעתה ועד עולם(, נגבו )עד שלא 

בכי יותן )ולא אמרינן כיון  מצאן( אף על פי ששמח )עכשיו בטל שירד עליהן(, אינן
דהשתא ניחא מהני האי דעתא למעיקרא ותיהוי הכשר, וקשיא לרבא(. טעמא מאי, לאו 
משום דלא אמרינן כיון דאיגלאי מילתא דהשתא ניחא ליה מעיקרא נמי ניחא ליה? 
שאני התם דכתיב 'כי יתן' עד שיתן. אי הכי רישא נמי? התם כדרב פפא, דרב פפא רמי: 

יתן' )ולא כתיב כי יותן( וקרינן 'כי יותן', הא כיצד? בעינן 'כי יותן' דומיא ד'כי  כתיב 'כי
יתן', מה יתן לדעת, אף כי יותן נמי לדעת )שידע בנתינה והוכשר בעיניו ועודהו הטל 

 עליהן עדיין הן בנתינתו(".

ה , מפשטות הגמ' מוכח שאין לחלק בין ריצוי ליאוש מהא דמדמין הריצוי שבתרוממרכלו
דשתי הדינים ד'יאוש שלא מדעת'  הש"ך ובהכשר טומאה ליאוש שלא מדעת. ומאחר שביאר

ו'ריצוי לבסוף' חלוקים הם, איך יתכן שהגמ' מדמה את שני מקרים אלו ליאוש; ועוד להקשות 
מטומאה, דהרי שם מדובר כשיש ריצוי בעלים, משא"כ  11על שיטת אביי מענין תרומה, ולרבא

 "ל.יאוש שאינו כן, כנז

 .ממשומבאר דהכא )בתרומה והכשר( שאני, כיון דמן התורה בעינן דעת 

_______________ 
ם קשה שע"פ שיטת הש"ך יוצא שהקושיא היא ג"כ על אביי כיון שגם אביי ס"ל כרבא בריצוי לבסוף, וג 11

 אבל פשטות שאלת הגמ' היא רק על רבא )לפי פרש"י עכ"פ(? 
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ח( "ונחשב לכם תרומתכם . . כן תרימו גם אתם תרומת -]כדכתיב גבי תרומה )במדבר יח,כז
ן־מים"  ( וכן בטומאה כתיב )ויקרא יא,כו' כמ"ש בגמ' כאן ה'" )מה אתם לדעתכם אף לח( "וכי ֻית ַ

 ןידיעה זו הקשה המקשעל בעלמא, ו הולא סגי בידיע "ש בגמ' כאן(,כו' כמ)מה יתן לדעת אף 
למפרע  כדעת בפועלבהגמ' על אביי בתרומה, שמשם רואים שההתרצות שלבסוף ה"ז נחשב 

וא"כ קשיא לאביי למה יאוש של"מ לא הוי יאוש, וע"ז  )כשיטת רבא(, ולכן תרומתו תרומה.
  בפועל ואין לדמותו ליאוש שלא מדעת.מתרץ שמדובר ד'שווי' שליח' וא"כ ה"ז מדעתו 

וכן מקשה מהכשר טומאה שרואים שההתרצות לבסוף אינו מועיל מעיקרא, שלא כדעת 
ונמצא כמו שאין ההתרצות לבסוף מועיל, כן  רבא שההתרצות לבסוף חשיב כדעת מלכתחילה.

 , כי לא נחשב הדעת שלבסוף כדעת ממש מעיקראיאוש לאחר זמן לא הוי יאוש מעיקרא
 )כשיטת אביי(, וקשה על רבא. 

יותר ממה שסבר בעינן דעת בתרומה והכשר ד הגמ' לבסוףמתרץ ש צ"ל לדעת הש"ךו]
דעת לפי"ז נמצא שיש ג' דרגות בדעת: א. ממש. וחשיב כדעת  זוובמילא אין דעת  המשקן,
ריך שצ (. ב. לפי סברת המקשןלבסוף 'ריצוי' כשישלכו"ע מועיל למפרע )היינו בזה , שבעלמא

 כדעת כדעת למפרע יחשבלבסוף  וריצוי דעתלדעת רבא בתרומה והכשר דעת ממש, אבל 
 ממשעה יידבתרומה והכשר צריך . ג. לפי התרצן ממש דהוי יאוש –רבא ל'יאוש'  ע"דבפועל 

 ([.וגם לרבא לא יועיל דעת למפרע ע"ז)

צע"ג, דהמקשה לא אסיק אדעתיה דלתרומה בעינן דעת בעלים 
, אלא תרומה תליא מילתא בחושש משום גזל לחוד, משום גם אתם

 כדקתני בברייתא בהדיא )וכן גבי הכשר(.

שאפי' לאחר תי' הש"ך עדיין אי"מ, דמזה שכתוב בהברייתא ש"אם חושש משום גזל  היינו,
שצריך דעת מיוחדת בשביל תרומה,  לא משמעואם לאו תרומתו תרומה"  ,אין תרומתו תרומה

ת נתינת תרומתו )אם הוי תרומה או לא( באם הבעלים הקפיד על זה שהרי הברייתא תולה א
דבעינן איזה  כי סבר ולמה נאמר שהמקשן הקשהשתרם בלי רשותו או לא, היינו ריצוי בעלמא, 

אדרבה משמע בגמ' שמסקנת הסוגיא ד"מה אתם לדעתכם" שבעינן דעת מיוחדת בכגון דא, 
 דעת ממש לא ידע המקשן.

 מוכח אמר בהתרץ ד"שאני התם דכתיב 'כי יתן'" )דבעינן דעת מיוחדת(,וכן גבי הכשר מזה ש
דהמקשן לא ידע מזה, וא"כ אין לחלק בין הריצוי בתרומה וטומאה לריצוי בעלמא מאחר שאם 

 ידעו מזה החילוק, לא היו מקשינן מתרומה וטומאה כלל.



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  131

 

ואף שהתוס' בב"ק דף ס"ו ע"א ד"ה 'כיון' חילקו בין יאוש להפקר 
, היינו לענין קנייה מעכשיו, אבל אי מהני למפרע במתנה גמור

 מהני נמי ביאוש, עיין רש"י כ"ב ע"ב ד"ה 'אינן'. והכשר

בין אבדה לגזלה לענין יאוש, דבאבדה דכי אתא לידיה בהיתרא  מחלקים( סו, א בהגמ' )ב"ק
לא קני, הנה אתא לידיה, ומשו"ז יאוש קני, משא"כ בגזילה שכיון דבאיסורא אתא לידיה, יאוש 

 ע"ז כתבו התוס' )ד"ה כיון דבאיסורא אתי לידיה( שם: 

מכאן משמע שיאוש אינו כהפקר גמור, דא"כ אפילו בתר דאתא לידיה באיסורא יוכל 
 לקנות מן ההפקר, עכ"ל. 

דמזה לכאורה יש להביא ראי' לסברת הש"ך, שהרי התוס' עצמו כתב שיש סברא לחלק בין 
ש הוא בעל כרחו של בעלים כמ"ש הש"ך ולכן אינו קונה למפרע והיינו שיאוהפקר ליאוש, 

ובנדו"ד הריצוי שלבסוף למוצא, משא"כ הפקר שהוא מדעת הבעלים יקנה להקונה למפרע. 
 סימוכיןונמצא  יועיל למפרע אפילו לאביי. שהוא כהפקר גמור, דבשתיהן מתרצה להקנותה,

 לדברי הש"ך.

לענין אחר לגמרי ואינו אבל זהו רק בנוגע  ,יניהםוע"ז מבאר רבינו שאה"נ התוס' מחלק ב
כי מה שהתוס' מחלקים הוא לענין אם הפקיר מדעת אחרי שבא לידו באיסור, , שייך לנדו"ד

ופשוט לדעת התוס' שיועיל מכאן ולהבא, ואעפ"כ לענין יאוש לא יועיל אפילו מכאן ולהבא, 
 י היאוש.ולעולם אינו נקנה להגזלן מה שבידו באיסור, אפילו אחר

 למפרע שהפקרתו )של בעה"ב( מועיל שיהי' שלו אמרו התוס'לא ונמצא שלדברי רבינו 
)בלי לעשות עוד קנין(, אלא צריך לעשות קנין עכשיו כדי לקנותה, וא"כ אין מזה הוכחה שריצוי 
לבסוף מועיל למפרע. ולכן )מצד זה שאין לחלק ביניהם )בין הפקר ליאוש( בזה שלא יועיל 

 אם נאמר שבמתנה והכשר מהני למפרע כן תהוי כלפי יאוש, כיון דאין לחלק ביניהם. למפרע(,

 וכן משמע מרש"י )בענין הכשר טומאה, כמש"ל(: 

 .ותיהוי הכשר, וקשיא לרבא" ננייחחאא  ממההנניי  ההאאיי  דדעעתתאא  ללממעעייקקרראא  "ולא אמרינן כיון דהשתא

ה( ליאוש בנוגע דמזה שמקשינן על שיטת רבא מהכשר, מובן שאין לחלק בין הכשר )ותרומ
לא, וזה  –לכח הקנין לפעול למפרע, ואי מהני למפרע במתנה והכשר מהני נמי ביאוש, ואם לאו 

נראה מלשון רש"י 'כיון דהשתא ניחא )היינו ריצוי( מהני האי דעתא למעיקרא' ולא חילק בין 
 .ממש ריצוי לדעת

"ולא יך רש"י לומר ואם כדברי הש"ך שהמקשן הקשה מהכשר כי צריך "דעת ממש", הי' צר
או כיו"ב,  מהני האי דעתא למעיקרא ותיהוי הכשר, וקשיא לרבא" ,'ידע'אמרינן כיון דהשתא 
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אבל מה ש"ניחא" לבעלים זה מועיל למפרע לכו"ע, רק שהקושיא מזה שלרבא נחשב כדעת 
 ממש ולאביי לא נחשב כדעת ממש, וא"כ מה הזכיר רש"י ש"ניחא" יהני למעיקרא, הרי בזה אין

 .פלוגתא

וגם מ"ש הש"ך במה יקנה כו' אילו היה יודע כו' צע"ג דמה יענה 
בכרכתא ובאגא דיתמי שאם לא יטלם המוצא יאכלום רמשים, 
ומשום הכי מחלום לכל אדם כמ"ש סי' ר"ס סעיף ו', ואפילו הכי 

 פריך לאביי.

יאוש על מה שאמר דיאוש שונה מריצוי משום שב ,הש"ך גוף סברת מקשה רבינו עלעוד 
מילא ב'במה יקנה' )כמבואר לעיל(, מכיון ש'אילו הי' יודע' היכן נמצא אבידתו הי' מחזר אחריו, ו

אין יאוש מועיל למפרע, משא"כ כשהבעלים מרוצים בזה שנמצא אצל חבירו, ה"ז מועיל 
 :לבאר זה יש להקדיםלמפרע, א"כ מה יענה ב'כרכתא' ו'באגא דיתמי', ו

 :ב( בגמ' שם )כב,

אחא בריה דרבא לרב אשי: וכי מאחר דאיתותב רבא, הני תמרי דזיקא היכי  א"ל רב"
אכלינן להו? אמר ליה: כיון דאיכא שקצים ורמשים דקא אכלי להו, מעיקרא יאושי 

קטנים שאין הפקירן הפקר( דלאו בני מחילה נינהו מאי?  -מיאש מנייהו. דיתמי  )רש"י 
ן עלינו להחזיק כל הבקעה בחזקת אמר ליה: באגא בארעא דיתמי לא מחזקינן )אי

הקרקע של יתומין ולאסור כל התמרים משום ספק קרקע של יתומים, אלא הולכין אחר 
אם יש  -הרוב(. מוחזק ועומד מאי )קרקע עצמה של יתומין מאי(? כרכתא מאי )תוס' 

גדר סביב האילן מי שרו אותם שהרוח מוליך אותן חוץ לגדר דרך עליו הלא הבעלים 
 שכולן יפלו תחת האילן ושם ישתמרו משקצים ורמשים(? אמר ליה אסירן." סבורין

 ובשו"ע שם:

ותמרי' שמשירם הרוח מותרים, שחזקתן שהבעלים מחלום לכל אדם, מפני " 
שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותם. ואם היו של יתומים שאינם בני 

ם האילנות, או תיקן מקום מחילה, אסורים. וכן אם הקפיד בעל השדה, והקיף מקו
 ."שיפלו בו הנובלות עד שילקטם, הרי אלו אסורים, שהרי גילה דעתו שלא מחל

והנה להש"ך שמחלק בין ריצוי לבסוף ליאוש )באם מהני למפרע או לא(, לכאו' כשיודע 
]כלו' שריצוי יש כאן, וכל  ולא רק יאוש, לכל אדםחילה מלבעלים )או לכשיגדלו היתומים( הוי 

שחסר מהקנאת הבעלים ה"ז הידיעה, ולפי סברת הש"ך הי' יכול לקנות מהם על דעת הריצוי  מה
וא"כ למה פסקינן שכרכתא ובאגא , לבסוף[, שהרי בנדון זה אם לא יטלם המוצא יאכלום רמשים

 דיתמי אסור?!
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תרץ הי' מקום לגמ' , כיון שבהגמ'ומדייק רבינו לומר ''כמ"ש סי' ר"ס סעיף ו''' ולא ציין לה
מינייהו",  יאושי מיאשיאת סברת הש"ך )שיש לחלק בין יאוש לריצוי(, כיון שהלשון שם הוא "

ואף שיאכלום רמשים, יתכן שדעת הבעלים אעפ"כ שלא למחול היינו שאינו מדובר בריצוי כלל, 
משום שאין שם התרצות גמורה שהוא בגדר "יאוש'' ד וא"כ הי' יכול לומר,ברצון למי שנוטלם, 

דפסקינן כאביי ולא כרבא, דיאוש  -ב"כרכתא" ו"באגא דיתמי" אסורין  ולכןריצוי(,  ולא)ממש 
 שלא מדעת לא הוי יאוש. 

לכל אדם", היינו  מחלום' כן, שהרי שם הלשון הוא "שהבעלים ראבל בהשו"ע אינו יכול לת
חלקין בבאגא דיתמי ובכרכתא הוי אסור, שאין מ ועכ"ז, 12]שאי"ז יאוש אלא[ התרצות גמורה

 השו"ע דוקא.ואולי לכן ציין ל, וכנ"ל. לענין שלאביי לא יועיל למפרע בין יאוש לריצוי

כוונת אדה"ז בהמילים "אפ"ה פריך לאביי" דלכאורה הי' לו לומר ב יש לעייןאבל עדיין 
 דיוקווגם בהגמ' כן הוא מסקנת הסוגיא, ומהו מהשו"ע שם, 'ואפ"ה אסור' כפי שהובאנו לעיל 

 להקשות על הש"ך משאלת הסוגיא ולא ממסקנת הדברים?! ,לאביי' ריךפבאמרו '

)וראה  לגדר חוץ, שלפי השו"ע, מזה שאינו מזכיר שם בנוגע לתאנים שנפלו בזה העניןאולי ו
אם גילה בעל הבית דעתו בלשון רבינו שהביא לשון השו"ע והוסיף הנדון דתאנים חוץ לגדר "

אם ואין צריך לומר  ,שיפלו בו תמרים הנופלים ברוחכגון שתיקן מקום שאינו מתייאש מהם 
אינו  "(םהקיף את הדקלים בגדר שלא יבאו שמה בהמות וחיות הרי גם הנופלים חוץ לגדר אסורי

לומר דבכגון דא שהתמרים יפלו לחוץ יהיו אסורים, ועדיין אפשר לתרץ להש"ך, דזה  מוכרח
לו את דעתם שמקפידים על תמרים שהשו"ע פוסק שהתמרים אסורים הוא משום שהבעלים גי

, ומותרים שנפלו בתוך גדרם, משא"כ התמרים שנפלו לחוץ הרי בלא"ה יאכלוהו הרמשים אלו
 .כדעת הש"ך שבמחילה ברצון יודה אביי לרבא

_______________ 
הנה המאירי כתב: "...שנכנס זה בכרם חברו או גינתו ושלוחו של בעל הבית או אריסו נותן לו מן   12

ומ"מ אם היו תלמידי חכמים ובטוחים בבעלים שנוח לו ליהנות תלמיד חכם הפירות שאסור לאכול מהם... 
מנכסיו, אף בלא גלוי הדעת מותר, ואין זה דומה ליאוש שלא מדעת, שיאוש שלא מדעת כשיתיאשו לא 
יתיאשו אלא מתוך שאין להם בה סימן אבל זו בידוע שרוצה בכך, ואין כאן לומר באיסורא אתא לידיהו", והוא 

רת הש"ך, אבל עליו לא הי' מקשה אדה"ז קושיא זו, כי זה לשונו בסוגיא דתמרי דזיקא "הותרו ממש כסב
מתורת יאוש, שכל שנישרין ברוח קלקול הוא... ומתיאשים, ונמצא יאוש מדעת... כל שזכה בו אדם מצד יאוש 

נו שלדעתו הוא מדין אם היה של יתומים לא זכה שהיאוש ממין מחילה הוא ויתומים אינן בני מחילה..." והיי
יאוש ולא מחילה )לכן הוקשה לו לשון הגמ' "בני מחילה" ותי' שיאוש בכלל הוא ממין מחילה. אבל עצ"ע איך 
יתרץ המאירי הקושיא הא' דרבינו. ואולי דעתו כמ"ש לעיל בשם הריטב"א )המיוחסות( שבת"ח הוא יותר 

 ביי מודה בזה. ויל"ע.מהתרצות לבסוף דעלמא, אלא הוא ע"ד "זוטו של ים" שגם א
א דמיסתפינא" י המאירי, וכתב דבריו בלשון "לולויש להעיר כאן שרואים דבר נפלא שהש"ך לא ראה דבר

 והנה נמצא סברא זו בדברי הראשונים, המאירי.
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וכן בבאגא דיתמי הרי אינו מוזכר בהש"ך דזה שההתרצות מועיל למפרע קאי גם על יתמי 
אמר הש"ך שאביי יודה דהיכא שיש מחילה לכי גדלי יועיל  שלאו בני דעה נינהו, כי מעולם לא

בני דעה  שכברגם לקטנים, ויכול להיות שדין זה )שהריצוי לבסוף יועיל למפרע(, הוא רק לאלה 
 נינהו.

, דכשמקשה לחודמשא"כ בהגמ' אאל"פ כן, שמהמשך הסוגיא שם מוכח שמקשינן על אביי 
מקשה על אביי ואפילו אם מה ש?" )יכי אכלינן להוההני תמרי דזיקא וכי מאחר דאיתותב רבא "

בהמשך הסוגיא כשמקשה "מוחזק ועומד מאי?  וכןכפרש"י שם(,  הוא "להרבות בחומר האיסור"
. . כרכתא  מאי?'' הרי שאלה זו בא בהמשך לשאלה הנ"ל 'היכי אכלינן להו", כלו' ''במוחזק 

לאביי, מאחר דאיתותב  יכי אכלינן להו?ה –היכי אכלין להוא? ''כרכתא מאי''  –ועומד מאי'' 
 רבא.

היינו רק שאסור מחמת שאין שום יאוש ומחילה כלל כי גילה דעתו ואם נאמר שכרכתא 
, אלא אין הדין ממש כאבייהכרכתא ובאגא דיתמי שלרבא , מהו הקס"ד שלעולם אינו מתיאש

א היא רק לאביי, כיון קשישיש כאן מחילה לבסוף, וה, או כיו"ב מחוץ לגדר –צ"ל שכרכתא פי' 
דלרבא וודאי מותר לאכלו, משום שיאוש שלא מדעת הוי יאוש )ובענינו מייאש משום 

 הרמשים(. 

ולסיכום: מהשו"ע מוכח שמדובר כשיש כאן מחילה היינו ריצוי. מהגמ' מוכח שהמקרה 
שפסק שאסור , וזה מגלה כוונת השו"ע שגם המחבר מיירי בכה"ג שיש מחילה לבסוףדכרכתא 

 , וא"כ קשה על הש"ך. היינו לאביי דוקא

שדין כרכתא יהי' ומכ"ז מובן למה דייק רבינו לומר 'ואפ"ה פריך לאביי', כיון שכל ההכרח ]
 . [, הוא מפשט הסוגיא דידןשונה לרבא, ורק אסור לאביי

כרכתא( י"ל, כי  לפניומה שהביא כרכתא קודם לבאגא דיתמי )שמקרה זה הובא בהגמ' 
אינו קשיא כ"כ להש"ך כנ"ל )שיכול להיות שהריצוי לבסוף יועיל למפרע רק  בבאגא דיתמי

לאלה שכבר בני דעה נינהו(, משא"כ כרכתא ה"ז ממש נדון הש"ך, שיהי' התרצות ומחילה 
  לבסוף, ואעפ"כ אסור לאביי.

הוא להכריח לנו שאין לסמוך על ריצוי לבסוף,  זה שכוונת כ"ק אדה"ז בקו"אמכ"ז נמצא 
 !13ממש הדומה להגדר ד'כך נהגו', שהרי 'כך נהגו' הוי ידיעואינו 

_______________ 
יג(, שמותר לשאול טלית, תפילין וספרים של  -וזה שפסק כ"ק אדה"ז בהל' ציצית )סי' יד סעי' ט  13

תו, אין להדמות כאן, משום דהתם הסיבה לזה היא ''כיון דליכא הכא חשש כילוי קרנא'', דאינו חבירו שלא מדע
 שייך לומר כאן, וראה הלכות שאלה לאדה"ז ס"ה.
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דהנה בנוגע  –גאולה האמיתית והשלימה  -ויש לקשר כהנ"ל לענין שהזמ"ג 
שאפי' אין  14ללע"ל הוא ש"אודך הוי' כי אנפת בי וגו'" וידוע שיחת כ"ק אד"ש מה"מ

שבעל  הנפה"א מבין התועלת בכל צער הגלות, ונמצא שכ"ק אדה"ז פוסק "שאע"פ
הוא אוהבו וריעו אשר כנפשו" זה הקב"ה ש"ובודאי ישמח ויגיל  15הפרדס והגינה

הוי' כי אנפת בי וגו'', "מכל  16בנ"י מצער הגלות, ויודה 'אודך -כשיודע לו שנהנה זה" 
מקום כיון שעכשיו אינו יודע מזה הרי הוא נהנה באיסור וכן כל כיוצא בזה, וצריך 

"און אפילו  17מחמת חסרון ידיעה", ונסיים בדברי הרבלהזהיר לרבים שנכשלין בזה 
אויב עם קען נאך זיין א ספק אז דער אויבערשטער וויל האלטן אידן נאך א רגע אין 

 -גלות צוליב דעם גודל הנחת רוח והנאה וואס די עבודה אין גלות פארשאפט אים 
ר בעה"ב שרייט א איד: "כל מה שיאמר לך הבעה"ב עשה חוץ מצא", אלץ וואס דע

זה הקב"ה זאגט דארף מען טאן "חוץ מצא", צו בלייבן נאך א רגע ח"ו במצב פון "צא" 
בחוץ פון שולחן אביהם, מען בעט און מען מאנט כביכול בא דעם אויבערשטן: "שלח 

די גאולה האמיתית  שוין"יד תשלח" און ברענג  ובתחלתהבשנת   -נא ביד תשלח" 
 והשלימה!".

 

 

 

 

  

_______________ 
 ואילך )שיחת ליל הושענה רבה(, ועוד. 290התוועדיות תשד"מ ע'  14
 לגנוני  -ראה תחי' המשך באתי לגני  15
 ישעי' יב, א. 16
 112ב כרך א ע' ספר השיחות תשנ" 17
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 עתיאוש שלא מד
 הת' ישראל ארי' ליב שפירא

 א.
 בגמ' ב"מ )כב, ב(: 

א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי מאחר דאיתותב רבא הני תמרי דזיקא היכי אכלינן 
. להו אמר ליה כיון דאיכא שקצים ורמשים דקא אכלי להו מעיקרא יאושי מיאש מנייהו

מוחזק . י לא מחזקינןאמר ליה באגא בארעא דיתמ ,יתמי דלאו בני מחילה נינהו מאי
 .אמר ליה אסירן ,כרכתא מאי ,ועומד מאי

 וכתב רש"י:

והא דנקט למיבעי  ,הא לא מיאש -שהרוח משיר: היכי אכלינן להו  -הני תמרי דזיקא 
דהא מודה רבא  ,דבלא איתותב רבא איכא למיבעי, קשיא לי ,בעיא מאחר דאיתותב רבא

ונראה בעיני , מפני שנמאסת עם נפילתהבכל דבר שחזותו מוכיח עליו חוץ מן התאנה 
כלומר מאחר דאיתותב אפילו בדבר שאין בו  ,דלא נקט לה אלא להרבות בחומר איסור

  כ"ש שאלו אסורין שיש בהן סימן: ,סימן

 וע"ז הקשה הרמב"ן בחידושיו:

וכיון שכן אי איכא  ,ואין זה נכון דהא מעיקרא קס"ד דעבידי דנתיר... קשיא ליה לרש"י ז"ל
ואין כאן חומרא יתירה לרבא יותר מאביי כלל, וליכא למימר דקס"ד  ,מדעת הוא ,אושי

כי פירושא... ]והולך דלא עבידא דנתרי, דא"כ הוה לי' למימר תמרי ידיעי דנתרי, אלא ה
 ומבאר הסוגיא כשיטת התוס' ד"ה מאחר, ע"ש[.

 וכן הקשו על רש"י הרשב"א ועוד.

אחא בשאלתו ידע ש"תמרי דזיקא" הוא ע"ד דברי  דהיינו, דהם נקטו בפשיטות שגם רב
", שידוע שהתמרים נושרים ברוח, )דאם לא מידע ידיע דנתראהגמ' לעיל )כא, ב( לגבי תאנים "

כן, מדוע לא ענהו רב אשי שידוע שיפלו, אלא ודאי גם רב אחא ידע שידוע שנופלים(, וא"כ 
" כלל, הא לא מיאשמרים, מ"מ "שאלת רב אחא הוא כי לדעתו אף שידעו הבעלים שיפלו הת

וא"כ מה החילוק בין אביי לרבא, ואיך כתב רש"י ששאל רב אחא שאלתו לאביי דוקא כדי 
 להרבות בחומר האיסור, הרי בלא יאוש אין חילוק בין אביי לרבא לכאורה.
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", דמשמע שזהו שהרוח משיר -הני תמרי דזיקא ויש להוסיף בשאלתם, דרש"י עצמו כתב "
 "כ הול"ל "שהרוח השיר".דרכן, דאל

 ויש גם כמה דיוקים בלשון רש"י:

מאחר ... ונראה בעיני... דהא מודה רבא בכל דבר שחזותו מוכיח עליובד"ה היכי " (א
ומשמע  –" כ"ש שאלו אסורין שיש בהן סימן ,דאיתותב אפילו בדבר שאין בו סימן

אפשר לומר  מלשונו ש"חזותו מוכיח עליו" דינו כדבר שיש בו סימן. ומלבד שאי
 במציאות כן, ש"חזותו" הוא סימן מובהק שמכריזין אבידה מחמתו. 

וגם מרש"י לעיל מוכח שאין "חזותו" כדבר שיש בו סימן, דשם בסוגיא )כא, ב ד"ה חזותו( 
ולא שקלי כולי עלמא ידעי דדידי נינהו ולא הפקר הן ... מראיתו ניכר של מי הואכתב רש"י "

ועיל רק ש"לא שקלי להו" אבל אם הי' דינו כדבר שיש בו סימן, היו ", והיינו ש"חזותו" מלהו
צריכים להשיב האבידה לבעלים לכאורה, כדין אבידה שיש בו סימן, )וא"א לומר שתחת התאנה 

כה, ב(, אלא ודאי  –הוא מקום המשתמר לגמרי שאין זהו אבידה כלל, כדין כלי מכוסה באפשה 
לבעלים בסימן "חזותו", ואין זה ודאי של בעלים שיוכל  שאין למוצא ליטלם כי לא יוכל לתתם

ליתנם לו בלא סימן, ולכאורה דינו כדין המשנה )כה, ב( "גוזלות מקושרים... לא יגע בהן" כי אין 
 בהם סימן.

דלאו בני מחילה למה שינה מלשון הגמ' " –ר" קטנים שאין הפקירן הפק"יתמי בד"ה  (ב
 ".נינהו

 ב.
  טז:ם גזו"א טו, והנה הרמב"

וזו היא חזקתן. ואם היו של  ,לכל אדם ממחחללווםםשהבעלים  ,תמרים שמשירן הרוח מתרות
או  ,יתומים שאינן בני מחילה אסורין. וכן אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות

שהרי גלה דעתו שלא  ,הרי אלו אסורות ,תקן מקום שיפלו בו הנובלות עד שילקטם
 .מחל

 וצ"ב בלשון הרמב"ם:

יר המגיד משנה, שהרמב"ם לא הביא הטעם המפורש בגמ', ואכן השו"ע )רס, כבר הע (א
מפני שהבהמות והחיות אוכלים  ,שחזקתן שהבעלים מחלום לכל אדםו( תיקן הלשון "

", אבל הרמב"ם השמיטו. וא"א לומר שלא כתב הטעמים אותם מחמת מתיקותם
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שבהלכה הקודמת  ", ועודלכל אדם מחלוםשהבעלים ליאוש כלל, כי כתב כאן טעם "
 ".שהתאנה וכיוצא בה עם נפילתה נמאסתכתב "

שהבעלים יתירה מזו, לא רק שהשמיט הטעם המפורש בגמ', אלא כתב טעם חדש " (ב
", ולכאורה כוונתו, דחזקת התמרים שמוחלים אותם וזו היא חזקתן ,לכל אדם מחלום

 לכל אדם, ואין טעם זה נמצא בגמ' לכאו'.

" וכתב "מחלום". ואף מעיקרא יאושי מיאש מנייהוהגמ' "מדוע שינה הרמב"ם מלשון  (ג
שלהלן בגמ' נאמר "יתומים לאו בני מחילה נינהו", גם בגמ' יל"ע, ועכ"פ ההיתר 

 בקרקע שאינה של יתומים הוא מדין יאוש לכאורה, ולא מדין מחילה.

 ועוד צ"ב בסוגיא:

לם אותם התמרים, שהמנהג הי' שאכלו כו –משמע בלשון רב אחא "היכי אכלינן להו"  (א
וא"כ אף אם החל המנהג באיסור, מ"מ הי' צריך להיות מותר, כי כבר נתייאשו הבעלים 
שיודעים מזה המנהג, והוא ע"ד מקום שרובו גוים, שאף בידע המוצא שהוא של 
ישראל מותר, שהבעלים מתייאשים שסוברים שימצאם נכרי )כמבואר בסוגיא כד, 

אכלינן להו. )וסברא כזו נמצא בספר מעייני חכמה א(, וא"כ מה שאל רב אחא היכי 
 להמהרא"ל צינץ, ב"מ מהדו"ב כב, ב ד"ה וכי מאחר(.

לכאורה אין להבין כלל, דלפי ")לרמ"י שארף ז"ל, נד' תקצ"ג(:  הקשה בס' מעין חכמה (ב
סברת הגמרא דביתמי דלאו בני מחילה נינהו אין להועיל היאוש, א"כ... בזוטו של ים 

רים וחשובים ]דממשמש בהו[... אם הוא של יתמי צריך ג"כ להחזיר, או בדברים יק
 ". ומסתימת הגמרא בכל סוגיא זו ומכל הפוסקים לא נראה כן...

באגא בארעא דיתמי לא ויש להוסיף בשאלתו, דהי' אפשר לומר ע"ד מ"ש בגמ' "
", היינו שמן הסתם אין אנו צריכים להסתפק שמא האבידה של יתומים מחזקינן

ים. אבל עדיין קשה בשאלת רב אחא "יתמי דלאו בני מחילה מאי" ועדיין לא ידע קטנ
 לפרש מתני' ד"אלו מציאות שלו". בתשובה "לא מחזקינן", איך סבר

הנך  ,כיון דאיכא עניים הכא"מאימתי כל אדם מותרין בלקט...  על מ"ש בגמ' )כא, ב( (ג
הקשה ע"ז רעק"א בגליון ". וואמרי עניים דהתם מלקטי ליה ,מעיקרא איאושי מיאש

קשה לי הא גם לעניים קטנים יש להם חלק ומקרי יאוש שלא מדעת כדלקמן הש"ס "
 ".דף כב ע"ב ועיין בתוס' ב"ב דף קמג ע"ב ד"ה ואם ועדיין צ"ע
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 ג.
 : (, יא)רסנתיבות המשפט  והביאור בזה בהקדים דין יאוש בקטנים, דהנה בס'

דאין  ,חייב להחזיר ,לו בעדים שהוא של יתומיםכשנתוודע  ,באבידה בדבר שאין בו סי'
 דהוי ייאוש שלא מדעת: ,יאוש מועיל בקטנים

היינו, דכמו שנתבאר בגמ' שבקרקע יתומים התמרים שנפלו ברוח אסורים, אף שגדולים 
כה"ג מתייאשים, כמו"כ בכל דבר שאין בו סימן, אם ידע המוצא שהוא של יתומים, לא יועיל 

 יר.היאוש, וחייב להחז

"עיין נתיבות... אבל  אבל בס' אולם המשפט )לרי"ז הוטנר ז"ל, נד' תרל"א. חו"מ רס, ו(:
לכאורה יש לעיין כיון דיאוש אינו ברצון אלא על כרחו תיכף שנודע לו נעשה יאוש, א"כ הא 
קיי"ל גבי גט כיון דלא בעי רצונה מתגרשת אפילו קטנה... והכא נמי כל שנודע לו שנאבד מידו, 

אין צריך רצונו, והוה לי' למימר דמהני גם בקטן... ולפי מה שכתבתי... דהכא... לא מהני תו 
 , א"כ י"ל דעל זה דוקא אמרו דלא מהני בקטן...".מחילה ברצוןמתורת יאוש אלא מתורת 

ויש לבאר דבריו, מחילה היינו מרצון הבעלים, ולזה צריך דעת, ולכן יתומים קטנים אינם בני 
יאוש אין ענינו שמתיר האבידה למוצאו מרצונו, אלא אפילו אם יתיאש ויאמר  מחילה. משא"כ

"אע"פ שאני מתיאש אינני מוחל ומרשה לשום אדם ליהנות באבדתי", פשוט שבעל כרחו תהי' 
אבידתו מותרת, כי מאחר שנתיאש מלמוצאה ואינו מחזר אחרי', ממילא מותרת למוצאה ונעשה 

, כי די במציאות זו שידע באבידתו ואינו מחזר אחרי', שיחשב הפקר. וא"כ י"ל שלזה אי"צ דעת
 )ואדרבה, לומר שקטן אינו מתיאש אולי צריך לזה דעת, וליכא(.  שנתיאש ויהי' הפקר.

למחול, משא"כ יאוש ענינו שאינו תובע אבידתו,  דעת חיוביתמחילה ענינה  בסגנון אחר:
 .העדר דעתהיינו 

גמ' בקידושין מד, א )לכאורה זהו כוונתו שם( שקטנה ]וע"ש שדימה חילוק זה לחילוק ה
מקבלת גיטה אבל אינה מקבלת קידושי', כי מתגרשת בעל כרחה ואינה מתקדשת בעל כרחה, 

 וצריך דעת מקנה[.

 

עיין רש"י )כא, ב  –ויסוד זה שיאוש אינו מדעתו, אלא בעל כרחו, מתבאר בכמה מקומות 
", וכמו כן עיין בשו"ע רבינו הזקן הלכות ן דעתו עליואישהרי נפל וכשיודע שוב " (מהשתאד"ה 

" )ומקור סברא זו שאינו מתייאש ומפקיר מרצונו ,שהיאוש אינו כהפקר גמוראבידה סי"ח "
 בתוס' ב"ק סו, א ד"ה כיון(.
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ועפ"ז מבואר מה שכל זמן שהאבידה עומדת ברשות בעלי' לא יועיל יאוש )ולכאורה כ"כ 
לן(, ולאידך פשוט שמחילה והפקר יועילו ברשות בעלים. ולכאורה רבינו הזקן בס"א, וראה לה

הביאור בזה, כי יאוש אין ענינו שיש לו דעת להפקיר ממונו, וזה מתירו לאחרים, אלא להיפך, 
ממונו אבוד ממנו והרי היא עומדת לצאת מרשותו, אלא שכל זמן שמחזר אחריו ואינו מתיאש 

מרשותו, והוא מחמת שהוא אבוד ממנו, ולא מחמת  עדיין ברשותו הוא, אבל אם נתיאש יצא
 היאוש. ולכן לא יועיל יאוש כל זמן שלא נאבד הממון מהבעלים.

ולפ"ז י"ל שבקטנים מועיל יאושם, אבל לא מועיל מחילתם. וממילא אתי שפיר מה 
שהקשה רעק"א איך "מותרים כל אדם בלקט" מאחר שיש גם יתומים קטנים שאין מחילתם 

ירוץ הוא שבלקט אין צריך למחילת הקטנים ודי ביאושם, וזה מועיל. משא"כ מועלת. והת
בתמרים לא די ביאוש וצריך מחילה דוקא, ולכן הדין שבקרקע יתומים אכן אסורים התמרים, 

 וכמו שיבואר החילוק בזה להלן.

 ד.
 ועפ"ז יש לבאר לשון רבינו הזקן:

מותר לאכלן אף על פי  ,ההדדררךךעעלל  שהוא נוטה  ,תחת אילן התאנה בבדדררךךהמוצא תאנים 
לפי שכיון שדרכן של תאנים ליפול  ,שהבעלים אינם יודעים עדיין מנפילת תאנים אלו

אפילו אם רוב  ,בבתתחחללתת  גגממרר  גגיידדווללןן ,בבדדררךךמן האילן נתייאשו הבעלים מן הנופלים 
 ,ואינה חשובה בעיני בעליה ,מפני שהתאנה נמאסת בנפילתה ,העוברים שם הם ישראל

. אבל בזיתים וחרובים וכיוצא בהם שאין נמאסים בנפילתם אסור אאחחררייהה  ללטטררווחח  ללחחפפשש
אם רוב העוברים שם ישראל. ותמרים דינם כתאנים שהבעלים מתייאשין מהם אפילו 

במה דברים .. מפני שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותם. ,ברוב ישראל
אם הבעלים וכן  ...מהםאבל אם גילה בעל הבית דעתו שאינו מתייאש  ,אמורים בסתם

אף על פי שבודאי   ,,אאייןן  ייאאווששםם  ווממחחייללתתםם  ככללווםםשהקטנים ... ההתתממררייםםאסורים  ,הם יתומים
 ...יתייאשו וימחלו גם כשיגדלו

 דהנה יש לציין כמה פרטים מחודשים בלשון רבינו הזקן:

 "בדרךנתייאשו הבעלים מן הנופלים  ...על הדרךשהוא נוטה ... בדרךהמוצא תאנים " (א
 מהו ההדגשה על "הדרך".צ"ב  –

צ"ב מדוע "תחלת גמר  – "בתחלת גמר גידולן ,בדרךנתייאשו הבעלים מן הנופלים " (ב
 גידולם דוקא".
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 –" לטרוח לחפש אחריה ,ואינה חשובה בעיני בעליה ,שהתאנה נמאסת בנפילתה" (ג
הנה מ"ש "אינה חשובה בעיני בעלי'" מקורו ברש"י )כא, ב ד"ה עם( כמו שצויין 

וצאה החדשה. אבל למה הוסיף "לטרוח לחפש אחרי'", וגם, וכי איזו טרחה בשו"ע בה
 יש כאן הרי התאנים הם תחת התאנה.

למה לא כתב בלשון כולל יותר  – "התמריםאסורים  ,אם הבעלים הם יתומים" (ד
 "אסורים" או "אסורים הפירות", שבזה יוכלל גם התאנים שדיבר מיד לפנ"ז.

גם  יתייאשו וימחלואף על פי שבודאי  ,כלום אין יאושם ומחילתםשהקטנים " (ה
 מדוע הוסיף "מחילתם", הרי לעיל כשביאר : –" כשיגדלו

" ולא הזכיר מהם מתייאשיןותמרים דינם כתאנים שהבעלים בדין התמרים כתב רק " (ו
 מחילה.

ב"תאנים" כתב שמותרים "אפילו אם רוב העוברים שם הם ישראל", ב"זיתים  (ז
ילה ", אבל ב"תמרים" ש"גאם רוב העוברים שם ישראלק "וחרובים" כתב שאסורים ר

אם רוב " סתם ולא פירש שיהיו אסורים רק "בעל הבית דעתו שאינו מתייאש מהם
 ".העוברים שם ישראל

 ואולי יש לבאר בזה:

מה שמועיל היאוש בתאנה קודם שנפלה מהאילן אף שהיא ברשותו עדיין, ונתבאר בס"א 
הממון ברשות הבעלים, הוא משום ש"התאנה נוטה על הדרך", שם שאין יאוש מועיל כשעומד 

, היינו שהולכת לאיבוד ליפול לדרך, שאינו רשות בעלי', "ןגידול גמרבתחלת והתאנה היא "
 ותאנה שנפלה לדרך צריך "לטרוח לחפש אחרי'", כי אינו שמור לו ברשותו.

דעת הבעלים, דלא כל ", כי אם הוא בגמר גידולן ממש שוב אין זה מבתחלת]ומה שכתב "
אדם יודע מתי יפלו תאניו, ולכן צריך לומר שיש מצב שכבר עומד ליפול אף שעדיין לא נפל, 

 וזהו "תחילת גמר גידולן"[.

אבל כל זה לא שייך בתמרים, כי אינם נוטים על הדרך, ונופלים בתוך רשותו, כפשטות 
ספק קרקע של ... ע של יתומיןבחזקת הקרקהסוגיא, וכמשמעות רש"י ד"ה באגא וד"ה מוחזק "

 ", דהיינו שהתמרים נמצאים בקרקע בעליהן. קרקע עצמה של יתומין מאי... יתומים

וא"כ צ"ע איך שייך כאן יאוש אחרי שנתבאר שאין יאוש מועיל בממון שעומד ברשות 
 הבעלים. 



  142  ·  כ"ח סיון – ג' תמוז ה'תשפ"א

 

 ה.
 והנה עיין בשו"ע רבינו הזקן )אבידה א(: 

לפי שכיון  ,זירה אפילו אחר יאוש כמו שיתבארמוצא אבדה לפני יאוש שחייב להח...
שהגביה על דעת להחזירה לבעליה ולא ליטלה לעצמו הרי זו נעשית פקדון בידו וברשות 

 ,שהיאוש אינו כהפקר גמור ,לפיכך אין היאוש מוציאה מרשות בעלים ,בעליה עומדת
רשות מה שאין כן זה שנטלה לעצמו ולא נעשית פקדון בידו אינה אצלו כעומדת ב

 ,אלא כמונחת על גבי קרקע עולם של הפקר שהיאוש מוציאה מרשות בעליה ,בעליה
 ...וכל המחזיק בה זכה בה

משמע לכאורה שיאוש מועיל רק לממון שהוא על קרקע עולם של הפקר, ולא לממון שהוא 
 ברשות בעלי'.

 יא(:-אבל ראה להלן שם )ט

אם הוא בית שרבים נכנסים  ,רוואפילו אם מצאן בבית חבימפוזרות...  המוצא מעות
כבר נתייאש  ,שאף אם ממנו נפלו, ואינו צריך ליתנן לבעל הבית ,הרי הן שלו ,ויוצאים בו

אם ידוע  ...אפילו אם אין רבים מצויים בבית זה והרי הן של מוצאן ...מהם ונעשו הפקר
הבית  ובעל ,שאינן של בעל הבית. אבל בסתם תולין שמבעל הבית או מבני ביתו נפלו

כיון שהוא  ,שסובר היום או למחר אמצא ,אינו מתייאש ממה שאובד בביתו ובחצרו
 מקום המשתמר ואין רבים נכנסים לשם. 

 ולכאורה משמע מכאן שהיאוש מועיל ברשות הבעלים.

הרי זו נעשית פקדון בידו וברשות ולכאורה צריך לומר בזה בהקדים דיוק הלשון בס"א "
ונה שהממון הוא כמונח בבית הבעלים, אלא שמכיון שיש מי ששומר ", דאין הכובעליה עומדת

 ".ברשות בעליה עומדתהממון עבור בעליו "נעשית פקדון", וממילא דין הממון ש"

אבל "מעות מפוזרות" הרי הם אבודים מבעליהם, שהרי נפלו מהם, ואף אם הם בביתו ממש, 
 אין דינם שברשות בעליהם עומדים.

" הרי זה כבר כאבוד מהבעלים שהבהמות והחיות אוכלים אותםמחמת " ועפ"ז יש לעיין האם
 ומועיל על זה יאוש גם כן.

" הוא רק טעם ליאוש בעלים, שהבהמות והחיות אוכלים אותםלכאורה הסברא נותנת שמה "
אבל אינו טעם שיחשב כ"אבידה". כי הרי הבעלים מעולם לא אבדו התמרים והם מונחים 

 ום כמו שמצאם מוצא זה.ברשותם, ואם רצו ימצא
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ועל דרך משל "מעות בבית חבירו" שבהם דיבר רבינו הזקן, מפורש שם שמדבר דוקא "מעות 
מפוזרות", אבל ב"ציבורי מעות" או בשאר הינוח בבית, הכי יעלה על הדעת שמחמת שהוא 

ר נתייאש כב", כי "ואינו צריך ליתנן לבעל הבית ,הרי הן שלו" ",בית שרבים נכנסים ויוצאים בו"
". הרי זה לא יתכן, כי יאוש שייך רק במה שאבוד מהבעלים ולא במה שאינו מהם ונעשו הפקר

 אבוד, וזה לכאורה דבר מוסכם.

במקום  ,שכיון שבעליו הניחוהו מדעת אפילו לפי שעה]עיין סט"ז בנוגע אבידה מדעת "...
כמו והרי זה  ,ו יטלנובודאי יש בדעתם שאם יבא אחר ויטלנ ,שאינו משתמר כלל והלכו להם

ואין זו אבדה שמוזהרים עליה להשיבה כלל שנאמר אשר תאבד ולא המאבד  ,יאוש והפקר
היינו, שהוצרך לומר שהוא "כמו" יאוש, והוסיף "והפקר", והוסיף דרשת הפסוק.  ."מדעתו

 והטעם שאינו יאוש ממש הוא לכאורה כי מעולם לא נאבד לו, וכנ"ל[.

היאוש אינו מועיל כי אם ב"אבידה" שאבודה מבעלי', כי מפורש ויש להטעים זה, מדוע 
בסוגיית הגמ' )ב"ק סו, א, ועיין רש"י ד"ה מוצא( דכל המקור ליאוש בעלים שזכה בו המוצא 

 הוא מפרשת אבידה.

וא"כ בנדו"ד, י"ל שכל זמן שהבהמות וחיות לא נטלו ואכלו עדיין מהתמרים, אין התמרים 
הם עדיין ברשותם, ואין צריך לטרוח לחפש אחריהם, וכמו שמצאום אבודים כלל מהבעלים כי 

הבני אדם האוכלים, כמו"כ ימצאם בעליהם, ולכן אין בהם תורת יאוש עדיין, ואין די ביאוש לבד 
 להתירם למוצא, כי היאוש לא יחול רק אחר נטילת המוצא, שאז נעשה אבודה לבעלים.

לכל אדם וזהו חזקתם", דהיינו, שמחמת  ויתכן שלכן הוסיף הרמב"ם "שהבעלים מחלום
היאוש, מסתעף מזה עוד דבר, שגם מוחלים התמרים לכל אדם לכתחילה וברצון. ולכן לא כתב 
הרמב"ם אודות מה שהבהמות וחיות אוכלים אותם, כי בזה אין די להתירם ברשות הבעלים וזהו 

 רק טעם על זה שמוחלים אותם לכל אדם, וזהו עיקר ההיתר.

שלכן לא פירש רבינו הזקן בתמרים ש"גילה דעתו" שאינו מתיאש, שיהיו אסורים רק ויתכן 
"אם רוב העוברים שם ישראל", כי באמת גם אם רוב העוברים שם נכרים, ויטלו התמרים, אינו 

 מועיל היאוש הזה להתיר התמרים לישראל.

 ו.
 ולפ"ז יש לפרש את השקו"ט בסוגיא בדרך אפשר לשיטת הרמב"ם:

ידע בודאי שדרך התמרים ליפול, וידע ג"כ שהבעלים יודעים מהמנהג שכל אדם  רב אחא
אוכלים מתמרי דזיקא, רק שתמה הרי לכתחילה אין כאן תורת יאוש מאחר שאי"ז אבידה עדיין 
בשעת מציאת המוצא. ושאל "וכי מאחר דאיתותב רבא", כי לרבא הי' מקום לומר שהיאוש 
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לא מדעת הוי יאוש, מחמת הדעת שלבסוף, אבל לאביי שאח"כ יחול למפרע, ע"ד שביאוש ש
 שצריך שיחול היאוש קודם מציאתם, "היכי אכלינן להו".

יאושי מיאש  ,כיון דאיכא שקצים ורמשים דקא אכלי להו מעיקראוע"ז השיבו רב אשי "
 ", דהיינו, דהבעלים יודעים ש"אם לא יטלם המוצא יאכלום רמשים" )ל' רבינו הזקן בקו"אמנייהו

א(, ממילא "מחלום לכל אדם וזהו חזקתם". דהיינו, שרב אחא שאל כי סבר לדון מדין יאוש, ורב 
אשי השיבו שבלאו הכי מיאשי מעיקרא גם לא מחמת נטילת בני אדם, וממילא מחלום לכל 

 אדם מדין מחילה ברצון. 

תמרים וע"ז שאלו רב אחא, דמוכח מהמנהג שלא כך הוא הענין, שהרי לפ"ז איך אוכלים ה
בבקעה שיש בה קרקע יתומים קטנים שאינם בני מחילה, בשלמא אם הי' ההיתר מדין יאוש, 
הרי נתבאר דליאוש א"צ דעת ומהני גם בקטנים, אבל לפי ביאור רב אשי שהוא מדין מחילה ולא 
מדין יאוש, הרי קטנים לאו בני מחילה נינהו, והשיבו שהולכים בזה אחר הרוב שאינם של קטנים. 

ז הקשה הרי המנהג שאוכלים כן גם בקרקע של יתומים קטנים, וע"ז השיבו שאמנם אין לזה וע"
 היתר.

 ז.
כל זה הוא לשיטת הרמב"ם שכתב שהבעלים "מחלום לכל אדם". אבל בשיטת רש"י לא 

ד"ה מצינו שההיתר בתמרי דזיקא הוא מדין מחילה, ויותר נראה שהוא מדין הפקר, כמ"ש רש"י ב
  שינה מלשון הגמ' "דלאו בני מחילה נינהו".וין הפקירן הפקר" יתמי "קטנים שא

ולכאורה הביאור בזה דומה למה שנתבאר בדעת הרמב"ם, דמכיון שהוא ברשות בעלים לא 
יועיל כאן יאוש, וכל ההיתר הוא מדין הפקר שהוא מדעת הבעלים, ומועיל אף בממון שאינו 

 אבוד מהם, וכדלהלן.

מב"ם )לפי הנתבאר לעיל ע"פ דברי רבינו הזקן( לדעת רש"י דהנה יש חילוק בין דעת הר
לגבי תאנה, דלעיל נתבאר דאף שהתאנה ברשותו קודם נפילתה ואיך מועיל היאוש, ונתבאר 
שהוא מחמת שהיא נוטה על הדרך ובגמר גידולה עומדת להאבד מן הבעלים, וגם בכה"ג חשיב 

 אבידה ויועיל בה יאוש.

הלכך כיון "עם ה באופן אחר, דהנה כתב רש"י לגבי תאנה בד"ה אבל ברש"י י"ל שהביאור בז
היינו, ". ומפקר לה ,דמכי נפלה לא חשיבא עליה ,משום מאיסותא ,דידיע דנתרא מעיקרא מיאש

  שמה שמועיל היאוש בתאנה הוא מדין הפקר, וזה מועיל אף ברשותו.

ן ברשותו ולא נאבדה ויש קצת הוכחה לזה, שרש"י הוסיף "ומפקר לה" מחמת שהתאנה עדיי
מעיקרא שגם שם אמרה הגמ' " "מאימתי כל אדם מותרים בלקטממנו, מדברי רש"י לגבי "
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", ושם לא הזכיר רש"י לשון הפקר כלל. והחילוק פשוט, כי שם הלקט אינו ברשות איאושי מיאש
" העניים, ורק יש להם זכות ליטלו, ולזה ודאי מהני יאוש, וא"צ לגדר הפקר. משא"כ "תאנה

 שהיא ממש ברשותו, הוצרך רש"י להוסיף "ומפקר לה".

]ויש לעיין מדוע הרמב"ם מיאן בביאור זה, אבל רבינו הזקן הוכרח לבאר כן מחמת שהעתיק 
את לשון המחבר, שהוא לשון הרמב"ם, שבתמרים "מחלום לכל אדם", ואם "יאוש מעיקרא" 

אלא ודאי, שאין זה הפקר רק  מהני מדין הפקר, למה הוצרך לחדש כאן גדר חדש "מחילה".
  מחמת יאוש, ולכל היותר הוא מחילה, וכנראה מחמת המנהג שנהגו כולם לאכול מתמרים אלו[. 

 ח.
 ולפ"ז יש לבאר שקו"ט הגמ' לדעת רש"י ע"ד הנתבאר לעיל בדעת הרמב"ם:

רב אחא ידע בודאי שדרך התמרים ליפול, וידע ג"כ שהבעלים יודעים מהמנהג שכל אדם 
ים מתמרי דזיקא, רק שתמה בשלמא לגבי תאנה, הרי עם נפילתה נמאסת, וממילא שייך אוכל

לומר שמעיקרא מיאש ומפקיר התאנה. אבל בתמרים שאינם נמאסים, הרי אין טעם שיפקירום 
הבעלים, והוא רק מה שמתייאשים הבעלים מהם מחמת אחר שנוטלים אותם בני אדם, אבל 

ר שאי"ז אבידה עדיין בשעת מציאת המוצא. ושאל "וכי לכתחילה אין כאן תורת יאוש מאח
מאחר דאיתותב רבא", כי לרבא הי' מקום לומר שהיאוש שאח"כ יחול למפרע, ע"ד שביאוש 
שלא מדעת הוי יאוש, מחמת הדעת שלבסוף, אבל לאביי שצריך שיחול היאוש קודם מציאתם, 

 "היכי אכלינן להו".

יאושי מיאש  ,ם ורמשים דקא אכלי להו מעיקראכיון דאיכא שקציוע"ז השיבו רב אשי "
", דהיינו, דהבעלים יודעים ש"אם לא יטלם המוצא יאכלום רמשים" )ל' רבינו הזקן בקו"א מנייהו

 א(, ממילא יש כאן טעם להפקירם כמו בתאנה. 

וע"ז שאלו רב אחא, דמוכח מהמנהג שלא כך הוא הענין, שהרי לפ"ז איך אוכלים התמרים 
ה קרקע יתומים קטנים שאינם בני מחילה, היינו שאין הפקרם הפקר, בשלמא בבקעה שיש ב

אם הי' ההיתר מדין יאוש, הרי נתבאר דליאוש א"צ דעת ומהני גם בקטנים, אבל לפי ביאור רב 
אשי שהוא מדין הפקר ולא מדין יאוש, הרי קטנים לאו בני מחילה נינהו, והשיבו שהולכים בזה 

. וע"ז הקשה הרי המנהג שאוכלים כן גם בקרקע של יתומים קטנים, אחר הרוב שאינם של קטנים
 וע"ז השיבו שאמנם אין לזה היתר.

 ט.
 ועפ"ז אולי יש לבאר גם דברי רש"י שבריש דברינו:
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דהא מודה רבא בכל דבר שחזותו מוכיח  ,דבלא איתותב רבא איכא למיבעי, קשיא לי
ה בעיני דלא נקט לה אלא להרבות ונרא, עליו חוץ מן התאנה מפני שנמאסת עם נפילתה

כ"ש שאלו אסורין  ,כלומר מאחר דאיתותב אפילו בדבר שאין בו סימן ,בחומר איסור
 שיש בהן סימן:

 וע"פ הנ"ל יש לבאר בזה:

נתבאר לעיל שהמנהג הי' שכל אדם אוכלים מתמרי דזיקא אף שהם ברשות הבעלים. אבל 
יאש מעיקרא, כי גדר יאוש מעיקרא בדבר מה שהמנהג הוא שנוטלים התמרים אינו טעם להתי

שהוא ברשותו ענינו "הפקר" כמ"ש רש"י לעיל גבי תאנה, וכאן אין טעם שיניחו לכל אדם ליטול 
התמרים, כי אין התמרים נמאסים. אבל מה שהשקצים ורמשים אוכלים התמרים הוא טעם 

 שיפקירו התמרים מעיקרא מרצונם, ולכן גם המנהג ליטול אינו באיסור.

ומשמע שרב אחא סבר דלרבא יועיל מה שהבעלים ודאי מתייאשים אחרי נטילת בנ"א 
להתיר התמרים מעיקרא, גם בלא הטעם של שקצים ורמשים, אבל לאביי צריך יאוש מעיקרא, 

 דהיינו הפקר, וע"ז השיבו רב אשי שיש גדר יאוש מעיקרא והפקר מחמת השקצים ורמשים. 

צריך רב אחא לשאול שאלתו, וגם ביאור רב אשי נצרך גם וע"ז הקשה רש"י דגם לרבא הי' 
לדעת רבא, כי אף שרבא ס"ל שיאוש לבסוף מהני למעיקרא, אבל זהו רק "בדבר שאין בו סימן", 
היינו ב"דבר שסתמו ליאוש", אבל "בדבר שיש בו סימן", לא מהני היאוש לבסוף כמ"ש בגמ' 

 :בדף כא, ב

ואף על גב דשמעיניה דמיאש  ,יגי דלא הוי יאושבדבר שיש בו סימן כולי עלמא לא פל
דלכי ידע דנפל מיניה  ,דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא לידיה ,לא הוי יאוש ,לסוף

 .מימר אמר סימנא אית לי בגויה יהבנא סימנא ושקילנא ליה ,לא מיאש

 ויש לבאר דברי הגמ' בב' אופנים: 

דע להם מיד, ואין שום סברא לומר בכה"ג שיש בו סימן, אין הבעלים מתיאשים כשנו (א
שהיאוש לבסוף יועיל למעיקרא, דסברא זו שייכת רק בדבר שמיד שנודע להם 
מתיאשים. ומכאן ולהבא גם לא יועיל היאוש מחמת שבאיסורא אתא לידי' )כן משמע 

 בתד"ה דלכי שם(.

גם בדבר שיש בו סימן, יש סברא לומר שיועיל היאוש לבסוף למעיקרא, וכל הטעם  (ב
שאינו מועיל מעיקרא הוא רק משום ש"איסורא אתא לידי'", היינו שמכיון שהאבידה 
אין סתמו ליאוש, לא אמרינן שיועיל היאוש לבסוף להתירו מעיקרא )כן משמע 

 ברש"י בד"ה באיסורא(. 



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  147

 

הנ"ל( גם  ומעתה י"ל שזהו תוכן קושיית רש"י, שאף שלפי אופן הב' )בביאור דברי הגמ'
ן, ועד"ז חזותו מוכיח עליו, ועד"ז בתמרים שהם ברשות הבעלים, יש מקום בדבר שיש בו סימ

לומר שהיאוש לבסוף יועיל למעיקרא, מ"מ הרי נתבאר בגמ' שרבא יודה לאביי שבזה לא אמרינן 
 שהיאוש לבסוף מועיל.

וממילא, כמו שבזיתים מפורש בברייתא שאסורים, ומבואר בגמ' שטעם הדבר הוא כי 
 יו", כן יהי' הדין בתמרים, ולמה הקשה רב אחא לאביי דוקא. "חזותו מוכיח על

ובביאור תשובת רש"י י"ל, לאביי דס"ל דאף דבר שאין בו סימן אין אומרים שהיאוש לבסוף 
מועיל, ודאי שלא יועיל לתמרים שברשות הבעלים להתירם קודם יאוש, )אף אם מתיאשים מיד 

ם סברא להתירם. אבל לרבא שהיאוש לבסוף בנטילתם(, א"כ איסור נטילתם חמור, דאין שו
מהני למעיקרא, א"כ אף שמודה רבא ב"איסורא אתא לידי'" לא יועיל היאוש לבסוף להתירו 
מעיקרא, מ"מ י"ל שאין האיסור חמור כל כך, כי הי' מקום לומר סברת רבא גם בדבר שיש בו 

 סימן, רק שעד כדי כך לא אמר.

בעלים, ודאי שיתיאשו הבעלים מיד כשנטלם ויש להוסיף בזה, דבתמרים שברשות 
המוצאם, ויתירה מזו י"ל שהבעלים ידעו שיטלום בנ"א, רק שלסברת רב אחא אין כאן יאוש 
עדיין כל זמן שלא נטלום בפועל, מ"מ מכיון שהבעלים עומדים להתיאש, יש מקום לומר שיועיל 

 היאוש לבסוף להתירו מעיקרא. 

זותו מוכיח עליו", וכן "דבר שיש בו סימן" רבא לא אמר וע"ז אמר רש"י דכמו שבזית ש"ח
דדבר שאינו " –שיועיל היאוש לבסוף, והטעם בזה, כמ"ש רש"י שם בד"ה באיסורא אתא לידי' 

", ולא כתב "דהבעלים אינו עומד ליאש", דהיינו, שכל זמן שמצב הממון הוא עשוי להתיאש הוא
, אם מצד שהוא תחת אילן הבעלים, אם משום שאין ראוי שיתיאש ממנו, אם מצד שיש בו סימן

שהוא ממש ברשות הבעלים, אף שידוע שיתיאשו הבעלים, מ"מ נחשב זה "באיסורא אתא 
". להרבות בחומר איסורלידי'". ולכן גם לרבא צריך לשאול "היכי אכלינן להו", ותירץ רש"י "

ק מצד היאוש לבסוף, וזה דהיינו, רב אחא נתכוון לומר בזה, דכל ההיתר לאכול התמרים הוא ר
יתכן רק אליבא דסברת רבא, אף שגם לרבא כאן לא נאמר סברא זו, אבל לסברת אביי ודאי שאין 

שום מקום לומר שיועיל היאוש לבסוף, וממילא "היכי אכלינן להו".
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 מחלוקת רבא ורבה
 מנחם מענדל היידינגספעלדהת' 

 :1בפרק אלו מציאות

 קסבר אלמא סימן בו שיש בדבר ואפילו רבה אמר שלו אלו הרי הרבים ברשות כריכות"
 אבל סימן בו שאין בדבר אלא שנו לא אמר רבא סימן הוי לא לידרס העשוי סימן רבה

 ".סימן הוי לידרס העשוי סימן רבא קסבר אלמא להכריז חייב סימן בו שיש בדבר

 וממשיך הגמרא ומביא ראיות לב' הצדדים ובד' כ"ג איתא: 

 עיגול מצא כיצד להכריז חייב שינוי בו שיש דבר כל אומר יהודה רבי נאיכת ימא"ל
 עלמא דכולי סברוה שלו אלו הרי סבר קמא דתנא מכלל מעות ובתוכו ככר חרס ובתוכו

 קא לידרס העשוי בסימן לאו מאי האוכלין על ומעבירין סימן הוי מאיליו הבא סימן
 סלקא אי דרבא משמיה זביד רב אמר סימן הוי סבר ומר סימן הוי לא סבר מר מיפלגי

 ככרות האוכלין על ומעבירין סימן הוי לא לידרס העשוי סימן קמא תנא סבר דקא דעתך
 עלמא דכולי דרבא משמיה זביד רב אמר אלא מכריז אמאי הרבים ברשות הבית בעל של

 קא מאיליו הבא בסימן והכא האוכלין על ומעבירין סימן הוי לידרס העשוי סימן סברי
 ורבה סימן הוי סבר יהודה ורבי סימן הוי לא מאיליו הבא סימן סבר קמא דתנא מיפלגי

 והכא האוכלין על מעבירין ואין סימן הוי לא לידרס העשוי סימן עלמא דכולי לך אמר
 איכא סימן הוי סבר יהודה ורבי סימן הוי לא סבר קמא תנא קמיפלגי מאיליו הבא בסימן
 סימן הוי לא לידרס העשוי וסימן סימן הוי מאיליו הבא ימןס עלמא דכולי סברוה דאמרי

 אמר מעבירין אין סבר ומר מעבירין סבר דמר מיפלגי קא האוכלין על במעבירין לאו מאי
 סימן הוי לא לידרס העשוי סימן קמא תנא סבר דעתך סלקא אי דרבא משמיה זביד רב

 רב אמר אלא מכריז מאיא הרבים ברשות הבית בעל של ככרות האוכלין על ומעבירין
 האוכלין על ומעבירין סימן הוי לידרס העשוי סימן סברי עלמא דכולי דרבא משמיה זביד

 סימן הוי לא מאיליו הבא סימן סבר קמא דתנא מיפלגי קא מאיליו הבא בסימן והכא
 סימן הוי לא לידרס העשוי סימן עלמא דכולי לך אמר ורבה סימן הוי סבר יהודה ורבי
 הבא סימן סבר קמא תנא מיפלגי קא מאיליו הבא בסימן והכא האוכלין על יריןמעב ואין

 ". עכ"ל.סימן הוי סבר יהודה ורבי סימן הוי לא מאיליו

_______________ 
 כב, ב 1
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 וראה בטבלא א' סיכום השיטות.

דהנה לפי  –והנה גדר "ככר ובתוכו חרס" ו"ככר של בעל הבית" אינן שוים לכל השיטות 
סימן הבא ודר ה"ככר ובתוכו חרס" הוא דבר שהוא נדרס השיטות ש"מעבירין על האוכלין", ג

כמו כריכות  –מאיליו, ו"ככרות של בעל הבית" הוא דבר הנדרס אבל הסימן לא בא מעצמו 
)שדינם הרי אלו שלו(, משא"כ להשיטות ש"אין מעבירין על האוכלין" ככרות ובתוכן חרס אינן 

כמו  –נם נדרסיס וגם הסימן אינו מאליו נדרסים אבל הסימן בא מאיליו, וככרות של נחתום אי
 שדינם שחייב להכריז. –אלומות 

 וראה טבלא ב'.

והנה ע"פ הסברות יכולים ללמוד גם לשאר המקרים דהיינו להשיטות שככרות נדרסים, 
יכולים ללמוד לדברים שאינם נדרסים שיהיו מותרים לבד להשיטות שסוברים שסימן הבא 

ם הסימן הוא מאליו חייב להכריז. ולפי השיטות שאין מעבירין מאיליו אינו סימן שלשיטתם א
על האוכלין יכולים ללמוד לדבר הנדרס )ובאמת אין צריך למוד שאפי' אם אינו סימן מאליו כבר 

 איתא בהדיא לעיל אודות כריכות( שאסור. וראה טבלא ג'.

וקת לעיל כשהם ברה"י )ובשילוב המחל –והנה מזה יכולים ללמוד ג"כ לשאר המקרים 
 אודות מקום שלרבא הוי סימן ולרבה אינה סימן(. וראה טבלא ד.

 וביאור הענין, ובהקדם שבטבלא לפני דין כל מקרה מובא )דוגמא למקרה ו(מה גדרה האם:

 א( הוא אוכל או לא.

ואפי' אם הוא ברשות הרבים האם הוא גבוה  –ב( הוא ברשות הרבים או ברשות היחיד 
 שאינו מתגלגל.שאינה נדרסת או כבד 

 ג( יש בה סימן.

 מאליו, אלא הניחן שם בדוקא או לא. אינוד( אם יש בה סימן האם הסימן 

 וביאור הענין )ע"פ סדר הטבלא מלמטה למעלה(:

ככר של נחתום ברשות הרבים: כמעט לכו"ע חייב להכריז מפני שאין בה סימן כלל ואפי' 
כתנאי או בהמסקנא לפי שהוא ברשות הרבים  לרבא שסובר שמקום הוי סימן, אינו סימן בהלימא

ומעבירין על האוכלין אבל לרבא לר"י בהאיכא דאמרי יהי' שלו שאין מעבירין על האוכלין 
 .2ובמילא יהי' המקום סימן

_______________ 
 וכן בכל מקרה שהסימן היחיד הוא מקום. –אם הוא בדרך הינוח, אבל בדרך נפילה הרי אלו שלו  2
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 ככר ובתוכו חרס ברה"ר: יבואר בפסקא הבא.

"ק ככר של בעה"ב ברה"ר: יש בו סימן שאינו מאליו. בהלימא כתנאי והאיכא דאמרי, לת
יהי' שלו, לר"י הוא חייב להכריז, בהלימא כתנאי מפני המחלוקת של סימן העשוי לידרס האם 
הוי סימן, ובהאיכא דאמרי מפני מחלוקתם האם מעבירין על האוכלין. ובהמסקנא שהמחלוקת 

 הוא רק בסימן הבא מאיליו לכ"ע חייב להכריז שהרי יש בו סימן מעליא.

ן בככר ובתוכו חרס צריכים רק לראות בתחתית הטבלא ועכשיו כדי למצוא מה יהי' הדי
דאם סוברים שסימן הבא מאיליו הוי סימן הדין יהי' כמו למטה )ככר של נחתום  –שיטתם 

 ברה"ר(, ואם סוברים שאינו סימן יהי' דינו כמו למעלה )ככר של בית ברה"ר(.

סימן לכו"ע הרי הוא ככר של נחתום ברה"י: אין בו סימן ולפיכך לרבה שסובר שמקום אינו 
 שלו ולרבא שסובר שמקום הוי סימן לכו"ע יהי' חייב להכריז.

 ככר ובתוכו חרס ברה"י: יבואר לקמן )כמו לעיל(

ככר של בעה"ב ברשות היחיד: יש בו סימן מעליא ואינו נדרס מפני שהוא ברה"י ולכן לכו"ע 
 יהי' הדין אינו חייב להכריז.

שאם סוברים שסימן הבא מאיליו  –חרס ברה"י כמו לעיל  ועתה יכולים ללמוד לככר ובתוכו
 הוי סימן הדין יהי' כמו למטה ואם סוברים שאינה סימן הדין יהי' כמו למעלה.

כריכות בלי סימן ברה"ר: מפני שאין בה סימן לכו"ע יהי' שלו ואפי' לרבא לר"י בהאיכא 
אסור שמפני שאינו אוכל דאמרי שבככר של נחתום ברשות הרבים אומר שחייב להכריז. כאן 

 הרי הוא מתגלגל ואין כאן סימן מקום.

 כריכות ובתוכו חרס ברה"ר: ראה למעלה "ככר של בעה"ב ברה"י".

כריכות עם סימן ברה"ר: יש בו סימן מעליא אבל אינו אוכל ולכו"ע נדרס ולפיכך בהלימא 
יהי' שלו ולר"י  כתנאי שהמחלוקת הוא האם סימן העשוי לידרס הוי סימן או לא לתנא קמא

חייב להכריז, בהאיכא דאמרי שהמחלוקת הוא האם מעבירין על האוכלין או לא אבל כו"ע מודים 
יהיו אסור. ובהמסקנא שרבא סובר שכו"ע סוברים סימן העשוי  –שסימן העשוי לידרס אסור 

"ע יהי' לידרס הוי סימן לכו"ע יהי' חייב להכריז, ולרבה שסובר שכו"ע סוברים שאינה סימן לכו
 שלו.

 אלומות בלי סימן ברה"י: הדין יהי' כמו דין "ככרות של נחתום ברה"י" ראה למעלה שם.

 אלומות ובתוכו חרס ברה"י: ראה הכלל למעלה ב"ככר של בעה"ב ברה"י".

 לכו"ע צריך להכריז. –אלומות עם סימן: לפי שיש בו סימן מעליא ואינו נדרס 
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*** 

 האיכא  דאמרי להמסקנא:\"מ בין הלימא כתנאינמצא שבשש מהי"ב מקרים יש נפק

( אלומות ובתוכו חרס ברה"י: שבההו"א כו"ע מודים שחייב להכריז אבל בהמסקנא לרבה 1
 מפני שהוא סימן הבא מאליו ולא הוי סימן. –הת"ק סובר שהרי אלו שלו 

 ( כריכות עם סימן ברה"ר: מבואר למעלה במקומו.2

פק"מ בדברי ר"י, שבהלימא כתנאי רבא ורבה שניהם ( כריכות ובתוכו חרס ברה"ר: נ3
שהרי הוא כמו שיש בו סימן מעליא וסימן העשוי לידרס  -סוברים שר"י סובר שצריך להכריז 

שסימן העשוי לידרס אינו  –הוי סימן. ובהאיכא דאמרי שניהם סוברים שלר"י הרי אלו שלו 
שהרי הוא כמו שיש בו סימן וסימן  –סימן. אבל בהמסקנא רבא סובר שר"י סובר שצריך להכריז 

העשוי לידרס הוי סימן. ורבה סובר ר"י סובר שסימן העשוי לידרס אינו סימן ובמילא לרבא 
 ההלכה לר"י הוא שחייב להכריז ולרבה ההלכה לר"י הוא שהרי אלו שלו.

( ככר ובתוכו חרס ברה"י: בהלימא כתנאי והאיכא דאמרי לכל הדעות חייב להכריז אבל 4
מפני שהוא סימן הבא מאיליו והת"ק סובר שסימן הבא  –מסקנא לרבא לת"ק הרי אלו שלו בה

מאיליו אינה סימן. )אבל לרבא אע"פ שהסימן מאיליו אינו סימן, מפני שהוא ברה"י המקום הוי 
 סימן(.

 ( ככר של בעה"ב ברה"ר: מבואר למעלה במקומו.5

מפני שהמקום  –יהי' חייב להכריז  ( ככר של נחתום ברה"ר: בהאיכא דאמרי לרבא לר"י6
 סימן. אבל בהמסקנא מפני שלרבא התנאים סוברים שמעבירין על האוכלין אין מקום מהני.

*** 

 ועוד נמצא שבהמסקנא יש מחלוקת בשבע מהי"ב מקרים:

לת"ק הרי אלו שלו מפני שהוא סימן הבא מאיליו  -( אלומות ובתוכו חרס ברה"י: לרבה 1
 גם הת"ק אומר שחייב להכריז שמקום הוי סימן. –רבא ואינו סימן. אבל ל

חייב  –הרי אלו שלו, מפני שאין בו סימן. אבל לרבא  –( אלומות בלי סימן ברה"י: לרבה 2
 להכריז, שמקום הוי סימן.

הרי אלו שלו, שסימן העשוי לידרס אינו סימן. לרבא  –( כריכות עם סימן ברה"ר: לרבה 3
 וי לידרס הוי סימן.חייב להכריז, שסימן העש –
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אפי' לר"י )סימן הבא מאיליו הוי סימן( הרי אלו  –( כריכות ובתוכו חרס ברה"ר: לרבה 4
שסימן  –שסימן העשוי לידרס הוי סימן, לר"י  –שלו מפני שהסימן עשוי לידרס. אבל לרבא 
 הבא מאיליו הוי ג"כ סימן יהי' חייב להכריז.

 )אלומות ובתוכו חרס ברה"י(. 1#( ככר ובתוכו חרס ברה"י: ראה למעלה 5

חייב להכריז,  –הרי אלו שלו, שאין מקום סימן. לרבא  –( ככר של נחתום ברה"י: לרבה 6
 שמקום הוי סימן.

לת"ק הרי אלו שלו לפי שסימן הבא  –( ככר ובתוכו חרס ברה"ר: בין לרבא בין לרבה 7
 –ע הוי שלו. ולר"י חייב להכריז מאיליו אינו סימן והרי הוא כמו ככר של נחתום ברה"ר, שלכו"

 שסימן הבא מאיליו הוי סימן והרי הוא כמו ככר של בעה"ב ברה"ר שלכו"ע חייב להכריז.

*** 
 :3ולענין הלכה

 5פוסק שהוי סימן. 4סימן העשוי לידרס: הרמב"ם
 פוסק דהוי סימן. 7והרמ"א פוסק דלא הוי סימן והשו"ע 6סימן הבא מאיליו: הטור

 נפסק שאין מעבירין על האוכלין. 8כלין: במג"אמעבירין על האו
 ( פוסק שמקום סימן.10)וכן בשו"ע אדה"ז 9מקום: השו"ע

 נמצא שלכאורה אין זה מתאים אם אף אחד מהשיטות בגמרא.

 :11אבל יש לתרץ ע"פ הרשב"א

 על ומעבירים סימן הוי לידרס העשוי סימן ע"דכ דרבא משמיה זביד רב דפריק הא"
" משום שמ"מ חייב האוכלין על דמעבירין טעמא השתא ליה ךאצטרי לא האוכלים

 דוקא אלא ליה סלקא לא דרבה משום אלא" –שסימן העשוי לידרס הוי סימן  –להכריז 
 ..."האוכלין על מעבירין ברבא נמי נקט האוכלין על מעבירין דאין בטעמא

 ועפ"ז אתי שפיר שהטור והרמ"א פסק כרבא כת"ק והשו"ע כרבא כר"י.

_______________ 
 כמובן שלא באתי אלא להאיר ולענין הלכה למעשה ישאול רב מורה הוראה 3
 הל' גזילה ואבידה טו,ח 4
 ולא מצאתי פוסק אחריו שמדבר על זה 5
 רסב,יד חו"מ הל' אבידה ומציאה 6
 חו"מ הל' אבידה ומציאה רסב,טו 7
 מג"א קעא,א 8
 שם רסז, ז 9

 חו"מ הל' מציאה ופקדון סעי' ח. כא. 10
 כג, א 11
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'א בטבל  רבה רבא איכא דאמרי לימא כתנאי   

ק"ת מאליו נדרס  י"ר  ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר   

           

(כריכות)            

           

(אלומות)            

 

(י חייב להכריז"ר, ק הרי אלו שלו"ת)ככר ובתוכו חרס =  (חייב להכריז)ב "ככר של בעה=    
  

'טבלא ג  
(ר"ברה)  

 רבה רבא איכא דאמרי לימא כתנאי

ק"ת י"ר  ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר   

         מעות ובתוכו דבר הנדרס

         כריכות

         ככר ובתוכו חרס

ב"ככר של בעה          

         מעות ובתוכו חרס

         אלומות

 

'טבלא א  מסקנא איכא דאמרי לימא כתנאי 

 רבה רבא
ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר  ק"ת  י"ר   

סימן העשוי 
         לידרס

סימן הבא 
         מאיליו

מעבירין על 
         האוכלין
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 שיטת הרמב"ן בנטל אבידה על מנת לגוזלה
 אהרן דוב הלוי בראדהת' 

כ"ק אדמו"ר הזקן הל' אבידה ופקדון סעי' א' מביא שני שיטות אודות מי שמצא אבדה 
 ונטלה לעצמו לגוזלה וז"ל: 

 תוכל לא ועל תגזול לא על לאוין בשני ועובר עשה מצות ביטל לעצמו האבדה את לקח"
 לא של לאו כי הגזלה את המשיב כמו הכל את תיקן לבעליה והשיבה בה חזר להתעלם

 לעשה ניתק הוא תגזול לא ל ש שלאו כמו תשיבם השב של לעשה ניתק הוא' וגו תראה
 ממנה הבעלים שנתייאשו קודם כשהשיבה אמורים דברים במה הגזלה את והשיב של

 לא לתקון יוכל לא מעוות זה הרי זה שנטלה אחר ממנה הבעלים נתייאשו אם אבל
 קנאה כבר כי משלו לבעלים שנותן הוא מתנה אותה שהשבתו לפי הלאוין ולא העשה
 אחר אפילו להחזירה שחייב יאוש לפני אבדה מוצא לשאר דומה ואינו בעלים ביאוש

 לעצמו ליטלה ולא לבעליה להחזירה דעת על שהגביה שכיון לפי שיתבאר כמו יאוש
 מרשות מוציאה היאוש אין לפיכך עומדת בעליה ותוברש בידו פקדון נעשית זו הרי

 פקדון נעשית ולא לעצמו שנטלה זה כן שאין מה גמור כהפקר אינו שהיאוש בעלים
 הפקר של עולם קרקע גבי על כמונחת אלא בעליה ברשות כעומדת אצלו אינה בידו

 בה מוחזק שהוא זה גם לכן בה זכה בה המחזיק וכל בעליה מרשות מוציאה שהיאוש
 שכיון להחזירה שחייב ואומרים חולקים ורבים להחזירה צריך ואינו בה זכה ועומד
 ובחזירתה זה מטעם בגזל מועיל שאינו כמו בו מועיל יאוש אין באיסור לידו שבאה
 הלאו ומתקן הגזלה את והשיב של עשה ומצות תשיבם השב של עשה מצות מקיים

 כרבים והלכה לתקון יוכל לא מעוות הוא להתעלם תוכל לא של הלאו אבל תגזול לא של
 ".תורה בשל להחמיר ובפרט

 שיטה הראשונה הוא שיטת הרמב"ן, כמו שמצויין בגליון, ויש להבין:

הרמב"ן מבאר למה בשאר אבידה צריך להחזיר את האבידה אפי' לאחר יאוש הוא  (א
מפני שנעשה שומר על האבידה שנעשה פקדון בידו ודין פקדון הוא שהוא ברשות 

ליו בכל מקום שהוא ולכן כשהוא מיאש ברשותו הוא דמיאש, ויאוש לא מועיל בע
 ברשות בעליו.

 הוי לא אמר אביי מדעת שלא יאושוהרי המקור לדין זה הוא בגמרא דף כא, ב ושם איתא "
 גב על ואף יאוש הוי דלא פליגי לא עלמא כולי סימן בו שיש בדבר יאוש הוי אמר ורבא יאוש
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 דנפל ידע דלכי לידיה דאתא הוא באיסורא לידיה אתא דכי יאוש הוי לא סוףל דמיאש דשמעיניה
 ". ליה ושקילנא סימנא יהבנא בגויה לי אית סימנא אמר מימר מיאש לא מיניה

משמע שהטעם למה יאוש לא מועיל, וגם אחרי יאוש צריך להחזיר את האבידה הוא בגלל 
, יאוש לא מועיל, והוא צריך להחזיר שבאיסורא אתא לידי', זאת אומרת בגלל שעשה איסור

אפי' לאחר מכן, ואיך זה מתאים עם הביאור של הרמב"ן שזה ענין של פקדון שהוא ברשות 
 בעליו. 

 בגמרא ב"ק איתא סו, א: (ב

 לידיה דתיתי מקמי מינה מרה דמייאש כיון לאו אבידה מוצא אבידה אמוצא דהוה מידי"
 אבידה לאבידה דמיא לא דלמא או קני אלמא הלי קני מרה דמייאש כיון נמי האי ליה קני
 מדרבנן לידיה אתאי דבאיסורא כיון האי אבל לידיה אתיא בהתירא לידיה אתאי דכי הוא
 ". השבים תקנת מפני ניקני רבנן דאמור הוא

היינו שמקרה של גזילה יאוש אינו מועיל כיון דבאיסורא אתא לידי' א"כ הרי כאן ג"כ גזל 
 הדין שגם אחר יאוש צריך להחזירו, ולמה אומר הרמב"ן שקונה ביאוש? האבידה, אם כן יהי'

והנה בהלכות גזלה וגנבה סעי' י' כתב אדמו"ר הזקן הטעם למה במקרה של גזילה אין הגזלן 
 קונה ביאוש וצריך להחזירו לאחר יאוש וז"ל: 

 ".בעליה ברשות עומדת היא לעולם ללככךך גזל באיסור לרשותו שבא כיון"

להסביר ענינו של "באיסורא באת לידי'", שכשהגיע לידו בשעת איסור, היינו  ומכאן יש
שהי' אז לפני יאוש והי' אסור לו לקחתה, נעשה ברשות בעליו, ולכן הן במקרה של גזל הן במקרה 
של אבידה, הדין יהי' שלאחרי יאוש לא יקנה הגזלן והמוצא בגלל שזה עדיין ברשות בעליו, אלא 

 ת בעליו בגזלה ובאבידה חלוק:זה ברשו למההטעם 

את החפץ מרשות הבעלים באיסור, לכן לעולם נשאר ברשות בעלים.  הוציאבגזילה הוא 
את החפץ לרשות  מכניסבאבידה ע"י זה שהוא הגביה אותו בכדי להחזיר אותו, ע"י זה הוא 

 הבעלים.

לא הי' ברשות הנפקא מינה הוא המקרה שלנו, כשמצא אבידה והגבי' אותו על מנת לגוזלו, ש
הבעלים, ועכשיו שהגבי' אותו לא הכניס אותו לרשות הבעלים, ולכן יאוש מועיל והוא קונה 

 אותו. 

 ובכל הנ"ל יובן שאלותינו:

כשהגמ' מתאר למה לא יקנה החפץ הוא אומר תיאור כללי שכולל הן המקרה של  (א
אתא לידי'", גזילה הן המקרה של אבידה ועל ידי זה שאומר "שכשהגיע לידו באיסורא 
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הוא מדבר על כל מקרה שהחפץ הוא ברשות הבעלים ולא יועיל היאוש, וזה כולל הן 
הביאור של הרמב"ן שכשהגבהתו  וזהוגזילה והן אבידה כשהגבי' על מנת להחזירו, 

 נעשה ברשות בעלים )והוא נעשה שומר על זה הפקדון(.

י גזילה בכלל הוא שמוציא בנדון דידן שנטלה ע"מ לגוזלה אינו דומה לגזילה רגיל, כ (ב
את החפץ מרשות הנגזל, ואילו הכא גם לכתחלה לא הי' ברשות הנגזל, אלא על גבי 
הקרקע, בדיוק כמו הרמב"ן מביא שהוא כמונחת ע"ג קרקע, ולכן יאוש מועיל והוא 

קונה.
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 שיטת אדה"ז במצות השבת אבידה
 הת' אליעזר שמאי הלוי סאלעק

 א.
 מציאה ופקדון א:בשו"ע אדה"ז חוש"מ, 

הרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה עובר בלא תעשה שנאמר לא תראה את שור אחיך 
או את שיו נדחים והתעלמת מהם ובטל מצות עשה שנאמר השב תשיכם לאחיך. לקח 
את האבדה לעצמו ביטל מצות עשה ועובר בשני לאוין על לא תגזול ועל לא תוכל 

 להתעלם.

קן את הכל כמו המשיב את הגזלה כי לאו של לא תראה כו' חזר בה והשיבה לבעליה תי
הוא ניתק לעשה של השב תשיבם כמו שלאו של לא תגזול הוא ניתק לעשה של והשיב 

 את הגזלה...

ורבים חולקים ואומרים שחייב להחזירה שכיון שבאה לידו באיסור אין יאוש מועיל בו 
ות עשה של השב תשיבם ומצות כמו שאינו מועיל בגזל מטעם זה ובחזירתה מקיים מצ

עשה של והשיב את הגזלה ומתקן הלאו של לא תגזול אבל הלאו של לא תוכל להתעלם 
 הוא מעוות לא יוכל לתקון והלכה כרבים ובפרט להחמיר בשל תורה.

  וצ"ב:

 מצבים:בלשונו הק' בין פסוקי "לא תראה" ו"לא תוכל" בהשלש  למה משנה .א
 ,"לא תוכל להתעלם ..."לקח את האבידה לעצמו ,"...לא תראהעובר...  "הרואה...

 ?1"כי לאו של לא תראה ו"חזר בה...

ע"פ מה שכתוב בתחילה ש"השב תשיבם" מתקן הלאו של "לא תראה", אינו מובן מה  .ב
אבל הלאו של לא  ...ובחזירתה מקיים מצות עשה של השב תשיבםשבסוף ההלכה "

 ?2ז לאו הניתק לעשה", הר"תוכל להתעלם הוא מעוות לא יוכל לתקון

_______________ 
 שכוונת רבינו הזקן ללאו של לא תוכל גו'. 54-56עי' אנציקלופדי' תלמודית ע' השבת אבידה הערות  1
 דשים וקשה להולמם.עי' ספר אהלי שם ח"ג ע' קלו. ודברי הגרי"י קלמנסון שם מחו 2
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... כמו שלאו של כי לאו של לא תראה" 3למה מביא אדה"ז אריכות הביאור של תוס' .ג
' ה"ה אותוס' לזה רק לאחר יאוש, אבל לפני יאוש לכהצרך ו' האוכשלכ, ל..."ולא תגז

 לתקנו?   אפשרפשוט ש

 ב.
 סימן ר"ז ור"ט: 4םזה ע"פ היראי ויש לבאר

לא תראה את שור אחיך או "צוה בב"ה בפרשת כי תצא  :שור נדחה לא תראה :סימן רז
תרא את אחיך  אל תעמוד מנגד בראותך כמו אל 'פי (דברים כ"ב א) '"את שיו נדחים וכו

 היום וגו'.

ן תעשה לבל אבידת "כהזהיר הכתיב בפרשת כי תצא  :ה לא תתעלםדאביב :סימן רט
רבא בב"מ באלו  'פי (ב גדברים כ") "אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תובל להתעלם

 ... סלע שנפלה נטלה לפני יאוש [ראה]דאם  (כ"ו ב)מציאות 

 היינו ש"לא תראה" ו"לא תוכל" הם שתי לאוין עם גדרים נפרדים:

אל "אבידת חבירך כשהיא מונח לפניך, ובלשונו  העדר הצלת"לא תראה" היא אזהרה על 
 ".תעמוד מנגד בראותך

אבידת חבירך, וכמו שהביא היראים הדין דרבא בסוגיתינו  חתלקי"לא תוכל" היא אזהרה על 
 "נטלה לפני יאוש".

 עפ"ז י"ל בדעת אדה"ז: 

בכל רגע ורגע שאינו מתעסק בהצלת האבידה כשהוא רואהו ה"ה עובר על מצות לא תעשה 
של "לא תראה" וגם הוא מבטל מצות עשה של "השב תשיבם", שמכיון שיש למצוה זו מטרה, 

 ידת אחיך יחזיר לבעלי', לכן כל זמן שאינו מתעסק בזה המטרה ה"ה מבטלה. דהיינו שאב

וזהו מה שאדה"ז צריך להביא הראי' מגזל, שלכאו' מכיון שכבר ביטל המצוה בכל רגע ורגע 
הפסיד כל הרגעים עד עתה, ואיך יש לו לתקנם? ע"ז מביא מגזל, שאע"פ שכבר עבר על "לא 

_______________ 
מציין לד"ה "מתנה" )כו:( אחר מילת "כי". אמנם במהד"ח שינה הציון וכתוצאה מזה גם המשמעות,   3

 ואכ"מ להאריך.
וגם הבה"ג במנין המצוות שלו )בהקדמה( מונה אותם בב' לאוין רכה ורכז. וי"ל שכן היא ג"כ שיטת  4

רמב"ם "לא תראה" ו"לא תוכל" הם לאו א', אולי י"ל הרמב"ם ]מכיון שאדה"ז מביא לשונו[. והגם שלפי ה
שעדיין יש חילוק בין שתיהם ויכול לעבור על א' )או עכ"פ חלק א' מהלאו( בלי לעבור על השני ויש לכל א' 
גדרו וכו' )וזהו מדויק בל' כאן וגם בסה"מ(. וזה שכוללם בסה"מ בלאו א' זהו לפי שלשיטתו )שרש ט' בשרשים 

 ת שתי לאוים בענין א' כשתים. ועצ"ע.  לסה"מ( אין למנו
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לתקן העבר ע"י שניתק לעשה. ועד"ז כאן, כיון ש"השב  תגזול", מ"מ התורה אמרה שיש לו
" הרי הוא סברא פשוטה שהעשה עצמה אינו גרוע לא תראהתשיבם" היא מנתק הלאו של "

 . 5מהלאו ולא יתקן א"ע, אלא ודאי הוא מתקן גם א"ע

נקטו התוס' בפשיטות  –ש"השב תשיבם" מתקן א"ע מכיון שהיא מנתק "לא תראה"  -וזה 
ציין אדה"ז. ואע"פ שמדברים כאן עוד לפני  ולזהה לא תיקן", וזהו גם המסקנא, בשאלתם "למ

 יאוש, עדיין צריך להוכחת גזל מכיון שכנ"ל כבר בטלה בכל רגע ורגע.

 ג.
 ועפ"ז יובן:

 - הגם שמביא אדה"ז לשון הרמב"ם -מה שבמקרה "הרואה... ונתעלם ממנה"  .א
ך להניחה לעבור על "לא תראה", אלא , שלפי אדה"ז אינו צרי"6משמיט מילת "והניחה

 .רגע אחת כבר עבר עלי' "וביטל מצות עשה"כיון ששהה 

דלכאורה כל זמן שיכול  –לשון רבא "עובר בכולן", היינו גם העשה ד"השב תשיבם"  .ב
עדיין לקיים העשה של "השב תשיבם" אף אם לא קיים עדיין, ואף אם לא מתכוין 

 ?לקיים, מ"מ האם מתאים לומר "עבר"

מה שבגמ' איתא "המתין לה עד שנתיאשו הבעלים ונטלה אינו עובר אלא משום לא  .ג
"נטלה" דוקא, שכנ"ל הלאו "לא תוכל" היא על לקיחת  –תוכל להתעלם בלבד" 

 האבידה דוקא.

 ד.
אמנם עדיין צריך ביאור איך אומרים שיכול לתקן "לא תוכל" )כש"חזר בה והשיבה לבעלי'"( 

" היא דוקא "לא תראה". וי"ל בזה: לפי ש"לא תוכל" היא אזהרה אם הניתק ל"השב תשיבם

_______________ 
כן משמע גם בקו"א לרבינו הזקן )תמו, ב( שהביא מהמג"א שאם מקיים העשה המנתק לאו שעובר   5

קן העשה דתשביתו שעבר עליו בכל רגע, ומה תם מגם למפרע, ובפשטות כוונתו שג עליו בכל רגע כב"י מנתק
ו: "המגן אברהם נתן עוד טעם אחר, משום דהמשהה חמצו שחלק רבינו עליו הוא רק מטעם אחר, וזה לשונ

ודעתו לבערו אינו עובר בלאו דבל יראה ובל ימצא משום דהלאו דבל יראה ניתק לעשה כו'. ולא העתקתיו, 
משום דטעם זה אינו עולה יפה לשביעי של פסח, דאם לא יבערנו בו ביום לא יקיים עוד העשה אף אם יבערנו 

ה ההיא מותר אפילו באכילה, ולא זו הדרך מוציאתו מידי לאו דבל יראה שעבר בתוך אחר הפסח, כיון שבשע
 הפסח, כמו שהאריך בזה בשו"ת חכם צבי סי' מ"ב ע"ש"

 ברמב"ם גזו"א יא, א: "הרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר..." 6
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למעשה א', אבל אזהרה זו היא "שלילת השלילה", ולכן יש להלאו צד של חיוב, וכמו שכותב 
 הרמב"ם בסה"מ:

לא ,לבעליה והוא אמרו  שהזהירנו מהתעלם מן האבדה אבל נקחה ונחזירה ::ממצצווהה  ררססטט
 .תוכל להתעלם'

לקיים צד החיוב, ולתקנו אינו צריך להגיע לעשה המנתקו. )משא"כ  וא"כ כל זמן שיש לו
לדוגמא "לא תגזול" שאין צד חיוב לה, שהאזהרה היא רק שלא יגזול דבר מחבירך, ואילולא 
שהתורה חייבה להחזירו לא היה מוכרח מתוך הלאו עצמו לומר כן. או "לא תראה" או "בל יראה 

 שאז כבר ביטלה כנ"ל בארוכה(.ובל ימצא" שעוברים עליהם בכל רגע, 

אמנם כ"ז הוא כשהשיבה לפני יאוש, אבל משנתיאשו הבעלים ממנה כבר פקע החיוב השבה 
 מצד "לא תוכל", ונשאר רק החיוב השבה מצד )"והשיב את הגזילה" ו("השב תשיבם".  

 בסגנון אחר: חיוב ההשבה מצד "לא תוכל" היא חיוב על החפצא, שכל זמן שיש לה תובעים
]כמו "שמלה" הנכתב בפסוק של "לא תוכל"[ חייב להחזירה, אבל כשנתיאשו הבעלים ה"ז 

. (7ם)ונשאר רק החיוב גברא של "השב תשיב אחפצמצד ההחיוב מוציאו מרשות בעלים ופקע 
שאין לו דלא תגזול אחר  בנוגע "לא תגזול" כשנתכוין לגוזלה אחר יאוש, 8ע"ד מה שכותב תוס'

 יאוש.

חייב , אלא תוס' לשיטתו (כשיטת הרמב"ן)אין יאוש מועיל ל"הפקירו"  שאע"פ שבכלל
מ"מ מועיל להוציאו מרשות בעלי' שאינו עובר  ,יכול לתקן "לא תגזול" אחר יאושבהשבתה, ו

 עלי'.

)לא כמו שכתב כמ"פ בל' נקבה(, שדוקא  בו"וי"ל שזהו מדויק בל' אדה"ז "אין יאוש מועיל 
 בהחפץ יאוש מועיל. -ל וחייב להחזירו, אבל בה בהגברא אין יאוש מועי –בו 

 ה.
 ועפכ"ז מתורץ שאלותינו:

_______________ 
יבם איכא משנטל עד וכמו שאומר רש"י )כו:( ד"ה "עובר משום השב תשיבם": "...אבל השב תש 7

 שישבנה". ובתוס' בב"ק סו. "שכבר נתחייב בהשבה".
בד"ה אינו )כו:(. וע"ע תוס' ד"ה "אמר עולא" ב"ק סז: ועיג"כ ברע"א בליקוט "יצא במקצת מרשות  8

 הבעלים".
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הלאו של "אבל  "לאחר יאוש ה"ה מתקן "השב תשיבם בהשבתה לשיטת התוס' למה .א
", שכל שעדיין יש חיוב בהשבתה עדיין לא תוכל להתעלם הוא מעוות לא יוכל לתקון

 כ כשפקע החיוב כנ"ל.מה שעבר או ביטל, משא" - ע"י ההשבה -יכול לתקן 

מה שמביא אדה"ז "לא תראה" כשמדבר לכאורה בנוגע "לא תוכל", שאי"ז אלא  .ב
להוכיח ש"השב תשיבם" מתקן א"ע, אבל הלאו עצמו בכלל אינו נוגע כאן שמדברים 

 לאחר שלקחה לעצמו כנ"ל.

 מה שצריך להוכיח מגזל הגם שמדברים בקודם יאוש כנ"ל סוס"ב. .ג

 

  

  

  



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  163

 

 המקדש במציאה
 שמעי' הכהן טייטלבויםהת' 

מגדיר החיוב במצות עשה של השם תשיבם ומצות לא תעשה של  1רבא בפרק אלו מציאות
 לא תוכל להתעלם ואומר:

 ומשום תגזול לא משום בכולן עובר לגוזלה מנת על יאוש לפני נטלה שנפלה סלע ראה"
 דיהיב הוא המתנ יאוש לאחר דחזרה גב על ואף להתעלם תוכל לא ומשום תשיבם השב
 ". עבד דעבד ואיסורא ליה

 נמצא בפשטות שאם נתייאשו הבעלים ולא החזירה, כבר אי אפשר לתקן הג' מצוות שעבר.

והקשו הראשונים הרי בגזילה מצינו שאם גזל עבר על לאו דלא תגזול, אבל כשמקיים העשה 
ה, כמו כן בנדון דוהשיב את הגזלה, ואפילו אם הוא לאחר יאוש, בזה חוזר ומתקן הלאו שעש

 דידן יתקן העשה שעבר עליו, כיון שהחפץ הוחזר לבעליו הראשון. 

שבאמת מתקן המצוה בהשבת האבידה אחר יאוש, ומה שאומרים "איסורא  2ותירץ התוס'
דעבד עבד", שאינו מתקן העבירה, ומתנה הוא דיהיב לי', זה רק מצד לא תוכל להתעלם, שאי 

 יר מתקן, ונמצא שסוברים שלא קנה האבידה ביאוש.אפשר לתקן, אבל השב תשיבם שפ

ורמב"ן )בחידושיו ובמלחמות ה'( תירץ באופן אחר: שבמקרה שהמוצא הגביה החפץ לגוזלה 
ולא החזירה לפני יאוש, קנה המוצא החפץ לגמרי, ואינו חייב להחזירה, ואם כן אין תקון כלל 

 לכל האיסורים.

ות השב תשיבם, ואף על גב דאתא לידי' באיסורא, ומסביר בזה, שכיון שאי אפשר לקיים מצ
אינו דומה לשאר מוצא אבדה לפני יאוש שחייב אם אינו מכוון להחזירו, קנה לגמרי ביאוש, ו"

להחזירה אפילו אחר יאוש כמו שיתבאר לפי שכיון שהגביה על דעת להחזירה לבעליה ולא 
לפיכך אין היאוש מוציאה  ,דתליטלה לעצמו הרי זו נעשית פקדון בידו וברשות בעליה עומ

מה שאין כן זה שנטלה לעצמו ולא נעשית פקדון  ,שהיאוש אינו כהפקר גמור ,מרשות בעלים
שהיאוש  ,אלא כמונחת על גבי קרקע עולם של הפקר ,אינה אצלו כעומדת ברשות בעליה ,בידו

ד זכה בה ואינו לכן גם זה שהוא מוחזק בה ועומ ,וכל המחזיק בה זכה בה ,מוציאה מרשות בעליה
  .)ל' אדה"ז בהל' מציאה ס"א( "צריך להחזירה

_______________ 
 כו,ב 1
 ד"ה מתנה 2
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]ואינו חייב אפילו דמים על הגזילה, לפי שכיון שקונה ביאוש מצד אבידה לגמרי קונה גם 
הגזילה לגמרי, ואינו חייב להחזירו, ויש לה ב' הקולות הקולא דאבידה שיאוש קונה קנין גמור, 

 וקולא דגזלה שאין ידו כיד בעלים[.

ובשו"ע רבינו הזקן בתחלה מביא את דעת הרמב"ן "הרי זה מעוות לא יוכל לתקון לא העשה 
 ולא הלאוין, ואם ישיבנו הרי זה מתנה שכבר קנאה המוצא, ואינו חייב להחזירה". 

חולקין ואומרים שחייב להחזירה, כיון שבאת לידו באיסור ובחזירתו  3ואח"כ כתב "ורבים
יבם ומצות עשה של והשיב את הגזילה, ומתקן הלאו של לא מקיים מצות עשה של השב תש

והלכה כרבים ובפרט תגזול, אבל הלאו של לא תוכל להתעלם הרי זה מעוות לא יוכל לתקן, 
 ", ונמצא שפוסק כהתוס'.להחמיר בשל תורה

 פסקי דינים ח"ב שכה, ג:וכותב על זה הצ"צ בפס"ד 

דה ע״י יאוש כיון דבאיסורא אתא צ״ל דלא נקנית לו האבי[ דעת התוס׳]לשיטתם "ו
והביאו  הטעם, ע״ש יאוש ע״י לו נקנית והש״ך במלחמות הרמב״ן לפ״ד אבל לידי׳.

 בין מינה נפקא יש ולפע׳׳ד .כהתוס׳ להחמיר ופסק אאזמו״ר בה׳ אבידה סעי׳ א׳.
  ובזה יש להחמיר כהרמב״ן ודו״ק: ,אם קידש המוצא בה אשה קדושין, לענין השיטות

ורה כוונתו שממה שכתב רבינו הזקן דפוסק כהתוס' כי "יש להחמיר בשל תורה", א"כ ולכא
יש נפק"מ לגבי קדושין, שמטעם זה עצמו יש להחמיר כהרמב"ן, והיינו אם קידש המוצא אבידה 
הזה אשה באבידה, שלשיטת התוס' לא תהי' מקודשת כי לא קנה, ולשיטת הרמב"ן תהי' 

 מקודשת שע"י יאוש לבד קונה.

ולכאורה קשה למה לא תהא מקודשת גם לשיטת התוס', דלכאורה "המקדש בגזל 
מקודשת", אף שלא קנה הגזלן ביאוש, אבל האשה קנתה ביאוש ושינוי רשות )ראה רמב"ם 

 אישות ה, ז. ובביאור הדבר ראה משנה למלך שם ה"א. מקידושין נב, א(.

רשות כן יועיל באבידה, הרי כל ענין ולכאורה הסברא נותנת שאם יועיל בגזילה יאוש ושינוי 
 יאוש בתורה נלמד מענין אבידה ואם כן איך יקנה ביאוש בגזילה יותר מאבידה.

לכאורה יש לפרש על פי מה שכתוב הריטב"א בחידושיו )הישנים( ריש פרקין שבאבידה 
יוב אפי' החזיק בה אחר אחרי יאוש חייב להחזירה, כיון שבא ליד מוצא באיסור, ויש עליו ח

 השבה לעולם, ואי אפשר לקנות גם כשיש שינוי רשות:

בדבר שיש בו סימן כ"ע לא פליגי דלא הוי יאוש דכי אתא לידיה באיסורא אתא לידיה 
וכבר היה מחוייב להחזירה לבעלים ותו לא מצי לאקנינהו ואפילו בא אדם אחר והחזיק 

_______________ 
 דעת תוס' 3
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וצא נתחייב להחזירה בה אחר יאוש מיד המוצא קודם יאוש לאו כלום הוא דכיון שהמ
 שהרי באיסורא באה לידו מאן דאיחזיק בה מיד' דההוא מוצא לאו כלום הוא:

היינו שיש עדיפות בקנין יאוש דגזילה כשיש יאוש ושינוי רשות קנה לגמרי, מה שאין כן 
וצריך להבין הביאור בזה מפני מה יהי' עדיפות  אבידה אין שנוי רשות מועיל אף כשיש יאוש.

 זילה יותר בקנין אבידה.בקנין הג

והנה בדעת הריטב"א הי' מקום לומר שאין יאוש ושינוי רשות קונה באבדה, לפי שכיון שבא 
המציאה ליד המוצא אותו קודם יאוש, והוא הגביה לצורך הבעלים, נעשה המוצא שומר על 

ש אינו החפץ ואין יאוש ושינוי רשות קונה כשהחפץ ברשות בעליו לגמרי, אבל בגזילה אף שיאו
 קונה להגזלן מ"מ אינו שומר לבעלים, ולגבי חבירו יועיל היאוש.

אבל ביאור זה לא יועיל בנדו"ד, כי כאן נטלה ע"מ לגוזלה, וגם עתה מקדש בו אשה ולא 
 מחזירו לבעליו, א"כ יועיל היאוש כמו בגזילה ממש.  

א אין לו חיוב ואולי יש לומר שהחילוק הוא שבגזילה אם נשתנה הרי חייב דמים, וממיל
שמירה על החפץ, רק חיוב אונסין, משא"כ באבידה אין חיוב אונסין רק חיוב שמירה על החפץ, 
א"כ אף אם בדעתו שלא לשומרה עדיין יש חיוב שמירת החפץ לבעליו, א"כ אף שמצד יאוש 
ושינוי רשות הי' צריך חבירו לקנותו, אבל החיוב שמירה מעכב שחפץ זה עצמו מחוייב השומר 
אבידה להחזירו לבעליו ואין שום חיוב דמים יכול להחליפו, וממילא לא יוכל לקנות בשינוי 

כיון דרחמנא רשות. וזה שחייב בשמירה אפילו אם לא ירצה זה מפורש בגמ' בב"ק נו, ב "
הכניס אבידת חבירו לביתו כדכתיב "שומר אבידה ", וכתב שם רש"י בד"ה שעבדיה בעל כורחיה

 ".יתך וגו'ואספתו אל תוך ב

ומצינו כעין סברא זו ברש"י )כח, ב ד"ה מתני'" שבאבידה יש חיוב לטרוח שאותו החפץ 
 עצמו יגיע לבעליו:

אם אבידה זו דבר שיכולין להאכילו את שכר מעשיו כגון  -מתני' כל דבר שעושה ואוכל 
  ששככלל  אאדדםם  ננווחחשור וחמור יעשה ויאכל ולא ימכור אותו המוצא אם שהו בעליו מלדרשו 

  ללוו  בבבבההממתתוו  ששההככייררהה  בבוו  ככבברר  ווללייממדדהה  ללררצצווננוו::

נמצא שהשבת אבידה הענין הוא לעשות חסד עם האובד משא"כ גזילה אין אומרים שיש 
שייכות חזק כזה בחפץ עם בעליו ואם אין החפץ ברשותו אפשר לקיים מצות והשיב את הגזילה 

ממנו ואם כן אי אפשר  בדמים ולפי שיש שייכות חזק כל כך באבידה עם בעליו קשה יותר לקנות
 ואם קידש בו אשה אינה מקודשת, לשיטת הצ"צ בדעת התוס'. לקדש בו אשה.

 

 





  שער
תורתו של משיח
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 וראיתם או ועשיתם
 ברוךשלום דובער הת' 

 ליפסקערהת' שמואל 

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ש"כל פרשה בתורה וכל חלק פרטי  1בשיחת ש"פ שלח ה'תנש"א
והדוגמא הב' הוא:  –" ומביא )ב( דוגמאות לזה בפרשתנו כל התורה כולהגם עם  שבה קשור

, 3"( בפרשת ציצית2ועוד ועיקר שסיומה וחותמה של פרשת שלח )"הכל הולך אחר החיתום
", כל המצוותשעם היותה מצוה פרטית )א' מתרי"ג מצוות התורה(, הרי הוא "שקולה כנגד 

מצוות ה'", ש"מנין גימטריא של ציצית שש מאות  שנאמר "וראיתם אותו וזכרתם את כל
", ודוגמתו בתורה, שכל ענין ופרשה בתורה קשור 4ושמונה חוטין וחמשה קשרים הרי תרי"ג

 ושייך לכל העניינים והפרשיות שבתורה, כיון שהתורה כולה היא "תורה אחת". עכלה"ק.

 ם:ולכאורה צ"ל מה שמביא פסוק "וראיתם אותו" )עם פי'(, ובהקדי

וזלה"ק תוך העניינים שם:  5כ"ק אד"ש מלך המשיח מבאר רש"י ד"ה אני ה' בלקו"ש ח"ח
"שנאמר וזכרתם את כל  ניטאון  –און דערפאר זאגט רש"י "שנאמר ועשיתם את כל מצוותי" 

צו ראיי'  דערנאךווייל אין יענעם פסוק שטייט אז ציצית בריינגט  –מצוות ה' ועשיתם אותם" 
צו שכירה און עשיית כל המצוות; משא"כ "ועשיתם את כל מצוותי" )ע"פ  וועלכע בריינגט

( מיינט אז מיט מקיים זיין "ועשו גו' והיו לכם לציצית" איז הדרשןפון ר' מאיר  – דרוש
 ... ע"כ לה"ק."את כל מצוותי" -מען איז )כאילו ווי( מקיים  – ”"ועשיתם

ורה, הי' לכאורה מתאים )וחזק( יותר ועפ"ז, כשרוצה להביא ראי' שהיא )שקולה( ככל הת
 )בציון ללקו"ש שם(? "ועשיתם את כל מצוותי"כשהי' מביא הפסוק 

שכן הפי' על פסוק "ועשיתם"  – פשוטו]ואם הי' כוונתו של כ"ק אד"ש מה"מ שכן הוא לפי 
לכאורה הי' לו לפרש כן )או לכה"פ לציין ללקו"ש הנ"ל[ –הוא "ע"פ דרוש" כנ"ל בהשיחה 

_______________ 
 618 - 617ע'  1
 ברכות יב,א 2
 במדבר טו,לט 3
 פרש"י שם 4
 98ע'  5
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 ת נפשמסירו

 עם פיענוחים –מיוסד על הערה של כ"ק אד"ש מה"מ 
 הת' חיים יהושע רייצעס

. נעתק שם מסה"מ 212ניתן למצוא בהוספות ללקו"ש חלק י"ב  דלהלןרשימה )הערה( 
 :121תש"ט ע' 

*  1לא נאמר ענין המס"נ מפורש בתושב"כ להיות תורה שבכתב הוא בחינת חכמה

השם הוא מ"ע מן התורה מדכתיב ונקדשתי בתוך  לכאורה צע"ג דהרי מס"נ על קידוש
בני ישראל )ויקרא כב, לב( ונכנסה בחשבון כל מוני המצות )ס' המצות להרמב"ם מ"ע 

ודוחק גדול לחדש שיטה  –ועוד(  6ס' החינוך רצו. 5סמ"ק סי' מד. 3.4סמ"ג עשין ח 2ט.

דמפרש ונקדשתי ( -ולומר, דלרעיא מהימנא )זהר ח"ג צג, רע"א. ועייג"כ זח"ב צו, א
בתוך בנ"י פקודא דא לקדשא לי' בכל יומא )אמירת קדושה בכל יום(, אין לימוד מפורש 

ועוד דהצ"צ בס' המצות שלו מפרש מצות  -בתושב"כ למס"נ, ולפי סברא זו מדבר כאן. 
קידוש השם, וכדעת כל מוני המצות הנ"ל, ואחרי ביאורו איסור חילול השם, מביא 

דושה לדעת הרע"מ. משמע קצת ראין זה סותר למה שמונין ומבאר מצות אמירת ק

_______________ 
 טוט ממאמר ד"ה אני ישנה ולבי ער ה'תש"ט.צי 1
שצונו לקדש השם והוא אמרו )אמור כב( ונקדשתי בתוך בני ישראל וענין זאת המצוה אשר אנחנו  2

מצווים לפרסם האמונה הזאת האמתית בעולם ושלא נפחד בהיזק שום מזיק ואע"פ שבא עלינו מכריח גובר 
 המצוויםנמסור עצמנו למיתה . . וזאת היא מצות קדוש השם  יבקש ממנו לכפור בו יתעלה לא נשמע ממנו אבל

בה בני ישראל בכללם רוצה לומר מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו ית' ואמונת יחודו כמו שעשו 
חנניה מישאל ועזריה דניאל . . ובגמר סנהדרין עד ב אמרו בן נח מצווה על קדושת השם או אינו מצווה תא 

טוו בני נח ואם אתה אומר כן תמניא הוו הנה כבר התבאר לך שהיא מכלל מספר המצוות שמע שבע מצוות נצ
שהם חובה לישראל ולקחו ראיה על מצוה זו מאמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל והנה התבארו משפטי מצוה 

 זו בפרק שביעי מסנהדרין עד א.  
 אוצ"ל ה. 3
קדשתי בתוך בני ישראל ותניא בתורת כהנים מצות עשה לקדש שמו הגדול שנאמר )ויקרא כב לב( ונ 4

בפרשת אמור שם ממשמע שנאמר לא תחללו שומע אני אבל קדש מה תלמוד לומר ונקדשתי מסור עצמך על 
 קדושת שמי.  

לקדש את השם דכתיב )ויקרא כ"ב( ונקדשתי בתוך בני ישראל זו המצוה אינה מן השלש שיהרג ואל  5
יות ושפיכות דמים דבאותן שלשה אפי' בצנעא דלא שייך בה קדושת השם יעבור כמו עבודת עכו"ם וגלוי ער

יהרג ואל יעבור אבל הכא מיירי בשאר המצות דקיימא לן יעבור ואל יהרג והני מילי בצנעא דליכא קדושת 
 השם אבל בפרהסיא כגון בפני עשרה ישראל יהרג ואל יעבור.  

נקדשתי בתוך בני ישראל כלומר שנמסור נפשינו שנצטוינו לקדש את השם שנאמר )ויקרא כ"ב ל"ב( ו 6
 למות על קיום מצות הדת.
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בהא דר"א שיחרר עבדו  7קידוש השם במ"ע מה"ת. ועייג"כ רא"ש ברכות פ"ז ס"ב

להשלים לעשרה משום דהוי מצוה דרבים דכתיב ונקדשתי בתוך בנ"י דהיינו עשה 
כו דמקדשין את השם בעשרה ברבים ואפילו הוי מלתא דרבנן כגון לשמוע קדושה בר

כו', דמזה יש ללמוד דגם למ"ד דאמירת קדושה היא מה"ת )בשו"ת צפנת פענח סק"מ 
ר"ל דזהו מחלוקת בתוספתא ברכות פ"א י"א. ואכ"מ( אינה אלא פרט מכללות הציווי 
ונקדשתי. ועייג"כ בשערי קדושה להרח"ו ח"א שער ד' שכתב: מ"ע של תורה כו' לקדש 

תורה כשאר מפרשים וס' הזהר כו' לקדש את  את שמו יתברך במסירת נפש כו' מ"ע של
הרי בפירוש  -שמו ית' במס"נ בפסוק שמע ישראל כו' לקדש את שמו בנקדישך 

 דשניהם נחשבים למ"ע מן התורה לדעת הזהר.

 -והנה בדוחק גדול אפשר הי' לתרץ לבאר כאן המלות "מפורש בתושב"כ"   
צ"ט, ב( בפירוש וז"ל: ולכן לא  , וכמש"כ בתו"א ד"ה חייב איניש )השניבבטטעעממההמפורש 

. 8על מסירת נפש כו'. וכן הוא בלקו"ת פ' ויקרא ביאור ולא תשבית פ"ב טטעעםםנזכר בתורה 

הוא בחינת חכמה  דדתתווררהה  ששבבככתתבבאבל מלבד שאז אין הביאור הכתוב בפנים "דלהיות 
כו'" מתאים כלל, הנה בפירוש כתב בשערי אורה ד"ה וקבל היהודים פ"ח "ולזאת אין 

בתורה בשם ציווי כי ירושה היא", ובגוף כתי"ק של ד"ה יחיינו מיומים  ננככתתבב"נ מס
 תרנ"ט: בתורה לא נאמר ציווי על מס"נ להיות כי אורייתא מחכמה נפקת כו'.

 ובשניהם הציווי. וטעם הציווי ישנם בכלל, ובמצות נפש, במסירת דהנה ל,"נ ולכן  
 לא כלל נאמר לא נפש מסירת על הטעם המצות: משאר נפש מסירת מצות נשתנית

 נ"וכמוש בפירוש, כציווי ככ""בבתתווששבב נאמר לא נפש מסירת על הציווי .סס""בבשש ולא ךך""בבתתננ
 שיבוא ענין כסיפור אלא ,'גו תחללו ולא גו' ועשיתם' גו ושמרתם שלפניו: בפסוקים

 מפרש ת"ולקו א"ובתו .'גו ישראל בני בתוך ונקדשתי -עשייתכם  י"דע ממילא, בדרך
 השני. שינוי מפרש מיומים יחיינו ה"וד א"בש וכאן הראשון, שינוי

יש להוסיף[, בהקדים דע"פ המבואר בדא"ח במקומות הנ"ל, הנה  -עוד י"ל ]  
מחולקת מ"ע דמס"נ משאר התומ"צ, דשאר התומ"צ הם ע"פ טו"ד ומס"נ היא למעלה 

ירושה לנו מס"נ היא מעצמיות הנפש הבטלה לעצמיות א"ס ב"ה ו -מן הטו"ד, ובמילא 

_______________ 
תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה  7

והיכי עביד הכי והאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו מצוה דרבים 
רבים דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל דהיינו עשה דמקדשין את השם בעשרה ברבים שאני דאלים עשה ד

 ואפילו הוי מלתא דרבנן כגון לשמוע קדושה וברכו שלא מצינו לו עיקר מן התורה אפ"ה דחי עשה דיחיד.
על מס"נ רק על אהבה כמ"ש לאהבה  טעםלקו"ת ויקרא דף ד' ע"ג: ובזה מתורץ למה לא נמצא בתורה  8
' אלהיך כו' כי הוא חייך, אלא שהוא מפני שהמס"נ נמשך מצד הבחי' שלמעלה מהשכל א"כ איך שייך את ה

 לומר ע"ז טעם ושכל. 
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מאבותינו משא"כ שאר התומ"צ שדי בבחינת השכל שבנפש האלקית. וא"כ קשה: א( 

איבעיא היא ולפי  9ע"פ ביאור זה פשיטא דאין מס"נ שייך לבן נח, ובסנהדרין עד, ב.

פרש"י וכו' גם לא איפשטא. ב( ע"פ הנ"ל, הציווי על תומ"צ אין מספיק לחייבו למס"נ 

משמע דלולא הכתוב וחי בהם היו כל  10וה"ת פ"ה ה"אעליהם ומל' הרמב"ם הל' יס

 12)סנהדרין עד, ב(, מנחת חנוך מצוה רצו 11המצות ביהרג ואל יעבור. ועייג"כ תוד"ה בן

 13ופרשת דרכים דרוש דרך האתרים.

ולכן נ"ל דיש במס"נ שני ענינים: א( מה שהיא פרט במצות אחרות, היינו שמקיים   
וכיון שבכלל, ע"ז וג"ע וכו'  -שיהרג עי"ז, בכ"ז מקיימם.  מצות ע"ז ג"ע וכו' וגם אם א"ל

הם ע"פ טו"ד, שייכים הם גם לב"נ. ואין להוציא ב"נ מחיוב קיומם במקרים בודדים, 
אשר כתוצאה משמירת המצוה יהרג. ובזה היא בעית הסוגיא בסנהדרין שם. ב( מה 

קתא דמסאנא, ע"י שהיא מצוה בפ"ע למס"נ על קדה"ש, וכמה אופנים בקיומה ע"י ער

 -או ע"ז וג"ע ממש וכו'. וזה אין שייך כלל בב"נ.  14שלא תספר עמו מאחורי הגדר,

 ואפשר יש נפ"מ בין שני הענינים לענין חיוב ברכה לקדש שמו ברבים. ואכ"מ. 

_______________ 
בעו מיניה מרבי אמי: בן נח מצווה על קדושת השם או אין מצווה על קדושת השם? אמר אביי תא שמע  9

נהו וכל אבזרייהו )כל מידי דשייך בהו קדושת שבע מצות נצטוו בני נח, ואם איתא, תמני הויין. אמר ליה רבא אי
השם שייכא בהו דאם אומר לו לעבור על אותן מצות או יהרג ואם לא יקדש את השם יעבור עליהם הלכך האי 
נמי בכללן הוא.פרש"י.( מאי הוי עלה? אמר רב אדא בר אהבה אמרי בי רב כתיב: "לדבר הזה )מאחר שקבל 

אמר לו לאלישע לדבר הזה יסלח ה' לעבדך שאני אנוס בדבר שאדוני נשען  עליו נעמן שלא לעבוד עבודה זרה
על ידי וכתיב ויאמר לו לך לשלום אלמא הודה לו.פרש"י.( יסלח ה' לעבדך בבוא אדני בית רמון להשתחות 
שמה והוא נשען על ידי והשתחויתי" וכתיב "ויאמר לו לך לשלום" ואם איתא )דבן נח מוזהר על קדושת השם 

ימא ליה לך לשלום דמשמע דהודה לו נהי דלהוכיחו לא היה מצווה דהוכח תוכיח את עמיתך כתיב ויקרא לא נ
יט ולא גר תושב מיהו אודויי לדבר איסור לא לודויי.פרש"י.( לא לימא ליה, הא בצנעה )נעמן בצנעה הוה ולא 

יב ואפילו נצטוו בני נח היו ישראל בבית רמון שהוא משתחוה לשם וגבי קדושת השם בתוך בני ישראל כת
 עליה לא נצטוו לקדשו בתוך הכותיים אלא בתוך ישראל.פרש"י.( הא בפרהסיא.  

כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ומוזהרין שלא  10
לעבור על אחת  לחללו שנאמר "ולא תחללו את שם קדשי" כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל

מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" וחי 
 בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.  

בן נח מצווה על קידוש השם: וא"ת והא "וחי בהם" בישראל כתיב, ואפילו ישראל היה מחויב למסור  11
אפילו בצינעא אי לא דכתיב "וחי בהם"? ויש לומר דדילמא לא איצטריך "וחי בהם" אלא כי היכי דלא  עצמו

 נילף שאר מצות מרוצח ונערה המאורסה דאפילו בצינעא יהרג ואל יעבור לכ"ע!
 עיי"ש. מצד אריכות הענין לא הבאתי.   12
 עיי"ש. מצד אריכות הענין לא הבאתי.   13
רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא,  סנהדרין עה ע"א. אמר 14

ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל, אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו! תעמוד לפניו ערומה? 
 ימות ואל תעמוד לפניו ערומה! תספר עמו מאחורי הגדר? ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר! פליגי בה רבי
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 א,"דנה ב"דנה הנפש, גם או הגוף לשמה, או ב"לעוה השכר בשביל נ:"במס סוגים כמה -
 אלו סוגים בחילוקי לתרץ דאין משמע ח"בדא ל"בכהנ אבל ,ע"מלמטלמ או ט"מלמעלמ
 זו. הערה שבתחלת הקושיא

)מרשימת שנת תש"ט(   

 ביאור העניינים:
 )השאלה, וההכרח שמס"נ היא מ"ע לכו"ע( קטע א'

 ציווי  כ''ק אד''ש שואל איך אפשר לומר שענין המס''נ אינו מפורש בתושב''כ הרי זה

 ג''תרי של המנין  בתוך נכנס וזה' י''בנ בתוך ונקדשתי( 'לב פסוק כב' פר אמור' פ) מפורש

   .מצוות

 קדושה לומר  שמפרש הפסוק שמלמד שצריך -ואין לומר שבמאמר שם מדבר ע''פ הרע''מ 

   :כי יום כל

  .נ''למס  א( זהו דוחק גדול לחדש שיטה ולומר דלרע''מ לא מפורש בתושב''כ לימוד

 שאין קצת  הפירושים הנ''ל ב'ונקדשתי' ומבארם, משמע ב( בהסהמ''צ להצ''צ מביא שני

 קדושה ובשערי'. ונקדשתי'  ממצוות פרט הוא קדושה שלומר ללמוד יש ש''ומהרא. סותרים הם

   .הזהר  תלדע גם ע''למ נחשבים דשניהם בפירוש אומר

 )ביאור בדוחק, ופירכתו( קטע ב'

 כ"''בתושב  ענין מס''נ( מפורש)לא נאמר "ולכאורה הי' אפשר לתרץ בדוחק שכשאומר 

 הלשון  , וכן הוא)אבל ציווי אכן יש( מדבר על טעמה דמס''נ שהיא אינה מפורשת בתושב''כ

משמע שלא נאמר כלל לא   המאמר לשון שפשטות כיון גדול דוחק שזהו אלא. )ת''ולקו א''בתו
 טעם וכו' של מס''נ בתושב''כ(.

מה שאומר "דלהיות דתושב"כ הוא בחי' חכמה" ג"ז אא"ל כיון שא( איך זה יתאים ל אבל
)והי' המשמעות כך, שאומר שבתושב"כ לא מפורש הטעם דמס"נ כיון שתושב"כ הוא בחי' 
חכמה(, שמזה שמדייק שלא נאמר ענין המס"נ בתושב"כ דוקא, ולא בכל התורה כולה בכלל, אז 

_______________ 
יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני, חד אמר: אשת איש היתה. וחד אמר: פנויה היתה. בשלמא למאן דאמר 
אשת איש היתה שפיר, אלא למאן דאמר פנויה היתה מאי כולי האי? רב פפא אמר: משום פגם משפחה! רב 

 אחא בריה דרב איקא אמר: כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות!
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מיד הטעם של המצוה אא"ל שמדבר דוקא על טעם דמס"נ, כיון דאין רואים שתושב"כ אומר ת
ואדרבה כמעט ואינו אומר, אז אין לומר דמשום שמס"נ למעלה מחכמה, משום זה לא מפורש 

 טעמה, כי התורה בכלל כמעט ואינו מפרש הטעמים.

וב(ועיקר: שיש כמה מקומות בדא"ח )רנ"ט, ש"א( שכתוב בפירוש שלא נאמר )אפי'( ציווי 
 דמס"נ בתשב"כ.

 נו מפורש בטעמה( את השאלה שבתחילת ההערה.ובמילא א"א לתרץ בזה )שאי

 )הביאור( 'גקטע  

והביאור הוא: בכל המצוות ישנה הציווי, וטעם הציווי. ובשניהם נשתנית מצות מס"נ מהם:  
הטעם דמס"נ לא נאמר כלל לא בתנ"ך ולא בש"ס. הציווי לא כתוב במפורש כמו ציווי אלא 

ה':  אני בקר עד ממנו תותירו לא יאכל ההוא םכסיפור בעלמא )ויקרא כב ל ואילך( ". . ביו
 אני ישראל בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את תחללו ולא ה': אני אתם ועשיתם מצותי ושמרתם

מקדשכם:" שהמשמעות בפשטות הוא שע"י שנעשה מה שצריך לעשות וכו' ממילא יהי'  ה'
 'ונקדשתי..'.

 "ט מפרשים שינוי הב'.ובתו"א ולקו"ת הנ"ל מפרשים השינוי הא'. וש"א וברנ

 )ביאור בדבר נוסף, ובהקדים שני קושיות( 'דקטע 

 כ"ק אד"ש מוסיף שאפשר להסביר עוד ענין במס"נ.

ובהקדים ע"פ המבואר בדא"ח במקומות הנ"ל: שמס"נ מחולקת משאר מצוות בזה שהיא 
ו. שבטל לעצמות, והיא ירושה לנו מאבותינ –למעלה מטו"ד ובמילא היא באה מעצם הנפש 

משא"כ שאר מצוות הם ע"פ טו"ד ובמילא מספיק לקיימם עם השכל שבנפה"א. קשה: א( עפ"ז 
פשוט שלא שייך מס"נ לב"נ כי אין להם עצם הנפש וכו', א"כ איך זה שבגמ' סנהדרין קושיא 
היא האם ב"נ מחוייב במס"נ או לא )ולפי רש"י ועוד הגמ' אפי' לא היגיעה למסקנה, שזה מראה 

שיש אכן סברא לומר שב"נ מחוייב(? ב( עפ"ז מובן שהציווי לבד על תומ"צ לא מספיק אפי' יותר 
חזק לחייב את האדם מס"נ )כי די לקיימם בשכל שבנה"א(, אבל מהרמב"ם בהל' יסוה"ת וכו' 
משמע שלולי זאת שכתוב "וחי בהם" היו מחוייבים בכל המצוות ביהרג ועל יעבור ז"א שבאמת 

למעלה מטו"ד, אלא שהתורה כתבה "וחי בהם" לומר לנו  -ן דמס"נ בכל המצוות ישנה העני
 שלא צריכים ליהרג במצוות )חוץ מהשלשה ועוד כמה מקרים(?

 )תירוץ ב' הקושיות( 'הקטע 

 ולכן אומר כ"ק אד"ש שיש שני ענינים במס"נ:
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מה שהיא פרט במצוות, כלו' שהוא מקיים את המצוות ועד כ"כ הוא שומר עליהם שאפי' 
יאמרו לו שיהרג על כך בכ"ז מקיימם. אלא שהתורה אמרה "וחי בהם", ולכן רק כמה מצוות אם 

בז'  –ובכמה תנאים יהרג ואל יעבור. וכיון שהמצוות בכלל הם ע"פ טו"ד גם ב"נ שייך להם 
מצוות, ואפי' אם כתוצאה משמרתם יהרג, )וגם כאן אין זה בכל המצוות שמחוייב בהם אלא ע"ז 

ן לפוטרו משום מיקרים בודדים אלו, לא מצד המעלה שבמס"נ אלא מצד חומרת ג"ע וכו'(  אי
המצוה שמקיים שהמצוה כ"כ חמורה )לדוג' ע"ז( שא"א לעבור עלי' ומוטב ליהרג ע"ז ולא 
לעבור עלי', וכנ"ל אין זה בכל מקרה ובכל המצוות. ובנוגע לדרגא זו, זוהי השאלה בסנהדרין שם 

 .האם ב"נ מחוייב בה אם לאו

מה שהיא מצוה בפ"ע, פשוט למס"נ כדי לקדש את שמו ית', ואפי' שלא ע"י מצוה. ובזה 
חוטי הנעליים, שאומרים  –יש כמה אופנים: א( בשעת השמד, שאז אפי' על ערקתא דמסאנא 

לך לשנות כדי שתהי' כמותם, צריך למס"נ. ב( מתי שחשקה נפשו לאשה אפי' פנוי' עד שכמעט 
 -אז לא מתירים אפי' לדבר איתה מאחורי הגדר, ומוטב שימות )מת מחולת אהבה לה, ש

במס"נ(, כדי שבנות ישראל לא יהיו מופקרות. ג( מה שהוא מוסר נפשו על המצוות עצמם )לדוג' 
ע"ז וג"ע( שלא לעבור עליהם בשום אופן אפי' שע"פ תורה מותר לעבור עליהם, רק כדי לקדש 

טב ליהרג כנ"ל אלא שאפי' אין הוא כ"כ חמור ואפי' שמו )כלו' אין זו מצד חומר המצוה שמו
התורה אמרה שמותר לעבור, בין כך מוסר נפשו על המצוה על קדה"ש(.וזה שייך רק לבנ"י שיש 

   להם עצם הנפש וכו'.  

לקדש שמו ברבים, שבדרגא א' לא  –ואולי יש נפק"מ בין שני דרגות אלו לענין חיוב ברכה 
 יוב לברך. )ואכ"מ(.צריך לברך ובדרגא ב' יש ח

 )סוגים במס"נ( 'וקטע 

 גדרים, כל סוג עם ענינה:ד' ( במס"נ. וכ"ק אד"ש מחלקם ל8ויש כמה סוגים )

 בשביל מה מוסר נפשו:

 א( בשביל השכר לעוה"ב. ב( לשמה, רק כדי לקדש שמו ית'.

 מה מוסר:

 15יינו כלות הנפש.ג( הגוף, היינו לקבל יסורים וכו' עד שמוכן למות על קדה"ש. ד( הנפש, ה

 מס"נ בעבודה:

_______________ 
 הלשון "או גם הנפש". יש לעיין ב 15
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 ה( מס"נ מצד נפה"א, מסירת הרצון. ו( מס"נ מצד נפה"ב.

 ז( מס"נ מלמעלמ"ט. ח( מס"נ מלמטלמ"ע.

 הקושיא שבתחלת ההערה. -עם כל הסוגים האלה–אבל אין לתרץ בזה 

 יש הרבה ענינים עדיין הצריכים ביאור ועיון ובעזרת ה' יהי' המשך בגליון הבא.

הגאולה האמיתית והשלימה ע"פ המבואר במאמר  –זה עם הענין שהזמן גרמא  ויש לקשר
ד"ה ונחה עליו תשכ"ה )מלוקט ב'( וז"ל "..ובפרט בדרא דעבתא דמשיבה שנתרבו העלמות 
והסתרים )נוסף לזה שנתמעטו המוחין(. ולכן הזמן הזה נוגע עוד יותר ענין הנצחון והמס"נ 

ין נהמצאים עכשיו צריכים להניח שכלם ולא לילך אחרי שלמעלה מטעם ודעת. וגם הבעלי מוח
הטעם ודעת )כי מצד השכל אפשר לנטות ח"ו מדרך האמת ובפרט עכשיו שנתרבו ההעלמות 
וההסתרים כנ"ל(, רק לעמוד חזק שלא לנטות ח"ו מהשו"ע אפי' קקוצו של יו"ד, עבודה בדרך 

נצחון ומס"נ שלמעלה מהשכל."





  שער
שונות
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 למפרע  ברכת ביעור חמץ
 מנחם מענדל היידינגספעלדהת' 

 אדמו"ר הזקן בשולחנו או"ח סי' תמ"ו ס"א:  כותב כ"ק

 שמצאה בין בביתו שמצאה בין ד"י ליל בבדיקת מצאה שלא חמץ חתיכת בפסח המוצא
 קדשנו אשר ויברך שיראנה מיד העולם מן לבערו חייב..  ברשותו שהוא מקום בכל

 פ"ואע סופרים מדברי מצות כל על שמברכין כמו לברך יבוחי..  ביעור על וצונו במצותיו
 כמו ד"י ביום ביעור על מלברך נפטר זו ובברכה ד"י בליל חמץ ביעור על בירך שכבר

 או בבדיקה שמצא החמץ את כשמבער אלא נפטר לא מקום מכל ב"תל' בסי שנתבאר
 הרי הבבדיק שמצא החמץ את ביער שלא זמן שכל לפי ד"י לאכילת שקנה החמץ את

 כל ולפיכך כלום שוה אינה ביעור בלא שבדיקה עליה שבירך הבדיקה נגמרה לא עדיין
 לפי עליו לברך צריך אין בבדיקה שמצא החמץ את לבער שגמר קודם שמבער חמץ

 אין בבדיקה חמץ שום מצא לא ואפילו עליה שבירך הבדיקה מצות נגמרה לא שעדיין
 למחר שיצטרך הבדיקה בשעת לו ידוע יהשה החמץ את ד"י ביום כשמבער לברך צריך

 את לבער שגמר לאחר שמצא החמץ כשמבער אבל..  זה הוא הבדיקה שגמר לבערו
 מצות נגמרה כבר שהרי עליו לברך חייב לבערו שיצטרך הבדיקה בשעת לו הידוע החמץ

   עליה שבירך הבדיקה

 ובהלכה ב' שם: 

 שעה קודם כשמבערו אבל ששית שעה שהגיעה לאחר כשמבערו אמורים דברים במה
 בשעת לו ידוע שהיה החמץ כל לבער גמר שכבר פ"אע עליו לברך צריך אין ששית

 שהרי הבדיקה מצות נגמרה לא עדיין ששית שעה הגיעה שלא זמן שכל לפי הבדיקה
 לבערו צריך אין ששית שעה הגיעה שלא זמן וכל העולם מן לבערו כדי אלא בודק אינו

 נמצא חמץ ואין ששית שעה שהגיע עד ובביעורו בבדיקתו והמצ כלל עשה שלא ונמצא
 ...ובביעורו בבדיקתו מצוה עשה למפרע אזי ברשותו

ויש לעיין במי שהי' בליל בדיקת חמץ בצד המזרח של הקו התאריך ובדק שם חמצו ובירך 
על ביעור חמץ וגם ביער שם חמצו ואז הלך לצד המערב של הקו התאריך ולא עבר הקו התאריך 

אחר תחלת הלילה( ולאחר  –אלא לאחר חצות )או לפי מה שמביא אדה"ז בהמשך ס"ב שם 
שעבר הקו נמצא והוא עדיין קודם זמן ביעור חמץ נמצא עמו חמץ וצריך לבערו. האם צריך לברך 

 שוב על ביעור חמץ או לא.

 ויש לתן טעם לכל צד:
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 –כשיו עושה מצוה חדש " ועעליה שבירך הבדיקה מצות נגמרה כברצריך לברך: מאחר ש"
 ודומה למצא חמץ בתוך החג.

 נמצאאינו צריך לברך: מאחר שהוא חזר ללפני זמן גמר המצוה אפשר יש לומר שזה ש"
 אזי ברשותו נמצא חמץ ואין ששית שעה שהגיע עד ובביעורו בבדיקתו מצוה כלל עשה שלא

רק כשיבא זמן ביעור  " פקע למפרע ובפועל מצותו הואובביעורו בבדיקתו מצוה עשה למפרע
 חמץ )או הלילה( במקום שנמצא עכשיו.

וגם בנוגע למכירת חמץ יש לעיין אם צריך למכור קודם הזמן במקום שהוא במזרח קו 
התאריך שבכל אופן כשהוא שם חייב במצות תשביתו או אומרים שכשבא לצד המערב למפרע 

גם  –ך למכור לפני זמנו הראשון לא הי' חייב עדיין במצות תשביתו )אבל לכאורה בפועל צרי
 מפני שעכשיו בפועל לא עבר כבר את הקו )ואפשר שלא יעבור(.

)ובקובץ הערות על שולחן ערוך אדה"ז בעניני פסח )פוקונוס. י"א ניסן ה'תשע"ט( דיין שם 
הת. מ.מ.ה.ב. בסוגיית גדר המצוה בכלל האם הוא מצות עשה לשבות החמץ או שהוא בשב ואל 

ולכן חל הברכה למפרע  –ונראה דאדה"ז פוסק שיש בה משניהם  -החמץ מושבת  תעשה שיהי'
 ויש לקשר זה כאן. וראה שם בארוכה(.
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 סיבוב הגלגלים סיבת
 הת' יהושע שניאור זלמן סערברינסקי

 בענין סיבת סיבוב הגלגלים נראה שבדא"ח יש כמה אופנים:

גל התשיעי( הוא המניע הראשון א. שתנועת גלגל החוזר )הנקרא ג"כ גלגל היומי, גל
: כמו גלגלים המנהיגים זא"ז שהמניע הראשון 1שמסבב שאר הגלגלים. וכמ"ש בסה"מ ה'ש"ת

צריך להתעסק בפעולתן, אשר לפי כחו של המניע הראשון כן יהי' סיבוב הגלגלים, וכשכחו חזק 
לסבב את אז יכולים לקשור בו עוד גלגלים לסבבם שכל זה הוא בדרך התעסקות להניע ו

הגלגלים, אשר כן הוא בגלגלים העליונים שגלגל היומי מניע את כל הגלגלים שזהו ע"י 
התעסקות גלגל היומי שבכחו הרב מניע את כולם, עכ"ל. ושם על המילים ''שגלגל היומי מניע'' 
מציין לרמב"ם הל' יסוה"ת פ"ג ה"א ושם, ''וגלגל תשיעי הוא גלגל החוזר בכל יום מן המזרח 

 ב והוא המקיף ומסבב את הכל", ז"א שסיבוב הגלגלים הוא ע"י הגלגל החוזר. למער

"ובעיקר ענין  2ההשתחוואה וביטול שלהם, וכמ"ש באוה"ת ב. שסיבוב הגלגלים ה"ז ע"י
סיבובם גזרו אומר שהוא מפני התשוקה והאהבה שיש בלבם אל כח אלקי המניעם כו' הוא 

הסיבוב שלהם . . הוא ענין השתחוואה וביטול המציאות המסבבם מבלי יוכלו לעמוד בעמדם . . ד
ג"כ שהוא למעלה מענין התשוקה כידוע . . ולכן הם מתנוענעים למערב דוקא כי זה הוא ענין 

", וכן משמע מהל' יסוה"ת שם ה"ט "כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי שלהםהשתחוואה וביטול 
לתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים, נפש ודעה והשכל הם . . ואחד לפי גדלו ולפי מע

וכשם שמכירין הקב"ה, כך מכירין את עצמן, ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן". ונמצא 
 3שסיבוב הגלגלים הוא מעצמם.

: וכמו בסיבוב הגלגלים, יש להם שני סיבובים סיבוב עצמי וסיבוב הכרחי, 4ג. בסה"מ תרפ"ה
ג ה"ט( כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודיעה והשכל דהנה איתא ברמב"ם )הל' יסוה"ת פ"

הם והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והי' העולם וסיבובם העצמי הוא ממערב למזרח 
דסיבובם הוא ע"פ רוחניות נפשם כאדם ההולך בבחירה ורצון ויש להם סיבוב הכרחי שלא יסבו 

י דשכינה במערב וסיבוב זה אין זה מכח עצמם בלכתם בלי נטי' שזהו סיבובם ממזרח למערב לפ

_______________ 
 .33ע'  1
 במדבר כרך ד ע א'שצח ואילך. 2
וראה סהמ"צ להצ"צ ע' ה, א. ואילך, אוה"ת שבועות ע' קט ואילך, נ"ך כרך ב ע' תשלח ואילך. סה"מ  3

 תרנ"ט ע' כ"א.
 .64ס"ע פ"ה, סה"מ תרצ"ב ע' עג, סה"מ תש"י ס"ע  4
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ולא מצד בחירתם אלא שמוכרחים הם בסיבובם מצד כח האלקי המלובש בהם בבחינת מקיף, 
והיינו שזהו בחי' כח נעלם המכריח אותם, פי' שלא מצד השגתם וביטולם ה"ה מסבבים, דאם 

רשם מכח האופנים לזאת הי' זאת מצד השגתם הרי הי' בחי' גילוי, אלא העיקר הוא להיות ש
הביטול דאופנים ה"ז מכריח הגלגלים בסבובם, ולהיות שהוא כח נעלם לכן פועל בבחי' הכרח 
לבד, וה"ז כמו כח הזריקה שהוא כח נעלם, עכ"ל. שלפי זה מובן שסיבת תנועתם הוא ע"י 

 המלאכים המנהיגם.

, וז"ל: וכמ"ש במ"א 5ונראה שזה מיוסד על דברי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בסה"מ עת"ר
בענין סיבוב הגלגלים דזה שלא יסבוב לכתם בלי נטי' כלל )אפשר הכוונה על הסיבוב שלהם 
למערב היפוך סיבוב עצמן שזהו ההשתחוואה שלהם כלפי מערב דשכינה במערב כו'( אין זה 

א מכח עצמם ולא מצד בחירתם עפ"י הרוחניות דנפש שלהם כאדם ההולך בבחירה ורצון כו' אל
ממ"ש הרמב"ם  וצ"ע6מוכרחים המה בסיבובם מצד כח האלקי המלובש בהם בבחי' מקיף כו' )

לא כו'( והיינו שזהו בחי' כח נעלם המכריח אותם  הם בעלי דיעה ורצון ה' יסוה"ת שהגלגלים
האופנים שזהו בחי' גילוי כו' כ"א להיות שרשם מבחי'  שמצד השגתם וביטולם ה"ה מסבבים

ה"ז מכריח הגלגלים בסיבובם כו', עכ"ל. והיינו שאי"ז מכח עצמם אלא ופנים לזאת הביטול דא
 ע"י המלאכים המנהיגים אותם.

דהנה הגלגלים הם גופים רבים, אשר כל אחד מהם יש לו הילוך וסבוב  7והנה בסה"מ תשי"א:
.  מיוחד מחבירו . . ובהכרח לומר שהמקשר והמכריח אינו הנפש והכח שבתוך כל גלגל וכוכב .

ולכאורה יש מקום לומר שהקושרם ומייחדם הוא הגלגל העליון הנקרא גלגל היומי שכל 
הגלגלים קבועים בו, וא"כ נאמר דנפש הגלגל הזה הוא הסובבם כולם כאיש אחד על כוונה אחת. 

, הדבר אשר כל הגלגלים סובבים על הגלגל היומי 8אמת, דהנה אי אפשר לומר כןאבל באמת 
. . בהגלגלים אינו כן, שכל אחד ואחד מהם הוא  ן זה שהם דבוקים ואדוקים בואבל עם זה הרי אי

הרמב"ם בפ"ג מהיסודה"ת ה"ב גוף בפ"ע, והראי' שהם חלוקים זה מזה בסיבובם, וכמ"ש 
דנפש גלגל  אי אפשר לומרגלגלים סובבים ממערב למזרח ומהם סובבים ממזרח למערב . . וא"כ 

, ש מסבב את הגלגל שלו לפי חוקו אשר הטביע בו הבורא ית'כל נפהיומי הוא המסבבם, דהלא 
אם ממערב למזרח או ממזרח למערב, וא"כ איך יסובבו כולם תמיד בסדר אחד ולכוונה אחת בלי 
שום שינוי כלל, כי א"א לגופים מובדלים שאין להם קישור וחיבור אחד לזולתו לא בגופם ולא 

_______________ 
 ע' לב. הל' שם נעתק מ'אמרי בינה' עם הגהות. 5
 כל ההדגשות אינם במקור. 6
מה"מ לספר החקירה  , ובשתיהן מציין כ"ק אד"ש228, ועוד שם ע'  143לכ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ ע'  7

 להצ"צ פ"ט ואילך.
וצ"ע הכוונה באמרו "אבל באמת אי אפשר לומר כן, דהנה אמת הדבר אשר כל הגלגלים סובבים על  8

 קים ואדוקים בו" ואינו מבאר בההמשך איך שעדיין זה אמת.הגלגל היומי, אבל עם זה הרי אין זה שהם דבו
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)לכאורה זה מתאים יותר עם אופן הב' ממ"ש בנפשם שיתאחדו כולם אל כוונה אחת, עכ"ל 
 "דהלא כל נפש מסבב את הגלגל שלו", אבל זה יכול להתאים גם לפי אופן הג'(.

בענין סיבת מהירות הילוך הגלגלים, יש לתווך בין אופן הב'  9והנה ע"פ המבואר בלקו"ש
נפש ודעה והשכל  והג', וז"ל שם: "ובפרט ע"פ דברי הרמבם ש'כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי

מנהיגים את  מלאכים שישנם - 10הרי מצינו במדרשי חז"ל -הם' . . ואפילו לולי דברי הרמב"ם 
בעלי דעה והשכל, וא"כ, בהכרח לומר שיש ביאור והסבר לכך  בודאיהחמה, והמלאכים הם 

 שמנהיגים את החמה במהירות עצומה כזו!

לו בביטול גדול ונורא, כי הנה ידוע שיש והביאור בזה: הילוך השמש הוא בחי' השתחוואה ש 
לשמש חומר וצורה, גוף ונפש, וגופו סובב בהשתחוואה גשמית לפי שנפשו הרוחנית משתחווה 
בהשתחוואה רוחנית. וכמבואר שם שזהו ענין השירה שאומר נפש גלגל השמש בצאתו, כמ"ש 

ל רינה גדולה, 'וצבא השמים לך משתחווים', ובשעת השתחוואה שלהם אומרים שירה בקו
המלאכים המנהיגים את  -כמ"ש 'ברן יחד כוכבי בוקר'. וכמו כן מובן בנוגע לדרגא נעלית יותר 

השמש )כמוזכר לעיל(". עכלה"ק דמזה שאומר ''וכמו כן מובן בנוגע לדרגה נעלית יותר'', נראה 
שאין זה סתירה מה שבכ"מ מוסבר שסיבוב הגלגלים הוא ע"י ההשתחוואה שלהם, לזה 

 11שהמלאכים מנהיגם, אלא שהוא "בדרגה נעלית יותר."

. ע"י גלגל 1וע"פ הנ"ל נמצא שבדרושי דא"ח יש ג' אופנים להסביר את סיבת תנועתם 
. ע"י ההשתחוואה והביטול של הגלגלים עצמם )שהרי הם 2החוזר המניע את שאר הגלגלים. 

. ע"י המלאכים המנהיגם.3בעלי שכל(. ו

_______________ 
 ואילך. 261חלק כ"ח ע'  9

 חוליז מ, א. ועוד." -שם "ראה יל"ש קהלת רמז תתקסז. הובא בתוד"ה הא דאמר  15בהערה  10
גם צ"ע מה הכוונה בזה שהמלאכים הם מנהיגים את הגלגלים. שהרי ביל"ש קהלת רמז תתקסז  11

ל בהערה הקודמת( "רבי אלכסנדרי אמר שמונה מלאכים יש לו ארבעה מלפניו וארבעה )בההערה שהובא לעי
מלאחריו מלפניו כדי שלא ישרוף את העולם ומלאחריו שלא יצטנן את העולם", ומסיים בההע' שם "הובא 
בתוס' ד"ה הא דאמר חולין מ, א" )ובתוס' שם: כדאמרינן במדרש י"ב מלאכים מנהיגים את החמה(. אמנם 

סורת הש"ס מציין )בנוסף ליל"ש קהלת רמז תתקסז(, גם ליל"ש תהלים רמז תרעד )ושם: "החמה שלש במ
אותיות מן השם כתובין על לבו והמלאכים מנהיגין אותו אלו שמנהיגין אותו ביום אין מנהיגין אותו בלילה"( 

תו, אילו שמנהיגים ולפדר"א פ"ו )ושם: "החמה שלש אותיות של שם כתובים בלבו והמלאכים מנהיגים או
אותו ביום אין מנהיגים אותו בלילה אילו שמנהיגים אותו בלילה אין מנהיגים אותו ביום"(, ומעניין שכ"ק 
אד"ש מה"מ אינו מציין למקומות אלו שמתאימים עם הל' שהובא בהשיחה )משא"כ ביל"ש קהלת שלא הובא 

החמה וסדור שבחיו להקב"ה, שלכאו' מתאים  הל' 'מנהיגים'(, וגם שבפ"ו דפדר"א מבאר את סדר השתחוואת
המלאכים הוא אינו בסתירה לזה שמסתובבים מצד ביטולם.  ממש עם מה שנת' בהשיחה שהנהגת החמה ע"י

 וצ"ע.
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תשט"זסיכום ד"ה אשרי תבחר
 הת' יוסף צבי קריגער

רֵ  חֵֵַיַאשְׁ ֽבְׁ ָקר בֵֵרתִּ ןּותְׁ כֹּ ֶריךֵֵָיִּשְׁ ָעהֲֵחצ  בְׁ שְׁ טּובֵנִּ יֶתךֵֵָבְׁ שֵב  דֹּ יָכלֵֵֶקְׁ ֵךֵָה 

א פסוק ברית  

)לשון רבים( חצריך ביתך היכלך מלמעלה למטה

עשיה יצירה בריאה אצילות

פסוק ברית סדר השתלשלות

ב בית חצר

חצר חצר

על פי הלכה חצר

סאתיים רשות היחד מדוארייתא

חצר רשות היחד מדרבנן

סימנים שחיטה

נפש הבהמית גראב

סימן שחיטה נפש 

השכלית איידל שכל

נפש השכלית

אלקית

.ג נפש הבהמית

מחשבה דבור מעשה

דאורייתא דרבנן
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שכל

אלקית

.ד בטול היש נפש השכלית אלקית

ביטול נפש אלקית

נפש יש ביטול

ביטול נפש 

האלקית

ביטול נפש האלקית

שכל מדות נפש הבהמית

ביטול היש

נפש הבהמית עצם

אלקות בטול במציאות

.ה ביטול

עשי' יצירה

ביטול היש

מלאכים

בריאה בטול במציאות

צדיקים מלאכים אצילות אלקות

בטול במציאות נשמות צדיקים

השם שכל

עבודות ביטול נפש 

השכלית נפש הבהמית ביטול היש עשי' יצירה ביטול

נפש האלקית שכל מדות נפש הבהמית

בטול במציאות ביטול במציאות ביטול נפש האלקית

בטול במציאות אצילות

.ו

מאמר חצריך נפש 

השכלית נפש הבהמית ביתך   

גילוי אלקות   נפש האלקית נפש השכלית
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נפש הבהמית בריאה אדם העליון

היכלך גילוי אלקית נפש האלקית

אצילות הוי'

.ז פסוק ברית ברית

השתלשלות שם 

הוי' השתלשלות

סדר השתלשלות

סדר 

השתלשלות שבנפש נפש הבהמית

הוי' תמים גילוי

ברית מילה

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 לע"נ

 היידינגספעלדע"ה  יוסף יעקבבת הרב  מרים לאהמרת 

 נלב"ע כ"א סיון ה'תשפ"א

 הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם 
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

 תיכף ומי"ד ממ"ש

• 
  

 נדפס ע"י המערכת



 

 

 

 המערכת שיחיוחברי הוקדש בהוקרה ע"י 
  

 לזכות הנהלת ישיבותינו הק'
  

 המשקיעים את כוחם ומרצם
 למען תלמידי התמימים שי'

 
  סילמאןשי'  מענדל  מנחםהרה"ת ר' 

  מטוסובשי'  שמרי'הרה"ת ר' 
  אייזנמאןשי'  מנחם מענדל יחיאלהרה"ת ר' 

  ניומאןשי'  שמואלהרה"ת ר' 
    גורעוויטששי'  מענדל  מנחםהרה"ת ר' 

  קוניןשי'  דודהרה"ת 
  בוטמאןשי'  זלמן  שניאורהרה"ת 
  סג"ל  הלוישי'   חיים  שמואלהרה"ת 

  רום  שי'  אבשלום  אברהםהרה"ת 
  יענקעלעוויטששי'   דוד  חייםהרה"ת 

  קארפשי'  שמחה  יוסףהרה"ת 
 



 

  

 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים

גרשון חיים באראדקין

 שלום דובער בוימגארטען

יהושע הכהן בלעסאפסקי

אהרן דוב הלוי בראד

מנחם מענדל בראנער

שלום דובער ברוך

זיידא משה גאלדבערג

לוי יצחק גרין

שניאור זלמן דיין

אליעזר יעקב דלפין

מנחם מענדל הלל

שת הכהן וועלער

ישראל  זילבערשטיין

שמעי׳ הכהן טייטלבוים

מנחם מענדל ליבעראוו

שמואל ליפסקער

 צבי הלוי לעוויטין

אהרון מאיר מוריסון

פסח חיים ניומאן

דניאל אליהו נמדר

 אליעזר שמאי הלוי סאלעק

ברוך אליהו סיימאן

פייבל סעלווין

יהושע שנ״ז סערברינסקי

שלום דובער פורסטר

שלום דובער פלברמן

ישראל פרלמן

יוסף צבי קריגער

ארי׳ ליב הלוי קרעמער

יעקב בנציון הכהן ראדאל

חיים יהושע רייצעס

מנחם מענדל שטיין

יעקב שילג

נפתלי שפילמאן

ישראל ארי׳ לייב שפירא

מנחם מענדל בליזינסקי

לוי הכהן בריסקי

לוי יצחק וויינבאום

מאיר לוי וויינשטיין

ראובן קלמן טורין

יי״צ הלוי לאבקאווסקי

משה הלוי לאבקאווסקי

לוי מיר

יוסף נאטיק

ברוך שלמה יהודה סיימאן

מ״מ שילג

ישראל אברהם אוחנה

מ״מ אליאב

מ״מ הכהן בראנשטיין

מ״מ היידינגספעלד

מנחם מענדל העכט

שמואל הכהן הענדל

חיים נודל

דוד סעמיועלס

מנחם מענדל פורסטר

 דובער פלדמן

שיחיו

 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים



 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים

 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים

 

 
 לזכות התלמידים השלוחים לישיבתינו הק'

 
 המשקיעים את כוחם ומרצם
 למען תלמידי התמימים שי'

 
 אנדרוסיער שי' אייזיק ניסן’ הת

 גרין שי' יצחק לוי’ הת
 גרין שי' מענדל מנחם’ הת

 וויינבאום שי' מענדל מנחם’ הת
 לויאן הלוי שי' יצחק יוסף’ הת

 לויפער שי' יצחק לוי’ הת
 מאסקאוויטש שי' מאיר שמעון’ הת

 ראדאל הכהן שי' מענדל מנחם’ הת
 

 

 

 
 

 לזכות
 דוד החתן הרה"ת

 שיחיו חנה והכלה

 קונין
 כ"ג סיון ה'תשפ"א –לרגל חתונתם 

יה"ר שיהא הבנין בנין עדי עד, על יסודי התורה והמצוה, כפי שהם מוארים 
 זוהי תורת החסידות, –במאור שבתורה 

 ויזכו להקים בית חב"ד, 

 קבלת פני משיח צדקנו –חדור בשליחות היחידה  
 



 

  
  

 
 

 קובץ זה נדפס 
 ע"י ולזכות

 דבורה חי' רייזלוזוגתו מרת  זאב מאירהרה"ח הרה"ת ר' 

 שיחיו
 המוסרים נפשם בפשטות למען טובת ישיבתינו הק'

 וזכות הרבים תלוי בם ותהא משכרתם נתונה מן השמים
 

 
 לע"נ

 ע"ה מרדכי מענדלע"ה בן  משה נחוםאביו הרה"ח הרה"ת 

 קדנר
 

 
 

 לזכות
 שי' אהרןבנו הת' 

 

 שערהלוי שי'  אברהם מאירובעלה הרה"ח ר'  שיינדלבתו 
 שיחיו לאה, משה נחום, מושקא ושרה רוזהוילדיהם 

 

 ברוקעסשי'  יוסף יצחקובעלה הרה"ח ר'  טובה מושקאבתו 
 

 שי' שלום דובערהת' , שי' יהודה קלמןהת' , שי' מרדכי מענדלובנו הת' 
 שתחי' מינא ביילאובתו , שי' שמואל בצלאל

  





לזכות

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מהרה יגלה אכי"ר

·
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


