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 . ב"ה

 פתח דבר 

 לקראת יום הבהיר כ"ח סיון,

ה'תשפ"א( ליום בו יצא כ"ק אדמו"ר, יחד עם   -)ה'תש"א  שמונים שנה    -
האי הבכא  דעמק  המיצר  מן  נ"ע,  מושקא  חי'  הצדקנית  הרבנית  רופאי,  זוגתו 

וביאתם צלחה לארצות הברית )יום ב', כ"ח סיון ה'תש"א(, שאז התחילה תנופה  
 -חדשה בהחזקת והפצת התורה והיהדות והפצת המעינות חוצה 

, פרי  ע"ג", גליון  טאראנטא  -  הערות וביאוריםהננו מוציאים לאור קובץ "
הק',  דישיבתנו  התמימים  ותלמידי  השלוחים  התלמידים  ההנהלה,  של    עטם 

 ובהלכה. בנגלה ובחסידות, בתורת רבינו

 *** 

מלכות"   בדבר  שיחה    -"פותחין  הקובץ  בריש  הצבנו  רבנן";  מלכי  "מאן 
שבט   יו"ד  הבהיר  ביום  שנאמר  הרמב"ם  על  הדרן  אדמו"ר,  כ"ק  של  קדושה 
"ביאת  ענין  אודות  מבואר  בו  כדלהלן(  הרמב"ם,  לסיום  )בקשר  ה'תשמ"ז, 

"דבר מקונטרס  חלק  גם  הינו  זו  שיחה  ציינו   -מלכות"  -אליהו".  שלאחרונה 
ט"ו אייר ה'תשפ"א( מאז שכ"ק אדמו"ר   -תנש"א  "שלושים שנה" )ט"ו אייר ה'

 חילקו לכל אחד ואחד בידו הק'.

ד"  הקבועים  המדורים  באים  " נגלהלאח"ז  " חסידות",  רבינו",   "תורת 
 ."הלכהו"

מדור   נדפס  הקובץ  תורה"בסוף  דברי"כינוס  נדפסו  בה  שנאמרו -,  תורה 
תורה שהתקיימה בישיבתנו, בהמשך לחג השבועות השתא, יום ראשון -בכינוס

 י"ב סיון, סוף ימי התשלומין, ונדפסו בזה כהוראות כ"ק אדמו"ר מכבר. 

והארות  הערות  איזה  יש  שאם  שטוחה  בקשתנו  ובכן  יבין"  מי  "שגיאות 
 .לדף  מעברהנדפס  מועילות כו', נא לשלחם אל המערכת, בדוא"ל

*** 

ראש  ובראשם,  הישיבה,  הנהלת  לכל  פרוסה  הלב  מעומק  עמוקה  תודה 
הרב   הגה"ח  וגנר  הישיבה  גרשון  לטובת עקיבא  התמסרותם  על  שליט"א, 

התלמידים בכל עניניהם, ובפרט במצבנו הנוכחי. ברכתנו ברכת הדיוט, שיראו 
ויהי השמים,  מן  ותהא משכורתם שלימה  בעמלם",  טוב  טוב  "פרי  אך  להם   '

 וחסד כל הימים. 
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*** 

באותה   בעז"ה  שבאים  מיוחדים  אירועים  לג'  בקשר  אור  רואה  זו  קובץ 
)במחזור הארבעים(  סיום הרמב"ם  ", ב(  שמונים שנה"  -  כ"ח סיוןהתקופה: א(  

. ואף שמיהו זה  ג' תמוזביום ג' תמוז השתא, ג( יום הגדול    -ללומדי ג"פ ליום  
אל הקודש, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, ואשר   ואיזהו אשר ערב ליבו לגשת

 לכן, מן הראוי הוא לבוא בקצרה )עכ"פ( ולעמוד בתוכנם של ג' ענינים הללו. 

 שמונים שנה:  -כ"ח סיון 

 הבכא  מעמק  -  וביתו   איש  -כאמור, כ"ח סיון הוא יום שבו יצא כ"ק אדמו"ר  
, הברית  תלארצו  צלחה  ובאו',  השני  עולם  מלחמת  שנות  באמצע,  האירופאי

 .הודאה  חייבים שעליו גדולה נס שזהו

וכידוע שנס שנעשה לנשיא הדור, אינו כנס שנעשה לאדם מסויים, לרבו 
ולאביו, כי אם, כמו לעצמו ממש, כי ההתקשרות של הנשיא עם אנשי דורו אינה 

דברים )גם לא כהתקשרות דאב ובן(, כי אם, גוף אחד ממש:   שניהתקשרות של  
 הראש. –אברים הפרטים, היונקים ומקבלים חיותם מהנשיא  –כל אנשי הדור 

ולא עוד, אלא שי"ל שנס שנעשה לנשיא נעלה הוא )גם בנוגע לאנשי דורו( 
כמעלת הראש על שאר האברים, שנוסף אשר הראש   –גם מנס שנעשה לעצמו  

הוא נעלה יותר, הרי הוא גם המקור המשפיע חיות לכל האברים, וחיות זה עצמו  
עד בראש  כשהוא  באברים.    –יין  נמשך  כבר  מכאשר  יותר  ונעלה  רוחני  ה"ה 

 )שיחת י"ב תמוז השי"ת(. 

חדשה   תנופה  של  תקופה  התחילה  שבו  זה:  ביום  ישנו  גדולה  מעלה  עוד 
אדמו"ר   כ"ק  ע"י  חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  והפצת  בהחזקת 

ישראל", "מחנה  ביסדו את המוסדות המרכזיים,  נ"ע,  הוד    )מהוריי"צ(  "קרני 
תורה" )קה"ת( ו"מרכז לעניני חינוך", ומסרם להנהלת כ"ק אדמו"ר, אז הועבר 

יום בוא כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ(   -והושרש )בהמשך ליום ט' אדר שני ה'ת"ש  
נ"ע לארצה"ב(, מרכז חסידות חב"ד ב"חצי כדור התחתון", ומשם יוצאת האורה 

 לכל העולם כולו. 

 ובל שנים" )קה"ת, תנש"א( בארוכה.י -וראה בקובץ "כ"ח סיון 

 * 

ענין   עם  סיון"  "כח  יום  של  בעניניו  מיוחד  קשר  מצינו  לומר,  תמצי  ]אם 
יובל שנים, הגי' הרבי מאמר   -ד"שמונים שנה". הרי לכבוד כ"ח סיון ה'תנש"א 

ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים ה'תשל"ח, בה מדובר אודות היחס בין הניסים 
 תידה לגבי אלו שהיו "כימי צאתך מארץ מצרים". ונפלאות שיהיו בגאולה הע
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שייך ונוגע לענין דיצי"מ, כי, " כו'" שזה    שמונים שנהולהעיר ש"משה בן  
כללות הענין דיצי"מ הוא היציאה ממיצרים וגבולים )כולל גם מיצרים וגבולים  

כו'(, )מצרים( דקדושה לגלות מצרים  ועד  נשתלשל מצרים כפשוטו,  , שמזה 
מה  וזהו  כו'.  העולם  מגדרי  למעלה  שהוא  נעלה  בגילוי  צורך  יש  זה  ובשביל 
השביעין  וכל  לאברהם,  שביעי  דור  שהוא  דוקא,  משה  ע"י  היתה  שהגאולה 
שלמעלה   השבת  בחי'  שזהו  הוי',  שם  גילוי  הי'  משה  שאצל  והיינו,  חביבין, 

גם מה שמשה הי' בן שמונים שנה, שזהו"ע מדריגת הבינה שהיא משי"ב. וזהו  
 למעלה משבעת ימי הבנין" )מאמר ד"ה וארא ה'תשכ"ה(. 

ועוד יש להעיר שבתקופה העכשווית, הרי באים אנו מענין "ימי שנותינו 
ה'תשי"א    שבעיםבהם   שבט  יו"ד  הנשיאות,  )מקבלת  שבט    -שנה"  יו"ד 

", )מהצלתו, כ"ח סיון ה'תש"א  שמונים שנה,  בגבורותה'תשפ"א(, לענין "ואם  
ימיו    - ל"והיו  נבוא  מהרה  ועד  ה'תשפ"א(,  סיון  ועשרים  כ"ח  שנה  מאה 

ניסן ה'תרס"ב   ניסן ה'תשפ"ב הבע"ל(  -)להולדתו, י"א  ובוודאי צריכים  !  י"א 
 מלא עולם"[. וגבורתואנו להודות ולברך למי "שכוחו 

*** 

 מחזור הארבעים:  -סיום הרמב"ם 

ז ניסן ה'תשד"מ, התחילו אלפים מישראל  ביום  וטף    -"ך  נשים    -אנשים 
.  יום בכל ם"ברמב  קבוע שיעור  - ר" אדמו ק"כ בתקנת -  ללמוד,  לעולם מסביב

 .ישראל תפוצות בכל כמנהג ונתפשט נתרחב ומאז

להשתתף  יוכל  כגדול"  "כקטן  אחד  שכל  באופן  מסלולים,  ג'  תיקן  הרבי 
ג' פרקים ל לימוד  זו, א(  ) בלימוד    339יום באופן שיסיימו בכל שנה )לערך(, 

)לערך(,   שנים  תוך שלשה  באופן שיסיימו  ליום,  אחד  פרק  לימוד  ב(  ימים(, 
ימים(, ג( לימוד ספר המצות ע"פ סדר המשנה תורה, ולסיימו במקביל    1017)

 למסלול הא'. 

הזדמנויות.  ובכמה  טעמים  הרבה  עם  זו  בתקנה  התועלת  הסביר  הרבי 
שכל אחד ילמוד ביחד את אותו ענין בתורה, יתאחדו כל ישראל    וביניהם: שעי"ז

ביחוד נצחי שלא כערכו נמצא בגשמיות וכו'. וכן שכשאחד יפגש את חבירו, 
יוכלו לדבר ולפלפל יחדיו באותו ענין, ששתיהן לומדים, כל אחד לפי הבנתו,  

הם  ואף ש"אין דעותיהן שוות", "את והב בסופה", בסופו של דבר יתהווה ביני
 אחדות ושלום אמיתי.

התורה,  הלכות  כל  לומדים  ידה  הוא שעל  זו,  לימוד  ביחודו של  ענין  עוד 
כמו   נוהגות  שאינן  מצוות  "אף  סי"א(:  )פ"ב  שלו  ת"ת  בהל'  אדה"ז  וכמ"ש 
קדשים וכיוצא בהן . . כמו שאמרו חכמים כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב  
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ת המקדש וכל כליו, כמבואר באר עולה. וכן . . כל העבודות שבמקדש והלכו
ואחר קורבנות,  וספר  עבודה  בספר  ז"ל  הרמב"ם  בחיבור  בסדר -היטב   .  . כך 

 טהרות" )שיחת אחש"פ ה'תשד"מ(. 

נוהגות כאחד( היא גם מצד הנאמר  -מעלת לימוד ההלכות )הנוהגות והלא
" ו"כתרה של תורה"; ובהמשך לזה, בגמרא )מגילה כח, ב( שההלכות הן "תגא

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא". וזיל קרי בי'  
 רב הוא.

הרבי גם תבע שבתום כל מחזור מלימוד המשנה תורה, יעשו שמחה גדולה 
לגמרה של תורה, ואף ביטא ש"פשוט שכל אחד ואחד צריך להשתתף בהסיום, 

שגם שמכיון  לחשוב  הוא   ולא  שגם  צורך  אין  רבים,  משתתפים  יהיו  מלבדו 
על מלך"  הדרת  עם  ד"ברוב  העניין  כי,   .  . בזה  נוגע -ישתתף  הלכה  פי 

מכיוון שעל יחיד,  כל  )שיחת ש"פ  -להשתתפותו של  ב"רוב עם"  ניתוסף  ידו 
 וארא תשמ"ח(. 

וכן דיבר אודות האופן שבו יש לערוך את חגיגות הסיום, ש"מלבד החיוב 
במוחש  לעשות שמחה   רואים  תורה,  אלה    -לגמרה של  רב שחגיגות  מעשה 

מביאות לידי התעוררות והוספה בלימוד הרמב"ם וכו' כפי שראו את התוצאות  
דחגיגות סיומי הרמב"ם במחזורים הקודמים, ועוד יותר מכפי ששיערו תחילה,  
שלכן יש להשתדל עוד יותר בעריכת חגיגות דסיום הרמב"ם, ברוב פאר והדר,  

מרבה הרי זה משובח, ומתוך "שטורעם", ובלשון הכתוב "רוח גדולה וחזק  וכל ה
 מפרק הרים" )שם(. 

 * 

ומכופל  תוקף כפול  אבל הדברים מקבלים  בכל מחזור,  הוא  נכון  הנ"ל  כל 
. שהרי בגמ' )פסחים עב, א( אמרו: "תנא מחזור הארבעיםכשהנדון הוא סיום  

סיה", כשלומדים דבר ארבעים  מיניה ארבעין זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא בכי
פעמים, נעשה הדבר מובן אצלו כמו שמונח בכיסו. וכן מצינו )תענית ח, א(:  
"ריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנה תורה  
רואים  היינו  בידו".  "שתתקיים  בכדי  כך  שלמד  פי'  וברש"י  לקמיה".  ועייל 

 תתקיים התורה בידו.  שדוקא בלימוד של ארבעים פעמים

]ואף אלו, שלא למדו כל ארבעים המחזורים הללו, ולכאורה לא להם ניתן 
כוחות ומעלות הנ''ל, הנה י''ל, ע''פ ביאורו המפורסם של כ"ק אדמו"ר בנוגע 
למאחז"ל "לא קאי איניש אדעתי' דרבי' עד ארבעין שנין", "לדעת סוף דעתו  

אין    –הוא "שקודם ארבעים שנה  ותבונתו" "וחכמת משנתו", שעומק הפשט  
ש"קאי  אחד  וישנו  שנה  ארבעים  שעברו  לאחרי  אבל  לזה;  שהגיע  אחד  אף 
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יכול הוא למסור לכולם מה שהשיג ב"דעתי' דרבי'" )שיחת    –אדעתי' דרבי'"  
 י''ב תמוז ה'תשכ"ז(. 

, שייך הוא ללמוד הרמב''ם "כקטן כגדול ,,היינו, כשמגיע זמן זה, כל אחד,  
 ותתקיים בידו![ " מנחא בכיסי',,באופן ש

ובארגון   הרמב"ם,  לימוד  בתקנת  ה'קאך'  תגבורת  ע"י  ובוודאי,  ובוודאי 
הסיומים, נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד שבו חותם הרמב"ם את ספרו משנה  
כל  יהיו  ולפיכך  בלבד,  ה'  את  לדעת  אלא  העולם  כל  עסק  יהיה  "ולא  תורה: 

ויודעים דברים הס תומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח ישראל חכמים גדולים 
 האדם, שנאמר 'כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'". 

*** 

 יום הגדול ג' תמוז:

לאחר  ספורים  חודשים  אדמו"ר  כ"ק  שכתב  ה'שי"ת,  תמוז  ג'  במכתב 
מושג   בפירוש  עמוק  ענין  ביאר  מהוריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  חותנו,  הסתלקות 

 חב"ד": -"נשיא

מבארים מעלות וגדולת נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו, "רבים המחפשים ו
נפש, גאון,  -הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות

 בעל מדות, צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד.

בתורת החסידות, מהו מסירות  פי ההגדרה  אלו, על  ביותר שבחים  וגדלו 
 נפש, מהו גאון וכו'. 

ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא    –בכל זה  ו העיקר חסר כאן. 
מה שהוא   –ביחוד משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו. וזהו  

 הוא הנשיא, ונשיא חב"ד. 

נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם,   –כי  
ידי ועל  שלהם.  וחיות  יניקה  היא  הם   וממנו  ומיוחדים  קשורים  בו  הדביקה 

 בשרשם למעלה מעלה. 

והנה כמה סוגים בנשיאים: אלו אשר השפעתם בבחינת פנימיות, ואלו אשר 
ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או  השפעתם בבחינת מקיף. 
והחסידות, המשיכו השפעות  יחדיו, לימדו דרכי העבודה  הנסתר או בשניהם 

 '. גשמיות וכו' וכו

 וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם. 
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וזה הי' מאז ועד עתה ענין הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו  
בפנימיות ובמקיף, בתורה עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות. ובמילא היתה  

 תקשרותם עם השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים. ה

ולתקוע  דעתו  להעמיק  היינו  לדעת,  כולנו  מאתנו  ואחת  אחד  כל  ועל 
מחשבתו בזה, אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות  
בגשמיות וברוחניות, ועל ידי ההתקשרות אליו )וכבר הורה במכתביו איך ובמה 

כו'".  מתקשר  ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה  ים( קשורים, 
 עכ"ל. 

 * 

הרי אנו יודעים, שלמרות ההעלם וההסתר הגדול והנורא )"אי' נוראותיו . .  
אי' גבורותיו"( שאירע ביום ג' תמוז, כאשר החושך הכפול ומכופל יכסה ארץ,  

 אין זה משנה אף פרט או כלל מהנ"ל ו"קדושה לא זזה ממקומה". 

אנו   יודעים  זי"ע,  הבעש"ט  רבינו  בדרכי  ההולכים  כיהודים מאמינים,  וכן, 
כל מאורע שמתרחש, ובפרט אצל נשיא בהשגחה פרטית.  שכל עניני העולם הם  

 בישראל, צ"ל שהוא בתכלית הדיוק.

א"כ עם כל הכאב וצער, וחסרון בהבנה שנתעורר מדבר בלתי מובן זה, יש  
וללמוד מסר   היום, ממאורעות שהתרחשו  מקום עלינו להתמקד  מתוכנו של 

 בדברי ימי ישראל. 

 * 

ב'ס חלפתא  בר  יוסי  רבי  התנא  אמר  "בוהנה,  )פי"א(:  רבה'  עולם  ג'  דר 
"אז ידבר יהושע . . שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון"  " אירע הנס ד בתמוז

 )יהושע י, יב(. 

ומבואר בספרים אשר זה שיהושע העמיד השמש, הוא לא רק מפני שבכדי  
כי הרבה דרכים למקום, ואין צורך  -תוכלו לנצח המלחמה, הי' צ"ל אור  שבנ"י

בפירוש  )וכמבואר  לגמרי  הטבע  מערכות  שמשדד  כזה,  נס  יעשה  שהקב"ה 
גדול   כה  נס  זהו  שא"כ  אתר,  על  האותות    -הרלב"ג  מכל  נפלא  יותר  שהוא 

היתה   יהושע  של  כוונתו  שבפנימיות,  אלא,  רבינו!(.  משה  שעשה  ומופתים 
השפע לאומות העולם )שעמהם נלחמו בנ"י( העובדים לשמש ולירח,    למנוע

 כוכבים ומזלות, ועי"ז יהי' בדרך ממילא הנצחון במלחמה. 

הוא היום אשר בו  ג' תמוז  כמה וכמה דורות ואלפי שנים לאחרי זה מצינו ש"
יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ממאסרו )בשנת תרפ"ז(, בתנאי אשר בו ביום יסע 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%92%27_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%92%27_%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%96
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אסטראמא על משך שלש שנים. ובהיותו שם, ביום השנים עשר לעיר מקלטו ק
בתמוז, הודיעו לו מבית הפקידות כי חופשה ניתנה לו, ותעודת החופש תנתן לו 

י"ג תמוז היתה בג' תמוז" -הגאולה די"ב  שהתחלתלמחר ביום י"ג תמוז. ונמצא  
 )וראה שיחת ש"פ קרח, ג' תמוז תשח"י(. 

אצל נשיא בישראל, צ"ל שהוא בתכלית   וכנ"ל, כל מאורע המתרחש, ובפרט
 הדיוק. 

א"כ לכאורה צ"ל שב' ענינים הנ"ל שאירעו בג' תמוז אינם ב' דברים נפרדים  
ובלשון חז"ל: "מה ענין שמיטה אצל הר סיני", כי   -שאין קשר ושייכות ביניהם  

 הוא.שתוכנם אחד אם שהם ב' דברים 

בזה: שתוכן הענין   בשיחת ש"פ קרח ג' תמוז תשמ"ה, מבאר כ"ק אדמו"ר
ד"שמש בגבעון דום" הוא בעלותו של יהושע על כל עניני העולם, כולל השמש 

וכל צבא השמים   ומזלות  כוכבים  ולפקוד אותם,    -והירח  עי"ז שבכחו לצוות 
הם   שגם  אלא  לאוה"ע,  להשפיע  יפסיקו  רק  במלחמתם, יסייעו  שלא  לבנ"י 

 . היום(אור שינצחו באופן נקל יותר )מכיון שהי' 

וזה גם גרם, שהכיבוש יתקיים באופן דהמלחמות בימי משה, שהיו למעלה  
 ש"לא נפקד ממנו איש", שחזרו כל אנשי המלחמה בשלום.  -מדרכי הטבע 

 זהו גם התוכן בגאולת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שהתחלתה היתה בג' תמוז:

באופן שלמעלה מהטבע, וגם באופן ש"הוא הפה שאסר הוא  הגאולה היתה
לשחרור וגאולה,    להסכיםהוכרחו  הם בעצמם    האנשים  שאותם  -הפה שהתיר"  

 בזה.לסייע ועד כדי כך שהוכרחו 

נפעלה באופן   זו  ופקודה  וגאולה  )ולא באופן דהסברה ושכנוע ע"י  דציווי 
ום". היינו ציווי ופקודה על ד"שמש בגבעון דהציווי ופקודה  ויכוחים וכו'(, ע"ד  

הנפעל   התוצאה  עי"ז  אשר  וכו',  הרוחניים  שאלו  למטה  המזלות  באופן  הי' 
 שאסרו, בעצמם הוכרחו להסכים לשחררו וגם סייעו בדבר.

 * 

 יום   מענין  אנו  שלוקחים,  לקונו  האדם  בעבודת  וההוראה,  השכל   המוסרוזהו  
 זה 

מבל  - היהדות  והפצת  החזקת  עניני  בכל  לעסוק  משום  שיש  להתפעל  י 
וכן   העולם,  אומות  כולל  העולם,  עניני  שכל  רואים  ואז  ועיכובים,  מניעות 
הענינים הרוחניים, כמו הכוכבים ומזלות וכו' אינם מונעים ומעכבים, ואדרבה  

 -הם עצמם מסייעים לעניני העבודה בתומ"צ 
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 הנוכחי.  ובמצבנובדורנו,  לג' תמוזוזה שייך במיוחד 

ל אנו  צריכים  במבצעיו  היום,  בהוראותיו,  אדמו"ר,  כ"ק  בעניני  התחזק 
ונבואתו   כוונתו  במטרתו,  ובאמונה  וכו',  בדרכיו  ובהליכה  תורתו,  ובלימוד 
העיקרית להביא לימות המשיח בפועל ממש, וש"הנה זה )מלך המשיח( בא",  
]וכדברי קדשו )שיחת כ''ח סיון תנש"א( ש"הקב"ה רק ממתין )כביכול( שיהודי  

עוה"פ ועוה"פ, וירצה ויכריז שלא רק "הגיע זמן גאולתכם", כ"א   יסכים ויסכים
 שהגאולה נמצא כאן בפשטות"![, 

  את   רואים  שאיננו,  ומכופל  כפול  החושך,  וההסתר  מההעלם  להתפעל  בלי  -
 !!!מתי עד, גלות ודאלאי, הגשמיים בעינינו ר"אדמו ק"כ

", ונראה  אנפת ביכי ותיכף ומיד ממש, נבין בהבנה מלאה ונאמר "אודך הוי' 
איך שההעלם וההסתר אינו בעה"ב מצ"ע כלל, כי אם שכל מאורעות וענינים  
כפשוטו"   לאו  וש"הצמצום  בעלותו של מעלה,  תחת  הם  בעולם  המתרחשים 
וש"הצמצום הוא בשביל הגילוי", ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דָא למטה אין ַא  

 גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו!

 המערכת 

 ראנו(א לאות פנת שהא תי' ה) ה'תשפ"א, כח סיון רבע

 נשיא דורנו  שנת המאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר

 טאראנטא, אנט. 
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 נגלה

 
 מדעת   בענין פירות מפוזרין ובענין אבידה

 וגנר שליט"א גרשוןעקיבא  הגה"ח הרב
 הישיבה ראש 

במשנה )ריש פ"ב(: אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז, אלו מציאות שלו 
 מצא פירות מפוזרין מעות מפוזרות כריכות ברה"ר וכו'.

ופרש"י )בד"ה אלו מציאות מצא פירות מפוזרין(: "נתייאשו הבעלים מהן 
 כדאמר בגמרא, והפקר הן". 

 וק בפרש"י, ומה שאפשר לפרשדי

וצ"ע, הרי בגמ' מפרש דפירות מפוזרין מיירי במכנשתא דבי דרי דאבידה 
הדין משום  בטעם  רש"י  קאמר  ומאי  בה,  נגעו  יאוש  ולא משום  היא,  מדעת 

 דנתייאשו הבעלים? 

והנה בדברי רש"י הי' אפשר לפרש דמ"ש "נתייאשו הבעלים" אין הכוונה 
יאוש הרי אלו שלו(, אלא לזה שמבואר בגמ' דכיון    לדין יאוש דאבידה )דלאחר

דהיינו  ולקבצן,  מלחזור  דנתייאש  והיינו  לקבצן,  לו  שוה  לא  טרחייהו  דנפיש 
 הוויתור דאבידה מדעת, וקורא לזה ג"כ בל' יאוש. 

מעות  )בד"ה  שלאח"ז  ברש"י  דהנה  ענינים,  כמה  מדוייק  הי'  הזה  ולפי' 
ואין להם סימן "הואיל  והוו להו הפקר    מפוזרות( פרש"י  ניכר איאושי מיאש 

לבאר  הוצרך  לא  מפוזרין  פירות  גבי  למה  א(  לדקדק:  ויש  כולם".  טעם  וזהו 
הטעם למה הבעלים מייאשים, משא"כ במעות מפוזרות? ב( מהו הטעם שינוי  
הל', דגבי פירות מפוזרין כותב "נתייאשו הבעלים", וגבי מעות מפוזרין הל' הוא 

ד"זהו טעם כולם" כותב רש רק גבי מעות מפוזרין,  "איאושי מיאש"? ג( הא  
 ולכ' למה לא כ' כן מיד גבי פירות מפוזרין? 
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ולמשנ"ת הי' ניחא הכל, דבאמת ב' עניני יאוש הם, וגבי פירות מפוזרין זהו 
הבעלים מייאשים, וע"ז אין   הענין דאבידה מדעת, וע"ז אי"צ לתת טעם אמאי 

שייך לומר דזהו טעם כולם. ורק גבי מעות מפוזרין הוי יאוש דאבידה, וזהו מה 
דקרי רש"י איאושי מיאש )וכן חזינן בגמ' בד"ה אפי' טובא, דפרש"י "מקב נמי  

", והרי שם הכוונה ליאוש דאבידה(. ]אבל איאושי מיאשדכיון דאין בהן סימן  
שיו בהמשך הסוגיא, הנה הל' "נתיאשו הבעלים" הוא  בכל אופן ברש"י בפירו

 גם בכל יאוש דאבידה )ראה כא, ב ד"ה נהי, וכב, א ד"ה הרי אלו([. 

 הדיוק הוא גם בפי' הרע"ב, פי' התוי"ט, ושיטת הרמב"ם

אבל קושיא זו הוא גם במפרשי המשנה, שברע"ב על המשנה, גבי פירות 
הבעלים והפקר הם", וצ"ע הרי זהו לא כמו שפי'    מפוזרין כ' "סתמן נתייאשו

על  שסמך  אפ"ל  בגמ'"  "כדאמר  להדיא  שכ'  מכיון  ברש"י,  )ובשלמא  בגמ' 
 המבואר בגמ', אבל ברע"ב א"א לפרש כן(? 

ובתוי"ט שם כ' ע"ז "כתב הר"ב סתמא נתיאשו הבעלים. וכן דעת הרמב"ם. 
שמש בהו בכל שעה. ופירשו ]בגמרא[ דטעמו דאגב יקירייהו וחשיבותייהו ממ 

וידע שנפלו ממנו. וכיון שלא בא ונטלן ודאי נתיאש לפי שאין בו סימן והרי הם  
הפקר", אמנם בגמ' לא נמצא כן על פירות מפוזרין ואדרבא. ובתו"ח שם כ' ע"ז 
בשם  בכ"מ  וכ"פ  ה"א  ט"ו  פ"ק  הרמב"ם  על  וקאי  אינו  בגמרא  תיבת  "ס"י 

 הרמב"ן". 

מהל' ה"ח  )פט"ו  הרמב"ם  התו"ח((:    וז"ל  בדברי  להגיה  צריך  )וכן  גזו"א 
הרי   שלו"  הן  הרי  נפילה  דרך  בהן,  יגע  לא  הנחה  דרך  מפוזרין,  פירות  "מצא 
שהרמב"ם כ' זה בסתם ולא הזכיר משכנתא דבי דרי. ובכ"מ שם "כתב הטור  
]סימן רס"ב[ על זה ולא נהירא דבגמרא מוקי למתני' דמצא פירות הרי אלו שלו  

שמ דביזרי  הכי במכנשתא  לאו  הא  וכו'  הבעלים  ונתייאשו  שם  הונחו  דעת 
אסורים מפני שלא ידעו הבעלים שנפלו שיתייאשו מהם ודאי אם דרך נפילתן 
וידוע שנתייאשו בעלים מותרים אבל סתמא לא עכ"ל. טעמו דכי  מוצא שם 
אותבינן עליה דאביי דאמר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ממתני' דמצא פירות 

ו שלו שני במכנשתא דביזרי ואם כדברי רבינו טפי הוי עדיף מפוזרים הרי אל
דרך   אי  דאקשינן  דהא  רבינו  לדעת  וי"ל  נפילה.  דרך  בדאשכחינהו  לאוקמה 
נפילה אפילו טובא נמי וכו' גם אליבא דאביי דהלכתא כוותיה מקשינן לה דכיון 
ממתניתין לאביי  דמותבינן  והא  דבילה  בעיגולי  כדאמרינן  ידיע  מידע   דיקירי 

בתר  אבל  דיקירי  דידעינן טעמא  היינו מקמי  דביזרי  במכנשתא  לה  ומתרצינן 
דידעינן מתני' בכל אנפי מיתוקמא כאביי וכ"כ הרמב"ן לדעת הרי"ף וכ"כ נמוקי 

 יוסף".
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והיינו דמפרש דמה דהוצרכה הגמ' לתרץ אליבא דאביי דבמכנשתא דבי דרי  
דחשיבי מידע ידעי, אבל    עסקינן, היינו מקמי דנחית לטעמא דאגב דיקירי ואגב

לבתר דהוצרך להך טעמא לשאר ה"ת"ש" ממשנתינו, שפיר מתרץ זה גם הך 
 .  1דפירות מפוזרין 

ולפי' זה אי"צ להגיה בדברי התוי"ט )כמו שהגיה בתו"ח(, דאפ"ל דכוונתו 
ולשונות,   וככרות  עיגולי  בגמ' על  והכוונה למה שפי'  בגמ'",  "ופירשו  באמת 

גם   זה  קאי  פירות דלמסקנא  ד"ה  ברעק"א  )ועי'  וכנ"ל  מפוזרין,  פירות  על 
מפוזרין שהביא הסברא דיקירי בנוגע לפירות בשם גמרא(. ועפ"ז הי' אפשר  
לפרש כן גם בפרש"י, דבאמת כוונתו לכל פירות מפוזרין, דנתייאשו הבעלים  
אגב דיקירי או חשיבי, ומאי דאמר "כדאמר בגמ'" הכוונה להתי' שאמר בגמ'  

 ן כוונתו למה דמוקי לה בגמ' במכנשתא דבי דרי(. בע"ב )ואי

לפי' זה בפרש"י מוכרחים לחדש פלוגתא דרש"י ותוס' בענין פירות  
 מפוזרין

אך לפ"ז צ"ל דרש"י פליג עם התוס', דהא בתוס' )ד"ה וכמה( כ' "צריך לומר  
נפילה   דרך  לוקי  וכמה  בעי  מאי  בעי  גמרא  דאי  וכמה  בעי  גופיה  יצחק  דרבי 

א כדפריך גמ' בתר הכי אלא מדברי רבי יצחק הוא ורבי יצחק לא  ואפילו טוב
בעי לאוקמי דרך נפילה ואפילו טובא משום דסבר כאביי דיאוש שלא מדעת לא  
ולהתוס'   מדעת".  שם  שהניחם  דרי  דבי  במכנשתא  לה  מוקי  אלא  יאוש  הוי 
עכצ"ל דלאביי לפי האמת מוכרחים לפרש המשנה רק במשכנתא דבי דרי )ולפי'  

 (.2מ צ"ל דהרמב"ם פליג עם התוס' בזה הכ"

 פלוגתת הרמב"ם והטור בענין אבידה מדעת, קושיית הש"ך, תי' הקצות

ואולי אפשר לפרש כוונת רש"י באו"א, בהקדם: הנה כ' הרמב"ם )פי"א הי"א 
מהל' גזו"א( "המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו. כיצד הניח פרתו ברפת שאין 

וכו' ה"ז אבד ממונו לדעתו, ואע"פ שאסור לרואה    לה דלת ולא קשרה והלך לו
דבר זה ליטול לעצמו אינו זקוק להחזיר, שנ' אשר תאבד פרט למאבד לדעתו",  
היינו דסב"ל להרמב"ם דאבידה מדעת הוא רק פטור מחיוב ההשבה אבל לא 
נראה   "ואין  וכ'  עליו,  חולק  רס"א(  )בסי'  והטור  שלו.  אלו  הרי  בזה  אמרינן 

הוי הפקר". וכ' הכ"מ )על הרמב"ם שם, ובב"י על הטור שם( דאבידה מדעת  
 "שבשביל זה שאינו חושש לפקח על נכסיו לא נאמר שהפקירם". 

 
ביכין אות א', שפי' על פירות מפוזרין "דאגב כובדן או חשיבתו כבר הרגיש   וכן מפרש ע"כ בתפא"י (1

שנאבדו, ומדמפוזרין אין בהן סי' בכלי או במקום ונתיאש ובכה"ג אין מנין סי' מדמונחין מפוזרין", והיינו  
 דההיתר הוא משום יאוש מדעת ככל אינך דמתני'. 

 הוו יקירי וחשיבי או לא.אף שלכ' נראה כפלוגתא במציאות אי פירות מפוזרין  (2
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הטור   כוונת  דאין  הטור,  דעת  לסוף  ירדו  לא  "ולפענ"ד  בסק"ד  הש"ך  וכ' 
כוונתו  אלא  נכסיו מפקירם,  על  כיון שאינו מפקח  דמסתמא  בסברא,  להשיג 

ינן בש"ס בכל דוכתי פירושו דהוי הפקר . . והכי  להשיג דאבידה מדעת דאמר
נמי מוכח בש"ס רי"פ אלו מציאות דקאמר ת"ש פירות מפוזרין הרי אלו שלו, 
הא לא ידע דנפל מיני'? )הא( אמר מר עוקבא הכא במכנשתא דבי דרי עסקינן  
הפקר.  דוכתי שהוא  בכל  פירושו  דאבידה מדעת  אלמא  היא,  דאבידה מדעת 

בידה מדעת דהכא אין פירושו כמו אבידה מדעת דהתם והוא  ולהרמב"ם צ"ל דא
 דוחק גדול" עכ"ל. 

ולהעיר דבפלוגתא זו יהי' עוד נ"מ, דהנה כ' המנ"ח בקומץ המנחה על מצוה  
רל"ז "נראה לכ' דאם אחד מאבד עצמו לדעת ויכול אחד להצילו, אפשר דאינו  

ודאי  מוזהר על הלאו, לא מיבעיא דעל העשה והשבותו לרבות אבידת   גופו, 
אינו מצווה, כי העשה דהשבת אבידה אבידה אינה נוהגת בממון באבידה מדעת 
כמבואר בשו"ע חו"מ סי' רס"א ס"ד". אמנם לכ' דבריו תלויים בפלוגתא הנ"ל, 
דלהרמב"ם דדין אבידה מדעת הוא פטור בחיוב השבה, א"כ שפיר שייך לומר  

דמ דהיתר  הטור  לפי  אולם  מדעת.  גפו  במאבד  גם  הוא כן  לדעת  ממונו  אבד 
מטעם הפקר, וזהו הטעם דמותר לאחר ליטלם, א"כ הרי מובן בפשטות דבגופו  
אי"ז שייך דלא שייך שיהי' הפקר )וע"ע בזה בכלי חמדה על פר' כי תצא בפסוק  

 לא תראה גו' והתעלמת )כב, א( אות ב' ומה שש"נ(. 

כריח ועי' בקצה"ח )לשו"ע שם סק"א( שחלק על דברי הש"ך ]לאחרי שה
דבאמת הוי פירושים מתחלפים[ דבאמת לא ק' על הרמב"ם מהגמרות שהק'  
הש"ך, ועל הקושיא מאלו מציאות כ' "נראה דהתם פריך לאביי דסב"ל יאוש  
שלא מדעת לא הוי יאוש ואע"ג דמייאש לבסוף, ומשום דאתי לידי' באיסורא. 

דנפל מיני',    )וע"ז קאמר בגמ'( ת"ש פירות מפוזרין הרי אלו שלו, הא לא ידע
דהשתא  דכיון  והיינו  היא.  מדעת  דאבידה  עסקינן  דרי  דבי  במכנשתא  ומשני 
מייאש לבתר דידע, אלא דלא ידע בשעה שנפל ובאיסורא אתי לידי', לזה קאמר  
אתי   באיסורא  לאשייך  מדעת  ובאבידה  מיירי,  מדעת  באבידה  דהתם 

כת ביאוש  קני  לא  תו  באיסורא  לידי'  דאתי  דהיכא  התוס' לידי'דטעמא  בו 
במרובה )סז, א ד"ה הכא( משום דכבר נתחייב בהשבה, ובאבידה מדעת שאינו 
מחוייב בהשבה . . א"כ קני לי' ביאוש אח"כ אע"ג דאתי לידי' קודם יאוש". ועי'  

 במחנ"א הל' זכיי' מהפקר סי' ו', שכ' ביישוב דברי הרמב"ם ע"ד תי' הקצות. 

 והמחנ"א הקצותתמיהות בפי' 

ב'   דברי  מדעת אמנם  שלא  יאוש  ענין  דמה  לכ',  תמוהים  אלו  אחרונים 
לפירות מפוזרין, והרי מאי דקאמר בגמ' והא לא ידע דנפל מיני' היינו לסברת 
דמיירי   עוקבא  מר  תי'  לפי  אבל  הרגיל,  ע"ד  באבידה  דמיירי  דסבר  המקשן, 
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דהשתא   "דכיון  לומר  בזה  שייך  ומה  מעיקרא,  ידע  הרי  א"כ  מדעת,  באבידה 
 דידע, אלא דלא ידע בשעה שנפל"?  מייאש לבתר

ו)אף דאפשר ליישב זה, וית' אי"ה במ"א, הנה( נוסף ע"ז לכ' הך פי' צע"ג:  
א( לפ"ז לא הו"ל למתני בהמשנה הרי אלו שלו, דכ"ז שעדיין לא נתייאש צ"ל 
מועיל   הבעלים,  נתייאשו  ואח"כ  נטל,  הוא שאם  אף שאמת  יטול,  דלא  הדין 

עת הרמב"ם הוא לא רק מדברי הגמ' בע"ב, כ"א  היאוש. ב( לכ' הקושיא על ד
)עוד יותר( מדברי הגמ' בע"א, דקאמר אודות מכנשתא דבי דרי "אפקורי מפקר  
להו", וכיון דמבואר בע"ב דמכנשתא דבי דרי הוא אבידה מדעת, א"כ מבואר  

 להדיא דאבידה מדעת הוי הפקר, והקושיא במקומה עומדת?

 ' סוגי אבידה מדעתדברי הדרישה, החילוק בפועל בין ב

)ובאמת  בפשטות  הש"ך(  )מקושיית  הרמב"ם  דברי  ליישב  אפשר  ואולי 
עיקר הקושיא אינה מובנת לי מטעם זה(, בהקדם, דהנה עי' בדרישה )על הטור  
שם( שכ' "והא דאמרינן בריש פרקין )כא א( במכנשתא דבי דרי קב בד' אמות 

דכל שאינו מפקח על ממונו   הרי אלו שלו כו' דאפקורי מפקר להו כו' שמע מינה
מן הארץ  יבוא ללקטם  אין לדמות להא דשם אמדינן דעתיה דלא  הוה הפקר 
מחמת טירחא ומעצמה לא תכנס התבואה לביתו ונמצא היא מופקרת ועומדת 
מה שאין כן הכא אף שדרך הגוים להורגה מכל מקום אפשר דלא יהרגנה ואינה  

בהגוזל דאמרינן  להא  ודומה  ועומדת  ע"א(   מופקרת  קי"ו  )דף  )ב"ק(  בתרא 
במעשה דרב ספרא שהיה הולך בשיירא והיה מלוה להו ארי כל לילא קא שדר 
ליה חמרא וקא אכיל ליה מטא זימניה דרב ספרא ולא קאכיל ליה ואמרינן שם  
ד"ה   )שם  התוספות  וכתבו  אדם.  דכל  אדעתיה  ולא  אפקריה  דאריה  אדעתיה 

ולא  ולא קאכיל  דומה להא דאמרינן המציל מן    אדעתא( דלפעמים היה שבע 
הארי כו' עיין שם. ועוד אפשר דהכא כיון שיש סימן בפרה אף על פי שנראה 

 כמאבד מדעת אפילו הכי אין לרואה ליטלה דאפשר דאסימן קא סמיך". 

)וע"ז  והנה להדרישה הוי פירושים מחלקים ודינים שונים באבידה מדעת 
מ"ש דמוכרחים לומר כן(. אבל  הוא דהק' הש"ך דלא מסתבר כן, ועי' בקצות  

לכ' אפ"ל מעין זה, דבאמת אבידה מדעת דינה שאינו חייב להחזיר ולא דהרי  
יאוש,   אלו שלו מדין  הרי  דבפירות מפוזרין  אלא  הרמב"ם,  וכמ"ש  אלו שלו, 
דכיון דאין בדעתו לשוב ולקחתם לעולם דנפיש טרחייהו, א"כ פשיטא דלעולם  

וכ יגיעו לו )וכמ"ש בדרישה,  מובן(, וא"כ הוי בכלל זה גם יאוש כפשוטו,  לא 
אבל  אבידה מדעת,  הוי  ואף דמעיקרא  יאוש.  גרע מכל  ולא  דבוודאי מייאש, 

 ההיתר דהרי אלו שלו הוא מדין יאוש.
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וא"ש דבהגמ' בע"א לא נזכר כלל הדין דאבידה מדעת, דההלכה בהמשנה  
וא"ש   יאוש.  כ"א מדין  הוא לא מדין אבידה מדעת  אלו שלו  דדין  דהרי  לפ"ז 

דפירות מפוזרין מישך שייך לכל שאר דינים דמשנתינו, דכולם דין א' וטעם א' 
ע"ז  קאמר  בע"ב  דהגמ'  ומה  שלו.  אלו  הרי  הבעלים  דנתייאשו  דכיון  להם 
דאבידה מדעת, היינו דקאי על מה דמק' )על אביי( דיאוש שלא מדעת הוא,  

קשן דהוי יאוש שלא וע"ז משני דאבדה מדעת הוא, והיינו לאפוקי מסברת המ
מדעת. אבל לעולם ההיתר הוא מטעם יאוש, וכיון דהוי אבידה מדעת הוי גם 

 היאוש מדעת. 

ולפ"ז א"ש פרש"י שפי' ד"נתייאשו הבעלים מהן כדאמר בגמ'", דהכוונה  
לדברי רב עוקבא בגמ' דבמכנשתא דבי דרי עסקינן, והיתר זה גופא הוא מטעם 

 כמשנ"ת. יאוש, דפשיטא דיש בכללה יאוש ו

והנה פירות מפוזרין מיירי בחטים )כמבואר בגמ'( שחטין הם מאכל אדם, 
שמורה על השכל )שלכן אין התינוק קורא אבא עד שטועם טעם דגן, כי ע"י 
החטים הוא גדלות השכל(. ולפעמים יש פירות מפוזרין, שבמקום שהשכל יהי'  

הוא מפוזר ומפורד    מונח בענינים של תורה ויר"ש וכיו"ב, במקום זה הנה השכל
בין העמים, בעניני עוה"ז ומחשבות זרות ותחבולות בני אדם )ומפוזרין גם מל' 
זרות(. וע"ז אמר דפירות מפוזרין הוי אבידה מדעת, דבא מצד חוסר הדעת, ואם  
אין דעת הבדלה מנין, שעי"ז אינו מבדיל בין אור לחושך ובין ישראל לעמים, 

ב בעניני העמים  דנפיש  והמחשבה עסוקה  סבות,  בא מב'  )וזה  וכו'  רבים  מים 
נרגש  שאינו  חשיבי,  ומדלא  שבנה"ב,  העפר  מיסוד  העצלות  מצד  טרחייהו, 
היוקר דעניני תומ"צ(. וע"כ העצה לזה הוא הדעת, לקשר דעתו בקשר אמיץ 
וחזק ויתקע מחשבתו בחוזק והתמדה ואינו מסיח דעתו וכו' מאלקות ותומ"צ, 

 ה. ועי"ז מחזיר האבידה לשרש

 

 הערות בדעת רש"י  –בענין קנין חצר 

 הרב לוי זלצמן שליט"א
 ר"מ בישיבה 

 א. המקור לקנין חצר

' )בבא מציעא י, ב וגיטין עז, א( מביאה ב' לימודים ללמד קנין חצר: א. הגמ
פסוק דאיירי בדין תשלומי כפל לגניבה הנמצא בידי הגנב "והתניא "בידו" אין 



 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא
 

 
31 

 

לי אלא ידו, גגו חצירו וקרפיפו מנין, ת"ל "המצא תמצא" מכל מקום". ב. פסוק 
אין לי "ונתן בידה"  גט לאשה "והתניא  בנתינת  גגה חצירה    דאיירי  ידה,  אלא 

 וקרפיפה מנין, ת"ל "ונתן" מכל מקום". 

ופירש"י בד"ה משום ידה אתרבאי "דכתיב ונתן בידה וידה רשותה משמע,  
כדכתיב ויקח את כל ארצו מידו". ובד"ה ת"ל ונתן מ"מ כתב "מדלא כתיב ובידה 

רשינן  יתנהו, דרוש ונתן אוכתב לה ונתן...". ובסגנון אחר כתב רש"י בגיטין "וד
דכתב  וידה  דהו.  כל  נתינה  יתננו משמע  ובידה  כתיב  מדלא  נפשי'  באנפי  לי' 

 רחמנא דבעינן דומיא דידה דמשתמרת לדעתה כדמפרש לקמיה". 

ונראה לבאר, כדי שלא יהיו דברי רש"י סתירה זל"ז שבתחילה פי' שהלימוד  
  הוא מחמת ש"ידה רשותה משמע", ואח"כ פי' שהוא "ונתן" "משמע נתינה כל 

 דהו", שהביאור הוא פשוט )וכמבואר להדיא בגמ' להלן )נו, ב((: 

נתינה כל דהו. אבל   הלימוד לקנין חצר אינו אלא מחמת ש"ונתן" משמע 
אחרי ש"ונתן" איירי גם בנתינה לחצרו, צריכים להבין איך לפרש המשך הכתוב  
המשמעות  מעכשיו  חצר,  דין  שמרבים  דאחרי  ומבאר,  בידה".  "ונתן  דכתיב 

ידה" הוא רשותה. אבל אם לא הי' המשמעות ש"ונתן" הוא נתינה כל דהו,  ד"ב
ונתן מ"מ   וכן מפורש בדברי הנמו"י "משמע  היינו מפרשים "בידה" כפשוטו. 
לרבות חצרה כדתניא. אם כן למה נאמר ידה מה ידה ברשותה אף כל ברשותה". 

 )וראה להלן אות ח' ביאור מדוייק יותר בדברי רש"י אלו(. 

הלשון ובגיטי שם(  להלן  )ראה  אושעיא  ר'  שלדעת  עוד,  רש"י  מוסיף  ן 
"בידה" גם מלמדינו שצ"ל דומיא דידה בזה שהחצר משתמרת לדעתה. והוא 
 הגדרה נוספת, שאיזה סוג רשות משתמע מ"בידה" הוא דוקא רשות המשתמר. 

והנה הרבה ראשונים נחלקו על רש"י, וביארו שאין שום משמעות ש"ונתן"  
 הוא נתינה כל דהו, אלא:  

 א. להרשב"א ועוד הוא מחמת ריבוי, דכתיב "ונתן" פעם יתירה; 

לתוס ופרט ב.  כלל  הוא  בידה"  "ונתן  כי  וכלל,  ופרט  כלל  מחמת  הוא   '
ו"ושלחה חזר וכלל", ולכן מרבים כל הדומה וכעין הפרט ד"ידה", וזהו המקור  

 לרבות קנין חצר דהוי כעין ידה.

כבר מלמד  וזה  דהו,  כל  נתינה  גופא משמע  משא"כ רש"י סב"ל ש"ונתן" 
 נוספים.   ומרבה דין קנין חצר, ו"בידה" משמיעינו תנאים

ולכאו' נראה לומר שעד"ז חולקים בפי' הלימוד מ"אם המצא תמצא בידו": 
תוס' פי' לשיטתם שהוא ג"כ כלל ופרט וכלל, ושדי "ידו" בין "המצא תמצא", 
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עיי"ש; אבל רש"י ילמוד כפשטי', ש"המצא תמצא" משמע מציאה כל דהוא, 
 ו"בידו" משמע ברשותו. 

פי' על הלימו ד מפסוק זה, י"ל כי פשיטא שזהו פי'  ומה שלא כתב רש"י 
הדברים בלשון הברייתא "ת"ל המצא תמצא מכל מקום". משא"כ ב"ונתן בידה"  
שאין כאן תיבה יתירה וכדו', והוי חידוש לומר ש"ונתן בידה" אינו בידה אלא  

 פירושו נתינה כל דהו, לכן הצריך רש"י להאריך ולפרש. 

 ע"כ ביאור דברי רש"י כפשוטם.

זה, הוא  ונראה לה ולהעיר, שדרכו של רש"י בלימוד הדרשא דפסוק  וסיף 
 היסוד לעוד כמה מקומות שמצינו ששיטת רש"י שונה משאר הראשונים: 

 א. קנין גט ע"י קנין אגב:

בגיטין )עז, ב( דן הגמ' בענין חצירה וגיטה באין כאחד. ופרש"י בד"ה ה"ז  
נכסים   ותנן  בתוכו,  וגיטה  חצר  לה  דיהיב  "דהשתא  אחריות  חזקה  להם  שאין 

נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה". כלומר, שהגט נקנה  
לאשה בקנין אגב קרקע. וכתב עליו הרמב"ן שם "ואין זה נכון שלא בתורת אגב  
הוא . . אלא שאין אשה מתגרשת מדין אגב. אלא משום חצרה נגעו בה". ועיין 

תן בידה" הוא דוקא, שאופן נתיבת באב"מ )ל, ה( שמבאר דעת הרמב"ן, כי "ונ 
הגט צ"ל נתינה לתוך ידה ורשותה דוקא ולא שאר דרכי קנין. ונמצא שרש"י  
החולק עליו סובר, שאין ציור הנתינה צ"ל "בידה" דוקא, אלא העיקר שהאשה  

 תקנה הגט וגם בקנין אגב מהני.

א  ונראה לבאר, כי מאחר דרש"י סב"ל ש"ונתן" משמע נתינה כל דהו, א"כ ל
מסתבר לבאר שציור הנתינה צ"ל שנותנה לתוך ידה ורשותה דוקא, אלא העיקר  
שיש כאן נתינת והקנאת גט לאשה באיזה אופן שהיא. ו"בידה" אינו אלא שם 
כללי שהגט צ"ל סוכ"ס ברשותה, וגם ע"י קנין אגב נעשה שלה ונמצא ברשותה. 

אבל אינו תנאי או באופן אחר, ד"בידה" אינו אלא דוגמא אחת של נתינת גט  
 שדוקא באופן זה צ"ל נתינת הגט.

 ב. שאין קנין "יד" בפני עצמו: 

תמצי  בהיכי  הגמ'  דנה  מיני',  בדרבה  לי'  דקם  בסוגיא  א(  )לא,  בכתובות 
שאפשר לאכול דבר איסור בלי קנין. ופרש"י )ד"ה דאי בעי גחין( "למטה מג'  

תוס' )ד"ה באי בעי(  טפחים ואכיל, ובציר מג' לאו הגבהה היא". והקשו עליו ב
"וקשה לר"י דמה שייך הגבהה בדבר שהוא תופס בידו או בפיו דונתן בידה אמר 
רחמנה ואמרינן בגיטין זרק לה לתוך קלתה מגורשת", כלומר ואין האשה צריכה 
להגביה כלל. ונמצא דרש"י סב"ל שליתא קנין יד בלי הגבהה וכדו', ואפי' תופס 
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ג הגביהו  לא  אם  ממש,  בידו  עוד  דבר  למדים  נמצינו  קנין.  זה  אין  טפחים   '
 מחלוקת גדולה בין רש"י ותוס' האם יש קנין "יד" או אין קנין כזה. 

והנה בשטמ"ק )לא, ב( הביאו ב' ביאורים בשיטת רש"י )והובאו בקצה"ח  
רסח, ב( מדוע אינו לומד קנין "יד" מ"ונתן בידה": א. "משום דלא מצינו בדרכי  

כה ומסירה, והלכך אין למדין מגיטין לדרכי הקניות",  הקניות אלא הגבהה ומשי
וב. "אע"ג דלענין גט כתיב ונתן בידה שמא היינו דוקא כשמגביה מן הארץ, והאי 

 דקלתה שאני משום דהוי הכלי שלה וקניא מדין רשותו". 

ולכאו' יפלא לביאור הב' שלמדין דיני קניות מגיטין אלא שאין קנין יד אפי' 
גו "ידה"  כי  בה, בגט,  הגט  דונה  אינה  גופא  שידה  נמצא  כי  הגבהה,  בעי  פא 

משא"כ בתוך כלי שלה שהוא מדין חצר שנלמד מידה עדיף טפי מידה גופא ולא  
 בעי הגבהה, אתמהה. 

וי"ל ע"פ דרך הא' הנ"ל, כי לדעת רש"י אין "ידה" ציור הקנין כלל, ולא איירי  
ה. ולכן, אם קונה כאן בידה כפשוטה, אלא הוא שם כללי שהדבר נקנה לרשות

רשותה   ה"ז  בחצירה  קונה  ואם  בידה,  לקנות  איך  כללים  יש  בידה ממש  הגט 
 )ומקום המשתמש( ולכן תו לא בעי הגבהה. 

 ג. המקור ל"חצר מהלכת לא קני": 

לעיל )ט, ב( אמר רבא "חצר מהלכת לא קני". ופרש"י )ד"ה מי קני( "וחצר  
גגו חצירו   –תמצא בידו    מהלכת לא שמעינן דתקני, דכי אתרבאי מאם המצא

 וקרפיפו אתרבאי, דלא נייד והוי משתמר".  

 והנה מצינו ב' ביאורים אחרים בראשונים:  

א. תוס' )ד"ה ספינה( פירשו "והוה שפיר דומיא דיד דמינח נייח וממטו לה  
עם גופיה". כלומר, שחצר צ"ל דומיא דיד, ומה יד אינה מהלכת בעצמו אא"כ  

ר צ"ל שאינו יכול להלוך בעצמו לאפוקי בהמה שמהלכת  הגוף מניעו, כן ג"כ חצ 
 מעצמה; 

כשאינה   ממנה,  מתרחקת  ידה  שאין  "כיון  פי'  א(  )כא,  בגיטין  הרמב"ן  ב. 
מהלכת דמיא, אבל חצר מהלכת כיון שאפשר לה להתרחק ולא תהא משתמרת 
לדעתה לא ניחא ליה". כלומר, דצ"ל דומיא דיד, ומה יד אינה מתרחקת מהאדם  

מורה אצלו, כן ג"כ חצר צ"ל שאינה יכולה להתרחק מהאדם כדי שיוכל  ותמיד ש
 להיות שמור. ועד"ז כתב הגליון הש"ס בב"מ. 

והנה אף שבהשקפה ראשונה נראים דברי רמב"ן דומים לרש"י, אבל באמת 
לא נראה כן. כי הרמב"ן יסד דבריו על הא ד"אין ידה מתרחקת ממנה", כלומר  
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רש"י סתם וכתב דמה נתרבה מהפסוק רק ד"לא   שחצר צ"ל דומיא דיד, משא"כ
נייד והוי משתמר" ותו לא ולא הזכיר שהוא מחמת שצ"ל דומיא דיד. ומשמע  
שלא דייק רש"י כלל שהסיבה הוא כי צ"ל דומיא דידו. ונראה לבאר, שמפרש  
ראוי  בעצם  שהוא  מקום  לכה"פ  צ"ל  חצר,  קנין  הכולל  דהו"  כל  שה"מציאה 

ולכן אינו  לשמירה, משא"כ דבר הני  יד הוי בעצם דבר ומקום שאינו משתמר 
 בכלל הלימוד לרבות קנין חצר, אבל לא מחמת דומיא דידו.

וע"פ הנ"ל מובן מדוע לא פי' כשאר הראשונים, כי לרש"י אין "ידו" ציור  
הקנין אלא שם כללי שצ"ל ברשותו, וא"כ צ"ל שמעצם הסברא והלימוד אין 

 לא בגלל שצ"ל דומיא דידו. להרבות חצר דנייד שאינו משתמר ו

ויש להעיר שבזה ניחא ג"כ, מה שהקשה הרשב"א ותוס' הרא"ש על ביאור 
תוס', דהרי להלן בגמ' )ויבואר בעז"ה להלן באות ג'( איתא שדין חצר בפסוק 
זה אינו אלא מטעם שליחות ולא מטעם יד, והרשב"א נשאר בשאלתו. ולרש"י  

מ"ידו", וזה מתאים עם ביאור הריטב"א קושיא מעיקרא ליתא, כי לא למדו כלל  
שביאר שלמדים זאת משליחות, כי גם שליח באמת שומר מה שקונה בשליחות 

 המשלח, משא"כ חצר מהלכת )בהמה( אינה יכולה לשמור את עצמה כלל. 

 

 ב. המקור שחצר דאשה הוי משום ידה

 הדין. לאחר שנתבאר דרך לימוד הפסוקים לרבות קנין חצר, יש לעיין בגדר 

יד.  משום  או  שליחות  משום  קונה  חצר  קנין  באם  דנה  ב(  )י,  הגמ'  הנה, 
ומסיקה "לענין גט כולי עלמא לא פליגי דחצר משום ידה אתרבאי". כלומר דדין 
חצר שנתרבה בדין גט דאשה הוא משום יד )ומה דין חצר שנתרבה לגבי גניבה, 

 יתבאר באות ג'(.

חצר שדין  זו  פשיטות  מנין  לעיין  משום    ויש  ולא  יד  משום  הוא  דאשה 
 שליחות?

והנה פרש"י )ד"ה ת"ל ונתן מ"מ( "אלמא משום ידה אתרבאי, דאי משום 
שליח   עושה  שהאשה  מלמד  ושלחה  כדתניא  הכא  כתיבא  כבר  הא  שליחות 

 בקידושין בפ"ב". 

ולכאו' קשה, כמו שהקשה המהר"ם, הלא בקידושין שם איתא ששליח צ"ל  
בני דעת הרי אינן בני שליחות כלל. וכן ילפינן בר דעת משא"כ חש"ו שאינם  

התם מתרומה "מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית", משא"כ נכרי שאינו 
ואיך   ברית,  בן  ואינו  בר דעת  אינו  והלא "חצר"  דין שליחות.  לו  אין  ברית  בן 



 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא
 

 
35 

 

אפשר לומר שחצר משום שליחות "כבר כתיבא הכא" בגלל הריבוי של שליחות  
 . בכלל, אתמהה

ופי'  משום(  ואי  )ד"ה  התוס'  עליו  חלקו  הכי  שמשום  המהרש"א  וכתב 
שבאמת איצטריך קרא לרבות חצר משום שליחות ג"כ. וא"כ צלה"ב באמת מנין  
להגמ' הפשיטות שדין חצר באשה משום יד אתרבאי. ומבארים, כי "ונתן בידה"  

ות ולכן הוי גם בע"כ דאשה וגם בקטנה, ובשני מקרים הללו לא שייך דין שליח
 מוכח שהריבוי בפסוק זה הוא מדין יד ולכן שייך אף בע"כ ובקטנה. 

נמצא שלתוס' ההוכחה הוא מדין גט, דכיון שגם קטנה מתגרשת וכן אשה  
מתגרשת בע"כ, והתורה רבתה דין חצר בגט, מזה מוכח שדין חצר הוא משום 

גופא יד שלכן שייך לקטנה וכן אפי' בע"כ. משא"כ לרש"י ההוכחה הוא מזה  
שתורה הצריכה לרבות דין חצר ולא שתקה, מוכח שמרבה דין חצר משום יד,  

 כי חצר משום שליחות לא הי' צריך להשמיעינו כלל. 

אשה  בגט  שליחות  דאשכחנא  "וכיון  רש"י  בכוונת  ביאר  הרשב"א  והנה 
, א"כ כבר למדנו שחצרה קונה לה גט ומדין ואיתרבי חצר בעלמא מדין שליחות

מה לי דאיצטריך רחמנא לרבויי חצר בגט אשה לישתוק קרא  שליחות, א"כ ל
מיני', אלא שמע מינה דחצרה משום יד רבייה רחמנא ולא מדין שליחות". וכן 
שהוא  מגניבה  חצר  דין  שלמדנו  אחרי  שרק  כלומר,  רש"י.  בדעת  רש"ש  פי' 
משום שליחות, מעתה אי"צ עוד לימוד לרבות חצר משום שליחות באשה, כיון 

יוד ויודעים מגניבה שחצר מועיל משום  שכבר  דין שליחות באשה,  עים שיש 
 שליחות, אלא מוכח שהריבוי הוא ללמד חצר משום יד. 

אבל יש להעיר, דשאלת הרשב"א שהביאו לפי' הנ"ל הי' מאחר שבגניבה  
בכלל  שליח  דדין  הריבוי  אחרי  שגם  מוכח  הרי  שליחות  מטעם  חצר  מרבים 

ן פי' דגם לרש"י צריכים לימוד ומקור שחצר צריכים עוד ריבוי לדין חצר, ולכ
מועיל משום שליחות. אבל רש"י בעצמו תי' שאלה זו )בד"ה ומר סבר יא, א(  
וכתב "גבי ממונא חצר מאם המצא תמצא איתרבאי, ואיכא למימר דשליחות 

 הוא ומשום דאין שליח לדבר עבירה איצטריך למכתב התם".  

אלא כהבנת המהר"ם ומהרש"א,    ולכאו' מוכח מדבריו דלא כמ"ש הרשב"א
שבאמת אי"צ פסוק כלל לרבות חצר משום שליחות. וכן מפורש בנמו"י "אבל  

 .1שלא לדבר עבירה לא אצטריך ריבויא דלא גרע משאר שליחות"

 
ועיין רש"ש איך שדחק בפי' דברי רש"י. אבל אחרי שמצאנו שהנמו"י פי' כן בהדיא, וצריכים ליישב   (3

 שיטת הנמו"י בזה, כבר אין סיבה לדחוק בפירש"י אלא לפרשו כפשוטו וכהנמו"י.
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וצ"ע דבריו, וכשאלה הנ"ל, איך אפשר לומר דלא גרע משאר שליחות, הרי  
 גרע וגרע כי אינו בר דעת ואינו בן ברית. 

אפשר לבאר ע"פ מש"כ בספר מגן האלף )למהרא"ל צינץ על הלכות   ואולי
דין  להם  שאין  אף  לעכו"ם  קונה  שחצר  מה  בביאור  סק"ה(  תמח  סי'  פסח 
שליחות. ומבאר, כי הטעם דאין לנכרי דין שליח, הוא כי שליח אצלם לא מהני 

בו,  אא"כ יש לו קנין בהשליח, ובחצרו כיון שיש לו בו קנין גם נכרי יכול לקנות
עיי"ש. ועל יסוד זה אולי יש לבאר, אם לא הי' דין שליחות בתורה לא הי' ידוע  
שאפשר לקנות דבר שלא ע"י עצמו ופעולת עצמו, אבל אחרי שהתורה רבתה  
דין שליח, הרי שאפשר לעשות קנינים שלא ע"י עצמו, א"כ חצרו של אדם שיש  

עצמו   מוסר  רק שהשליח  ולא  שלו ממש  וה"ז  קנין,  בו  קנין  לו  לעשות  אליו 
בשליחותו אלא החצר הוא שלו ממש והוא משמש לו לכל צרכיו, הרי לא גרע 

 משליח שיוכל לקנות דבר ע"י המונח בחצרו. 

 ונראה להביא יסוד לזה: 

הנה לדעת רב נחמן )י, א( המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו, כיון שהוי 
עש  אם  רש"י  ולדעת  לאחרים.  שחב  במקום  לבע"ח  להגביה  תופס  שליח  או 

המציאה, מודה רב נחמן שקנה לו. ומ"מ הקשה לו רבא מברייתא דלהלן: פועל  
 ששכרו בעה"ב לכל מלאכה, כל המציאות שמצא הרי הם של בעה"ב. 

משמע שגם בלי מינוי שליחות להפועל   : דמהברייתא2ונראה לבאר שאלתו
עצמו  משעבד  והפועל  מלאכה,  לכל  שכרו  אלא  בפרטיות  המציאה  לו  ללקט 
לזכות לו כל מציאה שימצא, והרי זה דומה למגביה מציאה לחבירו בלי מינוי 

 שליחות, מ"מ קנה בעה"ב, וקשה לרב נחמן.  

לדמות פועל   ותי' רב נחמן: "שאני פועל דידו כיד בעה"ב". והגמ' ממשיכה
לעבד עברי, ואף שהפועל יכול לחזור בו, מ"מ עד שחזר בו הו"ל כעבד. והנח"ד  
ביאר בזה, כי הגדר דעבד עברי הוא שיש לרבו "קנין בגופו למעשה ידיו", ולכן  
לגבי כל מה ששכרו בשבילו כולל ללקט מציאות, הרי ידי הפועל קנויים )לא 

קוט המציאות וכאילו הוא עצמו רק משועבדים( לבעה"ב בשביל פעולתם בלי
 ליקט המציאות, ולא מטעם שליחות אלא מטעם "קנין גוף לפירותיו". 

ידיו(, אף  )למעשה  בגוף הפועל  נמצינו למדים, שכיון שיש לבעה"ב קנין 
שאינו שליח מ"מ לא גרע משליחות. ולהעיר שלדעת התוס', עדיפא משליחות, 

 מודה רק בפועל, ואכמ"ל.  כי לדעת התוס' אין רב נחמן מודה בשליח ו

 
בשיטת רש"י, ואזיל לביאור הנח"ד כדלקמן   הבא לקמן אינו מתאים לביאור הש"ך בסי' קה סק"א (4

 בפנים. 
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ואין לומר שדין זה גופא נלמד מדין חצר, כי א"כ הו"ל חצר מהלכת ולא קנה 
לרבו כלל, אלא מוכח שהוא נלמד מדין שליח, ואף שאינו שליח )ותוס' שליח  

 אינו מועיל( מ"מ עדיפא לי' משליח ולכן קנה לרבו.

מרי, וא"כ לא גרע וא"כ ה"ה הכא ובמכש"כ, כי חצר יש לו בה קנין בגוף לג
משאר שליחות ואולי עוד עדיף טפי. ולכן מובן שאי"צ קרא כלל לרבות חצר  
משום שליחות, וא"כ מזה שרבתה התורה דין חצר באשה, מוכח שהוא משום  

 יד. 

 

 ג. חצר דגברא משום מה? 

 לאחר שנתבאר דין חצר דגט אשה, יש לבאר דין חצר באיש. 

ברא"ש )והובא  רי"ף  כתב  גזילה    הנה  בהל'  הרמב"ם  פסק  וכ"פ  כט,  בסי' 
ואבידה פי"ז ה"י( "חצר דאתתא משום ידה אתרבאי . . אבל חצר דגברא משום 

 שליחות אתרבאי".

אבל מלשון התוס' )ד"ה ספינה ט, ב( שכתבו "הכא חצר משום יד אתרבאי", 
משמע שלמסקנא גם חצר דגברא משום יד אתרבאי. כי בגמ' שם איירי בדין 

בלשון זכר ולאו דוקא באשה. וכן ביארו המגן האלף )שם. וכ"כ המעיל מציאה ו
שכתבו   –שמואל   א(,  יא,  ילפינן  )ד"ה  נוסף  בתוס'  מפרשים(  בילקוט  הובא 

שדוקא בקטן, כיון שאין לו יד אלא מדרבנן, לכן אין לו דין חצר אא"כ חכמים 
וידמוהו לקטנה, דמשמע מזה דגדול שיש לו יד אין צורך כ לל לילף  ילמדוהו 

 מאשה כי גם חצר דאיש משום יד הוא.

ומהצ"צ )פס"ד כח,ד( משמע שאפשר לומר שזהו חידושו של רב אשי להלן 
בגמ' )יב, א( שאמר בפשיטות "חצר אתרבאי משום יד ולא גרע משליחות", כי  

.  3הוא מחדש שגם חצר דגברא יש בו "ב' ענינים משום יד . . ומשום שליחות" 

 
ויש להעיר, דמהצ"צ משמע שרב אשי לימד שיש בחצר ב' ענינים, כלומר שהתורה למדה בדין חצר  (5

ב' דינים שונים: א' משום יד ושני מדין שליחות. ונראה לומר שלדעת התוס' באמת אינו אלא דין אחד והוא  
גרע משליחות. כלומר שרב אשי מלמד שגם כאשר חסר התכונה של  "משום יד", ורב אשי אומר שמ"מ לא 

יד כיון שאין החצר סמוכה לו, מ"מ עדיין יש לו דין חצר )משום יד( כיון דלא גרע הלימוד לקנין חצר )משום  
יד( מדין שליחות, ואילו שליח הי' יכול לקנות עבוד המשלח אע"פ שהוא רחוק ממנו, כן גם חצר משום יד 

 ו ויכול לקנות לו בריחוק מקום. לא גרע ממנ 
יא, ב. וראה מהרש"א  )בדברי רש"י ד"ה אלא אמר רב אשי,  ולכאו' מבואר כן להדיא בביאור דעת תוס' 
שבאמת תחילת דברי רש"י אינם מרש"י אלא דעת התוס', ובסוף הדיבור הוא דברי רש"י( שכתבו "דכיון  

ה שקיבל לה מתנה מי לא קני לה ואפי' אין עומדת  דמידה אתרבאי לא גרעה משלוחה להטיב לה, ואילו שלוח
 בצדו, חצירו נמי לא שנא". 

ולכאו' אם סב"ל לתוס' שיש ב' דינים בחצר דין יד וגם דין שליחות בפנ"ע, הול"ל לא גרעה משלוחה ושלוחה  
ה לומר  אי"צ עומדת בצדו ותו לא, ומה צריך אריכות הלשון "להטיב לה", "ואילו הוי שלוחה" וכו'. אלא נרא
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ראה הנ"ל, נצטרך לפרש שרב אשי לא איירי התם אלא רק  ולדעת ג' עמודי הו
 , ועצ"ע.  4בחצר דאשה 

 
שרוצים לומר בזה, דאין חצר מדין שליחות כלל, אלא כיון דשלוחה אי"צ להיות אצלה וזהו טובה בשבילה, 

 הרי לא גרעה חצר ממנו ויכול לקנות ג"כ אע"פ שאינה עומדת בצדה, והכל משום ידה אתרבאי.
לא אתרבאי מונתן בידה  ודיוק זה בולט יותר בהשוותו ללשון רש"י בביאור הגמ' לדעתו )שם( שכתב "אי נמי  

הוי נפקא לן חצר משליחות . . וכל היכא דאיתי' לשליחות איתי' לדין חצר". וכנ"ל, כי לרש"י ודעימי' יש 
 דין שליחות בפנ"ע, כי "כבר כתיבא" בשליחות ואינו מדין יד כלל.   

רע משליחות  ועפ"ז )שלדעת התוס' גם דין שליחות דחצר אינו דין חדש בחצר אלא שדין יד דחצר לא ג
 להטיב לה(, יש לבאר ב' דיבורי תוס' שנתקשו בהם הראשונים ואחרונים: 

א. מה שפירשו שחצר מהלכת אינו קונה בגלל שלא דומיא דיד דנייח )הובא בפנים סוף אות א'(. והקשו 
עליהם בתוס' הרא"ש וברשב"א )הובא שם(, הלא חצר לא גרע משליחות ושליח הוא מהלך, ומדוע אינה  

במהלכת משום שליחות. ולהנ"ל לא קשה מידי, כי תוס' לשיטתי' שבאמת גם חצר דגברא אינו אלא    קונה
משום יד, ולכן אפי' חצר שהוא משום "דלא גרע משליחות" ג"כ נתרבה מתורת יד וצ"ל דומיא דיד דנייח.  

לת והצטרך  לי',  קשה  אתרבאי  שליחות  משום  דגברא  שחצר  דסב"ל  כנ"ל  לשיטתי'  הרא"ש  רץ משא"כ 
 קושייתו לדעתו כדלקמן. 

ב. מה שפירשו בב"ב )ד"ה אין מעילה עט, א( שאין הקדש קונה בדין חצר כיון דאיתרבאי מדין יד ואין יד  
להקדש. והובא סברא זו במג"א )או"ח הלכות ביהכ"נ סי' קנ"ד סקכ"ג(. והקשה עליהם בתויו"ט )מס' מעילה  

להקדש. והובאו דבריו בקצות החושן )ס"ר סק"א( וכן  פ"ג מ"ו( הלא חצר לא גרע משליחות ויש שליחות  
הקשה ברש"ש ועוד. ובאמת הרמב"ן לא פי' הסוגיא בב"ב הכי, אלא כתב שהקדש קונה בחצר, אלא שבאותו  

 מקרה אין בו דין מעילה עיי"ש. 
כלל.  ולהנ"ל ניחא, כי תוס' לשיטתם דאין דין חצר אלא מדין יד, ולכן הקדש שאין לו יד א"א לקנות בחצר  

משא"כ הרמב"ן דאזיל בשיטות רוב הראשונים דחצר משום שליחות, סב"ל שגם הקדש יש לו דין חצר משום  
 שליחות. 

דאתרבאי  אהני  "להכי  מדין שליחות,  כי אע"פ שחצר  )שם( שביאר עפמ"ש בשיטמ"ק  ועיי"ש בקצה"ח 
ומסיק הקצה"ח "משום  משום יד שלא יקנה משום שליחות חצר שאינו דומה ליד כלל כגון חצר מהלכת",  

שלא הוי משום שליחות אלא חצר שדומה לידו דלהכי איתרבי מידו. א"כ ממילא בהקדש דליכא תורת יד 
כלל, א"כ חצר נמי ליתי' ואפי' משום שליחות דגם שליחות דחצר ליכא אלא הדומה ליד ואין יד להקדש". 

כיו ליד  דומיא  צ"ל  כי אע"פ שהוא משום שליחות  דלומד  )כלומר מפסוק  הרי משמע  מ"ידו"  ן שנתרבה 
הראשונים שחצר   ורוב  "המצא תמצא בידו"(. ועד"ז ביאר בתוס' הרא"ש. ולכן ביאר שגם לדעת השו"ע 
דגברא משום שליחות בלבד, מ"מ אם אינו דומיא דיד כלל אין לו דין חצר. שלכן דברי המג"א נכונים גם 

 אליבא דהילכתא.  
מה שיש להקשות לכאו' בדבריו מדידי' אדידי': דבסי' קצד סק"ג הביא ולפי ביאור זה בדברי הקצות, ניחא  

קושיית הפוסקים בקנין חצר לנכרי דהלא אין שליחות לנכרי )ועיי"ש שם שתי' שיש דין שליחות לנכרי 
בחצר, ועיין בנתיבות )בהפתיחה לסי' ר'( שדחה את דבריו ואכמ"ל(. ולכאו' הרי כאן בסי' ר' ביאר שאין חצר  

 מחמת שאין להם יד, וארכבי' אתרי רכשי. להקדש 
אם אין קנין חצר לנכרי הוא בגלל שהוי מדין שליחות וא"כ יש דין חצר בהקדש, ואם אין דין   דלכאו' ממ"נ:

 חצר בהקדש הוא בגלל שהוא מדין יד וא"כ יד דין חצר לנכרי כיון שיש לו יד. 
ניחא, כי הקצות סובר כדעת כל הפוסקים שחצר דגברי משום שליחות, ולכן )לההו"א(    ולביאורינו הנ"ל 

ליתא בנכרי. אבל מ"מ כיון שנתרבה מידו צ"ל דומיא דידו מגזה"כ והוא דין צדדי, ואם אין יד א"א לקנות 
 בקנין חצר, אבל לא מחמת שחצר הוא משום ידו, והכל ניחא. 

 .4וראה לקמן בהע' 
רי"ף ורא"ש דברי רב אשי איירי בחצר  עיין נתיבות בפתיחתו הארוך לסי' ר', שמבאר שגם לדעת ה (6

ראה שו"ע אדה"ז סתמ"ח סי"א, קצות החושן סקצ"ד סק"ג, ומגן האלף    -דגברא, ודלא כשאר הפוסקים  
סתמ"ח סק"ה. אבל בסדר מכירת חמץ סובר אדה"ז לחומרא שיש דין יד בכל חצר ולא רק בחצר דאשה, ולכן 

בתוכ שהחמץ  החצר  לצד  יעמוד  שהנכרי  הדבר"  סובר "נכון  כי  לומר  ואי"צ  יד.  מדין  בחצר  לקנות  כדי  ו 
 כהנתיבות, אלא י"ל כי מחמיר שם להוסיף קנין לדעת התוס', אף שכל ג' עמודי הוראה פסקו שלא כוותם.
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ולכאו' י"ל שיסוד מחלוקת זה תלוי בהמחלוקת הנ"ל בהמקור שחצר אשה  
 הוא משום יד, והאם צריך קרא לרבות חצר משום שליחות: 

לדעת רש"י, שחצר משום שליחות לא אצטריך קרא, משא"כ חצר משום יד  
א, א"כ אין לנו לרבות דין חצר משום יד אם אין הכרח לזה. ולכן הוא חידוש קר

הפסוק בגניבה י"ל שהוא עדיין משום שליחות שאינו כ"כ חידוש, ובא ללמד 
רק שיש שליח לדבר עבירה בחצר. ורק באשה, שלא אצטריך קרא לרבות משום 

ר שרק דין חצ  -שליחות, לכן הוכרחנו לומר שנתרבה משום יד. ולכן כן יקום  
 באשה הוי משום יד.  

וכ"ז מתאים להא שבתוס' הרא"ש דסב"ל כדעת רש"י בכל הלימודים, פסק  
שגם למסקנא חצר דגברי אינו אלא משום שליחות. ולכאו' יש לומר שזהו גם 
יסודו של הרמב"ם והרי"ף לפסוק שחצר דגברא משום שליחות ולא משום יד,  

 כי גם הם למדו הלימודים כרש"י; 

תוס', הרי גם חצר משום שליחות הוא חידוש ואצטריך קרא משא"כ לדעת ה
לרבויי, וא"כ אע"פ שבגוף הפסוק דגברא לא הי' הכרח שמרבה חצר משום יד, 
אבל אחרי שבפסוק דאשה הוכח שהתורה ודאי מרבה חצר מדין יד )כי רק דין 
יד שייך בקטנה ובע"כ כנ"ל(, א"כ יותר מסתבר לומר שהחידוש בב' הפסוקים 

זל"ז. ולכאו' כן מוכח מתחילת פרק הזורק )גיטין עז, א( שהגמ' מבארת   דומים
צריכותא לב' הפסוקים, ואם חצר דגברא וחצר דאתתא אין דינם שוה מהו הצורך  
)ולשאר   יד.  מדין  שניהם  שלמסקנא  כתוס'  ומשמע  צריכותא,  לומר  כלל 

 הראשונים אוי"ל שהוי סוגיות חלוקות, ועצ"ע(. 

 

 ד. דין חצר בקטנים

חצר  דין  לבאר  יש  דאיש,  וחצר  דאשה  חצר  וגדר  מקור  שנתבאר  לאחר 
 בקטנים.  

בגמ' )י, ב( הובא מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן "ואמר ריש לקיש משום  
ינאי אמר יש לה  ר'  יוחנן משום  ורבי   .  . אין לה חצר  אבא כהן ברדלא קטנה 

יש לה יד, משא"כ חצר". וביארה הגמ' שאם חצר משום יד יש לה דין חצר כמו ש
 אם הוא מדין שליחות, כיון שאין שליחות לקטנים אין להם דין חצר. 

והסיקה: "לענין גט כו"ע לא פליגי דחצר משום ידה אתרבאי, כי פליגי )א( 
אימא  ואיבעית  )ב(  ילפינן;  לא  ומ"ס  מגט  מציאה  ילפינן  מ"ס  מציאה  לענין 

טן קמיפלגי מ"ס ילפינן בקטנה כו"ע לא פליגי דילפינן מציאה מגט והכא בק
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קטן מקטנה ומ"ס לא ילפינן קטן מקטנה; )ג( ואיבעית אימא מר אמר חדא ומר 
 אמר חדא ולא פליגי". 

והסיק הרי"ף להלכה: "וילפינן מציאה מגט, כשם שחצירה כידה לענין גט  
כך חצירה כידה לענין מציאה. אבל בחצר דגברא משום שליחות אתרבאי והואיל  

אין לו חצר דלא ילפינן קטן מקטנה". וביאר הרא"ש )שם(: "ורב    ואין לו שליחות
אלפס פסק כלישנא בתרא דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, או כלישנא 

 קמא וכר' יוחנן". 

וכ"פ המחבר בסי' רל"ה ס"ו )לענין מקח וממכר(, בסי' רמ"ג סכ"ג )לענין  
ין חצר וקטן אין לו דין  מתנה( ובסי' רס"ח ס"ה )לענין מציאה(: שקטנה יש לה ד 

 חצר.  

 ויש לעיין בזה:  

א. הלא נפסק בגמ' )להלן יב, א( שמציאה של קטן אינו שלו אלא מדרבנן  
ומפני דרכי שלום )וכ"פ המחבר סי' ער ס"א(. נמצא שמדאורייתא אין לו יד  
כלל לקנות מציאה, והיאך אמרינן הכא שאילו חצר הוי משום יד הוה "ילפינן  

"ילפינן קטן מקטנה", כלומר שלומדים דין הפסוק גם לגבי דין  מציאה מגט" ו
מציאה שלה ושלו, הלא גם בידם ממש אינו אלא מדרבנן ואיך אפשר ללמוד  

 לדין דרבנן מן הפסוק, אתמהה. 

ב. לדעת התוס' שגם חצר דגברא משום יד, קשה מדוע איצטריך ללמוד חצר 
ותר קשה, מדוע באמת אין  קטן מקטנה, הלא אפשר ללמוד קטן מגדול. ועוד י

דין חצר לקטן, הלא כמו שגדול יש לו חצר מדין יד ה"ה הי' צ"ל לקטן דין חצר  
 משום יד. 

ג. האם איירינן הכא רק בדין מציאה של הקטנה וקטן או גם בכל דיני קנייני  
 חצר גם של מקח וממכר ומתנה.

ס' תי' חד  והנה המעיל שמואל והמגן האלף )הובאו לעיל אות ג'( ביארו שתו
 בחבירתה:  

כיון שקטן אין לו יד מדאורייתא לקנות מציאה, ורק חכמים תקנו לו מפני 
ד"ש, לכן א"א ללמוד מדיני הגדול מה דינו. אלא שר"ל ור"י דננו, מאחר שתקנו 
חכמים יד בקטן, מן הסתם תקנוהו כעין דאורייתא כמו שמצינו יד לקטנה בגט. 

נה בגט, ואולי יש ללמוד שה"כעין דאורייתא"  וא"כ, הרי מצינו גם דין חצר לקט
דקניית מציאה לקטנים שייך גם ע"י קנין חצר. והגמ' הסיקה, שרק בקטנה תקנו 
כן )וביאר במגן האלף, כי לא פלוג, דאם לא תקנה במציאה יטעו שלא תקנה גם  
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בגט(, משא"כ בקטן שלא יצא חורבה מיני' ולא שייך ד"ש בחצירו, לא תקנו ולא 
 " חצר מקטנה לקטן. "למדים

ונמצא לפי זה, שבמתנה שגם קטן קונה מדאורייתא )כיון שיש דעת אחרת 
מקנה לו, כמ"ש הראשונים )הובאו בש"ך סי' רמ"ג סק"ו. עיי"ש שחלק עליהם  
ובקצה"ח סק"ה יישב קושיותיו((, ויש לו יד, יכול הוא גם לקנות ע"י חצרו כמו 

 .5גדול

ולכן הוקשה לו באמת שאלה ב' והוצרך   וכ"ז לדעת התוס' שחצר משום יד
 לבאר כנ"ל.  

משא"כ לדעת רש"י שחצר דגברא משום שליחות, פשיטא דליכא למילף 
קטן מגדול. ובנוגע לשאלה הא', נראה לבאר שרש"י דייק לשנות מל' הש"ס  
"מציאה מגט" וכתב "ומר סבר לא ילפינן. ממונא מאיסורא". ו]אף שבפשטות 

רא מדוע לא לומדין מציאה מגט, כי הא ממונא והא י"ל שכתב כן לבאר הסב
איסורא, אבל[ י"ל שרמז בזה ג"כ דלא איירי הכא מדין מציאה בלבד אלא מדין 
ממונא בכלל, ובכלל זה הוא גם דין מתנה שיש לקטנים קנין מדאורייתא בה.  
ולכן ניחא מה שהגמ' אומרת "ילפנינן" כי כולל גם דיני קנין דאורייתא שאצל 

לא הקטני במתנה  גם  מקטנה,  קטן  ילפינן  שלא  שלמסקנא  זה  לפי  ומובן  ם. 
 ילפנין ואין לקטן קנין חצר גם בקבלת מתנה. וכנ"ל כ"פ המחבר בסי' רמג. 

 

 ה. עומד בצד החצר משום מה?

 אחרי שנתבאר מי קונה בחצר ומשום מה קונים בחצר, יש לבאר תנאי הקנין: 

חצר שאינה משתמרת   אלא  לו.  קונה  חצר  כל  מבואר שלא  א(  )יא,  בגמ' 
)ואחרים יכולים ליטלו(, "אמר רב יהודה אמר שמואל והוא שעומד בצד שדהו",  
וכן אמר עולא ורבב"ח. ובפשטות החסרון והתועלת של עמידה בצד השדה הוא 

ו", )כמ"ש רש"י ד"ה אי עומד בצד שדהו אין( "דעכשיו היא משתמרת על יד

 
  2ועיין קצה"ח סי' רמ"ג סקי"א, שגם הוא סובר כן אבל מטעמא אחרינא. כי הוא סב"ל כנ"ל בהע'   (7

וא"כ א"א לקטן לקנות בחצר מטעם יד. אלא מבאר כי יש דין זכין  כדעת ההלכה שחצר הוא משום שליחות,  
לאדם שלא בפניו מדאורייתא, לסברא א' בתוס' עיי"ש, ולכן גם חצר מטעם שליחות מועיל, כי אע"פ שא"א  
לקטן למנות שליח ולכן במציאה שליכא דעת אחרת א"א לו לקנות בחצירו, מ"מ במתנה ומכירה שיש דעת  

 רו לקנות לו מטעם זכין לאדם שלא בפניו.אחרת מקנה יכול חצ 
ונפק"מ בין אם הוא מדין יד )כביאור מגן האלף דבפנים( או מדין זכין )כביאור הקצה"ח( הוא: אם מדין יד  
אינו אלא כשיש לו יד מדאורייתא, וזה רק במתנה. משא"כ במקח וממכר, אע"פ שיש דעת אחרת מקנה אין  

מים כדי חייו )רמב"ם הל' מכירה פכ"ט הי"ב, הובא בשו"ע סי' רלה  לקטן יד מדאוריתא אלא רק מתקנת חכ
ס"א(, ולית לי' דין חצר. משא"כ לביאור הקצה"ח לכאו' יש לו לומר כן גם במקח וממכר, כי אינו תלוי בדין 

 דאורייתא או דרבנן, אלא שכשיש דעת מקנה יש דין זכין והוא מועיל גם לקטן ובחצר מדין שליחות. 
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כלומר כיון שהחשש הוא שאחרים יטלוהו, כל שהבעה"ב עומד בצד השדה ה"ז  
 מונע מאחרים לגשת לקחת את המציאה ממנו וכו'.

וצע"ק כי רש"י להלן )ד"ה גבי מתנה, יב, א( כתב "כי ליתי' בצד חצרו דליכא 
לדמויי לידה דאינה סמוכה לה", ומשמע שהתועלת בעמידה לצד השדה אינו 

 יות דומיא דידו ולא מטעם שאז החצר משתמרת על ידו.אלא כדי לה

' פשוט הוא, כי להלן איירי באשה, וכמ"ש "לידה" ו"לה" לשון והביאור לכאו
נקיבה )וצ"ע מהל' חצרו ל' זכר(, ולכן דין חצרה באמת נלמדה מדין יד, ולכן צ"ל 
דומיא דיד, משא"כ בדף יא איירי בדין המשנה שהוא דין כללי וגם באנשים, 

ו מטעם שאין להם דין חצר משום יד כלל, וא"כ מוכח שעמידה בצד השדה אינ 
 . 6דומיא דידו אלא מטעם שמירה

משא"כ לפי תוס', שכנ"ל סב"ל שגם חצר דגברא הוי משום יד, לכאו' י"ל 
 שגם בתחילת הסוגיא הוי עומד בצד בשדה משום דומיא דידו.

 ונראה שיש נפק"מ בזה לדינא: 

דהנה הרמ"א )סי' ר' ס"א( הביא י"א )מגיד משנה( שאין מספיק לעמוד בצד 
"בעינן בתוכה דוקא אבל חוצה לה לא". ובנתיבות )סק"ג( הוסיף   השדה אלא

בזה וכתב שגם למ"ד שצריך לעמוד בצד שדהו "בעינן סמוכה ממש, דאי מטעם 
שליח רק דבעינן עומד בצדו משום שיהי' משתמר כמו השליח שהוא משתמר, 

ה ודאי שאין לחלק בין בתוכה או חוצה לה, ואפי' בסמוך לא בעינן רק אפי' מא
 אמה ויכול לשמרו יקנה, אלא ודאי דמטעם יד קנה". 

מטעם  אלא  אינו  דגברא,  חצרו  בצד  עומד  שאכן  רש"י  דעת  דלפי  נמצא, 
ידו. משא"כ בחצר  שמירה, אי"צ לעמוד סמוך לו ממש אלא כל ששמור על 
אשה שקונה גט על ידה, שצריך שתעמוד בצד חצרה משום ידה, שם יודה רש"י  

 מש או בתוכה כדי להיות דומיא דידה. שצריכה לעמוד סמוכה מ

שוב מצאתי שרש"י כתב כן להדיא. דהנה איתא במס' עירובין )צב, ב( "אשה 
מתגרשת".   אינה  בגדולה  וגט  בקטנה  אשה  מתגרשת.  בקטנה  וגט  בגדולה 
חצר   )כלומר,  לתוך קטנה  גט  בעלה  לה  וזרק  בגדולה  "אשה. עומדת  ופרש"י 

אחרי הגדולה ולא להיפך( ושתיהן שלה. קטנה בצד חצר גדולה, הקטנה נגרר  
בתוך   או  ביתה  בתוך  והיא  לאשתו  גט  הזורק  דתנן  דהא  בגיטין  למ"ד  ואיכא 
וכתבו התוס' שלפי   חצירה ה"ז מגורשת דוקא עומדת לתוכה באותה שעה". 

 
חריפתא )סק"ב( שביאר כן דעת הרא"ש במ"ש שבסמוכה לה קנה משום יד, שאינו    וראה פלפולא (8

אלא באשה משא"כ באיש אינו אלא משום שליחות. וזה דלא דביאור הנתיבות שפתיחתו לסי' ר' )הובא  
(, שהוכיח מדברי הרא"ש אלו שמודה שיש חצר בגברא משום יד, ולא ציין לדברי הפלפולא  4לעיל בהע'  

 ר דברי דלא כוותי'.חריפתא שביא
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דברי רש"י "צריך לומר הא דקאמרינן התם בגמ' והיא עומדת בצד ביתה לאו  
ביתה בתוך  אלא  קאמר  ביתה  בתוך    אצל  במתני'  התם  כדקתני  קאמר  ממש 

ביתה". הרי שברור לן שרש"י סב"ל בדיני גט שצ"ל באמת דומיא דידה, ולא רק 
 סמוכה לו ממש אלא בתוכה.  

וכדי שלא יהא סתירה למ"ש הכא שהוא כדי שישתמר על ידו, נראה לבאר  
 כנ"ל כי הכא איירי בחצר דגברא, והכל ניחא. 

 ו. דעת אחרת מקנה שאני

י שנתבאר הדין שבחצר שאינה משתמרת צריך לעמוד בצד שדהו, יש לאחר
לבאר דברי רב פפא שכשיש דעת אחרת מקנה, אין צריך המקבל לעמוד בצד 

 חצרו: 

גמליאל שהקנה  רבן  ודעימי' מסיפור  עולא  על  הקשו  הגמ'  הנה, בהמשך 
מתנות לוי ועניים לרבי יהושע ורבי עקיבא ע"י קנין חצר שאינה משתמרת אף  

לא עמדו בצד השדה. ותחילה ביארה הגמ' כי הי' ע"י קנין אגב ולא ע"י קנין ש
 חצר )וכן הסיקה הגמ' בקידושין כז, א(. 

ו"רב פפא אמר דעת אחרת מקנה אותן שאני". ופרש"י: "לעולם בתורת חצר 
קנאו, ואפי' הכי לא תקשי לעולא דהא שלא בעינן הכא עומד בצד שדהו משום 

אות מקנה  אחרת  בחצר  דדעת  לו  להן מטלטלין שהיו  הקנה  גמליאל  ן. שרבן 
שלהן ולא מהפקירא קנו, ונוחה מתנה זו לקנות ואע"ג דאין עומד בצד השדה".  
כלומר, שאם אינו קונה מציאה מהפקר אלא יש דעת אחרת המקנה לו, גם חצר 

 שאינה משתמרת קונה ואי"צ שיהא עומד בצד חצרו.

נה משתמרת לכאו' אין לו שום דין  וצ"ע מהו טעם החילוק. הרי חצר שאי
ששומרה   משום  או  כנ"ל  לה  מועיל  בצדה  בעומד  ורק  שמורה,  אינה  כי  חצר 
בעצמו או כי נעשה כידה, ומה מועיל דעת אחרת מקנה להשוות חצר שאינה 
חצר לחצר? ומש"כ רש"י "ונוחה מתנה זו לקנות" ג"כ צע"ג, כי מה ענין "נוחה"  

לד החצר  להשוות  לענין  קשה  שיש  או  אמורים  דברים  במה  כלומר,  חצר.  ין 
נפק"מ בין נוחה וקשה, הוא כשיש לו יד והשאלה היא האם יוכל להגביהו וכדו', 
אבל כשאין לו יד כלל אפי' דבר הנוחה להגביה א"א להגביהו כיון שאין לו יד. 
וכן הכא, הרי החסרון בחצר שאינה משתמרת הוא שאין לו דין חצר, ואם אין 

 חה מאד לקנות דבר אבל הרי אין לו השליח או היד לקנותו בו. חצר אפי' נו

 והנה הרא"ש ותוס' רבינו פרץ כתבו ביאור:

לו   הנותן שיזכה  מקום שיתנהו  בכל  דעת המקבל  "מסכמת  כתב:  הרא"ש 
חצר  באמת  שצריך  נמצא,  כשמירתו".  לו  חשובה  הנותן  ושמירת  המקום 
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המקבל שמירת  שאי"צ  מחדש  פפא  שרב  אלא  גם   המשתמרת,  אלא  עצמו 
שמירת הנותן "חשובה לו כשמירתו". אבל שמירת הנותן צריכים, וכ"כ הרמ"א 

 )סי' ר' ס"א( "וי"א ששמירת הנותן או המוכר סגי".

ובתוס' ר"פ מבאר: "אף כי החצר אינה משתמרת, כיון דדעת אחרת מקנה 
תה הרי אין שום אדם יכול לקנות בה כי אם מדעת המקנה, והוא נותנה ומקנה או

בני   כי אינה משתמרת משאר  נמצא שהמתנה משתמרת למקבל אף  למקבל, 
וכל  הוא  דמהפקר  מציאה  אבל  בה.  לזכות  יכולים  אינן  מ"מ  בכך,  דמה  אדם. 
הקודם זכה, להכי לא זכיא כשאינה משתמרת דאין המציאה משתמרת לבעל 
החצר יותר משאר בני אדם כיון שהחצר אינה משתמרת". נמצא לדעתו, באמת 

"צ שמירה כלל, כי מאחר שיש כאן מקנה וא"א לאחרים לזכות בה בלי דעת אי
 המקנה, ה"ז שמור בעצם ואי"צ שמירה כלל.  

ונפק"מ: אם הקנה לו חצר שאינה משתמרת הרחוק ממנו, ואח"כ הקנה לו  
מטלטלין שבתוכו, לפי דעת הרא"ש לא קנה, כי אינה חצר המשתמרת כלל ולא  

סברת תור"פ קנה כיון שא"א לאחרים לזכות בו.   מועיל דעת אחרת מקנה, ולפי
 וכ"פ הקצה"ח )שם סק"ב(.

 ולכאו' אפשר להעמיס ביאור התור"פ בדברי רש"י: 

שאינה  בחצר  עדיין  המעשרות  שהיו  משמע  רש"י  לדעת  כי  ראשית, 
משתמרת כלל, שלכן הקשה הגמ' איך הקנה ר"ג להחכמים המעשרות. וא"כ 

"פ שגם כשאינה משתמרת כלל )אפי' לדעת  לפי פשט הסוגיא הרי מוכח כתור
שהיו   התוס'  כדעת  הסוגיא  ללמוד  יצטרך  הרא"ש  ]משא"כ  קני.  ג"כ  הנותן( 
המעשרות בתוך ביתו, ושאלת הגמ' הי' מחמת שלגבי הזקנים היו הפירות חצר  
שאינה משתמרת מפני בני ביתו של ר"ג. וזהו גופא חידוש של רב פפא, שהנותן 

כ חשובין למקבל כשמירתו ואינה נקראת בגלל זה חצר עצמו וכן בני ביתו ג"
 שאינה משתמרת, ואדרבה הם הם המשווים אותו לחצר המשתמרת.[ 

ועוד זאת, כי מל' רש"י שכתב "ונוחה מתנה זו לקנות", לא משמע שסב"ל  
על   המקיל  מקנה  אחרת  ודעת  במתנה  מיוחד  כח  אין  להרא"ש  כי  כהרא"ש. 

ששמי פרטי  ענין  הוא  אלא  משא"כ הקנין,  כשמירתו.  לו  חשובה  הנותן  רת 
לביאור התור"פ, נמצא שכיון שיש כאן מקנה, א"א לאחרים לזכות בו, ולכן ה"ז 

 מקיל על הקנין כיון שהחפץ משומר בעצם. 

 ז. דעת אחרת מקנה בהפקר 

בדעת אחרת מקנה במקנה רגיל, יש לבאר דברי   אחרי שנתבאר דברי רב פפא
 רש"י שגם "מפקיר לדעת" מקרי דעת אחרת מקנה: 
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)והפקירו לכל הקודם, רש"י(  )יב, א( "בעי רבא זרק ארנקי  בהמשך הגמ' 
בפתח זה ויצא מפתח אחר מהו, אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא. אמר 

אותן רצין אחר המציאה ואמר רבי   לי' רב פפא לרבא . . לאו היינו מתניתין ראה
ירמי' אמר רבי יוחנן והוא שרץ אחריהן ומגיען. ובעי רבי ירמי' במתנה היאך.  
וקבלה מיני' רבי אבא בר כהנא במתנה אע"פ שרץ אחריהן ואין מגיען )אלמא 
א"ל   רש"י(.  שדהו,  לי'  דקנה  וקאמר  לנוח  סופן  ואין  הן  ויוצאין  מתגלגלין 

 גלגל דכמונח דמי". מתגלגל קאמרת שאני מת

נמצא, שלפרש"י גם בהפקר רצה רב פפא לומר שדעת אחרת מקנה שאני  
ואי"צ להיות חצר המשתמרת, אלא אפי' אין מגיען ואינה משתמרת מ"מ כיון 

 שיש דעת אחרת מקנה קני. וכ"פ הרא"ש. 

והקשו עליו בתוס' "ואי אפקרי' אם כן מיד כשיצא הארנקי מידו הי' הפקר  
ליכא דעת אחרת". על שאלה זו ביאר הקצה"ח )סי' רע"ג סק"א(  ובשעת זכיי'  

יצא   לא  ולכן  נדר,  מדין  הוא  שהפקר  הרמב"ם  כשיטת  אזלי  ורא"ש  שרש"י 
מרשותו עד שזכה בו השני, ולכן הו"ל דעת אחרת מקנה כי לא יצא מרשותו עד 

 שנכנס לרשות המקבל. 

כי מהו הסברא לומר דעת אחרת מקנה שאני. הרי לעיל    אבל עדיין צ"ע, 
 נתבאר בב' אופנים, ולכאו' ב' ההסברים לא יתאימו במפקיר: 

סברת הרא"ש לא יתאים כי אין כאן שום שמירה של הנותן, כי הרי מפקיר 
ולא אכפת לי' מי יקבלו וכו' ואינו שומרו מאומה; וכן סברת התור"פ לא מתאים, 

יישב הקצות כי באמת כל אחד יכול לזכות בו בלי דעת מקנה. וא"כ, אע"פ ש
שיש כאן דעת אחרת מקנה ויצא מרשות המפקיר לרשות הקונה, מ"מ לא יישב 

 מהו הסברא לומר כאן שדעת אחרת מקנה "שאני". 

ואולי י"ל בהקדם ביאור שיטת הרי"ף ורמב"ם )הל' זכי' ומתנה פ"ד ה"ט(,  
בעינן   מ"מ  מקנה  אחרת  שדעת  במתנה  אפי'  אלא  פפא  כרב  דלא  שפסקו 

עומ יהא  פי"ז שהמקבל  ואביה  גזילה  הל'  )רמב"ם  פסקו  ומ"מ  שדהו.  בצד  ד 
הי"א( כבעיית רבי ירמי' ורבי אבא שבמתנה אפי' רץ ואין מגיען. ואיך ארכבי  
אתרי רכשי. הרי רב פפא עצמו למד דבריו מדברי רבי אבא ומדוע חילקו הרי"ף  

 והרמב"ם ביניהם, ואיך אפשר לחלק ביניהם? 

רי אינה משתמרת דרב פפא כהרי אינה ובחידושי רעק"א נתבאר כי לא ה
משתמרת דרבי אבא: דרב פפא איירי בחצר שאינה משתמרת כלל, כי אחרים 
יכולים ליכנס ויטלוהו כנ"ל. והוי חצר שאינה משתמרת בעצמותה. ולכן פסקו  
דלא כוותי', נכיון שאינה משתמרת כלל, לא מועיל דעת אחרת מקנה להשוותו 

 משתמרת מעיקרא. 
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רבי כלומר שאין   משא"כ  יוחנן,  דרבי  בחצר שאינה משתמרת  איירי  אבא 
זרים   אין  ולכן  סביב להחצר  יש מחיצות  כי  )ובפשטות הטעם  חשש מאחרים 
נעולות  דלתות  שאי"צ  סק"ג  ר'  סי'  נתיבות  ראה  רשות,  בלי  לתוכה  נכנסים 
יכולות   אלא שהבהמות  מספיק(,  גרידא  אלא מחיצות  חצר משתמרת  להיות 

זה אומר, כיון שהחצר משמרת בעצמותה, לכן  אם יש דעת    לצאת מהפתח. ועל
 אחרת מקנה ה"ז מועיל ואי"צ להיות רץ אחריהן ומגיען. 

ולכאו' פי' זה בדברי רב פפא מדוייק היטב בלשון רש"י, כי במשנה פי' "אחר 
צבי שבור. דהוא דומיא דמציאה שאינו יכול לרוץ ומשתמר בתוך השדה אם לא  

ואח" אחרים".  היא יטלוהו  דעכשיו  אין.  שדהו  בצד  עומד  "אי  בגמ'  פי'  כ 
הוא  שהחשש  במצב  איירי  ועולא  ששמואל  משמע  הרי  ידו".  על  משתמרת 
משתמרת  אינה  שהחצר  נמצא  שדהו,  בצד  יעמוד  לא  אם  שיטלוהו  מאחרים 

 בעצמותה. 

ומגיען",   יוחנן "והוא שרץ אחריהן  ב( בדברי רבי  )יא,  בגמ'  משא"כ להלן 
עומד בצד שדהו, לכאו' משמע כי הוא למד המשנה דאיירי    ומשמע אע"פ שאינו

אינם  שהבהמות  אלא  מחיצות,  לו  שיש  כלומר  מאחרים,  המשתמרת  בחצר 
"דומיא דמציאה" אלא "הצבי מהלך והגוזלות מדדין, רש"י", כלומר ויש חשש 

 שהם בעצמם יצאו, ולכן יש תנאי "והוא" שיכול לרוץ אחריהן ולהגיען. 

ורב ששמואל  למד  ונמצא  שכ"א  אלא  בדין  לשני  א'  מסכימים  יוחנן  י 
 שהמשנה איירי בחסרון ההפוך: 

לשמואל המשנה איירי במציאה שאינה מהלך ואין חשש שיצא מעצמו, ולכן 
לא כתב על חשש זה, אלא איירי כשאין מחיצות ולכן כתב "והוא שעומד בצד 

ירי בחצר שדהו" כדי לשמרו שלא יטלוהו אחרים. משא"כ ר"י למד שהמשנה אי
עם מחיצות, ומשמרת מאחרים, אלא שהמציאה מהלך ויכול לצאת, ולכן הבהיר 

 "והוא שרץ אחריהן ומגיען". ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. 

וע"פ כ"ז אולי אפ"ל שגם רש"י סב"ל חילוק זה בין דברי רב פפא ודברי רבי 
אינה משתמרת כלל למשתמרת בעצ בין  ויש  אבא, כלומר שיש חילוק  מותה 

חשש שהדבר יצא מעצמו. כלומר, דמה שכתב רש"י שהפקר הוי דעת אחרת 
מקנה, י"ל שלא כתב כן אלא בזורק לתוך בית, שהוי חצר המשתמרת בעצמותה, 
אלא שהדבר מצד עצמו יכול וסופו לצאת, ולכן נוחה יותר לקנות כיון שהוי חצר  

י"ל דמודה רש"י   משתמרת בעצמותה. משא"כ בחצר שאינה משתמרת כלל, 
שאינו קונה ע"י דעת מקנה ד"מפקיר", כי צריך סברת התור"פ שאין אחרים  

 יכולים לזכות בו ולכן הוי משתמרת כנ"ל, וזה לא שייך במפקיר כנ"ל. 
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לו זה חשוב חצר המשתמרת יש  גם  אבל צלה"ב דממ"נ: אם חצר  לקנות 
תמרת וצ"ל  מקנה, ואם רבי יוחנן אומר שאינו חצר המש אחרת מציאה בלי דעת

 שיהא רץ אחריהן ומגיען, א"כ גם בדעת אחרת מקנה נאמר כן?

 והביאור בזה י"ל, ובהקדים:  

לעיל )י, א( אמר רב נחמן "התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה", 
שלכן "המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו". ואף שאי"ז להלכה, הטעם הוא 

וידוע שאלת הר"ן, מדוע לא נאמר כן ג"כ למ"ד כי מיגו דזכי לנפשי' זכי לחברי',  
חצר משום שליחות, שהרי לא שייך בחצר לומר מיגו דזכי לנפשי' זכי לחברי'  

 ואיך יכול חצר שהוא משום שליחות לקנות מציאה ל"חבירו" בעל החצר.  

לבע"ח במקום שחב לאחרים שלא   וי"ל בהקדם הביאור ליסוד הדין דתופס
קנה. דהפנ"י )בכתובות פב, א הובא בקצה"ח סי' ק"ה סק"א( ביאר, כי הוי כמו 
שליח לדבר עבירה. וביאר בכסף בקדשים )סי' קה ס"א( כי מה דעלך סני לחברך 
לא תעביד. כלומר, אין לו להגביה מציאה בשביל חבירו כיון שמפסיד ועושה  

אלא דבמגביה מציאה לא אמרינן כן להלכה, כי מיגו   היפך הטוב לחבירו השני.
 דזכי לנפשי' אין לחבירו טענה עליו כיון שהי' יכול לזכות בו לעצמו. 

ולפי זה י"ל שכן הוא בכל חצר, כיון שחצרו אין לו דעתלעצמו, א"א לאחרים  
לטעון שאין לו לחצר לקנות ולהפסיד להם, כי הרי חצר זו הוא של בעה"ב והוא  

 ידו. קונה על

וי"ל שמשום זה מחלק רבי יוחנן: במה דברים אמורים שאין לאחרים שום 
טענות במה שחצרו קונה לו, בחצר ששמורה לגמרי וא"א למציאה לצאת הימנו,  
ואין טענה כי חצרו הוא כמו ידו. משא"כ בחצר שהבהמה יכול לצאת מעצמו  

יו כלפי חצרו והבעה"ב אינו עומד בקירוב מקום שיוכל להגיען, טוענים חביר
יכול  אינו  הרי  בעה"ב  עבור  במציאה  זוכה  הוא  מדוע  שליחות,  משום  שהוא 
להחזיקן שם, ועוד מעט יצאו משם ויוכל אחר לזכות בו מההפקר. לכן אומר 

 רבי יוחנן שלא זכה לו חצרו מטעם זה שהוא חב לאחרים. 

משא"כ כשיש דעת אחרת מקנה, הרי ליתא טענת חביריו כי אין כאן שום 
ב לאחרים, כי אין המקנה רוצה לתתו אלא למקבל זה. וכאן בא רש"י ומוסיף ח

שסברא זו שייך אפי' בהפקר, כיון שלא זה הפקר שלא מדעת שאז שייך ההפקר  
ברשות  נמצא  עדיין  שלכן  לדעת,  המפקיר  הפקירו  אלא  בו,  לזכות  לכולם 

לא המפקיר עד שיכנס לרשות הזוכה, הרי ליתא טענה שחב לאחרים מאחר ש
הי' שייך לכולם כלל, אלא אזיל מיד המפקיר לתוך רשות המקבל בלי שהיית 

 זמן השייך לכולם. 
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כי   עליו,  ובאמת קשה  לומר שאי"צ לדברי הקצה"ח.  זה אפשר  לפי  והנה 
כרש"י  הסובר  הרא"ש  שיטת  בביאורו  כתב  )סק"ד(  חריפתא  בפלפולא  זקינו 

ק מרשותי'", הרי שלא  שגם בהפקר הוי דעת אחרת מקנה "מעידן דאפקרי' נפי
סב"ל  ומ"מ  משעתהפקר,  מרשותי'  יצא  שבאמת  לומד  אלא  כהרמב"ם  למד 

 כרש"י דמפקיר הוי דעת אחרת מקנה. 

ולפי הנ"ל אוי"ל, כי מאחר שהסברא דדעת אחרת מקנה שאני הוא מחמת 
שליכא חב לאחריני, הרי יש לומר שכשיש כאן מפקיר מדעת וזרקו מיד לתוך 

יו טענות מדוע יזכה לו חצרו, כי המפקיר זרקו לשם ולא רשות המקבל א"א שיה
מרשותי'   שיצא  אע"פ  ולכן  הפקר.  של  הרגיל  כמקרה  מעצמו  שם  הלך 
דהמפקיר, ובגדרי הלכה יהי' שייך לכולם מיד, מ"מ כיון שהפקיר מדעת וזרק 

 .7מיד לתוך רשות המקבל אין טענות מאחריני 

זו מתנה  "ונוחה  רש"י  במ"ש  כלול  שכ"ז  שאינה    וי"ל  בחצר  לקנות". 
נוחה  פועל שיהא  בזה  רק  כי  דעת מקנה ממש  צריכים  משתמרת בעצמותה, 
לקנות, וכביאור התור"פ, משא"כ בחצר המשתמרת בעצמותה אלא שהבהמה  
יכול לצאת מעצמו, בזה גם מקנה כמו מפקיר מספיק לפעול שיהא נוחה לקנות 

 מחמת שאין טענות של חב לאחריני.  

 

 משתמרת משום מהח. חצר 

לאחרי שנתבאר דין חצר שאינה משתמרת, מתי צריך לעמוד בצדה ומתי  
 אין צריך, מעתה יש לבאר מדוע בחצר המשתמרת אין צריך לעמוד בצדה כלל: 

שיש  ב(  )עז,  בגיטין  מפורשת  גמ'  מצינו  המשתמרת  חצר  לגדר  בנוגע 
צ באם  חצרה  ע"י  גט  המקבלת  באשה  אושעיא  ור'  עולא  בין  ריכה  מחלוקת 

לעמוד בצד חצרה המשתמרת: עולא אומר שצריכה, ור' אושעיא אומר שאינה 
צריכה, אלא כל חצר המשתמרת לדעתה הוי דומיא דידה שמשתמרת לדעתה,  
 ולא בעי דומיא דידה ממש דסמוכה לה. ונצא שחצר המשתמרת הוי מטעם יד. 

 
וצ"ע בכל הנ"ל, כי המשל"מ )הלכות מכירה פכ"ט הי"א( הביא שיטה זו של רש"י ורא"ש, גם לענין  (9

דפנים.   לכל סברא  ליתא  והרי שם  המפקיר.  מיד  לקנות  יד  לו  יש  דעת אחרת מקנה בקנין קטן, שהקטן 
אחרת מקנה" תלוי בזה שיש    ומשמע שהפוסקים הבינו שהמפקיר חשוב כמקנה, ומה שנוח לקנות ע"י "דעת

מקנה ולא תלוי בכל הנ"ל. וצ"ע, כי לכאו' אין המפקיר מקנה שום דבר להקונה, ומדוע פועל הפקרתו נוחות 
וכו' להקנות להקונה. ובפרט לביאור הקצות )סרמ"ג סק"ה( בביאור הדין שדעת אחרת מקנה שאני בקנין 

הוא שאין לו דעת בקנין, וכוונת המקנה להקנות לו   קטן לעצמו שקונה מדאורייתא, ומבאר כי חסרון הקטן
מספיק כדי שיחול הקנין ע"י כוונתו. ולכאו' לא שייך לומר סברא זו במפקיר, כי להמפקיר אין שום כוונה  

 שיקנה הקטן, וחזר הקטן למצבו הטבעי שאין לו כוונת קנין ואיך קונה מדאורייתא? וצ"ע.
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במקום  חפציו  להניח  דניחא  שליחות  מטעם  שהוא  כתב  הרא"ש  אבל 
 ר לו, כמו שמניח חפציו בידי שלוחו. המשומ 

וכדי לברר דעת רש"י בסוגיין יש להקדים דברי הגמ' )יא, א(: הקשו מהא 
דאמר עולא בגט: "והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה". עד שענו "אלא 
אמר רב אשי חצר אתרבאי משום יד ולא גרע משליחות. גבי גט דחוב הוא לה  

 מתנה דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו".   אין חבין לאדם אלא בפניו גבי

 ונחלקו הראשונים בפי' השאלה והתשובה: 

לדעת רש"י, תוס' ורא"ש השאלה היא על דברי רב פפא: כי בגט הרי יש  
דעת אחרת )הבעל( מקנה, ומ"מ הצריך עולא שתהא האשה עומדת בצד ביתה, 

 ה על רב פפא. ומזה משמע שגם בדעת אחרת מקנה צ"ל עומד בצד שדהו. וקש

)כנ"ל(, משמע שהשאלה  פפא  כרב  והרמב"ם, שפסקו דלא  לדעת הרי"ף 
הוא עולא אעולא, דכאן הצריך עומד בצד השדה רק בחצר שאינה משתמרת 

 ושם הצריך עומדת בצד ביתה בכל מקרה גם בחצר המשתמרת.  

הנה לדעת הרי"ף ורמב"ם ברור שמסוגיא דידן יש ראי' לשיטת עולא בגיטין. 
עומדת בצד חצרה הוי דומיא דידה. כי שאלת הגמ' היתה ממה שעולא   שרק

מצריך עומדת בצד חצרה בגיטין, ורב אשי מיישבו, א"כ משמע שזהו ההלכה.  
 ואכן, זהו ראיית הרי"ף בגיטין שהלכה כעולא, מרב אשי בסוגיין. 

 אבל יש לעיין בשיטת רש"י ותוס':

ו לאדם שלא בפניו. ושלא מדעתו  רש"י כתב: "גבי מתנה דזכות הוא לו זכין ל
דאנן סהדי דניחא לי' שתהא שלוחו, הלכך כי ליתי' בצד חצרו, דליכא לדמויי  

כי היכי דשלוחו    -לידה דאינה סמוכה לה, תיפוק לה זכייתה משום שליחותה  
זוכה לו שלא בפניו חצרו נמי זוכה לו שלא בפניו. ומיהו גבי מציאה כי ליתי' 

משום יד, ליכא לרבויי משליחות. דגבי שליחות איכא    גבה, דלא נפקא זכייתה
דעת השולח או דעת שליח, אבל חצר ליכא לא דעת שולח ולא דעת שליח הלכך 

 בעינן דעת אחרת מקנה".  

כלומר, חצר שאינה משתמרת אינו שוה במציאה, גט ומתנה: במציאה שאין  
ת שולח, מ"מ  דעת שליח או שולח אינו יכול להיות שליח כלל; בגט אף שיש דע

הוי חוב ואין חבין שלא בפניו; ורק מתנה שיש דעת שולח והוא גם זכות לא  
 גרעה משליחות וקונה לה.  
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וצ"ע, לפי זה שחצר אינו יכול להיות שליח במציאה כיון שאין כאן שליח או  
דעת שולח, איך יתרץ רש"י מה שחצר המשתמרת קונה במציאה, הרי גם בחצר  

 דעת שליח או שולח? משתמרת לא נתחדש בזה 

ובדעת התוס' יש לעיין: בשאלת הגמ' היתה סתירה רק מעולא על רב פפא,  
כלומר בחצר שאינה משתמרת מדוע הכא לא בעי עומד בצד שדהו ובגיטין בעי.  
והתי' לזה הוא כנ"ל, כי במתנה הוי זכות ולכן יש דין שליח בחצר משא"כ בגט 

. וא"כ, מדוע בתי' הגמ' ביארו  שהוא חוב ולכן לא נעשה שלוחה שלא מדעתה
התוס' גם דין חצר משתמרת והחילוק בין גט ומתנה, הרי לא זו היתה השאלה 

 הכא.   

ונראה לבאר, כי לתוס' שאלת הגמ' היתה דמעולא בגיטין משמע שאין דין  
שליחות בחצר כלל, שלכן אמר שאפי' בחצר המשתמרת צריכים עומדת בצד  

ם על עצם דין חצר המשתמרת. ונמצא שיש  חצרה, וא"כ קשה על רב פפא וג
בהקושיא ב' שאלות. וזה מתאים לשיטת התוס' שנתבאר לעיל כמ"פ, שלאחר 
שנתחדש דין חצר משום יד באשה מסתברא ששוה דין איש לאשה, ומתחזקת 

 שאלה זו שמגיטין משמע שאין דין שליחות בחצר וקשה על סוגיין.

ו דין שליחות כי לא גרע משליחות,  ומת' רב אשי ומחדש, שדין יד כולל בתוכ
מסוגיין  מוכח  לתוס'  גם  זה,  ולפי  בארוכה.  שם(  ובהערה  ג'  )אות  וכדלעיל 
שפוסקים כעולא בגיטין, כי רב אשי ביאר גם מה שבגט צ"ל עומד בצדה דוקא  

 ואפי' בחצר משתמרת.  

והנה, בין לרי"ף ורמב"ם ובין לתוס' הסיבה שלהלכה חצר המשתמרת קונה  
א משום שליחות. וכדברי הרא"ש )סי' לא( שכתב "חצר שאין משתמרת אינו אל

אם אין עומד בצדה לא קני. דא"א להיות מטעם שליחות דאנן סהדי דאין אדם  
רוצה שיהיו חפציו ביד שליח שאין משתמר בידו". משא"כ אם משתמר, הו"ל  

 חצר משום שליחות דניחא להשאיר שם חפציו.  

יו דין חצר משתמרת כלל, משמע ששאלת  משא"כ לרש"י שלא ביאר בדבר
הגמ' היתה רק מעולא לרב פפא, שבחצר שאינה משתמרת רב פפא לא מצריך 
עומד בצד שדהו ועולא בגיטין מצריך. ורב אשי תי' על זה בלבד, שבחצר שאינה 

 משתמרת יש חילוק בין מתנה וגט. ומדין חצר משתמרת לא איירי כלל. 

 י בב' אופנים לבאר שיטת רש"י:  ובנוגע לחצר המשתמרת כתב הפנ"

א. בתחילה כתב שרש"י סב"ל כהר"ן דלקמן דהוי מטעם יד, וב. אח"כ הסיק 
שסב"ל כהרא"ש. ובנוגע להשאלה שהרי רש"י אמר שאין שליחות בליכא דעת 
אבל חצר  בחצר שאינה משתמרת,  רק  כן  כתב  כי רש"י  ושולח, מתרץ  שליח 
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שיהיו השולח  לבעה"ב  לי'  ניחא  דעת   המשתמרת  לי'  וחשיבא  שמה  חפציו 
שולח. וביאורו השני צ"ע, כי א"כ למה כתב רש"י שהחסרון הוא בדעת שליח  
וכמ"ש  לי' שיהיו חפציו במקום שאינו שמור,  ניחא  דלא  הול"ל  ושולח, טפי 
הרא"ש לשיטתי'. ולכן מחוורתא כביאורו הראשון. אלא שביאורו זה אינו אלא  

איירי רב אשי. ולכן ביאר חסרון דחצר   בחצר אשה, שכנ"ל לשיטת רש"י בזה
במציאה הוא כי אין כאן שליחות, כדי לרמז שבחצר משתמרת אינה קונה מטעם  
וכביאורו  הוא מדין שליח  דגברא  בנוגע לחצר  אולם  יד.  שליחות אלא משום 

 .8הב' 

המשתמרת   שחצר  בפנ"י  הראשון  כביאור  סב"ל  שרש"י  להוכיח  ונראה 
שלדעת רש"י באמת הלכה כר' אושעיא בגיטין שגם דאשה משום יד, ועוד יותר  

חצר המשתמרת בגט הוי משום יד, ואשה מתגרשת גם כשאינה עומדת בצד 
חצרה. ורק בסוגיין שאיירי בחצר שאינה משתמרת שאינה משום ידה, ואינה  
 אלא שלוחה שלא מדעתה לכן אינה קונה לה כיון שאין חבין לאדם שלא בפניו.

המובא באות א' לעיל ד"ה משום ידה אתרבאי( "דכתיב א. מרש"י בדף י, ב )
ונתן בידה וידה רשותה משמע, כדכתיב ויקח את כל ארצו מידו". ולעיל נתבאר 
שכוונתו דלאחר שנתחדש ש"ונתן" כל דהו משמע, "ידה" אשמועינן רשותה.  
אבל באמת הד"ה של רש"י הוא "משום ידה אתרבאי", כלומר שרש"י מסביר  

ואם סב"ל כאן מהו הגדר   ידה משמע רשותה.  כי  ומסביר  יד",  ד"חצר משום 
לרש"י כעולא, הול"ל ידה כשסמוכה לה דומה לידה וכדו'. וממ"ש דידה משמע  
רשות המשתמרת  כל  והוא  ליד,  הדומה  רשותה  כל  כולל  ה"ז  לכאו'  רשותה, 

 לדעתה וכדעת ר' אושיעא. 

מנא דבעינן  ב. מרש"י בתחילת פרק הזורק )המובא לעיל( "וידה דכתב רח
דומיא דידה דמשתמרת לדעתה כדמפרש לקמיה", הרי שכבר בתחילת הסוגיא 

 פי' הברייתא כדעת ר' אושיעא.

ובאמת מצינו שגם הר"ן )הובאו דבריו בנמו"י( פי' שחצר המשתמרת הוא  
שליחות  מטעם  לא   .  . דהא  טעמא  צריכא  המשתמרת  "וחצר  וז"ל  יד  משום 

שליחות מתורת  לחבירו  לזכות  הממון   שא"א  בעל  של  שלוחו  נעשה  אא"כ 
שהיא  שכל  למימר  איכא   .  . שלוחו  זה  שיהא  הממון  בעל  ליכא  ובמציאה 
משתמרת למי שהוא זכות לו כידו היא שאף מה שבא לידו כי ניחא לי' דליקני  

 
וכדהקשינו לעיל, כי כמ"ש הפנ"י יש לתרץ כי ניחא לי'   ולא קשה מה שכתב "אין כאן דעת שולח" (10

זהו מה שבא רש"י   זה אלא אם  וזה הוי דעת שולח. ומה שהקשינו לעיל שאי"ז משמעות לשונו, לא הי' 
לשלול במילים אין כאן דעת שולח משא"כ משתמרת שישנו דעת שולח, ובזה הוי לשונו דחוק. משא"כ 

ר לדיבור זה ברש"י, והוא מטעם אחר לגמרי, א"כ אין כאן קושי כלל כשאיירינן בחצר דאיש, אין זה קשו
  בלשון רש"י.
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בחצר המשתמרת הוא נותנו ויד אריכתא היא". אלא שהר"ן, משום מה לא פסק  
מר "משא"כ לענין גיטין דכיון דלא ניחא כר' אושיעא לגמרי, אלא מסיים ואו

לי'ה דתקנה חצר המשתמרת אינה כידה שמה שהוא חובה לאדם כשהוא בידו  
 אינו נותנו בחצר המשתמרת אדרבה מוציאו ממנה". 

"והוא  וכתב הצ"צ )בחידושיו על מסכת גיטין תחילת הזורק( על דברי הר"ן
דוחק". ומבאר בארוכה כנ"ל, שמסוגיין לא מוכח כלל נגד ר' אושעיא )אלא רק 
ולפי הנ"ל אכן כן הוא שיטת רש"י. לכן מסיים  לדעת הרי"ף ולדעת התוס'(, 
הצ"צ להלכה שזהו ספיקת השו"ע )סי' קלט ס"ג( בנתן גט בחצר המשתמרת 

בב"ש סק"ד(   )הובא  וכפי' הלבוש  היא מגורשת מספק,  שכל אשה ספק  הרי 
 מגורשת ולא כרשב"א שאינו אלא בזקוקה ליבם.

 

 

 נסיעת רבן גמליאל וזקנים

 שי' בלום  צבי ליבהת' 
 תלמיד בישיבה 

וזקנים שהיו באים בספינה אמר   11איתא בשמעתין  "מעשה ברבן גמליאל 
ומקומו מושכר לו ועישור רבן גמליאל עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע  

ומקומו   לעניים  בו  שיזכה  כדי  יוסף  בן  לעקיבא  נתון  למוד  עתיד  שאני  אחר 
 מושכר לו". 

מעשרותיו   עישר  שלא  "נזכר  למוד(:  עתיד  שאני  עישור  )בד"ה  ופרש"י 
 והוקשה לו ומיהר לעשרן באשר הוא שם". 

יסמכו  ובתוס' ד"ה עישור, מביא מה שכתב רש"י בקידושין: "שהי' ירא פן  
עליו בני ביתו שעישר ויאכלו טבל דחזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר 

 שאינו מתוקן". 

בדעתו  ואין  בהולך  או  שמת  בחבר  דוקא  דהיינו  "וקשה  התוס':  ומקשים 
 לשוב עד ימים רבים". 

 
 דף יא, ע"א.  (11
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ומחמת קושיא הנ"ל ועוד כמה קושיות מפרש ר"ת: "דשנת הביעור היתה 
ציאם מתחת ידו ולתנם לבעלים וזה המעשה דר"ג  וכבר הפרישם והי' צריך להו

תנן במסכת מע"ש גבי ביעור דתנן התם ערב פסח של רביעית ושל שביעית הי'  
הביעור נותן תרומה ותרומת מעשר לכהן כו' מי שהיו פירותיו רחוק ממנו צריך 
לקרות להם שם פירוש שם הבעלים שיקנה אותם ללוי ולכהן ומעשה נמי בר"ג 

 . וזקנים כו'"

חג האסיף, שהרי כדי -הנה עונת המעשרות מתחיל בקירוב לזמן חג הסוכות
להתחייב במעשר צריך ש"ימרח", היינו לצבור כל התבואה, במקום אחד בגורן 
מיפה פני הכרי, מחליק אותו, ומכניסו לבית, ורק אחרי שיראה פני הבית חייב  

 ". 12השדה במעשר, וזה נעשה בסמיכות לחג האסיף "באספך את מעשיך מן 

 וזמן הביעור הוא ערב פסח כדלעיל בהעתקת דברי התוס'. 

לפי זה יש מקום לומר שלפי רש"י אירע נסיעה זו בספינה בסמיכות לחג  
 הסוכות ולפי תוס' אירע בסמיכות לחג הפסח. 

ואכן מצינו בכמה מקומות בש"ס שארבעה תנאים האלו נסעו יחד בספינה  
 בחג הסוכות וגם בסמיכות לחג הפסח. 

"מעשה בר"ג ור"ע שהיו באין בספינה עמד ר"ע ועשה סוכה    13בגמ' סוכה
בראש הספינה למחר נשבה רוח ועקרתה אמר לו ר"ג עקיבא היכן סוכתך". ושם  
)דף מא ע"ב( "מעשה בר"ג ור"י וראב"ע ור"ע שהיו באין בספינה ולא הי' לולב 

י במתנה נטלו ר"י אלא לר"ג בלבד שלקחו באלף זוז נטלו ר"ג ויצא בו ונתנו לר"
ויצא בו ונתנו לראב"ע במתנה נטלו ראב"ע ויצא בו ונתנו במתנה לר"ע נטלו 

 ר"ע ויצא בו והחזירו לר"ג". 

פסחים  בירושלמי  איתא  לחה"פ  ר׳    14ובנוגע  עם  הייתי  אני  עקיבה  "א״ר 
 ועם ר׳ יהושע בספינה ולשתי מצתן במשקין".  15אליעזר 

י"ל וחזרו בסמיכות לחה"פ    לפי"ז  והיו   –שנסעו לרומי בסמיכות לחה"ס 
 בספינה כ"כ קרוב לחה"פ שכבר אפו מצות לאכלם בפסח.

 
 שמות כב.  (12
 דף כג ע"א.  (13
 פ"ב ה"ז. (14
זר בן  עעזר בן עזרי' ולא כרגיל אליונראה שהכונה היא לר' אלעזר בן עזרי', ומצאתי כמ"פ שנקרא אל (15

 עזרי'. ועצ"ע.
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בשמו"ר  ממ"ש  היא  ביחד  לרומי  שנסעו  ור"י   16והוכחה  בר"ג  "מעשה 
וראב"ע ור"ע שהלכו לרומי ודרשו שם אין דרכיו של הקב"ה כבשר ודם שהוא 

 ות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן".גוזר גזרה והוא אומר לאחרים לעש

ובסוף גמ' מכות "וכבר הי' ר"ג וראב"ע ור"י ור"ע מהלכין בדרך ושמעו קול 
המונה של רומי מפלטה ברחוק מאה ועשרים מיל התחילו בוכין ור"ע משחק  
אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ואתם מפני מה אתם בוכים אמרו לו  

לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט  גוים הללו שמשתחוים 
ומה   מצחק  אני  להן  אמר  נבכה  ולא  באש  שרוף  אלקינו  רגלי  הדום  בית  ואנו 

 לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה". 

והנה התוס' כתבו "דהא דאמרינן "חזקה על החבר שאינו מוציא מתחת ידו  
ואי בהולך  דוקא  הוא  מתוקן"  ועי'  דבר שאינו  רבים",  ימים  עד  לשוב  דעתו  ן 

ובפועל   קצרה,  נסיעה  שיהי'  חשב  לכתחילה  דר"ג  לומר  שמפרש  במהרש"א 
 התארך לנסיעה ארוכה. 

"דר"ג ור"י הוו אזלי בספינתא בהדי   17ויש להמתיק זה ע"פ מ"ש בהוריות
דר"ג הוה פיתא בהדי ר"י הוה פיתא וסולתא שלים פיתי' דר"ג סמך אסולתי'  

' מי הוה ידעת דהוה לן עכובא כולי האי דאיתית סולתא אמר לי'  דר"י אמר לי
כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים ואמרתי שמא יעלה ויתעה  

 אותנו אמר לי' כל כך בידך ואתה עולה בספינה". 

 

 

 מכרינן שטר לדמי 

 הת' שמואל הלוי שי' בערנשטיין
 תלמיד בישיבה 

"א"ר אלעזר מחלוקת בששניהם אדוקים בטופס ושניהם    1איתא במכילתין 
בתורף, אבל א' אדוק בטופס וא' אדוק בתורף זה נוטל תופס וזה נוטל תורף כו', 
א"ל ר' אחא מדפתי לרבינא לר' אלעזר דאמר זה נוטל טופס וזה נוטל תורף למה 

טרא דאית בי' זמן לי וכי לצור ע"פ צלוחיתו הוא צריך א"ל לדמי דאמר הכי ש

 
 פ"ל אות ט. (16
 דף י ע"א.  (17
 בסופו.דף ז,ע"ב.  (18
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כמה שוי ודלית בי' זמן כמה שוי בשטרא דאית בי' זמן גבי ממשעבדי, ואידך 
דאי לא  לא גבי ממשעבדי יהיב לי' היאך דביני ביני ויחלוקו נמי דאמרן לדמי  

הא לא קשיא דחזיא   תימא הכי שנים אוחזין בטלית הכי נמי דפלגי הא אפסדוה,
כבין על גבי בהמה וכו' הכה נמי דפלגי לה  לקטנים כו', והא דתנן היו שנים רו

הא אפסדוה בשלמא טהורה חזיא לבשר אלא טמאה הא אפסדוה, אלא לדמי, 
 הכה נמי לדמי". 

התוס' פירשו  כמו    2וע"ז  אלא  בשטר  כמו שכתוב  החוב  את  חולקין  "ואין 
דאי לא תימא הכי אלא חצי החוב ממש גבי  ששוה לו למכור מזה יפרע החצי  

ולא גרסי' "לא דפסקינן לשטרא" דא"כ מה   ין ממש הא אפסדוהטלית מי חולק
יחתוך  ואם  כ"כ  פסידא  אין  לשנים  יחתכנו  אם  בטלית  אדרבה  מטלית  מביא 

 השטר לא ישוה לכלום וכו'". 

וצ"ע מפני שגם למסקנת הגמ' במקרה דשנים רוכבין ע"ג בהמה כו', מוכרין 
בשט  –לדמי   התוס'  שפירשו  כמו  ולא  סכומו  לכל  דמי  היינו  רק  דמחלקין  ר 

 ?3היוצא מהשטר ולא סכום של השטר עצמו 

וי"ל דבשטר יש ג' אופני חלוקה: א( יחתוך השטר עצמו ב( מכרינן ומחלקן 
ע"ג  רוכבין  דשנים  בדינא  עצמו, משא"כ  הסכום של השטר  ג( מחלקין  לדמי 
ואינו מושג בבהמה  בהמה, מחלקין הבהמה כפשוטו לשנים או מכרינן לדמי, 

מדמי' האמתיים    –למוכרו   דכמו שמוכרין   –חוץ  הוא  התוס'  כוונת  ובמילא 
  – זה שמקבל כל הסכום עבור הבהמה    –בהמה לדמי כך מוכרין שטר לדמי'  

טרחה   יש  שעכשיו  )משום  האמיתי  לסכומו  למכרו  יכול  אינו  בשטר  משא"כ 
 ללוקח השטר לגבותו(, אבל זהו פרט לאחר עיקר המעשה. 

 אלא להעיר. וכל זה פשוט ולא באתי 

 

 
 ד"ה ויחלוקו (19
 ולימודו הוא מדינא דטלית שגם שם לא אפסדוה משום דחזי לקטנים. (20
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 *קטן מאמתי קם לתחה"מ

 הנ"ל

 א.

סנהדרין  במס'  פלוגתא  לתחי'   4מצינו  קם  מאמתי  בכללות  5בקטן  ומצינו   ,
 חמש שיטות:

 6חד אמר )או ר' חייא או ר' שמעון ברבי(, משעה שנולד כדכתיב (א

 "יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה". 

מש (ב ברבי(,  שמעון  ר'  או  חייא  ר'  )או  אמר  שסיפר, וחד  עה 
 לה' לדור כו". יסופר "זרע יעבדנו  7כדכתיב

 יסופר כו'".  זרע יעבדנו" 8רבינא אמר, משעה שנזרע, דכתיב (ג

"עני אני וגוע   9ר' נחמן בר יצחק אמר, משעה שנימול, דכתיב (ד
פרש"י שם   )וראה  אפונה"  אימיך  נשאתי  על   –מנוער  דקאי 

 מילה.( 

"פתחו שערים ויבואו    10ר"מ תנא, משעה שיאמר אמן, דכתיב ( ה
גוי צדיק שומר אמונים" אל תקרי שומר אמונים אלא שאומר 

 אמן, עיי"ש. 

לסיכום הענין: א( משנולד, ב( משידבר, ג( משעה שנזרע )לפי הירושלמי  
 אפי' נפלים(, ד( משעה שנימול, ה( משעה שיאמר אמן. 

 
.'הרבה ממה שכתבתי מיוסד על ספר ימות המשיח בהלכה חלק א' סימן ע 

 דף קי,ע"ב. (21
, עיין ד"ה משעה שנזרע "משעה שנקלט הזרע במעי אשה  משמע מפרש"י שם דמדובר על תחה"מ (22

 אפי' הפילו אמו ונמחה יש לו חלק לעתיד כו'" ועוד כמה מקומות. 
 תהלים כב,לב. (23
 שם כב,לא.  (24
 שם  (25
 שם פח,טז. (26
 ישעי' כו,ב. (27
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 ב.

, דתחילת כניסת נפש 11יסוד המחלוקת הוא ע"פ מה שהובא בשו"ע אדה"ז 
המקור דדין זה הוא בספר   12זו הקדושה היא במצות מילה. ומבאר כ"ק אדמו"ר 

, וכתב להלכה קיי"ל כדעה בסנהדרין הנ"ל, דהוא יקים לתחי' 13מנורת המאור 
הוא בגלל   יכולים לקום לתחי'  פעולת  משעה שנימול, והטעם שגופי ישראל 

הנשמה על הגוף, נמצא מהא דקיי"ל להלכה דמשעה שנימול יקום לתחה"מ, 
 מזה מוכח שתחילת כניסת הנפש הוא משעה שנכנס בו נפש דקדושה. 

"וילמד את ספר הקטנים ויחנכם לענות אמן   14אולם גם מצינו בשו"ע אדה"ז 
ת  " עכלה"ק, משמע דפסק כשיט15ומיד שהתינוק עונה אמן יש לו חלק לעוה"ב 

 ר"מ ולא כשיטת רנב"י כנ"ל? 

 ג.

אף    16ובלקו"ש  שם,  בגמרא  שהדעות  "י"ל  ומבאר  הנ"ל,  קושיא  מביא 
שנאמרו בלשון מחלוקת לא פליגי כו' כי מדברים במדרגות שונות בעולם הבא" 

  , וז"ל:17וי"ל הביאור בזה עפ"י מה שמבאר כ"ק אדמו"ר במאמר ד"ה גדול יהי' 
ם היו שומעים דברי תורה או דברי תוכחות וכו'  "אינו מובן איך שייך לומר שבא

בזה דע"י הירידה שלא שמעו דברי   וי"ל הביאור  זוכים ח"ו לתחה"מ,  לא היו 
וכו',   יותרתורה  נעלה  באופן  תחה"מ  שע"י    תהי'  השלישי  בהמק"ד  בדוגמת 

נמצא שיש  עכלה"ק,  יותר"  גדול  יהי'  בית שני  דחורבן  הירידה  לאחרי  שיהי' 
 .18ה"מ גופאדרגות שונים בתח

 ד.

"הנה בדבר שאלתך אם נפלים  19ויש להעיר ולציין מה שכתב באגרות משה
אמר   דהנה רבינא הוא בתרא שהלכה כמותו יקומון כשיבוא זמן תחה"מ במהרה,  

]הנ"ל[   ופרש"י על קטן מאמתי בא לעוה"ב שהוא משעה שנזרעבסנהדרין   ,
י משעה שנקלט הזרע במעי אשה,   ש לו חלק לעתיד  אפי' הפילה אמו ונמחה 

 
 או"ח מהדו"ב סימן ב, סעי' ב.  (28
 673לקו"ש ח"ג ע'  (29
 ח"ד פ' גידול בנים (30
 סימן קכד,ס"י. (31
 ה"ב היינו דוקא ולא תחה"מ )ראה במ"מ על אתר( ודוחק לומר דקאמר כאן עו (32
 . 10, הערה 801חלק ג ע'  (33
 תשכ"ב סוף סעיף ג'.  (34
וי"ל הביאור בזה עפ"י מה שהובא באגרת תחה"מ, )אג"ק ח"ב, ע' ע"ה.( שמתי א"י יחי' תחילה ואח"כ   (35

עד"ז בענינינו  מתי חו"ל ואח"כ דור המדבר וי"א האבות וכו', היינו שיש בזה סדר והדרגה, עיין שם. וי"ל  
 שזהו הפירוש דרגות שונות בתה"מ )היינו: קטן שרק נימול יעמוד לאחר קטן שהתחיל וכו'(, ועדיין צ"ע.

 ח"ו סימן קלח.  (36
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וכו'. א"כ מפורש שכשייגע זמן תחה"מ יחיו הנפלים כגדולים צדיקים שהם הא 
ובכתובות ]דף יא, ע"א.[ שמביא רש"י ששם  ודאי נקיים וטהורים מכל חטא,  

מודים   ממל  בר  אבא  ר'  ובין  ר"א  בין  לכו"ע  הרי  תחה"מ,  לענין  ממש  איירי 
בין שבארץ ישראל בין שבחוץ    דנבעלתי יקומון הוא לנפלים שיקומו לתחה"מ,

לארץ, אלא שבחוץ לארץ יהי' ע"י מחילות, ולהם פשוט שלא יהי' בצער כי הם 
לא חטאו בשום דבר, ולכן תהא בטוח שבמהרה שיעלה רצון השי"ת שהוא הזמן 
שם  עיין  מעולם."  חטא  טעם  טעמו  שלא  צדיקים  אחים  לך  יהיו  לתחה"מ 

 באריכות.

 

 

 הערות בהמצוות דפורים

 שלמה שי' גלפרין הת'
 תלמיד בישיבה 

 מצות קריאת המגילה 

 פחות  לא  ו"בט  ד" בי  ג"בי  ב"בי   א"בי  נקראת  מגילה"  מגילה  במסכת  איתא
 ועיירות  כפרים  .ו" בט  קורין  נון  בן  יהושע  מימות  חומה   המוקפין  כרכין  .יותר  ולא

 הכניסה"  ליום מקדימים שהכפרים אלא ד"בי קורין ולותגד

 את  לקיים"  מהלשון  מבארת  20' שהגמ   כמו  המגילה  לקריאת  זמנים  הרבה  יש
 .הרבה זמנים שיש (לא ,ט אסתר) בזמניהם האלה פורים ימי

 :והם, שונות למקומות מסוימים הם אלה וזמנים

  ד "בי  שקוראים  עיירים  בני.  ב.  אדר  א"מי   המגילה  שקוראים  כפרים  בני.  א
 .  אדר ו"בט שקוראים חומה מוקפין בני. ג. אדר

 שראינו ,  ואסתר  מרדכי  בזמן  הגדולה  כנסת  אנשי  י" ע  נתקנו  אלו  וימים
 האמיתי   הזמן  ולכאורה".  לדורות  וכתבוני" "לדורות  קבעוני"  הביקש  שאסתר
  עם   מהמלחמה  נחו  היהודים  אלו  שבימים  ו"וט  ד"בי  הוא  המגילה  לקריאת
 גופה  הבירה  ובשושן  ,ד"י   ביום(  משושן  חוץ)  ומדינות  העיירות  בכל  -  אויביהם

 
 דף ב', ע"א.  (37
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  צריך   ולכן.  היהודים  לנקמת  ו"ט  יום  גם  ליתן  אסתר  שביקש  מכיון  ו"ט  ביום
 ?א"י מיום הקריאה מקדימים כפרים שהבני הטעם להבין

פי'  ,  ד"י  ביום  בכרכים  לאחיהם  ומזון  מים  לספק  בכדי  היה  הגמרא  של  א"ההו
  ( החומ  למוקפין  ו"ט  וביום  לעיירות  ד"י  ביום)  21בזמנה   רק  הוא  הסעודה  דזמן
 ומזון  מים  שמספקים  מפני"  הוא  הטעם'  הגמ  למסקנת   אבל  .אחרת  זמן  ואין

 מספקין   שהם  בשביל  להם  הוא  שכר"  שם  פירש  י"ורש "  שבכרכין  לאחיהם
 ולכן .  כ"ע "  ( שכר  כאן  ואין  לגבייהו  הוא  קולא  לא  נכנסין  דלא  היכא  הלכך)

 יום  החכמים  התקינו  כ"ואח  המגילה  את   לקרוא  א"י  מיום  החכמים  התקינו
 .  לקריאתן הכניסה

 לילך'  וה'  ב  ביום  רותי לעי  נכנסים  הכפרים  שבני  הוא  הטעם  א"ההו  לפיהנה  ו
  שאינם   כיון)  המגילה  קריאת  בשביל  ד"י  ביום   לילך  גם   מחייבין  ואם '  וכו  ד"לב

  ומזלזל  קריאתם  בעת  דמדברים  משום  אחרים  שמפרשים  כמו  או   לקרות  יודעים
  שלהם  ט"יו  סעודת  ומבטלת  לאחיכם  מזון  לספק  זה  ביום  בו  פנוים  אינם(  המצוה

 . שפיר אתי ולכאורה ,אחיהם ושל

 פירש   י" שרש  כמו  שכר  חסרון  משום  הוא  הטעם '  הגמ   מסקנת  לפי  אבל
 הבני  מטריחים  אם  ולכן  ומתן  משא  עושים  לעיירות  שנכנסין  בזמן  שנה  בכלש

  ן "והר  ח"ר  אבל  .שכר   מפסידים  המגילה  קריאת  בשביל  פעם  עוד  לילך  כפרים
 דבאם ,  טירחא  משום  הוא  דהטעם  וסוברים  י"רש  לע  יםחולק  הראשונים  ושאר

 יתבטלו  ד"י  ביום  המגילה  קריאת  בשביל  לעיירות  לילך  הכפרים  בני  מחייבין
 אבל,  ל" כנ   אחרת  זמן  דאין  שפיר  אתי  וזה  .(אמת  ושפת  י" בפנ   עיין)  מסעודתן

זה    שכר  משום  הוא  הטעם   דבאם,  מובן  אינו  י"רש   לפי בשביל   החכמיםוכי 
 ?א"י מיום ולקרוא  להקדים רשות ונותנים מקילין

  אלא אינו וסעודה פורים סעודת משום הוא הטעם  מפרשים שארבשלמא ל
  ידעינן ,  מקדימים  למה  י"רש  לפי  אבל  ,קריאתה  להקדים  צריך  ולכן  בזמנה
  בנידון   גם  כ"וא  בגופיה   ש"וכ  בממוניה  מצוה  ליעבד  לאיניש  ליה  דניחא  22הכלל 
  קריאת   מצות  לקיים  הפעם  עוד  לעיירות  לילך  כיםצריהיו    כפרים  הבני  דידן

  שכר?! שמפסידין  ג"אע ,מ "מ  המגילה

 להבין  ואפשר,  המגילה  קריאת  דמצות  היסוד  ולהבין  להקדים  צריך  כל  קודםו
 מקרא  עדיף  מנייהו  הי  מצוה  ומת  מגילה  מקרא  רבא  בעי"  ג  בדף  מהגמרא  זה

 הבריות  כבוד  משום  עדיף  מצוה  מת  דלמא  או  ניסא  פירסומי  מפני  עדיף  מגילה
  מ "מ  ,עדיף  מצוה  שמת  פ "ואע  .'"וכו  עדיף  מצוה  מת  פשטה  הדר  דבעיא  בתר

 
 שם דף ד ע"ב, ודף ה.  (38
 פסחים דף ד, ע"ב. (39
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  וישראל   מדוכנם  ולווים  מעבודתן  כהנים  דוחה  המגילה  קריאת  הגמרא  המשךב
  שיש   עד  כ"כ  חשוב  זו  ומצוה,  כולה  שכנגד  תורה  תלמוד  דוחה  וגם,  ממעמדם

 מפני   רק  דוחה  אינו  ולמסקנא)  מצוה  ממת  עדיף  מגילה  דמקרא  אמינא  ההוה
 .(בחייהם  המגילה שקרא הבריות כבוד

  והיסוד   המעלה  יותר  עוד  להבין  יכולין  ה  בדף  אסי'  ור  רב  בין  ומהחלוקת
  . ביחיד  אפילו  אותה  קורין  בזמנה  מגילה  רב  אמר"   דאיתא  מגילה  מקרא  דמצות

  ופירש "  . בעשרה  בזמנה  שלא  בין  בזמנה  בין  אמר  אסי  רב  .בעשרה  בזמנה  שלא
  אותה   קורין  ויחיד  יחיד  כל  על  ביום  בו  חובה  שהוא  מתוך  ד"בי:  בזמנה"  שם  י"רש 

  כפרים   כגון:  בזמנה   שלא" ו  ".נס  פרסום  ואיכא  בו  קורין  דהכל  ביחיד  אפילו
 ורב"."ניסא  פרסום  דבעינן  בעשרה  אלא   אותה  קורין  אין  הכניסה  ליום  המקדימין

 פרסומי  משום  עשרה  אחר  לחזר  מצוה:  בזמנה  שלא  בין  מנהזב  בין  אמר  אסי
 קריאתה  איסור  שאין  ליקרי  דלא  אסי'  ר  אמר  לא  עשרה  אשכח  לא  אי  אבל,  ניסא

 .כ"ע " בעשרה  לקרותה מצוה אלא ביחיד

  פרסומי   משום  הוא  מגילה  מקרא  דחיוב  מודים  שניהם  ,שחולקין  פ "ואע
,  בזמנה  שלא  ולכן  .המצוה  מקיים  אינו  ובלעדיה  הנס  פרסום  בעינן  ולכן  ניסא
 אלא   הנס  ופרסום  זכר  הוא  זו  שקריאה  ניכר  שאינו  עשרה  דבעינן  מודים   הכל

 מכיון   סבר  רבד,  בזמנה  ולא פליגי אלא.  עשרה  צריך  לכן,  בעלמא  כתובים  קריאת
 עשרה   בלי  הנס  פירסום  יש  ולכן  היכר  יש,  זה  ביום  המגילהא  קור  ויחיד  יחיד  שכל

  גם  ולכן  ,ניסא  דפרסומי  המצוה  לקיים  עשרה  דבעינן  סבר  אסי'  ור,  יד"ח  ויוצא
 .  עשרה צריך עדיין בזמנה

כוותיה)  רב  שיטת  לפי  להבין  צריך  אבל   פרסום   אין  שלכאורה  (דהילכתא 
 ביחידות  המגילה  קריאת  י"ע  ניסא  פרסומי  מצות  מקיים  איך  כ"וא  ,ביחיד  הנס

 (? מעשרה בפחות או)

  אפשר   איךלשיטתיה    מ" מ  ,בעשרה  וקראה  אסי  רב  לשיטת  רב  שחש  פ "ואע 
 כקריאה   אלא  בכלל  פרסום  זה  דאין  ביחידות  ניסא  פרסומי   מצות  לקיים

 ניסא   פירסומי  כ"משא)  ,ויחיד  יחיד  לכל  חיוב  יש  זה  שביום  פ "אעו  ?בכתובים
  בעינן   הדיעות  דלכל  היום  מצות  מקיים  איך  מ" מ(  23הבית   חובת  הוא  בחנוכה
 אפילו  דוחה  מגילה  מקרא  שחיוב  לעיל  שנתבאר  מה)ופרט לפי    ניסא  פרסומי
  למימר   יכול   רב  איך  כ"וא  ניסא  פירסומי  בשביל  הוא  לזה  והטעם  תורה  תלמוד

 ? (עשרה צריך דאין

 דחיוב  לומר  תמצא  אם.  וב  ביחידות  ניסא  פרסומי  יש   איך.  א  להבין  צריך  ולכן
 גם  בזמנה  שלא  למהא"כ  ,  זו  חיוב  מקיים  ביחידות  וגם  שאני הכא  הנס  פרסום

 
 עיין פנ"י שבת דף כא. (40
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 המגילה  את  לקרוא  רק  הוא  זו  דמצוה  גדר  אם  נ" דממ   ,עשרה   דצריך  מודה  רב
  לקיים   עשרה  צריך  ובאם,  ביחידות  לקרותו  יכול  א"מי   גם  פירסום  יש  וממילא
  כיון  עשרה צריך בזמנה גם פרסום אין מעשרה שבפחות ניסא דפרסומי המצוה
 ? המצוה לקיים דצריך

 דבני ,  מזו  זו   שונות  חומה  ומוקפי  עיירות,  בכפרים  מצותה  דקיום  לומר  ואין)
,  עשרה  צריךאין    ה חומ   ומוקפי  ובעיירות  עשרה  צריכין  כשמקדימים  הכפרים

  זו  מצוה   בקיום  חייב  והכל  הנס  באותן  היו  דהכל,  כן  לעשות  החכמים  יכול  איךד
 .(הנס  ולפרסם לזכור

 רק  עשרה  דבעינן  סבר  אסי  רב  אי  24חולקין  והמפרשים  הפוסקיםוהנה  
 שסבר   אסי  לרב  דגם  הסוברים  לפי   ולכן,  בדיעבד  גם  מעכב  זו  אם  או  ,לכתחילה 

 עוד  ל"צ  עשרה  בלי  גם   יוצא  ובדיעבד  לכתחילה  רק  עשרה  אחר  לחזר  דצריך
 עשרה?  בלי ניסא פירסומי מצות מקיים איךגם לפי רב אסי  יותר

 פרסום  נעשה  בזמנה  להיהמג  את  שקורא  יחיד  דגם  לומר  אפשר  ולכאורה
  כמו  הנס  משום  הוא  זו  שקריאה  ידע  ממילא  קורא  שהוא  רואה  חבירו  דאם  מכיון

 . ל" הנ  י"רש שפירש 

  רק  הוא בזמנה  היחיד בקריאת הפרסום דכל אמרינן דאי מחוור זה אין אבל 
 מן  חסר  והעיקר  בכלל  נכתכ  זה  אין,  להיהמג  שקורא  ורואה  עובר  חבירו  אם

 ? הספר

  ולכן,  ר"ברה  להעוברים   הנס  פרסום  הוא   שהחיוב  חנוכה  נרב  ראינוש  ועוד
  דצריך   מכיון  חנוכה  נר  להדלקת  נים מיוחדיםוזמ  מקומות  וושיערנו  תיק  החכמים

  החכמים   נושתיק  ביום  ומקום  זמן  אין  במגילה  הכא  כ"משא  .ר"רה   לבני  פרסום
 חיוב  קיום  דאין  מזה  וכנראה.  להעוברים  ניסא  דפרסומי  הקיום  להחזיק  תהולקר

 קושיא  הדרא  כ"וא ,  בהעוברים  תלוי(  ניסא  פרסומי  דבעינן)  המגילה  קריאת
 ?מגילהה דקריאת המצוה מקיים היחיד קריאת י"ע איך לדוכתיה

  חובה  שהוא מתוך ד"בי בזמנה" ל"וז ל"הנ י"רש  מדברי זה כל לתרץ ואפשר
 פרסום  ואיכא   בו   קורין  דהכל  ביחיד  אפילו  אותה  קורין  ,ויחיד   יחיד  כל  על  ביום   בו

 כל  על  חובה  הוא  עצמה  היוםבש  מכיון  הוא  דיצא  הטעם   רב  שיטת  דלפי  . "הנס
 מקיים  וגם  יוצא  מגילה ה  קורא  שהיחיד  בזמן  ממילא  לכן  ,לקרותה  ויחיד  יחיד

  אדם   בני  לשאר  פרסום  דאין  פ "אע  ,הקריאה  שמעכבת  ניסא  דפרסומי  המצוה
 בזמן   לכן  ,הנס  פרסום  הוא  עצמה  שהיום  מכיון  מ"מ  אבל  ,קריאתה  בשעת

  מחוייב  שהוא  המצוות  וכל  הנס  הקריאה  מתוך  ריזכמו  המגילה  את  קורא  שהיחיד

 
 עיין טוש"ע או"ח סי' תרצ, סי"ח. (41
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 הוא   זה  י"ע  (,בזמנה   אלא   אינו(  המצוות  שאר  שהוא)  דשמחה)  ביום   בו  לקיים
  ויחיד   יחיד  כל  על  ביום  בו  חובה  שהוא"  מאחר  לאחרים   גם  הנס  מפרסם

 פורים   וסעודת,  מנות  משלוח,  לאביונים  דמתנות  המצוות  גם  לקיים("  בעצמו)
 ".ניסא פרסומי ואיכא בה קורין דהכל ביחיד אפילו אותה קורין" גם לכן

  בזמנה  בין  ולכן  ,עצמה  המגילה   בקריאת  הנס  לפרסם   דצריך  סבר  אסי'  ר  אבל
 . בעשרה  המגילה  לקרוא  צריך  ,בזמנה   שלא  ובין  –  המצוות  שאר  לקיים  שחייב  –

  מצוה  אלא '  כו  ניסא  פרסומי  משום  עשרה  אחר  לחזר  מצוה"  י" רש  שפירש  וכמו
  דמקיים   מכיון  עשרה  אחר  לחזור  רבנן  אטרחוהו  דלא   סבר  ורב".  ביחיד   לקרותה

  לקראתה   הוא  מצוה  דהידור  אסי'  לר  מודה  רב  גם  מ"מ  אבל  ביחיד  גם  המצוה
 אבל"  25מלך   הדרת  עם  ברוב"  משום  ועבודה  ת"ת  מבטל  ולכן  ס"ובבהכנ   בעשרה

 . רבנן אטרחוהו לא

המגילה   דקריאת  לעיל  הגמרא  שפיר  אתי  רב  סברת  לפי  שגם  זו  והסברה
 ושאר ,  ן"הר,  א"הריטב,  א"הרשב  ,ן "הרמב  כן פירשו  ,ת"ת  אפילו  דוחהברבים  

 המגילה קריאת משום ועבודה ת "ת מבטלין דבאם ע"צ לכאורה אבל ראשונים.
 ?רבנן אטרוחוהו לא רב לפי למה עם ברוב

 כנגד  שהוא)  ת"ות  עבודה  מבטלין  באמת  למה  רב  שיטת  לפי  גיסא  לאידך  או
 בעלמא?!  מצוה הידור משום (26המצוות כל

 מן   שמצוה  רב  דמודה"   ל"וז  שכתב  א"הריטב  מדברי  זה  לתרץ  ואפשר
 ומשום  ניסא  פרסומי  משום  דאפשר  מאי  כל  עם  ברוב  בציבור  לקראתה  המובחר

 למצות  שיעור  אין  מ" מ  יצא  שקורא  יחיד  רב  שלפי  פ " דאע".  המלך  הדרת
  כמה   לעד  שיעור  אין  מ" מ  להדלקה  שיעור  שיש  פ " דאע  ח" בנ   כמו)  ניסא  פרסומי
 ומשום , "עצמה בפרסום מרבין  בציבור כשקורין  ולכן .(לראותה צריכין עוברים

 ל"וז ן"הר שכתוב  כמו ,עצמה מלך הדרת משום וזה  ,אחר ענין הוא" מלך הדרת
  ולפיכך   ניסא  פרסומי  משום  הציבור  עם  לקרותה  המובחר  מן  דמצוה  מודה  רב"

  פ"ואע  הציבור  עם  לשמוע  ובאין  ת"ות  עבודה  מבטלין   קורין  שהציבור  בשעה
  ולכאורה"  מלך  הדרת עם  דברוב  משום  רבי  בית  כשל   מאה אפילו  ד" בבהמ  שיש

  דמצות  בגדר  זה  אין  ס"בבהכנ   אנשים  הרבה  שיש  דהיכא  סבר  ן"דהר  מזה  משמע
  כמו ,  ת"ות  עבודה  מבטל  עם  ברוב   ומשום,  עם  ברוב  של  בגדר  ורק  ניסא  פרסומי
 ת"ת  דמבטלין  28כתובות   במסכת  שראינו  ועוד  ,27ס "בבהכנ  הבדלה  לגבי  שראינו

  כתב   שם  מקובצת  ובשיטה,  צרכו  כל  עמו  כשאין  כלה  ולהכנסת  המת  להוצאת

 
 משלי יב, כח.  (42
 פאה פ"א, א.  (43
 עיין או"ח סימן רחצ, ובמ"א שם, ובשו"ע אדה"ז, ובמס' ברכות דף נג, ע"א.  (44
 דף יז, ע"א.  (45
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  כלה   דלגבי  אומרים  ויש'  וכו  כלה  הוצאת  ולענין"  ל"וז   יונה  הרב  תלמידי  בשם
 ."מלך הדרת עם ברוב כי מבטלין ולעולם שיעור לה אין

"  רב  אמר  יהודה  רב  דאמר"  פ "אע   רבנן  אטריחוהו  דלא  הטעם  ל"י  ואולי
  ( שמואל אמר י"ר אמר  איתא ושם א"ע ד מערכין  גמרא מביא וציונים בהגהות)

 אם  מ" מ  מגילה  מקרא  לשמוע  ובאין  עבודתן  מבטלין  כולן  וישראל  לוים  כהנים
 לא ד  הטעם  ל"י  ואולי,  יותר   מחויב  אינו  המגילה  קריאת  מצות  םיקי  כבר

  לאיניש   ליה  וניחא,  הוא  מצוה  ס"סו  שלכאורה)   כזה  באופן  הטריחוהו חכמים
 שמחה   הוא  פורים  של  דענין  דמכיון  ,הוא(  בגופיה  ש" וכ  בממוניה  מצוה  לעביד

 כשאר  ולא  שמחה הוא  עצמה  יוםהד"  ושמחה   משתה  ימי"  במגילה שכתוב  כמו
  כ "משא  לשמור  שוטרים   משלח  ד"ב  רגלים  שבשלוש)  הגבלות  דיש  מועדים

 אטריחוהו לא זה ומשום, עדי דלא  עד לבסומי חיוב יש בפורים רק ולכן (פורים
 לאימנועי   יכול  חכמים  אטריחוהו  אם   ולכן  שמחה  הוא  הכוונה  דכל  חכמים

  ו.אטריחוה לא ולכן בפורים שיש יתירה השמחה

 שסובר   מאיריכן ה ו)  י"רש   שיטת  לפי  למה  דלעיל  הקשיא  יתורץ  כ"ג  זה  פ "וע
  המגילה   קריאת  להקדים  הכפרים  לבני  רשות  נושנת   דחכמים  הטעם  (י"כרש 

 29ביה   דאמרינן  ומצוות  מועדים  כשאר  אינו  דפורים  ,"להם  הוא  שכר"  משום
 הוא  עצמה   פורים  של  דיום  מכיון,  בממוניה  מצוה  עבידל  לאיניש  ליה  ניחא

  לשמוח  שצריך)  המועדים  בשאר"  בחגיך   ושמחת"  של  כהחיוברק    ולא  שמחה
  תיקן   הגדולה  כנסת  האנשי  ולכן(  שמחה  הוא  עצמה  שהיום  ולא  ט"ביו  ולענג

 פורים ביום כללי מהחיוב לאימנועי שיכול הכפרים דבני זה שכר הפסד דמשום
(  עצמה  המצוה  קיום  קדימת  אלא   רשות  רק  ולא)  רשות  להם  דיש  ,לשמוח  שהוא

 . א"י מיום המגילה את לקרוא

  קפין וומ  הכרכים  לבני  חכמים  אטריחוהו  לא  למה  כ"ג  הטעם  דזה  וכנראה
  לחזור   דצריך  הוא  והלכה).  בעצמם  לקרות  יכולין  הן  אם  הציבור  עם  לקרות  חומה
הטעם  ו(  יח  סעיף  תרצ  סימן  ע"שו)  ביחיד  אותה  קורים  א"א  ואם  עשרה  אחר
 . (ל"כנ  הוא

 לאביונים  מתנות מצות

  קורין   השנה  ונתעברה  הראשון  באדר  המגילה  את  קראו"  30תני'במ  איתא
 ומתנות  המגילה  קריאת  אלא  שני  לאדר  ראשון  אדר  בין  אין  .שני  באדר  אותה

 . "לאביונים

 
 פסחים דף ד, ע"ב. (46
 .ב"ע ,ו דף (47
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  כתב   בסוףלו  , שם  עיין  "מתניתין   מני"  לידע  וטריא  השקלא  מביא  הגמראו
  אותה   קורין'  וכו  ונתערבה'  וכו  קראו  דתניא"  (א  פרק  בתוספתא)  ק"ת  לעולם
 מתניתין  מ"מ "  מגילה  ממקרא  חוץ  בראשון  נוהגות  בשני  מצות  שכל  שני  באדר

 . "תליא  בהא  דהא  לאביונים  מתנות  הדין  והוא  מגילה  מקרא  דתנא"  כיון  היא  ק"ת
  ג "כרשב  הלכתא  יוחנן '  ר  אמר'  וכו  ג"רשב  לעולם  אימא   איבעית"  כתב  כ"ואח)

 דהלכתא  ורק  ,המגילה  בקריאת  תלוי  לאביונים  במתנות  הדין  מ"ומ'  וכו
  במקרא  נשואות  עניים  של  שעיניהן  מפני"  יוסף  רב  שאמר  וכמו  (ג"כרשב
  ."מגילה 

 דמסקינן משום  פורים סעודת נמי אמר דלא  טעמא  דהיינו"  ל"וז ן"הר וכתב
 ראשון  אדר)  ובזה  בזה  שאוסרין  כלומר  שוין  וזה  זה  ותענית  הספד  ןידלענ '  בגמ
  שמחה '  בגמ  כדאמרינן  נפיק  ומשתה  משמחה  ותענית   בהספד  סוריוא(  ושני

  ראוי   כן  גם  הדבר  וקרוב'  וכו  בתעניות  שאסור  ומשתה   בהספד  שאסור  מלמד
 מתנות  מצות  של  דיסוד  מזה  וראינו.  כ"ע "  שבראשון  ד" בי  בסעודה  להרבות

 דדוקא  מכיון,  שמחה  משום  ולא  מגילה  מקרא  משום  לכאורה  הוא  לאביונים
  שגם   והטעם,  שמחה  על  ולא  בהא  הא  תלויים  לאביונים  ומתנות  מגילה  מקרא
 הספד  מאיסור  אלא  מגילה  משום  לא  הוא  הראשון  בחודש  בסעודה  מרבה

 .ותענית

 הדינים   להבין  יכיםצר,  לאביונים  מתנות   מצות  יסוד  להבין  לנוכש  וקודם 
 . מנות משלוח מצות וגם שבה

  איש   מנות  ומשלוח  יוסף  רב  תני  לאביונים  ומתנות"  (א"ע  ז  דף)  בגמרא  איתא
"  אדם  בני  לשני  מתנות   שתי  לאביונים  ומתנות  אחד  לאיש  מנות  שתי  לרעהו
 ומשלוח  דכתיב   אחד  לאדם   מנות  ושתי,  מעדנים  מיני  הוא  מנות  י"רש   ופירש

 אביונים  דהא  אחת  מתנה  ואחד  אחד  לכל  די  לאביונים  ומתנות,  לרעהו  איש  מנות
 ".  משמע תרתי נמי

 עניים   משני  פחות   אין  הפורים  ביום  לעניים  לחלק  וחייב"  31כתב  ם"הרמבו
 ובהלכה'"  וכו  אוכלין  מיני  או  תבשיל  מיני  או  מעות  או  אחת  מתנה  אחד  לכל  נותן

 אוכלין  מיני  של  או   בשר  של  מנות  שתי  לשלוח  אדם   חייב  וכן "  כתב  זה  שלפני
 .כ"ע ". אחד לאיש מנות שני לרעהו איש מנות ומשלוח שנאמר לחבירו

 דשיעורו  כתב  א"הריטב.  א:  לאביונים  דמתנות  השיעור  מה  דעות  חילוקי  ויש
  32יעקב   הזרע.  ב.  פחות  ולא  מתנה  חשובה  פרוטה  דשוה  פרוטות'  ב'  אפי  הוא

 חצי'  בג  שיעורו  א" הרמ .  ג.  מועלת  מתנה  כפי  להיות  דצריך  ביצים'  בג  שיעורו

 
 הל' מגילה פב, הט"ז.  (48
 הובא בשערי תשובה, שו"ע סי' תרצב. (49
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 כתב  זהב  המשבצות.  ד(.  פורים  קודם  שניתן  השקל  ממחצית  דזה  וכתב)  שקלים
 שיכול  מעות   או,  בפורים  ממנה  לקנות  הראוי  דבר  לאביון  מתנה  ליתן  דצריך

 שאינו   כך  כדי  עד  מועט  דבר  הוא  השיעור  א"הריטב   דלפי  ע"וצ)  .בפורים  להוציא
 עני  הוא  אם  מדקדקין  אין"  ל" וז  א"הריטב  כתב  מ"ומ   ממנה  אוכל  לקנות  יכול

  כ"א'  ולכאו"  שמחה  מדין  אלא  םאגריד  צדקה  מדין  זו נתינה  שאין  לו  ליתן  וראוי
 .(ע"וצ שמחה ולא צדקה רק דזה פרוטות  משתי יותר ליתן צריך

 אביונים  למתנות  דדמו  כיון  מנות  משלוח  לענין  אבל"  שם  ן"הר  המשךבו
  ביום  לאביונים  מתנות  נותנין  לקרות  שהמקדימין  פ "ואע  בשני  אלא  דליתנהו
  לעיל   כדאמר  סעודה  עבדי  דלא  התם  שאני,  מנות  שולחים  ואינם  קריאתם

 . כ"ע " בזמנה  אלא נוהגת  אינה שהשמחה

  הוא   זו  מצוה  דקיום  לאביונים  למתנות  מנות  דמשלוח  המצוה  מדמה  ן"הר 
 וסעודה   לשמחה  זו   מצוה  מדמה  גם  אבל  לאביונים  מתנות  כמו  שני  באדר  רק

 הוא   דשמחה  כיון  מנות  שולחים  אינם  לקרות(  הכפרים  בני)  שמקדימין  הדבשע
 . בזמנה רק

  גיסא  דמחד מנות ומשלוח לאביונים מתנות דמצות  היסוד מה להבין וצריך 
  גם   אלא   גרידתא  צדקה  מצות  אינו  לאביונים  דמתנת(  ם "והרמב)  א"הריטב  כתב

  שענינה   מנות  למשלוח  דומה  לאביונים  דמתנות  ן"הר  כתב  זה  ומשום,  שמחה
 וקריאת  לאביונים  מתנות  שמצות'  הגמ  כתב  גיסא  ומאידך,  שמחה  לכאורה  הוא

,  שני  באדר  אלא  לאביונים  מתנות  מצות  קיום  אין  ולכן  תליא  בהא  הא  המגילה
 כן   גם  לאביונים  מתנות  מקדימין  הקריאה  מקדימין  דבאם  ן"הר  כתב  זה  ומשום

  מתנות  דמצות יסוד להבין צריך ולכן .דומה מנות  חדמשלו המצוה אין זה ומצד
 .מנות משלוח מצות וממילא לאביונים

 בדף מהגמרא  מגילה ומקרא לאבוינים מתנת  בין הקשר של חשיבות וראינו
  אלא   אותה  קורין  אין  בה  ומסתכלין  הואיל  הזה  בזמן  אומרים  חכמים"  איתא ד  ב

  של   ועיניהם  הואיל  כלומר  ל"ז  ף"הרי   כתב"  ל"וז  המאור  הבעל  וכתב"  בזמנה
  אלא  אותה  קורין  אין  פורים  מעות  להם  לחלק  כדי  מגילה  למקרא  נושאות  עניים
 מועטים   שהנותנים  הזה  בזמן  פירושה  והכי"  זה  על  ד"הראב  וכתב".  בזמנה

  ביום  בו  ומחלקין  בזמנה  אותה  קורין  כשאין  מועטות  והמתנות  מרובים  והעניים
 תלויות   העניים  של  עיניהם  ואין  מועטות  ומתנותיהם  עליהם  היום  שמחת  אין

 שזה   וכתב)"  בזמנה   אלא   אותה  קורין  אין  לפיכך  ו "ובט  ד"בי  אלא   יפות  למתנות
 לפי   לאביונים  במתנת  שמהחסרון  ראינו  ומזה  (אפרים  בינודר  לביאור  קרוב

 .בהתחלה שהיה כמו זמנה קודם המגילה לקרואאין אנו  זו שיטה
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  המגילה   קריאת  למצות  לאביונים  מתנת  דמצות  הקירוב  יותר  עוד  נראה  ומזה
  מתנות  מצות   –   שניהם  למד  הגמרא  למה  כ"וא  תליא  בהא   הא  הגמרא   שכתב  כמו

 לזה?  זה דדמו ן"הר כתב ולמה, ביחד – מנות משלוח ומצות לאביונים

  הכפרים   בני"  (ד"י  בהלכה)  ם"הרמב  מדברי  אחר  באופן  ללמוד  ואפשר
  יצאו   קריאתן  ביום  לאביונים  מעות  חלקו  אם  בחמישי  או  בשני  לקראו  שקדמו

  "יצא  לא  הקדימן  ואם  עשר  ארבעה  אלא  אותה  עושין  אין  והמשתה  השמחה  אבל
 ע"כ. 

 בהקריאה  הוא  לאביונים  דמתנת  ן"הר  פירוש  ע"ד  פסק  ם"הרמב   לכאורה
 אלא,  בזמנה  אלא  אינו  ,בפירוש  שכתוב  כמו  , שמחה  אבל,  שמקדימין   דיום

 ביום   לאביונים  מתנות  נותנין"  כתב  ן"הר  כ"משא,  "חלקו  אם"  כתב  ם"הרמב 
 . "קריאתם

  ל "ז   רבינו  לדעת  ת"וא"  ל" וז  זה  באופן  ם"הרמב  כוונת  ביאר  משנה  והלחם 
 מפני  בגמרא  יוסף'  ר  קאמר  היכי   כ"א  רשות  הקדימה  ביום  המעות  דחלוקת
  אותה   קוראין  אין  לכך  הקריאה  ביום  לחלוק  וצריך  נשואות  עניים  של  שעיניהן

 משום   המגילה  דחו  ולמה  רשות  הקדימה  יום  דחילוק   ל"ז  לדעתו  הא  בשבת
 ביום  לחלק  יכול  כשאינו  דבשלמא  כלל  היא  מילתא  לאו  הא  ?זה  בשביל  קריאתו

 עניים  של  שעיניהן  מפני  חשוב  הקדימה  ביום  דחלוקה   ודאי  עצמו  ו"וט   ד"י
  כ."ע ". מגילה  למקרא נשואות

 מחויב  אינו  אבל  במגילה  תלוי  לאביונים  דמתנת  נ " אה  ם"הרמב  שיטת  דלפי 
 סעודה   חובת(  ו"ט   בהלכה)  כ"אח  כתב  ם"הרמב   וגם,  הקריאה  אם  המנות  ליתן

  בעצמה   לאביונים  מתנות  חובת  כתב(  ז"ט   בהלכה)   כ"ואח  מנות  משלוח  חובת  עם
 . ( עצמה בפני סוג כמו)

  במתנות   להרבות  לאדם  מוטב"  ל"וז(  ז "י  בהלכה)  כ"אח  כתב  מזה  ויותר 
  לעיל   כתב  ם"דהרמב)  לרעהו  מנות  ומשלוח  בסעודתו   מלהרבות  לאביונים

  טוב   יותר  ולכאורה".  משובח  זה  הרי  לריעים  לשלוח  המרבה  כל"  ו"ט  בהלכה
 ,(33ח"הב  שכתב  כמו   וריעות  אהבה  משום  בסעודה  מלהרבות  מנות  לשלוח

 ואלמנות  ויתומים  עניים  לב  חלשמ   אלא  ומפוארה  גדולה  שמחה   שום  שאין"
  שפלים   רוח  להחיות  שנאמר  לשכינה  דומה  האלו  האמללים  לב  שהשמח  וגרים

רואין  ומזה ".  נדכאים   לב  ולהחיות   דמתנות   מצוהבה  ם"הרמב  שגדר  אנו 
 .המצות משאר ומפוארה גדולה שמחה שהוא עצמהבפני  בגדרהוא  לאביונים

 
 וכן מנות הלוי. (50
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 לא  צדקה דבהלכות. צדקה כל כמו זו מצוה דאין אדמו"ר ק"כ  שמבאר וכמו
 שמי  כך   כדי  עד  עצמה  שבפני  גדול  דבר  הוא   זו  דמצוה  אלא ,  זה  כל  ם"הרמב  כתב

 .לשכינה דומה כזאת עושה שהוא

  בענין   אדה"ז  כתב  תניא  ז ל  בפרק ,  הענינים  בפנימיות  גם  זה   כל  להבין  ואפשר
 יתברך  לשבתו  מכון  יהיה(  בכלל  בפועל  ומצוות)  צדקה  י" ע  דדוקא  הצדקה
 בתורה  כ"משא  ה" הקב  של  ממדותיו  שהוא  מגיעו  שיתן  משום  הוא  והטעם
  מעשה   דחסר  כיון  לגמרי  השכינה  להשראת  ראוי  אינו  ויראה  באהבה  ועבודה
 . בתחתונים דירה' ית לו לעשות ה" הקב דנתאווה בפועל

  תופס   השכל  כל  הלימוד  שבשעת  בצדקה  שאינו  בתורה  מעלה  יש  אבל 
 הרי   חומש  אלא  נותן  שאינו  דבשעת  בצדקה  כ"משא  פנימי  עבודה  והוא  המושכל
  אין  מ"מ  אבל'  ית  לשבתו   מכון  להיות'  לה  ידות  הארבע  כל  עמו  מעלה  החומש
 ידות'  ד   דשאר  שנתן  אחד   בחלק  אלא  חלקים חמשה בכל  בפנימיות  נוהג העליה
 .תורה גבי  על ובצדקה צדקה גבי על בתורה מעלה יש ולכן חולין נשאר

 הוא  צדקה  נותן  שאחד  פעם  דכל  כתב  הזקן  ר" אדמו  דהכא  להבין  צריך  אבל
 חלק)  ש"בלקו  כתב  מו"ראד  ק"כ  אבל '  וכו  רחום  הוא  מה  ה"הקב  של  ממדותיו

 זו  לשון  מצינו  הכא  דרק  ומפרש  מגילה  בהלכות  ם"הרמב  בלשון  ('ב  שיחה  ז" ט
שצדקה   כיון  צדקה  ממצות  למעלה  היא  לאביונים  דמתנות  מכיון  ם"הרמב   של

  זה  איך  כ"וא(.  עשירות)  שמחה  הוא  הענין  הכא  כ"משא  מחסורו  די  רק  אוה
 ?ה" הקב של ממדותיו הוא צדקה שנותן פעם בכל  בתניא שכתוב למה מתווך

 ראינו  ל" הנ   דמכל,  כזה  באופן  לתרץ  יכול  שביארנו  מה  לפי  לומר  יש  ואולי
  שעיניהם   מפני)  מגילה  במקרא  תלוי  גיסא  מחד  הוא   לאביונים  מתנות  שמצות

  משלוח   כמו  שמחה  במצות  תלוי  גיסא  ומחד  ,(מגילה  במקרא  נשואות  עניים  של
 המשמעות ,לאביונים מתנות מצות על ם"הרמב  שכתב מה ולפי, וסעודה מנות
   .משניהם  ומרומם נפלא בסוג  שהוא הוא

ע וי   מתנות   דמצות,  הכל  ולפרש  לתווך  יכול  בתניא  שכתוב  מה  "יפ "ל 
 במקרא  תלוי  כן  גם   אלא  גרידתא  צדקה  אינו  (א" הריטב   שכתוב  כמו)  לאביונים

  כיון ,  דתורה  המעלה  וגם  בפועל  מעשה  שהוא  דצדקה  המעלהלו    שיש  ,מגילה
  י "ע   ולכן,  מגילה  מקרא  בשעת  נשואות  שעיניהם  לעניים  המתנות  דחולקין

 דהכא  כיון  ממדותיו  רק  ולא  ,לשכינה  דומה   ,דשניהן  המעלות  שיש  זו  נתינה
 מוטב   ם"הרמב  כתב  ולכן.  יותר  למעלה  ומגיע  בפניומיות  גם  הוא  העבודה
 '. וכו ומפוארה גדולה  שמחה שם שאין' וכו להרבות

  רשות  רק  דזה  כיון"  חלקו מעות  אם"  ם"הרמב  כתב  למה  שפיר  אתי  זה  פ "וע
  מ "דמ  אלא. )עצמה  בפני  גדר  הוא  לאביונים  שמתנת,  מהם  לאחד  מוגבל  ואינו
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 למקרא   נשואות  עניים   של  שעיניהן  מפני  חשוב  הקדימה  ביום  דהחלוקה  ודאי"
  בגדר   מצוה  כ"ג  אבל  במגילה  תלוי  גם  ולכן.  לעיל  משנה  הלחם  כלשון"  מגילה 
 . (עצמה

  לתת  חייב  מצדקה  המתפרנס  עני  דגם  34ח "הב  שיטת  להבין  כ"ג  יכולין  ועתה
  שאר  כדין  לאביונים  מתנות  דין  דאין  ,בפורים  אביונים  לשאר  לו  שנתנו  ממה

  דאחד   אלא  ,ל"כנ   השנה   בכל  דצדקה  כהחיוב  לאביונים  מתנות   החיוב  דאין  צדקה
  פסחים )  כוסות  ארבע  דיןע"ד  ו,  לאביונים  מתנות  לתת  הוא  בפורים  מהמצוות

  עשה  דסבר  ע"ר  לפי   וגם  התמחוי  מן  ליקח  צריך  המתפרנס  דעני  ב"ע  צט  דף
  ( (קיב  דף)  מודה  ניסא   פרסומי  משום  הכא  לבריות  רךטתצ  ואל  חול  שבתך

  בסעודתא   להם  יספיק  שלא  פ " ואע,  לקיימה  עניים  חייב  מנות  משלוח  ואפילו
 מועט  דבר  יתן  השנה  דכל  צדקה  דבשאר'  וכו  לאחרים  לשלוח  וגם  לעצמם  לאכול

  מתנות  במצות  מ"מ   (ט"ורמ   ח" רמ  סימן  ד"יו)  צדקה  מצות  לקיים  כדי  לצדקה
 .מחויב כן הוא מנות ומשלוח לאביונים

  דין  תיתי  מהיכא  (א:  טעמים  לכמה  מאוד  תמוה  הוא  ח"הב   שיטת  ולכאורה
 יש  תועלת  מה  עניים  לשמח  הוא  המצוה  דכל  מכיון,  מחוור  אינו  שכל  פ "וע  ?זה
  מתנות   איך  (ב!  בהפסדו   שכרו  יצאד  בכלל  הכוונה  מה,  מעצמם  גם  מליתן  בו

  פרסומי   משום  הוא  הטעם  התם  כוסות  לארבע  דומה   מנות  ומשלוח  לאביונים
  דיש  מכיון  לקנות  צריך  כ"ג  דהעני  ם"הרמב  כתב  ח" לנ   שמן  בענין  כמו)  ניסא

 לפי   המגילה  בקריאת  למה(  ג  פורים  שמחת  משום  הוא  והכא  (ניסא  פרסומי
,  לעיירות  לילך  הכפרים  בני  חכמים  אטרחוהו  לא  שכר  משום  דסבר  ל"כנ  י"רש 
 העני  מטריח  הכא  למה,  עצמה  היום  הוא  פורים  דשמחת  הפירוש  לפי  וגם

  יום"  כדכתיב  נוסף  דבר  רק  ולא  עצמה  היום  הוא  סעודה  שגם)  סעודתו  להפסיד
 מנות?! ומשלוח לאביונים מתנות  וליתן"( ושמחה  משתה

  נשים "  ד  בדף  לוי   בן  יהושע'  ר   דאמר  במאי  תחילה  םילהקד   צריך  זה  ולהבין
  לגבי  35פסחים '  במס  הכי  אמר  וגם"  נס  באותו   היו  הן  שאף  מגילה  במקרא  חייבין

  באותו   היו  הן  שאף  הללו  כוסות  בארבע  חייבות  נשים  ל"ריב  אמר"  כוסות  הארבע
  נשים   ל"ריב  דאמר  מדליקה  ודאי  אשה"  ח"נ   הדלקת  לגבי  36שבת'  במס  וכן"  הנס

 את  הביא  במגילה  תוספתהו"  הנס  באותו  היו  הן  שאף  חנוכה  בנר  חייבות
 י"ע  בפורים  (א  ידן  על  היה  הנס  שעיקר  ם"רשב  פירש"   ל"וז   בפסחים  ם"הרשב 
.  נגאלו  בדור  שבאותו   צדקניות  שבזכות  בפסח  (ג  יהודית  י"ע  בחנוכה  ( ב  אסתר
"  שהן "  לומר  לו  היה  ולפירושו  טפלות  שהן  משמע  "הן  שאף"   שמלשון  וקשה

 
 טור סי' תרצד, ס"א. (51
 דף קח, ע"ב (52
 דף כג, ע"א.  (53
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 משועבדות  שהיו  בפסח  וכן  ולהרוג  דלהשמיד  בספק  היו  הן  שאף  לי  נראה  לכך
 . כ"ע " עלייהן  מאוד היתה הגזירה בחנוכה וכן במצרים לפרעה

 ג"אע  מסוכה  דפטורות   דאמרינן  והא"  ל"וז  כתב   פסחים  במסכת  ותוספות
 אבל,  דאורייתא  בעשה   התם,  הושבתי  בסוכות  כי  הנס  באותו  היו  הן  דאף

 . "הנס באותו שהיו כיון לנשים גם תיקנו דרבנן כוסות בארבעה

, בהן  חייבות  נשים  גם  מדרבנן  שהן  ניסא  פרסומי  של  מצוות  דבכל  ראינו  ומזה
  ( א:  אלו  במצוות  חייבים   עניים  גם  ולכן.  הנס  באותו  היו  ישראל  בני  דכל  מכיון

  לא   שבישראל  עני   אפילו"  37פסחים '  במס  דאיתא במתני'  כמו   כוסות  בארבע
  ובגמרא "  התמחוי   מן  ואפילו  יין  של  כוסות   מארבע  לו   יפחתו  ולא  שיסב  עד  יאכל

 ואחד   נשים  ואחד  אנשים  אחד  הללו  כוסות  בארבע  חייבין  הכל  ר" ת"  שם
  מצוה   חנוכה  נר  מצות"  ל"וז  38ם "הרמב  שכתב  כמו  ח" נ   בהדלקת(  ב".  תנוקות
  בשבח   ולהוסיף  הנס  להודיע  כדי  עד  בה  להזהר  אדם  וצריך  מאד  עד  היא  חביבה

 הצדקה  מן  אלא   יאכל  מה  לו  אין   אפילו  לנו  שעשה  הניסים  על  לו  והודיה  ל-הא
  ל "וז   ז" ע  משנה  המגיד  ופירש"  ומדליק  ונירות  שמן  ולוקח  כסותו  מוכר  או  שואל

 שהישראל   עני  שאפילו  ומצה  חמץ  מהלכות  ז  פרק  שנתבאר  ממה  שלמדו  נראה"
 מקדוש  דעדיף  ח" בנ  ש" וכ  ניסא  פרסומי  משום  והטעם  כוסות'  מד  יפחות  לא

  "כ.ע  (ד"י  הלכה ם"רמב)" בסמוך שיתבאר כמו היום

  בני   כל  ניסא  פרסומי   מצוות  דבכל  (נשים  לגבי'  תוס  שכתוב  כמו)  וראינו
 המגילה   קריאת  מצוות  אבל,  בהן  חייבות  עניים  וגם  וטף  נשים  אנשים  ישראל 

  שמיעה   או  בקריאה  אלא  בממון  תלוי  קיומו  דאין  מכיון  עני  של  ענין  שייך  אינו
 עניים  של  שעינייהם"   לעיל  ומהגמרא  ).  חייב  כ"ג  שעניים  לכתוב  צריך  אינו  ולכן

  וחנוכה   בפסח  אבל  (פשוט  וזה,  חייבין  הן  שאף  ראינו"  המגילה  במקרא  נשואות
, כוסות  ארבע  בפסח,  אחת  במצוה  רק  הוא  ניסא  פרסומי  הוא  שיסודתם  המצוות
  המגילה   קריאת  רק  ולכאורה  מצוות  ארבע  יש  בפורים  אבל,  ח" נ   הדלקת  ובחנוכה

 שהתבארנו   מה  לפי   אבל,  לעיל  הגמרא  שכתוב  כמו  ניסא  פרסומי  הוא
  המצוות   שאר  דגם  ל"י  אולי  רב  לשיטת  (א  בחלק לעיל  אסי  ורב  דרב  במחלוקת)

  עצמה   דבמגילה)  ניסא   פרסומי  קיום  כ"ג  יש  שמחה  משום  הם   שבודאי  פ"אע
 לרעהו איש מנות ומשלוח ושמחה משתה ימי אותם לעשות" אלו  מצוות כתוב

  יום   אותו  ועשה"  יז  בפסוק  כתב  תחילה  שבמגילה  ולהעיר" )לאביונים  ומתנות
 כ"ואח"  לרעהו  איש  טוב   ויום  ומשתה  שמחה"  יט  בפסוק  כ"ואח"  ושמחה  משתה
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"  לאביונים   ומתנות  לרעהו  איש  מנות  ומשלוח  ושמחה  משתה  ימי"  כב  בפסוק
 .((וטז  טו בהלכות ם"הרמב סידר וכן. ע" בפ  מצוה הוא אחד שכל

 ובנוגע )  מנות  ומשלוח  לאביונים  במתנות  מחויב  עני  שגם  ח"הב  כתב   ולכן
  לפורים   פורים  מגבת  מ"בב  שכתוב  כמו  מצדקה  המצוה  מקיים  עניים  לסעודה

  מחויביים   עניים שגם כוסות מארבע כ"ג ראיה והביא (שם הגמרא ח"הב והביא
 במתנת  הכוונה  שכל  פ " ואע,  ל"כנ  ח" נ   בהדלקת  משנה  המגיד  שהביא  וכמו  בה

 ליתן  עניים  מחייבינן  אם   התועלת  מה  כן  אם  ולכן  לאביונים  ליתן  היא  לאביונים
  אלא   צדקה  אינו  לאביונים  מתנות  דמצות  לעיל  שנתבאר   מה  לפי  ל"י ,  מעצמם

  ת "בת  מחוייבים  הדברים   בפנימיות  הביאור  לפי)   שמחה  י "ע  ניסא  פרסומי  כ"ג
  ד "פ   אבות" )מעושר  לקיימה  סופו  מעוני  התורה  את  המקיים  כל"  שכתוב  וכמו

 חייבת העני  למה  כ "ג  הטעם  זה  ולכאורה  זו  במצוה  מחוייבים  הם  גם  ולכן  ((ט "מ
  ת.מנו במשלוח

  לפי   הוא  מקדימים  כפרים  דבני  שהטעם  י"רש  שיטת  לפי  למה  הקשיא  אבל
 לא ,  אטרחוהו הכא  ולמה אטריחוהו ולא רשות להם חכמים נתן  זה ומשום שכר

 שמלשון)  א"י  מיום  לגמרי  המצוה  לקיים  יכולין  שהם  מכיון,  מידי   קשיא
  א "י  שמיום  תיקן  הגדולה   כנסת  האנשי  ולכן  זמנים  הרבה  שיש  לומדים"  זמניהם"

 מצוות  כ"משא(  ו" כ  חלק  ש" לקו  עיין)  לגמרי  המגילה  קריאת  מצות  מקיימים
  לדעה   כ"ג  מחוייבים  העניים  לכן,  אחרת  זמן  ואין  בזמנה  אלא  אינו  דשמחה  אלו

  סימן   ע"בשו  תשובה  שערי,  היטב  באר,  זהב  משבצות,  חדש  הפרי  ז" הט  עיין)'.  א
  .(תרצד

 

 

 בעינן נמי לכם

 הנ"ל

"ט אלא או אוכל  ו"ר' אליעזר אומר אין לו לאדם בי  56איתא במס' פסחים
ושותה או יושב ושונה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתי' וחציו לבית 

ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה'    וא"ר  .המדרש
אלקיך וכתוב אחד אומר עצרת תהי' לכם ר' אליעזר סבר או כולו לה' או כולו  
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א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת    .לכם ור' יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכם
בת אמר רבה הכל מודים בש  .דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא

עונג וקראת לשבת  מ"ט  לכם  נמי  בפורים   .דבעינן  מודים  הכל  יוסף  רב  אמר 
פרש"י שם בד"ה  בע"כ, ו  .דבעינן נמי לכם מ"ט ימי משתה ושמחה כתיב ביה"

: "שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנוח ומקובל יום זה " דבעינן נמי לכם"
 לישראל שנתנה תורה בו" ע"כ.

בסוגיא זו. קודם כל המחלוקת בין ר"א  לכאורה יש כמה ענינים מופלאים  
ור"י, ר"א סבר דלא מחלקינן ולכן או אוכל ושותה או יושב ושונה, אבל איתא  

במה  ."ת"ר חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנאמר ושמחת בחגך 57להלן 
נשים בראוי להם ונשים בראוי להן וכו'", ומקרא אמשמחם ביין רבי יהודה אומר  

"ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגו'" וכמו שאומר רבי יהודה   מלא דבר הכתוב
יושב   או  ושותה  אוכל  "או  לר"א  הפשט  מהו  וא"כ  יין".  להם  בראוי  "אנשים 
]וכמו  ביין?!  ביו"ט  לשמח  דצריך  מקרא  בפירוש  ראינו  הכא  הרי  ושונה", 

 שפירשו התוס' דזה רק בזה"ז[.

לך להקביל פני ר'  "ת"ר מעשה בר' אלעאי שה  58ועוד שבמס' סוכה איתא 
אליעזר  ר'  אינך משובתי הרגל שהי'  לו אלעאי  ברגל אמר  בלוד  רבו  אליעזר 
אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל דכתיב ושמחת אתה 

איני והאמר ר' יצחק מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר    .וביתך
ולא שבת מ היום לא חדש  הולכת אליו  ושבת מיחייב  מדוע את  כלל דבחדש 

איניש לאקבולי אפי רבי' לא קשיא הא דאזיל ואתי ביומי' הא דאזיל ולא אתי 
ביומי'" ע"כ, ופרש"י שם בד"ה הא דאזיל ואתי ביומי': " ומשמח שמחת החג 
 עם אשתו חייב להקביל פני רבו כגון עיר שבתוך התחום או על ידי עירוב" ע"כ. 

ר עצמו אמר בפסחים דבחג יכול או למיכל וזה תמוה ביותר דהא ר' אליעז
ולשתות או לישב ושונה אבל לא חלק זה וחלק זה, ומהכא ראינו ממש להיפך  
יכול   היום  באותו  ואתי  ליזיל  יכול  התלמיד  דאם  בפסחים,  אומר  ממה שהוא 

לא,   לא  אם  אבל  אבל  מפני  ליזיל,  לפי שיטתו לכאורה  שאינו משובת הרגל, 
  ?כולו לה' ד ר' אלעאי שבחרישפיר עב

את לרבות    –"את ה"א תירא"  )מצד כבוד רבו    אאע"פ שקבלת פני רבו הוו
וז"ל: "וחייב לעמוד מפני   (פ"ה ה"ז)כמו שראינו מהרמב"ם בהלכות ת"ת    (ת"ח

מרחוק מלא עיניו עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו ואח"כ ישב   רבו מישראנו
וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל", ובספר שפתי מלך ביאר שחיוב זה הוא מצד  
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כבוד ולא ללמוד תורה, מכיון שהרמב"ם כתב הלכה זו בהלכות שאיירי בנתינת  
וגם    ,(שהוא מ"ע השני' לכבד מלמדי' ויודעה כמו שכתוב בהתחלה)כבוד לת"ח  

ראינו זה מכמה הלכות בטור ושו"ע שחילק בין מצות קבלת פני רבו וללמוד  
 עיין סימן תרמ. וע"ע במ"א סי' שא ותקנד, שביאר ג' מדרגות]תורה מחכם,  

בקבלת פני רבו, ובקיצור: א( בכל יום. ב( בשבת ור"ח. ג( ברגל. ובמחצית השקל  
וה זוטא. ב( בשבת ור"ח מצ  –שם מחלקה לשלשה דרגות בזהירות: א( בכל יום  

, " חיוב. ע"ש[ ומ"מ אין זו אכילה ושתי' ובגדר "לכם  –מצוה רבה. ג( ברגל    –
 אלא אדרבה דמעובדא ראינו שלא משיבת הרגל, וצריך ביאור בכ"ז.

עיין לקו"ש  )ויש להקדים לבאר הטעם דבעצרת הכל מודים דבעינן נמי לכם  
בשבועות משאר יו"ט הכל    מבאר שם למה דוקא  כ"ק אדמו"רחכ"ג שיחה ב' ש

בו   שנתנה  ד"יום  הטעם  מהו  הגמרא  פשט  לפי  אבל  לכם,  נמי  דבעינן  מודים 
שתוס' שם מבאר "וי"ל דהא דבעי רבי אליעזר בעצרת לכם לאו דוקא  "(  תורה

מקרא אלא מסברא" ע"כ. ולפי זה צריך להבין יותר מהו הסברא ד"יום שנתנה  
"לאו הפשט בתוס'  שום פסוק ומהו  בו תורה"?  ועוד דהגמרא שם אינו מביא  

 ?דוקא מקרא"

תורה"   להראות"  פרש"יבו  בו  שנתנה  לישראל  זה  יום  ומקובל  שנוח 
לכם" נמי  ל"בעינן  הסברה  זהו  "להראות",    .ולכאורה  הטעם  מהו  דצ"ל  אלא 

שלכאורה ידעינן מדף קטז ע"ב. שמדברת בהחיוב ד"בכל דור ודור חייב אדם 
( עיין לקו"ש חי"ב שיחת חה"פ) צא ממצרים"  ו כאילו הוא ימלהראות את עצ

לפרסם  "להראות"ד לנו    ,הוא  שנתנה  ומקובלים  שנוח  לפרסם  צריכים  ולמה 
 תורה?

"ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא   59איתא במס' שבת
מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים תורה 

קבו  תהא  שם  לאו  ואם  רבה   .רתכםמוטב  מודעא  מכאן  יעקב  בר  אחא  א"ר 
 . לאורייתא", ולכאורה י"ל דמשום כך הכל מודים דבעינן נמי לכם, כמו שפרש"י

דכבר קבלוה מרצון בזמן אחשורוש, כמו שממשיך בגמ' דאין לומר כן  אלא  
, ונפסק המודעא רבה לאורייתא, וא"כ למה "קימו וקבלו היהודים"שם עה"פ  

 !ומקובל לנו, הרי כבר קבלנו אותו מאהבהצריכים להראות שנוח 

"כל מקום שאתה מוצא   60ועוד צ"ל הפלוגתא דר"א ור"י, דאיתא במס' סוטה
שני מקראות אחד מקיים עצמו ומבטל דברי חבירו מניחין את שמקיים עצמו 
ומבטל דברי חבירו ותופסין את שמקיים עצמו ומקיים דברי חבירו", ופרש"י 
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דאפשר לקיים את שניהם תו לא תוקמה רצה זה עושה רצה זה  שם וז"ל: "דכיון  
וא"כ   ע"כ.  שניהם",  את  המקיים  תפוס  אלא  ר"א    צ"לעושה  ר"י  דדברי  הרי 

 ? מקיים שניהם "חציו לכם וחציו לה'"

שכתב וז"ל: "ר"א אומר אין    61ואפשר להבין פלוגתתם מדברי השפת אמת
יושב ושונ  או  ושותה  ביו״ט אלא או אוכל  נראה לו לאדם  כו' פשט הסוגיא  ה 

לפע"ד דר"א ס"ל דמקיים היו״ט במה שלומד דהוי לה׳ ובמה שאוכל ושותה 
דהוי לכם ובכל אחד מהנך יוצא ואה״נ דמודה דחצי׳ לה׳ וחצי׳ לכם נמי מהני  
כיון דמתקיים היו״ט בב' הדברים רק ר"י ס״ל דע״כ צריך לקיים גם לכם. ולכן 

דבלומד כיון  מצוה  יו״ט  שמחת  ה   לר"י  לו  חסר  היום  צריך    "לכם" כל  ולכך 
גרידא נמי מקיים   להפסיק מן הלימוד אבל לר״א א"צ להפסיק כיון דבלימוד 
היו״ט. ולהכי א"ש הא דאמר להם ר"א אכלו משמנים דבודאי מודה דבחצי׳ לה׳  
בספרי  אבל  התוס׳.  דעת  גם  הי'  שכן  ואפשר  המצוה.  מקיים  נמי  לכם  וחצי׳ 

צריך נראה    האחרונים משמע דלר"א  ולענ"ד  כולו לכם  או  לה׳  כולו  או  דוקא 
 וכו'" עכ"ל.  .כמ״ש 

 (חידושי רבינו דוד מסכת פסחים דף סח, ע"ב)ולכאורה מדברי רבינו דוד  
סוטה הנ"ל, וז"ל: "אי אפשר לפרש שיהי' זה מדין הכתוב במ'  קשיא מרש"י  הוי  

שהרי לא מצינו שפירוש בו הכתוב כלום אלא שהוא מדברי חכמים שהכל חייבין  
לשמוח ביום שניתנה בו תורה וכו' שלדברי ר"א הוא רשאי להיות יושב ושונה 
לקיים עצרת תהי' לכם רשאי הוא לקיים איזה מהם שירצה ולדברי ר"י צריך 

 לקיים שתיהן וכו', ע"כ.  הוא

דלכאורה צריך לקיים דברי חבירו, ואינו יכול לתקן רוצה זה עושה רוצה זה 
 עושה, ולכאורה עדיין קשיא. 

 אלא מטעם ר"א עצמו יכול להבין איך אין זה סתירה:

רשות ולא כר"י שסבר שהוא מצוה, ולמד זה משני  הוא  לפי ר"א שמחת יו"ט  
ו"עצרת לה"א"  "עצרת  לקיים    הכתובים  ויכול  רשות  שהן  אלא  לכם",  תהי' 

ו"ש או בישיבה ומשנה, אבל אין זה מהכתובים בעצמם אלא  כשמחת יו"ט או בא
ולכן יכול לקיים שמחת יו"ט    מהא דיש ב' כתובים, ולכן אינו היפך הכלל דסוטה.

מדאורייתא  אינו  יו"ט  ששחמת  שסבר  מאחר  שירצה  מהם  שעוד  בכל 
 ]מהפסוקים[. 

"דבעי ר"א בעצרת לכם לאו דוקא  הנ"ל  הבין מ"ש התוס'  ולפי"ז אפשר ל 
מקרא אלא מסברא", דלכאורה הגמ' אינו דן בפסוק וכנ"ל, אלא שגם בעצרת  

 
 ביצה דף טו, ע"ב. (61
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דר"א מודה דאינו יכול לקיים שמחת יו"ט ביושב ושונה בלבד, אלא דבעינן נמי 
 לכם, ואין זה מקרא אלא סברא, וסברא זו הוא "יום שנתנה בו תורה". 

הבעל המאור דגם לר"א ודאי אסור לקבוע תענית בשאר יו"ט,    וכמו שפירש
וז"ל: " ואפי' לר"א לא נפקא שמחת יו"ט לגמרי אלא שיש לה חליפין ותמורה  
ואתי  אמרינן  דוכתי  ובכמה  רשות  אותה  קורא  הוא  לפיכך  ושונה  ביושב 
לאימנועי משמחת יו"ט וליכא מאן דפלג לן וכו' הכל מודים ביו"ט של עצרת 

רבנן    דבעינן דעבוד  הוא  מן התורה היא אלא מעלה  לכם ההיא לא מצוה  נמי 
 כדקא יהיב לה טעמא יום שניתנה בה תורה" עכ"ל. 

והשיג הראב"ד עליו וז"ל: "ודבר האמיתי שעלה על דעתי שלא הי' מר ברי'  
דרבינא מתענה כל השנה ולא קיבל עליו להתענות שני וחמישי שבכל השנה  

ר יו"ט אלא אלו בלבד מתוך כך נאסר בכולן חוץ ולא חשש להוציא מכללם שא
 מאלו שהוציאן בפרט וח"ו שהתענה בשבתות" עכ"ל. 

אולם עם כל זה עדיין צ"ע בהטעם דהכל מודים דבעינן נמי לכם, מ"ט יום 
שנתנה בו תורה הוא, מהו הפשט בפרש"י "שישמח בו במאכל ומשתה להראות  

 , לכאורה הדר קבלוה כנ"ל. שנוח ומקובל יום זה לישראל שנתנה בו תורה"

צריך להראות שנוח  בימי אחשורוש, עדיין  י"ל, אע"פ דהדר קבלוה  אולי 
ומקובל, דאה"נ דהדר קבלוה  מאהבת הנס שנעשה להם ]כפרש"י בשבת דף 

ולכן    קבלת התורהאבל לא על  הנספח[, אבל בפורים המשתה ושמחה הוא על 
, שנתנה בו תורה  לישראל זה  צריך להראות בעצרת ולפרסם שנוח ומקובל יום  

נמצא   ושמחה".  משתה  "ימי  דכתיב  בפורים  כמו  ומשתה"  "מאכל  ע"י  וזה 
דבפורים עיקר השמחה ומשתה הוא על הנס, אלא דצריך להראות ג"כ שיום זה  
ומשתה,  במאכל  לשמח  וצריך  ומקובל,  נוח  גם  הוא  לישראל  תורה  שנתנה 

ן, וגילוי ופרסום זה הוא דאע"פ ש"כפה עליהם הר כגיגית" הדר קבלוה מרצו
שאפילו מי שהוא בעולם החלומות   62בחג השבועות, וכמו שמבאר כ"ק אד"ש 

א  ווערט  אים  ביי  אויך  אז  פון שבועות  די שמחה  אויף  "טוט  ]תענית חלום[ 
 שמחה ווייל ביי אים איז נוח ומקובל יום שנתנה בו תורה"

 

  

 
 לקו"ש חכ"ג שיחת שבועות ב סוף אות ה.  (62
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 שני סוגי אסכרה 

 וגנר הת' רפאל מנחם נחום שי' 
 תלמיד בישיבה 

 א.

באה לעולם על המעשר ר' אלעזר בר'    64"ת"ר אסכרה  63גרסינן במס' שבת 
יוסי אומר על לשון הרע אמר רבא ואיתימא ריב"ל מאי קראה והמלך ישמח  

 ."65באלקים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר 

ובין    66וע"ז כתב המהרש"א  בין אומר אמת  נופל    67אומר שקר "לשון הרע 

שאמר   בדואג  68אבל האי קרא אדובר לשה"ר שקר קאי כהך דאמרינן פרק הערל
לו לשאול על דוד עד שאתה שואל עליו אם הגון הוא למלכות שאל עליו אם 
הוא ראוי לבא בקהל דמרות קאתי כו' וזה שבקש דוד על עצמו והמלך ישמח 

הנשב כל  ויתהלל  למלכות  וראוי  כשר  שהוא  שיברר  מי באלקים  דהיינו  בו  ע 
שנשבע במלך חי אדוני המלך יתהלל בו כי שפיר נשבע וכן היה דרכן לישבע 
בחי המלך כמפורש בכמה מקראות ואמר וזה יבורר כי יסכר וגו' דהיינו שימות 

 דואג במיתת אסכרה שהיא מיתת בעלי לשה"ר וק"ל". 

והנה מבואר מהמרש"א דפסוק זה מדבר על לשה"ר של שקר. ויש לעיין  
 ?נוגע למספרי לשה"ר של אמת האם עונשם הוא ג"כ מיתת אסכרהב

שלכאו' )  ,לשון הרע  נקרא  המדבר שקרשקו"ט האם  הביא    69בשדי חמד ו 
ולשה"ר    ,משמע שמוציא שם רע הוא המדבר על חבירו דבר שקר  70מהרמב"ם 

הוא בין   אבל מסקנתו הוא שלשה"ר  . הוא המדבר על חבירו דבר אמת עיי"ש(
"וא"כ במקומות אשר הפליגו חז"ל    ומוסיף שם  , המדבר שקר ובין המדבר אמת

בעונש המדבר לשה"ר אם אין לנו הכרח שכיונו גם על המדבר אמת נוכל לפרש  
 דבריהם אמדבר שקר". 

 
 . אלג,  (63
 ."חולי המתחיל במעיים וגומר בגרון" )רש"י(  (64
 תהלים סג, יב.  (65
 . ד"ה והמלך ישמח גו' (66
 .טו, ב. ובחפץ חיים הלכות לשה"ר כלל א' דין א' ובבאר מים חיים שם עיין ב"ב קסד, ב. ובערכין (67
 . יבמות עו, ב. ע"ש (68
 . חלק ד' מערכת למ"ד אות קיג (69
 .הלכות דעות פ"ז ה"ב (70
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  אסכרה באה בעונש דוקא על לשון הרע "כותב  ש  71תפוחי זהב ועיין בספר  
 מלשון רש"י   (ב  ,שקרברי  ומלשון הפסוק ד  (א  :כמה ראיות לזה  והביא  "של שקר

ומסיים בפה שהלב    72שם  והוא בא על כך לפיכך מתחיל במעיים  "לשון הרע 
אודות המרגלים    73מהגמ' סוטה  (ג  .הדברים מלבו"  ובודהמבין לספר לשון הרע  

 באסכרה.  תהעל ארץ ישראל ומיתתם הי  של שקר שדברו לשה"ר

ואע"ג דאיסור "ד"ה פה גומר כו'  ברש"י  עמש"כ  מילי דשבתא  בספר    תבוכן כ
ובבאר מיים חיים שם    74וכמבואר בספר חפץ חיים   ,לשון הרע הוא גם על אמת

אפ"ה כ' רש"י ז"ל ובודה הדברים מלבו משום דרובן של מדברי לשון הרע    ,ע"ש
וגם י"ל דנהי דאיסור לשון הרע הוא גם על אמת אבל עונש מכה זו  ,הוא בשקר

 אה אלא על לשון הרע של בודה מלבו דחמיר טפי וצ"ע". של אסכרה אינה ב

 ב.

 ,אמת לשון הרע של אמדבר גם  עונש אסכרה הוא משמע בכ"מ ש לכאו' אך 
יבמות   דאיתא תלמידי  75בגמ'  זוגים  אלף  מתו  וכולם  ר"ע  ל  היו  ששנים עשר 

כותב שהטעם שמתו במיתה זו הוא "דאפשר    והמהרש"א  .אסכרה  –מיתה רעה  
ואפשר    ,וסימן ללשה"ר אסכרה"בגנות חבירו  דכ"א דיבר לשה"ר והיה מספר  

היינו    ,(שם   כלשון הגמ'ו)בגנות חבירו  לדייק בלשון המהרש"א שהלשון הרע הי'  
 . שלא הי' שקר רק שהי' בגנות חבירו

דיו של ר"ע  היו תלמי   הרי הםשלכאו' תמוה    76בלקו"ש   כמש"בפרט לפ ו]
ואמר "ואהבת לרעך כמוךבהוא התנא שהפליא   גדול    ,אהבת ישראל  זה כלל 
 ? "לא נהגו כבוד זה בזה" תלמידיובתורה" וכיצד דוקא 

 ,ע"פ מה שאמרו חז"ל אין דיעותיהם של בני אדם שוות  הביאור הואאלא   
 רבו לפי דרכו ודעתו )הן באופני   רתוכך גם כל אחד מתלמידיו של ר"ע השיג תו

ולפי שיקול דעתו הי' נראה לו שרק הוא מפרש    ,הלימוד הן בדרכי עבודת ה'(
נכונה ואת דברי רבו  זולתו    ,רק הוא יורד לעומק דעתו,    ,ה בהבנתוטועואילו 

את   מסלףובאותה שעה לא הי' יכול לנהוג בחבירו כבוד שהרי נראה לו שהוא  
יו יכולים לנהוג  אשר תוכם כברם לא ה   77ובהיותם אנשי אמת  ,תורת ר"ע רבם

 
 . על גמ' שבת שם ע' תקפג ע"ש (71
 . ד"ה פה גומר (72
 לה, א.  (73
 . כלל א' (74
 דף סב, ע"ב. (75
 .342ל"ג בעומר ע' בהוספות חלק ז'  (76
  בשם שער הגלגולים שר"ע הוא גלגול )ואותיות( יעקב ובשם הל"ת   רה שם ד"ה אנשי אמת עוהובא בה (77

להאריז"ל )פ' ויחי( שאביר יעקב הוא אותיות ר"ע ובשם הזוהר )זח"ג ב, א.( שיעקב מדתו אמת ובפשטות 
 .בהיותם תלמידי ר"ע היו מקבלים זאת מרבם
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. וא"כ בודאי  עיי"ש  אחת בפה ואחת בלב  –  בכבוד שהוא רק מן השפה ולחוץ
 . היתה לשה"ר של אמת[

הטעם שמתו באסכרה הוא ש  78המלבי"ם   מש"כ  לפי  אלא די"ל דאין זו ראי'
תורה  מפני בכח הפה   ,ביטול  פה היא  תורה שבעל  נענשו    ,שכיון שעיקר  לכן 

ולכן   ,שאיבדו את שליחותם בענין לימוד והרבצת התורה בפה  ,במדה כנגד מדה
ביטול תורה"    79גמ' שבת כמו שמצינו במתו באסכרה   ואמר בעון  "נענה ר"ש 

 .80עיי"ש 

אפ  הגמ'    רשאבל  ממש"כ  ראי'  עוד  היו    81תענית בלהביא  מעמד  "אנשי 
ד' תעניות בשני בשבת בשלישי ברביעי ובחמישי   מתכנסין לבית הכנסת ויושבין

ופירש"י  התינוקות"  על  תיפול  שלא  אסכרה  על  ברביעי  נתלו    82כו'  "שבו 
  ובפירש"י שבעין יעקב הוסיף  ",יהי מאורות מארת כתיב  83המאורות וכתיב ביה 

מארת כתיב חסר משמע מארה וכדי שלא תיפול המארה    84ופירושו בירושלמי "
התינוקות לשה"ר  א"נ   .על  על  באה  דאסכרה  ד'   ,כיון  ביום  אתעביד  ולשה"ר 

וא"ל  וכו'  מלאכים  לשני  א"א  הקב"ה  לפני  הלבנה  ואמרה  מאורות  שנבראו 
 ,והיינו לשון הרע והלכך איכא למיחש לאסכרה   85הקב"ה לכי ומעטי את עצמך 
הגמ'  כמ"ש  ו  ,אמת  הלבנה  ולכאו' הי' לשה"ר של  .ומתפללין עליה שלא תבא"

  אמעיט את עצמי   הגוןאמרה לפניו רבש"ע הואיל ואמרתי לפניך דבר  "  86חולין 
 ".וכו'

   .יש ראיה מכל הנ"ל שאסכרה באה גם על לשה"ר של אמת ולכאו'

אדידיה דועוד   דידיה  לרש"י  על פי'    רש"ישכנ"ל    87קשה  באה  שאסכרה 
מלבו  שבודהלפי  "לשה"ר   של    ,"הדברים  הרע  לשון  על  רק  נופל  זה  שלשון 

 שקר? 

 
 . בחידושי המלבי"ם )על הש"ס( יבמות שם (78
 .שם (79
 .וכן כתב בתפוחי זהב שם (80
 ז, ב. דף כ (81
 . ד"ה ברביעי על האסכרה (82
 בראשית א, יד.  (83
 . וכן הוא במס' סופרים פי"ז ,דפרקין ה"ג (84
 חולין ס, ב. (85
 .שם (86
אלא  (87 מרש"י  אינו  תענית  במס'  שפירש"י  להוכיח  שהאריך  תענית  ריש  חיות  במהר"ץ  עיין  אך 

 מתלמידו.
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 ג.

"הוא חולי שמתחיל בפה   88גור אריה ב המהר"ל מש"כ  הקדםבו הביאורל וי"
בגרון" כתב    ומסיים  בפה   89בנתיב התורה וכן  כי מיתת אסכרה מתחיל  "ידוע 

ל שזה היפך מגמ' דילן בשבת "מכה וצ".  90ומסיים בגרון" וכן בנתיב אהבת ריע
  בבני מעיים וגומרת בפה כו'"? זו מפני מה מתחלת

בגבבא דעמרא דלאחורי  א כחיזר א"אסכרה דמי 91וי"ל עפמ"ש הגמ' ברכות 
ואיכא . פירש"י(  שאדם נותק בחזקה   )כענפי הסירים הנסבכים בגזת צמרנשרא  

ושט" בפי  כפיטורי  לוחי )חבלים    דאמרי  לחבר  בדוחק  אותן  שתוקעין  גסין 
  .הספינה(

  סוג א' שמתחיל במעיים   :ונים בהמחלה דאסכרהואוי"ל שיש שני סוגים ש
 .וסוג ב' שמתחיל בפה ומסיים בגרון ,ומסיים בפה

ומתש  פעמים"  92רש"י תעניתב  ועיין) אדם  פיו של  בתוך  כי   ,נקבע  לשון 
"דין ארבע   93בגמ' כתובות כן  ו  .יסכר פי דוברי שקר והיא סרונכה מיתה משונה"

ורש"י    " מיתות לא בטלו וכו' מי שנתחייב חנק או טובע בנהר או מת בסרונכי
 . ("בגרון"אסכרה והוא  94מפרש 

זו ישנם  וז"ל    95בעין יעקב המבואר  ראיתיו אשר הצד    שני סוגים"במחלה 
הוא מות שבו האדם    א'ת מחמת חוסר אויר לנשימה. סוג  והשווה שבהם הוא מ

לסבול האוי יכול  אויראינו  ומת מחוסר  בתינוקות  ,ר  זה שכיח מאוד  וזו    ,סוג 
ששנינו באנשי משמר ברביעי היו מתענין על אסכרה שלא תפול בתינוקות. 

הוא פצע מוגלתי או מכת שחין ועיפוש הנוצר במעיים מחמת עיפוש    ב'וסוג  
בהסרת   .ועולה בושט עד שבא לתוך פיו וחוסם דרכי נשימתו  ,האוכל הנעצר בו

 ". תחים דרכי הנשימה והחולה שב לאיתנופצע זה נפ 

א מתחיל במעיים ובאסכרה שה ן אחדימשבת מדבר אודות בונמצא שהגמ' 
ובודה הדברים "רש"י    "שואסכרה זו באה על לשה"ר של שקר וכמ   ,ומסיים בפה

 . שבא על לשה"ר של שקר "מלבו

 
 . ד"ה אסכרה בראשית א, טז (88
 ספי"ב א, נג. (89
 ספ"ג ב, סב. (90
 ח, א.  (91
 . ואסכרהיט, ב. ד"ה  (92
 ל, ב. (93
 .ד"ה סרונכי (94
 .של מכון המאור עמ"ס שבת שם באוצרות האגדה אות צג ד"ה קשה שבכולן אסכרה (95
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מתחיל בפה   היאבאסכרה ש  השנין ימובתענית מדבר אודות  יבמותבגמ' וה
  .אמת ע"ד הלבנה ותלמידי ר"ע, לשה"ר של  ובא על לשה"ר ,ומסיים בגרון

כ  המהר"ל  וזהו מש"כ נסכר   96תב שבת שם  חולי אסכרה שיהיה  לו  "ראוי 
הדיבור בתוכו שהוציא לשון הרע וכדכתיב כי יסכר פי דוברי שקר והחולי של  

אין ספק שהחולי הזה הוא סוכר פיו מלדבר ומשום    שגומרת בפה אסכרה כיון  
 . "הכי יותר ראוי לאסכרה מדה כנגד מדה 

ומסיים בגרון שממנו   מתחיל בפה"שהרי חולי אסכרה    97כתב ביבמות  ואילו  
הדיבור שהוא עצם החיים וכו' ומי שאינו נזהר בכבוד חבירו שהוא עצם החיים  

   מגיע לו ההיפך מזה את עצם המיתה ולכך מתו באסכרה שהוא עצם המיתה"

 ד.

  , 99נענש בצרעת אמת  לשון הרע של  המדבר  ש  כתב  98ןוהעמק הלש  ובספר
טפי חמיר  הרע של שקר שהוא  אין  "  100טה סוב  ש"כמ  –  ולשון  כיתות  ארבע 

  " מקבלות פני השכינה כת ליצים כת חניפים וכת שקרים וכת מספרי לשון הרע 
הכיתות שהוא אומר שקר וגם לשון    'והאומר לשון הרע של שקר הוא עובר על ב

באסכרה  –  הרע גם  דדוקא האומר לשה"ר של שקר   דולפי"   .101עונשו  נמצא 
 של אמת.  עונשו באסכרה לפי שחמור טפי משא"כ לשה"ר

נראה שכל דיבור אסור הוא  "  102הדעת ותבונה  בספר  עפמ"ש  ונ"ל לא כדבריו
ועוד שאיסור לשון הרע עצמו   .כלומר דיבור שאין לו הצדקה  ,נכנס בכלל שקר

וא"כ גם לשה"ר של אמת חמיר כמו עיי"ש.    .נלמד מפסוק לא תשא שמע שוא"
  של שקר ועונשו ג"כ באסכרה.  לשה"ר

בש  ל"אויוגם  )  העוון  דוקא  טפי " לשהדחמירות  חמיר  הוא  שקר  של  ר 
או "אבל בהעונש של לשה   .ר של אמת" מלשה בין המדבר שקר  אין חילוק  ר 

מהוהטעם  ,  אמת במדר  ע"פ  אות ש'ש  דאיתא  עקיבא  דרבי  לו  "  אותיות  יש 
אות שקר ושקר אין    שלשה ענפים למעלה ואין לו שורש מלמטה מפני שהוא

"שפת   103אבל לגבי אמת כתיב   לו רגלים ואם עמד לפי שעה תבא השעה ויעקר

 
 .חידושי אגדות שבת שם ד"ה על לשה"ר (96
 . ידושי אגדות יבמות שםח (97
 . הלכות דעות פ"ז ה"ב סימן יט סעיף א (98
 . כמו שמצינו במרים (99

 מב, א.  (100
 . טה לה, א(מו שמצינו גבי המרגלים שמיתתם הי' באסכרה )סוכ (101
 . פי' על רבינו יונה עה"ת( בפרשת מצורע יד, לו. אות י') (102
 . משלי יב, יט. )ועיין בהנושאי כלים( (103
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שגנאי   יותר  ה חמורהאלשה"ר של אמת יש לה תוצ  . וא"כאמת תיכון לעד" וכו'"
   .(מתפשטת –ש"תיכון לעד"   – אמתשהוא 

 ה.

)והגמ'  של אמת אין עונשו אסכרה   ר"עובר על לשה ה אדם לעולם ש את"לו
יוצא מן )ג"כ(  הוא  ת  תעניב  'הגמ וביבמות הוא כפי' המלבי"ם הנ"ל אות ב'(,  

הרהור אחר מדות המקום המתבטא ד"  104זאב יטרף ספר  ב  כתבו שמוכ  ,הכלל
שנאמר לירח    וזהו דאחר  ,'כלפי מעלה וכו  רעכמוציא שם  נתפס עליו    כו'בדיבור  

 'לכי ומעטי את עצמך לא היתה לה להשיב הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון וכו
ית מדותיו  אחר  להרהר  אין  כי  עצמי  את  צודקתטב'  אמעיט  ביום    "ענה  ולכן 

 .ש "עיי 105"רביעי חוששים לאסכרה ומתפללים עליה שלא תבוא

)ולכאורה   הכי  לומר  רש   "ג(צע  הנ"ל  פירושאין  כ"שהרי  עם שהט   106תב י 
 'וכו  "א לשני מלאכים"א"ר על החמה  " למיעוט הלבנה הוא לפי שאמרה לשה

הקב"וא עצמך"ל  את  ומעטי  לכי  ביום  דהיינו    .ה  לאסכרה  שחוששין  הטעם 
הואיל  "לא מפני שאמרה  ו  ,ר של הלבנה על החמה" הרביעי הוא מפני הלשה
 . וד"ל .'וכו "ואמרתי לפניך דבר הגון

 

 

 והנחנוהו בלא לוויה""ולא ראינוהו 

 הת' מ"מ הכהן שי' כ"ץ
 תלמיד בישיבה 

בגמ' סוטה לח ע"ב ")ו(אמר ריב"ל אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי 
העין שנא' "וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו" וכי על  
ולא  ופטרנוהו  לידנו  בא  לא  אלא  הן?  דמים  שפכי  ב"ד  שזקני  עלתה  ליבנו 

 והו והנחנוהו בלא לוויה". וברש"י ד"ה "בלא לוויה" "חבורה שילך עמהם".  ראינ 

ויש לדקדק בתיבת "עמהם" לשון רבים, על מי קאי? ואין לומר דקאי על  
"כלומר  107דעלמא   יאינש מזונות"  בלא  "ופטרנוהו  לפנ"ז  ד"ה  ברש"י  שהרי   ,

 
 . ראש חודש וחדשי השנה פ"ב (104
 .וביאר שם מדוע חוששים דוקא על התינוקות (105
 . בגמ' חולין שם (106
 עיין בקידושין נא ע"ב ובכ"מ. (107
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וא"כ יחיד,  בלשון  כו'"  נושא  אחד  וראה  לו  היה  ולא  הוצרך  מהו    למזונות 
 "עמהם"? 

"חבורה, שילך   וה"ק  החבורה,  על  קאי  ד"עמהם"  י"ל    – הוא    –בפשטות 
שהלויה הוא חבורת אנשים שהולכין  דוחק קצת  עם החבורה". אלא ד   –עמהם  

 עמו במיוחד ללוות אותו, וא"כ הם הולכין עמו, ולא הוא עמהם. 

כן דקאי לא רק על הנהרג שהלך יחידי בלא לוויה ול  שמעתי לתרץ בדא"פ ו
הרגו,  מזונותיו  לחטוף  זה  וכשבא  מזונות  לו  ההורג שהיה  על  גם  אלא  נהרג, 

 ועצ"ע ודו"ק.  .דאילו ליוהו היה דעתו מיושבת עליו ולא היה הורג

 

 

 יאוש עניים

 הת' אריאל הלוי שי' פאלישוק 
 תלמיד בישיבה 

מביא פירכא על אביי דאמר יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש,   108בשמעתין 
דאמרינן שהלקט מותר לכ"א לאחר שכבר לקחו הנמושות )זקנים עניים  מהא  

שלא   אע"פ  רש"י(,  ושבולת.  שבולת  כל  ורואין  בנחת  משענתם  על  הולכים 
ל שייך  )שהלקט  אחר,  שבמקום  עניים  "הנך   כלנתייאשו  ומתרץ  העניים(, 

וצ"ע דהא אמרינן בחולין  . עיי"ש  כו'"  זרע    109מעיקרא איאשיו מייאש  שלוי 
ורב ששת התיר לו לקחת לעצמו, דכתיב "לעני    במקום שלא היו שם עניים, 

וא"כ  ולגר תעזב" ולא לעורבים. וכן פסק הרמב"ם הל' מתנות עניים פ"א ה"י,
קשה על גמ' דידן, דזה שהלקט מותר לאו מטעם יאוש הוא, אלא משום דמותר 

 בעצם )משום ד"לעניים ולא לעורבים"(. 

לתרץ   ניגשו  מהאחרונים  )שו"ת(  והרבה  אברהם  הדבר  ומהם:  זו,  קושיא 
 והקובץ שיעורים. 

אברהם  מצות    110הדבר  שום  אין  לכתחילה  עניים,  שאין  דבמקום  תירץ, 
עניים,   שיש  במקום  אבל  לעורבים".  ולא  ד"לעניים  נעשה  "תעזב",  שכבר 

, צריך יאוש דוקא. ולתרץ )הירושלמי ו(הרמב"ם דכתב הלימוד ש"לא ממונם

 
 כא, ע"ב. (108
 קלד, ע"ב. (109
 ח"א סי' יג.  (110
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ים, הסביר שהו"א לומר דהבעה"ב עצמו אסור בלקט  לעורבים" גם כשיש עני
הלימוד  ישנה  ולזה  ד"תעזוב",  מיוחד  חיוב  לו  שיש  מפני  יאוש  לאחר  אפילו 

 ד"לא לעורבים" להתיר גם  להבעה"ב לקחת לאחר יאוש. עיי"ש באריכות.

אך לכאורה קשה ללמוד כן מפני שמפורש בירושלמי )מס' פאה ריש פ"ו(  
יים ולא לעשירים הפקר, דילפינן מפאה, דאינו אלא בטעמא דב"ש דהפקר לענ 

לעניים. ולדברי הדבר אברהם שפאה וכן שאר מתנות עניים הויין ממון עניים,  
מהו הקשר בין ממון עניים להפקר עניים? אלא ודאי קודם שלקטום הויין כדין  

 הפקר. ולכאורה כן משמע בדברי הרמב"ם עצמו ע"ש. 

, שהעניים אינן בעלים על הלקט,  111עורים ומשום דוחק זה תירץ בקובץ שי
דאין יאוש    –אלא הוי כדין הפקר, והא דיאוש בב"מ, דמשמע דהוי ממון בעלים  

הלשון לאו דוקא, אלא פריך לאביי לעצם סברתו, דהנה לאביי    –אלא בבעלים  
שצריכין יאוש בפועל, הכי ס"ל בכה"ת שצריך הסכם ודעת לפועל, ולרבא סגי 

לאביי מהכא דאינו מותר עד שיפסקו עניים מללקט לכאורה בכח. ולהכי פריך  
)ולפ"ז   וכו'  משמע דסגי שפסקו בכח "אע"ג דאיכא עניים בדוכתא אחריתי" 

את העניים" לאו   גוזליוצא שהלשון דמתני' בפאה שעשיר הנוטל פאה "ה"ז  
דוקא, ודוחק לפרש כן(. ועפ"ז מובן שכל הטעם שיהי' מותר הוא משום דפסקו 

כהגמ' בחולין, ולא מטעם יאוש. ומובן שזה דוחק גדול לפרש שהגמ'    העניים,
 לאו דוקא קאמר.

בזה  הסביר  שוויי  אייזיק  שר'  מה  ע"ד  לפרש  שנראה  ב'  112אלא  דבאמת   ,
" מלמד שעוזבים רק לעניים,  הענינים דיאוש ו"תעזוב", צריכים זל"ז, ד"תעזוב

ע"ד   העניים,  מייאשי  אפי'  לעצמו  לקחת  אסור  שלעולם  לומר  אפשר  שהי' 
לאחר  אפילו  אבל  להתירו,  לעורבים"  "לא  בא  ולזה  אסור,  שלעולם  תרומה, 
ההיתר ד"לא לעורבים" ברור שכ"ז שדעת העניים לקחת אסור לעשירים, ואיך 

זה צריכים "יאוש" לגילוי דעת דאין  ידעינן מתי נחשב ל"עורבים" ויהא מותר? ל
 רצונם עוד בהלקט. 

וכן יש לדייק בדברי הרמב"ם ג"כ, וז"ל "פסקו העניים לבקש ולחזר עליהן 
הרי הנשאר מהם מותר לכל אדם, שאין גופו קדוש כתרומות, ואינו חייב ליתן 

ואינו מצווה    תעזוב להם דמיהם שלא נאמר בהן "ונתן לעניים" אלא " אותם" 
אותן לחיות וכו'", כלומר שהרמב"ם מדגיש שבלקט החיוב על בעה"ב לעזוב  

זמן   מאיזה  הרמב"ם  מבאר  יא  הל'  שלאח"ז  ובהל'  אותם.  שיעזוב  )גברא( 
 שיש יאוש מאחר הפטור דפסוק.   מראהמותרים, מאחר שיעברו הנמושות שזה  

 
 ח"ב סי' יז. (111
 אייזיק מס' בב"מ דף ל ואילך.  כתבי ר' (112



 ישיבת ליובאוויטש טאראנטא
 

 
83 

 

הסתירה   מתורץ  גם  וממילא  שיעורים,  דהקובץ  התירוץ  ע"ד  הוא  ותירצו 
ובחולין, דהיאוש הוא גילוי דעת דעניים, ובהא דחולין לא היו עניים  בגמ' בב"מ  

 וממילא לא צריך לגילוי דעת שלהם. 

. )וגם י"ל גילוי דעתאלא שהוא מפרש גמ' דילן כפשוטו, דיאוש פירושו  
דהמתני' דפאה ניחא טפי לפי"ז שהרי מצד המצוה דבעה"ב לעזוב לעניים הוי  

 זה דוקא מצד ממון עניים(. שלהם עד שיהי' יאוש, ואע"פ שאין

 

 

 בענין "חזותו מוכיח עליו" 

 הת' מ"מ שי' ראטענשטרייך 
 שליח בישיבה 

וכן תאנה   "ת"ש קציעות בדרך ואפי' בצד שדה קציעות  במיכלתין כא ע"ב
המעשר.  מן  ופטורות  גזל  משום  מותרות  תחתיה  תאנים  ומצא  לדרך  הנוטה 
בזיתים וחרובין אסורין. בשלמא רישא לאביי לא קשיא קציעות אגב דחשיבי  
דקתני  קשיא  לרבא  סיפא  אלא  דנתרא,  ידע  מידע  נמי  תאנה  בהו  ממשמש 

מ וחזותו  הואיל  זית  שאני  אבהו  רב  אמר  אסורין?  וחרובין  עליו  בזיתים  וכיח 
ואע"ג דנתרין זיתי מידע ידיע דוכתא דאיניש איניש הוא. אי הכי רישא נמי?  

 אמר רב פפא תאנה עם נפילתה נמאסת". ע"כ עיי"ש. 

 -ובתוס' ד"ה "תאנה נמי מידע ידיע דנתרא" ביאר דלאביי אי ידע דנפלו  
מעלי  דלא  אינשי  דאיכא  כיון  מ"מ  בהאילן,  תולין  דרכים  עוברי  דרוב  אע"ג 

לכן הוא מייאש והלכך בתאנים דעבידי דנתרי מותרין. ובשאר  -יקחם לעצמן ד
דברים דלא ידע דנפלי הוי יאוש שלא מדעת ואסורין. והגמ' פריך אליבא דרבא 

 דזיתים וחרובין נמי ליהוי מותרין אי יאוש שלא מדעת הוי יאוש. ע"ש. 

וחרובין דזיתים  נימא  לרבא  פריך  א"כ מאי  "וא"ת  אסירי    ומקשים התוס' 
משום דאף לאחר שידעו הבעלים שנפלו לא נתיאשו לפי שיודעין שהמוצא לא 
אינן  "דאם  ומתרצים  האמת"?  הוא  כאשר  האילן  מן  שנפלו  שיתלה  יקחם 

 מתיאשים בתאנה אמאי מותרים". 

הואיל   זית  "שאני  דגרסינן  ספרים  אית  דבזה   וזיתו"ומיהו  עליו"  מוכיח 
דב ביאור  כו'".  שהקשינו  מה  לפי מתורץ  מבאר  הגמ'  ה"נ  זו  דלגירסא  ריהם, 

קושייתם הנ"ל דלרבא הטעם שזיתים וחרובין אסורין הוא מפני שהבעלים אינן  



 שמונים שנה  –כ"ח סיון 
 

 
84 

 

מתיאשין מפני שהמוצא לא יקחם "הואיל וזיתו מוכיח". ודקשיא לך א"כ תאנה 
נמי )כתירוץ התוס' הנ"ל(? "תאנה עם נפילתה נמאסת" ולכן הוא מותר מפני  

 שהוא מפקירה. 

לגירסת ופי' התוס' המחלוקת בין אביי ורבא הוא האם מייאש משום  נמצא 
שתולין בעוברי דרכים או לא, שלאביי תולין בעוברי דרכים ו)הגם שרובם לא 
יקחם משום דנפל אצל האילן מ"מ איכא אינשי דלא מעלי ולכן( הוא מייאש, 

תלי  אלא שבזיתים וחרובין הוי יאוש שלא מדעת. ולרבא אינו מייאש שאנשים 
כפי שהוא האמת שנפל מהאילן )ואינו חושש לאינשי דלא מעלי( ולכן זיתים  

 וחרובין אסורין, אלא שבתאנה מפקר להו משום דנמאסת.

"הואיל   גרסינן  ספרים  ברוב  "אבל  ע"ש    וחזותווממשיך  כו'"  עליו  מוכיח 
בהמשך דבריהם. ולפי גירסא זו ד"ברוב ספרים" ס"ל לרבא דלעולם הוא מייאש  

)אינשי דלא מעלי ד(עוברי דרכים, והטעם דזיתים וחרובין אסורין משום  משום  
ד"חזותו מוכיח עליו", ובתאנה ליכא חזותו, שמחמת נפילתה היא נמסת, ולכן  

 מותרין. נמצא דלא פליג רבא אאביי בהסברא דמייאש משום עוברי דרכים.  

"ל יותר  ולכאורה צ"ב בתוס' בשביל מה רצו התוס' לתרץ הגמ' באופן הא' הנ 
מהתירוץ המובא ברוב ספרים? היינו במה עדיף הגירסא ד"זיתו" יותר מהגירסא 

יוצא שאביי ורבא   ד"חזותו"? ולכאורה אדרבה כנ"ל לפי תירוץ וגירסת התוס'
האמת,  שהוא  כפי  או  דרכים  בעוברי  תולין  האם  אדם  בני  בדעת  מחולקים 

בעוברי   דתלינן  מודים  ד"חזותו" שניהם  להגירסא  פליגי  משא"כ  )ולא  דרכים 
אלא דרבא ס"ל דזיתים וחרובין אסורין משום "חזותו", ולאביי הוי אסור משום 

 ? 113דהוי יאוש שלא מדעת( 

כאן התוס'  בדברי  המהרש"א  כפי'  לבאר  אפשר  היה  עיי"ש    114ולכאורה 
שמבאר המשך דברי התוס', ומתוך דבריו יוצא שלהגירסא ד"חזותו" יש חילוק 

רבא, אי זיתים וחרובין הוו דבר שיש בו סימן )ולא מייאש(,  גדול יותר בין אביי ו
אינם   ורבא  אביי  כגירסתם, שאז  לפרש  התוס'  רצו  למה  מובן  ולפי"ז  לא.  או 

אלא רק בדעת   -אי נחשב לדבר שיש בו סימן אי לאו    -חולקים בהמקרה עצמה  
 בני אדם, היינו אם תולין בעוברי דרכים או לא.

שלפנינו לכאורה פי' המהרש"א קשה להולמו,  אבל כד דייקת בדברי התוס'
דאיניש   ד"דוכתא  ההמשך  גם  ספרים"  ד"רוב  בהגירסא  מביאים  שהתוס' 

 
: אולי י"ל דלמסקנא לאו דוקא איכא עדיפות בהביאור של תוס' על הביאור דב"ברוב  המערכת הערת (113

ספרים", אלא דע"פ גירסת התוס' קושיית הגמ' על רבא מעיקרא ליתא, משא"כ להגירסא ד"ברוב ספרים",  
וכן משמע קצת וז"ל    "חזותו", אנו מתרצים דברי רבא באופן חדש.  נמי"  מלשון המהרש"א בד"ה "תאנה 

 כו'". ועצ"ע. שהוסיף לתרץ"אבל לגירסת רוב הספרים 
 ד"ה תאנה נמי".  (114
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המהרש"א   דברי  לפי  ולכאורה  נחשבים     -איניש".  ד"חזותו"  הגירסא  שלפי 
? אם הוא  שיודע המקוםמה נוגע ענין זה    -זיתים וחרובין כדבר שיש בו סימן  

 זירו מ"מ?דבר שיש בו סימן חייב להח 

מבאר דברי התוס' באופן אחר קצת: "זיתו מוכיח עליו"    115ובס' חכמת מנוח
משום   דמפקירו  כיון  מותרין  ובתאנה  בהאילן,  תולין  דרכים  דהעוברי  היינו 
"דנמאסת" כנ"ל. ופי' "חזותו מוכיח עליו" אין הפשט דהוי כדבר שיש בו סימן  

דברים,   ב'  דיש  כיון  ה"ק,  אלא  המהרש"א(  דומין  א)כמ"ש  האילן  שפירות   .
. גם הוא מונח אצל האילן במקום  וב"חזותו מוכיח עליו"    -להאילן שנפלו ממנו  

יפלו   כיון    -שמיועד שפירות האילן  בודאי אינו מייאש  אז  "דוכתא דאיניש", 
כיון דנמסת, אע"ג דעדיין   דרכים. אבל בתאנה  שאין שום צד לתלות בעוברי 

 ליכא "חזותו", הרי הוא מייאש. איכא "דוכתא דאיניש", מ"מ כין ד

גירסת התוס' מהגירסא דרוב   זה חזרנו לשאלתינו הנ"ל: במה עדיף  ולפי' 
ספרים, דלגירסת התוס' החילוק בין אביי ורבא הוא האם תולין בכלל בעוברי  
דרכים, ולהגירסא שבספרים המחלוקת הוא רק עד כמה יתלו בעוברי דרכים  

 כנ"ל? 

וי"ל ובהקדים מ"ש הרמב"ם )הל' גזילה ט"ו, ט"ו( וז"ל ")וכן( תאנה שהיא  
נוטה לדרך ונמצאו תאנים תחתיה מותרות משום גזל שהתאנה וכיוצא בה עם  

 נפילתה נמאסת כו' אבל זיתים וחרובין וכיוצא בהן אסורין" עכ"ל. 

דלית  לרבא  לתרץ  אלא  בגמ'  כן  אמרו  דלא  קצת  "קשה  הלח"מ  והקשה 
  -וותיה". היינו דביאור זו דתאנה נמאסת נאמר רק לרבא, אך לאביי  הלכתא כ

כוותיה   עוברי   -דהלכתא  משום  מייאש  דהוא  משום  מותרת  שתאנה  הטעם 
 ?  116דרכים 

במלחמות בסוף הסוגיא גבי   דאישתמטיה מ"ש הרמב"ן  117וכתבו האחרונים 
ברי  , שתירוץ זו של הגמ' "עם נפילתה נמאסת" אינו לד118"הני תמרי דזיקא" 

מזה   פשוטה,  ראי'  ומביא  לאביי.  גם  הכי  אמרינן  למסקנא  אלא  גרידא,  רבא 
שהתרצן של משנה זו דקאמר "שאני זית כו'", הוא ר' אבהו שהיה קודם לאביי 
עם   ד"תאנה  להתירוץ  באין  אנו  ד"חזותו",  אבהו  דר'  זה  ביאור  ומפני  ורבא, 

 
 נדפס בסוף הגמ'. (115
 וה"נ הקשה ברש"י ד"ה "עם נפילתה נמאסת". (116
 רש"י ד"ה "עם נפילתה נמאסת" ע"ש. ועוד.  חמדת שלמה כא. ד"ה "תאנה" ובנחל"ד (117
 כב ע"ב.  (118
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כשלעצמ המשנה  לפרש  בא  זה  תירוץ  ע"כ  א"כ  נמאסת".  לאביי נפילתה  ה, 
 .119ולרבא

 וכמ"ש המהרש"א ע"ש.  120וה"נ מוכח מהתוס' עצמן בהסוגיא שם

ולכן מביא הרמב"ם הטעם שתאנים מותרין משום ש"עם נפילתה נמאסת". 
שאסורין וחרובין  בזיתים  הטעם  מפרש  אינו  בפשטות  )והרמב"ם  מובן  שזה   ,

נמאסת, אז אינו מייאש ולא מפקר    שאינומשלילה של תאנה,  שאם הוא פרי  
 .(121להו ד"חזותו מוכיח עליו" 

 עכ"פ חזינן שלמסקנא אביי ורבא אינם חולקים כלל. 

ולפי"ז יש להסביר הטעם בפשטות מדוע רצו התוס' לבאר ולתרץ כגירסתם, 
אסורין דאינו מייאש, משום "זיתו", היינו  דבין לאביי ובין לרבא זיתים וחרובין  

)ובתאנה מותרין משום דמפקר להו משום דנמאסת(,    דלא תלינן בעוברי דרכים
דיותר נוח בהכי, שאטו ברשיעי עסקינן? ועוד אי חיישינן להכי א"כ בדבר שיש 
בו סימן נמי איכא למיחש ואין לדבר סוף? אלא בודאי נוח יותר שלדברי הכל  

 ן בעוברי דרכים. אין אנו תולי

אך לגירסא ד"רוב ספרים" צ"ל שבין לאביי ובין לרבא, דוקא זיתים וחרובין 
"חזותו"   דליכא  בתאנה  אך  "חזותו",  משום  דנמסת    -אסורין  מותרין   -כיון 

 , וזה דוחק כנ"ל. דתלי בעוברי דרכיםדמייאש משום 

 ועיין בדרישה חו"מ סי' רס סק"ו שכתב כעין זו. 

ב"ח שם סק"ו שלכאורה מביא סברות הפוכות, שמסביר והתימא בדברי ה
הטעם בתאנה שמותר כמו שמתרצים לרבא, ד"נמאסת", אבל בזיתים וחרובין  
מסביר הטעם משום יאוש שלא מדעת. ולכאורה אם יש לו למסקנא הסברא  
דתאנה מותרת מפני שנמאסת, אז צריכים לומר הטעם בזיתים וחרובין שאינו  

מוכיח עליו", ואיך כתב שזהו משום יאוש שלא מדעת?    מייאש כיון ד"חזותו
 . וצ"ע

 

 
 ועיין באחרונים הנ"ל בביאור שיטת רש"י. (119
 שם ד"ה "מאחר דאיתותב רבא". (120
 ולא משום יאוש שלא מדעת כהס"ד בגמ' לאביי. (121
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 חסידות 

 
 ענינים בהסוגיא של שמחה 

 הרב מ"מ ליבערמאן שליט"א 
 משפיע בישיבה 

 122"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" 

 ההכרח לשמחה:

נחשב  ד ישנם   ה' ' טעמים בשביל מה שמחה  ועיקרי בעבודת  נחוץ  לדבר הכי 
אלקיך"   ה'  את  ש"עבדת  אף  ר"ל,  אויביך"  את  "ועבדת  העונש  ישנו  )שבלעדה 

כלל, היינו   את ה'  חייב עונש כאילו לא עבדהוא  ובשלימות, בכל זאת בלי שמחה  
 (.לעונששאי"ז רק מיעוט בהשכר אלא חיוב 

ל דבר בהידור,  כי דוקא ע"י שמחה עובדים את ה' מתוך חיות, ואז עושה כ (א
שמחה של  חיות  מתוך  הכל  עושה  שהוא  כיון  בעבודתו,  מוסיף   .ותמיד 

עד  דחי  על  מדחי  לרדת  ובכלל  חסרון,  אפשר שיהי'  בלי שמחה  משא"כ 
 .123שיפסיק לעבוד את ה' ח"ו 

כל העבודת ה' הוא בכדי לפעול דירה בתחתונים, והפי' דירה בתחתונים  (ב
ואחד הדברי  גילויהוא   ותכונות שישנו בשמחה, הוא אלקות בכל דבר,  ם 
נמצא במצב של שמחה הרי  הגילויענין   , כמו שרואים במוחש שכשאדם 

הוא בתנועה של גילוי הרבה יותר מכפי הרגיל, והכחות שלו מאירים בגלוי  
יותר, לדוגמא השכל מבין בטוב יותר, והמדות מאירים באופן חזק יותר, 

 
 דברים כח, מז. (122
וכמ"ש בתניא פ' כ"ו בתחילתו שכששני אנשים מתאבקים זא"ז אף שאחד גבור יותר מחבירו א"א לנצחו   (123

 שהוא בעצלות וכבדות שמגיע מעצבות והעדר השמחה. כ
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וכו דברן  בשמח   ', ונעשה  ה'  עבודת  דוקא  שישנו  ולכן  האלקות  מגלה  ה 
 .124עבודתו ב

אחד מטעמי הבריאה הוא מצד "כי חפץ חסד הוא" ו"טבע הטוב להטיב"   (ג
"ל "עולם על מילואו נברא" ומבאר  ארזולכן העולם נברא באופן שלם, כמ

שהפירוש טבע הטוב להטיב הוא שמדובר על בחינת   125אדמו"ר האמצעי 
וב וחסד באופן הכי שלם  ולכן הוא ט  ,החסד כפי שהוא מצד היכולת של א"ס

אבל    ,ולכן העולם שנברא מזה הוא עולם בתכלית השלימות  .ובאופן בל"ג
הוא שאדם רוצה בקב שלו ואינו    "הטוב להטיב" ביחד עם זה חלק מענין  

דכיסופא  נהמא  את    126רוצה  ויביא  יהי' שותף  הקב"ה שהאדם  קבע  ולכן 
יותר,   נעלית  לשלימות  ש תכלית  העולם  ומכיון  עבודת  וכהשלימות,  ונת 

האדם הוא להביא את העולם לתכלית שלימותו, עבודתו ג"כ צ"ל בתכלית 
בלי   .השלימות וההידור  השלימות  בתכלית  עבודתו  לעבוד  לאדם  וא"א 

 . 127שמחה 

שמחה    והעיקר (ד בין  בהקשר  הואלדירה  נקודה  שדירה    ,128בתחתונים 
)כמו באדם שהעצם שלו הוא בגילוי    העצמותבתחתונים פירושה המשכת  

בביתו בדירתו( והמשכת העצמות נמשך דוקא ע"י שמחה ולא ע"י הבנה  
והשגה, כי בהבנה והשגה תופסים רק בהדרגות באלקות שיכולים לתפוס 

באור הממלא, האור   ,עד"מ.  משא"כ שמחה הוא כלי להעצמות  ,ע"י שכל
משא"כ האור   .המהותנמשך באופן של שינוי   ,שנמשך מדרגא אחד להשני

הרי אפשר שהרצון נמשך בכמה ענינים    ,לדוגמא כח הרצון שבנפש  ,הסובב
הוא   אבל הרצון עצמו  מן השני  בלי שינוי   אותושונים אחד  ג"כ כח  וכן   .

בהנמשל, שמחה יכול להיות חכמה ענינים שונים אבל השמחה עצמה הוא 
וכן   שינוי  שום  בלי  להעצם  שלמעלהכלי  הוא    העצםש  היינו  ,בהשמחה 

דהיינו וה  .שהשמחה מגיע בהעצם ממש  129בשמחה  סברה למה  ה והטעם 
 שמחה למעלה ולמטה הוא כלי לעצמות יתבאר בסמוך. 

 
 סה"מ עטר"ת ע' צ ואילך.  (124
 ד"ה אתה אחד קונטרסים ע' ה. (125
 התוועדות י"א ניסן תשל"ב. (126
 ד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"א מלוקט ב סעיף ג. (127
 ד"ה ויהיו חיי שרה תשי"ב סעיף ב.  (128
ופועל רוממות בכל  מהעצם  , והשמחה הוא  הנעלם התענוגבכוחו לגלות  למעלה אפי' מתענוג כי השמחה   (129

היינו   , עיין שמח תשמח תרנ"ז ופורצים גדרם ע"י העצם  ם חזרה להעצםישכל הכחות מתעלהכוחות מהעצם 
 סה"מ תרנ"ז ע' רסג ואילך. 
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 :130אופנים בלתי נכונים של שמחה

לכן כבר מזמן אדם וחוה בג"ע שהקב"ה    ,מכיון ששמחה הוא דבר הכי הכרחי
ת(, ידעה חוה שעבודה שם אותם בג"ע לעבדה )זו רמ"ח מ"ע( ולשמרה )זו שס"ה ל"

בחטא עה"ד הוא שחוה עשתה יין מגפן   רושיםזו צ"ל מתוך שמחה, ולכן אחד הפי 
 עץ הדעת בשביל אדם, 

)כי יין יש בו התכונה של שמחה כידוע ש"אין שמחה אלא ביין" "משמח אלקים 
. כי יין יש בו  אבחסידות ב' טעמים:  מובא  והטעם שיין מביא שמחה  ,  131ואנשים" 

טעם ולכן יש בזה תענוג, כמו להבין דבר דוקא ע"י ההבנה והטעם יש בו געשמאק,  
. יין יש בו תנועת בו , )משא"כ מים מראה על דבר בלי טעם(  כמו"כ זהו תכונת היין

 מביא גם התנועה של גלוי שישנו בשמחה(.   ולכן – "יין יצא סוד "נכנס – הגילוי

אלא שזה   .רצתה שאדם יעבוד את ה' מתוך שמחה, ולכן עשתה בשבילו יין  וחוה
כי  וישות להעולם,  וענין ההרגש  ולכן הביאה טומאה  נכון,  לא  באופן  הי' שמחה 
השמחה של חוה היתה שמחה הקשור עם ישות, כי לפני חטא עה"ד כתיב "ויהיו 

גו' ולא יתבוששו" דהיינו שהיו מרכבה לגמרי ל אלקות בלי שום שניהם ערומים 
חטא עה"ד התחיל ענין של הרגשת מציאותם כמ"ש  ע"י  אבל    ,הרגש של מציאותם

ונחמד העץ להשכיל"   וכי תאווה הוא לעינים  כי טוב העץ למאכל  "ותרא האשה 
אף שהיה שייך בג"ע רק להשכלות   ,ולא היה בדרך ממילא  ,דהיינו שרצה להשכיל

 .ליניקת החיצוניים וענין הישותההרגש שבזה היה סיבה וגורם  מ"מ ,רוחניים

 
 בכ"ז ראה ד"ה ויהיו חיי שרה תשי"ב ותשמ"א.  (130
שי"ד, )וכן הסברת הענין שיין משמח אלקים ואנשים מוסבר במאמר ד"ה להבין ענין שמע"צ ושמח"ת ת (131

בד"ה להבין ענין שמע"צ עזר"ת ]סה"מ עזר"ת ע' לט[( ושם מבואר ב' ענינים יש בו תכונת הגילו מכיון שהיין  
כנוס בתוך הענבים וע"י הדריכה הם יוצאים מההעלם אל הגילוי דהיינו שמציאות היין עצמו הוא יציאה מההעלם  

 אל הגילוי, ולכן כבפנים כשנכנס יין יצא סוד.
קודה הוא שיין בעבודת ה' הוא ענין ההבנה והשגה והתבוננות בגדלות ה' ודוקא ע"י הבנה והשגה  ועוד נ 

אצלו   מתגלה  וכן  באלקות  דבוק  שזה  איך  שלו  הנשמה  של  הפנימיות  האדם  אצל  מתגלה  והתבוננות 
הסתכלות חדש על העולם שרואה בהעולם בהעולם איך שהעולם עצמו אינו התכלית, והתכלית של כל  

והמציאות  ענינ  החיות  שכל  יותר  בעומק  אפילו  עוד  ונתגלה  אלקות,  עם  שלהם  הקשר  הוא  העולם  י 
והתהוות העולם הוא מאלקות. והחילוקה בין ב' ההתבוננות הוא שהראשון שמתבונן איך שהתכלית של  
יותר   בעומק  השני  והתבוננות  בתומ"צ.  יותר  בזהירות  בפועל  במעשה  עליו  פועל  אלקות  הוא  העולם 

ת והתהוות פועל עליו לגלות אצלו הכחות הגלויים של הנשמה שהוא האהבה ויראה שלו לאלקות.  בהחיו
ואח"כ יש עוד התבוננות שלישי בעומק יותר והוא ידיעת השלילה שמתבונן על דרגות באלקות שא"א  
הנשמה   של  הסוד  בחי'  אצלו  לגלות  עליו  פועל  וזה  האלקות  הפלאת  מכיר  ורק  חיובי  בהשגה  לתפוס 

עלה מהכחות הגלויים והוא הרעו"ד הקשר פנימי ודביקות שיש בנשמתו לאלקות. וכל זה הוא הפירוש שלמ
בעבודה איך שיין שענינו התבוננות אפשר ובכחה לגלות אלקות בנפשו. וזה נק' משמח אנשים. והפירוש 

הצמ דהיינו  ההעלם של שם אלקים  מגלים  הם  נש"י  ועבודת  הוא שע"י ההתבוננות  צום משמח אלקים 
 וממשיכים בתוך העולם גילוי שם הוי'. 
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מגיעים    וזהו כמו טעות העולם שחושבים שדוקא כשמרגישים את המציאות) 
, וככל שמגדל את המציאות הגשמיות שלו, אז יהי' בשמחה יותר, כמו לידי שמחה 

יותר  יהי'  אז  וכו'  ורכב חשוב  בית חשוב  עם  איש חשוב  להרגיש שהוא  לדוגמא 
ובאמת אין זה סיבה לשמחה אלא להיפך, סיבה לעצבות כמו שיתבאר    בשמחה, 

 .(בסמוך

עפ"ז יוצא ששמחה שמיוסד על הבנה והשגה והתבוננות מביא שמחה באופן   
געשמאק בשביל מציאות   ואיך שזה  דהיינו שמרגיש המציאות שלו  של מורגש, 

כי הבנה והשגה הם התחלת המציאות של האדם מכיון שהוא תופס ומשיג   ,שלו
בכ"ז יכול ליפול בישות גמור ולמלא   ,זהו עבודה רוחני ועבודה קדושההענין. ואף ש

אם הוא מרגיש   ,תאווה בדברים המותרים או ח"ו אפי' תאוות של דברים האסורים
וכל זה בא משום שעבודת ה' שלו מיוסד על    ,שזהו געשמאק בשביל המציאות שלו

 .הרגש המציאות שלו

 ,ם מחדש וצריכים לעבוד את ה'גם נח חשב שאחר המבול כשבונים את העול
כי  ,ולכן "ויטע כרם" מיד אחרי המבול ,והוא גם ידע הטעות של חוה  ,שמחה בצ"ל 

רצה לתקן הטעות של חוה באותו דבר אבל באופן הנכון, כמו בעל תשובה שצריך 
 לתקן הטעות ב"אותו אדם באותו מקום". 

"וישכר" אלא  תיקן  ולא  טעות  נח עשה  גם  בזה  .אבל  ביאורים  ב'  .  א  :וישנם 
והטעות בזה הוא שאין    ,"וישכר" היינו שלקח יין יותר מדי ונעשה שיכור כפשוטו

הבעי' אלא רדיפה מהבעי' ולכן כשחוזר לאיתנו ומבין שעדיין יש לו בעיות זה תיקון  
כלום תיקן  ולא  בעצבות  יותר  גבוההבו  ,נעשה  דרגא  לפעול  רצה  ה'  בעבודת   ., 

פי' שמבין רק שהקב"ה כ"כ גבוהה ואינו תופס   ,היינו השגת השלילה   ,פנימיות בינה 
תקן תיקון בהמקום של מורגש  ובעי' עם זה הוא שאינו מ ,לכן אין בו הרגשואת זה 

, ואינו מביא 132למעשה ולפועל ממש וזה רק השכלות  שאינו שייךאלא רודף לדרגא  
הדעת  ובלבול  שכרות  אלא  ההרגשה  תיקון  אי"ז  ולכן  בעבודה  למטה  דבר  שום 

 ורדיפה מהרגשה. 

ירגיש  שלא  , עי"זבקיצור נח רצה לתקן הענין של הרגשת עצמו שחוה הכניסה
 בפועל לא תיקן הבעי' באופן זה.  אבל ,את עצמו

 הכלי היחידי שמביא שמחה:

ע"פ כל הנ"ל מובן שצריכים שמחה בכדי לגלות אלקות בהעולם ע"י העבודה  
שלך הי' בטעות, ונח    המציאותשעושים, וגם שהשמחה של חוה שצריכים להרגיש  

וישנו סוד מיוחד שחסידות מבאר לנו    .מהמציאות טעהלרדוף  ג"כ שחשב שצריכים  

 
 עיין לקו"ש חלק טז פ' יתרו שיחה א' סעיף ו' ושם שתכלית החכמה והוא דוקא כשפועל בהמעשה.  (132
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בזהר לעבודה של שרה  זו מקשר  ותירוץ  איך באמת מצליחים בעבודת השמחה, 
 כדלקמן.  ,הראשונה שבאמהות

 :133בהקדםו

 : האם ביטול ועניוות הם סתירה לשמחה או עוזרים ומביאים לשמחה. קושיא

 יא שמחה. : כתיב בפסוק "ויספו ענווים בה' שמחה" היינו שביטול מבתירוץ

אנשים וא בכי הטבע של ביטול ועניוות בכללות ה  לכאורה אין זה מובן:  קושיא
ש"נחבא אל הכלים" ואינם דברנים, ובכללות הם בכיווץ תמיד "פארקוועטשט" וכו' 

להיפך   הוא  שמחה  של  כשהתנועה  שמחה,  מזה  שיביא  אפשר  ראש ממשואיך   ,
 גבוה, דברן, התפשטות וכו'?

ולא    שלךשצ"ל בטחון עצמי ולחשוב חשוב על מציאות  בכלל בהעולם מדובר  
כלי  הוא  ועניוות  ביטול  שדוקא  אומר  חסידות  שמח.  להיות  בכדי  וענווה  ביטול 

 לשמחה ובלעדה לא רק שאין לו שמחה אלא נופל עי"ז בעצבות וכו'.

 הפירוש הנכון של ביטול ועניוות:

ם ויש לו רק החסרונות כלואינו  עניוות: אין פירושו שפלות, היינו שחושב שהוא  
, ועד שיודע כל המעלות שלו, ויודע עצמור"ל. עניוות אמיתית הוא שיודע מעלות  

מלמעלה ולא   מתנהאבל הוא מכיר היטב שכל זה הוא    ’שהוא מיוחד במעלות אלו
, ואדרבה דואג הוא שאפשר אינו מנצל הכחות שנתנו לו כדבעי,  ”כוחי ועוצם ידי“

אולי הי'    והכחות שיש ל  זולתול  היה נותןאם הקב"ה  והזולת חשוב יותר ממנו ש
, ולכן אינו מגביה את עצמו להרגיש יותר חשוב מאדם אחר  ומנצלם טוב יותר ממנ 

   .134שניתן לו מלמעלה  בהמתנהזולתו ודואג לעשות הכי טוב 

  , כשחושב על עצמו שהוא כ"כ חשוב משום מעלות שלו ועבודתו המיוחדתאבל  
ובמהות בני ביתו כשחושב שהם יותר  טובים ממשפחות הוא במהות עצמו    טועה

כי וכו',  ובמשפחתו יש חסרונו  .א  :אחרות  בו  אולי אינו מנצל כשרונותיו   .ב  ,גם 
,  אמונה שלו גס מאד ואינו מאיר אצלו כ"כה  ,משום שמרגיש עצמו ביותר  .ג  ,כדבעי

 ממה שמקבל עכשיו.    ,חושב שמחויב לו הרבה יותר טוב מלמעלה חלף עבודתו.  דו

ביטול   הנכון של  שפלותולכן הפירוש  אלא הנחת עצמותו, מצד הכרת   ,אינו 
שצריך היינו כשעושה טוב ואינו חושב שזהו מעלה יתירה אלא שזהו מה    ,האמת

עובד קשה לנצל  והוא    ,. ולפי זה יודע היטב מעלותיוחסרוןובלי זה הוא    ,לעשות

 
 בכ"ז ראה ד"ה ויספו ענוים בהוי' שמחה תרצ"ז. (133
 ENTITELED ולא  GIFTEDבאותיות פשוטות בלע"ז: הוא מרגיש עצמו  (134
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על   ולאמסתכל על מה שצריך לפעול  ו,  135ת ולפעול עם כחות אלו מה שצריך לעשו
 ולאיזה מדריגות חשובות הוא הגיע.שלו,  חשיבות מציאות 

 החילוק בהשמחה שישנו בעניו לגבי אחד שאינו עניו:

. כל  אבשמחה, כי    יותר  ואבאחד שהוא עניו ובטל פשוט בגשמיות החיים שלו ה
יותר  שמח  לו ולכן הוא    ואינו מגיעמה שיש לו מרגיש שזה מתנה,   מאחד  הרבה 

כי בעבור עבודתו,  שכר  שחושב שזהו   . אפי' כשיש לו רק דבר מועט הוא שמח 
אחד שמרגיש שהוא כ"כ חשוב   חושב שזהו מה שמגיע לו ושמח בחלקו, משא"כ

. האמונה  גוומעולה מרגיש שהקב"ה אינו נותן מספיק עבור עבודתו ואינו שמח,  
שלו מאיר יותר בכל החיים וענינים שלו מכיון שהוא בטל ודק, משא"כ איש חשוב 

  איש הת, )בעיני עצמו הוא גס ואין האמונה מאיר אצלו כ"כ, ולכן כשישנם נסיונו
האיש החשוב   (בור גם נסיון זה ואיך שיש טוב טמון בו משא"כשבטל רואה איך שיע

 בעיני עצמו נעשה עצוב ואין האמונה מאיר אצלו. 

 מהו שמחה אלוקית במורגש:

עבד נאמן, היינו עבד שיודע מעלת   עניןמבואר בהמשך תרס"ו )ד"ה ומקנה רב(  
מכיון ומרגיש תענוג בעבודה שלו    ,האדון והמעלה שישנו בעבודה שעושה בשבילו

שלו הפעולה  מעלת  בטוב  מכיר  התענוג   .שהוא  שתלוי  שמכיון  שם  ומבואר 
וגעשמאק בההבנה שלו ובההרגש שלו לכן אי"ז תמיד בשוה ויכול להיות בזה עליות 
וירידות ולפעמים מרגיש יותר ולפעמים אינו מרגיש כ"כ ולפעמים מבין ולפעמים  

  , ולכן בהרבה דרושים  .שלו  ציאותבמאינו מבין וכו', והיינו משום שזה תלוי עדיין  
מכיון שהוא  בהתגלות  שע"י שמחה    "דאגהה"  מובא  ,חיי שרה תשי"בוכן במאמר  

 מורגש ביותר אפשר ח"ו ליפול ממדריגתו.

 

 מהו "וגילו ברעדה": 

 137"עבדו את ה' בשמחה" וכתיב   136לכאורה יש ב' פסוקים הסותרים זא"ז, כתיב

בכלל שמחה נמשך יותר מצד האהבה ואיך מתווכים בין ב'  ו"עבדו את ה' ביראה".  
 שלכאורה נראים כסותרים זא"ז.   ,הפסוקים בעבודה

כי הפסוק   ,התירוץ הוא שבאמת בסתירה זו טמון העצה לשמחה באופן הנכוןו
  ", וגילו )להיות שמח( ברעדה "  דכתיבגם מסיים שצ"ל שמחה    "עבדו את ה' ביראה"

אבל בהתגלות צ"ל קב"ע   ,בפנימיות  אך  ,והפירוש בזה הוא שצריך להיות שמחה
 

 FOCUSED ON THE GOALבאותיות פשוטות בלע"ז:  (135
 תהלים ק,ב.  (136
 שם ב,יא.  (137
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כי בלי קב"ע ויראה וביטול השמחה יהי' במורגש כדלעיל ואז אפשר    .ויראה וביטול
וקליפה  ליפול לחיצונים  חיות  וליתן  לפעמים  ,  ממדריגתו  נקרא  שזה  )כמו 

ח"כ בתאוות מכיון  שהשמחה של קדושה נופל א  ,מלשון מבוי המפולש  "פלשתים "
הוא הרגש עצמו באמת  הוא שמחה   ,שכל היסוד  במצב של קדושה מרגיש  ולכן 

העולם(  ,מקדושה  מעניני  ותאווה  שמחה  מרגיש  מציאותו  אחרת  במצב    , אבל 
 .138ויתבאר בסמוך איך אפשר ע"י קב"ע להיות גם באותו זמן בהרגש של שמחה 

בא בשמחה  הצליח  שרה  דוקא  למה  הביאורים  אחד  ובתיקון וזהו  הנכון  ופן 
היינו    ,המורגשבתוך  הקלקול של חוה, דהיינו תיקון של החסרון של מורגש אבל  

מציין לספירת המלכות שיורד לתוך בי"ע לתקן ולעשות   ,מלשון שררה  ",ש"שרה
 ,המקום של ישות וקליפה כמו ששרה ירדה למצרים ערות הארץ בעבודת הבירורים  

כי אצל שרה האיר הביטול של    ,ום חסרון בדרגתהוהי' באופן של ירידה ועלי' בלי ש
ולכן כשיש   ",ה כלוםילית לה מגרמ "דכמו בספירת המלכות    ,קב"ע והנחת עצמותו

 קב"ע אז השמחה יהי' מוגדר רק לקדושה. 

 

 האם אפשר שיהי' שמחה בקב"ע:

 המציאות שלי  –  שאנימכיון    ,ישנם הרבה שחושבים שקב"ע הוא דבר הכי גרוע
ואדם רוצה להיות אך ורק הפקר לעשות מה שברצונו    ,למעלה ממנישונא עול ש  –

שנאה  כ"כ  ישנו  למה  שהטעם  היא  האמת  אבל  ממנו,  למעלה  בעלות  שום  בלי 
שלו המציאות  לקב"ע הוא כהמאמר "עבדא בהפקירא ניחא לי'" היינו שזהו מצד  

ם  כי א  ,ולכן הנה"ב שונא קב"ע  ,שרוצה להיות הפקר ורוצה להיות עצמאי ונפרד
ואז   ,יקבל העול באמת ובשמחה אז באמת יכיר ש"טוב ה'" )שאלקות געשמאק(

הנה"ב יהי' נשאר בלי עסק, ולכן הוא עושה כל תחבולות שבעולם בלבד שלא יקבל 
 . על עצמו לעבוד ה' באמת

בקב"ע  הפירוש  אמיתית  בלי   אבל  ה'  עבודת  בתוך  עצמו  את  שמשליך  הוא 
ואז נתבטל הישות שלו והפירוד שלו ונהי' עי"ז    ,להסתכל חזרה, מסור ונתון לגמרי

  – והתענוג שיש אצל הקב"ה מזה שנתגלה אמיתית המציאות שלו  .חד עם הקב"ה
גם התענוג של עשה  ונהי' עי"ז דירה בתחתונים נ   –מה הקב"ה ברא אותו  בשביל  

משא"כ .  מציאות נפרדת מהקב"ה  ואין הואיון שזהו התענוג של הקב"ה  מכ  ,העבד
כל זמן שאינו מקבל העול אז הוא שונא את העול משום שהישות אינו רוצה להיות 

ובאמת זהו שטות נורא ורק גורם עצבות ולא שמחה מכיון שאינו מניח לו  . בביטול

 
לקמן יתבאר חידוש נפלא מהרבי בד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"א במלוקט ב' ששם מבאר הרבי שעל יסודות   (138

הנכונים אפשר להיות גם שמחה בהתגלות בדוגמת כמו שיהי' לע"ל "אז ימלא שחוק פינו" בלי חשש של נפילה  
 בקליפה ונתינת כח לחיצונים 
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עול   קבלתהדיוק  להיות מה שהוא צ"ל באמת ומה שמהותו הוא באמת. וזהו גם  
 ובחשק.  ברצוןולא באופן של הכרח כי קבלה פירושו 

 

 הביאור למה שרה עשתה שמחה באופן הנכון:

ירדה למצרים היינו ערות הארץ, מקום הכי טמאה בעולם באופן של   139שרה 
 . מורגש וישות, ושרה היא בחי' מלכות וכידוע שמלכות יורדת לברר בירורים

ש  אברהם,  עם  היתה  שרה  ביטול אבל  הוא  וחכמה  חכמה,  בחי'  הוא  אברהם 
ובכלל אצל בן אדם מבינה מתחיל    ,באופן נעלה ביותר כידוע שחכמה הוא "כח מה"

כי הבנה קשור למציאות האדם משא"כ חכמה הוא שנופל פתאום   שלוהמציאות  
ועוד ענין הוא שחכמה קשור ),  שלומלמעלה שכל חדש ולא שחושב שזהו מציאות  

וע שכח הראי' ושמיעה וריח יש בהם חיות מצומצם מאד ואין מהם לענין הראי' ויד
השפעה כ"כ, משא"כ האיברים וכחות הנעלים כמו שכל ומדות יש בהם הרבה יותר 

ובכ"ז מכיון שכח הראי' ושמיעה וריח הם כ"כ במיעוט    ,חיות הנפש ויותר השפעה
רר האדם כידוע שריח חזק מעו  ,בהתגלות החיות בכ"ז יש בהם קשר לעצם הנפש 

מהתעלפות חזקה, וכן שמיעת ניגון נוגע באודנה דלבא, וכן ראי' קשור חזק לעצם 
דבוק לגמרי ע"י כח הראי', ולכן  עשההנפש המסתכל שאינו מרגיש הזמן ומקום ונ

 (. ראי' של צדיקים מדבק אותם בדביקות נפלא עם הקב"ה

 
ההסבר בזה ששרה ירדה למצרים מבואר בלקו"ש ח"כ לך לך שיחה א' מבואר שם שאברהם אמר לשרה   (139

והי' כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו, אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך 
ע"י עצמו  להציל  לאברהם  מותר  הי'  איך  במפרשים  קושיות  וישנם  בגללך.  נפשי  עי"ז   וחיתה  שרה  שמסתכן 

ונותנים כמה מיני תירוצים אבל עיקר הקושיא הוא "למען ייטב לי בעבורך" שרש"י פשוטו של מקרא מבאר שזהו  
שיתנו לאברהם מתנות במצב של סכנת נפשות איך חושב אברהם על מתנות ובפרט ליתן שרה במצב של סכנת 

"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ורש"י    נפשות בשביל זה? ומבאר שהקב"ה הבטיח לאברהם לך לך, ואז
עה"פ פי' הראשון אומר שואברכיך הוא בממון ולכן מכיון שאברהם ראה שאפשר בדרך הטבע לקבל ממון ממצרים 
עי"ז שיאמר אחותי היא והקב"ה רוצה שיהי' עבודת הבירורים בדרך הטבע לכן רצה ששרה תאמר אחותי היא.  

רור הניצוצות ואברכיך הי' בשביל אברהם כמו שאמר בעצמו לשרה "למען ייטב אבל שואל הרבי עפ"ז הרי הבי
לי" וא"כ איך גרם ירידה בשביל שרה בכדי שהוא יזכה בעלי' הרי אין אומרים חטוא בשביל שיזכה חבירך והרי 
  לקחו שרה לבית פרעה?ואם צריך אברהם לברר ניצוצות הרי יש הרבה דרכים למקום ולא לגרום לאשתו לרדת 

 בירידה עצומה כזו?
והזהר מתרץ "לא סמיך על זכותא דיליה ... אלא על זכותא דאתתי', דירויח בגינה ממונה כו' דהא ממונא באתתי'  

 זכי לי' בר נש" 
ברוחניות הענינים בשביל בירור הניצוצות לא מספיק הירידה של אברהם למצרים אלא תלוי זה    ,רותחבמילים א

יורדת לבית פרעה רק אז יפעול בירור הניצוצות ולכן אברהם ידע שמכיון שירידה    בעיקר בזכות האשה ע"י שהיא
כאן הוא לצורך עלי' ידע שלא יוכלו מצרים לענוש אותו או אשתו בירידה זו ויהיה מזה רק עלי' ובירור הניצוצות.  

 ע"כ. 
י' צריכה לרדת במקום המורגש  ועכשיו מובן אילי עוד יותר נקודה זו מכיון ששרה הי' צריך לתקן הקלקול דחוה וה

 ערות הארץ ולפעול שם התיקון ודוקא שרה ספי' המלכות עם הביטול שלה יכול לפעול את זה. 
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בב  יהי'  שהשמחה  הציל  וזה  דאברהם  לראי'  קשורה  היתה  שרה   .יטולוכן 
שרבותינו נשיאנו קשורים    140ובעבודתינו, מבאר אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע בעת"ר 

 פנימיות התורה  –   ע"י ראי' לדרגות נפלאות והם גילו לנו ענינים אלו ע"י חסידות
 .  ואז השמחה יהי' באופן הנכון בלי ישות ,ולהתדבק לראותשעי"ז אפשר לנו  –

 או ע"י קב"ע ואז השמחה יהי' נכון. ויוצא מזה שהעיקר הוא הביטול או הראי' 

 

 : בהתגלותעוד ביאור איך אצל שרה יכולה להיות גם בשמחה 

יכול   שבאמת  מחדש  הרבי  ב'  במלוקט  תשמ"א  שרה  חיי  ויהיו  ד"ה  במאמר 
שמחה   גם  שמלובשבהתגלות  להיות  פנימית  שמחה  רק  וביטול   ולא  ביראה 

שזהו כל החידוש שיש    –  המורגשור של  רבחיצוניות ובהתגלות, ואדרבה עיקר הבי 
הוא    –באופן הנכון  המורגש  ומתקן  המורגש  לתוך  יורדת  בעבודה של שרה שהיא  

לקליפה   חיות  יניקת  של  חשש  שום  בלי  ובחיצוניות  בהתגלות  שמחה  כשישנו 
 .וחיצונים. ודוקא כשיש שמחה בהתגלות באופן הנכון נמשך העצם

ניקה לחיצונים צריך השמחה  כי בכדי שיהי' שמחה בהתגלות בלי חשש של י
שמניח את    ,בטול לגמרי  כשהואלהיות מיוסד לגמרי על ביטול כדלעיל ודוקא אז  

שלו המציאות  וכל  לגמרי  ,עצמו  העצם  ,ומתמסר  אצלו  השמחה   ,ונתגלה  אז 
ודוקא עי"ז   .שלומיוסד על מציאות    אינוו  ,רצונו יתברךבהתגלות הוא מצד שזהו  

מוגדר בשום גדר ויכול להיות שני הפכים בבת    ממש שאינוהעצם  נראה ומתגלה  
 . בהתגלותושמחה ביטול לגמרי  אחת 

באותיות פשוטות שיכול להיות איש מצליח גדול בשליחות או בעבודת הקודש  
ומציאות   ,בכל השטורעם  "קול המונה של רומי "ב נעשה ליש  זה אינו  וביחד עם 

שעושה מסייחת אך    ואדרבה כל ההצלחה והמוסדות גדולים שמייסד ובשטורעם 
ה'   ועבודת  להמשלח  למציאותו  ורק  קשור  וכלל. כמציאות  ואינו  כלל  וכמו    יש 

כדלעיל פשוט  העבד  בעבודתו   , עבודת  שמהדר  בהתגלות  שמחה  מתוך  אבל 
 ומשתדל בו בכל כוחותיו. 

כידוע    ,שמושרשת בעצמות  –ספירת המלכות    –  ועבודה כזו קשור דוקא לשרה
בתחילתן" הכלל   סופן  בש  "נעוץ  וכמו  להעצם,  קשור  דוקא  ביותר  לכות  מהמטה 

מאיר שם העצם בהתגלות. וזהו ממש בדוגמת לע"ל  ולכן  ה כלום  י לית לה מגרמד
כל המציאות שלנו ולא יהי' שום נתינת מקום שימלא  היינו    "שחוק פינו אז ימלא  "ש

 לישות. 

 
 מאמר י"ט כסלו ד"ה ויקרא יעקב (140
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שרה    של  בנה  שלה  –ולכן  יותר ,  התולדות  עבורו  התפללה  היא  שדוקא 
יצחק  –  מאברהם בשם  לעתיד  ,נק'  של  באופן  ושמחה  צחוק  מכיון   ,מלשון 

וכמו   .בדוגמת לע"לבהתגלות  שהשמחה שיוצא מעבודתה של שרה היא שמחה  
ש בחז"ל  יאמרו  לע"ל  שמובא  ליצחק  אבינו"דוקא  אתה  שזהו   ".כי  בזה  ומבואר 

משא"כ אברהם ויעקב מדת   .חפירת בארות  ,משום שיצחק מברר התחתון ביותר
 ורחמנות שזהו מצד למעלה ולא מצד בירור המטה. החסד 

זו עבודה  לבני'  הורישה  ששרה  להיות   ,ומכיון  מישראל  לכאו"א  אפשר  לכן 
 באופן של שמחה בהתגלות בלי דאגה שיבוא עי"ז ח"ו לישות.

 

 : 141הטעם ששמחה פורץ גדר 

והיינו הדברים שהתרגל בהם, וגם יש    ,ידוע ששמחה פורץ הטבע שמורגל בו
השמחה יכול לפעול  ש בכח השמחה אפילו לשנות אצלו הטבע שיש בו מתולדתו,  

שישתנה מן הקצה אל הקצה, לדוגמא אחד שהוא קמצן מאד בטבעו יכול לשנות 
וכן איש שבטבעו הוא נחבא אל הכלים יכול לשנות   ,להיות פזרן ובעל צדקה גדול

יותר, וכן חברים ואנשים שלא תמיד חושב עליהם כ"כ טוב להיות דברן ומתפשט ב
 , ואינו מתחבר תמיד אתם יכול להשתנות ע"י שמחה לרקוד אתם ולשמח אתם וכו'

רק   לא  זה  שינוי   בשעתוכל  פועל  השמחה  כי  אח"כ  אפילו  אלא  השמחה 
 "אינגאנצען". 

 ,והטעם לזה הוא כי שמחה קשור לעצם הנפש למעלה מהציור של גילוי הכחות
ולכן אנו רואים שבשעת השמחה יכול להשכיל יותר חזק וכו' כי העצם מתגלה ע"י  

ולכן אפילו טבע שישנו אצלו מתולדתו יכול להשתנות כי בהעצם אין ציור   ,שמחה
 ומתחיל ציור חדש. 

שצ"ל גילוי    לפי"ז מובן למה דוקא ע"י ביטול אפשר להיות שמחה, כי מכיון
העצם א"א שיתגלה רק ע"י ביטול ואז מאיר העצם, ועכשיו מובן גם הטעם שדוקא 
ע"י שמחה יכולים לפעול דירה בתחתונים, כי הכלי לעצמות הוא ביטול וכשהוא  

ואז אפשר להמשיך עצמות בתוך העולם    ,בביטול אז הוא בשמחה והא בהא תלי'
 לפעול דירה בתחתונים.

 

 
 בכ"ז ראה ד"ה שמח תשמח תרנ"ז, נדפס בסה"מ תרנ"ז ע' רכג ואילך.  (141
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 דילה הוו חיין:

הוו חיין, פי' שמי שהוא שמח ובביטול אז הוא בעה"ב על החיים    "דילהאז "ו
 ושנים טובות! יםשלו ומביא כל הברכות ופועל בפשטות שיחי' ימים ארוכ

 

 

 

 ביאור בגדר תשובה מאהבה רבה 

 הת' ישעי' שי' גאנזבערג
 תלמיד בישיבה 

גק שהם  אסורות  וביאות  אסורות  שמאכלות  אדה"ז  כתב  ז'  פרק  ה"ט  בתניא 
ובפ"י  כזכויות",  לו  נעשו  ש"זדונות  רבה  מאהבה  תשובה  ע"י  רק  לעלות  יכולים 
מבאר שעבודת צדיק גמור הוא אהבה רבה ושעבודה זו שייך רק ליחידי סגולה "הוא 
שאמר רשב׳י ראיתי בני עלי והם מועטים כו'", ולכאורה אי"מ הרי אפי' בע"ת )שהי'  

 בדרגת רשע( שייך ל)תשובה מ(אהבה רבה? 

וי"ל שהאהבה רבה שמגיע אליו הבע"ת הוא רק משום שיש לו תשוקה לאהבה 
רבה   באהבה  דלבא  מעומקא  מאהבה  תשובה  "שהיא  שם:  אדה"ז  כמ"ש  זו  רבה 

וכו'", )ע"ד מה שמבואר ונפש שוקקה לדבקה בו ית' וצמאה נפשו לה׳    וחשיקה
חי' בלקו"ת פ' אמור "שתשוקתם לצאת מהגבלתם וצמצומם מכח הפועל אלקי המ 

אותן בבחי׳ צמצום מבחי׳ ממכ״ע ולהדבק בבחי׳ סוכ״ע ולהיות כי אל אשר רוחם 
פונה בתשוקתם יקרא בשם עומד שם וזהו שהשרפים עומדים בתשוקתם ממעל לו 

י ר״ל שתשוקתם לבחי׳ סוכ״ע" היינו הא גופא שיש להם תשוקה להיות -לשם אדנ 
אהבה רבה דהצדיק גמור י נעשה כאלו הם למעלה בפועל,( אך ה-למעלה משם אדנ

רק   הוא  ואהבתו  וחפצו  רצונו  שכל  בתענוגים"  ד"אהבה  באופן  רבה  אהבה  הוא 
 לאלוקות, "גודל אהבתו לה' וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ״ל". 
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 שלימות עולם התיקון מצד מוחין

 הת' מיכאל ברוך שי' זינגארענקא
 תלמיד בישיבה  

מבאר כ"ק אדמו"ר השייכות בין ספר קנין והפסוק שבו   142תשמ"ו   בש"פ ויגש
. ותוכן  143מתחיל הרמב״ם ספר זה "ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה" 

ש הוא  תכלית  דבריו,  התיקוןעבודתנו  עולם  כביכול בנין  אותו  שמוכרים  ע"י   ,
"וכיון ששלי  נכספת"(.  "נכסוף  נותן כסף, מלשון  ית'  )והוא  מות העילוי להקב"ה 

ב"קנה  מתחיל  לכן  המוחין"  ענין  מצד  היא  התהו  עולם  לגבי  התיקון  דעולם 
 חכמה...קנה בינה" )לשונו שם בסוף הענין(. 

והנה צ"ל מהו הפירוש ששלימות עולם התיקון הוא מצד המוחין )בל"א; אין 
 פון עולם התיקון איז אין מוחין(.  וואס באשטייט, אז די אויפטו

, כל הכלים יש להם  144ויובן בהקדים ביאור בכללות הענין דתהו ותיקון. דהנה 
. אלא שהכלים דתהו, תנועת הרצוא שלהם היתה רק לעלות 145רצוא ליכלל בשרשם 

. 146וליכלל בשרשם "והיינו גודל התשוקה ברשפי אש לראות אור פני מלך חיים" 
תית מציאותו הוא בשרשו; שעם כל המעלות והשלימות שלו, היינו שמרגיש שאמי

בשרשו הם באין ערוך. אבל הכלים דתיקון, כל תשוקתם אינו פועל עליה אצלם 
אלא תנועת המשכה, להוריד האור שימלא תפקידו להתאחד עם הכלי "כמו "אל  

 ".147אישך תשוקתך" שהתשוקה היא לקבל השפע כו' 

התיק בעולם  )ההמשכה  זה  באעת"ר ובענין  מבאר  שכל    148ון(,  "וכנודע  וז"ל: 
הספי׳ דתהו היו בבחי׳ כתרים של כל ספי׳ כו׳. ועיקר ענין מעלה ומטה הוא בהאור  

בתיקון שהעליון כולל כולם והכל מקבל    שמתמעט ממדריגה  למדריגה כו'  משא״כ
מהעליון דוקא. וכן בפרטי הספירות שהספירה התחתונה מקבלת מהספי׳ שלמעלה  
ממנה והיינו שהספירות משתלשלים זמ״ז ה"ז בבחי׳ מעלה ומטה ראש וסוף כו'". 

 
 . , הובא ב"יין מלכות" ח"ג ס' קנין סי' א'279תו"מ תשמ"ו ח"ב ע'  (142
 משלי ד,ז.  (143
 ראה בכ"ז ד"ה "אחרי" וד"ה "כה אמר ה'".  תרמ"ט  (144
 עיי"ש אותיות ו' ז' ח'.  (145
 לשונו שם אות י"ב. (146
 שם. (147
 עמוד צ"ג. (148
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ועיקר   )כ"כ עכ"פ(,  נראה, דזה שהתחתון משתוקק להעליון אינו חידוש  וממ"ש 
דעולם ה פנימית( להתחתון, החידוש  בזה שהמעלה משפיע )השפעה  הוא  תיקון 

 ומתחבר ומתקשר ומחשיב התחתון.

ולפי"ז מובן מש"כ כ"ק אדמו"ר ששלימות העילוי דעולם התיקון לגבי עולם 
התהו היא מצד ענין המוחין". כי בכללות עולם האצי', מוחין הם "מעלה" ומדות 

ון הוא בזה שהמעלה )היינו מוחין( הם "מטה". וכנ"ל, עיקר החידוש דעולם התיק
 מתקשר ומתחבר עם המטה )היינו מדות(. וד"ל. 

 

 

 חכמה ובינה

 נ"לה

קצת   ובינה,חמדריגות  לבאר  חו"ב;    כמה  על  בכלל  נעים  משל  בהקדים 
הי' שואל כמה שאלות בשיחה השנית או השלישית. מו"ר  בהתוועדיות, כ"ק אד

והי' שואל לפעמים ריבוי שאלות, עד שקהל עדת החסידים חשבו שזאת הפעם 
פרקי אבות. ואח"כ ותורת אביו והרמב"ם וא"א להשיב אותם. והי' שואל על רש"י 

או הרביעית "ובנוגע לפרש"י",   יש שאלה בפשש"מ שהתחיל בשיחה השלישית 
הקו כל מהפסוק/ים  לענות  והמשיך  וכו'.  בטעות  הרש"י  שלומדים  או  דמים, 

 השאלות עד שלא נשאר שאלה כלום. וכך ענה כל השאלות. 

השאלה   ע"פ  לרש"י  )היסוד  אד"ש  כ"ק  שאמר  הראשונה  הנקודה  והנה, 
נים ראו מיד הדרך ללמוד ולהבין הרש"י  י בפשש"מ או הפסוקים הקודמים(, כל המב

וגם פש ולבאר הרש"י,  ע"פ פשש"מ. אבל כמובן  וט, אם הרבי לא המשיך לדבר 
לתרץ כל השאלות אחת אחת, אחר התוועדיות אף אחד מהחסידים לא היו יכולים  
או בלשון אחר "נקודת  וזה מפני שהגיע להם רק "ברק המבריק",  לבאר הרש"י. 

 .חכמהשל ההשכלה(. שתי תוארים ידועים ל העצמיתההשכלה" )נקודה 

ולה יש כו"כ תוארים, ומהם; השגה )היינו שאתה שם, בינה.  מה שהיה חסר היה  
או הדבר בידך(, הבנה )בנוי עם כל הפרטים(, תפיסה )שאתה אוחז משהו(, וכהנה 

 המשך שמח תשמח תרנ"ז בהתחלתו(.   ראהרבות )

 

'פלטיאל מיוסד על שיעור מהרב י"י שיחי . 
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אבל אצל הרבי, כשהתחיל עם התירוץ, זה ודאי שהי' כבר לאחר "בינה". הנקודה 
התמצית",   "נקודת  נקראת  וכמ"ש  הזאת  הפרטים.  בלי  ההבנה  בינה",  "חיצוניות 

וזלה"ק; "שלאחר ההשגה בא אל הנקודה התמצית, דהיינו שכל ההשגה     149בעת"ר 
כו'"  בבינה  וחכם  שהו"ע  וכו'  המושכל  עצם  הוא  ומה  איך  אחת  בנקודה  נכללת 

 עכלה"ק. 

  :הנה כבר נתבאר לך כמה ענינים בחו"ב. ויש להוסיף

. ואולי יש לבאר "כתר שבחכמה" לפי הנ''ל: כתר  כל ספירה כלול מעשר כידוע
נטי'  היינו  רצון,  או    150ענינו  רש"י  של  ההשקפה  שינוי  שזהו  י"ל  הנ"ל  ובמשל 

 בהפרש"י שע"י אפשר להבינו. 

להבהיר בין ויש  להבחין  אפשר  באו"ח  רק  בין המדרגות;  לחלק  קשה  באו"י   :
 ובן וגם פשוט. הפרטים, שזהו חכ' וזהו כתר שבחכ', וזהו בינה וכו', כמ

דתי"ם.  בג"ה,  חח"ן,  יהי';  הסדר  קוין,  לג'  הספירות  כשמחלקים  נקודה:  עוד 
בדיוק ובכוונה, ומהו הקשר ביניהם? לכאורה    הוא  כלהונשאלת השאלה, בקדושה  

! אבל לפי הנ''ל הכל מובן: ?אדרבה, חכמה היא רק נקודה, וחסד הוא התפשטות
רק שחכ' היא יותר קרובה להעצם   ההשפעה משניהם הוא מצד ולפי"ע המשפיע;

ולכן אינה מתפשטת, ומדת החסד היא העצם מתפשט כמות שהוא ולכן ההשפעה 
עצום  בריבוי  ולצורך  151היא  לפי"ע  השפעות  הם  גבורה  וגם  בינה  זאת;  לעומת   .

 המקבל, כמובן וגם פשוט. 

ובינה עם שמחה   ,שם, שחכ' קשור עם עונג  "ח תשמח שמ "ועוד נקודה: מבואר ב
ואל שם למה צריכים לשמח ה"ריעים האהובים" )חו"ב( אם מצ"ע הם שמחה(. )וש

אוי"ל   )בלע"ז  על הפרטים  אינו שייך  עונג  מובן:  ג"ז  הנ''ל  רק euphoriaלפי   )
הדבר מעצם  כללי  רק  \תענוג  ובאה  להפרטים,  שייך  שמחה  חכ';  כמו  העובדא, 

( של דבר )וכמו לדוגמא כשמסיים לבנות משהו, אז  מגילוי )וכל גילוי חוץ להעצם
הוא שמח ולא לפנ"ז. וד"ל(, וה"ז כמו בינה )שהרי גילוי הוא מוגבל, חוץ להעצם 

 כנ''ל(. 

 .זהו הנראה לענ"ד ואם שגיתי כו'

 
 וס החדש. דפהה' במוד ע (149
 ג.  פיה"מ לאדמהא"מ ס, ראה (150
כשמתחיל לגלות, כנ''ל. חסד הוא השפעה, שהוא    העצם' היא ראשית גילוי ההשכלה,  בסגנון אחר: חכ (151

)ולפי"ע המקבל ה"ז בל"ג(. משא"כ בינה, ענינה להוריד ההשכלה למטה,    דומה להעצםלפי"ע מדריגת המשפיע,  
בל, רק . וגם גבורה, ענינה להשפיע טוב לפי"ע המקשלא לפי העצם"לבנות" אותו, וה"ז משנה ההשכלה להיות  

 .. וד"לולא כפי יכולת המשפיעמה שמגיע לו, 
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 ( ע"י אתכפיא ואתהפכא )ח"ב –דירה בתחתונים 

 הת' שמואל שי' לשס
 שליח בישיבה 

 .ואתהפכא בעשיית הדירהאתכפיא -חלק א'

 א.

 בתוך העולם.- למעלה מהעולם; ודאתהפכא-ההמשכה דאתכפיא

דישנה שני   152הבאנו בהגליון הקודם בארוכה, מש"כ בד"ה בלילה ההוא תשכ"ה 
ענינים בהצמצום הראשון: זה שהצמצום הוא בשביל הגילוי, וזה שבהצמצום עצמו 

גילוי ויש לו גם כח ההעלם. מתגלה השלימות דאוא"ס שאינו מוגבל ח"ו בענין ה
שהעלם העולם    –ונתבאר שם ששני ענינים אלו משתקפים בב' ענינים בענין הדירה  

 תעורר גילוי אלוקות, ושההעלם עצמה תיהפך לאור. יעו"ש בארוכה.

וכאן נתמקד על מה שנתבאר שם, דבהצמצום בשביל הגילוי עצמו, מתחלקת 
. זה שע״י הצמצום דוקא יהי' 153ענינים   לב' ענינים. ובל' המאמר "ובזה גופא שני

דפנימיות  הגילוי  יהי'  הצמצום  שע״י  וזה  בעולמות,  גם  דאוא״ס  הגילוי  לע״ל 
 154ועצמות אוא״ס שלמעלה גם מהאור שהאיר לפני הצמצום" עכלה"ק. ובמק"א 

 ". 155קוראו "אור חדש שלא האיר קודם הצמצום

 

  בעולם שענינו   – )בכותרת: דירה בתחתונים    חלק ב' ממה שכתבתי בקובץ העו"ב דיו"ד שבט השתא
 . העלם(

על    אלטייןשי'  מאן והרה"ת לוי יצחק    שי'  ברצוני להודות למשפיעי ישיבתינו הרה"ת אברהם
 עזרתם בהבנת הדברים כו'.

 
 ע' קפג. (152
( להמשך תרס"ו ע' ד, ע' תקט. המשך תרע"ב ע' תתקכד. סה"מ תש"ב 71ציין )בסה"מ מל' ה ע' קנח הע'  ומ (153

 , ובכ"מ.32ע' 
 סה"מ מלוקט ב ע' עג. (154
 "שלא האיר" ואכ"מ.-ויש לדייק בחילוקי הלשונות "שלמעלה" (155
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מבאר הדרך להמשיך  ,  157, ובאתי לגני תשל"א156ובמאמר ד"ה "ונחה" תשכ"ה 
מבאר  ב"ונחה"  הנ"ל:  שנתמעטו  158האורות  הגלות  שבזמן  הנצחון,  מדת  שע"י   ,

המוחין דהלבבות כו', העבודה הוא להיות חזק בקיום התומ"צ מבלי להתחשב עם  
שום מונע ומעכב, הנה ע"י נצחון זו, מכיון שמושרש בעצם הנפש, ואשר על כן עי"ז 

שלמ סתרו  חושך  ישת  לבחי'  מגילוי  מגיעים  הכתר    –עלה  ע"י   –פנימיות  לכן 
 העבודה בזמה"ג יתגלו לע"ל גם הענינים שלמעלה מהשגה וראי'. עכת"ד. 

תורתו של   )מעין  בלימוד החסידות  ובסיום המאמר מבאר שע"י ההתעסקות 
הענינים שמשיח יגלה אותם בתור    –מדה כנגד מדה    –משיח( בהבנה והשגה, יעורר  
 י'.רב, שילמד תורה בהשגה ורא

וז"ל  61ובהערה   , מקשר ב' עבודות הנ"ל לב' ענינים דצמצום בשביל הגילוי, 
הו״ע מה שלעתיד יהי׳    —"דזה שלעתיד יהי׳ הראי׳ באלקות ״כמו דבר טבעי ממש״  

הגילוי דאוא״ס )שהאיר בגילוי גם קודם הצמצום( גם בעולמות; והענינים שלמעלה 
אות יגלה  שמשיח  גילוי(  מבחינת  )למעלה  מלך  מראי׳  שהוא  זה  מצד  הוא   —ם 

 דוגמת הגילוי דפנימיות ועצמות אוא״ס שלא האיר גם קודם הצמצום" עכלה"ק. 

והנה במאמר באתי לגני תשל"א )מלוקט ה' ע' קסא( ביאר שתי דרגות הנ"ל 
ואתהפכא אתכפיא  של  בסגנון  בעבודה,  הצמצום(  כוונת  מדת )דגילוי  )לעומת   .

 הניצחון ולימוד שכלי דד"ה ונחה דלעיל(.  

ד"ע״י שהאדם כופה את עצמו לעשות כנגד רצונו וטבעו , המשכת הגילויים  
דלמעלה היא לא כפי הטבע שלהם. שגם האור שהגילוי שלו מצד ״טבעו״ הוא לפני  
הצמצום )למעלה מעולמות(, מאיר בעולם, ויתירה מזו, שגם האור שמצד ״טבעו״  

 הוא למעלה מגילוי )גם מגילוי לפני הצמצום( נמשך בגילוי בעולם". 

 וממשיך: )בסעיף י"א( 
בעולם. אבל צריך להבין    נמשכים"והנה ענין הנ״ל הוא ביאור על זה שהגילויים  

יתבטל  ולא  ערוך  באין  ממנו  שלמעלה  נעלים  גילויים  לקבל  העולם  יכול  איך 
 159ממציאותו."

הוא, שעל ידי העבורה דאתהפכא חשוכא לנהורא מהפכים את חושך    והענין"
הצמצום לאור, ועי״ז נעשים העולמות )שנתהוו מהצמצום( כלים לגילוי אור נעלה  

 
 סה"מ מלוקט ב שם. (156
 סה"מ מלוקט ה ע' קמט. (157
 ג.-ס"ב (158
השרש    – זה הוא בעיקר בנוגע להמשכת האור שהיה ממלא מקום החלל קודם הצמצום    וממשיך דדיוק (159

 וכמ"ת שלא נתבטל העולם ממציאותו.  – לאור הגבול, אור הבל"ג אינו "דבר קשה" להתגלות בעולם 
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לגיל בנוגע  הן  אור  יותר,  גילוי  וגם  הבל״ג,  אור  לגילוי  בנוגע  והן  הגבול״‘  אור  וי 
 הבל״ג מאיר בהם בפנימיות". 

 וממשיך: )סי"ג( 

"והנה שני ענינים הנ״ל הם בעיקר בבעל תשובה, שהם כובשים את יצרם יותר  
חשוכא  דאתהפכא  המעלה  עיקר  כי  דאתהפכא,  בהעבודה  הוא  ועד״ז  מצדיקים. 

אור היא לא מצד האור, אלא שהחושך מצד עצמו לנהורא היא, כשהפיכת החושך ל
נהפך לאור וענין זה הוא בעיקר בבעל תשובה. דבצדיקים, גם העבודה דאתהפכא  
שלהם היא ע״י שמרגישים אלקות, גילוי מלמעלה, והאתהפכא דבעל תשובה היא 

 מצד עצמו". עכלה"ק. 

 –חון  ויוצא מכ"ז, שעבודה שענינה ביטול ושלילת מציאות האדם, )מדת הנצ
המדות,   ענין  לו  אין  וכמו"כ  והכרח,  הוכחה  לו  אין  שבשכל  "שאע"פ  שתכונתה 

 – "  160אעפ"כ מנצח על כל המנגדים באופן דנצחון בלי הסברה וטעם ורגש שבלב 
ועד"ז מדת האתכפיא( מעוררת למעלה גילוי שלמעלה מהעולם, שענינה ביטול  

כלי   שתהי'  גופא  המציאות  שמהפכים  עבודה  וע"י  )לימוד  העולם.  הגילוי  לענין 
אתהפכא( מעוררים    -התורה בהבנה והשגה דוקא, והפיכת מציאותו ונה"ב לטוב  

 אור שנמשכת בהעולם מצד ענינו. 

שהן כובשים את יצרם יותר -ושני עבודות אלו נעשים ע"י הבע"ת, הן בהתכפיא
שמתקרבים לאלקות מצד עצמם )ולא מפני גילוי אור -מצדיקים, והן בהאתהפכא

 לה(. שלמע

 ב.

 סתירה באם יש לבעלי תשובה העבודה דאתהפכא.  

)ועד  שונה  באופן  ואתהפכא  דאתכפיא  העבודות  נתבאר  במק"א  והנה 
 הדברים נראין כסותרין זא"ז(: שבהשקפה ראשונה 

תשכ"א תהיו  קדושים  בנ"י  עדת  כל  אל  דבר  דדירה   161בד"ה  נתבאר שהכונה 
שעבודת הבע"ת שכובשים בתחתונים נשלמת ע"י עבודת הצדיקים דוקא, שאף  

את יצרם מגעת למעלה יותר, אמנם הצדיקים דוקא פועלים גילוי אלוקות למטה, 
דירה בתחתונים, דכיון שהם דוקא מהפכים את יצרם שתהי' כלי לאלוקות, )משא"כ  
כלי  שאינו  מובן  טבעו,  נגד  עצמו  את  לכפות  שצריך  עצמו  שמזה  אתכפיא,  ע"י 

 לגילוי אלוקות.( 

 
 (.183לשון מאמר ד"ה ונחה תשל"ו, )סה"מ תשל"ו ע'  (160
 סה"מ מלוקט ה ע' רסג. (161



 שמונים שנה  –כ"ח סיון 
 

 
104 

 

שאצל הבע"ת חסר הענין דאתהפכא, כיון שאלוקות לא חדרה כל הרי מבואר,  
 ? 162טבעם, וכן שהצדיק דוקא פועל הגילוי למטה, היפך לכאו' מד"ה באתי לגני 

 ג.

 יש לבע"ת אתכפיא באיכות, ולא בכמות. -ישוב

אינם   –אי עיקר הדירה נעשית ע"י צדיקים או בע"ת    –והנה שני ביאורים הנ"ל  
תלוי באיזה ענין מדובר, וניתן לתווכה ע"פ המבואר בלקו"ש סותרים זא"ז כלל, כי 

  ואילך(: 73ח"ט )ע' 

"משא"כ בזמן הגלות, וויבאלד עס איז ניטא דער "ליראות " איז במילא אויך  
ניטא דער "להשתחוות", און די השתחוואה וואס איז יע פאראן היינט איז בלויז  

ער    –שבה אחרת בפ"ע". מער ניט  "בבחי' חיצוניות", אז ער האט א "רצון אחר ומח
 איז "מכניע את הגוף שלא ימרוד", 

הביטול. אז דער ביטול שבזמן הבית נעמט    כמותאיז דאס אבער נאר בנוגע דעם  
דורך דעם מענטשן אינגאנצן, ביז אז "אין לו רצון וחפץ אחר כלל", און בזמן הגלות  

"דבר בפני עצמו", און   ווערט ער ניט דורכגענומען פון דעם ביטול, ער בלייבט א
 פאר דעם אויבערשטן, מכניע  ער איז זיך 

דעם   צו  בנוגע  הגלות,   –הביטול  מהות  אבער  בזמן  הכנעה  די  אדרבה:  איז 
אמת'ער  וויבאלד אז כנ"ל איז זי ניט פארבונדן מיטן מציאות פון מענטשן, איז עס  

גענומען און ער ביטול. דער חסרון דערביי איז, וואס דער ביטול האט אים ניט דורכ
איז געבליבן  מציאות יש, אבער דער ביטול וואס איז יע דא )בחיצוניות(, איז עס 

משא"כ דער ביטול שבזמן הבית וואס קומט מצד גילוי אור, איז   ;אמת'ער ביטול
דער עצם ביטול ניט קיין ביטול לגמרי, היות אז דער ביטול גופא איז פארבונדן מיט 

 כלה"ק. זיין מציאות, כנ"ל." ע

עבודת הצדיקים    –הביטול    כמותוכעי"ז יש לומר לענינינו, דכאשר דובר אודת  
כי   ביחס    כלעדיפא,  אמנם  לאלוקות.  ביטול  הוא    – הביטול  לאיכות  מציאותם 

ולא מפני גילוי אור שלמעלה    מצד עצמו,הביטול )במקצת( דהבע"ת עדיף, כי באה  
 כבצדיק.

 
( האתהפכא היא מצד החושך עצמו )דלא  2צד עצמו נהפך לאור, ו( גם בבע"ת יש אתהפכא, שהחושך מ1ש (162

 שמזה מובן בנוגע לגילוי דההמשכה, שהיא נמשכת למקום תחתונה יותר. -כבצדיק(
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 ד.

 בהדירה, למעלה מהתחתון; ובתוך התחתון.ב' עבודות  -תוספת ביאור

א"ע   לבטל  )ה"גברא"(  האדם  בעבודת  רק  אינם  דהדירה,  הנ"ל  ענינים  ב' 
דהדירה,  בהנפעל  ענינים  ב'  גם  המה  אלא  ואתהפכא,  אתכפיא  ע"י  לאלוקות 

 )ה"חפצא"( שיש בה ב' גדרים. וכדלקמן: 

נתבאר דישנם שני ענינים בהדירה לו ית': א( דירה   163בשיחת ש"פ יתרו תשנ"ב 
)ויתבטלו( כלפי הגילוי ד"לו"  ההדגשה שעיקר    –ית'    לו יכירו  -הוא שהנבראים 

תחתונים,   של  מציאות  שתהי'  ב(  ה"תחתונים".  הפיכת  על  כ"כ  ולא  לעצמותו, 
ושיהודי יתנהג בגדרי התחתונים, "אזלת לקרתא הלך בנימוסי" ע"פ הוראת התורה,  

 .164י"ז פועלים שהתחתון עצמו תהי' כלי להגילוי וע

העבודה  מעלת  שנתבארו  הנ"ל  דבמקומות  לנדו"ד,  זה  מעין  למדין  ונמצא 
קאי על זה שלע"ל יופעל גילוי אלוקות בעולם שיבטל    –דאתכפיא לעשיית הדירה  

האתהפכא   מעלת  שביארו  הנ"ל  ובמקומות  הנבראים.  בעיקר   –מציאות  קאי 
 אות התחתונים, שהם יהיו כלי לזה. בהמשכת הדברים במצי

]בסגנון אחר קצת, לבע"ת יש דגש על "תחתונים" ולא כ"כ על "דירה לו ית'"  
ואצל צדיק מודגש ענין ה"דירה לו ית'" ולא כ"כ ה"תחתונים"    ;)כיון שלא חדר כולו(

 )כיון שביטולו בא מצד הגילוי שלמעלה([. 

 ה.

 אתהפכא בעבודת הבינונים. -מאמר המוסגר

ע"ד  שגם במהות הבינוני, יתכן להיות גם    –אמר המוסגר: ויש להוסיף בזה  ]מ
)ולא רק בפרט אחד( וע"פ מש"כ בד"ה  בכללות מציאותו  הענין דאתהפכא    ומעין

 ואלה המשפטים תשמ"א. )מלוקט ו' ע' קי( 

עבר  שלא  דהגם  כנעני,  בעבד  נכלל  שבבינוני(  תחתונה  )דרגא  הבינוני  ")גם 
ון שהרצון והתענוג שלו הוא בתאוות עוה"ז ועבודתו את ה' עבירה מימיו, מ"מ כי

 הוא רק מצד ההכרח לא יצא מכלל עבד כנעני.( 

והענינים   ה',  בעבודת  בעיקר  הוא  שלו  והתענוג  שהרצון  הוא  עברי  ...ועבד 
והגם   וצער.  גדולים  יסורים  אצלו  הם  עוה"ז(  בעניני  התענוג  )כולל  עול  דפריקת 

 
 , ס"ד ואילך. 333סה"ש ע'  (163
 במציאות הבאה מצד העליון. ואלא שסו"ס הוא מוגדר בגדר של תחתון, וחסר לו השלימות דביטול (164
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הוא שלא להמשך אחריהם, והוא   רצונווא מתענג מה',  שכשבאים לו עניני עוה"ז, ה
 מתמרמר עי"ז שהתענג בעניני עוה"ז, ]והוא עיקר מדריגת הבינוני[. 

( ענין האתהפכא, 166יש דוגמת )ולא ממש   165ונמצא שגם בעיקר מדריגת הבינוני 
מסיומת, נתבטלה    שבמדה  אלו,  מהתענוג  לחלק  ועד  מציאותו,  בכללות  גם 

 לאלוקות.

ב כל   167לקו"ש וכדאיתא  שכללות  לפירותיו"  גופו  "המקנה  כמו  הוא  שבינוני 
ע"י המחדו"מ שלו.  ה'  בזה שיעבוד  נשתעבד  )ולא רק המחדו"מ שלו(  מציאותו 

 עיי"ש. ויש להאריך עוד בזה ואכ"מ.[ 

 

 השייכות של עבודה באופן של "העלאה" לעשיית הדירה.  -חלק שני

 ו.

 פנימיות הרצון.ב' ביאורים אי העלאה מלמטלמ"ע היא חלק מ

ביישוב החילוק בהמבואר בד"ה באתי לגני תשל"א, וד"ה דבר    –ביארנו לעיל  
גו' קדושים תשכ"א, בחשיבותן ומקומן של אתכפיא ואתהפכא בעשיית הדירה לו  

שבבאתי לגני מודגש מעלת הבירור באיכות הבע"ת, ולכן ביאר שאתכפיא   –ית'  
ם דגש על הבירור בריבוי הכמות, שזהו פועלת עיקר הדירה. ואילו בד"ה קדושים, ש

 בעיקר אצל צדיק, אתהפכא. 

רק   אינם  הביאורים  ששני  יותר  יומתק  שעפ"ז  יותר,  בעומק  כ"ז  לבאר  ויש 
תלויים באיזה ענין מדובר, )הכמות או האיכות,( כ"א שמה שמדגיש בכל מאמר לפי  

 אחרת.  ( בעבודה168ענינו, היא היא אכן הפועלת עיקר הדירה מבלי צורך )כ"כ 

ויובן זה בהקדם: איתא בד"ה כי תשא תשל"א )מל' ה ע' קפא( "כמ״ש כי חסד 
חפצתי ולא זבח, דהגם שגם הקרבנות )זבח( הם רצונו ית' ]כמובן גם מזה שישנם  
מלמטה   הוא העלאה  הקרבנות  שענין  כיון  מ״מ,  קרבנות[,  להקריב  ציוויים  כו״כ 

אלקות למטה, דנתאוה הקב״ה   למעלה, ותכלית הכוונה הוא שיהי' המשכת גילוי
להיות לו ית' דירה בתחתונים, לכן, הרצון בקרבנות הוא )לא בהקרבנות מצד עצמם,  
אלא( בשביל ההמשכה שתהי' אח״כ ע״י הנסכים . . ולכן, הרצון בקרבנות הוא )כמו(  

]ע״ד   רוצה   ]ובהערה:חיצוניות הרצון  בזה: כשאדם  וי״ל הביאור  אבל לא ממש. 

 
היינו בנוסף לזה ש"אתכפיין לס"א ובע"כ עונין אמן ומסכימין ומתרצין" )תניא פל"ז, וכמו שהרחיב בזה  (165

 בלקוטי לוי"צ עיי"ש(.
 להעיר מתניא פי"ג ונדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. (166
 .176חכ"ז ע'  (167
 אתי לגני.  מציין למאמר ד"ה ב 60להעיר שבמאמר ד"ה קדושים בהע'  (168
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באם הסחורה היתה נמצאת במקומו, לא הי׳    —קום לקנות סחורה  לנסוע לאיזה מ
נוסע. משא״כ בהנמשל, רצון העליון הוא שההמשכה שע״י נסכים תהי׳ ע״י העלאה 
דקרבנות. וזה שההמשכה תהי׳ דוקא ע״י ההעלאה הוא לפי שכן הוא ״פנימיות רצון 

רה, שהרצון  אדם שרוצה לנסוע לאיזה מקום לקנות סחו  [ .העליון וחפצו האמיתי״
שלו בהנסיעה הוא רק בשביל הריוח שיהי' לו עי״ז[, ופנימיות הרצון הוא בהמשכה 
פנימיות הרצון, הוא שיהי' חסד,   ולא זבח, שהחפץ,  כי חסד חפצתי  וזהו  למטה. 

 המשכה למטה." 

 ק( איתא:-אבל במאמר באתי לגני תשל"ב )מל' ו ע' צט 

ו"ע התפילה, והו"ע ההעלאה, ]לאחרי שביאר בארוכה שקרבן מלשון קירוב ה  -
  169שהאדם יוצא ממציאותו ונכלל באלוקות. הוא מוסיף:[ "ולהעיר, דבכ״מ מבואר 

בפירוש הכתוב כי חסד חפצתי ולא זבח, שהחפץ, פנימיות הרצון, הוא שיהי' חסד,  
המשכה למטה, והרצון בזבח )קרבנות(, העלאה מלמטה למעלה, הוא רק חיצוניות  

ההמשכה   בשביל  שהחפץ, הרצון  משמע,  זה  ובמאמר  ההעלאה.  ע״י  שנעשית 
פנימיות הרצון ]דישראל, ומזה מובן שכ״ה גם למעלה, כי ישראל הם בניו דהקב״ה, 

 .ורצון הבן הוא רצון האב[, הוא גם בההעלאה מלמטה למעלה" 

ויש לקשר שני הביאורים הנ"ל לנדו"ד, שזה שמבואר במאמר כי תשא שענין 
תואם להמבואר בד"ה קדושים תהיו במעלת   170ת הרצוןההעלאה הוא כמו חיצוניו

נוגע  ההעלאה  תשל"ב שגם  לגני  באתי  במאמר  והמבואר  דהצדיקים;  האתהפכא 
בפנימיות הרצון, תואם להמבואר במאמר באתי לגני תשל"א במעלת האתכפיא. 

 וכדלקמן. 

 ז.

 ב' ביאורים אי הוי הסילוק שנגרם מהחטא חלק מהכוונה.

 בהקדם: -בזההביאור 

נתבאר לעיל, שזה שהאדם נמצא במעמד ומצב שצריך לאכפייא לס"א, בא מפני  
שאצל בעל תשובה, זה שהבירור שלו אינו בשלימות )בכמות( בא מזה שיש חלק  

 ממציאותו ש)עדיין( אינו מכיר בביטולו להקב"ה. 

שע"י   חטא,  על  הבאה  תשובה  עשיית  של  הענין  כללות  עם  זה  לקשר  ויש 
דונות נעשו לו כזכיות, אמנם אין הכונה שהחטא בעצמה נהפכת לזכיות, התשובה ז

 
 וציין לכי תשא הנ"ל.  (169
 אלא שעלה ברצונו ית' שכל ההמשכות יהיו ע"י ובהקדמת ההעלאה דוקא (170
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היינו הניצוצות   –רצון העליון. כי אם שרק חלק מהחטא    היפךכיון שהחטא היא  
 [. 171ובשוה"ג  67-66מתבררים. ]ויעויין בכ"ז בלקו"ש ח"ה ע'  –דהזדונות 

שפנימי בכ"מ  נתבאר  ההעלאה(  )שהו"ע  האתכפיא  שבענין  כשם  ות והנה, 
שנמשכת ע"י ההעלאה, )אלא שהסדר בזה צ"ל בהקדמת    בההמשכהרצה"ע הוא  

 העלאה דוקא(. ואילו בכ"מ נת' שגם ההעלאה הוא חלק מפנימיות רצה"ע. 

"עלי'ה" מפני שהיא פועלת    –במובן זה    –עד"ז הוא בענין החטא, שגם היא  
כ  או  מטרה  שום  שאין  נתבאר  המקומות  ברוב  הנה  למעלה,  השכינה  וונה סילוק 

דחטא, כי אם בזה שהצמצום הוא בשביל הגילוי, והירידה דהסילוק היא  סילוק  בה
 העלי' דעבודת התשובה. -צורך )דענין שני(

אבל בלקו"ש ח"ה הנ"ל, ובמאמר באתי לגני תשל"א הנ"ל, נתבאר בארוכה -
שמפני הענין ד"נורא עלילה על בני אדם" ו"איני יודע באיזה מהן חפץ אי במעשיהן  

דיקים או במעשיהם של רשעים", ומזה ששורש החטא היא מכללות הענין של צ
הראשון, ית'    -דצמצום  שביכלתו  זה  הצמצום,  בשביל  היא,  הצמצום  כוונת  הנה 

הירידה/הסילוק שנגרם   החטאים, שגם  לענין  גם  מובן  בהעלם. שמזה  גם  להיות 
 מהחטא היא חלק מהכוונה העליונה.  172תוצאה כ

( "ע"פ הנ"ל איז פארשטאנדיק, אז אויך די 66ם )ע'  וכהלשון דלקו"ש ח"ה ש-
מעשים און לויט   זיינעירידות אין וועלט און אין מענטשן וואס ווערן געשאפן דורך  

וויבאלד אז אויך זיי זיינען "ע"פ ההשגחה העליונה" ובמילא   –זיין בחירה חפשית  
זיי, די ירידו  –פירן זיי דאך צו א געוויסן תכלית   ת, א חלק פון דעם זיינען אויך 

 תכלית.

איז אבער    –רצון העליון    היפךאון הגם אז מעשה החטא גופא איז דאך זיכער  
דער מצב פון ירידה אין וועלט און אין מענטשן, וואס ווערט געשאפן דורכן חטא,  
ניט קיין זאך פון היפך רצון העליון, ד.ה. ס'איז ניט קיין ירידה אמיתית, נאר א חלק 

 וואס קומט דורך איר."  פון דער עלי'

 ]ועיי"ש שענין זה אינו עומד בסתירה לענין הבחירה חפשית. ואכ"מ.[

 
 ועיי"ש ביאור שני: "אי נמי שע"י תשובה ה"ה מבטל את החטא עצמה"  (171
  משא"כ החטא עצמה שהיא היפך רצונו ית' וחפצו האמיתי  (172
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 ח.

ביאור ביתר עומק בהחילוק דהמאמרים בביאור מי הוא הפועל עיקר  
 הדירה. 

וע"פ כל הנ"ל יש לבאר בדרך אפשר החילוק בין המאמר קדושים ומאמר באתי  
הצדיק הוא הפועל עיקר הדירה, ואילו  לגני הנ"ל בעומק יותר, דלפי ד"ה קדושים  

 בד"ה באתי לגני נת' שדוקא אצל הבע"ת יש השלימות דעשיית  הדירה: 

אלא   בהחלט,  העליון  רצון  היפך  הוא  עצמם  החטאים  ענין  המאמרים  לשני 
שחלוקין הן באם ]הסילוק שנעשית כתוצאה מהחטא, היא גם חלק מפנמיות רצונו 

בנוגע   ועד"ז  האמיתי,  וחפצו  תשובה ית'  עשיית  לאחר  שנמשכת  ל[ההמשכה 
, בא מפנימיות רצונו. לפי המאמר ד"ה קדושים, אחרי כל העילויים  173ותיקון החטא

הוא  שהבע"ת  כיון  מ"מ,  התשובה,  עבודת  שע"י  נעלים  הכי  האורות  בהמשכת 
דהמאמר( וגם האורות שממשיך הם "למעלה מגדר   91"מסולק מהעולם" )ראה הע'  

)אף  174מציאות הנה  ישראל("  דקדוש  מהבחי'  ממשיכים  הדירה    -שהם  עיקר 
כי   הצדיקים,  ע"י  נעשית  ע"י   ההעלאהבתחתונים  הנמשכים  והאורות  דהבע"ת, 

בכדי שהצדיקים ימשיכו   הקדמהמהעולם, אינם אלא    העלאהשהם בתנועה של  
 175במציאות העולם. למטהאותם  

ית' הוא דוקא    וכ"ז לפי המבואר במאמר כי תשא תשל"א הנ"ל, דפנימיות רצונו
בההמשכה למטה, וההעלאה דקרבנות )בענינינו אתכפיא, כמפורש במאמר באתי 
הוא עבודה של  ובעבודת האדם  ענין העלאה,  הוא  בארוכה, שקרבן  לגני תשל"ב 
יציאה ממציאות, להיכלל באוא"ס( היא ע"ד חיצוניות הרצון )אלא שעלה ברצונו 

 אה דאתכפיא(.ההעל יבואו בהקדמתשכל ההמשכות הכי נעלות 

ע"י  שנעשית  הסילוק  ענין  גם  תשל"א,  לגני  באתי  במאמר  להמבואר  אמנם 
בהיפך  הוא  )שמצ"ע  תשובה,  ע"י  ממציאותו  הבע"ת  של  היציאה  ועד"ז  החטא, 
ידו שהם  וגם האורות כשנמשכים על  וחטא עה"ד(  וכו'  לרצה"ע עקבות חטאים 

כולם   מהעולם,  "יציאה"  של  בתנועה  ועומדים  יותר  מהכוונה נעלים  חלק  הם 
הפנימית של הדירה בתחתונים, ש)חלק( משלימותה נעשית גם ע"י עליית התחתון 

 מצד עצמו. 

 
 ום כה גבוה  שדוקא ע"י הירידה דהחטא יש היכולת לתקן הפגם ולהמשיך ממק (173
 דבחי' קדוש ישראל, אבל היא באופן שהיא מובדלת מגילוי. ודו"ק.ההמשכה היינו  (174
שהו מקום אינם נמשכים למטה, עדיין אי אפשר שהם יקראו  - כל זמן שהאורות נמצאים באיזה-ובסג"א (175

 בשם חלק מהכוונה פנימית, שהיא דוקא כשהם נמשכים בתחתונים. )ע"י הצדיקים(. 
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עולים   שכאשר  הדירה,  בענין  יתירה  עמקות  מגלה  לגני  באתי  במאמר  כי 
, הנה העלי' דלע"ל שע"י החטא נעשית עי"ז שענין הסילוק  176למדריגה נעלית יותר

כו', כמבואר שם בארוכה, וכשם שבדרגה נעלית    שע"י החטא היא ג"כ חלק מהכוונה
)הירידה( דהחטא הוא )לא רק "הקדמה" אלא( חלק מהעלי'    –יותר   גם הסילוק 

שבדרגא  ידה,  על  שנמשכים  והאורות  דאתכפיא  בהעבודה  הוא  כמו"כ  דהדירה, 
נעלית יותר הם לא רק הקדמה, כ"א שבההמשכה של האורות שלא האירו מקודם 

 177ק של הדירה, אף שהם עומדים עדיין בתנועה של העלאה. הצמצום, גם הם חל

 

 ט.

 - הביאורים בהמאמרים מתאימים להזמן בשנה שנאמרו

תשובה,   הבעלי  מעלת  נתבאר  דוקא  לגני  באתי  שבד"ה  בטעם  להוסיף,  ויש 
 ובד"ה קדושים דוקא נת' מעלת הצדיקים, שהם מתאימים להזמן בהשנה בו נאמרו.

)מלו' ג ע' צב( "וכמובן  178וע"פ הכלל שהובאה בד"ה אשה כי תזריע תשכ"ה  -
בעל   נ״ע  )מהורש״ב(  אדמו״ר  של  החודש  ד״ה  מהמאמר  ניסן,  גם  דב׳  ההילולא 

אף   וכו'"  דוקא   עצמו  בכח  עבודה  צריכים  למה  המאמר(  )בתחלת  שם  שמדייק 
כי במאמר ד"ה     החודששבכו"כ דרושים מבואר המעלה שבאתעדל"ת, יש לומר 

 -מודגשת המעלה שבעתעדל"ע, ולכן יש מקום לשאלה מהי המעלה בעבודה".

של  חודש אייר ופסח    במאמר ד"ה קדושים, נתבאר )בסעיף ט( דכללות ענינה
שני, שאפשר להעלות גם את החמץ, ענין האתהפכא. ולכן כללות הביאור בהמאמר 
)מי   ושגם הבעלי תשובה מתחברים עם הצדיקים  הוא במעלת עבודת הצדיקים, 

כיוסף לבנימין, שבנימין לא הי' בכלל חטא מכירת יוסף, ודלא כשאר    –יתנך כאח לי  
 השבטים(. 

 
 45בלקו"ש ח"ז ע' -יאור בסגנון כזה, )שבמאמר שני מדובר בדרגא עמוקה יותר(ולהעיר שמצינו ב (176
דרך אגב, לפי"ז מובן הקשר בין שני חלקי המאמר דבאתי לגני תשל"א, דבחלק הראשון מאריך בזה שיש   (177

כוונה בהצמצום וסילוק. ובחלק הב' מאריך בהמשכת האור שלא האיר מקודם הצמצום שע"י בע"ת, ולפי המבואר  
שבמדריגה נעלית יותר באלוקות, הנה גם הם הינם חלק )ולא אמצעי(    – ן יוצא ששני נקודות אלו תוכנן אחד  כא

 להדירה. 
 .56ראה לקו"ש ח"ז הערה  -ובעוד כמה מקומות (178
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גני, שנאמר ביום ההילולא של כ"ק אדמו"ר )מוהריי"צ(  ואילו במאמר באתי ל
, נתבאר דוקא איך  180, שאז "יעלה בעילוי אחר עילוי עד רום המעלות" כו' 179נ"ע 

, ובעבודת האדם 181שגם ענין הסילוק נוגע להכונה פנימית דעשיית הדירה לו ית'
 הוא בבעל תשובה כו'.

"עד לדורינו    182החסידות": וראיתי לנכון להעתיק כאן מקובץ "שיעורים בתורת  
גדר הגשמיות  היא מצד  דדירה בתחתונים, שהדירה  בהסברת הענין  זה הסתפקו 

 שיש בעולם. הכללית

ובשיחת ומאמרי כ"ק אדמו"ר מה"מ נתגלה בענין זה קו חדש, דרבינו מבקש  
שבהבריאה גופא, הן    כל נקודה ונקודהומחפש לבאר איך שענין הדירה הוא מצד  

והן מצד הבל"ג, הדירה  מצד ההעלם של ה  והן מצד הגילוי, הן מצד הגבול  עולם 
 והביטוי לעצמותו ית' צ"ל בכל הענינים! 

ונקודת הענין בזה, דמאחר שהעולם צ"ל דירה להקב"ה הרי א"א שיהי' נקודה 
 בתוכו שלא ימצא שם ענין הדירה". 

 מקומה של מדת הניצחון בעשיית הדירה. -חלק שלישי

 יו"ד.

בודה בכח הניצחון היא חלק מעשיית הדירה או למעלה  ב' ביאורים אי ע
 הימנה.

הבאנו לעיל, דעבודת האתכפיא ומדת הניצחון שוין הן בתוכנן, שבשניהם האדם 
כופה את עצמו לא להתפעל מרצונו כו' ולעבוד את השם. ועי"ז ממשיכים אור חדש 

 שלמעלה מהאור שהאיר מקודם הצמצום. 

מות, בנחיצת מדת הניצחון בעשית הדירה לו  והנה, על אף המבואר ברוב המקו
אותיות   ואילך(  מא,  ע'  ג'  מלוקט  )סה"מ  תשכ"ט  לגני  באתי  בד"ה  מצינו  ית', 
 נפלאות בתוכן מדת הניצחון, שהיא עמוקה ופנימית יותר אף מענין עשיית הדירה.

 
ולהעיר משיחת ש"פ תצוה ה'שי"ת: אלה שאומרים שהסתלקות פירושה שהרבי הסתלק מאתנו, הם פראי  (179

דעים במה הם מדברים... הרבי מבאר שאסתלק יקרא דקוב"ה מורה על המשכת  אדם )ווילדע מענטשן( שאינם יו
האור בדרגה נעלית יותר, בחי' סוכ"ע, שהמשכה זו נק' בלשון של הסתלקות, להיות בחי' רוממות, ומזה מובן 

 שכ"ה גם בנוגע להסתלקות של הרבי.
 אגה"ק סי' כז   (180
ות פירשו כל הרביים...שאין הכוונה..שהוא עלי'  ולהעיר מד"ה באתי לגני תשי"א ס"ז: "ופי' ענין הסתלק (181

למעלה ח"ו, כ"א שהוא נמצא למטה אלא שהוא בבחינת רוממות." ולהעיר שההמשכה דבע"ת היא ג"כ בבחינת 
 רוממות )אלא שאיננה באופן ד"נמצא למטה"( ודו"ק.

 קה"ת תשע"ב, ע"פ שיעורי הרי"כ בהמשך תרס"ו. (182
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על   וכו׳  יקר  הכלי  כל  )מוכר(  מוציא  הוא  מלחמה  לנצח  בכדי  "משא״כ  וז"ל: 
מה . . ויש לומר, דמ״ש בהמאמר שהטעם על פתיחת האוצרות בעת הוצאות המלח

שפתיחת  היא,  בזה  הכוונה  הנצח,  הוא  המלחמה  ענין  עיקר  כי  הוא  המלחמה 
לא בשביל ענין הכיבוש שיכבוש עוד מדינה וירחיב   -האוצרות בעת המלחמה הוא 

הוא   גבול ארצו, אלא בשביל הנצוח, שזה )נצוח( הוא עיקר ענין המלחמה. ועד״ז
גם בהנמשל, דזה שנותנים לישראל )ובאופן דבזבוז( האוצר שלמעלה בכדי לנצח 
את המלחמה הוא לא בכדי לכבוש את העולם ולעשותו דירה לו ית׳, שעי״ז תושלם  
הכוונה שנתאוה הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים, כי אם, בשביל הנצחון, לנצח  

 " .את המנגד

העולם נעשה למקדש ודירה לו ית׳( הוא בדוגמת  ובהמשך הענין: "וענין זה, )ש
  ובהערה:המלחמה בכדי להרחיב גבול ארצו, שגם בשביל זה מוציא מאוצרותיו ]

ואף שההון שמוציא בכדי להרחיב גבול ארצו הוא לפי ערך גודל המדינה שרוצה  
יש לומר, דבנמשל, מכיון ש״נתאוה כו׳ דירה בתחתונים״,   –לכבוש )כנ״ל סי״א(  

הרי אין שיעור כלל כמה הון כדאי    –״נתאוה״ הוא למעלה מטעם והגבלה  דענין  
להשקיע בשביל זה, אלא שאעפ״כ , זה קשור עם ״חשבון״ )שבשביל הענין ד״דירה 
נתינת  משא״כ  דבזבוז.  באופן  זה  ואין  האוצרות(  כל  להוציא  כדאי  בתחתונים״ 

ז. ולהעיר גם מד״ה  אינה קשורה עם ״חשבון״, כ״א בזבו  –האוצרות בשביל הנצחון  
באתי לגני ה׳תשכ״ח ס״ג )סה"מ מלוקט ח"ב ע' רמב(.[ אבל לא באופן דבזבוז. 
נעימות בימינך נצח הו״ע הנצחון דישראל שמנצחים אח המנגד, שעבודה זו היא  
כל   את  נותנים  זה  שבשביל  העבודות,  ז'  כל  של  )נעימות(  והנעימה  החביבה 

 " .ן(האוצרות, ובאופן דבזבוז )למעלה מחשבו

והנה מזה שבכו"כ מאמרים )ובתוכם ונחה תשכ"ה( ביארו שתכונת מדת הניצחון 
היא  הניצחון  שעבודת  מפורש  כאן  ואילו  כדלעיל,  הדירה,  עשיית  בשביל  הוא 
למעלה ועמוקה מענין הדירה, נראה לומר, דישנה שתי אופני מדת הניצחון, ובזה  

 חלוקים שני המאמרים, וכדלקמן.

 

 י"א.

 ההמשכה דעצמותו ית' בהתגלות ובתוך הגשמיות. -הקדמה

ובהקדים: מאמר ד"ה באתי לגני תשכ"ט הנ"ל קשורה למאמר ד"ה כה אמר ה'  
 183השמים כסאי תשל"ו )ע' קלג(.

 
 , מציין לבאתי לגני.דד"ה השמים כסאי 54ובהערה  (183
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( שיש שתי  1ונקודת הביאור: ע"י קישור שני מאמרים זל"ז מודגשת עוד יותר  
וניצחון שלאחרי )ולמעלה מן(   סוג' ניצחון בעבודה, ניצחון שלפני העבודה דטו"ד,

( גם עשיית הדירה מגיעה בהדרגה הכי נעלית, מדריגא שהיא על  2העבודה דטו"ד   
 דרך ה'אוצר העליון' שנמשכת ע"י מדת הנצח. )כדלקמן ס"ח(.

*** 

הנה בד"ה באתי לגני תשכ"ט הביא מש"כ בתו"א פר' וירא, שהצמצום היא רק  
עשה בו העלם, אלא אדרבה( המאור הוא  בהאור, אבל מצד המאור )לא רק שלא נ 

מצוי,   אלוק  שם  יודעים שיש  תינוקות  וזהו הטעם שאפי'  מקום.  בכל  בהתגלות 
זה שהמאור הוא בהתגלות בכל מקום, הוא באופן    והמשיך לומר, )בס"ח( "והנה

שאינו פועל בהמקום )ורק ידיעה כללית שיש אלוקה(, כי כל פעולה היא ע״י אור 
הוא בהתגלות ]דזה שהמאור הוא בהתגלות אינו ענין שהמאור    וגילוי, משא״כ זה

הגילוי.[ אינו פועל בהמקום. ובכדי שזה יהי׳ באופן של גילוי פעולה בעולם, הוא  
ע״י שהזכרת שם שמים ]הבאה מצד שהמאור הוא בהתגלות[ היא בנוגע לעניני  

ב המגיר העולם. ויש לקשר זה עם הסיפור הידוע של אדמו״ר הזקן ששמע מרבו הר
ע״ד גודל ההשתדלות של הבעש״ט שישראל )אנשים נשים וטף( יאמרו דברי תהלה  
להם   שמשפיע  זה  על  וכיו״ב[  השי״ת״  ״געלויבט  השם״,  ״ברוך  ]כמו  להשי״ת 
ופרנסה באמרו שתהלות ישראל הם פרנסתו של הקב"ה כביכול, כמ"ש   בריאות 

אותו ית', את העצמות    ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. . .וע״י שישראל מהללים
היא  וכיו״ב  השי״ת״  ״געלויבט  השם״,  ״ברוך  שאומרים  בזה  כוונתם  ]שהרי 
לעצמותו ית'[, על זה שהשפיע להם ההשפעות, עי״ז נמשך גילוי עצמות אוא״ס  

 בהשפעות אלו."

והמשיך בסעיף יו"ד, )בסיום הביאור שהקשה בראשית המאמר,( איך עבודת 
נעלית ד"קדוש ישראל", דאין הכוונה שהיא נמשכת    האדם יכולה להגיע לדרגא כה

אלא שהיא נמשכת מעצמה. וע"י עבודת האדם ששייכת לאותו  -ע"י עבודת האדם
)בנדו"ד, שמהלל ה' בשייכות לענינים גשמיים( עי״ז    184הענין שבו היא ההמשכה 

 נמשך גילוי עצמות אוא״ס בהשפעות אלו.

 
וכתורת הה"מ דע מה למעלה ממך,  דכל מה שמלמעלה הוא ממך, ולכן צריכה להיות העבודה בדוגמת   (184

 הענין דלמעלה שנעשה על ידה. 
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לות והמשכת אוצר העליון, שבכדי והוסיף: "יש לומר, שעד״ז הוא בהענין דהתג
שההתגלות וההמשכה תהי׳ במדת הנצח שבאדם באופן שהגילוי יפעול בה, הוא 

 ע"כ.  185ע״י העבודה דנצח". 

ג' ענינים בעבודת האדם, אמונה   והנה בד"ה השמים כסאי הנ"ל ביאר דישנה 
שלמעלה   והאמונה  עצמה,  דתומ"צ  העבודה  דתומ"צ,  העבודה  שלפני  )עניות( 

 מטעם ודעת: 

 האמונה שלפני העבודה דתומ"צ, בא מפני שהוא עני בדעת.  (א

מצד  (ב רק  אבל  אורות  תוספת  ממשיך  דתומ"צ  העבודה  ע"י 
 186לספירות. הגילויים. "אתה קדוש" כמו שיש לו שיכות

האמונה שלמעלה מטו"ד, ]כי לגבי הקב"ה הכל כפתיים   –לאח"ז   (ג
דבר   לכל  ימין  פתי  וכמרז"ל  ית',  רבינו.[    –אצלו  משה  זה  זה 

ובאמונה זו יש בה ב' מעלות, "אתה קדוש" כפי שהיא בעצמותו  
 ית', ושהעצמות היא בגילוי.

הוא בת ואדרבה המאור  ית',  נגע בעצמותו  לא  גלות למטה.  ולסכם: הצמצום 
אמנם, התגלות זו אינו מתגלה ופועל בהעולם. וכדי לגלותה בעניני העולם, צ"ל 

 (. להמשיכהעבודת המטה בדוגמתה )אף שאין בכח המטה 

)ע"י   ית'  איתו  שמהללים  ע"י  שהוא  ביאר  לגני  באתי  בד"ה  זו?  עבודה  ומהי 
 אמירת ברוך השם כו'( בקשר לענינים גשמיים.  

אר, שהוא ע"י האמונה שלמעלה מטעם ודעת, שמגיעה  ובד"ה השמים כסאי בי
 לעצמותו ית'.

 והיוצא מכל זה:     

מגיעים  מטו"ד  שלמטה  האמונה  שלאחרי  מבואר,  אלו  שבמאמרים  מזה 
ידה  ועל  כדוגמת,  היא  בזה  האדם  שעבודת  ודעת,  מטעם  שלמעלה  להאמונה 

 -המטה "המאור הוא בהתגלות", שתומשך גם בענייני  –מתגלית עצמותו ית' 

שכדוגמתה יש במדת הניצחון, שבה   -ומזה שבבאתי לגני, מקשר ההמשכה זו  
נראה לומר בד"א, שכמו"כ במדת הניצחון יש שתי דרגות   -מתגלית האוצר העליון  

 
שם חילק, דההמשכה דאתה קדוש מתחלקת לשתיים: א( שההמשכה נמשכת ע"י אתעדל"ת    69ובהערה   (185

ת לספירות פרטיים. )שלכן נמשכת ע"י עבודה(. ב(המשכת  של תהילות ישראל, והוא אוא"ס כמו שי לו שייכו
 העצמות, שאנה נמשכת ע"י אתעדל"ת, כ"א שצריכים עבודה ששייכת לאותו הענין שבו היא ההמשכה. 

 ראה הערה הקודמת.  (186
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בעבודה, הניצחון שלפני העבודה דכוחות פנימיים, והניצחון הבאה לאחרי העבודה 
 דכוחות פנימיים, שלמעלה מטו"ד. 

 י"ב.

בנפש האדם לפני שביררה; ולאחרי הבירור, הניצחון  -ב' אופני ניצחון
 בהעולם. 

 ביאור הענין: 

הגלות,  בזמן  היא  הניצחון,  האתכפיא/מדת  שמהות  המקומות,  ברוב  נתבאר 
והעדר  הנסיונות  כל  על  להתגבר  ניצחון  צריך  ולזה  הפנימיים,  הכוחות  כשחסר 

 .187החושים, ושאעפ"כ יצליח לעבוד את ה'

ניצחון זה, נוגע להשלימות דהדירה לו ית', שבכדי שהדירה תהייה בכל   ותוכן
נקודה ונקודה, צ"ל במעשינו ובעבודתינו, עבודה שתעורר האור חדש שלא האיר  
אפי' קודם הצמצום שהיא למעלה מהעולם, ע"י עבודת האתכפיא וניצחון שהיא  

 למעלה ממציאות האדם, )כנ"ל בארוכה בח"א(. 

שעי"ז   העבודה  –ולאח"ז   הצדיקים,  לעבודת  בדוגמה  )כנ"ל(  שהיא  דתו"מ, 
מתגלה שכוונת הצמצום היא בשביל בגילוי כו' והמשכת האלוקות מתגלה בכוחות  

 של האדם. -במציאותו-הגלויים 

זו,   ניצחון ואתכפיא שנת' בד"ה באתי לגני  ולמעלה מזה, עבודה מיוחדת של 
צאים בשלימות. אלא שלאח"ז  שהאדם כבר בירר את עצמו, וכוחותיו הגלויים נמ

שאף שכבר כבש את עצמו, מ"מ ינצל וישתמש בכח   -מגיע לשלימות נעלית יותר
האתכפיא והנצחון שלו לענינים יותר נעליים )ע"ד שהאמונה לאחרי בירור כוחותיו 

 
ולדוגמא: בד"ה ונחה תשכ"ה )ע' מז(: "דנוסף לזה שבזמן הגלות א״א להיות הביטול דהשתחוואה )ביטול   (187

קא מצד הראי׳ באלקות, וכמ״ש ואין אנו יכולים לעלות וליראות ולהשתחוות לפניך, דמכיון שאין  פנימי( שבא דו
אנו יכולים לעלות וליראות במילא אין אנו יכולים )גם( להשתחוות להיות בבחי׳ ביטול פנימי, הנה גם הביטול  

(, אינו כדבעי, מכיון שגם חיצוני )ביטול דכריעה(, שבא מצד השגת אלקות )שישנו, בכללות, גם בזמן הגלות
ההשגה באלקות שבזמן הגלות אינה השגה אמיתית, ועיקר העבודה שבזמן הגלות הוא בדרך נצחון, כנ׳׳ל. ובזמן 
כו׳ ואנו כמלא נקב מחט   הגלות גופא, הנה מדור לדור מתמעטים המוחין והלבבות, כמרז׳׳ל לבן של ראשונים 

ההעלמות וההסתרים )נוסף לזה שנתמעטו המוחין(. ולכן בזמן   סידקית, ובפרט בדרא דעקבתא דמשיחא שנתרבו
הזה נוגע עוד יותר ענין הנצחון והמס׳׳נ שלמעלה מטו׳׳ד. וגם הבעלי מוחין הנמצאים עכשיו צריכים להניח שכלם 
ולא לילך אחרי הטעם ודעת )כי מצד השכל אפשר לנטות ח׳׳ו מדרך האמת, ובפרט עכשיו שנתרבו ההעלמות  

כנ׳׳ל(, רק לעמוד חזק שלא לנטות ח׳׳ו מהשו׳׳ע אפילו כקוצו של יו׳׳ד, עבודה בדרך נצחון ומס׳׳נ   וההסתרים,
 שלמעלה מהשכל." 

(: "וענין הנצחון הוא, שאע"פ שבשכל אין לו 183ובד"ה ונחה תשל"ו שהובאה לעיל: )סה"מ תשל"ו ע'  
ים באופן דנצחון, בלי הסברה וטעם הוכחה והכרח, וכמו"כ אין לו ענין המדות, אעפ"כ מנצח על כל המנגד

נגד כל אויב   והיינו שהוא לבר מגופא )ענין השכל והמדות, כנ"ל( ובכ"ז עומד הוא בנצחון  ורגש בלב, 
 ומנגד," ובעוד כ"מ.
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נוגע לו כוונת המלך להוציא   הפנינים הוא בעניינים נעלים יותר שאינו משיג( כי 
 לאור נצחונו. 

עס קען דאך זיין אז ער זאל טראכטן אז   188בשיחת ש"פ שמיני תשל"ז   וכמ"ש
ניט  שוין  ער  דארף  אתהפכא,  פון  ומצב  מעמד  א  אין  זיך  געפינט  ער  וויבאלד 
"סייג  קיין  האבן  ניט  ער  דארף  ובמילא  וכו',  זהירות  און  שמירה  א  צו  אנקומען 

 לתורה" ווארום ער איז שוין ניט שייך צו רע, 

ט מען אים...ער דארף געדיינקן די מלחמה...זייענדיק אין דער  אויף דערויף זאג
ווען ער האלט ביי די  וויסן אז אויך  מעמד ומצב פון אתכפיא, ובמילא דארף ער 

 דרגא פון אתהפכא, דארף ער האבן א שמירה וזהירות און א "סייג לתורה". 

י ולהעיר דבד"ה אמר ר' אושיעא תרפ"ט, )הו' חדשה ע' קסח( איתא שם שת
 סוגי ניצחון.

א( "בזמה"ג דישראל הם בשפלות ומוטרדים בשעבוד קשה של פרנסה וטלטול 
כבד ממדינה למדינה ברוב דוחק ולחץ, ירחם השם, ודרך רשעים צלחה ... הדוחקים  
ולוחצים את בנ"י בכלל ובני תורה בפרט ...הנה אז דוקא הוא התעוררות והתגברות  

 ויים שבהעולם.  נצחון מפני הקיש –הנקודה פנימית" 

ב( "בהעבודה בנפש האדם .. לנצח את הרצון הזר דהנה"ב..אם ההתבוננות אינו 
כחו   כל  צריך האדם להוציא  זה  ניצוח  ובשביל   ... במקל  לרדותו  צריכים   .. פועל 

 ניצחון מפני הקשויים דנה"ב. -במלחמה זו "

קליפות ואוי"ל שהמבואר בד"ה באתי לגני קשורה בעיקר לדרך הא', הניצחון דה
 189 . וכבר בירר נפשו. שבעולםשל 

 : 882)ויש להביא עוד דוגמא לדבר ממה דאיתא בלקו"ש ח"ג ע' 

"לעשות מלחמה כנגדן": ניט קענענדיק סובל זיין   –"נאך א העכערע אופן איז  
דעם העלם והסתר וואס פרעה מלך מצרים וחילו מאכן אויף אין וועלט, קעמפט  

העכער פון "לשוב למצרים", ווארום ער שטייט ניט  ער קעגן זיי. אזא עבודה איז  
אין קיין תנועה פון יאוש, אדרבה, ער פילט די שטארקייט פון כחות הקדושה אז זיי  
קענען באזיגן אלע כחות הטומאה, ובמילא טוט ער זיין עבודה, די מלחמה קעגן 

 פרעה וחילו, מיט א חיות." 

 
 676שיחו"ק ח"א ע'  (188
לעבודת   (189 השייכת  אתכפיא  אתכפיא,  אופני  שתי  שישנה  מחלק  לגני  דבאתי  המאמר  דבסיום  להעיר 

א שהיא בדרך ניצחון, שאין צריך בזה יגיעה. ולכאורה קרוב הוא להמבואר בפנים, שהחידוש הבירורים, ואתכפי
של מדת הניצחון שבמואר במאמר דילן, היא למעלה לגמרי מענין בירור דהנה"ב )שלכן א"צ ליגיעה כי כבר בירר 

 נפשו(. ודו"ק. 
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במלח  ניצחון  של  ענין  שישנה  מזה  רואים  את ועכ"פ  להאיר  כ"כ  שאינה  מה, 
העולם כ"א ללחום כו' )אלא שכהמשך הקטע שם שבעת קי"ס נשללה עבודה זו כי 

 (190אז לא היתה זאת העבודה הנדרשת כו'( וילע"ע בזה. 

 

 י"ג.

גם בהניצחון שלפני העבודה משתקפת )בהעלם( העילויים דניצחון  
 הנעלית.

אתי לגני תשכ"ט היא לכח וניתן להקשות: לכאו' אי אפשר לפרש שכוונת ד"ה ב
העבודה, כי לומר כן אינו מתאים עם מה שבהמשך  לאחרי  ניצחון יותר נעלית הבאה  

המאמר )סי"ג( מקשר ענין הניצחון להעבודה ה"פשוטה" של ניצחון ואתכפיא, לפני 
 שהאדם בירר א"ע. 

וכמ"ש: "הכוונה פנימית הם האנשי חיל ... דהגם שאינו מואס ברע, וגם בנוגע  
ש"ט אין לו חשק ורצון במצוות, מ"מ הוא כופה א"ע להיות סו"מ )עשי'( בדרך  לוע

 ניצחון." הלא מבואר שהכוונה היא למדת הניצחון כפי שמבואר ברוב המקומות? 

בזה   הביאור  באמונה   –ואוי"ל  נתבאר שאף  )ס"ג(  הנ"ל  כסאי  השמים  בד"ה 
משתקפת, -ה יש )שלמטה מטעם ודעת, מכוון שגם בה יש ענין הביטול, לכן גם ב

כל( העניינים של אמונה שלמעלה מטו"ד." )אלא שהיא בהעלם.( כי נעוץ תחילתן 
 בסופן. עיי"ש. 

מדת הניצחון היא ענין אחד שלמעלה מטעם ודעת,  בכללות  ומה מובן לעניננו, ש
 ושניהם קשורין זב"ז אף שבפרטיות הם מחולקים. 

הניצחון כפי שהיא למעלה  אלא שבד"ה באתי לגני תשכ"ט, אחרי שביאר מדת 
"( עם ענין דניצחון הרגילה,  191מענין הדירה, קישר אותה בסעיף י"ג )"ויש לקשר זה 

כפי ששייכת לענין הדירה. דכיון ששתי הניצחונות קשורים זב"ז, עכצ"ל שגם היא  
 שייכת להניצחון השני' שלמעלה מענין הדירה. 

 
שהלא רבי אינו צריך לעבודת   ולהעיר מהסיפור שפעם ראו כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שסירב לשתות תה, ושאלו (190

 האתכפיא, וענה )התוכן( "אבער ער וויל ]טאן אין אתכפיא[".
וכולה בהלשון   (191 על הסדר,  י"ט דתש"י  מסעיף  נקודות  ומבאר במאמרינו  הולך  הכא  מאוד, שעד  ויומתק 

ניצחון "וממשיך בהמאמר", ופיתאום בסי"ג אומר "ויש לקשר זה עם המבואר בהמאמר" )בסי"ט דתש"י, אודות ה
דהנ"א על הנה"ב.( ועכצ"ל שמרמז דניצחון זו יש לה רק 'קשר' להניצחון שלמעלה מהדירה, ועיקרה היא בניצחון  

 שלא הובאה בהמאמר דתש"י. ודו"ק.
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מיוסדת בעיקרה עליה,    ]כי בהמשך באתי לגני תש"י פי"ט, שהמאמר דתשכ"ט
ביאר שענין האוצר שמתגלית ע"י ניצחון שלפני העבודה. ועכצ"ל שבבאתי לגני  

 .[192לא נחית לפרט החילוק בין שתי הסוגים דניצחון 

 י"ד.

 דוקא בהניצחון שלאחרי העבודה  מתגליתהמשכת העצמות 

 ההכרח לפרש שהכוונה בד"ה באתי לגני היא לסוג הנעלה דניצחון: 

ג הנ"ל, דן על האתכפיא של האנשי חיל, שהיא גם בסוג הכי תחתון  בסעיף י"
של ישראל, ועדיין אינה בגילוי )ע"ד "ערבה" שאין בה לא טעם ולא ריח( ודוקה  
ועי"ז  מעין(  )ורק  דאתהפכא  הענין  גם  בהם  נמשך  להצדיקים  ההתקשרות  ע"י 

 דישראל אינון ניצוחייא, שהנצחון היא בגילוי. יודעים

כל המבוקש של המאמר, היא לבאר איך ההתגלות דהאוצר  העליון והגע עצמך:  
)ניצחון(    להתגלות יכול   האדם  עבודת  הוא   –בתוך  דהמאור  להא  מדמיהו  ולזה 

כפי ששייך לעניינים הגשמיים הפרטיים דוקא, )שע"י תהילות ישראל    –בהתגלות  
 על גשמיות יומשך בה הגילוי, כנ"ל(. 

חוזר )בסע' יו"ד( לענין הניצחון, )ולביאור  הנה לאחרי ש  –ואחרי ככלות הכל  
במדת   היא  העליון  אוצר  והמשכת  שהתגלות  "פירוש  מהוריי"ץ  אדמו"ר  בדברי 

שהוא   כפי  הניצחון  ענין  מבאר  הצדיקים בהעלםהנצח"(  עבודת  שע"י  )ורק   !?
 (. 193מתגלית וניכרת הניצחון

מיים,  ועל כרחך צ"ל, דכמו שההמשכה דקדוש ישראל מתגלית בהעניינים גש
עצמה   העליון  האוצר  שלמעלה   מתגליתכמו"כ  הנצח  במדת  אבל  הנצח,  במדת 

יכולה להתגלות בהאדם כיון שכבר בירר  מעבודה דכוחות הגלויים דוקא. ושפיר 
 את כוחותיו הפנימית. 

אלא שבסעיף י"ג מקשר ענין האוצר גם להניצחון כפי שעומדת בדרגה נמוכה 
ה כל  משתקפת  בה  שגם  )וכנ"ל   וע"י  יותר.  בהעלם.  שהיא  אלא  כו'(  עניינים 

 ההתקשרות להצדיק היא נגלה בה.

 
וגם אליבא דאמת, גם עבודה הרגילה היא למעלה מהעולם. ולפי המבואר בא' המאמרים, אף למעלה מענין  (192

 עוין בזה מה שכתבו לעיל בגליון לחה"ש ש.ז. סעיף ז' בדירה כפי שהיתה לפני החטא. וי
בדוחק היה ניתן לחלק ולומר, שהדמיון בין מדת הנצח לתהילות ישראל אינה בשווה לכל הפרטים, ורק   (193

 בהעלם. אבל פשטות העניינים משמע כבפנים. – בגלוי, ובמדת הנצח  – שעצם הענין נמשכת בם. בהתהלות 
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 ט"ו.

 גם ה'דירה בתחתונים' מגעת לדרגת 'קדוש ישראל'. 

 ובגוף הענין שישנה ענין שהיא למעלה מהדירה בתחתונים: 

ולהעיר דכללות הענין דהתאוה בקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, דתאוה  -]
והעיר מלשון המדרש )במדר"ר רפ"י( ע"פ שוקיו עמודי . )תענוגלכאו' קשורה עם 
העולם   זה  תענוג  שנשתוקק  שש,  אלא שהוא  הרצון?((  )ענין  לבריאותו.  הקב"ה 

 בסה"מ מלו' ד עי' קכח(.  32שכזו שלמעלה מכל ענין של קושיא. )הע' 

ובנוגע לכח הניצחון איתא בד"ה באתי לגני השי"ת )סי"א( "והוא לפי שמדת 
 [ -מרצון ועונג" ועצ"ע בכ"ז למעלה הניצחון הוא

דג' האופנים   בסגנון  באמונה,  הנ"ל  דרגות  דג'  ביאר  כסאי  בד"ה השמים  הנה 
בהלכה בהיתר אכילת פירות האילן: ג' שני הערלה, שנה הרביעית, ושנה החמשית. 

 עיי"ש. 

והסיק בסעיף ז: "והגילוי דשנה החמישית, כיון שהוא למעלה ממדידה והגבלה,  
ה לה׳ על ההוספה בתבואה זו היא בכל מקום )וגם בפירות שאין בהם  לכן ההודא

קדושה, ועד שהן נאכלין אפילו בטומאה(. וע״י ההודאה לה׳ על פירות אלו שאין 
לספירות(,   משייכות  )שלמעלה  אוא״ס  מעצמות  היא  ההמשכה  קדושה,  בהם 

ית׳   לו  ועי״ז נשלמת הכוונה דנתאוה הקב״ה להיות  ביותר,  דירה ונמשכת למטה 
 " .בתחתונים, שהתחתון שאין תחתון למטה ממנו, נעשה דירה לו ית׳, לו לעצמותו

מקום שלמעלה לגמרי   –ורואים מזה שגם ענין הדירה מגיע למדריגות הכי נעלית   
היא  כדוגמתה  מתנהג  שהמטה  עי"ז  כ"א  ע"י המטה,  נמשכת  ואינה  מאתעדל"ת 

ם האוצר העליון מתגלית )ההמשכה ד"קדוש ישראל"( משתייכת ומתגלית בה. שג
 194במדת בניצחון )שלמעלה מענין הדירה( בדרך זו. 

 

 
העניינים בהרחבת הביאור כו'. ויה"ר שיתקיים בנו גל עיני ואביטה נפלאות ועצ"ע רב בכל זה, וכן בהסברת   (194

 מתורתיך. 
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 התקשרות להצדיק: חלק מעשיית הדירה. -חלק רביעי

 ט"ז.

 שלימות הדירה היא החיבור דכל הענינים. 

והנה, בשיחת ש"פ יתרו תשנ"ב )הנ"ל ח"א( ביאר בארוכה החילוק בין העשרת 
דהדירה בתחתונים   )ע"י משרע"ה( שבהסגנון  ואתחנן  ודפר'  יתרו,  דפר'  בדברות 

ית', ובהדברות דואתחנן שנאמר    לוהיא: בדברות הראשונות הדגש היא על דירה  
בדרגתם הם, כיון שמשה כפי שהם    תחתוניםע"י משה רבינו, הוא נתינת כח לענין ה

 נשמה בגוף. עיי"ש.  –הוא איש האלוקים 

והמשיך שתכלית השלימות הוא בחיבור ב' המעלות, שהגילוי הנעלה דעצמותו 
ית', תומשך בגדרי התחתונים בפנימיותם )ודלא כבשעת מ"ת ש'אכל דיבור ודיבור  

 פרחה נשמתן'( שלימודו תהיה עם הביטול דתען לשוני אמרתיך.

השיחה: "דורך אמירת הדברות )האחרונות( דורך משה רבינו )באופן של ובלשון  
אידן   ווי  אויך  אז  אויפגעטאן  ווערט  ה' ממש"(,  "דבר  איבער  זאגט  ער  "לאמר", 

קענען זיי אויפנעמען )בגדרי התחתונים(,   –"אף כאן"    –שטייען למטה בתחתונים  
ד  און עבודה למטה,  לימוד התורה  זייער  דורך  אויפטאן  "וידבר  און  פון  גילוי  עם 

 אלקים גו'", דבר ה' ממש, וואס איז געווען "להלן" )בא מ"ת(." 

מצינו    –איש האלוקים    –וכמבואר בכ"מ, ובשיחת ש"פ צו תשנ"א, שאצל משה  
 חיבור ב' המעלות, הדרגות דאיש )תחתון( והאלוקים. עיי"ש בארוכה.

אינה פועלת על   ונקודה זו קשורה עם מה שנת"ל בארוכה, שאצל מי שעבודתו
כוחותיו הפנימיים, כמו בע"ת, ואלו שעובדים את ה' בכח מדת הניצחון, הנה ע"י  
גם   לו  שיהיה  להאדם  כח(  )נתינת  ה"ז  בצדיקים,  אל  וההתקשרות  ההתחברות 
וירגישו  יתבררו  ג"כ  ומדות,  המוחין  הפנימיים,  שכוחותיו  דאתהפכא,  המעלה 

 אלוקות כו'. 

ש לימות המשיח,  בנוגע  העניניים  ועד"ז  כל  החיבור של  מצינו  וכמש"נ   –בו 
ונחה כליו תשי"ד  )מלו' ב' ע' רצז( דבימוה"מ יתחברו הא   195בארוכה בסיום ד"ה 

כיון שכפי שהם   אין תכלית,  ולמטה מטה עד  אין קץ  דאוא"ס דמעלה מעלה עד 
עומדים בדרגת יכולת העצמות הם ענין אחד. וכשיתגלה בהם שרשם הראשון כמו 

 העצמות, יתחברו ויתאחדו כאחד. שהם ביכולת 

 ועד"ז אצל מלך המשיח, כמשנ"ת בסיום ד"ה ונחה תשי"ד. עיי"ש. 

 
 ועד"ז בסיום ד"ה פתח אליהו תשט"ו.  (195
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איתא שישנה ענין של חיבור אתכפיא    196וכמו"כ בשיחת ש"פ שמיני תשל"ז 
 ואתהפכא ע"י הענין שלמעלה משניהם, וז"ל: 

ר פון "ס'איז דאך ידוע אז כדי צו מקשר זיין צוויי ענינים דארף מען זיין העכע
איז וויבאלד אז מ'זאגט אז    –ביידן, און דוקא דורך דעם קען מען זיי מקשר זיין  

שבת מברכים אייר איז מקשר צווישן די צווי ענינים פון אתכפיא ואתהפכא, דארף  
מען זאגן אז ער איז העכער סיי פון אתכפיא סיי פון אתהפכא, וואס בכח זה קען  

 ער זיי מקשר זיין." 

יך שענינה של שבת היא 'תענוג' שלמעלה מאתהפכא. )המורה ובהמשך ביאר א
שיש ענין שצריכים להפכה.( "און דער קישור וואס שבת איז מקשר די צווי ענינים  
פון אתכפיא און אתהפכא, איז דאס אין אן אופן אז ס'ווערט די זעלבער תענוג סיי 

איין אין  דאס  שטייט  דערפאר  וואס  אתהפכא,  אין  סיי  אתכפיא  -ווארט  אין 
 מטעמים..." 

 

 י"ז

 ביאור לפי"ז בסוד"ה רני ושמחי תשכ"ז 

ועפ"ז יומתק מ"ש בסוד"ה רני ושמחי בת ציון )מלו' ד ע' רפז(: "ומדייק הכתוב 
גם   אלא  בת,  בביטול,  רק  לא  צ״ל  )ציון(  התומ״צ  שקיום  ציון,  בת  ושמחי  רני 

תענוג וחיות    בשמחה, רני ושמחי. וצריך להבין, דכאשר האדם הוא במצב שאין לו
בתומ״צ, וקיום התומ״צ שלו הוא רק בדרך קבלת עול ]ויתירה מזו, שגם הקב״ע 
שלו היא לא באופן שרוצה לקבל עליו עומ״ש, ורק שאינו יכול לפרוק ממנו עול  

אותו[,    מכריחהמלכות שמים מפני שבחירת הקב״ה בישראל להיות לו לעבדים  
 ?יהי׳ בשמחהאיך יכול לפעול בעצמו שקיום התומ״צ שלו 

הוא    ציון  ובת  הצדיקים,  הם  דציון  ציון,  בבת  פירוש  עוד  דיש  הוא,  והענין 
ישראל  לנשיאי  ובפרט  להצדיקים,  ההתקשרות  וע״י  הצדיקים.  עם  התקשרות 
ושייכים   להמקושרים  ובפרט  ישראל  לכל  אלקות  גילוי  להמשיך  הוא  שענינם 

 ׳ בשמחה, רני ושמחי." אליהם, עי״ז נמשך לו נתינת כח שקיום התומ״צ שלו יהי 

ענין   נמשך  ההתקשרות  ע"י  ולמה  האיך  הענין,  הסברת  שם  חסר  ולכאורה 
 השמחה? 

 
 ואילך. 574שיחו"ק תשל"ז ח"א ע'  (196
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וע"פ כהנ"ל, )ודברי תורה עשירים במק"א( יובן בפשטות: העדר השמחה באה 
 197מזה שהאדם עובד ה' בקבל"ע נגד )חלק מ(מציאותו. המוחין ומדות שלו .

צל הצדיק כבר הפך את המוחין ומדות וע"י ההתקשרות להצדיקים, הנה כיון שא
אותו הענין אצל    )מעין(לקדושה, נמשך בהאדם המקשר גם לכוחותיו שיהיה לו  

 198כוחותיו הפנימיים. 

העולם   לכללות  בנוגע  גם  מובן  להצדיקים   –ומזה  ההתקשרות  ה"ז    199שע"י 
בארוכה מד"ה    נתינת כח שאלוקות יתגלה בהעולם גם מצד התחתונים כו' כדלעיל

 קדושים תהיו תשכ"א. 

וההוראה מכהנ"ל בעבודה בפועל, שע"י חיזוק ההתקשרות להצדיקים, ובדורינו 
הענינים   כל  של  החיבור  ישנה  הדור  נשיא  שאצל  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הוא 
ה"ז  וכו'(  וכו'  המשיח,  מלך  אצל  שישנה  החיבור  האלקים,  איש  דמשה  )החיבור 

המתקשר, האדם  על  להמשיך    פועל  היכולת  לו  יהיה  הפרטית  בעבודתו  שגם 
אלוקות גם בכוחותיו הגלויים, ועי"ז גם בכללות העולם, שאלוקות תחדור כל פרט 

 ופרט שבו.

 
להעיר דרבינו ביאר בכ"מ שאצל מי שעוזב רח"ל דרך התורה והמצוה, ימצא תמיד במצב של "סתירה" בין  (197

 אמיתית. וזה יגרום אצלו העדר מנוחה ויציבות. התנהגותו בפועל ומציאותו ה 
ואולי הכוונה כאן הוא למי שעובד ה', אבל כיון שהוא רק בקב"ע, לכן הנה"ב וחלקו שלא נברר יוצר ממצב של 
העדר השמחה, אף שלא דמו זל"ז, דאצל שומר תומ"צ הנהגתו בפועל מתאימה עם מציאותו האמיתית )ודלא  

 (: 2444שיחת י"ב תמוז תשמ"ה )תו"מ ע' כבמי שרח"ל עזב( , כמבואר ב
"כיצד שייך לתבוע ממנו להיות ״בן־חורין״, ובמילא, לקיים תורה ומצוות כאשר במשך כל ימי חייו, מאז שנולד 

 ועד היום הזה, לא שמע מעולם אודות יהדות?!
 ?! זוהי ״צביעות״!זוהי ״חירות״  – טוען הוא: לכפות על עצמו הנהגה חדשה שמעולם לא שמע אודותי׳    – ואדרבה  

 בפשטות: – והמענה לזה 
...מובן שלא תובעים ממנו לשנות את מציאותו ולהתחיל בדרך חדשה כו׳, אלא אדרבה: לחזור לשרשו ומקורו,  

תורה ויהדות, כמו דגים שבים, שכל חיותם אינה   – לחזור למציאותו האמיתית, שכן, מציאותו האמיתית היא  
בהוה מצבו  ואילו  הים,  במי  אונס    –   אלא  של  ענין  מצד  מציאותו,  היפך  שלא   – הוא  העכו״ם  לבין  שנשבה 

 באשמתו!" עכהלה"ק
 אמנם עם כל זאת, חלק )בלתי העיקרית*( של האדם, הנה"ב שבו, יוצרת מצב של העדר השמחה לפעמים .ודו"ק. 

 
סופ"ב בה רבים, במש"כ ברמב"ם  דשו  אין מספר,   *להעיר מהענין שכבר  רבינו פעמים  והביאה  גירושין  מהל' 

 ד'רוצה כל אדם להיות מישראל', ומש"כ בתניא פכ"ט, שאצל הבינונים הנה"ב היא היא האדם עצמו.
האדם הוא טוב ורוצה לקיים רצון ה', ורבינו הוסיף וגילה בזה, שכח    לפנים מעומקולא סתרו אהדדי, כי בעומק  

 המעשה של האדם, שייכת ביותר לעומק נפשו, ויכול גם לדלג על כל המוחין ומידות כו'.
 שלכן ניתו לתבוע אף מ'תינוקות שנשבו' לקיים מצוות ולהניח תפילין כו' כי היא היא מציאותם האמיתית. 

 "א, וד"ה באתי לגני תשכ"ט סי"ג. וכנ"ל מד"ה קדושים תשכ (198
 נוסף למשנ"ת בקדושים שם, שע"י קיום מצוה מתברר ענין פרטי אצל האדם כדלעיל בח"א. (199
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וכהתביעה של ד"ה ואתה תצוה תשמ"א, שע"י ההתקשרות לרעיא מהימנא, 
הגילוי   והעדר  הגלויים.   כוחותיו  מצד  גם  נפשו  למסור  להאדם  כח  נתינת  ה"ז 

 200קות )ודהעולם( יפעול על האדם שבירה מזה שהוא בגלות.אלו

 ח"י.

ההתקשרות דכל א' מוסיף חיות בהנשיא, וממהר הזמן דהקיצו ורננו דדוד  
 בהעולם.-מלכא משיחא

 ( דאיתא שם:350ועפ"ז יומתק סדר הדברים דשיחת ב' ניסן תשמ"ח, )סה"ש ע'  

)כפי שמצינו גם    " "יחי המלךשהעם מכריזים    –"וכמודגש גם בהכתרת המלך  
של מלך   המלך, חיים  בחייגם שפעולת העם היא    במלכות בית דוד(, שבזה מודגש

",  יחי המלך. . צ"ל הוספה עיקרית בענין החיים )גם( ע''י פעולת העם שמכריזים "
כ׳ק מו״ח    –שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו שוכני עפר    –שתוכנה של הכרזה זו  

 !דוד מלכא משיחאצו ורננו אדמר׳ר נשיא דורנו ועד דהקי 

להכריז," הצורך  ע״ד  דמשיחא  בעקבתא  שמרעישים  מה  גם  מתי וזהו  ",  עד 
די׳'ל, שנוסף על הדגשת הצפי׳, הבקשה    –שעי"ז מקרבים ומזרזים את הגאולה  

, באופן דמראה באצבעו בפועל ממשוהדרישה על הגאולה ]שיבוא משיח צדקנו  
בשר ודם, כפס"ד הרמב"ם, "יעמוד מלך מבית דוד   ,הנה המלך המשיחואומר זה,  

"יחי המלך",   –וכו׳ ויקבץ נדחי ישראל"[, יש בהכרזה זו גם התוכן דענין ההכתרה  
 .שעי"ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא

ויש להוסיף, שאצל מלך המשיח מודגשת יותר שייכותו לכאו״א מישראל )נוסף  
לכן, בכחו וביכלתו דכאו"א מישראל    –לכך שכל מלך הוא "לב כל קהל ישראל"(  

 לפעול הענין ד"יחי המלך": 

על   קאי  )א("כוכב"  בחז׳ל:  דרשות  ב׳  מצינו  מיעקב"  כוכב  "דרך  הפסוק  על 
 כאו"א מישראל, )ב("כוכב" קאי על מלך המשיח. 

 –ונתבאר במק"א, שאין סתירה בדבר )ואדרבה, ב׳ המאמרים מסייעים זה לזה(  
יש ניצוץ מנשמת משיח, היא בחי' היחידה שבנפש    ע״פ הידוע שבכאו"א מישראל 

 כאו"א, שהיא ניצוץ מהיחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו." עכלה"ק. 

 
והוראה נוספת, מענין הניצחון שלמעלה מענין הדירה, הקשורה, כנראה, עם עבודת הנסיונות, שאולי ניתן  (200

ורים" )ש"פ ויצא תשנ"ב(, ישנה עבודה נעלית לקשרה לזמנינו דהחושך יכסה ארץ, שאף ש"נסתיימה עבודת הביר
הנסיון  אותה  יחזור  ביאת המשיח,  הה"מ שלפני  המובאה שבשם  וכהסיפור  נסיונות,  במצב של  הניצחון  יותר, 
שהיתה בימי אליהו שירדה אש מן השמים, אלא שאז ירד האש לצד הלעו"ז. ולאחרי נסיון זה )שכבר היתה באופן 

 ד"די והותר"( יבוא המשיח. 
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ההתקשרות  שע"י  לעיל,  לפמ"ש  יומתק  בהשיחה  הדברים  הצעת  וסדר 
להצדיקים, ה"ז מוסיף בעבודת )נתינת כח( להאדם שכוחותיו הפנימיים יתבררו,  

העם, וע"י הנשיא נמשך המשכת חיות לבנ"י, כי חיי   )והו"ע שהמלך הוא לב כל
 העם תלויים בהמלך, כמבואר בריש השיחה(. 

ולאחרי שבירר כחותיו הפנימיים, להיותו ניצוץ מנשמת משיח, הנה, כיון שבירר  
יחי המלך. -את עצמו שאלוקות יחדור כחותיו הגלויים, הרי זה הוסיף בחיי המלך  

וא החיבור וההתכללות של כל הענינים, )כמבואר  ענינו של מלך המשיח ה  -)כי    -
בסוף מאמר ונחה  תשי"ד הנ"ל.( וכיון שדרך כוכב מיעקב קאי על כאו"א, נמצא 

 שע"י עבודת כל אחד ה"ה מוסיף אצל ה'דרך כוכב' דמשיח צדקינו.( 

"שכבר הגיע הזמן דהקיצו   -וע"י עבודת כ"א באים להתוכן השניה ד'יחי המלך' 
שאז תושלם הכוונה דנתאווה הקב"ה    –ימות המשיח    –משיחא"  ורננו דוד מלכא  

להיות לו ית' דירה בתחתונים, ועצמותו ית' תהי' בפנימיות ובהתיישבות בהעולם  
 מצד ענינה, ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים תיכף ומי"ד ממ"ש. 

 

 

 יגיע כפיך כי תאכל 

 הת' מ"מ שי' צייטלין 
 תלמיד בישיבה 

")ו(אין לך מצוה שנפש החיונית מתלבשת בה כ"כ כבמצות צדקה בתניא פל"ז  
כו', שאדם נותן מיגיע כפיו, הרי כל כח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו או  
עסק אחר שנשתכר בו מעות אלו, וכשנותנן לצדקה הרי כל נפשו החיונית עולה  

 לה'". עכלה"'ק. 

פשו החיונית מלובשים היינו שהמעלה במצות צדקה הוא שכיון שכל כוחות נ
בהעסק ובהמלאכה שלו, לכן כשהוא נותן המעות שמשתכר לצדקה הרי הוא מעלה  

 לה' כל נפשו החיונית. 

ידוע דהרי  צ"ל  בהפסוק  201אך  כפיך"    202הדיוק  "יגיע  תאכל",  כי  כפיך  "יגיע 
דוקא, היינו שהתעסקותו במלאכתו צ"ל רק בהכח המעשה שלו, "כפיך", אבל לא 

 
 לקו"ת פ' שלח מד, ד, ובכ"מ. (201
 תהילים קכח, ב.  (202
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בכוחותיו הפנימיים והנעלים, מוחו ולבו, וא"כ מהי כוונת אדה"ז ש"כל כח נפשו 
 ולכן "כל נפשו החיונית עולה לה'"?  203החיונית מלובש בעשיית מלאכתו"

א שיהיה "יגיע כפיך" דוקא, אך הכא כוונת אדה"ז הוא וי"ל שאכן התכלית הו
לאלו שלא הגיעו עדיין למדריגא זו ולע"ע כל כוחם מלובש בעסקם, ומבאר שאדם 

 כזו כשהוא נותן צדקה הרי נפשו החיונית עולה לה'. 

ואח"כ ממשיך אדה"ז "וגם מי שאינו נהנה מיגיעו מ"מ הואיל ובמעות אלו היה 
חיונית הרי נותן חיי נפשו לה'" היינו, שגם מי שאין  לו עסק  יכול לקנות חיי נפשו ה

ובזה נכלל גם מי שיש לו עסק אלא שהגיע למדריגא זו ד"יגיע כפיך" דוקא   -כלל  
יש לו ענין זו שהוא נותן חיי נפשו לה', )וי"ל שמזה גופא שממשיך ומביא ענין זו   -

יך", ומי שעדיין לא הגיע הוא ראי' שיש ב' מדריגות: מי שהגיע למדריגת "יגיע כפ 
 למדריגה זו כנ"ל(. ודו"ק. 

 

 

 
 ".יגיע כפיוובפרט שלשון אדה"ז הוא "שאדם נותן  (203
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 תורת רבינו

 
 עיון בהסיפורים שבמאמר באתי לגני 

 הרב ארי' ליב צייטלין שליט"א
 ר"מ בישיבה 

"שכל העבודה  במאמר באתי לגני תשי"א מביא רבינו מ"ש אדמו"ר הריי"צ
הוא להפוך השטות דלעו"ז לשטות דקדושה", ושטות דקדושה פירושו "עבודה 
הענינים   ש"כל  ו'(  )אות  בהמאמר  וממשיך  ודעת",  מטעם  שלמעלה  ובטול 
שתבע מאתנו כ"ק מו"ח אדמו"ר וכמו"כ שאר הנשיאים קיימו זה בעצמם . . 

לקיימם", ובהמשך    ומה שגילו לנו שקיימו זה, הוא בכדי שיהי' לנו יותר נקל
לזה מביא רבינו סיפורים מכל נשיאי חב"ד להראות שהתנהגו באופן של ביטול 

 למעלה מטעם ודעת. 

והנה עבודת הביטול שלמעלה מטעם ודעת הוא בכל עניני עבודת ה' מ"מ 
בחר לו רבינו סיפורים של ביטול למעלה מטעם ודעת במצות אהבת ישראל 

)בנוסף זה  בדיוק  והביאור  היא   דוקא,  בכלל(  ישראל  אהבת  מצות  לחשיבות 
מכיון שנושא מרכזי בהמאמר הוא עבודת אברהם אבינו כמ"ש "ויקרא שם בשם 

ל עולם" ודרשו רז"ל א"ת ויקרא אלא ויקריא "אז יענער זאל אויך שרייען -ה' א
ניט -א דארטן  מ'האט  וואס  ערטער  אזעלכע  אין  "געקומען  והיינו  עולם"  ל 

ניט געוואוסט  טליכק-געוואוסט פון ג און  ניט געוואוסט פון אידישקייט  ייט, 
אפילו פון אלף בית און זייענדיק דארטן האט מען זיך אפגעלייגט אף א זייט  
וכו'", והיינו שאברהם אבינו ביטל את עצמו למעלה מטעם ודעת לטובת זולתו. 
ובהתאם לזה באו גם הסיפורים בנושא זה של ביטול נשיאי חב"ד לטובת הזולת,  

 וגילוי סיפורים אלו הוא כדי לעורר אצלינו ולהקל עלינו עבודה זו. 

 ב.

בפשטות לומדים שהזכרת סיפור מכאו"א של הרביים בפרטיות הוא כדי 
להזכיר זכותם של כל אחד ואחד מהנשיאים בפני עצמו ו"להמשיך את הזכות 
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. אעפ"כ מסתבר 205, ויש בזה תועלת בכמה ענינים 204בנתינת כח על העבודה" 
ר לומר שיש גם דיוק והוספה בכל סיפור וסיפור, ויש בזה מה שאין בזה, ואש

שאין   סיפור  שבכל  וההוספה  הדיוק  מחמת  אלו  סיפורים  דוקא  מובאים  לכן 
 בשאר הסיפורים. 

 והביאור בזה: 

והאכיל   מרק  ובישל  עצים  וקצץ  והלך  בתפלתו  "שהפסיק  אדה"ז:  סיפור 
בעצמו ליולדת, מפני שלא היו אנשים שם בבית". נקודת החידוש שבסיפור זה 

 הגשמיתלתו )ביוה"כ(( עבור תועלת  שלו )תפי  הרוחניותהוא שאדה"ז ויתר על  
 של זולתו. 

הענינים   על  והתאונן  ליחידות  אחד  אליו  "נכנס  האמצעי:  אדמו"ר  סיפור 
שאברכים מתאוננים עליהם וגלה אדהאמ״צ את זרועו וא״ל הלא תראה שצפד 
וכ״ז הוא מהח״נ שלך. אשר מובן הפלאת ורוממות מעלת  גו׳  עורי על עצמי 

בכלל הי׳    כ״ק אדמו״ר האמצעי  ומ״מ  כאלו,  לענינים  ובפרט מאלו ששייכים 
ההתקשרות עמהם כל כך עד שמצד הענינים שלהם שהיו שלא כדבעי למהוי, 

נקודת החידוש   פעל עליו חלישות הבריאות ביותר, עד שצפד עורו על עצמו".
ונתן את   )צפד הגשמיות  הוא להיפך מהסיפור שלפניו, כאן הקריב אדמוה"א 

 של האברך. הרוחניתמצבו  עורו על עצמו( מחמת

סיפור הצ"צ: "שהלך קודם התפלה ללוות גמ"ח לאיש פשוט שהי' נוגע לו 
הקרבת   הוא  זה  בסיפור  החידוש  עבור  גשמיות  בפרנסתו".    גשמיות )ממונו( 

 .206)פרנסה( של זולתו

סיפור אדמו"ר המהר"ש: "שפעם נסע ביחוד מקוהרארט לפאריז ונפגש שם 
נגערמאן יין נסך איז מטמטם המוח והלב, זיי א איד. עם אברך אחד ואמר לו: יו

והלך האברך לביתו, ולא שקט עד שבא לכ״ק אדמו״ר מהר״ש, חזר בתשובה  
ויצאה ממנו משפחת יראים וחרדים. אשר ידוע שאצל כ״ק אדמו״ר מהר״ש הי׳  
הזמן יקר במאד, עד שגם אמירת החסידות הי׳ בקיצור, ובזמנים ידועים הנה 

בבוקר הי׳ כבר אחרי התפלה, ובכ״ז נסע נסיעה רחוקה ושהה    בשעה השמינית
זה הוא הקרבת   כו'". החידוש בסיפור  שלו, הזמן  שם משך זמן בשביל אברך 

 
 20התוועדויות תנש"א ח"א ע' . (204
 .225תו"מ תשי"א ע'  (205
גם שהענין של "למעלה מטו"ד" בסיפור זה הוא הויתור על ההכנות לתפלה, ויתור על רוחניות, מ"מ  ה (206

מ"ח לאיש פשוט לעזור לו בגשמיות הוא עבודה נפלאה שכדאי  נראה לי שההדגשה בהסיפור הוא שגם ג 
 לוותר ההכנות לתפלה עבור זה, משא"כ בסיפור אדה"ז עיקר ההדגשה הוא על ויתור הרוחניות.
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בשאר הסיפורים הקריבו התפלה, הגוף או הממון שלהם עבור זולתם, וכאן ויתר 
 על זמנו עבור זולתו.

ל צריך  והי׳  חדשה  גזירה  אז  גזרו  "אשר  אדנ"ע:  זה  סיפור  ע״ד  נסוע 
יודע  ואין אתה  אצלך  יקר  הזמן  נ״ע,  אחיו הגדול הרז״א  לו  ואמר  למוסקבה, 
היטב שפת המדינה )הרז״א הי׳ מלומד בשפות( וגם אתה צריך לחפש היכרות, 
ולכן אסע בענין זה כפי הוראותיך, אבל כ״ק אדמו״ר נ״ע לא הסכים ע״ז ונסע 

ש שהגם  הוא  זה  בסיפור  החידוש  והצליח".  לו בעצמו  הי'  לא  נ"ע  לאדמו"ר 
)כביכול( מה לתת ומה להקריב עבור ביטול הגזירה )לא הי' יודע שפת המדינה, 
והי' חסר לו היכרות וכו'(, מ"מ נסע בעצמו, וזאת מכיון שהתקשרותו לזולתו  
וההתמסרות לטובתם הי' אצלו למעלה מטו"ד לכן הלך בעצמו לבטל הגזירה,  

ן. בסגנון אחר: התמסרותו למעלה מטו"ד לתועלת העניעצמו  את  שנתן  היינו  
אינה מתבטאת בפרט מסויים רוחני, גשמי, זמן וכיו"ב, כ"א "אז ער איז דא", 

 התמסרות כללית למעלה מטו"ד ולמעלה מציור. 

אדמו"ר הריי"צ: לשון המאמר הוא "ישנם כמה סיפורים אודות השתדלותו 
, והניח את עצמו ע״ז,  לעשות טובה ואפילו לאיש פרטי, ברוחניות או בגשמיות

לא רק הגשמיות שלו כ״א גם הרוחניות שלו, אף שזה שהי׳ מטיב עמו הנה לא 
בערכו  ומצות אלא שהי' שלא  בתורה  בסוג של חברך  כלל  הי׳  בלבד שלא  זו 
כלל". ההדגשה והחידוש כאן הוא בה"מקבל" אדמו"ר הריי"צ מסר את עצמו 

שאר הסיפורים לא הודגש פרט  למעלה מטו"ד עבור מי שלא הי' בערכו כלל, ב
זה, וגם בסיפור של אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר המהר"ש הוזכר רק שהמקבל הי'  

לא רק ש"לא הי' בכלל חברך      חסר בחטא א', משא"כ כאן מודגש שה"מקבל"
 בתומ"צ אלא הי' שלא בערכו כלל". 

ואכן ידוע שאדמו"ר הריי"צ עזר באופן שלמעלה מטו"ד גם לאלו שחרפוהו   
כאן והי החידוש  וזהו  וכו'.  התורה  הרבצת  של  עבודתו  ומקלקלים  מנגדים   '

 שהמסנ"פ וההתמסרות למעלה מטו"ד הוא גם למי שאינו בערכו כלל. 

מכיון  הריי"צ  מאדמו"ר  פרטי  סיפור  הזכיר  לא  למה  מובן  זה  ]ולפי 
 שההדגשה כאן היתה בנחיתות המקבל )וכו"כ מהם עדיין היו בחיים וכו'([. 

בעבודת ואם   וסיפור  סיפור  בכל  והוספה  חידוש  לנו  יוצא  הדברים  כנים 
 הביטול למעלה מטעם ודעת לטובת הזולת.

 ג.

( "ידוע שכ"ק מו"ח אדמו"ר הוא כנגד  73הע'    642והנה בסה"ש תנש"א )ע' 
ספירת היסוד )ושמו )הראשון( יוסף, שהוא מדת היסוד(,לאחרי החמש מדות 
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ועוד". נמצא איפה    60ה סה"ש תש"ה ע'  רא  –כנגד החמשה נשיאים שלפניו  
 שנשיאי חב"ד מאדה"ז עד אדמו"ר הריי"צ הם כנגד המדות חג"ת נה"י. 

להספירות  גם  הם  ומתאימים  הם  מדוייקים  הנ"ל  שהסיפורים  לומר  ויש 
 והמדות בשלשלת נשיאי חב"ד.

 אדה"ז: מדת החסד, וזה מתבטא בהסיפור שהלך לעזור וליתן אוכל וכו'.

האמצ הכיווץ  אדמו"ר  בתנועת  בהסיפור  מתבטא  וזה  הגבורה,  מדת  עי: 
 והעדר הבריאות וכו'.

חיבור חסד    –אדמו"ר הצ"צ: מדת התפארת, ותפארת ענינו חיבור גוונים  
שצד  לאחרי  גם  חסד  שמשפיע  הרחמנות  מדת  שהו"ע  בזה  ומבואר  וגבורה, 
הגבורה טוענת לא להשפיע מ"מ מצד מדת הרחמנות משפיע בכל זאת. ועד"ז  

הצ"צ   בסיפור  ע'    –הי'  תשי"א  בסה"מ  המובאים  הסיפור  פרטי    –   153ע"פ 
דמלכתחילה אמר לו הצ"צ שיבוא אליו אחרי התפלה ואז יתן לו הגמ"ח, ורק  

חזר בו   –( 99כשהתבונן בצרכיו של המקבל )סה"ש קייץ ה'ש"ת ע'  –אחרי כן 
תנועת    והחליט למסור לו הגמ"ח גם לפני התפלה, ז.א. מלכתחילה הי' אצלו

הגבורה שאין לו להתעסק בזה קודם התפלה ואח"כ החליט כן להשפיע, והוא 
 ממדת התפארת. 

אדמו"ר המהר"ש: מדת הנצח, בסיפור זה הודגש שהאברך הי' בתחלה תחת  
השפעת דבר איסור "יין נסך איז מטמטם", ואדמו"ר המהר"ש ניצח במלחמתו 

ממ  "יצא  בהמאמר  שמדגיש  כמו  מזולל"  "יקר  יראים  להוציא  משפחת  נו 
וחרדים", והרי זה ענינו של מדת הנצח בעבודת ה' להוציא ניצוצות של קדושה  

 השבויים בידי כוחות הקליפה. 

אלא  הנצחון  מענין  ג"כ  הוא  וענינו  ההוד,  מדת  נ"ע:  )מוהרש"ב(  אדמו"ר 
ע'   תרנ"ה  )סה"מ  אוהבו"  את  להציל  ההתגברות  "והוא  הגבורה,  ענף  שהוא 

צח הוא "כאשר יש התנגדות מבחוץ ואין לו כח" )תו"מ  קעד(, וההתגברות לנ 
ע'   ושפת  67ח"ג  הי' ההיכרות  לא  נ"ע  בהסיפור שאצל אדמו"ר  וזה מודגש   )

 המדינה לנצח בביטול הגזירה, ואעפ"כ התגבר והצליח. 

האריך  ולכן  המקבל,  עם  התקשרות  וענינו  היסוד,  מדת  הריי"צ:  אדמו"ר 
"צ הוא גם אם המקבל הי' שלא בערכו בהמאמר שהחידוש בהנהגת אדמו"ר הריי

 כלל, וכמו שנת"ל. 

בסה"ש תנש"א עפמ"ש  לסיים  יש  כאן  "ויש    וברוח הדברים שנכתבו  שם 
לומר שכל דורנו האנשים נשים וטף הוא ספירת המלכות", והרי ידוע שהמלכות 
לית ליה מגרמיה כלום, וכל ענינה היא לקבל מהספירות שלמעלה הימנה, נמצא 
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בכל האופנים   ביטול שלמעלה מטו"ד  איפה שתובעים מאתנו להתנהג מתוך 
על חשבון גם  ויתור  רוחני,  תועלת  על  ויתור  זמנו,    האפשריים,  ממונו,  גופו, 

התמסרות כללית גם אם אין ביכולתו לעזור במשהו פרטי, וכל זה בלי נפק"מ  
מיהו המקבל ואפילו אינו בערכו כלל, ובסגנון אחר ביטול למעלה מטו"ד בכל 

 המדות חג"ת נה"י. וד"ל. 

 

 

 ספר שאינו מוגה 

 הת' שמואל יוסף שי' גרינבוים 
 שליח בישיבה 

 א.

  תמר יא(: "ב,  יט  כתובות' )הגמ  מביא(  35'  הע  89'  ע )  ריאח '  פ   ב"חי   ש"בלקו
 אסור  ואילך  מכאן  לשהותו  מותר  יום'  ל   עד  אמי'  ר  אמר,  מוגה  שאינו  ספר

(:  מוגה  שאינו  ספר  ה"ד )  י"ופרש ".  עולה  באהליך  תשכן  אל  שנאמר,  לשהותו
 ". כתובים נביאים תורה"

 בכללות  יש  –  קאי  ספרים  אאיזה  –"  מוגה  שאינו  ספר' "הגמ'  ל '  בפי   והנה
 . בראשונים שיטות' ב

  הות ההג  ולפי)  ת"ס  שדוקא  –  (ב"הי   ז"פ   ת"ס  הלכות)  ם"הרמב  שיטת(  א
 . אחרים ספרים ולא לשהותו אסור מוגה  שאינו( ך"נ  גם מוניותמיי

  ואפשר   מוגה  שאינו  ספר  שכל  –  ועוד  א"ריטב,  י"נמו,  ש" הרא  שיטת(  ב
 '. וכו פוסקים ספרי או גמרא משנה כגון, לשהותו אסור טעויות בו שיש

  תורה "  י"רש  שכתב  וזה.  כשיטתם  ל"ס  י"רש   שגם  מפרשים  ראשונים  והנך
(  אלא,  ספרים  אהנך  רק  איסורא  דאיכא  ל"דס  משום  ז"אי ", )וכתובים  נביאים

 הזכיר  לכן, ך"תנ  רק להם' והי, ספרים עוד להם' הי  לא אמי' ר  שבימי מפני הוא
  ספרים   דאשאר  ל"דס  משום  לא  אבל,  אלו  ספרים  רק  אמי'  ר   דברי'  בפי   י"רש 

 .איסורא ליכא

, בלשונם  שינו  שהראשונים  חזינן  הראשונים  בדברי  שפיר  עיינת  כד,  והנה
  רגילים '  הי  לא  אמי'  ר  דבימי  דמשום  שכתבו  ל"ז   מפרשים  ויש, "כתב  י" דבנמו
 .  ל"עכ'(", כו שלנו ספרים למעט בא ולא) הני נקט, אחרים לכתוב
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 לא  עדיין  אמי'  ר   של  שבזמנו  לפי,  כן  פירש  ל" ז   ורבינו"  כתב  א"הריטב  אבל
 .ל" עכ '", כו ליכתוב התלמוד ניתן

' הי  אבל ',  וכו  תלמוד  לכתוב  רגילים'  הי  לא  אמי'  ר  בימי,  י "שלהנמו  היינו
  ותלמוד   משנה  לכתוב  אסור'  הי  אמי'  ר   בימי  א"להריטב  אבל.  כמה  אצל  נמצא

 '.וכו

 .ב

 על  שהמק  שבה, ) ל" הנ   ש" לקו  פ "ע   הלשונות  חילוק  להסביר  יש  ולכאורה
 (. ס"הש  כתיבת זמן בענין י" רש שיטת

 ". כתוב  ודאי  כבר '  שהי   דפשיטא  מילתא  נקט  רבי  בימי'  שהי  דכיון  ל"י : "ל"וז

 דברים  ל" דרז  חלה   שוב  דאפשר  כיון  כי  –  פ "בע '  הי   ד"בביהמ   שהלימוד  או"
 . ל" עכ". בספר לראות יצאו ספק וכשחל, בכתב  לאומרן רשאי אתה אי פ " שבע

 של  שבזמנו  מפני  הוא   "וכתובים  נביאים  תורה"  כתב   י" שרש  שהסיבה,  היינוו
 ך"תנ  כ"משא,  כתובה  כבר  המשנה  היתה  דוקא  לאו(  רבי  בימי  שהיה)  אמי'  ר

 ."כתוב ודאי כבר"ש

  בה   השתמשו  לא  אבל  כתובה  כבר  המשנה  היתה  שבימיו  השני  ביאור  לפי  או
 . ספק היה כ"אא

  כתב   א"שהריטב ,  בראשונים  הלשונות  לשינוי  מתאים  שזה  פ "בדא  ל"וי
 כתב  י"רש   למה  הראשון  הביאור  זה,  להיכתב  ניתן  לא  אמי'  ר  של  שבזמנו

 . זמן באותו המשנה לכתוב אסור' שהי", ך "תנ "

 שהשתמשו'  הב  הביאור  עם  מתאים,  לכתוב  רגילין  היו  שלא  י"הנמו  ש"ומ
  לא   ולכן,  לכתבו  רגילין  היו  לא   ולכן,  ליכתב  ניתן  שהיה  אף  ספק  כשהיה  רק  בו

 .דוגמא בתור י"רש הביאו

 .ג

 ": רבי  בימי' שהי  דכיון"  ש"אד ש" במ לעיין ויש

'  הי   עצמו  ורבי יוחנן(.  ב  ,קיא  חולין)   נןיוח בי  דר  תלמידו'  הי   אמי  רבי  דהא
. ב,  קז  חולין)  שבתלמידיו  קטן'  שהי   יותר  ועוד(  ב,  ג  פסחים)   רבי  של  תלמידו

 אמר   א"שר  מסתבר  אינולכאורה    –. שעפ"ז  (ס' הי"דל  ם"הרמב  בהקדמת  הובא
 . רבי בימי  כבר" מוגה שאינו  ספר"ד הדין

  משלח   הוה  רבי"ש '(  ב  פתיחתא  רבה  איכה)  במדרש  מצינו  –  גיסא  לאידך
 .  רבי בימי חי' הי  א"שר שמשמע ,. ."אמי ולרבי אסי לרב
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  וברושלמי(  ז" קכ   ז" מ  ט"שו )  ובמדרש(  א"תתפ )  ש" שביל   ע"צ  עצמו  ז"וג]
 . רבי של  בנו בן' שהי , נשיאה יהודה' ר הוא הגירסא( ז" ה א"פ חגיגה)

",  נשיאה  יהודה  רבי"  אומר  כשהוא  הירושלמי  כוונת  מהו  להסתפק  יש  אבל
" ע (  ב"ח)  הדורות  בסדר  ועיין.  הקדוש  לרבינו  שכיוון  ל"וי "  נשיאה  יהודה'  ר' 

 .[באורך

  פ"בע'  הי  שהלימוד(  א:  ל" הנ   ש"אד  בהערת  התירוצים'  ב  על  תלוי  שזה  ל"וי
 ודאי  כבר'  הי  אם(  ב.  רבי  של  בזמנו  חי  אמי  שרב  לזה  מתאים',  כו  ספק  וכשחל
 .[ע"וצ. רבי  לאחר רב זמן חי אמי' שר  שזה מתאים כתובה

 

 

 מעשה קטן 

 הנ"ל

( דן כ"ק אדמו"ר מה"מ 239שיחה ד' לפרשת קדושים ס"ח )ע'    בלקו"ש חי"ז
שקטן ה"בא על שפחה חרופה היא לוקה והוא מביא קרבן",    207במ"ש הרמב"ם 

 ]והשיג עליו הראב"ד "זה שבוש שלא מצינו קטן בר עונשין וכו'"[. 

מתחייבת  שהשפחה  לזה  הגורם  הוא  הקטן  שפעולת  שמכיון  ומבאר 
פעולתו   עי"ז  הנה  עיי"ש  במלקות,  בקרבן.  לחייבו  מה"ת  תוקף  מקבלת  ג"כ 

 לאריכות הביאור, ולמה דין זה הוא דוקא בהבא על שפחה חרופה. 

האריכו  והרי  כאונס,  נחשב  הקטן  מעשה  לכאורה  כי  צ"ב,  ולכאורה 
לעושה   208באחרונים  מתייחס  שאינו  עכ"פ  )או  למעשה  נחשב  אינו  שאונס 

הקטן   מעשה  להחשיב  אפשר  איך  וא"כ  את   -המעשה(,  שמחייב  מה  שזה 
 כמעשה גמור שלו?  -השפחה במלקות, ועי"ז א"ע בקרבן 

כאונס אינו  קטן  שמעשה  לשיטתי',  אזיל  שהרמב"ם  לבאר  ,  209ונראה 
 .211 210ושקטנה שזינתה ברצון נאסרה על בעלה 

 
 הל' איסו"ב פ"ג הי"ז. הל' שגגות פ"ט ה"ג.  (207
 . 47הע'  29ראה בית האוצר מערכת א' כלל כד, הנסמן בלקו"ש חל"ד ע'  (208
 הל' סוטה פ"ב ה"ד.  (209
 הל' איסו"ב שם ה"ב. (210
ולפי הנ"ל הרי זה דלא כמו שהאריכו באחרונים, שלפי האמת, גם הרמב"ם ס"ל שמעשה הקטן נחשב   (211

כאונס, אלא שבאונס כזה נאסרת על בעלה וכו'. וראה שו"ת חת"ס חיו"ד סקמ"ד ד"ה וראיתי )הא'(. ]סקפ"ד 
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והראב"ד   הרמב"ם  בזה  שגם  מזו,  יתירה  לומר  ניתן  על   –ועפ"ז  החולק 
לשיטתייהו אזלי. ואשר לכן, לדעת   -  הרמב"ם, וס"ל שפיתוי קטנה אונס הוא 

הרמב"ם שאין מעשה קטן כאונס, הרי אף שאין זה נחשב כמעשה בכוונה ורצון 
גמור, אבל עכ"פ נחשב ע"ד עשי' בשוגג, וכן בנדו"ד דשפחה חרופה הרי הוא 
חייב אשם בין בזדון ובין בשגגה, משא"כ לדעת הראב"ד שאונס הוא, גם בזה 

 לא שהאשה תתחייב מלקות.  אינו נחשב מעשה עבירה,

אך מ"מ אולי יש מקום לעיון, כי בנדו"ד בנוגע קטן י"ל שגם להראב"ד אינו 
 . ואכ"מ.212נחשב כאונס, מכיון שאין קישוי אלא לדעת

 

 

 עומר ושתי הלחם

 הנ"ל

 טעמים '  ג,  ר"אדמו  ק"כ  מביא(,  134'  ע)  ב  שיחה  אמור  פרשת  ב"חל   ש"בלקו
  ואילו"  פסול  הביא  אם  לעומר  קודם"ש  –  הלחם  ושתי  העומר  בין  החילוק  בטעם

  העומר   הקרבת  לפני  הקריבו  שאם  היינו",  כשר  הביא  אם. .    הלחם  לשתי  קודם"
  מותר   הלחם  שתי  קודם  חדש  הקריבו  ואם,  בדיעבד'  אפי  פסול  החדשה  מתבואה
 .ש" עיי . בדיעבד

)אמת  שפת' ה  ש"מ  הוא'  הג  וטעם  הלחם   ושתי  עומר"ש(  ב,  סח  מנחות' 
"גדרם  בעצם  חלוקים   אלא   ניתר  ואינו  החדש   את"  מתיר"  בגדר  הוא   העומר : 

  חדש   להקריב  איסור  התורה  הטילה  לא  הלחם  בשתי  כ"משא;  העומר  בהקרבת
  שמפורש ,  עומר  גבי   כמו)  בקרא  איסור  ז"ע  מצינו  דלא  –  הלחם  לשתי  קודם

  הלחם   ששתי  היא  ההקפדה  אלא  –'"(  גו  תאכלו  לא  וכרמל  וקלי  ולחם"  בכתוב 
  שאסור   הסיבה  וזוהי(,  החדשה   התבואה  מן  הראשון  הקרבן" ) חדשה   מנחה"   יהיו

  הלחם   שתי  יהיו  לא   אז  כי,  הלחם  שתי  קודם  חדשה  מהתבואה  מנחה  להקריב
 ". חדשה  מנחה"

 
ע"ב ד"ה אבל. בשו"ת החדשות )ירושלים ד"ה ונ"ל. סשי"ז ד"ה הנה. ובשו"ת אה"ע ח"ב ס"ד ד"ה וכל זנ. סק

 תשמ"ט( סל"ז ד"ה ואין[. ובשו"ת רעק"א תנינא סקל"ד. ובכ"מ.  -
 כריתות יא, ע"א. הל' איסו"ב שם הי"ד.  

 יבמות נג, ע"ב. (212
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 מן  מנחה  והביא  עבר  אם',  הג  זה  אופן  שלפי: " להלכה  מ "נפק   עם  וממשיך
 קודם  מחדש  מנחה  להביא  איסור  אין  ששוב  לומר  יש,  הלחם  שתי  קודם  החדש

 בנוגע   ד"עכ".  חדשה   מנחה"  הלחם  שתי  יהיו  לא  הכי  שבלאו  מאחר,  הלחם  שתי
 .לעניננו

 הבאת  לפני  החדשה  מתבואה  להקריב  שאסור  בלבד  זו  שלא,  להעיר  יש  והנה
 שהיא  בזה  תלויה  עצמה  ל"שתה  הבאת  מצות  כל   לכאורה  אלא,  הלחם  שתי

 .חדשה מנחה

  מתבואה  הקריב  שכבר  במקרה,  בדיעבד  שמותר  תאמר  שאם,  דהיינו
)החדשה   ל "שתה   הקרבת  אז "(,  חדשה  מנחה"   ל" השתה'  יהי   לא  ז"ומפנ, 

  ל "שתה  לגבי  מעכב  חדש  דהאם  בהפלוגתא  תלוי'  יהי   לכאורה,  הבא  בשבועות
 .לא או

 אלא   באים  שאינם  הלחם  ושתי   העומר  מן  חוץ(:  ב,  עג  מנחות' )בגמ  כדאיתא
 מן  הבאות  הלחם שתי  דתניא  תנא  האי  כי  דלא'  מתני  איתא'  בגמ  ושם  החדש  מן

 .מצוה שחיסר אלא כשרות הישן

 חדש   מצאו  לא"  כהברייתא  פסק( ב"ה  ח" פ   ומוספין  תמידין'  בהל) ם"והרמב
 שם  וראה"  בהפך  זו  הלכה  א"א "  עליו  השיג  ד"הראב   ואילו",  העליה   מן  יביאו
 .באריכות מ" ולח מ"בכס

 מן   הראשון  הקרבן  הקרבת", "חדשה  מנחה"ל   הסיבה  שאין  נאמר  אם  אבל
  ל "שתה   להקריב  שצריך  אלא,  א"השפ  בשיטת  ש" אד  ש" כמ"  החדשה  התבואה

  מנחה"   לקיים  אפשר  החדש  מן  ל"שתה  קודם   הקריבו  אם'  אפי  אזי,  החדש  מן
 ".המנחות לכל חדשה" שאינה אף,  החדשה מהתבואה -" חדשה

  ל "ס  הישן  מן  ל"שתה  להקריב  שמותר  הסובר  עקיבא'  ר  שאמנם  ונראה
 ז " דה,  ל"כהנ  קשה  לא  ז" ועפ",  המנחות  לכל  חדשה  שתהא"   לומר  בא"  חדשה" ש

 .א"כהשפ  ממש
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 בענין אכילת עירוב תבשילין 

 הנ"ל

  א.

ואילך(   218'עירובי תבשילין' )עמ'    בלקו"ש חלק מ' )כרך א( שיחה בענין
]מהדורה אחרת ממה שנדפס בלקו"ש חט"ז שיחה ד לפרשת בשלח[, מבאר 
כ"ק אדמו"ר בארוכה, את דברי אדה"ז )סתקכ"ז סכ"ה( שיש להשאיר העירוב 

בסעודה   לאכלו  הזכרון    שלישיתתבשילין  בענין  להוסיף  כדי  שהוא  דוקא, 
 י"ש בארוכה.דשבת, "זכרהו מאחר שבא להשכיחו", עי 

 (: 223ובס"ט )ע' 

גם  " כפי שנת"ל שלטעם בעירובי תבשילין כדי להרבות בכבוד שבת הנה 
"זכרהו"   של  ענין  הוא  השבת  לצרכי  בעירוב  שככל    -ההשתמשות  נמצא 

)בשתיים    שמשמתמשים השבת  בסעודת  יותר  ארוך  זמן  במשך  בעירוב 
לבצוע עליו(, מתוסף הדגשה ויתרון    -ללחם משנה, ובשלישית    -הראשונות  

ב"זכרהו": כל פעם שאוכלים ממאכלי השבת שהכינו בי"ט )מחמת העירוב(,  
 מוסיפים ב"זכרהו" ע"י שמשתפים בסעודה את העירוב תבשילין. 

  -העירוב לכל סעודה, גם בסעודה האחרונה  "במילים אחרות: כשמניח את  
צרכי שבת"    כלהשלישית, מקשרים את ה"זכרהו" של העירוב תבשילין עם "

 ".  האחרונהעד לצרכים הכי אחרונים, גם עם הסעודה 

 

 ב.

בסעודה   התבשילראיתי ב'מלקטים' שקו"ט בנוגע האם נכון לאכול גם את  
והחלה   הדגים  שאכל  תקי"ז  אות  ושלום  חיים  מדרכי  ]ומביאים  שלישית. 

 בסעודה שלישית וכו'[. 

ולכאורה, לפי הסברא בשיחה הנ"ל שאכילת העירוב בשבת מוסיפה בכבוד 
הרי היה צריך להיות כן גם בנוגע להתבשיל, שאכילתו בשבת מוסיפה   -השבת,  

השבת הביאו  ;בכבוד  פי  על  מזה:  את ויתירה  שמשאירים  שבזה  שבשיחה,  ר 
העירוב עד לסעודה האחרונה שבשבת מוסיפים ב"זכרהו" ומקשרים אותו עם 

 הרי גם את התבשיל יש להשאיר עד לסעודה האחרונה.    -"כל צרכי שבת" 
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  -אלא שלאידך גיסא, כיון שבתבשיל לא שייך צירוף לסעודה ללא אכילתו 
הרי ייתכן שעצם קיומו ללא    -כמו שהוא בלחם, שמצרפים אותו ללחם משנה  

 .צירופו לסעודה אינו מוסיף כלום

וגם י"ל עוד סברא לאידך גיסא, שכדי להרבות בכבוד שבת, "זכרהו מאחר  
לשבת   שמשאירים  אחד  בדבר  די  להשכיחו",  גם    -הפת    -שבא  צורך  ואין 

 .213בתבשיל

 

 

 כתיבת "אצי" דאדה"ז

 הת' יחזקאל יעקב הלוי שי' ליווער 
 יבה תלמיד ביש

בהיום יום י' חשון כותב כ"ק אדמו"ר וז"ל: "דער רבי )רבינו הזקן( פלעגט 
פון  ער  פלעגט  כתב  אין  אז  דערציילט  מען  "אויבען".  אצילות  אויף  זאגן 

 התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען אנשרייבן". עכלה"ק. 

בתניא  המקומות  דברוב  צ"ע  ראשונה  בהשקפה  "אצילות"    214והנה  כתוב 
( דחסידות במילוי?  "תושב"כ  בכתבו  דוקא  שינה  שאדה"ז  לומר  " 215ודוחק 

, אף שאין זה קשה כ"כ  217ובלקו"ת  216לכתוב "אצילות" במילואו, כי כ"ה בתו"א
( וגם אין מסתבר לומר שאינו אלא הוספת  219החסידים   218מפני שהם רק הנחות 

 לפענח ר"ת זו דוקא יותר משאר ר"ת? המדפיסים, דל"ל

 
וי"ל בדא"פ, שזה ההבדל בין שתי הסגנונות שבהשיחה: בתחילה מבאר שהכבוד שבת נעשה על ידי   (213

ארוך יותר בסעודת השבת . . שמשתפים בסעודה את העירוב תבשילין",   ש" שמשתמשים בעירוב במשך זמן
 שזה לא שייך בתבשיל. 

כותב בסגנון אחר, שהעיקר הוא "כשמניח את העירוב לכל סעודה . .  עד לצרכים  -אבל "במילים אחרות"  
 ", שזה יכול להתפרש כשייך גם בתבשיל, בעצם קיומו. וצ"ע. האחרונההכי אחרונים, גם עם הסעודה  

ב( "אצילו'", . ואפי' בההגות שנכתבו בד"כ בקיצור כתוב )בפ"ועודראה לדוגמא פל"ט,פמ"ט, ספנ"א,   (214
 )ובפל"ה( אצילות". 

 קיצורים והערות ע' קיח. (215
 ועוד.לדוגמא ג, א. יד, א.  (216
 ועוד.אמור לד, א. במדבר ב, ב.  (217
אף "שהמעתיקים של כתבים ומאמרי דא"ח לדורותיהם השתדלו לחקות בכתב ידם את כתב ידו של  (218

 הרבי כו'" )אג"ק אד"ש ח"ט סוף עמוד לא, נדפס ג"כ בסו"ס "התמים"(. 
שר "שם רבינו ז"ל בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם כו'" )מכתב כ"ק אדמו"ר הצ"צ נדפס בסו"ס  א (219

 לקו"ת(. 
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)עם   "אצי'"  ולא  "אצי"  שכתב  יום  בהיום  הלשון  דיוק  ע"פ  י"ל  ואולי 
"שטרויכעל" אחר היו"ד( כלומר אין הפשט שכתבה כר"ת, אלא התכוון לכתוב  
כל המלה, אבל "פלעגט ער פון התרגשות מער ווי "אצי" ניט קענען אנשרייבן".  

 בכתב או בע"פ( להשלימה. ) 220ואפשר שאח"כ נתן הוראה 

 כנ"ל. כן ואפשר שמפני שתניא הוא תושב"כ הורה 

ולהעיר שבתו"א פ' חיי שרה )טז ע"ג( נמצא מאמר בכותרת "לשון אדמו"ר  
( ושם כתוב "אצי'" יותר מל' פעמים, ואף נ"ע בעצמו" )היינו דנעתק מגוכתי"ק

 פעם לא נכתב "אצילות".  

 

 

 פרטיהן מסיני

 הת' מ.מ. שי' רייטפארט 
 שליח בישיבה 

בדבר נתינת התורה למשה רבינו: "ר'   221ידוע המחלוקת המובא כמ"פ בש"ס 
ישמעאל אומר כללות נאמרו בסיני )הרבה דברים נאמרו סתומין מסיני, שלא  

(, ופרטות נאמרו באהל מועד )משהוקם המשכן ודיבר עמו  222נתפרשו כל צרכן 
(. ור' עקיבא אומר כללות ופרטות נאמרו 223מעל הכפורת, שם פירש לו הכתוב 

נאמר כאן, ואע"פ  ונשנו באהל מועד )פעם שנית, וכל מה שנאמר כאן  בסיני 
 (".223(, ונשתלשו בערבות מואב )מפי משה לישראל223שלא נכתב

שיח בלקוטי  י"ז והנה,  חלק  שרש"י   224ות  המבואר   225מבואר,  )ע"פ  סובר 
בענין "מה שמיטה נאמרו כללותי' ופרטותי' מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן 
ודקדוקיהן מסיני"(, שמוכח ללמוד ע"פ פשש"מ כשיטת ר' ישמעאל ש"כללות 
המצות  שפרטי  בכתוב  מצינו  לא  שהרי  מועד",  באהל  ופרטות  בסיני  נאמרו 

 
כת"י  (220 היו שם  לודאי אשר  הזקן, אשר קרוב  לרבינו  התניא( שנדפסו בסמיכות מקום  )ס'  ...)ו(אלו 

תניא מכ"ק  " )פתח דבר להמפתחות לס' הואולי גם מגיהים שקבלו הוראות מרבינו הזקןהתניא מוגהים.  
 אד"ש(. 

 חגיגה ו,סוע"א ואילך. סוטה לז,ב. זבחים קטו,ב. (221
 רש"י חגיגה שם. (222
 שם. (223
 ואילך. 281ע'  (224
 תחילת פ' בהר.  (225
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. ]והא דמצינו שרש"י מבאר כאן שנאמרו "מסיני", הפשט בזה סיני בהרנאמרו 
 סיני[.  במדברשנאמרו באהל מועד, ו

תשכ"ט  נשא  ש"פ  בשיחת  מבואר  הע'    226ועד"ז  דידן  בשיחה  (, 2)מצויין 
כללותיהן   "אף  בלשונו  מדייק  )כאן(  כתב   ודקדוקיהןשרש"י  ולא  מסיני", 

סיני, אלא נצתווה על פרטי  "ופרטיהן", מפני שאכן לא נצתווה על הפרטים בהר  
המצוות באהל מועד. ]אלא דגם בהא יש להעיר שהרבי משנה מביאורו בחי"ז,  

  -סיני, ובשיחות אלו מבאר "סיני"    מדבר  –דשם מבאר שרש"י מפרש "סיני"  
 סיני[.  הר

לגמרי,    ויק"פ   –וצ"ע, דבשיחות ש"פ תשא   באופן אחר  תשכ"ט, מבואר 
אל משה ככלתו" כתיב חסר לומר "שנמסרה לו    "ויתן  227ע"פ מ"ש רש"י עה"פ

ניתנת לחתן בכל פרטי' בשעת החופה, כך  תורה ככלה לחתן", שכשם שכלה 
סיני במשך הארבעים יום עם כל פרטי', וגם מביא ראי'   בהרניתנה תורה למשה  

סיני)!(   בהר  ניתנה למשה  בהר( שכל התורה  פ'  )תחילת  דידן  שזה   –מרש"י 
מר שכל התורה בכל הפרטים ניתנו למשה בסיני, ולא  , שאוקיבאר' עכשיטת  

 סיני(.  ברבמדכשיטת ר"י הנ"ל שאומר שפרטי התורה ניתנו באהל מועד )

וצ"ב מהו הפשט ע"פ פשוטו של מקרא, ומי נוקט רש"י שזהו הפשט ע"פ 
פשש"מ? אי כשיטת ר"י שפרטות נאמרו במדבר סיני, או כשיטת ר"ע שפרטות 

 פ צ"ב בכמה מהשיחות הנ"ל. נאמרו בהר סיני? וממנ"

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר ולהאיר אותי בזה.

 
 (.93(, וחי"ג )ע' 39מובא בלקו"ש ח"ח )ע'  (226
 תשא לא,יח.  (227
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 הלכה 

 
 בענין מום שבעין  

 ת' שניאור זלמן שי' אייזנבךה
 תלמיד בישיבה 

ה"ה   פ"ז  המקדש  ביאת  הל'  בכהנים  ברמב"ם  הפוסלין  מומין  "מי  במנין 
נקודה לבנה בתוך השחור וזה הוא דק האמור בתורה והוא שתהיה צפה   שהיתה

ע"ג השחור אבל אם לא היתה צפה או שהיתה משוקעת בשחור אינו מום כו' 
היתה נקודה שחורה שוקעת בתוך השחור אף זה נקרא דק אבל אם היתה צפה 

 עכ"ל.  .הואיל והיא שחורה בשחור אינו מום"

 ושוה  –  שנחשב למום  –  הזכיר ג' דרגות: צפהוהנה לגבי נקודה לבנה בשחור  
ומשוקעת שאינם נחשבים למום, אך לגבי שחורה בשחור לא הזכיר הדין רק  

 .228וצ"ל הטעם  ,בצפה ומשוקעת והשמיט דין שוה

להיות   יכול  גווני  תרי  דהוי  בשחור  לבן  גבי  דבשלמא  בפשטות  י"ל  ואולי 
בשחור דאינם רק גוון   נקודה שאינו צפה ואינו משוקעת אלא שוה, אבל שחור

 ודו"ק. אחד א"א שיהיה נקודה שחור שוה בשחור. 

 
    .עיין במהר"י קורקוס וצ"ע (228
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 רחמנות דאברהם אבינו

 בערנשטיין' שי הלוי שמואל' הת
 תלמיד בישיבה 

הערלים  ברמב"ם סוף הל' עבדים "ואין האכזריות ועזות מצויה אלא בגוים  
אבל זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקב"ה טובת התורה 

ם בחוקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל. וכן במדותיו של הקב"ה  ווצ
 שצונו להדמות בהם הוא אומר "ורחמיו על כל מעשיו וכו'" ע"כ. 

 ויעקב  ,יצחק הוא גבורה  ,יש לדייק ע"פ הידוע שאברהם הוא מדת החסד
 אברהם אבינושהוא רחמים, וא"כ אמאי כתב הרמב"ם "אבל זרעו של  ,ארתתפ 

 כו'" אם ענינו של אברהם הוא חסד וכאן איירי במדת הרחמים?

העולם  אומות  על  היינו  הכנעני,  לעבדו  חסד  אודות  מדובר  דכאן  וי"ל 
מצינו אבינו  ובאברהם  מעשיו"(,  כל  על  גם   229)"ורחמיו  חסד  שהשפיע  איך 

 לכל עובר ושב.  ,לאוה"ע

ומ"ש "זרעו של אברהם אבינו שהם ישראל" אע"פ שאברהם הוא "אב המון  ]
גויים" שיצא ממנו גם ישמעאל ואדום כו', הוא ע"פ מש"כ בהל' נדרים פ"ט כ"א 

אלא    230וז"ל  אסור  ואינו  עשו  ובני  ישמעאל  בבני  מותר  אברהם  מזרע  "נדר 
 .[יצחק יקרא לך זרע" כו'", ופשוט הואבישראל שנא' "כי ב

 

 
 ועוד. סוטה י, ע"ב (229
 מהגמ' נדרים לא, ע"א.  (230
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 חילול שבת על פיקוח נפש

 הת' ישראל שי' וגנר
 תלמיד בישיבה 

כתב אדה"ז שאם נודע לו שהוציא נכרים את   בשו"ע או"ח סי' שו סעי' כט
בתו להוציאה מכלל ישראל, מותר לחלל שבת ואפי' אם הוא ספק אם יצילנה.  
עכת"ד. ומבאר בקו"א הטעם ע"ז וזלה"ק "איברא שבודאי כן הוא בכל ההולכין  
להציל בכלי זיינן דבסי' שכ"ט שבודאי אינן יודעים אם ינצחו הנכרים וכן אין  

 ילו הספינה עיין שם." עכלה"ק. יודעין אם יצ

ה"ו, שמדבר על עכו"ם שצרו   .א  :בפשטות קאי אדה"ז על שתי ההלכות שם
ישראל ערי  ישראל  ה"ח  .בו  ,על  בה  שיש  ספינה  "הרואה  שם  המחבר  וז"ל   ,

יחיד הנרדף מבני עכו"ם מצוה על כל אדם  וכן  נהר שוטף  וכן  בים  המטורפת 
לחלל עליהם שבת כדי להצילם, וברמ"א: ועיין לעיל סוף סימן שו מי שרוצים  

 לאונסו אם מחללין עליו שבת" ע"כ. 

חמה עם העכו"ם  ולכאורה יש לבאר טעם אדה"ז שמביא רק הדינין של המל
שאין )כ"כ(    בלקו"ש חל"ב שיחת קדושים ב',  מו"רוהספינה, ע"ד מ"ש כ"ק אד

אדה"ז המקור שיש   כאן שמבאר  ולכן  שיצילנו,  מנהר  חברו  שיציל  דמי  ספק 
  .לא הביא המקרה של נהר שיצילנו,  אם יש ספקאפי' להציל 

 

 

 דם שבלב להרמ"א 

 ייוול שי' ליכאוועצקי הת' מאיר יעקב פ
 תלמיד בישיבה 

בשו''ע יו''ד סי' ע''ב סעי' ב' כתב המחבר ''אם בישלו )הלב( בלא קריעה  
אסור עד שיהא ששים כנגד הלב דלא ידעינן כמה נפק מיניה'' ובהג"ה: ''אפילו  

 בדאיכא ששים הלב עצמו אסור''.  
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ים הדם  והטעם לרמ"א כתבו הט"ז והש"ך בשם הגהות שערי דורא ''שלפעמ
 מתייבש בחלל הלב ואינו יוצא לחוץ''. 

ולכאורה צ"ב בשלמא להמחבר שהאיסור מתפשט ונבלע בהלב לכן אסור 
היינו  בתוכו  נתייבש  הלב  שדם  דכתב  להרמ"א  אלא  כנגדו,  ס'  שיהא  עד 

 שהאיסור אינו מתפשט א"כ עדיין יכול לקורעו ולמולחו וליהוי מותר?

הלב היינו בכל  שפי' שהדם מתייבש    ויש לבאר זה ע"פ הדיוק מהחכמת אדם
שאינו יכול לחזור ולקרועו ולמולחו לפי שהדם אינו רק בחלל הלב אלא בכל 

 בשר הלב. 

אך מ"מ גופא דעובדא צ"ב דקאמר דהדם נתייבש בכל הלב ע"י בישול איך 
 אפשר שדבר יתייבש ע"י לחות הבישול? 

כדבר יבש )עיין נחשב ע"פ גדרי הלכה  ויש לתרץ בדוחק שע"י הבישול הדם  
 גליוני מהר''י עמוד תרא( וצ"ע.
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 שונות 
 

 "אשר יחסר לו" לגזלן

 שי' באגאמילסקי שמעון הת' ישראל
 תלמיד בישיבה  

"תנו רבנן "די מחסורו" אתה מצווה עליו לפרנסו כו' "אשר   231איתא בגמרא 
 לרוץ לפניו. יחסר לו" אפילו סוס לרכוב עליו ועבד 

ויש לעיין בגזלן, שחזר בתשובה והשיב הממון שגזל להבעלים, ומפני זה   
העני, אי אמרינן שיש חיוב לתת לו "אשר יחסר לו" )מצד אחד כל עשירותו היה  

 ממון של גזילה, ומצד שני בפו"מ הי' עשיר והעני(?

בגמרא  עפמ"ש  שחזר    232וי"ל  מגזלן  ממון  מקבלין  שאין  חכמים  שתקנו 
ובה, כדי שלא ימנע מלעשות תשובה. ולכאורה ה"נ צריכים לתת להגזלן בתש

 "אשר יחסר לו" כדי שלא לימנע אותו מלחזור בתשובה.

 

 

 האם דואג ואחיתופל ראו זה את זה 

 וגנר הת' רפאל מנחם נחום שי' 
 תלמיד בישיבה 

א"ר יוסף   ."עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה  233איתא בגמ' סוטה
ואילמלא דרשוה דואג ואחיתופל    כי סיני  234דרשיה רבי מנחם בר יוסי להאי קרא

 
 כתובות דף סז,ע"ב.   (231
 בבא קמא דף צד,ע"ב. (232
 דף כא, א.  (233
 . משלי ו, כג. וראה לעיל בהגמ' שם (234
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 236"ולא   "לאמר אלקים עזבו" וגו' מאי דרוש  235הכי לא רדפו בתר דוד דכתיב
עבירה  ואין  מצוה  מכבה  יודעין שהעבירה  אינן  והן  וגו'  דבר"  ערות  בך  יראה 

 מכבה תורה". 

"נראה דל"ג דואג שהרי במעשה בת שבע קיימין   237וכתב ע"ז התוס' שאנץ 
דואג ואחיתופל לא ראו   238הכא ודואג מת כבר ועברו ימים רבים כדאמר בחלק 

ע היתה בת אליעם והוא  זא"ז שדואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד ובת שב
ולא מצינו שעשה    239היה בן אחיתופל כדכתיב בפסוק וכן מוכח )כרי' בן מומי( 

והיינו   .דוד רק בדבר אוריה החיתי וקרא לא יהי' בך ערות דבר איירי בערוה ממש
במעשה בת שבע לפיכך ל"ג דואג ואע"פ שכתוב בכל הספרים אלא אחיתופל 

 .240בלבד" 

אחיתופל לא הי' אפשר לידע  הק' ש  גם)ו  241יא זוקוש  הקשהוהמהרש"א ג"כ  
נלמד   זה  דרוש  שהרי  תורה  מכבה  עבירה  ואין  מצוה  מכבה  שעבירה  הדרוש 

במשלי  אור"  242מהפסוק  ותורה  מצוה  נר  זה    243"כי    שלמה ע"י  אמר  נ ופסוק 
הוא גם על אחיתופל ולא רק על  ולפי"ז הקושיא) לאחר מיתת אחיתופל המלך
עבירה  (דואג דאין  וכוונתו  הזה  הדרוש  ידעי  הוו  אלמלא  ה"ק  "אלא  ומתרץ   )

 מכבה תורה כו'". 

דרש"י אימץ לשון הגמ' "דואג ואחיתופל" כדמוכח ממש"כ  בפשטות  ונראה  
עזבו שבא על אשת איש   עליו אלקיםהיו אומרים  "כך    ,בד"ה לאמר אלקים עזבו

נעשנין עליו רדפו ותפסוהו כי אין מציל אין לו זכות שיצילנו שהעבירה    ואין אנו
רש"י לא היה קשה גירסת הגמ' שלפנינו כפי שהיה  נראה דלפי  כבתה זכיותיו".  

ופירשה בפשטות ששפיר קאי גם על דואג   ,קשה להתוס' שאנץ )והמהרש"א(
והיינו מפני    ,נו נעשנין עליו" הכל בלשון רביםואין א""שכך היו אומרים עליו"  

 ?דואג ואחיתופל לא ראו זא"זכנ"ל  דו  לשיטת  וצ"ב  ,שזה קאי שפיר גם על דואג

 
 תהלים עא, יא.  (235
 ים כג, טו.רדב (236
 . דואג ואחיתופל הוד"ה אילמלי דרשו (237
יוחנן דואג ואחיתופל לא ראו זה את זה דואג בימי שאול    סנהדרין דף קו, ב. )וז"ל הגמ' שם "א"ר (238

ואחיתופל בימי דוד וא"ר יוחנן דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם תניא נמי הכי )תהלים נה, כד.( "אנשי דמים  
ומרמה לא יחצו ימיהם" כל שנותיו של דואג לא היו אלא שלשים וארבע ושל אחיתופל אינן אלא שלשים  

 . ושלש"
 סט, ב. עיין סנהדרין (239
 .וכן כתב בתוס' הרא"ש (240
 . ו דואג עיי"שוהבח"א ד"ה אלמלא דרש (241
 ו, ג. (242
 .בנוגע להדרוש עצמו ראה בסוטה שם (243
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"ולענ"ד נראה ליישב ולומר דסוגיות ודרשות    244ותירץ בשו"ת ציץ אליעזר 
)כפי שמצינו הרבה כזאת בש"ס( והגמ' שלנו בסוטה כאן אינה   חלוקות המה

ר' יוחנן בסנהדרין )שם( שאומר שדואג ואחיתופל לא ראו זא"ז סוברת כדברי  
' בסנהדרין גופיה יש ג"כ להביא מ אלא סוברת שכן ראו זא"ז וכו' יתר על כן מהג

שלאו כו"ע ס"ל כר' יוחנן בזה דאיתא שם לפני כן "א"ר )נ"א א"ר אמי(    'ראי
להו חד"   בעי' בעי דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ולא אפשיטה  ארבע מא

ומלשון זה של "בעי' בעי דואג ואחיתופל" וכמו"כ מהכיוון המספרי המדויק של 
מא ס"ל  ה  "ארבע  זה  ושמ"ד  ביחד  זאת  שבעו  משמע  שניהם  שכוונו  בעיות" 

ששניהם ראו זא"ז ושניהם יחד ישבו בבית המדרש ושאלו במשותף השאלות 
ד זה וא"ש גירסת וא"כ שפיר י"ל כנ"ל שגם הגמ' בסוטה הנ"ל סוברת ג"כ כמ"

הגמ' שלפנינו דאיתא בלשון "ואילמלא דרשוה דואג ואחיתופל" ודברי רש"י 
 בזה". 

בתירוצו   צ"ע  ומהם:  ולכאו'  טעמים  בתירוץ מכמה  קושיתו  לתרץ  אפשר 
במציאות מחלוקת  לעשות  בלי  יותר  מוחלט    ,פשוט  ראי'  הביא  שלא  ובפרט 

לקדומוכרח   )ראה  זה  את  זה  ראו  שכן  שסובר  שיטה  לתרץ   יןדיכול  ,מן(יש 
ב דבש ס'  עפמש"כ  הספרים    245מצור  שבכל  דואג  גרסא  למחוק  אין  "לוד"ק 

  אשיל"פ שדואג דרש ולא יהי' בך ערות דבר על לקיחת מיכל דס"ל כשאול אליב
דריב"ק דמלוה ופרוטה דעתה אמלוה א"נ דמאה ערלות פלשתים לא חזו ולא 

ואסורה לדוד כל זמן שלא   שת אישמידי וקידושי עדריאל הוו קידושין והיתה א
 סנהדרין יט, ב.(".  עיין גרשה עדריאל ) 

לתרץ עפמש"כ   יש  מדינה בס'  ועוד  ולומר שבאמת   246הלכות  לתרץ  "יש 
הגמ'  אלא שכוונת  זה  את  זה  ראו  לא  ואחיתופל  בסוטה שדואג  הגמ'  סוברת 
היו  לא  ואחיתופל  דואג  של  שתלמידיהם  היא  דוד"  בתר  רדפו  "לא  באמרה 

והיינו שדוד הי' לו המשך מחלוקת מתלמידי בתי מדרשם    .י דודרודפים אחר
הנזכרים  דוד  שונאי  המה  ואלה  לרדפו  יחד  שהתחברו  ואחיתופל  דואג  של 

ובסיסם שהמשיכו לרודפו  247בזמירותיו ובפרק ע"א שמוזכר בסוטה שם ובעוד 
יוסיף    היתה ולא  חטא  מאותו  מדוד  השכינה  הסתלקה  שכבר  שחשבו  משום 

להצליח עוד כי רבותיהם דואג ואחיתופל למדום בסתם כי ערות דבר מסלקת  
השכינה ולא ידעו ללמוד הדרש שאין עבירה מכבה תורה ובזה הוא שטעו אף 
לפי שיטתם שסברי שדוד חטא. ואפשר לדייק פירוש זה קצת גם מלשון הגמ' 

ואחיתופל שלא כ יותר משמע שזה מוסב על דואג  תוב "לא הוי רדפו" שהי' 

 
 .חכ"ב סי' פ"ד ע' ק"ל (244
 . על הגמ' סוטה שם ד"ה שם בתוס' שאנץ ד"ה אילמלי (245
 .ח"ב ע' כא (246
 .ל, א. ב"מ נט, א. וסנהדרין קז, א. ועוד עיין שבת (247



 

 שמונים שנה  –כ"ח סיון 
 

 
148 

 

הכוונה   יותר  זה אפשר לפרש  דוד" שלשון  בתר  "לא רדפו  בלשון  כתוב  אלא 
והיינו שלא רדפו אותו תלמידי בתי מדרשם של דואג  שלא רדפו מי שרדפו 

 .248ואחיתופל וכנ"ל" 

 אות. עכ"פ חזינן שיש ליישב הגירסא מבלי לעשות מחלוקת במצי

מהלשון ארבע מאה בעי' באו דואג   – סנהדרין דף קוביתו מהגמ' י ואפי' רא
אין זו ראי' מוכרחת כלל שדואג ואחיתופל    –  ואחיתופל במגדל הפורח באויר

זה את  זה  ולא    ,ראו  בראשונים  לא  במדרשים  לא  כלל  מקור  לו  אין  שהרי 
ן שניהם בעו "נראה דר"ל דבי  249עבודת דוד ס'  ב  מצינו רק להיפךו  .באחרונים

ראו זה   לא  ארבע מאה בעי אבל לא בעו ביחד דאמרינן להלן דדואג ואחיתופל
 את זה". 

אעפ"י שלא   ,ובלשון רבים  ,בכמה מדרשים דואג ואחיתופל ביחד  הובאועוד  
זמרא פתח    ר' יוסי בר  "אלעזר בר  250ומהם בבראשית רבה   ,מדובר ביחד ממש

ו  251"אל  בחילך  הניעמו  עמי  ישכחו  פן  קריה  גו'הורידמו  תהרגם  פתרי  רבנן   "
"ורבנן פתרי כפשוטו על אויבי דוד שהם    252ובפי' המהרז"ו   .בדואג ובאחיתופל"

לדוד מכתם בשלוח שאול וישמרו את "דואג ואחיתופל ובריש המזמור כתוב  
אך אחיתופל אויבו היה בימי מרד   ,ואצל שאול היה דואג אויבו  "הבית להמיתו

ודעת רבנן שעל שאמר בלשון רבים בפסוק הקודם  .אבשלום ואין שייך לשאול
 " שהתנבא גם על אחיתופל". תהרגם"אלקים יראני בשוררי אל 

רבה בויקרא  הפסוק   253וגם  על  דואג   254כתיב  זה  לוהטים"  "אשכבה 
ד בברחו מפני שאול  ומפרש בפי' המהרז"ו שהמזמור הנ"ל אמרו דו  "ואחיתופל

 ומפרש שאמרו ברוה"ק עיי"ש.  ,וא"כ איך אמרו לוהטים בלשון רבים ,במערה 

"אלקים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי    255וגם בפירש"י בתהלים 
ולא שמוך לנגדם" ומפרש "זדים קמו עלי זה דואג ואחיתופל ולא שמוך לנגדם  

או' איך הי' אפשר לאחיתופל  ולא זכרו אשר ראו שמשחני שמואל על פיך" ולכ
זה היה ג' שנים לפני לידתו. אך באמת אחיתופל לא הי'   ,לראות משיחת דוד

שהרי הוא הי' בימי דוד בזמן    ,צריך לראות משיחת שמואל כדי לידע שכן הי'
נמש  המלך  שדוד  העם  כל  וידע  שאירעו  הדברים  כל  נודעו  ידי    חשכבר  על 

 
 .כותב בלשון רבים "שכך היו אומרים עליו" "ואין אנו נעשנין עליו"שרש"י  לשון מבוארובזה  (248
  .על הגמ' סנהדרין שם ד"ה א"ר ארבע מאה בעיי'  (249
 "ח, א.לפ (250
 תהלים נט, יב.  (251
 . ד"ה אל תהרגם (252
 פכ"ו, ב.  (253
 תהלים נז, ה.  (254
 פו, יד. (255
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רש"י הנ"ל ביחד ובלשון רבים אעפ"י  ואעפ"כ כתב    ,למלך על ישראל  ,שמואל
 משא"כ אחיתופל.  "מ,ובפ  שדואג ראה את המשיחה

בנדו"ד    עד"זו דארבעגם  הנ"ל  בגמ'  שמובא  דואג    דזה  בעי  בעיי'  מאה 
והקשו  בביהמ"ד  ביחד  וישבו  זה  את  זה  שראו  קאמר  דוקא  לאו  ואחיתופל 

אליעזר  הציץ  כמ"ש  זהדבריו  א"כ  ו  .הקושיות  ראו  ואחיתופל  זה   שדואג  את 
  צע"ג.

על מה שאמר ר"י הנ"ל    ועוד(  דעיבן יהובהמהרש"א ו)ובפרט שבהמפרשים  )
באופן שכן הי'   הם מפרשיםו  ,אין בהם אפי' רמז כלל שיש דיעה שחולק עליו

 .( וד"ל עיין בדבריהם. המציאות

 

 

 "ד' כתות נעשו על הים" 

 הת' שנ"ז שי' ליבעראוו 
 תלמיד בישיבה 

"כי כאשר ראיתם את מצרים גו'" "ד' כתות נעשו עוד    257עה"פ  256במכילתא
ואחת  למצרים,  לשוב  אומרת  ואחת  הים,  אל  ליפול  אומרת  אחת  הים:  על 
זאת  כנגדן.  נתפלל(  )פי'  נצווח  אומרת  ואחת  כנגדו,  לעשות מלחמה  אומרת 

ו שאמרה נשוב  שאמרה ליפול הים נאמר להם "התיצבו וראו את ישועת ה'", ז
למצרים נאמר להם "כי כאשר ראיתם את מצרים", זו שאמרה נעשה מלחמה  
"ואתם   נאמר להם  כנגדן  נצווח  זו שאמרה  לכם",  ילחם  "ה'  נאמר להם  כנגדו 

 תחרישון" ע"כ.  

ויש לשאול למה לא עלה בדעתם לתקן ספינות וכיוצא בו ולעבור בהם את 
 הים?

לעשו יחידים  בדעת  עלה  שלעולם  ל"כתה" וי"ל  נחשבו  שלא  אלא  כן,  ת 
בפ"ע כיון שבנין ספינות כו' זהו רק עבודתם של אנשים יחידים, והמדרש מונה 

 , היינו אלו שהיו מציעים דבר ששייך לכאו"א מישראל לעשות. כתות

 
 הובא ונתבאר בלקו"ש ח"ג פ' בשלח עיי"ש.  (256
 שמות יד, יג.  (257
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רודפים   ד"מצרים  הבעי'  יתבטל  שעי"ז  דבר  הציעו  אלו  כתות  שד'  עוי"ל 
כל, משא"כ לתקן ספינות אין הבעי' מתבטל, שהמצריים ג"כ אחריהם" מכל ו

יכולים לעשות ספינות ולרדוף שוב אחריהם. 

 

 פירוש "קמצא"

 הת' יחזקאל יעקב הלוי שי' ליווער 
 תלמיד בישיבה 

אינ  כמו דיבור   ובתניא פכ"א מבאר כ"ק אדה"ז איך שהדיבור של הקב"ה 
"כ דיבורו של הקב"ה בשר ודם שהוא "דבר בפני עצמו מובדל משרשו, משא

ובסוף הפרק מביא משל    .אינה מובדל ממנו ית' ח"ו כי אין דבר חוץ ממנו" ע"ש
"שאין הצמצומים והלבושים דבר  לזה שאין כל הצמצומים חוץ ממנו וזלה"ק:

הוא  ה'  כי  כמ"ש  וביה  מיניה  דלבושי'  קמצא  כהדין  אלא  ח"ו  ית'  ממנו  נפרד 
ומשל זה הובא ג"כ בשעהיוה"א פ"ז   .וכמ"ש במקום אחר". עכלה"ק  האלקים

וזלה"ק: "ועולם ע"י חסד יבנה בדבר ה' ורוח פיו הנעשה כלי ולבוש לחסד זה 
 כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה" עכלה"ק. 

מילת   אידיש"   "קמצא"ובפי'  אין  "איבערגעזעצט  בתניא  הדעות:    258רבו 
כ"ק ע"י  "טש  )הוגה  פי'  וכ"ה   259ארעפאכע" אדמו"ר(  ובשעהיוה"א.  בלקו"א 

כ"ק אדמו"ר   ע"י  ג"כ  )שהוגה  בסה"ת  הוסיף הערה על אתר )בשיעורים  ואף 
)שהוגה ע"י כק"ש( מפרש בלקו"א  260ובתניא בתרגום לאנגלית   (.בשעהיוה"א(
 . ”Snail“ובשעהיו"א 

ותיב"ע  אונקלוס  תירגם  כחגבים"  בעינינו  "ונהי  לג(  יג  )שלח  ועה"פ 
"כקמצין". ולענינינו פי'   –כן פי' בישעי' מ, כב "ויושבי' כחגבים"  "כקמצין". ו

 שמתכסה א"ע בכנפיו. 

ה. ושם   הוא ממדרש רבה בראשית כא,מארז"ל "כהדין קמצא"  והנה מקור  
כהונה  שרץ   261במתנות  "מין  שמיני  ,פי'  בפרשת  ונהי  .  וע"ל  שנאמר  וממה 

פ רב"ח[ ובין כך ובין  נינו כחגבים ות"א לקמצין משמע שהוא מין חגב ]וכ"יבע
כך הוא ברי' שלבושו גדול עמו" עכ"ל הנוגע לענינינו. ונמצא דאין קשיא על  

 
 ע"י הרב אוריאל צימער ע"ה. (258
 . Turtle"ז בלע  (259
 ע"י הרב ניסן מינדל ע"ה. (260
 פירוש זה מובא בחסידות. (261
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ל לפי שיטת המתנות כהונה ש"בין כך ובין  ידלכאורה אז  "ק אדמו"רההגהה דכ 
 . כך הוא בריה שלבושו גדול עמו". וד"ל

פ"נ( בראשית פ' כ"א    : ע' במד"ר )ויקהל262ובהגהות לתניא אינה ידועה למי 
וכו', ומפ' במ"כ מין שרץ, ותירגם  ע"פ והנה איש לבוש הבדים כהדין קמצא 
אונקלוס על ונהי בענינו כחגבים כקמצין משמע שהוא מין חגב בין כך כו' הוא  
ברי' שלבושו גדל עמו ע"ש, וע' בגמרא שבת דף עז ע"ב בפירש"י שמביא שהוא 

 נמלה ע"ש.  מין חגב ואו' אח"כ ול"נ שהוא מין

שם   רש"י  נמלה   :קמצא"וז"ל  קמצא  ול"נ  בברכות.  "ארבה  ע"ב  וכ"פ   נד 
 ". נמלים: קמצי "

 ( עה"ת  בפירושו  אזיל  לשיטתי'  שרש"י  י"ל  יש    נמליםשם(  שלח  ועפ"ז 
חגבים, ומקורו    הוודבכרם כאנשים. שהרבה מהמפרשים הקשו ע"ז הלא מפורש  

 של רש"י הוא מסוטה לה: "קחזינן אינשי דדמו לקמצי באילני". וק"ל. 

 
 נדפס בתניא עם מ"מ ולקוטי פירושים ע' שצו.  (262
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   לחג השבועותימי תשלומין 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הדגשה ישנה ,דכל יו״ט ב״אסרו־חג״ ״כנס־תורה״ לערוך המנהג על  בהוספה"
  לוקחים וממנו . . תורתנו״ מתן ״זמן, ״שהדח  ב״אסרו־חג״ בדבר מיוחדת

 ."כולה השנה כל במשך ״כנסי־תורה״ לשאר נתינת־כח בנוגע

 )משיחת חה"ש תשד"מ(
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 פעולה נמשכת  –גניבה 

 הגה"ח הרב עקיבא גרשון וגנר שליט"א
 ראש הישיבה 

חי"ז הרוגוצובי   בלקו"ש  של  חידושו  מביא  )ס"ו(  קדושים  לפר'  א'  שיחה 
שאיסור גניבה וגזילה הוא פעו"נ. וז"ל שם: "דער איסור גניבה )אדער גזילה( 
האט אין זיך א חומר מיוחד דערמיט וואס עס איז א פעולה נמשכת, יעדער רגע 

)און    וואס מ,קערט ניט אום די גניבה )וגזילה( איז מען עובר אויף לא תגנובו
"לא תגזול"(. דערמיט איז דער ראגאטשאווער מבאר דאס וואס דער רמב"ם 
שניתן  לאו  פון  כלל  דעם  אין  תגנוב  לא  און  תגזול  לא  פון  לאווין  די  רעכנט 
הניתק  לאו  א  בא  הניתק לעשה":  "לאו  פון  כלל  אין דעם  ניט  און  לתשלומין 

מילא אז די תורה  לעשה איז מען עובר אויפן לאו נאר בשעת מעשה העבירה, וב
האט געגעבן אן עשה צו מנתק זיין און מתקן זיין דעם לאו, מוז מען זאגען אז 
דער תיקון איז חל למפרע אויף דער מעשה העבירה. אבער ביי גניבה וגזילה  
איז מען עובר אויפן לאו כל זמן ער האט ניט באצאלט... ס'איז א פעולה נמשכת,  

ס נאר...ער זאל מכאן ולהבא ניט עובר זיין  ובמילא בשעת ער קערט אום איז דא
 )ס'ווערט נפסק די פעולה נמשכת(, דאס איז אבער ניט מתקן דעם לאו בעבר". 

וז"ל הצ"פ בהשמטות להל' תרומות )המצויין שם( "אך באמת כך לפמש"כ  
דהגניבה הוא דבר נמשך וכמש"כ התוס' בכורות דף מ"ט ע"ב גבי פדה"ב ולכך 

דרין פי"ח ה"ב דגניבה לא הוה לאו הניתק לעשה רק לאו ס"ל לרבינו בהל' סנה 
הניתן לתשלומין משום דס"ל דקיום העשה לא הוה תיקון על העבר רק להבא 

 שלא יעבור עוד". 

ולכ' כוונתו לחדש דהא דלאו הניתק לעשה אין לוקין היינו משום דהעשה  
דר  ה"ו(  ואבדה  גזילה  מהל'  )פי"ד  בלח"מ  )ועי'  למפרע  הלאו  את  "ל  מנתק 

דפליגי תוס' והרמב"ם אי אמרינן דבלאו הניתק לעשה אמרינן דנתתקן הלאו 
למפרע ולא נשאר שום איסור או לא )ועי' בתוס' פסחים כט, ב סד"ה רב אשי(, 
ומבאר שם דלדעת הרמב"ם "אע"פ שמתקן אח"כ הלאו דלא תגזול בהשבת  

איסור של  גזילה כדכתיב והשיב את הגזילה מ"מ כבר עבר על לא תגזול וכן ה
השב תשיב שהיה לו להחזיר קודם יאוש ואח"כ הוא מתקן שכל מי שעובר לאו  
וצריך  לאו  כן מקרי שלא עבר  קיים העשה שנתקו הכתוב לא בשביל  ואח"כ 
כל הטעם דלאו  ולכו"ע  בזה,  פלוגתא  אין  אבל לדברי הצ"פ  גמורה".  תשובה 

קושיא מלא   הניתק לעשה אין לוקין הוא משום שנתתקן הלאו למפרע. ואין
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תגזול, דלדעת הרמב"ם הוי אכן לאו שניתן לתשלומין )אבל עי' במה שית' בזה(. 
 ועי' במנ"ח  )מצוה ח, סוף אות ה( בזה, ומה שהביא מתוס' פסחים הנ"ל(. 

ועוד מחדש דהא גופא דלאו הניתק לעשה אמרינן דנתתקן הלאו למפרע, 
וע"כ הלאו,  אחר  עשה  שיש  הענין  מעצם  זה  ילפינן  הלאו   הנה  לנתק  דבא 

ולעוקרו למפרע. ולכן היכא דעובר על הלאו באופן דפעו"נ, אין הכרח מעצם  
העשה דבא לעקור את הלאו למפרע, דאפשר דבא רק לתקן מכאן ולהבא, וא"כ  

 לא חשיב לאו הניתק לעשה. 

: "וצע"ק איך מתאים ביאורו עם מ"ש הרמב"ם ריש 37ובהשיחה בהערה  
ין על לאו זה )דגזילה( שהרי הכתוב נתקו לעשה ... הל' גזילה ואבידה "אין לוק

זו מ"ע, ואפי' שרף הגזילה אינו לוקה שה"ה חייב לשלם דמיה וכל לאו שניתן 
 לתשלומין אין לוקין עליו" )וכ"ה סהמ"צ מל"ת רמ"ה(". 

ובשוה"ג: "ומה שבהל' סנהדרין לא חילק הרמב"ם בלאו דלא תגזול אם הוי  
)וע"ש בהמשך   263מ"ש בהל' גזלה ואבדה שלפנ"ז" י"ל שסמך על    – בעין או לא  

 מ"ש עוד בזה(. 

לאו   "וכל  שכ'  ה"ב(  )פי"ח  סנהדרין  בהל'  מהרמב"ם  מביא  דהצ"פ  והיינו 
שניתן לתשלומין כגון לא תגזול ולא תגנוב אין לוקין עליו", ומשמע דלא תגנוב 
בגדר  הם  אלו  דאיסורים  מזה  ומוכיח  לעשה,  הניתק  לאו  הוו  לא  תגזול  ולא 
פעו"נ, אבל הרבי מק' על דבריו דברמב"ם גופא מפורש דהיכא שהגזילה הוא 
בעין הוי לאו הניתק לעשה, ורק היכא שאינה בעין הוי לאו הניתק לתשלומין,  
ומה שסתם בהל' סנהדרין הוא משום שסמך עמ"ש בהל' גזילה, וא"כ נדחו לכ' 

 דברי הצ"פ. 

עצומה על דברי הצ"פ?   ויל"ע במ"ש הרבי ע"ז "וצע"ק", ולכ' הוא קושיא
דזהו הטעם   הך הסברה,  בפנים השיחה  גם  הזכיר הרבי  יל"ע, דלפ"ז למה  גם 
שלא תגזול וכו' לאו הוי לאו הניתק לעשה אליבא דהרמב"ם, אם בהערות נדחה  
כל הענין? ואף אי נימא שהרבי מקבל את יסוד הצ"פ )דגניבה וגזילה הם פעו"נ( 

 
ולא זכיתי להבין, הרי גם בהל' גניבה )פ"א ה"א( כ' הרמב"ם כמו בהל' סנהדרין רמב"ם הלכות גניבה   (263

 פרק א הלכה א
ניתן לתשלומין זה שהרי  שהגנב חייבה אותו תורה לשלם, ושם הרי א"א לומר דסמך    ואין לוקין על לאו 

עמ"ש לפנ"ז? ולכ' אפ"ל דזהו משום דבגניבה ליכא עשה, דהמ"ע ד"והשיב את הגזילה" הוא רק בגזילה,  
ובגניבה יש רק חיוב תשלומין )ועי' בשאג"א סי' פ"א דגניבה הוי לאו הנל"ע מטעם דניתן לתשלומין(. אמנם  

דגניב ראי'  אין  בנוגע לפ"ז  הוא  דההוכחה  ועכצ"ל  פעו"נ,  דשניהם  מפורש  הרי  ובהשיחה  פעו"נ,  הוי  ה 
לשניהם? ואולי אפ"ל דמאחר דיש ראי' בנוגע לגזילה, הרי בענין זה )דהוי פעו"נ( מדמינן להו להדדי, דחד  

 טעמא להם. ועצ"ע. 
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להביא   הו"ל  א"כ  מטעמי',  לאו  הוא אבל  גניבה  )שאיסור  הענין  גוף  את  רק 
 פעו"נ(, מבלי להביא שזהו הטעם דלא הוי לאו הניתק לעשה, שנדחה בהערות?

ואפ"ל בזה בהקדם, דלכ' צ"ע, דמאחר דלשיטת הרמב"ם לא תגנוב וכו' הוי  
 לאו הניתק לעשה, א"כ מאי שנא בין כשהוא בעין להיכא שאינה בעין?  

"ם )פ"ט מהל' גזילה ה"א קטע המתחלת ומבואר בחידושי הגר"ח על הרמב
והנה ברמב"ם( וז"ל: "והנה ברמב"ם פ"א מהל' גזילה הל"א ז"ל כל הגוזל את 
חבירו שוה פרוטה עובר בלא תעשה שנאמר לא תגזול ואין לוקין על לאו זה  
שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזלה אשר  

שרף הגזילה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמיה   גזל זו מצות עשה ואפילו
וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו עכ"ל, הרי דמחלק הרמב"ם, דבאיתא 
לגזילה אינו לוקה משום דהוי לאו הניתק לעשה ובליתא לגזילה לא לקי משום 
נינהו,   דהוי לאו שניתן לתשלומין, דמבואר בזה דס"ל דתרי חיובי בפני עצמן 

תשלומין   חיוב וחיוב  הגזלה,  את  דוהשיב  מקרא  דהוא  הגזילה,  עצם  השבת 
משלו, דהוא כשאין הגזילה קיימת, והוא מקרא דושלם, ]וכמבואר כן להדיא 
בנו"ב מהדו"ת או"ח סי' קל"ו קטע   הוא  )ועד"ז  ויקרא עיין שם["  פ'  בספרא 

מב"ם  המתחלת והנה בגוזל, ובקוב"ש ב"ק אות כ"ז ועוד(. והיינו דמפרשים דהר 
סב"ל דהעשה ד"והשיב את הגזילה" הוי רק היכא שהגזילה קיימת ומחזיר גוף  

 הגזילה. 

וי"ל דלהצ"פ אין זה טעמו של הרמב"ם, ולעולם גם להרמב"ם איכא עשה 
ד"והשיב את הגזילה" גם היכא דהגזילה אינה בעין, וכמו דסב"ל )ע"כ( להרבה  

היכא שאינה בעין, ורק  ראשונים. ומה שלהרמב"ם לא חשיב לאו הניתק לעשה
לאו הניתן לתשלומין, זהו מטעמא שכ' הצ"פ משום דגזילה הוי פעו"נ. וא"כ  
דסב"ל   דחזינן  מה  לפי  אף  הרמב"ם  בשיטת  הרוגוצובי  הוכחת  קיימא  שפיר 
דזה שכ' שהיכא  דסו"ס,  לעשה.  הניתק  לאו  הוי  בעין  דהוי  דהיכא  להרמב"ם 

 דסב"ל דהוי פעו"נ. דאינה בעין הוי לאו הניתן לתשלומין מוכח 

לאו  הוי  בעין  דהוא  דהיכא  להרמב"ם  סב"ל  למה  דא"כ  הוא  דצע"ק  ומה 
הניתק לעשה, ולמה לא נימא אותה החשבון גם היכא דהוא בעין, דלא ליהוי 
מ"ש  עם  ביאורו  מתאים  איך  "וצע"ק  בהערה  הרבי  וכל'  לעשה,  הניתק  לאו 

ו הוכחת הצ"פ,  והיינו שאי"ז קושיא על  וכו',  רק דלפי ביאורו צ"ב  הרמב"ם" 
למה לא נימא כן גם בגזילה בעין. ונראה דזה רק צע"ק, משום דיש מקום לבאר 

 בכמה אופנים, ומהם: 

א( אפ"ל דעיקר יסוד הצ"פ הוא דלאו הניתק לעשה הוא רק היכא דהעשה  
מתקן הלאו למפרע, ורק היכא דיש הכרח מהעשה שהוא מנתק ומתקן גוף הלאו  



 

 שמונים שנה  –כ"ח סיון 
 

 
158 

 

כשהלאו אבל  כן,  שבאה   אמרינן  הכרח מהעשה  אין  א"כ  דפעו"נ,  באופן  הוא 
לתקן הלאו למפרע, וכמשנת"ל. ועפ"ז אפ"ל דבעשה ד"והשיב את הגזילה", 
שהעשה במציאות מבטלת את פעולת הלאו ומחזירה כדמעיקרא, שהרי השיב 
את הגזילה, בזה אמרינן מסברא שגדר העשה הוא עקירת הלאו ואי"צ הכרח 

ינן שהוא בא לנתק הלאו והוי לאו הניתק לעשה אע"פ  נוסף ע"ז, ולכן בזה מפרש 
 שהוא פעו"נ. 

קדושים,   פר'  חל"ב  בלקו"ש  במ"א,  בזה  שמבואר  מה  ע"פ  אפ"ל  עוד  ב( 
דמבאר שם בענין כל הגוזל את חבירו שו"פ כאילו נוטל נשמתו ממנו "שהטעם 

הגזילה שמעשה  משום  לא  הוא  נשמתו"  נוטל  לידי    ד"כאילו  להביא  עלול 
חת "ממון האדם בחזקה", בע"כ של  שפיכות דמים )בפועל(, אלא מצד גוף לקי

הבעלים: לקיחת "ממון האדם בחזקה" אינה רק פעולה של נטילת ממון חבירו,  
אלא בפעולתו זו הוא מבטל ומפקיע את בעלותו של האדם מעל רכושו, ולכן  

מה ונלמד  ממנו".  נשמתו  נוטל  "כאילו  שכיון  כתה"ז  יקח",  בעליו  "נפש  וב 
 נטילת נשמתו". שבעלותו מחפץ זה מופקעת ע"י הגזילה, ה"ז כ 

"התנאי  השבים:  בתקנת  שישנם  התנאים  עפ"ז  מבאר  )בס"ו(  ובהמשך 
שבים נתקנה רק כשאין הגזילה קיימת, אבל אם הגזילה  הראשון הוא, שתקנת ה

שבת הגזילה עצמה וטעם הדבר: ה   .קיימת, מוכרח להשיב את הגזילה אשר גזל
בכוחה לתקן את העון מעיקרו, משא"כ כשמשלם דמים ולא השיב הגזילה, ה"ה  
מתקן רק הפסד הממון של הנגזל אבל לא את גוף העבירה ]וע"ד שהוא בנוגע 
להלאו דגזילה, כמובן מדברי הרמב"ם בריש הל' גזילה בטעם שאין לוקין על 

גזל חייב להחזיר. . ואפילו לאו דלא תגזול, "שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם  
שרף הגזילה אינו לוקה שהרי הוא חייב לשלם דמי' וכל לאו שניתן לתשלומין 

ה גוף  מחזיר  דכאשר  עליו",  לוקין  משא"כ אין  )למפרע(  הלאו  מתקן  גזילה 
כשמשלם דמי' אינו מתקן הלאו ורק מתקן הפסד הממון[ ולכן, כאשר הגזילה  

ש זה  החפץ  בהשבת  לתקן  אפשר  בזה  קיימת  כי  ממנו",  נשמתו  נטל  "כאילו 
ה גוף  את שמחזיר  "מחזיר  כאילו  הוי  הגזילה,  לפני  שהי'  כמו  לבעליו,  גזילה 

 נשמתו" שנטל ממנו ע"י מעשה הגזילה". 

שם: "בצפע"נ שם מבאר דבגזילה וגניבה אינם מתקנים הלאו   47ובהערה  
"ל שזהו רק  למפרע, כיון דהוי דבר הנמשך, שגזילה הוה פעולה נמשכת. ואולי י

בנוגע לחסרון ממון של השני, אבל לא בנוגע להענין דכאילו נוטל נשמתו ממנו,  
שהיא פעולה חד פעמית במעשה הלקיחה בע"כ של הבעלים, שזה אפשר לתקן 

 כשמחזיר גוף החפץ. ועצ"ע". 

ועפ"ז אפ"ל דכיון דבכל גזילה הרי יש גם הענין דכאילו נוטל נשמתו ממנו, 
פעמ חד  פעולה  את  שזהו  דוהשיב  מהעשה  מוכרח  שפיר  זה  בענין  ולכן  ית, 
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ללקיחת  ביחס  העבירה  עיקר  הוא  זה  דענין  וכיון  למפרע,  דנתתקן  הגזילה 
נגרר 264הממון  נתתקן למפרע, הרי  ועיקר העבירה  , לכן היכא דגזילה קיימת, 

 אח"ז גם הטפל דלקיחת הממון, וכל העבירה הוי בגדר לאו הניתק לעשה.  

דאין הגזילה קיימת, הרי נשאר רק העבירה דלקיחת הממון,    משא"כ היכא
פעו"נ,   דהוי  מכיון  למפרע  הלאו  לנתק  דבא  מהעשה  הכרח  אין  זה  ובענין 

 וכמשנ"ת. 

 

 * מחיקת השם בכדי לעשות שלום

 שליט"א  פמאןיקו יעקב הרב
 ק"ק תהילות ישראל דרב 

 וראש ישיבת משכן התורה 

 א.

ע"א "בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא )צף התהום( ובעא   כה נגבגמ' סו
למשטפא עלמא. אמר דוד מי איכא דידע אי שרי למיכתב שם אחספא ונשדיה 
איש   בין  שלום  לעשות  ומה  בעצמו  ק"ו  אחיתופל  נשא  כו'  ומנח?  בתהומא 
לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחק על המים לעשות שלום לכל  

 אכו"כ. א"ל שרי כו'". ע"כ. העולם כולו ע

אודות א' שנשבע לגרש את אשתו ונתחרט,   265והנה נשאל לרב האי גאון 
א לגרשה  הוא מחוייב  לגרשה, אע"פ   והאם  גאון שמחויב  האי  רב  ופסק  לא. 

"דהתם   לאשתו,  איש  בין  שלום  לעשות  בכדי  המים  על  לימחק  ניתן  שהשם 
ר רחמנא "לא תשא" ואמר להוציא מידי ספק ומידי איסורא אבל הכא מלתא אמ

 "כי לא ינקה" וכתיב "נשבע להרע ולא ימיר". 

ובשו"ת הרמ"א סי' ק' נשאל "א"כ איך למד אחיתופל ק"ו מזה לזרוק השם  
 על התהום דשאני הכא דבא להוציא מידי ספק וכו' משא"כ גבי תהום"?

דלכאורה   והרמ"א ספק",  מידי  "להוציא  גאון  האי  רב  דברי  בפי'  השיב 
להוציא מידי ספק גרידא הו"ל ליתן גט לאשתו ואז לא יהיה בשום ספק, ומפני  

 
 ולהעיר מדין קלב"מ.  (264

על אחריות השומעים בלבד. 
 . נדרים פ"ג ב הובא ברא"ש (265
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מה מוחקין השם? אלא ה"ק, ובלשון הרמ"א "מאחר שבא להוציא מידי ספק  
לומדים ממה שכתב איסור מחיקת השם, שאנו  בכלל  זה  אין  איסור    266ומידי 

רק "ואבד אסור  אינו  ולכן  אלוקיכם".  לה'  כן  תעשון  לא  גו'  שמם  את  תם 
כשעושים דרך מחיקה ודרך אבידה להשם, אבל כשאנו עושין זה לשום צורך 
תיקון שרי". ומביא ראי' מכתיבת ס"ת או תפילין, שאם נפל טיפת דיו על השם  

יליף אחיתופל ק"ו ממי סוטה שאם    ,מותר למוחקו בכדי לתקנו. וא"כ שפיר 
לעשות שלום בין איש לאשתו ע"י שמוציאה מידי ספק, שזה אינו אלא תיקון 

 מחק, ק"ו לתיקון גדול להציל את כל העולם. יקטן, ניתן השם ל

גאון שאין ללמוד איסור שבועת שוא מענין מחיקת   "ולכן קאמר רב האי 
השם דמאחר שבא להוציא מידי ספק כו' לא עוברין שום עבירה כי זהו תיקון  

לצורך משא" שרי  השם  דמחיקת  הלאו  דדוקא  היינו  שוא".  שבועת  בענין  כ 
תיקון.  לצורך  אפי'  אופן  בכל  אסור  הוא  תשא"  ד"לא  הלאו  משא"כ    תיקון, 

 עכת"ד. 

בתשובה] החת"ס  כתב  "לא    267ועד"ז  ביה  דכתיב  ממעיל  ראי'  והביא 
גו'"? אלא ע"כ הלאו   268יקרע"  כן  "לא תעשון  מוזהר  כבר  הוא  הרי  ולכאורה 

 [.ד"לא תעשון" אינו אלא דרך השחתה, והלאו דמעיל הוא אפי' לצורך תיקון

 ב.

והנה באגרות משה ח"א סי' ה' בדין חולה ר"ל במחלה מתדבקת שצריך לילך 
שם לבית חולים ששורפין שם כל מה שמביא, אם מותר להביא תפילין לקיים  

גורם  שהוא  אע"פ  שמותר,  לצדד  מהרמ"א  זו  תשובה  השואל  הביא  המצוה, 
ותיקון   צורך  משום  מ"מ  השם,  ולמחיקת  התפילין  יוכל    –לשריפת  שעי"ז 

 אין בזה איסור.  –החולה להניח תפילין 

ור' משה השיב, חדא דאין שום תיקון בעצם שריפת התפילין. ועוד העיר על  
רמ"א עצמו אוסר אף לצורך תקון השם בסעיף וז"ל "הנה ה מהרמ"א תשובה זו

להגג  בנגיעתו  מוחלט  פסול  שהוא  אף  ה'  אותו  שקורין  מעט  רק  בנוגע  יא 
 כדאיתא שם בט"ז. וממילא אינו נוגע לדינא כלל מה שכתוב בתשובתו".

פסק הרמ"א "ה'  לגבי כתיבת ס"ת  ביאור דבריו דביו"ד סי' רע"ו סעיף יא  
וגע ממש עד שנראית כח' מותר למחוק או  של שם שכרעה נוגעת בגגה אם נ 

". ובט"ז  אבל אם נוגע רק מעט יש לספק בדבר אם מותרלגרד הרגל ולתקנה,  
אלא   ה'  אותה  קורא  העולם  דכל  "דכיון  י'  הוה    שנפסלהס"ק  לגג,  בנגיעתה 

 
  .ד-דברים יב, ג (266
 .יו"ד סי' רסד (267
 . שמות כח, לב (268
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כמוחק השם, משא"כ בנפסלה ממש אין עליה קדושה כלל". היינו שזה שמותר  
שהשם נפסל לגמרי שאין לה קדושה כלל, אבל למחוק ולתקן השם הוא רק כ 

למוחקה   אסור  הרי  "השם"  נקראת  עדיין  תיקוןכשהיא  לצורך  דלא אפי'   ,
 כהרמ"א בתשובה הנ"ל. 

ועוד תמה הר' משה עליו "דהא מפורש בכמה מקומות שהוא כדי לעשות 
שלום בין איש לאשתו התירה התורה, ואיך ילמוד הרמ"א מזה שליכא איסור 

 ורך כו'"  לכל איזה צ

היינו דהרמ"א רוצה לתלות הטעם שמחיקת השם בסוטה מותר, הוא, לאו 
מקומות  בכמה  מצינו  אך  הותר.  ותיקון  צורך  לכל  אלא  שלום,  מפני  דוקא 
שהטעם הוא דוקא מפני השלום כדאיתא בגמ' בחולין קמא ע"א "גדול שלום  

חה  תורה שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימ  אמרהשבין איש לאשתו שהרי  
על המים". וכן בנדרים סו ע"ב "ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי אתה נהנית  
לי עד שתטעימי תשבילך לרבי יהודה ולר"ש. ר' יהודה טעים, אמר ק"ו ומה  
על  ימחק  בקדושה  תורה שמי שנכתב  אמרה  לאשתו  איש  בין  לעשות שלום 

ותר לר'  המים המאררים בספק ואני על אחת כמה וכמה" היינו שהטעם שהיה מ
משום   ולא  לאשתו  איש  בין  שלום  לעשות  בשביל  רק  היה  להתבזות  יהודה 

 "תיקון" אחר. 

ור' משה נשאר בתמי' על הרמ"א "וכשיזדמן לי ס' תשובת הרמ"א אעיין 
 בדבריו בל"נ". 

שם  ביום   269ועוד  בתפיליו  לבוש  כשהוא  החולים  לבית  יכנס  אם  דן  הוא 
דאיבוד כתבי הקודש, אך מסיק  דמקיים מ"ע באותה שעה והמ"ע ידחה הל"ת  

הראי עיי"ש  עשה"  שום  בשביל  נדחה  לא  הקודש  כתבי  מס'    '"דאבוד  מסוף 
 סנהדרין במזוזה בעיר הנדחת. 

 ג.

 , ובאותו ענין, באשה שנולד לה בן, וכבר היה לה בן לפנ"ז אך הבעל לא ידע
  ואם יוודע לו הדבר יגרום נזק רב בהשלום בית בינה ובין בעלה, דנו הפוסקים 

דהוי ברכה לבטלה לעשות    ,אם יכולין לעשות פדיון הבן לילד זו ולברך בשם
הביא פסק הגרי"ש אלישיב    270ובס' חשוקי חמד גיטין   .שלום בין איש לאשתו

 שאסור עיי"ש טעמו ונימוקו.

 
 .בסעי' ד' (269
 . ע' קנא (270
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מנדיבי   שא'  יע"א,  טאראנטא  בעירנו  היה  כך  שהיה  הקהילה  ומעשה 
לב  החשובים הבן  פדיון  לעשות  רצה  ע"ה  סעודה  שהיה  וערך  בכור,  נו שאינו 

לה לא היה אפשר לומר לו ילה, והיות שהוא מנכבדי הקהיגדולה והזמין כל הקה 
אלא   הסעודה,  כל  הסעודה    קםלבטל  בתחילת  ע"ה  קמניצקי  יעקב  הר"ר 

חמש    לפדות בנו הבכור ע"י שיתן  א.ו"הסביר" שיש שני ענינים בפדיון הבן:  
הא' אינו   וביאר שענין  , לעשות סעודה להודות ולשבח לה'  ב.סלעים לכהן כו', ו

 .אבל מ"מ בודאי יש לעשות סעודה כו' ,שייך עכשיו

 ד.

איש  בין  שלום  "לעשות  מהי  ביאור  דורשת  בהגמ'  הק"ו  לכאורה  ובכלל 
אינו רק ספק שלום לכאורה  כו'   271לאשתו"  בטנה  וצבתה  דשמא היא טמאה 

 איכא?   ומאי שלום

וי"מ ע"פ הגמ' שבת קטז ע"א גבי ס"ת שכתבה מין שמותר לשורפה עם  
האזכרות שלה, "א"ר ישמעאל ק"ו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה 
שבשמים   לאביהן  ישראל  בין  ותחרות  ואיבה  קנאה  שמטילין  הללו  כו'  תורה 

לין  עאכו"כ" היינו שמותר לשרוף השם אם עי"ז מאבדין עוברי עבירה שמטי
אם טהורה היא הרי מחיקת    , קנאה בין ישראל לאביהם שבשמים, א"כ סוטה נמי

 השם מביא שלום, ואם טמאה היא הרי אנו מאבדין עוברי עבירה. 

כתב] המהר"ל  שמצינו   272אך  מפני  הוא  לימחק  השם  שניתן   273הטעם 
שם  שעי"ז אנו משכינין שלום  הולכן מותר למחוק    ,ששלום שמו של הקב"ה

שמו של הקב"ה. ולפי ביאור זה צ"ע הנ"ל התינח בטהורה אך בטמאה  שהוא ג"כ  
 [. מא"ל

וכבוד    274ויש מבארים ע"פ מ"ש הרמב"ן עה"ת דכל ענין הסוטה היה "נס 
גדול לישראל" היינו שזה שע"י מי הסוטה יתברר אם אשה נטמאה או לאו הוא 

ר מ"מ  טמאה  היא  אם  אפי'  ועפ"ז  כו'.  התורה  יתאמת  ועי"ז  לגמרי,  אוי נס 
 למחוק השם בשביל קידוש השם והתורה שזה יגרום. 

 ה.

הקודם   הדור  מגדולי  בא'  דק"ק  ומעשה  רב  זצ"ל  וויידענפעלד  נחום  ר' 
ששאלו א' שאלה הנ"ל אודות התפילין,   ,( הטשעביניר רב)אחיו של    דאמבראוו,

אסור כו', ומלשונו ומסגנונו היה נראה שזה היה נוגע בנפשו ח"ו   והשיב שבודאי
 

 .". ועי' בתוס' שםבספקעי' בהגמ' נדרים הנ"ל דאיתא "לעשות שלום כו'  (271
  .נתיבות עולם נתיב השלום פ"א (272
 . שבת י ע"א (273
 .במדבר ה, כ (274
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גרמני'   בין  הגבול  עובר  כשהי'  בתרצ"ט  המלחמה  ובתחילת  תפילין.  לשרוף 
והוא  הארץ,  על  וזרקם  עליו  תפיליו  ומצא  ימ"ש  אחד  נאצי  בו  פגע  לרוסיא, 
הגביהם ונשקם, והנאצי ברשעותו חטפם מידו ושוב זרקם על הארץ ואמר לו 

בך" יירה  אני  גודל    ,אם תגע בהתפילין  והוא רץ להצד הרוסי, אך מצד  רוץ". 
 היה לו התקפת לב ומת. ןתפיליבזיון הצערו על 

מעשה   רב  חותנובועוד  הטשעבינער  ראש    של  שהי'  שניאורסאן  הרב"ש 
הישיבה בטשעבין, ופעם אחת מחמת זקנותו נפל על הארץ באמצע התפלה,  

השאלה הראשונה    –בתו של הטשעבינער רב    –  וכשסיפרו זאת להרבנית שלו
לבוש  הוא  היה  "האם  היתה  בריאותו,  מצב  שדרשה  קודם  אפי'  ששאלתה, 

 הזהירות בתפילין ובכתבי קודש.   )כביכול( שהנחילה" בתפיליו?

תפילין   בהנחת  והקדושה  הזכות  גודל  אחרים    –ומובן  ועל  עצמו    –על 
וכדאיתא בגמ' יומא ז ע"ב "ק"ו מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת כו' 
תפילין שיש בו אזכרות הרבה" )ועי' תוס' שם שאינו ק"ו גמור דאיכא למיפרך 

לצי הר  ץמה  אך  עור,  מחופין  תפילין שהן  תאמר  בגלוי  הוא  מב"ם שכן השם 
 מקדושת הציץ"(.  גדולה"שקדושתן  275כתב 

, והיו 9\ 11ועוד סיפור בבחור א' שהי' מניח תפילין באוירון לאחרי האירוע ד
עם   האויב  אם  מתקשר  שהוא  סוברים  שהיו  מודאגים,  באוירון  הנוסעים  כל 
רצועות וקופסאות וכו', והגיב הבחור שאכן הוא מתקשר, אך לא עם האויב אלא 

 עם הקב"ה... 

יה"ר שבזכות התפילין ובזכות כל כתבי הקודש יוציאנו הקב"ה מן המיצר ו
 אל המרחב עד להמרחב האמיתי בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד.

 
 . הל' תפילין פ"ד הל' יד (275
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 * ניצחיות ב' בתי המקדש הראשונים

 הת' שמואל הלוי שי' בערנשטיין
 תלמיד בישיבה 

 א.

, מובא ב' דרגות ביחוד הוי' ואלקים: א. 276במאמר ד"ה "גדול יהיה" תשכ"ב
באמת ענינו הוא גילוי, שבכדי שהגילוי דשם הוי' יומשך   דשם אלקים, צמצום,  

למטה צ"ל הצמצום וההעלם דשם אלקים, וב. דשמות הוי' ואלקים שניהם הם  
ית'   ברצונו  עלה  שכך  אלא  משניהם,  שלמעלה  עצמו"ה  הקב"ה  של  שמותיו 

 נים: גבול, ובל"ג.שהגילוי יהי' בשני אופ

ועפ"ז יובן )הלשון שמקום המקדש "לית דין אתר הדיוט", וגם בעיקר( מהו  
הראשונים   מקדש  בתי  שני  לגבי  השלישי  המקדש  שבבית  בגלוי    –המעלה 

השלישי  המקדש  ובבבית  בעצם  נצחי  היו  הראשונים  המקדש  בתי  דבשני 
 הנצחיות הוא בתוקף יותר עיי"ש באריכות. 

מביא  ג'  נצחיים,    ובסעיף  היו  הראשונים  המקדש  הבתי  שגם  ראי' 
, ובלשונו שם "ויובן זה בהקדים מה שארז"ל עלה ארי' והחריב את 277מהמדרש 

אריאל כו' על מנת שיבוא ארי' במזל ארי' ויבנה אריאל" ומזה מובן דמה שכתוב 
בהמ”ק  באם  גם  הוא  הראשון"  מן  יותר  האחרון  זה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול 

ה נחרב והיה לו קיום נצחי )ולכן עלה ארי' כו' והחריב את אריאל הראשון לא הי
שיבוא ארי' ויבא אריאל שיהיה גדול יותר מן הראשון )גם באם היה לו    בכדי

 קיום נצחי((. 

 ב. 

דלכאורה קיום   וצ"ל  לו  יהיה  בדרך ממילא  יחרבוה,  בנין שלא  או  בית  כל 
נצחי, וא"כ מהו החידוש בנצחיות שני בתי מקדש הראשונים לגבי כל בנין או  

 בית?  

 
 לי' שי' אדלר.*ע"פ הלמוד בחסידות בוקר בצוותא עם הת' א

 ד ע' שלג. ה"מ מלו' ח"ס (276
 יל"ש ירמי' רמז רנט.  (277
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שני בתי המקדש   ואת"ל שכל בנין לאחר ריבוי שנים סופו ליפול, משא"כ
הראשונים שניהם עמדו למעלה מד' מאות שנה, הנה זה שבנין מיועד ליפול  
הוא רק כשאינו מחזקו ומתקנו בזמן שנעשה חלש, אבל בנין שתמיד מחזקים  
בעוה"ז   בניניים  דיש  חזי  )ופוק  נצחי  לקיום  יעמוד  לכאורה  אותו  ומתקנים 

 שעומדים הרבה יותר מד' מאות שנה(.  

מפו”ובבהמ באריכות ק  כמסופר  שנחלש,  בזמן  הבנין  מחזקים  שהיו  רש 
וכל "  279אופן וסדר "בדק הבית". וכן מובא בהלכה ברמב"ם   278בספר מלכים ב' 

 הנכנסין להיכל לתקן יכנסו בתיבות כו'". 

וכן הנותץ אבן אחת מן המזבח או מכל "  280או כלשון הרמב"ם לעיל מיניה 
מפרש דאם נוצץ   281ה", ובכס"מ ההיכל או מבין אולם למזבח דרך השחתה לוק

 ודאי שרי.  בכדי לתקן

זה  הרי  ולבנותו  לחזור  ע"מ  לגמרי  בנין  סותרים  אם  אפי'  ועוד שלכאורה 
ב"ב דבגמ'  הבנין,  כאותו  שיבנה    282נחשב  עד  ביהכנ"ס  לסתור  שאסור  איתא 

שם מסופר דלאחר שהרג הורדוס כל חכמי '  ביהכנ"ס נאה הימנו, ובהמשך הגמ
 283רה מבבא בן בוטא, וענהו "הוא כבה אורו של עולם דכתיב ישראל, ביקש כפ 

ונהרו אליו כל "  284כי נר מצוה ותורה אור" ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב"
והי' "  285הגוים" )איכא דאמרי הכי אמר ליה הוא סימא עינו של עולם דכתיב 

 הנני מחלל את"  286אם מעיני העדה גו'" ילך ויתעסק בעינו של עולם דכתיב
בן בוטא היכי  וע"ז הק' הגמ' "ובבא  גו'"(,  עיניכם  גואן עוזכם מחמד  מקדשי 
אסבי' לי' עצה להורדוס למסתריה לבית המקדש והאמר ר' חסדא לא ליסתור 
איניש בי כנישתא עד דבני בי' כנשתא אחריתא? איבעית אימא תיהוא חזא ביה 

ול ובאופן זו  ראה שיש סדקים בקירות בבית המקדש והם מטים ליפ   –כו'" )  
 מותר לסתור אף קודם שיש בנין אחר(. 

שאת  ביתר  לבנותו  ע"מ  עזרא,  שבנה  שני  בית  "החריב"  שהורדוס  נמצא 
בית שבנה    –ולא מצינו שתקופת בית שני נחשב כשני בתי מקדש  .  287וביתר עוז 

 
 יז.-יב, א (278
 הל' בהב"ח פ"ז כג.  (279
 שם פ"א הל' יז.  (280
 ד"ה ומ"ש דרך השחתה.  (281
 ג ע"ב ואילך.  (282
 משלי ו, כג.  (283
 ישעי' ב, ב. (284
 במדבר טו, כד.  (285
 יחזקאל כד,כא.  (286
 כמארז"ל שם "כל מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו".  (287
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נחשב כאותו  עזרא ובית שבנה הורדוס.  אלא ע"כ דהסותר ע"מ לבנות ולתקן  
 .בית

דכל בית יכול להיות לו "קיום נצחי" עם כשנחלש    –כדלעיל  וא"כ קשיא  
 יכולין אפי' לסותרו ולבנותו ועדיין נחשב כאותו בית? 

 ג.

זמן קיומם   וי"ל בדרך אפשר שהחידוש דהבתי מקדש הראשונים הוא, דרוב
היו אומות העולם שרצו להחריבו, ואעפ"כ לא עלה בידם ונשאר בנוי ומשוכלל 
בית   לחרוב  רצה  אשור  מלך  שסנחריב  המלך,  בחזקי'  שמצינו  כמו  )לדוגמא 
בתי   נצחיות  בזה מתבטא  חיילי אשור(,  כל  ניסים מתו  דניסי  ובאופן  אלקינו, 

. )ויש להאריך בזה עוד  המקדש, שכח זה בא רק ע"י חיבור הוי' ואלקים כנ"ל
 ואכמ"ל(. 

ואולי יש להוסיף בנוגע לבית שלישי, דמשום שיש בו דרגה הנעלית ביחוד 
הוי' ואלקים, במילא הבית השלישי יהי' נצחי בלי שום תנאים כלל. דהיינו, לו 

דלע הדרגה  "יצוייר  מצד  אעפ"כ  ר"ל,  יחטאו  ובנ"י  החטא  ענין  שייך  יהי'  ל 
ואלקי הוי'  ביחוד  אופן הנעלית  בשום  יפקע  לא  כנ"ל, שמירתו של הקב"ה  ם 

 .288כדלעיל 

 ד. 

אלא   מאויבינו,  ניצל  הבהמ”ק  רק  לא  הרי  הנ"ל,  ביאור  דלפי  צ"ל  והנה 
ירושלים כולו, היינו  ששמירה זו הי' גם על עיר ירושלים, שלא נחרב חוץ משתי  
פעמים שנחרבה ביחד עם הבית המקדש, ולכאורה יחוד הוי' ואלקים כנ"ל לא  

ירושלים ה עבור  יתירה  שמירה  רואים  איפה  צלה"ב  וא"כ  בבהמ”ק,  אלא  י' 
 יחוד והוי' ואלקים בבהמ”ק? שבאה בשביל

, ובלשונו: "שהראי' על הגילוי  54ויש לתרץ עפ"י המובא שם בהמאמר בהע'  
דשם הוי' שהי' במקדש, שלכן לית דין אתר הדיוט, הוא מהניסים שהיו בבית  

 .289המקדש וכו'" 

 
שם "שאילו הי' משה רבינו מכניס את בנ"י לארץ ובונה בהמ"ק, לא הי' נחרב בהמ"ק    18וראה בהע'   (288

, וכו' עיין שם. )וי"ל שזהו מצד ענין פרטי דמעשה ידי משה  כמו שיהי' לע"ללעולם, והי' להם קיום נצחי  
 לע"ל(.  נצחיים )כמבואר בסוטה ט, ע"א(, ולאו דוקא מצד החיבור דיחוד הוי' ואלקים שיהי'

 עיין בסה"מ תרס"ה עמוד קפב באריכות.  (289
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בחי אבותועיין  לפרקי  וביאורים  נסי    290דושים  עם  למה מתחיל  דלכאורה 
אלא משום שנסי ירושלים באים כתוצאה    ?המקדש, ומסיים עם נסי ירושלים

 291.292מבית המקדש עצמו 

וכתוצאה   וכמו"כ הכא שהשמירה המיוחדת שהיה בירושלים באה בשביל 
 מיחוד הוי' ואלקים שהיה בבהמ”ק.

 

 

 
 פ"ה, משנה ב.  (290
 ועפ"ז י"ל ד"לית דין אתר הדיוט" קאי על עיר ירושלים ג"כ. (291
 עיין בשיחות ש"פ חו"ב תשל"ו, ומוצש"ק פ' ראה תשל"ח.  (292
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 פרסום ראשון 

, שכנראה מתפרסם כאן לראשונה, מחנוכה  נשיא דורנו לפנינו מכתב מכ"ק אדמו"ר
 תשכ"ב באגלית.

ולהמשיך  היצר,  להתפעל מתחבולות  שלא  בישיבה,  לימוד  ע"ד  הוא  המכתב  תוכן 
  בלימוד התורה בהתמדה ושקידה. 





 
 

 

 

 
 
 

 לזכות
 שי' מנחם מענדלהת' 

 לרגל הכנסו לעול המצוות
 בשעטו"מ 

 

 ביום כ"ד תמוז ה'תשפ"א 
 

 יה"ר שיגדל להיות חסיד, ירא שמים ולמדן
 ולנח"ר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו

 

*
 

 נדפס ע"י הוריו 
 שיחיו  חנה אסתרוזוגתו  לוי יצחק

אלטיין 



 

 

 

 

 
 לזכות

 נשיא דורנו  ר"אדמו ק"כ
*

 השלוחים התלמידים ולזכות י "ע נדפס
 טאראנטא  ליובאוויטש לישיבת

 גאלדבערג  מרדכי אהרן' הת
 גרינבוים  יוסף שמואל' הת

 ובער  מענדל  מנחם' הת
 ווענגער ניסן' הת

 ליזאק  מענדל  מנחם' הת
 ליבעראוו  מענדל  מנחם' הת

 לשס שמואל' הת
 מאצקין  זלמן שניאור' הת

 מרזב דובער שלום' הת
 סבג חיים נתנאל' הת

 סטאליק  יהושע נתן' הת
 ראטענשרייך  מענדל  מנחם' הת

 רייטפארט  מענדל  מנחם' הת
 רפפורט יוסף' הת

 שטאל  הלוי אברהם יוסף' הת
שיחיו 



 

 

 

 

 

 נשמת  לעילוי
 ה "ע פרץ 'ר המשפיע  ח" הרה  בן  שמואל' ר ח" הרה

 מאצקין 
 ב "תשס 'ה  סיון ד"כ נלב”ע

 ה. .ב.צ.נ.ת
 

*
 שתחי'  'חי זוגתו  א"תבלחט ולזכות

 שיחיו  משפחתם י"ע נדפס

 

 

 
 נשמת  לעילוי

 ה"ע אשר'  ר  בת בילא פרומט הצנועה מרת  האשה

 פרידמאן 
 א"תשנ'ה סיון  א"כ נלב”ע

 ה. .ב.צ .נ.ת

~מאנטריאל, קנדה~



 

 

 

 

 

 לזכות 

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
יה"ר שירווה נח"ר מתלמידי התמימים השלוחים ואנ"ש וכללות  

 ונזכה לקיום נבואתו "הנה הנה משיח בא" תיכף ומיד ממש  בנ"י
 

*
 ולזכות 

  דישיבתינושיחיו  תלמידי התמימים
שיזכו ללמוד חסידות "בעיון היטב להבינה ולהסבירה" ולהיות 
"חיילי בית דוד" כראוי ולקבל את ההתגלות דמשיח "שנמצאת  
ונתגלתה בדורנו" )שיחת וירא תשנ"ב(, שיפעול במחשבה דיבור  
ומעשה, בלימוד הנגלה והחסידות ועבודת התפלה וקיום המצות  

 בהידור. 
 

 

 

 

 לזכות 
 

 שי' נפתלי רה"תהחתן ה
 תחי' מושקא  'חימרת והכלה 

 מרזב 
 

 למזל טובלרגל נישואיהם 
 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי עד 

 לנח"ר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
מתוך ברכה והצלחה בגו"ר 



 

 

 

 
 

 לזכות 
 ראש ישיבתנו

 שליט''א  וגנר עקיבא גרשוןהרב הגה"ח 

 ימים ושנים טובותלאורך 
 מתוך בריאות נכונה

 
 

 
 

 נשמת  לעילוי
 

 ה"ע ביילא יהודית מרת החשובה האשה

 'שיחי אליקים יצחק  ישראל' ר  א"יבלחט בת

 בערנשטיין 
 פ "תש'ה אב ' ג נלב”ע

 ה. .ב.צ.נ.ת
 

 

 ובקשר לסיום הקדיש ג' תמוז  
 

*
שיחיובערנשטיין משפחת  י"ע נדפס



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
 לזכות

 קדושת כבוד
 ורבינו  מורנו אדוננו

 דורנו נשיא
 במלאות 

 שמונים שנה
 -איש וביתו-להצלתו 

 מעמק הבכא האירופאי 
 צלחה תםאי וב  

לחצי כדור התחתון  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


