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 3 ~ מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל~ 

 ד' שומרין ודיניהם שלשה
ו נביאור פלוגתת ר"מ ור"י אם שוכר די ;' שומרין ודיניהם שלשה (ב"מ צג, א)ד

םכשומר חנם או שומר שכר וההתאמה לביאור ענין ד' שומרים בעבודת האד
  ואילך]. 122 עמוד שפטים א'מ לקו"ש חל"א[ 

א. תנן
1

: ארבעה שומרים הן
2

שומר  
חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר 
 חנם נשבע על הכל והשואל משלם את

 ה־ הכל ונושא שכר והשוכר נשבעים על
שבורה ועל השבוי' ועל המתה ומשלמין 

 את האבידה ואת הגניבה.

ובגמ'
3

: מאן תנא ארבעה שומרים 
. א"ל . . רבי מאיר היא אמר רב נחמן

רבא לרב נחמן מי איכא דלית לי' 
ארבעה שומרין (על כרחך ארבעה מיני 

שומרין אשכחן. רש"י
4

 ) א"ל הכי קאמינא
לך מאן תנא שוכר כנושא שכר רבי 
 מאיר היא (דס"ל שהשוכר משלם כשומר

. . אי הכי שכר)
5

ארבעה שלשה נינהו  
אמר רב נחמן בר יצחק ד' שומרין 

ודיניהם שלשה
6
. 

 ור:וצריך ביא

הכי „מפשטות לשונו של רב נחמן 

מאן „כו'" משמע, שבדבריו  קאמינא לך

_________ 
וברמב"ם ריש הל' שכירות: ארבעה שומרים  )2 ב"מ צג, א. שבועות מט, א. )1

 וכרש וגם - ואילך ופרשתנו כב, (נאמרו בתורה 

 מה פירש שלא אלא )יד, שם פרשתנו( בתורה נאמר

 .))שם י"רש( דינו

 ב"מ שם. שבועות שם, ב. )3
ד"ה רבי מאיר (ב"מ שם. ובשבועות שם  )4

: על כרחינו ארבעה הם זה בחנם וזה בשכר זה )היא

 שואל וזה שוכר.
". הני„ - "הכי אי„ במקום שםבשבועות  )5

מאיר ובין לר' "ג אי הכי ובין לר' ול„ שם י"וברש

יהודה פרכינן לה". אבל בב"מ סתם רש"י ולא הגי'. 

וראה תוד"ה אי הכי ב"מ שם. תורת חיים שבועות 

 .20שם. מפרשים לב"מ שם. וראה לקמן הערה 
ושם (וכן הוא ברמב"ם ריש הל' שכירות  )6

 . שם רפ"ב.)ה"ב

תנא שוכר כנושא שכר רבי מאיר היא" 
מאן„לא חזר ממה שאמר לפנ"ז 

7
תנא  
 ביארארבעה שומרים כו'", אלא שבזה 

"; הכי קאמינא לך„ - הראשוניםדבריו 
מאן תנא שוכר כנושא „כלומר, השאלה 

דשה, אלא) שכר" (אינה שאלה אחרת וח
 הראשונההיא ביאור והסברת השאלה 

מאן תנא ארבעה שומרים" (המתיישבת „
 רבי מאיר היא").„כדלעיל מיני' בתירוצו 

 מזה - אלו שאלות בשתיולכאורה 
 שוכר כנושא שכר" (דהיינו שאין ל־„ש

 שומ־ שלשהשוכר דין בפ"ע) יוצא שהם 
שומרים"ארבעה תנא „רים, דלא כ

8
 (וכ־ 

אי הכי „כף לאח"ז המשך הגמ' תי
נינהו" שלשהארבעה 

9
.( 

 ב. ויש לומר בזה:

ברש"י
10

 מבואר טעם פלוגתת ר"מ ו־ 
 ר"י אם השוכר דינו כשומר חנם או כ־

 שומר שכר:

 המ"ד דס"ל שדינו כשומר חנם הוא

_________ 
הכי קאמינא כו'" מוכח „ דמהמשך הלשון )7

תנא ארבעה שומרים" מאן „ דרב נחמן הוא דאמר

 .)עין יהוסף ב"מ שם(והוא השיב 
והא דקאמר „ בכוס הישועות ב"מ שם מפרש )8

מתני' דד' מאן תנא ד' שומרים רצה לומר מאן תנא 

", ד' שומריןמאן תנא „ שומרין". אבל צע"ק אמרו

וכפי שהבין (ארבעה  מניןדמשמע ששאלתו היא על 

הול"ל  דמתני'. ובפרט שאם כוונתו מאן תנא )רבא

 מתני' מני" וכיו"ב.„ בקיצור וכבכ"מ
 וגם צע"ק הלשון, דלאחרי שמקשה בתחילה )9

על „ מי איכא דלית לי' ארבעה שומרין", וכפרש"י„

 ארבעה מיני שומרין אשכחן", מהו שמסיים כרחך

 ?)יש רק שלשה שבדיןמצד זה (נינהו"  שלשה„
 ב"מ פ, ב ד"ה רבי יהודה וד"ה רבי מאיר. )10



 שמונים שנה ~ -~ כ"ח סיון  4

דקא יהיב אגר מלאכתו ואינו „מפני 
נוטל שכר על שמירתו". כלומר, אע"פ 

 ־שהשוכר יש לו הנאה מהחפץ (בזה ש
משתמש בו), מ"מ לא נעשה עי"ז שומר 
שכר, לפי שהנאה זו לא באה בתור שכר 

יהיב אגר מלאכתו", „על שמירתו, שהרי 
אינו נוטל שכר על שמירתו" „ומכיון ש

 הרי הוא שומר חנם.

 שכר כשומר דדינו ד"המ שלוטעמו 
 פ"אע אצלו הוא ולהנאתו הואיל„ - הוא

 לא דאי הוא ש"ש פעולתו שכר שנותן
 באונסין וחייב שואל הוי שכר ביהי

א לא הוי שואל אגר' לי דיהיב השתא
 והוי ש"ש". ומלשון רש"י משמע, דבעצם

, אלא שמכיון שואלהי' צ"ל לשוכר דין 
הוי שואל והוי  לאיהיב לי' אגרא „ד

 ש"ש".

כלומר, אין הפירוש שמ"ד זה ס"ל 
שהתחייבותו של השוכר לשמור החפץ 

השכירות  היא בגדר תשלום נוסף (לדמי
 עבור הנאתו מהחפץ), ונמצא שהנאת ה־
חפץ היא קבלת שכר על שמירתו ולכן 

שכר הוי שומר
11

 של חיובו כל אלא - 
 אצלו נמצא שהחפץ מפני הוא השוכר

שואל כמו נעשה דבזה" להנאתו„
12

 (ורק 
יהיב לי' אגרא לא הוי שואל „מחמת ד

 (ממש) והוי (רק) ש"ש").

 בין ייסוד חילוק קייםהסברת הענין: 
 ושומר חנם שומר( השומרים חיובי סיבת
 כן כשמו השומר: השואל וחיובי) שכר
 והתחייב עצמו על וקיבל, שענינו - הוא

_________ 
פ"ח (שמע מלשון הירושלמי שבועות וכן מ )11

: נושא שכר והשוכר לפי שנהנה מקצת ומהנה )ה"א

 מקצת נשבע מקצת ומשלם מקצת.
 בתורה נאמר ששוכר הטעם יומתקועפ"ז  )12

 מצד רק לא שזהו -) יד, כו פרשתנו( שואל בפרשת

 ס"ר מ"חו מלבוש ולהעיר. במציאות ביניהם הדמיון

 .רצא

 שיחזירנו עד פלוני של חפצו לשמור
 בין החילוק[וסיבת  12*לבעליו בשלימות

ומר דש - שכר ושומר חנם שומר חיובי
שכר שמקבל שכר על שמירתו חייב 

רה מעולה יותרלשמור החפץ בשמי
13

 ,
לשמור גם מגניבה ואבידה, ושומר חנם 
 שאינו מקבל שכר על שמירתו דיו ב־
 שמירה פחותה ופטור על גניבה ואבי־

דה]; משא"כ חיובי השואל אינם באים 
לשמור(רק) מהתחייבותו 

14
 ־ההחפץ של  

 ה־ קנה, אלא דהוי (גם) כאילו משאיל
חפץ
15

לגמרי ובמילא חייב להחזירו  
כל הנאה שלו"„ה), דמכיון שהלוא ע"ד(

16
 

באונסין להתחייב גם  15קנה את החפץ

 שמי־(שאין שייך להשמר מהם, אין גדר 

 ).16*בהם רה

 ד"המ דעת בביאור י"רש כוונתוזוהי 
 ־ול הואיל„ - שכר כשומר הוי דשוכר
 שוכר של חיובו יסוד": אצלו הוא הנאתו

 ־ב התחייבותו מחמת לא הוא) זה ד"למ(
 נמצא שהחפץ משום אלא, החפץ שמירת

 ה־אצלו (לא לשם שמירת החפץ עבור 

 ", שיכוללהנאתו) „-להיפך, אלא מפקיד
 מכיון אלא; השואל כמו - בו להשתמש

והוי  שואל הוי לא אגרא' לי יהיב„ד

_________ 
 "ג ס"ח. ועיין קו"אשו"ע אדה"ז או"ח סתמ) 12*

 שם סק"ב. ואכ"מ.
. ועודראה ב"ק מה, סע"א. ב"מ צג, ב.  )13

 ־ב ז"אדה ע"שו ראה אבל - .ג"סש מ"חוטושו"ע 

 קו"א שם. ואכ"מ.
 מחנה. א, קיב ק"ב - אין ה"ד י"רשראה  )14

 ־ב האריכו וכבר. א"ס ופקדון שאלה' הל אפרים

 אחרונים.
הדרין ראה קידושין מז, ב. ב"מ צט, א. סנ )15

 עב, א ורש"י ד"ה אבל שם. ועוד.
. ירושלמי )ע"ש(ב"מ לד, א. שם צד, ב  )16

שבועות שם. וראה רש"י עה"ת פרשתנו כב, יד. 

 ועוד.

ראה צ"צ בחידושים על הש"ס כתובות  )16*

 .)ד"ה אלא שמשעבד גופו(רפ"ה 



 5 ~ מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל~ 

הנאה  כל„ש"ש", היינו שמכיון שאין 
שלו" שהרי משלם עבור הנאתו, הרי זה 

לא הוי „ממעט ומנכה מחיובו כשואל ו
 ל והוי ש"ש", כלומר שתשלום השכרשוא

 מגרע מדין שואל שבו להתחייב באונסין
ונשאר עליו רק חיוב גניבה ואבידה 

(כמו שומר שכר)
17
. 

" ממוצע„ כעין ה"ה שהשוכרונמצא 
 ומהותו חיובו באיכות - ושואל ש"ש בין

 הוא ודינו חיובו ובכמות( שואל הוא
 ).ש"ש

ג. ומעתה מובן שפיר המשך דברי 
 "ל (סעיף א):הגמ' הנ

מאן תנא ארבעה „כוונת השאלה 
מנינם שומרים" היא: מזה שהתנא נקט 

 ־מניי דלכאורה -") הן שומרים("ארבעה 
לי למה נא

18
 ־שחלו, נחמן רב למד -? 

 חילוק רק אינה" שומרים ארבעה„ל קתם
 ישנם ארבעה אופניםשבמציאות , חיצוני

בהמצאו של החפץ ברשותו של השומר 
(בלשון רש"י
19

זה בחנם וזה בשכר זה „ 
 שואל וזה שוכר"), אלא שהם חלוקים גם

 בגדרם ומהותם.

 ארבעה תנא מאן„( נחמן רב אמרולכן 
 דוקא כי -" היא מאיר רבי)  . .שומרים 
 שכר כשומר משלם דשוכר לשיטתו

 להם יש השומרים שארבעת לומר יתכן
 :מחולקים גדרים' ד

למ"ד שהשוכר משלם כשומר חנם, 
שוכר (בשכר) אינו דומה הרי אע"פ שה

 לשומר חנם, כנ"ל, מ"מ לענין גדר חיוב

המוטל על השומר (ארבעה השמירה 

_________ 
ד"ה  )פא, א(ולהעיר גם מלשון רש"י ב"מ  )17

 להתחייב ב־ השאילני ואשאיל לך: אין זה שואל

 אונסין כו'.
 .)כריתות ב, ב. וש"נ(כשאלת הגמ' בכ"מ  )18
 שבועות שם. )19

 הם) הרי השוכר הוא ממש כ־ שומרים
 אינו נוטל שכר על שמי־„שומר חנם (כי 

 (מינישלשה רתו") ובמילא אין כאן אלא 
 הגדרות של) שומרים ולא ארבעה.

 משלם דהשוכר מ"ר לדעתמשא"כ 
 שגדר משום זה אין - רשכ כשומר
 חיובו גדר הוא השוכר של חיובו וסיבת

כשומר שכר  דינו רק אלא, ש"הש של
 בכמות(היינו, שהוא דומה לש"ש רק 

חיובו, אבל באיכות החיוב ה"ה כשואל). 
ולכן הרי הוא שפיר סוג שומר מיוחד, 

 והיינו ד' שומרים.

וזהו מה שביאר רב נחמן כששאלו 
 ' ארבעה שומ־מי איכא דלית לי„רבא 

ארבעה שומרין" „רין" (בחשבו שהענין ד
 על„הוא מפני חלוקתם במציאות, והרי 

 -") אשכחן שומרין מיני ארבעה כרחך
 ז"לפנ שאמר דמה" (לך קאמינא הכי„
", היא מ"ר. . שומרים  ארבעה תנא מאן„

 התנא הדגשת: הך היינו כי) בזה הכוונה
 ד' שיש -" הןשומרים  ארבעה„ במשנתנו

רים חלוקים בשומרים, אתי שפיר רק גד
לדעת ר"מ שס"ל דשוכר כשומר שכר, 

 כנ"ל.

 אי, „במסקנא' הגמ כוונת גםוזוהי 
 שומרין' ד. . נינהו  שלשה, ארבעה הכי

 ה"ה המקשן סברת לפי": שלשה ודיניהם
 ־חלו ש"וש השוכר אם - דסתרי תרתי

 גדרם בעצם) אלא, במציאות רק לא( קים
 ־בחיובי שוים יהיוש יתכן איך, ומהותם

 בכמות ביניהם מ"נפק שאין ומאחר? הם
נינהו" שלשה„ד ל"עכצ, חיוביהם

20
 גם 

_________ 
 '",כו ארבעה הכי אי„ ההדגשה מובנת) עפ"ז 20

 רבי„ שאמר מה לפי רק היא שהשאלה דמשמע

 כי -) שם ובהנסמן 5 הערה לעיל וראה(" היא מאיר

 אין מעיקרא חנם כשומר ששוכר יהודה' ר לדעת

ה שומרים" מחולקים בגדרם ארבע„ קס"ד שיש

 .)וראה גם מעייני החכמה ב"מ שם(ומהותם 

 [בתורת חיים שבועות שם מפרש איפכא, דלר"י
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בעצם גדרם
21

ד' שומרין „. וע"ז מתרץ 

", שאמנם חלוקים הם ודיניהם שלשה
שומרים, ובכ"ז אין זו סתירה  לארבעה
 נחלקים רק לשלשה, כנ"ל. דינאשלענין 

ד. ההסבר הנ"ל, בהא ד"ד' שומרין 
 ־וה שכר שהשומר -שלשה"  ודיניהם

 התחייבות מהות בעצם הם חלוקים שוכר
") שומרים' ד„ יש שלכן( שלהם השמירה

 משלם השוכר דינא לענין ז"שבכ אלא
 —") שלשה דיניהם„ —( שכר כשומר

י"ל שמתאים עם ביאור ענין הד' 
שומרים בעבודה רוחנית
22

. וכדאיתא 
בשל"ה
23

כמו שד' שומרים נוהגין בין „ד 
 ירו כן (נוהגין) בין אדם למקוםאדם לחב

 ב"ה".

וי"ל ביאור הענין
24

: 

 ידוע שקיום העולם תלוי בקיום ה־

_________ 
תרי גווני „ פשיטא שהם ד' שומרים, כי שוכר וש"ח

נם אינו נהנה נינהו דשוכר נהנה ומהנה ושומר ח

תרווייהו חד גווני נינהו „כלל", משא"כ לר"מ ד

 נה מקצת".דתרווייהו נהנה מקצת ומה

 )ע"פ פרש"י(אבל ע"פ המבואר לעיל סעיף ב 

 .]הטעם דשוכר כשומר שכר צ"ל כבפנים
וי"ל דלהמקשן הטעם דשוכר כש"ש הוא  )21

 כה־(מפני שהנאת החפץ היא בגדר שכר שמירה 

. וראה תורת 11סברא שהובאה לעיל ס"ב והערה 

 .)חיים שבהערה הקודמת
 )תמורה' הלסוף (וע"פ דברי הרמב"ם  )22

 הדעות לתקן. .  עצות אלא אינן התורה דיני רוב„ש

 הלכה שכל מובן שמזה", המעשים כל וליישר

 פירוש )- הפשוט פירוש על נוסף( לה יש שבתורה

 .מ"בכ וכמבואר. קונו לבין בינו, רוחנית בעבודה גם
 .)"מצה עשירה"(במס' פסחים שלו קנה, א  )23
המבואר לקמן הוא ע"פ המבואר בשל"ה  )24

 ברוחניות שומרים' בד ביאורים עוד וראה. )א־ב(שם 

 ואילך א"סע, שכ )פרשתנו( כ"תושב חלק שם -

. )ג"פ א"ח דין חקור מאמר מאמרות מעשרה, ושם(

 .ועוד. פרשתנו )א"להחיד( דוד וראש ת"עה ך"ש

תומ"צ של בנ"י
25

. ונמצא, שבנ"י הם 
שומרים", שהקב"ה מסר עולמו „בגדר 

ישמרו" אותו„לרשותם שהם 
26

, וע"ד 
שנאמר
27

 ", ושמירת ה־ולשמרהלעבדה „ 
 עולם היא על ידי קיום התומ"צ.

 טו נחלקים ד' השומריםוהנה לפי פשו
 להחפץ יחסםלג' סוגים כלליים בענין 

 ־ה שכל חנם שומר) א: (ובעליו הנשמר
 אין כי( להמפקיד היא זו משמירה הנאה

, הפקדון משמירת כלום מרוויח השומר
 ־המפ של תועלתו בשביל אלא שאינה

 כי( שלו הנאה שכל - שואל) ב); (קיד
); מהחפץ הנאה שום מקבל המשאיל אין

 ־המשו שהנקודה, והשוכר שכר שומר) ג(
 ניהם היא, שבשניהם יש הנאה הןבי תפת

לבעלים והן לשומר
28

 - שכר[בשומר  
נשמר  שלו שחפצו מזה נהנה המפקיד

(ובשמירה מעולה), והשומר מקבל שכר 
 עבור טרחתו; ושוכר יש לו הנאת הש־

תמשות בחפצו של המשכיר, והמשכיר 
 מקבל תמורת זה דמי השכירות].

 ולפי זה יובן גם תוכנם של ה־

_________ 
ראה שבת פח, א. וש"נ. וראה גם זח"ב  )25

 .ועודקסא, א־ב. 
 ב־ כמובן שיש לפרש ענין ד' שומרים גם )26

נוגע לשמירת התומ"צ עצמן, וכן שמירת הנשמה 

הנפש ) „דב"ר פ"ד, ד. מדרש תהלים יז, ח(וכמחז"ל [

 וראה. ]"נריאת  שמרת. . אם  . . נרי בידך והתורה

 הוא בפנים והמבואר - .24 בהערה שנסמנו בספרים

 שמפרש, שם פסחים' במס ה"משל המובן פ"ע

 ("הרוגז מעוה"הנאה  לענין" שלו הנאה שכל שואל„

 .)יג, כב' ישעי - "צאן ושחוט בקר
הובא בשל"ה מס' פסחים (בראשית ב, טו  )27

 .)שם, א
כלשון הירושלמי שבועות שם: נושא שכר  )28

. . נהנה מקצת ומהנה מקצת. וראה גם מו"נ  והשוכר

. .  שניהם) „ובחיי פרשתנו כב, ו(ח"ג פמ"ב 

ובתרגום קאפח: שותפים (משתתפים בתועלת" 

 .)בהנאה
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בין אדם למקום „שומרים" בהענין ש„
ב"ה" (כמבואר בשל"ה
29

:( 

 "שומר חנם הוא המעלה העליונה ש־
לא ע"מ לקבל פרס כלל, הוא שומר רק 

למען שמו יתברך", ובלשון הרמב"ם
30

 - 
 א מפני דבר בעולםל. . מאהבה  עובד„

 . . ולא כדי לירש הטובה (אפילו לא
העולם הבאת לחיי כדי לזכו

31
) אלא 

. . מפני עושה האמת מפני שהוא אמת
32
 

 שהוא הרב ראוי לשמשו".

 לקבל מ"ע העובד - שכר"שומר 
השוכר וכן", פרס

33
 ־ה ד"ע הוא„ - 

אומר
34

סלע זה לצדקה ע"מ שיחי' בני"  
 (וכדלקמן סעיף ו).

 . . אינו מאמין "שואל שכל הנאה שלו
בגמול ועונש", וכמבואר בשל"ה
35

שהם  

_________ 
וכן בהנסמן (מס' פסחים שם. וראה שם  )29

 ביאור עוד פרטים בדיני השומרים. )24בהערה 
 מעלת והיא„ ושם - .ב"ה י"פ תשובההל'  )30

 ח"ש' הי„ דאברהם שם ה"של וראה", אבינו אברהם

 משמרתו ולא דייקא משמרתי משמרתי וישמור. . 

 ".למענו דהיינו
 שם ה"א. )31
 שם ה"ד. )32
שא שכר"*, אבל לכאורה נו„ בשל"ה שם )33

עכצ"ל שכוונתו לשוכר, שהרי ענינו של ש"ש כבר 

מביא  )דנושא שכר(ביאר לפנ"ז, וכן בהמשך הענין 

ע"ז פלוגתת ר"מ ור"י אם דינו כשומר חנם או 

ד' „ כשומר שכר. וכן מפורש בלשונו שם לפנ"ז*

" השואל. .  שכר נושא שכר שומר ח"ש. .  שומרים

 ).שכר" נושא„ - לשוכר שקורא(
 ב"ב י, ב. וש"נ. )34
 _________  .)שם ע"ב(מס' פסחים  )35

אמ"ד, ת"ט. (כ"ה בדפוסי השל"ה שתח"י  )*

אמ"ד, נח"ת. פפד"א, תע"ז. פיורדה, תקכ"ב. יוזפוף, 

. ויל"ע )תרל"ט. דפוס צילום ווארשא, תרכ"ב

 בדפוסים אחרים.

הרשעים שאינם עוסקים כלל בעבודת 
 השם.

 ־ל - וכן דבריו לבאר יש ואוליה. 
 שתתכן באופן" שואל„ה ענין בדקות באר

 ותומתק( צ"תומ בשומר גם זו דרגא
 נקראים סוגים' הד שכל, הענין פשטות

שומרים
36

 שהיא) ל"כנ( העולם שומרי - 
צ"תומ שומרי היותם י"ע

37
 בהקדים:ו -) 

 רא בשביל יש־מכיון שכל העולם נב
ראל (כמאמר
38

בשביל ישראל שנקראו „ 
ראשית") הרי כאו"א מישראל יכול 

לדרוש ולתבוע
39

 כל את - ובצדק - 
, רוויחי ומזוני חיי בני, הגשמיים צרכיו
ק ויעקב יצח אברהם בן היותו בגלל

(בלא שום פעולה ועבודה מצדו). ע"ד 
הדיעה
40

גבי הפוסק מזונות לפועל  
ם כסעודת שלמה . . עושה לה אפילו„ד

הן בני „בשעתו" לא יצא י"ח מכיון ש
אברהם יצחק ויעקב", דמכיון שהוא בן 
 אברהם יצחק יעקב הרי הוא ראוי ל־

סעודת שלמה בשעתו"„סעודה גדולה מ
41
 

הכל כמנהג „[והתנא החולק ואומר 
אין טעמו משום דס"ל שאין  40המדינה"

 כאו"א מישראל ראוי ח"ו לזה, אלא מפני
 הבעה"ביתה דעתו של שס"ל שלא ה

 המדינה מנהג כפי אלא מזונות לולספק 
נה זו) ולכן אא"פ במדי הפועל - כולל(

 לחייבו יותר].

_________ 
ובפרט ע"פ מ"ש בעש"מ ובשל"ה חלק  )36

ד' שומרים הם לנגד ד' ש )24שבהערה (תושב"כ 

לבעהמ"ס מלא (וראה קהלת יעקב (אותיות שם הוי' 

 . ועיין עשרה מאמרות שם.)ערך שומרים )הרועים
 .26ראה לעיל הערה  )37
 רש"י ר"פ בראשית. )38
 .)ברכות יז, ב(בזרוע" „ כמחז"ל )39
 משנה ב"מ רפ"ז. )40
הובא בפרש"י למשנה (ראה ב"מ שם פו, ב  )41

 .)שם
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 שכל) ברוחניות" (שואל„ה עניןוזהו 
 בקבלת( העולם מן שנהנה - שלו הנאה

) עבודה" (תשלום„ ללא') כו צרכיו כל
 .מצדו

 הרי) כפשוטו( ששואל שכשםאלא 
 באונסין התחייבל החפץ את קונה הוא

 ־ב הוא כך - שלו הנאה שכל מאחר
 העולם מןת ליהנו שרוצה דמי, רוחניות

 זו הנאה קבלת הרי, עבודה כל בלי
 חלקו את" להחזיר„ אותו מחייבת גופא

 י"ע שזהו - בשלימות ה"להקב בעולם
 העולם קיום תלוי שבהן צ"התומ קיום

 ־ב עצמו את לפטור אפשר ואי - ל"כנ
"גדול אונס„ לא ואפילו" (אונס„ טענת

42
.( 

שואל" „ונמצא שקיום התומ"צ של ה
 עבודת השם", ש־, „עבודהאינו בגדר 

ענינה לחייב ולשעבד עצמו בעבודה 
בשביל האדון השם ב"ה, כי גבי השואל 
 הרי זו התחייבות המסובבת מהנאתו (כמו

חיובי השואל המסתעפים מזה שכל 
הנאה שלו, דהוי כאילו קנה את החפץ 

א חייב גם באונסין, והרי זה כעין ובמיל
חיוב כלפי עצמו
43

.( 

 דעת בביאור לעיל המבואר פי עלו. 
 לשומר שוכר בין בההפרש מאיר' ר

 ־ב גם ביאור להוסיף לכאורה יש שכר
 - ברוחניות ענינם בביאור ה"השל דברי

_________ 
 וראה - .שכירותריש הל'  ל' הרמב"ם )42

 ,ברוחניות אונסין חיוב ענין שם פסחים' מס ה"של

" לבם את' ה שהקשה וסיחון בפרעה כדמצינו„

' הל ם"רמב וראה. רשעים על שקאי כפירושו(

 .)ואילך ג"ה ו"פ תשובה
פא, א ד"ה שמירה (ולהעיר מרש"י ב"מ  )43

 . . ואני אשאיל לך" לא הוי דב"השאילני )בבעלים

אין כאן בעלים של חפץ „ ה בבעלים" כישמיר„

סש"ה (". וראה נתיבות המשפט במלאכתו של שומר

שזהו מפני ששומר  )ב"מ שם(ומעייני החכמה  )סק"ב

 .לעצמו

 פרס לקבל מ"ע העובד הוא שכר שומר
 ־ל זה סלע האומר ד"ע הוא„ והשוכר

 ־אופ רק שאינם -" בני' חישי מ"ע צדקה
 )והתועלת( השכר קבלת ביחס שונים נים
 .שונים סוגים שהם אלא, העבודה של

 ושוכר שכר ששומר כשםוהביאור: 
 מהותם בעצם ז"זמ מחולקים כפשוטם

 עיקרו שכר שהשומר), בארוכה ל"כנ(
 , שהתחייב ושיעבד את עצ־שומר - הוא

מו
44

, ובעבור המפקידלשמור חפצו של  
 א בא על שכרו; משא"כ אצל ה־זה הו

שוכר הוא להיפך, שעיקר מטרתו היא 
 ־ל, וכדי להנאתושהחפץ יימצא אצלו 

 - שכירות דמי משלם הרי השיגו

 ראשיתו: ברוחניות גם הוא כןכמו 
 עבודת - הוא" שכר שומר„ה של ועיקרו

 ־ית רצונו לקיים שרוצה היינו - השם
 העולם למענו יתברך, אלא ולשמור ברך

שומר „יין לא הגיע לדרגא של שעד
 חנם" (שלא ע"מ לקבל פרס) באופן ש־

עניני שכר לא יתפסו מקום אצלו, ולכן 
הוא מצפה לקבל שכר עבודתו; אבל 

 רצונו - להיפך הוא" שוכר„ה של עיקרו
 מן העולם (ולקבל כל ליהנות הוא וחפצו

צרכיו כו'), אלא שהוא יודע ומרגיש 
 של ה־לשלם" להקב"ה (בעה"ב „שעליו 

 עולם) עבור הנאה זו, ולכן מקיים תומ"צ
 וכו'.

[ולכן מביא השל"ה ע"ז הדוגמא 
ד"ע"מ שיחי' בני", שבזה מודגש שעיקר 

 זקוק שהוא מזה מסובבנתינת הצדקה 
"בני' יחי„ש -' ה לישועת

45
.[ 

_________ 
להעיר מצפע"נ כללי התורה והמצות ערך  )44

 שיעבודושומרים (וש"נ) אם דין השומרים הוא מחמת 
דהשומר או מחמת גזה"כ. וראה מחנה אפרים הל' 

 אלה ופקדון ס"א.ש
הי' „) השייכות לנח שע"ב(וראה של"ה שם  )45

 רק בשביל שיהי' קיום העולם". ולהעיר ממה ש־
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 ונמצא שהשוכר במהותו אינו לא כ־
 שואל ולא כשומר שכר:

 כשואל לא הוי, דמכיון שקיום ה־
תשלום" „צ שלו יש בו ענין של תומ"

עבור הנאתו מן העולם, ולכן  להקב"ה
 , שעושה עבו־עבודת השםהרי זה בגדר 

 דתו למענו יתברך (ודלא כשואל, הדורש
, שקיום התומ"צ שלו אינו בחנםצרכיו 

 עבודת השם", כנ"ל סעיף ה).„בגדר של 

 אבל גם כשומר שכר אינו, שהרי ה־
 התומ"צ שומר שכר, עצם עבודתו בקיום

 היא למענו יתברך (כי אינו נהנה ב־
 הפקדון, ושכרו הוא ב־ מגוףשמירתו 

 ענין צדדי); משא"כ השוכר שקיום ה־
 תשלום",„תומ"צ שלו מעיקרא הוא בגדר 

תמורת הנאתו מן העולם, ואינו למטרה 
 שמירה".„של 

 ז. אלא שאעפ"כ דינו של השוכר
 דיניהם (דה־„הוא כשומר שכר, ובמילא 

 ":שלשהשומרים רק)  ארבעה

סוף־סוף, מאחר שגם אצל השוכר יש 
 לה־ דינועבודת השם", לכן „פעולות של 

עבודת ה' (עכ"פ) שלא „כלל בהסוג של 
לשמה" כהשומר שכר
46
, 

_________ 
 או ח"כש שוכר אם הפלוגתא )א"ע( שםמבאר 

 , אםאופנים שני שהם - ח"דא ואלו דאלו, ש"כש

 )ל' רש"י ב"ב י, ב(גמר בלבו הן יחי' הן לא יחי'" „
 או לא גמר.

" שלו הנאהכל „יון ש) משא"כ שואל, דמכ46

' כו שנוטל תורה מדברי הנהנה ד"ע שהוא ל"י

  י"ה ג"פ ם"להרמב ת"ת' הל. ה"מ ד"פ אבות(

 

 

 

 

 

 

 

 

ונצטווינו
47

וק אדם יעס לעולם„ - 
 בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה שמתוך

 לשמה", באשלא לשמה 

 גם - א"כאו יגיע סוף שסוףדהיינו, 
 שלא„ב תחתונה הכי הדרגה( אלהשו

, שלא מאהבה להעבודה -") לשמה
איכפת לו מציאותו הוא, ועד שתהא 

נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה „
. . ויעזוב כל מה שבעולם חוץ  בה תמיד

ממנה"
48
"בגללה לבא הטובה וסוף„ - 

49
. 

(משיחת ש"פ וישלח תשמ"ז)

_________ 
 

 מוטב אמרו בזה שגם ואף. )ד"סי ד"פ ז"ולאדה

  ז"לאדה ת"ת' הל(' כו לשמה שלא בתורה שיעסוק

מוטב שיעסוק כו' „, מכיון שהיתר רק ז"ה -) שם

)*; משא"כ לאדה"ז שם הל' ת"ת(משיתבטל כו'" 

 סדר העבודהשוכר" הנ"ל שזהו „שלא לשמה" דה„ה

 בהקדמה' סנה ם"להרמב ש"פיהמ ראה - טבעע"פ 

 אותם ע"ז כו', מזרזין): החמשית והכת ה"ד( חלק' לפ

ובהל' תשובה שם ה"ה: אין מלמדין (ע"ש בארוכה 

 ).אותן אלא לעבוד מיראה כו'
' הל. שם תשובה' הל ם"רמב. ב, נפסחים  )47

 הערה וראה - .)נ"וש( ג"ס ד"פ ז"לאדה ת"ת

 .הקודמת
 רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ג. שם ה"ו. )48
 _________  שם ה"ב. )49

שי"ל שגם  )49ע' (ולהעיר מלקו"ש ח"כ  )*

ל' (קרדום לחתוך בה" „ היתר זה לעשות התורה

כי (להתפרנס" „ הוא רק כדי )המשנה אבות שם

 . ע"ש.עשירות כדי להשיג לאאבל  )מוכרח בזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 הנגל
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 ביאור המקור דקטנה יש לה חצר

 ה נתן הלוי פישער שליט"א רב משה
 ר"מ בישיבה

במסכת בבא מציעא דף י ע"א נחלקו ר"י ור"ל אם חצר משום 
יד ושייך גם בקטנה, או חצר משום שליחות ולא שייך בקטנה. 
ומבואר בהמשך הסוגיא דלכו"ע בגט הוי חצר משום יד, ולכן גם 
קטנה כי היכי דאית לה יד אית לה חצר. והראי' לזה היא מהא 

יא "ידה אין לי אלא ידה גגה חצרה וקרפיפה מנין ת"ל ונתן דתנ
מ"מ" וברש"י ד"ה ת"ל מבואר דהראי' מהברייתא דמרבים חצר 
משום יד הוא, דאי משום שליחות לא צריך קרא מיוחד לחצר דהרי 
כבר נתרבה שליחות מושלחה, וע"כ דהפסוק בא לרבות דחצר 

 ולרבות גם בקטנה. -משום יד 

' לא ניח"ל בפירוש זה, כמבואר בתוס' רבינו אולם בעלי התוס
דמושלחה נפק"ל רק בר דעת שהוא בר שליחות ולא חצר  פרץ,

שאינו בר דעת. ולכן פי' בתוס'(ד"ה ואי משום) ד"מכח התנא 
מוכיח דמרבה גגה וחצרה כידה להתגרש אפי' בע"כ או אפי' היא 
קטנה ואי מטעם שליחות לא היתה מתגרשת בע"כ ולא קטנה", 

היינו דהוכחת הגמרא דחצר משום יד, היא מסתימת דברי ו
הברייתא דיכולה להתגרש גם בחצר כמו שקיבלתה בידה, ומשמע 
דהוא בכל האופנים גם בע"כ וקטנה, וזהו רק אם הוא מדין יד ולא 

 אם הוא מדין שליחות.

וע' בנחלת דוד שמעיר לפי' התוס' דנהי דאנחנו יכולים ללמוד 
דהוא משום יד, אבל עדיין צריך להבין ממשמעות דברי התנא 

דהתנא גופי' מנ"ל דכן הוא כוונת הקרא, דהוא מטעם יד ולא 
 מטעם שליחות, וע"ש מה שביאר. 

אולם ע' בתוס' ר"פ (ובשטמ"ק מובא בשם תוס' חיצוניות) 
אפי' נתן בחצר  קראשכתב פירוש ר"י בנוסח אחר "דקא פסיק 

קאמר כל דאית לה יד אית ו ועי"ל דקא פסיק . . . בע"כ מיגרשה
 (היינו גם קטנה). "לה חצר
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והיינו דאי"ז רק דהגמרא מבינה את סתימת הברייתא, דקאי 
בכל אופן גם בקטנה ובע"כ, אלא דגם הברייתא עצמה מבינה כן 
מסתימת הפסוק דמרבה סתם חצר, ומבין דהוא בכל האופנים 

 שאפשר לגרש, אפשר לעשות כן גם ע"י החצר.

הגמרא דלר' יוחנן (ולחד תירוצא, לכו"ע) ילפינן ועיין המשך 
מציאה מגט, ולכן גם במציאה יש לקטנה חצר, וארבע אמות. 
ונפסק כן בשו"ע חו"מ סי' רמג סכ"ג (לגבי מתנה) "קטנה זכתה 

 לה חצרה וארבע אמות".

וע"ש בסמ"ע סקל"ח שהביא את מקור הדברים מסוגיתינו, 
ה לא איצטריך קרא "גם ומפרש מנ"ל דשייך גם לקטנה, דלגדול

ילפינן לה מדכתיב ושלח דגם אשה יכולה לעשות שליח, אלא 
לרבות קטנה אתא", והוא בדרכו של רש"י, ומסיים "ולא כעיר 

 שושן שכתב טעם מלבו ואינו נכון".

וז"ל הלבוש (עיר שושן) שם סעיף כ"ג "קטנה יש לה חצר 
שיש  וארבע אמות לקנות לה מתנה, דכיון דרבתה התורה בגט

לאשה חצר לקבל גיטה, וקרא מיירי בכל אשה שנשאת לאיש אפי' 
 בקטנה, שהרי קטנה גם כן יכולה להתקדש ע"י אביה"

והנה לפי המבואר לעיל מתוס' ר"פ, הרי זהו המכוון בפירוש 
וסתימת הקרא מורים, דבכל אופן ששייך  -תוס', דסתימת התנא 

ר,ומתורץ השגת גם בקטנה (ובע"כ), אפשר לגרש ע"י חצ -לגרש 
ק הסמ'ע עליו, ולא הוי "טעם מלבו" דבעל הלבוש, אלא עומ

 כוונת התוס'.

f e g 
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 *בסוגית שבועה שאינה ברשותו

 הרב שמואל ראובן שוחאט שליט"א
 ר"מ בישיבה

תנן בריש פרק המפקיד: המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים 
ם ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנ

נשבע ויוצא. נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם 
 תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם למי שהפקדון אצלו.  

ושנינו על זה אומר בגמ': (לקמן לד:) אמר רב הונא, 
"משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו". מאי טעמא חיישינן 

 שמא עיניו נתן בה.  

צריך לישבע, אעפ"כ  כלומר, דאע"פ דהדין הוא דמשלם ואינו
צריך לישבע שאינה ברשותו, ובאמת נגנב או נאבד, לא סתם 

 שרוצה בהמה זה או חפץ זה לעצמו. 

ולבאר גדר שבועה זו הנה כתוב בהחידושים המיוחסים אל 
הריטב"א (ד"ה אמר רב הונא הראשון), שיש מחלוקת אם שבועה 

התורה.  זו היא מדרבנן, או דאורייתא, ואע"פ דאין פסוק לה מן
דהנה עיקר שבועה זו הוא השבועה דלא פשע בה, דכיון דבדרך 
כלל השומר טוען דאונס היה, א"כ עיקר החשש הוא דשמא פשע 
בה. וכיון שמניחים עליו שבועה, משביעין אותו גם על שליחות יד 

 (שהוא מפורש בקרא) וגם מגלגלין עליו דאינו ברשותו.

 בועה זו:ועוד מבאר מדוע אין צריכים פסוק לש

א. כיון דהוא חשוד על "לא תגזול" ממילא הוא גם נחשד על  
 "לא תחמוד" דהוא השבועה דאינה ברשותו. 

ועוד אם משביעין אותו שלא פשע בה, ושלא שלח בה יד  ב.
 ממילא משמיעים דאינה ברשותו. 

וחידושו של רב נחמן (דאמר משביעין אותו שלש שבועות) 
ונו כל שלש שבועות אלו. דאם לא, הוא: דצריך להיות משמע בלש

_________ 
 .ועל אחריותם בלבד רשם ע"י המערכת משיעור שנמסרה בישיבהנ) *
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יכול השומר לומר "אחר דנגנבה החזיר לי". ולפיכך צריך לפרש 
 שלש שבועות אלו שאם אח"כ יבאו עדים יהיו מכחישים אותו. 

ואם יש עדים דבאונס נגנבה אינו חייב שבועה כלל. כיון דיש 
 עדים דלא פשע בה ובאמת נגנבה, אין חוששים שמא שלח בה יד.  

אר הנפק"מ אם שבועה זו היא מדאורייתא או דרבנן, דאם ומב
שבועה זו דאורייתא היא, צריך לישבע בנקיטת חפץ. ואם תקנת 

 חכמים היא (ע"י ר"ה), אינו נשבע בנקטת חפץ. 

ואפילו אם שבועה זו תקנת חכמים היא אינו יכול להפך 
השבועה על המפקיד אם הנפקד אינו רוצה לישבע, דהרי דין זו 

רק אם הנתבע אינו רוצה לישבע ליפטור את עצמו ואינו רוצה הוא 
לשלם, אז התובע נשבע ונוטל. אבל כאן אינו יכול להפך השבועה 

 על המפקיד, דהרי הוא אינו יודע אם היא עדיין ברשות הנפקד. 

וממשיך אשר צ"ע על מאן דאמר דשבועה זו מתקנת רב הונא 
ונא ממתיניתין היא. דהרי לקמן בגמ' מקשה על דברי רב ה

בשבועות (מג.). מדוע זה קשה על דברי רב הונא, בזמן המשנה 
עדיין לא תקנו שבועה זו. ומסיים דבריו אשר "הרא"ש ז"ל כתב 

 דתקנת חכמים היא וצ"ע." 

ומעיר על זה בהערות כור הזהב על חידושי הריטב"א: 
"ברא"ש לא נמצא מפורש דתקנת חכמים היא ונראה דצ"ל 

בפ"ו משאלה ופקדון ה"א ומשביעין אותו בתקנת הרמב"ם והוא 
חכמים כו' ע"ש. וטעות זה נמצא הרבה פעמים שכתוב בריטב"א 

 הרא"ש וצ"ל הרמב"ם עי' לקמן דף ל"ה [ד"ה ול"נ].  

וזהו לשון הרמב"ם פ"ו מהלכות שאלה ופקדון ה"א: שומר 
חנם שאמר הריני משלם ואיני נשבע...הרי זה משלם ואינו נשבע. 

ה פקדון בהמה או בגד מצויר או כלי מתקן או דבר שאינו אם הי
מוצא לקנות כמותו בשוק חוששין שמא עיניו נתן בו ומשביעין 
אותו בתקנת חכמים שבועה בנקיטת חפץ שאינו ברשותו ואחר כך 

 משלם.  

ונראה דמה שכתוב בהערה זו אין דבריו מוכרחים כלל, דהרי 
דאינה ברשותו תקנת  מפורש ברא"ש בסוף מס' שבועות דשבועה

חכמים היא. וז"ל: "ואע"ג דבפרק קמא דמציעא (דף ו.) משמע 
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דשבועה שאין ברשותו שבועה דאורייתא היא דקאמר התם ג' 
שבועות משביעין אותו שלא פשע בה ושלא שלח בה יד ושאינו 
ברשותו דכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו וכן 

שומרין אגבן נשבע נמי שאינו שלא פשע בה דהיינו שבועת 
ברשותו אבל כשהוא משלם ואנו חושדין אותו שמא עיניו נתן בה 

 ומשביעין אותו שבועה שאין ברשותו הך שבועה דרבנן היא". 

ועוד דלק"מ על הרמב"ם כמו שמפרש הב"י (ריש סי' רצ"ה) 
את דברי הרמב"ם וז"ל: "טען הנפקד שנגנב הפקדון או נאבד ולא 

לא רוצה לשלם משביעין אותו שאינו ברשותו רצה לישבע א
דחיישינן שמא נתן בו עיניו מימרא דרב הונא בריש פרק המפקיד 
(בבא מציעא לד:) וכתב הרמב"ם בפרק ו' מהלכות שאלה 
דשבועה זו היא בנקיטת חפץ ונראה שלמד כן משום דהתם בריש 
פרק המפקיד מתיב לרב הונא ממתניתין דהמלוה על המשכון כו' 

ע דסבר תלמודא דשבועה זו דקאמר רב הונא שבועת המשנה משמ
היא דאי לאו הכי מאי מותיב ליה וכיון דשבועת המשנה היא הרי 

 היא בנק"ח כשאר שבועת המשנה". 

ונראה שהרמב"ם חולק על הטור והרא"ש שכתבו סתם דחייב 
שבועה (מתקנת חכמים) ולא הדגישו כמו הרמב"ם דהוא בנקיטת 

י דעת הרמב"ם יכולים לומר דתקנו שבועה זו חפץ. וא"כ רק לפ
בימי המשנה ולא בימי ר"ה. ועפ"ז אינו צריך עיון כלל על 

 הרמב"ם זה שהוקשו בגמ' על דברי ר"ה ממתני'.  

אבל לפי דעת הרא"ש דלא הדגיש שישבע בנקיטת חפץ 
ואדרבה מדברי הב"י נראה דהרמב"ם חולק עליו, א"כ לפי דעתו 

יא ושפיר כתב הריטב"א דצריך עיון לפי שבועה זו תקנת ר"ה ה
דעתו: איך קשה על ר"ה דברי המשנה שנאמרו לפני תקנת שבועה 

 זו.

f e g 
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האם מותר לבנים להשקיע 
 כספי מזונות הבנות

 הרב דוד סלפושניק שליט"א
 משפיע בישיבה

בבבא בתרא דף קלט עמוד ב' המשנה מביאה פרטי דיני 
 כשהנכסים מרובים או מועטים. חלוקת בנים ובנות בירושת אביהן 

והנה, בגמרא (קמ.) מבואר שנכסים מועטים הפירוש הוא שיש 
מספיק נכסים רק לבנות וכל השאר הבנים אוכלים עד שיכלה 

 וישאלו על הפתחים.

וצריך להבין מהו הפירוש בה"הבנים יורשים" שלכאורה יש 
 שני אופני הבנה:

את חלק הבנות ) שאם יש מספיק לבנים ולבנות שמים בצד 1
 להשאר הבנים יורשים.

) שאם יש מספיק, הבנים יורשים הכל, אלא שחייבים לפרנס 2
 הבנות.

והחילוק בין שני האופנים: באופן ראשון לבנים אין שום 
רשות להשתמש בחלק הבנות אלא הוא מונח בצד, משא"כ באופן 

 ב' מותר לבנים לעשות עסק בכל המעות 

באופן א' כסף הבנות הוא שמור,  ולכל אחד יש מעלה וחסרון:
אך באופן ב' הבנים יכולים להרבות נכסים בעסק, אך יש סיכוי 

 שיפסידו ואז לא יהיה לבנות מזונות.

והנה ברשב"ם ד"ה אלמנתו מהו נראה (אבל לכאורה לא ברור 
ממש) שמביא שני השיטות ובזה מבאר שני אופנים בשאלה שם, 

שסובר כאופן הב', אך שוב, (וגם רבינו גרשום על המשנה נראה 
 לא ברור)

ולכאורה לפי אופן הא' קשה להבין מהו החילוק בין נכסים 
מרובים למועטים, הרי בשניהם חלק הבנות הוא שמור בצד 

 והבנים לוקחים את השאר, (משא"כ באופן ב')
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ועוד יש לעיין באופן א', מהו לשון המשנה "הבנים ירשו" 
 ורשים לכאורה גם בנכסים מועטים הם י

אך בזה יש לתרץ בדוחק שאינו נקרא ירושה כי ישתמשתו בכל 
 למזונותיהם, ומ"מ נשארה השאלה הא'.

 ואבקש לקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

f e g 
 שיטת רש"י בהלה תובעו

 הרב וועלוועל שי' גורקאוו
  אחד מאנ"ש

 -א  -

תנן (כתובות טו ע"ב) ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו 
אביך היתה ולקחתיה הימנה שהוא נאמן שהפה שאסר הוא  של

הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא של אביה והוא אמר לקחתיה 
 הימנו אינו נאמן.

ורש"י (ד"ה שהפה שאסר) מפרש "זה אינו יודע שהיתה של 
אביו אלא על פיו של זה ומה שאסר הרי התיר", דהיינו שלשיטת 

נו יודע שהיתה של אביו, שהבן אי -רש"י המקרה דמשנתינו הוא 
 ואינו תובעו.

תוס' (בד"ה ומודה רבי יהושע) שואל על רש"י "מתוך פירוש 
הקונטרס משמע דדוקא כשאין הלה תובעו ונאמן במיגו דאי בעי 

) דהא קתני סיפא -שתיק אבל אם תובעו אינו נאמן ואינו נראה, (א'
אינו ואם יש עדים כו' משמע דדוקא אם יש עדים שהיתה של אביו 

נאמן אבל אם אין עדים אע"ג דהלה תובעו נאמן מיגו דאי בעי 
אמר לא היתה של אביך מעולם מדלא נקט אם תובעו אינו נאמן. 

) ובגמרא נמי פריך וליתני שדה זו שלך היתה משמע דבהלה -(ב'
תובעו איירי ולכך משיב ודאי שלך היתה ולקחתיה ממך אבל אם 

ה כי מסתמא הוא יודע בעצמו לא תובעו אין שייך לומר שלך הית
דבר זה". דהיינו שלשיטת התוס' המקרה דמשנתינו הוא, אף 



 שמונים שנה ~ -~ כ"ח סיון  20
 

כשהבן תובעו שהרי יש לו מיגו שיכול לטעון לא היתה של אביך 
 מעולם.

ולכאורה צ"ב מהו סברת מחלקותם, והרי (לכאו') תוס' צודק 
הרי אין להבן שום ראי' שזה של אביו, והוא רק תובע, ובמילא 

יכול לומר שלא היתה של אביך מעולם, וא"כ למה רש"י הנתבע 
 לא רוצה לפרש המקרה דמשנתינו כתוס'.

 וגם צ"ב איך יתרץ רש"י ב' הקושיות של תוס'.

 -ב  -

והנה על קושיא הא' של תוס' מתרץ הבית הלוי (ח"ג ס"כ אות 
א') "והנראה ברור בדעת רש"י דהרי רק משום ר' יהושע מוקמינן 

ור שחוט דהיינו אינו תובעו דפריך בגמ' מאי שנא לה בגמ' באין ש
האי מיגו דשדה דמודה בו ר"י ממיגו דמשארסתני נאנסתי דחולק 
ומשני דשדה איירי באינו תובעו ומשו"ה מודה ר"י אבל ר"ג הא 
אית ליה מיגו גם בתובעו דהא גבי משארסתני נאנסתי דשור שחוט 

בעו אינו נאמן הרי ס"ל לר"ג מיגו וא"כ אם הי' תנן בסיפא ואם תו
יהי' רק כר' יהושע לחודא ואנן הא פסקינן לעיל בפ"ק כר"ג והאיך 
יסתום רבי הך משנה דלא כר"ג והרי בהך משנה לא תני בה רק מה 
דמודה לר"ג ולא מה דחולק ר"ג. והמשך לשון המשנה כך הוא 
ומודה ר"י כו' פי' דבאינו תובעו גם ר"י מודה לר"ג דנאמן ואם יש 

נו נאמן פי' לכו"ע וגם לדידן אינו נאמן, והיכא דליכא עדים אי
עדים רק תובעו לחודא בזה הא פליגי ולא איירי המשנה 
בפלוגתתם דכבר תנן לה בפ"ק גבי משארסתני נאנסתי דבתובעו 
ס"ל לר"ג מיגו, ור"י לית ליה ואע"ג דהתוס' לא ניחא להו לומר כן 

ומש"ה הקשו  וס"ל דהסיפא דואם יש עדים קאי על ומודה ר"י
דהוה ליה למתני ואם תובעו אינו נאמן פי' לר"י לחודא מ"מ בדעת 

 רש"י נראה ברור דהוא מפרש כן"

ולכאו' דבריו צ"ע שהרי זה גמ' מפורש לקמן (דף יז ע"ב, 
וכדלקמן בפנים) שהמקרה של "ואם יש עדים" זה מקרה ישיר לזה 

"שלך",  דמודה ר"י, שלכן המקרה דמשנתינו הוא "של אביך" ולא
וא"כ מובן בפשטות כתוס' (לשיטתו) שהסיפא דואם יש עדים קאי 

 על ומודה ר"י, וכפשטות לשון המשנה.
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 -ג  -

והנה בפשטות, המחלוקת בין רש"י ותוס' הוא, דרש"י סובר 
דלא אמר כולם, ומכיון דאין לו עוררין נאמן במיגו דאי בעי שתיק, 

נו תביעה אמיתית עם אבל תוס' סובר דאכן תבע לו השני, ואף שאי
 ראי', מ"מ צריך לענות לו, ולכן אין לו מיגו דאי בעי שתיק.

אבל לכאורה זה אינו, שהרי הריטב"א (ד"ה ומודה) מקשה 
ג''כ הנ"ל על רש"י ולכן מתרץ שיטת רש"י וז"ל: ודין הוא לומר 
שאף רש"י ז"ל לא נתכוון אלא לומר דכיון שאין עדים לתובע אילו 

עוררין שיחוש להם בי"ד כלל דכל שאין לו עדים  שתק זה אין כאן
אינו חשוב עורר כלל ואינו חשוב שהוא יורש שהיתה של אביו 

 כיון שאין לו עדים, עכ"ל.

ומזה שתוס' מיאן לבאר כך את שיטת רש"י, לכאורה ראי' 
שתוס' לומד בשיטת רש"י דיש להתובע איוה שהוא דין תביעה 

 ואינו רק דברים בעלמא.

סובר שאין להתובע שום תוקף, וממילא אתי שפיר  אבל רש"י
 שיטתו, וכלקמן.

 וצ"ב למה מיאן רש"י לפרש כתוס' שיש כאן תוקף לתביעתו.

ובמיוחד צ"ב שיטת תוס' מהו התוקף של תביעתו, ואם אכן 
 יש לו תוקף לתביעתו, איך מהני המיגו.

 -ד  -

ומר [והנה הגמ' (דף יז ע"ב) שואל "וליתני מודה ר' יהושע בא
לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך" ובתוד"ה ליתני מפרש 
"דהוי רבותא טפי דהוי ברי וברי". והקשו עליו בשיטה מקובצת 
"ואע"ג דפירשו התוס' לעיל דאיירי ביודע שהיתח של אביו וטוען 
בברי של אביו היתה". דהיינו לעיל כתב תוס' דאיירי בתובעו, 

הוי ברי וברי כהכא), ומהו כוונת וא"כ מוכח שגם שם הוא ברי (ו
 התוס' בהרבותא ד"שלך".

ומתרץ "י"ל דמ"מ טפי הוי ברי כשהיתה שלו ממה שאכן 
שמע מאביו פעם אחת והילכך הי' לי' לאשמועינן רבותא טפי דאף 
על גב דהי' ברי וברי דשנים שווים בטענותיהם דברי של זה כמו 
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ברירא טפי  ברי של זה אבל השתא טענתו של זה שהשדה בידו
 דטעין של אבי היתה ופשיטא דנאמן".

דהיינו שהשטמ"ק מפרש בשיטת התוס', דבהמקרה של 
 המשנה הברי של התובע אינו כל כך חזק כמו ברי ד"שלך היתה".

והנה המהרש"א ג"כ מקשה כהשטמ"ק אבל מתרץ באופן 
אחר, וז"ל: אלא דר"ל דאיכא למיטעי בשדה זו של אביך דאיירי 

והוי ברי ושמא כדס"ד דהמקשה לעיל כו' והוה לי' בלא תובעו 
למיתני שדה זו שלך היתה דהוי רבותא טפי דליכא למטעי בי' 

 בברי וברי ודו"ק, עכ"ל.

פי' דאין הכוונה שכאן יותר ברי מהמשנה, אלא דהברי כאן 
מתבטא בזה, דליכא לטעות דהמשנה איירי בשמא, כשאין הלה 

 תובעו.

שואל כנ"ל ומבאר שלעיל  ומצינו שהמהר"ם שי"ף ג"כ
בהמשנה "על טענת לקחתיו ממנו לא יכול להכחישו בברי רק 
תובע בברי שהשדה הי' פעם אחד של אביו ולזה אין שטר משא"כ 
בדידיה יכול להכחישו שלא לקח ממנו". דהיינו שגם להמהר"ם 
שי"ף הטענה ד"של אביך" הוא ברי כמו "שלך", אלא שהברי 

חזק ג"כ בצד השלילי, בזה שלא קנה ב"שלך היתה" הוא יותר 
ממנו, אבל טענה זו שהיתה של אביו הוא ברי כמו הברי ד"שלך 
היתה". (וכן בעוד אחרונים מוכח שהחידוש הוא בענין אחר, ראה 
חתם סופר שמפרש שהוא חידוש דהעזה, אבל לא שאין כאן טענת 

  ברי במתניתין כשהלה תובעו). 

ף שהם הבינו בשיטת התוס' ומוכח מהמהרש"א והמהר"ם שי"
שבמקרה דהמשנה כשהלה תובעו, הוא ברי, ויש כאן תוקף 

 לתביעתו, וצ"ב (וכנ"ל) מהו התוקף, ומהו המיגו].

 -ה  -

ויובן כל זה בהקדם ביאור הגמ' שהבאנו לעיל, שעל זה 
שהגמ' שואל דבמקום לדבר על אביו "ליתני מודה ר' יהושע 

לקחתי' ממך" מתרץ הגמ' באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ו
"משום דקא בעי למיתני סיפא אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר 
לקחתיה ממנו אינו נאמן, היכי דמי, אי דאכלה שני חזקה (שלש 
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שנים שתיקנו חכמים לכל מחזיקים בקרקע דמשאכלה שלש שנים 
בלא עירעור נאמן לומר לקחתיה ואבד שטר דכולי האי לא מזדהר 

. רש"י) אמאי לא מהימן, ואי דלא אכלה שני איניש בשטראי"
חזקה פשיטא דלא מהימן. (=וע"ז שואל הגמ') אי הכי גבי אביו 
נמי (=דשאלה הנ"ל הוא ג"כ במקרה דמשנתינו), אי דאכלה שני 
חזקה אמאי לא מהימן, ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דקא 
מהימן, (=ומשני) בשלמא גבי אביו משכחת לה (דאיצטריך 

תנייהו כגון דאכלה שני חזקה ואפילו הכי לא מהימן. רש"י), למי
כגון שאכלה שתים בחיי האב ואחת בחיי בנו (וכגון שאכלה שתי 
שנין ראשונות בחיי אביו ומת ואכלה השלישית לפני הבן הזה 
והוא היה קטן ולא עירער ואיצטריך לאשמועינן דכיון דקטן היה 

וכדרב הונא, דאמר רב  אין השנה הזאת עולה מן המנין. רש"י)
הונא אין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל (המחזיק בנכסי קטן 
שלש שנים אינה חזקה דהאי דלא מיחה משום דקטן הוא ואפילו 
הגדיל לאחר מיכן והחזיק זה בפניו כמה שנים אינה חזקה הואיל 
ותחילתו כשהוא קטן ראהו מוחוק בה לא ידע כשהגדיל שהיתה 

 ומע מפי אחרים. רש"י)".של אביו עד שש

והנה לכאו' הגמ' צ"ב: הרי להגמ' יש שאלה למה המשנה לא 
מדבר ב"שלך היתה" אלא על אביו, ומתרץ שזה משום דקא בעי 
למתני סיפא, וא"כ צ"ב מה הי' הסברא (וההו''א) בתירוצם שעי"ז 
יתורץ קושייתם הרי זה ג"כ שאלה על המשנה כמו שהיא ("שדה זו 

 מו שאכן שואל הגמ'.של אביך"), וכ

ומה מחדש הגמ' בתירוצם, שהמשנה הוא כדרב הונא שלא 
 ידעו בהו''א של התירוץ בגמרא.

וי"ל שהגמ' מדבר על ב' ענינים, בההו"א של התי' הגמ' רק 
רוצה להוכיח לנו (לשלול) שהסיפא ד"אם הי' עדים שהי' כו'" 

), מדבר ישירות על התובע ("שלך"), אלא על אביו ("של אביך"
דאם זה על בנו אין כאן חידוש ("פשיטא"), אבל לא בא לומר לנו 
מהו החידוש דין של משנתינו. אח"ז הגמ' שואל מהו באמת כוונת 
המשנה, וע"ז הגמ' עונה שהמקרה של המשנה, הוא מקרה של 
"שתים בחיי האב ואחת בחיי בנו", ועי"ז אתי שפיר ג"כ הסיפא 

 א.של המשנה שזה לאשמועינן כדרב הונ
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יוצא לנו דבר כזה שהמשנה איירי במקרה שיש את השדה 
להנתבע לג' שנים, אבל וה שנים בחיי האב ואחת בחיי בנו, שזה 

 אינו חזקה.

 -ו  -

והנה מצינו מחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד (בהל' טוען ונטען 
פי"ד ה"ו) אם שייך שיהי' חזקה במקרה כזה, באם יחזיק ג' שנים 

 לאחר שהבן יגדול.

מב"ם סובר "אין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל. כיצד, הר
אכלה בפניו כשהוא קטן שנה אחת ושתים אחר שהגדיל וטען: 
אתה מכרת לי אתה נתת לי, אין זה כלום עד שיאכל שלש שנים 

 רצופות אחר שהגדיל".

הראב"ד חולק עליו וכ' "א"א אינו כן אלא אפילו אכלה שלש 
 ה וכן נראה מן הגמרא".שנים אחר שתגדיל אינה חזק

דהיינו שיש מחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד אם באכלה שלש 
אחר שהגדיל הוי חזקה, דהרמב"ם סובר דכיון  שנים רצופות 

שאכלם שלש שנים רצופות כשהוא כבר גדול הרי זה חזקה. אבל 
הראב"ד סובר דאעפ"כ אינו חזקה, וכדפרש"י (ד"ה וכדרב הונא, 

תחילתו כשהוא קטן ראהו מוחוק בה לא שהובא לעיל) "הואיל ו
 ידע כשהגדיל שהיתה של אביו עד ששומע מפי אחרים".

 -ז  -

וי"ל שבזה ג"כ תלוי מחלוקת רש"י ותוס', דרש"י שסובר 
כהראב"ד, אין שייך שיהי' להקונה חזקה, מכיון דאפילו אם יחזיק 
ג' שנים אחרי שיגדיל אינו חזקה,  ולכן אין חילוק באם תובעו או 

 אין הלה תובעו.

ותוס' יסבור כהרמב"ם ששייך מציאות כזה שיהי' לו חזקה 
(אם יחזיק ג' שנים אחרי שיגדיל, וזה הוא התביעה דלא החזקת ג' 
שנים אחרי שהגדיל, אבל לרש"י אין שייך מציאות כזו שיהי' 

 חזקה, וכדלקמן.

דאם נלמוד כהרמב"ם שאפשר שיהי' חזקה יוצא לנו תביעה 
י נמי יש מציאות כזה של חזקה, אבל אתה לא כזה, שאין הכ
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החזקת כדין, וע"ז יש לו מיגו שיכול לטעון שלא היתה של אביך 
מעולם, מאחר דאין לו עדים לתביעתו. אבל עכ"פ יש לו בסיס 

 לתביעתו.

אבל באם נלמוד כהראב"ד שאין אפשרות במקרה כזה שיהי' 
זקה שלו, חזקה לעולם, א"כ זה לא תביעתו שעושה כאן בעי' בח

זה המציאות הקבועה, שבמקרה כזה אף פעם לא יהי' חזקה, אבל 
 יש לו לטעון שלא היתה של אביך מעולם ואין צורך בחזקה.

 ולפי"ז אתי שפיר מחלוקת רש"י ותוס',

תוס' מסביר שכאן במשנה מדבר במקרה שיש תובע, וכשיטת 
גו חרמב"ם, (ובמכ"ש אם אין תובעו), ועל תביעתו, יש להנתבע מי

להיות נאמן על טענתו שלקח ממנו כי הי' יכול לטעון "שלא היתה 
 של אביך מעולם".

ובשיטת רש"י י"ל שסובר כהראב"ד (וכנ"ל) ולכן זה לא 
תביעה כאן נגד הנתבע כ"א מציאות נגד הנתבע, ולכן לא מסביר 
שגם בשיש תובע יש המיגו כי באמת המיגו הוא לא לשלול 

 ובמילא מתורץ ב' הקושיות של תוס'.תביעתו, אלא נגד המציאות 

א) תוס' הבין שיש ב' מקרים: א. "הלה תובעו", תובע שאין לו 
חזקה, (כי זה רק שתי שנים בחיי האב ושנה בחיי הבן). ב. "אין 
הלה תובעו", כשאינו אומר כלום. ולכן שואל שמרש"י משמע 
שרק במקרה הב' שאין הלה תובעו נאמן, אבל במקרה הא' שהלה 

עו אינו נאמן, וא"כ למה במשנה לא כתב את המקרה הא' תוב
במקום אם יש שם עדים, אבל לפי דברינו אתי שפיר דאין כאן ב' 
מקרים, שגם תובעו זה כמו שאינו תובעו וב' התוצאות שוים הם, 
שתמיד יש המציאות שמנגד לחזקתו, ולכן לא כתב שאם תובעו 

עדים, א"א לטעון לא אינו נאמן כי זה מציאות נגדו, אבל באם יש 
 היתה של אביך מעולם, ולכן אינו נאמן.

ב) מכיון שרש"י סובר שאין ב' מקרים של תובעו ואין הלה 
תובעו אלא יש מציאות נגדו שא"א להחזיק א"כ זה שהגמ' שואל 
שיכתוב "שדה זו שלך היתה" זה לא ראיה שמדובר באין הלה 

נגדו, שיודעים שאי תובעו, כי אפי' אין הלה תובעו יש כן מציאות 
אפשר להחזיק, אבל תוס' שהבין שזה שני מקרים שונים כשתובעו, 



 שמונים שנה ~ -~ כ"ח סיון  26
 

וכשאינו תובעו, לכן הקשה על רש"י שמהגמרא לקמן מוכרח 
 שהלה תובעו.

ולפ"ז י"ל שזה שהרמב"ן והרשב"א לא הוקשו קושיית אלו 
 על רש"י, כי הם סוברים כהראב"ד שאפי' הגדיל אין לו חזקה.

מחלוקת רש"י ותוס' בהלה תובעו/ מביא תוכן הדברים: 
תירוץ הבית הלוי על קושיא הראשונה של תוס' ומקשה עליו/ 
מסביר מהו מחלקותם/ מביא ראי' מהאחרונים שלמדו כך בתוס'/ 
מבאר הגמ' לקמן (דף י"ז ע"ב) בטעם שלא נקט המשנה "שלך 
היתה"/ עפ"י זה מחדש שהמשנה במקרה של חזקה בנכסי קטן/ 

מחלקותם/ עפ"י מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בעניו  לפ"ז מבאר
 חזקה בנכסי קטן/ מתרץ קושיית התוס' על רש"י.

f e g
 האחשתרנים בני הרמכים

 ת' יעקב יוסף שי' גורקאווה
 תלמיד בישיבה

תנן במסכת מגילה (דף י"ח ע"א) "והלועז ששמע אשורית יצא 
רמכים וכו'" ובגמ' "מתקיף לה רבינא אטו אנן האחשתרנים בני ה

מי ידעינן? אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא הכא נמי מצות קריאה 
ופרסומי ניסא". (=שכמו שאין אנו יודעים פירות התיבות 
"האחשתרנים בני הרמכים" כמו"כ "הלועז ששמע אשורית יצא" 

 מפני מצות קריאה ופרסומי ניסא).

"שהם מין גמלים בשתי חטוטרות ושמונה  1ופירש היעב"ץ
, 2ם קלי המרץ מאד", וכן עוד כמה מפרשים (רש"שרגלים וה

_________ 
והם מין גמלים בשתי חטוטרות ושמנה וז"ל:  ד"ה האחשתרנים בני הרמכים 1)

 .רגלים והם קלי המרוץ מאד
ואין רחוק לומר דזהו (=אחשתרנים) אסטרחן אשר במלכות : לוז" שם. )2

 .י משפחתם כמו "הרכבים" (בירמיה לה (ב ואילך))רוסיא ורמכים הוא כינו
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וכו') מפרשים תיבת "האחשתרנים", וא"כ מהו  4, אבן עזרא3רש"י
 הראי' של רבינא הרי אנו כן יודעים פירוש תיבת "האחשתרנים".

"מאי טעמא? משום דאיכא מצות קריאה  5והנה ר"ח פי'
 דלא ידעינן פירושועמי הארץ  נשיםופרסומי ניסא, וכגון 

האחשתרנים בני הרמכים" ונראה שרק נשים ועמי הארץ לא ידעו 
 פירוש מלה זו, אבל שאר האנשים ידעו.

שבבאו לעיר  6והנה הריב"ש כותב באחד מהשו"ת שלו לר"ן
אחת ראה שאנשי העיר היו נוהגים לקרוא את המגילה לנשים 

בלעז, ורצה לבטל מנהגם ב' טעמים  -שאינם מבינים לשון הקודש 
ורא הרי מבין לשון הקודש ולכן אינו יוצא בקריאתו ולכן א) שהק

אינו יכול להוציא אחרים ב) שהרי אי אפשר לתרגם תיבת 
"האחשתרנים" כי הרי כתוב בגמרא "אטו אנן האחשתרנים בני 

 הרמכים מי ידעינן",

והר"ן ישב מנהגם שזה שכתוב בגמרא, "אטו אנן האחשתרנים 
נה שחכמי התלמוד ידעו פירוש בני הרמכים מי ידעינן" אין הכוו

לא ידעו פירוש התיבות, ואפילו לא  שאנשים בכללהתיבות, אלא 
 עמי הארץ.

אז מבואר מר"ח והר"ן שהם סוברים שחכמי התלמוד כן ידעו 
שר"ח סובר שסתם אנשים  -פירוש התיבות, וההבדל ביניהם הוא 

 גם ידעו פירוש התיבות, ורק נשים ועמי הארץ לא ידעו. ומהר"ן
 משמע שגם סתם אנשים לא ידעו.

ועוד תשובה מצאנו בדברי הרב חסדאי, שאפשר שרק בזמן 
 חכמי התלמוד לא ידעו,אבל עכשיו נודע הפירוש.

_________ 
 .מין גמלים הממהרים לרוץ וז"ל: במגילה ח, י' ד"ה האחשתרנים )3
הן  :אומרים הפרדים. ובד"ה בני הרמכיםיש וז"ל:  האחשתרנים ) שם ד"ה4

ובני הסוסיות הסוסיות וכן בלשון ישמעאל שרוב מתכונתה כדרך לשון הקודש 
 .חזקים מבני האתונות

 ) בגמרא מגילה שם.5
) הובא בשו"ת הריב"ש סימן ש"צ, ובשו"ת הר"ן (דפוס קושטא ש"ח) סימנים 6

 צ'.-פ"ח
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ולכאורה על ב' התירוצים הראשונים קצת קשה, שהרי לכאורה 
היינו שגם אנן תלמידי חכמים  -מי ידעינן"  אנןרבינא אמר "אטו 

 ן אומרים שחכמי התלמוד כן ידעו?לא ידעו, וכיצד ר"ח והר"

וכמו"כ על התירוץ השלישי קשה דלכאורה מאיפה המפרשים 
שפירשו תיבת האחשתרנים קיבלו פירושם, אם לא קבלו בקבלה 

 מחכמי התלמוד?

והנה על השאלה הא' אולי אפשר לתרץ בדוחק, שרבינא 
מה הפירוש של ה"אחשתרנים" אבל בערך וחכמי התלמוד ידעו 

 ידעו בדיוק לא אמרו זאת. מכיון שלא

f e g 
ביאור שיטת הרמב"ן אם קונה הכפל 

 כשמצי למיפטר נפשי'

 הת' שניאור זלמן שי' וידאל
 תלמיד בישיבה

איתא בהמשנה בריש פרק המפקיד (דף לג:) "המפקיד אצל 
חבירו בהמה או כלים ונגנבו או אבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי 

הגנב משלם תשלומי כפל . . .  אמרו שומר חנם נשבע ויוצא נמצא
 למי משלם למי שהפקדון אצלו".

איתא "שילם ולא רצה לישבע וכו': א"ר חייא בר  ,ובדף ל"ד
אבא א"ר יוחנן לא שילם שילם ממש אלא כיון שאמר הריני אע"פ 

 שלא שילם".

והנמ"י (ד"ה ולא רצה לישבע) מפרש דמסקנת הגמרא הוא 
פשי' במתה מחמת מלאכה דשואל נמי אע"ג דלא מצי למיפטר נ

דלא שכיחא, מ"מ היכא ששילם ממש ולא אטרחי' לבי דינא גמר 
 -ומקני לי' כפילא, וזהו החילוק בין השואל לשאר השומרים 

 שבשואל לא סגי אמירת הריני משלם עד שישלם ממש.
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ויש מחלוקות בין הרשב"א והרמב"ן כשיש עדים שנגנבה 
 בפשיעה, אם מקני לי' כפילא או לא.

רשב"א (ד"ה והא) סובר דזה דקתני "ולא רצה לישבע" לאו ה
למעוטי היכא דאי אפשר לישבע כגון במקרה שיש עדים שנגנב 
בפשיעה, מפני שאף במקרה כזה שלא מצי לאטרוחי לבי דינא כ"כ 
מפני שיש עדים, מ"מ כיון שהמפקיד בשעת הפקדון גומר בלבו 

י דינא, משום לאקנויי כפילא בכל מקרה ובלבד דלא אטרחי' לב
 דאיכא צדדין דאי בעי יכול ליפטר נפשי'.

 -משא"כ הרמב"ן (ד"ה שהרי) סובר, שכשיש עדים על חיובו 
לא מקני' לי' כפילא, (אפי'  -כגון כשיש עדים שנגנבה בפשיעה 

 אם שילם, מפני שאפי' אי רצה לא הוה מצי למיפטר נפשי'). 

צי וצ"ל מהו סברת הרמב"ן בזה שאומר שמשום שלא מ
למיפטר נפשי' אפי' אם שילם לא מקני לי' כפילא, והא לכאורה 

 ?אם שילם מה נוגע אם מצי פטר נפשי' או לאו

אולי י"ל עוד טעם בזה שהרמב"ן אומר שכשיש עדים שנגנבה 
בפשיעה לא מקני' לי' כפילא, זהו מפני שהוא חולק על סברת 

בי הרשב"א גופא, שהרשב"א סובר שכיון שבפועל לא אטרחי' ל
דינא, מקני לי' כפילא (ואע"פ שאפי' אי הוה מטרחי' לבי דינא לא 
הוה טירחא כ"כ, כיון שיש עדים עמו, מ"מ לפי בעל הפקדון 
נחשב זה כטירחא, ואינו רוצה למקני לי' כפילא אלא כשבפועל לא 

 אטרחי לבי דינא).

והרמב"ן חולק על זה ואומר שאינו מקני לי' כפילא, אלא 
ון יודע שיש לו עדים ויכול ליקח הקרן בע"כ, משום שבעל הפקד

(וניחא ליה לבעל הפקדון וזה שעתה הולך לב"ד, לאו טירחא כ"כ 
והוא אינו רוצה לקני לי' כפילא. לילך לב"ד מפני שיש לו העדים), 

אבל כשיש ספק אם ישלם הקרן (כגון כשיכול לישבע וליפטר), 
ודע שבודאי יש מקני לי' כפילא, כששילם. משא"כ כשיש עדים, י

 לו הקרן, ואינו מקני לי' כפילא. 

נעשה ויש לדייק לפי טעם הנ"ל של הרמב"ן בלשון הגמרא: "
 רוצהותשלמני . . ." שדוקא כשהשומר  ותרצהכאומר לו לכשתגנב 

לשלם אע"ג שיכול לישבע שבועת שקר ויפטר, קונה הכפל, אבל 
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 -לישבע  במקרה כזו שיש עדים וחייב לישלם בע"כ, ואינו יכול
 ליפטר כיון שיש עדים, אינו מקנה לו הכפל. -אפי' שבועת שקר 

 ולא באתי אלא להעיר.

f e g
 קנין ד' אמותבענין 

 הת' שלום הכהן שי' טרויריג
 תלמיד בישיבה

 -א  -

בבא מציעא י, א "אמר ריש לקיש משום אבא  איתא בגמרא
ששת  כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום", ורב

(הנ"ל ע"ב) מסביר שזהו דוקא בסמטא אבל ברשות הרבים אינו 
קונה, ומה הכונה "בכל מקום" לרבות צדי רשות הרבים. והטעם 
למה אין את הדין של ד' אנות ברה"ר הוא: כי ברשות הרבים אין 

 לאדם רשות של עצמו, הואיל ויש שם הרבה אנשים.

והחפץ  ויש להקשות מה יהיה הדין אם אחד עומד ברה"ר
? וכדי לתרץ יש לדייק בדברי רש"י 1בסמטא בתוך ד' אמות שלו

 והרמב"ם.

דהנה, מדברי רש"י (ד"ה לא תקון ליה רבנן) נראה שהוא כן 
שבין  המקוםקונה, מכיון שלשיטת רש"י הדין דד' אמות תלוי על 

היינו שאין  -ראוי לקנין  המקוםהאדם הקונה לחפץ הנקנה, אז אם 
פץ, הוא קונה את החפץ. וכמו שרואים מלשונו שם אנשים בינו לח

 חברים שהרבהשל רש"י "שהרי אין לאדם שם ד' אמות מיוחדות 
 " עכ"ל.אצלו עומדים בתוכה לו יש

נראה, שהרמב"ם  2אבל מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות
סובר שאינו קונה, שהרי מדברי הרמב"ם נראה שאינו משנה 

_________ 
 ) ספק של רעק"א בחו"מ סי' רמ"ג סכ"ב, ד"ה אבל ברשות הרבים.1
 ) בבא מציעא פ"א מ"א.2
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, והואיל והוא הקונה דםהאאלא מקומו של  המקום שבינו לחפץ
במקום שיש שם הרבה אנשים או מפני שיש שם דוחק, אינו לו ד' 
אמות ואינו קונה חפץ שבתוך הד' אמות אף שהחפץ במקום שיש 
שם הדין דד' אמות. וכמו שרואים מלשונו של הרמב"ם "אם היה 
עומד בשדה הרי כל מה שעל ידו בתוך ארבע אמות שלו קנהו 

אין לשום אדם בו כלום, אבל דין זה הנזכר וכאלו הגיע לידו ו
או בשדה  )3,הרבים רשות בתוך עומד היהבהלכה זו הוא במי ש

, ולפיכך לא קנתה לו ארבע שם לעמוד אדם בני דרך שאיןחברו), 
אמות שלו אלא אפילו נפל על המציאה ובא אחר והחזיק בה זה 

שם היינו שמפני שאין דרך בני אדם לעמוד  -שהחזיק קנה..." 
 .קונה אינו רה"רברה"ר (מפני הדחק), 

 -ב  -

" 4הרבי מביא ענין זה ב"קונטרס ענינה של תורת החסידות
בין  6מהאבני מלואים שסובר שיש מחלוקת 5ומביא בהערה

הד'  שבתוך החפץהרמב"ן להר"ן, הרמב"ן סובר שחכמים הקנו את 
, כדי עצמםאמות, משא"כ הר"ן סובר שחכמים נתנו את הד' אמות 

 שיוכל לקנות את החפץ.

כדי שחכמים תקנו כך כדי שזה לא יהיה  -הטעם של הר"ן הוא 
 .7"הלכתא בלא טעמא" לגמרי, לכן הקנו לא את הד' אמות גופא

שזה הגילוי  -הרבי מסביר את הענין של ד' אמות ברוחניות 
 דומם צומח חי מדבר. -של היחידה בכל הד' הבחינות של הנשמה 

נינים, הבירור של העולם (ע"י הד' וכמו שבפנימיות הע
בחינות) הוא ע"פ שכל דוקא, לכן גם ע"פ נגלה צריך להיות הקנית 

 .8הד' אמות גופא כדי שלא יהיה הלכתא בלא טעמא

_________ 
 העיר שמילים אלו אינן במה"ק. 15) בפיה"מ מהדורת הר"י קאפח בהערה 3
 ואילך). 21בלקו"ש חלק מ' (חלק א') ע' ) סעיף כ' (נדפס 4
 .121) הערה 5
 ) גיטין עח, א.6
 הנ"ל. 121) חידוש של הרבי בקונטרס ענינה של תורת החסידות ס"כ הערה 7
 .131) שם הערה 8
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 -ג  -

סובר שבימות המשיח "עולם כמנהגו נוהג", היינו  9הרמב"ם
שלא יהיה שינוי בהנהגת העולם, לכאורה איך זה מתאים אם כל 

 איך שהעולם ישתנה כ"כ כשיבוא המשיח? הידוע על

שיהיה שני תקופות, בראשון יהיה עולם כמנהגו  10הרבי עונה
עומד, ובשני יהיה כל השינוים, וע"פ הנ"ל מ"קונטרס ענינה של 
תורת החסידות" אפשר להבין את שיטת הרמב"ם שבתקופה 
הראשונה יהיה "עולם כמנהגו נוהג", כי הענין של משיח הוא 

 חידה ולכן זה צריך להיות ע"פ שכל דוקא.גילוי הי

לפי זה אפשר גם להבין את שיטת הרמב"ם בנוגע הספק של 
רעק"א הנ"ל (אם עומד ברה"ר והחפץ הנקנה נמצא בסמטא), 
שמכיון שגילוי היחידה צריך להיות ע"פ שכל, לכן מכיון שהאדם 

ד'  -(ד' בחינות  שכלהקונה הוא מראה על היחידה שמתלבשת ב
 נמצא. האדםלכן העיקר זה איפה שאמות) 

f e g

_________ 
 ) ספר שופטים הל' מלכים ומלחמותיהם פי"ב הל' א'.9

 ואילך. 198) לקו"ש חכ"ז ע' 10
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 שלשה שאלו שלא כהוגן

 ת' מנחם מענדל שי' פלאטקיןה
 בישיבה תלמיד

 -א  -

איתא במסכת תענית (דף ד' עמוד א') "אמר רבי שמואל בר 
נחמני אמר רב יונתן שלושה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבום 

ול ... כהוגן לאחד השיבוהו שלא כהוגן ואלו הם אליעזר ... שא
 ויפתח.

וצלה"ב מהו הטעם שהשיבו כהוגן רק לאליעזר ושאול ולא 
ליפתח? וא"א לומר שאע"פ שלא שאלו כהוגן, אעפ"כ השיבום 
כהוגן (שהיה להם חסד מיוחד), שא"כ למה לא השיבו ליפתח 
כהוגן, שהרי נאמר בפירוש "שלשה שאלו שלא כהוגן" שכולם 

 שאלו שלא כהוגן.

זר היה לו סיבה טובה, כי אע"פ ואפשר י"ל: לגבי אליע
הרי  יש  1שאפשר שהנערה שתתן לו מים תהיה "חגרת או סומא"

לדייק שמזה שהגמרא נקטה דוקא חיגרת או סומא, כי אין דרך 
לילדה קטנה עם מום כל כך חמור לילך ולשאוב מהבאר. ואף אם 
תלך שזה כבר טורח גדול לה (לגבי חיגרת או סומא ברש"י, וכמו 

דם שיש לו חולי או מום חמור) ואם בכל זאת תטרח ותלך כן כל א
לבאר לשאוב, ועוד תטרח לשאוב מים לו ולכל גמליו בלא תשלום 

 כלל, אע"פ שהיא בעלת מום, הרי היא ראויה להיות אשה ליצחק.

אבל באמת תנאו היה שלא כהוגן כי אפשר שתהיה לה מום 
ר על זה. קטן ולא יחשב לה מום, אבל יצחק לא ירצה ולא יות

ואע"פ שעשה אותו שליח, מסתמא בטח בו שיקדש לו רק אשה 
) אפשר שיצחק לא 2שראויה לו ("לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"

יותר על זה, כי אליעזר גם עבר קצת על שליחותו, כי נשבע שיקח 
רק ממשפחתו של אברהם אבינו, אבל כשהתפלל לא הפריש בין 

_________ 
 ) גמרא שם.1
 , ועוד.) בבא מציעא ק"ח ע"א2
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, וע"ז נאמר 3חרתילדה ממשפחת אברהם לילדה ממשפחה א
ששאל "שלא כהוגן" כי השאלה היתה שלא כהוגן, אבל מכיון 

 שהיו לו סיבות טובות כנ"ל, לכן רחם עליו ה' והשיב לו כהוגן.

וגם לגבי שאול אע"פ שלא שאל כהוגן ש"יכול עבד או ממזר" 
מ"מ קצת קשה לומר שיזדמן לו ממזר כי על פי טבע א"א היה 

משמע מהרבה מקומוץ ות הרבה (וגם לנצח את גלית, וצריך זכוי
שבימים ההם היו כל החילים צדיקים מיוחדים) ואפילו ממזר ת"ח 
בכל זאת הוא ממזר, וכמו שאנו רואים לגבי גלית שאע"פ שהיה לו 

 זכות אמו, בכל זאת נפל.

שמן  4ועוד י"ל שמכיון שזה היה ענין של שידוכין, מצאנו
 .5זההשמים אינן מזדגווין אלא שראוין זה ל

אבל לכאורה קשה שאיתא שם בענין "מן השמים אינן 
מזדגווין אלא שראוין זה לזה" שזה רק בזווג שני אבל לגבי זווג 

 ?לפני שידוע מעשיו -"  קודם יצירת הולדראשון "ארבעים יום 

לבן פלוני", שיודעים הוריו של  בת פלוניהנה אפשר לדייק "
ר ועאכו"כ לבת מלך, הולד ודוחק לומר שישדכו ממזר לישראל כש

שכל  6בן חלפתאוכמו שאנו רואים ממעשה המטרוניתא ור"י 
הענינים בשידוכים הם בתחלית הדיוק (וגם במעשינו בענין שתי 

 ) ומזה מובן שתנאו לא היה כ"כ שלא כהוגן.7בנות שאול

אבל: א') מכון שהמלך עשה תנאו בפרהסיא ואפשר שישמע 
 ה לו ויכשל בו.אחר שאינו יודע סיבות המלך, וידמ

ב') מ"מ יש אפשרות שבכל זאת יבוא ממזר. (וצ"ל כן, שבגמ' 
" שהשאילה היה קצת שלא כהוגן, אבל שאלו שלא כהוגןאיתא ש"

 לא לגמרי שאם כן לא יהיו משיבים כהוגן כמו ביפתח).
_________ 

) אבל עיין מהרש"א בח"א ד"ה יכול אפילו חגרת, ועל מה שכתב אין מוקדם 3
עיין מה שכתב רש"י ע"ז שבאמת נתן לה הנזם תחילה ואח"כ שאלה … ומאוחר 

 מיהו משפחתה.
 ) סוטה ב עמוד א'.4
 ) ע' תוס' סד"ה שלשה, בענין כלב.5
 ) ויק"ר פ"ח.6
 כ'.-) שמואל א' פרק י"ח פסוקים י"ט7
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ולכן אע"פ שתנאו היה אלא כהוגן היה לו סבות טובות ורחם 
 עליו ה' והשיבו שלו כהוגן.

גבי יפתח, כל נדרו היה שלא כהוגן. כי רק במקרה אחד אבל ל
אם יצא בהמה טהורה מביתו ראשונה, וזה  :יוכל לקיים נדרו, והוא

 אינו מובן כלל למה יצאו בהמות ראשונות, וגם בפני המשפחה!

וגם: א') אפילו אם חשב שיצאו הבהמות ראשונות יכול להיות 
א אדם ראשון לא שיצא בהמה טמאה תחילה (גמ' שם) ואף אם יצ

 .8יהיה טוב

 ב') היה לו להפר נדרו ולא הפר (גמ' שם).

, ואם היה ת"ח לא היה 9ג') עשה זאת מפני שלא היה ת"ח
 עושה כן.

ד') לא היה לו לאמר שם ה' בשבועתו כמו שאנו רואים בשאר 
 .10שופטים (שמשון) שלא היו אומרים שם ה' לשוא

וחט בתו ויחשב ה') היה לו לחשב שמא יראנו אדם שהוא ש
 שזה מותר, שיאמר שאפילו השופט עושה כן.

ו') היה לו לילך אצל פנחס אם לא היה רוצה להפירו בהדיוט, 
 11ולא הלך משום גאותו

 ומשום הכי לא השיבוהו כהוגן.

 -ב  -

, תנאיששאול ואליעזר עשו , שאלוגם יש לשאול על לשון הגמ' 
 ".שאלוומהו " ,שבועהויפתח עשה 

ששאול ואליעזר "שאלו" מה' שאע"פ שתנאם לא ואפשר י"ל 
 שאלוהיה כ"כ כהוגן, ואפשר שיקרה דברים בלתי רצויים, עאפ"כ 

 שה' ישמור עליהם.
_________ 

) וגם עיין מהרשא בח"א ד"ה יכול אפילו דבר טמא, שגם האדם בכלל דבר 8
 טמא.

 ) כמ"ש שנקבצו אליו אנשים רקים, ורקים מתדבקים ברקים אחרים.9
 ) סוטה ט, ע"ב.10
 ) תענית שם.11
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 אבל א"כ צלה"ב למה גם ביפתח כתוב ששאל?

ואולי י"ל שגם יפתח שאל זאת, אבל אח"כ עשה שבועה בשם 
לשוא  ה' וזה חיזק תנאו, שאפילו אם יפר שבועתו, הרי אמר שם ה'

 כנ"ל, וסמך לגמרי על הנס ולכן לא השיבהו כהוגן.

f e g
 פשט ברש"י "עד דמשני לקמן"

 ת' מנחם מענדל שי' הלוי שווארץה
 שליח בישיבה

איתא במסכת תענית דף ד ע"ב: א"ר אסי א"ר יוחנן, הלכה כר' 
. א"ל ר' זירא לר' אסי ומי אמר רבי יוחנן הכי, והתנן 1יהודה

לין את הגשמים, רבן גמליאל אומר בשלשה במרחשון שוא
א"ל (א) גברא  3, ואמר ר' אלעזר הלכה כרבן גמליאל2בשבעה בו

(ב) איבעית אימא לא קשיא כאו לשאול כאן  4אגברא קא רמית
. . .  6. . . והאמר ר' יוחנן התחיל להזכיר מתחיל לשאול 5להזכיר

 וכו'. 7אלא לא קשיא הא לן הא להו
_________ 

 שהתחלת אמירת מוריד הגשם בשמיני עצרת במוסף. 1)
 היינו שהתחלת ותן טל ומטר בז' מרחשון.  2)
 כן אמר יוחנן ר' תלמיד שהוא אלעזר שר' א), לשאלה סודותי שני ויש 3)

 ומטר טל ותן הגשם מוריד שמתחילין ב) פי' והריטב"א. מרבו ששמע מכיון
 .מרחשון בז' או או עצרת בשמיני מתחילין אם סתירה יש וממילא זמן באותו

 .3 בהערה א כיסוד ולא 4)
 .3 בהערה ב כיסוד ולא 5)
 יהודה כר' פוסק הוא איך וא"כ, ממש התפיל באותו הוא והפשט 6)

 אין יו"ט) כל (כמו עצרת בשמיני הרי, עצרת בשמיני הוא הגשם מוריד שהתחלת
 התירוצים שני על הוא זו ושאלה. ומטר טל ותן. . .  עלינו ברך ברכת מתפללים

 במוסף הוא הגשם שמוריד ממש תפלה באותו אינם א' לתירוץ שגם, מקודם
 של השאלות שתי (ובנוגע סוכות אחרי במעריב הוא ומטר טל וותן, עצרת בשמיני

 מד"ה רש"י על עוד להקשות אפשר ולכאורה. ברש"ש עיין, רש"י על רע"א
 אינו ר"י שכוונת שכותב משאילתו להיפך כותב הוא דלכאורה, לשאול" "יתחיל
 להיות יכול והזכרה, לשאול יתחיל לשאול שיכול בחול אלא ממש תפילה באותו

 והזכרה שהשאלה כדי בחול להיות צריך שהזכרה רש"י שכוונת י"ל אלא כן? לפני
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כותב "דאינו שואל עד ז' במרחשון ורש"י בד"ה "הלכה כר"ג" 
 וקא ס"ד דבמקום ששואל מזכיר, עד דמשני לקמן".

וצ"ל מה כוונת רש"י ב"עד דמשני לקמן" (שהרי קא ס"ד 
מורה שזה הו"א וממילא פשוט שזה עד דמשני. אלא צ"ל שהדיוק 

 הוא ב"דלקמן" וצ"ל מה כוונת רש"י בזה)?

בגמרא וכוונת  אופן א' להסביר, שה"לקמן" הוא התירוץ הב'
רש"י לומר שגם בתירוץ הראשון יש הקס"ד ש"במקום ששואל 

 מזכיר" עד לתירוץ השני.

אבל קצת קשה שהרי מכיון שהקס"ד בשאלה הוא "במקום 
ששואל מזכיר" והתירוץ הראשון לא כותב להיפך, מהו הס"ד 

  8?שהתירוץ הראשון יסבור להיפך

ן והא להו" אופן ב' להסביר, שהלקמן הוא התירוץ "הא ל
ורש"י בא לפרש שלמסקנת הגמרא לא סוברים כתירוץ הא' 

דהיינו שלר' יוחנן בא"י (בזמן שאין  10אלא כתירוץ הב' 9בגמרא
 ביהמ"ק קיים) שואלים בז' מרחשון ולא במוצאי סוכות.

וביאור לשון רש"י הוא ש"עד דמשני לקמן" יש קס"ד 
ההזכרה אבל למסקנא שואלים אחר  11ש"במקום ששואל מזכיר"

 .12 13לגמרי

_________ 
 .ממש) תפילה באותו יהיו

 ביהמ"ק שאין (בזמן בא"י מדובר יהודה כר' פוסק יוחנן שר' זה דהיינו 7)
 ממש תפלה באותו ומטר טל וותן הגשם מוריד שמתחילים שאומר וזה קיים)

 .)קיים שביהמ"ק בזמן בא"י (או בבבל מדובר
 הפשט זה ואולי, פשוטים דברים לומר רש"י שדרך לומר: אפשר בדוחק 8)
 .אלעזר" דר' ליה אית יוחנן ור' להזכיר "כאן ברש"י

 .רמית" קא אגברא "גברא 9)
 .להו" והא לן הא אימא "ואיבעית 10)
 אבל, ממש תפילה באותו הוא הקס"ד בגמ' השניה לשאלה דרכים ומשני 11)
 עצרת בשמיני הוא הגשם מוריד שהרי, בערך זמן באותו הא' ותירוץ הא' לשאלה
 .יו"ט במוצאי הוא ומטר טל ותן, במוסף

 .כרש"ש אלא כרע"א ולא 12)
 .תירוצים השני נשאר שעדיין מפרשים היינו כן יאמר שרש"י ובלי 13)
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אבל קשה א) רש"י היה צריך לומר כן במסקנא? ב) לשון 
רש"י משמע שבא להפרש ההו"א ולא המסקנא (ואם היתה כוונתו 

 למסקנא היה צריך לומר אבל למסקנא מזכיר לפני השאלה)?

לכן י"ל שהלקמן הוא התירוץ הא לן והא להו ורש"י מפרש 
מקום ששואל מזכיר" הקס"ד של המקשן (והמתרץ הראשון) ש"ב

ורש"י מפרש עד  14שלכאורה מה המקור (או טעם) לקס"ד כזה?
דמשני לקמן היינו שהקס"ד הוא אותו קס"ד של השאלה השניה 
(ששם הקס"ד מכיון שר' יוחנן אומר: התחיל להזכיר מתחיל 

 לשאול).

[וא"א להקשות שלפי"ז היה רש"י צריך לומר לשון כגון 
שהרי רש"י רצה לכלול גם התירוץ "משום דר' יוחנן דלקמן", 

(שעפ"ז יובן למה לא תירץ  15הראשון שגם הוא מאותו קס"ד
כתירוץ הב' שהרי לתירוץ הב' יש מעלה שאפשר לומר ששמע כן 

) ויוצא מזה שאחרי שהגמרא "משני 16מרבו ואינו חולק על רבו
לקמן" אין היסוד של התירוץ הראשון, וממילא המסקנא כתירוץ 

 הב' הסביר רש"י)].הב' (ובאופן 

f e g

_________ 
 על המהרש"א ופירכת ר"א") "ואמר ד"ה בזה התוס' (מפירוש להעיר 14)

 .תוס'
 .13 הערה ראה אבל 15)
 .הריטב"א בשם 3 הערה ראה 16)



 

 

 תחסידו
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 בענין ה"גילוי" שיש ב"כח" דוקא ולא ב"אור"

 שליט"א צבי הירש גורארי'הרב 
 בישיבה משפיע

 -א  -

 תרס"ד ע' קכט):-וז"ל בד"ה תקעו תרס"ד (בספה"מ תרס"ג

שהכח שהי' בהעלם בא לידי  כח מורה על התגלות ההעלם דהנה"
 הוא שהאבן האבן תא לזרוק האדם שביד הכח עד"מ, התגלות

 היד מן שיצא הכח הנה הזורק כח וע"י למטה ליפול וטבעו דומם
 ביד שיש הזה הכח והנה אבן,ה טבע היפך למע' באויר נושאו
 אך בהעלם הזה הכח הי' הרי עדיין זרקו שלאכ האבן לזרוק האדם

 וזהו"ע. .  כל לעין ונגלה נראה ה"ה האבן את שזורק הזריקה ע"י
 אמנם ,גילוי ג"כ הוא דאור היות ואם. ההעלם כח שהוא התגלות

 אינו שהאור והיינו דבר איזה על שאינו להיות יכול דאור הגילוי
 דבר איזה על ה"ה כח ענין אבל ,גילוי זה אין וא"כ ולהאיר לפעול
 וע"י שפועל הדבר על גילוי בבחי' ה"ה א"כ פעולה איזה שפועל

 כח באכש פעולה בכל וכן ,כו' לכל ונגלה נראה הוא הפעולה
 ציור איזה מצייר או כלי איזה שעושה אומן כמו בהנפעל הפועל

 ."כו' אותו שחידש הפועל כח ונגלה נראה הזאת בהתחדשות הרי

 (ועד"ז בד"ה בכ"ה בכסלו תר"ס הנ"ל ע' סה:

וכמו עד"מ כח היד הזורק  ,כח מורה על גילוי מן ההעלםדהנה "
יפך טבעו דטבע את האבן מלמטלמ"ע שהאבן הולך למעלה ה

האבן לירד למטה אבל ההליכה למעלה היא היפך טבעו ובזה נגלה 
דבתחלה הי' ג"כ הכח בהיד אלא שהי' בהעלם ולא  ,כח היד הזורק

הי' נראה ונגלה אמנם בזריקה זו נגלה כח היד דכשזורק את האבן 
מלמטלמ"ע בהכרח הוא שיש בו כח הזורק שנושאו למעלה 

ריקה מלמעלמ"ט אינו נגלה כח היד כ"כ ובז ,למטה דאל"כ הי' ירד
שהרי גם בטבעו הוא ירד למטה רק שע"י הזריקה הולך במרוצה 

משא"כ בזריקה מלמטלמ"ע הוא נראה  ,יותר אבל אין זה נגלה כ"כ
בכל פעולה וכן  ,ונגלה שבהכרח לומר שיש בזה כח היד הזורק כו'

ר כמו אומן שעושה איזה כלי או מציי כשבא כח הפועל בהנפעל
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שחידש אותו  הפועל חהרי בהתחדשו' הזאת נראה ונגלה כאיזה ציור 
וזהו"ע בחי' כח שהוא בחי' גילוי מן ההעלם שהוא בכח הפועל . .  כו'

 ".בנפעל דוקא

והנה, הביאור בכללות הענין המבואר כאן שדוקא ב"כח" יש 
עם את הענין ד"גילוי מן ההעלם" ולא ב"אור", ואיך זה מתאים 

" ודוקא "אור" הוא בחי' גילוי נעלםכח" שהוא "כח מ"ש בכ"מ ש"
הוא לא  הוא, כי תוכן ענין ה"גילוי" שמבואר כאן – הניכר ונגלה

במובן שהוא דבר הניכר ונגלה (בעיני בשר), שזה אכן יש רק 
, על עליוונתגלה לכל ב"אור", אלא במובן שע"י הפעולה נודע 

טלמ"ע הוא בזריקה מלממציאותו. וכלשון המאמר בתר"ס שם "
". אבל גם בזה כח היד הזורק כו' שישנראה ונגלה שבהכרח לומר 

 בשעת "התגלות" הכח ע"י הפעולה הרי הוא עצמו "כח נעלם".

 בענין דבמ"א": עת"ר מעשה ואנשי חסידים ד"ה[וכמ"ש ב
 בזריקת וכמו ,הפועל הכח ונגלה שנראה הוא דכח ,ו'מב וכח אור
 שהרי ,הזורק כח ונגלה נראה טבעו היפך למעלה מלמטה אבן

 ה"ז כח נעלם ,ומ"מ ו',כ למעלה הנושאו כח כאן שיש לומר בהכרח
 נרגש הכח אין ג"כ ולכן ו',כ נעלמת השפעה שהיא והיינו ו'כ

כו'". וכמ"ש בד"ה מה רב  שפועל בו בבחי' כח נעלם מפני בהנפעל
 ונעלם . . נעלם בחי' הוא בכללותו הנה כח ומדרי'טובך תרצ"ב: "

 "].דגם פעולתו הוא בכח נעלם והיינו ,נעלם הוא בהתגלותו דגם וענינ

ולאידך, ב"אור" אין את ענין ד"גילוי" הזה. דאע"פ שהאור 
אבל באמת בזה לא  –וכו'  ומאיר אורהוא "גילוי" במובן שהוא 

 נודע ומתגלה לנו על מציאותו האמיתית.

רק מדוע את ענין ה"גילוי" הזה אין ב"אור" ו –והביאור בזה 
 הוא במ"ש בד"ה תקעו תרס"ד: –ב"כח" 

 להיות יכול דאור הגילוי אמנם ,גילוי ג"כ הוא דאור היות ואם"
 זה אין וא"כ ולהאיר לפעול אינו שהאור והיינו דבר איזה על שאינו
 א"כ פעולה איזה שפועל דבר איזה על ה"ה כח ענין אבל ,גילוי
 ונגלה נראה אהו הפעולה וע"י שפועל הדבר על גילוי בבחי' ה"ה
 אומן כמו בהנפעל הפועל כח באכש פעולה בכל וכן ,כו' לכל

 נראה הזאת בהתחדשות הרי ציור איזה מצייר או כלי איזה שעושה
 ".כו' אותו שחידש הפועל כח ונגלה
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 -ב  -

ויש לבאר השקו"ט הזו בפרטיות עפ"י מה שהרבי מבאר 
 ח"ה) מלוקט (ספה"מ תש"ל פקודי אלה בד"הבעצמו בענין זה 

 .ס"ה

 נגלות", הן ומדות נסתרות הן ש"מוחין העניןדשם מבאר 
 לזולת משייכות ולמע' לעצמו הוא השכל שענין עפ"זו דמבאר

 ומוסיף: לזולתו, הוא המדות וענין

 היא בזה הכוונה לזולת, משייכות למעלה הוא שהשכל דזה"
 עצמו שבאדם להענינים גם אלא להאדם, שמחוץ לזולת רק לא

 (בכלל) מביאה השכל שהשגת וזה . . השכל לגבי ת""זול שהם
 לידי שמביא תלמוד (גדול בפועל למעשה ועד שבלב למדות
 בהמדות לפעול הוא השכל שענין מפני [לא הוא ,מעשה

 בכל שמאיר אור, בדוגמת הוא שהשכל לפי אלא] ובהמעשה,
 והענינים הכחות כל על השכל דבפעולת ,מובן ומזה ם.מקו

. ועפ"ז יש לומר, דזה שמוחין השכל של ענינו גלהמת אין שבאדם,
הם נסתרות, הוא, שהם בהעלם גם מהענינים והכחות שבהאדם 

 עצמו".

 כל על פועלדנקודת הענין הנוגע לעניננו, שאע"פ שהשכל אכן 
ה"מוחין" הם בהעלם  –, וזה ניכר בהם שבאדם והענינים הכחות

 וזהלפעול עליהם (של השכל  ענינוובגדר "נסתרות" מהם. כי אי"ז 
 אור, בדוגמת הוא שהשכל לפי" שהשכל פועל עליהם הוא רק

"). ובמילא השכל לא מתגלה להם על ידי םמקו בכל שמאיר
 פעולה זו.

והפעולה  שפועלהיינו, שכאן מחדש הרבי שגם אם יש ענין 
באמת, זה עדיין לא  –ניכרת, ועי"ז (לכאו') הוא נודע ומתגלה 

 הוא לפעול פעולה זו.  ענינוזה, אא"כ מתגלה ע"י  שהואאומר 

 מעיר") השכל של ענינו מתגלה אין(לאחרי המלים " וע"ז
 שם: 38 בהערה

 ע"י לכן לפעול, הוא שענינו דכח וכח, אור בין החילוק וע"ד"
, והאור מכיון שאין ענינו להאיר (לפעול הכח מתגלה הפעולה
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 ע' תרס"ד מסה" ראה(, לכן אינו מתגלה ע"י שמאיר 1פעולת האור)
 מביא ששם אלא לעיל. [נעתק לב ע' עת"ר ]דידן מאמר[ קכט

 הענין מבאר אינו אבל "גילוי" הוא "כחש" הענין רק ומבאר
 )".כבתרס"ד] "גילוי", אינו "אורש"

 עצמו שהואולהעיר,  שהפירוש "מאיר" יכול להיות במובן 
לייכט", בא"ליכטיק", "שיינט", ויכול להיות במובן שהוא "

פעולת  פועל. ומלשון הרבי "את הסביבהשהוא מאיר  –שיינט" בא"
", ולזה מקום בכלהאור", וממ"ש בפנים בנוגע לאור ש"מאיר 

של האדם,  על כל הכחות והעניניםמדמה את הענין השכל שפועל 
ברור שהפירוש "מאיר" כאן הוא במובן של  –וכן מכללות הענין 

 .ביבהאת הסשהוא מאיר  –שיינט" באלייכט", "בא"

, הוא מאירדנקודת הביאור של הרבי היא, שאע"פ שהאור 
" של האור כמו ש"כח" פעולהפועל פעולת האור, והרי זהו "

בכל מקום, ופעולה זו נגלה וניכרת  פועל שיהי' אורפועל, שהוא 
מ"מ אין האור מתגלה עי"ז שמאיר כמו ש"כח" מתגלה ע"י  –לכל 

 מתגלה הפעולה ע"י לכן ,לפעול הוא שענינו כחהפעולה. כי רק "
 פעולת (לפעול להאיר ענינו שאין. .  האור", אבל "הכח[ענינו של] 

 ."מתגלה ע"י שמאיר[ענין האור]  אינולכן  האור),

 הפעולה(וזהו ע"ד מה שנת' בפנים שהשכל לא מתגלה ע"י 
של השכל  ענינו, כי אין זה שבאדם והענינים הכחות כל עלשלו 

 ם שה"שכל" הוא בדוגמת "אור").לפעול בהם. וכמ"ש בפני

_________ 
אבל האור הא''ס אינו בשביל להאיר ולהעיר ממ"ש בהמשך תער"ב פמ"ח: " 1)

 כ''א הוא בחי' גילוי מן העצם, וכמו מראה וגוון איזה דבר שאינו לפעול איזה דבר
שהוא דבוק בהעצם ומעין  אור וזיו השמשכ''א רק שמורה על העצם כו', ואין זה כמו 

א בהירי וע''כ גם ההתפשטות ממנו הוא אור וזיו כו', הרי מ''מ העצם שהעצם הו
וכמ''ש ויתן אותם אלקים ברקיע השמים להאיר על כו',  האור ענינו הוא לפעול פעולת האור

 ".הארץ כו', דאור השמש אינו לתאר את העצם כ''א לפעול דבר כו'
 אותם ויתן, "השמשואולי יש ליישב שהמדובר שם הוא ע"ז שזה ענינו של 

את השמש  נתןמה שה'  –" (ובזה גופא אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ כו'
כדי להאיר על הארץ. היינו, שענינו של האור מצד "נקודת  שזהו), ברקיע השמים

הוא לפעול פעולת האור. אבל כאן מדובר על ענינו של האור  השמשמבט" של 
זיו השמש, גילוי המאור. ורק לכן, אינו אלא התפשטות ו עצמומצ"ע. וענינו של האור 

 על הארץ על ידו. ואכמ"ל. השמשמאיר 
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" שאפשר להכניס קכט ע' תרס"ד סה"מובפשטות, המקום ב"
הוא שקו"ט הנ"ל "ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי  –ביאור זה 

 שהאור והיינו דבר איזה על שאינו להיות יכול דאור הגילויאמנם 
 ".וכו' כח ענין אבל, גילוי זה אין וא"כ ולהאיר לפעול אינו

 -ג  -

ש לבאר איך מונח ביאור הרבי במלים אלו שבתרס"ד, וי
) 1פרטים אלו שתוכנם מפורש בביאור של הרבי:  –ובפרטיות 

שיינט" באלייכט", "באבמובן של " מאירמדובר על מה שהאור 
) אין 4ולכן ) 3של אור.  ענינו זה) אין 2). את הסביבה(שהוא מאיר 

 האור מתגלה עי"ז שמאיר: 

" מובן שמדובר כאן על לפעול ולהאיר אינו שהאורדממ"ש "
. והפירוש בזה הוא "שהאור שמאירפעולת האור,  פועלמה שהאור 

האיר". לפעול ול] ענינו, אבל] אינו [אין בפועל[אע"פ שפועל ומאיר 
גילוי". היינו, דהמסקנא "אין  זהאין  כןומזה מסיק במאמר "ואם 

 .להאירענינו לפעול וזה גילוי" מיוסדת על זה שהאור אין 

" גילוי) הפירוש "1 –ונראה לפרש מ"ש "וא"כ אין זה גילוי" 
 אינו שהאורמהענין " לזה) ואיך באים 3אינו "גילוי",  מה) 2כאן, 

באופן שבזה מונח תוכן הנ"ל שאין  –" ולהאיר לפעול[אין ענינו] 
 (ענין) האור מתגלה עי"ז שמאיר:

מסיק שאין  (עצמו). שבזה האור התגלותפירושו  –) "גילוי" 1
שנודע ומתגלה לנו  –" ענין ה"גילוי" הנ"ל (שיש ב"כח") אורב"

אין הפירוש שלא נודע ונתגלה על מציאות  –עליו. ובזה גופא 
 (האמיתי) של אור. ענינוהאור בכלל אלא שאין זה התגלות 

האור מתגלה  שאין) הענין שיש ב"אור" שצריך לשלול ולומר 2
 על פעולת האור., פומאירהוא מה שהאור  –בזה 

של האור לפעול ולהאיר, הרי] באמת  ענינו) [ומפני שאין 3
שפועל ומאיר. שאף  בזהאין התגלות האור  –גילוי"  זה"אין 

 ענינוהאור, אבל לא מתגלה בזה  מציאותשרואים בזה את 
 (האמיתי).
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 שאין האור מתגלה ע"י שמאירכל השקו"ט כאן היא  מסקנתואם 
צריך לפרש גם את השקו"ט  –הפעולה)  (כמו ש"כח" מתגלה ע"י

(שגם האור מתגלה עי"ז  שזוהישמובילה לזה באופן המתאים. 
", דאור הוא ג"כ גילוי היות ואםשמאיר) ההו"א בשאלת המאמר "

 .זהובביאור "אמנם הגילוי דאור וכו'" מונחת הסברא לשלול את 

 ואםולפי"ז צריך לכאו' לומר שהפירוש "גילוי" בהשאלה ["
"] הוא כפירוש "גילוי" שבמסקנא ["וא"כ גילוידאור הוא ג"כ  היות

" לאח"ז דאור הגילוי. והפירוש "האור התגלות –"] גילויאין זה 
 2.מאיר שאור["אמנם הגילוי דאור וכו'"] הוא מה 

 ופירוש השקו"ט הוא כך:

הוא ענין ] מאירהיא שגם אור [בהיותו  שהמציאותאם היות 
 (ע"י הפעולה)]?  , כמו ש"כח" מתגלהמתגלהש

 להיות יכול[מה שאור מאיר]  דאור הגילויוע"ז מבאר "אמנם 
 לפעול] ענינו[אין  אינו שהאור 3והיינו דבר איזה על שאינו

". היינו, ש"הגילוי דאור" הזה [מה שאור מאיר] הוא רק ולהאיר
 .ענינוהאור ולא  חיצוניות

דאור",  ] אין זה ["הגילויבאמת, [כןוזה מוביל למסקנא "ואם 
 ], וכנ"ל.התגלות האור[ ] גילוימאיר שהאורמה 

 מתגלה הפעולה ע"י לכן לפעול, הוא ענינוש[ורק ב"כח" "
 " (לשון הרבי).הכח

שפועל  דבר איזה על ה"ה כח ענין אבלובלשון מאמר דידן: "
 הפעולה וע"י שפועל הדבר על גילוי בבחי' ה"ה א"כ איזה פעולה

_________ 
 אף שזה דחוק קצת, אבל לכאו' צריך לפרש כך אם מסקנת השקו"ט היא 2)

 שאין התגלות האור במה שמאיר.
 אפשר לפרש בב' –אלא שבכללות המשפט הזה, ובפירוש "והיינו", גופא  3)

שמצד "האור" יכול הוא שלא לפעול אור  העובדהאומר  כללות המשפט) 1אופנים: 
לפעול ולהאיר. (והפירוש ב"והיינו" הוא:  ענינו, שאין אומרת זאתעל איזה דבר, 

על איזה  שאינו להיות יכול) מה ש"הגילוי דאור 2דברים הקודמים).  פירוש תוכן
שאין ענין האור לפעול ולהאיר (והפירוש ב"והיינו" הוא:  ההסבר וההוכחההוא  "דבר

 מדברים הקודמים). ומובן
 אבל בכל אופן, מסקנת המשפט היא שאין ענין האור לפעול ולהאיר.
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 הפועל כח באכש פעולה בכל ןוכ ,כו' לכל ונגלה נראה הוא
 הרי ציור איזה מצייר או כלי איזה שעושה אומן כמו בהנפעל

 ].4"כו' אותו שחידש הפועל כח ונגלה נראה הזאת בהתחדשות

סיכום השקו"ט שבתרס"ד כאן בנוגע ל"אור" כפי שעולה 
 לכאו' מביאור הרבי:

) בחיצוניות[אע"פ שהמציאות ( דאור הוא ג"כ גילוי היות ואם"
] אמנם הגילוי דאור [מה שאור שמאירעי"ז  האור מתגלההיא שגם 

[אין  אינו שהאור והיינו על איזה דבר שאינו להיות יכול] מאיר
] אין זה גילוי [אין במה שהאור באמת] וא"כ, [ולהאיר לפעול] ענינו

 ].האור(ענין)  התגלותמאיר 

 –ולפי"ז רואים במאמר זה עצמו החידוש של הרבי הנ"ל 
 .ענינולא מתגלה ע"י פעולה שאי"ז  שדבר

_________ 
 גם בהמשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח יש שקו"ט בהחילוק בין "אור" ו"כח" 4)

מציין ביחד  6(ובהערה של הרבי בד"ה באתי לגני תשל"א שהובא לקמן הערה 
 "). וז"ל שם: המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח" ו""ד ע' קכטסה"מ תרס"ל

והתהוות הנבראים זהו שבא בבחי' התחדשות ממש מכח הפועל האלקי "
ומבחי' הכחות פרטיים כו', וע"כ בזה דוקא ניכר גדלות הא"ס בבחי' התחדשות דבר 

ה כו', וכמו עד"מ בכח הזריקה שזורק אבן מלמטלמ"ע היפך טבעו בזה דוקא נרא
ונגלה כח הזורק כו', כמו"כ בהתהוות הנבראים שזהו התחדשות גמורה ממה שהי' 
קודם בבחי' אין ונעשה בחי' יש בזה דוקא ניכר שיש כח אלקי הפועל ומהווה את 

והגם דמהאור הרי אנו יודעים ג"כ שיש מאור כו', מ"מ אין זה ניכר ונגלה היש (
כו', והיינו שהוא גילוי ואינו ניכר  בהאור, והוא מפני שהאור הוא עצמו ענין ודבר

 ".).בזה מקור הגילוי כו', אבל בחי' כח הרי בהפעולה ניכר ונגלה כח הפועל כו'
כח ובפשטות זה לא אותו ביאור שבתרס"ד. כי כאן מבואר החילוק בין גילוי 

 שהאור הוא עצמומפני , והביאור שם הוא ש"אורע"י  המאורלגילוי  הפעולהע"י  הפועל
". אבל בתרס"ד (עפ"י הגילוי מקורודבר כו', והיינו שהוא גילוי ואינו ניכר בזה ענין 

 האורביאור הרבי הנ"ל) מבואר החילוק בין גילוי כח הפועל ע"י הפעולה להתגלות 
 לפעול ולהאיר. והביאור הוא שכיון שאין ענינו של אור על דבר שמאיר(עצמו) עי"ז 

 דבר ולכן "אין זה גילוי" של האור.
ומה שבהערה הרבי הנ"ל מציין לב' מאמרים אלו יחד, הוא לא בנוגע לשקו"ט (

הזה שב"המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח" (שאז הי' אפשר ללמוד מזה שהם אותו 
שהגילוי  ואילךביאור), אלא בנוגע למה שנת' ב"המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח 

נת' בד"ה ". שבענין זה אכן יש צד השווה למה שחדשד"כח" הוא בזה שפועל דבר 
 תקעו תרס"ד שם).
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 -ד  -

ויש לבאר ההכרח לפרש כללות השקו"ט במאמר כאן באופן 
הנ"ל, כך שרואים בה חידושו של הרבי הנ"ל. דלכאו' בהשקפה 
הראשונה הי' אפשר לבאר כל השקו"ט של המאמר באופן אחר, 

 שלפי"ז לא בא המאמר עצמו לומר חידוש הנ"ל.

בא המאמר לבאר שאין במה שהאור דהנה לפי ביאור הנ"ל 
שיינט") "התגלות האור", כמו באלייכט", "בא(במובן שהוא " מאיר

 ואםהיתה השאלה וההו"א " זוש"כח" מתגלה (ע"י הפעולה). 
וכו'"  דאור הגילוי", והפירוש "אמנם דאור הוא ג"כ גילוי היות

וכנ"ל. והביאור מדוע (באמת)  מאירלאח"ז קאי על זה שאור פועל ו
וכו', וזהו  אורשל  ענינוהוא כי אין זה  זהאין האור מתגלה ע"י 

דלפי"ז, שזה מה שהאור פועל  –הפירוש "וא"כ אין זה גילוי" 
 בזה. התגלות האורשל האור, הרי אין  ענינוומאיר אין 

בליכטיקייט של אבל לכאו' יש לבאר שהמאמר בא לבאר שאין 
 בכלל "התגלות האור". האור

הוא כך: השאלה היא "ואם היות דאור הוא ופירוש השקו"ט 
 – ליכטיקבהיותו  –היא שגם אור  שהמציאותאם היות  –ג"כ גילוי" 
 הגילוי, כמו ש"כח" מתגלה? וע"ז מבאר "אמנם מתגלההוא ענין ש

 איזה דבר על שאינו להיות יכול –הליכטיקייט של האור  – דאור
אור לפעול על שאין ענין ה – "ולהאיר לפעול אינו שהאור והיינו

["הגילוי דאור",  זה, אין כן"ואם  .5אותו, להאיר דבר איזה
" בכלל. כי גדר "גילוי" גילויהליכטיקייט של האור, באמת בגדר] 

. וכמו שממשיך מיד על איזה דברהוא רק מה שזה פועל ומתגלה 
שפועל איזה  על איזה דברכח ה"ה  עניןאבל בנוגע ל"כח": "

 הוא הפעולהע"י , ושפועל גילוי על הדבר' ה"ה בבחי ם כןא, פעולה
 ".נראה ונגלה לכל כו'

המסקנא "וא"כ אין זה גילוי" הוא לא  פירושדלפי ביאור זה, 
מסיק ושולל את  ובזה) 2, האור התגלות) שאין ב"הגילוי דאור" 1

_________ 
 ענינו", ולא שאין לפעול ולהאירנקודה כאן הוא "שהאור אינו דלפי"ז, עיקר ה 5)

 ענינולפעול ולהאיר. ובאמת לפי ביאור הראשון שעיקר הנקודה כאן היא דהאור אין 
 לפעול ולהאיר צע"ק שהעיקר חסר מן הספר. 
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) שאין 1אלא  –ההו"א שגם באור יש את הענין שהוא מתגלה 
למסקנא  אנחנו נבוא) ומזה 2לל, " בכגילוי" גדר של "דאור הגילוי"

 ".מתגלהשאין באור הענין שהוא "

ולפי ביאור זה לא רואים במאמר עצמו חידוש הנ"ל. שהרי 
הוא לא  –לפי"ז, זה שאין הענין ד"התגלות" באור (כמו ב"כח") 

, אלא לפי שענין ענין האורלפי שהענין שרואים בו (שמאיר) אי"ז 
 בכלל.  "גילויר ""הגילוי דאור" הוא באמת לא בגד

אבל באמת, אא"פ לבאר כללות השקו"ט של המאמר כך. כי 
 אינולפי זה רואים רק במ"ש "אין זה גילוי" שאם וכאשר האור 

אינו "גילוי". אבל לשון המאמר  שזה –פועל ומאיר על איזה דבר 
 זה אין וא"כ. .  דבר איזה על שאינו להיות יכול דאור הגילוי"אמנם 

"אין זה גילוי".  בכלל" דאור גילוישרצונו לומר ש"ה" מוכיח גילוי
ונוסף לזה, לפי ביאור זה לא מובן מה שמוסיף (ביאור, "והיינו") 
במ"ש "והיינו דהאור אינו לפעול ולהאיר" על מ"ש לפנ"ז "הגילוי 

 ".איזה דבר על שאינו להיות יכולדאור 

ולכן צריך לבאר כללות השקו"ט של המאמר כמו שנת' לעיל. 
על  פועל ומאירמ"ש "אין זה גילוי" קאי (גם) על "הגילוי דאור" שד

. והפירוש ב"אין זה גילוי" הוא לא שאין "הגילוי בפועלאיזה דבר 
. וזהו לפי התגלות האור(בכלל), אלא שאין בזה  גילוידאור" גדר 

 אינו שהאור והיינו דבר איזה על שאינו להיות יכול דאור הגילויש"
של האור לפעול  ענינו", ואם כן, שאין האירלל ופעול] ענינו[אין 

 ". וכנ"ל.התגלות האורולהאיר, באמת, "אין זה גילוי, "

 -ה  -

 –והנה הוכח שההו"א והשאלה של המאמר שבא לבאר הוא 
. ויש לבאר מדוע שפועל ומאירמדוע אין "התגלות האור" במה 

 –" עצמו, שהוא ליכטיק אורבאמת אין המאמר שואל מהענין ה"
 ?בזהמדוע אין "התגלות האור" 

וי"ל שזהו לפי שענין ד"גילוי" המדובר במאמרים הנ"ל שיש 
" דוקא, הוא ענין "גילוי" כזה שאין אפי' הו"א שזה נמצא כחב"

 פועל ומאירבענין הליכטיקייט של ה"אור" עצמו. ורק במה שהאור 
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יש הו"א כזה. וזהו החידוש של המאמר שזה לא כך, כי אין זה 
 של אור. וענינ

דהנה גדר ענין ה"גילוי" המבואר במאמרים אלו הוא לא רק 
". ההעלם מן, "גילוי ההעלם מן מתגלהאלא מה ש – שהוא בגילוימה 

כמפורש שם. דהיינו, שמדובר על ענין שהי' קיים אבל במצב של 
 אל הגילוי.  והתגלהולא ידוע,  העלם

בענין  ", שייך רקמן ההעלםשל "גילוי", "גילוי  זהוגדר 
אבל הי'  הי' קייםדוקא. שקודם הפעולה  פעולהשמתגלה ע"י 

 בהעלם ולא ידוע. ודוקא ע"י הפעולה ה"ה מתגלה מהעלמו ונודע.

, יש את הענין ד"גילוי מן לפעולוזהו שב"כח" דוקא, שענינו 
 ההעלם".

אפי'  הו"אאין  – וליכטיק" אורועפי"ז יובן שבזה שהאור הוא "
 .מן ההעלםשהאור מתגלה  –וי" הזה שיש בזה הענין ד"גיל

, שזהו גם הענין של ומאירפעולת האור  פועלאבל בזה שהאור 
יש הו"א ושאלה שאולי בזה יש  –"פעולה" כמו ש"כח" פועל 

להאיר על איזה האור  פעולתשע"י  – ההעלם"התגלות האור" מן 
 מתגלה בזה מן ההעלם? דבר

התגלות ועל זה ממשיך המאמר ומבאר שגם שבזה אין "
 לפעול ולהאיר. וכנ"ל בארוכה. ענינומפני שאין  וזהוהאור". 

ואם היות דאור הוא ועפ"י כל זה מובן גם לשון המאמר הוא "
 ,אמנם הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר ,ג"כ גילוי

". ולכאו' מה ולהאיר וא"כ אין זה גילוי לפעולוהיינו שהאור אינו 
(שלכן אין האור מתגלה  להאירנין של האור שנוגע כאן הוא שאין ע

 לפעול). ומה נוגע לשלול שאין ענינו של האור "שמאירע"י 
 ולהאיר" (ועוד להקדים ה"לפעול" לה"להאיר")?

ענינו מכיון שאין  והאור" –וכן רואים הדגשה זו בלשון הרבי 
 ?)האור לפעול פעולת([ומפרש בסוגריים]  להאיר

שההו"א שיש באור הענין ד"גילוי" אבל עפ"י הנ"ל זה מובן, 
פעולת  שפועל", פעולהשבנדו"ד הוא רק שגם בו יש ענין של "
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של  ענינוהאור. והחידוש בהמאמר הוא שאעפ"כ, כיון שאין זה 
 האור, הרי גם בזה אין התגלות האור.

צ"ל ב' פרטים:  –ונמצא, שכדי שיהי' הענין ד"גילוי" בעניננו 
 ל. ורק ב"כח" יש ב' פרטים אלו.לפעו ושענינו) 2. פעולה) 1

ומזה לומד הרבי במאמר אלה פקודי שם גם בנוגע לשכל 
על כל הכחות והענינים " שפועל(שהוא "בדוגמת אור"), שאע"פ 

 אין השכל מתגלה עי"ז.  – ענינו", אעפ"כ כיון שאין זה שבאדם

 -ו  -

 –של האור לפעול ולהאיר  ענינוועפ"י הנ"ל יש לומר שזה אין 
בזה שפועל ומאיר,  מתגלהלא רק ביאור על זה שאין האור הוא 

 .מן ההעלםאלא זה גם ביאור ע"ז שאין בזה התגלות האור 

איזו פעולה, הרי  לפעולהוא  שענינוד"כח" (בחי' "כח הפועל") 
מן ההעלם  מתגלה) והוא 2. בהעלם) כל זמן שאינו פועל הרי הוא 1

גילוי מן ההעלם". הענין ד" ע"י הפעולה. וזהו מה שיש ב"כח"
" העלם) אינו נחשב ב"1ולהאיר, הרי  לפעול שאין ענינואבל אור 

עי"ז שמאיר. ובמילא אין  מתגלה ואינו) 2כשאינו פועל ומאיר, 
 ".ההעלם מןהענין ד"גילוי  ב"אור"

 ",ההעלם מן גילוי עלמורה  כחועפי"ז יובן לשון המאמרים ש"
רק  שבפועללא רק  שזההיינו,  ".ההעלם התגלות על מורה כח"

אלא  –כאשר הכח פועל איזה דבר הרי הוא מתגלה מן ההעלם 
"מורה" על הענין דגילוי מן ההעלם.  גופא" כחשכללות הענין ד"

 (כמ"ש בכ"מ), 6התחדשות דבר וכו' לפעולולכאו' ענין הכח הוא 
הכח  שעניןומה זה קשור כ"כ עם הענין ד"גילוי מן ההעלם" עד 

 "?לםמן ההע גילויהוא "

 אבל עפ"י הנ"ל הדבר יובן ביותר:
_________ 

שם בפנים "שבכדי אה גם ד"ה באתי לגני ה'תשל"א ס"ג, דעל מ"ש ר 6)
שיתגלו שלימות כחותיו הי' מספיק בהתהוות עולמות העליונים, דכיון שגם עולמות 
העליונים הם מציאות והתהוותם היא בדרך התחדשות (יש מאין), לכן ע"י שאוא"ס 

 :27מהווה אותם מתגלה הכח שבו", כותב שם בהערה 
"ח ואילך . וראה גם המשך תער"ב ח"ב ספשכתרס"ד ע' קכט"ראה סה"מ 

 ". חדששהגילוי ד"כח" הוא בזה שפועל דבר 
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איזו  לפעולהוא  ענינושכל רק "כח" (בחי' "כח הפועל") 
) 2. בהעלםהוא שכל זמן שאינו פועל הרי הוא גדרו ) 1, הרי 7פעולה

מן ההעלם ע"י הפעולה. נמצא  מתגלהשעי"ז)  לפעולהוא ( וגדרו
 ".ההעלם מן גילויגופא מורה על " כחענין  שגדר

דוקא, לא חייב  לפעול ענינו כלענין אחר שאין  משא"כ כל
 שיהי' "בהעלם" אם אינו פועל.

 ויש להאריך בכל זה ואכ"מ.

f e g

_________ 
הו"ע מה שלמטה "כח חסר פועל", שכיון שענינו של הכח הוא לפעול, שז 7)

 חסר ה"כח" גופא. –הרי כל זמן שאינו פועל 
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 *לבוא דלעתיד הגילוי

 **שליט"א כהן הכהן דובער שלום הרה"ת
 בישיבה משפיע

 - א -

 מבואר קא) - ק עמ' תרמג (סה"מ מ"ג האמנם בד"ה
 למעלה יהיה שהמקום, לע"ל שיהיה כמו הגילוי האיר שבקה"ק

 לסופו) קרוב פ"ו השער (פתח בינה באמרי אבל .1מקום מגדר
 ,המדה מן אינו הארון ממקום למעלה הוא לע"ל שהגילוי מפורש

 .2המשפיע כמו יהי' והמקבל ,כלל מקום יהיה שלא

 כאמרו ,לזה נחית לא מ"ג האמנם שבד"ה לומר יש ואולי
 :בהדרגה דלע"ל גילויה שיהי' ,בד"א י"ל ועוד. 3לע"ל מעין שם

 גבוה עוד יהי' ואח"כ, 4המדה מן אינו הארון מקום יהיה בתחילה
 .5המשפיע כמו בל"ג יהי' שהמקבל ,יותר

 - ב -

_________ 
היות שנכתב ההערה בקיצור ובחפזון, נתוספו למטה כמה ביאורים ע"י  *)

 המערכת.
 ר משה הכהן הכ"מ.לעילוי נשמת אאמו"ר אליהו ב" **)

. ב, י (מגילה וכמארז"ל. בע"ג בלתי היה הגבול, גבול שהיה אע"פפי', ש 1)
 מקום שהיה שאע"פ, המדה מן אינה הארון מקום א), צט בתרא בבא. א, כא יומא
 . מקום מגדר למעלה היה מ"מ, גשמי

 וזהו. כלל גבול של מציאות יהי' ולא בל"ג יהי', הגשמי מקום שהוא, המקבל 2)
 .בל"ג וגם גבול שיהי', בהאמנם מש"כ היפך

. בל"ג וגם גבול יהיה ולכן לע"ל מעין שהוא הגילוי על רק מדובר בהאמנם 3)
 . בינה באמרי האמור הגילוי וזהו, כלל גבול יהיה שלא, יותר גבוה גילוי יש באמת אך

 .בל"ג וגם גבול שיהי' 4)
. עיי"ש, המעלה במקום יהיה המטה דלעתיד, פח עמ' תרס"ה בסה"מ ועי' 5)

 . דלעתיד בהגילוי דרגות, לסופו קרוב ס"ו עמך כי בד"ה ג"כ ועי'



 שמונים שנה ~ -~ כ"ח סיון  54
 

 הי' שהמקום בבהמ"ק אבל שם ממשיך האמנם בד"ה והנה
לכן  .המדה מן שאינו הארון ממקום והראי' ,מקום מגדר למעלה

 ?6לכן הפי' מהו ,להבין וצריך .אוא"ס עצמיות לגילוי כלי היה

-ד (עמ' בתחילתו ס"ו בהמשך המבואר ע"ד לומר יש ואולי
 זה איך אבל .ושכינתיה קוב"ה יחוד הוא הבריאה דתכלית ,ה)

 העצמות גילוי הוא הבריאה שתכלית שם האמור עם מתאים
 חיבור שיהי' ע"י ואולי בהדירה)? שדר האדם עצמות (וכמו

 יש ועד"ז. 7העצמות גילוי להיות יכול העצמות בכח הפכים
 היה לכן ,הפכים חיבור שהיה שהיות ,האמנם בסוף מ"ש לבאר

 .8אוא"ס עצמות לגילוי כלי

 .בכ"ז ועצ"ע ,בחפזי ואני

f e g

_________ 
 מזה תוצאה היה אוא"ס דעצמות שהגילוי, משמע (לכן) זה דמלשון 6)

 יכול הגילוי שע"י, מסתברא איפכא לכאורה אבל. מקום מגדר למעלה היה שהמוקם
 . לכן תבתיב הפירוש לבאר צריכים זה ולהבין הבל"ג! להיות

 כח ע"י רק הוא וחיבורם, ממכ"ע הוא ושכינתיה סוכ"ע הוא שקוב"ה, פי' 7)
 יכול ולכן, גבול בשום ומוגבל מוגדר אינו העצמות שכח משום והיינו. העצמות

 . העצמות גילוי להיות יכול ועי"ז. הפכים לחבר
 אוא"ס עצמות גילוי הי', ממקום ולמעלה דמקום הפכים חיבור שהיה עי"ז 8)

 .בבהמ"ק
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 בענין עונג ושמחה 

 בערקאוויטששי' הת' מנחם מענדל 
 תלמיד בישיבה

 - א -

ידוע דענין שבת הוא עונג, שנאמר "וקראת לשבת עונג" 
"ח, י"ג). משא"כ יום טוב, ענינו שמחה, שנאמר: (ישעי' נ

"מועדים לשמחה" (נוסח קידוש ליל יו"ט), ומבואר בזה בד"ה 
שמח תשמח תרנ"ז בתחלתו (סה"מ תרנ"ז ע' קע"ג) "דמקום 
השמחה הוא בבינה דוקא, והענין הוא דהנה בינה הוא בחי' הבנה 

ב והשגה מה שנתפס ונקלט הדבר שכל היטב במוחו . . . ומקר
הענין לעצמו ע"י כמה הסברים והצעת דברים אורך ורוחב . . . 
והנה כשתופס ומשיג את הדבר מושכל היטב בשכלו ומוחו ה"ה 
שש ושמח בהשגה זו . . . אך דוקא כשבא השכל בהשגה גמורה, 
דקודם שמשיג בהשגה גמורה אינו שייך שמחה, אדרבה הוא אז 

כשמשיגו היטיב ה"ה  בעוצב ומרירות מצד העדר ההשגה . . . אבל
בשמחה מן ההשגה. וזהו ענין מה שאמרו רז"ל "צדיקים יושבין 
ונהנין מזיו השכינה", דהנאה ושמחה זו הוא מן ההשגות 
שמשיגים בג"ע. מה שאין כן בחכמה אינו שייך שמחה, להיות כי 

. . . וכמו ברק המבריק בלבד  החכמה היא למעלה מהשגה עדיין
כן הוא ענין בריקת וסקירת השכל שאינו ואינו התיישבות, וכמו 

נתפס בכלי מוחו, מפני שלא נפטרו עדיין הפרטים, כ"א מאיר 
האור כמו שהוא בכללותו, ואין זה גיליוי גמור עדיין. ולכן אנו 
רואים דגם כשנפל לו הברק המבריק דחכמה, הנה אם לא ישתדל 

וכו', להביאו לידי השגה דבינה ע"י התקשרות והעמקה בהנקודה 
הרי יתעלם והי' כלא הי' וכו', והיינו מפני שאינו גילוי אמיתי עדיין 
בבחי' פנימיות. ולכן אינו שייך שם ענין השמחה, דשמחה הוא 
מצד הגילוי דוקא. אבל במוח דחכמה שאינו גילוי עדיין אינו שייך 
שם ענין שמחה. כי אם בחכמה מאיר גילוי העונג, וכמו שאנו 

פל לאדם איזה המצאה חדשה מיד הרי הוא רואים בחוש דכשנו
מתמלא עונג. וכמו צהבו פניו דרבי אבהו שמצא תוספתא חדתא 
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וכמ"ש חכמת אדם תאיר פניו, (קהלת ח, א,) דצהיבת הפנים הוא 
 מגילוי העונג שמאיר בחכמה וכו'".

וממשיך לבאר אשר חכמה שהוא ענין העונג, נעלם בעצמו 
הוא רק לעצמו ואינו שייך  ואינו מתגלה לאחרים, וכל ענינו

לאחרים. מה שאין כן שמחה ענינו הוא להתגלות, ושייך גם 
 לאחרים שישתתפו בשמחתו.

 -ב  -

הטעם מדוע שבת הוא ענין העונג, היינו מפני שבשבת יש לו 
עונג מחמת השביתה כמ"ש "וביום השביעי שבת וינפש" (שמות 

 ו.ל"א י"ז) שהוא ענין המנוחה והתענוג הנעלם בעצמ

והנה כתוב בשו"ע אדמו"ר הזקן (או"ח סי' רפ"א ס"א) בנוגע 
להליכה לבית הכנסת ביום השבת בבוקר: "נוהגים לאחר יותר 
מבחול משום השינה שהיא עונג בשבת". נמצא ששינה הוא ענין 
של עונג, מפני שאינו צריך להשתדל ולייגע כדי ליפול בשינה, 

ל מנוחה ועונג. וענין אלא בא ממילא, ובשעת השינה הוא במצב ש
העונג אינו בא ע"י השתדלות גדול מצד עצמו אלא נופל על האדם 

 ונהנה באותו שעה.

ויו"ט הוא ענין השמחה, מפני שביו"ט הוא בשמחה מחמת  
המצוות שנתרבו לו לכבוד היו"ט. כמו ד' מינים וכדומה, שהוא 

י, עושה מצות אלו עם דברים שהם חוץ ממנו, ועושה זה באופן גלו
 כלומר דאינו נעלם בעצמו. 

 -ג  -

וממשיך במאמר: "אמנם ידוע דעונג הוא למעלה משמחה, 
וראי' לזה שהרי עונג הוא ענין מוצנע ומכוסה ונעלם בעצם וכו', 
ואינו כמו ענין השמחה שהוא בתגלות לכל אדם ולא יוכל להעלים 
שמחתו בעצמו כי אם בא בהתפשטות והתגלות לעין כל, ואנו 

דכל מי שישמח באיזה שמחה ה"ה מגלה כל לבבו בדבור רואים 
ובתנועת האברים וכו', מה שאין כן בעונג שהתענוג הוא בהעלם 
בעצמו שמתענג מהדבר, אבל אינו בא בהתפשטות והתגלות כל כך 

 וכו'."
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ועוד מבאר דעיקר ענין העונג הוא ענין המנוחה. משא"כ 
 שמחה, "הוא ענין ההתפעלות והעדר המנוחה".

אינו מובן, דלכאורה ענין העונג הוא רק הכנה המביאה לידי ו
ענין השמחה,כי מעלת הגילוי הוא גדול יותר ממה שנעלם בעצמו, 
דהרי הגילוי שע"י ענין השמחה מביא את האדם שיעשה המצוות 
בפועל. ולכאורה עשי' בפועל הוא גדול יותר מהמצאה חדשה וכל 

 . 1מעשה הוא העיקר"ענין שנשאר רק בעולם המחשבה, דהרי "ה

ויש עוד מעלה בענין השמחה לגבי עניו העונג, והוא שהדרך 
לשמחה בא ע"י השתדלות ויגיע. משא"כ ענין העונג הוא תוצאה 
מזה שנפל במחשבתו איזה המצאה חדשה ורעיון, ואינו בא ע"י 
השתדלות ויגיע אלא כמו ברק המבריק. ויכול להתבטל 

אז במצב של עונג ומנוחה ו"נח מחמת התענוג. והוא  2ממציאותו
 ושוקט על מקומו". 

אבל כשמתחיל להשכל בזה ולהבינו בכל פרטי פרטים, אזי 
כבר מגיע להבנה ע"י הבינה והיא המביאה לידי שמחה וכל זה 

 הוא רק ע"י השתדלות מעצמו. 

ולפ"ז לכאורה שמחה הוא יותר נעלה לגבינו. דהרי אנו 
והעיקר הוא שלא  ,שי'העעולם  הגשמינמצאים בעולם הזה 

 להישאר בעולם המחשבה אלא להביאה למעשה בפועל.

אמנם אפילו לפ"ז שהעיקר הוא עשי', עדיין יש להסתפק מה 
נעלה יותר, דהרי ענין העונג הוא המקור לענין השמחה. דאינו 
יכול להגיע לשמחה ברגע אחד, אלא שתחלה צריך להברקת 

יגה בכל פרטי פרטים. עונג, ואח"כ יכול להבינה ולהש -השכל 
א"כ יש להסתפק, דאע"פ ששמחה מביאה למעשה בפועל, אעפ"כ 

עונג, ואע"פ  -התחלת ההבנה והשמחה בא דוקא מחכמה 
שלכאורה השמחה הוא התכלית, עדיין יכולים לומר שהעונג נעלה 

 יותר שהוא מקורה.

_________ 
 ראה אבות פ"א, י"ז. )1
(כ"ג) "וכאשר  364ראה נר מצוה ותורה אור לקוטי ביאורים לשער היחוד ע' ) 2

 יתגבר העונג בנפש יוכל להפשיט אותו מצמצומו, עד שיתבטל ממציאותו"
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 -ד  -

אולי יש לקשר ספק זה עם הענין דידיעת האדם. דהרי ענין 
ה בהאדם הוא בהעלם בעצמו ובפנימיותו (כמו ענין העונג). הידיע

משא"כ דבר או מאורע שרואה או שמועה ששומע הוא בגלוי 
ובחיצויות, (כמו עניו השמחה). ולכל אחת מהם יש מעלה זו על 
גבי זו. דהרי פעמים שהידיעה אצלו בחזקה, ואינו יכול להשתנה 

ו שלכאורה הוא בשום איפן, אפילו אם הוא רואה או שומע משה
בסתירה לידיעתו, אינו משנה ממה שהי' בידיעתו מקודם, כיון 
שהידיעה אצלו בחזקה כ"כ, ולכך הפנימיות מתגבר על 

 החיצוניות.

אבל יש פעמים שאין הידיעה חזקה אצלו כ"כ, ואם רואה או 
שומע דבר שהוא בסתירה לידיעתו ה"ז פועל שינוי ידיעתו. כגון 

שדבר מסויים הוא רע, ואח"כ רואה  מי שהיה מונח בידיעתו
מאורע או שומע שמעוה שמוכיח שבאמת דבר זה טוב, אזי 
משתנה ידיעתו מחמת מה שראה או שמע, כיון שלא היה הידיעה 

 אצלו בחזקה כ"כ. והחצוניות פועל על הפימיות.

 -ה  -

דכל פרטי המדות מקור קיומם הוא  3מבואר בנוגע ענין העונג
שבהשכלה אין לו כח לחדש שם חכמה. ובשמח בעונג, ולולי עונג 

תשמח (הנ"ל) מבואר מעלת השמחה, ששמחה פורץ כל הגדרים 
שיש מהרגילות, אבל בהשכלה שמצד הנהגת העולומות בא ע"י 
צמצומים דוקא, ובבחינת מדה וגבול. והשמחה פורץ גדר הגבול, 

 שיאיר בחי' אוא"ס.

הגדרים  בהענין דשמחה פורץ גדר, יש ב' מדרגות: הא',
שנעשים ע"י ההנהגה ורגילות ונעשה טבע שני, והשמחה פורץ 
גדר ההנהגה הרגילה, מפני שמוציא עצם הכח מההעלם אל 
הגילוי. והב', כשפורץ גם מהגדרים שבעצם טבעו. כמו המלך בעת 
שמחתו מוציא א"ע מהעלמו ורוממותו ומגלה א"ע לכל בני אדם, 

ין זה טבעו. וכמו כל אדם וגם בעצמו ירבה לדבר דברים, אע"פ שא
בעת שמחתו מגלה כל לבבו, ויוצא מגדריו הטבעים (כמו מי שהוא 

_________ 
3( 
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ביישן). וגם בעצמו מתגלה אורות גדולים בעת שמחתו כמו כח 
 החכמה ושכל.

עצמיות הכחות באים לידי גילוי ע"י המדרגה הב', שמצד 
השמחה מתרומם הנפש בעצם מהותו, עד שישתנו ויתחלפו עצם 

ן הקצה אל הקצה, תכלית הרע משתנה לטוב. שכ"ז הוא הכחות מ
מפני שהשמחה בא מעצם הנפש שלמעלה מגדר כחות, ולכן פורץ 

 גם גדרים הטבעים.

 -ו  -

 בענין הגילוי יש שני ענינים: א. גילוי לעצמו, ב. גילוי לזולת. 

כשמגלה לזולת הרי אז ממעט הגילוי לעצמו, מפני שבשעה 
ומקצרו. כמו משל הרב ותלמיד  שמדבר הוא ממעט את שכלו

(כמש"נ בד"ה וידעת מוסקבא תרנ"ז) שזה שהרב מקצר הדבר 
חכמה בשכלו הוא גילוי להתלמיד. כי אי הי' מגלה השכל כמו 
שהוא בעצמו יתבלבל דעת התלמיד. וע"י שמקצר בעצמו הרי הוא 

 מגלה יותר לתלמידו.

א ונמצא שגילוי לעצמו הוא שמחשב באיזה השגה (בינה) וב
 לידי חידוש בעצמו ועי"ז בא לידי שמחה. וזהו ענין הא' בשמחה.

והשני הוא ע"י שיגלה להזולת שיעשה מעשה עם הזולת וע"י 
 זה הוא בא לידי שמחה. 

השמחה שבא ע"י הבנה והשגה בדבר, שמביאה לבינה הוא 
ענין הגילוי שהוא בעצמו. ושמחת יו"ט הוא גילוי לחוץ ע"י 

 מעשה המצוות.

 -ז  -

מסקנא יש מעלה לעונג לגבי שמחה שהוא פועל בהעלם. ויש ל
 מעלת בשמחה לגבי עונג שפועל בגילוי.

 סיכום: 

 א. שמחה בא ע"י הגילוי, ומביאה לידי מעשה בפועל.

ב. עונג אינו צריך השתדלות, אלא כברק המבריק במחשבתו, 
 והוא במנוחה ואינו צריך לעשות מאומה.
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(בינה תוצאה מחכמה), ותלוי  ג. שמחה הוא תוצאה מן העונג,
 בה.

 ד. עונג היא מקור השמחה, ולכן גדול יותר. 

ה. שמחה יכול לשנות עצם כחות הנפש מן הקצה אל הקצה 
 מפני שהוא למעלה מגדר כחות.

ו. עונג נוגע לעצם הנפש ולולי העונג שבהשכלה אין לו כח 
 לחדש חכמה בשכלו.

f e g
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 בענין מצה שרוי' באחש"פ

 ב לוי נפרסטק שליט"אהר
 בישיבה משפיע

ידוע ומפורסם מנהג אנ"ש בענין מצה שרוי', שבחג הפסח 
שו"ע אדה"ז ח"ו ( נזהרים מזה מאד משום חשש איסור דאורייתא

ראינו  -באחרון של פסח  -שו"ת סי' ו'). אבל ביום השמיני לחג 
מנהג רבותינו נשיאנו שמהדרין לאכול מצה שרוי' בכל מאכל 

 ואינם חוששים להאיסור דאורייתא.ומאכל, 

 :32-36ומבואר ב' טעמים לזה בלקו"ש חכ"ב ע' 

א. מכיון שביום זה כבר ביררנו כל השבע מידות מספירה 
הראשונה, לא צריכים להיזהר ממצה שרוי', ואדרבה יש לנו הכח 
להתעסק בענין שאינו בתכלית הביטול והשפלות, ומהאי טעמא 

 שזה עושה שמחת החג.מהדרין לאכול מצה שרוי', 

ב. אחש"פ היא יו"ט שחוגגים על גאולה העתידה, כמרומז 
בה'הפטרה' של היום המדובר באריכות על פרטי היעודים 
שיתקיימו אז. על גאולה העתידה כתוב "לא בחפזון תצאו", שהרי 
"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". הנה, מכיון שביום זה מאיר 

רך בהזהירות ממצה שרוי'. ובנוסף הארת המשיח, במילא אין צו
לביטול הרע לגמרי, אז יהי' אמיתת ענין האתהפכא, ולכן מהדרין 

 באכילת מצה שרוי' באחש"פ ביום שמאיר הארת המשיח.

ולכאורה יש לשאול, מהו החילוק בין ב' הטעמים. והגם 
שמבואר בהשיחה חילוק בין ב' הטעמים, שטעם הראשון אינו 

היום אחש"פ, וטעם השני קשור לעצם  אלא בקשר לפרט א' של
ענינו וכל מהותו של היום. מ"מ יש לבאר נפק"מ בפועל בין ב' 

 הביאורים.

וי"ל בד"א, ובהקדם, שע"פ חילוק הנ"ל נמצא עוד חילוק, 
שלפי טעם הראשון ההידור באכילת מצה שרוי' (הקשורה עם 
הפרט של היום) היא מצד וע"י עבודת האדם. משא"כ לפי טעם 

ני ההידור באכילת מצה שרוי' (הקשורה לעצם ענינו ומהותו הש
 של היום) הוא מצד הגילוי מלמעלה המאיר ביום זה.
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מהו הנפק"מ לפועל בין ב' האופנים, אם העניין היא מצד 
 עבודת האדם או מצד הגילוי מלמעלה?

ואולי י"ל, שאם העניין תלוי' בעבודת האדם, אם האדם לא 
ההידור באכילת מצה שרוי', מכיון  עשה עבודתו, א"א לקיים

שהוא אינו נמצאת עדיין במדריגה זו שיוכל לברר חשש חמץ. אך 
אם העניין איננה תלוי' בעבודת האדם כ"א מצד גילוי מלמעלה, 
א"כ לא נוגע כאן איפה נמצא האדם מצד עבודתו, שהרי הכח 
להידור זו מגיע מהגילויים של אותו היום שאינם תלויים בעבודת 

 דם.הא

ועפ"ז נמצא לכאורה, שמצד טעם הראשון, מי שלא ספר כל 
שבעה ימים בשבוע הראשון אינו יכול להדר באכילת מצה שרוי', 
מכיון שמצד עבודתו הוא עדיין אינו אוחז בדרגה שיוכל לבררו. 
אך מצד טעם השני אפילו מי שלא ספר כל שבעה ימים בשבוע 

יון שהוא מקבל הכח הראשון יכול להדר באכילת מצה שרוי', מכ
לבררו מצד הגילוי מלמעלה המאיר ביום זה בלי קשר לאיפוי 

 שהוא אוחז בעבודתו.

ואולי יש לפרש, שגם לפי ביאור הראשון אפי' מי שלא ספר 
כל שבעה ימים בשבוע הראשון יכול להדר באכילת מצה שרוי', 
אם נאמר שהענין של בירור מדה הראשונה המאפשר לברר מצה 

נה קשורה לעבודת כל יחיד בפרט, אלא בירור המדה שרוי' אי
בכלל ע"י בנ"י בכל העולם. וא"כ גם לפי ביאור הראשון אין זה 
מצד עבודת הפרטי של האדם כ"א מצד כללות עבודת בנ"י בבירור 

 המידות והספירות.

 אך עדיין לא מצאתי מקור לזה.

f e g 
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 ו"כתבוני" ד"קבעוני" הענינים סדר

  וידאל שי' ןזלמ שניאור הת'
 לשס שי' שמואל 'התו

 בישיבה תלמידים

 מגילה מסכת בבלי מתלמוד מביא 352 עמוד חט"ז בלקו"ש
 אסתר בקשת בנוגע מאמרים שני בבלי)) (בתלמוד ע"א ז (דף

 מהחכמים:

א) "שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות" שאסתר 
ת לי בקשה שחכמים יקבעו י"ד וט"ו אדר "ליום טוב ולקריי' להיו

 " היינו להתחייב לדורות להגיד הסיפור של פורים.1לשם

ב) "שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות" שאסתר 
בקשה שהחכמים יכתבו את המגילה עם שאר הכתובים, היינו 
שאסתר רצתה לחייב לדורות לקרוא את המגילה מתוך הכתב ואם 

 קראה ע"פ לא יצא.

ה פ"א ה"ה) "מרדכי ואח"כ מביא מה שאמר בירושלמי (מגיל
ואסתר כתבו אגרת ושלחו לרבותינו שכן אמרו להם מקבלין אתם 
עליכם שני ימים הללו בכל שנה כו'" היינו שמרדכי ואסתר 

 מבקשים, ולא כהבבלי שאמר שהיתה אסתר לבדה.

הרבי מסביר שזה לא מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, אלא 
התקנה של קריאת שמדובר בענינים שונים: בבבלי מדובר בנוגע 

המגילה שזה מבקשת אסתר לבדה. ובירושלמי מדובר בנוגע עצם 
התקנה לקבוע ימי הפורים בכל שנה ימי משתה ושמחה ומשלוח 

 מנות ומתנות לאביונים, שזהו בקשת מרדכי ואסתר ביחד.

ואח"כ מתחיל הרבי בסעיף ג לבאר בנוגע לשלשת הענינים, 
תם עליכם שני ימים ושם מעתיקם בסדר הזה: א) "מקבלין א

הללו" (שזה בהירושלמי) ב) "קבעוני" (שזה בהבבלי) ג)"כתבוני" 
 (שזה בהבבלי).

_________ 
 .קבעוני ד''ה שם רש''י) 1
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ולכאורה קצת קשה, הרי ידוע שכל דבר הוא בדיוק גמור, 
ולמה מביא בסעיף ג' שלשה הענינים הנ"ל בסדר שהירושלמי 
קודם להבבלי דוקא ולא בסדר הפוך כמו שמביא בתחילת השיחה 

ם להירושלמי: (א) "קבעוני" (שזה בהבבלי) ב) שהבבלי קוד
"כתבוני" (שהוא ג"כ בהבבלי) ג)"מקבלין אתם עליכם שני ימים 

 הללו" (שהוא בירושלמי))

ויש לתרץ בד"א שזה משום שהרבי רצה להסביר שג' ענינים 
הנ"ל מרומזים בהמגילה, וכיון שבהמגילה בסיפור הדברים 

האלה נאמר בפסוק "כאשר  שקיבלו היהודים לקים את ימי הפורים
קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה" (שעל ענין זה מדובר 
בהירושלמי) ואח"כ הפסוק "ומאמר אסתר קים דברי הפורים 
האלה ונכתב בספר" (שעל ענין זה מדובר בהבבלי) לכן מביא 

 הרבי דוקא בסדר זה שהירושלמי קודם להבבלי.

f e g
המעלה בשיחתן של עבדי אבות 

 תורתן של בניםו

 הת' שלום דובער שי' חאריטאן
 תלמיד בישיבה

 -א  -

בלקו"ש חלק טז פקודי א ס"ו איתא: שיחה איז פַארבונדן מיט 
[ברכות  "לב", ווארום "שיחה" איז דאך דער ענין התפלה כמרז"ל,

 -כו, ב: אין שיחה אלא תפלה. ובפרש"י (ח"ש כד, סג): לשוח 
דאך עבודה שבלב. און "עבד" איז  .] און תפלה איז'לשון תפלה כו

מדגיש דעם ענין פון קיום המצות, ווארום דאס איז דאך תוכן ענין 
 מקיים זיין ציווי האדון. עכ"ל.  -העבד 

וי"ל בדא"פ, שמעלת קיום המצוות כאן הוא מצד הענין 
 דקבלת עול של איש פשוט שעובד עבדתו בתמימות ובפשיטות.
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ת תיבת "אפילו" לעיל בסעיף ועפ"ז יש להוסיף ביאור בהדגש
ד' "ַאז די שיחה (אפילו) פון "עבדי אבות" איז (לפעמים) "יפה" 
פון "תורתן (אפילו) של בנים" דלכאורה אינו מובן: מהו הטעם 
שמביא תיבת "אפילו" במאמר המוסגר? הרי לכאורה עיקר 
ההדגשה הוא בתיבות אלו, וכמובן מזה עצמו שתיבות אלו 

ל שאפשר לבאר מאמר זה גם בלי תיבות אלו, מודגשים! אלא שצ"
 וכדלקמן:

בהשקפה ראשונה אין שום מעלה בעבד ואיש פשוט לגבי 
התלמידי חכמים, ועפ"ז מובן בפשטות החידוש כאן  -ה"בנים" 

ששיחה "אפילו" של עבדי אבות יפה מתורתן "אפילו" של בנים, 
ן של היינו אע"פ שהם בדרגא נמוכה יותר, מ"מ יפה שיחתן מתורת

 בנים העומדים בדרגא גבוה יותר.

אמנם, לאידך גיסא ידוע שיש מעלה בקבלת עול דעבד ואיש 
, וא"כ, לפי ביאור זה, הלשון 1פשוט וכו' לגבי לימוד התורה

"אפילו" אינו מתאים כ"כ, כי פשוט ששיחתן ותפילתן הם גדולים 
 יותר מלימוד תורתן של בנים, ולפיכך י"ל שבא רק במוסגר.

פ שיש לדחוק ולפרש שאפילו האנשים הפשוטים (ואע"
שאינם נראים חשובים כ"כ, מ"מ יפה שיחתן מתורתן של אפילו 
הבנים, מפני שיש להם מעלה גדולה כנ"ל, מ"מ דוחק הוא לפרש 

 כן ואינו מיושב לפי לשון השיחה).

 - ב -

אלא שעדיין צריך ביאור בזה שמביא תיבת "לפעמים" ("איז 
ן "תורתן (אפילו) של בנים") היינו שרק (לפעמים) "יפה" פו
 לפעמים גדול מעלתן.

וי"ל בדא"פ שזהו מפני שלאידך יש מעלה בלימוד התורה על 
תפלה ג"כ, והוא בפרט אצל אלו שתורתם אומנותם כרשב"י 
וחבריו שלא הפסיקו מלימודם אלא לק"ש בלבד ואפי' לא לתפלה 

_________ 
 ראה היום יום ג' אד"ש )1
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פני שהי' עילוי (שבת י"א, א), והטעם שלא הצריכו להתפלל הוא מ
 .2בתורתם אפי' לגבי התפילה

וזה שמביאו במוסגר, הוא מפני שסו"ס אמיתית המעלה הוא 
בתפלה דאיש הפשוט, וכמ"ש בהיום יום לכ"ד אייר "בביאת 
המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של 

 אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות".

 - ג -

באופן אחר, דקאי (בעיקר) על הבן והעבד: ידוע ויש לבאר זה 
. ומבואר בתניא 3דבחינת הבן הוא אהבה ובחינת עבד הוא יראה

פמ"א "שכל אדם צ"ל בשתי בחינות ומדריגות, והן בחינת עבד 
ובחינת בן". נמצא שכל אחד יש לו מעלה על השני, ולכן צריך 

 .4שניהם

שתובע שאע"פ  62 - 63אמנם, מבואר בסה"ש תש"ג עמ' 
אדה"ז עבודה מאהבה, מ"מ אינו בתוקף כ"כ, משא"כ העבודה 
מיראה הוא בתוקף מאד ומוכרחת מכאו"א. וכן בקונטרס העבודה 
פ"ב מבאר בארוכה הכרח היראה וכו'. וי"ל שמפני זה תיבת 

 לפעמים הוא במוסגר.

ולהעיר, שע"פ זה ששיחתן הוא ענין התפלה, יש להמתיק מה 
אן, שבפסוק זה כתיב תפילת אליעזר: שמביא רש"י מאמר זה כ

 .5ואבא וגו' ואמר ה' אלקי אדני אברהם וגו'

f e g 

_________ 
שמבאר המעלה בשיחה ותורה ע"פ פנימיות , 332ש ח"כ עמ' ולהעיר מלקו" )2

ששיחה הוא תפלה והמעלה בזה לגבי תורה). וראה , 74הענינים (וראה שם בהערה 
 .גם אוה"ת בענין פ' חיי שרה עמ' קכ"ט, ב ואילך בארוכה

 .ראה בארוכה ד"ה ומקנה רב תרס"ו )3
 .335-6 וראה לקו"ש ח"כ עמ' )4
י שרה ב', שמבאר בארוכה למה הביא רש"י מאמר זה וראה לקו"ש ח"ל חי )5

 כאן דוקא.
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 ערבוב השמחה ע"י משה

 הנ"ל

בלקו"ש חלק יז שמיני ב' סעיף ז' מבאר הרבי שכשמתו נדב 
ואביהוא ביום חנוכת המשכן, לא רצה משה לערבב השמחה בנ"י, 

ר את המת "כאדם האומר לחבירו העב -ועפי"ז מפרש פירש"י 
שמדובר אודות השמחה  -מלפני הכלה שלא לערבב השמחה" 

 בנ"י.

בסופו מקשה: "וצע"ק ממש"נ לאח"ז  20והנה לעיל בהערה 
(פסוק ו'), ואחיכם כל בית ישראל יבכו גו', וברש"י שם על הכל 
להתאבל בה" עכ"ל. פי' דאם צוה ה' שבנ"י יתאבלו, למה השתדל 

 משה שלא לערבב השמחה?

התירוץ הוא פשוט: שהציווי על אבילות בנ"י היה  ולכאורה
רק לאחר הציווי דמשה שאו את אחיכם. ועוד ששאו את אחיכם 
היה הציווי של משה, משא"כ ציווי האבילות היה מה' (וכפי 

שם). אמנם לפ"ז קשה: אם התירוץ  38שמבאר בס"ח ובהערה 
 הוא פשוט כ"כ, למה לא הביאו בהערה?

ינו כפשוטו אלא הוא קושיא אחרת, ואוי"ל שהקושיא כאן א
 ובהקדם:

בלקו"ת  פרשת בחוקותי (נ', א') מבואר , שבמשה היה 
התכללות ותכלית הביטול בעצמות אוא"ס בתמידות, ולא תפס 
מקום ודבר בפ"ע כלל, ושכינה מדברת מתוך גרונו וכו"'. וכן 
פרש"י (קרח יז, יג) "אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי 

 .72ן מבואר בלקו"ש חי"ג עמ' הגבורה". וכ

מזה מובן שבודאי לא עשה משה דבר שהוא נגד רצון ה' 
(אע"פ שלא צוה לו ה' לעשות הדבר ההוא (וכפי שמבאר הרבי 
כאן שמשה לא שמע מה' להוציא המתים)). נמצא, דאע"פ 
שהציווי היתה משל משה, על כרחך דזה היה מתאים לרצון ה'. 

שה לציווי ה', דכולם רצון ה' הם. הלכך אין לחלק בין ציווי מ
והדרא קשיא לדוכתא: איך יתכן שכאן היה רצון ה' שלא לערבב 

 השמחה, ומיד לאח"ז מצינו ההיפך, שצוה להתאבל?
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ואף את"ל שבתחילה רצה שלא לערבב השמחה ומיד לאח"ז 
נהפך רצונו וצוה להתאבל, ה"ז דוחק גדול, דמה פעל הפכה הכי 

 ט כזה?גדולה ברצונו בזמן מוע

לכאורה היה אפשר לבאר, שהציווי להתאבל חלה רק לאחר 
חנוכת המשכן, אבל בשעת מעשה היו צריכים להיות בשמחה. 
אבל לע"ע לא מצאתי שום מקור או ראיה לדבר זה, ובפשטות 

 התחילו להתאבל מיד.

ועדיין לא מצאתי תירוץ לזה, וע"פ זה מובן מה שלא הביא 
קש מקוראי הגליון להעיר אם יש בהערה שום תירוץ על זה. ואב
 להם שום הערה או תירוץ על זה.

 

f e g
 האם היה מטרה ליעקב בצרת דינה

 הת' שלום דובער הכהן שי' כהן
 תלמיד בישיבה

בלקו"ש חלק ל׳ פרשת וישב שיחה א, מבאר רבינו מאמר רז"ל 
"ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף וכו׳" ובאמצע 

ה רבינו וז"ל: מובן ופשוט, שהענין הנ"ל השקו"ט מקש
(ששלימות השכר בשלוה רוחנית באה אחרי שלימות העבודה) 
היה ידוע גם ליעקב. ומכיון שמדתו של יעקב היא מידת האמת 

) הרי ברור שיעקב הכיר מצבו ומדריגתו בעבודת ה׳ כפי 1(כידוע
שהוא באמת, ומאחר שביקש לישב בשלוה, עכצ"ל שמצד מעמדו 

ו אז כבר היה ראוי באמת לשלוה זו (כי לאחרי כל היסורים ומצב
, 2שעברו עליו "הצרות והרפתקאות" של לבן ועשו וצרת דינה וכו׳
 הרי הוא ראוי לעבוד עבודתו בשלימות מתוך שלוה), עכ"ל הק'.

_________ 
 . וש"נ.8וראה לקו"ש חכ"ו ע׳  תניא ספי"ג.. זח"א קלט, סע"א. קסא, א )1

לב"ר שם ד"ה לא  ) ראה ב"ר כאן. פרש"י מקץ מג, יד.וראה נזר הקודש השלם2
 שלותי.  
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ומפני זה מבאר רבינו שהשלוה שביקש יעקב אינו אותו 
י׳ לו אחר צרת השלוה שניתן לו אחר צרת יוסף, כי המנוחה שה

לבן ועשו היה במדה והגבלה, כיון שהיה מטרה להצרות (ר"ל 
שהי׳ ע"פ טעם ודעת, לכן השלוה היתה ע"פ טעם ודעת במדידה 
והגבלה) אבל אחר צרת יוסף, שלא הי׳ בו מטרה כלל, לכן היתה 
בשלוה למעלה ממדידה והגבלה. וז"ל: צרת לבן וצרת עשו היו 

עם צד הלעו"ז. בתחילה עם לבן בתוכנם מלחמת ועבודת יעקב 
הארמי "עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי 

ועד"ז בצרת עשו המורה על מלחמת הקדושה  3ממעשיו הרעים"
נגד כוחות הרע, כידוע בענין מלחמתו של יעקב עם שרו של עשו, 

, שמלחמה זו ה"ז מעבודת 4"ויאבק איש עמו עד עלות השחר"
י ארץ" וכו׳. "אמנם "רוגזו של יוסף" ה"ז סוג ותפקיד האדם על

אחר לגמרי, שאין בזה מלחמה עם צד הלעו"ז או בירור עניני 
העולם וכיו"ב ולכאורה כולו אינו אלא צער וצרה בלי שום מטרה 

 .עכ"ל הק' 5כלל וכו׳

ולכאורה יש לעיין מה היה המטרה של צרת דינה ולמה רבינו 
 אינו מבאר המטרה של צרת דינה? 

לכאורה אפשר לאמר בדרך אפשר, שצרת דינה לא היה רק 
ענין של עונש, אלא גם בצרה זה היה מטרה, המשך מעבודת יעקב 
עם לבן, שהיה יכול לפעול בקליפה זו ע"י דינה, ולפי שהטמינה, 
היה צריך לפעול בשכם, ולפי זה היה צרת דינה המשך מצרת עשו, 

 שהיה בו מטרה.

כי מלשון רבינו משמע, שהעבודה עם אבל אין זה מיושב כ"כ, 
עשו, אינו מסוג של עבודת בירורים (כמו לבן), אלא מסוג של 

 מלחמה, שנתקיים ביעקב עם שרו של עשו.

 .בזהואבקש לקוראי הגיליון להאיר עיני 

f e g _________ 
 ) רש"י וישלח לב, ה.3
 ובכמה מפרשי התורה שם. ) וישלח לב, כה. וראה בארוכה כלי יקר4
) אע"פ שמעשה דינה היתה בכלל עונש, לאמר שלא הי' שום מטרה כלל היא 5

דוחק גדול, וכידע בענין "מעשה אבות סימן [וגם (כמבאר רבינו בכ"מ) נתינת כח] 
 לבנים".



 

 



 

 

 

 ומשיח הגאול
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 הפירוש בדרך כוכב מיעקב לפי הרמב"ם 

 א' מהתמימים

בי שפסוק מבאר הר 749בספר השיחות תשמ"ט ח"ב עמד 
 "דרך כוכב מיעקב" (במדבר כד, יז) קאי על מלך המשיח וז"ל:

כדאיתא בספרים  -"ולהעיר שכן הוא גם בנוגע למשיח צדקנו 
(מאור עינים ס"פ פינחס) שבכאו"א מישראל יש ניצוץ מנשמתו 

שמצינו בירושלמי (מע"ש  -של משיח צדקנו, וידועה הראיה לזה 
"  רומז על יהודי (אפילו יהודי קבדרך כוכב מיעפ"ד ה"ו) שהפסוק "

פשוט), וביחד עם זה, מפורש ברמב"ם (בפירוט הראיה מהתורה 
לביאת המשיח) ש"בפרשת בלעם . . . נבא בשני המשיחים" (דוד, 

דרך מלך המשיח), והולך ומפרט הפסוקים "אראנו ולא עתה וגו' 
  וגו'", היינו, שפסוק זה קאי על מלך המשיח". עכ"ל. כוכב מיעקב

מזה משמע שהרמב"ם סובר שהתיבות דרך כוכב מיעקב קאי 
על מלך המשיח. אמנם, לפועל מצינו  שכותב שם ההיפך לזה: 

זה דוד"! ולא עוד אלא שבלקו"ש חי"ח עמ'  -"דרך כוכב מיעקב 
על דוד,  דוקא, מבאר הרבי הטעם לזה שדרך כוכב מיעקב קאי 1282

ועוד שיעקב מורה משום שכוכב הוא ענין הרוממות והתנשאות, 
 על ישראל כשאינם בתכלית המעלה!

א''כ ה"ז סתירה לביאור הרבי בסה"ש, שכל הביאור שם 
מלך מבוסס על זה שדרך כוכב מיעקב רמז על יהודי וגם קאי על 

 !המשיח

ויש לתרץ, שאין כוונת הרבי להדגיש שהתיבות דרך כובב 
יח. קאי על משבכלל  מיעקב בפרט קאי על משיח, אלא שהפסוק

וזה מתאים לפי מה שמסיים שם: "היינו שפסוק זו קאי על מלך 
המשיח". וכיון שמצינו שכל הפסוק קאי על מלך המשיח, 
והתיבות דרך כוכב מיעקב שבפסוק זה רומז על יהודי, מכאן 

 לומדים שבכאו''א יש ניצוץ מנשמתו של משיח.

_________ 
 ולאח"ז נדפס בקונטרס הידוע "דבר מלכות" סימן א'.  1)
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. 2ועפ''ז מובן ג''כ מה שמביא שם התיבות אראנו ולא עתה
כאורה קשה: אם כל הביאור הוא על התיבות דרך כוכב מיעקב דל

למה מביא הרבי תיבות אלו ג''כ? ועוד, הרי מפורש ברמב"ם שגם 
 תיבות אלו קאי על דוד! 

אבל ע''פ תירוץ הנ''ל לא קשיא מידי, דכוונת הרבי כאן הוא 
שכל הפסוק קאי על משיח. ולזה מביא גם תחילת הפסוק "אראנו 

 יש שגם תחילת הפסוק קאי על משיח.ולא עתה" להדג

אך דוחק גדול לומר כך, משום שאין שום מקור לזה 
. ואדרבה, 3הפסוק קאי על מלך המשיחשכל  שהרמב''ם סובר

מבאר הרבי, שלפי הרמב''ם צ''ל שפסוק זה  87בלקו''ש חי''ג עמ' 
דוקא, (ובאופן שכל חלק מהפסוק קאי  רק על בשני משיחים  איירי

ניהם) דאל''כ "דרך כוכב מיעקב וקם שבט משיח אחד מש
 .)מישראל" אינו אלא כפל הלשון ממש (עיי''ש לכל הביאור בזה

שפירשו שכל  4ותו, הרי יש כמה וכמה מדרשים ומפרשים
הפסוק קאי על משיח, כולל גם התיבות דרך כוכב מיעקב. א''כ 
למה הביא הרמב''ם דוקא ולא הביא הירושלמי או אחד משאר 

שהרבי  599לראיה? ואכן מצינו בלקו''ש ח''ב עמ' המפרשים 
 מביא התרגום ומדרשים לראיה שדרך כוכב מיעקב קאי על משיח!

ועדייו לא מצאתי תירוץ לזה, ולכן אבקש מקוראי הגליון 
 להעיר אם יש להם תירוץ על זה.

f e g

_________ 
 ולא עתה וגו דרך כוכב מיעקב וגו".וז"ל: "והולך ומפרט הפסוקים אראנו  2)
 אך יש כו"כ משאר המפרשים עה''פ שפירשו כן.  3)
 ירושלמי תענית פ"ד ה"ה, רמב"ן ורלב"ג עה"פ.  4)



 

 

 

 

 הלכה
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הטעם לאיסור עשיית מלאכה קודם ספירת 
 העומר בנוגע לנשים

 דל שי' ז'ורבאהת' מנחם מענ
 תלמיד בישיבה

יש כמה וכמה שאלות בענין של הזמן קודם ספירת העומר. 
אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך סימן תפ"ט סי"ז, ש"בימי 
הספירה לא יתחיל לאכול . . . חצי שעה קודם בין השמשות גזירה 
שמא ימשיך סעודתו וימנע מספירת עומר. אלא אם כן הוא מקום 

קורא לספר ספירה כשמגיע זמנה, שאז אין שנוהגין שהשמש 
 לחוש שמא ימשך בסעודת".

ובסימן תצ"ג ס"ט אדה"ז כותב: נוהגין שלא לעשות מלאכה 
אחד אנשים ואחד נשים כל ימי הספירה משקיעת החמה עד לאחר 
ספירת העומר ורמז לזה שנאמר שבע שבתות מלשון שבות שבזמן 

בות ממלאכה עד הספירה דהיינו משקיעת החמה ואילך יש לש
לאחר שיספור (ואותן הנשים שאינן סופרות אפשר שיש [להן 

 לשבות] ממלאכה כל הלילה), עכ"ל.

על פי הנ"ל יש להקשות כמה שאלות א) למה בסי' תפ"ט סי"ז 
(בנוגע לאיסור אכילה) אדה"ז כותב שאם יש שמש להזכיר 
שעכשיו הוא הזמן לספור ספירה יכול לאכול, ובסימן תצג ס"ט 

בנוגע לאיסור עשיית מלאכה) אינו מזכיר את האפשרות לסמוך (
 על השמש, מהו החילוק ביניהם?

ב) למה בנוגע לאכילה אינו יכול לאכול (עד שיספור) מחצי 
שעה קודם בין השמשות משא"כ בנוגע למלאכה הזמן שצריך 

 להפסיק מעשיית מלאכה הוא רק משקיעת החמה?

ש"נשים ועבדים פטורין  ג) ועוד, בסימן תפט ס"ב הוא מביא
מספירת העומר שהוא מצות עשה שהזמן גרמא אבל במקצת 

", ובסימן תצג ס"ט נראה 1מדינות שמו מצוה זו עליהם חובה
_________ 

ויש להעיר, שהמנחת חינוך (מצוה שו, ד"ה נשים ועבדים) חולק על המ"א  1)
ובה, (סי' תצג ס"ק ד', שהוא מקורו של אדה"ז) שכותב שנשים קיבלו על עצמם ח

מכיון שהוא מצות עשה שהזמן  -אלא סובר שאינם יכולות לקבל על עצמם כחובה 
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שאדה"ז אינו סובר כך, שהרי קודם הוא כותב שאסור לעשות 
מלאכה אחד אנשים ואחד נשים עד שיספרו, ולאח"ז כותב "ואותן 

יש להן לשבות ממלאכה כל הנשים שאינן סופרות אפשר ש
הלילה" ולפי זה קשה האם נשים פטורות מלספור (כמ"ש בסימן 
תפ"ט סי"ז), או חייבות לספור ספירת העומר שהרי רואים שאינן 
יכולות לעשות מלאכה כל הלילה עד שיספרו (כמ"ש בסימן תצ"ג 

 ס"ט)?

לכאורה אפשר לתרץ שאלה א, (שזה שבמלאכה אינו יכול 
זכיר לספור סה"ע) עי הטעם לאיסור עשיית להעמיד שמש לה

 2מלאכה משקיעת החמה עד שסופר ספירה, הוא כמו שכתב הטור
מתו סמוך לשקיעת החמה ונקברו אחר שזהו מפני שתלמידי ר"ע 

 שקיעת החמה והיה העם בטלין ממלאכה.

ולפי זה שהטעם שאין עושים מלאכה הוא גם מפני שמתו 
ש"שמא ימנע מלספור" (כבאיסור תלמידי ר"ע בזמן זה, ולא מפני 

אכילה), מובן למה אינו יכול להעמיד שמש להזכירו, כי האיסור 
אינו קשור בכלל לשמא ישכח לספור, אלא שחכמים אסרו עשיית 

 מלאכה בזמן הזה.

וע"פ הנ"ל אפשר לתרץ שאלה ג: הטור מביא שגם הנשים 
כתבו  4ובשבלי הלקט 3נהגו שלא לעשות מלאכה, ובספר תניא

הוא זכר להנשים צדקניות שהיו בדור של ר"ע  -הטעם לזה ש
שקדמו אצל תלמידי ר"ע להתעסק בהם ולכן גם נשים אינן יכולים 

 לעשות מלאכה.

וכמו כן כותב מהר"ן שפירא שדרך נשים הוא לתפור 
התכריכים משא"כ אנשים, והטעם לזה הוא: שנשים גרמו מיתה 

הן מחויבות לעשות לעולם על ידי שחוה חטאה בעץ הדעת ולכן 

_________ 
 גרמא.

בסימן תצ"ג סעיף ד והלבוש כותב כמו הטור ומביא שאין עושין מלאכה  2)
 לרועותא משום תלמידי ר"ע ולמעליותא משום ספירת 

 העומר. 
 סי' נ. 3)
 סי' רלה. 4)
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נמי שלא לעשות מלאכה,  5חסד של אמת עם המתים. ולכן נהגו
 משום שמתו תלמידיו של ר"ע.

ולפי זה אפשר לתרץ דזהו הסיבה שנשים, אף שאינן סופרות 
 נוהגות שלא לעשות מלאכה.

אבל מ"מ זה דוחק כי לפי זה קשה למה אסורות כל הלילה? 
ות בעשיית מלאכה כל ולמה דווקא נשים שאינן סופרות אסור

הלילה? הרי אין זה קשור לספירת העומר כנ"ל? (יש כמה פוסקים 
ששסוברים שלאחרי מעריב יכולין הנשים לעשות מלאכה, אבל 

, וכן פוסק 6בשבלי הלקט כותב שאסורין לעשות מלאכה כל הלילה
 אדה"ז) וצע"ג בכל הנ"ל.

וע"פ כל הנ"ל אפשר לתרץ שאלה ב (שלמה יש חילוק בין 
אכילה למלאכה), בנוגע לנשים אפשר לתרץ: משום שמתו תלמידי 
ר"ע בשקיעה, ולפי שמתו אז אסורות לעשות מלאכה, ולכן הוא 

ששם  -דווקא משקיעת החמה ולא מחצי שעה כמו באכילה 
 החשש שמא ישכח לספור.

_________ 
ולין לעשות מלאכה אבל בעיקר נשים באמת יש אומרים שגם אנשים אינן יכ 5)

 עושים מלאכה.
ושם מביא טעם למה אסורות כל הלילה וז"ל: וכן פ' הטעם מה שנהגו שלא  6)

לעשות מלאכה לאחר שקיעת החמה בימי ספירת העומר לפי שהעומר בא משעורים 
ושיעורו עשירית האיפה קמח וכן מנחת סוטה היתה עשיריה האיפה קמח שעורים. 

נו הנשים צדקניות שלא לעשות מלאכה כל הלילות של ספירת העומר להיות על כן נה
להם לכבוד ולתפארת ולהיות להם לזכר וסימן לבעבור תהיה יראת ה' על פניהן 
ונווסרו כל הנשים אשר לא תבגודנה אשה מריעה ומצינו כיוצא בה ויעש את כיור 

 נחושת במראות הצבאות אשר צבאו פתח אהל מוער. עכ"ל.
ע"פ דברי הרמב"ן (ויקרא כג, לו) וז"ל: וצוה בחג המצות שבעה ימים,  וכן

בקדשה לפניהם ולאחריהם, כי כלם קדשים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים 
יום והשבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים 

מתן תורה . . . ולכך יקראו כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום 
חכמים בכל מקום חג השבועות "עצרת", כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב 

 כן. עכ"ל. וע"פ זה מובן קצת הטעם לאיסור עשיית מלאכה, אבל זהו דוחק גדול.
אבל ע"פ תירוצים אלו אינו מובן למה רק נשים שאינן סופרות (לשיטת אדה"ז) 

 אסורות בעשיית מלאכה?
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אבל בנוגע לאנשים שלא גרמו מיתה לעולם על ידי חטא עץ 
 ה לעשיית מלאכה?למה יש חילוק בין אכיל 7הדעת

ויש לתרץ כמ"ש בספר מור וקציעה סימן תצ"ג וז"ל: ועיין 
באחרונים שהביאו בשם ספר תניא שהאיסור מגיע לנשים. וכתב 
בעל כנה"ג שדבר בהווה שנשים דרכן לעשות מלאכת התפירה, 
וה"ה לאנשים. וכן נראה לי עיקר, שהטעם הוא כדי להיות היכר 

בלילה ומתוך שאסורין במלאכה  שלא לשכוח מצות הספירה שהיא
 זוכרים ונותנים לב לקיים המצוה, עכ"ל.

אבל עפ"ז שאלה ג לפי אדה"ז למה הנשים שאינן סופרות 
למה אינן כהנשים שסופרות, שאינן צריכות לשבות ממלאכה כל 
הלילה רק עד שסופרות ספירת העומר. ואינו יכול לתרץ שהנשים 

י ר"ע שהרי א"כ למה נשים שאינן סופרות הוא מפני שמתו תלמיד
שסופרות אינן אסורות כל הלילה (ולפי זה צ"ל יש סיבה אחרת 

 למה נשים שאינן סופרות אסורות בעשיית מלאכה כל הלילה)

 וצ"ע בכל הנ"ל.

f e g

_________ 
 כנ"ל מהר"ן שפירא ועוד. 7)



 

 

 

 

 פשוטו של מקרא
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 הצחוק בחטא העגל

 הת' שלום דובער חאריטאן
  תלמיד בישיבה

ב ו') עה"פ "וישכימו ממחרת וגו' ויקמו לצחק" (שמות ל"
מפרש רש"י (ד"ה לצחק) שיש במשמע הזה גילוי עריות וכו' 

 ש"אף כאן נהרג חור". -ושפיכות דמים וכו', ומביא ראיה לזה 

וקשה, דהא לעיל על פסוק ה' פירש"י שראה אהרן שחור היה 
מוכיחם והרגוהו, וא"כ כבר נהרג חור לפני עשיית העגל ומה 

 הראי' מזה שהיה שפיכת דמים ממחרת?

ל, שמדיוק הפסוק ויקומו לצחק ולא רק ויצחקו, משמע וי"
אלא שהיו מוכנים לגילוי העריות ושפיכת דמים,  1שלא צחקו ממש

. ורש"י אומר 2וא"כ בודאי לא נהרג חור אז, אלא ביום שלפנ"ז
 שמפני שכבר הרגו חור לפנ"ז, היו מוכנים להרוג עוד היום.

ף כאן שלא וי"ל בד"א שהפירוש בהלשון "אף כאן" הוא, שא
 הרגו בפו"מ, מ"מ כיון שכבר נהרג חור, היו מוכנים להרוג עוד.

(ולהעיר, שהמקור לדברי רש"י הוא בתנחומא (כי תשא, כה), 
ושם הלשון הוא "ואין לך גדול מן חור שנהרג" וא"כ צריך להיות 
דיוק בזה שרש"י שינה הלשון. ולהעיר עוד, שהלשון בתנחומא 

ו אלא אף גילוי עריות ושפיכת דמים שם הוא "ולא עגל בלבד עש
וכו'", שמזה משמע שהיה גילוי עריות ושפיכת דמים בפו"מ, 
משא"כ מלשון רש"י "יש במשמע הזה" אינו מוכרח לומר שעשו 

 בפועל).

והא דכתיב לקמן (פסוק ז') "לך רד כי שחת עמך", וידוע 
(סנהדרין דף נז ע"ב) שבלשון השחתה יש ב' פירושים: גילוי 

_________ 
 .וכן מפרש הכלי יקר עה"פ 1)
וכן הוא בילקוט מעם לועז (עה"פ הנ"ל): "ועברו על שלש העבירות  2)

החמורות שהן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. שעל ב' העבירות עבודה זרה 
זקנים וגילוי עריות עברו עכשיו. ועל שפיכות דמים עברו קודם לכן כשהרגו את ה

 ואת חור, כפי שבארנו למעלה".
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שחת עמך משמע שכבר היה  ת ועבודה זרה, וא"כ מלשוןעריו
 -גילוי עריות בפועל 

י"ל שכבר היה גילוי עריות בשעת עבודת העגל, דהא בכל 
, ועוד, הא אמר רב יהודה אמר רב, 3מקום שיש ע"ז יש גילוי עריות

יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו 
להם עריות בפרהסיא (סנהדרין דף  עבודת כוכבים אלא כדי להתיר

סג ע"ב). אבל כשקמו לצחק לא היה גילוי עריות בפועל, 
 כמשנת"ל.

ואפילו לפי רש"י צריך לומר שהפירוש בתיבת "לצחק" הוא 
ג"כ כפשוטו, דהא לקמן על הפסוק "וישמע את קול העם ברעה" 

. וי"ל שצחוק זה היתה וצוחקים מפרש רש"י שהיו מריעים ושמחים
 הכנה והקדמה לגילוי עריות ושפיכת דמים.כמו 

עבודה זרה, ובעיקר  וכן צריך להיות דצחוק זה הוא גם כן
וכדמוכח מזה שבמ"א (וירא כא, ט) מביא רש"י פסוק זה לראי' 

 שצחוק הוא לשון ע"ז!

ואוי"ל, שהטעם שרש"י אינו מפרש כפשוטו של מקרא 
דלמה  (שצחקו כפשוטו) הוא מפני שא"כ תיבת "ויקמו" קשה.

הוצרכו לעמוד דוקא כדי לצחק ולא יכלו לעשות זאת בישיבה? 
והא אדרבה, בכ"מ מצינו לשון ישיבה בצחוק וכיו"ב, וכגון 
 "מושב לצים" (תהלים א, א), "ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ"
(אבות פ"ג, י) "יושבי קרנות" (בבא קמא פב ע"א, סנהדרין ג ע"א. 

ון, פירש רש"י שקאי על הגילוי ועוד) וכו'! וכדי ליישב הלש
עריות ושפיכת דמים (וכן ע"ז) שבהם שייך לשון קימה, שקמו כדי 

 להכין עצמם וכו'.

 יקומוועפ"ז יש להמתיק הראיה שמביא רש"י לשפיכת דמים "

נא הנערים וישחקו לפנינו" (שמואל ב' ב, יד) שגם בפסוק זה 
 מצינו לשון קימה.

f e g
_________ 

 '.ו פסוק י"פירש על יעקב נחלת ראה 3)



 

 

 

 תשונו

 



 



 89 ~ מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל~ 
 

 

 רבים זה לזה"בענין "כל ישראל ע

 הת' יעקב יוסף שי' גורקאוו
 תלמיד בישיבה

 -א  -

ישראל במסכת שבת (דף פ"ח ע"א), "בשעה שהקדימו איתא 
, ירדו מאה ועשרים ריבוא ישראלנעשה לנשמע וכו' וכיון שחטאו 

 מלאכי חבלה, ופירקום".

למה ג"כ הכתרים של שבט לוי אפשר להקשות ולכאורה 
 ו בחטא העגל?טלו,  הרי הלוים לא חטאינ

שניטלו כתריהם הוא משום ולכאורה אפשר לתרץ: שהטעם 
שמכיון ששאר השבטים "כל ישראל ערבים זה לזה"  -  עריבות

 .טלויהכתרים של שבט לוי נ םחטאו, ג

 -ב  -

אתם נצבים היום כלכם וגו' (דברים כט ט), האור עה"פ והנה 
סם משה ונראה כי כוונת משה בברית זה, ("שכינ: כותב 1החיים

להכניסם  -)  היא "2בבריתלפני הקב"ה ביום מותו להכניסם 
בערבות זה על זה ... ע"ד מאמר חז"ל במס' שבת (נד:) "כל מי 

 ".. . בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו שבידו למחות

ד"א כולכם ערבים זה בזה ): וכמו"כ בתנחומא (דברים שם
 '.כוובזכותו ביניכם כולכם עומדים צדיק אחד אפילו 

וכל עבירות שבתורה מכל  :וכן בשבועות (דף ל"ט ע"א)
איש בעון אחיו מלמד  "וכשלו איש באחיו"העולם לא? והכתיב 

 ).3מקומות עוד מקומות(וכן ב וכו'. שכל ישראל ערבים זה בזה

בענין של  -) )ד"ה לה' אלקינו(כח , כט(דברים תב רש"י ווכן כ
נו", ומפרש שם: נקוד על לנו הנקודות על המילים "לנו ולבני

_________ 
 ) ד"ה אתם נצבים1
 רש"י ד"ה "אתם נצבים היום" . )2
 ) מסכת סנהדרין, בראשית רבה, ועוד.3
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לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את  ולבנינו
הירדן, משקבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל ונעשו 

היינו שרק אחרי שעברו הירדן קבלו בנ"י עריבות  - .ערבים זה לזה
 זה לזה.

 -ג  -

א חטאיו שלשל שבט לוי מדוע ניטלו הכתרים  ועפ"ז קשה:
שבנ"י עברו הירדן קבלו העריבות (בהר  יאחרלרק מכיון ש בעגל,

 וצ"ע.? גריזים ובהר עיבל)

 קוראי הגליון להאיר עיני בזה.מואבקש 

f e g 
 מחלוקת ר"א ור"י בגירושין דמשה וצפורה

 הת' שלום דובער שי' חאריטאן 
 תלמיד בישיבה 

 - א -

חתן משה את  בריש פרשת יתרו (יח, ב) כתיב "ויקח יתרו
צפורה אשת משה אחר שלוחיה". ומפרש רש"י (ד"ה אחר 
שלוחיה) שכשהיה משה ומשפחתו בדרך לשוב למצרים פגע בו 
אהרן ואמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף 
עליהם? אמר משה לצפורה לכי אל בית אביך, ונטלה שני בניה 

צפורה בשעה זו, והלכה לה. מדברי רש"י משמע, שלא גרש משה ל
 רק אמר לה לחזור למדין.

המקור לדברי רש"י הוא במכילתא (יתרו, פרשה א, ה),  ושם 
 מביא מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אלעזר המודעי, וז"ל:

"ויקח יתרו חתן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיה. רבי 
יהושע אומר אחר שנפטרה ממנו בגט. נאמר כאן שלוח ונאמר 

ם כד, א) שלוח, מה שלוח האמור להלן גט, אף כאן להלן (דברי
 גט.
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רבי אלעזר המודעי אומר מאחר שנפטרה ממנו במאמר. 
שבשעה שאמר הקב"ה למשה לך והוצא את עמי בנ"י ממצרים . . 
. נטל אשתו ושני בניו והיה מוליכם למצרים . . . באותה שעה 

ה טף נאמר לאהרן לך לקראת משה. יצא לקראת משה . . .  א"ל מ
ונשים אלו עמך? א"ל אשתי ובני. א"ל ולאן אתה מוליכם? א"ל 
למצרים. א"ל על הראשונים אנו מצטערים ועכשיו נצטער גם 
באלו? באותה שעה אמר לצפורה לכי לבית אביך. ובאותה שעה 
הלכה לבית אביה ונטלה שני בניה לכך נאמר אחר שלוחיה". עכ"ל 

 המכילתא. 

ת במכילתא (יתרו, פרשה א, א) והנה, לפנ"ז יש עוד מחלוק
עה"פ "וישמע יתרו": ר"י סבר מלחמת עמלק שמע ובא ור"א 
המודעי סבר מתן תורה שמע ובא. נמצא, דלפי ר"י יתרו בא קודם 
מתן תורה, ואילו ר"א סבר דיתרו לאחר מתן תורה בא. וכן בזבחים 

 (קטז, ע"א) יש להם מחלוקת זו.  

בשעה שבא יתרו עם והנה, ע"פ פשטות הדברים משמע, ש
צפורה חזר משה ונשאה. וכדמוכח מזה שכמה ממפרשי 

הקשו ע"ז: לפי שיטת ר"י שנפטרה ממנו בגט, איך  1המכילתא
נשא משה גרושה? האיכא מ"ד בזבחים (קב, א) שמשה היה כהן, 
וכהן אסור בגרושה! וכן יש שהקשו עליו מזה שצפורה היתה 

 . 2גיורת, וכהן אסור בגיורת

נמצא שלפי ר"י, לכתחילה גרש משה אשתו, ואח"כ  מכל הנ"ל
חזר ונשאה כשבא יתרו לפני מ"ת. ואילו ר"א סבר שרק פרש 
ממנה, ואח"כ כשבא יתרו לאחר מ"ת חזר אליה (אבל לא היה 

 צריך לנשאה, לפי שמעולם לא גרשה).

-ב  -  

אך לכאורה שיטת ר"א היא סתירה להגמ' דלהלן (שבת פז, 
 ), וז"ל:3א

_________ 
 .ועוד, המדות בירורי, רענן זית, המשנה מרכבת 1)
 .אלו שאלות על לתירוצים בארוכה במפרשים עיי"ש 2)
 ילקוט. פ"ב אדר"נ. ג, מו פרשה. ג, יט פרשה שמו"ר. א, סב במותבי וכ"ה 3)

 .תש"מ רמז בהעלותך ילקוט. שצ"ג רמז תשא כי
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דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו וכו' תניא ג' 
פירש מן האשה, מאי דריש? נשא ק"ו בעצמו, ומה ישראל שלא 
דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע להן זמן, אמרה תורה 
והיו נכונים וגו' אל תגשו, אני, שכל שעה ושעה שכינה מדברת 

על ידו, עמי ואינו קובע לי זמן, עאכו"כ. ומנלן דהסכים הקב"ה 
דכתיב "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" וכתיב בתריה "ואתה 
פה עמוד עמדי" ואית דאמרי "פה אל פה אדבר בו". עכ"ל. מזה 

 מובן שמשעת מ"ת ואילך פירש משה מאשתו.

וכן הוא בתנחומא (צו, יג), וז"ל: "ומאיזה זמן פרש משה 
 מדרך ארץ, אלא בשעה שאמר הקב"ה למשה  בסיני קדם מ"ת
שיקדש את העם, ואמר להם "היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל 
אשה", פרש הם מנשותיהם, ופרש משה מאשתו. ואחר מ"ת אמר 
לו הקב"ה "לך אמר להם שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד 

 עמדי", ואל תשוב לדרך ארץ" עכ"ל.

וכן איתא בפירוש בפדר"א (פרק מו): "אלא מלמד שמיום 
ראל לא קרב משה אצל אשתו, שנאמר "ואתה פה שנתנה תורה ליש

 עמוד עמדי".

וכ"ז הוא סתירה לדברי ר"א. דלר"י לא קשיא: לכתחילה 
מתן תורה חזר ונשאה, ובשעת מ"ת לפני גרשה, ואח"כ כשבא יתרו 

חזר וגרשה, ומאז ואילך לא קרב אצלה. אבל לר"א קשה, דכיון 
הסכים דכבר פירש משה מאשתו בשעת מ"ת, ולא עוד אלא ש

 מתן תורה? לאחר הקב"ה על ידו, איך חזר אצלה כשבא יתרו

ואוי"ל שרק לפי שיטת ר"י חזר משה ונשא צפורה. אבל לפי 
ר"א לא חזר אצלה, כיון שכבר היה לאחר מתן תורה וה' אמר לו 

 ואתה פה עמוד עמדי וכו' כדלעיל.

וקושיית המפרשים שהובא לעיל, אינו אלא לפי שיטת ר"י, 
לפי שיטתו היתה צפורה גרושה או גיורת (משא"כ לפי  משום שרק

. אבל לפי ר"א, לא חזר משה 4ר"א) ורק לשיטתו חזר משה ונשאה
 אצלה, ולכן אינו קושיא כלל.

_________ 
 .וצ"ע. לר"א גם שהקשה שם ינחמנו זה פירוש ראה אבל 4)
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-ג  -  

והנה, רש"י מפרש כרבי אלעזר שלא גרשה כשהלך למצרים, 
רק שאמר לה לחזור למדין. ואוי"ל, שהטעם לזה הוא לפי ששיטת 

טו של מקרא. שר"א סובר שהשילוחין שנאמרו ר"א הוא כפשו
 למדין. ששילחה -בפסוק הוא שילוחין כפשוטו 

דאם תאמר שלפי פשוטו של מקרא שילוחין קאי על הגט 
כר"י, למה הוצרך להביא הגזירה שוה דשלוח שלוח? הרי לפי 
פשוטו של מקרא שילוחין קאי על הגט! אלא ע"כ, לפי פשוטו של 

 וחין כפשוטו, כר"א. ולכן פירש"י כמותו. מקרא שילוחין הוא שיל

איתא:   41בשוה"ג על הערה  145והנה, בלקו"ש חי"ח עמ' 
עה"ת משה גרשה . . . הרי מזה שנקט רש"י רש"י "ואף שלשיטת 

הלשון "פירש מן האשה" וכיו"ב (יב, א ד"ה ותדבר  כמה פעמים
מרים. שם, ב. שם, ד. שם, ח), שהכוונה בזה בפשטות שפירש 

 ב'מוכח, ש(לשיטת רש"י) היו בזה  -ך ארץ ולא שגרשה מדר
 -בלשון רש"י  -זמנים": בתחילה רק פירש מן האשה, ואח"כ 

 (בזמן ד"ותדבר מרים גו'") גרשה". עכ"ל השוה"ג. ועתה"

מזה נמצא שלפי שיטת רש"י הפרישה והגירושין הם שני 
. וע"פ משנת"ל שרש"י סובר כשיטת ר"א, יש 5ענינים נפרדים

 ווך זה שהפרישה אינה גירושין עם שיטת ר"א.לת

וי"ל בפשטות, שכשאמר משה לצפורה לחזור למדין, לא 
היתה הכוונה לפרישה וגירושין, אפילו רק פרישה מד"א. וכן 
הלשון במכילתא ורש"י הוא "לכי לבית אביך", דמזה משמע שרק 

, אבל לא שפרש ממנה. משא"כ לאח"ז 6אמר לה לשוב למדין
פירש משה ממנה לענין ד"א, וכמו שמבואר בשוה"ג בשעת מ"ת 

 . 7דלעיל. ורק משך זמן לאח"ז גרשה בפועל

_________ 
 )288 (עמ' ד סעיף ג בלק, שם בלקו"ש עד"ז ג"כ וראה 5)
 אמירהב לה שאמר שם: המכילתא על המשנה מרכבת פירוש ג"כ וראה 6)
 . אביה לבית שתשוב בעלמא
 דאע"פ. גרשה אז ורק יתרו עם שבאה עד משה שהמתין לפענ"ד ואוי"ל 7)

 שילך שליח ששלח ולא, כשבאה שגרשה לומר ניחא מ"מ, לזה שליח לעשות שיש
 .לגרשה רק למדין עד כ"כ בריחוק
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 -ד  -

 וי"ל עוד טעם לזה שרש"י סובר כשיטת ר"א, ובהקדם: 

בשוה"ג הנ"ל בסופו מבאר (במוסגר), שלפי שיטת רש"י 
מוכרח להיות שבשעה שדברה מרים על משה, כבר גרש משה 

לזה (שועתה גרשה) הוא מלשון  הכתוב לצפורה, וז"ל: (וההכרח 
 -"ולא על אודות אשתו גו"  -"על אודות האשה  . . . אשר לקח" 

 הייתה אשתו), עכ"ל.  לאשמזה מוכח, שעתה כבר 

מזה משמע, דבמקום שאכן כתיב אשתו, הפירוש לפי רש"י 
 שהיתה, לא רק עכשיו (פשוטו של מקרא) הוא שהיא נשואה לו

 אשתו מקודם.

 א גם לפי שיטת ר"א, כמשנת"ל שרש"י סובר כר"א.וכ"ז הו

ע"פ כהנ"ל (שפרישת משה מאשתו לא היה גירושין, ובמקום 
שכתוב "אשתו" הוא כפשוטו) יש להמתיק שיטת ר"א ורש"י לפי 

 פשוטו של מקרא.

בביאת יתרו וצפורה (לאחר מ"ת)  כתיב "את צפורה אשת 
ן, למה משה". וא"ת שפרישת משה מאשתו במ"ת היה גירושי

קראה הכתוב אשת משה? הלא כבר גרשה לפנ"ז! ואע"פ שיש 
לפרש שהיה צפורה גרושתו של מלך, ולא יכלה להינשא לאחר, 

, מ"מ אין זה מתאים לפי פשוטו 8ולכן קראה הכתוב "אשת משה"
 של מקרא.

_________ 
. צט פיסקא בהעלותך ספרי. יג, צו תנחומא (מדרש בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט

 חי"ח בלקו"ש וכן ואתה) תוד"ה. פז שבת ראה (אך.דכתיב תוד"ה ע"א סב במותי
 ידעה לא מרים ואפילו, לאשתו משה שגרש בנ"י ידעו שלא שם) ובהערות 288 עמ'
 נאמר ואם.ממנה בעלה שפירש ומידד) אלדד נבואת (בשעת צפורה לה שאמרה עד

 בואה עד המתיןש י"ל ולכן. מזה כלל ידעו שלא לומר קשה, שליח לה ששלח
 .גרשה ואח"כ

, ועדים לסופר צריך היה עדיין, בפניה שגירשה א"ת דאפילו, צ"ע עדיין אבל
 .מעיקרא כדשנינן ומחוורתא. שליח ע"י או יותר בחשאי הוא זה דרך אם צ"ע וא"כ

 משה גרש כבר דלשיטתו, ר"י לפי לפרש צריכים וכן. עה"פ הטורים בעל 8)
 אין דהא, קשה ו) (פסוק "ואשתך" למשה יתרו שאמר זה אך. כנ"ל, לפנ"ז לצפורה

 יקר הכלי שכתב מה ע"פ זה לתרץ ויש. "אשתך" חבירו לגרושת קורא אדם
. לבעלה להחזירה כדי היתה צפורה בהבאת יתרו שכוונת, א) פסוק על (בפירושו
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אך לפי שוה"ג הנ"ל אתי שפיר. דכיון שלא גרשה במ"ת, עדיין 
שהיא נשואה לו  - כפשוטומשה  היתה אשתו. ולכן יש לפרש אשת

 עכשיו. 

ומפני כל הנ"ל נקט רש"י שיטת ר"א, לפי שהוא מפרש 
 . 9כפשוטו של מקרא

וי"ל בד"א עוד מעלה בשיטת ר"א לגבי שיטת ר"י. דלפי ר"א 
לא גרשה אלא פעם אחת, משא"כ לר"י גרשה ב' פעמים. וידוע 

(גטין צ'  שענין הגירושין הוא בלתי רצוי, וכמו שאמר רבי יוחנן
ע"ב) ששנוי המשלח וכו' וכן ארז"ל (שם) שכל המגרש אשתו 
ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. ולכן פירש"י כר"א, 

 .10דניחא ליה בגירושין רק פעם אחת

 -ה  -

והנה בדברים רבה סוף פרשה י"א איתא "אבל בן עמרם מיום 
דף  שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו". וכן איתא בזוהר (חקת

קפ.) על פסוק של נעליך וגו: "וכי אמאי נעל הכא, אלא אתמר 
, וציווי זה היה בסנה. 11דפקיד ליה על אתתיה לאתפרשא מנה וכו'"

מזה נמצא, שכבר פירש משה מאשתו זמן רב לפני מ"ת, כשהיה 
 בסנה.

_________ 
 ."אשתך" באמרו זה לו רמז ולכן

 היתה יתרו תכוונ ר"א שיטת לפי שגם שמפרש, קשה עצמו יקר הכלי אך
 ואיך, במ"ת להפריש ה' לו צוה כבר ר"א שיטת דלפי, וקשה. לבעלה להחזירה
 שאם וחשב, ממנה משה שפירש יתרו ידע שלא בפשטות ליישב יש אך יחזירנה?

 מרים אפילו דאי, משה בפרישת שידע לומר א"א אבל. אליה יחזור אליו צפורה יביא
  יתרו? ידע איך, )7 הערה (כנ"ל ידע לא

 לפי כפשוטן פסוקים כמה שמפרש, הפרשה בתחילת הרמב"ן ג"כ וראה 9)
 .מ"ת לאחר בא שיתרו ר"א שיטת

 עוד ולא, בשניהם צורך והיה, לחנם גירשה לא בודאי ר"י שלפי, ולהעיר 10)
 . כנ"ל כר"א לרש"י ניחא מ"מ אך. ה' ציווי ע"פ שהיה אלא

 מאשתו שיפרוש היתה בזה הכוונה, נעליו לחלוץ למשה ה' לו כשצוה, פי' 11)
 . א, קמח נשא ג"כ וראה. השכינה עם ויתחבר וילך, נעל הנקראת, הגשמית
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וזה קשה לשתי השיטות. לר"א קשה, דאם כבר פירש ממנה 
ממנה במ"ת? ולר"י קשה, בסנה, מהו החידוש בפרישה שפירש 

 דאם צוה לו ה' שיפרוש ממנה, איך חזר ונשאה לפני מ"ת? 

והנה כבר דנו המפרשים בזה, וראה ביפה עינים עמ"ס שבת 
שם, ובביאור הרד"ל על פדר"א הנ"ל (פרק מו), אך לא ירדו לפרש 

 שיטת ר"א ור"י, ועצ"ע.

נראה והמרהז"ו (על שמו"ר פי"ט, ג) כתב, וז"ל: "ואחר העיון 
לי ברור שפירש מכבר קודם מ"ת, והיינו בעת שנראה לו בסנה, וכן 
הוא בהדיא בדברים רבה סוף פי"א, ובזוהר ריש נשא, וסוף 

, על שידע שיצטרך לדבר עמו הרבה פעמים, ועדיין לא 12חוקת
היה לו ממי ללמוד, וכשצוה אותו בסיני שלשת ימים אל תגשו אל 

אחר שלא נאמר לו בפירוש, זה אשה, אז נתחזק בזה, ודן ק"ו, ומ
 נקרא מדעתו, שעמד על דעת התורה ע"פ מדותיה". עכ"ל.

לו ה' לפרוש ממנה  שצוהוקשה, דהא איתא בזוהר בפירוש 
 בסנה, ולמה קאמר כאן ש"עדיין לא היה לו ממי ללמוד" עד מ"ת?

שיפרוש מאשתו.  בפירושואוי"ל, שכוונתו הוא שלא צוה לו  
ע"ז, אלא צ"ל ג"כ  מפורשת אינו ציווידהא "של נעליך וגו'" 

כפשוטו, שצוה לו לחלוץ נעליו. ולכן פירש ממנה רק "מדעתו", 
 עד שהיה לו ממי ללמוד בשעת מ"ת.

ליה על  דפקידאך עדיין צ"ע, דלכאורה הלשון "ציווי" ( 
על זה. דלפענ"ד לא יתכן  מפורשתאתתיה) משמע שהיה ציווי 

ענינים הפכיים. וא"ת שמשה ידע להיות ציווי ברמז, והרי הם שני 
מה רמז לו ה', ולכן הכתוב קראו הכתוב בלשון ציווי, הא הדרא 
קשיא לדוכתא: למה קאמר שלא היה לו ממי ללמוד? הרי כבר 

 אמר לו ה' לפרוש ממנה! וצ"ע.  

 -ו  -

במכילתא דרשב"י (פרשת יתרו, פי"ח, ב) נחלקו ר"א ור"י 
דרבי יהושע אומר, אחר   ב"אחר שלוחיה", רק שנהפכו שיטתם.

_________ 
 .חוקת רישו נשא סוף צ"ל: לכאורה אבל. בפירושו הלשון זהו 12)
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שפטרה בדבר. רבי אלעזר  המודעי אומר, אחר שפטרה באגרת 
 (גט), ומביא הגז"ש דשלוח שלוח מגט וכו'.  

לפ"ז נמצא, שר"י סובר שבתחילה לא גירשה, ורק שלחה 
למדין, ואח"כ חזרה אליו כשבאה עם יתרו לפני מ"ת, ואח"ז 

חה בגט כשירד במ"ת פירש ממנה. אך לר"א קשה, דאם כבר של
 למצרים, מהו החידוש בפרישה שפירש ממנה במ"ת? וצ"ע.

, מביא כל הסיפור שגירשה בגטוהנה לאחרי שמביא שיטת ר"א 
דירידת משה למצרים ופגיעתו באהרן (משא"כ במכילתא דר"י, 

. מזה משמע שלפי )שפטרה  בדברשמביא זה בהמשך לשיטת ר"א 
בשעת ירידתו  משה לצפרה גירשר"א (במכילתא דרשב"י) 

 . 13למצרים

ממנה פירש ואין זה קשה לזהר הנ"ל , דהא לפי הזהר רק 
 בסנה, אך לא גירשה עד שירד למצרים.

אך לפי שיטת ר"י קשה, דאם כבר פירש ממנה  בסנה, מהו 
 החידוש בפרישה שפירש ממנה במ"ת?

 ועדיין צ"ע בכהנ"ל, ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

f e g

_________ 
 דברי לאחר הביאו לא למה, ר"י שיטת לפי רק הוא הסיפור שכל דא"ת 13)

  ר"י?
 - וכדר"י, גירשה אשל דמשמע, אביך" לבית לכי לה "אמר שם שקאמר וזה 

 השבה כאלמנה אביה לבית שתחזור לה שאמר, גירושין ג"כ הזה במשמע שיש י"ל
 .אביה בית אל

, לשיטתו שפיר אתי, ואדרבה. כר"י גם כ"ז לפרש שיכול הוא פשוט אבל 
 הוא דבאמת י"ל ולכן. גירושין בלי, כפשוטו הוא אביך" לבית "לכי דלשיטתו

 ר"א לאחר עד שהמתין, ר"א שיטת לאחר רק יאושהב מה יתורץ ועפ"ז. כשניהם
 . כתרוויהו דאתי לומר
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 הנביא יואל חי מתי קתהמחלו ביאור

 פלאטקין שי' מענדל מנחם הת'
 תלמיד בישיבה

 , הנביא יואל חי מתי מפרשים כ"בכו מחלוקת יש

 בימי ב) יהורם בימי א) זה: בענין דעות' ב שיש כותב 1ק"הרד
 .שמו על נקרא לא מהוגן היה שלא משום ורק מנשה

 'שהי – השניה הדעה מובא כ)"פ( עולם בסדרש כותב ק"הרד
 הדעה מביא עולם שהסדר כתב קרא-י"המהר אך, מנשה ימיב

 .יהורם בזמן חי שהוא - הראשונה

 האבן אך, 3הנביא שמואל של הבן שהיה כותב 2דוד המצודת
 של בנו להיות יכול אינו הוא פשט פ"שע ואומר עליו חולק 4עזרא

 .שמואל

 .ל"הנ השיטות כל מביא 5י"ורש

 הבן היה שחבקוק מהזוהר מביא 6עולם סדר על יוסף בעץ
 עולם שהסדר קרא י"המהר הבין שמזה ל"י ואולי, 7אלישע שהחיה

 בזמן שחי כתב עולם שבסדר (אף יהורם של בזמן חי שהוא סובר
 יואל כמו זמן באותו חי שחבקוק כותב 8עולם הסדר כי, מנשה)

 של בזמנו חי ואלישע, אלישע בימי צעיר היה שחבקוק ומזה
 .יהורם של בזמנו חי אליו שגם לומר אפשר יהורם

_________ 
 .א ,) יואל א1
 ) מצודות דוד שם.2
) וזה לאו דוקא סתירה לשתי השיטות הנ"ל, כי אפשר לומר שחי לזמן ארוך 3

(אבל זה דוחק לומר שחי לזמן כ"כ ארוך) ולפי"ז אפ"ל שגם ב' השיטות הנ"ל אינם 
 ים.חולקין כי חי בשתי הזמנ

 ) אבן עזרא שם.4
 ) רש''י שם.5
 .(ד"ה יואל נחום וחבקוק)שם  ) ס''ע6
 .במעשה תחית המתים שעשה אלישע ,ד, ) מלכים ב7
 שם.) 8
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 שחי עולם בסדר הפשט עם מתאים זה איך לכאורה אמנם
 .יהורם אחרי רבות שנים שהיה, מנשה של בזמנו

 כך )3 הערה ל"(כנ ארוך לזמן חי שיואל שכשם, לומר יש אבל
 .)3 הערה ל"כנ גדול דוחק זהו (אך ארוך לזמן חי חבקוק

 זמן להרבה חי אליו א) שהרי, ל"הנ השיטות' ג בין מתווך וזה
 .מנשה בימי ניבא שגם ג) יהורם בימי ניבא ב)

 שחבקוק 9שכותב ם"הרמב שיטת להמתיק גם אפשר ז"ולפ
 יהורם בימי ניבא יואל ל"כנ כי, יואל של תלמידו תלמיד היה

 יואל, מנשה בימי וניבא חבקוק וכשגדל, צעיר היה כשחבקוק
 .10אז ניבא וגם חי היה עדיין

 נולד שחבקוק שאומר יוסף העץ על יאהקוש מתרץ גם וזה
 בימי מאוד זקן היה הרי כ"שא קשה לכאורה שהרי. אלישע בימי

 מ"מ, זמן הרבה כ"לכ שחיו ל)"(כנ אנשים כמה שהיו ואף, מנשה
 שמואל של בנו הוא שיואל לומר א"שא כותב עזרא האבן הרי

 פירוש להביא יוסף העץ מכריח ומה, הפשט נגד זהו כי הנביא
 פשט?ה שנגד

' הג ל)"(כנ לתווך שנוכל כדי זה שהביא לומר יש ל"הנ פ"וע
 .יואל חי מתי שיטות

 שהיה הרעב הסתיים איך המעשה מביא 11תענית בגמרא והנה
' ה קרא כי" 12הפסוק על דרש הגמרא מביאה כ"ואח, יואל בימי

 בימי שהיה הרעב שזהו" שנים שבע הארץ אל בא וגם לרעב
 היה שזה הזה הפסוק על י"רש ירשפ 14ובמלכים 13ויהורם אלישע

 עוד ולא, יהורם של בזמנו חי יואל פשט פ"שע ונמצא, יואל בימי

_________ 
 ) בהקדמה למשנה תורה.9

) בפשטות יכול שרב רבו של אדם יכול לחיות בזמנו וזה גם מתאים עם 10
 ה בימי מנשה.האמור לעיל אבל יכול להיות שגם רש''י חולק על הדעה שהי

 ) דף ה, ע"א.11
 ) מלכים ב' ח', א.12
 ) כפירוש רש"י (ד"ה כי קרא ה' לרעב).13
 ) שם. וכן פירש בד"ה אמר ליה.14
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 אלישע בימי שהיה רעב אותו הוא יואל בימי שהיה שהרעב אלא
 .שם) ם"המלבי כתב (וכן

 חי שיואל השיטה מביא עצמו י"רש א) להבין: צריך כ"וא
 15.יהורם מיבי שחי כאן לפירושו סותר ולכאורה, מנשה בימי

 איך בגמרא המעשה, יהורם בימי שחי לשיטה אפילו ב)
 ששם, 17מלכים בספר בפסוקים שנתבאר כמו אינו, 16הרעב הסתיים
 ,מצורעים' הד י"ע היה שזה מבואר

 ם"והמלבי י"רש א) כי נפרדים רעבים שני שהיו לפרש ואין
 ואם18אחד רעב רק הזכיר עולם בסדר ב) הרעב אותו שזה פירשו

 ב"לי רק מלך יהורם ג) וגם, אתו כותב היה היו אחר ברע היה
 לחיות צריך היה הרי, שנים שבע של רעבים' ב היו ואם 19שנה

 .שנים ד"י לפחות

, הרעב נגמרו איך המעשים בסתירת לתרץ אפשר ואולי
 זה לדייק אפשר וגם, בשומרון רק היה מצורעים' הד של שהסיפור

 ובפרט אחרים עריםב אבל, 21"שומרון בשער" 20הפסוק מלשון
 .המזון הגיע לא שלהם אפשר קטנים כפרים

 עם מתאים זה אין מנשה בימי שהיה השיטה לפי קשה אבל
 ?יהורם בימי שהיה גמראב סיפורה

_________ 
) ואף על פי שהגם הביא הדעה השניה מ''מ אם סובר שהיה בימי מנשה ע''פ 15

 פשט היה לו רק לכתוב הדעה שהיה בימי יהורם.
 ) תענית ה' עמוד א'.16
 ) פ"ז ואילך.17
 ) בפרק י''ח.18
) שהרי בפ"ט פסוק כ"ט כתוב שמלך אחזיה בסוף שנת י"א ליהורם, היינו 19

בתחלת שנת י"ב (פרק ח' פסוק כ"ה) ואחזי' מלך רק שנה אחת ואח"כ נהרג, ויהורם 
נהרג באותו יום או עכ"פ באותו תקופה (פרק ט') נמצא שמלך לא יותר מי"ג שנה, 

נה ראשונה של כ"ה) שיכול להיות אפילו פחות וכל שכן אם מונים בשנת מלכים (מש
 מי"ג שנה.

 יח. ) פ"ז, א,20
שומרון" לפי שכל יצאו דרך השער ללקוט אוכל, ואם רצה  שערוזה שנקט " )21

לקנות היה הולך לשער. עיין מצודת דוד פ"ז פסוק א', ומלבי"ם שם פסוק י"ח למה 
 נקט שער דוקא ולא לשלח לעירות. 
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 בימי שהיה בגמרא י''רש שיטת לפי רק שזה לומר ואפשר
 עליו. חולקים האחרות השיטות אבל, יהורם

 ,מנשה בימי היהש טהישה את הביא יואל על בפירושוש אףו
 בימי 'שהי ל"ס בעצמו י"רש אבל שיטותה כל ביאמ רק הואש ל"א

 יהורם.

f e g 



 

 



 

 

 

 הוספה
 פרסום ראשון
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 פרסום ראשון 

 שתי אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר בשפה האנגלית 
 שלמיטב ידיעתינו מתפרסם כאן לראשונה,
 מיום ט"ז אייר תשי"א ומיום ו' אייר תשמ"א.

 ).april 10 1981נו אותו עם פתק (על המכתב השני אין תאריך, אבל קיבל
 תוכן המכתבים הוא בענין אמונה וביטחון שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

 מכתב א'



 שמונים שנה ~ -~ כ"ח סיון  106
 

 מכתב ב' 

 
 



 

 



 

 'הק דישיבתינו נהלההוה צוותה לזכות
 

 א"שליט' גורארי הירש צבי' ר ח"הרה
 א"שליט כהן הכהן דובער שלום' ר ח"הרה

 א"שליט נפרסטק לוי' ר ח"הרה
 שליט"א סלפושניק דוד 'ר ח"רהה
 א"שליט פישר הלוי נתן משה 'ר ח"הרה

 א"שליט קארפ לוי יצחק' ר ח"הרה
 קפלן שליט"א ישראל 'ר ח"הרה

 א"שליט ראסקין הירש צבי' ר ח"הרה
 שליט"א שוחאט שמואל ראובן 'ר ח"הרה

 א"שליטהכהן שפערלין  פסח' ר ח"הרה

❁ 

 שליחותם את לקיים שיזכו
 גידולים לראות, בעמלם טוב פרי ויראו

 וחסידים תמימים של גידולים וגידולי
נשיא דורינו ר"אדמו ק"לכ ונפש בלב המסורים



 

 

 ולזכות נדפס ע"י
 הכהןמשה הרה"ח ר'  

 ומשפחתם שיחיו נחמה דינה וזוגתו מרת
 כהן

❁ ❁ ❁  

 לעילוי נשמת 
 ע"ה שרגא פייבלבת ר'  רחל יהודיתהשלוחה מרת 

 חאריטאן 
❁ 

 ' דחג הפסח ט"ו ניסן ה'תש"פנלב"ע יום א
 ת' נ' צ' ב' ה'

❁ ❁ ❁ 

 לזכות
 שיחי'  שרהבן  מנחם מענדלהתמים 

❁ 
 ולזכות

 הכהן שיחי' נחמה דינהבן  מנחם מענדלהתמים 
❁ 

 ולזכות
כל המשפעים, המגידי שיעורים המשגיחים והתמימים 

 שיחיו



 

 לזכות
 התמימים שיחיו של שיעור ג' 

 מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל 
 ,רגל סיומם שנה השלישית בהמתיבתא

 עלו והצליחו חיזקו ואימצו
❁ 

 שיחיו שטערנאוזוגתו  צבי הירשהרה"ח ר'  ע"ינדפס 
 ראסקין 

❁ ❁ ❁ 

 ולזכותנדפס ע"י 
 מירל ברכהוזוגתו מרת  שמואל ראובןהרה"ח ר'  

 וילדיהם
חי' מושקא, יוסף יצחק, חנה, מאיר שלמה, פייגא רבקה,  

 ומשה
 שיחיו

 שוחאט

  



 

 

 ולזכות נדפס ע"י
 הכהן דודהרה"ח ר' 
 שיחיו שרהוזוגתו מרת 

 כהן

❁ ❁ ❁ 

 ולזכותנדפס ע"י 
 שיחיו רוזה חנההכהן וזוגתו  אברהםהרה"ח  

 כהן
 וילדיהם

 הכהן ומשפחתו משה ר'
 הכהן ומשפחתו  חיים לוי יצחק ר'

 ומשפחתה ביילא חוה מרת
 הכהן ומשפחתו  מנחם מענדל ר'

 הכהן ומשפחתו יוסף ר'
 הכהן ומשפחתו  שניאור זלמן ר'

 הכהן שמואל
 הכהן אליהו ברוך
 שיחיו

    



 

 לזכות
 התמימים שיחיו של  

 מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל 
❁ 

  שפערליןהכהן שיחי'  פסחע"י הרה"ח ר' 



 

 

 לעילוי נשמת
בת ר'  פריידאע"ה וזוגתו מרת  יוסף זאבבן ר'  יהודהר' 

 ע"ה יעקב
❁ 

 חי' מריםע"ה וזוגתו מרת  יצחקאברהם בן ר'  שלוםור' 
 ע"ה  יעקב לייבבת ר' 

❁ 
בת ר'  גולדאע"ה וזוגתו מרת  צביבן ר'  יוסף מאירור' 

 ע"ה  שמואל שמעלקא
❁ 

בת  רחלהכהן ע"ה וזוגתו מרת  יעקב יהושעבן ר'  צביור' 
 הלוי ע"ה  יצחק אהרןר' 

❁ 
 יצחק אהרןע"ה בת יבלחט"א ר'  צפורה רבקהוהילדה 

 הכהן שי'  

❁  ❁  ❁   

 נדפס ע"י
 שי'  מרת פריידאהכהן וזוגתו  שמעון צביר'  

 טרויריג



 

 מוקדש
 לחיזוק ההתקשרות 

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורינול
❁ 

 שיחיו  ריידערע"י משפחת נדפס 
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הננו מוציאים לאור קובץ זו לקראת ובסמיכות לשני ימים אלו.

ע"פ הכלל אשר פותחין בדבר מלכות, בא בראש הקובץ שיחה מ(התוועדות) ש"פ וישלח תשמ"ז שהוגה ע"י כ"ק אדמו"ר, ונדפס בלקו"ש חל"א משפטים א' עמ' 122 ואילך.

בתור הוספה בא בסוף הקובץ ב' מכתבים מכ"ק אדמו"ר בשפה האנגלית, מיום ט"ז אייר תשי"א, ומיום ו' אייר תשמ"א. תודתינו נתונה למערכת "KovtzimDrive" על שהמציאו האגרות הנ"ל לידינו. 


ויהי רצון שהדפסת קובץ זו יגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר, ועי"ז נזכה בקרוב ממש לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא", בביאת משיח צדקנו, ונזכה זעהן זיך מיטן רבי'ן דא למטה מעשרה טפחים, במהרה בימינו ממש.

המערכת

יום הבהיר כ"ח סיון, ה'תשפ"א (הי' תהא שנת פלאות אראנו)
שמונים שנה להצלת כ״ק אדמו״ר נשיא דורינו והרבנית
מעמק הבכא האירופאי וביאתם לחצי כדור התחתון.
מאנטרעאל, קנדה.
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ד' שומרין ודיניהם שלשה


ד' שומרין ודיניהם שלשה (ב"מ צג, א); ביאור פלוגתת ר"מ ור"י אם שוכר דינו כשומר חנם או שומר שכר וההתאמה לביאור ענין ד' שומרים בעבודת האדם
[לקו"ש חל"א משפטים א' עמוד 122 ואילך]. 


א. תנן
: ארבעה שומרים הן
 שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל ונושא שכר והשוכר נשבעים על ה־ שבורה ועל השבוי' ועל המתה ומשלמין את האבידה ואת הגניבה.

ובגמ'
: מאן תנא ארבעה שומרים אמר רב נחמן . . רבי מאיר היא. א"ל רבא לרב נחמן מי איכא דלית לי' ארבעה שומרין (על כרחך ארבעה מיני שומרין אשכחן. רש"י
) א"ל הכי קאמינא לך מאן תנא שוכר כנושא שכר רבי מאיר היא (דס"ל שהשוכר משלם כשומר שכר) . . אי הכי
 ארבעה שלשה נינהו אמר רב נחמן בר יצחק ד' שומרין ודיניהם שלשה
.


וצריך ביאור:


מפשטות לשונו של רב נחמן „הכי קאמינא לך כו'" משמע, שבדבריו „מאן 
תנא שוכר כנושא שכר רבי מאיר היא" לא חזר ממה שאמר לפנ"ז „מאן
 תנא ארבעה שומרים כו'", אלא שבזה ביאר דבריו הראשונים - „הכי קאמינא לך"; כלומר, השאלה „מאן תנא שוכר כנושא שכר" (אינה שאלה אחרת וחדשה, אלא) היא ביאור והסברת השאלה הראשונה „מאן תנא ארבעה שומרים" (המתיישבת כדלעיל מיני' בתירוצו „רבי מאיר היא").


ולכאורה בשתי שאלות אלו - מזה ש„שוכר כנושא שכר" (דהיינו שאין ל־
שוכר דין בפ"ע) יוצא שהם שלשה שומ־
רים, דלא כ„תנא ארבעה שומרים"
 (וכ־
המשך הגמ' תיכף לאח"ז „אי הכי ארבעה שלשה נינהו"
).


ב. ויש לומר בזה:


ברש"י
 מבואר טעם פלוגתת ר"מ ו־
ר"י אם השוכר דינו כשומר חנם או כ־
שומר שכר:


המ"ד דס"ל שדינו כשומר חנם הוא 
מפני „דקא יהיב אגר מלאכתו ואינו נוטל שכר על שמירתו". כלומר, אע"פ שהשוכר יש לו הנאה מהחפץ (בזה ש־
משתמש בו), מ"מ לא נעשה עי"ז שומר שכר, לפי שהנאה זו לא באה בתור שכר על שמירתו, שהרי „יהיב אגר מלאכתו", ומכיון ש„אינו נוטל שכר על שמירתו" הרי הוא שומר חנם.


וטעמו של המ"ד דדינו כשומר שכר הוא - „הואיל ולהנאתו הוא אצלו אע"פ שנותן שכר פעולתו ש"ש הוא דאי לא יהיב שכר הוי שואל וחייב באונסין השתא דיהיב לי' אגרא לא הוי שואל והוי ש"ש". ומלשון רש"י משמע, דבעצם הי' צ"ל לשוכר דין שואל, אלא שמכיון ד„יהיב לי' אגרא לא הוי שואל והוי ש"ש".


כלומר, אין הפירוש שמ"ד זה ס"ל שהתחייבותו של השוכר לשמור החפץ היא בגדר תשלום נוסף (לדמי השכירות עבור הנאתו מהחפץ), ונמצא שהנאת ה־
חפץ היא קבלת שכר על שמירתו ולכן הוי שומר שכר
 - אלא כל חיובו של השוכר הוא מפני שהחפץ נמצא אצלו „להנאתו" דבזה נעשה כמו שואל
 (ורק מחמת ד„יהיב לי' אגרא לא הוי שואל (ממש) והוי (רק) ש"ש").


הסברת הענין: קיים חילוק יסודי בין סיבת חיובי השומרים (שומר חנם ושומר שכר) וחיובי השואל: השומר כשמו כן הוא - שענינו, וקיבל על עצמו והתחייב 
לשמור חפצו של פלוני עד שיחזירנו בשלימות לבעליו*12 [וסיבת החילוק בין חיובי שומר חנם ושומר שכר - דשומר שכר שמקבל שכר על שמירתו חייב לשמור החפץ בשמירה מעולה יותר
, לשמור גם מגניבה ואבידה, ושומר חנם שאינו מקבל שכר על שמירתו דיו ב־
שמירה פחותה ופטור על גניבה ואבי־
דה]; משא"כ חיובי השואל אינם באים (רק) מהתחייבותו לשמור
 החפץ של ה־
משאיל, אלא דהוי (גם) כאילו קנה ה־
חפץ
 לגמרי ובמילא חייב להחזירו (ע"ד הלואה), דמכיון ש„כל הנאה שלו"
 קנה את החפץ15 להתחייב גם באונסין (שאין שייך להשמר מהם, אין גדר שמי־
רה בהם*16).


וזוהי כוונת רש"י בביאור דעת המ"ד דשוכר הוי כשומר שכר - „הואיל ול־
הנאתו הוא אצלו": יסוד חיובו של שוכר (למ"ד זה) הוא לא מחמת התחייבותו ב־
שמירת החפץ, אלא משום שהחפץ נמצא אצלו (לא לשם שמירת החפץ עבור ה־
מפקיד, אלא להיפך-) „להנאתו", שיכול להשתמש בו - כמו השואל; אלא מכיון ד„יהיב לי' אגרא לא הוי שואל והוי ש"ש", היינו שמכיון שאין „כל הנאה שלו" שהרי משלם עבור הנאתו, הרי זה ממעט ומנכה מחיובו כשואל ו„לא הוי שואל והוי ש"ש", כלומר שתשלום השכר מגרע מדין שואל שבו להתחייב באונסין ונשאר עליו רק חיוב גניבה ואבידה (כמו שומר שכר)
.


ונמצא שהשוכר ה"ה כעין „ממוצע" בין ש"ש ושואל - באיכות חיובו ומהותו הוא שואל (ובכמות חיובו ודינו הוא ש"ש).


ג. ומעתה מובן שפיר המשך דברי הגמ' הנ"ל (סעיף א):


כוונת השאלה „מאן תנא ארבעה שומרים" היא: מזה שהתנא נקט מנינם ("ארבעה שומרים הן") - דלכאורה מניי־
נא למה לי
? - למד רב נחמן, שחלו־
קתם ל„ארבעה שומרים" אינה רק חילוק חיצוני, שבמציאות ישנם ארבעה אופנים בהמצאו של החפץ ברשותו של השומר (בלשון רש"י
 „זה בחנם וזה בשכר זה שואל וזה שוכר"), אלא שהם חלוקים גם בגדרם ומהותם.


ולכן אמר רב נחמן „(מאן תנא ארבעה שומרים . . ) רבי מאיר היא" - כי דוקא לשיטתו דשוכר משלם כשומר שכר יתכן לומר שארבעת השומרים יש להם ד' גדרים מחולקים:


למ"ד שהשוכר משלם כשומר חנם, הרי אע"פ שהשוכר (בשכר) אינו דומה לשומר חנם, כנ"ל, מ"מ לענין גדר חיוב השמירה המוטל על השומר (ארבעה 
שומרים הם) הרי השוכר הוא ממש כ־
שומר חנם (כי „אינו נוטל שכר על שמי־
רתו") ובמילא אין כאן אלא שלשה (מיני הגדרות של) שומרים ולא ארבעה.


משא"כ לדעת ר"מ דהשוכר משלם כשומר שכר - אין זה משום שגדר וסיבת חיובו של השוכר הוא גדר חיובו של הש"ש, אלא רק דינו כשומר שכר (היינו, שהוא דומה לש"ש רק בכמות חיובו, אבל באיכות החיוב ה"ה כשואל). ולכן הרי הוא שפיר סוג שומר מיוחד, והיינו ד' שומרים.


וזהו מה שביאר רב נחמן כששאלו רבא „מי איכא דלית לי' ארבעה שומ־
רין" (בחשבו שהענין ד„ארבעה שומרין" הוא מפני חלוקתם במציאות, והרי „על כרחך ארבעה מיני שומרין אשכחן") - „הכי קאמינא לך" (דמה שאמר לפנ"ז „מאן תנא ארבעה שומרים . . ר"מ היא", הכוונה בזה) כי היינו הך: הדגשת התנא במשנתנו „ארבעה שומרים הן" - שיש ד'
גדרים חלוקים בשומרים, אתי שפיר רק לדעת ר"מ שס"ל דשוכר כשומר שכר, כנ"ל.


וזוהי גם כוונת הגמ' במסקנא, „אי הכי ארבעה, שלשה נינהו . . ד' שומרין ודיניהם שלשה": לפי סברת המקשן ה"ה תרתי דסתרי - אם השוכר וש"ש חלו־
קים (לא רק במציאות, אלא) בעצם גדרם ומהותם, איך יתכן שיהיו שוים בחיובי־
הם? ומאחר שאין נפק"מ ביניהם בכמות חיוביהם, עכצ"ל ד„שלשה נינהו"
 גם בעצם גדרם
. וע"ז מתרץ „ד' שומרין ודיניהם שלשה", שאמנם חלוקים הם לארבעה שומרים, ובכ"ז אין זו סתירה שלענין דינא נחלקים רק לשלשה, כנ"ל.


ד. ההסבר הנ"ל, בהא ד"ד' שומרין ודיניהם שלשה" - שהשומר שכר וה־
שוכר חלוקים הם בעצם מהות התחייבות השמירה שלהם (שלכן יש „ד' שומרים") אלא שבכ"ז לענין דינא השוכר משלם כשומר שכר (— „דיניהם שלשה") —

י"ל שמתאים עם ביאור ענין הד' שומרים בעבודה רוחנית
. וכדאיתא בשל"ה
 ד„כמו שד' שומרים נוהגין בין אדם לחבירו כן (נוהגין) בין אדם למקום ב"ה".


וי"ל ביאור הענין
:


ידוע שקיום העולם תלוי בקיום ה־

תומ"צ של בנ"י
. ונמצא, שבנ"י הם בגדר „שומרים", שהקב"ה מסר עולמו לרשותם שהם „ישמרו" אותו
, וע"ד שנאמר
 „לעבדה ולשמרה", ושמירת ה־
עולם היא על ידי קיום התומ"צ.


והנה לפי פשוטו נחלקים ד' השומרים לג' סוגים כלליים בענין יחסם להחפץ הנשמר ובעליו: (א) שומר חנם שכל ה־
הנאה משמירה זו היא להמפקיד (כי אין השומר מרוויח כלום משמירת הפקדון, שאינה אלא בשביל תועלתו של המפ־
קיד); (ב) שואל - שכל הנאה שלו (כי אין המשאיל מקבל שום הנאה מהחפץ); (ג) שומר שכר והשוכר, שהנקודה המשו־
תפת ביניהם היא, שבשניהם יש הנאה הן לבעלים והן לשומר
 [בשומר שכר - המפקיד נהנה מזה שחפצו שלו נשמר (ובשמירה מעולה), והשומר מקבל שכר עבור טרחתו; ושוכר יש לו הנאת הש־
תמשות בחפצו של המשכיר, והמשכיר מקבל תמורת זה דמי השכירות].


ולפי זה יובן גם תוכנם של ה־

„שומרים" בהענין ש„בין אדם למקום ב"ה" (כמבואר בשל"ה
):


"שומר חנם הוא המעלה העליונה ש־
לא ע"מ לקבל פרס כלל, הוא שומר רק למען שמו יתברך", ובלשון הרמב"ם
 - „עובד מאהבה . . לא מפני דבר בעולם
. . ולא כדי לירש הטובה (אפילו לא
כדי לזכות לחיי העולם הבא
) אלא עושה האמת מפני שהוא אמת . . מפני
 שהוא הרב ראוי לשמשו".


"שומר שכר - העובד ע"מ לקבל פרס", וכן השוכר
 - „הוא ע"ד ה־
אומר
 סלע זה לצדקה ע"מ שיחי' בני" (וכדלקמן סעיף ו).


"שואל שכל הנאה שלו . . אינו מאמין בגמול ועונש", וכמבואר בשל"ה
 שהם 
הרשעים שאינם עוסקים כלל בעבודת השם.


ה. ואולי יש לבאר דבריו וכן - ל־
באר בדקות ענין ה„שואל" באופן שתתכן דרגא זו גם בשומר תומ"צ (ותומתק פשטות הענין, שכל הד' סוגים נקראים שומרים
 - שומרי העולם (כנ"ל) שהיא ע"י היותם שומרי תומ"צ
) - ובהקדים:

מכיון שכל העולם נברא בשביל יש־
ראל (כמאמר
 „בשביל ישראל שנקראו ראשית") הרי כאו"א מישראל יכול לדרוש ולתבוע
 - ובצדק - את כל צרכיו הגשמיים, בני חיי ומזוני רוויחי, בגלל היותו בן אברהם יצחק ויעקב (בלא שום פעולה ועבודה מצדו). ע"ד הדיעה
 גבי הפוסק מזונות לפועל ד„אפילו . . עושה להם כסעודת שלמה בשעתו" לא יצא י"ח מכיון ש„הן בני אברהם יצחק ויעקב", דמכיון שהוא בן אברהם יצחק יעקב הרי הוא ראוי ל־
סעודה גדולה מ„סעודת שלמה בשעתו"


[והתנא החולק ואומר „הכל כמנהג המדינה"40 אין טעמו משום דס"ל שאין כאו"א מישראל ראוי ח"ו לזה, אלא מפני שס"ל שלא היתה דעתו של הבעה"ב לספק לו מזונות אלא כפי מנהג המדינה (כולל - הפועל במדינה זו) ולכן אא"פ לחייבו יותר].



וזהו ענין ה„שואל" (ברוחניות) שכל הנאה שלו - שנהנה מן העולם (בקבלת כל צרכיו כו') ללא „תשלום" (עבודה) מצדו.


אלא שכשם ששואל (כפשוטו) הרי הוא קונה את החפץ להתחייב באונסין מאחר שכל הנאה שלו - כך הוא ב־
רוחניות, דמי שרוצה ליהנות מן העולם בלי כל עבודה, הרי קבלת הנאה זו גופא מחייבת אותו „להחזיר" את חלקו בעולם להקב"ה בשלימות - שזהו ע"י קיום התומ"צ שבהן תלוי קיום העולם כנ"ל - ואי אפשר לפטור את עצמו ב־
טענת „אונס" (ואפילו לא „אונס גדול"
).

ונמצא שקיום התומ"צ של ה„שואל" אינו בגדר עבודה, „עבודת השם", ש־
ענינה לחייב ולשעבד עצמו בעבודה בשביל האדון השם ב"ה, כי גבי השואל הרי זו התחייבות המסובבת מהנאתו (כמו חיובי השואל המסתעפים מזה שכל הנאה שלו, דהוי כאילו קנה את החפץ ובמילא חייב גם באונסין, והרי זה כעין חיוב כלפי עצמו
).


ו. על פי המבואר לעיל בביאור דעת ר' מאיר בההפרש בין שוכר לשומר שכר יש לכאורה להוסיף ביאור גם ב־
דברי השל"ה בביאור ענינם ברוחניות - 
שומר שכר הוא העובד ע"מ לקבל פרס והשוכר „הוא ע"ד האומר סלע זה ל־
צדקה ע"מ שיחי' בני" - שאינם רק אופ־
נים שונים ביחס קבלת השכר (והתועלת) של העבודה, אלא שהם סוגים שונים.


והביאור: כשם ששומר שכר ושוכר כפשוטם מחולקים זמ"ז בעצם מהותם (כנ"ל בארוכה), שהשומר שכר עיקרו הוא - שומר, שהתחייב ושיעבד את עצ־
מו
 לשמור חפצו של המפקיד, ובעבור זה הוא בא על שכרו; משא"כ אצל ה־
שוכר הוא להיפך, שעיקר מטרתו היא שהחפץ יימצא אצלו להנאתו, וכדי ל־
השיגו הרי משלם דמי שכירות -

כמו כן הוא גם ברוחניות: ראשיתו ועיקרו של ה„שומר שכר" הוא - עבודת השם - היינו שרוצה לקיים רצונו ית־
ברך ולשמור העולם למענו יתברך, אלא שעדיין לא הגיע לדרגא של „שומר חנם" (שלא ע"מ לקבל פרס) באופן ש־
עניני שכר לא יתפסו מקום אצלו, ולכן הוא מצפה לקבל שכר עבודתו; אבל עיקרו של ה„שוכר" הוא להיפך - רצונו וחפצו הוא ליהנות מן העולם (ולקבל כל צרכיו כו'), אלא שהוא יודע ומרגיש שעליו „לשלם" להקב"ה (בעה"ב של ה־
עולם) עבור הנאה זו, ולכן מקיים תומ"צ וכו'.


[ולכן מביא השל"ה ע"ז הדוגמא ד"ע"מ שיחי' בני", שבזה מודגש שעיקר נתינת הצדקה מסובב מזה שהוא זקוק לישועת ה' - ש„יחי' בני"
].


ונמצא שהשוכר במהותו אינו לא כ־
שואל ולא כשומר שכר:


כשואל לא הוי, דמכיון שקיום ה־
תומ"צ שלו יש בו ענין של „תשלום" להקב"ה עבור הנאתו מן העולם, ולכן הרי זה בגדר עבודת השם, שעושה עבו־
דתו למענו יתברך (ודלא כשואל, הדורש צרכיו בחנם, שקיום התומ"צ שלו אינו בגדר של „עבודת השם", כנ"ל סעיף ה).


אבל גם כשומר שכר אינו, שהרי ה־
שומר שכר, עצם עבודתו בקיום התומ"צ היא למענו יתברך (כי אינו נהנה ב־
שמירתו מגוף הפקדון, ושכרו הוא ב־
ענין צדדי); משא"כ השוכר שקיום ה־
תומ"צ שלו מעיקרא הוא בגדר „תשלום", תמורת הנאתו מן העולם, ואינו למטרה של „שמירה".


ז. אלא שאעפ"כ דינו של השוכר
הוא כשומר שכר, ובמילא „דיניהם (דה־
ארבעה שומרים רק) שלשה":


סוף־סוף, מאחר שגם אצל השוכר יש פעולות של „עבודת השם", לכן דינו לה־
כלל בהסוג של „עבודת ה' (עכ"פ) שלא לשמה" כהשומר שכר
,


ונצטווינו
 - „לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה",


דהיינו, שסוף סוף יגיע כאו"א - גם השואל (הדרגה הכי תחתונה ב„שלא לשמה") - להעבודה מאהבה, שלא איכפת לו מציאותו הוא, ועד שתהא „נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד . . ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה"
 - „וסוף הטובה לבא בגללה"
.


(משיחת ש"פ וישלח תשמ"ז)




ביאור המקור דקטנה יש לה חצר

הרב משה נתן הלוי פישער שליט"א 

ר"מ בישיבה

במסכת בבא מציעא דף י ע"א נחלקו ר"י ור"ל אם חצר משום יד ושייך גם בקטנה, או חצר משום שליחות ולא שייך בקטנה. ומבואר בהמשך הסוגיא דלכו"ע בגט הוי חצר משום יד, ולכן גם קטנה כי היכי דאית לה יד אית לה חצר. והראי' לזה היא מהא דתניא "ידה אין לי אלא ידה גגה חצרה וקרפיפה מנין ת"ל ונתן מ"מ" וברש"י ד"ה ת"ל מבואר דהראי' מהברייתא דמרבים חצר משום יד הוא, דאי משום שליחות לא צריך קרא מיוחד לחצר דהרי כבר נתרבה שליחות מושלחה, וע"כ דהפסוק בא לרבות דחצר משום יד - ולרבות גם בקטנה.

אולם בעלי התוס' לא ניח"ל בפירוש זה, כמבואר בתוס' רבינו פרץ, דמושלחה נפק"ל רק בר דעת שהוא בר שליחות ולא חצר שאינו בר דעת. ולכן פי' בתוס'(ד"ה ואי משום) ד"מכח התנא מוכיח דמרבה גגה וחצרה כידה להתגרש אפי' בע"כ או אפי' היא קטנה ואי מטעם שליחות לא היתה מתגרשת בע"כ ולא קטנה", והיינו דהוכחת הגמרא דחצר משום יד, היא מסתימת דברי הברייתא דיכולה להתגרש גם בחצר כמו שקיבלתה בידה, ומשמע דהוא בכל האופנים גם בע"כ וקטנה, וזהו רק אם הוא מדין יד ולא אם הוא מדין שליחות.

וע' בנחלת דוד שמעיר לפי' התוס' דנהי דאנחנו יכולים ללמוד ממשמעות דברי התנא דהוא משום יד, אבל עדיין צריך להבין דהתנא גופי' מנ"ל דכן הוא כוונת הקרא, דהוא מטעם יד ולא מטעם שליחות, וע"ש מה שביאר. 

אולם ע' בתוס' ר"פ (ובשטמ"ק מובא בשם תוס' חיצוניות) שכתב פירוש ר"י בנוסח אחר "דקא פסיק קרא אפי' נתן בחצר בע"כ מיגרשה . . . ועי"ל דקא פסיק וקאמר כל דאית לה יד אית לה חצר" (היינו גם קטנה).

והיינו דאי"ז רק דהגמרא מבינה את סתימת הברייתא, דקאי בכל אופן גם בקטנה ובע"כ, אלא דגם הברייתא עצמה מבינה כן מסתימת הפסוק דמרבה סתם חצר, ומבין דהוא בכל האופנים שאפשר לגרש, אפשר לעשות כן גם ע"י החצר.

ועיין המשך הגמרא דלר' יוחנן (ולחד תירוצא, לכו"ע) ילפינן מציאה מגט, ולכן גם במציאה יש לקטנה חצר, וארבע אמות. ונפסק כן בשו"ע חו"מ סי' רמג סכ"ג (לגבי מתנה) "קטנה זכתה לה חצרה וארבע אמות".

וע"ש בסמ"ע סקל"ח שהביא את מקור הדברים מסוגיתינו, ומפרש מנ"ל דשייך גם לקטנה, דלגדולה לא איצטריך קרא "גם ילפינן לה מדכתיב ושלח דגם אשה יכולה לעשות שליח, אלא לרבות קטנה אתא", והוא בדרכו של רש"י, ומסיים "ולא כעיר שושן שכתב טעם מלבו ואינו נכון".

וז"ל הלבוש (עיר שושן) שם סעיף כ"ג "קטנה יש לה חצר וארבע אמות לקנות לה מתנה, דכיון דרבתה התורה בגט שיש לאשה חצר לקבל גיטה, וקרא מיירי בכל אשה שנשאת לאיש אפי' בקטנה, שהרי קטנה גם כן יכולה להתקדש ע"י אביה"

והנה לפי המבואר לעיל מתוס' ר"פ, הרי זהו המכוון בפירוש תוס', דסתימת התנא - וסתימת הקרא מורים, דבכל אופן ששייך לגרש - גם בקטנה (ובע"כ), אפשר לגרש ע"י חצר,ומתורץ השגת הסמ'ע עליו, ולא הוי "טעם מלבו" דבעל הלבוש, אלא עומק כוונת התוס'.
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בסוגית שבועה שאינה ברשותו*

הרב שמואל ראובן שוחאט שליט"א

ר"מ בישיבה

תנן בריש פרק המפקיד: המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא. נמצא הגנב משלם תשלומי כפל טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה למי משלם למי שהפקדון אצלו.  

ושנינו על זה אומר בגמ': (לקמן לד:) אמר רב הונא, "משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו". מאי טעמא חיישינן שמא עיניו נתן בה.  

כלומר, דאע"פ דהדין הוא דמשלם ואינו צריך לישבע, אעפ"כ צריך לישבע שאינה ברשותו, ובאמת נגנב או נאבד, לא סתם שרוצה בהמה זה או חפץ זה לעצמו. 

ולבאר גדר שבועה זו הנה כתוב בהחידושים המיוחסים אל הריטב"א (ד"ה אמר רב הונא הראשון), שיש מחלוקת אם שבועה זו היא מדרבנן, או דאורייתא, ואע"פ דאין פסוק לה מן התורה. דהנה עיקר שבועה זו הוא השבועה דלא פשע בה, דכיון דבדרך כלל השומר טוען דאונס היה, א"כ עיקר החשש הוא דשמא פשע בה. וכיון שמניחים עליו שבועה, משביעין אותו גם על שליחות יד (שהוא מפורש בקרא) וגם מגלגלין עליו דאינו ברשותו.

ועוד מבאר מדוע אין צריכים פסוק לשבועה זו:

 א. כיון דהוא חשוד על "לא תגזול" ממילא הוא גם נחשד על "לא תחמוד" דהוא השבועה דאינה ברשותו. 

ב. ועוד אם משביעין אותו שלא פשע בה, ושלא שלח בה יד ממילא משמיעים דאינה ברשותו. 

וחידושו של רב נחמן (דאמר משביעין אותו שלש שבועות) הוא: דצריך להיות משמע בלשונו כל שלש שבועות אלו. דאם לא, יכול השומר לומר "אחר דנגנבה החזיר לי". ולפיכך צריך לפרש שלש שבועות אלו שאם אח"כ יבאו עדים יהיו מכחישים אותו. 


ואם יש עדים דבאונס נגנבה אינו חייב שבועה כלל. כיון דיש עדים דלא פשע בה ובאמת נגנבה, אין חוששים שמא שלח בה יד.  

ומבאר הנפק"מ אם שבועה זו היא מדאורייתא או דרבנן, דאם שבועה זו דאורייתא היא, צריך לישבע בנקיטת חפץ. ואם תקנת חכמים היא (ע"י ר"ה), אינו נשבע בנקטת חפץ. 

ואפילו אם שבועה זו תקנת חכמים היא אינו יכול להפך השבועה על המפקיד אם הנפקד אינו רוצה לישבע, דהרי דין זו הוא רק אם הנתבע אינו רוצה לישבע ליפטור את עצמו ואינו רוצה לשלם, אז התובע נשבע ונוטל. אבל כאן אינו יכול להפך השבועה על המפקיד, דהרי הוא אינו יודע אם היא עדיין ברשות הנפקד. 

וממשיך אשר צ"ע על מאן דאמר דשבועה זו מתקנת רב הונא היא. דהרי לקמן בגמ' מקשה על דברי רב הונא ממתיניתין בשבועות (מג.). מדוע זה קשה על דברי רב הונא, בזמן המשנה עדיין לא תקנו שבועה זו. ומסיים דבריו אשר "הרא"ש ז"ל כתב דתקנת חכמים היא וצ"ע." 

ומעיר על זה בהערות כור הזהב על חידושי הריטב"א: "ברא"ש לא נמצא מפורש דתקנת חכמים היא ונראה דצ"ל הרמב"ם והוא בפ"ו משאלה ופקדון ה"א ומשביעין אותו בתקנת חכמים כו' ע"ש. וטעות זה נמצא הרבה פעמים שכתוב בריטב"א הרא"ש וצ"ל הרמב"ם עי' לקמן דף ל"ה [ד"ה ול"נ].  

וזהו לשון הרמב"ם פ"ו מהלכות שאלה ופקדון ה"א: שומר חנם שאמר הריני משלם ואיני נשבע...הרי זה משלם ואינו נשבע. אם היה פקדון בהמה או בגד מצויר או כלי מתקן או דבר שאינו מוצא לקנות כמותו בשוק חוששין שמא עיניו נתן בו ומשביעין אותו בתקנת חכמים שבועה בנקיטת חפץ שאינו ברשותו ואחר כך משלם.  

ונראה דמה שכתוב בהערה זו אין דבריו מוכרחים כלל, דהרי מפורש ברא"ש בסוף מס' שבועות דשבועה דאינה ברשותו תקנת חכמים היא. וז"ל: "ואע"ג דבפרק קמא דמציעא (דף ו.) משמע דשבועה שאין ברשותו שבועה דאורייתא היא דקאמר התם ג' שבועות משביעין אותו שלא פשע בה ושלא שלח בה יד ושאינו ברשותו דכתיב שבועת ה' תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו וכן שלא פשע בה דהיינו שבועת שומרין אגבן נשבע נמי שאינו ברשותו אבל כשהוא משלם ואנו חושדין אותו שמא עיניו נתן בה ומשביעין אותו שבועה שאין ברשותו הך שבועה דרבנן היא". 

ועוד דלק"מ על הרמב"ם כמו שמפרש הב"י (ריש סי' רצ"ה) את דברי הרמב"ם וז"ל: "טען הנפקד שנגנב הפקדון או נאבד ולא רצה לישבע אלא רוצה לשלם משביעין אותו שאינו ברשותו דחיישינן שמא נתן בו עיניו מימרא דרב הונא בריש פרק המפקיד (בבא מציעא לד:) וכתב הרמב"ם בפרק ו' מהלכות שאלה דשבועה זו היא בנקיטת חפץ ונראה שלמד כן משום דהתם בריש פרק המפקיד מתיב לרב הונא ממתניתין דהמלוה על המשכון כו' משמע דסבר תלמודא דשבועה זו דקאמר רב הונא שבועת המשנה היא דאי לאו הכי מאי מותיב ליה וכיון דשבועת המשנה היא הרי היא בנק"ח כשאר שבועת המשנה". 

ונראה שהרמב"ם חולק על הטור והרא"ש שכתבו סתם דחייב שבועה (מתקנת חכמים) ולא הדגישו כמו הרמב"ם דהוא בנקיטת חפץ. וא"כ רק לפי דעת הרמב"ם יכולים לומר דתקנו שבועה זו בימי המשנה ולא בימי ר"ה. ועפ"ז אינו צריך עיון כלל על הרמב"ם זה שהוקשו בגמ' על דברי ר"ה ממתני'.  

אבל לפי דעת הרא"ש דלא הדגיש שישבע בנקיטת חפץ ואדרבה מדברי הב"י נראה דהרמב"ם חולק עליו, א"כ לפי דעתו שבועה זו תקנת ר"ה היא ושפיר כתב הריטב"א דצריך עיון לפי דעתו: איך קשה על ר"ה דברי המשנה שנאמרו לפני תקנת שבועה זו.
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האם מותר לבנים להשקיע כספי מזונות הבנות

הרב דוד סלפושניק שליט"א

משפיע בישיבה

בבבא בתרא דף קלט עמוד ב' המשנה מביאה פרטי דיני חלוקת בנים ובנות בירושת אביהן כשהנכסים מרובים או מועטים. 

והנה, בגמרא (קמ.) מבואר שנכסים מועטים הפירוש הוא שיש מספיק נכסים רק לבנות וכל השאר הבנים אוכלים עד שיכלה וישאלו על הפתחים.

וצריך להבין מהו הפירוש בה"הבנים יורשים" שלכאורה יש שני אופני הבנה:

1) שאם יש מספיק לבנים ולבנות שמים בצד את חלק הבנות להשאר הבנים יורשים.

2) שאם יש מספיק, הבנים יורשים הכל, אלא שחייבים לפרנס הבנות.

והחילוק בין שני האופנים: באופן ראשון לבנים אין שום רשות להשתמש בחלק הבנות אלא הוא מונח בצד, משא"כ באופן ב' מותר לבנים לעשות עסק בכל המעות 

ולכל אחד יש מעלה וחסרון: באופן א' כסף הבנות הוא שמור, אך באופן ב' הבנים יכולים להרבות נכסים בעסק, אך יש סיכוי שיפסידו ואז לא יהיה לבנות מזונות.

והנה ברשב"ם ד"ה אלמנתו מהו נראה (אבל לכאורה לא ברור ממש) שמביא שני השיטות ובזה מבאר שני אופנים בשאלה שם, (וגם רבינו גרשום על המשנה נראה שסובר כאופן הב', אך שוב, לא ברור)

ולכאורה לפי אופן הא' קשה להבין מהו החילוק בין נכסים מרובים למועטים, הרי בשניהם חלק הבנות הוא שמור בצד והבנים לוקחים את השאר, (משא"כ באופן ב')

ועוד יש לעיין באופן א', מהו לשון המשנה "הבנים ירשו" לכאורה גם בנכסים מועטים הם יורשים 

אך בזה יש לתרץ בדוחק שאינו נקרא ירושה כי ישתמשתו בכל למזונותיהם, ומ"מ נשארה השאלה הא'.

ואבקש לקוראי הגליון להאיר עיני בזה.
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שיטת רש"י בהלה תובעו

הרב וועלוועל שי' גורקאוו


אחד מאנ"ש 

- א -

תנן (כתובות טו ע"ב) ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה הימנה שהוא נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיא של אביה והוא אמר לקחתיה הימנו אינו נאמן.

ורש"י (ד"ה שהפה שאסר) מפרש "זה אינו יודע שהיתה של אביו אלא על פיו של זה ומה שאסר הרי התיר", דהיינו שלשיטת רש"י המקרה דמשנתינו הוא - שהבן אינו יודע שהיתה של אביו, ואינו תובעו.

תוס' (בד"ה ומודה רבי יהושע) שואל על רש"י "מתוך פירוש הקונטרס משמע דדוקא כשאין הלה תובעו ונאמן במיגו דאי בעי שתיק אבל אם תובעו אינו נאמן ואינו נראה, (א'-) דהא קתני סיפא ואם יש עדים כו' משמע דדוקא אם יש עדים שהיתה של אביו אינו נאמן אבל אם אין עדים אע"ג דהלה תובעו נאמן מיגו דאי בעי אמר לא היתה של אביך מעולם מדלא נקט אם תובעו אינו נאמן. (ב'-) ובגמרא נמי פריך וליתני שדה זו שלך היתה משמע דבהלה תובעו איירי ולכך משיב ודאי שלך היתה ולקחתיה ממך אבל אם לא תובעו אין שייך לומר שלך היתה כי מסתמא הוא יודע בעצמו דבר זה". דהיינו שלשיטת התוס' המקרה דמשנתינו הוא, אף כשהבן תובעו שהרי יש לו מיגו שיכול לטעון לא היתה של אביך מעולם.

ולכאורה צ"ב מהו סברת מחלקותם, והרי (לכאו') תוס' צודק הרי אין להבן שום ראי' שזה של אביו, והוא רק תובע, ובמילא הנתבע יכול לומר שלא היתה של אביך מעולם, וא"כ למה רש"י לא רוצה לפרש המקרה דמשנתינו כתוס'.

וגם צ"ב איך יתרץ רש"י ב' הקושיות של תוס'.

- ב -

והנה על קושיא הא' של תוס' מתרץ הבית הלוי (ח"ג ס"כ אות א') "והנראה ברור בדעת רש"י דהרי רק משום ר' יהושע מוקמינן לה בגמ' באין שור שחוט דהיינו אינו תובעו דפריך בגמ' מאי שנא האי מיגו דשדה דמודה בו ר"י ממיגו דמשארסתני נאנסתי דחולק ומשני דשדה איירי באינו תובעו ומשו"ה מודה ר"י אבל ר"ג הא אית ליה מיגו גם בתובעו דהא גבי משארסתני נאנסתי דשור שחוט ס"ל לר"ג מיגו וא"כ אם הי' תנן בסיפא ואם תובעו אינו נאמן הרי יהי' רק כר' יהושע לחודא ואנן הא פסקינן לעיל בפ"ק כר"ג והאיך יסתום רבי הך משנה דלא כר"ג והרי בהך משנה לא תני בה רק מה דמודה לר"ג ולא מה דחולק ר"ג. והמשך לשון המשנה כך הוא ומודה ר"י כו' פי' דבאינו תובעו גם ר"י מודה לר"ג דנאמן ואם יש עדים אינו נאמן פי' לכו"ע וגם לדידן אינו נאמן, והיכא דליכא עדים רק תובעו לחודא בזה הא פליגי ולא איירי המשנה בפלוגתתם דכבר תנן לה בפ"ק גבי משארסתני נאנסתי דבתובעו ס"ל לר"ג מיגו, ור"י לית ליה ואע"ג דהתוס' לא ניחא להו לומר כן וס"ל דהסיפא דואם יש עדים קאי על ומודה ר"י ומש"ה הקשו דהוה ליה למתני ואם תובעו אינו נאמן פי' לר"י לחודא מ"מ בדעת רש"י נראה ברור דהוא מפרש כן"

ולכאו' דבריו צ"ע שהרי זה גמ' מפורש לקמן (דף יז ע"ב, וכדלקמן בפנים) שהמקרה של "ואם יש עדים" זה מקרה ישיר לזה דמודה ר"י, שלכן המקרה דמשנתינו הוא "של אביך" ולא "שלך", וא"כ מובן בפשטות כתוס' (לשיטתו) שהסיפא דואם יש עדים קאי על ומודה ר"י, וכפשטות לשון המשנה.

- ג -

והנה בפשטות, המחלוקת בין רש"י ותוס' הוא, דרש"י סובר דלא אמר כולם, ומכיון דאין לו עוררין נאמן במיגו דאי בעי שתיק, אבל תוס' סובר דאכן תבע לו השני, ואף שאינו תביעה אמיתית עם ראי', מ"מ צריך לענות לו, ולכן אין לו מיגו דאי בעי שתיק.

אבל לכאורה זה אינו, שהרי הריטב"א (ד"ה ומודה) מקשה ג''כ הנ"ל על רש"י ולכן מתרץ שיטת רש"י וז"ל: ודין הוא לומר שאף רש"י ז"ל לא נתכוון אלא לומר דכיון שאין עדים לתובע אילו שתק זה אין כאן עוררין שיחוש להם בי"ד כלל דכל שאין לו עדים אינו חשוב עורר כלל ואינו חשוב שהוא יורש שהיתה של אביו כיון שאין לו עדים, עכ"ל.

ומזה שתוס' מיאן לבאר כך את שיטת רש"י, לכאורה ראי' שתוס' לומד בשיטת רש"י דיש להתובע איוה שהוא דין תביעה ואינו רק דברים בעלמא.

אבל רש"י סובר שאין להתובע שום תוקף, וממילא אתי שפיר שיטתו, וכלקמן.

וצ"ב למה מיאן רש"י לפרש כתוס' שיש כאן תוקף לתביעתו.

ובמיוחד צ"ב שיטת תוס' מהו התוקף של תביעתו, ואם אכן יש לו תוקף לתביעתו, איך מהני המיגו.

- ד -

[והנה הגמ' (דף יז ע"ב) שואל "וליתני מודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך" ובתוד"ה ליתני מפרש "דהוי רבותא טפי דהוי ברי וברי". והקשו עליו בשיטה מקובצת "ואע"ג דפירשו התוס' לעיל דאיירי ביודע שהיתח של אביו וטוען בברי של אביו היתה". דהיינו לעיל כתב תוס' דאיירי בתובעו, וא"כ מוכח שגם שם הוא ברי (והוי ברי וברי כהכא), ומהו כוונת התוס' בהרבותא ד"שלך".

ומתרץ "י"ל דמ"מ טפי הוי ברי כשהיתה שלו ממה שאכן שמע מאביו פעם אחת והילכך הי' לי' לאשמועינן רבותא טפי דאף על גב דהי' ברי וברי דשנים שווים בטענותיהם דברי של זה כמו ברי של זה אבל השתא טענתו של זה שהשדה בידו ברירא טפי דטעין של אבי היתה ופשיטא דנאמן".

דהיינו שהשטמ"ק מפרש בשיטת התוס', דבהמקרה של המשנה הברי של התובע אינו כל כך חזק כמו ברי ד"שלך היתה".

והנה המהרש"א ג"כ מקשה כהשטמ"ק אבל מתרץ באופן אחר, וז"ל: אלא דר"ל דאיכא למיטעי בשדה זו של אביך דאיירי בלא תובעו והוי ברי ושמא כדס"ד דהמקשה לעיל כו' והוה לי' למיתני שדה זו שלך היתה דהוי רבותא טפי דליכא למטעי בי' בברי וברי ודו"ק, עכ"ל.

פי' דאין הכוונה שכאן יותר ברי מהמשנה, אלא דהברי כאן מתבטא בזה, דליכא לטעות דהמשנה איירי בשמא, כשאין הלה תובעו.

ומצינו שהמהר"ם שי"ף ג"כ שואל כנ"ל ומבאר שלעיל בהמשנה "על טענת לקחתיו ממנו לא יכול להכחישו בברי רק תובע בברי שהשדה הי' פעם אחד של אביו ולזה אין שטר משא"כ בדידיה יכול להכחישו שלא לקח ממנו". דהיינו שגם להמהר"ם שי"ף הטענה ד"של אביך" הוא ברי כמו "שלך", אלא שהברי ב"שלך היתה" הוא יותר חזק ג"כ בצד השלילי, בזה שלא קנה ממנו, אבל טענה זו שהיתה של אביו הוא ברי כמו הברי ד"שלך היתה". (וכן בעוד אחרונים מוכח שהחידוש הוא בענין אחר, ראה חתם סופר שמפרש שהוא חידוש דהעזה, אבל לא שאין כאן טענת ברי במתניתין כשהלה תובעו).  

ומוכח מהמהרש"א והמהר"ם שי"ף שהם הבינו בשיטת התוס' שבמקרה דהמשנה כשהלה תובעו, הוא ברי, ויש כאן תוקף לתביעתו, וצ"ב (וכנ"ל) מהו התוקף, ומהו המיגו].

- ה -

ויובן כל זה בהקדם ביאור הגמ' שהבאנו לעיל, שעל זה שהגמ' שואל דבמקום לדבר על אביו "ליתני מודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתי' ממך" מתרץ הגמ' "משום דקא בעי למיתני סיפא אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן, היכי דמי, אי דאכלה שני חזקה (שלש שנים שתיקנו חכמים לכל מחזיקים בקרקע דמשאכלה שלש שנים בלא עירעור נאמן לומר לקחתיה ואבד שטר דכולי האי לא מזדהר איניש בשטראי". רש"י) אמאי לא מהימן, ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן. (=וע"ז שואל הגמ') אי הכי גבי אביו נמי (=דשאלה הנ"ל הוא ג"כ במקרה דמשנתינו), אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן, ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דקא מהימן, (=ומשני) בשלמא גבי אביו משכחת לה (דאיצטריך למיתנייהו כגון דאכלה שני חזקה ואפילו הכי לא מהימן. רש"י), כגון שאכלה שתים בחיי האב ואחת בחיי בנו (וכגון שאכלה שתי שנין ראשונות בחיי אביו ומת ואכלה השלישית לפני הבן הזה והוא היה קטן ולא עירער ואיצטריך לאשמועינן דכיון דקטן היה אין השנה הזאת עולה מן המנין. רש"י) וכדרב הונא, דאמר רב הונא אין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל (המחזיק בנכסי קטן שלש שנים אינה חזקה דהאי דלא מיחה משום דקטן הוא ואפילו הגדיל לאחר מיכן והחזיק זה בפניו כמה שנים אינה חזקה הואיל ותחילתו כשהוא קטן ראהו מוחוק בה לא ידע כשהגדיל שהיתה של אביו עד ששומע מפי אחרים. רש"י)".

והנה לכאו' הגמ' צ"ב: הרי להגמ' יש שאלה למה המשנה לא מדבר ב"שלך היתה" אלא על אביו, ומתרץ שזה משום דקא בעי למתני סיפא, וא"כ צ"ב מה הי' הסברא (וההו''א) בתירוצם שעי"ז יתורץ קושייתם הרי זה ג"כ שאלה על המשנה כמו שהיא ("שדה זו של אביך"), וכמו שאכן שואל הגמ'.

ומה מחדש הגמ' בתירוצם, שהמשנה הוא כדרב הונא שלא ידעו בהו''א של התירוץ בגמרא.

וי"ל שהגמ' מדבר על ב' ענינים, בההו"א של התי' הגמ' רק רוצה להוכיח לנו (לשלול) שהסיפא ד"אם הי' עדים שהי' כו'" מדבר ישירות על התובע ("שלך"), אלא על אביו ("של אביך"), דאם זה על בנו אין כאן חידוש ("פשיטא"), אבל לא בא לומר לנו מהו החידוש דין של משנתינו. אח"ז הגמ' שואל מהו באמת כוונת המשנה, וע"ז הגמ' עונה שהמקרה של המשנה, הוא מקרה של "שתים בחיי האב ואחת בחיי בנו", ועי"ז אתי שפיר ג"כ הסיפא של המשנה שזה לאשמועינן כדרב הונא.

יוצא לנו דבר כזה שהמשנה איירי במקרה שיש את השדה להנתבע לג' שנים, אבל וה שנים בחיי האב ואחת בחיי בנו, שזה אינו חזקה.

- ו -

והנה מצינו מחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד (בהל' טוען ונטען פי"ד ה"ו) אם שייך שיהי' חזקה במקרה כזה, באם יחזיק ג' שנים לאחר שהבן יגדול.

הרמב"ם סובר "אין מחזיקין בנכסי קטן ואפילו הגדיל. כיצד, אכלה בפניו כשהוא קטן שנה אחת ושתים אחר שהגדיל וטען: אתה מכרת לי אתה נתת לי, אין זה כלום עד שיאכל שלש שנים רצופות אחר שהגדיל".

הראב"ד חולק עליו וכ' "א"א אינו כן אלא אפילו אכלה שלש שנים אחר שתגדיל אינה חזקה וכן נראה מן הגמרא".

דהיינו שיש מחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד אם באכלה שלש שנים רצופות  אחר שהגדיל הוי חזקה, דהרמב"ם סובר דכיון שאכלם שלש שנים רצופות כשהוא כבר גדול הרי זה חזקה. אבל הראב"ד סובר דאעפ"כ אינו חזקה, וכדפרש"י (ד"ה וכדרב הונא, שהובא לעיל) "הואיל ותחילתו כשהוא קטן ראהו מוחוק בה לא ידע כשהגדיל שהיתה של אביו עד ששומע מפי אחרים".

- ז -

וי"ל שבזה ג"כ תלוי מחלוקת רש"י ותוס', דרש"י שסובר כהראב"ד, אין שייך שיהי' להקונה חזקה, מכיון דאפילו אם יחזיק ג' שנים אחרי שיגדיל אינו חזקה,  ולכן אין חילוק באם תובעו או אין הלה תובעו.

ותוס' יסבור כהרמב"ם ששייך מציאות כזה שיהי' לו חזקה (אם יחזיק ג' שנים אחרי שיגדיל, וזה הוא התביעה דלא החזקת ג' שנים אחרי שהגדיל, אבל לרש"י אין שייך מציאות כזו שיהי' חזקה, וכדלקמן.

דאם נלמוד כהרמב"ם שאפשר שיהי' חזקה יוצא לנו תביעה כזה, שאין הכי נמי יש מציאות כזה של חזקה, אבל אתה לא החזקת כדין, וע"ז יש לו מיגו שיכול לטעון שלא היתה של אביך מעולם, מאחר דאין לו עדים לתביעתו. אבל עכ"פ יש לו בסיס לתביעתו.

אבל באם נלמוד כהראב"ד שאין אפשרות במקרה כזה שיהי' חזקה לעולם, א"כ זה לא תביעתו שעושה כאן בעי' בחזקה שלו, זה המציאות הקבועה, שבמקרה כזה אף פעם לא יהי' חזקה, אבל יש לו לטעון שלא היתה של אביך מעולם ואין צורך בחזקה.

ולפי"ז אתי שפיר מחלוקת רש"י ותוס',

תוס' מסביר שכאן במשנה מדבר במקרה שיש תובע, וכשיטת חרמב"ם, (ובמכ"ש אם אין תובעו), ועל תביעתו, יש להנתבע מיגו להיות נאמן על טענתו שלקח ממנו כי הי' יכול לטעון "שלא היתה של אביך מעולם".

ובשיטת רש"י י"ל שסובר כהראב"ד (וכנ"ל) ולכן זה לא תביעה כאן נגד הנתבע כ"א מציאות נגד הנתבע, ולכן לא מסביר שגם בשיש תובע יש המיגו כי באמת המיגו הוא לא לשלול תביעתו, אלא נגד המציאות ובמילא מתורץ ב' הקושיות של תוס'.

א) תוס' הבין שיש ב' מקרים: א. "הלה תובעו", תובע שאין לו חזקה, (כי זה רק שתי שנים בחיי האב ושנה בחיי הבן). ב. "אין הלה תובעו", כשאינו אומר כלום. ולכן שואל שמרש"י משמע שרק במקרה הב' שאין הלה תובעו נאמן, אבל במקרה הא' שהלה תובעו אינו נאמן, וא"כ למה במשנה לא כתב את המקרה הא' במקום אם יש שם עדים, אבל לפי דברינו אתי שפיר דאין כאן ב' מקרים, שגם תובעו זה כמו שאינו תובעו וב' התוצאות שוים הם, שתמיד יש המציאות שמנגד לחזקתו, ולכן לא כתב שאם תובעו אינו נאמן כי זה מציאות נגדו, אבל באם יש עדים, א"א לטעון לא היתה של אביך מעולם, ולכן אינו נאמן.

ב) מכיון שרש"י סובר שאין ב' מקרים של תובעו ואין הלה תובעו אלא יש מציאות נגדו שא"א להחזיק א"כ זה שהגמ' שואל שיכתוב "שדה זו שלך היתה" זה לא ראיה שמדובר באין הלה תובעו, כי אפי' אין הלה תובעו יש כן מציאות נגדו, שיודעים שאי אפשר להחזיק, אבל תוס' שהבין שזה שני מקרים שונים כשתובעו, וכשאינו תובעו, לכן הקשה על רש"י שמהגמרא לקמן מוכרח שהלה תובעו.

ולפ"ז י"ל שזה שהרמב"ן והרשב"א לא הוקשו קושיית אלו על רש"י, כי הם סוברים כהראב"ד שאפי' הגדיל אין לו חזקה.

תוכן הדברים: מחלוקת רש"י ותוס' בהלה תובעו/ מביא תירוץ הבית הלוי על קושיא הראשונה של תוס' ומקשה עליו/ מסביר מהו מחלקותם/ מביא ראי' מהאחרונים שלמדו כך בתוס'/ מבאר הגמ' לקמן (דף י"ז ע"ב) בטעם שלא נקט המשנה "שלך היתה"/ עפ"י זה מחדש שהמשנה במקרה של חזקה בנכסי קטן/ לפ"ז מבאר מחלקותם/ עפ"י מחלוקת הרמב"ם והראב"ד בעניו חזקה בנכסי קטן/ מתרץ קושיית התוס' על רש"י.
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האחשתרנים בני הרמכים


הת' יעקב יוסף שי' גורקאוו


תלמיד בישיבה

תנן במסכת מגילה (דף י"ח ע"א) "והלועז ששמע אשורית יצא וכו'" ובגמ' "מתקיף לה רבינא אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן? אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא הכא נמי מצות קריאה ופרסומי ניסא". (=שכמו שאין אנו יודעים פירות התיבות "האחשתרנים בני הרמכים" כמו"כ "הלועז ששמע אשורית יצא" מפני מצות קריאה ופרסומי ניסא).

ופירש היעב"ץ
 "שהם מין גמלים בשתי חטוטרות ושמונה רגלים והם קלי המרץ מאד", וכן עוד כמה מפרשים (רש"ש
, רש"י
, אבן עזרא
 וכו') מפרשים תיבת "האחשתרנים", וא"כ מהו הראי' של רבינא הרי אנו כן יודעים פירוש תיבת "האחשתרנים".

והנה ר"ח פי'
 "מאי טעמא? משום דאיכא מצות קריאה ופרסומי ניסא, וכגון נשים ועמי הארץ דלא ידעינן פירוש האחשתרנים בני הרמכים" ונראה שרק נשים ועמי הארץ לא ידעו פירוש מלה זו, אבל שאר האנשים ידעו.

והנה הריב"ש כותב באחד מהשו"ת שלו לר"ן
 שבבאו לעיר אחת ראה שאנשי העיר היו נוהגים לקרוא את המגילה לנשים שאינם מבינים לשון הקודש - בלעז, ורצה לבטל מנהגם ב' טעמים א) שהקורא הרי מבין לשון הקודש ולכן אינו יוצא בקריאתו ולכן אינו יכול להוציא אחרים ב) שהרי אי אפשר לתרגם תיבת "האחשתרנים" כי הרי כתוב בגמרא "אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן",

והר"ן ישב מנהגם שזה שכתוב בגמרא, "אטו אנן האחשתרנים בני הרמכים מי ידעינן" אין הכוונה שחכמי התלמוד ידעו פירוש התיבות, אלא שאנשים בכלל לא ידעו פירוש התיבות, ואפילו לא עמי הארץ.

אז מבואר מר"ח והר"ן שהם סוברים שחכמי התלמוד כן ידעו פירוש התיבות, וההבדל ביניהם הוא - שר"ח סובר שסתם אנשים גם ידעו פירוש התיבות, ורק נשים ועמי הארץ לא ידעו. ומהר"ן משמע שגם סתם אנשים לא ידעו.

ועוד תשובה מצאנו בדברי הרב חסדאי, שאפשר שרק בזמן חכמי התלמוד לא ידעו,אבל עכשיו נודע הפירוש.

ולכאורה על ב' התירוצים הראשונים קצת קשה, שהרי לכאורה רבינא אמר "אטו אנן מי ידעינן" - היינו שגם אנן תלמידי חכמים לא ידעו, וכיצד ר"ח והר"ן אומרים שחכמי התלמוד כן ידעו?

וכמו"כ על התירוץ השלישי קשה דלכאורה מאיפה המפרשים שפירשו תיבת האחשתרנים קיבלו פירושם, אם לא קבלו בקבלה מחכמי התלמוד?

והנה על השאלה הא' אולי אפשר לתרץ בדוחק, שרבינא וחכמי התלמוד ידעו בערך מה הפירוש של ה"אחשתרנים" אבל מכיון שלא ידעו בדיוק לא אמרו זאת.
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ביאור שיטת הרמב"ן אם קונה הכפל כשמצי למיפטר נפשי'

הת' שניאור זלמן שי' וידאל

תלמיד בישיבה

איתא בהמשנה בריש פרק המפקיד (דף לג:) "המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או אבדו שילם ולא רצה לישבע שהרי אמרו שומר חנם נשבע ויוצא נמצא הגנב משלם תשלומי כפל . . . למי משלם למי שהפקדון אצלו".

ובדף ל"ד, איתא "שילם ולא רצה לישבע וכו': א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא שילם שילם ממש אלא כיון שאמר הריני אע"פ שלא שילם".

והנמ"י (ד"ה ולא רצה לישבע) מפרש דמסקנת הגמרא הוא דשואל נמי אע"ג דלא מצי למיפטר נפשי' במתה מחמת מלאכה דלא שכיחא, מ"מ היכא ששילם ממש ולא אטרחי' לבי דינא גמר ומקני לי' כפילא, וזהו החילוק בין השואל לשאר השומרים - שבשואל לא סגי אמירת הריני משלם עד שישלם ממש.

ויש מחלוקות בין הרשב"א והרמב"ן כשיש עדים שנגנבה בפשיעה, אם מקני לי' כפילא או לא.

הרשב"א (ד"ה והא) סובר דזה דקתני "ולא רצה לישבע" לאו למעוטי היכא דאי אפשר לישבע כגון במקרה שיש עדים שנגנב בפשיעה, מפני שאף במקרה כזה שלא מצי לאטרוחי לבי דינא כ"כ מפני שיש עדים, מ"מ כיון שהמפקיד בשעת הפקדון גומר בלבו לאקנויי כפילא בכל מקרה ובלבד דלא אטרחי' לבי דינא, משום דאיכא צדדין דאי בעי יכול ליפטר נפשי'.

משא"כ הרמב"ן (ד"ה שהרי) סובר, שכשיש עדים על חיובו - כגון כשיש עדים שנגנבה בפשיעה - לא מקני' לי' כפילא, (אפי' אם שילם, מפני שאפי' אי רצה לא הוה מצי למיפטר נפשי'). 

וצ"ל מהו סברת הרמב"ן בזה שאומר שמשום שלא מצי למיפטר נפשי' אפי' אם שילם לא מקני לי' כפילא, והא לכאורה אם שילם מה נוגע אם מצי פטר נפשי' או לאו?


אולי י"ל עוד טעם בזה שהרמב"ן אומר שכשיש עדים שנגנבה בפשיעה לא מקני' לי' כפילא, זהו מפני שהוא חולק על סברת הרשב"א גופא, שהרשב"א סובר שכיון שבפועל לא אטרחי' לבי דינא, מקני לי' כפילא (ואע"פ שאפי' אי הוה מטרחי' לבי דינא לא הוה טירחא כ"כ, כיון שיש עדים עמו, מ"מ לפי בעל הפקדון נחשב זה כטירחא, ואינו רוצה למקני לי' כפילא אלא כשבפועל לא אטרחי לבי דינא).

והרמב"ן חולק על זה ואומר שאינו מקני לי' כפילא, אלא משום שבעל הפקדון יודע שיש לו עדים ויכול ליקח הקרן בע"כ, וזה שעתה הולך לב"ד, לאו טירחא כ"כ (וניחא ליה לבעל הפקדון לילך לב"ד מפני שיש לו העדים), והוא אינו רוצה לקני לי' כפילא. אבל כשיש ספק אם ישלם הקרן (כגון כשיכול לישבע וליפטר), מקני לי' כפילא, כששילם. משא"כ כשיש עדים, יודע שבודאי יש לו הקרן, ואינו מקני לי' כפילא. 

ויש לדייק לפי טעם הנ"ל של הרמב"ן בלשון הגמרא: "נעשה כאומר לו לכשתגנב ותרצה ותשלמני . . ." שדוקא כשהשומר רוצה לשלם אע"ג שיכול לישבע שבועת שקר ויפטר, קונה הכפל, אבל במקרה כזו שיש עדים וחייב לישלם בע"כ, ואינו יכול לישבע - אפי' שבועת שקר - ליפטר כיון שיש עדים, אינו מקנה לו הכפל.

ולא באתי אלא להעיר.
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בענין קנין ד' אמות

הת' שלום הכהן שי' טרויריג

תלמיד בישיבה

- א -

איתא בגמרא בבא מציעא י, א "אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום", ורב ששת (הנ"ל ע"ב) מסביר שזהו דוקא בסמטא אבל ברשות הרבים אינו קונה, ומה הכונה "בכל מקום" לרבות צדי רשות הרבים. והטעם למה אין את הדין של ד' אנות ברה"ר הוא: כי ברשות הרבים אין לאדם רשות של עצמו, הואיל ויש שם הרבה אנשים.

ויש להקשות מה יהיה הדין אם אחד עומד ברה"ר והחפץ בסמטא בתוך ד' אמות שלו
? וכדי לתרץ יש לדייק בדברי רש"י והרמב"ם.

דהנה, מדברי רש"י (ד"ה לא תקון ליה רבנן) נראה שהוא כן קונה, מכיון שלשיטת רש"י הדין דד' אמות תלוי על המקום שבין האדם הקונה לחפץ הנקנה, אז אם המקום ראוי לקנין - היינו שאין שם אנשים בינו לחפץ, הוא קונה את החפץ. וכמו שרואים מלשונו של רש"י "שהרי אין לאדם שם ד' אמות מיוחדות שהרבה חברים יש לו בתוכה עומדים אצלו" עכ"ל.

אבל מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות
 נראה, שהרמב"ם סובר שאינו קונה, שהרי מדברי הרמב"ם נראה שאינו משנה המקום שבינו לחפץ אלא מקומו של האדם הקונה, והואיל והוא במקום שיש שם הרבה אנשים או מפני שיש שם דוחק, אינו לו ד' אמות ואינו קונה חפץ שבתוך הד' אמות אף שהחפץ במקום שיש שם הדין דד' אמות. וכמו שרואים מלשונו של הרמב"ם "אם היה עומד בשדה הרי כל מה שעל ידו בתוך ארבע אמות שלו קנהו וכאלו הגיע לידו ואין לשום אדם בו כלום, אבל דין זה הנזכר בהלכה זו הוא במי שהיה עומד בתוך רשות הרבים, (
או בשדה חברו), שאין דרך בני אדם לעמוד שם, ולפיכך לא קנתה לו ארבע אמות שלו אלא אפילו נפל על המציאה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק קנה..." - היינו שמפני שאין דרך בני אדם לעמוד שם ברה"ר (מפני הדחק), רה"ר אינו קונה.

- ב -

הרבי מביא ענין זה ב"קונטרס ענינה של תורת החסידות
" ומביא בהערה
 מהאבני מלואים שסובר שיש מחלוקת
 בין הרמב"ן להר"ן, הרמב"ן סובר שחכמים הקנו את החפץ שבתוך הד' אמות, משא"כ הר"ן סובר שחכמים נתנו את הד' אמות עצמם, כדי שיוכל לקנות את החפץ.

הטעם של הר"ן הוא - כדי שחכמים תקנו כך כדי שזה לא יהיה "הלכתא בלא טעמא" לגמרי, לכן הקנו לא את הד' אמות גופא
.

הרבי מסביר את הענין של ד' אמות ברוחניות - שזה הגילוי של היחידה בכל הד' הבחינות של הנשמה - דומם צומח חי מדבר.

וכמו שבפנימיות הענינים, הבירור של העולם (ע"י הד' בחינות) הוא ע"פ שכל דוקא, לכן גם ע"פ נגלה צריך להיות הקנית הד' אמות גופא כדי שלא יהיה הלכתא בלא טעמא
.

- ג -

הרמב"ם
 סובר שבימות המשיח "עולם כמנהגו נוהג", היינו שלא יהיה שינוי בהנהגת העולם, לכאורה איך זה מתאים אם כל הידוע על איך שהעולם ישתנה כ"כ כשיבוא המשיח?

הרבי עונה
 שיהיה שני תקופות, בראשון יהיה עולם כמנהגו עומד, ובשני יהיה כל השינוים, וע"פ הנ"ל מ"קונטרס ענינה של תורת החסידות" אפשר להבין את שיטת הרמב"ם שבתקופה הראשונה יהיה "עולם כמנהגו נוהג", כי הענין של משיח הוא גילוי היחידה ולכן זה צריך להיות ע"פ שכל דוקא.

לפי זה אפשר גם להבין את שיטת הרמב"ם בנוגע הספק של רעק"א הנ"ל (אם עומד ברה"ר והחפץ הנקנה נמצא בסמטא), שמכיון שגילוי היחידה צריך להיות ע"פ שכל, לכן מכיון שהאדם הקונה הוא מראה על היחידה שמתלבשת בשכל (ד' בחינות - ד' אמות) לכן העיקר זה איפה שהאדם נמצא.
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שלשה שאלו שלא כהוגן

הת' מנחם מענדל שי' פלאטקין

תלמיד בישיבה

- א -

איתא במסכת תענית (דף ד' עמוד א') "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רב יונתן שלושה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבום כהוגן לאחד השיבוהו שלא כהוגן ואלו הם אליעזר ... שאול ... ויפתח.

וצלה"ב מהו הטעם שהשיבו כהוגן רק לאליעזר ושאול ולא ליפתח? וא"א לומר שאע"פ שלא שאלו כהוגן, אעפ"כ השיבום כהוגן (שהיה להם חסד מיוחד), שא"כ למה לא השיבו ליפתח כהוגן, שהרי נאמר בפירוש "שלשה שאלו שלא כהוגן" שכולם שאלו שלא כהוגן.

ואפשר י"ל: לגבי אליעזר היה לו סיבה טובה, כי אע"פ שאפשר שהנערה שתתן לו מים תהיה "חגרת או סומא"
 הרי  יש לדייק שמזה שהגמרא נקטה דוקא חיגרת או סומא, כי אין דרך לילדה קטנה עם מום כל כך חמור לילך ולשאוב מהבאר. ואף אם תלך שזה כבר טורח גדול לה (לגבי חיגרת או סומא ברש"י, וכמו כן כל אדם שיש לו חולי או מום חמור) ואם בכל זאת תטרח ותלך לבאר לשאוב, ועוד תטרח לשאוב מים לו ולכל גמליו בלא תשלום כלל, אע"פ שהיא בעלת מום, הרי היא ראויה להיות אשה ליצחק.

אבל באמת תנאו היה שלא כהוגן כי אפשר שתהיה לה מום קטן ולא יחשב לה מום, אבל יצחק לא ירצה ולא יותר על זה. ואע"פ שעשה אותו שליח, מסתמא בטח בו שיקדש לו רק אשה שראויה לו ("לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"
) אפשר שיצחק לא יותר על זה, כי אליעזר גם עבר קצת על שליחותו, כי נשבע שיקח רק ממשפחתו של אברהם אבינו, אבל כשהתפלל לא הפריש בין ילדה ממשפחת אברהם לילדה ממשפחה אחרת
, וע"ז נאמר ששאל "שלא כהוגן" כי השאלה היתה שלא כהוגן, אבל מכיון שהיו לו סיבות טובות כנ"ל, לכן רחם עליו ה' והשיב לו כהוגן.

וגם לגבי שאול אע"פ שלא שאל כהוגן ש"יכול עבד או ממזר" מ"מ קצת קשה לומר שיזדמן לו ממזר כי על פי טבע א"א היה לנצח את גלית, וצריך זכויות הרבה (וגם משמע מהרבה מקומוץ שבימים ההם היו כל החילים צדיקים מיוחדים) ואפילו ממזר ת"ח בכל זאת הוא ממזר, וכמו שאנו רואים לגבי גלית שאע"פ שהיה לו זכות אמו, בכל זאת נפל.

ועוד י"ל שמכיון שזה היה ענין של שידוכין, מצאנו
 שמן השמים אינן מזדגווין אלא שראוין זה לזה
.

אבל לכאורה קשה שאיתא שם בענין "מן השמים אינן מזדגווין אלא שראוין זה לזה" שזה רק בזווג שני אבל לגבי זווג ראשון "ארבעים יום קודם יצירת הולד"  - לפני שידוע מעשיו?


הנה אפשר לדייק "בת פלוני לבן פלוני", שיודעים הוריו של הולד ודוחק לומר שישדכו ממזר לישראל כשר ועאכו"כ לבת מלך, וכמו שאנו רואים ממעשה המטרוניתא ור"י בן חלפתא
 שכל הענינים בשידוכים הם בתחלית הדיוק (וגם במעשינו בענין שתי בנות שאול
) ומזה מובן שתנאו לא היה כ"כ שלא כהוגן.

אבל: א') מכון שהמלך עשה תנאו בפרהסיא ואפשר שישמע אחר שאינו יודע סיבות המלך, וידמה לו ויכשל בו.

ב') מ"מ יש אפשרות שבכל זאת יבוא ממזר. (וצ"ל כן, שבגמ' איתא ש"שאלו שלא כהוגן" שהשאילה היה קצת שלא כהוגן, אבל לא לגמרי שאם כן לא יהיו משיבים כהוגן כמו ביפתח).

ולכן אע"פ שתנאו היה אלא כהוגן היה לו סבות טובות ורחם עליו ה' והשיבו שלו כהוגן.

אבל לגבי יפתח, כל נדרו היה שלא כהוגן. כי רק במקרה אחד יוכל לקיים נדרו, והוא: אם יצא בהמה טהורה מביתו ראשונה, וזה אינו מובן כלל למה יצאו בהמות ראשונות, וגם בפני המשפחה!

וגם: א') אפילו אם חשב שיצאו הבהמות ראשונות יכול להיות שיצא בהמה טמאה תחילה (גמ' שם) ואף אם יצא אדם ראשון לא יהיה טוב
.

ב') היה לו להפר נדרו ולא הפר (גמ' שם).

ג') עשה זאת מפני שלא היה ת"ח
, ואם היה ת"ח לא היה עושה כן.

ד') לא היה לו לאמר שם ה' בשבועתו כמו שאנו רואים בשאר שופטים (שמשון) שלא היו אומרים שם ה' לשוא
.

ה') היה לו לחשב שמא יראנו אדם שהוא שוחט בתו ויחשב שזה מותר, שיאמר שאפילו השופט עושה כן.

ו') היה לו לילך אצל פנחס אם לא היה רוצה להפירו בהדיוט, ולא הלך משום גאותו


ומשום הכי לא השיבוהו כהוגן.

- ב -

גם יש לשאול על לשון הגמ' שאלו, ששאול ואליעזר עשו תנאי, ויפתח עשה שבועה, ומהו "שאלו".

ואפשר י"ל ששאול ואליעזר "שאלו" מה' שאע"פ שתנאם לא היה כ"כ כהוגן, ואפשר שיקרה דברים בלתי רצויים, עאפ"כ שאלו שה' ישמור עליהם.

אבל א"כ צלה"ב למה גם ביפתח כתוב ששאל?

ואולי י"ל שגם יפתח שאל זאת, אבל אח"כ עשה שבועה בשם ה' וזה חיזק תנאו, שאפילו אם יפר שבועתו, הרי אמר שם ה' לשוא כנ"ל, וסמך לגמרי על הנס ולכן לא השיבהו כהוגן.

f e g


פשט ברש"י "עד דמשני לקמן"

הת' מנחם מענדל שי' הלוי שווארץ

שליח בישיבה

איתא במסכת תענית דף ד ע"ב: א"ר אסי א"ר יוחנן, הלכה כר' יהודה
. א"ל ר' זירא לר' אסי ומי אמר רבי יוחנן הכי, והתנן בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים, רבן גמליאל אומר בשבעה בו
, ואמר ר' אלעזר הלכה כרבן גמליאל
 א"ל (א) גברא אגברא קא רמית
 (ב) איבעית אימא לא קשיא כאו לשאול כאן להזכיר
 . . . והאמר ר' יוחנן התחיל להזכיר מתחיל לשאול
 . . . אלא לא קשיא הא לן הא להו
 וכו'.

ורש"י בד"ה "הלכה כר"ג" כותב "דאינו שואל עד ז' במרחשון וקא ס"ד דבמקום ששואל מזכיר, עד דמשני לקמן".

וצ"ל מה כוונת רש"י ב"עד דמשני לקמן" (שהרי קא ס"ד מורה שזה הו"א וממילא פשוט שזה עד דמשני. אלא צ"ל שהדיוק הוא ב"דלקמן" וצ"ל מה כוונת רש"י בזה)?

אופן א' להסביר, שה"לקמן" הוא התירוץ הב' בגמרא וכוונת רש"י לומר שגם בתירוץ הראשון יש הקס"ד ש"במקום ששואל מזכיר" עד לתירוץ השני.

אבל קצת קשה שהרי מכיון שהקס"ד בשאלה הוא "במקום ששואל מזכיר" והתירוץ הראשון לא כותב להיפך, מהו הס"ד שהתירוץ הראשון יסבור להיפך
? 

אופן ב' להסביר, שהלקמן הוא התירוץ "הא לן והא להו" ורש"י בא לפרש שלמסקנת הגמרא לא סוברים כתירוץ הא' בגמרא
 אלא כתירוץ הב'
 דהיינו שלר' יוחנן בא"י (בזמן שאין ביהמ"ק קיים) שואלים בז' מרחשון ולא במוצאי סוכות.

וביאור לשון רש"י הוא ש"עד דמשני לקמן" יש קס"ד ש"במקום ששואל מזכיר"
 אבל למסקנא שואלים אחר ההזכרה לגמרי
 
.

אבל קשה א) רש"י היה צריך לומר כן במסקנא? ב) לשון רש"י משמע שבא להפרש ההו"א ולא המסקנא (ואם היתה כוונתו למסקנא היה צריך לומר אבל למסקנא מזכיר לפני השאלה)?

לכן י"ל שהלקמן הוא התירוץ הא לן והא להו ורש"י מפרש הקס"ד של המקשן (והמתרץ הראשון) ש"במקום ששואל מזכיר" שלכאורה מה המקור (או טעם) לקס"ד כזה?
 ורש"י מפרש עד דמשני לקמן היינו שהקס"ד הוא אותו קס"ד של השאלה השניה (ששם הקס"ד מכיון שר' יוחנן אומר: התחיל להזכיר מתחיל לשאול).

[וא"א להקשות שלפי"ז היה רש"י צריך לומר לשון כגון "משום דר' יוחנן דלקמן", שהרי רש"י רצה לכלול גם התירוץ הראשון שגם הוא מאותו קס"ד
 (שעפ"ז יובן למה לא תירץ כתירוץ הב' שהרי לתירוץ הב' יש מעלה שאפשר לומר ששמע כן מרבו ואינו חולק על רבו
) ויוצא מזה שאחרי שהגמרא "משני לקמן" אין היסוד של התירוץ הראשון, וממילא המסקנא כתירוץ הב' (ובאופן הב' הסביר רש"י)].
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בענין ה"גילוי" שיש ב"כח" דוקא ולא ב"אור"

הרב צבי הירש גורארי' שליט"א


משפיע בישיבה

- א -

וז"ל בד"ה תקעו תרס"ד (בספה"מ תרס"ג-תרס"ד ע' קכט):

"דהנה כח מורה על התגלות ההעלם שהכח שהי' בהעלם בא לידי התגלות, עד"מ הכח שביד האדם לזרוק את האבן שהאבן הוא דומם וטבעו ליפול למטה וע"י כח הזורק הנה הכח שיצא מן היד נושאו באויר למע' היפך טבע האבן, והנה הכח הזה שיש ביד האדם לזרוק האבן כשלא זרקו עדיין הרי הי' הכח הזה בהעלם אך ע"י הזריקה שזורק את האבן ה"ה נראה ונגלה לעין כל . . וזהו"ע כח שהוא התגלות ההעלם. ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי, אמנם הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו שהאור אינו לפעול ולהאיר וא"כ אין זה גילוי, אבל ענין כח ה"ה על איזה דבר שפועל איזה פעולה א"כ ה"ה בבחי' גילוי על הדבר שפועל וע"י הפעולה הוא נראה ונגלה לכל כו', וכן בכל פעולה כשבא כח הפועל בהנפעל כמו אומן שעושה איזה כלי או מצייר איזה ציור הרי בהתחדשות הזאת נראה ונגלה כח הפועל שחידש אותו כו'".

(ועד"ז בד"ה בכ"ה בכסלו תר"ס הנ"ל ע' סה:

"דהנה כח מורה על גילוי מן ההעלם, וכמו עד"מ כח היד הזורק את האבן מלמטלמ"ע שהאבן הולך למעלה היפך טבעו דטבע האבן לירד למטה אבל ההליכה למעלה היא היפך טבעו ובזה נגלה כח היד הזורק, דבתחלה הי' ג"כ הכח בהיד אלא שהי' בהעלם ולא הי' נראה ונגלה אמנם בזריקה זו נגלה כח היד דכשזורק את האבן מלמטלמ"ע בהכרח הוא שיש בו כח הזורק שנושאו למעלה דאל"כ הי' ירד למטה, ובזריקה מלמעלמ"ט אינו נגלה כח היד כ"כ שהרי גם בטבעו הוא ירד למטה רק שע"י הזריקה הולך במרוצה יותר אבל אין זה נגלה כ"כ, משא"כ בזריקה מלמטלמ"ע הוא נראה ונגלה שבהכרח לומר שיש בזה כח היד הזורק כו', וכן בכל פעולה כשבא כח הפועל בהנפעל כמו אומן שעושה איזה כלי או מצייר איזה ציור הרי בהתחדשו' הזאת נראה ונגלה כח הפועל שחידש אותו כו' . . וזהו"ע בחי' כח שהוא בחי' גילוי מן ההעלם שהוא בכח הפועל בנפעל דוקא".

והנה, הביאור בכללות הענין המבואר כאן שדוקא ב"כח" יש את הענין ד"גילוי מן ההעלם" ולא ב"אור", ואיך זה מתאים עם מ"ש בכ"מ ש"כח" שהוא "כח נעלם" ודוקא "אור" הוא בחי' גילוי הניכר ונגלה – הוא, כי תוכן ענין ה"גילוי" שמבואר כאן הוא לא במובן שהוא דבר הניכר ונגלה (בעיני בשר), שזה אכן יש רק ב"אור", אלא במובן שע"י הפעולה נודע ונתגלה לכל עליו, על מציאותו. וכלשון המאמר בתר"ס שם "בזריקה מלמטלמ"ע הוא נראה ונגלה שבהכרח לומר שיש בזה כח היד הזורק כו'". אבל גם בשעת "התגלות" הכח ע"י הפעולה הרי הוא עצמו "כח נעלם".

[וכמ"ש בד"ה חסידים ואנשי מעשה עת"ר: "דבמ"א בענין אור וכח מבו', דכח הוא שנראה ונגלה הכח הפועל, וכמו בזריקת אבן מלמטה למעלה היפך טבעו נראה ונגלה כח הזורק, שהרי בהכרח לומר שיש כאן כח הנושאו למעלה כו', ומ"מ, ה"ז כח נעלם כו' והיינו שהיא השפעה נעלמת כו', ולכן ג"כ אין הכח נרגש בהנפעל מפני שפועל בו בבחי' כח נעלם כו'". וכמ"ש בד"ה מה רב טובך תרצ"ב: "ומדרי' כח הנה בכללותו הוא בחי' נעלם . . ונעלם ענינו דגם בהתגלותו הוא נעלם, והיינו דגם פעולתו הוא בכח נעלם"].

ולאידך, ב"אור" אין את ענין ד"גילוי" הזה. דאע"פ שהאור הוא "גילוי" במובן שהוא אור ומאיר וכו' – אבל באמת בזה לא נודע ומתגלה לנו על מציאותו האמיתית.

והביאור בזה – מדוע את ענין ה"גילוי" הזה אין ב"אור" ורק ב"כח" – הוא במ"ש בד"ה תקעו תרס"ד:

"ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי, אמנם הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו שהאור אינו לפעול ולהאיר וא"כ אין זה גילוי, אבל ענין כח ה"ה על איזה דבר שפועל איזה פעולה א"כ ה"ה בבחי' גילוי על הדבר שפועל וע"י הפעולה הוא נראה ונגלה לכל כו', וכן בכל פעולה כשבא כח הפועל בהנפעל כמו אומן שעושה איזה כלי או מצייר איזה ציור הרי בהתחדשות הזאת נראה ונגלה כח הפועל שחידש אותו כו'".

- ב -

ויש לבאר השקו"ט הזו בפרטיות עפ"י מה שהרבי מבאר בעצמו בענין זה בד"ה אלה פקודי תש"ל (ספה"מ מלוקט ח"ה) ס"ה.

דשם מבאר הענין ש"מוחין הן נסתרות ומדות הן נגלות", דמבארו עפ"ז שענין השכל הוא לעצמו ולמע' משייכות לזולת וענין המדות הוא לזולתו, ומוסיף:

"דזה שהשכל הוא למעלה משייכות לזולת, הכוונה בזה היא לא רק לזולת שמחוץ להאדם, אלא גם להענינים שבאדם עצמו שהם "זולת" לגבי השכל . . וזה שהשגת השכל מביאה (בכלל) למדות שבלב ועד למעשה בפועל (גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הוא [לא מפני שענין השכל הוא לפעול בהמדות ובהמעשה, אלא] לפי שהשכל הוא בדוגמת אור, שמאיר בכל מקום. ומזה מובן, דבפעולת השכל על כל הכחות והענינים שבאדם, אין מתגלה ענינו של השכל. ועפ"ז יש לומר, דזה שמוחין הם נסתרות, הוא, שהם בהעלם גם מהענינים והכחות שבהאדם עצמו".

דנקודת הענין הנוגע לעניננו, שאע"פ שהשכל אכן פועל על כל הכחות והענינים שבאדם, וזה ניכר בהם – ה"מוחין" הם בהעלם ובגדר "נסתרות" מהם. כי אי"ז ענינו של השכל לפעול עליהם (וזה שהשכל פועל עליהם הוא רק "לפי שהשכל הוא בדוגמת אור, שמאיר בכל מקום"). ובמילא השכל לא מתגלה להם על ידי פעולה זו.

היינו, שכאן מחדש הרבי שגם אם יש ענין שפועל והפעולה ניכרת, ועי"ז (לכאו') הוא נודע ומתגלה – באמת, זה עדיין לא אומר שהוא מתגלה ע"י זה, אא"כ ענינו הוא לפעול פעולה זו. 

וע"ז (לאחרי המלים "אין מתגלה ענינו של השכל") מעיר בהערה 38 שם:

"וע"ד החילוק בין אור וכח, דכח שענינו הוא לפעול, לכן ע"י הפעולה מתגלה הכח, והאור מכיון שאין ענינו להאיר (לפעול פעולת האור)
, לכן אינו מתגלה ע"י שמאיר (ראה סה"מ תרס"ד ע' קכט [מאמר דידן] עת"ר ע' לב [נעתק לעיל. אלא ששם מביא ומבאר רק הענין ש"כח" הוא "גילוי" אבל אינו מבאר הענין ש"אור" אינו "גילוי", כבתרס"ד])".

ולהעיר,  שהפירוש "מאיר" יכול להיות במובן שהוא עצמו "ליכטיק", "שיינט", ויכול להיות במובן שהוא "באלייכט", "באשיינט" – שהוא מאיר את הסביבה. ומלשון הרבי "פועל פעולת האור", וממ"ש בפנים בנוגע לאור ש"מאיר בכל מקום", ולזה מדמה את הענין השכל שפועל על כל הכחות והענינים של האדם, וכן מכללות הענין – ברור שהפירוש "מאיר" כאן הוא במובן של "באלייכט", "באשיינט" – שהוא מאיר את הסביבה.

דנקודת הביאור של הרבי היא, שאע"פ שהאור מאיר, הוא פועל פעולת האור, והרי זהו "פעולה" של האור כמו ש"כח" פועל, שהוא פועל שיהי' אור בכל מקום, ופעולה זו נגלה וניכרת לכל – מ"מ אין האור מתגלה עי"ז שמאיר כמו ש"כח" מתגלה ע"י הפעולה. כי רק "כח שענינו הוא לפעול, לכן ע"י הפעולה מתגלה [ענינו של] הכח", אבל "האור . . שאין ענינו להאיר (לפעול פעולת האור), לכן אינו [ענין האור] מתגלה ע"י שמאיר".

(וזהו ע"ד מה שנת' בפנים שהשכל לא מתגלה ע"י הפעולה שלו על כל הכחות והענינים שבאדם, כי אין זה ענינו של השכל לפעול בהם. וכמ"ש בפנים שה"שכל" הוא בדוגמת "אור").

ובפשטות, המקום ב"סה"מ תרס"ד ע' קכט" שאפשר להכניס ביאור זה – הוא שקו"ט הנ"ל "ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי אמנם הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו שהאור אינו לפעול ולהאיר וא"כ אין זה גילוי, אבל ענין כח וכו'".
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ויש לבאר איך מונח ביאור הרבי במלים אלו שבתרס"ד, ובפרטיות – פרטים אלו שתוכנם מפורש בביאור של הרבי: 1) מדובר על מה שהאור מאיר במובן של "באלייכט", "באשיינט" (שהוא מאיר את הסביבה). 2) אין זה ענינו של אור. 3) ולכן 4) אין האור מתגלה עי"ז שמאיר: 

דממ"ש "שהאור אינו לפעול ולהאיר" מובן שמדובר כאן על מה שהאור פועל פעולת האור, שמאיר. והפירוש בזה הוא "שהאור [אע"פ שפועל ומאיר בפועל, אבל] אינו [אין ענינו] לפעול ולהאיר". ומזה מסיק במאמר "ואם כן אין זה גילוי". היינו, דהמסקנא "אין זה גילוי" מיוסדת על זה שהאור אין ענינו לפעול ולהאיר.

ונראה לפרש מ"ש "וא"כ אין זה גילוי" – 1) הפירוש "גילוי" כאן, 2) מה אינו "גילוי", 3) ואיך באים לזה מהענין "שהאור אינו [אין ענינו] לפעול ולהאיר" – באופן שבזה מונח תוכן הנ"ל שאין (ענין) האור מתגלה עי"ז שמאיר:

1) "גילוי" – פירושו התגלות האור (עצמו). שבזה מסיק שאין ב"אור" ענין ה"גילוי" הנ"ל (שיש ב"כח") – שנודע ומתגלה לנו עליו. ובזה גופא – אין הפירוש שלא נודע ונתגלה על מציאות האור בכלל אלא שאין זה התגלות ענינו (האמיתי) של אור.

2) הענין שיש ב"אור" שצריך לשלול ולומר שאין האור מתגלה בזה – הוא מה שהאור מאיר, פועל פעולת האור.

3) [ומפני שאין ענינו של האור לפעול ולהאיר, הרי] באמת "אין זה גילוי" – אין התגלות האור בזה שפועל ומאיר. שאף שרואים בזה את מציאות האור, אבל לא מתגלה בזה ענינו (האמיתי).

ואם מסקנת כל השקו"ט כאן היא שאין האור מתגלה ע"י שמאיר (כמו ש"כח" מתגלה ע"י הפעולה) – צריך לפרש גם את השקו"ט שמובילה לזה באופן המתאים. שזוהי (שגם האור מתגלה עי"ז שמאיר) ההו"א בשאלת המאמר "ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי", ובביאור "אמנם הגילוי דאור וכו'" מונחת הסברא לשלול את זה.

ולפי"ז צריך לכאו' לומר שהפירוש "גילוי" בהשאלה ["ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי"] הוא כפירוש "גילוי" שבמסקנא ["וא"כ אין זה גילוי"] – התגלות האור. והפירוש "הגילוי דאור" לאח"ז ["אמנם הגילוי דאור וכו'"] הוא מה שאור מאיר.


ופירוש השקו"ט הוא כך:

אם היות שהמציאות היא שגם אור [בהיותו מאיר] הוא ענין שמתגלה, כמו ש"כח" מתגלה (ע"י הפעולה)]? 

וע"ז מבאר "אמנם הגילוי דאור [מה שאור מאיר] יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו
 שהאור אינו [אין ענינו] לפעול ולהאיר". היינו, ש"הגילוי דאור" הזה [מה שאור מאיר] הוא רק חיצוניות האור ולא ענינו.

וזה מוביל למסקנא "ואם כן, [באמת] אין זה ["הגילוי דאור", מה שהאור מאיר] גילוי [התגלות האור], וכנ"ל.

[ורק ב"כח" "שענינו הוא לפעול, לכן ע"י הפעולה מתגלה הכח" (לשון הרבי).

ובלשון מאמר דידן: "אבל ענין כח ה"ה על איזה דבר שפועל איזה פעולה א"כ ה"ה בבחי' גילוי על הדבר שפועל וע"י הפעולה הוא נראה ונגלה לכל כו', וכן בכל פעולה כשבא כח הפועל בהנפעל כמו אומן שעושה איזה כלי או מצייר איזה ציור הרי בהתחדשות הזאת נראה ונגלה כח הפועל שחידש אותו כו'"
].

סיכום השקו"ט שבתרס"ד כאן בנוגע ל"אור" כפי שעולה לכאו' מביאור הרבי:

"ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי [אע"פ שהמציאות (בחיצוניות) היא שגם האור מתגלה עי"ז שמאיר] אמנם הגילוי דאור [מה שאור מאיר] יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו שהאור אינו [אין ענינו] לפעול ולהאיר] וא"כ, [באמת] אין זה גילוי [אין במה שהאור מאיר התגלות (ענין) האור].

ולפי"ז רואים במאמר זה עצמו החידוש של הרבי הנ"ל – שדבר לא מתגלה ע"י פעולה שאי"ז ענינו.
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ויש לבאר ההכרח לפרש כללות השקו"ט במאמר כאן באופן הנ"ל, כך שרואים בה חידושו של הרבי הנ"ל. דלכאו' בהשקפה הראשונה הי' אפשר לבאר כל השקו"ט של המאמר באופן אחר, שלפי"ז לא בא המאמר עצמו לומר חידוש הנ"ל.

דהנה לפי ביאור הנ"ל בא המאמר לבאר שאין במה שהאור מאיר (במובן שהוא "באלייכט", "באשיינט") "התגלות האור", כמו ש"כח" מתגלה (ע"י הפעולה). זו היתה השאלה וההו"א "ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי", והפירוש "אמנם הגילוי דאור וכו'" לאח"ז קאי על זה שאור פועל ומאיר וכנ"ל. והביאור מדוע (באמת) אין האור מתגלה ע"י זה הוא כי אין זה ענינו של אור וכו', וזהו הפירוש "וא"כ אין זה גילוי" – דלפי"ז, שזה מה שהאור פועל ומאיר אין ענינו של האור, הרי אין התגלות האור בזה.

אבל לכאו' יש לבאר שהמאמר בא לבאר שאין בליכטיקייט של האור בכלל "התגלות האור".

ופירוש השקו"ט הוא כך: השאלה היא "ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי" – אם היות שהמציאות היא שגם אור – בהיותו ליכטיק – הוא ענין שמתגלה, כמו ש"כח" מתגלה? וע"ז מבאר "אמנם הגילוי דאור – הליכטיקייט של האור – יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו שהאור אינו לפעול ולהאיר" – שאין ענין האור לפעול על איזה דבר, להאיר אותו
. "ואם כן, אין זה ["הגילוי דאור", הליכטיקייט של האור, באמת בגדר] גילוי" בכלל. כי גדר "גילוי" הוא רק מה שזה פועל ומתגלה על איזה דבר. וכמו שממשיך מיד בנוגע ל"כח": "אבל ענין כח ה"ה על איזה דבר שפועל איזה פעולה, אם כן ה"ה בבחי' גילוי על הדבר שפועל, וע"י הפעולה הוא נראה ונגלה לכל כו'".

דלפי ביאור זה, פירוש המסקנא "וא"כ אין זה גילוי" הוא לא 1) שאין ב"הגילוי דאור" התגלות האור, 2) ובזה מסיק ושולל את ההו"א שגם באור יש את הענין שהוא מתגלה – אלא 1) שאין "הגילוי דאור" גדר של "גילוי" בכלל, 2) ומזה נבוא אנחנו למסקנא שאין באור הענין שהוא "מתגלה".

ולפי ביאור זה לא רואים במאמר עצמו חידוש הנ"ל. שהרי לפי"ז, זה שאין הענין ד"התגלות" באור (כמו ב"כח") – הוא לא לפי שהענין שרואים בו (שמאיר) אי"ז ענין האור, אלא לפי שענין "הגילוי דאור" הוא באמת לא בגדר "גילוי" בכלל. 

אבל באמת, אא"פ לבאר כללות השקו"ט של המאמר כך. כי לפי זה רואים רק במ"ש "אין זה גילוי" שאם וכאשר האור אינו פועל ומאיר על איזה דבר – שזה אינו "גילוי". אבל לשון המאמר "אמנם הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר . . וא"כ אין זה גילוי" מוכיח שרצונו לומר ש"הגילוי דאור" בכלל "אין זה גילוי". ונוסף לזה, לפי ביאור זה לא מובן מה שמוסיף (ביאור, "והיינו") במ"ש "והיינו דהאור אינו לפעול ולהאיר" על מ"ש לפנ"ז "הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר".

ולכן צריך לבאר כללות השקו"ט של המאמר כמו שנת' לעיל. דמ"ש "אין זה גילוי" קאי (גם) על "הגילוי דאור" שפועל ומאיר על איזה דבר בפועל. והפירוש ב"אין זה גילוי" הוא לא שאין "הגילוי דאור" גדר גילוי (בכלל), אלא שאין בזה התגלות האור. וזהו לפי ש"הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר והיינו שהאור אינו [אין ענינו] לפעול ולהאיר", ואם כן, שאין ענינו של האור לפעול ולהאיר, באמת, "אין זה גילוי, "התגלות האור". וכנ"ל.
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והנה הוכח שההו"א והשאלה של המאמר שבא לבאר הוא – מדוע אין "התגלות האור" במה שפועל ומאיר. ויש לבאר מדוע באמת אין המאמר שואל מהענין ה"אור" עצמו, שהוא ליכטיק – מדוע אין "התגלות האור" בזה?

וי"ל שזהו לפי שענין ד"גילוי" המדובר במאמרים הנ"ל שיש ב"כח" דוקא, הוא ענין "גילוי" כזה שאין אפי' הו"א שזה נמצא בענין הליכטיקייט של ה"אור" עצמו. ורק במה שהאור פועל ומאיר יש הו"א כזה. וזהו החידוש של המאמר שזה לא כך, כי אין זה ענינו של אור.

דהנה גדר ענין ה"גילוי" המבואר במאמרים אלו הוא לא רק מה שהוא בגילוי – אלא מה שמתגלה מן ההעלם, "גילוי מן ההעלם". כמפורש שם. דהיינו, שמדובר על ענין שהי' קיים אבל במצב של העלם ולא ידוע, והתגלה אל הגילוי. 

וגדר זה של "גילוי", "גילוי מן ההעלם", שייך רק בענין שמתגלה ע"י פעולה דוקא. שקודם הפעולה הי' קיים אבל הי' בהעלם ולא ידוע. ודוקא ע"י הפעולה ה"ה מתגלה מהעלמו ונודע.

וזהו שב"כח" דוקא, שענינו לפעול, יש את הענין ד"גילוי מן ההעלם".

ועפי"ז יובן שבזה שהאור הוא "אור" וליכטיק – אין הו"א אפי' שיש בזה הענין ד"גילוי" הזה – שהאור מתגלה מן ההעלם.

אבל בזה שהאור פועל פעולת האור ומאיר, שזהו גם הענין של "פעולה" כמו ש"כח" פועל – יש הו"א ושאלה שאולי בזה יש "התגלות האור" מן ההעלם – שע"י פעולת האור להאיר על איזה דבר מתגלה בזה מן ההעלם?

ועל זה ממשיך המאמר ומבאר שגם שבזה אין "התגלות האור". וזהו מפני שאין ענינו לפעול ולהאיר. וכנ"ל בארוכה.

ועפ"י כל זה מובן גם לשון המאמר הוא "ואם היות דאור הוא ג"כ גילוי, אמנם הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר, והיינו שהאור אינו לפעול ולהאיר וא"כ אין זה גילוי". ולכאו' מה שנוגע כאן הוא שאין ענין של האור להאיר (שלכן אין האור מתגלה ע"י שמאיר). ומה נוגע לשלול שאין ענינו של האור "לפעול ולהאיר" (ועוד להקדים ה"לפעול" לה"להאיר")?

וכן רואים הדגשה זו בלשון הרבי – "והאור מכיון שאין ענינו להאיר [ומפרש בסוגריים] (לפעול פעולת האור)?

אבל עפ"י הנ"ל זה מובן, שההו"א שיש באור הענין ד"גילוי" שבנדו"ד הוא רק שגם בו יש ענין של "פעולה", שפועל פעולת האור. והחידוש בהמאמר הוא שאעפ"כ, כיון שאין זה ענינו של האור, הרי גם בזה אין התגלות האור.

ונמצא, שכדי שיהי' הענין ד"גילוי" בעניננו – צ"ל ב' פרטים: 1) פעולה. 2) ושענינו לפעול. ורק ב"כח" יש ב' פרטים אלו.

ומזה לומד הרבי במאמר אלה פקודי שם גם בנוגע לשכל (שהוא "בדוגמת אור"), שאע"פ שפועל "על כל הכחות והענינים שבאדם", אעפ"כ כיון שאין זה ענינו – אין השכל מתגלה עי"ז. 
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ועפ"י הנ"ל יש לומר שזה אין ענינו של האור לפעול ולהאיר – הוא לא רק ביאור על זה שאין האור מתגלה בזה שפועל ומאיר, אלא זה גם ביאור ע"ז שאין בזה התגלות האור מן ההעלם.

ד"כח" (בחי' "כח הפועל") שענינו הוא לפעול איזו פעולה, הרי 1) כל זמן שאינו פועל הרי הוא בהעלם. 2) והוא מתגלה מן ההעלם ע"י הפעולה. וזהו מה שיש ב"כח" הענין ד"גילוי מן ההעלם". אבל אור שאין ענינו לפעול ולהאיר, הרי 1) אינו נחשב ב"העלם" כשאינו פועל ומאיר, 2) ואינו מתגלה עי"ז שמאיר. ובמילא אין ב"אור" הענין ד"גילוי מן ההעלם".

ועפי"ז יובן לשון המאמרים ש"כח מורה על גילוי מן ההעלם", "כח מורה על התגלות ההעלם". היינו, שזה לא רק שבפועל רק כאשר הכח פועל איזה דבר הרי הוא מתגלה מן ההעלם – אלא שכללות הענין ד"כח" גופא "מורה" על הענין דגילוי מן ההעלם. ולכאו' ענין הכח הוא לפעול התחדשות דבר וכו'
 (כמ"ש בכ"מ), ומה זה קשור כ"כ עם הענין ד"גילוי מן ההעלם" עד שענין הכח הוא "גילוי מן ההעלם"?

אבל עפ"י הנ"ל הדבר יובן ביותר:

רק "כח" (בחי' "כח הפועל") שכל ענינו הוא לפעול איזו פעולה
, הרי 1) גדרו הוא שכל זמן שאינו פועל הרי הוא בהעלם. 2) וגדרו הוא (לפעול שעי"ז) מתגלה מן ההעלם ע"י הפעולה. נמצא שגדר ענין כח גופא מורה על "גילוי מן ההעלם".

משא"כ כל ענין אחר שאין כל ענינו לפעול דוקא, לא חייב שיהי' "בהעלם" אם אינו פועל.


ויש להאריך בכל זה ואכ"מ.

f e g


הגילוי דלעתיד לבוא*

הרה"ת שלום דובער הכהן כהן שליט"א**

משפיע בישיבה

- א -

בד"ה האמנם מ"ג (סה"מ תרמג עמ' ק - קא) מבואר שבקה"ק האיר הגילוי כמו שיהיה לע"ל, שהמקום יהיה למעלה מגדר מקום
. אבל באמרי בינה (פתח השער פ"ו קרוב לסופו) מפורש שהגילוי לע"ל הוא למעלה ממקום הארון אינו מן המדה, שלא יהיה מקום כלל, והמקבל יהי' כמו המשפיע
.

ואולי יש לומר שבד"ה האמנם מ"ג לא נחית לזה, כאמרו שם מעין לע"ל
. ועוד י"ל בד"א, שיהי' הגילוי דלע"ל בהדרגה: בתחילה יהיה מקום הארון אינו מן המדה
, ואח"כ יהי' עוד גבוה יותר, שהמקבל יהי' בל"ג כמו המשפיע
.

- ב -

והנה בד"ה האמנם ממשיך שם אבל בבהמ"ק שהמקום הי' למעלה מגדר מקום, והראי' ממקום הארון שאינו מן המדה. לכן היה כלי לגילוי עצמיות אוא"ס. וצריך להבין, מהו הפי' לכן
?

ואולי יש לומר ע"ד המבואר בהמשך ס"ו בתחילתו (עמ' ד-ה), דתכלית הבריאה הוא יחוד קוב"ה ושכינתיה. אבל איך זה מתאים עם האמור שם שתכלית הבריאה הוא גילוי העצמות (וכמו עצמות האדם שדר בהדירה)? ואולי ע"י שיהי' חיבור הפכים בכח העצמות יכול להיות גילוי העצמות
. ועד"ז יש לבאר מ"ש בסוף האמנם, שהיות שהיה חיבור הפכים, לכן היה כלי לגילוי עצמות אוא"ס
.

ואני בחפזי, ועצ"ע בכ"ז.

f e g


בענין עונג ושמחה 

הת' מנחם מענדל שי' בערקאוויטש

תלמיד בישיבה

- א -

ידוע דענין שבת הוא עונג, שנאמר "וקראת לשבת עונג" (ישעי' נ"ח, י"ג). משא"כ יום טוב, ענינו שמחה, שנאמר: "מועדים לשמחה" (נוסח קידוש ליל יו"ט), ומבואר בזה בד"ה שמח תשמח תרנ"ז בתחלתו (סה"מ תרנ"ז ע' קע"ג) "דמקום השמחה הוא בבינה דוקא, והענין הוא דהנה בינה הוא בחי' הבנה והשגה מה שנתפס ונקלט הדבר שכל היטב במוחו . . . ומקרב הענין לעצמו ע"י כמה הסברים והצעת דברים אורך ורוחב . . . והנה כשתופס ומשיג את הדבר מושכל היטב בשכלו ומוחו ה"ה שש ושמח בהשגה זו . . . אך דוקא כשבא השכל בהשגה גמורה, דקודם שמשיג בהשגה גמורה אינו שייך שמחה, אדרבה הוא אז בעוצב ומרירות מצד העדר ההשגה . . . אבל כשמשיגו היטיב ה"ה בשמחה מן ההשגה. וזהו ענין מה שאמרו רז"ל "צדיקים יושבין ונהנין מזיו השכינה", דהנאה ושמחה זו הוא מן ההשגות שמשיגים בג"ע. מה שאין כן בחכמה אינו שייך שמחה, להיות כי החכמה היא למעלה מהשגה עדיין . . . וכמו ברק המבריק בלבד ואינו התיישבות, וכמו כן הוא ענין בריקת וסקירת השכל שאינו נתפס בכלי מוחו, מפני שלא נפטרו עדיין הפרטים, כ"א מאיר האור כמו שהוא בכללותו, ואין זה גיליוי גמור עדיין. ולכן אנו רואים דגם כשנפל לו הברק המבריק דחכמה, הנה אם לא ישתדל להביאו לידי השגה דבינה ע"י התקשרות והעמקה בהנקודה וכו', הרי יתעלם והי' כלא הי' וכו', והיינו מפני שאינו גילוי אמיתי עדיין בבחי' פנימיות. ולכן אינו שייך שם ענין השמחה, דשמחה הוא מצד הגילוי דוקא. אבל במוח דחכמה שאינו גילוי עדיין אינו שייך שם ענין שמחה. כי אם בחכמה מאיר גילוי העונג, וכמו שאנו רואים בחוש דכשנופל לאדם איזה המצאה חדשה מיד הרי הוא מתמלא עונג. וכמו צהבו פניו דרבי אבהו שמצא תוספתא חדתא וכמ"ש חכמת אדם תאיר פניו, (קהלת ח, א,) דצהיבת הפנים הוא מגילוי העונג שמאיר בחכמה וכו'".

וממשיך לבאר אשר חכמה שהוא ענין העונג, נעלם בעצמו ואינו מתגלה לאחרים, וכל ענינו הוא רק לעצמו ואינו שייך לאחרים. מה שאין כן שמחה ענינו הוא להתגלות, ושייך גם לאחרים שישתתפו בשמחתו.

- ב -

הטעם מדוע שבת הוא ענין העונג, היינו מפני שבשבת יש לו עונג מחמת השביתה כמ"ש "וביום השביעי שבת וינפש" (שמות ל"א י"ז) שהוא ענין המנוחה והתענוג הנעלם בעצמו.

והנה כתוב בשו"ע אדמו"ר הזקן (או"ח סי' רפ"א ס"א) בנוגע להליכה לבית הכנסת ביום השבת בבוקר: "נוהגים לאחר יותר מבחול משום השינה שהיא עונג בשבת". נמצא ששינה הוא ענין של עונג, מפני שאינו צריך להשתדל ולייגע כדי ליפול בשינה, אלא בא ממילא, ובשעת השינה הוא במצב של מנוחה ועונג. וענין העונג אינו בא ע"י השתדלות גדול מצד עצמו אלא נופל על האדם ונהנה באותו שעה.

 ויו"ט הוא ענין השמחה, מפני שביו"ט הוא בשמחה מחמת המצוות שנתרבו לו לכבוד היו"ט. כמו ד' מינים וכדומה, שהוא עושה מצות אלו עם דברים שהם חוץ ממנו, ועושה זה באופן גלוי, כלומר דאינו נעלם בעצמו. 

- ג -

וממשיך במאמר: "אמנם ידוע דעונג הוא למעלה משמחה, וראי' לזה שהרי עונג הוא ענין מוצנע ומכוסה ונעלם בעצם וכו', ואינו כמו ענין השמחה שהוא בתגלות לכל אדם ולא יוכל להעלים שמחתו בעצמו כי אם בא בהתפשטות והתגלות לעין כל, ואנו רואים דכל מי שישמח באיזה שמחה ה"ה מגלה כל לבבו בדבור ובתנועת האברים וכו', מה שאין כן בעונג שהתענוג הוא בהעלם בעצמו שמתענג מהדבר, אבל אינו בא בהתפשטות והתגלות כל כך וכו'."

ועוד מבאר דעיקר ענין העונג הוא ענין המנוחה. משא"כ שמחה, "הוא ענין ההתפעלות והעדר המנוחה".

ואינו מובן, דלכאורה ענין העונג הוא רק הכנה המביאה לידי ענין השמחה,כי מעלת הגילוי הוא גדול יותר ממה שנעלם בעצמו, דהרי הגילוי שע"י ענין השמחה מביא את האדם שיעשה המצוות בפועל. ולכאורה עשי' בפועל הוא גדול יותר מהמצאה חדשה וכל ענין שנשאר רק בעולם המחשבה, דהרי "המעשה הוא העיקר"
. 

ויש עוד מעלה בענין השמחה לגבי עניו העונג, והוא שהדרך לשמחה בא ע"י השתדלות ויגיע. משא"כ ענין העונג הוא תוצאה מזה שנפל במחשבתו איזה המצאה חדשה ורעיון, ואינו בא ע"י השתדלות ויגיע אלא כמו ברק המבריק. ויכול להתבטל ממציאותו
 מחמת התענוג. והוא אז במצב של עונג ומנוחה ו"נח ושוקט על מקומו". 

אבל כשמתחיל להשכל בזה ולהבינו בכל פרטי פרטים, אזי כבר מגיע להבנה ע"י הבינה והיא המביאה לידי שמחה וכל זה הוא רק ע"י השתדלות מעצמו. 

ולפ"ז לכאורה שמחה הוא יותר נעלה לגבינו. דהרי אנו נמצאים בעולם הזה הגשמי עולם העשי', והעיקר הוא שלא להישאר בעולם המחשבה אלא להביאה למעשה בפועל.

אמנם אפילו לפ"ז שהעיקר הוא עשי', עדיין יש להסתפק מה נעלה יותר, דהרי ענין העונג הוא המקור לענין השמחה. דאינו יכול להגיע לשמחה ברגע אחד, אלא שתחלה צריך להברקת השכל - עונג, ואח"כ יכול להבינה ולהשיגה בכל פרטי פרטים. א"כ יש להסתפק, דאע"פ ששמחה מביאה למעשה בפועל, אעפ"כ התחלת ההבנה והשמחה בא דוקא מחכמה - עונג, ואע"פ שלכאורה השמחה הוא התכלית, עדיין יכולים לומר שהעונג נעלה יותר שהוא מקורה.

- ד -

אולי יש לקשר ספק זה עם הענין דידיעת האדם. דהרי ענין הידיעה בהאדם הוא בהעלם בעצמו ובפנימיותו (כמו ענין העונג). משא"כ דבר או מאורע שרואה או שמועה ששומע הוא בגלוי ובחיצויות, (כמו עניו השמחה). ולכל אחת מהם יש מעלה זו על גבי זו. דהרי פעמים שהידיעה אצלו בחזקה, ואינו יכול להשתנה בשום איפן, אפילו אם הוא רואה או שומע משהו שלכאורה הוא בסתירה לידיעתו, אינו משנה ממה שהי' בידיעתו מקודם, כיון שהידיעה אצלו בחזקה כ"כ, ולכך הפנימיות מתגבר על החיצוניות.

אבל יש פעמים שאין הידיעה חזקה אצלו כ"כ, ואם רואה או שומע דבר שהוא בסתירה לידיעתו ה"ז פועל שינוי ידיעתו. כגון מי שהיה מונח בידיעתו שדבר מסויים הוא רע, ואח"כ רואה מאורע או שומע שמעוה שמוכיח שבאמת דבר זה טוב, אזי משתנה ידיעתו מחמת מה שראה או שמע, כיון שלא היה הידיעה אצלו בחזקה כ"כ. והחצוניות פועל על הפימיות.

- ה -

מבואר בנוגע ענין העונג
 דכל פרטי המדות מקור קיומם הוא בעונג, ולולי עונג שבהשכלה אין לו כח לחדש שם חכמה. ובשמח תשמח (הנ"ל) מבואר מעלת השמחה, ששמחה פורץ כל הגדרים שיש מהרגילות, אבל בהשכלה שמצד הנהגת העולומות בא ע"י צמצומים דוקא, ובבחינת מדה וגבול. והשמחה פורץ גדר הגבול, שיאיר בחי' אוא"ס.

בהענין דשמחה פורץ גדר, יש ב' מדרגות: הא', הגדרים שנעשים ע"י ההנהגה ורגילות ונעשה טבע שני, והשמחה פורץ גדר ההנהגה הרגילה, מפני שמוציא עצם הכח מההעלם אל הגילוי. והב', כשפורץ גם מהגדרים שבעצם טבעו. כמו המלך בעת שמחתו מוציא א"ע מהעלמו ורוממותו ומגלה א"ע לכל בני אדם, וגם בעצמו ירבה לדבר דברים, אע"פ שאין זה טבעו. וכמו כל אדם בעת שמחתו מגלה כל לבבו, ויוצא מגדריו הטבעים (כמו מי שהוא ביישן). וגם בעצמו מתגלה אורות גדולים בעת שמחתו כמו כח החכמה ושכל.

עצמיות הכחות באים לידי גילוי ע"י המדרגה הב', שמצד השמחה מתרומם הנפש בעצם מהותו, עד שישתנו ויתחלפו עצם הכחות מן הקצה אל הקצה, תכלית הרע משתנה לטוב. שכ"ז הוא מפני שהשמחה בא מעצם הנפש שלמעלה מגדר כחות, ולכן פורץ גם גדרים הטבעים.

- ו -

בענין הגילוי יש שני ענינים: א. גילוי לעצמו, ב. גילוי לזולת. 

כשמגלה לזולת הרי אז ממעט הגילוי לעצמו, מפני שבשעה שמדבר הוא ממעט את שכלו ומקצרו. כמו משל הרב ותלמיד (כמש"נ בד"ה וידעת מוסקבא תרנ"ז) שזה שהרב מקצר הדבר חכמה בשכלו הוא גילוי להתלמיד. כי אי הי' מגלה השכל כמו שהוא בעצמו יתבלבל דעת התלמיד. וע"י שמקצר בעצמו הרי הוא מגלה יותר לתלמידו.

ונמצא שגילוי לעצמו הוא שמחשב באיזה השגה (בינה) ובא לידי חידוש בעצמו ועי"ז בא לידי שמחה. וזהו ענין הא' בשמחה.

והשני הוא ע"י שיגלה להזולת שיעשה מעשה עם הזולת וע"י זה הוא בא לידי שמחה. 

השמחה שבא ע"י הבנה והשגה בדבר, שמביאה לבינה הוא ענין הגילוי שהוא בעצמו. ושמחת יו"ט הוא גילוי לחוץ ע"י מעשה המצוות.

- ז -

למסקנא יש מעלה לעונג לגבי שמחה שהוא פועל בהעלם. ויש מעלת בשמחה לגבי עונג שפועל בגילוי.

סיכום: 

א. שמחה בא ע"י הגילוי, ומביאה לידי מעשה בפועל.

ב. עונג אינו צריך השתדלות, אלא כברק המבריק במחשבתו, והוא במנוחה ואינו צריך לעשות מאומה.

ג. שמחה הוא תוצאה מן העונג, (בינה תוצאה מחכמה), ותלוי בה.

ד. עונג היא מקור השמחה, ולכן גדול יותר. 

ה. שמחה יכול לשנות עצם כחות הנפש מן הקצה אל הקצה מפני שהוא למעלה מגדר כחות.

ו. עונג נוגע לעצם הנפש ולולי העונג שבהשכלה אין לו כח לחדש חכמה בשכלו.
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בענין מצה שרוי' באחש"פ

הרב לוי נפרסטק שליט"א


משפיע בישיבה

ידוע ומפורסם מנהג אנ"ש בענין מצה שרוי', שבחג הפסח נזהרים מזה מאד משום חשש איסור דאורייתא (שו"ע אדה"ז ח"ו שו"ת סי' ו'). אבל ביום השמיני לחג - באחרון של פסח - ראינו מנהג רבותינו נשיאנו שמהדרין לאכול מצה שרוי' בכל מאכל ומאכל, ואינם חוששים להאיסור דאורייתא.

ומבואר ב' טעמים לזה בלקו"ש חכ"ב ע' 32-36:

א. מכיון שביום זה כבר ביררנו כל השבע מידות מספירה הראשונה, לא צריכים להיזהר ממצה שרוי', ואדרבה יש לנו הכח להתעסק בענין שאינו בתכלית הביטול והשפלות, ומהאי טעמא מהדרין לאכול מצה שרוי', שזה עושה שמחת החג.

ב. אחש"פ היא יו"ט שחוגגים על גאולה העתידה, כמרומז בה'הפטרה' של היום המדובר באריכות על פרטי היעודים שיתקיימו אז. על גאולה העתידה כתוב "לא בחפזון תצאו", שהרי "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". הנה, מכיון שביום זה מאיר הארת המשיח, במילא אין צורך בהזהירות ממצה שרוי'. ובנוסף לביטול הרע לגמרי, אז יהי' אמיתת ענין האתהפכא, ולכן מהדרין באכילת מצה שרוי' באחש"פ ביום שמאיר הארת המשיח.

ולכאורה יש לשאול, מהו החילוק בין ב' הטעמים. והגם שמבואר בהשיחה חילוק בין ב' הטעמים, שטעם הראשון אינו אלא בקשר לפרט א' של היום אחש"פ, וטעם השני קשור לעצם ענינו וכל מהותו של היום. מ"מ יש לבאר נפק"מ בפועל בין ב' הביאורים.

וי"ל בד"א, ובהקדם, שע"פ חילוק הנ"ל נמצא עוד חילוק, שלפי טעם הראשון ההידור באכילת מצה שרוי' (הקשורה עם הפרט של היום) היא מצד וע"י עבודת האדם. משא"כ לפי טעם השני ההידור באכילת מצה שרוי' (הקשורה לעצם ענינו ומהותו של היום) הוא מצד הגילוי מלמעלה המאיר ביום זה.

מהו הנפק"מ לפועל בין ב' האופנים, אם העניין היא מצד עבודת האדם או מצד הגילוי מלמעלה?

ואולי י"ל, שאם העניין תלוי' בעבודת האדם, אם האדם לא עשה עבודתו, א"א לקיים ההידור באכילת מצה שרוי', מכיון שהוא אינו נמצאת עדיין במדריגה זו שיוכל לברר חשש חמץ. אך אם העניין איננה תלוי' בעבודת האדם כ"א מצד גילוי מלמעלה, א"כ לא נוגע כאן איפה נמצא האדם מצד עבודתו, שהרי הכח להידור זו מגיע מהגילויים של אותו היום שאינם תלויים בעבודת האדם.

ועפ"ז נמצא לכאורה, שמצד טעם הראשון, מי שלא ספר כל שבעה ימים בשבוע הראשון אינו יכול להדר באכילת מצה שרוי', מכיון שמצד עבודתו הוא עדיין אינו אוחז בדרגה שיוכל לבררו. אך מצד טעם השני אפילו מי שלא ספר כל שבעה ימים בשבוע הראשון יכול להדר באכילת מצה שרוי', מכיון שהוא מקבל הכח לבררו מצד הגילוי מלמעלה המאיר ביום זה בלי קשר לאיפוי שהוא אוחז בעבודתו.

ואולי יש לפרש, שגם לפי ביאור הראשון אפי' מי שלא ספר כל שבעה ימים בשבוע הראשון יכול להדר באכילת מצה שרוי', אם נאמר שהענין של בירור מדה הראשונה המאפשר לברר מצה שרוי' אינה קשורה לעבודת כל יחיד בפרט, אלא בירור המדה בכלל ע"י בנ"י בכל העולם. וא"כ גם לפי ביאור הראשון אין זה מצד עבודת הפרטי של האדם כ"א מצד כללות עבודת בנ"י בבירור המידות והספירות.

אך עדיין לא מצאתי מקור לזה.
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סדר הענינים ד"קבעוני" ו"כתבוני"

הת' שניאור זלמן שי' וידאל 
והת' שמואל שי' לשס


תלמידים בישיבה

בלקו"ש חט"ז עמוד 352 מביא מתלמוד בבלי מסכת מגילה (דף ז ע"א (בתלמוד בבלי)) שני מאמרים בנוגע בקשת אסתר מהחכמים:

א) "שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות" שאסתר בקשה שחכמים יקבעו י"ד וט"ו אדר "ליום טוב ולקריי' להיות לי לשם
" היינו להתחייב לדורות להגיד הסיפור של פורים.

ב) "שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות" שאסתר בקשה שהחכמים יכתבו את המגילה עם שאר הכתובים, היינו שאסתר רצתה לחייב לדורות לקרוא את המגילה מתוך הכתב ואם קראה ע"פ לא יצא.

ואח"כ מביא מה שאמר בירושלמי (מגילה פ"א ה"ה) "מרדכי ואסתר כתבו אגרת ושלחו לרבותינו שכן אמרו להם מקבלין אתם עליכם שני ימים הללו בכל שנה כו'" היינו שמרדכי ואסתר מבקשים, ולא כהבבלי שאמר שהיתה אסתר לבדה.

הרבי מסביר שזה לא מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, אלא שמדובר בענינים שונים: בבבלי מדובר בנוגע התקנה של קריאת המגילה שזה מבקשת אסתר לבדה. ובירושלמי מדובר בנוגע עצם התקנה לקבוע ימי הפורים בכל שנה ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, שזהו בקשת מרדכי ואסתר ביחד.

ואח"כ מתחיל הרבי בסעיף ג לבאר בנוגע לשלשת הענינים, ושם מעתיקם בסדר הזה: א) "מקבלין אתם עליכם שני ימים הללו" (שזה בהירושלמי) ב) "קבעוני" (שזה בהבבלי) ג)"כתבוני" (שזה בהבבלי).

ולכאורה קצת קשה, הרי ידוע שכל דבר הוא בדיוק גמור, ולמה מביא בסעיף ג' שלשה הענינים הנ"ל בסדר שהירושלמי קודם להבבלי דוקא ולא בסדר הפוך כמו שמביא בתחילת השיחה שהבבלי קודם להירושלמי: (א) "קבעוני" (שזה בהבבלי) ב) "כתבוני" (שהוא ג"כ בהבבלי) ג)"מקבלין אתם עליכם שני ימים הללו" (שהוא בירושלמי))

ויש לתרץ בד"א שזה משום שהרבי רצה להסביר שג' ענינים הנ"ל מרומזים בהמגילה, וכיון שבהמגילה בסיפור הדברים שקיבלו היהודים לקים את ימי הפורים האלה נאמר בפסוק "כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה" (שעל ענין זה מדובר בהירושלמי) ואח"כ הפסוק "ומאמר אסתר קים דברי הפורים האלה ונכתב בספר" (שעל ענין זה מדובר בהבבלי) לכן מביא הרבי דוקא בסדר זה שהירושלמי קודם להבבלי.
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המעלה בשיחתן של עבדי אבות ותורתן של בנים

הת' שלום דובער שי' חאריטאן

תלמיד בישיבה

- א -

בלקו"ש חלק טז פקודי א ס"ו איתא: שיחה איז פאַרבונדן מיט "לב", ווארום "שיחה" איז דאך דער ענין התפלה כמרז"ל, [ברכות כו, ב: אין שיחה אלא תפלה. ובפרש"י (ח"ש כד, סג): לשוח - לשון תפלה כו'.] און תפלה איז דאך עבודה שבלב. און "עבד" איז מדגיש דעם ענין פון קיום המצות, ווארום דאס איז דאך תוכן ענין העבד - מקיים זיין ציווי האדון. עכ"ל. 

וי"ל בדא"פ, שמעלת קיום המצוות כאן הוא מצד הענין דקבלת עול של איש פשוט שעובד עבדתו בתמימות ובפשיטות.

ועפ"ז יש להוסיף ביאור בהדגשת תיבת "אפילו" לעיל בסעיף ד' "אַז די שיחה (אפילו) פון "עבדי אבות" איז (לפעמים) "יפה" פון "תורתן (אפילו) של בנים" דלכאורה אינו מובן: מהו הטעם שמביא תיבת "אפילו" במאמר המוסגר? הרי לכאורה עיקר ההדגשה הוא בתיבות אלו, וכמובן מזה עצמו שתיבות אלו מודגשים! אלא שצ"ל שאפשר לבאר מאמר זה גם בלי תיבות אלו, וכדלקמן:

בהשקפה ראשונה אין שום מעלה בעבד ואיש פשוט לגבי ה"בנים" - התלמידי חכמים, ועפ"ז מובן בפשטות החידוש כאן ששיחה "אפילו" של עבדי אבות יפה מתורתן "אפילו" של בנים, היינו אע"פ שהם בדרגא נמוכה יותר, מ"מ יפה שיחתן מתורתן של בנים העומדים בדרגא גבוה יותר.

אמנם, לאידך גיסא ידוע שיש מעלה בקבלת עול דעבד ואיש פשוט וכו' לגבי לימוד התורה
, וא"כ, לפי ביאור זה, הלשון "אפילו" אינו מתאים כ"כ, כי פשוט ששיחתן ותפילתן הם גדולים יותר מלימוד תורתן של בנים, ולפיכך י"ל שבא רק במוסגר.

(ואע"פ שיש לדחוק ולפרש שאפילו האנשים הפשוטים שאינם נראים חשובים כ"כ, מ"מ יפה שיחתן מתורתן של אפילו הבנים, מפני שיש להם מעלה גדולה כנ"ל, מ"מ דוחק הוא לפרש כן ואינו מיושב לפי לשון השיחה).

- ב -

אלא שעדיין צריך ביאור בזה שמביא תיבת "לפעמים" ("איז (לפעמים) "יפה" פון "תורתן (אפילו) של בנים") היינו שרק לפעמים גדול מעלתן.

וי"ל בדא"פ שזהו מפני שלאידך יש מעלה בלימוד התורה על תפלה ג"כ, והוא בפרט אצל אלו שתורתם אומנותם כרשב"י וחבריו שלא הפסיקו מלימודם אלא לק"ש בלבד ואפי' לא לתפלה (שבת י"א, א), והטעם שלא הצריכו להתפלל הוא מפני שהי' עילוי בתורתם אפי' לגבי התפילה
.

וזה שמביאו במוסגר, הוא מפני שסו"ס אמיתית המעלה הוא בתפלה דאיש הפשוט, וכמ"ש בהיום יום לכ"ד אייר "בביאת המשיח תתגלה מעלת הפשיטות והתמימות שיש בעבודתם של אנשים פשוטים שמתפללים ואומרים תהלים בתמימות".

- ג -

ויש לבאר זה באופן אחר, דקאי (בעיקר) על הבן והעבד: ידוע דבחינת הבן הוא אהבה ובחינת עבד הוא יראה
. ומבואר בתניא פמ"א "שכל אדם צ"ל בשתי בחינות ומדריגות, והן בחינת עבד ובחינת בן". נמצא שכל אחד יש לו מעלה על השני, ולכן צריך שניהם
.

אמנם, מבואר בסה"ש תש"ג עמ' 63 - 62 שאע"פ שתובע אדה"ז עבודה מאהבה, מ"מ אינו בתוקף כ"כ, משא"כ העבודה מיראה הוא בתוקף מאד ומוכרחת מכאו"א. וכן בקונטרס העבודה פ"ב מבאר בארוכה הכרח היראה וכו'. וי"ל שמפני זה תיבת לפעמים הוא במוסגר.

ולהעיר, שע"פ זה ששיחתן הוא ענין התפלה, יש להמתיק מה שמביא רש"י מאמר זה כאן, שבפסוק זה כתיב תפילת אליעזר: ואבא וגו' ואמר ה' אלקי אדני אברהם וגו'
.
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ערבוב השמחה ע"י משה

הנ"ל

בלקו"ש חלק יז שמיני ב' סעיף ז' מבאר הרבי שכשמתו נדב ואביהוא ביום חנוכת המשכן, לא רצה משה לערבב השמחה בנ"י, ועפי"ז מפרש פירש"י - "כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה שלא לערבב השמחה" - שמדובר אודות השמחה בנ"י.

והנה לעיל בהערה 20 בסופו מקשה: "וצע"ק ממש"נ לאח"ז (פסוק ו'), ואחיכם כל בית ישראל יבכו גו', וברש"י שם על הכל להתאבל בה" עכ"ל. פי' דאם צוה ה' שבנ"י יתאבלו, למה השתדל משה שלא לערבב השמחה?

ולכאורה התירוץ הוא פשוט: שהציווי על אבילות בנ"י היה רק לאחר הציווי דמשה שאו את אחיכם. ועוד ששאו את אחיכם היה הציווי של משה, משא"כ ציווי האבילות היה מה' (וכפי שמבאר בס"ח ובהערה 38 שם). אמנם לפ"ז קשה: אם התירוץ הוא פשוט כ"כ, למה לא הביאו בהערה?

ואוי"ל שהקושיא כאן אינו כפשוטו אלא הוא קושיא אחרת, ובהקדם:

בלקו"ת  פרשת בחוקותי (נ', א') מבואר , שבמשה היה התכללות ותכלית הביטול בעצמות אוא"ס בתמידות, ולא תפס מקום ודבר בפ"ע כלל, ושכינה מדברת מתוך גרונו וכו"'. וכן פרש"י (קרח יז, יג) "אין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה". וכן מבואר בלקו"ש חי"ג עמ' 72.

מזה מובן שבודאי לא עשה משה דבר שהוא נגד רצון ה' (אע"פ שלא צוה לו ה' לעשות הדבר ההוא (וכפי שמבאר הרבי כאן שמשה לא שמע מה' להוציא המתים)). נמצא, דאע"פ שהציווי היתה משל משה, על כרחך דזה היה מתאים לרצון ה'. הלכך אין לחלק בין ציווי משה לציווי ה', דכולם רצון ה' הם. והדרא קשיא לדוכתא: איך יתכן שכאן היה רצון ה' שלא לערבב השמחה, ומיד לאח"ז מצינו ההיפך, שצוה להתאבל?

ואף את"ל שבתחילה רצה שלא לערבב השמחה ומיד לאח"ז נהפך רצונו וצוה להתאבל, ה"ז דוחק גדול, דמה פעל הפכה הכי גדולה ברצונו בזמן מועט כזה?

לכאורה היה אפשר לבאר, שהציווי להתאבל חלה רק לאחר חנוכת המשכן, אבל בשעת מעשה היו צריכים להיות בשמחה. אבל לע"ע לא מצאתי שום מקור או ראיה לדבר זה, ובפשטות התחילו להתאבל מיד.

ועדיין לא מצאתי תירוץ לזה, וע"פ זה מובן מה שלא הביא בהערה שום תירוץ על זה. ואבקש מקוראי הגליון להעיר אם יש להם שום הערה או תירוץ על זה.
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האם היה מטרה ליעקב בצרת דינה

הת' שלום דובער הכהן שי' כהן

תלמיד בישיבה

בלקו"ש חלק ל׳ פרשת וישב שיחה א, מבאר רבינו מאמר רז"ל "ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף וכו׳" ובאמצע השקו"ט מקשה רבינו וז"ל: מובן ופשוט, שהענין הנ"ל (ששלימות השכר בשלוה רוחנית באה אחרי שלימות העבודה) היה ידוע גם ליעקב. ומכיון שמדתו של יעקב היא מידת האמת (כידוע
) הרי ברור שיעקב הכיר מצבו ומדריגתו בעבודת ה׳ כפי שהוא באמת, ומאחר שביקש לישב בשלוה, עכצ"ל שמצד מעמדו ומצבו אז כבר היה ראוי באמת לשלוה זו (כי לאחרי כל היסורים שעברו עליו "הצרות והרפתקאות" של לבן ועשו וצרת דינה וכו׳
, הרי הוא ראוי לעבוד עבודתו בשלימות מתוך שלוה), עכ"ל הק'.

ומפני זה מבאר רבינו שהשלוה שביקש יעקב אינו אותו השלוה שניתן לו אחר צרת יוסף, כי המנוחה שהי׳ לו אחר צרת לבן ועשו היה במדה והגבלה, כיון שהיה מטרה להצרות (ר"ל שהי׳ ע"פ טעם ודעת, לכן השלוה היתה ע"פ טעם ודעת במדידה והגבלה) אבל אחר צרת יוסף, שלא הי׳ בו מטרה כלל, לכן היתה בשלוה למעלה ממדידה והגבלה. וז"ל: צרת לבן וצרת עשו היו בתוכנם מלחמת ועבודת יעקב עם צד הלעו"ז. בתחילה עם לבן הארמי "עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים"
 ועד"ז בצרת עשו המורה על מלחמת הקדושה נגד כוחות הרע, כידוע בענין מלחמתו של יעקב עם שרו של עשו, "ויאבק איש עמו עד עלות השחר"
, שמלחמה זו ה"ז מעבודת ותפקיד האדם עלי ארץ" וכו׳. "אמנם "רוגזו של יוסף" ה"ז סוג אחר לגמרי, שאין בזה מלחמה עם צד הלעו"ז או בירור עניני העולם וכיו"ב ולכאורה כולו אינו אלא צער וצרה בלי שום מטרה כלל וכו׳
 עכ"ל הק'.


ולכאורה יש לעיין מה היה המטרה של צרת דינה ולמה רבינו אינו מבאר המטרה של צרת דינה? 

לכאורה אפשר לאמר בדרך אפשר, שצרת דינה לא היה רק ענין של עונש, אלא גם בצרה זה היה מטרה, המשך מעבודת יעקב עם לבן, שהיה יכול לפעול בקליפה זו ע"י דינה, ולפי שהטמינה, היה צריך לפעול בשכם, ולפי זה היה צרת דינה המשך מצרת עשו, שהיה בו מטרה.

אבל אין זה מיושב כ"כ, כי מלשון רבינו משמע, שהעבודה עם עשו, אינו מסוג של עבודת בירורים (כמו לבן), אלא מסוג של מלחמה, שנתקיים ביעקב עם שרו של עשו.

ואבקש לקוראי הגיליון להאיר עיני בזה.
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הפירוש בדרך כוכב מיעקב לפי הרמב"ם 

א' מהתמימים

בספר השיחות תשמ"ט ח"ב עמד 749 מבאר הרבי שפסוק "דרך כוכב מיעקב" (במדבר כד, יז) קאי על מלך המשיח וז"ל:

"ולהעיר שכן הוא גם בנוגע למשיח צדקנו - כדאיתא בספרים (מאור עינים ס"פ פינחס) שבכאו"א מישראל יש ניצוץ מנשמתו של משיח צדקנו, וידועה הראיה לזה - שמצינו בירושלמי (מע"ש פ"ד ה"ו) שהפסוק "דרך כוכב מיעקב"  רומז על יהודי (אפילו יהודי פשוט), וביחד עם זה, מפורש ברמב"ם (בפירוט הראיה מהתורה לביאת המשיח) ש"בפרשת בלעם . . . נבא בשני המשיחים" (דוד, מלך המשיח), והולך ומפרט הפסוקים "אראנו ולא עתה וגו' דרך כוכב מיעקב וגו'", היינו, שפסוק זה קאי על מלך המשיח". עכ"ל. 

מזה משמע שהרמב"ם סובר שהתיבות דרך כוכב מיעקב קאי על מלך המשיח. אמנם, לפועל מצינו  שכותב שם ההיפך לזה: "דרך כוכב מיעקב - זה דוד"! ולא עוד אלא שבלקו"ש חי"ח עמ' 
282, מבאר הרבי הטעם לזה שדרך כוכב מיעקב קאי דוקא על דוד, משום שכוכב הוא ענין הרוממות והתנשאות, ועוד שיעקב מורה על ישראל כשאינם בתכלית המעלה!

א''כ ה"ז סתירה לביאור הרבי בסה"ש, שכל הביאור שם מבוסס על זה שדרך כוכב מיעקב רמז על יהודי וגם קאי על מלך המשיח!


ויש לתרץ, שאין כוונת הרבי להדגיש שהתיבות דרך כובב מיעקב בפרט קאי על משיח, אלא שהפסוק בכלל קאי על משיח. וזה מתאים לפי מה שמסיים שם: "היינו שפסוק זו קאי על מלך המשיח". וכיון שמצינו שכל הפסוק קאי על מלך המשיח, והתיבות דרך כוכב מיעקב שבפסוק זה רומז על יהודי, מכאן לומדים שבכאו''א יש ניצוץ מנשמתו של משיח.

ועפ''ז מובן ג''כ מה שמביא שם התיבות אראנו ולא עתה
. דלכאורה קשה: אם כל הביאור הוא על התיבות דרך כוכב מיעקב למה מביא הרבי תיבות אלו ג''כ? ועוד, הרי מפורש ברמב"ם שגם תיבות אלו קאי על דוד! 

אבל ע''פ תירוץ הנ''ל לא קשיא מידי, דכוונת הרבי כאן הוא שכל הפסוק קאי על משיח. ולזה מביא גם תחילת הפסוק "אראנו ולא עתה" להדגיש שגם תחילת הפסוק קאי על משיח.

אך דוחק גדול לומר כך, משום שאין שום מקור לזה שהרמב''ם סובר שכל הפסוק קאי על מלך המשיח
. ואדרבה, בלקו''ש חי''ג עמ' 87 מבאר הרבי, שלפי הרמב''ם צ''ל שפסוק זה איירי בשני משיחים דוקא, (ובאופן שכל חלק מהפסוק קאי  רק על משיח אחד משניהם) דאל''כ "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל" אינו אלא כפל הלשון ממש (עיי''ש לכל הביאור בזה).

ותו, הרי יש כמה וכמה מדרשים ומפרשים
 שפירשו שכל הפסוק קאי על משיח, כולל גם התיבות דרך כוכב מיעקב. א''כ למה הביא הרמב''ם דוקא ולא הביא הירושלמי או אחד משאר המפרשים לראיה? ואכן מצינו בלקו''ש ח''ב עמ' 599 שהרבי מביא התרגום ומדרשים לראיה שדרך כוכב מיעקב קאי על משיח!

ועדייו לא מצאתי תירוץ לזה, ולכן אבקש מקוראי הגליון להעיר אם יש להם תירוץ על זה.
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הטעם לאיסור עשיית מלאכה קודם ספירת העומר בנוגע לנשים

הת' מנחם מענדל שי' ז'ורבא

תלמיד בישיבה

יש כמה וכמה שאלות בענין של הזמן קודם ספירת העומר. אדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך סימן תפ"ט סי"ז, ש"בימי הספירה לא יתחיל לאכול . . . חצי שעה קודם בין השמשות גזירה שמא ימשיך סעודתו וימנע מספירת עומר. אלא אם כן הוא מקום שנוהגין שהשמש קורא לספר ספירה כשמגיע זמנה, שאז אין לחוש שמא ימשך בסעודת".

ובסימן תצ"ג ס"ט אדה"ז כותב: נוהגין שלא לעשות מלאכה אחד אנשים ואחד נשים כל ימי הספירה משקיעת החמה עד לאחר ספירת העומר ורמז לזה שנאמר שבע שבתות מלשון שבות שבזמן הספירה דהיינו משקיעת החמה ואילך יש לשבות ממלאכה עד לאחר שיספור (ואותן הנשים שאינן סופרות אפשר שיש [להן לשבות] ממלאכה כל הלילה), עכ"ל.

על פי הנ"ל יש להקשות כמה שאלות א) למה בסי' תפ"ט סי"ז (בנוגע לאיסור אכילה) אדה"ז כותב שאם יש שמש להזכיר שעכשיו הוא הזמן לספור ספירה יכול לאכול, ובסימן תצג ס"ט (בנוגע לאיסור עשיית מלאכה) אינו מזכיר את האפשרות לסמוך על השמש, מהו החילוק ביניהם?

ב) למה בנוגע לאכילה אינו יכול לאכול (עד שיספור) מחצי שעה קודם בין השמשות משא"כ בנוגע למלאכה הזמן שצריך להפסיק מעשיית מלאכה הוא רק משקיעת החמה?

ג) ועוד, בסימן תפט ס"ב הוא מביא ש"נשים ועבדים פטורין מספירת העומר שהוא מצות עשה שהזמן גרמא אבל במקצת מדינות שמו מצוה זו עליהם חובה
", ובסימן תצג ס"ט נראה שאדה"ז אינו סובר כך, שהרי קודם הוא כותב שאסור לעשות מלאכה אחד אנשים ואחד נשים עד שיספרו, ולאח"ז כותב "ואותן הנשים שאינן סופרות אפשר שיש להן לשבות ממלאכה כל הלילה" ולפי זה קשה האם נשים פטורות מלספור (כמ"ש בסימן תפ"ט סי"ז), או חייבות לספור ספירת העומר שהרי רואים שאינן יכולות לעשות מלאכה כל הלילה עד שיספרו (כמ"ש בסימן תצ"ג ס"ט)?

לכאורה אפשר לתרץ שאלה א, (שזה שבמלאכה אינו יכול להעמיד שמש להזכיר לספור סה"ע) עי הטעם לאיסור עשיית מלאכה משקיעת החמה עד שסופר ספירה, הוא כמו שכתב הטור
 שזהו מפני שתלמידי ר"ע מתו סמוך לשקיעת החמה ונקברו אחר שקיעת החמה והיה העם בטלין ממלאכה.

ולפי זה שהטעם שאין עושים מלאכה הוא גם מפני שמתו תלמידי ר"ע בזמן זה, ולא מפני ש"שמא ימנע מלספור" (כבאיסור אכילה), מובן למה אינו יכול להעמיד שמש להזכירו, כי האיסור אינו קשור בכלל לשמא ישכח לספור, אלא שחכמים אסרו עשיית מלאכה בזמן הזה.

וע"פ הנ"ל אפשר לתרץ שאלה ג: הטור מביא שגם הנשים נהגו שלא לעשות מלאכה, ובספר תניא
 ובשבלי הלקט
 כתבו שהטעם לזה - הוא זכר להנשים צדקניות שהיו בדור של ר"ע שקדמו אצל תלמידי ר"ע להתעסק בהם ולכן גם נשים אינן יכולים לעשות מלאכה.

וכמו כן כותב מהר"ן שפירא שדרך נשים הוא לתפור התכריכים משא"כ אנשים, והטעם לזה הוא: שנשים גרמו מיתה לעולם על ידי שחוה חטאה בעץ הדעת ולכן הן מחויבות לעשות חסד של אמת עם המתים. ולכן נהגו
 נמי שלא לעשות מלאכה, משום שמתו תלמידיו של ר"ע.

ולפי זה אפשר לתרץ דזהו הסיבה שנשים, אף שאינן סופרות נוהגות שלא לעשות מלאכה.

אבל מ"מ זה דוחק כי לפי זה קשה למה אסורות כל הלילה? ולמה דווקא נשים שאינן סופרות אסורות בעשיית מלאכה כל הלילה? הרי אין זה קשור לספירת העומר כנ"ל? (יש כמה פוסקים ששסוברים שלאחרי מעריב יכולין הנשים לעשות מלאכה, אבל בשבלי הלקט כותב שאסורין לעשות מלאכה כל הלילה
, וכן פוסק אדה"ז) וצע"ג בכל הנ"ל.

וע"פ כל הנ"ל אפשר לתרץ שאלה ב (שלמה יש חילוק בין אכילה למלאכה), בנוגע לנשים אפשר לתרץ: משום שמתו תלמידי ר"ע בשקיעה, ולפי שמתו אז אסורות לעשות מלאכה, ולכן הוא דווקא משקיעת החמה ולא מחצי שעה כמו באכילה - ששם החשש שמא ישכח לספור.

אבל בנוגע לאנשים שלא גרמו מיתה לעולם על ידי חטא עץ הדעת
 למה יש חילוק בין אכילה לעשיית מלאכה?

ויש לתרץ כמ"ש בספר מור וקציעה סימן תצ"ג וז"ל: ועיין באחרונים שהביאו בשם ספר תניא שהאיסור מגיע לנשים. וכתב בעל כנה"ג שדבר בהווה שנשים דרכן לעשות מלאכת התפירה, וה"ה לאנשים. וכן נראה לי עיקר, שהטעם הוא כדי להיות היכר שלא לשכוח מצות הספירה שהיא בלילה ומתוך שאסורין במלאכה זוכרים ונותנים לב לקיים המצוה, עכ"ל.

אבל עפ"ז שאלה ג לפי אדה"ז למה הנשים שאינן סופרות למה אינן כהנשים שסופרות, שאינן צריכות לשבות ממלאכה כל הלילה רק עד שסופרות ספירת העומר. ואינו יכול לתרץ שהנשים שאינן סופרות הוא מפני שמתו תלמידי ר"ע שהרי א"כ למה נשים שסופרות אינן אסורות כל הלילה (ולפי זה צ"ל יש סיבה אחרת למה נשים שאינן סופרות אסורות בעשיית מלאכה כל הלילה)

וצ"ע בכל הנ"ל.
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הצחוק בחטא העגל

הת' שלום דובער חאריטאן

תלמיד בישיבה 

עה"פ "וישכימו ממחרת וגו' ויקמו לצחק" (שמות ל"ב ו') מפרש רש"י (ד"ה לצחק) שיש במשמע הזה גילוי עריות וכו' ושפיכות דמים וכו', ומביא ראיה לזה - ש"אף כאן נהרג חור".

וקשה, דהא לעיל על פסוק ה' פירש"י שראה אהרן שחור היה מוכיחם והרגוהו, וא"כ כבר נהרג חור לפני עשיית העגל ומה הראי' מזה שהיה שפיכת דמים ממחרת?

וי"ל, שמדיוק הפסוק ויקומו לצחק ולא רק ויצחקו, משמע שלא צחקו ממש
 אלא שהיו מוכנים לגילוי העריות ושפיכת דמים, וא"כ בודאי לא נהרג חור אז, אלא ביום שלפנ"ז
. ורש"י אומר שמפני שכבר הרגו חור לפנ"ז, היו מוכנים להרוג עוד היום.

וי"ל בד"א שהפירוש בהלשון "אף כאן" הוא, שאף כאן שלא הרגו בפו"מ, מ"מ כיון שכבר נהרג חור, היו מוכנים להרוג עוד.

(ולהעיר, שהמקור לדברי רש"י הוא בתנחומא (כי תשא, כה), ושם הלשון הוא "ואין לך גדול מן חור שנהרג" וא"כ צריך להיות דיוק בזה שרש"י שינה הלשון. ולהעיר עוד, שהלשון בתנחומא שם הוא "ולא עגל בלבד עשו אלא אף גילוי עריות ושפיכת דמים וכו'", שמזה משמע שהיה גילוי עריות ושפיכת דמים בפו"מ, משא"כ מלשון רש"י "יש במשמע הזה" אינו מוכרח לומר שעשו בפועל).

והא דכתיב לקמן (פסוק ז') "לך רד כי שחת עמך", וידוע (סנהדרין דף נז ע"ב) שבלשון השחתה יש ב' פירושים: גילוי עריות ועבודה זרה, וא"כ מלשון שחת עמך משמע שכבר היה גילוי עריות בפועל -

י"ל שכבר היה גילוי עריות בשעת עבודת העגל, דהא בכל מקום שיש ע"ז יש גילוי עריות
, ועוד, הא אמר רב יהודה אמר רב, יודעין היו ישראל בעבודת כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים אלא כדי להתיר להם עריות בפרהסיא (סנהדרין דף סג ע"ב). אבל כשקמו לצחק לא היה גילוי עריות בפועל, כמשנת"ל.

ואפילו לפי רש"י צריך לומר שהפירוש בתיבת "לצחק" הוא ג"כ כפשוטו, דהא לקמן על הפסוק "וישמע את קול העם ברעה" מפרש רש"י שהיו מריעים ושמחים וצוחקים. וי"ל שצחוק זה היתה כמו הכנה והקדמה לגילוי עריות ושפיכת דמים.

וכן צריך להיות דצחוק זה הוא גם כן ובעיקר עבודה זרה, וכדמוכח מזה שבמ"א (וירא כא, ט) מביא רש"י פסוק זה לראי' שצחוק הוא לשון ע"ז!

ואוי"ל, שהטעם שרש"י אינו מפרש כפשוטו של מקרא (שצחקו כפשוטו) הוא מפני שא"כ תיבת "ויקמו" קשה. דלמה הוצרכו לעמוד דוקא כדי לצחק ולא יכלו לעשות זאת בישיבה? והא אדרבה, בכ"מ מצינו לשון ישיבה בצחוק וכיו"ב, וכגון "מושב לצים" (תהלים א, א), "ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ" (אבות פ"ג, י) "יושבי קרנות" (בבא קמא פב ע"א, סנהדרין ג ע"א. ועוד) וכו'! וכדי ליישב הלשון, פירש רש"י שקאי על הגילוי עריות ושפיכת דמים (וכן ע"ז) שבהם שייך לשון קימה, שקמו כדי להכין עצמם וכו'.

ועפ"ז יש להמתיק הראיה שמביא רש"י לשפיכת דמים "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו" (שמואל ב' ב, יד) שגם בפסוק זה מצינו לשון קימה.
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בענין "כל ישראל ערבים זה לזה"

הת' יעקב יוסף שי' גורקאוו

תלמיד בישיבה

- א -

איתא במסכת שבת (דף פ"ח ע"א), "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע וכו' וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה, ופירקום".


ולכאורה אפשר להקשות למה ג"כ הכתרים של שבט לוי ניטלו,  הרי הלוים לא חטאו בחטא העגל?

ולכאורה אפשר לתרץ: שהטעם שניטלו כתריהם הוא משום עריבות  - "כל ישראל ערבים זה לזה" שמכיון ששאר השבטים חטאו, גם הכתרים של שבט לוי ניטלו.

- ב -

והנה עה"פ אתם נצבים היום כלכם וגו' (דברים כט ט), האור החיים
 כותב: ונראה כי כוונת משה בברית זה, ("שכינסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית"
)  היא - להכניסם בערבות זה על זה ... ע"ד מאמר חז"ל במס' שבת (נד:) "כל מי שבידו למחות . . בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו".

וכמו"כ בתנחומא (דברים שם): ד"א כולכם ערבים זה בזה אפילו צדיק אחד ביניכם כולכם עומדים בזכותו וכו'.

וכן בשבועות (דף ל"ט ע"א): וכל עבירות שבתורה מכל העולם לא? והכתיב "וכשלו איש באחיו" איש בעון אחיו מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה וכו'. (וכן בעוד מקומות מקומות
).

וכן כותב רש"י (דברים כט, כח (ד"ה לה' אלקינו)) - בענין של הנקודות על המילים "לנו ולבנינו", ומפרש שם: נקוד על לנו ולבנינו לדרוש שאף על הנגלות לא ענש את הרבים עד שעברו את הירדן, משקבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה. - היינו שרק אחרי שעברו הירדן קבלו בנ"י עריבות זה לזה.


- ג -

ועפ"ז קשה: מדוע ניטלו הכתרים של שבט לוי שלא חטאיו בעגל, מכיון שרק לאחרי שבנ"י עברו הירדן קבלו העריבות (בהר גריזים ובהר עיבל)? וצ"ע.


ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.
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מחלוקת ר"א ור"י בגירושין דמשה וצפורה

הת' שלום דובער שי' חאריטאן 

תלמיד בישיבה 

- א -

בריש פרשת יתרו (יח, ב) כתיב "ויקח יתרו חתן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיה". ומפרש רש"י (ד"ה אחר שלוחיה) שכשהיה משה ומשפחתו בדרך לשוב למצרים פגע בו אהרן ואמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם? אמר משה לצפורה לכי אל בית אביך, ונטלה שני בניה והלכה לה. מדברי רש"י משמע, שלא גרש משה לצפורה בשעה זו, רק אמר לה לחזור למדין.

המקור לדברי רש"י הוא במכילתא (יתרו, פרשה א, ה),  ושם מביא מחלוקת בין רבי יהושע ורבי אלעזר המודעי, וז"ל:

"ויקח יתרו חתן משה את צפורה אשת משה אחר שלוחיה. רבי יהושע אומר אחר שנפטרה ממנו בגט. נאמר כאן שלוח ונאמר להלן (דברים כד, א) שלוח, מה שלוח האמור להלן גט, אף כאן גט.

רבי אלעזר המודעי אומר מאחר שנפטרה ממנו במאמר. שבשעה שאמר הקב"ה למשה לך והוצא את עמי בנ"י ממצרים . . . נטל אשתו ושני בניו והיה מוליכם למצרים . . . באותה שעה נאמר לאהרן לך לקראת משה. יצא לקראת משה . . .  א"ל מה טף ונשים אלו עמך? א"ל אשתי ובני. א"ל ולאן אתה מוליכם? א"ל למצרים. א"ל על הראשונים אנו מצטערים ועכשיו נצטער גם באלו? באותה שעה אמר לצפורה לכי לבית אביך. ובאותה שעה הלכה לבית אביה ונטלה שני בניה לכך נאמר אחר שלוחיה". עכ"ל המכילתא. 

והנה, לפנ"ז יש עוד מחלוקת במכילתא (יתרו, פרשה א, א) עה"פ "וישמע יתרו": ר"י סבר מלחמת עמלק שמע ובא ור"א המודעי סבר מתן תורה שמע ובא. נמצא, דלפי ר"י יתרו בא קודם מתן תורה, ואילו ר"א סבר דיתרו לאחר מתן תורה בא. וכן בזבחים (קטז, ע"א) יש להם מחלוקת זו.  

והנה, ע"פ פשטות הדברים משמע, שבשעה שבא יתרו עם צפורה חזר משה ונשאה. וכדמוכח מזה שכמה ממפרשי המכילתא
 הקשו ע"ז: לפי שיטת ר"י שנפטרה ממנו בגט, איך נשא משה גרושה? האיכא מ"ד בזבחים (קב, א) שמשה היה כהן, וכהן אסור בגרושה! וכן יש שהקשו עליו מזה שצפורה היתה גיורת, וכהן אסור בגיורת
. 

מכל הנ"ל נמצא שלפי ר"י, לכתחילה גרש משה אשתו, ואח"כ חזר ונשאה כשבא יתרו לפני מ"ת. ואילו ר"א סבר שרק פרש ממנה, ואח"כ כשבא יתרו לאחר מ"ת חזר אליה (אבל לא היה צריך לנשאה, לפי שמעולם לא גרשה).

- ב -

אך לכאורה שיטת ר"א היא סתירה להגמ' דלהלן (שבת פז, א
), וז"ל:

תניא ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו וכו' פירש מן האשה, מאי דריש? נשא ק"ו בעצמו, ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע להן זמן, אמרה תורה והיו נכונים וגו' אל תגשו, אני, שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי ואינו קובע לי זמן, עאכו"כ. ומנלן דהסכים הקב"ה על ידו, דכתיב "לך אמור להם שובו לכם לאהליכם" וכתיב בתריה "ואתה פה עמוד עמדי" ואית דאמרי "פה אל פה אדבר בו". עכ"ל. מזה מובן שמשעת מ"ת ואילך פירש משה מאשתו.

וכן הוא בתנחומא (צו, יג), וז"ל: "ומאיזה זמן פרש משה מדרך ארץ, אלא בשעה שאמר הקב"ה למשה  בסיני קדם מ"ת שיקדש את העם, ואמר להם "היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה", פרש הם מנשותיהם, ופרש משה מאשתו. ואחר מ"ת אמר לו הקב"ה "לך אמר להם שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד עמדי", ואל תשוב לדרך ארץ" עכ"ל.

וכן איתא בפירוש בפדר"א (פרק מו): "אלא מלמד שמיום שנתנה תורה לישראל לא קרב משה אצל אשתו, שנאמר "ואתה פה עמוד עמדי".

וכ"ז הוא סתירה לדברי ר"א. דלר"י לא קשיא: לכתחילה גרשה, ואח"כ כשבא יתרו לפני מתן תורה חזר ונשאה, ובשעת מ"ת חזר וגרשה, ומאז ואילך לא קרב אצלה. אבל לר"א קשה, דכיון דכבר פירש משה מאשתו בשעת מ"ת, ולא עוד אלא שהסכים הקב"ה על ידו, איך חזר אצלה כשבא יתרו לאחר מתן תורה?

ואוי"ל שרק לפי שיטת ר"י חזר משה ונשא צפורה. אבל לפי ר"א לא חזר אצלה, כיון שכבר היה לאחר מתן תורה וה' אמר לו ואתה פה עמוד עמדי וכו' כדלעיל.

וקושיית המפרשים שהובא לעיל, אינו אלא לפי שיטת ר"י, משום שרק לפי שיטתו היתה צפורה גרושה או גיורת (משא"כ לפי ר"א) ורק לשיטתו חזר משה ונשאה
. אבל לפי ר"א, לא חזר משה אצלה, ולכן אינו קושיא כלל.

- ג -

והנה, רש"י מפרש כרבי אלעזר שלא גרשה כשהלך למצרים, רק שאמר לה לחזור למדין. ואוי"ל, שהטעם לזה הוא לפי ששיטת ר"א הוא כפשוטו של מקרא. שר"א סובר שהשילוחין שנאמרו בפסוק הוא שילוחין כפשוטו - ששילחה למדין.

דאם תאמר שלפי פשוטו של מקרא שילוחין קאי על הגט כר"י, למה הוצרך להביא הגזירה שוה דשלוח שלוח? הרי לפי פשוטו של מקרא שילוחין קאי על הגט! אלא ע"כ, לפי פשוטו של מקרא שילוחין הוא שילוחין כפשוטו, כר"א. ולכן פירש"י כמותו. 

והנה, בלקו"ש חי"ח עמ' 145 בשוה"ג על הערה 41  איתא: "ואף שלשיטת רש"י עה"ת משה גרשה . . . הרי מזה שנקט רש"י כמה פעמים הלשון "פירש מן האשה" וכיו"ב (יב, א ד"ה ותדבר מרים. שם, ב. שם, ד. שם, ח), שהכוונה בזה בפשטות שפירש מדרך ארץ ולא שגרשה - מוכח, ש(לשיטת רש"י) היו בזה ב' זמנים": בתחילה רק פירש מן האשה, ואח"כ - בלשון רש"י - "ועתה (בזמן ד"ותדבר מרים גו'") גרשה". עכ"ל השוה"ג.

מזה נמצא שלפי שיטת רש"י הפרישה והגירושין הם שני ענינים נפרדים
. וע"פ משנת"ל שרש"י סובר כשיטת ר"א, יש לתווך זה שהפרישה אינה גירושין עם שיטת ר"א.

וי"ל בפשטות, שכשאמר משה לצפורה לחזור למדין, לא היתה הכוונה לפרישה וגירושין, אפילו רק פרישה מד"א. וכן הלשון במכילתא ורש"י הוא "לכי לבית אביך", דמזה משמע שרק אמר לה לשוב למדין
, אבל לא שפרש ממנה. משא"כ לאח"ז בשעת מ"ת פירש משה ממנה לענין ד"א, וכמו שמבואר בשוה"ג דלעיל. ורק משך זמן לאח"ז גרשה בפועל
. 

- ד -

וי"ל עוד טעם לזה שרש"י סובר כשיטת ר"א, ובהקדם: 

בשוה"ג הנ"ל בסופו מבאר (במוסגר), שלפי שיטת רש"י מוכרח להיות שבשעה שדברה מרים על משה, כבר גרש משה לצפורה, וז"ל: (וההכרח לזה (שועתה גרשה) הוא מלשון  הכתוב "על אודות האשה  . . . אשר לקח" - "ולא על אודות אשתו גו" - שמזה מוכח, שעתה כבר לא הייתה אשתו), עכ"ל. 

מזה משמע, דבמקום שאכן כתיב אשתו, הפירוש לפי רש"י (פשוטו של מקרא) הוא שהיא נשואה לו עכשיו, לא רק שהיתה אשתו מקודם.

וכ"ז הוא גם לפי שיטת ר"א, כמשנת"ל שרש"י סובר כר"א.

ע"פ כהנ"ל (שפרישת משה מאשתו לא היה גירושין, ובמקום שכתוב "אשתו" הוא כפשוטו) יש להמתיק שיטת ר"א ורש"י לפי פשוטו של מקרא.

בביאת יתרו וצפורה (לאחר מ"ת)  כתיב "את צפורה אשת משה". וא"ת שפרישת משה מאשתו במ"ת היה גירושין, למה קראה הכתוב אשת משה? הלא כבר גרשה לפנ"ז! ואע"פ שיש לפרש שהיה צפורה גרושתו של מלך, ולא יכלה להינשא לאחר, ולכן קראה הכתוב "אשת משה"
, מ"מ אין זה מתאים לפי פשוטו של מקרא.

אך לפי שוה"ג הנ"ל אתי שפיר. דכיון שלא גרשה במ"ת, עדיין היתה אשתו. ולכן יש לפרש אשת משה כפשוטו - שהיא נשואה לו עכשיו. 

ומפני כל הנ"ל נקט רש"י שיטת ר"א, לפי שהוא מפרש כפשוטו של מקרא
. 

וי"ל בד"א עוד מעלה בשיטת ר"א לגבי שיטת ר"י. דלפי ר"א לא גרשה אלא פעם אחת, משא"כ לר"י גרשה ב' פעמים. וידוע שענין הגירושין הוא בלתי רצוי, וכמו שאמר רבי יוחנן (גטין צ' ע"ב) ששנוי המשלח וכו' וכן ארז"ל (שם) שכל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. ולכן פירש"י כר"א, דניחא ליה בגירושין רק פעם אחת
.

- ה -

והנה בדברים רבה סוף פרשה י"א איתא "אבל בן עמרם מיום שנגלית אליו בסנה לא בא לאשתו". וכן איתא בזוהר (חקת דף קפ.) על פסוק של נעליך וגו: "וכי אמאי נעל הכא, אלא אתמר דפקיד ליה על אתתיה לאתפרשא מנה וכו'"
, וציווי זה היה בסנה. מזה נמצא, שכבר פירש משה מאשתו זמן רב לפני מ"ת, כשהיה בסנה.

וזה קשה לשתי השיטות. לר"א קשה, דאם כבר פירש ממנה בסנה, מהו החידוש בפרישה שפירש ממנה במ"ת? ולר"י קשה, דאם צוה לו ה' שיפרוש ממנה, איך חזר ונשאה לפני מ"ת? 

והנה כבר דנו המפרשים בזה, וראה ביפה עינים עמ"ס שבת שם, ובביאור הרד"ל על פדר"א הנ"ל (פרק מו), אך לא ירדו לפרש שיטת ר"א ור"י, ועצ"ע.

והמרהז"ו (על שמו"ר פי"ט, ג) כתב, וז"ל: "ואחר העיון נראה לי ברור שפירש מכבר קודם מ"ת, והיינו בעת שנראה לו בסנה, וכן הוא בהדיא בדברים רבה סוף פי"א, ובזוהר ריש נשא, וסוף חוקת
, על שידע שיצטרך לדבר עמו הרבה פעמים, ועדיין לא היה לו ממי ללמוד, וכשצוה אותו בסיני שלשת ימים אל תגשו אל אשה, אז נתחזק בזה, ודן ק"ו, ומאחר שלא נאמר לו בפירוש, זה נקרא מדעתו, שעמד על דעת התורה ע"פ מדותיה". עכ"ל.

וקשה, דהא איתא בזוהר בפירוש שצוה לו ה' לפרוש ממנה בסנה, ולמה קאמר כאן ש"עדיין לא היה לו ממי ללמוד" עד מ"ת?

 ואוי"ל, שכוונתו הוא שלא צוה לו בפירוש שיפרוש מאשתו. דהא "של נעליך וגו'" אינו ציווי מפורשת ע"ז, אלא צ"ל ג"כ כפשוטו, שצוה לו לחלוץ נעליו. ולכן פירש ממנה רק "מדעתו", עד שהיה לו ממי ללמוד בשעת מ"ת.

 אך עדיין צ"ע, דלכאורה הלשון "ציווי" (דפקיד ליה על אתתיה) משמע שהיה ציווי מפורשת על זה. דלפענ"ד לא יתכן להיות ציווי ברמז, והרי הם שני ענינים הפכיים. וא"ת שמשה ידע מה רמז לו ה', ולכן הכתוב קראו הכתוב בלשון ציווי, הא הדרא קשיא לדוכתא: למה קאמר שלא היה לו ממי ללמוד? הרי כבר אמר לו ה' לפרוש ממנה! וצ"ע.  

- ו -

במכילתא דרשב"י (פרשת יתרו, פי"ח, ב) נחלקו ר"א ור"י ב"אחר שלוחיה", רק שנהפכו שיטתם.  דרבי יהושע אומר, אחר שפטרה בדבר. רבי אלעזר  המודעי אומר, אחר שפטרה באגרת (גט), ומביא הגז"ש דשלוח שלוח מגט וכו'.  

לפ"ז נמצא, שר"י סובר שבתחילה לא גירשה, ורק שלחה למדין, ואח"כ חזרה אליו כשבאה עם יתרו לפני מ"ת, ואח"ז במ"ת פירש ממנה. אך לר"א קשה, דאם כבר שלחה בגט כשירד למצרים, מהו החידוש בפרישה שפירש ממנה במ"ת? וצ"ע.

והנה לאחרי שמביא שיטת ר"א שגירשה בגט, מביא כל הסיפור דירידת משה למצרים ופגיעתו באהרן (משא"כ במכילתא דר"י, שמביא זה בהמשך לשיטת ר"א שפטרה  בדבר(. מזה משמע שלפי ר"א (במכילתא דרשב"י) גירש משה לצפרה בשעת ירידתו למצרים
. 

ואין זה קשה לזהר הנ"ל , דהא לפי הזהר רק פירש ממנה בסנה, אך לא גירשה עד שירד למצרים.

אך לפי שיטת ר"י קשה, דאם כבר פירש ממנה  בסנה, מהו החידוש בפרישה שפירש ממנה במ"ת?

ועדיין צ"ע בכהנ"ל, ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.
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ביאור המחלוקת מתי חי יואל הנביא

הת' מנחם מענדל שי' פלאטקין

תלמיד בישיבה

יש מחלוקת בכו"כ מפרשים מתי חי יואל הנביא, 

הרד"ק
 כותב שיש ב' דעות בענין זה: א) בימי יהורם ב) בימי מנשה ורק משום שלא היה מהוגן לא נקרא על שמו.

הרד"ק כותב שבסדר עולם (פ"כ) מובא הדעה השניה – שהי' בימי מנשה, אך המהר"י-קרא כתב שהסדר עולם מביא הדעה הראשונה - שהוא חי בזמן יהורם.

המצודת דוד
 כותב שהיה הבן של שמואל הנביא
, אך האבן עזרא
 חולק עליו ואומר שע"פ פשט הוא אינו יכול להיות בנו של שמואל.

ורש"י
 מביא כל השיטות הנ"ל.

בעץ יוסף על סדר עולם
 מביא מהזוהר שחבקוק היה הבן שהחיה אלישע
, ואולי י"ל שמזה הבין המהר"י קרא שהסדר עולם סובר שהוא חי בזמן של יהורם (אף שבסדר עולם כתב שחי בזמן מנשה), כי הסדר עולם
 כותב שחבקוק חי באותו זמן כמו יואל ומזה שחבקוק היה צעיר בימי אלישע, ואלישע חי בזמנו של יהורם אפשר לומר שגם יואל חי בזמנו של יהורם.

אמנם לכאורה איך זה מתאים עם הפשט בסדר עולם שחי בזמנו של מנשה, שהיה שנים רבות אחרי יהורם.

אבל יש לומר, שכשם שיואל חי לזמן ארוך (כנ"ל הערה 3) כך חבקוק חי לזמן ארוך (אך זהו דוחק גדול כנ"ל הערה 3).

וזה מתווך בין ג' השיטות הנ"ל, שהרי א) יואל חי להרבה זמן ב) ניבא בימי יהורם ג) שגם ניבא בימי מנשה.

ולפ"ז אפשר גם להמתיק שיטת הרמב"ם שכותב
 שחבקוק היה תלמיד תלמידו של יואל, כי כנ"ל יואל ניבא בימי יהורם כשחבקוק היה צעיר, וכשגדל חבקוק וניבא בימי מנשה, יואל עדיין היה חי וגם ניבא אז
.

וזה גם מתרץ הקושיא על העץ יוסף שאומר שחבקוק נולד בימי אלישע. שהרי לכאורה קשה שא"כ הרי היה זקן מאוד בימי מנשה, ואף שהיו כמה אנשים (כנ"ל) שחיו לכ"כ הרבה זמן, מ"מ הרי האבן עזרא כותב שא"א לומר שיואל הוא בנו של שמואל הנביא כי זהו נגד הפשט, ומה מכריח העץ יוסף להביא פירוש שנגד הפשט?

וע"פ הנ"ל יש לומר שהביא זה כדי שנוכל לתווך (כנ"ל) הג' שיטות מתי חי יואל.

והנה בגמרא תענית
 מביא המעשה איך הסתיים הרעב שהיה בימי יואל, ואח"כ מביאה הגמרא דרש על הפסוק
 "כי קרא ה' לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים" שזהו הרעב שהיה בימי אלישע ויהורם
 ובמלכים
 פירש רש"י על הפסוק הזה שזה היה בימי יואל, ונמצא שע"פ פשט יואל חי בזמנו של יהורם, ולא עוד אלא שהרעב שהיה בימי יואל הוא אותו רעב שהיה בימי אלישע (וכן כתב המלבי"ם שם).

וא"כ צריך להבין: א) רש"י עצמו מביא השיטה שיואל חי בימי מנשה, ולכאורה סותר לפירושו כאן שחי בימי יהורם.


ב) אפילו לשיטה שחי בימי יהורם, המעשה בגמרא איך הסתיים הרעב
, אינו כמו שנתבאר בפסוקים בספר מלכים
, ששם מבואר שזה היה ע"י הד' מצורעים,

ואין לפרש שהיו שני רעבים נפרדים כי א) רש"י והמלבי"ם פירשו שזה אותו הרעב ב) בסדר עולם הזכיר רק רעב אחד
ואם היה רעב אחר היו היה כותב אתו, וגם ג) יהורם מלך רק לי"ב שנה
 ואם היו ב' רעבים של שבע שנים, הרי היה צריך לחיות לפחות י"ד שנים.

ואולי אפשר לתרץ בסתירת המעשים איך נגמרו הרעב, שהסיפור של הד' מצורעים היה רק בשומרון, וגם אפשר לדייק זה מלשון הפסוק
 "בשער שומרון"
, אבל בערים אחרים ובפרט כפרים קטנים אפשר שלהם לא הגיע המזון.

אבל קשה לפי השיטה שהיה בימי מנשה אין זה מתאים עם הסיפור בגמרא שהיה בימי יהורם?

ואפשר לומר שזה רק לפי שיטת רש''י בגמרא שהיה בימי יהורם, אבל השיטות האחרות חולקים עליו.

ואף שבפירושו על יואל הביא את השיטה שהיה בימי מנשה, א"ל שהוא רק מביא כל השיטות אבל רש"י בעצמו ס"ל שהי' בימי יהורם.
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פרסום ראשון 

 שתי אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר בשפה האנגלית

שלמיטב ידיעתינו מתפרסם כאן לראשונה,

מיום ט"ז אייר תשי"א ומיום ו' אייר תשמ"א.

(על המכתב השני אין תאריך, אבל קיבלנו אותו עם פתק april 10 1981).

תוכן המכתבים הוא בענין אמונה וביטחון שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

מכתב א'

 מכתב ב' 


לזכות הצוות וההנהלה דישיבתינו הק'


הרה"ח ר' צבי הירש גורארי' שליט"א
הרה"ח ר' שלום דובער הכהן כהן שליט"א
הרה"ח ר' לוי נפרסטק שליט"א
הרה"ח ר' דוד סלפושניק שליט"א
הרה"ח ר' משה נתן הלוי פישר שליט"א
הרה"ח ר' לוי יצחק קארפ שליט"א
הרה"ח ר' ישראל קפלן שליט"א
הרה"ח ר' צבי הירש ראסקין שליט"א
הרה"ח ר' שמואל ראובן שוחאט שליט"א
הרה"ח ר' פסח הכהן שפערלין שליט"א

❁

שיזכו לקיים את שליחותם
ויראו פרי טוב בעמלם, לראות גידולים
וגידולי גידולים של תמימים וחסידים
המסורים בלב ונפש לכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו


נדפס ע"י ולזכות

 הרה"ח ר' משה הכהן
וזוגתו מרת נחמה דינה ומשפחתם שיחיו
כהן

❁ ❁ ❁ 

לעילוי נשמת 
השלוחה מרת רחל יהודית בת ר' שרגא פייבל ע"ה
חאריטאן 

❁

נלב"ע יום א' דחג הפסח ט"ו ניסן ה'תש"פ

ת' נ' צ' ב' ה'

❁ ❁ ❁

לזכות
התמים מנחם מענדל בן שרה שיחי' 

❁

ולזכות
התמים מנחם מענדל בן נחמה דינה הכהן שיחי'

❁

ולזכות
כל המשפעים, המגידי שיעורים המשגיחים והתמימים שיחיו

לזכות

 התמימים שיחיו של שיעור ג'
מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל 
רגל סיומם שנה השלישית בהמתיבתא,
עלו והצליחו חיזקו ואימצו

❁

נדפס ע"י הרה"ח ר' צבי הירש וזוגתו שטערנא שיחיו ראסקין 

❁ ❁ ❁

נדפס ע"י ולזכות

 הרה"ח ר' שמואל ראובן וזוגתו מרת מירל ברכה

וילדיהם

 חי' מושקא, יוסף יצחק, חנה, מאיר שלמה, פייגא רבקה, ומשה

שיחיו

שוחאט

נדפס ע"י ולזכות
הרה"ח ר' דוד הכהן
וזוגתו מרת שרה שיחיו
כהן

❁ ❁ ❁

נדפס ע"י ולזכות
 הרה"ח אברהם הכהן וזוגתו רוזה חנה שיחיו
כהן
וילדיהם
ר' משה הכהן ומשפחתו
ר' חיים לוי יצחק הכהן ומשפחתו 
מרת ביילא חוה ומשפחתה
ר' מנחם מענדל הכהן ומשפחתו 
ר' יוסף הכהן ומשפחתו
ר' שניאור זלמן הכהן ומשפחתו 
שמואל הכהן
אליהו ברוך הכהן
שיחיו

לזכות

 התמימים שיחיו של 

מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל 

❁

ע"י הרה"ח ר' פסח הכהן שיחי' שפערלין 


לעילוי נשמת

ר' יהודה בן ר' יוסף זאב ע"ה וזוגתו מרת פריידא בת ר' יעקב ע"ה

❁

ור' שלום בן ר' אברהם יצחק ע"ה וזוגתו מרת חי' מרים בת ר' יעקב לייב ע"ה 

❁

ור' יוסף מאיר בן ר' צבי ע"ה וזוגתו מרת גולדא בת ר' שמואל שמעלקא ע"ה 

❁

ור' צבי בן ר' יעקב יהושע הכהן ע"ה וזוגתו מרת רחל בת ר' יצחק אהרן הלוי ע"ה 

❁

והילדה צפורה רבקה ע"ה בת יבלחט"א ר' יצחק אהרן הכהן שי'  

❁  ❁  ❁  


נדפס ע"י

 ר' שמעון צבי הכהן וזוגתו מרת פריידא שי' 

טרויריג

מוקדש

לחיזוק ההתקשרות 

לכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו

❁

נדפס ע"י משפחת ריידער שיחיו 

קובץ�הערות וביאורים�מאנטרעאל


לכבוד יום הגדול והקדוש�ג' תמוז - ה'תשפ"א�ז"ך שנה


a


יוצא לאור ע"י


„מתיבתא עטרת מנחם מאנטרעאל"


5380 בורעט אוו.	מאנטרעאל, קנדה.


שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים ואחת לבריאה


מאה ועשרים להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 
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פרסום ראשון


�








1) ב"מ צג, א. שבועות מט, א.


2) וברמב"ם ריש הל' שכירות: ארבעה שומרים נאמרו בתורה (פרשתנו כב, ו ואילך - וגם שוכר נאמר בתורה (פרשתנו שם, יד) אלא שלא פירש מה דינו (רש"י שם)).


�) ב"מ שם. שבועות שם, ב.


�) ב"מ שם. ובשבועות שם (ד"ה רבי מאיר היא): על כרחינו ארבעה הם זה בחנם וזה בשכר זה שואל וזה שוכר.


�) בשבועות שם במקום „אי הכי" - „הני". וברש"י שם „ול"ג אי הכי ובין לר' מאיר ובין לר' יהודה פרכינן לה". אבל בב"מ סתם רש"י ולא הגי'. וראה תוד"ה אי הכי ב"מ שם. תורת חיים שבועות שם. מפרשים לב"מ שם. וראה לקמן הערה 20.


�) וכן הוא ברמב"ם ריש הל' שכירות (ושם ה"ב). שם רפ"ב.


�) דמהמשך הלשון „הכי קאמינא כו'" מוכח דרב נחמן הוא דאמר „מאן תנא ארבעה שומרים" והוא השיב (עין יהוסף ב"מ שם).


�) בכוס הישועות ב"מ שם מפרש „והא דקאמר מאן תנא ד' שומרים רצה לומר מאן תנא מתני' דד' שומרין". אבל צע"ק אמרו „מאן תנא ד' שומרין", דמשמע ששאלתו היא על מנין ארבעה (וכפי שהבין רבא). ובפרט שאם כוונתו מאן תנא דמתני' הול"ל בקיצור וכבכ"מ „מתני' מני" וכיו"ב.


�) וגם צע"ק הלשון, דלאחרי שמקשה בתחילה „מי איכא דלית לי' ארבעה שומרין", וכפרש"י „על כרחך ארבעה מיני שומרין אשכחן", מהו שמסיים „שלשה נינהו" (מצד זה שבדין יש רק שלשה)?


�) ב"מ פ, ב ד"ה רבי יהודה וד"ה רבי מאיר.


�) וכן משמע מלשון הירושלמי שבועות (פ"ח ה"א): נושא שכר והשוכר לפי שנהנה מקצת ומהנה מקצת נשבע מקצת ומשלם מקצת.


�) ועפ"ז יומתק הטעם ששוכר נאמר בתורה בפרשת שואל (פרשתנו כו, יד) - שזהו לא רק מצד הדמיון ביניהם במציאות. ולהעיר מלבוש חו"מ ר"ס רצא.


*12) שו"ע אדה"ז או"ח סתמ"ג ס"ח. ועיין קו"א שם סק"ב. ואכ"מ.


�) ראה ב"ק מה, סע"א. ב"מ צג, ב. ועוד. טושו"ע חו"מ סש"ג. - אבל ראה שו"ע אדה"ז ב־�קו"א שם. ואכ"מ.


�) ראה רש"י ד"ה אין - ב"ק קיב, א. מחנה אפרים הל' שאלה ופקדון ס"א. וכבר האריכו ב־�אחרונים.


�) ראה קידושין מז, ב. ב"מ צט, א. סנהדרין עב, א ורש"י ד"ה אבל שם. ועוד.


�) ב"מ לד, א. שם צד, ב (ע"ש). ירושלמי שבועות שם. וראה רש"י עה"ת פרשתנו כב, יד. ועוד.


*16) ראה צ"צ בחידושים על הש"ס כתובות רפ"ה (ד"ה אלא שמשעבד גופו).


�) ולהעיר גם מלשון רש"י ב"מ (פא, א) ד"ה השאילני ואשאיל לך: אין זה שואל להתחייב ב־�אונסין כו'.


�) כשאלת הגמ' בכ"מ (כריתות ב, ב. וש"נ).


�) שבועות שם.


�) עפ"ז מובנת ההדגשה „אי הכי ארבעה כו'", דמשמע שהשאלה היא רק לפי מה שאמר „רבי מאיר היא" (וראה לעיל הערה 5 ובהנסמן שם) - כי לדעת ר' יהודה ששוכר כשומר חנם מעיקרא אין קס"ד שיש „ארבעה שומרים" מחולקים בגדרם ומהותם (וראה גם מעייני החכמה ב"מ שם).


[בתורת חיים שבועות שם מפרש איפכא, דלר"י פשיטא שהם ד' שומרים, כי שוכר וש"ח „תרי גווני נינהו דשוכר נהנה ומהנה ושומר חנם אינו נהנה כלל", משא"כ לר"מ ד„תרווייהו חד גווני נינהו דתרווייהו נהנה מקצת ומהנה מקצת".


אבל ע"פ המבואר לעיל סעיף ב (ע"פ פרש"י) הטעם דשוכר כשומר שכר צ"ל כבפנים].


�) וי"ל דלהמקשן הטעם דשוכר כש"ש הוא מפני שהנאת החפץ היא בגדר שכר שמירה (כה־�סברא שהובאה לעיל ס"ב והערה 11. וראה תורת חיים שבהערה הקודמת).


�) וע"פ דברי הרמב"ם (סוף הל' תמורה) ש„רוב דיני התורה אינן אלא עצות . . לתקן הדעות וליישר כל המעשים", שמזה מובן שכל הלכה שבתורה יש לה (נוסף על פירוש הפשוט -) פירוש גם בעבודה רוחנית, בינו לבין קונו. וכמבואר בכ"מ.


�) במס' פסחים שלו קנה, א ("מצה עשירה").


�) המבואר לקמן הוא ע"פ המבואר בשל"ה שם (א־ב). וראה עוד ביאורים בד' שומרים ברוחניות - שם חלק תושב"כ (פרשתנו) שכ, סע"א ואילך (ושם, מעשרה מאמרות מאמר חקור דין ח"א פ"ג). ש"ך עה"ת וראש דוד (להחיד"א) פרשתנו. ועוד.


�) ראה שבת פח, א. וש"נ. וראה גם זח"ב קסא, א־ב. ועוד.


�) כמובן שיש לפרש ענין ד' שומרים גם ב־�נוגע לשמירת התומ"צ עצמן, וכן שמירת הנשמה [וכמחז"ל (דב"ר פ"ד, ד. מדרש תהלים יז, ח) „הנפש והתורה . . נרי בידך . . אם שמרת את נרי"]. וראה בספרים שנסמנו בהערה 24. - והמבואר בפנים הוא ע"פ המובן משל"ה במס' פסחים שם, שמפרש�„שואל שכל הנאה שלו" לענין הנאה מעוה"ז ("הרוג בקר ושחוט צאן" - ישעי' כב, יג).


�) בראשית ב, טו (הובא בשל"ה מס' פסחים שם, א).


�) כלשון הירושלמי שבועות שם: נושא שכר והשוכר . . נהנה מקצת ומהנה מקצת. וראה גם מו"נ ח"ג פמ"ב (ובחיי פרשתנו כב, ו) „שניהם . . משתתפים בתועלת" (ובתרגום קאפח: שותפים בהנאה).


�) מס' פסחים שם. וראה שם (וכן בהנסמן בהערה 24) ביאור עוד פרטים בדיני השומרים.


�) הל' תשובה פ"י ה"ב. - ושם „והיא מעלת אברהם אבינו", וראה של"ה שם דאברהם „הי' ש"ח�. . וישמור משמרתי משמרתי דייקא ולא משמרתו דהיינו למענו".


�) שם ה"א.


�) שם ה"ד.


�) בשל"ה שם „נושא שכר"*, אבל לכאורה עכצ"ל שכוונתו לשוכר, שהרי ענינו של ש"ש כבר ביאר לפנ"ז, וכן בהמשך הענין (דנושא שכר) מביא ע"ז פלוגתת ר"מ ור"י אם דינו כשומר חנם או כשומר שכר. וכן מפורש בלשונו שם לפנ"ז* „ד' שומרים . . ש"ח שומר שכר נושא שכר . . השואל" (שקורא לשוכר - „נושא שכר").


�) ב"ב י, ב. וש"נ.


�) מס' פסחים (שם ע"ב). 


_________


*) כ"ה בדפוסי השל"ה שתח"י (אמ"ד, ת"ט. אמ"ד, נח"ת. פפד"א, תע"ז. פיורדה, תקכ"ב. יוזפוף, תרל"ט. דפוס צילום ווארשא, תרכ"ב). ויל"ע בדפוסים אחרים.


�) ובפרט ע"פ מ"ש בעש"מ ובשל"ה חלק תושב"כ (שבהערה 24) שד' שומרים הם לנגד ד' אותיות שם הוי' (וראה קהלת יעקב (לבעהמ"ס מלא הרועים) ערך שומרים). ועיין עשרה מאמרות שם.


�) ראה לעיל הערה 26.


�) רש"י ר"פ בראשית.


�) כמחז"ל „בזרוע" (ברכות יז, ב).


�) משנה ב"מ רפ"ז.


�) ראה ב"מ שם פו, ב (הובא בפרש"י למשנה שם).


�) ל' הרמב"ם ריש הל' שכירות. - וראה של"ה מס' פסחים שם ענין חיוב אונסין ברוחניות, „כדמצינו בפרעה וסיחון שהקשה ה' את לבם" (כפירושו שקאי על רשעים. וראה רמב"ם הל' תשובה פ"ו ה"ג ואילך).


�) ולהעיר מרש"י ב"מ (פא, א ד"ה שמירה בבעלים) דב"השאילני . . ואני אשאיל לך" לא הוי „שמירה בבעלים" כי „אין כאן בעלים של חפץ במלאכתו של שומר". וראה נתיבות המשפט (סש"ה סק"ב) ומעייני החכמה (ב"מ שם) שזהו מפני ששומר לעצמו.


�) להעיר מצפע"נ כללי התורה והמצות ערך שומרים (וש"נ) אם דין השומרים הוא מחמת שיעבודו דהשומר או מחמת גזה"כ. וראה מחנה אפרים הל' שאלה ופקדון ס"א.


�) וראה של"ה שם (ע"ב) השייכות לנח ש„הי' רק בשביל שיהי' קיום העולם". ולהעיר ממה ש־�מבאר שם (ע"א) הפלוגתא אם שוכר כש"ח או כש"ש, דאלו ואלו דא"ח - שהם שני אופנים, אם „גמר בלבו הן יחי' הן לא יחי'" (ל' רש"י ב"ב י, ב)�או לא גמר.


�) משא"כ שואל, דמכיון ש„כל הנאה שלו" י"ל שהוא ע"ד הנהנה מדברי תורה שנוטל כו' (אבות פ"ד מ"ה. הל' ת"ת להרמב"ם פ"ג ה"י ����������ולאדה"ז פ"ד סי"ד). ואף שגם בזה אמרו מוטב שיעסוק בתורה שלא לשמה כו' (הל' ת"ת לאדה"ז �שם) - ה"ז רק היתר, מכיון ש„מוטב שיעסוק כו' משיתבטל כו'" (הל' ת"ת לאדה"ז שם)*; משא"כ ה„שלא לשמה" דה„שוכר" הנ"ל שזהו סדר העבודה ע"פ טבע - ראה פיהמ"ש להרמב"ם סנה' בהקדמה לפ' חלק (ד"ה והכת החמשית): מזרזין אותם ע"ז כו', ע"ש בארוכה (ובהל' תשובה שם ה"ה: אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה כו').


�) פסחים נ, ב. רמב"ם הל' תשובה שם. הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ס"ג (וש"נ). - וראה הערה הקודמת.


�) רמב"ם הל' תשובה פ"י ה"ג. שם ה"ו.


�) שם ה"ב. 


_________


*) ולהעיר מלקו"ש ח"כ (ע' 49) שי"ל שגם היתר זה לעשות התורה „קרדום לחתוך בה" (ל' המשנה אבות שם) הוא רק כדי „להתפרנס" (כי מוכרח בזה) אבל לא כדי להשיג עשירות. ע"ש.





























*) נרשם ע"י המערכת משיעור שנמסרה בישיבה ועל אחריותם בלבד.


(� ד"ה האחשתרנים בני הרמכים וז"ל: והם מין גמלים בשתי חטוטרות ושמנה רגלים והם קלי המרוץ מאד.


�) שם. וז"ל: ואין רחוק לומר דזהו (=אחשתרנים) אסטרחן אשר במלכות רוסיא ורמכים הוא כינוי משפחתם כמו "הרכבים" (בירמיה לה (ב ואילך)).


�) במגילה ח, י' ד"ה האחשתרנים וז"ל: מין גמלים הממהרים לרוץ.


�) שם ד"ה האחשתרנים וז"ל: יש אומרים הפרדים. ובד"ה בני הרמכים: הן הסוסיות וכן בלשון ישמעאל שרוב מתכונתה כדרך לשון הקודש ובני הסוסיות חזקים מבני האתונות.


�) בגמרא מגילה שם.


�) הובא בשו"ת הריב"ש סימן ש"צ, ובשו"ת הר"ן (דפוס קושטא ש"ח) סימנים פ"ח-צ'.


�) ספק של רעק"א בחו"מ סי' רמ"ג סכ"ב, ד"ה אבל ברשות הרבים.


�) בבא מציעא פ"א מ"א.


�) בפיה"מ מהדורת הר"י קאפח בהערה 15 העיר שמילים אלו אינן במה"ק.


�) סעיף כ' (נדפס בלקו"ש חלק מ' (חלק א') ע' 21 ואילך).


�) הערה 121.


�) גיטין עח, א.


�) חידוש של הרבי בקונטרס ענינה של תורת החסידות ס"כ הערה 121 הנ"ל.


�) שם הערה 131.


�) ספר שופטים הל' מלכים ומלחמותיהם פי"ב הל' א'.


�) לקו"ש חכ"ז ע' 198 ואילך.


�) גמרא שם.


�) בבא מציעא ק"ח ע"א, ועוד.


�) אבל עיין מהרש"א בח"א ד"ה יכול אפילו חגרת, ועל מה שכתב אין מוקדם ומאוחר … עיין מה שכתב רש"י ע"ז שבאמת נתן לה הנזם תחילה ואח"כ שאלה מיהו משפחתה.


�) סוטה ב עמוד א'.


�) ע' תוס' סד"ה שלשה, בענין כלב.


�) ויק"ר פ"ח.


�) שמואל א' פרק י"ח פסוקים י"ט-כ'.


�) וגם עיין מהרשא בח"א ד"ה יכול אפילו דבר טמא, שגם האדם בכלל דבר טמא.


�) כמ"ש שנקבצו אליו אנשים רקים, ורקים מתדבקים ברקים אחרים.


�) סוטה ט, ע"ב.


�) תענית שם.


(� שהתחלת אמירת מוריד הגשם בשמיני עצרת במוסף.


(� היינו שהתחלת ותן טל ומטר בז' מרחשון. 


(� ויש שני יסודות לשאלה, א) שר' אלעזר שהוא תלמיד ר' יוחנן אמר כן מכיון ששמע מרבו. והריטב"א פי' ב) שמתחילין מוריד הגשם ותן טל ומטר באותו זמן וממילא יש סתירה אם מתחילין בשמיני עצרת או או בז' מרחשון.


(� ולא כיסוד א בהערה 3.


(� ולא כיסוד ב בהערה 3.


(� והפשט הוא באותו תפילה ממש, וא"כ איך הוא פוסק כר' יהודה שהתחלת מוריד הגשם הוא בשמיני עצרת, הרי בשמיני עצרת (כמו כל יו"ט) אין מתפללים ברכת ברך עלינו . . . ותן טל ומטר. ושאלה זו הוא על שני התירוצים מקודם, שגם לתירוץ א' אינם באותו תפלה ממש שמוריד הגשם הוא במוסף בשמיני עצרת, וותן טל ומטר הוא במעריב אחרי סוכות (ובנוגע שתי השאלות של רע"א על רש"י, עיין ברש"ש. ולכאורה אפשר להקשות עוד על רש"י מד"ה "יתחיל לשאול", דלכאורה הוא כותב להיפך משאילתו שכותב שכוונת ר"י אינו באותו תפילה ממש אלא בחול שיכול לשאול יתחיל לשאול, והזכרה יכול להיות לפני כן? אלא י"ל שכוונת רש"י שהזכרה צריך להיות בחול כדי שהשאלה והזכרה יהיו באותו תפילה ממש).


(� דהיינו זה שר' יוחנן פוסק כר' יהודה מדובר בא"י (בזמן שאין ביהמ"ק קיים) וזה שאומר שמתחילים מוריד הגשם וותן טל ומטר באותו תפלה ממש מדובר בבבל (או בא"י בזמן שביהמ"ק קיים).


(� בדוחק אפשר לומר: שדרך רש"י לומר דברים פשוטים, ואולי זה הפשט ברש"י "כאן להזכיר ור' יוחנן אית ליה דר' אלעזר".


(� "גברא אגברא קא רמית".


(� "ואיבעית אימא הא לן והא להו".


(� ומשני דרכים לשאלה השניה בגמ' הקס"ד הוא באותו תפילה ממש, אבל לשאלה הא' ותירוץ הא' באותו זמן בערך, שהרי מוריד הגשם הוא בשמיני עצרת במוסף, ותן טל ומטר הוא במוצאי יו"ט.


(� ולא כרע"א אלא כרש"ש.


(� ובלי שרש"י יאמר כן היינו מפרשים שעדיין נשאר השני תירוצים.


(� להעיר (מפירוש התוס' בזה ד"ה "ואמר ר"א") ופירכת המהרש"א על תוס'.


(� אבל ראה הערה 13.


(� ראה הערה 3 בשם הריטב"א.


(� ולהעיר ממ"ש בהמשך תער"ב פמ"ח: "אבל האור הא''ס אינו בשביל להאיר כ''א הוא בחי' גילוי מן העצם, וכמו מראה וגוון איזה דבר שאינו לפעול איזה דבר כ''א רק שמורה על העצם כו', ואין זה כמו אור וזיו השמש שהוא דבוק בהעצם ומעין העצם שהעצם הוא בהירי וע''כ גם ההתפשטות ממנו הוא אור וזיו כו', הרי מ''מ האור ענינו הוא לפעול פעולת האור כו', וכמ''ש ויתן אותם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ כו', דאור השמש אינו לתאר את העצם כ''א לפעול דבר כו'".


ואולי יש ליישב שהמדובר שם הוא ע"ז שזה ענינו של השמש, "ויתן אותם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ כו'" (ובזה גופא – מה שה' נתן את השמש ברקיע השמים), שזהו כדי להאיר על הארץ. היינו, שענינו של האור מצד "נקודת מבט" של השמש הוא לפעול פעולת האור. אבל כאן מדובר על ענינו של האור מצ"ע. וענינו של האור עצמו אינו אלא התפשטות וזיו השמש, גילוי המאור. ורק לכן, מאיר השמש על הארץ על ידו. ואכמ"ל.


(� אף שזה דחוק קצת, אבל לכאו' צריך לפרש כך אם מסקנת השקו"ט היא שאין התגלות האור במה שמאיר.


(� אלא שבכללות המשפט הזה, ובפירוש "והיינו", גופא – אפשר לפרש בב' אופנים: 1) כללות המשפט אומר העובדה שמצד "האור" יכול הוא שלא לפעול אור על איזה דבר, זאת אומרת, שאין ענינו לפעול ולהאיר. (והפירוש ב"והיינו" הוא: פירוש תוכן דברים הקודמים). 2) מה ש"הגילוי דאור יכול להיות שאינו על איזה דבר" הוא ההסבר וההוכחה שאין ענין האור לפעול ולהאיר (והפירוש ב"והיינו" הוא: ומובן מדברים הקודמים).


אבל בכל אופן, מסקנת המשפט היא שאין ענין האור לפעול ולהאיר.


(� גם בהמשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח יש שקו"ט בהחילוק בין "אור" ו"כח" (ובהערה של הרבי בד"ה באתי לגני תשל"א שהובא לקמן הערה � NOTEREF _Ref74773000 \h � \* MERGEFORMAT �6� מציין ביחד ל"סה"מ תרס"ד ע' קכט" ו"המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח"). וז"ל שם: 


"והתהוות הנבראים זהו שבא בבחי' התחדשות ממש מכח הפועל האלקי ומבחי' הכחות פרטיים כו', וע"כ בזה דוקא ניכר גדלות הא"ס בבחי' התחדשות דבר כו', וכמו עד"מ בכח הזריקה שזורק אבן מלמטלמ"ע היפך טבעו בזה דוקא נראה ונגלה כח הזורק כו', כמו"כ בהתהוות הנבראים שזהו התחדשות גמורה ממה שהי' קודם בבחי' אין ונעשה בחי' יש בזה דוקא ניכר שיש כח אלקי הפועל ומהווה את היש (והגם דמהאור הרי אנו יודעים ג"כ שיש מאור כו', מ"מ אין זה ניכר ונגלה בהאור, והוא מפני שהאור הוא עצמו ענין ודבר כו', והיינו שהוא גילוי ואינו ניכר בזה מקור הגילוי כו', אבל בחי' כח הרי בהפעולה ניכר ונגלה כח הפועל כו').".


ובפשטות זה לא אותו ביאור שבתרס"ד. כי כאן מבואר החילוק בין גילוי כח הפועל ע"י הפעולה לגילוי המאור ע"י אור, והביאור שם הוא ש"מפני שהאור הוא עצמו ענין ודבר כו', והיינו שהוא גילוי ואינו ניכר בזה מקור הגילוי". אבל בתרס"ד (עפ"י ביאור הרבי הנ"ל) מבואר החילוק בין גילוי כח הפועל ע"י הפעולה להתגלות האור (עצמו) עי"ז שמאיר על דבר. והביאור הוא שכיון שאין ענינו של אור לפעול ולהאיר דבר ולכן "אין זה גילוי" של האור.


(ומה שבהערה הרבי הנ"ל מציין לב' מאמרים אלו יחד, הוא לא בנוגע לשקו"ט הזה שב"המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח" (שאז הי' אפשר ללמוד מזה שהם אותו ביאור), אלא בנוגע למה שנת' ב"המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח ואילך שהגילוי ד"כח" הוא בזה שפועל דבר חדש". שבענין זה אכן יש צד השווה למה שנת' בד"ה תקעו תרס"ד שם).


(� דלפי"ז, עיקר הנקודה כאן הוא "שהאור אינו לפעול ולהאיר", ולא שאין ענינו לפעול ולהאיר. ובאמת לפי ביאור הראשון שעיקר הנקודה כאן היא דהאור אין ענינו לפעול ולהאיר צע"ק שהעיקר חסר מן הספר. 


(� ראה גם ד"ה באתי לגני ה'תשל"א ס"ג, דעל מ"ש שם בפנים "שבכדי שיתגלו שלימות כחותיו הי' מספיק בהתהוות עולמות העליונים, דכיון שגם עולמות העליונים הם מציאות והתהוותם היא בדרך התחדשות (יש מאין), לכן ע"י שאוא"ס מהווה אותם מתגלה הכח שבו", כותב שם בהערה 27:


"ראה סה"מ תרס"ד ע' קכט. וראה גם המשך תער"ב ח"ב ספשכ"ח ואילך שהגילוי ד"כח" הוא בזה שפועל דבר חדש". 


(� שזהו"ע מה שלמטה "כח חסר פועל", שכיון שענינו של הכח הוא לפעול, הרי כל זמן שאינו פועל – חסר ה"כח" גופא.


(* היות שנכתב ההערה בקיצור ובחפזון, נתוספו למטה כמה ביאורים ע"י המערכת.


(** לעילוי נשמת אאמו"ר אליהו ב"ר משה הכהן הכ"מ.


(� פי', שאע"פ שהיה גבול, הגבול היה בלתי בע"ג. וכמארז"ל (מגילה י, ב. יומא כא, א. בבא בתרא צט, א) מקום הארון אינה מן המדה, שאע"פ שהיה מקום גשמי, מ"מ היה למעלה מגדר מקום. 


(� המקבל, שהוא מקום הגשמי, יהי' בל"ג ולא יהי' מציאות של גבול כלל. וזהו היפך מש"כ בהאמנם, שיהי' גבול וגם בל"ג.


(� בהאמנם מדובר רק על הגילוי שהוא מעין לע"ל ולכן יהיה גבול וגם בל"ג. אך באמת יש גילוי גבוה יותר, שלא יהיה גבול כלל, וזהו הגילוי האמור באמרי בינה. 


(� שיהי' גבול וגם בל"ג.


(� ועי' בסה"מ תרס"ה עמ' פח, דלעתיד המטה יהיה במקום המעלה, עיי"ש. ועי' ג"כ בד"ה כי עמך ס"ו קרוב לסופו, דרגות בהגילוי דלעתיד. 


(� דמלשון זה (לכן) משמע, שהגילוי דעצמות אוא"ס היה תוצאה מזה שהמוקם היה למעלה מגדר מקום. אבל לכאורה איפכא מסתברא, שע"י הגילוי יכול להיות הבל"ג! ולהבין זה צריכים לבאר הפירוש בתיבת לכן. 


(� פי', שקוב"ה הוא סוכ"ע ושכינתיה הוא ממכ"ע, וחיבורם הוא רק ע"י כח העצמות. והיינו משום שכח העצמות אינו מוגדר ומוגבל בשום גבול, ולכן יכול לחבר הפכים. ועי"ז יכול להיות גילוי העצמות. 


(� עי"ז שהיה חיבור הפכים דמקום ולמעלה ממקום, הי' גילוי עצמות אוא"ס בבהמ"ק.


�) ראה אבות פ"א, י"ז.


�) ראה נר מצוה ותורה אור לקוטי ביאורים לשער היחוד ע' 364 (כ"ג) "וכאשר יתגבר העונג בנפש יוכל להפשיט אותו מצמצומו, עד שיתבטל ממציאותו"


�) ראה נר מצוה ותורה אור שם.


�) רש''י שם ד''ה קבעוני.


�) ראה היום יום ג' אד"ש


�) ולהעיר מלקו"ש ח"כ עמ' 332, שמבאר המעלה בשיחה ותורה ע"פ פנימיות הענינים (וראה שם בהערה 74, ששיחה הוא תפלה והמעלה בזה לגבי תורה). וראה גם אוה"ת בענין פ' חיי שרה עמ' קכ"ט, ב ואילך בארוכה.


�) ראה בארוכה ד"ה ומקנה רב תרס"ו.


�) וראה לקו"ש ח"כ עמ' 335-6.


�) וראה לקו"ש ח"ל חיי שרה ב', שמבאר בארוכה למה הביא רש"י מאמר זה כאן דוקא.


�) זח"א קלט, סע"א. קסא, א. תניא ספי"ג. וראה לקו"ש חכ"ו ע׳ 8. וש"נ.


�) ראה ב"ר כאן. פרש"י מקץ מג, יד.וראה נזר הקודש השלם לב"ר שם ד"ה לא שלותי.  


�) רש"י וישלח לב, ה.


�) וישלח לב, כה. וראה בארוכה כלי יקר ובכמה מפרשי התורה שם.


�) אע"פ שמעשה דינה היתה בכלל עונש, לאמר שלא הי' שום מטרה כלל היא דוחק גדול, וכידע בענין "מעשה אבות סימן [וגם (כמבאר רבינו בכ"מ) נתינת כח] לבנים".


(� ולאח"ז נדפס בקונטרס הידוע "דבר מלכות" סימן א'. 


(� וז"ל: "והולך ומפרט הפסוקים אראנו ולא עתה וגו דרך כוכב מיעקב וגו".


(� אך יש כו"כ משאר המפרשים עה''פ שפירשו כן. 


(� ירושלמי תענית פ"ד ה"ה, רמב"ן ורלב"ג עה"פ. 


(� ויש להעיר, שהמנחת חינוך (מצוה שו, ד"ה נשים ועבדים) חולק על המ"א (סי' תצג ס"ק ד', שהוא מקורו של אדה"ז) שכותב שנשים קיבלו על עצמם חובה, אלא סובר שאינם יכולות לקבל על עצמם כחובה - מכיון שהוא מצות עשה שהזמן גרמא.


(� בסימן תצ"ג סעיף ד והלבוש כותב כמו הטור ומביא שאין עושין מלאכה לרועותא משום תלמידי ר"ע ולמעליותא משום ספירת 


העומר. 


(� סי' נ.


(� סי' רלה.


(� באמת יש אומרים שגם אנשים אינן יכולין לעשות מלאכה אבל בעיקר נשים עושים מלאכה.


(� ושם מביא טעם למה אסורות כל הלילה וז"ל: וכן פ' הטעם מה שנהגו שלא לעשות מלאכה לאחר שקיעת החמה בימי ספירת העומר לפי שהעומר בא משעורים ושיעורו עשירית האיפה קמח וכן מנחת סוטה היתה עשיריה האיפה קמח שעורים. על כן נהנו הנשים צדקניות שלא לעשות מלאכה כל הלילות של ספירת העומר להיות להם לכבוד ולתפארת ולהיות להם לזכר וסימן לבעבור תהיה יראת ה' על פניהן ונווסרו כל הנשים אשר לא תבגודנה אשה מריעה ומצינו כיוצא בה ויעש את כיור נחושת במראות הצבאות אשר צבאו פתח אהל מוער. עכ"ל.


וכן ע"פ דברי הרמב"ן (ויקרא כג, לו) וז"ל: וצוה בחג המצות שבעה ימים, בקדשה לפניהם ולאחריהם, כי כלם קדשים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום והשבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה . . . ולכך יקראו חכמים בכל מקום חג השבועות "עצרת", כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. עכ"ל. וע"פ זה מובן קצת הטעם לאיסור עשיית מלאכה, אבל זהו דוחק גדול.


אבל ע"פ תירוצים אלו אינו מובן למה רק נשים שאינן סופרות (לשיטת אדה"ז) אסורות בעשיית מלאכה?


(� כנ"ל מהר"ן שפירא ועוד.


(� וכן מפרש הכלי יקר עה"פ.


(� וכן הוא בילקוט מעם לועז (עה"פ הנ"ל): "ועברו על שלש העבירות החמורות שהן עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. שעל ב' העבירות עבודה זרה וגילוי עריות עברו עכשיו. ועל שפיכות דמים עברו קודם לכן כשהרגו את הזקנים ואת חור, כפי שבארנו למעלה".


(� ראה נחלת יעקב על פירש"י פסוק ו'.


�) ד"ה אתם נצבים


�) רש"י ד"ה "אתם נצבים היום" .


�) מסכת סנהדרין, בראשית רבה, ועוד.


(� מרכבת המשנה, זית רענן, בירורי המדות, ועוד.


(� עיי"ש במפרשים בארוכה לתירוצים על שאלות אלו.


(� וכ"ה ביבמות סב, א. שמו"ר פרשה יט, ג. פרשה מו, ג. אדר"נ פ"ב. ילקוט כי תשא רמז שצ"ג. ילקוט בהעלותך רמז תש"מ.


(� אבל ראה פירוש זה ינחמנו שם שהקשה גם לר"א. וצ"ע.


(� וראה ג"כ עד"ז בלקו"ש שם, בלק ג סעיף ד (עמ' 288)


(� וראה ג"כ פירוש מרכבת המשנה על המכילתא שם: שאמר לה באמירה בעלמא שתשוב לבית אביה. 


(� ואוי"ל לפענ"ד שהמתין משה עד שבאה עם יתרו ורק אז גרשה. דאע"פ שיש לעשות שליח לזה, מ"מ ניחא לומר שגרשה כשבאה, ולא ששלח שליח שילך בריחוק כ"כ עד למדין רק לגרשה.


ובפרט ע"פ המבואר בכ"מ (מדרש תנחומא צו, יג. ספרי בהעלותך פיסקא צט. יבמות סב ע"א תוד"ה דכתיב.(אך ראה שבת פז. תוד"ה ואתה) וכן בלקו"ש חי"ח עמ' 288 ובהערות שם) שלא ידעו בנ"י שגרש משה לאשתו, ואפילו מרים לא ידעה עד שאמרה לה צפורה (בשעת נבואת אלדד ומידד) שפירש בעלה ממנה.ואם נאמר ששלח לה שליח, קשה לומר שלא ידעו כלל מזה. ולכן י"ל שהמתין עד בואה ואח"כ גרשה.


אבל עדיין צ"ע, דאפילו א"ת שגירשה בפניה, עדיין היה צריך לסופר ועדים, וא"כ צ"ע אם דרך זה הוא בחשאי יותר או ע"י שליח. ומחוורתא כדשנינן מעיקרא.


(� בעל הטורים עה"פ. וכן צריכים לפרש לפי ר"י, דלשיטתו כבר גרש משה לצפורה לפנ"ז, כנ"ל. אך זה שאמר יתרו למשה "ואשתך" (פסוק ו) קשה, דהא אין אדם קורא לגרושת חבירו "אשתך". ויש לתרץ זה ע"פ מה שכתב הכלי יקר (בפירושו על פסוק א), שכוונת יתרו בהבאת צפורה היתה כדי להחזירה לבעלה. ולכן רמז לו זה באמרו "אשתך".


אך הכלי יקר עצמו קשה, שמפרש שגם לפי שיטת ר"א כוונת יתרו היתה להחזירה לבעלה. וקשה, דלפי שיטת ר"א כבר צוה לו ה' להפריש במ"ת, ואיך יחזירנה? אך יש ליישב בפשטות שלא ידע יתרו שפירש משה ממנה, וחשב שאם יביא צפורה אליו יחזור אליה. אבל א"א לומר שידע בפרישת משה, דאי אפילו מרים לא ידע (כנ"ל הערה 7), איך ידע יתרו? 


(� וראה ג"כ הרמב"ן בתחילת הפרשה, שמפרש כמה פסוקים כפשוטן לפי שיטת ר"א שיתרו בא לאחר מ"ת.


(� ולהעיר, שלפי ר"י בודאי לא גירשה לחנם, והיה צורך בשניהם, ולא עוד אלא שהיה ע"פ ציווי ה'. אך מ"מ ניחא לרש"י כר"א כנ"ל. 


(� פי', כשצוה לו ה' למשה לחלוץ נעליו, הכוונה בזה היתה שיפרוש מאשתו הגשמית, הנקראת נעל, וילך ויתחבר עם השכינה. וראה ג"כ נשא קמח, א. 


(� זהו הלשון בפירושו. אבל לכאורה צ"ל: סוף נשא וריש חוקת.


(� דא"ת שכל הסיפור הוא רק לפי שיטת ר"י, למה לא הביאו לאחר דברי ר"י? 


 וזה שקאמר שם "אמר לה לכי לבית אביך", דמשמע שלא גירשה, וכדר"י - י"ל שיש במשמע הזה ג"כ גירושין, שאמר לה שתחזור לבית אביה כאלמנה השבה אל בית אביה.


 אבל פשוט הוא שיכול לפרש כ"ז גם כר"י. ואדרבה, אתי שפיר לשיטתו, דלשיטתו "לכי לבית אביך" הוא כפשוטו, בלי גירושין. ולכן י"ל דבאמת הוא כשניהם. ועפ"ז יתורץ מה שהביאו רק לאחר שיטת ר"א, שהמתין עד לאחר ר"א לומר דאתי כתרוויהו. 


�) יואל א, א.


�) מצודות דוד שם.


�) וזה לאו דוקא סתירה לשתי השיטות הנ"ל, כי אפשר לומר שחי לזמן ארוך (אבל זה דוחק לומר שחי לזמן כ"כ ארוך) ולפי"ז אפ"ל שגם ב' השיטות הנ"ל אינם חולקין כי חי בשתי הזמנים.


�) אבן עזרא שם.


�) רש''י שם.


�) ס''ע שם (ד"ה יואל נחום וחבקוק).


�) מלכים ב, ד, במעשה תחית המתים שעשה אלישע.


�) שם.


�) בהקדמה למשנה תורה.


�) בפשטות יכול שרב רבו של אדם יכול לחיות בזמנו וזה גם מתאים עם האמור לעיל אבל יכול להיות שגם רש''י חולק על הדעה שהיה בימי מנשה.


�) דף ה, ע"א.


�) מלכים ב' ח', א.


�) כפירוש רש"י (ד"ה כי קרא ה' לרעב).


�) שם. וכן פירש בד"ה אמר ליה.


�) ואף על פי שהגם הביא הדעה השניה מ''מ אם סובר שהיה בימי מנשה ע''פ פשט היה לו רק לכתוב הדעה שהיה בימי יהורם.


�) תענית ה' עמוד א'.


�) פ"ז ואילך.


�) בפרק י''ח.


�) שהרי בפ"ט פסוק כ"ט כתוב שמלך אחזיה בסוף שנת י"א ליהורם, היינו בתחלת שנת י"ב (פרק ח' פסוק כ"ה) ואחזי' מלך רק שנה אחת ואח"כ נהרג, ויהורם נהרג באותו יום או עכ"פ באותו תקופה (פרק ט') נמצא שמלך לא יותר מי"ג שנה, וכל שכן אם מונים בשנת מלכים (משנה ראשונה של כ"ה) שיכול להיות אפילו פחות מי"ג שנה.


�) פ"ז, א, יח.


�) וזה שנקט "שער שומרון" לפי שכל יצאו דרך השער ללקוט אוכל, ואם רצה לקנות היה הולך לשער. עיין מצודת דוד פ"ז פסוק א', ומלבי"ם שם פסוק י"ח למה נקט שער דוקא ולא לשלח לעירות. 





