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 פתח דבר
לקראת יום הבהיר  ,בשבח והודי' להשי"ת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

יום הולדת המאה ושתים  ,חודש הגאולה -יום עשתי עשר לחודש ניסן  - ,והקדוש

 ,יום אשר החל אורו להזריח בכל העולם ,עשר של הוד כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 להאיר את חשכת הגלות.

 ,קובץ "דרך המלך" ,הננו מכבדים בזה להגיש לפני קהל שוחרי תורה ולומדיה

מפרי  ,בנגלה ובחסידות -המכיל הערות וביאורים  ,והוא אוסף של חידושי תורה

 לונדון. -ישיבה גדולה ליובאוויטש  -אנ"ש ותלמידי ישיבתנו  עמלם של

הקובץ יוצא לאור ע"פ הוראות הרבי כו"כ פעמים )ראה סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 

 ועוד( לחדש חידושי תורה ולהדפיסם בקובצים מיוחדים לזה. ,949

נפלאות הם ביותר. החל מכך  ,התבטאויותו של הרבי אודות חשיבות הענין

קשורה בעיקר ענינם של תלמידי  ,אה לאור של קובצים מעין אלושכתיבת והוצ

ויושבים והוגים בה משך כל שעות  ,אשר "תורתם אומנתם" כפשוטו ,התמימים

מוסיף חיות  ,הרי ענין זה של כתיבת הערות וחידושים ,היום. ובתוספות לזה

ותענוג מיוחדת בלימוד התורה. ועוד והוא העיקר: הפצת התורה המיוחדת 

 גרמת במעשה יקר וחשוב זה.שנ

תביעותיו התדיריות של הרבי לכתוב ולהוציא לאור קובצי חידושים בכל  ,ואכן

הביאו להדפסת אלפי קובצים של חידושי תורה בכל העולם  ,מקצועות התורה

כולו. קובצים אלו הניבו פירות נפלאות של התעוררות מחודשת בחיות ותענוג 

והפצת התורה במידה  ," ו"פלפול התלמידים"באופן של "דיבוק חברים ,בלימוד

 ניכרת.

ניתנו  ,שאף שכל עניני התורה כולה ,(959הנה מבואר וידוע )לקו"ש חי"ט ע' 

 ,אלא גם תורה שבכתב כולה ,ולא רק עשרת הדיברות ניתנו אז ,למשה בסיני

כולל גם כל עניני התורה שנתגלו והתחדשו  ,ביחד עם פרושה בתושבע"פ כולה

כמארז"ל )מגילה יט ע"ב( "אפילו מה שתלמיד  ,הדורות עד לדורנו זהבמשך כל 

ה"ז באופן שבמ"ת ניתנו בעיקר כללי  -נאמר למשה מסיני"  ,ותיק עתיד לחדש
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ומהם ועל ידם צריכים לגלותו להוציא ריבוי הפרטי הענינים שבתורה  ,התורה

ק עתיד ועד שפרט זה שנתגלה ע"י תלמיד ותיק הוא חידוש שלו )"תלמיד ותי

 ונאמר בשם אומרו. ,לחדש"( שנקרא על שמו

כידוע )וכלשון  ,היכולת והנתינת כח לזה הונחלה וניתנה לכאו"א מקהלת יעקב

וראה הלכ' ת"ת לאדה"ז פ"ב ה"ב( ש"כל איש ישראל  ,רבינו הזקן באגה"ק סכ"ו

הן באגדות הן בנגלה הן  ,יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה

שעל כאו"א להתחזק ולהוסיף בלימוד  -והיינו בפשטות  ,ומחוייב בדבר" -בנסתר 

"כל חד לפום שיעוא  ,התורה מתוך חיות ותענוג ועד שמחדש חידושים בתורה

דיליה לפום מה דמשער בליבי'". אשר לאור זה הורה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

הוג בישיבתינו לחדש חידושי תורה ולהדפיסם. וכנ ,לתלמידי הישיבות בכל העולם

אשר לעיתים ידועים מקבצים תלמידי הישיבה עניני חידוש  ,הק' כבר כמו"כ שנים

כדי  ,ועורכים אותם עלי גליון ע"מ להוציאם לאור עולם ,וביאור שהעלו בלימודם

 להגדיל תורה ולהאדירה.

 

להוציא לאור את הקובץ  ,שמחים אנו בשבח והודאה להשי"ת ,ואחרי כהנ"ל

בתורת רבינו, בעניני גאולה ומשיח, והוא אוסף חידושי תורה  ,"דרך המלך"

מפרי עמלם של תלמידי פשוטו של מקרא ובהלכה ומנהג.  ,בנגלה ובחסידות

במשך זמן  ,ובזמנם הפנוי ,שעמלו ויגיעו בסדרי הישיבה ,התמימים דישיבתינו הק'

 החורף דשנה זו.

אן הם מתוך הסוגייות יש לציין אשר רוב החידושים בתורת הנגלה המופיעים כ

הנילמד בתות"ל ברחבי העולם בשנה זו. וחשיבות הדבר הוא בפרט  ,במס' שבת

וכמ"ש כ"ק אדמה"ז  ,שהלכות שבת נוגע הרבה עד הלכה למעשה ,בשנה זו

בהתניא בסוף קונטרס אחרון: "מוטל על כל אחד ואחד להיות בקי בהלכתא רבתא 

הרי הם  ,ם שעוסקים בעניני שבתדשבתא". ואשר לכן רוב החידושים והביאורי

 מבוארים מהתלמוד עד להלכה למעשה. 

ועל כן כפתיחה הבאנו בתחילת הקובץ שיחת כ"ק  ,"פותחים בדבר מלכות"

שדיבר אז  ,אדמו"ר נשיא דורנו משנת תשמ"ז מלוקט מש"פ ויקרא ויום ה' ניסן

ו הרבי ע"ד אמירת הנשיא שהוא זכר לדורות על קרבנות הנשיאים ושייכות

ומן הראוי ללמוד בשייכות לחודש ניסן  ,ל"וביום עשתי עשר נשיא לבני אשר"

 בכלל וי"א ניסן בפרט.
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שהוא הערות על  ,הוספנו צילום מגוכי"ק של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,לאחר מכן

 ,הספר בירורי הלכות להגאון הרה"ת הרה"ח ר' אברהם אליהו ז"ל פלאטקין

 ,דענין זה שייך לכמה סוגיות במס' שבת, בת"בענין האיסור ד"אמירה לנכרי בש

הנילמד בתות"ל ברחבי העולם בשנה זו כנ"ל. ולהעיר שעדד וחיזק הרבי במאד 

 להדפיס חידושים אלו.

 ,בתחילת קובץ זה הבאנו בתור שפתי ישנים: חידושי הגאון רבי מרדכי הענא ז"ל

וחובתינו להודות בפירסום ראשון.  ,ובעמח"ס דברי מרדכי ,דיין דק"ק אה"ו

של הגאון רבי מרדכי  -מקרב לב להר' חד"א טיפענברון שי' על נתינת חידושי זה 

 לידי הדפסה בקובץ זה. -הענא ז"ל 

עוד מודפסים בקובץ זה העתקות של כל מיני מכתבים וכתבי יד של כ"ק אדמו"ר 

ואת  ומקרב לב ניקר הר' שמואל ארי' האקנער שי' ,נשיא דורנו על ענינים שונים

של כ"ק אדמו"ר נשיא  -על נתינת כתבי יד אלו  ,הר' מרדכי' צבי סופרין שי'

 לידי הדפסה בקובץ זה. -דורנו 

וכאן המקום להודות לראש הישיבה הרה"ג הרה"ח הרב יצחק מאיר הרץ 

ולהמשפיע הרה"ח הרה"ת הרב מנחם מענדל גארדאן שליט"א על  ,שליט"א

כימים להצלחת התלמידים בגשמיות שפועלים לילות  ,התמסרותם להישיבה

וכמו"כ חובתינו להודות לשאר חברי הנהלת הישיבה שהשקיעו מאמץ  ,וברוחניות

רב והקדישו מזמנם כדי שקובץ זה יצא כדבר שלם. יה"ר שירחיב ה' את גבולות 

 להגדיל תורה ולהאדירה. ,באופן ד"עד בלי די" ,הישיבה בגשמיות וברוחניות

ושנזכה ללך באורחותיו  ,וצה להיות מקושרים לרבינוכאו"א מחסידי חב"ד ר

ובדרכיו על כן נקרא קובץ זה בשם "קובץ דרך המלך". עוד טעם נתונה לשם זה 

 the way of the)פי'  Kingsley Way על שם הרחוב הנק' בשם ,דוקא הוא

kingמאז תחילת ימי  שנה ( שעליו נמצא בנין הישיבה במשך אחד ושלשים

שהקובץ הזה יפעל פעולתו להגדיל תורה ולהאדירה בין  ,תקוהואנו  ,הישיבה

ובישיבתינו ובכל סביבותה בפרט. ושכולנו נלך  ,תלמידי התמימים בכלל

באורחותיו "בדרכו של מלך" והוא יוליכנו במהרה )באורחותיו( קוממיות 

 לארצינו.
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בתוככי שאר הפעולות הנעשות ע"י תלמידי  ,בטוחים אנו שע"י פעולה זו

לקרב ולזרז ביאת  ,מימים דישבתינו בלימוד התורה ובהפצת המעיינות חוצההת

ותו"מ נראה בהתגלותו לעין  ,נזכה להרוות נח"ר רב למלכנו ,משיח צדקינו תומ"מ

פס''ד הרמב''ם יום ונזכה לק ,שום רגע מפסיקכל בשר ונקבל פניו בפועל בלי 

הרי"ז משיח  ,דחי ישראל"יעמוד מלך מבית דוד כו' ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נ

וישמיענו "תורה חדשה  ,"והוא יגאלנו" "ויוליכינו קוממיות לארצינו" ,בודאי"

בגילוי  ,מפיו" ושנזכה בקרוב ממש ל"זרח בחושך אור לישרים" )תהלים קיב(

ועוד בפסח זה נזכה לאכול שם "מן  ,ו"קרנו תרום בכבוד" )שם( ,ובפועל ממש

ה -בבהמ"ק השלישי בעת הקרבת הקרבן "הללויונשיר  ,הזבחים ומן הפסחים"

תיכף  -וכל זה , בגאולה האמיתית והשלימה, )תהלים קיג( הללו עבדי ה'" כו'

 נאו!, ומי"ד ממ"ש

 בברכת חג הפסח כשר ושמח

 המערכת

 ימים הסמוכים לי"א ניסן שנת תשע"ד

 , יום הולדתו הקי"ב של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 .אנגלי' ,לונדון
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 מפתח

5פתח דבר............................................................................  

66...................................................................דבר מלכות.....  

 מדור שפתי ישנים
  99................................................. הגאון רבי מרדכי הענא ז"ל

           

 נגלה

44................................................................... עקירת הרשות  

 הרה"ג הרה"ח יצחק מאיר הרץ שליט"א          

44................................................................... בענין  תשביתו  

הרה''ג הרה''ח יוסף יצחק שי' שטראקס            

59................................................ בדין שילוח אגרת ע''י עכו''ם  

ןליברמהרה''ג הרה''ח גדלי' שי'             

54........................................ כיון דגזור רבנן לא פלוג במילתייהו  

הת' דובער שי' גרינספאן            

55........................................................................ בענין הנ"ל  

הת' לוי שי' שטראקס            

56........................................................................ בענין הנ"ל  

בטניקהת' משה שי'             

57............................................. איסור דלפני עור לשיטת התוס'  

שי' ווילהעלם ארי' הת' משה            
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64................................... ג' פירושים בכרמלית והנפ"ק שביניהם  

הת' אברהם שי' גאלאמב            

64................................................ בגדר זריזין מקדימין במצוות  

הת' מנחם מענדל שי' גאלדמאן            

67......................................................... בין הגסה להגסה ממש  

הת' יהודה שי' יוסף           

76............................................................. הכנות לשבת בגופו  

הת' מרדכי שי' סודק           

74.............................................................. בענין תוספת שבת  

הת' שניאור זלמן שי' הרץ           

75.......................................... תירוץ קושיית רעק"א בזורק ח"א  

שי' וואגעלהת' אהרן יחזקאל            

78.............................................................. גדר עמידה ברה"ר  

הת' לוי שי' הרץ           

84............................................................. ור בדקר ויכסהפיח  

הת' מ''מ שי' נפרסטק           

83.................................................... מפסיקין לתפילה או לק''ש  

הת' מנחם מענדל שי' טיפענברון           

85........................................................... סוגיית אגוז ע"ג מים  

הת' גרשון נח שי' טננבוים           

89....................................................... בענין "עמוד ט' טפחים"  

הת' שניאור זלמן הלוי שי' פייפ           

96.............................................. שיטת התוס' בחוקקין להשלים  

הת' דובער שי' גרינספאן           
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93..................................................... בגדר איסור מלאכת שבת  

דקסטר שי' הת' שמעון  

97......................................................... קרפף רה"י או רה"ר?  

הת'  מ"מ שי' העכט             

99.............................. בענין תקנת רבנן במקום איסור דאורייתא  

הת' חנן שי' הרץ             

646................................. מאלאכת הוצאה לשיטת הרמב"םמקור   

הת' מנחם מענדל שי' וואלאוויק             

644... בסוגיא לא ישב אדם לפני הספר וכו' ואם התחילו אין מפסיקין  

הת' מ"מ שי' טרעוורס             

647................................................. בענין ידו חשובה כד' על ד'  

הת' יוסף אלי'הו שי' ווייס             

649.......................................................... שיטת רש"י בכוורת  

הת' לוי שי' הרץ             

666.................................................... שמש קבוע ושאינו קבוע  

לושי'  לום דובערשהת'              

669...................................... סוגיא קלוטה כמי שהונחה בתפילין  

הת' מרדכי שי' גארדאן             

665............................. מצוה שימשמש בבגדיו ע''ש סמוך לחשכה  

הת' מ"מ שי' שאו             

666................................................ בגדר חצי מלאכה והמסתעף  

הת' מנחם מענדל שי' וואלאוויק             

669............................................................ גדר עמידה ברה"ר  

הת' לוי שי' הרץ             
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 חסידות

699.............................................. הוספות לס׳ ״תניא באורייתא  

הרה"ח הרה"ת  יוסף יצחק אלפרוביץ             

693................................... הערה על ביאור בס' חסידות מבוארת  

הת' מ''מ הלוי בלאנק             
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צילום מגוכי"ק של כ"ק אדמו"ר: הערות על 

הספר בירורי הלכות להגאון הרה"ת הרה"ח 

 ר' אברהם אליהו ז"ל פלאטקין סי' ג'

וגם בסגנונם יגבירו את ההכרה  הנה בתוכנם ,ויהי רצון אשר גם חידושים אלה

אשר אופן הרצוי  ,בתוככי כל לומדי תורתנו תורת אמת בנוגע לאופן הלימוד

והטוב באמת הוא הלימוד בישרות ובשקו״ט ע"מ לאסוקי שמעתתא אליבא 

״למאי  -ובסגנון חז״ל בחילוקי דעות רבותינו ז"ל  -הלכה למעשה  ,דהלכתא

 , נפק"מ מאי בייניהו״

א כשני האופנים האחרים: הפלפול סרק אשר כבר צווחו ע״ז קמאי של -כוונתי 

וכן לא להסתפק בסברות דקות מן הדקות שאין בהם כל נפק״מ  ,ולא רצו בו

לעמוד על  -שעי״ז חסרה הבחינה וההכרעה האמיתית  ,ומסקנא הלכה למעשה

* וכמובן  ,* כי אם לבחור הדרך הישרה והנכונה הנ"ל ,הסברא הנכונה והישרה

ומבואר בארוכה בקונטרס עץ החיים  ,הקדמות בני רבנו הזקן להשו״ע שלומ

 לכ״ק אדמו״ר )מוהרש"ב( נ״ע פרק כח ואילך.
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בברכת הצלחה בהאמור וכן גם בהדפסת שאר הכתבים של אביו הרב ע״ה ומתוך 

 מנוחה שמחה וטוב לבב.

 נ.ב. 

 הספר. לחביבותא דמילתא מועתק בזה הערות אחדות עכ״פ ע״פ עלי ההגהה של

 בענין האיסור דאמירה לנכרי בשבת
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דג׳ טעמים בזה: א( מטעם שליחות. ב( איסור  ,ם שבות"סימן א. אמירה לעכו

 1ג"רמ סע אדה״ז ר״"ע שבשו"קלה בעיניהם. וצ ודבר דבר. ג( שלא תהא שבת
 .'כווהזכיר טעם א וטעם ג׳ 

ור דודבר סהאי שייךן אי( )שבזה מדבר בסרמ״ג כי בע״ש -וי״ל התירוץ פשוט 
 ,אבל לכאורה אאפ״ל כן דעת אדה״ז .('סעיף דהס' כ בפנים ")וכמש דבר

)וכן בראש  3אוסר אמירה לנכרי מבע"י ובסעיף שלאחריו 2ז ס״ו"שהרי בסי׳ ש
אחר קצת: איסור עשית דבר  מביא הטעם דודבר דבר. וי״ל באופן -הסימן( 

                                                           
ואע"פ  בין בחנם בין בשכר לומר לנכרי לעשות לנו מלאכה בשבת אסרו חכמים א( 1

ואע"פ שאינו צריך לאותה מלאכה עד לאחר  שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת
ואע"פ שאין אומרים שלוחו  שכשהנכרי עושה בשבת הוא עושה בשליחות הישראל השבת

כן תרימו  שנאמר בתרומה של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל הנעשה שליח לישראל
ומה  מכאן ששלוחו של אדם כמותו גם אתם תרומת ה' ודרשו חכמים גם לרבות שלוחכם

אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית אבל הנכרי אינו בתורת שליחות מן התורה מכל מקום 
 .מדברי סופרים יש שליחות לנכרי לחומרא

כל מלאכה לא יעשה בהם  שנאמר ביו"ט ויש רמז לאיסור זה בשבת ויו"ט מן התורה
תה ביו"ט וקל וחומר לשבת ומכל מקום אין משמע אפילו ע"י אחרים שאין מצווים על השבי

 .זו אלא אסמכתא בעלמא

כדי שלא תהא  ט אינו אלא מדבריהם"האיסור אמירה לנכרי בין בשבת בין ביו ועיקר
וכן בשאר כל ט ואפילו בחולו של מועד "וכן ביו שבת קלה בעיני העם ויבאו לעשות בעצמן

 :איסורין שבתורה כמו שיתבארו במקומן
כל דבר שאסור לעשות בשבת מן הדין אסור לומר לנכרי אפילו מבעוד יום לעשותו  ו( 2

שאומר לו קודם השבת לשכור לו  כגון אפילו אינו צריך לדבר זה עד לאחר השבת בשבת
אבל דבר שאינו אלא חומרא בעלמא לישראל  פועלים בשבת שיעשו לו מלאכה אחר השבת

 :עצמו יכול לומר לנכרי בשבת לעשותו
והוא  כל דבר שאסור לומר לנכרי לעשותו בשבת אסור אפילו לרמוז לו לעשותו ז( 3

בענין שיבין מתוך כך שיעשה מלאכה הדין שאסור לומר לו איזה ציווי לעשות דבר המותר 
שהרי זה  כגון לומר לנכרי שיקנח חוטמו כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הנר בשבת

אלא שהוא ברמז ואפילו אם הנכרי בא מעצמו להסיר הפחם בלא  כמצווהו להסיר הפחם
כיון שהנר הוא של הישראל  רמיזת הישראל צריך למחות בידו אם עושה בשביל הישראל

 .נתבאר בסי' רע"וכמו ש
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תו כ״א הנגרם עי״ז. ימ זמן עשי"הרי אין נפק ,שיגרום שבת קלה בעיניהם
שיהי׳ קודם  מוכרח חשהרי מינוי השלי -)ועוד יותר  עשיית שליח - ז"ועד

ולכן רק  ,דבר ואיסורו דבשבת קאי קרא דודבר "כמשא ,עשיית המלאכה(
דגזרינן  )בהל׳ דיום השבת( הביא גם הגזירה לאחר שהביא איסור זה במקומו

 גם מבע״י.

 –ייהו י״ל: אמירה לנכרי בשאר איסורים והצריכותא דכל ג׳ הטעמים ומאי בינ
שבת קלה״ "דלכאורה צ״ע הל׳  לא דשבת קלה בה איסור דודבר דבר וגםן אי

כיון שבשאר  ,)ויו״ט( מקום לחשש זה די״ל דרק בשבת האיסור קל״" דהול״ל
ראה שו״ע  -)וע״ד חומרת חמץ בפסח מטעם זה  ימות השנה לא בדילי מינייהו

ן ריש פסחים בטעם איסור בל יראה וב״י( ואסורה "ס״ד. ר אדה״ז סתל״א
 מטעם שליחות 

ע ")כ״מ בשו משום שלא תהא שבת קלה 'פליגו חכמים באיסור זה כו]?[ ה
 ב(. -ם הל׳ שבת פ״ו ה״א"ס רמ״ג. וראה רמבר"ז "אדה
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 מדור שפתי ישנים 
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 חד"א טיפענברון
 לונדון אנגלי'

 הענא ז"ל הגאון רבי מרדכי
 ובעמח"ס דברי מרדכי ,דיין דק"ק אה"ו

 
תשובה שלפנינו הוא מספר "דברי מרדכי" הנמצא באוסף גאסטר 

ועוד בכתובים. אודות הגאון רבי מרדכי הענא דיין  ,בספרי' בריטניא
ראה בקובצי "אסופות  -"קהלת אה"ו" משנת תפ"ד עד תקכ"ז 

 וגנוזות שפתי ישנים". 

שמדבר במאורע שאירע בעיר אלטונא )מקום מעניין תשובה זו בזה 
מרדכי( בסערה וסופה בימיו שגברו המים  מושבו של הגאון רבי

ושלא הי' באפשריות להקהל לבוא לבית הכנסת  ,בשבת פרשת שמות
וחסרו קריאת התורה )מדובר אודות קהילה  ,להתפלל מצד הסערה

ונשאל אז השאלה האם  ,שלימה(. ורק לקראת ערב שקטו המים
קרות למנחה מספר הקרואים של שחרית ולקרות הפרשה של בוקר. ל

גם נראה דא' מן פוסקי העיר פסקו לקרות אז שעת מנחה כל הסדרה 
 של בוקר וע"ז טוען הגאון רבי מרדכי שאין זה מן הדין.

מסגנון שאר תשובותיו נראה דמה שכותב "אך שקול נשמע שהורה 
נא הגאון רבי יהונתן לציבור" דבא לחלוק על המרא דאתרא דאלטו

וגם מדבר בלשון רחוק וסתום "שהורה המורה" "המורה הורה  ,ז"ל
שלא כדין" "ג"כ המורה טעה בפוסקים ובזוהר וצריך תשובה על 

 הוראה זו".
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בתשובה זו כמו הרבה מתשובותיו הורה הגאון רבי מרדכי כוחו 
וגם מפליא  ,הגדול ובקיאותו בנסתר שבתורה הכתובים בספר הזוהר

  במה שמצטט ממנה ענינים שטרם ראינו מקורו.

 בטלו קריאת התורה דשחרית האם קורין במנחה

כאן עיר המבורג העתים משתנין בענין הרוחות שגברו ע"י כן המים 
וביטלו קריאת התורה  4בשבת שמות שלא יוכל הציבור לבא לב"ה

ושאלו לעת מנחה אם נכון לקרות עתה שבעה קרואים לס"ת ולקרות 
 שביטלו במנחה או לא. הסדר

והשבתי להם כפשטא דדינא המבואר בשו"ע או"ח סי' קל"ה ס"ק ב' 
אם בטלו שבת אחת קריאת הפרשה בציבור לשבת הבאה  5בשם א"ז

אין תקנה  6קורין אותה פרשה עם פרשה השייכת לאותה שבת עכ"ל
 במנחה.

                                                           
4
 לבית הכנסת. 
5
 ח"ב סי' מ"ה. 
6

ראה בחכמת שלמה על אתר דכתב: נ"ב נשאלתי בעיר אחת שלא קראו  
פרשת פנחס בציבור בשבת מה יעשו, והשבתי דאין לזה תקנה, כיון דשבת 
שני יהיו מטות מסעי מחוברין ואין לקרות שלשה, וכי אין תקנה לחצאין, 

ואף דבמ"א נקט שהי' שבת הראשון שהיו ב'  וכמו שכתב המג"א ס"ק ד'.
פרשיות ודאי הוא הדין להיפף דאין טעם לחלק, כיון דנתן טעם שאין 
קוראין ג' פרשיות, מה לי זה או זה. ואם נבוא לומר דדוקא נקיט שהי' 
בהתחלה ב' פרשיות י"ל דנקט כן דאם הוי אח"כ ב' פרשיות יש תקנה 

רשה שלישית יקראו בשבת השני' לקרות בשבת של אחרי' ב' פרשיות ופ
שאח"כ ויהיו נקראים ב' ב' וא"כ אף אם הוה כן כאן אין תקנה, כיון 
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אך שקול נשמע שהורה לציבור שביטלו בשחרית שיקראו במנחה כל 
שכתב המרדכי גליון  זה לא נאמר בפוסקים שלפי עיקר מנהג הסדרה

ריש ברכות מימות מרע"ה ניתקנה לקרוא הפרשיות שהשמיע  7קטן
לרבים קריאת התורה במנחה דשבת בתורה הוא תקנת עזרא משום 
בעלי מלאכות שאין להם פנאי לשמוע קריאת התורה בשני וחמישי 

ה שיהא קריאת הסדרה וא"כ לא נרא ,וכן כתב הרא"ש בב"ק דף פ"ב
 כולו במנחה תשלומין לתקנת משה רבינו.

ובהדי' נאמר בגמר' שם נביאים ראשונים תקנו שיהי' קורין בשבת 
ולא נאמר קריאת מנחה כלל לכן לא כתבו א"ז ורמ"א אם לא קראו 

 הסדרה שחרית שיהי' קורין במנחה.

                                                                                                                                 

דאח"כ יהי' ספר אחר הדברים, ואי אפשר לחברם יחד, כמו שכתב המג"א 
 וא"כ שפיר אין לזה תקנה ודוק וזה ברור ופשוט.

ת ראה באלי' רבא סי' קל"ה ס"ק ב' דמביא מהגהת מנהגים שבת )שחרי 7
אות מא( וז"ל מהר"מ מינץ סי' פ"ה חילק דוקא ב' פרשיות אבל ג' 
פרשיות כגון אם בשבת שעבר היו כפולים לא עיי"ש, אבל לא נראין דבריו 
בעיני ע"כ ובכנסת הגדולה )הגהות טור( ועולת תמיד )ס"ק ד'( לקמן בסי' 
רפ"ב הביאו דברי הר"מ להלכה ולא הזכירו דברי הגהות הנ"ל וכמדומה 

שתמיט להו. וכן מסתבר טעמו דאין לדלג שום פרשה ועוד לפי דא
שמצאתי טעם בגליון מרדכי קטן ריש ברכות זה לשונו מימות משה רבינו 
ע"ה ניתקנה לקרוא בפרשיות להשמיע לרבים ע"כ, ומשמע דאין חילוק 
כלל. ומכ"ש כששתים דבוקות בשבת זו שקורין נמי סדרה של שבת 

הדין כשבטלו שנים או שלשה שבתות יקראו כל העבר... ולפי"ז נ"ל הוא 
הפרשיות שביטלו בפעם אחת דלא כמשמעות מתשובות הר"ם שם בסוף 

  סימן פ"ה והוא הדין אם התחילה ולא סיימו מחמת קטט.
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 ועוד סוף מגילה מפרש הלכה כר' יהודה מקום שמפסיקין בשחרית
קורין במנחה וא"כ עיקר הסדר של מנחה שאחר קריאת הסדרה של 

 שחרית.

ועוד במנחה אין לקרות רק תלתא גברא ואנן בשחרית שבעה קוראי' 
בעינן דוקא כיון שאמרו במגילה דעל דף כ"ג הני ג' ד' ה' ו' ז' כנגד 

משמע למ"ד שהם כנגד ברכת כהנים דיש בפסוק ראשון שלושה  ,מי
 שי שבעה שאין לעשות נגד התקנה.ובשני חמש ובשלי

וילכו ג' ימים ולא מצאו מים אין מים  8ולזה דייקא הגמר' שם ב"ק
אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למים בשם דורשי רשומות 
פירש"י מקראות. ופירשתי הואיל שהם נגד פסוקי תורה אמרו דורשי 

ת . אע"פ שיש דיעו9רשומות וסופרים כמה אותיות בפסוק נגד ב"כ
בגמר' נגד שומרי הסף הנזכרי' במגילה ובמלכים לדעת רש"י ולדעת 
תוס' נגד הכתובים בירמי' מ"מ במדבר אין סברא לומר שתקנו נגד 

 הני ספרי נביאים שלא הי' עד לאחר זמן מרובה.

לכן צ"ל ע"כ שהם תקנו נגד ברכת כהנים שהוא בתורה שנתנה לדור 
ר שבת שחרית לקרוא המדבר וא"כ כיון שיש תקנה בבטלו הציבו

הסדרה שביטלו בשבת הבאה בזמן חיוב שבעה קרואי' אין לקרות 
 במנחה הסדרה רק כתיקון עזרא עשרה פסוקי' לתלתא גברא. 

והמורה הורה שלא כדין אעפ"י שיש ספק באם בשחרית בטלו איזה 
ישראל קורין משבת  סדרה יקרא במנחה אם משבת שביטלו הלא כל

                                                           
8

שם דף פ"ב ע"א: ושיהו קוראין בשני ובחמישי עזרא תיקן והא מעיקרא  
 הוה מיתקנא דתניא וילכו ...

9
 ברכת כהנים. 
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אינו מקומן במקום שמפסיקין בשחרית שכן הבאה ואם משבת הבאה 
 קורין במנחה.

וי"ל דעדיף טפי שלא לפרוש מכלל ישראל במנחה ולקרות משבת 
הבאה הפרשה כנהוג ולשבת הבאה קורא הסדרה כולה עד סיום 
פרשה של כהן בסדרה שני' ואז אינו קורין רק שבעה קרואין אבל 

כא ליישנו הסדר שביטלו קשה לומר עד הי 11לקרות בשבת 10א"ל
וליזול בשחרית שני'. הם בביטל ובמנחה בקריאה לכן אין להפריש 

ישראל במנחה כנ"ל בלי ספק וכן כתב המ"א בסימן זה בשם  מכלל
 12 רמ"מ כשקורין ב' סדרות.

וקצת רוצי' לומר כיון שא"ז לא כתב בבטלו קריאה שחרית לקרוא 
בת הבאה דמיירי שהי' אנוסים נמי במנחה לכך אין תקנה לש במנחה

חדא שקאי על הקודם הנאמר בש"ע מקום שמפסיקין  ,וזה אינו
שחרית שם קורין במנחה משמע שאין תקנה רק לשבת הבאה ואפי' 
לפי דבריהם הי' לו לומר כשם שמנחה של שבת שהתקנה לקרוא 
עשרה פסוקים ומתקנת עזרא כך התקנה נמי בשני ובחמשה ה"ל 

הסדרה בשני או בחמישי  לומר אם לא קראו גם במנחה שיקראו כל
אלא מעולם אין דעה בשום פוסק להיות קריאת מנחה עולה לקריאת 

 שחרית.

                                                           
10
 לומר. אם 
11
 היינו בשבת זו במנחה. 
12

נכתב בין השורות: צריך לקרות חד גברא מסוף סדרה ראשונה לתחלת  
 סדרה שני' כדי שיהא מחובר.
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ועתה ראיתי שני דיעות בעטרת זקנים פוסק בביטלו יום ב' הקריאה 
שלא לבטל תקנת עזרא ושלא ילכו ג' ימים  13שיקראו הפרשה ביום ג'

ת בלא תורה ובעל אלי' רבה כותב דמשמע מפוסקי' דוקא בשחרי
שביטלו הסדרה לגמרי יש להשלים בשבת הבאה אבל בביטל יום ב' 
א"צ השלמה שנשלם בשבת שחרית ובאם אירע מעשה איכא לאספוק 

על ס"ת  על מי נסמוך כי לדעת שא"צ יום ב' השלמה א"כ הברכות
 ביום ג' לבטלה?

ויש להכריע כיון שנוהגין עתה כדעת מהרי"ל באם לא שמע קריאת 
לעצמו הפרשה דסדר היום א"כ אין לשנות תקנת מנחה מס"ת שקורא 

עזרא שתיקן דווקא יום ב' וה' ולקרות ביום ג' ומה שחוששין שלא 
ילכו ג' ימים בלא תורה אינו כיון שקורין הפרשה ביחידות וגם עתה 
שתיקן תפלתו תיכף סמוך לברכת התורה קורין פסוקי' ושוני' משנתו 

ין קול שבעם שלא קרא כל דפאה לא שייך אידנא שילכו בלא תורה א
 יום תורה המסודר בסדר תפלות.
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ראה עטרת זקנים סי' קל"ה ס"ק א' דכתב ונראה דאם בטלו ביום שני  
הקריאה בס"ת ע"י אונס יכול לקרא הקריאה של יום שני ביום שלישי כדי 

תקנות עזרא )ב"ק פ"ב א( ושלא ילכו ג' ימים בלא תורה שלא יבטל 
משא"כ באם בטלו ביום ה' אני הולך ג' ימים בלא תורה, ועבר זמנו בטל 
קרבנו. ודוקא שבטלו ביום ב' בשוגג אבל אם בטלו במזיד נראה לי שהוא 
דומה לתפלה שמוזכר בס' ק"ח )סעיף ז( ומעוות לא יוכל לתקון הוא. כן 

"ע, כי שמא שאני התם שעבר היום בטל קרבנו, משא"כ נראה לי ומ"מ צ
הכא הנידון דידן הרי זה דומה למי שאכל שום וריחו נודף יאכל עוד שום 
)ברכות נ"א א(. כן הדבר הנה ולא אתה בן חורין מן תקנת עזרא בשביל כך 

 שעבר היום, וצ"ע.
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ואעפ"י שאינו מתוך ס"ת תורה מקרי כמו כל מה שאנו לומדי' מתוך 
הספרים לכן כדעת בעל אלי' רבה מסתברא ושב ואל תעשה עדיף 

 מכמה טעמים הכמוסים לעין.

ועוד לפי פי' תוס' ב"ק דף פ"ב הואיל שמשה עלה בחמישי לקבל 
ות וירד בשני תקנו ק"ת ב' וה' וא"כ ביום ג' אין טעם לוחות אחרונ

 לקריאה זו.

דף ר"ו ע"ב תמצא שצריך לזהר בתערובות  14ובזוהר ויקהל ד"א
ומ"מ שיודע סודת הקריאה בשבת שחרית הואיל  הפרשה בכל שבתא

בתפלת שחרית דיעקב ורחל מתגדלים עד חב"ד דז"א וז"א מגדלי' 
עה תחתונות דעצמות ז"א עד אבא ושבעה העולי' לס"ת הם שב

המלבישים בשני פרקים תחתונים דנה"י דאו"א שבהם מתגלה עת"י 
 או"ח שבעה תחתונות דאבא כי בעמידה כולו ז"א שם עלו.

ועפ"ז מבואר שבעה אורות המתגלין דווקא בזמן שחרית א"כ 
הקריאה דסדרה במנחה הוא דומה למתפלל תפלת ר"ה בפסח ומהפך 

לכן ברור שאין יוצאין כל השומעים קריאת הצנורות. ואמרת למעלה 
 הסדרה במנחה.

אך לשבת הבאה בעת גילו אורות עליונים צריך לקרוא פרשה וסדרה 
 שביטלו בלי ספק.

ורזא קריאת התורה בשבת שחרית הוא כמו מ"ת שניתן בשבת בבוקר 
כמו שמבואר מפורש בזוהר ויקהל ד"א דף ר"ו ע"ב מפורש במנחה 

ולא שלימו דפרשה א"כ המורה טעה בפוסקים די בעשרה פסוקים 
 ובזוהר וצריך תשובה על הוראה זו.
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 דפוס אמסטרדם. 
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ועוד אפשר לומר על שאנו מדמין התפלה לקרבנות משום דאפי' 
בחול צריך לכווין על מקום המקדש שם מקריבין הקרבנות כמו 
שכתבתי פירש על לשון זוהר דדרש אשרי העם יודעי תרועה הם 

שא א"כ כל כוונת התפלות ותקיעות החכמים דדיירא באוירא קדי
אינו לאנשי ח"ל ושרי' למריא לומר כן אך כיון שאנו מכוונים לבית 
המקדש דומין כאילו הן בא"י ומקום ק"ק ומטעם זה אמרי בגמר' 
מקדמי ומחשני בבית הכנסת מהני להאריך ימים כמו שנאמר המקרא 

ולמקום  למען ירבו ימיכם על האדמה הואיל כל ישראל מכווין לא"י
 ק"ק הוי כמו א"י לכך מאריך ימים ומקיום על האדמה כנ"ל ברור. 
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כתב ידו של הגאון רבי מרדכי הענא ז"ל דיין דקהילת אה"ו 
 בענין "הרוחות שגברו בעיר אה"ו"
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 עקירת הרשות

 הרה"ג הרה"ח יצחק מאיר הרץ שליט"א

 ראש הישיבה

 

 א.

"אמר ר' יהודה האי זירזא דקני רמא וזקפי' רמא וזקפי' לא מחייב עד 
 דעקר לי'".

ובתוס' ד"ה לא מחייב הקשו מהא" דתניא )כתובות ל"א.( בגונב כיס 
בשבת הי' מגרר ויוצא פטור משום שאיסור שבת ואיסור גניבא באין 

 טפי מרמא וזפקי"'.  ,ואמאי הוי מגרר עקירה ,כאחד

"דשאני מוציא מרשות  ל:”וזובחי' הרמב"ן הביא תירוץ בשם הראב"ד 
 לרשות דעקירה הרשות עקירה היא לחיובי עלה )וכן כ' המאירי(".

וביאור דבריהם הוא דהא דאמרינן דרמא וזקפי' לא הוי עקירה היינו 
 ,דליכא כאן עקירת הרשות שהכל ברשות אחד הוא במעביר ד' אמות

ומשו"ה לאו עקירה היא היכא  ,עקירת הגבההועקירה הנאמר שם היא 
אבל במוציא מרשות היחיד לרשות  ,מן הקרקע כולוכיון דלא הגבההו 

הרבים דשני רשויות הן לא בעינן כלל עקירת הגבהה אלא בזה עצמו 
ולכן אף דמגרר לא מהני מתורת  ,שהוציא מרשות שהיה בו חשיב עקירה

 .מ"מ חשיב עקירת הרשות לחייב עלה הגבהה
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 ב.

והנה הרמב"ן שם הקשה על הראב"ד דא"כ אף במפנה חפצים מזוית 
דאע"פ דעקירה ראשונה של  ,לזוית ונמלך עליהן להוציאן יהא חייב

מ"מ יתחייב משום עקירת הרשות שנתכיון  ,הגבהה לא היה לשם הוצאה
 ויתחייב מדין עקירת הרשות דחשיב עקירה. ,להוציאן

לבאר שיטת הראב"ד ומקשה עוד  והנה בתוצאות חיים ס' ט' האריך
 קושיות על שיטתו:

ולכאורה לפי  ,דהגמ' דף ג' איבעיא אי עקירת גופו כעקירת חפץ או לא א( 
הרי עקר החפץ  ,מהי האיבעיא ,הראב"ד דעקירת הרשות הוה עקירה

 לרה"ר!  כשיצא מרה"י מהרשות

ובשלמא אי עקירה  ,כדנקט "והוציאן לחוץ" הוצאהוהגמ' שם איירי לענין 
יש לידון דעקירת גופו לא הוי  החפץ ממקומו שמונח שנעקרפירושו 

אבל מדוע שלא יתחייב  כיון דלא נעקר וזז החפץ ממקומועקירת חפץ 
)ראה  וצ"ב מהי צדדי האיבעיאלדעת הראב"ד?  עקירת הרשות מטעם

 בתוצ"ח שם אות י'(.

תשעה ועקר ממנו ועוד הקשה דהגמ' דף צ"ט "בעי ר' יוחנן בור  ב( 
עקירת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאי  ,חוליא והשלימה לעשרה מהו

 ומחייב או לא מחייב"?

וקשה דבשלמא להראשונים הסוברים שצריך להיות עקירת חפץ שמגביה 
החפץ א"ש האיבעיא העקירה נעשה רה"י בהדי הדדי מסתפקת הגמ' אי 

 מחייב. 

עקירת הרשות אי איכפת ליה אבל להראב"ד דמחייב בהוצאה מדין 
מ"מ בשעה שהוציא  ,שבשעת הגבהת החפץ לא היה הבור עמוק י' טפחים
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ומדוע לא  ,וא"כ היה עקירת הרשות ,והוי רה"י ,מן הבור כבר יש בבור י'
 יתחייב? )ראה תוצ"ח שם( 

 ג.

והנה הקושיא  .וצריך לבאר מדוע הרמב"ן הקשה רק מהדין מפני חפצים
 שהקשה התוצ"ח דמהי האיבעיא עקירת גופו כעקירת חפץ להראב"ד. 

עקירה בחפץ  מעשהעקירת גופו חשיב  מעשהי"ל שהאיבעיא היא אם 
 .מעשה עקירהדכדי להתחייב צריך 

עקירת  מעשהולפי"ז גם בדין עקירת רשות יש להסתפק האם יש כאן 
 רשות )והגמ' פסק דחשיב מעשה להתחייב(

ן מדויק בלשון הרמב"ן כאן בקושייתו על הראב"ד "דיהא המגרר )וכ 
ופעולה בחפץ להתחייב  מעשהשכוונתו דיש כאן  ,עצמו כמגרר חפץ"

 .שות )וכן העיר בתוצ"ח שם אות י'(מדין עקירת הר

ברה"ר ופשט והקושיא שהקשה מבור עמוק ט' י"ל דאיירי שהאדם עומד 
אין כאן דין עקירת  ,אגד שמי'יד  דלמ"ד אגד ,ועקר חוליא ,לתוך הבור ידו

אין על החפץ שם רה"י  ,שהרי בשעה שמוציא ידו מהבור לרה"ר ,הרשות
ומיבעיא אי  שעת הגבההולכן א"א לחייבו רק על  ,)דאגד יד שמי' אגד(

  ,אמרינן עקירת ועשיית מחיצה בהדי הדדי

אבל קושיית הרמב"ן הוא ממפנה חפצים ונמלך להוציאן שיש כאן עקירת 
 ומדוע לא מתחייב לדעת הראב"ד? ,גופו "ומעשה עקירת הרשות"

והנה בח' הרשב"א כתב ששמע שהראב"ד תירץ על קושיא זו דאין כאן 
  ,ורשות אחרת היא ,עקירת הרשות כיון שלא היה מונח ברה"ר אלא בידו
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ולכן יש כאן עקירת  ,חשיב כמונח בהרשות הארץדמגרר חפץ שנמצא על 
ולא  ,בידוחפצים ונמלך אין החפץ על הארץ אלא  משא"כ במפנה ,הרשות

 ולכן אין כאן עקירת הרשות. ,חשיב מונח ברה"י

הרי במשנה) שבת  ,היא אחרתוצ"ב מהי הכוונה דחפץ שמונח ביד רשות 
ומבואר דחשיב  ,ב.( מבואר דנטל מיד בעה"ב חשיב עקירה מרה"י

 ב.וכן בנתן לתוך ידו חשיב הנחה להתחיי ,שהחפץ מונח ברה"י

 ,לא חשיב שהחפץ מונח באותו הרשות מהלךוי"ל דכוונתו דאדם כשהוא 
להרשות ודוקא בשעה  בטלומיוסד על הר"ן דאדם לא נעשה רשות אלא 

בתוס' חשיב שבטל אל הרשות ולא כשהוא מהלך )וכן מבואר  שעומד
 דף ק"ב ע"ש(. רי"ד

 חשיב החפץ מונח בהרשות ויש בארץולפי"ז שפיר כ' הראב"ד דמגרר 
חפצים בשעה שיוצא מהרשות נמצא  אבל בפמנה ,כאן עקירת הרשות

ולכן אין כאן עקירת  ,ואין החפץ בטל אל הרשות ,מהלךהחפץ כשהוא 
 הרשות.
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 תשביתו בענין

 הרה''ג הרה''ח יוסף יצחק שי' שטראקס

 ר''מ בישיבה

 

 של מצוה הוא תשביתו של עשה המצות אם: חקר' ט ע''במ ח''המנ .א

 .חמץ ביעור של מעשה לעשות עשה מצות שזה דהיינו -ועשה קום

 שקיום דהיינו – תעשה ואל שב של הוא תשביתו של עשה המצות האם או
 ד''י של חצות אחרי חמץ לו שאין בזה הוא תשביתו של עשה המצות

 .פעולה איזה בעשיית תלוי המצוה קיום ואין, בניסן

 שאנו הוא פשוטו שלפי תשביתו של הפסוק' בפי לומר קשה ולכאורה
 למצוה הוא בזה הפסוק שכוונת, החמץ שישבית פעולה לעשות מצווים

 .תעשה ואל שב רק בו שיש

 .חצות אחרי הוא תשביתו מצוות של שהזמן בפשיטות שלומד ש''ועיי

 ב''י ובדף ב''ע' ד בדף' תו דעת: הראשונים מחלוקת שזה הוא והאמת

 .איסורו זמן לאחר הוא שתשביתו' י' בסי ש''והרא ב''ע

 ל''שס ב''ע' ד בדף י''ורש,  ומצה חמץ' הל בריש ם''הרמב ודעת 
(, בדעתם המרדכי הביא וכן) מתשביתו חמץ ביטול של הדין שלומדים

 והמצוה שהפעולה ל''שס מוכרח ולכן, חצות אחרי לבטל אפשר אי והרי
 שתירץ במה ן''הרמב דרך ז''הגרא' בי וכן. )חצות לפני הוא תשביתו של

 (.'ב ה''בהג ש''ע י''רש על' תו קושית
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 ביעור שאין הדין י''שלר ב''ע א''י בדף י''לרש ל''שס מזה משמע וכן 

 .חצות לפני רק הוא שריפה אלא חמץ

 .מקומות בכמה ם''הרמב בדעת מ''הכ למד וכן 

 שהמחלוקת: ביאר ומצה חמץ בהלכות הלוי חיים' ר ובחידושי .ב
, שריפה אלא חמץ ביעור אין ל''ס יהודה שרבי,  א''ע א''כ בפסחים
 של המצוה במהות מחלוקת גם זה, לרוח וזורה מפרר שאף ל''ס וחכמים

 .תשביתו

 יש אם דהיינו – עשה איסור בעיקרו הוא תשביתו של ע''המ חכמים לדעת
 קיום זו במעשה אין חמצו כשמבער, תשביתו של העשה על עובר חמץ לו

 רואים אנו, לרוח וזורה מפרר שאף לחכמים ל''שס כיון, לזה' וראי. המצוה
 משבית צורה באיזה משנה אינו ולכן עשה איסור הוא שתשביתו מזה

 .החמץ

 גם נולד האיסור מצד כי, עשה איסור בעיקרו כ''במש כוונתו לכאורה]
 [ומצה חמץ בהתחלת ם''ברמב' עי. חצות לפני לו שיש החמץ לבער חיוב

 נחשבים ימצא ובל יראה בל של הלאווים אין חכמים לדעת, כן גם ולכן

 .תשביתו של המצוה מצד לעשה הניתק ללאו

 בקום הביעור מעשה של מצוה גם תשביתו במצוות יש יהודה רבי ולדעת
 יהא שהביעור( י''ר לדעת) התורה שהקפידה ממה לזה' וראי. ועשה

 מצוה שיש רואים אנו הרי, המצוה בקיום מסויימת צורה שזה בשריפה
 בל של הלאווים י''ר לדעת ולכן. תשביתו של ע''המ את במעשה לקיים

 של עשה המצוה מצד, לעשה הניתק ללאו נחשבים באמת ימצא ובל יראה

 .תשביתו

 .ש''עיי הטור על א''רעק קושית בזה' תי וגם
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 תשביתו שמצוות, חכמים בדעת ל''י כי: כן לומר מוכרח שאינו ונראה .ג
 באיזה לעשותו שיכול רק השבתה מעשה לעשות ועשה בקום באמת הוא

 .לרוח וזורה במפרר אף, שרוצה אופן

 שלא זמן שכל רק, חמץ לו שיהא האיסור הוא שהעיקר ל''י י''ר בדעת וגם
 נשאר עדיין הפירור אחרי אפילו כי, חמץ לו שיש נקרא עדיין שרפו

 אפר של למציאות מציאותו ונשתנה, כשרפו אבל. החמץ מציאות
 עוד ויש. )חמץ לו שאין נקרא אזי( בחוקותי' פ' ח חלק ש''בלקו וכמבואר)

 .(בזה לדון

 עובר הוא תשביתו של העשה שמצד, כתב א''תל' סי בריש ז''ואדמוה .ד
, עשה איסור בתשביתו שיש דהיינו – ברשותו חמץ לו שיש ורגע רגע בכל

 .חמץ לו שהא שאסור

 העשה מקיים שאינו משום הוא רגע בכל שעובר שמה לומר ואין]
' לתו ז''אדמוה מציין שם מקומות במראי כי, החמץ להשבית של והפועלה

 בזמן הוא שתשביתו מזה חצות אחר הוא שתשביתו שלומדים ש''והרא
 [.חמץ אצלו שימצא איסור לו שיש דהיינו – איסורו

 חצות לפני החמץ להשבית חייב שאינו, כתב בהתחלתו ה''תמ' ובסי
 קום של מצוה שיש מדבריו ומשמע. החמץ לבער מחוייב חצות ואחרי

 .תשביתו מצות מצד החמץ להשבית ועשה

 שלא כדי, חצות לפני החמץ להשבית יצטרך הרי, גרידא איסור זה אם כי
 ב''תל' בסי ז''אדמוה שמביא מה ד''ע) חצות אחרי איסור לידי יבוא

(. יראה בל של הלאו בנוגע מדובר ששם אלא – ש''הרא בדעת א''בקו
 שאין התורה גילתה הרי חצות אחרי להשביתו ועשה קום יש אם כ''משא

 .חצות לפני לבערו צריך
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, החמץ לבער המצוה פעולת: חלקים' ב תשביתו של למצוה שיש ונמצא

 .חמץ לו שיהא איסור על יעבור שלא  המצוה ותכלית

 הניתק לאו להיות ראוי ימצא ובל יראה בל של הלאו ז''אדמוה לדעת ולכן
 מביא שם ה''ובגה' ב אות א''בקו ו''תמ' שבסי רק, תשביתו של לעשה

 .לעשה הניתק לאו נחשב אינו י''וב י''ב למה אחרים טעמים

 .חצות אחרי רק הוא תשביתו מצוות שקיום למידים אנו וגם

 מצווה הוא' ז ומשתגיע ל''וז א''בקו ב''תל' בסי יותר הדברים ומפורשים
 אבל, שישית שעה משתגיע סופרים ומדברי, התורה מן בביעור להתעסק

 .ל''עכ. כלל מצוה אינה לכן קודם

' בסי גם מבואר חצות אחרי שהוא תשביתו של המצוה של לזמן ובנוגע
 לבדיקה אין ל''וז ל''מהרי י''מכת שמביא ו''ל בהערה החדש בדפוס א''תל

 .ל''עכ. כלל התורה מן עיקר איסורו זמן קודם וביעור

 קנה או שמצא חמץ שכשמבער', א' סעי ו''תמ' בסי ז''אדמוה וכתב .ה
 על לברך חייב הבדיקה בזמן לו הידוע החמץ את את לבער שגמר לאחר

 כשמבערו אמורים דברים במה ל''וז' ב' בסעי כתב לזה ובהמשך. ביעורו
 צריך אין ששית שעה קודם כשמבערו אבל ששית שעה שהגיעה לאחר
 בשעת לו ידוע שהיה החמץ כל לבער גמר שכבר פ"אע עליו לברך

 מצות נגמרה לא עדיין ששית שעה הגיעה שלא זמן שכל לפי הבדיקה
 הגיעה שלא זמן וכל העולם מן לבערו כדי אלא בודק אינו שהרי הבדיקה

 בבדיקתו מצוה כלל עשה שלא ונמצא  לבערו צריך אין ששית שעה
 למפרע אזי ברשותו נמצא חמץ ואין ששית שעה שהגיע עד ובביעורו

  ובביעורו בבדיקתו מצוה עשה

 עליו לברך צריך אין הלילה עד ואילך ששית משעה כשמבער שאף ואפשר
 נגמרה לא עדיין הפסח הגיע שלא וכל הפסח בתוך מבערו כן אם אלא
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 עד ימצא ובבל יראה בבל עליו עובר אינו שהרי והביעור הבדיקה מצות
 ולמעלה היום מחצות פסח בערב החמץ לבער תורה צותה ולא הלילה

 שנתבאר כמו הפסח בתוך ימצא ובל יראה בבל עליו יעבור שלא כדי אלא
 במה התורה מן מצוה למפרע נגמרה הפסח דכשמגיע ונמצא  ב"תל' בסי

 .ל''עכ, להקל ברכות וספק מרשותו החמץ את וביער שבדק

 תחלת תשביתו של עשה למצות שיש דבריו מסוף רואים אנו פ''עכ
 מיד הוא התורה מן תשביתו של המצווה תחילת. המצווה וגמר המצווה

 לו ואין בערב יראה בל של הזמן כשמגיע הוא המצווה וגמר, חצות אחרי

 .חמץ

 שנגמר, מדבריו שמובן, ז''אדמוה של ספקו של הראשון לצד ואפילו .ו
 התחלה שיש שולל זה אין, חצות אחר כשמבוער מיד התורה מן המצווה

 .מצווה וגמר

 הביעור זמן הוא שאז שישית בשעה חמצו ביער אם: הדברים ולהמחיש
 אין שאז חמישית שעה בסוף שביער מנהגנו כפי עשה אם או, מדרבנן רק
 תשביתו של המצוה התחלת לו שאין נמצא. מדרבנן הביעור זמן' אפי זה

' בסי שכתוב וכמו, מדאורייתא מצותו בזמן שלא ביער הרי כי, מדאורייתא

 .א''בקו ב'תל

 חצות אחרי מיד זה כל עם, מדאורייתא המצוה התחלת לו שאין הגם אבל 
 חמץ בנמצא אין כי תשביתו של דאורייתא עשה המצוות של הגמר לו יהא

 .חצות אחרי ברשותו

 .ל''וכנ בערב תשביתו של המצווה נגמר ז''אדמוה של הספק של' הב ולצד

, לגמרי דאורייתא ע''מ חכמים ביטלו איך ח''המנ קושית יומתק זה ולפי

 .בשש לשורפו וחייבו', ז בהתחלת הוא שמדאורייתא הביעור זמן והקדימו
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 כשאין חצות אחרי אבל, המצוה התחלת של הקיום ביטלו רק חכמים כי
 שלא ונמצא, מדאורייתא המצוה גמר מקיים הוא הרי חמץ אצלו בנמצא

 .לגמרי מדאורייתא המצוה נתבטל

', ב' סעי של הראשון שחלק: נוסיף הזקן אדמור דברי הבנת בשביל .ז]
, ע''בשו כשאומר ולכן, שישית בשעה החדש החמץ כשמבער מדבר

 ס''שמד חמץ בדיקת למצות הכוונה, וביעורו בבדיקתו מצווה שעשה

 .שישת בשעה ס''מד חמץ ביעור ומצוות

 

, שישת שעה אחרי החדש החמץ שמבער כשמדבר' ב' סעי של' הב ובחלק
 מצוה למפרע נגמרה הפסח דכשמגיע  ל''וז', הסעי בסוף כ"במש כוונתו

  .חצות אחרי שמתחיל תשביתו של דאורייתא להמצוה, ל''עכ התורה מן

 מרשותו החמץ את וביער שבדק במה ל''וז' הסעי בהמשך שכתב ומה
 מצוות נגמר לא הרי ד''י בליל הקודמת הבדיקה י''שע כוונתו, ל''עכ

 החדש החמץ וכשביער, שישית שעה אחרי חמץ לו היה הרי כי בדיקה
 בלי מועיל היה לא לבד זו ביעור אבל, דאורייתא מצוה עשה חצות אחרי

 החדש החמץ שביעור ונמצא, שלו החמץ לשאר שעשה והביעור הבדיקה
 על שעשה להברכה שייך עדיין הוא ולכן, הבדיקה של המשך הוא

 [.הבדיקה

' ג יש ז''אדמוה שלדעת, לומר שמסתבר נמצא. ז''אדמוה שיטת סיכום  .ח

 :תשביתו במצוות פרטים

 וזה. חמץ ביעור של הפועלה לעשות ועשה בקום המצווה התחלת(1) 

 .חצות אחר מיד מתחיל
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 .חמץ לו שיש בזה האיסור לעבור שלא, המצווה תכלית (2)

 גמר של וזמן. תעשה ואל בשב שזהו – חמץ לו שאין, המצווה גמר (3)
 או חצות אחרי חמץ לו שאין מיד שזה או ז''אדמוה בזה מסתפק המצווה

 .חמץ לו ואין בערב הפסח כשמתחיל

 שאין יהודה' ר שלדעת שכתב הטור מביא הלוי חיים' ר ובחידושי ט.
. מותר אפרן הנשרפין כל כדין. מותר אפרו, שריפה אלא חמץ ביעור

 .הנקברים כל כדין אסור אפרו, דבר בכל שהשבתתו חכמים לדעת כ''משא

 שנעשה כיון הוא מותר אפרן שהנשרפין הטעם הרי א"רעק זה על ומקשה
 וזורה כשמפרר כ"וא, בו ומועלים מצותו שנעשה דבר לך ואין, מצותו

 .אסוק אפרן ולמה, חמץ השבתת של מצותו נעשית הרי לרוח

 .ח"הגר בזה' שתי מה' ועי

 באות שכתבנו וכמו האיסור יעבור שלא הוא המצוה שתכלית שכיון ל"וי
 וכל, שסיכמנו וכמו חמץ לו שאין תעשה ואל בשב הוא המצוה וגמר', ד

 חדש חמץ ביעור על ברכה עושים אין ושלכן) מהמצוה חלק הוא זה
. החמץ שריפת י"ע מצותו נעשית' נק זה אין ולכן( ו"תמ' בסי ש"וכמ

 רק בהחמץ פעולה אינו וזה, המצוה בגמר רק הוא מצותו והנעשית
 רק שזה מצותו נעשית של הדין בזה שייך לא ולכן, חמץ לו שאין בהאדם

 .ח''הגר ש''וכמ עצמו בהחפץ הוא כשהמצוה

 הרי, מנותר בחמץ תשביתו מצות של הדינים שלומד י"ר לדעת כ"משא
 חלק רק שהוא הגם החמץ שריפת של שהפעולה כ''ג מזה לומד במילא

 לנעשית נחשב שיהא חשובה מספיק פעולה הוא ז''עכ, תשביתו  ממצות

 .מותר שאפרן הנשרפים ככל הוא חמץ של דינו ובמילא מצותו
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 תשביתו של הביעור שמצוות י''רש דעת כי, עיון לי צריך ועדיין: הערה] .י
 מאך שלמדים וכמו בחצות שמתחיל)  איסורו זמן שהוא חצות לפני הוא

 ולא, מותר וחציו אסור שחציו שכתב, א''ע' ה בדף י''ברש ש''עיי חלק
 מבואר גם וכן'. א באות שכתבנו וכמו( חציו על רק קאי שתשביתו כתב

  .'ב ובהלכה' א בהלכה ומצה חמץ' מהל' א בפרק ם''ברמב

 ב''ע' ד בדף' תו כדעת, חצות אחרי מתחיל שתשביתו ז''אדמוה נקט ולמה
 ולא, איסורו זמן לאחר הוא שתשביתו' י' בסי ש''והרא ב''ע ב''י ובדף

 ?ם''והרמב י''רש כדעת

 ש''להרא חצות לאחרי הוא שתשביתו המקור ז''אדמוה ציין ה''תמ' ובסי

 .'לתו ולא

 באמת יהודה' ר ולדעת, ב''ע ז''כ בדף יהודה' כר פסק' תו כי ונראה 
 אבל. ב''ע ב''י בדף' התו ש''וכמ נותר כמו איסורו זמן אחרי הוא תשביתו
' ד דף' שבתו הגם. חצות לפני הוא תשביתו של ועשה הקום אולי לחכמים

  אך מצד זה, חצות אחרי הוא שתשביתו הטעם כותב מדאורייתא ה''ד ב''ע
 חמץ וחצי אסור חמץ יש היום שחצי, י''כרש לומד שאינו דהיינו, חלק

 אבל. תשביתו בו אין היום וחצי תשביתו בו יש היום שחצי רק, מותר היום
' כר פסק' שתו כיון חכמים לדעת כ''ג שזה הוכחה כך כל אין עדיין ז''עכ

 .יהודה

 מביא' ג' ובסי, כחכמים שפסק יונה רבינו מביא' ב' סי ב''בפ ש''הרא אבל
, בדבר הכרע כך כל שאין דעתו ונראה יהודה' כר שהלכה להחמיר שיש

 חכמים לדעת שגם ש''הרא דעת מוכרח נראה כ''וא. כחכמים יותר והעיקר
 שתשביתו הדברים מקור כי ק''וצע. חצות אחרי הוא שתשביתו הוא כן

 .לנותר שדומה מצד' י' בסי ש''הרא תלה חצות אחרי הוא
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 הוא אז כי חצות אחרי הוא שתשביתו וההכרח שהלימוד נמצא ז''ולפי
 בו שיש לנותר דומה זה שאז, יראה בל של הלאו של איסור בו שיש הזמן

 .תותירו בל של האיסור

 עוד דעת הוא וכן ומצה חמץ' הל בהתחלת ם''כהרמב פסק ז''אדמוה והרי
 דעת הוא וכן, בערב רק מתחיל יראה בל של שהלאו( מ''במ' עי) ראשונים

  .חייב ה''ד א''ע ג''ס בדף י''רש

 שתשביתו ש''והרא' לתו שיש ההכרח ז''אדמוה לשיטת לו אין, כן ואם
 פסק ולא בזה ש''והרא' התו שיטת העדיף ולמה, חצות לאחרי הוא

 [.זה בדבר עיון לי וצריך?. י''ורש ם''כהרמב

 

 

 

 בדין שילוח אגרת ע''י עכו''ם

 שי' ליברמן' הרה''ג הרה''ח גדלי

 ר''מ בישיבה

 

בגמ' שבת )דף י"ט ע"א( "ת"ר אין משלחין איגרת ביד נכרי ע"ש אא"כ 
קצץ לו דמים" וכו' ומסקנת הסוגי' שם לב"ה הוא שבלא קצץ תלוי אי יש 

שכשיש בי' דואר בעיר אז מותר לשלוח אגרות בע"ש אם  ,בי דואר בעיר
אסור לשלוח -השליח יכול להגיע לבית הסמוך לחומה וכשאין בי דואר

 בע"ש גם אם הוא יכול להגיע לבית הסמוך לחומה.
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ולכו' צ"ע כיון שכשאין בי דואר אסרו ב"ה לשלוח שליח כיון שחוששים 
 ל בי דואר.שלא ימצא האיש בביתו )הסמוך לחומה( מה יועי

ועיין בשוע"ר )סימן רמ"ז סעיף ב'( שביאר שכשיש בי דואר אנו תולין  
להקל ולומר שבי דואר נמצא בבית הסמוך לחומה משא"כ כשאין בי דואר 
יש לחוש שמא לא ימצא אותו אדם בביתו ויצטרך לילך אחריו בשבת 

 ע"ש ולכו' צ"ע מאי שנא שכשיש בי דואר אנו תולין להקל )כיון שהוא
איסור דרבנן( וכשאין בי דואר אנו חוששין להחמיר לומר שלא ימצא 

 אותו אדם בביתו. 

ואולי אפשר לחלק שהספק הראשון איפה נמצא בי דואר הוא ספק לשעבר 
וכיון שכן אפשר לתלות שבי דואר נמצא בבית הסמוך לחומה דהיינו שאין 

שההלכה אנו אומרים שבספק מקילים אלא שבספק תלינן לקולא דהיינו 
קובעת שהמציאות הוא שבי דואר הוא בית הסמוך לחומה משא"כ בהספק 
השני )דאם ימצא האיש בביתו( שאינו שייך לתלות לקולא כיון שהוא ספק 

 להבא ולכן מחמירין.

וחילוק זה מוכח בהר"ן בסוגיא דגוי שהביא חלילין )קנ"א( שהביא שיטת 
אז  לתלות לחומרא הריף שתלינן לחומרא ושוב הביא שכשאינו מסתבר

 אמרינן ספק דרבנן לקולא ע"ש. 

ולכאורה גם שם צ"ע הלא הסברא של ספק דרבנן להקל שייך גם במקרא 
אלא ע"כ שבדין הראשון כיון שתלינן לחומרא היינו שההלכה , הראשון 

קובעת שהמציאות הוא לחומרא אינו שייך לספק דרבנן משא"כ כשא"א 
אשון שתולין לקולא ( אמרינן ספק לתלות לחומרא )גם לולא הטעם הר

 דרבנן לקולא כהחילוק שחילקנו לעיל ע"ש. 
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 כיון דגזור רבנן לא פלוג במילתייהו

 הת' דובער שי' גרינספאן

 

"לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמה  (.ע"ב דף יא)תנינן בשבת 
ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור 

 הנר".

אמר  –מבאר על הענין "ולא יקרא לאור הנר"  ף יב' ע''ב(ד)והגמרא 
)רבה( ]רבא[ אפילו גבוה שתי קומות ואפילו גבוה שתי מרדעות ואפילו 

 עשרה בתים זו על גב זו.

דכיון דגזור  ,ליכא למיחש להטייה ."ואפילו גבוה" -ורש"י מפרש שם 
בין גבוה לשאינו  שאין עושין חילוק ,רבנן לא פלוג במילתייהו. פירוש

 גבוה.

ונראה קצת קשה דלעיל בדף יב. ע''א כשמדובר אודות הענין ד"ולא יפלה 
כליו" הובא הגמ': אמר ר' יהודה אמר שמואל אפילו להבחין בין בגדו 

אמר רבא לא אמרן אלא דבני מחוזא אבל דבני  ,לבגדי אשתו לאור הנר לא
אלא דזקנות אבל דילדות י מחוזא נמי לא אמרן נודב ,חקליתא מידע ידע

 מידע ידיעי.

וכפירוש רש"י דכיון  ,ולכאורה זה אינו מתאים עם מה דאיתא בגמ' כאן
הרי למה שם הוא כן עושה חילוק בין כמה  ,דגזור רבנן לא פלוג במלתייהו

 ?דברים ונותן שיעור להדברים

"דאיכא למידק לפרש"י  ל:,”וזהב"ח שכתב והנה מצאתי בחידושי 
י שנא הכא דאסור ומאי שנא התם שהתירו לקרות לשני בני ודעימיה מא

 ?התם נמי נימא לא פלוג רבנן במלתייהו ,אדם בענין אחד וכן לאדם חשוב
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ואפשר לומר דהכא בענין שיעור הגבוה התם ודאי סברא לומר דאם כן 
אבל במאי דמפלגינן בין  ,הלכך לא פלוג במלתייהו ,נתת דבריך לשיעורין

ובין אדם חשוב  ם אחד ובין שני ענינים לענין אחדשני בני אדם לאד
 כיוון דאיכא שיעור לדבר שפיר מפלגינן בהו" עכ"ל. לשאינו חשוב

נמצא דכל זה הוא תירוץ מספיק לרוב מהקושיות שהובא כמו שני בני 
כיון שיש סברא לדבר בהשיעור שהוא החילוק בין , אדם או שני ענינים

יש עוד קושיא שהובא אודות החילוק  אבל ,אחד לשנים שזה אינו שיעור
ובפרט לפי מה דאיתא לקמן בגמרא גבי ר'  ,בין אדם חשוב לשאינו חשוב

ישמעאל בן אלישע ד"שאני ר' ישמעאל בן אלישע הואיל ומשים עצמו על 
 דברי תורה כהדיוט" דמשמע שיש דרגות בהחשיבות.

 ,בגדיםתי ששאלתי לעיל אודות החילוקי דרגות ביוגם לא מתורץ קושי
 וצ"ע.

 

  הת' לוי שי' שטראקס 

לכא' נראה דהגדר הוא שהחכמים גזרו בכל מקום שיש ואפשר לתרץ ד
 ,סיבה ורצון להטות הנר אפילו אם אינו אפשר להטותו מצד הגובה

משא"כ בשמש ועוד דוגמאות בגמ' אין לו אפי' רצון להטות ולכן לא גזרו 
 חכמים. 

 השאלה לפי דרך לימוד פשט הגמרא.וראוי להעיר שדי בהגדרה זו לתרץ 

ויכול להיות שבחרו חכ' בהגדרה זו כי זהו הדרך הכי טוב שיתקיים 
הגזירה לפי טבע ותכונות בני אדם או מטעם אחר משאר חלקי הפרד"ס 

 שבתורה.
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 הת' משה שי' בטניק

נראה לחלק ביניהם שאע"פ שכולם גזירה דרבנן נינהו אפשר לומר ד ועוד
סוגים של תקנות וגזירות דרבנן מצד שטעמן חלוקים הם מצאינו כמה 

ולכן בגזירה דרבנן "דלא יפלה כליו ולא יקרא לאור הנר" שהם דברים 
שמותרים בשבת אלא גזרינן שמא ע"י זה יבא לאיסור שבת היינו שע"י 

 שיקרא לאור הנר יבא לידי איסור של הטייה ויעבור אל איסור דאורייתא
 ישכח. זו היא מצד שמאמשום "מעביר" וגזירה 

אבל בגזירה ד"לא יפלה כליו" דבזה אין מחלקים כלשון הגמ' "בין בגדו 
נן אלא דבני מחוזא אבל בני חקליתא מידע ידע ילבגדי אשתו ולא אמר

 ודבני מחוזא לא אמרינן אלא בזקנותא אבל בקטנותא מידע ידע".

פ דעסקינן דגזירה זו הוא לא מצד שמא ישכח אלא תלוי בדעת בנ"א )אע"
כי לא  ,בנר( בזה לא שייך לגזור שמא יעשה האיסור אע"פ דמותר הוא

שייך לגזור לבנ"א דחליתא וכדומה )וזה ע"ד החילוק בין גזירה דרבנן 
ל בן אלישע אני -לאיסור לקמן( ובהמשך הגמ' מביא "דאמר ר' ישמעא

ברי אקרא ולא אטה פעם א' קרא ובקש להטות אמר כמה גדולים ד
בזה גופא אם לומד אם שתי בנ"א שכל דבשכחה כ"א שייך אבל חכמים" 

 אחד מזכיר לשני לא שייך שכחה במקרה זה ומותר.

בדין של "שמש קבוע או שאינו קבוע" שאם רגיל  ועוד ראי' מהגמ'
לעשות את זה בימות החול גם בשבת יעשה שהשכחה בא מצד דרגיל הוא 

 .לעשות ושוכח דשבת היום ואסור

כגון "לישון עם אשתו ולאכול בשר וחלב באותו שולחן"  אבל באיסורים
דבזה לא שייך שכחה דכל א' מזכיר לשני או שזה  ,אם אינן מכירים זא"ז

תלוי ביצרו לכן כל אחד לפי שיעורי דילי' ואם יודע שלא יגיע לאיסור לא 
גזרו רבנן וכמו המשך הגמ' "דבמקום דאיכא דיעות ואיכא שינוי לא 

 דבזה לא שייך לגזור כי לא יגיעו לדבר עבירה.גזרינן" היינו 
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וראי' לזה דבאיסורים אם יודע בעצמו שלא יבא לאיסור )מצד שמכיר 
"והוא היה יודע בעצמו  ל:”וזיצרו( הוא בתוס' )דף י"ג ע"א( ד"ה ופליגא 

שלא יבא לידי הרהור שצדיק גמור היה כדאמרינן בכתובות )דף י"ז ע"א( 
ומרקד א"ל רבנן אנן מהי למעבד  לה אכתפי'דרב אדא בר אהבה מרכיב 

 הכי א"ל אי דמיא לכון כי כשורא לחיי ואי לא לא" עכ"ל

ואם יודע  ,שמוכח מזה דבאיסורין תלוי כ"א ביצרו וכ"א מכיר את עצמו
רבנן היינו שזה לא הפשט בעצמו שלא יעבור לא חל עליו גזירת 

ת חכ' וה"ה דבני מחוזא רבנן אלא דבהא לא חל עליו כלל תקנדמפליגינן 
לגבי לבדוק הבגדים לאור הנר דבהם היה חלוקים זמ"ז וכיון ששייך 

אבל לכ"ע ודאי גזרינן ולא מפליגין  עליהםידיעה והכרה לא שייך לגזור 
ן בין קומה אחת לשתים כי בפועל נובזה גופא ג"כ שייך דלא מפליגי

.שייך לבנ"א משא"כ בני מחוזא וכן באיסורים וכיו"ב וק"ל האיסור

 
 

 תוס'ה ר דלפני עור לשיטתאיסו

 עלםהווילשי' ארי'  משההת' 

 

? הויין תמני הא: לאביי מתנה רב ליה דף ב ע"ב( "אמר איתא בשבת )
; קשיא לא הא: ליה אמר -! הויין שיתסרי וליטעמיך -! הויין סרי תרתי

 אבל דפטור דסיפא בבא אלא ,קתני לא ומותר פטור - דרישא בשלמא בבא
 אסור קשיא" ע"כ לש' הגמ'.
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 ל:”וז ומותר מפרש פטור דרישא ( ד"ה בבאא' עמוד ג והתוספות)דף 
 יכול שהיה מיירי ואפילו מכשול תתן לא עור אלפני עבר קא והא ת""וא

 לנזיר יין כוס דמושיט עור לפני משום עבר דלא בידו היה לא אפילו ליטלו
 מ"מ דנהרא עברי בתרי דקאי:( ו דף) כוכבים עבודת' דמס ק"בפ לה מוקי

 בנכרי מיירי אי ואפילו מאיסור להפרישו שחייב איכא מיהא דרבנן איסור
 פירקין בשילהי כדתניא איכא מיהא דרבנן איסור מיהו עור לפני שייך דלא

 דווקא משמע לו נזקקין אין ויצא נטלו בחצר לנכרי מזונות נותנין.( יט דף)
 ליתן דאסור משמע לפנים ידו ופושט בחוץ עומד אם אבל בחצר כשהנכרי

 דאפילו נכרי של והחפץ בנכרי דמיירי לומר ויש להוציא מ"ע להדיא
 בעל של החפץ שאין כיון כלל איסור כאן אין היום כל ומוציא מכניס

 .הבית עכ"ל

 דהכא ל"וי.בא"ד (א ג דף) בגמרא "מפרש ל:”וזא כתב  בסי' ש"והרא
 על לו כנותן נראה אפילו איסור ליכא ג"וכה הנכרי של כשהחפץ מיירי

 מורין ראיתי ובאשכנז הבית בעל של החפץ שאין כיון להוציא מנת
 מראית משום הוא שאסור כיון מסתבר וכן ג"עו של בחפץ אף לאיסור

 אינו הרואה כי לחלק אין להוציא מנת על לו שנותן סבור הרואה כי העין
 דלפני איסורא דאיכא ג"ואע מיירי בישראל דלעולם.החפץ מי של מכיר

 פטור ליה וקרי שבת באיסורי אלא הכא איירינן לא מכשול תתן לא עור
 שבת עיי"ש. משום איסורא דליכא כיון ומותר

 הוא העני דגם והיכי שיתסרי לתני לך תקשי ואםל:”וזביאר  ם"והמהר
 ואפילו עור לפני משום אסור אלא ומותר פטור הבית בעל אין דאז ישראל

 להפרישו שחייב משום מדרבנן אסור מקום מכל ליטול דיכול היכי
 דלפני איסורי ולא שבת איסורי אלא הכא תנא דלא קושיא זה אין מאיסור

 :ל"וק ן"ובהר י"באשר ועיין עור

אלא שצריך לומר  ,שמפ' שהמהר"ם לא חולק על התוספותוראיתי 
 שהמתני' מיירי בנכרי וגם פטור ומותר וכו' ע"ש.
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ולא יורדתי לסוף דבריו וקודם כל אשתמיטי לשון המהר"ם בסוף דיבורו 
שאמר בפירוש שלא תנא הכא אלא איסורי שבת ולא איסור דלפני עור 

 כמ"ש הרא"ש והר"ן.

המהר"ם והרא"ש שמיירי בשבת קשה שהרי גם ולכאורה מה שתירצו 
התוס' יודע שמיירי בשבת כפשטות הגמרא ששאל כמה חיובים יש 

 במאלכת הוצאה שבת!.

שכל קושיית התוספות מבוסס על האיסור דלפני עור וכנראה בפשטות 
ולכן מוכרח לתרץ שמתני' בנכרי קמיירי וע"ז שואל הרא"ש הרי המשנה 

ועל שאלתם  ,כתב באופן אחר שצל"כ לצדדיןאומרת שחייב וכן המהר"ם 
אבל כיון דלשון  הפנ"י מתרץ שגם התוספות לומד במשנה שהוא חייב ,זו

לגמרי ולשון זה משמע )לתוס'( שמותר , ר אבל מותרהגמרא הוא פטו
היינו שמדובר בכל האיסורים )שזה ג"כ דרך הש"ס לכתוב מותר לגמרי( 

ולכן מוכרח לתרץ שמיירי  ,יםאע"פ שיכול להיות מותר רק לפרט מסוי
אפ"ל שזה על דרך  ,וזה שכתוב במשנה חייב כשאלתם הנ"ל ,בנכרי

שיטתו הכא שכתוב מותר הוא לכל המקרים שיכול להיות אפילו בנכרי 
לכן גם בחיוב דמתני' מיירי בעני ישראל אחד מהמקרים ולא צריך לכתוב 

 לצדדין כמו שביאור המהר"ם.

שמדבר בשבת אלא כנ"ל שמלשון הגמרא משמע  ולכן התוס' גם כן לומד 
שמותר לגמרי בכל האיסורים לכן מתרץ שאין איסור דלפני עור דמיירי 
בנכרי. ואתי שפיר לחקירה הידוע שלתוס' האיסור דלפני עור הוא איסור 

ע( לכן יש לשאול בדין דלפני פרטי לכן בגלל שמדברים על שבת )לכ"
 .עור

הוא יכול לקחת מעצמו ואז אין איסור וממשיך התוס' ואומר שאע"פ ש
וגם בזה יש לחקור  ,דלפני עור מ"מ יש איסור שצריך להפרושי מאיסורא

מלשון  ונראה לי ,אם זה איסור אחר או זה חלק מהאיסור דלפני עור
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ומהמשך התוס' שזה אותו איסור וכן מפרש המנ"ח. ויש לעיין עוד בזה 
 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

שה לתוס' אם כל השאלה הוא מצד האיסור של מראית עין אלא שק
מה מתרץ שמיירי בחפץ של נכרי הרי גם בזה יש איסור  ,ששייך גם בנכרי

ואם כן להתוס' איך אומרת הגמרא שמותר  ,הרא"ש מראית עין כמו שכתב
, ור דלפני עור! הרי אין בו מעשהוגם בכלל מי אמר שיש איס ,לגמרי

הבית( ראה ר"י מלוניל. אלא צ"ל שלתוס' גם זה  איסור בידים של הבעל)
ולאפרושי מאיסורא אע"פ שאין בו מעשה.ואתי  נכלל בהאיסור דלפני עור

 שפיר לכל הפירושים ובמילא כל השאלות מעיקרא ליתא.

  .יש להאריך בכל זהעדיין ו

  

 

 

 

 בכרמלית והנפ"ק שביניהםג' פירושים 

 גאלאמבשי' ישראל  אברהם הת'

 

 מצינו ג' פירושים לפרש מילת "כרמלית" 

ד''ה בעי אביי בא''ד מפרש וז''ל:" כרמלית שבת פרש"י )בדף ג'('א( בגמ
ילוך תמיד לרבים ולא תשמיש רה''י" מלשון יערו וכרמלו שאינו לא ה -

 .ורה"י עכ''ל. ולכן דינו כרמלית שיש מעלה של רה"ר
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 בריש ד''ה כרמלית וז''ל "בירושלמי '(א עמ' ו דף) שבת מסכת ב( תוספות
 נ"ה בינוני אלא יבש ולא לח לא( ומלא) רך כרמל חייא' ר תני שבת

 ל''" עכ.ה"כר ולא י"כרה לא אינו כרמלית

המשניות להרמב"ם שמפרש שהוא מלשון כאלמנא שבתרגום ג( פירוש 
באמיתית ילה כרמלית צריכים לכתב כארמלית ארמלו הוא אלמנה לכן המ

 הענין.

ובהכרח צריכים לומר שהם לא חולקים סתם אלא שלכל אחד יש לו כוונה 
 .לדינא וכל אחד תפס לשון אחר ונפק"מ ,מסיומת

ד''ה אטו כולהו מבאר למה קרן זוית שונה מכל  (דף ז' ע''א)והנה בחת"ס 
כרמלית כקרן זוית )אע"פ  הדינים אחרים של בקעה וים שלא נקראים בשם

 ,שכולם כרמלית( כלשון הגמ' "כרמלית אתויי קרן זוית" שדינם שווה
והביאור בזה הוא שבה"א של הגמ' היא למדה שכרמלית הוא כפירוש 

לכן בקעה וים הם לא  הרמב"ם שכארמלית הוא לא רשה"י ולא רשה"ר
לית רשה"י ולא רה"ר משא"כ קרן זוית הוא כשתיהם לכן קוראים כרמ

מלשון כר ומל שהוא קצת יבש וקצת לח וזהו כשיטת התוס' )שהחת"ס 
 לומד פשט בתוס' שהוא לא זה ולא זה אבל יש לו קצת משתיהם(.

ועפ"ז מסביר החילוק בין רש"י לתוס' שלרש"י יער דינו כרמלית אבל 
רה"ר כמו הדין של בין העמודים שתוס' כתב שהוא רה"ר  לתוס' יער דינו
 וכן כתב הרמב"ם., ם בושהרבים הולכי

"מפרש שלמה קרן זוית קרי  (דף ז' ע''א ד''ה בגמ' כרמליתהפנ"י )
מש''כ לעיל התוס' ר הדינים של בקעה וים ומתרץ ע"פ כרמלית טפי משא

היינו שהוא דבר בינוני יש קצת  ,שפירש שכרמלית הוא מלשון כר ולח
מנין דחקי בי' מכר ולח וזה שייך בקרן זוית שהוא רה"י ורה"ר ביחד וזי

רבים ודומה קצת לרה''י כיון דהוא קרן זוית הסמוכה לרה''י משא"כ 
 בקעה וים הם לא רה"י רק כרה"ר.
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 באופן ד''ה תנו רבנן ד' רשויות כרמלית ביאר (ע''א 'ז)דף והראש יוסף 
 "ל ''וז, כרמלית של סוגים כמה שיש ,הם אמת הפירושים ששתי קצת אחר
 שאין מקום כרמלית התורה מן א׳ יש כרמלית ב׳ כי אמת תרוייהו וי״ל

 ד״א בתוכו לטלטל ומותר רה״י ולא רה״ר לא בוקעין רבים ואין מחיצות
 מחיצות שלש מבוי ויש אסרו וחכמים לתוכו ומרה״ר מרה״י ולהכניס
 לרה״ר מתוכו או לתוכו מרה״ר והזורק גמור רה״י מ״ה פתוח ורביעית

 לתוכו מרה״י ג״כ להחמיר כרמלית דין עליו שמו ומדרבנן התורה מן חייב
 ובעולה נשואה שהיתה כארמלית יצדק וזה אסור בתוכו ד״אלטלטל  או

 ממנו רה״י תורת קצת לוקח זה כן קצת שלימותה ולוקח מת או וגירשה
 התורה מן אף כרמלית שלו העצם דשם וכדומה בקעה משא״כ כרמלית

 .עכ''ל" הוא פטור ומקום רה״ר ולא רה״י לא אינו

והנראה מכל זה שיש כמה נפק"מ לדינה וגם מובן החילוק שכל אחד תפס 
 לשון אחר.

בנוגע לפשט מה  והרמב"ם בהל' שבת )פ' י''ד הל' ד( מפרש כמו פרש"י
ם זה קרן זוית שהוא מקום שמוקף בשלש מחיצות שהוא משוך יותר לפני

'י הם רה'מכל הבתים שנמצאים סמוך לרה"ר.)אע''פ שג' מחיצות לרש''י 
 .דאורייתא(

אבל בנוגע , זויתכתב כפרש"י לענין קרן  (הל' יט')וגם אדה"ז בס' שמה 
לפירוש כרמלית כתב כשיטת הרמב"ם שהוא מלשון אלמנה אלא שמוסיף 

"שאינה לא בתולה ולא  ל:”וזרות בכל ההגדרה של "כרמלית" ביאור ובהי
"ה ומקום נשואה כך זה אינו מוקף מחיצות כרה"י ואינו הילוך לרבים כר

מפני שהוא בטל אצל כל אחד מהם אלא .מקום פטור מה"תזה הוא 
שחכמים חלקו ביניהם כשאין דא"ד הוא מקום פטור וכשיש דא"ד הוא 

.)וזה לא כבעה"מ שמביא התוס' ומחלק כרמלית ועשאוהו רשות בפ"ע"
ועפ"ז ג"כ אפשר , בין כרמלית שבעיקרו הוא רשה"ר או מקום פטור( 

מב"ם הלכות שבת פי"ד שכתב בהל' ד' איזו היא לתרץ החילוק בר
 כרמלית.ככרמלית ובהל' ו' הדינים שהם 
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ואחד הדברים שהרמב"ם מונה בנוגע לדיני רה"ר הוא "המדבר" שע"ז יש 
כמה שאלות וכו והרבה ניסו לתרץ ובפרט שזה לא כפירוש רש"י ותוס' 

 נפלא ות של הרבי ח"א ס' כט ביאורונראה שהוא ככרמלית עיין ברשימ
 הסוגיא.ועל כל 
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 תובגדר זריזין מקדימין במצו

 הת' מנחם מענדל שי' גאלדמאן

 

 .א

במס' שבת )דף ק"ל ע"ב( תנינן בריש פירקין "ר"א אומר אם לא הביא כלי 
ופירש רש"י שיטת  מביאו בשבת מגולה ובסכנה מכסהו ע"פ עדים" מע"ש

ר"א שמתיר להביא כלי בשבת איזמל למול את התינוק וקאי אמתניתין 
דפרקין דלעיל דסליק מיני' וכל צרכי מילה עשין בשבת ובגמ' מביא 
מעשה פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל מע"ש והביאו בשבת )דרך גגות 

 א )פרש"י דר"א שרי אפי' דרך רה"ר(.וכו'( שלא ברצון ר"

ותוס' )ד"ה שלא ברצון ר"א( הקשה בשם הרשב"א הא אמרינן לקמן 
יכול לקיים את שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה  בפרקין כל מקום

שניהם מוטב והכא כיון דאפשר לקיים את שניהם להביאו דרך גגות 
 ונשאר בשאלה. ,וחצרות אמאי יביאו דרך רה"ר וכו'

וא"ת יביא  ל:”וזנה בתוס' )]בעמוד הקודם[ ד"ה ר"א אומר( שואל וה
דליכא איסור שהחי נושא את עצמו )וי"ל להביא כל  התינוק אצל הכלי

 התוס'(.

ומשמע מתירוצו שאע"פ שאפשר להביא דרך גגות וחצרות שרי ר"א 
להביא דרך רה"ר דהוי דאורייתא כדי למהר המצוה אע"פ שיכול לעשות 

שלר"א בכדי למהר את המצוה אינו  ,כא אלא איסורא דרבנן)בענין( דלי
יכול לעשות באופן אחר דרך גגות וכד' ועפ"ז אפשר לתרץ שאלת 
הרשב"א הנ"ל המוזכרת בתוס' שלאח"ז כי בנדו"ד לשיטת ר"א העשה 
דוחה ל"ת מצד שצריך למהר לעשות המצוה ודרך רה"ר מהירה טפי 

 מגגות וחצרות?
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תב כן ודחה פי' המהרש"א ע"ש וראה חת"ס )וראה שבת של מי שגם כ
 ונימוקי יוסף שתירצו באופן אחר ע"ש(

דמי אמרינן דבכדי לזרז  ,אלא שצריכים ביאור לשיטת ר"א הא גופא קשיא
 המצוה א"א לעשות באופן אחר ולעבור על איסור דאורייתא?

 .ב

 ויש לחקור בגדר של זריזין מקדימין למצות.

 ות הוא הידור מצוה או מצוה בפ"ע וגם אם זריזין מקדימין למצ (א

 ואם היא מצוה בפ"ע היא חלק מהפרט או רק חלק בכלל המצוה. (ב

 ובזה גופא אם היא גדר של חפצא או גברא של מצוה. (ג

 

והנה ידוע המחלוקת המפ' אם זריזין מקדימין הוא מדאורייתא או דרבנן 
עיין המאירי ביומא שלומד דכיון שמצות מילה מצותה כל היום אלא 

אבל שיטת רש"י ותוס' משמע שהם , שנהגו להקדים היא מצוה דרבנן
 מדאוורייתא )ועייו גליוני הש"ס לר' ענגעיל שמביא ראי' מהם לשיטתו.(

מביא שמבטלין כהנים  תוס' )ד"ה מבטלין( (ג' ע"א)והנה במס' מגילה 
וקשה אמאי מבטלין והא אחר המגילה  ל:”וזלשמע קריאת מגילה ושואל 

ות לעבודה ומתרץ וי"ל מכיון דמשהאיר היום הוי זמן יש הרבה שה
 ,עבודה והם מניחים אותם בשביל הקריאה משום הכי קרי לי' ביטול

דמשמע מתוס' שע"י שדוחים המצוה אע"פ שאפשר לעשות אח"כ נק' 
ביטול מלאכה וזה ראי' לזריזין מקדימין למצוה )וגם משמע מהתוס' דזהו 

 דוחה לא נק' ביטול(. רק במצוה דאורייתא שלמגילה אם

הגמ' שואלת במקרה שיש לאדם עשרה בנים ולא (דף ז' ע"א )וגם בחגיגה 
יכול לשלח כולם בב"א ושולח רק חמשה הגמ' אומרת שא"א דהי מינייהו 
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משוי להו פושעים שמצד שצריך לזרז במצוה ושולח הבנים ביום אחר נק' 
גם מובן שזה לא הוא רק במצות דאורייתא ונראה לומר ש פושע וגם בזה

רק הידור אלא גם חלק מהמצוה שצריך לעשות בהקדם האפשרי )ולהעיר 
דבהא דוחה המצוה ליום אחר וקרי טפי פושע  דחלוק ראי' זו ממגילה

 מלדחות לאחר זמן באותו יום(

 

 .ג

הרבי חוקר אם מצוה באופן דזריזין מקדימין  74 ובלקו"ש חי"ט עמ'
מען קען ובלשונו הק' איוב יע ההידור של "ברב עם הדרת מלך" מכר

א לא שגם בזה נראה לומר דזריזין מקדימין הו מקיים זיין א מצוה חסר??
י שדוחים לאח"כ אע"פ שאינה לעיכובא הידור אלא פרט במצוה שחסר ע"

)וישכם בעושה הרבי מסביר שזריזין מקדימין הוא פרט  58ובהערה 
ייתה בזריזות משא"כ "ברב עם" אין כל שינוי בפרטי ועד"ז בעשאברהם( 

הגדר "דזריזין" פועל שינוי  המצוה כגון קריאת מגילה וכו היינו שגם בזה
של מצוה בגופא בפרטי המצוה שנעשה בהקדם ובזריזות יתירה היינו 

אע"פ דזה תלוי בעושה המצוה )גברא( משא"כ "ברב עם" אלא במילה 
הידור( בגופא של מצוה לכן היא דוחה זריזין "ברב עם" ג"כ פועל שינוי )

 מקדימין.

מכתב הוא ג"כ בגופא של מצוה הוא ע"פ  והביאור בזה דבמילה ההידור
דבמצוה מילה שאני דטוב שיהי'  שהרבי מבאר (כ"א שבט תשי"א)

בשמחה כמו שקיבלוה עלהם )שבת ק"ל ע"א( ע"פ הפ' "שש אנכי על 
ים וזה תלוי ברוב המתועדים אמרתך" )ועיין תוס' ע"ז( וכולם שמח

 ולפעמים יש גם עצב בהמנע אחדים לבא.

חוקר האם גם בהכשר מצוה שייך הענין של  454והרבי בח' ט"ו עמ' 
זריזין מקדימין או לחכות להדר באיכות ובכמות ההכשר מצוה )וא"ש 

 לשיטת ר"א דמתיר לעבור ברה"ר להביא סכין שהוא הכשר מצוה
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זריזען שגם הכשר מצוה כמצוה דמי. כידוע לעשותה יותר מהר מעלה ב
המח' בזה ועיין מפר' נמק"י שמהכשר מצוה לעצם קיום המצוה נק' מילה 
אריכתא שכבר התחיל בשעת ההכנה לכן א"ש להתיר באופן כזה סכין 

 ואזמל למילה.( 

והרבי בהמשך השיחה מגדיר שהמח' ביניהם הוא האם העיקר הוא ההוה 
י"ל שמח' בין הרשב"א ותוס' בשי'  עפ"ז עם ( וגםברב  –או עתיד )זריזין 

האם ג"כ מצוה שנוהגת בזמן קבועה ומיוחד לה האם החיוב  ,ר"א הוא
הוא רק בשעת המצוה או שכל הזמן חל עליו החיוב שיעשה המצוה 
בזמנה דלר"א חל עליו החיוב בכל הזמן ולכן בכל רגע חל הקיום של 

מצוה ולרשב"א החיוב הוא רק זריזין מקדימין וגם הלא תעשה לדחות ה
  .בשעת מעשה לכן לא מעבירין סכין ואזמיל ברה"ר בכדי למהר המצוה

 
 

 בין הגסה להגסה ממש

 יוסף שי' יהודההת' 

 

 א.

"לא ימלא נחתום חבית של מים שיניח לתוך  )דף י"ח ע"ב(איתא בשבת 
ואפי' .כן למוצ"ש אסורים בכדי שיעשו התנור ע"ש עם חשכה ואם עשה

אונין של פשתן נמי לגזור הכא כיון .ימא ב"ה גזירה שמא יחתה בגחליםת
דזיקא קשה לי' לא מגלו צמר ליורה ליגזור אמר שמואל ביורה עקורה 

 וניחוש שמא מגיס בה בעקורה וטוחה."



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

מגיס מהפך בה ובמבושל הוי  רוהנה בפירש"י מפרש עקורה "מעל האו
 עכ"ל בישול

 מפרש "והוי צובע".  מגיס בה ) ד"ה דילמא ( ותוס' 

דרש"י מחייב במגיס אפי' מחוץ לאור משום , ונראה לבאר מחלוקתם
 בישול ותוס' לא סבירא לי' דחייב משום מבשל אלא משום צובע

שבפשטות מדובר שכבר מבושל כל צרכו כמו שרש"י בעצמו כתב 
במבושל ולכן א"א לחייב משום בישול אבל בצובע אכן שייך לחייבו כי 

 הפשתן יותר זמן וזהו בישולה. מהמלאכה שצובעזהו חלק 

ועוד דמחוץ  וצריכים להבין טעמו דרש"י דאיך שייך בישול אחר בישול 
 לאור הוא?

ד"ה ומהא דקא אמרינן( מפרש "משמע דאפי' בעקורה והנה ברשב"א)
 דמי" ולכא' זה כשי' רש"י. איכא משום מגיס דהגסה בכלי ראשון כבישול

א"כ האלפס והקדירה שהעבירן מרותחין היאך וממשיך הרשב"א ושואל 
מוציאין מהן בכף והלא מגיס ומתרץ י"ל דבהגסה דמשונה הוא דאיכא 
משום מבשל לגבי קדירה מפני שמערב את הכל ואיכא משום קרובי 
בישולא אבל בשאר הגסות לא. ובסוף דבריו כ' ביורה של סמנין הוא 

שלא יחרכך ומוסיף דכ"ז דאיכא משום מגיס דדרכן בכך להגיס תדיר כדי 
אבל  הוא רק שלא מבושל דאם בישל כמאכל בן דרוסאי ליכא בישול ע"כ

שאכן  ,בזה חולק עליו רש"י וא"ש לפירוש התוס' שבאור שמדובר בצובע
שייך חיוב דזהו הדרך אבל לא בישול כי כבר מבושל הוא או מצד שלא 

 נמצא ע"ג האור.

 שהעבירן והקדרה " "האלפס ל:”וזכתב  '(ל 'שיח סע 'סי או"ח) ובשו"ע
 בכף מהם יוציא לא צרכן כל מבושלין אינן אם האור גבי מעל מרותחין

 כל נתבשלו אם אבל למעלה ש"כמ בישול משום בזה ויש מגיס שנמצא
 שביורה צמר אבל האור גבי מעל שהעבירן לאחר בהן להגיס מותר צרכן
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 להגיס הצבעין דרך שכן( צובע משום) בו להגיס אסור העין שקלט פ"אע

 כסברא והעיקר ענין בכל בקדרה גם מחמירין ויש.יחרך שלא כדי תמיד בו
 אין בכף להוציא אבל ממש בהגסה יחמיר להחמיר והרוצה הראשונה

  האש" עכ''ל על ואינה צרכה כל בנתבשלה כלל להחמיר

 וזהו לכא' שיטת רש"י בנוגע לפרט של הגסה דמחמיר בכל ענין.

כלשון המחבר אלא דמוסיף ביאור דלמה אסור להגיס  וכן כתב אדמה"ז
והטעם  (צובע )כשיטת תוס' ולא משום מבשל ביורה של צמר משום דהוי

וממשיך דיש  ,הוא דזהו דרך הצעבן להגיס בו תמיד דלא יחרךבזה 
והרוצה להחמיר בכל ענין והעיקר כסברה הראשונה  מחמירין בקדרה

בנתבשלה דאין להחמיר כלל  יחמיר בהגסה ממש אבל לא להוציא בכף
 .כ"צ ועבירן מעל גבי האש

  

 .ב

 

ן איסור משום שהוא והנה מהשו"ע משמע דלא כשי' הרשב"א )דבכף אי
לכן האיסור תלוי ראשו ושכתב בהדיא דאמרו שזהו כלי לא בכלי ראשון( 

 אם בישל כ"צ או לאו וביורה של צמר בכל ענין אסור.

להתיר מי שרוצה להוציא בכף א(  ויש לדייק דאדמה"ז כתב שתי טעמים
עיכובא וצ"ל אם יתור הלשון הוא לשל כל צרכו ב( והעבירן מע"ג האש.בי

 או מלתא בעלמא הוא )ח"ו( 

 והנה הרמב"ם הל' שבת )פ"ג הי"א( כתב "אסור להכניס מגריפא לקדרה
בשבת והוא על האש להוציא ממנה בשבת מפני דמגיס בה וזה מדרכי 

 .מבשל"הבישול הוא ונמצא כ
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והנראה במוחש משינוי לשון הרמב"ם לגבי השו"ע ובפרט מלשון הגמ' 
דכתב שהקדרה נמצאת ע"ג האור?ועוד צריכים להבין בשיטת הרמב"ם 

 האם המקרה הוא במבושל כ"צ או לאו. 

ולדייק  ונראה לומר שלא לחלק בין הדינים דמדובר בנתבשלה כ"צ
ונמצא כמבשל ממנה  מדבריו )שכ"ה( מדאמר "שהמגיס מדרכי הבישול

בשבת דאם לא עסקינן בנתבשלה כ"צ למה נמצא כבשל הרי ע"י הגסה 
הוא גומר הבישול? וגם מהלשון אסור דמשמע שהוא רק מדרבנן דאם 

הוא חייב! דמקורו הוא ברא"ש שכן כתב דכך משמע  מבשל דמי הרי
 מרש"י.

וא וגם א"ש דהוי מבשל אפי' בהגסה בכף )מגריפה( דהא בכלי ראשון ה
ממשמעות הלש' וכן כתב רש"י שהוציא מהאש עדיין רותחת היא וכמ"ש 

 הראש בעומד על האור 

 'וכו "א"א הפריז על מידותיו"אבל שאלת הראב"ד על הרמב"ם דכתב 
דכתב דבמשל כ"צ רץ וגם מש"כ הוא לא כביאור המ"מ וע"פ הנ"ל מתו

 אפי' מחזירין פטור ולא צריך לגזור על המגריפה.

באופן אחר ע"ש )ונראה דזהו כשו"ע( והל"מ מקשה על  והכ"מ תירץ
הרמב"ם דזה לא מש"כ בגמ' דכתב דוקא עקורא מעל האש והביא המ"מ 
ודוחה פי' וכתב שהרמב"ם אוחז כשי' תוס' דמגיס חייב משוםה צובע 

 .אבל ע"פ שיט' רש"י א" ש

ולאדמה"ז שהביא שתי טעמים להתיר א( חוץ להאש ב( בישול כ"צ עפ"ז 
היטב דברי המ"מ והרמב"ם דבעשה רק א' מהם עדיין אסור לו  מובן

 להוציא לכן הרמב"ם מחייב ולא צריך לדחות כפ' הל"מ. 

במגריפה משמע דיש בזה דין שול לדעות שיש בישול אחר בי ותטובפש
של מגיס דע"י שנוטל מהסיר מנענע המאכל וזה מגיס ומבשל ועוד שגם 
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ן בשא"ב וראה קרבן נתאנאל לרא"ש משמע שחייב אלא דלשיטתו דאי
 רפ"א שכתב שמהשו"ע לא משמע כרא"ש וכתפ"ש 

לשי' הרמב"ם שיש וגם לא צריך לדחות דמבשל לרמב"ם הוא בצובע ו
בן הצריכותא דשתי טעמים ע"ג האש ועפ"ז מו פירשבשא"ב אתי 

 לאדמה"ז.

 

 

 

  

 הכנות לשבת בגופו

 שי' סודק מרדכיהת' 

 

"חייב לעשות דברים  ל:”וז ,פ"ל הלכה ה' כתוב שבת ברמב"ם הלכות
 שהם לצורך השבת בגופו שזה הוא כבודו" עכ"ל.

 ,ומפרש אדמו"ר הזקן בהלכות שבת סי' ר"נ סע' ד' בקונטרס אחרון )ב(
שלפי הרמב"ם חייב אדם להכין לשבת בגופו. ומביא הרמב"ם ראי' לזה 

א הביא רב ספרא המבוארים במס' שבת דף קיט ע"א. ]ול ,מכמה אמוראים
שהחריך רישי ורבא שמלך שיבוטא )שמדובר עליהם במס' קידושין ריש 
פ' האיש מקדש דף מא ע"א לענין מצוה בו יותר מבשלוחו([ לפי שרואים 
משאר האמוראים שהוא חיוב להכין לשבת בגופו. משא"כ רבא ורב 

)שלא הובאו בהרמב"ם כראי' להנ"ל( מפני שעשו מלאכתם בדגש  ,ספרא
והחיוב להכין לשבת קימו בעשית  ,הענין דמצוה בו יותר מבשלוחו על
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דבר אחר. ]להיות שרב ספרא לא החריך רישי ורבא לא מלך שיבוטא 
אלא כשהי' לו רישי  ,)שדברים אלו מוזכרים במס' קידושין( כל שבת

מביא רבא ורב ספרא שזה מוכיח  ,ושיבוטא[. משא"כ הגמ' במס' קידושין
שגם  ,ותר מבשלוחו. )וזהו מה שרוצה הגמ' להוכיח שםהענין שמצוה בו י

 מצוה בו יותר מבשלוחו(. עד כאן תוכן דברו. -לעניני קידושי אשה 

שמתורץ בהנ"ל שתי  ,היוצא מהנ"ל שנוגע לענינינו הוא ,ולסיכום
 שאלות:

 ?ולא הזכיר רבא ורב ספרא ,למה הביא הרמב"ם שאר האמוראים -א
 בגופם[.]להיות שכולם היכינו לשבת 

 ?ולא שאר האמוראים ,למה הביא הגמ' בקידושין רק רבא ורב ספרא -ב
 ]להיות שכולם היכינו לשבת בעצמם[.

מפני  ,הרמב"ם הביא שאר אמוראים -ושני קושיות אלו מתורצים: א
אין  ,שמהם נראה ענין חיוב כבוד שבת בגופו. משא"כ ברבא ורב ספרא

שהם החרכת רישי ומליכת שיבוטא  -נראה ע"י עבודתם המבואים בהגמ' )
אלא ענין דמצוה בו יותר מבשלוחו. והחיוב דכבוד  ,( ענין כבוד שבת-

 ,]שמעשים הללו אינם מוזכרים בהגמ' ,שבת קיימו ע"י מעשה אחרת
 להיות שלא הי' להם שיבוטא ורישי בכל שבת[.

-)שעשו מלאכות אלו  ,הגמ' בקידושין הביא רק רבא ורב ספרא -ב
( מפני שנראה ממעשיהם הענין -הי' להם רישי ושיבוטאבשבתות ש

שעפ"ז הוא מצוה  ,דמצוה בו יותר מבשלוחו. ]וכדמפרש אדמה"ז )שם(
להוכיח שמצוה בו יותר  ,בעלמא ואינו חיוב[. והעיקר במס' קידושין הוא

בו ש"האיש מקדש  ,ומזה מובן ענין המדובר בו בקידושין ,מבשלוחו כנ"ל
אבל שאר אמוראים היכינו לשבת ותר מבשלוחו.ומצוה בו י ובשלוחו"

ולא מצד הענין )שהגמ' רוצה להוכיח( דמצוה בו  ,משום חיוב כבוד שבת
 יותר מבשלוחו. עד כאן נראה מדברי אדמה"ז השייך לענינינו
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ד"ה השתדל וכו' אבל לפי המשנה ברורה ]סי' ר"נ[ קשה: בהבאר היטיב 
ו חיוב גמור הוא אלא כעין "ואפשר להרמב"ם ג"כ לאל:”, וז)שם( כתוב

למה הביא הרמב"ם  -א ,חיוב משום כבוד שבת" והדרא קושיא לדוכטא
 למה הביא הגמ' רק רבא ורב ספרא? -? בשאר אמוראים

, ]ששיטת אדמה"ז הוא כפשטות הענין ,וא"א לתרץ כפי' אדמה"ז
"ם בשהרמב"ם סובר שחיוב הוא להכין לשבת בגופו[. כי למה הביא הרמ

 מכיון שלשיטת המשנה ברורה כולם ,האמוראים ולא רבא ורב ספראשאר 
ולמה מביא הגמ' בקידושין רבא ורב מראים על ענין כיבוד שבת בגופו?

 חו?דמצוה בו יותר מבשלומכיון שכולם מראים על הענין  ,ספרא ותו לא

המעשים שעשו  ,ריו()וכך משמע קצת מדב, אלא י"ל שלפי המשנה ברורה
והענין העיקרי שבו הוא  ,הם שייכים להענין דעונג שבת ,רבא ורב ספרא

שע"י עשיית דברים אלו בעצמם )יותר , מצוה בו יותר מבשלוחו
עונג להם בזה.משא"כ  ומראה שיש ,מבשלוחם( הרי זה מוסיף בהעונג

 ,מספר הגמ' )שבת שם( איך שקיימו הענין דכבוד שבת, שאר האמוראים
והטעם לחלק רה "כעין חובה".כלשון המשנה ברו שבכבוד שבת הוא

-שבזה ), הכנה לסעודת שבתמפני שרבא ורב ספרא עשו  ,ביניהם הוא
כמבואר בשו"ע אדמה"ז סי' רמ"ב , ג( העיקר הוא העונ-סעודת שבת

לכבוד שבת. )ד"מ  להכין הבית בכללעשו דברים , משא"כ שאר אמוראים
 להציץ האור או להכין העצים וכיו"ב(.

שזהו -, מפני כבוד שבת םיענינשעשו  ,שאר אמוראיםולכן הרמב"ם כותב 
, אה הכבוד לשבתנר, . שע"י הדברים שעשו בעצמם-קר התוכן שםעי

מפני  ,ועוד יותרחיוב גמור כנ"ל.אע"פ שלשיטת המשנה ברורה אינו .
בזה שהוא עושה הכנות לשבת לכן יש יותר כיבוד  ,שאינו חיוב גמור

א יהי' ניכר כ"כ הכבוד אזי ל, בהמצוהבעצמו.]שבדרך כלל אם הי' חיוב 
הרי  ,ואעפ"כ הוא מכין לשבת בעצמו, בזה דוקא[ אבל עכשיו שאינו חיוב

שהוא  ,הרמב"ם להוכיחהוא מכבד את השבת ביותר. וזהו מה שרוצה 
ולא הביא הרמב"ם רבא ורב ספרא כי עיקר ענינם הוא עונג עושה בעצמו.

  כנ"ל( בשלוחודמצוה בו יותר מ)שבו שייך הענין  ,שבת
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דמצוה בו שמהם נראה הענין  ,והגמ' בקידושין מביא רק רבא ורב ספרא
הרי הוא מכין לשבת בעצמו. ולא  -שבגלל זה שמענגו  ,יותר מבשלוחו

שאין נראה בהם  ,שעשו מלאכתם לכבוד שבת ,הביא שאר האמוראים
 כיבדו את השבת. שהםאלא הענין  ,דמצוה בו יותר מבשלוחוהענין 

 

 
 

 בענין תוספת שבת

הרץ שי' הת' שניאור זלמן  

  

ב"ש אומרים אין נותנים עורות לעבדן ולא כלים "תנינן בשבת )י"ז ע"ב( 
 "עם השמש לכובס נכרי אלא כדי שיעשו מבעוד יום ובכולן ב"ה מתירין

 מר: "בעוד החמה זורחת".עכ"ל.ורש"י מעתיק "עם השמש" וא

מבואר "שצריך להוסיף מחול על הקודש לקבל  (דף פ"א ע"ב)במס' יומא 
שבת מבעוד יום". וכתב הר"ן )על הרי"ף להלן סוף דף פ"ב ד"ה "אמר 
רבה"( בשם הרמב"ן שממה שמתירין ב"ה להתחיל מלאכה כל זמן 
שהשמש זורחת מוכח שתוספת זו היא לאחר שנכסית השמש מעינינו הוא 

ורביע ואח"כ מתחיל זמן בין  עדיין יום גמור הוא )עד זמן הילוך ג' מילין
 השמשות כשיעור ג' מילין נוספים(.

ובהגר"א הוכיח מזה שלדעת הגאונים שס"ל שבין השמשות סבירה ליה 
באמת ס"ל שאין חיוב של תוספות  ,שבין השמשות מתחיל בהשקיעה

שיש  ,סדר הכנסת שבת ,ולפי מש"כ רבינו הזקן נ"ע בסידורשבת עיי"ש 
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וזמנה של שקיעה  ושקיעה אמיתית. -ב הנראיתשקיעה  -ב' שקיעות א
שקיעה אמיתית זה ד' דקות והנראית הוא כשהשמש מגיע בראשי הגגין 

 לאחרי מזה.

וביהשמ"ש מתחיל עם שקיעה האמיתית אבל צריכים להדליק הנרות לפני 
דעת הגאונים שבאמת ביהשמ"ש מתחיל לפי זה יש לתרץ שקיעה הנראית.

ועם השמש בפשטות  ,חיל משקיעה אמיתיתאבל זה מת ,מיד עם השקיעה
דהיינו שקיעה  ,הכוונה לשקיעה הנראית ונמצא שאם מפסיק עם השמש

 הנראית גם קיים תוספות שבת לפני ביהשמ"ש לדעת הגאונים.
 

 

 

 

 

 

 תירוץ קושיית רעק"א בזורק ח"א

וואגעל שי' הת' אהרן יחזקאל  

 א.

 רבי אמר אילעאי רבי אמר אבין רבי "אמר ילפינן בשבת )דף ה' ע"ב(
 חייב אינו - כולו היום כל ויוצא ונכנס ומשקין אוכלים טעון היה: יוחנן

 תוך: מר מדאמר - ממאי ,לפוש שעמד והוא: אביי אמר. שיעמוד עד
 עמד ,אמות לארבע חוץ. חייב - לכתף ,פטור לפוש עמד אמות ארבע
 משעה עקירה היתה שלא - לן משמע קא מאי. פטור - לכתף ,חייב - לפוש

 רבי אמר ספרא רב דאמר! זימנא חדא יוחנן רבי אמרה הא ,לכך ראשונה
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 - והוציאן עליהן ונמלך ,לזוית מזוית חפצים המעביר: יוחנן רבי אמר אמי
 אמר מר ,נינהו אמוראי -! לכך ראשונה משעה עקירה היתה שלא ,פטור

 מחנות המוציא: רבנן תנו .לישנא בהאי לה אמר ומר ,לישנא בהאי לה
 מהלך: קסבר - עזאי בן בשלמא. פוטר עזאי ובן ,חייב - סטיו דרך לפלטיא

 דמי ". כעומד לאו מהלך דקסברי נמי נהי ,רבנן אלא. דמי כעומד

 אמות' דבד ובתוס' ד"ה בשלמה לבן עזאי בא"ד וריב"א מספקה לי' כיון
 דמי כעומד דבעלמא גב על אף דמי כעומד מהלך אמר לא הרבים ברשות

 וכן לאו אם אמות' ד תוך לפוש עמד אפילו עזאי לבן חייב אם עזאי לבן
 מהלך אמרינן אם מידו אחר שנטלה כגון אמות לארבע חוץ עמד לא אם

 כמי אמר אם עקיבא לרבי קלוטה וכן לאו אם אמות' לד חוץ דמי כעומד
 שנשרפה או כלב או אחר קלטה אפילו אמות לארבע חוץ דמיא שהונחה

 לעיל דאמר יוחנן לרבי א"לרשב נראה אמרינן לא אמות ארבע דתוך כיון
 עזאי דבן ליה לית פטור והוציאן עליהם ונמלך לזוית מזוית חפציו המפנה

 אלו בריש בהדיא מוכח וכן חייב הוה דמי כעומד מהלך דאמר עזאי דלבן
  ושם(.. לא דף כתובות) נערות

ה' ע"ב רצה  והנה בחידושי רעק"א )בספר קושיות עצומות( על הגמ' דף
"ואמר עוד דמ"מ מסתבר ליה גם בזה  ל:”וז ,להפשיט ספק הב' של תוס'

דהא לצד ראשון יהא לבן עזאי כל סוף ד'  ,לפשוט כצד שני של הספק
וא"כ במעביר ח'  ,ולר"ע כל סוף ד' קלוטה כמי שהונחה דמי ,כעומד דמי

יהא  ,אמות לבן עזאי וזורק ח' אמות לר"ע ואומר כל מקום שתרצה תנוח
ונפקא מינה בנודע וחזר  ,םדהוי כמבעיר וזורק שתי פעמי ,חייב שתים

 וזה לא שמענו.", ונודע

יכולים לתרץ הקושיא לפי שיטת ר"ע )שזורק ח' אמות חייב , ולכאורה
שתים( מזה ששואלת הגמ' )דף ד' ע"ב( "דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא 

 להנחה. עקירה בעיא?" רואים שלר"ע יש חילוק בין עקירה 
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וגם לפי מה שמפרש רעק"א דברי רש"י "מדלא קתני חייב שתים." ותוס' 
שואל "דילמא הא דלא מחייב ב' משום דלא מחייב אתולדה במקום 
אב.".והנה הקשה התוס' על הגמ' ששואלת' על רבי )דף צז ע"ב( "למימר 

"דילמא הא דמחייב שתים  ל:”וזדמחייב רבי אתולדה במקום אב" ושואל 
ולא היה צריך רבי  ,כשנודע לו וחזר ונודע לו." ומתרץ שזה פשיטא היינו

 לפרטו.

אכן הקשה רעק"א )דף ד' ע"ב( על התוס' דלכאורה הרי זה חידוש גדול 
דלעקירה אומרים קלוטה כמי שהונחה. בדף צז אין חידוש לרבי לפי 

ופשיטא דהוי עקירה. אבל הכא  ,שהוא דרך רה"י וזה כמלא מיא
ר יהיה "טאקע" חידוש אם היה ר"ע מחייב שתים.אבל כשמדובר ברה"

כיון דאינו מחייב שתים משמע שאפי' בנודע וחזר ונודע אין אומרים 
כי  ,בעקירה אלא בהנחה. ולפי כל הנ"ל כשזורק ח' יחייב רק א' .קלוטה

 ובזה מתורץ קושייתו. ,אין כאן אלא עקירה ראשונה בלבד

כי לבן עזאי אין חילוק בין עקירה  ,)אבל עדיין אינו מתורץ לבן עזאי
"עקירת כל  ל:”וזלהנחה כמו שמפרש רש"י בכתובות )דף לא ע"א( 

 פסיעה הוי עקירה והנחת הרגל היא הנחה".(

 .ב

והנה לכאורה קשה ממה שהוא מפרש בפרש"י דמוכיח מדלא קתני ר"ע 
מחייב שתים היינו )אף אם אינו מחייב אתולדה במקום אב מ"מ יחייב 

 ויהיה חידוש דאפי' עקירה לא בעי ממקום ד'. ,בנודע וחזר ונודעשתים( 

היינו אם היה מחייב ר"ע שתים  ,אלא ע"כ בעינן מקום דע"ד בעקירה
אבל קשה שהוא בעצמו כתב  ,הייתי אומר שחייב שתים בנודע וחזר ונודע

 בדף ו' שזה לא מצינו.

זורק ח' וי"ל שיש חילוק בין קלוטה בזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר ל
שברה"י לרה"י דרך רה"ר מחיידים שתים אחת משום הוצאה ואחת , אמות
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משום הכנסה היינו אב ותולדה ובזה יכול להיות חייב פעמיים בזריקה 
 באותה זריקה את זה לא מצאנו. ד"א אבל לחייב פעמיים ,אחת

)עוד בסגנון כזה אפשר לתרץ )בדוחק קצת( למה בזורק ח' אמותאין צריך 
על הפעם  שיהי'עוד פעם מונח בקערקע להיות עקירה שנית ולהתחייב ב'

הנוספת ובדף ד' ע"ב מחלק שרק הנחה לא בעי ד"א הא עקירה בעי. 
דברה"י לרה"י דרך רה"ר העקירה הוא לדבר אחר )לחייב משום הכנסה( 

אבל בדף ד'  ,אבל בזורק ח"א שהעקירה היא לאותו חיוב אין לחלק
 אחרת ולכן מצרכינן שיהי' שוב פעם על הקרקע. העקירה היא למאלכה

לפי מה שכתב רעק"א בדף צ"ז שמחלק בין עקירה להנחה בקלוטה בד"א 
עצמו א"א לחלק כזאת )עיין שם ואף שנראה מדבריו שכונתו לחלק 

  עדיין רואים שהוא בעצמו חילק בד' אמות( ועצ"ע.(, להפך

 

 

 גדר עמידה ברה"ר

 הת' לוי שי' הרץ 

 

הי' טעון אוכלין ומשקין מבעו"י והוציאן שבת )דף ג' ע"א( איתא "בגמ' 
שזהו רק כשעמד  (בד"ה הי' טעון)ואמר התוס'  "לחוץ משחשכה חייב

לפוש דבלו עמד לא מיחייב דלא בטלה עקירה ראשונה ואמר שזהו שיטת 
ר' יוחנן דאמר לקמן המפנה חפציו מזווית לזווית ונמלך עליהם להוציאן 

תה עקירה ראשונה לשם כך )ופה העקירה אחר שעמד לפוש פטור שלא הי
 היתה לשם כך( ולכן חייב.
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ויש שהקשה נימא דאתי כבן עזאי דאמר מהלך כעומד דמי ולכן פה בהי' 
טעון וכו' חייב? ולכאורה אינו מובן איך אפשר לומר שהגמ' מתרץ אליבא 

ל דהיכא שואדב"ע הרי כל הגמ' הוא לא לפי שיטתו דבן עזאי פי' דהגמ' 
מה יהיה הדין בהנחת גופו האם הוא כעומד דמי , דלא סוברים כבן עזאי

או לאו כעומד דמי אבל לפי ב"ע פשיטא דהוי הנחה דמהלך כעומד דמי? 
וראה ועוד במה שתירץ שם שאולי י"ל ע"פ מ"ש בדבר ר' יונתן מלוניל 

והרמב"ן ששיטתו של ב"ע היא תקפה רק במקום  ג"כ דברי הרשב"א
ולכן בהי' טעון אוכלין ומשקין ברה"י  ,אבל לא ברה"י ולא ברה"רפטור 

וא"א לומר כן דהרי התוס' )ד"ה אן לחוץ )לרה"ר( לב"ע יהי' פטור.והוצי
בשלומה דף ה' ע"ב( הביא הרשב"א דאמר לר' יוחנן דאמר לעיל המפנה 
חפציו מזוית לזוית ונמלך עליהן להוציאן פטור לית לי' דבן עזאי דבן 

מר מהלך כעומד דמי הוה חייב משמע דלב"ע המפנה חפציו עזאי דא
מזוית חייב רואים דאמרי' מהלך כעומד דמי גם ברה"י? ועוד דריב"א 
מספקא לי' )בתוס' הנ"ל( אם אמרי' מהלך כעומד דמי חוץ לד' אמות אבל 
סתם ברה"ר תוך ד' או ברה"י סובר דאמרינן מהלך כעומד דמי כשיטת 

 .ב"ע
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ויכסה בדקר יחפור  

 נפרסטק' שי מ''מ' הת

 

 בדקר שיחפור שחט שאם ומודים: "ב"ע' ז דף ביצה' מס' בגמ איתא
 והא יום מבעוד נעוץ דקר לו שיש והוא יהודה ר אמר זריקא ר"א. ויכסה

 עביד קא והא תיתוח בעפר רב אמר אשי בר חייא ר אמר כתישה עביד קא
 לעפרה אלא צריך ואינו בשבת גומא החופר אבא' ר דאמר אבא' כדר גומא

  .''הגמ לשון כ"ע" ה-עלי פטור בלבד

 לו שיש והוא דאמר פריך יהודה לרב: "כתישה עביד קא והא ה"ד י"ופרש
 לא את ודחי עשה דאתי משום לאו דמתניתין דטעמא אלמא נעוץ דקר

 ל''ז כוונתו. ל"עכ הוא ועמוד חפור דכבר משום אלא מלאכה כל תעשה
 ,"תעשה לא ודחי' כו עשה דאתי משום" הוא להתיר הסיבה אם:פשוט

" מלאכה כל תעשה לא" של תעשה הלא דוחה" ויכסהו"ד שהעשה
 אין יום מבעוד נעוץ שדקר זה הרי[ חפירה מלאכת היא כאן שהמלאכה]

 אחר מטעם הוא( לחפור) שההיתר ברור אלא ,כלל לההיתר נוגע זה
 איסור כאן שאין אומרת זאת. יום מבעוד נעוץ שכבר ,והוא: לגמרי

 הבנין שמלאכת היינו ,מקודם" הוא ועמוד חפור" אלא ,לשלול שצריכים
'( וכו נעוץ משום) בונה מלאכת כאן דאין נהי הגמרא שואל ז"וע' )הי כבר

  כ"ע( טוחן של תולדה שהוא כתישה של איסור כאן יש אבל

 משום וחייב" י"רש וכפירוש" גומא עביד קא והא" זה אחר שואל הגמרא
 בונה מלאכת על חייב לא הוא - השאלה בכלל מהו להבין וצריך". בונה

 פשוט והוא) י"רש שפירש כמו יום מבעוד נעוץ כבר שהדקר זה משום
 (בגמרא פשט
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 מלאכת משום חייב להיות שצריך שואלת שהגמרא אחר: אחר בסגנון
 עזר לא נעוץ שדקר לומר מוכרחים( גומא בעשיית הפשט שזהו) בונה

 ?[פשט פשוט שזהו אף] בנין למלאכת בנוגע

 מה כלל דבריו פירש ולא ,בנין במלאכת עניינים' ב שיש' א חכם והעירני

 .ל"הנ קושייתי יתורץ ז"עי איך לי מובן ואינו ,דברים' הב הם

 פועל – החפירה שמתיר – יום מבעוד הנעיצה שפעולת לומר נראה אלא
 ולכן. יום מבעוד לכך מוכן כבר שהעפר מאחר ,מוקצה' יהי לא שהעפר

. ראשונה בהשקפה שנלמד ממה א"באו הוא' בגמ ט"השקו שכל ל"י
 ,"נעוץ דקר לו שיש והוא" יהודה' ר דברי כשמביאים שבתחילה – דהיינו

 ז"וע. מוקצה לאיסור חוששים אנו ואין לכסות מותר שלכן הוא בזה' הפי
 מגיעים אז ורק ,'וכו ומתרצים ,כתישה משום לאסור יש מ"שמ מקשים

 .בנין אודות לקושיא

 דאתי משום לאו' דמתני טעמא"ש שכתב ,י"רש נתכוון שלזה לדייק ויש
 כמו' הפי שאין דהיינו ,"הוא ועמוד חפור שכבר משום אלא' כו עשה

' שהי מחמת אלא' כו עשה אתי מחמת נדחה בנין של הטעם שאין שלמדנו
 הפשט אלא ,בנין מלאכת אודות בנדון אנו עומדים שאזי ,מקודם חפור

 דיני דהיינו ,לגמרי אחר בענין עוסקים אנו שבאמת הוא" משום אלא"ב
 אנו אין ולכן" הוא ועמוד חפור כבר"ש שמאחר כותב ז"וע ,מוקצה

 דוחים אנו איך דיון זה שאין –" טעמא" לשון דיוק וזהו. ]לזה חוששים
 .[מוקצה שהוא אחרת טעם באיסור שיש אלא ,בנין מלאכת

 מפרש לא אמאי למודעי אנו צריכין ועדיין" ל:”וז כאן י"הפנ כתב והנה
 שלא ל"ול מוקצה דאסור הכנה משום כפשוטו נעוץ דדקר הטעם י"רש

 לית אמוראי ולכמה היא דתנאי פלוגתא דמוקצה משום כן לפרש' לי ניחא
 כגון האי כי דמוקצה ליתא הא ,ט"יו ש"ל שבת ש"ל מוקצה ה"לב להו

 דאמר י"כר ל"קיי דלמסקנא כיון למימר מצינן מיהו. מודו ע"כו עפר
 עפר דסתם שמעינן ממילא צרכו כל בה ועושה עפר קופתו אדם מכניס



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

 וסובר ועופות חיות דם לכסות ש"וכ צואה או רוק' אפי לכסות הוא מוכן
 היא דהיא עפר קופת כמו הוא מוכן ממילא נמי תיחוח עפר ה"דה י"רש

'. נ דף טומנין במה בפרק בהדיא כדאמרינן נעוץ דקר בעינן לא וממילא
 ואנן מעשה דהיינו בעי לא נעוץ דקר מ"מ זוית קרן לו יחד דבעינן ג"ואע

 .ל"עכ" סגי בעלמא ובמחשבה מעשה בעינן דלא ל"קיי

 וכמו מוקצה איסור על כאן שמדברים ללמוד רצה י"שהפנ ,מזה והיוצא

  .להיות יכול זה שאין ואומר שולל ה"ה אבל ,שפירשנו

 עפר קופתו אדם דמכניס שההוא לחלק שיש( א: א"בד אופנים' בב ל"וי
 כאן אבל ,ביתו לתוך מכניסו הוא שם שהרי – ד"מבנדו מוכן יותר הוא

 .כמוכן נחשב אינו בחוץ הנמצא שעפר ל"וי ,בחוץ שוחט ה"ה

 שאין( יהודה' ר' )הגמ מסקנת כמו לא הוא י''ברש שהפירוש ל''ועוי
' הגמ הבנת כפי) י''רש מפרש אלא ,י''ברש' הפני הבנת כפי בעפר מוקצה

  .בעפר מוקצה איסור שיש( עתה
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 מפסיקין לתפילה או לק''ש

 הת' מנחם מענדל שי' טיפענברון

  

  "מפסקין לק''ש ואין מפסיקין לתפלה" משנה ' ע"ב(דף טבשבת )ינן תנ

 ,מפסיקין אין התחילו ואם (א עמ' יא דף)ומפרש טעמייהו לקמן 
 אתאן סיפא -! מפסיקין אין רישא ליה תנא הא. שמע לקריאת מפסיקין"

 לקריאת מפסיקין - בתורה עוסקין שהיו חברים: דתניא. תורה לדברי
 "..לתפלה מפסיקין ואין ,שמע

הלכות ק''ש )פ'ב ה'ו( כתב "היה עוסק באכילה או שהיה ב הרמב''םהנה 
שהיה מהפך בעורות או שהיו עוסקין במרחץ או שהיה עוסק בתספרת או 

 בדין גומר ואחר כך קורא ק''ש וכו'

אבל בהלכה ד' אומר "מי שהיה עוסק במלאכה מפסיק עד שיקרא פ' 
 ראשונה כולה" וכו'

 ואח''ז בהל' ו' ,ולכוארה הוא סותר עצמו שבהל' ד' אומר שמפסיק לק''ש
 שאינו מפסיק אלא קורא אח''כ?  אומר

ד'  'הלבמסתבר לומר מהלשון הרמב''ם דוי''ל הביאור בזה דבפשטות 
 ,ואין לו שהות משום סוף זמן ק''ש שהוא עד שלש שעות ,מדובר בהיום

  ובהלכה ו' מדובר בלילה דיש שהות לסוף זמן ק''ש.

דאיך אומר הרמב''ם "אם ' ו' מדובר דוקא בהיום זה אינו ואת''ל דבהל
במרחץ או שהיה עוסק בתספורת או שהיה היה עוסק באכילה או שהיה 

ר דלפני שחרית אסו 1קצת קשהעורות גומר ואחר כך קורא ק''ש".מהפך ב

                                                           
1
 :ס ע''א סו''מג 
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? וצריכים לעיין אם הוא הדין גם באכילה משום "לא תאכלו על הדם"
 בנוגע לק''ש. 

"אומר ר' יוסי ברבי חנינא משום  2והנה המקור לדין זה הוא בג''מ ברכות
לא תאכלו קודם  ,ה דכתיב לא תאכלו על הדם ר' אליעזר בן יעקב מ

שתתפללו על דמכם." ובג''מ לקמן אומר א''ר יצחק א''ר חנן א''ר יוסי בר 
עליו  ,חנינא משום ראב''י כל האוכל ושותה ואח''כ קורא ק''ש ומתפלל

ואמר  ,אל תקרי גויך אלא גאיך ,הכתוב "אומר ואותי השלכת אחרי גויך
כיון  ,בל עליו עול מלכות שמים והנההקב''ה לאחר שנתגאה זה ק

דריב''ח בדינה ד"לא תאכלו על הדם " לא נאמר אלא  דבמימרא קמייתא
היה אפשר לומר דמה שבמימרא בתרייתא  ,שאסור לאכול קודם שיתפלל

דכיון דק''ל שצריך לסמוך גאולת  ,נזכר גם ק''ש אינו אלא אגב גמרא
שקורא ק''ש ואח''כ  ,הרי כך הוא סדר הדברים ע''ד הרגיל ,לתפלה
אבל לאו למימרא שיש איסור מיוחד לאכיל לפני ק''ש. אמנם  ,מתפלל

דמכיון דבמימרא בתרייתא נראה מבואר דיסוד הך  ,לאידך איכא למימרא
דינה דאסור לאכול לפני התפלה הוא משום דאסור לאכול ולשתות קודם 

ל מהאי א''כ י''ל שגם לפני ק''ש אסור לאכו ,קבלת עול מלכות שמים
 . טעמה דהא עיקר קבלת עול מלכות שמים הוא בק''ש

שאינו אוכל לפני תפלת שחרית ואינו מזכיר כלל  3ומ''מ הרמב''ם פוסק
שאסור באכילה קודם התפלה ולקמן כותב  4וכן פוסק אדה''ז ,בנוגע ק''ש

אדה''ז בסוגריים )וכיון שצריך לתפלל צריך ג''כ לקרות ק''ש וברכותי' 
בחולה שצריך לקרות את  כתב 5אולה לתפלה( ובמשנה ברורהכדי לסמוך ג

ך דעתו לאסור אך לא הטריחו להניח תפילין לפני האכילה.א השמע
  ולכן יש להחמיר לפי המשנה ברורה.האכילה לפני ק''ש 

                                                           
2
 :ברכות דף ו 
3
 ד' ו הל''הלכות תפלה פ 
4
 'ע הלכה ה' סי 
5
 ק כב''פט ס' סי 
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לתרץ כפי' ולפ''ז יוצא דלעולם הלכה ו' מדובר בין בהיום ובין בלילה ויש 
התחיל קודם זמן חיובי אפילו שהרמב''ם סובר דכל ש, הכסף משנה

משום זה שהרמב''ם פוסק הל'ו' .מדארייתא אינו מפסיק אי איכא שהות
 אם היה עוסק באכילה גומר ואחר כך קורא ק''ש. 

אדה''ז שאם התחיל בהיתר א''צ להפסיק אפילו לקרא ק''ש אם  וכן פוסק
 .יש שהות לקרותו לאחר שיגמור

 

 

  

 ת אגוז ע"ג מיםסוגיי

 םיבונטנ גרשון נח שי'הת' 

 א.

ד"ה אגוז מבאר שאלת הגמ' מה שאגוז ע"ג מים לא  (דף ה' ע"ב)בתוס' 
וזה לא כמ"ש בב"מ לגבי דין של ספינה שהגמ' שם מבארת  ,נקרא הנחה

שהספינה ע"ג המים היא עומדת היינו נחה אלא שהמים הולך ומזיז 
ומתרץ , הספינה ולכן היא לא כחצר המהלכת וקונה מה שנכנס בתוכה

שבדין של חצר המהלכת לומדים מיד שיד עצמו מטי וניידי ולא יוצא 
שלא יוצא ממקומו מצד  כגון ספינה ,לכן גם חצר שמיטי ונידי ממקומו

אבל בשבת לומדים ממשכן ולכן השאלה היא האם במשכן היו  ,עצמו קני
ולא משנה אם ניידי מעצמו או  מצנעים באופן כזה ששמים ע"ג מים או לא

צד דבר אחר שניידי )ולא כמ"ש בשבת של מי וגם עפ"ז ליתא שאלת מ
 המהרי"ט למה לתוס' צריך למתני יד ע"ש.(
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ולכא' אם מעיינים בשאר הראשונים הם מבארים באופן אחר קצת הדין 
בין ספינה לאגוז שאע"פ שגבי קנין סגי הנחה באופן כזה אבל בשבת 

ע"ג מים אע"פ שלקנין  או שבשבת לא נק' הנחה כלל ,בעינן הנחה ממש
 .קרי הנחה מסברא של ניידי ע"י המים ולא מצד עצמו

כל דבר שהוא בעצמו אינה , והרשב"א מפרש באופן אחר קצת שבחצר
מהלכת קונה אבל בשבת בעינן שיה' עקירה ממקום שנח והא המים ניידי 

 ומטי. 

 ב.

הגמ' והנה להבין החילוק ביניהם שתוס' למד באופן אחר לגמרי איבעית 
 ,האם היה במשכן או לא דרך להצניע אגוז ע''ג מים ,שהשאלה היא

שנראה לומר בדרך אפשר שלשיטת תוס' הוא לא מחלק בין שבת לקנין 
מצד הנחה שהרי לשיטתו אם לגבי קנין אמרינן שהוא נח ג"כ לענין שבת 
יהיה נח ואי אפשר לומר שבעינן הנחה ממש שהרי אם נח הרי זה לגמרי 

יש  המציאות של החפץ אלא שפועל בת צריך להיות נח שזהולכן גם בש
בו שעושה שהוא יהי' ניידי ולכן נקרא הנחה )כמו בספינה( ולכן  דבר אחר

לבאר באופן אחר ששאלת הגמ' היתה האם היה במשכן או  מוכרח התוס'
 לא.

 ג.

שמתרץ שאה"נ שבקנין הוא  ,והנה הרשב"א לכאו' ג"כ לומד כשיטת תוס'
ולא  ,ה אבל בשבת צריך שיהיה העקירה ממקום שנח וליכאנח לכן קונ

שגם לשיטתו נראה שאין לחלק בין קצת  ,מחלק בתירוצו שהכלי נח לגמרי
 הנחה להנחה גמורה לכן מסביר שחסר בעקירה ולא בהנחה.

להמתיק עוד יותר י"ל דיוק בלשון תוס' )שם( ששאלת התוס' בד"ה הוא 
אהא בעי' רבא אגוז ע"ג  שואלים הגמ'שכולם  ,לא כמו שאר הראשונים

שלכא' בה"א גבי ספינה מפורש בהדי' שנקרא הנחה גבי קנין לכן  ,כלי
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אבל תוס' שואל מלפני זה  ,צריך לבע' הכא לכן מתרצים ששאני הכא וכו'
שהיה קשה לו )חוץ ממה שאמרנו לעיל גבי  ,אגוז ע"ג מים ולא ע"ג כלי

ע"ג מים קרינן הנחה ולא אגוז  ספינה( לשון הגמ' שפשיטא לרבא שמים
שלא היינו "ולכן מסביר  ,שלכאו' לשון הזה מיותר הוא ,היינו הנחתןשלא 

דגם שמה יש החילוק בין  ,היינו דרך הנחתן כמו שהיה במשכן "הנחתן
אגוז נח שהוא לא  אגוז ע"ג מים לספינה דהתם אמרינן שנח שלכאורה ג''כ

ודינם שוה ולמה חילקן הגמ'  הולך מצד עצמו אלא מצד ד"א כמו ספינה
 ולכן מוכרח לתרץ שלא דמי והשאלה היא מהמשכן 

 ג"של שבת של מי ד"ה ע"ג מים וז''ל: "ואע)ולא ירדתי לסוף פירושו 
 דרך הוא אם' וכו בכלי אגוז ובעי' וכו ספינה מציעא דבבא ק"בפ דאמרינן

 באגוז רבא הכא דבעי למאי' להקשו דכונתם ל"נ. לא או הכלי להצניע כך
 ותירצו לחיובי ספינה מדין תפשוט בעי דמאי מים ג"ע וכלי כלי ג"ע

 מהלכת כחצר חשובה ואינה קנין משום הוא טעמא דהתם מהא הא דשאני
 בתיקו וסלקא לא או בהכי חפצים דרך אי בעי' ילפי דממשכן הכא אבל

 למיבעי ליכא הנחה מקרי לא במים דאגוז לרבא ליה דפשיטא במאי אמנם
 מהתם דאדרבא בהאו להקשותו כיונו לא' והתוס דהתם דספינה מדינא
 הספינה בתוך שקפצו בדגים מיירי התם דהא לפטורי פשיטותא' שמעי

 או הים על דדגים מינה דוק הים שהוא מהלכת חצר על מונחת והספינה
 חצר על שמונחים משום קונה דאינו ודאי עצמו הים על דברים שאר

 פשוט" עכ''ל( והוא היא הנחה דלאו המים על אגוז הכי והוי מהלכת
  היא שאלת התוס'שלכא' בזה גופא 

כמש"ל שאין  ,ואעפ"כ מבאר כתוס' ,אלא שהרשב"א שואל מהמשך הגמ'
שהספינה  ,לחלק ביניהם. ואפשר לומר שהרשב"א מחלק בין אגוז לספינה

הוא כלי משא"כ אגוז הוא דבר שנותנים בכלי ולכן שואל בד"ה מהמשך 
וראיתי שהמפרשים מבארים  ,ולא כתוס' בפרט זה )ראה שש"מ(הגמ' 

הוא האם בעי' עקירה ולא גבי  שהרשב"א אכן לומד ששאלת הגמרא
 הנחה שפשוט שלא נח.
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 ד.

"שאם  ל:”וזג"כ משמע מהרמב"ם בשבת )פרק י"ג הל' ד' (שכתב  וכך
שהפירות לא נחו  ,היה כלי צף ע"ג מים ופירות בתוכו ולקח משם פטור

קרקע ונמצא שלא עקר מע"ג מקום ארבע ואצ"ל פירות שצף ע"ג מים ע"ג 
וכן שמן ע"ג מים" ומשמע שמתרץ לא כתוס' שלומד שצריך עקירה 

אבל לענין שבת בעי  ,במקום ד' ע"ג ד' אע"פ שהיה הנחה ונקרא נח
)והוא כשיטת הרשב''א( שהכלי לא נמצא  ,עקירה ממקום ד' אמות וליכא

כבר עמד , פ שהגמ' היה מסופק ונשאר בתיקו ואע" ,בקרקע ולכן פטור
ע"ז המ"מ ששיטת רבינו שבכל מקום שנשאר הגמ' בתיקו פוסק רבינו 

 שפטור.

לכא' סתירה ברמב"ם בהל' שבת פי"ד הכ"ג  ,ועפ"ז אתי שפיר לתרץ
"זרק חפץ בבור שהוא רה"י עמוק עשרה ורחוב ארבע חייב  ל:”וזשכתב 

, היינו שהכא מחייב בזריקת החפץ משום שאין המים מבטלין המחיצות? 
ג מים. אלא שי"ל משמע שאכן יש הנחה לעיל כתב דפטור דלא נח ע''

עקירה להנחה שאע"פ שקרי' הנחה מ"מ גבי שבת  שהרמב"ם מחלק בין
בעי' עקירה ממקום דע"ד וכמו שמפ' החילוק בין קלוטה כמי שהונחה 

ה חילקה כמו שהגמ' בעצמ כ"ש לעקירה דבעינן מקום חשוב ,שסגי
 "דילמא הנחה הוא דלא בעי' אבל עקירה בעינן".  לש'הם כיבינ

ואח"כ ראיתי בחת"ס ד''ה אגוז ע''ג מים וכן פירש וברוך שכיונתי לדעת 
 גדולים.

והראב"ד פירש הסוגיא באופן אחר שדין המים הוא כמו האויר ונמצא 
שאין הנחה כלל ע"ג מקום ומסביר לשיטתו שאלת התוס' שעלה יפה 

 רושו בזה ע"ש.פי
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"עמוד ט' טפחיםבענין "  
 הת' שניאור זלמן הלוי שי' פייפ

 

"אמר עולא עמוד תשעה ברה"ר ורבים מכתפין  ' ע"א(דף ח) שבתבגמ' 
 ודאי מכתפין עילוי'". .מ"ט ,חייב .עליו

וכך פוסק הרמב"ם )הלכות שבת פי"ד ה"ח(: "מקום שיש בגובהו תשעה 
מפני שרבים מכתפין עליו." ובפי' המשניות כ'  .הרי הוא כרה"ר .טפחים

)לגבי כרמלית( "אם יהיה העמוד עומד גבוה ט' טפחים בצמצום אז יקרא 
רה"ר כי בנ"א יניחו עליו חפציהם ויסתייעו בו בנשאם משאות על 

 כפתיהם."
ולכאורה יש להקשות למה אין הרמב"ם נותן טעם אחד לשניהם או 

 בנ"א יניחם עליו חפציהם"שרבים מכתפין עליו" או "כי 
וכ"ת שהחילוק ביניהם הוא: שבספר היד מדובר גם בפחות מדע"ד כמ"ש 

ובפי'  ,)שם( "ואין משגיכים על מדת ארכו ומדת רחבו בין רחב בין קצר"
ודוקא דע"ד יניחו  ,המשניות מדבר )בענין כרמלית שמה( דוקא בדע"ד

 חפציהם.
מדובר בדע"ד( למה אינו  א"כ )שבפי' המשניות א(וא"א לומר כן כי: 

להיות שרבים מכתפין  ,מפרש שהטעם הוא מפני ש"רבים מכתפין עליו"
 - מק"פבפי' המשניות גופא בענין  ב(גם )ובעיקר( על דע"ד ויותר מזה? 

ג"כ כתוב "אלא אם יהיה עמוד עומד ט'  -שהוא מקום פחות מדע"ד 
ל בפי' טפחים בצמצום שהוא רה"ר מטעם שאמרנו )היינו שכתב לעי

ולא נחוש המשניות בענין כרמלית שבנ"א יניחו חפציהם כו' כנ"ל( 
 "!לאורכו ולרחבו

ויש בזה מה שאין  ,ויש לפרש שאין סתירה בין ספר היד לפי' המשניות
)וזה ממלא מה שזה חסר( כוונת הרמב"ם  ,בזה ויש בזה מה שאין בזה

י"ז "יסתייעו וע ,בספר היד הוא ש"רבים מכתפין עליו" )כלשון ספר היד(
בו בנשאם משאות על כתפיהם" )כל' פי' המשניות( היינו שזה שרבים 

ובתוך ענין זה יש עוד ענין )כעין פרט( שאין  ,כללי מכתפין עליו הוא דבר
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רק אז מכתפין עליו. ומה  ,מכתפין עליו סתם אלא כשנושאים משאיהם
שכתוב הרמב"ם בפי' המשניות הוא טעם והוספה להענין דכתיפה  שכותב

 בספר היד.
דכתב בשם הרמב"ם "ודרך המכתפין לכתף  ,אבל לפי הרשב"א קשה

". שאין מניחים שם משאם אלא נסמכין בואע"פ שאין בה ארבעה לפי 
ומכאן משמע שדוקא לאו כפי' המשניות מפני "שאין מניחים שם 
משאם"? ולפי פי' זה יש סתירה בין ספר היד לפי המשניות על מהו הטעם 

 הרי הוא רשה"ר?! -' טפחיםשעמוד ט
או  ,בזה הוא: בעמוד שהוא באורך ורוחב משהו כמו יתד וכיו"ב והנפק"מ

משופע ביותר. ועכ"פ א"א לשים שם חפצים אבל אפשר לכתף בידים 
הוי רה"ר כי  -וכיו"ב. ואם הטעם הוא כפי הרמב"ם בפי' הרשב"א 

שו" מכתפין עליו וכלשון הרשב"א "ה"ה מקום חשוב וראוי לתשמי
ואם הטעם הוא כפי'  , -שמכתפין עליו  -ובנדו"ד ה"ה "ראוי לתשמישו" 

המשניות אזי מקום כזה לא הוי רה"ר כי אינו "ראוי לתשמישו" כי אין 
יכולים להניח שם חפציהם )והוי מק"פ כי הוא בין ג' לי' טפחים ופחות 

 מדע"ד לארכו ולרחבו(!
שם משאם" באופן  וי"ל שכך פי' הוא הרשב"א "לפי שאין מניחים

נסמכין בו. )ולכן הוא ר"ה  שהחפיציםהייינו  ,קביעות "אלא נסמכין בו"
(. וא"כ יכולים ללמוד כפי' -שהוא תשמיש הרבים  -כי ראוי לתשמישו 

ששניהם בכללות מדוברים  ,הנ"ל בין בספר היד ובין בפי' המשניות
פחים ובסיכום: עמוד ט' ט בסמיכת האדם ובפרטיות בסמיכת החפצים.

 ,בין רחב ובין קצר וכו' הרי הוא רה"ר כי העמוד מסייע את הרבים בנשאם
 משאם עליו כו'. סומכיןובפרטיות יותר גם  ,היינו שהרבים מתכפין עחיו

"והרי  ל:”וזברשב"א "מידו של אדם"  ובזה יומתק הראי' המובא אח"כ
שמדובר בו(" כידו של אדם החשובה לו כארבעה  -זה ")העמוד ט' טפחים

על ארבעה לפי שדרכם של בנ"א להעמיד כליהם בידיהם" עכ"ל. ]וקס"ד 
אמינא שכוונת הרשב"א הוא שכל מקום ש"חשוב וראוי לתשמישו" נחשב 

שזהו תשמישו ונחשב כדע"ד  ,דע"ד ע"ד ידו שראוי "להעמיד חפציהם"
אין  ד זה חשוב וראוי לתשמישו שמכתפין עליו )ולפי' עניית דעתיכך עמו
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אלא[ כוונת הרשב"א הוא שכמו יד שמעמידים  ,פי זה חזק ביותר(
חפציהם בידיהם "וראוי לתשמישו" היינו לעשות שם הנחה ככה בעמוד 
זה שאע"פ שאינו דע"ד ואינו בדיוק ראוי לתשמישו הרגיל מפני שאין דרך 

אעפ"כ  ,הם )באופן של קביעות( על דבר שאין בו דע"דחפצי להניחבנ"א 
נחשב כדע"ד כי ראוי לעשות הנחה מכיון שאין הנחה זו בקביעות אלא 

 .לסמוך בו"" -כנ"ל  ,דרך עראי
 ועדיין צ"ע.

 
 

 

 

 שיטת התוס' בחוקקין להשלים

 הת' דובער שי' גרינספאן

.א  

והלכה ונחה בחור "א"ר חייא זרק למע' מי' טפחים ( דף ז ע"ב)גמ' שבת 
כ"ש באנו למחלוקת ר"מ ורבנן. דר"מ מאיר סבר חוקקין להשלים ורבנן 

 ש"מ.", סברי אין חוקקין להשלים. אלא לאו ש"מ כותל דלית ביה חור

 בחורין דאיירי י"ר ואומר.כתב וז''ל " (ד''ה והלכה ' ע"בדף זובתוס' )
' ד רחבים הם י"רה ובצד ר"לרה שמפולשין הבנין בשעת לעשות שדרכן

 ולא דמי י"כרה י"רה חורי דהא י"רה חור הוי ע"ולכ ר"רה מצד לא אבל
' כד והוי להשלים חוקקין מאיר דלרבי' ד על' ד מקום לשוויה אלא פליגי

 חוקקין אמרינן דלא מודה מ"ר אפילו שהוא כל בחור ממש אבל' ד על
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 באויר כזורק הוי י"רה חורי שהם ג"ואע' ד ביה דלית ת"וכ פ"וה .להשלים
 ' ד מקום על נח שלא לפי

 .ב

"אומר בשם ר"ת  ל:”וז( ד"ה והא בעינן דף ד' ע"א)והנה בתוס'  
גילים להניח חפץ במקום "שהסיבה שצריכים מקום דע"ד לפי שאין ר

 וכן היה מסתמא במשכן" עכ"ל., פחות מד'

כל הדין של דע"ד הוא לא  אז רואים במוחש )ובכ"מ( שלשיטת תוס'
ולכן  ,מסני או סברא אלא כל מלאכת שבת לומדים מהמשכןהלכה למשה 

וכן היה  ,ת מד'אם לא היה הדרך של בנ"א להניח חפץ במקום פחו
של חוקקים להשלים במחלוקת ר"מ ורבנן לתוס'  במשכן. וא"כ במקרה

מה נוגע אם חוקקים להשלים או לא? הלא אם לא היה במשכן מצד שאין 
 סברא של חוקקים?ומה עוזר לי  ,רגילים להניח שם

 ,ואפי' שזה מקום דאין בו דע"ד וע"י חוקקין משלימים למקום דע"ד
הרי בתוס' ד"ה אגוז דף ה ע"ב  ,ומחשבינן למקום שמניחין שם בנ"א

מסביר ששאלת הגמ' היא שאם היה במשכן דרך להצניע חפצים ע"ג כלים 
רך אע"פ שאין זה כמונח דמי העיקר שיהיה במשכן מצד ד ,שצף ע"ג מים

דבנ"א להצניע שם. ולכן הכא שזה לא הדרך להניח בחור פחות מד' יהיה 
 וצ"ע. ,קשה לשיטת תוס'

 .ג
ובהקדם שאלה אחרת: מה הטעם דאמרינן סברא  ,ואולי יש לתרץ

האם זה בכדי לחייב ע"י הנחה במקום דע"ד? הרי  ,דחוקקין להשלים
וגם בענין  ,חשובה לו כדע"ד למדנו לעיל )ה' עמ' א'( שידו של אדם

שאחשבי' כמקום חשוב )תוס' ד"ה אלא אמר ר' יוסף דף ד' עמ' ב'( אע"פ 
לכן מה בעינן  ,נעשה המקום חשוב כדע"ד וחייב ,שבפועל אין דע"ד
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הרי ע"י חשיבות המקום נעשה כדע"ד? ולכאורה גם זה  ,חוקקין להשלים
 ולמה חוקקין לא! ,היה במשכן כידו וכו'

אחשבי' כמקום חשוב הוא בדבר שא"א  אלא שאפשר לומר שהסברא של
על כרחך לא שייך סברא  ,כידו של אדם או פיו של כלב וכו' ,שיגיע לדע"ד

של חוקקין דאין מקום )במציאות( לחקוק שם ונמצע דכך היה במשכן 
 ,אע"פ שלא היה דע"ד כי זהו הדרך להשתמש בזה מצד חשיבות היד

 נעשה כד' להתחייב בזה. 
ם בקרקע לחקוק אלא דחסר השיעור של דע"ד כדי אבל בחוקקין יש מקו

לחייבו אל איסור הוצאה כיון דלא קרי' הנחה לכן מצרכינן רבנן סברא של 
"דבר שאין בו שיעור  ל:”וזחוקקין וכן מוכח מפרש"י ד"ה ר' מאיר סבר 

 ויש שם עובי ורחב לחקוק ולהשלים לשיעור אמרינן כמאן דחקוק דמי
 .להשלים וחייב וסתם משנה ר'מאיר" עכ"ל והכא נמי לר' מאיר חוקקין

וא"א לומר שבחור זה לא משתמשים כלל אלא גם בזה היה במשכן הדרך 
  ,להניח ולהצניע חפצים בחור פחות מד'

וזה אכן  ,השתמשות ב(חיוב במקום דע"ד  א(היינו שיש לחלק לשתים. 
בשבת היה במשכן כי זהו הדרך של הולכי רה"ר אלא דבעינן ד' להתחייב 

 לכן מצד סברא דחוקקין חייבים ועפ"ז אפשר לתרץ התוס' הנ"ל. , וליתא
דלא אמרינן  מדכתב התוס' )ד"ה והלכה( וראי' שזהו ג"כ שיטת תוס'

חוקקין בחור כל שהוא וכמו שכתבתי א"ש כי לא היה במשכן משום דאין 
 וק"ל. זו הדרך להצניע במקום כלשהוא היינו שהיו חסרים ב' דברים הנ"ל

 

 בגדר איסור מלאכת שבת
דקסטרשי' הת' שמעון   

 

 

אסרו חכמים לומר לנכרי לעשות לנו  ל:”וזכתב האדה"ז סי' רמג ס"א 
מלאכה בשבת כו' שכשהנכרי עושה בשבת הוא עושה בשליחות ישראל 
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ואע"פ שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מה"ת אלא בישראל כו' מ"מ 
 לחומרא עכ"ל.מדברי סופרים יש שליחות לנכרי 

והנה ביסוד הנ"ל שיש שליחות בנכרי העושה מלאכה בשביל ישראל 
בשבת חולק האדה"ז על פוסקים אחרים. שהרי מצינו בשו"ת החת"ס סי' 

"אי ס"ד שיש שליחות לנכרי מדרבנן מה יענה הך מ"ד  ל:”וזפד שכתב 
תיפוק לי' משום שליחות?  –בכולי תלמודא דאמרינן אמירה לנכרי שבות 

 ,לא תירץ כלום. ומאז כתבתי בחידושי וכן הוא מוסכם בדעתי בלי ספקו
דלענין מנוחת שבת לא שייך שיהי' שלוחו כמותו דהתורה הקפידה על 

  מנוחת גופו של ישראל ולא אגוף המלאכה" עכ"ל.
ובביאור המח' הביא הגאון הרש"י זוין בספרו "לאור ההלכה" ערך שבת 

של עשיית מלאכה בשבת: א( שיש חיוב סור ישיש ב' אופנים ללמוד הא
ולכן אסור לו לעשות מלאכה מפני שה"ז סותר  ,מנוחה על גוף כאו"א

וכדאיתא  ,למנוחת גופו. ב( שמנוחת שבת ה"ז גדר וחלק בבריאת העולם
בילקוט שלע"ל "התאנה צווחת ואומרת שבת היום". וכותב שבזה 

ולכן אינו שייך החת"ס סובר שהגוף צ"ל נח  –חולקים החת"ס ואדה"ז 
לומר כאן שלוחו של אדם כמותו שהרי אפי' אם הנכרי יעשה בשבילו הרי 
סוף סוף גופו של המשלח נח ואינו חייב. ולדעת האדה"ז הרי כל גדר 

וע"ז שייך לומר  ,ולא על האדם השובת ,החיוב הוא שצ"ל מנוחה בעולם
 שהנכרי יעשה שליח בשבילו.

שהרי ידוע החקירה הידוע שמביא כ"ק  ,והנה לכאורה עדיין צריך ביאור
אדמו"ר בכ"מ שיש ג' מדריגות שהכלל ש"שלוחו של אדם כמותו": א( 
שהמעשה של השליח מתייחס להמשלח ב( שכח העשייה של השליח הוא 
כמותו דהמשלח ג( כל מציאות השליח נעשה כמציאות המשלח ]עד 

ח נעשה שמציאותו של השלי ,"כמותו ממש"[. ואם אומרים כדרגא הג'
אזי א"א לומר לכאורה ש"סוף סוף גופו של המשלח  ,כמציאות המשלח

שהרי אי"ז רק שהמעשה הנעשה ע"י שליח מתייחס אליו ]ונענש  ,נח"
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אלא שה"ז כאילו שהמשלח עצמו עשה המלאכה שהרי  ,עליו וכיו"ב[
  6שלוחו "כמותו ממש"?

גופו והיה מקום לומר בפשטות שהחת"ס מדגיש כאן שהמצוה הוא על 
שה"ז כמו הענין הידוע שכל  –ולכן אינו שייך כאן כל דין שליחות. דהיינו 

מלכתחילה אינו בגדר דין שליחות. וכמו שמצינו בתוס'  ,מצוה שבגופו
"יש מקשים א"כ  ל:”וזרי"ד במס' קידושין ]דף מב ע"ב[ ד"ה שאני התם 

נח אמר אדם לחבירו שב בסוכה בעבורי ה ,לכל דבר מצוה יועיל השליח
תפילין בעבורי? ולא מילתא היא שהמצוה שחייבו המקום לעשות בגופו 

בודאי בגירושין  ,האיך יפטר הוא ע"י שלוחו והוא לא יעשה כלום
 וקידושין מהני כי הוא המגרש ולא השליח כו'" עכ"ל ועיי"ש.

וכמו  ,כ"ה בדבר עבירה ,וכמו שיש חילוק הזה בשליחות לדבר מצוה
שמצינו בברכת שמואל עמ"ס קידושין סי' כ' שביאר דברי התוס רי"ד 

שעל  ,הנ"ל שיש מצוות שהעיקר בהם הוא המעשה וכמו שחיטה וכיו"ב 
אבל במצוות שעיקרם הוא  ,המעשה חל הדין ששלוחו של אדם כמותו

או שהאדם  ,ה"חפצא" כמו התפילין שצריכים להיות מונחים על האדם
וכתב  ,שאין כאן מעשה אלא שהאדם צ"ל כן עיי"ש ,צ"ל יושב בסוכה

שיש עבירות שהמעשה  ,שבאמת יש לעשות חילוק כזה גם בנוגע לעבירות
 ,ויש עבירות שנוגע בהם החפצא ולא המעשה ,הוא העיקר כמו רציחה כו'

וכמו הנאת גרונו ומעיו וכיו"ב. וכל דין שליחות מועיל רק בעבירות 
 א.ולא החפצ ,שעיקרם הוא המעשה

שלפי החת"ס העיקר שצ"ל הוא  –ומזה יש לבאר מח' החת"ס והאדה"ז 
שהעיקר הוא  ,וה"ז כמו הנחת תפילין וישיבת סוכה ,שהגוף יהי' נח

החפצא של מנוחה. וא"כ מה שאסרה תורה הוא להיות נמצא במצב של 
שע"ז א"א להיות  ,וה"ז ע"ד עבירה שגרונו נהנה וכיו"ב ,היפך המנוחה

שהרי הנוגע כאן הוא לא  ,שאר עבירות או מצות שבגופו שליחות כמו על
                                                           

שלדעת האדה"ז שלוחו של אדם כמותו הוא  –ואף שי"ל שבזה עצמו הם חולקים  6
במדריגה הג' הנ"ל, ששלוחו נעשה כמציאותו ממש, והחת"ס חולק וס"ל רק כאופן 
י הא' או הב', ולכן אין זה סותר לשביתת גוף המשלח, הרי ודאי לא לזה נתכוון הרש"

זוין, שהרי לפי זה גדר השביתה הוא מצוה שעל הגוף ולא על העולם לכ"ע, אלא 
 שחולקים בענין צדדי, בגדר של שלוחו של אדם כמותו.
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וא"כ זה שהשליח  ,אלא שהגוף אינו נח ,עצם המעשה של חילול שבת
 ,עושה מעשה של היפך המנוחה אי"ז מוצא את גוף המשלח ממנוחתו

וכמו שאינו מועיל "אם השליח אכל חלב שהמשלח יהי' חייב שהרי חסר 
וא"א שהחפצא של הנאת  ,שלחכאן החפצא של הנאת גרונו אצל המ

 השליח יחול על המשלח".
ולכן  ,אבל לדעת האדה"ז כל איסור המלאכה הוא שיהי' מנוחה בעולם

שה"ה מונע ממנוחת  ,כשאדם עושה מלאכה הרי עצם המעשה הוא אסור
 ,העולם. וא"כ חל ע"ז גדר של עבירות התלויים במעשה ולא בהחפצא

 וע"ז שפיר מועיל שליחות.
ובאמת מצינו שהחת"ס עצמו כתב כעין הסברה הנ"ל שהבאנו מהברכת 

"ע"כ נאמר מצות שע"י גופו שלוחו  ל:”וזשמואל בתשובותיו סי' ר"א 
גופו היינו מצוות  שע"ידהיינו שמצוות  ,כמותו אבל לא מצוות שעל גופו"

 גופו היינו על החפצא וכנ"ל.  שעלומצוות  ,התלויות במעשה
שלפי מש"כ הרש"י זוין הרי מש"כ החת"ס בסי' פ"ד ]והנה הרעני חכ"א 

שהרי בביאורו על  ,]המובא לעיל[ ומ"ש בסי' רא אינם מתאימים זה עם זה
דבריו בסי' פד כתב שכאן אינו שייך שליחות מפני ש"סוף סוף גופו של 

ואעפ"כ אינו מועיל שיחייב  ,שמשמע שיש שליחות בכלל ,המשלח נח"
בסי' רא הרי החת"ס הסביר שמלאכת שבת  המשלח מאחר שגופו נח. אבל

דהיינו שאין  ,ה"ה שייכים לגופו ומצד מצוות שבגופו אין שייך שליחות
 כאן כל גדר שליחות כלל.

שזה שכתב ש"סוף  ,אבל אפ"ל שלפי הסברה הנ"ל יומתקו דברי החת"ס
סוף גופו נח" זאת אומרת לנו שהעיקר כאן הוא החפצא של המנוחה כמו 

ומתאים דבריו  ,ולכן הופקע מכאן כל גדר שליחות ,כיו"בישיבת סוכה ו
 שמאחר שזה מצוה שבגופו לכן אין השליחות מועיל.[ ,עם מש"כ בסי' רא
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 קרפף רה"י או רה"ר?

העכטמ"מ שי'  הת'   

.א  

ע"א( מביא הגמ' "ת"ר ארבע רשויות לשבת" ומפרט  'בפ"ק דשבת )דף ו
( ושואל על הגמ' רשויות )בד"ה ד'מה דינם ופרטיהם והתוס' עומד ע"ז 

"למה לא תני חמש רשויות שהרי קרפף שלא הוקף לדירה הזורק ל:”וז
מתוכו לרה"ר או להיפך חייב ואפשר לטלטל רק ד''א בתוכו. ומתרץ 
שהיא רה''י גמור אלא לענין דאין מטלטלים בו אלא בד"א עשאוה 

חצר שלא  ככרמלית והרי כבר שנה רה"י וכרמלית ולהכי נמי לא תני
 עירבו" עכ"ל.

"ואומר שתירוצו מגומגם ל:”וז( מביא התוס' רשויות ד'בד"ה )והרמב"ן 
ול"נ שאין שאלה כלל שהרי מהתורה יש רק שלש רשוית ורבנן הוסיפו 

 אחד" עכ"ל.

אלא שהרמב"ן לא מסכים  ,ויש לעיין אם דברי הרמב"ן הם כדברי התוס'
דלעינן  ינו כרה"י אלאלשאלת התוס' אבל תירוצם שוה הוא דקרפף ד

 .או הם מחולקים בעצם טלטול דינו ככרמלית

 

.ב  

 ובהקדם יש להקשות כמה שאלות על תוס' דידן: 
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א( אם לתוס' פשוט הוא שקרפף רה"י מה היה בכלל הה"א של התוס' הרי 
היינו שיש לו דין של רה"י  ,הוא בעצמו מביא שהזורק מתוכו וכו' חייב

הוקף לדירה(.שמוקף מחיצה )אלא שלא   

להבין מה דינם והחילוק  ,ב( ועוד יש לשאול שעדיין לא למדנו כל הגמ'
ובפרט שדין של קרפף  ,לדעת שיש עוד רשות שלא הובא ,בין הד' רשויות

מוזכר רק אח"כ?)ולכא' זהו תירוצו של הרמב"ן שהגמ' מביא רק הדינים 
הדינים מהתורה ואחד מדרבנן ולא כל פרטי  הכללים שיש שלש רשויות

 המסתעיפים מזה ולכן ליתא להרמב"ן שאלת התוס'.(

ג( דבתירוץ התוס' שכותב שעפ"ז מובן גם למה הגמ' לא מביא הדין של 
קשה אם דיניהם וגדריהם אחד הם  ,חצר שלא עירבו כאחד מהרשויות

למה באמת התוס' לא שאל בה"א על חצר שלא עירבו כמו ששאל על 
?הקרפף  

 

.ג  

 ,בדין כרמלית דגזירה דרבנן הוא ,אפשר שלתוס' קשהד וי"ל הביאור בזה
ולכא' גדירה זו שייך רק בדבר שהוא דומה לרה"ר שאין לו מחיצות כרה"י 

גזרו  ,אלא מצד דאינו דומה ממש לרה"ר כיון דאין הרבים הולכים שם
אבל בדין דקרפף הרי , רבנן כדי שלא יבואו לחשוב שיש להם אותם דינים

איך שייך שרבנן גזרו דין כרמלית ברה"י הרי לא הוא רה"י גמור וא"כ 
דומה כלל לרה"ר שהרי הוא מוקף מחיצות ולא יבואו לדמות לאותו רשות 

 ואין טעם לתקנת חכמים בכגון דא.

ומוכרחים לומר שנמצא רשות חדש דלא ידענו מה גדרו וטבעו שאפשר 
 להיות דין כרמלית ברה"י. 
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רשויות בשבת שקרפף לא דומה ועפ"ז מובן שאלת התוס' למה אין חמש 
שקרפף עיקרו רה"י מצד  ,לא"א מהם. ומתרץ שבאמת יש רק ארבע

המחיצות אלא שרבנן גזרו לענין טלטול )ולא שהוא ככרמלית לכל דבר( 
מצד ארכו וכו' שהמחיצות רחוקות מהבית שנראה בפרט זה כרה"ר 
כו ואפשר שהאנשים יגיעו לכלל טעות עשו רבנן סייג דלא לטלטל בתו

  .אלא ד' אמות

ועפ"ז מובן מה שתוס' לא שואל על חצר שלא עירבו בה"א של הגמ' כי 
שאלתו הייתה מצד הגדר של כרמלית ברה"י וזה לא שייך בחצר דלא 

עירבו אבל בתירוצו דמסיק דקרפף רה"י גמור הוא לכן בזה אף פעם היה 
 ספק לתוס' שחצר לאו כרה"י גמור הוא.

' שואל את זה בהתחלת הסוגיא ולא אח"כ אלא שעדיין צ"ב למה תוס
ת התוס' וליתא דחי' שהגמ' מביא כל הפרטי דינים מ"מ אתי שפיר שאל

  .וד"ל ,הרמב"ן עליו

 

 

 

 

 בענין תקנת רבנן במקום איסור דאורייתא

י' הרץהת' חנן ש  

 

איתא בשבת )דף ג' ע"ב( בסוגיית פשט העני את ידו לחוץ אם קנסו ביה 
ככרמלית וכו' ולכא' יש להקשות מה ההו"א של הגמ' אממ"נ אם קנסו 
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הרי בטח שלא יקוים דברי חכמים הרי הוא לא רוצה לקבל איסור חמור 
 להחזיר ידו לפנים. ע"י שהוציא ידו לרשות אחרת ולא יוכל

תוס' בדף ד' ע"א בד"ה "קודם שיבוא לידי איסור אבל אפשר לתרץ ע"פ ה
אם תאמר מה בעי' היא זו שהתירו להוריד הפת  ל:”וזסקילה" שכתב 

מתנור שאם נאסר בטח שלא ישמע לו והביא ראי' ממסכת פסחים מערל 
 הזאה ואזמל וכו'. 

ולכאורה אפשר לשאול על תוס' שמ"מ עדיין יש איסור כרת במקרה של 
וכו' אע"פ שחכמים אסרו מלעשות כמו בהעובדה ערל הזאה ואיזמל 

שבגלל שבהמקרים האלו הוא לא עשה עבירה מצד  ,ויש מתרצים ,דהכא
אעפ"כ דבזה שיש לחכמים כח לגזור על  ,עצמו אלא שחכמים גזרו עליו

מה שכתוב בתורה הרי זה רק לחזק הדינים של תורה שנראה להם שיעשו 
ואיזמל הרי לא רק שלא עשו חיזוק סייג וכד' אבל בדין שלנו בערל הזאה 

 לדבריהם אלא מחייבים אותו איסור כרת בלי שום סיבה. 

אלא מוכרח לומר שהפשט הוא שהחכמים ע"י תקנתם הם עוקרים האיסור 
מהתורה לגמרי ולכן תוס' מביא ראי' מפסחים דהתם הפשט הוא שהם 

בבא  עוקרים האיסור ולכן אפשר לחכמים לגזור בכגון דא )ועיין תוס'
 מציעה דף ד ע"ב ד"ה אין נשבעים(. 

מה התכלית של תקנת חכמים הרי בפועל הוא  אבל סוף סוף עדייו קשה
 עבר עבירה אע"פ שאין לו איסור ולכן מוכרחים לומר שחכמים הוציאו

  האיסור לגמרי.

ועפ"ז אפשר לתרץ מה ששאלתי לעיל שאם הגמ' אומרת שחכמים  
החכמים היו מבטלים האיסור והעבירה של מלאכת  ,אוסרים להחזיר היד

הוצאה עכ"פ בה"א של המקשן דהרי הגמ' מנסה לתרץ ע"פ רב ביבי 
 ולפרשו שבאמת הוא לא יכול לעשות המלאכה. 
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אלא צריך ביאור למה תוס' לא שואל על הגמ' בדף ג' ואולי יש לומר 
 דעדיף לתוס' לשאול על מסקנת הגמ' ולא על הה"א ועצ"ב. 

זה , ל שאכן היתה גם הה"א של הגמ' שהיא כבר ידע דליכא למיחשואת"
הגמ' היתה צריכא להביא תומ"י לשאלת אביי היינו לפני  אינו דאם כן

התירוץ של הת"ש שזה פשוט שלא ישמע לו ושאלתי הוא דוקא על 
 האת"ל שבאמת ליכא למיחש משום דחכמים עקרו האיסור.כמש"כ לעיל.

לכן  ,קצת איסור וכלשון הגמ' איסור קלילא ואא"ל שעדיין רואים שיש 
הגמ' אומרת שלא אמרינן חטא כדי שיזכה חברך וכו' גם בזה נ"ל שלא 

מדברים באדם שאין לא יר"ש ולכן חטא בגילוי  דהכאמצד  ,קשיא היא זו
שיש עדים והתראה וחייב סקילה וכמו שכתב הרמב"ם שבשעת מעשה 

מ"מ מקרה זו שונה מהמדובר  ,הוא אומר שעל מנת כן הוא עושה העבירה
בה"א של הגמ' א( שהחבר שלו עשה בפועל עבירה משא"כ בנד"ד ב( 

 האדם מזכה את חברו וזהו ענין של מצוה.

וראי' לדברי דמצינו שר"ה שחל בשבת גזרו רבנן שלא לתקוע בשופר  
בשבת שמא יעבירנו ד"א ברה"ר וכמ"ש בכ"מ בחסידות שלא חסר שום 

  שבת מצד עצמו ממשיך כל ההמשכות של השופר.ענין ע"י תקנה זו ש

 

 

 מקור מאלאכת הוצאה לשיטת הרמב"ם

מנחם מענדל שי' וואלאוויק 'הת  

 

 מרשות הנה הרמב''ם הל' שבת )פ' י"ב הל' ח'( כתב וז''ל "הוצאה 
 גופי כל עם זה שדבר פי על ואף ,היא מלאכות מאבות מלאכה לרשות
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 "איש ו("ל )שמות בתורה אומר הוא הרי ,נאמרו מסיני משה מפי תורה
 הא ,מהביא" העם ויכלא הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה
 שהמעביר השמועה מפי למדו וכן ,אותה קורא מלאכה שההבאה למדת

 לרשות מרשות כמוציא הוא הרי ארבע לסוף ארבע מתחלת הרבים ברשות
 . וחייב"עכ''ל

 חייבין דין בית אין "לעולםב'(  הלכה יד )פרק שגגות בהלכות ם"והרמב
 בתורה מפורשין שאינן בדברים מקצת ולקיים מקצת לבטל שיורו עד

 ,פטורין פיהם על והעושים בקרבן חייבין דין בית יהיו כך ואחר ומבוארים
 להוציא שמותר או ,זרה לעבודה להשתחוות שמותר והורו שגגו כיצד

 מרשות המוציא ואמרו והורו טעו אם אבל ,.וכו', בשבת לרשות מרשות
 המושיט או הזורק אבל ממקומו איש יצא אל שנאמר שחייב הוא לרשות

 אלו הרי, מלאכה שאינה והורו מלאכות מאבות אב שעקרו או ,מותר
 ורגלים ידים בפישוט זרה לעבודה המשתחוה ואמרו טעו אם וכן ,חייבין

 ולא הארץ על הכורע אבל אחר לאל תשתחוה לא בו שנאמר החייב הוא
 וכו' עכ''ל , חייבין אלו הרי מותר הוא הרי ורגליו ידיו פשט

למה הרמב"ם ללימוד איסור הוצאה בשבת מביא שתי פסוקים  וצ''ל
אחרים "אל יצא" "ויכלא העם מהביא" במקומות שונים )הל' שבת והל' 
שגגות( ויש שתירצו שבהל' שגגות שהרמב"ם לומד מהפסוק "אל יצא 

ועמדו אחרים  ,זה גופא היה הטעות של הבית דיןאיש ממקומו" מדובר ש
ע"ז שלא מבינים תירוצו )כמובן וגם פשוט( ותירצו בזה שהרמב"ם מביא 
בשתי מקומות שונים הוא כשיטתו שלא מביא באותה הלכה שתי פסוקים 

ולכן לומד  ,וביסו דבריהם בדברי הרבי בלקו"ש חי"ט ,)מקורות( שונים
רועה היא והוא כשיטת התוס' דבעינן בשיטת הרמב"ם שהוצאה מלאכה ג

 שתי פסוקים עכ"ל.

ולכן הקושיא הנ"ל , םבפשט הרמב", ולענ"ד גם בזה טעו בלימודם
אם נלמד ע"פ שכל הישר ואע"פ שהדברים מבוססים , מעיקרא ליתא

 בדברי רבינו אבל לא בהא עסקינן כלל וכלל!
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שמאלכת הוצאה בהלכות שבת )פ' י"ב הל' ח'( לומד בהדיא הרי הרמב"ם 
וכתב , ולא מביא מהפסוק "אל יצא" ,הוא מהפסוק "ויכלא העם מהביא"

אבל  ,המ"מ שהספק בהגמ' הוא רק מאיפה לומדים שהוצאה מלאכה היא
 ,וזה שיטת הר"ח בפרק הזורק ,לא לענין הילפותא של האיסור דהוצאה

וחולק על התוס' דמצריך שתי לימודים ולכן לומד שהג"ש מעברה הוא 
 בשבת אלא בחול.  לא

)ולהעיר שגם אדמה"ז בס' ש"א לומד כשיטת הר"ח והרמב"ם מהפסוק 
, "ויכלא העם" ואעפ"כ כתב בס' שצ"ו שהלימוד הוא מהפ' "אל יצא"

אלא דהביאור בזה הוא דבסי' שצו מדבר למ"ד שאיסור תחומין הוא 
וראה בריש  ,מדאורייתא או מדרבנן וזהו ג"כ המח' בין הרמב"ם והתוס'

לאיסור  ,ומתרץ שאפשר ללמד משתיהם ,ירקין שגם התוס' מקשה ע"זפ
 הוצאה ותחומין.(

ומה שכתב הרמב"ם בהלכות שגגות על הפסוק "אל יצא איש" זה פשוט 
שמה השייכות בין הלכות  ,שלא מדובר בילפותא למאלכת הוצאת שבת

שהרבי אומר שלא לומדים שתי מקורות  ,שבת להלכות שגגות!? ולדבריו
אלא  ,אין הכוונה שצריך לכתוב במקום שלא קשור לשבת ,ם אחדבמקו

ואדרבא הרי ידוע השיחה המפורסמת  ,יכול לכתב בהלכה שלאחרי זה
שהרבי שואל על הרמב"ם למה הוא מביא ענין של נר שבת בהלכות 
חנוכה וכן תקיעת שופר בהלכות תשובה שאם הם לא קשורים זה לזה אין 

 שום טעם לכתוב שמה!?

זה להסביר מה  ,שמה שהרב"ם כתב בהל' שגגות ,הביאור בזה הואאלא 
היינו שהב"ד טעו באופן הלימוד בהלכות שבת  ,היה טעות של הבית דין

אבל הושטה וזריקה  ,דבא למעט רק הוצאה שאסורה, שכתוב "אל יצא"
שלא משמע מהפ' לרבות הושטה וזריקה אלא הוצאה  ,מותרים בשבת

שרק  ,וכן בהמשך הלכה מביא מהשתחואה ,מ"ואל יצא" כפשטות הלש'
כנ"ל שלא משמע מהפסוק , אבל הקורע מותר, המשתחוואה לע"ז חייב

כמו  ,וזה היה החשבון של הב"ד בלימוד של פסוק ,לרבות הכורע
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שהרמב"ם מביא מהתחלת הפרק שרק נקראים שוגגים אם טעו בחצי דבר 
 .אבל לא שעקרו מלאכה שלימה וזה דבר ברור ופשוט

 

 

 

 
 

 

 

 

בסוגיא לא ישב אדם לפני הספר וכו' ואם התחילו 

 אין מפסיקין
 רסטרעוו שי'מ"מ  הת'

 

במשנה שם "לא ישב אדם לפני הספר וכו' ואם  (ט' ע"ב)הגמרא שבת 
 .התחילו אין מפסיקין"

וברש"י שם שבגמרא מפרש שרק באיכא שהות אין מפסיקין אבל בליכא 
 שהות מפסיקין. ועי' במהרש"א.

ח שכרות מוכיח מהגמ' בדף י' ע"א שבשכי, בתו' ד"ה אין מפסיקיןוכן 
שהות אין מפסיקין. וגם מוכיח כן מהגמ' בסוכה שרק באיכא  ,מפסיקין
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שפי' שהמשנה שאומרת שהבא בדרך נוטל לולב על שולחנו )ומפסיק 
 סעודתו ליטול הלולב( מדובר בליכא שהות.

ומר שבשביל זה ידחה איזה טעם יש ל ,מהו ההו''א ,והקשו האחרונים
 אכילת סעודתו מצוות תפלה?

וגם מהו חידוש המשנה שבליכא שהות נוטל לולב על שולחנו הרי"ז  
 פשיטא?

שכוונת התו' להביא ראי' שגם במקרה  ,ומצד חומר הקושיא הא' נראה
ורק במיעוט הפעמים יפסיד תפלתו. שהרי אז  ,שעל פי רוב יספיק להתפלל

מצוות התפלה עליו להזדרז ולהזהר שיגמור יש לומר שמצד חובת 
סעודתו באופן שיהא לו זמן להתפלל )או שיתפלל אח''כ ולפני גמר 

 ,דאפילו שזה במיעוט הפעמים ,הסעודה(. ולזה יש ראי' מהגמרא בדף י'
תקנו חכמים שחייב  ,אבל אם זה שכיח במיעוט הפעמים שיפסיד תפלתו

 להפסיק מיד ולהתפלל.

מראי' התו' מהגמרא בדף י' שאומרת שבמעריב ששכיח וכן אנו רואים 
 ,והרי בטח שרוב האנשים אינם משתכרים ברוב הלילות ,שיכרות מפסיקין

ובפרט כשהם יודעים שעדיין לא התפללו ערבית. אלא כיון ששכרות 
 תקנו חכמים שיפסיק להתפלל. ,שכיח ורגיל הגם שזה מיעוטא

 

הכוונה הוא שאם הוא בגדר  ,ומה שכתב תו' דאין לו להפסיד התפלה
מוטל עליו מצד תקנת חכמים לדאוג ולתקן עכשיו  ,שכיח שיפסיד התפלה

 ,)ולא לדחות ולהסתמך על זה שאח''כ יזהר להתפלל ,שלא יפסיד התפלה
 ולכן מפסיק עכשיו ומתפלל.  ,כי עי''ז יכול להפסיד תפלתו(

דין של ועי' בר''ן שמשמע מלשונו שהדין של ליכא שהות הוא שוה לה
 חשש שכרות. וזה ראי' לכהנ''ל.
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 ,גם הראשונים בלשונם הדגישו בעיקר שרק באיכא שהות אין מפסיקין
כי העיקר הוא שכל זמן  ,ולא הזכירו התנאי שבליכא שהות מפסיקין

 שחסר באיכא שהות מפסיקין. 

 

שהגם שהגמרא אומרת ששכרות שכיח אין זה  ,]ויש להביא ראי' לזה
אבל  ,הרשב''א שרק בהתרת חגורה מפסיק לתפלה משי' ,הנהגת הרוב

כשהתחיל לאכול אינו מפסיק. ולכאורה קשה והרי יפסיד תפלתו? וגם מה 
 יעשה הרשב''א עם הגמרא בסוכה שבליכא שהות מפסיק?

ולשטתו  ,אלא ששכרות במעריב לדעת הרשב''א הוא מיעוטא דמיעוטא 
מצוי במדה מספקת אבל עם כל זה כיון שזה  ,זה בגדר של איכא שהות

לכן לדעת הרשב''א אין מפסיקין כשהתחיל  ,שאפשר לקרוא לזה שכיח
 לאכול. 

ועי' ברשב''א שחילק עד''ז בסעודה גדולה במנחה גדולה שלדעתו יש שם 
 הטעם של שכיח שכרות.

)ויש להעיר שלדעת הרשב''א אין ראי' מדף י' שאין להפסיד התפלה 
 .ודלא כתו'([ ,בליכא שהות

 

ובנוגע לתפלת  ,פי''ז יוקשה הרי הר''ן השווה ליכא שהות לשכרותאבל ל
והאם נאמר  ,ערבית הביא שי' הרשב''א שאם התחיל לאכול אין מפסיקין

שבליכא שהות אם התחיל לאכול אינו מפסיק? הרי זה נגד הגמרא 
 בסוכה?

וכנראה שהר''ן רק העתיק סברת הרשב''א בנוגע לתפלת ערבית לדברי 
ונראה שהבין שי' הרי''ף שזה  ,ו נהגו בערבית מנהג חובההרי''ף שעכשי
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כן יש להקל בזה כהרשב''א. ול ,רק מנהג חובה אבל אינה חובה ממש
 ועצ''ב.

 ג''כ בתו' הרא''ש.ועי

 

 

 

 

 

 בענין ידו חשובה כד' על ד'

 ווייס שי'אלי'הו  יוסףהת' 

 

 ,""כי אתא רבין א"ר יוחנן ידו של אדם חשובה כדע"ד :שבת דף ה' ע"א
אח"כ מביא עוד מימרא "א"ר אילעי א"ר יוחנן זרק חפץ ונח וכו' מאי 

ץ ומתר? ושואלת הגמ' והא אמרא ר"י חדא זמנא" קמ"ל ידו של אדם וכו'
וכו'. יש לחלק בין אחשבי' ללא אחשבי' קמ"ל דמהו דתימא ש הגמ'

י אמר ר"י זרק חפץ ועמד ממקומו וקיבל הגמ' "אמר ר' עילא וממשיך
של משום שידו  הוא חייבשיהי' הטעם  " והנהחייב נעקר ממקומו פטור

חדא אמרא והא " הקשותהיה להגמ' ל ורהדע"ד ואם כן לכאכנחשב אדם 
 ?לפנ"זהקשה הגמ' כמו ש "זימנא
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שהחידוש של ר"י הוא לא מהרישא אלא מהסיפא היינו שמימרא זו  וי"ל
אידי דתנא סיפא תנא ו ,הסיפא שעקר ממקומו פטור מובא לחדש הדין של

 ".חדא זימנאאמרא  ואין הרישא עיקר החידוש ד"הא ,רישא

עקר ממקומו  ,שעמד במקומו וקבל חייב -אמנם מי יאמר שטעם הדבר 
ם חשובה כדע"ד? אולי הטעם הוא: דלא שידו של אד ,הוא -וקבל פטור 

בעינן דע"ד. וכמו שנתבאר בריש העמוד "אחרים אומרים עמד במקומו 
עקר ממקומו וקבל פטור ")ושואלת הגמ'(" והא בעינן דע"ד  ,וקבל חייב

 !?וליכא אלא שמע מינא לא בעינן מקום ד'"

אלא יש להקדים: )כמו שכתבתי לעיל( שיטת ר"י הוא ש"ידו של אדם 
שובה כדע"ד" לאחרי מזה מובא מימרא מר"י ש"עמד במקומו וקבל ח

עקר ממקומו וקבל פטור" וממשיך הגמ' "תניא נמי הכי אחרים  ,חייב
עקר ממקומו וקבל פטור". ומסתבר  ,אומרים עמד במקומו וקבל חייב

לומר שכשמביאים ראי' מברייתא לדברי אמורא הרי בדרך כלל לא רק 
י הברייתא לדברי האמורא אלא גם הסברה שיהיו הדין שוה בין דבר

מאחר שאחרים מובא  ,שמאחורי הדין וטעם הדין יהי' בשוה. ואשר לכן
א"כ גם טעמו וסברתו של אחרים יהי' כטעם  ,כראי' וסובר כהדין של ר"י

וסברת ר"י. היינושסברת אחרים הוא ש"עמד במקומו וקבל חייב" הוא 
 משום דידו של אדם חשובה כדע"ד.

שכתוב לעיל בהגמ' בריש העמוד שטעם אחרים הוא דלא בעינן הנחה וזה 
שידו של אדם חשובה  -במקום ד' הוא רק לפני זה שיודעים מסברת ר"י 

אומרים  ינּוי  אז בודאי הָ  ,אבל אם הינו יודעים מסברת ר"י מקודם -כדע"ד 
 שזהו סברת אחרים.

ו הגמ' לעיל על להיות שהקש ,ולפי זה )גם( אחרים יכול לסבור כמשנתינו
 ,זה שאמרנו שסברתו הוא שאין צריכין הנחה במקום ד' ]והקשה הגמ'

אבל עקירה שמדובר גם עליו  ,אולי דוקא הנחה דלא צריך מקום ד'
[ ועכשיו שלאחרים ?במשנתינו אולי בזה צריכין מקום ד' וליכא )ע"ש(
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 -אפשר לסבור שידו של אדם חשובה כדע"ד אין יכולים להקשות הנ"ל 
 ,אולי רק בהנחה יחשב ידו כדע"ד דמפני מה נחלק בין הנחה לעקירהש

הוא מפני  , -בפשטות -ואדרבא כי מהו הטעם שידו חשובה כדע"ד 
שמשתמרת שם. כמו מקום דע"ד שדעתו  ,שדעתו מיושב כשהחפץ בידו

מיושב כשהחפץ מונח שם שמשתמרת במקום זה. ואם סומך דעתו 
חלק בין עקירה להנחה הרי בשניהם מהיכי תיתי ל ,כשהחפץ הוא בידו

 נמצה אותו יד שמשתמרת ודעתו סמיך עליו ומיושב בו.

כתב שחכמים חולקים על  " )דף ד' ע"ב(למטה"אבל וזה שתוס' בד"ה 
"א של הגמ' הושבעינן דע"ד גם בזה י"ל שתוס' מדבר בהוסוברין אחרים 

 אחרים מתניתין הוא.)גם( הגמ' אתי שפיר ש תאבל במסקנ

 

 שיטת רש"י בכוורת
הרץשי' הת' לוי   

 

ואינה רחבה ' ר גבוהה י""אמר אביי זרק כוורת לרה א("ע' שבת דף )ח' בג
א לקרומיות של קנה "ט א"פטור מ' אינה רחבה ו' פטור רבא אמר אפי' ו

ומחצה ' שבעה ומשהו חייב ז' שלאיעלו למעלה מעשרה כפאה על פי
 פטור".

 ולא "ואנן ממשכן ילפינן שזרקו מחטיהן פטור' ה רחבה ו"י בד"רש' ופי
 פטור., וגבוהה עשרה( ד"ויש בה ריבוע דע' )" ולכן כוורת רחבה ו.רשויות

 
והקשה הפנ"י )ד"ה רחבה ששה פטור( דהאי טעמא לא נזכר כלל בדברי 

ולמה לא מפרש רש"י  ,אביי אלא רש"י אמר זאת מסברא דנפשי'
וממשיך הפנ"י דבהשקפה  ?בפשיטות כפ' התוס' שהדבר מבואר בכ"מ

רשאונה אפשר לומר דלתוס' לא שייך פירושם אלא היכא שכשיזרוק 
יעמוד על שוליו ופיה למעלה משא"כ בסתם זריקה שבדרך כלל נופל על 
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משא"כ לרש"י שפי' דלא הוו במשכן א"כ אפי'  ,צדיו לא הוו רה"י וחייב
 רשויות. כשנופל על צדיו יהי' פטור כיוון שבמשכן לא היו זורקין 

ומתרץ דהאי דלא רצה רש"י לפרש כתוס' הוא משום  ,ומקשה על פי' זה
קושית התוס' מהאי דמחצלת ולא ניחא לי' לרש"י בהאי סברא שכתב 

ולכן  ,דרש"י סבר דקודם הוו הנחה ברה"ר ואח"כ נעשה רה"י ,לחלק
הפטור שלו הוא לא דהוו רה"י )כפי' התוס'( אלא משום דאנן ממשכן 

 ילפינן.
 

דרש"י אמר  ,וקשה דהרי רש"י בד"ה )כפאה על פיה( משמע שסובר כתוס'
"וזרקה אאינה רחבה ו'" ופי' המהרש"א "משום דלפירושו השוליים נמי 
מצטרפין לגובה עשרה וא"כ ן אי הווי רחבה ו' כי מטיא פחות מג' סמוך 
לקרקע שהיא כמונחת הוי לי' גבוה י' ורחבה ד' ופטור עכ"ל רואים 

ר דקודם נעשה רה"י ואח"כ הוו הנחה ברה"ר )ולא כמו שפי' שרש"י סב
 ?הפנ"י(

 
אז סובר  ,ויש לחלק דברש"י )ד"ה רחבה ששה( פטור דשם כבר נח ברה"ר

דקודם הוא ההנחה ברה"ר ואח"כ נעשה רה"י אבל ברש"י )ד"ה כפאה על 
 נעשה רה"י ואח"כ הוו הנחה ברה"ר. , פיה( שעוד לא נח ונעשה לבוד 

 
הקשה הת' דוב בער שי' גרינפאן מסברא קשה לומר כן דלא הלבוד אבל  

קובע להיות רה"י אלא ההנחה קובע וכיוון שלעיל כששניהם באים באים 
 ?יחד אמרינן דקודם הוו הנחה ואח"כ נעשה רה"י כמו"כ פה צ"ל כן
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 שמש קבוע ושאינו קבוע

 לושי'  שלום דובערהת' 

 

איתא "תני חדא שמש בודק כוסות וקערות לאור  (דף י"ב ע"ב)בגמ' שבת 
ן בשמש כאן בשמש קבוע כא, ותניא אידך לא יבדוק. לא קשיא ,הנר

הא  ,ואי בעית אימא הא והא בשמש קבוע ולא קשיאשאינו קבוע.
בדמשחא והא בדנפטא. איבעיא להו שמש שאינו קבוע בדמשחא מהו? 

אמר הלכה ומורין כן. ר' ור' ירמיה בר אבא  ,אמר רב הלכה ואין מורין כן
קם שמעיה קא בדיק לנהורא  ,ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי

כרביה  ,אמרה ליה דביתהו ומר לא עבד הכי! אמר ליה שבקיהדשרגא.
 ס"ל."

הר"ן והרמב"ם(  ,על זה הובא בתוס' )ד"ה שמש( שר"ת )וכן הרי"ף
ע. גורס)ין( "הא והא בשמש שאינו קבוע" והשאלה היא על שמש קבו

וביאר התוס' שהחילוק בינם הוא ש"שמש שאינו קבוע בודק יפה שלא 
 יעבירוהו אבל קבוע לא מרתת שיעבירוהו בשביל כך כיון שהוקבע כבר."

שהשמש הוא  ,והקשה הקרני ראם על הר"ן שהמעשה של ר"י ב"א קשה
 ואיך התיר לו! ,אינו קבוע

 וצ"ע. ,ולכאורה יכולין להקשות זה גם על ר"ת והרא"ש
 

ולתרץ זה יש להקדים: דלכאורה תוס' אינו סובר כרש"י )וגם לא כהרא"ש 
 והר"ן )כדלקמן(( בגדר שמש )קבוע ו( שאינו קבוע.
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:דלא יבדוק מפני שאימת רבו עליו אם  ל:”וזורש''י ד''ה שמש קבוע מפ' 
 ימצא בהן דבר מגונה ובודקן יפה וחיישינן להטייה.

 
)שם( השמש שאינו קבוע הוא מי שרוצה לשמש אצלו וירא שמא  לתוס'

וזה לא שייך בר"י ור"א )כי על אף  ,(Trialיעבירוהו )ע"ד מה שקוראים 
 ,שהוא אינו קבוע אין לא חשש שיעבירוהו כי שימש שם רק כאורח וכו'(

 ועד"ז אפשר לתרץ להרא"ש והר"ן:
והוא  ,רק לשעההשמש שאינו קבוע הוא מי שיש לו שכירות  להרא"ש

ולכן אפשר לתרץ שעל אף שהוא היה  ,סובר "אולי ימצא חן וישכרוהו"
לא ירא שיעבירוהו וכו' כי לא רצה שישכירהו כיון  ,שמש שאינו קבוע

שהוא שמש כבר אצל ר"י ב"א )אבל ק"ק שאפשר הוא רוצה לשמש ר"א 
 ג"כ בקבע(.

 
שלכן  ,השמש קבוע הוא מי שהוא מומחה במלאכה שהוא עוש ולהר"ן

ועפ"ז אפשר לתרץ ששמשו של ר"י היה קבוע  ,"אינו צריך לעיון הרבה"
הר"ן  )היינו מומחה( בבדיקת כלים )אלא צ"ל למה קשה להקרני ראם על

 יותר מתוס' והרא"ש(.

 

 סוגיא קלוטה כמי שהונחה בתפילין

 הת' מרדכי שי' גארדאן

 

של ראש בסוגיא הנה כמה הערות על מה שכתבו בנוגע לדין הנחת תפילין 
קלוטה כמי שהונחה דמי המובא בהאחרונים והביא השאלות ואח"כ 

  התשובות.
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על פסקא זו ושאלו מה יהי' הדין בתפילין  הנה עמדו האחרוניםשאלה א: 
 ,דהיינו שבאם הניח תש"י וכשבא להניח תש"ר עדיין לא הניחה בפו"מ –

בהתפילין באותו שעה( היינו שלא אחז  -הפסיק בדיבור )ולפי תוס' )ד"ה (
 ,ולא הוי הפסק –האם אומרים קלוטה )באויר( כמי שהונחה )על ראשו( 

והוי הפסק ויצטרך  –או שאין אומרים כאן קלוטה כמי שהונחה דמיא 
 .?לפי אדה"ז -לברך על מצות תפילין 

: בנוגע לבאר היטב המובא )שו"ע סי'כ"ה ס'ח ( ועל זה מבסס כל תשובה
לת הבאר היטב הוא שאם עדיין הקציצה של תש"ר הפלפול שלו הנה שא

משמע מדיוק לשונו שאכן אוחז התפילין בידו וגם  ,לא הגיע להראש
לכאו' משמע שהרצועה והקשר האחורי נמצאים בראש רק החלק של 

ועל זה הוא השאלה שבגלל שהוא קרוב לראש אז  ,הקציצה עדיין לא
י' טפחים מהראש אפשר להגיד הדין של קלוטה אבל לא שהוא בתוך 

 שנראה לי שבטוח לא שייך הדין של קלוטה 

ולפי אדה"ז )והרמ"א( התירוץ פשוט הוא שיש צורך להדק שאלה ב: 
התש"ר ואם לא הידק לא קיים המצוה! ולכן לא די בהנחת התפלין )"כמי 
שהונחה"( אלא צריך גם הידוק.והקושיא היא רק לפי המחבר שסובר 

 .?שצריך הידוק רק לתש"י!

לענ"ד לא נראה לי לחלק ביניהם שמ"מ למחבר ג"כ צריך להיות  ,תשובה:
בראש גופא המקום הנכון הוא איפה  וגם ,במקום הנכון היינו "בין עיניך"

 ,לכן גם קושיא זו בכלל אין לה מקום לענ"ד ,שראשו של תינוק רופף
 דקלוטה לתפילין קשה לי שהם לא דומים זה לזה. שדין

ב באות ב' מ"מ אפשר לפרכו ולומר ש"כמי : ועל מה שכתשאלה ג
שהונחה" הוא שהוי כהנחה מצד שמחשבים חפץ זה כמונח בקרקע 

 ואין נפק"מ אם האויר הוא מאותו רשות. ,שלמטה ממנו

מה  ,: יש לתרץ: ובהקדם כל צריכים להבין סוגי' זו של קלוטהתשובה
אם אומרים שהוא סברה ובפרט לשיטת תוס' דאין לחלק בין  ,הגדרתה
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ענין אחד לשני )רשה"ר וראש ( אלא שאם נאמר ופשוט שהדין "קלוטה" 
משא''כ  ,הוא רק במקרה שיש רשות והאויר של הרשות הוא כמוהו

"הראש" הוא אינו רשות שאין לו ד' על ד' )או לא הוי מקום חשוב וזה 
נכנס לסוגי' אם מחשבה משוי מקום ע"י חשיבות הדבר עיין תוס' ד"ה 
אלא דף ד' ע"ב וכו' ואכ"מ( ופירכתי שהעיקר שיהי' קרקע ואם שאלתו 

ואם שאלתו הוא , הוא לשיטת תוס' הרי קלוטה הוא באויר ולא בראש 
שיטת רש"י שקלוטה הוא דוקא בקרקע הרי האויר צריך להיות  ע"פ

והראי' , שהרי החיוב הוא מהקרקע של אותו רשות  ,מאותה רשות
שבמקום פטור לשיטת רש"י אם זרק למע' מעשרה פטור מכיון דאין לא 
קרקע להתחייב דהרי הקרקע הוא שייך לרשות הרבים והמקום דלמעלה 

לא מפרש כתוס' )בד"ה דאמרינן דף ד' ולכן רש''י  ,מי' כמקום פטור
בלימוד זורק ממושיט למע' מי' טפחים דלא אמרינן סברא של  ,ע"א(

קלוטה כי הם סותרים זל"ז)ועי"ש בתוס' ישנים בענין של קולה וחומרא 
 שתלוי בחילוק בין סברה או הלכה גמירי לה(.

הדין  ,שרק לגבי' דיני שבת וכדו' ,ולכן בתפילין לא יהי' הפסק שאלה ד:
ולכן עבר איסור  ,הניחו על הקרקע הוי כאילוהוא שדבר שנקלט באויר 

שנח ממש אלא לגבי' הדין וכו'.  נחשבואפי' אינו  –אע"פ שלא נח ממש 
 ולכן בתפילין יהי' נחשב אותו דיבור להפסק )אע"פ שהי' נקלט באויר(.

' ע''פ מש''כ האבני נזר )או"ח ס'ר"מ ( דמביא ראי, : יש לתרץתשובה
שאויר התנור  ,טומאהמסוגי' )במח' רש"י ותוס'( לתרץ הרמב"ם בהל' 

 וצ"ל בתוך יוד' טפחים דוקא. ,מטמאה התנור כשהטומאה עוברת עליו

ועוד שדין זה דקלוטה שחייבים באיסור הוצאה משנכנס החפץ באויר 
דכיון שעבר כבר לרשות אחרת  ,רה''ר חידוש הוא מכל חיובי התורה

בין לשי' רש"י שזה  לקרקע מחשבינן לרשות אחרתאע"פ שלא הגיע 
כאילו נמצא בקרקע או לשי' תוס' שסגי לי' אוירו להתחייב )הלכה גמירא 
לה או סברא (אבל לכו"ע לא אמרינן שזו המציאות בפועל ובגשמיות 

 שקלוטה בקרקע.
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כמו פי' הב'  –וגם היה אפ"ל שיש פירוש אחר )מצד הגברא  :שאלה ה
 ,שאה"נ שהחפץ הוא באויר ,אלא ,י שבת נחשב כהנחההנ"ל( שלגבי דינ

 נחשב כהנחה.  גבי הגברארק של

דבאיסורי מצד הגברא הוא רק איסור  ,: וע"פ הנ"ל מתורץ גם זהתשובה
אבל לא , להחשיב זריקת החפץ כפעולת האדם בהוצאה מרשות לרשות

כי העיקר הוא הרשות שהחפץ נכנס בו כמו שכתב התוצאות , לגבי תפילין
חיים )סי' י"א(לתרץ למה חייב בהוצאה בשבת ע"י "קלוטה כמי שהונחה" 

כמש"כ הרמב"ם גבי , אם הוא דבר שלא מתקיים שהרי החפץ זז ממקומו
כתיבה על גבי עור של האדם שהוא דבר שלא מתקיים )ועי' שו"ע הרב 

 סימן שמ"ו סעיף ו' וסע' ז(. 

 

 

 

 מצוה שימשמש בבגדיו ע''ש סמוך לחשכה

מ"מ שי' שאוהת'   

  

כתב " לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכהדף ט: " בגמ' מסכת שבת 
 לר''ה סומך לחשכה במחט אדה"ז הל' שבת ס' רנ"ב סע' י"ח מותר לצאת

בענין שאם הוה יוצא בו בשבת הוה  בבגדו וכל כיוצא בזה התחובה לו
ואף שהוא אסור בשבת מגזירת חכמים מ''מ סמוך  פטור מן התורה

בזמן הזה שפשט המנהג  לפיכך לא גזרו על זה שאין גוזרין גזרהלחשכה 
אין איסור  אלא כרמלית גמורה כהאומרין שעכשיו אין לנו רשות הרבים
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כלל לצאת סמוך לחשכה אפילו בחפץ שבידו שהרי איסור ההוצאה 
 בכרמלית אינו אלא גזרה מדבריהם ואין גוזרין גזרה לגזרה.

מר חייב אדם למשמש בבגדו ע''ש עם חנניא או ובגמרא דף יב. "תניא
 חשכה" 

כתב אדה''ז )שם סע' כ' ( מצוה על כל אדם שימשמש בבגדו ע''ש סמוך 
שלא והיה בהם דבר שאסיר לצאת בו בשבת אפילו למנהגנו  לחשכה

 כהאומרים שאין לנו עכשיו רשות הרבים גמורה?

 ולכאורה שתי דינים אלו סותרים זה לזה?

על מש"כ המ"א וכוונתו דמוקצה  אחרון )ס"ק י"ד( אדה''ז מתרץ בקונטרס
אבל אין צריך לזה דכאן אין גזרה  חמור מכרמלית וגבי מוקצה גזרינן גזרה

שרגיל בזה כל ימות  כלל אלא ספק גמור שמא יש כבר חפץ אצלו כיון
 ולא אמרינן ספק דברי סופרים להקל כיון שיכול להתברר מיד ,החיל 

 סופרים לכתחלה. ין עושין ספק דברידמיא לחסרון ודיעה ועד שא

  .ועפ"ז מובן החילוק ביניהם דהא שתי ענינים הם דבזה מחמירין ובזה לא

 

 בגדר חצי מלאכה והמסתעף 

 הת' מנחם מענדל שי' וואלאוויק

 

שהביאו  ,על השאלה הידוע שבנוגע לחצי מלאכה איך שייך התראה וודאי
החומרית והמצי' התורנית ראי' מדיני ציצית שהתראה חל על המציאות 

 וה"ה בנדו"ד. ,יחול אחרי זה
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יש לחלק ביניהם שאע"פ שבציצית לא נקרא "תעשה מן העשוי" כי 
אבל בהתראה  ,7בפועל יש המציאות של הציצית אע"פ שלא גמר לעשותה

לא דמי כלל שלכא' התראה הוא לא על המציאות החומרית אלא על 
ולא שייך להצטרף לאחר כך בנוגע  האיסור שיעבור ועדיין אין איסור כלל

 להתראה שצ"ל בתוך כדי דיבור.

וראי' מתוס' )בדף ד' עמ' א' ד"ה קודם שיבוא( ששואל "איך חייב סקילה 
שהרי יכול להוציא הפת לפני האיסור וזה , ע"י התראה בהדביק פת בתנור

התראה ספק"! ומתרץ "שבנוגע לפת לא חסר מעשה מצד עצמו לכן כיון 
משא"כ בנוגע להוצאה  ,פת בתנור ודאי יעבור על איסור שבת"שהכניס ה

 וחוזר הקושיא לדוכתי'. ,הרי חסר מעשה

אע"פ , לכל האיסור ,המעשה תואפי' אם תרצה לומר שכבר חייב בהתחל 
מסברא שבתחלת המעשה כבר  ,שבפועל האיסור נעשה רק בזמן האפי'

בב"ק  8מק"יכלול כל האיסור שיבא אח"ז ]ראה עד"ז בדיני שבת שהנ
 ,)כ"ב ע"א( ששואל לשיטת ר"י דאשו כחצו בקס"ד לחייב באיסור העברה

דמתרצים שהאיסור כבר התחיל  ,שמדליק נר בע"ש והולך ונכבה בשבת
לפני שבת מצד שזה אחריותו וכו' או מצד שחייב תומ"י בתחלת האיסור 

 ,וכדומה[ לכן נקרא התראה ודאי ,כנ"ל ולכן פטור על מה שעשה בשבת
זה רק אם לא יעשה שום מעשה אחרי זה מצד עצמו )שמשאיר הפת ד

ועוד שהרי לא נעשה מלאכה כלל  ,בתנור ומאליו נאפה( משא"כ בנדו"ד
היינו שלא רק , ההנחהרק חצי' היינו עקירה ויכול להחזיר ידו ולא לעשות 

שאי  ודאי גם מעשה שמעכב ומונע שיהי' המלאכה שיש מעשה אחר אלא
 זה נכון מצד הדין של חצי שיעור ולא בחצי מלאכה.ש ,אפשר להצטרף

                                                           
מציצית לשיטת ריש לקיש שחצי שיעור ' פ שמביא ראי"ויקה' א פ"ש חכ"ראה לקו 7

לא לשיטת אבל , היינו מציאות חדשה -אינו אסור מן התורה ושיעור שלם הוא חידוש 
 (כדלקמן)ש לחצי מלאכה "יוחנן וכ' ר

לגדר מלאכת שבת ' י כראי"ערך שבת שהביא הנמק( זוין' להג)ראה ספר לאור ההלכה 
.ש"שהיא בעצם המלאכה ולא מצד האדם ע 8  
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הוא רק בנוגע  ,ועי"ל שסברת הנ"ל לחייב משעת התחלת המעשה איסור
לחיובים אבל לא בדיני התראה שא"א להגיד כך דמ"מ עדיין יהי' ספק 

אלא דצריכים לומר כמ"ש  בעשיית האיסור ואייך שייך התראה בכגון דא
בתשובת הב' איך שייך התראה ודאי דזהו מצד בתוס' בגיטין )ל"ג ע"א( 

 ,שעוקר האיסור למפרע היינו שמחייבים אותו בתחלת המעשה דהאיסור
)ועד"ז , ואם לא עשה העבירה בפעול אז הוא עוקר החיוב והאיסור מעליו

 בנוגע להתרת נדר(. 36הערה  92ע'  עיין בלקו"ש ח"ו

שלכן אם  ,מלקות וכן בתוס' בקידושין) דף ע"ח ע"א( בנוגע לדיני 
 ,אומרים שהאיסור כבר כלול בהתחלה אע"פ שעדיין אין מעשה עבירה

כגון שמקדש אישה שאסורה לו שחייב ע"ז בשעת הקידושין אע"פ 
ויכול להיות שאף פעם לא תעשה  ,שהאיסור הוא רק בשעת הבעילה

וכן בשבת שעובר  ,האיסור שהיה עד עתה עליו עוקרשבזה הוא  ,העבירה
ניסת הפת בתנור אע"פ שאח"כ הוציא הפת מהתנור הרי הוא עבירה בכ

 החיוב שלו אבל עד שלא הוציא חייב. שעוקרפטור מצד 

מצד  ,כתשובת הא' דתוס' שמפקיעין הקידושין למפרע ולא אמרינין
היינו שע"ע היתה טעות בקידושין שע"ז בודאי  ,שאיגלי מילתא למפרע

משא"כ במלאכת  ,בכללוכל זה הוא בדיני התראה , לא שייך התראה
לא  הוצאה שא"א להגיד שעוקר האיסור מתחלה דאין איסור כלל שהרי

עשה מלאכה שלימה וחסר המעשה ואיך שייך התראה ודאי בכגון דא 
 ועצ"ע.

ואפשר לומר שלדעת רש"י שמחייב בעקירה לבדה שזה התחלת האיסור 
אתי שפיר לחייב סקילה ע"י התראה דכבר עשה התחלת העברה ע"י 

 עקירה ולכן אסור מדרבנן.

ומצאתי בתוצות חיים שחוקר בגדר חצי שיעור וחצי מלאכה ומסיק שם 
דלשיטת רש"י חצי מלאכה הוא ג"כ נק' חצי שיעור כיון דזה שאינו שייך 
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שם מלאכה שלמה הוא חסרון רק במלאכת מחשבת שלא נתקיימה בפועל 
 ר.משא"כ בעצם מעשה האיסור דלא חסר מידי באמת עשה האיסו

שבאמת שייך התראה בדין מלאכת הוצאה  ולכאורה עפ"ז אפשר לתרץ 
 .ועצ"ע בכגון דא )לכה"פ לשיטת רש"י.(

 

 גדר עמידה ברה"ר

 הת' לוי שי' הרץ 

בגמ' שבת )דף ג' ע"ב( "הי' טעון אוכלין ומשקין מבעו"י והוציאן לחוץ 
 משחשכה חייב".

ואמר התוס' )בד"ה הי' טעון( "שזהו רק כשעמד לפוש דבלא עמד לא  
מיחייב דלא בטלה עקירה ראשונה ואמר שזהו שיטת ר' יוחנן דאמר לקמן 
המפנה חפציו מזווית לזווית ונמלך עליהם להוציאן פטור שלא היתה 
עקירה ראשונה לשם כך )ופה העקירה אחר שעמד לפוש היתה לשם כך( 

 ולכן חייב".
ש שהקשו נימא דאתי כבן עזאי דאמר מהלך כעומד דמי ולכן פה בהי' וי

טעון וכו' חייב? ולכאורה אינו מובן איך אפשר לומר שהגמ' מתרץ אליבא 
דב"ע הרי כל הגמ' הוא לא לפי שיטתו דבן עזאי פי' דהגמ' שואל דהיכא 

מה יהיה הדין בהנחת גופו האם הוא כעומד דמי  ,דלא סוברים כבן עזאי
 או כעומד דמי אבל לפי ב"ע פשיטא דהוי הנחה דמהלך כעומד דמי? או ל

וראה ג"כ ועוד במה שתירץ שאולי י"ל ע"פ מ"ש בדבר ר' יונתן מלוניל 
והרמב"ן ששיטתו של ב"ע היא תקפה רק במקום פטור  דברי הרשב"א

ולכן בהי' טעון אוכלין ומשקין ברה"י  ,אבל לא ברה"י ולא ברה"ר
 ר( לב"ע יהי' פטור. והוציאן לחוץ )לרה"

ונ"ל דא"א לומר כן דהרי התוס' )ד"ה בשלומה דף ה' ע"ב( הביא 
הרשב"א דאמר לר' יוחנן דאמר לעיל המפנה חפציו מזוית לזוית ונמלך 
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עליהן להוציאן פטור לית לי' דבן עזאי דבן עזאי דאמר מהלך כעומד דמי 
דאמרי' מהלך משמע דלב"ע המפנה חפציו מזוית חייב רואים , הווה חייב 

כעומד דמי גם ברה"י? ועוד דריב"א מספקא לי' )בתוס' הנ"ל( אם אמרי' 
מהלך כעומד דמי חוץ לד' אמות אבל סתם ברה"ר תוך ד' או ברה"י סובר 

 דאמרינן מהלך כעומד דמי כשיטת ב"ע.
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 הוספות לס׳ ״תניא באורייתא

 אלפרוביץשי' יוסף יצחק  ת"הרה ח"הרה

 בארנמוטשליח כ''ק אדמו"ר ל 

הערות כגון דא מיוסדות  ,הערה כללית: כמבואר ב״פתח דבר״ לס׳ הנ״ל
על הידוע )ראה אג״ק אדמו״ר מוהריי״צ ח״ד ע׳ רסה( שפרקי לקוטי 

 ,אמרים תניא יחד עם ההקדמה מכוונים המה כנגד פרשיות התורה
ולאח״ז כל פרק ופרשה על הסדר. ועפ״ז  ,ההקדמה היא כנגד בראשית

 פרק כג שייך לפ׳ ויקרא ופרק כד שייך לפ׳ צו.

 ויקרא -פרק כג 

״ שנזכר בפרקנו ריבוי רצון העליוןבסעיף א׳ שם מבואר השייכות דענין ״
פעמים ונתבאר בפרקנו שהמצוות נק׳ אברים דמלכא שנמשלו לאברי 

כרגע שעלה ברצונו וכך האדם שבהם ועל ידם נעשית רצון האדם האדם 
עם  ,מעשה המצות וקיומן הוא לבוש הפנימי לפנימיות רצון העליון

ט( ״נחת רוח  ,)פרש״י א פרשתנו העוסקת בתורת הקרבנות שעליהן נאמר
  ״.ונעשה רצוני לפני שאמרתי

( שמצינו בקרבנות חידוש מיוחד 5)לקו״ש חל״ב ע׳  שנתבאר ,ויש להוסיף
אפילו לגבי שאר כל המצות )ולכן נאמר לשון זה  -בהענין ד״נעשה רצוני״ 

שבשאר  ,דוקא בקרבנות אע״פ שבכל המצוות מקיימים רצון העליון(
הרי יש בזה סו״ס איזה ענין מלבד  ,המצות שקיומן הן גזירת המלך

 ,והוא התועלת שיש בזה לאדם המקיימן ,שנעשית עי״ז רצון העליון
משא״כ  ,בל עול מלכותוהאדם המקיים המצוה נעשה אדם המק ,שעי״ז

שבהן  - )ובפרט בקרבנות נדבה ,בקרבנות שהם לצורך גבוה בלבד
שלאו  -ב ש״בקרבנות נדבה דיבר הענין״  ,וכפרש״י א ,מתחילה פרשתנו

מודגש  ,ובמילא אין הכוונה בזה לתועלת האדם כלל( ,לכפרת האדם באו
 .העליוןרצון  שנעשית בהן ועל ידן ,בהן במדה יתירה מבכל המצוות

 צו -פרק כד 
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״ כו׳. והנה למרק .המירוק בההגהה של פרקנו כתוב: ״כך הם חלוקי בחי׳
שמצינו  ,והפעם היחידי בכל פרשיות התורה ,הפעם הראשונה בכל התנ״ך

ולהעיר  ושטף במים״. ומרקכא(: ״ ,תיבת וענין ״מירוק״ הוא בפרשתנו )ו
 -יב  ,הכתוב אסתר בשהוא ל׳  -מפרש״י עה״פ: ״לשון ובתמרוקי הנשים״ 

בשבוע שקורין פ׳ צו  ,בדרך כלל ,והרי בשנים מעוברות חל פורים
בסמיכות אלי׳ ממש(. וידוע  -כבשנה זו  -)ובמיעוט דשנים המעוברות 

שמועדי השנה שייכים לפרשיות התורה שקורין בזמן שהן חלין )של״ה 
התניא . ועוד(. ומכיון שפרקי 129הובא בלקו״ש ח״ה ע׳  ,ר״פ וישב

גם להפרק  ,לכאורה ,ה״ז שייך ,במילא ,מכוונים המה כנגד פרשיות התורה
בתניא המכוון כנגד הפרשה ההיא. ולהעיר ג״כ שבמגילת אסתר הובא 

 ,שם -לפנ״ז וכן בכתוב זה עצמו )״ונתון תמרוקיהן״  כמה פעמים לשון זה
ש״י יב(. וראה הטעם שר ,ט. ״ימי מרוקיהן״ שם ,שם -ג. ״את תמרוקי׳״ 

ד  ,מביא דוקא פסוק זה ולא מהפסוקים האחרים הנ״ל או מירמי׳ מו
לקו״ש חכ״ז פרשתנו  -״מרקו הרמחים״ ששם פרש״י ״כמו ומרק ושטף״ 

. וראה גם שיחת ש״פ שמיני תשל״ו הנסמן שם )ש״ק 30הערה  34ע׳ 
(. ולהעיר ג״כ שבהמשך פרקנו )בפנים( מובא עוד 711תשל״ו ח״א ע׳ 

  כ(: ״היתה באמנה אתו״. ,)ב לת אסתרלשון הכתוב במגי

 

 

 

 הערה על ביאור בס' חסידות מבוארת

 בלאנקשי' הת' מ''מ הלוי 

 

קוטי אמרים סוף פ' יד מבאר רבינו שאע''פ שאין כל אדם בלבס' התניא  
לכן משביעים , זוכה שתהי' לו נשמה גבוה שיכולה להיות במדריגת צדיק 

משביעים אותו ג''כ שתהי'  עם זהאבל ביחד .כ''פ אל תהי רשעאותו שע



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

 עיתים היינו שיקבע, צדיק לפי שצריך להשתדל בהעבודת הצדיקים
וכמו כן להתבונן בגדולת , להתבונן בתיעובו של הרע עד שימאס אצלו

 .הוי' כדי לעורר תענוג ושמחה באלקות
, ומאחר שההרגל נעשה טבע שני יתכן שהרע יהי' נמאס קצת אצלו באמת 

באתדל''ת יעורר אתדל''ע ואפשר שתתעבר בו בחינת רוח וגם עבודתו 
 מנשמת צדיק ויתקיים ''תהי צדיק'' באמת.

מפרשים דברי  ,( בפרק זה43ובתניא עם הפ' חסידות מבוארת ) ח' ב הע' 
רבינו שיעשו עבודת המיוחדת להצדיק מדובר רק אחרי שהיגיע למדרגת 

וכן שמחה  ,' בדמיונותבינוני שאל''כ אינו שייך שיגיע למיאוס ברע אפי
 באלוקות לא יתכן )אפי' בדמיונות( אם יש לו שייכות לחטא ועון. 

 35אפי' בדמיונות לכא' הוא למה שמבואר בהע'  וכוונתם כשאומרים
 יגיע שלא בנפשו שיודע "אף דבקונטרס עץ חיים מדייק בל' התניא

 שלו את יעשה הוא כ"אעפ בדמיונות אם כי לאמיתו באמת זו למדרגה
בעיניו" דכיון  הטוב יעשה' וה צדיק תהי שמשביעים השבועה את לקיים

 ,הוא דרגא בעבודת ה' בדמיונות" אם פ' "כי ,שואדלא כתוב דמיונות 
אלא שאינו באמת כעבודת הצדיקים אבל דמיונות שוא בודאי אינו כוונת 

 אהד''ז ע''כ. והם מפרשים זה על מי שלא מופרך אצלו עשיית חטא שיהיה
 שוא. מיונותד לו

שכתבו שיש מדייקים  3הערה הדגישו מדרגת בינוני ומציינים לוכן 
 לא ובהתמדה בחוזק מחשבתו ויתקע דעתו יקשר לא דמש''כ רבינו "אם

 מדתשוא" שדוקא  דמיונות אם כי אמיתית ואהבה יראה יוליד בנפשו
הבינוני בפו''מ אבל מדריגת הבינוני שלא עבר עבירה מימיו אינו בנקל 

 להגיע אלי'. 
 

, לומר שעצת חכמינו ז''ל )שבת קנב ,נה לכא' ביאור זה הוא טעות יסודיוה
 זה והרי ,א( או התבוננות אינו שייך למי שלא מופרך אצלו עשיית חטא

שמיבנים בשכל  בנסתרות! והלא הם ענינים עסק לנו אין ע''ד להטענה
 ,ולא יהיה כדמיונות שוא ,מחשבתו בנ''א וכאו"א יוכל להתבונן ויתקע

ועוד הרי כל כוונת התניא היא "כי קרוב אליך" )וראה כל ביאורם 
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בהקדמה לפ' יב( ובפרט פ' יד שמסביר שצריך להשתדל בהעבודת 
אע''פ שאין כל אדם זוכה שתהי' לו נשמה גבוה  ,הצדיקים ''תהי צדיק''

 יכולה להיות במדריגת צדיק.ש
הרי הפ' הפשוט הוא )וכפי  3ומדריגת בהע' -ומה שמדייקים בין מדת

 (7שהם עצמם מביאים בע' קיח הע' 
שהבינוני לא עבר עבירה מימיו הוא ובמצבו ההוה הוא מושלל מעבירות 

 כמש''כ הרבי בהערות על התניא.
ות בינוני לרגע )וכמו היינו שצ''ל שבינוני אינו תואר מסוים אלא יוכל להי

, שאמר הר' הרש''ב להרה''ח ישראל נח הגדול "לפעמים עתה בינונוני"(
( שמדת הבינוני  27ובאמת הם עצמם מבארים בהערה זו )וראה גם הע' 

וא''כ יכולים  ,היא בכל עת ומדרגת בינוני לוקח עבודה רבה והתבוננות
דת הבינוני שהוא לומר שמה שאומר אדה''ז בסוף פ' יד היא גם כן על מ

אבל אינו פיטר , וסו''מ וע''ט אינו מספיק, צריך לקבוע עיתים להתבונן
 אותו מעבודה כיון שהוא לא אחז בזה.

)ר"ל שאינו מוציא אדם שאינו  וכן מ''ש בקונטרס עץ חיים שם "דמיון
אמיתית בתכלית שיהיה לבו חפץ באמת כו' אך לא דמיון שוא(" אינו 

ברגע יתכן  ,רות ואפ' מי שעושה עבירות בפועלממעט אדם ששייך לעבי
ולכאורה גם כוונת הרבי הרש''ב היא  ,שיעשה תשובה ויעמיק דעתו

 ,להחסידים ולא כולם נמצאו במדריגת בינוני ואע''פכ עסקו בהתבוננות
מ''מ עצם הענין מובן היטיב" .וכתוב שם "והגם שעבודה זו אינה אמיתית

נינו לחשוב אם יגיע לאהבה באמת אלא וכו' וכמש''כ כאן פ' יד שאין ע
 בעיניו" הטוב יעשה' וה .שלו את יעשה "הוא

התוכן שם שמדבר על ב( ומובן מ, וכן בהגהת הצ"צ מציין לפ' מד )סג
 ת גבוהות. וגכולם ולא לדר

מציין  19( הע' פ' כד' דכלים ופ"ז דמקואות)וראה סה"מ מלוקט ד' בהדרן 
לפ' יד כחלק מהעבודה של מי שהוא בדרגת "תריס כפוף" שכל מציאותו 

 מושקע בעניני העולם.
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 הקטנים בנס פורים
שי' עבערמ"מ הת'   

 

הרבי בפורים תשל"ב ביאר מהו התוקפו של הנס דפורים )החלק שקוראים 
במגילה( ואומר שהוא החלק ד "בלילה ההוא נדדה שנת המלך " דמזה 

נפילת המן והעלי' של מרדכי ומקשה שלכא' זה דבר טבעי התחיל 
ומה  שהמלך מתעורר ועוד שה' שומע צעקת בנ"י ובפרט שהם כבנים לה'

 'השטורעם' של "בלילה ההוא".
ומבאר שהנהגת הקב"ה לבנ"י הוא מידה כנגד מידה ולכן מכיון שבנ"י 

עבירה ישנו למטה )היינו שהם עשו היפך רצון ה' כידוע המח' על איזה 
של היהודים נגזר גזירת המן ( לכן הקב"ה ג"כ ישן למע' ולא הושיעה את 
בנ"י אבל "בלילה ההוא " הקב"ה מצד עצמו התעורר להציל אותם אע"פ 
שמצד הדין א"א שיהי' באופן אחר עד שזה יגיע מהיהודים עצמם ולכן 

 נקרא "תוקפו של נס".
נת המלך" הוא זה וביאר הרבי בהמשך השיחה מה באמת פעל "הנדדה ש

שמרדכי הקהיל כל הילדים ללמד תורה וזהו פעל למע' שיהי' הנס דפורים 
 ע"כ תוכן השיחה.

 
וליתר ביאור )בעמקות יותר עכ"פ( בין קשר הענינים שהילדים פעלו הנס 
ע"פ מה שמבואר בלק"ש ח' כ"ב )פר' ויקרא ש"א( דהטעם ע"ז שהקטנים 

ס על המדרש "יבאו טהורים מבוס ,מתחילים ללמד מספר ויקרא דוקא
ויתעסקו בטהורים" שהקרבן נקרא בשם טהורים על שם נח שהוא הקריב 

שזה מורה לדרגה נעלית ביותר  ,קרבנות אע"פ שלא ניתנה התורה
אלא עצם זה  ,)אפי'(מההתקשרות של בנ"י להקב"ה ע"י קיום תורה ומצות

 גופא שה' בחר בנו.
א שעברו על רצון ה' כי הקרבן וזהו הביאור ג"כ שהקרבן מכפר על החט 

מרמז לבחירה דהקב"ה בבנ"י מצד עצם מציאותם ומקשר שזהו הלימוד 
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בתורה ע"י "תינוקת דבית רבן" אפי' שאין להם הבנה והשגה אלא עצם 
ה'הבל' ועקימת שפתיו מורה לעצם הבחירה וההתקשרות של בנ"י 

 להקב"ה.
שהם פעלו  ,של פוריםועפ"ז מובן למה דוקא ע"י הקטנים היה עיקר הנס  

 למע' ההתעוררות מצד בחירת הקב"ה ביהודים שלמע' מתו"מ חטא וכו'. 
 

ובמאמר ד"ה בלילה ההוא תשד"מ )מלוקט ב'( כתוב דתוקפו של נס 
"נדדה שנת המלך" הוא ע"י שהייתה להיהודים מס"נ כל השנה ולכא' זה 

 סותר למה שאמרנו לעיל שדוקא הילדים פעלו הנס?
שהילדים הם שהתחילו בזה ואח"כ כל היהודים המשיכו  ובפשטות י"ל

המס"נ לכל השנה שע"פ הסיפור במגילה הילדים נקהלו רק בזמן הזה של 
הגזירה שבשלשת הימים דצום וכו' או שהתחלת הנס היתה בו ביום נפילת 

 המן אבל ניצחון המלחמה שגם בזה צריך נס זה היה ע"י כל היהודים.
ע"פ מה שמבואר במאמר קבלו היהודים ובאופן אחר אפשר לתרץ 

תשל"ח )מלוקט א'( שהמס"נ של בנ"י צריך להיות בדוגמה למס"נ של 
הילדים שדוקא באופן כזה יש הקיום הפסוק "להשבית איוב ומתנקם"כמו 

איך פועלים את זה בעבודה כאו"א לפי מצבו  שהרבי מבאר במאמר
 הרוחני בפועל ממש. 

 

 

 חילוקי דרגות בתשובה

יעקב קאפל שי' וואגעלהת'   

 

הרבי מביא מהזוהר  (חלק כ' פ' חיי שרה שיחה ב')קוטי שיחות בל
החילוק בין עבודת הצדיקים לעבודת הבעל תשובה שצדיקים עולים כל 
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הדרגה כמו שכתוב בפסוק "בא בימים" עד שמגיעים לתכלית ויום בסדר 
ביומא קב"ה משא"כ הבעל תשובה זה בשעתא חדא ההקירוב בהדביקות ב

  .חדא ברגע חדא קרובים לגבי הקב"ה עכ"ל

והרבי מביא מאביו הרב לוי יצחק ביאור ע"ז שלכאורה כתוב שלא לפי 
הסדר שלשה דרגות אלו יומא חדא אחרי שעתה חדא? ומסביר שהשלשה 

 ובינה. -ז"א -ספ' מלכותבחילוקים אלו הם כנגד ג' דרגות 

 ,אופן עבודת התשובהא ע"פ והמשך אומר שהחילוק ביניהם הבוהרבי 
 "עשה טובוהתשובה ע"י "מגיעים למלכות  "סור מרע"שתשובה ע"י 

 מגיעים לימוד התורה למגיעים לז"א ותשובה ע"י בקש שלום שהולך ע
 .למוחין מידות ומעשה שמחלקים דרגות אלו באופן אחר קצתו ,בינהב

אבל אח"כ הרבי מביא בסוף השיחה שיש עוד גירסא מהרמ"ק שמביא ד'  
יותר נעלית שזה על ידי קדיש הא יד' ההחילוקים ומדריגות בתשובה ו

עצמך במותר לך שמגיע לבחינת החכמה שלמעלה מבינה ובלשונו הסדר 
 א. ברגעא חדובזמנא חדא חדא ביומא חדא  אבשעת " הוא

זמנא חדא הוא למעלה מהבינה למה  אבל לפי הביאור הנ"ל שהחכמה
אע"פ שהם תרי רעין  ,מגיע לפני רגעא חדא )חכמה לפני בינה מלמלמ"ע(

שהחילוק ביניהם  ,זה רק כשמונים אותם ביחד!ולא בנפרד ,דלא מתפרשין
הוא שרגעא חדא יש שהות זמן קצת וזמנא חדא אין אפילו שהות זמן 

 .היינו שמתבטא בעצם מציאות הזמן וצ"ב
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 "וגם" באומרו הזקן רבינו בכוונת עיון

 וילהלםשי'  יוסף נחמן ת"הרה ח"הרה

 

 ובפרט במצות מעשיות ס"אוא וגילוי שההמשכה מוסבר' לז פרק בתניא
 ס"באוא להכלל החיונית מנפש כוחות מעלה הוא ז''שעי הצדקה במצוות

 ש"ומ: לשונו וזה כולן כנגד ת"ת מדוע להסביר ממשיך לזה ובקשר ה"ב
 שהם ומחשבה בדבור היא ת"שת מפני היינו כולם כנגד ת"שת ל"רז

 ד"חב' בחי של ועצמותן מהותן וגם החיונית נפש של' הפנימי לבושים
 בתורה כשעוסק ממש בקדושה נכללות החיונית שבנפש נוגה מקליפת

 להם יכלו לא' כו ת"חג המדות של ועצמותן שמהותן ואף ושכל בעיון
 ד"מבחב במדות יותר חזק שהרע משום היינו לקדושה להפכם הבינונים

 :ח"לי כידוע יותר מהקדושה שם יניקתן מפני

 בפני מעלה הוא פנימיים לבושים הם ומחשבה שדיבור זה האם לעיין ויש
 מהותן וגם באומרו זה ולפי ,חיצוני לבוש שהוא המעשה כח על עצמו

 לבושים היותם על הוספה זה לקדושה נהפכים שהם' וכו ועצמותן
 כוחות ביחוד המיוחדת המעלה מהו ,להבין צריך זה ולפי. פנימיים
 אם או. ה"ב ס"אוא עם חיצון כח מיחוד יותר ה"ב ס"אוא עם פנימיים

 לקדושה נהפכים שהם כיון הוא פנימיים כוחות יחוד של שהמעלה נאמר
 אין וגם שבאומרו ל"צ זה ולפי במוחין פ"עכ בבינונים או בצדיקים ממש

 החיונית מנפש כוחות על הוספה אלא ,פנימיים כוחות היותם על הוספה זו
 גם תפלה או תורה דברי מדבר או חושב הוא כאשר ס"באוא המתכללים

 .חיצוני כוח מצד

 של היחוד בין הפרש שיש ברור נראה ג''כ בפרק המבואר פ''ע והנה 
 דלגבי , דהיינו .המעשה לכוח – ודיבור מחשבה – םהפנימיי כוחות

 לנשמה כגוף כ''ג ונעשה" ל''וז: אומר המעשה כח שהוא החיצון הלבוש
 אומר הוא הדיבור וכח למחשבה בנוגע כ''משא' וכו"  העליון לרצון
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 ת"בד הדבור וכח שבמוח ת"בד וההרהור המחשבה אך" ל''וז בהמשך
 הוא בההמשך וכן" העליון ברצון גמור ביחוד ממש מיוחדים כולם .שבפה

 ולבושיה בנפש ממש בגילוי הוא העליון שרצון מאחר ל''וז: אומר
 על גם מתייחס וגם-'שה לומר אפשר זה ולפי' וכו" בתורה העוסקים

 כגוף רק הוא החיצון דבלבושים. פנימיים כוחות היותם של המעלה
 של והמעלה ,גמור ביחוד מיוחד הוא הפנימיים בלבושים כ''משא לנשמה

  .'ה בפרק אמורים בלקוטי בארוכה מבואר ונשמה גוף על גמור יחוד

. 

 

 

 

 

 ענין הזמן בחג הפסח
 

אייבס שי' הרה"ח הרה"ת יוסף יצחק    
 
 

( מביא כ"ק אדמו"ר קושיית האחרונים למה לא מצינו 48בלקו"ש )ח"ז ע' 
גזירה דרבה דשמא יעבירנו ד"א ברה"ר בנוגע למצוות הקשורות לפסח 

התירוצים שמציע לולב ומגילה. ואחר שדחה  ,כמו שמצינו בשופר
האחרונים מסביר עפ"י ביאור הידוע בדרושי הסידות שהטעם שביו"ט של 
ר"ה שחל להיות בשבת שאין תוקעין בשופר הוא ששבת פועל אותה 

ולכן אין צורך לתקוע בפועל. עפי"ז מבאר  ,המשכה הנפעלת ע"י תק"ש
למה בפסח שונה: מאחר והענין הנפעל ע"י המצוות של פסח אין שבת 
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ל לפעול ולכן גם בשבת יש צורך באכילת מצה. אמנם השיחה אינה יכו
מבארת במה מיוחד פסח שבניגוד לשאר החגים יש צורך לעשותם גם 

 בשבת. 
 

ירושלמי ראש כידוע שד"ת עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר )
ולכן י"ל שענין מבואר די צרכה בשיחה אחרת. דהנה בספר  ,(השנה יז א

( מבאר כ"ק אדמו"ר הייחודיות של חג 1437שד"מ ע' התוועדויות )ת
הפסח בזה שרק בחג זו התורה הודיע לנו זמן המדוייק של האירוע. 

וודאות באיזה יום קרה מתן תורה. בגמ' יש מחלוקת -בשבועות יש אי
בשישה ובשבעה לחודש.  ,ושבועות עצמו יכול לחול הן בחמישה ,בדבר

רו עשרת הדברות. בסוכות בכלל אין ובהחלט שלא ניתן זמן מדוייק שנאמ
התאריך קשור לאירוע מסויים. בר"ה אף שהוא יום תחילת מעשיך אין 
רגע מדיוק של בריאת האדם או המלכת הקב"ה וגם ביוה"כ כל רגע של 
החג מכפר ואין רגע מסויים שקשור עם סלחתי כדבריך. שונה הדברים 

 ,כמש"כ )שמות יבבפסח שאנו יודעים הרגע המדוייק של מכת בכורות 
כט( ויהי בחצי הלילה שאז חל הגאולה וגם יודעים אנו זמן המדוייק 

 נא( בעצם היום הזה הוציא ה' גו'. ,ליציאתם מעבדות כמש"כ )שם יב
 

ועפי"ז אפשר לומר שבזה מיוחד חג הפסח שהוא קשור לזמן מסויים ולכן 
פשר חייב להיות שאכילת המצה תהיה דוקא בזמן המיועד לכך ואי א

למלאות ענין מיוחד זה על ידי קדושת השבת. והוא על דרך דוגמא מה 
שביאר הגאון הרוגאצ'ובי )צפנת פענח ח"ג בהשמטות להלכות גרושין( 
בטעם המנהג שכל הקהל קורים הפסוק של עשרת בני המן )דלכאו' 
איפכא מסתברא שתמחה את זכר עמלק ושם רשעים יקרב כו'( שהטעם 

צאת קריאת המגילה מהש"ץ אבל לא יכולים לצאת שכל הקהל יכולים ל
הנשימה אחת שזה אי אפשר בלי שכל אחד יעשה בעצמו. עד"ז ענין הזמן 
המיוחד לפסח זה אי אפשר להשיג בלי שתעשו המצוות של החג בזמנן 

 כיון שחג זו מיוחד בהקשרו להזמן כנ"ל.
 

שלא  למה שחג הפסח יהיה קשור לזמן מסויים מה ,אמנם הא גופא צ"ע
מוצאים בשאר החגים כנ"ל. וי"ל עפ"י הקדמת הא דמכת בכורות קרה 
דוקא בחצי הלילה. דלכאו' יש לשאול למה היה צ"ל דוקא בזמן זה. 
ובמיוחד יש להקשות כי בגלל זה נוצר חשש שאיצטגיני פרעה יטעו 
וידברו סרה כלפי מעלה וכדברי חז"ל ע"ז וראה להלן. ויובן כ"ז עפ"י 
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ד(  ,( לפרש הא דפירש"י עה"פ )שמות יא55ש חכ"א )ע' המבואר בלקו"
שמשה אמר לפרעה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים למה 
כתוב כחצות ולא בחצות. וע"ז פירש"י ב' פירושים: הא' דהכוונה 
"כהחלק הלילה" והב' שרק להסיר מדעת הטועים "שמא יטעו אצטגיני 

"ל. והקשה שם על רש"י מהי ההכרח פרעשה ויאמרו משה בדאי הוא" כנ
אולי באמת הכוונה שהדבר  ,לפרש שכחצות אומר שהדבר בגדר ספק

  יקרה סמוך לחצות.
 

ה שהכריח רש"י ללמוד שכחצות הכוונה לחצות ממש הוא זה זותירץ ש
שמשה בכלל העביר לפרעה הזמן להתרחשות המכה. דבשאר המכות לא 

יח( כעת  ,ברד שאמר )שמות ט נתן משה לפרעה זמן מדוייק חוץ מבמכת
מחר ופירש"י ששרט שריטה וזה היה מטעם ברור שהירא את ה' יוכלו 
להניס את עבדיהם ומקניהם מן השדה כמפורש בקרא. וזה שבמכת 
בכורות ניתן זמן לקיום המכה מוכיח שהיה מטרה מיוחדת בזה וידיעת 

ור להמשך הזמן היתה חלק מאופן ואיכות המכה. וענין מיוחד זו הוא קש
הפסוק 'אני יוצא בתוך מצרים' שגודל הדיוק במכה זו עלה אפילו על זו 
של מכת ברד והראה לפרעה ולכל מצרים גילוי כחו של הקב"ה בגדר 'אני 
יוצא'. ולכן פירש"י שפירושו 'כהחלק הלילה' שהוא דיוק מיוחד במינו 

 ששייך רק למי ש'יודע עתיו ורגעיו' כהמשך דברי רש"י שם.
 

כן י"ל שהסיבה למה חג הפסח קשור כ"כ בענין הזמן הוא בגלל  ואם
שמכת בכורות שקרה בליל פסח והביא להגאולה בפועל היתה בזמן מאוד 

ושהיה ענין מיוחד שפרעה היה צריך לדעת  –כהחלק הלילה  –מדוייק 
שהדבר יקרה דוקא בהרגע של חצות. לכן הדברים האלו נזכרים ונעשים 

ואשר  ,ות של פסח קשורות במיוחד עם ענין הזמןבכל שנה ושנה שהמצו
לכן גם בפסח שחל להיות בשבת אף אם ענין המצה יוכל להיות נפעל ע"י 
השבת ענין הזמן לא יהיה נפעל. והוא ע"ד דוגמא להא שביוה"כ עיצומו 

שלכן אי אפשר שיוה"כ ידחה מפני השבת  ,של יום מכפר )שבועות יג א(
 קשור ליום זה דוקא.כיון שכח הכפרה של יוה"כ 

 
אמנם גם על זה יש להקשות: אכן רואים אנו שיש קשר מיוחד בין פסח 
להזמן של ליל פסח בגלל מכת בכורות אבל הא גופא קשיא. וי"ל עפ"י 
הא דמבואר בכו"כ מפרשים שסדר המכות היתה מלמטה למעלה. שמכת 
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רדע דם היתה בהמים שביאור שהוא בתוך האדמה. אחרי זה היתה מכת צפ
שהצפרדעים עלו מהיאור על האדמה. מכת כינים התחיל מהעפר ושרץ 
מעל להאדמה ומכות ערוב ודבר קרו בהבהמות וחיות שעומדות על 
האדמה. מכת שחין היו על הבנ"א שהם עומדים ישר ועיניהם לשמים 

ארבה וחשך הגיע ממרומים. במכת בכורות לא רק  ,ואילו מכת ברד
אלא יתר על כן הקב"ה בכבודו ובעצמו שנשלח מלאך המות להשחית 

 ,אני הוא ולא אחר. זאת אומרת ,אני ולא שליח ,אני ולא מלאך ,הופיע
שפעולת המכה האחרונה היתה להוכיח מעל כל ספק שכל מערכות הטבע 
הן תחת שליטתו המוחלטת של הבורא. וזהו הסיבה למה מכה זו היתה 

 ו המלוכה והממשלה.צריכה להיות בזמן כל כך מדויק להראות שרק ל
 

ויש להמתיק עפ"י המבואר בספרי חסידות בענין הזמן. דהנה נחלקו 
החוקרים בגדר הזמן ותחילתו. דדעת הרמב"ם וסייעתו שזה התחיל עם 
בריאת הגלגלים ואילו היו שאמרו )הרב חסדאי מובא בהעקידה בראשית 

הזמן שער ג מאמר הראשון( שאין הזמן נמשך מתנועת הגלגלים ומציאת 
ז( "מלמד שהיה  ,שייך גם קודם הבריאה והוא עפ"י מה שאמרז"ל )ב"ר ג

סדר זמנים קודם לכן". הנה אדמו"ר הצ"צ דן בזה בארוכה )ספר החקירה 
ואיליך( ומתווך "דהזמן עצמו הוא בא ונמשך בבחינת יש מאין  222ע' 

והוא נקרא מחודש" ש"הזמן המשוער בתנועת הגלגלים נתחדש ביום 
אבל רק  ,. שאף שעולמות הרוחניים כבר יש קדימה ואיחוררביעי"

מבריאת עולם העשיה התחיל ענין הזמן של המתאחר והמוקדם וסדר 
ש"יש הפרש  ,לא לזמן ממש. זאת אומרת ,זמנים הכוונה לקדימה ואיחור

 ,(114וסדר זמן הוא דק יותר מענין הזמן" )דרמ"צ ע'  ,בין זמן לסדר זמן
ם שלנו נתאפשר ענין הזמן ממש בגלל שרק אז שרק משעת בריאת העול

 נתאפשר ענין של פירוד והתחלקות ממש )אוה"ת דרושים לר"ה עם ב'צז(.
 

היוצא מכ"ז ש"התחלת הבריאה והתחלת הזמן נמצאים כאחד" )ספר 
שענין הזמן ביחד עם ענין המקום הם אבני יסוד הבריאה  ,החקירה ע' קיג(

ית. ולכן השליטה שהראה ה' בליל שנתחדשו עם היכולת להתחלקות ממש
פסח היתה להראות שגם היסודות הכי בסיסיות של הטבע הם כאין ואפס 

 נגד כוחותו הבלתי בע"ג.
 

ואיידי דאתינן להכא אולי י"ל ע"ד הדרוש פירוש בזה שחג הפסח נקרא 
 ,זמן חרותינו. דעפ"י פשוט הכוונה כאילו נאמר 'הזמן של החרות שלנו'



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

ם ההם ולכן גם בזמן הזה זהו הזמן שקרה וקורה ענין זאת אומרת שבימי
החרות. אמנם עפ"י הדברים האמורים לעיל אולי י"ל ע"ד הצחות 

שענין הזמן נשתחרר  ,שהכוונה גם שפסח הוא החרות של ענין הזמן
 מתחת שליטת הטבע. כל הנ"ל בדא"פ.

 
 

 

 

 אהבה ע"י יראה וביטול

פייפשי' הת' שניאור זלמן הלוי   

 

דפות -תרנ"ט ד"ה שובה ישראל כותב כ"ק אדמו"ר נ"ע )ע' כג  בסה"מ
תשד"מ( שיש אהבה שהוא בכלל האהבה של "בכל לבבך ובכל  ,תשל"ז
ויש עוד אהבה שהוא "בכל מאדך". ומבאר )שם( שבהאהבה  ,נפשך"

האוהב  -ב ,אהבה מוגבלת -ד"בכל לבבך ובכל נפשך" יש שני ענינים: א
אהבה  -ד"בכל מאדך" גם יש שני ענינים: אנשאר במציאות. ובהאהבה 

 נתבטל כל מציאות האוהב. -ב ,בלתי מוגבלת

ובסוף העמוד )שם( ממשיך לבאר ששני הענינים באהבת "בכל לבבך 
 -וגם שני הענינים באהבת "בכל מאדך" ."הא בהא תליא" -ובכל נפשך"

 ל:”וז ,"הא בהא תליא". גבי האהבה ד"בכל לבבך ובכל נפשך" כתוב
א בהא תליא דמאחר שהאהבה היא בבחי' הגבלה ממילא אין כאן "ה

ביטול המהות לגמרי כו'". ובנוגע להאהבה ד"בכל מאדך" כתוב )התחלת 
ואז הוא בבחי' ביטול המהות שנתבטל  ."הוא בלתי מוגבל ל:”וז ,ע' כד(

 כל מציאותו לגמרי כו'" עכ"ל.
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הזקן )דף סב ויומתק הענין ע"פ מש"כ בתניא פ' מ"ג שכותב אדמו"ר 
ובלי קדימת היראה א"א להגיע לאהבה רבה" וכמבואר )שם ." ל:”וזע"א( 

בתניא( שאהבה רבה הוא בלי גבול )לפ"ע אהבת עולם עכ"פ( ורק יכולים 
 להשיג אהבה זו כשמקדימים ביראה.

וכלומר: עי"ז שהאדם בטל במציאות אז יוכל לאהוב באהבה בלי גבול 
 שהו"ע היראה ,ז שהאדם מבטל את עצמולמה שאוהב. ובסגנון אחר: עי"

( ונתבטל מציאותו כו' עי"ז דוקא יוכל -כמבואר בתניא ובכמה מקומות-)
 להגיע לדרגה של אהבה רבה היינו אהבה בלי גבול.

 

 

 

9המצוה מן פטור במצוה העוסק  

 הת' יצחק שמואל שי' קנדל

 .א

 קיום בין החילוק מביא הרבי חשון[-מר' ו ]בשיחת כ"ט' ח ש"בלקו
 הן מוגבלות והמצות גבול בלי שהתורה היא ,התורה לימוד ובין המצות

 ,ב""בעוה מנוחה להם אין חכמים "תלמידי ל"חז המאמר מסביר ולכן
 ל"מחז יש אבל ,נצחי כ"ג שהוא ב"לעוה זוכים לכן נצחית שהתורה היא

 מקיימי שהולך על ב""בעה מנוחה להם אין "שצדיקים שכתוב אחר

                                                           

. 

ד"כסלו תשע' ק ה"ע עש"ה נלב"נ שושנה בת זאב ע"לע. 1  
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 זוכים ולכן ,גבול בלי חלק להם יש במצות שגם ,לומר מוכרח לכן המצות
 הבא. לעולם

)פ"ד ס'ג( שכתב , מהלכה בשו"ע אדמו"ר הזקן הל'ת"ת ומוכיח את זה
 שמזה אחרים י"ע לעשותה אפשר שאי מצוה מפני ת"ת "שמבטלין ל:”וז

 יש במצוה שגם לומר מוכרחין ג"בל שהיא ת"ת מצות לדחות שיכולים
 של שהדין ואומר ,זה פשט דוחה הרבי אבל ,גבול בלי של ענין להם

 המצות מעלת מצד ולא התורה בלימוד החסרון מצד הוא ,ת"ת דחיית
 ת"ת לפסוק וחיוב הטעם הזקן מביא ר"לאדמו ת"ת שבהלכות ,(כדלקמן)

 אינו "ואם וממשיך( המצות לקיים) האדם" כל "זה כי הוא ,מצוה ויעשה
 זה "כי של שהדין מובן ,זו שמהוספה לעשות" שלא שלמד נמצא כן עושה

ת כי המצות הם בגדר "גבול" לגבי "ת מצות לדחות מספיק לא האדם" כל
 שלא למד כן עשה לא "שאם מוסיף ולכן ה"בלי גבול" של עסק התורה.

 .התורה" לדחות לימוד יכולין המצות לכן לעשות"

היינו שהמצוה של לימוד התורה הוא בשביל לקיים המצות כידוע המח' 
במס' קידושין איזה מהם גדול לימוד או מעשה והמסקנה שתלמוד גדול 
שמביא לידי מעשה דזהו כל ההגדרה של הלימוד להביא למעשה שהתורה 
עצמה מחייבת המעשה ומובן עפ"ז ההוספה של אדמה"ז בהל' ת"ת 

 )שם(. 

  ענינים. שתי יש שבמצוות ,הואבזה  והביאור

  מחברתה. שונה המצוה שהיא של הפרטי החלק (א

 , 'ה מצוות כולם שהם זה השווה שבמצוות החלק( ב

והחילוק הכללי  הגבול שלה שמבטא הפרטי של המצוה שהחלק היינו 
 גבול שלה. הבלי את שמבטא של המצוה
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 קלות ושוקל המצות יושב תהא לא" ל"חז המאמר מבואר ז"ועפ 
 המצוות שכל מהמצוה פטור במצוה שהעוסק הטעם גם וזהו" וחמורות

 וזה המצוות כל שמקיימים כמו זה אחת מצווה י"וע בשני' אחד כלולים
 מצוה קיום י"שע מהתחלקות שהם למעלה שבמצוות העצמי הרצון מצד

 המצוות. לכל שייכות לנו יש שלה( בגדרים מוגבלת שהיא פ"אע) פרטית

 רק זה אבל המצות כל עם קשורים פרטי קיום י"שע ל"מהנ שמשמע ל"וצ
 לפטור בנוגע וכן ,חסרים לכאורה הפרטים אבל ,המצוה לכללות בנוגע

 אבל המצוה כללות מצד רק זה הרי ,מהמצווה פטור במצווה שהעוסק
 ממנה? פטורים ולא חסרים לכאורה ,לפרטים בנוגע

 .ב

 המובאים המצווה מן פטור במצווה העוסק בסוגית נכנס כל בהקדם ולכן
 בחסידות.  אחרים במקומות

במידות  שהתכללות "שכמו ל:”וז כתוב ח("ס' )ע ו"תרס והנה בהמשך
 הם מזה למעלה אבל ,השתלשלות שבסדר הכלים י"ע דוקא זה ,זמ"ז

נכללים  הם לכן דמלכא איברים ח"רמ שהם במצוות הוא ז"עד, מחולקות
 של ההמשכה גם שממשיך מהמצווה פטור במצווה העוסק ולכן זב"ז

 מצד היינו ,שמע קריאת קראו שלא הרגיש הינוקא מ"מכ האחרת המצווה
  נכללים" עכ"ל. אינם מהשתלשלות שלמעלה

 שלמעלה בחינת י"ע שדווקא בשיחה למבואר סותר זה ולכאורה
  איברים? ח"מרמ למעלה היינו שווים כולם מהתחלקות

השמים כסאי( מבאר שהמצות הן והנה בתרס"ו )ע'תקכב מאמר ד"ה 
 פטור במצווה ומביא מה שהעוסק -רצון עצמי-למעלה מטעם ודעת 

שזה מצד התכללות שלהם ואע"פ שאינו עצם המצוה כי ענין  ,מהמצווה
אבל מצד שהם רצון עצמי  ,ההתכללות היא רק חלק ממנה ולא כל המצוה

 ו וכו". הרי זה כעושה כולה כמאמר הבעש"ט "עצם כשאתה תופס במקצת



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

ומשמע מזה לתרץ השאלה הנ"ל כי התכללות של המצוות ברמ"ח המצות 
אברים המובא בתרס"ו )שם( זה ע"ד מה כמו שהרבי מביא בהשיחה 

שגם זה  ,חלק הפרטי וחלק הכללי ,שכל מצוה יש לה שני ענינים ,)שם(
זה מצד שהם רצונו  ,אלא שזה גופא שיש התכללות, נכלל ברמ"ח אברים

 ית' שלמעלה מהתחלקות. 

ובהמשך עטר"ת )ע' תסג( מביא הענין שהמצות הן אברים דמלכא שכל 
מצוה יש לה פעולה פרטית והמשכה פרטית ויש עוד ענין במצות שהן 

מהמצווה ולכן ממשיך  פטור במצווה ולכן העוסק ,מתכללים אחד בהשני
)הידוע( מהינוקא וכן העוסק כסיפור הזוהר  ,האור הפרטי של אותה מצוה

ועוד ענין בזה שע"י  ,בתורה ממשיך ההמשכה של המצוה וכן להיפך
 ,וכן ע"י האמונה נעשה תוספת אור במוח ,מצות הצדקה נעשה מוחין זכין

פנימית וחיצוניות בכל  ,ואח"כ ממשיך ומביא שיש שתי בחי' התכללות
 חיצוני העוסקאור של מצוה אחרת וע"י ה ממשיךוע"י הפנימי  ,מצוה

מהמצווה ויש יתרון בבחי' החיצוניות לגבי הפנימיות ולכן  פטור במצווה
ע"י שהוא פטור מהמצוה הוא כאילו קיים כולה וזה מצד שכולם שווים 

 למע'.

וגם עפ"י זה מובן החילוק בין השיחה להמשך ס"ו )כנ"ל ע' סח( ששם 
המשכה יותר  מדבר בבחי' פנימיות ובשיחה מדבר בבחי' חיציניות שהיא

 נעלית. 

 .ג

 ,( מבאר בנוגע לענין של שכר מצוה מצוה643ובסה"ש תשמ"ט )ח'ב ע' 
שלא רק שהשכר הכי נעלה היא המצוה עצמה אלא גם שהוא מביא לקיום 

מסביר שהביאור בזה הוא שמצד שהם רצון ה'  21ובהערה  ,מצות אחרות
לכן השכר שוה בכולן ועוד זאת שגם מצד החלק הפרטי שבה שייכים 
לכללות המצוה כמאמר הבעש"ט "שהעצם כשאתה תופס במקצתו וכו" 
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ולכן עי"ז ג"כ מקיים המצוה אחרת שפטור ממנה כלשון רבינו "שרצון 
  ו כלל לפרט שלה.המצוה היא חלק מן העצם" ולא רק כמ

( הרבי מבאר הענין של קיום מצוה פרטית 197ובסה"ש תשנ"א )ח"א ע' 
שלכא' הנשמות הם חלק הוי' שלמע' מהגבלות ולכן צריך לומר שהגבלות 

 שיש במצות חלק הפרטי שלה היא רק באופן הקיום של המצוה היינו
 -אבל הנקודה הכללית של המצוות הם רצון ה'  ,בזו"מ בעולםלקיים 

 זה מתבטא ,אבל מצד העבודת של בנ"י לשמש את קונו בעולם ,-בל"ג
בקיום מצוה פרטית שהעוסק במצוה פטור מהמצוה ואעפ"כ מקיים גם 

ובאפ"א שהגבלה היא רק בציור פרטי , אותה מצד שהם חלק מהעצם
 )הכמות( אבל באיכות היא בל"ג.

שים גם נע ,ועפכ"ז מובן השיחה בחט"ו שהעוסק במצוה פטור מהמצוה
ובפרט שא"א שיחסר מצוה אחת ע"י קיום  ,הפרטים של המצות האחרות

וכידוע שכל מצוה היא לבוש אחד כמ"ש "ימים יצורו ולא , מצוה אחרת
אחד בהם" והעיקר שע"י קיום המצות בפו"מ נזרז ביאת משיח צדקנו 

 בפו"מ בב"א. 
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 הלכה ומנהג
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 הרב לוי יצחק ראסקין 
 קהלת ליובאוויטשדומ"צ 

 מו"צ בבית הוראה שע"י התאחקה"ח
 מח"ס נתיבים בשדה השליחות ב"ח 

 
 

 ה'תשע"ד ,כ"ד אדר ראשון ,יום ב' לפ' פקודי
 

 , נ"י .לכבוד האברך המופלג הת'

 

 שלום וברכה! 

אני נהנה  ,ועתה אודות כללות כתיבתך .בנועם קראתי רשימת שאילותיו
במקורות וכו'. אך תסלח לי על ההערה  ,כראוישאתה יורד לברר הדברים 

שאם היית ממלא חסרון זה הייתי אומר: "חכמה נאה  ,על חוסר הדקדוק
ואני הסתכלתי בתכולת הקנקן ומחמת החיבה עברתי היטב  .בכלי מפואר"

 כי יקר לי הדבר שאברך תמים נחית לעומקה של הלכה כראוי. ,על דבריך

 וכעת לגוף שאלותיך:

 
בשו"ע אדה"ז )סימן קב סעי' א'( כ' בזה"ל "אסור לישב בתוך : שאלה( 1

ואם אינו  ..ד' אמות של המתפלל בין מלפניו בין מלאחריו בין מן הצדדים
רוצה להיות יושב ובטל שם אלא עסוק בתורה או בשירות ותשבחות מותר 
לישב שכשעוסק שם בדברי קדושה אין גנאי בישיבתו שם והוא שמוציא 
דברי תורה בפיו אבל הרהור בדברי תורה אינו מועיל לזה שהרהור אינו 

 .עכלה"ק ,נראה וישיבתו נראית גנאי למקום קדוש"

 



 

 קובץ דרך המלך

 

 ,ם אחד שמו"ע ושכח להמתין שם במקום הג' פסיעותומהו הדין אם סיי
יש מצד אחד  ,אם יכול לשבת שםה ,ולאחוריו יש איש שעדיין לא סיים

משום שהוא מלובש בטלית ותפילין והוא באמצע תפילתו ורק  להתיר
ומצד השני  ,אין ישיבתו נראית כ"כ כגנאי כךולפי ,ממתין להש"ץ להתחיל

משום שהוא אינו מוציא שירות ותשבחות בפיו ברגע זו ממש  יש לאסור
?והרהור אינו מועיל לענין זו

10 

 ,: העובדא שהוא מעוטר בטלית ותפילין אינו מוסיף כלום בענין זהמענה
ובזמן חז"ל היו לובשים תפילין כל היום. ובס' פסקי תשובות סי' קב ב:ב 

כעוסק בתפלה. ושם מביא שהמקשיב לחזרת הש"ץ ומעיין בסידור נחשב 
הביא מס' ארבע אמות של תפלה )להר' מרדכי פוטאש שליט"א( שעסק 

 רבות בבירור פרטי הלכה זו.

נדפס בשעה"מ  ,271אמר הרבי כמ"פ )ראה לקו"ש ח"ו עמ'  :שאלה( 2
עמ' פ"ז( שע"י מבצע תפלין מקיימים המצות עשה של "הוכח  ?שם

סי'  ,בהדיא בשו"ע )סי' קנ"ווק"ל מהא דכ' אדה"ז  ,תוכיח את עמיתך"
הוא דוקא למי חבירו את ב להוכיח וחיהתר"ח וכן בתניא פל"ב ועוד( ש

 (והמנ"ח )מצוה רל"ט( והגרי"ז )בחידושיו החדשים סי' מ"ו שלבו גס בו?
שאינו חבירו חייב להוכיחו שעי"ז נעשה חבירו בתורה למי כותבים דאפי' 

"ע ע"פ שו"ע? )ראה לקו"ש מ"מ איך אמר הרבי שמקיימים המ 11, ומצות
                                                           

ולהעיר דהמאירי )ברכות ל"א ע"ב( הביא הטעם )דאסור לישב שם( משום ביטול  10
כוונת המתפלל, ולישטתו אפי' אם הוא עוסק בשירות ותשבחות לא ישב שם. והמג"א 

הביאו טעם זה בנוגע לעבור כנגד המתפלל ולא הכא  )סקט"ו) והמשנ"ב סק"ו()שם 
בפני  ק הוא דבנוגע ללעבורבנוגע לאיסור ישיבה תוך ד"א. ובפשטות טעם החילו

 .המתפלל הוא אינו מיושב ומתנענע שם ולפיכך הוא מבלבל יותר, משא"כ בישיבה

בפשטות כל הטעם שאינו חייב במי שאינו חבירו הוא מפני שבודאי לא יקבל  11
ממנו ויבא לשנאותו }א"כ היינו הכלל של "כשם שמצוה לומר הנשמע כך מצוה שלא 

וראה מאמרי הנ"ל בהצורך בכללים השונים בפטור מצות לומר דבר שאינו נשמע". 
הוכחה{, אבל בתינוקות שנשבו יש חשש שהם יקבלו התוכחה בשמחה כמו שרואים 
במוחש, )אבל עדיין דוחק קצת לפענ"ד לומר שהוא חיוב גמור לפי השו"ע מצד סיבה 

 זו שאפשר שיקבל ממנו(.
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שעה"מ שם עמ' ר"ז( ובוודאי שמקיימים הענין ד"כל  ,179חי"א עמ' 
 .ישראל ערבים זב"ז" ואין זה נוגע לשאלתי

: בסדור רבינו הזקן במילואים ע' תרצט ביארתי בארוכה כמה מענה
והראיתי  ,שנאמרו בזה כמה סיבות לפטור ,כללים במצות 'הוכח תוכיח'

 -שבין שו"ע אדה"ז סי' תרח לבין הדברים בסי' קנו שם ההבדלים 
המאוחרים לענ"ד. ושם תראה שפטור "מי שאין לבו גס בו" אינו פוטר את 

שעליהם מוטלת חובת ההוכחה גם בכה"ג. וא"כ מי שניגש  ,דין-הבית
ליהודי ביוזמת הרבי ומבקשו להניח תפילין הרי הוא מקיים מצות הוכחה 

 דין.-המוטלת על בית

האם מים שאובין מועילים לענין תוספת הטהרה שכתב הרבי  :שאלה( 3
 ?}איפה כתב כן הרבי?!{ להדר בזה בכל יום א"א

שהרמב"ם כתב בהדיא בפיהמ"ש )מקוואות פ"ח( הטובל במים שאובים 
אלא שתקנת עזרא כבר אינו מעכבתו מללמוד  ,עדיין נשאר בטומאתו

 .ולהתפלל ע"כ

א מסיק לפי"ז דהענין לטבול משום תוספת וובס' מנהג ישראל תורה ה
קדושה ע"ז י"ל דלא מהני מים שאובין כלל. )וכתב לעיין בשו"ת תורה 

                                                                                                                                 
וכן כתב בקובץ הערות )להגר"א ווסמן, סי' מ"ב( שחייב להוכיחו מספק, ובביה"ל  

כתב "ודע דמסתברא דמה שפסק הרמ"א דבדבר המפורש בתורה חייב למחות דוקא 

אוכל  או בפרהסיא שבת מחלל כגון לגמרי עול הפורקי שהוא באקראי, אבל אלו
כיחו וכן איתא בתנא דא"ר נבילות להכעיס כבר יצא מכלל עמיתך ואינו מחויב להו

פי"ח הוכח תוכיח את עמיתך ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ומצות אתה 

אותו, והעתיק זה  להוכיח חייב אתה אין שונאך שהוא לרשע אבל אותו להוכיח חייב

שלא  שבת מחלל או לתיאבון נבילות אוכל ולענין ע"ש אליהו הגר"א בקיצור באדרת

 ." בדברבפרהסיא יש לעיין 

לכאורה הגדר הנ"ל של הביה"ל הוא דאם הוא עושה כן רק לתיאבון ולא לחלל שם 
ה' מ"מ הוא עושה כן במזיד כיון שהוא יודע שהוא אסור ולפיכך הוא עושה כן 

 .בהעלם, אבל אם הוא אונס ואינו יודע שהוא אסור, משמע מזה דחייב להוכיחו וצ"ע
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ובס' דברי תורה ח"ט אות פ"ג )ואין בידי ספרים אלו  ,לשמה סי' שע"ה
 (.כדי לעיין בהם

נדפס  ,ח"י עמ' שנ"ג ,לעומת זה כתב הרבי )אג"ק ח"ט עמ' רנ"ג
דלימוד משניות בסדר טהרות ונטילת ידים בשעה"מ ח"א עמ' צ"ה( 

 .במקום מקוה מועילין בתוספת הקדושה

 ,כתבתי בנושא 58הע'  188: בס' נתיבים בשדה השליחות ח"ב ע' מענה
וש"נ. אך איני מבין הראיה ממצב שנבצר ממנו לטבול כראוי ]ובלשון 

וכיו"ב"[ לגבי מצב שמים כשרים מוטלים לפניו.  אונסהרבי שם: "במקום 
משא"כ בדבר  ,ויש סברא לומר שדוקא בענין של הידור אין מקום לקולות

שמן  ,של חובה. ]ובמק"א הארכתי בדבר החומרא באכילה לפני הצום
ובתניא קאמר ג' שעות בערך. שלפי  ,הדין מותר עד עלות השחר

על כן ראוי גם  ,משורת הדיןשהמדובר שם לענין צומות של הבא לפנים 
שההקלה באכילה לפני הצום זאל זיין אויסגעהאלטען גם לפנים משורת 
הדין[. ועובדא הוא שברוב מקואות של גברים שבעולם מסדרים שיהיו 

 מוכשרים במי גשמים.

מדוע פסק אדה"ז בהל' נשיאת כפים )ס' קכ"ח סע' כ"ג(  :שאלה( 4
)סי' נ"ו סעי' ה'( פסק שיש לחוש ובהל' קדיש  ,שהקהל רשאין לישב

ובהל' חזרת הש"ץ )סי'  ,מפני שהוא דבר שבקדושה להחמיר ולעמוד
קכ"ד סעי' ז( כתב דיש אומרים לעמוד ולא סיים שיש לחוש לדבריהם? 
לכאורה ישנה על כולם הדין דדבר שבקדושה עי' מגילה דף כג ע"ב ולמה 

לעמוד בדבר  כ' רק לחוש לעמוד בקדיש? כלומר מהו יסוד הטעם
 ?שבקדושה ומדיו לא חוששים לזה בכל דבר שבקדושה

והיינו שהוא בעצמו  ,: בסימן נ"ו דייק לכתוב אודות ה"עונה" קדישמענה
 ,ולכן ראוי לו לעמוד. משא"כ בברכת כהנים ,עוסק בדבר שבקדושה

כי אם  ,איננו עוסק בעצמו בדבר שבקדושה ,אפילו בשעה שהוא עונה אמן
 אליו.שהוא מקשיב 

האם הוא יותר נכון להעביר הסדרה שמו"ת בתרגום ללע"ז  :שאלה( 5
בזה"ז? בשו"ע אדה"ז סרפ"ה ס"ב: "הקורא שנים מקרא ואחר כך לועז 

לפי  ,כל מלה ומלה בלשון לע"ז שמבין לא יצא ידי חובתו במקום תרגום
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שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא. אבל הקורא 
התורה שמפרש כל מלה ומלה יותר מפירושו של התרגום יש )בפירוש 

אומרים שהוא יותר טוב מהתרגום. וכן הקורא( ב' פעמים מקרא ובפעם ג' 
חוזר ולומד כל הפרשה עם פירוש רש"י שהוא בנוי על יסוד התלמוד הרי 

זה מועיל יותר מהתרגום שהוא מפרש יותר. ויש אומרים שהתרגום זכה 
גון יגר שהדותא. והעיקר כסברא הראשונה. ומכל מפני שניתן בסיני כ

מקום כל ירא שמים יש לו לקרות התרגום וגם פירוש רש"י. ומי שאינו 
מבין פירוש רש"י יש לו לקרות בפירוש התורה שבלשון לע"ז שמבין." 

ומ"מ הרי מסיק אדה"ז "ומי שאינו מבין פירוש רש"י יש לו לקרות 
והוא מהט"ז שם שכ' דמה שפסק  ,בפירוש התורה שבלשון לע"ז שמבין"

המחבר דיר"ש ילמוד גם רש"י "היינו מי שיכול להבין בפירש"י כראוי 
פירוש המקרא. אבל מי שאינו בר הכי ודאי ראוי לקרות בפירוש התורה 

שיש בל' אשכנז בזמנינו כגון ספר צאנה וראנה וכיוצה בו כדי שיבין ענין 
פשוט ולכו"ע דתקנת התרגום  הפרשה". וכן הובא במ"ב שם. והיינו דזה

בתוכם  יםתרגומים לאנגלית שכולל םובזמננו ישנ ,הוא כדי שיבין הפרשה
 ?טוב להשתמש בהם יותר האם הוא ,ועוד יותר מזה רוב פרש"י

: המלצת אדה"ז לקרות בפירוש הלועזי היינו במקום הלימוד מענה
שעל זה  ,אבל אינו בא במקום קריאת התרגום בלשון ארמי ,בפירוש רש"י

 וגם פירוש אחר הקרוב להבנת לבו.  ,מורה לירא שמים שיקראנו

במבצע חנוכה בבתי רפואה ובבתי אבות שאינם יכולים  :שאלה( 6
להשאיר הנרות דולקים לחצ"ש )משום סכנה שהם במטתם או 

האם יכולים לסמוך על כמה  ,שהאמרכלים אינם מניחים להם רשות(
האור  ,הסמ"ג בהל' חנוכה ,שבת דף טוראשונים )ומהם המרדכי במסכת 

הגמי"י פ"ד מהל' חנוכה אות ב' ועוד( ומהפוסקים  ,זרוע ח"ב סי' שכב
רש"ל )בביאורו על הטור שם( שבזה"ז ההלבוש )סי' תרע"ב סעי' ב'( והמ

שמדליקים בפנים אינו צריך השיעור דחצ"ש ובמקרה הנ"ל יכולים אפי' 
נ"ל יכולים אפי' לברך או שלא צריך השיעור דחצ"ש ובמקרה ה לברך או

 ?יברך

וגם במקרה הנ"ל האם הוא טוב יותר להדליק בנר חשמלי ואם יכולים 
 ?לברך
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הבאתי מס' נטעי  133: בס' נתיבים בשדה השליחות ח"ב ע' מענה
 ,גבריאל שלא לברך בכה"ג. ושוב ראיתי מאמרך הארוך בנידון זה

דבנדו"ד  ,שמן לחצי שעהולכאורה נדו"ד הוא עדיף מכאשר אין לו שיעור 
שיש די שעוה להדליק חצי שעה איכא למימר הסברא "כל הראוי לבילה 
אין בילה מעכבת בו". ובכל זאת הבאת שא"ז הר"ד שוחט שליט"א 

 ,והריל"ש שליט"א שניהם הורו שלא לברך. ואולי תבקש מהם ביאור יתר
אנו ובמיוחד במקרה שנוכל לומר לעכו"ם ש ,למה לא רצו להתיר לברך

כך שמצד הישראל  ,אבל הם יכולים לכבותם ,אין לנו רשות לכבות הנרות
 אין מניעה שידליק שיעור חצי שעה.

( כ' "והשמש נר של שעוה" ובהערה שם 69בס' המנהגים )ע'  :שאלה( 7
"בפשטות י"ל הטעם עפמש"כ בשו"ע ר"ס תרע"ג דנר של שעוה שני 

כי אין נוח לטלטל שמן ובשמן זית עצמו אין עושין השמש  ,לשמן זית
 ”.משא"כ נר ,ופתילה

ולפי"ז בזמננו שישנו עוד סוגים חדשים של נרות שבוערים יותר טוב 
( כ' 69בס' המנהגים )ע'  :שאלה משעוה האם נכון יותר להשתמש בהם

"והשמש נר של שעוה" ובהערה שם "בפשטות י"ל הטעם עפמש"כ 
ובשמן זית עצמו אין  ,בשו"ע ר"ס תרע"ג דנר של שעוה שני לשמן זית

 ”.משא"כ נר ,עושין השמש כי אין נוח לטלטל שמן ופתילה

ולפי"ז בזמננו שישנו עוד סוגים חדשים של נרות שבוערים יותר טוב 
12משעוה האם נכון יותר להשתמש בהם

?  

מענה: מה הן סוגי הנרות המוצקות }לא נוזלים{ שבוערים טוב יותר 
 משעוה?

מן הדרך ויש  הנרות מהו הדין אם האשה באבענין הדלקת  :שאלה (8
ולבסוף היא באת  ,חשש שתבא אחר השקיעה ולכן הדליק האיש הנרות

                                                           
12

רמז להשתמש דוקא בשעוה כמו שהביא \פ קבלה"ולהעיר שיש עוד טעם שהוא ע 
ובפשטות הטעם שהיו נוהגים בליובאוויטש , קהלת יעקב' בהערה שם לעיין בס

להדליק דוקא משעוה הוא מפני שלא היו הסוגים החדשים מלבד משעוה ומבהמות 
ולא מפני שהם בוערים יותר , שגם מבהמה שחוטה הוא איסור כרת -טריפות או מחלב 

  .טוב
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דליק בעצמה מפני שנשים מוזהרים יותר תהאם הוא טוב ש ,לפני השקיעה
השבת ולכמה  בעלדליק שכבר קיבל התאו אפשר שלא  ,בהדלקת נרות

 ,)ראה ערוה"ש סי' רס"ג השיטות הבני בית נגררים אחר הבעה"ב לענין ז
לעומתם  ,פרמ"ג סי' רס"ג מ"ז סק"א ,שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' ל"ח ,סכ"ב

שאין האיש אני ויודע  .אג"מ ח"ג סי' ל"ח( ,סי' מנ"ב ,שו"ת מהר"י שטייף
ושאלתי הוא  ,מקבל שבת כשהוא מדליק הנרות אא"כ קיבל בהדיא

 .הבמקרה ז

 337לסי' רסג סל"ז ובהע'  מענה: בס' פסקי תשובות ]מהדורת תשע"א[
 ,שם נקיט דגרירת בני הבית אחר גדול הבית היינו כאשר התפלל ערבית

ע"ש. ואף אם תמצא מקום תיוהא  ,משא"כ בקיבל שבת באמירה בפה
הרי דין גרירת בני הבית אחר קבלת שבת של בעה"ב אינו  ,בדבריו אלה

בדרכה הביתה שאולי אשתו נמצאת ברכב  -ומה גם כי בנדו"ד  ,כ"כ ברור
 בודאי לא רצה הבעל לכפות את קבלת שבת שלו עליה. -

ובזה אחתום בברכה להצלחה באסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא מתוך 
  ובפ"ש לאביך ולסבא שלך הרב שליט"א. ,בריאות והרחבה בגו"ר

 לוי יצחק ראסקין
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כוסות' לד לבן ביין אדום יין ערבוב  

אזדאבא זאלע שלום הרב   

גרין גולדרס שיעור ומגיד רב  

 

 לעשות כדי ,דוקא אדום ביין משתמשים ,הסדר דבליל ,ההמון בלשון רגיל
 בלשונו שפיר דייקת כד ,אבל. ישראל בני את שוחט פרעה שהיה לדם זכר

 ביין לבחור ,מספיק אינו ,לבדו זה טעם ,בשלחנו הזקן ר"אדמו של הזהב

 .לבן יין על אדום

 הלבן אין אם ,אדום יין אחר לחזור מצוה(: ו"כ סעיף ב"תע סימן) ז"אדה
 יין של שחשיבותו משמע ,יתאדם כי יין תרא אל שנאמר ,ממנו משובח
 נוהגין ושבתות טובים ימים שאר של שבקידוש פי על ואף. אדום כשהוא

 כמו הלבן מן משובח אינו אם ,אדום יין אחר לחזור צריך שאין כהאומרים
 שצריך כהאומר לנהוג יש כוסות' בד מקום מכל ,ב''ער' בסי שנתבאר

. ישראל בני את שוחט פרעה שהיה לדם זכר בו שיש לפי ,אחריו לחזור

 .לפסח אדום יין מליקח נמנעו שקרים עלילות לעלול שמצוים ועכשיו

 דשקלים ג"בפ הירושלמי בשם כן שכתב הטור על מיוסדת ז"אדה שיטת

 .רפג' סי הרוקח שיטת ה"וכ. א"ה י"פ ופסחים ב"ה

 כוסות' בד להתנהג מכריע רק –" לדם הזכר" – זה שטעם ,מוכח מלשונו
 מצד והוא ,שבת כל של קידוש בכל אדום יין אחר לחזור דצריך כהשיטה

 רק הוא שבת דכל בקידוש שהמחלוקת וכיון. אדום יין של המעלה
 מודים הכל ,יותר משובח הלבן אם אבל ,בשבחם שווים והלבן כשהאדום

 טעם" לדם זכר"ה ואין. לבן יין יקח ,כוסות' לד גם לכן ,לבן יין ליקח

 .הלבן כמו משובח כשאינו אדום יין ליקח מספיק
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 יין אחר לחזור הטעם מבארים אופן באיזה ,מינא נפקא יוצא ,ולכאורה

 .כוסות' לד אדום

 וכן ,ישראל בני לדם זכר לעשות כדי רק הוא הטעם דכל ,הסוברים לפי
' ד לשתות נוהגים רבים ,הטעם מזה ,ולכאורה) ,אברהם ממגן משמע
 אם ,זו לשיטה ,(יותר משובח לבן יין להם יש אם גם אדום יין כוסות
 בזה יש ,לדם זכר לעשות כדי ,אדום יין קצת לערב ורוצה ,לבן יין שותה

 .פוסקים כמה לפי ,צובע מלאכת חשש

 צבע נוגע ואינו ,יותר חשוב בעצם הוא אדום יין: ז"אדה לשיטת כ"משא
 ,לבן ביין אדום יין ערבוב ,זה לפי". אדום יין" של הסוג אלא ,האדמומית

' שיהי אלא ,היין בכל אדום צבע נראה' שיהי ,הלבן היין לצבוע ענינו אין
 ,ממילא בדרך נשתנה שהצבע ואף) ,הלבן היין בתוך אדום יין קצת נראה

 היין שותה הוא בפשטות ,אדרבה) ,בזה כלום מרוויח ואינו ,כוונתו זה אין
 היין של הערבוב למעט רצונו כ"וא ,יותר משובח הוא שבעיניו ,לבן

 של חשש שום כאן שאין ,נמצא כ"וא(. המשובח היין להפסיד שלא ,אדום

 .לקמן שיתבאר כפי ,צובע מלאכת

 :אדום יין' קצת'ב" לדם זכר" לקיים שאפשר המקורות

 כגון ,לבן יין כשלוקח דאף לומר אפשר ואולי'(: ד אות' ז' סי) משה ויגד
 אדום יין קצת לתוכו ליתן נכון כ"אעפ ,והדומה יותר משובח שהוא

 .דדם הרמז פ"עכ בזה ויצא ,לאדמימות מראהו וישתנה

 בדרשות דרשו וכן. דמהני פשוט(: "א"סע פסח' הל) גבריאל נטעי

 ."ג"בשה

 איסור משום כאן יש הלא ,לבן יין לתוך אדום יין לערב מותר איך: שאלה
 ?צובע
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 צביעה אין"ד פסק שהרי ,חשש שום אין ,ז"אדה לדעת ,לכאורה
 לחוש ואין בתבשיל כרכום ליתן מותר: "ו"כ סעיף כ"ש' בסי ,"באוכלין

 פתו צובע אם: "ז"כ בסעיף וכן". באוכלים צביעה שאין צובע משום

 ."באוכלין צביעה שאין ,כלום בכך אין הפירות במשקה

 בהדוגמא דוקא דזה דאפשר ,להסתפק מקום יש ז"אדה לשיטת גם ,אבל
 רק ,בהטעם הסתם מן שכוונתו הפירות במשקה פתו שטובל ,שמביא
 ,לאדמומית שכוונתו הסדר בליל כ"משא ,הפת נצבע ממילא שבדרך

 .צובע איסור בזה יש ז"אדה לשיטת דגם אפשר

 :טעמים' ב מצד ,להתיר ויש

 מטרה או מכירה בשביל או ,אכילה לצורך זהו אם לחלק יש': א היתר

 .אחרת

 .ליתן דמותר ומשקים באוכלים צביעה אין" .(:ה"סקכ כ"סש) מגדים פרי
 לעשות שרוצה אף ומשמע שרי בלבן אדום ויין .שיתאדם ללבן אדום יין

 ש"ביי מראה ליתן רשאין אם דבש ומי ש"יי במוכרי ל"וי .שרי מראה
 מ"מ בכך שרוצה בתבשיל לכרכום דמי ולא .בכך להו דניחא לקונים ודבש

 ל"י .במוכר כ"משא מתקיים אין וגם באפשר גוונא בכל מותר אכילה

  ."ממנו שיקנו במשקה גוון כשעושה דחייב

 בתוך אדום יין ליתן מותר וכן(: "נו ק"ס כ"סש) ב"במשנ להלכה ומובא
 מראה לעשות לכתחלה מכוין אם ואפילו] שמתאדם פ"ואע ,לבן יין

 ,ג"מהפמ נראה כן ,להחמיר דאין מסתברא כ"ג בהמשקה או בהמאכל
 מראה לעשות רשאי אין מ"ומ[ מזה למנוע נכון א"בנ שכתב מה ולפי

 עובדא הוא ה"בלא וגם טעמו ש"ע ג"פמ] ממנו שיקנו ודבש ש"ביי

 [."דחול
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 טרופות וביצים(: "ח"סקס ב"במשנ הובא. ד"סקכ א"סשכ) מגדים פרי
 צביעה אין ל"י ,לגוון שני בכלי ט"הבארש לתוך ליתן ,שבת מערב

  ."ומשקין באוכלין

 .השולחן בערוך מובא ג"הפמ של זה היתר

 אדם החיי בשם שמוסיף רק ,להיתר פוסק בעצמו ב"שהמשנ ,מזה היוצא

 .מזה למנוע שנכון

 :וכדומה למכירה לכוונתו לאכילה כוונתו בין החילוק ביאור

 לדבר נחשבת הצביעה אין ,לאלתר ושותה שאוכל כיון': א אופן

 .המתקיים

 שם לו אין ,למכירה שכוונתו וכיון ,דוקא" באוכלין צביעה אין': "ב אופן

  .סחורה של בגדר זהו אלא ,אוכלין

 רוצה ב"והבעה באים אורחים אם(: ד"קמ סימן ח"ח) משה באר ת"שו
 מהודר מראה ולעשות לבן יין עם אדום יין לערב איך אומנתה להראות

, שכ) ג"בפרמ הדק לעיין .בודאי אסור בשבת ,זה עירובו י"ע להיין ויפה
 חיוב בו דיש אפשר מקחו להשביח בשבת יין עירוב עושה יין דהמוכר( כה

 ,לאסור יש בודאי אומנתו להראות מכוון ב"הבעה אם גם ממילא .חטאת
 מכוון ב"הבעה אם אולם .לאסור אין סתם ולבן אדום יין לערב בודאי אבל

 היתר מוצא איננו נ"או צורך שהוא הגם ,ט"ביו גם אז אומנתו להראות
 באו ופתאום שיבואו מהאורחים ידע לא ואם ,ט"מעיו להכין וטוב ,ברור

 שהאומנין בדרך לערבן מלאכתו לכוון יכול שאיננו צער לו ויש ט"ביו
 גוערין ואין ע"צ ועדיין שינוי י"ע להקל מקום יש ואולי אפשר ,מערבין

 .בהמיקל
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 לצורך אלא ,אומנתו להראות ולא מכירה בשביל שאינם ,כוסות' ד ,כן ואם

  .מותר ,שתייתו

 

 ,עביד שלטעמא דדבר: "למסקנא כתב ,'(ח ק"ס קמו' סי) השלחן בקצות
 להחמיר והרוצה: "הוסיף כ"ואח ,"לאסור אין למראה רק כוונתו אפילו

  ."כלל לצבוע שלא לעצמו יחמיר

 יין שלכאורה ,"עביד לטעמא"ד נחשב אם ,כוסות' לד בנוגע לחקור ויש

  .בעיניו יותר המשובח לבן מיין גורע אדום

 אין – ז"אדה שיטת על מיוסד שהיא –' הב היתר דלפי ,יתבאר לקמן אבל

 .כוסות' לד בנוגע ,כלל להחמיר מקום

 יין קצת תחלה למזוג יועיל לא ,אלו היתרים' מב' א דבלי להבהיר ויש

 .לבן יין למזוג כ"ואח ,אדום

 ניכר מים כוס לתוך דיין פעלים הרב ש"כמ ,זה באופן שהתירו דיש ואף
 יכול כ"וא ,ניכרת הצביעה אין יין לתוך מים אבל ,הצביעה מעשה בהם

 שיח' סי) ב"במשנ זו סברא מובא וכן ,אדום יין לתוך לבן יין למזוג

  .הסענס לתוך המים שיערה שטוב ,תה לעשיית בנוגע( ה"ס צ"שעה

 ,קצת מפוקפקת" זו דסברא ,וכתב זה על חולק( שם) השלחן הקצות ,הרי
 ,לראיה ממש דומה לאדום נהפכים היין לתוך שמוזג האלו שמים דהידיעה

 או תחלה הסענס נותן בין בסענס לחלק דאין .הצביעה שניכרת בכלל וזה

  ."תחלה המים נותן

 בזה אין" שהרי ,שינוי שעושה מטעם להתיר שייך לא שגם ,שם וממשיך
 כמו תחלה המים ולפעמים תחלה הסענס נותנין ולפעמים ,קבוע מנהג

 ."שינוי שום הוי ולא ,שיזדמן
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 .'יין'ה לצבוע כלל כוונתו אין': ב היתר

 בשביל זה אם חילוק ואין ,לעולם אסור ,לצבוע דבכוונתו ל"את אפילו
 היין לצבוע העירוב כוונת שאין מטעם להתיר יש עדיין ,מכירה או אכילה

 .הלבן היין בתוך אדום יין קצת לערבב אם כי ,הלבן

 ,אדום יין עדיפיות שטעם ,ז"אדה בדברי ביארנו שכבר למה בהתאם וזה

  .הצבע מטעם ולא ,יותר מובחר שהוא אדום יין של הסוג מצד הוא

 שהוא ז"אדה לשיטת ,שני טעם הוא" לדם זכר"ד השיטה בין מ"נפק עוד
 צבע לתוכו שנתן לבן ביין" לדם זכר"ה לקיים אפשר אם ,"מכריע" רק

 (.וכדומה ט"בארש) אדום מאכל

 וחשיבות המעלה יצא דלא ,כתב( 26 הערה ג"פ) כהלכתו פסח בסידור

 .י"בנ לדם דזכר הטעם יצא כן אבל ,דאדמימות

 דצביעת ,לדם דזכר הטעם גם יצא דלא ,כתב'( ה סעיף ד"פי) הערוך בסדר
 שנתן למי הדבר ודומה ,עצמו מצד אדום להיות היין את הופכת אינה היין

  .אדומה כוס לתוך לבן יין

 ,הטעם יסוד אלא ,עצמו בפני טעם אינו" לדם זכר"ד ,ז"אדה לדעת ,אבל
 מכריע טעם רק הוא" לדם זכר"ה ואילו ,אדום דיין החשיבות הוא

 בצבע יוצא שאינו בודאי ,ולכן. השנה דכל דקידוש הכללי בהמחלוקת
 חשיבותו על מראה שאדמימותו דכיון ,אמיתי אדום יין הוא כ"אא ,אדום

 ,מיוחדת חשיבות היין של האדמימות צבע גם מקבל ממילא ,היין של
 שיש ,הדם דהיינו ,דומה צבע לו שיש אחר ענין גם ולזכור לחשוב שגורם

 .טבעי אדמימות כ"ג בו

 רק אם ,אדום דיין הענין שמתקיים ,המושג כללות על לתמוה יש לכאורה)
 להביא יש ,אבל. לבן הוא היין רוב שבאמת אף ,אדום יין לעין נראה
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 ,אחר כוס לו ואין יין די לו אין אם כ"ואעפ ,מלא כוס דצריך ,לזה דוגמא
 ,היין להגביה כדי היין ממאיס שאינו נקי דבר איזה לתוכו להכניס יכול

 רק ,מיין כולו מלא להיות צריך שאינו ,ד"ס ב"סקפ ז"אדה ע"בשו ש"כמ
 תלוי ,"מלא" להיות שצריך הכוס דחשיבות דכמו ל"וי. חסר יהיה שלא

 במדה תלוי ,אדום דיין החשיבות ,כן כמו ,מלא שנראה ,העין במראית
 (.אדום יין שרואים ,העין במראית מסויימת

 :לדבר' ראי

 שהוא לפי ,עב להיות צריך החרוסת: "לב סעיף ג"תע' בסי ז"אדה כתב
 זכר במשקה אותו לרכך צריך כ"ואח ,אבותינו בו שנשתעבדו לטיט זכר

  ."אדומים יין או חומץ כגון אדום במשקה לרככו ויש. לדם

 ,אדום צבע של במשקה לדם זכר לעשות מספיק כאן למה ,להבין וצריך

 ?אמיתי אדום יין צריך ,כוסות' הד ואילו

: וכתב ז"אדה דברי על שהוסיף ,שלו בהגדה הרבי דברי פ"ע לבאר ויש
 ,ישראל ילדי שחיטת לדם זכר זה שאין ,דהיינו". הראשונה מכה לדם זכר"

 .דם למכת אלא

 אבל ,דם מראית לו שהיה ,מפרשים בכמה מבואר ,דם למכת בנוגע ,והרי
 בכמה ז"ועד. זקנים ובדעת. א"בריב כ, ז שמות. )דם טעם לו היה לא

 '(.ג וארא א"חל ש"לקו ראה. התורה מפרשי

 יין צריך ולכן ,אמיתי דם שפיכת זוכרים כוסות' בד. החילוק יובן ז"לפי
 ,דם למראה רק מים הפיכת של הנס זוכרים בחרוסת אבל. אמיתי אדום

 .אדום בצבע שהיא משקה כל מספיק ולכן

 יין: "כוסות' לד בנוגע שכתב( ג"סקי ב"סתע א"א) מגדים בפרי משמע וכן
 זכר כחרוסת במצרים דם למכת זכר אדמימות מראה לו שיש ענבים
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 כ"וא ,דם למכת זכר דשניהם ,לחרוסת שווה כוסות' ד דלשיטתו". לטיט

 .ממש אדום יין צריך ולא ,אדמימות מראה מספיק בשניהם לשיטתו

 

 

 הרהור עסקים בשבת

דינרמאןשי' מ"מ הכהן הת'   

 

בשבת  :כלומר ."הרהור בעסקיו מותר" :בשו"ע סי' ש"ו סע' ח' כתוב
גבי  ,קיצור שו"ע סי' ד'בב ומה שכת על והנה קשה .מותר להרהר בעסקיו

 ל:”וז .אלא שיהרהר בעסקיו ,איסור הרהור דברי תורה בבית הכסא
ומובן מקיצור  ,"ובשבת שאין להרהר בעסקיו יהרהר בדברים נפלאים"

 ?שו"ע שאסור להרהר בעסקיו בשבת

תב העטרת זקנים על השו"ע כמו שכ ,הוא בפשטות וי"ל שהחילוק ביניהם
אבל אם  ,דאגות וטרדות מזה לא יבוא לידיכשלהרהר דוקא שמותר  ,)שם(

)ע"כ תוכן  .אסור -לו דאגות וטרדות הלב מהרהור בדברים אלו  בואי
 ,ע"יבא דאגות י לאשהרהורים שבשו"ע מדובר ב ,ומזה מובן .דברו(

 .כשיש לו תרדות מדובר ובקיצור שו"ע

דאגות שכשבא לו  - שכתב עטרת זקינים מה דע"פ: קשה עדייןאבל 
 -ובשאין לו דאגות מותר להרהר בעסקיו.  ,להרהר בעסקיו אסורוטרדות 

באופן שכל העיתים שוות ואסור  ,למה כותב בקיצור שו"ע )שם( א"כ
 בכל זמן אפי' כשלא יבא לדאוג?היינו  ,בעסקיו כלללהרהר 
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על מה שכתב אדמוה"ז  ,ה"פר תהלה לדוד סי' פס]וכך מובא קושיא זו ב
משמש אדמה"ז )ו .על דבר הרהור בבית הכסא ,בשו"ע סי' פ"ה סע' א'

למה שכתב בסי' ש"ו סע'  והוא בסתירא ("אסור להרהר בעסקיו"בלש' ש
ומ"מ אם יש לו מתוך ההרהור טרדת  .מותר להרהר בעסקיו" ל:”וזכ"א 

אדמה"ז למה כותב  :ומקשה התהלה לדוד "הלב או נדנוד דאגה אסור
 ?[ענין היינו בכל ,שאסור להרהרבסי' פ"ה 

למה אינו  ,כמובא בשו"ע אדה"ז בסי' פ"ה ס"א ,ואם אכן שאסור להרהר)
 ,יחשוב בציורים ובנינים נאים וכו' - כל זמןהיינו בלכתחילה ש כותב

ם מפני שאסור הרהר בעסקיא ללשובמילא נבין  .וכמו"כ בקיצור שו"ע
  (.תר גם להרהר בעסקיםלהרהר. וגם נבין שבחול מו

ובין  ,אלא י"ל שהחילוק בניהים )בין שו"ע )שם( לקיצור שו"ע )שם(
מדובר על  ,שו"ע אדמה"ז סי' פ"ה לסי' ש"ו( הוא: שבהלכות בית הכסא

ועל זה יבוא לידי דאגה. וזהו  ,היינו בנוגע פרנסתו והוצאותיו וכו' ,עסקים
רק כשלא יבוא לידי שמותר  ,מה שמעיר העטרת זקנים )שם על האתר(

מדובר אודות עסקיו היינו היאך לעשות  ,דאגה. משא"כ בהלכות שבת
לעשות מלאכה זו לאחרי השבת(.  חייב)ושאני  ,מלאכות לאחר השבת

 ,]ועל כן כותב אדמה"ז שאסור לדבר על ענינים שאסורים לעשותם בשבת
מותר[. וכך משמע מדברי  -משא"כ במחשבה  דכתי' "ודבר דבר".

אפי' היאך לעשות מלאכות  ,"מותר להרהר בעסקיו ל:”וז ,אדמה"ז )שם(
 בנוגע לדאגות כנ"ל. אדמה"ז " ואף גם בזה כותב .גמורות אחר השבת

 מר כן.וקצת דוחק לו ,אבל עדיין צע"
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 מכירת כלים הבלועים מחמץ

 שחט שי' מרדכי יאירהת' 

 

 ,שמוכרים להגוי בהל' מכירת חמץ כתב רבינו הזקן דבתוך שאר דברים א.
למכור ה"כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין". )ובמהדורה חדשה 

ושם כ' דעריבות שיש בהם חמץ  ,ציינו לדברי אדה"ז בסי' תמב סל"א
 וא"א לנקרן היטב שצריך ליתנן לגוי(.

 ,ושמעתי להקשות ע"ז מהראש ישיבה הרה"ג הרב י.מ. הרץ שליט"א
הבלוע מחמץ אינו עובר עליו בבל דבסי' תמז ס"ג כתב אדה"ז דכלים 

יראה ובל ימצא "שהרי אינו מצוי אצלך" וכ"כ בר"ס תנא ומקורו ממג"א 
ואי  ,וא"כ למה כתב למכור הכלים מחומצים ,שם סק"א בשם הראב"ן

משום שיש עליו חמץ בעין הרי סגי במכירת החמץ בעין גופא ומשו"ז 
 וצ"ע. ,אי"צ למכור הכלים

ר"ל  ,דטעמו משום דהוי ככוחליא וטוליא והרב הרץ אמר לי דאפשר
דכשיש כאן כלי הבלוע מחמץ ויש חמץ עליו ואינו מוכר אלא החמץ בעין 

זה נראה קצת כמילתא דתימא ובפרט בפני ההמון עם ועל כן  ,ולא הכלי
הכלי ביחד עם החמץ שעליו )ומשום חומרא דחמץ  ,כתב למכור הכל

 כדמצינו כה"ג כו"כ פעמים בהל' פסח(.

דהגם  ,ולכאו' י"ל )בנוסף להנ"ל( הטעם למכירת כלים מחומצים ב.
מ"מ  ,דמעיקר הדין אי"צ למכור הכלים ומותר להשהותן עד לאחר הפסח

תקנו להצניען "במקום צנוע שאינו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח כדי 
שלא ישכח וישתמש בהן בפסח" )ו"טוב לסגרם בחדר מיוחד ולהצניע 

ושו"ע ר"ס תנא ובשו"ע אדה"ז שם. ולכן  כמ"ש בטור –המפתח"( 
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כולל במכירתו הכלים  ,במקום הטירחא להצניע כל הכלים מחומצים
 מחומצים. 

דלא  ,ואין לטעון דאף אם מוכרו צריך להצניעו שלא יבוא להשתמש בו
ועי' בשו"ע אדה"ז שם ס"ד  ,מצינו שהחמירו להצניע כלים של גוים

"שאיסור זה שאסור להשהות כלי חמץ בתוך הבית בפסח לא גזרו עליו 
לפיכך אין חכמי הגמרא אלא חכמי הדורות האחרונים הוא שהחמירו כן 

  והבו דלא להוסיף עלה. ,"להחמיר כל כך

זה נסתר ממש"כ אדה"ז למכור הכלים מחומצים "שיש עליהם  ,אמנם
נ"ל דהכוונה שלא יצטרך להצניען למה מוכר הכלים שלפי ה ,חמץ בעין"

והדין לצניע הוא בכל הכלים הבלועים מחמץ  ,שיש עליהם חמץ דוקא
 אפי' אם אין בהם שום חמץ בעין )וכמ"ש אדה"ז שם(.

 ,דאם אינו מוכר הכלים רק החמץ שישנו בעין עליהם ,ואולי י"ל באו"א ג.
מחיצה גבוה עשרה טפחים  הוי חמצו של גוי ברשות ישראל וצריך לעשות

א ובשו"ע אדה"ז סת"מ ס"ה. ומסתמא לעשות מחיצה  ,כדאיתא בפסחים ו
דגם  ,הוא טירחה גדולה )ולהעיר דכצ"ל לטעם דהוי ככוחליא וטוליא

אלא דטירחא יתירא  -לכאורה לנקות הכלים לגמרי אינו בלתי האפשריות 
"ל דאי"צ אבל כשמוכר הכלי עם החמץ י ,אי אפשר(כמעט הוא והוי 

 לעשות מחיצה לפניו.

דהנה קיי"ל "כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו קנה לו"  
והיינו טעמא דכלים הוי כחצר שלו ובתנאי שיש  ,)שו"ע חו"מ סי' ר' ס"ג(

א ובראשונים שם ועי' בחי'  ,לו רשות להניחן שם )כמבואר כ"ז בב"ב פה
הרמ"א בחו"מ שם דאם  והא דס"ל לכמה ראשונים וכ"כ ,הריטב"א שם

 ,אינן ברשות הלוקח אין כליו קונים אא"כ מדד או עד שיאמר לו זיל וקני
היינו משום דאין דעת המוכר שיקנה לו כליו עד דמדד או שיאמר לו זיל 

וזהו מצד דיני  ,ראה קצוה"ח שם סק"ו –קני משום דמחוסר מדידה הוא 
ו"ד( ומסתמא יש רשות ואינו שייך לניד ,קנינים שרוצה לקנות ע"י כליו

 ,ונעשה הכלים כרשות בפנ"ע ,להגוי להניח הכלים ברשות של ישראל
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והוי החמץ שעליהם חמצו של גוי ברשות של הגוי ואי"צ לעשות מחיצה 
לפניו. וזה כדין 'ייחד לו בית' לחמצו של נכרי המופקד אצל ישראל 

 המבואר בפסחים שם ובשו"ע אדה"ז סי' תמ סי"א. 

האם מיירי דוקא כשלא קיבל הישראל  ,ל רש"י ור"ת הוא)והמחלוקת ש
אחריות על החמץ המופקד אצלו )רש"י( או אף כשקיבל עליו אחריות 

 )ר"ת( ובנידו"ד דאין קבלת אחריות על החמץ לכו"ע מהני(.

ומב'  ,ולפי שיטת אדה"ז הדין אינו כן ,אמנם זה תלוי בפלוגתא דרבוותא
 טעמים:

ובב"י  ,ונים )הובא במ"מ הל' חו"מ פ"ד ה"בא. לשי' הרמב"ן ועוד ראש
וע"ע בפר"ח שם סק"ב( דמשום חמץ של גוי שלא קיבל עליו  ,סי' תמ

לשי' רש"י ודעימי' דבעי מחיצה אמנם אפי'  ,צ לעשות מחיצהאחריות אי"
יש לעיין לפי מה דס"ל דהך דייחד לו בית הוא כשלא  ,והכי קיי"ל כנ"ל

 ,ואר אם גם צריך לעשות מחיצה בכה"גאמנם לא מב -קיבל עליו אחריות 
די"ל דהא דאמר רב יהודה אמר רב דחמצו של גוי עושה לו מחיצה עשרה 

דאז בעי מחיצה משום היכר שלא יבא  ,טפחים מיירי כשלא ייחד לו בית
שמייחד לו בית )והוי  אולאכלו. והיינו דלפי שי' רש"י י"ל דחמצו של גוי 

שצריך לעשות מחיצה. והסברא  אוע"ש בר"ן(  –כמו כנוס שורך ברשותך 
א"כ י"ל דאם  ,דכיון דטעמא לעשות מחיצה הוא משום היכר ,לומר כן

  ומסורה אותו זוית להגוי סגי בהכי. ,מייחד לו זוית מיוחדת לחמצו

אבל בשו"ע אדה"ז )שם בחצי עיגול( כתב להדיא )בשי' ר"ת דהך ייחד לו 
ומיניה ילפינן דה"ה לשי' רש"י כשלא  ,בית הוא אף כשקיבל עליו אחריות

קיבל( דאפי' אם ייחד לו בית צריך לעשות מחיצה לפניו. וע"ע שם בקו"א 
 סק"ד.

והא דחצר קונה הוא  ,ב. הא דכליו של אדם קונין לו הוא מדין חצר כנ"ל
מדין שליחות כמ"ש אדה"ז סי' תמח ס"ג. ואם גוי יכול לעשות שליח )ע"י 

ושם  ,וסקים ולפי אדה"ז )שם סעי' י'( אינו יכולגוי אחר( נחלקו בו הפ
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"שלא אמרו  ל:”וזבסעי' יא כתב דמה"ט גוי אינו יכול לקנות ע"י חצר 
חצרו של אדם קונה לו אלא בישראל שהחצר הוא כשלוחו ושלוחו של 
ישראל כמותו אבל אין שלוחו של נכרי כמותו כמו שנתבאר". ולכאו' 

אין  כיון דאינו בתורת שליחות ,כחצירודה"ה דלא אמרינן בגוי דכליו הם 
 לו דין חצר )ועצ"ע(.

וה' יברכהו לאריכת ימים על  ,ומחוורתא ליתרוצו של הראש ישיבה
 ממלכתו. 

  

 

 

 

 טלטול כלים בשולחן שבת

 יוסף שי' חזן הת'

 

"כלי שמלאכתו להיתר דהיינו ל:”וזאדמה"ז בשו"ע סי' שח הל' ט"ז כתב 
בשבת כגון כוס וקערה וכיוצא בהן מותר המותר  שהוא מיוחד לתשמיש

לטלטלו אפילו שלא לצורך גופו ומקומו אלא לצורך הכלי עצמו שחושש 
עליו שלא ישבר או שלא יגנב משם ומטלטלו משם להצניעו או שמטלטלו 

אבל שלא לצורך כלל אסור , .מחמה לצל שחושש שלא יתבקע בחמה
נחמיה בן חכליה פ שמלאכתו להיתר לפי שבימי "לטלטל שום כלי אע

ש בימים ההם ראיתי ביהודה "שהיו העם מזלזלים באיסורי שבת כמ
עשו חכמים סיג וגדר ' גתות בשבת ומביאים הערימות וגו[ ם]דורכי
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פ שמלאכתם להיתר שלא "לאיסור הוצאה וגזרו על כל הכלים אע
לטלטלם כלל אפילו לצורך תשמישן המיוחד להם חוץ מן כוסות וקערות 

כ "ואח, .צא בהם מהכלים הצריכים ביותר לסעודת השבתוסכין וכיו
כשראו חכמים שחזרו העם להזהר קצת באיסורי שבת חזרו והתירו 

כ "ואח, .לטלטל כל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו או לצורך מקומו
כשראו שחזרו העם להזהר יותר חזרו והתירו לטלטל כל כלי שמלאכתו 

לטלטל שלא לצורך כלל עדיין לא  להיתר אפילו לצורך הכלי עצמו אבל
נמנו עליו חכמים להתירו ונשאר עומד באיסורו שנאסר בגזרת חכמים 

 שבימי נחמיה בן חכליה":

אבל כל מינ אוכלים ומשקים המותרים בשבת וכל  ל:”וזובהל' י"ז כתב 
מיני ספרים שמותר לקרות בהם מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל 

ה אלא על כלים ולא על אוכלים וספרים והרי הם לפי שלא גזרו בימי נחמי
עכשיו כמו קודם הגזרה שבימי נחמיה שהיה מותר לטלטל כל דבר הראוי 

אבל דבר שאינו ראוי בשבת היה אסור  .בשבת אפילו שלא לצורך כלל
כ כלים אפילו כוסות "משא .לטלטל אף בימי דוד ושלמה או קודם לכן

בכלל הגזרה שגזרו גם עליהן שלא  וקערות וסכין וכיוצא בהן כולן היו
לטלטלן כי אם לצורך תשמישן ולא לצורך מקומן ולא לצורך גופן כשאינו 

כלים אלא מפני  הן שהרי לא הוציאו אותן מכלל שארתשמיש המיוחד ל
כ אין להתירן "הצורך שיש בתשמישן יותר מבתשמיש שאר כל הכלים א

והתירו לטלטל כל כלי כ כשהתירו וחזרו "אלא לצורך תשמישן בלבד ואח
שמלאכתו להיתר אפילו לצורך הכלי עצמו גם כוסות וקערות וסכין 
וכיוצא בהן היו בכלל זה ולא הותרו אלא לטלטלן לצורך הכלי עצמו אבל 

 לא שלא לצורך כלל" עכ"ל.

ולכאו' בהשקפה ראשונה נראה שיש סתירה בין הל' ט"ז להל' י"ז 
רה של ר' נחמי' וכלשונו גזרו על שקודםכתב כוסות וקערות לא היו בגזי

כל הכלים אפי' שמלאכתן להיתר חוץ מן כוסות וקערות מהכלים הצריכים 
דלא  .ובהל' י"ז כתב "כוסות וקערות כולן היו בגזירה לסעודת שבתביותר 
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הוציאו מהגזירה אלא מצד תשמישן המיוחד ולכן אין להתיר להם אלא 
 ".לצורך הכלי עצמו אבל לא שלא לצורך כלל

אלא י"ל הביאור בפשטות שאע"פ שכתב "חוץ" דמשמע שלא היה בכלל  
זה רק מצד  בגזירה מסביר בהלכ' שלאחרי' שזה שהוציאו מהכלל והתירו

 צורך תשמישן יותר משאר הכלים.

אבל מסופק לי אם אפשר לדייק להיפך שאדה"ז כותב בהלכ' ט"ז חוץ 
תב "לסעודת שבת" אבל בהלכ' י"ז לא כ לסעודת שבתמהכלים הצריכים 

אלא כלים ונכלל בהם אפי' כוסות וקערות ששימושן טפי משאר הכלים 
 ג"כ בהם גזרו והתירו וצ"ע(

והנפק"מ בזה והשאלה המפורסמת האם מותר לטלטל בשולחן שבת 
 כפיתומזלגות שלא בשעת האכילה האם נק' שלא לצורך כלל. ,הסכין

והנה בשו"ע המחבר סי' ש"ח סי' י"ד לא הזכיר כלל בנוגע לכוסות 
וקערות אלא כתב שכלים שמלאכתם להיתר מותר לטלטל לצורך גופו 

 מקומו ולצורך עצמו אבל לא שלא לצורך כללו

 שמא הכלי לצורך אלא אינו' אפי לטלטלו מותר ,להיתר שמלאכתו כלי
 הקודש כתבי. לטלטלה אסור ,כלל לצורך שלא אבל; יגנב או ישבר

 אין ותפילין: הגה. כלל לצורך שלא' אפי לטלטלם מותר ,ואוכלין
 אם כי לטלטלו אסור ושופר(. י"בב ועיין ד"תרה) לצורך אם כי לטלטלם

והנו"ס והפוסקים  (.מדליקין במה פרק סוף א"הג) מקומו או גופו לצורך
 דנו בזה בנוגע לכוסות וקערות שבשולחן האם מותר לטלטלם.

הט"ז שואל על מה שכתב המחבר שא"א לטלטל שלא לצורך איך נושאים 
סכין בנדן ומתרץ שלא לצורך היום כלל אסור אבל אם יש איזה צורך 
במשך היום מותר והטעם הוא מצד שרוצה שיהי' מוכן אצלו בשעת 

  .הצורך
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והבאר היטב כותב שכתבי קודש ואוכלים שמותר לטלטל אפי' שלא 
ם לגבי כוסות וקערות וסכין קטן שע"ג השולחן ומקורו לצורך כלל וה"ה ג

 .הוא שכנה"ג

ומכל הנו"כ בשו"ע המחבר יש לנו רק דעת הבא"ה שכתב בהדיא דמותר 
 כדיני אוכל וספ"ק.

ובהגהות וציונים על  ,אבל רבינו לא כתב כן ומהו המקור לדברי רבינו
 כתב שזה דעת הרשב"א. השו"ע

"כלי שמלאכתו  ל:”וזשלא לצורך  והנה בטו"ר לא מוזכר כלל הדין
להיתר להיתר אפי' לצורך הכלי מותר לטלטלו שלא יגנב או שלא ישבר" 

 עכ"ל.

 מותר הכלי לצורך אפילו להיתר שמלאכתו וכלי ש"ומ ל:”וזהב"י מביא 
 שמדברי( ג"ה) ה"כ בפרק המגיד הרב וכתב נתבאר כבר. לטלטלו

 מלאכתו אם אפילו כלל לצורך שלא כלי שום לטלטל שאין נראה ם"הרמב
 ויש.( קכד) מהגמרא כן והכריע( כבר ה"ד: מג) א"הרשב דעת ושכן להיתר

 על להם ואין כלל לצורך שלא אפילו להיתר שמלאכתו כלי לטלטל מתירין
 נוטה( ואיכא ה"ד. מח) הכלים כל בפרק ן"הר ודעת. כ"ע שיסמוכו מה

 לצורך שלא אפילו ואוכלין הקודש דכתבי כתב מקום ומכל האוסרין לדעת
 עכ"ל.:לטלטלם" מותר נמי

 שמלאכתו כלי "כל ל:”וזוהנה הרמב"ם הלכ' שבת פכ"ה הל' ג' כתב 
 מותר מתכת של או אבן של או חרס של או עץ של היה בין להיתר

 לצורך בין א מקומו לצורך בין כלי של עצמו בשביל בין ,בשבת לטלטלו
 אבנים של או חרס של או עץ של היה בין לאיסור שמלאכתו כלי וכל ,גופו

 אבל מקומו לצורך בין גופו לצורך בין בשבת לטלטלו מותר מתכת של או
 .אסור כלי של עצמו בשביל
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 גבי( ד"קכ דף) שם בגמרא מסקנא היא "כך. והמ"מ מבאר שיטת הרמב"ם
 נטלין אינם אומר נחמיה' ר לצורך ושלא לצורך נטלים הכלים כל' מתני
 בין גופו לצורך בין להיתר שמלאכתו דבר לצורך רבא אמר. לצורך אלא

 לאיסור שמלאכתו ודבר לצל מחמה' ואפי לצורך ושלא מקומו לצורך
' וכו למימר נחמיה' ר ואתא לא לצל מחמה אין מקומו ולצורך גופו לצורך

 לטלטל שאין נראה רבינו שמדברי ודע. בהלכות העלו וכן ק"כת ל"וקי
 שיש כירה' פ העלה כן ל"ז א"הרשב ואף כלל לצורך שלא כלי שום

 אביי נחלקו בגמרא שהרי בדין וכן צורך ללא כלי ליטול שלא להחמיר
 עצמו בשביל מותר אינו להיתר שמלאכתו כלי' דאפי ואמרו רבא על ורבה

 מקומו לצורך דמשנתנו לצורך שלא ופירשו. לצל מחמה דהיינו כלי של
 היא רבא דעת ואם לצל מחמה' אפי לצורך דלא' ופי והתיר בא ורבא

 היה אלא לצל מחמה להזכיר לו היה לא כלל לצורך שלא' אפי להתיר
 מוכרעים הדברים וכן. כלל לצורך שלא דהיינו דמשנתנו לצורך שלא לומר

 שלא' אפי להיתר שמלאכתו כלי מתירין מפרשים ויש. דעתי לפי שם
 שיסמוכו". מה על להם ואין כלל לצורך

מביא שלא מצא בכנה"ג אלא ב ש"ג בשם ובספר תהלה לדוד )ס'ח סק"ג( 
התוס' והרמב"ם כ' להפך דנראה שמח' הוא בזה אם גם בכלים גזרו 
רבנןוכו' ומקשה על המ"מ שלא זכה להבין איך נראה מהרמב"ם שאסור 
לטלטל כלי שלא לצורך כלל דכשם שבגמ' אפשר ללמד שמחמת לצל הוא 

ובסוף דבריו כתב דאלו שמטלטלים יש להם , רמב"םשלא לצורך כך ג"כ ל
 על מי לסמך שהרשב"א מחמיר ע"ז. 

ובספר מנחת שבת מביא בהדיא פסק אדמה"ז שאסר לטלטל שלא לצורך 
כלים שע"ג השולחן אלא אם יש  וכו' ועפ"ז מסיק דאסור להתעסק בידיו

 צורך כל שהוא כדי שיהי' מוכן אצלו וכדו' וטוב יותר להחמיר בזה.

שאם הוא לצורך היום מותר  ,והכף החיים מבאר כשיטת הט"ז והבא"ה
לטלטל הכלים אפי' שלא לצורך אותו זמן דכיון דמותר להיום נק' לצורך 

 כמ"ש בס' יח דמתיר טלטול סכין באבנתו לשימוש סעודה.
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תי בספר דעת תורה שמביא "בשם שכנה"ג שמותר לטלטל כוסות ומצ
כמו לחם ומוסיף שאפי' לא ע"ג  וקערות שע"ג השולחן מטעם שהם

השולחן מותר וכן מתיר משקפים וחוטי ציצית שלא לצורך כלל שהם לא 
היו בכלל הגזירה דר' נחמי' כמש" התוס' שם וחולקים עליו הרמב"ם 
והריף" )ונראה מדבריו שזה לא תליו במח' דהרי הוי כלחם לא מוזכר כלל 

 .בגמ'

)המחבר( לאסור טלטול שלא  ומאמר מרדכי "לומד מסתימת לשון השו"ע
 לצורך כלל דמשמע מזה שלא חלקינן ביו כלי לכלי וכולן אסורין".

שח סק"ד( בשם הבאה"ט מתיר כוסות וקערות אפי'  )בס' ובמשנה ברורה
 שלא לצורך כלל אף דיש מחמירין בזה.

כתבו (ובשו"ת אז נדברו )ח"א סי' ע"ט ע' קפו( ובאר משה )ח"א ס' פג 
ם שבשולחן כדי להשקיט העצבים מותר ומבאר הפסקי שאם מטלטל הכלי

תשובות שאע"פ שזה לא לצורך הכלי אלא לצורכו מותר כי כל שנהנה 
 מעצם הטלטול והתעסקות נק' לצורך.

היינו שיש , ולענ"ד אפשר לדייק מאדמה"ז שלומד ג"כ כשיטת התוס'
לחלק ביו הכלים שמלאכתם להיתר שלכ"ע אסור לטלטל שלא לצורך כלל 

ומשמע שזה רק שאין צורך לכלי אבל אם הוא צריך לטלטל הכלי לצרכיו )
דאדם נ"ל דמותר ולכן השו"ת אז נדברו ובאר משה התירו וכן משמע 
מלשון הש"ג ובזה האיסור נכלל הג' כלים סכין קטן וכו' שהתירו רק מצד 
תשמישן תדיר טפי כמ"ש רש"י וע"ז אדמה"ז כותב בהל' יז' שלא התירו 

ם שהם לצורך הסעודה הם לא היו בכלל בגזירה כתוס'. אבל הכלי
בהל' יז' ואומר שאם אין צורך כלל אסור  והביאור בזה מזה שחזר אדמה"ז

אלא הכלים הצריכים יותר שהם  ,לא כותב שהם הכלים לסעודת
המדוברים במשנה )כמש"כ רש"י( אבל תוס' אומר על מה שלא כתוב 

שלא לצורך ולא נכנס בשקו"ט במשנה שהם הכוסות וכו' דמותר אפי' 
בגמ' בדין רבא ואביי ולכן המ"מ והר"ן דייקו לאסור לטלטל מלש' רבא 
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אבל לשיטת תוס'  ,אבל שלא לצורך כלל אסור שהתירו רק מחמת לצל
אדמה"ז  ו ממה שהם לא היו בכלל הגזירה לכןהם דייק ,וש"ג ואדמה"ז

אי' דרבא לא והר ,מכלי סעודה משתמש ואומר)בהל' ט"ז( בלש' "חוץ"
 קשיא מידי.

דר' נחמי' אמר אפי' דבר שמאלכתו להיתר דגון  ל:”וזתי בר"ח ומצא
קדרות וכו' לצורך גופו לאכול בהן מותר אבל אחר שיאכל בהן אסור 

והקשה אביי לרבה הני קערות היאך מטלטלן  .לטלטלן לצורך מקומו
 ומסלקן מהשולחן והשיב שהם כגרף של רעי שמותר ע"ש 

לצורך גופו לאכול שנראה מדבריו שמדבר בכלים שע"ג השולחן שהם 
ועפ"ז א"א לומר מה שדייקתי .אחרי האכילה מיד ואעפ"כ אוסר לטלטל

מלשו' אדמה"ז להתיר טלטול כלי בשולחן )אלא שאפ"ל דהר"ח חולק על 
 תוס' וכן אדמה"ז בזה גופא ועצ"ע(.

המילה מזלגות רק  ני חכם א' דזה שלא הזכירו בשו"ע וכן בגמ'והעיר
כוסות וקערות מבאר הר"ח בב"מ שהמזלג היה דרכם של הגוים להשתמש 
בשעת האכילה אבל היהודים לא השתמשו בהם אבל בזמנינו שהדרך 

 האחרוני הפוסקים הביאו בספריהם. אכילה הוא ג"כ במזלג לכן
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 מנהג חב"ד בענין סעודה שלישית

 גאלדמאןשי' הת' מ"מ 

 

פ' בשלח )ש"ב( מבאר הרבי את המקור לג' סעודות בלקו"ש חכ"א 
שהוא מפרשתנו שכתוב ג"פ המילה היום. ומביא משו"ע אדה"ז  ,בשבת

"שאע"פ שיש מקילים בזה ואוכלים רק דברים שהם  ל:”וז)ס' קצו הל' ד'( 
ואין לסמוך עליהם אא"כ א"א באופן אחר"  ,ללפת בהן הפת או פירות וכו'

ידוע מנהג של רבותינו נשיאינו שרובא  עכ"ל. ואח"כ מביא שאעפ"כ
והיו יוצאים בסעודה לטעימה  ,דרובא לא היו אוכלין פת בסעודה שלישית

 לאכל שהוא. ומביא הטעם ע"ז משום שבפעם השלישית כתוב "היום 
 שאין אכו"ש. ,)תמצאוהו(". וע"פ חסידות זה קשור עם אכילה דלע"ל

בא לשלול שלא לאכול האם רק  ,וצ"ב מהו השיעור של טעימה כלשהי
פת )כלשונו "מ'עסט ניט קיין פת. מ'איז יוצא מיט א טעימה כל שהוא"( 

ואפי' בשהכל? ועצ"ב האם צריך  ,או שאפשר לצאת בכל מיני מזונות
או אפשר שיכול לצאת גם בשתי'. במילים אחרות: האם  ,דוקא אכילה

שסעודה שתי' נכלל בגדר של טעימה? וכן יש לדייק מהטעם שהביא הרבי 
 .ושתי'שאין שם אכילה  ,שלישית הוא כעין לע"ל

 ל:”וזוראי' לזה ששתי' בכלל טעימה ראה שו"ע אדה"ז ס' קצו ס'ב 
"שאפילו מי ששתה רביעית מאיזה משקה אפי' מים מצטרף )לזימון( 
ששתי' בכלל אכילה" עכ"ל. אלא לכאורה שתי' לא נקרא סעודה לצאת בו 

או  ,אלא דברים שנק' מזון ,א הביאו שתי'שלכן הפוסקים שמקילים ל ,י"ח
ופירות. אבל מזה רבותינו נשיאינו לא נהגו לאכול  –שמלפתין בהם הפת 

משמע שרוצים לאפוקי מדין סעודה לגמרי.  ,סעודה כלל ויצאו רק במשהו
הרבי מביא  14ולכן ע"י שתי' יוצאים )לכאורה( טעימה כ"ש. ובהערה 

הרי הלשון  –שבהגהה )המהרי"ל( כ' שיוצאים ג' סעודות במזונות  ל:”וז
בהיום יום הוא באיזה דבר עכ"ל. שרואים מזה שלאו דוקא צריכים 
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מזונות. אבל מלשון טעימה כ"ש משמע שהוא פחות יותר מהשיעור של 
היינו שגם  ,אע"פ שלא מפרש במה השיעור של ה"איזה דבר" ,איזה דבר

 לשהי.בשתי' יוצא בטעימה כ

"שמנהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב  ל:”וזמביא מסה"ש תש"ב  7ובהערה 
נ"ע בשבתות החורף היה לקדש אחרי תפילת שחרית להתפלל מנחה ולפני 

וי"ל שיצא י"ח סעודה שלישית באכילת  ,שקיעת החמה ליתן ידיו לסעודה
 מזונות שאחרי הקידוש שהרי היה הקידוש מבקום סעודה" עכ"ל.

 וצ"ל:

"פ הלכה )וחסידות( אפשר לצאת י"ח סעודת שלישית לפני איך ע א(
 סעודה שני'?

ע"פ הנ"ל נראה שבמזונות שלפני הסעודה יצא י"ח. אפשר לומר  ב(
שלכאורה גם ב"מזונות פאר'ן דאווענען" יצא גם י"ח? אלא אפשר לומר 

 ,שזה שאדמו"ר הרש"ב יצא י"ח סעודת שלישית אחרי תפילת שחרית
 ,( אחרי חצות או שעה שישית כשגמר תפלתובפשטות היה )לכה"פ

 כדלקמן.

למה דוקא יוצאים י"ח במזונות משום שהוא במקום סעודה  ,ומאידך ג(
זה להיפך ממה שאמרנו  ,אבל בסתם מזונות לא יוצאים סעודה שלשית

שמשמע שזה לא במקום סעודה.ואם  ,שיוצאים בטעימה כלשהי ,לפנ"ז
עודה אפשר לצאת י"ח בשתי' רביעית דוקא בעינן שיהי' המזונות במקום ס

יין בהוספה למה ששתה בקידוש שיהי' נחשב לקידוש במקום סעודה? 
 )ראה שו"ע אדמה"ז סי' רעג הלכה ז' והל' ח'(

והזמן שלו  ,ועוד צ"ל ע"פ כהנ"ל מהי ההגדרה של סעודה שלישית ד(
? שאם המנהג שלא לאכול הוא מצד הזמן דרעווין -רעוא דרעווין  -

דרעווין מה הענין שאדמו"ר הרש"ב אכל קודם מזונות ואח"כ נטל נט"י 
ובפרט לפני שקיעה הוא השיא של רעד"ר! ולא  ,לסעודה? הרי בזמן הזה

בגלל שקוראים לסעודה זו סעודה שני' מהפכים המציאות של הזמן 
ומותרים באכילה!? )ראה התוועדיות תש"מ ]פר' אמור סי' סג[ שסעודה 

 וקא אחרי ההקדמה דשתי סעודות הקודמות(.שלישית מגיע ד
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 .והנה נראה ע"פ הלכה מה הדין של סעודה שלישית הנוגע לפרט זה
"מ"מ אף האוכל בבוקר  ל:”וזבשו"ע אדה"ז סי' רצ"א סע' ה' בא"ד כותב 

טוב לו שיחלקנה לשתים ע"י הפסק ברכה"ז לפי שי"א שיוצא בזה י"ח 
טוב  .ג' הוא ממנחה ולמעלהאף שהעיקר כי"א שזמן סעודה  ,סעודת ג'

שיקיימנה בבוקר לפי סברה זו אף שאינו עיקר מלא לקיים כלום" עכ"ל. 
אף שמדובר במי שאין לו פת לסעודה שלישית אפשר לומר שבכל מקרה 
שאינו יכול לקיים סעודה ג' מצד קוצר הזמן וכו' יוצא בזה כמו שכתוב 

 בלקו"ש שם. 7בהערה 

שעה אחרי חצות היום מוטב אם א"א  וכן אם אפשר לאכול אחרי חצי
באופן אחר או אם התחיל קודם ומשך סעודתו אחרי שעה מחצות היום 
ואז יאכל פת כשיעור סעודה ומצד הדין צריך להתפלל מנחה לפני סעודה 

 ג' )כמ"ש ברמ"א סק"י וכן ע"פ הקבלה כמ"ש בשער הכוונות(.

ות שהי' ועפ"ז נראה לומר שאדמו"ר הרש"ב יצא י"ח דוקא במזונ
אבל בסתם מזונות שלא במקום , במקום סעודה שמתאים להלכה הנ"ל 

דע"פ הלכה )שם( דאפשר לקיים סעודה זו  ,סעודה עדיין צריכים ביאור
  ,בבוקר גם במזונות פאר'ן דאווענען ולצאת י"ח

אלא זה אינו דיש לחלק שלכא' הסעודה ג' צריך להיות דוקא אחרי 
כי  ,ם א"א להתפלל מנחה קודם אכילה זולכה"פ א ,תפלת וסעודה שחרית

)עיין קו"א לאדמה"ז ס' רצא סק"א  ,התפילות והסעודות הם הולכים ביחד
שעד חצות נקרא שחרית אף לר"י ולכן הסועד אז לא יצא בסעודה 

ועצ"ע  ,שלישית שצ"ל בזמן של מנחה משא"כ סעודה הב' לפני חצות
ומנהגינו שמתוועדים בשבת  ,כשאינו יכול מאיזה טעם לעשות סעודה ג'( 

המזונות שאוכלים הוא ג"כ במקום סעודה ויוצאים י"ח  ,אחרי הקידוש
)וכן ראה בהתוועדיות תשמ"ה ח"ג שהרבי אומר בנוגע לסעודה ג' 

אבל שמה התפללו מנחה אחרי  ,שיוצאים י"ח בהתוועדות שעושים עכשיו
ל"ט ראה הפארברייגען ולא כמש"כ לפנ"ז ועצ"ב(. וכן הורה הרבי בתש

 התוועדויות אחש"פ ס' ס"ג ע"פ פסק הדברי נחמי' ע"ז.

אך עדיין לא מתורץ איך נוטלים ידים בזמן רדע"ר ומה השיעור של 
 כלשהי וגם אם אפשר לצאת במיני שהכל?
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 ,וגם ע"פ כל הנ"ל שכל הרביים לא נהגו לאכול סעודה שלישית
אפילו  לכאורה מתעוררת ה"קלאץ קשיא" למה אם כן אדה"ז לא כתב

ברמז שיש שלא נוהגים לאכול או ע"פ הקבלה לא אוכלים מטעם הידוע 
שאחרי ביאת  21להם וכדומה? והביאור הוא כמו שהרבי מתרץ בהערה 

אדה"ז מפ"ב בפעם הב' ואמירת הדרוש שבו הזכיר את הענין ד"היום לא" 
הפסיקו לאכול סעודה שלישית )בבית הרב( לפי שאז בביאתו מפ"ב 

עם הב'( התחיל הדא"ח להיות מצד פנימיות דוקא )סה"ש )והעיקר בפ
( אז פעלה אמירת הענין ד"היום לא" בפנימיות שהרגשת 26תורת שלום ע'

ענין זה תהי' באופן שתפעול צער בהאכילה ועונג בהעדרה עכ"ל. עד"ז 
 ,לא האיר ענין זה בפנימיות ,בגלל שבזמן כתיבת השו"ע היה לפני פ"ב

 וזה לא שייך לכולם. 

רש"ג: "קדנר אמר  ל:”וזולהעיר שבהמלך במסיבו ח"ב ע' קלה כתוב 
לי שישנה שיחה מכ"ק אדמו"ר משנת תרפ"ט שאדמו"ר הזקן אכל סעודה 

ואח"כ אחרי אמירת המאמר ד"ה א תבושו  ,שלישית עד שנת תקס"ב 
 -וגו'" הפסיק לאכול סעודה שלישית והצמח צדק גם לא אכל סעודה ג' 

וכ"ק אדמו"ר שליט"א: לא  -יט"א שמע עד"ז האם כ"ק אדמו"ר של
רש"ג שאל איך נהג אביו של הרבי הרי הוא רב! וענה  -שמעתי על כך 

שהיה אוכל פירות" עכ"ל. אבל ע"פ הערה הנ"ל הרבי כן מביא השיחה זו 
 שהרש"ג הזכיר. 

הרש"ג הזכיר עוד הפעם על דבר זה והרבי ענה שבסידור  ,ובעמוד קלט
וטוב לאכול דג בסעודה זו ומביא ממאמר של הרש"ב אדמו"ר הזקן כתוב 

שאע"פ שכתוב לגבי סעודה ג' "היום לא" היינו שא"צ פת אבל צריך 
לטעום איזה דבר וא"ר יוסי יהא חלקי מאוכלי ג' סעודות וככה העתקתי 

ואח"כ כתוב שהרבי נטל הסידור בידי הק' .בהיום יום )כ"ב אדר א'(
 דגים )ולא ג' דגים(.  ,ג' והראה מש"ש שצריך לאכול לסעודה

וראה מכתב כ' אדר תשי"ח שאחד שאל את הרבי בענין סעודה  
והרבי ענה ולפלא שאלתו כיון  ,שלישית דש"ק איך להתנהג בפועל

 שהנדפס בהיום יום הוא כמו ששמעתי מאדמו"ר הריי"צ וכבר נדפס וכו. 
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"שיש חסידים  ל:”וזוהרבי בהתוועדות אחש"פ תשל"ט )שם( אמר 
ד היום וזקני החסידים שלא אוכלים כלל סעודה ג' משום שסעודה זו שע

דומה לזמן דלע"ל וממשיך שהוא לא שולל את זה אלא שרק מעורר בנוגע 
או העצה של אדמו"ר הריי"צ לאכול אחר  ,להנהגה של הרביים בזה

או יוצא  ,והעצה של אדמו"ר נ"ע לאכול פירות או מיני תרגמא ,הקידוש
תורה" )להעיר שבלקו"ש הרבי מביא שאדמו"ר הרש"ב נהג זיין מיט דברי 

לאכול מזונות ולא פירות כמש"כ פה( "ואם יוצאים י"ח בתורה שלא יהיה 
בחידושי תורה שלו "אייגענע חידושים" שאפשר לסתור את זה אחר שבת 
ואז יוצא שלא קיים המצוה" עכ"ל. וראה ג"כ התוועדות תשי"ד פ' 

וצאים י"ח אלא שלא יהיה סתם תורה )כנ"ל(. תולדות )ס"ד( שע"י תורה י
ויותר טוב לאכול "הערינג" ולשמוע מאחרים.ומשמע מכל זה שאפשר 
לצאת גם במיני שהכל ובפרט שיה' דג שהוא מאכל חשוב לכבוד שבת 

 קודש.

ועדיין צריכים ביאור לשאלה הג' האם יוצאים ביין במקום סעודה וגם 
 עור של כלשהי. לגבי שאלה הד' חוץ מהשאלה מהו השי

מצאתי שבספר "לקט ציונים והערות לשו"ע אדה"ז" כתב  הוהנ
 ,כדברים האלו שמביא מהתורת שבת )סק"ח( שהיין עדיף מפירות

ובאגרות משה )ח"ד סי' ס"ג ענף ח'( כותב שלא יוצאים סעודה שלישית 
ביין אבל לא משמע כן בדברי אדה"ז )בס' רעג סז' וח'(. ואח"כ שאל 

 ,שלכאורה יוצאים י"ח ביין לסעודה שלישית וכ"ש פירות המחבר הנ"ל
גדר  ב(סעודה ולא נקרא סעודה.  במקוםשיין הוא רק  א(ונסה לדחות 

שהיין מועיל הוא רק לדין קידוש במקום סעודה מצד שהוא קובע  ,אכילה
שאדה"ז כותב בסי'  ,אבל אין לו דין של אכילה. אבל חוזר בו ,סעודה

סעודה משום שהוא "סועד הלב". וא"כ צ"ע למה  רע"ג ס"ח שהיין נקרא
לא הביא אדה"ז בשו"ע שלו דין זה? ואח"כ הביא כמה טעמים )כדלקמן( 
שאפ"ל שאדה"ז כיון להם ולכן לא מנה יין כאחד מהדברים שיוצא י"ח 

 סעודה ג'.

( מביא: "שאם 741והנה ברבינו ירוחם )המובא בפסקי דינים לצ"צ ע' 
ג' צריך לחם משנה וי"מ שצריכים לאכול פת  רוצה לאכול פת בסעודה
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בסעודה ג' ויש גדולי המפרשים שכתבו שיכולים להשלימם במיני תרגימא 
כלומר פירות". אבל הצ"צ כותב שבערוך פי' תרגימא שהמדובר הוא 

ואח"כ ממשיך שלמ"ד שיוצאים במ"ת  ,בעיקר בדברים שברכתם מזונות
עד"ז למדו לדין שיוצאים  ,כההוא מדין השלמת סעודה של יו"ט הא' בסו

בסעודה ג' שרואים מזה שסעודה ג' הוא לא כמו ב' סעודות הראשונות 
)וזה שיש לומדים שצריכים פת מצד שכתוב "היום"  ,שצריכים דוקא פת

זה אינו ראי' דהרי כ' "היום לא"( כי הרי עיקר הסעודות של אדם הוא 
ג' סעודות אז סעודה אחת בלילה ואחת בהיום ומצד שבשבת בעינן 

ויוצאים בפירות ובמיני תרגימא כמו בסוכה ולכן  ,סעודה זו נק' השלמה
פוסק שאם אכל מיני תרגימא קודם חצות וסעודה שחרית אוכל אחרי 
חצות י"ל שבשעת הדחק יוצא י"ח ג' סעודות דהא עכ"פ אכל פת בב' 

 אף שאינן מסודרין כסדרן. וג"ז צ"ע מדין ,סעודות ואחת מיני תרגימא
הנזכר שאין להקדים תפלה שעברה בתורת השלמה זמנה לתפילת עכשיו 
וכ"ש שאין לו להקדים סעודה שלא הגיע זמנה עדיין לסעודה שהגיע 

 זמנה.

ומכ"ז מובן שמצד עצם הדין דסעודה שלישית אפשר לצאת במיני 
תרגימא ובפרט במזונות ולא צריך פת )אלא שאדה"ז פסק שלא להקל 

האם יוצא ב"מזונות פאר'ן  ,ז לתרץ מה ששאלתיוגם יוצא מכ" ,בזה(
ממה שכ' בשו"ע  ,דאווענען" שכתבתי לעיל שמשמע שלא יוצא י"ח

אבל מזה שפסק הצ"צ שבשעת הדחק  ,שתפילת שחרית זמנה עד חצות
אע"פ שלא עשה כסדרן ונשאר בצ"ע. וגם רי"ו כ'  ,ה"ה בנדו"ד ,יוצא י"ח

אבל הצ"צ מביא  ,שאין לקבוע סעודה בין מנחה למעריב בשבת
וכן אפשר לאכול  ,מהרמב"ם שסעודה שלישית הוא דוקא אחרי מנחה

 סעודה שבת לפני שקיעה.

ויש להעיר שמה שהביא בלקט ציונים והערות )שם( ממחצית השקל 
א( כי מיני  ,לתרץ מדוע אדה"ז לא הביא שאפשר לצאת ביין לסעודה ג'

ביין כשלא קבע סעודה תרגימא לא יוצא י"ח אפי' בפירות וה"ה הדין 
 עליו.
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אבל מהרי"ו משמע שמיני תרגימא זה פירות ואכן יוצא בהם י"ח  
סעודה. ]אלא שי"ל שכיון להצ"צ )הנ"ל([ וכ"ש שיין יותר חשוב והעיקר 

  ,סעודה עליו ובזה אכן יצא לתשלומים סעודה ג' שקבע -

לת וגם יש להעיר ע"ז ב( שחילק בין דין יין במקום סעודה לבין אכי
כי בדיעבד יוצא י"ח גם  ,ולנ"ל חילוק זה, סעודה עצמה ששיעורה כביצה 

בכזית כמ"ש אדה"ז )בסע' א' לי"א(. וראה מח' זו בפוסקים שו"ע סי' 
רע"ג ובפרט לשתיית יין אם יוצא ברביעית לקבע סעודה עליו שצריך 
לקבל תענוג מהמאכל או משתי' וזה לכה"פ ברביעית שלקידוש די במלא 

 ו עיי"ש באריכות. לוגמי

מסתפק )הנ"ל( אם אדה"ז מחמיר  10וכן יש להעיר שבהל' ז' הערה 
שיהי' לחם משנה בכל סעודות שבת או רק בסעודה ג' ואומר שנראה שרק 

שהדברים "אבל צריך לבצוע"  א( ,מחמיר לגבי סעודה ג' מצד שתי דיוקים
ל הסעודות שע ב(הולך על הלכה שלפנ"ז )הל' ו'( על סעודות הראשונות. 

הרבות אומר בלשון של הוספה "ואפי' סועד הרבה" שאינן מחמת חיוב 
 סעודה.

משום שההלכה הקודמת בא  ,ולענ"ד החילוק הא' הוא לא מוכרח
להגיד שלא צריך לקדש על היין כמו סעודות הראשונות )ולא כדעת 

 ,הרמב"ם בזה( ואח"כ ממשיך שאעפ"כ לבצוע פת צריך כמו הראשונות
דות האחרות לא צריך למעט עוד הפעם קידוש כי מיעט כבר אבל בסעו

 ,כי טעמים חלוקים הם ,אבל פת כן בעינן בסעודות האחרות ,מסעודה ג'
אבל פת הוא מצד האכילה )שכמות המן נפל  ,שיין הוא רק בהתחלת היום

 בכפליים בשבת וכל סעודה הוא לזכר המן למ"ד הא' ע"ש(.

והוא  ,לדייק בל' השו"ע לחלק בדיניהםאפשר  ,אלא דאם תרצה לחלק 
בלשון שאדה"ז השתמש לב' סעודות הראשונות )וה"ה לסעודה ג'( 
"דצריך ב' ככרות שלימות" לגבי סעודות רבות דהלשון הוא "לחם 

דמשינוי הלשון נראה לחלק דלא צריך "ככרות שלימות" אלא  ,משנה"
המובא לעיל "לחם משנה" דגרע טפי דלא מצריך להיות שלם מצד הטעם 

כי נפילת המן היה בכפליים למ"ד הא'. אבל בקיצור השלם להלכות שבת 
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)מכון אהלי שם ליובאוויטש( כתב שגם בסעודות הרבות צריך שתי ככרות 
 שלימות. 

ובשו"ת שבט הלוי )או"ח ח'א( משמע שלא יוצאים י"ח בסעודה ג' 
 לא כמש"כ הצ"צ. ,במזונות לפני חצות ואח"כ לאכול סעודה ב'

ומצאתי בנטעי גבריאל )חאו"ח שבת( "דיש נוהגים לקיים חובה 
 ,סעודה שלישית ביין בשם השל"ה וכן הוא בשו"ת מהרי"א חיו"ד

והשיעור הוא רביעית ומביא שאחר שעה עשירית אין לשתות יין כלל 
וכן יוצאים בדברי תורה ומזה"ק )פ' אמר( משמע שזה  ,ולחיים מותר

  ,מובחר יותר

ינו )בהתוועדות אחש"פ תשל"ט ראה קובץ העבר( לא וצ"ב מדוע רב
הזכיר יין אע"פ שהביא מהזהר שאפשר לצאת בדברי תורה? ואפ"ל שיין 
שיוצא בו י"ח הוא לא יין במקום סעודה אלא לשם סעודה כדי שיה' תאב 
לאכול בלילה מצה וגם מטעם זה י"ל שרק בפסח או בזמן שא"א באופן 

 אחר.

אדה"ז לא הביא בשו"ע דאפשר לצאת י"ח ולענ"ד אפשר לתרץ מדוע 
דמזה שאדה"ז כ' שלא מקדשים על יין לסעודה , סעודה ג' בשתי' יין 

אע"פ שטעמןשונה ע"י שתי' יין שלישית איך אפשר לצאת י"ח סעודה ג' 
 זמ"ז או מצד כדי שלא יבואו לבלבול ולקדש על יין בסעודה ג'. ודו"ק. 
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 13אדמה"זתיקון טעות בהערות לשו"ע 

 אשר שי' וילהלםהת'  

 

: רב אמר יוסף בר חייא רב אמר גידל רב ב "אמר עמוד ז דף שבת במסכת
 לטלטל מותר - גגו על ,לעשרה משלימו וקרויו ,עשרה תוכו שאין בית

 חקק ואם: אביי אמר. אמות בארבע אלא בו מטלטלין אין - בתוכו ,בכולו
 ".בכולו לטלטל מותר - לעשרה והשלימו ארבעה על ארבעה בו

 דאינה מסוכה ש"מ א"לריב וקשה -' ד על' ד בו חקק ובתוספות ד"ה ואם
 משפת יש אם' לי להשלימה בה חקק.( ד דף) דסוכה ק"בפ דאמר' י גבוהה

 אפילו חקיקה מהני והכא כשרה' מג פחות פסולה טפחים' ג ולכותל חקק
 שיהיו דבעינן סוכה גבי התם דשאני ותירץ הרבה הכותל מן מופלגת
 בסכות בסכת מבסכת מחיצות:( ו דף) התם דילפינן לסכך סמוכות מחיצות
 פחות שיהא בעינן ולהכי פסולה הדפנות מן הסיכוך הרחיק התם' כדאמרי

 לסכך סמוכות שיהיו כדי למחיצות חקק של הגידוד לצרף דצריך' מג
 ס"הש לה מתרץ אמות' ד עד מכשרת עקומה דדופן ג"ואע הנקב שכנגד

' מג בפחות מחיצה דלשויה הכא אבל מעלייתא מחיצות דאיכא היכא מ"ה
 מצטרף עכ"ל. לא טפי לסכך סמוך דהויא המחיצות עם הגידוד מצטרף

 ד' דף) דסוכה ק"בפ דאמרינן להא דמי ולא " ל:”וזיא'  סי' פ"א ש"וברא
 חקק משפת יש אם' לי להשלימה כדי בה וחקק' י גבוה שאינה סוכה( ע"א

 לסכך סמוכות מחיצות בעינן סוכה דגבי פסולה טפחים שלשה ולכותל
 שבת גבי אבל פסולה טפחים' ג הדפנות מן הסכך הרחיק שאם התם דאמר
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 י"רה קרוי הרבה ממנו רחוקים אפילו המחיצות י"ע משתמר שהרשות רק
 י"ע לא אבל י"רה נקרא עשרה שגבוהות החיצונות מחיצות י"ע הלכך

טפחים". ' ג ממנו שרחוקים כיון עמהן מצטרף החקק שפת שאין הפנימית
 עכ"ל וכן כתב התוס' ישנים ועי"ש.

"בית נמוך וכו' ואם חוקק בהם  ל:”וזשו"ע אדה"ז סי' שמ"ה סכ"ב והנה ב
ד' על ד' אפילו באמצע רחוק מן הכתלים ג' טפחים או יותר נעשה כולו 
רשות היחיד לפי שבמקום החקק עצמו ששם הוא גבוה עשרה שם הוא 

היחיד גמורה והשאר נעשה כחורי רשות היחיד שהם כרשות היחיד. רשות 
שהוא כדברי ואע"פ ששפת החקק מצטרף עם הכתלים להשלימם לעשרה )

( אע"פ שהוא רחוק מהם ג"ט או יותר מ"מ . וממשיךתוס' ד"ה ואם חקקה
ע"י צד החיצון של הכתלים ששם הם גבוהים י' נעשה חקק זה רה"י 

 ?שהוא כדברי התוס' ישנים והרא"ש ע"ש ((הואיל ויש שם חלל י"ט 

אע"פ שבצד  ,ובהערות של שו"ע החדש כ' אפשר שתורף הדברים כך
מ"מ צריכים אנו שגם בצד החיצון  ,הפנימי מצטרף שפת החקק לכתלים

 יהיו גבוהים י' )פי' שצריכים שניהם המחיצות והחלל(.

ע"י צד מ"מ "הפי' אינו מתאים עם לשון של אדה"ז שכתב  א(וקשה: 
 ?ולפי פירושים איברא דמשתמע בב' צדדין." החיצון וכו'

, שאינו ככל הראשונים  למה יפסוק אדה"ז כב' השיטות הנ"ל ב( 
 ?דמפרשין כאחד מהמ"ד והרי לכו"ע מספיק מחיצות.

 שאין שהוא טעות סופרים וצריך לומר "ואע"פ"ובספר פסקי אדה"ז כתב 
שהוא רחוק  לפישפת החקק מצרף עם הכתלים שבתוכו להשלימו לי' 

 מהם ג"ט או יותר מ"מ ע"י צד החיצון וכו'.

 מםונ"ל הפירוש בזה שואע"פ ששפת החקק מצטרף עם הכתלים להשלי
ולכן חסר ))פי' האויר( לעשרה אע"פ שהוא רחוק מהם ג"ט או יותר 

 מ"מ ע"י צד החיצון וכו'. (, מחיצות
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לכאורה קשה בלשון אדה"ז בתחילת הסעיף ושלא חקק דע"ד ובהקדם ש
 ""אבל תוכו הוא כרמלית כיון שאין שם מחיצות גבוהות י' ל:”וזכתב 

ולכאורה קשה הרי יש שם מחיצות החיצוניות שגבוהות י' וזה עכ"ל 
שצריכים לחקוק דע"ד הוא לא להשלים המחיצות אלא להשלים האויר 

גבוהות עשרה" הוא  מחיצות"שאין שם אלא ע"כ שכוונת אדה"ז ב ?לי'
 עשרה ולפ"ז ה"ה הכא דהפירוש דהחקק דאוירלמחיצות הפנימיות ולדין 

לעשרה קאי על האויר עשרה דלא  מםלהשלי שבתוכו כתליםעם הצטרף מ
היינו דבדין של .בעינן להשלים המחיצות לעשרה דהרי ישנם כבר מבחוץ

צות גבוהה י' טפחים למנוע מחיצות להיות רה"י בעינן ב' ענינים א( מחי
 .וא"ש תורף דברי אדה"ז בזה הביאור .ב( אויר עשרה .הרבים

 

 

. 

 

 

 

 הסדר בליל סעודה במקום קידוש בענין

  גארדאן 'שי מרדכי' הת

  וואגעל'שי יחזקאל אהרן' הת

 הקידוש במקום לאכול צריך: ה' סעי ג''רע' סי ז''אדה ערוך בשולחן כתב
' כו חובתו ידי יצא לא זמן לאחר עד אכל לא אם אבל הקידוש אחר לאלתר

 .ארוך לזמן קצר זמן בין חילוק ואין



 

 קובץ דרך המלך

 

 רק שם אכל אפילו אלא סעודתו כל שם שיגמור צריך אין: שם ז' ובסעי
 מיני בורא עליהם שמברכים דגן מיני מחמשת כזית אפילו או לחם כזית

 במקום קידוש בזה יוצא הקידוש כוס מלבד יין רביעית ששתה או מזונות
 ידי יוצא אינו מהם הרבה אכל אפילו( וירקות) פירות אבל: ח' סעי. סעודה
 .קידוש

 שאין לפי סעודה במקום קידוש אין הסדר בליל הרי השאלה הקשה
 .קידוש ידי יוצא שאינו ונמצא ,ארוך זמן לאחר עד הסעודה אוכלין

 לישה משעת שמורה מצה לו שאין מי: ז''אדה כתב תפב'בסי ובהקדם
 אכילת קודם הסעודה בתחלת יאכלנו לא בלבד אחד כזית אם כי ואילך

 הסעודה ובתחלת' כו הסעודה כל גמר אחר אפיקומן יאכלנו אלא מרור
 ויכל שמורה שאינה ממצה שלימות משנה לחם על בלבד המוציא יברך
 .סעודה במקום הקידוש שיהיה כדי מיד ממנו כזית ממנו

 ,אפיקומן עד המצה יאכל לא אם אפילו כי מובן אינו וגם קשה לכאורה
 הקידוש שיהיה בכדי הסעודה בתחלת המצה לאכול צריך הוא למה

 כיון סעודה במקום הקידוש הוה הכי בלאו אפילו הרי ,סעודה במקום
  .סעודתו להיות יכול אינו זה ולמה ,השני הכוס שתה שכבר

 הרי סעודתו בתחלת הכזית כל לאכול שצריך כותב למה מובן אינו וגם
 הכזית לסיים ויכול ,דאפשרי קודם כל הכזית להתחיל צריך רק הוא

 [ ל"כנ הפסק נחשב אינו ההגדה למה וגם] שמורה המצה אם באפיקומן

 אין ולכן הפסק נחשב זה אין תענוג שיש זמן שכל לתרץ אפשר ולכאורה]
 פרי שאוכלים ה"דר' ב ביום רואים שאנו וכמו ,אחת בבת הכזית כל לאכול

 במקום קידוש של הלימוד שכל ,כהפסק נחשב זה ואין י"נט לפני חדש
 אבל ,הפסק נחשבת אינו עונג וכל ,"עונג לשבת וקראת"מ לומדים סעודה

 הפסק נחשב וזה ,תענוג זה אין המצה אחרי מרור שאוכלים הסדר בליל
 .אחת בבת הכזית כל לאכול צריכים ולכן
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 הטעם( רט' ע ג''ח) קודש באגרות שכתוב מה פ"ע לתרץ אפשר ועוד
 אין התפוח שאכילת כיון' א שבליל ,השנה דראש' וב' א ליל בין להחילוק

 כדי' אחרי' שתהי יותר טוב ,'אחרי או המוציא קודם הוא אם מינה נפקא
 הוא התפוח אכילת ב בליל אבל ,שאפשר מה כל לסעודה הקידוש לסמוך

 סדר בליל זה ד''ע. עליו דקאי שהחינו לברכת לסומכה כדי ,המוציא קודם
 הסעודה להתחיל יכולים למה מתורץ ובזה. אחר בענין ברירה שאין כיון

 מתורץ אין עדיין אבל ,אחר בענין אפשר אין כי זמן הרבה לאחרי
 .[הראשון קושייתנו

 כ"בד כי סעודה במקום קקידוש נחשב אינו השני שכוס לומר אפשר ואולי
 היין כי הוא סעודה במקום קידוש דין בגשביל לסעודה נחשב יין שכוס זה

 כעוד הוא הסעודה לאכול שממשיך וזה להסעודה( החלפה) במקום הוא
 ששותים הוא שהסדר כיון כאן אבל ש"ע' ז' סעי ע"בשו כמדוייק סעודה

( תחליף) במקום היין אין( מצה מוציא -) סעודה אוכלים ואז שני כוס
 .להסעודה בנוסף ענין אלא ,הסעודה

 קידוש קריית תהא שם עונג שבקום תקנו שהחכמים זה אחר ובסגנון
 רגילה בשבועה. ענינו לפי מקום בכל הוי"( עונג לשב וקראת"מ זה ולמדו)

 הסדר ובליל ,הסעודה בתוך יין לשתות ואפשר סעודה במקום לקדש תקנו
 ובמילא ,מצה מוציא במקום דהיינו סעודה במקום הקידוש לעשות תיקנו

 הוא סעודה במקום קידוש דתקנת כיון שני בכוס סעודה ח"י לצאת א"א
 .שני כוס במקום ולא דוקא מצה במוציא

 כי ,להסעודה קידוש בין הפסק של בעיא אין למה כ"ג מתורץ ובזה
 הכוונה הסדר בליל קידוש לעשות שמה סעודה עונג שבמקום כשתקנו

( ארוך זמן ובהפסק) הסדר בתחילת שמה מצה מוציא שבמוקם הוא
 .קידוש לעשות

 הסדר שבליל לעיל שתירצנו למה בנוסף כ"ג לתרץ אפשר בזה ואולי
 החיוב מצד) כ"בד הדברים סדר שזהו כיון מיד הכזית כל לאכול צריכים
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 סעודה במקום קידוש לעשות תקנו כשחכמים במילא( מצה מוציא של
 ,כזית שאוכלים( זמן הפסק ועם) במקום הקידוש עושים הפסח בליל

 .ק"ודו

 

 

 

 

 

 חיוב אכילת מצה של מע"ש

 הרב יהודה לייב שי' אווייס

 

 קדשים קדשי בין ,בחלקו "המקדש'. ב' מתני עמ' נב דף קידושין מסכת
 לא מזיד בין שוגג בין ,שני במעשר. מקודשת אינה - קלים קדשים בין

. במזיד קידש ,קידש לא בשוגג אומר יהודה רבי; מאיר רבי דברי ,קידש
 אומר יהודה רבי; מאיר' ר דברי ,קידש ובשוגג לא ,במזיד קידש ,ובהקדש

  " .קידש לא במזיד ,בשוגג קידש

' בה מעל או מעלה דתניא! הגלילי יוסי כרבי דלא נימא מתניתין'. גמ
 יוסי' ר תימא' אפי! הגלילי יוסי' ר דברי, ממונו שהן קלים קדשים לרבות

 מאי; לא שחיטה לאחר אבל ,מחיים הגלילי יוסי' ר קאמר כי ,הגלילי
 ,בחלקו המקדש דקתני ,נמי דיקא. זכו קא גבוה משלחן זכו קא כי? טעמא

 מ."ש ,קידש לא קלים קדשים ובין קדשים קדשי בין
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וכן הוא , היינו דר''מ מעשר שני ממון גבוה הוא ולכן אינה מקודשת 
וכן לגת משום דממון גבוה  רבעי וכו' כולו הכרם ,פ"ה לב"ה במס' מע"ש

 הלכה.

)פ"ו הל"ח( פסק שיוצאים במצה של  ומצה בהלכ' חמץ ם"והנה הרמב
מעשר שני בירושלים שאפשר שיפדה ויאכל בכל מקום כמ''ש "בכל 
מושבותיכם תאכלו מצות" וע''י הפדי' נהתר משא"כ בכורים דאינו נאכל 

 בכ"מ לא יוצאים בו י"ח אכילת מצה. 

ן גבוה הוא למה יוצא י"ח הרי זה הגמ' הנ''ל דמעשר שני ממו ולכא' ע''פ
 ?לא שייך אליו

 רבי בגמ' סוכה )דף לה עמוד א'( "חלקו אלא דאפשר לתרץ ע''פ מש''כ
אסי בדיני אתרוג של תרומה טמאה דאין לה היתר  ורבי אבין בר חייא

אכילה ואין בה דין ממון דמסיק שם דרחב''א לש' ר''מ דין אכילה איכא 
משא''כ לר''א.)וראה ג"כ פסחים דף לט' ע"א  דין ממון ליכא דלגבוה הוא

) 

שיה'  מזה שבאכילת פסח דאיכא דין אכילה יוצא י"ח דלא מצריך ויוצא
 .דין ממון

בהל' חו''מ אמר שרבינו הולך לפי שיטת חכמים )בהחלק(  והלח''מ 
לכ''ע ממון גבוה היא  שאומרים שבירושלים יש מחלוקת אבל בגבולין

ור דממון גבוה הוא ולכן זה שכ' הרמב''ם שיוצא דר''מ אפי' בירושלים פט
י"ח באכילת מצה כתב שזה דוקא בירושלים כחכ' ובהלכ' מע"ש כתב 

 שחייב הוא בגבולין.

( מדהא דסתם דבריו נ"ל  ובהל' מע''ש שכתב שחייב הוא )בגבולין
 דבכ"מ עסקינן.
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שני בדין מעשר  והמ''מ מבאר אחרת שיטת רבינו שזה ע''פ מח' ר''ע ור''י
 וההלכה כר''ע מחבריו דמותר.

 והרמב"ם בהלכ' ביכורים כתב שעיסה של מע"ש חייב בחלה.

, שזהו ע''פ המח' בין ר"א ורחב"א  וקשה ללח''מ שכתב דרבינו פס' כחכ' 
שר"א הולך כשי' ר"מ ורחב"א כשי' חכ' הרי בהל' מע"ש כ' בהדיא 

וכיוב' היינו  דמע"ש דממון גבוהה שנא' לה' הוא ולכן האשה לא מקודשת
תוספתא פסק כר"מ ועוד שגם ב, דסברי' לי' להרמב"ם הולך כשיטת ר"מ 

 .וצ"עשמע"ש חייב בחלה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 קובץ דרך המלך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  מקרא של פשוטו
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 ואביו שמר את הדבר

זיילער שי' הת' נח   

 

יו ֶאָחיו בֹו ַוְיַקְנאּו"פרשת וישב פסוק י''א: מפרש  ַהָדָבר" ֶאת ָשַמר ְוָאב 
והנחלת  וכו'., יבא" מתי ומצפה ממתין "היה:הדבר את רש''י ד''ה שמר

שזאת  .שהחלום הוא נבואיי, יעקב מסביר שהיה ממתין ומצפה מתי יבא 
 אומרת שיעקב ידע שזה יקרה בין שזה יהיה היום או בעוד כ''ב שנים 

ְשַמע לֵ  ְראּוֵבן פסוק כ''א :"ַוי  ָיָדם הּוַוַיצ   :ָנֶפש" ַנֶכמּו לֹא ַויֹאֶמר מ 

 ""ויצילהו מידםל:”וז הקדוש בפירושו על התורה מפרש האור החיים
יכול להרוג מי שלא נתחייב , ירוש לפי שהאדם הוא בעל בחירה ורצוןפ

מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא נתחייב מיתה , מיתה
  .לשמים" וכו'

איך  ,איך יעקב אבינו שהאמין וציפה לחלומות שיתקיים ויוצא מזה שאלה
מיתה רגילה אלה מיתה בידי  ולא רק ,הוא האמין להאחים שיוסף מת

 שמים.

ֵכהּו ְוַנַהְרֵגהּו ְלכּו|  ְוַעָתה ואם תרצו לתרץ שבגלל שכתוב בפסוק כ'  ְוַנְשל 

ְרֶאה ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָיה ְוָאַמְרנּו ַהבֹרֹות ְבַאַחד ְהיּו ַמה ְונ   י''ורש :ֲחלֹמָֹתיו י 
 אומר זה מקרא יצחק' ר "אמר:חלומותיו יהיו מה מסביר בד''ה ונראה

 ונראה מסיים והכתוב ,נהרגהו אומרים הם. כן אומרת הקודש רוח ,דרשני
 אפשר ואי. שלי או שלכם או יקום מי דבר נראה ,חלומותיו יהיו מה

" :חלומותיו בטלו שיהרגוהו מכיון חלומותיו יהיו מה ונראה הם שיאמרו
אז זה שאלה יותר גדולה למה  ,עכ''ל שמכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו
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 ,שרק לאדם יש בחירה ורצון ,יעקב אבינו לא חשד בהאחים שהרגוהו
 שחיה רעה רק הורג ע"י מיתה בידי שמים?

 ,ר אמיתיואפילו יותר מזה איך על ידי המיתה יבוטל הנביאות? הרי זה דב
 וראה לקמן.

כמו שכתוב ברש"י שם שאין דברים בטלים בחלומות ולכן יעקב "שמר  
 את הדבר" ואילו להאחים אמר "הבא נבא" עיין לקו"ש ח"ה פ' וישב

והתוועדיות תשכ"ז ח"א פ' וישב שהרבי מבאר שיעקב למד בישיבת שם 
שלא לכן ידע הכלל של החלמות שאין דברים בטלים אבל להאחים  ועבר

למדו בישיבה לא ידעו ע"ז ויעקב רק למד וגילה ליוסף שהוא היה בן 
זקונים לכן הוציא מלבם שיכול לקרה החלום הזה ע"י טענה זו של "הבא 

 נבא" שבגלל שחלק מהחלום הוא שקר כך כל החלום הוא שקר.

 וגם עפ"ז צריכים להבין איך יעקב האמין להאחים וחשב שיוסף מת. 

ְתַנֵחם ַוְיָמֵאן ְלַנֲחמֹו ְבנָֹתיו ְוָכל ָבָניו ָכל "ַוָיֺקמּו ועוד שבפסוק ל''ה  ְלה 
י ַויֹאֶמר י ֶאל ֵאֵרד כ  יו" אֹתֹו ַוֵיְבךְ  ְשאָֹלה ָאֵבל ְבנ   פרש"י וימאן :ָאב 

 המת שעל ,שמת וסבור החי על תנחומין לקבל יכול אדם "אין: להתנחם
ולכא' גם ענין זה למד  :החי" על ולא הלב מן שישתכח גזירה נגזרה

 בישבת שם ועבר וא"כ איך לא ידע מה קרה אם יוסף הצדיק.

 

 געווירץ שי' שלמהאברהם הת' 

 

 מה" ל:”וז'( ט ט"מ ויחי) י"רש שפירש מה פ"ע הנהויש לתרץ ד
 שנמשל יהודה וזהו ,"אכלתהו רעה חיה" ,"יוסף טרף טרף"ב שחשדתיך

 היה אכלתהו רעה חיה יעקב כשאמר כי מעיקרא קשיא לית ,"לאריה
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 נתחייב שלא מי' אפי להרוג חפשית בחירה לו שיש ,ליהודה מתכוון

 .מיתה

 לו היה ,תנחומין לקבל יעקב יכול היה שלא שמאחר,  להשאלה ובנוגע
 שלא יעקב "שכשהרגיש מתרץ האורה הנה הלבוש.חי שהוא מיד לחשוד

 שיטת כ"ג שזהו ואפשר) .חי" הוא ודאי אמר אז תנחומין לקבל יכול היה
 את) הרגוהו שמא שחשדן: "לשונו וזה( ו"ל ב"מ) מקץ בפרשת י"רש

 חשד לא יוסף דגבי ,חכמים מהשפתי ומשמע" )כיוסף מכרוהו או( שמעון
 רק אלא ,מכרוהו או הרגוהו שמא דהיינו מתרתי בחדא בהאחים יעקב
 שמא בהאחים לחשוד יעקב שהתחיל ואפשר( יוסף את מכרוהו שמא

 אמר לאיך ובנוגע. )התנחם שלא שנה אחר( יוסף טרף טרף ולא) מכרוהו
" ידעתם אתם( "ז"כ ד"מ) ולקמן" מת אחיו כי( "ח"ל ב"מ) כך אחר יעקב

( לדוד ומשכיל חכמים בשפתי עיין( ח"כ שם) וגו" טרף אך" ואומר וגו
 ק"ודו

ובפשטות י''ל ג''כ שיעקב חשב שע''פ טבע שיוסף עבר על איזה חטא 
שחייבים עליה מיתה בידי שמים ואפ' אם הוא נהרג ע''י חיה רעה מובן 

 היטב. 
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 להבין ענין אמרי נא אחותי את

וואלקא שי' הת' אהרן יעקב  

 

י י"ג כתיב "ְוָהָיה-בבראשית פרק י"ב פסוק י"ב ְראּו כ  ים אָֹתךְ  י  ְצר   ַהם 

ְשתֹו ְוָאְמרּו י ְוָהְרגּו זֹאת א   :"ְיַחיּו ְואָֹתךְ  אֹת 

י. יג ְמר  י ָנא א  יַטב ְלַמַען ָאְת  ֲאחֹת  י י  י ְוָחְיָתה ַבֲעבּוֵרךְ  ל  ְגָלֵלךְ  ַנְפש   ":ב 

 ויש להקשות :

 אינו צריך להראות אותה להמצרים יש להטמין אותה בתיבה?שלכא' א(

והלא זה שקר וכתיב "מדבר שקר  ,שתאמר דאחתי אנכיב( איך צוה לשרה 
 ?תרחק"

ג( וכי אברהם דאיהו דחיל חטאה רחימו דקודשא בריך הוא הוה אמר הכי 
 ?14על אתתה בגין דיוטבין לה

ד( ואין זה דרך יהודי ודרך הישר להציל את עצמו ולבטוח שאשתו 
 תינצל?

 עה זו? ה( למה נסע למצרים בכלל! אם הם עם שרגילים בהנהגה ר

ועוד בבראשית פרק כ' פסוק ב' כתיב "ויאמר אברהם אל שרה אשתו 
 אחותי היא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את אשתו" ויש להקשות:

 ו( מדוע קרה אירוע זה שוב?

                                                           
 א"דף נב ע' ג'זהר ח 14
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 ז( ולמה בפעם הזאת לא ביקש רשות משרה כפעם הראשונה?

ו ועוד בבראשית פרק כ"ו פסוק ז' כתיב "וישאלו אנשי המקום לאשת
ויאמר אחותי היא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה 

 כי טובת מראה היא".

 ויש להקשות : 

 ט( למה קרה ג"כ ליצחק בנו אותו דבר?

 י( למה לא ביקש רשות מאשתו כמו אברהם אביו בפעם הראשונה?

שאברהם קיבל ציווי  ,צריך להקדים תחילה ,וכדי לתרץ קושיות אלו
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך".  .ך לך מארצךמהקב"ה "ל

ולא ישמעאל כמדובר  ,"ואעשך לגוי גדול" קאי על יצחק דווקא
. "ואגדלה שמך" קאי על הצידקות 16"ואברכך" קאי על ממון.15בהפרדס

 . 17של אברהם שיתפרסם ע"י נסיעותיו

 והנה העובדה דהיה רעב בארץ היתה אחד מהי' נסיונות של דאברהם וגם
זה שאברהם הצטרך לירד למצרים יה' סיכוי ששרה תלקח ע"י המצרים 

 . 18הוא ג"כ ניסיון

ובכלל זה שאברהם ירד למצרים אף על פי שידע הנהגתן מורה על 
האמונה שלו כלומר שנצטוה לעשות כן כיון דהקב"ה צוה אותו לגור 

 בכנען והיה רעב שם באותו זמן.

                                                           
 ב"ראה דף רצח ע 15
 א"ט י"ר ל"ב 16
 לבוש האורה 17
 ( ב שכתוב דמשיאו לצאת ממנה"י י"פרש'ע)א "ב על פ"פרע 18
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ולכן הטמין אותה  ע"י המצרים ואעפ"כ רצה להבטיח שאשתו אינו תילקח
דאף על פי שהיתה לו אמונה בה' שלא ינגעו בה מ"מ כלל זה  19בתיבה

וראו  .. ולכן "אחר שתבעו את המכס20בידינו שאין סומכין על הנס
דאילו היה , היתה לו תוכנית אחרת שאין זה אשתו אלא אחותו 21אותה"

ישארו בכנען טפי ש ושפיר היה ,אומר שהיא אשתו הם בטח יהרגו אותו
וימתו שם. וזה שנסעו בכלל למצרים מורה על זה שהיה לאברהם ביטחון 

וצ"ל בחיים כדי להתקיים , שה' יתקיים הבטחתו "ואעשך לגוי גדול"
 הבטחה זו. 

 22ולכן אמר שאחותי היא ואין זה שקר או אפי' רמאות כמו שכתוב בגמ'
"יסכה )בת הרן( זו שרה" וכיוון דבני בנים הם כבנים לכן היתה שרה 

 נחשבת כבתו של תרח ובמילא אחות של אברהם.

 

"אלא אברהם אע"ג דהוה דחיל חטאה לא סמך על  23והנה מתורץ בזוהר
אלא על זכותא  ,זכותא דילה ולא בעא מקודשה בריך הוא לאפקא זכותה

ין והא ממונא באיתתא זכי לה בר דאיתתה דירוח בגינה ממונא דשאר עמ
 ".נש

וז"א אברהם זקוק לירד מצרימה "לפי שמשיאו לצאת ממנה" וזה היה 
חלק מאחד הנסיונות ורצה להטמין את שרה ולא הצליח לכן אמר "אמרי 
נא אחותי " וסמך לא על הנס אלא על זכותה של שרה "דלא יכלון 

ולא  ,מימר אחותי היאלאענשא בה ולחיכא בה. ובגין כך לא יהיב מידי ל
עוד אלא דחמא חד מלאכא אזיל קמה ואמר ליה לאברהם לא תדכל מנא 

                                                           
 ה,ר מ"ב 19
 פ"ח עה"אוה 20
 פ"י עה"רש 21
 ב"ט ע"סנהדרין ס 22
 שם 23
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" ולנטרא לה מכלאקודשא בריך הוא שדר לי לאפקא ממונא דשאר עמין 
שהיתה לאברהם אמונה אלא היה בטוח שאין איש יכל לנגוע  ז"א שלא רק

ואז "וכדין לא דחיל אברהם מאיתתא אלא מינה דלא חמא עימה  .בה
 מלאכה אלא עימה ובגיני כך אמר אימרי נא אחותי את וגו"

אמנם עדיין מקשים למה אמר "למען ייטב לי בעבורך" אין זה מספיק 
 שאברהם שם שרה בידי המצרים אלא גם רוצה להרויח מזה? 

אלד דער איוברשטער האט "ויב 24והנה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסביר
געזאגט אברהם'ען אז דורך לך לך מארצך וגו' וועט ער זוכה זיין צו 

–"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך" וואס ואברכך מיינט בממון 
איז ביי אברהם גווען אפגילייגט אז דאס וואס דער איוברשטער האט 

ישראל און יורד געפירט אזווי אז אברהם האט געמוזט אוועקגיין פון ארץ 
זיין מצרימה איז אויך פארבונדן מיט דער דורכפירונג פון דעם 
איובשרטער'ס הבטחה פון ואברכך וואס וערט אויפגעטאן דורך לך לך" 

 עכ"ל 

ז"א לא רק שנסיעתו של אברהם למצריים וסכנת נפשות שלו ושל אשתו 
ק אינו סתירה לברכות אלא הן הן המקיימים את הברכות. וממשיך כ"

אדמו"ר "און היות אז ער האט געזען א וועג ווי עס קען אויסגפירט ווערן 
דורך דעם וואס שרה וועט זאגען אז זי איז –ואברכך בממון אין מצריים 

האט ער דערפאר געזאגט "אמרי נא אחותי את למען –זיין שוועסטער 
ייטב לי בעבורך" :און ווי עס איז טאקע געוון בפועל אז "ולאברהם 

 יב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמורים וגו "עכ"ל. היט

ולדייק במילים של כ"ק אדמו"ר שמביא לא רק "ואברכך" אלא גם 
לפי שגם ענינים אלו התקיימו במשך זמנו  "ואגדלה וגו" "ואעשך וגו"

במצרים כמו שמבאר "לבוש האורה" כנ"ל שנסיעותיו של אותו צדיק ומה 

                                                           
 לך לך ' כ פ"ש ח"לקו 24
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ו הגדול של אברהם אבינו שהוא שקרה שם במצרים ובגרר פרסמו שמ
 צדיק גדול ואיש אלוקים.

שזה היה בעיקר ניסיון  –ולפע"ד אפ"ל שההשתתפות של שרה בנסיון זה 
עד כדי  -של אברהם אבינו אבל היא השתתפה בנסיון בלי שום טענות נגדו

כך שכאשר זה קרה שוב אברהם לא ביקש רשות ממנה בכלל לפי שידע 
השתתפות שלה בנסיון זה היא זכתה ללידת כבר שה' תסכים. ומשום 

 יצחק אבינו.

ורואים במוחש שאחרי פעם הראשונה במצרים זכה אברהם "לאברכך" 
)ממון( "ולואגדלה שמך" )פרסום צדקות שלו( אבל עוד לא ל"ואעשך" 
)לידת יצחק( וכאשר ראה את ההזדמנות לעבור את הניסיון שוב ולזכות 

זה ששרה אחותו(אע"פ שלא הוצרך לפי שרה בזה הזדרז לעשות כן)ענין 
" כאן  25שאשה יפה כשרה אינה פלא גדול)כמו במצרים (בגרר כמו שכתוב

לא ציוה לה שתקדים לאמר היא כמעשהו בירידתו למצרים כי שם מקור 
ורק אחרי כ"ז ובפרט  .הכיעור והיא פלא בעיניהם יופיה משא"כ בגרר"

וסף בשם הגדול של הפעם השנית זכתה ללידת יצחק לאלתר וגם נת
 אברהם ובעשירות שלו. 

והנה כשהיה רעב בארץ בזמנו של יצחק "מלבד הרעב הראשון שהיה 
בימי אברהם" אפ"ל באה התורה להגיד שעתה היתה ליצחק אותו 
הזדמנות לקיים הבטחת הקב"ה כמו אברהם אביו.וכ"ה בהמשך הפסוקים 

כן עשה בדיוק "והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך ". ל
כמו אביו אברהם ודווקא בגרר ולא ביקש רשות לפי שרבקה נדמתה לשרה 

"והרי היא שרה אמו כלומר ונעשית דוגמת שרה  26כנראה במוחש ברש"י
רשות משרה ג"כ הוא לא ביקש אמו " ולכן ידע כמו שאברהם לא ביקש 

 .מרבקהרשות 
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ח"כ יצחק א-והתוצאה מזה היה קיום כל שלושת ההבטחות: "ואברכך"
, ויהי לו מקנה צאן וגו " ."ויגדל האיש וילך 27הרוויח הרבה ממון

"ויאמרו ראו  28שנאמר-"ואגדלה שמך")וקאי על פרסום צידקות שלו (
 29קאי על יעקב לפי שנאמר –"ואעשך לגוי גדול" .ראינו כי היה ה' עמך "

כף אח"כ יצחק ברך "וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי" ותי
 . יעקב אב לשבטים

 

ויש להוסיף שיעקב קיבל את הברכות לא מהשקר אפילו לא מרמאות 
זה מאברהם אבי  את וי"ל שיעקב למד.כדכתיב במזרחי ובשפתי חכמים

  אביו בהתחלת סיפור זה "דאמרי נא אחותי את".

 

 
 

 בקול או לקול 

 מ"מ שי' העכטהת' 

  

 ָשַרי "ַותֹאֶמר( ב ,טז לך לך) הפסוק עלפירוש המשכיל לדוד בפרש"י 
ֵמה ַאְבָרם ֶאל י ָנא ה  ֶלֶדת ְיהָֹוה ֲעָצַרנ  י ֶאל ָנא בֹא מ  ְפָחת  ָבֶנה אּוַלי ש  ֶםָמה א   מ 

ְשַמע שכתוב בפס' "לקול שרי" ורש''י ביאר שזה  ":ָשָרי ְלקֹול ַאְבָרם ַוי 
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הולך על רוה"ק שלה )שהל"ל "בקול"כדבר הרגיל שמשמעותה לשון 
ים "ַויֹאֶמר יב( ,)כא והרי בפ" וירא, שעשה מה שבקשה(   ַאְבָרָהם ֶאל ֱאלֹה 

 ְבקָֹלּה ְשַמע ָשָרה ֵאֶליךָ  תֹאַמר ֲאֶשר כֹל ֲאָמֶתךָ  ְוַעל ַהַמַער ַעל ְבֵעיֶניךָ  ֵיַרע ַאל
י ְצָחק כ  ָקֵרא ְבי   ָזַרע" כתוב "בקול" ופירש שגם זה הולך על רוה"ק!? ְלךָ  י 

( יב ,כא) וירא בפרשת הפסוק על לקמן רש״י פירש דהנה ,עקא דא אך
( בקולה) הפסוק לשון ולכאורה שבה״ הקודש רוח בקול: בקולה ״שמע

כן?  לפרש רש״י מכריח ומה ,רגיל לשון הוא הנ״ל לדוד המשכיל פי׳ לפי
)ולהעיר שד״ה זה הוא  זה הבאר בשדה עיי"ש()וכן הקשה על חילוק 

זה אינו  בחצאי עיגול בכמה דפוסי רש״י שלפנינו אבל אין לומר שמצד
וזה שהביא רש"י בפ' וירא בחצי עיגול ששמע לרוה"ק של  ,דברי רש''י 

שרה זה ראי' לסתור שלכאורה לא שייך לפרש"י על פרשתינו וזה טעות 
 ע"ז(  המדפיסים כמו שהעירו כמה מפרשים

וקא דייק שפיר אפשר לתרץ ששתי הפירושים אלו שבפ"לך לך התורה 
מספרת השיחה שהייתה בין אברהם ושרה מדבר שרה והיא נתנה עצה 
טובה באומרה "אולי יבנה ממנה")מהגר( וע"ז שמע אברהם "לקולה" 
היינו רוה"ק שלה אבל בפר' "וירא ה' "אומר ה' לאברהם לשמוע לשרה כי 

הסכים לגרש את ישמעאל מהבית ולכן אברהם קיים את זה הוא לא רצה ל
 כפ' הבאר השדה. 
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ד"ה קמח סולת  רש"י  

 הת' אברהם משה הלוי שי' בייטעלמאן

  

אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח  30"וימהרבפסוק 
 לעמילן קמח ,סלת לעוגות ,סלת לושי ועשי עגות" ופרש"י ד"ה קמח סלת

 לכסות את הקדרה ולשאוב את הזוהמא. טבחים של

ולפסח  הי' ופסחרש"י ד"ה כעת חיה פי' כעת הזאת לשנה הבאה  31ולקמן
 הבא נולד יצחק כו'.

ה שרה חמץ תואיך עש ,32עמילן של טבחים הוא תערובת חמץ ,והנה
 בפסח?

כמו שהגמ' בפסחים מביא  ,וי''ל בפשטות שכל עיסה ובצק יכול להחמיץ
זה בדרך כלל כשמחמיץ. אבל כשלא נותנים להחמיץ מעמילן של טבחים 

שמתעסקים עם העיסה עד שנאפית לא נהי' חמץ וק"ל. ועוד יותר 
 רא ואם היה שאלה היה מפרשו כדרכו.שפרש"י הוא לבן חמש למק

אבל אשתמיט לי'  ,ועוד זה שהבאתי ראי' מפרש"י ד"ה כעת חי' שפסח הי'
 ,"עוגות מצות" שפסח הי' שכתוב בפירוש בד"ה, פירש"י בנוגע ללוט 

ובשפ"ח מסביר שגם באברהם הוי ל"ל "עוגות מצות" אלא שכתב "לושי 
 ועשי עוגות" מלמד שעשה מצה עשירה לכבוד האורחים".

וכן ב"ר מקורו של רש"י גם כתב שפסח הי' ומפר' ש"שלש סאין קמח 
 סולת" זה שלושה מיני לחמים העשוים מדבש )שזה לא חמץ(.

                                                           
 .ו, בראשית יח 30
 '.פסוק י 31
 .ב"ראה משנה בפסחים דמ 32
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וקים שאח"ז כתוב שלא הביאה הלחם רק חמה וחלב וכן בהמשך הפס
 ופרש"י שפירסמה נדה ונטמאה העיסה.

הרגישה שנטמאה )נדה(.  ,ושפ"ח ביאר שבאמצע ששרה עשתה העיסה
ואברהם הקפיד על אכילת חולין בטהרה. ולכן שרה עזבה העיסה והחמיץ 

כי גם על האיסור חמץ הקפיד  ,וזרקה ולא יביאו לשולחן ,הבצק ממילא
 ועל פי זה מתורץ השאלה.  ,אברהם

 ועיין במפרשים על התורה לתוספת ביאור.
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 התוועדות בליל שבת

בלאנקנחם מענדל שי' מ ת'ה  

 

דן הרבי לנוגע זמן התוועדות כשהיה  (2הערה  347ע' )בלקו"ש חכ"ה 
הקביעות שיו"ד כסלו נפל בערב שבת וההתוועדות היה בשבת. כותב 

כדי  ,צריך עיון אם הוא זמן התוועדות –"אבל בלילי שבת  ל:”וזהרבי 
וה"ה )גם(  ,משא"כ ביום השבת ,שלא לבלבל סעודת שבת בבית כו'

 המשך לליל שבת."

טען הרבי על זה שלא התוועדו בליל שבכ"ף כסלו תשד"מ  ,ויש להעיר
שהקביעות היתה שי"ט כסלו היה בערב שבת וכ"ף כסלו בשבת.  ,שבת

( "סעודת שבת 654ונצטט קצת מהשיחה )התוועדיות תשד"מ ח"ב סוף ע' 
 ,היא אמנם ענין נעלה ביותר .בשר שמין וכל מטעמים ,"סופ" ,דגים

אבל אעפ"כ כאשר  ,לכן צריכים לנהוג בכל השבתות ,מצוות עונג שבת
היה מתאים שחסידים יערכו  ,מדובר עודות יום השבת דכ"ף כסלו

 "ירוצו לבתיהם לסעוד סעודת שבת! התוועדות חסידית ולא

היינו  ,וכן באותו שנה בי"ד תמוז דיבר הרבי על שלא התוועדו בי"ג תמוז
 ליל שבת )ראה גם שיחת י"ב תמוז תשי"ג אות כ"ח(.

שמה שהרבי כותב שבליל שבת צריך עיון אם ושמעתי ביאור ע"ז שי"ל 
שזה בוודאי  ,התכוון ל"פארבריינגען" גדול של הרבי ,הוא זמן להתוועדות

 שיוצרכו לקצר הסעודה כדי לתפוס מקום וכו'. ,בלבול גדול לסעודת שבת
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ומה שכתוב בהשיחה הנ"ל )כ"ף כסלו תשד"מ( "ואף שבקביעות כזו נהגו 
 ,ים לסדר את ההתוועדות בליל י"ט כסלו"רבותינו נשיאנו מטעמים מובנ

אאפ"ל שעכ"פ אחד הטעמים המובנים היא )כנ"ל( שיהיה בלבול גדול 
 בנוגע לסעודת שבת.

"מ"מ היתה התקוה חזקה שחסידים בוודאי יארגנו )בינם לבין  ומה שאמר
י"ל כי התוועדות זה לא  ,עצמם( גם בליל כ"ף כסלו כבכל שנה ושנה"

 שבת כ"כ. יגרום בלבול בסעודת

וכן יש להעיר על מה ששמעתי שמפי חסידים שאינו מתאים להתוועד 
הרי ע"פ  ,וכאלו שמועות( ,בליל שבת )שהס"ם נמצא בהתוועדיות אלו

לכה"פ ביומי  –לכאורה התוועדות בליל שבת הוא דבר רצוי  ,שיחות הנ"ל
 דפגרא

 ,ויצא: וראה בשיחת ש"פ  1008מש"כ בהתקשרות גליון ואח''כ מצאתי  
( שבליל שבת 1הערה  ,349י"א כסלו תשמ"ז )לקוטי שיחות חלק כה עמ' 

כדי שלא לבלבל סעודת שבת בבית  ,"צ"ע אם הוא זמן להתוועדות

אחרונה' לגבי ההוראה שהיתה בשבת כ' כסלו  כו'"]וצ"ע אם היא 'משנה
בלתי מוגה( שצריך היה להישאר  ,652תשד"מ )התוועדויות ח"ב עמ' 

שהסדר הרגיל הוא שלא להתוועד  ,בביהכ"נ. ואולי הכוונהלהתוועד אז 
ואילו בתשד"מ דובר בי"ט  ,אבל בתשמ"ז דובר על יו"ד כסלו ,בליל ש"ק

אשר בשנת תשי"ז אף אמר בה הרבי  ,בקביעות מיוחדת ונדירה כזו ,כסלו

 ע"כ.מאמר בליל ש"ק![

  .ולא מצאתי טעם לחלק ולא באתי אלא להעיר 
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רש"יביאור פנימי ב  

 סופריןשי' הרב מרדכי צבי 

 

ְגֵדי ֶאת ּוָפַשט מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ַאֲהרֹן ּוָבא. פרשת אחרי פ' ט"ז פס' כ"ג  ב 
יָחם ַהקֶֹדש ֶאל ְבבֹאֹו ָלַבש ֲאֶשר ַהָבד מ   :ָשם ְוה 

 בגדי ולובש שהוציאם "אחר וברש"י ד"ה "ופשט בגדי הבד" מפרש וז''ל:
 בבגדי שחר של תמיד העבודות סדר וזהו. הערבים בין של לתמיד זהב
 ואיל ואילו ,לבן בבגדי מחתה של וקטרת הפנימים ושעיר פר ועבודת ,זהב

 ושעירי ,לבן בבגדי ומחתה כף והוצאת ,זהב בבגדי המוספין ומקצת העם
 מזבח שעל ההיכל וקטורת הערבים בין של ותמיד המוספין[ ושיירי]

 את ושלח הוא כך העבודות סדר לפי המקראות וסדר. זהב בבגדי הפנימי
 ואת' וגו עולתו את ועשה ויצא' וגו במים בשרו את ורחץ ,במדבר השעיר

 ובא כך ואחר ,המחנה אל יבא כן ואחרי עד הפרשה וכל'. וגו החטאת חלב
 אהרן" עכ"ל.

 על י"רש שבפירוש ,(א ,קפא) שלו שבועות' במס ה"השל דברי ידועים
" וזהו סדר העבודות " ובעניננו אפ''ל". מופלאים ענינים" נרמזו התורה

)בכל של שחר  )יהי' העבודה (תמיד  )דהיינו סדר כל איש בקומו בבקר (
)דהיינו בבגדי זהב 'שחר' (  דהיינו ,בוקר וגם העבודה יביא לידי גילוי אור

)דהיינו פר ושעיר הפנימים ב( -ה-לבושים של תורה שוקראים בימי ז
)דהיינו להתפלל אפילו עם וקטרת של מחתה ללמוד פנימיות התורה ( 

ָבןדֵ גְ בֹבְ חלבנה -דהיינו כמו סמני הקטרת  ,פושעי ישראל  ואילו ואיל  ,י ל 
ומקצת המוספין ק"ש( -)ענין של איל של יצחק ז"א ענין של ס"נ  העם

הז' דהיינו )ר"ת ביום בבגדי זה"ב  )דהיינו לפעמים מוסיפין ההכנות (
ושלח את , וסדר המקראות לפי העבודה כך הוא שבת קודש (וכו'וכו' 

)טבילה ורחץ את בשרו במים )לשלח את היצר הרע ( השעיר במדבר 
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וכל  )ע"י תפילה מתעלה לה' (ועשה את עולתו )מן המקוה(  ויצאבמקוה( 
)לאחר התפילה יבא אל העסק וכו' המחנה  הפרשה עד "ואחרי כן יבא אל

 ענין של אהבת ישראל בעסקי העולם( ע"כ. ()ואח"כ( ובא אהרן

 

 

 
 

 באומות העולםושבירה כפיה 

 גליצנשטיין שי' הרב שניאור זלמן  

 

בר חנה אמר רבי  במסכת עבודה זרה דף מג' ע"א: "אמר רבה בר אאית
יהושע בן לוי פעם אחת הייתי מהלך אחר ר' אלעזר הקפר בריבי בדרך 

ועליה צורת דרקון ומצא עובד כוכבים קטן ולא אמר לו ומצא שם טבעת 
 כלום מצא עובד כוכבים גדול ואמר לו בטלה ולא בטלה סטרו ובטלה

ש"מ תלת ש"מ עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו וש"מ 
יודע בטיב של עבודת כוכבים ומשמשיה מבטל ושאינו יודע בטיב עבודת 

 .וש"מ עובד כוכבים מבטל בעל כרחו"כוכבים ומשמשיה אינו מבטל 

 ,ובדברי ירמיהו שואל "אמאי מהני ביטול עבודה זרה שלו בעל כרחו
במנחות דף  והלא אין לו מחשבה לבטל והוי כנשתברה מאליה". ועד"ז

עג' ע"ב איתה: "עובד כוכבים ששלח עולתו ממדינת הים ושילח עמה 
מה על כך השיטה ואם לאו קרבים משל צבור" ות ,נסכיה קרבים משלו

אמאי לא כייפינן ליה להביא נסכים  ,אות ד'(: "ואם תאמר ,מקובצת )שם
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משלו כדאמרינן בהתודה )דף פ"א ע"ב( 'האומר עלי הרי עלי להביא זבח 
דהני מילי ישראל  ,ויש לומר ,כופין אותו להביא לחם ונסכים' ,בלא נסכים

 אבל עכו"ם אין כפיה לעכו"ם." 

 הידועים ע"פ דברי הרמב"ם ,מובא באחרונים ובביאור דברי השיטה
)בהלכות גירושין בפ"ב( "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" ומקור דבריו 

של יהודי  מלשון הפסוק 'לרצונו' דהיינו שזהו רצונו האמיתי והפנימי
אבל  ,לקיים את רצון ה' בפסק הבית דין ולכך ה'כופין' רק מגלה את רצונו

 ולכך ליכא כפיה בעכו"ם.  ,זהבעכו"ם שלא שייך טעם 

שרק ביהודי כתוב 'לרצונו'  ובעמק ההלכה נדחק לבאר בזה שמאחר
ובעכו"ם לא נאמר 'לרצונו' לכך מסיק שאפשר לכוף העכו"ם לעשות 

  כשזה נוגד לרצונו. הדבר אף

סברתו אינה מתיישבת במקרה של ביטול עבודה זרה שצריך להיות  ,אולם
באומות העולם קיים הדין יש לומר שאף  ,ולכןלדעתו ועל ידי העכו"ם. 

 ד'כופין אותו עד שיאמר רוצה אני'. 

 שיחות חט"ו )בלקוטימליובאוויטש  ובהקדים דהנה מבאר כ"ק אדמו"ר
( באריכות הביאור טעם עבודתו דאברהם אבינו "ויקרא שם בשם 126עמ' 
ל עולם" א"ת ויקרא אלא ויקריא וכמבואר בגמרא )סוטה ד"י ע"ב( -ה' א

לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו. אמר  ,שהקריא בשם כל עובר ושם. כיצד
וכי משלי אכלתם והלא משל אלקי עולם אכלתם. הודו שבחו וברכו  ,להם

מר והיה העולם." דלכאורה מאחר שאילץ ודחק אותם לברך מה למי שא
תועלת יש בכך. ומבאר שעל ידי שלחץ אותם 'שבירה' זו פעלה לגלות 

בין יהודי אצלם את הפנימיות שרצו לברך. ובעניין זה מבאר החילוק בזה 
הנפש  ,בחייו יש לו את הנשמהואופן בכל מצב שאצל יהודי  ,לאינו יהודי

כפי שבמבואר בתניא ספכ"ד "גם בשעת החטא הייתה אשר  ,האלוקית
גם בשעת החטא גופא הוא "רוצה להיות משראל  ,ולכך ," באמנה אתו ית'

ורוצה הוא לעשות כל המצוות וכו'. ולכך ה"שבירה" שנפעלת בו היא רק 
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אלא  בחיצוניותו מאחר ובפנימיותו הוא טוב גם לפני פעולת ה"שבירה".
ניות היא רק כדי לגרום ולגלות את שמטרת פעולת שבירת החומר

ואין בכך פעולת או הוספת עניין  ,הפנימיות שישנה וקיימת כבר אצלו
 חדש אצל היהודי. 

השבירה  ,שאצלו לא קיימת הנפש האלוקית ,משא"כ אצל מי שאינו יהודי
 יהודי. -פועלת בו 'יכולת' להגיע לדרגה הרוחנית השייכת לדרגתו של לא

ואף לכמה  ,מחוייב באמונת ה' שהיא ההיפך מעבודה זרהנח -ומאחר ובן
במילא קיימת אצלו היכולת להכיר בכך שיש  ,דיעות מוזהרים על השיתוף

בעל הבית לבירה זו. ולכך אברהם אבינו התעסק לפרסם אלקות "בפה כל 
 עובר ושב" על ידי שנתן להם להבין ענייני אלוקות בהרחבה. 

זהו מפני  ,קם לא מקבלים את הסבריואך בעת שראה אברהם אבינו שחל
שהם נמצאים במצב של חומריות חזקה. וכדי לשבור את התוספת 

הוא הביא אותם למצב של לחץ "עקתא" ובכך פעל  ,חומריות וגסות
ל עולם שאכלנו -שהסבריו יתקבלו אצלם והם יכירו בכך ויגידו "ברוך א

 משלו". 

כמו המובא ברמב"ם  ,שאף בדברים שנצטוו אומות העולם זה נראהמו
 ,"ציווה משה רבנו מפי הגבורה )הלכות מלכים ומלחמותיהם פ"ח הי"ג(:

או דברים  ,את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטווה נח" לכוף
שקיבלו עליהם על ידי אמירה לגבוה כמו דאיתה באבני מילואים )סימן א' 

מוצא שפתיך' סק"ב( דאף שבבני נח לא חל החיוב של 'בל יחל' או 'משום 
הרי אמירתו לגבוה הוא קנין גמור כמסירה  ,מכל מקום כיון שנדר להקדש

והו"ל חוב גמור וגובין מנכסים משועבדים. ומכיון שמחוייבים  ,להדיוט
בזה קיים אצלם בפנימיות הרצון האמיתי לקיים את דברי הקב"ה. וכמו כן 

ביטול  דבאומות העולם חל החיוב להאמונה בהקב"ה וכן ,נויבענינ
ובמילא על ידי הכפיה בזה נתנת להם היכולת לגלות את  העבודה זרה

 רצונם האמיתי. 
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ובספרי חסידות מבואר שגילוי הפנימיות אצל אומות העולם הוא אף בג' 
 קליפות הטמאות. 

 ל:”וז ,ב להר' הלל מפאריטש( ,אף שמבואר בס' ליקוטי ביאורים )דף מז
שלהם אינו בשביל לקיים רצון ה' "שנפשות עובדי כוכבים שטוב וחסד 

כי בטבעם אכזרים המה רק לגרמייהו  ,ולא בשביל הרחמנות על רעהו
בלבד הוא דעבדין להתייהר כי שרש נשמתם הוא משלש קליפות 

 הטמאות. 

 לבד חסידי אומות העולם שנלקחים מנוגה כו' כידוע. "

ולם אך באמת לא רק חסידי אומות העולם בכלל זה אלא בכל אומות הע
קיים בפנימיות היכולת לעשות את דבר ה'. וכפי שמבאר כ"ק אדמו"ר 

 ל:”וז ,מוהרש"ב במאמר ד"ה פדה בשלום העת"ר

אין  ,מ"ש בספר של בנונים דבג' קליפות הטמאות אין בהם טוב כלל
שהרי אי אפשר להיות קיים שום דבר  ,הכונה שאין בהם שום ניצוץ כלל

איזה ניצוץ כנ"ל רק שהניצוץ הוא מהמקיף מ"מ בהכרח שיהי' בהם 
שנתרחק ונחשך כ"כ עד שהוא כמו רע כו' והיינו שאין בהם שום הרגש 

 אלקי כלל וכלל כו' עכ"ל

 דרך זה מצינו במצות אחדות ה' בספר המצות להצמח צדק שכתב: ועל

הסטרא אחרא עיקרה בעולם העשי' וכל נפשות העובדי כוכבים ומזלות 
ם ואין שם אלא ההוא נהירו דקיק מאור מושפעות משם ומושרשות ש

 ולכן הם חייבים להאמין בבורא ית'הקדושה שניתן שם מימי מלכי קדם 
 עכ"ל. 

וכמו"כ מבואר בדא"ח שנפשות חסידי אומות העולם הם מטוב שבקליפת 
מביא שהמקבל שבע מצות הרי זה  (מלכים ספ"חנוגה וכן ברמב"ם )

 מחסידי אומות העולם. 
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גרות קודש ט' תמוז תשי"ז( שהטעם על כך שנצטוו כל ומבאר רבנו )בא
אומות העולם בז' מצוות )שעניינים צוותא והתחברות עם הקב"ה( אף 

מאחר שבשעת קיום המצווה הם בטלים  –שהינם בג' קליפות הטמאות 
 ,ובמילא מתעלים למצב אחר. ולכאורה יש לומר שכוונת רבנו בזה היא

חסידי אומות העולם בכלל י נח נהיה שעל ידי שמקבל עליו ז' מצוות בנ
ומתעלה לדרגת קליפת נוגה. אך היכולת לכך קיימת בפנימיותו של כל 

 אחד מאומות העולם. 

ולפי זה נראה ברור שאף בדרגת ג' קליפות הטמאות ישנה ניצוץ מסויים 
אשר חל עליו האפשרות לקיום מצוות כמו האמונה בה' ושבע מצוות בני 

דאברהם פעל ב'עוברים ושבים' לגלות בהם את  נח. ועל ידי השבירה
 היכולת להגיע לדרגה זו. 

 ,ולפי זה אתי שפיר דמבטל עובד כוכבים את העבודה זרה בעל כרחו
צ"ע בדברי השיטה לפי"ז . ושרוצה בזה דבכך מתגלה פנימיותו לפי דרגתו

 ועוד יש להאריך בכ"ז. שמסיק שאין כופין לעכו"ם. 
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 הכנת משיח בגלות

 שי' אווייסהת' מ"מ 

 

מבאר הרבי שכל הד' הפסוקים שהרמב"ם מביא  בלוק"ש ח' ח"י פ' בלק
 לכללותבפרק יב הלכה א' דהלכות מלכים ומלחמותיהם אינם רק ראי' 

 הענין דגדרו של משיח "שעתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד לישנה
אלא גם על  ,ממשלה הראשונה וכו' ככל מצותה האמורה בתורה" 

 הפרטים של הלכה ד' ואלו הם:

"אשורנו ולא קרוב" זה המלך  זה דוד –"אראנו ולא עתה"  א( הפסוק
 המשיח /היא ראי' על הסימן שיעמוד מלך מבית דוד וכו'

זה המלך  –זה דוד "וקם שבט מישראל"  –ב(הפסוק "דרך כוכב מיעקב" 
 לילך בה ולחזק בדקה וכו' ישראל / הי' ראי' שיכוף כל.יחהמש

זה המלך המשיח -זה דוד "וקרקר כל בני שת"–ג( "ומחץ פאתי מואב" 
/ראי' הוא שילחום מלחמת ה' וכו' אם עשה והצליח ונצח כל האומות 

 שסביביו 

זה המלך  -זה דוד "והי' ירשה שעיר אויביו"–ד("והי' אדום ירשה" 
 שיתקן העולם כולו לעבוד ה' ביחד./ראי'  -המשיח

שהסימנים של בונה מקדש במקומו וקבץ נדחי  מבאר הרבי 74ובהערה 
ישראל י"ל שהם כחלק ממשלתו על ישראל )היינו שבא לתרץ מה הראי' 

שהרמב''ם הביא לענין זה דבונה מקדש במקומו וקבץ נדחי  מהפסוקים
 שלתו של משיחישראל שמשיח עושה ומתרץ שהם כלולים בענין של ממ
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ויש לבאר שלכאורה חסר ביאור בפנים השיחה למה אין להם פסוק 
דהנה באות ח' הקשה הרבי למה הלכות מלכים היא בסוף ספר  33שלעצמם

בכניסתם לארץ ישראל הרי  הרי על פי סדר המצות שנצטוו ישראל ,היד 
להעמיד מלך היא המצוה הראשונה ואח''כ להכרית זרעו של עמלק 

בית הבחירה? ומתרץ שהרמב"ם מדגיש ששלימות התו"מ היא רק ולבנות 
כשיש מלך ועל ידו פועל כריתות זרעו של עמלק ובניית בית הבחירה וזה 

 וכמבואר שם. 34התחיל מדוד

ועפ''ז מובן למה בנין ביהמ''ק וקיבוץ נדחי ישראל הם חלק ממשלתו על 
 וא מלך."וקם שבט" כי הם רק תוצאות מזה שה ישראל ונכללים בפס'

]ולהעיר שהסדר בהלכה ד' הנ"ל היא גם בהתאם להסדר בכניסת הארץ א( 
העמדת מלך ב(ניצח כל האומות שסביביו )ע"ד להכרית זרעו של עמלק( 

 ג( בנין ביהמ"ק [

והנה בקונטרס בית רבינו שבבבל אומר הרבי שזה שהרמב"ם מוסיף ובנה 
שי"ל  ?ומודלכא' מה הוצרך להשמיענו שהוא במק ,במקומוהמקדש 

שמרמז על מקום של המשיח בגלות שבונה מקדש מעט שם בתור הכנה 
מבאר "שעפ"ז יומתק השינוי בין התחלת  35דמקדש דלעתיד ובההע' 

הפרק כותב ההלכה שהמלך המשיח בונה  שבהתחלת –הפרק לסיומו 
ידם קובעים  שמבאר הסימנים שעל ,המקדש )כפשוטו( משא"כ בסיומו 
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וצ'''ע שבאות י' כתוב שהפסוק ''שב ה' " היא ראי' שיקבץ נדחי ישראל אלא  
בפשטות י''ל שצריכים ראי' מפ' בלעם שמדובר על האיש משיח שיקבץ נדחי ישראל, 

ובסגנון אחר שניהם היא ראי' שיקבץ נדחי ישראל אלא "ושב ה' את שבותך" היא על 
 ביטול הגלות וקם שבט על שלימות התו"מ.

 66לעיין האם דוד היה בחזקת משיח כיון שרק הכין הביהמ''ק כמוש''כבהערה  ויש 2
או משיח ודאי כפי שמשמע בזה בהשיחה שהוא היה משיח הראשון ובפרט שהפס' 

  "והי' אדום ירשה" שכמגדו במשיח שיתקן העולם )משיח ודאי(?
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כותב "אם עשה  ,בחזקת משיח ועד משיח בודאי ,מי הוא המלך המשיח 
והצליח ובנה מקדש במקומו " שבין פעולותיו בזמן הגלות נכלל גם בנין 
מקדש מעט העיקרי בגלות. בתור הכנה והתחלת ההתגלות דמקדש 

 כבפנים."עכלה"ק ,העתיד

וצריך הסברה דלכאורה אחרי שיודעים בפשטות בהתחלת הפרק מה 
 שיח עושה הרי זהו ג"כ סימיניו?מ

"עפ''ז מובן בפשטות מה שלא הביא  66ובלקו"ש ח' חי' הנ''ל הערה 
כי שם מבאר -הרמב''ם )גם( בתחילת הפרק שמשיח ילחום מלחמת ה'

לאחר שכבר הביא  -הגדר והמכוון שלו )להחזיר מלכות דוד ליושנה כו'(
נצחון במלחמת כשהוא משיח בודאי משא''כ קודם ה ,לשלימות התורה 

 ה'." עכ''ל

היינו שבהל' א' מדובר על גדרו בשלימות והנראה בזה )החילוק בין גדרו 
ובסימנים יש שלבים דהיינו  ,וסימניו הקובעים( דבגדרו אין בזה שלבים

בפרטים מסוימים רואים  ,אע''פ שעדיין לא הגיע לשלימות המכוון שלו
  א''צ בסימניו( שהוא בדרך לזה.וזה סימיניו )משא''כלשלימותו

"און מ'זעט בפועל ל: ”וזשיחה פ' חיי שרה תשנ"ב אות י"ג  וראה עד''ז
בכמה  ווי עס איז געווארן און עס ווערט דער "ילחום מלחמת ה' " וינצח

 וכמה ענינם." עכלה''ק

וראה ג''כ שבת בראשית תשנ''א אות י"ג "במדינות גדולות וחזקת הולכים 
מעין ודוגמת הכנה –טוב וצדק  ,ר לטוב ומשתנים סדרי השלטון והמשט

לבנ"י נתינת חופש  כולל בנוגע ,לתיקון ושלימות העולם בימות המשיח
עד ליציאת של מאות אלפי  ,בכל הקשור לעניני יהדות תורה ומצותי'

מעין ודוגמא והכנה לקיבוץ גלויות)בבח' טועמי' חיים  –יהודים לחירות 
 זכו (בימות המשיח."עכלה''ק
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ומכל זה משמע שיש מצב במשיח שהוא ממוצע "כביכול " בין חזקת  
שנפעל ע"י  היינו שהוא עושה הכנות ומעיו הפעולות, משיח ומשיח ודאי

 משיח ודאי.

עם מה שביארנו שבנין מקדש וקיבוץ ישראל הם חלק  ויש להתאים זה 
היינו שאין זה  ,מממשלתו של משיח ולכן הרמב"ם לא מביא פסוק בפ"ע 

שיש חזקת משיח ופתאום נהיה מקדש אלא שזה כהמשך ממשלתו  זה
 ופועלתו בישראל. 

זה שהבטיחה  שמש''כ הרמב"ם ואם לא הצליח עד כה אין ומובן עפ''ז
התורה עליו '' צ"ל שאם רואים שמישהו הצליח בכמה ענינים של משיח 
ודאי ועושה הכנות אין לומר שאין זה שהבטיחה עליו ח''ו.ואפילו אם 

הלא , כי  ,יקים שעד כה פירושו לגמור עד שלימות גדרו שבהל' א' מדי
עדיין באמצע הכנתו בגלות והוא בונה הביהמ''ק כהכנה לביהמ''ק 

 השלישי וכנ''ל מקונטרס בית רבינו שבבבל בהערה שם.

 

 

 

 ''וכתתו חרבותם לאתים''

  הת' מנחם מענדל שי' טיפענברון

 

"וכיון שבימים אלו  35ש''פ משפטיםידוע מה שכ''ק אדמו''ר אמר בשיחת 
מחליטים ומכריזים ראשי מדינות בעולם ע''ד צמצום וביטול כלי נשק 
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 ב'ב א''תשנ'ה' ח אדר א''מבה,ך שבט''פ משפטים ז''ש 
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תוכן  ,וההוספה בהענינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו
היעוד "וכתתו חרבותם לאתים'' שבירת כלי המלחמה לעשות מהם כלים 

ברור על התחלה קימו  לעבודת האדמה "ארץ ממנה יצא לחם'' ה''ז סימן
 .של יעוד זה בגאולה האמיתית והשלימה ע''י משיח צדקינו

ששם מבאר הרבי  36וצ''ע ממה שמובא בלקוטי שיחות חכ''ז פר' בחוקתי
" ) 37כתב הרמב''ם ,שיש שתי תקופת בנוגע לביאת המשיח וראיה לדבר

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש 
ים בעולם וכו.'' ומה שכתב הרמב''ם שבימות המשיח עולם כמנהגו דבר

"אין בין העולם הזה  38ליה כדעת שמואל בג''מ ברכות יראנוהג משום דסב
 לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד''.

ת הלחם משנה על הרמב"ם דמצינו שהרמב''ם פוסק להלכה יוכידוע קושי
יוחנן כל  בר אבא אומר ר' אמר ר'חייא בסתירה לזה: דבג''מ ברכות

הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא "עין לא 
ראתה אלקים זולתך" ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין עוה"ז לימות 

פוסק כר'חייא בר  בלבד כו'. והרמב''ם המשיח אלא שיעבוד מלכיות
י ואם יצא אומר "לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשתר 39אבא: ובשבת

חייב חטאת ר'אליעזר אומר תכשיטין הן לו וחכמים אומרים אינן אלא 
לא ישא גוי  ,לגנאי שנאמר "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות

אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלמחמה" והרמב''ם פוסק כחכמים דכלי זיין 
 ולכאורה איך אומר הרמב''ם דימות המשיח לא ,בטלין לימות המשיח

יבטל דבר ממנהגו של עולם ולא יהיה חידוש במעשה בראשית אבל 
  ?אחד מי''ג העיקרים הוא דיש תחיית המתים מהתורהכש

                                                           
36
 א אות ט''ש 
37
 יב'מלאכים פ' הל 
38
  .ב,ברכות לד 
39
 .א,שבת סג 
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ולכן מוכרח לומר שהרמב''ם סובר דיש שתי תקופות: בימות המשיח 
ו במנהגו של יהתקופה הראשונה ש"עולם כמנהגו נוהג" והתקופה הב' שינ

 עולם

שהרמב''ם סובר "וכתתו חרבותם לאתים" יהיה  40וכתב הרבי לקמן
 בתקופה השני!

בשיחה פ' משפטים שאומר שכבר יש היעוד של  ,ולכאורה יש סתירה
  "וכתתו חרבותם לאתים" בזמן הזה?

דהיעודים  41ואפשר לתרץ שהרמב''ם כתב באגרת תחיית המתים שלו
יכול  משל וחידה " אבל, , דלעתיד ) וגר זאב עם כבש וכיוב'( הם הן 

 להיות שהתקיים כפשוטם ועד"ז בנדו"ד

כתיב "וארו עם עננו  ,גבי סתירת הפסוקים 42ויש לומר הביאור בזה: בג''מ
זכו עם עננו שמיא  ,שמיא" כבר אינש אתה וכתיב "עני רוכב על חמור" 

גבי ענינים אחרים שבימות לא זכו עני רוכב על חמור" עד"ז מובן ל
זכו אזי כל הענינים הם בדרך  ,צב שלובזמן שהיהודים הם במ, המשיח 

 אחר לגמרי כדרך נס.

 

 

 

 
                                                           

 ד''אות י 40
 'אות ו 41
 ,סנהדרין צח 42
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  שרש הגאולה? – אות נו"ן באשרי

 נמדרשי' הת' דניאל 

 כל אבינא רבי אמר אלעזר רבי "אמר ( ב' עמוד ד' )דף ילפינן בגמ' ברכות
 - תפלות( שלש י כנגד"פעמים )רש שלש יום בכל לדוד תהלה האומר

 דאתיא משום אילימא? טעמא מאי. הבא העולם בן שהוא לו מובטח
 משום אלא! אפין בתמניא דאתיא דרך תמימי אשרי נימא -ת "בי ף"באל

 לכל לחם נתן: ביה דכתיב הגדול הלל נימא -ידך'  את 'פותח ביה דאית
 בו ויש ,ת"בי ף"באל דאתי –י ")רש תרתי ביה משום דאית: אלא -! בשר

? באשרי ן"נו נאמר לא מה מפני יוחנן רבי אמר. חי( לכל מזון הכנת שבח
 נפלה דכתיב )בלשון סגי נהר(, ישראל שונאי של מפלתן בה שיש מפני -

 נפלה הכי: לה מתרצי במערבא. ישראל )עמוס ה:ב( בתולת קום תוסיף לא
 אפילו יצחק בר נחמן רב אמר ישראל! בתולת קום ,עוד לנפול תוסיף ולא

 לרמזה אבה ולא ,שבה נפילה מפני ן"נו שהפסיק פי על אף-י "הכי )רש
 שנאמר ,הקדש ברוח וסמכן דוד חזר לה( תכף הנפילה סמיכת ורמז חזר

 .הנפלים לכל' ה סומך

והנה מבואר בהמאמר )ד"ה חייב איניש תשי''ז( שמצד זה שבזמן הגלות 
נעשה  ,לבחי' חש ,לבחינת שתיקה ,קוב"ה סליק )מלמטה( לעילא לעילא

שהיא  ,מבחינת חש ,ורישות(. ולאידך גיסאלמטה מצב של רוש )מרירות 
מקום  ,בחי' סייג לחכמה שתיקה ,בחי' נעלה ביותר שלמעלה מהחכמה

המרירות והרישות  ,נמשך עזר וסיוע לבחינת רוש ,שלמעלה מגילוי אלקות

 ,אפילו הכי חזר דוד וסמכה ברוח הקודש וזהו''ע " .ודלות שבזמן הגלות
)ח"ב רמ ע"א( לא תוסיף  דאיתא בזהרשנאמר סומך ה' לכל הנופלים." וכ

קום מגרמה אלא קב"ה יוקים לה. וסמיכה זו )סומך ה' לכל הנופלים( היא 
 ,שצריך להיות נמשך ממקום נעלה ביותר דוקא ,העזר והסיוע לבחינת רוש

  מאוחדים בשם אחשורוש. ,חש ורש ,ולכן שני הענינים .בחינת חש
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 שיש בה כמה ,ן הנפיל הלמטהפ משל מעני"שזה יובן ע ואז הרבי מסביר
שעז"נ "שבע יפול צדיק  ,אופנים וכו' מתחיל מהנפילה באופן היותר נעלה

וכמ''ש בתניא בהחינוך קטן. וז''ל "ובין מדרגה למדרגה טרם  ,וקם"
אך כי  שיגיע למדרגה עליונה ממנה הוא בבחי' נפילה ממדרגה הראשונה

לגבי מדריגתו הראשונה ולא יפול לא יוטל כתיב ואינה נקראת נפילה אלא 
זהו  לגבי שאר כל אדם ח"ו שאעפ"כ הוא למעלה מכל האדם בעבודתו".

עד שלא רק שנפל  ,נפילה בדקות. והרבי מבאר כמה מדריגות נפילה למטה
  אלא שגם נזרק למטה ר"ל.

 תהילים על אור יהל' כמ"ש בס ,וכל בחינות נפילה אלו קשורות באות נו"נ
תהלה" שמביא מזהר  נאוה לישרים' בהוי צדיקים ורננ" פ''עה' לג קפ'

ח"א דף ג' רע"א עאלת אות נו"ן אמרה קמי' רבון עלמא ניחא קמך למברי 
בי עלמא דבי כתיב 'נורא תהלות וגו' ' היינו שאות נו"ן ביקשה שממנה 

 שהכונה' וביהל אור מביא פי .אבל הקב"ה דחה אותה העולם. יהי' בריאת
 ן''נו שאות רואים ומזה ,הנופלת דוד סוכת דהיא נוקבא היא כפופה ן"נו כי

וי"ל בדא"פ שזה המקור לכל  .השתלשלות בסדר גם הנפילה על מרמז
ויש נפילה בדקות כמ"ש בחנוך קטן  ,ויש נפילה כפשוטו בחי' נפילה.

  בתניא כמובא לעיל.

ב( שבמ"ת -וכן מפרש בלקו''ת פ' תצא ד''ה ההרים ימושו וגו' )דף מ' ע"א
יב פנים בפנים דיבר הוי' וגו' שהיה הקב"ה עם כנס"י בבחינת פנים כת

היו כללות נפשות ישראל  ,בפנים. וכן היה כל זמן שבהמ"ק הי' קיים
בטבעם נמשכים לעבודת ה' לאהבה אותו ולדבקה בו מרצונם וחפצם 

משא"כ בזמן שאין בהמ"ק קיים הוא להיפך ממש כי טבע  האמיתי וכו'.
' בחי נקרא זו ובחינה חר צרכי הגוף ועניני עוה"ז וכו'נפש האדם לימשך א

 נופלים בחינות' ב בזה ואדמוה"ז מבאר שיש הנפש. מהות לגבי נפילה
 על רגליו אבל וקומתו ראשו שכופף כאדם מ"עד הוא כפופים וכפופים.

 אחר ונמשכים למטה כפופים שלו ומוחין שהראש יש כך עומדים עמדם
 מדרגה דהיינו שבו הרגלים בחינת אבל. הזה עולם ועניני הגוף צרכי

 עדיין מ"בפו טוב ועשה מרע בסור המעשה ענין שהוא שבו אחרונה
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 האחרון קצה עד הרע מן בתכלית להזהר בשלימות עמדם על עומדים
 טוב בועשה וגם'. כו הרוח וגסות שקר כגון בעקביו דש שאדם מה אפילו

 אבל. סופרים ודקדוקי ודקדוקיהן פרטיהן כל בתכלית המצות כל בשמירת
 מדקדוקי קל ודקדוק קל בדבר אפילו בשלימות אינה זו בחינה כשגם

 לגמרי ר"ל. רגליו מן שנפל הנופלים מן נקרא זה הרי סופרים

והביאור של הרבי בד"ה חייב איניש הנ"ל הוא שדוקא כשהאדם וישראל 
 ,הנופלים בחי' סומך ה' לכל ,נפלו למטה מטה אז בא הסמיכה מהקב"ה

ודוקא  –והאדם כ"כ למטה "שאינו מרגיש כלל שזהו ענין של אלקות 
  ועד להגבהה למעלה". ,שלא יוטל לארץ ,באופן כזה נעשית הסמיכה

 ן"נו נאמרה שם ד"ה לא ברכות אגדות חידושי א"וקצת כעין זה במהרש
 ואינה חסירה הנפילה כאלו רמז הוא ן"הנו שחסרה מה ל""ר'. כו באשרי

 הוסיף י"ב נחמן ורב' כו במערבא לה כדמתרצו לקום שתחזור אלא גמורה
 גמורה נפילה ושלום חס תהיה שלא מוכרע הוא הכא דבמקומו לומר

' וגו קום תוסיף ולא נפלה אמר כי גם הנופלים לכל סומך כך אחר שאמר
 חסדיו ברוב אלקי מחסד )היינו שאין להם זכותים( אבל זכותם מצד היינו

 ל""וק לכך ראוים שאינם גם הנופלים לכל' ה סומך

ולפי ביאור הרבי בד"ה חייב איניש תשי"ז הסמיכה באה ממקום גבוה 
  למע' מהשתלשלות. ,סייג לחכמה שתיקה ,מבחי' שתיקה ,מאוד מאוד

ויש לקשר זה בדא"פ עם המבואר בשיחה פ' החודש תשכ"ז )סה"מ חמ"ט 
כהלשון הידוע 'נסמך  –( שבענין הסמיכות של פורים לפסח 248עמ' 

מלשון  -שהלש' סמיכות ונסמך יש לה שתי מובנים א( -גאולה לגאולה' 
מלשו' של "סומך ה' לכל הנופלים"  -אצלו וסמוך שהם קרובים זל"ז ב(

כי דוקא  את הגאולה דפסח.שסומכת ופועלת שגאולת פורים היא באופן 
)כידוע  שהיו אז בתכלית השפלות ,ע"י הנפילה למטה שהי' בפורים

לגאולה  ,לגאולת פסח ,שפורים בחי' הסתר אסתיר( מגיעים למעל' מעל' 
 לעיני כל העמים.  בגלוי
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הביאור בהמאמר )חייב איניש הנ''ל( שדוקא הדרגה של רש  וזה בדוגמת
בחי' סיג לחכמה  ,ממשיך עזר וסיוע מהמדרגה של חש  -מטה מטה  –

וכן תהי' לנו ולכל  מע'.העלי' למע'  סומכת ופועלתבאופן שהיא  ,שתיקה
שכבר סומך ה' לכל הנופלים ובמקום הנפילה אפילו בדקות תהי'  ,ישראל

 ,ויקים לנו סוכת דוד הנופלת בחי' נו"נ כפופה ,הגאולה השלמה בגלוי
 בעגלה דידן.

 

 

 

 ערי מקלט לעתיד לבוא

 הת' שניאור זלמן הלוי שי' פייפ

 

היינו ]בשם השל"ה )כתוב ' ב שיחה שופטים' פ ד"כ' ח ש"בלקוא. 
וקדמוני )הרי אין חטא  קניזי קיני בארץ שיהיו מקלט שהערי ([הו"א

 דער: "ג"ס ל:”וז המשיח שבימות' הא בתקופה רק יהיו לעת"ל? אלא(
 ימות תחילת פון זמן דער אין נאר זיין וועט ל"לעת מקלט ערי די פון צורך

 שיעבוד אלא המשיח לימות ז"העוה בין אין" איז דאמאלט וואס ,המשיח
 ימות פון תקופה שפעטערדיקע דער אין כ"משא ,"בלבד מלכיות
  ל."עכ" .המשיח

 א"פי מלכים הלכות) שכתב הרמב"ם מה יומתק ז"שעפ בהשיחה וממשיך
מקלט  הערי' ג הוספת בענין - לביאת משיח ע"פ התורה -' כראי( ב"ה

 לימות ז"העוה בין איןש הענין מביא( ד"ה שם) זה לאחרי ומיד -לעת"ל 
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' כו המשיח לימות ז"עוה בין שאין שמכיון והשייכות הוא: .'כו המשיח
 מקלט לעיר יצטרכו ולכן פ"עכ בשוגג לעת"ל רציחה' עפ"ז אפשר שיהי

 .הראשונה בתקופה

 שלא לזה' ראי הוא ,מקלט דערי הענין שאם ,זה אדמו"ר על ק"כ ומקשה
 ,ועוד? כן בפירוש כותב ם"הי' הרמב הלא ,ממנהגו של עולם דבר ישתנה

 חייב המשיח המלך שאין לזה ,כוזיבא מבן' ראי ם"הרמב הביא למה
' ראי הוה ליה להביא ,ממנהגו וכו' דבר ישתנה ושלא ומופת אות לעשות

 דבר ישתנה שלא מובן מזה שגם( -בתורה  שהוא פסוק -) מקלט מערי
 שלא לזה' ראי הוא מקלט דערי שהענין לאמר א"א ולכן? ל"כנ ממנהגו

והטעם לזה שלא הביא הרמב"ם ראי' מערי  ,ממנהגו של עולם דבר ישתנה
  מקלט הוא מפני שאין שיטת הרמב"ם כשיטת השל"ה.

 מצוה שיש ששיטת הרמב"ם הוא השיחה במסקנתאדמו"ר  ק"כ ומפרש
 ,משום הרציחות שהיו בזמן הזה הרוצח אחרי לרדוף הדם גואל מצד

מקלט יהיו רק בתקופה הראשונה אלא גם ועפ"ז אין הכרח לומר שערי 
 ע"כ תוכן דברי השיחה. .יהיו בתקופה האחרונה יותר מפני מצוה זו

איך יודעים שאין שיטת  ,ובביאור כ"ק אדמו"ר הנ"ל רק מבוארב. 
אבל מהו הכרחו הרמב"ם כשיטת השל"ה ומהו באמת שיטת הרמב"ם. 

יאורו של ( ולא כב-מסקנת השיחה  -של הרמב"ם ללמוד כשיטתו )
 השל"ה?

)ואולי י"ל שזהו הטעם שלשיטת הרמב"ם יש מצוה ביד גואל הדם כנ"ל 
ועפ"ז יהי' ערי מקלט בין בתקופה הראשונה ובין אם לא יהי' תקופה 

 ( .. כדלקמן-שלא כשיטת השל"ה-הראשונה

יכול להיות )שלשיטת  ,כתוב' א שיחה בחוקותי' פ ז"כ' ח ש"דבלקו
 וזה תלוי ,-שאז העולם במנהגו נוהג-ראשונה הרמב"ם( שלא יהי' תקופה 

 בגדר עכ"פ לא' )הא תקופה' יהי לא" זכו" שאם" זכו לא" או" זכו" באם
שהכל ' השני בתחילת ביאת משיח לתקופה מיד נלך אלא( ראשונה תקופה
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"דער רמב"ם שרייבט אין אגרת תחיית : ז"סט ל:”וז .'וכו נסי באופן יהי'
ער האט מפרש געווען די יעודים דלעתיד )וגר אז דאס וואס  ,המיתים שלו

"אין דברנו זה החלטי  -זאב עם כבש וכי"ב( אז זיי זיינען "משל וחידה" 
און עס קען זיין אז זיי זאלן נתקיים ווערן כפשוטם." , כו' שהם משל"

 של א מצב אין זיינען אידן בשעת" ל:”וזעכ"ל. וממשיך לבאר בסי"ז 
 ."נסי אופן ,לגמרי אחר באופן דעמולט ייןז ענינים אלע וועלן" זכו"

 .לענינינו דנגע ,עכלה"ק

ועפ"ז באם נלך בשיטת השל"ה שענין ערי מקלט שייך רק בתקופה 
א"כ באם יהי' מצב ד"זכו" לא יהי' ערי מקלט  ,ד"עולם כמנהגו נוהג"

 כלל.

א הלכות "י' בפ)השלישי ' ם בהראי"כ מהי ההוספה שמוסיף הרמב"א
שופטים חלק ' ש פ"שהרי מבואר בלקו? דערי מקלט ('מלכים הלכה ב

השלישית שמביא ' שכל החידוש וה"אויפטו" של הראי' ד שיחה ג"ל
ומכיון שכן  ,זה היא תנאי וחלק ממצוה' ם מערי מקלט הוא שראי"הרמב

עומדת לעולם  מצוההיא "זה שהתורה : "ד"ס ל:”וזיקוים ויבוא בפועל. 
לעולם "קיימים  כפשוטםשציוויי התורה , היינו  ,"ולעולמי עולמים

 .דנוגע לענינינו ,עכלה"ק "בלי שינוי גרעון או תוספת" ולעולמי עולמים

יהיו ערי  ואם יסבור הרמב"ם כשיטת השל"ה שרק בתקופה הראשונה
ולא  [הראשונה תקופה' יהי לא דאז" ]זכו"ד באופן' אזי אם יהי ,מקלט

לא יהי' תקופה ראשונה. וגם לא כי  ,יהיו ערי מקלטות בתקופה הראשונה
)כשיטת השל"ה( כי לא יהי' אז הענין  ,יהי' ערי מקלטות בתקופה השני'

 קניזי קיני בארץ מקלט ערי הוספת יבוא בפועל מצות ואיך דחטא.
ובהכרח לאמר שיהי' הענין דערי מקלט לעת"ל  ,-כפשוטו  - וקדמוני

)לשיטת הרמב"ם( בין באופן ד"זכו ובין באופן כו' ח"ו. דאם לא כן מהו 
יהי' ערי מקלט בפועל  דלאהחידוש וה"אויפטו" הנ"ל שבראי' זה מכיון 

אלא יהי' ערי מקלט  ,ולכן א"א שהרמב"ם יסבור כשיטת השל"ה ?לעת"ל
 ה השני'.גם באופן ד"זכו" היינו בתקופ
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למה אין הרמב"ם יכול לסבור כשיטת  -) שגם קושיא זו ,ויש להוסיףג. 
שא"א ללמוד  -) ל שבפנים השיחה"בהקושיא הנ ומרומזכלול  (-השל"ה 

ד "כ' השיחה ח ,דבר ממנהגו של עולם ישתנה מערי מקלט לזה שלא
  (.ד"ס

א לאמר שמענין ערי מקלט לומדים שלא "דהרי הקושיא הוא על זה דא
פון דער ציווי להוסיף ערי (: "ד"ס) ל:”וז ה דבר ממנהגו של עולםנֶ ַש יְ 

ניט אז משיח וועט ניט דארפן ווייזן קיין ' ל איז קיין ראי"מקלט לעת
ניט פון ' איז אויך קיין ראי'אז ס ,ז איז מובן"ועפ'. אותות ומופתים וכו

 כתוב: (36ובהערה ." אז עס וועט ניט זיין שינוי מנהגו של עולם (, )דעם
ד שיבוטל דבר ממנהגו של עולם גם לאחרי שידעינן "שיכול להיות קס."
 .'ל הק"עכ "ל "ד הוספת ערי מקלט לעת"ע

אע"פ שיהי' באופן ד"זכו" ויהי' באופן נסי וכו' אעפ"כ עדיין יש  היינו
)"גם  מקום לאמר שיהי' ערי מקלט ובסגנון אחר )בלשון ההערה הנ"ל(:

על  שיודעים גם לאחרי=( "ל "הוספת ערי מקלט לעתד "לאחרי שידעינן ע
ד שיבוטל דבר ממנהגו "שיכול להיות קס.")ל "לעת מקלט ערי' זה שיהי

 ישר שנלך (-עדיין יש אפשרות-לסבור ) יכולים עדיין של עולם"=(
 ,ששם יהיו שינויים ויבוטלו דברים מנהגו של עולם ,'השני לתקופה

וא"כ יהי' קשה כנ"ל שמהו  ,מקלט דערי לא יהי שייך הענין זה ובאופן
היתרון של הראי' השלישית?! אלא מוכרח שהרמב"ם סובר שיהי' ערי 

שלפי מסקנת השיחה יהי' ערי  ,מקלט גם בתקופה השני'!!! וכך הוא
]כי עיקר ענין דערי מקלט  -כשיהי' באופן ד"זכו"  -מקלט בתקופה השני' 

 הדם אחרי הרוצח כנ"ל[! לעת"ל הוא משום דמצוה הוא שירדוף הגואל

והיוצא מכל הנ"ל הוא שלשיטת השל"ה: לעת"ל יהי' ערי מקלט רק 
בתקופה הראשונה של ימות המשיח אם יהי' ח"ו באופן ד"לא זכו" ואם 
יהי' באופן ד"זכו" אז )כשנלך מיד לתקופה השני'( לא יהי' שום ענין דערי 

ן אם יהי' ח"ו ערי מקלט בי מקלט כלל. ולשיטת הרמב"ם: לעת"ל יהי'
ובין אם יהי' באופן ד"זכו"  ,וכו' היינו שיהי' ערי מקלט בתקופה הראשונה
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היינו שיהי' ערי מקלט בתקופה השני' )וזהו גם היתרון דראי' השלישית 
שציוויי התורה  ,שהענין דמשיח שייכת לציווי מן התורה ,בהרמב"ם

לעת"ל ע"פ  יהיו ערי מקלט -חייבים לקיים כפשוטם ובכל מקרא שיהי' 
 ציווי התורה כנ"ל(.

אמנם לשיטת השל"ה יהי' ערי מקלט רק בתקופה הראשונה ולשיטת ד. 
הרמב"ם יהי' ערי מקלט גם בתקופה השני' ולכאורא קשה ע"פ מש"כ 
בשיחת ש"פ צו )פ' פרה( תשמ"ט סי"א ששם )ובכמה מקומות( כתוב 

לא יהי' הענין בודאי יהי' הענין ד"זכו". היינו ש ,שמאחרי כל עבודתינו
וא"כ הרי זה מחלוקת במציאות מן הקצה אל הקצה  ,דתקופה ראשונה

 -או לא  ,-כשיטת הרמב"ם  -ממש ]הם יהי' הענין )והמושג( דערי מקלט 
האם יהיו  ,הרי מקום הערים ההם ,ובסגנון אחר .-כשיטת השל"ה 

מיוחדים ונחשבים כערי מקלט או לא[ ואיך מתאים מחלוקת במציאות 
 ובפרט ע"פ מש"כ "אלו ואלו דברי אלוקים חיים"?כזה 

ויובן זה בהקדם מה שמבואר במס' מכות דף ט ע"ב ואילך שיש שתי 
ערים מיוחדים  -לנוס לשם ב -למי שרצח בשוגג  -מטרות לערי מקלט: א

למקום ישיבת הלויים )שיגורו שם(. )ובזה נכלל גם הארבעים ושמונה 
(. ולאחרי הקדמה זה נחזור בקצרה על עיין שם ,עיירות המיוחדים ללויים

למה נצטרך לערי  ,תוכן תחילת השיחה הנ"ל ח' כ"ד. כ"ק אדמו"ר הקשה
מקלט לעת"ל אם לא יהי' הענין דחטא? ותירץ מהשל"ה שהערי מקלט 

 יהיו רק בתקופה הראשונה שבה שייך הענין דחטא.

ואולי יש לפרש שיטת השל"ה: שהסוג דערי מקלט שמטרתו הוא 
 ,ים בשגגה הוא הערי מקלט שיהי' רק בתקופה הראשונה. כלומרלרוצח

בתקופה הראשונה יהי' ערי מקלט להגן על הרוצחים. אמנם לא יתבטלו 
הערי מקלט בתקופה השני' אלא יהיו ערים ללויים לשבת בהם. ובזה 
מתורץ קושיתינו ואין מחלוקת במציאות )בין השל"ה והרמב"ם( מפני 

ערי מקלט בתקופה השני' אלא שיהיו ערים שגם לשיטת השל"ה יהיו 
. ולשיטת -להיות שלא יהי' שום ענין של חטא  -ללויים ולא לרוצחים 
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הרמב"ם יהי' ערי מקלט בתקופה השני' להרוצחים שרצחו בשגגה בזמן 
(. וזה שכתב כ"ק אדמו"ר שלשיטת השל"ה לא -שאין ערי מקלט  -הזה )

המשך השיחה הנ"ל ס"ג בשיטת )ב ל:”וז ,יהי' ערי מקלט בתקופה השני'
 -משא"כ אין די שפעטערדיקע תקופה פון ימות המשיח "השל"ה(: 

 ""אז לא יצטרכו לערי מקלט" -"בהמשך זמן שתתרבה הדעה בישראל" 
שהוא להגן על  -עכלה"ק. היינו שלא יצטרכו הערי מקלט למטרתם הרגיל 

וב הלויים. שהוא מקום יש אלא לתפקיד אחר וצדדי -אלו שרצחו בשוגגו 
שכותב שיהי' הערי מקלט רק  ,וגם משמע כן מתוכן דבריו של השל"ה

וע"כ תוכן דברי השל"ה ואינו כותב על דבר שלא יהי'  ,בתקופה קודמת
 הענין דערי מקלט בתקופה האחרונה.

אבל בהבטה שני'( אין ביאור  ,ו)בהבטה ראשונה הרי זה ביאור יפה קצת
ימות המשיח" סי'  -פר "שערי גאולה זה נכון כלל וכלל. )כדמבואר בס

"עתידה ארץ  ,ל"ה ע' קפו( שהרי איתה בגמ' )בבא בתרא קכב ע"א(
היינו ששבט לוי יקבלו חלקה  ,ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים"

אלא  ,לעצמם. ולא ישבו בהערי מקלטות ובהארבעים ושמונה עיירות
 ,)שיתרחבישבו בחלקה ונחלה ששייך להם. שחלקה זו הוא בירושלים 

שהטעם שלא הי' נחלה מיושבת וכו'  ,כנ"ל בפרטיות יותר( ]ומבואר שם
ולכן  ,הוא מפני שהם העובדים את ה' בבית המקדש וכו' ,לשבט לוי

אבל לעת"ל ש"לא יהי'  .צריכים שיהיו מובדלים יותר מענינים ארציים
 ,עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" ו"תרבה החכמה והדעה " כו'

לא יהי' צורך ששבט  - ,לכן יהיו כל בני ישראל בדרגה גבוה יותר ואשר
שגם ענינים הארציים והגשמיים  -לוי יהיו כ"כ מובדלים מענינים ארציים 

שגם לשיטת  -[ ולפי זה א"א לפרש כנ"ל )-יהיו בתחלית השלימות 
-אך יהיו למקום ישוב הלויים  ,השל"ה יהיו ערי מקלט גם בתקופה השני'

כנ"ל ולא ישבו בשאר העיירות.  נחלה מיושבת שאכן יהי' להםמפני (. 
 !?איך שייך מחלוקת במציאות הנ"ל ,והדרא קושיא לדוכטא

ג.  ,)ומיוסד מישעי' סד ,אלא י"ל ע"פ מש"כ בגמ' מס' ברכות דף לד ע"ב
ומובא גם במס' שבת דף סג ע"א. ומבואר בשיחת פ' בחוקותי חלק כ"ז 
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"כל הנביאים לא נבתנבאו אלא לימות המשיח אבל  ל:”וזהנ"ל ס"ח( 
לעולם הבא עין לא ראתה אלקים זולתך" היינו לעוה"ב יהי' אלקות בגילו 

ובאלקות יש מושג ד"נמנע הנמנעות" ויכול להיות שני הפכים.  ,)כידוע(
לא מכיון ד ,תשבי יתרץ קושיות ומבעיות -)ולהבין הענין בפרטיות יותר 

 (.ראתה אלקים

ובו יהי'  ,ה שמבואר בנבואת יחזקאל שלעת"ל ירחיב ה' את ירושליםוזה. 
שבו נמצא חלק הנקרא בשם "נשיא"  ,חלקת כהנים -שלשה חלקים: א

יהי' חלקת  ,מצדו האחת של חלקת הכהנים -שבו הביהמ"ק וכל עניניו. ב
יהי' חלקת ישראל. ומצדי  ,ומצדו השני' של חלקת הכהנים -הלויים. ג

הרי הלויים ישבו  ,נחלת כל השבטים. ולכאורה קשהירושלים חלקת ו
ולא יהיו הערי מקלט )ושאר הארבעים ושמונה ערים(  ,בחלקם בירושלים

שלשיטת השל"ה יהי'  - ,שייכים ללויים לעת"ל. וא"כ א"א לתרץ כנ"ל
  ?-ערי מקלט בתקופה השני' לצורך הלויים 

אלו שעבדו באותו רק  ,שכמו עד"מ הכהנים שישנו בבית המוקד ,אלא י"ל
אך ורק הם ישנו בבית המוקד. ושאר הכהנים ישבו  ,זמן ובאותו משמר

אך ורק הם ישבו  ,רק אלו שינגנו בזמן ההוא ,בחלקם ונחלתם. כך הלויים
 -ושאר הלויים ישבו בהערים המיוחדים בשבילם  ,בחלקם שבירושלים

]וכמו כן  )כולל כל הארבעים ושמונה עיירות כמדובר לעיל(. -הערי מקלט
אך ורק הם ישבו  ,רק אלו שיעמדו באותו זמן ובאותו מעמד ,הישראלים

 ([.-חלקת ישראל  -בחלקם שבירושלים )

"הוא יגאלנו" באופן  ,והיוצא מכל הנ"ל ולסיכום: להיות שע"י עבודתינו
ולא יהי' תקופה ראשונה. ובתקופה השני' )שיהי' בקרוב  ,ד"זכו" כנ"ל

יהי' ערי מקלט והמחלוקת בין השל"ה  ממש הראשונה והיחידית(
יהי' הערי  ,להרמב"ם הוא על מהו מטרת הערי מקלט: לשיטת השל"ה

יהי' ערי מקלט לצורך אלו  ,מקלט רק לצורך לויים. ולשיטת הרמב"ם
 שרצחו בשגגה בזמן הזה )וגם לצורך הלויים(.
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 -תומ"מ  -דעדיין אינו מובן שכשיבוא משיח צדקינו  ,וכל זה בדרך אפשר
או לא  ,האם יצתרכו הרוצחים לנוס לעיר מקלטם )לשיטת הרמב"ם(

יצתרכו )כשיטת השל"ה(? ולעניית דעתי הרי זה אחת מהשאלות שתשבי 
 יתרץ אותם. ועדיין צ"ע בהנ"ל. 

)ומענין לענין באותו ענין:( יש לתמוה לשיטת הרמב"ם שיהי' ערי ו. 
בשגגה יוצא מערי הרי הדין הוא שהרוצח  ,מקלט לאלו שרצחו בשגגה

הרי לא  ,מקלט כשימות הכהן גדול. ולכאורה מתי יצאו הרוצחים האלו
שאז "יבלע המות לנצח"? )ואין קושיא זה שייך  -יהי' ענין המיתה לעת"ל 

יהיו רק בתקופה  ,בשיטת השל"ה שלסברו הרי הערי מקלט לרוצחים
א הקודמת שאז שייך הענין דמות ובפרט מאחרי שקושיתו בהשיחה הו

וא"כ לא נצתרך לערי מקלט. ועל זה  ,שאיך שייך ענין החטא לעת"ל
 מתרץ הנ"ל.(

שכל הענין שהרוצח חייב לנוס להעיר מקלט  ,ואת"ל לפי ביאור השיחה
מאחר  ,הוא מפני שיש מצוה על גואל הדם לרדוף אחרי הרוצח. ואשר לכן

 שוב אין מצוה על גואל הדם לרדוף אחרי ,שהרוצח נכנס לעיר מקלטו
מפני שיש מצוה על גואל  ,מכוין שכבר קיים מצותו. א"א לתרץ כן הרוצח

גם אם יצא הרוצח מעיר מקלטו. כמ"ש  ,הדם לרדוף אחרי הרוצח
"יצא חוץ לתחום עיר  ל:”וז ,הרמב"ם )הלכות רוצח פ"ה הלכה י"א(

גולה על ידו"  -מקלטו בשגגה כל ההורגו בין גואל הדם בין שאר אדם 
 ,אז אינו נהרג - בשוגג דוקאצח שיצא חוץ לעיר מקלטו רו ,עכ"ל. היינו

אזי נהרג ויש מצוה לגואל הדם לרדוף אחרי הרוצח.  -אבל אם יצא במזיד 
)וכך פי' המנחת חינוך את דברי הרמב"ם במצוה ת"י(. וע"פ כל הנ"ל 

 מתי יצאו הרוצחים מערי מקלטם כנ"ל?! ,קשה

הרי  -בעיר מקלטו לעולם ועד אין לתרץ שזה שהרוצח חייב להשאר  ,ועוד
ואין אדם זה גולה אלא  ,זה כפרתו. כי כבר יהי' עוונת הרציחה מכופר

. )ובפרט ע"פ -לרדוף אחרי הרוצח  -משום המצוה של גואל גואל הדם 
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דכל הענין דתקופה השני'  ,המבואר בשיחת פ' בחוקותי חלק כ"ז )הנ"ל(
  שכבר אז יש כפרת העוונות(. ,הוא

דים: בשבת מברכים ר"ח כסלו תשמ"ז דבר כ"ק אדמו"ר אלא יש להק
בענין שאסור לרוצח לצאת מעיר מקלט אפי' משום פיקוח נפש וע"פ 
ביאורו הקד' בהשיחה ]נמצה בתורת מנחם התוועדויות תשמ"ז ח"א ע' 

יוצא שהרוצח .)והוגה אח"כ ונדפס בלקוטי שיחות חל"ח פ' מסעי([ 551
ברהם גערליצקי )כמובא לקמן( שהרי נהי' כ"גברא קטילא" והקשה ר' א

אינו כ"גברא קטילא" מזה שאם יצא מעיר מקלטו )אינו נהרג אלא( 
ההורגו גולה ומזה מובן דאינו כ"גברא קטילא" ובפרט במקרא דפיקוח 

שכוונתו הקד'  -בכתי"ק  -נפש יוכל לצאת? וענה לו כ"ק אדמו"ר 
אר בעיר מקלטו בהשיחה היתה ש"כלפי שמיא גליא" ואדם זה חייב להיש

זה מראה על זה שמשמים הוא נמצא  ,ומכיון שהרוצח נמצה בהעיר מקלט
פה ואין צורך בכל מה שיעשה )אפי' להציל את כל עם ישראל כיואב בן 

 צרוי'( מחוץ לעיר מקלטו.

"עס  ,]וכמו שאמר ר' אברהם על ביאור זההחסידות  )דרך( ואולי י"ל ע"פ
גם בנדו"ד שכל זמן שרוצח זה )לשיטת הרמב"ם  איז א רבי'שע פשט"[

 ,ן שמים זה בא לושמ  הרי זה מראה על העניןׂ ,כנ"ל( נמצא בעיר מקלטו
צורכו זה מראה על שאין  ,ומכיון שאינו חוץ לעיר מקלטו ואסור לו לצאת

מחוץ לעיר מקלטו ואם יש צורך שהוא יהי' חוץ לעיר מקלטו אזי מן דרוש 
ושצריך לצאת. ]ובפרט בימות המשיח שאז יהי'  ,שמים יגלו לו שמותר

"דעה את ה' כמים לים מכסים"[. אבל כל זמן שהוא בעיר מקלטו ]אפי' 
שמכיון שאין מיתה לכן לא ימות הכ"ג  -ע"פ המבואר לעיל  ,לעולם ועד

וגם הגואל הדם  ,ולא יצאו הרוצחים )ולאידך גם הרוצחים לא ימותו
גם הם לא ימותו([. הרי זה כונה  -מצד המצוה שבזה  -שרודף אחריהם 

העליונה כו'. )ולסיכום: אל תקשה בעינך שאולי ישאר הרוצח בעיר 
 כי כל זה בידי שמים וכלפי שמיא גליא.( ,מקלטו לעולם ועד
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 אבל עדיין אין מתורץ הקושיא כל צרכו וצע"ג.

שיש מצוה מצד גואל הדם לרדוף אחרי  -]ויש לתמוה: לשיטת הרמב"ם 
מה יהי' אם ישיג גואל הדם את הרוצח להיות שאין הענין דמיתה  -הרוצח 

 ועאכו"כ שאין הריגה? ודו"ק.[ 

להעיר הרושם השחור באמצע המכתב הוא מעפר הסגרי' של ר' אברוהם *

 שנפל על המכתב.
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שושן והכלה -לזכות החתן התמים דוד נתן שי' בן

 טלי'ה שתח' 

לרגל בואם בקשרי שידוכין שיזכו לבנין עדי עד על 

שהם מוארים במאור  יסודי התורה והמצות כפי

 שבתורה זו היא תורת החסידות 

 שושן שיחיו-נדפס ע"י משפחת בן

 

נשמת מרת חנה רייזל בת ר' אהרן  לעילוי

 דוד ע"ה

 שיחיו ראבין משפחת ע"י נדפס

 

 הקדשות
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לעילוי נשמת הרה"ח ר' 

אפרים שאלתיאל בן ר' 

 ז"ל האגער  יחיאל מיכל

 נפטר ג' ניסן ה'תשע"א

נדפס ע"י משפחת האגער 

 שיחיו
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 לעילוי נשמת

ז"ל יחיאל מיכלבן ר'  אפרים שאלתיאלהרה"ח ר'    

  האגער 

נפטר ג' ניסן ה'תשע"א גבאי ועמוד התוך של בית 

ומסור בלב ונפש  ,המדרש "קינגסלי וויי" שנים רבות

להישיבה ובית פתוח לרווחה לתלמידי הישיבה נדפס 

ע"י מתפללי בית המדרש קינגסלי וויי ותלמידי 

 הישיבה

 

 לזכות הרה"ג הרה"ח ר' יצחק מאיר שליט"א
 הרץ
 

 נדפס ע"י תלמידי השלוחים
 



לונדון –ישיבה גדולה ליובאוויטש   

 
 

 נ"לע

 שלמה ברוך בן יצחק רהםאב

 ב"תשנ'ה אייר' ב ע"נלב 

 גרשון בת נעכא

 ט"תשס'ה תמוז' ו ע"נלנ

 'שתי גליק' פסי נדבת

 

 נ"לע

 שמואל בן מאיר

 יצחק בת מייטא' חי

 זאב בת פרידא

 משה יצחק בן דוד

 דוד בן אפרים

 י'ש וועלטמאן משפחת נדבת
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 מוקדש 
 לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 אכי"ר מהרה יגלה

 בקשר עם יום הבהיר

 דה'תשע"ניסן י"א  

 

 שיחיולזכות התלמידים השלוחים 

 וולקא 'שי אהרון יעקב הת'

  נפרסטק 'שימ''מ  הת'

 ברבר 'שי איסר 'הת' נפתלי

  קנדל 'שייצחק שמואל הת' 

  ןאלדמגא 'שי מ''מ הת'

  בלאנק 'שימ''מ הלוי הת' 

דורנו  נשיא ר"אדמו ק"לכ נח"ר ויגרמו בשליחותם שיצליחו

ושנזכה תיכף ומיד לקיום תכלית ומטרת כל השליחות 

 בעגלא דידןבקבלת פני משיח צדקינו בפועל ממש ו
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 לע"נ

 הוו"ח ר' נתן ב"ר חיים יהושע ז"ל

נבל"ע י"ד טבת ה'תשס"ז   

 ולע"נ

 פריידא זיסל בת ר' אהרן יחזקאל

 נבל"ע ב' אדר א' תשע"א 

וואגעל   

 תנצב"ה

 

משפחת וואגעלנדפס ע"י   
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 מוקדש לזרוז התגלות מלכנו משיחנו

תיכף ומיד ממש!   

 

 נדפס ע"י

יואב -משפחת בן   

 שיחיו
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