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 בפתח השער

בהמשך לקונטרסי 'מתנת יין' שהוצאתי לאור בשנים האחרונות 
ב הכוללים ביאורים בפירוש רש"י על התורה ועוד, חלק  – )חלקים א

ג' ביאורים בדברי הרמב"ם, וחלק ד' ביאורים בסוגיית פרוזבול(, הנני 
)כמו חלק ג' הנ"ל( מוציא לאור בזה קונטרס חמישי בסדרה זו, והוא 

 ביאורים בדברי הרמב"ם.

הלכה בהביאורים הם מתוך שיעור קצר שהנני מוסר פעם בשבוע 
אחת משיעור הרמב"ם היומי כפי שנלמד ע"פ תקנת הרבי הידועה; 

 במשך השנה רשמתי כו"כ מהם, היוצאים לאור בקונטרס זה.    

בתור הוספה צירפתי ביאור שרשמתי לאחרונה בענין מעלת 
ימוד התורה על שאר המצוות, והוא ביאור בדברי אדמו"ר הזקן בזה ל

 בספר תניא קדישא.

גם קונטרס זה )כמו רוב קונטרסים הנ"ל( יוצא לאור בקשר ליום 
אאמו"ר שליט"א, והוא בבחינת 'מתנת יום  י"ט תמוז, הוא יום הולדת

הולדת' לכבודו ולזכותו. כל מי שמכיר את אבי מורי שי' יודע היטיב 
שאין דבר אחר שיכול לגרום לו שמחה ונחת, יותר מהוספה בלימוד 

 התורה והפצתה.

אברך את אבי מורי שי', שיאריך ה' ימיו ושנותיו יחד עם אמי 
מורתי תחי' בבריאות נכונה ובנעימים, ושימשיכו לראות הצלחה 
גדולה בשליחותם בקהילתם המפוארת, וירוו רוב נחת יהודי וחסידותי 

 לציהם ומכל המושפעים הרבים שלהם שיחיו.מכל יוצאי ח

ובעמדנו בימי בין המצרים, יה"ר שנזכה כבר לקיום פסק דין 
הרמב"ם בסיום וחותם הלכות תעניות שלו: "כל הצומות האלו 
עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות 
ימים טובים וימי ששון ושמחה שנאמר כה אמר ה' צבאות צום 

יעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה הרב
 לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו".

ובסיום וחותם ספרו: "ולא יהיה עסק כל העולם כולו אלא לדעת 
את ה' בלבד .. שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

 מכסים".

 ה'תשפ"בשלהי חודש תמוז 
 ן סילבערבערגאליהו נתן הכה

 מתיבתא ליובאוויטש ד'שיקאגו –ראש ישיבת אור אליהו 



 

  



 

 ענינים מפתח

 11 .................................................................................... תחום שבת. א
ביאורו של הרבי על יסוד דברי הצפע"נ מדוע להרמב"ם אין איסור תחומין 

מדאורייתא ביו"ט. דברי המנ"ח בזה, ותמיה מדוע ביאר הרבי הענין באופן אחר 

ומחודש יותר. ג' שיטות כלליות בדין איסור תחומין בשבת, ופסק הרמב"ם בזה בספר 

מגלת אסתר, ותמיה בביאורו. הי"ד. קושיית הרמב"ן על שיטת הרמב"ם בזה. יישוב ה

עוד קושיא מהראשונים על שיטת הרמב"ם בזה מסוגיית הגמרא בפרק כלל גדול. 

עוד שאלה בכללות הענין. ביאור הדברים על יסוד חידושו של הרבי דאיסור תחומין 

להרמב"ם לא הוה אל מצד ענין הטרחא שבזה. ביאור איך דזה הוה הנפק"מ בין 

בתחומין, ויישוב כל התמיהות עפ"ז. יסוד לחידוש זה שיטת ר"ע לשיטת חכמים 

 בדרבי הרמב"ם בפהמ"ש בסנהדרין. ביאור סברת החילוק בין ר"ע לחכמים בזה.   

 17 ..................................... איסור שבות לענין שופר וגזירה דרבה. ב
דלענין שבות אחד כתב שהעמידו חכמים דבריהם במקום תמיה בדברי הרמב"ם 

שהיו צריכים לבטל דבריהם. ביאור מצוה של תורה, ולענין שבות שנייה כתב 

שהלח"מ דחאו, ג' ביאוריו שמציע, ומה שלכאורה צ"ע בהם. דברי אדה"ז המורים 

שלמד כמו הביאור שהלח"מ דחאו. תירוץ לקושיא אחרת של הלח"מ בענין זה ע"פ 

הוספת ביאור דברי הרמב"ם כאן ע"פ 'חידוש מפתיע' של אדה"ז דרכו של אדה"ז. 

 הצורך לב' הטעמים בגזירה דרבה, ואיך 'עובדים' ביחד.בהלכה זו. ביאור 

 23 ..................................................... גירות של נשי שמשון ושלמה. ג
יך תמיהות באריכות דברי הרמב"ם בביאור הגירות של נשי שמשון ושלמה, אחמש 

שמחד גיסא הי' מותר להם לקיימן ומאידך עשו שלא כהוגן בזה. ביאור דישנה ג' 

מצבים ואופנים בגירות ע"פ דברי הרמב"ם כאן; דרך 'הנכונה' בקבלת גר צדק, דרך 

נוסף שיתקבל גר צדק, וגירות שאינה באופן של 'גר צדק'. ביאור המשך ההלכות 

הוכחה לאופן הג'. ביאור סיבת ההבדל עפ"ז. ביאור איך שדרך ואפן הב' הנ"ל הוה 

בין דרגא הג' לב' דרגות הראשונות. ביאור הוספת הרמב"ם בענין הבמות שעשו 

 נשי שלמה. ביאור איך ומדוע נהגו כן שמשון ושלמה. 

 31 .................................. התחייבות להקדש בדבר שלא בא לעולם. ד
לגבי חיוב האדם להקדש בדבר שלא בא  חידושו של הרמב"ם בהלכות ערכין וחרמין

לעולם. תמיה מהו הסברת והגדרת חיוב זה, ומדוע הוה בהקדש ולא בכל חיוב של 

קנין. קושיית הראב"ד על אחת ההוכחות של הרמב"ם לדין זה. הסברת הרמב"ם 

בהלכות מכירה בקשר לחידוש זה, ומה שצ"ע בזה. חילוק תוכני לכאורה בין דברי 

דש לשאר קנינים לענין זה. הרמב"ם בזה בשתי המקומות. ביאור יסוד ההבדל בין הק

 ביאור עפ"ז בהוכחת הרמב"ם, ותיווך דבריו בשתי המקומות.

 36 ........................................ יוצאים מן הכלל בדין שמיטת כספים. ה
יוצאים מן הכלל מדין שמיטת כספים, ואיך שלשתיים  ארבעהדברי הרמב"ם בקשר ל

מהם מביא מקור מפסוקים לעומת שתיים האחרים. ביאור איזה יוצא מן הכלל הוה 

פשוט לדעת הרמב"ם עד של"צ להביא מקור לזה. ביאור עפ"ז בדברי הרמב"ם 

בהלכות מעשר, לגבי עוד מקרה שיוצא מכלל דין שמיטת כספים, ואיך שהרמב"ם 



 

ותו דין ע"ד דעת המאירי, לעומת דעת רש"י בזה. ביאור איך שהרמב"ם פירש א

 ורש"י לשיטתייהו אזלי גם בעוד אחד מן הדינים הללו.    

 39 ........................................................... פרוזבול המוקדם והמאוחר. ו
הרמב"ם אשר פרוזבול מהני רק לענין חובות שנהיו לפני כתיבתו ולא לאחריו, דברי 

על הסוגיית הגמרא בגיטין(. שיטת  מביאים התוספותר שאהירושלמי )כדעת 

דמהני רק לענין חובות שנהיו אחרי כתיבתו. ביאור  –הרמב"ם בפהמ"ש באופן הפכי 

הסברא לכאן והסברא לכאן. חילוק בפירוש 'מוסרני' )שבפרוזבול( בין דברי הרמב"ם 

בפהמ"ש לפשטות דבריו בספר הי"ד. ביאור יסוד ב' השיטות בזה ע"פ ב' הדרכים 

 האם שמיטת כספים הוה אפקעתא דמלכא או דין בהנהגת ו'נגישת האדם'.

 43 .................................................................. טומאה דחוייה בציבור. ז
בענין המקור מקרא לזה דטומאה דחוייה בציבור, והמשך דבריו  דברי הרמב"ם

בהבאת מקור מקרבן פסח שהובא בטומאה בימי המלך יחזקיהו. שמנה תמיהות 

בדברי הרמבם הללו; גם בצורך הבאת רוב הפרטים שבהם, גם בסדר הבאתם 

יאור איך שכוונת הרמב"ם כאן בהמשך ההלכות, וגם איזה מקורות בחר להביא. ב

אינו להוכיח הדין שמביאים קרבן בטומאה, אלא שגדר ההבאה הוה באופן של 'דיחוי' 

 ולא היתר, ויישוב עפ"ז לכל התמיהות.  

 48 ................................................................. הכשר אוכלין מחוברין. ח
שצירף דין הכשר אוכלין מחוברין לדין הכשר ע"י מים  תמיה בדברי הרמב"ם

דבריו עשרה פרקים אחר כך אשר גם שם צירף  מחוברין, והביא מקור רק לדין השני.

ב' הדינים, ושם הביא מקור רק לדין הראשון. דברי הכס"מ שמוסיף מקור וטעם לדין 

כל זה, ומהו הכשר אוכלין מחוברין, ומה שצ"ע בזה. הצעת ביאור בשיטת הרמב"ם ב

הדין מקראי, וביאור הנפק"מ בזה להלכה  הוכחתשתי הדינים לעומת סיבת לדעתו 

 בדעת הרמב"ם.

 53 ............................................................................... כוונה בטבילה. ט
כוונה לטבילה מעיקר הדין,  מחד גיסא משמע שצריכיםד תמיה בדברי הרמב"ם

ומאידך נמצא דאינו אלא ענין של לכתחילה. תמיהה בהגדרת הצורך לכוונה בטבילה 

לענין קדשים. תמיה בדברי הרמב"ם בסיום הלכות מקוואות בענין הצורך לכוונה 

בטבילה. הצעת ביאור בהגדרת הצורך לכוונה בטבילה באופן שיתיישבו כל דברי 

דברים ע"פ ביאור ב' שלבים בטהרה, ודוגמאות לזה. ביאור הרמב"ם בזה. הסברת ה

עפ"ז במה שלכאורה עשו חכמים כאן ב' מעלות לענין קדשים. נקודה משותפת בין 

    ר דברי הרמב"ם לעיל בסימן ג'.  וביאור זה לביא

 58 ............................................................... לא תעמוד על דם רעך. יוד
מסבבין בהנהגה עם בעלי חטא; אלו שמצוה להרגן, אלו שאין  ג' מדריגות ודינים

להן המיתה ואסור להצילן, ואלו שמצוה להצילן. תמיה בענין אלו שאסור להצילן וגם 

בענין אלו שמצוה להצילן. תמיה בחילוק בין דברי הרמב"ם בזה בהלכות רוצח 

לדבריו בזה בהלכות ע"ז. ביאור ההבדל בכוונת הרמב"ם בהלכות אלו בשתי 

ענין זה, אשר שופך אור על דברי המקומות. חידוש היוצא מדברי אדה"ז בשלחנו ב

 הרמב"ם כאן. 



 

 62 ........................................................... שחרור עבד לצורך מצוה. יא
דברי הרמב"ם דמותר לשחרר עבד לצורך מצוה. ב' דרכים בר"ן )הובא בכס"מ( 

שיטת בהסברת היתר זה. דברי הגמרא בברכות דההיתר הוה רק במצוה דרבים. 

הרמב"ם בפשוטו כאופן השני שבר"ן. תמיה מסוגיית הגמרא בברכות גם על 

הרמב"ם וגם על דרכו של הר"ן ודעימיה. תמיה על סתירה בין הסוגיות בענין זה. 

ביאור איך דיש כאן פלוגתא בין הסוגיות בהגדרת ההיתר של שחרור לצורך מצוה, 

ה"ז בכ"ז דלא כדעת הרמב"ם. ואיך שנתיישבו עפ"ז כל התמיהות. דעת הרא"ש ואד

עוד חילוק היוצא עפ"ז בין דעת הרמב"ם לדעת הרא"ש בזה, ותירוץ עפ"ז לקושיית 

 הרא"ש על הבה"ג )והרמב"ם(. הצעת עוד סברא לדעת הרמב"ם בכ"ז. 

 67 ........................................... וסיף תנאי בעדותןעדים שבאים לה. יב
בעדות גם בעדות ע"פ וגם דברי הרמב"ם שאין בכחם של עדים להוסיף תנאי בעדותן 

בשטר. השגת הראב"ד ע"ז )רק( לענין עדות בשטר. יסוד לשיטת הראב"ד לחלק 

בענין זה בין עדות בשטר לעדות ע"פ, בדברי המחבר ע"פ הסברת כמה מהנו"כ. 

ביאור פלוגתתם ע"פ שני אופנים בהסברת הבעי' בהוספת תנאי בעדותן. הצעת 

תייהו קאזלי. ב' אופנים עוד שתי מקומות דפליגי הרמב"ם והראב"ד, ואיך דלשיט

 בהבנת ענין ה'תנאי', ואיך דהוו היסוד לפלוגתא זו.

 72 ............................................................. אליהו הנביא זכור לטוב. יג
חידושו של הרמב"ם בדבר אפשרות התחדשות הסמיכה, והוכחתו לכך בפה"מ 

דחיית הרדב"ז )ועוד( הוכחה זו, דאפשר שאליהו  ין שיהי' בימות המשיח.רמהסנהד

יסמיך דיינים. דברי מהר"י בירב לקיים ההוכחה משום דה"ה כשאר צדיקים שמתו. 

דרכו של התומים בשיטת הרמב"ם, וכמה סיבות שלא יספיק לנו לבאר הדברים. כמה 

. הוכחות לזה שאליהו נחשב כאדם חי, וכמה הוכחות המורים לכאורה דלא נחשב כחי

הצעת ביאור לתווך את הכל, באופן שדינו כחי אבל לא לענין התייחסות לשאר בני 

אדם. ביאור עפ"ז בהמשך דברי תרה"ד בענין זה. ביאור עפ"ז בהפלוגתא בענין 

 חידוש הסמיכה, על יסוד חקירה בצורך הסמיכה איש מפי איש.    

 78 ................................................................................... כבוד המלך. יד
המלך חולץ, ובאיזה מקום מותר  ד המלך, וזה שאיןדברי הרמב"ם בקשר למצות כבו

לו לחלוק כבוד לת"ח ובאיזה מקום אסור. הבדל בין שיטת הרמב"ם לשיטת רש"י גם 

בהא דחליצה וגם בהיתר כיבוד ת"ח. ג' אופנים ודרגות בדין מחילת כבוד המלך 

לצורך מצוה. כמה דיוקי הרבי בדברי הרמב"ם, ונקודת הביאור דענינו של המלך הוה 

ל העם ביטול ויראת שמים, עי"ז שהם בטלים אליו והוא בטל להקב"ה. להמשיך על כ

ביאור עפ"ז בדרגות הנ"ל בענין מחילת כבודו לצורך מצוה, וגם ביאור דעת הרמב"ם 

לעומת רש"י בדינים אלו. ביאור ענין המלכות עבור ת"ח. הצעת ביאור בדברי 

 ליך עליהם מלך. הרמב"ם בהא דהקב"ה לא רצה כששאלו בנ"י משמואל הנביא להמ

 -הוספה  -

 83 ............... מעלת תלמוד תורה על שאר מצות בספר תניא קדישא
ביאורו של אדה"ז בתניא פרק ה' במעלת לימוד התורה על שאר המצות, לעומת 

ביאורו בזה בפרק כ"ג. ביאור נקודת החילוק בין ב' הביאורים, וביאור עפ"ז בג' 



 

באופן אחד חילוקים בין המבואר בשני הפרקים. ביאור מדוע ביאר אדה"ז הענין 

ביאור הראשון של אדה"ז בזה  בפ"ה ובאופן שני בפכ"ג, ע"פ המשך הענינים בתניא.

בפרק ל"ז, והצעת ביאור מדוע בחר בביאור זה במקום זה. ביאור השני בפרק ל"ז, 

ושלש תמיהות בזה. ביאור איך שגם ביאור זה מתאים עם תוכן המבואר בכללות 

אור השלישי בפל"ז, וד' תמיהות ודקדוקים בזה. הפרק, ויישוב עפ"ז לכל התמיהות. בי

הצעת חילוק כללי בין תוכן ביאור זה לשאר הביאורים שלפנ"ז, ויישוב על יסוד זה 

 לכל התמיהות.

 



 קונטרס מתנת יין

 

 

11 

 - א -

 תחום שבת

היוצא חוץ לתחום : "א"ז ה"הלכות שבת פכברמב"ם א. כתב ה
 .אל יצא איש ממקומו ביום השביעי שנאמר ,דינה בשבת לוקההמ

אבל  ,מקום זה הוא תחום העיר, ולא נתנה תורה שיעור לתחום זה
שתחום זה הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה חכמים העתיקו 

ומדברי  .לא תצאו חוץ למחנהלהם משה רבינו וכך אמר  ,ישראל
סופרים שלא יצא אדם חוץ לעיר אלא עד אלפים אמה אבל חוץ 

 ."לאלפים אמה אסור, שאלפים אמה הוא מגרש העיר

נדפס בתו"מ מאותה  –ובשיחת ש"פ בהו"ב תשמ"ה )בלתי מוגה 
שנה חלק רביעי( מביא הרבי דברי הצפע"נ, דמדברי הרמב"ם מדוייק 

תא הוה רק בשבת ולא ביו"ט; והיינו גם דאיסור תחומין מדאוריי
", וגם מהמקור לוקהבשבת דינה היוצא חוץ לתחום הממלשונו "

". ומביא גם מש"כ השביעיאל יצא איש ממקומו ביום שמביא לזה "
הרמב"ם לקמן בפי"ט מהל' סנהדרין, במנין הל"ת שלוקין עליהן, 

"ז . העושה מלאכה ביום טוב". אשר מכבשבת"היוצא חוץ לתחום 
 מוכח דאיסור תחומין מה"ת ל"נ אלא לענין שבת ולא ליו"ט. 

ומקשה הרבי מהא דמבואר במשנה וגמרא ד"אין בין יו"ט לשבת 
אלא אוכל נפש בלבד", וא"כ מהו סיבת חילוק זה ביניהן לענין איסור 

 תחומין?

ומבאר ע"פ מש"כ הצפע"נ בביאור דברי הרמב"ם בריש הלכות 
ה מצות עשה שנאמר וביום השביעי שבת "שביתה בשביעי ממלאכ

תשבות", ועד"ז להלן )ריש פכ"א( "נאמר בתורה תשבות אפילו 
מדברים שאינן מלאכה חייב לשבות מהן"; שמלבד איסור עשיית 
מלאכה ישנה מ"ע דתשבות, כלומר שביתה לא רק ממלאכה אלא 
מטירחא )כפי שהאריך החת"ס )בשו"ת קצ"ה( בנוגע למשא ומתן(. 

י דתשבות הוא רק בשבת ולא ביו"ט )כפי שמצינו דקניבת והרי הציוו
ירק אסורה בשבת ומותרת ביוהכ"פ מעיקר הדין מכיון שאינה 

 מלאבה אלא טירחא בלבד(.

וזהו הביאור גם באיסור זה של תחומין דלא הוה בגדר מלאכה 
אלא ענין של טירחא בלבד, ולכן האיסור מה"ת אינו אלא בשבת 

 לא ביו"ט שאסור מדאורייתא רק במלאכה.שבה נאסרה גם טירחא, ו
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ב. והנה יעויין במנ"ח )מצוה כ"ד ורח"צ( אשר ביאר עד"ז הסברא 
לומר דאיסור תחומין מה"ת הוה רק בשבת ולא ביו"ט )אולם מביא 
דיש ראשונים דלא סב"ל כן אלא דאיסור תחומין הוא גם ביו"ט 

 עיי"ש(; 

שבת, והיינו אלו דמה שאסור ביו"ט הוא רק ה'מלאכות' שנאסרו ב
שנכללו בפסוק "לא תעשה כל מלאכה", ואילו איסור תחומין נלמד 
מפסוק אחר )"אל יצא איש ממקומו", כנ"ל בדברי הרמב"ם(. וא"כ אף 
דאסור בלאו, מ"מ אינו בגדר מלאכה, ושוב לא נאסר אלא בשבת, 

 איפה שהתורה אסרה זה בפירוש.

נו בכלל לאו דל"ת כל פ"ע ואיוהנה לאו זה נמנה לאו בובלשונו: "
דהלאו דמלאכה הוא רק אותן אבות מלאכות שנמנו במשנה  ה.מלאכ

ועל לאו דמלאכה במזיד הוא סקילה וכרת ושוגג חטאת  .שהיו במשכן
והלאו זה לשיטת הר"מ וחביריו הוא גזירת הכתוב  ,כמבואר בשבת

ואין בה .. דאינו מלאכה רק לאו בפ"ע ועל לאו זה לוקין ארבעים 
 חלקמן מרצ" והנה .. או דמלקותולא כרת ולא חטאת רק למב"ד 

הבאתי דיעות אי תחומין אסור מן התורה ביום טוב כיון דהוא לאו 
ת מלאכה אם כן אינו בכלל מלאכה שאסרה תורה ביום טוב רק בשב

 ..".גזירת הכתוב אל יצא ולא ביו"ט

והנה אף שלכאורה דומה ביאורו של הרבי לביאורו של המנ"ח, 
יהם זה שאין איסור תחומין ביו"ט )מדאורייתא( הוה משום דלשנ

שאינו בגדר 'מלאכה', מ"מ נראה דביאורו של הרבי שונה ומחודש 
יותר; דלהמנ"ח הוה זה משום שלא נלמד ונכלל באיסור הכללי של 
"לא תעשה כל מלאכה", אמנם אין שום 'פחיתות' במהות מלאכה זו 

צא דהיא מלאכה מסוג אחרת; מצ"ע, משא"כ לפי ביאורו של הרבי נמ
 )אשר אסורה רק בשבת(! טירחאדכל הבעי' בתחומין הוה רק מחמת 

דאיסור זה  –ולכאורה צ"ע מדוע באמת הוצרך הרבי לחידוש זה 
ולא ביאר בפשיטות  –שונה במהותו משאר כל האיסורים דשבת 

 יותר כמו המנ"ח, דאיסור זה לא נכלל בלאו הכללי!? 

דוקא ביאור זה מיישב ומבאר כללות  ונראה להציע דאדרבה
שיטת הרמב"ם בענין איסור תחומין בשבת, אשר היא מחודשת 

 מאוד כמשי"ת. 

ג. ידועים הדברים דיש ג' שיטות באיסור תחומין בשבת; בתלמוד 
בבלי מובא בכ"מ )ראה סוטה דף ל ובהמצוין שם על הגליון( דנחלקו 

נן. ומבואר בגמרא ר"ע וחכמים אי תחומין הוה דאורייתא או דרב
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שיעור תחום שבת מדאורייתא, ואילו  אלפיים אמהדלר"ע הוה 
לחכמים הוה תחומין דרבנן. וברי"ף סוף פ"ק דעירובין מביא מה 

 . י"ב מילשמבואר בירושלמי דשיעור תחומין דאורייתא הוה 

ונמצא לכאורה ג' שיטות בזה: אלפיים אמה אסור מדאורייתא 
ן הוה דרבנן לגמרי )פשטות שיטת )שיטת ר"ע(. איסור תחומי

 החכמים בבבלי(. י"ב מיל אסור דאורייתא )שיטת הירושלמי(.

והנה הרמב"ם בסהמ"צ )ל"ת מצוה שכ"א( פסק בפשוטו כדעת 
ר"ע, דאלפיים אמה אסור מדאורייתא; בספר הי"ד חזר מזה ופסק 
)כנ"ל( כדעת הירושלמי )והרי"ף בפשוטו( דרק י"ב מיל הוה 

אלפיים אמה לא הוה אלא מד"ס(; ואילו הרבה מדאורייתא )ו
מהראשונים )רמב"ן, רשב"א, רא"ש ועוד( פסקו כפשטות דעת 
החכמים בבבלי דתחומין הוה רק מדרבנן )ובשו"ע אדה"ז הביא ב' 

 שיטות האחרונות, היינו הרמב"ם לעומת שאר הראשונים, עיי"ש(.

 ד. והקשה הרמב"ן )גם בהשגותיו על הרמב"ם בסהמ"צ, וגם
במלחמת ה' על הרי"ף בספ"ק דעירובין שם( על שיטת הרמב"ם; 
דאנן פוסקים כהבבלי נגד הירושלמי, וא"כ מאחר דמבואר בבבלי 
דלחכמים הוה תחומין דרבנן, אז איך פסק כהירושלמי די"ב מיל אסור 
מדאורייתא )והרמב"ן מפרש דגם הרי"ף שהביא הירושלמי לא כיוון 

 לפסוק כך עיי"ש(!?

אסתר' )על סהמ"צ שם( תירץ, דהא דפסקינן כבבלי נגד ו'במגלת 
הירושלמי הוא רק כששיטת הירושלמי מוזכר בבבלי והבבלי חולק 
עליה, משא"כ כאן הרי בבבלי מעולם לא הוזכר שיטה זו של שיעור 
י"ב מיל לתחומין דאורייתא. ושוב אין הכרח שהבבלי חולק עליה, 

 ולכן אפשר לפסוק כשיטה זו.

ע"ז מבואר; הרי בבבלי כתוב דלחכמים הוה תחומין  אמנם הקושי
, וא"כ הרי הם חולקים במפורש על שיטה זו די"ב מיל הוה דרבנן

דאורייתא )והיינו גם בלי שמזכירים שיטה זו במפורש, מ"מ חולקים 
ע"ז באמרם דתחומין לא הוה אלא מדרבנן(!? ומתרץ בזה )המגלת 

תחומין דרבנן,  אסתר בהמשך דבריו שם(, דזה שאמרו חכמים
פירושו, דאלפיים אמה שאמר ר"ע שהוא אסור מדאורייתא, ע"ז אמרו 
חכמים דתחומין אלו הוה מדרבנן, אבל אה"נ דיתכן שיהי' שיעור 

 אחר שלא הוזכר בבבלי שאסור מדאורייתא!

אלא דכמובן דתירוץ זה צריך לביאור נוסף; איך אפשר להעמיס 
רבנן", דפירושו דשיעור בדברי הגמרא )בכ"מ בש"ס( "תחומין ד
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מסויים בתחומין הוה מדרבנן ואילו שיעור אחר הוה מדאורייתא? 
 איך זה מונח בכלל בפשטות הלשון "תחומין דרבנן"!?

ה. ועוד מקשים ראשונים הנ"ל )רמב"ן, רא"ש, וגם המגלת אסתר 
שם( על שיטת הרמב"ם, מדברי הגמרא בריש פרק 'כלל גדול', 

כל הל"ט מלאכות דשבת להתחייב ל"ט דמקשה איך יתכן שוגג ב
חטאות, דא"כ במה ידע שהוא שבת )דאם אינו יודע מעיקר שבת 
אינו חייב אלא אחד כמבואר במשנה וגמרא שם(? ומתרצת "דידע 
לה  בתחומין ואליבא דרבי עקיבא", והיינו דלפי ר"ע שתחומין הוה 

 זה; איסור דאורייתא, יש לתרץ, דידע שהוא שבת ע"י ידיעת איסור 

והרי לדעת הרמב"ם אין זה רק לר"ע, אלא דגם לחכמים ישנה 
איסור תחומין דאורייתא בי"ב מיל, ומדוע מעמידה הגמרא התירוץ 
רק אליבא דר"ע )ומחמת חומר קושיא זו הכריעו כמה ראשונים דלא 

 כהרמב"ם בזה(!?

ודאתינן להכא יש להוסיף ולשאול מהו בכלל יסוד החילוק בין 
סור תחומין דאורייתא הוה באלפיים אמה לשיטת שיטת ר"ע דאי

הירושלמי דהוה בי"ב מיל? בשלמא ההבדל בין ר"ע לחכמים )בבבלי( 
פשוט; דפליגי האם הפסוק "אל יצא איש ממקומו" נאמר לגבי איסור 
תחומין או לא! אבל אחרי דלהירושלמי אכן נאמר פסוק זה לענין 

ין שיטה זו לשיטת ר"ע, איסור תחומין, אז מהו יסוד וסיבת ההבדל ב
אשר מחמתה לר"ע הוה האיסור דאורייתא באלפיים אמה ואילו 

 להירושלמי בי"ב מיל?   

ו. ונראה להציע נקודת הביאור בכ"ז על יסוד דברי הרבי דלעיל 
דאיסור תחומין להרמב"ם שונה במהותו משאר איסורי מלאכת שבת, 

ו בתחומין אין דבשאר איסורים הוה המלאכה אסורה בעצמותה, ואיל
איסור בהמעשה עצמה אלא רק בזה דהוה טירחא עבור האדם )ושלכן 

 הוה אסור רק בשבת ולא ביו"ט כמשנ"ת(.

ואולי יש להוסיף ע"ז ולומר, דלהרמב"ם זה הוה יסוד החילוק בין 
שיטת ר"ע דאיסור תחומין דאורייתא הוה באלפיים אמה, לשיטת 

חכמים בבבלי( דלא הוה הירושלמי )אשר זהו לשיטתיה גם שיטת ה
אלא בי"ב מיל; לדעת ר"ע באמת הוה תחומין איסור גמור בדיוק כמו 
שאר איסורי שבת, והיינו דזהו מלאכה שאסורה בעצמותה, ואילו 
לדעת הירושלמי אינו כן, אלא הוה איסור שונה ומטעם טירחא בלבד 

 כנ"ל )ולהלן יתבאר גם מקור וגם הסברה לחילוק זה(.
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והיינו נמי  –וק בין שיטת ר"ע לשיטת הירושלמי והיינו דהחיל
לא הוה חילוק רק ב'כמות',  –שיטת החכמים בבבלי לדעת הרמב"ם 

האם האיסור מדאורייתא הוה באלפיים אמה או בי"ב מיל, אלא חילוק 
ב'איכות' האיסור: דלר"ע מדובר באיסור מלאכה גמור, ואילו לחכמים 

 של טירחא בעלמא.לא הוה איסור מלאכה בכלל אלא איסור 

ועפ"ז נראה דיתורצו היטיב תמיהות הנ"ל על דעת הרמב"ם; 
דהחכמים בבבלי  –כתירוצו של המגלת אסתר  –דבאמת נאמר 

מעולם לא חלקו על שיטת הירושלמי דתחומין די"ב מיל אסור 
מדאורייתא, ומ"מ אמרו בלשון סתמא ד"תחומין דרבנן", אשר י"ל 

ה שר"ע דיבר עליו, והיינו דהוה מלאכה הביאור בזה: איסור תחומין כז
אסורה בעצמותה כנ"ל, לדעתם אין בזה איסור דאורייתא בכלל אלא 
רק מדרבנן. והא דמ"מ סוברים דיש איסור תחומין בי"ב מיל, הוה זה 

 איסור שונה בעצמותו דאינו אלא משום טירחא כמשנ"ת.

ואשר לפ"ז יתבאר היטיב מדוע הגמרא בשבת הוצרכה להעמיד 
תירוץ "דידע לה בתחומין" רק "אליבא דר"ע" )אע"פ דגם לחכמים ה

ישנה איסור תחומין דאורייתא של י"ב מיל כמו שהקשו הראשונים(; 
והוא ע"פ המבואר בראשונים על הסוגיא שם דצריכים שידע לה 
בשבת באיסור מלאכה דוקא ולא בדבר אחר )כמו קידוש והבדלה 

ידיעה בתחומין של ר"ע דוקא, וכיו"ב(, ומבואר א"כ דזהו רק ע"י 
משא"כ ידיעת איסור תחומין של החכמים )היינו שיטת הירושלמי( 
לא הי' מהני לענין זה כלל, אחרי שאין כאן ידיעה של איסור מלאכה 

 אלא איסור של טירחא בלבד!

ז. ויסוד ומקור גדול לחילוק זה בדעת הרמב"ם )היינו דרק לר"ע 
משא"כ לדעת חכמים אע"פ שאסור  הוה תחומין בגדר איסור מלאכה,

מדאורייתא מ"מ אינו אלא מחמת ענין הטירחא שבזה(, יש למצוא 
 בדבריו בפהמ"ש פ"ז דסנהדרין )מ"ח(;        

המחלל את השבת בדבר שחייבין על זדונו שם תנן: " משנהב
מכלל דאיכא מידי דחילול שבת : "גמרא..". וב כרת ועל שגגתו חטאת

ו כרת, מאי היא א על שגגתו חטאת ולא על זדונהוי, ואין חייבין ל
". ובפשוטו הוה פירוש הדברים דדבר זה עקיבא ואליבא דרבי תחומין

נכון רק אליבא דר"ע משא"כ לחכמים דאין דין תחומין אלא מדרבנן 
 שוב אין איסור כזה מה"ת.

משנה זו לר' עקיבה שסובר ברם הרמב"ם מפרש את זה כך: "
יבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת והוא שיש חלול שבת שאין חי

יתא, אבל חכמים יאסור תחומין, לפי שאסור תחומין לר' עקיבה דאור
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אומרים אסור תחומין דרבנן ואינם קוראים אותו חלול, ואינם קוראים 
חלול אלא המלאכות בלבד שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת. 

 ."כמו שנתבאר במקומו. והלכה כחכמים

אורה אחרי שהרמב"ם כתב דלחכמים הוה איסור תחומין ולכ
מדרבנן, מהו הצורך להמשך דבריו מדוע אין בזה חילול שבת 

ואינם קוראים חלול אלא המלאכות בלבד שחייבין על לשיטתייהו: ".. 
 "!?זדונן כרת ועל שגגתן חטאת

אמנם לפמשנ"ת הוה הפירוש כך: דזה שאומרים דאיסור תחומין 
ן זה אומר שאין איסור דאורייתא בתחומין של י"ב הוה מדרבנן אי

מיל, אלא דאותה איסור הוה באופן ומהות אחר כמשנ"ת, ושוב אין 
כמו בשאר המלאכות! )ואף דיש לטעון ולומר  חלול של שבתזה נקרא 

דמהלשון יש משמעות דלחכמים הוה האיסור מדרבנן לגמרי, אמנם 
לו בספר הי"ד דעסקינן לפ"ז הי' נמצא דהרמב"ם כאן סותר להפסק ש

 ביה )וגם לפסק שלו בסהמ"צ( כנ"ל(.

ח. אלא דעדיין צריך לבאר מדוע באמת לר"ע הוה איסור תחומין 
בגדר מלאכה רגילה של איסור, ואילו לחכמים לא הוה אלא ענין של 

 טירחא?

ונראה לבאר הדבר כך: לדעת ר"ע הוה הפירוש "אל יצא איש 
א משום דלשיטתיה יש לכל עיר ", ממקומו של העיר, והוממקומו

מקום ותחום, והיינו אלפיים אמה מחוצה לה. ונמצא א"כ דישנה דין 
 ומציאות של מקום עבור כל עיר, וע"ז ציותה התורה לא לצאת ממנה.

אמנם לדעת החכמים אין הדבר כן; דלשיטתייהו הפירוש "אל יצא 
וא"כ איש ממקומו" הוה מכל מחנה ישארל שהיה אז שנים עשר מיל. 

כשאומרים שלדורות הוה המצוה על אדם שלא לצאת מי"ב מיל שלו, 
הרי אין כאן מציאות של מקום של י"ב מיל, דרק במחנה ישראל 
במדבר היתה מציאות כזו! ונמצא דשיעור הזה לא הוה אל ענין 
'סימלי', דכמו שאז היתה מציאות של מקום של י"ב מיל, עד"ז בכל 

 ה, אף שכבר לא קיים מציאות זה!הדורות אסור לצאת ממרחק כז

ולכן לפי פירושו של ר"ע בהאיסור, הוה איסור גמור ומלאכה 
גמורה כמו כל שאר המלאכות שהקב"ה ציווה לא לפעול איזו פעולה 
מסויימת, משא"כ לדעת החכמים שבאמת אין כאן מציאות של מקום 

 שהיא אסורה, לכן אינו אלא איסור של טירחא כמשנ"ת. 
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 - ב -

 איסור שבות לענין שופר וגזירה דרבה

שופר של ראש השנה : "ד"א ה"הלכות שופר פברמב"ם א. כתב ה
כיצד  .טוב ואפילו בדבר שהוא משום שבות אין מחללין עליו את יום

 ,היה השופר בראש האילן או מעבר הנהר ואין לו שופר אלא הוא
צריך לומר אינו עולה באילן ולא שט על פני המים כדי להביאו, ואין 

שאין חותכין אותו ואין עושין בו מלאכה, מפני שתקיעת שופר מצות 
 ..". תעשה ואין עשה דוחה לא תעשה ועשהט עשה ולא "ה ויועש

מבאר רק  –שאין עשה דוחה ל"ת ועשה  –ואף דלכאורה סברא זו 
מדוע לא עוברים איסור דאורייתא עבור תק"ש אבל מדוע אין עוברים 

וחכמים עשו חזוק צוה? כבר ביאר הכס"מ ".. על שבות בשביל המ
אורייתא אף דכיון דלא דחי מלאכה ד ,לדבריהם הכא כשל תורה

 ".שבות דדבריהם לא ידחה

אמנם להלן בפ"ב )ה"ו( כתב הרמב"ם דברים שנראים כסותרים 
ת אין תוקעין יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבלכלל זה: "

שום שבות ומן הדין היה פ שהתקיעה מ"אעבשופר בכל מקום, 
ולמה אין  ריהםשתוקעין יבא עשה של תורה וידחה שבות של דב

גזירה שמא יטלנו בידו ויוליכנו למי שיתקע לו ויעבירנו  ,תוקעין
ארבע אמות ברשות הרבים, או מוציאו מרשות לרשות ויבא לידי 

 ."איסור סקילה, שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיאין לתקוע

ה זו השנייה נקט בפשיטות דמן הדין היה שהעשה של והרי בהלכ
 תורה ידחה את השבות של דבריהם!?

וכ"ת שאני ".. ב. וכבר הקשה כן הלח"מ על אותה הלכה, וכתב: 
הא ליתא דהך שבות  ,אותו שבות דהיא גזרה שמא יתלוש וכו'

דתקיעה נמי היא גזרה שמא יתקן כלי שיר. וי"ל דשאני הך שבות 
ט דהא התקיעה "ל שהא התורה התירה לגבי יודתקיעה שהוא ק

ט שבות הוא והתורה התירה אותו דאל"כ לא משכח תקיעת "ביו
וא"כ ראוי היה ג"כ להתירו בשבת. ועי"ל דשאני התם שאין  ,שופר

ראוי שידחה מפני שהוא דבר שאפשר לעשותו מבערב שיכול להכין 
ם השופר מאתמול אבל הכא דא"א לעשות התקיעה מאתמול דהיו

היא נעשית עכ"פ. א"נ הכא שאני דהתקיעה שהיא המצוה דוחה 
אבל התם  ,השבות א"כ נמצא שבשעת עשיית המצוה נדחה השבות

 ."קודם עשיית המצוה נדחה השבות
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והיינו שהלח"מ הציע תירוץ אחד ודחה אותו, ואח"כ הביא עוד ג' 
תירוצים; תחלה הציע דאולי תק"ש בשבת הוה שבות קלוש יותר, 

רק שבות כזה הי' נדחה מחמת מצוה משא"כ שבות 'חזקה'  ושלכן
יותר. אמנם דחה את זה משום דגם שבות זה הוה משום גזירה שלא 

וא"כ הוה כמו אותן  –שמא יתקן כלי שיר  –יבא לאיסור דאורייתא 
 שבותים דלעיל דאינם נדחים מפני מצות שופר.

ה ואח"כ תירץ: א( שבות דתק"ש בשבת קל יותר משום שהותר
בכל יו"ט של ר"ה, ושוב הוה נדחה עבור שבת ג"כ. ב( אותן שבותים 
דלעיל שלא נידחים בפני המצוה הוה משום שהי' אפשר לעשותן 
בערב יו"ט )משא"כ השבות דתקיעה בשבת כמובן(. ג( אותן שבותים 
הוה לפני קיום המצוה עצמה ושלכן אינן נדחין, משא"כ שבות 

  דתקיעה דהוה בשעת קיום המצוה.

אמנם לכאורה קשה להעמיס בדברי הרמב"ם תירוצים אלו; א( 
יבא עשה של תורה וידחה שבות של "כתב בסתם )בהלכה שנייה( 

..", בלי להזכיר דיש כאן סיבה מיוחדת,  דבריהם ולמה אין תוקעין
דשבות זה נדחה כבר בכל יו"ט של ר"ה!? ב( כתב בסתם )בהלכה 

ואפילו טוב  לין עליו את יוםשופר של ראש השנה אין מחלראשונה( "
", בלי להזכיר דזהו בתנאי שהי' אפשר בדבר שהוא משום שבות

לעשותו בעיו"ט!? ג( וגם לא רמז לתנאי זה דאינו דוחה שבות רק 
 קיום המצוה!?  לפני היכא דהוה 

ג. אמנם מדברי אדה"ז בשלחנו מבואר היטיב דתשובה הנכונה 
הבדל בין ב' ההלכות הוה לזה היא תשובה הראשונה של הלח"מ )דה

 בסוגי השבות(, אשר הוא דחאה )משום דשניהן שוין( כנ"ל;

ט של ראש השנה "יו( "ד"ח ס"הלכות ראש השנה סתקפ) דז"ל
פ שהתקיעה בשופר אינה "אע .שחל להיות בשבת אין תוקעין בשופר

 ,משום עובדין דחול ס"מלאכה ואינה אסורה בשבת ויו"ט אלא מד
כמו שדוחין  ,מפני מצות עשה של תורה סור קל כזהאיולמה אין דוחין 

לפי  ,אותו בכל יום טוב של ראש השנה הואיל ואין בו שבות גמור
ש גזירה שמא יטלנו בידו "ש ואין הכל בקיאין בתק"שהכל חייבין בתק

 ".וד ויעבירנו ד' אמות ברשות הרביםוילך אצל הבקי ללמ

הוה אלא "משום  והיינו דאדה"ז מדגיש ואומר דהשבות בתק"ש לא
איסור קל אין דוחין  עובדין בחול", ואשר לכן מביא הקושיא ד"למה

"! ואשר לפ"ז מיושב בפשיטות מפני מצות עשה של תורה כזה
 –וכמו שהלח"מ אכן הציע בראשונה  –הסתירה בין דברי הרמב"ם 
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משום דבאמת יש חילוק גדול בין שבות כזו שהוא משום חשש שיביא 
 ייתא, לשבות כזו שאינו אלא משום עובדין דחול!לידי איסור דאור

)ויעויין בהגהות )הישנות( שעל גליון השו"ע שם, שמביא מקורות 
לדבר זה שהשבות דתק"ש הוה מחמת היותו עובדין דחול )ע"ד 
השבות דרדיית הפת( עיי"ש. וב'רשימות' )חוברת ס( בא"ד מבאר 

כלי שיר: "ולא הרבי סברת אדה"ז שאין כאן גזירה משום שמא יתקן 
י"ד הלכות שופר ..( י"ל כסברת הלח"מ גזרו שמא יתקן כלי שיר )

משום דלא הוה קול של שיר". ומציין לגמרא בעירובין ולרמב"ם בהל' 
 שבת דהגזירה נאמרה רק בקול של שיר וכו'(.

ד. ויש להוסיף דע"פ ביאור זה של אדה"ז מתורץ בפשיטות גם 
וא"ת מה תירץ רבינו גזרה ; "תמיה השנייה של הלח"מ בהלכה זו

הא התקיעה נמי גזרה שמא יתקן כלי שיר והיה ראוי  ,שמא יעבירנו
והיינו דמדברי . "ומה לי הך גזרה או הך גזרה ,לדחות השבות

הרמב"ם מבואר דמחמת השבות דתק"ש בלבד לא היו נמנעים 
מתק"ש בשבת, ורק מחמת הגזירה דשמא יעבירנו, וע"ז מקשה 

 בות וגזירה זו משבות השנייה!?דמדוע עדיפא ש

וי"ל דמ"מ הך גזרה דיעבירנו קרובה ביותר והוא בשופר ומתרץ: "
". והיינו דמחלק בין שתי הגזירות; דאע"פ דתרוייהו הוה משום עצמו

שלא יעבור על איסור דאורייתא, מ"מ שמא יעבירנו הוה חשש קרוב 
 יותר וכו'.

ליתא; דאדרבה  אמנם לדרכו של אדה"ז מבואר דקושיא מעיקרא
זהו כל עיקר העדיפות של גזירה דרבה, דהוא גזירה משום חשש 
איסור דאורייתא, לעומת השבות דתק"ש דאינה אלא משום עובדין 

 דחול כמשנ"ת. 

ה. ועוד יש להוסיף דדברי הרמב"ם בהלכה זו בענין גזירה דרבה 
 מתבארים ע"פ דברי אדה"ז בשלחנו, גם מצד אחר;

וקורא לזה 'חידוש  –יק מדברי אדה"ז הנ"ל ידוע מה שהרבי מדי
משום  אינודהא דלא תוקעין בר"ה שחל להיות בשבת  –מפתיע' 

גזירה דרבה, היינו גזירה שמא יעבירנו וכו', אלא מחמת זה דתק"ש 
הוה שבות של עובדין דחול! וגזירה דרבה לא באה אלא בכדי שלא 

"ב מכתב תדחה השבות של עובדין דחול ממקומו! )ראה באג"ק ח
רצ"ה להגרש"י זוין ע"ה, ואח"כ ביאר דבריו יותר )לסלק תמיהת הרב 

ועי"ז יש ליישב אריכות זוין( במכתב ש"ח. עיי"ש(. ומוסיף הרבי "
 הל' ברמב"ם הל' שופר פ"ב ה"ו".
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ולכאורה כוונת הדברים הוא דבהלכה זו של הרמב"ם ישנה 
היו  ורהלכאאריכות גדולה ותמוה; דלמאי נפק"מ כל ענין זה ש
אסרו  ומ"מ צריכים לדחות השבות דתק"ש )מחמת המ"ע וכו'(,

התקיעה מחמת גזירה דרבה, הרי בפשטות הי' לו לכתוב דמחמת 
גזירה דרבה אסרו התקיעה, ותו לא!? אמנם ע"פ חידושו של אדה"ז 
אפ"ל דזה באמת היא כוונת הרמב"ם: דבאמת היו צריכים לדחות 

לא דחו אמנם מחמת גזירה דרבה השבות שבתק"ש )עובדין דחול(, 
 , ואכן זה נשאר טעם איסור תקיעות בשבת!שבות זה

ו. ובביאור דבר זה דצריכים לב' הטעמים ביחד בכדי לאסור תק"ש 
גם השבות דעובדין דחול, וגם גזירה דרבה אשר פועלת  –בשבת 

וכ"א לבדו לא מהני  –דלא דוחים השבות דעובדין דחול כמשנ"ת 
 מבאר הרבי ב'רשימות' )הנ"ל(:  לאסור התקיעות,

טעמא דעובדין דחול לא מספיק משום דאינו שבות גמור, וא"כ 
הי' נדחה מפני מצוה, וכמו שמצינו בשבות דרדיית הפת שהוא גם 
משום עובדין דחול, והתירו לרדות מפני מצוה דשלש סעודות )ואכן 

דרבה משום זה נדחה שבות דתקיעות בכל יו"ט של ר"ה(! ואילו גזירה 
לבדה אינה מספקת לדחות מחמתה המצות עשה דתק"ש, כמו 
שמצינו גבי לולב דבזמן הבית הי' ניטל ביום הראשון בכל מקום גם 
כשחל בשבת, מחמת היותה מ"ע מדאורייתא, ולא נדחה מפני גזירה 

 דרבה! וע"כ בעינן לצירוף שניהם דוקא.

אם כ"א ז. אמנם לכאורה עדיין אין הענין מבואר כל צרכו: א( 
מהסיבות לבד אין בכחה לדחות המ"ע מדאורייתא )והיינו דעובדין 
דחול אינה דוחה מ"ע, וגם גזירה דרבה אין בכחה לדחות המצוה(, אז 
באיזו כח דוחין המצוה בזה שבאין ביחד, אחרי שאין בכ"א מהן 'כח' 
מספיק עבור דחיית מ"ע מדאורייתא!? ב( אם מאיזו סיבה 

ש כאן כח לדחות המ"ע, אז מדוע הוה זה כשמצטרפים ביחד כן י
באופן שהגזירה דרבה פועלת שהשבות דעובדין דחול לא תדחה 

 ממקומה, ולא להיפך דהשבות דעובדין דחול תחזק הגזירה דרבה!?

באמת אין גזירה דרבה מספיקה עבור  מדועועוד והוא העיקר: ג( 
לולב שאינו דוחה מהא ד הוכיחדחיית המצוה )והיינו אה"נ דהרבי 

כנ"ל, אבל זה גופא צ"ב, מדוע אינו דוחה(? והרי ראינו לעיל שבכל 
שבות שהוא משום גזירה שלא יבא לאיסור דאורייתא כן העמידו 
חכמים דבריהם וביטלו מ"ע של שופר, אז מדוע לא מהני לזה גם 
גזירה דרבה )לחוד( מחמת היותה גזירה שלא יבא האדם לידי איסור 

 דאורייתא!?
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לבאר כ"ז ע"פ סברא פשוטה: הא דהעמידו חכמים  ח. והנראה
דבריהם במקום מצוה דאורייתא, הוה כמו שמדוייק במילים אלו 

איסור דרבנן קיימת, ועכשיו זה מנגד לקיום  כברעצמם, היכא דיש 
' דבריהם ולא מבטלים אותם מחמת מעמידיםמצות עשה, אז חכמים '

 המצוה מדאורייתא.

דאין כאן גזירה קיימת ועומדת  אמנם שונה מזה גזירה דרבה,
שבמקרה מסויים מנגד לקיומה של מצוה, אלא אדרבה כל עיקר 
הגזירה היא שלא לקיים המצוה של תק"ש בשבת! ואכן י"ל דמעולם 
לא נאמר כלל זה שרבנן יגזרו גזירה שתוכנה לבטל מצות עשה, 
דכנ"ל הכלל הוא להעמיד דבריהם הקיימים כבר, אבל לא לבא 

 ירה בכדי לבטל מצוה דאורייתא!ולעשות גז

)ואין כוונתי ליכנס כאן לכלל הידוע של הט"ז שחכמים אין בכחם 
להעמיד דבריהם נגד דבר שמפורש בתורה להיתר או למצוה, אשר 
יש שחולקים על שיטה זו כידוע ואכ"מ; דכל פלוגתא זו הוה בנוגע 
ל'העמדת' דבריהם, והיינו באיסור שקיימת כבר מדבריהם ורק 

עכשיו זה מנגד לדבר שמפורש בתורה להיתר וכו', משא"כ כאן ש
 מדברים על עשיית גזירה דכל תוכנה היא לבטל מצוה מדאורייתא(.

ואשר לפ"ז מובן ומבואר היטיב דגזירה דרבה באמת מעולם לא 
הי' נאמר לחדש איסור על עשיית מצוה מדאורייתא )משא"כ מצוה 

לת הגזירה היא לחזק איסור דרבנן כמובן(. ומבואר היטיב דכל פעו
דרבנן שקיימת כבר, שמצד עצמה הייתה נדחית מחמת מצוה 
דאורייתא )והיינו השבות דעובדין דחול אשר מצ"ע היתה נדחית 
כנ"ל(, וע"ז באה גזירה דרבה לומר, דמאחר שיש כאן טעם לשבות 
גמור )אחרי שיש כאן חשש שמא יבא לידי איסור דאורייתא(, לכן 

מקיימים דבריהם, היינו האיסור שמדבריהם שקיימת כבר 'מעמידים' ו
ולא מבטלים אותה גם מפני המצוה  –שבות של עובדין דחול  –

 מדאורייתא.

באותיות פשוטות: שבות דעובדין דחול היא איסור דרבנן שקיימת 
כבר, אמנם היות ואינה שבות גמור )משום שאינה מחשש איסור 

ריהם באיסור זה במקום מצוה; דאורייתא( לכן לא היו מעמידים דב
גזירה דרבה לעומתו הוה באמת שבות גמור, אחרי שהיא מחשש 
איסור דאורייתא, וא"כ יש בה הכח שיעמידו דבריהם במקום 
דאורייתא, אמנם א"א להעמיד דבריהם מחמת גזירה זו, אחרי שאין 

 כאן שום איסור קיימת )לפני המצוה( שבאים להעמיד!
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זו של גזירה דרבה, הוה הסיבה )והכח( ולכן הרי שבות גמור 
להעמיד האיסור קלוש של עובדין דחול, שלא יתבטל מחמת המצוה 

 כמשנ"ת.
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 - ג -

 ושלמה שמשוןגירות של נשי 

אל יעלה על : ד"יג ה"הלכות איסורי ביאה פיברמב"ם א. כתב ה
או שלמה מלך ישראל שנקרא  דעתך ששמשון המושיע את ישראל

אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצוה  .ים נכריות בגיותן' נשאו נשהידיד 
הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל 
ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס 
לדת, ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם 

אם לא  .מבחורי ישראלא עיניה נתנה בבחור אשה היא בודקין שמ
נמצא להם עילה מודיעין אותן כובד עול התורה וטורח שיש 
בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם קבלו ולא פירשו וראו 
אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר ותרא כי מתאמצת היא 

 ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.

ושלמה, בימי לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד : ו"טהוב
דוד שמא מן הפחד חזרו, ובימי שלמה שמא בשביל המלכות והטובה 
והגדולה שהיו בה ישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר 

ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים  .מגירי הצדקמהבלי העולם אינו 
ן להם לא בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששי

 "מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם.חר שטבלו מדוחין אותן א

ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, : ז"הטוב
והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר, ולא על פי ב"ד גיירום 

ועוד שהוכיח סופן  .כאילו הן עכו"ם ובאיסורן עומדין חשבן הכתוב
ו להן במות והעלה עליו על תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנ

 הכתוב כאילו הוא בנאן שנאמר אז יבנה שלמה במה.

גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל : ז"היוב
וטבל בפני ג' הדיוטות ה"ז גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר 
הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, 

זר ועבד כו"ם הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין, ואפילו ח
ומצוה להחזיר אבידתו מאחר שטבל נעשה כישראל, ולפיכך קיימו 

 שמשון ושלמה נשותיהן ואף על פי שנגלה סודן.

ב. והנה לכאורה בא הרמב"ם כאן לבאר מדוע מחד גיסא נחשבין 
ת נשי נשי שמשון ושלמה לנכריות ועובדות כו"מ, ומאידך הוו באמ

ישראל אשר לכן קיימו אותן צדיקים אלו. ולכאורה נקודת הביאור 
הוא, דלכתחילה צריך גר להתגייר רק משום רצון להתקרב לה' בלבד 
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ולא עבור שום סיבה חיצוני, אמנם בדיעבד אם נתגייר עבור סיבה 
חיצוני נחשב ליהודי. וזה הי' מצבן של נשים אלו שבאמת התגיירו 

יות, ולכן נחשבו כנכריות משום שלא התגיירו עבור סיבות חיצונ
באופן של לכתחילה, ומ"מ ישראליות היו מאחר שכך הוא הדין 

 בדיעבד.

אלא דאם זה הוה הביאור אינו מובן )א( אריכות דברי הרמב"ם 
לבאר דבר זה; הלא הרעיון שישנה מצב של  בארבע הלכות שלימות

וקיימת בריבוי לכתחילה ומצב של בדיעבד הוה רעיון די פשוט, 
 הלכות ודינים, ומדוע האריך בזה הרמב"ם כאן כ"כ!?

ודאתינן להכא צריך להבין עוד )ב(: הרמב"ם התחיל הביאור עם 
", ולכאורה מהו 'סוד' הגדול בביאור אלא סוד הדבר כך הואהמילים "

זה!? וראיתי מציינים לעוד מקום שהרמב"ם משמתמש בלשון זה, 
שהיו החכמים  סוד העיבורוהוא "ד( "והוא בהל' קדה"ח )פי"א ה

הגדולים יודעים אותו ואינן מוסרין אותו לכל אדם אלא לסמוכים 
..". ברם שם מבואר היטיב מדוע קורא לזה הרמב"ם 'סוד',  נבונים

 אמנם כאן צ"ב בכוותו בזה.

ג. ובנוסף לכך )ג( יש כאן לכאורה סתירה בדבריו לענין מצבו של 
 ברר שלא הי' עבור כוונה נכונה; מי שהתגייר ואחר זמן נת

מחד גיסא מדגיש שהבי"ד מחכים לראות מה יהי' בסופו, וכמ"ש 
"מ ן להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מוהיו ב"ד הגדול חוששיבהט"ו "

וחוששין לו ", ועד"ז בהי"ז "מקרבין אותן עד שתראה אחריתםולא 
וף אשר כ"ז מורה דאם באמת מתברר לבס –" עד שיתבאר צדקותו

שלא היה עבור כוונה נכונה, אז באמת לא מקבלים אותו, דאל"כ על 
 מה מחכים "עד שתראה אחריתם"!?

ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא כישראל מומר ומאידך מסיים "
שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו מאחר שטבל נעשה 

", והיינו שמ"מ נשאר דינו כישראל גם אם לא נתברר כלל כישראל
שכוונתו היתה רצוייה! וא"כ שוב אינו מובן על מה ולמה חיכו לראות 

 מה יהיה בסופו?

ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא )ולכן ראיתי מבארים דזש"כ "
שכבר "התבאר צדקותו"! והיינו דאחרי אחרי ..", כוונתו  כישראל

שחיכו לראות מה יהי' בסופו, וראו שבאמת התגייר עם כוונה רצוייה 
קיבלו אותו, שוב חזר ועבד כו"מ, אז נשאר ישראל וכו'. אשר ולכן 

לפ"ז אם באמת לא התברר במשך הזמן כלל שהי' עם כוונה נכונה, 
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באמת לא מקבלים אותו. אמנם מלבד הדוחק לכאורה להעמיס את 
זה בלשון ודברי הרמב"ם, הרי לפ"ז נסתר עיקר ביאורו של הרמב"ם; 

ן אחרי שבהן נתברר שבאמת דמדוע קיימו שמשון ושלמה נשותיה
 כוונתן לא היתה רצוייה כמפורש בדבריו!(

גר שלא בדקו " ז"היד. גם צלה"ב )ד( מה שלכאורה כל התחלת 
אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות 
ה"ז גר, אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא 

", הוה חזרה על מה לו עד שיתבאר צדקותוו"ם וחוששין מכלל העכ
ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד שכבר כתב בהט"ו "

ן להם לא דוחין אותן ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששי
" )והיינו "מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתםאחר שטבלו מ

דוחים אותו  דבשניהם מבואר יסוד זה שאם הי' ספק בכוונת הגיור לא
 אלא ממתינים לראות כוונתו וכו'(!?

ועוד ועוד תמוה )ה( לכאורה מה שהוסיף הרמב"ם בסוף הט"ז ")
 (שהוכיח סופן על תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנו להן במות

", שנאמר אז יבנה שלמה במה והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן
ו שלמה בנה את דלכאורה מה נוגע כאן בכלל פרט זה שנחשב כאיל

הבמות, האם בחטאי שלמה עסקינן? הלא הדיון כאן אינו אלא לענין 
גירותן של נשותיו, וההיתר )או האיסור( בנישואיו להן, אז מה נוגע 

 להוסיף כאילו בדא"ג שנחשב כאילו הוא בנה את הבמות שלהן!?

ה. ואולי י"ל נקודת הביאור בכ"ז: הרמב"ם לא בא לומר שישנה 
ות לכתחילה וגירות בדיעבד, אלא שישנן שתי אופנים מצב של גיר

' )כלשונו בהי"ד( בגירות, אשר רק המצוה הנכונהשל גירות; ישנה '
אז הוה 'גר צדק' )כלשונו בהט"ו(, ורק גירות כזו מתקבלת בבי"ד. 

הוה גר  לאכמצוה הנכונה, ובאמת  שאינהובנוסף לכך ישנה גירות 
 מתקבלת ומתייחסת לבי"ד.גירות זו אין צדק על ידה, ובאמת 

ובאופן הראשון של גר צדק המתקבלת בבי"ד וכו' יש שתי 
אופנים: דרך הנכונה בזה, שלכתחילה מבררים הבי"ד שזהו גר צדק 
עם כוונה רצוייה וכו' ומגיירים אותו; ואז ישנה מצב שלכתחילה לא 
נודע אם באמת הייתה כוונתו רצויה, ואם יקבלו אותו כגר צדק או 

אז מחכים לראות איך שיצאו הדברים, ואם לבסוף יתברר דהי' לא, ד
עם כוונה נכונה אז יקבלו אותו כגר צדק, ואילו אם יתברר שלא היתה 

 כוונתו רצוייה, אז אין הבי"ד מקבלים אותו כגר צדק.

אלא דכ"ז הוא בכדי שיהי' גר צדק, באופן של גירות שהבי"ד 
י כ"ז, והיינו דגם מקבלים אותו. וע"ז מוסיף הרמב"ם דגם בל
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כשנתברר שלא היתה כוונתו רצוייה אלא בשביל סיבה חיצוני, והיינו 
גירות כזו שהבי"ד לעולם לא יקבלו מי שבא להתגייר כך, מ"מ אין 
 הפירוש שאינו גר כלל, אלא דאינו 'גר צדק' והוה כישראל מומר וכו'.

ובקיצור נמצא דיש כאן ג' דרגות ואופנים בגירות: א. דרך 
כונה, שהבי"ד מבררים לכתחילה שיש כאן גר צדק ומקבלים אותו. הנ

ב. כשהדבר לא נתברר מלכתחילה אמנם חיכו עד שנתברר לטוב, 
ושוב מקבלים אותו כגר צדק. ג. כשבאמת לא הי' בכוונה נכונה 
ובאמת אינו גר צדק והבי"ד לא מקבלים אותו כגר של בי"ד, ומ"מ 

 דינו כישראל מומר.

מה שהי' נראה  –קושיא ג' הנ"ל  –כבר היטיב )ועכ"פ מיושב 
כסתירה בדין גר שנתברר אחר זמן שלא היתה כונתו רצוייה 

 כמשנ"ת( 

מבאר  הי"דבו. ואשר לפ"ז מבואר היטיב המשך ההלכות: 
הרמב"ם איך היא 'מצוה הנכונה' בקבלת גר, והיינו שהבי"ד מבררים 

מבאר לפ"ז  הט"ובותחילה דבא להיות גר צדק עם כוונה נכונה וכו'. 
מדוע לא קיבלו גרים בימי דוד ושלמה הואיל והי' ספק בכוונתם של 
הבאים להתגייר. אמנם מוסיף דגם אם לפועל נתגיירו באופן של ספק 
בכוונתם, הרי הבי"ד מוכנים לקבלם כגרי צדק אם יתברר צדקותם. 

ביאר לפ"ז מדוע נשי שמשון ושלמה נחשבין לנכריות משום  הט"זוב
ת לא התגיירו עם כוונה נכונה, וכן נתברר כוונתם גם אח"כ, שבאמ

גם בשעת  –וא"כ הרי אלו גרים שבי"ד לעולם לא מקבלים אותן 
 הגירות וגם אח"כ(!

דבר חדש: דכל הנ"ל הי' לענין להחשב לגר צדק  ז"היבוע"ז מוסיף 
שהבי"ד מקבלים, אמנם גם גר כזה שאינו 'צדק' והבי"ד לא היו 

". מאחר שטבל נעשה כישראלמ"מ דינו כישראל, ד"מקבלים אותו, 
וזהו הסיבה מדוע שמשמון ושלמה קיימו נשותיהן משום שלפועל 

 ישראל הוו.

ויש להוסיף ולומר דלדרך זה מבואר היטיב שתי הקצוות, דמחד 
גיסא נחשבין נשים אלו כישראליות ומאידך מחשיבן הכתוב כנכריות 

היתה גירות בדיעבד, )אשר לפי הסברה הפשוטה דהוא משום ש
לכאורה אינו מבואר כ"כ מדוע מהאי טעמא יחשבו כנכריות!?(; 
דלפמשנ"ת מובן דמצד דיני קבלת גירות ע"י בי"ד, באמת לא היתה 
גירות נכונה בכלל, ושלכן אפשר להחשיבן כנכריות, ומאידך ישנה 

 דין גירות שונה כמשנ"ת, אשר מחמתה נחשבות כישראליות.
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אריכות דברי הרמב"ם בהלכות אלו,  –קושיא א'  –)ומיושב היטיב 
מה  –קושיא ד'  –אחרי שמדבר על כמה דרגות ואפנים בגירות. וגם 

שהי"ז מוסיפה דבר חדש לגמרי )ואדרבה בכיוון הפכי( ממה שמבואר 
 עד הלכה זו, כמשנ"ת(

ז. אלא דעדיין אין הענין מבואר כל צרכו; מדוע הוצרך הרמב"ם 
של אלו שהי'  –דרגא שנייה בגירות הנ"ל  –ה לבאר כאן כל ענין ז

ספק בזמן הגיור להם אם הי' בכוונה נכונה או לא, שהבי"ד מחכים 
לראות מה יקרה בסוף ובאם נתברר צדקותם אז מקבלים אותם וכו' 

הלא זה לא הי' המצב של נשי שמשון ושלמה, אשר בהן הי' ידוע  –
הרמב"ם יכול לכתוב  בתחלה ובסוף שאין כוונתן רצוייה!? וא"כ הי'

בסתם ובפשטות שיש גר צדק שבי"ד מקבלים, ויש גר שונה שאינם 
 מקבלים, וזה הי' מצבם של נשים אלו!?

ונראה דאדרבה זה נוגע ביותר, משום דדרגא השנייה הוה היסוד 
וההכרח לדרגא השלישית; והיינו דזה שבי"ד מקבלים גר צדק גם 

א נתברר צדקותו בכלל כשנתברר צדקותו אח"כ, מוכיח דגם כשל
 )ואדרבה(, מ"מ נהי' ישראל גם ע"י מעשה הגירות בלבד!

והיינו שכוונתו בהגיור  –ביאור הדבר: אם התנאי שיהי' גר צדק 
הי' 'לעיכובא' בהגירות, והיינו דבלי זה באמת  –הייתה נכונה ורצוייה 

אינו נחשב ליהודי, אז אינו מובן איך יקבלו בי"ד את  הגר אחרי 
רר צדקותו; הרי בשעת הגירות עצמה לא הי' ברור כוונתו, שיתב

וא"כ הי' חסר עיקר מעשה הגירות, ואיך יקיימו למפרע מעשה גירות 
זה ע"פ מעשיו והנהגתו לאחר זמן, הלא אפשר שעם , החליט 

 להשתנות, ואילו בעת מעשה הגירות הי' העיקר חסר!?

רק שעדיין אלא ע"כ שמעשה הגירות פועלת פעולתה בכל אופן, ו
באופן שהבי"ד  –קיימת שאלה האם היתה באופן שהגר נהי' 'גר צדק' 

או לא, ולזה יכולים להמתין ולראות ולהחליט ע"פ המשך  –יקבלו אותו 
 הנהגתו.

ומובן א"כ איך שזה עצמו הוה הוכחה דגם אם יתברר שלא היתה 
באופן כך, מ"מ נשארת הפעולה של עצם מעשה הגירות ונשאר 

 "פ.יהודי עכ

ח. ונראה להוסיף הסבר בשתי אופנים ודרגות אלו בגירות, היינו 
גר צדק שמתקבל בבי"ד, לעומת גר זה שאינו כן ומ"מ הוה מעשה 

 ";מאחר שטבל נעשה כישראלשל גירות, ד"
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כללא בידינו ד"דברים שבלב אינם דברים", והיינו שצריכים לפסוק 
שה ואומר בפיו ע"פ מה שנראה לנו לעיניים, היינו מה שהאדם עו

שזהו כוונתו. ואילו כאן הרי הבי"ד בודקים ומשתדלים לברר מהו 
כוונתו הפנימית של גר זה שבא להתגייר!? )ועיין בשו"ת אחיעזר ח"ג 

 סי' כ"ו ששקו"ט בענין זה(.

ואולי דזה גופא הוה היסוד לשתי אופנים הנ"ל; מחד גיסא מצד 
ן אחרי שגר זה עשה הדין והכלל דלא פוסקים ע"פ דברים שבלב, לכ

כל פעולות הגירות בפועל )אשר בפשוטו זה כולל גם שאומר שמקבל 
 עליו את המצות וכו'(, אז לפועל נהי' יהודי, וכבר א"א לחזור מזה. 

אמנם מאידך בכדי שיהי' 'גר צדק', והיינו דרגא נעלית יותר 
בגירות, לזה בודקים הבי"ד ומשתדלים לברר גם על 'דברים שבלב' 

בכדי שיתברר שאכן מתגייר בדרך הנכונה ועבור סיבות  שלו,
 הנכונות וכו'.

דקדוק לשון הרמב"ם  –קושיא  ב' הנ"ל  –ועפ"ז אולי יש לבאר 
 סוד הדבראלא כהקדמה לכל ביאור זה בענין נשי שמשון ושלמה "

 ";כך הוא

נקודת ההסברה כאן הוא דבענין הגירות קיימת עצם פעולת 
בפועל' של גירות ההופכת את האדם  הגירות אשר היא ה'מעשה

ליהודי, ואז ישנה כוונתו הפנימית של האדם הבא להתגייר, וזהו מה 
שהבי"ד משתדלים לבדוק ולברר בכדי שיקבלו אותו כגר צדק )או 

 מלכתחילה, או אחרי שיתברר צדקותו כנ"ל(. 

וי"ל שזהו ה'סוד' שישנה כאן: שדוקא בענין גירות ישנה חשיבות 
של מה שקיים בלב האדם, אשר בדרך כלל לא מתחשבים  ל'סוד' זה

 כמשנ"ת(. 'צדקאיתה )וגם בגירות הוא רק לענין היותו 'גר 

ולפיכך קיימו שמשון ואכן הרמב"ם רמז לזה גם בסיום דבריו ".. 
"; והיינו שבאמת הי' חסר שנגלה סודןמה נשותיהן ואף על פי ושל

שבו כגרי צדק, אלא בגירות שלהן חלק ה'סוד' שבזה, ולכן לא נח
 דמ"מ אין זה מונע מחלק המעשי של הגירות כמשנ"ת.

ט. והנה עפמשנ"ת נמצא דבי"ד מקבלים רק גרי צדק )אלא דזה 
יכול להיות או לכתחילה או אחרי שיתברר צדקותו(, ואילו גר שאינו 
בדרגא זה, אמנם הוה גר אלא דאין זה נחשב לגירות של בי"ד, וזו 

 ירות של נשי שמשון ושלמה.היתה דרגת ואופן הג
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הוספת הרמב"ם בנוגע  –קושיא ה'  –ועפ"ז נראה לבאר וליישב 
והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן להבמות שבנו נשי שלמה ".. 
"; די"ל דבזה בא להראות דגירות של שנאמר אז יבנה שלמה במה

נשים הללו לא התייחסו לבי"ד )כמו שצריך להיות( אלא לשלמה 
ינו שהוא גיירן, והן נחשבין לגרים שלו, ושוב כל מה שעשו עצמו! והי

נחשב למעשים שלו אחרי שהוא הכניסם לעם ישראל בלי שיתקבלו 
 ע"י הבי"ד.

וי"ל שהוא ע"ד דברי המדרש שהובא ברש"י )שמות לב, ז( על 
"שחת  –דברי ה' למשה אחרי מעשה העגל "לך רד כי שחת עמך" 

קבלת מעצמך וגיירתם ולא העם לא נאמר אלא עמך, ערב רב ש
 נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה. הם שחתו והשחיתו".

והיינו שגם שם רואים אותו יסוד ממש, שכשמשה קיבל גרים על 
דעת עצמו, ה"ה מתייחסים אליו, אחרי שזה היתה בלי ההסכמה מה' 
עצמו! וע"ד זה ממש י"ל לגבי שלמה שקיבל ע"ד עצמו בלי הסכמת 

 .הבי"ד

יוד. ואשר לפ"ז אולי יש להוסיף דבר יפה; לכאורה גם אחרי הסברו 
הארוך של הרמב"ם איך שהי' מותר להם לשמשון ושלמה לקיים 
נשותיהן, משום שמ"מ יהודיות היו, לכאורה עדיין יש מקום לתמיה 

או שלמה מלך ישראל  שמשון המושיע את ישראל"שגדולה, איך יתכן 
כאלו שהבי"ד לא היו מקבלים  נשיםימו וקינשאו  השם"שנקרא ידיד 

 אותן, ולא היו גרי צדק!?

אמנם יעויין בהמשך דברי הרמב"ם שדימה גרים אלו של שמשון 
ומפני זה אמרו ושלמה להערב רב שנתגיירו במדבר )ראה בהי"ח "

חכמים קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת שרובן חוזרין בשביל 
צא  .פרוש מהם אחר שנתגיירודבר ומטעין את ישראל וקשה הדבר ל

ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן רוב 
"(, והרי גרים אלו קיבלם משה הנסיונות האספסוף היו בהן תחלה

 רבינו כנ"ל!

ונמצא דגם משה רבינו עשה אותו דבר, שקיבל גרים כאלו שאם 
י מדוע הי' נמלך ע"ז היו אומרים לו שלא לקבלם. והרי ביאר לנו רש"

 ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה"!עשה כן: "

ולכאורה מונח כאן ענין של צדיקים גמורים שהוא להוסיף גבול 
הקדושה גם באופנים כאלו שע"ד הרגיל אין לזה נתינת מקום. ויש 
להעיר מדברי ה'אור החיים' בביאור ברכת יעקב ליהודה, אשר 



 קונטרס מתנת יין

 

 

30 

להתברר ולהתעלות מאריך בדבר זה שישנה ניצוצי קדושה שיכולים 
רק ע"י צדיקים בדרגות הכי נעלות, ואשר לפעמים זה צריך לבוא 
דוקא ע"י פעולות ומעשים כאלו שאינם ע"פ דרכים הרגילים ע"פ 

 התורה.

ומבואר היטיב דהרמב"ם ביאר לנו שלא נחשוב שצדיקים אלו היו 
נשואים לגויים, אמנם זה שמ"מ גיירו הנשים באופן כזה שאינו ע"ד 

ל ע"פ תורה, וגם לא היו הבי"ד מסכימים לזה; זה כבר קשור הרגי
 לעבודתם המיוחדת כמו זה של משה רבינו עצמו.
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 - ד -

 התחייבות להקדש בדבר שלא בא לעולם

יראה לי " :א"ו ה"פהלכות ערכין וחרמין ברמב"ם כתב הא. 
אם אמר הרי עלי  ,שאע"פ שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

זה חייב להקדישו כשיבא לעולם משום נדרו, ואם לא  להקדישו הרי
הקדיש הרי זה עובר משום בל תאחר ולא יחל דברו ומשום ככל 

 ."היוצא מפיו יעשה כשאר הנדרים

כיצד האומר הרי עלי להקדיש כל שתעלה מצודתי מן " :ב"הוב
הים, הרי עלי ליתן לעניים פירות שתוציא שדה זו, הרי עלי להחרים 

וים כל שאשתכר בשנה זו וכל כיוצא במאמרים אלו הרי או ליתן לשב
זה חייב ליתן ולעשות בהן מה שאמר כשיבואו לידו, וזה וכיוצא בו 

 ."בכלל נדרים הוא לא בכלל הקדשות

 –ב. והנה לכאורה נקודת החידוש של הרמב"ם בהלכות אלו 
וכמובן מלשונו בהתחלת הדברים "יראה לי", שיש כאן חידוש מיוחד 

דאף שבדבר שלא בא לעולם לא חל שום דין הקדש עדיין,  –משלו 
מ"מ אם התחייב את עצמו בזה, חל על האדם חיוב להקדישו כשיבוא 

 ."הוא לא בכלל הקדשותלעולם, ו"בכלל נדרים 

ויל"ע מהו החידוש בזה דאדם יכול להתחייב לעשות משהו אף 
שהדבר שיעשה עדיין לא בא לעולם, וכמו בכל שבועה שאדם 

ייב לעשות איזו פעולה וכיו"ב אשר בפשטות אין צורך שהדבר מתח
 שנשבע לעשות, כבר יהי' ברשותו וכיו"ב!?

יתירה מזו: מחד גיסא מדגיש הרמב"ם דהחיוב כאן הוה בכלל נדר 
ולא בכלל הקדש, ומאידך הרי כל הדוגמאות שמביא לחלות חיוב זה 

 לענייםיתן מה שיעלה מן המצודה, ל להקדישהוה מנדרי הקדש דוקא; 
 כל שישתכר! שבויים או ליתן ל להחריםמה שיוציא השדה, 

והרי ממ"נ; אם החיוב הוא מדין נדר ולא הקדש אז מדוע מביא 
שמתחייב ליתן או למכור  –רק דוגמאות אלו, ולא דוגמא הכי פשוטה 

לחבירו מה שיעלה המצודה וכיו"ב, ומאידך אם זה שייך רק בנדרי 
אלו שהן כמו הקדש(, אז מדוע אומר דחיוב הקדש )וכיו"ב מחיובים 

  "!?    הוא לא בכלל הקדשותזה "בכלל נדרים 

ראיה לדבר " :מביא הרמב"ם שתי הוכחות לחידוש זה ג"הג. וב
רנו לך ונאמר זה מה שאמר יעקב אבינו וכל אשר תתן לי עשר אעש

היה והרי האומר לא אפטר מן העולם עד שא .אשר נדרת לי שם נדר
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הואיל ואמר  פ שעדיין לא נדר בנזיר"ואע ,ב לנהוג בנזירותנזיר חיי
 ."וזה כיוצא בו וכזה ראוי לדון ,שידור בנזיר חייב להנזר

אבל זו של  ,א"א הראיה מיעקב ראיה היא: "הראב"ד ע"ז גישוה
י הוא ועוד כי לא ידע מתי יפטר והר ,נזיר אינה כלום שהרי בידו היא

 ."כאילו אמר הריני נזיר מיד

אורה הוה קושיית הראב"ד קושיא אלימתא על הרמב"ם; דמה ולכ
היה נזיר חייב האומר לא אפטר מן העולם עד שא –הקשר בין דין זה 

לחידוש זה דעסקינן ביה דאדם יכול להתחייב בדבר  – לנהוג בנזירות
שעדיין לא בא לעולם, הרי שם לא מדובר במקרה זה או בבעי' זו 

בתמיהה בזה, ודחה מה שכתב בזה  בכלל!? )ויעויין במל"מ שנשאר
 הכס"מ(.

ד. והנה גם בהלכות מכירה כתב הרמב"ם תוכן חידוש זה, והוא 
וז"ל בהמשך לההלכות בענין 'אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם', 

דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין " :ו"טהב "כפשם 
יהיה הקדש  תישאילו אמר אדם כל מה שתלד בהמ ,ההדיוט בקנייתו

שאינו מתקדש  פ"לבדק הבית או יהיה אסור עלי או אתננו לצדקה אע
שנאמר ככל היוצא מפיו  ו בעולם הרי זה חייב לקיים דברולפי שאינ

 . "יעשה

והואיל והדבר כן אם צוה אדם כשהוא שכיב מרע ואמר " ז:"הטוב
כל מה שיוציא אילן זה לעניים, או כל שכר בית זה לעניים זכו בהן 

 ."ענייםה

גאונים שחולקין על דבר זה ואומרים שאין העניים  יש" :ז"היוב
זוכין אלא בדברים שהדיוט קונה בהן, ולפיכך לא יזכו בדבר שלא בא 

והוא  עולם, ואין דעתי נוטה לדברים אלו שאין אדם מצווה להקנותל
מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש כמו שהוא מצווה לקיים הנדר 

 ."בערכין כמו שביארנו

ה. והנה כאן כתב בפירוש שחיוב זה הוא דוקא בהתחייבות 
להקדש וכיו"ב ולא לגבי התחייבות להדיוט )וכמו שמדוייק 
מהדוגמאות שהביא לדין זה בהלכות ערכין כנ"ל(, וגם הוסיף הסברה 

שאין " –לקיים שיטתו בזה לעומת דעת הגאונים החולקין עליו  –לזה 
מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש כמו והוא  אדם מצווה להקנות

 ".שהוא מצווה לקיים הנדר כמו שביארנו בערכין
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אלא דלכאורה הסברה זו צ"ע; מאחר שאין כאן דין חלות הקדש 
אלא חיוב לקיים נדרו, הרי אדם יכול להתחייב ליתן דבר גם להדיוט, 

 וכמו שהבאתי לעיל מכל התחייבות ע"י שבועה!?

חילוק גדול ותוכני לכאורה בין ההלכות בשתי  ו. ובנוסף לזה ישנה
המקומות; בהלכות ערכין כתב הרמב"ם שאדם מחייב את עצמו 

לעניים כשיבוא לעולם, והיינו שכעת ליתנו את הדבר או  להקדיש
אינו מקדיש כלום אלא מתחייב להקדיש וליתן אז, ואילו שם )בהלכות 

לבדק הבית  שיהיה הקדתי מה שתלד בהממכירה( כתב שאומר אדם "
, או כל שכר בית לענייםכל מה שיוציא אילן זה .. עלי יהיה אסור או 
", והיינו שאינו מתחייב כעת ליתן אז, אלא זכו בהן העניים לענייםזה 

 כבר נותנו מעכשיו!?

ואכן הראב"ד שם )בהלכות מכירה( השיג על דברי הרמב"ם הללו 
ויין בדבריהם )וראה וחלק עליהם, וכמה מהנו"כ שקו"ט בחילוק זה, יע

 בלח"מ שאחרי אריכות השקו"ט בזה סיים "ועל הכל צ"ע"(.

וכמובן שלכאורה הר"ז חילוק תוכני מאוד; האם ישנה רק 
התחייבות לעשות הקדשה ונתינה לאחר זמן, או שכבר כעת ישנה 
פעולה של הקדשה!? ועוד והוא העיקר, איך אפ"ל שישנה פעולה של 

 ין לא בא לעולם!?הקדשה כבר, הרי הדבר עדי

ז. והנראה לומר נקודת הביאור בכ"ז: כוונת הרמב"ם בחידוש זה 
 –היינו אקרקפתא דגברא  –אינו מה שיכול לחול חיוב על האדם 

שהוא יקדיש איזה דבר כשיבא לעולם; אלא שנהי' כאן חלות חיוב 
כלפי הקדש, שכשיבא הדבר לעולם מחוייב הוא להקדיש ולמסור 

 הדבר להקדש.

ור הדברים: הדין הוא דאין אדם יכול להקנות או להקדיש דבר ביא
שלא בא לעולם, אז אפילו אם הוא ישבע שכשיבא לעולם אז יתנו או 

לקיים שבועתו, אבל  עליוימכרו לחבירו וכיו"ב, אין כאן אלא חיוב 
לא ניתנה ונקנה שום דבר לחבירו בכדי שנאמר שיש לו איזה קנין 

לתובעם כשיבא לעולם )או שנאמר שמחמת ו'כח' בנכסים אלו שיוכל 
התחייבות זה יתחייבו היורשים שלו ליתנו לאותו אדם כשיבא לעולם 

 דעליהם לא חל שום חיוב(! –

ועל זה בא הרמב"ם ומחדש שכשאדם מתחייב כלפי הקדש, אז 
אע"פ שעדיין לא חלה ההקדש כלל )דאין בכח להקדיש דבר שלא בא 

הקדש, וכאילו שניתנה כאן כח וזכות כלפי ה חלה חיובלעולם(, מ"מ 
 –להקדש, שברגע שזה יבא לעולם יכולה ההקדש 'לתבוע' חיוב זה 
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שהאדם יקדיש להם אותו דבר שאמר שיקדישו )וגם לתובעו 
 מהיורשים(!

ובאותיות פשוטות: לא מדובר כאן על חיוב המוטל עליו גרידא, 
האדם אלא על כח והתחייבות שניתנה להקדש, שהיא מחייבת את 

 לקיים דבריו ולמסור הדבר להקדש כשיבא לעולם.

היינו מדוע באמת בהקדש דוקא  –ח. וטעם והסברה לחידוש זה 
שאין כתב הרמב"ם )בהלכות מכירה הנ"ל( " –ישנה חלות חיוב כזה 

..",  והוא מצווה לקיים דבריו בצדקה או בהקדש אדם מצווה להקנות
 אשר י"ל הביאור בזה כך: 

כיו"ב ליתא שום חלות חיוב מלבד מה שהאדם בסתם מכירה ו
התחייב ליתן או למכור, ולכן כ"ז שלא מכר או נתן גוף הדבר, ליתא 
לשום חיוב יותר ממה שמוטל עליו מחמת זה שהוא התחייב לזה. 
אמנם בהקדש וכיו"ב, הרי ישנה חיוב ומצוה להקריב קרבנות או ליתן 

ו במצוה זו, הרי הוא צדקה וכיו"ב, ולכן מיד שאדם התחייב את עצמ
קישר את עצמו לחיוב ומצוה קיימת, ושוב חל עליו מצד החפצא של 

 ההקדש והמצוה חיוב למלאות התחייבותו!

)וראה בלקו"ש חכ"ז )שיחה א' לפרשת ויקרא( שהרבי דיבר 
בהרחבה בזה, וביאר עפ"ז מדוע בנדרי הקדש ישנה מושג של קיום 

נודר קטן והביא גדול יצא", "ה –הנדר אע"פ שאינו בדיוק מה שנדר 
אחרי שגדר הנדר הוא )רק( להחל על עצמו חיוב שכבר קיימת בתורה 

 עיי"ש(.

וי"ל שעד"ז הוא לגבי מה שכתב הרמב"ם )בהלכות מכירה שם( 
שגם אם נדר ואסר על עצמו איזה דבר כאשר יבא לעולם, חלה הנדר 

חיוב  והוא ע"פ הידוע ההבדל בין שבועה לנדר, דשבועה הוה רק –
על האדם, ואילו נדר הוה מה שאוסר על עצמו איזה דבר כמו קרבן 

 )בדבר הנידר וכו'(. 

האומר ט. ועפ"ז נראה לבאר גם ההוכחה שמביא הרמב"ם מהא ד"
"; דזה מראה היה נזיר חייב לנהוג בנזירותלא אפטר מן העולם עד שא

את דאע"פ דעדיין לא התחיל ולא חלה הנזירות עדיין, דהא לא קיבל 
זה על עצמו עדיין, מ"מ כבר חלה ההתחייבות לזה, עד כדי כך אשר 
מחמתה מחוייב הוא להתחיל בנזירות מיד )דהא אינו יודע מתי יפטור 

 מן העולם ושוב לא יוכל לקיים התחייבותו(!
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ועד"ז לכל  –והיינו דזהו הוכחה לעצם היסוד שנדרים להקדש 
לפני זמן חלות ההקדש  חלים כחיובים עצמאיים עוד –מצות וחיובים 

 או המצות והחיובים עצמן, עד כדי כך שמחייבים את האדם לקיימם.

יוד. ועפ"ז י"ל דבאמת אין הבדל אם אדם אמר בלשון שהוא מחייב 
את עצמו להקדיש את הדבר כשיבא לעולם, או שהוא אמר שיהי' 

מחמת  חיובהקדש אז, דבשניהם מה שקורה הוא שחל על האדם 
להקדש, שהיא מחייבת את האדם להקדיש כמשנ"ת. שניתנה זכות 

ושוב מועילים שתי הלשונות לזה, מאחר ששתיהן נכונים לענין מה 
 שקורה כאן.

ובאמת י"ל דישנה חידוש בכל אחד מהאופנים: כשאומר שמחייב 
את עצמו שיקדיש את הדבר כשיבא לעולם, לכאורה עדיין לא נתן 

ות משהו בעתיד, אז היינו שום דבר להקדש, ורק חייב את עצמו לעש
חושבים שיש כאן רק חיוב עליו לקיים דיבורו! וע"ז ישנה החידוש 

 שחלה כבר חיוב וזכות להקדש בתביעת דבר זה.

ומאידך כשאמר שיהי' הקדש, הי' אפשר לחשוב, דמאחר שא"א 
שיחול כעת שום הקדש, א"כ לא אמר כלום! וע"ז באה החידוש שכן 

שיבא לעולם דבר זה יקדיש מה שהתחייב שכ –חלה חיוב כלפי הקדש 
 להקדיש!

ואולי יש להוסיף ולהמתיק מדוע בהלכות ערכין נקט לשון זה 
שמתחייב להקדישו אז, ואילו בהלכות מכירה נקט הלשון שאומר 

הוה החידוש כשמחייב את עצמו , הקדששיהי' הקדש; כשמדברים על 
ב באופן ומ"מ מתחיי –באופן דלכאורה ליתא עכשיו שום הקדשה 
הוה החידוש מה  מכירההמיוחד של הקדש, ואילו כשמדברים על 

שיכולים כבר ליתן להקדש גם כשליתא שום דבר לפנינו, דלא כמו 
 מכירה שלא שייך דבר כזה.
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 ל בדין שמיטת כספיםליוצאים מן הכ

המלוה את " :ט"ט ה"פא. כתב הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל 
עשר שנים אינו משמט, אע"פ שהוא בא לידי חבירו וקבע לו זמן ל

" )ומקורו בגמרא מכות ג, .. לא יגוש הרי הוא עתה אינו יכול לנגוש
 ב עיי"ש(.

המלוה על המשכון אינו משמט, והוא שיהיה החוב כנגד : "ד"יהוב
" )ומקורו בסוגיית הגמרא גיטין המשכון, ואם היה יתר משמיט היתר

 .לז, א(

ו לבית דין ואמר להם אתם גבו לי חובי המוסר שטרותי: "ו"הטוב
זה אינו נשמט שנאמר ואשר יהיה לך את אחיך וזה בית דין תובעין 

וכן ב"ד שחתכו את הדין וכתבו איש פלוני אתה חייב ליתן  .אותו
" לזה כך וכך אינו נשמט, שזה כגבוי הוא וכאילו בא לידו ואינו כמלוה

 .)גיטין שם, ומשניות שביעית פ"י(

שהרמב"ם כתב כאן ארבעה מקרים ודינים שבהם אין והיינו 
שמיטה משמטת את החוב: א( קבע זמן להלואה שישתלם אחר 
השמיטה. ב( מלוה על המשכון. ג( מוסר שטרותיו לבי"ד. ד( כשב"ד 

 חתכו את הדין וכתבו שחייב ליתן לחברו. 

בראשון,  –והנה לדין הראשון והשלישי הביא מקורות מפסוקים 
ואשר יהיה שום 'לא יגוש', ובשלישי, שאין כאן משום "שאין כאן מ
"; לדין השני לא הביא שום מקור והסברה בכלל; ולדין לך את אחיך

שזה כגבוי הוא הרביעי לא הביא שום מקור מפסוק, ורק סברא "
". ולכאורה טעמא בעי מדוע באמת לדין וכאילו בא לידו ואינו כמלוה

 ן א' וג'?הב' והד' ל"צ מקור מפסוק לעומת די

ב. ונראה דסב"ל להרמב"ם דבמצב שהמלוה כבר יש לו פירעון 
החוב בידו, הר"ז מילתא דפשיטא שאין כאן דין השמטת כספים, עד 
שלא צריך להביא לזה שום מקור והסברה. וזהו נקודה המשותפת בין 

 דין הב' ודין הד'; 

דין הב' הוה מלוה על המשכן, אשר סיבת הדבר שאין כאן 
ספים הוא משום שהמלוה כבר יש לו בידו דבר שיכול השמטת כ

להחשב כפירעון החוב! ועד"ז בדין הד' כשבי"ד כבר פסקו שחייב; 
מאחר שמעשה בי"ד ה"ה כגבוי, הר"ז כאילו כבר נמצא בידו, ושוב 
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ל"צ לזה שום מקור או פסוק להסביר מדוע אין כאן דין השמטת 
 כספים.

דאף דבשניהם לא הביא מקור  ומבואר נמי ההבדל בין דין ב' לד',
מקרא, מ"מ בדין ד' כתב איזו הסברה, דלא כמו בדין ב' שלא כתב 
שום הסברה; דזה שבדין ב' יש לו כבר פירעון ביד המלוה הוה מילתא 
דפשיטא אחרי שהוא אוחז במשכון, משא"כ בדין ב' צריך להסביר 

דו דאף שעדיין אין הפירעון בידו, מ"מ ה"ה נחשב כאילו שהוא בי
מחמת זה דכגבוי דמי! אמנם אחרי שכבר יודעים את זה שוב ל"צ 

 להביא מקור מקרא לגוף הדין כמשנ"ת.  

ז "פהלכות מעשר ג. ויתבאר לפ"ז גם דברי הרמב"ם במק"א )
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש על (, "ה"ה

נו חושש מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ואי ,אותן המעות מחלקו
ואין  .. ". ובה"ז: ".י .א מתו הכהן או הלוי או העשיר הענשמ

, ואם בא בעל הבית לחזור אינו חוזר, השביעית משמטת חוב זה
 ."אבל אם רצו אלו שלקחו המעות לחזור חוזרין

והטעם מדוע אין חוב זה נשמט, מבואר בסוגיית הגמרא בגיטין 
רש"י: "שאינו יכול לתובעו ". ומפרש דלא קרינא ביה לא יגוש(, "א ,ל)

כלום". והיינו משום שאין המלוה יכול לתבוע החוב מהלוה אחרי 
 שכבר הסכימו ביניהן שיקבל תשלומין שלו מההפרשות שחייב בהן. 

ולכאורה צע"ק מדוע אין הרמב"ם כותב הטעם לזה ששביעית לא 
ואם בא בעל הבית כותב " אח"כמשמטת חוב זה. ומה גם, שרק 

", והרי לכאורה אם עוד לא כתב דבר זה, עוד לא ו חוזרלחזור אינ
יודעים שאינו יכול לנגוש את החוב, דהא יכול לחזור מההסכם שלהם 

 ולנגוש!?

ונראה דבאמת להרמב"ם הר"ז מטעם אחר ממה שכתב רש"י; 
די"ל דגם שם הוה זה משום שהפירעון כבר נמצא ברשותו )אחרי 

, והרי במקרים כזה רואים שמה שצריך להפריש נמצא אצלו כמובן(
 שבאמת אין הרמב"ם כותב שום טעם או מקור לזה כנ"ל!

ואכן ראה במאירי על דין זה )על הסוגיא בגיטין דף ל( שכתב 
או שנגוש  ,דהא לא קרינא ביה לא יגוש שהרי אינו יכול לתבעו כלום"

. ולדברנו נמצא דזהו גם טעמו ועומד הוא שהרי הפירעון ברשותו
בזה, אשר טעם זה ל"צ להכתב כמו שראינו בדבריו של הרמב"ם 

 וכמשנ"ת.

 ד. ויש להוסיף ולהראות איך שהדברים מדוייקים לכאורה.
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.. המלוה מעות את הכהן "לפמשנ"ת נמצא דלעת רש"י הא ד
", אין השביעית משמטת..  להיות מפריש על אותן המעות מחלקו

ת הרמב"ם הוה הוה מחמת זה שלא יכול 'ליגוש' את החוב, ואילו לדע
מחמת זה שהחוב כבר נמצא תחת ידו. וכתבתי לבאר דלהרמב"ם 
זהו גם סיבת הפטור במלוה על המשכון )אשר לכן לא כותב הרמב"ם 

 שום הסברה שם כמשנ"ת(.

והנה גם מקור דין מלוה על המשכון הוה בדברי הגמרא בגיטין 
לבית  המלוה את חבירו מעות על המשכון, והמוסר שטרותיו)לז, א(: "

דין אין משמטין. בשלמא מוסר שטרותיו לב"ד, דתפסי להו בי דינא, 
אלא מלוה על המשכון מאי טעמא? אמר רבא משום דתפס ליה. אמר 
ליה אביי אלא מעתה, הלוהו ודר בחצרו דתפיס ליה, הכי נמי דלא 

 ..". משמט! אמר ליה שאני משכון, דקני ליה, מדרבי יצחק

והפקרן הפקר וגבי מלוה לא קרינן  –נא דתפסי להו בי דיופרש"י: "
 –שאני משכון  .ואינו נוגשו ותובעו כלום –דתפיס ליה  .ביה לא יגוש

למלוה ואם אבד חייב באחריותו הלכך כגבוי  –דקני ליה . דמטלטלי
 .נמי דמי לענין שביעית

ולכאורה פשטות דברי רש"י מורים דגם פטור המלוה על המשכון 
ה'! והיינו משום דא"צ לנגוש אחרי שכבר יש הוה משום חיסרון 'נגיש

פי'  –דתפיס ליה לו קנין בדבר. אמנם ראה מש"כ ע"ז התוספות: "
והיינו דאינו מביא  ."בתורת משכון ודרשי' בספרי ולא של אחיך בידך

את הפסוק )ה'פטור'( של 'לא יגוש', אלא מקור אחר, אשר תוכנו 
 יד המלוה!דליתא דין השמטת כספים על מה שכבר נמצא ב

ולהנ"ל נמצא מובן דרש"י לשיטתיה קאזיל שהפטור הוה תמיד 
 מדין לא יגוש, ואילו הרמב"ם אזיל בזה כדעת והסברת התוספות.

ועוד אחת: גם הפטור במוסר שטרותיו לבי"ד לומד רש"י בדבריו 
ואשר יהיה אלו דהוה מחמת 'לא יגוש', ואילו להרמב"ם הוה מפסוק '

בדבריו(. ונמצא דגם כאן רש"י לשיטתיה ' )כמפורש לך את אחיך
קאזיל דכל הפטורים הוו מיוסדים על לימוד זה, ואילו הרמב"ם לא 

 למד כן כמשנ"ת. 
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 - ו -

 פרוזבול המוקדם והמאוחר

כתב הפרוזבול : "ב"ט הכ"הלכות שמיטה ויובל פברמב"ם א. כתב ה
ל יט עד שיכתוב הפרוזבותחלה ואח"כ הלוה אינו מועיל, אלא משמ

נמצאת אומר שכל מלוה הקודמת לפרוזבול אינה  .אחר שהלוה
נשמטת בפרוזבול זה, ואם הפרוזבול קודם למלוה נשמטת בפרוזבול 

 ."זה

 .רוזבול המוקדם כשר, והמאוחר פסוללפיכך פ: "ג"הכוממשיך ב
כיצד כתבו בניסן והקדים זמנו מאדר כשר, שהרי הורע כחו שאינו 

יחר זמנו וכתבו מאייר פסול שהרי משמיט אלא עד אדר, אבל אם א
מייפה כחו שאינו משמיט עד אייר שלא כדין, שאין דינו שלא ישמיט 

 ."אלא עד ניסן בשעת מסירת הדברים לבית דין

ואכן כך הוא לשון המשנה )שביעית פ"י מ"ה( "פרוזבול המוקדם 
כשר והמאוחר פסול", ומבואר היטיב בדברי הרמב"ם כאן מיוסד על 

זבול מהני רק לחובות שקדמו לעשיית הפרוזבול ולא הדין דהפרו
 בחובות שבאו אחריו כמבואר בדבריו. 

ב. ברם יעויין בפהמ"ש להרמב"ם שמפרש אותה משנה באופן 
מזה: "פרוזבול המוקדם, הוא שיכתוב הפרוזבול תחלה  והפכיאחר, 

ואח"כ ילוה לו הממון. והמאוחר, שילוה הממון תחלה ונעשה חוב, 
ב פרוזבול. והוא פסול מפני שנעשה חוב ונתחייב בדיני ואח"כ כות

 חובות שיהי' נשמט בשביעית".

והינו דכאן סב"ל להרמב"ם להיפך ממש; שפרוזבול מהני רק לענין 
חובות שבאים אחרי עשיית הפרוזבול, משא"כ לחובות שנהיו לפני 
עשייתו, כבר לא מהני להם הפרוזבול )ואשר לפ"ז משתנה הפשט 

 ו'מאוחר' שבמשנה כנ"ל(!ב'מוקדם' 

וברדב"ז )על דברי הרמב"ם כאן בספר הי"ד( מבואר דבאמת הוה 
זה פלוגתא בין סתמא דמתניתין לפי הירושלמי לעומת דעת רשב"ג 

דדעת רשב"ג אכן הוה דפרוזבול מהני רק לעניין חובות  –בתוספתא 
מגיעים אחרי עשייתו, ואילו סתמא דמתניתין )ע"פ הירושלמי( סב"ל 

ושהרמב"ם חזר מדבריו בפהמ"ש לפי שראה את דברי  –יפך לה
 הירושלמי.   

 ', בא"ד(דאלימי לאפקועי ממונא)וראה בתוספות גיטין לו,ב )ד"ה '
תנן במסכת שביעית )פ"י מ"ה( פרוסבול המוקדם כשר והמאוחר "
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ומפ' בירושלמי משום דפרוסבול אינו מועיל מה שמלוה אחר  .פסול
ולכך  ,ה שהלוה קודם זמן הכתוב בפרוסבולכתיבת פרוסבול אלא למ

מאוחר פסול דמרויח שלא כדין כל מה שהלוה אחר כתיבת פרוסבול 
והיינו כדברי הרמב"ם בספר הי"ד, ואכן מיוסד  –" עד זמן הכתוב בו

 .על דברי הירושלמי כמו שהסביר הרדב"ז(

דפרוזבול לא  –כדברי הרמב"ם בפהמ"ש  –ג. והנה הסברא לומר 
ר מלוה שלפניו, הוא כמבואר בדבריו, "מפני שנעשה חוב מהני עבו

ונתחייב בדיני חובות שיהי' נשמט בשביעית", והיינו שמאחר שכבר 
חלה החוב בלי פרוזבול, כבר "נתחייב בדיני חובות", ושוב לא מהני 

 פרוזבול לשנות דינו. 

וסב"ל  –וצ"ע מדוע לא סב"ל להרמב"ם בספר הי"ד מסברא זו 
עשה חוב לפנ"ז מ"מ מהני לזה עשיית הפרוזבול! דאע"פ שכבר נ

ועכ"פ צ"ע ביסוד פלוגתא זו האם מהני פרוזבול להשמיט חוב 
 ש"נתחייב בדיני חובות שיהי' נשמט בשביעית", או לא.

ואילו הסברא של הרמב"ם בספר הי"ד לומר שפרוזבול לא מהני 
ה עבור הלוואה שלאחריו, הוא בפשוטו, משום שעדיין ליתא לחוב ז

בכדי למסרו לבי"ד ע"י הפרוזבול, ורק לאחרי שישנה לחוב אפשר 
לכתוב עליו פרוזבול ולמסרו לבי"ד! וצ"ע מדוע לא סב"ל להרמב"ם 

 בפהמ"ש שזהו בעי'?

ועכ"פ נמצא דב' שיטות אלו )הרמב"ם בפירושו למשנה, לעומת 
כדברי רדב"ז  –דבריו ב'יד'. שהן בעצם, רשב"ג לעומת סתם משנה 

ליגי בשתיים: א( האם מהני עשיית פרובול לפני ההלוואה או הנ"ל(, פ
לא )היינו האם אפשר לכתוב ולמסור לפני ההלוואה, או לא( ב( והאם 
מהני פרוזבול אחרי ההלוואה או לא )היינו אם אפשר לשנות את דין 

 ההשמטה אחרי שכבר "נתחייב בדיני חובות", או לא(.

 , ואיך ומדוע תלויין זב"ז.ויל"ע מהו יסוד והסברת שתי הפלוגתות

זהו ד. והנה יעויין בדברי הרמב"ם כמה הלכות לפנ"ז )הי"ח(: "
גופו של פרוזבול, מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני 
שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, והדיינין או העדים חותמין 

 ."מלמטה

' כאן הוא מסירת ולכאורה )אף שאינו מוכרח( הרי פירוש 'מוסרני
דברי רש"י על הסוגיא )גיטין לו,א(  ע"דאיזו כח מהמלוה להדיינין )

שמוסר את שטרותיו וכו'(, אשר זהו פירוש  –בפירוש 'מוסרני' זה 
 הפשוט של מסירה.
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מוסר אני לכם, ענינו ברם בפהמ"ש כתב הרמב"ם )שם מ"ד( "
ה ", אשר לכאורה הוה זה פירוש שונמעיד אני אתכם בכך וכך

 ומחודש ב'מוסרני' כאן!

ולכאורה ע"פ חילוק זה יתבאר היטב אחד מחילוקים הנ"ל ביניהם, 
האם מהני עשיית הפרוזבול לפני החובות או לא; להרמב"ם בספר 
הי"ד דמסירה פירושו כפשוטו, שמוסר משהו לבי"ד, אז באמת 
מסתבר דלא יכול למסור שום דבר לפני שכבר ישנה להחוב בעולם, 

דוע לא יכול לעשות פרוזבול לפני החובות, ואילו לדבריו ומבואר מ
מבואר  –בפהמ"ש שאינו מוסר שום דבר אלא מסירת עדות בלבד 

 מדוע זה יכול להיות גם לפני תחלת החוב!

אלא דכמובן דבר זה גופא צ"ע וביאור; מדוע להרמב"ם בפהמ"ש 
יש כאן רק ענין של מסירת עדות, לעומת שיטתו בספר הי"ד )וגם 
עוד לא נתבאר כלל חילוק השנייה ביניהם; האם שייך שיחול 

 הפרוזבול על חובות שכבר נהיו, או לא(!?

ה. ואוי"ל דיסוד החילוק בין ב' השיטות הוה בגדר השמטת חובות 
בשביעית, אשר ידועים הדברים דיש שתי אופנים בהסברת דבר זה; 

רך ממילא אי הוה 'אפקעתא דמלכא', והיינו שהחוב נפקע לגמרי ובד
בהגיע שנת השמיטה, או דהוה חיוב על האדם שהוא ישמיט ולא 

 יגוש את החוב, אף שמצד עצמה לא נפקע החוב בד"מ.

ובלקוטי שיחות חי"ז )שיחה ב' לפרשת בהר( האריך הרבי להוכיח 
שהעיקר הוא כאופן השני, דלא הוה בגדר אפקעתא דמלכא אלא 

שכן הוא שיטת הרמב"ם  חיוב על האדם להשמיט ולא ליגוש, ומדייק
( מביא שישנם ראשונים 40ג"כ עיי"ש. אולם בהערות )ראה הערה 

 ואחרונים דלא סב"ל כן, אלא דבאמת הוה אפקעתא דמלכא.

ונראה לומר דשתי חילוקים הנ"ל בין דברי הרמב"ם בפהמ"ש 
לדבריו בספר הי"ד )אשר כנ"ל הוה זה בעצם פלוגתא בין רשב"ג 

יב ע"פ שתי דרכים אלו בהגדרת השמטת לסתם משנה( יתבארו היט
כספים בשביעית. אשר לפ"ז נאמר דזהו יסוד פלוגתת התנאים בזה, 
 ויסוד דיעה הראשונה של הרמב"ם בזה לעומת הכרעתו בספר הי"ד.

אלא דצריכים להקדים עוד נקודה אחת: זה פשוט לשיטת הרמב"ם 
חובות  דפרוזבול אין ענינה מסירת החובות ממש לבי"ד, דהא מסירת

ממש מהני שלא ישמיטו החובות מדאורייתא, כמו שהרמב"ם אומר 
במפורש )הט"ו(, ואילו פרוזבול לא הוה אל מדרבנן! וע"כ דפרוזבול 
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לא הוה מסירת החובות ממש, ושלכן לא מהני אלא מתקנה דרבנן 
 )וזהו דלא שיטות אחרות בענין זה ואכ"מ(.

אפקעתא דמלכא, ועפ"ז נאמר כך: להשיטה דהשמטת כספים הוה 
אז אם החוב נעשה לפני שהי' פרוזבול, אז נעשה באופן כזה 
שבשמיטה כבר ליתא לחוב כלל בעולם, ושוב לא יכולים לשנות דבר 
זה ע"י תקנה דרבנן, אחרי שכך נעשה חוב זה מתחילתו באופן 

 שבשמיטה היא מתבטלת מאליו! 

בר או ולאידך, לשיטה זו דהחוב מתבטל מאליו, באמת אין שום ד
כח שיכול למסור לבי"ד )דהרי החוב בשמיטה התבטלה לגמרי(, ושוב 
מתפרש ה'מוסרני' רק כמסירת עדות לפני בי"ד, שרוצה בתק"ח עבור 

 חובות שהולך לעשות!

ואילו להשיטה דהשמטת כספים לא הוה אלא איסור של נגישה, 
ואילו החוב בעצמותה לעולם קיימת, אז כבר אין בעי' בעשיית 

בול גם אחרי חלות החובות, אחרי שהחובות לא נעשו באופן הפרוז
שיתבטלו כלל. ולאידך כן יש משהו שיכול למסור לבי"ד, ושוב כך 
מתפרש ה'מוסרני' של הפרוזבול, ובאמת א"א למסרו לפני חלות 

 החוב!

ומבואר היטיב שתי הבדלים הנ"ל בין השיטות, ואיך שהכרעת 
עתא דמלכא, וכמו שהרבי הרמב"ם בספר הי"ד הוא דלא הוה אפק

 אכן מדייק בשיטתו בשיחה כנ"ל.
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 - ז -

 טומאה דחוייה בציבור

ומנין : "ז"הטד "הלכות ביאת המקדש פברמב"ם א. כתב ה
שטומאת מת דחויה בציבור שנאמר ויהי אנשים אשר היו טמאים 
לנפש אדם, כך למדו מפי השמועה שאנשים יחידים הם שידחו לפסח 

ם, אבל ציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא שני אם היו טמאי
הטומאה תדחה ויעשו פסח בטומאה, והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו 

 ."זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאה

שנאמר שם  )דה"י ב, פ"ל( והרי הדבר מפורש בכתובים: ז"יובה
כי רבת בקהל אשר לא התקדשו והלוים על שחיטת הפסחים לכל לא 

רים ומנשה יששכר '[ כי מרבית העם רבת מאפטהור ]להקדיש לה
 ,ומהו זה שנאמר כי אכלו את הפסח בלא ככתוב .וזבלון לא הטהרו

מפני שעיברו אותה השנה מפני הטומאה שנאמר ויועץ המלך ושריו 
וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחדש השני כי לא יכלו לעשותו 

 ודשהחדוש ו בקבעת ההיא כי הכהנים לא התקדשו למדי, וכבר ביארנ
 שאין מעברין את השנה לכתחלה מפני הטומאה.

ועוד אחרת היתה שם באותה השנה, שעיבר חזקיה ": ובהי"ח
המלך את השנה ביום שלשים של אדר שראוי להיות ראש חדש ניסן 

ן מעברין ביום ולא הודו לו חכמים שאי ,ועשה אותו החדש אדר שני
לו שעשה שלא כהלכה ומפני דברים א .ח"דהזה כמו שביארנו בק

וביקש רחמים על עצמו ועל  .ח בלא ככתובנאמר כי אכלו את הפס
החכמים שהסכימו על מעשיו שנאמר כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר 
ה' הטוב יכפר בעד ונאמר וישמע ה' אל יחזקיהו וירפא את העם 

 ."שנרצה קרבנם

 בקיצור: מביא המקור מה"ת דטומאה דחויה בציבור. אח"כ מביא
שכן עשו בימי יחזקיהו המלך. ומבאר שזה שכתוב שם שאכילת קרבן 

אשר זה מורה לכאורה דהי' בעי' עם הבאת  –זה הי' "שלא ככתוב" 
הי'  –הקרבן, דלא כמו שמבואר כאן דהדין הוא שטומאה הודחה? 

מחמת שתי טעויות אחרות שנעשו באותו זמן בהא דעיברו השנה 
 רחמים וה' קיבל תפילתו.אז. ומסיים דע"ז ביקש יחזקיהו 

ב. ולכאורה תמוה ביותר כל אריכות הזה שברמב"ם בהלכות אלו! 
 ובפרטיות:

א( אחרי שמביא שהדין הוא דטומאה דחוייה בציבור, וגם מביא 
המקור לזה מקראי, אז מדוע נוגע בכלל להביא שמצינו שכן נהגו 
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אם בימי יחזקיהו המלך; אם הדין הוא כן אז בטח נהגו כן, וגם ב
 מעולם לא קרה מציאות שינהגו כן, האם זה הי' מפחית תוקף הדין!?

ב( אחרי שמביא שכן נהגו, נכנס לשקו"ט בפירוש מש"כ שם 
ד"אכלו את הפסח בלא ככתוב", ומבאר באריכות דהיו אז כמה בעיות 
בעיבור חודש שלהם וכו'; האם כאן המקום להכנס לזה שישנה בעי' 

ריכות מה באמת עשו שלא כהוגן אז, בפירוש הכתוב שם, ולבאר בא
 במשך שתי הלכות שלימות?

ג( ואחרי שמסיים לבאר מה באמת עשו שלא כהוגן אז )שתי 
הדברים(, ממשיך ואומר דיחזקיהו ביקש רחמים ע"ז וכו' וישמע ה' לו 
וכו'; ולכאורה מה זה נוגע כאן כלל בספר הלכות, ובהלכה זו דעסקינן 

 ביה!?

בגוף הדברים צ"ע; הרי דבריו באים להסביר ג. ויש להוסיף, דגם 
לכאורה דעצם הבאת הקרבן פסח אז הי' ע"פ דין, דהא טומאה הודחה 

שני דברים שטעו בהם  –בציבר, וכל הבעי' הוה מצד ענינים צדדיים 
 וא"כ עצ"ע:  –בהלכות עיבור חודש כמבואר בדבריו 

ר בלא ככתוב", אש אכלו את הפסחד( מדוע הוה לשון הכתוב ד"
פירוש הפשוט בזה הוא דהי' בעי' בענין אכילת הפסח, אחרי שבאמת 

שלהם!? והרי זה פשוט דלאחרי  בעיבור החודשלא הי' בעי' בזה, ורק 
שלפועל עיברו את החודש, אף שהי' שלא כהלכתו, מ"מ כן נשאר 
לעולם שאותו חודש הוא אדר שני וכן המשך החודשים, ושוב היו 

פסח, אז מדוע נאמר שאכילת הפסח הי' להקריב אז הקרבן  צריכים
 שלא ככתוב!?

ה( ואותו דבר חוזר על עצמו כשהרמב"ם כותב בסוף דבריו שה' 
", והיינו שנרצה קרבנםוירפא את העם קיבל תפילתו של יחזקיהו ".. 

שהי' בעי' בקבלת הקרבן!? והאם הי' בעי' גם בזה שאכלו חמץ 
ת זו היו באמצע חודש בהימים שהיו אמורים להיות פסח, ומחמת טעו

אדר שני? או בזה שלא הביאו הקרבנות של שבועות ביום ו' אייר 
של אותה שנה )שהי' אמור להיות חג השבועות לולי טעותם(!? 

 אתמהה. 

כתב הרמב"ם הלכות אלו בדבר איפה הדברים,  בסדרד. גם צ"ע 
 המקור שטומאה הודחה בציבור:

כתב הרמב"ם לעיל  ו( עצם הדין שטומאה דחוייה בציבור כבר
כל קרבן שאין קבוע לו זמן אינו דוחה לא את השבת מיניה בה"ט; "

וכל קרבן שקבוע לו זמן בין קרבן ציבור בין קרבן ..  ולא את הטומאה
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". ואח"כ ממשיך במשך  .. יד דוחה את השבת ודוחה את הטומאהיח
טו( ומבאר כו"כ פרטים בדינים אלו. ורק אח"כ  –ששה הלכות )י 

ומנין שטומאת י"ח( בא ואומר מקור הדין " –ט"ז והמשכו בי"ז )בה
 .."!? מת דחויה בציבור

ז( ודאתינן להכא: בה"ט כתב הרמב"ם שתי דינים: גם זה שטומאה 
דחוייה בקרבנות שקבוע להן זמן )אשר בהמשך ההלכות ביאר שכל 
קרבנות ציבור קבוע להן זמן(, וגם זה שקרבנות שקבוע להן זמן דוחין 

השבת. ואילו בהמשך ההלכות )דעסקינן בהו( מבאר המקור רק  את
לדין זה שטומאה דחוייה בציבור, ולא לדין השני )הראשון( שקרבנות 

 אלו דוחין את השבת!? וכמובן שטעמא בעי לזה.

ה. ועוד אחת יש להעיר ולהצביע עליו אשר צריך עיון וביאור 
 לכאורה:

 –אה דחוייה בציבור ח( המקור שמביא הרמב"ם לדין זה של טומ
שאנשים יחידים הם  .. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם"

שידחו לפסח שני אם היו טמאים, אבל ציבור שהיו טמאי מת אינן 
מקורו בספרי. אמנם בסוגיות הגמרא  –.." נדחין אלא הטומאה תדחה 

 –הובא לזה שני מקורות אחרים; "ויעשו בנ"י את הפסח במועדו 
איש נדחה  –ומאה", או "איש איש כי יהיה טמא לנפש ואפילו בט

לפסח שני ואין ציבור נדחים לפסח שני" )יעויין באנציק' תלמודית 
 בע' זה לכל המראה מקומות וציונים(!

והלא דבר הוא שהרמב"ם בחר להביא לזה מקור אחר )מהספרי(, 
ולא המקורות שהובאו בתלמוד בבלי!? )ויש מן הנו"כ שכתבו 

רק ציין בדבריו לתחלת הפרשה אבל כוונתו להמשך שהרמב"ם 
הפרשה והיינו לפסוק "איש איש" כפי מקור השני שהובא בבבלי. 

 וכמובן שאין זה פשטות הדברים(.

היו מקצת כתב הרמב"ם: " בהי"דו. ונראה לתרץ כ"ז, בהקדם: 
ן טמאי מת לא יקריבו פ שרוב"אע ,בית אב טמאים ומקצתם טהורים

ה כל בית האב טמאי מת יביאו בית אב אחר, הי .אלא הטהורים
: ו"טובה..".  היתה כל המשמרה טמאי מת מחזירין על משמרה אחרת

ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא "
הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני הדחק, 

פני זה צריכה ומ .ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר
 ."ציץ לרצות עליה
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והיינו שבהלכות אלו חידש הרמב"ם דהא דטומאה דחוייה בציבור 
הוה זה בגדר 'דחויה' ולא 'הותרה', אשר דבר זה במחלוקת תנאים 
ואמוראים היא שנוייה בכמה סוגיות בש"ס )יעויין באנציק' תלמודית 

ר בדבריו הנ"ל(, והרמב"ם פוסק כאן כדיעה זו דדחוייה היא, כמבוא
 )ולא כולם מסכימים עם פסק של הרמב"ם עיי"ש(.

ואחרי שתי הלכות אלו ממשיך הרמב"ם עם ההלכות שהבאתי 
ומנין שטומאת מת דחויה בציבור בריש דבריי, מתחיל עם הט"ז "

 ..". ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם שנאמר

אשר לפ"ז יש להציע ולומר )ואלי באמת הוא פשוט(, דדברי 
י"ח( לא באו להראות המקור שציבור  –רמב"ם בהלכות אלו )ט"ז ה

מביאים קרבן בטומאה, אלא להראות ולהוכיח דגדר הבאת קרבן 
 בטומאה הוה באופן שהטומאה דחוייה ולא הותרה!

( מדוע לא כתב הרמב"ם הלכות אלו וומיושב בפשיטות )קושיא 
אלא רק בהמשך לעיקר הדין )בה"ט( שמביאים את הקרבן בטומאה, 

 –כאן בסיום הפרק אחרי שכתב דהוה באופן של דיחוי ולא היתר 
 אחרי שבא להוכיח פרט זה דוקא.

( מדוע אינו מביא שום מקור על הדין דמביאים קרבן זוגם )קושיא 
בשבת; אחרי שבכלל אינו מביא כאן מקור לעצם הבאת הקרבן 

הוה )בטומאה או בשבת(, ורק על פרט זה שקרבן הבאה בטומאה לא 
אשר זה שייכת רק לקרבן הבאה בטומאה,  –אלא ענין של דחוייה 

משא"כ זה שקרבן באה בשבת אכן הוה בגדר 'הותרה' כמבואר 
 בכ"מ )יעויין גם באנציק' שם(.

ז. ועפ"ז אולי יש לבאר נמי מדוע מביא הרמב"ם המקור של הספרי 
דוקא להא דטומאה דחוייה בציבור ולא המקורות שהובאו בש"ס 

(; די"ל שדוקא מקור זה מדגיש שזהו ענין של דחוייה ולא חשיא )קו
 הותרה;

דהנה מהמקורות שהובאו בגמרא הי' אפשר להבין, דדין הבאת 
קרבן בטומאה הוה מעיקר דין הבאת הקרבן; והיינו שכך נאמר עיקר 
דין הבאה, דכשציבור טמאים אז מביאים אותו כך, והיינו גדר של 

 –מקורות אלו מדברים על עיקר דין ההבאה 'הותרה'. והיינו משום ד
"ויעשו בנ"י את הפסח במועדו, ואפילו בטומאה", או "איש איש כי 

 יהיה טמא לנפש ..".

ויהי " –משא"כ המקור שמביא הרמב"ם הוה ממצב של 'בדיעבד' 
..", והיינו שבאים למשה רבינו  אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם
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נו, וע"ז נאמר לו שני אופנים של ואומרים דיש בעי' שצריכים לתק
לפסח שני אם היו טמאים, אבל  שידחושאנשים יחידים הם תיקון: "

 "!תדחהציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא הטומאה 

ח. ועפ"ז נראה דיתורצו גם חמשת קושיות הראשונות בחדא 
 מחתא;

של  הקרבן פסחדהנה מהפסוקים מבואר דאכן הי' בעי' בהבאת 
, והיו צריכים לבקשת "הפסח בלא ככתובכי אכלו את " –יחזקיהו 

" )כדלעיל בקושיא ד, ה(, אלא דזה נרצה קרבנםרחמים כדי שיהי' "
א"א להיות אחרי שהוא דין פשוט דהקרבן באה בטומאה! וע"כ 

, והיינו בעיבור החודש שלא אחרותשהבעי' הי' מחמת סיבות 
בן הדגשת הפסוק כהלכתו כמשנ"ת בדבריו, אלא דלפ"ז שוב אינו מו

 !?הקרבן פסחדהי' בעי' עם 

אלא דכל זה מורה דכשקרבן פסח באה בטומאה, אין זה אלא 
 לוליבגדר דחוייה, וא"כ צריכים לזה כפרה וריצוי בכלל )היינו גם 

צריכה ציץ הנ"ל ד" הבעיות הנוספות שקרו אז(, וכמ"ש הרמב"ם
ות וטעויות, "! ומובן א"כ דבשעה שניתוספו כאן עוד בעילרצות עליה

 הר"ז מקשה על הריצוי והכפרה שצריכים עבור קרבן זה בכל מקרה!

ומבואר היטיב דזו היתה כוונת הרמב"ם בהבאת כל סיפור זה של 
הקרבן פסח של יחזקיהו; להראות דכשאכן מביאים את הקרבן 
בטומאה אין זה אלא ענין של דחוייה, ולכן בשעה שניתוספו בה עוד 

בהריצוי של הקרבן פסח עצמה, עד שהיו צריכים טעויות, פעלו קושי 
 לזה בקשת רחמים מיוחדת עד שנרצה קרבנם כמשנ"ת בדבריו. 
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 - ח -

 הכשר אוכלין מחוברין

אוכלין " ח"ב ה"פהלכות טומאת אוכלין ברמב"ם א. כתב ה
שהוכשרו כשהן מחוברין לקרקע או שהוכשרו במים המחוברים 

חר שנעקרו במים התלושין מן שבקרקע אינו הכשר עד שיוכשרו א
אינו מכשיר עד שיתלש  ,שנאמר בכל כלי ,הקרקע או בשאר משקין

מן הקרקע כעין המים שבכלים, שאב המים בכלי ונתנן בקרקע אינן 
 ."מכשירין

הרי שהרמב"ם השמיענו כאן ב' דינים ביחד; זה שלא יכולים 
מחוברין לקרקע, וזה שלא יכולים שהן להכשיר אוכלין בשעה 

שבקרקע. אמנם בקשר למקור הדין  מים המחובריםלהכשירן ע"י 
שלא יכולים להכשיר ע"י מים  –הביא והסביר רק מקור לדין השני 

שלא יכולים להכשיר  –המחוברין, ולא הביא שום מקור לדין הראשון 
 אוכלין המחוברין!

ולכאורה צ"ע בשתיים: א. מהו באמת טעם ומקור דין זה, שלא 
 אוכלין מחוברין? ב. מדוע לא הביא מקור דין זה כאן? יכולים להכשיר

גם צלה"ב מדוע כלל ב' דינים אלו ביחד כאילו שטעם או מקור 
אחד לשתיהן, אחרי שלכאורה שתי דינים שונים הם עם מקורות 

 שונים כדלהלן?

כל דברי הכשר אוכלין ( כתב הרמב"ם "א"ב ה"יפב.  והנה לקמן )
מדו שזה שנאמר וכי יותן מים על זרע מפי השמועה ל .דברי קבלה הן

אחד המים ואחד שאר שבעה משקין, והוא שינתן עליהם ברצון 
בעלים ואחר שנעקרו מן הקרקע, שדבר ידוע הוא שאין לך זרע שלא 

חר בא עליו מים כשהוא מחובר לא נאמר וכי יותן מים אלא לא
 ".שנעקרו האוכלין ונתלשו המשקין

זה שלא יכולים להכשיר אוכלין והיינו שכאן כתב מקור לדין 
שדבר ידוע הוא שאין לך זרע שלא בא עליו " –המחוברין לקרקע 

חר שנעקרו לא נאמר וכי יותן מים אלא לא ,מים כשהוא מחובר
"! אמנם לכאורה זה רק מחזק השאלה מדוע לא הזכיר מקור האוכלין

 זה כאשר הזכיר הדין לראשונה בפ"ב הנ"ל?

ונתלשו ב"ם מסיים שצריכים גם "גם מעניין מאוד מה שהרמ
שהמים צריכים להיות תלושין, ונמצא  – ", והיינו דין השניהמשקין

שגם כאן כולל שתי ההלכות ביחד כאילו שביסודם חד הוא, אף 
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שלכאורה המקור שמביא כאן )בפי"ב( הוה רק לדין שהאוכלין צריכים 
 להיות תלושין, ולא של המשקין!?

"ב ופי"ב( מביא הרמב"ם שתי ההלכות בקיצור: בשתי המקומות )פ
שהאוכלין שבאים להכשיר לא יכולים להיות מחוברים, ושהמים  –

ביחד, ובאשר למקור הדינים,  –המכשירין לא יכולים להיות מחוברים 
הרי בפ"ב מביא מקור רק לדין השני, ובפי"ב מביא המקור רק לדין 

 הראשון! אשר כ"ז טעמא בעי כמובן.

מ על דברי הרמב"ם בפ"ב )היינו במקום הראשון ג. ויעויין בכס"
אוכלים שהוכשרו וכו'. בריש פרק העור שמביא את ההלכות( "

כשם שאין מקבלים טומאה אלא )חולין קיח, ב( והרוטב שם 
ופירש"י כשם שאין  .לכשיתלשו כך אין מקבלים הכשר עד שיתלשו

ם זרעים מקבלים טומאה אלא לכשיתלשו כדאמרינן בתורת כהנים א
אתה אומר מחוברים טמאים טימאת את הכל שאין לך מחוברים 

 ."שאין שרצים מצויים אצלם

והיינו שהכס"מ מביא מגמרא טעם שונה מדוע לא יכולים להכשיר 
כשם שאין מקבלים טומאה אלא לכשיתלשו אוכלין כשהם מחוברים; "

" )ומוסיף ביאורו של רש"י בשם כך אין מקבלים הכשר עד שיתלשו
 טעם הדבר שאוכלים לא מקבלים טומאה עד שיתלשו(!התו"כ ב

ולכאורה: א( מדוע לא מזכיר הרמב"ם טעם זה )כמו שהזכיר 
המקור לדין השני כנ"ל(? ב( איך זה מסתדר עם דברי הרמב"ם עצמו 

שדבר ידוע הוא שאין לך זרע ")לקמן פי"ב כנ"ל( במקור דבר זה, 
חר ותן מים אלא לאלא נאמר וכי י ,שלא בא עליו מים כשהוא מחובר

 "!?שנעקרו האוכלין

ד. ואולי י"ל נקודת הביאור בכ"ז: הרמב"ם משמיענו שיש יסוד 
והגדרה אחת לשתי דינים אלו, והוא זה שאין דין טומאה במחוברין, 
ואשר לכן גם א"א להכשיר אוכלין מחוברין לקבל טומאה, וגם א"א 

כן הוה דברי להכשיר אוכלין ע"י מים שהן מחוברין! ויסוד הדבר א
כשם שאין מקבלים טומאה אלא לכשיתלשו הגמרא שהביאם הכס"מ "

". והרמב"ם הוסיף וביאר שזהו גם כך אין מקבלים הכשר עד שיתלשו
 יסוד הדין שלא יכולים להכשיר ע"י מים שהן מחוברין.

ובפרטיות יותר: כשהרמב"ם מביא הדינים בפעם הראשון, הר"ז 
פ"ב עד שם, אשר מתחילים עם  בהמשך להלכות המבוארות מתחלת

כל האוכלין הגדילין מן הקרקע אינן מקבלין טומאה ההלכה )ה"א( ד"



 קונטרס מתנת יין

 

 

50 

ין עד שיעקרו, אבל כל זמן שהן מחוברין אפילו כשורש קטן שיכול
 ".לחיות ממנו אינן מקבלין טומאה

ולכן כאשר כותב )בה"ח( דלא יכולים להכשיר אוכלין המחוברין 
ה שום מקור והסברה, משום שמובן להביא לז לא הוצרךלקרקע, 

מהמשך ההלכות; דכשם שביאר בהלכות עד אז דאוכלין מחוברין לא 
 מקבלים טומאה, עד"ז מובן יסוד הלכה זו דגם לא יכולים להכשירן!

וע"ז מוסיף וכולל ביחד גם עוד הלכה; שלא יכולים להכשיר 
מראה דגם יסוד האוכלין ע"י מים מחוברין, אשר עי"ז שכוללם ביחד 

דין זה הוה מהאי טעמא דבמחוברין ליתא לדין טומאה והכשר 
 טומאה.

אלא דכאן ניתוסף חידוש גדול; דעד הכא דיבר על האוכלין שיהי' 
אשר בזה כתב דליתא במחובר, אבל  –טמא או מוכשר לקבל טומאה 
הוה מחובר אינו יכול להכשיר!  המכשירכאן ישנה חידוש שגם אם רק 

אינו  ,שנאמר בכל כליצריך להביא לזה מקור מפסוק )"אשר לכן 
"( להשמיענו מכשיר עד שיתלש מן הקרקע כעין המים שבכלים

 –שאומרים חידוש זה. אמנם גם אחרי שיש לזה מקור מיוחד, מ"מ 
יסוד והגדרת הדין הוה כנ"ל מחמת זה שאין  –סב"ל להרמב"ם 
 טומאה במחובר.

דהרי לשיטת הרמב"ם עצמו )ברם לכאורה יש לשדות נרגא בזה, 
מים בקרקעות  –לעומת דעת רוב הראשונים  –לקמן )ריש פט"ו( 

מקבלין טומאה ומטמאין! וא"כ מדוע שלא יהיו כשרין להכשיר אוכלין 
לקבל טומאה? אמנם יעויי"ש דמ"מ הר"ז טומאה מוגבלת )ביחס למים 

ד"אין מתטמאין אלא לרצון ואין מטמאין אלא  –שאינם מחוברין( 
רצון". ושוב י"ל דדין זה דלא יכולים להכשיר אוכלין הוה מחמת זה ל

 שטומאה במחוברין מוגבלת ושלכן אמרה תורה דלא יכולה להכשיר(

שדבר ידוע הוא ה. והנה כאשר הרמב"ם כותב אח"כ )בפי"ב( "
שאין לך זרע שלא בא עליו מים כשהוא מחובר לא נאמר וכי יותן 

אשר משמע דזהו מקור אחר  – "חר שנעקרו האוכליןמים אלא לא
סיבת ושונה לדין זה דאוכלין לא מוכשרין במחובר? י"ל דאין זה 

 להדין!הוכחה הדין אלא  והגדרת

כמו שמשמע מדברי  –ביאור הדבר: סיבת והגדרת הדין הוה אכן 
הרמב"ם לעיל בפ"ב, וכדברי הכס"מ שם מיוסד על דברי הגמרא 

ין, ואשר לכן לית בהם דין מחמת זה דאין טומאה במחובר –בחולין 
מפסוק ג"כ; דאל"כ אין הוכחה הכשר לטומאה ג"כ. אמנם יש לזה 
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הסבר לדברי הפסוק "וכי יותן מים ..", אחרי שכל אוכל בודאי כבר 
 הוכשר בהיותו מחובר!

)וטעם הדבר שצריכים הוכחה לכך, י"ל בפשטות, דסיבה והגדרה 
טומאה במחובר, מ"מ  הנ"ל איננה מוכרחת; דיתכן לומר דאע"פ דאין

ישנה דין הכשר לטומאה גם אז! ולכן צריכים הוכחה להראות שאינו 
כן, אלא כשם שאין במחובר דין טומאה עד"ז אין בה דין הכשר 

 לטומאה(.

ומאחר שהוכח כאן דבר זה דאין הכשר לטומאה במחוברין, הוסיף 
הרמב"ם והזכיר גם דין השני )הנ"ל( דאין הכשר טומאה ע"י מים 

חוברין ג"כ, אחרי שביסודם והגדרתם הוו מטעם אחד )אף שהוכחה מ
 ומקור הפרטי לשתי הדינים שונים זמ"ז( כמשנ"ת.

ו. ועדיין יש להתעמק ולשאל מהו הנפק"מ מזה שסיבת והגדרת 
שני דינים אלו הוה זה שאין טומאת אוכלין במחוברין? והיינו אחרי 

רין, וגם יש הוכחה שישנה מקור מקרא לזה דמים מחוברין לא מכשי
שאוכלין מחוברין לא נהיו מוכשרין לקבל טומאה, אז למאי נפק"מ 

 שסיבת והגדרת דינים אלו הוה מחמת זה שאין טומאה במחובר!? 

ואולי י"ל דזהו יסוד לפרט מחודש שמצינו בשתי דינים אלו, 
 ובהקדם:

כשם שאין מקבלים טומאה אלא על דברי הגמרא הנ"ל בחולין "
", הקשו התוספות שם: כך אין מקבלים הכשר עד שיתלשולכשיתלשו 

דמה שאין מטמא  ,וא"ת אדרבה יותר ראוי לתלות טומאה בהכשר"
וכ"ת דאפשר "!? וממשיכים: "זה תלוי בהכשר דמעיקרא לא הוכשרו

אי אפשר לומר כן  ,באילן מלא פירות שנתלש והוכשר וחזר ונטעו
אפילו טומאה בטלה ש ,דהא כשחזר ונטעו בטל ליה הכשר כשהשריש

 " )יעויין שם להמשך דבריהם(.כדאמרינן גבי גידולי תרומה

והיינו שהתוספות מביאים מקרה של אוכלין שהוכשרו אחרי 
שהותלשו ואח"כ שוב נהיו מחוברים, וסב"ל להתוספות דזה פשוט 
שההכשר נתבטל "שאפילו טומאה בטלה"! אמנם ראיתי מקשים על 

רי אה"נ דטומאה בטלה עי"ז שנהי' התוספות דמהו ההכרח לזה; ה
 מחובר, אמנם מהו ההכרח לומר שעד"ז ההכשרה לטומאה בטלה?

ואולי י"ל שזה מתבאר היטיב ע"פ הגדרת הדין דאין הכשר 
לטומאה במחוברין; דאחרי שלמדנו מדברי הרמב"ם כנ"ל דהא דאין 
הכשר במחוברין הוה מחמת הדין שאין טומאה במחובר, שוב מבואר 
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טלה הטומאה כששוב נתחבר, עד"ז בד"מ בטלה ההכשרה דכמו שב
 התלויה בזה! ומבואר היטיב מדוע נוגע לדעת סיבת והגדרת הדין.

ואם כנים הדברים יתבאר היטיב שיטת הרמב"ם )הנ"ל בפ"ב 
שאב המים בכלי ונתנן " – דלא כדעת כמה מהראשונים –ה"ח( 

ברין אינן "; והיינו דגם בדין זה שמים מחובקרקע אינן מכשירין
מכשירין, אומרים דזהו גם אם נתלשו ושוב נתחברו! דהרי זה מאותו 
טעם ומאותו יסוד של אוכלין שנתלשו ושוב נתחברו כמשנ"ת, אשר 
בכולם אומרים שמאחר שהטומאה בטלה שוב בטלה כח ההכשר 

 וכמשנ"ת.
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 - ט -

 ילהטבכוונה ב

צריך  כל הטובל: "ח"א ה"הלכות מקוואות פברמב"ם א. כתב ה
אפילו נדה  .להתכוין לטבילה ואם לא נתכוין עלתה לו טבילה לחולין

או ירדה להקר הרי זו שטבלה בלא כוונה כגון שנפלה לתוך המים 
אבל לתרומה ולקדשים אינה טהורה עד שתטבול  .מותרת לבעלה

  ."בכוונה

וכתב הכס"מ דבגמרא בחולין )דף לא( הוה זה פלוגתא בין רב 
ני טבילה שלא בכונה לענין חולין, ופסק הרמב"ם ורב יוחנן אי מה

כרב דמהני, מחמת כמה הוכחות מתוך סוגיית הגמרא )שם ובמסכת 
 חגיגה, יעויין בדבריו(.

"; מאחר כל הטובל צריך להתכוין לטבילהויל"ע בהתחלת דבריו "
שפוסק דלחולין ל"צ כוונה, אז מדוע מתחיל כך, כאילו דמעיקר הדין 

אף דבפשוטו הוה זה ענין של 'לכתחילה' ו'בדיעבד', צריכים כוונה!? ו
והיינו דרק לכתחילה צריכים לכוין, הרי: א( זה גופא צ"ב, מהו הסיבה 
לצורך זה לכתחילה, אחרי שמעיקר הדין ל"צ כוונה? ב( לכאורה הי' 
צריך לכתוב באופן שיהא מובן דמעיקר הדין ל"צ כוונה, ורק 

כים לכוין, ורק דבאם לא כיון שלכתחילה יכוין, ולא להיפך; שצרי
 עלתה לו!?

גם צ"ע מה שמלשון ההלכה כאן משמע דהצורך בכוונה לענין ב. 
אבל לתרומה ולקדשים אינה " – תרומה וקדשים הוה מעיקר הדין

", ואילו מדברי הרמב"ם לעיל בהלכות טהורה עד שתטבול בכוונה
 :(ב"ג ה"פי) ' מבואר דאינו כן, דז"ל שםשאר אבות הטומאה'

וכן עשו חכמים מעלות בטבילה, כיצד מי שטבל בלא כוונה ה"ז "
טהור לחולין ואסור במעשר שני עד שיתכוון לטבול למעשר, טבל 
למעשר הרי זה בחזקת טהרה למעשר ואסור בתרומה, טבל לתרומה 
הוחזק לתרומה ואסור בקדש, טבל לקודש הוחזק לקדש ואסור לחטאת, 

חמור הוחזק לקל, טבל סתם ולא טבל לחטאת הוחזק לכל שהטובל ל
נתכוון לאחד מכל אלו הרי זה טהור לחולין בלבד וטמא כשהיה אפילו 

וכל המעלות האלו מד"ס אבל דין תורה הואיל וטבל מ"מ ..  למעשר
 ."הרי הוא טהור לכל

מבואר מדבריו שם דכל הצורך בכוונה לטבילה, גם לתרומה 
בטבילה, אשר  לכאורה ולקדשים, לא הוה אלא 'מעלות' שעשו חכמים 

אין כן משמעות דבריו בהלכות מקוואות כאן כלל; דכתב בפשיטות 
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דטבילה צריך כוונה, ואם לא כיוון עלתה לו הטבילה רק לענין חולין 
 ולא לענין תרומה וקדשים! 

ואף שבפשטות צריכים לתרץ ולומר דכל הנידון כאן )בהלכות 
ת' שעשו חכמים כמו מקוואות( הוה רק מדרבנן ומחמת אותן 'מעלו
שהוא עיקר מקומו  –שמבואר שם, אמנם הלא דבר הוא, דכאן 

 נכתב הדין כאילו זהו מעיקר דין טבילה במקוה!? –לכאורה 

ג. וביותר צ"ע דברי הרמב"ם להלן בסיום הלכות מקוואות )פי"א 
..  טומאות והטהרות גזירות הכתוב הןדבר ברור וגלוי שההי"ב( "

הלב, ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק והדבר תלוי בכוונת 
כשם שהמכוין לבו לטהר כיון , ואעפ"כ רמז יש בדבר כאילו לא טבל

כך המכוין לבו שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר 
כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן .. לטהר נפשו מטומאות הנפשות 

תי עליכם העצות והביא נפשו במי הדעת טהור, הרי הוא אומר וזרק
 ..".מים טהורים 

היינו  –הרי כאן כתב באופן סתמי בנוגע לכל הטבילות לכאורה 
דכל ענין הטבילה "תלוי בכוונת  –גם לחולין וגם לתרומה וקדשים 

אשר לכאורה זהו  ,"טבל ולא הוחזק כאילו לא טבלהלב" ואשר "
מהמבואר במקומות הנ"ל, דאפילו לענין תרומה  ההיפך הגמור

 ין הכוונה אלא מעלה יתרה שעשו בהן חכמים!?וקדשים א

בקיצור: במקום אחד )מקוואות פ"א( משמע דישנה דין כוונה 
בטבילה, אלא דלחולין הוה רק לכתחילה ואילו לתרומה וקדשים הוה 
גם בדיעבד; במקום שני )שאה"ט פי"ג( מבואר דגם לקדשים הוה זה 

ע שלכל ענין רק מעלה יתירה; ובמקום שלישי )סוף מקוואות( משמ
 הוה כוונה בטבילה מעיקר הדין!? וכמובן צריכים הסברה בכ"ז.

ענין של אינו ד. ואולי י"ל נקודת הביאור בזה: כוונה בטבילה 
לכתחילה בלבד, באופן שאם לא כיוון אז בדיעבד נתקיימה ענין 
הטבילה בשלימות כאילו כיוון; אלא כוונה הוא ענין שנוגע לשלימות 

כאשר לא כיוון, באמת חסר ענין עיקרי בטבילה. ענין הטבילה, ו
אמנם בכל זאת פוסק הרמב"ם דגם כאשר חסר ענין זה בטבילה אין 
זה מונע מאכילת חולין בטהרה )אפילו מדרבנן(, ומדאורייתא אין זה 

 מונע אפילו לגבי תרומה וקדשים!

בסגנון אחר: כאשר אומרים בד"כ דצריכים לעשות משהו 
ש הוא דגם כאשר לא עשו כן מ"מ )בדיעבד( לא לכתחילה, אז הפירו

נחסר מגוף הענין. אמנם כאן אומרים דטבילה 'שלמה' צריכה להיות 
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עם כוונה דוקא, אלא דגם טבילה שאינה שלימה מספיקה עבור 
 תרומה וקדשים מדאורייתא, ועבור חולין גם מדרבנן.

)ונמצא דמחלוקת האמוראים בגמרא לא היתה באם יש צורך 
בטבילה או לא; דלכו"ע בעינן לזה עבור טבילה שלימה, אלא  לכוונה

 דפליגי אם טבילה בלי כוונה מספיקה עבור תרומה וקדשים או לא(

ואם כנים הדברים מבוארים היטיב דברי הרמב"ם בג' הלכות 
בכל הנ"ל: מחד גיסא כותב )בסוף מקוואות( שכוונה הוה דין עיקרי 

ותב )בריש מקוואות( דאף )גם לחולין כנ"ל(; מאידך כ טבילות
לא רק באופן של  –דצריכים לכוין עבור כל הטבילות מעיקר הדין 

מ"מ אם לא כיוון הר"ז מספיק לחולין, אמנם לענין תרומה  –לכתחילה 
וגם כותב )בשאה"ט( ; כעיקר דינווקדשים לא מספיק, וחייבים לכוין 

יינו דמדאורייתא מספיק גם לתרומה וקדשים טבילה בלי כוונה )ה
 טבילה שאינה שלמה כמשנ"ת(. 

ה. הסברת הדברים: בטהרה ישנן ב' דברים; שלילת הטומאה, 
וכניסה למצב של טהרה. וע"ד המבואר בתניא באגה"ת )פ"ב( לגבי 
קרבנות חטאת ועולה; דחטאת באה לכפר על העוון, ועולה באה 

 להכניס האדם שוב לפני ה'. 

ג'( איך שהרבי מבאר )שיחה משפטים פרשת לקו"ש חכ"ו בוראה 
שתי השלבים בגירות, מילה וטבילה; דמילה פועלת הסרת הטומאה 
של עכו"ם, וטבילה פועלת הכניסה לקדושה ויהדות )ועיי"ש בהערות 

 גםשלכן צ"ל בסדר זה דוקא, מילה לפני הטבילה(. אשר מבואר מזה, 
 גםדישנן שתי ענינים אלו כשיוצאים מטומאה ונכנסים לקדושה, ו

פועלת ענין הטהרה )כענין חיובי(, ולא רק יציאה מטומאה  הטבילש
 )היינו ענין שלילי(!

וי"ל דענין השלילי שהטבילה פועלת, והיינו להוציא אדם 
מטומאתו, זה נפעל ע"י טבילה גרידא גם בלי כוונה. אמנם בכדי 
שיפעל ענין החיובי, והיינו להכניס את האדם למצב של טהרה, לזה 

שהמכוין ה )וכדברי הרמב"ם בסוף מקוואות הנ"ל( "באמת בעינן כוונ
 "!לבו לטהר כיון שטבל טהור

שהרבי מבאר מדוע צריכים  תרומהפרשת לקו"ש ח"ג וראה ב
והרי תרומה הוא ענין של צדקה  דוקא, 'לשמישלקיחת התרומה יהי' '

אלא דהוא משום  אשר בזה בד"כ ל"צ כוונה )ע"ד טבילה! עיי"ש(?
בשביל המשכת הקדושה, אשר זה צ"ל עם שלקיחת התרומה היא 

 כוונה לשמה דוקא!
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ויתירה מזו ראה בלקו"ש חכ"ו פרשת תרומה )שיחה א'( בביאור 
תרומה";  )לשמי(לי מקדש", על "ויקחו )לשמי( לי ההוספה של "ועשו 

ההקדש, ולכן  רשותהדיוט ל רשותדתרומה הוה רק ענין של יציאה מ
כניסה לקדושה המתקיימת כאשר צריכים לעוד כוונה מיוחדת עבור ה

 "ועשו לי מקדש" )יעויין שם לאריכות ההסבר בזה(.

ועכ"פ אם כנים הדברים אז נבין היטיב היסוד למשנ"ת בדברי 
הרמב"ם דמחד גיסא ישנה חיוב כוונה בכל טבילה בכדי שיהי' 
הכניסה לטהרה כדבעי, ומ"מ מדאורייתא מספיקה גם שלילת 

ומה וקדשים, ומדרבנן צריכים עבור הטומאה לבד אפילו עבור תר
תרומה וקדשים דרגת הטהרה הבאה דוקא ע"י טבילה עם כוונה 

 כדבעי כמשנ"ת.   

ו. ויש להוסיף ולהמתיק לפ"ז עוד דבר מעניין כאן, והוא מה 
מעלות בטבילה לענין תרומה וקדשים;  שתישלכאורה עשו חכמים 

לשם כל  פרטיתנה גם זה שחייבים כוונה בכלל, וגם זה שצריכים כוו
טבילה עם  –דרגא מסויימת בקדושה, וכנ"ל מהרמב"ם )בשאה"ט( 

 כוונה למע"ש, למעשר, לתרומה, לקדשים וכו'.

אשר לכאורה טעמא בעי לזה, מדוע לא הסתפקו בעשיית 'מעלה' 
 –שנצטרך עבורם כוונה לטבילה  –אחת כללית לכל עניני קודש 

ה פרטית עבור כל קדושה והוסיפו גם מעלה שנייה, שצריכים כוונ
 פרטית מסויימת?

אמנם להנ"ל נראה דאין כאן שתי דברים שונים, אלא דבר אחת; 
כאשר מדובר על שלילת ענין הטומאה, אז באמת אין שום הבדל בין 
טהרה לחולין, למעשר, לתרומה או לקודש, אחר שבשלילת ענין 

אין הטומאה אין הבדל בדרגות פרטיות של קדושה וטהרה, ושלכן 
 מקום לחלק במעשה הטבילה בין כל הני דרגות של קדושה.

אמנם כאשר הצריכו רבנן כוונה בטבילה לקדשים, הוה הפירוש 
שכבר לא מדברים על שלילת טומאה לבד, אלא על הוספת קדושה; 
אז בזה ישנן בד"מ כו"כ דרגות שונות של הוספת טהרה וקדושה, 

, והיינו המשכת טהרה ושלכן צריכים עבור כל דרגא כוונה פרטית
 עבור דרגא פרטי זו.

ז. ועוד אחת יש להוסיף, דביאור זה בדברי הרמב"ם תואם מאוד 
למה שכתבתי לעיל )סימן ג'( בביאור דברי הרמב"ם בהלכות איסו"ב 
)פי"ג( בענין גירות של נשי שמשון ושלמה המלך; אשר בהשקפ"ר 

גר הוה רק לומדים שם דישנה גירות דמהני לכתחילה )כשכוונת ה
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לשם שמים( לעומת גירות שמהני רק בדיעבד )כשאינו כך(, אמנם 
כתבתי שם לבאר דאינו כן אלא שמדובר בב' דרגות שונות בגירות 

 גר צדק לעומת גר שאינו כן. –

היתה  לאאכן מהני גירות זה ש היציאה מכלל העכו"םואשר לענין 
, עד שתהי' באמת לא הגיע גר צדקאמנם להיות , כוונה הראוייהעם 

 .      כוונה ראוייהגירות עם 

ולכאורה הן הן הדברים ממש גם כאן; גם בפרט זה שלא מדובר 
בלכתחילה ודיעבד גרידא אלא בשתי דרגות שונות כמשנ"ת, וגם 
בפרטיות; שדרגא ראשונה הוה ענין של יציאה ושלילה ולזה מהני 

כניסה המעשה בלי כוונה הרצוייה, לעומת דרגא השנייה שענינה 
 חיובית אשר לזה באמת צריכים כוונה ראוייה כמשנ"ת. 
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 - יוד -

 לא תעמוד על דם רעך

 המינים: "י"ד ה"הלכות רוצח ושמירת הנפש פבמב"ם רא. כתב ה
אפילו  ,והם עובדי עבודה זרה מישראל, או העושה עבירות להכעיס

הן אכל נבילה או לבש שעטנז להכעיס הרי זה מין, והאפיקורוסין, ו
 ..".  ורה ובנבואה, מישראל, מצוה להרגןשכופרין בת

ורועי בהמה דקה  ,אבל הגוים שאין בינינו ובינם מלחמה: "א"היוב
ואסור להצילן אם נטו אין מסבבים להן המיתה  ,מישראל וכיוצא בהן

לא מהן שנפל לים אינו מעלהו, שנאמר , כגון שראה אחד למות
 ."תעמוד על דם רעך, ואין זה רעך

במה דברים אמורים בישראל בעל עבירות העומד : "ב"יבהו
ברשעו ושונה בו תמיד כגון הרועים בהמה דקה שפקרו בגזל והם 
הולכים באולתן, אבל ישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד 
אלא עושה עבירות להניית עצמו כגון אוכל נבילות לתיאבון מצוה 

 ."להצילו ואסור לעמוד על דמו

דהרמב"ם לימד וחילק כאן ג' מדריגות ודינים: א( אלו והיינו 
שמצוה להרגן )מינים ואפיקורסין(. ב( אלו ש"אין מסבבין להן המיתה 
ואסור להצילן" )גויים שאיננו במלחמה עמהם, ובעלי עבירה 
שעומדים ברשעם תמיד(. ג( ואלו שמצוה להצילן ואסור לעמוד על 

 דמן )סתם בעל עבירה לתיאבון(.

אורה צ"ע בדרגא השנייה דהדין הוה ש"אסור להצילן", ב. ולכ
"; לכאורה ואין זה רעך ,שנאמר לא תעמוד על דם רעךונלמד ממה "

להצילן, אבל מאיפה מגיע מזה  חיוביש כאן הסברה מדוע ליתא 
 להצילן!? איסור

)בע"ז כו, ב( דרק אין חיוב מאירי )ואכן ראיתי מציינים לדברי ה
ת ליתא. ובאנציקלופדי' תלמודית מביא דעת להצילן, אבל איסור באמ

' דתלוי באם זה גוי או רועה עיי"ש, אבל פשוט שאין דעת יראיםה'
הרמב"ם כראשונים אלו, אלא דבשניהם ישנה איסור להצילן כמבואר 

 בדבריו(.

גם צ"ע בדרגא השלישית, והיינו אלו שמצוה להצילן ואסור לעמוד 
ישראל, ומה נתחדש כאן!? על דמן; הלא זהו דין הפשוט אצל כל 

ולכאורה כוונת הרמב"ם הוא דאע"פ דאנשים אלו הם בעלי עבירה, 
מ"מ לא יצאו עי"ז מכלל 'רעך' ושוב נכללים במצוה של לא תעמוד 
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על דם רעך כמו כל ישראל. וא"כ הלא העיקר חסר מן הספר, והי' לו 
ו יצאלא  –לעומת אלו שבדרגא השנייה  –לומר דבר זה, דאנשים אלו 

 מכלל רעך!?

אין ( כתב הרמב"ם: "א"י ה"פ)הלכות עבודה זרה ג. והנה לעיל ב
כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם 
לעבוד עכו"ם שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם או 

לפיכך אם ראה מהם  .ואסור לרחם עליהם שנאמר ולא תחנם .יהרגו
אבל  ,לא יעלנו, ראהו נטוי למות לא יצילנו אובד או טובע בנהר

לאבדו בידו או לדחפו לבור וכיוצא בזה אסור מפני שאינו עושה עמנו 
במה דברים אמורים בשבעה עממין אבל המוסרים  .מלחמה

והאפיקורסין מישראל היה דין לאבדן ביד ולהורידן עד באר שחת 
 ."מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם מאחרי ה'

ולכאורה דיבר הרמב"ם שם על שתי דרגות הראשונות שהזכיר 
כאן, אלא דשם מבואר טעמי הדינים; דרגא הראשונה, היינו אלו 

מפני שהיו מצירים לישראל ומסירין את העם שמצוה להרגן, הוה "
היינו משום  ". ודרגא השנייה, היינו אלו שאסור להצילן,מאחרי ה'

" )ולכאורה צריכים לומר לא תחנםו.. שנאמר לא תכרות להם ברית "
 דבעלי עבירה שעומדים ברשעם תמיד, דינם כגויים לענין זה(.

והנה זה שהרמב"ם לא חזר כאן על טעמי הדינים ל"ק, משום 
דסמך עמש"כ כבר לפנ"ז )כמבואר בכללי הרמב"ם, והרבי הזכיר כלל 

בטעם  שמשנהזה הרבה פעמים(, אמנם מה שלכאורה צ"ע הוא מה 
שנייה; דשם כותב שהוא מחמת האיסורים של לא תכרות דרגא ה

 ולא תחנם, ואילו כאן כותב דהוא משום שלא נכללים ב'רעך'!?

ד. ונראה לומר נקודת הביאור בכ"ז: כאן בהלכות רוצח לא בא 
הרמב"ם בכלל לתת טעם מדוע בני אדם אלו יש מצוה להורגן או 

ת ע"ז כנ"ל; וכאן איסור להצילם, דזה כבר ביאר לעיל במקומו בהלכו
לא בא אלא להסביר מדוע אין כאן האיסור של לא תעמוד על דם 
רעך )אשר באמת כאן בהלכות רוצח דוקא, הוה מקומו של שאלה זו 
כמובן(?! אז ע"ז מבאר דאנשים אלו לא נכללים ברעך, ושלכן לא 

 קיימת איסור זה  אצלם.

יסור ומתורץ היטב מה שהקשינו דאיך דבר זה שלא נכללים בא
'לא תעמוד' מהווה איסור להצילן? דבאמת זה לא הוה סיבת האיסור 
להצילן בכלל, אלא ביאור מדוע אין כאן איסור שלא להצילן )מחמת 
לא תעמוד(, ואילו סיבת האיסור להצילן ביאר הרמב"ם לעיל בהלכות 

 ע"ז כמבואר בדבריו וכנ"ל.
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נוגע לא ועפ"ז נאמר דדבר זה שבנ"א אלו אינם נכללים ב'רעך' 
רק לדרגא השנייה, אלא גם לדרגא הראשונה, והיינו בנ"א כאלו 
שמצוה להרגן; דבכולם ליתא איסור של 'לא תעמוד' משום דאינם 
בכלל 'רעך'! ואילו הסיבות מדוע בדרגא ראשונה מצוה להרגן ואילו 
בדרגא שנייה )רק( אסור להצילן, כל זה מבואר לעיל בהל' ע"ז ואין 

 ן להשמיענו דבר זה.כוונת הרמב"ם כא

ועפ"ז נוסיף ונאמר )ואולי נשמע 'מחודש' קצת( דגם דרגא 
השלישית מדובר בבני אדם כאלו דלא נחשבים 'רעך', ושוב לא 
נכללים בהאיסור של לא תעמוד על דם רעך! אלא דמ"מ מכיון שאין 
שום סיבה להורגן או שלא להצילן )כמו שישנה בשתי דרגות 

מצוה להצילו ואסור לעמוד על ע"ז(, לכן "הראשונות כמבואר בהל' 
 " )כמשי"ת היסוד לזה(.דמו

ומבואר היטיב החידוש בדרגא זו השלישית כאן, דאע"פ דבאמת 
וכנ"ל שהרמב"ם לא כתב בפשיטות שהם נכללים  –גם הם אינם 'רעך' 

 מ"מ יש מצוה בהצלתם ואיסור לעמוד על דמם. –ברעך 

לחנו כשמדבר בענין זה ה. ויסוד לזה למדתי מדברי אדה"ז בש
(, אלא דצריכים לזה הקדמה הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם סעיף ח)

 אחת; 

מבואר בגמרא )ב"ק דף פא, וסנהדרין דף עג( דבאמת ישנן שתי 
מקורות לזה שחייבים להציל אדם ממיתה: א( מזה שנאמר בהשבת 

דכמו שצריכים להשיב אבידה לאדם, אז כ"ש  –אבידה "והשבותו לו" 
שצריכים להשיב לו את עצמו אם הוא בסכנת מיתה. ב( הפסוק של 
"לא תעמוד על דם רעך". ומבואר בגמרא דהחידוש בדין לא תעמוד 
)על הדין של והשבותו( הוה שצריכים אפילו להוציא כסף עבור 

 ההצלה.

ואדה"ז מביא שתי שיטות בקשר לבעלי עבירות לתיאבון האם 
ביניהם הוא אם החיוב להצילן הוה  הוו בגדר 'רעך' או לא, והנפק"מ

, דאז חייב גם להוציא ממון ע"ז, או רעךמחמת לא תעמוד על דם 
 דהוה רק מחמת 'והשבותו' דאז אין חייב להוציא ממון.   

ואפילו ישראל בעל עבירות כגון מומר לאכול ובלשון קדשו: "
ומכל מקום אין  .נבילות לתיאבון מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו

חיוב להוציא ממון על הצלתו שכיון שהוא מומר לדבר אחד מן 
אלא לישראל כשר חייבים להוציא ממון .. התורה אינו בכלל דם רעך 

שמומר לתיאבון  ויש אומרים .על הצלת גופו מלא תעמוד על דם רעך



 קונטרס מתנת יין

 

 

61 

ולפיכך חייבים להוציא ממון על פרנסתו ועל .. הוא בכלל אחיך ורעך 
 ."הצלת גופו כישראל כשר

מבואר מדברי אדה"ז שגם להשיטה דבעל עבירות לתיאבון לא 
 נכלל ב'רעך', ושוב לא הוה בכלל איסור לא תעמוד על דם רעך, מ"מ

"! ומבואר היטיב היסוד למה מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו"
היינו אלו  –שכתבתי דגם דרגא השלישית שהרמב"ם מונה כאן 

 לא הוה מדין לא תעמוד! –שחייב להצילם ואסור לעמוד על דמם 

)והנה באמת הרמב"ם לא הביא בספר הי"ד החיוב של הצלה 
הנלמד מ'והשבותו לו' )וכבר תמה ע"ז המנ"ח במצוה רל"ז, ועוד(, 
אבל יעויין בכס"מ בהלכות אלו פ"א שציין לדברי הגמרא הללו כמקור 
לחיוב הצלה. ובכל אופן זה פשוט מדברי הרמב"ם בכ"מ )בפרט 

בת( דישנה מצוה של פיקוח נפש היינו להציל אדם בהלכות ש
מישראל, אשר בפשוטו הוה זה גם לולא האיסור של לא תעמוד על 

 דם רעך(!

ע"פ מה שכתב הב"י ביו"ד מוכרחים ומה גם דלכאורה הדברים 
בהלכות צדקה )סי' רנ"א בתחלתו( דדעת הרמב"ם באמת הוה 

 בכלל אחיך!אינו כשיטה זו דמומר לתיאבון 

פ נמצא דנקודת הדבר בכל ג' דרגות אלו שהרמב"ם ועכ"
משמיענו כאן הוה דאנשים אלו לא נכללים ב'רעך', ושוב לא נכללים 
באיסור של לא תעמוד על דם רעך, ומ"מ יש בהם ג' דינים שונים: 

 מצוה להרגם, איסור להצילן, וחיוב להצילן, כמשנ"ת.
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 - יא -

 שחרור עבד לצורך מצוה

אסור לאדם  וכן: "ו"ט ה"הלכות עבדים פברמב"ם א. כתב ה
המשחררו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם  לשחרר עבד כנעני וכל

ומותר לשחררו לדבר  .. ואם שחררו משוחרר כמו שביארנו .תעבודו
מצוה אפילו למצוה של דבריהם כגון שלא היו עשרה בבית הכנסת 

 ..." משלים בו המנין וכן כל כיוצא בזהה"ז משחרר עבדו ו

וכן אסור לאדם לשחרר עבד כנעני וכו'. בפרק : "מ"כסוכתב ה
ח )דף ל"ח ע"ב( מימרא דרב שלשה שאכלו )דף מ"ז ע"ב( ובפרק השול

ון ומ"ש ומותר לדבר מצוה אפילו למצוה של דבריהם כג..  יהודה
וכתב הר"ן בפרק השולח  .ג"ז שם ,שלא היו עשרה בבית הכנסת וכו'

דא"כ היכי דחינן ליה  ,הוא ה גמורדלאו עש ,על הא דעובר בעשה
ויש מתרצים שלא אמרה תורה לעולם  .משום מצוה דעשרה בבה"כ

בהם תעבודו אלא משום שלא יתן להם מתנת חנם כענין שכתוב 
בעכו"ם לא תחנם וכיון דאיכא מצוה לאו משום חנינה דידהו קא עביד 

לו פרק שלשה שאכ ראוהו"ל כנותן דמי עצמו עכ"ל. ובגמאלא לצורך 
בירה פריך על הא דאמרינן להשלים עשרה בבה"כ מצוה הבאה בע

 ..". היא ומשני מצוה דרבים שאני

פירוש דבריו בפשטות: תחלה מביא דדין זה שמותר לשחרר עבדו 
מובא בשתי  –גם מצוה דרבנן כמו תפילה בציבור  –עבור דבר מצוה 

לח(. סוגיות בגמרא; בברכות )פרק שלשה שאכלו( ובגיטין )פרק השו
אח"כ מביא מדברי הר"ן על הסוגיא בגיטין שתי אופנים בביאור 
הדבר דמותר לעבור על איסור זה עבור קיום מצוה דרבנן: א( דבאמת 
'אינו עשה גמור' )היינו דהאיסור לשחרר עבדו הנלמד מפסוק לעולם 
בהם תעבודו אינו עשה גמור(. ב( אפי' באם הוה עשה גמור, אין זה 

נם', וא"כ אינו עובר ע"ז כשמשחררו עבור קיום אלא משום 'לא תח
מצוה. ויש להעיר דדברי הר"ן הללו מבוארים כבר ברמב"ן על 

 הסוגיא.

ואח"כ מביא דבהסוגיא בברכות אחרי שהגמרא תירצה דהא 
דשחרר את עבדו הוה משום שהיה לדבר מצוה, מקשה הגמרא, 

 אני".דלכאורה מצוה הבאה בעבירה היא!? ומתרצת "מצוה דרבים ש

ב. והנה לכאורה קשה להעמיס בשיטת הרמב"ם דרכו הראשון 
 וכלשל הר"ן דאינו עשה גמור, דהרי הרמב"ם כתב בפשיטות "

", אשר משמעות המשחררו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו
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הדברים הוא דהוה עשה גמור. ואולי כוונת הכס"מ בהבאת דברי 
אר ע"פ דרכו השני הר"ן הוא באמת להראות דשיטת הרמב"ם מתב

 דכשמשחררו לשם מצוה ליתא איסור בכלל כמשנ"ת. –של הר"ן 

וזה שהביא הכס"מ מסוגיית הגמרא בברכות הקושיא דהוה 
מהבב"ע, והתירוץ "מצוה דרבים שאני", לכאורה הוה זה באמת 
תמיה על דברי הרמב"ם שלא הזכיר שום דבר על הצורך למצוה 

..",  ותר לשחררו לדבר מצוהומדרבים דוקא, אלא כתב בפשטות "
אשר משמעו בפשטות דזהו עבור כל מצוה, בלי תנאי מסויים שיהי' 
 מצוה דרבים! ולכאורה הרי זה היפך המבואר בסוגיית הגמרא שם?

ובאמת מסוגיית הגמרא בברכות יוצא גם קושיא גדולה על סברת 
הר"ן והרמב"ן הנ"ל דבמקרה שמשחרר עבור מצוה ליתא לאיסור 

משום דכבר ליתא משום לא תחנם(; דא"כ מה היתה קושיית בכלל )
הגמרא בכלל דהוה מצוה הבאה בעבירה, הלא אין כאן עבירה כלל 

)סי' צ' סק"ל( על  וכן הקשה המג"אבמקרה שעושהו לשם מצוה!? 
 הר"ן!

ועכ"פ יש כאן ב' קושיות מסוגיית הגמרא בברכות: א( על הסברא 
בור מצוה ליתא עבירה בכלל של הר"ן ורמב"ן דבמקרה שמשחררו ע

דא"כ למה הקשה הגמרא דהוה מהב"ע!? ב( על פסק הרמב"ם  –
דלצורך מצוה מותר לשחרר, ולא הזכיר שזהו דוקא במצוה דרבים, 

 אשר לכאורה כן מבואר בסוגיית הגמרא!?

ג. ונראה להציע דקושיא אחת מתורצת בחבירתה, ובהקדים עוד 
ן הסוגיות עצמן; דבגיטין קושיא בזה, דלכאורה ישנה סתירה בי

מבואר דזה שהי' מותר לר"א לשחרר עבדו הוא משום דהי' עבור 
מצוה, ולא הקשה ע"ז הגמרא כלום, ואילו בברכות אחרי שתירצה 
הגמרא כן, שוב הקשה ע"ז דהוה מהבב"ע, ותירצה 'מצוה דרבים 
שאני'. ולכאורה אינו מובן מדוע להסוגיא בגיטין הי' מספיק לתרץ 

שום מצוה, ואילו בברכות לא הי' מספיק והוצרך להוסיף דהיה דהי' מ
 מצוה דרבים!?

וי"ל דהסברא של הר"ן ורמב"ן אכן נאמרה לענין ביאור הסוגיא 
בגיטין דוקא. והיינו דכשהגמרא שם תירצה דלמצוה שאני, הוה 
הפירוש דאז ליתא עבירה בכלל )דאין כאן משום לא תחנם כנ"ל(, 

גמרא ע"ז מהא דמהבב"ע, אחרי שאין כאן הקשה ה לאושלכן באמת 
שום עבירה! ואילו סוגיית הגמרא בברכות באמת לא סב"ל כן, אלא 
דבאמת יש כאן ענין של עבירה ורק שהמצוה דוחהו )והיינו דלא 
סב"ל שגדר העבירה כאן הוה משום לא תחנם(, ולכן באמת הקשה 
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ינו והי –ע"ז מהא דמהבב"ע, והוצרך לתרץ דמצוה דרבים שאני 
 דמצוה כזו באמת בכחה לדחות עבירה זו! 

ונמצא דיש כאן פלוגתת הסוגיות בגדר האיסור של שחרור עבד, 
הוה האם הוה מדין לא תחנם או לא, אשר הנפק"מ ביניהם הוא באם 

בכל מקרה של מצוה )כפשטות הסוגיא בגיטין(, או שהותר רק  מותר
כמפורש בסוגיא איסור זה,  לדחותעבור מצוה דרבים אשר יש בכחה 

 בברכות.

ואם כנים הדברים מתורץ היטיב ובפשיטות כל הקושיות: א( הא 
דרק בברכות הקשה הגמרא הקושיא של מהבב"ע )והוצרך לתרצה 
עם סברת 'מצוה דרבים'(, ולא בגיטין; משום דבגיטין סב"ל 
דכשעושהו עבור מצוה אין כאן עבירה כלל, ואילו בברכות לא סב"ל 

)של המג"א( מהסוגיא בברכות על סברת הר"ן ורמב"ן; כן. ב( הקושיא 
דבאמת סברא שלהם נאמרה לבאר סברת הגמרא בגיטין, ולא 
בברכות. ג( מדוע הרמב"ם לא הזכיר התנאי שהיתר השחרור הוה 
רק במצוה דרבים; משום שפוסק כסוגיית הגמרא בגיטין דבאמת ל"צ 

 לזה, אשר מבואר היטיב ע"פ הסברת הר"ן ורמב"ן! 

: " .. ז"יצ ס 'הלכות תפלה סי . והנה זה לשון אדה"ז בשלחנוד
שתפלת הצבור אף על פי שהוא מצוה מדבריהם היא גדולה ממצות 
עשה של תורה הואיל ומקדשין בה ה' ברבים שהרי מותר לעבור על 

מ"ש מצות עשה של תורה ולשחרר עבדו כדי להשלימו לעשרה כ
 ..".ביורה דעה 

דאלים רא"ש על הסוגיא בברכות ".. ומקורו לכאורה בדברי ה
עשה דרבים דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל דהיינו עשה דמקדשין 

ואפילו הוי מלתא דרבנן כגון לשמוע  ,את השם בעשרה ברבים
קדושה וברכו שלא מצינו לו עיקר מן התורה אפ"ה דחי עשה דיחיד 

.".. 

, ונראה פשוט דהרא"ש ואדה"ז פסקו כפשטות הסוגיא בברכות
ודלא כהסוגיא בגיטין המבתאר ע"פ סברת הר"ן ורמב"ן. ואשר לכן: 
א( מדגישים שההיתר הוא רק עבור מצוה של רבים דוקא. ב( דיש 

של המצוה של לעולם בהם תעבודו, אשר כ"ז תואמת  דחייהכאן 
לדברי הגמרא בברכות ולא להגמרא בגיטין וביאורם של הרמב"ן 

 ור"ן.

נראה דבא לתרץ גם מה שסוף סוף  ה. ועוד אחת: מדברי הרא"ש
קשה דאיך אפשר שמצוה דרבנן )גם אם היא מצוה דרבים( תדחה 



 קונטרס מתנת יין

 

 

65 

איסור מן התורה? וע"ז כתב דבאמת בקיום מצוה זו שמדרבנן ישנה 
המצוה של קידוש ה' הנלמד מפסוק  –קיום גם למ"ע מה"ת 

 ו'ונקדשתי'!

ן )דרך אגב יוצא מזה דבר מעניין; קיום מצוה שעיקרו מדרבנ
וכאשר מקיימים אותה יש בה קיום גם של מצוה מדאורייתא! ובאג"ק 

להג"ר מנשה קליין ע"ה, ד' תתכו, וד' תתע"ח( כתב  –של הרבי )חי"ד 
להוכיח שאפילו בדברי רשות יתכן שבאופן עשייתם יהי' השלכות 
למצות דאורייתא! ובלשונו בהמשך הדברים שם: "ואין מספר לענינים 

עשייתם ישנם איסורים וחיובים דאורייתא ..  באופןשל רשות אשר 
אפשר דגם למ"ד קבורה אינה מן התורה ובכ"ז אין קוברין רשע אצל 

 צדיק יהי' מה"ת". עיי"ש(. 

אמנם נראה פשוט דכ"ז הוא לשיטתייהו דהרא"ש ואדה"ז 
 דחייה)ופשטות הסוגיא בברכות( דבשחרור עבור מצוה ישנה 

ריכים להאי טעמא של 'מצוה להאיסור לשחרר עבדו, ואשר לכן צ
דרבים' )וע"ז קשה דמ"מ הוה רק מצוה דרבנן(, אמנם לשיטת 

קושיא מעיקרא  –ופשטות הסוגיא בגיטין  –הרמב"ם רמב"ן ור"ן 
  ליתא, אחרי שאין כאן ענין של דחייה כלל כמשנ"ת.

ו. ונרוויח בזה עוד דבר גדול; דז"ל הרא"ש בהמשך דבריו שם: 
כתב שאם נקבר לו לאדם מת ביום טוב מכאן תשובה לבה"ג ש"

דאתי אבילות יום ראשון שהוא  ,האחרון של חג שהוא מדרבנן
דהכא  ,דאורייתא ודחי עשה דרבים שמחת הרגל דיו"ט האחרון דרבנן
 ".משמע דעשה דרבים דרבנן דחי עשה דלעולם בהם תעבודו

והיינו דהרא"ש למד מסוגיין דעשה דרבנן כשהיא ברבים דוחה 
 "ת, ומקשה מזה על דברי הבה"ג כמבואר בדבריו.לעשה מה

( פסק להדיא כדברי הבה"ג י"י ה"אבל פהלכות אמנם הרמב"ם )
או ביום הקובר את מתו ביום טוב שני שהוא יום טוב האחרון, בזה: "

בריהם הואיל ויום טוב שני מד .טוב שני של עצרת, נוהג בו אבלות
ריהם מפני עשה של עשה של דב ידחה ואבלות יום ראשון של תורה

 "!תורה

אשר ע"פ דברינו דלעיל מבואר היטיב מדוע אין מקום לקושיית 
הרא"ש ע"ז מסוגיין ע"פ שיטת הרמב"ם; דלהרמב"ם בסוגיין אכן 
ליתא שום ענין של דחייה, ושוב אין הוכחה מכאן לדחייה של עשה 
דאורייתא מחמת עשה מדרבנן כמובן, משא"כ הרא"ש לשיטתיה 

 .אזיל כמשנ"ת
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ז. וע"ד החידוד אולי יש להוסיף בזה עוד: הנה ביארנו שהרמב"ם 
אזיל בדין זה בשיטת הרמב"ן והר"ן )אשר אכן מובא בכס"מ( דסב"ל 
דליתא איסור בשחרור עבדו כאשר עושהו לצורך מצוה, אחרי שכל 

 איסור השחרור לא הוה אלא משום הא ד'לא תחנם' כמשנ"ת. 

יפה מרומז ברמב"ם דבר זה ולכאורה עדיין יש מקום לשאול א
דאיסור שחרור עבדו הנלמד מפסוק 'לעולם בהם תעבודו' קשורה 

 ותלוייה באיסור 'לא תחנם'!?

ולכן אולי יש להציע עוד הסברה מדוע אין איסור לשחרר עבד 
כשהיא לצורך מצוה )כמבואר בסוגיא בגיטין כנ"ל(: דכל האיסור 

עליו )'לעולם בהם  לשחרר עבד הוה משום שהוא צריך להשאר אדון
תעבודו'(, אמנם גם האדון עצמו הוה עבדו של הקב"ה, וא"כ החיוב 
שלו כלפי האדון שלו )הקב"ה( גובר על זה שהוא יהי' אדון על עבד 
זה! ובפשטות: א"א שהחיוב שיהיה לו עבד יהא בסתירה לזה שהוא 

 עצמו הוה עבד של הקב"ה.

שמצות כיבוד אב  סברות דומות לזה בכמה הלכות: זה ע"דוהוה 
א"א שיבא במקום קיום מצות של ה'; זה שמצות כיבוד אב גובר על 
כיבוד אם אחרי שגם היא חייבת בכבוד האב; אף שאדם נמכר לגוי 

 מ"מ חייב בכל המצות להקב"ה )ראה ברש"י סוף פרשת בהר(.

ואם כנים הדברים, אז אולי למד הרמב"ם ע"ד הרמב"ן ור"ן )מיוסד 
ן( דבאמת בקיום מצוה אין איסור בשחרור עבד על הגמרא בגיטי

בכלל, אלא דהוא מחמת טעם פשוט יותר שמצינו עד"ז בכ"מ כנ"ל, 
 בלי לחדש טעם והגדרה חדשה לחיוב 'לעולם בהם תעבודו'.
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 - בי -

 עדים שבאים להוסיף תנאי בעדותן

כל עד שנחקרה עדותו " :ה"ג ה"הלכות עדות פב רמב"םא. כתב ה
אין יכול לחזור בו, כיצד  ן בדיני ממונות בין בדיני נפשותבבית דין בי

אמר מוטעה הייתי שוגג הייתי ונזכרתי שאין הדבר כן, לפחדו עשיתי 
אין שומעין לו אפילו נתן טעם לדבריו, וכן אינו יכול להוסיף בעדותו 
תנאי, כללו של דבר כל דברים שיאמר העד אחר שנחקרה עדותו 

 ."או הוספת תנאי בה אין שומעין לו שיבא מכללן ביטול העדות

עדים החתומים על השטר הרי זה כמי שנחקרה עדותן " "ו:הוב
בבית דין ואין יכולין לחזור בהן, במה דברים אמורים כשאפשר לקיים 

אבל אם אי אפשר לקיים את השטר אלא מפיהן .. השטר שלא מפיהן 
ו קרובים היינו ואמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו קטנים היינ

 ."מוטעים היינו הרי אלו נאמנים ויבטל השטר

אמרו על תנאי היה שטר זה, אם היה כתב ידן יוצא " :ט"הוב
ממקום אחר אין נאמנין ואם אין השטר מתקיים אלא מפיהם נאמנים 

 . "הדין קיימו התנאי ובואו לדון ואומר לבעלי

וכו'. א"א אמרו על תנאי ועל דבריו אלו בה"ט משיג הראב"ד: "
ן אלא נאמנין בכל ענין לדעת רבו הוא זה אבל הגאון ז"ל לא אמר כ

 ."וכן עיקר

בקיצור: תחלה לימד הרמב"ם דין 'כיון שהגיד שוב אינו חוזר 
ומגיד' בכל הגדת עדות, וכלל בה שעד אינו יכול להוסיף תנאי 
בעדותו. אח"כ לימד שדין זה נכון גם לגבי עדות שעל השטר כל זמן 

ר מקויים שלא ע"פ עדים אלו. אח"כ הוסיף שגם בעדות על שהשט
השטר נאמר דין זה שלא יכול להוסיף תנאי על עדותו )כ"ז שהשטר 
מקויים(. ועל דין זה האחרון השיג הראב"ד ואומר שעדי השטר יכולים 

 להוסיף תנאי על עדותם הכתובה בשטר.

בדין  והדיוק בזה פשוט: מדוע השיג הראב"ד וחלק על הרמב"ם רק
הוספת תנאי ע"י עדים בשטר, ולא על דבריו לפנ"ז גבי הוספת תנאי 
בכל הגדת עדות!? ומשמעות הדברים הוא דבדין הגדת עדות דעלמא 
מסכים עם הרמב"ם דאינם יכולים להוסיף תנאי, ורק בעדות על 
השטר חולק עליו. וטעמא בעי בחילוק זה אחרי שלכאורה זהו דין 

 וה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד!?מוסכם דעדות על השטר ה
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)ויש להוסיף: ישנם ראשונים )רא"ש שהובא בטור חו"מ סי' כ"ט, 
וברמ"א שם( שחולקים על הרמב"ם ופוסקים דעדים יכולים להוסיף 
תנאי על עדותן משום שאין הוספת תנאי נחשב 'חוזר ומגיד' )ויתבאר 

ילו קצת להלן בעז"ה(. אמנם הם חולקים ע"ז בכל הגדת עדות, וא
מדברי הראב"ד יוצא דמחלק בזה בין עדות סתם לעדות שבשטר. 

 ובזה טעמא בעי כנ"ל(

ב. אמנם באמת מצינו גם יסוד וגם הסברה לשיטה זו; דהנה 
כדעת  –בשו"ע המחבר )חו"מ( ריש סי' כ"ט מבואר בפשיטות 

דאין העדים יכולים להוסיף תנאי על עדותן, ואילו להלן  –הרמב"ם 
ב( כתב דעדי השטר נאמנים להוסיף תנאי גם אם בסימן פ"ב )סי"

 נתקיים השטר ממק"א! 

)סי'  ט"ז)סי' מ"ו(,  ב"חואחד מהביאורים שנאמרו בזה הוא )ראה 
)סי' מ"ו((, דהמחבר אכן מחלק לענין זה בין סתם עדות  סמ"עכ"ט(, 

לעדות שבשטר; דבעדות על פה אינם נאמנים להוסיף תנאי, דהי' 
ם מעיקרא, ומאחר שלא פירשו כן שוב אינם להם לפרש כן בדבריה

נאמנים להוסיף תנאי אח"כ. משא"כ בעדות שבשטר, הרי זה שלא 
פירשו כן בדבריהם מעיקרא אין זה מוכיח שבאמת לא הי' תנאי, 

 ולכן יכולים להוסיפו אח"כ.

)אלא דבדברי המחבר אין פירוש זה פשוט, דלכאורה אין כן 
הש"ך והתומים שם חולקים על משמעות דבריו בסימן מ"ו. ואכן 

 –הסברה זו ומבארים שיטת המחבר באופן אחר, יעויין בדבריהם 
כ"ז מצויין באנציק' תלמודית ערך 'כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד' 

 עיי"ש(    

ועכ"פ בפשיטות יש לבאר כן שיטת הראב"ד ע"פ משמעות דבריו 
"ד, האם גם חולקים הרמב"ם והראב סבראכאן. אלא דעצ"ע באיזו 

בעדות שבשטר נאמר דאין העדים יכולים להוסיף תנאי )דעת 
 הרמב"ם(, או דבמקרה זה יכולים )דעת הראב"ד(?

ג. ולכאורה הם חולקים בהבנת הדין דאין עדים יכולים להוסיף 
 תנאי בעדותן )בכל הגדת עדות(; 

לדעת הרמב"ם הוה זה מדין 'חוזר ומגיד', אשר דין זה אינו מחמת 
ן נאמנות וכיו"ב להכחיש מה שאמרו לפנ"ז, אלא כדברי חיסרו

כל דברים שיאמר העד אחר שנחקרה הרמב"ם שהעתקתי לעיל "
עדותו שיבא מכללן ביטול העדות או הוספת תנאי בה אין שומעין 
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". ושוב אין מקום לחלק בזה בין עדות ע"פ לעדות שבשטר, דבכל לו
 מקרה של עדות אין מקום להוסיף בזה כלום.

שא"כ הראב"ד סב"ל דמדין 'חוזר ומגיד' באמת אין בעי' של מ
הוספת תנאי על דבריהם הראשונים )וכשיטת הרא"ש ורמ"א 
שהזכרתי לעיל(, והא דמ"מ אינם נאמנים להוסיף תנאי, הוה זה 
מחמת חיסרון נאמנות להכחיש דבריהם הראשונים! והיינו דבדבריהם 

שאמרו שבאמת לא הי' הראשונים שלא הזכירו תנאי הוה זה כאילו 
בזה תנאי, ושוב אינם נאמנים להכחיש דבריהם. אמנם בזה כבר יש 
מקום לחלק בין עדות ע"פ שהי' להם לפרש דבריהם )כנ"ל מנו"כ 

 השו"ע(, לעדות שבשטר שאין אומרים כן.

ועכ"פ נמצא דפלוגתת הרמב"ם והראב"ד לא הוה רק בדין הוספת 
ולים ואילו להראב"ד יכולים(, תנאי בעדות שבשטר )שלהרמב"ם לא יכ

אלא גם בהגדרת והסברת הדין שעדים על פה לא יכולים להוסיף 
תנאי על עדותן; להרמב"ם הוה זה גדר של 'חוזר ומגיד' )ושלכן שוה 
הדין גם בעדות שבשטר(, ואילו להראב"ד הוה זה חיסרון נאמנות 

וזהו  –להכחיש דבריהם הראשונים )אשר כאילו אמרו שלא הי' תנאי( 
 רק בעדות על פה כמשנ"ת.

 ד. ואולי יש להעיר בזה מפלוגתא של הרמב"ם והראב"ד במק"א:  

יש לשומר להתנות  :ב"ו ה"הלכות שאלה ופקדון פברמב"ם כתב ה
ת שאינו שומר כדרך השומרין אלא מעות אלו שהפקיד אצלי בזוי

טען השומר שתנאי היה בינינו  .ביתי אני מניח אותן וכיוצא בזה
אף על פי שהפקיד אצלו  ,ל הפקדון אומר לא היה שם תנאיובע

נאמן  ,מתוך שיכול לומר שמרתי כדרך השומרין ונאנסתי ,בעדים
לפיכך ישבע שלא שלח יד בו ושאינו  .לומר שהיה ביניהן תנאי

 ברשותו ושהיה ביניהן תנאי. 

טען השומר שתנאי וכו' עד ושהיה ביניהם  :הראב"דוכתב ע"ז 
תימה וכי העדים לא שמעו התנאי ואיך נאמן לומר  תנאי. א"א זהו

וכיון שהפקיד סתם בפניהם הרי נעשה שומר גמור  ,תנאי היה בינינו
 לשקר במקום עדים לא אמרינן עכ"ל.והוא מודה שפשע ומה לו 

והיינו שלהרמב"ם יש נאמנות מדין מיגו לומר שתנאי הי' בדבר, 
גו במקום עדים, דמאחר ואילו להראב"ד אין נאמנות לזה דהוה כמו מי

שמתחלה לא ראו בזה שום תנאי, הוה זה כאילו שבודאי נעשה בפני 
העדים בלי תנאי, ושוב הוה זה הכחשת העדים להוסיף תנאי )עיין 

 בכס"מ(.
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ולכאורה לשיטתייהו קאזלי; להרמב"ם הא דלא נתפרש תנאי אין 
מיגו זה אומר שבודאי לא הי' תנאי, ושוב אין בזה בעי' של הכחשה ו

במקום עדים. וכל הבעי' בהוספת תנאי בהגדת עדות הוה מדין חוזר 
ומגיד כמשנ"ת. משא"כ להראב"ד באמת אין בעי' בהוספת תנאי 
משום חוזר ומגיד כנ"ל, אלא דהוה ענין של הכחשת דברים, דכל זמן 
שלא נתפרש תנאי הוה זה כאילו שנאמר שלא הי' שם תנאי כנ"ל, 

 במקום עדים.וא"כ יכולה להחשב מיגו 

 ה. ואולי יש להעיר בזה מעוד פלוגתא של הרמב"ם והראב"ד:     

ובכס"מ שם שיוצא  ב"יב ה"שבועות פ הלכותיעויין ברמב"ם 
מחלוקת מעניינת בין הרמב"ם והראב"ד: להרמב"ם נאמן אדם לומר 
אחרי שנשבע שתנאי הי' בלבו בשעת שנשבע או שנדר, ואילו 

אלא הנאמנות הוא לומר שהי' בלבו  להראב"ד אינו נאמן לומר כן
ע"י אותו תנאי כדאמרינן בענין תנאי והלך לחכם והתיר לו הנדר "

 "!ושרי ליה ,שאלת חכם אדעתא דהכי מי נדרת ואמר איהו לא

ועכ"פ רואים גם כאן איך שלהרמב"ם אין בעי' בזה שבא ואומר 
ת שהי' תנאי בשבועתו )ע"ד דבריו הנ"ל בשאלה ופיקדון שיש נאמנו

לומר דהי' תנאי במסירת הפקדון(, לעומת הראב"ד דסב"ל שאין 
 נאמנות לדבר כזה.

ו. ואשר יוצא מכ"ז לכאורה שתי חילוקים תוכניים בין הרמב"ם 
להראב"ד בענין הוספת תנאי על מעשה שהיה, אשר בהקשפה 

 ראשונה הפכיים הם בתוכנם; 

ומגיד' א( להרמב"ם יש בהוספת תנאי על מעשה שהי' משום 'חוזר 
)אשר לכן זה קיים בכל מקרה של הגדת עדות, גם בעדות שבשטר(, 
משא"כ להראב"ד אין בזה משום חוזר ומגיד )ושלכן לא נאמר בעדות 

 שבשטר( כמשנ"ת.

למה שהיה ידוע  הכחשהב( להרמב"ם אין בהוספת תנאי משום 
הפירוש דכאילו אין לנו לפנ"ז, והיינו דכל זמן שלא נודע לנו מהתנאי, 

דוע לנו שאין כאן תנאי, ושלכן אין בהוספת תנאי משום מיגו במקום י
עדים, וגם אפשר להוסיפו לענין שבועה ונדר )כל זמן שאין בזה משום 
'חוזר ומגיד'(. ואילו להראב"ד הוה הוספת תנאי בגדר הכחשה למה 

 שהי' ידוע לנו לפנ"ז כמו שראינו בהלכות הנ"ל.

כלליים איך להסתכל על תנאי;  ז. ואולי י"ל דתלוי בשני אופנים
האם כשעושים מעשה עם תנאי הוה הפירוש דעד שלא נתקיים 
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התנאי באמת לא נתקיים המעשה כלל, או דהמעשה הוה מעשה מצד 
 עצמו אלא שאם לא נתקיים התנאי הר"ז מבטל ועוקר המעשה. 

ויעויין בלקו"ש )ח"ו בשלח א( שהרבי מבאר הצורך לתנאי 
סוף בעת בריאתו שיקרע עבור בנ"י כשיגיע  שהתנה הקב"ה עם הים

הזמן לזה; דהוא בכדי שההכרח שיקרע לא יבא מציווי שחוץ ממנו 
אלא מצד עצם מציאותו; דכשתנאי אינו מתקיים הר"ז עוקר עצם 

 הדבר מעיקרו.

( מביא מה שיש להקשות ע"ז דלכאורה תנאי הוה 36ובהערה )
עשה הענין לכתחילה, רק גילוי מילתא שבאם לא יתקיים התנאי לא נ

 ואילו כאן הרי כבר נברא הים בפועל בשעת בריאת העולם!? 

הוה בירור  לאאמנם הרבי דוחה את הקושיא ומסביר דתנאי 
את  עוקרבעלמא שמעולם לא נעשה הדבר, אלא שביטול התנאי 

בגירושין כמקור לדבר זה  הרמב"םקיום הדבר למפרע, ומציין לדברי 
עיקרא עיי"ש. ועד"ז הוא בלקו"ש חי"ט שיחה נדר משעוקר )וע"ד חכם 

 ד' לפ' שופטים אות ז עיי"ש(.

ונראה להציע דבזה תלויים ב' הבדלים הנ"ל בין הרמב"ם 
 להראב"ד: 

באם לומדים דתנאי 'אומר' שהמעשה מעולם לא חלה בלי קיום 
התנאי, הרי מחד גיסא נמצא דכשבא להוסיף תנאי הר"ז כאילו סותר 

דקודם ידענו שהי' מעשה, ואילו התנאי  –קודם לגמרי מה שידענו 
אומר שמעולם לא הי' מעשה בלי התנאי. ומאידך אין בהוספת תנאי 
משום 'חוזר ומגיד' אחרי שהתנאי אומר שמעולם לא הי' מעשה 

 מתחלה, דקיום המעשה הי' תלוי על התנאי.

ואילו באם לומדים דהמעשה חל גם בלי התנאי, ורק שבכח התנאי 
בטל המעשה, אז מחד גיסא אין בהוספת התנאי הכחשה לעקור ול

להמעשה, אחרי שגם עם התנאי הוה המעשה קיים, ולאידך יש כאן 
ענין של 'חוזר ומגיד' אחרי שבא לעקור ולבטל משהו שתחלה אמר 

 שהוא קיים!

ונמצא דהרמב"ם לשיטתיה אזיל ע"פ דברי הרבי הנ"ל דהוא סב"ל 
 ול לבטלו ולעקרו כמשנ"ת. עשה קיים ורק שהתנאי יכבאמת דהמ
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 - גי -

 אליהו הנביא זכור לטוב

נראין לי הדברים : "א"יד ה"הלכות סנהדרין פברמב"ם א. כתב ה
שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם 

 .. הרי אלו סמוכים ויש להן לדון דיני קנסות ויש להן לסמוך לאחרים

יינו דאע"פ דבכלל צ"ל סמיכה איש מפי איש " )והוהדבר צריך הכרע.
עד משה רבינו, אמנם באופן זה אפשר לחדש הסמיכה אע"פ שכבר 

 הופסק השלשלת ממשה(.

( עם ג"א מ"סנהדרין פ) יותירוש המשנפודבר זה כבר כתב ב
ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים הוספת הכרח לזה: "

והו ראש, ובתנאי שיהא והחכמים למנות איש בישיבה כלומר שיעש
זה בארץ ישראל כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש תתקיים לו הישיבה 
ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. לפי שאם לא תאמר 
כן לא תהא אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם, לפי שצריך כל 
אחד מהם שיהא סמוך בלי ספק והרי כבר הבטיח ה' בשיבתם באמרו 

 ..". בה שופטיך כבראשונהואשי

על לשון )על הרמב"ם כאן בהל' סנהדרין( " דב"זרב. וכתב ע"ז ה
זה סמכו חכמי צפת והגדול שבהם לסמוך סמוכין לדון דיני קנסות 

ושאלו  .ולא עלה בידם לפי שהחכם שהיה בירושלים לא הסכים עמהם
ואני הארכתי  .את פי בעודי במצרים ואת פי חברי ולא הסכמנו

.. ה תשובה לבטל דעתם ושלא דקדקו יפה בלשון רבינו חדא באות
ועוד שהראיה שכתב רבינו בפירוש המשנה לדבר אינה ראויה לסמוך 

ומי יתן ואדע שהרי אליהו בא לפני המשיח כמבואר בכתובים .. עליה 
 ."ובדברי רז"ל והרי הוא סמוך ויסמוך אחרים לפני בוא המשיח

"ם דיכולים לחדש את הסמיכה והיינו דהרדב"ז דחה הוכחת הרמב
מהא דנצטרך לה לעת"ל; דהא דאליהו הנביא שהוא סמוך איש מפי 
איש עד למשה רבינו יוכל לסמוך, ושוב בטל ההוכחה לחידוש זה 
שאנחנו יכולים לחדש את הסמיכה בלי תנאי זה של סמוך איש מפי 

 איש )וכ"כ בתיו"ט ועוד(!

מיוסד על  –בימיו  אלא דמהר"י בירב )שהוא זה שחידש הסמיכה
ולו כיוון הרדב"ז בראש דבריו הנ"ל( קיים  –דברי הרמב"ם הללו 

הוכחת הרמב"ם ודחה דברי הרדב"ז: "דאליהו ה"ה כשאר הצדיקים 
שמתו שכשיחיו לא יועיל הסמיכה שנעשה להם מקודם בזה העולם 

.".. 
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אשר יוצא מזה לכאורה דפליגי בהגדרת מציאותו של אליהו 
נו ככל הצדיקים שמתו )דעת מהר"י בי רב, ולפיו הר"ז הנביא; האם די

שיטת הרמב"ם(, או שדינו שונה מהם ונחשב כחי, אשר בפשטות זה 
מיוסד ע"ז שמעולם לא מת, ושוב לא בטלה ממנו הסמיכה שקיבל 

 איש מפי איש וכו'.

ג. )ובתומים )סי' א סק"ב( תירץ קושיית הרדב"ז ע"פ דברי 
דאין זה דבר ברור מתי יבא אליהו אם הרמב"ם בסוף הלכות מלכים 

קודם ביאת המשיח או אחריו, וא"כ צ"ל אפשרות לחדש הסמיכה גם 
בלי אליהו הנביא משום דאפשר יגיע אחרי ביאת המשיח! ואשר לפ"ז 
אפ"ל דגם הרמב"ם מסכים עם הני שיטות דאליהו נחשב כחי ויכול 

 לסמוך, אלא דמ"מ א"א לסמוך ע"ז כמשנ"ת.

לא מהני למהר"י בי רב שכתב בפירוש דאליהו אין  אמנם: א( זה
בכחו לסמוך, אחרי שהוא כמו שאר הצדיקים שמתו וכו'. ב( גם בדברי 
הרמב"ם; לרוב המפרשים בדבריו בהלכות מלכים שם נמצא, דלשתי 

ביאת המשיח, והשאלה היא רק עם יבא מיד  לפניהדיעות יבא אליהו 
א לתרץ כדבריו של התומים לפני משיח או משך זמן לפנ"ז )ושוב א"

כמובן(. ג( ועוד והוא העיקר: ע"פ ביאורו הידוע של הרבי באותה 
הלכה )הדרן על הרמב"ם תשמ"ז, נדפס גם ב'דבר מלכות' שחילק 

 בידו הק'( בכלל ליתא פלוגתא בזמן ביאת אליהו עיי"ש(!     

היינו הגדרת מציאותו של אליהו הנביא  –ד. והנה בשאלה זו 
האם נחשב כאדם חי או לא; ישנן  –תו בסערה השמימה אחרי עלו

 לכאורה הוכחות חזקות לשני הצדדים כמשי"ת.

)וצריך להבהיר: ידועים דברי אדה"ז ב'מאמרים קצרים' )אשר 
מובאים בחסידות בהרבה מקומות(, דלפעמים ישנה גילוי אליהו 
באופן שנתגלה רק ניצוץ מנשמתו )כמו כשמגיע לכל ברית מילה 

ב(, ולפעמים מגיע איך שהוא מלובש בגופו. ואותו דבר מבואר וכיו"
גם בשו"ת החת"ס ח"ו סי' צ"ח; אז כל הדיון כאן, האם נחשב כאדם 
חי או לא, מדובר רק כאשר מגיע מלובש בגופו, משא"כ כשמגיע רק 

 בנשמתו מובן שאינו נחשב כאדם חי כפשוט(.

פוסק הלכות  מחד גיסא: א( ישנן המון מקורות בש"ס איך שאליהו
ומברר דינים וכו' )נקבצו גם ע"י הגאון ר' ראובן מרגלית ע"ה 
בהקדמתו לספר שו"ת מן השמים(, אשר כ"ז מורה שגדרו כאדם חי 
למטה אשר בכחו לפסוק בתורה אשר "לא בשמים היא' כידוע! 
וידועים גם דברי השל"ה בפירוש מילת 'תיקו' בש"ס: "תשבי יתרץ 

 קושיות ואיבעיות"!
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ש להוסיף, דזה שאליהו פוסק הלכות הוא גם במקרים שהוא )וי
מברר המציאות, אשר בזה ישנן שיטות דלא נאמר ההגבלה דתורה 
לא בשמים היא, אמנם בריבוי מקומות הוא גם פוסק ומכריע בהלכות 

 עצמן, אשר בזה בודאי נאמר כלל זה דלא בשמים היא!(

לם הזה בגופו ב( ישנן כו"כ מקורות שאליהו הנביא כשנמצא בעו
ב(  -! כמו לדוגמא סוגיית הגמרא בעירובין )מג, א חייב במצותה"ה 

בענין השאלה האם ישנה לתחומין למעלה מעשרה או לא, אשר חלק 
מהדיון בזה הוא לגבי אליהו; דאם ישנה לתחומין למעלה מעשרה אז 

 יהי' אסור לו להגיע ממקום למקום בשבת! 

ב( כשרבה בר אבוה פגש  -א  ועד"ז סוגיית הגמרא )ב"מ קי"ד,
את אליהו הנביא בבית הקברות של נכרים ושאלו איך מותר לו 
להיות שם בהיותו כהן )ואליהו ענה לו שקברי עכו"ם אינם מטמאין(! 
ועד"ז במדרש משלי )ט, ב( דרבי יהושע שאל לאליהו איך הותר לו 

 ליטמא לרבי עקיבא? ואליהו ענה דצדיקים אינם מטמאין! 

מזה שפוסק הלכות, וגם מזה שחייב במצות, מוכח לכאורה ועכ"פ 
דדינו כאדם חי; דבודאי ל"ש דברים אלו באדם שכבר נפטר מן העולם 

 או במלאך וכיו"ב!

ה. אמנם מאידך ישנן הוכחות חזקות לכאורה דאינו נחשב כמו 
 אדם חי:

א( בגמרא מו"ק )כו, א( למדים דיני קריעה על אביו אמו ורבו 
קרע בגדיו אחרי שאליהו עלה השמימה. ובמהשך מהא דאלישע 
אליהו חי הוא? אמר , אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנןהגמרא איתא: "

 ."ליה כיון דכתיב ולא ראהו עוד לגבי דידיה כמת דמי

דברי בעל 'תרומת הדשן' אשר נשאל האם אשת אליהו מותרת  ב(
רה ולא י"ל אשת רעהו אסולהנשא או לא, והשיב )פסקים סי' ק"ב( "

והובאו דבריו להלכה )בלי חולק(  ."אשת מלאך, שכולן רוחני ולא גופני
 ובית שמואל באבהע"ז סי' י"ז. ,דרכי משה ,מהרי"לב

ועכ"פ רואים מב' הלכות אלו דדינו כמת, אשר לכן הי' אלישע 
 מחוייב לקורע עליו, וגם אשתו מותרת להנשא!

מסייעים  –דדינו כחי  –אז הדבר מובן שהוכחות הראשונות 
לשיטת הרדב"ז ודעימיה שבכחו להסמיך דיינים ג"כ, ואילו הוכחות 

מסייעים לשיטת מהר"י בירב ודעימיה דאין  –דדינו כמת  –השניות 
 ביכלתו להסמיך )ואכן הר"י בירב הביא דברי תרוה"ד כסמך לדבריו(.
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אמנם כמובן שצ"ע טובא איך לתווך בין דינים אלו שכולם 
מחד גיסא הן גמרות מפורשות דאליהו פוסק דינים מקובלים, היינו ש

וחייב במצות, ומאידך ישנה גמרא המפורשת דאלישע קרע קריעה 
 עליו, ופסק דין ברור דאשתו מותרת!?

ו. והנראה לומר בזה בהקדם הדיוק בשתי המקורות שהבאנו 
כתוב שהוא מת; א( לא המורים לכאורה שדינו כמת; דבשתיהם 

" וא"כ למה אלישע קרע עליו, לא יהו חי הואאלד"י "לר כשר"ל שאל
ענהו ר"י דאין זה נכון אלא שהוא מת ושלכן מובן שצריכים לקרוע 

ב( ועד"ז  ."כיון דכתיב ולא ראהו עוד לגבי דידיה כמת דמי" עליו, אלא
כשבעל תרוה"ד פסק דאשתו מותרת, לא אמר בפשוטו דמכיון שהוא 

רה ולא אשת מלאך, אשת רעהו אסומת לכן הותרה אשתו, אלא "
 " )ולשון זה ממש הובא בכל הפוסקים הנ"ל(!שכולן רוחני ולא גופני

ואשר נראה מזה לכאורה דגם המתרצים )היינו ר"י בגמרא 
ותרוה"ד בתשובה שלו( מסכימים ויודעים דאליהו דינו כחי )וכדמוכח 

פוסקים דחייבים לקרוע עליו,  מ"מדמההוכחות שהבאתי(, אלא 
 ושאשתו מותרת.

דינו כחי אחרי  לגבי עצמוביאור הדברים בדא"פ: אה"נ דאליהו 
שגם גופו לא מת ועלה איתו וכו', ולכן כשמתלבש בו, דינו כחי עם 

להקשר כל פרטים הנ"ל )פוסק הלכות וחייב במצות וכו'(, אמנם ביחס 
חל שינוי; היות שקיומו כעת שונה  ,יחסות של אחרים איתויוההת

בפשטות, שרק הוא יכול להתלבש ולצאת מקיומו של שאר בנ"א, ו
מגופו, וחי לעולם וכו', לכן הוה קיומו ומציאותו באופן שונה משאר 

אשת ", ועד"ז אין אשתו חשובה "לגבי דידיה כמת דמיבנ"א, וא"כ "
הרי הוא להם " אחרי שהוא אינו כמו שאר בני אדם, וביחס רעהו

 מלאך )ולא 'רעהו'(!

פ' ויחי, לגבי זה שמחד גיסא 'יעקב בלקו"ש חל"ה  עד"ז)ויעויין 
אבינו לא מת' וזהו אמת ע"פ תורה, ומאידך מבחינת ההלכה ישנה 
מציאות אחרת המחייבת קבורה וכו', והיינו שישנן שתי דברים 
אמתיים אף שמנוגדים לכאורה עיי"ש. אמנם באמת נראה שאינו 

ישנה רק המציאות שהוא  ההלכהדומה לכאן; דשם מבחינת קביעת 
, משא"כ כאן אומרים שגם בהלכה בפועל ישנה לשני הענינים! מת

וההבדל בין המקרים הוא פשוט לכאורה: דשם באמת במציאות 
הגשמי הוא מת ונקבר, משא"כ כאן שהמציאות הגשמי היתה שעלה 

 בסערה השמימה!(
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ז. )ויעויין בתרוה"ד שם שלפני שמגיע לפסק שלו מקדים וכותב 
ת לשאול שאלה כזאת, הלא ידעת תמיהני טובא למה טרחכך: "

די"ב דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את ר' יהושע  , בדה ענדאיתא ב
בן חנניא, ובהן שלשה דברים בורות. אשתו של לוט מהו שתטמא, 
בן השונמית מהו שיטמא מתים לעתיד לבא כו'? ופשטא להן מת 

אף על  .מטמא, מת מטמא ואין החיים מטמאיןמטמא ואין נציב מלח 
י שודאי אשתו של לוט מתה, אלא שנהפכה לגוף אחר, ובן השונמית פ

ה"נ י"ל אשת היה מת אלא חזר ויחי, אעפ"כ אמר שאין מטמאין. 
 ."רעהו אסורה ולא אשת מלאך, שכולן רוחני ולא גופני

ולכאורה אינו מובן מה למד מהא דאשתו של לוט ומהא דבן 
א שם המציאות הוא השונמית לענין שאלה זו לגבי אליהו הנביא; הל

דאשתו של לוט מתה אלא דנשתנה לנציב מלח, ועד"ז בבן השונמית 
הרי המציאות הוא שהוא מת אלא שכעת חזר לתחייה, ואילו לגבי 
אליהו הרי השאלה היתה לכאורה באם הוא מת או לא! אז מה הקשר 

 לאותן בעיות )והתשובות שעליהן( בגמרא?

אליהו הוא חי )כמו שרואים אלא דלדברינו מבואר היטיב; דאה"נ 
מההוכחות שהבאתי( אלא דמ"מ נשתנה מאופן קיומו ומציאותו של 
אדם רגיל )עד שאין אשתו נחשבת 'אשת רעהו'(, וא"כ הר"ז דומה 
ממש לאותן מקרים, דאה"נ ישנה מציאות מסויימת, אלא דמ"מ הי' 

 איזו שינוי בזה עד שמשנה ההלכות מחמתה!

ביאורו של הרבי בלקו"ש חי"ח פ' חוקת )ויתבאר בעומק יותר ע"פ 
אשר בהמענה ד"מת מטמא ואין נציב מלח מטמא"  ועד"ז "מת 
מטמא ואין החיים מטמאין", ענה שבאמת אין הבדל בצדדי השאלה 
לכאן ולכאן )המבוארים באותה שיחה(, דאחרי שיש כאן מציאות 

ד"ז שונה )נציב מלח, וחי( שוב ל"ש כל הענין של טומאה )עיי"ש(; וע
י"ל כאן, דתשובת התה"ד היתה דבאמת אינו נוגע אם דינו כמת או 
כחי, אחרי שנשתנה מציאותו וקיומו לאופן חדש, ושוב לא שייך הענין 

 של 'אישות' עם בן אדם רגיל((. 

ח. ודאתינן להכא נחזור לפולמוס הסמיכה, ונבאר בדא"פ מהו 
מחמת היותו עומק הפלוגתא האם אליהו הנביא יוכל להסמיך דיינים 

 מוסמך )איש מפי איש( בעצמו, או דלא יוכל כמו כל צדיק שמת וחיה;

ונאמר דאה"נ כולם יודעים ומסכימים שאליהו הנביא חי הוא גם 
מבחינת ההלכה )כדמוכח מהגמרות וכו' דלעיל(, ומאידך כולם יודעים 
ומסכימים דלגבי ההתייחסות שלו עם אחרים ישנה איזו הפסק כו' עד 

, והשאלה האם יכול להסמיך דיינים או לא "דידיה כמת דמילגבי ש"
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תלוי' בהבנת והגדרת הצורך שסמיכה תהי' איש מפי איש, האם הוה 
 דין בהמסמיך או דין בהמוסמך;

ביאור הדברים: מחד גיסא אפ"ל דהצורך בסמיכה איש מפי איש 
הוה בכדי שיהיה להמסמיך הכח להסמיך; דרק עי"ז שהוא קיבל 

באופן כזה ובתוקף כזה, יש לו הכח להסמיך לאחרים  הסמיכה שלו
ג"כ. ומאידך גיסא יש לומר ולפרש, דהצורך הוה מחמת המוסמך; 
דהוא צריך לקבל הסמיכה שלו ממשה רבינו ע"ה בעצמו, וזהו רק 

 כשמקבלו מזה שקיבל ממנו איש מפי איש.

ואוי"ל שהנפק"מ בין שתי אופנים אלו הוה לענין שאלה זו דעסקינן 
יה, האם אפשר שאליהו הנביא יסמיך דיינים או לא; דבאם הצורך ב

לאיש מפי איש הוה עבור המסמיך, הרי ראינו שאליהו הנביא מצד 
עצמו נחשב לחי לכל דבר, ושוב כמו שיכול לפסוק הלכות וכו', עד"ז 
יש לו הכח להסמיך, מחמת זה שיש לו כל הכחות וענינים של אדם 

 הנצרך להסמיך! חי, עד"ז יש לו גם כח הזה

אמנם באם מה שצריכים הוה שהמוסמך יקבל הסמיכה שלו 
ממשה רבינו עי"ז שהמסמיך מקשר אותו בקשר ישיר דרך כל הדורות 
שלפניו, הרי לענין זה לא יהני הסמיכה של אליהו הנביא, אחרי 

והיינו שהוא לא יכול ליחשב כקשור איתו  ",לגבי דידיה כמת דמיד"
 יעה ואישות.כמו שראינו לגבי קר

ומבואר היטיב דאף דכולם מסכימים לאופן חיותו של אליהו 
הנביא, ובאופן שמתרץ הסתירות שהיו נראין בענין זה, מ"מ פליגי 

 לגבי סמיכה, מחמת שאלה בגדרי והלכות הסמיכה כמשנ"ת.

הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו 
 קרוב ממש!בשורות טובות ישועות ונחמות, ב
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 - יד -

  כבוד המלך

 ביאור שיטת הרמב"ם בזה מיוסד על 'רשימה' של הרבי

כבוד גדול נוהגין : "ה"א ב"הלכות מלכים פברמב"ם א. כתב ה
 ,שנאמר שום תשים במלך, ומשימין לו אימה ויראה בלב כל אדם,

לץ, שנאמר וירקה בפניו ואינו חו: ".. ה"ג..". וב שתהא אימתו עליך
ואפילו רצה אין שומעין לו, שהמלך שמחל על כבודו אין  .זיוןוזה ב

 ..".  והואיל ואינו חולץ אינו מיבם .לכבודו מחו

וכן מצוה על המלך לכבד לומדי התורה, וכשיכנסו לפניו : ".. ה"הוב
וכן היה יהושפט  .ישראל יעמוד לפניהם ויושיבם בצדוסנהדרין וחכמי 

מכסאו ומנשקו וקורא היה עומד  מלך יהודה עושה אפילו לתלמיד חכם
במה דברים אמורים בזמן שיהיה המלך בביתו לבדו  .לו רבי ומורי

 .ה, אבל בפרהסיא בפני העם לא יעשההוא ועבדיו יעשה זה בצינע
ולא יעמוד מפני אדם, ולא ידבר רכות, ולא יקרא לאדם אלא בשמו 

 ".כדי שתהא יראתו בלב הכל

נו חולץ ואינו מייבם, כתב ב. והנה עמש"כ )בה"ב( הטעם שאי
ומפרש רבינו שטעם שאינו חולץ משום בזיון דידיה וכיון הכס"מ "

דף י"ט:( פירש הטעם סנהדרין ורש"י ).. שאינו חולץ אינו מייבם 
 ". לקום על שם אחיושאסור הוא לייבם בזיון הוא לו 

 –לקום ע"ש אחיו  –והיינו דלרש"י הוה יבום מצ"ע ענין של בזיון 
אין המלך עושהו, ואילו להרמב"ם אין בעי' ביבום מצ"ע, ושלכן 

והסיבה שאינו עושהו הוה רק מחמת זה שאינו חולץ )דזה הוה בזיון 
 עבורו(.

וצלה"ב מדוע באמת לית ליה להרמב"ם סברת רש"י בזה, דיבום 
 מצ"ע הוה נמי ענין של בזיון!?

ג. ועמש"כ )בה"ה( דהמלך מכבד ת"ח אבל רק בצינעא ולא 
ופירש"י .. בכתובות פרק הנושא )דף ק"ג:( סיא, כתב הכס"מ "בפרה

בפרהסיא מטיל אימה להודיע  ,בצנעא מכבד את כל אחד ואחד
 ."נשיאותו

ומדייק הרבי ברשימות )חוברת ז'. שמחת בית השואבה תרצ"ב, 
אטוואצק( דישנה חילוק בין דברי רש"י לדברי הרמב"ם בזה; לרש"י 

שהוא לכל ת"ח בנפרד, וכלשונו הוה הפירוש של בצינעא כאן, 
"! ואילו להרמב"ם, כל זמן שמדובר כל אחד ואחדבצנעא מכבד את "
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וכשיכנסו " בתלמידי חכמים, יכול לכבדם גם אם הם רבים, וכלשונו
היינו  –" בצדו ויושיבם הםלפנייעמוד  סנהדרין וחכמי ישראללפניו 

 –הארץ  בלשון רבים! וע"כ הפירוש בפרהסיא )כאן( הוא לפני עמי
 דאז אסור לו לכבד את הת"ח.

וצ"ע בשיטת הרמב"ם גם בזה; מדוע לא פירש צינעא ופרהסיא 
כמו שפירש רש"י, אשר לכאורה הוה זה פירוש פשוט ורגיל יותר 

 בצינעא ופרהסיא!?

ד. גם צ"ע מה שלכאורה יש כאן חילוק גדול בין הדינים מתי מותר 
דהוה  –ה; דלגבי חליצה למלך למחול על כבודו לצורך ענין של מצו

"אין שומעין לו" אם רוצה למחול על כבודו, ואין בזה  –מצוה כמובן 
שום הבדל בין צינעא לפרהסיא, ואילו לגבי כיבוד ת"ח, דגם זה הוה 

 מצוה, ישנה חילוק זה בין צינעא לפרהסיא!?

והמלך הוא פסק הרמב"ם )בדיני הקהל(: " ג"ג ה"הלכות חגיגה פוב
ואם קרא מעומד הרי זה  ,וקורא כשהוא יושב .. באזניהםשיקרא 
". ובגמרא סוטה )מא,ב( מבואר דאע"פ דמלך שמחל על כבודו משובח

וא"כ איך מותר לו למחול על כבודו ולעמוד במקום  –אין כבודו מחול 
 "מצוה שאני", והיינו דלצורך מצוה מותר לו למחול! –לשבת, אלא 

חילת כבודו במקום מצוה: ונמצא דיש כאן ג' דינים ומדריגות במ
א( בחליצה אסור בכל מקרה. ב( בכיבוד ת"ח מותר בפני ת"ח לבד 
אבל לא כשזה בפני שאר העם. ג( בקרה"ת בהקהל מותר גם בפני 

 כל העם. וכמובן שצ"ע טובא בטעם והסברת חילוקים אלו!

)והנה התוספות דנו בזה בכמה מקומות בש"ס )ראה לדוגמא על 
גבי הקהל(, והרבי ברשימה שם שקו"ט בדברי הסוגיא שם בסוטה ל

התוספות ואכ"מ, אלא נפרש שיטת הרמב"ם לפי דברי הרבי שם. מה 
 גם שהתוספות לא נגעו בדבריהם בכל הדינים שהזכרתי כאן(.

א. שיטת הרמב"ם דיבום לא נחשב לבזיון למלך לסיכום צ"ע: 
 )דלא כרש"י(. ב. שיטת הרמב"ם דכשמלך מכבד הרבה ת"ח ביחד,
זה נקרא בצינעא ומותר )גם זה דלא כרש"י(. ג. מה שבחליצה אמרינן 
דאינו יכול למחול על כבודו בכלל; לכבד ת"ח הר"ז מותר רק 'בצנעא'; 

 ולקרות מעומד בהקהל מותר גם בפרהסיא.

ה. ויבואר בהקדם עוד דקדוק בדברי הרמב"ם בהמשך ההלכות; 
כך ב הכל בכבודו, שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחיי כדרך: "ה"ו

", אשר צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי
לכאורה מהו כוונתו ב"כדרך .. כך", הלא מדובר בשתי תנועות 
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הפכיות; זה שכולם חייבים לכבדו וכו', וזה שהוא צריך להיות בטל 
 לה'! אז מהו כוונתו בזה שמשווה אותם זל"ז?

ו של המלך הוא מה שהוא ממשיך ומבאר הרבי דזהו משום דענינ
יר"ש על כל העם; והיינו עי"ז שהם בטלים אליו, והוא עצמו בטל 

 להקב"ה, ה"ה ממשיך הביטול )שלו( להקב"ה לכל העם.

וזהו הסיבה שעיקר ענינו של מלך הוא מה שהוא ירא שמים, 
ומאחר שמושחין " (:ז"א ה"בהלכות אלו לעיל )פ הרמב"םוכדברי 

והוא .. ה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה המלך הרי זה זוכ
היה ממלא ביראה  .ן ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראהשיהיה הב

שאינו ממלא בחכמה מעמידין אותו במקום אביו ומלמדין אותו,  פ"אע
וכל מי שאין בו יראת שמים אף על פי שחכמתו מרובה אין ממנין 

 ".אותו למינוי מן המינויין שבישראל

כריעה כיצד בהל' תפילה )פ"ה ה"י( " הרמב"םיוצא ממש"כ ועד"ז 
והמלך כיון ששחה ..  כורע חמש כריעות בכל תפלה ותפלה המתפלל

 ."בראשונה אינו מגביה ראשו עד שגומר כל תפלתו

ועכ"פ מכ"ז יוצא איך שעיקר ענינו של מלך הוא היראה והביטול 
זה לכולם עי"ז שלו, והוא מחמת שזהו ענינו ותפקידו להמשיך ביטול 

 שהם בטלים אליו כמשנ"ת.

ו. ואשר לפ"ז הרי השאלה האם יכול למחול על כבודו עבור מצוה 
או לא, תלוי באם עי"ז יחסר בביטול של מישהו מהעם אליו )היינו 

 למלך(, או לא; 

דבאם עי"ז יחסר בביטול של אחד מהעם אליו, נמצא שיחסר 
לך למחול על כבודו. בביטולו של אדם זה להקב"ה! וא"כ אין למ

משא"כ אם זה לא יפעול שום חיסרון בביטול העם אליו, אז אדרבה 
 –יש לו לבטל את כבודו עבור המצוה, אחרי שזה באמת עיקר ענינו 

ביטול להקב"ה )ועוד זאת שזה יכול להוסיף בביטול העם להקב"ה 
 כשרואים איך שהמלך עצמו בטל אליו(!

ירוק בפניו, אסור לו למחול על שזהו ע"י שהאשה  ,חליצהולכן: ב
כבודו, אחרי שזה יפעול העדר הביטול שלה למלך )דכשתעשה פעולה 

אחרי  ,יבוםכזו המבזה את המלך א"א שלא יפעול עליה כך(; ב
והרי אחיו כבר  –)שהבנים יקראו על שמו( אחיו שהבזיון הוא כלפי 

מת אדם אינו בחיים, שוב אין בעי' של חיסרון של יר"ש שלו )דכיון ש
נעשה חפשי מן המצות וכו'(, אז כבר אין בעי' שהמלך ימחול על 

 כבודו עבור המצוה )לולא הסברא שאם אין חליצה אין יבום(!
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, אחרי שאין כאן שום אדם שעושה איזה קריאת התורה בהקהלוב
מעשה של בזיון כלפי המלך, נמצא דאינו מפריע להביטול והיר"ש 

 אם מוחל על כבודו עבור כבוד שמים! של אף אחד, אז יכול )ומשובח(

דבהם אין מלכתחילה  –מבאר הרבי  – לתלמידי חכמיםובאשר 
כל בעי' זו, אחרי שהם לא נצרכים לביטול אל המלך בכדי להגיע 
לביטול ויר"ש כלפי הקב"ה, דהם כבר בטלים מחמת עצמם! ושוב אין 

דם, בעי' בזה שאולי לא ירגישו שלימות הביטול למלך כשהמלך יכב
 אחרי שאין נצרכים לזה כמו שאר בנ"י.

אלא דזהו רק כשהוא בפני תלמידי חכמים לבד )וכשיטת הרמב"ם 
הנ"ל דזהו גם לפני הרבה ת"ח ביחד(, אמנם אם הוה לפני ע"ה אסור, 
משום דכשהם רואים איך שהמלך מתבטל לפני בני אדם, זה יכול 

רון בביטולם להפחית בביטול שלהם למלך, אשר בשבילם הוה זה חיס
 להקב"ה כמשנ"ת.

ז. אלא דהקושיא ע"ז פשוטה לכאורה: איך אפ"ל דתלמידי חכמים 
ל"צ להיות בטלים למלך )משום שכבר בטלים להקב"ה לבד(, האם 

 נאמר שהמצוה של "שום תשים עליך מלך" לא נאמר גם להם!?

והביאור בזה הוא )על יסוד המבואר בחסידות באריכות( דיש שתי 
ללות( בביטול להקב"ה; ישנה דרגא בסיסי של ביטול, שזהו דרגות )בכ

מה שהמלך משפיע בעם ע"י ביטולם אליו, ולדרגא זו מגיעים הת"ח 
בעצמם, ובאמת ל"צ למלך עבור זה. אמנם ישנה דרגא נעלית יותר 
בביטול להקב"ה אשר מלך משפיע גם בבני אדם שהם בדרגות 

 ך.גבוהות מצד עצמם, ולזה גם ת"ח צריכים מל

וזהו גם התירוץ לקושיא הידועה ע"ז דהקב"ה ושמואל הנביא היו 
ברוגז על כלל ישראל כשביקשו מלך, אע"פ דמינוי מלך הוה מצוה; 
משום שרצו שכלל ישראל יהיו בדרגא שלא יצטרכו מלך עבור דרגא 
פחותה של ביטול, והיינו שרצו שיהיו בדרגת תלמידי חכמים הבטלים 

ך, ושיצטרכו למלך רק עבור דרגות להקב"ה מצ"ע גם בלי מל
 הגבוהות יותר כמשנ"ת!

ונמצא דסיפור זה של רוגז הקב"ה ושמואל הנביא על כלל ישראל, 
לרעיון הנ"ל, דישנה דרגא של ביטול ויר"ש שאדם יכול  הוכחההוה 

 להגיע אליו לבד, ולא יצטרך למלך עבור זה! 

הלכות  )ע"כ הוא בכללות דברי הרבי, ערוך ומסודר ע"פ המשך
 של הרמב"ם כאן, והלואי שלא טעיתי בהבנת הדברים(.      
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ח. והנה גם הרמב"ם בהלכות אלו עוסק בשאלה זו של רוגזם של 
הקב"ה ושמואל הנביא כשבנ"י ביקשו מלך, אמנם לכאורה תירץ 

מאחר שהקמת מלך מצוה למה לא השאלה באופן אחר: )פ"א ה"ב( "
 מואל, לפי ששאלו בתרעומתו מלך משרצה הקדוש ברוך הוא כששאל

ולא שאלו לקיים המצוה אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר כי 
 ."לא אותך מאסו כי אותי מאסו וגו'

ולכאורה צע"ק, הרי דברי הרבי באים לבאר פסקי הרמב"ם בענין 
זה כמשנ"ת, ומבארם מיוסד על ביאור זה אשר )בחלקו עכ"פ( אין 

ן אחר? ונראה לומר, דאדרבה הרמב"ם מבאר הדבר כן אלא באופ
דוקא ע"פ ביאורו של הרבי בכ"ז יתבארו דברי הרמב"ם הללו, אשר 

 בפשוטו תמוהים הם;

ולא שאלו לקיים המצוה אלא מפני שקצו בשמואל א( זש"כ "
בפשוטו  ."הנביא, שנאמר כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו וגו'
ומביא ע"ז  הדברים מחוסרי הבנה; איך אומר דקצו בשמואל הנביא,

 בהקב"ה!?אלא בשמואל מאסו  דלאפסוק האומרת 

ב( אם הקמת המלך הוה מצוה, אז מה בכך ששאלו ע"ז בתערומת 
ולא מחמת כוונה נכונה, הרי בכל אופן ובכל מקרה חייבים לקיים 

 המצות גם כשאינה עבור כוונה נכונה!?

אמנם על יסוד ביאורו הנ"ל של הרבי נראה לבאר הדברים כך: 
ת הוא שהם מאסו )קצו( בשמואל הנביא עצמו כמ"ש הרמב"ם, האמ

וע"ז אמר לו הקב"ה דכשממאסים בשמואל הרי הפירוש הוא 
דממאסים )לא רק בו אלא( בהקב"ה עצמו, אחרי שכל ענינו של 

שלא שמואל הוא להביאם ולקשרם להקב"ה! )ובפשטות: אין הכוונה 
ק' בזה הוא מאסו בשמואל, אלא שכשממאסים בשמואל הרי ה'עומ

 מה שממאסים בהקב"ה כמשנ"ת(.

ומבואר היטיב דזה שמאסו בשמואל היה ההיפך הגמור של כל 
עהנין של מינוי מלך, אשר הוא להתבטל אל המלך בכדי שעל ידו 

מאסו בנביא ה'  –יתבטלו להקב"ה, ואילו הם נהגו בכיוון הפכי ממש 
 שלהם למלך!ועי"ז בהקב"ה עצמו, ואשר לכן "לא רצה הקב"ה" ברצון 
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 - הוספה -

 מעלת תלמוד תורה על שאר מצות בספר תניא קדישא

מעלת תלמוד תורה על שאר המצות מצינו כמה ביאורים בענין 
לקוטי אמרים(, ואציע אותם  –שונים בספר תניא קדישא )חלק ראשון 

כאן ומה שיש להעיר קצת בהחילוקים ביניהם כמשי"ת )בדרך אפשר 
 נא וכו'(.   בלבד ולולי דמסתפי

 פרק ה' ופרק כ"ג

א. בפרק ה' מבאר אדה"ז באריכות המעלה המיוחדת שישנה 
בתלמוד תורה בזה שדוקא בה נהי' יחוד נפלא בין האדם להקב"ה 

 מאחר שהתורה שלומד 'מוקפת' בשכלו של האדם.  

וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין ובהמשך הדברים כותב: "
והשגתה על כל המצות מעשיות ואפי'  קץ אשר במצות ידיעת התורה

כי  .על מצות התלויות בדבור ואפי' על מצות תלמוד תורה שבדבור
פש ומקיפה מלביש את הנ ה"הקב ,ע"י כל המצות שבדבור ומעשה

ובידיעת התורה מלבד שהשכל מלובש  ,אור ה' מראשה ועד רגלה
מה שהשכל משיג ותופס ומקיף  ,בחכמת ה' הנה גם חכמת ה' בקרבו

בשכלו מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה איש כפי שכלו 
 ."וכח ידיעתו והשגתו בפרד"ס

שונה מעלת תלמוד תורה על שאר ואילו בפכ"ג מבאר באופן 
המצות. והוא ע"פ מה שמצינו בזהר בקשר לתורה "דאורייתא וקב"ה 
כולא חד", ובאשר למצות כתוב בתיקונים דרמ"ח מצות נקראים 

לכא". ומבאר באריכות דזה שהמצות נקראים 'אברין' הוה "אברין דמ
משום שבטלים לרצון ה' כמו שאברים בטלים לנפש, ואילו התורה 

לרצון העליון כמו שהאבר בטל לנפש, אלא היא עצמה  בטלהאינה 
הוה רצון העליון, ושלכן ע"ז נאמר דהיא "כולא חד" עם הקב"ה ולא 

 כמו אבר שבטל אליו.  

ובזה יובן למה גדלה מאד מעלת העסק ומר: "וע"ז ממשיך וא
בתורה יותר מכל המצות ואפי' מתפלה שהיא יחוד עולמות עליונים 

ומזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעסקו בתורה .. 
כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדי' ממש 

בהם מה  בתכלית היחוד ברצון העליון ואור א"ס ב"ה ממש המתגלה
 אפס ממששכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיבי קמיה וכאין ו

.".. 



 קונטרס מתנת יין

 

 

84 

והנה אף שבשני הפרקים מבאר מעלת תלמוד תורה על כל  ב.
שאר המצות, הרי ביאור הדבר שונה לגמרי; בפ"ה הוה המעלה זה 
שהתורה נתפס ומוקף בשכלו של האדם משא"כ בשאר המצות 

הוה המעלה זה שהתורה היא בדרגא דליתא ליחוד זה, ואילו בפכ"ג 
דהיא 'כולא חד' עם הקב"ה, לעומת המצות  –נעלית יותר ממצות 

 שהן בדרגת 'אברין דמלכא'.

ובפשטות הוה חילוק זה היסוד לכמה חילוקים בפרטי הביאור 
 בשתי הפרקים:

" במצות ידיעת התורה והשגתהא( בפ"ה מדבר על המעלה "
וד התורה, ולא על דיבור בדברי דוקא, והיינו על חלק השכל שבלימ

תורה, וכמו שמפורש בהמשך דבריו דמעלה זו ליתא במצות תלמוד 
המחשבה תורה שבדיבור. ואילו בפכ"ג מפורש שהמעלה היא  ב"

  "!וההרהור בד"ת שבמוח וכח הדבור בד"ת שבפה

אשר הביאור בזה בפשטות הוא, דבפ"ה מבאר המעלה של תורה 
ל האדם, אשר זהו רק בענין השכל בזה שנתפסת ומתאחדת עם שכ

שבתורה, ואילו בפכ"ג מבאר המעלה של תורה מחמת דרגת התורה 
ובזה באמת אין הבדל בין  –מה שהיא כולא חד עם הקב"ה  –עצמה 

 השכל של תורה להדיבור בדברי תורה כמובן. 

ב( בפ"ה מדבר על המעלה של תורה על מצות ותו לא, ואילו 
אפי' מתפלה שהיא יחוד עולמות " בפכ"ג מוסיף שהיא גדולה

". ולכאורה טעמא בעי מדוע רק כאן מוסיף שהוא למעלה עליונים
 מתפלה ג"כ?

אלא דלכאורה הוה הביאור בזה ע"פ הנ"ל: בפ"ה שמבואר המעלה 
של תורה בזה שנתפס ומוקף בשכלו וכו', הר"ז פשוט שאין מקום 

שוה ליתא לחלק בין תפלה למצות לגבי מעלה זו, אחרי שבשניהם ב
ענין זה, ושוב אין סיבה להדגיש שכמו שתורה נעלה משאר מצות 
עד"ז הוא למעלה מתפלה. אמנם בפכ"ג מבאר שע"י תורה מתייחדים 
עם דרגא נעלית יותר באלקות )'כולא חד' לעומת 'אברין'(, והרי 

שהיא יחוד עולמות תפילה גם מתקשרת בדרגא נעלית באלקות עד "
הדגיש שמ"מ הדרגא שהתורה מתייחדת עמה ", לכן צריך לעליונים

 הוה דרגא נעלית יותר )בחינת סוכ"ע כמבואר שם בפרק(.    

מזה יוכל המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה ג( בפכ"ג מוסיף ש"
..", ואילו בפ"ה אינו מזכיר שום דבר מזה. ולכאורה  בעסקו בתורה

מקשר גם בזה הוה הביאור פשוט: בפ"ה באמת אינו מבאר דתורה 
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את האדם לדרגא נעלית יותר באלוקות )מאשר ע"י המצות(, דכל 
הביאור אינו אלא דהתורה מתייחדת עם האדם יותר מבמצות, ושוב 
אין סיבה שזה יביא אדם לדרגא נעלית ביראה וביטול אחרי שלא 
מדובר בדרגא נעלית יותר! משא"כ בפכ"ג דתוכן הביאור הוא 

הרי זה יכול לפעול על האדם שמתייחדים עם דרגא נעלית יותר, 
 יראה וביטול יותר כמובן.

, היינו מדוע באמת בפ"ה ויש להוסיף ולהסביר דבר זה גופאג. 
מבאר המעלה של תורה בזה שמתייחד עם האדם יותר, ואילו בפכ"ג 
מבאר המעלה בזה שהתורה הוה בדרגא נעלה יותר של התאחדות 

 עם הקב"ה; 

ומבארים ענין נפש האדם פ"ה בא בהמשך להפרקים המדברים 
)פ"ב(, וכחותיו )פ"ג(, ולבושיו )פ"ד(. ובא להסביר המעלה שישנה 
בלבושים על כחות הנפש עצמה, אשר דוקא לבושים מביאים את 
האדם לדרגא נעלה יותר מאשר כחותיו. וא"כ הרי כל הדיון כאן הוא 
על שלימות ומעלת האדם, ולכן מבאר המעלה שיש בתורה בענין זה 

 קות מתייחד עם האדם באופן הכי שלם ע"י תורה.שאלו

ואילו פכ"ג בא בהמשך להביאור בענין אחדות ה', איך שהכל 
כא(, ואיך שעבודה זרה הוה הפכו )כב(. וע"ז  –בטל ממש לה' )פרק כ 

בא לבאר כאן )פכ"ג( איך שבתורה ומצות ישנה גילוי ענין אחדות 
יך שהכל בטל ממש ה', והיינו שאין הסתר פנים בכלל על האמת א

לה'. ונמצא דכאן אין המדובר בכלל על מעלת ושלימות האדם, אלא 
על מעלת ושלימות גילוי אחדותו של ה'. ולכן מבאר המעלה שבתורה 
על מצות, בענין מי מיוחד יותר עם דרגת האלוקות שלמעלה מן 

 העולמות לגמרי.     

 ביאור א – פל"ז

ריכות גדולה איך שע"י ד. והנה בפל"ז בתניא אחרי שמבאר בא
מעשה המצות בגשמיות דוקא נשלמת הכוונה של דירה בתחתונים 
)אשר ביאור זה התחיל באמת בפל"ה ונמשך בפל"ו ול"ז כמבואר 
למעיין(, אשר כ"ז מורה לכאורה על מעלה ועדיפות במעשה המצות 
על תלמוד תורה משום שדוקא הם מגיעים ומבררים את התחתונים, 

 ממשיך ואומר: 

ומ"ש רז"ל שת"ת כנגד כולם היינו מפני שת"ת היא בדבור "
וגם מהותן  ,ומחשבה שהם לבושים הפנימי' של נפש החיונית

ועצמותן של בחי' חב"ד מקליפת נוגה שבנפש החיונית נכללות 
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ואף שמהותן ועצמותן  .בקדושה ממש כשעוסק בתורה בעיון ושכל
היינו  ,כם לקדושהשל המדות חג"ת כו' לא יכלו להם הבינונים להפ
יקתן שם מהקדושה משום שהרע חזק יותר במדות מבחב"ד מפני ינ

 ".יותר כידוע לי"ח

והיינו דכאן מדבר על ביאור שונה לגמרי במעלת תלמוד תורה 
על שאר המצות )ועד שהיא "כנגד כולם"(, והוא בבירור חלקי נפש 

רק הבהמית )לבושים הפנימיים שלה, וגם כחות חב"ד של נה"ב(, ש
 ע"י לימוד תורה יכולים לבררם.

ולכאורה מובן בפשטות מדוע כאן ביאר את הענין באופן זה 
דוקא, אשר הוא בהתאם לכללות תוכן הפרק; מאחר שכאן מבאר 
איך שכל התכלית הוא דירה בתחתונים דוקא, והרי להגיע לתכלית 
זו ישנה עדיפות לכאורה במעשה המצות, לכן מבאר איך שגם בענין 

שנה יתרון דוקא בתלמוד תורה, מפני שדוקא עי"ז יכולים להגיע זה י
  ולברר ענינים של תחתונים, ששאר מעשה המצות לא מגיעים לשם!  

 יאור ב ב –פל"ז 

כולנה  זאת ועוד אחרת והיא העולה עלה. ואח"כ ממשיך ואומר: "
ע"פ מ"ש לעיל בשם התיקוני'  תבמעלת עסק ת"ת על כל המצו

וכמו באדם התחתון ד"מ אין  .ן רמ"ח אברי' דמלכאדרמ"ח פיקודין ה
ערוך ודמיון כלל בין החיות שברמ"ח איבריו לגבי החיות שבמוחין 

ככה ממש ד"מ להבדיל  ,שהוא השכל המתחלק לג' בחי' חב"ד
ברבבות הבדלות לאין קץ בהארת אור א"ס ב"ה המתלבשות במצות 

ורה איש מעשיות לגבי הארת אור א"ס שבבחי' חב"ד שבחכמת הת
איש כפי שכלו והשגתו. ואף שאינו משיג אלא בגשמיות הרי התורה 

 ..". נמשלה למים שיורדים ממקום גבוה כו' כמ"ש לעיל

והיינו דכאן מוסיף עוד ביאור במעלת התורה על המצות, ודוקא 
במעלת עסק ת"ת על  על ביאור זה אומר "שהיא העולה על כולנה

 ביאור זה:ת"! אמנם לכאורה צלה"ב בכל המצו

א( לכאורה יש כאן שינוי עיקרי ממה שמבואר לעיל בפכ"ג; דשם 
מבואר דמצות הן 'אברים' ואילו תורה היא 'כולא חד' )כנ"ל(, ואילו 
כאן אינו מזכיר הענין של 'כולא חד' כלל, ומשמעות הדברים הוא 
דבענין האברים גופא הוה תורה נעלה מן ממצות, והיינו דישנה חיות 

שהיא באברים ולמעלה מזה ישנה איך שחיות זה הנפש כמו 
 מתפשטת במוחין.
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)והיינו בניגוד לפכ"ג דשם מבואר דתורה אינה כמו חיות 
המתפשטת מנפש לדבר אחר אלא דהוא חד עם הקב"ה, הרי כאן 
משמע דגם תורה וגם מצות הוו בבחינת חיות המתפשטת מנפש, 

שמתפשט אלא דישנה יותר חיות שמתפשט למוחין שבראש ממה 
 לשאר אברים(

וכמובן שטעמא בעי בחילוק זה, האם מעלת התורה הוה היותה 
 'כולא חד' לעומת אברים, או מה שמאיר בה יותר חיות מבאברים!? 

מורה  –שהתורה היא כולא חד  –ומה גם שלכאורה הביאור שם 
על דרגא ומעלה עליונה יותר בתורה, מהמבואר כאן )שמאירה בה 

ם סתם(, ובכל זאת דוקא כאן כותב ע"ז "שהיא יותר חיות מבאברי
 העולה על כולנה .."!?

ב( מדוע דוקא כאן בביאור זה )היינו ביאור השני שבפל"ז( שואל 
משלה למים הרי התורה נ ,ואף שאינו משיג אלא בגשמיותומבאר "

..", אשר לא הזכיר שאלה זו והתירוץ שעליה  שיורדים ממקום גבוה
יאר בהן מעלת התורה על המצות )בקשר בשאר המקומות דלעיל שב

להביאור בפ"ה י"ל שסמך ע"ז שביאר הענין בפ"ד לעיל מיניה )אף 
דלא הי' לגבי מעלת התורה על מצות(, אמנם מדוע לא נתקשה בזה 

 בפכ"ג או בביאור הראשון בפל"ז(!?

ג( בפכ"ג הוסיף דע"י הבנת ענין של מעלת התורה יכול האדם 
וכו' כנ"ל )וענין זה הוזכר גם בביאור השלישי לבוא לידי יראה גדולה 

אינו מזכיר  –היינו בביאור ב' דפל"ז  –בפל"ז כדלקמן(, אמנם כאן 
 דבר זה כלל )אף ש"היא העולה על כולנה"(! וטעמא בעי מדוע.

וההבדלים בינו להביאור בפכ"ג לעיל  –ו. ואולי י"ל שגם ביאור זה 
דה"ז להסביר מעלת ענין יתבאר ע"פ הנ"ל דבפרק זה בא א –מיניה 

התורה ביחס לענין דירה בתחתונים, אשר זהו כללות תוכן הפרק 
 כנ"ל;

תחלה ביאר )בביאור ראשון הנ"ל( דיש מעלה בתורה בזה שהיא 
'יורדת' ומבררת 'דברים' תחתונים שרק היא מגעת לשם )לבושים 
הפנימיים וכו'(, אמנם בזה נמצא דהמעלה הוא רק היכן היא מגיעה 

לא שהיא מביאה דרגא עליונה יותר של אלוקות לתוך העולם.  אבל
וע"ז באה ביאור זה לומר דלא רק שהיא מגיע לתחתונים מסויימים 

 אלא שדוקא התורה מביאה דרגא נעלית יותר של אלוקות לעולם.

וזהו הסיבה שאינו מדבר כאן על מעלת התורה שהיא 'כולא חד' 
ה מעלה בדרגת התורה עם הקב"ה )כמו שביאר בפכ"ג(, דזה הו
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עצמה שהיא מיוחדת עם דרגת סוכ"ע וכו', ואילו כאן בא לבאר איך 
שהיא מביאה וממשיכה דרגא נעלית באלוקות למטה, בהתאם לתוכן 

 הפרק כנ"ל.

ולכן מבאר דכמו שמצות הוו אברים דמלכא, אשר הענין של 
אברים הוה המשכת הנפש לתוכן, עד"ז התורה יש לה ענין זה שהיא 

שיכה הנפש, אלא שזהו בדרגא נעלית בהרבה, ע"ד המשכת חיות ממ
הנפש למוחין שבראש לעומת המשכת הנפש לאברים! אשר דבר זה 
מבואר בהרבה מקומות דמוחין שבראש הוה 'כלי' להנפש שלמעלה 

 מהכחות, ונמצא שעל ידן ישנה המשכה של דרגות העליונות בנפש.   

שדוקא על ביאור זה אומר ז. ועפ"ז אולי י"ל דזהו הסיבה לזה 
ת"; והיינו במעלת עסק ת"ת על כל המצו "שהיא העולה על כולנה

משום שדוקא כאן ישנה חיבור של ב' המעלות, גם שבתורה ישנה 
דרגא עליונה יותר )בהרבה( מבמצות, וגם שדרגא זו נמשכת למטה 
בעולם ע"י העסק בתורה )משא"כ בכל הביאורים שלפנ"ז )בפ"ה, כ"ג, 

דכל אחד דיבר או על מעלה של חיבור לעולם או על מעלת  ול"ז(
 דרגת התורה עצמה כמשנ"ת(.

ואף ויתבאר נמי מדוע רק בביאור זה מוסיף השאלה ותשובה, "
משלה למים שיורדים הרי התורה נ ,שאינו משיג אלא בגשמיות

.."; משום דכאן בא לבאר שגודל מעלת התורה )המשכת  ממקום גבוה
א מה שממשיך למטה )ופועל עי"ז דירה בתחתונים(, הנפש במוחין( הו

וא"כ מיד נשאלת שאלה זו, דהלא עיקר דרגתה איך שהיא למעלה 
אינה מה שהאדם לומד למטה, ושוב איך אפ"ל דדרגא זו העליונה 

 ממשיך למטה? ולכן צריך להסביר דבר זה כאן.

ומבואר נמי מדוע כאן אינו מוסיף ענין המשכת 'יראה גדולה' ע"י 
לימוד התורה כמו שהזכיר לעיל בפכ"ג, מאחר דרק שם מדבר על 
מעלה ודרגא בתורה שלמעלה מן העולם לגמרי, אשר דוקא זה מעורר 
ה'יראה גדולה' )וביטול במציאות(, אחרי שמתקשר לדרגא שלמעלה 
מן העולם לגמרי, משא"כ כאן שאינו מדבר על דרגא זו אלא אדרבה 

    דרגא שנמשכת ומתפשטת כמשנ"ת. 

 ביאור ג –פל"ז 

והנה המשכה והארה ח. ואח"כ מוסיף אדה"ז )אחרי נקודתיים(: "
שו ועל נפשות זו שהאדם ממשיך ומאיר מהארת אור א"ס ב"ה על נפ

כנסת ישראל מקור כל נשמות ישראל כמ"ש  הכל ישראל היא השכינ
פי' שע"י  .לקמן ע"י עסק התורה נקראת בלשון קריאה קורא בתורה
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קורא להקב"ה לבוא אליו כביכול כאדם הקורא לחבירו עסק התורה 
שיבא אליו וכבן קטן הקורא לאביו לבא אליו להיות עמו בצוות' חדא 

  ".ולא ליפרד ממנו ולישאר יחידי ח"ו

וז"ש קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ואין וממשיך: "
י מי דהיינו שקורא להקב"ה ע"י התורה דוקא לאפוק ,אמת אלא תורה

שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה אלא צועק כך אבא אבא וכמו 
שקובל עליו הנביא ואין קורא בשמך כו' וכמ"ש במ"א. ומזה יתבונן 

כמש"ל ]פ'  המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בשעת עסק התורה
 ".כ"ג[

ולכאורה יש כאן ביאור נוסף וחדש על כל הביאורים שלפנ"ז 
שעל ידו 'קורא' להקב"ה לבא אליו. ואכן  במעלת התורה; והא מה

בביאורי הרבי על התניא כתוב דכאן הוה המשכת העצמות ממש 
)דכשפונים לאדם הקורא, הרי כל העצם פונה אליו(, למעלה מכל מה 

 שמבואר לפנ"ז. ולכאורה יש להעיר בזה:

א( דוקא כאן בביאור זה מוסיף דההמשכה שע"י התורה הוה 
 הועל נפשות כל ישראל היא השכינ" נפשו'( )בנוסף לזה שהיא 'על

", ולכאורה טעמא כנסת ישראל מקור כל נשמות ישראל כמ"ש לקמן
בעי מה נשתנה ביאור זה מכל שאר הביאורים, דבכולם מדובר 
במעלת התורה ביחס לאדם הלומדה, ואילו כאן כולל אדם הלומד עם 

 נפשות כל ישראל וכו'?

שכאן בביאור זה מדובר על ב( הזכרתי לעיל מה שהרבי אומר 
כתב דהיא  שלפנ"זהמשכת העצמות ממש, ומ"מ רק על הביאור 

 המעלה העולה על כולנה, ולא על ביאור זה?

ג( בביאור זה אינו מזכיר בכלל שזהו מעלה שישנה בתורה על 
מצות, אלא דמבאר מעלה מיוחדת שישנה בתורה, וזהו דלא כמו כל 

ם כתוב מפורש דזהו מעלה שאר הביאורים דלעיל שבכל אחד מה
 שישנה בתורה על מצות!

ד( גם מעניין מאוד מה שאדה"ז הכניס נקודתיים אחרי ביאורים 
הקודמים ולפני ביאור זה, אשר זה מורה בפשטות שיש כאן ביאור 
באופן וסוג חדש לגמרי )וע"ד שביאר הרבי בהנקודתיים שהם באמצע 

 הענין לכאורה לעיל בפרק ל"ד עיי"ש(.

"ז מורה לכאורה שזהו ביאור באופן שונה מכל הביאורים אשר כ
 עד כאן, וצלה"ב מהו. 
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ט. ואולי י"ל דכאן אינו מדבר על מעלה של התורה עצמה, אלא 
 באופן סגולי(.  ע"דענין שנפעל על ידה )

ביאור הדברים: בכל הביאורים עד כאן דיבר על מעלה מיוחדת 
כן נתפסת בשכל האדם, שישנה בתורה; או זה שהיא ענין של שכל ול

או זה שהיא 'כולא חד' עם קב"ה, או זה שהיא מבררת את התחתונים, 
או שבשכל מאירה דרגא נעלית של הנפש כמשנ"ת, ואילו כאן אינו 
מדבר על מעלה שיש לתורה בעצמה אלא זה שהיא 'שם' של הקב"ה, 

 ולכן כשקוראים בה, זה פועל שהקב"ה נפנה להקורא אליו!

ן זה נכלל בה'רשימה' של מעלות התורה על המצות, וי"ל שלכן אי
משום שאין כאן מעלה מיוחדת של התורה מצ"ע על מצות; דזה 

 בעצמו שהיא בדרגת 'שם' אינה מעלה מיוחדת!

אמנם מה שנפעל ע"י הקריאה בשם, היא באמת פעולה נפלאה 
ודרגא אחרת לגמרי מכל שאר הדברים שהוזכרו לפנ"ז; והוא המשכת 

 פנה כאשר קוראים בשמו! עצמות, שנ

וי"ל שזה נוגע בעיקר כאן בסיום פל"ז, והיינו לשלימות ענין דירה 
שעצמותו  –כמו שביאר הרבי בריבוי מקומות  –בתחתונים, אשר הוא 

 של הקב"ה יתגלה וידור בתחתונים. 

ועכ"פ עפ"ז יש לבאר ולתרץ: א( דדוקא כאן אין הגילוי וההמשכה 
פעל גם בשורש נפשות כל ישראל, אחרי מוגבל לאדם הלומד, אלא נ

שמדובר על המשכה באופן אחר, ולא מה שהתורה עצמה שלומד 
ומתייחד איתו, מאירה בו. ב( אין זה נחשב להמעלה העולה על כולנה 

, אף שמבחינה אחרת ממשכת העצמות המצות במעלות התורה על
רה באופן מיוחד ולמעלה מהכל. ג( כנ"ל אינו נחשב בכלל כמעלה בתו

על מצות, אחרי שאין זה מעלה בתורה עצמה כמשנ"ת. ד( ולכן 
הכניס אדה"ז הנקודתיים לפני ביאור זה, להורות שמדובר על ביאור 

 באופן וסוג אחר מכל המבואר לפנ"ז.   
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