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  ה ץ"הש עם במילה מילה ,בצבור תפלה* / סימן   

מילה במילה עם , תפלה בצבור  .א
  ץ"הש

  )קט' ח סי"או(

  המתחיל עם הצבור ומאריך בתפלה  )א
, קורה לפעמים, המתפלל עם המין שמתפלל במהירות

אוחז , שכאשר מגיע לשירה חדשה שקודם התפלה
ואם יתחיל אז . ר הצבור קרוב לסיום תפלת הלחשכב

לא יספיק לעות קדושה עם , את תפלת הלחש מיד
  .הצבור

הכס לבית ): "ב- א"קט ס' סי(ר "תבאר על כך בשוע
ואין ) של מחה(ח "הכסת ומצא צבור מתפללין י

ח ולגמור עד "אם יכול להתחיל י, השעה עוברת עדיין
 ואם לאו אל יתפלל ,ץ לקדושה יתפלל"שלא יגיע הש

... והוא הדין ... עד שיעה אמן אחר האל הקדוש 
". רית וממתין קודם חתימת גאל ישראלבתפלת שח

לא יתחיל את תפלת , והייו שהן במחה והן בשחרית
  .הלחש עד אחרי עיית קדושה בצבור

אלא צריך להמשיך ולשהות עד שיגיע , ובזה לא סגי
 כמבואר בהמשך ,ץ לברכת שומע תפלה ומודים"הש

ואם כס לבית הכסת אחר ): "ר שם"שוע(הסעיף 
 ,רי כן או שכס קודם לכן והמתין עד לאח,קדושה

ץ לשומע "אם יכול להתחיל ולגמור עד שיגיע הש
 בכדי שיוכל לעות אמן אחר ברכת שומע ,תפלה
 , יתפלל, חשוב כקדושה וקדישם כן שאמן זה ג,תפלה

  ".מודיםואם לאו אל יתפלל עד לאחר 

מי ): "ד"שם ס(ר "כמבואר בשוע, וגם בזה לא סגי
ואם ימתין עד , שבא לבית הכסת תיכף אחר קדושה

ץ למודים לא יוכל לעות אמר יהא "אחר שיגיע ש
  ".ח"שאחר י... שמיה רבא 

, שאם מתפלל שחרית עם הצבור,  לפי זהיוצא אם כן
 הצבור קרוב  כבר אוחז"שירה חדשה"לוכשמגיע 
צריך הוא לחכות בתפלתו עד , לת הלחשלסוף תפ

 ובמשך כל הזמן הזה ,ץ יאמר מודים"לאחר שהש
רק ,  ולא יעה אמן ולא ברוך הוא וברוך שמו,ישתוק

אמן של האל הקדוש ושל שומע , קדוש ברוך וימלוך
 כמבואר ,"מודים אחו לך"לושת התיבות שו, תפלה
ה כשמפסיק למודים ישח": )ה"סו ס' סי(ר "בשוע
 ולפעמים יצטרך ."ולא יותר, מר מודים אחו לךויא

 .ח" עד אחרי קדיש שאחרי תפלת י–לחכות עוד יותר 
  .ורק אחר כך יתחיל את תפלת הלחש

שאת המשך , שבדרך כלל כל זה יגרום לו, ויתירה מזו
לא יוכל להתפלל יחד , התפלה שאחרי שמוה עשרה

  .ולמעשה לא ראיו רבים שיהגו כן .עם כל הצבור

שהרי , אמם גם בעצם הלכה זו יש לעיין לכאורה
והקהל , כשהגיע אל לשירה חדשה שקודם התפלה

: יש לו שתי אפשרויות, אוחזים באמצע תפלת הלחש
שאז יקיים , להתחיל מיד להתפלל עם הצבור) א(

ולא יקיים מצוות אמירת קדושה , מצוות תפלה בצבור
 יקיים שאז', לחכות עד שיעה קדושה וכו) ב. (בצבור

ולא יקיים את מצוות , מצוות אמירת קדושה בצבור
  .תפלה בצבור

שבזה , ומדוע אם כן מעדיפים שיחכה עד אחר מודים
ולא מצוות תפלה (יקיים מצוות קדושה בצבור 

ומדוע לא עדיף שיתחיל תפלת הלחש מיד עם , )בצבור
אף שלא (שבזה יקיים מצוות תפלה בצבור , הצבור

  ).בצבוריקיים מצוות קדושה 

, )176' ק ע'גליון א(שוב העירו בקובץ הערות ובאורים [
שמשמעות הפוסקים היא שעיית קדושה עדיפה 

): ז"צ סי' סי(ר "ומה שתבאר בשוע. מתפלה בעשרה
פ שהוא מצוה מדבריהם היא "שתפלת הצבור אע"

' גדולה ממצות עשה של תורה הואיל ומקדשין בה ה
) כי אם, בעשרהלא לתפלה (הכווה היא , "ברבים

' ומקדשין בה ה"כאמור כאן , לעיית קדושה
  "].ברבים

שלעין צירוף למין , כי הן אמת, והטעם לכל זה הוא
, צריך שיתפלל את תפלת לחש יחד עם המין דוקא

לאחר שסיימו ): "א"קכד ס' סי(ר "כמבואר בשוע
ותפרש ". ץ התפלה בקול רם"הצבור תפלתם יחזור ש

יש ששה שהם רוב מין ): "ה" סט ס'סי(ר "יותר בשוע
 , שאז הם כמו צבור גמור,שלא התפללו עדיין

 חוזר אחד מהם ר כך ואח,ומתפללים בלחש תחלה
". שישמעו ויעו אמן'  אם יש ט,התפלה בקול רם

התפלל את ) או רוב מין(והייו שדוקא אם כל המין 
  . ץ"דוקא אז תקו חכמים חזרת הש, תפלת לחש ביחד

כדי שתוכל ,  זה הוא רק לעין צירוף למיןאמם כל
) או רוב מין(כ אם יש מין "משא, ץ"להיות חזרת הש

והאדם רוצה , שהתפללו את תפלת הלחש ביחד
, רואים או בכמה הלכות, להצטרף לתפלה בצבור

אשר גם האדם המתפלל את תפלת הלחש אחרי 
עדיין חשב זה קצת , ץ"ץ מסיים חזרת הש"שהש

  . כיון שהתחיל את התפלה עם הצבור ,תפלה בצבור

או עד (ולכן מצריכים אותו לחכות עד אחר מודים 
כי דוקא , ואחר כך להתפלל תפלת הלחש, )אחר קדיש

הן מצוות תפלה בצבור והן , אז יקיים את שיהם
  .מצוות קדושה בצבור

, ומטעם זה הה כאשר האדם רוצה להתפלל במתיות
, הרבי בכמה מקומותכותב , והמין מתפלל במהירות

אף שלא יגיע , שעדיף שיתחיל להתפלל עם המין
כי גם , ץ"לתפלת הלחש עד שכבר הסתיימה חזרת הש
וכמבואר . בזה מקיים קצת מצוות תפלה בצבור

 ,בהוגע לשאלתו): "ה'אגרת ג(י "באגרות קודש ח
 ...ואיך עליו להתהג , שאפילו בשבת ממהרים בתפלה
שעה האשים ולסיים יכול להתחיל עם שאר ת

 כיון שהתחיל , מעין עין תפלת צבור ...לאחריהם
 ובודאי הכווה שגם יעה עמהם קדושה ".עמהם יחד

  .בציבור

 פשט המהג –בעין תפלתו ): "רז'אגרת ה(ד "ובחי
ץ וחלק "הה אף שהש, שכיון שמתחילין עם הציבור



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח ו
אף ,  מתפלל כל דיב לב במתיות,מהקהל ממהרין

  ".על ידי זהשמתאחר 

אשר , ש אודות תפלתו"ובמ): "תקפג'אגרת ו(ח "חיבו
והגים בכגון  .המין בו מתפלל ממהרים ביותר וביותר

ואחרי כן להתפלל , להתחיל התפלה עם הצבור, דא
הרי גם ,  ובהתחלתו ביחד עם הצבור ...כפי יכולתו

  ".אף שכמובן רק מעין, בזה מעין תפלה עם הצבור

לכתבו אודות המעלה שאצלו ): "טזתר'אגרת ז(כ "ובח
שמתחילים  כמה בכגון זה והגים, כשמתפלל ביחידות
 אף שלאחרי כן תפלה שלהם ,להתפלל עם הצבור

 ". וממשיכים ביחידות,לוקח זמן יותר

  והוא בחדר שני, המתפלל עם הצבור  )ב
שגם כשממשיך התפלה אחרי תפלת , זה שתבאר

יש להוכיח , עדיין יש בזה מעין התפלה בצבור, הצבור
  :לכאורה מכמה הלכות

לעולם ישתדל אדם להתפלל ): "י"צ ס' סי(ר "בשוע) א(
ואם הוא אוס שאין יכול  ... בבית הכסת עם הצבור

 יש לו לכוין להתפלל בשעה ...לבא לבית הכסת 
ולא ". שהצבור מתפללין בבית הכסת שהיא עת רצון

. רזכר כלל שצריך להתפלל תפלת לחש יחד עם הצבו
ומסמתא לא יוכל לדייק הזמן שהם מתפללים תפלת 

אלא , כדי שהוא יוכל להתפלל בדיוק באותו זמן, לחש
שמשתדל להתפלל באותה שעה , רק באופן כללי
  .שהיא עת רצון, שהצבור מתפללים

, )178' ק ע'גליון א(שוב העירו בקובץ הערות ובאורים [
בשעה שהציבור ): "ט"צ ס' סי(ח "מדברי הפר

פירוש דוקא לכוין בשעה שמתפללין תפילת , ליןמתפל
  ]. אבל לא שאר התפילה, שמוה עשרה

ואפילו אם אמר דמיירי שיודע בדיוק את הזמן 
שמתחיל הצבור להתפלל את תפלת הלחש בבית 

הרי גם זה איו , ומתפלל ממש באותה שעה, הכסת
): ו"ה סט' סי(ר "כמבואר  בשוע, עוזר לצירופו למין

יהיו כל העשרה במקום אחד ושליח צבור צריך ש"
 אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר ,עמהם

 אף על פי שהפתח פתוח ,אחר אים מצטרפים
ואם כן מה יועיל מה שמתפלל באותה שעה ". בייהם

הרי כיון שאים בחדר אחד איו , שמתפלל הצבור
  .יכול להצטרף עמהם למין

' שיהי,  למיןשכדי לצרף עשרה אשים, רואים מכאן
צריך שיהיו כולם באותו , אפשר לאמר קדיש בעשרה

, ץ לחזור על התפלה בקול רם"וכן כדי שיוכל הש. חדר
, צריף לפחות רוב מין להתפלל תפלת לחש ביחד

, אמם אחרי שיש כבר מין במקום אחד. ובאותו חדר
, אזי כל מי שמצטרף אליהם חשב מתפלל עם הצבור

ואף אם , לת הלחש אחריהםאף אם הוא מתפלל תפ
  .הוא מתפלל בבית אחר

ח אחורי "המתפלל י): "ו"צ ס' סי(ר "תבאר בשוע) ב(
  קרא רשע, ואיו הופך פיו לבית הכסת,בית הכסת

פ שעומד מבחוץ " אע... אבל אם פיו לבית הכסת ...

הרי שאף אם עומד מחוץ ". אין בכך כלום לדברי הכל
כיון , יחד עם הצבורלבית הכסת חשב למתפלל 

  .שפיו לבית הכסת

, ואף שבכל אופן עדיף להתפלל בתוך בית הכסת
לעולם ישתדל ): "י"צ ס' סי(ר שם "כמבואר בשוע

ר "שלכן מסיים בשוע". אדם להתפלל בבית הכסת
שלכתחלה מצוה מן המובחר ): "ו"צ סוף ס' סי(שם 

  ".להתפלל בבית הכסת עם הצבור

רק לעין שלכתחלה לא יתפלל מכל מקום כל זה הוא 
כ אם הוא מתפלל בתוך "משא. מחוץ לבית הכסת

): ח"צ ס' סי(ר "תבאר בשוע, חדר שי שבבית הכסת
אם הוא מתפלל בבית או בעזרה הסמוכים לבית "

, והייו שאם הוא מתפלל בחדר שי".  מותר...הכסת 
  ".בבית הכסת עם הצבור"חשב שהוא מתפלל 

כשיש קהל גדול בבית הכסת , ומאד רגיל הדבר
עד שאין מקום לכולם להכס , המתפלל במין אחד

ולכן מתפלל חלק מהקהל בחדר שי , באותו חדר
ואף שעדיין איו יכול להצטרף עם הצבור . הסמוך

, "במקום אחד"כיון שאין כולם , ץ"לעין חזרת הש
גם זה חשוב מתפלל עם , מכל מקום אם יש מין בלעדו

  .הצבור

אלא , ולא רק כדי שיחשב כאילו התפלל עם הצבור) ג(
ר שם "כמבואר בשוע, אף לעין עיית קדיש וקדושה

 אבל אם היו ...וכל זה לעין צירוף ): "ב"ה סכ' סי(
 יכול ,עשרה במקום אחד ואומרים קדיש או קדושה

 אפילו הוא בבית אחר ,לעות עמהם כל השומע קולם
 מפי ,ים בייהם ואפילו כמה בתים מפסיק,לגמרי

שאפילו מחיצה של ברזל איה מפסקת בין ישראל 
והייו אף שאין לומר קדושה בלי ". לאביהם שבשמים

קרא , גם כשהוא בבית אחר לגמרי, מכל מקום, מין
  .ויכול לעות קדושה, כאילו הוא מתפלל עם הצבור

יש ): "ג"קלא ס' סי(ר "ויתירה מזו תבאר בשוע) ד(
פלים אפים אלא במקום שיש שם ספר והגים שאין ו

וחצר בית הכסת הפתוחה לבית הכסת ... תורה 
המתפללים בה כשבית הכסת פתוח והגים לומר 

אפילו ... תחה בפילת אפים כמו בבית הכסת עצמו 
 כשמתפלל בשעה שהציבור ,יחיד המתפלל בביתו
 יכול ליפול עמהם בשעה שהם ,מתפללין בבית הכסת

 שאפילו מחיצה ,כאלו עומד עמהםרי הוא  שה,ופלים
 ,של ברזל איה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים

הייו שחשב מתפלל ". כל שיש עשרה במקום אחד
שהם מתפללים בבית הכסת שיש , עם הצבור ממש
  .ולכן גם הוא ופל על פיו, שם ספר תורה

למדים ) שמתפלל עם הצבור בחדר שי" (מקום"ומדין 
שמתפלל תפלת לחש אחרי " (זמן"עין או אף ל

שגם זה חשב קצת , )שסיימו הקהל תפלת לחש
כאשר הגיע , ומזה מובן לעייו. מתפלל עם הצבור

והקהל אוחזים באמצע , קרוב לחתימת גאל ישראל
  :ל"שיש בזה הפרש בין שתי הלכות ה, תפלת לחש



  ז ץ"הש עם במילה מילה ,בצבור תפלה* / סימן   
' ובלעדו לא יהי, אם הוא אחד מששה המתפללים) א(

אזי חייב הוא להתחיל ,  המתפלל תפלת לחשרוב מין
ולאפשר את חזרת , כדי להשלים המין, מיד תפלתו

  . ץ"הש

אזי עדיף שהוא , אם יש בלעדיו יש מין מתפללים) ב(
עד אחרי שיעה קדושה , יחכה בתפלת לחש שלו

שאז הוא יקיים הוא הן את מצות הקדושה , ומודים
י הוא שהר, והן את מצות התפלה בצבור, בצבור

  .שהיא עת רצון, מתפלל בשעה שהצבור מתפללין

והמין ממהר , וכן יש הפרש זה למי שמתפלל במתיות
  :יותר

' ובלעדו לא יהי, אם הוא אחד מששה המתפללים) א(
אזי יש לו להזדרז , רוב מין המתפלל תפלת לחש

ולאפשר את חזרת , כדי להשלים המין, בתפלתו
  . ץ"הש

אזי עדיף שהוא , מין מתפלליםאם יש בלעדיו יש ) ב(
אף שלא יספיק להתפלל תפלת לחש , יתפלל במתיות
  .יחד עם הצבור

  ץ"תפלה מילה במילה עם הש) ג
וכשהוא ): "ג"קט ס' סי(ר שם "אחר כך ממשיך בשוע
 כשיגיע עם ,ץ" ומתחיל עם הש,מוכרח להתחיל מיד

 יאמר , או לקדש כפי וסח מדיות אלו,ץ לקדישך"ש
 . כל וסח הקדושה כמו שהוא אומרלה במילהמיעמו 

 כשהוא ,שאף שאין היחיד אומר קדושה בתפלתו
מילה  וכן יאמר עמו .ץ איו קרא יחיד"אומר עם הש

 וברכת שומע , כל וסח ברכת האל הקדושבמילה
  ".ץ ביחד" כדי שיסיים הברכה עם הש,תפלה

אלא אומר , והייו שאיו עוה קדושה עם הצבור
ובמילא לא יסתפק . ץ"לה במילה עם השקדושה מי

אלא יאמר , קדוש ברוך וימלוך לבד, באמירת קדישך
גם , ץ"ץ כל מה שאומר הש"מילה במילה עם הש

ובדברי קדשך ", "לעומתם משבחים ואומרים"תיבות 
  ".כתוב לאמר

וכל זה כשמוכרח ): "שם(ר "וממשיך ומבאר בשוע
מפי  משום סמיכת גאולה לתפלה או ,להתפלל מיד

 לא יתחיל עם , אבל אם איו מוכרח,שהשעה עוברת
 לפי שלכתחלה צריך ,ץ ולומר עמו וסח הקדושה"הש

ץ ולעות "לשתוק ולשמוע וסח הקדושה מפי הש
  ".אחריו קדוש וברוך וימלוך בלבד

, והייו שיחכה בתפלת הלחש שלו לפי שירה חדשה
ואמן של האל , ויעה עם הקהל קדוש ברוך וימלוך

ואחר , ותיבות מודים אחו לך, דוש ושומע תפלההק
  .כך יתחיל את תפלת הלחש שלו

ח "למרות זאת ראיו רבים והגים להתחיל תפלת י
אפילו כשאיו מוכרח להתפלל , ץ מילה במילה"עם הש
  ?ולכאורה מהו המקור לההגה זו. מיד

עוד ): "ק א"ב ס' א סי"א(והה סתפק הפרי מגדים 
אם בא לבית הכסת ורואה שאי , אי העי מסופק

אם אמר חזרת , אפשר שיתפלל עם הציבור בלחש
ומכל מקום ראה ... ץ מי תפלת הציבור הוה "הש

  ".וכעת לא מצאתיו, שתפלת הציבור הוה בלחש

אין ספק ): "שם, מבוטשאטש(ובאשל אברהם 
הרי זה , צ התפלה"שכשמתפללים בעת חזרת הש

  ".תפלה עם הצבור ממש

): ט' ג סי"ח ח"או(ומסיק , ליו באגרות משהוחלק ע
שתפלה בצבור הוא דוקא מה שמתפללין הצבור יחד "

צ מסתבר שאיו "ויחיד המתפלל עם הש... בלחש 
אך אולי עדיף זה קצת מתפלה ... תפלה בצבור 
פ הרבים "משום שעכ, מסברא בעלמא, ביחידות לגמרי

  ".אף שליכא ראיה לזה, עסוקים בתפלה לפי התקה

שגם אם מתפלל תפלת לחש אחרי , וכבר תבאר לעיל
ומכל . ץ קרא קצת מתפלל עם הצבור"סיום חזרת הש

  .ץ"שכן כשמתפלל מילה במילה עם הש

וגם אומר , וכיון שזה חשב קצת מתפלל עם הצבור
אם כן מדוע פסק כאן שלכתחילה לא יתפלל , קדושה

אלא יחכה עד שישמע חזרת , ץ"מילה במילה עם הש
  .'ץ ויעה קדושה כו"הש

אם גם באמירת , דעות' הטעם לזה הוא כי יש כאן ב
ץ מילה במילה מקיים את תקת "קדושה עם הש

או שתקת עיית ,  חכמים לעות קדושה עם הצבור
ץ ועוה "קדושה מתקיימת רק כשהוא שומע מהש

שלכתחלה ימתין , ר"והמסקא למעשה בשוע. אחריו
 יתחיל להתפלל תפלת ואחר, ץ יגיע למודים"עד שהש

אזי , ודוקא במקום שהוא מוכרח להתפלל מיד. לחש
  .ץ"יתפלל מילה במילה עם הש

ח "ולמרות זאת ראיו רבים והגים להתחיל תפלת י
אפילו כשאיו מוכרח להתפלל , ץ מילה במילה"עם הש
וסומכים לומר שגם כשמתפלל מילה במילה עם . מיד
עת חזרת ץ מקיים הוא תקת חכמים של שמי"הש
דלא גרע תפלת מילה ', ץ ועיית קדושה וכו"הש

ץ ועוה אמן "ץ ממי ששומע חזרת הש"במילה עם הש
ומהו אם כן הטעם שלא כולם והגים . 'וקדושה וכו

  ?ר"בזה כפסק בשוע

  ברכת המזון מילה במילה עם המזמן) ד
, שתי דעות אלו מציו אף לעין זימון בברכת המזון

כון שיאמר בלחש ): "י" קפג ס'סי(ר "שתבאר בשוע
 ואפילו , עם המברך כל ברכה וברכהמילה במילה

 לפי שאין כל אדם יכול לכוין לשמוע כל ,החתימות
 ואם באמצע יפה לבבו ולא ,תיבה ותיבה מפי המברך

 ... ישמע איזו תיבה המעכבת לא יצא ידי חובתו
פ שאין מזמין אלא כשמצטרפין לברך כולם "ואע

 , דהייו שאחד מברך לכולם, בבת אחתברכת המזון
 ... שאין כאן זימון כלל ,ולא כשכל אחד מברך לעצמו

מכל מקום כיון שכל ברכת המזון עד החתימה 
 עם המברך ברכת מילה במילהאומרים כולם יחד 

ויש חולקין על זה ...  כאמירה אחת רי זההמזון ה
 אחד מברך לכולם ם כןואומרים שאין מזמים אלא א



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח ח
 ולכל הפחות צריכים לשתוק ולשמוע עד ,שומעיםוהם 

  ".כן עיקר ו,סיום ברכת הזן

כאשר הוא אומר עם , והייו שגם כאן המחלוקת היא
אם גם בזה הוא מקיים את , המזמן מילה במילה

או דוקא כששומעים את , תקת חכמים של זימון
והמסקא היא . ועוים אמן, ברכת המזון מהמזמן

 לשתוק ולשמוע עד סיום ברכת צריכים"ש', כדעה הב
  ".וכן עיקר: "ר"כפי שמסיים בשוע, מהמזמן" הזן

ומסיים , וכיון שבשי ההלכות ישה אותה מחלוקת
שאין יוצאים ידי תקת ' כאן שהעיקר כהדיעה הב

, )והמזמן(ץ "חכמים אלא כששותקים ושומעים מהש
שלכתחלה צריך לשמוע , לכן פוסק רביו בשיהם

הן בחזרת , מר אתו מילה במילהולא לא, ץ"מהש
  .ץ והן בברכת המזון"הש

למרות זאת ראיו רבים והגים לברך ברכת המזון 
ולא לצאת ידי חובתם בשמיעה ממו , יחד עם המזמן

שאין הכרח , וסומכים על דעת הפוסקים. ברכת הזן
אלא שגם אם הוא מברך את ברכת , לשמוע מהמזמן

מקיים את מצות גם בזה הוא , המזון יחד עם המזמן
  .ולא גרע ממי ששומע ויוצא מהמזמן, זימון

' בהתוועדות שבהם הי, מזמן' כשהרבי הי: ויתירה מזו
לאמר את ברכת ' רגיל הי, וטל ידיו הקדושות לסעודה

שאחרי שהבחין , ג"ה תשל"כך עד ר. הזן בקול רם
כדי , שכמה מהקהל מקשיבים בקשב רב לברכתו

ומאז , לרוחו'  לא היזה. לצאת ממו את ברכת הזן
שיחות (ואמר , אומר את ברכת הזן בלחש' ואילך הי
] י[דאס וואס מען האט געזאגט ד): "7' ג ע"קודש תשל

האט מען דאס געטאן להוציא , ערשטע ברכה בלחישה
ברכה ] י[פון די וואס מייען אז מען איז מוציא מיט ד

  ".ראשוה

שלא כמסקה , ולכאורה מהו המקור לההגה זו
 הן לעין ברכת הזימון והן לעין –ר "האמורה בשוע

  ?!ץ"חזרת הש

  אמירת נקדישך על ידי הקהל) ה
כעין זה מציו שתי דעות אלו אף לעין אמירת 

כשאומר בעצמו קדישך מילה במילה עם , קדישך
או שאין , אם מקיים בזה את תקת החכמים, ץ"הש

, ץ"התקה מתקיימת אלא כששומע את קדישך מהש
  .ועוה קדוש קדוש קדוש

כשם שמצות ): "א"קכה ס' סי(ר "ובזה תבאר בשוע
בשביל כל ' ץ אומר יתגדל ויתקדש כו"קדיש היא שהש

 כך , והם עוים אחריו אמן יהא שמיה רבא,הציבור
ץ קדישך " שיאמר הש,היא מצות הקדושה לכתחילה

ץ " והציבור שותקין ומכווים למה שש,או קדש
...  ואז עוין הצבור קדוש , לקדושה עד שמגיע,אומר

ץ בלחש אין " עם השמילה במילהואם רצה לומר 
 שכיון שהם אומרים כל מלה ומלה ,איסור בדבר

כמו שיתבאר  , אמירת שיהם חשבת כאחת,יחדיו
 אלא שאין לעשות כן לכתחלה אלא .ג"קפ' בסי

 ט"ק' וכמו שתבאר בסי , וכמו שיתבאר שם,מדוחק

דוש וברוך אחר קדישך או קדש  יש לעות ק...
 שמוכרח לומר עם , מדוחקם כן אלא א,ץ"שאמר הש

  ".ט"ץ כמו שתבאר בסימן ק"הש

ל "ששלושת ההלכות ה, ר"הרי תפרש כאן בשוע
אם יכול , קט' ההלכה שבסי) א: תלויים זה בזה

' ההלכה שבסי) ב. ץ"להתפלל מילה במילה עם הש
) ג.  המזמןאם יכול לברך מילה במילה עם, קפג

אם יכול לומר קדישך יחד עם , קכה' ההלכה שבסי
שלכתחלה צריך לשמוע , ובכל אלו מסיק. ץ"הש
אלא אם כן הוא דחוק (ץ והמזמן ולעות עליהם "מהש

  ).ץ"לומר יחד עם הש

ויש והגין כן מטעם ): "שם(ר "אחר כך מסיים בשוע
וסח  לומר כל ,הידוע להם אפילו שלא מדוחק

וצויין ". ץ מילה במילה בלחש"השהקדושה עם 
" יש והגים כן מטעם הידוע להם"שה, במקורות שם

בפרי עץ חיים חזרת עמידה (ל "היא ההגת האריז
, וראה מהדברים האלה). ק ב"א ס"הובא במ. ב"פ

ל היא בכל שלושת "שההגה והכרעה זו של האריז
ים השאפשר לעשות כן אף שלא מדוחק, ל"הדי .

והגים כןוזהו הטעם ש. 

): ק ט"א ס"למ, קט' סי(וכן תפרש בלבושי שרד 
ולפי מה ששתרבב עתה המהג באשכזים שאומרים "

אם כן מותר גם לכתחלה , ץ"הציבור קדש עם הש
  ".ץ"להתחיל להתפלל עם הש

משמע דלפי ): "ק ד"כ ס' סי(ה במסגרת השלחן "וכ
מהג מדיות אלו שאומרים הצבור כל  הקדושה עם 

] א"ר ס"בשוע[ש "ורז] ק ב"ס[א "ש המ" כמ,ץ"הש
יוכל לכתחילה להתפלל , סימן קכ״ה בשם האריז״ל

וכן כתב הלבושי שרד שם ... עם הש״ץ מלה במלה 
  ".להדיא

*  

שהרי לא הוג שכל , אלא שגם מהגיו דורש הסבר
, ץ"מילה במילה יחד עם הש' הצבור אומר קדישך כו

ץ " אומרו השואחר כך, כי אם שהקהל אומרו בתחלה
 לפי' ומהי אם כן אמירת הקהל קדישך כו. בקול

  ?ץ"אמירת הש

, עובר לפי התיבה' כאשר הרבי הי, ואולי מטעם זה
' והייו שהי". ועריצך"מתחיל לומר בקול מתיבת ' הי

כדי שאמירת , יחד עם כל הצבור" קדישך"אומר 
אם כל ): "שם(ר "כאמור בשוע' תהי" קדישך"הצבור 
ואחרי ". ץ"עם הש הגו לומר קדישך הצבור

וסיים , "קדישך"שהתחילו כולם ביחד את תיבת 
  ".ועריצך"המשיך הרבי לומר בקול , הקהל שורה זו

מצויין בסידור , "לעומתם משבחים ואומרים"ולעין 
, וכן בשבת ויום טוב. רביו הזקן שרק החזן אומרם

, "לעומתם משבחים ואומרים... אז בקול "אצל 
  .צויין שרק החזן אומרםמ

שבחול אין הקהל אומר , ולמעשה והגים או
ובשבת אומר גם , "לעומתם משבחים ואומרים"



  ט טאשן- והמן קרעפלאך פורים מאכלי* / סימן   
יש אומרים " (משבחים ואומרים... אז בקול "הקהל 

לעומתם "אומר גם בחול ' שהבחיו שהרבי הי
אבל איו ברור שכן . וכן השאר, "משבחים ואומרים

  ).19' ראה קובץ מהגי מלך ע. הוא

 טאשן-מאכלי פורים קרעפלאך והמן  .ב
  )ט"קסח ס' ח סי"או(

  טאשן-תוכן מאכלי הקרעפלאך והמן) א
  :שי מאכלים הוגים בפורים

  .שהם בשר המכוסה בבצק, קרעפלאך) א(

שהם פירות ומיי מתיקה המכוסים , טאשן- המן) ב(
  .בבצק

מהג הקרעפלאך הוא גם בערב יום הכיפורים 
לזה הובא בטעמי המהגים והטעם , ובהושעא רבה

... פעמים בשה אוכלים ' טעם למהג שג): "תרלד' סי(
פורים והושעא רבה , מאכל שהבשר מכוסה בבצק

ולא ', כמו יום טוב באכילה ושתי... וערב יום כיפור 
, שהרי מותרים במלאכה ובמשא ומתן, יום טוב גמור

  ".ואם כן היום טוב באתכסיא

' והועתק בס, יו הזקןטעם וסף תבאר בדרוש רב
פ "עין המהג שאוכלין ערב יוהכ): "58' ע(המהגים 

". חסדים מכוסים... שעים שמכסין הבשר בעיסה 
טעם זה שייך גם : "המהגים שם' ומסיים בס

  ".בפורים

ואפשר שהוא קשור למה שתבאר בתורה אור מגלת 
 בדרך שהס של פורים היה מלובש): "א, צא(אסתר 
פשר שמטעם זה הגו לאכול בפורים גם וא". הטבע

שבהם מוסתר העיקר בתוך , טאשן- קרעפלאך וגם המן
  .הבצק

*  

  ?ומהו הקשר להמן

, בתוך בצק" ֶפֶרג"הה עיקרו של מאכל זה הוא פרי 
ויש אומרים ". מָאן"אשר באידיש הוא קרא בשם 

וכיון שמאכל זה , "טאשן- מָאן"' ששמו המקורי הי
ובמילא ". טאשן-המן" לקראו התחילו, מיוחד לפורים

  ".אזי המן"הוסב שמו בעברית ל

אזי "אמם בתקופה הקדומה לא היה פוץ השם 
לכן מכים . פוץ' לא הי" ֶפֶרג"ואפילו השם , "המן

בשם , הפוסקים גם את מאכל זה שאכלו בפורים
פורים הי ): "קסח' סי(ח "כמובא בב". קרעפלאך"

כיסין לתת בתוכו עושין אותן כמו  ... ך"קרעפלי
  ]".צימוקים[ש "אגוזים וראזיק

, ר הזמן בשלחן ערוך שלו ובסדר ברכת ההין"אדמו
שמוקדש למאכל הבשר המכוסה , לא הסתפק בשם זה

): ט"קסח ס' סי(ר "ולכן תיאר בשוע. בכיס של בצק
מה שעושים בפורים עיסה רחבה וכפולה וממלאים "

): ז"ב ה"פ(ן  וכן בסדר ברכת ההי".אותה בשומשמין
  ".עיסה הממולאת בשומשמין שעושין בפורים"

  ?"טאשן- מאן"עין שומשמין אצל הוכי מה 

וכיון שהפרג , זה" פרג"אז שם עברי ל' אלא שלא הי
וגם השומשמין הם פירות , הם פירות קטים מאד

  .בשם שומשמין" פרג"לכן כיו את ה, קטים מאד

והגים לאכול הרי יש לו שי סוגי מאכל ש, כך או כך
אשר בשיהם . המן טאשן) ב. (קרעפלאך) א: (בפורים

, אפוי, מכוסה הטעם העיקרי בתוך כיס של בצק
  .מטוגן או מבושל

  טאשן-ברכת המן) ב
" טאשן-המן"לפי שברר את פרטי ברכת ה

שהמסקא היא שבין , כדאי להבהיר, "קרעפלאך"וה
 טאשן ובין קרעפלאך מברכים עליהם בורא מיי-המן

ובכמה פרטים יש , אלא שיש בזה כמה פרטים. מזוות
כאן חזרה של רביו הזקן משלחן ערוך שלו לסדר 

ותחיל עם , לכן סכם את הפרטים, ברכת ההין שלו
  :טאשן- ברכת המן

יש פת הבאה בכיסין ): "ט"קסח ס' סי(ר "בשוע
... אומרים שהיא פת עשויה כמין כיס שממלאין אותה 

מה שעושים בפורים עיסה  ובכלל זה ...מיי פירות 
מברכין ...  רחבה וכפולה וממלאים אותה בשומשמין

  ".עליו בורא מיי מזוות

פת הבאה ): "ז"ב ה"פ(אמם בסדר ברכת ההין 
בכיסין היא פת גמורה העשויה כמין כיס וממלאין 

והמילוי הוא ... אותה קודם אפייתה במיי מתיקה 
ה למזון ולהשביע אלא העיקר כי עיקר עשייתה אי

ולכן די לברך עליה בורא מיי מזוות ... לעדון ותעוג 
עיסה הממולאת  ואין בכלל זה... ועל המחיה 

שאין עיקר ,  במדיות אלובשומשמין שעושין בפורים
  ".למזון ולהשביעעשייתם לעדון ותעוג אלא 

האלה " טאשן- המן"והייו שבזמו הגו להכיס אל ה
ולכן דים כמו דין החלות שעושים , "מָאן"רק קצת 

שעדיין ברכתו , לראש השה עם מעט צימוקים
  .המוציא

שהגו , טאשן ההוגות כיום-יוצא אם כן אשר המן
עיקר עשייתה איה "עד ש, "מָאן"להכיס בהם כל כך 

לכן לכל הדיעות ". למזון ולהשביע אלא לעדון ותעוג
  .תדים כמו בכיס שממלאים אותו מיי פירו

*  

גם בזה יש ? ומהו דין הכיס שממלאים במיי פירות
  :חזרה משלחן ערוך רביו הזקן לסדר ברכת ההין

יש הבאה בכיסין  פת): "יב- ט"קסח ס' סי(ר "בשוע
מפרשים שהיא פת עשויה כמין כיס שממלאין אותה 

ויש מפרשים שפת הבאה בכיסין ... מיי פירות ... 
וכל בעל  ... במי פירות ...היא פת שילושה בדבש או 

פש הרוצה להחמיר על עצמו לא יאכל פחות משיעור 
אלא פת שילושה במשקין או מי (קביעות סעודה 

  ".)פירות והיא ממולאת בפירות וכיוצא בהם



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח י
והן פת , והייו שהן כיס שממלאים אותו במיי פירות

יש בהם מחלוקת , שילושה במשקין או מי פירות
שלא , יר בעל פש בשיהםולכן מחמ, הפוסקים

אלא כשהוא גם , להסתפק בברכת בורא מיי מזוות
  . ילוש במי פירות וגם ממולא במיי פירות

פת הבאה ): "ט-ז"ב ה"פ(אמם בסדר ברכת ההין 
... הכיסין יש מפרשים שהיא עיסה שילושה בחלב 

ויש חולקים על זה ואמרים ... או בשאר מי פירות 
אלא פת ... וברכת המזון על פת זו שמברכין המוציא 

הבאה בכיסין היא פת גמורה העשויה כמין כיס 
ולעין ... וממלאין אותה קודם אפייתה במיי מתיקה 

הלכה בעיסה שילושה בחלב וכיוצא בו משאר משקין 
או מי פירות חוץ ממים מן הדין יש לסמוך על סברא 
הראשוה שבדברי סופרים הלך אחר המיקל אך כל 

על פש יחמיר לעצמו שלא לאכול בלא טילת ידים ב
  ".והמוציא על לחם אחר תחילה

והייו שכל המחלוקת היא רק בפת שילושה במי 
כ כיס "משא. ורק בזה מחמיר בעל פש, פירות

לדברי הכל ברכתו בורא , שממלאים אותו במיי פירות
  .מיי מזוות

בה שמכיסים בו הר, שלו" טאשן- המן"יוצא אם כן ש
אזי לפי , אם העיסה היא מקמח ומים בלבד, "מָאן"

ולפי פסקו בסדר , פסקו בשלחן ערוך יש בו מחלוקת
  .ברכת ההין ברכתו בורא מיי מזוות לדברי הכל

*  

היא " טאשן- המן"בזמיו הוג שגם העיסה של ה
והיא גם , בעיקר ממי פירות וסוכר וביצים ושמן

' ו בשלחן ערוך תהיולכן גם לפי פסק, ממולאת בפירות
  .ברכתו בורא מיי מזוות לדברי הכל

שאף שיש כאן שתי חזרות , והוא אשר כתבו בתחלה
- המן"מכל מקום בסוג ה, ר לסדר ברכת ההין"משוע
הן לפי פסקו בשלחן ערוך שלו והן לפי , שלו" טאשן

ברכתו בורא מיי מזוות , פסקו בסדר ברכת ההין
  . פש איו צריך להחמיר בהםולכן גם בעל. לדברי הכל

  ברכת קרעפלאך) ג
שיש חזרה בסדר ברכת " טאשן-המן"כמו בדין ה

כך גם בדין , ההין ממה שפסק בשלחן ערוך שלו
  .הקרעפלאך

, אלא שחזרה זו היא דוקא בקרעפלאך שאופים בתור
כ בקרעפלאך "משא, ובקרעפלאך שמטגין במחבת

בזה לכל , או שמטגים טיגון עמוק, שמבשלים במרק
ובזמיו הוג בעיקר . הדעות ברכתו בורא מיי מזוות

שאין בהם , קרעפלאך משי הסוגים האחרוים
  .מחלוקת

וכל זה ): "י"קסח ס' סי(ר "דהה תבאר בשוע
 אבל אם ...כשהמילוי הוא מפירות וכיוצא בהם 

המילוי  הוא מדברים שדרך בי אדם לקבוע סעודה 
 אין מילוי זה ...כגון בשר עליהם ללפת בהם את הפת 

... מוציא את הפת הממולאת בו מתורת לחם גמור 

 שאין חילוק בין מילוי פירות למילוי בשר ש אומריםוי
ורא מיי מזוות וגביה וכיוצא בהם ולעולם מברך ב

וירא שמים לא יאכל מהם , והעיקר כסברא הראשוה
  ".אלא בתוך הסעודה למזון ולהשביע... 

במה דברים : ")ח"ב ה"פ(רכת ההין אמם בסדר ב
אמורים כשהמלוי הוא ממיי מתיקה או מיי פירות 

אבל אם המילוי הוא מבשר ... האכלין לעדון ותעוג 
אין המילוי מוציא הפת מתורת לחם גמור ומברכין ... 

  ".עליה המוציא וברכת המזון

אם , יוצא אם שקרעפלאך אלו של מילוי של בשר
י מה שפסק בשלחן ערוך שלו יש לפ, אפוהו בתור
ולפי מה שפסק בסדר ברכת ההין יש , להחמיר בו

  .לברך עליו המוציא וברכת המזון

*  

ב "פ(תבאר בסדר ברכת ההין , ואם טגו במחבת
אבל עיסה שבלילתה עבה כעיסת לחם גמור ): "ב"הי

המתגלגלת בידים וטגה במחבת בשמן או שאר 
ין הטיגון במחבת משקין ושומן יש אומרים שא

מוציאה מתורת לחם גמור הואיל ומשקה שבמחבת 
הוא דבר מועט והעיסה היתה בלילתה עבה תחלה 
והרי זה כאילו אפית בתור ומברכין עליה המוציא 
וברכת המזון בכזית ויש חולקים ואומרים שדין 

ומכל . וכן עיקר, הטיגון כדין הבישול וכמו שיתבאר
... שהוא ספק של תורה מקום אם אוכל כדי שביעה 

יש להחמיר שלא לאכול כי אם בתוך הסעודה של לחם 
  ".גמור

תבאר ? ומה אם כן דין הקרעפלאך שמטגים במחבת
... ואפילו היא ממולאת ): "שם(בסדר ברכת ההין 

אין לאכול ) ... קרעפליךשקורין (בגביה ... בבשר 
לחוש לסברא , מהם כדי שביעה כי אם בתוך הסעודה

  ".אשוההר

*  

כ "משא, וכל זה בקרעפלאך שטגו במחבת
' סי(ר "תבאר בשוע, בקרעפלאך שמבשלים במרק

במקומות שאין אופים אותן  ך"קרעפלי): "ז"קסח סי
... אלא מבשלים אותם , כלל במחבת שיש בה משקה

אין להחמיר בהם כלל שלא לאכלם בלא המוציא 
   ".וברכת המזון

וכל זה ): "ב"ב הי"פ(וכן הוא בסדר ברכת ההין 
אבל עיסה שתבשלה בקדירה אין עליה תורת , בטיגון

ומברכין עליה בורא , לחם כלל גם לסברא הראשוה
  ".קרעפליך... לעולם ' מיי מזוות ומעין ג

, אלא כן הוא גם בטיגון עמוק, ולא רק בבישול
אבל אם משימים ): "שם(כמבואר בסדר ברכת ההין 

 בתוכה הרבה שומן הצף על לתוך הקדירה שטגים
הרי זה כמין בישול , )שקורין סמעטיע(פי החלב 

וכן . לעולם' ומברך בורא מיי מזוות ומעין ג, גמור
אם טגה באלפס או בקדירה בחמאה הרבה כעין 

  ".בישול במים



  יא הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
לפי מה שתבאר בסדר ברכת (יוצא אם מכל זה 

  ):ההין

  .אברכתם המוצי, קרעפלאך שאפו בתור) א(

אין לאכול מהם כדי , קרעפלאך שטגו במחבת) ב(
  .שביעה כי אם בתוך הסעודה

בכל , או שתבשלו, קרעפלאך שטגו בטיגון עמוק) ג(
  .אופן ברכתם בורא מיי מזוות

י "חמשת הלכות שבת שנתפרשו ע  .ג
  הנביאים

  )רמב' ח סי"או(

 ֲחָפֶציָך ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות-ִאם): " יג,ח(ישעיה 
 , ְמֻכָּבד'ה ִלְקדֹוׁש , ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶג,ְּביֹום ָקְדִׁשי

  ".ְוַדֵּבר ָּדָבר, צֹוא ֶחְפְצָך ִמְּמ ,ְוִכַּבְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכיָך

  :למדו מכאן חכמים חמשה הלכות בשבת ויום טוב

  . עג שבת ויום טוב–" וקראת לשבת עג) "א(

  . כבוד שבת ויום טוב– "מכובד' לקדוש ה) "ב(

יהא הילוכך של  שלא –" וכבדתו מעשות דרכיך) "ג(
  .שבת כהילוכך של חול

 שלא יזמין עצמו לעשות בחול –" ממצוא חפצך) "ד(
  .דבר האסור בשבת

 שלא יאמר אעשה למחר דבר –" ודבר דבר) "ה(
  .האסור בשבת

שלמדו , ועוד יש כמה הלכות יסודיות בשבת ויום טוב
  :וכפי שיתבאר לקמן,  הלכות אלומתוך חמשה

  וקראת לשבת ענג) א
שי דברים תפרשו בשבת על ידי ): "י רמב"רס(ר "שוע

שאמר וקראת לשבת עג , והם כבוד ועג, הביאים
שהשבת הוא , ועיקרן מן התורה. מכובד' לקדוש ה

שאמר וביום השביעי שבת שבתון , בכלל מקראי קדש
רשו חכמים לקדשו ומקרא קדש פי', מקרא קדש וגו

  ".ולכבדו בכסות קיה ולעגו בעג אכילה ושתיה

מקרא "והייו שאף שבתורה עצמה לא תפרש ש
על ידי "דבר זה תפרש לו ; פירושו עג וכבוד" קדש

, "מקרא קדש"שמה שאמר בתורה , "הביאים
  ".מכובד'  הלקדוש לשבת עג וקראת: "פירושו

מקרא קדש  "):ב"אמור פי(ותפרש הדבר בספרא 
במאכל ובמשתה ובכסות , במה אתה מקדשו, קדשהו
  ".קייה

והייו שפירוש התיבות מקרא קדש הוא כמבואר 
מקראי ): "ב, אמור כג(ן על התורה "בפירוש הרמב

שיהיו ביום הזה כולם קרואים ואספים לקדש , קדש
כמו , ולעשות אותו יום משתה, בכסות קיה... אותו 

לכו אכלו משמים ושתו ) י,  חחמיה(שאמר בקבלה 
  ".כי קדוש היום... ממתקים 

'  הלקדוש לשבת עג וקראת"וזהו גם מה שאמר כאן 
שיהיו ביום הזה כולם קרואים ואספים ", "מכובד

  ".לקדש אותו

שזהו , ל"ואחר שתפרש לו על ידי הביאים וחז
שוב תבאר , "מקרא קדש"פירוש האמור בתורה 

  ".יקרן מן התורהע"ששתי הלכות אלו 

  מקרא קדש בשבת

אמור (אמר בימים טובים " מקרא קדש"עיקרה של 
אשר תקראו אותם מקראי ' מועדי ה): "לז; ד; ב, כג

מקראי קודש ' אלה מועדי ה... קדש אלה הם מועדי 
  ". אשר תקראו אותם מקראי קדש' אלה מועדי ה... 

וכן תפרש בתורה בכל אחד משלושת הרגלים וראש 
, כג. ח- ז, אמור כג. טז, בא יב( ויום הכיפורים השה
. ו-כה, כח. יח, פחס כח. ו- לה, כג. כז, כג. כד, כג. כא
מקרא "שכל אחד מהם הוא  ,)יב, כט. ז, כט. א, כט

  ".קודש

כמבואר , אמם גם השבת קראת בשם מקראי קדש
שהשבת הוא בכלל ): "א"רמב ס' סי(ר שם "בשוע

השביעי שבת שבתון שאמר וביום , מקראי קודש
  ".'מקרא קדש וגו

אשר ' מועדי ה ): "ג-ב, אמור כג(והוא האמור בתורה 
ששת . תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי

וביום השביעי שבת שבתון ימים תיעשה מלאכה 
ן בפירושו על התורה "וביאר הרמב". מקרא קדש

אשר תקראו ' והזכיר השבת במועדי ה): "ב, אמור כג(
קרא אותו , שגם הוא יום מועד, אי קודשאותם מקר
  ".מקרא קדש

והייו שמלבד ממה שתפרש בתורה שהשבת קראת 
: השבת כללת גם במה שאמר בתחלה, "מקרא קדש"
אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם ' מועדי ה"

  ".מועדי

ק "רמב ס' סי(ויתירה מזו תבאר בקוטרס אחרון 
 ואתיא ,רי קודשמדאיק, בלאו הכי מי משמע): "א

  . "ם טובבמכל שכן מיו

מקראי "והייו שאפילו אם השבת לא היתה כללת ב
, טז(בפרשת בשלח " קודש"הרי השבת קראת ; "קדש
): ב, לה(ובפרשת ויקהל , "שבתון שבת קדש): "כג
". 'וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה"

 האמור ביום טוב פירושו" מקרא קדש"וכיון שאפילו 
האמור בשבת פירושו " קדש"ש" מכל שכן", עג וכבוד
  .עג וכבוד

וכן מוכח ): "שם(ועוד מוסיף בקוטרס אחרון 
מכלל , שפירש כבית שמאי' י על פסוק זכור וגו"מפרש

משום דקודש , דלכבדו במה יפה הוא מדאורייתא
  ".'הוא לקדשו במאכל כו

זכור את יום ): "ח, יתרו כ(והייו האמור בתורה 
תו לב לזכור תמיד את יום : "י"ופרש". שבת לקדשוה

". שאם זדמן לך חפץ יפה תהא מזמיו לשבת, השבת



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח יב
אמרו עליו על שמאי ): "ב, ביצה טז(וכמסופר בגמרא 

מצא בהמה אה . כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, הזקן
מיח את , מצא אחרת אה הימה. אומר זו לשבת

  ".השיה ואוכל את הראשוה

זכור את יום ): "י"רמב ס' סי(ר "הובא בשועוכן 
דרשו בית שמאי שתהא זוכרו ', השבת לקדשו וגו

שאם זדמן לך חלק יפה תהא מתקו , מאחד בשבת
ואמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל . לשבת

כיצד מצא בהמה אה לוקחה ואומר זו , לכבוד שבת
, בתמצא אחרת אה הימה לוקחה ומיחה לש, לשבת

מצא אוכלה לזו כדי , ואוכל את הראשוה בחול
ואף הלל מודה שכדברי בית ... שהיפה תאכל בשבת 
  ".שמאי יותר כון לעשות

, שעג וכבוד הן בשבת והן ביום טוב, ומכל זה למדו
" על ידי הביאים... תפרשו "ו, "עיקרן מן התורה"

  .ל"ועל ידי חז

  במה מענגו

בימי חכמי , ה מעגובמ): "ב"רמב ס' סי(ר "שוע
, הגמרא היו מעגין בדגים גדולים ובתבשיל של תרדין

וכל מקום . שמאכלים אלו היו חשובים עג בימיהם
ומקום לפי מהגו יעגוהו במאכלים ומשקים 

ואין חיוב לאכול בשר ולשתות יין . החשובים להם עג
אלא לפי שמן הסתם יש לרוב בי אדם עג , בשבת

ובשתיית יין ,  מבשאר מאכליםבאכילת בשר יותר
לכך יש להם להרבות בבשר ויין , יותר מבשאר משקים
  ".כפי יכלתם והשגת ידם

מי כתיבי ): "ק ד"רמב ס' סי(וביאר בקוטרס אחרון 
וגם מדרבן אין טעם בדרך הגלה , דגים באורייתא

ומה שהזכירו דגים בגמרא בכמה , שיתקו דוקא דגים
 עיקר חיוב  ...מובחרמקומות הייו למצוה מן ה

שהרי יכול לעג , הדגים הוא משום הידור מצות עוג
  ". בדברים אחרים חשוביםם כןג

כמבואר , ועיקר מצות עג שבת ויום טוב היא הסעודה
אמר  ... לאכול פתחייב ): "י"קפח ס' סי(ר "בשוע

  ".וקראת לשבת עוג

): ד- ג"תקכט ס' סי(ר "וכן לעין יום טוב תבאר בשוע
 שחייב אדם לאכול ,איזה עוג זה שאמרו חכמים"

 אחת בלילה ואחת ביום ,סעודות'  בם טובבכל יו
 ועיקר הסעודה הוא הלחם אשר הוא  ...בשחרית
פת יותר  לפיכך צריך להזהר שיאכל בכל סעודה ,אוכל

  ". שעד כביצה קרא אכילת עראי,מכביצה מעט

ם בשבת ויו" עג"מצות , וכיון שלדעה זו הראשוה
אם כן גם חיוב סעודת שבת , טוב עיקרה מן התורה
  .ויום טוב הוא מן התורה

אשר לפי דעה זו מקשים על מה שאמר , ועד כדי כך
והרי גם בלא ציווי , "בערב תאכלו מצות): "יח, בא יב(

ובפסח אי אפשר , זה חייבים לאכול פת ביום טוב
בערב "ולאיזה צורך אמר בתורה , לאכול אלא מצה

  ". מצותתאכלו

 ם טובואף שביו): "ב"תעה סל' ר סי"שוע(ומתרצים 
מכל מקום יכול לאכול פת ... חייב לאכול פת 

אבל לחם ... שילושה במי פירות שהיא מצה עשירה 
  ".עוי אין צריך לאכול אלא בלילה הראשון בלבד

הוא " סעודה"ו" עג"וכל זה הוא רק לדעה זו שחיוב 
מים ומהגים להגדה כמבואר בלקוטי טע(מן התורה 
  ).בפיסקה מצה, של פסח

זו לעין חיוב אכילה בסוכה בלילה ' וכן הובאה קושי
לאיזה צורך למדין או מגזרה שוה , ראשון של סוכות

שיש לאכול בלילה הראשון של סוכות , מחג המצות
ומדוע אין מסתפקים בחיוב אכילת , כזית פת בסוכה
ר לאכול אלא והרי בסוכות אי אפש, פת בכל יום טוב

  .בסוכה

- ז"תרלט סי' סי(ר "בשוע, ומבואר על זה שי תירוצים
ביום טוב ובשבת שהוא בתוך החג שחייב לאכול ): "ט

אם ירדו גשמים הרי זה כס ... פת יותר מכביצה 
אבל בלילה הראשוה של חג דהייו ליל ... לתוך הבית 

ו בתשרי צריך לאכול בתוך הסוכה אפילו בשעת "ט
... לפי שאו למדין בגזרה שוה מחג המצות .. .הגשם 

ט אין צריך "אומרים שבכל סעודות שבת ויו... ויש 
ט ושבת שבתוך החג "ואם כן ביו, לאכול פת רק כזית

אם ירצה שלא לאכול רק כזית ולאכלו חוץ לסוכה 
ודבר זה או למדין בגזירה שוה מחג . הרשות בידו

" שוה שחובה לאכול בסוכה בלילה הרא,המצות
' א ע"ח" שיעורי הלכה למעשה"ותבארו הפרטים ב(

  ).שלא ואילך

  מדברי סופרים

ויש אומרים : "'דעה שי) שם(ר "אחר כך הובאה בשוע
, שמקרא קדש הוא לקדשו באיסור עשיית מלאכה

ט והעג בשבת הן מדברי "אבל הכבוד בשבת ויו
  ".סופרים

והייו שהביאים לא באו לפרש את האמור בתורה 
". איסור עשיית מלאכה"שפירושו , "מקרא קדש"

אלא שהם הוסיפו עוד שתי הלכות מדברי סופרים 
' לקדוש ה) במאכל ובמשתה(וקראת לשבת עג "

  ).כסות קיה"  (מכובד

במה אתה , מקרא קדש קדשהו"ומה שאמר בספרא 
ביאר , "במאכל ובמשתה ובכסות קייה, מקדשו

 להו סבירא): "ק א"שם ס(בקוטרס אחרון 
  ".דאסמכתא בעלמא היא

ותיא ):"תיז' השלם סי(והייו כמבואר ביראים 
במאכל , במה אתה מקדשו, בתורת כהים קדשהו

וקרא , וראה לומר מדרבן... ובמשתה ובכסות קייה 
  ".וספק בידי... אסמכתא בעלמא 

, ומזה מובן שגם הלימוד של שמאי הזקן המובא לעיל
  .למאגם הוא איו אלא אסמכתא בע

מצוה , וגם לדעה זו שחיוב עג הוא מדברי סופרים
ואף שבפסוק זה . זאת היא הן בשבת והן ביום טוב



  יג הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
י "רס(ר "תבאר בשוע, " עגלשבתוקראת "אמר רק 

 כך כל ,ולעגהכשם שמצוה לכבד את השבת ): "תקכט
  ).סעיף ב(ויתבאר לקמן ". ימים טובים

*  

ולא הכריע , רמב הביא את שתי הדעות' והה כאן בסי
  .אם עיקרן מהתורה או מדברי סופרים

): ז"רפח ס' סי(ר "וכן הובאו שתי דעות אלו בשוע
להאומרים שהוא ... שעוג השבת הוא מן התורה "

  ".ב"רמ' כמו שתבאר בסי, מדברי קבלה

ב "רמ' וכבר תבאר בסי): "ה"ס(תקכט ' אמם בסי
 על  ומפורשין,שהכבוד והעוג הן מצות מדברי סופרים

  ".ידי הביאים

תרלט ' ובסי, ב"תעה סל' שבסי, וכבר הובא לעיל
שחיוב , תבארה הלכה זו לפי דעה הראשוה, ז"סי

  .סעודת שבת ויום טוב הוא מן התורה

  מכובד' לקדוש ה) ב
" וקראת לשבת עג"שבכתוב " עג"כשם שלעין מצות 

או , הובאה לעיל המחלוקת אם עיקרה מהתורה
" כבוד"ן הוא גם לעין מצות כ, מדברי סופרים

כמבואר , "מכובד' לקדוש ה"שבהמשך הכתוב 
תפרשו בשבת על ידי ): "א"רמב ס' סי(ר "בשוע

, מכובד' לקדוש ה... שאמר ... כבוד ... הביאים 
הכבוד בשבת ... ויש אומרים ... ועיקרן מן התורה 

  ".מדברי סופרים... ויום טוב 

ק "ר ס' סי(אחרון וכן זכרת מחלוקת זו בקוטרס 
 למר מן ,וכבוד שבת הוא מצוה בפי עצמה): "ב

  ". ולמר מדברי קבלה,התורה

' לקדוש ה): "ח"תרי ס' סי(ר "ובאמת תבאר בשוע
 , שאין בו אכילה ושתיה,מכובד זה יום הכיפורים

 לפיכך ,אמרה תורה כבדוהו בכסות קיה וברות
  ".והגין להציע בגדים אים בבית הכסת

 ריש מר ליהא): "א, שבת קיט(ר הדברים בגמרא ומקו
מכובד ' גלותא לרב המוא מאי דכתיב ולקדוש ה

לאו '  מכלל דלקדוש ה,מדכתיב וקראת לשבת עוג(
 שאין ם הכיפורים זה יומר ליהא). י"רש, אשבת קאי

 אמרה תורה כבדהו בכסות ,בו לא אכילה ולא שתיה
  ".קיה

  ?"שבתכבוד "ומהיכן למדו אם כן מצות 

 מעשות וכבדתו"הה מיד אחר זה אמר בכתוב 
 ):שם(י "כמבואר בפרש, שזה קאי על שבת, "דרכיך

 הא כתיב ביה ם הכיפורים דאי ביו,אשבת מהדר"
  ."מכובד

 וכבדתו, מכובד' ולקדוש ה"והייו שהאמור בפסוק 
קאי על יום " מכובד"מה שאמר , "מעשות דרכיך

  .קאי על שבת" וכבדתו"ומה שאמר , הכיפורים

 מעשות וכבדתו): "א, שבת קיג(וכן הוא גם בגמרא 
 שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך וכבדתו ,דרכיך

 וכי הא דרבי יוחן קרי למאיה מכבדותי ,של חול
  ).י"רש, שמכבדין בעליהן(

חייב כל אדם ): "ג"רסב ס' סי(ר "וכן תפרש בשוע
, ולהשתדל שיהיו לו בגדים אים לשבת כפי יכולת
' שצריך לכבד השבת בכסות קיה כמו שתבאר בסי

,  מעשות דרכיךוכבדתוובדברי קבלה אמר , ב"רמ
 שלא יהא מלבושך של שבת כבדתוודרשו חכמים ו
, )שהוא אה ממו(שיחליפו באחר , כמלבושך של חול

כשבא , שהמלבוש קרא כבוד שהוא מכבד את האדם
וש בגדי למקום שאין מכירים אותו ורואים אותו לב

  ".חמודות אזי הם מכבדים אותו

ע "צ): "522' ז ע"חט(ועל פי זה הקשה בלקוטי שיחות 
ע "וכן הועתק בשו(ל "שבת רפ' ם הל"במה שברמב

הכתוב מלת ' לא סיים בהעתקת ל) ב"ס רמ"ז ר"אדה
 המדבר מכובדכ "משא,  שקאי על כבוד שבת– וכבדתו
  ".ל בשבת שם"פ דרז"פ ע"ביוהכ

תפרשו ): "י רמב"רס"ר "ב בשועוהייו מה שכת
לקדוש ... שאמר ... כבוד ... בשבת על ידי הביאים 

  ".מכובד' ה

*  

שהרי ממה , ובאמת יש לתמוה עוד יותר לפי זה
" כבוד"למדו את מצות " וכבדתו... מכובד "שאמר 

כבוד יום "ומהיכן למדו מצות . בשבת וביום הכיפורים
  ?"טוב

כשם ): "א"תקכט ס' סי(ר "תבאר על כך בשוע
 , כך כל ימים טובים,שמצוה לכבד את השבת ולעגה

 וכל ימים טובים אמר בהן ,מכובד' לקדוש השאמר 
  ". מקרא קדש

קאי על " מכובד וכבדתו"והייו שעיקר פירוש הכתוב 
אמם אחרי שתפרש הכבוד . יום הכיפורים ושבת

שוב לומדים ממה שאמר , בשבת וביום הכיפורים
שמה ,  בשבת וימים טובים–" מקרא קדש) "בתורה(

הכווה , "מכובד' לקדוש ה) "בביאים(שאמר כאן 
גם לשבת וימים ) אלא, לא רק ליום הכיפורים(היא 
  ".מקרא קודש"שאמר בהם , טובים

): ה"שם ס(ר "וכן לעין ראש השה תבאר בשוע
שהרי אמר בו , והגות גם כן בראש השה... כבוד "

  ".מקרא קדש

רמב ' סי(ר "וכולם כללו יחד במה שתבאר בשוע
  ".הכבוד בשבת ויום טוב... מכובד ' לקדוש ה): "א"ס

אם תשיב משבת רגלך "וכן הוא גם בתחלת הכתוב 
שמדבר הן בשבת והן , "ביום קדשיעשות חפצך 

שכולם קראים , בימים טובים והן ביום הכיפורים
  ".ביום קדשי"וכולם כללים , "מקרא קדש"



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח יד

  כבוד וענג שבת ויום טוב

שתבאר שהוא , "מכובד' לקדוש ה"כל זה הוא לעין 
. קאי הן על שבת וימים טובים והן על יום הכיפורים

לכאורה מפורש בפסוק שהוא רק , "עג"אמם לעין 
, ולא ביום טוב"  עגלשבתוקראת "וכאמור , בשבת

אלא מצות , "עג"שביום טוב לא אמרה מצות 
  ".שמחה"

" עג"שלומדים מצות ,  שלפי הדעה הראשוהואף
אין בזה הפרש בין שבת ליום " מקרא קדש"מהכתוב 

, שהרי מקרא קדש הוא גם ביום טוב וגם בשבת, טוב
; כמובא לעיל, "כבוד"והן " עג"וממו לומדים הן 

" עג"מכל מקום לפי הדעה השיה שלומדים מצות 
פרשה הרי ת, "וקראת לשבת עג"מהאמור בביאים 

  ).ולא הימים טובים(כאן רק השבת 

העג ): "א"רמב ס' סי(ר "ולכאורה תפרש כן בשוע
אבל העג והשמחה ביום  ,מדברי סופרים... בשבת 

והייו שהאמור ". טוב במאכל ומשתה הוא מן התורה
ואילו העג ביום טוב , כאן בפסוק הוא רק העג בשבת

): יד, ראה טז(הוא מטעם מצות שמחה האמור בתורה 
  ".ושמחת בחגך"

רוצה לומר עוג ): "ק ב"שם ס(אמם בקוטרס אחרון 
שאין שמחה אלא בבשר , כגון בשר ויין, שיש בו שמחה

אבל העוג בשאר דברים משמע שם דאיו אלא . ויין
העוג "הרי שלעין ". כמו בשבת, מדברי סופרים
אין הפרש בין שבת ) חוץ מבשר ויין" (בשאר דברים

  ?ומהיכן למדו זאת. ביםלימים טו

כשם שמצוה ): "א"תקכט ס' סי(ר "וכן תבאר בשוע
 שאמר ,ימים טובים כך כל ,ולעגהלכבד את השבת 

 וכל ימים טובים אמר בהן מקרא ,מכובד' לקדוש ה
אלא , הוא לא רק בשבת" עג"הרי שגם מצות ". קדש

  .ומהיכן למדו זאת. גם ביום טוב

הייו דוקא " מכובד'  הישאמר לקדוש"ומה שמסיים 
תפרש רק בשבת " עג"כ ה"משא, "כבוד"מצות 

" עג"ומהיכן למדו את מצות ה, )וקראת לשבת עג(
  ?ביום טוב

ביום טוב אין לומדים " עג"ואפשר שאת מצות ה
שהשוו חכמים את דין , אלא הוא מדרבן, מפסוק זה

  .לדין העג בשבת, העג ביום טוב

שבשבת ): "י"קפח ס' סי(ר "עוכן ראה לכאורה בשו
וביום טוב אמר ושמחת , אמר וקראת לשבת עוג

הייו שמצות העג שאין בה שמחה היא רק , "בחגך
  .בשבת ולא ביום טוב

*  

דהייו , אמם אפשר שגם זה לומדים מפסוק דידן
למדים ) בתורה" (מקרא קדש"שממה שאמר בהם 

, )יםבביא" (מכובד' לקדוש ה"שמה שמסיים , או
שכל , ומזה למדים או. הכווה היא לכל המועדים

גם , גם ביום טוב) לא רק בשבת אלא(הפסוק מיירי 
  ".וקראת לשבת עג"מה שאמר בתחלת הכתוב 

מכל מקום לומדים מסוף , ואף שעג זכר רק בשבת
שכל הפסוק מדבר בשבת , )מכובד' לקדוש ה(הפסוק 

  .וימים טובים

אם תשיב משבת רגלך "וכמו שהוא בתחלת הפסוק 
זכר " תשיב רגלך"שאף ש, "עשות חפצך ביום קדשי

מכל , "ביום קדשי"זכר " עשות חפצך"ו, רק בשבת
מקום כללים בכל אלה גם השבת וגם הימים טובים 

וכבדתו מעשות דרכך " כמפורש בהמשך הפסוק –
שתוכו דומה למה שכתב בתחלת " (ממצוא חפצך

עשות חפצך ביום אם תשיב משבת רגלך "הכתוב 
  .שמדבר הן בשבת והן בימים טובים, ")קדשי

' סי(ר "כמבואר בשוע, וכן הוא לעין ראש השה
 הן והגות ועוגמצות אלו שהן כבוד ' ב): "ה"תקכט ס

  ... שהרי אמר בו מקרא קדש,גם כן בראש השה
ב שהכבוד והעוג הן מצות "רמ' וכבר תבאר בסי

 דהייו ". ידי הביאיםמדברי סופרים ומפורשין על
אף " מקרא קדש) "בתורה(שהאמור , כאמור לעיל

שאמר ) בביאים(שפסוק זה , בראש השה מלמדו
, ומזה למדו, מיירי אף בראש השה" 'קדוש ה"בסופו 

" וקראת לשבת עג"שגם מה שאמר בתחלת הכתוב 
  .כולל גם את ראש השה

אמר שבשבת ): "י"קפח ס' סי(ר "ומה שהובא בשוע
, "וביום טוב אמר ושמחת בחגך, וקראת לשבת עוג
" שיעורי הלכה למעשה"ותבארה ב(היא שיטה אחרת 

  ).שלג' ע

  ?מהי מצות כבוד שבת

חייב כל ): "ג"רסב ס' סי(ר "כבר הובא לעיל משוע
אדם להשתדל שיהיו לו בגדים אים לשבת כפי יכולתו 

, שהמלבוש קרא כבוד שהוא מכבד את האדם... 
שבא למקום שאין מכירים אותו ורואים אותו לבוש כ

  ".בגדי חמודות אזי הם מכבדים אותו

תקכט ' סי(ר "כמבואר בשוע, וכן הוא לעין יום טוב
בגדי יום טוב צריכים להיות יותר טובים ): "ז"ס

  ".מבגדי שבת

ולא רק לעין הלבושים אמרה מצות כבוד שבת ויום 
,  את השבתאלא אף לשאר דברים המכבדים, טוב

מצוה לרחוץ כל גופו ): "י רסב"רס(ר "כמובא בשוע
ומצוה ... לכתחלה בערב שבת בחמין מפי כבוד השבת 
ומצוה ... לחוף הראש ולגלח הצפרים בכל ערב שבת 

כדי , מן המובחר לגלח בערב שבת ממש ולא קודם לכן
  ".שיהא יכר שעושה לכבוד השבת

): ב"תקכט ס' יס(ר "וכן לעין יום טוב תבאר בשוע
איזה כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על האדם "

 כדי שלא יכס לרגל כשהוא ,ם טובלגלח בערב יו
 וכן מצוה לרחוץ בחמין ולחוף ראשו וליטול ,מוול

' ש בסי" כמו בערב שבת כמ,ם טובצפריו בערב יו
  ".ס"ר



  טו הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
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שעיקרה מצות , אמם אפילו לעין הסעודה עצמה
כבוד שבת ויום "ה פרטים של גם בזה יש כמ, "עג"

ותחיל עם מה . ר"כמובא כמה פעמים בשוע, "טוב
אמרו עליו על ): "י"רמב ס' סי(ר "משוע שהובא לעיל

כיצד , לכבוד שבתשמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל 
  ".מצא בהמה אה לוקחה ואומר זו לשבת

כי מה , "כבוד שבת"וראה הטעם שמזכירים כאן 
אבל ,  היא מצות עג שבתהבשבת עצמשהאדם אוכל 

 בשביל לפי השבתמה שהוא לוקח בהמה אה 
כי אם , "עג שבת" מצות  איו מקיים אז, השבת
שקוה את הבהמה לכבוד סעודת , "כבוד שבת"מצות 
  .השבת

ואפילו מי שהוא אדם ): "ד"ר ס' סי(ר "וכן הוא בשוע
ולא , ואין דרכו ליקח דברים מן השוק, חשוב ביותר

חייב להשתדל ולעשות ,  במלאכות שבביתלהתעסק
 שזהו כבודו של שבתשום דבר מצרכי השבת בעצמו 

להראות כבוד השבת שהוא חשוב עליו וחרד ... 
כאדם שמקבל את רבו בביתו שהוא מראה לו , לכבודו

שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות 
והייו שמה שמכין הסעודה לפי השבת היא ". בשבילו
  ).ולא מצות עג שבת( כבוד שבת מצות

מתוך ): "ק ב"שם ס(ותפרש יותר בקוטרס אחרון 
 כיון , ממועגשמין זה היה חביב עליהם והיה להם 

 לכן בו היו עג שבתשבו הם מקיימין מצות 
 הייו שהאכילה עצמה בשבת היא מצות ".מתעסקין

  ".כבוד"אבל הכתה בערב שבת היא מצות , "עג"

אסור ): "ה"רמט ס' סי(ר "ה תבאר בשועוכן מטעם ז
 סעודה גדולה של משתה שאיו בערב שבתלקבוע 

שעל ידי , מפי כבוד השבתרגיל בה בימי החול 
שמרבה באכילה ושתיה בערב שבת אפילו בבוקר יותר 
מדרכו בשאר ימות החול לא יוכל לקיים סעודת שבת 

בערב והייו כי מה שזהר מסעודה ". שבלילה כראוי
  ").עג"ולא מצות " (כבוד" היא מצות בתש

): ב"תקכט ס' סי(ר "וכן לעין יום טוב תבאר בשוע
בערב יום מצוה להמע מלבקוע סעודה  ... כבודאיזה "

 משעה עשירית ולמעלה כדי שיאכל סעודת יום טוב
  ".שזהו מכלל הכבוד, טוב לתיאבון

לסדר צריך אדם ): "ב, רסב(ר "וכן מבואר בשוע
ויציע המטות שיושבים ,  ללילי שבתרב שבתשלחו בע
ויתקן כל עיי הבית שימצאו ערוך ומסודר , עליהם

והייו כי מה  ".כבוד השבתבבואו מבית הכסת שזהו 
אבל מה , שאוכל הסעודה בשבת היא מצות עג שבת

שמכין את השלחן לסעודה בערב שבת הרי זו מצות 
  .כבוד שבת

עודה איה מצות הכת השלחן לס, וגם בשבת עצמה
רעא ' סי(ר "כמבואר בשוע, "כבוד"כי אם מצות " עג"
פ שהשלחן צריך להיות ערוך ומסודר "אע): "ז"סי

מכל מקום אין מביאים אותו למקום ... מבעוד יום 

לכבוד כדי שיהא יכר שבא , הסעודה עד אחר הקידוש
ואם הביאו קודם קידוש צריך לפרוס עליו מפה . שבת

כדי שיתראה ,  איו כאן עד אחר קידושכאילו, לכסותו
והייו שמה שאוכל ". לכבוד שבתכאלו הובא עתה 

ואילו מה שמכין את , הסעודה היא מצות עג שבת
  .השלחן לסעודה הרי זו מצות כבוד שבת

בשבת שחרית בבואו ): "י רפט"רס(ר "וכן הוא בשוע
מבית הכסת צריך שיהיה שולחו ערוך ומפה פרוסה 

  ". לפי שכבוד יום קודם לכבוד לילה...על הפת 

והגין ללוש כדי ): "ב"רמב סי' סי(ר "וכן תבאר בשוע
שיעור חלה כל אחד בביתו לעשות מהם לחמים לבצוע 

ולא ליקח לחם מן השוק כמו בשאר , עליהם בשבת
והייו ". מכבוד שבת ויום טובודבר זה , ימים

אבל הלישה , שהאכילה עצמה היא מצות עג שבת
  ".מכבוד שבת ויום טוב"פיה היא והא

*  

ובמקומות שאוכלים פת ): "ג"סי(ובאמת מוסיף שם 
טוב ליזהר שלא לאכול , של כרים כל ימות החול

, ט כי אם מלחמים הכשרים שילושו בבית"בשבת ויו
וראה לכאורה שעצם ". שזהו כבוד שבת ויום טוב

כבוד שבת "אכילת הלחם שילוש בבית היא מצות 
והייו מכיון שהעדפת פת ישראל איה ". בויום טו

שזהו "אלא מחמת , )עג שבת(מחמת העדפת טעמה 
  ".כבוד שבת ויום טוב

צרכי ): "ח"רעא ס' סי(ר "ויותר מזה תבאר בשוע
ולצרכי ) לקידוש היום(סעודה שלכבוד היום קודמין 

, שכבוד יום קודם לכבוד לילה, סעודה שלכבוד הלילה
יי מגדים ייחם עד היום ולא וכן מי שיש לו מעט מ

הרי שגם אכילת ". שכבוד היום קודם, יאכלם בלילה
כבוד "מיי מגדים בסעודת היום של השבת היא מצות 

  ". היום

כי העדפת אכילת , וראה שגם כאן הוא מטעם זה
אף שמטעם עג רוצה להעדיף אכילתה (המגדים ביום 

ת כי במה שאוכלה דוקא ביום הוא מכבד א, )בלילה
  ".שכבוד יום קודם לכבוד לילה", השבת יותר

, שבת קיט(כמבואר בגמרא , וכך הוא בזמן האכילה
זמן סעודת שבת לזמן (וכבדתו רב אמר להקדים ): "א

ושמואל אמר לאחר , )י"רש, סעודת חול וזהו כבודו 
אמרו ליה ). י"רש, וזהו כבודו שהוא מתאוה לאכול (

אן דשכיח לן בי רב פפא בר אבא לרב פפא כגון 
במאי שיוהו (בישרא וחמרא כל יומא במאי ישייה 

אמר להו אי רגיליתו לאקדומי ). משאר ימים
אי רגיליתו לאחרוה , אחרוה) סעודתכם בבקר(

  ".אקדמוה

  כבוד וענג בנרות

, גם מצות הדלקת ר שבת כללת במצות עג שבת
וחייב כל אדם ): "א"רסג ס' סי(ר "כמבואר בשוע

סעודת הלילה לאכלה אצל אור הר שזה כשאוכל 
  ". הואעוג שבתבכלל 



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח טז
לכתחלה צריך לאכול ): "ב"סי(רעג ' וכן תבאר בסי

שהרות ... סעודת הלילה במקום שהרות דולקות 
  ". צטוועוגל

לא יקדים ): "ו"רסג ס' סי(ר "אמם תבאר בשוע
למהר להדליקו בעוד היום גדול לפי שאז איו יכר 

ואם הדליק הר בעוד היום  ... בוד שבתלכשמדליקו 
צריך לכבותו ולחזור , גדול ולא קיבל עליו שבת מיד

כדי שתהיה ההדלקה עצמה , ולהדליקו לצורך שבת
): ד"סי(וכן הוא שם ". לכבוד השבתיכרת שהיא 

  ".לכבוד השבתאיו יכר שהודלק "

שההדלקה לפי כיסת השבת , ולכאורה ראה גם כאן
ואילו האכילה אצל הרות , ד השבתהיא מצות כבו

  ".בכלל עוג שבת הוא"

שכבר , אמם ביום הכיפורים, וכל זה הוא בשבת
, "עג"שאין בו מצות ) ר"מהגמרא ומשוע(הובא לעיל 
תרי ' סי(ר "בזה תבאר בשוע, "כבוד"רק מצות 

ושם ".  ברותלכבדויום הכיפורים צריך ): "א"ס
אמרה , כילה ושתיהיום הכיפורים שאין בו א): "ח"ס(

  ".ברות... תורה כבדהו 

במה ): "שלב'ל אגרת יא"ח(ותבאר באגרות קודש 
...  "ר בכבוד ועוג שבת שבהדה"שהזכיר כת
' ם הל" ברמב ...עוג) רק( מפורש –פ ח "בתחומא ר

ז "ע אדה"וכן בשו.  כבוד שבת–ל "ובפ, ה עוג"שבת פ
  ".הביא שיהם

): ה"ל ה"שבת פ' הל(ם "והכווה למה שתבאר ברמב
שכל ר דלוק ושולחן ערוך לאכול ומטה מוצעת ' ויהי"

והייו מה שמדליק את הר לפי ". אלו לכבוד שבת הן
, ומה שעורך את השלחן לפי הסעודה, כיסת השבת

  ".שכל אלו לכבוד שבת הן"

  ).527'  וע374' ו ע"חט(וראה עוד בזה בלקוטי שיחות 

   מעשות דרכיךוכבדתו) ג
שהאמור כאן , )סעיף הקודם(כבר הובא לעיל 

  .פירושו מצות כבוד שבת" וכבדתו"

כמבואר , למדים או" מעשות דרכיך"וממה שאמר 
 שלא יהא דרכיךמעשות ): "ב-א, שבת קיג(בגמרא 

אם יכול להיח ... הילוכך של שבת כהילוכך של חול 
שאין רחבה (את רגלו ראשוה קודם שתעקר שיה 

, סיעה ורגלו אחת לצד זה ושיה לצד זהיותר מכדי פ
לפסוע  ... )י"רש, לקפוץ (מותר ואם לאו אסור) י"רש

  ".פסיעה גסה בשבת

אם תשיב ): "א"השלמה ס, שא' סי(ר "וכן פסק בשוע
שלא יהא '  וגודרכיךוכבדתו מעשות ' וכו רגלך משבת

לפיכך אסור לרוץ . הילוכך בשבת כהילוכך בחול
, לעקור שתי רגליו בבת אחתבשבת או לקפץ דהייו 

או לדלג דהייו לעקור רגלו השיה קודם שייח 
או לפסוע פסיעה גסה דהייו כל שיש בה , הראשוה

יותר מאמה מראש גודל רגל זו עד ראש גודל רגל 
  ".השיה

שלא הסתפק , אמם רואים או שיוי בדברי רביו
, "מעשות דרכיך) "שם(במה שהובא בגמרא הפסוק 

  ".אם תשיב משבת רגלך"סיף גם רישא דקרא אלא הו

איו " מעשות דרכיך"כי הפסוק , וראה הטעם בזה
שהרי כל ההגה כללת בכלל , מורה על ההליכה דוקא

אלא ; "דרכוחוך לער על פי "וכאמור ". דרכיך"
, "אם תשיב משבת רגלך"שהאמור בתחלת הכתוב 

, "מעשות דרכיך"שמה שאמר אחר כך , מגלה לו
הילוכך ' שלא יהי"דהייו , בדרך" הילוך"רושו פי

  ".בשבת כהילוכך בחול

',  וכורגלךאם תשיב משבת : "ולכן מוסיף וכותב רביו
שלא יהא הילוכך בשבת ',  וגודרכיךוכבדתו מעשות 
שהלכה זו לומדים משי הפסוקים , "כהילוכך בחול

  .יחד

  במקום מצוה וענג

מצוה לרוץ  "):ג"צ סי' סי(ר "מכל מקום פסק בשוע
ואפילו בשבת ... וכן לכל דבר מצוה , לבית הכסת

  ".ירוץ לכל דבר מצוה... שאסור לפסוע פסיעה גסה 

ממצוא "את זה למדים מהאמור בהמשך הכתוב 
ר "ובשוע) א"סע, שבת קיג(כאמור בגמרא , "חפצך

 חפצי שמים ,חפציך אסורים): "ה"שו ס' סי(
  ".מותרים

שתוכו (סור ממצוא חפצך ואף שזה אמר רק לעין אי
מכל מקום למדים מזה לכל , )יתבאר לקמן סעיף ד

מעשות ) א: (שלושת האיסורים שאמרו בפסוק זה
שכולם הותרו . ודבר דבר) ג. (ממצוא חפצך) ב. (דרכיך

  ).כדלקמן סעיף ה(במקום מצוה 

*  

, לא רק במקום מצוה(ויתירה מזו התירו איסור זה 
): ב"שא ס' סי(ע "ר בשוכמבוא, במקום עג) אלא אף

  ".בחורים המתעגים מקפיצתם ומרוצתם מותר"

ממצוא "באיסורי (לא התירו , "במקום עג"היתר זה 
אלא באיסור , )שבהמשך הפסוק" חפצך ודבר דבר

שלא יהא  "–" מעשות דרכיך"שבתחלת הפסוק 
  ".הילוכך בשבת כהילוכך בחול

' סי(וטעם החילוק בייהם תבאר בקוטרס אחרון 
 אלא דברים עגשלא התירו משום ): "ק ב"שא ס

 והילוכך בשבת  ...דרך חולם ושאיסורם הוא מש
דכשמתעג בהם יש כאן עין עג שבת ולא דרך , כבחול
 אבל שאר כל האיסורים היוצאים מפסוק זה אם .חול

 , פשיטא דלא דחין להו משום מצות עג ...'תשיב כו
  ".שהיא מצוה הבאה בעבירה

*  

, שבהמשך הפסוק" ודבר דבר"שגם באיסור ואף 
שז ' סי(ר "כמבואר בשוע, מציו שהתירו משום עג

דרשו חכמים שלא יהא דיבורך , ודבר דבר): "ב-א"ס
ובי אדם שסיפור ... של שבת כדיבורך של חול 



  יז הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
 להם מותרים עוגשמועות ודברי חידושים הוא 

  ".לספרם בשבת כמו בחול

ו בקוטרס אחרון שם הה על זה ביאר בהמשך דברי
שלא התירו משום עג אלא דברים ): "ק ב"שא ס' סי(

 דיבורךכגון שלא יהא , דרך חולם ושאיסורם הוא מש
  ". כבחול,והילוכך בשבת... 

דיבורך של ' שלא יהי"שבאיסור , וראית כוותו בזה
  :יש שתי הלכות" שבת כדיבורך של חול

אר כמבו, "ודבר דבר"מה שלומדים מהפסוק ) א(
שלא יהא דבורך של   ודבר דבר): "ב, שבת קיג(בגמרא 

כגון מקח וממכר : "י"ופירש, "שבת כדבורך של חול
שלא ): "א"שז ס' סי(ר "ותבאר בשוע. "וחשבוות

יאמר דבר פלוי אעשה למחר ואפילו דבר שאיו אסור 
לעשותו בשבת עצמה אלא מדברי סופרים כגון 

ויתבארו פרטיו " (שכירות ומקח וממכר וכיוצא בהם
  ).לקמן סעיף ה

שאר כל האיסורים : "שעל זה כותב בקוטרס אחרון
 פשיטא דלא  ...'היוצאים מפסוק זה אם תשיב כו

 שהיא מצוה הבאה ,דחין להו משום מצות עג
  ".בעבירה

ואפילו ): "ב"שז ס' סי(ר "מה שתבאר בשוע) ב(
בשיחת דברים בטלים שאין בהם זכר עשיית מלאכה 

שלא יהא דבור השבת , ור להרבות בהם בשבתכלל אס
" ודבר דבר"שזה איו אסור מטעם ". כדיבור החול

  ".שלא יהא דבור השבת כדיבור החול"אלא מטעם 

ובי אדם שסיפור שמועות ודברי ): "שם(ובזה פסק 
חידושים הוא עוג להם מותרים לספרם בשבת כמו 

  ".בחול

 התירו שלא): "שם(ועל זה מבאר בקוטרס אחרון 
, דרך חולם ומשום עג אלא דברים שאיסורם הוא מש

שהרי הלכה זו איה למדת , "דיבורךכגון שלא יהא 
אין בהם זכר עשיית "כי , "ודבר דבר"מהפסוק 

אלא היא למדת ממה שאמר בפסוק ". מלאכה כלל
ולכן אם  ").ם דרך חולומש" ("מעשות דרכיך"
  ".דרך חולמתעג בהם יש כאן עין עג שבת ולא "

*  

סיפור "לא זכר איסור " מעשות דרכיך"ואף שבפסוק 
, הרי כבר תבאר לעיל; "שמועות ודברי חידושים

לא מדבר דוקא " דרכיךמעשות "שמה שאמר בפסוק 
כולל , "דרך חול"אלא בכל דבר שהוא , "הליכה"ב

  .דיבור של חול

שכשם שלמדים מהאמור בתחלת הפסוק , ואפשר
כך .  כולל את הריצה ופסיעה גסה"דרכיך"ש, "רגליך"

, "ודבר דבר"למדים מהאמור בסיום הפסוק 
שהוא " שיחת דברים בטלים"כולל גם " דרכיך"ש
  ".דיבור החול"

, "דיבור חול"קרא " שיחת דברים בטלים"והטעם ש
לא יתו שבתות ): "ה"רצ ס' סי(ר "תבאר בשוע

שכל , ט לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה"ויו
החול הם טרודים במלאכתם ואין להם פאי ימות 

ובשבת הם פויים ממלאכה , לעסוק בה בקביעות
ואים רשאים למשוך כל ... ויכולים לעסוק בה כראוי 

שהרי אמר שבת , היום בעוג אכילה ושתיה ושיה
והייו שהשבת יתה לעג ולעסק ". אלהיך' לה

  .ולא לשיחת דברים בטלים שהם דיבורי חול, התורה

איסורם הוא "וכיון שגם שיחת דברים בטלים בשבת 
לכן התירוהו , "דיבורךכגון שלא יהא , דרך חולם ומש

 ולא ,דכשמתעג בהם יש כאן עין עג שבת", לשם עג
  ".דרך חול

  עובדין דחול

שגם כל שאר איסורי , ויתירה מזו ראים הדברים
גם  , שזכרו כמה פעמים בשלחן ערוך, "עובדין דחול"

וכמבואר , "מעשות דרכיך" כללים בלימוד זה של הם
שאיסורם דברים "בדברי רביו בקוטרס אחרון כאן 

  ". דרך חולם והוא מש

עובדין "ולכן תבאר בכמה מקומות שגם איסור 
כדי לעשות חת רוח "גם , הקילו בו כמה קולות" דחול
פ "ואע): "ב"תקפט ס' סי(ר "כמבואר בשוע, "לשים

, טוב בחם אסורה מדברי סופריםשהתקיעה ביום 
מכל מקום כדי לעשות חת רוח לשים התירו להן 

, שאין בו אפילו משום שבות גמור,  כזהאיסור קל
  ".עובדין דחולאלא משום 

שהתקיעה ): "ד"תקפח ס' סי(ר "והייו כמבואר בשוע
 ם טוב ואיה אסורה בשבת ויו,בשופר איה מלאכה

  ".ן דחולאלא מדברי סופרים משום עובדי

שאין בתקיעת ): "א"תקצו ס' סי(ר "וכן תבאר בשוע
  ".אלא עובדין לחול, שופר שבות גמור

, ועוד כמה קולות הקילו באיסור זה של עובדין דחול
פ שיצא "אע): "ו"רצט סט' סי(ר "כמבואר בשוע

אסור לאדם שיעשה , השבת והוסיף מחול על הקדש
יל או על דהייו שיבד, חפציו קודם שילוה את המלך

יש מתירין כל איסורי דברי ... הכוס או בתפלה 
ואין אסורים משום , סופרים שאין בהם סרך מלאכה

וכן והגים במוצאי . עובדין דחולאלא משום , שבות
  ]".ג"[תרכ' יום הכיפורים כמו שיתבאר בסי

פ "ואע): "א"תרכג סי' סי(ר "והייו כמבואר בשוע
 אין כאן איסור כ" אעפ,שעדיין לא הבדילו בתפלה

 ואין בה אפילו , כיון שהתקיעה איה מלאכה כלל,כלל
 ולא אסרו ,]ח"[תקפ' ש בסי"משום שבות גמור כמ

 כמו שתבאר עובדין דחולבשבת ויום טוב אלא משום 
  ". לפיכך יש להתיר תקיעה זו אפילו בין השמשות,שם

, "דרכיךומעשות "ואפשר שכל אלו כללים באיסור 
, "דרך חולם ומש): "שם( אחרון שמבאר בקוטרס

חת "ולכן הקילו בהם במקום , "עובדין דחול"שהן 
כמו , "בין השמשות"ו, וקודם הבדלה, "רוח לשים

אין "ש(שהקילו בהילוך של חול ודיבורים של חול 
  ").בהם זכר עשיית מלאכה



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח יח

  מוקצה

גם איסור טלטול מוקצה למדים מהלכה זו של 
הלוכך ' שלא יהי"ריצה כמו איסור ה, "מעשות דרכיך"

שח ' סי(ר "כמבואר בשוע, "בשבת כהלוכך בחול
אסרו חכמים לטלטל מקצת דברים בשבת ): "א"ס

, ומפי מה געו באיסור זה. כדרך שהוא עושה בחול
 הלוכךוצוו שלא יהא אמרו מה אם הזהירו ביאים 

 השבת כשיחת החול שיחתולא , בשבת כהלוכך בחול
 בשבת הטלטולומר שלא יהא קל וח, שאמר ודבר דבר

  ".כדי שלא יהא כיום חול בעייו, כטלטול בחול

 בו כל ההתירים שהקילו אלא שמכל מקום אין
כיון שישם גם טעמים וספים , "עובדין דחול"ב

ועוד ): "שם(ר "כמבואר בשוע, לאיסור טלטול מוקצה
שמא ישכח ויוציא הדבר , מפי גדר הוצאה געו בה

ועוד מפי שמקצת ... ת הרבים שמטלטל בידו לרשו
... העם אים בעלי אומות אלא בטלים כל ימיהם 

ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים 
ומפי זה געו ... מצא שלא שבת שביתה היכרת 

  ".באיסור הטלטול

  ממצוא חפצך) ד
וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא ): "א"שו ס' סי(ר "שוע

חפצך דרשו חכמים חפציך ממצוא , חפצך ודבר דבר
אפילו בדבר שאיו עושה בו , אסורים לבקשם בשבת

, שום מלאכה לא של תורה ולא שבות מדברי סופרים
אלא שעושה איזה מעשה המותר אפילו הליכה 

ומעשה זה או הילוך זה הוא בשביל כדי , בלבדה
לעשות אחר השבת איזה דבר שאסור לעשותו בשבת 

שמצא מזמין עצמו , ופריםבין מן התורה בין מדברי ס
לדבר האסור , לא בהרהור לבד, בשבת בפועל ממש

  ".בשבת

אסור , וכן כשאומר לחברו שיעשה לו מלאכה למחר
שז ' סי(ר "כמבואר בשוע, "ממצוא חפצך"מטעם ) גם(
שאמירה זו , אומר לחברו שיעשה לו למחר): "א"ס

שעל ידי אמירה זו עושה , מועלת לעשייה שלמחר
ומצא שהוא מוצא חפציו בשבת על ידי , רחבירו למח

אמירה זו שאומר לחבירו ואסור משום ממצוא חפצך 
  )".ודבר דבר(

יתבאר לקמן סעיף , שיש בזה" ודבר דבר"האיסור [
" ממצוא חפצך"וכאן או דים אודות איסור . הבא

  ].שיש בזה

*  

שעושה איזה "דהייו , "ממצוא חפצך"איסור זה 
, " חפצים האסורים בשבתבשביל... מעשה המותר 

שבתחלת " מעשות דרכיך"חמור יותר מאיסור 
שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של ", הכתוב
שאין בהם סרך "דהייו הילוך לדברים , "חול

  ".מלאכה

שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך "שהרי באיסור 
שא ' סי(ע "משו) סעיף הקודם(הובא לעיל , "של חול

גים מקפיצתם ומרוצתם בחורים המתע): "ב"ס
  ".מותר

שלא ): "ק ב"שא ס' סי(ותבאר בקוטרס אחרון 
ם והתירו משום עג אלא דברים שאיסורם הוא מש

 והילוכך בשבת  ...כגון שלא יהא דיבורך, דרך חול
דכשמתעג בהם יש כאן עין עג שבת ולא דרך , כבחול
 אבל שאר כל האיסורים היוצאים מפסוק זה אם .חול

 , פשיטא דלא דחין להו משום מצות עג ...'כותשיב 
  ".שהיא מצוה הבאה בעבירה

האיסורים היוצאים מפסוק זה אם תשיב "ומה שכתב 
ולאיסור (דידן " ממצוא חפצך"הכווה לאיסור , "'כו
דלא דחין להו ", )דלקמן סעיף הבא" ודבר דבר"

  ". שהיא מצוה הבאה בעבירה,משום מצות עג

יש " דיבור"והן באיסור " הילוך"ר והייו שהן באיסו
  :שי אופים

, "שאין בהם סרך מלאכה"הילוך לדברים ) א
שאיסורם , "שאין בהם זכר עשיית מלאכה"ודיבורים 

 יש כאן ,מתעג בהם"ואם , "דרך חול"הוא רק מטעם 
  ". ולא דרך חול,עין עג שבת

ודיבור , "בשביל חפצים האסורים בשבת"הילוך ) ב
,  יעשה דבר שאסור לעשותו בשבתשאומר שלמחר

 ,פשיטא דלא דחין להו משום מצות עג"אשר באלו 
  ".שהיא מצוה הבאה בעבירה

  לצורך מצוה

חמור יותר מאיסור " ממצוא חפצך"אף שאיסור 
ולא התירו בו כשעושה לשם , "וכבדתו מעשות דרכיך"

  .עג

מכל מקום קל יותר איסור זה משאר איסורי שבות 
): א"סע, שבת קיג( כאמור בגמרא ,מדברי סופרים

  ".חפציך אסורין חפצי שמים מותרין, ממצוא חפצך"

אמירה לכרי ): "ה"שו ס' סי(ר "וכן פסק בשוע
אבל ... לעשות בשבת היא שבות מדברי סופרים 

כשאומרים לו או לישראל חבירו בשבת שיעשה לו 
אלא שאסור , אין בזה משום שבות, מלאכה למחר

ואין הפרש בין איסור זה . ךמשום ממצוא חפצ
שאסור לעשות , לאיסור זה אלא לעין צרכי מצוה

אבל ... מלאכה על ידי כרי אפילו לצורך מצוה 
, שהוא זמן היתר, כשהמלאכה עשית במוצאי שבת

ואין באמירה זו אלא משום , אלא שאומר לו בשבת
התירו , שמתעסק בשבת בדבר האסור היום עסק זה

שאין איסורו , החשיך על התחוםוכן ל. לצורך מצוה
אלא משום שמזמין את עצמו בשבת לדבר האסור 

 חפצךשאמר , הזמה זו התירו לצורך מצוה, היום
  ".חפצי שמים מותריםחפציך אסורים 

כן התירו איסור , וכמו שהתירו איסור זה לצורך מצוה
כמבואר , זה כשאיו יכר שהוא לצורך מלאכת חול

במה דברים אמורים כשיכר  "):ב"שו ס' סי(ר "בשוע
כגון זה שהולך , הדבר שמתכוין לחפצים האסורים



  יט הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
שמה מבקש שם אם לא לראות מה היא , בשדהו

אבל אם הוא . שיכר הדבר שמתכוין לכך... צריכה 
בעין שאין הדבר יכר שמתכוין לחפצים האסורים 

לפיכך מותר . אלא לחפצים המותרים הרי זה מותר
 התחום ולהתעכב שם עד שתחשך להלך חוץ לעיר תוך

כדי לתלוש פירות ועשבים מגיתו וחורבתו שבתוך 
שאין הדבר יכר שהולך , התחום ולהביאם לביתו

  ".וכן כל כיוצא בזה... לשם בשביל תלישת הפירות 

שכיון שאיו יכר הדבר , וראה טעם היתר זה
רק , הרי ההליכה עצמה איה אסורה, שמתכוין לכך

וכבר . וין לחפצים האסורים בשבתשמתכ, מחשבתו
שלא אסרו איסור זה אלא , )א"שו ס' מסי(הובא לעיל 

, לא בהרהור לבד, מזמין עצמו בשבת בפועל ממש"אם 
, ויתבאר לקמן סעיף הבא" (לדבר האסור בשבת

דיבור אסור , ודבר דבר"שלומדים זאת מהאמר כאן 
  ").הרהור מותר

, ליכתו זווכן התירו איסור זה כשיש צד היתר לה
במה דברים אמורים ): "ג"שו ס' סי(ר "כמבואר בשוע

כשמחשיך שם בשביל דבר שאין צד היתר בעולם 
לתלוש פירות או לטלטל פירות ... לעשותו בשבת 

אבל מותר להחשיך על התחום להביא . המוקצים
שהבאת הבהמה , בהמתו מחוץ לתחום במוצאי שבת

להביאה ואף שאי אפשר לו , היא דבר המותר בשבת
מכל מקום יש צד היתר בעולם , בשבת מחוץ לתחום

וכן מותר ... שהיה יכול להביאה בשבת מחוץ לתחום 
להחשיך על התחום להביא משם פירות תלושין 

שיש גם כן צד היתר בעולם להביאם , שאים מוקצים
כגון אם היו שם מחיצות מקיפות את , משם בשבת

עכשיו אין פ ש"ואע, הדרך ממקום הפירות עד ביתו
  )".ז"ש' והטעם יתבאר בסי(שם מחיצות 

ולא ): "ו"שז סט' סי(ר "והוא הטעם המבואר בשוע
, אסר אלא להתעסק בדברים שאיסורם תלה בגופם

אבל דברים שאיסורם תלה בדבר אחר ואילולי אותו 
מותר , דבר היו דברים אלו בעצמם מותרים בשבת

י הוא שהר, להתעסק בהם בדבור לעשותם אחר השבת
אלא , איו מתעסק באותו דבר הגורם להם האסור
אילולי , באותם דברים שהיה להם היתר מחמת עצמם

מצא שאין האיסור ... אותו דבר הגורם להם האסור 
שהרי אותו הילוך עצמו מותר , בהילוך מחמת עצמו

אלא האיסור בהילוך הוא מחמת , כשיש בורגין
  ".כיוצא בזהוכן כל ... מיעת הדיורין על הדרך 

  שטרי הדיוטות

למדו גם איסור קריאת ) ממצוא חפצך(מפסוק זה 
): א"שז סכ' סי(ר "כמבואר בשוע, שטרי הדיוטות

דהייו שטרי חובות ומקח וממכר , שטרי הדיוטות"
ומשכות וחשבוות וכל כיוצא בהם מחפצים 

משום , אסור לקרותם בשבת, האסורים לעשות בשבת
בכלל זה המטייל בשדהו כמו ש... ממצוא חפצך 

שאף שהטיול בשדה דבר , לראות מה היא צריכה
כ כיון שיכר לכל "אעפ... המותר הוא מצד עצמו 

  ".שמטייל שם בשביל כך אסור משום ממצוא חפצך

מחפצים האסורים "ואף שעיקר דין זה הוא בשטרות 
, גזרו חכמים גם על שאר הכתבים, "לעשות בשבת
, וגזרו על כל כתב): "ב"כשז ס' סי(ר "כמבואר בשוע

שלא לקרות בו , פ שאין בו מחפצים האסורים"אע
גזרה שמא , ואפילו לעיין בלא קריאה אסור, בשבת

לפיכך מי שזימן . יקרא או יעיין בשטרי הדיוטות
וכתב בכתב מערב , אורחים והכין להם מיי מגדים

שבת את שמות האורחים שזימן שלא ישכח לקראם 
, ב שמות המיים שהכין להםאו שכת, אליו בשבת

  ".אסור לקרות בכתב זה בשבת

, "ממצוא חפצך"וכיון שמקור הלכה זו הוא בפסוק 
' סי(ר "כמבואר בשוע, לכן גם בזה התירו לצורך מצוה

עכשיו הגו שהשמש קורא לסעודה מתוך ): "ג"שז סכ
ויש . הכתב שכתובים בו שמות המזומים לסעודה

אין והגין כך אלא לפי ש, שלימד זכות על המהג
ולצורך מצוה אין לגזור משום שמא , בסעודת מצוה

שהרי איסור הקריאה בשטרי , יקרא בשטרי הדיוטות
ואיסור , הדיוטות איו אלא משום ממצוא חפצך

אם כן כל שכן ... ממצוא חפצך לא שייך בדבר מצוה 
שמא , שאין לגזור בדבר מצוה בחפצים המותרים

בור על איסור ממצוא יקרא בשטרי הדיוטות ויע
  ".חפצך

כמבואר , עוד גזרו חכמים מטעם זה לקרא אגרות
אגרות של שאלת שלום ): "ה"שז סכ' סי(ר "בשוע

 ואפילו לעיין בהם בלא קריאה גזירה .אסור לקרותן
ויש מתירין לקרות אגרת ... משום שטרי הדיוטות 

השלוחה לו שאיו יודע מה כתוב בה כי שמא יש בה 
ואיו דומה לשטרי הדיוטות , ו לגופודבר שצריך ל

  ."שאין בהם צורך הגוף אלא צורך ממוו

עוד גזרו חכמים מטעם זה לקרא כיתובים שתחת 
שז ' סי(ר "כמבואר בשוע, תמוות של מאורעות

כותל או וילון שיש בו צורות חיות משוות ): "ט"סכ
 כגון ,או דיוקאות של בי אדם ממעשים שהיו

 וכתוב תחתיהם זו צורת חיה ,מלחמת דוד וגלית
,  אסור לקרות כתב זה בשבת,פלוית וזה דיוקן פלוי

 ואפילו לעיין בהם .גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות
  ."בלא קריאה אסור

ויש מפרשים דהייו דוקא בתמוות של מאורעות 
שזה דומה , "כגון מלחמת דוד וגלית, ממעשים שהיו"

ראה (א אסרו כ בסתם דיוקן ל"משא, יותר לשטרות
  ).רסט' אור ישראל חוב סז ע

עוד גזרו חכמים מטעם זה לקרא סיפורים שאין בהם 
וכן ): "ל"שז ס' סי(ר "כמבואר בשוע, יראת שמים

) ודברי הימים של מלכי אומות העולם(ספרי מלחמות 
אסור לקרותן ... וכן מליצות ומשלים של שיחת חולין 

רה משום בשבת ואפילו לעיין בהם בלא קריאה גזי
אבל אותן ספרי דברי הימים שיוצא  ... שטרי הדיוטות

מותר לקרותן ... מהם עייי מוסר ויראת שמים 
  ."אפילו בשבת



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח כ
יש ): "א"שז סל' סי(ר "ויתירה מזו תבאר בשוע

ט רק בדברי תורה "אומרים שאסור ללמוד בשבת וביו
שכל ספר , ואפילו בספרי חכמות אסור, ויראת שמים
 קדושה יש לגזור משום שטרי הדיוטות שאין בו סרך

מפי , ויש מתירים בכל ספרי חכמות וספרי רפואות... 
שדבר חכמה איו מתחלף בשטרי הדיוטות ואין לגזור 

  ."וכן והגין להקל, על זה בשביל זה

  ודבר דבר) ה
דרשו חכמים שלא , ודבר דבר): "א"שז ס' סי(ר "שוע

  ".יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול

שכל , באיסור אמירה בשבת ישם ארבעה אופים
וכל אחד מהם יש לו , אחד מהם למדים ממקור אחר

  :בשוה משאר האופים, הלכות מיוחדות

  ".מעשות דרכיך"שאסור רק משום ) א(

ואפילו ): "א"שז ס' סי(ר "משוע) סעיף ג(כמובא לעיל 
בשיחת דברים בטלים שאין בהם זכר עשיית מלאכה 

שלא יהא דבור השבת , בות בהם בשבתכלל אסור להר
ובי אדם שסיפור שמועות ודברי . כדיבור החול

חידושים הוא עוג להם מותרים לספרם בשבת כמו 
  ".בחול

שאין בהם זכר עשיית מלאכה "שכיון , ותבאר לעיל
, "ממצוא חפצך ודבר דבר"איו אסור משום , "כלל

שבת (שדרשו חכמים , "מעשות דרכיך"אלא משום 
שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של ): "ב-א, גקי
  ".דרך חול"ובזה כלל גם הדיבור שהוא , "חול

כמבואר בקוטרס אחרון , ולכן התירוהו משום עג
שלא התירו משום עג אלא דברים ): "ק ב"שא ס' סי(

כגון שלא יהא , דרך חולם ושאיסורם הוא מש
  ".דיבורך

  ".ודבר דבר"שאסור גם משום ) ב (

דרשו חכמים , ודבר דבר): "י שז"רס(ר "בואר בשועכמ
שלא , שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול

ואפילו דבר שאיו , יאמר דבר פלוי אעשה למחר
כגון , אסור לעשותו בשבת עצמה אלא מדברי סופרים

פ שאין דיבור "ואע ,שכירות ומקח וממכר וכיוצא בהם
". ה למחרזה שבשבת מועיל לו כלום לעשייה שיעש

והייו כיון שמדבר בשבת אודות מלאכה שיעשה 
  ".ודבר דבר"אסור גם מטעם , למחר בחול

ולא משום , "ודבר דבר"דיבור זה אסור רק מושם 
): שם(כמבואר בהמשך הסעיף , "ממצוא חפצך"
אין , כשאומר על עצמו שיעשה דבר פלוי למחר"

שאיו מוצא חפציו על , לאסור משום ממצוא חפצך
שאף אם לא היה אומר כן בשבת היה ,  אמירה זוידי

כ אסור משום ודבר דבר "אעפ, יכול לעשות כן למחר
  ".שלא יהא דיבורו בשבת כדיבורו בחול

ממצוא "ודין דיבור זה שוה מדיבור שאסור גם משום 
  .כדלקמן, "חפצך

  ".ממצוא חפצך"שאסור גם משום ) ג(

מר ואיו דומה לאו): "שם(כמבואר בהמשך הסעיף 
שאמירה זו מועלת לעשייה , לחברו שיעשה לו למחר

ומצא , שעל ידי אמירה זו עושה חבירו למחר, שלמחר
שהוא מוצא חפציו בשבת על ידי אמירה זו שאומר 

  ".)ודבר דבר(ממצוא חפצך לחבירו ואסור משום 

, "ממצוא חפצך"והייו שאז עובר גם על איסור 
וגם על , "זושהוא מוצא חפציו בשבת על ידי אמירה "

שאומר על עצמו שיעשה דבר ", "ודבר דבר"איסור 
  ".פלוי למחר

אומר על עצמו (והפקא מיה למעשה בין האופן השי 
אומר (לבין האופן השלישי , )שיעשה דבר פלוי למחר
הוא לעין היתר במקום , )לחברו שיעשה לו למחר

  ).חפציך אסורים חפצי שמים מותרים(מצוה 

ר "תבאר בשוע, חברו שיעשה לו למחרשלעין אומר ל
בשבת שיעשה לו ... כשאומרים ): "ה"שו ס' סי(

התירו ... אסור משום ממצוא חפצך ... מלאכה למחר 
שאין איסורו , וכן להחשיך על התחום. לצורך מצוה

אלא משום שמזמין את עצמו בשבת לדבר האסור 
שאמר חפצך , הזמה זו התירו לצורך מצוה, היום

  ".אסורים חפצי שמים מותריםחפציך 

, כ כשאומר לחברו מלאכה זו אעשה למחר"משא
ואפילו לומר מצוה פלוית ): "שם(ר "תבאר בשוע

אם הוא מצוה שאסור לעשותה , אעשה למחר אסור
ולא אמרו שחפצי שמים מותר לדבר בהם . בשבת

אבל כאן , בשבת אלא כשיש צורך למצוה בדיבור זה
  ". לעשייה שלמחראין אמירתו מועלת כלום 

" ודבר דבר"איסור , "היתר מצוה"יוצא אם כן שלעין 
ממצוא "חמור יותר מדיבור שיש בו גם איסור , בלבדו
  ".חפצך

*  

שיש עוד שי , )סעיף הקודם(אמם תבאר לעיל 
והתירו , "ממצוא חפצך"דברים שהתירו באיסור 

  ".ודבר דבר"אותם גם באיסור 

, תר למלאכה זוכשיש שום צד הי, הראשון הוא
לא אסרו לדבר ): "ו"שז סט' סי(ר "כמבואר בשוע
אלא בחפצים האסורים לעשותם , בחפציו בשבת

בשבת ואי אפשר להמציא צד היתר בעולם לעשותם 
אבל אם יוכל להמציא צד היתר לעשות ... בשבת 
אותה מלאכה עצמה שרוצה לעשות אחר , בשבת
 שיעשה מותר לומר בשבת על עצמו או לחבירו, השבת

אפילו אם עכשיו אין שם אותו צד ... אחר השבת 
כיצד אומר אדם לחבירו לכרך פלוי אי הולך , היתר

מפי שיוכל להמציא צד היתר בשבת , למחר לך עמי
אף על פי שעכשיו אין שם , אילו היה שם בורגין

ממצוא "מועיל הן לעין " צד היתר"הרי ש". בורגין
  ".ברודבר ד"והן לעין " חפצך

שו ' סי(ר "כמבואר בשוע, "הרהור"והשי הוא היתר 
אפילו היאך לעשות , מותר להרהר בעסקיו): "א"סכ



  כא הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
שלא אסרו אלא דבור , מלאכות גמורות אחר השבת

  ". הרהור מותרדיבור אסור , שאמר ודבר דבר, לבד

כמבואר , "ממצוא חפצך"והיתר זה הוא גם באיסור 
פצך דרשו חכמים ממצוא ח): "א"שו ס' סי(ר "בשוע

מזמין עצמו בשבת ... חפציך אסורים לבקשם בשבת 
  ".לדבר האסור בשבת, לא בהרהור לבד, בפועל ממש

אומר ): "ו"שז סט' סי(ר "ומטעם זה תבאר בשוע
... אדם לחבירו לכרך פלוי אי הולך למחר לך עמי 

אבל לא , אי הולך לך עמי, ואין היתר אלא בלשון זה
א "שקורין בל(עו הליכה בקרון יאמר בלשון שמשמ

לא (אומר אדם לחבירו "והייו אף שכאן )". ן"פארי
ודבר "שאסור משום (לכרך פלוי אי הולך למחר ) רק
שאסור " (לך עמי) אלא אף התירו להוסיף, "דבר

ומכל מקום התירו לו כשאיו , ")ממצוא חפצך"משום 
אף , אלא לשון הליכה) לשון סיעה(אומר בפיו 

כי שי האיסורים האלו ; ין לסיעה ברכבשמתכו
  . הותרו בהרהור

  ".שליחות כרי לחומרא"שאסור גם משום ) ד (

והייו שלפעמים אסרה האמירה לכרי אף מטעם 
רמג ' סי(ר "כמבואר בשוע, שליחות כרי לחומרא

אסרו חכמים לומר לכרי לעשות לו מלאכה ): "א"ס
ושה בשליחות שכשהכרי עושה בשבת הוא ע... בשבת 

מדברי סופרים יש שליחות לכרי ... הישראל 
  ".לחומרא

, שאסור אף במקום מצוה, ואיסור זה חמור יותר
ואין הפרש בין ): "ה"שו ס' סי(ר "כמבואר בשוע

שאסור , איסור זה לאיסור זה אלא לעין צרכי מצוה
אבל ... לעשות מלאכה על ידי כרי אפילו לצורך מצוה 

במוצאי שבת שהוא זמן היתר כשהמלאכה עשית 
ואין באמירה זו אלא משום , אלא שאומר לו בשבת

עסק זה התירו , שמתעסק בשבת בדבר האסור היום
שאמר חפצך חפציך אסורים חפצי ... לצורך מצוה 
  ".שמים מותרים

*  

מטעם (גם האמירה לכרי לא אסרה , אמם לפעמים
ממצוא חפצך ודבר "אלא מטעם , )שליחות לחומרא

אם הוא ): "א"רמד ס' סי(ר "כמבואר בשוע, "דבר
שקיבל עליו לעשות כך וכך בעד , עושה בתורת קבלות

כגון שתן לו בגד לתפור וקצץ לו שכר ... שכר כך וכך 
הכרי איו עושה בשביל טובת הישראל אלא ... 

  ".בשביל עצמו

, כ אסור לומר לו לעשות מלאכה זו בשבת"ואעפי
כמבואר , "פצך ודבר דברממצוא ח"מטעם איסור 

והעין הוא דהה ): "ק ח"רסג ס' סי(בקוטרס אחרון 
' א,  אחרל ידימיי אסורים יש בעושה מלאכה ע' ב

 וזה אסור בכרי אפילו ,משום שהאחר עושה בשבילו
והטעם משום דכשעושה בשביל  ... בלא אמירה אליו

 דיש שליחות , ושלוחו כמותו,ישראל עשה שלוחו
אבל כשעושה בשביל עצמו אין בה . ..מרא לכרי לחו

אלא שהאמירה אסורה בשבת , משום שלוחו כמותו
דהייו כל ', וזהו איסור ב, עצמה משום ממצוא חפצך

 וכן ,שאסור לו לעשות בעצמו אסור לדבר מעייו
דהייו להחשיך על תחום , להזמין את עצמו לכך

  ." מהאי קראדתרווייהו פקא, וכיוצא בזה

כל שאסור לו לעשות "ששי איסורים אלה והייו 
 להזמין את עצמו לכך וכן ,לדבר מעייובעצמו אסור 

ממצוא חפצך ודבר  "–"  מהאי קראתרווייהו פקא... 
שאיסורו קל יותר מאשר איסור שבות של , "דבר

  .שליחות כרי לחומרא

ישראל ): "ב"תמד סי' סי(ר "ומטעם זה תבאר בשוע
משום ... קבל מכס בשבת הקוה מכס אסור לו ל

שוכר לו כרי ... שאמר ממצוא חפצך חפציך אסורים 
דהייו שאומר לו לכשתגבה מאה דירים , בקבלות

בקבלות שאיו כשלוחו של ישראל ... אתן לך כך וכך 
במקום ... אלא לעצמו הוא טורח כדי להרבות שכרו 

  ".דבר מצוה... הפסד 

 איו אסור משום והייו כיון שהוא שוכרו בקבלות
ובזה הקילו , אלא מטעם ממצוא חפצך, שליחות

  .במקום הפסד ומצוה

' סי(ר "כמבואר בשוע, וכן הוא לעין צער בעלי חיים
, מותר לומר לכרי לחלוב הבהמה בשבת): "ט"שה סכ

ולא גזרו על אמירה , מפי שהיא מצטערת מרוב החלב
כל ומ. לכרי במקום צער בעלי חיים שהוא מן התורה

או יחזור , מקום צריך שיטול הכרי את החלב לעצמו
כדי שלא יהא ראה , ויקה החלב מהכרי בדבר מועט

שלא התירו . כחולב לצורך ישראל אלא לצורך עצמו
אבל לא שיעשה , אלא האמירה משום צער בעלי חיים
שכשעושה בשביל , בשביל ישראל אלא בשביל עצמו
ה כאלו עשה והרי ז, ישראל הרי הוא שלוחו ממש

  ".הישראל בעצמו ששלוחו של אדם כמותו

דהא גבי מכס ): "שם(ותבאר הטעם בקוטרס אחרון 
 והצריכו ,ד התירו לקבוע לו המלאכה בשבת"רמ' בסי

 כדי שיעבוד אדעתא דפשיה ולא אדעתא ,בקבלות
  ". אלמא דהא חמירא מאמירה עצמה ...דישראל

רי משום שאיסור האמירה לכ, והייו כאמור לעיל
והתירוהו , הוא קל יותר" ממצוא חפצך ודבר דבר"

כ איסור "משא. במקום מצוה והפסד וצער בעלי חיים
, הוא חמור יותר, האמירה לכרי מטעם שליחות

ולכן , ואסור אף במקום מצוה והפסד וצער בעלי חיים
שאז איו אסור , הצריכוהו לעשות על ידי קבלות

ואת זה , "דברודבר "מטעם שליחות אלא מטעם 
  .התירו במקום מצוה הפסד וצער בעלי חיים

חמורה יותר , פ שאמירה לכרי על ידי קבלות"ואע
כמבואר , "ממצוא חפצך ודבר דבר"משאר איסורי 

... ליתן בגדיו לכובס כרי ): "ד"רב ס' סי(ר "בשוע
שאף , "לא יאמר לו שיעשה בשבת... בקבלות 

ואף שבאמירה , תבקבלות אסור לקבוע מלאכתו לשב
ממצוא חפצך "של ערב שבת לא שייך לאסור משום 

משלחן ערוך " הלכות אמירה לכרי"ראה " (ודבר דבר



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח כב
מכל מקום ). והערה ב, ג- ב"ד ס"ר הזקן פי"אדמו

הקילו בזה יותר מאמירה לכרי האסורה משום 
  .שליחות לחומרא

כרי ): "ז"שז ס' סי(ר "ומטעם זה תבאר בשוע
ומה או קשורה שאין הישראל יכול שהביא אגרת חת
יכול לומר להכרי איי יכול , לפותחה ולקוראה

והכרי פותחה , לקרותה כל זמן שאיה פתוחה
שהרי איו אומר לו שום ציווי אפילו ברמז , מעצמו

ולדעת (אלא שהכרי מבין מעצמו שצריך לעשות כן 
עצמו הוא עושה להשלים פעולתו בשליחות אגרת זו 

  )".צריך למחות בידוולכך אין 

שכיון שעושה זאת רק כדי , וראית שיטת רביו בזה
, הרי הוא קבלן, "להשלים פעולתו בשליחות אגרת זו"

אלא משום ) משום שליחות לחומרא(שאין בו 
לא אסרו אלא דבור "ובזה ". ממצוא חפצך ודבר דבר"

, "הרהור מותרדיבור אסור , שאמר ודבר דבר, לבד
אלא , אומר לו שום ציווי אפילו ברמזאיו "והייו כש

  ".שהכרי מבין מעצמו שצריך לעשות כן

שאין דרך היתר לרמז לכרי בשבת לבוא , ומזה מובן
כי לא הותר אלא כששכרו לפי השבת ; לפתוח האור

איו אומר לו שום ציווי אפילו "ובשבת , בקבלות
הלכות אמירה "ראה מה שתבאר בזה ב" (ברמז
ב והערה "ג ס"פ, ר הזקן"ערוך אדמומשלחן " לכרי

  ).ט

  מקח וממכר) ו
  :שלושה טעמים אמרו לאיסור מקח וממכר בשבת

  .ממצוא חפצך) א(

): ק ב"שא ס' סי(שיטה זו הובאה בקוטרס אחרון 
 איסור מקח ם כןדמהתם פקא לן ג, ממצוא חפצך"

  ".ו"ש פט"ורא' ש התוס"וממכר כמ

): ה שלא"ב ד, שבת קיג(' והייו מה שתבאר בתוס
  ".פקא ממצוא חפצך... ת "ראה לר... מקח וממכר "

ה "א ד, ביצה לז(י "וכן הוא בפירוש ראשון שברש
ומקח וממכר אסור מן ): "משום מקח וממכר

  ".דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר, המקרא

מקום להתיר גם המקח וממכר לצורך ' ולפי זה הי
ים חפציך אסורין חפצי שמ"כמובא לעיל , מצוה
  ".מותרין

  .גזירה שמא יכתוב) ב(

אי ): "שם(י "ל כפירוש השי ברש"אמם להלכה קיי
  ".מי מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי מכירה

אסור לקות או ): "ד"שו ס' סי(ר "וכן פסק בשוע
גזירה שמא , וכן לשכור או להשכיר בשבת, למכור
  ".יכתוב

אר כמבו, ולכן אסר המקח וממכר אף לצורך מצוה
ערב פסח שחל בשבת ): "ז"תמח סט' סי(ר "בשוע

ושכח ולא מכר חמצו להכרי בערב שבת לא ימכרו 

שמכירה זו היא לצורך מצות י "אעפ... לכרי בשבת 
 כמו שתבאר , לא התירוה חכמים בשבת,ביעור חמץ
ו שמקח וממכר גמור לא התירו אפילו "בסימן ש

  ".לצורך מצוה

מקח ): "ז"שו סט' סי(ר "והייו מה שתבאר בשוע
  ".ולא הותר לדבר מצוה, וממכר שהוא שבות גמור

שו ' סי(ר "שתבאר בשוע, ודיו כמו שאר שבותים
כל דבר שהוא משום שבות לא התירו לצורך ): "ה"ס

כל דבר שהאסור משום ): "ב"סי(ה שם "וכ". מצוה
כמו שלא התירו , שבת גמור לא התירו לצרכי רבים

  ".לצורך למצוה

, מותר למכור לצורך מצוה בבין השמשות'  זה היולפי
... בין השמשות ): "א"רסא ס' סי(ר "כמבואר בשוע

סור בשבת עצמה הוא ]האי[מותר לעשות בה כל דבר ש
צריך להיות הדין במקח ' וכן הי". מדברי סופרים

  .שאיסור בשבת עצמה הוא מדברי סופרים, וממכר

  .'איסורו מפורש בחמי) ג(

ש דעה שאיסורו חמור יותר משאר ויתירה מזו י
, יג(' ולומדים אותו מהאמור האמור בחמי, שבותים

ומוכרים ... בימים ההם ראיתי ביהודה ): "יז-טו
ואומרה להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם ... בשבת 

  ".עושים ומחללים את יום השבת

 –אין פוסקין דמים ): "ב, ביצה כז(י "כמבואר ברש
  ".בספר עזרא, ום טוב אסורדמקח וממכר בשבת ובי

אסור לערב ): "ב-א"ס, רסא' סי(ר "ולכן תבאר בשוע
עירובי תחומין בבין השמשות אפילו לדבר מצוה 

שעל ידי העירוב קוה ... וצורך גדול והפסד מרובה 
ולא , והרי זה כקוה קין בידים בשבת, שם שביתה

התירו לקות קין אפילו בבין השמשות ולצורך מצוה 
ששבות זה לקות קין הוא חמור (סד מרובה והפ

שאיסורו מפורש בדברי קבלה ) (משאר כל השבותים
  )".יג' בחמיה סי

  מתנה במקום מצוה

כ תית "משא, במה דברים אמורים בשאר קיים
מוכרים "איה כללת בהאמור בחמיה , מתה בשבת

וגם אין לגזור ". ומחללים את יום השבת... בשבת 
שהרי הכתיבה היא לרשום את " (כתובשמא י"בזה 

). כ במתה"משא, מה שהוא חייב לו עבור קיה זו
שהותר , "ממצוא חפצך"ושאר רק הטעם הראשון של 

  ".חפצך ולא חפצי שמים"כי , לצורך מצוה

שלא בכל מקום התירו , אמם יש בזה חילוקי דיים
  :מתה בשבת לצורך מצוה

ן שום דבר שאסור לית): "ו"שו סט' סי(ר "בשוע
אלא מיי מאכל , במתה לחבירו בשבת ויום טוב

,  הרי שלא התירו לצורך מצוה".ומשקה שלצורך היום
  .אלא לצורך סעודת שבת



  כג הנביאים י"ע שנתפרשו שבת הלכות חמשת* / סימן   
מי שלא עירב ): "ח"תקכז סכ' סי(ר "וכן תבאר בשוע

... אין לו תקה אלא שהקמח שהוא צריך לאפות ... 
והוא אופה , יתן במתה גמורה לאדם אחר שעירב

בשל ומדליק את הרות ומכין כל צרכי שבת לזה ומ
  ".והוא שיקה את המתה בקין גמור, שלא עירב

כלים שרוצה להשתמש בהם כן התירו תית מתה בו
ויתן הכלי ): "ח"שכג ס' סי(ר " בשועכמבואר, בשבת

ואז אין צריך , ויחזור וישאלו ממו, לכרי במתה
היא לצורך שמותר ליתן מתה בשבת כש, טבילה כלל

  ".ו"ש' ש בסי"כמ, השבת

כן התירו לצורך מצות תשביתו בערב פסח שחל ו
ואף על פי ): "ט"תמד ס' סי(ר "כמבואר בשוע, בשבת

 שאין בה צורך השבת כמו שאסור ליתן בשבת מתה
כיון שהוא מכל מקום , ו עיין שם"ש' שתבאר בסי

עושה כן כדי לבער החמץ מרשותו שלא יעבור עליו 
מותר ו, בל יראה הרי יש בתיה זו צורך מצוהבפסח ב

  ". כמו שתבאר שםליתן מתה לצורך מצוה

ערב פסח שחל ): "ז"תמח סט' סי(ר "וכן הוא בשוע
בשבת ושכח ולא מכר חמצו להכרי בערב שבת לא 

שמכירה זו היא לצורך י "אעפ... ימכרו לכרי בשבת 
כמו , לא התירוה חכמים בשבת, חמץמצות ביעור 

ו שמקח וממכר גמור לא התירו "תבאר בסימן שש
פ שאסור ליתן מתה "ואע... אפילו לצורך מצוה 

 כמו שתבאר מכל מקום לצורך מצוה התירו, בשבת
  ".ו עיין שם"בסימן ש

*  

שהיא , או לצורך ביעור חמץ, והייו דוקא לצורך שבת
): ג"תצה ס' סי(ר "כעין המבואר בשוע, מצוה עוברת

  ".ברת שזמה בו ביוםצורך מצוה עו"

' סי(ר "בשוע תבאר, כ במצוה שאיה עוברת"משא
אין מעריכין ולא מקדישין ולא מחרימין ): "ז"שלט ס

ש "שום דבר לגבוה מפי שדומה למקח וממכר כמ
ואף שההקדש לגבוה היא מצוה רבה לא ". ו"ש' בסי

  .התירו אותה בשבת

 הוהגים ליתן): "ו"שו סט' סי(ר "בשועוכן פסק 
שאסור , כלים במתה לחתן הדורש לא יפה הם עושים

אפילו  ... ט"ליתן שום דבר במתה לחבירו בשבת ויו
 והקדש דומה למתה שיוצאה ,להקדיש לגבוה אסרו

  ".גם כן לגמרי מרשותו לרשות חבירו

אסור ): "ד"סישו ' סי(הוא בתחלת דבריו שם וכן 
פר כגון ס, להקדיש בשבת לבית הכסת שום חפץ ידוע

ויש . ולא הגו כן. תורה או עטרה או טס לספר תורה
שלא אסרו אלא להקדיש חפץ , שלימד עליהם זכות

שאותו החפץ יוצא לגמרי , למזבח או לבדק הבית
שאין לו עוד שום זכות וחלק בו , מרשותו לרשות גבוה
אבל כשמקדיש חפץ לבית , ודומה למקח וממכר

סת יש לו חלק וזכות בו בתוך כל אשיש , שי העירהכ
להם זכות בהקדשות של בית הכסת למכרם 

ואיו דומה למקח , ג"ק' ש בסי"כשיצטרכו כמ

וממכר שיוצא המקח לגמרי מרשות מוכר לרשות 
 היה אסור להקדיש ו הכיראה מכאן שבלא". לוקח

אף דהקדש דומה למתה ואף דהוי , ית הכסתחפץ לב
  .מצוה רבה

, שהיא מצות היום, יתירה מזו אפילו במצות אתרוגו
מכל מקום , וותים אותו במתה על מת להחזיר

, )ז"י סשו' סי(טעם ההיתר בהמשך דבריו שם  תבאר
שאין קוים אותם אלא לצאת בהם ידי , בזמן מצותן"

שאיו קוה גוף האתרוג אלא ... חובתן ולהחזירם 
 ואפילו ביום ראשון של חג שצריך לקות ,מצותו בלבד
 מכל מקום כיון שקוה אותו על מת ,רוגגופו של את

". להחזירו מצא שאיו קוה אותו אלא מצותו בלבד
אף , אסור לתת לו האתרוג במתה ממשראה מכאן ש

  .אם הוא כדי שיוכל לקיים בו המצוה

שפ ' סי(ר "שתבאר בשוע, הוא לעין עירוב חצרותוכן 
אחד מבי החצר ששכח ולא עירב עמהם ): "א"ס

מה תקתם יבטל להם רשות שיש לו . יהםאוסר על
מכל מקום , פ שאין קוין קין בשבת"ואף ע... בחצר 

כאן אין צריך שיקו הם רשותו אלא שהוא יסלק 
ולסלק , וממילא אין מי שיאסר עליהם, עצמו מרשותו

ואף שביטול חצר הוי  ".עצמו מרשותו מותר אף בשבת
אסור  כל מקוםמ, כמו עשיית עירוב, מצוה לכאורה
  . הוא בדרך סילוקם כןאלא א, לעשות קין

  .קי ואילך' ע" דובר שלום" בדתי בזהוראה מה ש

  קנית מאכל ומשקה בשבת

ות מאכלים בשבת לצורך "למרות כל הל התירו לק
מותר לומר ): "א"שכג ס' סי(ר "כמבואר בשוע, השבת

, לחבירו בשבת מלא לי כלי זה משקה פלוי והשקיי
ואין בזה משום קוה קין ...  השבת ואשלם לך אחר
  :וכמה טעמים אמרו להיתר זה". בשבת בשביל כך

שאסור ליתן שום דבר "): ו"שו סט' סי(ר "בשוע) א(
 אלא מיי מאכל ומשקה ,ט"במתה לחבירו בשבת ויו

ראה לכאורה ". ג"שכ' ש בסי"שלצורך היום כמ
  ".לצורך היום"שטעם ההיתר הוא כיון שהוא 

ואין בזה ": ר"א תפרש בשוע"שכג ס'  בסיאמם כאן
לא יזכיר לו  ... משום קוה קין בשבת בשביל כך

שכיון שמזכיר לו בסכום המעות ... סכום דמים  
ודומה למקח ... מקח וממכר שחייב לו יכר שהוא 

הרי שטעם היתר הקיה בלי הזכרת שם ". וממכר
דמים וסכום דמים הוא דוקא באופן שאיו מקח 

ומדוע אין עצם . ר ואיו דומה למקח וממכרוממכ
  ?לאסור" מקח וממכר"קיית המאכלים חשבת 

שבשבת עצמה לא התירו ): "ז"שו ס' סי(ר "בשוע) ב (
אלא בדרך המותר אפילו , לקות אפילו לצורך מצוה

 ".ג"שכ' ש בסי"כמ ... בהקפהדהייו , לדבר הרשות
ור והייו שטעם ההיתר הוא כי איו ותן לו בת

  ".הקפה"כי אם בתור , מכירה



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח כד
, לצורך מצוה"שאיו מטעם (כאן תפרש טעם ההיתר 

כיון שהקין ") אלא בדרך המותר אפילו לדבר הרשות
  ".בהקפה"הוא 

אף ) אלא, לא רק כדי לקות מאכלים(טעם זה מועיל 
): ב"רב סי' סי(ר "כמבואר בשוע, כדי לקות בגדים

אם , מי שיזדמן לוכרי העושה על המקח למכור לכל "
היא עיר שרובה כרים מותר ליקח ממו בשבת 

'  בלא פיסוק דמים על דרך שיתבאר בסיבהקפה
   ".ג"שכ

? "הקפה"אמם עדיין לא תבאר מהו טעם ההיתר ב
הוא שמתחייב לשלם על " הקפה"והרי פירושה של 

ומהו אם כן טעם ההיתר . המכירה הזאת אחר השבת
שייך , ן שאיו משלם מידכיו, ולכאורה אדרבה? בזה

דהייו שירשום את הסכום , יותר הגזירה שמא יכתוב
  .ששאר חייב לו

וראים הדברים שבזה לא בא לבאר טעם ההיתר 
אפילו , שאם רוצה לשלם מיד, רק לומר, בקיה זאת

ממכל מקום , אם משלם בדברי מאכל שאים מוקצה
): ב"רמד סי' סי(ר "כמבואר בשוע, אסור תשלום זה

אפילו הביאו דבר מאכל , אסור לו לקבל מכס בשבת"
כ אסור לו לקבל "אעפ... שאיו מוקצה וראוי לאכילה 

משום שאמר ממצוא חפצך חפציך אסורים , בעצמו
  ".ו"ש בסימן ש"כמ

שגם המכירה לבדה , מכל מקום פשוט לכאורה
ומהו אם כן . אחר השבת' אף שהתשלום יהי, אסורה

  ?טעם ההיתר כאן

ותבאר , ה זו פסקה גם לעין קין ביום טובהלכ) ג(
מותר ליקח מן החוי מיי ): "א"תקיז ס' סי(ר "בשוע

ובלבד שלא יזכיר לו סכום , מאכל ומשקה ביום טוב
 כשאלהשלא יהא ראה כמקח וממכר אלא ... מין 
כי , והייו שטעם ההיתר בזה הוא". ג"שכ' ש בסי"כמ

" שאלה" אם בתור כי, איו ותן לו זאת בתור קין
לכן הוא חייב להחזיר , אלא שכיון שאכלו ואיו קיים(

  ).לו מעות שויו

, ר"יש חידוש גדול בשוע, א"שכג ס' אמם כאן בסי
בשבת מלא לי כלי זה משקה מותר לומר לחבירו "ש

והייו , "ואשלם לך אחר השבת, פלוי והשקיי
שמותר לפרש בדבריו שהוא לוקח מאכל או משקה זה 

ומהו . ולא בתור שאלה,  מת שישלם לו אחר השבתעל
  ?אם כן טעם ההיתר בזה

י "רס(ר "ש בשוע"ואפשר שטעם ההיתר רמז במ) ד(
מותר לומר לחבירו בשבת מלא לי כלי זה ): "שכג

והייו , "ואשלם לך אחר השבת, והשקיימשקה פלוי 
כי אם , שאיו מוכר לו את המאכל או את הבגד הזה

  .מת שיוכל לאכלו ולהשתמש בו כאורחותו לו על 

, ולפעמים היא גם מצוה, והרי מותר לארח בשבת
... לצורך אורחים ): "ז"שלג ס' סי(ר "כמבואר בשוע

ואין קראים אורחים אלא שבאו מעיר ... דבר מצוה 

אבל כשזימן חבירו שבאותה העיר שיסעוד ... אחרת 
  ".אצלו איו קרא אורח וסעודת הרשות היא

שמותר (לבין אורח ) שאסור בשבת(חילוק בין קין וה
אם ): "ז"קצו ס' סי(ר "הוא כמבואר בשוע, )גם בשבת

 אף אם יאכל זה מפרוסה ...אוכלים משל בעל הבית 
 איו הה אלא משל בעל ,שחתך זה לצורך עצמו

שותן לו , והייו שהמאכל שאר של המוכר, "הבית
וכיון . ל כךואחרי השבת ישלם לו ע, רשות לאכלו
  .אין בזה משום מקח וממכר, שאין כאן קין

שהובא לעיל , "כשאלה"ואפשר שזהו פירוש היתר 
דהייו שגם בשעה שאוכל , )א"תקיז ס' סי(ר "משוע

שותן לו רשות , מאכל זה הוא עדיין שייך לבעלים
וכן בקיית בגד לצורך (לאכלו ולשלם לו אחר השבת 

מלא לי כלי זה "חלה ולכן מותר לומר לו בת). השבת
  ". אחר השבתוהשקיי ואשלם לךמשקה פלוי 

' סי(ר "שתבאר בשוע, וכעין זה מציו בשאלה ממש
לא יאמר לו , השואל דבר מחבירו בשבת): "ח"שז סי

, שהשאלה היא חוזרת בעין... הלוי אלא השאילי 
ולכך אין חוששים שמא , ואם כן אין לחוש לשכחה

ם שואל מחבירו כדי יין וכדי ואפילו א. יבוא לכתוב
, וכן האשה מחברתה ככרות שאין חוזרים בעין, שמן
כ כיון שאומר לו לשון שאלה הרי ותן לו רשות "אעפ

אשר ". שיוכל לתבוע ממו לאלתר כדין השאלה
שאם הוא ותם לו , לכאורה גם כאן הפירוש הוא

הרי זה כאילו סיכם שישארו המאכלים , בתור שאלה
אלא שהוא ותן לו רשות לאכלו , של המשאיל

ויחזיר לו אחרים תמורתו אחר , ולשתותו כאורח
  .השבת

לבין , ממש" שאלה"אלא שמכל מקום יש הפרש בין 
שבשאלה ממש תפרש , "שאלה"באופן של " קיה"

וכשם שאין לווין בשבת ): "ח"שז סי' סי(ר שם "בשוע
. ..כך אין פורעין אלא בלשון חזרה , אלא בלשון שאלה

ואילו בקיה שבדרך ". ואחזיר ואתן לך... יאמר תן לי 
 לך אחר ואשלם... מלא לי "שאלה התיר לו לומר 

  ".השבת

כשאומר לו , שבשאלה ממש, ואולי טעם החילוק בזה
שאסרו מחשש , הרי זה ראה כהלוואה" ואשלם לך"
שמא יכתוב המלוה על פקסו כך וכך הלויתי "

אין זה ראה , שאלהכ בקיה שבדרך "משא". לפלוי
  .כהלוואה

   שבתנרות הטמנה אחרי הדלקת  .ד
 )א"רסא ס' ח סי"או(

  בבין השמשות  )א
ספק חשכה ספק איה ): "ב-א" ס רסא'סי( ר"בשוע

אסור לעשות בו ... חשכה וזהו קרא בין השמשות 
ולדבר מצוה מותר לעשות בה כל ... מלאכה מן התורה 

פיכך ל... ס "סור בשבת עצמה הוא מד]האי[דבר ש
ומותר ... מותר לערב עירובי חצרות בבין השמשות 

ולהטמין את החמין בדבר שאיו , לעשר את הדמאי



  כה שבת נרות הדלקת אחרי הטמנה* / סימן   
ומותר לומר  ,ז]"ר[' מוסיף הבל מטעם שתבאר בסי

לכרי להדליק ר לצורך שבת בין השמשות שזהו 
  ".לצורך מצוה

בכל הדוגמאות שהובאו כאן כותב סתם שמותר לדבר 
להטמין את החמין בדבר שאיו "כ לעין "משא, מצוה

' מטעם שתבאר בסי"מוסיף וכותב " מוסיף הבל
תבאר שם ". ז"רה למה שבשבת ): "ב"ס(והכוו

עצמה אסור להטמין החמין אפילו בדבר שאיו מוסיף 
 גזירה שמא ימצא קדרה צות כשיבא לסלקה  ...הבל

מהכירה ולהטמיה בדבר שאיו מוסיף הבל וישכח 
אבל בבין ... ירתיחה על גבי האור שהוא שבת ו
פ שהוא ספק חשכה מותר להטמין "השמשות אע

לפי שסתם קדרות עדיין , בדבר שאיו מוסיף הבל
שסמוך לבין השמשות , רותחות הן בבין השמשות
ואין לחוש שמא צטה , מעבירן מעל גבי האור

  ".וירתיחה

אם כן , וכיון שלא גזרו על הטמה בבין השמשות
להטמין בין השמשות אפילו כשאיו לצורך שבת מותר 

 רסא 'סי(כפי שביאר בקוטרס אחרון , ולדבר מצוה
הייו אפילו יש לו כבר מעט תבשילים ): "ק א"ס

שאין מזה צורך , ת ולהטמין עודטמוים ורוצה להרבו
ואף שהוא לשבת אין זה קרא דבר מצוה לעין , גדול

  ".לדחות שבות בשבילו

אם כן , הותרה בין השמשות בכל אופןוכיון שהטמה 
  ?מה טעם הזכיר אותה רביו כאן בסעיף זה

): א, שבת לד(אלא שמקור הלכה זו הוא במשה 
מעשרין את הדמאי ... ספק חשכה ספק איו חשכה "

ולכן מזכיר כאן רביו . "ומערבין וטומין את החמין
ששים הראשוים , אלא שמוסיף ומפרש; את שלשתם
ואילו הטמה , לצורך שבת ודבר מצוההותרו רק 

  .הותרה בכל אופן

  אחרי הדלקת נרות שבת  )ב
שאם זכרה האשה , ראה לפום ריהטא' לפי זה הי

' יהי, אחר הדלקת רות שבת שעדיין לא הטמיה
  .מותר לה להטמין עד זמן צאת הכוכבים

וכל זה ): "ג" ס רסא'סי( ר"אמם ממשיך ומבאר בשוע
אבל אם כבר קיבל עליו ,  שבתכשעדיין לא קיבל עליו

או ,  שהתפלל מבעוד יוםשבת בתפלת ערבית של שבת
אסור לו לעשות בעצמו כל ... שעה ברכו עם הצבור 
אפילו לדבר מצוה וצורך , ש"השבות אפילו קודם בי

כגון להטמין חמין לשבת בדבר שאיו מוסיף , גדול
  ".אפילו אין לו מה יאכל בשבת, הבל

): ק ג"רסא ס' סי(קוטרס אחרון והטעם לזה מבאר ב
אלא משום שקיבל עליו , שהטעם איו משום תוספת"

והייו שזה שהתירו מלאכות ". חומרת עיצומו של יום
הייו , דרבן בבין השמשות לצורך השבת ודבר מצוה

שהרי כל בין " (תוספת שבת"דוקא כשקיבל עליו רק 
כ אם קיבל עליו "משא). השמשות כלל בתוספת שבת

אזי , על ידי תפלת ערבית של שבת, עיצומו של יום

כולל הטמת , אסר בכל מה שאסור בעצם יום השבת
  .חמין

ואף שכבר תבאר לעיל שבכל אופן לא גזרו על הטמה 
לפי שסתם קדרות עדיין רותחות הן ", בבין השמשות
שסמוך לבין השמשות מעבירן מעל גבי , בבין השמשות

ואם כן ". ה וירתיחהואין לחוש שמא צט, האור
מה לי אם קיבל עליו תוספת שבת או שקיבל עליו 

  ?עיצומו של יום

דהא ): "ק ג" רסא ס'סי(קוטרס אחרון מבאר על זה ב
 ם כןא, אסיקא סתם קדרות בין השמשות רותחות הן
 כי מה ,כל שכן קודם לכן אין לגזור כלל על ההטמה

יון שקיבל  כ, אלא ודאי צריך לומר ...הוא עושה בה
עליו שבת גרע מבין השמשות ומיתסר בהטמה כמו 

ולא משום גזרה שמא ירתיח בתוספת , בשבת עצמה
אלא כיון שקיבל , ש" ליכא למיגזר כלל כמ ...שבת

השבת קיבל כל חומרותיה וסייגיה השייכים לעיצומו 
  ."ג דלא שייכי האידא" אע,של יום

קיבל , תשכל מי שקיבל עליו תוספת שב, יוצא אם כן
שמותרת בהן מלאכה מדברי , עליו דין בין השמשות
כ אם קיבל עליו עיצומו "משא. סופרים לדבר מצוה

אזי קיבל עליו דין כיסת השבת אחרי צאת , של יום
  .שגם ההטמה אסרה באותה שעה, הכוכבים

  קבלת עיצומו של יום בהדלקת הנרות  )ג
ת ואף שלא זכר כאן רק תפלת ערבית של שבת או עיי

ואם כן מהי . ולא זכר כאן הדלקת רות שבת, ברכו
ההוכחה שהדלקת רות שבת יש לה דין קבלת עיצומו 

  ?ולא קבלת תוספת, של יום

יש אומרים ): "ז" ס רסג'סי( ר"תבאר על זה בשוע
שכיון שהדליק ר שבת חל עליו השבת ואסר בעשיית 

אבל המהג הוא כסברא ... ויש חולקים ... מלאכה 
שוה שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת עליה הרא

  ". ולכן תתפלל מחה תחלה,בהדלקה זו

, וכיון שמצריך להתפלל מחה קודם הדלקת ר שבת
להדליק ר "וברכת , שהדלקת רות שבת, רואים מכך

, יש לה דין קבלת עיצומו של יום" של שבת קודש
  .שאחריה אסרה גם ההטמה

ר הדלקת הרות שאם האשה זכרת אח, יוצא אם כן
שוב איה יכולה , שעדיין לא הטמיה את החמין

ואילו הבעל ,  אפילו קודם שקיעת החמה–להטמין 
  . אפילו בין השמשות–יכול להטמין 

  :ואם כן יוצא בזה חילוק להלכה

אם רוצה הבעל להטמין את החמין בדבר שאיו 
, יכול הוא להטמים אפילו בין השמשות, מוסיף הבל
כגון שיש לו כבר סיר אחד של , ו דבר מצוהואפילו אי

שזה איו , ורוצה להעמיד עוד סוג מאכל חמין, חמין
רסא ' סי(כמבואר בקוטרס אחרון , קרא דבר מצוה

כבר מעט תבשילים טמוים ורוצה יש לו  ): "ק א"ס
אין זה קרא דבר מצוה לעין ... ת ולהטמין עוד להרבו

  ".לדחות שבות בשבילו



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח כו
כגון , ס"וצה לעשות מלאכה אחרת מדכ אם ר"משא

ויש עליו כבר , של שבת" בלעך"שיש במטבח אש עם 
ורוצה להיח עוד סוג חמין על , תבשיל חם אחד

' ר סי"שתבאר בשוע, באופן שאין בו בישול" (בלעך"ה
איו יכול לעשות זאת אלא עד זמן תוספת , )ט"שיח ס
  .שהוא מעט לפי שקיעת החמה, שבת

ואין עליו , של שבת" בלעך" אש עם ואם יש במטבח
אזי יכול הוא להיח את החמין על , עדיין שום תבשיל

כיון שהוא דבר מצוה , גם בבין השמשות" בלעך"ה
ואין בזה אלא מלאכה מדברי סופרים , וצורך שבת

  ).ב"רג סכ' ר סי"וראה שוע(בלבד 

  אמירה לאחר אחרי הדלקת נרות שבת  )ד
, ל מעצמו"ת כל הולא זו בלבד שהבעל יכול לעשו

אלא אף אם האשה זכרת שעדיין לא הטמיה את 
ואין , יכולה היא לבקש מהבעל לעשות זאת, החמין

שהאשה מבקשת מהבעל , כאן חשש שליחות בשבת
כמבואר , לעשות מה שאסור לה בעצמה לעשות

מי שקדם להתפלל ערבית ): "ה" סכ רסג'סי( ר"בשוע
פי שכבר חל  אף על ,של שבת קודם שהתפללו הקהל

 יכול לומר אפילו לישראל חבירו ,עליו קבלת שבת
 דכיון  ...שלא קבל עדיין השבת שיעשה לו מלאכה

  ". אין באמירתו אליו איסור כלל,שלחבירו מותר הוא

וכן יכולה מטעם זה לצוות למשרתת שבביתה לעשות 
אבל מותר ): "ג" ס רסא'סי( ר"כמבואר בשוע, זאת

שאין ...  מלאכה גמורה לומר לכרי לעשות אפילו
מחמירים בקבלת שבת יותר מבין השמשות בלא 

אבל לעין , אלא לעין לעשות בעצמו, קבלת שבת
אמירה לכרי אין מחמירים יותר מבין השמשות בלא 

שמותר לעשות בו כל מלאכה על ידי כרי , קבלת שבת
  ".לדבר מצוה

  :אלא שבזה יש כמה חילוקים

מותר , ן קבלת תוספת שבתאם הוא עדיין לפי זמ) א(
, אפילו איה דבר מצוה, לומר לה לעשות כל מלאכה

אבל מותר לומר ): "ג" ס רסא'סי( ר"כמבואר בשוע
  ".לכרי לעשות אפילו מלאכה גמורה

או , ואם הוא כבר אחר זמן קבלת תוספת שבת) ב(
אז איה יכולה לצוות לה אלא אם , בבית השמשות
אבל אם הוא ): "שם(ר "כמבואר בשוע, הוא דבר מצוה

חצי שעה קודם הלילה שאז אפשר שכל מקומות 
... י כרי "ישראל קיבלו כבר את השבת אסור לעשות ע

): א"ס(וכמבואר שם ". מותר... אבל לדבר מצוה 
ומותר לומר לכרי להדליק ר לצורך שבת בין "

  ".שזהו לצורך מצוה, השמשות

ר שאיו ואם היא מצוה עליה להטמין החמין בדב) ג(
" בלעך"או אפילו להחזיר התבשיל על ה, מוסיף הבל
ואפילו , מותר לה אפילו בזמן בין השמשות, שעל האש

): ד"תה סי' סי(ר "כמבואר בשוע, לדבר הרשות
איה אלא שבות ... שאיסור הטלטול בכרמלית "

וכשאומר לכרי לעשות הרי הוא , מדברי סופרים

השמשות אף שלא ולא גזרו עליו בבין , שבות דשבות
  ".לצורך מצוה

אזי לא הותר , ואם הוא כבר אחרי צאת הכוכבים) ד(
אלא לומר לכרי לעשות מלאכה האסורה מדברי 

שז ' סי(ר "כמבואר בשוע, ודוקא לדבר מצוה, סופרים
ואיו אסור לעשותו , דבר שאיו מלאכה): "ב"סי

מותר לישראל לומר לכרי , בשבת אלא משום שבות
אומר , לצורך מצוה... והוא שיהיה , תלעשותו בשב

ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא 
ולכן מותר לצוות למשרתת ". משם שופר לתקוע בו

  .להטמין החמין בשבת באופן שהוא דבר מצוה

תבאר , ואם היא מלאכה האסורה מדברי תורה) ה(
בקצת מקומות הגו רבים ): "ח"רעז ס' סי(ר "בשוע

מירה להכרי להדליק רות לצורך סעודה להקל בא
אבל כל ... כשכבו הרות ואי אפשר לאכול בחשך 

אדם צריך להחמיר לעצמו שלא לומר לכרי להדליק 
פ שיושב בחושך ואיו יכול לאכול סעודת שבת "ר אע

אלא שאין למחות בהמקילין שמוטב שיהיו שוגגים ... 
  ".ואל יהיו מזידים

שרת כרית להכין מאכל על ידי אם רוצה לצוות למ) ו(
אזי לא , )באופן שלא אסר מטעם בישול כרי(בישול 

אלא אפילו בישלה אסור , רק שאסרו לה לצוות
ואפילו בישלה המשרתת , ליהות מהמאכל בשבת

כמבואר , לצורך עצמה אסר ליהות ממאכל זה
, אם הוא מכירו אסור): "יח- ז"שכה סט' סי(ר "בשוע

וכן הדין בכל דבר שיש ... כרי  גזרה שמא ירבה ה
כגון כרי , אם הוא מכירו, לחוש בו שמא ירבה בשבילו

שצלה או בישל לעצמו דברים שאין בהם משום 
וכל כיוצא בדבר זה שצריך להרבות בו , בישולי כרים

  ".בשביל שים יותר מבשביל אחד

  גדרי איסור הכנה משבת לחול  .ה
 )ו"שכג ס' ח סי"או(

  עצמוטלטול לצורך ) א
, מדיחים כלים לצורך היום): "ו"שכג ס' סי(ר "בשוע

כגון ששאר לו עדיין סעודה לאכול בהם מותר 
אבל לאחר , להדיחם אפילו מיד אחר סעודה שלפיה
מפי שטורח , סעודה שלישית אסור להדיח כלי אכילה

  ".ומכין משבת לחול

אין מציעין המטה ): "י"שב ס' סי(ר "וכן תבאר בשוע
כיון שאין דעתו לישן עליה עד ... וצאי שבת משבת למ

ואסור , למוצאי שבת הרי הוא מכין משבת לחול
  ".מדברי סופרים

אלא , ולא רק בטרחה של הדחת כלים והצעת המטה
רד ' סי(ר "כמבואר בשוע, אפילו בהבאת יין מהמחסן

אפילו בעין שאין , אסור להכין משבת לחול): "י-ט"ס
כגון להביא , לטול בעלמאבו שום סרך מלאכה אלא ט

יין מהמרתף לבית בשבת לצורך הבדלה במוצאי 
  ".שבת



  כז לחול משבת הכנה איסור גדרי* / סימן   
ר "כמבואר בשוע, אלא אף ביום טוב, ולא רק בשבת

 ,ואפילו דבר שאין בו מלאכה כלל): "ג"תקג ס' סי(
 אסור לעשות ולהכין ,כגון להדיח כלים וכיוצא בזה

 ולכן יש ליזהר שלא להביא יין ...ט לצורך חול "ביו
 וכן לא ,ט שי"ט ראשון לצורך קידוש של ליל יו"ביו

 ראשון מה שצריך לקרות ט"יחפש בספר תורה ביו
  ".ט שי"ביו

בדרך כלל כשבאים בשבת קודש לבית הכסת מוחים 
אחרי . על השלחות חוברות ודפים מכל הסוגים
לקריאה , קריאתם רוצים לקחת חלק מהם לבית

י אפשר אלא שבשבת א, וספת במשך ימי השבוע
, מה עושים. במקומות שאין עירוב, לקחת אותם

כדי לקחת אותם , מחביאים אותם באיזושהי פיה
  .לבית אחרי השבת

או , לפום ריהטא הרי זה כהבאת יין לצורך הבדלה
שאסור מטעם הכה , לצורך קידוש ליל יום טוב שי

הכה "אבל באמת ראה פשוט שאין זו . משבת לחול
, "טלטול כלי היתר לצורך עצמו "כי אם, "משבת לחול

  .שמותר אף כשאיו לצורך השבת

קדים את דין כלי שמלאכתו , וכדי לבאר הלכה זו
): ב"שח סי' סי(ר "שתבאר בשוע, לאיסור ולהיתר

כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו בין לצורך גופו "
כגון , אבל לצורך הכלי עצמו. בין לצורך מקומו... 

או שלא ,  שירא שלא יגב משםשהכלי מוח במקום
, או שמוח בחמה וירא שלא יתבקע שם, יפול וישבר

וכל כיוצא בזה , ורוצה לטלטלו משם למקום הצל
  ".אסור

לא רק (הותר טלטולו , כ בכלי שמלאכתו להיתר"משא
, "לצורך הכלי עצמו"אף ) אלא, לצורך גופו ומקומו

כלי שמלאכתו להיתר ): "ז"שם סט(ר "כמבואר בשוע
אלא , מותר לטלטלו אפילו שלא לצורך גופו ומקומו... 

שחושש עליו שלא ישבר או שלא , לצורך הכלי עצמו
או שמטלטלו , ומטלטלו משם להציעו, יגב משם

  ".מחמה לצל שחושש שלא יתבקע בחמה

כי מטרת , "הכה משבת לחול"והייו שזו איה 
כי , הבאתו לבית להציעו איה כדי להשתמש בו בחול

לשמור על החפץ שלא יגב , "לצורך הכלי עצמו"אם 
וכמו כן טלטול החוברת או דף . ולא יתבקע בחמה

כיון שהוא כלי שמלאכתו , "להציעו"הזכרים כדי 
ורק הבאת היין . מותר אף לצורך להציעו, להיתר

כיון שאיו לצורך היין , אסר" מהמרתף לבית בשבת"
לא יתקלקל ולא ו, שהרי היין ישמר גם במרתף(עצמו 

ולכן , "לצורך הבדלה במוצאי שבת"אלא , )יגב משם
  ".הכה משבת לחול"אסור מטעם 

ולפי זה מובן בפשיטות שמותר להחזיר למקרר את 
כי " הכה משבת לחול"שאין זו , המאכלים ששארו

ראה שמירת " (טלטול מאכלים לצורך עצמם"אם 
שהתיר כשאיו אומר , א"ח ספ"שבת כהלכתה פכ

ואפשר שכן הוא גם ). מפורש שהוא לימות החולב

אף שיכר שאיו לצורך (החזרת מאכלים למקפיא 
  ).השבת

  ממצוא חפצך ודבר דבר) ב
לבין " הכה משבת לחול"זהו החילוק הכללי בין 

אמם לפעמים מותר אפילו ". טלטול לצורך עצמו"
ואין , "לצורך חול"אלא , "לצורך עצמו"כשאיו 
  ".משבת לחולהכה "חוששים ל

' סי(ר "קדים לצורך זה את ההלכה שתבארה בשוע
וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר ): "א"שו ס

דבר ממצוא חפצך דרשו חכמים חפציך אסורים 
אפילו בדבר שאיו עושה בו שום , לבקשם בשבת

אלא , מלאכה לא של תורה ולא שבות מדברי סופרים
, יכה בלבדהאפילו הל, שעושה איזה מעשה המותר

ומעשה זה או הילוך זה הוא בשביל כדי לעשות אחר 
השבת איזה דבר שאסור לעשותו בשבת בין מן התורה 

שמצא מזמין עצמו בשבת בפועל , בין מדברי סופרים
כגון , לדבר האסור בשבת, לא בהרהור לבד, ממש

שמהלך בשדהו לראות מה היא צריכה אחר השבת 
ברים האסורים מעידור ויכוש וכיוצא בהם מד

  ".בשבת

): א"שז ס' סי(ר "כמבואר בשוע, וכן הוא בדיבור בלבד
דרשו חכמים שלא יהא דיבורך של שבת , ודבר דבר"

, שלא יאמר דבר פלוי אעשה למחר, כדיבורך של חול
ואפילו דבר שאיו אסור לעשותו בשבת עצמה אלא 

  ".מדברי סופרים

את עצמו והייו שכל האיסור הוא רק כאשר הוא מכין 
לעשות אחר השבת איזה דבר שאסור לעשותו "

ממצוא חפצך ודבר "והאיסור הוא משום , "בשבת
כ אם הוא מכין את עצמו לעשות דבר "משא, "דבר

" מהלך"מותר הדבר הן ב, שמותר לעשותו אחר השבת
  ".דיבור"והן ב

, אפילו במכין עצמו לדבר האסור בשבת, ויתירה מזו
איו איסור עצמי אלא כאשר האיסור הזה , התירו

שז ' סי(ר "כמבואר בשוע, איסור התלוי בדבר אחר
לא אסרו לדבר בחפציו בשבת אלא בחפצים ): "ו"סט

האסורים לעשותם בשבת ואי אפשר להמציא צד 
לא אסר אלא ... היתר בעולם לעשותם בשבת 

אבל דברים , להתעסק בדברים שאיסורם תלה בגופם
לולי אותו דבר היו ואי, שאיסורם תלה בדבר אחר

מותר להתעסק , דברים אלו בעצמם מותרים בשבת
  ".בהם בדבור לעשותם אחר השבת

ומטעם זה מותר לסכם עם חבר אפילו אודות סיעה 
ובלבד שלא יזכיר , לאיזשהו מקום אחרי השבת
): שם(ר "כמבואר בשוע, בפירוש שמדבר אודות סיעה

אבל . מילך ע, אי הולך: ואין היתר אלא בלשון זה"
א "שקורין בל(לא יאמר בלשון שמשמעו הליכה בקרון 

  )".ן"פארי

איו חל " ודבר דבר"כי כל איסור , וטעם היתר זה הוא
): א"שו סכ' סי(ר "כמבואר בשוע, "הרהור"על ה

אפילו היאך לעשות מלאכות , מותר להרהר בעסקיו"



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח כח
, שלא אסרו אלא דבור לבד, גמורות אחר השבת

  ".יבור אסור הרהור מותרד, שאמר ודבר דבר

אף שמסכם עם חבירו לסוע לאיזה , ולכן גם כאן
הרי לא הזכיר את הסיעה בדיבור , מקום למחרת

הרי ההרהור לא , ומה שהתכווו שיהם לסיעה(
ואף שגם ההליכה מחוץ לתחום איו איסור ). אסר
מפי שיוכל להמציא ): "שם(ר "כמבואר בשוע, עצמי

אף על פי ,  היה שם בורגיןצד היתר בשבת אילו
והייו שאם היו סוכות ". שעכשיו אין שם בורגין

אף , מותר ללכת לשם' ואוהלים לאורך כל הדרך הי
וכיון שההליכה מחוץ . שהוא יותר מתחום שבת
  .אין איסור לדבר בו בשבת, לתחום איה איסור עצמי

ומכל שכן שמותר לדבר או ללכת לראות את המקום 
ואין בזה ,  בו פעילות המותרת בשבתשרוצה לעשות

הכה "כי כל האיסור של ". הכה משבת לחול"חשש 
כהבאת יין או , הוא רק בפעולה ממש" משבת לחול
או , או אפילו דיבור, כ הרהור"משא, הדחת כלים
הכה משבת "אין זה אסור מטעם , אפילו הליכה

 אם –" ממצוא חפצך ודבר דבר"אלא מטעם , "לחול
ואין לה שום צד , ורה בשבת מצד עצמההמלאכה אס

  . היתר

וכשם שהותר הדיבור וההליכה לצורך פעילות 
כן הותרה גם המוחה בשבת , המותרת שלאחר השבת

): ו"ס, רצ' סי(ר "כמבואר בשוע, לצורך פעילות בחול
לא יאמר בשבת לבי ביתו ישן היום כדי לעשות "

 והייו שלא אסר אלא כשאמר, "מלאכתיו בערב
שהיא מלאכה האסורה , " בערבמלאכתיולעשות "

אפשר , "כדי ללמוד בערב"כ אם אמר "משא. בשבת
  .שהוא מותר

, מורים או, הורים שכשאר, מובן לעיל האמור ומכל
, השבת אחרי, משחקים למגרש ילדים לקחת רוצים
 אם המקום את לבדוק בשבת לשם ללכת להם מותר
 בדיבור כםלס אפילו להם ומותר, לכך מתאים הוא
" הליכה"ה וכל. למחרת לשם הילדים הבאת את
 משבת הכה "מטעם אסרו לא הזה" דיבור"וה

  ".לחול

  טורח משבת לחול) ג
מותר " טלטול לצורך עצמו"אף שתבאר לעיל ש

כ "משא, בלבד" טלטול"הייו דוקא ב. בשבת
, "לצורך עצמו"אסר אף " שעושה מעשה בידים"כ

  ".טורח משבת לחול"משום 

אסור להדיח בשר ): "ו"שכא ס' סי(ר "כמבואר בשוע
כדי שלא , שלא מלח שחל יום שלישי להיות בשבת

ואפילו אם הוא רך שראוי לכוס אין ... יאסר לבישול 
שכיון שאיו רוצה לאכלו היום יש איסור , להקל

  ".שטורח משבת לחולבהדחתו משום 

אלא ; ולא רק בשבת אלא אף ביום טוב אסור הדבר
שאיה (פ לשרות את הבשר במים "ם התירו עכשביו
ר "כמבואר בשוע, )הבשר והחתו במים" טלטול"אלא 

בשר מוקר ששהה בלא מליחה שי ): "כ"תק ס' סי(

ימים קודם יום טוב ויום השלישי חל להיות ביום 
 ואם לא ישרו במים בו ביום יהא אסור לאכלו ,טוב

 רותולש מותר ,ט"ד סימן ס"ש ביו"כי אם צלי כמ
במים אף שכבר אכל סעודתו ואיו צריך כלל לבשר זה 

פ שאסור לעשות שום מעשה לצורך " ואע...ביום טוב 
 כגון להדיח הכלים ולשפשפן ,חול אף שאין בו מלאכה

שאיו  מכל מקום כיון ,ט"ג ותק"תק' ש בסי"כמ
 איו דומה , רק ששורה אותו במים, בידיומדיח הבשר

  ". שמדיחןבידיםשעושה מעשה חת כלים להד

' סי(ר "כמבואר בשוע, ויש דברים שהתירו גם בשבת
מותר להשקות ירקות תלושים כדי שלא ): "ו"שכא ס
שכיון שירקות הללו ראויים לאכילה ביומן , יכמשו

ואיו יכר ... מותר להשקותן כדרך שמותר לטלטלן 
". כי שמא יאכלם היום, כלל שטורח משבת לחול
מעשה "קות איה דומה לוהייו שגם השקיית יר

  ".להדיח הכלים ולשפשפן"של , "בידים

מי שיש לו פירות ): "ח"שלח ס' סי(ר "וכן תבאר בשוע
בראש הגג ורואה מטר שבא אסור לשלשלם בשבת 

שטורח בדבר שאיו לצורך מפי , דרך ארובה שבגג
אבל מותר ...  ומעשה חול הוא וזלזול לשבת שבת

  ".לכסותן מפי המטר

טלטול לצורך "דומה ל" לכסותן מפי המטר" שוהייו
כ "משא. שלא יתקלקלו הפירות על ידי המטר, "עצמו

שטורח בדבר שאיו ", שלשול הפירות דרך הארובה
זאת אסרו אף כשהוא כדי שלא , "לצורך שבת

  .יתקלקלו הפירות

מותר לקלוט ): "ח"שיט סי' סי(ר "ועוד תבאר בשוע
... מלמעלה ) שמעטע(שומן הצף על פי החלב שקורין 

אבל אם איו , והוא ששומן זה צריך לאכלו בו ביום
הרי שאף אם ". לטרוח משבת לחולצריך לה אסור 
כיון שאיו צריך לאכלו , מכל מקום, חושש שיתקלקל

לקלוט "שהרי , " משבת לחוללטרוחאסור "בו ביום 
שאסרו , "מעשה בידים"היא " שומן הצף על פי החלב

  .מואפילו לצורך עצ

בתורים שלו ): "י- ט"רד ס' סי(ר "וכן תבאר בשוע
שהפת מוחת על שולי התור לא שייך בהם כלל 

ומותר להוציא מהתור כל הפת שאפית , רדייה
ומכל מקום לא . פ שיש לו פת אחרת"אע, בהיתר

אלא , יוציא ברחת שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול
במה . מקלאו יוציאה ב, יתחוב בה סכין וכיוצא בו

אבל ... דברים אמורים כשדעתו לאכול בשבת מהפת 
י "אם אין דעתו לאכול ממה אסור להוציאה אפילו ע

שאסור להכין משבת לחול אפילו בעין שאין בו , שיוי
כגון להביא יין , שום סרך מלאכה אלא טלטול בעלמא

מהמרתף לבית בשבת לצורך הבדלה במוצאי שבת וכל 
  ".כיוצא בזה

 שאף שאיו מוציא הפת מהתור אלא כדי שלא והייו
מכל , תתקלקל הפת משהייתה המיותרת בתור החם

, ב"מקום גם בזה לא התירו אלא טלטול החפץ וכיו
) על ידי הסכין או המקל(כ הוצאת הפת מהתור "משא



  כט  לחולמשבת הכנה איסור גדרי* / סימן   
דעתו "שלא התירו אלא  אם , "מעשה בידים"הוא 

  .בשבת" לאכול ממה

לצורך עצמו "  בידיםמעשה"של , ומסיים שדין זה
דיו שוה לטלטול יין לצורך , )כשאיו לצורך השבת(

ראה מה שדן בכל זאת (הבדלה במוצאי השבת 
  ). ואילך68'  גליון תעג ע770בהערות ובאורים 

ובכלל כל ההלכות האלו הוא גם האיסור להדיח כלים 
לאחר ): "ו"שכג ס' סי(ר "שתבאר בשוע ,בשבת

שטורח מפי , ח כלי אכילהסעודה שלישית אסור להדי
" טורח"הייו שאיסורו גם מטעם ". ומכין משבת לחול

, אשר דיו דומה להדחת בשר, )ולא רק מטעם מכין(
  . שאסרו אפילו לצורך הבשר שלא יתקלקל

אלא אף בערב , להדיחם לצורך חולולא רק כשרוצה 
, שרוצה להדיח הכלים לצורך מצוה, פסח שחל בשבת
אין לבשל לשבת זה (ח "תמד ס' יר ס"וכמבואר בשוע
 או שאר כל מיי , או מיי קמחים,מיי הריפות

 כדי שלא ,תבשילין שדרכן לידבק בקדרה או בקערה
יצטרך להדיחן בשבת אחר גמר האכילה להסיר את 

 , שהרי הדחה זו איה לצורך השבת.החמץ הדבוק בהן
ואסור להדיח כלים שלא לצורך השבת כמו שתבאר 

   ).ג"שכ' בסי

ואם (כמבואר שם , פ בדיעבד"אלא שבזה התירו עכ
 בעין שאי ,עבר ובישל מיים אלו ודבקו בכלים

 מותר ,אפשר לקחם היטיב שלא ישאר בהם מאומה
 כיון שיש בהדחה זו צורך מצוה ,להדיחם בשבת

  ).להעביר החמץ מהכלי כדי לבערו

  טרחה יתירה וזלזול שבת) ד
, שתבאר לעיל" לטורח משבת לחו"כל האיסור של 
כ "משא, "איו רוצה לאכלו היום"הוא דוקא אם 

  . בדעתו לאכלו היום מותר אפילו לטרוח בהכתו

מטעם , אמם לפעמים אסרו גם כשדעתו לאכלו היום
שלג ' סי(ר "כמבואר בשוע, טרחה יתירה וזלזול שבת

פ שמותר "אע, אוצר של תבואה או של כדי יין): "א"ס
אסור לפותו , ו משום מוקצהלהסתפק ממו ואין ב

כגון , אבל לדבר מצוה. מפי הטורח, לדבר הרשות
או לקבוע , או שאר סעודת מצוה, להכיס שם אורחים
מותר לפותו אפילו בעין שיש בו , שם בית המדרש

  ".טורח יתר

, הרי שבמקום שיש טורח אסרו אפילו לצורך היום
א וגם בזה ל. ולא התירו אלא לדבר מצוה מיוחדת

): ב"שם ס(ר "כמבואר בשוע, ו סאין"התירו אלא עד ט
קופות שבכל ' אם היה האוצר גדול מפה ממו ה"

כי טרחה גדולה מזו , "ו סאין"סאין דהייו ט' קופה ג
  .לא התירו אפילו לצורך מצוה

אלא אף לצורך הפרחים , ולא רק לצורך מקומו
ר "כמבואר בשוע, העומדים בעציץ על השלחן בשבת

עפי אילות שהוכו לתשמיש ): "ח"שלו סי' סי(
בעין שיש תורת כלי עליהם ומותרים , מבעוד יום
מותר להעמידם במים , ח"ש' ש בסי"כמ, בטלטול

וצריך ליזהר שלא ליתן מים אל כלי כדי ... בשבת 
, אלא יעמידם במים שהיו בכלי מכבר, להעמידם שם

ואפילו העמידם במים מבעוד יום אסור להוסיף 
  ".מפי שטורח לתקן כלי... הם מים בשבת עלי

אלא אף בהכת , ולא רק בעציץ העומד על השלחן
, כדי שיאכלו בשבת עצמה, מאכלים לבהמות שבביתו

' סי(ר "כמבואר בשוע, גם בזה אסרו טרחה יתירה
אסור לשפשף ... קשים של שבלים ): "ה- ד"שכד ס

בהם בידים כדרך שעושים באוכלי בהמה כדי שיהו 
דהייו , מפי שכל דבר שהוא אוכל, ם לאכלםוחי

אסור לטרוח בו , שהוא ראוי לאכילה בלא תיקון
וכן אין ... להכשירו ולתקו יותר לתעוג בעלמא 

, חותכים שחת וחרובים לפי בהמה בין גסה בין דקה
וכן כל כיוצא , מפי שהם ראויים להם בלא חתיכה

  ".בזה

צה להביא אלא אפילו כשרו, ולא רק במאכל בהמה
גם בזה , דבר מאכל כדי לאכלו או לשתותו בשבת

שכג ' סי(ר "כמבואר בשוע, אסור כשיש בו זלזול שבת
המביא כדי יין לסעודה ממקום למקום דרך ): "ד"ס

' לא יביאם בסל ובקופה לתת לתוכן ד, מבוי המעורב
, מפי שראה כמעשה חול לשאת משאות, כדים' או ה

כן במבוי שרבים מצויים וזלזול לשבת הוא כשעושה 
  )".וגם יחשדוהו שושא משאות לצורך החול(בו 

ר "כמבואר בשוע, ולא רק בשבת אלא אף ביום טוב
המביא כדי יין ממקום למקום לא ): "ו"תקי סט' סי(

יוליכם בסל או בקופה דהייו שלא יתן ארבעה או 
חמישה כדים בסל או בקופה כדרך שהוא עושה בחול 

תפו או לפיו אחד אחד או שים אלא יוליכם על כ
  ".ט הוא מוליכם"שים כדי שיהא יכר שלצורך יו

  סיכום) ה
שלמרות האיסור הכללי של , המורם מכל האמור

  :יש בזה חמשה הלכות חלוקות, "הכה משבת לחול"

מותר להרהר בעסקיו אפילו היאך לעשות ) "א(
ואיו אסור משום , "מלאכות גמורות אחר השבת

ממצוא חפצך ודבר "ולא משום , "ת לחולהכה משב"
  ". דבר

אסורים לצורך עשיית מלאכות " דבור והליכה) "ב(
אבל הותרו לצורך עשיית מעשה , גמורות אחר השבת

אף אם מדבר או הולך , שיש צד היתר בעשייתו בשבת
  .לצורך עשייתו בחול

אסרו אפילו , לצורך הכה משבת לחול" טלטול) "ג(
אבל התירו כשהוא . בשבתלצורך מעשה המותר 

או של הכלי שמלאכתו , של המאכל" לצורך עצמו"
  .להיתר

שלא " לצורך עצמו"אסרו אפילו , "מעשה בידים) "ד(
אבל מותר אם ". טורח משבת לחול"משום , יתקלקל

  .הוא לצורך השבת

" זלזול שבת"או דבר שיש בו " טרחה יתירה) "ה(
  .אסרו אפילו אם הוא לצורך השבת



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח ל

  קה וכיבוי בשבתגרם הדל  .ו
  )ב"שלד סכ' ח סי"או(

  מחיצת כלים בדליקה) א
עושין ... שמעון בן ס אומר ' ר): "א, קכ(משה שבת 

מחיצה בכל הכלים בין מלאין בין ריקים בשביל שלא 
רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים , תעבור הדליקה

מלאין מים לפי שאין יכולין לקבל את האור והן 
  ". הדליקהמתבקעין ומכבין את

ולית הלכתא כרבי יוסי ): "א, שם מה(ף "ופסק הרי
  ". דקסבר גרם כיבוי אסור

ל כאן כרבי שמעון בן ס תבאר "והטעם דקיי
ה דאין "ת וראבי"ופירשו ר): "רמז שצט(במרדכי שם 

ג "ואע, הלכה כרבי יוסי דאמר גרם כיבוי אסור
ש משום "הכא הלכה כר, דהלכה כרבי יוסי מחבירו

והייו כדאמרין בגמרא ". 'הודה קאי כוותידרב י
הוא דאמר כרבי ... אמר רב יהודה אמר רב ): "שם(

  ".שמעון בן ס

ועושים ): "ב"שלד סכ' סי(ע "וכן פסק בטור ושו
אפילו כלי , מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדליקה

חרס חדשים מלאים מים שודאי יתבקעו כשתגיע להם 
  ".דגרם כיבוי מותר, הדליקה

תיבה שאחז בה ): "ב"סכ שלד' סי(ר "שועוכן פסק ב
לעשות מחיצה בכל ... האור מצדה האחד מותר 

, הכלים בין ריקים בין מלאים להפסיק הדליקה
פ שהם "אע, ואפילו בכלי חרס חדשים מלאים מים

אים יכולים לקבל את האור ומתבקעים ומכבים את 
, י כזהלא גזרו במקום הפסד על גרם כיבו, הדליקה

שבשעה שותן המים יש דבר 
דהייו דופי , המפסיק בים לאור
והאור הוא , הכלי שותם בתוכו

, שמבקע את הכלי ומכבה את עצמו
והאדם הותן מים איו אלא גורם 

  ".בעלמא

על יסוד הלכה זו יצרה חברה אחת 
שפותח וסוגר את , )סוויטש(מתג 

והם , החשמל בבית באופן של גרמא
" כשר סוויטש"ו בשם מכים אות

כדי להתיר לפתוח , )מתג כשר(
  .ולסגור בו את החשמל בשבת

 משדר בועק המתקן של האחד בצידווהייו ש
ן אור לצדו השי של קר שלח ממו, )טרעסמיטר(

כאשר קרן ). רעסיווער(שבו קבוע מקלט , המכשיר
 אורהאור קלט בו וצר חיבור חשמלי שמדליק את 

 שאר בו להקלט ממשיך האור קרןשוכל זמן . החשמל
  .דלוק החשמל אור

הרי הוא מכיס ומוציא , בפתיחת וסגירת המתג
המפסקת או , מחיצת פלסטיק בין שי צדדי המתקן

ז "ועי, מסירה את החציצה שבין המשדר והמקלט
  .באופן של גרמא, פתח או סגר אור החשמל

, מותר בהלכה' אין שום דרך שזה יהי, אמם באמת
ולפעמים , עמים עוברים בזה על איסור מן התורהולפ

ויש גם אופים , רק על איסור מדברי סופרים
, מסויימים שבהם התירו חכמים גרמא במקום שריפה

ואופים אחרים שבהם אסרו חכמים הגרמא גם 
  :וכדלקמן, במקום שריפה

  כח ראשון וכח שני) ב
ר דולק שהוא מוח ): "א"רעז ס' סי(ר "תבאר בשוע

בעין ) גד פתיחת הדלת ממש(רוב אל הדלת ק
, שכשיפתחו הדלת יוכל לכבות אם ישב הרוח מבחוץ

ואף . שמא יכבו הרוח, אסור לפתוח הדלת כגדו
מכל , ודבר שאיו מתכוין מותר, שאיו מתכוון לכיבוי

מקום כיון שאם ישב הרוח אי אפשר שלא יכבה 
 שאין לפיכך אף בשעה, ופסיק רישיה ולא ימות הוא

רוח משב בחוץ אסור לפותחה שמא יתחיל לשב מיד 
  ".שיתחיל לפתוח

ברגע זו ): "ק א"ס(ומבואר בקוטרס אחרון שם 
ואי אפשר שלא , שיתחיל לפתוח ישב רוח בחזקה

 במה איסור דאורייתאומצא עושה , תכבה כשיפתח
  ".שעל ידי כן הרוח מכבה בודאי, שפותח

' סי(ר "מבואר בשועכ, ואפילו ביום טוב אסרו זאת
אסור להעמיד ר דולק במקום שהרוח ): "י"תקיד ס

גזירה שמא , אפילו אין רוח משב כלל, שולטת שם
יעמידו שם בשעה שהרוח משב ומצא בא לידי 

מכל , פ שהוא איו מתכוין כלל לכיבוי" ואע.כיבוי
וכן . מקום כיון שהרוח משבת אי אפשר בלא כיבוי

אפילו אין , חלון כגד ר הדולקאסור לפתוח דלת או 
  ".ז לעין שבת"רע' כמו שתבאר בסי, רוח משבת כלל

שבזה הוא , ומהו אם כן החילוק בין פתיחת החלון
אשר הוא אסור , גורם שיכס הרוח מעצמו ויכבה הר

, לבין העמדת כלים מלאים מים ליד האש, מן התורה
שבזה הוא גורם שהאש מעצמה תבקע את הכלים 

אשר הוא רק איסור מדברי , ם יכבו את האשוהמי
  ?!שהתירו חכמים במקום שריפה, סופרים

, שזהו גרם בכח ראשון, הה החילוק בייהם הוא
, וזהו כח שי, שחשב כאילו האדם עשה זאת בידיו

ולכן לא אסר אלא מדברי , שלא חשב אלא גרמא
וגם לעין , וכמבואר חילוק זה בכמה הלכות. סופרים
אם הסיר ): "ח"קט סי' סי(ר "בשוע, ידיםטילת 

 חשבת הסרתו דבר ,הברזא וקבל המים על ידיו
 ומכל ,המוע שפיכת המים כאילו שפך המים בידיו

מקום צריך להחזירה ולהסירה בכל שפיכה ושפיכה 
 שקילוח ראשון לבד חשב כאלו בא ,היוצאת מהקב

  ".מאליוכ מקלח " ואח,מכוחו

אלא גם בהכת האפשריות , ולא רק בהסרת המוע
גם אז הגרם בכח ראשון , שכח אחר יפעל פעולה זו

כ הכח "משא, חשב כאילו האדם עשה זאת בידיו
צריך שיבאו המים על ): "ד"סי(כמבואר שם , השי

לפיכך ציור  ... ידיו מן הכלי מכח ותן ולא מאליהם
 ומשכין ממו ,שדולין מים מן היאור ושופכין בו



  לא בשבת וכיבוי הדלקה גרם* / סימן   
 איו יכול ליתן ידיו לתוכו או , השדההמים להשקות

 מפי ,תחתיו כדי שיקלחו המים עליהן כשיגיעו להן
 . שכבר פסק כח השופך,שאין באים על ידו מכח אדם

ואם משים ידו קרוב למקום השפיכה אף על פי שאיו 
 שכל זמן .משים תחת השפיכה ממש עלתה לו טילה

 הם שהמים קרובים למקום השפיכה עדיין מכח אדם
קרוב למקום (הרי שרק הקילוח הראשון ". באים

ואילו הקילוח השי חשב , חשב כח אדם) השפיכה
  .גרמא ואיו כח ותן

 'סי(ר "בשוע, וגם לעין מלאכת שבת תפרש חילוק זה
אמות ' אמות על ד' חצר שהיא פחותה מד): "א" סשז

 אין שופכין לתוכה מים בשבת ,וסמוכה לרשות הרבים
ואף על פי שאין בשפיכה זו שמחצר ... חמה בימות ה

אם איו שופכן סמוך (לרשות הרבים איסור של תורה 
בעין שיציאתן , לרשות הרבים ממש אלא ברחוק מעט

 ואיה כח שפיכתו ממש ,לרשות הרבים היא מאליהן
ומכל מקום מדברי סופרים , )אלא כחו הוא גורם בלבד

  ".)בכל עין(אסור 

ם שמקור הלכה זו היא בסהדרין ותבאר בציוים ש
אמר רב פפא האי מאן דכפתיה לחבריה ): "ב, עז(
ואשקיל עליה , )י"רש, קשר ידיו ורגליו על שפת הים(

, )י"רש, הפה את מרוצת המים עליו(בידקא דמיא 
, הן הן חציו והרי הוא כזורק בו חץ(גירי דידיה הוא 

הם כשפיה ל(הי מילי בכח ראשון , ומיחייב) י"רש
אבל בכח ) י"רש, דרך לצד זה מיד פלו עליו דהוי כחו

שהיחו רחוק קצת ולא פלו המים מיד בצאתו (שי 
מגדרותיהן עליו אלא לאחר מכאן הלכו על המקום 

, ולא מכחו(גרמא בעלמא הוא ) י"רש, שהוא שם
שכאשר האדם מסיר את המוע ,  למדו מכאן)".י"רש

אם הוא בכח , של מרוצת המים על האדם לטובעו
ואם הוא כח שי הרי , ראשון הרי זה חשב כח האדם

  .זה חשב גרמא

רט ' סי(וכן הביא רביו הוכחה זו במהדורא בתרא 
 וחילוק זה מציו בהדיא): "ן"ה והה ברמב"ד

בבידקא דמיא בכח שי גרמא ... ז "בסהדרין דף ע
  ".בעלמא הוא

הפורש "): ו"שטז ס' סי(ר "וכן תפרש חילוק זה בשוע
אבל , מצודה ובשעת פרישתו כסה חיה לתוכה חייב

  ".אם כסה אחר כך לתוכה פטור

שאם , ל של פתיחת החלון"ומזה למדו גם להלכה ה
ועל ידי פתיחת החלון כס הרוח , יש כבר רוח בחוץ
. הרי זה חשוב כח ראשון של האדם, ומכבה את הר

 רק ,כ אם בשעת פתיחת החלון עדיין אין רוח"משא
הרי זה כח שי , מיד אחר כך בא הרוח ומכבה את הר

מכל , שאפילו אם הוא פסיק רישיה, שחשוב גרמא
  .מקום אין בו איסור דאורייתא

שאחר , וכך גם בהעמדת הכלים מלאים מים ליד האש
כך בא האש ומבקע הכלים והמים שפכים ומכבים 

לכן , אשר כיון שאיו בשעת פעולת האדם, את האש

ואיסורו איו אלא מדברי , חשב אלא גרמאאיו 
  .שהתירוהו חכמים במקום שריפה, סופרים

שהם , ל שיצרה את המתג"החברה ה, ומטעם זה
הוסיפו השהיה מסויימת , "כשר סוויטש"מכים בשם 

כדי שגם כאן לא תיחשב גרמא זאת , של כמה שיות
אלא ככח שי שמותר , ככח ראשון שאסור מהתורה

  .ושהתירו חכמים בשריפה, פ מהתורה"עכ

  היתר גרמא רק בהפסק כלים ובשריפה) ג
אלא , אמם באמת לא התירו גרמא אף בשריפה

): ב"שלד סכ' סי(ר "וכמבואר בשוע, במקרא מיוחד
שבשעה , גרם כיבוי כזהעל , לא גזרו במקום הפסד""

  ".שותן המים יש דבר המפסיק בים לאור

מותר ליתן ): "ח- ז" ס רסה'סי(ר "ותבאר יותר בשוע
כשותן הכלי ... כלי בשבת תחת ר לקבל בו צוצות 

מפי ... תחת הר לקבל בו צוצות לא יהיה בכלי מים 
. שמקרב זמן כיבוי הצוצות שיכבו מיד שיפלו שמה

שיהיו ...  ולא התירו אפילו בדליקה לגרום כיבוי אלא
, המים בתוך כלי כגון כלי חרס חדשים מלאים מים

וכשמגיע האור להם , ם יכולים לקבל האורשהם אי
, שמצא האור הוא שמכבהו, הם מתבקעים ומכבים

שהרי כשתן המים , והאדם איו אלא גורם בעלמא
, היה הפסק מחיצה בין המים להאור, בכלים אלו

אבל כאן שאין דופי כלי ... דהייו דופי הכלים 
מפסיקים בין ר למים שבכלי שתחתיו והמים מכבים 

  ".ממש את הצוצות אין זה קרא גרם כיבוי

והייו אף שהיצוצות אין יתזים מיד בעת פעולת 
והרי כבר תבאר שזה חשב , האדם אלא אחר כך

כיון , מכל מקום, גרמא שאיסורו רק מדברי סופרים
המים מכבים ממש את הצוצות אין זה קרא גרם "ש

, "ויולא התירו אפילו בדליקה לגרום כיב", "כיבוי
והוכיח ". הפסק מחיצה בין המים להאור"אלא כשיש 

שכן הוא דעת ) ק ג"ס(כן בקוטרס אחרון שם 
  .הפוסקים

ואפילו ): "ח"רסה ס' סי(ר "ויתירה מזו תבאר בשוע
מבעוד יום אסור ליתן מים לכלי זה גזרה שמא יתן 

פ שכל מלאכה העשית בשבת מאליה "ואע. משחשכה
 מתחילה עשה בידים אף אם, אין בה איסור כלל

ואין חוששים שמא יבא לעשות כן , סמוך לחשכה
לפי שהכל יודעים איסור עשיית מלאכה . משתחשך

אבל כאן ידמה בדעתו שאין . ולא יטעו בזה, בשבת
כיון שותן המים , בזה שום איסור כלל אף משתחשך

  ".קודם פילת הצוצות

והייו שגזרו חכמים ביותר בהיתר זה של גרמא 
כיון שאפשר לטעות בזה ולהתיר במקום שלא , יבויבכ

גזרה "לכן אסרו אפילו מבעוד יום , התירו חכמים
  .ולא התירו אלא בהפסק כלים". שמא יתן משחשכה

*  

גם , ואפילו הרבה יותר מזה, ואפילו בהפסק כלים
כאשר זקוקים דוקא לשלבים וספים שייעשו על ידי 



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח לב
מא זו בשבת גם אז אסרו חכמים לעשות גר, אדם אחר

ר "וכמבואר בשוע, )שלא התירו בכל זה אלא בשריפה(
אם ... לסמוך אצל תור בית החורף ): "ז"רג סכ' סי(

יודע שהכרי יסיק ... אין היד סולת שם אצל התור 
שזהו מותר ,  את התור לחמם את הביתר כךאח

 וכשיתחמם התור מאד יתחמם גם כן ...בשבת 
אסור להיחו , לדת בוד סוהתבשיל שאצלו עד שהי

לפי שזהו , אלא יטלו משם קודם שיסיק הכרי, שם
ר וכאחד מיח את הקדרה ואחד ותן את הא

ברי שהראשון פטור אבל אסור מד, שתחתיה
  ".סופרים

ואפילו ליתו על ): "ט"שיח ס' סי(ר "וכן תבאר בשוע
תור בית החורף קודם שמסיקו הכרי כדי שיתחמם 

  "אסור, כשיסיקו

שפעולת האדם גורמת , כאן לא מדובר בגרמא
ואין שום , שהרי אין שום אש בתור, שיתבשל אחר כך

סרך מלאכה במה שסומך את הקדרה אצל התור 
אמם כיון שהכרי עומד להסיק את התור . הצון

. אסור לו לסמוך הקדרה לתור הצון הזה, אחר כך
 יטלו משם"ואפילו אם כבר סמך את הקדרה לתור 

ועל אחת כמה וכמה כשהוא ". קודם שיסיק הכרי
או שהוא גורם למורת , גורם לקדרה שתתבשל

שאסרו זאת חכמים בכל , החשמל שתידלק או תיכבה
אלא כשיש , ולא התירו חכמים אפילו גרם כיבוי, אופן

  :ארבעה תאים

או שהוא מכין , שהאדם איו אלא מסיר המיעה) א(
  .יוכל לפעול פעולה זוכדי שכח אחר , את האפשריות

זה בכח ראשון אלא ' שגם בהסרת המיעה לא יהי) ב(
  .בכח שי

עוד שלב עד ' ויהי, הפסק כלים' שגם בכח שי יהי) ג(
  .שהאש תבקע את הכלים והמים ישפכו על האש

גם אחר כל זאת לא התירו חכמים אלא בשריפה ) ד(
  .ב"וכיו

פואה בבתי ר, ומטעם זה לא התירו גרמא גם בימיו
אלא דוקא בארבעה תאים , ופעילות בטחון וצבא

. הפסק כלים) ג. (כח שי) ב. (הסרת המיעה) א: (אלו
  .ב"שריפה וכיו) ד(

*  

פעלת על "ובכל הל לא באתי לדון מהי המלאכה ש
ואם יש בזה הפרש בין , ידי הדלקת ורת החשמל

לבין ) שעל ידי להט חוט ברזל(הורות הישות 
כי כל הדיון כאן הוא רק אם יש ). ת לדורו(החדשות 

  .מקום להתיר מטעם גרמא

ואפילו במקום שעצם ההפעלה לא אסרה אלא מדברי 
, או אפילו בכיבוי שאיסורו מדברי סופרים, סופרים

הטעם ו, גם בזה אסרו גרמא באופים שתבארו לעיל
העושה מעשה אסור ): "ב, שמ(ר "כמבואר בשועהוא 

שמז ' ובסי". ת במקום מצוהאפילו הוא שבות דשבו

ומשום צורך מצוה אין מתירין שום איסור קל ): "ז"ס(
  ".י ישראל"ע

  כשאינו פסיק רישיה) ד
ם החברה הים , ל שיצרה את המתג"אמשהם מכ

שגם , והוא, הוסיפו פרט להתירו, "כשר סוויטש"בשם 
קרן האור שיוצא מדופן המשדר אל דופן המקלט איו 

 .בור קו החשמל והדלקת המורהפועל בהכרח את חי
צריך , וכדי שדופן המקלט יגרום לחיבור קו החשמל

עד שקרן אור , דופן המשדר לשלוח קרי אור מרובים
שאז , המתאים פוגע בקודה המתאימה של המקלט

  .פעל חיבור קו החשמל והדלקת המורה

' סי(ר "ובזה רוצים לחלק בין הדין שהובא לעיל משוע
גד ( דולק שהוא מוח קרוב אל הדלת ר): "א"רעז ס

בעין שכשיפתחו הדלת יוכל ) פתיחת הדלת ממש
כיון שאם ישב הרוח ... לכבות אם ישב הרוח מבחוץ 

, אי אפשר שלא יכבה ופסיק רישיה ולא ימות הוא
לפיכך אף בשעה שאין רוח משב בחוץ אסור לפותחה 

 לבין המכשיר". שמא יתחיל לשב מיד שיתחיל לפתוח
ו פסיק רישיה, ל"השבזה לא אסרו , שלדעתם אי
  .שם

  :אמם סברה זו אין לה שום בסיס בהלכה

כל החילוק בין פסיק רישיה שאסור לבין איו ) א
, הוא רק באיו מתכוין לזה, פסיק רישיה שמותר
שאיו מתכוון ואף ): "שם(ר "וכמובא לעיל משוע

יון מכל מקום כ,  מותרשאיו מתכויןודבר , לכיבוי
שאם ישב הרוח אי אפשר שלא יכבה ופסיק רישיה 

שבפתיחת המתג , כ בידון דידן"משא". ולא ימות הוא
שאין לזה שום קשר עם , כוותו להדליק את המורה

  ".פסיק רישיה ולא ימות"הושא של 

תפרשה הלכה זו , ואף שהוא דבר פשוט ומובן
הפורש מצודה ובשעת ): "ו"שטז ס' סי(ר "בשוע
אבל אם כסה אחר , תו כסה חיה לתוכה חייבפריש

מפי שבשעת פרישתו איו ידוע אם , כך לתוכה פטור
ולפיכך , אבל אסור מדברי סופרים, יצוד אם לאו

הרי ". אסור להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכברים
בשעת ואף שאיו יצוד , גרם מלאכהשאף שהוא רק 

מקום אסור מכל ,  אם יצודשאיו ידועואף , פרישתו
  .כיון שכוותו לזה, מדברי סופרים

ואמם מטעם זה התירו כמה את פתיחת מקרר [
אף שעל ידי פתיחת דלת המקרר כס , חשמלי בשבת

וגורם להקדים את הפעלת המקרר , אויר חם
והייו כי איו מתכוין להקדים את הפעלת . החשמלי
. בכח שי, ואיו אלא גורם להקדמת הפעלתו, המקרר

, שאים וגעים לעייו כלל, ש בזה אריכות דבריםוי
  ].שהרי כאן מכוין להדליק בזה את ורת החשמל

הה , שכאשר הוא מתכוין למלאכה זו, ויתירה מזו) ב
אפילו במקום , לפעמים חייב בזה לעין שבת מהתורה

. כיון שהוא רק גרמא, שהוא פטור לעין זקין
...  ורוח מסייעתו זורה): "א, ק ס"ב(כדאמרין בגמרא 

תקיימה (לעין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה 



  לג הזקן רבינו לשיטת – בשכונתנו עירוב* / סימן   
וגרמא , אבל הכא גרמא בעלמא הוא, )י"רש, מחשבתו

): ט"שיט סכ' סי(ר "וכן פסק בשוע". בזקין פטור
  ".חייב משום זורה, והרוח מפזר הרוק, רוקק ברוח"

, מתכוין להדליק בזה את האור' אפילו אם לא הי) ג
שאף אם כל קרן , חשוב פסיק רישיההרי כאן ודאי 

הרי המשדר , אור איו בהכרח שידליק את המורה
באופן שבסוף ודאי יביא , שולח הרבה קרי אור

  .מיד או כעבור דקה, להדלקת המורה

שלא ברור , אפילו אם היו מייצרים כזה מכשיר) ד
' וגם לא הי, שיביא להדליק את המורה במשך השבת

מכל מקום גם כשהוא , מורהמתכוין להדליק את ה
, "פסיק רישיה"גם זה חשוב , קרוב לודאי שידליק

אזי הוא כפסיק ): "ב"שב ס' סי(ר "כמבואר בשוע
  ...).שקרוב לודאי, רישיה ולא ימות

  י קיצור הנר"קיצור זמן הדלקה ע) ה
כעת . כל זה בקשר להדלקת המורה על ידי מתג זה

דהייו ,  מתג זהדון אודות כיבוי ורת החשמל על ידי
, שמכיסים את מחיצת פלסטיק בין שי צדדי המתקן

אשר , שחוצצת בפי קרי האור שבין המשדר והמקלט
שהרי זה , בזה רוצים להוסיף עוד טעם להיתר

שאם וטלים משם עצים שעדיין לא , כמדורת עצים
וכמבואר , געה בהם האש אין בזה משום מכבה

מוחים הרבה חתיכות אם ): "ט"תקיד ס' סי(ר "בשוע
 מותר ליקח אחת מהחתיכות ,חלב או שעוה בתוך הר

 , שהרי איו וגע בגוף דבר הדולק,הרחוקות מהפתילה
כיון שחתיכה שהוא וטל איה מחוברת עם חתיכה 

  ."הדולקת

על ידי חציצת קרי האור במחיצת , וכך גם כאן
כי אם עוצר , הפלסטיק אין האדם מכבה את המורה

ורהאת קרי האור שגורמים להדלקת המ.  

מותר ' שהרי לפי זה יהי, וגם טעם היתר זה איו מכוון
שהרי איו מכבה את , לכבות ר חשמל בכל אופן

כי אם מפסיק את זרם החשמל שמגיע , המורה
מותר לכבותו ' וכן בתור גז יהי. למורה להדליקה

כי אם , שהרי איו מכבה את האש שבתור, בכל אופן
  .יק את זרם הגז שמגיע לתור להדליקומפס

ליקח "שלא התירו אלא , ר שם"ובאמת תפרש בשוע
 שהרי איו וגע ,אחת מהחתיכות הרחוקות מהפתילה

 כיון שחתיכה שהוא וטל איה ,בגוף דבר הדולק
  ."מחוברת עם חתיכה הדולקת

יש בזה שי , כ כשלוקח מהשמן שבר הדולק"משא
ואופן , ן התורה לכל הדעותאופן אחד אסור מ, אופים

כמבואר , ל לאיסור"וקיי, השי יש בו מחלוקת
אסור ליתן כלי מוקב מלא ): "א" ס רסה'סי(ר "בשוע

שמן על פי הר כדי שיהא השמן מטפטף כל שעה לתוך 
גזרה שמא יסתפק מהשמן שבכלי כיון שאיו , הר

שעל ידי כן , ויש בזה איסור משום מכבה, מחובר לר
ו יכבה הר בזמן קרוב יותר מאם לא היה מסתפק ממ

ואף להאומרים . כלום והיה וטף כולו לתוך הר
ט ואין בזה "דמותר לחתוך ר של שעוה הדולק ביו

ה ]ה[משום מכבה הואיל ובשעה שחותך ממו איו מכ
שהרי שאר עדיין שמן בכלי שיטפטף ... אורו כלל 

 כל מכל מקום חוששין שמא ימלך ויטול מהר, לר
ומצא מכהה אור הר , השמן עם הכלי או בלא הכלי

  ".ויש בזה משום מכבה לדברי הכל, בשעת טילתו

הרי שאם טילת השמן גורמת לכהיית אור הר בשעת 
עד שגוזרים מטעם , טילתו אוסר לדברי הכל מהתורה

שמא יסתפק מהשמן "זה ליתן כלי מוקב על פי הר 
  ".בשעת טילתומכהה אור הר "ז "ועי, "שבכלי

שעל "אלא , "מכהה אור הר בשעת טילתו"ואם איו 
ידי כן יכבה הר בזמן קרוב יותר מאם לא היה 

בזה יש דעה שגם זה אסור , "מסתפק ממו כלום
עד שגוזרים מטעם זה ליתן כלי מוקב על פי (מהתורה 

ל שגם זה "ולמעשה קיי. ויש דעה שלא אסרו, )הר
 דולק ...ר ): "ח"תקיד ס' סי(ר "כמבואר בשוע, אסור

 שיחתכו ל ידי אסור לקצרו ע...של שעוה או של חלב 
 אפילו אם הוא ר גדול ,מלמטה בסכין או בדבר אחר

 מפי שהוא גורם ,מאוד וחס עליו שלא ישרף כולו
  ".ר כיבוי הר שלא על ידי ריבוי הבערהלמה

, כך שגם טעם זה איו מועיל להתיר השימוש במתג זה
או מן , בכל האופים הזכרים יש איסור ברורכי 

ולא התירו גרם הדלקה ; התורה או מדברי סופרים
אלא כשתמלאו ארבעת התאים , וכיבוי בשבת

שתפרשו , או בעוד כמה אופים. המוזכרים לעיל
שהתירו גרמא באופן מסויים , בתלמוד ובפוסקים

  .ולצורך מסויים

 לשיטת רבינו –עירוב בשכונתנו   .ז
  הזקן

  )א"שמה סי' ח סי"או(

  פתיחה) א
באחרוה הגיעה סערת העירוב לשכותו קראון 

עד שישם אלו הגודרים צורות הפתח מסביב , הייטס
  .כדי להתיר בה הטלטול, לשכוה

זאת למרות שבמשך כל אורך השים התגדו לזה רבי 
וכן תפרסם שהרבי התגד לעריכת עירוב . שכותו
  .בשכותו

 לברר אם יש ,בטורים שלפיומטרתי עיקר אמם 
לפי שיטת רביו , מקום לומר שעירוב זה יועיל להלכה

  .הזקן בהלכות עירובין

שלדעת רביו הזקן יש לרחובות , אשר לכאורה פשוט
שאין צורת , שבשכותו דין רשות הרבים גמורה

  .הפתח מועלת בה להכשירה לטלטול

ברי רביו וגם אפילו לדעת הרבים שאים פוסקים כד
עד שמטעם זה סוברים שהעירוב בשכות , הזקן
מכל מקום גם הם יודו . פארק מועיל לטלטול- בארא

  .שבשכותו לא יועיל עירוב זה לטלטול



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח לד
ומי שרוצה לומר שרחובות שכותו אין להם דין 

שכל , בהכרח יצטרך לומר גם, רשות הרבים גמורה
ולא , המציאות של רשות הרבים איה יכולה להיות

. בשום זמן ובשום מקום בעולם, היתה יכולה להיות
וכפי , ס ופוסקים"וגד כל המבואר בש, וזה גד החוש
  .שיתבאר לפיו

, במאמר זה אשתדל לבאר הלכה זו באופן קל ומובן
כדי שכל אחד , גם למי שאיו בקי בהלכות עירובין

אם עירוב כזה יכול להועיל , יוכל לשפוט בעצמו
  .להלכה

  סוגי רשות הרבים גמורה 4) ב
תחיל עם סקירת סוגי רשות הרבים גמורה שאין 

, וסקירת סוגי מבוי המפולש, העירוב מועיל בהם
  .שהעירוב מועיל בהם

פ שצורת פתח היא "אע): "(ד"שסד ס' סי(ר "בשוע
' ואם עשה צורת פתח על גבי ד, כמחיצה גמורה

אפילו , קודסין רשות היחיד גמורה היא מן התורה
כ מדברי "אעפ... שה כן באמצע רשות הרבים גמורה ע

, סופרים אין צורת פתח מועלת לרשות הרבים גמורה
' אם שלמו בה כל תאי רשות הרבים שתבאר בסי

הבא להכשיר רשות הרבים להתיר בה ) אלא, ה"שמ
  ".הטלטול צריך לעשות לה דלת מכאן ודלת מכאן

איזו  "):א"סי(שמה ' והכווה היא למה שתבאר בסי
ז "רחובות ושווקים הרחבים ט, היא רשות הרבים

וכן דרכים שעוברים בהן מעיר ... ז אמה "אמה על ט
ז אמה "וכן מבואות רחבים ט, ז אמה"לעיר ורחבים ט

המפולשים מרחוב לרחוב או מרחובות לדרכים 
  ".הן רשות הרבים גמורה, ז אמה"הרחבים ט

  ":רשות הרבים גמורה"והן ארבעה סוגי 

  . רחובות)א(

  .שווקים) ב(

  .דרכים מעיר לעיר) ג(

  .מבואות המפולשים) ד(

ואיזו היא רשות ): "א, שבת ו(ומקורו בברייתא 
זו , הרבים סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין

 מסילה, סרטיא: "י" ופירש". גמורהשות הרביםהיא ר
 ששם עיר של רחבה, פלטיא. לעיר מעיר בה שהולכין
, אמה ו"י רחבים עיר של ומבואות. הלסחור מתקבצין
  ."לפלטיא ראשיהן משי המפולשין

" רחובות ושווקים): "ז"שמה ס' סי(ע "וכן פסק בשו
ומפרש ). האמורים בברייתא" סרטיא ופלטיא"שהם (

דרכים שעוברים מעיר , רחובות): "ק ה"ס(א "המ
  .ל"י ה"והוא כפירוש רש". הוי רשות הרבים, לעיר

*  

מו רק שלושה סוגי רשות ) י"ופרש (ואף שבברייתא
 :הרבים

  .שהיא דרך מעיר לעיר, סרטיא) א(

  .שהוא שוק, פלטיא) ב(

  .מבואות המפולשין לרשות הרבים) ג(

כיון שיש , מפרש רביו שהם מחולקים לארבעה סוגים
דרכים ) ב. (רחובות שבתוך העיר) א: (שי סוגי סרטיא

  .ושיהם רשות הרבים גמורה. מעיר לעיר

סרטיא דרך ): "א, ז(י עירובין "ואפשר מקורו ברש
ולא חילק ".  פלטיא רחוב לשווקים,הילוך בי אדם

או שהיא , בין אם היא דרך הילוך בי אדם מעיר לעיר
  .דרך הילוך בי אדם בתוך העיר

דרך , באיסרטיא): "ב, יז(י עירובין "וכן ראה ברש
,  זו ולא חילק באיזה מקום היא דרך כבושה".כבושה

  .בעיר או מחוץ לעיר

היה רחובה ): "ב, קיא(י סהדרין "ומפורש יותר ברש
 סרטיא רחוב ... כוסין אותה לעיר ,חוץ לעיר... 

ם הרחוב הוא חוץ לעיר ובין אם אהרי שבין . "גדולה
  .קרא בשם סרטיא גדולה, הוא בתוך העיר

מקום שהולכין ): "ערך סרט(וכן ראה שפירש הערוך 
ולא חילק בין אם ". והוא דרך המלך, דירשם רבים ת

הולכין "או ש, מעיר לעיר" הולכין שם רבים תדיר"
שיהם , מאיזור לאיזור שבתוך העיר" שם רבים תדיר
  .קראים סרטיא

שממו , וההוכחה לכל זה זה ממחה ישראל שבמדבר
והרי לא הלכו בו , למדים את כל דין רשות הרבים

לכים בו תדיר מאיזור אלא היו הו, תדיר מעיר לעיר
  .לאיזור בתוך המחה

שהוא רשות הרבים " רחוב"ומהו אם כן ההפרש בין 
שאים , "מבואות המפולשים"לבין , גמורה מצד עצמו

אלא מטעם שהם , רשות הרבים גמורה מצד עצמם
  ?!מפולשים משי ראשיהם לרשות הרבים

: הה יש ללמוד חילוק זה מלשון הערוך המובא לעיל
". והוא דרך המלך, הולכין שם רבים תדירמקום ש"

, "דרך המלך"שהם , והייו שהרחובות הראשיים
, שעשויים כדי ללכת בהם מאיזור לאיזור בתוך העיר

ואילו . הם רשות הרבים גמורה מצד עצמם
שעשויים בעיקר לאשים הדרים במבואות , המבואות

אלא שכיון שהם מפולשים משי צדדיהם לרשות ; אלו
ולכן אים חשבים .  בוקעים רבים גם בהם,הרבים

אלא מטעם שהם מפולשים , רשות הרבים מצד עצמם
  .לרשות הרבים

*  

לפי , סה אולי להמחיש ולקרב הדברים להבתיו
  :סוגי הרחובות שבשכותו קראון הייטס



  לה הזקן רבינו לשיטת – בשכונתנו עירוב* / סימן   
 הם –עמפייר ; הרחובות איסטערן פארקוויי) א(
ור בהם שעשויים כדי לסוע ולעב, ראשיים" רחובות"

  .מאיזור לאיזור

 יוטיקה –קיגסטון ; הרחובות וסטרד) ב(
שעשויים , "שווקים" הם –) והרחובות שבייהם(

  .לחויות

ותוכם . מעיר לעיר אין לו בשכותו" דרכים) "ג(
  .מובן

 יויון –מוטגומרי ; יורק-יו; הרחובות ברוקלין) ד(
 הם רחובות מגורים –) והרחובות שבייהם(

" רחובות"ים אף אם א(הייו ש"). עזידעשלר("
וגם , ראשיים העשויות לסוע בהן מאיזור לאיזור

הם ) מכל מקום, העשויים לחויות" שווקים"אים 
ברוקלין הם מפולשים ; יורק-יו" (מבוי המפולש"

 יויון –ומוטגומרי ; מאיסטערן פארקוויי עד עמפייר
).  שבייהםומה, הם מפולשים מוסטרד ועד יוטיקה

  ".רשות הרבים גמורה"ולכן גם הם 

אין "אשר , "רשות הרבים גמורה"אלו הן ארבעה סוגי 
  ".צורת פתח מועלת לרשות הרבים גמורה

   סוגי מבוי המפולש לרשות הרבים4) ג
  ?והיכן מועלת צורת הפתח

מבוי המפולש ): "א"שסד ס' סי(ר "על זה תבאר בשוע
 עצמו איו רשות והוא, בשי ראשיו לרשות הרבים

 שאין ברחבו  או,כגון שאין רבים בוקעים בו, הרבים
  ".צריך צורת פתח... ז אמה "ט

... מבואות ): "א"שמה סי' מסי(ואף שהובא לעיל 
, "הן רשות הרבים גמורה... המפולשים מרחוב לרחוב 

הייו דוקא מבואות ; שאין צורת הפתח מועלת בהן
ז " יש ברחבם טוגם, המפולשים שרבים בוקעים בהם

, כ אם חסר בהם אחד משי תאים אלה"משא, אמה
ז "שאין ברחבו ט"או ". שאין רבים בוקעים בו"הייו 
, גמורה" הוא עצמו איו רשות הרבים"אזי ". אמה

  . ומועלת בו צורת הפתח

הוא , )שאין רבים בוקעים בו(המקור לתאי הראשון 
יכא ודוקא דל): "ח"א ס"עירובין פ (בהגהות אשרי

 אבל אם בקעי כל בי העיר ,בקיעה אלא מבי מבוי
לא סגי אז ... מכאן ומכאן דרך אותו מבוי המפולש 

  ".בצורת הפתח

כל מבוי ): "ד"יב חתיב (מבואר ברבו ירוחם כן ו
 ורבים בוקעין בו ,ו אמה"מפולש או דרך והוא רחב י

  ". הוי רשות הרבים,ומצויין שם

 הובא .ה כאן הודיעך" דא, עירובין ט(א "בריטבכן ו
שהעיקר תלוי אם היא דרך סלולה " :)א, צ רד"צ' בחי

 ואם הוא מבוי המפולש ,שות הרביםלרבים אזי היא ר
 , שאין בקיעתה תדירה וסלולה להדיא,שות הרביםלר

  ."שות הרביםאיה ר

אם על ידי ,  המפולש לרשות הרביםהייו שכל רחובו
 יש לו דין , אלוגם במבואות" בקעי כל בי העיר"זה 
ואם . ואין צורת הפתח מועלת בו, שות הרבים גמורהר
אין לו דין רשות , "ליכא בקיעה אלא מבי מבוי"

, אלא דין מבוי המפולש לרשות הרבים, הרבים גמורה
  .שצורת הפתח מועלת בו

הוא , )ז אמה"שאין ברחבו ט(והמקור לתאי השי 
 מפולש ופירוש: ")ג"ז ה"שבת פי' הל( גיד משהמב
 ,ז אמות" בשאיו רחב ט, מכאן ומכאןשות הרביםלר

והייו שצורת הפתח ". ר גמורה" זהו רה,אבל רחב
  .ז אמה"מועלת רק במבוי המפולש שאין ברחבו ט

*  

שתבאר , ועוד יש אופן רביעי של מבוי המפולש
מבוי המפולש בשי ראשיו ): "י שסד"רס(ר שם "בשוע

צריך ... שות הרבים לרשות הרבים והוא עצמו איו ר
איו רחב אם , צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן

  ".מעשר אמות

סוגי מבוי המפולש לרשות ' יוצא אם כן שיש לו ד
  :הרבים

, ז אמה"מבוי המפולש שרבים בוקעים בו ורחב ט) א(
  .ואיו יתר אלא בדלתות, הוא רשות הרבים גמורה

אף שרחב (מבוי המפולש שאין רבים בוקעים בו ) ב(
  .יתר בצורת הפתח מכאן ומכאן, )ז אמה"ט

אף שרבים (ז אמה "מבוי המפולש שאיו רחב ט)  ג(
  .יתר בצורת הפתח מכאן ומכאן, )בוקעים בו

יתר , מבוי המפולש שאיו רחב מעשר אמות) ד(
  .בצורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן

*  

 בשכותו קראון ראה עתה מה שוגע למעשה מכל זה
  :הייטס

 שכותוברור הדבר שכמעט כל הרחובות שב) א(
הרי , וכיון שרבים בוקעים בהם.  לכל בי העיריםעשוי
ואים יתרים אלא , "רשות הרבים גמורה"הם 

  .בדלתות

 הקראות בלשון המדיה , הסימטאותאמם) ב(
alleyway) יוןבין הרחובות שהן עשויות , ) אמפייר– יו

שהם עוברים דרך , וב זהבעיקר עבור הדרים ברח
כדי לחות את המכויות שלהם במוסכים , הסמטאות

)garage (י  ,הפרטיים שלהםן עשויות עבור כל בואי
 –לכן אף שהן מפולשות לרחובות וסטרד . העיר

מכל מקום אין להן דין רשות , )ומה שבייהם(יוטיקה 
  .ומועלת בהן צורת הפתח, הרבים גמורה

ולכן אפילו , ז אמה"ין בהם רוחב טסמטאות אלו א) ג(
היתה מועלת בהן צורת , אילו היו רבים בוקעים בהן

  .הפתח



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח לו
לפעמים , סימטאות אלו הם לערך רוחב עשר אמות) ד(

שאז ; הם קצת יותר מעשר אמות ולפעמים קצת פחות
  .יתרים על ידי צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן

צריך פס או ו, אלא שלפעמים לא סגי בלחי או קורה
אין ): "ל"שסג ס' סי(ר "כמבואר בשוע, שי לחיים

מבוי יתן בלחי וקורה עד שיהיו פתוחים לתוכו שתי 
אבל  פחות מכן דיו , חצירות ולכל חצר שי בתים

' פסין של ב' או בב' כחצר שאיה יתרת אלא בפס ד
  ".משהויין

, והמהג לעשות גם בזה צורת הפתח מכאן ומכאן
והמהג הפשוט ): "ב"שסג סל' סי(ר "כמבואר בשוע

צורת פתח ... במדיות אלו לתקן כל המבואות על ידי 
כדי להתיר גם במבואות המפולשים שצריכים צורת ... 
  ".פתח

  עיר שאין בה ששים ריבוא) ד
כבר ו): "ד"שסד ס' סי(ר "אחר כך מוסיף ומבאר בשוע

ה שיש אומרים שעכשיו אין לו "שמ' תבאר בסי
  ".רשות הרבים גמורה

ויש אומרים שכל ): "א"סי(והייו מה שתבאר שם 
שאין ששים ריבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר 

ועל פי דבריהם . איו רשות הרבים אלא כרמלית
תפשט המהג במדיות אלו להקל ולומר שאין לו 

ואין למחות בידם שיש .  גמורהעכשיו רשות הרבים
  )".וכל ירא שמים יחמיר לעצמו(להם על מי שיסמכו 

למה שתבאר בפים (ג ביאר רביו הטעם "ובשוה
שכן דעת גדולי ""): כל ירא שמים יחמיר לעצמו"ש

זכר ששים [וטעמם וימוקם עמם שלא , הראשוים
  ". בגמרא]ריבוא

 תפשט המהג"כאן כותב אף שמטעם זה הה ו
במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות 

לסמוך על לא כתב כאן מכל מקום , "הרבים גמורה
אין למחות בידם שיש להם על מי "אלא ש, דעה זו
  ".שיסמכו

פ "שאע, ר"במקומות רבים בשועוהוא כעין האמור 
, העיקר הוא כדעה המחמירה, שתפשט המהג להקל

כי יש להם על , לאלא שאין למחות באלו הוהגים להק
. ג, קח. ה, ה. א"מט ס' ראה לדוגמה סי(מי יסמכו 

, שב. ב, רצט. ח, רעו. א, רז. כו, רג. יג, רמח. ט, רמח
. ו, תמו. ו, שלח. ג, שלח. כ, שטו. יז, שיג. כג, שג. כא
  ).ד, תרכג. ו, תרכא. ז, תצד. ח, תו. כח, תה

):  חק"קוטרס אחרון ס(רמח '  בסיהגדרתו הותפרש
 הואיל ויש לו על מי ,שאין בו כח למחות בידו"

  . "לסמוך

*  

  :כי, וכד מעייין שפיר חזין

ברוב הלכות עירובין לא מוזכרת שיטה זו כלל ) א(
בין דין באר בפשיטות החילוקים אלא מ, ר"בשוע

ראה  ( לבין דין כרמלית שהתירו, שאסוררשות הרבים
  .)י"ד סתמ' וסי, ח"שלא ס' וסי, ז"שכה סט' סי

הה ברוב , דעה זור "בשועגם במקומות שהביא ) ב(
, המקומות לא הכריע כלל לומר שהמהג כמהקילין

שיש אומרים שעכשיו אין לו רשות הרבים "אלא 
שז ' וסי, ג"סכ שג' וסי, ח"שא סל'  סיראה ("גמורה
, ה"שלח ס' וסי, א"שלה ס' וסי, ד"שכה ס' וסי, ז"סכ
  ).ד"שסד ס' וסי, ב"סמשסג ' וסי, ז"שז ס' וסי

כמו שבות דשבות דשבות  (הלכות מסויימותרק ב) ג(
 כותב שהגו להקל על פי שיטה )ב"וכיו, במקום מצוה

שכה ' וסי, ג"רסו סי' סיו, כ"ס וח"רב סי' ראה סי(זו 
  ).ב"תד ס' וסי, א"שצב ס' סיו, ד"ס

, "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"וראה שכן אמם הג כ
רחובות העיירה הקטה שהרי מטעם זה דן ב

חידושים (אם יש להם דין רשות הרבים , ליובאוויטש
כיון שכולם מפולשים ... בעירו ליובאוויטש ): "ד, לג

הוא הרחוב שבאמצע העיר ששם החויות , לפלטיא
להפוסקים ... אם כן חשיבי כולם רשות הרבים , כולם

  ".דלא בעין בקיעת ששים ריבוא

ירה ליובאוויטש אלא כמה והייו שאף שלא דרו בעי
מכל מקום חשב רחוב השוק , מאות משפחות

והרחובות שהולכים לעיירות אחרות , "פלטיא"
ושאר כל הרחובות המפולשים , "סרטיא"חשבים 

חשיבי כולם "מצד אחד לפלטיא ומצד השי לסרטיא 
  .שאין העירוב מועיל בהם, "רשות הרבים

  עיר שיש בה ששים ריבוא) ה
שכמעט , בתקופת כתיבת השלחן ערוךכל זה הוא 

  .כולם דרו אז בעיירות קטות שאין בהם ששים ריבוא

שעיירות רבות יש בהם , הדין בתקופתיו' ומה יהי
  ?ששים ריבוא

ואפילו בזמן ): "ז"שז ס' סי(ר "תבאר על כך בשוע
, שיש אומרים שאין לו רשות הרבים גמורה, הזה

 מכל מקום ,מפי שאין ששים ריבוא בוקעים בה
  ".ריבוא' בעיר גדולה שיש בה סמתחלפת היא 

שרוב , והייו שאף בתקופת כתיבת השלחן ערוך
מכל מקום היו גם , בהם ששים ריבוא' העיירות לא הי

ואשר לכן יש , עיירות גדולות שיש בהן ששים ריבוא
  .להם דין רשות הרבים גמורה

שיש עיירות רבות שדרים בהם , ומכל שכן בזמיו
ואם כן הרחובות שבהם רשות , תר מששים ריבואיו

  .הרבים גמורה

): לא' פראג סי(ם מרוטבורג "ת מהר"ומקורו בשו
ריבואות ' ס... ואף על גב שאין לו עתה רשות הרבים "

  ".גזרו אטו רשות הרבים... בעיר ... בוקעין בו 

בעיר דשכיחי ): "ק ג"שז ס' סי(ופירש בדרכי משה 
  ".רשות הרבים

  ".ריבוא' בעיר גדולה שיש ס): "ק ח"שם ס(א "ובמ



  לז הזקן רבינו לשיטת – בשכונתנו עירוב* / סימן   
, יוצא מזה שעיר גדולה שיש בה ששים ריבוא
  .הרחובות שבהם הם רשות הרבים גמורה לדברי הכל

): ה רשות הרבים"א ד, עירובין ו(י "וכן תפרש ברש
ועיר שמצויין בה ששים , עשרה אמהרחב שש "

, והייו שכיון שהעיר יש בה ששים ריבוא". ריבוא
חשבים הרחובות שבהם רשות הרבים גמורה.  

היו בה ... מחוזא ): ה אבולי דמחוזא"ב ד, ו(ועוד שם 
  ".ששים ריבוא

שלא היו ): "ה עיר של יחיד"א ד, ט(וכן כתב שם 
ולא חשיבא , ריבוא של בי אדם' כסין בה תמיד ס

הרי שאם ".  דלא דמיא לדגלי מדבר, רשות הרבים
היא דומה , ששים ריבואכסים תמיד בעיר הזאת 

  .לדגלי המדבר וחשובה רשות הרבים

...  של רבים עיר): "א"שצב ס' סי(ר "וכן פסק בשוע
הייו שאם ששים ".  בכל יום בוקעים בהריבואששים 

רשות הרבים " הזאת היא בעירריבוא בוקעים 
  ".גמורה

): ה כיצד"א ד, ו(שם ' ותפרשה יותר הלכה זו בתוס
אמר דעגלות .) צח' ד(הזורק '  בפת דבשבת"וקשה לר"

ותחתיהן לא היו , הוו תחתיהן ובייהן רשות הרבים
מקום דרכן היה לצאת י דמכל "ואומר ר, ריבוא' ס

  ".ולבא באותו דרך

והייו שאף שלא שייך שיעברו ששים ריבוא תחתיהן 
מכל מקום כיון שיש במחה , ובייהן של העגלות

רכן לצאת ולבא דמכל מקום ד"וכיון , ששים ריבוא
  .חשב גם מקום זה רשות הרבים גמורה" באותו דרך

עיר שמצויין בה ששים "שגם לו רואים או בכל א
,  חשבים הרחובות שבה רשות הרבים גמורה"ריבוא

אין צריך שיעברו ששים ריבוא בכל יום ברחוב זה ו
  .עצמו

*  

ויש אומרים ): "א"שמה סי' סי(ר "ואף שתבאר בשוע
 בכל יום כדגלי עוברים בוים ריבוא שכל שאין שש

שלפום ריהטא הפירוש ". מדבר איו רשות הרבים
  .הוא שששים ריבוא עוברים כל יום ברחוב זה עצמו

 בוקעים בו): "ד"ב וסמ"שסג סמ' סי(ר "ז בשוע"ועד
שאם היו ששים ריבוא ... ששים ריבוא בכל יום 

  ". היה רשות הרבים גמורהבוקעים במבוי זה

שכל רשות הרבים שאין ): "א"שצב ס' סי(ר "וכן בשוע
  ". בכל יוםבוקעין בהריבוא ' ס

אף  ש;)שהוא מקור שיטה זו(י עצמו "ברשומקורו 
עיר ) "ה רשות הרבים"א ד, עירובין ו(בתחלה כתב ש

אחר כך מכל מקום הזכיר , "שמצויין בה ששים ריבוא
רשות הרבים ) "ה ירושלים"ב ד, שם ו(בהמשך לזה 

שלפום ריהטא  ". ששים ריבואדריסת בה יש... שלה 
יש לפרש דבריו דהייו שיש דריסת ששים ריבוא בכל 

  .יום ברחוב זה עצמו

מכל מקום הרי כבר הובא לעיל מהמפורש בכמה 
דסגי במה שיש בעיר , ר"ובשוע' י ובתוס"מקומות ברש

בוקעין ", "עוברים בו"ומה שכתבו . זו ששים ריבוא
' סי( התרומה  שכתב בעלפירושו הוא כעין מה, "בו
, שהכווה היא בודאי, "ריבוא בה ששים שולטין) "ריד

וכיון שרחוב , ריבוארים בעיר הזאת ששים שכיון שד
הרי פירוש הדבר הוא , זה עשוי לדריסת כל בי העיר

ויש בה ,  בובוקעיםו,  בושולטיןשששים ריבוא אלו 
 רבים מהם עובריםובכל יום ,  רגל שלהםדריסת
  .ת אלוברחובו

): קלט' א סי"ח(וכן האריך להוכיח באגרות משה 
  ".ריבוא קאי על העיר' שהס"

ב "דהא בעירובין דף כ: "ומוכיח כן גם מגמרא וספת
, איתא ואפילו במעלות בית מרון הוא רשות הרבים

, ולא שים יחד, י שמהלכין בה בזה אחר זה"ופרש
ד שעות של "ואם כן אף אם ילכו בלא הפסק כל הכ

ומכל מקום הוא רשות , ריבוא' עת לעת לא יעברו סהמ
  ".הרבים

 ):2466' ד ע"ה ח"תשמ(וכן תפרש בתורת מחם 
כל שאין ששים ריבוא , לדעת הרבה גדולי הראשוים"

, )מן התורה(עוברים בו בכל יום איו רשות הרבים 
ע "והובא בשו(ועל פי דבריהם כתבו הפוסקים 

עכשיו רשות הרבים ל שאין לו "דקיי) ר הזקן"אדמו
בעיר שבודאי יש בהם , יבוא מישהו בזמו". גמורה

מאחר : ויטעון, "ששים ריבוא עוברים בו כל יום"
, "שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורה"ע "שפסק בשו

ששוב לא אפשרית מציאות של עיר , הרי זה סימן
מובן מעצמו הגיחוך ! ... שהיא רשות הרבים גמורה

ע "השו! ?ע הוא חוקה"דין זה בשוהאם , בטעה כזו
שאז לא היתה , ע"מדבר אודות המציאות בזמן השו

, מציאות כזו שיהיו ששים רבוא עוברים בכל יום
אין לו עכשיו רשות הרבים "ולפיכך פסקה ההלכה ש

 מאיזו סיבה –אבל כאשר שתה המצב ; "גמורה
 ויש עיירות שעוברים בהן ששים ריבוא בכל –שהיא 
להן דין רשות הרבים גמורה מן התורה בלי יש , יום

  ".שום פקפוק בדבר

ה "א ד, עירובין ט(א "ויתירה מזו פירש הריטב
ל איו מצריך שיתיישבו בעיר ששים "י ז"רש): "ת"ור

כאלו הכרכים , אלא שיכסו בה ששים רבוא, רבוא
והעיירות שהם פתוחים למקומות הרבה ורגילין בהם 

 שאף ירושלם לא היו בה ותדע. סוחרים וכיוצא בהם
כ יש בה משום רשות "ואעפ, ששים רבוא תדיר

  ".אלמלא דלתותיה עלות בלילה, הרבים

  נגד החוש והיפך המציאות) ו
שרשות הרבים הייו דוקא כאשר , ומי שרוצה לפרש

הרי זה גד , ששים ריבוא עוברים ברחוב זה עצמו
ראה (בכמה מקומות ביארתי כפי שכבר , החוש לגמרי
, )רסה' שיעורי הלכה למעשה ע. קלא' דובר שלום ע

 ביום ריבואשאין הדבר במציאות כלל שיעברו ששים 
שהרי בכל , ז אמה" שרחבו טרשות הרביםאחד ב

וכיון שהולכים .  אלף שיות84המעת לעת יש רק 



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח לח
כדמוכח מהלכות ( רק ביום ולא בלילה רשות הרביםב

ב "שך יהרי במ, ) ועוד,עד דכליא ריגלא דתרמודאי
וכדי שיעברו ששים .  אלף שיות42שעות היום יש רק 

אי אפשר , ז אמת" שרחבו טרשות הרבים בריבוא
והייו על ,  איש15הדבר אלא אם כן יעברו כל שיה 

, ) אמה16בתוך  ( שורות15 כולם יחד בוצטופפיידי ש
באופן שכל שיה ,  כל היום באופן של מרתוןירוצוו

  . לא מציאותי כללוזה הרי.  איש15יעברו 

ר "ושוע) א, שבת ו (הובא לעיל מברייתאויתירה מזו 
 רחובות רשות הרביםאיזו היא ): א"שמה סי' סי(

" שווקים"גדרם של והרי . ז אמה" הרחבים טושווקים
: )א"שם סכ(ר "שועבו) שם( בגמרא אלו תבאר

מקום פוי ... יושבים שם הסוחרים על אצטבאות "
כיון שרבים , ות הרביםשבין העמודים הוא רש

פ שבין עמוד לעמוד אין שם רוחב "ואע, בוקעים שם
שבין העמודים , והרי איו במציאות כלל". ז אמה"ט

, "ז אמה"אין שם רוחב ט"ש, האלו שבתוך השוק
  !יעברו ששים ריבוא בכל יום

רשות איזו היא : "ר שם"ובפרט לפי המבואר בשוע
ז "ה על טז אמ"ט רחובות ושווקים הרחבים הרבים
שגם ארכו איו עולה על , הרי מדובר בשוק, "אמה
ז אמה יש "ז אמה על ט"ובמרובע זה של ט, ז אמה"ט

ומכל מקום צטרך בהכרח , גם אצטבאות למכירה
 אלף איש במשך כל 600שבין האצטבאות רצים , לומר
 איש כל שיה 15 זה רשות הרביםכך שעוברים ב, היום

  .ושיה במשך כל היום כולו

שאשים , "שווקים"שהרי מדובר כאן  ב, ויתירה מזו
ולא כדי לרוץ (באים אליהם כדי לקות ולמכור 

ואיך זה שייך במציאות אשר ששים ריבוא , )במרתון
שווקים הרחבים "אשים יבואו לקות ביום אחד ב

  ?"ז אמה"ז אמה על ט"ט

והרי גם אם יתאספו כל חכמי אתוה לא יוכלו 
אלא אם כן , ת בעולם הזהלהמציא אפשריות כזא

וכמו שאו אומרים בותה תוקף , מדובר במלאכים
  ".מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון"

ז אמה "של ט(ואם כן צטרך לומר שרשות הרבים כזו 
היא מציאות שלא היתה ולא ) ז אמה רוחב"אורך וט

והיא הלכתא , בראה מבריאת העולם ועד עתה
  .למשיחא

מה הם כל אם כן ,  במציאות כללוכיון שכל זה איו
  ? ס ופוסקים" המלאים בשרשות הרביםדיי 

ועוד יש פליאות : "ז בסדר הכסת שבת"ובלשון אדה
  ".עצומות מהחוש על דעת זו

 ששיםשגם לדעה זו שצריך ,  פשוטאלא על כרחך
 בעיר ריבוא ששיםהכווה היא שצריך שיהיו , ריבוא
 מן ת הרביםרשוואזי כל הרחובות שבה הם , הזאת
, שהם ששים ריבוא, כיון שאשי העיר הזאת, התורה
ויש להם ,  ברחוב זהעוברים ובוקעים ושולטים
  .בכל יום,  ברחובות אלודריסה

*  

, וכך הוא גם בושא הסוג השי של רשות הרבים
דרכים שעובר "והם , ל"בברייתא ה" סרטיא"שקרא 

ייך שהרי איו ש; "ז אמה"בהן מעיר לעיר ורחבים ט
במציאות כלל אשר ששים ריבוא יעברו דרכו ביום 

מדובר בדרך שהיא ' ואפילו אילו הי. אחד מעיר לעיר
  .עדיין אין זה במציאות כלל, רחבה כמה עשרות אמות

אשר , וכמדומה שהפעם היחידה שקרה דבר כזה
ששים ריבוא יעברו ביום אחד ממקום למקום בדרך 

  .רזה במסעות בי ישראל במדב' הי, אחת

ולא עברו , וגם שם לא סעו באותה דרך רק פעם אחת
  ".בכל יום"בה 

ואיך זה שייך שמשמיעה לו הברייתא הלכה כזו 
, שסרטיא היא רשות הרבים גמורה, באופן פשוט כזה

בשעה שצטרך לפרש שהכווה היא לסרטיא כזו שלא 
  ?!היתה מאז בריאת העולם ועד היום

 שסרטיא היא דרך ,אלא ודאי כוות פוסקים אלו היא
) ביחד(אשר בעיירות האלו דרים , שבין כמה עיירות

  .וכל יום הולכים מהם בסרטיא זו, ששים ריבוא

*  

. וכיון שבעירו ברוקלין יש הרבה יותר מששים ריבוא
כבר , "רבים בוקעין בו"וכיון שהרחובות שבהם 

שאין צורת הפתח ) ד"א וס"ריש ס(שסד ' תבאר בסי
  .מועלת בהם

והן בשאר , ו הן בשכותו קראון הייטסוהיי
  .ב"כמו בארא פארק וכיו, השכוות

שתבארו לעיל (והייו שכל ארבעת סוגי הרחובות 
אין צורת הפתח , המצאים בכל העיר כולה, )ב"ס

כי אם בסמטאות שאים עשויות לכל בי (מועלת בהם 
  ).ג"שתבאר לעיל ס, העיר

  רחוב שיש בו ששים ריבוא) ז
 הוא לפי שיטת רביו הזקן וסיעתו המבוארת כל זה
אזי כל מבוי , שאם יש ששים ריבוא בעיר זו, לעיל

יש לו דין רשות , אם רבים בוקעים בו, מפולש שיש בו
  .שאין צורת הפתח מועלת בו, הרבים גמורה

שהוא מוכרח לפי שיטת רביו , וכפי שתבאר לעיל
 מהז א"ז אמה על ט"טווקים הרחבים ש"שגם , הזקן

אף שאיו במציאות כלל , "הן רשות הרבים גמורה... 
  . שיעברו בו ששים ריבוא במשך יום אחד

ר "שלא כפסק שוע(אמם יש רבים שראה להם לומר 
שרשות הרבים גמורה הוא דוקא רחוב ) אלא, ל"ה

שבכל משך ארכו מפוצל לרחובות רבים , ארוך ביותר
 עוברים ודרך כל אחד מהרחובות הרבים, )כמו דל(

עד שמצטרפים , עשרות אלפים במשך כל יום ויום
בכל משך  כולם לששים ריבוא שעוברים ביום אחד

  .ארכו של רחוב זה עצמו
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שהוא ארוך , "שוק"וכך מפרשים בהכרח גם את דין ה

שעוברים , ומפוצל לרחובות רבים, קילומטרים רבים
 בכל משך ארכו של השוק –בהם כל יום ששים ריבוא 

  .זההארוך ה

דרכים שעוברים בהן מעיר "וכך יצטרכו לפרש גם 
שעוברים , שגם הם מפוצלים לרחובות רבים, "לעיר

  . לרוחב כל ארכה של הדרך הזאת–בהם ששים ריבוא 

רוצים הם להתיר , ולמרות הדוחק העצום שיש בכל זה
כי אין , מטעם זה את העירוב שבשכות בארא פארק

ארכו יעברו בו שבמשך כל , שם אף רחוב ארוך כזה
  .ששים ריבוא ביום אחד

עדיין ישאר דין , גם לפי דעתם, אמם מכל מקום
" איסטערן פרקוויי"על שדרת " רשות הרבים גמורה"

שהרי בכל משך ארכו עוברים בו ששים , שבשכותו
לדברי הכל רשות הרבים ' ואם כן יהי. ריבוא בכל יום

  .שאין צורת הפתח מועלת בו, גמורה

דעת רבים אלו שמתירים העירוב בשכות ולכן גם ל
עדיין יאסרו זאת ברחובות הגדולים , בארא פארק

אור (כמבואר בדבריהם , ב"כאיסטערן פארקוויי וכיו
לא רצה ליתן הסכמתו לערב כל ): "ר' ישראל כ ע

שהרחובות הכי גדולות של ... מהטין או כל ברוקלין 
  ".ך ריבוא בוקעים"העיר שכיחי סמ

שאם יבו צורת הפתח מסביב לכל , ןיוצא אם כ
אפילו לפי דעת הרבים , שוב לא תועיל כלום, השכוה
  .האלה

*  

 5-ארכו יותר מ, רחוב זה רחבו יותר ממאה אמה
 רחובות 30-והוא מפוצל במשך ארכו לכ, קילומטר

שכך שבסך הכל , החוצים אותו, גדולים וקטים
  :עוברים לארכו ולרחבו ששים ריבוא בכל יום

לשי צדי כל אורך הרחוב הארוך הזה דרים ) א(
  .עשרות אלפי אשים

גם עשרות אלפי אשים הדרים ברחובות הסמוכים ) ב(
דרך אחד משלושים הרחובות (באים כל יום לעבור בו 

, אל החויות והמוסדות שמעבר השי) החוצים אותו
  .או סתם כדי לטייל בשדרה רחבת ממדים זה. ב"וכיו

 העיר לבקר כל יום במוסדות גם באים מכל) ג(
, הספריות, בתי הספר: הציבוריים שברחוב הזה

  .ב"בתי הכסת וישיבות וכיו, הבקים, המוזיאוים

עם חמש קוים , בוסף לזה עוברת בו רכבת תחתית) ד(
)2 ,3 ,4 ,5 ,shuttle( ,ותשבהן עוצרות , וחמש תח

וכל אדם שיוצא . הרכבות יותר מאלף פעמים בכל יום
כל אחד , ת מהתחות האלו עובר ברחוב זהבאח

  .למקומו

וכל זאת בוסף לעשרות אלפי המכויות שעוברות ) ה(
 דרך אחד –והן לרחבו , הן לארכו, בו כל יום

כולל גם מאות (משלושים הרחובות החוצים אותו 

, אוטובוסים שחוצים כל יום את איסטרן פארקוויי
ל"בכעשר מהרחובות ה.(  

מכל מקום , א רשות בפי עצמהואף שהמכוית הי
מצטרפים גם האשים שבמכויות למספר ששים 

שמה קוטרס אחרון ' סי(ר "כמבואר בשוע, ריבוא
, דמה שהספיות עוברים בים): "ה ועוד"ק ב ד"ס

אלא דלא הוי רשות הרבים , מיקרי בקעי ביה רבים
  ".משום דלא יחא תשמישתיה

, וף הקיץבס, וכל זאת בוסף למה שפעם אחת בשה
 West Indian Labor Day: הקראת(מתקיימת תהלוכה 

Parade( , אספים יותר מששים רבוא שבמהלכה
 .בשדרה הרחבה של הרחוב הזה

  

*  

הפרש וסף יש בין שכות בארא פארק לבין שכות 
לפי מה שהרבו לדון המתירים בעירוב , קראון הייטס
, מחיצות אצל הים' מטעם שיש לה ג, בארא פארק

ראה אור ישראל (סביב רובה של שכות בארא פארק 
אף שיש בהם פירצות של יותר ; )ה לפי"רד ד' יט ע
ר "ויש הרבה לדון בתוכן הלכה זו בשוע[ז אמה "מט
כ בשכותו קראון "משא]. א"וסי, ו-ה"שמה ס' סי

  .מחיצות אלו' שהיא מחוץ לג, הייטס

  שערים מכוונים זה כנגד זה) ח
איזו היא רשות הרבים ): "א"סישמה ' סי(ר "בשוע

, ז אמה"ז אמה על ט"רחובות ושווקים הרחבים ט
והוא . שכן היה רוחב הדרך במחה לוים שבמדבר

ואפילו יש . ואין להם חומה סביב, שאים מקורים
דהייו , להם חומה אלא שהם מפולשים משער לשער

 יש לאותו דרך הרי, מכווים זה כגד זהשהשערים 
לשער כל דין רשות הרבים אם הוא רחב המכוון משער 

  ".ז אמה"ט

שכל העיירות , ולפי זה יש רבים הרוצים לומר
שהרי אין , הגדולות אין להם דין רשות הרבים גמורה
וממשיך , כאן רחוב אחד ארוך החוצה את כל העיר

שהשערים מכווים זה כגד "ויוצא מן העיר באופן 
  ".זה

ערים צריכים שאין הש, ר כאן"אמם מפורש בשוע
להיות מכווים זה כגד זה אלא דוקא בעיר שיש לה 

אין להם ...והוא ש: "כמבואר כאן, חומה מסביב
 אלא שהם ואפילו יש להם חומה. חומה סביב

שהשערים מכווים זה דהייו , מפולשים משער לשער
הרי שעיר שאין לה חומה אין הדרכים ". כגד זה

ווים זה כגד מכ"החוצה את העיר צריכות להיות 
  ".זה

עיר ): "ה רשות הרבים"א ד, עירובין ו(י "ומקורו ברש
שהיה ] או[, שמצויין בה ששים ריבוא ואין בה חומה

הרי שאם אין ". רשות הרבים שלה מכוון משער לשער
  .מכוון משער לשער' בה חומה אין צריך שיהי



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח מ
, דעיירות שלו): "שצא' עירובין סי(ה "ה בראבי"וכ

ואין מכווים שעריהם משער ,  חומהשהם מוקפים
  ". שהם כרמלית, לשער

עיירות שאין ): "שעט' שם סי(ויותר מפורש בדבריו 
הוי , שראשי רשות הרבים שלהן מפולשין, להן חומה

ורשות הרבים , ואם מוקפין חומה. רשות הרבים
, ו אמות"שלהם מכוון ומפולש משער לשער ברוחב י

  ".הוי רשות הרבים

שמוקפות חומה צריך , יהם בפירושהרי חילק בי
ואין מוקפות חומה צריך רק , שיהיו שעריהם מכווים
  .שיהיו שעריהם מפולשים

אבל בעיר ): "א, לד(וכן תבאר בחידושי צמח צדק 
אז יש לומר הרחוב חשוב רשות , שאיה מוקפת חומה

  ".הרבים אף שאיו מפולש

' סיה "ח ח"או(ת אגרות משה "וכן האריך להוכיח בשו
שדווקא בעיר מוקפת חומה צריך שהשערים ): "כד

  ".יהיו מכווים זה כגד זה

): ב"שמה סי' סי(ר "וכן מוכח ממה שהובא בשוע
, ראשיהם' מבואות המפולשים לרשות הרבים מב"

ז "פ שאין ברחבן ט"אע, וארכן לאורך רשות הרבים
הייו דמיירי ". הרי הם רשות הרבים גמורה, אמה

ושי , ארכו לאורך רשות הרביםש, במבוי עקום
קצוותיו מתעקמים באלכסון ומפולשים לרשות 

, "הרי הם רשות הרבים גמורה"ומכל מקום , הרבים
  .כיון דלא מיירי כאן במוקפת חומה

אלא , וכן הוא גם כשהמבוי הוא לרוחב רשות הרבים
כמבואר , ז אמה"ט' שאז צריך שרוחב המבוי יהי

וכן מבואות רחבים "): א"שמה סי' סי(ר שם "בשוע
ז אמה המפולשים מרחוב לרחוב או מרחובות "ט

  ".ז אמה הן רשות הרבים גמורה"לדרכים הרחבים ט

  

אף שאים , אשר שיהם רשות הרבים גמורה
ואף שהם מוקפות מחיצות , מפולשים אל מחוץ לעיר

כמבואר בחידושי ,  חוץ מהמקום שבו הם מפולשים–
כמו בעירו ליובאוויטש ו): "א,  לד–ד , לג(צמח צדק 

, שהשער של המסלה ההולכת לעיר דובראווא... 
, והשער של המסלה ההולכת לוויטעפסק או לרודיא

אכן כיון שכולם ... אין מכווין כלל זה גד זה 
מפולשים לפלטיא הוא הרחוב שבאמצע העיר ששם 

... אם כן חשיבי כולם רשות הרבים , החויות כולם
ו " אחד יוצא ממו למערב רחב ימ מסלה ושביל"עד

ומסלה , אמה בקרן צפוית מערבית והולך לסרטיא
ו "אחת יוצא ממו בקרן דרומית מזרחית גם כן רחב י

מצא המסילות היוצאות , אמה והולך לסרטיא אחרת
כ כיון שהוא "אעפ, ממו אין מפולשין זה גד זה כלל

פ "אע, ל"ו אמה בשי מקומות ה"פרוץ ברוחב י
מכל מקום כיון , מחיצות גמורות' ולתן יש לו דשז

שהוא עין רשות הרבים מצד שבי העיר מתקבצים 
כי אם יש בו שי , רוחות לגמרי' ואיו סתום מד, שם

יש לומר חשוב רשות , ו אמה"פתחים גדולים ברוחב י
  ".הרבים

*  

אפשר ' שיהי, וגם כאן אין שום דרך במציאות בעולם
שהרי הלימוד הוא , ופן אחרלפרש דברי הפוסקים בא

. שהיתה לה חומה ושעריה מכווים זה לזה, מירושלים
שגם מחוץ לחומת , והרי איו במציאות כלל לומר

ימשיכו דרכים אלו ללכת ישר עד סוף , ירושלים
  ".מכוון משער לשער"באופן של , )או עד הים(העולם 

ולא רק שאין זה במציאות שילכו ישר עד סוף העולם 
, אלא גם מיד שיוצאים מחוץ לחומה, ) היםאו עד(

, ואי אפשר בלאו הכי, בהכרח שיסטו מדרכם הישרה
ואי אפשר במציאות , שהרי ירושלים היא בהרים

 –שדרך היציאה מירושלים תלך ישר באופן מכוון 
כי כל דרך שיורדת מההר חייבת , מגובה ההר לעמקו

  .עד שתרד מן ההר, ללכת בעקלתון ובעיגול

רושלים י): "ב, עירובין ו(מפורש בגמרא וכיון ש
אילמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום 

שמחוץ לחומה אין , הרי פשוט וברור, "רשות הרבים
  .צורך שיהיו מכווות זו כגד זו

שאיה מוקפת , יוצא אם כן שכל הרחובות שבעירו

שאין מועיל להם צורת , הן רשות הרבים גמורה, חומה

  .הפתח

  מבוי עקום) ט
כ בעיירות "משא, וכל זה הוא בשכותו ובעירו

מועיל , שאין דרים בהם ששים ריבוא, הקטות יותר
  .העירוב לדעת אלו הפוסקים המצריכים ששים ריבוא

, אמם גם שם בוך אי בדיי העירוב העשה שם
מבוי ): "ה ואילך"שסד ס' סי(ר "שהרי תבאר בשוע

... ראשיו לרשות הרבים ' ומפולש בב', עקום כמין ד
כדי שיהא , צריך שיעשה צורת פתח בעקמומיתו

הצורת פתח שהוא תיקון של מבוי מפולש ראית 
מבואות הפתוחים אלו ... להדרים כאן ולהדרים כאן 

הרי כולם במקום פתיחתן זה לזה דים כמבוי , לאלו
מבוי העשוי ... וצריכים שם תיקון שתבאר , עקום
בוי גדול שהרבה מבואות קטים דהייו מ, כדל

עושה לכל אחד במקום ... פתוחים לו משי צדדיו 
לפי ששם הוא כמבוי , פתיחתו לגדול צורת פתח

  ".עקום

וכל דיי : ")ט"שסד ס' סי(  שםר"בשועואף שסיים 
 שבתים וחצירות פתוחים ,מבוי עקום הם במבוי

 אבל מבואות שלו שאין בתים וחצרות ,לתוכו כראוי
 אים צריכים שום ,ים לתוכו כראוי ודים כחצרפתוח

 ". בחצר עקומהין צריךתיקון בעקמומיתם כמו שא
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הייו מחמת שבזמם לא היו בתים וחצרות פתוחים 

 כ"משא; ) רק בית אחד' היכל חצרשב(לתוכו כראוי 
רוב הבתים שבעיירות יש בתוכם כמה דירות , בזמיו

 ואם כן ,)הםעד שצריכים לעשות עירוב חצרות ביי(
ולכל מבוי ) ו כמה דירותשיש ב(יש לכל בין דין חצר 

  .דין מבוי

מא סוף אות ' ח סי"חאו(ת צמח צדק "מבואר בשווכ
דמבואות דידן בתים וחצרות פתוחים לתוכן : ")ח

דאף אם ,  ואין להם שום קולא משאר מבוי,ממש
 כיון שיש מכל מקום, החצר אין בה רק בית אחד

 שהם כשי בתים יש לומר, בהבית כמה חדרים
  ".הפתוחים לחצר

אפילו בבית אחד : ")י"שסה ס' סי(ר "וכמבואר בשוע
".  אם בכל חדר דר אדם אחד בפי עצמו,מחדר לחדר

, כ שכן הוא בביי מגורים שבהם כמה דירות"ועאכו
  .שבכל דירה גרה משפחה פרדת

שבין כל שי בתים , ויתירה מזו הוג ברחובות רבים
עם מקום חיה פרטי לשי הבתים , ש צריש כבי
. והרי זה ממש חצר ששי בתים פתוחים לתוכו, האלה

שצריך להוסיף צורת , ואם כן יש לרחוב זה דין מבוי
  .ובכל פית רחוב, הפתח בעקמימותו

 מדוע אין או )ק כז"שסג ס' סי(א "וכבר הקשה במ
ומתרץ שמבואות שלו , עושים לחי או קורה בכל פיה

 יש למבואות דין חצרות ולכן, להם חצרות ובתיםאין 
, ט"שסד ס' ר סי"ה בשוע"וכ. שאין בו דין מבוי עקום

  .שהובא לעיל

 שיש להם ביים שבכל אחד ,אמם במבואות שלו
ויש להם מקומות חיה ששי , מהם יש כמה דירות
אם כן יש להם לכאורה דין , הבתים פתוחים לתוכו

שות להם לחי או קורה  צטרך לעם כןוא, מבואות
  .בכל פית רחוב

  ".ע שלא ראיתי והגין כן"וצ: "א"ובלשוו של המ

  הסכם קדם נישואין  .ח
  )קלד' ז סי"אהע(

  כופין אותו עד שיאמר רוצה אני) א
והיה אם לא תמצא חן ): "א, תצא כד(אמר בתורה 

למדו ". וכתב לה ספר כריתות ותן בידה... בעייו 
אם לא תמצא ): "ב"א ה"ושין פגיר' ם הל"רמב(מכאן 

ואם , מלמד שאיו מגרש אלא ברצוו, חן בעייו
  ".תגרשה שלא ברצוו איה מגורשת

וכן אתה ): "א, ערכין כא(למרות זאת מבואר במשה 
". אומר בגיטי שים כופין אותו עד שיאמר רוצה אי

גט ): "ב, גיטין פח(מבואר במשה , ואף שעשה בכפיה
  ?ואיך יתאימו שתי הלכות אלו". כשרמעושה בישראל 

אמר רב חמן ): "ב, גיטין פח(תבאר על זה בגמרא 
] שעשה על ידי כפיה[אמר שמואל גט המעושה 

, כשר] אלו שאמר במשה כופין אותו[בישראל כדין 

... מן הכהוה משום ריח הגט (ופוסל , שלא כדין פסול
וה ג דלאו גיטא הוא גזור ביה רבן לפסול בכה"אע

  )".י"רש, משום דמיחלף בכדין דישראל

אם אסוהו ): "ה"קלד ס' סי(וכן פסק בשלחן ערוך 
כגון שהוא חייב להוציא ואיו , ובדין, שלא כדין פסול

ומצוה על . הוי גט, דין עד שהוציא-ואסוהו בית, רוצה
  ".דין שבכל מקום ובכל זמן לכופו לגרש-כל בית

ה כופין אותם שבאלו שעל פי ההלכ, ויתירה מזו
כאמור , דין לכופו גם בערכאות- יכול הבית, להוציא
ובעובדי כוכבים חובטין אותו ): "ב, גיטין פח(במשה 

  ".ואומרים לו עשה מה שישראל אמורים לך

אם דחקו אותו ): "ט"שם ס(וכן פסק בשלחן ערוך 
והיו עובדי , דין של ישראל על ידי עובדי כוכבים-בית

אומרים עשה מה שישראל כוכבים מכין אותו ו
  ".דיו כאסוהו ישראל, אומרים לך

והייו שאם דין הגמרא ותן שהבעל חייב להוציא את 
-הן הבית, אזי כופין אותו עד שיאמר רוצה אי, אשתו

ואם דין הגמרא . ב"דין עצמו או על ידי ערכאות וכיו
אזי אי אפשר , איו מחייב את הבעל לגרש את אשתו

שאין הגט , "לאו גיטא הוא"ן אותו ואם כופי, לכופו
  .מועיל אלא כשהוא מגרש ברצוו

*  

אם תגרשה שלא ברצוו "ואף שכבר תבאר לעיל ש
-ואם כן איך מועיל הגט הזה שהבית". איה מגורשת

תבאר הטעם בגמרא ? דין כופים אותו לומר רוצה אי
שאי התם דמצוה לשמוע דברי חכמים ): "א, ב מח"ב(

  ".יה גמר ומגרשאגב אוס... 

מי שהדין ): "כ"ב ה"גירושין פ' הל(ם "וביאר הרמב
. ותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש

דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד -בית
וכן אם . שיאמר רוצה אי ויכתוב הגט והוא גט כשר

ם ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך "הכוהו עכו
ם עד שיגרש הרי זה "שראל ביד העכוולחצו אותו י

שהרי הוא אוס בין ביד , ולמה לא בטל גט זה... כשר 
שאין אומרין אוס אלא למי . ם בין ביד ישראל"עכו

שלחץ ודחק לעשות דבר שאיו מחוייב בו מן 
אבל מי . כגון מי שהוכה עד שמכר או עד שתן, התורה

 ,שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה
או עד שתרחק , והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו

אלא הוא , אין זה אוס ממו, מדבר האסור לעשותו
, לפיכך זה שאיו רוצה לגרש. אס עצמו בדעתו הרעה

ורוצה הוא לעשות , מאחר שהוא רוצה להיות מישראל
, ויצרו הוא שתקפו, כל המצות ולהתרחק מן העבירות
מר רוצה אי כבר גרש וכיון שהוכה עד שתשש יצרו וא

  ".לרצוו

יש חשש שימסור , ואף שאם כופים אותו ליתן גט זה
, עדים בצעה' הייו שיאמר לפי ב(מודעה על הגט 

). ואיו מועיל, ולא מרצוו, שגט זה הוא על ידי כפיה



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח מב
עד דמבטל ליה ): "ב, ערכין כא(אמרו על זה בגמרא 

  ".למודעיה

-ומצוה על כל בית"): ה"שם ס(וכן פסק בשלחן ערוך 
לבטל , דין שבכל מקום ובכל זמן לכופו לגרש

רוצה אי ליתן "והייו שכופין אותו לומר ". המודעה
רוצה "וכמו שאמירתו ". והריי מבטל המודעה, גט
כך ,  כיון שמצוה לשמוע דברי חכמים–מועלת " אי
 כיון שמצוה לשמוע –מועלת " ביטול המודעה"גם 

  .דברי חכמים

  על צריך לגרש אשתוכשהב) ב
כל האמור לעיל הוא באותן שאמר עליהם במשה 

כגון הבעל , וגמרא שכופים את הבעל לגרש את אשתו
, שיש לו איזשהו חולי שאיו יכול לחיות עם אשתו

. שכופין אותו להוציא) א, כתובות עז(שאמר במשה 
כגון אלו , "יוציא"כ באלו שאמרו במשה "משא

, דרים שגורמים לה צערשהבעל דר על האשה 
ולא , "יוציא): "ב, עא. א, כתובות ע(שאמר במשה 

בזה יש . תפרש במשה וגמרא שכופין אותו להוציא
כמבואר , מחלוקת הפוסקים אם אפשר לכופו בשוטים

י דבכל "ראה לר): "ה יוציא"א ד, כתובות ע(' בתוס
דכיון , הייו שכופין אותו, הך דקתי במתיתין יוציא

ורביו חאל ... דשלא כדין עביד כופין אותו להוציא 
שאין כופין אלא היכא שמפרש בהדיא ... פסק ... 
אומרים לו כבר , אבל היכא דאמור רבן יוציא, כופין

ואם לא תוציא מותר לקרותך , חייבוך חכמים להוציא
ומיהו אין לכוף שום אדם ... אבל לכפותו לא , עברייא

דהא , עד שמצא ראיה ברורה, לגרש ולעשות מעשה
ואין , אמרין דגט מעושה בישראל שלא כדין פסול

  ".להתיר אשת איש מספק

כל ): "א"קד סכ' סי(שי הדעות הובאו בשלחן ערוך 
ויש אומרים . בשוטים' כופין אפי, אלו שאמרו להוציא

, שכל מי שלא אמר בו בגמרא בפירוש כופין להוציא
,  בשוטים אלא אומרים לואין כופין, אלא יוציא בלבד

ואם לא תוציא מותר לקרותך , חכמים חייבוך להוציא
וכיון דאיכא ): "שם(א "וכתב על זה הרמ". עבריין

, ראוי להחמיר שלא לכוף בשוטים, פלוגתא דרבוותא
  ".שלא יהא הגט מעושה

ומה תעשה אם כן אשה עגוה זו שבעלה איו רוצה 
  ?לגרשה

ופו בשאלה , סקים לכופוידון כזה שרצו הפו' הה הי
כי טוב ", ת אסר להם לעשות זאת"ור, זו אל רביו תם

והייו ". מלהוציא לעז על ביה, להיח אותה בעיגוה
שאיו " גט מעושה"זה ' יהי, שאם יכפוהו לגרש אותה

  .וביה מישואים השיים אים כשרים, גט

חלק , ספר הישר(ת "אמם בסוף דבריו סיים ר
, אך אם כל רבותיו שוין בדבר): " כד'התשובות סי

תגזרו באלה חמורה על כל איש ואשה מזרע בית 
שלא יהו רשאין לדבר עמו , ישראל הלוים אליכם

ולהאכילו ] לארח אותו[=לישא וליתן עמו להאריחו 
ועוד יוסיפו חומר . ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחלותו

ש אם לא יגרש ויתיר אותו האי, ברצום על כל אדם
שאם ירצה , שבזה אין כפייה עליו. את הילדה הזאת

  ".מקיים

' ואף שכתב בתחלת דבריו שאם יכפוהו לגרשה יהי
מכל מקום לא , חשש גט מעושה ויצא לעז על ביה

  :חשב זה לגט מעושה

שאם , שבזה אין כפייה עליו"כמבואר בדבריו ) א(
  ".ירצה מקיים

 כי אם לחץ ,כדי לכופו, כי אין כאן עוש על הבעל) ב(
): יג' סי(כמבואר בסדר אליהו , פסיבי מאשי הקהלה

אלא , הרחקה זו איה שום רדוי על גופו של בעל"
אחו בעצמו גודרים דרכיו בגזית לבלתי הטיב עם 

במיעת ... מצוה עליו להרחיקו ... האיש ההוא 
  ".הטובה ממו

אלא כמבואר , ועדיין לא סגי בשי טעמים אלה) ג(
צריך לומר ): "ב"רסב סי' ז סי"אהע( צמח צדק ת"בשו

לפי שצירף לזה תקת הגאוים , ת הוא"בטעמו דר
לכן אף שחלק על , שתקו לכוף ממש בכפייה גמורה

  ".כיון שאין זה כפייה ממש, סמך לעשות ההרחקה, זה

): עט' ב סי"ח(י בן לב "וגם אחרי כל זאת כתב מהר
"י הדור הזה האחרון שו לרבהגו בכךלא ראי .

ויותר קשה להם , וטעמא הוי דלא אכשור דרי
ואם הדוי הוי כפייה כל שכן , ההרחקה מהדוי

  ". ההרחקה

' סי(רק כתב שם , ע"ת בשו"ולכן לא הובאו דברי ר
חכמים חייבוך , אלא אומרים לו): "א"קד סכ
  ".ואם לא תוציא מותר לקרותך עבריין, להוציא

ר על כל ישראל שלא יכולין ליגזו): "שם(א "אבל ברמ
או למול , או לישא וליתן עמו, לעשות לו שום טובה

- ובכל חומרא שירצו בית. עד שיגרש, ביו או לקברו
ומלבד שלא ידו , דין יכולין להחמיר בכהאי גווא

  ".אותו

, י עב"סוס(ך "לבעל הש, דן בזה בספר גבורת אשים
אבל : "ומסיק, )ק ל"הובא בפתחי תשובה שם ס

ל והכי מי לא "לב שם כתב וז' י ן" מהרבתשובות
וכל היכא דלא כייפין ... ת "עבדין ההרחקה שכתב ר

בשוטים או בדויים וחרמות גם לא עבדין ההרחקה 
. כ"אלא דאומרים לו דמותר לקוראו עברייא ע... 

  ".וטוב להחמיר

): ב"רסב סי' ז סי"אהע(ת צמח צדק "ומסיק בשו
וד יותר מפי שההרחקה וגדולי האחרוים החמירו ע"

לא ת גם כן "שבהרחקה דר... הוא כעין כפייה ממש 
אם , מכל מקום בדיעבד. עשה מעשה לכתחלה

  ".גירשה מחמת הרחקה זו ודאי היו מורים שלא תצא

*  

פ "כל האמור לעיל הוא באלו שהגמרא אומרת עכ
כ בשאר "משא, שצריך הבעל להוציא את אשתו

אין כופין את הבעל , השים שרוצות ליפרד מבעלה



  מג נישואין קדם הסכם* / סימן   
ומה תעשה אם כן האשה שטועת מאיס עלי . לגרשה

  ?!הבעל ואיי יכולה לדור עמו

אם אמרה ): "ח"ד ה"אישות פי' הל(ם "כתב הרמב
כופין אותו , מאסתיהו ואיי יכולה להבעל לו מדעתי

לפי שאיה כשבויה שתבעל לשוא , לשעתו לגרשה
  ". לה

כתובות ('  בתוסכמבואר, אמם חלקו עליו הפוסקים
יש מפרשים דכופין אותו להוציא ): "ה אבל"ב ד, סג

אמרה מאיס עלי ... ת "ראה לר... ת "ואין ראה לר
ולא בעיא ליה לא הוא ולא כתובתו לא כייפין לה 

  ".ומתוך כך יעלה בדעתו לגרשה... שתחזור בה 

): שם(כמבואר במגיד משה , וכן דעת רוב הפוסקים
וכל מי שראיתי , ה מן המפרשיםשיטה אחרת להרב"

דבריו כתב שבדין הגמרא אין כופין את האיש להוציא 
, ועל זה הרבו בראיות ברורות, אף באומרת מאיס עלי

והם סבורין . וקראו תגר על כל הוטה מדבריהם
וכבר . שאפילו ישאת בגט שתן מחמת כפייה זו תצא

פשטה הוראה הזאת בכל ארצותיו שלא כדברי רביו 
  ".שאין כופין את האיש לגרש, זהב

אם אמרה מאסתיהו ): "ב"עז ס' סי(ע "ולכן פסק בשו
אם רצה הבעל לגרשה , ואיו יכולה להבעל לו מדעתי

אבל אין ): "ק ז"שם ס(ובבית שמואל ". אין לה כתובה
ואף אם ): "ק ה"שם ס(ובחלקת מחוקק ". כופין אותו

  ".ישאה בגט של כפיה תצא

אם רואים ): "י"קלד ס' סי(לבוש ומכל מקום כתב ה
, דין לפי ראות עייהם שיש תקת האשה בדבר-בית

שיראה להם שאין , ג"כגון שטועת מאיס עלי וכה
ואף על פי שאין האיש מאותם , זיווגם עולה יפה
דין להטיל - מכל מקום יכולין הבית, שכופין להוציא

חרם בייהם על כל איש ואשה לגזור באלה חמורה 
ו רשאים לדבר עמו ולישא וליתן עמו שלא יהי

ולהרויחו ולהאכילו ולהשקותו וללוותו ולבקרו בחוליו 
אם לא יגרש , על כל אדם, וחומרות אחרות כפי רצום

שבזה אין , אותו האיש ויתיר את אשתו בגט כשר
שאם ירצה לא יגרש וילך למקום אחר , כפייה עליו

ת והייו שגם בטע". במקום אשר לא יבדלו ממו
וגם בזה יכולים , גרשהיהבעל כון הדבר שמאיס עלי 

  . בהרחקות דרביו תםהטיל חרםדין ל-הבית

שבטעת מאיס עלי אין כופין , עז' ואף שהובא מסי
ומי לו בקי ): "יג' סי(ביאר בסדר אליהו , אותו כלל
, מהרב בעל הלבוש, ם בעל ספר המפה"בדברי מור

ת "קה להא דרוכיון דחזין ליה דפס. שהיה תלמידו
איך יעלה על הדעת שבא לקרב , בפסקיו כזכר לעיל
ד ברור "אשר על כן ראה לע. מה שהרחיק רבו

ם "דמה שלא הזכירוה להא מרן ומור, ומוכרח
עז לעין ' בסי' א לא הזכירו שום כפי"שהמחבר והרמ[

ת לעשות "דהא דהורה ר, הוי טעמא משום, ]מאיס עלי
, טועת מאיס עלי היאלאו בכל , הרחקה במאיס עלי

אלא דוקא כשיכר בודאי שכן הוא באמת שיש עיגון 
 ".וכמו שבארו לעיל, בדבר דוקא

ת בכל "דלא אמרה ר): "שם(ש לפי זה "והייו מ
דין שאין לאשה - מקום כי אם במקום שרואין בית

ואין תוחלת , כי היא אוסה גמורה, אשם בדבר ההוא
סירוב הגט כי אם והבעל אין מגמתו ב, שתשוב לבעלה
ל לעשות "ת ז"הה בהא הוא שכתב ר, לעגה בלבד

 ".הרחקה

) גבורת אשים(ך "אלא שלמעשה כבר הובא לעיל מהש
וגם , ת"ולא לדוו בהרחקות דר, "טוב להחמיר"ש

לא עשה מעשה "הובא לעיל מהצמח צדק ש
שגם , "מאיס עלי"ומכל שכן באומרת ". לכתחלה

  . ת"הרחקות דרא לא התיר בפירוש את ה"הרמ

ובאמת חלק גדול מההעיגון בזמיו הוא דוקא באופן 
והבעל איו רוצה , שהאשה טועת מאיס עלי, זה

ואם אי אפשר לשכע את הבעל לתת לה גט על . לגרש
  ?אם כן מה תעשה עגוה זו, ת"ידי הרחקות דר

*  

לכן חיפשו בדוריו דרכים וספים לשכע את הבעל 
, "הסכם קדם ישואין"ל ידי והייו ע, שיתן לה גט

, שכל חתן וכלה יחתמו לפי הישואין כתב התחייבות
יתחייב , תדרוש האשה גט' שאם מאיזו סיבה שתהי

ואז לא , הבעל ליתן קס על כל יום שאיו ותן לה הגט
כי אם שהבעל עצמו התחייב , תיחשב זו כפיה מבחוץ

  .על כך

סכם , "הסכם קדם ישואין"ולפי שברר את ושא 
כפי שהוא , את ושא התחייבות הבעל לגרש את אשתו

  :מבואר בפוסקים

  כשהבעל התחייב לגרש אשתו) ג
החמירו חכמים " גט מעושה"מחמת חומר חשש 

, ק"כמבואר בהגהות סמ, "דומה לאוס"אפילו ב
ואם שבע ): "בסדר הגט, מצוה קפד(מרביו פרץ 

 שלא ,צריך שיתירו לו קודם שיתן, האיש ליתן הגט
  ".יהיה דומה לאוס

ישאל ): "ד"בסדר הגט סי, קד' סי(ע "וכן פסק בשו
אתה ותן גט זה מרצוך בלא , החכם לבעל המגרש

כלום עשית שום איסור או דר או שבועה , שום אוס
והבעל המגרש . תאמר לו ותיר לך, שמכריחך ליתו

אלא , משיב לא דרתי ולא שבעתי ואין לי שום אוס
. י אי ותן גט זה בלב שלם בלי שום אוס ותאימרצו

, יתירו לו קודם, ואם אומר ששבע או תקע כף ליתו
  ".כדי שלא יהא דומה לאוס

, לגודל חומר הלכות גטין, כל זה הוא רק לכתחלה
שאף אם הבעל שבע שיגרש , ל"אמם בדיעבד קיי

ת "כמבואר בשו, "גט מעושה"אותה אין זה קרא 
זו איה טעה לפסול הגט בדיעבד ): "צו' יס(א "הריטב

ומה ... שהרי מרצון פשו חייב עצמו בשבועה לגרש ... 
לפי דעתי לא כתב אלא , ל"פרץ ז' שכתב רביו הרב ר

לא שיהא , שצריך כן לכתחלה לעשות גרושין ברורים
וכמו שכתב שם בהלכות ההם , הגט פסול בזה בדיעבד



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח מד
וכן ראה , בחרדברים הרבה דרך חומרא ולמעשה מו

  ".מלשוו שכתב כאן כדי שלא יהא ראה לאוס

... אם כבר גירש ): "ה"קלד ס' סי(א "וכן פסק ברמ
הואיל , הגט כשר, מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש

  ".ומתחלה לא אסוהו על כך

ועד , ומכל מקום החמירו בזה לכתחלה ביותר וביותר
 ידוע אף אם לא, שבכל גט וגט שמסדרים, אשר ההיגו

מכל מקום שואל , שום שבועה שקיבל על עצמו
וקב קי , מ"סדר גט ראשון ס(המסדר אצל הבעל 

אולי עשית איסור או דר או שבועה או חרם ): "שם
או תקיעת כף או קין או שום דבר המכריח אותך 

דהייו ... על כן תיר לך , רק ששכחת... ליתן גט 
עשיתי שום אם : שילמד אותו הרב לומר בזה הלשון

איסור או דר או שבועה או חרם או תקיעת כף או 
הי מתחרט ... קין או שום דבר המכריחי ליתן גט 

: אחר כך יחזור ויאמר לו הרב. על זה שעשיתי זאת
אם עשית כן והייתי יודע שתתחרט על זה היית עושה 

לכן , לא הייתי עושה כן: וילמד אותו הרב לאמר? זאת
ואז . כם התרה על אותן הדבריםהי מבקש ממעלת

  ".פעמים' מותר לך ג: יאמרו

גט "והייו שחששו בזה אף לחשש רחוק ביותר של 
שאפילו אם הבעל איו זוכר שום קין שעשה , "מעושה
קין או ... אולי עשית "מכל מקום אומרים לו , בזה

על כן , רק ששכחת... שום דבר המכריח אותך ליתן גט 
אמת הוא שבע לגרש את אשתו כי אם ב, "תיר לך

 הרי זה דומה –וכעת שאיו זוכר , הרי זה דומה לאוס
  .עד כדי כך חששו להחמיר בזה. לדומה

*  

כדי לזרז , הדין באחד שהתחייב בעצמו בקס' ומה יהי
שאיו אוס מבחוץ אלא אוסא , את עצמו ליתן גט

יש דיון ) סח' ב סי"ח(ץ "ת תשב"הה בשו. 'דפשי
ואם לא יגרשה עד , חייב לגרש את אשתובאחד שהת

, זמן פלוי מתחייב על עצמו קס של מאה זהובים
ויש אומרים דגט מעושה הוא בעבור הקס ", וגירשה

ויש אומרים שמכיון , והוה ליה אם כן גט מעושה... 
, שמדעתו חייב את עצמו בדבר שהוא רוצה לעשות

... ש שכל זמן שיגרש ברצוו יגר, שאין זה גט מעושה
והקס שעשה ברצוו עשאו לחזק את עצמו לגרש ולא 

שאין זה : "ואחר הדיון בושא מסיים". ל אוס"הו
  ".שכיון שמעצמו תחייב בזה ברצוו הוא... אוס 

ראובן , שאלת): "מ' ד סי"ח(א "ת הרשב"אמם בשו
היו בהסכמה שיגרש ראובן זה , וקרובי לאה, בעל לאה

, לזה בקס אלף דיריםואותו זה , את לאה אשתו
ומיאן , ואחר כך תחרט ראובן. ושיגרש זה לזמן ידוע

עד שזה הולך אצל , והללו מתרין בו מצד הקס. בדבר
בתחבולות , ולא רצה. הגזבר ומחלה פיו שיתפשר עמו

' אימו שאם יעבור אפי, אדרבא. שעשו קרובי האשה
ומחמת . ייחהו במשמר עד שיפרע, שעה אחת מן הזמן

אלא שלא היה בקי למסור , ה זו הוא מגרשירא

. אם לאו, אם דון גט זה כדין גט מעושה. מודעא
  ".ופסול הוא, ראה לי שגט זה גט מעושה: תשובה

): ה"קלד ס' סי(א "ומחמת מחלוקת זו פסק הרמ
לא מקרי , אבל אם קבל עליו קסות אם לא יגרש"

ויוכל ליתן , מאחר דתלה גיטו בדבר אחר, אוס
. ויש מחמירין אפילו בכהאי גווא. ת ולא לגרשהקסו

  ". וטוב לחוש לכתחלה ולפטרו מן הקס

*  

כאשר הבעל בעצמו שבע או , במה דברים אמורים
כדי שיכריח את עצמו , קיבל קין או קיבל קסות

אמם . ועדיין רוצה לתת גט כבתחלה, לגרש את אשתו
איו ו, ואחר כך חזר בו, אם הבעל קיבל על עצמו בקס
הפוסקים כמה כתבו , ותן הגט אלא מחמת הקס

כמבואר , ץ דהוי גט מעושה"שבזה מודה גם התשב
הובא בפתחי . כ' דיי הביטול סי(במכתב מאליהו 
ר "ץ והר"לא התירו הרשב): "ק י"תשובה שם ס

מיימון רק בדון דידהו שקבל מתחלה הקס מצד 
, סוףולא זז מדעתו מתחלה ועד , עצמו ורצוו הפשוט

גם לדעת ... דאז אין לתלות שעשה זה מחמת אוס 
איו מבואר מדבריו שיתיר גם כן ... ל "א ז"הרמ

  .והביא כן מכמה פוסקים". כשיתחרט אחר כך

  הסכם קדם נישואין) ד
במקום שהאשה , בעיית העגוות שארה אם כן בעיה

ושקדו , רוצה להפרד מהבעל והוא איו רוצה לגרשה
ולאידך כבר הובא לעיל . בות ישראלחכמים על תקת 

עד כמה חוששים בזה שלא להכריח את הבעל ליתן לה 
". דומה לאוס"פ "או עכ, "גט מעושה"מחשש , גט

  ?ומה אם כן תעשה אשה זו שבעלה איו רוצה לגרשה

שכל חתן , הה כבר לפי עשרות שים עלתה ההצעה
שאם , וכלה יחתמו לפי הישואין כתב התחייבות

יתחייב הבעל , תדרוש האשה גט' זו סיבה שתהימאי
  .ליתן קס על כל יום שאיו ותן לה הגט

עשרות דיוים מגדולי הרבים כתבו בזה במשך 
אם , ק  דו בזה"גם הרבים הראשיים שבארה. השים

, ק"הדין שבארה- יש למצוא דרך להכיס והג זה בבתי
ולא מצאו שום וסח הסכם קדם ישואין שיתאים 

פסקי דין של בתי (ולבסוף סיכמו . להלכה לדעתם
בעל שהתחייב לתת גט ): "9' ב ע"ח, הדין הרביים

אם התחרט ותן ) 1: לאשתו ואם יתחרט ישלם קס
הגט הוא פסול משום גט , את הגט מתוך אוס הקס

אם לא התחרט ולא שיה את דעתו מגלרש ) 2. מעושה
 גירושין לכתחילה אין לאשר הסכם של) 3. הגט כשר

אשר בו מתחייב הבעל בקס אם יתחרט מלתת את 
  ".הגט

גט "והחששות בזה לדין , ליקוט ובירור בושא
ר פחס "להג, דפס בספר בריתי שלום, "מעושה

קוטרס "ובקוטרס מיוחד , )יז' ג סי"ח(שפירא 
יסן " (אודות הסכמי טרום ישואין, קדושת הישואין

  ).ה"תשע



  מה נישואין קדם הסכם* / סימן   
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א חמור יותר מההלכה שהובאה זה הו" הסכם"והה 
בהסכמה שיגרש ראובן זה את "שהיו , א"לעיל מהרשב
שהרי כאן מדובר , "ואותו זה לזה בקס, לאה אשתו

  : שאפשר איו חל כלל, "הסכם קדם ישואין"ב

קין זה והתחייבות זו אים מועילים מטעם ) א
): ט"רז ס' מ סי"חו(ע "כמבואר בשו, "אסמכתא"
ואמר לו אם לא ... מאה זהובים הלוהו על שדה "

הוי אסמכתא ולא , שלי' תפרעי עד שלשה שים יהי
  ".קה

): ב"עדות סי' הל(ר "והטעם לזה מבואר בשוע
ולא , שסומכת דעתו שלא יתקיים התאי, אסמכתא"

ולכן אף , ומצא שלא גמר והקה, היה הקין כלום
  ".אם יתקיים התאי אין הקין מועיל

שעת ההסכם סמכה דעתו שיהיו שב, וכך גם כאן
יודע שאחר ' ואילו הי, הישואין באופן של בין עדי עד

, ותתבע ממו גט, פירוד בייהם' יהי, שישאו זה לזה
הרי באופן זה לא ירצה הבעל , והוא לא ירצה ליתן גט
  ".אין הקין מועיל"ולכן , בקסות גדולים אלו

 קין כ בערכאות יספיק גם"משא, וזהו רק בדייו
ר "כמבואר בשוע, לחייבו לשלם קס זה" אסמכתא"
שהרי בדייהם אין דין דין ): "ג"תמא סי' סי(

יוצא אם כן שיחייבוהו לשלם קס זה ". אסמכתא
שאיו , שלא כדין" גט מעושה"זה ' שאז יהי, שלא כדין

  .גט

שיעשו את הקין באופן שמועיל גם , והעצה לזה היא
דין - ובבית, קין זה מעכשיוכגון שעשו , קין אסמכתא

עדות ' הל(ר "כמבואר בשוע, ובהוספת חרם, חשוב
ויש בו תאי ... וכל שטר שיש בו קין ): "ב"סי

ולכן ... ואסמכתא שסומכת דעתו שלא יתקיים התאי 
אלא אם כן , אף אם יתקיים התאי אין הקין מועיל

או ... דין חשוב שאז גמר והקה -קו ממו בפי בית
ה לכתוב שקיבל עליו בחרם או בשבועה שהן שצו

ראה "  (כשמצוה לכתוב כן, מועילות אפילו באסמכתא
ומה . ד"רז סי' מ סי"א חו"ע ורמ"שתי הדעות בשו

  ). לא- כא' א ע"ח" בתיבות ההלכה"שדן בזה בארוכה 

" אתן"קין זה איו מועיל לדעת הפוסקים שקין ) ב
): ב- א" רמה ס'מ סי"חו(ע "כמבואר בשו, איו מועיל

פ שהעידו עליו העדים "אם כתב בשטר אתו לו אע"
ויש אומרים שאם קו מידו מהי . לא זכה המקבל

ו פסק "ומהרי): "שם(א "וכתב על זה הרמ". לשון אתן
ולכן הגו לעשות תאים חדשים ... כסברא ראשוה 

  ".בשעת חתוה

אמר אתן מיד או ): "ז"עדות סט' הל(ר "ותבאר בשוע
כי . ן פלוי אף על פי שקו מידו על זה אין זה כלוםלזמ

קין על אמירת אתן הוא קין על דברים לבד והקין 
ולכן הגו לכתוב ... איו חל אלא על גוף החפץ הקה 
, ולא די בראשוים, תאים אחרוים בשעת השואין

מפי שבראשוים אין שי הצדדים מחייבים את 

 כי שמא יחזור בו אחד ,עצמם בלשון חיוב על פשם
סדר "ראה מה שדתי בזה ב" (מהצדדים מאיזו סיבה

  ).ח-פרקים ו" תאים ווארט אירוסין וישואין

שאם , בחיוב שמחייב על עצמו הבעל, וכך הוא גם כאן
יתחייב לשלם קס על כל יום , יפרדו אחרי ישואיהם

שאיו מחייב את עצמו על קס זה , עד שיתן לה גט
, ישאו ויפרדו והיא תדרוש ממו ליתן גטאלא אם כן 

  . והוי קין אתן שאיו מועיל

כ בערכאות יספיק גם קין "משא, וזהו רק בדייו
, יוצא אם כן שיחייבוהו לשלם קס זה שלא כדין. אתן

  .שאיו גט, הגט מעושה שלא כדין' שאז יהי
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וגם אם , אמם גם לדעת הפוסקים שקין אתן מועיל
ואיו חשב , "אתן"ופן שאיו חשב קין יעשו זאת בא

וההתחייבות הזאת מועלת גם , "אסמכתא"קין 
שאם אחר , עדיין הובא לעיל מהפוסקים, בדייו

והבעל , הישואין היתה הסכמה בייהם להתגרש
ואיו , ואחר כך חזר בו, קיבל על עצמו בקס שיגרשה
גט "אפשר שגם זה חשב , ותן הגט אלא מחמת הקס

  .לכל הדעות" עושהמ

, ורוצה ליתן הגט מרצוו הטוב, ואפילו אם לא חזר בו
והקס הזה שהטיל על עצמו הוא רק לזירוז עצמו 

' סי(א "הרי גם בזה הובא לעיל מהרמ, בתית הגט
וטוב . ויש מחמירין אפילו בכהאי גווא): "ה"קלד ס

  ".לחוש לכתחלה ולפטרו מן הקס

, "סכם קדם ישואיןה"ואם כן איך זה אפשר לתקן 
ולא לחוש לדברי , ל"א ה"שלא לחוש להכרעת הרמ

גט "פוסקים שכשחזר בו הכל מודים שחשב אותם 
ולא לחוש לדעת הפוסקים שבדייו קין , "מעושה

  ?!אים מועילים" אתן"וקין " אסמכתא"

' ד סי"ז ח"אהע(ת אגרות משה "ואף שתבאר בשו
וסיף בשטר ה אם כון לה"בדבר שאלת כת): "קז

אם אחרי השואין יבואו לידי : התאים לשון כזה
אז הבעל לא יעכב מליתן גט פטורין , ו"ח, פירוד

דין - כאשר כך יצוה הבית, והאשה לא תסרב לקבלו
ועל ידי הוספה זו יכריחו הערכאות . כ"פלוי ע

הוספת דבר זה . דין-שיצייתו שי הצדדים להבית
ם יש תועלת להצילה ג. מותר והגט לא יהיה גט מעושה

אבל טוב שיראה את החתן והכלה . מכבלי העיגון
ויכירם היטב אם יש לחוש מצד טבעם שתאי כזה 

  ".ו"יגרום למחלוקת ומריבות בייהם ח

מכל מקום לא זכר כאן עין הקס שהטיל הבעל על 
יכריחו הערכאות "וגם לא תפרש באיזה אופן , עצמו

והגט לא יהיה גט  ... דין- שיצייתו שי הצדדים להבית
ומסתבר דמיירי באופן שכופין את הבעל ". מעושה
... הבעל לא יעכב מליתן גט "כאמור בדבריו , לגרש

בכל אופן לא מוזכר כאן ". דין-כאשר כך יצוה הבית
  .שאו דים אודותיו" הסכם קודם ישואין"כלל ושא 



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח מו
וסף , ק של אגרות משה"שבדפוס ארה, שוב העירוי

והה כוות תאי זה הוא שיכריחו ": זובתשובה 
י שיסרבו ליתן דיווארס שיצייתו שי "בערכאות ע
, הה למעשה הוספת תאי זה מותר, ד"הצדדים להב

ואם מחמת זה מסדרים גט לא יהיה חשב כגט 
אבל לכתחילה איו כון סתם להתייעץ ... מעושה 

  ".תאי זה לכל זוג שמתחתין

כי , כפייתו על ידי הערכאותוהייו שלא מדובר כאן ב
אם הוא רוצה (שלא ירשו לו לתת לה גט אזרחי , אם
ואם כן אין . עד שיסכים לתת לה גם גט פטורין, )בכך

  .תשובה זו וגעת כלל לעיייו

  של הסתדרות הרבנים" הסכם) "ה
כל האמור לעיל הוא בהסכם קדם ישואין שחותמים 

אצל אים כפי שרגיל , בייהם החתן והכלה בעצמם
אמם לצורך זה יש גופים רביים שסידרו . יהודים

שיוכל להתאים , באופן מסוים" הסכם קדם ישואין"
  . גם לפי ההלכה

הסתדרות הרבים "דין של -כך סידר הבית
": הסכם קדם ישואין"לכתוב ב, )RCA" (באמריקה

במדה ויתעורר ריב וסכסוך בין הצדדים לאחרי "
הם , דרים יחד כאיש ואשתובאופן שאים , ישואיהם

דין - מסכימים להגיש את תעצומותיהם בפי הבית
ל יהיה הסמכות הבלעדית "לבית הדין ה. דאמריקה

, כתובה, לדון ולהכריע בייהם בכל הוגע לגט
  ".והסכם זה, "תאים"ה

שמקבל הבעל על עצמו הוסיפו " קסות"ובקשר ל
: הבעל מודה שהוא מקבל על עצמו כדלהלן: "וכתבו

$ 150הריי מתחייב מעכשיו לפרס את אשתי בסך 
מחושב מיום הישואין וצמוד למדד יוקר (ליום 
מהיום אשר פסיק לגור יחדיו כאיש , ...)'המחי
וכך אי מוחל זכותי ... ' ומאיזה סיבה שתהי, ואשתו

כל זמן שאשתי תהא , ההלכתי במעשי ידי אשתי
י מודה בזה , ל"זכאית לסכום ההתחייבתי ש... וה

ין ובבית"בכל הדין חשוב וכהלכה- ל מעכשיו בק .
אולם חיוב זה יפסק אם יזמין הבעל את אשתו לדין 

... דין דאמריקה והיא תסרב לבוא לדין - בבית
, פ דין קים לי"ע, הצדדים מקבלים על עצמם מעכשיו

ואפילו שהיא דעת מיעוט , כל שיטה בפוסקים
  ".הפוסקים

' הוסיפו כדי שלא תהיאשר את כל אלו הפרטים 
קין "לה דין ' ולא יהי, "אסמכתא"התחייבות זאת 

לזה דין ' ושלא יהי, "קס"לזה דין ' ולא יהי, "אתן
  :דהייו, "גט מעושה"

כי אם , שמטילים על הבעל" קס"לא מדובר כאן ב
צמוד (ליום $ 150בסכום של לערך " חיוב מזוות"ב

 לשלם שאותו מתחייב הבעל, )'למדד יוקר המחי
  ".מהיום אשר פסיק לגור יחדיו כאיש ואשתו"

חיוב "ואף שמדובר כאן בסכום שהוא גבוה בהרבה מ
המבואר (הרגיל שהבעל מחויב ליתן לאשתו " מזוות
חיוב "עדיין מכים זאת בשם , )ג"ע ס' ע סי"בטוש

ותבארו הדברים ". קס"ולא בשם , "מזוות גבוה
בספרו , א"יך שליטבארוכה על ידי הרב יהודה דוד בלי

  ).כ-ה' א ע"ח(בתיבות ההלכה 

כי אם " חיוב מזוות גבוה"באמת לא מדובר כאן רק ב
צמוד למדד ( דולר לשה 55,000בסכום שהוא לערך 

. שהוא סכום משכורת ממוצעת לשה, )'יוקר המחי
והייו לומר שכל המשכורת שלו הוא מתחייב לתת 

שבזה לא , הבאופן שלא ישאר לו כלום למחי, לאשתו
ויכול ליתן ): "ד"קלד ס' סי(א "שייך לומר כלשון הרמ
שהרי לא ישאר לבעל אפילו , "הקסות ולא לגרש

למרות זאת . פרוטה אחת לדירה ומזוות ובגדים
כדי שלא צטרך , "מזוות"מכים את החיוב בשם 

  .על אשר איו ותן גט" קס"לומר שהוא 

אי : " גם עלזה הוא חותם" הסכם"שב, ויתירה מזו
דהייו שהיא , "מוחל זכותי ההלכתי במעשי ידי אשתי

תחיה במשכורת המלאה שלה ובמשכורת המלאה 
מכל מקום מכים חיוב זה ו; והוא ימות ברעב, שלו

שיכול לבטל " קס"כדי שלא זכיר , "מזוות"בשם 
ל"את הגט כ.  

' ד סי"ז ח"אהע(ת אגרות משה "ועל זה ביאר בשו
כשאיו , פט דמדיה יטיל על הבעלאם השו): "קז

תשלום דכסף למזוות ולכל צרכיה עד , רוצה לגרשה
הה הא . אם חשב זה גט מעושה, שיגרשה בגט כשר

הא הוא חייב במזוותיה ובכל עד שתתגרש מבעלה 
ורשאה לילך לערכאות שיכופו אותו , צרכיה מדיא

ויהיה גט כשר ... ליתן לה מזוותיה וכל צרכיה 
והייו דמיירי באופן שמדיא חייב ". להלכתח

והערכאות מחייבים אותו המזוות שחייב , במזוות
כ "משא. ולכן אין זה חשוב גט מעושה, בהם מדיא

באופן דידן שמחייבים אותו ליתן לה את כל 
באופן שלא תישאר אצלו פרוטה , המשכורת שלו

כ מכים זאת "ואעפ, לדירה ולבגדים ולאכילה ושתיה
  ".קס"ולא בשם , "מזוות"בשם 

ולא " (מזוות"אפשר לכות זאת בשם ' וכדי שיהי
לכן לא הוזכר בהתחייבות זו גם ושא , ")קס"בשם 

מתחייב מעכשיו לפרס את : "כי אם, "תית הגט"
מהיום אשר פסיק לגור ... ליום $ 150אשתי בסך 

' והוא יהי... ' ומאיזה סיבה שתהי, יחדיו כאיש ואשתו
והוא על ". ף כל זמן שהיא שואה לי על פי הלכהבתוק

ויש אוס ): "א' א סי"ח(ץ "ת תשב"פי המבואר בשו
אלא , י שהוא אוסו בגופו איו אוס לגרש"אחר אעפ

והוא מעצמו כדי , שאוס אותו לעשות דבר אחד
וזה איו קרוי , להצל מאותו אוס מגרש מעצמו

  ".כפייה כיון שלא כפו אותו ממש להוציא

ליתן "שיכריח אותו " קס"שלא זכר , וכך גם כאן
והוא מעצמו ותן . גבוה" מזוות"כי אם חיוב , "גט

  .הגט כדי להצל מחיוב מזוות גבוה זה

גם ): "קלח' ב סי"ח(ט "ת מבי"אמם ביאר דבריו בשו
, ל שאם עישו אותו בדברים אחרים"ץ ז"שכתב הרשב

ש לא הוי ולהציל את עצמו מאותו עישוי תרצה לגר



  מז נישואין קדם הסכם* / סימן   
ראה לי דהייו כשכופין אותו על דבר … גט מעושה 

והוא מעצמו כדי להצל , אחר לא על כוות גירושין
אבל כשרוצים לכפותו … מאותו עוש מגרש מעצמו 

כדי לכפותו אותו על הגט כופין אותו על ... על הגט 
אז , שיודעים שלא יוכל לקיים ויגרש, דבר האחר

וכן ביאר דבריו ".  הגט ממשראה כי הכפייה היא על
משמע שצריך ): "סג' ז סי"חאהע(ם "ת מהרשד"בשו

ולא הכרו שהכוה , שיראה בפירוש שהוא מעצמו גרש
ועוד שצריך שהאוס , כשאסוהו היה כדי שיתן גט

  ".יהיה בדין

שראה בעליל שכוות התחייבות זאת , וכך גם כאן
 ליתן שהרי אין איש בארץ שיסכים, היא כדי שיתן גט

באופן שצריך  ליתן לה את כל המשכורת " מזוות"
פ לפוסקים " הרי שעכ.ולא ישאר לעצמו כלום, שלו

  .ממש' אלה חשבת זו כפי

גולדברג ' ומכל מקום פסק הגאון הרב זלמן חמי
שאם לא מזכירים כלל את תית הגט בעת , א"שליט

שאין , ל"יש מקום לסמוך על הסברה ה, הכפיה הזאת
ט "דלא כדברי המבי(א כפיה על הגט זה קר
כ אם מזכירים בפירוש "משא). ל"ם ה"ומהרשד

" עיגון"הוא למוע " הסכם"שמטרת החתימה על ה
  ".מסורבות גט"של 

, אבל מה עשה לאותם פרסומים ואספות עם
 –הזה " הסכם"שמחתימים את החתן ואת הכלה על ה

  !?"מסורבות הגט"של " עיגון"כדי למוע 

הרי רבים הם , ין מזכירים זאת בפירושוגם אם א
שאיו , זה" הסכם"מגדולי רבי דוריו הטועים גד 

וכדברי , ל"ם ה"ט ומהרשד"מועיל לדעת המבי
  ".גט מעושה"ם שגם זה הוא "ט ומהרשד"המבי

ו"מחמת כל התקבל בחוגים של שהחתן , ל לא
שעלול , "הסכם קדם ישואין"והכלה יחתמו על 

  .שות על כשרות הגטלגרום כמה חש

*  

י הגאון הרב , ל"אחר שכתבתי כל השלחתי העתק לפ
. ובקשתיו לבאר דבריו, א"גולדברג שליט' זלמן חמי

גיטין שדבריו בויים על דברי התורת , ועל כך השיב לי
  .בחלק אבה״ע סי׳ קלד, ת דעתלבעל החוו

אמם ): "ה קסות"ה סד"ס(והכווה למה שכתב שם 
ה יכולין לעשות קייים בהפשר על ראה דבאופן ז

שיקבל הבעל קס שמוחל כל החיובים שיש , הגירושין
אף אם לא , להאיש על אשתו מתשמיש ומעשה ידיה

והוא ישאר על חיובים שלו ממזוות ושאר , יגרשה
וממילא יגרש כיון שמועת ממו כל דבר , חיובים

ואיו גט מעושה רק , והוא מחויב בכל החיובים
משא״כ כאן שאין הקס תלוי , ה הקס בגטכשתול
 ". בגט כלל

איך אפשר לכות זאת , ובאמת קשה להבין דברים אלו
הוא ישאר על חיובים שלו ממזוות ושאר "בשם 
שמוחל כל החיובים שיש להאיש "הרי כיון , "חיובים

, "על אשתו מתשמיש ומעשה ידיה אף אם לא יגרשה
ובפרט , ל אשתוהרי ממילא בטל חיוב מזוות שלו ע

): ב"ע סי' סי(א "וכמבואר ברמ. שאים דרים יחד
". דאין האיש חייב במזוות אשתו אלא כשהיא עמו"

הרי זה , ואם הוא מתחייב להמשיך לשלם מזוות
  .גופא מטעם הקס שקיבל על עצמו

, וראה שגם בעל החוות דעת עצמו חזר בו מהיתר זה
שים אחרי שהדפיסו עשר " (בית יעקב"וכתב בספרו 

דלא תקו : "ב"עז ס' סי )הדפסת ספרו תורת גטין
אין לך כופין להוציא יותר ... מזוות רק כשהיא עמו 

והיא לא , שהוא יהא מחוייב ליתן לה מזוות, מזה
  ". תהא לו לאשתו

שלא זו בלבד שמוחל , ובפרט בוגע ל״הסכם״ הזכר
שסכום חיוב , אלא אף מפרט, לה כל החיובים

שיתחייב מאז הוא שוה לסכום משכורת המזוות 
 והייו לומר שכל המשכורת שלו .כזכר לעיל, ממוצעת

באופן שלא ישאר לבעל , הוא מתחייב לתת לאשתו
ואם כן . אפילו פרוטה אחת לדירה ומזוות ובגדים

  .גרידא" חיוב מזוות"איך אפשר לכות זאת בשם 

* 

וסף לכל הין שעשו על ה, ל"בה כדי שהקסכםה"ה "
לכן כתב , "קין אתן"ולא , "אסמכתא"לא יחשב 

דין - בית"וב, "מעכשיו"שהקין הוא , זה" הסכם"ב
" אסמכתא"שבזה יש פוסקים שאיו חשוב , "חשוב

  . כמובא לעיל, "קין אתן"ואיו חשוב 

שבוסח המוצע כאן , אמם גם בזה יש פוסקים רבים
אר כמבו(שאיו מועיל " אסמכתא"הוא עדיין קין 

שמדובר , ובפרט כאן). כד-כ' בתיבות ההלכה שם ע"
באופן , שהוא מתחייב לתת לה את כל המשכורת שלו

דאן סהדי שהוא סומך , שלא ישאר לעצמו כלום
  ".אסמכתא"והוי , בדעתו שלא יגיע לזה

עדיין יש , וגם הובא לעיל שבכל אופן שכותב זאת
ין שאיו מועיל מד" קין אתן"פוסקים שהוא עדיין 

זה שההתחייבות " הסכם"ולכן הוסיפו לכתוב ב. תורה
דהייו שהוא מקבל על עצמו , "פ דין קים לי"ע"היא 

" קין אתן"ואיו , את דעת הפוסקים שקין זה חל
  ".אסמכתא"ואיו 

שעצם ההתחייבות , אמם לפי הדעות שהובאו לעיל
, "קין אתן"ומטעם " אסמכתא"איה מועלת מטעם 

ומה מועיל מה . זה על הבעל איו כדיןהרי חיוב קס 
כדעת הסוברים שקין " קים לי"שכתב לפי הישואין 

אחרי הפירוד איו רוצה , הרי על כרחך; זה מועיל
" קים לי"אלא אדרבא יטען , לקבל דעת פוסקים אלו

אשר לדעתם , כדעת הפוסקים שקין זה איו מועיל
  .ו ליתן גטכדי לכפות, חיוב קס זה הוא שלא כדין' יהי

ואף גם אם אמר שהתחייבות זאת חלה עליו בעת 
, הרי אחרי שעשה הפירוד, "הסכם"החתימה על ה

בודאי הוא חוזר בו מאותה , שהיא תובעת ממו הגט
  .התחייבות



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח מח
מאיס "ובפרט אם הדרישה לגט היא מחמת טעת 

והרי במקרה , שלכל הדעות אין זה באשמתו כלל, "עלי
  .חייבותו לקס שלפי הישואיןזה ודאי חוזר בו מהת

כבר ובמקום שהוא חוזר בו מאותה התחייבות הרי 
שלא כדין על '  שהיא כפיהובא לעיל מכמה פוסקים

  .תית הגט

" קס"שאף במקום שה, ובוסף לזה כבר תבאר לעיל
מכל מקום כתב , "גט מעושה"איו גורם לחשש 

 טוב לחוש לכתחלה ולפטרו): "ה"קלד ס' סי(א "הרמ
  ". מן הקס

גט "אשר לגודל חומר חשש , ויתירה מזו הובא לעיל
שבכל גט וגט עושים , התקיו חכמים" מעושה

, לבעל על כל סוג התחייבות ליתן גט לאשתו" התרה"
כדי , אף אם הוא טוען שמעולם לא התחייב לזה

אפילו בחשש רחוק של " גט מעושה"להרחיק חשש 
קין או ... ית אולי עש: "ואומרים לו, דומה לדומה

על כן , רק ששכחת... שום דבר המכריח אותך ליתן גט 
ואיך זה באים או לתקן מתחלה גד תקת ". תיר לך

  ?!שהתקבל בכל העולם" סדר גטין"

ו "ומחמת כל התקבל בחוגים של הסכם קדם "ל לא
שעלול לגרום כמה חששות על כשרות , זה" ישואין

  .הגט

מתוך , כולם שלום ביתאצל ' שיהי, והעיקר הוא
  .ובבי חיי מזוי רויחי, בבין עדי עד, אהבה ואחוה

  

  מחיצה בין אנשים לנשים  .ט
  בריקודים וחתונה  )א

 סוכההמקור למחיצה בריקודים וחתוה הוא בגמרא 
מוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו ): "ב-א, א(

חלקה היתה  ... לעזרת שים ומתקין שם תיקון גדול
והתקיו שיהו שים , וה גזוזטראבראשוה והקיפ

תו רבן בראשוה . יושבות מלמעלה ואשים מלמטה
והיו באים לידי , היו שים מבפים ואשים מבחוץ

התקיו שיהו שים יושבות מבחוץ . קלות ראש
. ועדיין היו באין לידי קלות ראש, ואשים מבפים

התקיו שיהו שים יושבות מלמעלה ואשים 
  ". מלמטה

היו מתקין ): "ב"ח הי"לולב פ' הל(ם " הוא ברמבוכן
כדי , במקדש מקום לשים מלמעלה ולאשים מלמטה

שמזה למדים או לכל  ".שלא יתערבו אלו עם אלו
שצריכה להיות מחיצה , השמחות והריקודים וחתוה

  .בין האשים לבין השים

אפשר לפרש שמספיקה מחיצה ' ואף שמלשון זה הי
כדי שלא יתערבו אלו עם "הפריד שמספיקה ל, מוכה
; אף שהאשים עדיין יכולים לראות את השים, "אלו

ה "סוכה פ(ם "פירוש המשיות להרמבב תפרש יותר
, היו מתקים מקום לאשים ומקום לשים): "ב"מ

כדי שלא , ומקום השים למעלה ממקום האשים

 שמזה למדים שצריכה ".יסתכלו האשים בשים
כדי שלא יסתכלו האשים "והה להיות מחיצה גב

  ".בשים

עד שכתבו הראשוים , ועד כדי כך מחוייבים בזה
ח "הובא בב. ק יד"מהג כל השה ס, הגהות מהגים(

כל ): "ק יא"ובית שמואל שם ס, י סב"ז סוס"אהע
כגון בסעודת , מקום שהאשים ושים רואין זה את זה

מחה לפי שאין ש, אין לברך שהשמחה במעוו, שואין
וכן האריך בזה ". ה כשיש בו הרהורי עבירה"לפי הקב

  ).תרכג'ט אגרת ב"ח(באגרות קודש 

, ועיקר הכווה בזה היא לשמחת חתוה וריקודים
לגן בכל שיר ): "ג"שלח ס' סי(ר "כמבואר בשוע

שזה עיקר שמחת ... בחופות משום כבוד חתן וכלה 
  ".חתן וכלה

כי , וריקודיםוהטעם שתיקו זאת דוקא בעת השמחה 
' סי(ר "כמובא בשוע, אז יש יותר חשש קלות הדעת

חייבים בית דין להעמיד שוטרים ): "ג"תקכט סי
ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשין בגות ופרדסים ועל 

 שלא יתקבצו שם אשים ושים לאכול ,ההרות
 וכן יזהירו זה לכל העם .ולשתות ויבואו לידי עבירה

בבתיהם לשמחה ולא שלא יתערבו אשים ושים 
 אלא כולם יהיו , שמא יבואו לידי עבירה,ימשכו ביין
  ".קדושים

  בבית הכנסת  )ב
בית הכסת של "' בזמן התלמוד לא מציו שיהי

' הוג שבית הכסת הי' באותה תקופה הי". שים
כמובא , קצת סכה ללכת לשם' והי, מחוץ לעיר

לפי שבתי כסיות ): "ג"רסח סי' סי(ר "בשוע
  ".ם היו בשדות ששם מצוים מזיקיםשבימיה

בית "אמם בתקופת הראשוים התחילו לההיג 
שבו התפללו השים בפרד , "הכסת של שים

  ".עזרת שים"ובדורותיו מכוה בשם . מהאשים

כיסה ' שתהי, ויתירה מזו היו מדייקים לפעמים
, מיוחדת לעזרת אשים וכיסה מיוחדת לעזרת שים

ומובא ,  בהלכות פילת אפיםכפי שאו מוצאים
ובית הכסת של שים היא ): "ג"קלא ס' סי(ר "בשוע

כבית אחד לעין זה עם בית הכסת שהספר תורה 
 ווהגים לומר בו בפילת ,אפילו איו פתוח לו ,בתוכה
  ".אפים

וכן בו את עזרת השים בבית הכסת של רבותיו 
):  ט'סי(ת תורת שלום "כמסופר בשו,  בליובאוויטש

שהיתה מתפללת ', תחי] רבקה[והה עתה הרבית "
קשה לה ללכת על גבי המעלות , על העזרת שים' בעלי
ובעת השלג והכפור כמעט שאי אפשר לה בשום , דשם
והייו שהמדרגות לעלות לקומת עזרת שים , "אופן
מחוץ ) אלא, לא בתוך בית הכסת של גברים(היו 

על העליה לעזרת אף שזה הקשה , לבין בית הכסת
  .שהמדרגות היו מחליקות, שים בזמן השלג והכפור



  מט לנשים אנשים בין מחיצה* / סימן   
אפילו אם קורה שהאשה צריכה להיכס , ויתירה מזו

חיפשו עצות שלא תצטרך , לבית הכסת בעת התפלה
): ג"ג ה"פי(כמבואר בסדר ברכת ההין , לעשות זאת

ברכת [תברך , כל אשה יולדת כשתקום מחליה"
וישמעו עשרה אשים , שיםבבית הכסת של ] הגומל
  ".מבפים

כמבואר בקצות , אחר כך התחילו להמע גם מזה
ומהג העולם ): "ק ו"סה בדי השלחן ס' סי(השלחן 

ששים יולדות מברכות ועושין בין בבית היולדת 
  ".לתפלת מעריב ומברכת הגומל

ומסתפקים במה , ובזמיו מעים אפילו מזה
 עם הצבור אמן יהא ועוה, שהאשה באה לעזרת שים

ומכוות להודות להשם , ברכו וקדושה, שמיה רבא
ורמז ). 41-42' ראה שבח הברית ע(יתברך על הלידה 

שהולכין לבית , יולדת): "ב"פח ס' סי(ר "גם בשוע
  ".שבועות' הכסת אחר ד

*  
ואף שבעת התפלות בבית הכסת אין מתקהלים 

ו את מכל מקום ההיג, לשמחה וריקודים וקלות ראש
  :המחיצה בבית הכסת מכמה טעמים

בעת התפלות בבית הכסת יש יותר ליזהר ) א(
' סי(ר "כמובא בשוע, שהאשים לא יראו את השים

טפח מגולה באשה במקום שדרכה ): "ד"א וס"עה ס
שער של ... אסור לקרות ולהתפלל כגדו ... לכסות 

מפי שמביא לידי , ערוה היא, אשה שדרכה לכסותה
  ".ואסור לקרות או להתפלל כגדה, הרהור

שכל זה ): "קסה'ז אגרת ב"ח(וזכר גם באגרות קודש 
אמר אפילו אם כל השים זהרין בכיסוי ראש ובטפח 

מכל שכן על אחת כמה וכמה אם הן הולכות , מגולה
ועיין , יש איסור כפול, פרועות ראש וזרועות מגולות

  ".וזה פשוט, ה"ע' ח סי"באו

): ח אגרת ותתעח"חי(אגרות קודש כמבואר ב) ב(
יש ... ש אודות שאין מחיצה בין הגברים לשים "במ"

הרי תפלה ... ב "לבארם מתאים גם לשכל הפשוט דה
ותוצאה מידית , עיה עבודה שבלב ובכווה

מהתבוות אפילו לשעה קלה בזה שצריך להסיר כל 
עיים המפריעים לכווה ולהתקשר עם זה למי 

ורואים במוחש אשר העדר . פללים אליושפוים ומת
, אף שמתפללים בחלקים מיוחדים בחדר, המחיצה

מגרה את המתפללים או המתפללות להביט למחלקה 
ל אין כל השפלת ערך מי "ופשוט שבה. 'וכו' השי
למרות שהאב וביו יחסם (ולכן הוא גם הדין . שהוא
 אב על –פ התורה הוא וכסגון הכתוב כרחם "עין ע

שק ) ח"ח רסצ"ע או"בכל זה הדין בשו, יםבשאסור ל
  ".פ האמור"וטעם הדין ע, ביו בבית הכסת

י הטעמים השכאן חייבת להיות , ל מובן"ולפי ש
באופן שלא יוכלו , המחיצה גבוהה ובלתי שקופה

אגרות קודש וכמבואר ב, האשים לראות את השים

למעלה מקומת ' עד שיהי): "תתקפח'אגרת ד(ד "חי
  ". איש

וועגן ַא מחיצה , לכתבו): "קב' אגרת ז(חלק יט ושם 
 גלאז דורכזיכטיגעוואס די אויבערשטע טייל איז פון 

ן ]ע[וועמ,  איז דאס דאך געמַאכט חוזק פון זיך אליין–
  ".?ַארט מען אויס דערמיט

 למעלה –המחיצה ): "תתב'אגרת ח(חלק כג ושם 
  ".אשיםשאיה זכה להמביטים מעזרת , מקומת איש

  שיעורים ובתי ספר, בדרשות  )ג
, או בתפלות, כל האמור לעיל הוא בשמחות וריקודים

אין , כ בדרשות שהרב מוסר לפי הקהלה"משא
להכרח מחיצה בין , ל"שייכים כל כך הטעמים ה

  .האשים לבין השים

מחיצה ' מכל מקום ההיגו הראשוים שגם בזה תהי
שטו ' סי(ר "כמובא בשוע, בין האשים לבין השים

... מותר לעשות מחיצות עראי לכתחלה בשבת ): "ג"ס
כגון מחיצה שעושין בשעת הדרשה ... לציעות בעלמא 

  ".להפסיק בין אשים לשים

שהגו , וכך הוא גם בשיעורים שמוסרים לפי הקהל
  .להפריד במחיצה בין הגברים לשים

ובשעת הדחק הקילו בזה , אלא שזהו רק מהג שהגו
כמו בתקופת גזירת מסך הברזל בברית , ה פרטיםבאיז

, שהיו וסעים שלוחים לשם בתור תיירים, המועצות
והיו קשיים , והיו מארגים שיעורי תורה במחתרת

ואז , לארגן שיעורים פרדים לאשים ופרדים לשים
לאור התאים ): "פ' ה ע"שלחן מחם ח(הורה הרבי 

אי להקל וטה , והקשיים המיוחדים במדיה זו
ישיבה ... ולאפשר לשים להשתתף בשיעורי הגברים 

בשום אופן אין זה מהווה ... פרדת לשים וגברים 
תקדים למדיות אחרות שתאים אלה אים שוררים 

  ".שם

הרבי עורך לילדים שלפי ' גם בכיוסים שהי' וכך הי
והעמידו , שבתחלה התפללו מחה ביחד, בר מצוה

הבים לבין הבות שלא יוכלו מחיצות גבוהות בין 
הרבי אומר ' ואחר התפלה הי. לראות אלו את אלו
מורידים את החלק ' ואז הי, שיחה לפי הילדים
ומשאירים מחיצה בגובה עשרה , העליון של המחיצה

כדי שכל הילדים יוכלו לראות את הרבי , טפחים בלבד
  .בעת אמירת השיחה לפיהם

אשר שם , ספראמם גם היתר זה איו חל בבתי 
אף שאין בהם , מחמירים בזה אפילו בילדים קטים

והטעם לזה תבאר . עדיין כל כך חשש היפך הציעות
הפרדת בים ): "שפ'חלק כה אגרת ט(קודש  באגרות

שהרי אין זה , מתחיל מגיל הכי רך... ובות בחיוכם 
הייו , וגע לחיוב המחוכים והמחוכות במצוות

כי אם הרבה שים , ת מצוה שלהםלעות הבר מצוה וב
עשה , אשר הרגל התיוק והתיוקת מאז, לפי זה

  ".טבע לשים הבאות



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח נ

  שבע ברכות וחופה, בסעודות  )ד
ם חלים בסעודה"כל ההלכות ההגו תמיד , ל אי ולכן

להזמין אורחים גם במשפחה שיש בהם בים ובות 
  .מבוגרים

וגם בהלכה מציו שלא חששו בזה אלא בפרטים 
שים ): "ז- ו"קצט ס' סי(ר "כמבואר בשוע, מסויימים

אשים שחייבים לזמן חייבות גם הם ' האוכלות עם ג
 מפי ,אם רצו לצרפן אים רשאים ... לזמן עמהם

שראה כפריצות כשיכר צירוף שים עם אשים 
כ " משא...בזימון שאומר המברך ברך בצירוף כולו 

 כיון , משום פריצות אין בזה...כשיש זימון בלא שים 
  ."שאין צירופן יכר כלל בברכת המברך

איי יודע טעם לחלק בין המחיצות שההיגו בעת 
. הדרשות לבין המחיצות שלא ההיגו בעת הסעודה

ע שוהגים לעשות "בדרשה תפרש בשו, אבל למעשה
, ובסעודה לא תפרש שצריך מחיצה. וכך הוג, מחיצה

 ושבע ברכות שבתוך פ בסעודות שבת"עכ, וכך הוג
  .הבית

" דיר"ומטעם זה יש חוגים שמקילים אפילו בעריכת 
אלא ששם יש (שיושבים משפחות משפחות , קהלתי

שהובא לעיל , "דרשות"שיש להם דין ה, גם אומים
מהפוסקים שהוג להפריד במחיצה בין האשים לבין 

  ).השים

שכאשר עורכים בשבתות , ולכן גם יש חוגים שמקילים
אוכלת כל , ובאים אליה כמה משפחות, ע ברכותשב

ואין מפרידים במחיצה בין , משפחה בשלחן פרד
כי לא דייקו בזה כל כך בסעודות , האשים לשים

שאין בה , אלא שכמובן זהו דוקא בעת הסעודה(
כמובא לעיל , ואין בה גם דרשות, ריקודים

  ).שבכל אלו הגו להפריד במחיצה, מהפוסקים

ואחרי ברכת , ן אומרים שהשמחה במעווואף שבזימו
הרי גם בחופה אין ; המזון אומרים שבע ברכות

, מדייקים להפריד במחיצה בין הגברים לבין השים
אף שגם החופה היא חלק , גם לא בחוגים החרדים

  .ויש בה שבע ברכות, משמחת החתוה

שהרי אפילו בסעודה לא הקפידו , והטעם לזה הוא
שהיא , ומכל שכן בחופה. עילכמובא ל, בזה כל כך

, כפי שאו מוצאים לעין אבלות, קלה יותר מסעודה
ולא , י שאסור לאבל להשתתף בשמחת ישואין"שאעפ

ואפילו בסעודת , רק בריקודים אלא אפילו בסעודה
ד "יו(א "כמבואר ברמ, מרעים שאיה קשורה לחתוה

והמהג שלא לאכול בשום סעודה ): "ב"שצא ס' סי
  ".ב חדש אם הוא חוץ לביתו" יבעולם כל

 א"רמכמבואר ב, מכל מקום התירו להשתתף בחופה
 החתוה שעושין בבית זה וכל): "ג"ס שצא' סי (ד"יו

 שעושין בחופה אבל ,שם ושמחין ושותין שאוכלין
, ושואין אירוסין ברכת שם שמברכין, הכסת בבית
ולכן לא ".  שבעהאחר מיד מותר ,כלל שמחה שם ואין
 . בזה מחיצהחייבו

  רי קרלין"רבינו הזקן ואדמו  .י
  מינויו כמנהיג עדת החסידים ברוסיא הלבנה) א

כתב רביו בעת מאסרו , 1אודות השים הצעירות
אגרות קודש שלו אגרת ח (ט "בכסלו תק, בפטרבורג

 והייתי שם עד שהייתי בן ,ולדתי בלאזע): "ח-ד"סי
תי שם ושאתי אשה בויטעפסק והיי, ז שה"ו או ט"ט

', ואחר כך הייתי בהראדאק כשתי שי, ז שים"ערך י
תמיתי  ... ויותר' ו שי"ועכשיו אי בלאזע ערך ט
  ".ל"ו שים ויותר כ"למגיד הקהל בלאזע זה ט

ולאחר , א התיישב בהורודוק"והייו שבשת תקמ
התקבל בלאזיא , ג"באמצע שת תקמ, כשתי שים

התעסק בהדרכת והתחיל ל, במשרת מגיד הקהל
ט "ולכן כתב בעת המאסר בתחלת שת תק. החסידים

  ".ו שים ויותר"תמיתי למגיד הקהל בלאזע זה ט"

בכמה אגרות ר האמצעי "ק בו אדמו"ולכן כתב כ
באור תורתו  ":)25' מ ע'ק"ד בארה"תולדות חב'ראה (

אשר טע בתוכם זה ", "הופיע עליו זה שלשים שה
באור תורה ועבודה ", "תו אמתשלשים שה מאור תור

הייו , ב"וכיו" אשר טע בתוכיו זה שלושים שה. ..
  .ג"עד להסתלקותו בשת תקעוג "משת תקמ

לערך בתקופה שהתקבל רביו למשרת מגיד מישרים 
ק רבי מחם " הרה2התחיל לתבוע ממו מורו, בלאזיע

שיקבל על עצמו את , מעדל מוויטבסק והורודוק
  .3דת החסידים ברוסיא הלבהההגת כלל ע

אגרות (אל החסידים ברוסיא כתב , ב"כבר באדר תקמ
ה כעת עמכם גדולים "והה בעז): " 1ספחקודש שלו 
, גדולי העצה, חכמי חרשים ובוי לחשים, חקרי לב

חריפים , כל ימיהם' מפורסמים בתורה ויראת ה
ה הרב המגיד החסיד "ה, ושוים וותיקים ותמימים

איש אלקי קדוש יאמר לו ,  בתורה וביראהומפורסם
וכבוד , ישמרהו'  הישראל פאליצקרר "כבוד מוהר
, לובאוויטש' מ דק"מ, ל"ישכר בער סגר "הרב מוהר

                                                           
עזרתי במאמריהם של הרב אברהם אביש ,  בסקירה שלפיו1

וכן . שיצויו לקמן, שור והרב מחם מעדל שטראקס
  .בהתכתבותו במשך השים

, המצויין פעמים רבות בסקירה זו', בית אהרן וישראל'קובץ 
 .ל"א שור ה"הכווה בעיקר למאמריו של הרא

 שלמד אצלו מעת הסתלקות הרב המגיד ממעזריטש בשת 2
ראה (ז "ק בשת תקל"מ לארה"ועד לסיעת מוהרמ, ג"תקל

 ).פרק ח' ד ברוסיא הצארית"תולדות חב'
אגרות 'מבוא ל. פרק יא' ד ברוסיא הצארית"תולדות חב' ראה 3

 . ואילך42' עמ' ר הזקן"קודש אדמו



  נא קרלין רי"ואדמו הזקן רבינו* / סימן   
ישמרם ויהי ' ה, י" שיאור זלמןר "וכבוד הרב מוהר

ה בידם "אשר בעז', והחוט המשולש וכו, שמם לעולם
 טובם מרב טוב הגוז והצפון להאיר עייהם

  ".ועצתם אמוה ופעולתם אמת, ולהחיותם

כתבו בשה ): " 2ספחשם (הוסיף ג "ובשת תקמ
כי אם איש את , שאל יצא איש ממקומו, דאשתקד

ל כי חם "ובפרט תהלה לא, אחיו יעזורו ויאמרו חזק
  ".פלא יועץויש להם כל במדיתם ' ה

אמם ". במדיתם פלא יועץ"לא תפרש כאן מיהו 
, כתב רבי אהרן הגדול מטבריה) ג"תקמ(באותה שעה 

ספחשם (ש ברוסיא "אל א 3" :( האמ עצתי
זלמן ] 'ש[' שתקרבו את עצמכם למען השם להרב מו

כי לפי השמע ממוריו ורביו הוא יחיד , מהארדאק
והכווה בזה ". בדורו במחיכם בחכמה ובחסידות

א עד "משת תקמ(שגר באותה תקופה , היא אל רביו
  .4כמובא לעיל, אראדאקבעיירה ה) ג"תקמ

מ מוויטבסק אל "ק מוהרמ"ד כתב הרה"בחורף תקמ
ספחשם  (ש ברוסיא"א 4" :( יםו הרבכבוד אהובי

כל ' המאורות הגדולים מופלגים בתורה ויראת ד
ק לובאוויץ "מ דק"ה ישכר בער מ"מוה "ה, הימים

אם לי ולקולי ...  ק לאזי"ה שיאור זלמן מק"ומו
יתקרבו אל ... ' החפצים ליראה את ד, ןישמעו

הצדיקים והחסידים הרבים השלמים המבוארים 
  ". שכל דבריהם כגחלי אש מועצות ודעת אלקים, לעיל

קבל על עצמו את  ואף שהסכים ל;רביו לא רצה בכך
לא הסכים להיות , משרת מגיד הקהלה בלאזיא

ק "ועל זה השיב לו הרה. מהיג החסידות בכל רוסיא
):  6ספח(ו "בחודש שבט תקמ, מ מוויטבסק"הרממו
לפרס את ישראל ' למה תאמר סתרה דרכי מה"

ומי כמוהו מורה , לאביהם שבשמים להורותם הדרך

                                                           
  .ב מליובאוויטש"י מפולוצק ומהרי"ק מהר" כאן לא זכרו הרה4

ב היא מעה ואישור לאגרת "כי אגרת תקמ, ואולי הטעם לזה
בחתימת שלושה , א"משת תקמ, תקות מפעל מעות ארץ הקודש

ר "אגרות קודש אדמו(די הרב המגיד ממעזריטש אלו מתלמי
, מ את החסידים לשמוע להם"ובה מעודד מוהרמ). הזקן אגרת א

לכן . הן בעיי מעות ארץ הקודש והן בהדרכת דרך החסידות
  .זכרים שלשתם

ולכן זכר , ג דים רק בהדרכת דרך החסידות"אמם אגרות תקמ
שאותו מיו על , יוהוא רב, "יחיד בדורו", "פלא יועץ"כאן רק 

  .ההגת החסידות ברוסיא הלבה

 אגרתוב, ק רבי ישראל מפולוצק"ג פטר הרה"בשת תקמ
 מקובלא האגרות שקבלתידברי : "מתייחס אל) דלקמן(ד "תקמ

ובראשם כבוד אהוביו הרבים המאורות , מכמה מקומות
ה ישכר "מוה "כל הימים ה' הגדולים מופלגים בתורה ויראת ד

על , ק לאזי" מקה שיאור זלמן"ומוק לובאוויץ "מ דק" מבער
ולכן ". באמת'  החפצים ליראה את העין חות דרגא פרסת

  .ל"ק ה"זכרים כאן שי הרה

 .כדלקמן, באגרות השים הבאות זכר תמיד רביו בלבדו

כי , ורעה אמוה' בטח בה, חזק ואמץ... בכל מדיתם 
 ... לך בכחך זה והושעת את ישראל... ' רועה תו ה

י עשה תעשה כ, אהובי ידידי חזק והתחזק לעצור בעם
  ".ויכול תוכל

שם ספח (א מקליסק "ק מוהר"וכן כתב לו אז הרה
לך חה ואתה ... במכתבו ' כבר קדמי הרב שיחי): "7

 כה לחי עד גאולת, קדשתם היום ומחרו, את העם
  . "עולם

שרביו לא הסכים ברצון לקבל , את העובדה הזאת
על פי , רק בהכרח, עליו את ההגת החסידים ברוסיא

  רביוהזכיר, מ מוויטבסק"ק מוהרמ"ווי מורו הרהצי
בקשתי ליפטר מהם ): " פטאגרת(בשים הבאות 

ועל זה השיבו לי , ק"בשים קדמויות וליסע לאה
  ".ו"הרבים במכתבם דשת תקמ

התחיל לההיג , אחרי שקיבל על עצמו דרישה זו
  .שיאותו ברמה

  ק רבי שלמה מקרלין אצל רבינו"ביקור הרה) ב
, בשעה שרביו התיישב בלאזיא, ך באותה תקופהלער

ק רבי "התחילו המתגדים שבליטא לרדוף את הרה
והוכרח לעזוב , ועד שגירשוהו משם, שלמה מקרלין

  .5את קרלין

בתחלה רצה להתיישב בביעשיקוביץ שברוסיא 
לדון , הוא בא לבקר את רביו בלאזיא. 6הלבה

חזרת המלחמה וגם לדון אודות אופי ה, בתוכית זו
  .7גד המתגדים הרודפים את החסידים

לדיון הזה שאו דים כאן וגע בעיקר הושא הראשון 
אחד ): "ב הערה ב, סד" (בית רבי"שבזה מביא ב, ל"ה

 וכדי רביים מק רבי שלמה "ע סיפר שהרה"מהרב
, )פלך וויטעבסק(ביקש לקבוע דירתו בבייעשיקוויץ 

והשיב רביו שהוא מסכים , ורצה הסכם על זה מרביו
',  כו8שלא להשפיל הלומדים, תאים' אך על אלו הג

ושלא יאמר ', ושלא להשפיל פרומקייט טבעית כו

                                                           
' בית אהרן וישראל'קובץ . 34' עמ' החסידות הליטאית' ראה 5

 .ה-קעד' גליון לח עמ
בית אהרן 'קובץ ( פשר שזה קשור גם למכתבו מאותה תקופה א6

, וויטעפסקק "לק, קארליןק "מק): "רד' גליון קט עמ' וישראל
אודות העין  ... ה אהרן הגדול"מוליד החסיד המפורסם הרבי 

רק אי , ל"לי הרבה לדבר עם רומע' שתהווה במדיתכם הי
  ".םפים אל פי] כי אם[' אפשר לבאר הכל בכתב כו

וכדי להבדיל בים , אהרן' שי חסידים בוויטבסק קראו בשם ר
, אהרן הקטן' אהרן הגדול והשי בשם ר' קרא האחד בשם ר
 .ודון אודותם לקמן

 .416' ב עמ"ח' ר הזקן"תולדות אדמו'. ה, סד' בית רבי' ראה 7
8י הושא השו התאמץ בכל עוז לחיות , ל" זה קשור לשרבי

בהתאם להוראת הרב , דים ולא ללחום גדםבשלום עם המתג
אגרות . 50-53' ראה מבוא לאגרות קודש עמ(המגיד ממעזריטש 
 ).סט; קודש שלו אגרות סב



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח נב
' כות רביו הי(שהצדיק צריך לישא את הצאן 

שהחסידים צריכים לייגע את עצמם בתורה ועבודה 
דברים הראשוים ' ועל ב). 'ולא לסמוך על הצדיק כו

  ".'לא הוסכם כו'  אך על דבר הג,ש"הוסכם הרר

ש מקרלין והתיישב בלודמיר "ואז סע מהר
  .שבגאליציא

' הן אמת כון הדבר שהי, לכאורה דורש הדבר ביאור
אשר תורת , הפרש בין שיטת רביו בתורת החסידות

שהחסידים צריכים לייגע את עצמם "החסידות היא 
 ,ש מקרלין"ק מוהר"לבין שיטת הרה, "בתורה ועבודה

אשר הצדיק ושא את הצאן באופן של צדיק באמותו 
והחסיד באמותו סומך על , את החסידים' ְיַחיֶ 

אמם כאן מדובר בגירושו מקרלין על ידי ; הצדיק
ורצוו להתיישב ברוסיא הלבה להמשיך , המתגדים

, ואיך זה שרביו לא הסכים לזה, את ההגת החסידות
  ?!ציאעד שהוכרח להתיישב בלודמיר שבגלי

שהרי או עומדים עדיין , וביותר מוקשה הדבר
בתקופה שרביו לא רצה לקבל על עצמו את ההגת 

והסתפק בההגת , החסידים בכל רוסיא הלבה
ק "ולמרות זאת מע מהרה; החסידים בעירו לאזיא

  .רבי שלמה מקרלין להתיישב בביעשיקאוויץ

, ק רבי שלמה בקרלין"אמם גם בתקופת ישיבת הרה
כאלו שהיו וסעים אל , היו בין החסידים ברוסיא

): ב, סד(' בית רבי'כמסופר ב, ש לקרלין"ק מוהר"הרה
ק "כשסע הרה... ע "שלמה מקארלין ' ק ר"הרה"
עד שישב , א"ק תובב"ע מהאראדאק לארה"מ "רמ

היו הרבה , בין מלכא למלכא, רביו על כסא קדשו
ו מקושרים להרה"מאתיק ר"ש דמדי" והוא , 9ע"ש
אך כאשר ישב רביו על כסא . בא למדיתיו' הי

התחילו , ע"ש הריחו ריח תורת רביו "וא, קדשו
  ".לסוע לרביו

כאמור באגרת , מ מוויטבסק"וגם לזה התגד מוהרמ
ועצתו היעוצה ): " 1ספחשם (ב "בשת תקמשכתב 

לסוע ע ומריבה "שלא ירעישו את העולם במס
לבלות ימיהם בביטול תורה , למקומות רחוקים

ג "ובשת תקמ ".כי הדרך ממעטת את השם, ותפלה
שאל יצא איש , כתבו בשה דאשתקד): " 2ספחשם (

  ".ממקומו

בשת ,  מטבריא10וכן כתב בשמו רבי אהרן הגדול
): ב אגרת יא"ח' יסוד המעלה'. 3שם ספח (ג "תקמ

... זלמן ' שתקרבו את עצמכם למען השם להרב מו"
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קעה ' עמ(גליוות קט ' בית אהרן וישראל'בארוכה בקובץ 
' עמ(קעא , )ואילךקלא ' עמ(קסז , )קכה ואילך' עמ(קסב , )ואילך

 ).קלה ואילך' עמ(קעג , )קלט ואילך' עמ(קעב , )קלג ואילך
וכדי להבדיל בים , אהרן'  שי חסידים בטבריא קראו בשם ר10

, אהרן הקטן' אהרן הגדול והשי בשם ר' קרא האחד בשם ר
 .ודון אודותיו לקמן

שהוא , בפירוש' שמעתי מפי רביו הקדוש שיואי 
  ".מקפיד על ההתחברות לאיש אשר לא מקרב אחיו

ש "ר מוהר"וכשהתחיל הדיון אודות התיישבות אדמו
ק "כתב להם שוב הרה, מקרלין ברוסיא הלבה

, 4שם ספח (ד "באדר תקמ, מ מוויטבסק"מוהרמ
ועל דבר אשר ): "ב אגרת יב"ח' יסוד המעלה'וב

אם הגבה למעלה איזה איש צדיק , אלההעמיקו ש
ולהביאו , מן המפורסמים גדולי הצדיקיםעליהם 

לכן אחר . שיורם הדרך אשר ילכו בה, למדית רוסיא
, בים להאמין בייקודם כל מחו, אשר בעצתי ישאלו

בלי שום פיות , ולהאמין לדברי האמרים באמת
ובדבר המסור ללב , כי ירא אלקים אכי, ו"עצמי ח
עדי בשחק אמן עלי כי .  בו ויראת מאלקיךאמר

אוהב אי את כל הצדיקים והמפורסמים דמדיות 
אמיתת  ... ו"וכולם לא חשדו בעיי ח, וואלין וליטא

כי ידעתי אתכם גם מתמול , קודת לבבי אודיע לכם
אם יגביהו כשר ... גם משלשום גם מאז דברי אליכם 

מי ' אפילו יהי, וזהו ברור אצלי, ו"קם משם ירדו ח
 ותאבדו כל דרכיו לא יסכוו לפיכם, לרב לכם' שיהי
שהרי מוער , בכן חלילה לכם מעשות זאת. 'דרך ה

, ומכיר אי בכם יותר מאבותיכם, שאתי אתכם
  ".השומע ישמע וחדל יחדל

כאן תגלה לראשוה ההפרש שבין השיטות 
  :11בחסידות

 שרא, מ מוויטבסק ורבו"ק מוהרמ"שיטת הרה)  א
החסידים צריכים לייגע את עצמם בהתבוות 

ולא לסמוך על , ואהבתו' שמביאה לידי יראת ה
  .הצדיק

' שעיקר עבודת ה, ש מקרלין"ק מוהר"שיטת הרה) ב
שהצדיק צריך , ואמות חכמים' היא האמוה בה
  .לישא את הצאן

) א: (ובפרטיות יותר יש בזה שי פרטים בשיטת רביו
אלא ,  לסמוך על הצדיק– םבאמות חכמידלא סגי 

, באמוה לבדהדלא סגי ) ב. (לייגע את עצמםצריכים 
ח "בלימוד דאאלא צריכים לייגע את עצמם 

  .ואהבתו'  שמביאה לידי יראת הוהתבוות

כאמור בגמרא , ש מקרלין וסיעתו"ואילו שיטת מוהר
בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק ): "א, מכות כד(

על ,  החסידות היא האמוהשעיקר, "באמותו יחיה
  .שמחדיר האמוה בחסידים, ידי הדבקות בצדיק

 20את תמצית שיטת רביו סיכם באגרת שכתב כעבור 
והה ביאור הפסוק ): "אגרת פט(ה "בשת תקס, שה

 תבאר יפה בשבת חמו דהאי 'וצדיק באמותו יחי
אבל לפי . ג"ורמז במקצת בלקוטי אמרים פל, שתא
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ראה בספר . [קט- קמג' גליון קסז עמ' בית אהרן וישראל'קובץ 
והמאמר על המאמר היסודי של ', אחרי פטרבורג'זה המאמר 

 ] המערכת. רביו על היחס בין אמוה וידיעה



  נג קרלין רי"ואדמו הזקן רבינו* / סימן   
להיות די , כפשוטו' ה בא חבקוק כותפיסתו מאמר ז
כמו שכתב במכתבו דשת ',  כובאמוה הפשוטה

בא אפום "אישתמיטתיה מאמר רז, ח"תקל ג
כ "אעפ' הרי שאף שמאמין בה', מחתרתא רחמא קרי

כודע מדין ,  שלא לגוב ושלא לרצוחאיו מושל ברוחו
הבא במחתרת שאין לו דמים מפי שבא להרוג את 

' יראת ה' כדי שיהיאלא . ' ימצאו כובעל הבית אם
ש בלקוטי "וכמ',  כוצריך להעמיק דעתו ולהתבון

 וכידוע לכל בכל מדיות וואלין ואוקרייא .אמרים
ה "ט זללה"לכל מי שהריח ריח תורה מדרך הבעש

ק דביה היא אם "ש בזה"שהביאור למ, ותלמידיו
ויראה קראת , הייו דהבים הם יראה ואהבה, הבים

ק', ש אשה יראת ה"וקבא כמ זכר ' ואהבה וחסד
והמולדת אותם היא ההתבוות , ש זכר חסדו"כמ

כל חד לפום שיעורא ' בגדולת ה' בעומק הדעת כו
אי וכמו שאי אפשר להוליד בים בלא אם כך . 'דילי

  ."12אפשר להיות יראה ואהבה בלא התבוות

מציין כאן למה , 'וצדיק באמותו יחיומה שאמר 
יעמיק מחשבתו ויצייר : "ביאר בזה בתיא פרק לגש

האמיתי איך הוא ממלא ' בשכלו וביתו עין יחודו ית
 כשיעמיק בזה הרבה ...כל עלמין עליוים ותחתוים 

ישמח לבו ותגל פשו אף גילת ורן בכל לב ופש ומאד 
 ...באמוה זו כי רבה היא כי היא קרבת אלהים ממש 

יתו לישראל בא חבקוק ג מצות "ל תרי"ש רז"וז
 ,באמותו יחיה שאמר וצדיק והעמידן על אחת

 כלומר כאלו איה רק מצוה אחת היא האמוה לבדה
'  ביחוד השש ושמח באמותודהייו כשיהיה לבו ... 

 כאלו לא היתה עליו רק מצוה זו ,בתכלית השמחה
, יחיה דייקא, באמותו יחיה וזהו שאמר ...לבדה 

  ".כתחיית המתים

 ודפס, ועוד מציין למה שאמר בשבת חמו דהאי שתא
', יחיוזהו וצדיק באמותו : ")ג,  דואתחן(ת "בלקו

כמו בורא פשות רבות ,  ופקוח פשמלשון תעוג
,  בהם פש כל חילהחיותוחסרום על כל מה שבראת 

להחיות , חסרום דבר החסר לאדם לקיום חיותו' שפי
וכך .  ופקוח פש13עגלהתבהם פש כל חי שאיו אלא 

באמותו להשיב את פשו יותר מכל התעוגים ' יחי
  ".'ש מי לי בשמים ועמך לא חפצתי וגו"וכמ, ומרוב כל

אל , מ מוויטבסק"ק מוהרמ"תוכן הוראת הרה' וזה הי
, ההולכים באורחותיו אשר במדית רוסיא הלבה

ושלא להביא , להתקרב אל רביו שהוא פלא יועץ
איש צדיק עליהם מן המפורסמים  למדית רוסיא
 באופן – שיורם הדרך אשר ילכו בה, גדולי הצדיקים

  .וצדיק באמותו דוקא, שהעמידן על אחת

מ "ק מוהרמ"כמצווה ועושה מפי מורו הרה
דוקא באופן ' שההגת החסידות תהי, מוויטבסק

ש "ק מוהר"השיב רביו אל הרה, הראשון הזכר
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שיתיישב שמטעם זה אין הסכמה , מקרלין
ש "ק מוהר"ואז התיישב הרה, בביעשיקאוויץ

  .בלודמיר

  ח"תקמ-ז"תקמ) ג
הסכים רביו , ו מארץ הקודש"אחרי אגרות תקמ

  . לקבל על עצמו את ההגת החסידים ברוסיא הלבה

ראה , ח דלקמן"אמם מתוך שלושת אגרות תקמ
ח היתה עדיין קבוצת חסידים - ז"שגם בשים תקמ

ש מקרלין לרוסיא "ק מוהר"השרצתה להביא את הר
מ "ק מוהרמ"ואף רצו לשכע את הרה, הלבה

  .מוויטבסק שיסכים לזה

, מ מוויטבסק הקפיד מאד על כך"ק מוהרמ"הרה
ואילו רביו פגש עם . והורה בתוקף שלא לעשות זאת

והגיע אתם להבה ושלום , ראשי הקבוצה הזאת
  .ואחדות

ר "שדההזדמות הראשוה לזה היתה בעת סיעת ה
. ז"בשת תקמ, רבי אהרן הגדול מטבריא לרוסיא

עם החסידים , כראה, בהיותו ברוסיא הלבה השתתף
בתעמולה והשתדלות להביא את שיטת קרלין , ל"ה

  .לרוסיא

ורצה לדבר עם , ח"בשלהי חורף תקמ, כשחזר לטבריא
, דחה אותו בשתי ידים, מ מוויטבסק"ק מוהרמ"הרה

עד אשר כתב מכתב ; וציוה עליו שלא יראה פיו
מיום בואי אל ): "8שם ספח (התצלות אל רביו 

ב מורי הודיע לי חטאתי עויתי אשר "ק תוב"אה
ואפיקורסות זרקו בי להעלות על מלאכי ... פשעתי 
ולא , ח אשר קטם עבה ממתי"ולבזות ת, אלקים

ואי אא אי בא , זכיתי להיות מתלמידי תלמידיו
בלתי עלי את הדין כאשר גזר ואי ק .ואיך אשא פי

והרבה צטערתי מזה וכמה יסורים , ר"עלי אדמו
וזה , ר שלא אראה פיו"דציוה עלי אדמו, סבלתי

א ועדיין "ק טבריא תובב"שבועיים שאי יושב פה עה
ומה לי , אוי לי כי דמיתי. לא זכיתי לראות פי קדשו

כי עוד בושת פים כסתי ואבוש ואכלם , לצעוק עוד
יכתוב , אך אדוי הצדיק יצדיק עלי את הדין... וי מעו

 כי יראתי פן אלכד ,ר שימחול לי על אותו העון"לאדמו
ויעקור זאת מלבו כאלו ... ואכשל בעון אשר חטאתי 

יעה יאמר סלחתי , ובצילו יחביאיו, מעולם' לא הי
ו פן "כי יראתי ח, ר לקרביי"ויבקש מאדמו, כדבריך

כי לא אוכל לסבול את האש , ירחיקיי ריחוק עולם
ואם אי עשיתי כמדותי . הגדולה ולהב תלהטיי

ת "כמדת השי, הרעים אדוי יעשה כמדותיו הטובים
יודע ' ה, ומעיד אי עלי שמים וארץ. חפץ חסד ורחמים

 כפי בלי שום פיות אי כי בתם לבבי ובקיון, ועד
  ".עושה זאת

, מ מוויטבסק"ק מוהרמ"כתב הרה, בהמשך לזה
באגרת שלו האחרוה אל ההולכים באורחותיו אשר 

, 9שם ספח (ח "בשלהי יסן תקמ, ברוסיא הלבה
ר "באה הספיה עם שד): "ויסוד המעלה אגרת מא

הכל שלום באו בחצי אדר , אהרן הגדול' ומ... הזכר 



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח נד
כי , מה או שואלים מהם, אהוביו אחיו ... הראשון

ביבי ידידו אם לאהבה את אהוביו כבוד הרב ח
ש "כק, אשר פשו קשורה בפשו, האמיתי מעולם

גדלהו משל , הגדול מאחיו, י" ה שיאור זלמן"מו
שהרי כמה יגיעות יגע , כולכם חייבים בכבודו, אחיו

לשמוע , וטרח וכתת רגליו הרחק דוד ע וד זמן טובא
ואותו משחו להיות מורה צדק , דברי אלקים חיים

כצאן אשר אין להם ' עדת ה' שלא תהי, במדיתכם
, רצו ליתן ראש אחר עליהםואלמלא הוא  .רועה

גלוי וידוע לפי וברור לי , שאפילו אם היה צדיק גמור
, ו"ח' כשמש שבודאי מרה באחרוה היו תהי

יודע אי כי , ואפיקורסות הרבה היה זרק בתלמידים
כי , ומכיר את כל החסידים שבמדיתם לטוב ולמוטב

חששו מאד אשר לא ... ם יכולים לקבל לא מכל אד
ודרך צדיקים אשר יקבלו עליהם לא ידעו , ידעון לשוו
. בחשיכה יתהלכו וימוטו כל מוסדי ארץ, ולא יביו

שום ישימו עליהם מקרב אחיהם , לזאת אמרו
שהשליך פשו , ל"הוא כבוד הרב חביבי ה, כמוהם

חת ועשה עפר ת', אחר גוו לכתת רגליו לדרוש את ה
ומי , היקר בעייו' רגלי הצדיקים לשמוע את דבר ה

, וכי הוא אוהב דבוק מאח, כמוהו מורה ורב במדיתם
  ".כשר וישר וצדיק הוא, בבו אמןבכל ל

מ "ק מוהרמ"זאת היתה האגרת האחרוה של הרה
ולא , ח"ח אייר תקמ"לפי הסתלקותו בר, מוויטבסק

 וכתב בשולי כתב יד קדשו חתם. הספיק לחתום עליה
עד כאן דבריו בעוד : "ק רבי אברהם מקאליסק"הרה

יערוף כמטר , ע"בחיי קדוש הרב , המלך במסיבו
גמר , והן בעודו חי, לקחו עמדי ותזל כטל אמרותיו

ה לא אסתייע מילתא "רק בעו, המכתב הזה עד תומו
  ".החתוםשיבוא על 

ומיד אחרי ההסתלקות כתב רבי זלמן ווילער 
אשי הקבוצה הזאת ברוסיא הלבה אל ר, מטבריא

עתה הבו עצה בגדר ): "ב אגרת מד"יסוד המעלה ח(
התורה והעבודה וסדרי בראשית החכמה ומצב 

להשקיט הריב ומצה אשר בערה אש , היראה
... טפי מעלי ' וכל מאי דכייף איש פשי, במדיותיכם

ועליכם ... ר הכתוב עליהם "והעיקר לקיים דברי אדמו
ואפילו קטון הוא , ם לפי מי שגדול מכםלכייף פשיכ

  ".ולעולם יהא אדם אוהב שלום ורודף שלום, בעייכם

הה ? ומה היתה תגובת רביו לכל התעמולה הזאת
אגרות (ש "ח כתב מכתב כללי לא"באותו קיץ תקמ

באתי מן המודיעם ולפים ): "יאקודש שלו אגרת 
יו כי ראה ראיתי בעיי עמ, קושט אמרי אמת לאמיתו

עתה יאשמו אשמה רבה לכל ,ש אשר חלק לבם"וא 
אשר , אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, העם בשגגה

וריב לא ידעתי , לזאת יחרד לבי ויצאתי חוץ לגדרי
אחקריהו בשבע חקירות ודרישות ודרשתי וחקרתי 

 ומצאתי וראיתי את שאהבה פשי מימי עולם, היטיב
 במחיצתי זה  כי כולם יחד בהווסדם אתי עמי...

עודם מחזיקים ראיתי בעיי כי , שבועיים ימים
 בלב ופש באהבה רבה ביתר בתומתם ואהבתם אלי

רק השטן היה מרקד , שאת וביתר עז מאד מקדם
בייו אשר דרך חיצם להעבירם על דעתיו חץ שחוט 

ואחר הדברים והאמת האלה  ... לשום תהלך בארץ
ום בלבד כי לא למען השל, האמרים באמת ובצדק

באתי , וחי פשי' באמת ובתמים בכל לבי ופשי חי ה
לעורר את האהבה בלב ופש כל אהבתי להאשים 

מחוקקים בלוח לבי וקשורים בחבלי העבותות , האלה
מהרו ועשו כמוי , אהבה כפולה ומכופלת בלב ופש

  ".והיה לי למשיב פש ממש

בכל אלו השתדל רביו לבוא לעמק השוה עם אלו 
ולא הקפיד כלל על אלו שסעו לקבל , התגדו לדרכוש

וכעין מה , רים אחרים"דרך חסידות מאת אדמו
באחד מחסידיו שסע לתהות על קקו של שמציו 
ואחר כך רצה לחזור לקבל , םרי"אדמוהאחד מ
ועל זה השיבו , תגובת רביו' ולא ידע מה תהי, מרביו

): אגרת צד(א מסטאראשעלע בשמו "תלמידו מוהר
לא להקפיד על הוסע , דרכו בקדשהיות ידוע לכל "

כידוע , וגם לא להשתדל שיסעו אליו דוקא, לזולתו
ההגתו בקדש שמאל דוחה וימין מקרבת את אשר 

  ...להורות להם הדרך ילכו בה, קרבת אלקים יחפץ
, לא חית לדקדוקא כשארי הגדולים אשר בארץ

ן זה אי, מטעמם וימוקם מהתקשרות וכדומה לזה
וכאשר יפרש שיחי בו , ו ורחוק מדרכו"דרך אתו ח
אשר , ו"ח' בכן אל יפול לבו דמעל .'ז שי"ידידי מוכ

, ו"איזה שיוי בהתקרבות ח' מחמת זה בבואו יהי
כי בודאי לא , חלילה אל יעלה בלבו שום חשש ודוד

ימע טוב מאתו בכל אשר יחפוץ בקרבתו קרבת 
  ".ל" ודוזה תלוי בחפץ דמעלתו, אלקים

  

  ו"תקנ-ט"תקמ) ד
מ "ק מוהרמ"בהתאם למכתבו האחרון של הרה

אותו משחו להיות מורה "ש, מוויטבסק אודות רביו
, ואחרי פגישת רביו הזכרת, "צדק במדיתכם

עודם מחזיקים בתומתם ואהבתם אלי "שהביאה לידי 
ד לשגשג ברוסיא "התחילה חסידות חב, "בלב ופש

  .ההלבה מתוך מוחה ושלו

' רגיל הי, מ מוויטבסק"ק מוהרמ"בימי תקופת הרה
לבוא באיזה שורות , ק רבי אברהם מקליסק"הרה

בתוכן , מ מוויטבסק"ק מוהרמ"בשולי מכתבי הרה
של מיוי רביו על הדרכת החסידים , האמור לעיל

  .ברוסיא הלבה
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שאר , מ מוויטבסק"ק מוהרמ"אחרי הסתלקות הרה
 בראש עדת א מקליסק לעמוד"ק מוהר"הרה

והמשיך לכתוב מכתבים תמידים , החסידים בטבריא
שיקבלו עליהם , כסדרם אל החסידים ברוסיא הלבה

  .את הדרכת רביו

והלא עייכם ): "11שם ספח ( "כך כתב בקיץ תק
כבוד , זה סיי' רואות את מוריכם רב אחאי ידיד ה

להתחמם , י" שיאור זלמןר "הרב המפורסם מוהר
  ." אור עולם ואוצר חייםבאורו יראו

ספח (ב "ובקיץ תק הלא עמכם כבוד רב ): "12שם
הר , מכובד' הרב הגדול קדוש ה, חביבי וחמדת לבבי

פלא ',  שישיאור זלמןר "ש מוהר"כבוד ק, זה סיי' ה
והוא יראהו את מבוא , ומי בעל דברים יגש אליו, יועץ

  ."ואליו תשמעון', דרך ה, העיר ואת כל הדרך

יסוד (ש שבקהלת בוריסוב "לא,  באותו קיץועוד
שכותבים כי רחוק מהם ): "ב אגרת סד"המעלה ח

יראו לתת ',  לשמוע דרך הלאזי' לסוע לקהמקום 
ושישב , וישלחו אחד מאתם בכל פעם, עצות בפשם

וידבר , ושיפרש שם כל מבוקשם, שם ימים אחדים
ויתלהב לב כולם , אליהם ככל הדברים אשר שמע שם

ואיש את אחיו יעזרו . ואחר זמן מה ילך אחר. דיח
  ".בהוצאות

שם (ש שבקהלת בוריסוב "לאחד מא, ועוד באותו קיץ
תמיה לי עליו על הכריחו לבוא בשאלת ): "13ספח 

הלא , לשאול עצות מרחוק עד כה, פשו ורב מחסורו
' אמת עצתם בדבר ה, שם  לפיו רבים גדולי חקרי לב

ה ובפרט גדול העצ, ימצא
' הרב המפורסם קדוש ה

 שיאור זלמןר "כמוה' אהו
"כי ישים פעמיו ליסע , י

שם ימצא מרגוע , אליו
לפשו בכל מחסורו אשר 

ואף כי ירחק . יחסר לו
בדבר אשר , ממך המקום

יקשה מכם בגודל חסרון 
לא רחוקה היא פשו 

  ".אפילו לדלג בהרים

שם (ג "וכן בחורף תק
י "הלא בעזה): "14ספח 
עמם רב רחימאי אתם 
ש "המפורסם כ' קדוש ה

אשר , י" שיאור זלמן
עייכם רואות את 

משקה הרים , מוריכם
מפרי מעשיו , מעליותיו

ופיו מפיק , תשבע הארץ
  ."מרגליות

ת תקשם (ה "וכן בש
והלכה ): "16ספח 
הוא כבוד הרב , למעשה רב

רחימא האלקי קדוש 
', יכבד הלמען , י" שיאור זלמןו "המפורסם כבוד מ

ביבא רב לכם דברי רב ח... שכבודו הוא כבוד המקום 
  ".אשר הליכות עולם לו' שיחי

ספח (ו "ובחורף תק יהם ): "17שםואם להאיר עי
ובפרט שיש להם על , לא מעבר לים  הוא, באור תורה
' שהרב הגאון המפורסם איש אלוקים מ, מי שיסמכו
ללת מתוך ושכיה ממ', מלא דבר ה, י" שיאור זלמן

  ."גרוו לכל איש ואיש לפי שכלו

*  

כיון שלמעשה שאר רביו המהיג היחיד לעדת 
כאשר כולם וסעים אליו , החסידים ברוסיא הלבה

לשמוע מתורתו ולהתקבל ליחידות ולקבל הדרכה 
עד , עשה כל זה לעול כבד ביותר על רביו, חסידית

, ותשהוכרח להגביל את הסיעות אליו בתקות מיוחד
  .14"תקות לאזיא"הקראות 

ו במכתב לאש "את טעמי הגבלות אלו ביאר רבי
לב יודע מרת פשי ): "אגרות קודש שלו אגרת לה(

וערך פשי עלי לערך , השפלה בשרשה באמת לאמיתו
שאי רואה בחוש ממש , בערכי ולבי רואה חושיית

וכמה פעמים . הבלבול הגדול במוחי ולבי רבות העתים
והוסכם בלבי פעמים , ס בחיי ממש במדרגה זואי מוא
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  ג"שיעורי הלכה למעשה ח נו
העולה על  ... רבות לעקור סיכי משכי ממדיה זו

רוחם לערב תבן את הבר לגדולי הדור המפורסמים 
' כי שם רובם ככולם ה, אין דמיום עולה יפה, שיחיו

יאריך ימיהם ושותיהם בעימים הה משכן כבודם 
א בריחוק בעירות סמוכות וקרובות של, במדיה אחת

והקל מעליהם ושאו אתם , מקום כל כך ביותם
  ."במשא העם

ו שכיון שבאים אליו את "והייש מכל רחבי מדי
וכל אחד מהם רוצה ליכס ליחידות , רוסיא הלבה

כל זה לוקח את כל , ולבאר לפיו כל הקשיים שיש לו
עד שאיו מסוגל , זמו ולבו וגורם בלבול גדול במוחו

ואין לדמות זאת לשאר מהיגי . ת בעצמולהכיל כל זא
אשר כל אחד ממהיגי , החסידות בוואהלין ופולין

שאין באים , החסידות משכן כבודו בעיירה אחרת
ולכן , אליו אלא החסידים שבעיירה הזאת וסמוכותיה

  .אים זקוקים לתקות והגבלות אלו

ש ברוסיא "א מקאליסק כתב לא"ק מוהר"גם הרה
ולהגביל עצמם , ההגבלות של רביולקבל את , הלבה

כבוד רב ): "15שם ספח (מסיעות מרובות אל רביו 
ידיד ... ' מ שיאור זלמן שי"אחאי המפורסם האלקי כ

חופף עליו כל היום חבילי טרדין , ישכון לבטח עליו' ה
ויתקבצו , מן בי אשא צבים עליו מן בקר עד ערב
 פש ואשר לו שואלין , ושהאליו כל איש מצוק ומר

בכל דבר קטון ', ודורשין מאתו כאשר ישאל איש כו
גם בימי ... ורבן קשישאי לא עבדי הכי  ... וגדול
בטרדת עיים ... ל לא ראיתי והגין כן "ר זצוק"אדמו

הי תורה והי יראה , שוים מבלה ימים ומבלה זמים
ועתה בי שמור רגלך כאשר תלך אל בית כבוד הרב ... 

וע דברי אלקים חיים וקרוב לשמ', ל שי"זחביבי ה
  ".ויראת שמים

 מסר רביו לפרסום את ספרו 15באותה תקופה
ביודעי : "ובהקדמתו ביאר את מטרת הספר, "תיא"ה

ש "הם כל אחד ואחד מא, ומכיריי קאמיא
אשר היה הדבור של , שבמדיותיו וסמוכות שלה

מוחם חיבה מצוי בייו וגילו לפי כל תעלומות לבם ו
אליהם תטוף מלתי ולשוי , התלויה בלב' בעבודת ה

 וכולם הן תשובות על ...עט סופר בקוטריסים אלו 
ו "שאלות רבות אשר שואלין בעצה כל אתיש דמדי

תמיד כל אחד לפי ערכו לשית עצות בפשם בעבודת 
להיות כי אין הזמן גרמא עוד להשיב לכל אחד . 'ה

על כן , השכחה מצויהוגם , ואחד על שאלתו בפרטות
רשמתי כל התשובות על כל השאלות למשמרת לאות 

ולא ידחוק . להיות לכל אחד ואחד לזכרון בין עייו
כי בהן ימצא מרגוע , עוד ליכס לדבר עמי ביחידות
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ש"השלוחה לכללות א "ת תקראה אגרות קודש שלו (ה "בש
שדפס לראשוה , ודפסה כהקדמה לספר התיא, )אגרת מז

ת תקז"בתחלת ש. 

', לפשו ועצה כוה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה
  ".גומר בעדיו' וכון יהיה לבו בטוח בה

  ב"תקס-ז"תקנ) ה
ם מראשי קהלת החסידים בוויטבסק קראו בשם שי

אהרן וכדי להבדיל בים קרא האחד בשם , אהרן
אחרי , כראה, שיהם טו. אהרן הקטן והשי הגדול
  .16ק רבי שלמה מקרלין"הרה

גר ' והי, ל"סג, הלוי, קרא גם הזקן, אהרן הגדול' ר
ק "וכבר בתקופת ישיבת הרה. 17בעבר ההר וויטבסק

התכתב אתו אודות המצב ברוסיא , יןש בקרל"מוהר
): רד' גליון קט ע" בית אהרן וישראל"קובץ (הלבה 

ליד החסיד , ק וויטעפסק"לק, ק קארלין"מק"
אודות העין  ... אהרן הגדולה "המפורסם הרבי מו

, ל"לי הרבה לדבר עם רומע' שתהווה במדיתכם הי
פים אל ] כי אם[' רק אי אפשר לבאר הכל בכתב כו

  ".יםפ

קרא גם בשם ' הי, ר משה"ב, אהרן הקטן' ר
, ממייסדי המין החסידי בווילא' הוא הי". אורליק"

ואחר כך התיישב . ט"לערך בשת תקמ
לערך , ק"ר מעות ארה"שד' הוא הי. 18באוסטרובא
ת תקת תקס"משה"ז ועד לפטירתו בש.  

, ח- ז"בשים תקמ, בשעה שהיתה תסיסה גד רביו
וועד רביו עם העומדים בראש עד שחזרה ואחר כך ת

הזכירם רביו , )כמסופר לעיל(האהבה בייהם 
ובפרט אהובי ידי פשי הוותיק המפורסם : "במכתבו

הייו ". אהרן הקטן: "יד אחר-ובכתב". אהרן הגדול
ים ה19ל"אחד מש.  

ת תקו , ג"גם באחד מהאגרות של שמזכירו רבי
ב עולה על גביהם וכתר שם טו): "אגרת לד(לטובה 

ל "ה אהרן סג"ה הרב החסיד המפורסם מו"ה
ז התפלגו שיהם "אמם בשת תק". מוויטעבסק
  .מאת רביו

הרמז הראשון לפילוג זה רואים או בחקירתו של 
ט יחד "שאסר בתק, ק רבי שמואל מאמדורא"הרה

' עמ' המאסר הראשון'(ובעת חקירתו אמר , עם רבו
והודעתי , בתי לרבה של לוזאלפי שתיים כת): "151
, אוסף כסף לעיי ירושלים, כי היהודי אורליק, לו

  ".וכשהוא מקבל כסף הוא שולח אותו לירושלים
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ת תקו בשז "והיי)י תקתיים לפהתחיל , )ט"ש

שלא , ק באופן פרטי"לאסוף מעות ולשלוח לארה
  .בדרך האוסף הכללי שבשיאות רביו

, ק" שה סע בעצמו לארהאלא שבאותה, ולא זו בלבד
בצדקת , ק רבי אברהם מקליסק"לשכע את הרה

דבריו . וגד ספר התיא, שיטת חסידות קרלין
א מקאליסק שכתב בזה אל רביו "התקבלו אצל מוהר

ה"ואל אש ברוסיא הלב.  

אגרת (ה "רביו מזכיר זאת באגרת שכתב בשת תקס
, ח"בשת תק, כתב אלי מזה רק פעם אחת לבד): "פט

והלשין , לשם] ר אהרן קטן"מה[ק "אחר סיעת מהרא
יו על כללות אש"בפ."  

א מקאליסק "כתב מוהר, ח"מקיץ תק, באותה אגרת
  : בשי ושאים

שכתבה עבור החסידים , גד פרסום התיא) א
כי לדעתו , שילמדו ויתייגעו בעצמם בתורת החסידות

  .די להם באמות חכמים בלבד

יתאחד וישלים עם הקבוצה ההכרח שרביו ) ב
  .האחרת של החסידים ברוסיא הלבה

וקא חזיא לספר ): "22שם ספח (וכך כתב לו 
ולא מצאתי בו תועלת כל כך , ר"הביוים שהדפיס כת

כי המה מלומדים ברוב עצות במצות , להצלת פשות
קשה , גמרא גמור זמורתא תהא, אשים מלומדה

יק להם יצוץ אחד רך המקבלים שיספ]ע[ולפי , עתיקא
כי כך הוא דרכה של , והוא מתחלק לכמה טעמים

ויצרו , ו סבה לכבותו"וריבוי השמן בר הוא ח, תורה
של אדם מתגבר עליו בכל יום יביע אומר ראה זה דבר 

ולבו בל עמו וחסר , חדש הוא בחכמה ובתבוה ובדעת
היו שמרים , מהג רבותיו' וכן הי... לב הוא בבל יבין 

רים מאוד בדבריהם שלא להשמיע לרוב וזה
כי אם בדרך מוסר , ורובם ככולם, החסידים

ועל הכלל חסידים ... ולהכיסם בברית אמות חכמים 
ואי הי ...  די להם באמות חכמים ושיכירו חסרום

 ל דברהחזקה ע' כותב אגרת לכל המדיה בתוקף יד ה
  ".האמת והשלום

קטן והגדול אהרן ה' ר, ובקשר לשי החסידים
): קז' אגרות בעל התיא ע(כתב לו , שבוויטבסק

ר הרחיק לאהובי "פלאתי על המראה אשר כת"
אהרן ה "המופלא הוותיק ותמים מו, כפשי מעולם

ומדוע , מקורב אליו באמת ותמים' אשר הי, הקטן
הרב הזקן ' לקרב את ידיד ה... הרחיק אותו כל כך 

כי זהו , פסקאהרן הלוי מוויטעה "שוא פים מו
  ". להחזיקו ולהחשיבו כבראשוה', כבודו ית

פירט יותר ) על דבר האמת והשלום(את הושא השי 
ספח (ש ברוסיא "באגרת שכתב אז אל א 23שם :(

קטיגוריא בין , קול הבערה לחלק, את קולם שמעו"
ויתגודדו , וימררו ורובו, דברי ריבות, תלמידי חכמים

יעשה שלום בפמליא של '  הימין... אגודות אגודות 
ובין התלמידים העוסקים לשמה , מעלה ושל מטה

אכי על משמרתי ', ואכי לה, לעושים שלא לשמה
עד כי יבוא שלום , עג עוגה ואיי זז מתוכה, אעמודה

  ".באמת ובאמוה שלוה והשקט

כתבו בקיץ תק ו , ח"המכתבים האלווהגיעו לרבי
ת תקובתקופה הקשה , ט"בתחלת ששל מאסר רבי ,

, ט"ובשת תק): "אגרת פט(כמסופר על ידי רביו 
, מחמת צוק העתים לא פיתי להשיב לו תשובה כוה

  ."ס"עד שת תק

רק מה , ס לא הגיע לידיו"מכתב רביו משת תק
שבה הזכיר את , שהשיב רביו באגרת מאוחרת יותר

ועל הכלל חסידים : "ל"א מקאליסק ה"דברי מוהר
  ".ם באמות חכמים ושיכירו חסרוםדי לה

והה ביאור הפסוק ): "אגרת פט(ועל כך השיבו רביו 
תבאר יפה בשבת חמו דהאי ' וצדיק באמותו יחי

אי אפשר   ...ורמז במקצת בלקוטי אמרים, שתא
  .20"להיות יראה ואהבה בלא התבוות

): אגרת פט(ועל זה ממשיך ומספר רביו באותה אגרת 
ויפה כוון  ... א"ב כהוגן בשת תקסולזאת השי"

ובפרט בעין , ש"א לכללות א"במכתבו דשת תקס
  ."ההתבוות איך יעלה על הדעת לחלוק על זה

והייו שאחר שקיבל את מכתבו של רביו משת 
א "א מקאליסק כהוגן בשת תקס"השיב מוהר, ס"תק

והוא איש , גלוי לפיו כל קודת לבבי): "29שם ספח (
בון וירא אלקים ולא ידבר כזב כי אם באמת חכם ו
שעל ידו יצא הדבר לאורה ' ומובטחי בה, ואמוה

ויכסו , ר מה שכסו ודמו בעייו"להוציא מלב כת
והכל על מקומו יבוא , א דברי באזי רב אחאי

וכבר , מה שעבר עבר, ולא יזכרו עוד ראשוות, בשלום
,  לצח'כן יהי, הייתי באמה אתו מאז ומעולם

ואומר מי , ומובטחי שיתוסף אהבה עזה מוסיף והולך
, פ"יתן לי אבר כיוה אעופה ואשכוה לראות עמו פא

מתי , ידעת שבתי וקומי בתה לרעי מרחוק' אתה ה
אשר יחדיו מתיק סוד , יבוא פיו כפי אלקים וירצי

  ."ידעת כולה' הן ה, בבית אלקיו

וכך כתב אז גם לא"ספח (ה ש ברוסיא הלב 30שם :(
 כי חה םמה כבד היום קול מבשר משמיע שלו"

חדאי , שקטה מהמחלוקת ותקרבו הלבבות מעט
מוסיף ' מובטחי שיהי', שוש אשיש בה, פשאי מאוד
' ולא יחצו עוד לשי מחות ויחדיו יהי, והולך ואור

לשמוע בקול קדוש אשר בקרבכם , תמים כאיש אחד
, אליו תשמעון, ור תורהרב אחאי גאון איש האלהי א

אתו חכמה ודעת ' איש אשר רוח אלהים קדושים בי
בעבודת , להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה, אלהים

תמה וברה כפי אשר קבלו מרבותיו הקדושים ואין 
כי , אשר בהלתי משמוע קול עות. ו"כל חדש ח

ששמעו מאיזה , שמעתי אשר יצא הקול במדיתם
ודמה להם שאים , מידברים שבכתב שיצאו מ
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  ג"שיעורי הלכה למעשה ח נח
ו בדרכי "ויש איזה הפרש ח, עולים בקה אחד

כי , חלילה להם מלהרהר ולחשוב כדבר הזה, העבודה
ובפרט , ו"לא יש הפרש בייו אפילו כמלא ימא ח

איך יעלה על הדעת לחלוק על הדבר , מעין התבוות
וזאת , שען עליה' הזה אשר כל קודת עבודת ה

בודה האמיתית כפי אשר קבלו התורה וזו היא הע
, והס מלהזכיר ולחשוב כזאת, מרבותיו הקדושים

, והה אחו כאחד ממש, הרחמן יצילי מהאי דעתא
מיום היותיו יחד לשמוע דברי אלהים חיים מבאר 

ופשי קשורה , מים חיים ממקור אחד טע אחד טעו
בפשו מעולם ועד עולם כרשפי אש שלהבת יה ריעין 

ובכל דבריו הקדושים ובכל ההגותיו , פרשיןדלא מת
 ו הקדושיםו מרבותיו וראיע"הן הן כאשר קבל ,

מה מאוד שמח לבי ותגל . אתו' ובכל אשר הוא עושה ה
חמותי ראיתי אור אשר פתח מעייות ', פשי בה

רבים , בהתגלות אלהות בעולם' החכמה בעבודת ה
  ."יאותו לאורו

ו גם באגרת שכתב את המכתבים האלו מזכיר רבי
במכתב אלי חיבה יתירה ): "אגרת פו(ד "בשת תקס

, ודעת ברוב עוז ותעצומות עד מיצוי הפש ממש
ובהסכמה רבה ועצומה על כל מילי דחסידות 

וגם , והתצלות רבה על העבר, השמעים בעירו
להבים הידועים כתב ביחוד בחיבה יתירה באהבה 

חיים'  מול ידיגם ע, ל"עזה והסכמה ה."  

בהמשך לזה כתב כמה מכתבי התצלות ועידוד לרביו 
כזכר על , ג"ועד לתחלת שת תקס, ב"גם בשת תקס

, א"השיב כהוגן בשת תקס): "אגרת פט(ידי רביו 
גם בשת . ב כתב אלי מכתב טוב מאד"וגם בשת תקס

אחרי סיעת , ב"באגרת תקס ... ג בא מכתב טוב"תקס
מכתב חבה וריעות כשים שלח אלי , ק"מאיר מאה

  ." חיים משרתל ידיקדמויות ביתר שאת ויתר עז ע

א "ק מוהר"ביקש אז הרה, בוסף למכתבים אלו
, רים שבאו מטבריא לרוסיא הלבה"מקאליסק מהשד

שיסעו אל רביו , צבי מהארקי' מאיר מביחוב ור' ר
כזכר על , להביע בפיו את חזרתו ממכתביו הקודמים

תיכף שבאו אליו בחורף ): "רת פטאג(ידי רביו 
לחמי על מכתבו , ב דברו רק טוב וחומים"תקס

ת תקות מבטלות  ...ח"דשיען כי אגרות האחרו 
והתאמצו בכל לב ופש להכיס ולאמת  ... הראשוות

 וגם בסבבם בכמה עיירות  ...בלבי כדברים האלה
במדיתו השמיעו קול ברמה כדברים האלה מעומקא 

  ".  כידוע ומפורסם לכל,דלבא

אהרן ' הושכן אז השלום גם עם ר, כפי הראה לעין
) אגרת פג(באגרות קודש  .הגדול מעבר ההר וויטבסק

ח "שחתם עליו באדר, דפס כתב התחייבות מרביו
מאת " תורת אהרן"לקות את הספר , ג"כסלו תקס

אבל אפשר שהוא חיבור . הספר לא דפס. המחבר
שרביו , דול מעבר ההר וויטבסקאהרן הג' שחיבר ר

  .התחייב לקות את ספרו כשיודפס

  

  ה"תקס-ג"תקס) ו
ביקש אותו צדיק לישב בשלוה וקפץ עליו רוגזם של 

רבי מאיר מביחוב ורבי , ק"רים מארה"הי שי שד
הה ): "אגרת פט(על כך מספר רביו . צבי מהארקי
ובקשו , ג באו אלי הי חותאי הידועים"בחורף תקס

ממי לבטל כל השלוחים במדיתו וכל המעמדות 
רק שיסבבו בעצמם ויעשו להם מעמדות , 21הישים

שאים מכוים בשם , חדשים מאוהביהם האמיתיים
 ואמרו לי בפירוש שעושים כן מדעת הרב  ...ד"חב

שצוה להם כן שלא לקבל מאשים המכוים , 22שלהם
ים רק על פי מכתביי, ל"הות ולא מחמת , שהם

ואמרו לי באם שלא איחם  ... אהבתם האמיתית
אזי לא יקבלו אפילו פרוטה אחת , לסבב במדיתו

כי כן צוה , ממה שאסף על ידי מכתביי, ממדיתו
. ושאלתי מהם ואם תאמר מה אכל. להם הרב

והשיבו לי שיש להם הבטחה אמה מהצדיקים 
א על סך שיספיק להם בערך הל "דוואלין ואוקריי

להיות כעים , ואין צריכים כלל למדיתו, רויות
 פעל אצלם 23ס"אך ברוב התאמצות מהרי. ד"לחב

עד שיקיימו הצדיקים , פ"שיקבלו בשה הזאת עכ
ואז שוב לא יקבלו , הבטחתם ויסלקו להם במזומים

  ."ובזה סעו מאתי בשלום. ממדיתו

ו מכתב כללי לאכדרכו , ש"בהתאם לזה כתב אז רבי
ימשיכו לתרום , שלמרות כל מה שקורה, 24בכל שה

): אגרת פד(כמו בכל שה , ק"לקופת מעות ארה
 ויום "ל כל הרגיל לבא לבהכ"מודעת זאת משארז"

' ה שואל עליו שאמר מי בכם ירא ה"אחד לא בא הקב
ובפרט מצות הצדקה ששקולה , וכן בכל המצות. 'וכו

 כ כל"אעפ, ו"הגם שהיא בלי דר ח, כגד כל המצות
בלבם לא יאתה לפשם ' החיל אשר גע יראת ה

מאשר כבר הורגלו מדי , האלקית לתת מגרעות בקדש
  ".להפריש ממאודם להחיות רוח שפלים, שה
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  נט קרלין רי"ואדמו הזקן רבינו* / סימן   

*  

' שם פגשו עם ר, רים אלו לוויטבסק"משם סעו שד
ואחר הדיון , אהרן הגדול מעבר ההר וויטבסק

יהם סיכמו לחזור בהם מהסכמתם הולהפרד , ל"בי
כמסופר , ק שבשיאות רביו"מיד מקופת מעות ארה

ובבואם לוויטעפסק היתה ): "אגרת פט(על ידי רביו 
ושלחו מכתב חרוץ מקהל גובעריע , רוח אחרת אתם

ו , ל"התוראה שלא יסבב שום שליח במדי באזהרה
וגם השמיעו קול . לעשות מעמד בשבילם במדיתו

ק מה "בכל העיירות שבודאי לא יתקבלו באה
 והכל בשם הרב שלהם, שותים להשלוחים דמדיתו

מוטל עלי להודיע , ואחרי הדברים והאמת האלה... 
להתרחק מאד , ש הקרובים והרחוקים"ולהזהיר לא

הוסעים עם מכתבי הרב , מהכת המסיתים והמדיחים
' ובראשם הזקן הידוע מעבר ההר דק, דטבריא

וגם , ב ועד רעושלא לדבר עמהם שלום מטו, וויטעפסק
רק כל שומר פשו , ו"שלא לעורר עמהם ריב ומדון ח

  ".ירחק מהם

ז התחיל "שכבר בשת תק, והייו כפי שהובא לעיל
ובבוא , אהרן הגדול מוויטבסק גד רביו' הפילוג של ר

' סיכמו עם ר, רים אלו לעבר ההר וויטבסק"שי שד
הגת רביגד ה ו אהרן הגדול הזקן לצאת בריש גלי

  . ברוסיא הלבה

*  

רביו התפלא מאד על השיוי הגדול הזה בדברי 
אשר אחרי שהרבה , ק רבי אברהם מקליסק'"הרה

שהוא , ג"ב ובתחלת תקס-א"לכתוב בשים תקס
כמובא , מסכים ומחזק את כל דברי ושיטת רביו

  .כותבים עתה משמו את ההיפך מזה, לעיל

שמא מעולם לא הסכים , ועד אשר חשש רביו
וכתב רביו , ל"ק ה"רים ארה"לדבריהם של שי שד

כי אילו היו , וזה לכם האות): "אגרת פו(ש "לא
או , כדבריהם היו מראים ודאי מכתביו דהאידא

  ".העתק קצת אליהם

ק "רביו התייעץ בזה עם הגזבר הראשי למעות ארה
כמסופר על ידי , 25יעקב מסימליאן' ר, ברוסיא הלבה

וקפי אולי הכל שלא ' אך לבי הי"): אגרת פט(רביו 
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 ושאלתי את  ...מדעת הרב שלהם
והשיב לי שלפי דעתו , ס"פי מהרי

אי אפשר כלל שיעשו ויאמרו כן 
ובוודאי צוה להם , מדעת עצמם

כי אי אפשר שיעשו ויאמרו , הרב כן
להיות גרמא , מעצמם דבר גדול כזה

בזקין שלא לשלוח מעות לשם כלל 
, גם לי ביחוד, כי אמרו לרבים, וכלל

והיתה  .שלא יקובל שם כלל וכלל
עצתי שיכתוב הוא להרב בהודאה 

איך שכל הסך המוגבה ואסף הוא תחת יד , אמה
,  אך תמיה גדולה מה חרי אף הגדול הזה ...ס"מוהרי

  ...לשפוך דם לכל המתדבים שלא לקבל דבותיהם
וחתם , ס אשר כתב אליו"וזהו תורף מכתב מהרי

ק עם מעות "ושלח לאה, דו בפי ממשבחתימת י
  ".כאשר ידוע לי אמה, והגיע לידו בודאי, היחידים

כי הוא איו מסכים , א מקליסק"על כך השיב מוהר
  .ולכן רוצה להפרד מהם, ד"לשיטת חב

אלא שלערך באותה , האגרת עצמה לא הגיע לידיו
. י מסמיליאן"פטר מהר) ה"אחרי שת תקס(תקופה 

ובו גם האגרת , לו הובא לידי רביוכל הארכיון ש
באותו מעשה רשם את ' אחד מהחסידים שהי. ל"ה

 פטירת אחר הה): "36שם ספח (הדברים לזכרון 
, סמיליאן 'בק ס"מהרי יעקב 'ר הרב הכולל האמן
 והחשבוות הכתבים כל תו ל"ההלה דקם החסידי
 ז"מהרש ר"אדמו 'לכ ושלחו, אותה וחתמו, בתיבה

. ההיא התיבה אצלו חתום מוח 'והי, לאדי 'לק ע"זי
 'בק במחיצתו אצלו 'שי אבי אדוי 'הי אחת ופעם
 ... הזאת המחלוקת מעין בדיבורים עמו ובא, לאדי
 ראשון וייר, התיבה את פתח אבי אדוי בפי ואז

 מכתב לידו זדמן ל"ה מהתיבה ע" ר"אדמו שלקח
, אותו אוקר, ע" הכהןבי אברהם ר 'הק מהרב כללי
 שום האב איך : הלשוןבזה ע" ר"אדמו ואמר

 שרייבין גיקעט יט ער האט וואש, עליו תערומות
 פון מחלוקת א יט איז דאש, להעולם כתב למה, אלי
 איך בין וואש, רוחיות אין מחלוקת א איז דאש, געלט

 הגדול רבו אצל גישטאען ביידע זייען מיר, שולדיק
לקים חיים א דברי ושמעו, 26בראוועגיד מישרים המ

 אזו האב איך מרביו הלכו וכאשר, מפיו היוצאים
 לי כמדומה. גיומען אזו האבין זיי און גיומען

 איך וועל, מהרה בימיוב צדקו משיח לפי כשתווכח
  ".זיין גירעכט

אבל מדוע לא יכל לכתוב , אין לי שום תרעומת עליו[
זו , לוקת של מעותזו איה מח, למה כתב להעולם, אלי

עמדו שיו אצל , מה אי אשם, מחלוקת ברוחיות
ושמעו דברי ,  בראווע)ממעזריטש(גיד רבו הגדול המ

, וכאשר הלכו מרביו,  היוצאים מפיולקים חייםא
כמדומה , אי קבלתי באופן זה והם קיבלו באופן זה

                                                           
 .ששהה בסוף ימיו בראווא,  ממעזריטש המגיד26



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח ס
' אהי, מהרה בימיולי כשתווכח לפי משיח צדקו ב

  ].קאי צוד

*  

ק רבי ברוך "ל אל הרה"רים ה"משם סעו שי השד
, לשכע אותו שיצטרף אתם בתוכית הזאת, ממעזיבוז

  .וגם הוא הסכים לזה

ובפרט אשר כשתפרסם ספר , רביו תמה ביותר על כך
בידידות עם רביו עד שת ' והי, התיא שיבחו ביותר

וכשגאל רביו ממאסרו כתב אליו ביחוד , ב"תקס
, )אגרות קודש שלו אגרת ס( בשורת הגאולה מכתב

  .ואיך זה עתה הצטרף לאלו החולקים על שיטת רביו

ועל , ב במעזיבוז"כעבור זמן ביקר רביו אצל מוהר
הוכחתי את ): "אגרת צח(חלק מתוכן הדברים סיפר 

האמת הוא , ואחר כך שאלתי אותו... בי ברוך ר
י שהוא שאמר על ספר ביוים של, שאומרים לי משמו

ושאלתי אותו אם כן למה  .והודה לדברי .27ספר השכל
ואמרתי לו יכרין הדברים  ... חרה אפכם עלי

כי עד . 28שקבלתם לשון הרע עלי מההו בי מערבא
וההו בי מערבא , ב הייו אוהבים אמים"שת תקס

כמו שקבל שאול , וקבל דבריהם, דיברו עלי לשון הרע
ו שאמר דוד אל שאול לכן אי אומר כמ. 29על דוד
  ".ביי וביך' ישפוט ה

*  

ק רבי אשר מסטולין "כמו כן שיכעו אז גם את הרה
  :ורבי מרדכי מלעכוויטש להצטרף אליהם בזה

ק רבי שלמה מקרלין התיישב "כבר זכר לעיל שהרה
ובשת . שם חי שבע שים. ו"בשת תקמ, בלודמיר

הרג הרה, ב התקיימו שם פרעות"תק ק"שבמהלכן 
  .ש מקרלין"מוהר

) א: שים מתלמידיו מלאו את מקומו בשים הבאות
ק רבי אשר "הרה) ב. ק רבי מרדכי מלעכוויטש"הרה

  ).ק רבי הגדול מקרלין"בו של הרה(מסטולין 

מ התיישב מיד אז בלעכוויטש "ק מוהר"הרה
אלא שבשים הראשוות היתה השפעתו . שבליטא

ט " בשת תקבעת מאסרו של רביו[קטה במדיה זו 
 מראשי עדת החסידים שבווילא 22אסרו אתו 
הם חקרו אודות רביו וגם אודות . וסמוכותיה

' ואודותיו השיב החסיד ר, רי קרלין ולעכוויטש"אדמו
אי מכיר ): "116' המאסר הראשון ע(ר רפאל "מאיר ב

ושמעתי כי למרדכי , מרדכי, רבה של לכוביץ... את 
  "].דיםשייכים למעלה ממאה יהו

                                                           
 .מוסר השכל:  וסח אחר27
 .ק"ל מארה"רים ה"השד 28
 .ב,  סהדרין צג29

חזר , א"ואחרי המאסר והגאולה השיים בשת תקס
והתיישב בסטולין שבדרום רוסיא , ק רבי אשר"הרה

באותה שעה קיבל רביו הזקן כתב חירות  [30הלבה
שבה אמר בין , תועת החסידות ברוסיא הלבה

ברוך להשתמש -שיוכל האדון הרב בן: "השאר
לא כל ב, בזכויותיו אלו בכל פלך של רוסיה הלבה

מבלי שיוכלו המתגדים הייו ". הפרעות מצד משהו
ואז חזר גם הוא .  הלשותל ידילרדוף אותם ע

  ]לסטולין שבדרום רוסיא הלבה

  .הצטרפו גם הם אתם, ל"רים ה"ועתה בסיעת השד

ק רבי מרדכי מלעכוויטש הכיס אז את עצמו "הרה
כזכר על ידי , ק באיזור לעכוויטש"בגביית מעות ארה

ההוספה ... כידוע לי בבירור ): "אגרת פט(ביו ר
שבלעוחחיץ עם הילוים עלה לכפל שליחות 

  ".ס"מוהרי

כתב , ק רבי אשר מסטולין"ובאגרת שכתב אז הרה
. קפד' ע" אגרות בעל התיא("ד "אודות שיטת חב

 והם): "קד' גליון קעג ע" בית אהרן וישראל"קובץ 
 מדברים םשאי, שלימה מדיה וכמעט אלפים אלפי
 ובמבואות בחוץ וחכמות וסודות דאורייתא רזין רק
  ".ארצה ואמוה אמת והשליכו, 'וכו

*  

ק רבי לוי יצחק להצטרף "אז יסו לשכע גם את הרה
י עמד בתוקף לצד רביו "אמם מוהרלו, אליהם בזה

הן במילי דשמיא והן במילי , והגן עליו בכל הפרטים
ק רבי "הרהשתדל ד ה"ובחורף תקס. כדלקמן, דארעא

 ,לבוא לעמק השוה להחזיר השלום וברוך ממעזיבוז
ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב "הרהושלח שלוחים אל 

  . כדי לדון אתו בעין השלום

אגרת (ד "בתחלת קיץ תקס, ש"לא רביו הודיעעל כך 
ידיעה בתחילה כי מקרוב הגיעי מכתב ממחותי ): "פו

איך שהידוע , ק בארדיטשוב"ד דק"הרב הגאון אב
 למחותי  ...ושלח שלוחין כבדים, ממעזעבוז תחרט

והם פעלו אצל הגאון  ...ל לבקש שלום"הגאון ה 
ו הרב דפיקוב, ל"הלמעזעבוז לגמור 31שישלח את ב 

ועדיין אין לי ידיעה אם סע למעזעבוז קודם . השלום
כי המה היו אצלו בבארדיטשוב , הפסח אם אחר כך

כי בבוא בו , הבטיח לי במכתבופ "ועכ. סמוך לפסח
"עשה שם, י ממעזעבוזי כל הלפועל לא ".אזי יודיע 

  .הועילה ועידה זו להשכין השלום

צ "א מקאליסק אל מוהרלוי"שוב כתב מוהר
שם (ד "לסות לשכעו גד שיטת חב, מברדיטשוב

עמו יחד ' ר שהי"ומאד יפלא בעיי על כת): "33ספח 
, ה"ליון הרב המגיד זצללהר אור ע"אצל הקדוש אדמו
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 ).קמט' גליון קסב ע" (וישראל
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  אס קרלין רי"ואדמו הזקן רבינו* / סימן   
וראה ושמע הרבה מדבריו דברי אלקים חיים 

ר על ההגות "איך יסכים כת, וההגותיו הקדושים
ו הו , ל"מחותו כזאת מרבותיו ולא ראישלא שמע
ואא הכי , ע"ר "ובפרט מאור הגוז מו, הקדושים

אלמלי כל הימים דיו , קאימא בהאי צערא כמה שים
וכמה יגיעות , תוב כל הדברים יגיעיםאיו יכול לכ
להעמידו על אחת וצדיק כתבים שוים יגעתי עמו במ
  ".'באמותו יחי

שם (ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב "ועל זה השיבו הרה
, ההגותיו על מעלתו מתרעם מאשר הה34" :(ספח 
 ה"זללה המגיד ר"אדמו של הדרך כפי שאיו ואומר

"ה, עבכמה ערוכה ס"ש אשתמיטתיה כל קודם ה 
 זה אחר אך. להעיד אמן איו מעשה שלאחר, מקומות

 על מתרעם להיות הדעת על יעלה איך בעיי יפלא מאד
 ההגותיו עיקר כל 'הי זה אשר, ר"אדמו של ההגותיו

 ללמוד עסקיו כל אשר, ע" ה"זללה מ"הה ר"אדמו של
 אשר כפי, העבודה עיקר וזהו, ומצות תורה לעמו
, זה דרך על כן גם הוא וההגותיו, ע" וממור קבלו
 ישכון הדרך ובזה, הקדושה תורתו הקודש דרך וזהו
 צדיקים כולם עמו כל 'והי יתן ומי והלואי, 'ה אור

 זה דרך פ"ע והג שאיו מי ואדרבא, כן כולם שיהגו
 הדרך זה על המתרעם וכן, ע" מורו דרך לפי איו
 עיקר כי, ע" ר"אדמו כבוד על ו"ח מתרעם כאילו
 ומאד. זה דרך על רק 'הי הקדושים וההגותיו עבודתו
 ר"אדמו אצל אתו באמה 'הי אשר, עליו בעיי יפלא

"ו שיפלא, עזה דרך ממ."  

*  

רבי ישראל מקוזיץ החשיב מאד את שיטת המגיד גם 
ועמד לצד רביו בכל המהומה , 32רביו וספר התיא

טולין יצא גד א מס"וכשראה שתלמידו מוהר. הזאת
, כתב אליו בזה להצדיק את שיטת רביו, שיטת רביו

צ "והזכיר לו גם את דבריו התקיפים של מוהרלוי
, להצדיק את שיטת רביו בעל התיא, מברדיטשוב

  .ודרש מאתו להפסיק את הפילוג והמחלוקת

רק מה שהשיב לו , האגרת הזאת לא הגיעה לידיו
בורח מכל אשר בעצם הוא , א מסטולין"מוהר

וסומך , אלא שבושא זה פועל בלית ברירה, מחלוקת
" אגרות בעל התיא("ב ממעזיבוז "בזה על דברי מוהר

): קד' גליון קעג ע" בית אהרן וישראל"קובץ . קפד' ע
עם כל זה , הגם שאי בריחוק מקום הזמן מכבודו"

... פשי קשורה בפשי פש ישראל כמעט בכל תפלה 
... ה ולא אתערב במחלוקת שאשב בהשקט ובשלו

איך שצריך , קבלתי מקדושי עליון ובפרט מפיו הקדוש
ברוך )ו(ואי יודע שהרב הקדוש  ... באמותיולחזק 
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שהם גם עסקו ביחד על הגהת ועריכת סידור התפלה של , תגלה
 154' עז ע'ראה הערות ובאורים גליון א(הרב המגיד ממעזריטש 

 ).ואילך

במסתרים תבכה פשו ובחדרי  'שיחי 33וברוך שמוהוא 
חדרים באין רואה ובאין שומע לביו לבין קוו יצעק 

ק ר, איו אומר קבלו דעתי.  .. על זאת'לבו אל ד
באמות תורתו ... שיתחזק האמוה  שרצוו ולבו

 חכמי הזמן דור אמות חכמים הקדושים]ב[והקדושה 
 ואומר שצועק מי ]כל וצדק אמת[ והה ... דור ודורשיו

...  הקרואים מאשים הוא, לפיהם כון הדרך שזה
  ".'שיחי 'הרב הגאון הקשעשה השידוך עם 

ק רבי לוי "והייו שאין ללמוד כל כך ממה שהרה
  .שהוא מחותו, יצחק מברדיטשוב מגון בזה על רביו

ותמיד , אמם המגיד מקוזיץ לא קיבל את דבריו
הרי "כמסופר ב, שארו בייהם חילוקי דעות בזה

): ד"רלב סק' ע, מרבי שימעלע זעליחאווער" (אש
ע למד כל יום פרק "ידוע שהמגיד הקדוש מקשזיץ זי"

ק "פעם אחת היה אצלו הרה, ת"תיא בתפילין דר
אמר לו , ע והתפלא על זה"מסטאלין זי] רבי  אשר[

תדעו כי המחבר הזה ביכלתו , ע"המגיד הקדוש זי
איך זאג אייך אז דער , לומר תורה בפי משיח צדקו

דער תיא איז א . ן'מחבר קען זאגן תורה פאר משיח
  ".ספר פון גן עדן

*  

 אלו לשתי אז תחלקה כל עדת החסידים שבמדיות
שיטת החסידות הכללית המיוסדת על ) א: שיטות

 וצדיק באמותו –והעמידן על אחת , אמות חכמים
ד המיוסדת על היגיעה והתבוות "שיטת חב) ב. 'יחי

  .'שמביאה לאהבת ויראת ה

כי היגיעה , ד היתה"עיקר טעתם גד חסידות חב
, בלימוד חסידות ועבודת התפלה איה מביאה למעשה

ובאמות ' ן צריכים החסידים להסתפק באמות הולכ
אלא , רביו מע מלהתווכח במחלוקת זאת. צדיקים
שזוהי הוראה , ש וכתב להם"פה אל א, אדרבה
ת שצריך להתחזק עוד יותר ביגיעה בעבודת "מהשי

אך עד כה ועד כה עליכם ): "אגרת פו(התפלה בכל יום 
כי שומעים ', וגו' בפי עבדיו דום לה' לקיים עצת ה
ש "שבכללות א,  והעין כידוע לו ...'חרפתם וכו

יש מהם הרבה אשר , השומעים מילי דחסידות בעירו
כמו , אים מקיימים מה ששמעו כראוי וכון כדבעי

והוא רק מחמת , שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור
עצלותם לטרוח ולהטריח מוחם בעיון תפילה מעומקא 

רק בדילוג יום או , ום ביוםדליבא ערב ובקר מידי י
  מזה תעוררו עליו מקטרגים רבים למעלה...יומים 

, והטעם על פי מה שכתוב שפת אמת תכון לעד... 
 כשלא תכון לעד רק בדילוג ,מכלל הן אתה שומע לאו

ה החפץ בהצדקם "אך מה עושה הקב. 'ולעתים וכו
, הוא מעמיד עליהם מסטיים למטה, ורוצה בקיומם

עד שלגבי ,  עליהם בשקרים גדוליםהמקטרגים
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  ג"שיעורי הלכה למעשה ח סב
ולזאת יש . השקרים ההם קרא שפת אמת ותיכון לעד

  ."להם לקבל באהבה ובשמחה רבה

ולתלמידו , ר האמצעי"וכך הורה אז רביו לבו אדמו
ש "שגם הם יכתבו לא, רבי אהרן מסטאראשעלע

): ר האמצעי אגרת א"אגרות קודש אדמו(באותו תוכן 
 לא מאד מה, מקשיבים בריםח, ורעיי אחיי 'אהו"

 הקול תגבר ועכשיו, כבר ששמעו השמועה טובה
 ההתעוררות ו"ח שחלש, חלושה עות קול, מאד
 לב לשום מבלתי, בתפלה אחד 'לה הטהור בם]ל[שב
 בשעה התפלה בשעת והעבודה היגיעה עול 'אי, כלל

 חיי]ב[ האדם 'יחי לא זה בלתי אשר, יום בכל גדולה
 המדע אתם, כן גלל ... ה"ב ס"א אור החיים חיי עולם
, כמרובין המחזיקין המועטין, אלה לדבריו לב ליתן

, יתירה התגברות עז ברוב לעמוד פשם על א ויחוסו
, גדולה שעה ביום יום מדי האמיתי עול בפשם לקבוע
 חיי שכל, בתפילה רבה ביגיעה פשו פש פקוח לצרכי
 אלה דבריו כלש, קל לבון ודעת ... בה תלוים פשו
 ר"אדמו דעת פי על אלא, הם בלבד מדעתיו לא

 די אין כי, ל"ה כל על במרורים שהשביעו א"שליט
 משמועות שמקבל רוח מורת עוצם גודל במכתב באר
  ".'כו כאלו רעות

  סוף דבר) ז
מיו את , ה- ג"אחרי כל המאורעות האלו בשים תקס

ל ק רבי מרדכי מלעכוויטש לעמוד בראש מפע"הרה
אשר תחת שיאותו יפעלו שי , מעות ארץ הקודש

ק רבי צבי מהארקי ורבי מאיר "ל מארה"רים ה"השד
י השד, ל"מביחוב הה רבי , רים שברוסיא"ושהלב

יחד עם רבי ישראל מחאטשי, ל"אהרן הקטן ה.  

בשת , א מקליסק"ק מוהר"וכך כתב אליהם הרה
 חן ויתבשרו עוים): "יסוד המעלה אגרת צ(ה "תקס

צבי ה "כמו... בביאת שלוחיו , מלאה ארץ' וחסד ה
אשר הורמו ... הגיע לידיו כל כסף  ... ל"הירש סג

מתוך העדה על ידי הי תרי צותא דדהבא הגובים 
 ישראלו " וכמאהרן מאסטראוואה "כמו... אמים 

אשר הוף ואשר הורם על ידם ליד הגדולה , חברו
הרב החסיד , מאהוא יהו רב רחו, גדולת מרדכי

חסידא ופרישא עמודא , המפורסם בפרסומא שא
, דהורא אור זרוע לצדיק וושע קדוש הוא לאלקים

  ".י ויופיע" מרדכי מלאכאוויץה "שמו מו' כבוד ק

יסוד המעלה אגרת (ו "ושוב כתב אליהם בשת תקס
ביאת אהוביו משולחיו ... אבשר ' ותהלות ה): "צד

וכל תרומת הכסף אשר גבה ...י " ה מאיר"מו... 
והה  ... 34י" ה ישראל"כמו... ואסף על ידי ידידו 

ה רב רחומו "ה, עייכם רואות את מוריכם מרי דכיא
הרב החסיד המפורסם , שריא' ורב הורא עמי

ה מרדכי "מוק "כש, וכל מעשהו באמוה, בצדקתו
באורו יראו אור לחותם ,  הולך ואחרמלעכיווטש

                                                           
כי הוא פטר באותה , ר רבי אהרן הקטן איו זכר כאן" השד34

 ).רג'  קט עגליון" בית אהרן וישראל"ראה קובץ (שה 

מן השמים הסכימו ... מוה אזור מתם בדרך אמת וא
  ".על ידו לזכותו בהוד הדר מצוה זו

*  

התיישב רביו , זמן מה לפי תחלת הפילוג הזה
שירד מעליו קצת עוד העסקות , ובתקופה זו, 35בלאדי

ח מדי "התחיל להרבות באמירת דרושי דא, הציבורית
באורים ארוכים , שבת בשבתו וגם בימי השבוע

  .36 הזהרח ובאורי"בדא

לימוד ' קו(ע "צ "ר מוהריי"ק אדמו"על כך מספר כ
בבוא ): "שמ' ג ע"קודש שלו ח- אגרות. 9" החסידות ע

בשת ' הזקן מפטרסבורג בפעם השי רביו ק"הוד כ
בעין ' סדר חדש הי, א והתיישב בליאדי"תקס

, עד אז. לפי זה' מכמו שהי, אמירת מאמרי חסידות
 ם כןוהביאורים היו ג, ריםהיו מאמרים קצ, על הרוב

ובהתיישבו בליאדי התחיל לדבר . בתכלית הקיצור
,  עם ביאורים ותוספות ביאורים37מאמרים ארוכים

עד כי רבות פעמים הגיד מאמר אחד עם שלשה 
  ."ארבעה ביאורים וכל ביאור הוא עומק שכלי מיוחד

בסיון לסיים , גם השקיע אז רביו את עצמו בהלכה
ג הדפיס את "בשת תקס.  ערוך שלואת עריכת השלחן

ובשים הבאות כתב את . 38סידורו עם פסקי הסדור
שקראו בשם , ביאוריו העמוקים בהלכות שבת ודה

  .39מהדורא בתרא

*  

יחד עם קבוצת חסידי , ק"קבוצת חסידי רביו שבארה
, ק"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב שבארה"הרה

 ורביו .ויסדו שם קהלה משותפת, התיישבו אז בצפת
צ מברדיטשוב גייסו כספי מעות "יחד עם מוהרלוי

  .40ק לקהלה זו"ארה

ק רבי לוי יצחק " הרהסתלקוע "בחורף תק
ק אברהם מקאליסק "והרה, )ה תשרי"כ(מברדיטשוב 

ג "י(ק רבי מרדכי מלעכוויטש "והרה, )ע"שבט תק' ד(
  ).ע"שבט תק

אז המשיך בזה רביו בעריכת מגבית זו יחד עם בו של 
ק רבי "הוא הרה, ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב"רהה

): אגרת קה(אשר רביו כתב אליו , ישראל מפיקוב
ההכרח למסור דוקא לאיש מהימן מאשי העולם "

                                                           
 .א" בשלהי קיץ תקס35
 . לקמן פרק הבא– ראה בפרטיות 36
, בעיקר, הוא בכמות שהשיוי, 114 'ע שלוםת מתור להעיר 37

 .ר האמצעי"מואד י"ע המאמרים ברשימת
 . ראה שם פרק כ38
 . ראה שם פרק יט39
 .פרק ה" ק"ד בארה"תולדות חב" ראה 40



  סג קרלין רי"ואדמו הזקן רבינו* / סימן   
הבקיאים איך , הסוחרים

לשמור שמירה מעולה 
ולהשביעו שלא , ועצומה
ו תפקידו אשר "ישה ח

למסור , יפוקד ויצווה
א לכל "בשלימות בצפת תובב

כפי הרשימה של , ואחדאחד 
ר לאשי פליא וכפי "כת

לכל אחד ואחד , רשימה שלי
, מהקובים שם בשמותם

וליקח קבלה מכל אחד ואחד 
  ".בפרטות ולשלוח לכאן

  

ו אל אין זה כתב רבידב ): "אגרת קא(ש "ובעלהת
עיי ... להחיות ... בלב שלם ורוח דיבה ' ידם ולבם לה

וכן , א ממדיתיו"תובבק צפת "צאן קדשים אשר בעה
  ".רבים ושלמים מפליא העומדים לימין צדקם

) א: חסידים לשתי פלוגותמאז ואילך חלקה עדת ה
  .ד"חסידות חב) ב. החסידות הכללית

) ב. כולל וואלין) א: ק חלקו לשתי פלוגות"וגם בארה
  .ד"כולל חב



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח סד

 

  לפני ואחרי פטרבורג  .יא
' לום עבתורת ש(ע מספר "ב "ר מוהרש" אדמו41ק"כ

עס , ח שורף את העולם"הדא' קודם פטרבורג הי" ):26
אבל ... מקיף ' בבחי' לפי שהי, האט גיברעט די וועלט

לפי שאז בביאתו , כן' אחר פטרבורג שתה ולא הי
ח להיות מצד הפימיות "מפטרבורג התחיל הדא

  ".מפטרבורג' והעיקר מביאתו בפעם הב. דוקא

כי אם ,  בבת אחתוהייו שסדר חדש זה לא התחיל
והעיקר ", שמזמן לזמן הלך והתרחב יותר ויותר

הייו בשלהי שת , "מפטרבורג' מביאתו בפעם הב
  .א"תקס

ע באחד ממכתביו "צ "ר מוהריי"ק אדמו"וכן מספר כ
)ג ע"קודש שלו ח- אגרות. 9" לימוד החסידות ע' קו '

הזקן מפטרסבורג בפעם  רביו ק"בבוא הוד כ): "שמ
' סדר חדש הי, א והתיישב בליאדי"ת תקסבש' השי

עד . לפי זה' מכמו שהי, בעין אמירת מאמרי חסידות
ם והביאורים היו ג, היו מאמרים קצרים, על הרוב, אז
ובהתיישבו בליאדי התחיל לדבר .  בתכלית הקיצורכן

עד , מאמרים ארוכים עם ביאורים ותוספות ביאורים
לשה ארבעה כי רבות פעמים הגיד מאמר אחד עם ש
  ."ביאורים וכל ביאור הוא עומק שכלי מיוחד

, ההפרש שבין מאמרי לאזיא לבין מאמרי ליאדי
בכלל דער עין ): "9' ע" (תורת שלום"תבאר יותר ב

פאר ... פון השכלה האט זיך אגעהויבען פון פטרבורג 
ס 'פטרבורג פלעגט מען תפעל ווערען פון דעם רבי

 האט מאיר געווען דער יעמאלט: דאס הייסט, מאמר
און אך פטרבורג האט זיך , עצם אור החסידות
  ".אגיהויבען השכלה

מען זעט אין ): "114' ע" (תורת שלום"וכן תבאר ב
פון די וואס ער , ס חסידות א הפרש גדול'דעם רבי

האט געזאגט פאר פטרבורג צו די וואס ער האט 
אן אכדעם האט זיך אגעט... געזאגט אך פטרבורג 
  ".מער בהתלבשות שכלי

עיקר התגלות ): "68' ע" (בית רבי"וכן מסופר ב
  ".אחר ביאתו מפטרבורג' והתפשטות החסידות הי

וידוע ): "ח' ע" (א ביחובסקי"כתבי רח"וכן מסופר ב
אחר , דכל הדרושים הגבוהים הכל היה בלאדי

  ".פטרבורג

                                                           
בסוף הספר  (א" היסוד להאמור לקמן כבר כתבתי בשת תשמ41
תקפט ' ע, "סקירה כללית"ב, "ר הזקן הקצרים"מאמרי אדמו"

  ).ואילך

ד ברוסיא "בספר תולדות חב(ע כתבתי פרק זה מחדש "בשת תש
  ).הצארית פרק כו

וכתבו עוד , במשך השים האחרוות תגלו עוד מספר פרטים
שהביאו לכתיבת פרק , ותבהרו עוד כמה ושאים, כמה דיוים
 .ו מחדשזה שלפי

אודות פרטי החילוקים שבין תוכן הדרושים 
דן ,  תוכן הדרושים האחרויםהראשוים לבין
' ע" (הרב"בספר , גריוואלד'  שי"בארוכה ידידי הר

  ).שפז ואילך

ואילו כאן סכם את תוכן השיויים הכלליים 
ים תקו הזקן כבר בשז- ו"שהתחילו אצל רבי ,

אחרי חזרתו , ב ואילך"והתחזקו משת תקס
  :והתיישבותו בלאדי', מפטרבורג בפעם הב

  ז- ו"השנים תקנ  )א
ראים הדברים שיסוד הרחבה זו התחיל כבר בשת 

כפי שרואים בכמה תחומים, ו"תק:  

, באותה שה ערך רביו סופית את ספר התיא) א(
). ז"כסלו תק' הדפסתו הסתיימה בכ(ומסרו לדפוס 
הביאה לפרסום משה מסודרת של , הדפסת התיא

  .ד"יסודי תורת חסידות חב

המבאר את יסודות לא מדובר כאן רק בהדפסת ספר 
אלא שבתקופת הדפסת ספר , ד"תורת חסידות חב

השתתה כל מערכת הדרכת החסידים , יסודי זה
  :ברחבי רוסיא

כאמור (שהיא , רביו הודיע בהקדמתו לספר התיא
אגרת השלוחה לכללות אשי ): "בכותרת ההקדמה

הם כל , ביודעי ומכיריי קאמיא": "ו"שלומיו יצ
ו וסמוכות שלהש שב"אחד ואחד מאותיאשר , מדי

היה הדבור של חיבה מצוי בייו וגילו לפי כל 
אליהם , התלויה בלב' תעלומות לבם ומוחם בעבודת ה

 ...תטוף מלתי ולשוי עט סופר בקוטריסים אלו 
וכולם הן תשובות על שאלות רבות אשר שואלין בעצה 

ו תמיד כל אחד לפי ערכו לשית "כל אתיש דמדי
להיות כי אין הזמן גרמא . 'בפשם בעבודת העצות 

וגם , עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות
על כן רשמתי כל התשובות על כל , השכחה מצויה

השאלות למשמרת לאות להיות לכל אחד ואחד 
ולא ידחוק עוד ליכס לדבר עמי . לזכרון בין עייו

כל כי בהן ימצא מרגוע לפשו ועצה כוה ל, ביחידות
' וכון יהיה לבו בטוח בה', דבר הקשה עליו בעבודת ה

  ".גומר בעדיו

דהייו שעד אז היתה הדרכת החסידים בעיקר על ידי 
ומכאן ואילך תתקבל ההדרכה , היחידות אצל רביו

  .על ידי העיון והלימוד בספר התיא

, כדי לאפשר את הדרכת החסידים ברחבי רוסיא) ב(
פיעים בכל אחת מקהלות למות מש, הורה אז רביו

ש ברחבי רוסיא"א ,ויבארו , ש"שהם ידריכו את א
' לפיהם את דרכי החסידות ואת העצות בעבודת ה

כפי שהוא ממשיך וכותב , המפורטות בספר התיא
ומי שדעתו ): "ש"האגרת לא(בהמשך ההקדמה 

יפרש , קצרה להבין דבר עצה מתוך קוטריסים אלו
ואליהם . ירו והם יבווהושיחתו לפי הגדולים שבע

בקשתי שלא לשום יד לפה להתהג בעוה ושפלות של 
וגודל השכר , וכודע עוש המר על מוע בר, ו"שקר ח



  סה פטרבורג ואחרי לפני* / סימן   
' כי יאיר ה', פ מאיר עיי שיהם ה"ל ע"ממאמר רז

  ".פיו אליהם אור פי מלך חיים

אמם . "הגדולים שבעיר"לא תפרש כאן מי הם 
שכתבו באותה שה , יאלאזתפרש הדבר בתקות 

ו "תק) ין של " :)אגרתשי המכבדים באשלשה ה
 אשר יפורטו בשמותם בפרטות ברשימה באר ,קהלתו
  ." בכל קהלה,'ר הרב שי" בחתימת יד אדמו,היטב

יהיו הם  ש, בכל מין"משפיעים"והייו שרביו מיה 
וכל עבודת ההגת . ממוים על הדרכת אשי המין

  .ילה להסתדר בארגון מסודרהחסידים התח

ולשם היו , שבה שכן רביו, בעיירה לאזיא עצמה) ג(
מיה , מגיעים החסידים מכל המדיה אל רביו

להדריך , ר האמצעי"ק בו אדמו"באותה תקופה את כ
זכר שכתב כ, ש בדרכי החסידות"את אר "ק אדמו"כ

שיאות חב, ש"האמצעי אל א אגרת (ד "עם קבלת
מעולם גם מכמה שים וימים הקדמוים מאז ו): "ט

' אשר אהבתם מכל אחד ואחד אמת הי, וטובים מאלה
למלאות ', חקוק בלבי לכל חד לפום שיעורא דילי
 אשר היו ,משאלותם ולהשיב פשם באור תורת אמת

יוצאין תמידין כסדרן מדי שבת וחודש מפי רוח קדשו 
ה אשר בכל כחי עבדתי עבוד ,ו שה"זה יותר מט, ל"ז

  ".תמה וברה

והייו . ב"תקע-ז"הם השים תק" ו שה"יותר מט"
שבאותה תקופה שהורה רביו לגדולי החסידים שבכל 

, שיתעסקו בהדרכת עדת החסידים שבקהלתם, קהלה
, ר האמצעי"ק בו אדמו"באותה תקופה הורה לכ

  .להדריך את עדת החסידים הבאים לעיירה לאזיא

האמצעי בהדרכת ר "ק אדמו"כבר לפי כן עסק כ
שבתחלת (כמסופר בשלשלת היחס , צעירי החסידים

 מסר על ידו –א "תק-ן"תק"): "היום יום"ספר 
אבל כאן מדובר אודות ". הדרכת צעירי החסידים

 צעירים עם –התעסקותו עדת החסידים בכללה 
  .מבוגרים

ת תקשאז , ה"במדה מסויימת היא התחילה כבר בש
ק "ת החסידים על ידי כהתחיל רביו להשיב לשאלו

ועל ידי חתו החסיד רבי , ר האמצעי"בו אדמו
כזכר בתקות לאזיא שכתב רביו , אברהם שייעס
וסעים על שבתות ): "אגרת מג(ה "הזקן בקיץ תקה

ירשום שאלתו ,  אם צרך לו לשאול בדברי תורה...
שזה , "או בעל פה על ידי בי וחתי, ואשיב לו בכתב

  .ה"ת תקכבר בש' הי

בשים , כאמור, אבל עיקר עיסוקו בזה התחילה
ות לשאלות החסידים . ז-ו"תקשלא זו בלבד שהמע

שהבאים לרביו היו , אלא אף גם זאת, עברו דרכו
ל לקבל הדרכה בלימוד "ק בו וחתו ה"כסים אל כ

כזכר בתקות לאזיא האחרוות , ודרכי החסידות
 ,'א ובי שי"סים אל הררלכוס תוך הכ" :)אגרת סז(

 או שאר מילי ,ברי חסידות על דרושלשמוע פי
  ."דחסידות

למלאות משאלותם ולהשיב "ועד כדי כך התעסק בזה 
עד שהגיעו ידיעות אלו גם , "פשם באור תורת אמת
ק רבי "כזכר באגרת הרה, לחסידים שבארץ הקודש

שכתב אל רביו הזקן בשת , אברהם מקאליסק
ספח (ח "תק22ו ): "ר הזקן" לאגרות קודש אדמוב

ר הכיס "לאשר כת, ה דוב בער"המופלג הוותיק מו
והוא , ר הכיס בו בזה"וכת... כאיה בלב ים ... אותו 

ר האמצעי ולד בשת "ק אדמו"כ" (עדיין רך בשים
  ).22בן ' ו הי"ובשת תק, ד"תקל

הה משת , גם עצם תוכן הדרושים של רביו) ד(
אילך התחילו להיות בהרחבת הביאור יותרו ו"תק ,

, "צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כראה ממה שכתב כ
ספר ): "אגרות קודש שלו אגרת כד(באחת מאגרותיו 

 ובו מאמרים רוב  ...תורה אור הדפס עתה מחדש
מדוע ". ב"ו עד סוף תקע"הדרושים שמשת תקוא
שמא דוקא במאמרים אלו ? בחר דוקא במאמרים אלו

  .ד"ר הדברים בהרחבה שעל פי תורת חבבא ביאו

רושם בעצמו את תוכן הדרושים ' רביו עצמו לא הי
החסידים ' אלא שאחר כך הי; אומר לפי הקהל' שהי

  .מהדרושים ששמעו מרביו" החות"רושמים 

בעיקר על , אלו היו רשמים באותה תקופה" החות"
ל "ק מהרי"הרה, ידי אחיו של רביו הזקן

" צמח צדק"ר ה"ק אדמו"כפי שסיפר כ, מיאאוויטש
 ,מעשה שהיה כך היה): "ט"ע ס' מ סי"חו(בתשובותיו 

 והוא ,ל"ל ז"כותב אחיו הרי' ע דרשותיו הי"ר "אדמו
  .42"להפיצם בישראל לכל השומעים, משלם לו' הי

ר "ק אדמו"אלו ליקט וערך כ" החות"מתוך רשימת 
את הדרושים שהדפיס בתורה אור " צמח צדק"ה

בהמשך ) על עצמו(כפי שהוא כתב , וטי תורהולק
והוא בירר מתוכם הכתבים של : "אותה תשובה

  ".ועשה מהם ספר, והגיהם...ל "ל ז"הרי

רוב הדרושים על : "וכאמור בשער הספר תורה אור
ידי אחיו תלמידו הרב הגדול בישראל ירא וחרד לדבר 

ק "ץ דק"מ ומ"ל מ"ר יהודא ליב זצ"מוהר' ה
ר שמתו עדן "ק אדמו"ל פי ציווי כוע, יאאוויטש

  ".כתבם כתיבה תמה ומאושרה
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  .ביאאוויטש

" החות"רושם ' והי, בא מזמן לזמן אל רביו' גם אחר כך הי
' אבל כיון שמקום מגורו באותה תקופה הי. מהדרושים ששמע

  .שלו תדירות כל כך" החות"שוב לא היו רשימות ה, ביאאוויטש

ל לרבות "מדויק מתי התקבל מהריאיו יודעים הזמן ה
יאוויץ ' פה ק"הפעם הראשוה שמצאו אותו חותם . יאאוויטש

ק בשארית "תצלום כתי" (ד"שבט תקס' ט' יום א"הוא ב" ו"יצ
  ).תשט' יהודה ע

בשעה שרביו עבר מלאזיא , א"ואפשר שכבר בשלהי שת תקס
 .ל מלאזיא ליאאוויטש"באותה שעה עבר מהרי, ללאדי



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח סו
" החות"הם , והייו שרוב הדרושים שבתורה אור

ו "ממה שדרש רביו הזקן משת תק, ל"ק מהרי"הרה
  .ואילך

ר "ק אדמו"התחיל גם כ, ו"תק, באותה שה) ה(
  .43מדרושי רביו" החות"האמצעי לכתוב 

ר "ק אדמו"כעיקר ההחות המסודרות שרשם 
הייו מעת , האמצעי הן מהתקופה שלאחר פטרבורג

שמאז ואילך . א"ההתיישבות בלאדי בשלהי שת תקס
, יד קדשו-יש בארכיון הספריה מספר כרכים של כתב

מסודרים , ק אביו רביו הזקן"מדרושי כ" החות"
  .וערוכים לפי סדר שות אמירתם

כרך מהתקופה שלפי פטרבורג יש בארכיון הספריה 
מדרושי " החות", קדשו-יד- כתב, )1161י "כת(אחד 

  .ו ואילך"מהשים תק, אביו רביו הזקן

אלה תיקן וערך החסיד רבי ליב " החות"את סגון 
ר "מאמרי אדמו"ודפסו אחר כך בספר . מוהליבר

  ". אתהלך לאזיא–הזקן 

" אתהלך לאזיא"ושבספר , ל"ק ה"הדרושים שבכתי
ם אחד מהדרושים . תאריכיםל באים שם בלי "האמ

הוא , )א,  מב1161ק "כתי(קדשו -יד- הראשוים בכתב
וודע לו ממקורות אחרים שהוא , ה ואשה כי תדור"ד

ת תקאמר בש"360' ב ע"ד ד ח"ראה כרם חב( ז.(  

ר "מאמרי אדמו"' ואילו דרוש הראשון שדפס בס
שודע לו , ה אתהלך"הוא ד, " אתהלך לאזיא–הזקן 
ראה כרם (ו "קורות אחרים שאמר בשת תקממ
  ).357' ב ע"ד ד ח"חב

שבוסף למה , ר הזקן"ק אביו אדמו"אז הורה לו כ) ו(
ובוסף , מהדרושים ששומע" החות"שהוא רושם 

 את הדרושים חסידיםלמה שהוא חוזר ומבאר לפי ה
, עצמוב דרושים חזרתיתחיל גם ב, ששומע מאביו

, ל מיאאוויטש" מהריק"כמסופר באגרת דודו הרה
בחיי הרב ): "ב"ב פ"בית רבי ח(בעל שארית יהודה 

הסכים ' ד שי"שעל בו כבוד הרב מוהר, ע"ר "אחמו
  ".וגם דרוש דרש במקומו ובפיו, מאד שידרוש
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ק רבי משה בן "בכתי" החות"בארכיון הספריה יש כמה כרכי 
הוא ולד בשת (ב "אלא שזה מתחיל משת תקס; ר הזקן"אדמו
  ).12עדיין בן ' ו הי"ובשת תק, ד"תקמ

ר "ק אדמו"בכתי" החות"בארכיון הספריה יש גם כמה כרכי 
הוא ולד בערב (ו " אלא שזה מתחיל משת תקס;הצמח צדק

  ).6עדיין בן ' ו הי"ובתק ,"ראש השה תק

מאמרי "' החותיו של החסיד רבי פחס רויזעס דפסו בס
אלא שגם זה מתחיל משת ; "פ" החות הר–ר הזקן "אדמו
  .ו ואילך"תקס

בעיקר על " החות"רשמו ה, ו ואילך"שמשת תק, יוצא אם כן
 .ר האמצעי"ועל ידי אדמו, ל מיאאוויטש"ק מהרי"ידי הרה

ר הזקן "ברצון אדמו): "ל' ע(וכן הוא ברשימת היומן 
מאמריו של , ח ברבים"ר האמצעי אומר דא"אדמו' הי

  ".או גם עיים,  בהוספת אותיותר הזקן"אדמו

ת תקו הם משח "עיקר הדרושים שהגיעו לידי
  ".דרוש מבן הרב"שבכותרת שלהם אמר , ואילך

אמם בכותרת של אחד מהדרושים הראשוים שלו 
בדרך , ל"שת ה, ]רב[ה] ן[מב] רוש[ד: "כתב

א דיסער "את ר' בחזירתיו מלוי', מטרקטור ללזי
, ]רב[ה] ן[מב] רוש[ד .ך לך ואין זולתךאין ערו. ק"לאה

ת הבלוי, ל"ש 'ל"ה."  

ו שבחורף תקסע החסיד ר"והיי א ' ואלעזר מדיס
א "ק מוהר"כזכר בכמה מאגרות הרה, ק"לארה

): ב אגרת פ"יסוד המעלה ח(מקאליסק מאותה שעה 
השלוחין הגיעו בשלהי טבת ... ו "תק' שלהי אדר ב"

  ".מדיסאה אלעזר "ומו... העבר 

, כשסע לארץ הקודש סעה אתו קבוצה מהחסידים
ובעת חזרתה , שליוו אותו עד העיירה טרקטור

ר האמצעי את הדרוש "ק אדמו"דרש לפי כ, ללאזיא
  .אין ערוך לך ואין זולתך

ו היתה אבן הפיה "ששת תק, רואים או מכל זה
, לא רק בהדפסת ספר התיא, במערכת החסידות

, ים שיבארו את תוכו לפי החסידיםומיוי משפיע
ר האמצעי לבאר לפי החסידים "ק בו אדמו"ומיוי כ

  .את יסוד תוכן תורת החסידות

שמתחיל משה זו אמרו הדרושים , אלא אף גם זאת
שלהם על ידי אחיו " החות"ורשמו , בתוספת ביאור

ק בו "ועל ידי כ, ל מיאאוויטש"ק מהרי"הרה
ר "ק בו אדמו" הורה לכואף. ר האמצעי"אדמו

האמצעי לדרוש בעצמו דרושים בחסידות לפי 
  .החסידים

תקות "ו תקו כמה פעמים - ג"במשך השים תק) ז(
עם הגבלות שוות על החסידים הבאים , "לאזיא

והגבלות על הכיסה ,  רק פעם בשה–לרביו לשבתות 
ז "השלב האחרון של תקות אלו כתב בכ. ליחידות

שבהן תוקן בין השאר סדר היחידות , ו"ר תק"אד
לא יכוס שום "): אגרות קודש שלו אגרת (הכללית 

 ,לדבר עמו ביחידות' ר הרב שיחי"אדם לחדר אדמו
... לא במילי דשמיא ולא במילי דעלמא בשום אופן 

 ליכס  ...יתאספו ביחד לא פחות משלשים אשים
ל"לחדר הרב כ".  

ות של שם כבר באותן תקאמפתח פתח , ו"ת תק
אך אם : "כאמור שם, קטן להקל על חומר התקות

אזי , יוגמר לטובה בין בית המדרש הידוע בהרחבה
  ".רשות לבא גם בחורף כמו בקיץ' יהי

ה תקהרחיבו את בית המדרש , ו"כלומר שבאותה ש
כדי לאפשר ליותר אורחים לבוא , של רביו בלאזיא

  .ח"אל רביו ולשמוע דרושי דא



  סז פטרבורג ואחרי לפני* / סימן   
כל השיויים האלה היו ההתחלה של הסדר החדש 

מביאתו בפעם "שהלך ותרחב עד לזמן , אצל רביו
אחרי , ב"דהייו מתחלת שת תקס, "מפטרבורג' הב

  .א"התיישבותו בלאדי בשלהי תקס

  א"תקס-ח"השנים תקנ  )ב
ת תקגדים את "בתחלת שח הוחרפו רדיפות המת

הן ברוסיא הן בווילא ובכל מדית ליטא ו, החסידים
  .הלבה

 ,א בווילא"דחול המועד סוכות פטר הגר' ביום ג
) הקלויז( התאספו גבאי בית המדרש ובאותם ימים

לגוש " והחליטו ,הישן בווילא לדון בושא החסידים
ובהושעא רבה . "אותם בכל מיי כפיות וגישות

מי שילך בדרכיהם ויתהג " :הכריזוהוסיפו ו
ש האיש ההוא מפה קהלתיו  גרש יגר ...כמהגיהם

  ." והכל על פי רודף העלם ...ו"יצ

הן  ו, הלכו והתגברו"רודף העלם"על פי , רדיפות אלו
 הריסת בתים וביזת רכוש ,כללו הלקאות פומביות

  .ועוד

 התאמץ רביו להצילם ,כשהגיעו הדברים לידי כך
כי היתה " :)ראה אגרת קג(מרדיפות המתגדים גדם 

מץ להציל עשוקים ורדפים בהכאות ידי עמו שיתא
רביו אף אסף ושלח . "ושמתות ושאר רדיפות מלאות

חקירות החסידים בעת ( רובל  800להם סכום גדול של 
ד ברוסיא הצארית פרק " תולדות חב,ט"מאסר תק

  ).120' המאסר הראשון ע. א

החסידים הגישו תלוה לההלת הפלך על הרדיפות 
פורסמה החלטת ההלת ח "א אייר תק" ובכ,גדם

 , שמותר לחסידים להתפלל במיייהם,הפלך ווילא
 ואסור לקהל ווילא לעוש אותם ולרדוף אותם

  .)212' א ע"חסידים ומתגדים ח(

אלא שאז הוגשה המלשיות גד רביו והחסידים 
שהביא למאסרם , בווילא ובשאר עיירות ליטא

ט"בתחלת תק .  

ט בעיי המאסר "קעסוק בשת ת' עד כדי כך הי
בשת , ק מקאליסק"עד שכאשר כתב לו הרה, והמשכו

דחה , לדון אתו ביסודי תורת החסידות, ח"תק
 :)אגרת פט( כזכר בדברי רביו ,ס"המעה לשת תק

"ת תקח "כתב אלי מזה רק פעם אחת לבד בש ...
ת תקיתי להשיב ,ט"ובשפ מחמת צוק העתים לא 

  ."ס"שת תק עד ,לו תשובה כוה

ים תקו ' הי, א"תקס-ח"במשך ארבע השעסוק רבי
וכן במאסרי , ביותר במלשיויות ומאסרי רביו

סיכום מאורעות תקופה זו (וגאולת החסידים בווילא 
מבוא . ד ברוסיא הצארית פרק יג"ראה תולדות חב

  ).52-56' ר הזקן ע"לאגרות קודש אדמו

*  

של עדת אחרי פקודת הקיסר על חירות גמורה 
ואחרי פטירת ראש ; שאסור לרודפם, החסידים

ר "משה ב, הרודפים את החסידים בקהלת ווילא
  . מהרדיפות גד החסידיםמדיהשקטה ה, אשר

בווילא לא זו בלבד שהמין המיוחד של החסידים 
אשר במשך הזמן , אלא אף גם זאת, התפתח מחדש
לבות לעצמם בית המדרש מהקהלה קיבלו אישור 

 , על גבי חדרי הקהלה,ד בחצר הקלויז הישןמיוח
): 3 הערה 45' ע" (ווילא בתקופת הגאון"כמסופר ב

החלטה משת , ראה בפקס הישן של הקלויז הישן"
בו " זה מכמה שים"בהחלטה זו מסופר ש. ד"תקע

 להרחבת ,החסידים את השטח שעל גבי חדרי הקהל
בהחלטה זכר הרב מלאדי . בית המדרש שלהם

  ".ל"זצוק

ברבות השים אחר ): " קגאגרת(וכן סיפר רביו 
זכות תורתו , ל"פטירתו של הגאון החסיד המוח ז
שלא לשפוך עוד , עמדה לו ולכל המסתופפים בצלו

 הותרו השבטים לבא זה בזה ומתחתים  ...דמים חם
וכמו כן תבטלו שאר הרחקות וגזירות , עמו תמיד

שגגה והעלם שהיו ב, ב"קלות וחמורות דשת תקל
  ".דבר מעיי העדה

*  

ח "א הגיע לוילא הגר"כבר בתחלת שת תקס
כדי להשתדל , א"תלמידו המובהק של הגר ,ין'מוולאז

כמסופר , להביא לשלום בין המתגדים לחסידים
אל , משה מייזליש מווילא' במכתב שכתב החסיד ר

המאסר (א "ח תקס"מ' בה, יהודה יפה' החסיד ר
' והי, כעת יושב בכאן הרב דוולאזין"): 528' הראשון ע

ר שיבוא לפה "לשלוח אחרי אדומו, קרוב לגמר
ולא , סוגו אחור... עשה שלום ' בוודאי הי, קהלתיו

כי הם מצפים לחדושים שוים , ידעתי איך שיוגמר
  ".כאשר ידעתי רוע לבבם, ולדמים יארובו, ו"ח

והייו שהסיבה שהמתגים חזרו בהם מתוכית 
,  כי באותה שעה עסקו במלשיות וספת,השלום

  .שהביאה למאסרו השי של רביו

עסק , ראים הדברים שאחרי הגאולה מהמאסר השי
ין בהבאת השלום בין המתגדים 'ח מוולאז"שוב הגר
כמסופר , ואף פגש לצורך זה עם רביו, לחסידים

) ב"סע, מג, ה עתה באתי"ד ("סיפורים וראים"ב
הרבו להתפלפל ש, מיסקאז ב אודות פגישתם

ח בשבחיו "ואחר כך הפליג הגר, בקושיות ופירוקים
  .של רביו

וביחד דו ,  בקשרי ידידותו שיהםעמדמאז ואילך 
ואפילו אודות , בתורה ובושאי עסקות הכלל

המשכורת שיש ליתן לעסקים העוסקים בעיי הכלל 
הסימיה ! שגיאהראה אגרת (העומדים על הפרק 

ליתן לו מליצה , ודרשתי לשאלתו): ".איה מוגדרת
, רובל כסף מדי שבוע' על סיפוק ג, להגאון מוואלאזין

מדי ' סיג' וגם אי הבטחתי לו ה. לשלוח לפיסק דוקא
  ".שבוע



  ג"שיעורי הלכה למעשה ח סח
שאחרי חזרתו מהמאסר השי , יוצא אם כן

רווח זמו של רביו להתעסק , והתיישבותו בלאדי
שהתחיל , והדרכת החסידות בהרחבהיותר בביאורי 

ים תקכמסופר לעיל, ז-ו"בה כבר בש.  

  ב ואילך"שנת תקס  )ג
בוסף לסיום תקופת הרדיפות והמלשיויות 

ב תקופה חדשה "התחילה בשת תקס, והמאסרים
  :בכמה פרטים וספים

אחרי סיום תקופת שהותו , א"בשלהי תקס) א(
  . התיישב בלאדי, בפטרבורג בהמשך למאסרו

ר הצמח "ק אדמו"בדה זו זכרת גם ברשימת כעו
): אגרת א(שתצלומה דפס באגרות קודש שלו , צדק

  ".ב שה ראשוה דלאדי"תקס"

שדוקא בשעה זו עבר , לא ידוע לו הטעם המדויק לזה
אמם יש מקום לשער שגם זה קשור . מלאזיא ללאדי

שהתאימה יותר , להרחבת החסידות שהתחילה אז
  .זיאמאשר בלא, בלאדי

מצאים כרכי החות דרושי , ב"מתחיל משת תקס) ב(
הן , רשומים מסודרים על סדר השים, רביו הזקן

של רבי " החות"והן ב, של רביו האמצעי" החות"ב
מהשים הקודמים לא ראיו . ר הזקן"משה באדמו
  .עם מאמרים מסודרים לפי סדר השים, כרכים כאלה

,  אז באופן מסודרוהייו שחזרת המאמרים התחילה
  .מידי שבת בשבתו

עם הגבלות , כבר הובאו לעיל תקות לאזיא) ג(
לא יכוס שום "חמורות על הכיסה לרביו ליחידות 

 ,לדבר עמו ביחידות' ר הרב שיחי"אדם לחדר אדמו
... לא במילי דשמיא ולא במילי דעלמא בשום אופן 

 ליכס  ...יתאספו ביחד לא פחות משלשים אשים
  ."ל"דר הרב כלח

כי אין הזמן : "וכן כתב אז רביו בהקדמת התיא
, גרמא עוד להשיב לכל אחד ואחד על שאלתו בפרטות

על כן רשמתי כל התשובות על כל , וגם השכחה מצויה
ולא ידחוק עוד ליכס לדבר עמי ... השאלות 
  ".ביחידות

ואת הטעם לכל זאת ביאר רביו בתקות לאזיא 
לה על רוחם לערב תבן את הבר העו): "אגרת לה(

אין דמיום עולה , לגדולי הדור המפורסמים שיחיו
יאריך ימיהם ושותיהם ' כי שם רובם ככולם ה, יפה

בעירות , בעימים הה משכן כבודם במדיה אחת
, סמוכות וקרובות שלא בריחוק מקום כל כך ביותם

איכה אשא  ... והקל מעליהם ושאו אתם במשא העם
  ".'ולבדי וג

והייו שבאותה תקופה עמד רביו בראש כל עדת 
, והתעסקות זאת גזלה את כל זמו, החסידים ברוסיא

, במציאות שיקבל את כולם ליחידות' עד שלא הי
לשמוע את בעיותיהם של כל אחד ולהשיב 

ולכן אין להשוות זאת לשאר תלמידי . לשאלותיהם

ל שכ,  וואהלין–שהתיישבו בעיירות פולין , המגיד
  .אחד מהם הדריך את החסידים שבעיירה שלו בלבד

יחד עם מכתב , השחרור הסופי של רביו הזקן יאחר
אשר מותר להם , אודות תועת החסידותהחירות 

, לפרסם את תורתם ושיטתם בכל מקום ברוסיה
ברוסיה התחילה תורת החסידות להתפשט ביתר שאת 

ד אלא גם "לא רק חסידות חב; הלבה ובליטא
  .דות הכלליתהחסי

. ק רבי שלמה בקארלין"בשים הראשוים ישב הרה
, ה רדפוהו המתגדים וגירשוהו"לערך בשת תקמ

  ).שבין וואהלין לפולין(והוכרח להתיישב בלודמיר 

ת תקהרג הר"בש ואת , בלודמירמקארלין ש "ב
,  מרדכירביק "הרה, מקומו מילאו שים מתלמידיו

 ,לעחוויץישב באשר לערך בתקופה שלפיו התי
אשר לערך , ר אהרן הגדול"ר ב אשרביק "והרה

על זמן חזרתם (בתקופה שלפיו התיישב בסטולין 
קובץ בית אהרן . 18-19'  עמ4ד גליון "ראה  כרם חב

התחילה להתפשט  וכך ).פט' וישראל גליון י עמ
  .הכלליתחסידות הברוסיה הלבה ובליטא גם 

ההפרש שבין , מהאז התחיל להיות מודגש ברוסיא עצ
שעיקר  (' וצדיק באמותו יַחישל, חסידות הכללית

 ובלשוו  ).לימוד החסידות בעיון הוא על ידי הצדיק
 לאגרות 22ספח (א מקאליסק "ק מוהר"של הרה

ועל הכלל חסידים די להם באמות ): "קודש של רביו
  ".חכמים ושיכירו חסרום

): גרת פטא(שקראו אז לראשוה , ד"לבין חסידות חב
אשר שיטתם היא לימוד , "ד"מכוים בשם חב"

  .התבוות ועבודת התפלה, החסידות

אז התחיל רביו להתמסר ביחוד להדרכת החסידות 
ואילו שאר . ד"של חסידים אלו שעסקו בשיטת חב

התחילו , שדגלו בשיטת החסידות הכללית, החסידים
רים רבי מרדכי מלעחוויץ ורבי אשר "לסוע אל האדמו

  .מסטולין

א "כתבי רח"ואפשר שזה רמז במה שמסופר ב
, קודם פטרבורג היה בגדלות): "ק' ע" (ביחובסקי

על שבת כשלשת ' שהי, שהיה ריבוי החסידים למאד
ואחר פטרבורג תמעט סיעת ... אלפי איש 

והייו שאז התמסר בעיקר אל חסידי ". החסידים
 את לבאר לפיהם, שעוסקים בלימוד החסידות, ד"חב

  .ד"תורת חב

באותה שעה הגביר רביו גם את דרישותיו ) ד(
מיד בשת . מהחסידים להתמסר יותר לעבודת התפלה

, שהיא השה הראשוה להתיישבותו בלאדי, ב"תקס
ה במכתב כללי לאלא אוכל ): " פאגרת (ש"פ

, להתאפק ולהחריש מלזעוק עוד בקול עות חלושה
חוסו א על , במטותא מיייכו ברחמין פישין

והשמרו והזהרו מאד מאד על התורה ועל , פשותיכם
עד מתי יהיה זה לו ... העבודה שבלב זו תפלה בכווה 

למוקש ולא די לו בכל התוכחות והצרות שעברו עליו 



  סט פטרבורג ואחרי לפני* / סימן   
ישמרו ויחמו בכפלים לתושיה ויטהר לבו לעבדו ' ה

  ".באמת

אגרת  (ג" בתחלת שת תקס כתב להם רביוושוב
וכגון דא צריך ): ".הסימיה איה מוגדרת! שגיאה

ה לשלוח לכל המיים מרגלים "לאודועי שבדעתי אי
וכל מי שיש לו , לידע ולהודיע כל מי שאפשר לו, בסתר

ידון ' פאי להאריך ולעיין בתפלה ומתעצל יהי
 להיות דחה בשתי ידים בבואו לפה ,בריחוק מקום

ולשומעים , כלל לאו אתה שומע הןומ. ח"לשמוע דא
  ".יועם ותבא עליהם ברכת טוב ואין טוב אלא תורה

כידוע לו "): אגרת פו(ד "ש בשת תקס"שוב כתב לאה
ו"שבכללות איש ,ש השומעים מילי דחסידות בעיר 

מהם הרבה אשר אים מקיימים מה ששמעו כראוי 
, וכון כדבעי כמו שאפשר להם לפי מוחם ולבם הטהור

והוא רק מחמת עצלותם לטרוח ולהטריח מוחם בעיון 
רק , תפילה מעומקא דליבא ערב ובקר מידי יום ביום

  ".בדילוג יום או יומים

ק בו "הורה רביו אל כ) ד"תקס(ובאותה שה 
ק רבי אהרן "ואל הרה, ר האמצעי"אדמו

ר "אגרות קודש אדמו(ש "לכתוב לא, מסטאראשעלע
ו "שחלש ח... השמועה לא טובה ): "האמצעי אגרת א

מבלתי , אחד בתפלה' ההתעוררות שבלבם הטהור לה
עול היגיעה והעבודה בשעת התפלה ' אי, לשום לב כלל

מההכרח ' ו יהי"פן ח... בשעה גדולה בכל יום 
שכל , ודעת לבון קל... ' להרחיקם מלבא בשער ה

אלא על פי דעת , דבריו אלה לא מדעתיו בלבד הם
  ".ל" שהשביעו במרורים על כל הא"ר שליט"אדמו

ל ידי גם מפעל מעות ארץ הקודש שוהל עד אז ע) ה (
, בהתעסקות עצומה שלקחה ממו זמן רב, הזקןרביו 

): אגרת פט(ל "כזכר באגרת ה ,חלק אז לשים
 ... המעמדות הישים... לבטל ... ג "בחורף תקס"

 שאים מכוים בשם ...ויעשו להם מעמדות חדשים 
  ".ד"חב

המעות אוסף ושולח '  מרדכי מלעחוויץ הירביק "הרה
 אברהם רביק " הרהל ידי ע,ק"לחסידים בארה

רביו הזקן היה אוסף ושולח אל אילו ו, מקאליסק
  .ק"ד שבארה"חסידי חב

כיון שגם עול מפעל מעות ארץ הקודש הוקל מעל 
שוב יתה לו היכולת להתמסר יותר להפצת , רביו

  .ד בהרחבה"בתורת חסידות ח

לא דייק רביו יותר על תקות , מחמת כל אלה) ו(
.  עם הגבלות על הכיסה ליחידות לרביו, לאזיא

דהייו שבלאדי לא , "תקות לאזיא"וכמודגש בשם 
  .תקו תקות אלו

הרי , )ב"ב מ"עדיות פ(ואף שלא ראיו איה ראיה 
, שבפעם השית שהדפיס רביו את התיא, ראיו

את הקטע , השמיט רביו מההקדמה, ו"תקסבשת 
ראה מה (המדבר אודות ההגבלה לכיסה ליחידות 

' ע" הרב"בספר , מטוסוב' א שי"שליקט בזה ידידי הר

ש את קבלת "לומר ששוב אין סיבה למוע מא). שמח
  .ההדרכה ביחידות אצל רביו

מעול יהול כל עדת , כיון שהתפה מעט רביו) ז(
חזר רביו להתעסק גם ,  וליטאהחסידים שברוסיא

אשר מחמת רוב , בכתיבת ההלכות שבשלחן ערוך שלו
ל הוכרח לדחות את סיומו מזמן לזמן"הטרדות ה.  

הייו , עריכת הסדור שלו' הדבר הראשון שעשה אז הי
וכולל גם עריכת , בירור יסודי של וסח התפלות

סדר "שכלל גם עריכה מחודשת של , "פסקי הסדור"
יןברכת הסת שבת", "ההלכות תפילין ", "סדר הכ
ד ברוסיא הצארית "ראה תולדות חב(ועוד " וציצית
  ).כב-פרקים כ

מסרו , ב"אחרי סיום עריכת הסדור במשך שת תקס
  .ג"והסתיימה הדפסתו בשקלוב בשת תקס, לדפוס

, אחר כך חזר לערוך מהדורה בתרא לשלחן ערוך שלו
, "דורא בתראהקראים מה, וכתב פלפולים ארוכים
  .ודה ועוד, הטמה בשבת, בהלכות אמירה לכרי

בפלפולים אלו חוזר בו מכמה פסקים שבשלחן ערוך 
כפי שמוכיח בארוכה בפלפולים אלו מתוך דברי , שלו

ד ברוסיא "ראה תולדות חב(הפוסקים הראשוים 
  ).הצארית פרק יט

הוא עדיין לא הספיק לסיים את המהדורה בתרא לכל 
  .כרצוו הקודש, ךהשלחן ערו

אספו ביו , ג"ד טבת תקע"בכ, ומיד אחרי הסתלקותו
ומסרוהו , את כל מה ששאר מאתו על השלחן ערוך

ד ברוסיא "ראה תולדות חב(ד "לדפוס בשת תקע
  ).הצארית פרק לד

 


