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ב"ה

פתח דבר
בתודה לה' מדפיסים או בזה ,את הספר שאלות ותשובות "תורת שלום" מאת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב "ע,
שכולל שמוים ושמוה תשובות בושאים שוים בהלכה ומהג.
בשעת עריכת סדרת אגרות-קודש אדמו"ר מוהרש"ב "ע ,בשת תשמ"ז ,שאל כ"ק אדמו"ר זי"ע:
האם להוסיף בכרך האחרון ,בתור ספח ,את הפסקי דיים ותשובות שלו ,שלא כתבו בתור מכתבים,
ולא כלל באגרות-קודש ,רק דפסו ביגדיל תורה )כמו הפס"ד הל' פסח ,התשובות בהלכות מקוואות
ועוד( .או אולי כדאי להוציא לאור בקוטרס בפי עצמו "שאלות ותשובות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב
"ע" .ויוכללו בו גם התשובות שכבר דפסו באגרות קודש שלו.
1
והשיב) :להוסיף בכרך האחרון( ולאחר זמן )להוציא לאור בקוטרס בפי עצמו( .
וכך דפסו אז בסדרת אגרות-קודש שלו – גם הפס"ד והתשובות.
בהתאם להוראה ה"ל ,יוצא עתה לאור הספר שאלות ותשובות "תורת שלום" מאת אדמו"ר מוהרש"ב "ע,
שבו כללו גם קטעי האגרות שיש בהם הוראות בהלכה ומהג ,ואשר כבר דפסו בששת כרכי אגרות-קודש שלו.
התשובות באות כאן ,בתוספות ציוים ומראי מקומות – בשולי הגליון ,ובתוספת פיסוק ופתיחת הראשי
תיבות.
כל ה"ל ערך על ידי הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין.

מערכת "אוצר החסידים"
ב' יסן ה'תשע"ג
ברקלין. ,י.

 1המלים המוסגרות הודגשו בכתי"ק מתוך מכתב השאלה.
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תורת שלום
מאת
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

אורח חיים
סימן א
תכלת בזמן הזה
ב"ה 2יום ב' כ' שבט תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
כבוד הרה"ג המפורסם ודע בישראל שמו לתהלה ולתפארת מעוז ומשגב
יראת ד' אוצרו כש"ת מו"ה מרדכי יוסף אליעזר" 3י
אחד"ש כת"ר שי'.
את ספרי כבוד אביו הרה"צ ז"ל אשר כבדי בהם כת"ר קבלתי באהבה ,וגודל ת"ח לכת"ר
שי' על זה ,כי מכבר רציתי לראותם .אם כי על עצם העין אי אפשר לי להסכים ,יען כ"ק
אדמו"ר זצוקללה"ה "ע בלקו"ת 4בהביאור דוהי' לכם לציצית דרוש הב' פ"ב תפס בפשיטות
כהפרי עץ חיים 5דבזמן הזה אין תכלת .ובדרוש ה"ל 6כי"ק כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה "ע
כתב על זה וז"ל ,ועמ"ש ע"פ מדלג כו' ומקפץ דילוג ברגל אחת בחי' אהבה זהו לבן שבציצית,
קיפוץ בשתיים אהבה ויראה תכלת ,וודע דיראה בקושי יותר להשיג עכ"ל .ובדרוש קול דודי
הה זה בא מדלג כו' בלקו"ת שיר השירים פ"ד מבואר דבחי' מקפץ על הגבעות זהו בחי' הגילוי
דלעתיד שיהי' קול חתן וקול כלה כו' .ועמש"ש בהביאור דעל כל כבוד חופה בסופו.7
מ"ש בעין תכלת פרט ג' ס"א 8דלפי דעה זו כו' ממצות תפילין של ראש מטעם זה .לפי דעתי
בעיים אלו אין לדמות מלתא למלתא ואין לו אלא מה שאמר בהם .ולפי הראה דהמשכה
דתפילין בכלל הוא מבחי' החסדים )עם היות דבתפילין של ראש כתיב וראו כל עמי הארץ כו'
ויראו ממך ,ובעבודה תפילין של ראש כעין שמוה עשרה בחי' יראה וביטול ,אך ההמשכה
מלמעלה הוא בבחי' חסדים כלע"ד .ועמ"ש מעין וראו כו' ויראו כו' בפרי עץ חיים שער תפילין
 2דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קח.
 3כבוד  . .מו"ה מרדכי יוסף אליעזר :לייר ,האדמו"ר מראדזין ,בן האדמו"ר רבי גרשון חוך ,מחבר הספרים שפוי
טמוי חול ,פתיל תכלת ,עין התכלת ,וסדרי טהרות – שאודותם דן לקמן.
 4בלקו"ת :שלח מה ,ד :ולפי שהתכלת מוחין דאבא ולבן מוחין דאימא ,לכן בזמן הזה אין תכלת ,לפי שלגודל מעלתו
שהוא מבחי' אבא אי אפשר לירד בזמן הגלות.
 5כהפרי עץ חיים :שער הציצית פ"ה :שבזמן הזה אחר החורבן אין בו כח להטיל תכלת כי אין או משיגין רק עד
מוח ביה דאמא  ...אבל ודאי הוא שהוא יוצא בהתלבשות תוך ציצית מוח ביה.
 6ובדרוש ה"ל :דפס באור התורה במדבר )כרך ה( ע' א'תריא ,העתק מכתי"ק אדמו"ר הצמח צדק – בכת"י 1039
)פד ,א(.
 7בהביאור דעל כל כבוד חופה בסופו :לקו"ת שה"ש מח ,ב.
 8בעין תכלת פרט ג' ס"א :ולפי דעה זו יש לו לפטור גם ממצות תפילין של ראש מטעם הזה שאין הארתו עשה על
ידי מעשיו.
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רפ"ב( .ועמ"ש בלקו"ת שיר השירים ד"ה שימי כחותם וביאורו .9ותכלת בחי' גבורות דאבא,
וידוע דהגבורות שרשן למעלה מהחסדים ,וההמשכה היא בבחי' תגבורת העצמות .ועמ"ש
בלקו"ת בהביאור הב' דשחורה אי פ"ה 10בעין מ"ש בזהר בראשית ד"א ע"א ועל הורא
חוורא שרי' לעילא הורא סתימאה כו'.
והה לפמ"ש בפרי עץ חיים דלאחר החורבן אין לו תכלת כי אין או משיגים בחי' הציצית
דמוח חכמה דאימא ,ומכל מקום משכין מאליהן ומתלבשין בציצית דמוח ביה דאימא ,בלתי
ספק הוא לפי דעתי אשר בהזמן שאחר החורבן ,הגם שהי' התכלת ,מכל מקום לא היתה
ההמשכה יותר ממה שמשך אחר כך כשלא מצא התכלת ,כי במקדש תליא מלתא ,דבזמן
שבהמ"ק קיים משך גם בחי' חכמה דאימא )יש לומר לפי שבית ראשון הי' בחי' ה"א עילאה
לכן משכו כל המדריגות דבחי' ביה גם חכ' שבה ,וממ"ש אכן יש הוי' במקום הזה 11משמע
דבבית המקדש הי' גילוי בחי' חכמה וגם אוא"ס שלמעלה מהחכמה ,אלא שהי' בבחי' אור
פימי ,שזהו על ידי החכמה כמ"ש במ"א .ובבית שי הגם שחסרו ה' דברים בחי' ה' עילאה,
מכל מקום בבהמ"ק עצמו להיותו שער השמים הי' ביכולת להמשיך שם כל ההמשכות כמ"ש
במ"א .ועמ"ש בלקו"ת בדרושי ראש השה ד"ה להבין המשה יום טוב של ר"ה פ"ה ,12דגם
בבית שי משך בחי' ביה כמו בבית ראשון רק החילוק הוא בגבולין .אך אם כן הי' צריך
להיות גם בזמן בית שי ההמשכה האמיתית דתכלת רק במקדש לא בגבולין .ואפשר הכווה
בפרי עץ חיים מ"ש בזמן שבהמ"ק קיים הייו בית ראשון .ואיך שיהי' אחרי שתלה הדבר
במקדש ראה דאז דוקא הי' אמיתית ההמשכה הזאת( אבל לאחר החורבן אי אפשר להמשיך
כי אם מבחי' ביה דאימא לא למעלה מזה ,לזאת גם כשהי' תכלת ודאי לא היתה ההמשכה
יותר מעכשיו )ועמ"ש לקמן( .ומכל מקום גם זאת אי אפשר לומר ,דמשום זה יפטר ממצות
תכלת ,דודאי המצוה היא מצוה תמידית וכשיש ביכולתיו לקיימה ראה שאו צריכים
לקיימה.
אמם ממ"ש בפרי עץ חיים שער הציצית תוך פ"ד וז"ל ,והה הד' ציצית שאו והגין אחר
החורבן כו' וכולם לבים ,כי אין צריך לחבר עמהם את התכלת כו' .וכן כתב אחר כך ואין צריך
אל התכלת להשלים המספר .מלשון אין צריך משמע דאין צריך עתה למצוה דתכלת ,וזה
תמוה .וי"ל דמ"ש אין צריך הייו לעין השלמת המספר להד' ציצית דבחי' ביה דאימא .ומה
שאין התכלת והג בזמן הזה ,העיקר הוא מפי שאי אפשר לו להמשיך בחי' הציצית דחכמה
דאימא ,וגם זה דלהשלים המספר דל"ב חוטין דציצית דביה דאימא אין צריך לתכלת ,לכן
איו והג.
אך ראה לי להעיר על זה מעין תקיעת שופר בשבת ,דאיתא במשה רפ"ד דר"ה דבמקדש
היו תוקעין אבל לא במדיה .ובגמרא הטעם משום גזרה דרבה .דבאמת הדבר פלא לדחות
מצוות עשה משום חשש רחוק כל כך ,וכמו שהקשה על זה בלקו"ת בדרושי ר"ה בד"ה להבין
המשה .והתירוץ מבואר שם ,דלהיות בשבת בלאו הכי יש המשכת האור שממשיכים על ידי
 9בלקו"ת שה"ש ד"ה שימי כחותם וביאורו :מה ,א – מז ,ב.
 10בלקו"ת בהביאור הב' דשחורה אי פ"ה :לקו"ת שה"ש י ,סע"ב.
 11אכן יש הוי' במקום הזה :ויצא כח ,טז.
 12בלקו"ת בדרושי ראש השה  . .פ"ה :ו ,א.
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השופר וממילא איו צרך לשופר ,ומכל מקום מן התורה מצוה וחיוב לתקוע גם כשחל בשבת,
מבואר שם ,מפי שיש כמה מדריגות בבחי' התעוג ,ועל ידי השופר משך תעוג עליון יותר,
אשר מובדל בערך מהמשכת התעוג דשבת ,ולכן צריכים שופר מן התורה בשבת גם כן .אך רבן
דחו מצוות עשה זו בשבת בזמן בית שי ,לפי שאין ביכולתיו להמשיך ההמשכה האמיתית
המשך על ידי השופר ,ומכל מקום במקדש היו תוקעין גם בבית שי ,דלהיותו שער השמים הי'
יכול להיות בו גילוי ה"ל ,אבל לא בגבולין )על פי זה יש לומר בעין התכלת ,שתבאר לעיל
דראה שאחר החורבן הגם שהי' תכלת ,מכל מקום לא משך ההמשכה האמיתית דתכלת הייו
הציצית דבחי' חכמה כו' ,יש לומר דתאים ואמוראים שהיו אחר החורבן הה הם עצמם
14
המשיכו בחי' ההמשכה האמיתית ,להיות שהיו בבחי' מקדש ומכון לשבתו 13ית' ,וכמארז"ל
בתוכו לא א' אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד כו' ,והמה ודאי היו במדריגה זו( .ובמ"א מבואר
להיות שיש שבת ושבת שבתון בחי' שבת עילאה ,ובחי' זו מאיר בשבת רק בבחי' מקיף ,ועמ"ש
בלקו"ת ד"ה את שבתותי תשמרו ובהביאור ,ועל ידי השופר משך גם בחי' זו בבחי' פימיות,
ולכן מצוה מן התורה לתקוע גם כשחל בשבת .ובבית שי דחה מפי שגם על ידי השופר אי
אפשר להמשיך בזמן הזה מדריגה ה"ל בבחי' פימיות ,ובחי' שבת תתאה משך בלאו הכי גם
בשבת בזמן הזה .ומכל מקום במקדש היו תוקעין ,רק הפקא מיה היא בגבולין כ"ל .ומה
שתלו בתקיעת שופר בהחשש שמא יטלו כו' ,יספיק כאן החשש דכלאים שלא במקום מצוה,15
ובפרט בטלית קטן ,דכמה אשים פשוטים ושאים שלא מצמר ,ואם יהי' עין התכלת דבר
השוה לכל פש )אשר כן צריך להיות אם חשוב זה לחיוב( ,הרי זה חשש לא רחוק שיבוא לידי
איסור כלאים .והרי זה ממש כמו שאמרו לעין תקיעת שופר ,הכל חייבים בתקיעת שופר ואין
הכל בקיאין כו'.
גם הדבר הזה לתלות סיבת בטולה מכל ישראל גם מיחידי סגולה משום יוקר מציאותה של
תכלת ,כבד לקבל .ושמעתי אשר בימי כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה "ע הי' באיזה זמן מלחמות
גדולות בעולם ,והי' חשש שלא יהיו אתרוגי איי געאווא ,ורצה כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה "ע
לשלוח שליח מיוחד לאיי געאווא להביא לו אתרוג ,16ואיך לא היו משתדלים גדולי ישראל בכל
תוקף ועוז להשיג התכלת .ואם כי איו דומה לאתרוג ,דבתכלת צריכים לידע אמיתת הדבר
שזה תכלת האמיתי .מכל מקום ודאי לא היו מיחים ידיהם מלהשתדל בהשתדלות יתירה
להשיג החלזון או לידע אמיתת הצביעה .ובפרט לפי מה שהעלה ,שגם אם איו תכלת האמיתי
איו מפסיד.
כפי שמצוייר החלזון במאמר פתיל תכלת ,כמדומה לי ברור שראיתיו זה כעשרים שה
מלפים באקוואריום דברלין .17ראיתי חי' קטה והיא מוריקה לעתים מיץ שחור שמשחיר את
המים סביבה .ולפי שלא עלה על דעתי שזה יהי' החלזון ,לא שמתי לבי לעיין על כל פרטיו.
והשי"ת יעזור לו לקיים מצותיו יתברך ,ויתן בלביו לעבדו בלב שלם ,וזכה לביאת משיח
 13מקדש ומכון לשבתו :ע"פ בשלח טו ,יז.
 14וכמארז"ל :ראה אלשיך עה"פ .של"ה ר"פ תרומה )סט ,א(.
 15החשש דכלאים שלא במקום מצוה :ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סי' ט ס"ב.
 16ושמעתי  . .להביא לו אתרוג :כדלקמן סי' כה.
 17שראיתיו זה כעשרים שה מלפים באקוואריום דברלין :ראה אגרות-קודש רביו )ח"א אגרת כז ואגרת כט ,וח"ו
אגרת א'קלד( ,שאחרי פורים תרמ"ט הי' רביו בברלין.
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צדקו במהרה בימיו ,ועשה לפיו כמצות רצוו ית'.
והי חותם מעין הפתיחה בת"ח לכת"ר שי' על הספרים בעין התכלת וס' סדרי טהרות
ויתר הספרים ,והשי"ת יעזור לו להבין ולהשכיל בתורתו ית' ,ובוא אל עמקי סודותי' ,ולא
ימושו מפיו ומפי זרעיו וזרע זרעיו עד עולם.
ויקבל כת"ר החיים והשלום והברכה מאדון השלום ,ויהי ועם ה' עליו ,ויראה טוב באחב"י,
כפשו הט' וכעתירת ידידו המוקירו ומכבדו כערכו הרם והשא.
סימן ב
הערות לשערי תפלה – תרמ"ז
ב"ה 18יום ד' ך' מ"א
ליובאוויטש
כבוד ידידי עוז הרה"ג המפורסם ווח"ס כבד ומרומם י"א כו' מו"ה
אברהם דוד 19שי'
מכתבו צירוף ההשלמות לס' שערי תפלה 20כון הגיעי .והאמת הוא אשר ידידיו רי"ק
זעליגסאהן שי' כתב זאת לכה"ר שלא מדעתי ,וכעת אין לי פאי 21לעיין בהם היטיב .ומאשר
ידעתי היטיב אשר מעשי ידי כבוד מעל' איו צריך לבקורת שלי .לכן הי שולחם לכבודו למען
שלא לעכב ההדפסה חם.
ומדי דברי בו ראיתי להעיר לכבודו על מ"ש בההקדמה לס' שערי תפלה אות ז' שכמה דברים
שמצאו בפרי עץ חיים 22כו' ומסתמא ידע שאים שייכים רק להיודעים ועוסקים בחכמת
הקבלה .איי יודע על איזה דברים כיון כבודו .23ובר מן דין קשה לומר טעם זה ,והלא כל עין
התפילה הוא רק הכווה שבלב )ע"ד הקבלה וע"ד החסידות שמתאימות המה( )והקול הוא
לעורר הכווה 24כו' כמ"ש בכמה דוכתין( .אך מי שאיו יודע הסודות שיש בתיבות צריך
לאומרם גם כן ,ויכוון רק הפירוש המילות ,אך התיבות צריכים להיות מכווים אל הסוד
שבהם .וידוע שוסח כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה הוא על פי הרוב על פי הוסח ספרד ,דכל קבלת

 18דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת יד.
"וסח אחר מה"ל" הדפס לקמן ,פורסם ב"כפר חב"ד" )גליון  927ע'  (34מכתי"ק ,והוא מה שרשם לעצמו תחלה,
ואחר כך שלח מכתב אל הרב לאוואוט ,מיוסד על הרשימה ה"ל.
בהמשך לתשובה שלפיו כתב כראה הסימן הבא.
 19מו"ה אברהם דוד :בעל קב קי ,ושערי תפלה )ושער הכולל( ועוד .תשובה וספת אליו – לקמן סי' ג.
 20ההשלמות לס' שערי תפלה :הסדור תורה אור עם "שערי תפלה" דפס לראשוה בשת תרמ"ז .וההשלמות דפסו
בהוצאה השי' בשת תרמ"ט .התאריך "יום ד' ך' מ"א" מתאים לשת תרמ"ז .והייו שמיד אז הכין לדפוס את
ההשלמות ,ושלחם לרביו לעיון.
אחר כך בשת תר"ו דפסה מהדורה חדשה של חיבורו ,בשם "שער הכולל".
 21שלא מדעתי ,וכעת אין לי פאי :הייו שה"ר יעקב קאפיל זעליגסאהן הציע להרב לאוואוט ,שישלח את ההשלמות
אל רביו על מת שיבקרם ,ורביו משיב שאין לו פאי.
וראה לקמן סימן ד ,שליקוט ההגהות דלקמן שם כתבו על סדור שערי תפלה.
 22שמצאו בפרי עץ חיים :ובסדור האריז"ל לאמרם ,והוא השמיטם.
 23על איזה דברים כיון כבודו :בהקדמתו לשער הכולל הוסיף כאן :כמו במוצ"ש בשעת הבדלה קודם שיברך יאמר
משבעא עליך כו' ועוד כהה.
 24והקול הוא לעורר הכווה :ראה טושו"ע או"ח סס"א ס"ד .ר"ח שער הקדושה ספט"ו .של"ה פב ,ב.
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האריז"ל הוא על זה הוסח) 25וע' בפרי עץ חיים שער עולם העשי' ריש פ"ב .26ובשמוה שערים
עין וסח התפילה) (27ווסח והוא רחום שמוסיפים בב' וה' ,הוא על פי וסח ספרד ,ואיתא בפרי
עץ חיים 28ובשמוה שערים 29ובסידור האריז"ל 30טעם על מספר התיבות על פי הקבלה )ועל פי
וסח אשכז יש הרבה תיבות יותר( .וצ"ע מה שהשמיט כ"ק אדמו"ר תיבות אל הביטה כו',31
שחסר ח' תיבות ממין הפ' תיבות( .ותפלת אא בכח איו רק על פי הקבלה ,ולפי דברי כבודו
מי שאיו יודע בחכמת הקבלה איו צריך לומר תפלה זה .וכן הוסח דלכה דודי כו' )שיסדו
הר"ש אלקבץ על פי קבלת הרמ"ק ,כן כתב כ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה בד"ה לכה
דודי) 32אשר מצא אצלי בכי"ק( ,וכתב שממילא יש בו גם כוות האריז"ל דבכלל מאתים מה
כו' ,ושם מבאר כל העין על פי החסידות( ,ובודאי כל אחד מחויב לומר זה .ולא אכחד ,אשר
קשה עלי מאד לקבל דברים אלו .ולפי דעתי אפילו כולו חכמים כולו יודעים את הקבלה
33
צריכים או להתפלל כמצווה עליו בוסח רביו הגדול ז"ל ,עליו אין להוסיף וממו אין לגרוע
כו'.
ומה שכתב כבוד מעל' שם 34בעין הסליחות והפיוטים והפזמוים ,שמעתי מאיש מהימן
ששמע מהישיש ר' בימין חיים שי' מלאדי )שזוכר את כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה ,והי' בן שבע
בעת הסתלקותו( שהוא יודע ברור שבבהכ"ס של כ"ק אדמו"ר לא היו אומרים סליחות ולא
אביו מלכיו )בוסח הארוך( ביום תעית צבור .35ולפי דעתי אותן הפזמוים שלא הביא
בהסידור בודאי אין לאמרם .ובדרך כלל בעיים אלו כתב בשמוה שערים שער הכווות 36בעין
וסח התפלה ,שאין לאמר רק אותן שתיקו הראשוים כמו תפלת ר"ע ע"ה ותפלת ר"א בן ערך
ותפלת ר' חויא בן הקה ע"ה וכל התפילות והפיוטים שתקן רבי אליעזר הקליר ,מפי שהם
על פי חכמת האמת .יעו"ש.
ועל דבר ההפטורות ,37הי' כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה אומר רוב הפטורות על פי וסח ספרד,
וידוע דכל הדברים הי' אצלם בקבלה עד כ"ק אדמו"ר הגדול זצוקללה"ה .ואם כבודו יקבל
 25קבלת האריז"ל הוא על זה הוסח :ראה ס' מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים )ע' תקפא( :תיקן האריז"ל וסח
התפלה מלוקט מאשכז ומספרד ומשאר וסחות.
 26בפרי עץ חיים שער עולם העשי' ריש פ"ב" :והה דע כי רצוי להגיה קצת הגהות שיש להגיה והם מסודרים על מהג
ספרדים כפי וסחות של סידור גדול של תפלת כל השה הדפס בשת רפ"ז ליצירה".
 27ובשמוה שערים עין וסח התפילה :שער הכווות ) ,ד(" :אכתוב סדורו כפי דפוס הסדור של כל השה ממהג
ספרד הדפס בשת רפ"ד ליצירה".
 28בפרי עץ חיים :שער הסליחות סוף פ"ח :בסדר והוא רחום ,מתחלה עד כי אל טוב וסלח אתה שי"ב תיבין  ...מן
אא מלך עד אין כמוך ק"ל תיבין  ...מן הפותח עד סוף פ' תיבין.
 29ובשמוה שערים :שער הכווות א ,ד.
 30ובסידור האריז"ל :כל התיבות שבסדר והוא רחום כמין ראשך  ...בגימטריא תקכ"א.
 31שהשמיט כ"ק אדמו"ר תיבות אל הביטה כו' :ראה מה שדו בזה בקוטרס הסדור .קובץ יגדיל תורה ירות"ו גליון
ה' ע'  ,86וגליון ז' ע'  .85סדור רביו הזקן עם ציוים מקורות והערות )רסקין ,ע' קסא(.
 32בד"ה לכה דודי :מאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל )ע' תו( ,מכתי"ק אדמו"ר האצמעי )כת"י  1003לז ,א( .וראה
גם לקמן סימן ד )אצל קבלת שבת(.
 33עליו אין להוסיף וממו אין לגרוע :ע"פ קהלת ג ,יד.
 34ומה שכתב כבוד מעל' שם :בהקדמה לשערי תפלה )אות ז( :גם השמיט מן הסדור כל הדברים שלא מצא לחדש
בהם איזה דבר  ...כמו הסליחות והפיוטים והפזמוים .והרוצים לאמרם כמהגם ימצאו אותם בשארי סדורים )דלא
כהטועים לומר שכל מה שלא הביא בסדור אין לאמרם(.
 35לא היו אומרים  . .ביום תעית צבור :ראה גם רשימות הרב"ש )קה"ת תשס"א ע' פה( .רשימות דברים )חטריק,
הוצ' תשס"ט ע'  .(176ס' המהגים חב"ד ע'  45הערה  .*4התקשרות גליון תצג ע' .15
 36שער הכווות :ריש עין וסח התפלה .הובא בשוע"ר סי' סח ס"ב.
 37ועל דבר ההפטורות :השוה לקמן סימן ד.
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דברי ה"ל הכון לתקם בההקדמה.38
בהשלמות דף א' ע"ב בד"ה וזהו סדרן ,39הביא בשם אבודרהם דברכת אלקי שמה סמוכה
41
להמפיל .וצ"ע דבאבודרהם מסיק כר"ת 40שאיה פותחת בברוך מפי שהיא ברכת הודאה
)ו]ס[' המה]יג[ 42אין אצלי(.
בעין ברכת על טילת ידים ,דאיתא בגמרא 43אחר כל הברכות ,ע' בדברי חמודות ברכות
פ"ט סעי' פ"]ה[ 44ובמעדי יום טוב שם סעי' ]ו'[ ,45ולפמש"ש יחא ,דאף שדרכן הי' לישן ערום,
כמו שהוכיח כבוד מעל' לקמן בהטעם שהקדימו מלביש ערומים לזוקף כפופים )וע' בשו"ע סי'
ד' סעי' כ"ג ,(46ומכל מקום לא היו מברכים על טילת ידים תיכף.
אם יוכל כבודו להדפיס את ההשלמות כאו"א על מקומן בודאי יותר ,כי כאשר המה לבסוף
זה מבלבל להמעין.
את הסידור דפוס הראשון לא השגתי 47אף לאחר ריבוי יגיעה ,ואשער אשר בהביבליאטק
בפ"ב בודאי מצא ,אך אין לי איש מוסמך בפ"ב אשר הוא יגי' שם מהסידור ה"ל.
וכשיודפסו ההשלמות אבקשו לשלוח אלי עקזעמפליאר )ואם יודפסו במקומן יהי' א מטובו
לשלוח לי את השערי תפלה( בפארמאט רעגאל.
יקבל החיים והשלום מאדון השלום כאות פשו וידידו עוז דורש שלומו מלב ופש חפצה
תמיד כל הימים
שד"ב
]וסח אחר מה"ל[

בהקדמה 48לשערי תפלה :ויש כמה דברים שמצאו בפרי עץ חיים כו' והוא השמיטם,
ומסתמא הבין שאים שייכים רק להיודעים ועוסקים בחכמת הקבלה ,עכ"ל.
וקשה מאד לומר כן שהדברים השייכים לחכמת הקבלה השמיט ,והלא כל התפלה רומזת
להכווה שבה ,ולפע"ד העיקר הוא הכווה ע"פ הסתר .ו]א[עפ"י שאין ראי' דבר ,זכר לדבר,
 38בההקדמה :בהקדמת שערי תפלה )אות ז(" :וכן ההיג לאמר הפטורות כמהג אשכזים ולא ההפטורות של
ספרדים" .ובהקדמת שער הכולל )שם(" :ההיג לומר כמהג האשכים".
 39בהשלמות דף א' ע"ב בד"ה וזהו סדרן :בהוספות לשערי תפלה שתוספו בהוצאת תרמ"ט )פ"ג אות ה( ,ובשער
הכולל )פ"א ס"ד אות ט( :ברכת אלהי שמה קראת ברכה שלאחר השיה )ובשבלי הלקט ובמהיג ואבודרהם הביאו
דעות שלכן אלהי שמה איה פותחת בברוך שסמוכה להמפיל.(...
 40דבאבודרהם מסיק כר"ת :וקשיא לי לדבריו  ...והכון כמו שפירש רביו תם שאיה פותחת בברוך מפי שהיא
ברכת הודאה )ראה תוס' פסחים קד ,ב ד"ה כל הברכות(.
 41מפי שהיא ברכת הודאה :וכ"ה בשוע"ר סי' ו ס"ו.
 42המה]יג[ :סי' ו.
 43דאיתא בגמרא :ברכות ס ,ב.
 44בדברי חמודות ברכות פ"ט סעי' פ"]ה[ :מיהו כתב הרשב"א בתשובה ]ח"א סי' קג[ שאם ישן על מטתו ערום ידים
עסקיות ופסולות להזכרת השם עד שיקה אותם בכל מידי דמקי.
 45ובמעדי יום טוב שם סעי' ]ו'[ :ואע"ג דבזמן הגמרא היו מברכים ואפילו לא היו קיות  ...מכל מקום האחרוים
החמירו יותר כך ראה לי.
 46בשו"ע סי' ד' סעי' כ"ג :ובשוע"ר שם ס"ג ,ובמהדו"ב שם סי' ס"ו-ז .וראה דובר שלום ע' טו.
 47את הסידור דפוס הראשון לא השגתי :בהקדמתו לחלק ההשלמות שבהוצאת תרמ"ט :השגתי עוד סדורים ישים
ובפרט את הסדור הראשון שדפס בשקלאוו בשת תקס"ג.
 48בוסח זה צויין – רק מה שלא הובא לעיל בוסח הסופי שכתב למוהרא"ד לאוואוט.
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וסח "והוא רחום" של כ"ק אדמו"ר רביו הגדול זצוקללה"ה איו כמו בשאר וסחאות
בסידור האריז"ל ובסידור מהרי"ק 49זצ"ל וסדר הוסחאות הקודמים.
ולפע"ד דאיתא בפרי עץ חיים שער הסליחות ספ"ח ,וכ"ה במשת חסידים מסכת יום שי
פ"ד ,מן והוא רחום עד כי אל טוב וסלח אתה שי"ב תיבין כו' ,מן אא מלך עד אין כמוך
)ובמשת חסידים עד תשתחווה( ק"ל תיבין כו' ,מן הפותח יד עד סוף )ובמשת חסידים עד
אחד( פ' תיבין כו' )ובסידור האריז"ל ] ...כ"ז  [...ספרד( וכן הוא בוסח כ"ק אדמו"ר
זצוקללה"ה )לבד ] [...מן הפותח יד עד אחד לפי וסח כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה רק ע"ב תיבות.
ואם היו תיבות אלו אל הביטה דל כבודיו בגויים ושקוציו כטומאת הידה ,כמו בסידור
האריז"ל ,הי' זה משלים למין פ' תיבות .ובמשת חסידים שם יש כווות על זה( .וכשעיין
היטיב ראה שכתב רביו ז"ל בהוסח אותן העיים שיש עליהם כווות ,ע' בסידור האריז"ל
ובמ"ח )לבד אל הביטה כו'( .וגם למה השמיט הסליחות אשי אמה הזכר בפרי עץ חיים
ובסידורי האריז"ל ,ויש בהם כווות ,ומה שי לי' בין סליחות אלו לוהוא רחום כו'.
אלא האמת הוא שגבהו דרכי רביו ז"ל בהסידור ,ועלם הכווה בהוסח אשר דקדק בו כל
כך .וכידוע אשר כ' שה עסק בהוסח 50ובכל שה הי' מסדר וסח אחר ,עד הפעם העשרים יצא
מזוכך ומבורר ומוקה כו' .ולפי דעתי אי אפשר ליתן בו כללים.
ובתפילה העיקר הוא הכוות הלב והקול רק לעורר הכווה ,וכמבואר בכמה דוכתין ,והכווה
צריכה להיות כדבעי )לידע לכוין בשם כו' וכמבואר בכ"מ( ,ועל זה סדרו כל תיבות התפלה לפי
הכווה בעין זה .אך גם מי שאיו יודע הכווה ,מכל מקום העין היצרך להתפילה על פי קבלת
האריז"ל צריך כל אחד לאומרו ,אף מי שאיו יודע הכווה הפרטיות ,ולא הי' רביו ז"ל משמיט
אותם מן הסידור שלו .ועל דרך מ"ש בתורה אור פ' חיי שרה 51סד"ה להבין עין שאמרז"ל יפה
שעה אחת כו' ,אבל עכשיו צריך להראות עכ"פ הביטול בחיצויות כו'.
סוף דבר ,איו מתקבל אל הלב אשר לכן השמיט איזה עיים לפי שאים שייכים רק
להיודעים ועוסקים בחכמת הקבלה .ואפילו כולו חכמים כולו יודעים את הקבלה ,צריכים
אחו להתפלל כמצווה עליו בוסח רביו הגדול כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה ,עליו אין להוסיף
וממו אין לגרוע כו' .וזה לפי דעתי ברור ,אשר בכל השירים ותשבחות ותפילות אשר בדרך כלל
הוא לשפוך שיח לפי השי"ת ,קטן וגדול שוים בלי שום חילוק כלל .ובודאי מי שיודע לכוון
בכווות אמיתיות על פי הקבלה ועל פי דא"ח ,ומכוון ,בודאי יותר טוב כו'.
בסידור האריז"ל ,לומר התכבדו מכובדים כו' וזה מועיל שלא יהרהר בדברי תורה שם .וע'
בשערי תשובה סי' ג' ס"ק א' .52ובשו"ע אדמו"ר 53זצוקללה"ה כתב הטעם דאין או כו' .וצ"ע
 49ובסידור מהרי"ק :מה"ר יעקב קאפיל ,הקרא קול יעקב )סלאוויטא תקס"ד(.
 50כ' שה עסק בהוסח :עד אשר דפס בשת תקס"ג .אודות עריכת הוסח ופרסומו בשים הקודמות ,ראה תולדות
חב"ד ברוסיא הצארית פרקים כ-כא.
 51בתורה אור פ' חיי שרה :טז ,ב :לע"ל יהי' התגלות אלקות וראו כל בשר ,ויהי' בבחי' ביטול ,אבל עכשיו צריך
להראות עכ"פ עין הביטול בחיצויות.
 52בשערי תשובה סי' ג' ס"ק א' :ואולי לא אמרו הדברים אלא ליחידים אשר תורתם אומתם ולא זולתם ,וכאשר
כתב שם בשם ס' מקור חיים למהר"ח כהן ז"ל ,דמחזי כרמות רוחא ע"ש.
 53ובשו"ע אדמו"ר :מהדו"ק )סי' ס"א( :ועכשיו לא הגו לאמרו ,מפי שאין מחזיקין את עצמו ליראי שמים
שהמלאכים מלוים אותו.
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איך או אומרים בשבת שלום עליכם כו' .ואפשר שבת שאי.
סימן ג
ופרוש עלינו – בש' שמאלית
ב"ה 54יום א' י"ט מ"ח תרח"ם ציון לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידידי עוז הרה"ג המפורסם ווח"ס כבד ומרומם י"א כו' מו"ה
אברהם דוד 55שי'
...עתה מצאתי בסידור אחד הג"ה בכי"ק כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה על ופרוס עליו סוכת
שלומך ,רשם על תיבת ופרוס וז"ל ,צ"ל ש' שמאלית ,כן ראיתי שתיקן להיות ש' בגוף כ"י הק'
בעצמו .וע' באבודרהם ובמדרש תילים עכ"ל .וראה הכווה מפי שהוא ע"ש הפסוק 56פרש ען
למסך ,ושם כתוב בשין .איך שיהי' לפי דעתי כון לתקן זה.57
סימן ד
הערות לסדור תורה אור ושערי תפלה – תרמ"ז-ט
ברכות 58השחר:

כתוב בספר הר שלום )בעץ חיים דפוס ירושלים ,בסופו( די"ט ע"א הח"י לתקן 59כלים
ואורות דז"א דעשי' שבאצילות ודעשי' ,ולהמשיך להם מוחין ורח"י דמ"ה וב"ן דאור ישר
ואור חוזר .ברכת הותן לשכוי ופוקח עורים באור ישר ואור חוזר דמ"ה וב"ן דעתיק דכורא
הק' חכמה כו' ,יעו"ש בפרטיות ,מבואר הכווה כהסדר שסדרו מרביו ז"ל.
הלכות ציצית:

האריז"ל הי' והג ללבוש הט"ק בביתו על חלוקו בלי הפסק שום מלבוש .סידור קול יעקב
ממהרי"ק ז"ל יעו"ש הטעם על פי סוד.

 54דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'קלא.
 55מו"ה אברהם דוד :לאוואוט .תשובה וספת אליו – לעיל סי' ב.
 56ע"ש הפסוק :תהלים קה ,לט.
 57כון לתקן זה :עפ"ז תוקן בדפוס תרמ"ט .ושם בהשלמות שערי תפלה )פי"ז ס"א( העתיק מכתב ה"ל .וביאר
שהכווה למ"ש באבודרהם שהוא על שם הפסוק )תהלים קה ,לט( פרש ען למסך ,ומבואר במדרש תהלים שהכווה
לפרישת ען השכיה ביציאת מצרים ,שעל ידו ידעו מתי יום ומתי לילה.
אלא שבהעתקת הגהה זו הוסיף את שמו של כ"ק אדמו"ר הזקן .ועל זה העיר רביו לקמן סימן הבא ,אצל ופרוש.
 58דפסו לראשוה כספח לסדור תורה אור תש"א ,בכותרת" :הגהות הוד כ"ק אדמו"ר הגאון האלקי ,חסידא
ופרישא ,כקש"ת מרא ורבא שלום דובער זצוקללה"ה בג"מ זי"ע ,אשר הואיל לרשום בעצם כתב יד קדשו על גליוות
סדור תורה אור ושער הכולל דפוס ווילא תרמ"ז ותרמ"ט".
הסדור תורה בשתי הוצאות ה"ל דפס עם "שערי תפלה" ,אחר כך בשת תר"ו דפסה מהדורה חדשה של חיבורו,
בשם "שער הכולל".
כפי הראה כתבו הגהות אלו בשת תר" ,ולא הגיעו לידי מוה"ר אברהם דוד לאוואוט )שפטר בח"י אדר תר",(
ולכן לא כסו הוספות ותיקוים אלו לספרו שער הכולל ,שערך לפי כן.
בשוה"ג שם וספו איזה הערות על ידי כ"ק אדמו"ר זי"ע ,ומועתקים לקמן.
 59הח"י לתקן :גם יכוין בח"י ברכות השחר אלו שהם מן הותן לשכוי כו' עד סוף ברכת התורה לתקן כלים ואורות
דאור ישר וחוזר כו'.
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הלכות תפילין:
60

61

ובעין הכריכות של התש"י למדי כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה לכרוך ז' כריכות עם הב'
חצאין ,והייו חצי הכריכה העליוה וב' כריכות שלמות בקירוב זה אל זה ,ואחר כך להיח
מקום פוי מעט ולעשות עוד ד' כריכות שלמות וחצי כריכה באלכסון ולכרוך פעם א' על פס היד
)ועשה כמין ד' הפוכה( .ואחר כך לכרוך הג' כריכות על האצבע )ובעין כריכות אלו איך לעשות
איי זוכר בבירור .אך כמדומה לי ברור שראיתי שכרך תחלה 62כריכה אחת על הפרק התחתון
הסמוך לכף היד ,ואחר כך כריכה אחת על הפרק הב' ,ואחר כך עוד כריכה אחת על הפרק
התחתון( .ומותר הרצועה לכרוך על פס היד כ"ל )ולא כאותן שעושין שין על היד(.
סדר שחרית:

בפקודת ישועה ורחמים .הד' דבפקודת דגושה ,כ"כ בפרי עץ חיים שער עולם העשי' פ"ב ,וס'
הכווות ,וס' גיד ומצוה ,וע' במשת חסידים מסכת תפלת העשי' פ"ב מ"א.
ע' בסש"ב פרק ל"ב ,וע"ש בפרקים הקודמים .וראה שכל זה 63צריך להיות קודם התפלה
והתפלה צריכה להיות בשמחה ,הייו שמחת הפש בה' עושה 64ואז בקל לו 65לבא למצות
ואהבת לרעך כמוך ,כי הפש ורוח מי יודע גדולתן ושרשן ,ובשגם שכולן מתאימות ואב אחד
לכולה כו' .יעו"ש מן פרק כ"ה עד פרק ל"ו ,וע' במשת חסידים מסכת תפלת עשי' פ"א מ"א.
ובד"ה והחרים )רל"א( 66כתב דעין התפלה הוא הקרבת פש הבהמית שמבחי' התהו ,וכמו
הקרבן צריכים להקדישו תחלה וגם לסמוך עליו ,וכל זה ליתן כח שתתעלה כו' כמ"ש במ"א,
כמו כן עכשו בעבודה שתפלה כגד תמידין כו' ,זהו עין קבלת מצות ואהבת לרעך כמוך ,67רעך
הם בחי' תהו ותקון )הלא אח עשו ליעקב 68כו' אלא שזה בחיצויות וזה בפימיות( ,ועין
ואהבת לרע"ך כמו"ך לברר בחי' התהו שתתעלה כמו התקון כו' )וביאור העין י"ל שיובן על פי
מ"ש במ"א בדרוש לרוקע הארץ 69כו' ,וכמבואר אצליו בד"ה וידבר כו' אחרי מות 70שי בי
אהרן בקרבתם כו' והמבין יבין(.
קדיש:

כתב בשמוה שערים שער הכווות סוף כוות הקדיש שאין צריך לקום מעומד בעיית אמן
יהא שמיה רבא של הקדיש .אמם בקדיש שאחר העמידה שחרית ומחה וערבית ,וכן בקדיש
תתקבל של אחר החזרת הספר תורה להיכל הי' )האריז"ל( שאר מעומד) 71כ"כ הלשון בשמוה
 60ובעין הכריכות של התש"י :ראה ס' המהגים חב"ד ע' .4
 61כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :כ"ק אדמו"ר מהר"ש.
 62שראיתי שכרך תחלה :למרות האמור בפסקי הסדור )הלכות תפלין( :יכרוך ג' כריכות על אצבע האמצעי ,בתחלה
כריכה אחת על פרק האמצעי ואחר כך שתי כריכות על הפרק התחתון )וכורך המותר על כף היד( ,ובסוף הכריכות יקשור.
 63שכל זה :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :בסש"ב מדבר שם בעין המרירות.
 64שמחת הפש בה' עושה :שישמח ישראל בעושיו )תהלים קמט ,ב(.
 65ואז בקל לו :כמבואר בתיא פל"ב.
 66ובד"ה והחרים )רל"א( :תורת שמואל תרל"א ע' רפד.
 67קבלת מצות ואהבת לרעך כמוך :קדושים יט ,יח .שמבואר בסדור רביו :כון לומר קודם התפלה הריי מקבל כו'.
 68הלא אח עשו ליעקב :מלאכי א ,ב.
 69בדרוש לרוקע הארץ :ראה ד"ה זה בדרך מצותיך קסא ,א.
 70בד"ה וידבר כו' אחרי מות :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :אמר בשת תרמ"ט ]ס' המאמרים תרמ"ט ע' רלג ואילך[.
 71שאין צריך לקום  . .שאר מעומד :כדעה הא' שבשוע"ר סי' ו ס"ה.
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שערים ,ובפרי עץ חיים כתב הלשון 72ובשל תתקבל ושל החזרת הספר תורה 73להיכל הי' עוה
מעומד .והראה לומר שגם בשמוה שערים צ"ל ושל אחר כו' והוא טעות דמוכח .ובסידור
האריז"ל של הרר"ש מראשקוב בתפלת חול בעין קריאת התורה כתב מהג הרב ז"ל לישב
בשעת קריאת התורה ולעמוד בעת הקדיש 74וחוזר ויושב עכ"ל .וכ"כ בפרי עץ חיים שער קריאת
התורה פ"א ,ובשמוה שערים דרוש הספר תורה דרוש א ,75וע"ע לקמן שער כ"ב .(76וגומר עיית
הקדיש ואחר כך הי' יושב )וע' בשו"ע או"ח סי' "ו .(77וכ"כ בפרי עץ חיים שער הקדישים ספ"ד
)ושם יש שיוי קצת ,78אך ידוע דהשמוה שערים מוסמך יותר ועליו סומכין( .ושם הגהת הר"ר
צמח שכמו כן הקדיש שאחר קבלת שבת צריך לעות מעומד ואחר כך ישב ,יעו"ש.
ה' מלך ה' מלך:

פסוקים אלו הייו ה' מלך כו' והי' ה' למלך כו' צ"ל מעומד ,ואם עומד בתפלה באיזה זמר
אחר והצבור אומרים פסוקים אלו צריך גם כן לעמוד ,אך לא יפסיק לומר עמהם הפסוקים
)ראה שם שאפילו הוא עומד במקום שמותר להפסיק( אלא יאמר אתו הזמר שהוא עומד בו.
שמוה שערים שער הכווות 79בכוות ה' מלך .פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ג .סידור קול יעקב
במקומו ,וסידור הרש"]ר[ ,80ובמשת חסידים מסכת תפלת העשי' פי"א מ"א .בעמק המלך ש"ו
פע"ב 81כל דבר שהוא מעולם האצילות צריכים לומר מעומד ובפרט זה הוא אצילות שבאצילות
עאכו"כ שצ"ל מעומד.
ברכת ישתבח:

בשבחים דישתבח קודה קודם תיבת שיר ,וקודה אחר תיבת ומלכות ,להורות שלא
להפסיק בי"ג שבחים אלו ,וכמ"ש בזח"ב דקל"ב ע"א .ובס' אור הישר למהר"מ פאפירש כתב
לאומרם בשימה אחת) 82ואפשר מפי שלהפסיק בדבור בלאו הכי אסור ע"פ הדין כמ"ש
בשו"ע ,83ולכן מפרש מ"ש בזה הייו שלא להפסיק בשימה( .ובעמוד העבודה פ"ז כתב עד
מעתה ועד עולם ,84אך בהוסח 85כתוב עד ומלכות )ומ"ש שם הט"ו שבחים ראה שהוא ט"ס
וצ"ל הי"ג כו'( .ובכתבים איתא 86עין הט"ו שבחים הייו )עד והודאות( גד ט"ו תיבין דאת ה'
 72ובפרי עץ חיים כתב הלשון :שער הקדישים סוף פ"ד.
 73ובשל תתקבל ושל החזרת הספר תורה :והייו לפי הוהגים להחזיר הספר תורה להיכל לפי אשרי ובא לציון )ראה
שוע"ר סי' כה סל"ט .שער הכולל פי"א סכ"ב( .והכווה כאן – לחצי קדיש שאחרי קריאת התורה.
 74ולעמוד בעת הקדיש :ולכן הוסח הכון הוא "הי' עוה מעומד" )ולא "שאר מעומד"(.
 75דרוש הספר תורה דרוש א :ויושב שם מיושב עד סיום קריאת הפרשה ,לא כאותם הוהגים לעמוד.
 76לקמן שער כ"ב :הייו לקמן בהערות רביו לקריאת התורה בשבת ,שהם שייכות לשערי תפלה שער כב )ושער
הכולל פרק כב( ,אשר שם יתבארו מהגי העמידה בעת קריאת התורה.
 77וע' בשו"ע או"ח סי' "ו :ברמ"א שם ס"א )שיש לעמוד כשעוים קדיש( ,ובשוע"ר שם ס"ה )שמביא ב' הדעות בזה(.
 78וכ"כ בפרי עץ חיים  . .יש שיוי קצת :לכאורה הוא הפרי עץ חיים המועתק במוסגר הקודם ,ומבואר שם
שבשמוה שערים הוא טעות דמוכח )ואפשר שבתחלה כתב המוסגר שלפיו ,ואחר כך חזר בו וכתב המוסגר הקודם(.
 79שער הכווות :עין תפלת השחר דרוש א.
 80וסידור הרש"]ר[ :סדור האריז"ל למוה"ר שבתי מרשקוב )קאריץ תק"ד(.
 81בעמק המלך ש"ו פע"ב :ד"ה וטעם השי.
 82לאומרם בשימה אחת :וכ"ה במ"א רס"י ג ,בשם השל"ה.
 83כמ"ש בשו"ע :ראה שוע"ר סי' א ס"ד וסי' ד ס"א.
 84עד מעתה ועד עולם :הייו לפי הוסח שלו .ובוסח שלו הוא "ומעולם עד עולם".
 85בהוסח :בביאורו לוסח התפלה.
 86ובכתבים איתא :דפס באור התורה סידור )תפלה( ע' קט ,וש".
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האמרת ,87והייו להיות ע"ד ביום ההוא יהי' הוי' אחד 88ב"פ י"ה שגם ו"ה יהי' במדרי' י"ה.
והעין דבהבראם 89הייו בחי' ה' זעירא ומזה משך כרחל לפי גוזזי' ,90והייו מחמת ריבוי
הצמצומים ,אבל ה' עילאה יובל עלמא דחירו ,91וע"י הט"ו שבחים ממשיכים בחי' י"ה בו"ה,
והוא שבחי' ה' זעירא גם במדריגות התחתוות ,והייו גם בהתלבשותה בעולם הזה הגשמי
יאיר בו בחי' ה' עילאה בחי' החירו' כו' ,והייו על ידי שיקבל מבחי' היו"ד עצמו.
והאופנים וחיות הקדש:
92

93

94

ע' במקדש מלך בראשית ד"ב ע"ב בעין טבא את יאות את כו' ,ובשבת אומרים
שרפים וחיות ואופים ,י"ל מפי שבשבת עליות העולמות שעולם התחתון עולה בעולם העליון
כו' ,וכמ"ש במ"א ההפרש 95בין התכללות להתלבשות כו' וד"ל.
למלך אל חי וקים:
96

וכן בהסידור של כ"ק אאמו"ר "ע זצוקללה"ה זיע"א הי' דפס למלך בפתח ,ותקן למלך
בקמץ.
ובא לציון:

וקרא כו' ומקבלין כו' ,בתורה אור פ' כי תשא בד"ה שמאלו 97כתוב שהמלאכים הם רק
שלוחים שעל ידם משך ההשפעה למטה ,והמשכה והשפעה זו היא דרך השתלשלות כמ"ש
וקרא זה אל זה ואמר קדוש ,98ומתרגמין ומקבלין דין מן דין ,אלא שבלשון המקרא אמר על
המשפיעים שקורא וממשיך שפע זה לזה ,ובלשון התרגום אמר על המקבל בחי' וקבא ע"כ.
קבלת שבת:

כתוב במשת חסידים מסכת ליל יום טוב פ"א מ"ב ,ואם הוא שבת ויום טוב יאמר בפזמון
לכה דודי גם בשמחה במקום אמרו גם ברה עכ"ל ,ומצא דאין צריך לומר שיהם רק גם
בשמחה לבד.

 87דאת ה' האמרת :תבוא כו ,יז.
 88ביום ההוא יהי' הוי' אחד :זכרי' יד ,ט.
 89דבהבראם :בראשית ב ,ד.
 90כרחל לפי גוזזי' :ישעי' ג ,ז.
 91יובל עלמא דחירו :ראה זהר תצוה קפג ,א .תקו"ז תל"ב .פרדס שער )כג( ערכי הכיויים מערכת יובל .רמ"ז
)במקדש מלך קלו ,ב( ר"פ וארא.
 92ע' במקדש מלך :קאי על מ"ש בשערי תפלה שער כ )ובשער הכולל פ"כ( אות ח :ואדמו"ר כתב בסדור שרפים וחיות
ואופי הקודש  ...שהם ג' עולמות בריאה שרפים ,יצירה חיות ,אופים עשיה.
 93במקדש מלך בראשית ד"ב ע"ב :וזה טעם הקדמוים שתקו ביוצר שרפים תחלה כגד בריאה  ...להיותם מלובשים
תוך העשייה והמלבוש המגולה ראה תחלה.
 94ובשבת אומרים :בפזמון אל אדון )ודלא כבוסח קריאת שמע שאומרים "והאופים וחיות"(.
 95וכמ"ש במ"א ההפרש :ראה דרך מצותיך )כא ,א(.
 96וכן בהסידור :קאי על מ"ש בשערי תפלה שער ז אות ח )ושער הכולל פ"ז ס"ט( :לאל ברוך ,הלמדין של לאל ושל
למלך צריכים להיות קמוצים.
 97בתורה אור פ' כי תשא בד"ה שמאלו :פו ,א.
 98וקרא זה אל זה ואמר קדוש :ישעי' ו ,ג.
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בכתבי כ"ק אדמו"ר 99האמצעי זצוקללה"ה בד"ה לכה דודי 100כתוב וז"ל ,וסח קבלת שבת
)שייסדו הר"ש אלקבץ ע"פ קבלת הרמ"ק ז"ל ,ואין הפרש ביו לקבלת האריז"ל ,אלא שזהו
בסוד קודות לבד דהייו רק י' ספירות ,ולא שתחלק הקודה לי' ספירות כמו כתר שבחכמה
וחסד שבחכמה כו' ,שאז קראים ספירות וכשכלולים מבי"ע קראים פרצוף כו' ,שזהו עיקר
קבלת האריז"ל ,אבל בכלל מאתים מה ,דממילא יש בו כוות האריז"ל וד"ל( הוא על פי סדר
פסוקי שיר השירים כו' עכ"ל.
תפלת ערבית:

בחכמה פותח שערים ,ידוע דבבחי' ביה יש  'שערים כמארז"ל חמשים שערי ביה בראו
בעולם )ר"ה כ"א ב( ,והטעם שקראו שערים ידוע 101דכמו השער רחב שמשמש כיסה ויציאה,
כמו כן בחי' ביה השגה באורך ורוחב ,ועל ידי השערים משך במדות ,וכן על ידם העלאות
המדות וכידוע בעין ודע בשערים בעלה ,102ובעין לך ה' הגדולה 103כו' .והה ידוע דההשגה
דביה משך מבחי' החכמה שהוא קודה חדא ,וזהו דחכמה וביה קראים אבא ואמא,
שהביה מקבלת טפת החכמה ומצטיירת באורך ורוחב כו' .אמם באמת יש לביה מקור בפי
עצמו ,וכידוע דביה יוק ממזל וקה ,104דכשם שיש לחכמה מקור בא"ס כמו כן יש לביה
מקור בא"ס )וכמ"ש בעץ חיים בתחלתו בעין אבא ואמא כחדא פקין .(105אלא שההמשכה
בהתגלות בביה הוא על ידי החכמה )עמ"ש בפרד"ס שער ח' פי"ז( .וזהו בחכמה פותח שערים,
דפתיחת שערי ביה הם בכח הא"ס דוקא ,וזהו שאמר פותח סתם ולא אמר מי הוא הפותח,
דקאי על בחי' א"ס העלם )עמ"ש בזח"א בתחילתו ,ובמקדש מלך בעין ברא סתם( ,אלא
שמשך על ידי החכמה ,וזהו בחכמה על ידי החכמה פותח הא"ס ב"ה שערים דביה כו'.
ופרוש:
106

בגוף כ"י הק' בעצמו וע' כו' )כ"ה בכי"ק אאמו"ר זצוקללה"ה ,ולפי הראה ודאי הכווה
על רביו אדמו"ר זצוקללה"ה(.
קידוש לשבת:

 99בכתבי כ"ק אדמו"ר :קאי על מ"ש בשערי תפלה שער יז אות ה )ובשער הכולל פי"ז אות ז( :הזמר לכה דודי בואי
כלה תיסד עפ"י הגמרא שבת קיט ע"א ב"ק ל"ב ע"ב.
 100בד"ה לכה דודי :מאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל )ע' תו( ,מכתי"ק אדמו"ר האמצעי .וראה גם לעיל תחלת
האגרת הקודמת.
 101והטעם שקראו שערים ידוע :ראה אור התורה בראשית ח"ג ע' .1172
 102וכידוע בעין ודע בשערים בעלה :ראה לקו"ת שא ,כד ,ב.
 103ובעין לך ה' הגדולה :ראה פרדס שם ספ"ו .שער כג )שער ערכי הכיויים( מערכת כל כלה ומערכת לך .ס' מאמרי
אדמו"ר הזקן תקס"ו ח"ב ע' תסו )לך וכל הם חמשים שערי ביה(.
 104יוק ממזל וקה :ע"ח שער הכללים רפ"ה ,ובכ"מ.
 105בעץ חיים בתחלתו  . .פקין :שער הכללים פ"ב.
 106בגוף כ"י הק' :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :קאי על מ"ש בשער הכולל ]פי"ז אות כא ,ובשערי תפלה תרמ"ט –
בהשלמות לפי"ז אות א[ דכתי"ק של אדמו"ר מהר"ש ז"ל בזה"ל ,צ"ל )ופרוש( שי"ן שמאלית ,כן ראיתי שתקן להיות
שי"ן בגוף כי"ק של אדמו"ר הזקן וע' כו' .וכ"ק אדמו"ר מהרש"ב הקיף תיבות "כי"ק של אדמו"ר הזקן" והגיה כ"ל.
וראה לעיל סימן הקודם ,שרביו העתיק הגהה זו ,ושלחה אל מוהרא"ד לאוואוט – בשת תרמ"ח ,והעתיקה
בהשלמות לשערי תפלה שבהוצאת תרמ"ט ,והוסיף בהעתקה זו את שמו של אדמו"ר הזקן .ועל זה כותב כאן רביו,
שבכתי"ק לא זכר בפירוש אדמו"ר הזקן ,אבל לפי הראה הכווה עליו .וראה ס' המהגים חב"ד ע' .27
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שם 107רק מ"א תיבות ,כי לא גרס תיבת וברצון הא'.
כי בו בחרת 108וגו' ,מצא בכתבי כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה 109וז"ל ,מפה"ש 110בעין כי בו
בחרת ,לפי שאו אומרים זכר ליציאת מצרים )ואומרים אפילו בראש השה ויום הכפורים
שבזה אין שייך לכאורה יציאת מצרים( ,והעין כי שבת ומועדים הכל יש למעלה אלא שהשם
יתברך תם לו ,ומפי מה זכיו לזה הייו על ידי גלות מצרים ,וזהו זכר ליציאת מצרים שאז
בו בחר ,על כן צריך לומר כי בו בחרת אחר זכר ליציאת מצרים ,כך שמעתי מפי אחד ששמע
איך שהשיב רביו ז"ל למחותו הגאון דבארדיצוב ז"ל ,ששאלו על עין כי בו בחרת כו' .עכ"ל.
הטעם מה שאין אומרים בוסח ברכת קדוש היום דשבת וצוו כמו בכל הברכות ,י"ל על פי
מה דאיתא בכתבים בפירוש וסח הברכה אשר קדשו במצותיו וצוו ,אשר קדשו הוא בחי'
אוא"ס שמובדל מן העולם ,והייו בחי' עצמות אוא"ס כמו שהי' קודם שברא העולם ,והוא
עין אי ראשון ואי אחרון ומבלעדי אין אלקים 111כו' ,וזה ממשיכים על ידי המצות )וי"ל דזהו
אשר אותיות ראש .(112וסדר ההמשכה תחלה משך במצותיו ,הקב"ה מיח תפילין הקב"ה
מתעטף בצצית 113כו' ,והייו בחי' ספירות העליוות ,ואחר כך משך למטה .אך בכדי להמשיך
במצותיו זהו על ידי וצוו ,דהייו המצות שאו עושין למטה ,על ידם או גורמים המצות
העליוות עד שיומשך האור למטה גם כן כו' .ועפ"ז י"ל דמצות שבת ה"ה מיקדשי וקיימא,114
דבו שבת 115כו' )ולכן חותמין מקדש השבת 116ולא מקדש ישראל והשבת כמו ביום טוב כידוע(,
ולא על ידי שצוו ,ולכן אין אומרים וצוו .וביום טוב י"ל ,דמ"ש אשר בחר בו הייו שקיים
תורה ומצות כמו ובו בחרת )דברכת קריאת שמע דקאי על מתן תורה ,(117ואומרים זה קודם
וקדשו במצותיו ,דהייו שעל ידי הבחירה בו על ידי זה קדשו במצותיו כו' כ"ל .ועל פי זה
י"ל הטעם מה שלא תקן בקידוש יום טוב הוסח אשר קדשו במצותיו )כמו בכל מצות דרבן.
ע' במצות השם במצות עשה דרבן ,(118כי אם אשר בחר בו תחלה 119ואחר כך וקדשו במצותיו
כו' ,וצ"ע.
מה רבו מעשיך:

בוסח אשכו ליתא זה בברכת יוצר דשבת .וכן בסידור רב עמרם ליתא .והטעם דמ"ש מה
 107שם :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :בסידור ר' עמרם גאון ]וקאי על מ"ש בשערי תפלה שער יח אות ג :מה שבוסח
אדמו"ר מצא בקידוש מ"ב תיבות ,וכן הוא גם כן הוסח בסדור רב עמרם גאון[.
 108כי בו בחרת :קאי על מ"ש בשערי תפלה )שער יח אות ג(" :הטעם שאין אומרים בשבת אשר בחר בו )כמו ביום
טוב( לפי ששבת יתן במרה ועדיין לא בחר בו לגמרי עד אחר תית התורה" )ובשער הכולל פי"ח אות ד ,דן בארוכה
בטעם שמכל מקום אומרים בקידוש שבת כי בו בחרת(.
 109כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :כ"ק אדמו"ר בעל הצ"צ ]דפס באור התורה בראשית ח"ו
ע'  .2192ביאור לקטע הבא – ראה "הסידור" ע' תכז ואילך[.
 110מפה"ש :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :מפי השמועה.
 111אי ראשון ואי אחרון ומבלעדי אין אלקים :ישעי' מד ,ו.
 112אשר אותיות ראש :ראה זח"א טו ,סע"א .תורה אור יתרו ע ,רע"ב.
 113הקב"ה מיח תפילין הקב"ה מתעטף בצצית :ברכות ו ,א .זח"א קמז ,א.
 114מיקדשי וקיימא :ביצה יז ,א.
 115דבו שבת :בראשית ב ,ג.
 116ולכן חותמין מקדש השבת :ביצה שם .שוע"ר סי' תפז ס"ג.
 117דקאי על מתן תורה :שוע"ר סי' ס ס"ד.
 118במצות השם במצות עשה דרבן :בסופו" :שקרא מצוה בשם מוחלט ,הוא מה שאו רואים שחז״ל תקו לברך
עליו אשר קדשו במצותיו ,זה הוסח מורה שקרא בשם מצוה" .וראה שוע"ר סי' קח סט"ז.
 119אשר בחר בו תחלה :ראה אבודרהם קידוש ליל שבת.
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רבו מעשי"ך 120הייו שהעולמות תהוו מהדבור של הקב"ה כמ"ש בדבר הוי' שמים עשו,121
ודבורו של הקב"ה חשיב מעשה 122כו' ,והמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית שבכל עת
בחי' דבר הוי' מחי' ומהווה העולמות מאין ליש .123והה ידוע דבשבת אין העולמות מקבלים
מבחי' הדבור ,דכתיב כי בו שבת 124כו' ,ששבת מדבור ועשי' ,שהדבור תעלה למעלה והעולמות
מקבלים בשבת מבחי' החכמה ,ולכן קראת שבת בראשית ,דחכמה הוא בחי' ראשית 125כמ"ש
ראשית חכמה .126ולכן השמיטו עין מה רבו מעשיך ,ושיו מהוסח דחול כו' .ורביו 127לא שיה
את הוסח ,כי אם גם בשבת לומר מה רבו מעשיך ,והיא הוסחא האמיתית )וכ"ה בסדור
האריז"ל( ,והוא מפי שבאמת גם בחי' חכמה היא כעשי' גופית 128לגבי' ,דלגבי עצמות אוא"ס
שלמעלה מסדר השתלשלות הרי החכמה והדבור שוין .וז"ש ברוך עושה בראשית שהוא עושה
בחי' ראשית חכמה .וזהו כלם בחכמה עשית ,129שהחכ' היא בחי' עשי' .ולזאת גם בשבת
שהעולמות מקבלים מבחי' חכמה שייך לומר מה רבו מעשיך כו' )כתבים.(130
קריאת התורה:
131

132

ע' בדרך החיים סי' ע"ו סעי' א' אם צריכים לעמוד בשעת קה"ת .ובשמוה שערים שער
הכווות דרושי הספר תורה דרוש א' כתב ,שהאריז"ל הי' משק הספר תורה ומלווה עד התיבה
שקורין שם ,ואחר כך חוזר למקומו הראשון ויושב מיושב עד סיום קריאת הפרשה ,לא כאותן
הוהגים לעמוד עכ"ל .וכן כתב בפרי עץ חיים שער קריאת התורה פ"א .וכ"כ בסדור האריז"ל
הרש"]ר[ 133ז"ל ,אך שם הוסיף וז"ל ,וזהו כשיש אלממרא )ראה בימה( בבית הכסת דהוי
רשות בפי עצמו ,אבל כשקורין על השלחן בלא אלממרא צריכים לעמוד ,ולישב בין גברא
לגברא עכ"ל )ומ"ש באשל אברהם בסי' קמ"ט סק"א ,134ראה לי שזהו שלא בשעת הקריאה
יעו"ש( .ובס' שלחן הקריאה סי' ט' במסגרת השלחן סק"ה הביא בשם שערי אפרים ,135שאם
הוא חלש ואי אפשר לו לכוון היטב כשהוא עומד יש לו לישב ,אך לא ישב גד השלחן שקורין
עליו כו' ע"כ .ולפי זה יש לומר דאף מי שאיו זהר לשמוע קריאת התורה ,ומתפלל בשעת
קריאת התורה ,והוא חלש ,ועל ידי העמידה אי אפשר לו לכוון בתפלתו מותר לו לישב כו'.
מ"ש בשלחן הקריאה שם ,שלא ישב וכח השלחן וכח פי העולה ,136ראה לי פשוט דזהו
כשאין מפסיקין אשים ביו לבין העולה ,ואז אפילו רחוק מהשלחן אסור לישב וכח פי
 120דמ"ש מה רבו מעשי"ך :תהלים קד ,כד.
 121בדבר הוי' שמים עשו :תהלים לג ,ו.
 122ודבורו של הקב"ה חשיב מעשה :ראה ב"ר פמ"ד ,כב .רש"י לך טו ,יח.
 123שבכל עת  . .מאין ליש :ראה תיא שהיחוה"א פ"א.
 124כי בו שבת :בראשית ב ,ג.
 125דחכמה הוא בחי' ראשית :ראה שהיחוה"א פ"ח.
 126ראשית חכמה :תהלים קיא ,י.
 127ורביו :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :כ"ק אדמו"ר הזקן.
 128גם בחי' חכמה היא כעשי' גופית :ראה בהסמן בלקוטי שיחות ח"ה ע'  90הערה .30
 129כלם בחכמה עשית :תהלים קד ,כד.
 130כתבים :ראה לקו"ת דברים סו ,ג .תורת שמואל תרכ"ט ע' שכח.
 131ע' בדרך החיים :דפס בסוף סדור תורה אור ה"ל.
 132ובשמוה שערים כו' :ראה גם לעיל אצל קדיש.
 133בסדור האריז"ל הרש"]ר[ :סדור האריז"ל למוה"ר שבתי מרשקוב )קאריץ תק"ד(.
 134באשל אברהם בסי' קמ"ט סק"א :שטריחא מלתא לכמה אשים לעמוד כל כך במקומות שאין להם בימה בבין.
 135בשם שערי אפרים :שער ד ס"ט.
 136וכח פי העולה :שאז אם האיש העולה שוחה בשעת הברכה ראה כאלו משתחוה לו )בשם שערי אפרים שם(.
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העולה ,אבל אם עומדין אשים אצל השלחן וכח העולה ראה לי שמותר .ומכל מקום כון
לצדד קצת ,שלא ישב וכח פי העולה ממש.
הפטרה:
137

וכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה הי' אומר רוב ההפטרות כמהג ספרדים  ,וארשום אותן
הרשומות בזכרוי .פ' ח עד מרחמך ה' .פ' וירא )כמדומה לי( עד ותשא את בה ותצא .פ'
ויצא 138ועמי תלואים עד על תלמי שדי ,ואחר כך ויברח יעקב עד ובביא שמר )הייו ב'
פסוקים הראשוים( .וישלח חזון עובדי' .שמות הבאים ישרש .יתרו ער זרע קדש מצבתה .תשא
מן וישלח אחאב .ויקהל )כמדומה לי ברור( וישלח המלך שלמה .פקודי איי זוכר .צו 139עד
וכרתה מפיהם ,ואחר כך כה אמר הוי' אל יתהלל )וזה איו שייך להוסחאות ה"ל( .אחרי
מות הלא כבי כושיים .כשחל ר"ח ביום ש"ק וביום א' הי' אומר אחר הפטרת שבת ר"ח ,פסוק
ראשון ואחרון מהפטרת מחר חדש.
ברכות הפטרה:
140

שמעתי בשם כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה וכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה שהיו חותמין בשבת
חול המועד סוכות מקדש השבת וישראל והזמים ,ובהברכה לא היו מזכירים של יום טוב ,כי
אם בהחתימה ,כ"ל.
מוסף לשבת:
141

142

רצה ומודים וכו' תמצא בשחרית  .בהסידור עם ההגהות דפס שם כל הוסח רצה
ומודים כו' עד גמירא )כמו בהסידור הזה( ,והגי' שם רצה ומודים כו' תמצא בשחרית .וראה
שדקדק שלא יהי' שום שיוי מהסידור של רביו הגדול ז"ל אף בדבר כזה שאיו וגע לשום דבר
בעצם הוסחא )וכן הגהתי כאן כמ"ש בהסידור ה"ל( .ולפי זה לא טוב עשה המו"ל הזה מה
ששיה בעיים האלו בהסידור הזה בכמה מקומות ,כמו אשרי קודם ובא לציון גואל ,וברוך
שאמר ,ופסוקי דזמרה בשחרית דשבת ,וכן אשרי קודם מוסף וקוה ועליו כו' וכדומה ,דהגם
שאיו וע בעצם הוסח ,מכל מקום אין לשות ,ועל דרך חייב אדם לומר בלשון רבו .וגם
שאפשר שיש בזה איזה כווה ,כי גבהו דרכיו כו' ,וכאשר מקובל איש מפי איש שההגהות
בהסידור ה"ל הועתקו מההגהות של רביו הגדול ז"ל שהגי' בעצמו ,בוודאי יש בזה כווה
מיוחדת.
 137וכ"ק אאמו"ר  . .כמהג ספרדים :ראה גם לעיל סי' ב" :הי' כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה אומר רוב הפטורות על פי
וסח ספרד ,וידוע דכל הדברים הי' אצלם בקבלה עד כ"ק אדמו"ר הגדול זצוקללה"ה" .מהג ההפטרות בכתי"ק אדמו"ר
הצמח צדק דפסה ב"מבית הגזים" ע' רמ .מהגיו באמירת ההפטרות דפסה בסדורי תורה אור וסדורי תהלת ה'.
 138פ' ויצא :ראה מבית הגזים שם.
 139צו :ראה מבית הגזים שם.
 140שמעתי :קאי על מ"ש בשערי תפלה שער כה )ובשער הכולל פכ"ד( אות ד :ולא כתב שבשבת חוה"מ סוכות יאמרו
מקדש השבת וישראל והזמים ,וכן בטופס הברכה לא מצא  ...שלא זכר בגמרא ]שבת כד ,א[ שבחוה"מ סוכות מחמת
שחלוקין בקרבותיהם ]ערכין י ,רע"ב .שוע"ר סי' תצ ס"ו[ מזכירין מעין המאורע בהפטורה.
 141רצה ומודים וכו' תמצא בשחרית :קאי על מה שבסדור תורה אור הדפיס במוסף לשבת את כל וסח רצה ומודים,
ואילו בסדור אדמו"ר הזקן דפס :רצה ומודים כו' תמצא בשחרית.
וראה לקמן אצל ברכת המזון ,שבכמה מקומות הדפיס בסדור הזה את כל הוסח ,להקל על המתפלל ,ומכל מקום
השאיר גם את הלשון המקורי שבסדור רביו הזקן .ועל זה ממליץ רביו.
 142בהסידור עם ההגהות :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :של כ"ק אדמו"ר בעל הצ"צ.
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זמירות לשבת:

ומכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה )בשם כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה( שמעתי ,שאמר רביו הגדול
זצוקללה"ה ,שמה שלא העמיד בהסדור זמירות הוא שחשב שישירו בתוך הסעודה ,ושיר
למעלה מזמרה .ופעם אמר שמה שלא כו' הוא שחשב שידברו חסידות בתוך הסעודה ע"כ
)ואיי יודע אם הכווה על הפזמוים אזמר בשבחין ,אסדר ,בי ,הרי כתובים בהסדור .אך זה
ידוע שהם לא אמרו הפזמוים ה"ל ,וכמה פעמים הייתי בעת הסעודה ולא ראיתיו שיאמר
הפזמוים ה"ל ,ופעם אחד )בהזמן שאכלו אתו על השלחן( צוה לו שאמר הפזמוים 143ה"ל,
אך זה משך זמן קצר ,רק איזה שבתים ,ולא אמר לו עוד שאמר כו'(.
קידוש לבנה:
144

וכן ראיו מכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה  ,אך לא קודם ג' ימים )מה שאומרים העולם בשם
כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה שאיו יודע אי' מצא הקבלה 145מז' ימים אלו כו' ,איי יודע אם
אמר כן ,שהרי בההוספות לתו"א פ' יתרו בהביאור לד"ה בחדש השלישי 146כתיב טעם על זה על
דרך הקבלה והחסידות ,ובמשת חסידים מסכת מוצאי שבת פ"א מ"ב כתב גם כן טעם על זה
באופן אחר ע"ש .וע' בפרי עץ חיים שער ר"ח פ"ג בעין ברכת לבה כתב ,ואו מברכין ברכה זו
בר"ח מפי שאז היא מתחדשת כו' וצ"ע .147ובההגהות כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה לדרוש ה"ל
העיר מרע"מ כי תשא 148פקודא בתר דא לקדש החדש כו' ולבתר דיאותה לאורה מברך כו',
והרמ"ז שם פי' דהייו לאחר ז' ימים .וכן בביאורי הזהר 149כתב דהייו לאחר ז' ימים ,והאריך
151
בזה .ובדרוש בחדש השלישי) 150מכ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה( כתב בשם פרי עץ חיים
דקידוש לבה צ"ל אחר ז' ימים דווקא ,וכתב מה שמתן תורה הי' בששי בחדש ,ולכאורה הי'
צ"ל בז' ,מפי שז' שבועות של ספירת העומר הם במקום הז' ימים כו' יעו"ש .ומכל מקום
למעשה ראיו כ"ל ,והייו מפי שאצליו על פי הרוב השמים מכוסים מעים ,ואם ראית אי
אפשר לדקדק בהזמן כל כך .ובאור החמה כתב על רע"מ ה"ל בשם הרמ"ק דהייו לאחר ג' ד'
ימים כו'.
ברכת המזון:
152

כי אל מלך חון כו'  .הגהתי כן על פי מה שהעיד ל' ר' שמואל הורוויץ שי' ,שעמד אצל כ"ק
 143צוה לו שאמר הפזמוים :ראה הקדמה לפוקח עורים ע' ) 7מאמרי אדמו"ר האמצעי קוטרסים ע' תג(.
 144וכן ראיו מכ"ק אאמו"ר וצוקללה"ה :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :שלא היה מקפיד להמתין עד אחר ז' ימים ]וקאי
על מ"ש בשערי תפלה שער לב אות ו )ובשער הכולל פל"ג אות ב( :למעשה ראיו מאדמו"ר בעל צמח צדק ז"ל שבחדשי
החורף לא הי' מקפיד להמתין עד אחר ז' ימים[.
 145שאיו יודע אי' מצא הקבלה :בהוספות לשערי תפלה )פ"כ אות א .ועד"ז בשער הכולל שם( :וי"ל הטעם שלא
הקפיד אדמו"ר בעל צמח צדק ז"ל להמתין עד אחר ז' ימים  ...שאין לזה הכרח מן הגמרא והזוהר וכתבי האריז"ל רק
שכן כתבו מקובלים להוג.
 146בהביאור לד"ה בחדש השלישי :קט ,ג :והה קידוש הלבה ידוע שהוא בז' ימים בחודש ,והטעם הוא לפי...
 147בפרי עץ חיים  . .וצ"ע :ראה בהמובא לקמן מפרי עץ חיים.
 148מרע"מ כי תשא :קפז ,ב .וראה דרך מצותיך ע ,ב .אוה"ת יתרו ע' תתע.
 149בביאורי הזהר :תשא ה ,ג.
 150ובדרוש בחדש השלישי :תורת חיים שמות רה ,ב.
 151בשם פרי עץ חיים :כ"ה בדפוס קאריץ תקמ"ב )סדר מוצאי שבת פי"א ]צ ,ג[( :אחר ערבית אם כבר עברו ז' ימים
מהמולד יחדש הלבה.
 152כי אל מלך חון כו' :בסדור תורה אור דפס "כי אל חון" ,כדעה הא' שבשוע"ר )סי' קפח ס"ג(" :וי"א שאין לומר
גם כן מלך חון ורחום בסיום יעלה ויבא .ולא הגו כן כי לא חששו מלהזכיר מלכות שמים אצל מלכות דוד אלא בסמוך
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אאזמו"ר זצוקללה"ה 153בעת הסדר בליל פסח ואמר בברכת המזון כי אל מלך כו' .וכן הוא
בשו"ע אדמו"ר זצוקללה"ה סי' קפ"ח ס"ג דצ"ל מלך חון .ולפי דעתי בודאי בהסידור הראשון
מרביו הגדול ז"ל לא הי' וסח יעלה ויבא בפירוש ,כי אם ביום טוב אומר יעלה ויבא .ואף
דבהסידור הדפס ,כמו סי' הר"ל ז"ל ,154דפס גם כן וסח יעלה ויבא בפירוש כמו כאן ,אך
בדברים כאלו מצא שיוים גם בסידור ה"ל .וע' מ"ש לעיל שער כ"ז סי' ד' .155וע"ש בהסידור
ה"ל .ואף שהרב המו"ל 156את הסידור הזה בכמה מקומות אף שפרט הדברים מכל מקום
שמר שלא לשות לשון רביו ז"ל ,וכמו באשרי ובא לציון קודם מחה דשבת 157וכדומה יעו"ש,
מכל מקום לבד מה שבכמה מקומות לא שמר מזה וכמ"ש בשער ה"ל ,הרי לא ראה את
הסדור הראשון ,158ואפשר בהדפוסים שאחר כך עשה השיוי .ואמן עלי עדותו של ר"ש ה"ל,
ומעשה רב.
ברכה מעין שלש:

צ"ע .159וצ"ל דגד ברכה שי' הוא מ"ש ועל ארץ חמדה כו' והחלת כו' ,ורחם ובה ירושלים
הוא גד ברכה שלישית ,וכל זה טופס הברכה דמעין ג'.160
הלל:
161

בסידור )אור המאיר ד'ווילא ( שהתפלל כ"ק אאמו"ר "ע זצוקללה"ה זי"ע קודם
הסתלקותו רשם על זה 162בכי"ק וז"ל ,שמעתי מכ"ק אאמו"ר "ע 163זצלה"ה זיע"א,
שכמדומה לו שכוות המדפיס על דודיו מהרי"ל "ע מיאאוויטש .164ומתחת הגליון בסי' ה"ל
רשם בכי"ק ,165דפס פעם ראשוה בווארשא כמדומה על ידי ר"ז בר"י זעלווער 166ע"ה עכ"ל.
לה  ...אבל יעלה ויבא הוא עין בפי עצמו ואיו מעין זה" .ורביו הגיה שגם ביעלה ויבא שבברכת המזון יאמרו כי אל
מלך חון כו' .וכן הגיה כ"ק אדמו"ר זי"ע בלקוטי טעמים ומהגים להגדה של פסח )ד"ה ברך( :מלך חון ורחום אתה.
 153אאזמו"ר זצוקללה"ה :בעל הצמח צדק.
 154סי' הר"ל ז"ל :סידור רביו הזקן שדפס בקאפוסט תקפ"ג ,עם הסכמת הרה"ק מהרי"ל מיאאוויטש ,אחי רביו
הזקן )אודות סדור זה ראה "הסידור" ע' פג וע' שטו(.
 155מ"ש לעיל שער כ"ז סי' ד' :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :היא ההערה בתפלת מוסף ה"ל.
 156שהרב המו"ל :מוהרא"ד לאוואוט.
 157וכמו באשרי ובא לציון קודם מחה דשבת :אשר הוסיף את וסח אשרי ובא לציון ,כדי להקל על המתפלל ,מכל
מקום השאיר גם את הלשון המקורי שבסדור רביו הזקן :אחרי וידבר וסדר הקטורת אומרים אשרי ובא לציון.
 158לא ראה את הסדור הראשון :כדלעיל סימן הקודם ,שביקש מרביו להשיגו ,ורביו השיבו" :את הסידור דפוס
הראשון לא השגתי אף לאחר ריבוי יגיעה" .אמם בהקדמתו לחלק ההשלמות שבהוצאת תרמ"ט ,כתב מוהרא"ד
לאוואוט" :השגתי עוד סדורים ישים ובפרט את הסדור הראשון שדפס בשקלאוו בשת תקס"ג".
 159צ"ע :הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע :קאי אמ"ש בשער הכולל ]פל"ד אות יז ,ובשערי תפלה פל"ג אות יא[ דטופס ברכת
מעין ג' )הוא מעין ג' דברכת המזון( על המחי' כו' רחם א כו' ובה ירושלים כו'.
 160וכל זה טופס הברכה דמעין ג' :שמטעם זה מזכירין מעין המאורע במעין ג' אחר ובה ירושלים )ולא לפיו כמו
בברכת המזון( ,כמבואר בשערי תפלה ושער הכולל שם.
 161אור המאיר ד'ווילא :ראה "הגהות לסדור אדמו"ר הזקן" )קה"ת תשס"ז( ,שסדור אור המאיר הראשון שהגיע
לידיו הוא משת תרמ"ד )אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "ע בשת תרמ"ג( .וכאן מדבר על הדפסה מוקדמת
יותר.
 162בסידור  . .רשם על זה :קאי על מ"ש בשערי תפלה )שער לז ,ובשער הכולל פל"ז ,אות ה( :ומה שבסדורים שדפסו
אחר כך הוסיפו מאמר המוסגר )והיחיד איו מברך לא מתחלה ולא בסוף ,כך שמעתי מפיו הק'( ,הה מהסכמת אחיו בעל
שארית יהודה ז"ל מובן שההוספה הזאת היא מן המדפיס דקאפוסט ]הייו שבהסכמת מהרי"ל לסדור קאפוסט תקפ"ב
כתב אודות המדפיס החסיד ר' ישראל יפה "כי אתו החכמה והמדע והוא שמע בעצמו מכבוד רביו "ע כמה דברים".
וזהו שכותב כאן "שמעתי מפיו הק'"[.
 163מכ"ק אאמו"ר "ע :אדמו"ר הצמח צדק.
 164דודיו מהרי"ל "ע מיאאוויטש :שהמדפיס שמע כן ממהרי"ל מיאאוויטש.
 165רשם בכי"ק :אדמו"ר מוהר"ש "ע.

שאלות ותשובות תורת שלום

20

ואי שאלתי מכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה אם לברך תחלה וסוף ביחיד ,ואמר לי ששאל זאת
מכ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה ,והשיב לו שיכולים לעשות כמו שרוצים.
אמילם בפתח הלמ"ד ,167כן הוא ע"פ מסורה ,וע' במכלול יופי במקומו ,ובעט סופר לרד"ק
בכיוי אפקדם .168ובס' השרשים לרד"ק ,169ובקוק' כתב אמילם בקמץ הלמ"ד ,והאבן עזרא
כתב הלמ"ד קמוצה ,אך כמ"ש במסורה הוא העיקר.
קראתי י"ה וכן יסרי י"ה ,ע"פ המסורה היודי"ן דגושים ,וצ"ע שכאן הן רפוים.
תשליך:

כתוב בפרי עץ חיים שער השופר פ"ה ,ויער שולי הבגדים כשאומרים ותשליך במצולות ים
כו' .ובסדור האריז"ל מהר' שבתי ז"ל כתב ,דדוקא בגד ציצית כי היא בגד השכיה ,וכן בסי'
שער השמים מהשל"ה כתב דדוקא בגד ציצית ,וכן מהגיו לער את הטלית קטן ,אך אחר
שגומרים את סדר התשליך ,וכן ראה מסדור השל"ה ז"ל.
קידוש לשלש רגלים:

בסוכות 170כו' ,לכאורה מדלא מחלק בין ליל א' לליל ב' יש ללמוד שגם בליל ב' מברך לישב
בסוכה תחלה ואחר כך שהחייו .אך שמעתי דבר ברור דכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה הי' מברך
שהחייו תחלה ליל ב' .וכן שמעתי בשם כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה .וכן משמע מלשון השו"ע
אדמו"ר סי' תרמ"ג ס"א ,שהוסיף תיבת בליל א' ,מה שלא מצא בשו"ע של הב"י .והלבוש כתב
הלשון כמו בשו"ע ,ולשון שו"ע אדמו"ר הוא כלשון הלבוש ,והוסיף תיבה ה"ל.
הגדה של פסח:
171

וכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה הי' מגביה בידו את הכוס מן השלחן ואמר לפיכך ,והי' אוחזו
בידו עד ואמר לפיו הללוי' ומעמידו ,ולברכת בפה"ג הי' וטלו על ידו ובירך 172כו'.
סימן ה
 166בווארשא כמדומה על ידי ר"ז בר"י זעלווער :שהגהה זו דפסה לראשוה בהוצאה זו של סדור אדה"ז ,הזכר
בבית רבי )פז ,ב(" :בשת ת"ר הדפיסם הרה"ח ר"ז זעלווער זלה"ה גם כן ,עם איזה הוספות ,ומסתמא שמע זה גם כן
מרבותיו".
 167אמילם בפתח הלמ"ד :בהלל )תהלים קיח ,יב( .וראה גם הגהת כתי"ק אדמו"ר הצמח צדק על הגליון )מבית
הגזים ע' רמא(.
 168בכיוי אפקדם" :אפקדם למד הפועל בצירי  ...כי אמילם בפתח מקום הצירי ,מפי ההפסק".
 169ובס' השרשים לרד"ק :ערך מול.
 170בסוכות :בסדר הגדה שבסדור רביו הזקן ,בא הקידוש לשלש רגלים ,ולפי ברכת שהחייו אמר :בסוכות ברוך כו'
וצוו לישב בסוכה.
 171וכ"ק אאמו"ר :קאי על מ"ש בהגדה של רביו הזקן :יכסה את הפת ויגביה את הכוס ]לפי אמירת לפיכך כו'[
ואוחזו בידו עד סיום ברכת אשר גאלו.
ובסדור תורה אור בסופו מעתיק את הגהות אדמו"ר הצמח צדק לסדור הישן ,ושם :קודם לפיכך ,יכסה את הפת
ויגביה את הכוס" .ב ,ויאחזו בידו עד שיחתום גאל ישראל.
ובלקוטי טעמים ומהגים ד"ה יכסה את הפת :מעתיק הגהה ה"ל ,וכותב על זה :מזה מוכח אשר התיבות ואוחזו כו'
גאלו לא הי' בסידורו .וכן אים בסידור קול יעקב ,של"ה ,יעב"ץ.
 172ולברכת בפה"ג הי' וטלו על ידו ובירך :ובלקוטי טעמים ומהגים שם :מהג בית הרב )למרות מ"ש בהגהות
אדמו"ר "ע שבסי' תורה אור ע' רלג( להגבי' הכוס ואוחזו עד שמסיים ואמר לפיו הללוי'  -הובא מהג זה בהגמ"יי -
ומעמידו על השולחן וחוזר ומגבי' לברכת אשר גאלו )וכ"כ בערוך השולחן(.
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הדפסת שם הוי' ככתבו בסדור
ב"ה 173ב' דר"ח תמוז תרס"ג לפ"ק
174
כבוד ידי" הרה"ח המפורסם כבד ומרומם י"א כו' מו"ה יעקב מרדכי
שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...יום ג' העבר הי' פה הר' יעקב מאיר ממיסק .175הוא הדפיס מכבר סידורים שלא יהיו
בהם השמות ככתבן ,והייו על השם הוי' דפס ב' יודין ,והיקוד תחת הראשון שבא ותחת
השי קמץ .ועל שם אד' גם כן ב' יודין ,אלא שמוקדים ביקוד הש' ה"ל ,הייו חטף פתח תחת
היוד הראשון ,וממעל לו חולם ,ותחת היו"ד הב' קמץ .ושם אלקים אלקיו וכו' הא' והל' ביחד.
והדפיס תהלים גם כן באופן כזה ,ועתה הוא מדפיס ביאים .ויש לו הסכמת מגדולי הרבים
דאשכזים ,וגם מהרב דסאכשאוו ,ומוסג"פ .וביקש מאתי הסכמה על זה )בחשבו שעי"ז יהי' לו
בקל למוכרם .ומבטיח אשר הסידורים שמכבר הדפיס הג' וסחאות ,הייו אשכז חב"ד
ופוילן ,והסידור דוסח חב"ד איו מכוון כלל ,ידפיס אותו מכוון כוסח שלו(.
ואי יש לי חשש בזה ,שעל ידי שלא יהי' בהם קדושת השמות הקדושים יזלזלו ח"ו יותר
בהם ,דכשהשמות הן כתיקון רביעא עליהם קדושת השמות משא"כ כו' .ועוד מה שהשם אד'
איו יכר כלל ,ואם כי אין חילוק בהקריאה ,176אבל הרבה לא ידעו כלל שהוא שם ה"ל )וגם
איי יודע מה עושה בשם הוי' הכתוב אחר שם אד' ,וצריכים לקרותו שם אלקים ,במה יהי'
יכר ,177ועל זה לא שאלתיו( .מכל מקום עצם העין הוא טוב וחוץ בזמן הזה שאיו זהירים.
ובפעם הזה כשבאו להדאציע מצאתי בעצמי דפים מחומש בבית הכסא .ולכל הפחות יהי'
תיקון בהשמות שלא יבואו לידי בזיון.
ואמרתי לו אשר בעוד ב' שבועות אכתוב לו אי"ה אודות זה .והי מבקש את כבודו ,ייטיב
א להודיעי דעתו ומה לכתוב לו בזה ,וא להשיביי בהקדם.
מבריאותי אין חדשות והשי"ת ישלח לי רפו"ש בקרב בתוך כו'.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו עוז דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
הר"ד ממחיו 178אומר ,אשר המעל של חליצה שעשה כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה "ע זי"ע
מצא אצלו .ואי זוכר אשר זה כמה שים ששלח אליו המעל ,ואם שלחו חזרה איי זוכר.
ואם הוא אצלו ייטיב לשולחו ,כי השעה צריכה לו.

 173דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קכו.
 174מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,מפולטבה .תשובות וספות אליו – לקמן סי' יא .כ .לט .מג .מד .עד .עז.
 175הר' יעקב מאיר ממיסק :גראדעסקי ,מחב"ס מי שלמה ומי ששון .אודותיו ראה זכור לאברהם תש"ו ע' שב
ואילך.
 176אין חילוק בהקריאה :בין אד' לבין הוי' ביקוד אד'.
 177במה יהי' יכר :שקריאתו אלקים .ובחומשים שלו ,בריש פרשת ואתחן ,דפסֹ :יֲ ָי ֹיֱ ִי.
 178הר"ד ממחיו :כראה הרב דוד יעקבסון ,רבו של ליובאוויטש.
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סימן ו
תפלה בשעה שהצבור מתפלל בבהכ"נ
ידידי 179עוז המפורסם ווח"ס כו' מו"ה חמן ישראל הכהן שי'
פ"ש קבלתי .עוד מימים מקדם סמכו על זה שמתפללים בשעה שהציבור מתפללים 181אפילו
שבעיירות אחרות ,182ובפרט עתה יכולים לסמוך על זה ,ובשום אופן אין למהר ח"ו משום זה
בתפלה ,וצריכים להשתדל להתפלל והשי"ת עוזר לו כו' .יעזרך השי"ת ותצליח בכל עייך
ברו"ג.
180

סימן ז
שמיעת קריאת התורה כדינה
יזהרו 183על פשם שלא לדבר ולשוח בעת קריאת התורה וכמ"ש בשו"ע הל' קריאת התורה
סי' קמ"ו סעי' ב' וז"ל ,כיון שהתחיל הקורא לקרות בספר תורה אסור לספר אפילו בדברי
תורה אפילו בין גברא לגברא ואפילו אם השלים הוא הפרשה .ויש מתירים לגרוס בלחש .ויש
אומרים שאם יש יו"ד דצייתי לספר תורה מותר לספר בדברי תורה .ויש מתירים למי שתורתו
אומתו .ויש מתירים למי שקודם שפתח ספר תורה מחזיר פיו ומראה עצמו שאיו רוצה
לשמוע ספר תורה אלא לקרות ומתחיל לקרות ,עכ"ל.
ועם היות שהמחבר לא הכריע הלכה כמי ,הה לפמ"ש היד מלאכי בכללי שו"ע אות י"ג,
שכשכותב בשו"ע י"א וי"א קטין כסברא שי') 184ועמ"ש בפרי מגדים 185או"ח בהקדמה בכללי
שו"ע אות כ"א ,וביו"ד בכללי הוראת או"ה אות ]ב'[( .ואם כן בידון דידן ראה דעת המחבר,
שדוקא למי שקודם שפתח ספר תורה מחזיר פיו ומתחיל לקרות קודם שפתח ספר תורה לזה
מותר ,אבל לאחר שפתח הספר תורה אסור אפילו למי שתורתו אומתו ,כמ"ש תר"י בפ"ק
דברכות 186שהם דעת הי"א ה"ל .וגם זה למי שחשקה פשו בתורה לחזור על לימודו ,ויש
עשרה זולתו שאזיהם קשובות לקול קריאת התורה ,כמ"ש בשלחן הקריאה סי' ט' במסגרת
השלחן ס"ק ג' בשם השערי אפרים.187
ויען דבעוה"ר בזמן הזה מיעוטא דמיעוטא הוא מי שחשקה פשו בתורה כל כך ,אפשר
משום זה סתם המחבר תחלה דאסור לספר אפילו בדברי תורה ,וידוע דבכ"מ שהביא סברא
אחת בסתם והב' בי"א דעתו לפסוק כאותה סברא שכתב בסתם כמ"ש ביד מלאכי שם אות י"ז
)ועמ"ש בש"ך יו"ד סס"י רמ"ב בקיצור ההגת או"ה אות ה'( .ובפרט בידון דידן שהיא סתמא
דתלמודא בסוטה דל"ט ע"א.
 179דפסה באגרות-קודש ח"ד אגרת תתצד.
 180מו"ה חמן ישראל הכהן :מאריאשין ,אמן בית רביו .תשובה וספת אליו – לקמן סי' יז.
 181בשעה שהציבור מתפללים :ראה שוע"ר סי' צ ס"י.
 182שבעיירות אחרות :כראה הכווה ,שבמקום השואל התפלל המין מוקדם יותר ,וכיון שהתפלל באריכות ,הוצרך
לסמוך על עיירות אחרות שמתפללים בשעה מאוחרת יותר.
 183דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת סז ,והוגהה ע"פ כתי"ק .ותפרש ב"יאיר תיב" שם ,אשר כתבה בב' סיון תר"ו,
ואשר לקראת חג השבועות הועתקה והודבקה בכותלי בית המדרש בליובאוויטש.
 184קטין כסברא שי' :ראה מה שליקט בזה בשדי חמד כללי הפוסקים סי"ג אות יד ואילך.
 185בפרי מגדים :בדברי תורה לחומרא ובדרבן לקולא.
 186כמ"ש תר"י בפ"ק דברכות) :ד ,רע"ב(.
 187בשם השערי אפרים :שער ד סי"ב.
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ומה גם לפי מ"ש בברכי יוסף אות א' 188מספר סלת בלולה ,בשם מה"ר צבי אשכזי,
שהחזיק בידי הרה"ג שהביא הכסת הגדולה ,189שפירש דהא דרב ששת מהדר אפי' 190הייו
בעת שהיו מתרגמין את הפסוק ,אבל בעת הקריאה גם רב ששת לא הוי' גריס ,והי' שומע את
הקריאה מהקורא ,ומשום הכי לא מייתי הך דרב ששת בסוטה .וי"ל דגם דעת המחבר בשו"ע
כן .דלכאורה איו מובן מ"ש אחר כך בלשון ויש מתירים ,והלא לכל המפרשים כל אחד לפי
פירושו רב ששת לא פליג אהא דרבה בר רב הוא 191שאומר שאסור לספר אפילו בדברי תורה,
ואם כן הוה ליה להמחבר לומר כך והי מילי בקול אבל בלחש מותר ,ולפי ה"ל יש לומר
דלהמחבר לא הי' קשה כל כך קושיית המפרשים כ"ל ,ולכן הביא דעת המפרשים בל' ויש
מתירים וי"א ,ומימרא דרבה בר רב הוא הביא בלשון סתם .ולפי זה גם מי שחשקה פשו
בתורה ומהדר אפי' קודם שפתח הספר תורה גם כן אסור.
וכל זה לדבר בדברי תורה .אבל לדבר בעת קריאת התורה במילי דעלמא זה ודאי איסור
גמור לכל.
וז"ל הזהר ויקהל דר"ו ע"א )הובא בב"י סי' קמ"א( ,כד סליק ספר תורה לתמן )ר"ל על
התיבה( כדין בעאן כל עמא לסדרא גרמייהו לתתא באימתא בדחילו ברתת בזיע ולכווא
לבייהו כמה דהשתא קיימין על טורא דסיי לקבלא אורייתא ,ויהון צייתין וירכון אודייהו,
ולית רשו לעמא למפתח פומייהון אפילו במילי דאורייתא וכל שכן במילי אחרא ,אלא כולהו
באימתא כמאן דלית לי' פומא ,והא אוקמוה דכתי' )חמי' ח'( וכפתחו עמדו כל העם )שם(
ואזי כל העם אל ספר התורה ,עכ"ל,
וז"ל השל"ה דקל"]ד[ ע"א ,192כשהחזן מתחיל לקרות בתורה יהיו אזי כל העם אל ספר
תורה ,והמצוה מן המובחר שיהי' ביד כל אחד חומש ויביו בו מלה במלה לכל דבר שהחזן
קורא ,ובזה לא יפה מחשבתו לשום דבר אחר בעולם ,כי הוא עון פלילי לדבר בעוד שהחזן
קורא בספר תורת האל ית' ,ואפילו בדברי תורה אחרים אין ראוי כי אם לשמוע את הדברים
היוצאין מפי הקורא ולכוין בהם כפי יכלתו .והמשה בזה עובר משום כי דבר ה' בזה 193ח"ו,
ועתיד ליתן את הדין ה' יצילו .וגם צריך שלא יסיחו דעתם מהקריאה כדי שיעו אמן אחר
המברכים על קריאתה ,ואחר ברכו עוין ברוך ה' המבורך ,ועולה להם כאילו הם ברכו את
הברכה עצמה ,ולהשלים את החשבון המאה ברכות 194כו' ,ואין ראוי להקל בדבר כלל .ואפילו
מי שקרא הפרשה ועבר עלי' כמה פעמים ,ואפילו הוא תלמיד חכם ,ואפילו שהוא עוסק בדברי
תורה ראוי לו לבטל בעוד שהחזן קורא בספר תורה שהוא כתוב כהלכתו ,וכל התורה כולה
 188בברכי יוסף אות א' :פירוש שהביא הרב כסת הגדולה משם רב אחד דפירש דהא דרב ששת הייו בשעה שמתרגמין ...
ואתה תחזה בס' סלת בלולה שכתב משמיה דגאון הרב מהר"ר צבי אשכזי אשר חזה קוטריס הרב דמייתי הכסת
הגדולה והוא אדם גדול בתורה.
 189שהביא הכסת הגדולה :ראיתי בקוטריס שלח אלי חד צורבא מרבן מעיר איזמיר יע"א ,היה רוצה לחלוק על כל
המפרשים בזה ולפרש ,דהא דקאמר גמרא בפרקא קמא דברכות רב ששת מהדר אפיה וגריס ,שהיה בעת שהיה
המתורגמן מתרגם ,אבל בשעת קריאת בלשון הקדש אפילו רב ששת כפי הפירושים אסור.
 190דהא דרב ששת מהדר אפי' :ברכות ח ,סע"א.
 191דרבה בר רב הוא :כ"ה גירסת הרי"ף .ובגמרא שלו שם הגירסה היא :רב הוא בר יהודה.
 192השל"ה דקל"]ד[ ע"א :בדפוס אמ"ד ת"ח ,והוא במסכת שבת שלו ד"ה כשהחזן.
 193כי דבר ה' בזה :שלח טו ,לא.
 194ולהשלים את החשבון המאה ברכות :ראה שוע"ר סי' מו ס"א.
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שמותיו של הקב"ה 195כו' ,וכל בעל פש ראוי לו להשגיח בזה ולכבדה בכל האפשרות כו' ,ומה
לו כי אם לעשות רצון אביו שבשמים ית' ויתעלה ,והרי ידעו שחפצו ורצוו הוא שיהיו אזיו
אל הספר תורה ,וצא ולמד מפרשת הקהל כו' ,וכן צריך להשתדל להזהיר את העם אשר
עומדים אצלו וקרובים אליו וסרים אל משמעתו ,שלא ידברו ולא יעסקו בשום עין ודבר כי אם
לשמוע את דבר ה' .והעושה כן אשריו ואשרי חלקו זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי
בו ,196ועליו אמר 197כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות עכ"ל יעו"ש שהאריך בזה.
וגם אותן השומעים קריאת התורה מפי הקורא ,לא יאבדו ח"ו חלקם הטוב בזה שקוראים
גם כן עם הקורא ומסייעים לו בקול ,שזה איסור גדול .והלא גם העולה לתורה )לפי מהגיו
שהש"ץ קורא( שצריך לקרוא עם הש"ץ אסור לו לקרוא בקול רם )ר"ל קול השמע לאחר,
כמובן בשו"ע( אלא בלחש כמ"ש בשו"ע סי' קמ"א ס"ב ,וכל שכן אחר שאיו עולה.
וז"ל הזהר שם דר"ו ע"א בספר תורה בעי לשתמע חד קלא ודיבור כו' ,ואסור למקרי בספרא
בר חד בלחודוהי ,וכלא צייתין ושתקין בגין דישמעון מילין מפומי' ,כאילו קבילו לה ההיא
שעתא מטורא דסיי .ומאן דקרי באורייתא ,להוי חד קאים עליו ושתיק ,דלא ישתמע בר דבור
חד בלחודוי לא תרין דבורין ,לשון קדש חד וחד הוא ולא תרין דיבורין ,ואי תרין משתכחין
בספר תורה גריעותא דרזא דמהימותא איהו וגריעותא דיקרא דאורייתא כו' עכ"ל.
ובדף ר"ב ע"א כ' וז"ל מאן דקרי בספרא דאורייתא חד קרי וחד לשתוק ,ואי תרין קראין
באורייתא גרעי מהימותא דלעילא ,בגין דחד קלא ודבור כלא חד ,כד תרין קלין ותרין דבורין
איהו גריעותא דמהימותא ,אלא דיהא קלא ודבור חד כמה דאצטריך כו' עכ"ל.
ובב"י הביא ב' לשוות הזהר ה"ל וכתב שלפי זה העולה לא יקרא כלל כי אם ישמע מפי
הש"ץ .ומכל מקום הכריע בב"י ובשו"ע שצריך לקרות עם הש"ץ ,כדי שלא תהא ברכתו לבטלה
)צ"ל דהייו אולי לא יכוין להוציא את הש"ץ בהברכה ,או שהש"ץ לא יכוין לצאת ,וכמו כן
בהקריאה ,ואז תהי' ברכה לבטלה ח"ו( ,וע' בב"י ,אלא שצריך לקרות בחת שלא ישמיע
לאזיו.
והרמ"א כתב ואפילו משמיע לאזיו ליכא למיחש דלא עדיף מתפלה ,והכי מסתברא ,שהרי
הזהר מדמה זה לתפלה כמש"ש בדר"ב ע"א יעו"ש ,ובתפלה כתב שם בזהר שלא ישמע לאחר,
אם כן גם בספר תורה העיקר שלא ישָ מע לאחר )ומ"ש בזהר וחד לשתוק הייו לפי מהגם שהי'
העולה עצמו קורא בתורה ,וצריכים שיעמוד אחר אצלו,שכשם שתה התורה על ידי סרסור כך
או צריכים להוג בה על ידי סרסור כמ"ש בשו"ע שם ס"ד ,והוא מירושלמי מגילה פרק הקורא
עומד ה"א ,וז"ש במאמר הזהר דר"ו ה"ל ולהוי חד קאים עלי' ושתיק ,ועז"א גם כן במא'
דדר"ב וחד לשתוק .אבל לפי מהגיו שהש"ץ קורא ,צריך העולה גם כן לקרות אבל בלחש,
הייו רק להשמיע לאזו כמו בתפלה בלחש ,אבל לא ישָ מע לאחר( ,וכמ"ש בדרכי משה.
וז"ל היעב"ץ בסידור שלו ,על מאמר הזהר ה"ל ,מבואר מזה גודל עוש הקורא עם הש"ץ
חוטא פשו ומוע הרבים לשמוע הקריאה מפי הש"ץ ומכחיש דוגמא העליוה ,על כן ראוי
 195שמותיו של הקב"ה :זח"ב פז ,א .רמב"ן בהקדמה לפירושו עה"ת .יות אלם פכ"ט.
 196זכה  . .בו :אבות פ"ה מי"ח.
 197ועליו אמר :אבות פ"ד מ"ו.
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להשגיח על זה ולעוש אותן קלי ראש העושין דברי תורה זמירות )כמהג אותן שמזמרים
ומגים בעת קריאת התורה התיבות ופסוקים שיש בהם טעמים יפים וערבים לחיכם,
ומשתדלים להראות ידיעתם וקול גיתם ,ומועים את הרבים מלשמוע את הקריאה( חשבום
כשירי עגבים בבתי משתאות ,לזאת יחרד לבי ותסמרה שערות ראשי כו' עכ"ל ,יעו"ש מ"ש
עוד בזה.
וז"ל המטה משה סי' ר"ן בשם צרור המור וז"ל ,הדין הוא שיש להם לשמוע לדברי החזן
שהוא קורא בספר ולכוון לדבריו לראות הדברים שאומר אם קיימו אותם אם בטלו אותם
לשוב בתשובה ,ויש להם לכוון לדבריו כיום מתן תורה שהי' יושב בהר שהוא כמו תיבה ואומר
אכי ה' ,לא יהי' לך ,כמו שקורא בספר ,וכל העם תחת ההר שומעין ומכווים ,והם אין עושין
כן אלא כולם מספרים אלו עם אלו בדברי מהתלות ותעתועים ובדברי המלאכות חדשים גם
ישים ,ואותן שאין עושים כן קוראים בחומשים בקולי קולות והרי אמרו תרי קולי לא
משתמע 198ועל זה אמרו ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה 199כו' .אבל השותקים ומקשיבים לקול
הש"ץ עליהם אמר לו הקשבת למצותי והי' כהר שלומך 200כו' עכ"ל.
היוצא מכל ה"ל שצריך כל אחד לשמוע קריאת התורה מפי הש"ץ ,ואסור אפילו ללמוד
בעת קריאת התורה ,וכל שכן לשוח בשיחה בטלה ח"ו ,וטוב שישמע מתוך החומש ,וח"ו לא
יסייע להש"ץ ולא יקרא עמו בקול כי אם ישתוק וישמע את הקריאה ,ועל זה אמר לו הקשבת
למצותי והי' כהר שלומך כו'.
סימן ח
ברכת לתורה ללידת בת
202
שמעתי 201בשם כ"ק אבותיו הק' זצוקללה"ה "ע זי"ע ,שגם על בתולה צריך לומר לתורה
על פי משארז"ל )ברכות די"ז א'( שי במאי זכיין באיקרוי כו' ובאתוי כו' וטרין כו'.
סימן ט
לשנות מחדר שני לעזרת נשים
לאחד 203מהלומדים דפה
 198תרי קולי לא משתמע :ר"ה כז ,א .רש"י מגילה כא ,רע"ב.
 199ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה :ירמי' ט ,יב.
 200לו הקשבת למצותי והי' כהר שלומך :ישעי' מח ,יח.
 201דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת פז .וראה ח"ג אגרת תקפט )בשוה"ג( ,שהוא מעה אל הרה"ח הרב אליעזר משה
מאדייעווסקי מ"ץ דחאראל ,שכתב מזל-טוב לרביו בכ"ה מ"א תר"ט ,בקשר ללידת כדתו חה )גורארי'( ,שולדה
באותו יום.
 202צ"ל לתורה :באמירת מי שברך ליולדת :לגדלה לתורה כו' .ראה אגרות-קודש ח"א אגרת כד בתחלתה.
 203דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קט ,ותוכה:
בבית המדרש של רביו בליובאוויטש הי' חדר שי לתפלה )שבו גם ארון קודש( ,ועזרת שים בקומה שיה .אלא
שעתה קשה לאמו הרבית רבקה ע"ה ,לעלות לעזרת שים ,ורצה רביו לשות את החדר שי שיהי' גם הוא עזרת שים,
ובו תתפלל.
רביו דן כאן בבית הכסת שבה כ"ק אביו אדמו"ר מוהר"ש "ע מדמיו ,אם יש לו דין בית הכסת של כרך .ואם מהי
התאי שעשה בעת בייתו שיוכל להשתמש בו .ואם אחרי הסתלקותו )בשת תרמ"ג( יכולים ביו לשות את בית הכסת.
ואם בית הכסת של שים חשיב כמו חולין .ואם קדושת בית הכסת היא מן התורה או שבמקום ספק אפשר להקל.
ומסיק שלכאורה יש להקל ,ומכל מקום שואל חוות דעת הלומדים בזה.
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א להוריו הלכה למעשה 204אם מותר לשות מחדר קטן של המין דאדמו"ר ,205שמתפללים
בו במין לפרקים וקורים בכל שבת מהתחלת ביו ,206וזה ערך תשע שים שקבעו שם ארון עם
ספר תורה בצווי אדמו"ר ,מחמת שבארון דהמין לא הי' מקום לכל הספרי תורה.
והה עתה הרבית 207תחי' שהיתה מתפללת בעלי' על העזרת שים קשה לה ללכת על גבי
המעלות דשם ,208ובעת השלג והכפור כמעט שאי אפשר לה בשום אופן ,ומהגא הי' תמיד
להתפלל במין ,על כן רצויו לעשות מהחדר קטן עזרת שים לה .גם יצטרך לעשות בדופן בית
הכסת 209לצד מערבי שם חלון קטן.
ועוד יש אופן לעשות מהפרוזדור של הילוך אשים ,עזרת שים ,ולעשות פרוזדור והילוך
בחדר קטן ,דהייו לקצרה ולעשות מחלון פתח גד התור .210וליקח התור משם ,שבלאו הכי
צרך לשותה למקום אחר .ומחמת צוואת רבי יהודה חסיד 211שמעו שתאי מועיל ,ומסתמא
עשה על תאי .על כן להוריו איך הדין ואיזה אופן יוכשר.
והה בדיי בית הכסת אמרו בארוכה בפוסקים ובשו"ת .ואמר בקצרה שיש ה' חלוקות.
בית הכסת של כפר ,ושל כרך ,ועל דעת יחיד ,212ויחיד שקידש ולא שייר ,ויחיד שתן ושייר,213
ובכל זה ראה שאיו פשוט שתאי מועיל .אך לדעתי יש עוד חלוקה ,יחיד שקידש בביתו על
זמן ,214או כל יומא זמו ,ובתאי כפי שירצה .ודבר בקצרה אודות כל הפרטים עד שבוא
כפי המסופר ,המשיכה הרבית להתפלל בשים הבאות בעזרת שים שבעלי'.
לפי האמור בתחלתה "זה ערך תשע שים  ...בצווי אדמו"ר" ראה שכתבה בשים הראשוות שלאחרי הסתלקות
כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "ע בשת תרמ"ג .וכיון שזכרים בה כמה פעמים שו"ת אדמו"ר הצמח צדק חלק או"ח ,ראה
שכתבה אחרי תרמ"ד ,שבה דפס לראשוה.
המקור הוא בכת"י סופר ,והושלמו תיבות במקומות אחדים בכתי"ק רביו ,והכותרת בכתי"ק" :לאחד מהלומדים
דפה" .ולא תפרש למי כתבה ,ואפשר כתבה ליותר מאחד.
אמם יחד עם העתק זה ,מוח בארכיון העתק וסף ,שעליו רשם בכתי"ק אדמו"ר זי"ע" :מכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב(
"ע .עתק מהכת"י ששלח מתל אביב ,והי' אצל בן הרב יימארק" .והייו לומר שהעתק זה מהשו"ת שלח רביו אל
הגאון החסיד משולם זלמן יימרק ,אבד"ק סטרדוב ,וויטבסק ועוויל ,והגיע לידי כדו הרב אברהם יעקב יימרק ,רבה
של תל אביב.
שו"ת וספת שכתב אליו רביו )בשת תרמ"ח( – לקמן סי' מז.
ראה שהסופר לא דייק בהעתקה ,והוספו כאן איזה תיקוים בין חצאי רבוע.
להקל על המעיין ,יתן בזה תרשים מהחצר ,ובתוכה בית הכסת הזה שמדבר אודותיו.
תרשים 1
 204א להוריו הלכה למעשה :בושא זה יש תשובה באגרות-קודש אדמו"ר מוהר"ש "ע סי' מב ,אם בית הכסת
שבה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק יש לו דין בית הכסת של יחיד ,של כפרים ,או של כרכים .וכמה פרטים שתבארו לקמן
דן בהם גם שם.
 205של המין דאדמו"ר :בחצר רביו היו שי בתי מדרש :א( האולם הגדול .ב( האולם הקטן ,שבו "המין דאדמו"ר".
 206מהתחלת ביו :אחרי שריפת הבתים בחדש מ"א תרכ"ח )ראה בית רבי ח"ג ריש פ"ח .ס' התולדות אדמו"ר
מוהר"ש ,ע'  .(39ואפשר שבה ,יחד עם האולם הגדול ,בשת תרל"ב )ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פ"מ( ,או לפי
כן.
 207הרבית :רבקה ,אשת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "ע.
 208המעלות דשם :שהן מחוץ לבין.
 209בדופן בית הכסת :בדופן שבין בית הכסת לבין החדר שי יעשו חלון קטן ,שדרכו תשמע הרבית את התפלות.
 210ולעשות מחלון פתח גד התור :כן הי' בשים הבאות ,שבאמצע הדופן הי' דלת בין בית הכסת לחדר שי ,ושי
תורים לשי צדיו.
 211צוואת רבי יהודה חסיד :ראה לקמן סי' לו .לז .לט "הדקדוק דוקא על תורים שאופין בהם ,משא"כ תורי בית
החורף שאים רק לחמם הבית אין בכלל הזה".
 212של כפר ,ושל כרך ,ועל דעת יחיד :שתבארו בטוש"ע סי' קג ס"ז.
 213ויחיד שקידש ולא שייר ,ויחיד שתן ושייר :שתבארו ברמ"א שם.
 214עוד חלוקה ,יחיד שקידש בביתו על זמן :שיתבאר לקמן סעיף ה.
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להעין שלו לאיזה פרט שייכא.
אך לכאורה לתפוס החומרא לדון בית הכסת של אדמו"ר זיע"א כבית הכסת של כרך ,כבר
דיבר בזה בצמח צדק ]או"ח[ סי' כ"ד ,וצידד דלהפי יהושע 215איה כבית הכסת של כרך .וכן
הוא בשערי תשובה בשם שו"ת פי יהושע סי' ז' .וכ"ה במשאת בימין סי' ל"ג הובא במג"א
סקי"ז וז"ל ,כיון דלא קביעי בעיר אלא דרך עראי עוברים ושבים לאו כרך הוא .וע' בשו"ת זית
רען חלק שי 216חידש בזה עוד סברא להקל .אכן בשו"ת יכין ובועז ח"א 217ראה להיפוך וז"ל,
ובית הכסת של ] [...כיון שכל בר ישראל מיורדי הים כו' יבא אל הבית ויתפלל כו' ,לכן הוא
כבית הכסת של כרכים עכ"ל .הגם שבבית הכסת דרבים כתב המג"א הייו כשתו אחרים
בביו והכא באה אדמו"ר משלו .אך באמת יש בטעם חומרת בית הכסת דרבים ג' טעמים
בראשוים שהוזכרו בפרי מגדים ,218ויש ששייכים גם כן כאן .ועוד יש טעם בתוס' 219דכיון
דלדעת רבים עשה חמורה קדושתו ,משמע מצד תפלת רבים ,וזה שייכא כאן )וגם יש לומר
222
שמעט חומר בית המדרש 220יש כאן ,מצד דא"ח שהי' אומר שם .(221אך הב"י ראה שמיאן
לפרש דברי התוס' כן .וכ"כ משפטי שמואל להדיא בסי' י"ד .הגם דגם לרשב"א בחידושיו
ולרמב"ן ה"ל כעין מקדש .223ועוד דכיון דהקדיש ביתו לרבים הוי להו כולם שותפים .וכן הוא
בדברי הרא"ש .224אך עכ"ז ביותר יש לומר דלא הוה ליה כבית הכסת של כרכים ,כצמח צדק,
וכ"ל.
ב( ואף גם להמחמיר ,יש להקל מצד דהוה ליה כבי כישתא דמתא מחסיא דאמר רב אשי אי
בעיא מזביא לה .225הגם שמהר"י ן' חביב 226והב"י ומג"א סקי"ב 227כתבו דדוקא רב אשי
דמימות רבי .228וכבר דיבר בזה בצמח צדק 229גם כן וע"ש.
ג( אך יותר יש להקל ולומר דזה מקרי יחיד בשלו ,ומבואר בטוש"ע סי' ק"ג סעי' י' דיחיד
בשלו אפילו ספר תורה מותר למכור ולעשות בדמיו כל מה שירצה ,ו]כ[מ"ש ב]כ[ה"ג הרא"ש.230
ובאמת בהרא"ש יש לומר דרק בדיעבד מיירי ,וע' בקרבן תאל 231ובפרי מגדים .232ומ"ש ראי'
 215דלהפי יהושע :מגילה כו ,א ד"ה אמר רב אשי.
 216זית רען חלק שי :סי' ב אות ה.
 217בשו"ת יכין ובועז ח"א :סי' קלב.
 218שהוזכרו בפרי מגדים :משבצות זהב ס"ק ו.
 219ועוד יש טעם בתוס' :מגילה כו ,א ד"ה כיון.
 220חומר בית המדרש :שתבאר בשו"ע סי' קג ס"א :מותר לעשות מבית הכסת בית המדרש אבל לא מבית המדרש
בית הכסת.
 221דא"ח שהי' אומר שם :כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "ע.
 222הב"י ראה שמיאן :שכתב :והתוספות גם כן כתבו שי פירושים אלו )הייו שפירש בתוס' הטעם ,כיון שהקדישוה
לדעת כל העולם.
 223ה"ל כעין מקדש :וכאילו הקדישוה לכל ואין לה בעלים וכעין מקדש.
 224בדברי הרא"ש :פ"ד סי' א :הקדישוה לדעת כל העולם.
 225אי בעיא מזביא לה :כיון דאדעתא דידי קאתו.
 226שמהר"י ן' חביב :הובא בב"י שם :ראה דדוקא יחיד בדור כמו רב אשי.
 227ומג"א סקי"ב :מר בר רב אשי מסתמא היו כל ישראל הקרובים והרחוקים מסכימים לו ,משא"כ באחרים.
 228דמימות רבי :ועד רב אשי לא מציו תורה וגדולה במקום אחד )גיטין ט ,א(.
 229דיבר בזה בצמח צדק :שו"ת או"ח סי' כד אות א )שבתחלה כתב "ומאן ספון לומר דהוי דומיא מ"ש בגמ' אדעתא
דידי" ,ואחר כך הביא פוסקים שאומרים כן גם בזמיו(.
 230הרא"ש :מגילה פ"ד סי' א :הלכך יחיד שמכר ספר תורה שלו יכול להתשמש בדמיו.
 231וע' בקרבן תאל :על הרא"ש שם :בדיעבד ,אבל לכתחלה אין למכור.
 232ובפרי מגדים :סי' קג אשל אברהם ס"ק כג.
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מרפ"ב ,233אדרבא שם לגבי ספר תורה קט שמכר ולגבי רימוים מותר לכתחילה .ואתי שפיר
דעתו כהרמב"ם פ"]י[ מהלכות ספר תורה .234ומה שהתה שם לגבי רימוים למכור דוקא
שיקחו אחרים ,משום דהקוה יוציאם לחולין משא"כ ספר תורה .וע' במחה אפרים הלכות
צדקה .235ובב"י איתא סברא זו דספר תורה יפה כחה מבית הכסת דקיימא בקדושתה בבית
הלוקח ,משא"כ בית הכסת משמע דיוציאה לחולין ,וגם הדמים הם חולין .כמ"ש בפרישה
ס"ק י"ב ,דזה החילוק בין בית הכסת דרבים רק שבאוה על דעת יחיד ובין יחיד בשלו ,דשם
שארו המעות בקדושתן משא"כ כאן .אלא דעדיין צריך מכירה כמ"ש ברמ"א סעי' ]ז'[ .אך יש
חילוק בין אם שייר לעצמו כח וזכות או לא ע"ש .הגם שיש לחלק ולומר 236דשם איתא שבה
בית הכסת ותה להקהל ,משמע שהקדיש הקרקע והבין ואיה ברשותו ,וכאן הוא ברשותו
על קרקעיתו )אף שהיא שכורה וד"ל( ,מכל מקום ממעשה דתילא דרביא 237דאמר ליה רב אשי
239
זבה אף בחורבה .ואף שמסתמא היתה על תאי ככל בתי כסיות של בב]ל[ .238וע' בפיס'
במה הי' מספקא לי' .ובהרי"ף ובהרא"ש הגירסא הוה ליה תילא ,240הייו שהיא שלו וברשותו
ואצרכוהו למכירה ,וממילא גם בידון דידן יצריך מכירה .ולכל הפחות דעת הקהל גם כן ,אף
דהוה ליה דין יחיד ששייר כו'.
ד( ועוד אחת יש כאן להקל ,מצד שידוע לכל שקודם שהוצרכו לכוס להבית ולהמין התה
אדמו"ר עלי' שיעשה בה כרצוו בכל עת שירצה )הלשון אין מי שיזכור ,ומסתמא אמר באופן
היותר מועיל( .וגם בעת שואי בו הרז"א עשו שם הסעודה 241עם כלי זמר ,ואמר אז גם כן
שעושה כן מחמת התאי .ולפי זה אך למותר כל מה שהארכו .אך באמת עדיין צ"ע ,דהא
איתא בתי כסיות של בבל על תאי עשויות ,ואעפ"כ אמרו עליהם כל החומרות כ"ל ,ע'
בראשוים ובטור וב"י .והגם דמבואר בטוש"ע סעי' מ"ח 242דלארון כו' ,וכמו כן לבית הכסת,
מועיל תאי ,אך ע' בטוש"ע סי' ק"א סעי' י"א ,ובפרט בב"י וב"ח ,דתאי בישובו לא מהי רק
להאכיל עיים שם כו' לפי שעה כו' ,וכן חכמים כו' כשהי' המקום דחוק לתלמידים כו' .והה
אם רצה לחלק בין תאי בבית הכסת של רבים כמו בתי כסיות של בבל ,לשל יחיד ,עומד
לגדי תשובת אדמו"ר בצמח צדק סי' כ"ג שכתב שם דמוכרח למכור כו' ובריצוי אשי המין.
והגם שלא זכר שם שהי' תאי .אך בהעתקה שיש כאן ,243רק שאיה כ]"י[ אדמו"ר כתוב
ובפרט דחותך התה ,הרי שגם בבית הכסת של יחיד ובתאי החמיר דוקא להצריך מכירה
ובריצוי אשי המין .וכתב שם שקרוב שיש בזה עיכוב מדיא ,ואולי כוותו כ"ל .ובפרט
 233ומ"ש ראי' מרפ"ב :בפרי מגדים שם הוכיח שלדעת הרא"ש מותר אף לכתחלה ,מטור יו"ד סי' רפב ,שכתב בדעת
הרא"ש :הלכך יחיד שמכר ס"ת שלו מותר להשתמש בדמיו  ...ולפי זה התפוחים יכולים בעליהם למוכרן והלוקח יכול
לעשות בו כל מה שירצה.
 234כהרמב"ם פ"]י[ מהלכות ספר תורה :ה"ב :ואסור לאדם למכור ספר תורה אפילו אין לו מה יאכל.
 235במחה אפרים הלכות צדקה :סי' יב.
 236שיש לחלק ולומר :שבידון דידן אין צריך מכירה כלל.
 237מעשה דתילא דרביא :מגילה כו ,רע"ב.
 238על תאי ככל בתי כסיות של בבל :מגילה כח ,ב.
 239בפיס' :אוצ"ל :בפוסקים.
 240הוה ליה תילא :דבי כישתא בארעיה )ובגמרא ליתה תיבת בארעיה(.
 241שואי בו הרז"א עשו שם הסעודה :בחודש מר-חשון תרל"ד )שאר השמחות בבית אדמו"ר עשו באולם הגדול,
אלא שבאולם הגדול לא הי' חימום ,וכיון שחתות הרז"א התקיימה בימי החורף הוכרחו לערוך אותה באולם הקטן.
ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית ע' קס(.
 242בטוש"ע סעי' מ"ח :אוצ"ל :סי' קד ס"ח.
 243בהעתקה שיש כאן :מהדורה אחרת מתשובה ה"ל ,שדפסה בחאו"ח סי' עז.
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שבלקוטי הרמב"ן והר"ן כתב דאין בית הכסת פקע כי אם במכירה ושיוי רשות ,וכוותם גם
כן אף היכא דהתו ,חדא כמ"ש לעיל דתאי לא מהי בישובו ,ועוד דכל בתי כסיות של בבל על
תאי כ"ל ,ועלה קאי כ"ל.
ה( אך הה מציו בתשב"ץ ח"ד בטור א' סי' ז' כתב דיחיד בשלו אף שהתפללו בו רבים אין
עליו דין קדושת בית הכסת ומותר לסתרו ולשותו ככל מה שירצה ,ואין המקום מקודש אלא
אם כן יקדישו בעליו לצמיתות .ומבואר שם דגם ביו רשאים לשותו לכל מה שירצו .ומובא
בעיקרי ד"ט סי' ח' אות י"ו ע"ש .הה מבואר דמחלק ביחיד בין לצמיתות בין לשעה .וכמו כן
ראה דעת המרדכי הובא בב"י סי' ק"ג ד"ה ואם בו בית סתם וז"ל ,ואם לפי שעה הקדיש
כגון בתי כסיות של בבל על תאי עשוין ושרי ,ואי אתי הכל לפי תאי עכ"ל .וכתב ב"י ,ואע"פ
שפירוש זה שפירש על בתי כסיות שבבבל על תאי איו מסכים לדברי המפרשים שכתבתי
בסי' ק"א עכ"ל ,ר"ל דשם כתב דתאי לא מהי בישובן .אבל הב"ח כ' וז"ל ,והא דכתב בסי'
ק"א דלא מהי תאי כו' ,אבל אם התה להתפלל עד זמן פלוי כו' ,לאחר הזמן כו' משתמש בו
כל תשמיש שירצה ,ודברי המרדכי עולים ומסכימים להמפרשים דסי' ק"א ,ודלא כב"י עכ"ל.
ואם כן לדידהו כיון דהתה אדמו"ר רשאים לשותו ולסתרו ולהוציאו לחולין לגמרי ,כמו מי
שאמר עד זמן פלוי ,כמו כן כשאמר כל אימת שירצה ,דכל יומא זמו באין מוחה .ולכאורה גם
לרמ"א צריך לומר כן ,לחלק בין הך דיחיד שבה ובין מ"ש בסעי' ט"ז תשו' מהר"פ וז"ל,
ודוקא שהשאיל תחלה סתם אבל אם התה כו' .ובדרכי משה כתב במעט שיוי וז"ל ,ואפשר
דוקא שהשאיל לרבים אבל כל זמן שלא השאיל בפירוש אלא היחן סתם כו' ,וכל שכן אם
התה כו' ,שתאו קיים כו' ,הרי אף בסתם יכול לדחות ליחיד ,וכל שכן רבים ,כמ"ש בהתקה,
וכיון דיכול לדחותם ממילא משמע דיוציאו מקדושתו גם כן .וכל שכן כשהתה ,כמ"ש שתאו
קיים .ואם כן בידון דידן מי ימא דלא דמי לדיא דסעי' ז' דיחיד שתה דצריך מכירה ,רק
דומה לזה דהיחם סתם ,וממילא בזה מהי התאי .ובזה אפשר לבאר כוות אדמו"ר בצמח
צדק שכתב ואף שאפשר לחלק מכל מקום אין להקל .הייו דלהב"ח יש לחלק כ"ל ,מכל מקום
להב"י דראה דלא סבירא ליה לחלק ,על כן כתב דאין להקל .עוד יש לומר כוותו דאין להקל
אפשר אף להב"ח ,משום דשם הי' רוצה לעשות מחצה לדירה ומחצה ישאר לבית הכסת ,ואם
כן כיון דישאר הקדושה במקומה ,אין לבוא בגבולה ,כמובן מלשון הב"ח .ולפי זה כמו כן כאן
ישאר המין בקדושתו ,רק החדר קטן יוציאו מקדושתו ,אפשר אין להקל .אך להתשב"ץ יראה
דרשאים לשותו בכל אופן ולא הזכיר תאי ,וכתב רק ]לחלק[ בין לשעה ולצמיתות .וע' בסי'
ק"ג בשערי תשובה.
ו( ולעין הבים ,244בתשב"ץ כתב להדיא אף בו ,ובאשל אברהם 245לבעל דעת קדושים על
שחיטה וטריפות כתב ,דתאי מהי בבית הכסת בביתו ,ואפשר אף לבו ויוצאי חלציו וצ"ע.
הרי שמסתפק בזה .וע' בב"י סי' ק"ג .ובתשובות אור עלם 246משמע גם כן דלא ירד לחלק בין
הוא עצמו לביו .ולכאורה אצל 247כיון דלא עשו שום חלוקה על פי צוואתו 248יש לומר דהכל
 244ולעין הבים :ר"ל שבידון דידן הקדישו אדמו"ר מוהר"ש "ע ,שכבר סתלק בשת תרמ"ג ,ועתה רוצים ביו
לשותו.
 245ובאשל אברהם :סוס"י קא.
 246ובתשובות אור עלם :סי' ג.
 247ולכאורה אצל :אוצ"ל :ולכאורה בידון דידן.
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בחזקתו ,וראי' מהאחין כו' לעין קלבון ,249שכתבו שם שהכסים בחזקתן .ועוד ראי' מדאמרין
האחין שקו בתפיסת הבית חייבין בבכורה ,ופסקה הרמב"ם בפ"ו מהל' בכורות ה"י ,הרי אף
לעין קולא לעין חשש חולין בעזרה אוקי אחזקתייהו ,אף שהלקוח והמתה פטורה מבכורה,
בבכורות "ה .והגם שיש לומר דאי הוי אמרין יצאו מחזקתן ויורשין הוו כלקוחות ממילא
לעין קדושת בתי כסיות הוה כמכירה ושיוי רשות ויצאו מהקדשן .אך ממה פשך ,אי אמר
דהוקדשו לרבים אין מוריש הקדש לביו ,כמבואר במהרי"ק בשורש קס"א עף ג' .על כן יותר
ראה לומר דבפי ביו לא תחזק כח הקדש ,משום דהוה כהיחן סתמא דמרדכי כ"ל ,וממילא
התאי שאר ורשאים לשותו.
ז( ועוד יש לומר דכאן יש להקל משום דלעשות לה עזרת שים איו כל כך מוצאין לחול ,ע'
בצמח צדק סי' כ' ,דיש לומר כמו שהתירו להם לסמוך משום חת רוח ,250כמו כן רוצה לצרף
זה להקל באיסור תיצת כותל מסברא דלעשות חת רוח לשים התירו סמיכה .וע' בצמח צדק
סי' ג' דשים סומכות רשות הוה גם כן מצוה .ועוד שם ,דכל מצוה שעושות אף דלא הוו מצווים
ועושים חשוב יותר מספק מצוה לאשים לעין ברכה ,משום דאף דהוי קצת מצוה אבל הוי
ודאי ,ע"ש בסעי' ה' .ולפי זה יש לומר דזה חשוב כמו להאכיל לעיים שם או תלמידים הז"ל
דמהי תאי על זה .וצ"ע שלא זכר זה בתשו' כ' .251הגם שגוף עין תפילה בצבור ,ע' בדברי
חמי' על יו"ד תשו' כ"ו בשם מהרי"ל שכתב להתפלל בעשרה איה מצוה כל כך ,והחוות
יאיר 252משיגו ואיהו מישבו ,לבד שמיעת קריאת התורה דהוי על כל פים תקת משה
וביאים 253חמירא משאר תפלה בצבור .עכ"פ כיון שהגה כל ימי' כן הוי עלי' מצוה וההגה
טובה ,ואפשר דיהי' סיף להתיר משום דלא הוי כל כך לחולין.
ח( ומעתה יש לומר דלכל הפרטים יש פרט להקל ,ובגוף האיסור דבית הכסת איו אלא
דרבן ,וכל ספק בזה יש להקל כמ"ש בפרי מגדים במשבצות רס"י ק"ג מהר"ן ,254הגם דבפי
משה בשיות 255סי' ח"י ,ובשו"ת זרע אברהם חאו"ח סי' ז' כתבו ,דלהרמב"ן קדושת בית
הכסת דאורייתא ,אך בתשובות מהר"י בירב 256כתב וז"ל ,שלכו"ע אין איסור קדושת בית
הכסת אלא מדרבן ,וכל ספק שמסתפק בזה העין ראוי להקל ,שכ"כ הר"ן בשם הרמב"ן כו'.
יראה בפירוש שלדעת כולם איו אלא מדרבן .וכן כתב בפשיטות בזית רען חלק שי סי' ג' .גם
במהרי"ט 257ס"ג כתב בשם הרא"מ שבכל הצדקות והקדשות אזלין בתר אומדות ואומדין
דעתו שעל כזו הי' דעתו גם כן בעת התאי .וע' ביו"ד ר"ט ברמ"א ,258ובש"ך סקי"ד כתב
 248דלא עשו שום חלוקה על פי צוואתו :שלא יתחלקו הבים בכסים אלא ישאר העזבון בידי אמם זוגתו הרבית
והם יקבלו להוצאות בי ביתם .צוואת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "ע דפסה באגרות-קודש שלו אגרת ח ,וחלקה חסר שם.
בחלק הקיים אמר רק שמסדר הההגה בין הבית לבין האם .ובצוואה הרוסית תפרש כ"ל ,שכל העזבון ישאר ביד
האם ,וממו יקבלו עבור הוצאות בי ביתם.
 249מהאחין כו' לעין קלבון :רמב"ם הל' שקלים פ"ג ה"ד.
 250שהתירו להם לסמוך משום חת רוח :חגיגה טז ,ב.
 251שלא זכר זה בתשו' כ' :שלא הזכיר סברה זו בשו"ת צמח צדק או"ח סי' כ.
 252והחוות יאיר :סי' קטו.
 253תקת משה וביאים :ב"ק פב ,א.
 254מהר"ן :מגילה )ח ,א( ד"ה ומאן.
 255בשיות :בחלק שי.
 256בתשובות מהר"י בירב :סי' ה.
 257במהרי"ט :ראה שו"ת מהרי"ט ח"ב סי' קכד.
 258ביו"ד ר"ט ברמ"א :סעיף ה.
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ומעתה בין בהקדש ]עיים בין בהקדש[ בית הכסת איו הקדש כל שהוא ספק בתחלתו ,וע"ש
בפתחי תשובה .ובסי' ר"ח 259לע]ין[ צדקה במחשבה ברמ"א ובפ"ת ,ובח"מ סי' רי"ב ובפ"ת.
ובביו לא תחדש לא אמירה ולא מעשה ,ובכאן הספק אי בתחילה הוקדש באופן שיצרך
בשותו לדעת הקהל ,בוודאי אומדין דלא כ"ל.
שוב זכרו שהי' חלוות בהמין במזרח שהי' כגדם מקום פוי ,ואחר כך סתמם ועשה חדר
לכותל זה .וע' בסי' ק" סעי' ד' ,ובשערי תשובה שם ,לעין חלוות מוכח דהי' תאי לשותו אף
בישובו בכל אופן שירצה ויצטרך .ושאר הספק רק לעין הבים אי מהי תאי שלו .ואפשר
ליתר שאת ליתן מעט מעות בתורת מכירה ,ובהמעות יתקו המין הגדול .כל זה יודיעו
בארוכה ולמעשה איך ומה לעשות הכל בפרטיות ,ובאיזה אופן יוכשר יותר על פי הדין.
סימן י
שיפוץ המקוה בשבת על ידי מכירה לנכרים
ב"ה 260יום ה' ה' אלול תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
ייטיב השי"ת הכוה"ח לכבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס י"א כו' מו"ה
דוד 261שי'
מכתבו מיום ד' כון הגיעי ,וממש החי' את רוחי בהבשורה אשר מצאו מים בעזרתו ית',
ויהי' מבוא מי המעין אל המקוה .ולפי המכתב שקבלתי היום מיום ב' ראה שחושבים לקבל
את כל תפיסת מקום החפירה ,ותהי' ד' על ג' ,262וזה מקום גדול מאד ,ואיי יודע אם יהי' בקל
לחממה ,ובפרט עם חמין ודאי לא תתחמם ,וצריכים לתקן הפאראוויק .263כי בלאו הכי יותר
טוב לחמם על ידי הפאראוויק .ואם תקוו לא יעלה הרבה ביותר יכולים ליקח על זה מהמעות
ַ
השייכים אל המקוה,
והצאן איו שייך אל המקוה .עפ"ע 264יתקבל ימים אלו עוד ה' מאות אל
הבין ומזה עוד ד' מאות השייך אל המקוה –
בדבר הבין בש"ק ,השבתי כעת בטע"ג שאיי מסכים על זה ,ולפי דעתי איו מועיל בזה
המכירה ,מפי שאיה דבר ידוע .וזה ידוע ומפורסם שהבין הוא של ישראל והאדריכל הקבלן
הוא ישראל ,והבוים הם עפ"ע שכירי יום כהוג עתה ,והמכירה איו ידוע ,וכמ"ש בשו"ע רביו
סי' רמ"ד ס"]ח[ דדוקא כאשר כולם עושים בקבלות לא שכירי יום אז יש להתיר בשעת הדחק
דוקא ,משא"כ בידון דידן .ובשערי תשובה 265כתב בשם ]תפארת צבי[ היתר במכירה בכתלים

 259ובסי' ר"ח :סעיף ב.
 260דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קעא.
 261מו"ה דוד :יעקבסון ,רבו של ליובאוויטש .רביו שהה אז לצורך רפואתו בוירצבורג ,ומשם כתב אל רבו של
ליובאוויטש אודות שיפוץ וביית המקוה בו .תשובות וספות אליו – לקמן סי' מט .א .ב.
 262ותהי' ד' על ג' :כראה הכווה ,שגודל בור הטבילה יהי'  4 X 3ארשין )כל ארשין  71.1ס"מ( ,דהייו 2.84 X 2.13
מטר.
 263עם חמין  . .הפאראוויק :שיהי' קשה לחממה על ידי הוספת מים חמין ,אלא יהי' צורך לחממה על ידי ציורות
אדים.
 264עפ"ע :על פי ערך )כראה(.
 265ובשערי תשובה :סי' רמד ס"ק ה ,בשם שו"ת תפארת צבי סי' י.
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והגג גבי בין בית הכסת 266מפי שאיו יכר .וצ"ע מאחר שמפורסם הדבר .וראה דמיירי
בקבלות ממש ובזה התיר )ע"י מכירה ,ורק מפי שהעצים והאבים והמקום הוא של ישראל(
בשעת הדחק ,רק הכתלים והגג ,לא התיקרה שיכרת 267כו' .ועמ"ש בצמח צדק פס"ד סי' רמ"ג
בפי' הב' בדברי הר"ן ז"ל.
סימן יא
תענית חלום
ב"ה 268יום ב' ג' אייר תר"א לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידידי עוז הרה"ח המפורסם כבד ומרומם י"א כ"ש כו' מו"ה יעקב
מרדכי 269שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי
...בדבר התעית חלום ,חוץ מאד להתרחק מזה ,ולא להביט על עיים כאלו .עצה לזה אמר
כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה בג"מ זי"ע ,שהד' חלומות) 270שעולה לתורה ועילה דיוהכ"פ קורות
ביתו שפל שיי לחיו שפלו( חשבם במחשבתו קודם השיה ,271ואף אם חלמו לו אחר כך אחד
מהחלומות האלו אין בכך כלום שבאים מההרהור שקודם השיה .ועל חלומות זולת ה"ל אין
צריך להתעות רק לאמר היהי רצון 272שמצא בירושלמי ברכות פ"ה ה"א )בדפוס זיטאמיר
הוא דל"ג ע"ב( )וליתן איזה דבר לצדקה( .וכללות עין החלומות כשאין מחשבין אותן ואין
מהרהרין בהם אים באים.
סימן יב
קיצור פס"ד משו"ע רבינו נ"ע סי' תמב
כזית 273חמץ שתערב קודם הפסח במאכל שאין דרך תיקון עשייתו עם חמץ ,והוא בפחות
מס' אף שהוא ביותר מכדי אכילת פרס ,אסור מן התורה גם להשהותו .ואם לא ביערו קודם
הפסח יבערו תוך הפסח ובברכה .פחות מכזית אסור להשהותו מדברי סופרים ,ובתוך הפסח
יבערו בלא ברכה .עבר עליו הפסח אסור באכילה ומותר בהאה ,והייו שיפדה את החמץ או
 266במכירה בכתלים והגג גבי בין בית הכסת :מיירי שם שקו קרקע מכרי כדי לבות במקומו בית כסת ,ומייעץ
למכרו חזרה לכרי ,עד שיסיימו לבות השלד ,ואחר כך יקוהו חזרה מהכרי .וראה שוע"ר סי' רמד ס"ה ,שאם עדיין לא
קרא עליו שם ישראל ועדיין לא בא לרשותו ,אין צריך למחות בו מעיקר הדין.
 267לא התיקרה שיכרת :שאחר שסיימו את ביית השלד ,וממשיכים ביית התקרה ,יכר שהוא לבית הכסת של
ישראל.
 268דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת ב.
 269מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .אגרות וספות אליו – לעיל ה ,ובהסמן בהערות שם.
 270שהד' חלומות :שבשוע"ר סי' רפח ס"ז.
 271חשבם במחשבתו קודם השיה :כמבואר בשוע"ר שם :ואם הרהר ביום וחלם בלילה לא יתעה כו'.
 272היהי רצון :חלקו כלל במה שאו אומרים בעת ברכת כהים ,ע"פ ברכות ה ,ב.
 273דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קכד ,מכתי"ק ,וכן סימים יג; טו דלקמן .ועל המעטפה רשם בכתי"ק בו
אדמו"ר מוהריי"צ "ע :קיצור פסקי דיים משו"ע רביו "ע סי' תמ"ב תמ"ז ת"א ,כי"ק הוד כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה
זי"ע .כראה כתב בהיותו יושב בימי המוחה ,מעטאן ,תעד"ר.
בדרך כלל הוא על סדר הסעיפים שבשוע"ר ,מלבד במקומות אחדים.
בכמה מקומות הוסיף ,בין חצאי רבוע ,איזה פרטים שאים מבוארים בשוע"ר.
בקיצורים אלו לא העתיק את טעמי ההלכות שבשוע"ר.
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ימכרו לגוי חוץ מדמי החמץ.
ואם תערב בס' ובלל יפה יפה מותר באכילה )וע' סי' תמ"ז(.
אסור לערב לכתחילה בכדי לאכלו בפסח .אבל מותר לערבו קודם הפסח על מת להשהותו
לאחר הפסח.
ואם תיקון עשייתו עם חמץ )אפילו קלוי( גם באלף לא בטיל ואסור להשהותו מדברי
סופרים .עבר עליו הפסח יפדה או ימכרו כ"ל.
טעמו ולא ממשו אסור באכילה מן התורה .ולהשהותו אסור מדברי סופרים .עבר עליו הפסח
מותר בהאה .ובהפסד מרובה מותר גם באכילה .בלא הפסד מרובה אסור גם בהאה ויפדה או
ימכרו כ"ל.
ואם תבשל בקדרה הבלוע מחמץ בן יומו ,אף שאין ס' בהתבשיל גד הבלוע ,מותר
להשהותו.
כל מקום שאמרו מותר להשהותו הוא שישהה אותו מוצע בחדר שאיו רגיל לילך לשם.
שכר העשה משעורים או מחטים הוא חמץ גמור וחייב לבערו מן התורה.
יי"ש העשה מתבואה חמוצה או משמרי שכר הרי הוא כעצמו של חמץ וחייב לבערו מן
התורה .ואם עבר עליו הפסח אסור בהאה )ובמקום הפסד גדול מאד יש לסמוך על הפוסקים
כרבן בגמ' דמ"ג ע"א ,ואם עבר עליו הפסח מותר למוכרו לגוי באופן שלא ימכרו לישראל(.
ואם עשה מתבואה שאיה חמוצה ,והועמד בשמרי שכר ,וכן חומץ שתחמץ בשמרי שכר ,וכן
גביה שהועמדה בשכר או ביי"ש או בחומץ שהועמד ותחמץ בשמרי שכר ,אע"פ שיש בההיתר
ס' גד החמץ אסור להשהותו מדברי סופרים .ואם עבר עליהם פסח אסורים בהאה .ובהפסד
מרובה מותר בהאה על ידי פדיון או למכור לגוי חוץ מדמי איסור ,ובאופן שלא ימכרו
לישראל.
מי דבש שהועמד בשמרי שכר ובשמרי מי דבש הועמד מי דבש שי ובשמרי מי דבש שי
הועמד מי ]דבש[ שלישי וכן לעולם ,אפילו האחרון אסור להשהותו מדברי סופרים .ו]א[ם עבר
עליו הפסח אסור בהאה ,ובהפסד מרובה מותר בהאה על ידי ]פדיון[ או מכירה לגוי כ"ל .ומי
דבש הרביעי מותר אף בשתי' בלא פדיון ,אם יש הפסד מרובה אם אסור בשתי' .ואם בשמרי
השכר לא הי' די להעמיד המי דבש ועירב בו דבר אחר המעמיד שאיו חמץ ,אם יש ס' כגד
השמרי שכר מותר גם בשתי'.
קמח של חמץ שתערב ובלל ברוב קמח של פסח אסור להשהותו מדברי סופרים ,ואם זכר
תוך הפסח חייב לבערו בלא ברכה ,ואם עבר עליו הפסח מותר באכילה.
ואם תערבו חטים יבישים חמוצים בחטים יבישים כשרים אפילו יש בהכשרים יותר מאלף
גד החמוצים אסור להשהותם מדברי סופרים .ואם עבר עליהם הפסח אפילו במזיד אם יש
בהכשרים רוב גד החמוצים מותרין באכילה .ואם זכר בתוך הפסח צריך לבערם .ומותר
למוכרם לגוי אפילו בתוך הפסח חוץ מדמי איסור שבהם .ובהפסד מרובה ואי אפשר למוכרם
לגוי איו צריך לבערם.
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מותר לטחון כל החטים יחד קודם הפסח בכדי שיתבטלו בס' ויהיו מותרין באכילה .ויאפה
את המצות קודם הפסח .ואם אין בהחטים ס' מותר להוסיף עליהם חטים עד שיהי' ס' ויטחן
אותם.
ואם אין לו עוד חטים ויש הפסד מרובה ישער כמה חמץ יש בהם ויטול אותם וימכרם לגוי
או אפילו לישראל קודם הפסח ,ושיהם מותרים להשהותם עד אחר הפסח .ואם תערב בחטים
שוה בשוה אסור להוסיף עליהם ולטוחן על מת להתירן באכילה ,אבל מותר להוסיף עליהם
ולטוחן בכדי להשהותם עד אחר הפסח .ואם לא הוסיף עליהם ולא טחן אסור להשהותם
מדברי סופרים .ואם עבר עליהם הפסח אסורין בהאה אלא על ידי פדיון או שיטחם ויעשה
מהם פת וימכרם לגוי חוץ מדמי איסור שבו .ובמקום שוהגין היתר בפת עכו"ם ימכרם
חתיכות חתיכות.
חמץ וקשה )דהייו עיסה שלא תחמצה כל צרכה ואבק סופרים( אסור להשהותו מדברי
סופרים .ואם זכר בתוך הפסח חייב לבערו בלא ברכה .עבר עליו הפסח מותר בהאה ואסור
באכילה.
חמץ גמור כמו פת שתעפש ומלוגמא שסרחה ופסלו מאכילת אדם אסור להשהותם מן
התורה ,אלא אם כן פסל מאכילת כלב קודם שעת הביעור .וכן אם שרף קודם שעת הביעור
עד שאיו ראוי לאכילת כלב ,ואז מותר להשהותו ואסור לאכלו בפסח .ואם תערב במאכל
ממילא או בשוגג ויש רוב בהמאכל גדו מותר לאכלו .ואם פסל מאכילת כלב אחר שעת
הביעור אסור להשהותו מן התורה.
חמץ גמור שעירב בדבר שאיו מאכל אדם כלל ,או שאיו מאכל כל אדם אלא לחולים ,מותר
להשהותו אפילו יש בו יותר מכזית בכדי אכילת פרס .ואסור לאכלו בפסח אפילו אין בו רק כל
שהו אם דרך עשייתו בכך.
קמח התון בעריבת העבדים אם תן לתוכו עורות שעה אחת קודם הביעור מותר
להשהותה ,ואם פחות משעה אסור להשהותה .ואם לא תן לתוכו עורות ,אם תן הקמח
לעריבה ג' ימים קודם לשעת הביעור מותר להשהותו ואם פחות אסור להשהותו.
כל דבר שמותר להשהותו מותר בהאה בפסח דהייו למוכרו לגוי או שארי האות.
בגדים המכובסים בחלב חטה וראה בהם ממשות החמץ ,וכן יירות שדבקו בבצק וראה
ממשות החמץ מבחוץ ,אם כבסו או דבקו קודם ל' יום לפי הפסח מותר לקיימן ,ואם תוך ל'
יום ויש כזית בבגד א' או בייר א' צריך לגרוד ממשות חמץ הראה ,ואם דבקו הרבה יירות
בחלון א' אין החלון מצרפן לכזית.
בגדים המכובסים בחלב חטה ,אע"פ שאין ראה ממשות חמץ ,אסור להיח בתוכן קמח של
פסח ,וכן אסור להציען בפסח על השולחן שאוכלין עליו .וצעיפי השים שתיקן בקמח עד
שעשו עב קצת יש להסירן בשעת אכילה .ויש למוע מלשחוק בקלפין בפסח על השולחן
שאוכלין עליו.
בצק המוח בחוזק בסדקי עריבה ,אם יש כזית במקום אחד חייב לגרדו ולבערו ,אפילו עשוי
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לחזק או לסתום הקב ,או לטוחו בטיט .ואם אין כזית במקום אחד ,אפילו יש הרבה חצאי
זיתים בכמה מקומות ,אם הם לחזק או לסתום ,אפילו מוחים ברפיון ,אין צריך לבערו ודי
בביטול .ואם בסדק ארוך מוחים שי חצאי זיתים וחוט של בצק מחברם ,רואין כל שאלו יטל
החוט ביד ]כשהוא לח .הגהות רעק"א[ יטלו גם החצאי זיתים חיי]ב[ לבער.
ואם איו עשוי לחזק או לסתום ,אם מוחים )אפילו בסדקים( ברפיון חייב לבער מדברי
סופרים ,גם אם בין כולם לא יהי' כזית .ואם דבוקים בהעריבה ,אם בין כולם יהי' כזית חייב
לגורדן ולבערן ,ואם לאו די בביטול.
בצק הדבוק בבית בכתליו או לקרקעיתו או לקורותיו ,אם בחדר אחד דבוקים שי חצאי
זיתים חייב לבערם מדברי סופרים .ואם בשי חדרים )אפילו זה לפים מזה( די בביטול .ואם
הגיע שעה ששית ולא ביטל חייב לבער.
וכל זה מעיקר הדין אבל ישראל קדושים והגים להחמיר וגוררים אפילו משהו חמץ הדבוק
בבית ובכלי .וגם גוררים הספסלים והכסאות והכתלים שגעה בהם חמץ .ובסדק שאיו יכול
לחטוט מטיח עליו טיט.
עריבה שלשין בה חמץ כל השה אפילו מעיקר הדין צריכים לטוחה בטיט או ליתה לכרי
קודם הפסח אם היא מסרים רבים .ואם היא מחתיכה אחת צריכים לקר כל החמץ ולרוחצה
ולהטמיה .וכן עצי מגלגלים ושארי כלים שאין בהם סדקים .וסלי צרים וכן כלים שמחזיקים
בהם קמח כל השה יתם לגוי קודם הפסח במתה גמורה ,ואחר הפסח יחזור ויטלם.
דיו שבשלו גוי בשכר תוך הפסח אסור לכתוב בו במועד ,ואם בשלו קודם הפסח מותר לכתוב
בו במועד.
סימן יג
קיצור פס"ד משו"ע רבינו נ"ע סי' תמז
חמץ 274בתוך הפסח ,דהייו מליל ט"ו עד מוצאי יום טוב האחרון ,אוסר תערובתו בהאה
במשהו .בין שתערב יבש ביבש בין לח בלח בין במיו בין בשאיו מיו ,ואפילו לא שתייר כלום
ממשו של חמץ ,כגון שמכירו וסילקו תיכף ולא שאר רק טעם משהו .ובמקום הפסד גדול מאד
יש להתיר למכור לגוי כשאין בו שום ממשות רק טעם משהו .ויזהר למוכרו תיכף שלא
להשהותו כלל .אבל אם יש בהתערובות משהו ממשות חמץ והוא לח בלח כמו קמח בקמח
שבלל יפה אסור למוכרו לגוי אפילו חוץ מדמי איסור שבו .ובמקום הפסד מרובה יש להתיר
בקמח בקמח למכור לגוי .אבל תערב תבואה בתבואה וטחן אסור למכור בכל עין.
אבל יבש ביבש ]הגם שאסור בהאה כ"ל[ מותר למוכרו לגוי ]בתוך הפסח[ חוץ מדמי איסור
שבו ,ופדיון איו מועיל )וכבר ת' בסי' תמ"ב דבכל מקום שמותר למכור לגוי הוא באופן שלא
יחזור וימכרו לישראל(.
כלים שתבשל בהם חמץ בפסח ,ישפשפם וידיחם היטיב ומותר להשהותן במקום מוצע.
 274דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קכד .ראה אודותה בשוה"ג לתחלת הסי' הקודם.
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ומותר למוכרן תוך הפסח ,ומותר להיח בהן צון דרך עראי ,וכן להחם בהם מים לרחיצה
וכביסה דרך עראי תוך הפסח.
משהו חמץ שפל לתוך תבשיל חם שהיד סולדת בו ,אפילו פל על חתיכה שרק מקצתה תוך
הרוטב אסור כל מה שבקדירה ]והייו אפילו אין בו מהממשות חמץ כלום כגון שסילקו ,וע'
לעיל[.
יבש ביבש חם בחם שהיד סולדת בהן ,כגון ככר מצה חם שגע בככר חמץ חם ,איו אסור
אלא כדי טילה במקום מגעו .ואם לא טל מקום מגעו ובשלו אסור כל המצה וכל מה שתבשל
עמה בהקדירה .הי' ההיתר שמן כגון שהיתה המצה משוחה בשמן אסור כל המצה.
בשר שגע בחמץ המהג במדיות אלו לאסור כולו אפילו הוא כחוש .וכן כל דבר ששייך
במיו שמוית וגע בחמץ המהג לאסור כולו בהאה.
ותן טעם לפגם מותר בפסח ,בין שרגש הטעם לפגם בין שלא רגש כלל .וי"א שגם ותן
טעם לפגם אוסר במשהו בהאה .וכן והגין במדיות אלו .ובמקום שאין מהג המיקל לא
הפסיד והמחמיר תבוא עליו ברכה.
ריחא מילתא היא גבי חמץ בפסח .לפיכך ככר חמץ שאפה בתור ,ובעת ההיא הי' צלי קדר
שמן מגולה בתור ,והתור קטן שאיו מחזיק י"ב עשרוים ,ופיו שמצד סתום אע"פ שאיו
סתום לגמרי ]ראה דהייו שלא כדרך שסותמין בהטמת שבת[ וגם קב העשן פתוח ,אסור
הצלי .אבל אם הצלי כחוש ,וכל שכן פת מצה שאפה עם ככרות של חמץ ,אפילו הי' החמץ
מרובה מהמצה והתור סתום לגמרי וגם קב העשן סתום ,ואפילו שתהו בתוכו כמה ימים,
ואפילו אם הככרות לושים בשומן או בשמן הכל מותר ]אם לא געו זה בזה[ ,ומקום שאפה
החמץ צריך היסק להכשירו.
ואם הי' תבשיל בתור בעת אפיית החמץ ,אפילו בשר שמן ושתהו כמה ימים ,אם התור לא
הי' סתום לגמרי מותר התבשיל .ואם הי' סתום לגמרי ולא הי' בו שום קב פתוח ,אפילו הי' רק
תבשיל של חמץ עם תבשיל של היתר ושיהם מגולים ואחד מהן שמן ,אם שתהה זמן מרובה
הייו כמו הטמת חמין לשבת אסור גם בהאה .ואם רק כדרך שמבשלין בחול שעה או שתים
או שהי' אחד מהם מכוסה מותר .וי"א דריחא לאו מילתא היא ,ובהפסד מרובה או בשעת
הדחק ,כגון לצורך יום טוב שאין לו מאכלים אחרים ,יש לסמוך עליהם .והמחמיר תבוא עליו
ברכה.
ואם הי' א' מהם דבר חריף ושיהם מגולין אסור גם אם התור גדול ופתוח.
ואם הי' הריח לפגם בהיתר מותר בכל עין אפילו בלא הפסד מרובה.
אם סתמו פי התור בפסח בדף שסותמין כל השה ולא הדיחו ,כל מה שבתור מותר.
יבש ביבש שתערב בפסח ,כגון חתיכת חמץ באלף חתיכות מצה ואבדה בשוגג אחת
מהחתיכות מן העולם לגמרי ]ע' סי' תמ"ב סי"ז ,וכאן דווקא שאבדה לגמרי ,ואפשר משום זה
לא כתב רביו או שפל לים .וע' סי' תמ"ה ס"ד[ ,כגון שאכל בשוגג או ששרפה ]ואפשר דכמו
כן שאר דברים שתבאר בסי' תמ"ה שהן כמבוער מן העולם לגמרי[ ,הרי כל התערובות מותר
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באכילה.
ואם לא אבדה שום חתיכה ,ותערב מיעוטן ברוב חתיכות אחרות של מצה ,ומתערובות זו
תערב מיעוטן ברוב חתיכות אחרות של מצה ,התערובות השלישית מותרת באכילה .וע' ביו"ד
סי' ק"י פרטי הדיים בזה )הייו באיזה אופן מותר לאכול אותן[.
לח בלח שתערב בתוך הפסח ,אפילו אבד רוב התערובות ,השאר עומד באיסורו .וכן
התערובות ממו אסור לעולם ,כגון תבשיל שאסר בחמץ משהו ופל מעט רוטב לתבשיל אחר
ומזה התבשיל האחר פל עוד לתבשיל אחר עד כמה פעמים הכל אסור אפילו בהאה .וכן
חתיכת בשר שתבשלה באחד מהתבשילין הללו ואסרה ,שפלה ]בעוד חתיכות[ בתבשיל אחר
אפילו ביותר מס' ]וכן כמה תערובות[ ,הכל אסור .ואם חתיכה זו תערבה באלף חתיכות יבש
ביבש כולן אסורות באכילה ,אלא ימכרו לגוי חוץ מדמי איסור שבהם .ויש מתירין יבש ביבש
באכילה ,ויש לסמוך עליהם בהפסד מרובה או בשעת הדחק ,ויסיר חתיכה אחת מהם.
וכן כף שהגיס בו אחד מתבשילין הללו והגיס בו תבשיל אחר אוסר בהאה אפילו ביותר
מס' ,וכל הכלים ששתמשו באותו תבשיל כשהוא חם שהיד סולדת בו צריך להציען עד אחר
הפסח .ואם תערב באלף כלים אחרים צריך להציע כולם .וי"א דחד בתרי בטיל .ויש לסמוך
עליהם בהפסד מרובה או בשעת הדחק ויסיר כלי אחת.
וכל זה בתוך הפסח ,אבל בערב פסח משעה ששית עד הלילה לח בלח מתבטל בס' ויבש ביבש
ברוב ]ויאכלם בערב פסח .ובתוך הפסח חוזר ויעור לעין אכילה ,לא לעין שהי' ,וכמ"ש בסי'
תמ"ב[ .וריח איו אוסר .וותן טעם לפגם מותר .וכן הדין בחמץ וקשה אפילו בתוך הפסח.
עיסת חמץ שפלה למים צוים ,אע"פ ששרית מעת לעת מותר לשתות המים בערב פסח.
וכן שעורים ותן טעם לפגם במים.
ככר שלם של חמץ שתערב אפילו באלף ככרות של מצה אסור לאכול מהתערובות בערב
פסח משעה חמישית ואילך.
אבל אם הי' הככר רק בלוע מטעם חמץ ולא הי' בו ממשות חמץ כלל ,כמו במקום שצריכים
להסיר כדי טילה ולא הסיר ,מותר לאכלם בערב פסח עד הלילה ואין צריך להסיר מהם כלום.
פרוסת חמץ שתערב בפרוסות מצה ,כל התערובות אסור גם בהאה תוך הפסח .וגם אסור
להשהותה כמו שתבאר בסי' תמ"ב ]בדין יבש ביבש[ .אבל אם תערב לח בלח ,ותבטל בס'
קודם הפסח ,או שהוא ותן טעם לפגם ,מותר לאכלו בפסח .וי"א שאם מצא משהו ממשות
חמץ בהתערובות חוזר ויעור בפסח .ויש מחמירים שאפילו משהו טעם חמץ לבד גם כן חוזר
ויעור ,כגון תרגולת שתבשלה שמצא בה חטה מחומצת והסיר החטה קודם הפסח אסור
לאכלה בפסח .והלכה כסברא ראשוה ,והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו .אבל אם לא הסיר
החטה ,ובכיסת הפסח אפילו רגע אחד היתה חמה שהיד סולדת בה ,אסורה כולה אפילו היתה
בקערה בלא רוטב.
כלי הבלוע מחמץ שתערבה בכלים אפילו אלף כולם צריכים הגעלה .ואם היתה כלי חרס
מתבטל ברוב כלי חרס ,ומותר להשתמש בהם בחמין בערב פסח ,והחמין מותרים בתוך הפסח.
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אבל אסור להשתמש בחמין תוך הפסח.
פרוסת פת שפל ליין צון וטלה משם קודם הפסח ,אם סיו קודם הפסח מותר לשתותו
בפסח ,אפילו עבר כמה ימים משעה שפל עד שסיו ]ולהיש מחמירים שבסכ"ב ראה שגם כאן
יש להחמיר[ ,ואם סיו תוך הפסח ,אם הי' מעת לעת משעה שפל עד שסיו ,בין מצא
פירורים ובין לא מצא ,לעולם אסור .ואם לא הי' מעת לעת ,אם לא מצא שום פירור יש להקל.
ואם מצא פירורין על המסת יש להתיר בשעת הדחק .ואם לא סיו כלל אסור בשתי' ומותר
בשהי'.
הסיון צריך להיות בבגד עב קצת .ועל כן מי דבש וכהאי גווא דבר שהוא עב קצת ואי אפשר
לסו באופן ה"ל ,אין לו תקה לשתותו בפסח.
כל מיי מלוחים שלא זהרו בהם מחימוץ ,דהייו שהמלח לא בדק מפרורי חמץ ומלחו
בכלי של חמץ בן יומו ,הה מעיקר הדין ,אם הם מלוחים יבשים כגון גביה מלוחה ודגים
מלוחים שאין שרוים ,מותר לאכלם בפסח גם בלא שריי' והדחה .ואם היו שרוים מעת לעת
במים או בציר] 275ותן המים קודם שראה הציר[ ,אפילו הי' הכלי איה בן יומו ,ואפילו הוציא
את המליח קודם הפסח והדיחו יפה יפה ,אסור לאכלו אפילו ביום טוב אחרון מה שהי' ממו
בתוך המים והציר.
במה דברים אמורים כשהוא מלוח הרבה כדרך שמולחין לקיום .אבל אם איו מלוח כל כך
המים מבטל החריפות ומותר לאכלו בפסח אפילו הי' בכלי בן יומו.
במה דברים אמורים כשתן המים קודם שראה הציר ,או שלא שהה בהציר בכדי שיעור
בישול ,דהייו בכדי שיתן את הציר בכלי על גבי האור ויתחיל להרתיח ,אבל אם שהה בהציר
כשיעור בישול ואחר כך תן המים ,אסור אפילו ביום טוב האחרון אם הי' הכלי בן יומו.
ואם יודע שיעור מקום מהכלי שהי' בו הציר ,וברור לו שיש בהמליח ומי הכבישה ס' גד
אותו מקום מהכלי ,מותר לאכלו בפסח.
אך לפי מהג מדיתיו שאוסרין ותן טעם לפגם בפסח אסור בכל עין ,אם שרה בכלי חמץ
בפסח ,ואפילו הי' שרה פחות ממעת לעת יש להחמיר אם לא בשעת הדחק ,אבל אם שרה
מעת לעת אפילו אם בהכלי של חמץ לא בלע מעולם כל כך חמץ שלא יהי' בהכבישה ס' כגדו
מכל מקום אסור.
ואם הוציאו מהשרי' קודם הפסח מותר ,ואזי אם מעולם לא בלע בהכלי כל כך חמץ שלא
יהי' ס' גדו מותר אפילו מלוח הרבה והי' כבוש כמה ימים.
בשר שמלח אפילו הרבה מאד בכלי של חמץ בן יומו וכבש בתוכו כמה ימים בהציר ,אם
תייבש אחר כך כדרך שמייבשים לקיום מותר לאכלו בפסח.
וכל זה מעיקר הדין ,אבל כבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא לאכול עד יום טוב האחרון
כל מיי מלוחים שלא זהרו לבדוק המלח ]וראה דכמו כן שמלח בכלי של חמץ[ ,רק אותן
מיי מלוחים שבכל השה אין אכלים בלא הדחה ]וראה כשיודע שלא הי' כבוש בציר לבד או
 275או בציר :ראה בשוע"ר מהדורת תשס"ג ואילך ,ציון רכא וציון רלד.
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שהי' בהמליח ס' גד מקום הכלי[ מותר לאכלו בפסח על ידי שרי' ג' פעמים במים ]קודם הפסח[
בכלי של פסח וגם ידיחו יפה.
אבל כרכשות יבישות שמלחו במלח שלא בדק ,אפילו אם המולייתא מלחה במלח הבדוק,
איו מועיל לו הדחה לאכלו בפסח.
ובדיעבד שבישל אחד מהדברים הללו בלא שום שרי' והדחה ,ואי אפשר לקיימן עד אחר
הפסח ,מותר לאכלן בפסח .ואם תערב אחד מהם בדברים אחרים ,אפילו בפחות מס' ,מותר
התערובות באכילה אפילו אפשר לקיימו.
כל האוכלין ,אפילו יבישים כמו בשר יבש וכה"ג ,שהי' תלוי בחדר שמרקדין בו ]קמ[ח ,אין
שרי' והדחה מועיל להם ,אדרבא עשה בצק ודבק יותר .וצריכים להזהיר שלא לרקד קמח
בסמוך לאוכלין ומשקה וכלים של פסח שיוכל להגיע אליהם.
בשעת הדחק שאין לו בשר ליום טוב רק כרכשות שמלחו במלח שלא בדק ,וגם חתך דק
דק בסכין של חמץ ,יש לסמוך על האומרים דסתם סכין מקוח הוא מבעין של חמץ ומותר.
במה דברים אמורים כשאין בהמילוי לא שום או בצל ולא שאר דבר חריף .אבל אם יש בו
דבר חריף ,אפילו הי' הסכין מקוח וקי ואיו בן יומו אסור אפילו ביום טוב האחרון ,ואוסר
תערובתו בתוך הפסח במשהו.
שום שחותכין אותו דק דק ומערבין במלח שמולחין בשר לייבש ,מותר לאכול הבשר על ידי
שרי' והדחה ]ואפשר גם בתוך הפסח ,משום שהריח איו מאיסור עצמו אלא מהבלוע מאיסור[.
בשעת הדחק שאין לו בשר ליום טוב רק דגים מלוחים או בשר מלוח שמלח במלח שלא
בדק ולא הדיחם קודם הפסח ,מותר לשרותם ולהדיחם תוך הפסח ,אפילו בכלי של חמץ אם
אין לו כלי של פסח .רק שלא ישרה בתוכו מעת לעת.
שומן שהתיכוהו קודם הפסח ולא תכוין לשם פסח ,אפילו אומר ברי לי שלא תערב שום
פירור בשעת ההיתוך ,אסור לאכלו אפילו ביום טוב האחרון .ואם תערב במאכלים אחרים תוך
הפסח מתבטל בס' ,ובהפסד מרובה או בשעת הדחק אפילו בפחות מס' .ואם חזר והתיכו קודם
הפסח וסיו בבגד עב קצת מותר.
ואם תכוין בהתכתו לצורך הפסח וזהר מפרורי חמץ ,רק התיכו בכלי של חמץ בן יומו ,י"א
שמותר בפסח ,ויש אוסרין אפילו בערב פסח ואפילו ביום טוב האחרון ,ויש להחמיר לכתחילה
כסברא האחרוה .ואם תערב בתוך הפסח במאכלים אחרים מתבטל בס' ,ובהפסד מרובה או
שעת הדחק גם בפחות מס' .ואם קודם הפסח עירה שומן זה כשהוא רותח לכלי של פסח מותר
להשתמש באותו כלי בלא הכשר .אבל דבר חריף שתבשל בכלי חמץ אפילו איו בן יומו ועירה
אותו כשהוא רותח לכלי של פסח אסור להשתמש בו בפסח אפילו ביום טוב האחרון בלא
הכשר.
יין או מי דבש שתבשלו קודם הפסח בכלי חמץ בן יומו ,או איו יודע אם הכלי בן יומו או
איו בן יומו ,אסור לשתותן בפסח .ואין לשתות שום משקה שתבשל בסתם כלי אלא אם כן
ידוע שאיו בן יומו .והוא שאיו דבר חריף ,אבל אם הוא דבר חריף כגון מרקחת מדבר קיוהא
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וחריף ,או שהבלוע הוא מדבר חריף כגון מי דבש שתבשל ביורה שבשלו בה ]יי"[ש ,אפילו איו
בן יומו אסור גם ביום טוב האחרון .לפיכך אין לקות ביום טוב האחרון מי דבש של כל השה.
וכן גביה שהעמידה בחלב צלול המצא בהקיבה ]ע' ש"ך סי' פ"ז ס"ק כ"ט ובשפ"ד[ ,שהי' מעת
לעת בכלי של חמץ איו בן יומו ,אסור לאכלה בפסח ,אלא אם כן הי' בהחלב שהעמיד ממה
הגביה ס' גד חלב הקיבה שהעמיד בו ,או גד הכלי שהי' בתוכו מעת לעת.
דבר שאיו חריף שתבשל לשם פסח בכלי חמץ שאיו בן יומו ,וקודם הפסח עירה אותו לכלי
של פסח מותר בפסח .ואם לא בשלו לשם פסח ,אפילו אומר ברי לי שהי' איו בן יומו ,אסור עד
יום טוב האחרון .ואם דקדק שלא לבשלו בכלי הבלוע מחמץ )לצורך כווה אחרת( מותר על ידי
סיון .ואם לא סיו קודם הפסח יסו תוך הפסח ,ואם לא מצא פירורים מותר.
לכתחילה אסור לבשל לשם פסח בכלי חמץ איו בן יומו.
מי דבש לפסח לא יחמיצו בכלי המיוחד לכך שקורין קוואשיק.
והגין להחמיר שלא להסתפק בפסח מחומץ יין שמסתפקים ממו כל השה ,אע"פ שזהרו
שלא לשאוב בכלי חמץ .ובמקומות שאין חומץ יין מצוי אין והגין להחמיר.
במקומות שמערבים צוקער בחומץ יין צריך סין קודם הפסח.
יש זהרין כל ל' יום לפי הפסח שלא לשאוב בכלי חמץ מן יין וחומץ המוצע לפסח ,אלא
אם כן הכלי הוא מורק ושוטף .ואם לא זהרו בזה זהרין שלא לשתותו בפסח .ומעיקר הדין
אין בזה חשש.
יין לבן שהוכהה מראיתו ומתקו על ידי מעט חלב בהמה ומעט חלב חטה ,צריכין להזהר
שיהי' בהיין ס' כגדן .וצריכין לסו קודם הפסח .והוא שאין כוותו לתקו בכדי לשתותו עם
בשר או בכדי לשתותו בפסח.
חביות של יין שיש בה משהו חמץ שדבקו בו סרים ,אע"פ שהוא חמץ וקשה אסור לשתות
היין בפסח.
ואם דבק ב' חדשים קודם הפסח מותר היין .ואם יש ממו כזית במקום אחד מסדקי
החביות חייב לבערו או שיטיח עליו טיט .וע' סי' תמ"ב.
דבר חריף כגון מלח או בוסר וכה"ג שידוכו קודם הפסח במדוכה של חמץ איו בן יומו
מודחת וקי' ,אסור לאכלם בפסח .ומכל מקום מדוכה שלו שאין רגילין לדוך בהם חמץ מותר,
אם דו]כ[ו קודם הפסח.
מלח התון בכלי של חמץ )וסתם כלים קיים( מעיקר הדין מותר לאכלו בפסח .מכל מקום
המחמיר בזה ,אפילו הי' הכלי איו בן יומו ומודח וקי ,תבוא עליו ברכה.
דבר שאיו חריף שידוך בכלי של חמץ בן יומו ,ואפילו ידוך תוך הפסח מותר .ואם הי'
בהכלי קצת ליכלוך מחמץ ,אפילו ידך קודם הפסח אסור ,ואיו מועיל הדחה.
דבר שאיו חריף שחתך בסכין של חמץ באקראי בעלמא ,אפילו הוא בן יומו ,מותר על ידי
הדחה יפה במקום החתך )ובקשואים צריך גרירה( ,אבל החתך בקביעות בסכין של חמץ ,כגון
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חתיכת דג שקוים מן גוי והוא חותך בסכין שלו ,טוב להחמיר אפילו על ידי הדחה .ואם חתך
קודם הפסח מותר על ידי הדחה .ואם לא הדיחוהו ופל לתבשיל בפסח אסור כל התבשיל
אפילו יש בו ס' ,ואפילו הי' הסכי]ן[ איו בן יומו וחתך באקראי ,אם לא קח את הסכין יפה.
ויש מתירין התבשיל אפילו חתך בקביעות על ידי גוי בתוך הפסח .ויש לסמוך על זה בהפסד
מרובה או בשעת הדחק כגון לצורך שמחת יום טוב.
דבר חריף שחתך אפילו קודם הפסח בסכין של חמץ ,אפילו איו בן יומו וקי ומקוח יפה,
אסור לאכלו בפסח.
זתים קראין דבר חריף ,ואם חתכן קודם הפסח בסכין של חמץ ,וכבש אותן במלח ומים
בכלי של חמץ בן יומו ,הה מי הכבישה מותרים בפסח אפילו הי' הסכין בן יומו ואיו קי
]ראה דהייו שלא קח אותו קודם שחתך[ .והזתים עצמן אסורין אפילו הי' הסכין איו בן
יומו ומקוח ,ואפילו אם בצירוף כל הזתים יהי' ס' גד הסכין )ואפילו אם במיעוט מהן יש ס'
ויש עוד רוב אין זה מועיל( .ואם בישל כל הזתים יחד קודם הפסח מותר לאכלן בפסח .וי"א
שאפילו בישל כל הזתים יחד קודם הפסח ,ואפילו בישל עמהם עוד דברים ויש בהן ס' גד כל
הזתים ,הרי הזתים עומדין באיסורן בפסח .ולהלכה יש להקל כסברא הראשוה ,והמחמיר
שלא לאכלן עד יום טוב האחרון תבוא עליו ברכה .ואם חתכו בסכין חדשה ,או שלא שתמש
בה מעולם חמץ בחמין רק שכבשו בכלי של חמץ ,אם היו המים הרבה מהזתים מותרין הזתים
מעיקר הדין ,ודין ככל מיי מלוחים וכבושים שאיו מרבין מלח שת' לעיל ]מכאן ראה דלפי
מהגיו להחמיר בזה כמשת"ל ,הייו גם אם רק הכלי היא של חמץ ,אפילו שהמלח בדוק
מפרורי חמץ וכמו שת"ל ,ואפילו הי' הכלי איו בן יומו ,אסור לפי המהג[.
לח בלח ,כגון שכר במי דבש שתערב קודם הפסח בפחות מס' ,ואחר כך פל לשם עוד
מההיתר קודם הפסח בעין שיש בין הכל ס' גד האיסור ,מותר לשתות הכל בפסח ]אבל
להוסיף בידים אסור בלח בלח ע' סי' תמ"ב[.
חמץ גמור שעבר עליו הפסח בין בשוגג בין במזיד ,ותערב אחר הפסח בשוגג ,בין במיו בין
בשאיו מיו ,בין לח בלח בין יבש ביבש ,הרי הוא בטל ברוב ומותר באכילה .אבל אסור לערבו
בידים ברוב היתר .ואם עבר ועירבו )דהייו שכיון לבטלו( אסור לו ולאשי ביתו ומותר
לאחרים .וי"א דלח בלח בין במיו בין בשאיו מיו צריכים ס' .ואפילו אין שם אלא טעמו ,כגון
חתיכת חמץ שעבר עליו הפסח שפל לתבשיל רותח של חמץ שתחמץ אחר הפסח ]או לתבשיל
שאיו מיו[ והסיר את החתיכה ,אם אין בתבשיל ס' גד החתיכה אסור באכילה ובהאה,
ומותר למוכרו לגוי .ואם יש בו ממשות החמץ ימכרו לגוי חוץ מדמי איסור שבו ,או יפדה
דהייו שדמי השווי' של החמץ ישליך לאיבוד ]וראה דזה מועיל ודאי גם כשאין בו רק טעמו,
וכל שכן הוא ,והייו שישליך לאיבוד דמי השווי' של החתיכה[ ואז מותר באכילה כל
התערובות ,ויבש ביבש בטל ברוב .ואם תערב יבש ביבש חד בחד יפדה כ"ל ,או ימכור לגוי
ויקח רק מחצית הדמים.
עיסה שתחמצה אחר הפסח בשמרי שכר שעבר עליהם ]הפסח[ ,ה"ה אסורים בהאה אפילו
יש בה ס' גד השמרים ,וכן הדין בגביה שהעמיד בחומץ שכר שעבר עליו הפסח ,או שהעמיד מי
דבש בשמרי שכר שעבר עליהם הפסח .וי"א שמועיל פדיון או למכור לגוי חוץ מדמי המעמיד
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והמחמיץ ,ובהפסד מרובה יש לסמוך עליהם.
חימץ עיסה בשאור מעיסה שתחמצה בשאור שעבר עליו הפסח ,ובשאור מעיסה זו השי'
חימץ עיסה שלישית ,ומהשלישית חימץ עיסה רביעית ,הרי הרביעית מותרת באכילה בלא
פדיון ,והב' והג' דיה כהראשוה .וכן מי דבש שהעמידוהו בשמרי מי דבש שהועמד בשמרי שכר
שעבר עליהם הפסח ,ובשמרי מי דבש הב' העמיד מי דבש ג' ,ובהג' העמיד מי דבש ד' .הרי מי
דבש הד' מותר בשתי' לדברי הכל .וע' סי' תמ"ב.
סימן יד
מכירת חמץ במדינה אחרת
276

בי שי'
בדבר מכירת חמץ אשלח לך אי"ה כח הרשאה למכור החמץ להרד"י .277אמם בדבר החמץ
המצא פה כבד מאד להשיג למכור פה .ומה שיכול להיות במצא חמץ אצליו פה הוא רק יי"ג,
ומה שיש עוד מהאייגימאכץ שלקחו מביתיו ,שיש בהם חשש חמץ .ובדעתי שיכולים
שתמכור להרד"י גם החמץ דפה ,על פי מה שארשום לך אי"ה מקום החמץ .ובפה אין אצלי
ספרים לעיין בהם ,כ"א שו"ע או"ח )וגם יו"ד( וצמח צדק פסקי דיים .ובבאה"ט סי' תמ"ח
סס"ק ט"ו הביא מהמ"א דאפילו אין החמץ אצלו יכול למכור כו' .ועמ"ש בצמח צדק ה"ל סי'
ה"ל סס"ק ד' .278והספק אצלי הוא מפי שזה במדיה אחרת .ומכל מקום ראה שיכולים
למכור .ואפשר צריכים ליתן להאיו יהודי זמן יותר אחר הפסח ,בכדי שיוכל למכור ליהודים
דפה אחר הפסח .אמם גם זה איו ,כי מצד ריחוק המקום הי' צריכים לעשות כן גם במדיה
אחת כשהחמץ בריחוק מקום כזה )שבקל יש לצייר זה במדיתיו( ,והטעם מפי שיכול למכור
לאיו יהודי שבמקום החמץ בתוך הפסח ,ועל ידי מכתב גם ליהודים שיגיע להם תיכף אחר
הפסח.279
ותדבר בזה עם הרז"ו 280שי' ,ועם מו"ר הרשב"צ 281שי' ,גם עם הרד"י ,ותודיעי החלט דעתם
בזה .ואם יחליטו שבהכרח למכור פה ,תשלח לי וסח השטר מכירה שלו להרד"י .וגם וסח
השטר מכירה של רד"י להאיו יהודי ,ואראה להשיג אי"ה למי למכור .ותודיעי אודות כל זה
בהקדם.
סימן טו

 276דפסה באגרות-קודש ח"ג אגרת תשט .וכתבה באדר תרס"א ,באותה שעה שהה לצרכי רפואתו בואריעסהאפן,
ומשם כתב אל כ"ק בו שהי' בליובאוויטש ,אודות מכירת החמץ של רביו בליובאוויטש ,וזה שאתו בואריעסהאפן.
 277להרד"י :לה"ר דוד יעקבסון ,רבו של ליובאוויטש ,כפי מהג רבותיו למכור החמץ אל הרב ,והוא מוכרם להכרי
)ולא להסתפק בשטר הרשאה אל הרב שמוכר החמץ אל הכרי( .ראה "תיקוי מקוואות" ע' קפא.
 278סי' ה"ל סס"ק ד' :לב ,ב :דכשהוא בעירו כו' ]הרי שמועיל אף אם איו בעירו[.
 279תיכף אחר הפסח :אחרי שיצא הפסח בעיר שבה מצא רביו והחמץ.
 280הרז"ו :ה"ר זאב וואלף לויטין )המשגיח בישיבה בליובאוויטש(.
 281מו"ר הרשב"צ :מורך ורבך ה"ר שמואל בצלאל שפטיל ,המשפיע בישיבה בליובאוויטש ,שגם המען כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ "ע למד אצלו.
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קיצור פס"ד משו"ע רבינו נ"ע סי' תנא
כל 282הכלים שאיו רוצה ,או שאי אפשר ,להכשירן לפסח ,ורוצה להשהותן לאחר הפסח,
ישפשפן היטיב קודם שעה ששית )וע' בסי' תמ"ד פרטי הדיים בזה( וידיחם ,בעין שלא יהי'
חמץ יכר בהם ,ויציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם .וטוב להציעם בחדר מיוחד,
ויציע המפתח.
ובדרך עראי ומקרה מותר להוציאן ולהשתמש בהן צון בין לח בין יבש )והוא שדחו היטיב(.
ובשל חרס אסור לפי המהג .וסכין צריך עיצה עשרה פעמים בקרקע קשה ]בכל פעם במקום
אחר [283קודם שמשתמש בו בצון בפסח באקראי .ובקביעות אסור מן ערב פסח שעה ה'.
שכח ולא שפשף בערב פסח ישפשפן בחול המועד )אבל לא בשבת ויום טוב( מיד שזכר .עבר
עליהן הפסח ישפשפן אחר הפסח.
אין למחות בידי הוהגין לסדר כלי בדיל של חמץ בכותלי הבית לוי ,בגובה שאין היד מגעת
לשם .והמחמיר להציען תבוא עליו ברכה.
גוי המוכר כלים חדשים בשוק ,בין של חרס בין של מתכות בין של זכוכית לוקחין ממו כל
כלי שראה חדש .אבל אם כס לבית הגוי לקות כלים לא יקח כלי שעומדת בפי עצמו
]ואפשר כמו כן כלי יחידית ,וכ" בד"מ סי' קכ"א ביו"ד[ ,אלא אם כן מכיר היטיב שלא שתמש
בו ,או שהגוי מסיח לפי תומו שלא שתמש בו ,או שלוקח כלי מתוך כלים הרבה .ובכלי זכוכית
יש להתיר לקות הצלולים ]וע' בדרכי משה שם 284בשם הכלבו וצ"ע[.
כלי חרס ששתמש בו חמץ בחמין שהיד סולדת בהן אין לו תקה אלא ליבון גמור ,דהייו
שיסיקו כל כך עד שיהיו צוצות תזין ממו .במה דברים אמורים כשדרך הסיקו מבפים ,וכן
בהכשירו מסיקו מבפים כגון תור ,אבל כלי חרס שדרך הסיקו מבחוץ ,כגון קדירה ומחבת
וטפקא של חרס ,איו מועיל מה שימלאו גחלים מבפים ,ואפילו אם מכיסו ריקן לתוך התור
מלא אש שהשלהבת מלבו מבפים ומבחוץ אין זה מועיל .אבל אם מחזירו לתוך כבשן מלא
אש שמצרפין בו כלים חדשים ,מותר להשתמש בו בפסח.
בוכיא והיא כלי העשוי מלבים ועפר ומסיקים אותו מבחוץ ואופין ומטגין בתוכו ,ימלאהו
גחלים מבפים )וכל שכן אם הסיקו מבפים ויסיקהו גם בהכשירו מבפים( עד שיתלבן ליבון
גמור כ"ל וע"ד שית' בסי' תס"א .וכן לבים מותר ללבן באור ליבון גמור ולהשתמש בהן
בפסח .במה דברים אמורים בלבים שצטרפו בכבשן] ,אבל[ אם תייבשו בחמה ,אם לא
שתמש על ידי האור עצמו אלא על ידי רוטב ,כגון ששפך עליהם תבשיל ,די בהגעלה.
כלי מתכות ששתמש ובלע בהן חמץ על ידי האור בלבד שלא על ידי משקה ,כגון השפודים
והאכסלאות שצלו עליהם מולייתא ]וכן תור קטן של מתכות שבתוך הכירה שקורין דוחאוויע
שאופין בתוכן[ ,איו כשר אלא בליבון גמור ,דהייו עד שיהיו צוצות מתזין ממו ,או עד
שתשיר קליפתו העליוה )וכן הוא בשאר איסורים .אבל אם מתחלה בלע בהם בשר בלבד על
 282דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קכד .ראה אודותה בשוה"ג לסי' יב דלעיל.
 283בכל פעם במקום אחר :כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קכא ס"ז.
 284בדרכי משה שם :יו"ד סי' קכא ס"ק ב ,שראה מדבריו שבזכוכית איו יכר אם שתמשו.
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ידי האור כגון צלי ,ואחר כך בלע בהם חלב ,הכשירם בהגעלה( .וי"א שכל הכלים שבלעו חמץ
קודם הפסח אפילו על ידי האור כשרין על ידי הגעלה .והעיקר כסברא הראשוה ,ואפילו
בדיעבד ששתמש בהן בחמין על ידי הגעלה בלבד אסורין בפסח .ובהפסד מרובה או במיעת
שמחת יום טוב יש לסמוך על סברה האחרוה .במקום שיש עוד צד אחר להקל יש לצרף גם
סברא האחרוה ולהכשיר בהגעלה.
כלי מתכות הבלוע מחמץ על ידי רוטב ,כגון תבשיל של חמץ רותח ,הרי הוא כשר בהגעלה
]וע"ד שית' לקמן[ .ואם רוצה להכשירו בליבון ,די לו ליבון קל ,דהייו שימלאו גחלים בוערות
מבפים וישהה אותם בתוכו עד שאם יגע בצד החיצון יהי' היד סולדת בו ]וע' לקמן בדין
חלודה .ואפשר שהמהג הוא להחמיר רק במקום שיש חשש ממשות חמץ ,וכן ראה[.
ת' דכלי מתכות שבלע חמץ על ידי רוטב כשר בהגעלה .ואם יש בצד הפימי של הכלי
חלודה ממשית )ראש"ט( שכשגוררין אותה יש בה כמה עפרורית ,צריך להסיר כל החלודה )וכן
שארי טיופת שבהן( קודם שיגעלו ,או שילבן מקום החלודה קודם ההגעלה ליבון קל ה"ל.
והעולם הגו להחמיר להשהות הגחלים עד שיהי' קש או חוט שרף בצד השי )דהייו שקושרין
קש או חוט סביב הכלי גד הגחלים שעל גבי החלודה ,ומשהה הגחלים כל כך עד שישרוף הקש
או החוט( .ואם לא עשה כן קודם הגעלה יעשה כן אחר הגעלה.
אבל אם בהחלודה אין ממשות כלל רק מראה בלבד ,וכן כתמים העשים בכלי בדיל הק'
ערד פלעקין ,או שהחלודה היא בצד החיצון של הכלי אין לחוש לה.
מצוה מן המובחר לכל מי שאפשר לו לקות סכיים חדשים לפסח .אבל מעיקר הדין אפילו
שתמש בהם חמץ בחמין כשרים לפסח בהגעלה בכלי ראשון.
כלי ראשון קרא הכלי שהרתיחו בו המים אצל האש .ואפילו לאחר שהעבירוהו מן האש אם
המים רותחין כל כך שמעלים רתיחה הרי זה כלי ראשון וכמ"ש בסי' ת"ב.
וקודם הגעלה צריך לשוף את הסכיים במשחזת או בריחיים או בדבר אחר להסיר את כל
חלודה ממשית שבהן ,או ללבן מקום החלודה בליבון קל ה"ל )הייו שיהי' חוט או קש שרף(
קודם הגעלה ,ואם לא עשה כן קודם יעשה כן אחר ההגעלה ]ואפשר דאחר הגעלה דוקא ליבון
ה"ל ולא השחזה[.
סכין או שארי כלים שיש בהם גומא או סדק או קב במקום שמשתמשין בו ,דהייו צד
הפימי ,צריך במקום ההוא ליבון קל ה"ל קודם הגעלה .ואם לא עשה כן קודם הגעלה יעשה
כן אחר ההגעלה .ולפיכך אותן סכיים שידותיהן תחובין וקבועין במסמרים קטים תוך בית
יד ,ואין צריך לומר אם גוף הבית יד הוא מב' חלקים מדובקים וריוח מעט בייהם להכיס שם
הסכין ,וכן אם יד הסכין דבוקה בבית יד על ידי דבק ,אין הגעלה מועלת להם ]וראה שאם
יוציאם מהבית יד וילבן את היד כ"ל מועיל אחר כך הגעלה ,ויכיסם אחר כך בבית יד חדשה,
או שילבן הבית יד בפי עצמו ויגעילה אחר כך[.
אם הבית יד עשוי' מקרן איו מועיל הגעלה ]אם לא שיוציאו ממה כ"ל[.
קרן הרי הוא כחרס לעין הגעלה ,ולפיכך כלים העשוים מקרן אין הגעלה מועלת להם.
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כל הכלים )חוץ מן הסכין( שיש בידותיהן גומות וסדקים וחלודה אין צריך לקרן כלל.
ולכתחלה צריך להגעיל גם את הידות .ואם הגעיל את הכלי ולא הגעיל את ידו ותחבו בפסח
לתוך התבשיל הרי זה מותר באכילה .ואם לא הגעיל גם את גוף הכלי והיד תחב בפסח לתוך
התבשיל ,אם הכלי וידו הן של מתכות יש אוסרין את התבשיל ,ויש מתירין ,ויש לסמוך על
דבריהם בהפסד מרובה או במקום מיעת שמחת יום טוב.
הדן )רתק( של סכיים אין הגעלה מועלת לו להכשירו להכיס בתוכו סכין של פסח ,אלא
אם כן פותח את התפירות ומגררו יפה יפה )שאז אפילו הגעלה אין צריך( ]ע' מ"א סקל"ו,
ואפשר צריך הדחה[.
חצובה )שקורין דריי' פוס( צריכה הכשר בליבון גמור.
כלי מתכת וכלי עץ כלי גללים כלי אבים כלי אדמה )פירוש כלי חרס שלא צרפו בכבשן אלא
תייבשו בחמה( כלי עצם )חוץ מקרן( וכלי מפערי"ל מוטע"ר ששתמש חמץ על ידי משקה חמין
הרי כבולען כך פולטן .ואם שתמש ובלע בהן חמץ על ידי חום כלי ראשון כגון קדרות ואלפסין
ויורות .וכן כף שמיוחד להגיס הקדירה כשהיא אצל האש ,או אפילו אחר שהעבירה מן האש
והיד סולדת בו ,וכן כף המיוחד להוציא בו מהקדירה אל הקערה ]וכן כיסוי של ברזל כמו שית'
לקמן[ ,צריך להגעילן בכלי ראשון דוקא ,או שעומד אצל האש או גם לאחר שהעבירוהו מן
האש כ"ל .וי"א דדוקא בכלי ראשון העומד אצל האש .ובשאר איסורים יש להחמיר כדבריהם,
ובחמץ יש להקל כסברא הראשוה ,וכן בכלי שבלע בו תחלה בשר ואחר כך חלב.
וכלים ששתמש בהם חמץ על ידי עירוי מכלי ראשון ,כגון קערות ]ואם על ידי כף כ"ל צ"ע
אם זה קרא עירוי מכלי ראשון ,ע' סכ"ח .ואפשר מפי שעל פי רוב מערין מהקדירה עצמה על
כן אין חילוק בזה[ ,אע"פ שלפעמים כופין קערה על גבי אלפס שאצל האש ובלע בה חמץ על
ידי כלי ראשון ,הרי הם כשרין על ידי עירוי מכלי ראשון .ויזהר שלא יהי' פסק הקילוח מהכלי
ראשון קודם שגע הקילוח בגוף הקערה ,ובאם לאו לא עלתה ההגעלה .וי"א דקערות ]וכן שארי
כלים שיש לחוש ששתמש בכלי ראשון ,כן ראה בדרכי משה[ צריך להגעילן בכלי ראשון דוקא.
וכן והגין ואין לשות .ואם הקערה היא גדולה שאי אפשר להגעילו בכלי ראשון יתן עלי' אבן
מלובן ויערה עלי' מים רותחין מן כלי ראשון ויעביר עלי' האבן על פי כל הקערה ]ע' בסי' ת"ב
ס"ב ,וראה שגם כאן הכווה כן .ואם לפעמים כופין הקערה בצד הפימי על האלפס ,ולפעמים
מכסים בצד החיצון ,הרי צריכה הגעלה משי הצדדים .וזה אי אפשר על ידי אבן מלובן בבת
אחת .ואפשר מועיל שיעשה ההגעלה בזה אחר זה כמ"ש לקמן סל"ז .וצ"ע אם אמר כן בעובי'
של הכלי כמו בהרוחב[ .וכן יעשה בכל הצריך הגעלה בכלי ראשון ואי אפשר להגעילו בתוך כלי
ראשון .אבל כל כלי שאפשר להגעילה בכלי ראשון אין להגעילה על ידי עירוי ואבן מלובן.
וקערה גדולה שיש לה אוגים ובליטות אין לה תקה על ידי עירוי ואבן מלובן.
וכשמגעיל על ידי אבן מלובן אין צריך ליזהר שלא יפסק הקילוח ,ואפילו אם מערה מהכלי
ראשון לכלי אחר וממו מערה על הקערה הרי זה מותר .ומכל מקום לכתחלה גם כשמגעיל על
ידי אבן מלובן צריכים ליזהר שיערה מכלי ראשון ולא יופסק הקילוח.
ובדיעבד שכבר הגעיל את הקערות וכיוצא בהן ]הייו כלים שרוב תשמישן על ידי עירוי מכלי
ראשון[ על ידי עירוי מכלי ראשון בלא אבן מלובן ,והשתמש בהן בפסח בחמין ,הרי החמין
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מותרין .והוא שהגעילן על ידי עירוי מכלי ראשון עצמו ,או שהכיס כלי ריקן לתוך כלי ראשון
רותח ואחר ששאבו בו המים השהה אותו בהכלי ראשון עד שהמים שבו העלו רתיחה והוציאו
מהכלי ראשון ועירה ממו על הכלים ,הרי זה כעירוי כלי ראשון עצמו .אבל אם לא שהה
כשיעור הזה אין דיו ככלי ראשון ,ואם עירו ממו על כלים כ"ל לא עלתה להם הגעלה,
ואוסרין את החמין ששתמשו בהן בפסח.
וכל זה כשהקערה איו בן יומו מתשמיש כלי ראשון .אבל אם היא בן יומו ,צריכה הגעלה
בתוך כלי ראשון ממש .ואם הגעילה על ידי עירוי לבד ,אוסרת החמין ששתמשו בה בתוך מעת
לעת לתשמיש כלי ראשון.
וכלים ששתמש ובלע בהן חמץ על ידי חום כלי שי ,כגון כפות המיוחדים לאכול בהם
מהקערה ,הרי הן כשרין על ידי הגעלה בכלי שי .וי"א שצריכין הגעלה בכלי ראשון ,וכן והגין
ואין לשות.
ובדיעבד אם לא הגעילן כלל ותחבן בפסח לתוך כלי ראשון ,יש להתיר באכילה בהפסד
מרובה או מיעת שמחת יום טוב .ודוקא כשהן אין בי יומן.
ואם בלע על ידי עירוי מכלי שי ,כגון רוטב חם שהיד סולדת בהן של חמץ שבקערה ששפך
בפסח על היתר ,די בהדחה .ואין צריך לומר בחום כלי שלישי ורביעי .ואין להקל בזה אלא
בהפסד מרובה או מיעת שמחת יום טוב ,אבל בלא זה אין להקל אפילו בשלישי ורביעי.
סלים שמולחים בהם בשר כל השה )בין מוקבים בין שאים מוקבים( טוב להחמיר
להגעילן על ידי כלי ראשון .ובדיעבד אם לא הגעילן ומלח בהן בפסח הבשר מותר באכילה.
סימן טז
קצירת ודישת החטים למצה
]א[ 285באיזה שעה התחיל לקצור החיטים של שמורה ,אם לאחר שכבר עלה הטל

286

בבירור.

לאט ,288אדער ער האט גיטריקט
מא ָ
]ב[ ויא האט ער גידראסן ,287עם רייע הק' סירא ַ
מקודם.
]ג[ ויא האט ער גיטריקט ,בטח על חום השמש ,בשבלים או בעמרים ,עומדים או מוחים על
הארץ .אם לא עבר עליהם לית לילה על פי השדה.289
לאט ,מסתמא האט ער אחר כך גיטריקט החיטים על חום
מא ָ
]ד[ אם דש אותם סירא ַ
השמש.
]ה[ אם השק הוא חדש.
 285דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקח .פרטים וספים בזהירות של רביו בקצירה ודישה – ראה אוצר מהגי
חב"ד – פסח ע' כ-כב.
 286לאחר שכבר עלה הטל :כי הטל דיו כמים )שוע"ר סי' תסו ס"ב( ,וכל זמן שמחוברים לקרקע וצריכים לקרקע
אים באים לידי חימוץ )שוע"ר סי' תג סי"ט( ,ומיד שקצרו צריכים להזהר שלא יבוא עליהם טל.
 287ויא האט ער גידראסן :איך היתה הדישה.
לאט :מכות דיש רחבה.
מא ָ
 288סירא ַ
 289לית לילה על פי השדה :שאז יש לחוש שרטבו מהטל במשך הלילה.
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]ו[ מאז עד עתה בטח שמרים בטוב במקום שלא יגיע להם לחות ח"ו.
סימן יז
טחינת החטים למצה
ב"ה 290אור יום ד' ו' אדר תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
291
כבוד ידידי המומ"פ וו"ח י"א כו' מו"ה חמן ישראל שי'
מכתבו כון הגיעי ,והיתי מאד אשר ת"ל הכל בסדר כון כדבעי ,והשי"ת יחזק מוחם
ולבם לתורתו ועבודתו ית' תמיד כל הימים.
הי מבקשו להשגיח היטיב על טחית השמורה ,לקות היטיב את החדר קודם שיכיסו
הרחיים ,292כן לקות היטיב את הרחיים ,293וליתן לב שלא יבוא עליו ח"ו שלג בעת ההובלה על
כל הכלים השייכים איליו ,אשר על זה צריכים ליתן השגחה יתירה ,כי מעמידים אותו לפעמים
בחצר ,או ששמט איזה כלי מן השליטל 294ובקל יכול להיות שיבוא עליהם שלג .וכן החטים
שיהיו מכוסים היטיב .להשגיח על כל פרט ופרט.
ויבקש את המשגיח 295שי' שיברר מהבחורים המתוים שיתעסקו בזה ,ואת הבחורים יחיו
יבקש משמי שיתו לב על כל הדברים ה"ל ,וכדומה מהדברים שיכול להיות ח"ו ,וישגיחו על
כל פרט.
את החטים בטח יבדקו ויבררו היטיב.296
ויה"ר מלפי אביו שבשמים שזהר ממשהו חמץ בחג הפסח הבע"ל ,ויהי' חג הפסח הבע"ל
בכשרות בכל פרט ומיכלא דמהימותא יאיר בפשיו אשר באמותיו חי' וזכה למ"ש יקימו
וחי' לפיו.
בקשתי להודיעי בכל עת משלומו ומכל העשה אצליו לטוב.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן יח

 290דפסה באגרות-קודש ח"ד אגרת תתקו .פרטים וספים בזהירות של רביו בטחית החטים למצה – ראה אוצר
מהגי חב"ד – פסח ע' כה-כח .וכתבה ממקום המרפא וירצבורג אל ליובאוויטש ,להוראות אודות טחית החטים למצה.
 291מו"ה חמן ישראל :מאריאשין ,אמן בית רביו .תשובה וספת אליו – לעיל סי' ו.
 292קודם שיכיסו הרחיים :בבית הרב הי' ריחיים של יד )של אבים ,ולא של ברזל( ,ששמר משה לשה לטחית
החטים למצה שמורה.
 293לקות היטיב את הרחיים :ראה שוע"ר סי' תג סכ"ט-לב.
 294השליטל :עגלת השלג.
 295המשגיח :תלמידי הישיבה בליובאוויטש תבקשו לעסוק בטחית החטים למצה.
 296יבדקו ויבררו היטיב :היו שופכים את החטים על קרטוים ,ואחדים מתלמידי הישיבה היו בוררים את החטים
המקולקלים.
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אפיית המצה על ידי גדולים
ב"ה 297יום ב' י"א אדר תרד"ע לפ"ק
מעטאן
בי יקירי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
ובדבר השמורה שלחתי היום טע"ג לטחון החטים של ראמאאווקי בפי עצמם ,ולעשות
עבוריו שמורה מהחטים האילו.
ובטח אתה זוכר מה שדברו שאפיית השמורה ,הייו הכתה בכל דבר ,יהי' עשה
בגדולים.298
ובפרט תאפו איזה פוטין שמורה אשר תקחו אתם בוואגאן) 299והשאר תלך באגאז .(300ולפי
דעת ידידיו הרש"ג 301יחי' חוץ הדבר ,למען שיהי' שלימים ,כי אלו שילכו באגאז קרוב הדבר
שישברו .ויתן השי"ת שילכו כולם כשורה.
סימן יט
מצות מכונה
כבוד 302ידידי הרב המפורסם ווח"ס כבד י"א כו' מו"ה ארי' ליב שי'
מכתבו כון הגיעי ,ובדבר המאשין לאפיית מצה ,304הלא זה כמה שים מלפים רבו
המגדים על המאשיען ,305ובמה מצאו עתה שטובה היא וגם עוד מהודר ביותר וביתרון ,אשר
הרבים הגדולים ז"ל יראי ה' וחרדים לדבר הוי' אשר בדור שלפיו אסרו את המאשין ,ומהם
אשר לא רצו לגלות הטעמים שלהם ,בכדי שלא יסתרו אותם ,אבל פסקו בתוקף לאיסור ,ומהם
שכותבים שהוא חמץ גמור ,איך ימלא לבו לעבור ח"ו על דבריהם.
303

ולבד החששים שכתבו בזה שמעתי זה איזה שים מר' יחיאל הלפערין )שהוא עתה משולח
דתומכי תמימים (306שאמר לו חימיק 307ירא אלקים ,אשר על פי חוקי החימיע בגיעת העיסה
בהמעטאל של הואלצין 308עשה בה חימוץ תיכף ברגע זו .ואי מאמין אשר הרבים הגאוים
ה"ל רוח ה' וססה בהם לאסור בתוקף את המכוה מצד החשש הורא ה"ל אף שהם לא ידעו
 297דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תכח.
 298עשה בגדולים :אודות הלישה והאפי' בגדולים ישראלים בי דעת ,ראה שוע"ר סי' תג סט"ו וסי' תס ס"א-ב.
ובעין שאר הכות החטים הקמח והמצות ,ראה שוע"ר סי' תג סט"ז.
 299בוואגאן :בקרון הרכבת ,בקופסה שתהי' אצלכם בעת הסיעה.
 300באגאז :במטען.
 301הרש"ג :החסיד ה"ר שמואל גורארי'.
 302דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קלג .וראה שם שהיא לערך משת תרס"ד.
 303מו"ה ארי' ליב :האפט ,מחב"ס דברי טעם.
 304המאשין לאפיית מצה :ראה גם סי' הבא.
 305רבו המגדים על המאשיען :ראה מה שלקט בשדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' יג סי"ב .אגרות-קודש אדמו"ר
מוהריי"צ "ע ח"א אגרת קפח .אגרות קודש אדמו"ר זי"ע חי"א ע' חצר .תורת מחם ח"ג ע' .7
 306עתה משולח דתומכי תמימים :משת תר"ס ואילך )ראה כרם חב"ד גליון  3ע'  .23אגרות-קודש של רביו ח"א ע'
רכב .ח"ג ע' פו וע' קצא(.
 307חימיק :כימאי.
 308בהמעטאל של הואלצין :במתכת של הגלילים.
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מזה ,ועל דרך מ"ש בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' קע"ו ח"ג בשם האורים ותומים.309
וכאשר כבודו שואל מאתי ,אי איי מסכים על זה בשום אופן ,ואין לו לחדש דברים כי אם
לילך בדרך הישרה שהיחו לו רבותיו הק' זצוקללה"ה.
]וזאת[ מוטל חובה על כל רב בעירו להעמיד משגיחים בבתי האפי' )פאדרדן( ,כי באמת אין
השגחה כלל וכמה מכש]ו[לים כו' .וגם לההיג שלא יאפו בעלי בתים בביתם )אם לא אותם
שעושים כן לא בשביל ]ק[ימוץ ,ולוקחים עוזרים הרבה ומשגיחים היטיב( כי אם בפאדראדן,
ושיהי' משגיח בכל פאדראד ,וכל בעל בית בחפץ פש יתן יתרון עבור האפי' על הוצאות
המשגיח.
והשי"ת יעזרו שזהר ממשהו חמץ בפסח ומיכלא דמהימותא יאיר בפשו לעודדו
ולחזקו בעבודתו ית'.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן כ
בענין הנ"ל
ב"ה 310יום ב' ך"ב אייר תרס"ז לפ"ק
ליובאוויטש
311
כבוד ידי" הרה"ח המפורסם כבד ומרומם יר"א כו' מו"ה יעקב מרדכי
שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...בדבר המאשין הה בעצם הדבר כבר מבואר הרבה בשדי חמד .312אמם מה אומר לו ,אם
ח"ו כבודו יתיר מאשין בלתי ספק אשר יתהוו מאשין ברוב עיירות מפלכים שלהם על סמך זה.
וגם זאת בלתי ספק אשר המאשין בלי השגחה היא גרועה הרבה יותר מהפאדראדין ,כי עמל
העיסה הוא הרבה יותר באין ערוך וממילא וגע ביותר השהי' ,ואם כבודו במקומו ישגיח
היטיב על כל פרט )גם זה אי אפשר להחליט כל כך ,כי הרי לא יהי' בעצמו ,כי אם על ידי
שלוחים כו' ,וביותר כי כל דבר חלש מזמן לזמן ,ואם בראשית הזמן יסכימו ויתו לו מהקהל
כל מה שידרוש בהוגע לההשגחה במשך הזמן ימאו כו'( ,אבל יהיו מקומות אשר לא ישגיחו
וזה גרוע מאד .וגם לא בכל המקומות המאשין הן של הקהל כי אם של יחידים ,והקלים שבהם
מביטים בשלהם ,313ויפסידו יותר בהוגע אל הכשרות מהאופים הקלים .והלא יותר טוב
לעשות תורים ופאדראדין של קהל )כי טעות האופים אחת היא( ,וכבודו יעמ]י[ד משגיחים
 309יו"ד סי' קע"ו ח"ג בשם האורים ותומים :אות א :וע' תומים במ"ש )בביאורו לס' תקפו כהן בס"ק קכ"ד( על
בעלי השו"ע ,שרוח ה' וססה בקרבם להיות לשום מכוון להלכה בלי כוות הכותב ,וחפץ ה' בידם הצליח כו' עיי"ש.
 310דפסה באגרות-קודש ח"ד אגרת תתקעא.
 311מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ה ,ובהסמן בהערות שם.
 312בשדי חמד :מערכת חמץ ומצה סי' יג סי"ב.
 313מביטים בשלהם :חושבים רק על הרווחים של העסק.
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טובים ,וכמה שיהי' התיקון בזה עכ"פ לא יהי' קלקול ח"ו...

314

סימן כא
אריזת ומשלוח מצה שמורה
ב"ה 315אור יום ד' זאת חוכה תרד"ע לפ"ק
מעטאן
בי יקירי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
בדבר השמורה  ...צריכים לכתוב לו איך תהי' האופאקאווקע .316והוא אם ביכולתו להשיג
חביות קטה דובאווע 317חדשה ,ייח השק עם החטים בהחביות ,ותהי' סתומה היטיב ,ואחר
כך יכרוך אותה בראגאזע 318חדשה ,ועל הראגאזע יכרוך תבן )שטריי'( ,ואחר כך עוד ראגאזע,
וזה בכדי שלא יגיע הקור אל החטים.
ובאם אין לו חביות כ"ל ,יתן השק בתיבה של בלעך ,319והתיבה של בלעך יתן בתיבה של עץ
)כי בלעך וכן כל מתכת מזיע מהקור( .ואם תהי' סתומה היטיב טוב להיחה מכל צד עם שטריי'
ואחר כך ליתה בהתיבה של עץ .ואפשר טוב לעשות זאת עם וואליק) 320וצריכים לשאול על זה
את היודעים ,כי הספק אצלי אולי על ידי הוואליק תקבל חמימות ותהי' טוכליע 321ח"ו(.
והתיבה תהי' בראגאזע.
התיבה של עץ תהי' טובה בלא סצעלעס ,322כי אם שתחי' סתומה היטיב )וכמובן שמחמת
השטריי' צריכה להיות שמירה מעולה בעת פתיחת התיבה ולקיחת השק מהתיבה ,שלא יפלו
עליו איזה שבלים ח"ו(.
סימן כב
יין בלי סוכר בחה"פ
ב"ה 323אור ליום ג' כ"ג אד"ר תרס"ח לפ"ק
ליובאוויטש
בי יקירי שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
 314קלקול ח"ו :...המשך השו"ת ,בעין האה מעשבים שבבית הקברות – לקמן סי' עז.
 315דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שצו .וראה גם שם אגרת שצח .ח"ג תרחצ .ח"ד תתצד.
 316האופאקאווקע :האריזה .ראה שוע"ר סי' תג סכ"ז-ח.
 317דובאווע :מעץ אלון.
 318בראגאזע :במחצלת.
 319בלעך :פח.
 320וואליק :שמיכהֶ ,לבֶ ד )במקום התבן(.
 321טוכליע :מעופשת.
 322סצעלעס :סדקים.
 323דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קפ* ,וח"ד אגרת תתקצב.
כ"ק בו אדמו"ר מוהריי"צ "ע הי' אז אצל חותו רבי אברהם שיאורסאהן בקישיוב ,ומשם הביא את היין אל
רביו בליובאוויטש .ועל כך כותב ,שביין שיביא עבור חג הפסח ,לא יהי' תערובת סוכר.
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בטח מצא יין גפן הדרש לחג הפסח הבע"ל שלא יהי' בו שום תערובות צוקער ,324ושיהי'
לבן 325ולא חזק.
סימן כג
יו"ט שני לבני חוץ לארץ בארץ ישראל
ב"ה 326מוצש"ק כ"א אדר תער"ב לפ"ק
לידידי הר"ז 327שי'
מכתבך כון הגיעי והיתי משקידת הבחורים יחיו והשי"ת יחזק מוחם ולבבם בתורה
ועבודה ית' ,ות"ל אשר בי תמן 328יחיו מסרו אל העין הגדול ,ויתן השי"ת שיהיו תוים
בלבם ופשם אל ה' ותורתו ועבודתו ית' לטוב להם כל הימים.
בדבר ההגת יום טוב הבע"ל ,לפי דעתי הבחורים יחיו באשר דעתם לחזור אי"ה .יתהגו
בכל דבר כבי חוץ לארץ.329
ואתה באשר אתה עם ב"ב 330יחיו תתהג כבי ארץ ישראל ,והייו בהחת תפילין ותפלה .אך
לעין אכילת חמץ ביום טוב אחרון של פסח )הגם כי איי מסכים עם אומרך במכתבך שזהו
דבר שאי אפשר כו' ,כי הלא תוים תוים אחו לרצוו ית' בתורתו הקדושה כו'( ,הה באשר
קביעותך באה"ק עוד בספיקות אצלך ,כדאי להיות זהר בזה .וודה לה' על גאולתיו ופדות
פשיו וזכה לביאת גואל צדק במהרה בימיו אמן.
ותחוגו את חג המצות הבע"ל בדיצה ובכשרות כאוות פשך וידידך דורש שלומכם מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן כד
שיור מקום שאינו מסויד נגד הפתח
ב"ה 331יום א' כ"ו מ"א תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...אמרתי לטיקטיער 332קודם סיעתי ,להיח גד פתח הכיסה מפאראד' 333מקום פוי בלתי
 324שום תערובות צוקער :ראה שוע"ר סי' תסז סי"ט-כ .אוצר מהגי חב"ד – פסח ,ע' -ד.
325
 326ושיהי' לבן :ראה שוע"ר סי' תעב סכ"ו )אם אין הלבן משובח ממו(.

דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שכח.
 327הר"ז :ה"ר שלמה זלמן הבלין ,אשר רביו שלחו לשם עם קבוצת תלמידי ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש,
לפתוח בהם את ישיבת תורת אמת בחברון.
 328בי תמן :א"ש בחברון.
 329דעתם לחזור  . .כבי חוץ לארץ :ראה שוע"ר סי' תצה סי"א ,ובהסמן בשוה"ג שם.
330
 331אתה עם ב"ב :ראה שוע"ר סי' תצו ס"י.

דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'צז .באותה שעה שהה רביו באות דשא סלאוויאסק ,ומשם כתב אל כ"ק בו
ברוסטוב ,אודות שיפוץ הבית שקה ברוסטוב.
 332לטיקטיער :הקבלן ר' חמן טיקטיר.
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מצוייר .334ואיי זוכר איזה שיעור אמרתי לו .ובשו"ע או"ח סי' תק"ס איתא אמה על אמה.
סימן כה
אתרוגי קלבריא וארץ ישראל
ב"ה 335יום ועש"ק עשרה בטבת אתרח"ם לפ"ק
מעטאן בארץ צרפת
כבוד ב"ד )חתי( ידידי עוז הרב המפורסם כבד ומרומם בש"ק י"א כו'
מו"ה מרדכי דובער 336שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי
...והה בעצם הכשרות מאתרוגי ארץ ישראל ,ידוע אשר כ"ק רביו הגדול א"ז אדמו"ר
זצוקללה"ה החמיר לברך על אתרוג געאווע דוקא )עד שפעם אחת הי' מלחמה גדולה בעולם,
ושמע שלא ייחו לעבור סחורה מאיטאליא ,ורצה לשלוח איש מיוחד 337לגעאווע לקות
אתרוג בשבילו כידוע( .וכן החמירו אחריו רבותיו אבותיו אדמו"ר זצוקללה"ה ,עד מה
שראיתי מכ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה שהחמיר בזה עד מאד )ומפי שבימיו תחדשו עוד ב'
מקומות מאיי געאווע שמביאים הסחורה לגעאווע ,והם בארדעגערא וריווירע) 338ולפי הראה
בימים הקדמוים לא הי' משם אתרוגים ,וחדשים מקרוב באו ,ובארדאגערא סמוך לפה ב'
סטאציעס עם הבאהן ,(339ובהם יש חשש מורכב יותר מקארפע ,הקפיד כ"ק אאמו"ר
זצוקללה"ה על אתרוגי געאווע הבאים מקאלאברע דוקא ,והן הה הכשרים דוקא ,כאשר
יבואר לקמן( .ואתרוגי קארפע לא באו לביתו כלל בשום פעם מהזמן שאי זוכר .ואתרוג ארץ
ישראל הי' אצלו פעם אחת ,ולא בירך עליו כי אם בעת הלל טלו .340ומפי כל זה לא עייתי
מעולם בהדין ,ולא חפשתי בספרים אודות זה.
ועתה בחג הסוכות העבר ,לא קבלתי האתרוג בזמו ,ומה מאד העגמת פש שהי' לי מזה
ה"י ,ורציתי לעיין בהדין אולי אמצא מדברים מידון אתרוגי קארפע או ארץ ישראל ,ולמצוא
היתר לברך עליהם )ובאמת אף אם מצאתי היתר בספרים איי יודע אם הייתי סומך על זה,
אחר שאבותיו רבותיו זצוקללה"ה החמירו בזה כל כך( ,ולא הי' לי ספרים .אך ראיתי בסידור
החדש שהדפיס 341ה"ר אברהם דוד מיקאלייעב ,ושם בשערי תפלה 342הביא משו"ת חתם סופר
 333הכיסה מפאראד' :הכיסה הראשית מהחוץ.
 334בלתי מצוייר :זכר לחורבן.
 335דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת כז .לתוכה – ראה גם לקמן שלושת הסימים הבאים .אגרות קודש אדמו"ר
זי"ע ח"ג אגרת תקצ .ס' המהגים חב"ד ע'  .65אוצר מהגי חב"ד – סוכות ע' עדר-רפג .קובץ יגדיל תורה .י .חוב' לא סי'
פד .חוב' לד סי' פז .חוב' לט סי' כט-ל.
 336מו"ה מרדכי דובער :סלוים .ראה גם סי' הבא – אליו .הטעם שכיה אותו ")חתי(" ,ראה אגרות-קודש שלו ח"ו
ע' ב בשוה"ג.
 337ורצה לשלוח איש מיוחד :ראה גם לעיל סי' א.
 338בארדעגערא וריווירע :ראה אוצר מהגי חב"ד – סוכות ע' רעח.
 339ב' סטאציעס עם הבאהן :שתי תחות ברכבת – ממעטאן צרפת.
 340בעת הלל טלו :ראה גם לקמן אגרת כט )שכן הג רביו( .בית רבי ח"א )עח ,א בשוה"ג ,שכן הג גם כ"ק אדמו"ר
הצמח צדק( .אוצר מהגי חב"ד שם )ע' רפ ,אודות ההגת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ "ע וכ"ק אדמו"ר זי"ע( .ח"ו ע' כח
בשוה"ג.
 341בסידור החדש שהדפיס :ראה לעיל סי' ב-ד.
 342בשערי תפלה :שער לז אות א .ובשער הכולל פל"ז אות א.
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או"ח סי' ר"ז ,וז"ל החתם סופר ,כל אילו הסימים לאו דאורייתא כו' )שסמוך עליהם ,אם
איו ידוע בודאי שאים מורכבים( ומן הדין דיו של אתרוג כדין עוף טהור שאיו אכל אלא
במסורת )כמ"ש בשו"ע יוד"ע סי' פ"ב ס"ב .ואם אין להם מסורת מאבותיהם שהם טהורים
אים מועילים הסימים כמש"ש סוף הסעי' ,ואעפ"י שיש לו ג' הסימים אין לאכלו כו' אלא
אם כן יש להם מסורת כו' ,וכמו כן באתרוג אעפ"י שיש לו הד' סימים )שהביא בשו"ע אדמו"ר
סי' תרמ"ח סל"א( אים מועילים אלא אם כן יש להם מסורת כו'( .על כן אותם הבאים
מייעיווא ,שמסורת בידיו מאבות אבותיו ורבותיו חכמי צרפתים ,אשר מעולם יושבי
מדיות אשכז יוצאים ידי חובתם באתרוגים הבאים מייעאווע ,הן הה הכשרים ,ואין צריך
לשום סימן כלל )וכמ"ש שם בבאר היטב 343סק"ו בשם הש"ך שאין צריך לבדוק אחר שום
סימן( ,והגאון מהר"מ פאדווה 344ז"ל )שממו מקור הד' סימי' ה"ל( לא בא אלא להודיע
סימים האתרוגים ההם )ר"ל מאיי געאווע( ,כדי שאם לא ימצא בהם אותם הסימים ידע
שאים מאותן שמסורת בידיו )כמ"ש בבאר היטב בשם הש"ך .אך הש"ך כתב שם )לפי המובא
בבאר היטב( דאי אשתכח שדורס כו' אין לסמוך על המסורת כו' ,ולפי מ"ש בחתם סופר ראה
שאו תולים בטעות השולח וכדומה ,ומכל מקום האחרים הבאים משם אים צריכים בדיקה,
והמסורה בחזקתה עומדת כו'( .אבל הבאים בודאי מאיים אחרים ,אפילו יש להם אותן
הסימים אין ראי' שאים מהמורכבים כו' .העולה מזה ,כל האתרוגים שאים מן יעיווע אין
ליקח בלי כתב הכשר ,שיודע מי הוא המעיד ,שאים מהמורכבים עכ"ל החת"ס ,כאשר הובא
בשערי תפלה.
והה אף שיש לומר שעתה הורע חזקת כשרות אתרוגי יעיווא ,מפי אתרוגי בארדעגערא
וריווירע הבאים לשם .אך באמת חזקת אתרוגי קאלאברע לא הורע ח"ו ,ובחזקתן עומדים,
והמה יכרים היטב בגדולן שמובדלים מהאחרים ,ועל אותן כיוון החתם סופר באמרו שמסורת
בידיו כו' שמעולם יושבי מדיות אשכז כו' ,כי גם עתה אתרוגי קאלאברע רובם ככולם
שלחים למדיות אשכז בסך מסוים יותר מלשארי ארצות ,ועל כן אתרוגי קאלאברע כשרים
בלתי שום ספק ,ואים צריכים לשום סימן כלל.
וכאשר כתב החתם סופר ,שהבאים מאיים אחרים צריכים לידע מי הוא המעיד עליהם כו',
ואתרוגי קארפע איו יודעים כלל מי הוא המעיד ,כי מי מכיר את הרב דשם ,וכאשר ידוע בכלל
הרבים במקומות אלו מי יוכל לסמוך עליהם ,וה' הטוב יכפר כו' .ולזאת לפי דעתי האתרוגים
אשר יהיו מהשגחת כבודו ובו הר"ש 345שי' בודאי טובים הרבה מאתרוגי קארפע.
והאמת אגיד כי אף עם השגחתם ,מכל מקום אתרוגי קאלאברע אצלי במעלה יותר מכל
האתרוגים שבעולם .אך לגבי אתרוגי קארפע בודאי טובים יותר האתרוגים שתחת השגחתם,
וכ"ל.
סימן כו

 343בבאר היטב :ביו"ד סי' פב ס"ק ו ,בשם הש"ך שם ס"ק ד.
 344והגאון מהר"מ פאדווה :בשו"ת רמ"א סי' קכו ,מה שכתב בשמו בו מהר"י פאדווה.
 345ובו הר"ש :ה"ר שיאור זלמן סלוים )שהי' אחר כך רב ביפו( .ראה גם לקמן סי' הבא אליו.
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בענין הנ"ל
ב"ה 346יום ב' ח' אד"ש אתרח"ם לפ"ק
מעטאן
כבוד ב"ד )חתי( ידידי עוז הרב המפורסם ווח"ס כבד ומרומם בש"ק
כ"ש י"א כו' מו"ה מרדכי דובער שי'
ושלום בו )כדי( ידידי עוז הרב המפורסם ווח"ס כבד י"א כו' מו"ה
שיאור זלמן 347שי'
הם וכל אשר להם כולם יעמדו על הברכה בחיים ושלום מהעולם ועד
העולם
 ...לפי דעתי אתרוגי קאלאבריע אין למעלה מהם .ולבד אתרוגי קאלאבריע ,בודאי אתרוגי
ארץ ישראל הבאים מאדם חשוב שמכירים אותו ואמותו ,למעלה הרבה באין ערוך מאתרוגי
קארפי .אך רוב אשי ארציו )אשר אים מהדרים על אתרוגי יאעווע( חשוב אצלם אתרוגי
קארפי יותר מאתרוגי ארץ ישראל ,ולזאת המה ביוקר יותר.
סימן כז
בענין הנ"ל
ב"ה 348יום ה' כ"ח יסן ש' ר"ת לפ"ק
ליובאוויטש
כביד ידידי עוז הרה"ג המפורסם ווח"ס כבד ומרומם י"א כו' מו"ה
349
יחזקאל שי' ארלאזאראוו
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...באשר תרחבו ותפשטו הרבה אתרוגי קורפי ,אשר היו מרוחקים מאד מאבותיו רבותיו
הק' ,ואי שמעתי מכ"ק אאמו"ר 350זצוקללה"ה "ע זי"ע דברים קשים 351מאד עליהם ,וכן
שמעתי בשם כ"ק אאזמו"ר 352זצוקללה"ה "ע זי"ע ,ועתה רוב א"ש לוקחים אתרוגי קורפי
תמורת אתרוגי יעאווע ,מפי יפיים ,ולפי דעתי איו כדאי להחליף חשש מורכב על חשש ]הדר[
וכדומה ,אשר רבים מכשירים ,לא כן בחשש מורכב.
ואתרוגי ארץ הקודש ,יש בהם מוחזקים ,אך הבאים אליו לא דע אמיתתם כו' ,ואין רצוי
להאריך בזה .ועתה תעורר ש"ב ה"ל לסחור בזה ,ובו הר"ש 353שי' יהי' משגיח עליהם ,ומאתו
יהי' כתב הכשר ,והוא ירא אלקי' באמת ,ואי מעיד אשר יכולים לסמוך עליו בלי שום פקפוק
) ...ובלתי ספק אצלי אשר התשו' בצמח צדק או"ח סי' ס"ד 354היא על אתרוגי קורפי .וע'
 346דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'קלד .לתוכה – ראה גם לעיל סימן הקודם .שי הסימים הבאים.
 347מו"ה מרדכי דובער  . .שיאור זלמן :סלוים .ראה גם סי' הקודם ,ובשוה"ג שם .לקמן כט.
 348דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת מ .לתוכה – ראה גם שי הסימים הקודמים .סימן הבא.
 349מו"ה יחזקאל שי' ארלאזאראוו :רבה של חרקוב.
 350מכ"ק אאמו"ר :מוהר"ש "ע.
 351שמעתי  . .דברים קשים :ראה סי' הבא.
 352כ"ק אאזמו"ר :הצמח צדק.
353
 354ובו הר"ש :ה"ר שיאור זלמן סלוים.

או"ח סי' ס"ד :שבה דן בעין אתרוגים המורכבים.
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בשו"ת תורת חסד סי' ל"ד(.
סימן כח
טלית מכונה ,ואתרוגי קורפו
אחדשה"ט.355
ראיתי על כבודו טלית מאשין ,356ואי שמעתי מכ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה "ע ,בפעם אחת
בחג הסוכות ,שכסו אליו הרבה אשים אחר התפלה לברכו בברכת יום טוב ,ובתוך הדברים
אמר שהי' מכריך את אתרוגי קורפו בהמאשיע טליתים 357והי' משליכם באש .ולזאת מהראוי
וכון להפשיטו.
ואמר עוד )כמדומה בשם רביו "ע( ,ומה שהרב מבארדיטשוב זצ"ל בירך דוקא על אתרוג
קורפו ,הה בשבילו פל גרעין מאתרוג וצמח אילן ואתרוג ,והוא שבא לידו .והביא ראי' לזה
שהרב המגיד ממעזריטש ז"ל הי' ירא מרעם ,ולא שמע רעם מעולם.
סימן כט
אתרוג בלי פיטם ועם ביס
ב"ה 358יום א' כ"ה תמוז ש' תר"ן לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ש"ב )כדי( יקירי חביבי הרב המפורסם ווח"ס י"א באמת כ"ש כו'
מו"ה שיאור זלמן 359שי'
בקשתי לשלוח בעדי אתרוג בלי פיטם ,מובחר ומהודר ,קי ,עם בליטות ,ועם ביס
מלמעלה .360ואף כי אקווה אשר בודאי יהי' לי אי"ה אתרוג געאווא קאלאברא ,361ובודאי אקח
להברכה אי"ה אתרוג קאלאברא ,מכל מקום רצוי גם כן באתרוג כשר מארץ ישראל להלל
כו' .362ומסתמא יהדר כבודו שיהי' כשר ומהודר.
סימן ל
קבלת אתרוג מהדואר על ידי נכרי ביו"ט
ב"ה 363יום א' ז' תשרי ש' תר"א לפ"ק
ליובאוויטש
 355דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמו .לתוכה – ראה גם שלושת הסימים הקודמים.
 356טלית מאשין :ראה שו"ת דברי חמי' או"ח סי' א .ואם כן אפשר גם כאן מיירי בטליתות שיש בהם חשש תערובת
שאר מיים.
 357מכריך את אתרוגי קורפו בהמאשיע טליתים :ראה גם רשימת היומן ע' קע.
 358דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'קלט.
 359מו"ה שיאור זלמן :סלוים .סי' וסף אליו  -לעיל כו.
 360ועם ביס מלמעלה :שקע באתרוג ,שקרא :חוה'ס ביס )שיכת חוה( ,לדעת רבי אבא דעכו )ב"ר פט"ז ,ז( שאילן
שאכלו ממו אדם וחוה אתרוג הי' .וראה גם מ"ש מהרי"ל דון יחיא )בתשובתו משת תר"ז ,שדפסה בקובץ יגדיל תורה,
ירות"ו ,גליון כד ע'  :(37עם הקמט הקרא חַ וות בישׂ )שהוא לפי דעת ,שאילן כו' הי' אתרוג(.
 361אתרוג געאווא קאלאברא :כדלעיל סי' כו ,ובהסמן בהערות שם.
 362מארץ ישראל להלל כו' :כדלעיל סי' כו ,וש".
 363דפסה באגרות-קודש ח"ג אגרת תקסט.
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ייטיב השי"ת החתימה וגמ"ח לכבוד ח"ד ידידי עוז הר' המפורסם ווח"ס
כבד ומרומם י"א כו' מו"ה מחם מאש 364שי'
ת"ל בעד החיים והשלום .כה לחי.
...בדבר האתרוג בטח כבר שלח ר"ק 365על אדרעס שלו ,כי שלח לו האדרעס מפה קודם
ראש השה .ומכל מקום כתב לו ידידיו ר' מאיר מרדכי 366שי' ,שאם לא שלח עדיין ,ישלח על
שם המשרת שלו .ואחשוב אשר כבודו בבואו לווארשא יסע מהוואגזאל ישר על הפאצט ויקבלו
בו ביום .ואם לאו ,יכתוב על הפאווייעסטקי דאווייערסט 367לקבלה על שם עכו"מ ,ויקבלה
ביום טוב הראשון של חג בבוקר ,ומותר יהי' לכבודו תיכף בקבלו לברך עליו ,ע' בשו"ע או"ח
סי' תר"ה ,ובבאה"ט שם.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום וייטיב לו השי"ת החתימה וגמ"ח כאוות פשו
וב"ד ידידו עוז דורש שלומו מלב ופש חפצה תמיד כל הימים
שד"ב

 364ח"ד  . .מו"ה מחם מאש :מאעסזאן ,חתן-דודי )מוהרב"ש בן אדמו"ר הצמח צדק(.
 365ר"ק :ר' )יעקב( קאפל זעליגסאן ,שהתעסק במסחר האתרוגים.
 366ר' מאיר מרדכי :טשערין.
 367הפאווייעסטקי דאווייערסט :יפוי כח לקבל הדואר שלו.
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יורה דעה
סימן לא
השחיטה דוקא אצל קצב יהודי
מכתבו 368קבלתי ,טוב וישר מאד הדבר שתיקן שיהי' קצב יהודי כשר ,והשו"ב צריך לשחוט
רק אצל יהודי ,ומחויב השו"ב להיות כע על התיקון הזה שלא יביא לידי תקלה ח"ו .ובטח
יעשה את המוטל עליו לשמור ולעשות כ"ל.
סימן לב
שו"ב שיצאה טריפה מתח"י
לא 369ידעתי למה פסק בסכיא חריפא ,שאיו דומה כלל למ"ש בשו"ת צמח צדק יו"ד סי'
יו"ד .אפשר כוותו מצד הספק אולי איו סרכה כלל ,הרי כתב שאין לסמוך על זה ,ומהי רק
לעין אע"ג שלא ביחו 370כו' .ובסי' ג' 371מחזיק מאד בדעת הפרי חדש 372ופרי תואר 373דבב'
פעמים לא הוי חזקה וסגי בקבלת דברי חברות )אף אם הי' קבלת דברי חברות בפעם אחת( .וכן
ראה בסי' ד' מתוך דבריו ,שדעתו מסכמת להתיר גם בב' פעמים )ואין לי זמן לעיין היטיב,
אבל לפום ריהטא ראה שכן דעתו גם בסי' ח'( .רק בסי' ה' מחמיר הרבה )ובאמת צריכים לידע
בעיים אלו על מי הי' השאלה בפרט ,וכמ"ש בשו"ת שואל ומשיב )איי זוכר עתה באיזה חלק
וסי' (374לעין חזקת שו"ב( .וגם משם ראה לי שלא להחמיר בידון דידן ביותר.
סימן לג
בענין הנ"ל
קו"א 375מרביו ז"ל.
אם ראיוהו דואג ומתאח מיד כשודע לו ,סגי בקבלת דברי חברות בלא תשובה ,בין
 368דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקלז.
מתוכה ראה שעד אז לא הי' קצב יהודי כשר בעיר ,והשו"ב הי' מוכר בשר כשר אצל הקצב המוכר טריפה.
 369דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקכב .ואפשר שלצורך כתיבת תשובה זו רשם רביו את קיצור הדיים שבסי'
הבא.
מתוכן הדברים ראה דמיירי בשו"ב שיצאה טרפה מתחת ידיו שתי פעמים ,שמבואר בשוע"ר )סי' ב קו"א ס"ק ה ד"ה
ואם לא( ,דלא סגי בקבלת דברי חברות ,ושמכל מקום אם ראיוהו דואג ומתאח מועלת קבלת דברי חברות .וכותב על
זה בשו"ת צמח צדק )חיו"ד סי' י( "ויש להסתפק אם העברה על חדש  ...עולות במקום דואג ומתאח" .וראה מדבריו
שחושש שאיו מועיל .ולכן מסיק רביו לקמן סי' הבא להחמיר שצריך תשובה שילך למקום שאין מכירים כו'.
ומכל מקום מסיק בשו"ת צמח צדק שם ,שבמקום ספק טריפה ,וספק אם הי' דואג ומתאח ,סגי בהעברה חודש
וקבלת דברי חברות .ורצה השואל לומר שאין זה דומה לידון דידן ,ולא סגי בהעברה חודש וקבלת דברי חברות .ורביו
וטה לומר שגם בידון דידן סגי בהעברה חודש וקבלת דברי חברות.
 370אע"ג שלא ביחו :אם ראיוהו דואג ומתאח.
 371ובסי' ג' :אות ז.
 372הפרי חדש :סי' קיט ס"ק כח ד"ה והרא"ש.
 373ופרי תואר :סי' קיט ס"ק כ ד"ה כללא דמילתא.
 374באיזה חלק וסי' :ראה שם ח"א סי' ער.
 375דפס באגרות-קודש ח"ב אגרת תקכג .והוא קיצור דיים היוצאים מקוטרס אחרון הלכות שחיטה סי' ב ס"ק ה.
וכתב ,כראה ,לצורך כתיבת הסימן הקודם.
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בדאיכא חימוד ממון 376בין בדליכא חימוד ממון .וגם בפעם ב' מועיל קבלת דברי חברות ,אם
ראיוהו דואג ומתאח מיד ,377ולא קיבל דברי חברות בתיים )ושאיו ממוה על הציבור גם כן
דיא הכי בב' פעמים ,(378גם באותו טרפה .ואם לא ראיוהו דואג ומתאח מיד בפעם אחת,
בדליכא חימוד ממון סגי בתשובה במקומו לפי ראות עיי הדיין )ומסתמא צריך גם קבלת דברי
חברות .(379ובדאיכא חימוד ממון אפילו בפעם אחת לא סגי לי' בתשובה במקומו ,380אלא שילך
למקום שאין מכירין כו' )כהפרי חדש .(381ובב' פעמים ראה דבין איכא חימוד ממון ובין ליכא,
צריך תשובה דפרק זה בורר 382שילך כו' .383וכן אם קיבל דברי חברות בתיים ,384אף שראיוהו
דואג ומתאח מיד .ובאותה טרפה עצמה ,אף שלא קיבל דברי חברות בתיים ,אם לא ראיוהו
דואג ומתאח מיד לא סגי בקבלת דברי חברות .385אבל בטרפה אחרת ,אם לא קיבל דברי
חברות בתיים סגי בקבלת דברי חברות .ומי שאיו ממוה על הציבור ,386בפעם אחת ,אף אם
איו דואג ומתאח די בקבלת דברי חברות לבד.
סימן לד
תקנה בענין השחיטה
קול קורא
אחו 387הרבים שומרי משמרת הדת בראותו כי ,ברוך השם ,הזהירות ממאכלות אסורות
שרשת כל כך בלבות בי ישראל ,עד שאין בכח כל רוח פרצים להזיזה ממקומה ,ואף אלה
מאחיו אשר לשברון לבבו טו בהרבה פרטים מדרך התורה והמצוה גם המה זהרים
ממאכלות אסורות ,ואפילו הריקים שבישראל ישלמו במיטב כספם פי שים במחיר בשר כשר
ולא יתגאלו בבשר טריפה .בראותו את כל אלה אין כל ספק בלבבו ,כי רק בשגגה מבלי דעת
את גודל המכשול וחומר האיסור כשלים באיזו קהלות רבים מבי ישראל בעין הכשרות
בפרט אחד ,אשר על הכלל כולו יצא ,ולזאת מצאו לעצמו חוב קדוש לעורר את שלומי אמוי
ישראל על גדול המכשול ,ולהכריז ברבים את חומר האיסור עפ"י ד"ת הקדושה.
זה איזו שים שתפרצו באיזו קהלות ישראל פרחי שוחטים קלי דעת לשחוט על דעת עצמם
בלא הסכם טובי העיר והרב המרא דאתרא ,וכגבים יסתירו את מעשיהם ,ובאישון לילה ופיה
אפלה ישחטו שחיטה מבוהלת ודחופה ,ומאכילים ר"ל בלות וטרפות לישראל.
 376בין בדאיכא חימוד ממון :כמבואר שם ד"ה ומיהו בזה.
 377וגם בפעם ב'  . .מתאח מיד :כמבואר שם ד"ה ואם לא.
 378ושאיו ממוה  . .בב' פעמים :כמבואר שם ד"ה וכל זה.
 379ומסתמא צריך גם קבלת דברי חברות :מבואר שם ד"ה וכן דעת "ולאחר חדש ימים יבא  ...ויאמר כך וכך עשיתי
וחטאתי ותוהא אי על הראשוות" .ומסתמא הכווה שצריך גם קבלת דברי חברות.
 380לא סגי לי' בתשובה במקומו :כמבואר שם ד"ה ומיהו בזה.
 381כהפרי חדש :סי' ב ס"ו ד"ה המוכר.
 382דפרק זה בורר :סהדרין כה ,א.
 383ובב' פעמים ראה  . .שילך כו' :שמבואר שם ד"ה ואם לא ,דלא סגי בקבלת דברי חברות ,ושמכל מקום אם
ראיוהו דואג ומתאח מועלת קבלת דברי חברות .וכותב על זה בשו"ת צמח צדק )חיו"ד סי' י( "ויש להסתפק אם העברה
על חדש  ...עולות במקום דואג ומתאח" .וראה מדבריו שחושש שאיו מועיל .ולכן כתב כאן שבזה ראה שצריך תשובה
שילך למקום שאין מכירים כו'.
 384אם קיבל דברי חברות בתיים :כמבואר שם ד"ה ואם לאחר שקבל.
 385לא סגי בקבלת דברי חברות :כמבואר שם ד"ה ואם לא )ואף שראה כשגגה ידון כפושע(.
 386ומי שאיו ממוה על הציבור :כמבואר שם ד"ה וכל זה.
 387דפסה ב"המודיע" גליון  ,43פולטבה תרס"ח.
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והה אין מקום בזה לבאר את ההלכה ,כי האיש שתפקר בפריצת גדר בזה שחיטתו אסורה
עפ"י דין תורתו הקדושה .אך גם מבלעדי ברור ההלכה ,בקל להבין שאין לסמוך על קלי דעת
כאלה במלאכת שמים כזו הדורשת הרבה זהירות ומתיות ,ובקל לשער עד כמה באפשרם של
קלי דעת כאלו להכין דעתם ולבם לבדיקת סכיי שחיטה ,בשעה שהמה שוחטים כגב במחתרת
בבהלה וחפזון .ויש גם שיזידו פרחי שוחטים כאלה לשחוט ולבדוק גם בהמות גסות ודקות
בסתר .ויש להבין איך אפשר לסמוך על בדיקת של שוחט בזוי כזו התלוי בשכר רק ברצון בעל
הבהמה הבוחר בו ,כי הן במה יתרצה שוחט כזה על בעל הזבח אם לא בטיתו להקל ולהכשיר,
שמו שמים!
בראותיו כל אלה מצאו לעצמו החובה להכריז ברבים עפ"י דת תורתו הקדושה:
א .כל שוחט יהיה מי שיהיה ,אף אם יש בידו תעודות וקבלות ,אם אך הרשה לעצמו לשחוט
באיזה קהלה איזו פעמים בסתר ,אפילו עופות בלבד ,בטרם שתקבל שמה לשו"ב קבוע מטעם
הקהלה והרב המרא דאתרא כהוג בישראל ,שחיטת השו"ב הזה אסורה בהקהלה הזאת
לעולמי עד ,ואין לו שום התרה בעולם שיקובל שמה לשוחט קבוע אפילו לשוחט עופות בלבד.
ב .ואף בקהלה אחרת אסורה שחיטתו עד שיקבל עליו דברי חברות לפי בית דין חשוב של ג'
גדולי תורה ,שיורו לו דרכי התשובה על פי דין תורה ,לפי ערך הזמן ששתרש בחטא והכשיל
את הרבים.
ג .אם יעיז אחד משוחטים כאלה להוסיף לעמוד גם אחרי פרסום הכרוז הזה ,אות הוא ,כי
תפקר כל כך שאין למכתו תרופה עולמית ,ושחיטתו אסורה בכל תפוצות ישראל כבלה
וכטרפה ,ואין שום כח בית דין שבעולם יפה להתיר את האיסור החמור הזה.
אחיו בי ישראל המאמיים בד' ובתורתו! דעו לכם כי אבותו ורבותיו הקדושים "ע מסרו
את פשם להעמיד שוחטים קבועים ומובהקים בקהלות ישראל .חלילה לכם לסייע ידי עוברי
עבירה אלה השוחטים ,קלי הדעת החפצים לפרוץ בחזקת היד את הגדר הקדוש הזה .גורו לכם
מפי העוש הורא הרובץ על כל המסייע לפרוץ גדר קדוש הוגע לרבים כי קה לא יקה ח"ו,
חלילה לכם להתגאל בשחיטת שוחטים כאלה ששחיטתם אפילו עופות אסורה על פי דת כבלה
וכטרפה .חזקו והתחזקו לעקור את הרעה הזאת משרשה בראשיתה בטרם פשה הגע להכשיל
ח"ו את כל בית ישראל במאכלות אסורות .כל מי שגע יראת ד' בלבבו יפרסם ברבים את
הכרוז הזה ויעתיקו ללשון המדוברת לפי אלה שאים שומעים את שפת קדשו .ובזכות זה
תתברכו מד' אלהי ישראל בבי חיי מזוי ובאריכות ימים ושים ובישועות וחמות בכלל
ובפרט .כעתירת וברכת הבאים על החתום למען התורה והמצוה בחודש מרחשוון שת תרס"ח
לפ"ק.
אם 388אלי' חיים מייזל אבד"ק לאדז
389
ואם אלי' הלוי חופ"ק פרוזיא
ואם אליעזר גארדאן חובק"ק טעלז
 388אם :בשוה"ג שם דפס :חתימת יד הרבים הגאוים שליט"א סדרו עפ"י סדר א"ב.
 389אלי' הלוי חופ"ק פרוזיא :פיישטיין.
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390

ואם אלי' ברוך אב"ד ור"מ דק"ק מיר
ואם אליעזר ראביאוויץ חופ"ק מיסק
391
ואם בן ציון חופ"ק בילסק
ואם דוד פרידמאן חופ"ק קארלין
392
ואם חיים הלוי סאלאווייציק בריסק דליטא
ואם חיים עוזר גראדזעסקי ווילא
ואם יחיאל מיכל הלוי עפשטיין החופ"ק אווהראדק
ואם יצחק יעקב בהרש"ל ראביאוויץ חופ"ק פאיוועז
ואם משה שפירא בהגאון אמיתי מוהרי"א זצלה"ה החוב"ק ריגא
393
ואם מרדכי חופ"ק סלאימא
394
ואם מלכיאל צבי הלוי חופ"ק לאמזא
ואם מאיר אטלס חופ"ק שאוויל
ואם משה שמואל בהגאון מוהר"ר ליב זצ"ל שפירא באברויסק
ואם צבי הירש ראביאוויץ חופ"ק קאווא
ואם רפאל שפירא מוואלאזין
ואם שלום דובער מליובאוויטש
ואם שלמה זלמן סדר כהא שפירא חופ"ק קרייק
סימן לה
הפסק בין בשר לחלב לחולה
בו 395יחי' איו רשאי להחמיר על עצמו בהוגע לו לבריאותו ,וצריך לשתות חלב )שעה א'
אחר בשר מותר לחולה 396לשתות אם סילק ובירך( ,ולאכול מאכלים טובים .והשי"ת ישלח לו
רפו"ש בקרב בתוך כו'.
סימן לו
סתירת תנור וחלון
יום 397ב' ו' כסלו תר"ב לפ"ק
 390אלי' ברוך אב"ד ור"מ דק"ק מיר :קמאי.
 391בן ציון חופ"ק בילסק :שטרפלד.
 392ואם חיים הלוי סאלאווייציק בריסק דליטא :בשוה"ג שם דפס :הגאון הגדול הזה שליט"א רשם על גוף הכתב
בכי"ק כדברים האלה :אחרי דברי הגאוים הגדולים מאורי הגולה שליט"א הי גם אי בדברי אלה לקיים ככל דבריהם
גם במקומו .עכ"ל.
 393מרדכי חופ"ק סלאימא :וויצעל.
 394מלכיאל צבי הלוי חופ"ק לאמזא :טבוים.
 395דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמב.
 396שעה א' אחר בשר מותר לחולה :ראה שו"ע יו"ד סי' פט רמ"א ס"א ,ופתחי תשובה שם ס"ק ב.
 397דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת ד.
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כבוד ידידי עוז הרב מוהר"ר יהודא לייב 398שי'
מכתבו כון הגיעי .בדבר סתירת התור 399להשתמש במקומה )בטח תור שאופין בה ,כי
תור בית החורף איו בכלל 400דברי רבי יהודה חסיד ז"ל ,והבו דלא לוסיף עלה( לא שמעתי
בשם כ"ק אבותיו רבותיו הק' זצוקללה"ה "ע קולות ועצות בזה .ובס' שמירת הפש 401בשם
ספר צרור הכסף 402כתב שאף לעשות בית תלמוד שם אסור.
ושמעתי אשר עוד בחיי כ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה "ע בהבתים הישים שבחצרו 403בהבית
שדר בה כ"ק דודי מהרי" ז"ל סתרו תור שאופים בה והעמיד במקומה הרובע 404ושימש שם
בחדר ההוא .ואחר כך כס כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה "ע לדור בבית ה"ל ,והחמיר על
עצמו 405ולא שימש בחדר ה"ל ,אך לא הי' הכרח כי הי' מרווח בחדרים.
וראה מה שהחמירו בזה כל כך ,מפי כי תור בכמה מקומות בת"ך רומז על הסט"א והיצר
הרע ,כמארז"ל )עירובין דף יט ע"א( על פסוק ותור לו בירושלים זו גהיום ,וכן ע"פ והה תור
עשן כו' ארז"ל במדרש לך לך פ' מ"ד ד' דברים הראה לו גהיום ושעבוד תורה ובית המקדש,
אם יעסקו ביך בשתים צולו משתים כו' ,ושם הכווה גם כן דתור זה גיהום .ועי' במד"ר פ'
פקודי פ"א .ובילקוט פ' לך לך רמז ע"א איתא אין תור אלא כו'.
)והה במד"ר ה"ל אמר דעל ידי תורה יצול משתים ה"ל ,וכמארז"ל תלמידי חכמים אין
אור של גיהום שולט בהם )סוף חגיגה( ,ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה )אבות
פ"ו( .ולפי זה לכאורה לעשות בית תלמוד שם יש להקל כו' .ועמ"ש ביפ"ת וירא פמ"ח בעין
מאמר ה"ל דתלמידי חכמים אין אור כו' דמכל מקום יורדין כו' .גם יש לומר דקאי על הדין
דלעתיד לבוא דוקא .וכמדומה שכן כתב בזר הקדש פ' ה"ל .ועמ"ש בס' חסד לאברהם מעין ג'
הר י"ז .ועמ"ש במדרש שמואל בפירוש המשה דאבות ה"ל ,ושם בפי' הרמ"א .וי"ל דהייו
עין עמלא דאורייתא דוקא דלעילא מן שמשא 406כו'(.
וכן מ"ש )הושע סי' ז'( כי קרבו כתור כו' כולם יחמו כתור כו' ,וכמוהם רבים כיויים
להיצה"ר .ועמ"ש באריכות מעין תור בטור ברקת או"ח סי' תק"ז )וושא העין ראה שהוא
כעין ציווי ד' בעיר הידחת שלא תבה עוד 407כמ"ש בטעמי המצוות להרדב"ז 408ז"ל( .ולפי
מ"ש שם דבקדושה הוא בחי' מלכות ,יש לומר טעם החומרא על פי מ"ש בספר קהלת יעקב ערך

בפסקי דיים צמח צדק ,כללו כל פרטי צוואת רבי יהודה חסיד ,ביו"ד סי' קטז ,שבו תבארו הלכות שמירה מסכות.
ובשוע"ר כללו בהל' שמירת גוף ופש.
 398מוהר"ר יהודא לייב :עסטרין ,רבה של שצעדרין.
 399סתירת התור :שמבואר בצוואת רבי יהודה חסיד סמ"ט" :לא יתוץ אדם תור וכירים שאופים בו להשתמש
באותה מקום" .וראה גם לקמן שלושת הסימים הבאים .לעיל ט.
 400תור בית החורף איו בכלל :כן הוא גם לקמן סי' לז .לט .אבל ראה לעיל סי' ט .ולקמן סי' לט" :ומכל מקום אם
אפשר שלא להשתמש בהמקום ההוא אפשר כון הדבר".
 401שמירת הפש :סל"ו :ואפילו לתוץ כדי לעשות באותו מקום בית תלמוד אסור )ספר צרור הכסף(.
 402צרור הכסף :יו"ד סי' ו.
 403בהבתים הישים שבחצרו :לפי שריפת החצר והבתים )ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרקים מט; סג(.
 404והעמיד במקומה הרובע :תור בית החורף.
 405והחמיר על עצמו :ולכן גם לקמן סי' לט ,יעץ להחמיר לכתחלה במקום האפשר.
 406עמלא דאורייתא דוקא דלעילא מן שמשא :זח"א רכג ,ב.
 407בעיר הידחת שלא תבה עוד :ראה יג ,יז.
 408כמ"ש בטעמי המצוות להרדב"ז :מצודת דוד מצוה לד.
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תור בשם הבחיי ,409דתור אותיות וטר )כי אות תיו מתחלף באות ט' בדטל"ת( יעו"ש מ"ש
בזה ויובן.
ומכל מקום ראה לי דאם יעמיד במקומה הרובע יש להקל להשתמש בחדר ההוא .וקשה
להקל במה שעשה הרובע בתוך ד' אמות של התור ,באשר שהעיקר הוא שבמקום שהי' התור
אין להשתמש בתשמיש אחר .ומה ששאר הקוימען 410של התור איי יודע מאי פקא מיה.
ולעין סתימת חלון ודלת ,411צוה כ"ק אאזמו"ר 412זצוקללה"ה לעשות חור בהסתימא,
ויכולים לסותמה בקה )טרייביל( של מתכות ,אפילו סתומה מב' הצדדים .וגם יכולים אחר כך
לטוח בטיט.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו עוז דורש שלומו מלב ופש
חפצה כל הימים.
שלום דובער
סימן לז
בענין הנ"ל
ב"ה 413י"ב מ"א תר"ה לפ"ק
כבוד ידידי עוז הרה"ח המפורסם ווח"ס כבד ומרומם י"א כו' מו"ה
שמואל שי'
414
מכתבו כון הגיעי .בדבר שאלתו ,הס' חסידים אין אצלי פה  ,גם בביתי הספרים מוחים
בשקים .וכפי הרשום בזכרוי כתוב שם בצוואת ספר חסידים שלא ליתוץ תור וכיריים שאופין
בו לשמש במקומו ,אבל תור בית החורף 415לא זכר שם .גם הלא כתב לשמש במקומו ,אבל
להעמיד תור לאפות כו' ,הרי זה כסותר על מת לבות אחר במקומו ,ואין בזה חשש .ובפרט
שבצוואה ה"ל לא זכר תור בית החורף .ושמעתי בשם כ"ק אאזמו"ר זצוקלל"ה ,שמה שאיו
מפורש בהצוואה ה"ל אין להחמיר ,כי כללות העין איו עין שכלי ,ולזאת אין להוסיף רק מה
שכתוב בו מפורש.
גם בדבר הפתח ,416מאחר ששאר מחצה פתוח אין בזה חשש לפ"]ד[ ,כי ידעתי אשר כ"ק
אאזמו"ר 417זצוקללה"ה הי' מצווה ,כשסותמין פתח או חלון להיח חלל קטן )והי' מתיר להיח
 409הבחיי :פר' לך לך ,על הפסוק )טו ,יז( והה תור עשן.
 410הרובע בתוך ד' אמות של התור  . .ששאר הקוימען :שרצה להעמיד את תור בית החורף בסמוך למקום שעמד
בו תור האפי' ,והקוימען )היא הארובה ,שהוא ציור העשן היוצא( ימשך למקום שהי' בתחלה ,הייו במקום שעמד בו
תור האפי'.
 411סתימת חלון ודלת :שמבואר בצוואת רבי יהודה חסיד ס"כ" :לא יסתום אדם חלון או פתח לגמרי ,שלא יזיקו
השדים ,כי דרכן לצאת בו ,אלא יקוב קב קטן בו" .ראה גם סי' הבא .אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ "ע ח"ט אגרת
ג'קעז .אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע חי"ג אגרת ד'תקסא .הערות ובאורים גליון תצט ע' .17
 412אאזמו"ר :בכ"מ הגירסה כאן היא "אאמו"ר" .וראה הערות ובאורים שם ע'  ,19שהכון הוא אאזמו"ר ,הייו
אדמו"ר הצמח צדק.
 413דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת סד.
 414אין אצלי פה :באות דשא באליווקא ,שם שהה בתקופה זו.
 415תור בית החורף :ראה גם סי' הקודם ,ובהסמן בהערות שם.
 416בדבר הפתח :סתימת הפתח .ראה לעיל סי' הקודם ,ובהסמן בהערות שם.
 417אאזמו"ר :בכ"מ הגירסה כאן "אאמו"ר" .וראה לעיל שם.
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בתוך החלל שפופרת של מתכת ס]תומה[ בדעקלעך( .ואם כן כששאר מחצה פתוח בודאי אין
חשש.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו עוז
סימן לח
בענין הנ"ל
]קיץ תרס"ט[

ב"ה 418יום ג'
בי יקירי שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי,
בדבר הפלאן מהחדרים כותבת לך אמך תי' .אמם מה שחשבת לזוז את התור ,הה במקום
תור שאופין בה אין לעשות שום שימוש אפילו דרך להלוך בו ,וכ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה "ע
החמיר מאד בזה שלא להשתמש כלל במקום התור ,וכאשר תשמע מזה מכבוד אמי מורתי
הרביות תי' ,ואין להקל בעיים אלו כלל ,ולזאת לפי דעתי ההכרח לעשות כפי הפלאן לקצר
חאד .420ובדבר מעות שיעלה ה' ו' מאות איו בקל כל כך כעת,
קצת הספאלע 419שיהי' שם ָ
וצריכים לראות מה שאפשר להיות בפחות.
ויתן השי"ת שיהי' העין בהצלחה בכל פרט ברו"ג.
ותקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו ואביך דורש שלומך מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
צרך לי אלו הספרי' טור ויוד"ע ח"א ספר דרכי תשובה וספר מחת יוסף .421ותיטיב
להביאם אתך.
סימן לט
בענין הנ"ל .בנין חדש
ב"ה 422יום ב' כ"ה אלול תר"א לפ"ק
ליובאוויטש
ייטיב השי"ת הכוה"ח לכבוד ידידי עוז הרב המפורסם ווח"ס כבד
ומרומם י"א כו' מו"ה יעקב מרדכי 423שי' ,וכא"ל שלום
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
 418דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת רלב.
 419הספאלע :חדר שיה.
 420חאד :מעבר.
 421מחת יוסף :מהרחי"א פרגר ,ביאור על הלכות שו"ב וטריפות.
 422דפסה באגרות-קודש ח"ג אגרת תקפא.
 423מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ה ,ובהסמן בהערות שם.
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מכתבו מי"ב חו"ז לכון הגיעי .בדבר הדירה שלו בהחשש אם זה בין חדש .הל' האמור בס'
חסידי' בהצוואה ז"ל בסעי' י"ז 424לא יבה בית של אבים אלא יקה ,סעי' י"ח ואם בה לא
ידור בו ימים כו' ושל עץ ספק .סעי' י"ט לא יבה אדם בית על קרקע שלא עמד בו בין מעולם.
ובסעי' ך' כתב עצה לזה המבואר בסי"ט שלא ידור בה שה תמימה .ומכל זה ראה שאין זה
וגע לעיו כלל .ובפרט כי בודאי לו בה אשים כי איך יעזבו הפאבריק בלא אשים ,ומסתמא
לו בה הפועלים או הממוים.
ובידון התור כ' שם בסעי' "ח 425וז"ל לא יתוץ אדם תור וכירים שאופים בו להשתמש
426
באותו מקום כו' .ולפי זה הדקדוק דוקא על תורים שאופין בהם ,משא"כ תורי בית החורף
שאים רק לחמם הבית אין בכלל הזה .ומכל מקום אם אפשר שלא להשתמש בהמקום ההוא
אפשר כון הדבר.
והשי"ת יעזריהו לדור בה ברוב הצלחה ברו"ג בכל הפרטים ,והשי"ת יחדש לו שה טובה
ומתוקה ברו"ג.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום וייטיב לו השי"ת הכוה"ח בתוך כו' כאוות
פשו וידידו עוז דורש שלומו מלב ופש חפצה תמיד כל הימים
שד"ב
סימן מ
כלה וחמותה בשם אחד
בדבר 427השידוך שצריכים להוסיף שם לאחת מהם 428ושתהי' ק' בפי כל בשי השמות או
בשם התוסף .ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה ברו"ג.
סימן מא
בענין הנ"ל .נישואים עם חלוצה
אם 429אחת מהן קראת בפי כל בשי שמות 430יכולים לעשות השידוך.
ובדבר העין השי ששואל ,אין בזה חשש 431ח"ו .ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה בכל פרט.
סימן מב
 424בסעי' י"ז  . .ובסעיף כ' :במהדורת מרגליות – סט"ז-יז.
 425בסעי' "ח :במהדורת מרגליות – סמ"ט.
 426תורי בית החורף :ראה גם לעיל סי' לו ,ובהסמן בהערות שם.
 427דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקלח.
מתחלת "צטותי להשיבו" ,שכתב כראה למזכיר ,על מת שיעה בוסח זה.
 428להוסיף שם לאחת מהם :שמבואר בצוואת רבי יהודה חסיד סכ"ג" :לא ישא אדם אשה ששמה כשם אמו ,או שמו
כשם חמיו ,ואם שאה ישה שם האחד ,אולי יש תקוה" .ולעין הוספת שם לאחת מהם ,ראה פסקי דיים צמח צדק ריג,
ב .וראה גם סי' הבא.
 429דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמא.
 430קראת בפי כל בשי שמות :ראה סי' הקודם ,ובהסמן בהערות שם.
 431אין בזה חשש :בישואים עם חלוצה ,כמבואר בשו"ת צמח צדק אהע"ז סי' שיט.
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ב' אחים לב' אחיות
אם 432רב יסכים על זה יכולה לעשות השידוך וכון שידורו בפי עצמם  .ויתן השי"ת שיהי'
בהצלחה בבי חיי ומזוי רויחי ברו"ג.
433

סימן מג
טאבאק שהניחו תחת המטה
ב"ה 434יום ג' מחרת יוהכ"פ תרס"ה לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידי" מחו' הרה"ח המפורסם כבד ומרומם י"א כו' מו"ה יעקב
מרדכי 435שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
יש לי שאלה קטה ורצוי אשר כבודו יפסוק אותה .בבואיו מהדאציע אל העיר העמידו
תיבה עם טאבאק )שאי מקבל מחארקאוו( ערך ג' או ד' פוט תחת המטה על שעה קלה ,אם
אין בזה חשש .לפי שאמרו ז"ל 436אוכלין ומשקין ,ואפשר איו שייך על דברים אחרים ,וגם
שלא ישתי עוד על המטה כשהעמידו אותה פה ,ובההובלה מהדאציע פרקו אותה .או איו
כדאי לעשן הטאבאק ,מפי שמכל מקום קרא שתיות טיטון ,וגם איזה מיץ יוצא מהטאבאק
הקרא יקאטין כידוע .ואם כי איו דומה לטיי' ,ששם רוצים בהמוהל היוצא ממו ,משא"כ
בטאבאק .ומה שפרקו והעמידו אותה אפשר אין זה דבר.
וא להודיעי בהקדם ,ואם יהי' בחול המועד הבע"ל ,אין הכרח לכתוב במועד ,וישיב לי
אי"ה באסרו חג הבע"ל.
סימן מד
כניסה לדירה ונשואין בתמוז מנ"א ואלול
ב"ה 437יום ג' י"ב ש' 438תר"ן לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידידי עוז או" הרב המפורסם ווח"ס כבד ומרומם י"א כו' מו"ה
יעקב מרדכי 439שי' וכל אשר לו שלום
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
 432דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמ.
 433שידורו בפי עצמם :שמבואר בצוואת רבי יהודה חסיד סכ"ה" :ולא ישאו שי אחים לשתי אחיות" .ובסכ"ח:
"לא יתחתן אדם שי פעמים עם חבירו בן ובת בת ובן" .ובסל"ג" :אחים שואים יחד לא ידורו בעיר אחד" .וראה פסקי
דיים צמח צדק ריג ,א .אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע ח"ג אגרת תקכב ואגרת תקלד.
 434דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קלד.
 435מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ה ,ובהסמן בהערות שם.
 436שאמרו ז"ל :פסחים קיב ,א :אוכלין ומשקין תחת המטה אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן .שו"ע
אדמו"ר הזקן הל' שמירת גו" ס"ז.
 437דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'קמ.
 438י"ב ש' :י"ב מ"א שת תר"ן.
 439מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ה ,ובהסמן בהערות שם.
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מכתבו כון הגיעי ,השי"ת יחמו 440בכפלים לתושי' כו'.
בדבר הדירה ,אפשר מהכון להמתין עד חודש אלול הבע"ל ,ואז יכס להדירה החדשה
במז"ט ובהצלחה .ובדבר יום א' וג' לחודש 441לא שמעתי )ולעין חודש מ"א שמע מכ"ק
אאמו"ר זצוקללה"ה "ע זי"ע שלא לקבוע חתוה בחדשי תמוז ומ"א כי אם בחודש אלול,442
והוא ע"פ הזהר ח"ב די"ב א' ע"פ ותצפהו ג' ירחים ,וחודש אלול הוא חודש של רחמים כידוע(.
סימן מה
איסור השחתת פאת זקן
מודעה רבה
443

לאחב"י מאמיים בי מאמיים
היות כאשר מצאים רבים המקילין לעצמן להשחית פאת זקם במספרים ,ותולים את
עצמם במה שהובא בשו"ע 444ואומרים שעושים זאת על פי דין דשו"ע ,עליו החיוב להודיע
ברבים כי טועים המה ,כי איסור גמור הוא מדאורייתא ,כמו שהוכיחו ובררו הרבה גאוים
קדמאי ובתראי שעוברים בזה על כמה לאווין .וכמו שהוכיח כ"ק אדמו"ר בג"מ הצמח
צדק ,445וגם הגאון החכם חזקי' דיא מודיא בשדי חמד 446מביא כמה גאוים ,ובראשם הגאון
בעל מעשה רוקח ,447וגם הגאון חיד"א בספרו הגדול ברכי יוסף 448החליט לאיסור חמור .על כן
מחויבים אחו להודיע לכל א"ש אחיו בי ישראל מאמיים בי מאמיים בה' ותורתו ,שלא
יקילו ראש ח"ו באיסור זה ולהיות בל ברשות התורה .וכל אחד ואחד מחויב להודיע לאשי
ביתו האיסור החמור הזה ,למען לא יהי' שורש שיצמח ממו פרה ראש ולעה מבי ביתו .וכל
הדברים אשר כתבו שבוע העברה ,449ידעו שכל הדברים אמורים על פי דת תוה"ק ,ומי שיעבור
על זה ידע שעוון הזה תלוי בראשו .והשומע לדבריו אלה יתברך בברכה מרובה בכל טוב סלה.
סימן מו
ראתה בעת תשמיש מתי צריכים כפרה
ב"ה 450יום ג' כ"ג אדר תרח"ם ציון לפ"ק
 440השי"ת יחמו :ראה אגרות קודש רביו ח"ג אגרת תקעג – אליו.
 441א' וג' לחודש :ראה שו"ע יו"ד סי' קעט ס"ב :הגו שאין מתחילין בב' ובד'.
 442בחודש אלול :על עריכת חתוה בשאר החדשים ,ראה ס' המהגים – חב"ד ע' .76
 443דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמט .וראה שם בשוה"ג לאגרת תקמח ,שספק הוא אם היא של רביו.
 444שהובא בשו"ע :יו"ד סי' קפא.
 445שהוכיח כ"ק אדמו"ר בג"מ הצמח צדק :בשו"ת יו"ד סי' צג .וראה מ"ש בדבריו הדרת פים – זקן ע' רלז-רמב.
 446בשדי חמד :כללים מערכת ג אות עה ,ומערכת ל כלל קטז ,ופאת השדה מערכת ג סי' א .וראה הדרת פים – זקן ע'
רד-ו.
 447בעל מעשה רוקח :מכות פ"ג .וראה הדרת פים – זקן ע' קעב-ג.
 448ברכי יוסף :יו"ד סי' קפא .וראה הדרת פים – זקן ע' קצה-ר.
 449כתבו שבוע העברה :ראה אגרות-קודש של רביו ח"א סוף אגרת קיח.
 450דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת כ .ותוכה:
מי שתברר אחר תשמיש שהראיה התחילה קודם תשמיש ,אם הבעל והאשה צריכים כפרה על אשר לא בדקה קודם
תשמיש .ומקדים לבאר דין הבדיקה קודם תשמיש ,דקיי"ל שאיה צריכה לבדוק ,ורק בעל פש יצוה לה הבעל לבדוק.
ודן בדין ג' פעמים הראשוות שחוששת שמא תראה מחמת תשמיש וצריכה בדיקה ,ואין חוששים לזה בקפיצה .ואף
שרואים בכמה הלכות שחשש רמ"ת גרע מחשש רואה מחמת קפיצה ,וי"א דחמיר אף מוסת הגוף .מכל מקום איו מובן
הטעם שיחששו שמא תראה מחמת תשמיש.

שאלות ותשובות תורת שלום

67

ליובאוויטש
כבוד ידידי עוז הרה"ג המפורסם ווח"ס כבד ומרומם כ"ש י"א כו' דוד
צבי הירש 451שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
היות שבא אלי איזה שאלה בעיי דה ואין בידי להחליט הדבר ,ולזאת הי כותבה לכבוד
מעל' ,וגודל בקשתי לעיין בזה היטיב ולהשיב לי דברים ברורים לאמיתתה של תורה.
אשה שאין לה וסת קבוע ,פעמים היא רואה ליום כ"ג לראייתה ופעמים לכ"ז ופעמים יותר
ממ"ם ימים ,וככה מחלפת ראייתה בלי זמן קבוע כלל .אך על פי הרוב קודם התחלת הוסת
ראשה ואברי' כבדים עלי' )ותמיד היא חוששת ליום החודש ולעוה ביוית ולהפלגת הוסת
האחרון כמ"ש בשו"ע סי' קפ"ט.(452
והה הפלגת הוסת האחרון הי' מ"ב ימים ,ועתה ליום מ"ם לראייתה תייחדה עם בעלה,
ובאותה רגע שפירש מאיתה הרגישה שיצא לחוץ איזה לחלוחית ,וקיחה עצמה בחלוקה
ומצאה דם על המקום שקיחה בו ,וכן על הסדין שהבעל קח עצמו ומצא דם במקום הזרע
וחוצה ,וגם על החלוק שלו מצא קצת מראה דם שתקח עלי' .ואחר כך בקרוב בדקה עצמה
ולא מצא דם על העד ,כי אם איזה מראה )אשר לפי הראה הי' כשר מהמורה( .והאשה ה"ל
רגילה תמיד לקח עצמה בחלוקה קודם ששוכבת על מיטתה ,וגם בפעם הזה קחה כ"ל ולא
הי' שום מראה דם .ובעבור ערך ב' או ג' שעות אחר התשמיש התחיל הוסת ,הייו הילוך הדם
כצרך .למחר בבוקר מצאה דם בשיעור יותר מבגריס על המכסים שפשטה קודם השיה.
והאשה הזאת כך דרך ראיותי' על פי הרוב ,שבתחילת ראייתה ראה מראות דם ופסק ,ואחר
כך בעבור איזה שעות מתחיל הילוך הדם .ביום שלפי זה לא הרגישה שום דבר שתחשוב
שהוסת ממשמש ובא .ואף שראשה הי' כאב לה וגם כובד קצת ,אך קודם יום ההוא לא ישה ב'
לילות ,וגם ביום ההוא הי' לה עגמת פש גדול והייתה בעצבות מאד.
זהו פרטי השאלה .והספיקות בזה .א( אם הבעל והאשה שיהם אוסים ואים צריכים
כפרה .ב( או שיהם צריכים כפרה .ג( או האשה איה צריכה כפרה והבעל צריך כפרה ,ד( אם
יש לחשוש לרואה מחמת תשמיש.
הה אם האשה צריכה כפרה תלוי בזה אם צריכה בדיקה לפי תשמיש אם לאו .והה השו"ע
סי' קפ"ו ס"ב פסק כהרמב"ן 453והרשב"א 454לדעת הרי"ף 455שאשה שאין לה וסת צריכה
גם השו"ת שבסי' הבא היא באותו ושא .ושם חוזר לעין הראשון ,לבאר אם מחמת זה שלא בדקה צריכים כפרה.
עוד כמה חילוקים בים :א( הראשוה מתוארכת כ"ג אדר ,והשי' – ג' יסן .ב( הראשוה מופית להגאון החסיד
מוהרד"צ חן ,והשי' – בלי פי' בראש .ואחרי' בא מעה של הגאון החסיד מוהרחמ"ז יימרק .ג( הראשוה – כתי"ק
והשיה – כתב סופר מוגה בכתי"ק .ד( בראשוה חסר הסיום ,ובשי' חסר תוכן השאלה שבתחלה.
בשתי השו"ת לא באה חתימת רביו בסוף ,וראה שאלו הן טופסי השו"ת ששארו אצל רביו לזכרון ,ואפשר שמתוכן
הכין שו"ת כוללת ,ששלח עותק אחד אל מוהרד"צ חן והשי אל מוהרחמ"ז יימרק ,ושם בא על החתום.
אחרי השו"ת הזאת )לקמן סוף סי' הבא( ,תבוא תשובת מוהרחמ"ז יימרק אל רביו.
 451הרה"ג המפורסם  . .דוד צבי הירש) :הרד"צ( חן ,אבד"ק טשעריגאוו.
 452בשו"ע סי' קפ"ט :ס"א ,ורמ"א סי"ג.
 453כהרמב"ן :הל' דה פ"ה ה"ב.
 454והרשב"א :תורת הבית הארוך ש"ב )ז ,א(.
 455הרי"ף :כתובות )ס ,ב(.
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בדיקה ג' פעמים הראשוים קודם תשמיש ואחרי תשמיש ,ואם תוחזק לאיה רמ"ת איה
צריכה עוד בדיקה .ומה שהביא דעת הרמב"ם 456והרא"ש ,457שהוא על פי פירוש ר"ח בגמ' די"ב
ע"ב ,זהו רק לבעל פש שראוי לחוש לדעתם ,והעיקר כסברא הראשוה ,כמ"ש רביו ז"ל בסי'
ה"ל ס"ק ז'.
)ומ"ש 458שראוי לבעל פש לחוש כו' ,לא זכיתי להבין ,והלא רבי זירא דבעי מיי' דרב
יהודה 459מהו שתבדוק עצמה לבעלה לפי תשמיש ,460ואמר לי' רב יהודה לא תבדוק ,ומה
461
דאיבעי לי' לרבי זירא הייו אם ראוי לבעל פש להחמיר בזה ,וכמ"ש הרשב"א בחידושיו
ובתורת הבית הארוך ,וכההיא דאמר בפ"ב דט"ז ע"ב בעל פש לא יבעול וישה ,ועל זה אמר רב
יהודה אם כן לבו וקפו כו' .וכאשר הקשה הרשב"א מזה לפירוש הר"ח .ואן דלא פסקין
כהר"ח ,מפי שלפירושו קשה כולהו סוגי' דגמ' שם .ורק הרא"ש כתב שלא מלאו לבו להקל גד
הר"ח ,וכן הרמב"ם פסק כן ,אך כל גדולי הראשוים והאחרוים כולם פה אחד עוים ואומרים
שאיה צריכה בדיקה .ולמה ראוי לבעל פש להחמיר גד סוגיות הגמ' דקאמר רבי יהודה
דאפילו בעל פש לא יחמיר כו' כ"ל .וי"ל דלשון ראוי לבעל פש לחוש לדעתם ,הייו שיצוה
לאשתו שתבדוק קודם תשמיש ,ואז איו שייך לבו וקפו כו' וכמ"ש רביו בסי' קפ"ד ס"ק ג'.
ואף דשם כתב אבל לא לאחר תשמיש .462ראה לי דזהו באשה שיש לה וסת ,אבל כשאין לה
וסת ראוי להחמיר לצוות שתבדוק לפי ולאחר תשמיש(.
ואם היות דגם לפי הרי"ף קשה ליישב סוגיא דגמרא מה שאמרו 463חדא מכלל חברתה
איתמר כו' ,וכמ"ש הר"ן בפ"ב דשבועות .464וגם רב חיא בן אטיגוס 465לא הזכיר דרק ג'
466
פעמים הראשוים צריכה בדיקה ,אלא שהרמב"ן במלחמת בפרק אלמה יזוית בכתובות
כתב דמלשון הן עיוותי' והן תיקי' משמע כן ,והסכים לה גם הר"ן בשבועות דמשמע דמשמשת
בעדים עד שתהא מעוותת או מתוקת על ידם )דאם לא כן מה צריך לומר הן עיוותי' כו'(.
וגם קשה למה תחשוש בתחילה שמא תראה מחמת תשמיש .ומ"ש הר"ן ,467הובא בשו"ע
רביו 468ז"ל ,מפי שראיותי' באים על פי המקרים כו' ,אם כן תחשוש גם כן שמא תראה על ידי
קפיצה ,ופשוט דאשה שאין לה וסת אם קפצה או חבטה בקרקע שאיה צריכה בדיקה .אם לא
שאמר שהתשמיש הוא גרם גדול יותר מקפיצה ,שדרך הדם לבוא מפי הרגל תשמיש כמ"ש
אדמו"ר בסי' קפ"ד סק"ו )וראה לי הטעם כמ"ש רביו ז"ל בסי' קפ"ז סקי"ב ,לפי דעת
הש"ך ,469שמפי שהאבר מגיע סמוך למקור על ידי זה בא הדם מהמקור .או כמ"ש שם לפי דעת
 456הרמב"ם :הל' אסו"ב פ"ד הט"ז.
 457והרא"ש :דה פ"א סי' ה.
 458ומ"ש שראוי :האמור לקמן הוא גם בסי' הבא ד"ה ומשום שבעל פש.
 459רבי זירא דבעי מיי' דרב יהודה :דה יב ,רע"א.
 460לפי תשמיש :כפירוש התוס' שם ד"ה בעי.
 461הרשב"א בחידושיו :דה יב ,רע"א.
 462אבל לא לאחר תשמיש :שבזה אף אם מצוה עליה לבדוק לבו וקפו.
 463סוגיא דגמרא מה שאמרו :דה יא ,ב.
 464הר"ן בפ"ב דשבועות) :ב ,ג(.
 465רב חיא בן אטיגוס :דה יב ,ב.
 466שהרמב"ן במלחמת  . .בכתובות) :ס ,ב(.
 467ומ"ש הר"ן :שבועות )ב ,רע"ב(.
 468בשו"ע רביו :סי' קפו ס"ק ב.
 469לפי דעת הש"ך :סי' קפז ס"ק י.
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המשאת בימין 470שמחמת העובי בא מהמקור .וראיתי בשם הכרתי ופלתי ,על מ"ש בשו"ע סי'
קפ"ד סעי' א' שאיה צריכה בדיקה לפי תשמיש ,כתב ,אבל לאחר תשמיש צריכה בדיקה
דשמא מחמת חימוד תשמיש ראתה דהחימוד גורם לדם כו' כמו תבעוה להשא כו' .וכ"כ בס'
מחצית השקל על הל' דה סי' קפ"ו ס"ב ד"ה אבל הב"י שהחימום גורם כו' .וצ"ע דאם כן מה
אמר לא כל הכוחות שוות ,ומה מהי בדיקת שפופרת כו' ,ולפי זה דומה יותר לאכילת שום כו',
ורביו מדמה זה בכ"מ לוסת הקפיצות כו'( .וכן הסברא ותת שהתשמיש גורם יותר מקפיצה.
אך בלשון הר"ן שהביא רביו בסי' קפ"ו סק"ב כתב ,לפיכך יש לחוש שמא אף מחמת תשמיש
תראה כו' ,ראה דשוים.
ובדין שקפצה וראתה ג' פעמים בלא זמן קבוע ,שכתב הרמ"א סי' קפט סי"ז בשם הגהות
מיימויות 471דחוששת לו כמו לוסת שאיו קבוע ,וראה לפי זה שעקר בפעם אחת שקפצה ולא
ראתה ,וכ"כ מפורש באהלי יוסף בדיי ווסתות בהרישומי קיצורי פסקים כו' .וכן ברמ"ת ג'
פעמים רצופים עקר בבדיקת שפופרת שלא מצא עליו כלום בפעם אחת ,ואין צריך לעקרו בג'
פעמים בדיקת שפופרת ,כמו בהמורכב מתשמיש וחודש או הפלגה או בליל טבילתה לוסתה
הקבוע או שאיה קבוע ,וכמ"ש כל זה אדמו"ר "ע בסי' קפ"ז סקי"ג וסקמ"ב .אך מדכתב
רביו ז"ל הטעם על מה שעקר בבדיקת שפופרת פעם אחת מפי שאין לה תקה לשמש עם
בעלה וצריכה להתגרש ממו די לה שתעקרה פעם אחת כו' כמ"ש שם סקי"ג ,472ולא אמר
דדמי לוסת הקפיצות בלא זמן קבוע שעקר בפעם אחת כ"ל ,ראה דראי' שעל ידי תשמיש
חמור מקפיצה ,דדרך הדם כו'.
אך צריך להבין מ"ש רביו כאן שאם ראתה ג' פעמים בביאה ראשוה לטבילת וסתה ,ולא
הזכיר גם כן אם ראתה ג' פעמים רצופים מחמת תשמיש ,שבודאי גם כן עקר בבדיקת שפופרת
פעם אחת שלא מצא כו' ,וכראה שם בסי' קפ"ז .ובס"ק י"ב ד"ה וכתב עוד הב"י כו' כתב
הטעם שסומכין על בדיקת שפופרת שלא מצא כלל ,משום דרוב שים אין רואות דם מחמת
תשמיש ,הלכך כל מאי דמצי למיתלא בה להיתרא שלא להוציאה מכלל שאר שים תלין ,כיון
דאיכא רגלים לדבר שהרי בדקה כו' עכ"ל ,ולא אמר הטעם שלא לאוסרה על בעלה כו' ,הלכך
מקילין בה כמו שאיה חוששת בפעם אחת מטעם זה ,כמ"ש שם סקל"ט ,וכן בס"ק י"ג ד"ה
ועל פי זה ,473כתב ,שאפילו ראתה אחר כך כמה פעמים מותרת ,שתולין בדוחק האבר בצדדים
ולא במקור ,דכל מאי דמצי למתלי להתירה ברואה מחחת תשמיש תלין כדלעיל ע"כ ,ובודאי
הכווה עמ"ש לעיל בסקי"ב ד"ה והב"י כו' ה"ל.
וראה לע"ד לומר דדוקא ברואה בביאה ראשוה שאחר טבילתה לוסתה כו' ,לולא הטעם
שלא תתגרש כו' הי' צריכי' עקירה בג' פעמים דוקא ,מפי שלא קבע לתשמיש גרידא כי אם
לאחר וסתה דוקא ,שלא טהרה לגמרי מדמי וסתה ושאר מעט דם במקור ויוצא על ידי
תשמיש כו' ,כמ"ש רביו בס"ק מ"ד ,והרי הוא קבע בוסתה )הקבוע או שאיה קבוע(
ובתשמיש ,ולא דמי לקפיצת גרידא ,והי' צריכי' עקירה ג' פעמים ,אלא שלא תתגרש כו' מקילין
 470לפי דעת המשאת בימין :סוס"י מט.
 471הגהות מיימויות :פ"ח אות ג.
 472כמ"ש שם סקי"ג :במהדורה החדשה שם ד"ה ומיהו הייו.
 473ד"ה ועל פי זה :ובמהדורה החדשה ד"ה אבל.
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שעקר בפ"א .אבל כשראתה ג' פעמים רצופים על ידי תשמיש ואיה מורכב בשום דבר ,די
בעקירה פעם אחת ,ואין צריך להטעם שאין לה תקה כו' ,דדמי לקפיצות גרידא שעקר בפעם
אחת כ"ל ,ואם עברה ושמשה פעם אחת ולא ראתה בודאי הי' עקר ,ולא הי' קושיות הב"י
כלל .אך מה שמקילין כל כך אפילו בבדיקת שפופרת בפעם אחת שלא מצא עליו כלל ,על זה
אמר משום דרוב שים כו'.
אלא שיש לומר דמה שלא הזכיר כאן אם רמ"ת ג' פעמים רצופים .מפי שכאן מדבר איך
שאפילו ראתה )אחר הבדיקה( כמה פעמים הרי היא מותרת רק באופן שאין לחוש לקביעת
וסת ,אבל אם קבעה וסת צריכה עקירה ג' פעמים או פעם אחת .ומבאר איזה קרא קביעת
וסת ,וסת החודש והפלגה וביאה ראשוה שאחר טבילתה לוסתה הקבוע או שאיו קבוע,
ומבאר החילוק שבייהם ,וטעם החילוק .ולמה יזכיר כאן רמ"ת ג' פעמים רצופים ,שעל זה
סובב והולך כל הדיבור הזה ,אם לאחר הבדיקה קבע באופן כזה צריכה עקירה ג' פעמים או
פעם אחת ,ואם לא קבע מותרת בלא בדיקה כו' .וגם אם מה שראתה ג' פעמים בביאה
ראשוה שאחר טבילתה לוסתה כו' חשיב קבוע במורכב כ"ל ,צע"ג .דיש לומר מה שהביא זה
כאן ,לא מפי דדמי להרכבה דחודש והפלגה ,אלא חשיב האופים שצריכה בדיקת שפופרת.
מיהו ממה שלא כתב הטעם דרמ"ת ג' פעמים רצופים עקר בפעם אחת ,מפי שאין לה תקה
כו' ,והביא דברי הב"י ,474משמע דלא דמי לראתה בביאה ראשוה לטבילתה לוסתה .וע'
בקוטרס אחרון ס"ק י"א 475שכתב וטעם הא' עיקר כו' .וברמ"א שם סעי' יו"ד כתב ומיהו כל
מקום שצריכה בדיקה כו' ,ויש לומר שכלל גם רמ"ת ג' פעמים רצופים .ועי' באוהלי יוסף
ברישומי' ה"ל ד"ד ע"א ד"ה והא דעקר.
ובפרישה סי' קפ"ט עמ"ש הטור כגון שקפצה כו' חוששת לכל פעם שתקפוץ כתב ,זה פשוט
שאם קפצה ג' פעמים זה אחר זה ולא ראתה דעקר כו' ע"כ ,סובר דוסת הקפיצה אפילו שלא
בזמן ידוע צריך עקירה ג' פעמים ,ולפי זה יחא מה שברמ"ת בג' פעמים רצופים שעקר בפעם
אחת צריכים הטעם שלא לאוסרה כו' ,דמקילין ברמ"ת יותר מקפיצה ,ולזה צריכים הטעם
ה"ל .אך מלשון הרמ"א 476שכתב מכל מקום חוששת לו כמו לוסת שאיו קבוע ,משמע דלא
סבירא לי' כדעת הפרישה ,ואיו חוששת לו אלא פעם אחת ועקר בפעם אחת ,וכן משמע
בהגהות מיימויות .477והפרישה כתב כן לדעת הטור דסובר דאשה קובעת וסת לקפיצות גרידא,
בודאי צריכה עקירה ג' פעמים דוקא.
עוד ראי' דרמ"ת חמיר מרואה על ידי קפיצה ,שאם קפצה פעם אחת וראתה ראה משו"ע
רביו ז"ל שאיו חוששת לו ,וכמ"ש בסי' קפ"ט ס"ק ע"ב שאם חזרה וקפצה צריכה בדיקה כו'
כיון שכבר ראתה ג' פעמים על ידי קפיצה )וכ"ה בהגהות מיימויות( .וכן ממה שכתב אחר כך
וגם קודם שאירע לה כן ג' פעמים מיד שקפצה פעם אחת וראתה צריכה לחוש לאותו יום
בחודש כו' ,משמע דלקפיצה לחוד אין צריך לחוש קודם שראתה ג' פעמים על ידי קפיצה ,וכ"כ
מפורש בש"ך ס"ק מ"ח ,ובמחת יעקב סקל"ד .וברמ"ת שמותרת לשמש ג' פעמים ואיה
 474והביא דברי הב"י :בס"ק י"ב ד"ה וכתב עוד הב"י.
 475בקוטרס אחרון ס"ק י"א :בדפוסים שלו הוא ס"ק ב :וטעם הא' הוא עיקר ,כדי שלא לאוסרה על בעלה.
 476מלשון הרמ"א :סי' קפט סי"ז.
 477בהגהות מיימויות :פ"ח אות ג ,שהוא מקור הלכה זו ברמ"א.
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חוששת בפעם אחת כתב בסי' קפ"ז סקל"ט הטעם כדי שלא להוציא אשה מבעלה כו' ,הרי
דרמ"ת חמיר מקפיצה .וע' בסדרי טהרה סי' קפ"ז ס"ק כ"ג.
אך מכל מקום אף דחמיר מוסת הקפיצה ,מכל מקום איו מובן למה צריכים לחשוש לו
לכתחילה ,ולא מציו בשום מקרה הגורם שצריכה לחשוש לו קודם שראתה פעם אחת על ידי
מקרה זו ,ואפילו פיהוק ועיטוש לא חיישין להם קודם שקרה שראתה פעם אחת על ידי פיהוק
כו'.
הן אמת דהסדרי טהרה ס"ק ה"ל כתב דיש לומר דרמ"ת חמיר גם מוסת הגוף כמו פיהוק
ועיטוש וכדומה ,אבל איי יודע מאין לו זה .ומ"ש דוסתות הבאים על ידי מקרים שבגוף אם
הם לימים ידועים איה חוששת אלא לשיהם יחד כמ"ש בסי' קפ"ט סעי' י"ט ,משא"כ רמ"ת
אף קבעה לימים ידועים ,אם לא הי' ביאות היתר בתיים חיישין דהתשמיש לבד גרם הראי'.
ולע"ד צ"ע ,דמ"ש הרמ"א בסעי' יו"ד דאם ראתה ג' פעמים בביאה ראשוה שאחר טבילתה
שאסורה לבעלה ,מפרש רביו ז"ל בס"ק מ"ג דהייו בביאה ראשוה שאחר טבילתה לוסתה
הקבוע או שאיו קבוע ,ועפ"ז כתב בס"ק מ"ד שאפילו אם ההפלגה מראיית וסתה עד הראי'
מחמת תשמיש הם הפלגות שוות מכל מקום תלין בתשמיש יותר מבההפלגה ,שקרוב יותר
לומר דלא קתה מדמי' לגמרי בשעת וסתה ויוצאים על ידי תשמיש ראשון כו' .אבל בדין
המבואר בשו"ע סעי' י"א שראתה מחמת תשמיש ולאחר חצי שה חזרה וראתה וכן ג' פעמים
וסת שוה ,אפשר יש לומר דאף שלא הי' ביאות היתר בתיים תלין יותר בהפלגה מבתשמיש,
דרחוק הדבר ששאר בה מעט דם מהוסת שראתה בחצי שה מקודם )דבהכרח לא ראתה
בתיים ,דאם לא כן לא יהי' הפלגות שוות ,וכמש"ש ס"ק "א( ,ועתה יצא בתשמיש זה .ואפשר
שכאן גם פעם הא' לא הי' ביאה ראשוה שאחר וסתה ,ואם כן איו שייך סברא ה"ל ,ואפשר
דתלין בהפלגה.
ולא דמי ללידה דמבואר בט"ז ס"ק ט"ו ,שאם לא הי' ביאות היתר בתיים )בין לידה ללידה(
דאסורה .דשם איו תלוי בזמן אלא בביאה ראשוה שאחר לידה ,והוה כמו הדין שכתב הרמ"א
לפי זה )אלא שיש כאן היתר אחר שחולשת הלידה גורם כו'( ,אבל אם ראתה בהפלגות שוות,
אפשר אף שלא הי' ביאות היתר בתיים תלין בהפלגה .מכל מקום איו ראה כן ,ודוקא אם
478
הי' ביאות היתר בתיים אז מותרת לשמש בין וסת לוסת .וכן ראה מתשובת הרשב"א
שהביא הב"י )שהוא מקור דין זה( בפירוש ואם יש לה וסת כו' יעו"ש .וכן מוכח ממ"ש רביו
ז"ל ס"ק מ"ד ואין תולין בהפלגה אלא כשלא ראתה בתשמיש הראשון ,משמע דהיכא שבכל
פעם ראתה בתשמיש הראשון ,אף שהתשמיש הי' מופלג מראיית וסתה )וכן הי' בכל הג' פעמים
שהיו הפלגות שוות( ,או גם כן בהפלגות שוות ולא הי' ביאות היתר בתיים כו' ,מכל מקום
תלין בתשמיש יותר מבהפלגה ,דדרך הדם לבוא בהרגל תשמיש ,ואן לא ידעין שהוא מורכב
בתשמיש והפלגה דוקא ,דמה שלא ראתה בתיים מפי שלא שמשה ,ואם הייתה משמשת
היתה רואה ,והרי זו ממלאה וופצת כו' ,כלע"ד.
ולפי זה אף דבעצם הדין אמת כמו שמובן מהסדרי טהרה ,דבלא ביאות היתר בתיים אף
שראתה ג' פעמים לזמן ידוע תלין שהתשמיש לבד גרם הדם כו' ,מכל מקום מה שמצא זה
 478מתשובת הרשב"א :ח"א סי' תתלח ,שהוא מקור הדין שבשו"ע סי' קפז סי"א.
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לחומר ברמ"ת מוסתות שבאים על ידי מקרי הגוף צ"ע .דעין ראיית הדם שהאשה רואה תלוי
או בהילוך הכוכבים שגורמים להדם ,והוא הוסת החודש ,או הזמן גורם שבמשך כ' או למ"ד
יום מתמלא המקור ויוצא הדם ,ומילוי המקור גורם את הפיהוק ,ולכן הוא אות שיבוא הדם
בקרוב ,ולכן וסת הקבוע ממיקרי הגוף בהפלגות שוות כמו מכ' לכ' יום ,או רואין שטבע אשה
זו שבזמן כ' יום מתמלא המקור ,וטבעה שמילוי המקור מעורר לה פיהוק או עיטוש וכדומה,
ולכן חוששת לשיהם דוקא ,ואם פיהקה שלא בזמו איה חוששת ,מאחר שהמקור שלה
מתמלא דוקא לכ' יום ,והיא פיהקה לט"ו יום עד"מ ,מובן שהפיהוק איו ממילוי המקור אלא
מאיזה סיבה אחרת .וכן אם הגיע ההפלגה ולא פיהקה איה חוששת ,שהרי טבעה שמילוי
המקור מעורר הפיהוק ,והיא לא פיהקה מסתמא מצד איזה סיבה לא תמלא המקור )ואיה
צריכה בדיקה להתירה אחר העוה ,מדלא פיהקה מסתמא לא ראתה .אבל מכל מקום אסורה
לשמש כל העוה ,דשמא עוד יבוא הפיהוק בשעת תשמיש ,ותראה מיד על ידי תשמיש ,וכמ"ש
רבו ז"ל בסי' קפ"ט ס"ק פ"ג וצ"ז .אבל לפיהוק שלא בעיתו ראה דאיה חוששת כלל .וע'
בט"ז ס"ק ל"ח ובחוות דעת ס"ק כ"ו .וצ"ע אס עבר ההפלגה ולא ראתה ,ואחר כך פיהקה אם
צריכה לחוש או לאו .וראה דחוששת .ועי' בחוות דעת שם .ול' השו"ע או שבא המיחוש בלא
עתו משמע קצת כ"ל .ובתורת הבית הארוך 479איתא הלשון או שפיהקה שלא באותו היום,
וצ"ע( .אבל אשה שראתה מחמת תשמיש בהפלגות שוות בלא ביאות היתר בתיים ,איך תלה
בהפלגה ותשמיש ,שהרי התשמיש גורם באשה זו לדם לבוא ,ומה שלא ראתה קודם מפי שלא
שימשה ,ואפשר אם היתה משמשת קודם היתה רואה .ובודאי צריכה לחוש לתשמיש ,ולא מפי
שחוששת לכל אחד בפי עצמו ,אלא מפי שאין כאן קביעות וסת עדיין להפלגה ותשמיש ,ויותר
תלין זה בתשמיש גרידא ,דדרך הדם לבוא בהרגל תשמיש )וחמיר מוסת הקפיצות כו' כ"ל(.
ואם קבע לימים ידועים דוקא ,דהייו שהיו ביאות היתר בתיים ,שאז ידעין בודאי שמורכב
מתשמיש והפלגה דוקא ,אז איה חוששת אלא לשיהם יחד ,וכמ"ש בשו"ע סי' קפ"ז סי"א.
ועל פי כל ה"ל איו מובן דעת הרי"ף שצריכה לחשוש מתחילה שמא תראה מ"ת ,מה שאיו
צריכים לחשוש כן בשום וסת ,וגם למה צריכים שתוחזק בג' פעמים דוקא )והחוות דעת סי'
קפ"ו סק"ב רצה לתקן זה לפי דעת הש"ך בדברי הרי"ף ,ולע"ד לא תיקן דבר ,שהרי רמ"ת
עקר בפעם אחת(.
סימן מז
בענין הנ"ל
יום 480ג' לח]ודש[ יסן תרח"ם ציון לפ"ק
 479ובתורת הבית הארוך :שער ג )יג ,ב(.
 480דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת כא .וראה שם ,שכראה היא כתבה אל הגאון החסיד מוה"ר חיים משולם זלמן
יימרק ,אבד"ק סטרדוב ,וויטבסק ועוויל )שו"ת וספת אליו – לעיל סי' ט( .וכתבה בהמשך לסי' הקודם )ראה בשוה"ג
לתחלת הסי' הקודם( ,ותוכה:
מי שתברר אחר תשמיש שהראיה התחילה קודם תשמיש ,אם הבעל והאשה צריכים כפרה על אשר לא בדקה קודם
תשמיש .ומבאר )א( דין הבדיקה קודם תשמיש ,דקיי"ל שאיה צריכה לבדוק ,ורק בעל פש יצוה לאשתו לבדוק) .ב(
ביאור דעת הו"ב שמכל מקום כיון שלא בדקה צריכים כפרה) .ג( מה שהרגישה כובד בראשה היתה לה אמתלא) .ד( מה
שאחר כך מצאה כתם על בגדי' שפשטה קודם תשמיש ,לא חייבוה לבדוק בגדי' מכתמים) .ה( מה שאחר תשמיש הרגישה
זיבת הדם ,אין מזה הוכחה דהשתא חזאי ולא קודם) .ו( יש למצוא היתר ממה שבדקה בקיוח כעשר דקות לפי תשמיש
ומצאה טהורה) .ז( הוכחות מהפוסקים שהבדיקה שלפי תשמיש איה צריכה להיות סמוך לתשמיש דוקא) .ח( דחיית
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הה אם 481האשה צריכה כפרה תלוי בזה אם צריכה בדיקה לפי תשמיש אם לאו ,והשו"ע
סי' קפ"ו ס"ב פסק כהרמב"ן והרשב"א לדעת הרי"ף ,שאשה שאין לה וסת צריכה בדיקה ג'
פעמים הראשוים לפי תשמיש ואחר תשמיש ,ואם תוחזק לאיה רמ"ת איה צריכה בדיקה
עוד לעולם ,ומה שהביא דעת הרמב"ם והרא"ש )שהוא על פי פירוש ר"ח בגמרא די"ב ע"ב מאן
דמתי הא כו' ,ופסק כהאי מימרא דרב יהודא אמר שמואל הלכה כרבי חיא בן אטיגוס כו'(
זהו רק לבעל פש שראוי לחוש לדעתם ,והעיקר כסברא הראשוה ,כמ"ש רביו ז"ל בסי' ה"ל
ס"ק ז'.
ובאמת הפירוש היותר מרווח בגמרא 482הוא פירוש רש"י 483ז"ל ,וכולהו סוגיא דשמעתתא
שם דכל לבעלה לא בעי בדיקה כלל ,וכל המימרות שם על מקומו יבואו בשלום ,וכן מפרשים כל
גדולי הראשוים הלא המה התוס' 484והרשב"א בחידושיו ובתורת הבית הארוך והספר
התרומה והרא"ש 485והספר התרומה פסקו כן להלכה )בפסקים סי' צ"ד( ,וכן פסק ברוקח
הגדול 486הל' דה ,וכן פסק בסמ"ג לאוין קי"א ,וכתב וכן כתב מורי במסקא ,וכן פסק הראב"ד
בספר בעל הפש .487אלא שהרמב"ן והרשב"א לא מלאן לבם להקל גד הרי"ף )וכן ראה מלשון
הרמב"ן בהלכותיו פ"ה ה"א שכתב וכזה הורו מגדולי המורים .ועי' במחת יעקב ס"ק ב' שתפס
על הש"ך 488במ"ש שלא מלאם לבם להקל גד הרי"ף ,ממ"ש הרא"ש שלא מלאו לבו להקל גד
הר"ח .דלפי דעתי לא קשה מידי ,דהרא"ש לבדו לא רצה להקל גד הר"ח ,אבל כל גדולי
הפוסקים ה"ל לא פסקו כהר"ח ,כי אם כהרי"ף ,וראה היטב שדעת עצמם וטה יותר
לפרש"י ,והרמב"ן דחק לישב הסוגיא על פי פירוש הרי"ף ,כמו שהביאו הר"ן בשבועות ,וכן
במלחמות בכתובות ס"פ אלמה יזות ,ופסקו כן לדיא ,ולכן כתב הש"ך ]כ["ל .וע' בכלבו הל'
490
דה שפסק כהר"ח( .ואאזמו"ר "ע בצמח צדק בחידושיו לש"ס 489אמתיתין כל השים
בחזקת טהרה כו' ,הביא קושיות הרשב"א על פירוש ר"ח ממשה זו ,והחזיק קושיתו וכתב
שהרשב"ם וספר התרומה וסמ"ק פסקו כרש"י ,וספר התרומה הוסיף דאף לפי' הר"ח הוא
פלוגתא דאמוראי ,ובשל סופרים הלך אחר המקיל )כ"כ הספר התרומה שם ,וצ"ע דלפי מה
שהביא בספר הישר לר"ת סי' קמ"ח ליכא פלוגתא כלל ,אך רבא ודאי פליג ,אלא שפירושו
דחוק מאד בגמרא( .ומהטעם שכתב הרמב"ן 491על דעת הרי"ף שהראיות באים לה לפי
המקרים כו' ,יש לומר דדוקא לאחר תשמיש צריכה בדיקה מטעם ה"ל ,אבל לא לפי תשמיש.

דעת המלבושי טהרה שאף בבדקה ומצאה טהורה מכל מקום הבעל צריך כפרה) .ט( יותר ראה שאף בלא בדקה אין
הבעל צריך כפרה) .י( מכל מקום מצריך החתם סופר להתעות ולעשות תשובה על אשר כשל.
לקמן בסוף הסי' ,תועתק תשובת מוהרחמ"ז יימרק אל רביו.
 481הה אם :התחלת השו"ת דומה בשתיהן ,ושם כבר צוייו הספרים הזכרים כאן.
 482הפירוש היותר מרווח בגמרא :לעיל בסי' הקודם ביאר שיטת הרי"ף .וכאן בא לבאר שהפירוש היותר מרווח הוא
פירוש רש"י.
 483פירוש רש"י :דה יב ,ב ד"ה מאן דמתי הא.
 484התוס' :שם ד"ה דמתי הא.
 485והרא"ש :פ"א סי' ה.
 486ברוקח הגדול :סי' שיז ד"ה בדיקה.
 487בספר בעל הפש :שער הספירה סי' ג ה"ח.
 488על הש"ך :ס"ק א.
 489בצמח צדק בחידושיו לש"ס :קפז ,ב.
 490יתין כל השים :טו ,א.
 491שכתב הרמב"ן :צ"ל :הר"ן )שבועות ב ,רע"ב(.
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וכתב 492מאחר דבלאו הכי הש"ך פירש דברי הרי"ף בעין אחר ,לכן בבדיקה שלפי תשמיש
ראה להקל אף בג' פעמים הראשוים ,כפשטא דמתיתין.
ולפי זה מאחר שהקיל גם בג"פ הראשוים ,ואפילו לפירושי שארי הפוסקים בדעת הרי"ף
איה צריכה הבדיקה רק בג' פעמים הראשוים ,ואם כן בידון דידן הרי היא אוסה ואיה
צריכה כפרה .והגם שאיי יודע אם הי' בדיקה גם בג' פעמים הראשוים )כי בטח לא ידעו
מזה( ,מכל מקום זיל בתר טעמא דבדיקה שתוחזק לאיה רמ"ת ,ובידון דידן הוא כמה שים
יותר מעשר ,ואם הי' רמ"ת איך לא ידעו מזה כלל ,וכבר הוחזקה לאיה רמ"ת .ובפרט לפי מה
שהקיל כ"ק אאזמו"ר "ע גם בג' פעמים הראשוי' כ"ל.
ומשום שבעל פש ראוי לחוש לדעת הרמב"ם והרא"ש כמ"ש רביו אדמו"ר "ע בודאי אין
לומר שתהי' שוגג ותצטרך כפרה )ובאמת מ"ש שראוי לבעל פש כו' צ"ע ,493שהרי בעיא דרבי
זירא מרב יהודא )די"ב ע"א( מהו שתבדק עצמה לפי תשמיש )כמ"ש התוס' שם ,(494דלא
דסלקא דעתא שמן הדין צריכה בדיקה ,כי אם שואל אם יש לבעל פש להחמיר על עצמו
ולבדוק כו' ,וכמו שאמר בפ"ב דט"]ז[ ע"ב בעל פש לא יבעול וישה ,ועל זה אמר רב יהודה לבו
וקפו כו' ,כמ"ש הרשב"א בחידושיו ובתורת הבית הארוך ,ואיך אמר שראוי לבעל פש וכו'.
ולכן ראה לי הכוה שראוי לבעל פש לחוש לדעתם ולצוות לאשתו שתבדוק עצמה קודם
תשמיש ואחר תשמיש ,ואז איו שייך לבו וקפו כו' כמ"ש רביו סי' קפ"ד סק"]ג[ .ואף ששם
כתב אבל לא לאחר תשמיש כו' יש לומר דהייו דוקא ביש לה וסת ,אבל אין לה וסת ראוי
להחמיר ולצוות ל]בדוק[ לאחר תשמיש כו' .אבל האשה מצד עצמה אסור לה להחמיר ולבדוק
כו' .ובס' אוהלי יוסף דיי ווסתות סעי' א' לא משמע כן(.
אמם בודע ביהודה מהדו"ת סי' פ"ה ,הובא בפ"ת סי' קפ"ה סקי"ד ,כתב שאשה שאין לה
וסת ולא בדקה לפי תשמיש אין זה אוס וצריכה כפרה ,ומפרש דברי רמ"א שבאין לה וסת
ובדקה איה צריכה כפרה ,וביש לה וסת שלא בשעת וסתה אפילו לא בדקה איה צריכה כפרה,
אבל אם אין לה וסת ולא בדקה צריכה כפרה ,ומזה לא מיירי המחבר ורמ"א .ולע"ד צ"ע הלא
השו"ע פסק בסי' קפ"ו ס"ב כהרי"ף דלאחר הג' פעמים הראשוים איה צריכה בדיקה ,ודעת
הרמב"ם והרא"ש הביא אחר כך ,והייו רק שראוי לבעל פש לחוש לדעתם ,וכידוע כשמביא
דיעה ראשוה בסתם פסק כוותי' ,ואם כן מאי טעמא אשה שאין לה וסת ולא בדקה צריכה
כפרה לפי פירוש הודע ביהודה בדעת הרמ"א ,מפי שהבעל פש ראוי לו להחמיר ולחוש לדעת
הרמב"ם והרא"ש דצריכה לעולם בדיקה ,וזו לא בדקה ולכן צריכה כפרה ותשובה כשגגה .ואם
כן גם באשה שיש לה וסת שלא בשעת וסתה ולא בדקה גם כן צריכה כפרה ,שהרי הרמב"ם
מחמיר שצריכה גם כן בדיקה ,ועל זה אמרו והצועות מתקות להם עוד אחד לתקן את הבית
וכמ"ש הרמב"ם הל' אסורי ביאה פ"ד הל' ט"ז ,והביא השו"ע דעתו בס"א ,ולמה כתב הרמ"א
שאפילו לא בדקה איה צריכה כפרה .ובאמת הב"י סס"י קפ"ה כתב דהא דחשיב לי' הרמב"ם
כאוס הייו כשבדקה ,אבל אם לא בדקה לא חשיב אוס ,כיון שהוא סובר דאשה שאין לה
 492וכתב :בחידושי צמח צדק שם.
 493מ"ש שראוי לבעל פש כו' צ"ע :האמור לקמן הוא גם לעיל סי' הקודם ד"ה ומ"ש שראוי .וראה לקמן מעה
מוהרמ"ז ד"ה מה שתמה.
 494התוס' שם :ד"ה לבו וקפו.
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וסת צריכה בדיקה ,וגם שיש לה וסת דרך ציעות לבדוק ,כל שלא בדקה לאו אוס הוא ,על
כרחך הרי משוה אותם .והודע ביהודה לפירושו בדברי הרמ"א מחלק אותם כ"ל .ואף
שהרמ"א כ' הג"ה שם בס"א 495והעיקר כסברא הראשוה ,ובס"ב לא הגיה .מכל מקום הרי
המחבר עצמו סתם דיעה הראשוה להורות שהיא העיקר ,וגם הרמ"א סובר שהדיעה הראשוה
דס"ב עיקר .וע' בשו"ע רביו ס"ק ז' .והמרדכי 496שממו הביא הרמ"א דין זה 497סבירא לי'
דאפילו אשה שאין לה וסת איה צריכה בדיקה ,כמ"ש בהל' דה בשבועות סי' תשל"ה 498ה'.
ולולי דברי הו"ב י"ל הכווה ברמ"א דכל הסעיף הזה מדבר שלא בשעת וסתה ואפרישה,
ובדין הא' מיירי שהרגישה בהדם ואמרה לו טמאתי והוא שגג ופירש באבר חי ,אז הוא צריך
כפרה והאשה איה צריכה כפרה דאוסה היא ,ע' בסדרי טהרה סק"ד ובחוות דעת סק"ח .אך
אם לא הרגישה בהדם רק שמצאה דם אחר תשמיש על עד שלו או על עד שלה בכדי שתושיט
כו' ,אז שיהם אים צריכים כפרה אפילו לא בדקה ,שהרי חכמים לא חייבו אותה לבדוק.
ופירש בדין הב' שלא בשעת וסתה ,דאי אפשר להיות אופן אחר שלא יתחייבו כלל כי אם שלא
בשעת וסתה ולא הרגישה )ודין הא' משכחת לה גם בסמוך לוסתה ומעוברת ,או היוצא לדרך
שמותרת לשמש כמ"ש בשו"ע סי' קפ"ד ס"ז וס"י ,והרגישה כו' הבעל צריך כפרה והאשה יש
לומר שאיה צריכה כפרה .אך לפי זה אפשר לומר גם הדין הב' באופן כזה ,וצ"ע( ,ושלא בשעת
וסתה באשה שאין לה וסת ,הייו שלא בעוה ביוית ולא ביום החודש והפלגת וסת האחרון.
וראי' לזה מהרמב"ם פ"ה מהל' שגגות הלכה ו' המובא לקמן וכמשי"ת שם ,וכמו שהוסת שלא
קבע קרא שעת וסת בשו"ע סי' קפ"ד ס"ט כשיגיע הוסת כו'.
אך בעצם הדין ,מאחר שכתב הב"י לפי דעת הרמב"ם מפי שצריכה בדיקה משום צועות
אף באשה שיש לה וסת שלא בשעת וסתה ,ואם לא בדקה אין זה אוס .ואם כן כל שכן באשה
שאין לה וסת ,שכמה גדולים מצריכים בדיקה מן הדין ,הלא המה הר"]ח[ והרמב"ם והכלבו
והרא"ש ,והשו"ע הביאם שיש לבעל פש לחוש לדעתם ,ואם לא בדקה ומצאה דם יש לומר
דאין זה אוס .והגם דהרמ"א בודאי לא סבירא לי' כהב"י דאשה שיש לה וסת ולא בדקה אין
זה אוס ,וכמ"ש בהג"ה ה"ל דשיהם אוסים ואים צריכים כפרה .ואף לפירוש הודע
ביהודה מיירי ביש לה וסת ולא בדקה כו' ,זהו מפי שגם להרמב"ם הבדיקה דלפי' הוא רק
חומרא בעלמא ואיה מעיקר הדין ,ולכן אן דלא פסקין כהרמב"ם אף באין לה וסת
)שהבדיקה לפי דעתו מעיקר הדין( ,כל שכן באשה שיש לה וסת )שאף לפי דעתו הוא רק מדרך
ציעות( מקרי אוס .משא"כ באין לה וסת ,דלדידן ראוי לחוש לדעת הרמב"ם ,ואם לא בדקה
אין זה אוס )והרי זה כמ"ש הב"י לפי דעת הרמב"ם ביש לה וסת ,כן לדידן באין לה וסת ,דאן
מקילין בחד דרגא(.
ולפי זה לא קשה מידי על הודע ביהודה ,ויכולים דברי הרמ"א בהג"ה להתפרש כדבריו.
ואף שהיא חומרא גדולה ,דמאחר שהעיקר לדיא כסברא הראשוה שבשו"ע ס"ב ,ובפרט
כמש"ת שכל גדולי הראשוים דעת עצמם כרש"י ,אלא שלא מלאם לבם להקל גד הרי"ף,
 495הג"ה שם בס"א :בסי' קפו.
 496והמרדכי :שבועות רמז תשלא.
 497הביא הרמ"א דין זה :בסוס"י קפה.
 498בשבועות סי' תשל"ה :א ,א.
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ולפמ"ש בצמח צדק אשר הובא לעיל גם לדעת הרי"ף שצריכים בדיקה יש לומר דהייו לאחר
תשמיש ,ולא לפי תשמיש .וכי משום דלבעל פש ראוי לחוש לדעת הרמב"ם אמר שהיא שוגגת
)ובפרט לפי משת"ל 499דיש לומר שמ"ש ראוי לבעל פש כו' קאי על הבעל שיצוה כו' ,אבל
האשה מעצמה אין לה להחמיר כו' ,אלא שמס' אהלי יוסף לא משמע כן כ"ל( מכל מקום דברי
הב"י ה"ל הם ראי' גדולה להודע ביהודה ,וצ"ע להקל.
עוד יש סברא להחמיר ולהצריכה כפרה ממה שהרגישה כובד 500קצת בראשה ואברי' ,ואף
שלא ישה ב' לילות מקודם וגם הי' בעצבות ועגמת פש ,וטבע העצבות גורם כובד הגוף
והתעוררות כל הערוון שבגוף .מכל מקום אפשר יש לומר דדמי למ"ש החתם סופר בתשובה
סי' ק"ה )הובא בפתחי תשובה סק"ט( .אך בכאן האמתלא והתלי' יותר גדולה ומקובלת
מהתשובה דשם ,וגם האשה הזאת אומרת שהרבה פעמים יקרה לה כובד האברים והראש
כשמתקררת מעט או שאיה ישת בלילה כפי רגילותה ,וגם לא בכל פעם קודם בא הוסת יבא
הכובד ,והרבה ]פעמים[ יבא הוסת ואיה מרגשת קודם שום כובד ראש ואברים ,ואם כן אפשר
שאיה צריכה לחוש לזה כלל.
ומהא דמצא]ה[ כתם על המכסים ,501יש לומר דאין להחמיר להצריכה בדיקה ,דלפי דעתי
דמי למה שהביא בפתחי תשובה סי' קפ"ה סקט"ו בשם שו"ת מאיר תיבים 502שפשטה חלוקה
ולמחר מצאה עליו כתם שאיה צריכה כפרה שלא חייבוה לבדוק חלוקה כו' .וע' במלבושי
טהרה סעי' י"א ובהביאור ס"ק י"ג )וע"ש בהעתקת ]לשון[ התשובה ,ואף לפמ"ש בשו"ע סי'
קפ"ו דעכשיו הגו לבדוק כו' ,ואפילו אם היתה בודקת מאן לימא לן דהי' מוצאת דם כו'( .והוא
הדין והוא הטעם בידון דידן ,שמחמת זה אין לחושבה לשוגגת .ואף שבידון דידן לפי השערתי
הוא יותר מגריס ,מכל מקום מאחר שעיקר טומאת כתמים הוא מדרבן אין להחמיר
ולהצריכה תשובה וכפרה ,וכמ"ש במאיר תיבים ה"ל המובא במלבושי טהרה שם .אלא שיש
לומר שהמאיר תיבים מדבר באשה שיש לה וסת )וזכר לדבר ממ"ש אף לפימ"ש בשו"ע בסי'
קפו דעכשיו הגו לבדוק כו' וע' בשו"ע שם ובבאר היטב סק"א( ,ובידון דידן אין לה וסת .מכל
מקום לע"ד אין לחלק בעין זה בין אין לה וסת ליש לה וסת ,דבשיהם כתמיהם דרבן ולא
החמירו עליהם לבדוק חלוקם שמא מצא עליהם כתם .ובדין בגדי צבעוים בשו"ע סי' ק"ץ
ס"י ודאי גם כן שוים ,ולכן ראה לי דמזה אין להחמיר .וע' בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' ק"ג,
אלא שמא הי' דם הרבה ,וכ"ש 503בדון זה ,ובפרט אם אמר דהקיוח הוא בדיקה כדלקמן.
ומהא דהרגישה ביציאת הדם לחוץ ברגע שפירש בעלה ממה ,לפי דעתי אין לומר
מדהרגישה עכשיו השתא חזאי 504לאחר תשמיש .דהרי הרגישה ביציאה לחוץ ממש ,ושם איו
שייך הרגשה .ואפילו לפמ"ש אאזמו"ר בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' צ"ו 505דהרגשת תחתית בית
החיצון גם כן קראת הרגשה .אך ראייתו מרב הוא בגמרא ד"ו לשרוף כו' שקיחה בכשיעור
 499לפי משת"ל :ד"ה ומשום.
 500שהרגישה כובד :כמבואר בהשאלה שבריש סי' הקודם.
 501דמצא כתם על המכסים :כמבואר בהשאלה שם.
 502שו"ת מאיר תיבים :סי' עד.
 503וכ"ש :אוצ"ל :משא"כ.
 504מדהרגישה עכשיו השתא חזאי :כדאמרין )דה ג ,א( :ואשה מרגשת בעצמה .וברש"י שם :והא מדלא ארגשה
מאתמול ודאי השתא  ...פק .ובלשון הגמרא שם )ב ,ב( :השתא הוא דחזאי.
 505סי' צ"ו :אות ח.
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וסת ,ובחידושיו על ש"ס דה די"ב א' ד"ה לקיוח כתב דקיוח הייו בין השפיות ,ומהרא"ש
משמע דכשמכיסתו קצת קרא גם כן קיוח ,ושם הוי הרגשה ,אבל לא מבחוץ ממש .ובתשובה
צ"ז העלה דהרגשת זיבת דבר לח איו הרגשה .ואם כן לא אמרין בזה גם כן די' שעתה .507ולבד
זה בידון דידן יש לומר מה דלא ארגשא קודם דכסבורה הרגשת שמש הוא ,508ובאמת הרגישה
קודם )ולכל הפחות שהדם הי' קודם בבית החיצון ,הייו מבין השייים ולחוץ 509כו'( ולא יצא
לחוץ ,וביציאת השמש יצא הדם ואז הרגישה .ובר מכל דין הרי בידון דידן מצא על העד
שלו ,510ובודאי הי' הדם בשעת תשמיש .וגם בכתם שמצאה על המכסיים יוכיח .הגם שת"ל
שאין להחמיר משום זה ,הייו שלא להצריכה כפרה משום זה ,אבל מכל מקום אילו מצאה
אותו קודם ושאלה למורה הי' מטמא מפי שהוא יותר מכגריס ,ואם כן בצירוף מה שאחר כך
בערך איזה שעות התחיל הוסת )כמבואר לעיל בהשאלה( יש לומר שראיית הכתם כבר הי'
התחלת הוסת כו'.

ויש למצוא היתר ע"פ מ"ש בודע ביהודה מהדו"ק סי' "ו דהבדיקה לבעלה סגי בקיוח,
וכ"כ החוות דעת סי' קפ"ו סק"א ,אלא שהודע ביהודה סבירא לי' כן גם בבדיקת קיים ,ועל
זה חלק עליו החוות דעת סי' קצ"ו סק"ד .ואאזמו"ר בחידושיו על ש"ס בד"ה לקיוח ה"ל
הביא דברי הודע ביהודה ,ושם אמתי' דכל היד ד"ה אמם כתב שיש לסמוך על הודע ביהודה
דבימי טהרה די בקיוח אף כשמרגשת זיבת דבר לח .וכל שכן דבבדיקה שלפי תשמיש כשאיה
מרגשת שום דבר .ואף שאמר דהרגשת זיבת דבר לח איו הרגשה ,מכל מקום אשה שאין לה
וסת ולא הרגישה כלל ודאי לא גרע מהרגישה זיבת דבר לח ,דהלא לא אתרע חזקתה כלל ,דגם
אשה שאין לה וסת בחזקת טהרה עומדת ולכן די לה בקיוח וכמ"ש החוות דעת .וכל שכן לפי
דפסקין לדיא כהרי"ף וכ"ל .ובידון דידן הרי קחה עצמה בחלוקה קודם 511ולא מצא עלי'
כלום ,ואם כן הרי בדקה לפי תשמיש ,והרי היא אוסה ואיה צריכה כפרה.
אמם עדיין צ"ע ,דבידון דידן הרי הי' הקיוח מופלג מהתשמיש ,ולדברי השואל הי' ערך
עשרה מיוטין לפי התשמיש ,ולכאורה איו מועיל לה בדיקה שלפי תשמיש .אך לע"ד שאין
הדבר פשוט כל כך דהבדיקה דלפי תשמיש )אף להמצריכים בדיקה( אם צריכה להיות סמוך
לתשמיש 512דוקא ,וכמדומה שלא זכר בשום מקום שיעור על זה ,כמו אבדיקה דלאחר תשמיש
שמדברים בשיעורה ,513משא"כ בבדיקה דלפי תשמיש .רק שהחוות דעת סי' קפ"ו סק"א כתב
שצריכה להשהות בעד על גופה כשיעור וסת כשיעור זה שיהא הדם לבוא ,אבל בשיעור הזמן
סמיכת הבדיקה לפי תשמיש לא ראיתי בשום מקום שמדברים מזה .ואף דלכאורה לפי
הסברא בטעם הבדיקה שלא תקלקל את בעלה ,והייו שמא ראתה והיא טמאה ,או שמא
תראה לאחר תשמיש ואם ימצא על העד שלפי תשמיש ודע שלא מחמת תשמיש ראתה ,ואם
לא מצא ודע מחמת תשמיש )אך מחמת טעם זה לבד לא מצרכין בדיקה לפי תשמיש,
 506ומהרא"ש :דה פ"י סי' ה :שתכיסו מעט לקח את עצמה.
 507די' שעתה :שאיה טמאה למפרע ,כדאמרין בריש דה )ב ,א(.
 508דכסבורה הרגשת שמש הוא :כדאמרין בדה ז ,ב.
 509מבין השייים ולחוץ :שמבין השייים ולחוץ טמאה ,כמבואר בשו"ע אדמו"ר הזקן סי' קפג ס"ק ד.
 510מצא על העד שלו :כמבואר בהשאלה שבריש סי' הקודם.
 511קחה עצמה בחלוקה קודם :כמבואר בהשאלה לעיל שם.
 512אם צריכה להיות סמוך לתשמיש :ראה בתשובת מהרמ"ז לקמן ד"ה והה מ"ש כת"ר.
 513שמדברים בשיעורה :במשה דה יד ,א.
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ועמ"ש בסדרי טהרה סי' קפ"ו סק"ד וסי' קפ"ז סק"ה( ,אם כן צריכה להיות הבדיקה סמוך
להתשמיש ,שאז ידעין שבשעת תשמיש היתה טהורה .אלא דהסדרי טהרה שם ,וכ"ה בפרישה
ד"ה מל' הרמב"ן ,מקשין מה טעם הבדיקה לפי תשמיש ג' פעמים דוקא )ומכח זה כתב
הפרישה דלהרמב"ן צריכה בדיקה לעולם לפי תשמיש ,וקשה לומר כן מתרץ כהסדרי טהרה(,
וכתב שם דהבדיקה דלפי תשמיש ,אף דכל השים בחזקת טהרתן מכל מקום מצרכין בדיקה
לפי תשמיש מיגו דבעי בדיקה לאחר תשמיש ,ומפי שאחר תשמיש רק ג' פעמים ,כמו כן לפי
תשמיש גם כן רק ג' פעמים ,ולפי זה מאחר דהבדיקה דלפי תשמיש הוא רק מפי הבדיקה
דלאחר תשמיש ,דבאמת כל השים בחזקת טהרה ,יש לומר שמפי זה לא דקדקו בשיעור
סמיכות הבדיקה להתשמיש ,מאחר שאיו מחמת עצמו כו'.
אך כל זה תיח לדעת הרי"ף והרמב"ן והרשב"א ,אבל לפי דעת הר"ח והרמב"ם שאשה
שאין לה וסת צריכה לעולם בדיקה ,לכאורה הבדיקה דלפי תשמיש הוא גם כן מדיא ולא
משום מיגו דבעי כו' .והגם דהב"י ד"ה והרמב"ם ז"ל בשם הרב המגיד 514דמה ששיו 515ובשעה
שעוברת כו' ,ואתמר עלה לא שו אלא בעסוקה כו' ,לפי דעת הרמב"ם ז"ל הייו אבדיקה שלפי
תשמיש כו' ,ושם בגמרא אמרין דמתי' בין ביש לה וסת בין באין לה וסת עסקין .מכל מקום
צריך לומר דהרמב"ם מפרש מה שאמרו שם סוף פ"ק מאן דמתי הא כו' ,כפי' הר"]ח[ ,וכאידך
פירושא דרש"י שם ד"ה מאן דמתי ,ורב יהודה אמר שמואל שאמר 516הלכה כרבי חיא בן
אטיגוס פליג על ר' אב]א[ בר ירמי' .והגם דרב יהודה עצמו אמר כן אמתי' ובשעה שעוברת
כו' ,תרי אמוראי יהו ואליבא דרב יהודה ,וכמ"ש הב"י בשם הר"ן ,517או דחדא מכלל חברתא
איתמר ,פירוש דרב יהודה בפירוש מתי' ובשעה שעוברת מכלל דר' אבא בר ירמי' איתמר ולי'
לא סבירא לי' כן ,וכמ"ש בספר הישר לר"ת 518ע"פ פירוש ר"ח ,ופסק כרב יהודה אמר שמואל
שאמר הלכה כרבי חיא בן אטיגוס .ובאשה שיש לה וסת הבדיקה דלפי תשמיש )כשאיה
עסוקה בטהרות( הוא רק משום צועות ,ועל זה אמר הרב המגיד ,דלדעת הרמב"ם מה ששיו
לא שו אלא לטהרות כו' קאי אבדיקה דלפי תשמיש .ואף דשם אמרין בין ביש 519כו' ובין אין
כו' ,הרי הרמב"ם פסק כאידך רב יהודה אמר שמואל דפליג אהאי ,ואם כן לפי דעת הרמב"ם
הבדיקה דלפי תשמיש באין לה וסת היא מדיא ,ואם כן אן שמדברים על פי החומרא
שמחמרין לחוש לדעת הרמב"ם ,לכאורה צריכה להיות הבדיקה סמוך דוקא .ומכל מקום
מדלא הביא שום פוסק שיעור בזה ,יש לומר מאחר שהוא רק חומרא לחוש כו' ,והעיקר כסברא
הראשוה שבשו"ע ס"ב ,לכן לא מדייקין כל כך שתהי' סמוך כו' )והרמב"ם גופא גם כן לא תן
שיעור(.
וראה לי ראי' לזה שאין צריך שתהי' הבדיקה סמוך לתשמיש דוקא ,ממתי' פ"ב )דט"ז
ע"א( בית שמאי אומרים צריכה ב' עדים על כל תשמיש ותשמיש ,או תשמש לאור הר ,ופרש"י
ותבדוק לאחר תשמיש עד שקחה בו ,בית הלל אומרים די' בשי עדים כל הלילה ,ופרש"י אחד
 514בשם הרב המגיד :פ"ד הט"ו.
 515דמה ששיו :דה יא ,א.
 516ורב יהודה אמר שמואל שאמר :דה יב ,ב.
 517וכמ"ש הב"י בשם הר"ן :הב"י ד"ה והרמב"ם ז"ל ,בשם הר"ן שבועות ב ,א.
 518וכמ"ש בספר הישר לר"ת :סי' קמח.
 519בין ביש :לה וסת בין אין לה וסת.
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לפי תשמיש ראשון ואחד לאחר תשמיש אחרון .הרי לבית הלל אומרים ,ולפי פרש"י ,איה
צריכה בדיקה לפי כל תשמיש ותשמיש .אלא שהתוס' הקשה על פרש"י לב"ה ודעת 520כו' ואם
היתה בודקת בשחר כו' וע' במהרש"א ,וע' בחי' הרש"ש .אך גם לדעת בית שמאי אם משמשת
לאור הר ראה מפרש"י שאיה צריכה לבדוק לפי תשמיש הב' ,וכמ"ש ותבדוק לאחר תשמיש
עד שקחה בו ,אז איה צריכה ב' עדים על כל תשמיש ותשמיש .והתוס' בפירוש לא סבירא להו
כן ,שכתב ד"ה בדקה ,אבל לאחר תשמיש אפילו לא אבד העד צריכה לעולם בדיקה לפי
תשמיש ,ומפרש"י לא משמע כן אלא העד שבדקה לאחר תשמיש הוא מהי גם אבדיקה שלפי
תשמיש הב' .וע' בחו"ד סי' קפ"ו ססק"ב שכ"כ הרשב"א.
וגם הרמב"ם שהוא מחמיר בזה שצריכים בדיקה לעולם לפי תשמיש ואחר תשמיש ,כתב
בהל' אסורי ביאה פ"ד הל' י"ז ,הובא בב"י סי' קפ"ו ,המשמש מטתו פעמיים אים צריכים
לבדוק ב' העדים שלהם על כל ביאה וביאה אלא מקח הוא בעד שלו והיא בעד שלה אחר כל
ביאה וביאה ולמחר יבדק את העדים כו' ע"כ ,מדכתב אלא מקח כו' אחר כל ביאה וביאה כו',
משמע דלפי תשמיש אין צריך לבדוק עוד הפעם ,ובתחלה כתב סתם המשמש מטתו פעמים
רבות כו' ,ולא כמ"ש בתוס' ד"ה בדקה כו' ,על פי פירוש הרשב"ם דוקא אם רוצה לשמש מיד
אחר תשמיש ראשון אז איה צריכה לבדוק עוד הפעם ,אבל אם איו מיד אחר הראשון צריך
בדיקה וכמ"ש שם לפי זה ,והרמב"ם כתב סתם כ"ל ,משמע דאפילו איו מיד מכל מקום
איה צריכה בדיקה ,דהבדיקה דאחר תשמיש הראשון היא בדיקה גם לפי תשמיש הב' .ובדין
אם אבד העד כתב הרמב"ם שם ,אם אבד העד שקחה בו לאחר תשמיש אז אסורה לשמש עד
שתבדוק כו' ,אך אם לא אבד איה צריכה בדיקה )והתוס' מפרשים בפ"א אבד העד שלפי
תשמיש קודם ששימשה עדיין כו'(.
וע"פ הדברים האלה כ' הרמ"א בהג"ה ס"ב ואין צריכין לבדוק כו' אלא מקחין כו' )וע'
בשו"ע רביו ז"ל סק"ו ,521וראה לי דקאי אבדיקה דלאחר תשמיש .וע' בת"ה הקצר בית ז'
ש"ב ואשה שאין לה וסת פ"א ב' וג' כו' ובודקין לאחר תשמיש כו'( ,ואם אבד העד אז לא
תשמש עד שתבדוק כו' ,ורביו ז"ל בסק"ז הביא על זה דברי התוס' דאם לא אבד איה צריכה
בדיקה כי די כו' דלמה תבדוק ב' פעמים זה אחר זה .ראה לי ומדלא העתיק כמ"ש בתוס'
שדקדק שם מפי שהיא מיד כו' כ"ל ,לפע"ד דדעתו אפילו איו מיד .וגם ממ"ש דהעד שלפי
תשמיש צריכה לבודקו לאור הר קודם שתשמש ,אם כן בודאי צריך להיות על זה איזה שהות
זמן יותר משיעור וסת ,הרי שאין הבדיקה צריכה להיות סמוך ממש לתשמיש .ובפרט ממה שדי
בבדיקה דאחר תשמיש הראשון ואיה צריכה עוד הפעם בדיקה לפי תשמיש ה]שי[ וכדמוכח
מהרמב"ם כ"ל ,ראה לפי דעתי ראי' ברורה שגם אם הבדיקה מופלג מעט זמן מהתשמיש
מועיל הבדיקה.
ויסוד הדבר ראה לי מפי דאשה בחזקת טהרה עומדת ,ולכן באמת סבירא להו רוב
הפוסקים ראשוים ואחרוים שלבעלה איה צריכה בדיקה כלל .ואף לפי דעת הרי"ף עיקר
הבדיקה לאחר תשמיש דוקא ,וכמ"ש הטור בשמו )דהא דמשמשת בשי עדים הייו אחד לו
 520ודעת :אוצ"ל :מה יודעת.
 521בשו"ע רביו ז"ל סק"ו :להכיס העד גם לחורין ולסדקין.
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ואחד לה( ,וכמ"ש הרמב"ן 522הטעם ,הובא בשו"ע רביו ז"ל סי' קפ"ו סק"ב ,שראיותי' באים
לה לפי המקריים כו' ,ודוקא כשבא המקרה אבל קודם שבא איה צריכה בדיקה כלל ,ורק מיגו
דבעי בדיקה ל]אחר[ תשמיש צריכה גם כן בדיקה ל]פי[ תשמיש וכמ"ש רביו שם ,ולכן אין או
מחמירים בבדיקה זו כו' וכ"ל .ואפילו לפי דעת הרמב"ם ,מכל מקום חזקת טהרה דידה איו
דומה הבדיקה דלפי תשמיש להבדיקה דלאחר תשמיש ,אף ששיהם מדיא ,מכל מקום
הבדיקה דלאחר תשמיש יש במה לתלות שבא הדם מחמת הביאה ,משא"כ בלי שום מקרה ויש
לה חזקת טהרה ,אף דצריכה בדיקה לבעלה לפי תשמיש דלמא מקלקלא לי' כו' כ"ל ,מכל
מקום אין מחמירין כל כך אם הי' מופלג קצת מהתשמיש ,וכראה פשוט מהרמב"ם כ"ל.
ולזאת בידון דידן אפשר יש לסמוך על מה שקיחה עצמה בחלוקה קודם כו' כ"ל.
ולבד כל זה ,בעצם עין הבדיקה הביא רביו ז"ל שם סק"ז בשם המחת יעקב ,שבמקום
שהגו להקל יש להם על מה שיסמכו כו' ע"כ .וכן כ"ק אאזמו"ר "ע דברי רביו אדמו"ר "ע
בצמח צדק בפסקי דיים בחידושים על הרמב"ם הל' אסורי ביאה פ"ד הי"ז ,523ולפי דעתי במה
שהגו השים )על פי מה שפסקו להם רבים וגאוים( מוסרים אחת לחברתה ,ורואים או
בחוש שבדברים המסורים להם הם זהרים מאד ,ומה שאים מוסרים בטח לא הגו בזה
מימים קדמוים ,ויש להם על מה שיסמכו כו' כ"ל .ואם אמר כן ,הרי אי אפשר לחושבה
כשוגגת במה שלא בדקה .ועל פי זה לפי דעתי ראה שאין להחמיר ולצוות עליהם שיבדקו ,ודי
לו במה שהגו שישמרו אותם ,שחמיר עליהם עוד .וקרוב הדבר שלא ישמרו היטב מה שיצוו
עליהם מחדש ,ומוטב יותר שלא לומר ,והח להם לישראל שיהגו כמצווה עליהם משים
קדמויות כו' כלע"ד.
ולעין אם הבעל צריך כפרה ,לכאורה הרי הוא בודאי אוס בזה ,אלא לפי משת"ל מ"ש
שראוי לבעל פש לחוש לדעתם הייו שיצווה לאשתו לבדוק כו' ,אם כן הי' לי' להחמיר על
עצמו ,ומדלא החמיר אפשר יש לומר שהרי הוא שוגג וצריך כפרה .וצ"ע בזה ,דבאמת החשש
דלבו וקפו הוא גם כן חשש גדול.
ובס' מלבושי טהרה סי' קפ"ה בביאורו סק"ח כתב שהבעל לעולם שוגג באשה שאין לה וסת
מפי שיכול לגרשה וליקח אחרת ,ומכח זה החמיר שם בסעי' ח' ובסק"ט שאפילו בדקה קודם
צריך הבעל כפרה )ובפים כתב צריכין שיהם כפרה ,ואיו עולה על פי מ"ש הוא עצמו בביאורו.
וראה לי דהוא טעות סופר וצריך להיות צריך הבעל כפרה(.
ולכאו' הראי' שהביא מהרמב"ם פ"ה מהל' שגגות ה"ו 524משמע שם דכל שיש איזה חשש
ולא חשש לזה הרי הוא שוגג .ולע"ד יש לומר דלא דמי כלל למ"ש הרמב"ם ,דדוקא שהדבר
הוא כמו שהוא עכשיו והי' לו לבדוק ולדקדק ולא הי' בא לידי החטא והוא לא דקדק היטב
ומפי זה כשל בחטא ,אז הרי הוא שוגג ,אבל במה שבידו לשות את הדבר מעיקרו שלא יהי'
באופן כמו שהוא עכשיו ,וכמו לגרשה באופן אשר החכמים לא חייבוהו לגרשה )ואפשר יש
לומר אם מגרשה בשביל זה הרי זה כמו עובר על דברי חכמים ,דלא פסקין כרבי מאיר אלא
 522הרמב"ן :עצם ההלכה היא בהל' דה לרמב"ם פ"ה ה"א ,והטעם הוא בר"ן שבועות )ב ,רע"ב(.
 523פ"ד הי"ז :בפסקי דיים ח"ג י ,ב.
 524מהרמב"ם פ"ה מהל' שגגות ה"ו :אם עבר ובא עליה סמוך לוסת ודימה שיבעול ויפרוש קודם שתראה דם וראתה
בשעת התשמיש חייבין בקרבן שזו היא שגגה לפיכך אם מצא דם על עד שלו שיהם טמאים וחייבין בקרבן.
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כרבי חיא בן אטיגוס ,525והוא פוסק כרבי מאיר .ודוגמא לזה במתיתין ברכות פ"א מ"ג
)ד"י ע"ב( אמר רבי טרפון אי הייתי מהלך בדרך והטיתי לקרות כדברי בית שמאי וסכתי כו'
אמרו לו כדאי היית כו' ,כמו כן כאן יש לומר הלא עובר על דברי רבי חיא בן אטיגוס
דפסקין הלכתא כוותי'( ,אין זה חשוב שוגג כלל.
ועמ"ש הכסף משה שם ,526ובב"י סס"י קפ"ה .וראה דדברי הרמב"ם 527הם כשבדקה
עצמה קודם ,ואין חילוק בין יש לה וסת לאין לה וסת ,כן ראה מהכסף משה שם ,וזהו שכתב
הרמב"ם הרי טהורה הייתה ושלא בשעת וסתה ,ר"ל טהורה הייתה שהרי בדקה קודם וגם
שלא בשעת וסתה )מזה יש להביא קצת ראי' דאשה שאין לה וסת ,בתוך זמן עוה ביוית ,או
וסת החודש ,והפלגה מראי' האחרוה ק' שלא בשעת וסתה .וכן ראה מלשון השו"ע סי' קפ"ד
ס"ט כשיגיע הוסת כו' ,ופירש רביו 528אפילו שאיו קבוע( ,ומפי שבדקה קודם אים צריכים
כפרה ,וכמשת"ל בשם הודע ביהודה בפירוש הרמ"א סי' קפ"ה ס"ה .ואם אמר שמפי שיכול
לגרשה ק' שוגג ,הי' לו להרמב"ם לפרוט גם זה )מאחר שהאריך בלשוו כל כך( ,ולומר או שהי'
לו אופן לפרוש מדבר זה כו' וכדומה .ובפרט דמהב"י ראה הטיב שמפרש דברי הרמב"ם אף
באין לה וסת שאים צריכים כפרה .ופשוט הוא דדברי הרמב"ם שכתב ואילו בדק יפה יפה
ודקדק בשאלות לא הי' בא לידי שגגה ולפי שלא טרח בדרישה וחקירה כו' ,כוותו שהי' לו
לדקדק הטיב בעשיית הדבר ,ולא במה שיכול לפרוש מהדבר וכמו לגרשה כו' וזה פשוט ומובן.
ולהמלבושי טהרה מיירי הרמב"ם רק באשה שיש לה וסת דוקא .ולבד שלא משמע כן מהב"י,
הי' לו להרמב"ם להודיע לו הדין באין לה וסת אפילו בדקה ,בעלה בשוגג והאשה אוסה
ופטורה .ובודאי דהרמב"ם מיירי בין ביש לה וסת ובין אין לה וסת ובבדיקה ,כמ"ש הב"י,
ואמר שיהם פטורים ,ואין הדעת ותת כלל שמפי שלא פירש מדבר שהתירו חז"ל יחשב
לשוגג כו'.
וגדולה מזו כתב הרמב"ם בפ"ב מהל' שגגות ה"ח ,הבא על יבמתו והרי היא דה והוא לא
ידע ,הרי זה פטור מחטאת שהרי עשאה ברשות כו' .וע' בכסף משה שם דבאשתו דה באופן
כזה אף שיש בזה גם כן מצוה מכל מקום חייב חטאת ,שהי' צריך לו לשאול ומפי שלא שאלה
ואחר כך יבעול חייב ,אבל ביבמתו שאיו רגיל כדי שישאל לה וברשות עשה פטור .הרי דאף
שהי' דה והוא לא דקדק יפה שלא שאלה ,דבאשתו באופן כזה חייב שהי' לו לדקדק כו' ,מכל
מקום כאן פטור משום דבזיז מיה ,529וכל שכן וקל וחומר כשדקדק יפה ועשה כל מה
שחייבוהו חז"ל לבדוק ואחר כך התירו לו ,ומה' הי' הדבר לעשו בזה גופא ,שפירשה דה
תחתיו ודאג ,אין לחשבו לשוגג ,ופטור הוא )ע' לקמן בשם התוס'(.

 525כרבי חיא בן אטיגוס :דה יב ,ב.
 526הכסף משה שם :הל' שגגות פ"ה ה"ו.
 527דדברי הרמב"ם :על מה שכתב בתחלת דבריו שם" :הבא על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה דם בשעת התשמיש
הרי אלו פטורין מקרבן חטאת מפי שזה כאוס הוא ולא שוגג שהשוגג היה לו לבדוק ולדקדק ואילו בדק יפה יפה ודקדק
בשאלות לא היה בא לידי שגגה ולפי שלא טרח בדרישה ובחקירה ואחר כך יעשה צריך כפרה אבל זה מה לו לעשות הרי
טהורה היתה ושלא בשעת וסתה בעל אין זה אלא אוס ולפיכך בין שמצא דם על עד שלה בין שמצא על עד שלו
פטורין" ,כתב בכסף משה שם" :ומיהו אפשר דהא דחשיב ליה אוס הייו דוקא כשבדקה לפי תשמיש".
 528ופירש רביו :ס"ק כח.
 529דבזיז מיה :ע"פ יבמות כו ,א .ופרש"י שם :בוש.
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גם מ"ש המלבושי טהרה בביאורו שם ,530אבל הא ודאי ראה דאף לפי מאי דאפשטא לי'
שאיה צריכה בדיקה ,אעפ"כ אם אירע שבדקה ומצאה דם בודאי דחייב חטאת ע"כ .ולפי זה
מאי הועילו בתקתן סוף סוף לבו וקפו ופורש ,ומי פתי ירצה שיהי' עליו חומר עון כל כך שיהי'
חייב חטאת עליו .ואם אמר יפרוש ויפרוש ,ר"ל שיגרשה ,ואין סוגיות הגמרא כן ,שהרי פסקין
כרבי חיא בן אטיגוס שעל ידי בדיקה מותר ,ולדעת רוב גדולי הראשוים ואחרוים איה
צריכה בדיקה גם כן כו' כ"ל.
גם מ"ש שם הי דלא סבירא לן כוותי' )דר"מ( ,אבל כדאי הוא רבי מאיר לסבור כוותי' כו'
שיהי' צריכים להביא קרבן ע"כ ,ותמוה מאד ,מאחר דלא פסקין כרבי מאיר אם יביא קרבן
הרי הוא מביא חולין לעזרה .ופקא מיה לדידן שאיו צריך כפרה .וגם בזה כתב רביו ז"ל סי'
קפ"ה סקי"ד ואין להחמיר עליהם ולהצריכם כפרה ,דאם כן לבו וקפו ופורש ע"כ .ולזאת
לפע"ד אין לחשוב שוגג במה שיכול לגרשה ,ודברי המלבושי טהרה אים מובים לי כלל.
וכל זה כשבדקה לפי דעת הרמב"ם ,ולדעת שאר הפוסקים אפילו לא בדקה .אלא שלפי דעת
הודע ביהודה אם לא בדקה צריכים כפרה .וכבר ת"ל דמשום דדעת השו"ע והרמ"א שראוי
לבעל פש לחוש לדעת הרמב"ם והרא"ש ,ואף אם אמר דהאשה איה צריכה כפרה משום זה,
מכל מקום אפשר הבעל צריך כפרה דהי' ראוי לי' לחוש כו' .ולפי משת"ל דאפשר איו כדאי
להחמיר עליהם כעת בדברים חדשים שלא הגו בהם מימים קדמוים כו' ,אם כן גם הבעל
אוס הוא ,דלפי דעת הרי"ף ורש"י והרמב"ן והספר התרומה והרשב"א ומרדכי והראב"ד
והתוס' והרוקח והסמ"ג ,דכולהו סבירא להו דאיה צריכה בדיקה לבעלה )רק שיש חילוק בג'
פעמים הראשוים ,דלהרי"ף צריכים בדיקה ,וכן דעת הרמב"ן והרשב"א כ"ל( ,יש לומר דודאי
אוס הוא ,ואם אמר שאין לו להחמיר כו' כ"ל איו צריך כפרה.
אלא דבשו"ת חתם סופר סי' ק"ה כתב דאפילו אם איו צריך כפרה מכל מקום יתעה ב'
ימים ,או יפדה ויעשה תשובה כו' ע"ש ,וזה ודאי כון לשוב לה' על אשר אה ה' לידו שכשל
באיסור חמור כל כך ,וסוף סוף טמאה כו' ,וצריך למרק פשו מכל לכלוכית חטא ושלא יבוא
ח"ו עוד הפעם לידי חטא ח"ו ,וימעט בהאת תאוות גופו ותעוגים בתאוות היתר ,וממילא
ישמרהו השי"ת שלא יכשל באיסור ח"ו .ומכל מקום בעצם אופן הכפרה בודאי לא דמי אם
צריך כפרה אם לאו )דחילוק גדול הוא בעצם החטא בין אוס לשוגג(.
והה האיש והאשה יראי אלקים ויראים לפשם אשר טמאו באיסור חמור ומבקשים כפרה
לפשם ,וגם על להבא שואל איך להתהג ,ולזאת בקשתי מכה"ר לעיין בכל זה הדק היטיב,
ולהודיעי דברים ברורים לאמתתה של תורה את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו,531
והשי"ת ברוב רחמיו יצילו משגיאות .וא להשיבי בהקדם האפשרי.
יקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום ויחוג את חג המצות בדיצה ובכשרות כמאווי
פשו.
מעה הגאון החסיד מוהרחמ"ז יימארק
 530בביאורו שם :ס"ק ח.
 531את הדרך  . .אשר יעשו :ע"פ יתרו יח ,כ.
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533

ב"ה 532אור יום ד' ,ט' יסן בוה ירושלם לפ"ק
534
עוויל
כבוד ידי"ע וידי" הרה"ח המפורסם החו"ש משכיל ביראת ה' כק"ש מ' שלום דובער
"י
535
טרם אעה אי שוגג אשר לא השבתי על מכתב כת"ר תיכף בקיץ העבר  .אבל כך הי' סיבת הדברים,
בימים אחדים בקבלת מכ' עם הקוט' הי' השריפות הוראות דפה ר"ל ,אשר מאז היו הספרים מטולטלים
מזוית לזוית .ובמוצאי ט"ב סעתי לדרכי לריגא וליבאווע לעזרת העיר .ובאתי מדרכי ער"ה העבר .והה
במוצאי יום כיפור קרה לי סיבת הפילה מהסוכה 536ר"ל ,אשר חליתי כשי חדשים ,עד כי שבתי לאיתי
בעז"ה .ובכל החורף אשר כת"ר לא הי' בביתו 537לא ידעתי האדרעס על כון ,וגם חשבתי כי שם במקומו בודאי
לא ימצא הספרים הדרשים ,והחתי הדבר עד עת שובו בשלום .וזה איזה שבועות זכרתי ,ובודאי יבא על חג
הפסח אי"ה ,דחקתי לקחת מועד איזה ימים לעיין בדבריו.
ואם שאין זה עין הוגע למעשה כל כך ,538אבל לאשר חביבים עלי מאד דברי כמע"ל להשתעשע בהם ,וגם
ביקש במכתבו להשיבו בארוכה ,ולעשות רצוו חפצתי ,על כן העליתי בקוטרס המוס"פ באריכות קצת ,אשר
לדעתי ימצא בהם איזה חידושים כוים בעז"ה .ואבקש מכת"ר ,בהיח לו מעט מסיעתו יעיין א בקוטרס
זה ,בצירוף קוטרס שלו ,אשר בודאי מצוי בידו ,וייטיב א להשיבי מה שיראה בעייו לקרב או לרחק בדברי
אלה.
כן אבקשו עד כה ייטיב א וימחול להשיבי תיכף ומיד משלומו וטוב בריאותו ,ואם הי' ישיבתו 539לתועלת.
כן ייטיב א להשיבי על דבר המכתב קטן הרצוף פה.540
ויחוגו בדיצות את חג הפסח ,כפש ידידו אחוז בעבותות אה' המחכה למכתבו.
חיים משלם זלמן יימארק
בס"ד.
הי להשיבו על פי סדר קוטרס של כ"ת ,ולא אכפיל הדברים להעתיק לשון תשובתו ,באשר מבוארים
מתוך קו.'
הה מ"ש כ"ת בביאור דברי הסוגיא שמתפרש יותר כפרש"י 541גד שיטת הר"ח ,כבר דברו בזה רוב
הראשוים ואחרוים ,ומה כחיו להכריע ,ואם באו למין מציו גם בהמחמירים סיעה גדולה מהראשוים
כאשר הזכיר כ"ת .עוד מצאתי כן בספר האשכול 542לחותו של הראב"ד ז"ל ,וכון להחמיר כדעת ר"ח ובעל

 532דפסה בקובץ יגדיל תורה .י .חמ"ד ע' לז ואילך – מתוך תצלום לא ברור ,והוגה כאן ע"פ גוף כתב ידו.
 533בוה ירושלם לפ"ק :תרמ"ט.
 534עוויל :ראה מבית הגזים ע' קמג ,אשר הגאון החסיד מוהרמ"ז יימארק ,הי' רב בהארקי )לערך תרי"א-תרכ"א(,
סטרדוב )לערך תרכ"ב-תרמ"ה( ,וויטבסק )לערך תרמ"ו-ז( ,ועויל )תרמ"ח-תר"ג(.
 535בקיץ העבר :מיד כשהתקבלה אליו שו"ת רביו דלעיל ,שכתבה בג' יסן תרמ"ח.
 536במוצאי יום כיפור קרה לי סיבת הפילה מהסוכה :בעת ביית הסוכה ,כמבואר ברמ"א )סוס"י תרכד(:
והמדקדקים מתחילים מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה .וכ"ה הוא מהגיו )ראה ס' המהגים חב"ד ע' .(59
 537כת"ר לא הי' בביתו :בחודש תמוז תרמ"ח סע רביו לחוץ לארץ להתרפאות במעיות הרפואה )ווין ,באד-האל
ומעטאן( ,וחזר לביתו בשלהי חורף תרמ"ט )ראה אגרות-קודש של רביו ח"א אגרות כד-ט .ח"ג תקסג .ח"ו א'קלב-ד(.
 538שאין זה עין הוגע למעשה כל כך :שכבר עבר יותר משה מעת כתיבת השאלה.
 539ואם הי' ישיבתו :במעייות הרפואה.
 540המכתב קטן הרצוף פה :הועתק בקובץ יגדיל תורה שם.
 541מ"ש כ"ת  . .שמתפרש יותר כפרש"י :לעיל בתשובת רביו ד"ה ובאמת הפירוש.
 542בספר האשכול :הל' דה.
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הלכות כו' וסיים עוד וכן משמע בירושלמי ,וע' בחל אשכול שם 543בביאור דברי הירושלמי .ואולם למעשה אין
לו לזוז מפסקי השו"ע ,במה שפסק כהרי"ף בג"פ ראשוים .ומה שרביו בצמח צדק בחידושי הש"ס 544הקיל
אף בג"פ ראשוים ,לדעתי כתב כן להלכה ,בלשון ראה להקל כו' ,אבל למעשה לא ידעתי אם יסתור פסק רביו
הזקן בשו"ע 545שהחמיר בג"פ ראשוים שתהי' הבדיקה שלפי תשמיש לאור הר .אם כי צדקו מאד דברי רביו
בחידושיו ה"ל ,כי לרוב המפרשים גם להרי"ף איה צריכה בדיקה כי אם אחר תשמיש ולא קודם תשמיש ,וכן
השיג הדרכי משה 546על הב"י בזה )וכ"פ בכרתי ופלתי ,(547אבל לדעתי מזה גופא שלא הזכיר הרמ"א בהג"ה
דבריו שבדרכי משה ראה דעתו להחמיר למעשה ,והגם שלא הזכיר החומרא דאור הר בג"פ ראשוים ,אבל
הכרעת רביו בשו"ע יספיק לו ,ואין להאריך בזה יותר.
מ"ש כת"ר בהשגת המחת יעקב 548על הש"ך ,ודאי צדקו דברי כ"ת ,דהרמב"ן והרשב"א חששו עיקר לדעת
הרי"ף ,כמ"ש כ"ת מלשון רמב"ן בהלכותיו ,וכן מצאתי מפורש יותר בחידושיו לדה ,שסיים וכתב זהו פירוש
השמועה לדעת רביו הגדול וראוי הוא לסמוך עליו .וגם מלשון הרשב"א בחידושיו ובתורת הבית הארוך ,אחר
שהאריך להקשות על פי' ר"ח הביא בסוף דברי הרי"ף ,וראה שסתם כן להלכה .אבל לדעתי גם המחת יעקב
לא רצה לומר שכל הראשוים חששו להר"ח ,כי אם הקשה על הש"ך למה לא חש לדעת הרא"ש והטור שהם
חשו בודאי לדעת הר"ח.
מה שתמה כ"ת 549על לשון רביו בשו"ע דבעל פש ראוי לחוש לדעת הרמב"ם מהא דרב יהודה מע לרבי
זירא ,דהייו אפילו לבעל פש .ועל כרחך הפירוש שבעל פש ראוי לצוות לאשתו כו' ,דאז אין קפידא .ודאי
הפירוש כן הוא ,אבל יש חילוק גדול בין יש לה וסת דאז אסורה לבדוק אם לאו בצווי הבעל ,וגם הבעל רק
רשאי להחמיר אם ירצה )וגם על זה יש חילוקים( ,ובין אין לה וסת ,דאו פוסקים להלכה שהבעל פש ראוי אכן
לחוש לדעת המחמירים ,שם ודאי מסתבר לומר דבכהאי גווא גם האשה מצד עצמה ראוי לה לחוש ולבדוק.
ואם אמם ידוע דשי לא גמירי בפרטי הדיים ,עכ"פ צריכה לשאול ממורה או מבעלה אם יודע ,והוא יגיד לה
כדת של תורה .ואם לא דרשה יש לומר זהו שוגג ולא אוס וכמשי"ת עוד .וכל זה מתבאר היטב מלשון רביו
בביאורו לשו"ע סי' קפ"ד סק"ג וסי' קפ"ו סק"ז .ומפורש כל זה בספר אוהלי יוסף שהזכיר כ"ת בס"א ובס"ג,
ולא מצאתי בו שום הוספה על דברי רביו בשו"ע ,כי אם מה שחידש שם בס"ג דביש לה וסת יש אומרים שגם
הבעל אין לו להחמיר ולצוות ,וזה הוציא מדברי הסדרי טהרה סי' ק"ץ ס"ק ס"ז כמ"ש בהציוים שם .ועוד
יבואו לפיו לקמן דברי הסדרי טהרה ה"ל.
ובזה סרה קושית כ"ת 550מהודע ביהודה ,ממה שמחלק בין יש לה וסת לאין לה וסת לדעת הרמ"א ,ממה
שהב"י משווה אותם .האמת שהב"י כתב כן בסי' קפה ובכסף משה פ"ה מהלכות שגגות ,אבל לא בהחלט כי
אם כמסתפק ,וגם זה מפורש בלשוו שהוא רק בדעת הרמב"ם ולפי שיטתו ,ולא לשאר פוסקים זולתו ,אבל
הרמ"א שהכריע בס"א להקל וכתב וכן הגו ,וכאן בס"ב הוסיף והגיה עפ"י ספרי המחמירים ,ודאי רב המרחק
בייהם ,וכ"מ בספר כרתי ופלתי ובסדרי טהרה ק"ץ ס"ק ס"ז בתשו' לבו בד"ה ועפ"י הדברים האלה כו' ,כתב
שם וז"ל ,ומיהו לפי דעת הכסף משה כיון דחכמים אמרו דמדת צועות כו' אע"ג דלא שוי' עליו חובה מכל
 543בחל אשכול שם :ע'  76אות א.
 544בצמח צדק בחידושי הש"ס :קפז ,ב .וכדלעיל שם.
 545רביו הזקן בשו"ע :סי' קפו ס"ק ז.
 546השיג הדרכי משה :שם ס"ק א.
 547בכרתי ופלתי :שם ס"ק ג ד"ה והה המחבר.
 548בהשגת המחת יעקב :ס"ק ב ,על הש"ך ס"ק א ,כמובא לעיל בתשובת רביו ד"ה ובאמת הפירוש.
 549מה שתמה כ"ת :לעיל בתשובת רביו ד"ה ומשום שבעל .ולעיל סי' הקודם ד"ה ומ"ש שראוי.
 550ובזה סרה קושית כ"ת :לעיל בתשובת רביו ד"ה אמם בודע ביהודה.
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מקום לא מקרי אוס כו' ,אבל להפוסקים דאפילו מדת צועות ליכא ,מקרי אוס כו' .ועוד כתב שם בד"ה ובזה
מתורץ כו' ,שהקשה למה כתב הכסף משה דדוקא להרמב"ם הוא דלא הוי אוס ,הלא גם לשאר פוסקים לאו
אוס הוא מדלא צוה לבדוק דאז אין חשש דלבו וקפו כו' ,ועל זה תירץ ,אלא ודאי סבירא לי' כיון דחז"ל לא
חששו לדבר אין לו להחמיר בזה כו' עכ"ל )וזהו דעת הי"א שהזכיר בס' אוהלי יוסף ס"ק ה"ל( .עכ"פ די בזה
להשקיט מקושיות כ"ת על הודע ביהודה ,כי סברת הסדרי טהרה כוה בזה ,וגם כת"ר מסיים כן למסקא,
אבל כאן תבררו הדברים ביותר.
והה מדי עיוי בדברי הסדרי טהרה בס"ק ה"ל ,שבתי וראיתי בעיקר דברי פלפולו שם ,שהעלה לפרש בהא
דבעא מיי' ר' אבא 551מרב הוא מהו שתבדוק עצמה כשיעור וסת לחייב בעלה חטאת ,דהכווה משום פרישה
אם פירש באבר חי ,דלפי הס"ד דרב אבא שהיא משובחת אם תבדוק אחר תשמיש לחוש שמא ראתה מחמת
תשמיש ,אם כן גם הבעל צריך לחוש ,וכל בעל פש צריך לפרוש באבר מת מחשש זה אפי' שלא בשעת וסתה.
וסוגי' דשבועות 552דלא משכח חיוב חטאת שלא בסמוך לוסתה ,אזלא לפי המסקא דהכא דלא תבדוק משום
לבו וקפו כו' .ולכך קט לחייב בעלה ,דהיא פטורה אפרישה ,כדברי המרדכי 553והג"ה בש"ע ,554עד כאן תוכן
דבריו .ואחר עיוי קצת ,אם שאיי כדאי להשיג על דבריו ,אבל לע"ד כל דבריו בזה איו אלא תימה.
חדא דלמה שאל האיבעי' על בדיקת האשה ולמוד מזה שבעל פש יחוש לפרוש באבר מת ,ולא שאל
בפשיטות אם בעל פש צריך לפרוש באבר מת .ועוד דהוה לי' לפרושי לחייב בעלה חטאת אם פי' באבר חי )ועוד
יותר ה"ל בתשובת רב הוא ,דכיון דיצטרך לפרוש באבר מת לבו וקפו ויפרוש מתחלה ,וזה שייך יותר
משיפרוש על ידי בדיקת האשה( .וגם אין לומר דעל הרוב דברו ,דמסתם דרכו לפרוש באבר חי ויתחייב חטאת,
דהסברא פשוט להיפוך שכל הבועל גומר ביאתו ושוהה עד שיכלו יצוצות ,דאם לא כן קרוב למעשה ער
ואון .555ועוד דהוה לי' לש"ס למקט בעי' זו בשבועות כי שם מקומה .ועוד פרישה זו איי יודע מה טיבה,
בשלמא במתי' דשבועות 556כשאמרה לו טמאתי ,אז ודאי מפחד האיסור שבועל דה ירצה לשמוט תיכף
וקמ"ל דאסור ,אבל כשלא הרגישה כלום למה יפרוש .וגם מתי הזמן שיחוש הבעל פש ,דאם כן על כל כח
ותועה יש לחוש שמא טמאה ,וכן תיכף אחר הכיסה יעוץ צפריו כו' ,אין זה אלא תימא.
ועוד מ"ש דסוגי' דשבועות אזלא לפי המסקא ,גם זה היפוך משמעות הגמרא שם ,דקאמר והא מצא קתי,
ואי פריש מעיקרא הוה לי' ידיעה ,משמע דפשיטא לי' דבלא ידיעה מעיקרא אי אפשר שיפרוש .גם מעין
הקושי' משמע מהא דמצא משמע אחר כך ,ולפי פירוש הסדרי טהרה אפילו במצא אחר כך ה"ל להתחייב אם
פירש באבר חי ,וצרך לדחוק דכיון דאין לו לפרוש מחמת לבו וקפו מקרי אוס ,ואם כן עיקר חסר מהספר.
ועוד מה יעה על קושית התוס' שם ד"ה לעולם ,שכתב דהוא הדין הוה מצי למימר בסמוך לוסתה ואפרישה,
דלפי זה ישאר קושי' זו חלוטה ,שלא יספיק גם תירוץ הגמרא שם ,דבכהאי גווא ודאי לאו אוס וחייב קרבן.
אלא ודאי דכל זה ליתא ,דודאי מי שבועל בהיתר מותר לגמור ביאתו כדרכו ,וגם אם ירצה לפרוש באבר חי
באופן שלא יהי' הוצאת ז"ל ודאי אין חשש ולא מדת חסידות כלל .וגם מה שהכריח הלשון מיסוד קושיתו דאי
אפשר לפרש דבעי' זו מיירי בסמוך לוסתה דאם כן מה השיב לו לבו וקפו כו' ,ואי בסמוך לוסתה ,יפרוש
ויפרוש ,וכי עבדין תקתא לרשיעי כו' ,וכן הקשה קושי' זו גם בתשובות ודע ביהודה תיא סי' צו בשם
 551דבעא מיי' ר' אבא :דה יב ,א.
 552וסוגי' דשבועות :יח ,א.
 553כדברי המרדכי :שבועות סי' תשד.
 554והג"ה בש"ע :סוס"י קפה.
 555קרוב למעשה ער ואון :הוצאת ז"ל )וישב לח ,ז-ט .יבמות לד ,ב(.
 556במתי' דשבועות :יד ,ב.
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מהרז"ה ,557וגם הודע ביהודה הסכים בקושי' זו ,אלא שתירץ דכאן מיירי שלא בשעת וסתה ,והכווה לטמא
טומאת ז' עיי"ש .לע"ד קושי' מעיקרא ליתא ,ויש לפרש בכמה דרכים.
חדא דפשיטות ל' הגמ' בשבועות י"ח דמוקי למתי' דמצא 558על שלה או על שלו חייבים בקרבן דמיירי
בסמוך לוסתה ,משמע בפשיטות דקאי גם על ס' המשה שלפי' 559דרך בות ישראל כו' והצועות כו' ,וכן
משמע בפירוש בפירוש המאור בשבועות פ"ב ,560ואם כן ראה דגם בכשרות וצועות יוכל להיות מציאות זו
בסמוך לוסתה .וצריך לפרש דמה ששמשו סמוך לוסת הי' בטעות שחשבו זמן הוסת למחר ויומא אוחרי ,ואחר
כך כשטמאה זכרו שטעו .ומה שמפרש שם בגמ' בשגג ואמר יכולי לבעול ,ולא מוקי בכה"ג .הגמרא לא חית
שם לדקדק שיתפרש אפילו בצועות ,ואשמעין לפי האמת דגם בשגג כ"ל מקרי שוגג ובר קרבן הוא ולא חשיב
מזיד ,אבל בעיקר ל' המשה אם רצה להעמיד גם בכשרות וצועות וכל לפרש כ"ל .ועכ"פ בבעי' דר' אבא
ודאי מצין לפרושי בכה"ג ,והכווה דלפעמי' יצמח מזה חיוב חטאת אם יתברר שטעו בחשבון.
וזאת שית ,גם אם פרש כאן בבעי' דרב אבא 561כפשיטות לשון הגמרא דשבועות בשגג ואמר יכולי לבעול,
הגם שעשו באיסור ומצוה לפרוש סמוך לוסת ,מכל מקום אין תימא בתשובת רב הוא לבו וקפו ופורש ,דעל
כרחך הכווה בביאה שי' ,פירוש שלא בשעת וסתה כיון שראה שכשל באיסור ,ועל כן מע רב הוא מבדיקה זו
אפילו אחר תשמיש דסמוך לוסת ,כיון שכבר עשה מעשה ולא יתוקן האיסור בבדיקה זו ,וודאי מתחלה מה
שאפשר לתקן ולפרוש חובה ומצוה ,אבל אחר כך מאי דהוה הוה ומוטב שלא לסמוך הבדיקה תיכף ,כדי שלא
יהא לבו וקפו להבא .וסברא זו מצאתי בתוספי הרא"ש 562הדפס בש"ס החדש במקומו .והגם שכתב על זה
הרא"ש וזה דוחק ,מכל מקום ראה בעיי פירוש הסדרי טהרה והודע ביהודה דחוקי' הרבה יותר ,ועוד עכ"פ
יתיישב בריוח כפי' הרא"ש במסקא שם וז"ל ,וראה לי דלאו דוקא קאמר ,אלא כלומר להיות באיסור חטאת
היכא דלא איס עכ"ל .וראה לי ביאור דבריו ,דודאי מיירי הכא שלא בשעת וסתה ,והכי קאמר אם תבדוק
בשיעור וסת יהי' על הבעל איסור חמור שבועל דה גמורה ,ואם הי' כה"ג בשעת וסתה דלא איס ,הי' חייב
חטאת ,ועל זה השיב ,דמצד חומר האיסור לבו וקפו ופורש ועל כן אין לה לבדוק תיכף שלא בשעת וסתה,
ובשעת וסתה ודאי יפרוש מתחלה .וקצת כעין זה הוא פירש הודע ביהודה .אבל מה שמפרש דהפקא מיה
לעין טומאת ז' ,זה דוחק גדול ,ועכ"פ בצירוף הסברא דתירוץ הראשון שכתבתי ,כיון דלפעמים אם יטעו
בחשבום יבאו לחיוב חטאת בפועל ,ועל כן אין לה לבדוק לעולם בשיעור וסת ,ודאי פירוש זה מרווח בלא שום
דוחק כלל.
ועוד בה שלישי' ,שלע"ד שיש לפרש בעיא דרב אבא בפירוש מרווח עוד יותר ,אשר יתיישב גם כן קושי'
ראשוה של הסדרי טהרה והודע ביהודה במאי דקט לחייב בעלה ולא היא ,והוא על פי סוגי' הגמרא ותוס'
פסחים דע"ב אשתו דה בעל חייב כו' יבמתו דה בעל פטור ,ומפרש התם בסמוך לוסתה אשתו הוה לי' לשיולי
כו' ,וע' בתוס' שם דהוא הדין אם דה גמורה היא כו' עיי"ש .ולכאורה הדבר תמוה מאי קאמר דהוה לי'
לשיולה כיון שהוא משמש עמה ואיה אומרת לו טמאה אי ,או סמוך לוסת אי ,אם כן הרי היא משמשתו
דה ,ומה יהי' אם ישאל ,בודאי תשיב טהורה אי .וראה לי דמוכרחים או לפרש בסוגי' זו דמיירי בבא עלי'
והיא ישיה ,אפילו לפמ"ש תוס' דדה י"ב ד"ה בין דלאו ישיה גמורה ,אבל עכ"פ איה ערה שתוכל להשיב כו',
 557מהרז"ה :חדושי הרז"ה )ה"ר זאב וואלף הלוי( ,זאלקווא תקכ"ה ,יו"ד סי' קפה.
 558למתי' דמצא :דה יז ,ב.
 559המשה שלפי' :דה יד ,א.
 560בשבועות פ"ב) :א ,ב(.
 561כאן בבעי' דרב אבא :דה יב ,א.
 562בתוספי הרא"ש :יב ,רע"א.
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ועל זה חייב חטאת כיון שלא הקיצה ושאלה .ומכל מקום ראה לפי הסברא שהיא פטורה מקרבן אפילו היתה
ודאי טמאה וגם יערה משיתה באמצע התשמיש ,דמאי הוה לה למיעבד ,אם תפרוש ותשמיט ממו באמצע
תתחייב היא על הפרישה .ומה שפטרו אותה בשו"ע בהג"ה 563על פי דברי המרדכי 564הוא באיה עושה מעשה,
כמבואר בלבוש ובתשובות ודע ביהודה תיא סי' פה ,והיא סברה ברורה )ומסולק בזה קושית הסדרי טהרה
מ"ל להמרדכי( דאז חשבת קרקע עולם .ועיי"ש בתוס' 565שכתב דלא מיירי בידוע שהוא סמוך לוסתה ,דאז
אפילו ביבמתו חייב ,אלא באיו יודע אם הוא סמוך כו' עיי"ש.
ועל פי זה יעלה בידיו לפרש הסוגי' בבעי' דר' אבא ישר וכון ,דמיירי בכה"ג שהיא יודעת היטב שהיא סמוך
לוסתה ,והוא איו יודע מחמת טעות או שכחה .או אפשר עוד לומר שיש לה וסת המורכב בקפיצה או וסתה
תלוי בהרגש מאורעות הגוף ,שדיה גם כן כוסת הקבוע ,כמבואר בש"ע רבו בסי' קפו בקוטרס אחרון ,והיא
יודעת שקפצה או הרגישה בשיוי הגוף וצריכה לחוש ,והוא לא ידע ובא עליה בשיתה ,ובסוף יעורה וזכרה
שהיא סמוך לוסתה .ועל זה שאל אם תבדוק תיכף כשיעור אותיום כדי שאם תמצא טמאה יתחייב הבעל
חטאת ,אבל היא בודאי אוסה כ"ל .ומכל מקום השיב לו שלבו וקפו ופורש ,פירוש שידמה לו שבכל עת
שתטמא תחתיו יכשל באיסור חטאת ,כיון שלפי דעתו גם כעת עשה כדין חכמים שהתירו לבא על הישיה בלא
שאלה .ומכל שכן אם הי' וסת מורכב יש לומר דמבואר בגמרא בפירוש אימור לא קפצה כו' .ומכל מקום לפי
האמת אין לפוטרו מחטאת ,כיון שהי' אפשר לשאול מקרי שוגג ולא אוס.
ועל פי זה וכל ליישב גם הדקדוק השי של הסדרי טהרה שם ,בפרש"י די"ד ע"ב זו מוכיחה קיים ,שכתב
שם ואם תמצא דם למחר תביא חטאת כפרתה כו' ,ולמה לא פירש גם על הבעל עיי"ש .אם שלפי דעתי ראה
שאין זה דקדוק כלל ,דאפשר לומר דחדא מיייהו קט .וגם מצאתי בחידושי רמב"ן בדה שהביא פרש"י ה"ל
וכתב ויביא הבעל חטאת ,דמשמע דשלא בדקדוק הוא .אמם גם אם רצה לפרש דרש"י כתב כן בדקדוק ,וכל
לומר דרש"י מפרש הסוגי' בפשיטות שלא בשעת וסתה ,ואז אין שייך קרבן על הבעל דשלא בשעת וסתה אוס
הוא ,והיא תתחייב מצד שלא בדקה לאור הר דשם מיירי בעד שלפי תשמיש .ואם שחכמים לא חייבוה לבדוק
לאור הר ,מכל מקום לשיטת רש"י מכל מקום כיון שהוטל עלי' חובת הבדיקה מתקת חכמים בעסוקה
בטהרות ,ואם היתה מדקדקת במעשי' ורואה לאור הר לא באה למכשול ,אין זה אוס .אבל לא שייך לחייב
מזה את הבעל ,כי הוא איו יודע אם בדקה לאור הר אם לאו )ומזה יצא לו עוד ראי' לסברת הודע ביהודה
דבאין לה וסת כיון שבעל פש צריך לחוש ולבדוק ,אם לא בדקה יחשב שוגג ולא אוס ,מכל שכן מבדיקת אור
הר כ"ל( .והרמב"ן שהזכיר חיוב קרבן בבעל ,וכל לומר דאזיל לשיטתו שצריך לבדוק באמת לפי תשמיש
לאור הר ,ויצטרך לפרש כאן באופן שהזכרו לעיל ,בטעו בחשבום ומצא סמוך לוסתה כ"ל ,דאז גם הבעל
שייך בקרבן ,ואם אמם שהסברה שכתב שם בסדרי טהרה בישוב קושי' זו מטעת ההרגשה ,ראה לי סברא
כוה .אבל בעיקר הקושי' יספיק לו לפרש כ"ל.
ויצאתי מעט מהעין שאו בו ,לאשר מאד פלאו הוא דברי הסדרי טהרה בפירושו בעין הפרישה כ"ל .וגם
יצאו לו מזה חידושי דיים בוגע לידון דידן.
ובעיקר הדין ראה לי דבאשה שאין לה וסת ולא בדקה כלל קודם תשמיש ואחר כך מצאה טמאה ,והדבר
ידוע שהיתה טמאה מקודם תשמיש ,באופן שאם היתה בודקת אז לא הי' באת לידי מכשול ,והדוגמא בזה אם
הרגישה איזה לחלוחית בחלוק או בסדין ולא בדקה אז ,שהיתה מדמה שהרגשת מי רגלים הוא ,או אם קחה
 563בשו"ע בהג"ה :סוס"י קפה.
 564דברי המרדכי :שבועות סי' תשלא.
 565ועיי"ש בתוס' :פסחים עב ,ב ד"ה סמוך.
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בעד ולא ראתה לאור הר ,ולמחר מצאה הדם במקום ההוא שיכר שהי' קודם תשמיש ,וכדומה לזה ,ודאי
מסתבר להצריכה כפרה גמורה מדין חטאת ,שאין לקרותה אוס כלל ,דהי' לה לחוש ולבדוק קודם תשמיש,
כיון דאין לה וסת.
עוד זאת ראה בעיי שאם הרגישה ממש שפתח מקורה ,566או זיבת דבר לח להרבה פוסקים ,567וקחה בעד
ולא ראתה לאור הר ,ולאחר תשמיש מצאה דם במקום הבדיקה ,אזי גם ביש לה וסת מסתבר להצריכה כפרה
מדין חטאת ,אפי' לפי מה דקיי"ל דאיה צריכה בדיקה ,אבל זו שהרגישה הי' לה לחוש .והא דלא מוקי בגמ'
בשבועות שמצא על שלה בכה"ג ,יש לומר דכה"ג לא שייך קרבן רק על האשה ,כי הבעל לא ידע אם הרגישה,
ובמתי' תן חיוב קרבן בשיהם .אבל עכ"פ באין לה וסת ,גם בלא הרגשה אם ידוע שהי' הדם מקודם תשמיש
ודאי צריכה כפרה ,כיון שלא בדקה ואילו בדקה לא באה למכשול הזה.
אבל אם הוא באופן שיש להסתפק אם הי' הדם מקודם תשמיש ,אין כאן מקום לחיוב חטאת .ולא מיבעי
אם הרגישה בשעת תשמיש שטמאת ,ודאי שאין לחייבה מצד שלא בדקה ,דמה הי' מועיל ,אלא אפילו ביש
להסתפק מתי יצא הדם גם כן אין מקום לחיוב חטאת על הספק ,וכמ"ש כן מפורש בס"ט ס"ק ה"ל .וע' בודע
ביהודה תיא סי' צ"ו דבטמאת בשעת תשמיש הוא סובר גם כן כהסדרי טהרה ,דכיון דהבדיקה לא הי' מועיל
אין לחייב ,אבל אם אפשר להסתפק אם הי' קודם תשמיש או אחר כך ,בזה חולק על הסדרי טהרה וסבירא לי'
דכהאי גווא חייבת בקרבן .ולע"ד ראה דהדין עם הסדרי טהרה ,חדא דידוע דאין חטאת בא על ספק ואיך
יביא מספק חולין לעזרה ,ועוד דלשיטת הודע ביהודה ישאר הקושי' בשבועות דמייתי מתי' דמצא על שלה
ומוקי לה בסמוך לוסתה ,דמשמע דשלא בשעת וסתה לא משכחת חיוב חטאת ,ולפי דעתו הי' מצי לאוקמי
כשלא בדקה לפי תשמיש לפי סברת הרמב"ם ,568ותירוצו של הודע ביהודה לא יספיק כי אם במתי' דשבועות
ואמרה לו טמאתי כו' עיי"ש ודו"ק .מזה משמע מפורש כהסדרי טהרה ,דאפילו בספק אם הי' הדם מקודם
ליכא חיוב חטאת.
ומכל מקום לעין להצריכה כפרה ראה דצדקו דברי הודע ביהודה ,דאף שאין כאן חיוב חטאת ,אבל גם
מספק באו להצריך כפרה .וכן ראה לדקדק מלשון הלבוש סו"ס קפה שכתב וז"ל ,אבל אם שמשו בשעת עות
וסת ,אפילו שמצא הדם אחר התשמיש שיהם צריכים כפרה והוא קרבן אשם עכ"ל .וצריך לומר דהא דקט
אשם כוותו רק כפרה מדין אשם תלוי ,ולא אשם תלוי ממש ,דכבר פסקו בגמ' 569שם ,דתא דידן לא קט אשם
דבעין חתיכה מב' חתיכות .וכן פסק הרמב"ם .570אבל קשה למה לא ביאר 571על פי חילוקי המשה 572דבמצא
אותיום יש חיוב חטאת ,ולאחר זמן בכדי שתושיט יש חיוב אשם תלוי ,ולאחר זמן בעלה טהור ,ולפי זה לא
יהא חיוב אשם רק רגעים אחדים מן אותיום עד כדי שתושיט כו' ,ולמה סתם וקט אשם דמשמע בכל גווי.
אלא ודאי ראה כוותו כיון דמצא הדם על הסדין ויש לספק אולי הי' מקודם תשמיש ושמשו באיסור ,קרא
ספק גמור כמו שאכל חתיכה אחת ספק חלב ספק שומן ,וכיון שהי' בפשיעה צריכי' כפרה מדין אשם תלוי .ואם
כן אין פקא מיה גם אם מצא אחר זמן הרבה ,כל זמן שיש לספק כ"ל .ומה שאמרו בגמרא דבמצא על שלה
לאחר זמן בעלה טהור דמשמע דאין קרא ספק כלל ,מיירי במצא בעד שבדקה או קחה אחר תשמיש,
 566הרגישה ממש שפתח מקורה :ראה סי' קצ ס"א ,ושו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ק ב.
 567זיבת דבר לח להרבה פוסקים :ראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' צו-ז.
 568לפי סברת הרמב"ם :הל' אסורי ביאה פ"ד הי"ד והט"ז ,ובשו"ע רס"י קפו.
 569פסקו בגמ' :דה יד ,ב.
 570וכן פסק הרמב"ם :הל' שגגות פ"ח ה"ב.
 571למה לא ביאר :הלבוש שם.
 572על פי חילוקי המשה :דה יד ,א.
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כדמוכח לשון המשה שבהכי איירי ,ואם שהתה בהקיוח יותר מכדי שתושיט מחזיקי' לה בחזקת טהרה
מדלא הרגישה מקודם ,אבל אם הי' מצא על הסדין בעין שיש לספק שמא מקודם תשמיש יצא ,וגם בעין
שיש לתלות בהרגשת שמש ועד או מי רגלים ,ולא בתורת כתם ,ודאי יהי' הבעל טמא מספק מקל וחומר מרואה
כתם שמטמאה בועלה לרב וריש לקיש ,573ואפילו לשמואל ורבי יוחן דמפרשים מכאן ולהבא ,ראה דבכהאי
גווא יודו שמטמאה למפרע ,וממילא יהי' צריך כפרה אם פשע .כן ראה לפרש דברי הלבוש ודבריו כוים .ואם
שדברו במשמש סמוך לוסתה ,אבל זה ברור שאין שייך חיוב קרבן מצד האיסור דוהזרתם ,574דאפי' אם אמר
שהוא מדאורייתא 575אין זה אלא עשה ,ולא שייך קרבן בזה ,אלא העיקר מצד שפשע ,והוא הדין אם פשעה
שלא בדקה קודם תשמיש באין לה וסת ,כיון שצריכה לחוש כ"ל.
עוד ראה לי לדקדק מלשון הלבוש שכתב מקודם וז"ל ,ואם שמשה שלא בשעת וסתה ומצאה דם אפילו
מצא על עד שלו מקרי אוס אפילו שלא בדקה ,ושיהם אין צריכין כפרה דמה הי' להם לעשות כו' ,ואימור
אחר גמר ביאתה ראתה עכ"ל ,דלכאורה תמוה מה צריך לטעם השי ,הגם שבתשובת הרא"ש 576כתב כלשון
הזה שם הי' תשובה על שאלה ,ומביא שי טעמים להקל ,אבל הלבוש שכותב להלכה ,איך כתב לשון הזה,
דמשמע שאם הי' הדם מקודם בבירור צריך כפרה ,ובגמרא מבואר דאפילו במקום שברור ששמשו בטומאה
וחייבים חטאת ,אם הוא בשעת וסתה ,מכל מקום שלא בשעת וסתה מקרי אוס .וראה שכתב כן מסברא,
שאם ברור ששמשו באיסור אפילו שהיו אוסים ראוי להצריכם כפרה מועטת על העבירה שבאה לידם .וכן
להיפוך ,אם הי' בזה קצת פשיעה אז אפילו בספק צריכים כפרה מדין אשם תלוי וכמש"ת.
ועוד שאר עליו לבאר במש"ש אימור אחר גמר ביאתה ראתה ,דקאי עמ"ש תחלה אפילו מצא על שלו,
ולכאורה תמוה הלא במצא על שלו מחייבים אותם חטאת בגמרא ,577ומוכרח שהוא ודאי ולא ספק .וצריך
לומר שסובר דהגמרא מיירי כשהרגישה באמצע ,כדמפרש בש"ס ר"פ הרואה 578אליבא דשמואל ,ומפרש
הלבוש דהכי קאמר ,שבאמת הרגישה הדם אבל היא טעתה וסברה הרגשת שמש )ולכן לא אמרה לו ,דאם לא
כן אין שייך קרבן ,דמזיד הואי( .ואם כן גם במצא על שלו מיירי בכה"ג ,שטעתה בדמיוה ,ובראותה הדם
זכרה שזה הי' הרגשתה ,ועל כן חייבים חטאת .והלבוש מיירי כשלא הרגישה כלל בשעת תשמיש ,ועל כן סובר
דגם במצא על שלו איכא לספוקי שמא בגמר ביאה יצא הדם .כן ראה לפרש דברי הלבוש .אבל בזה לע"ד
לפירושו דחוק .גם סתימת הגמרא וכל הפוסקים לא משמע כדבריו בזה.
היוצא מכל מה שכתבו ,שבמקום שיש פשיעה קצת ,כמו אם שמשו סמוך לוסתה ,אפילו אם בדקה תחלה,
או אם לא בדקה קודם תשמיש באין לה וסת דפשעה קצת ,ואפילו ביש לה וסת אם הרגישה שפתח מקורה
שצריכה בדיקה מדיא לכו"ע ,ולרוב האחרוים הוא הדין בזיבת דבר לח ,ובדקה ולא ראתה לאור הר ,ולמחר
מצאה דם במקום הבדיקה ה"ל ,באופן שברור שהי' הדם מקודם ושמשו באיסור ,וגם הי' על ידי פשיעה,
ועכ"פ אוס לא הוי ,אז אם ידעו שיהם מהפשיעה ,שיהם צריכים כפרה מדין חטאת ,ואם הבעל לא ידע מזה
היא צריכה כפרה והוא אוס .אמם לסברת הלבוש אם כשלו בודאי באיסור ,אפילו במקום אוס שאים
צריכים כפרה מדיא ,מכל מקום צריכים כפרה מועטת ,כמו להתעות בה"ב או לפדות בצדקה וכדומה .ואם
 573לרב וריש לקיש :דה טו ,א.
 574האיסור דוהזרתם :מצורע טו ,לא .שבועות יח ,ב .דקיי"ל שהוא מדרבן )ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קפד ס"ק
ה(.

 575אם אמר שהוא מדאורייתא :כדעת התוס' יבמות סב ,ב ד"ה חייב.
 576שבתשובת הרא"ש :כלל כט סי' ב.
 577חטאת בגמרא :במשה דה יד ,א.
 578ר"פ הרואה :דה ז ,ב.
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מצורף להאוס יש עוד להסתפק שמא אחר כך בא הדם )ולסברת הלבוש אפילו במצא על שלו מקרי ספק
כ"ל( ,אז אים צריכים שום כפרה כלל .ואם הי' על ידי פשיעה כה"ג ,אז אפילו בספק יש להצריכם כפרה מדין
אשם תלוי .וכל זה מיירי במצא באופן שיש להסתפק אולי טעתה בהרגשה ,ולפי שיטת רוב האחרוים על פי
דברי הרמב"ם 579שחזקת הדם שבא בהרגשה ,היא טמאה מדאורייתא .אבל במצא כתם לבד שהוא מדרבן,
אין שום מקום לכפרה כלל.
והה מ"ש כת"ר 580בידון דידן דמה שבדקה את עצמה קודם שהולכת לישון יחשב בדיקה לפי תשמיש אף
ששהתה איזה מיוטין ,מדלא מציו בפוסקים שיעור על זה ,והביא ראיות לזה .כל דבריו אמת וצדק .ולע"ד
יש ללמוד כן מלשון הגמרא 581בדקה בעד ואבד אסורה לשמש עד שתבדוק ,ובודאי ששיעור מה שאבד העד
ובדיקה השי' שוהה יותר מכדי שיעור וסת ,ומכל מקום אם לא אבד איה צריכה בדיקה .ואם איתא הוה לי'
לאשמעין דאם שהתה קצת צריכה לבדוק כו' .ועוד ראה לי ראי' מפורשת מסוגי' הש"ס דט"ו ע"א הבאים מן
הדרך שיהן להם בחזקת טהרה ,ופריך למה לי' למיתי כו' ,ומשי מהו דתימא היכא דאיתי' במתא רמיא
אפשא ובדקה כו' קמ"ל ,והה לשיטת הרמב"ם 582דצריכה בדיקה קודם תשמיש בכל עין ,ואפילו לשיטת
רש"י 583הדין אמת אפילו בעסוקה בטהרות ,וצריכים לפרש דאו מחזיקים שמכל מקום בדקה האשה כדרכה,
וכן מבואר בפירוש המשיות להרמב"ם ,584והא בודאי שבפי הבעל לא בדקה אלא מקודם ,ומכל מקום מקרי
בדיקה .ועוד מוכרח יותר מדין הישיה ,שפירשו התוס' 585שאיה יכולה להשיב ,מכל מקום אמרין דבדקה
בודאי בעת שהלכה לישן .ועוד יש כמה ראיות אבל הדבר פשוט וברור לפי דעתי.
אולם מה שהזכיר כ"ת 586מד' התוס' דט"ז ב' ד"ה בדקה כו' ,ור"ל שהתוס' מחלקים בין אם שמש מיד או
לאו ,וזה שלא כדעת הרמב"ם ,ולפי דרך זה יוקשה לו לדעת אדמו"ר הזקן 587שהזכיר דברי התוס' דלמה
תבדוק ב' פעמים כו' ,ולא חילק בין מיד או לא .אבל לבבי לא כן ידמה ,ואי אומר שאין כאן מחלוקת כלל ,וגם
התוס' לא תכווו לחלק בין משמש מיד ,אלא כוותם לחלק בין אם רוצה לשמש מיד כו' ,פירוש שאם הי'
בדעתם ומחשבתם בעת בדיקה דלאחר תשמיש ראשון לשמש עוד הפעם ,די בבדיקה א' ,דלמה תבדוק ב'
פעמים זה אחר זה .ומש"ש דאפילו לא אבד עד שאחר תשמיש אסורה לשמש עד שתבדוק קודם תשמיש ,זהו
בלא הי' ברצום לשמש עוד הפעם ומלך אחר כך ,אז ממילא חל עלי' תקת חכמים שתקו לבדוק לפי כל
תשמיש ,דאם לא כן לא מקיימא תקת חכמים ,אבל אם הי' בדעתם מתחלה לשמש כמה פעמים ,ראה דהכל
מודים לסברת התוס' דבדיקה א' עולה לכאן ולכאן .דוגמא לדבר מבדיקת הסכין שתקו חכמים לבדוק קודם
שחיטה ולאחר שחיטה גם כן )לפי דעת הרמב"ם 588ורוב פוסקים ,וכ"פ בשו"ע ,(589ובודאי אם בדק אחר
שחיטה והיח הסכין ומלך לשחוט עוד הפעם צריך לבדוק לכתחלה קודם שחיטה ב' ,כמ"ש בהג"ה בשו"ע סי'
י"ח 590ובתבואות שור ס"ק א' .ואע"ג דשם בשעת הדחק יוכל לשחוט על סמך שיבדוק אחר כך )דשם אין חשש
איסור במעשה השחיטה כי אם שלא יאכל בלא בדיקה( ,מכל מקום לכתחלה צריך לבדוק קודם שחיטה ואחר
 579דברי הרמב"ם :הל' אסורי ביאה פ"ט ה"א.
 580והה מ"ש כת"ר :לעיל בתשובת רביו ד"ה ויש למצוא וד"ה אמם עדיין.
 581מלשון הגמרא :דה טז ,ב.
 582לשיטת הרמב"ם :הל' אסורי ביאה פ"ד הט"ז.
 583לשיטת רש"י :יב ,ב ד"ה מאן דמתי הא.
 584בפירוש המשיות להרמב"ם :דה פ"ב מ"ד.
 585שפירשו התוס' :דה יב ,א ד"ה בין ישיות.
 586מה שהזכיר כ"ת :בתשובת רביו לעיל ד"ה וראה לי ראי'.
 587לדעת אדמו"ר הזקן :סי' קפו ס"ק ז.
 588לפי דעת הרמב"ם :הל' שחיטה פ"א הכ"ד.
 589בשו"ע :סי' יח סי"ב.
 590בהג"ה בשו"ע סי' י"ח :סי"ד.
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שחיטה .591והרי בשוחט הרבה שחיטות לא אישתמיט שום אחד מהפוסקים להצריך בדיקה ב' פעמים משום
אחר שחיטה וקודם שחיטה ,דבדיקה אחת עולה לשיהם ,וכן ממש בידון דידן .וממילא הרמב"ם דקט
בלישי' 592המשמש מטתו פעמים רבות ,דמשמע שהוא מוכן מתחלה לזה ,בודאי אים צריכים לבדוק כי אם
פעם אחת בתיים .ואתי שפיר גם כן מה שלא הזכיר רביו 593לשון מיד דקטו התוס' ,594כיון דהג"ה שו"ע סובב
על לשון הרמב"ם וכוותו ,ולדעתי זה ברור שהכל מודים בזה.
ועתה בא לידון דידן .והה בדין חיוב הבדיקה לפי תשמיש באין לה וסת ודאי ראה שאים צריכים
כפרה .הגם שכבר תבאר שהעיקר כדעת הודע ביהודה וכרתי ופלתי להצריך כפרה בלא בדקה לפי תשמיש,
הרי בידון דידן בדקה לפי השיה ,וזה מקרי לפי תשמיש כמשת"ל .ועוד דכאן יש עוד לספק אם הי' הדם
מקודם תשמיש או באמצע ולסוף .ומ"ש כ"ת 595דממה שהרגישה כשפירש ממה אין לומר דהשתא חזאי,
והאריך להביא מהצמח צדק דיצאה לחוץ לא ק' הרגשה ,וכתב עוד ולבד זה בידון דידן מה דלא ארגישה
קודם סבורה הרגשת שמש הוא .אם אמם כתב שאין להוכיח בבירור דהשתא חזאי ,אבל מידי ספיקא לא
פקא ,כי אין בירור גם כן לומר שהדם הי' באמצע התשמיש .גם מה שסיים עוד ובר מכל דין הרי בידון דידן
מצא על שלו ובודאי הי' הדם בשעת תשמיש ,הרי לפמש"ת מדברי הלבוש מבואר דאפילו בכהאי גווא ספיקא
הוא ,וכיון שלא פשעה מקודם אים צריכים כפרה .והגם שת' שראה סברת רוב הפוסקים בזה דלא כהלבוש,
מכל מקום תבאר גם כן שדעת הסדרי טהרה דאפילו אם הספק רק אם הי' הדם בשעת תשמיש ולא מקודם
שלא הי' מועיל הבדיקה ,גם כן אים צריכים כפרה .ועכ"פ הוי ידון דידן ממש כדין המבואר בלבוש ,ויש
לסמוך עלי' שלא להצריך כפרה.
כן מ"ש עוד כ"ת ,וגם הכתם שמצאה על המכסים יוכיח ,הגם שת"ל שאין להחמיר אבל מכל מקום כו',
ובצירוף מה שאחר כך התחיל ,יש לומר שבאמת הכתם כבר הי' בתחלת וסת עכ"ל .לדעתי אין כל זה מספיק
לחשוב הוסת ודאי מקודם תשמיש אלא ספק ,וכבר ת' דמספק אין להחמיר .ומצד טומאת הכתם בעצמו
פשיטא שאים צריכים כפרה .מלבד הסברא שזכרת בתשובות מאיר תיבים 596שלא חייבו חכמים לבדוק כל
בגדי' ומצעות קודם תשמיש ,עוד זאת ראה לי ,כיון דטומאת כתמים דרבן והם אמרו ברואה כתם שאיה
מטמאה בועלה ,לפי אוקימתא דשמואל ור' יוחן בגמ' דט"ו ע"א )ואפשר לומר דאפילו לרב וריש לקיש מודו
בזה אליבא דרבן דרבי מאיר עיי"ש( ,ומשמע ודאי דלמפרע דומיא דלהבא ,הייו שידוע שהי' הכתם קודם
תשמיש ,ואם כן כיון דבעלה טהור ודאי אים צריכים כפרה כלל.
אולם הדבר הקשה העומד לגדי בידון דידן ,הוא ממה שהרגישה כובד קצת ,597והוה לה לשום לב אולי
הוא שעת הוסת ,ואם כן הוי ממש דין שימש סמוך לוסתה .ובפרט לפמ"ש רביו בשולחו סי' קפ"ד בק"א
סק"ב ,598דאם יש לה וסת להרגיש במאורעות הגוף מקרי אשה שיש לה וסת עיי"ש .ולפי דעתי בידון דידן אם
היתה רגילה תמיד בהרגשת הכובד כו' הייתי דן אותה בפשיטות לאשה שיש לה וסת .אבל בלשון השאלה 599ז'
 591לכתחלה צריך לבדוק קודם שחיטה ואחר שחיטה :סי' יח סי"א ורמ"א שם .ושו"ע אדמו"ר הזקן שם קוטרס
אחרון ס"ק ו.
 592הרמב"ם דקט בלישי' :הל' אסורי ביאה פ"ד הי"ז.
 593שלא הזכיר רביו :סי' קפו ס"ק ז.
 594דקטו התוס' :דה טז ,ב ד"ה בדקה.
 595ומ"ש כ"ת :בתשובת רביו לעיל ומהא דהרגישה.
 596בתשובות מאיר תיבים :סי' עד ,שהובא בתשובת רביו לעיל ד"ה ומהא דמצא כתם.
 597שהרגישה כובד קצת :כדלעיל בתשובת רביו ד"ה עוד יש סברא.
 598בשולחו סי' קפ"ד בק"א סק"ב :ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סי' קפו ס"ק ב וקוטרס אחרון שם ס"ק א.
 599בלשון השאלה :דלעיל תחלת סי' הקודם.
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שעל הרוב כו' .ועכ"פ מסברא זו יש לומר דשעת ההרגשה הוי וסת גמור לחוש כו' .ואם טעתה לתלות הכובד
בדבר אחר ,הגם שהאמתלא טובה שלא חשבה מזיד או פושע ח"ו ,אבל לא יספיק גם כן לקרות אוס ,ואין זה
אלא שוגג ככל שגגות דעלמא .גם לפמשת"ל מדברי התוס' דפסחים 600דגם בספק אם הוא סמוך לוסתה הוי
שוגג וחייב חטאת ,וכן יש לומר בזה אילו היתה מדקדקת לשום ללבה אולי זה שעת וסתה ,הי' לה לפרוש סמוך
לוסתה .ולעין חשש זה יש לומר דלא מועיל גם הבדיקה שבדקה קודם ,דמכל מקום הי' לה לחוש .וכעין זה
כתב רביו בצמח צדק סי' קג .ואם כן אם דרכה שבעת הטורח רואה דם יש לומר דלאו אוסה ,דהוה לה
לאסוקה אדעתה כו' .ומה שרצה רביו להחמיר מטעם ה"ל ,הגם שבעובדא דהתם לא מצא רק על הכתוות,
וכבר תבאר שאין להחמיר בכתמים ,יש לומר דשם כיון שמצאה דם הרבה ראה שהוא דם הוסת וחוששים
שטעתה בהרגשה ,ועוד יש לומר דכיון שחוששים שהוא לה שעת וסת חמיר יותר לפי הסברא של הרמב"ם
דחזקת הדם שבא בהרגשה ,ולפי זה יש לומר דבידון דידן חמיר טפי.
מכל מקום למעשה ראה שגם מזה יש להקל ,כיון שלפי האמתלא לא עלה על דעתה כלל שהוא הוסת ,הגם
שאין זה אוס ,אבל גם פשיעה לא הוי כי אם שוגג ככל שכחה דעלמא ,ועל כן אם הי' ברור שדם וסתה הי'
מקודם ,כמו אם הי' מצא על עד שבדקה קודם תשמיש הי' מקום להצריכה כפרה )ואפשר גם מדין חטאת(,
אבל כיון שיש לספק אולי יצא הדם אחר כך ,שוב אין להחמיר גם מדין אשם תלוי הזכר בלבוש ,אפילו במצא
אחר כך כמש"ל ,דשם מיירי בפשיעה וכאן קרוב יותר לאוס .וגם יש לומר הסברא שכתב בצמח צדק בסוף,
אבל אם באמת בדקה את עצמה פעם אחת כו' שוב אין להחמיר .הגם ששם הי' ב' ימים אחר הסיבה ,אין ראה
לחלק בזה .באופן שלהלכה למעשה ראה לי בידון דידן ,שגם אם באו להחמיר אין להחמיר כי אם ג' צומות
בה"ב ,או לפדותם בצדקה ,לא יותר.
ולעין הבעל פשיטא שהוא אוס גמור ,כיון שהוא לא ידע מהרגשתה בשיוי הגוף ,וגם בדקה מקודם ,אין
ספק כי אוס רחמא פטרי' .ודברי המלבושי טהרה 601ממה שיכול לגרש כו' ,לפי דעתי אין להם שום מקום,
אבל אין הזמן מספיק להאריך יותר.

סימן מח
טבילה בנהרות
ב"ה 602יום ג' ט"ז אייר תרס"ז לפ"ק
ליובאוויטש
603
כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס כבד י"א כו' מו"ה אברהם שי'
 600התוס' דפסחים :עב ,ב ד"ה סמוך לווסתה.
 601ודברי המלבושי טהרה :סי' קפה ס"ק ח ,שהובא לעיל בתשובת רביו ד"ה ולעין אם הבעל.
 602דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסג.
עשרים וחמשת הסימים הבאים הם בהלכות מקוואות ,וכדי להקל על המעיין סידרו אותם לפי סדר העיים:
א( בעין הטבילה בהרות )סי' מח.(-
ב( אודות שיפוץ המקוה בליובאוויטש ,בקיץ תרס"ז )סי' א-ב(.
ג( אודות המקוה בגזאטסק ,בשים תרס"ט-תרע"ג )סי' ג-ו(.
ד( אודות ביית מקוה במעטאן ,בשת עדר"ת )סי' ז(.
ה( אודות ביית מקוה בעיירות הפליטים ,בשת תרע"ז )סי' ח(.
ו( אודות ביית המקוה ברוסטוב ,בקיץ תרע"ח )סי' ט-סז(.
ז( שוות )סי' סח-עב(.
 603מו"ה אברהם :אולי – קלאצקין ,מ"ץ דלאזיא .תשובה וספת אליו )חלק מזו שלפיו( – לקמן סי' פו .וראה גם
לקמן אגרת פא.
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אחדשה"ט.
...להיות שתארך העין קצת ואין עתותי בידי ,איח יתר ההערות ואכתוב קצת במה דסיים
כבודו בעין הטבילה בהר.604
הה המחמיר בזה ביותר הוא מהרי"ק ז"ל בשורש קט"ו שהובא בב"י ,ולדעתו באמצע הקיץ
כשההר כבר הועמד על מקומה התמידי ואין גשמים ,מותר לטבול בהר .וכשיש גשמים ,אם
ודאי רבו זוחלין על הוטפין מותר לטבול רק במקום שהי' מהלך בתחלה ,אבל במקום שתרחב
אסור לטבול .ואם יש חשש שרבו הוטפים על הזוחלין ,אסור לטבול אפילו במקום שהי' מהלך
בתחלה .והב"י לא הסכים אליו ופסק בשו"ע 605כהר"י והר"מ 606דכשרבו הזוחלין על הוטפים
מותר בכולו )וכמ"ש הש"ך .(607ואם רבו וטפים על הזוחלין אסר בכולו .ובדרכי משה 608ראה
שמסכים למהרי"ק ,ושכן דעת ר' ירוחם .609אמם בהגהות שו"ע הסכים להרב"י .ובמקום שאין
מקוה התיר כדעת ר"ת ,610שכן הסכים גם מהרי"ק בשרש ה"ל במקום שתפשט המהג
להתיר .ושם ברמ"א דגם במקום שתרחב מותר .והש"ך סקי"א כתב דגם לר"ת ,דוקא במקום
שהי' מהלך בתחלה )וזהו כדעת הראב"ד ,611שהביא הר"ן בפרק אין בין המודר ,612הובא
בב"י.(613
ובמ"ש שם שבמקום שתרחב אף לר"ת אסור אפילו רבו הזוחלין ,ושכן כתב ר' ירוחם
בהדי' ,צע"ג ,דר' ירוחם כתב כן לדעת ר"ת כשרבו הוטפים על הזוחלין ,וכראה מלשוו
שכתב ,ואפילו לפר"ת אותן ההרות שגדלין לפעמים הרבה ממי הגשמים כו' ,מאחר שאו
רואין שלפי שעה תגדל ותרבה ההר כל כך מירידת הגשמים כו' ,והב"י הביא דברי ר' ירוחם
וכתב דאיו כן .וכן ראה ממ"ש התוס' שבת דס"ה ע"ב ד"ה דאמר שמואל ,אפילו גדלו מאד.
ואין לומר דכוות התוס' על האורך לא על הרוחב ,הרי אדרבה במקום שתרחב יש מקום יותר
להתיר מבאורך ,וכמ"ש בצמח צדק משיות פ"ה דמקוואות מ"ג אות ו' .וכ"פ שם בהקיצור
דאות ה"ל ,דבמקום שאי אפשר להם לעשות מקוה מותר לטבול אפילו במקום שתרחב ,ומכל
מקום יותר ראה לו לטבול במקום שהי' מהלך מתחלה כמש"ש .ועמ"ש בצמח צדק פסקי
דיים 614בחידושים על קיצור פסקי הרא"ש ,ולפמ"ש שם סק"ב יש להחמיר גם כשרבו הזוחלין
לטבול במקום שהוא מהלך בתחלה דוקא ,וכל זה כשאין מקוה כו' .וראה דבמקום שמתקים
את המקוה ואי אפשר לטבול בה גם כן הדין כן ,ואין מחייבין אותם לסוע לעיר אחרת ,אבל
ודאי כון לטבול במקום שהוא מהלך בתחלה .ולהתיר בקל לטבול בכל מקום בעת ריבוי
גשמים )וגם לא במקום ציעות כלל( לא כון הדבר כלל.
אך מ"ש כבודו וכמעט התיר דות דאורייתא ר"ל ,הפריז על המדה .ואפשר ודע לו עתה עוד
 604בעין הטבילה בהר :ראה גם לקמן סי' מט . .ב )בסופו(.
 605ופסק בשו"ע :סי' רא ס"ב.
 606כהר"י והר"מ :כמ"ש הטור בשם הר"י ומהר"מ מרוטבורג )הובא ברא"ש הל' מקואות סי' י(.
 607וכמ"ש הש"ך :ס"ק יא.
 608ובדרכי משה :ס"ק ד.
 609ושכן דעת ר' ירוחם :תיב כו ח"ה )רכו ,ג(.
 610דגם לר"ת :בתוס' בכורות ה ,ב ד"ה אין .שבת סה ,ב ד"ה דאמר.
 611כדעת הראב"ד :הל' מקואות פ"ט הי"א.
 612שהביא הר"ן בפרק אין בין המודר :דרים מא ,א.
 613הובא בב"י :צז ,א.
 614בצמח צדק פסקי דיים :ח"ג טו ,ג.
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דברים בזה לבד ה"ל ,אבל מצד ה"ל אין לומר כן ,שהרי הרמ"א מתיר לטבול בכל מקום,
אפילו בעת הגשמים שמתפשט ומתרחב כו' .ובר מן דין הרי הביא הב"י 615בשם המרדכי פרק
במה אשה ,616דגם לדעת המחמירים עלתה לה טבילה מדאורייתא ,ומה שאסרו הוא רק משום
גזירה אטו חרדלית של גשמים .איברא דדעת מהרי"ק שרש ה"ל הוא דגם הא דרבו וטפים על
הזוחלין הוא מדאורייתא ,שהרי כתב דחיישין שמא ירבו הוטפים מפי שזה ספיקא
דאורייתא .וכ"כ בסוף התשובה שם ,אדרבה ייתי ראי' להחמיר בשל תורה כהר"מ והרא"ש
שפסקו שאין לטבול בהרות בימי הגשמים עכ"ד .וכ"ה דעת הב"י ,617דלמהרי"ק 618ותרומת
הדשן 619הוי דאורייתא ,ולכן כתב שהמרדכי ה"ל חולק על זה .והדרכי משה אות ז' כתב
דדבריהם הוא בוטפים לבד ,אבל בתערובות והחשש שמא ירבו כו' הוא מדרבן )וכן הגי'
בשו"ע ,620אם הם לחוד בלא מעין( ,ותפס על הב"י מ"ש בשם המרדכי דפסול זחילה הוא
מדרבן ,והבין בדעת הב"י דהייו גם בוטפים לחוד .וכל זה איו מובן דהרי במהרי"ק מפורש
דגם בתערובות הוא מדאורייתא ,ולהכי מחמירין בספיקו ,והב"י שהביא דעת המרדכי הוא גם
כן בתערובות דוקא ,דאז הוה מדרבן )וצ"ע דלפי זה למה מחמירין בספיקא ,והי' ראה ל]ומר[
דוקא אם ודאי רבו כו' ,וע' בש"ך סק"י(.
621

וראה דלמהרי"ק )ואפשר כן הוא גם להר"י( האיסור איו משום גזירה ,אלא דפסקו כרב
דמטרא במערבא סהדא כו' ,דלית לי' הא דמכיפי' מיברך ,וכן סבר אבוה דשמואל כרב )ורבן
דאמרי פרת שמו ,כתב הרא"ש בהל' מקוואות 622דסברי כשמואל דמכיפי' מיברך ,אבל אבוה
דשמואל יש לומר דסבירא לי' כרב .אחר כך ראיתי שהר"ן כתב כן בפ' אין בין המודר 623לדעת
המחמירים ,ושגם רבן דרבי מאיר 624סבירא להו כרב( .וכן ראה ממ"ש מהרי"ק שם ואפילו
שמואל )הרואה יראה שתחלף שם בין אבוה דשמואל לשמואל( לא פליג עלי' אלא משום
דמכיפי' כו' ,הרי דפליגי הדדי ,ולפמ"ש הרא"ש בסברת הר"מ דמשום גזירה ,הרי לא פליגי
כלל .וראה מזה דמהרי"ק סובר דאיהו לית להו הא דמכיפי' מיברך ,ופסקין כרב באיסורי,
ובפרט דאבוה דשמואל סבר כוותי' ,ואם כן הרי זה דאורייתא .והרא"ש והמרדכי סבירא להו
דלדעת הר"מ הוא משום גזירה ,וממילא הוה רק מדרבן .וכאשר רוב הפוסקים סבירא להו
בעצם הדין כר"ת ,ובמקום שיש מקוה מחמירים כהר"מ ,וגם מהרי"ק עצמו כתב שם שלא
ימשכן פשו לבטל המהג כו' ,ואם כן אין לומר בזה איסור דאורייתא ח"ו ,אף לדעת
המחמירים יותר במקום שאפשר להחמיר כו'.

וכבר אמרתי לכבודו אשר הי' לו לדאוג מתחלה על זה ,וקודם שסתר את המרחץ הי' לו
להכין מקום לטבילה ,הייו לעשות קופאלי' 625בהר במקום שהוא מהלך תמיד ,626והי' יוצא
 615הביא הב"י :צו ,ב.
 616המרדכי פרק במה אשה :סי' שח.
 617דעת הב"י :צז ,ב.
 618דלמהרי"ק :שורש קטו.
 619ותרומת הדשן :סי' רד.
 620הגי' בשו"ע :סעיף ב.
 621דפסקו כרב :שבת סה ,ב.
 622הרא"ש בהל' מקוואות :סי' י.
 623שהר"ן כתב כן בפ' אין בין המודר :דרים מ ,ב.
 624רבן דרבי מאיר :בכורות ה ,ב.
 625קופאלי' :בית מרחץ )בית טבילה(.
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בזה מכמה חששות .וכאשר תחלה לא שם לבו לזה ,ואחר כך כאשר מע ,אף בחוזק יד לא
הועיל ,כי הרי אי אפשר להחמיר על השים )ובפרט בזמן הזה( לסוע לעיירות אחרות )והרבה
מתביישות( ,ובפרט בזמן השרב והיובש ,ועמא דבר אין מחלקים בין כשאין גשמים 627לכשיש
גשמים .ואם הי' אומר מתחלה לעשות קופאלי' כ"ל ,הי' הכל כתיקוה וכהוגן .וייטיב
להודיעי מקבלת מכתבי דא.
ויקבל החיים ושלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים.
סימן מט
בענין הנ"ל
ב"ה 628יום ג' י"ב מ"א תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
629
כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס י"א כו' מו"ה דוד שי'
אחדשה"ט,
מכתבי בטח קיבל .עתה באתי בדבר הקופאלי' 630שלא להעמידה בכל חלק ההר שמן בית
הריחיים ולמטה ,כי אם בגובה ההר בסמוך להמרחץ ,ועל השטרוים ,631שהוא עיקר מקום
הילוך ההר ,כי תחדש אצלי חשש חדש בעין טבילה בהר ,ופרטי הדברים בזה אכתוב לו
אי"ה ימים אלו.
גם כון להקיף בהלאייווט 632גם מתחת ,הייו בתוך המים עד הרצפה .633ועמ"ש בצמח צדק
סי' קס"ה אות ב'.
אי ממהר לשלוח מכ' דא מפי ה"ל ואין ביכולתי לכתוב כעת ביתר העיים.
ויקבל החיים והשלום מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש חפצה כל
הימים
שלום דובער
סימן 

 626במקום שהוא מהלך תמיד :הייו שעושים חדר טבילה באמצע רוחב ההר ,ובוים מעבר צוע להגיע אליו מחוץ
להר.
 627כשאין גשמים :שאז מותר לטבול בהרות.
 628דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסח.
 629מו"ה דוד :יעקבסון ,רבו של ליובאוויטש .תשובות וספות אליו – לעיל י ,ובהסמן בהערות שם.
 630בדבר הקופאלי' :ראה לקמן סי' א ,שבשעה זו שיפצו מחדש את המקוה בליובאוויטש ,ועבור זמן השיפוץ הזה
בו בית טבילה עראי באמצע ההר ,אשר הדפות והגג שלו יהיו מבד )ראה לקמן שם קרוב לסופה ,ד"ה ובשביל( .וראה
גם סי' הקודם בסופו.
 631ועל השטרוים :על זרם ההר.
 632להקיף בהלאייווט :הבד שיבו ממו את הדפות והגג של בית הטבילה שיהי' באופן עראי ,כדלקמן שם.
 633הייו בתוך המים עד הרצפה :למוע זחילה ממים אלו.
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בענין הנ"ל
ב"ה 634יום ד' ד' אלול תרס"ז לפ"ק
ווירצבורג
מחי' החיים יתן אורך ימים ושות חיים לכבוד הרה"ג ידיד עליון וידי"
מפורסם בתורתו וצדקתו יראת ד' אוצרו מעוז ומשגב ותן פשו הט' על
חיזוק התורה והיראה כש"ת מוהר"ר מיכאל הכהן 635אבד"ק פולדא
והגליל רו יאיר ויזרח לעד
636
...וארשה לעצמי לשלוח לכת"ר מש"כ בעין טבילה בהר במה שמצאתי כתוב בס' גידולי
טהרה ,וישים א כת"ר עיו עין הבדולח בעין הזה ,ויחווה לי דעתו דעת תורה בזה .אי הי
מחוסר ספרים בפה ,637ומה שהשגתי בא לי ביגיעה רבה ,ואין ביכולתי לעיין הרבה מטעם ה"ל.
בקיץ מצוי הטבילה בהרות ,ובפרט בכפרים ועיירות שאין בהם מקוואות ,ווגע הרבה פרטי
הדיים בזה .גם אל עין הזחילה שלא כטבעה 638ראוי לשום לב שזה מצוי בכמה הרות,
בהשווימבאד בפה עשוי זחילה כזאת בתוקף גדול.
ואל יבוז כת"ר אל חכמת המסכן והגולה ממקומו ,ויעיין א בעיוו הטוב והדק ,ואתכבד
בתשובתו הרמה .ובאשר לא החתי אצלי העתקה מכוות ,לזאת אבקש מכת"ר שי' לשלוח אלי
את הכתוב חזרה.
סימן א
נתן סאה ונטל סאה
ב"ה 639יום א' כ"ה תמוז תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
640
כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס כבד י"א כו' מו"ה דוד שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
מכתבו כון הגיעי .ובדבר המקוה שלו ,641עם היות שכאשר עייתי כעת בהעין ,ראה לי
 634דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קע.
 635מוהר"ר מיכאל הכהן :תשובה וספת אליו – לקמן סי' עב.
 636בעין טבילה בהר :ראה לעיל סי' מח ,ובהסמן בהערות שם.
 637מחוסר ספרים בפה :אצל מעייות הרפואה בווירצבורג.
 638הזחילה שלא כטבעה :אולי הכווה למשאבה.
 639דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסז .ותוכה:
במקוה שבוים בליובאוויטש ,שארים תמיד יותר ממ' סאה מי גשמים ,ועליה מוסיפים מים שאובים.
ואף שאו מחמירים לחשוש לדעת הסוברים שתן וטל סאה כשרה עד רובו ,הייו דוקא כשעל ידי זה תמעטו מי
הגשמים ממ' סאה ,משא"כ כאן.
ואף שבראב"ד מובאת דעה ,שגם מ' סאה פסלים בריבה עליהם מים שאובין ,ראה שמסקת הראב"ד איה כן.
ואף שהרא"ה פוסל הוייתו על ידי טומאה גם במקוה שיש בו מ' סאה ,מכל מקום לית מאן דחש לדעת הרא"ה.
ואף שבשו"ת צמח צדק ראה שחושש לדעת הפוסקים שגם בזריעה אמרין חוזר ויעור ,מכל מקום בידון דידן לא
שייך חשש זה.
מכל מקום יבו את תיבת הטבילה בליובאוויטש עמוק יותר ,באופן שיעלו מ' סאה מי באר לתוך תיבת הטבילה ,לפי
הוספת מי הגשמים ,ויהיו בזה כמה מעלות.
ולעת הביה הזאת ,יבו בית מרחץ עראי באמצע ההר ,עם כתלים וגג מבד.
ומסיים באיזה הערות למקוה וספת שרוצים לבות בליובאוויטש.
 640מו"ה דוד :יעקבסון ,רבו של ליובאוויטש .תשובות וספות אליו – לעיל י ,ובהסמן בהערות שם.
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אשר חומרת הרמב"ם 642והראב"ד 643יש להם מקום וסמך גדול .644מכל מקום בהמקוה שלו
לפי דעתי אין חשש מזה .שהרי המים כשרים שמתקבצים 646יש בהם עד ]כמה[ פעמים מ' סאה
ודאי .וכשמוסיפים עליהם שאובים ווטלים אחר כך ,בודאי שארים לפי החשבון הרבה יותר
ממ"ם סאה מהכשרים) 647ובפרט שהשיעור שוטלים מהמקוה בעת שמחליפים המים הוא
פחות הרבה מהשיעור שמוסיפים בפעם הראשון )לאחר שמקים את המקוה( על המים
הכשרים ,והמים שמוסיפים בפעם הראשון הם גם כן פחות מהמים הכשרים )גם לאחר שכה
מקום הקלאדעס ,(648וקל לדעת זאת ,דכאשר עומדים על קרקעית המקוה ,649מגיע )גד גוף
העומד( מקום העלאת המים מעצמן ,650יותר ממה שמגיע שיעור המים 651בגוף האדם העומד על
הרצפה .652שכבר יש בה כרבע ארשין 653מים כשרים שעל הרצפה .(654וכל זמן שיש במקוה מ"ם
סאה מים כשרים אין שום דבר בעולם פוסל אותה )לבד שיוי מראה ,(655וכמ"ש הראב"ד בס'
בעלי הפש שער המים בתחלתו אבל אם תן ולא טל לעולם איו פסל .וטעמא דמלתא דכתיב
מקוה מים יהי' טהור 656עכ"ל ,דכל זמן שיש מים מ' סאה הוא בטהרתו לעולם .657וזהו שדייק
הרמב"ם בלשוו בפ"ד מהלכות מקואות ה"ז ,מקוה שיש בו מ' סאה מכווות )וכ"ה בגמרא
דיבמות 658וזבחים (659ואז דוקא כשר רק עד רובו .וכן הראב"ד מיירי במקוה של מ' סאה
מכווות ,וכמ"ש בסוף העין הזה הלכך מקוה שיש בו מ' סאה מכווות כו'.

והה מתחילה כתב הראב"ד שם ,ואיכא למשמע מי כו' דאע"ג דמקוה שלם הוא אם פלו
לתוכו מ' סאה מים שאובין פסלוהו דהא ליכא רובא דכשרות .אבל אחר כך כתב ,ואיכא מאן
 641ובדבר המקוה שלו :בליובאוויטש ,שעמדו לבותה מחדש; וכיון שרביו שהה באותו קיץ במעייות הרפואה
בוירצבורג ,כתב לרבו של ליובאוויטש ,אודות פרטי השיפורים הדרשים )לתולדות ביית המקוה הזאת ,ראה "תיקוי
מקוואות" פרק ד(.
]לצורך שיפוץ המקוה בשה זו ,מוה רביו להיות גבאי חברה קדישא ,כדלקמן סי' עז[.
 642חומרת הרמב"ם :הל' מקואות פ"ד ה"ז :מקוה שיש בו מ' סאה מכווות ותן לתוכו סאה מים שאובין וטל אחר
כך ממו סאה הרי זה כשר .וכן ותן סאה ווטל סאה והוא כשר עד רובו.
 643והראב"ד :בעלי הפש שער המים :ביבמות בפרק הערל )פב ,ב( גרסין מקוה שיש בה מ׳ סאה מכווות ותן סאה
ווטל סאה כשר ,ואמר ר׳ יוסי א״ר יוחן עד רובו ]שמפרש גמרא זו במים שאובין ,ופוסק כן[.
 644יש להם מקום וסמך גדול :כמבואר בש"ך ס"ק סג :ודעת הרמב"ם דבמים שאובים עד רובו דוקא כשר .וכן הביא
הב"י הרשב"ץ שכתב כן בשם הראב"ד .וכתב אע"פ שהאחרוים הסכימו להכשיר ,מכל מקום אין ראוי להכיס הראש
בין המחלוקת.
 645בהמקוה שלו :שבליובאוויטש ,שבויה על גבי באר מים שליד ההר.
 646המים כשרים שמתקבצים :שאחר שהתקבצו בבור הטבילה מים כשרים מתמצית מי הבאר ,מוסיפים עליהם מים
שאובים.
 647שארים  . .יותר ממ"ם סאה מהכשרים :ביאור הדברים ראה לקמן ריש סי' הבא.
 648הקלאדעס :הקרשים שברצפת בור הטבילה.
 649על קרקעית המקוה :הייו על קרקע הבאר )שתחת תיבת הטבילה שבתה על גבה(.
 650העלאת המים מעצמן :מתמצית מי הבאר )לפי הוספת המים השאובים(.
 651שמגיע שיעור המים :אחרי הוספת המים השאובים.
 652העומד על הרצפה :של תיבת הטבילה.
 653כרבע ארשין :ארשין הוא  71.1ס"מ ,וכרבע הוא כ 18-ס"מ.
 654מים כשרים שעל הרצפה :הייו שתמצית מי הבאר עולים מעצמם )אמר לדוגמה(  50ס"מ מקרקע הבאר עד
רצפת התיבה ,ועוד  18ס"מ מרצפת התיבה ומעלה .ועל זה מוסיפים מים שאובים )אמר לדוגמה(  50ס"מ ,הרי שהמים
כשרים הם בגובה  68ס"מ ,והמים השאובים שעל גבם הם  50ס"מ.
 655לבד שיוי מראה :כמבואר בטוש"ע סכ"ה.
 656דכתיב מקוה מים יהי' טהור :שמיי יא ,לו.
 657הוא בטהרתו לעולם :כן מפרש רביו את דבריו .ובבעלי הפש במהדורת קאפח :דכתיב מעין ומקוה מים יהיה
טהור ,אלמא דומיא דמעין הוא ,ומעין אפילו בריבויא לא מיפסיל.
 658בגמרא דיבמות :פב ,ב.
 659וזבחים :כב ,א.
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דאמר כיון דמקוה שלם הוא לא מיפסל כלל בשאובים כו' ,ועל פי דעה זו כתב אחר כך דעתו
ז"ל ומיהו אתחזי לן כו' כי חסרי מ' סאה משהו קא מהו בהו מחצה דשאובים כו' ,ומסיים
הלכך כו' ,ראה שכן הוא גמר דעתו ז"ל דמקוה שלימה איה פסלת לעולם ,ומ"ש אבל אי
איהו מ"א סאה ופלו מ"א שאובים כשר עד דחסרי ב' סאין .צריך לומר דכוותו ב' סאין
ומשהו .660דאין לומר דמיפסל משום מחצה ,661אם כן מאי קאמר לפי זה כי חסר מים מידי
כו' ,אפילו כי לא חסרי מי פסול משום מחצה על מחצה ,אלא פשוט כ"ל .והתימא דבהקיצור
שבסוף השער כתב ,ואם הי' מקוה שלם בכשרות איו פסל בשאובים אלא אם כן פלו בו
מחצה על מחצה וכל שכן כו' ,וזה כסברא הראשוה 662שהביא לעיל ולא כמסקתו .אמם
התשב"ץ 663שהובא בב"י 664להחמיר כדעת הראב"ד לא כתב רק אם חסרו המ' סאה כו' .וכן
הש"ך ס"ק ס"ג לא הביא יותר מה"ל .והמשה דמים שאובין 665ומי גשמים שתערבו כו',
שממה רצה הראב"ד להוכיח דמחצה על מחצה פסול ,מיירי בתחלת עשיית המקוה ,666כמ"ש
שם הרז"ה ז"ל בהשגותיו ,והראב"ד עצמו הביא לקמן בסמוך משה ה"ל לעין שצריכים רבי'
והמשכה ,דהייו בתחלת עשיית המקוה .וכ"כ הרא"ש בסוף דה בהל' מקואות.
וראיתי בס' גדולי טהרה ס"ק מ"ו ,הביא בשם תשו' הרשב"א סי' תתי"ח ,דחשש לדעת
הראב"ד 667דאם המקוה איו רק מ' סאה אסור להוסיף שיהי' השאובים רוב .ומפרש הגדולי
טהרה דברי הרשב"א דהייו כשאין במקוה מ' סאה כשרים ומשלימים אותה על ידי שאובים
בהמשכה ,הרי הוא פסל ברבי' דשאובים )מצא מה שצריכים רבי' והמשכה אין זה רק בהמ'
סאה כי אם בכללות המים יהי' רובם כשרים .והסברה ותת כן ,דכיון ששלמה על ידי
שאובים שהמשיכוה ,צריכים על כל פים שיהי' רוב כשרים ,והייו מ"ש בס' בעלי הפש בדין
רבי' והמשכה ,הלכך הא דקתי מתיתין אם רוב כו' ,ואפילו איכא מ' סאה מן הכשר ,מאי
טעמא הואיל ולא עשה מקוה טהרה מעיקרא יעו"ש( .אבל אם יש מ' סאה מים כשרים איו
פסל ברבי' דשאובים.
והב"י סי' ר"א 668בעין מקוה שיש לו מ' סאה כו' יכול לשאוב כו' כתב ,ובשם הראב"ד
מצאתי שמקוה שלם פסל בשאובים וכל שכן כו' ,וראה שכיון לדברי בעלי הפש בהקיצור,
וכתב על זה ,וראה דבתן סאה וטל סאה ,קאמר דעד רובן כשר ,וכדעת הרמב"ם )הראב"ד
 660דכוותו ב' סאין ומשהו :שאז שארו מעט פחות ממ' סאה מים כשרים ומעט פחות ממ' סאה ממים שאובין ,וכיון
שהוא פחות ממ' סאה מים כשרים פסל במחצה לדעת הראב"ד ,כדלקמן ד"ה והב"י.
 661דמיפסל משום מחצה :אפילו כשיש מ' סאה מים כשרים.
 662וזה כסברא הראשוה :ובמהדורת קאפח :אבל למקוה שלם לא ,ואיו פסל אפילו בכמה שאובין ,עד שיחסרו
המים כדי שלא ישארו בו רוב הכשרו של מקוה מן הכשרים.
 663התשב"ץ :ח"א סי' יז.
 664שהובא בב"י :קד ,א ד"ה ורביו ירוחם.
 665והמשה דמים שאובין :מקואות פ"ד מ"ד.
 666בתחלת עשיית המקוה :שתבאר בטוש"ע סעיף מד.
 667דחשש לדעת הראב"ד :ובדף פרד רשמו איזה רישומים בכתי"ק )וכראה שייך לתשובה שלפיו(:
ב"ה
בגדולי טהרה ס"ק ט' ומ"ו ,שהרשב"א סבירא לי' גם כן כהראב"ד ]והייו שבגדולי טהרה סי' רא ס"ק ט מבאר שיטת
הראב"ד ,ובס"ק מו מבאר שאף הרשב"א סובר כן[.
בפסקי דיים ]צמח צדק[ ס"ק ה בעין באר ובריכה בשם הרמב"ם ]ראה לקמן בסוף הסי' ד"ה עוד יש[.
לעין סילון ע' צמח צדק ]שו"ת חיו"ד[ סי' קע"ו ח"א א ט"ו ]אות טו[ ד"ה ומוהר"פ ב' הרמב"ם בפירוש המשיות
]=לעין פשוטי כלי עץ שקבעום בכותל[.
 668והב"י סי' ר"א :קא ,ב ד"ה וכתב הרא"ש.
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מחמיר על הרמב"ם דגם מחצה על מחצה פסול וכ"ל .וי"ל משום דלהראב"ד יש בשאובים
שפסול מדאורייתא ,והייו אם מילא בכתף כו' ,ולכן מחמיר בכל עין במחצה על מחצה.
והרמב"ם סובר דבכל עין שאובין דרבן ,כמ"ש ברפ"ד דהל' מקואות ,ובדרבן לא בעין
ריבויא כר' יוחן ביבמות דפ"ב ע"ב .וצ"ע מהמשה דפ"ה דתרומות מ"ז סאה תרומה שפלה
למאה ,הגבי' ופלה אחרת כו' עד שתרבה תרומה על החולין ,ופירש הרמב"ם שיהי' ]ק'[ ומשהו
של תרומה ,וכ"פ בהל' תרומות פי"ג ה"ה ,והראב"ד השיג שם על הרמב"ם וסובר דב"א
מיתסר ,וכ"כ הר"ש בפי' המשה דעד שתרבה הייו ב"א .וקשה למה הרמב"ם סובר כאן
דמיפסל ברובא .והראב"ד למה אוסר כאן במחצה על מחצה .והוא ז"ל 669סובר דתרומה בזמן
הזה דאורייתא כמ"ש בפ"א מהל' תרומות ,670וידוע שיש אומרים שספר בעלי הפש הוא
להראב"ד בעל השגות וצ"ע( ,אבל בתן ולא טל ,אפילו באלף סאה לא מיפסל לדברי הכל.
והביא שם דמהרשב"ם בבבא בתרא 671ראה דמקוה שלם מי מיפסל במים שאובים ,ושכל
הפוסקים חלוקים עליו.
ובשו"ת צמח צדק סי' קע"א 672בלתי ספק הוא שמיירי באופן שיש בהמקוה רק מ' סאה
כשרים ,וכאשר חסר מהם מקצת חסר מהמ' סאה כשרים ,וכמ"ש מפורש בהמוסגר )ר'
שהמוסגרים שם זהו מה שהוסיף אחר זמן( אם כן חסרו המ' סאה כשרים גם כן ,ואם כן כו'
עכ"ל .אבל כל זמן שיש בהמקוה מ' סאה כשרים איו פסל לעולם )ועמ"ש בסי' קס"ו
בתחלתו( .וגם באופן שבהמקוה רק מ' סאה מכווות מצא היתר בהתיבה כפולטו כך בולעו כו',
ואם כן במקוה שלו שיש לעולם יותר ממ' סאה כשרים הרי לכתחילה אין בה החשש ה"ל.
אך מ"ש שם ד"ה וכ"ז ,ועוד דתיבה זו שהיא גבוה כו' ואי אפשר שתתמלא מ' סאה מים
כשרים מבור המקוה אלא אם כן על ידי ששופכים מים רבים שאובים בבור מקוה הגדולה ,ואם
כן כשכסו מ' סאה בהתיבה פסולה היא להראב"ד ,מהטעם דבמ' סאה אין חשבון כשרים כל
כך עכ"ל .והה הגם דגם משום זה אין חשש בהמקוה שלו ,שהרי אצליו המים ששופכין אל
המקוה מעורבים עם המים הכשרים על ידי הקב גדול שבהרצפה ,673וכאשר מעורב עם המים
הכשרים ודאי אין סברה לפסול ,שהרי לעיל מזה רוצה לתרץ שלא תקשה להראב"ד מהמשה
דהי' בעליון 674מ' סאה כו' דמיירי שיש עירוב מקואות כו' ,והחשש אצלו שם רק לפי שסותמים
הברזא כו' )וצ"ע דלפי הראה מהשאלה שם באים להתיבה מ' סאה כשרים שלא על ידי תית
שאובים ,ורק אחר כך ותים שאובים בהתיבה ,ואפשר איו מבואר כל כך בהשאלה( .ומסיים,
על כן ראה להזהר שיכס בה מ' סאה מים כשרין דוקא.
אך באשר לכאורה צ"ע גוף החשש ה"ל ,דמאי איכפת לן דהמים באים לתיבה על ידי הריבוי
מים שאובין שותים לבור המקוה ,הלא זהו דין המשה דהי' בעליון מ' סאה ובתחתון אין
כלום ממלא בכתף וותן בעליון עד שירד לתחתון מ' סאה ,שכתב הרא"ש 675דהגם שאין בכל
 669והוא ז"ל :הראב"ד.
 670בפ"א מהל' תרומות :בהשגות הראב"ד שם הכ"ה.
 671דמהרשב"ם בבא בתרא :סו ,א ד"ה ומתמה גמרא.
 672ובשו"ת צמח צדק סי' קע"א :שהחמיר לדעת הראב"ד ,בבור הטבילה שבקרקעית הבור.
 673על ידי הקב גדול שבהרצפה :שמחבר בין המים שבבור לבין המים שבתיבת הטבילה .וכבר הובא לעיל שבמים
שבבור יש הרבה יותר ממ' סאה.
 674מהמשה דהי' בעליון :מקוואות פ"ו מ"ח.
 675שכתב הרא"ש :הל' מקואות סי' א.
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אחת מ' סאה שלמים מהמים הכשרים מכל מקום כשר ,מפי שהמים שאובין עשים כשרים
דכזרועים דמי .וגם הראב"ד מודה דבאופן כזה כשר ,דכתב בפירוש המשה בור מלא מים
שאובין והאמה כסת כו' שבפ"ג דמקואות )שהובא לעיל בצמח צדק שם בהמוסגר שוב
ראיתי( ,וז"ל והא ודאי לאכשורי תרוייהו עליון ותחתון קא בעי כו' ,שמע מיה דכי הדדי פקי
ושמע מיה דלא קפדין בכה"ג 676אלא דלא שקל רובו דמקוה] ,כ[תירוצא דתריץ בפ' הערל,677
ומשום הכי תרווייהו מתכשרי עכ"ל .הרי דגם להראב"ד ז"ל כשר באופן כזה.
ועלה בדעתי אולי כוותו לחוש לסברת הרא"ה ז"ל בבדק הבית 678במקוה שמימיו מרודדין
אסור ליתן לתוכו שאובים בכדי שיתפחו מימיו ,הואיל ואין גופו עולה במים הכשרים לבדם כי
אם בהמים שאובין אין זה הווייתו בטהרה .וחשש זה שייך במקוה שלו ביותר שהמים כשרים
הם רק כרבע ארשין 679על הרצפה ,והטבילה היא בהמים שמוסיפין ,ובזה איו מועיל מה
שמעורבין במים הכשרים כמובן .אמם כמדומה לי דלית מאן דחש לסברת הרא"ה ה"ל.
והב"י כתב מפורש 680להיפך מזה בדין מקוה שיש לו מ' סאה ומעין כל שהוא יכול לשאוב,
שכתב וז"ל ,וזה שכתב רביו יכול לשאוב לומר דלכתחילה מי שרי ,ורבותא קמ"ל דאע"פ
שאין כל גופו עולה אלא במים השאובים ,שהמעיין לא הי' אלא כל שהוא כו' עכ"ל .והגם שיש
לומר דזהו דוקא במעין שאיו פוסל בו הווי' בטומאה ,הרי )כאן המים שאובים מעורבים עם
המים כשרים( דכמו כן גם במקוה דאם מחובר למקוה איו פוסל .והרשב"א 681פוסל בשיהם
)ומכל מקום דחה במשמרת הבית 682סברת הרא"ה ,דלאחר שעשה מקוה טהרה איו שייך הוי'
בטהרה( ,כמ"ש הטור והב"י לקמן ,683ובשו"ע סעי' מ"ח ומ"ט .והב"י שם 684בדין דיכול לשאוב
בסוף העין הביא בשם תשובת הרמב"ן 685דמעין אע"פ שהוא עומד כגון מקוואות אלו כו' .ובס'
גדולי טהרה ס"ק מ"ו כתב כמ"ש השו"ע סעי' ס"ו אבל בכלים פסול ,וכתב הלבוש ,וכ"כ הט"ז
ס"ק פ' ,שזהו משום הווי' על ידי דבר המקבל טומאה .וכתב הגדולי טהרה שזהו ע"פ דעת
הרא"ה ה"ל .מכל מקום לא הביאו הא דמחמיר הרא"ה ז"ל שלא למלאות במים שאובים.
ועמ"ש הש"ך ס"ק ק"מ .ולסברת הרא"ה ז"ל הרי בטל לגמרי עין השקה במקוה שאוב ,וזה אי
אפשר שיאסור הרא"ה השקה במקוה שאוב ,דכמה משיות אמר להיפך .ואם אמר במ"ש
עירוב מקואות כשפופרת האד 686מיירי במקוה חסר ,מה אמר במ"ש מטהרין 687המקואות
העליון מן התחתון )ושם בהכרח דמיירי במקוה שאוב וכמ"ש הר"ש ז"ל( ,וכן במשה דג'
מקואות 688בזה כ' סאה ובזה כו' והשאוב מן הצד המקוואות טהורין כו' ,והמשה דבפ"ג 689בור
שהוא מלא מים שאובין והאמה כסת כו' עד שיצא מילואו ועוד ,פירשו כל המפרשים דהייו
 676ושמע מיה דלא קפדין בכה"ג :ראה לקמן סי' הבא ד"ה ומה שכתב לתרץ.
 677דתריץ בפ' הערל :יבמות פב ,ב.
 678בבדק הבית :שער ז )ל ,א(.
 679כרבע ארשין :שאי אפשר לטבול במים גבוהים כ 18-ס"מ.
 680והב"י כתב מפורש :קא ,ב ד"ה וכתב המרדכי.
 681והרשב"א :בשו"ת ח"ג סי' רכח .ובמיוחסות לרמב"ן סי' רכז.
 682במשמרת הבית :שער ז )ל ,א(.
 683הטור והב"י לקמן :קט ,א ד"ה ומ"ש וכן סילון.
 684והב"י שם :קב ,א ד"ה והמרדכי.
 685תשובת הרמב"ן :המיוחסות ,סי' רלא.
 686עירוב מקואות כשפופרת האד :בפ"ו מ"ז.
 687במ"ש מטהרין :פ"ו מ"ח.
 688המשה דג' מקואות :פ"ו מ"ג.
 689והמשה דבפ"ג :מ"ג )וראה שם מ"א(.
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באמה של מי גשמים ואין בה מ' סאה .וספר תורת הבית הארוך שעם שער המים איו מצא
אצלי ,ולא ראיתי מ"ש הרא"ה בעין זה ,רק מה שהובא ממו בספר גדולי טהרה ובספר לחם
ושמלה.690
ופשוט שבצמח צדק אין כוותו על סברת הרא"ה ,שהרי כתב שפסול לדעת הראב"ד ז"ל ,וזה
איו מובן כ"ל .ובלתי ספק הוא שמ"ש לעיל בהמוסגר שוב ראיתי כו' הוא הג"ה אחר זמן,
וכשכתב התשובה הזאת היתה דעתו הק' שהראב"ד פוסל בעין זה .שהרי הרא"ש 691הקשה על
הרמב"ם ,שבה"ו פסק כהמשה דהי' העליון מ' סאה כו' ובה"ז כ' דבתן סאה וטל סאה עד
רובו .והי' בדעתו הק' דהראב"ד דקאי בשיטת הרמב"ם ז"ל )ועוד מחמיר יותר כ"ל( לא
סבירא לי' הא דהי' בעליון כו' .וכאשר ראה )בראב"ד( בס' בעלי הפש מפורש שמתיר באופן
כזה ,ממילא איו שייך לפי דעתו פסול במה שותים ריבוי מים שאובים בחבור של המקוה כו',
ומכל מקום משה ראשוה לא זזה ממקומה .דבלאו הכי אין להתיר כל כך באופן ה"ל ,שהרי
הרביו ירוחם 692כתב גבי מעין שהשליכו בו מים שאובים ,693אם הלכו למקוה ריקן יש מתירין
גם כן לטבול בו ,וכתב על זה הש"ך ס"ק מ"א ומשמע דיש אוסרין והלכך טוב להחמיר ,ואם כן
כמו כן הוא בהמקוה.694
וע' בס' לחם ושמלה סי' ר"א שמלה ס"ק מ"ב שהקשה על הדין דרביו ירוחם דממה פשך,
או שיהיו כשרים גם במקום אחר או שגם במקומם לא יוכשרו ,ומה שתירץ הוא דוחק .והה
יותר מזה מתירים בדין מקוה ובע שתייבש ,בשו"ע סעי' מ"]ז[ ,שהרא"ש בתשובה 695כתב
טעם הב' ,משום שאי אפשר שיתייבש המעין לגמרי ,והש"ך ס"ק ק"ב כתב שהעיקר הוא הטעם
הא' .ועמ"ש בשמלה ס"ק פ"ב דלדידן צריך לומר העיקר כטעם הב' ,וגם בזה יש להחמיר כדעת
הב"ח ,696והמקיימים פסק השו"ע הוא משום שיש כאן ב' דברים מעיין הכש]ר[ ,ושאובים
שהמשיכוהו ,וכמ"ש הש"ך שם ,ובגדולי טהרה גבא ס"ק "ח )ומ"ש הרא"ש רבי' והמשכה
הייו לטעם הא'( )ועמ"ש בשו"ת צמח צדק סי' קע"ד דדעתו להתיר בעצה זו ,כשיש עדיין
במקוה מ' סאה או יותר מעט(.
אמם בהדין דרביו ירוחם ראה לי ,דבמקומם הרי הם מתכשרין על ידי התערובות במים
הכשרים של המעיין וכזרועים דמי )עם היות דכזרועים הייו כשהמים כסים בהמים שזרעין
בהם ,וכמדומה לי שכן כתב הרמב"ם בפירוש המשה 697בית שמאי אומרים אין מטבילין חמין
בצון ,ומקור דין זה הוא ממה שאמרו 698שתילי תרומה שזרען כו' דהייו שתכסו בארץ .יש
לומר דמעין שאי .ובאמת כן גם במקוה שאוב שכשר על ידי השקה במקוה כשר קראת
ההשקה בשם זריעה ,699ועמ"ש בגדולי טהרה בזה בסי' יו"ד ,(700וכשבאים למקום אחר ,מאחר
 690ובספר לחם ושמלה :שמלה ס"ק קיא.
 691הרא"ש :הל' מקואות סי' א.
 692הרביו ירוחם :תיב כו ח"ה )רכה ,ד(.
 693גבי מעין שהשליכו בו מים שאובים :שכשר ,כמבואר בטוש"ע סט"ו.
 694כמו כן הוא בהמקוה :שדן בה בצמח צדק שם ,שמוסיפים מים בבור ,והולכים משם לתיבת הטבילה.
 695שהרא"ש בתשובה :כלל לא סי' יא.
 696כדעת הב"ח :סעיף מט .שהובא בש"ך שם.
 697בפירוש המשה :מקואות פ"י מ"ו.
 698ממה שאמרו :תרומות פ"ט מ"ז.
 699קראת ההשקה בשם זריעה :בפסחים לד ,ב.
 700בגדולי טהרה בזה בסי' יו"ד :ולקמן סי' ע .עא.
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שהרוב הוא המים התוספים הרי הוא חוזר ויעור ,דאע"ג שכבר זרעו וטהרו מכל מקום
אמרין חוזר ויעור .וכההיא דבכורות דכ"ב ע"]א[ ר' ירמי' אסור לקדירה )וכן פסק הרמב"ם
פי"ו מהל' טומאת אוכלין (701משום דהמים שבציר הגם שכבר טהרו על ידי השקה במקוה
מכל מקום חוזר ויעור .ועמ"ש בצמח צדק בחי' ש"ס על מ"ב דפ"ב דערלה אות ג' .וזהו טעם
החולקים על הרא"ש ,702מדין שבשו"ע סעי' "ב דמקוה שאוב לאחר שטהר על ידי השקה
למקוה כשר שאר לעולם בהכשרו אפילו סתם הקב אחר כך ,דרבים החולקים על זה ,703כי
אם צריך להיות ההשקה בעת הטבילה ,והייו מטעם ה"ל .ועמ"ש בזה באורך בספר גדולי
טהרה בשו"ת סי' יו"ד.704
אך לפי זה כשיש בהמקוה כשרה הרבה יותר ממ' סאה ,והמים ששופכים לתוכה אים יותר
מהמים כשרים שבמקוה ,הרי אז לכאורה אין חשש ,שהרי יהי' רוב מהמים כשרים ולא אמרין
חוזר ויעור .מכל מקום החליט כ"ק אאזמו"ר 705זצוקללה"ה "ע להחמיר כשותים מים
שאובים רבים בבור המקוה ועל ידי זה באים המים לתיבה ,דאיך וכל לדעת שרבו הכשרים.
ולפי סברה זו דאמרין חוזר ויעור הרי זה חמיר טפי הרבה מבתן סאה וטל סאה ,דלפי ה"ל
הרי הוא פסול מדאורייתא למאן דאמר שאובה דאורייתא ,שכן פסק הרמ"א סעי' ג' ,ולזאת
החלט דעתו הק' שיכסו בה מ' סאה מים כשרים דוקא )ומעין זה יש לעיין בדבר המקוואות
החדשות ,706שלפי הראה כל עים הוא באופן כזה ,שעל ידי ריבוי המים שאובים ששפכים אל
הבאר באים המים אל המקוה( .ומכל ה"ל ראה לי דבמקוה שלו אין שום חשש.
ומכל מקום גם מראש חשבתי )ואיי זוכר אם אמרתי זאת לכ'( ,שתקן עתה את המקוה
שיהי' עמידת הטובל במקום קרקעית המקוה עתה ,707ותהי' המקוה עמוקה יותר ממה שהיא
עתה .אשר כן היתה בעת שהי' בה תיבה ,708שהיתה עמוקה יותר מכפי שהיא עתה )הייו
מהרצפה דעתה .ובערך הי' עמידת התיבה במקום שעתה קרקעית המקוה .וכן שערתי בעמדי
בהמקוה אשר היא עתה גבוהה בהרבה מהיותה אז( .וכאשר יהי' צרך עתה לחפור אותה
בעומק יותר בכדי להשיג המעין ,כדברי הבעל מלאכה ,אשר כן גם הדעת ותת ,הה אם לא
יהי' העומק הרבה אין בזה כלום ,709ואם יהי' הרבה ,יהי' צרך לעשות רצפה ,אבל רק במקום
שעתה הוא קרקעית לא גבוה מזה .ולפי השערתי גם כשיגלה אי"ה המעיין הטוב ,לא יעלו
המים יותר מכמו שהם עולים עתה .אבל כאשר העמידה תהי' במקום קרקעית המקוה עתה די
לו בשיעור המים כפי שעולים עתה .ואם גם הי' צרך ליתן קצת מים שאובים אין בזה שום
חשש .ובפרט אם יעזור לו השי"ת ושיג את המעיין הקודם שהלך בחוזק.
 701פי"ו מהל' טומאת אוכלין :הלכה ה.
 702הרא"ש :בשו"ת כלל לא סי' ב.
 703דרבים החולקים על זה :כמובא בש"ך שם ס"ק קיב .וראה לקמן סי' ע.
 704גדולי טהרה בשו"ת סי' יו"ד :ראה לקמן סי' עא.
 705החליט כ"ק אאזמו"ר :בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' קעא ד"ה וכ"ז.
 706המקוואות החדשות :המוכשרים על ידי בור זריעה .שאפשר שגם בזה תאסור דעה זו שברביו ירוחם .וראה לקמן
סי' ע ,דהייו דוקא "במעין כל שהוא ,דאי אפשר לומר דריבוי המים שהשליכו לתוכו הם כזרועים" ,משא"כ בזריעה
ממש אפשר שגם דעה זו להתיר.
 707במקום קרקעית המקוה עתה :שיבו את תיבת הטבילה עמוק יותר ,ואז יעלו מ' סאה ממי הבאר לתיבת הטבילה,
לפי הוספת המים שאובים.
 708כן היתה בעת שהי' בה תיבה :וכדלקמן בסמוך ,שבשים תרמ"ג-ד סתמו את המעיין ,וחפרו חור קטן למי
התהום ,ובו את תיבת הטבילה גבוה יותר.
 709אין בזה כלום :שאז תהי' תיבת הטבילה על קרקעית הבור.
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ועמ"ש בצמח צדק בחי' הש"ס בפ"א דמקוואות מ"ו ,שכתב ,אבל אם המים באים בתוך
החפירה בכח וחוזק כדרך גיד הובע ומקלח בחוזק אף שמשך מההר דיו כדין מעיין כו'.
ואע"פ שלא החליט כן מכל מקום ראה שדעתו הק' דעת וטה לזה .ובידון דידן איו וגע כל
כך דין המעיין ,רק לרווחא כו' )ואם ח"ו יחסר אז קצת )אפשר( יש לומר בזה כסברת הראב"ד
ז"ל גבי מעיין דשאובין קא חסרו מעיין לא קא חסרי .ועדיין צ"ע בזה .ויש לקוות שלא יחסר
משום תוקף המעיין .ומה שבעת תיקון המקוה בשת תרמ"ג או תרמ"ד כשתיקן הר"י
ווידראויץ הי' חסר ,זהו מפי שסתמו את המעיין(.
וכאשר יהי' המעיין טוב ,לא יהי' צרך להחליפה לעתים קרובים .וכאשר אומרים שבשים
הקודמים שהי' המעיין היו מחליפים אותה רק פעם אחת בשה ,ובמשך השה היו טובלים בה
ריבוי אשים מאד כודע ,ומכל מקום לא הי' לה ריח רע והמים היו בטוב .וכמו כן אי משער
כעת ,כאשר שיג אי"ה המעיין הטוב יהי' גם כן כ"ל .ולעת מן העתים שיהי' צרך להחליפה,
הייו קצת מהמים )מובן אשר שפיכת המים מהמקוה יהי' צרך להיות על ידי פאמפע ,כי בדרך
כלל יהיו מי המקוה שוים למי ההר 710ולא ילכו מעצמן דרך קב מהמקוה( ,הה באיזה שעות
יבואו מים מהמעיין .ומקצת יהי' צרך למלאות במים שאובים ,ואין בזה שום חשש כ"ל.
וזאת היא דעתי לעיכובא בתיקון המקוה ,לעשותה שתהי' אי"ה כתקוה במקומה מצד עצמה,
ולא תצטרך לסיוע ממקום אחר ,כמ"ש כבודו להמשיך אלי' מים מהבאר או מהמקוה החדשה,
כי אם צריכים להשתדל להשיג אי"ה את המעיין האמיתי שלה )ואין כוותי בזה שהוא מעיין
אמיתי ולא מי הר ,כי אם דגבי המקוה הוא המקור האמיתי שלה( ,ושתהי' עמוקה יותר
וכמשת"ל.
וגם יהי' צרך להרחיבה ,הייו לסתור הכותל שלצד התור )אשר בלאו הכי עפ"ע 711המעיין
הוא תחת הכותל ההיא( ולהרחיבה במקום הזה .וכאשר יהי' לו המעיין של המקוה שהי' מאז
ומקדם ,אז בעזרתו ית' לא יהי' צרך לו שום דבר וסף על עצם המקוה.
ומה שרוצים לעשות כעת מקוה חדשה מהבאר שחוץ להמרחץ ואחר כך לתקן המקוה
הזאת ,על זה איי מסכים בשום אופן .כי אם מתחלה עליו לתקן את המקוה הזאת שתהי'
אי"ה כתקוה וכ"ל ,ואחר כך אם ירצו לעשות עוד מקוה לא איכפת לי.
ובשביל הטבילה בעת תיקון המקוה ,צריכים לעשות קופאלי' 712במקום הילוך ההר
תמיד .713וכשיעשו הדפות והגג מלאייווט ,714יעלה לכל היותר ק' רו"כ ,והוצאה זו כדאי היא.
ומ"ש שיומשך התחלת בין המרחץ עד חודש אלול .לבד שזאת לעצמו איו כון ,כי צריכים
שתהי' אי"ה בוי' לעת יום טוב הבע"ל .715הה למה לו להמתין בתיקון המקוה עד בין
המרחץ ,הרי יכולים להתחיל תיכף בתיקון המקוה .ומה שהבעל מלאכה איו רוצה כי אם
 710שוים למי ההר :לגובה המים בהר שבליובאוויטש ,שבסמוך לו בתה המקוה ,ועל ידי גידי המים שבארץ ,שבין
ההר למקוה ,משתווה גובה המים בשתיהם.
 711עפ"ע :על פי ערך )כראה(.
 712קופאלי' :בית מרחץ ,עם תיבת טבילה .ראה בזה לעיל אגרת מט.
 713במקום הילוך ההר תמיד :ראה לעיל סי' מח.
 714מלאייווט :מבד ,כיון שהוא רק זמי.
 715בוי' לעת יום טוב הבע"ל :ראה גם אגרות-קודש של רביו ח"ד אגרת תתקעח :שיהי' אי"ה מתוקן הכל עד ר"ה
הבע"ל.
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שיהי' מקוה אחרת .וכי בכל מקום שעשה מקוה יש ב' מקוואות .ורק צריכים לבטוח לו 716שלא
דחק אותו במלאכתו .וצריכים לדרוש אותו שיבוא תיכף .ואם יסרב לבוא מטעם ה"ל או
מטעמים אחרים ,טוב גם כן הבעל מלאכה דוויטעפסק ,אשר מאתו עפ"ע לא יהי' מיעה ח"ו.
וצריכים לראות לעשות אי"ה בחודש מ"א הבע"ל .הגם שבדרך כלל בזמים אלו אין בטוחים
כל כך מגשמים ,ואי אפשר לידע מתי כו' מכל מקום כו' ,ויתן השי"ת שיהי' הכל כשורה ויהי'
בהצלחה.
עוד יש לברר בהמקוה שבדעתם לעשות אם יהי' לה דין מעיין ,הן מצד הבאר שהוא סמוך
לההר כמו המקוה ,ובזה ב' תשובות בצמח צדק ,717ובחי' הש"ס בפ"א במקוואות ה"ל )וכאן
ראה שדעתו הק' יותר לקולא כ"ל( ,ובס' גדולי טהרה בתשו' סי' ב' )ובדרך כלל ראה דעתם
ז"ל בהקולות שבמעיין אי אפשר להקל כי אם כאשר ודע ברור שהוא מעין .ובצמח צדק בתשו'
דעתו לקולא בזה בדין דשו"ע סעי' ו"ן( .והן מצד החפירה ,על פי מ"ש בצמח צדק פס"ד סי'
ר"א סק"ה ע"פ דעת הרמב"ם ז"ל .גם מצד הסילון ,שעל ידו הליכת המים מהבאר אל החפירה.
הגם שהוא פשוטי כלי חרס ,718מכל מקום יש לעיין בזה ,ואין הזמן גרמא לי כעת לעיין בכל זה,
ואין זה וגע לשעתא.
ואבקשו להודיעי אם דרשו את הבעל מלאכה שיבוא ,ואם בא ,ומה עשה בזה.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה כל הימים
שלום דובער
ב' ימים הייתי שבוע זה באיזה סיעה מפה ,ומשום זה תעכב מכתב דא עד היום יום ד'.
ואכפיל דברי ,אשר לעשות מקוה אחרת בטרם תקן אי"ה המקוה שיש ,איי מסכים בשום
אופן .וכאשר תקן בעזרתו ית' המקוה הזאת ,יכולים לעשות אז עוד מקוה .ואופן תיקון
המקוה יהי' אי"ה אשר לא תצטרך לסיוע ממקום אחר .וזאת יהי' מטרת והשתדלות הבעל
מלאכה ,להשיג את המעיין ולעשות אשר יתן מים שיספיק אי"ה כ"ל.
סימן ב
בענין הנ"ל
ב"ה 719יום ד' כ' מ"א תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
720
כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס י"א כו' מו"ה דוד שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
מכתבו כון הגיעי .מה שכתב

721

שעל ידי כמה חילופים הכשרים מתמעטים והשאובים

 716לבטוח לו :להבטיח לו.
 717ב' תשובות בצמח צדק :ראה יו"ד סי' קסה סי"ד ,וסי' קסז ס"ב .סי' קעד .סי' שלו סל"א.
 718פשוטי כלי חרס :ראה לקמן סי' סה.
 719דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסט .והוא מעה להערותיו שהעיר לסי' הקודם.
 720מו"ה דוד :יעקבסון ,רבו של ליובאוויטש .תשובות וספות אליו – לעיל י ,ובהסמן בהערות שם.
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מתוספים .אי חושב בזה ,להיות שהמעיין ובע תמיד ,ולפי דעתי גם בעת שהמים במקוה הם
במילואם מכל מקום המעיין איו עומד מביעתו ובכל עת מתוסף מים בהמקוה ,וגד זה חסר
מים בהמקוה שבלע בעפר הארץ .כן הוא לפי דעתי בכל חפירה שיש בה ביעה כמו באר ,הה
בכל עת מתוסף מים ,והרי איו יכול להגבי' יותר ,הה חסר תמיד ובלע בדפות או בקרקע
הבאר )וזה איו ק' זחילה מה שבלע בקרקע ,כמ"ש בשו"ע סעי' "א ,והוא מהרשב"א.722
והטעם דארעא חלחולי מחלחלי ובלע מעט מעט( .וכמו במקוה שלו ,שבערך ח"י שעות
מתאסף 723ערך מאה סאה ויותר .הה בעת שהמקוה במילואו ,אם אמר שמפי כובד המים
שבמקוה איו בא מהמעין כל כך ,מכל מקום במעת לעת ודאי מתוסף איזה סאין ,כמו עשרה
סאין בערך .ואם כן הרי הוא מתחלף מעט מעט שיעור כון במי המעיין .ועם היות דמקוואות
שלו 724אין להם דין מעין ,מכל מקום לעייו איו וגע אם הוא מי מעין או מי תמצית ,באופן
שיש לחשוב שלעולם לא יחסר ח"ו ממ' סאה מים כשרים .ומסרתי לאחד בפה להוודע
מהיודעים בעיי מימות ומעייות אודות ה"ל.
מה שהקשה על הראב"ד ,ותירץ דהראב"ד פוסל דוקא במחצה על מחצה 725לא ברובא .איי
יודע איך הבין תחילה בהראב"ד שהוקשה לו ,ומה תחדש לו אחר כך ,הלא אומר מפורש
שפוסל במחצה על מחצה ,ומצייר שהי' במקוה מ' סאה כשרים ומ' סאה שאובים ,וכאשר חסר,
אף שחסר משיהם ,להיות שאין כאן מקוה טהרה הייו מ' סאה כשרים הרי הוא פסל בשיעור
כזה מן השאובים.
ומה שכתב לתרץ הקושיא על הראב"ד 726מהמשה דממלא בכתף ,משום דלהראב"ד אם
השאובים מחצה או מיעוטא מתבטלין כו' ,ומיירי שישפוך לעליון רק מ' סאה שאובים
מצומצמות ,וממילא גם אם יהי' בשיהם פחות ממ' סאה מים כשרים המקוואות כשרים
מאחר שהן רק מחצה על מחצה ואים פוסלים ,אדרבא משלימים .לא ידעתי הלא הראב"ד
פוסל במחצה על מחצה ,727ואם כן כשיש בשיהם מחצה כשרים ומחצה שאובים הי' צריך
להיות שיהם פסולים .וגם שאי אפשר הדבר שיתן בהעליון מים שאובים רק מ' סאה
מצומצמות ,ובהכרח שיהיו השאובים יותר ,וכמ"ש הרא"ש בהל' מקוואות סי' א' ,ועמ"ש
המעדי יום טוב שם .ולמה לו לייגע עצמו בזה ,אחרי שהראב"ד עצמו מתרץ זה 728במה
שכתב ושמע מיה דלא קפדין בכה"ג )וכ' חיסר תי' אלו בהעתקתו לשון הראב"ד ,והם
עיקרים( .ומצד הסברה הייו אומרים דכאשר פוסל שם בשחסר ,לא דוקא בתן וטל
כהרמב"ם ,הי' צריך לפסול גם באופן כזה ,וקשה עליו מהמשה ,אבל הוא ז"ל אומר דשמע
מיה דבאופן כזה איו מפסל .והטעם בזה באמת איו מובן )ויכול להיות שהדר בי' מהאי לעיל
דפסול גם בשחסר ,ואיו פסול כי אם בתן וטל ,729דכן משמע ממה שכתב כאן ושמע מיה
 721מה שכתב :שהעיר על דברי רביו לעיל בריש הסי' הקודם ,שגם לאחר החלפת המים פעמים רבות "שארים לפי
החשבון הרבה יותר ממ"ם סאה מהכשרים".
 722מהרשב"א :תורת הבית הארוך שער המים שער ב.
 723מתאסף :כשרוצים להחליף המים ,ומקים אותה.
 724דמקוואות שלו :שחפרו ליד ההר .ראה לעיל סוף סי' הקודם.
 725דהראב"ד פוסל דוקא במחצה על מחצה :ראה לעיל ריש סי' הקודם.
 726הקושיא על הראב"ד :כדלעיל סי' הקודם ד"ה אך באשר.
 727פוסל במחצה על מחצה :שכותב בריש שער המים :אלמא במחצה על מחצה מי מפסלי.
 728שהראב"ד עצמו מתרץ זה :כדלעיל סי' הקודם ד"ה אך באשר.
 729ואיו פסול כי אם בתן וטל :ראה גם לקמן סי' ז.
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דלא קפדין בכה"ג אלא דלא שקול רובו דמקוה כו' .מכל מקום אי אפשר להעמיד על זה
יסוד(.
ומה שכתב ליישב מה שהחמיר בצמח צדק 730בזה שיתו השאובים בהבור עד שילכו המים
אל התיבה ,על פי סברת הראב"ד ,גם לא ידעתי ,הלא הראב"ד מתיר באופן כזה בממלא בכתף,
ואם כן למה יאסר במה שותן מים שאובים לבור כו' .וגם עפ"ע 731יש בבור כמה פעמים מ'
סאה ומכל מקום אוסר .ובשום אופן אי אפשר לומר זאת על פי סברת הראב"ד שבמשה
דממלא בכתף כו' ,רק כמו שכתבתי 732הוא על פי דעת הש"ך ס"ק מ"א.
מה שכתב בדבר החשש בעין טבילה בהר 733איי שולח כעת ,מאחר שבלאו הכי אי אפשר
לטבול כעת בהר ,734וצריכים להזהר בתוקף על זה.
ובקשתי להודיעי מה עשה בדבר תיקון המקוה .וא להודיעי בכל עת איך הולך התיקון,
ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה כל הימים
שלום דובער
סימן ג
המקוואות החדשות
]כסלו תרס"ט[

ב"ה

735
736

כבוד ידידי המפורסם ווח"ס כבד י"א כו' מו"ה בציון שי'
מכתבו הגיעי בדבר המקוה האופן הקל שכותב ,הוא חמור הרבה ,וצריך זהירות והשגחה
יתירה ,וח"ו להחליף הראשוה בכזו ,ולא יעשו חדשות ,והשי"ת יהי' בעזרם.
ובטח מקים את המקוה לעתים ,כמו בכל עיירות ישראל.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
 730מה שהחמיר בצמח צדק :יו"ד סי' קעא ד"ה וכ"ז .שבזה דן לעיל סי' הקודם ד"ה אך מ"ש שם.
 731עפ"ע :על פי ערך )כראה(.
 732כמו שכתבתי :לעיל סי' הקודם ד"ה ופשוט.
 733בעין טבילה בהר :ראה לעיל סי' מח ,ובהסמן בהערות שם.
 734לטבול כעת בהר :בזמן שעדיין רבו הוטפים על הזוחלין.
 735דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת רג.
ארבעת הסימים דלקמן דים אודות המקוה בגזאטסק ,שהיתה על גבי מעין ,כהוג עד אז.
המתחדשים רצו להחליף את המקוה הקיים ,שעל גבי המעין ,ולבות במקומה מקוה של מי גשמים ,בשיטת החתם
סופר דלקמן סי' ז .ורביו התגד לזה ביותר ,כדלקמן שם.
דיון זה משך משת תרס"ט עד תרע"ג ,כדלקמן סי' ו.
כשהתיישב רביו ברוסטוב ,ואי אפשר הי' לבות מקוה על גבי מעין ,חידש רביו אופן ביית המקוה בור על גבי בור,
באופן שיהי' כשר ומהודר לכל הדעות )כדלקמן סי' ט-סז(.
 736מו"ה בציון :רסקין .תשובות וספות אליו – לקמן סי' ד .ה .עג.
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סימן ד
בענין הנ"ל
שאלה
ב"ה 737יו"ד תמוז תרע'א
לכ"ק אדמו"ר שליט"א
המתחדשים מבי עירו מתאוים תמיד על בית הטבילה שאיה לפי רוחם ,וגם תישה מאד ועומדת
לפול ,ובכן מוכרח לעשוה חדש]ה[ ,וכאשר במכתב דאשתקד 738צוויתי מכ"ק שליט"א שלא להחליף מקוה כזו
באחרת ,הה כמובן מצדו לא אתן להם לעשות מקוה חדשה ממי גשמים ,ורק דוקא לעשות בין חדש על
המקוה הזאת ,או לחפור במקום אחר ולעשות מקוה מעין ואשבורן כדין תורה.
ובעבור זה מערערים עלי מאד ,ואסבול מהם חרפות וגידופים ,וכמעט שחפצים לבלעי חיים לולי ד' שהוא
בעוזרי תמיד .גם השו"ב עומד לימים ,ותמה על זה ,אם על פי דין הותר לו לעשות מקוה ממי גשמים מדוע
אסור זאת עליו ,אחרי שקל מאד להשיג זאת.
הרב חיים סאלאבייציק יחי' מבריסק היתה תשובתו מהבד"צ שלו ,שהעתיק הדין משו"ע בלשוו ממש ,ולא
אסר ולא התיר הדבר.
מבעל חפץ חיים יחי' מראדין היתה תשובתו שמדחה את עצמו מלפסוק הדבר ,שבודאי יש רבים
בסביבותיו.
ובכן בזה יתימרו בי שלדבריהם אים מוחים הדבר ,ואים מרגישים ,שהלא גם אים מסכימים לזה ,ועלי
כל תלותם מדוע הי וטה דוקא לדעת ועצת כ"ק שליט"א.
ובכן הי בבקשתי כעת מכ"ק שליט"א להורי א הדרך ,אם החובה עלי כעת לכוס בעובי הקורה ולהתחיל
בבין בית הטבילה ,למרות רצון המתחדשים .כי באמת למעשה אין וגע להם הדבר כלל ה"י ,ורק כוותם
להרוס כל דבר קדוש ועין שגב .וגם בדבות הכסף בלאו הכי קשה להשיג מהם בכל פעם מה שידרש לדברים
כלליים .והגם שהמחזיקים בידי אים תקיפים במעמדם ,אבל ותים הם ביד פתוחה .אולי ירחם השי"ת
ויעזרי בלעדם ,ואז בעל כרחם יאמרו אמן.
ואא מכ"ק שליט"א לעזור לו בחרבו ובקשתו כתרגומו ,739שיעזרו השי"ת ליסד מחדש מקוה מים כדבעי
למהוי ,ויחזקו ויאמצו על דבר כבוד שמו לעשות רצוו ית' בכל הפרטים.
ח]יים[ ב]ציון[ ר]סקין[

תשובה
ב"ה יום ה' כ"ג מ"א אעת"ר לפ"ק
דאציע
כבוד ידידי הכבד והעלה וו"ח י"א כו' מו"ה חיים בציון "י
מכתבו כון הגיעי .בדבר המקוה כתב בספר גדולי טהרה ,על מ"ש בשו"ע סי' ר"א ס"א במי
 737דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שז .תשובות וספות אל מוה"ר בן ציון רסקין – לעיל סי' הקודם ,ובהסמן
בהערות שם.
 738ראה לעיל אגרת הקודמת.
 739בחרבו ובקשתו כתרגומו :ויחי מח ,כב )בחרבי ובקשתי ,ותרגם אוקלוס :בצלותי ובבעותי(.
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מקוה או מעיין ,וז"ל ,ושיהם שוין ,ואם יש לפי' מקוה כשר של מי גשמים תוכל לכתחלה
לטבול כו' ,אבל בתחלת עשיית המקוה יהדר מאד אם אפשר במעיין כו' .והתוקע עצמו לעשות
מקוה של מי גשמים מכיס עצמו לספק איסור כרת ,לפי שאי אפשר בשום עין שבעולם שיהא
כשר לכל הדיעות כו' ,וטוב לפי אלקים ימלט מזה עכ"ל.
והשי"ת יהי' בעזרו ויצליח בכל עייו בגו"ר.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן ה
בדיקת כשרות המקוה
שאלה
]תרע"ג גזאטסק[
לכ"ק 740שליט"א
המתחדשים והמתקדמים בעירו חפצם להיפטר מהמקוה המצאת אצליו ולבות חדשה כרצום ,ותחלת
בים הוא להרוס את הישות ,ועל כן מתאמצים להוציא לעז פיסול .וכבר כתבו למורים שוים זה אומר בכה
וזה אומר בכה .ובכן לחצתי להציע בפרטיות כל הספיקות שמצאות בהמקוה שלו לפי כ"ק שליט"א למען
אדע דבר ברור .כי ההמון מאחב"י פה תולים עייהם בו ,וכל זמן שאצליו היא בחזקת כשרותה טובלין בה
כמקדם .ולזאת הואילו א בטובכם להשיבי איך להתהג בזה.

תשובה
ב"ה אור יום ג' ט"ז כסלו תער"ג לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידידי' המפורסם ווח"ס כבד יר"א כו' מו"ה בציון "י
מכתבו כון הגיעי .ובדבר המקוה אי אפשר להשיב על דברים שבכתב ,שאין העין מצויר כל
כך ,ואי אפשר לידע איך ומה הוא בבירור .ולפי דעתי יבקשו את חב"ד הרב מסמאלעסק" 741י
שיבוא למחם ,ולפיו יקו את המקוה להוציא כל המים ,ויראה מקום כיסת המים ומקור
מוצאם ,ויאמר לכם אם צריך תיקון איך ומה לתקן ,ויכולים לסמוך עליו.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן ו
 740דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שג .תשובות וספות אל מוה"ר בן ציון רסקין – לעיל סי' ג ,ובהסמן בהערות
שם.
 741חב"ד הרב מסמאלעסק :חתן בן-דודי )האדמו"ר מוהרש"ז מקאפוסט( הרב )העיך גיזבורג( מסמאלעסק,
שאליו כתב הסי' הבא.
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בענין הנ"ל
]ט"ז כסלו תרע"ג[

זה 742כמה פעמים שאלתי מגזאטסק בדבר המקוה שלהם ,שהמתחדשים רוצים לעשות
חדשות ,והיראים לוחמים גדם ,ובעזה"י יש להם תוקף גדם.
ובדבר עצם עשיית המקוה וכשרותה ,פעם אחת הבתי מאתם שהיא עשוי' באופן המבואר
בצמח צדק סי' קע"א ,שחושש לדעת רביו ירוחם .743ואמרתי להם שיהי' בלא תיבה ,ושיעשו
רצפה שלא תהי' עמוקה ,ויהא חלל בהרצפה לחבר מים העליוים עם התחתוים .ולא הי'
באפשרם להסיר התיבה )או שהסירוה וחזרו והעמידוהו(.
ובמכתב האחרון מציירים אופן כיסת המים להמקוה ,ואי אפשר לידע דבר ברור מהציור
שלהם.
זאת כותב בעל המכתב בדרך אגב ,שבהתיבה יש קב מצידה בתחתיתה או למעלה קצת.
והה אם היא תיבה הרי צריך להיות הקב למטה ,ואפשר הוא בין וקורא אותו תיבה.
וכתבתי להם 744שיבקשו את כבודו לבוא למחם ,ולפי כבודו יוציאו כל המים מהמקוה,
וכבודו יראה מקור מוצא המים ואופן כיסתן להמקוה ,ויאמר להם אם צריכה תיקון ,ואיך
ומה לתקן .ובטח יעיין כבודו בהעין היטב.
אמם זאת הי לבקש את כבודו ,שלא ליתן להם מקום לעשות מקוה על פי המעטאדע
החדשה.
העיקר מהבעלי בתים היראים הוא ידידו ר' בציון ראסקין שי' ,והוא עיקר המחזיק בזה,
ואליו יש עוד בעלי בתים יראים המחזיקים בידו .בטח יבקשו את כבודו לסוע אליהם ,וכבודו
צריך להכיס את עצמו בזה ,כי זה מצוה גדולה ,כי האשים האלה שלמים ותמימים המה,
ורוצים באמת בכשרות הדבר.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו ושאר בשרו ידידו עוז דורש
שלומו מלב ופש חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן ז
נתן סאה ונטל סאה
ב"ה 745אור יום ב' כ"ג כסלו תרד"ע לפ"ק
מעטאן
בי יקירי יחי'
747
746
...כעשרה ימים קודם סיעתי כתבתי להרב מוק לברלין בדבר המקוה פה  ,שיעורר את
 742דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שד .והיא אל הרב העיך גיזבורג מסמאלעסק ,שבאגרת הקודמת.
 743המבואר  . .לדעת רביו ירוחם :כמבואר לעיל סי' א ד"ה ובשו"ת צמח צדק ,ואילך.
 744וכתבתי להם :בסי' הקודם.
 745דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שצב.
 746להרב מוק :עזריאל.
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הפעריין דהמבורג ,אם תקבל מאתו מכתב תשובה תשלח לי .גם רצוי לכתוב אודות זה להרב
ברייער.748
העתק דברי רביו ,מתוך מעה שהשיב )אחד מהם?( לרביו
בעזהש"י
כ"ק אדמו"ר שיא ישראל שליט"א
פקודתו הקדושה לעיין בדבר המקוה טהרה ,שברצון כ"ק שי' ליסד במעטן ,שומרת רוחי ,והי להציע
לפיו ברוב עותותו ,את אשר עלה במצודתי בזה בעז"ה ,והי בא על סדר דברי כ"ק מרן שליט"א אשר המה
יהי' לי לאורים.
העיר כ"ק בדברי החתם סופר בסי' ר"ג ,שכתב לתקן מקואות על ידי עשית שתי מקואות ולהחליף המים
כו' ,מדברי הראב"ד לעין תן סאה וטל סאה כו' ,ובאותו עין יצא כ"ק בהרחבה של תורה לבאר דברי
הראב"ד והרא"ש 749בזה ,וכבר ביאר כ"ק רביו כל מה שיש לבאר בזה ולא היח מקום להתגדר כלל ,ואי מה
כי אבוא להוסיף על דבריו .אך עותותי' הפרזה כבר הרהבתי ועוד תרבי א ,לדון לפיו בקרקע בדברי
הראשוים בזה מה שפלע"ד בעזה"י...
ולכאורה איך שאמר בדעת הראב"ד לכל שיטותיו וסברותו ,יקשו דבריו אלה למה שכתב בפ"ג )שהביא
כ"ק אדמו"ר שליט"א בקוטרסו( דמתיתין דממלא בכתף וותן לעליון עד שירדו לתחתון מ' סאה  ...ומה
שרצה כ"ק שי' לתרץ בקוטרסו עמוד ג' "דהראב"ד מחלק בין טל ליוצאים מעצמם" ,750דכשטל סאה בידים
אמרין דוטל הסאה כולה מהכשרים .והוסיף על זה כ"ק במאמר מוסגר גבי סאה תרומה שפל 751למאה
וצריך להרים אמרין סאה שפלה היא סאה שעלה .אך זה דעת ר"א בפ"ה דתרומות ,וחכמים 752לא סבירא
להו כן...

סימן ח
נקב טפח במקוה ע"ג מעין
]י"ב תמוז תרע"ז[
753

ב"ה
בסך הכל תקבלו שי מכתבים מיום ועש"ק ומיום ד'.
 747בדבר המקוה פה :לפום ריהטא ראה שכתב להם רק אודות השתדלות ביית המקוה עבור הוסעים אל מעייות
הרפואה במעטאן .אמם ראה לקמן במעה אחד הרבים ,שרביו כתב גם באופן ביית המקוה ,שלא יהי' בה חשש תן
סאה וטל סאה ,שפסול לדעת הראב"ד.
 748להרב ברייער :שלמה זלמן .אגרות אלו אליהם לא הגיע לידיו ,אמם הגיעה לידיו המעה דלקמן ,שבו אף
מעתיק מתוכן דברי רביו בתשובה ה"ל ,ודפס בקובץ יגדיל תורה .י .חוב' יג סי' יד.
 749הראב"ד והרא"ש :ראה בארוכה לעיל סי' א.
 750דהראב"ד מחלק בין טל ליוצאים מעצמם :כדלעיל סי' ב ד"ה ומה שכתב לתרץ.
 751סאה תרומה שפל :תרומות פ"ה מ"ז ,שתבאר לעיל סי' א ס"ה והב"י.
 752וחכמים :שם מ"ב ,דכוותייהו פסק ברמב"ם הל' תרומות פי"ד הי"ג :שאין הסאה שפלה היא הסאה עצמה
שעלתה.
 753דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תעח .ושלחה אל הרב יעקב לדא ,שסע בשליחות רביו לבות מקוואות,
בעיירות הפליטים במלחמת העולם הראשוה.
מתוכן העין ראה שמדובר כאן בביית מקוה – בור על גבי בור על גבי מעין .מי המעין ממלאים את הבור התחתון על
ידי קב שברצפה התחתוה .בור העליון מתמלא ממים שאובים ,וכשר על ידי קב טפח על טפח שברצפה האמצעית –
שבין הבור התחתון לבור העליון.
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בתחתית המקוה צריכים לעשות רצפה מצעמעט .בכדי שבמשך הזמן לא יהי' זחילה מתחת
להדפות ,גם שיהי' וח לקות בעת מן העתים כשיקו את התחתון ,ומובן שייחו בהרצפה
מקום ביעת המעין.
755

בהרצפה האמצעי יעשו קב טפח על טפח) 754ואם כי זה השיעור הוא לבטל מתורת כלי
משא"כ לעירוב .756ואין חילוק בין מן מצד ובין מלמטה ,והראי' מעוקת המערה רפ"ו ובשו"ע
סעי' "ט .מכל מקום כון לעשות כ"ל(.
והסרים 757יהיו פחותים מד' טפחים 758רוחב.

מה שכתב שכבר הגיעו למים ,צריכים לידע אם זה מי מעין ,אשר על פי הרוב לא ימצא שלא
בעומק כלל .ואפשר זה רק מי תמצית )משטיפת הפשרת השלגים שעומד זמן רב על הפליאץ
הזה .(759עמ"ש הרמב"ן על פסוק עיות ותהומות .760ובתרגום יותן שם עיוון חליין )מתוקים(
ותהומין דלא מייבשין ,דהמעין האמתי איו מתייבש ואיו פסק לעולם.
סימן ט
תוכניות הבונים והמשגיחים
ב"ה 761ח"י תמוז תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
 754קב טפח על טפח :וכן תיקן רביו במקוה שבה ברוסטוב )בשת תרע"ח( ,כדלקמן ספח לסי' סז ס"ב .כמה
טעמים אפשריים אמרו בזה )לקטו בס' תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' א-ב(.
 755לבטל מתורת כלי :כמבואר בשו"ע אדה"ז ,דיי תיקוי המקוה ועשייתה" :הקב טפח על טפח מרובע ,שהוא יותר
מעט ממוציא רימון ,לפי שאין או בקיאים בשיעור מוציא רימון )שיש אומרים שהם ג' אחוזים זה בזה(".
וראה תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' כג-ד ,הביאור וההוכחות שהובאו לדברי רביו הזקן בזה.
 756משא"כ לעירוב :דסגי בשפופרת הוד )כמבואר בטוש"ע ס"ב( ,שהם כשתי אצבעות מתהפכות בחלל הקב
)טוש"ע ס"מ(.
 757והסרים :שבין בור הטבילה לבין בור התחתון.
 758פחותים מד' טפחים :כמבואר בטוש"ע סי' קצח סל"א" :ולא על גבי סרים שראויים למדרסות" .ואף שכאן
הסרים קבועים בתיבה ,ראה שו"ע שם סל"א ,ובו"כ שם .ולעין השיעור של ד' טפחים ,ראה טוש"ע או"ח סי' תרכט
סי"ח ,ושו"ע אדמו"ר הזקן שם סכ"ט.
 759על הפליאץ הזה :במקום הזה.
 760הרמב"ן על פסוק עיות ותהומות :עקב ח ,ז :כי יש מן המעיות שוזלים מתמצית לחות ההרים ,מן הגשמים
שבלעים בתוכם  ...ויש מהם שיוצאים ממקור התהום.
 761דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'פז.
תשעת הסימים הבאים דים בביית המקוה ברוסטוב ,בחדשים תמוז-אלול תרע"ח ,באופן שיהי' כשר ומהודר לכל
הדעות.
באותה תקופה )עד יו"ד אלול( שהה רביו באות דשא סלאוויאסק ,ומשם הורה על כל פרט והידור שבביה הזאת.
הקבלן הי' ר' חמן טיקטיער )ראה לקמן סי' ט .ס .סז( ,ואחר כך הכיס רביו לזה גם את ווידרין )ראה לקמן סי'
סא-סד .סז( ,שהי' מומחה בביית מקוואות.
לפי תחלת הביה הזמין רביו אליו את הרב טע לערער מקרעמעטשוג ,ואחרי שדן אתו בכל פרטי ההלכות
וההידורים ,מסר על ידו את פרטי ואופי הביה ,ושלח אותו לראסטוב להשגיח על הביה )ראה לקמן סי' ט-סב .סה –
אליו .סז(.
הרב יעקב לדא שימש אז כרב החצר בראסטוב ,וגם על ידו מסר רביו את פרטי ההידורים בביית המקוה .וכעבור
שים ,רשם הר"י לדא סיכום מכל ההוראות וההידורים של רביו בביית המקוה הזאת ,כדפס לקמן ספח לסי' סז.
רביו כתב אז לעצמו ,לפחות שתי תשובות ,בבירור איזה פרטים בהלכות ביית המקוה )לקמן סי' סה .סו( .ובעת
הביה ,הרבה לכתוב את הוראות אופי ההידורים בביה ,אל כ"ק בו אדמו"ר מוהריי"צ "ע ,ששהה אז ברוסטוב )סי'
ט-סד .סז(.
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...בדבר המקוה ,ה"ר טע מושכר בבית המדרש 762ללמוד עם בעלי בתים ,ואיו ותים לו
רשיון לסוע ,והוא ירא מביטול הדבר 763ח"ו ומפרסתו .כתבתי אליו ולרמ"ג 764יחי' ,שיבקשו
אשי המין ,שיתו לו רשיון על זמן שי שבועות ,ותקותי שיבוא אי"ה לפה יום ב' הבע"ל,
וביום ג' יסע אי"ה לראסטוב.765
ובדבר המאטראיאל ,766הרי העיקר הוא הצעמעט ,ואמרתי לחמן טיקטיער שיקה אז
צעמעט כי אין בזה אחריות 767ח"ו .ועצם הדבר צריכים לעשות 768בעזרתו ית' .וחמן כאשר
עשה עד כה באוות פשו ,בטח יעשה גם להבא ,ויברך על המוגמר אי"ה.
סימן ס
חימום מי המקוה וחפירת המקוה
ב"ה 769יום ג' פ' מטו"מ תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...ימים אלו הייתי טרוד עם ה"ר טע 770יחי' בדבר תיקון המקוה בעזרתו ית' ,מחר בקר הוא
וסע אי"ה לראסטוב ,ודברתי אתו שיהי' שמוה ימים בראסטוב.
ואבקשך למסור לטיקטיער ,771ולבקשו משמי ,שבכל מה שיהי' וגע אל המקוה לא יעשה
דבר בלי שאלת פי ה"ר טע ,וכפי שיאמר לו יעשה .וישתדל א למהר המלאכה ,הייו ליקח
פועלים יותר .וגם להשתדל להשיג את הדרוש לכשרות המקוה בעזרתו ית' .ואכיר לו תודה על
זה.
ובדבר לחמם את המקוה ,כאשר היא אצל דופן התור הגדול )אמאסיסווקי ,(772אפשר
יכולים לעשות שתתחמם מן התור על ידי טרובין ,773או אפשר יכולים לחממה על ידי פארע
מהבאק מים רותחים 774שיהי' מהפליטא.

 762מושכר בבית המדרש :בקרעמעטשוג ,כזכר באגרת שכתב רביו כמה ימים קודם )אגרות-קודש ח"ה אגרת
א'פו(" :מקרעמעטשוג קבלתי טע"ג שיש איזה עיכוב לסיעת הר"ר טע "י ,ומסתמא יבוא ימים אלו אי"ה".
 763מביטול הדבר :אם יסע בלי הסכמתם.
 764ולרמ"ג :ה"ר מחם מעדל גורארי' ,מקרעמעטשוג.
 765יום ב'  . .לראסטוב :ראה סי' הבא ,שהי' כמה ימים בדיוים עם רביו בסלאוויאסק ,וביום ד' ,כ"ג תמוז ,סע
משם לרוסטוב.
 766המאטראיאל :חומר הביה.
 767כי אין בזה אחריות :אין סיכון בקיית הצעמעט כעת )לפי שמחליטים סופית על אופי הביה(.
 768ועצם הדבר צריכים לעשות :בכל אופן יבו המקוה ,ואם כן אפשר לקות מיד את הצעמעט.
 769דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'פח .לתוכה ראה סי' הקודם ,ובהסמן בהערות שם.
 770עם ה"ר טע :לערער.
 771לטיקטיער :הקבלן ר' חמן טיקטיער.
 772אמאסיסווקי :תור מסיבי )רוסי(.
 773טרובין :ציורות )מים רותחים מהתור ,שיעברו במקוה ויחממו את המים(.
 774פארע מהבאק מים רותחים :אדים מדוד החימום .ראה לקמן סי' סב .סד.
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החפירה של המקוה צריכים לעשות בעומק יותר מחפירה של הבאסיין ,775וטוב שהמי
גשמים יגיעו במקוה למעלה על גבי הרצפה ,776כאשר דברתי עם ה"ר טע יחי' ,ולזה דרוש שיהי'
החפירה בעומק יותר .עם ה"ר טע דברתי כל הפרטים ,בטח יעשה אי"ה כדבעי ,ויתן השי"ת
שיהי' בהצלחה.
סימן סא
הוספת מר ווידרין לתוכיות ביית המקוה
ב"ה 777אור יום ג' דברי'
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...הַ ווידרין 778זדמן לפה ,והוא בקי גדול בבין מקואות ועשה הרבה ,ועל כן הוא וסע
לראסטאב בשביל זה .וכמובן יעשה הכל רק ע"פ הסכם הר"ר טע "י ,הודעתי לך היום בטע"ג
שוידרין וסע לראסטוב בטח תקבל ,ואי"ה במכתב הבא אכתוב ביתר העיים.
סימן סב
המשכה על קרקע הראוי' לבלוע
ב"ה 779יום ג' ער"ח מ"א תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...בדבר המקוה סע ווידרין לראסטוב ,ובטח ימסור לו ה"ר טע את כל הדרוש על פי הדין,
וכאשר כתבתי 780שיעשה הכל על פי הסכם ה"ר טע דוקא.
ב"ה יום ה'
תמול קבלו מכתבך מיום ג'.
בדבר לעשות הבאסיין 781בבית ,איי יודע המעלה בזה ,הלא בבית במהרה יותר יתקלקלו
782
המים .וכשיהי' בחצר איך יתערבו בו מים אחרים כאשר יהי' מכוסה בהמאסטאוואיע
והסילון המוליך הגשמים מהגג יכוס בתוך הקרקע ,כאשר עשוי בחצר של ווייסמאן .ויהי'
מכוסה מכל צד ופה  ...ווידרין סע לראסטוב ובבקיאותו בעיים אלו ,בטח ימצא אי"ה איך
להמשיך המים באיזה אופן.
 775החפירה של המקוה  . .הבאסיין :אוצר מי הגשמים )רזרבה( יהי' גבוה יותר מהמקוה ,שכשיפתחו את הסתימה
שבתחתית האוצר ,ימשכום המים ממו אל המקוה .וכדלקמן ספח לסי' סז ס"ג.
 776למעלה על גבי הרצפה :ולא לתוך הבור שתחת המקוה.
 777דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'צ .לתוכה ראה לעיל סי' ט ,ובהסמן בהערות שם.
 778שהַ ווידרין :מר ווידרין יצטרף אל ר' חמן טיקטיער ,קבלן הביה של המקוה.
 779דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'צא .לתוכה ראה לעיל סי' ט ,ובהסמן בהערות שם.
 780וכאשר כתבתי :בסי' הקודם.
 781הבאסיין :אוצר מי הגשמים.
 782בהמאסטאוואיע :מדרכה.
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אך זאת אצלי לעכובא ,שמהבאסיין 783להמקוה יהי' המשכת המים כשיעור המשכה על גבי
דבר הבולע את המים ,784בכדי להכשיר החשש מפתיחת הסתימה של הבאסיין בידי אדם,785
כאשר דברתי בפרטיות עם ה"ר טע יחי'.
ולהחם המקוה הי' טוב שיהי' על ידי פאראויק 786קטן ,כאשר הציע לי וידרין.
סימן סג
ביית המקוה במרתף
ב"ה 787יום ב' ו' מ"א תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
מכתבכם על ידי ווידרין 788קבלו לרוב עוג ,ות"ל בעד שלומכם הטוב.
המצאת ווידרין לעשות המקוה בהמרתף 789טובה וישרה היא ,שהמקום שם מרווח יותר
ובקל יותר ,ושאר המערכה התחתוה 790שאפשר להשתמש בה לצורך דירה ,וגם לא יש חשש
איזה לחות בבית .ותמול בקר הודעתי בטע"ג הסכמתי על זה.
ועם ר"צ לייבל מסרתי ,שהרצפה שבין התחתוה והעליוה
השי"ת שילך הכל כשורה.

791

יעשה מצעמעט ביטאן .יתן

סימן סד
אמבטיה וחימום מי המקוה
ב"ה 792יום ב' י"ג מ"א תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...ווידרין אמר לי שהמלאכה בראסטוב ,הייו הבאסיין 793והמקוה ,ישתהה ג' שבועות ודאי.
 783שמהבאסיין :מאוצר מי הגשמים ,שמשם באים המים אל המקוה.
 784כשיעור המשכה על גבי דבר הבולע את המים :שלא רק מים השאובים יבואו למקוה דרך המשכה ,אלא גם מי
הגשמים יבואו דרך המשכה ,וכדלקמן ספח לסי' סז ס"ז.
 785החשש מפתיחת הסתימה של הבאסיין בידי אדם :כדלקמן סי' סו בארוכה.
 786פאראויק :מיחם של אדים .ראה לעיל סי' ס ,ובהסמן בהערות שם.
 787דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'צב .לתוכה ראה לעיל סי' ט ,ובהסמן בהערות שם.
 788מכתבכם על ידי ווידרין :אחרי ששהה מר ווידרין ברוסטוב ,מער"ח מ"א עד ה' מ"א ,חזר לסלאוויאסק לדון
בזה עם רביו ,ועל ידו שלחו המכתבים מרוסטוב לרביו.
 789לעשות המקוה בהמרתף :בתחלה היתה התוכית לבות את המקוה בקומת הקרקע ,והציע מר ווידרין לבותה
במרתף ,וכן אמם בתה )ראה תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' מז(.
 790המערכה התחתוה :קומת הקרקע ,ששם היתה דירת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ "ע )ובקומה שיה הי' גר רביו(.
 791שבין התחתוה והעליוה :שבין הבור התחתון להמקוה העליוה.
 792דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'צה .לתוכה ראה לעיל סי' ט ,ובהסמן בהערות שם.
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וכאשר כתבת שישתהה רק ב' שבועות ,צריכים להודיע לוידרין שלא יהי' מיעה מצידו.
גם בבית המקוה יהי' צרך להעמיד אמבטיא ,וממילא צריכים קאטיאל 794קטן למים חמים,
שיתחמם על ידי פארע מהפאראויק.795
סימן סה
גומי למקוה – אם מקבל טומאה
ב"ה 796אור ליום ד' ט"ו מ"א תרע"ח לפ"ק
סלאוויאסק
797
כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס וכבד יר"א כו' מו"ה טע לערער "י
אחדשה"ט.
מכתבו כון הגיעי .ובדבר הרעזיא ,798גם אי שאלתי מפארמאצעפט ,799ואמר לי שהוא
שרף היוצא מהאילן .וזאת לא אמר שמערבין בו חול .ואמר שזהו רעזיא האמיתי .ויש גם כן
איסקוסטווא ,800ועשית מפסולת הפט ,801והבטיח לי לעיין בספרים שלהם המדברים בזה.
מה שכתב כבודו שאין על זה תורת בגד מפי שאיו טווי .802הלא כללות העין שייך בצומח,
כמו בצמר פשתים ,803או בשאר מיים בשלשה על שלשה ,804או כשאורג בגד בפי עצמו,805
כמ"ש הרמב"ם בהל' כלים פכ"ב ה"א ופ"א הי"א ,וכן צומח שבחי 806כמ"ש שם הי"ב .אבל מה

 793הבאסיין :אוצר מי הגשמים )רזרבה( שבחצר.
 794קאטיאל :דוד מים .וכדלקמן סי' סז.
 795פארע מהפאראויק :אדים ממיחם האדים .ראה לעיל סי' ס ,ובהסמן בהערות שם.
 796דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקו .ותוכה:
בשולי אוצר מי הגשמים )רזרבה( יש קב שדרכו ממלאים המים למקוה ,על ידי שפותחים את הפקק שסותם את
הקב .לכמה שיטות צריכה להיות סתימה זו מדבר שאיו מקבל טומאה )טוש"ע ס" ,(כדי שתהי' הוי' בטהרה.
סתימה זו אפשר לעשותה מגומי שאיו מקבל טומאה ,בין אם הוא משרף היוצא מהאילן ובין אם הוא מפסולת
הפט .ואף אם אמר שמערבים בו חול ,איו דומה לזכוכית שמקבל טומאה מדברי סופרים .ואף אם דיו כזכוכית או
חרס ,הרי פשוטי כלי חרס איו מקבל טומאה אפילו מדרבן .אלא שעדיין איו יודעים בבירור מה היא מציאותה ,ולכן
עדיף לעשות הסתימה מעץ.
ואף שלדעת הרמב"ם פשוטי כלי עץ מקבלים טומאה מדברי סופרים ,וראה דהייו אפילו לא תיקו ושייפו ,מכל
מקום לדעת הרמב"ם אין המקוה צריכה להיות הוי' בטהרה .וגם לדעת הרא"ש אין צריך הוי' בטהרה אלא בהבאת מים
למקוה ,ולא במיעת יציאת המים .וגם לדעת האוסרים ,אפשר דהייו דוקא בכלים שמקבלים טומאה מדאורייתא .ובכל
תפוצות ישראל הגו לסתום במגופת עץ ,ולא חששו.
 797מו"ה טע לערער :מקרעמעטשוג ,שהי' הממוה מטעם רביו להשגיח על כשרות ביית המקוה ,כדלעיל סי' ט,
ובהסמן בהערות שם.
 798ובדבר הרעזיא :אם אפשר לעשות את סתימת הקב של אוצר מי הגשמים מגומי.
 799מפארמאצעפט :מרוקח.
 800איסקוסטווא :גומי מלאכותי.
 801ועשית מפסולת הפט :לערך בשת תר"ס התחילו לייצר גומי סיתטי.
 802מפי שאיו טווי :הר" לערער כתב כראה ,שאפשר לטהרו מטעם שאיו טווי ,וכמבואר ברמב"ם הל' כלים פ"א
הי"א "כל שהוא ארוג" כו' .ועל זה משיב רביו שאין זקוקים לטעם זה ,אלא בדבר שיש במיו טווי' ,משא"כ בשרף של
אילן.
וראה בזה שו"ת מהרש"ם סי' ב .טהרת מים סי' א .אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע ח"ז אגרת א'תתקפח.
 803בצמר פשתים :בשלוש על שלוש אצבעות.
 804בשאר מיים בשלשה על שלשה :טפחים.
 805כשאורג בגד בפי עצמו :כל שהוא.
 806צומח שבחי :שק העשוי מצמר העזים והגמלים וכיו"ב.
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שייך זה בשרף של אילן שאין במיו טווי כלל .והלא ייר שעשוי מן העץ או מעשבים
מקבל טומאה כמ"ש הרמב"ם שם פ"ב ה"א.

807

איו

והה משום תערובות חול שבו ,808הרי כלי חרס שלא צרף בכבשן הרי הוא כלי אדמה ואיו
מקבל טומאה כמ"ש במשה דספ"ד דכלים ,והרמב"ם שם רפט"ו .ומה שיש לעיין בזה לפי
דעתי הוא כי השרף והחול ודאי מתבשלים ורתחים ביותר ,אם לא חשיב זה כמצרף בכבשן.
ודוגמא לזה בכלי זכוכית שמקבל טומאה מדרבן משום דתחלת ברייתן מן החול שויהו רבן
ככלי חרס בגמ' שבת דט"ו ע"ב .וגם לפי מה שאמרו שם דט"ז ע"א דשויהו ככלי מתכות ,לא
הדר בי' ממאי דאמר שויהו רבן ככלי חרס ,כמ"ש בתוס' שם ד"ה אלא .והרי כלי זכוכית
לאחר עשייתו איו שורפין אותו בכבשן ,וצריך לומר דרתיחתן בתחלה זהו צירופן )מכל מקום
מקבל טומאה דוקא בגמר מלאכתן שאז עשים כלים ,וגמר מלאכתן הוא רק עשייתן .ולא
חשבו ככלי אדמה ראה לי משום רתיחתן כ"ל( .ואם כן כמו כן בידון דידן 809אמר שרתיחתן
הוא צירופן והרי הוא בכלי חרס.
אמם לבד שמכל מקום לא דמי לזכוכית ,שכל תחלת ברייתן הוא מן החול ,וגם אחר כך
ראה כעין חרס ,משא"כ ברעזיא דעיקרא הוא השרף ורק שמים בו חול ,וצורתו אחר כך איו
כחרס כלל .הה לבד זאת גם אם שהוא כחרס ,פשוטי כלי חרס איו מקבל טומאה אפילו
מדרבן .810ואם עשה כלי קבול מרעזיא ודאי מקבל טומאה ,שהרי גם העושה כלי קיבול מייר
מקבל טומאה כמ"ש הרמב"ם שם בפ"ב .ועל כן אם הוא במציאותו 811כ"ל ,לכאורה אין בזה
שום חשש קבלת טומאה.812
והה מה שכתב כבודו דפשוטי כלי עץ שמקבל טומאה לדעת הרמב"ם 813ז"ל ,הוא דוקא
בפשוטי כלי עץ הרחבים ,וכדעת התוס' בסוכה ד"ה ,814ראה לי שאיו כן ,815שהרי במשה
דפ"ה דמקואות גבי וטפים שעשאן זוחלים ,דהרמב"ם מפרש שעושה את הוטפים לזוחלים,
כתב שם וכבר ידעת שהמקל מקבל טומאה מדרבן לפי שהוא פשוטי כלי עץ עכ"ל ,ובחיבורו
בהל' מקואות פ"ט הי"ד כתב וכל דבר שמקבל טומאה ואפילו מדברי סופרים אין מזחילין בו,
והייו להוציא מקל וקה וכדעת ר"י במשה.816
וראה דפשוטי כלי עץ המקבל טומאה לדעת הרמב"ם הוא גם בשלא תקין ושייפו ,דכן מוכח
מהמשה דפ"כ דכלים מ"ג מקל שעשאו בית יד לקורדום כו' ,ומיירי שלא התקיו לכך,
וכדמשמע בגמ' שבת דמ"ח ע"ב ,שאמרו התם שלא בשעת מלאכה אדם עשוי לזורקו בין
 807ייר שעשוי מן העץ או מעשבים :משא"כ בייר העשוי מבגדים י"א דמקבל טומאה )ראה פתחי תשובה סי' קצ
ס"ק יח(.
 808משום תערובות חול שבו :אמר שיש לו דין כלי חרס ,שמקבל טומאה.
 809בידון דידן :בגומי ,שאפשר שאם יש בו תערובת חול ,יהי' לו דין כלי זכוכית ,שהוא דשויהו רבן ככלי חרס.
 810פשוטי כלי חרס  . .מדרבן :כמבואר ברמב"ם הל' כלים פ"א ה"ח .והרי הגומי שעשוי לסתימת הקב הוא כפשוטי
כלי חרס.
 811אם הוא במציאותו :יצירת הגומי.
 812אין בזה שום חשש קבלת טומאה :ואם כן עדיף לכאורה לעשות את סתימת קב אוצר מי הגשמים בפקק של
גומי ,מאשר של עץ ,שיש אומרים שפשוטי כלי עץ מקבל טומאה מדברי סופרים ,כדלקמן.
 813דפשוטי כלי עץ  . .לדעת הרמב"ם :פ"א ה"י.
 814בסוכה ד"ה :ע"א ד"ה מסגרתו.
 815ראה לי שאיו כן :אלא שאף הקה מקבל טומאה מדרבן לדעת הרמב"ם .ולפי זה הי' לכאורה מקום להחמיר,
שלא לעשות את סתימת קב אוצר מי הגשמים מפקק של עץ ,שמקבל טומאה מדברי סופרים לדעת הרמב"ם.
 816וכדעת ר"י במשה :מקואות פ"ה מ"ה.
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העצים ,והייו משום שלא התקיו לכך ,וכן משמע מפרש"י שם שכתב מקל של עצים בעלמא
עכ"ל .וכתב הרמב"ם שם בפירוש המשה ה"ל ,אולם שלא בשעת מלאכה הה איו חבור ואם
גע שרץ במקל לא טמא הקורדום עכ"ל ,משמע שהמקל מכל מקום טמא .והר"ש שם כתב
שעשאו לקורדום לפי שעה ,וכתב כפרש"י בשבת שם ,אך להרמב"ם שם משמע שמקבל טומאה
ולא משום שהוא יד לקורדום ,כמ"ש שם כי איו ידו .ורק חתיכת עץ שאין לו צורה כלל איו
מקבל טומאה ,וכמ"ש בפ"ה מהל' כלים כלי עץ שאין עליו צורת כלי כו' .ואפשר דשם הכוה
לעין טומאה דאורייתא .והה במשה דס"פ י"ז דכלים כ' הרמב"ם ודע שהקה בכללן קודם
שיעשו בו דבר מזה לא יטמא אפילו מדרבן לפי שאיה כלי עכ"ל ,ראה הכוה דהייו עד שלא
חתכו )לא עד שלא טל מתוכו המוח הלבן( ,שאז הוא כמו שאין עליו צורה כלל .ובחבורו בפ"ב
דכלים ה"ד כתב ואם לא חתכה לקבלה הרי הוא כפשוטי כלי עץ .הרי גם כשלא טל מתוכו
המוח הלבן הרי הוא כפשוטי כלי עץ )ומ"ש בתוס' דסוכה ,אפשר דדעת התוס' דלא גזרו
בפשוטי כלי עץ רק כאלו שיש בהם גם טומאה דאורייתא ,והייו בדפים שיש במים טומאת
מדרס באותן שרחבים כל כך שראויים למדרס ,וגזרו גם באים רחבים כל כך .ולפי זה מה
שאמרו בבא בתרא דס"ו ע"א שאי פשוטי כלי עץ דמדרבן )דמשם מקור דין זה דפשוטי כלי
עץ מקבלים טומאה לדעת הסוברים כן ,והוא גם דעת התוס' שם( ,הוא דוקא כמו בדף של
חתומין שהוא רחב .אך גם במקל יש טומאה דאורייתא כשיש לו בית קבול .ואין אצלי 817גמ'
סוכה ובבא בתרא לעיין בהם(.
820

אך כל זה לדעת הרמב"ם ,818ולדידי' הרי במקוה אין צריך הוי' בטהרה .819ולהרא"ש
שצריכים הוי' בטהרה ,הרי סובר שזהו רק בהבאת המים לא במיעת יציאת המים) 821ועלה
בדעתי ,דהה גבי צמיד פתיל כתב הרמב"ם בפכ"א מה' טומאת מת ה"א ,וסרים של עץ שהן
פשוטים ואים כלים .הרי שגם המקבל טומאה מדרבן מועיל בדבר שהוא דאורייתא .ולהיות
דהוי' בטהרה הוא מדאורייתא ,גם אם הי' סובר הרמב"ם שצריכים הוי' בטהרה לא הי' פוסל
פשוטי עץ .וכמו כן לדעת הסוברים שצריכים הוי' בטהרה .ולפמ"ש בשו"ת צמח צדק ,כמדומה
בסי' קס"ד ,822שגם הר"ש סובר דפשוטי כלי עץ מקבל טומאה מדרבן ,שכתב בהמשה דפט"ו
דכלים גבי דף של חתומים להאוקימתא ב"ב שם שהוא בדף של מתכת כו' ,הייו אף בדף של
מתכת .ומכל מקום איו פוסל בעין הוי' בטהרה .ולכן כל הדיבור בעין הוי' בטהרה הוא
בסילון של מתכות ,דפשוטיהן מקבל טומאה מדאורייתא ,823וזה רק סברה ,וצ"ע( .ובכל
תפוצות ישראל הגו לסתום במגופת עץ ,וכ]מ[דומה שלא מצא בשום מקום השקו"ט בזה
משום פשוטי כלי עץ לדעת הרמב"ם ז"ל.
ולמעשה הה לכאו' בסתימא של רעזיא אין שום חשש כ"ל .רק שזה דבר חדש ואין או
 817ואין אצלי :אצל מעייות הרפואה בסלאוויאסק.
 818לדעת הרמב"ם :שסובר שפשוטי כלי עץ מקבלים טומאה מדברי סופרים.
 819אין צריך הוי' בטהרה :בהל' מקוואות פ"ט הי"ד ,לא אסר בדבר המקבל טומאה אלא לעין זבים שצריכים מים
חיים )ראה גם לקמן סי' הבא ד"ה וצריך לומר שהוא( .ואם כן אפשר לעשות הסתימה מפקק של פשוטי כלי עץ.
 820ולהרא"ש :הל' מקוואות סי' יא.
 821לא במיעת יציאת המים :הל' מקוואות סי' יא ,ובשו"ת כלל לא סי' ה .דעה הב' בשו"ע ס" .וראה שו"ת צמח
צדק יו"ד סי' קעא ד"ה  'ודאי .לקמן סי' הבא ד"ה ואם דמה.
 822בסי' קס"ד :ראה סי' קעו ח"א סט"ו.
 823כל הדיבור בעין הוי' בטהרה  . .מדאורייתא :ראה ש"ך ס"ק עו וס"ק קד .ליקוט הדעות בזה ראה מקוה מים ח"ג
ע' קמח .ולעין סתימת הקב על ידי דבר המקבל טומאה מדרבן ראה שם ע' קא.
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יודעין בבירור מה היא מציאותה )וכמדומה שאין להשיג מגופה גדולה כדרוש לעיו( .ועל כן
להשתדל בזה איי יודע אם כדאי הדבר ,ועשה כמו שעושין מעולם בכל ערי ישראל ,במגופה
של עץ ועם פאקוליע.824
סימן סו
תפיסת ידי אדם במי מקוה
825

בס"ד
מי גשמים הקוים דרך צורות הגגות לבין אבים שבתוך הקרקע הק' באסיין ,וממו
הולכים דרך סילון של חרס 826למקוה ,וכשמתמלא המקוה סותמים צור הבאסיין במגופה,
וכשרוצים להחליף מי המקוה ,827אחרי שמקים אותו היטיב ,828מסירים המגופה וכס בו
מהמים הקוים בהבאסיין .אם יש בזה חשש כח אדם בהסרת המגופה.
הה בתוספתא פ"ג דמקואות ,הטביל בו את הסגוס וזבו ממו שלשה לוגין למקוה כשר,
עקרו מתוכו פסל .829ורבי שמעון מתיר 830עד שיתכוין לתלוש .רבי יהושע אומר בין כך ובין כך
ישבר )וקאי אהא דמסדר קקים בראש הגג .(831ר' יוסי אומר משום ר' יהושע אף יטה ,ובלבד
שלא יטול ויערה )כ"ה גירסת הר"ש פ"ב דמקואות .(832וכן הי' רבי יוסי אומר זילף בידיו
וברגליו שלשת לוגין למקוה פסול ,הוליכן עם הקרקע כשר .לגיון העובר ממקום למקום ,וכן
בהמה העוברת ממקום למקום ,וזילפו בידיהן וברגליהם ג' לוגין למקוה כשר ,ולא עוד אלא
 824פאקוליע :חבל שעוטפים בו ראש המגופה של עץ ,כדי לחזק את הסתימה.
 825דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קא ,ורשם עליה בכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ "ע :תרע"ח .ותוכה:
בתחלה מבאר פירושי הפוסקים בתוספתא פ"ג ה"ג ,לגיון העובר כו' וזילפו כו' למקוה כשר:
א( לכאורה הפירוש כיון שזילפו בלא כווה לא פסל.
ב( פירוש הר"ש ,דמיירי בהמשכה ,והאי תא סובר שאובה שהמשיכוה כולה כשרה.
ג( פירוש הרא"ש ,דמיירי בבהמה דוקא דמקרי בלא כווה.
ד( פירוש הראב"ד והרז"א והאשכול ,דמיירי בהמשכה ,ובתפיסת ידי אדם אפילו המשיך כולו כשר.
ה( פירוש הרמב"ם ,שעל ידי תיזה ברגלים אין המקוה פסלת.
וכל זה בזילף ,משא"כ כשהגביה בידו מים על ידי טיט העבה או על ידי כלי מוקב ,פסל לדברי הכל מטעם תפיסת
ידי אדם.
ומה שהתירו לקות המקוה בכלי מוקב מבואר בט"ז שהוא מטעם שהמים שבדלי המוקב מחוברים למקוה ,ואים
פסלים מטעם תפיסת ידי אדם.
ומזה בא לדין המגופה שבאוצר המים ,שמסירה האדם בידיו:
א( ראה שהסרת המוע לא חשיב תפיסת ידי אדם.
ב( אף אם חשוש לומר שחשיב תפיסת ידי אדם ,יש להתיר כאן על פי דברי הט"ז ה"ל ,שכיון שהמים מחוברים
למקוה אים פסלים בתפיסת ידי אדם.
ג( אף אם חשוש דלא חשיב מחוברים ,הרי גבי טילת ידים קיי"ל שפתיחת הברזא חשובה כח גברא רק בשפיכה
ראשוה ,ובמיעוט מ' סאה מועלת המשכה לכל הדעות ,ולכן עדיף שהמים מאוצר מי הגשמים למקוה יומשכו על גבי דבר
הראוי לבלוע.
ד( ואף אם חשוש לסברא שבהסרת המוע חשבים כל המים כח גברא )דלא קיי"ל הכי( ,ראה שבחשש זה מועלת
המשכה לכל הדעות ,גם בכל המים.
 826סילון של חרס :הייו תעלה של צעמעט הראוי לבלוע ,כדלקמן בספח לסי' סז ס"ז-ח.
 827וכשרוצים להחליף מי המקוה :כדלקמן שם ס"ט.
 828אחרי שמקים אותו היטיב :כדלקמן שם ס"ד.
 829עקרו מתוכו פסל :כמבואר במשה מקוואות )פ"ז מ"ו(" :הטביל בו את הסגוס והעלהו מקצתו וגע במים טהור"
)משא"כ עקרו פסול(.
 830ורבי שמעון מתיר :כמבואר בדבריו במשה מקוואות )פ"ב מ"ו(" :ורבי שמעון מכשיר שלא תכוין לשאוב".
 831אהא דמסדר קקים בראש הגג :שבמשה מקוואות )פ"ב מ"ז(" :המיח קקים בראש הגג לגבן ותמלאו מים
כו' רבי יהושע אומר בין כך ובין כך ישבר ,או יכפה ,אבל לא יערה".
 832גירסת הר"ש פ"ב דמקואות :משה ח.
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עשו מקוה בתחלה כשר .עד כאן לשון התוספתא.
והה מה שאמר רבי יוסי זילף בידיו כו' מיירי במים שאין שאובין ,דומיא דסגוס שהן מי
המקוה עצמן ,ודומיא דהמסדר קקים שהן מי גשמים .והפסול הוא מפי שבאים בידי אדם
שעשים כשאובין ,וכמו שדרשו בתורת כהים 833על פסוק אך מעין ובור מקוה מים ,834מה מעין
בידי שמים אף מקוה בידי שמים ,שמזה למדו פסול שאובים שהן בידי אדם ,ועל כן כל מים
הבאים על ידי האדם פסול .ואמרו עוד שם אי מה מעין שאין בו תפיסת ידי אדם אף מקוה
שאין בו תפיסת ידי אדם ,יצא המיח כלים בראש הגג לגבן ותמלאו ,ת"ל בור ,והייו שמזה
שדימה הכתוב מקוה לבור שהוא בידי אדם ,למדין מזה שמותר תפיסת אדם במקוה .ועל כן
חילקו ,דכשהאדם מערה להדיא למקוה פסול ,אבל אם באו על ידי המשכה למקוה 835כשר.
וכמ"ש כל זה הרמב"ם בפירושו 836דהמיח קקים ומצא בכלים מצד עצמן אין אוסרין
משום שאובין ,כי אם על ידי האדם שוטלן ומערה אותן למקוה .אך גם כוות האדם פוסל,
וכדאיתא במשה רפ"ד המיח כלים תחת הצור ,דב"ה מטהרין דוקא בשוכח 837ודוקא
שתפזרו העבים ,וב"ש פוסלין גם בזה ,ואיו כשר רק כשמיח בחצר בעת פיזור העבים וכמ"ש
בפירוש הרמב"ם שם .וכן במיח קקים הוא דוקא שהיחן בכווה לגבן 838כו' .וזהו דעת רבי
יוסי ,דהזולף בידיו ג' לוגין פוסל משום דעשאן כשאובין ,ואם הוליכן עם הקרקע כשר ,שזהו
שאובין שהמשיכוה דכשר אף שיש תפיסת ידי אדם.
ואחר כך אומר לגיון ,פירוש חיל בי אדם ,העובר כו' ,וכן בהמה כו' ,וזילפו כו' .לכאורה הוא
מפי שזהו בלא כווה 839דבהעברתן הלכו המים ממילא משום זה כשר ,דדוקא זילף בכווה
אוסר רבי יוסי ,אבל שלא בכווה כי אם בהעברה כשר אפילו באו להדיא למקוה בלא המשכה,
שכן הוא גם לדעת רבי יוסי ,ולא פליגי עליו )ומ"ש בידיהם קאי על הבהמה וברגליהם על
האדם(.
והר"ש שם כתב עם הקרקע קאמר ,מפרש דמ"ש לגיון העובר וכן בהמה העוברת ,הרי זה
משך על מה שאמר קודם אם הוליכן עם הקרקע ובהמשכה דוקא .ויש לומר שהכריחו לפרש
כן ,שהרי בהכרח שזהו שעוברים ממקום המים ,וכמו מהר או בעת ירידת גשמים והפשרת
שלגים ,שמוליכין המים ברגליהם ,ואם כן מה מועיל מה שהוא בלא כווה .שהרי זה כמו
השוכח כלים תחת הצור בעת קישור העבים ,ומכל שכן בעת הגשמים ,הרי פסול לדברי הכל,
כדאמרין בשבת דט"ז ע"ב ,הגם שהוא בלא כווה ,מאחר שמצוי הדבר שיתמלאו ,ובפרט
כשהמים מצוים ,הרי זה כאלו מכוון .וכמו כן כאן מאחר שהוא ממקום שהמים מצוים פסול.
ועל כן פירש שזהו בהמשכה דוקא.

 833בתורת כהים :שמיי ר"פ ט.
 834אך מעין ובור מקוה מים :שמיי יא ,לו.
 835באו על ידי המשכה למקוה :לא מיירי כאן בהמשכה על גבי קרקע ,כי אם במה שאמר במשה שם )פ"ב מ"ז(:
"המיח קקים  ...ישבר ,או יכפה ,אבל לא יערה" ,ובשו"ע )סמ"ב(" :ישבור הקקים או יכפם והמים שהיו בקקים
כשרים לטבול בהם  ...אבל אם הגביה הקקים ועירם הרי כל המים שבהם שאובים".
 836הרמב"ם בפירושו :מקוואות פ"ב מ"ז.
 837דוקא בשוכח :כאמור במשה שם ,וראה באר הגולה סמ"א.
 838דוקא שהיחן בכווה לגבן :כאמור במשה שם ובטוש"ע סמ"ב.
 839לכאורה הוא מפי שזהו בלא כווה :בפירוש זה דן רביו גם לקמן סי' סח ס"ב.
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וכתב הב"י 840בד"ה ומ"ש רביו ואם העביר ג' לוגין ,דלפירוש הר"ש מה שאמר ולא עוד
אפילו עשו מקוה בתחלה כשר ,הוא למאן דאמר דשאובה שהמשיכוה כולה כשר .והוא דלא
כהילכתא .841והט"ז ס"ק כ"ח תמה על הב"י ,למה לא יפרש להר"ש כמ"ש הראב"ד בס' בעלי
הפש )וכמשי"ת( ותהי' כהלכתא .ולפי ה"ל מובן ,שאי אפשר לפרש להר"ש כהראב"ד שהרי
עשים שאובים על ידי האדם והבהמה גם בלא כווה ,והרי זו שאובה שהמשיכוה .והראב"ד לו
שיטה אחרת בזה ,דסבירא לי' שאין תפיסת ידי אדם עושים שאובים וכמשי"ת.
והרא"ש בהל' מקואות סס"י ב' הביא התוספתא ה"ל ,ומפרש לגיון הוא חיל רוכב סוסים
וגמלים ,ול' התוספתא מביא וכן שיירא ,והייו גם כן ההולכים בסוסים .ומחלק בין אדם
לבהמה ,דבאדם פסול בג' לוגין בלא המשכה )ובכולו אפילו בהמשכה( וברגלי בהמה איו פוסל
אפילו עשה מקוה בתחלה בלא המשכה ,וכפשטיות ל' התוספתא ,דמ"ש לגיון איו קאי על זה
שהוליכן עם הקרקע.
וצריך לומר דהוא ז"ל סובר דדוקא תפיסת ידי אדם פוסל ,משום שאין זה בידי שמים
ואפילו בלא כווה פוסל ,אבל העשה על ידי הבהמה הרי זה כאלו עשה בידי שמים .כי האדם
יש לו דעת וכווה והוא הוא העושה הדבר מפי שעושה בבחירה ורצון ,ולכן גם אם איו מכוין
פוסל מפי שיש בו כווה ,אבל בהמה שאין בה דעת וכווה שאיה עושה בבחירה ורצון ,הרי זה
כמו בידי שמים ,וכמו אם הי' הרוח מביא את המים .והגם דמציו כווה גבי בהמה ,וכמו בקרן
ותולדותיו שמכוות להזיק כדאי' בריש בבא קמא .הה גם הכווה היא כווה טבעית לא
רצוית )וכמו ידע שור קוהו 842שזהו דעת הקה( .וראה לי ראי' לזה מדין חרותה דבידי שמים
כשירה ,דלתא קמא דרבי שמעון בן אלעזר בחולין ד"ה ע"ב גם בידי כל הבריות ,ופרש"י
שאגת ארי' וקול שחל הוה בידי שמים ,וכ"פ בשו"ע סי' ל"ו סעי' י"ד ,הרי כל שעל ידי הבריות
הרי זה בידי שמים וכמו קול רעם ,והוא הדין הכא.
והמעדי יום טוב 843כתב אהא דאדם שזילף ג' לוגין פסול וז"ל ,וטעמא יראה לי לפי שהאדם
מקבל טומאה משא"כ בהמה עכ"ל .ולדעתי צ"ע ,שהרי הרא"ש מיירי בכל העין בפסול
שאובין ,וכמ"ש בריש הסי' והא דג' לוגין מים שאובין פוסלין כו' אלא אפילו בלעו בכסות
וסחטן לתוך המקוה ,ועל זה מביא כל הדברים שהביא שם ,ראה ברור דהכווה משום שידי
אדם עושין שאובין .וזהו גם כן מה שכתב וסחטן ,דהגם שמצד הכסות עצמן לא הי' פסל ,הרי
הוא פסול מפי שהאדם סחטן .והראה מה שהכריחו לפרש כן דקשה לו למה מכשיר בבהמה.
אבל הלא לא יצא בזה ידי חובת תירוץ ,שאם שבהמה עושה שאובין מה לי שאי]ה[ מקבלת
טומאה ,הלא כלים גם שאי]ם[ מקבלים טומאה עושים שאובים ,וכדתן בר"פ ד' אפילו כלי
גללים כלי אבים כו' ,ומה תלוי עין הווייתו בטהרה בשיעור ג' לוגין )והר"ש בפ' ב' דמקואות,
הובא בב"י בד"ה אבל דעת הרמב"ם ,דבכלים המקבלים טומאה כולו שאוב דאורייתא ,ובכלים
שאים מקבלים טומאה כולו שאוב דרבן .ראה דאין זה דדבר המקבל טומאה עושה שאובים
משא"כ דבר שאיו מקבל טומאה ,כי אם מפי שזה חשוב כלי מן התורה ולכן עושה שאובין מן
 840וכתב הב"י :קג ,א.
 841והוא דלא כהילכתא :כמבואר בטוש"ע סמ"ד.
 842ידע שור קוהו :ישעי' א ,ג.
 843והמעדי יום טוב :על הרא"ש שם ס"ק מ.
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התורה ,וכלי שאיו מקבל טומאה איו חשוב כלי מן התורה ,ולכן איו עושה שאובין מן התורה
)ומכל מקום על ידי האדם עשים שאובין ,כמו גם בסגוס אם סחטו .אך הסוברים כולו שאוב
דרבן ,הרי הדרשא דתורת כהים מה מעין בידי שמים ,הוא אסמכתא( .ולכן לא יקשה
להרא"ש דרגלי בהמה עושין מקוה גם בתחלה ,והלא גם אם הבהמה איה דבר המקבל טומאה
הלא זה שאוב דרבן .אלא דעצם עין דקבלת טומאה ושאובין אים תלוים זה בזה .והרא"ש
בתשובות כלל ל"א סי' ז' כתב וכולו שאוב אין הווייתו על ידי טהרה עכ"ל .וצ"ע והלא כלי
גללים וכלי אבים הויתם על ידי טהרה כמ"ש הר"ש שם ,ורק מפי שהם כלים כולו שאוב בהם
דרבן כ"ל .ושם בתחלת התשובה כתב אבל סילון של מתכת אע"פ דאין המים העוברים על
גביו שאובין כו' .ומה שהוקשה לו שם מההיא דלגיון כפי מה שפירש בהלכותיו שזהו על ידי
רגלי בהמה ,איו קושי' .והב"י הביא זה ולא העיר מאומה ,רק כתב לפירוש הראב"ד
בהתוספתא יתיישב זה .ולע"ד גם להרא"ש בהלכותיו יחא ,מאחר שמחלק בין אדם לבהמה(.
וראה לי שהטעם כ"ל מפי שברגלי הבהמה הרי זה כמו בידי שמים.
ומצא דהר"ש והרא"ש שיהם שוין בזה ,דמים הבאים על ידי תפיסת ידי אדם עשים
שאובין .וג' לוגין איו פוסל על ידי המשכה )וראה דהוא הדין יותר עד י"ט סאין ,844ור' יוסי
אשמעין דבלא המשכה גם ג' לוגין פוסלין כשאובים גמורים( .ומחולקים בהבאים על ידי רגלי
בהמה ,דלהר"ש גם רגלי בהמה עושין שאובין ואוסר ברובו בהמשכה ,ולהרא"ש רגלי בהמה
אין עושין שאובין ומותר לעשות מהם כל המקוה בלא המשכה .וכ"כ הטוש"ע 845שתזו בכח
רגלי בהמה ,דהייו בלא המשכה ,כמ"ש הש"ך ס"ק ]א[ .ואפשר טעמו של הר"ש מפי שמציו
כווה גם גבי בהמה בזיקין כ"ל .ואפשר שכאן הוא גם לפעמים להאתה ,שמקררת רגלי'
במים ,ומשום זה גם בלא כווה פסול.
והראב"ד בספר בעלי הפש ,846הובא בב"י 847ד"ה כתב עוד הראב"ד ,בתחלה מפרש גם כן
הא דאמר רבי יוסי זילף ג' לוגין מיירי במים שאים שאובין ופסלים על ידי תפיסת ידי האדם
שעשים כשאובין ,וכמ"ש כל היכא דשקיל להו ורמי להו למקוה כו' ואפילו ברגליו כולהו גזרו
רבן משום שאובין כו' .והקשה על זה מהמשה דפ"ו 848מטהרין את המקואות כו' מביא סילון
של חרס של אבר ומיח ידו תחתיו כו' ,הרי שאין חוששין לירידת המים למקוה מתוך ידיו.
וצריך לומר שהוא ז"ל מפרש משה דמטהרין ,דבמקוה חסר מיירי ובא להשלימו מהמקוה
התחתון )וספר בעלי הפש אין אצלי כעת .(849וכן פירש הרמב"ם משה זו ,שבזה שלם השיעור
851
)והגם דהרמב"ם ז"ל סבירא לי' דבמקוה אין צריך הוי' בטהרה ,850וכמ"ש הרא"ש בתשובה
 844עד י"ט סאין :כמו במים שאובין ,שבטוש"ע סמ"ד.
 845וכ"כ הטוש"ע :סעיף טו.
 846והראב"ד בספר בעלי הפש :ביאור שיטת הראב"ד בביאור תוספתא זו ,ראה גם לקמן סי' סח )וראה בשולי
הגליון שם ,שכתבה עשרות שים לפי התשובה שלפיו(.
 847הובא בב"י :קב ,ב.
 848מהמשה דפ"ו :משה ח.
 849וספר בעלי הפש אין אצלי כעת :בדפוסים הישים של בעלי הפש לא תפרש איך מפרש משה זו ,ובהוצאת
קאפח )ע' ק(" :ממלאהו מים מן המקוה השלם ,וותן ידו תחתיו ומושכו מן השלם ומשיקו במקוה החסר כשערה בראש
הסילון התחתון ,ודיו בכך שכבר המים שבסילון מעורבים עם שאר המים ,ויורד וטובל בו מיד".
 850דהרמב"ם  . .אין צריך הוי' בטהרה :בהל' מקוואות פ"ט הי"ד ,לא אסר בדבר המקבל טומאה אלא לעין זבים
שצריכים מים חיים .וראה גם לעיל סי' הקודם ד"ה אך כל זה.
 851הרא"ש בתשובה :שו"ת הרא"ש כלל לא סי' ז.
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ה"ל ,והב"י 852בעין הוי' בטהרה בד"ה והרמב"ם כתב .מכל מקום הרי משום תפיסת ידי אדם
יהיו פסלין משום שאובין( .והר"ש פירש בתחלה גם כן דמיירי חסר ,רק שפירש שהוא לטהר
על ידי השקה .ובפירוש הרא"ש כתב גם כן שהוא משום השקה ,לא ביאר אם הוא במקוה חסר.
ובצמח צדק בפירוש המשיות 853בפירוש משה ה"ל כתב דראה כוותו במקוה חסר.
ובהרא"ש בהל' מקואות סי' י"ב ראה שמפרש משה ה"ל במקוה שלם ושאוב ,וכמ"ש דמקוה
שכולו שאוב טהר בהשקה אם השיקו לחברו למקוה כשר כדתן מטהרין כו' .וכן פירש הר"ש
אחר כך ,שזה במקוה שלם ושאוב .ולפירוש זה לא קשה קושית הראב"ד ,שהרי ברגע ששק
להמקוה הכשר איו פסל משום שאובים )ואילו משום הוי' בטהרה כתב הרא"ש בהלכות שם
דבהבאת המים ממקוה כשר אע"ג דהווייתן בטומאה כשר( .אך הראב"ד אם מפרש כפירוש
הרמב"ם דבמקוה חסר ובהשלמה עסקין ,הרי קשה מפסול תפיסת ידי אדם .וגם לפי מה
שפירש הר"ש מתחלה שהוא משום השקה ,מכל מקום מאחר שהמקוה חסר הרי פסלת
בשאובים .וגם איך שהשאובים מחברים ומכשירים .אחר כך ראיתי שהר"ש והרא"ש בפירוש
המשה מפרשים שממשיך בהסילון המים מהמקוה העליון הייו החסר או השאוב ומשיקו
בהכשר ,הרי לפירושם )הן לפירוש הראשון והן לפירוש הב'( אין כאן קושי' כלל .אך לפי
הרמב"ם ,אם הראב"ד מפרש גם כן כהרמב"ם מוכיח מזה דתפיסת ידי אדם איו עושה
שאובים ,והקשה לעצמו מהא דמה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים.
ועל כן פירש דהא דאמר רבי יוסי זילף ג' לוגין בידי אדם פסול ,מיירי בשאובין .ואשמעין
בזה דאע"ג דלא אתי מהכלים אל המקוה ,אין זה כשאובים שהומשכו ,מאחר שבאו מתוך ידיו.
וראה סעד לפירוש זה ,שהרי מה שאמרו בתוספתא ור' יהושע אומר בין כך וכך ישבר קאי על
הא דמיח קקים בראש הגג ,854ואם כן הרי היו כבר בתוך הכלי ,855ועל זה קאי גם כן דברי ר'
יוסי זילף כו' ,ומוסיף על דברי ר' יהושע שאומר ובלבד שלא יטול ויערה ,דהייו שמגביה את
הכלי ,דבזה עושה אותם לשאובין ,ור' יוסי מוסיף דאף אם לא הגבי' את הקקים ,רק כפה
אותם וזילף אותם בידיו ,הרי הן פסולין על ידי ידיו .ולפי זה יוצא לו דבר חדש בדעת
הראב"ד ,856דסבירא לי' שכל שהמים אין שאובין בעיקרן אים פסלים כל כך על ידי ידי
האדם ,ומותרין בהמשכה אפילו המשכוהו כולו וכמשי"ת .הה זהו דוקא כשלא היו בכלי כלל
)וכמו במושך מים בידיו וברגליו מן ההר( .אבל אם היו בכלי ,הגם שלא פסלו בשאובין ,כמו
במיח קקים לגבן או בשוכח כלים באופן שאין המים פסלים ,הרי הן פסלין על ידי האדם,
ולא מהי בהו המשכה .וצ"ע דאם כן אדדחיק הראב"ד לומר דאשמעין רבי יוסי דאע"ג דלא
אתי כו' ,הוה לי' למימר דאשמעין דאע"ג שמהכלים לא פסלו פסלים בתפיסת ידי אדם ,מפי
שכבר היו בכלים ,שזה באמת חידוש לשיטתו דאים שאובין אים פסלין כל כך בתפיסת ידי
אדם.

 852והב"י :קט ,ב.
 853ובצמח צדק בפירוש המשיות :חידושים על הש"ס קפב ,ג.
 854על הא דמיח קקים בראש הגג :על המשה פ"ב מ"ז ,כ"ל.
 855היו כבר בתוך הכלי :ראה לקמן סי' סח ,שמבאר לפירוש הראב"ד ,דמיירי הכא דוקא בשאובין ממש.
 856דבר חדש בדעת הראב"ד :ראה גם לקמן ד"ה ובביאור חל אשכול.
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ובהא דלגיון העובר כו' מפרש דאדם ובהמה שוין ,ומיירי שהוליכן על גבי קרקע ,857ואפילו
עשה כל המקוה כך כשר ,דכיון שהמים אין שאובין בכלים ,רק משום תפיסת ידי אדם ,הרי
הן כשרין בהמשכה ,וכמו שביאר דעתו הט"ז ס"ק כ"ז .וראה דסבירא לי' דדוקא כלי ותפיסת
ידי אדם עושין שאובין גמורין ,אבל בכלים שלא על ידי תפיסת ידי אדם אין עשים שאובין,
וכמו המיח קקים בראש הגג לגבן שמותר לעשות כל המקוה מהם בלא המשכה לדעת ר'
יהושע ,וכמו שפירשו הרמב"ם 858והרא"ש ,859והסכים הב"י לפירושם ,860לגד פירוש הר"ש.861
ובתפיסת ידי אדם בלא כלים מהי המשכה אפילו בכולו ,כי אין שאובין גמורים )וראה מזה
דתפיסת ידי אדם עושה יותר שאובין מבכלים בלא תפיסת ידי אדם )הייו אפילו במחשבה(,
וכ"ל אות א' 862דעיקר עין השאובין הוא על ידי תפיסת ידי אדם(.
ובס' האשכול סי' "ג כתב וז"ל ,דתרווייהו )רבי אליעזר ורבי יהושע (863סבירא להו המיח
קקים בראש הגג לגבם ותמלאו מים לאו שאובין יהו כו' ,כדאמרין 864היח כלים תחת
הצור בשעת פזור עבים לכו"ע טהור כו' ,ורבי אליעזר מי מודה שאם פלו ]המים[ האלה מתוך
הקקים מעצמן למקוה שהן כשרים כו' .ובפירוש התוספתא ה"ל מפרש כמו הר"ש ,דזילף
בידי אדם שאומר רבי יוסי ,הוא ממים שאין שאובין ,ופסלין מחמת תפיסת ידי אדם .והא
דלגיון העובר משווה גם כן אדם לבהמה כהראב"ד והר"ש ,וסבירא לי' כהראב"ד דמאחר
שבעיקרם אים שאובים מותרים על ידי המשכה בכולהו ,אע"פ שיש בהם תפיסת ידי אדם.
)ובביאור חל אשכול שם כתב ,דמה שהביאו הב"י והט"ז דברי הראב"ד ה"ל הוא מהגהת
הרז"ה) 865ודעת הראב"ד הוא כדעת הרא"ש( .ואם כן 866הוא יש לחזק הסברה ה"ל
שכתבתי ,867דלדעתו אם היו המים תחלה בכלי ובאו בתפיסת ידי אדם איו מועיל המשכה,
אפילו כשהיו תחלה בכלים שאים פוסלים ,שהרי הוא סובר 868שגם בשלג אם בא על ידי אדם
מותר בהמשכה דוקא ,וכמו שהביא הב"י בשמו 869בד"ה אין שאיבה פוסלת אלא במים ,דאשי
מידבא 870הביאו את השלג בידיהם והוליכוהו עם הקרקע ,ואם כן המים ממש ודאי דפוסל
דוקא כשלא היו בכלי כלל ,אבל אם היו בכלי אפילו בכלים שאים פוסלין הרי הם פסלין
בתפיסת ידי אדם ,ואיו מועיל המשכה רק במעוטו לא בכולו .וראה שגם בשלג סובר שרק
במיעוטו כשר ,שהרי איו משיג על הראב"ד בזה שכתב שאין עושין מהם מקוה בתחלה ,רק
לאצטרופי ברובא דכשרים(.
 857מפרש  . .שהוליכן על גבי קרקע :בדפוסים הישים של בעלי הפש היא הג"ה בשולי הגליון ,ויש רוצים לומר
שהיא השגת הרז"ה )וכדלקמן ד"ה ובספר האשכול( .אמם בב"י מביא זה בשם הראב"ד .וכ"ה בבעלי הפש מהדורת
קאפח )אלא ששם מסיים ,במהדורא בתרא ,לפרש באופן אחר(.
 858וכמו שפירש הרמב"ם :הל' מקואות פ"ד ה"ג" :והמים הקוים מהם כשרים לטבול  ...שהרי לא מילאן בידו".
 859והרא"ש :בפירוש המשה פ"ב מ"ז ,ובהל' מקואות סי' ה.
 860והסכים הב"י לפירושם :בשו"ע סמ"ב.
 861לגד פירוש הר"ש :בפ"ב מ"ז ,שרבי יהושע התיר רק על ידי המשכה.
 862וכ"ל אות א' :בתחלת התשובה שלפיו ד"ה והה מה שאמר )שרצה רביו לחלקו לאותיות(.
 863רבי אליעזר ורבי יהושע :שבמשה פ"ב מ"ז.
 864כדאמרין :שבת טז ,ב.
 865מהגהת הרז"ה :כדלעיל ד"ה ובהא דלגיון ,בשולי הגליון ,שכן ראה בדפוסים הישים של בעלי הפש.
 866ואם כן :כיון שזוהי דעת הרז"ה.
 867הסברה ה"ל שכתבתי :לעיל ד"ה ועל כן פירש.
 868שהרי הוא סובר :הרז"ה בהשגותיו לבעלי הפש להראב"ד )סלע המחלוקת(.
 869וכמו שהביא הב"י בשמו :קה ,א.
 870דאשי מידבא :בפ"ז משה א.
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והרמב"ם בפ"ה מהלכות מקואות ה"ח כתב ,גייס העובר כו' וכן בהמה העוברת כו' וזלפו
כו' ,ולא עוד אלא אפילו עשו מקוה בתחלה הרי זה כשר ע"כ ,ולא הזכיר שצריך המשכה.
ומשמע שמתיר גם בידי אדם בלא המשכה .והב"י 871כתב שהרמב"ם מפרש דהתוספתא מכשיר
או בהמשכה בקרקע או בתזו בדריסת הרגלים ,ותחלה אמר אם הוליכם עם הקרקע )והייו
בזילף בידם( ,ואחר כך אומר לגיון העובר כו' והייו שכשר בתיזה ברגלי הדורסים )ולפי זה
דוקא ברגלים ,ומה שכתב בידיהם הייו בבהמה וכמשת"ל( ,כן ראה לי ביאור דברי הב"י
)ולפי זה תיזה איו כמו שבאו להדי' במקוה בלי המשכה .ומלשון הטור ,ובהג"ה סעי' ט"ו,
ראה דתיזה הוא כמו שבאו להדיא למקוה ,שהרי מקור הדברים הן מהרא"ש בהל' מקואות,
והוא איו מחלק בזה .ומכל מקום הסברה ותת שאין זה כמו תיה להדיא ,שהרי מכל מקום
פסק בזה כח הותז(.
והה בשו"ע סעי' ט"ו ,במ"ש לא שא סוחט כסותו והגביהו ,כתב הט"ז ס"ק כ"ז ,לכאורה
משמע דוקא סוחט בכווה אבל אם לא תכוין וממילא סחט לא פסל כיון דכסות איו כלי כו'.
872
אבל באמת איו כן ,דהא התחיל בלשון פלו לתוכו משמע אפילו ממילא .וכ"מ מהתוספתא
שאו' הטביל בו סגוס וזבו ממו כו' ,דלשון וזבו משמע ממילא .הגם דכשאוחז בהסגוס אי
אפשר שלא יסחט והוה לי' כפסיק רישא ולא ימות ,מכל מקום הרי כשיאחז רק בקצהו אי
אפשר שיזוב מהסחיטה ג' לוגין ,ואם כן הרי מה שזבו ג' לוגין למקוה הן מאליהן ופוסל .וכ"ה
מהמשה דמסק את הטיט בפ"ב ,הי' תולש ומשכו ממו ג' לוגין פסול ,ומשכו משמע ממילא,
ושם לא יש סחיטה כלל ,שהרי מיירי בטיט העבה ,וכמו שהכריחו הראב"ד בספר בעלי הפש
שהובא בב"י 873ד"ה כתב עוד הראב"ד )ותבאר לעיל 874בשם חל אשכול שזה מהרז"ה,(875
ובהאשכול סי' "ג ,דמיירי בטיט העבה שהמים בפי עצמם )ובזה חלוק מטיט הרוק 876שהמים
מעורבים בהטיט ואין שם מים עליהם( ,הרי שאיו תלוי בסחיטה רק במה שהן בידו ,ואף
שאיו מכוין לתלישת המים כי אם לתלוש את הטיט ,וגם משכו מעצמן ,הרי זה פוסל .וכ"כ
הרמב"ם בפירוש המשה ה"ל 877הי' תלוש ,הה המים אשר יטפחו ממו מים שאובין ,וביאר
אחר כך כי הוא מעת שהגביה הטיט בידו והוציאו מן המקוה ,שבו המים אשר בו שאובין ע"כ,
והייו שעשו בידו שאובין על ידי תפיסת ידו בהם ,ואחר כך כאשר יטפחו מעצמן במקוה הרי
זה מים שאובין שטפחו )והוא ז"ל מפרש שהיח הטיט על שפתו של המקוה .וכמו שפירש גם
כן הרא"ש בפירוש המשה .וכן כתב הרמב"ם בחבורו פ"ה ה"ז ,הי' תולש הטיט ומגביה בידיו
והבדילו מן המקוה לצדה כו' .ואפשר שמדייק מלשון ומשכו שבמשה דהייו שהיחו ומשכו,
ומסתמא מיירי שלא משכו על גבי קרקע כגון שמוח על שפתו ממש( .וכן מדייק הש"ך ס"ק
מ"ו מתשובת הרמב"ן ,דכל שהן בידיו של אדם אפילו פלו מאליהן הרי הן פוסלין )ודלא

 871והב"י :קג ,ב ד"ה ומ"ש רביו ואם העביר.
 872מהתוספתא :פ"ג ה"ב.
 873הובא בב"י :קב ,ב.
 874ותבאר לעיל :ד"ה ובביאור חל אשכול.
 875שזה מהרז"ה :שם קאי על הקטע השי ,שדפס כהגהה בבעלי הפש ,משא"כ קטע זה דפס בפים שם )וכבר כתב
רביו לעיל ד"ה וצריך לומר ,שספר בעלי הפש לא הי' אז אצלו(.
 876מטיט הרוק :שבפ"ז משה א.
 877בפירוש המשה ה"ל :פ"ב משה ו.

שאלות ותשובות תורת שלום

125

כהב"ח.(878
אך קשה מהא דכתב בשו"ע 879לקות המקוה על ידי כלים מוקבים ,וזה מוסכם מכל
הפוסקים ,והרי ופלים המים מהכלים לתוך המקוה .ותי' הש"ך דמאחר שלא יחא לי' במה
שהמים ופלים למקוה על כן אין פוסלים .והגם שת"ל דגם שאיו מכוין פוסל ,מכל מקום
כאשר כוותו הוא להיפך ,הייו לרוקן את המקוה ,ולא יחא לי' כלל במה ששפך ,איו פוסל.
וכמו בהכשר פירות הרי כשלא יחא לי' בירידת המים עליהם איו מכשיר.880
והט"ז ס"ק מ"ז האריך בתירוץ קושי' ה"ל ,ותוכן העין הוא דמפי שהמים שבדלי המוקב
מחוברים אל המקוה תמיד אין פסלים בתפיסת ידי אדם ,והגם דיצוק איו חיבור ,881הייו
דלא אמרין גוד אסיק אבל גוד אחית אמרין ,והוא לרבי יהודה במשה דמקוה שיש בה מ'
סאה מכוות בפ"ז דמקואות .ואפילו לרבן דלא אמרין גוד אחית ,מכל מקום לעין שאובה
דרבן אמרין גוד אחית ,ואין שם שאובין עליהם .ומה שכתב משא"כ אם יש למטה שיעור
מקוה ,הוא בלי דיוק ,882שהרי החשש הוא כשיחסר שיעור מ"ם סאה אז יפסלו המים היוצאים
מהדלי .רק הכווה שהמים שלמטה הם מים כשרים ואין הרצון לחבר העליוים עם התחתוים
לשיעור מ' סאה ,כי אם שלא יפסלו את המים התחתוים הכשרים ,בזה אמרין גוד אחית,
וכאלו לא יצאו מהמקוה והרי זה כאלו משכשך האדם בהמים בתוך המקוה גופא וכמו המסק
את הטיט לצדדין כו'.
והה הראיות שמביא שם יש להם פירכא .דמ"ש וראי' ברורה מהא דגם לרבן דפליגי על
רבי יהודה במקוה מכוות וסבירא להו דהשי לא עלתה לו טבילה ,מכל מקום הרי המקוה
איה פסלת בהמים שעל גופו היורדין להמקוה שהיא חסירה .הה לבד זאת שבודאי על גופו
לא ישארו ג' לוגין מים ,וזה לפי דעתי דבר ברור שלא יעלה האדם בגופו ג' לוגין מים ,וגם לא כל
המים יורדים וזבין ממו .ומה שהביא מהא דהי' בראשו ג' לוגין ,אדרבא זה דבר פלא שיהי'
בשערו של אדם ג' לוגין מים ,והוא רק באם תמצא לומר ,ולמען לגלות דיא של תורה במציאות
כזו .הה גם אם אמר שיוכל לעלות ולירד ג' לוגין ,הרי בתוספתא 883וסחטן לתוכו אמר,
דדוקא כאשר סחטן הרי זה תפיסת ידי אדם ,אבל במה שזבין מאליהם מגופו אין כאן תפיסת
ידי אדם כלל .והרי זה כמ"ש הרמב"ן בתשובה סי' רל"א שהביא בס"ק כ"ז דכשופלים ממילא
מכלי קוב שאיו פוסל ,רק כשאדם דולה את המים פוסל גם בפל ממילא ,משא"כ כשאיו
דולה כלל ודאי איו פוסל ,כי אין כאן תפיסת ידי אדם כלל.
גם מ"ש בהא דסגוס דהמים בלעים בתוכו ואים הולכים משם עד שיסחוט אותם .הרי זה
סותר מ"ש בס"ק ה"ל דלשון פלו ולשון זבו משמע שזבין מאליהם .ובתשו' הרמב"ן ה"ל כתב
ואין לך מוקב יותר מסגוס .ואם כן מזה קשה לסברתו ,שהרי גם כשעקר את הסגוס ,המים
מחוברים עם המקוה ,ומפי מה פוסל בהם תפיסת ידי אדם .ואפשר דמשום זה כתב הרמב"ם
 878ודלא כהב"ח :סכ"א ד"ה כתב בתשובה.
 879דכתב בשו"ע :סעיף מ.
 880כשלא יחא  . .איו מכשיר :כמבואר במשה ריש מכשירין .רמב"ם הל' טומאת אוכלין רפי"ב.
 881דיצוק איו חיבור :טהרות פ"ח מ"ט .רמב"ם הל' טומאת אוכלין פ"ב ה"א וה"ה.
 882הוא בלי דיוק :אין כוות הט"ז להתיר בזה כשיש למטה מ' סאה ,שאז ודאי איה פסלת בפילת מים שאובין,
אלא כוותו היא שהמים שלמטה כו'.
 883בתוספתא :פ"ג ה"ב :הי' בראשו ג' לוגין  ...סחטו לתוכן פסול.
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בפירושו ובחבורו בהא דמסק את הטיט דהי' תולש ומשכו ,הייו שהיחו ]ע[ל צידה ושפתה של
מקוה ,והייו דכל זמן שאוחז גד המקוה והרי הם מחוברים למקוה אים פוסלין ,רק כשהיחן
על הצד שפסקו ממקומן אז פוסלין משום תפיסת ידי אדם שהי' בהם .וכבד הדבר לומר כן,
דאיך לא הי' מי מהמפרשים והפוסקים מבארים דבר כזה הוגע להלכה .וגם הרי מפורש כתב
הרמב"ם בפירושו דכיון שהגביה הטיט בידו שבו המים אשר בו )ר"ל בהטיט( שאובין .ולומר
שמ"ש והוציאו מן המקוה הוא שהוציאו חוץ לחפירת המקוה ואז דוקא שבו לשאובין הרי זה
דוחק .ויש לומר דבסגוס מאחר שיש בו על כל פים מקום בליעה ,על כרחך אם בתחלת הוצאתו
מן המקוה הולכין המים בלי הפסק ממקורם ,הה בעבור קצת זמן הרי הם פסקים ומשכין,
וגם אז יוכל לצאת ממו ג' לוגין אם הוא בגד גדול .וגם אפשר מאחר שיוכל להיות בו פסול
תפיסת ידי אדם ,הייו כשיופסקו המים שבו מהמקוה ,פוסל תפיסת ידי אדם גם בתחלה בעודן
מחוברין ,כי לא יתן הדבר לשיעורין .משא"כ בדלי מוקב שהחיבור הוא תמיד דרך הקבים
שבו.
והה עם היות שראייתו איו ראי' ,מכל מקום הסברה עצמה היא אה ומקובלת ,דמאחר
שמחובר להמקוה איו פוסל תפיסת ידי אדם .וראה לי ראי' לזה מהמשה דפ"ו ג' מקואות
בזה כ' סאה כו' וירדו שלשה וטבלו בהם ותערבו ,אם השאוב מהצד המקואות טהורים
והטובלים טהורים .והרי תערבו על ידי טבילת האדם בהם ,והסברה ותת שכווו לערבם,
דאם לא כן למה ירדו לטבול במקואות של כ' סאה ,אלא ודאי שכווו שיתערבו על ידם .ומכל
מקום איו פסל בתפיסת ידי אדם .ובלשון הרמב"ם בפירושו על המשה ה"ל ,ראה שהשאוב
תערב עם הכשרים .אך מאן מפיס איזה מים הלכו ,ולא הועמד לתאי שדוקא השאובין הלכו
אל הכשרים ,ובודאי גם אם הלכו אל השאוב כשר .וגם דהרי גם בשי המקואות דמים כשרים
יקשה איך יוכשרו בזה ,מאחר שהתערובות עשה על ידי האדם ,וצריך לומר דמשום
שמחוברים אין פסלים בתפיסת ידי אדם .ואין לומר דאיו פוסל משום שמשכו על גבי
קרקע ,שהרי לא זכר בשום אחד מהמפרשים והפוסקים הכשר זה )רק גבי אם השאוב באמצע
כתבו שאיו פוסל משום המשכה .וכן בהחשש דשמא תערב השאוב תחלה ראיתי לאחד שכתב
טעם הכשר דהמשכה ,ואיי זוכר כעת אי'( .והר"ש פ"ו במשה דמטהרין המקואות הביא
תוספתא דמקואות פ"ה היו זה בצד זה מביא סילון כו' ,ואיו פוסל משום תפיסת ידי אדם .וכן
בכל עירוב מקואות שלדעת רביו ירוחם 884צריכים לפתוח הסתימה בכל פעם ,וכתב הש"ך
סקי"ב שטוב להחמיר לכתחילה ,וכן הסכימו כל האחרוים .והרי פתיחת הסתימה הוא תפיסת
ידי אדם וכמשי"ת .אלא צריך לומר דבמחובר איו פוסל תפיסת ידי אדם ,וכמ"ש הט"ז.
ומעתה בוא לידון דידן בהמגופה שבהבאסיין ,אם הסרת המגופה פוסל משום תפיסת ידי
אדם .ולכאורה אין בזה תפיסת ידי אדם כי הוא רק הסרת המוע בלבד שהרי אין זה שמביא
את המים רק מסיר מיעת המים ועל ידי זה המים באים ממילא .ולא דמי גם לדולה מים בכלי
מוקב שהמים באים מאליהם ופסול כ"ל ,שהרי הוא עוסק בדליית המים עכ"פ ועל ידי זה
המים באים ,אבל כאן איו עוסק בהמים כלל ,כי אם על ידי הסרתו הדבר המוע באים המים.
והרי זה דומה למ"ש הרמב"ן בתשובה ה"ל כשהמים ופלים ממילא מכלי קוב שאיו פוסל,
וכמו כן כאן המים הולכין ממילא על ידי פעולתו בדבר אחר ,וכמו המעלה מים בגופו מהמקוה
 884שלדעת רביו ירוחם :תיב כו ח"ה )רכו ,א(.
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וחוזרים ויורדים לתוכה הרי אם לא סחטן איו פוסל וכ"ל )ואדרבא מצטרפים לשיעור מ'
סאה לכל הפוסקים ,885לבד הרמב"ם ,886שפסקו כרבי יהודה דאם היו רגליו וגעות במקוה גם
השי טהור .ובשו"ע סעי' ]ס"ב[ פסק כהרמב"ם( .וכאן עדיף טפי שאיו עוסק בהמים כלל.
ואם דמה תפיסת ידי אדם לדבר המקבל טומאה ,887הרי הרא"ש בהל' מקואות סי' י"א
ובתשו' כלל ל"א סי' ה' מחלק 888בין הרמת המים ובין מיעת יציאת המים ,דמיעת יציאת
המים מותר בדבר המקבל טומאה ,כי אין זה הוויות המקוה שיפסול בזה דבר המקבל טומאה,
והביא ראי' מהא דגודר כלים 889כו' .והר"ש 890סבירא לי' שגם מיעת המים אסור בדבר המקבל
טומאה .ובשו"ע 891הביא ב' הדעות .והאחרוים הסכימו לדעת הר"ש ,מפי שזה מעמיד את
המים .וידון דידן קיל יותר ,שהרי איו מעמיד ואיו מביא רק מסיר את המוע .והגע עצמ]ך[
הרי החופר בקרקע ומצא מעין הרי גם כן הסיר את המוע והמכסה בידי אדם ,וכל המקואות
שממי מעין הן באופן כזה שחופרין עד שמגיעים למעין ,ולכאורה הסרת הסתימה דומה להסרת
העפר מן המעין.
אך בטילת ידים לסעודה שצריכים כח גברא וכר' יוסי בספ"ג דידים ,וכתב רביו "ע בשו"ע
או"ח סי' ק"ט סעי' י"ח דהסרת דבר המוע שפיכת המים כאילו שפך המים בידיו ,ועל כן
מועיל הסרת הברזא לכח גברא .הרי דזה שמסיר את הסתימה הרי זה כאלו מביא את המים,
ואם כן הסרת המגופה הרי זה תפיסת ידי אדם.
ומכל מקום לפי מ"ש הט"ז 892דגם כשדולה מים בכלי מוקב מהמקוה איו פוסל תפיסת ידי
אדם מפי החבור אל המקוה ,כל שכן בהסרת המגופה ,דמכל מקום איו עוסק כלל בהמים,
והרי כל המים מחוברים יחד ,שאין תפיסת ידי אדם פוסל .ולחומרא מציו כהאי גווא במשה
דטבול יום פ"ב ,חבית שקבה בין מפי' בין משולי' ובין מצידי' כו' ,ופירש"י בע"ז ד"ס ע"א ד"ה
ואידך שרי ,דפליגי רבן עלי' דרבי יהודה ואמרי כו' דכולן חבור ,וכן גם יין סך פסק רש"י שם
דלא כרב פפא ואסור כל היין .וראה דכמו כן הוא כאן לקולא דהכל הוא חבור.
ובר מן דין הרי גבי טילת ידים כתב הטור ,וכן הוא בשו"ע ס"ט ,893דצריך להחזירה
ולהסירה בכל שפיכה ושפיכה ,דרק שפיכה הראשוה היא שבאה מכחו ,אבל אם לא סתם
בהברזא והלכו המים אין זה כח האדם ,ועל כן צריך לסתום ולפתוח בכל שפיכה ושפיכה.
ומהתם למד להכא דרק בשפיכה הראשוה שייך תפיסת ידי אדם.
והה שם בדין הטה חבית מים על צדה 894כתב הב"י 895שהרמב"ם מפרש כפירוש הראשון
דהר"ש )וכן ביאר בכסף משה הל' ברכות פ"ו הי"ג ,ומהתימא שהדרישה 896והב"ח 897מדייין
 885לכל הפוסקים :טור )קיא ,ב( .ובב"י שם ,שכן פסק גם רביו ירוחם )תיב כו ח"ה רכז ,א(.
 886לבד הרמב"ם :פ"ח הי"ב.
 887תפיסת ידי אדם לדבר המקבל טומאה :ראה לעיל ד"ה וצריך לומר שהוא ,שלכמה פוסקים אים דומים.
 888הרא"ש  . .מחלק :ראה גם לעיל סוף סי' הקודם.
 889מהא דגודר כלים :פ"ה משה ו.
 890והר"ש :פ"ה משה ה.
 891ובשו"ע :סעיף .
 892לפי מ"ש הט"ז :כדלעיל ד"ה והט"ז ס"ק מז.
 893בשו"ע ס"ט :ובשו"ע אדמו"ר הזקן שם סי"ח.
 894הטה חבית מים על צדה :ידים פ"א מ"ה.
 895כתב הב"י :סי' קט ד"ה חבית.
 896שהדרישה :ראה דרישה סי' קט ס"ק ה.
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בכוות הב"י ולא פתרו לה ממ"ש בכסף משה( ,דמ"ש במשה מטה חבית על צדה הוא דמאחר
שכח אדם הטה אותה והמים באים מאותה הכלי שהטה )שבזה מתחלק מהא דרב פפא בחולין
דק"ז בהאי אריתא דדלאי (898אפילו הלך וישב לו והמים הולכים מעצמן הכל הוא מכח האדם,
הייו מהטייתו ,ועל כן כשרים לטילה )ובפירוש המשה 899ראה דמפרש דלרבי יוסי גם שפיכה
הראשוה איה כשירה ,מאחר שמסלק ידיו מהחביות בעת שהמים שפכים על ידיו ,וזהו שכתב
שם ויהי' האדם עצמו אשר הטה אותם כו' ,ר"ל שאז בהכרח שבעת הטילה מסלק ידיו ,ופוסל
רבי יוסי בזה ,והייו דלרבי יוסי צריך להיות כח אדם בעת השפיכה ,וכמו אם הטה בידו אחת
ושפך על השי' .ופסק כת"ק .ואם כן יש לומר דגם להרמב"ם דוקא שפיכה הראשוה היא בכח
אדם ,אבל מה שהולכים המים אחר כך גם להת"ק אין זה כח אדם .וכן משמע ממ"ש 900או
יטה החבית על ידיו ,ויטול משמע בשעת ההטי' .ואם דעתו ז"ל שאיו פסק מהם כח אדם כל
זמן שמשכים הוה לי' למימר שגם אם הטה שחרית יטול בהם ערבית .ורויח בזה שלא יהי'
סתירה מהגמ' דחולין ,ולא צטרך לדחוק ולחלק כמ"ש הכסף משה ,והוא מהר"ש ,דהוא
חילוק דחוק .והר"ש מפרש כן לפירוש הא' דלעולם איו פסק מהם כח האדם .ומפרש הב"י
והכסף משה כן גם דעת הרמב"ם( .ופסק הב"י ובשו"ע סעי' יו"ד כהרמב"ם ,דאפילו שופכת כל
היום מחמת הטייתו וטל ידיו ממה עלתה לו הטילה )ובדרכי משה 901כתב שאין להקל בזה.
ובשו"ע לא הגי' ,וצ"ע(.
והט"ז ס"ק י"ג כתב לחלק בין הטה חבית ,בין הא דברזא בס"ט שצריך להחזיר ולהסיר
בכל שפיכה כ"ל ,דבמטה חבית בשעת ההטי' מעע כל המים שבחבית ,אע"פ שאים שפכים
בפעם אחת ,משא"כ בברזא ,המים שבכלי איו מעע אלא המים הסמוכים אל הקב עכ"ל.
ובהגהות לבושי שרד הקשה על זה מהתוס' ע"ז ד"ט ע"ב ד"ה אמר רב פפא שכתב וז"ל,
והטעם כי מיד שפתח הקב תעע כל היין שעד הברזא לצאת דרך שם עכ"ל .והמ"א ס"ק
כ"א כתב לחלק באופן אחר ,דגבי ברזא לא עשה מעשה בגוף המים רק שהסיר הברזא המועת
לצאת ,משא"כ בהטה חבית שעשה מעשה בגוף המים ,ומחמת הטייתו שופכים מקרי כח גברא.
ובזה כתב לחלק גם כן מהא דסרא דפחרי בחולין דט"ז ,ובשו"ע הל' שחיטה סי' ז' ,דגם
בסביבה שי' אסור ,דזהו גם כן שעשה מעשה בגוף הדבר לסבב הגלגל ,משא"כ בברזא .וכן כתב
רביו "ע בסעי' י"ט כחילוק המ"א ,וסיים ולכן איו חשב מכחו אלא קילוח ראשון היוצא מיד
מן הקב שפתח .וראה שעל זה לא קשה מתוס' 902ה"ל ,דאע"ג שהמים מתעעים מכל מקום
הרי זה דבר הבא ממילא כי הוא איו מתעסק בזה.
וכמו כן בידון דידן ,מה שהסיר הברזא הוא התפיסה רק בהשפיכה הראשוה לבד .ואם
אמר שזהו תפיסת ידי אדם ,903צריכים המשכה ,וכמשת"ל 904בזילף בידו ג' לוגין דאם הוליכן
 897והב"ח :שם ד"ה חבית.
 898בהאי אריתא דדלאי :שפסק בשו"ע אדה"ז שם סי"ד.
 899ובפירוש המשה :להרמב"ם בידים שם.
 900וכן משמע ממ"ש :הרמב"ם הל' ברכות פ"ו הי"ג.
) 901ובדרכי משה :סי' קט ס"ק ג.
 902שעל זה לא קשה מתוס' :שעל חילוק המ"א ,לא קשה קושיית הלבושי שרד ,שהקשה על חילוק הט"ז מהתוס'
בע"ז ט ,ב.
 903אמר שזהו תפיסת ידי אדם :ולא סמוך על הסברא דלעיל ד"ה ואם דמה.
 904וכמשת"ל :בתחלת התשובה ,שאם תפיסת ידי אדם הוא רק במקצת המים ,לדברי הכל מועלת בה המשכה על
גבי קרקע.
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עם הקרקע כו'.
ואפשר דבזה גם אם אמר שכל המים באים בכחו ,905מהי המשכה ,וכמו שכתב הט"ז
בס"ק מ"ז לעין כלים קובים לעשות בהם מקוה על ידי המשכה ,כל שכן הכא שמותר
בהמשכה .אך לפי ה"ל דרק שפיכה הראשוה היא בכח אדם ודאי מותר בהמשכה.
ולפי מ"ש הט"ז דמפי שמחובר איו פוסל תפיסת ידי אדם ,גם כאן איו פוסל ,והוא במכל
שכן כ"ל .ומכל מקום ראה לי לעשות סתימת המגופא בהבאסיין ,906בכדי שיביאו המים
למקוה דרך המשכה.
ובצמח צדק יו"ד סי' קס"ג אות ה' כתב ,שהרי בתמורה די"ב ע"ב א' כי אתא רבין אמר ר'
יוחן שאובה שהמשיכוה כולה טהורה ,והוא כרבן דרבי אליעזר בן יעקב ,907ולרש"י שם כן
הלכה .ואם כי אין להקל בזה ח"ו ,דכל הפוסקים פסקו כרבי אליעזר בן יעקב ,908מכל מקום
זהו בשאובין גמורים ,אבל בשאובין שאים גמורין כדון השאלה דשם ,יש לומר דלכולי עלמא
סגי כשהמשיכום אחר כך.
ומזה דון במכל שכן בידון דידן שאין כאן שאובין כלל ,רק תפיסת ידי אדם במקצת ,והוא
רק בהסרת המוע ,דמהי בהו המשכה ואין בזה שום חשש ח"ו .דבאמת מצד חבורם אין צריך
המשכה ,וכ"ל בשם הט"ז .וגם אם שייך תפיסת ידי אדם הוא רק בשפיכה ראשוה ,ואם כן
איו כולה בהמשכה .ומשום חששא דחששא מפי שמעע את המים כמש"ת בשם התוס'
דע"ז ,או משום שסופו לצאת כולה ,ודאי מהי בהם המשכה.
סימן סז
מגופה בצד אוצר המים ולא בצד המקוה
ב"ה 909יום ב' ד' אלול תרע"ח לפ"ק
בי יקירי חביבי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...מוידרין הי' טע"ג ששלח את הקאטיאל ,910בטח יבוא גם כן ימים אלו לראסטוב )אם יתן
רשות הסיעה ,(911וגם ה"ר טע 912מסתמא יבוא אתו.
בפה זה שי ימים קר וגשם שוטף )היום הי' גשם מעט( .יכול להיות שגם בראסטוב כן ,והי'
טוב שיתמלא הבאסיין והמקוה ,למען לידע אם מחזיקים את המים .913והעיקר וגע בהמקוה
 905אם אמר שכל המים באים בכחו :הייו אם חשוש לקושיית הלבושי שרד על הט"ז מהתוס' בע"ז )אף דלא קיי"ל
הכי בשו"ע אדמו"ר הזקן סי' קט סי"ח(.
 906סתימת המגופא בהבאסיין :ולא בצד המקוה ,כדלקמן סי' הבא.
 907כרבן דרבי אליעזר בן יעקב :בתוספתא פ"ד ה"ב ,שהובאה בתמורה יב ,א.
 908דכל הפוסקים פסקו כרבי אליעזר בן יעקב :בטושו"ע סמ"ד.
 909דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'ק .לתוכה ראה לעיל סי' ט ,ובהסמן בהערות שם.
 910הקאטיאל :דוד מים חמים ,וכדלעיל סי' סד.
 911אם יתן רשות הסיעה :בימי מלחמת האזרחים ברוסיא ,היו קשיים בסיעות שבין העיירות ,ובפרט בהעברת
הסחורה.
 912ה"ר טע :לערער מקרעמעטשוג ,שרביו מיה אותו להשגיח על כשרות ביית המקוה.
 913אם מחזיקים את המים :שאים זוחלים.
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עס זאל יט ריען ח"ו.
טיקטיער 914אמר לי שעשו סתימת מגופה גם להקב שבמקוה ,915הייו במקום הילוך המים
מהבאסיין להמקוה עשו סתימה לבד סתימת הבאסיין .וזה למותר לגמרי ,כי הכווה בעשיית
הילוך המים מהבאסיין להמקוה שיהי' על גבי לבים עם צעמעט הוא ,בכדי שבהסרת
הסתימה מהבאסיין ילכו המים דרך המשכה על גבי קרקע .והסתימה שעשה בהמקוה סותר
לגמרי הכווה הזאת ,כי שם הרי לא יהי' המשכה על גבי קרקע ,כי אם הולך ישר להמקוה .ועל
כן איו צריכים הסתימה הזאת ,ויהי' סתום רק הבאסיין ,ובהסרת הסתימה מהבאסיין ילכו
המים בלי עיכוב להמקוה.
ואם סתמו בב' המקומות ,צריכים להסיר תחלה הסתימה שבמקוה ,916עס זאל אראפ המים
שבהצור ההולך להמקוה ,הייו המים שמן סתימת הבאסיין עד סתימת המקוה ,ולגב המים
האלו ,אויס ויסין טרוקן ,ואחר כך לפתוח סתימת הבאסיין.
בכל אופן טוב למלאות תחלה המקוה ,לראות אם לא יחסר המים ,917ואחר כך לשפוך המים
על ידי האסאס ,918ולגב היטיב את המקוה 919התחתוה מהמים האלו.
נספח
רשימה 920אודות בין ותיקון המקוה ברוסטוב
רצון קדשו של כ"ק אדמו"ר בג"מ זי"ע הי' שיעשו מקוה ע"ג מקוה ,הייו:
א .שבתחתוה יהיו מי הגשמים ,וממעל לרצפה תהי' המקוה ממים הרגילים ,אשר בה יהיו טובלים )כ"ק
בג"מ הכריע לעשות את מקוה מי הגשמים למטה מחשש "תן סאה וטל סאה" לחוש לדעת הראב"ד,921
וכשהיא מלמטה רחוק הדבר שיתערבו ,מצד שיוי מדת החום שבמים.(922
 914טיקטיער :ר' חמן ,הקבלן לביית המקוה.
 915גם להקב שבמקוה :המים מאוצר מי הגשמים )רזרבה( למקוה ,עברו דרך תעלה בקרקע )כ"ל בארוכה בסי'
הקודם( .הקבלן עשה סתימה הן בין האוצר לתעלה והן בין התעלה למקוה.
 916להסיר תחלה הסתימה שבמקוה :וכדלקמן בהספח ס"ח" :גם בקיר המקוה העליוה הי' ברזא ,למעלה ממדת
המים וכ"ל ,אבל אותו היו פותחין טרם שפתחו את הברזא השי' הרחוקה מהמקוה ,בכדי שלא יהיו כח אדם".
 917לראות אם לא יחסר המים :לבדוק שלא תהי' בו חשש זחילה.
 918על ידי האסאס :משאבה ,וכדלקמן בספח ס"ג" :שום קב בשביל יציאת המים לא יהי' לא בעליוה ולא
בתחתוה" .ושם ס"י" :קוי המקוה הי' על ידי משאבה וצור גומי".
 919ולגב היטיב את המקוה :שאם ישארו בו ג' לוגים ,יפסלו את מי הגשמים שיבואו על גבם ,כמבואר בטוש"ע
סכ"א.
 920רשימה :דפסה בהוספות לספר "טהרת מים" ,ובהוספות לשו"ע אדה"ז חיו"ד ,וב"תיקוי מקוואות לפי תקת
רבותיו" ע' מט ואילך.
רשימה זו רשמה על ידי הג"ר רבי יעקב לדא ,מי שכיהן בשים הבאות כרבה של בי ברק ,שימש בשים אלה
)תרע"ו-פ( כרב החצר ברוסטוב ,והוא רשם את הוראות רביו בקשר לביית המקוה.
בשת תש"ח מסר רשימה זאת לדפוס ,ובראשית שת תש"י שלח אותה אל כ"ק אדמו"ר זי"ע ,אשר מסרה לידי כ"ק
חותו אדמו"ר מוהריי"צ "ע ,ואישרם אשר כוים המה.
אז שלח אותה כ"ק אדמו"ר זי"ע לכל מי שפה אליו בעין ביית מקוה )ראה אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע ח"ג אגרות
תקלט .תקמ .תקב .תרל .חי"א אגרת ג'תרלט .חכ"ב אגרת ח'רפא(.
 921לחוש לדעת הראב"ד :שתבארה לעיל סי' א .וראה תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו פרק ו .מקוה מים ח"א ע'
ו ואילך.
 922מצד שיוי מדת החום שבמים :שהמים שבאוצר התחתון הם צוים ,והמים שבמקוה הטבילה הם בדרך כלל
חמין יותר ,ואין מתערבין כל כך.
אבל ראה לעיל סי' ס ,ובהסמן בהערות שם ,שלא היו שופכין מתחלה מים חמים למקוה כי אם היו מחממין את
המים אחרי היותם בתוך המקוה.
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ב .ההשקה תהי' על ידי קב שמחזיק טפח על טפח ,923ובטעמו של דבר אמר לי מפי קדשו :שעכשיו )דהייו
בזמן שהי' הדבור אלי על זה( איו זוכר אבל הי' לו טעם בזה .שיהיו שי קבים 924כאלה ,אחד במקום אחד
והשי בפה אחרת .וזה פשוט מחשש אולי יקרה פעם שיסתם אחד מהם ולא ירגישו בזה.
ג .שום קב בשביל יציאת המים לא יהי' לא בעליוה ולא בתחתוה ,925ומקום כיסת מי הגשמים יהי' על
ידי קב בעליוה למעלה ממדת המים בכדי שלא יהא חשש זחילה ,ודרך העליוה יכסו לתחתוה.926
ד .ברצפה אשר בין שיהם יהי' שיש כמדת אדם בערך אמה על אמה ,בכדי שאפשר יהי' להכס דרך שם
לתחתוה לגב אותם בזמן שיצטרכו להחליף את מי הגשמים ,927ואת השיש הזה יסירו לגמרי בזמן מילוי מי
הגשמים לתחתוה דרך עליוה ,ושהמים יעלו על גדות הרצפה) 928על זה דתי אז בפי כ"ק ,ובזכרוי שאר
שכ"ק רביו הסכים לדברי ,אבל כפי הרשום אצלי שבכל זאת למעשה שאר כמו קודם ,שהיו ממלאים עד שמי
הגשמים היו עולים על הרצפה( .בשיש הזה באמצעו הי' קב ההשקה.929
ה .שעור המים בתחתוה הי' כפול ,930מחשש אולי פעם יחסרון משעור על ידי רפש עפר שמצטבר למטה,
וכשיהי' שעור כפול ישאר שעור אחד ודאי.
932
931
ו .אורך המקוה יהי' לא פחות מל"ב וויערשאק )הייו  1.424מטר( ,בכדי לאפשר טבילה במתיחת כל

 923טפח על טפח :ולא סגי בקב כשפופרת הוד ,שהוא שיעור קב השקה )כמבואר בטוש"ע ס"ב( .וכ"ה לעיל סי' ח.
כמה טעמים אפשריים אמרו בזה )לקטו בס' תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' א-ב(.
 924שי קבים :ראה אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע חי"א אגרת ג'תשעט.
 925שום קב  . .בתחתוה :כדי שלא יהי' חשש זחילה ,וכדי שלא תהי' הסתימה מפשוטי כלי עץ ,שמקבל טומאה
מדרבן לשיטת הרמב"ם )הל' כלים פ"א ה"י( ,ואם כן יהי' בזה חשש הויתו על ידי טומאה )ראה ש"ך סקע"ו(.
וראה לעיל סי' סו "ובכל תפוצות ישראל הגו לסתום במגופת עץ ,וכדומה שלא מצא בשום מקום השקו"ט בזה
משום פשוטי כלי עץ לדעת הרמב"ם ז"ל" ,ובשו"ת צ"צ סי' קעא .אלא שמכל מקום חשש רביו בזה ,והורה שלא לעשות
שום קב.
ומטעם זה תבאר לקמן ס"י )ולעיל בפים התשובה( שיקוי המקוה יהי' על ידי משאבה.
וראה אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע )חכ"ב אגרת ח'שמח(" :הפק"מ בין מקוה ששואבין המים ממעל ,או שיש קב
ברצפת המקוה ,גדול מאד כמובן :חשש זחילה )בפרט לדעת האומרים שאיסור זחילה הוא מן התורה( אפילו באם
הסתימה אין בה כל פקפוק ,וביחוד כשסתימה היא בדבר שמקבל טומאה".
 926ודרך העליוה יכסו לתחתוה :וכלדעיל סי' ס" :החפירה של המקוה צריכים לעשות בעומק יותר מחבפירה של
הבאסיין ]מאגר המים שבחצר[ ,וטוב שהמי גשמים יגיעו במקוה למעלה על גבי הרצפה".
 927ברצפה  . .להחליף את מי הגשמים :וראה לעיל סי' ח" :בתחתית המקוה צריכים לעשות רצפה מצעמעט ,בכדי
שבמשך הזמן לא יהי' זחילה מתחת להדפות .גם שיהי' וח לקות בעת מן העתים כשיקו את התחתון".
 928ושהמים יעלו על גדות הרצפה :העיר ע"ז כ"ק אדמו"ר זי"ע )אגרות-קודש ח"ג אגרת תקב(" :אולי אפ"ל הטעם,
כדי שלא יתקבצו ג' לוגים מים הבאים ממפעל העירוי במקום מוך שבמקוה העליוה טרם שישיקו המים .ובכל אופן
כשירצו לקות מקוה העליוה בלא התחתוה ,איך יתהגו?"
אמם באגרת וספת )חי"ז אגרת ו'תסב( מצא עצה גם לזה" :גם אם לא יעלו על הרצפה ,יש לסדר שהשאובים יפלו
ישר בקב ההולך לאוצר התחתון ,דהייו זריעה".
ועוד כתב שם )אגרת תקפה(" :מה שכתבתי לו הטעם לפע"ד בהוראת כ"ק אד"ע ,שהמים דמקוה התחתוה יכסו
רצפת מקוה העליוה טרם יזרמו לשם מים שאובים – מוקי פשוט – כי אז תהי' תית מים שאובים במקוה כשרה ,מה
שאין כן כשיכסו מקודם מים שאובים יוכשרו רק ע"י השקה ,וק"ל".
ובחי"ז אגרת ו'תסב" :מש"כ שעשו עוד אוצר מן הצד כדי שתהי' זריעה – הה עפ"י האופן דכ"ק אד"ע שהיא מקוה
ע"ג האוצר ,והוא רצה שיעלו מי התחתוה ע"ג רצפת העליוה )ע"פ הרי"ל שי' לדא( ,הה ה"ז זריעה באופן היותר
מועיל ,שא"צ השקה כלל לכל הדיעות ,כמובן".
וראה עוד מ"ש בזה הר"י שי' הורביץ ,בקובץ אהלי שם גליון  5עמ' קלט-קמא.
 929בשיש הזה באמצעו הי' קב ההשקה :ראה אהלי שם גליון ה עמ' קמב-ג .תקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע'
ה ,וע' קכז.
 930שעור המים בתחתוה הי' כפול :עתה שתגלה המקוה שבה ברוסטוב ,ומדדו את מדותיו של הבור התחתון:
ארכו  142ס"מ ,רחבו  108ס"מ וגבהו  93ס"מ .בס"ה 1426 :ליטר ,שהוא קרוב לכפול מהשיעור שיתבאר לקמן726 :
ליטר.
 931וויערשאק 4.445 :ס"מ.
 1.424 932מטר :עתה שתגלה המקוה שבה ברוסטוב ,ארכו – 1.42 :מלבד המדרגות .רוחב המדרגה –  24ס"מ .וביחד
–  1.66מטר.
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הגוף ,בשים את הראש על השליבה התחתוה .כי כ"ק האדמו"ר בע]ל[ הצ"צ אמר לרבית ,933אם כ"ק רבו
בג"מ ,כי ככה עיקר הטבילה.934
ז .המים הכשרים באו על ידי המשכה 935על גבי דבר הראוי לבלוע ,אולם גם העליוים שבאו ממפעל המים
העירוי כסו למקוה העליוה דרך המשכה בתוך הקיר.
ח .פתיחת הברזא בשביל כיסת מי הגשמים לא תהי' במקוה ,כי אם במרחק מה מהמקוה ,בכדי שלא יבאו
ישר מכח אדם ,אלא אחר פתיחת הברזא במרחק מה מהמקוה יזרמו לצור הראוי לבלוע והייו דרך
937
המשכה .936גם בקיר המקוה העליוה הי' ברזא ,למעלה ממדת המים וכ"ל ,אבל אותו היו פותחין טרם
שפתחו את הברזא השי' הרחוקה מהמקוה ,בכדי שלא יהיו כח אדם וכ"ל.
ט .תמיד רצוי שיהי' מחסן מי גשמים בכדי שיהיו מוכים להחלפה ,938ועל יד המחסן הזה שהי' בקרקע
החצר 939יהי' עוד בור ריק ,ומשם יהיו פותחים את הברזא אשר בקיר המחסן הזה אשר באדמה ,והמים יהיו
זורמים דרך צור ממלט )צמט( רך הראוי לבלוע.
940
י .קוי המקוה הי' על ידי משאבה וצור גומי .
941
יא .לא להשתמש בפקקי גומי ,דלפי דעת רבו בג"מ הוא דבר המקבל טומאה .
יב .בשביל זה עשיתי "קלעצל אויסגעטאקט" 942ובתוך אמצעה – ברזא של עץ ,וה"קלעצל" הכיסו בבין
הבטון ,וברזא של עץ באסיתא של עץ מחזיק היטב.943
יג .הגג דרך עליו עוברים מי הגשמים לא יהיו בו מקומות המעכבים המים ,וכל שכן שלא יהיו סילוות פח
סתומים .רצוי שהסילון מהגג למטה יהי' ישר בלי ארכובות .944ואחר כך יעברו המים 945דרך צור בתוך הקרקע
עשוי ממלט שיהי' ראוי לבלוע.
 933לרבית :רבקה ,כלת אדמו"ר ה"צמח צדק" ואמו של רביו.
 934ככה עיקר הטבילה :ראה בתיקון המקוה של רביו הזקן" :שתטבול במתיחת גופה לארכה תחת המים כעין דג ...
וראשה יהיה על השליבה התחתוה ,רק שלא יהיה שערה חוץ למים" .לקמן סי' עב.
ובאגרות-קודש אדמו"ר זי"ע )ח"ג אגרת תקב(" :לכאורה דבר קשה הוא ,כי המים מגביהים ,וצריך להתאחז באיזה
דבר – ,ולהעיר מ"תיקון המקוה" לאדה"ז :ובידי' תאחוז כו' – ובמילא עשו קמטים .וחומרו עשה קולו".
]עיקר השאלה בזה היא מהקמטים שעשו בגופה על ידי שאוחזת בידיה כו' ,ולא מטעם חשש חציצה כאשר אוחזת
בידיה ,ששיו )פ"ז מ"ז( "מפי שהמים מקדמין" .וספ"ח "ואם הדיח את ידו במים טהורים" .ובסי' קצח סכ"ח
"שמשקה טופח שעל ידיה חבור למי המקוה"[.
 935על ידי המשכה :מטעם שיתבאר בסעיף הבא .וההמשכה על קרקע עשוי ממלט )צמט( הראוי לבלוע ,כדלקמן שם
ובסי"ג .וראה אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע )ח"ז אגרת ב'כג(.
 936דרך המשכה :כמבואר בארוכה לעיל סי' סו ,ובקצרה לעיל בפים התשובה .ולעיל סי' סב.
ליקוט שיטות הפוסקים בזה ,ראה "מקוה מים" עמ' ל-לב.
 937אותו היו פותחין טרם :כדלעיל בפים התשובה.
 938מחסן  . .מוכים להחלפה :כיון שסוכ"ס ,גם במקוה על גבי מקוה ,מתחלפים קצת המים שבאוצר התחתון ,לאט
לאט ,ובמשך זמן רב לא ישארו בו מ' סאה מי גשמים .לכן צריך לקות מזמן לזמן את האוצר התחתון ,ולמלאתו במי
גשמים ששמרים במאגר המים שבחצר .וראה תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו פרק שישי.
 939המחסן הזה שהי' בקרקע החצר :בתחלה היתה סברא לבות את מאגר המים בתוך הבית )או המרתף( כדי שיהי'
שמור יותר ,ועל זה כתב רביו אגרת סב ,לעשותו בקרקע החצר.
 940על ידי משאבה וצור גומי :ראה לעיל ס"ג .אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע חי"א אגרת ג'תקסח.
 941בפקקי גומי  . .טומאה :ראה בארוכה לעיל סי' סה ,ומסיים" :ולמעשה הה לכאורה בסתימא של רעזיא אין שום
חשש כ"ל ,רק שזה דבר חדש ,ואין או יודעין בבירור מה היא מציאותה )וכמדומה שאין להשיג מגופה גדולה כדרוש
לעייו( ,ועל כן להשתדל בזה איי יודע אם כדאי הדבר ,ועשה כמו שעושין מעולם בכל ערי ישראל ,במגופה של עץ ,ועם
פאקוליע".
וראה טהרת מים עמ' קצח .אגרות-קודש ח"ז אגרת א'תתקפח .תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' ס.
 942קלעצל אויסגעטאקט :עץ קוב המחובר לקיר הצעמעט )אסיתא של עץ( ,שאותו סותמים עם סתימה של עץ
)ברזא של עץ( ,המחזיק היטב.
 943וברזא של עץ  . .היטב :ראה גם אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע חי"א אגרת ג'תקסח.
 944בלי ארכובות :ראה מה שליקט בזה בס' טהרת מים סי' ג .מקוה מים ח"ג פי"א.
 945ואחר כך יעברו המים :מהציור שמביא המים מהגג – עד אוצר מי הגשמים שבחצר.
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יד .את מדת האמה 946למקוה הי' חושב כ"ק אדמו"ר בג"מ זי"ע למדת ארבעה עשר וויערשאקעס) 947במדה
הרוסית( שהם עולים במדת המטר לסכום של  62.3סטימטר .שעור מקוה לפי זה הוא 725.413.101 :מ"מ,
והייו  726ליטר מים בקירוב.
טו .הברזא ממחסן המים כמובן עושים קצת למעלה מקרקעיתו ,למען ישקע למטה כל העפר שבא עם
הגשמים מהגג ,ועל יד קרקעיתו ממש עושים יציאה לחוץ לביוב )קאאליזאציע( למען לאפשר קויו.

סימן סח
המשכת מים למקוה על ידי משאבה
אם 948מותר לעשות מקוה באופן זה ,הייו להמשיך מים למקוה מבאר שהוא מעין ובע,
והמשכת המים הוא על ידי פאמפע 949המגבי' את המים כידוע ,והאדם מגבי' את המים על ידי
הפאמפע והמים שפכים לצור ומשם למקוה.
הה איתא בתוספתא דמסכת מקואות פ"ג ,הביא הר"ש פ"ב מ"ח ,ר' יוסי אומר זילף בידיו
וברגליו ג' לוגין למקוה פסול ,הוליכו עם הקרקע כשר .לגיון העובר ממקום למקום וזילפו
בידיהם וברגליהם ג' לוגין למקוה כשר ,ולא עוד אלא אפילו עשו מקוה לכתחילה כשר.
והראב"ד בספר בעל הפש הביא תוספתא זו ,ופירש דרישא דתוספתא מה שאמר רבי יוסי
אומר זילף בידיו וברגליו כו' מיירי במים שאובים ,שהיו שאובים מקודם והאדם זילפן בידיו
וברגליו למקוה שלא על ידי הקרקע פסול .ואם תאמר מאי קמ"ל מאחר שהם שאובים גמורים
איך לא יפסולו המקוה ,יש לומר הא קמ"ל ,דלא תאמר מאחר שבאו למקוה שלא על ידי כלי,
אף שלא משכו על גבי הקרקע הוה לי' המשכה.
ומציו המשכה שלא על גבי קרקע ,וכמ"ש הר"ש פ"ב מ"ז וז"ל ,אם יש כמעט מים בבור
ישבר ויפלו המים מן הקקים לבור ,דהמשכה היא ,כיון דמתורת כלים שבורים ופלים לבור
עכ"ל ,וכמו כן אמר כאן שכיון שבאו שלא על ידי כלי למקוה הרי זו המשכה .קמ"ל דלא,
דאיו דמי להתם שאיו עושה מעשה בגוף המים אלא ששובר את הכלי והמים ופלים מעצמן
למקוה )ע' בט"ז סעי' מ"א ס"ק  'כתב וז"ל ,ובלבד שישבר את הכלי ,פירוש ואז המים ופלים
מאליהן למקוה עכ"ל( ,אבל כאן הרי עושה מעשה בגוף המים שזולפם למקוה ,הייו שמתז את
המים ועל ידי זה הם ופלים למקוה )ע' בט"ז סעי' "ז ס"ק ע"ג שכתב וז"ל ,משא"כ כאן הוא
משים ידו תוך המעיין או מקוה עצמו ועל ידי יעוע שם ממילא הולכין המים חוץ למקומן
עכ"ל .ומשמע לכאורה שזה קרא שאיו עושה מעשה בגוף המים .יש לומר דשם כוותו שהוא
משים ידו תוך המים ,ואיו מגבי' המים בידו וזורקן על המחט ,אלא מעע בתוך המים גופא
 946מדת האמה :ראה תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו פרק עשירי.
 947וויערשאקעס :כל ווערשאק הוא  4.445ס"מ ,והייו ששיעור האמה לעין מקוה מחמירים על  62.23ס"מ.
 948דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קו .וראה בשולי הגליון שם ,שעל פי הכתב וכו' ראה שכתבה בשלהי תקופת
כ"ק אביו אדמו"ר מוהר"ש "ע ,הייו לפי שת תרמ"ג .ותוכה:
אם מותר להמשיך מים מבאר עמוק לתיבת המקוה על ידי משאבה ,הייו שאים שאבים על ידי כלי ,אלא שיש בזה
חשש תפיסת ידי אדם.
ועל זה מבאר את התוספתא פ"ג ה"ג ,זילף בידיו וברגליו כו' לגיון העובר כו' וזילפו כו' ,כפירוש הראב"ד בבעלי הפש.
ואחר כך הי' אמור רביו לחזור לביאור ושא המשאבה .אלא שסיום התשובה הזאת לא הגיע לידיו.
ביאור שיטות הפוסקים בתוספתא ה"ל ,בא בארוכה לעיל סי' סו )שכתב כעבור כ 35-שים ,בקיץ תרע"ח( .וביאור
שיטת הראב"ד – לעיל שם ד"ה והראב"ד ,ואילך.
 949פאמפע :משאבה .ראה טהרת מים סי' כד.
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ועל ידי זה המים גבים .ולישי' הכי דייקא ,שכתב משים ידו תוך המעיין כו' ועל ידי יעוע
שם ממילא כו' ,משמע שאיו מגבי' את המים בידיו .והרי זה כמו הדין של תשובת הריב"ש
שהביא ב"י ד' צ"ג ע"א )בטור דפוס קיגסבערג (950שהמים יוצאים בהכרח עיי"ש .אבל כאן
שזולף בידיו או ברגליו ,פי' שמתז ברגליו הייו שמגבי' את המים ברגליו וזורקן למקום ,שכן
הוא דרך היתוז ,וודאי שזה קרא עושה מעשה בגוף המים ,ועל כגון דא ודאי לא יאמר הט"ז
שאין זה עושה מעשה בגוף המים אלא כ"ל( ,אף שאיו כלי מכל מקום אין זו המשכה.
ועוד דשם לא חשיבא שאובים כל כך שהרי לא תמלאו לדעת ,שהוא העלה את הקקים לגג
לגבם ,ומאחר שלא לדעת תמלאו ,לכן כששובר את הכלי ופלו מאליהן למקוה הרי זה חשוב
המשכה,
]ע' בפירוש הר"ש שם שהקשה מאחר שהעלם לגבם לא הוה שאובים ,ואמאי צריך המשכה.
וע' בפירושו בפ"ד מ"א .951וע' ברא"ש בסוף פרק תוקת הל' מקואות סי' ה' ,דהא דמטהרי ב"ה
דוקא שישבר הכלי או יכפה .ומשמע שכן הדין בשוכח בחצר כמו בצור ,ולכן לא הביאו הרא"ש
והטור ור"י דין שוכח בחצר ,וכמו שהקשה עליהם הב"י 952קושי' זו .וגם בשו"ע לא הביא דין
זה ,וע' בש"ך סעי' מ"א ס"ק צ"ג.953
אלא שהרא"ש והטור ושו"ע לא הזכירו בדבריהם המשכה ,ואפשר שדעתם ז"ל דמאחר שלא
שאבו לדעת אין צריך המשכה ,ומ"ש במשה ישבר או יכפה אבל לא יערה ,אין הכווה שיהי'
המשכה כמו שפירש ר"ש ,אלא שלא יהי' בו תפיסת ידי אדם ,אבל לא יערה שלא יגבי' ויערה,
דמאחר שיגבי' הרי עשו שאובים גמורים .אך הר"ש כתב בפירושו שהוא מצד המשכה ,וכן
כתב הר"ן בפ"ב דשבועות ,954דמ"ש ר' יהושע ישבר או יכפה הוא כדי שיהי' המשכה ,אבל לא
יערה פירוש בלא המשכה .וכן ראה מהראב"ד בספר בעלי הפש פ"ד גבי מיח כלים תחת
הצור שכתב שם וז"ל ,אלא ישבר אותם או יכפה אותם והן יורדין מאליהן ועשים מקוה כשר
עכ"ל .ואם אמר שהכווה רק שלא יהי' בו תפיסת ידי אדם ולא מצד המשכה הוה לי' למימר
יערה או יכפה אותם ותו לא ,וכמ"ש בהרא"ש ,ומאחר שכתב והן יורדין מאליהן ועשים מקוה
956
משמע שההיתר הוא מצד שיורדין בהמשכה מהכלים .והרשב"א בשער המים 955הובא בב"י
)וכפי הראה דברי הרשב"א בדיי המקוה כולם ובעים ממקור מים חיים הראב"ד ז"ל( כתב
גם כן שהוא מצד המשכה וז"ל ,היח כלים לגבם כו' לא יטלם וימשיכם למקוה אלא שופכן
למקום אחר סמוך למקוה או ישברם והם משכים למקוה וטהרים בהמשכה עכ"ל )אלא
שמשמע מדבריו דכשישבור צריך גם כן המשכה ,ומפירוש הר"ש איו משמע כן ,שהרי כתב
דהמשכה הוא כיון שמתורת כלים שבורים ופלים לבור ,משמע שמה שיוצאים מכלים שבורים
זהו המשכה( .והר"ע מברטורא כתב גם כן שהוא מצד המשכה.
ולפע"ד ראה ראי' לזה מהתוספתא ,וז"ל כמו שהביאה הר"ש ,רבי יהושע ]אומר[ בין כך
 950צ"ג ע"א )בטור דפוס קיגסבערג( :ובדפוסים שלו קיא ,ב.
 951בפירושו בפ"ד מ"א :דגלי דעתיה שרצה שיפלו לתוכו.
 952שהקשה עליהם הב"י :קז ,ב ד"ה והרא"ש כתב.
 953בש"ך סעי' מ"א ס"ק צ"ג :על דין היח תחת הציור :וכל שכן היחם בחצר שלא תחת הצור.
 954הר"ן בפ"ב דשבועות :ה ,ד.
 955בשער המים :שער ה ע' .
 956הובא בב"י :קח ,א ד"ה ולהר"ן.
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ובין כך ישבר ,רבי יוסי אומר משום רבי יהושע אף יטה )הייו יכפה( ,ובלבד שלא יטול ויערה,
וכן הי' רבי יוסי אומר זילף בידיו וברגליו ג' לוגין למקוה פסול ,הוליכו עם הקרקע כשר עכ"ל,
ומשמע דתרי בבות דר' יוסי הם גד תרי בבות דרבי יהושע דמתיתין ,וכגד מה שאמר רבי
יהושע אבל לא יערה אמר רבי יוסי זילף בידיו כו' פסול ,וכגד מ"ש רבי יהושע ישבר או יטה
כגד זה אמר רבי יוסי הוליכו עם הקרקע כשר ,מפי שהוא בהמשכה .וזהו וכן הי' רבי יוסי
אומר )וע' מה שיתבאר לקמן אי"ה( .אך כל זה דוקא כשלא שאבו לדעת ,אז מהי ישבר או
יכפה .ואפילו לדעת האומר דשאובים שהומשכה כולה פסול מודה כאן דכשר שהרי לא שאבו
לדעת .ומכל מקום צריך המשכה ,שיהי' בידי שמים ,כמשית"ל אי"ה בשם הראב"ד ז"ל .ובזה
מתורץ קושיות התוספות יום טוב פ"ב מ"ז.[957
אבל כאן שהם שאובים גמורים ששאבו בכלי ,958לכן מה שמזלף אחר כך בידיו או ברגליו
אין זה המשכה .וראי' לזה מהתוספתא ,959הביאה הר"ש פ"ב מ"ו ,היו ג' לוגין מים שאובים
בראשו וירד למקוה שיש בו מ' סאה )מצומצמות( וטבל כשר ,סחטן לתוכו )לאחר שטבל וחסר
ממ' סאה( פסול .הרי אף שבאו למקוה שלא על ידי כלי ,שהרי מראשו באו למקוה ,מכל מקום
מאחר שהם שאובים אים טהרים בזה שבאו מראשו ,דזה לא חשוב המשכה .וכמו כן כאן ,אף
שבאו למקוה על ידי שזילף בידיו וברגליו שלא על ידי כלי מכל מקום פסול ,אבל אם הלוכם עם
הקרקע כשר ,שזהו המשכה ,ושאובים שהמשיכו כשר.
ולפע"ד ראה ראי' לפירוש זה דקאי על מים שאובים .דקאמר רבי יהושע אומר ישבר ,רבי
יוסי אומר משום רבי יהושע אף יטה ,וכן הי' רבי יוסי אומר זולף בידיו כו' פסול הוליכו עם
הקרקע כשר .ולכאורה מאי וכן דקאמר ,והלא ר' יוסי מחמיר טובא גד ר' יהושע ,דהרי ר'
יהושע קאמר שדי במה שישבר הכלי ור' יוסי אומר דכשזולף בידיו או ברגליו פסול ,דאף דזילף
גרע יותר משבירת הכלים כ"ל מכל מקום איו כלי ,ובזה קאמר דפסול ואיו כשר ,אלא
כשמוליכו עם הקרקע שזה כשר גם בשאובים גמורים ,ואם אמר שמה שאומר זולף כו' קאי
במים שאים שאובים ,מה שייך לומר על זה הוליכו עם הקרקע כשר )ואם כמ"ש הט"ו גם כן
לא שאבו וע' לקמן אי"ה( .אלא ודאי דמיירי בשאובים ,ובזה הוליכו עם הקרקע הוא כמו
ישבר )ע' בספר עין זוכר מע' ו' אות ו' שכתב בשם שו"ת מהרי"ט חלק אבן העזר סי' מ"ד,
שכתב וכן ששה במשה הייו ממש הדין של מעלה ,זולת היכא דהסברא מחייבת להיפך דלא
יהיו שוים ,אז וכן לאו דוקא ע"כ .ואפשר לומר עוד ,דזה הכלל דוקא במשה דמדייק בלישי'
כששוה במשה וכן כו' .ע' עוד שם או' י"ט ,ובס' יד מלאכי או' ר"ט וז"ל ,וכן היכא דקתי
במתיתין או ברייתא )ומסתמא כן הוא בתוספתא( ידוע דאית רבותא באותה בבא ,ולא זו אף
זו קתי עכ"ל .ואפשר לומר כאן גם כן רבותא קתי דר' יהושע אומר דמיח קקים בראש הגג
לגבם ותמלאו מים ,שזהו ששאבו שלא לדעת ,שהרי העלם לגבם ,וכן הסייד כו' ,וקאמר
דכשר במה שישבר שהיא המשכה כ"ל .ובא ר' יוסי ואומר לא זו ששאבו שלא לדעת אלא אף
זו שהם שאובים גמורים ,כשר גם כן בהמשכה מה שמוליכם על גבי קרקע(.
 957התוספות יום טוב פ"ב מ"ז :שהקשה מהא דמקוה שהמשיכוה כולה פסולה.
 958שאובים גמורים ששאבו בכלי :לעיל סי' סו ד"ה ועל כן פירש ,מבאר לשיטת הראב"ד ,שגם כאן מיירי בקקים
שהעלן לגג לגבן ,ומכל מקום כיון שכבר היו בכלים ,וגם זילף בתפיסת ידי אדם ,לכן הוי ממש כשאובין גמורים.
 959מהתוספתא :פ"ג ה"ב.
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קיצור .זילף בידיו וברגליו ג' לוגין למקוה פסול ,הוליכו עם הקרקע כשר ,ופירש הראב"ד
דקאי על מים ששאבו בכלי ,והא קמ"ל דאף שאיו כלי אין זו המשכה ,מפי שעושה מעשה
בגוף המים ,ועוד שהם שאובים גמורים .וראי' לזה מתוספתא היו בראשו ג' לוגין כו' סחטן
לתוכו פסול .וראי' להפירוש בתוספתא ממ"ש וכן הי' רבי יוסי אומר זילף ,דאי לאו הכי מאי
וכן כו'.
)ב( לגיון )פי' חיל( העובר ממקום למקום ,וכן בהמה העוברת ממקום למקום ,וזלפו בידיהם
וברגליהם ג' לוגין למקוה כשר ,ולא עוד אלא אפילו עשו מקוה בתחילה כשר ,עכ"ל התוספתא
ה"ל פ"א.
והה בבא זו אי אפשר לפרש כמו הרישא דמיירי במים שאובים ,דברישא אמר דכשזילף
בידיו ג' לוגין פסול ,וכאן אומר וזלפו בידיהם וברגליהם ג' לוגין למקוה כשר ,וזה היפך ממ"ש
ברישא.
ואם אמר דההיתר כאן הוא מפי שזילפו בלא כווה 960וברישא מיירי שזילף בכווה,
ולישי' הכי דייקי ,דברישא כתב זילף בידיו וברגליו כו' דמשמע בכווה ,וכאן כתב לגיון העובר
ממקום כו' וכן בהמה העוברת ממקום למקום וזלפו כו' ממילא משמע ,שלא זאת כוותם אלא
מהלכים לדרכם .ובבהמה פשיטא דלא שייך כווה 961לזלף ולכן כשר .הא למה זה דומה למ"ש
במשה פ"א דמקואות מ"ד או שהלך בהם הטמא כשר ,ופירש הרמב"ם ז"ל דכוותו היא רק
לעבור ולהלוך לא לילך בתוך המים ,לכן איו מטמא את המים .וכן משמע מפירוש הרא"ש שם
שכתב לא טמאת כיון דלא אחשבה .ואפשר לקרב זה גם כן לדברי הרמב"ם מאחר שאין
כוותו ההילוך בהמים אלא שכוותו לילך לדרכו ובהכרח הולך דרך המים הרי לא אחשבה,
וכל שדבר גורם שיעשה כן זה קרא שלא בכווה .וכמו כן אמר כאן ,דמאחר שהוא שלא
בכווה בא למקוה לכן כשר.
אי אפשר לומר כן ,דמאחר ששאבו לדעת ,962אף שיבאו במקוה שלא לדעת גם כן פסול ,וזה
פשוט .וכ"כ הט"ז סעי' ט"ו ס"ק כ"ז דכששאבן בכלי זה פשיטא דפסול אפילו שלא במתכוין,
דזהו שאובין גמורים ע"כ .וכן משמע מכמה לשוות משו"ע דאפילו שלא במתכוין פסול .ואם
אמר דמ"ש לגיון העובר כו' פי' חיל רוכבי סוסים והבהמות מזלפים ברגליהם לכן כשר ,הלא
אומר זה אחר כך וכן בהמה כו' ,ומה מועיל בזה רגלי בהמה מאחר שהם שאובים )וע' ברא"ש
שכתב וכן שיירא 963כו'( .ועוד יותר יש לתמוה מה שכתב ולא עוד אלא אפילו עשה מקוה
בתחילה כשר ,איך מותר לעשות מקוה שלמה ממים שאובים ,וכי מפי שבאו על ידי זילף אדם
או בהמה כשרו על ידי זה ,שהרי אין זו המשכה כ"ל .ואף אם אמר שהוא המשכה ,הלא
שאובים שהומשכה כולו פסול ,964ואיך יעשה מקוה על ידי זילף כו'.

 960מפי שזילפו בלא כווה :כן תבאר לעיל ריש סי' סו ד"ה ואחר כך אומר לגיון.
 961ובבהמה פשיטא דלא שייך כווה :כפירוש הרא"ש דלעיל שם ד"ה והרא"ש.
 962דמאחר ששאבו לדעת :הייו אם פרש שגם הלכה זו מיירי במים שאובין .וראה לעיל שם ד"ה ובהא דלגיון,
שהראב"ד מפרש שהלכה זו היא במים שאים שאובין.
 963ברא"ש שכתב וכן שיירא :ראה גם לעיל שם ד"ה והרא"ש.
 964שהומשכה כולו פסול :ראה לעיל שם ד"ה וכתב הב"י ,שלפירוש הר"ש סבר האי תא שגם שאובים שהומשכה
כולה כשר.
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סימן סט
תיבה מנוקבת שנתעקמה ומקבלת מים
בס"ד

965

966

מקוה שתעקמה ,הייו שהורד הצד אשר גד הקב טפח על טפח שעושין בהמקוה ,
ומקבלת שם מים הרבה עד הקב בערך ג' או ד' עמער .אך בעת שמקים את המקוה יכר אשר
מלבד המים שהולכים מהקב ה"ל עוד הולכים מים מהשולים והדפות ,967מה דיה לטבול
בתוכה.968
תן במתיתין )מקואות פ"ד מ"ג( החוטט בציור לקבל צרורות בשל עץ כל שהוא ובשל חרס
רביעית ,רבי יוסי אומר אף בשל חרס כל שהוא .ופירש הרמב"ם ז"ל ,חוטט הוא אשר יחפור
כו' ,ואמר שאם לקח ציור של עץ וחקק בו ,ואפילו הי' קבוע ,מקום יתחברו בו אבים קטות
ויגרו המים הזבים ,הה כל מה שיגורו על זה הציור הם מים שאובים ,לפי שזה המקום
החקוק כלי הוא עכ"ל .מבואר שסובר שאפילו קבעו ובסוף חקקו פוסל גם כן .ובפ"ה דפרה מ"ז
השוקת שבסלע כו' פי' גם כן וז"ל ,השוקת מקום מקוער יתקבצו בו המים כו' ,ואמר שבהר אם
ימצא בו חפירה כו' ,וזה ימצא בה ברוב ההרים ,הה לא חשבה כמו כלי אבים ,אבל משפטה
משפט חפירה כעצם הארץ עכ"ל ,משמע שהייו מה שמצא בהרים חפירות בהסלעים )וכן גם
אם עשאה אדם דמה פקא מיה בזה( ,אבל אם הי' האבן תלוש מקודם ולא הי' שום כלי כלל,
ואחר כך קבעו וחקק בו ועשאו כלי ה"ז פוסל את המקוה .וע' בתשובות צמח צדק סי' ק"ע.
ובפ"ד דמקואות מ"א כתב וז"ל ,צור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה ,קבעו ולבסוף
חקקו איו פוסל את המקוה ,וכבר התבאר בש"ס ב"ק דס"ז סבת זה ,והוא שהעיקר אצליו
שאובה דרבן ,ולזה סתפקו אם הי' עומד העץ בקרקע ובאה ואחר כך חקק בה גולה ,ולא
יסתפקו בזה אם חקקו ולבסוף קבעו כו' הואיל ותורת כלי עליו בתלוש ,שכל מה שיזול עליו
הה הוא שאוב והבן .אמר]ם[ תורת כלי ולא כלי ממש ,לפי שאיו כלי קבול כו' ,והוא שפשוטי
כלי עץ מקבלים טומאה עכ"ל .הרי מפורש יוצא מפי הרב ז"ל ,דחקקו ולבסוף קבעו פסול
אפילו לא עשאו כלי קיבול כלל ,אלא מה שעשאו שיהי' ראוי לשום דבר מה אף לא לקבל ,הרי
הוא בכלל פשוטי כלי עץ ומקבל טומאה ,ומה שקבעו אחר כך בקרקע איו מועיל לו כלל .ומ"ש
כאן המיח כלים תחת הצור כו' שהעיקר מחמת הכלים אבל הצור איו פוסל ,הייו שקבעו
ולבסוף חקקו .והחקיקה הוא שעושה גולה ,הייו צור ,ולא שיש לו בית קיבול ,ומאחר שעשה
החקיקה בקרקע ,ואף גם לאחר החקיקה אין לו שם כלי אלא תורת כלי ,לכן איו פוסל .ומ"ש
במ"ג שאפילו קבעו ואחר כך חטטו פוסל את המקוה ,הייו שעשה בית קבול .וע' בהגהת
 965דפסה באגרות-קודש ח"ה אגרת א'קז ,וראה בשולי הגליון לאגרת א'קו שם ,שעל פי הכתב וכו' ראה שכתבה
בשלהי תקופת כ"ק אביו אדמו"ר מוהר"ש "ע ,הייו לפי שת תרמ"ג .ותוכה:
תיבה מוקבת של עץ שקבעה בארץ למקוה ,ואחר כך תעקמה עד שמקבלת מים ,דיה כקבעו ואחר כך חקק בו בית
קיבול ,שלדעת הרמב"ם בפירוש המשיות פסול ,ובחיבורו חזר בו והתיר.
 966גד הקב טפח על טפח שעושין בהמקוה :כמ"ש אדמו"ר הזקן ב"דיי תיקוי המקוה ועשייתה" .וראה מה
שלקט בזה בס' תיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' כג-ד.
 967הולכים מים מהשולים והדפות :כמבואר ב"דיי תיקוי המקוה ועשייתה" ,בעין הספיות המזופפות שהמים
כסים לתוכן.
 968מה דיה לטבול בתוכה :סיום התשובה חסר .וראה ב"דיי תיקוי המקוה ועשייתה" ,שרביו הזקן החמיר לעין
טבילה בתוך התיבה ,כדעת הסוברים שלא התירו קבעו ולבסוף חקקו אלא לעין שאיבה דרבן ,משא"כ לעין טבילה תוך
כלים שהיא מדאורייתא .ומה שלקט בזה בתיקוי מקוואות לפי תקת רבותיו ע' כט )ושגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש "ע
פסל מקוה כזו( .מקוה מים ח"א ע' קח-ט הערה  ,5וע' קע הערה כב.
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הרש"ש בפירוש המשה ה"ל.
אך הה בחיבורו חזר בו ממ"ש כאן ,שכתב בפ"ו דמקואות הל' ו' ,החוטט בציור מקום
לקבל הצרורות כו' ,ואפילו שקבעו אחר שחקק בו כו' ,אבל אם קבעו בקרקע ואחר כך חקק בו
בית קיבול איו פוסל עכ"ל ,הרי כל שקבע ואחר כך חקק בו אפילו חקק בו בית קיבול איו כלי
דבטל אגב קרקע )וע' בספר יד מלאכי או' א'.(969
וממילא פשוטי כלי עץ אפילו חקקו ואחר כך קבעו גם כן איו פוסל .וכן כתב הרמב"ם
בפירוש המשה פט"ו דכלים מ"ב דף של חתומים וז"ל ,וכבר אמרו בש"ס בדף של מתכת
מחלוקת כו' ,אבל בדף של עץ אע"פ שהוא מקבל טומאה מדרבן כאשר קבעו בכותל הה הוא
טהור לדברי הכל עכ"ל .ולפי זה מ"ש צור שחקקו ולבסוף קבעו כו' קבעו ולבסוף חקקו ,הייו
שעשה בית קיבול ממש .וכן פירש הר"ש במשה דהחוטט בצור שקבעו ולבסוף חקקו שעשה
בית קיבול ומכל מקום איו פוסל .וכ"כ שם במ"א ובפ"ה דפרה מ"ז .וכן פי' הרא"ש שם.
קיצור ,הרמב"ם בפירוש המשה כתב שאפילו קבעו ואחר כך חקקו פוסל גם כן .אבל
בחיבורו חזר בו ,אלא שאפילו קבעו ואחר כך חקק בו בית קיבול איו פוסל .וכן פירשו הר"ש
והרא"ש ז"ל.
סימן ע
שיטת רבינו ירוחם בהשקה וזריעה
בש"ך 970סקמ"א בשם רביו ירוחם :971ואם הלכו 972אותן המים למקוה חסר שאין בה כלום
)עי' מה שכתב הש"ך דדוקא שאין בה כלום ,ואם כן מהו אומר חסר ,ואפשר הכווה לאשמעין
דפחות מכ"א כאילו אין בה כלום .973וצ"ע( יש מתירין גם כן .וכתב על זה הש"ך :מכאן משמע
שיש אוסרין )ובודע ביהודה 974כתב שהרי"ו 975גופא כותב שיש אוסרין( ,וכון להחמיר.
והגם שכבר טהרו בהשקה ,צריך לומר דהרביו ירוחם מיירי שפסקו מהשקתן ,וסבירא
ליה דלא כהרא"ש) 976בהדין דסעיף "ב( דכיון שהושק פעם אחת איו פסל גם כשפסק ,כי אם
שצריכה להיות ההשקה תמיד ,וכאן כיון שפסקה ההשקה אסור.
 969יד מלאכי או' א' :מכללי הרמב"ם :כשהרמב"ם סותר עצמו מפירוש המשיות לחיבור אין לסמוך אלא על מה
שכתב בחיבור.
 970דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'רפה .מכתי"ק ,שרשם לעצמו על כרטיס ביקור שלו ,מליובאוויטש .ותוכה:
מדברי רביו ירוחם ,במעיין שתן עליו מים שאובים והלכו למקוה חסר ,שיש אוסרין ,ראה דאף בזריעה אוסרים.
ואילו במשה דממלא בכתף וותן לעליון עד שיורד לתחתון ,ראה שזריעה מותר.
ואפשר שלא אסרו אלא במעיין כל שהוא ,דאי אפשר לומר דריבוי המים שהשליכו לתוכו הם כזרועים ,משא"כ
בזריעה ממש יודו להיתר.
 971רביו ירוחם :תיב כו ח"ה )רכה ,ד(.
 972ואם הלכו :מעין כל שהוא ,שתן עליו מים שאובים מרובים ,שהם כשרים )כפסק בשו"ע סט"ו(.
 973לאשמעין  . .כלום :וכדמסיים בש"ך שם :אבל במקוה חסר כל שהוא או יותר ושאר שם כ"א סאין איו פוסל
המקוה לכולי עלמא ,דרובא בהמשכה כשרה.
 974ובודע ביהודה :מהדורא תיא יו"ד סי' מה וסי' קמא.
 975שהרי"ו :שם רכו ,א )הובא בש"ך שם ס"ק קיב( :שי מקוואות אחד ]שא[וב אחד כשר ,וקובים זה לזה כשפופרת
האד וסתם הקב סתפקו המפרשים אם שאר השאוב בהכשרו או כיון שסתם הקב חוזר לפסולו כבתחלה קודם
שתערב דרך הקב עם הכשר ]וראה לקמן שרביו מחלק בין שי הדיים[.
 976כהרא"ש " . .ב :בשו"ת כלל לא סי' ב ,שפסק כוותיה בשו"ע שם ס"ב.
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וצ"ע מהמשה 977דהי' בעליון מ' סאה ובתחתון אין כלום ,ממלא בכתף וותן לעליון עד
שיורד לתחתון מ' סאה ,שזה ממש דיא של הרביו ירוחם .978ואפשר דמפרש דמיירי המשה
שמושקים 979זה לזה .וכבד לומר כן ,דהרי בבבא ראשוה אשמעין העצה דהשקה ,משמע דבבא
זו להשמיעו גם בלא השקה זה לזה ,כי אם על ידי שטהרו כבר בהשקה.
וממשה זו גם כן קשה על אותן החולקין על הרא"ש 980ה"ל .וכמדומה לי שהגדולי טהרה
בתשובה 981כתב לחלק ,דבדין המשה הרי השאובין כזרועים המה ,ולכן גם כשפרדו אין
פסלים עוד ,אבל מקוה שאוב שהושק למקוה כשר הרי אי אפשר לומר דכזרועים דמי ,ולכן
צריכה להיות ההשקה תמיד .אבל על הדין של הרי"ו 982קשה לכאורה כ"ל.
ואפשר דרביו ירוחם מיירא במעין כל שהוא ,דאי אפשר ]לומר[ דריבוי המים שהשליכו
לתוכו הם כזרועים ,וכמו שבמקוה שאוב אין או אומרים כן 983מפי שעומדים בפי עצמם ,כמו
כן כאן מצד הריבוי שלהם לגבי המעין כעומדים בפי עצמן דמי ,וכל זמן שמושקין הרי הן
כשרים וכשפסק השקתן הרי הן פסלין .ולכאורה כמו כן הוא במקוה מ' סאה ותן לתוכה
יותר ממ' סאה לא אמר גם כן דכזרועים דמי ,והרי המשה ה"ל מיירי שתן בה יותר ממ'
סאה 984וכמ"ש הרא"ש בחידושיו .985ויש לומר דבמעין כל שהוא יותר הסברה מתאים לומר
כ"ל ,לפי שהיא כל שהוא והשאובים מרובים.986
ולפי ה"ל דיא של הרביו ירוחם הוא רק משום השקה ,ואם כן למה לא יאמר דיו במקוה
שאוב שצריכה השקה תמיד ,ומה לו לצייר דיא באופן שכתב .987ויש לומר דרבותא אשמעין,
דהגם שהשליכו השאובין לתוך המעין ,ומכל מקום לא אמרין דכזרועין דמי ,ואיו כשר כי אם
כשהן מושקין זה לזה.
סימן עא
שאובין שהשיקוה למים זוחלים בחרדלית
ממה שכתבו 988הראשוים והאחרוים בפי' משה ה"ל דהאמה היא מי גשמים פחותים ממ'
 977מהמשה :מקוואות פ"ו מ"ח .וכן הקשה הראב"ד ממשה זו לשיטתו שתן סאה וטל סאה כשר רק עד רובו,
וכדלעיל סי' א ד"ה אך באשר .ולכוות תירוצו של הראב"ד ,ראה לעיל סי' ב ד"ה ומה שכתב לתרץ.
 978דיא של הרביו ירוחם :אלא שהמשה מיירי במקוה מ' סאה שמילאוה במים שאובין עד שירד למקוה התחתון
שאין בה כלום ,ורביו ירוחם מיירי במי מעיין שמילאוהו במים שאובין עד שירד למקוה התחתון שאין בה כלום.
 979דמיירי המשה שמושקים :וכעין זה רצה בתחלה לתרץ בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' קעא :ואולי יאמרו דהתם
מיירי כשיש אחר כך עירוב מקואות על ידי סילון שמחבר ב' המקואות.
 980החולקין על הרא"ש :המובא ברביו ירוחם שבש"ך ס"ק קיב ה"ל ,לעין מקוה שהוכשרה על ידי השקה ,ואחר
כך סתם הקב .וראה לעיל סי' א ד"ה אמם בהדין.
 981בתשובה :סי' יו"ד .וכן מחלק בשו"ת צמח צדק יו"ד סוס"י קעא :כרביו ירוחם  ...מקוה שיש בו מ' סאה כשרים
ושפכו לתוכו שאובים ,דעדיף מהשקה ,וחזרו השאובים ככשרים.
 982הדין של הרי"ו :במי מעין שתן עליו מים שאובים מרובים ,שגם זוהי זריעה ,ולמה יפסל כשפסק .וראה לעיל סי'
א ד"ה אמם בהדין ,שהוכיח מכאן ,שהם אוסרים גם בזריעה ,וכשבאו למקום אחר אמרין חוזר ויעור.
 983אין או אומרים כן :שעל ידי ההשקה יהי' דיו כזריעה.
 984ממ' סאה :שהרי היו בה רק מ' סאה מכווים ,ועל ידי שתו בה יותר ממ' סאה וספים ,פלה המים למקוה שאין
בה כלום ,באופן שיש בכל אחת מהן מ' סאה.
 985הרא"ש בחידושיו :הל' מקוואות סי' א :ועל כרחך צריך ליתן בו יותר מארבעים סאה אלמא שאיו פסל אפילו
אם רבו השאובין על הכשרים .וראה לעיל סי' ב ד"ה ומה שכתב לתרץ.
 986לפי שהיא כל שהוא והשאובים מרובים :ראה לעיל סי' א ד"ה אמם בהדין.
 987באופן שכתב :במים שאובין שפלו על מי מעין מועטים.
 988דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'רפו ,ממה שרשם רביו על גליון הספר – בשו"ת סי' י ,ותוכה:
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סאה .הרי דפשוט אצלם דמהי השקה במים שאובין.
וצ"ע איך אפשר שלא יהיה בהאמה מ' סאה ,שהרי ודאי מיירי שהבור מחזיק מ' סאה,
באופן שכשיצא מילואו ועוד יהי' מקוה כשרה ,ואם כן בהכרח שיהי' בהאמה יותר ממ' סאה.
ואפשר הכווה שאין בה מ' סאה במקום אחד ,וכמו חרדלית 989שהן מים היורדים מגובה ההר,
שאפילו יש מתחלתן עד סופן מ' סאה אים מטהרין עד שיהי' במקום אחד מ' סאה ,וכדעת ב"ה
במ"ו דפ"ה .990ולפי שאיה מטהרת בעצמה איה מטהרת גם כן מי הבור בהשקה.
אמם לפי זה מה הוצרכו לומר שאין בה מ' סאה ,תיפוק לי' שאיו מועיל השקה מפי שהיא
זוחלת ואיה מטהרה בזוחלין .991ואפשר זהו באמת כוות הרע"ב מ"ש כגון מי גשמים שבאים
מן המדרון .דלדיוקא של התוספות יום טוב בשם הכסף משה 992הי' מספיק לומר שהיא מי
גשמים .ומה שכתב שבאים מן המדרון ,הכווה דלכן איה מטהרת בהשקה .993ועל פי פשוט מה
שכתב מן המדרון הוא שעל ידי זה כסת ויוצאת .994מכל מקום יש לומר גם כן בזה כווה ה"ל
)ומה שצריכים שתהא כסת ויוצאה ,ראה דאם לא כן הרי זה באופן ששוטפת את הבור ,ואז
שארים השאובים בבור ,והוא בפסולו עומד(.
וראה 995שאחר שלפי החשבון יצאו השאובים הרי זה מקוה כשר גם כשהאמה כסת
ויוצאה .אחר כך ראיתי שכן כתב התוספות יום טוב פ"ה מ"ה ד"ה ווטפין .אם כן הרי זה
לכאורה ראי' להדין שבשו"ע סעי' ו"ן ,והרמ"א מחמיר שם .וכל שכן באופן ה"ל.
*
צ"ע 996דזה שייך דוקא כשהה בחליפין אבל שיעשה להכשיל אין חוששין ,997וכמ"ש בגר"א
ס"ק י"ב ,והוא מהש"ך.998
סימן עב
בגידולי טהרה שם הביא דעת היש מפרשים שבחדושי הרמב"ן לב"ב )סה ,ב ד"ה צור( שמים שאובין אים טהרים
בהשקה .וביאר שם ,שיש לדבריהם סמך מהמשה מקוואות פ"ג מ"ג" :בור שהוא מלא מים שאובין והאמה כסת לו
ויוצאה ממו ,לעולם הוא בפסולו ,עד שיתחשב שלא שתייר מן הראשוים ג' לוגין"" ,ולא תי הך תקתא דיכשירו על
ידי השקה".
ועל זה כותב רביו ,שלדעת הראשוים והאחרוים מהי השקה במים שאובין ,והכא לא סגי בהשקה ,כיון:
א( שהאמה היא חרדלית ,שאים חשבים כמ' סאה במקום אחד.
ב( מי האמה זוחלין ואין השקה מועלת בזוחלין.
 989חרדלית :כמבואר בר"ש ופירוש הרא"ש שם ,שהאמה היא חרדלית של גשמים.
 990וכדעת ב"ה במ"ו דפ"ה :ב"ש אומרים מטבילין בחרדלית ,בית הלל אומרים אין מטבילין.
 991ואיה מטהרה בזוחלין :ליקוט דעות הפוסקים בזה ראה מקוה מים ח"א ע' כז ,וח"ב ע' סא ,וח"ג ע' קיג.
 992התוספות יום טוב בשם הכסף משה :התוספות יו"ט פ"ג מ"ג ,מבאר את כוות הרע"ב שם ,ע"פ מ"ש הכסף
משה הל' מקואות פ"ה ה"ו ,דאילו הי' מעיין הי' מכשיר אפילו פחות ממ' סאה ,משא"כ מי גשמים.
 993דלכן איה מטהרת בהשקה :כיון שהשקה לזוחלין איה מועלת.
 994שעל ידי זה כסת ויוצאת :ואין הוכחה לומר ,שבא לבאר הטעם שההשקה איה מועלת.
 995וראה :בתור מאמר המוסגר מבאר רביו ,שממשה זו יש ראי' לדעת הפוסקים במקוה שהמים זוחלין דרך הסדק,
שאם ישארו במקוה מ' סאה אחר שיצאו קצתן ,המקוה כשרה.
 996צ"ע :קאי על מ"ש בגידולי טהרה שם ,לבאר שיטת הפוסקים המובאים ברביו ירוחם ,שאם סתם קב ההשקה
המקוה חוזר לפסולו ,ואשר כן מוכח בתוספתא )מקואות ו ,ב(" :מרחץ שבליה כרים כו' ישראל כס בשחרית ומשיקה,
ואם תיחדה ברשות הכרי טמאה" )"שמא הפסיק ההשקה"( .ומבאר בגידולי טהרה שם" :מיהו יש לומר דהרא"ש
מפרש לאו דחיישין שמא הפסיק ההשקה ,אלא דחוששין שמה זילף את כל המים הכשרים והביא שאובין תחתיהם".
ועל זה כותב רביו ,שבמים קיים אין הכרי חשוד בהחלפה זו ,ואין חוששין שיעשה כדי להכשיל את הישראל.
 997שיעשה להכשיל אין חוששין :כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קיח ס"י .וראה גם שוע"ר סי' כ ס"ג .סי' תקטו סכ"ד.
 998מהש"ך :ס"ק טז ,שדוקא כשהמים סרוחים ,חוששים שהכרי יחליף המים כדי שלא יפסיד שכרו.
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טבילה כדג
ב"ה 999יום ה' ב' אדר אעת"ר לפ"ק
ויעזבאדען
כבוד ידי" הרה"ג המפורסם בתורתו וצדקתו יראת ה' אוצרו מו"ה מיכאל
הכהן" 1000י וכו' כש"ת אבד"ק פולדא והגליל
...אצליו ההיג רביו בעל השו"ע "ע 1001טבילה כדג ,אם כי המקוה עמוק ,כי כבד הדבר
שיהי' השיעור ה"ל לכולם ,ועתה בשערות הארוכות 1002החשש ביותר.
סימן עג
מציצה בפה
ב"ה 1003יום ה' ה' אלול תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
ייטיב השי"ת הכתיבה והחתימה לכבוד ידידי המפורסם ווח"ס י"א כו'
מו"ה בציון 1004שי'
מכתבו כון הגיעי בעתו ,ומפי הטרדא לא השבתי עד כה.
לפלא לי על הרב דמיסק אשר כותב 1005כל כך בפשיטות ,ולא חלי ולא מרגיש כלל מה שכבר
1006
מצא כתוב בזה מכמה גאוים הג' מהדור שלפיו ז"ל .ובספר שדי חמד בקוטרס המציצה
אסף וקבץ בזה מהרבה גדולי זמיו .ובשה העברה הדפיס הדאק' היר"א סערגיי' 1007מריגא
1009
ספרו משיב פש ,1008ושם מבאר בראיות כוחות אשר המציצה היא מעיקרי המצוה
ושצריכה להיות בפה דוקא.
 999דפסה באגרות-קודש ח"ו אגרת א'רלד.
 1000מו"ה מיכאל הכהן :תשובה וספת אליו – לעיל סי' .
 1001ההיג " . .ע :דיי תיקוי המקוה ועשייתה :ולפי שקשה  ...ההכרח שתטבול במתיחת גופה לארכה תחת המים
כעין דג לאורך התיבה .וראה גם לעיל ספח לסי' סז ס"ו.
 1002בשערות הארוכות :ראה שו"ע יו"ד סי' קצט ס"ט.
 1003דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קעב.
 1004מו"ה בציון :רסקין .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ג ,ובהסמן בהערות שם.
 1005הרב דמיסק אשר כותב:
ב"ה יום א' עשי"ת שת התרס"ז
מיסק
כבוד הכבד ה' ר' בימין לעווין "י
לתשובה על מכתבו מן כ"ג אלול תרס"ו ,הי מודיעו ,כי גם פה זה כבר אשר אין המוהלים מוצצים בפיהם ,כי אם
במקרים מועטים ,באמרם כי הספוג העשה בסמים שמשימים על מקום המילה לא גרע ממציצה בפה .והחוש מעיד כי
ת"ל כל הימולים בריאים ושלימים .וכפי ששמעתי תפשט מהג זה גם בווילא ועוד ,ואין הרבים מוחים בדבר ,כי טעמן
וימוקן של חשש דמציצה בפה ידוע ,אחרי אשר החולים מצוים ויש סכה לחולה למצוץ ,על כן היחו הדבר כמו שהוא
לבלי למחות ,כי אולי גם בכה"ג קרא מציצה ,מכיון שהסיון מעיד שמושך הדם והספוג מתאדם ,ולאו דווקא מציצה
בפה.
בין כה וכה ,אם כי איי מחליט דבר בזה ,אך גדול השלום ואין כדאי להתקוטט.
המכבדו הכותב בחיצה,
אליעזר ראביאוויץ
 1006בקוטרס המציצה :אסיפת דיים א'שמג ואילך.
 1007הדאק' היר"א סערגיי' :ד"ר מחם מעדל יהודה ליב סערגיי.
 1008משיב פש :ווילא תרס"ו.
 1009המציצה היא מעיקרי המצוה :כמבואר בטוש"ע יו"ד סי' רסד ס"ג.
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ומה שכתב והחוש מעיד כו' ,הלא החוש מעיד אשר זה אלפי שה שמוצצים בפה ולא קרה
ח"ו שום חולי על ידי זה .וכן כתב מהר"ם שיק 1010ז"ל בתשובתו בעין המציצה ,אשר זה מ"ה
שה שהוא מוהל ומוצץ בפה ולא קרה ח"ו שום מקרה .ומאריך בזה שצריך להיות המציצה
בפה דוקא ,והמשה ידו על התחתוה ולא יתו לו למול ,ושומר מצוה לא ידע דבר רע.1011
והשי"ת יעזור לו וישמרהו שלא יוכל שום בן אדם לגוע בו לרעה ח"ו ,ויצליח לו השי"ת בכל
עייו בגו"ר.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן עד
קבורת חתיכות ס"ת שנשרפו
ב"ה 1012יום ד' י"ט אייר אעת"ר לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידי"ע הרה"ח המפורסם כבד ומרומם יר"א כו' מו"ה יעקב
מרדכי 1013שי'
...ובדבר מש"כ אודות בין בית חומה על מקום קבורת חתיכת ספר תורה ששרפו ,ולפרקים
להתפלל שם ולהדליק שמן ,לפי דעתי זה התחדשות ,והיא מותרות לגמרי ,ואי אפשר לידע מה
1015
שיוצאת מזה במשך הזמן ,ודי לו במה שאמרה תורה 1014לקבור בכלי חרס )וכפי מהגיו
לעשות כמו בין של אבים בעומק הקרקע( .ואם תעוררו לעשות ציון ,לפי דעתי יבו על זה
המקום חומה קטה ,כפי אורך ורוחב המקום ,סתומה מכל צד .והשי"ת ישמור את כל אחיו
בי ישראל מכל צרה וצוקה וגע ומחלה ,וקרן התורה וקרן אחיו בי ישראל יתרומם ויתעלה
בכל הפרטים ברו"ג.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו עוז דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן עה
הלנת המת
יום 1016א' כ"ד אייר תרס"ז לפ"ק
ליובאויץ
 1010וכן כתב מהר"ם שיק :חלק יו"ד סי' רמד.
1011
 1012ושומר מצוה לא ידע דבר רע :קהלת ח ,ה.

דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת ש.
 1013מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ה ,ובהסמן בהערות שם.
 1014במה שאמרה תורה :טוש"ע יו"ד סי' רפב ס"י.
 1015וכפי מהגיו :ראה דרכי חסד סי' לא ס"ב והערה .7
 1016דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסד.
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אל כבדי חברה קדישא ד' עליהם יחיו
לדאבון לבי שמעתי היום אשר הליתם את המת ר"ל ,ורעשתי מאד מזה .הלא זה דין
מפורש בשו"ע יו"ד סי' ש"ז ס"א שאסור להלין את המת .ובמשה סהדרין דמ"ו ע"א ובגמרא
שם ע"ב דכל המלין את מתו עובר בלא תעשה .וכ"ה ברמב"ם הלכות סהדרין פט"ו ה"ח
והלכות אבל פ"ד ה"ח .ובלחם משה שם בהלכות אבל דעובר בעשה ולא תעשה .1017וכן הסכיס
בשו"ת גית ורדים כלל ה' סעיף ג' )ועמ"ש בזח"ג דפ"ח ע"ב(.
ואם כי עיקרן של הדברים הוא במי שעליו מוטל לקוברו ,והייו קרוביו .אמם כאשר המהג
הוא בכל תפוצות ישראל שהחברה קדישא המה הקוברים ,ואין ביד קרובי המת לקוברו
בעצמן ,ראה שהם המה שעליהם מוטל לקברו .וכמו מת מצוה 1018מי שמוצא אותו עליו
המצוות עשה לקוברו ביום ההוא ,כמו כן הוא לפי מהגו שהדבר מוטל על חברה קדישא ואין
הקרובים ביכולתם בעצמם וכו'.
וז"ל ספר המצות מצות עשה רל"א :ולכן המת שאין לו מי שיתעסק בקבורתו ק' מת מצוה
כו' .ואם כי בידון דידן אי אפשר לחשוב מת מצוה לעין טומאת כהן ,ושהמצוה על כל אחד
ואחד ממש וכה"ג ,אמם לעין כזה ראה שיש לחשוב כמו מת מצוה ,לעין שהחברה קדישא
עליהם מוטל כו' .ודמות ראי' לזה ממ"ש הט"ז סי' שע"ד סק"א בשם הרש"ל ,שגם אם יש
ישראל קרובים למקום המת מכל מקום קרא מת מצוה עד שיהיו שם ושאי המטה וקובריה.
וכמו כן בידון דידן ,מאחר שאין ביד הקרובים להתעסק בעצמם בקבורתו כי אם החברה
קדישא דוקא ,הרי זה דומה לעין מת מצוה לדון זה ,שמחוייבים לקוברו ביום ההוא ואסור
להליו.
והלאו דלא תלין גם בשארי מתים )לא לבד בההרגין בבית דין( הוא לאו ממש ,וכמ"ש
בתשו' חות יאיר סי' קל"ט ,שרצה לומר שאיו לאו גמור כי אם אסמכתא בעלמא ,ואחר כך
העלה שזה לאו גמור .ועמ"ש בפתחי תשובה סי' ש"ז סק"א לעין המעכב כו' .ולפי מ"ש לעיל
דחברה קדישא אין רשאין לעכב ולגרום הלת המת ח"ו .ובפרט בידון דידן שהי' רק התרשלות
לבד ,זה מעשה ורא.
ואם הי' זה מצד השמשים והמתעסקים ,היו ראוים לעוש ,אבל כאשר שמעתי הי'
מהתרשלות והעדר שימת לב כבדי החברה קדישא על זה ,ואי דואג מאד על שקרה דבר כזה
בעת גבאות שלי ,1019ואי מצטער על זה ,וצר לי מזה שלא ידעתי מקודם מזה ,והייתי מעוררם
לקוברו תיכף ומיד אחר הבדלה .ועתה מהראוי לפי דעתי שחברה קדישא יבקשו ממה מחילה
על זה בפרט .ועל כל צרה שלא תבוא 1020ישימו לב לדברים האלה ,ולא יקרו עוד מקרים כאלה,
בלע המות לצח.1021
כ"ד גבאי דחברה קדישא החפץ טובם בזה ובבא.
 1017דעובר בעשה ולא תעשה :ראה קוטרס אחרון סי' תצה ס"ק ג.
1018
 1019וכמו מת מצוה :ראה רמב"ם הל' מגילה פ"א ה"א .טוש"ע או"ח סי' תרפז ס"ב.

בעת גבאות שלי :כדלקמן סי' עז ,שלצורך שיפוץ המקוה בשה זו בליובאוויטש )דלעיל סי' א-ב( ,מוה רביו
לגבאי חברה קדישא.

 1020כל צרה שלא תבוא :ע"פ תעית יט ,א.
 1021בלע המות לצח :ע"פ ישעי' כה ,ח.
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סימן עו
ישיבה על קברו של רבינו הזקן
ב"ה 1022יום א' ט"ז שבט תער"ב לפ"ק
מעטאן
בי יקירי שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
מכתביך ממוצש"ק ומיום ג' כון הגיעי לרוב עוג.
בדבר האדיץ ,לבד דבר המקוה ,1023דרוש מאד לעשות סדר בגוף ההגת האהל פימי
ובשמירת קדושתו מבחוץ .הההגה הפימית בהר תמיד 1024שיהי' בתמידית ובשמן זית זך.
ובכל עת שבאים אל האהל יהי' שם שמש ,וגם שיהי' מין מתפללים לכל הפחות בשבת קודש
ויום טוב .וגם שלא יהי' עזוב בלי שמירה לגמרי.
עין שמירת בית המקדש ,כהים מבפים ולויים מבחוץ ,הי' לא לצורך שמירה מאיזה דבר
המזיק ח"ו ,רק זהו כבודו .1025ואם כי המבואר בפסוק 1026הוא לבלי לבוא אל הקדש פימה,
הייו שלא יכס ישראל לפים מהמחיצה ,ולבלי לגוע בקדש ,ולכן צטוו על שמירת המקדש
אחר מעשה קרח ועדתו .מכל מקום הי' בזה גם בשביל כבודו של בית המקדש .שלכן הי' צריך
להיות השמירה גם בלילה ,והי' בזה סדר גדול והשגחה מעולה כמ"ש במסכת תמיד .וכמדומה
שמפורש אמר שזה מפי הכבוד ,1027ואין לי פה 1028כמעט שום ספר.
ובידון דידן ,אם כי באמת הי' מהראוי שיהי' משמרת ,אבל עכ"פ לא יהי' עזוב .ואיי חושב
שיהי' שם על האהל מושב זקים וכה"ג ,שלכאורה יהי' זה כמו משמרת ,מפי שאי חושש שלא
יצא ח"ו שכרו 1029כו' .אבל בהבית שיש שם לצורך השמש ,וכמדומה שיש שם עוד בתים לצורך
הכסת אורחים ,ידור שם שמש שזה יהי' עסקו לשמור את האהל ,ואיזה פעמים ביום יכוס אל
האהל ,ויהי' זהיר בטבילה בכל יום .ושמירת קדושתו מבחוץ...
ואחר כך בדבר המקוה ,על האהל עשה אז מקוה כאשר כתבתי ,ולהיותה עמוקה הרבה ,הי'
הדב]ו[ר אז לחמם אותה לכה"פ בימי אלול וימים הוראים ובכ"ד טבת...1030
לפי דעתי לא לעשות מושב זקים ,כי אם ישיבה 1031במשגיח מיוחד ,וטוב אם ליקח לשם
מראמען את ר"י ברעזאוואטער ... 1032או אחר כמוהו שישגיח בטוב ,ולקבוע שם לימוד
החסידות בהתעסקות טובה ומרצה בעזרתו ית'.
 1022דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שכ .ראה גם לקמן סי' עט.
 1023לבד דבר המקוה :שיוכלו לטבול בו הבאים להשתטח על ציון רביו הזקן ,כדלקמן.
 1024בהר תמיד :כפי שהתקין כ"ק אדמו"ר האמצעי )אגרות-קודש שלו אגרות כא .לה(.
 1025לא לצורך שמירה מאיזה דבר המזיק ח"ו ,רק זהו כבודו :רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ח ה"א.
 1026המבואר בפסוק :קרח יח ,ג-ד.
1027
 1028שמפורש אמר שזה מפי הכבוד :ברמב"ם הל' בית הבחירה פ"ח ה"א.

ואין לי פה :אצל מעייות הרפואה במעטאן.
 1029שלא יצא ח"ו שכרו :בהפסדו )ע"פ אבות ה ,יא-יב( ,שלא יהגו בקדושת המקום.
 1030ובכ"ד טבת :יום ההילולא של רביו הזקן.
 1031ישיבה :ראה כתובות קג ,רע"ב .ב"ק טז ,ב.
 1032מראמען את ר"י ברעזאוואטער :החסיד ר' יצחק הורביץ )מתמיד( מברעזאוואטע ,שעמד בראש הישיבה
בראמען )הסמוכה להאדיטש( .ראה תולדות חב"ד ברוסיא הסובייטית פרק ע.
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סימן עז
הנאה מעשבים שע"ג הקבר
ב"ה 1033יום ב' ך"ב אייר תרס"ז לפ"ק
ליובאוויטש
כבוד ידי" הרה"ח המפורסם כבד ומרומם יר"א כו' מו"ה יעקב
מרדכי 1034שי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
...זה איזה שים 1035אשר הגבאים דחברה קדישא בעירו התירו לעצמם בלי שאלה ,למכור
השחת של הבית עלמין לצורך גדר בית הקברות .וכאשר שמעתי זאת שאלתי מי התיר להם
זאת ,ושאר כך .ועתה כאשר על פי כווה מיוחדת )בשביל בין בית המרחץ ותיקן המקוה(1036
מיו אותי לגבאי ,1037ראה לי שאין לעשות כ"ל .אמם באשר רצוי לחזק הדבר ולכתוב זאת
בפקס ,לזאת בקשתי מכ' לעיין בזה ולהשיבי החלט דעתו.
זה איזה שים שאלתיו בדבר לחצוב אילות מהמקום פוי לצורך תיקון העיר או בית
הקברות ,שהי' שאלה זו מעיר קראסאלוק .ולא הסכים .ולכאורה באילות שלא במקום
הקברים מתירים כולם .אך לפי מ"ש השלטי גבורים 1038גם אילות אסורים.
ומוסג"פ מה שרשמתי איזה דברים 1039בזה .ואין לי כעת פאי לעיין היטיב בהעין .ובקשתי
להשיבי בהקדם .ומה שרשמתי ייטיב להחזיר לי.
ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו עוז דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים
שלום דובער
סימן עח
בענין הנ"ל
ב"ה

1040

הרמ"א סי' שס"ח ס"א וכן מותר ליהות מהעשבים שעל הקברות כו' .ראה דזהו לדעת
המתירים בסי' שס"ד ס"א בהג"ה ,והאיסור דכאן הוא רק משום כבוד המתים ,ולזאת לצורך
 1033דפסה באגרות-קודש ח"ד אגרת תתקעא.
 1034מו"ה יעקב מרדכי :בעזפאלאוו ,רב בפולטבה .תשובות וספות אליו – לעיל סי' ה ,ובהסמן בהערות שם.
בשו"ת זו פה רביו גם אל הרב יהושע ימויטין ,שהי' באותה שעה רבה של ביעשיקאוויץ ,והשיב בארוכה לרביו,
בי"ג סיון )תחלתה וסיומה עתקה לקמן ,בספח לסי' הבא .תצלום קטע – ב"מבית הגזים" ע' קמז(.
... 1035זה איזה שים :תחלת השו"ת שלפיו ,בעין מצות מכוה – לעיל סי' כ.
 1036בשביל בין בית המרחץ ותיקן המקוה :לצורך שיפוצה בשה זו בליובאוויטש ,כדלעיל סי' א-ב.
 1037מיו אותי לגבאי :כדלעיל אגרת עה.
 1038השלטי גבורים :סהדרין שם )טו ,א( ,שיובא לקמן סי' הבא.
 1039שרשמתי איזה דברים :בסי' הבא.
 1040דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקכט .ושלחה יחד עם הסי' הקודם ,כאמור שם.
מעה הרב יהושע ימויטין עתק )התחלה וסיום( מכת"י שבאוסף המכתבים .המשך דבריו )בעין ישוב ארץ ישראל(
עתק לקמן סי' פה בשוה"ג.
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הקברות מותר .אבל לדעת רביו ישעי' שם 1041דתלוש ולבסוף חברו אסור בהאה )מדאורייתא(,
הוא הדין כאן אסור )מדאורייתא(.
וצ"ע לדעת ר' ישעי' איך יפרש 1042הא דסהדרין דמ"ז ע"ב קבריה דרב 1043כו' .וראיתי
בהגהות מצפה איתן שם 1044דהייו בקברות שלהם שהיו כוכין והקרקע לא חפרה כלל ,אבל
חפרה אסור דבכי האי גווא אסור כע"ז ,כדאי' בע"ז ד"ד ע"ב וכמו כן הוא בקבר כו'.
וע' בשלטי הגבורים בפרק גמר הדין 1045שכתב ,אמם בקבר יחיד אפילו תימא דדעת
מיימוי )הייו מה שכתב 1046עפר קבר איו אסור בהאה ,שזה מהגמרא דסהדרין( כדעת
הטור ,ולא תרצה לפרש דבריו בקרקע עולם כדפירש רביו ישעי' כו' .ראה דרביו ישעי' מפרש
הא דסהדרין שלא חפרה ,והייו כ"ל ,ומפרש בהעפר שהיא בחציבת הקבר שהיא קרקע
בתולה ,דהייו שלא חפרה.
עוד עלה בדעתי כאשר אצלו עושין את הקברים בולטין מן הארץ ,ובפרט כשמתקים את
הקברים מביאין עפר ממקום אחר ומוסיפין עליהם ,אולי הוא כקבר של בין .1047ובזה יתורץ
מה שתמה הב"ח 1048על הרא"ש 1049והב"י 1050איך שייך עשבים בבין .1051ומכל מקום צ"ע אם
כן הוא ,דכבד לומר שזה כוות הרא"ש ,והב"י בפירוש דברי הר"ן.
והמרדכי בפרק בי העיר 1052סבירא לי' כר' ישעי' דבעפר שחפרו אסור.
והשלטי גבורים שם חילק בין של רבים לשל יחיד ,דשל רבים אסור כולו גם הקרקע עולם
וכל שכן בין וחפירה .וראה דדעתו שזה לדברי הכל ואסור בהאה מדאורייתא )וצריך לומר
1054
לפי זה דגם אילות אסורים 1053אפילו שלא במקום הקברים ,וכבד להעמיד דברי התוס'
והרא"ש 1055פרק בי העיר דמיירי בשל יחיד .גם קשה לדעתו מאי מסיים בברייתא שם מפי
כבוד המתים ,הרי אסור בהאה .ודוחק לומר שדעתו דהברייתא קאי בשל יחיד( .ולפלא
 1041לדעת רביו ישעי' שם :בפסקי הרי"ד סהדרין מז ,ב .הובא בטור ורמ"א שם.
 1042לדעת ר' ישעי' איך יפרש :בפסקי הרי"ד שם )הובא בטור שם( :ואיזה יקרא קרקע עולם ,כגון החופר כוך בסלע
שהוא קרקע עולם שלא תלש.
 1043קבריה דרב :הוו שקלי מייה עפרא לאישתא בת יומא ,אתו אמרו ליה לשמואל ,אמר להו יאות עבדין ,קרקע
עולם הוא וקרקע עולם איה אסרת.
 1044מצפה איתן שם :בסהדרין שם ,שהקשה מע"ז )ד ,ב( ,שאם חפר בה בורות לע"ז אסרה )וכ"ה בטוש"ע יו"ד סי'
קמה ס"ז( ,ומתרץ כ"ל.
 1045בשלטי הגבורים בפ' גמר הדין :סהדרין שם )טו ,א(.
 1046מה שכתב :ברמב"ם הל' אבל פי"ד הי"ז.
 1047כקבר של בין :שבזה גם הטור ברס"י שסד מודה שאסר ,כאמור בגמרא שם :הכא במאי עסקין בקבר בין.
 1048מה שתמה הב"ח :בסי' שסח.
 1049הרא"ש :מגילה פ"ד סי' ט "הא דקתי אין מרעין את הבהמה ראה דמיירי אף בקרקע עולם ,ואסור מפי כבודן
של מתים ,דאי על הקברים ,אם הוא קבר של בין אסור בהאה".
 1050והב"י :סי' שסח :וטעמא דאין מלקטין בהן עשבים ,כתב הר"ן )מגילה ט ,ב ד"ה ת"ר( דהוי משום שהן אסורין
בהאה .וצריך לומר לדעתו דבקבר בין מיירי ,דאי בקרקע עולם מותר בהאה.
 1051איך שייך עשבים בבין :שכתב הב"י שם ,שלפי דעת הרא"ש שגם עפר שחפרו וכיסו בו הקבר לא אסר בהאה,
אולי יפרש ,שמ"ש במגילה )כט ,א( "בית הקברות  ...ואין מלקטין בהן עשבים" מיירי בעשבים שעל גבי קבר של בין .ועל
פי ה"ל אפשר דמיירי בעשבים שעל גבי קבר של עפר שהביאו ממקום אחר.
 1052והמרדכי בפרק בי העיר :מגילה סי' תתל )הובא בב"י שם(.
 1053לפי זה דגם אילות אסורים :ראה גם סי' הקודם.
 1054דברי התוס' :מגילה כט ,א ד"ה אין מרעין :אבל האילות שוטעין בהן מותרין ,ואין בהם משום כבודן של מתים,
אחרי שאין על הקברים עצמן.
 1055והרא"ש :שם :והאילות הטועין בבית הקברות מותר ללקוט פירותיהן ,ואין כאן חשש מפי כבוד מתים.
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שהפוסקים לא הביאו את השלטי גבורים .ובספר לחם יהודא פירש דברי הרמב"ם 1056באופן
אחר ,וכתב לאפוקי ממה שהאריך השלטי גבורים .וקשה לדחות בקל דברי השלטי גבורים.
והב"ח כתב 1057דעשבים אסור מכל בית הקברות מדרבן.
והחתם סופר סי' שכז כתב ,דמ"ש הרמ"א כאן הוא גם לדעת האוסרים ,משום דגידולין
מותרים יעו"ש .וצ"ע דזהו לאביי בסהדרין שם ,1058אבל לרבא דגמר מעבודה זרה ,ועבודה זרה
גידולים אסורין ,כדאי' בעבודה זרה דמ"ח לעין אילן ,ובשו"ע סי' קמה .וראה דגם באילן
שתחתי' עבודה זרה )דאז הוי האילן משמשי'( אסור הגידולים .וי"ל דבקבר חמיר ,דבעבודה
זרה הרי גופה של העבודה זרה איו מוסיף דבר בהגידולים משא"כ כו' ,ואפשר דמשום זה יהי'
איסור בעשבים יותר משאר דברים.
ומצאתי בשו"ת שבות יעקב )הדפס מחדש בלעמברג( ח"ג סי' צ"ד ,אבל ליקח עפר הקבר
מבין של מעלה שזורקין עפר הוי תלוש ולבסוף חברו דאסור בהאה עכ"ל .ומסיק להתיר ליקח
לחולי הקדחת ר"ל מהקרקע ,הייו מהצדדים לא מעפר החפירה.
ואם כים דברי לחלק בין אם שוה לקרקע או בולט כ"ל ,הי' אפשר להשוות בזה כמה
סבוכים בעין זה בגמרא ובדברי פוסקים הראשוים והאחרוים.
מעה הגאון החסיד מוהר"ר יהושע ימויטין
על דבר העשבים ואילות הגדלים בבית הקברות ועל גוף הקברות ,אם יש להתיר להחברה קדישא שיתו
רשות להעכו"ם שיקצור ויתלוש לעצמו ,בכדי שישמור את ביה"ק לטובתו מרעיית בהמת לטובתו ,שלא יפסיד
העשבים והטיעות .וטעם המתיר הוא ,לפי שאיסור לקיטת העשבים הוי רק משום כבוד המתים ,ומותר משום
כבודם ,שלא ירעו בהמות ,כמבואר ברמ"א ביו"ד סי' שס"ח סעיף ב' .וסף לזה מ"ש החתם סופר בתשו' סי'
שכ"ז ,דאפילו לדעת ר' ישעי' ז"ל ,דהוא דעת היש אוסרים בסי' שס"ד ,מכל מקום לא אסרו הגידולין ,דהרי
לא אתי איסור אלא מעגלה ערופה ,וכפרה כתיב בה כקדשים )ע"ז כ"ט .חולין י"א קדושין "ז( ,ובקדשי מזבח
אין מעילה בגידולין ,כמבואר בתמורה ל"א וברמב"ם פ"ג ממעילה הל' י"ב ,ע"כ לשון החתם סופר .ולפי זה
האי דיא לא קיימא לשאלה דכשר ומותר לכל הדעות.
ולע"ד לא כן הוא ,אשר לבד זאת שלדעת ר' ישעי' הרי זה אסור ,אף גם לדעת המתירים במחובר ,ואף גם
לדעת הרמ"א ה"ל ,אין שום היתר בדבר כמו שבאר בעהי"ת...
הראה לע"ד כתבתי מתוך הטרדא .ועובדא ידעא בפאלאצק ,בפי הרה"ג ר"א ברכהן 1059ז"ל הוה ,היהודי
שומר הקברות שלח ידו לקצוץ אילות ,ירדו עמו לחייו והורידו אותו ,וגירשו אותו מעל האדמה אדמת קודש.
היום י"ג לחודש סיון א' בהעלותך את הרות תרס"ז פה ביעשקויץ
אום יהושע ימאיטין

 1056ובספר לחם יהודא פירש דברי הרמב"ם :הל' אבל פי"ד הי"ג :בתי הקברות אסורין בהאה  ...ר"ל מדרבן מפי
כבודן של מתים.
 1057והב"ח כתב :בסי' שסח.
 1058בסהדרין שם :מז ,ב :דאביי גמר שם שם מעגלה ערופה  ...ורבא גמר שם שם מעבודת כוכבים.
 1059הרה"ג ר"א ברכהן :בעל משת רבי אלעזר )וילא תר"ה(.
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סימן עט
הפתח שבין האהל לביהכ"נ
ב"ה 1060יום ד' י"ד תמוז תרס"ז לפ"ק
וירצבורג
כבוד ידידיי עוז המפורסמים ווח"ס וכבדים יר"א כו' מוהרי"ח
מאדייעווסקי "י ומוה"ר יחזקאל גריפרעס "י
אחדשה"ט.
מכתבם כון הגיעי במועדם )מכתב הרי"ח שי' שלח אלי מביתי לפה צירוף הפלאן(1061
אמם מפי רוב טרדותיי בהיותי בביתי ,וגם בבואי לפה הי' עלי לסוע עוד הפעם לברלין,1062
ועד אשר חתי קצת לא הי' ביכולתי לכתוב להם.
והה בדבר הפתח ,זאת אומרת שלא יהי' פתח מבית הכסת אל האהל כי אם מהפרוזדור
לבד .זאת אי אפשר להתקבל .כאשר מתחלה עשה פתח כזה ,וכן הוא בכל אהלי כ"ק אבותיו
רבותיו הק' זצוקללה"ה "ע ,ואין לעשות שיהי' האהל דבר בפי עצמו מהבית הכסת ,ואי
אפשר לי להסכים על זה .ובלתי ספק הוא אשר פתיחת הפתח אל האהל זה סיוע אל התפלה
שבבית הכסת.
ואם מפי הכהים ,1063הרי יש תשובה אודות זה מהרה"ג והחסיד מוהרי"ל 1064ז"ל כודע.
ואם יש מא"ש שמחמירים על עצמן .או לא עשה דבר ח"ו גד פסק מוהרי"ל ז"ל בעין כזה.
אמם זאת שלפעמים מוכרחים השים לילך דרך בית הכסת 1065בעת התפלה .כון לעשות
פתח גם מהפרוזדור ויתוקן ה"ל.
את הגג צריכים לעשות כמו שהי' קודם .1066וממילא יספיק הסכום שמצא על זה .וזכות
כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה "ע יגן עליהם ועליו ועל כל אחיו בי ישראל לשומרם מכל צרה
וצוקה וגע ומחלה ,ולהצליחם בכל עייהם בגו"ר וזכה לביאת גואל צדק במהרה בימיו אמן.
וברכה מיוחדת להדיב הכבד מוהר"י סארקין" 1067י אשר הוסיף שית ידו לדב ברוח
דבה עוד שי מאות רו"כ על בין האוהל הקדוש .והשי"ת יוסיף לו ברכה והצלחה בכל עייו.
וזכות כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה "ע יגן עליו בבריאות הגוף ובפרסה והצלחה בגו"ר.
ויקבלו החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשם וידידם עוז דורש שלומם מלב
ופש חפצה תמיד כל הימים
 1060דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסו .ראה גם לעיל סי' עו.
 1061צירוף הפלאן :תוכית שיפוץ בין האהל של כ"ק אדמו"ר הזקן בהאדיטש.
 1062לסוע עוד הפעם לברלין :ראה אגרות-קודש של רביו ח"ד אגרת תתקעה-ז ,שבט"ו סיון יצא רביו בדרכו
להתרפאות בווירצבורג ,ובדרך עצר בברלין לכמה שעות להתייעצות אצל הפרופסור ,ואח"כ סע שוב לכמה ימים
להתייעצות בברלין ,וחזר לווירצבורג לפי ש"פ שלח כ"ו סיון.
 1063מפי הכהים :שיוכלו להכס לבית הכסת.
 1064תשובה  . .מוהרי"ל :דפסה בשארית יהודה יו"ד סי' מא-מב.
 1065השים לילך דרך בית הכסת :כשרוצים להכס לאהל; אם הכיסה היחידה לאהל תהי' דרך בית הכסת.
 1066כמו שהי' קודם :באופן שתבאר בשו"ת שארית יהודה שם.
 1067להדיב הכבד מוהר"י סארקין :אשר רביו כותב לו שם אגרת קו :אשר דבה רוחו לבות את בית קדשיו ...
יעלה זאת לרצון לפי אדויו רביו הגדול קדוש ישראל זצוקללה"ה "ע  ...לבות את האהל הקדש.
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שלום דובער
הי שולח בזה חזרה את הפלאן.
סימן פ
משניות וקדישים בי"א חדשי אבלות
קטע מהצוואה לכ"ק בנו
בשה 1068הראשוה תלמוד בכל יום פרק משיות לאחר כל תפלה...
אי דקדקתי לאמר בכל יום – לבד ש"ק ויום טוב – ט"ז קדישים...1069
קדיש וברכו אחר תפלת מעריב בליל ש"ק לא לאמר...
בעין הי"א חודש ,1070להפסיק ביום האחרון דחודש הי"א ,על דרך משל אם היארצייט הוא
עשרה בשבט ,1071לאמר קדיש עד ט' טבת ועד בכלל.

 1068דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקיד.
 1069דקדקתי  . .קדישים :באשכבתא דרבי )ע'  :(136בגוף הצוואה כתי"ק ר"ע כאן פלפול ארוך בזה עפ"י גלה ועפ"י
קבלה.
הועתק בחוך לער ע'  ,52ובשוה"ג שם :ולהעיר מזח"א סב ,ב :בזמא דישראל אתיבו בקול רם איש"ר מברך ...
רווחין ליה שעתא ופלגות שעתא.
 1070בעין הי"א חודש :באשכבתא דרבי שם :בגוף הצוואה כתי"ק ר"ע יש בעין זה פלפול ארוך אם יום הראשון
מחדש הי"ב חשב ליום מיוחד בפי עצמו לאמר בו קדיש אף שאיו מהי"א חודש .וכתב שם שאחרי אמו הרבית "ע הג
ואמר קדיש גם ביום עשרה בטבת ,ומתחרט הוא על זה .ומסיק להוג כ"ל.
וראה אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע ח"ד אגרת תתא ,ושם אגרת תתב :ידוע דכ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( "ע צטער על
שהוסיף יום א' באמירת קדיש די"א חדשים – .כמדומי קרוב לודאי ,שכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הפסיק אמירת קדיש
אחרי אמו "ע )פטרה יג שבט וקברה טו שבט( בש"ק אחד עשר בטבת.
 1071עשרה בשבט :יאצ"ט של הרבית אמו של כ"ק אד"ע  -בעל הצוואה.
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אבן העזר
סימן פא
נישואי בת כהן לישראל
כפי 1072הידוע מכ"ק אבותיו רבותיו הק' זצוקלה"ה "ע היו מצוים ללמוד בעל פה איזה
מסכת משיות ולחזור בכל יום .ובצמח צדק אה"ע בהתשובה 1073בעין בת כהן לישראל רשום
בכי"ק 1074עצה ליתן כל ימי חייו ח"י מטבעות לצדקה בכל יום ,אפילו מטבעות היותר קטות,
וכמדומה שכתב שם כמו רבע ק"כ .1075ובודאי הכווה הא או הא.
סימן פב
קידושי טעות בחולה רוח שהעלים מחלתו
ב"ה 1076ר השלישי תרד"ע לפ"ק
מעטאן
בי יקירי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
כעת בפה  ...יחי' וזוגתו תי' ,שהיא יושבת בסאן רעמא ,והוא בא ימים אלו לסאן רעמא ,ובא
לפה להתראות ,בטח ודע לך בדבר בתו  ...אשר אישה חלה במחלה עזה ר"ל ,והוא אשר
מהמחלה הסתרה )סיפעליז( ר"ל באה לו המחלה בהמוח והוא חסר דעה לגמרי ר"ל .ומצא
הוא בליצעביצא 1077בקייב ,ולרפאות זאת אי אפשר ,רק שמאכילים ומשקים אותו ומשגיחים
עליו ,והוא בלי דעה לגמרי ר"ל ,רק בגופו הוא בריא וחזק )יודע אי מקרה כזאת ר"ל שהי'
במאסקווא ולא בזמן רב מת .אבל במקרה הזאת הוא בריא ומבריא מזמן לזמן ,והדאק'
אומרים שיכול לחיות כך גם עשרים שה( והיא אסורה וקשורה כאלמה חי' בלי שום עצה
ותקוה כלל ,כי ליתן גט פיטורין איו בערך כלל ,והיא חוליות מזה .ותובעת ואומרת שאי
אפשר לה לחיות חיים כאילו ,והמה יראים מאד שח"ו כו'.
ורק דרך אחת יש להתירה מכבלי האיסור ,אם ימָ צא שהקדושין היו קדושי טעות .כי
לדבריהם הי' חולה עוד קודם השואין בעצם המחלה הזאת ,והעלים מאתה לגמרי .ועוד אמר
לאחד שמעלים מאתה מפי שבודאי לא תרצה והוא חפץ בה ,ויש להם עדים על זה וראיות
והוכחות )וכמדומה לי שהעד ששמע מאתו ה"ל כבר איו(.
 1072דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקמח ,מהעתקת הרב אברהם קלאצקין ,מ"ץ דלאזיא .וראה שם שהוא ספק
אם היא של רביו ,או של אדמו"ר מוהרי"ד מלאדי.
תשובות רביו אליו )?( – ראה לעיל אגרת מח .לקמן אגרת פו.
 1073ובצמח צדק אה"ע בהתשובה :סי' יא.
 1074רשום בכי"ק :כראה הכווה לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק ,שרשם כן על גליון כתב היד של התשובה .הוספה זו –
לא היתה לפי עיי מדפיסי שו"ת צמח צדק.
 1075ק"כ :קטן-כסף; קאפקע )חלק אחד ממאה של רובל כסף(.
 1076דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת שצג.

 1077בליצעביצא :במרפאה.
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וזה צריך שאלה מגדולי הרבים כמובן .אמם גם לעשות השאלה הזאת ,הלא צריכים לידע
פרטי הדברים דברי העדות וההוכחות אם יש להם איזה יסוד לעשות שאלה על זה ,כי אם כל
הדברים המה דברים הבוים באויר הלא אין כלל מה לשאול להתיר ח"ו איש לשוק בלי גט.
ואם המה דברים יסודיים יכולים לעשות שאלה .ועל כן אמרתי להם שימסרו זאת לרב שיעשה
חקירה ודרישה ויקבץ כל המאטראייאל לזה ,וכאשר ימצא שיש בזה בכדי שאילה ,יסע
להרבים הגדולים ויעשה השאלה על זה ,או אפשר יביא הדבר לפי אסיפת הרבים
המיועדה 1078להיות אשר עפ"ע 1079יהיו בה אי"ה מגדולי הרבים ובאסיפת כולם יעייו בזה...
בעוד שי שים בערך מקודם ,א"ל אביו  ...כי יש זמים שהוא ככל אדם ,וצריכים לכוון את
השעה .ואם כי המה אומרים שלא יש כלל זמן כזה ,מכל מקום כדאי וחוץ הדבר לפי דעתי
שיראה אותו איך הוא מצבו.
סימן פג
בענין הנ"ל
ב"ה 1080אור יום ג' ט"ו טבת תרד"ע לפ"ק
מעטאן
בי יקירי יחי'
ת"ל בעד החיים והשלום כה לחי.
בדבר בת  ...יחי' כתבתי לך במכתב הראשון אשר הוא לא גילה לה מאומה .ואחד מאוהביו
מעיד שאמר לו שהוא ירא שלא תרצה אם תדע מזה ,והיא לא ידעה מאומה ,אמם העדים
כולם ודאי אים כשרים לעדות .ואחד מהם כבר איו...
אומר שעל פי דברי הרופאים המצב הזה בא לאחר שהמחלה כבר היא משמוה שים מקודם
ר"ל ,ואם כן המצב ההווה ר"ל תעיד על זמן התחלת המחלה ,ואם יש לזה סמיכות על פי הדין
איי יודע .ובטח תודיעיי אם עייו וביררו העין בי הישיבה ,ואם היחו בכתב .ומה עלה
בידם.
סימן פד
נישואי אלמנה
איתא 1081בספרים שכבר תקו חז"ל את האמור בסבא משפטים

1082

.

]ושאל השואל ביאור הדבר ,והשיב[:
ביאור התשובה .החשש שבזוהר בדבר שואי אלמה ,איתא בספרים שחז"ל תקו הדבר,1083
 1078אסיפת הרבים המיועדה :לחורף תרד"ע ,ודחתה עד שהתחילה מלחמת העולם הראשוה ,בקיץ תרע"ד ,ושוב
לא אספה )ראה אגרות-קודש של רביו ח"ב אגרת שמה ,ובהסמן בהערות שם(.
 1079עפ"ע :על פי ערך )כראה(.
 1080דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תו.
 1081דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תקלט.
 1082בסבא משפטים :זח"ב קב ,א-ב.
 1083תקו הדבר :ראה אגרות-קודש אדמו"ר זי"ע ח"ג אגרת תכז.
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ועל כן אין חילוק בין אלמה לגרושה .והשי"ת יזמין לו עין טוב ומוכשר.
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שונות
סימן פה
מצוות 1084ישוב ארץ ישראל בזמנינו
מתוך קונטרס כ"ק אדמו"ר מוהרש"נ נ"ע מבברויסק

1085

1086

עשרה קדושות הן לפים מן
הכל יודעים מעלת קדושת ירושלים על כל ארץ ישראל ,במשה כלים
1088
החומות מקודש מהם כו' .ובגמרא בבא קמא 1087עשרה דברים אמרו בירושלים .ובמשה סוף כתובות הכל
מעלים לירושלים ואין הכל מוציאים מירושלים .והובא להלכה ברמב"ם 1089ובטוש"ע אה"ע סי' עה .1090ודבר
זה והג גם בזמן הזה לדעת כל הפוסקים .1091וגם הרמב"ם דלא מה מצות עשה ישיבת ארץ ישראל בזה הזמן,
כמו שחשב הרמב"ן ,1092מכל מקום מודה ביתר שאת בקדושתה כמאמר רז"ל 1093קדושתן אפילו כשהם
שוממין ,וביותר בקדושת ירושלים כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים ,1094שבזה תלוי גם עתה קביעת כל
החדשים ועיבור שים בקביעת כל המועדים לדברי הרמב"ם ז"ל במין המצות ק"ג ,1095וכמבואר כל זה
בתשובת חתם סופר חלק יו"ד סי' רל"ג .1096ומרוב קדושתה ירושלים בכלל מקדש היא ,ואכלין בה קדשים

1084

דפסה באגרות-קודש ח"ד אגרת תתק .*וראה בשוה"ג שם ,שכתבה במשך החדשים מ"א-תרס"ו – מ"ח

תרס"ז.
בתחלה הועתקה על ידי ר' שמואל סופר ,והוגהה על ידי רביו .אחר כך שוכפלה במימיוגרף ,ושוב הוגהה על ידי רביו,
וחזרה ודפסה בירושלים בחורף תרס"ז ]יש שם כמה טעויות דפוס ,ותוקו כאן על פי עותקים מוגהים ה"ל בכתי"ק[.
דפסו כאן רק הסעיפים ו-יא מתוך אגרת רביו – בעין מצות ישוב הארץ .וכן דפס )לקמן סי' הבא( – מעה רביו
להערות שכתבו אליו בזה .ותוכה:
ו( אף לדעת האוסרים לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ )או מירושלים( ,מכל מקום חברון קי ומוכשר יותר לתורה
ויראת שמים ,ומותר לצאת מארץ ישראל ללמוד תורה.
ז( דעת רביו חיים בתוס' דהאידא אין מצוה לדור בארץ ישראל .ומברר דעת הרמב"ם בזה.
ח( דעת כמה פוסקים כרביו חיים בזה .וכן הוא ביציאה מירושלים לחברון.
ט( הוכחות שלדעת רביו חיים מותר אף לצאת מארץ ישראל ,כיון שהאיסור לצאת הוא רק מדברי סופרים .ביאור
דין כותבים עליו אוו בשבת ,שהוא גם מטעם לא תתן להם חי'.
י( הוכחות וספות לה"ל ,ובפרט להבא מחוץ לארץ ,שמותר לו לצאת מארץ ישראל.
יא( דוד ישב בתחלה שבע שים בחברון ואחר כך התיישב בירושלים .כמה גדולי ישראל יצאו מירושלים לחברון.
 1085קוטרס  . .מבברויסק :תשובת רביו שלפיו ,היא מעה על קוטרס כ"ק אדמו"ר מוהרש" מבברויסק ,בעיי
כולל חב"ד ,שכתב בשת תרס"ו.
לא ידוע לו אם קוטרס זה דפס אז ,או רק הועתק והופץ .העתק ממו מצא באוסף זוסיץ שבספריה הצבורית ב.י.
ומשם עתקו הקטעים שלפיו ,שאודותם דן רביו בקוטרס שלו )בכל זה ראה תולדות חב"ד בארה"ק ע' רסז-ח(.
אחרי הדפסת הקוטרס של רביו ,דפס "קוטרס מאדמו"ר שליט"א מבאברויסק" – מעה על קוטרס זה של רביו;
אלא שעיקר דבריו שם הם על תחלתו וסופו של הקוטרס של רביו ,ולא על הסעיפים שלפיו ,במצוות ישוב ארץ ישראל
בזמיו.
 1086במשה כלים :פ"א מ"ח.
 1087ובגמרא בבא קמא :פב ,ב.
 1088ובמשה סוף כתובות :קי ,ב.
 1089ברמב"ם :הל' אישות פי"ג ה"כ.
 1090סי' עה :סעיף ג.
 1091והג גם בזמן הזה לדעת כל הפוסקים :המעה על זה לקמן תשובת רביו ס"ז ואילך.
 1092כמו שחשב הרמב"ן :בהשגות הרמב"ן לס' המצות של הרמב"ם מצוה ד ,ובמגלת אסתר שם )ראה גם רמב"ן
אחרי יח ,כה(.
 1093כמאמר רז"ל :מגילה כח ,א.
 1094כי מציון  . .מירושלים :ישעי' ב ,ג.
 1095במין המצות ק"ג :ובהלכות קידוש החדש פ"א ה"ח.
 1096סי' רל"ג :וסי' רלד.
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קלים 1097ומעשר שי .1098ובוסח התפלה 1099ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם כו' .וכמו שקדושתה גדולה
1100
יותר מכל ארץ ישראל כמו כן מצות ביה הוא קודם כמבואר שם ,יעויין בס' שדי חמד מערכת ארץ ישראל
בשם מוהרמ"א הלוי ובשם ספר מטה אהרן.1101
ב( עלי' ראשוה שהי' ממדיתיו רייסין לארה"ק הי' העולים הצדיקים קדושי עליון הרה"ק רמ"מ
מוויטעבסק "ע והרה"ק ר"א מקאליסק "ע ,שרביו הזקן "ע קורא אותם במכתביו רבותיו שבארץ ישראל,
והם תיישבו בטבריא ]תחלה קבעו דירתם בצפת ,משת תקל"ז עד תק"מ ,ובשת תק"מ קבע הררמ"מ "ע
דירתו בטבריא .1102והרר"א הי' עד שת תקמ"ד ,1103שאז דחף מצפת על ידי הפקיד ,וקבע גם כן דירתו
בטבריא ,וכמבואר כל זה באגרותיהם ,שדפס הקיצור מהם בבית רבי ,ומוכים לדפוס בשלימות בעזהי"ת[,
ואז תייסדה קופת הרמב"ן 1104במדיתיו ,ורביו הזקן "ע כתב תמיד מכתבים להלהיב הלבבות לאהבת
ארה"ק ולהגדיל מעלת צדקת הרמב"ן .וטעם התיישבותו בטבריא מובן ,מפי שלא הי' יכול להיות אז ישוב
לאחיו בירושלים ,1105וכדאיתא באגרות הרמב"ן 1106שירושלים שהיא גדולה בקדושתה כן היא גדולה בחורבה
יותר ,ומשך החורבן זמן רב יותר מכל ערי ארץ ישראל ,וכמבואר גם כן בהמכתבים של רבותיו שבארץ
ישראל 1107מגודל סכת פשות שהי' להם בכל מקום עברם בארץ ישראל מפי הגייסות והקצרים)!( ,עד שמצאו
בדרך ס מוח לכף רגלם בעיר טבריא...
ו( והה תחלת הישוב מכולל שלו בירושלים הי' מו' הגאון החסיד ר' אלי' יוסף זצ"ל מדריבין )בעהמ"ח ס'
אוהלי יוסף על מצות קדוש השם( ,תלמיד מובהק של כ"ק אאזמו"ר "ע ,וגם שימש איזה שים את האדמו"ר
האמצעי "ע .סיעתו לאה"ק הי' כמדומה לערך בשת תרט"ו או תרט"ז ]זה הי' בפעם הב' ,שסיעתו הי'
מקודם ,1108ובשת תרט"ו הי' בחוץ לארץ ,ושב בערך תרט"ז[ ,וסע על דעת לקבוע ישיבתו בחברון ,ששם הי'
ישוב כל הכולל של א"ש .ובבואו לאה"ק תעכב בירושלים עה"ק ,שרצה ליהות מקדושתה ולהתפלל אצל
כותל המערבי ,ותעכב שם כחדש ימים ,ועלה על דעתו אולי אסור לו לצאת מקדושה חמורה קדושת ירושלים
לקדושה קלה ,1109וכתב לכ"ק אאזמו"ר "ע לשאול על זה .ואף שהי' קשה הדבר לכ"ק אאזמו"ר "ע ,מפי
שהישוב שלו הי' בחברון ,ושלח אותו לשם במכוון שיהי' להם לעיים בתורתו וחסידותו בכל דבר עצה ותושי',
אך אחרי שעיין בזה הסכים לו להשאר בירושלים ,ומאז התחיל הישוב של הכולל שלו להתגדל בירושלים...
וכן מציו שכבר הי' כן ,תחלת מלכות בית דוד הי' בחברון שבעה שים ,1110מובן ששם הי' כל כבוד התורה
 1097ואכלין בה קדשים קלים :משה זבחים ה ,א .רמב"ם הל' עבודת הקרבות פ"י ה"ה.
 1098ומעשר שי :משה מכות יז ,א .רמב"ם הל' מעשר שי פ"ב ה"א.
 1099ובוסח התפלה :מוסף לשלש רגלים וימים וראים.
 1100מערכת ארץ ישראל :אות ד )תרפ ,א(.
 1101מוהרמ"א הלוי  . .מטה אהרן :מוה"ר משה אהרן הלוי בספרו מטה אהרן ח"ב )עדר ,ג( ,ובתשובתו שבסוף ספר
דין אמת למהר"י בון ,סי' ב.
 1102ובשת תק"מ קבע הררמ"מ "ע דירתו בטבריא :ראה יסוד המעלה ח"ב אגרת ה.
 1103והרר"א הי' עד שת תקמ"ד :ראה יסוד המעלה ח"ב אגרת יג.
 1104קופת הרמב"ן :קופת רביו מאיר בעל הס )מעות ארה"ק(.
 1105מפי שלא הי'  . .בירושלים :המעה על זה לקמן בתשובת רביו סוף ס"ו.
 1106באגרות הרמב"ן :אגרות ארץ ישראל )ע' .(85
 1107המכתבים של רבותיו שבארץ ישראל :ראה יסוד המעלה ח"ב אגרת ד" :גודל חסד השי"ת שהפליא עמו לעשות
שלום בארץ מעט קודם בואו לקדושת הארץ" .ושם אגרת ה – אודות היסורים שסבלו בצפת ,עד שהתיישבו בטבריא.
 1108שסיעתו הי' מקודם :בהקדמת הרבים לספרו אוהלי יוסף כותבים" :וזכה לתקוע אהלו אהל תורה בעה״ק
תובב״א כמו שמוה עשרה שה" )והייו שגר בירושלים משת תר"ז ,עד לפטירתו בי"ב תמוז תרכ"ה( .וראה תולדות
חב"ד בארה"ק פרק כז ,שהוא הי' אחד מהחותמים על מכתבי כולל חב"ד בירושלים בשים אלו.
 1109אולי אסור  . .קדושת ירושלים לקדושה קלה :המעה על זה לקמן בתשובת רביו ס"י.
 1110בחברון שבעה שים :שמואל-ב ה ,ה.
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של הישיבה הקדושה של דוד המלך ע"ה הק' בדרז"ל בית דיו של דוד ,1111ואחר כך עברה לירושלים,1112
ושארה כלולה ומיוחדת גם עתה בתפלה ובברכת המזון ובתפלת ראש השה על ירושלים עירך ועל ציון משכן
כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך.
ולהמשיך הישוב בחזרה לחברון מירושלים הלא זהו גד ההלכה ,1113הכל מעלין לירושלים ואין הכל
מוציאין מירושלים .וזולת שהוא גד ההלכה ,יש בזה בודאי חטא ועון רוחי גדול מאד למעט בישיבת ירושלים
ולבות איזה עיר מחורבה של ירושלים ,שבכל יום או מתפללים ולירושלים עירך כו' בוה ירושלים.
המענה של רבינו:

כבוד ידידיי כו'
מכתבם צירוף הקוטרס של בן דודי הרש"" י כון הגיעי...
ו .אחר כך חידוש תורה מאתו תצא ,מה שחפש ומצא בעשר קדושות שירושלים מקודשת
מכל ערי ארץ ישראל .ובוסח התפלה מצא כתוב ולירושלים עירך .גם בוסח ברהמ"ז אמר
ובה ירושלים עירך .הוא מגלה רזין טמירין דברים פלאים אשר לא שמעתן אזן מעולם,
ומעתיק מספר לספר דברי החתם ספר בעין קדושת ירושלים.
מי האיש אשר לא ידע מעלת קדושת ירושלים עיר הקדש ,מי לא יחון את עפרה .כל אשר
אלקים בלבבו אוהב אהבה עזה את עירו ומקום קדשו ,כי רצו עבדיך את אבי' כו' ,וכל אחד
ואחד מישראל יתאבל ויתאון במר פשו על חורבה וירצה מעומק פשו לזכות ולראות בביה.
אבל הכי מפי שירושלים מקודשת גם הבתי ספר והביבלוטיקות וכדומה מהדברים
המצאים בה המה גם כן מקודשים ח"ו .לפי גודל קדושתה כך הוא גודל חורבה בעוה"ר.
ועיקר עין החורבן הוא ברוחיות ,וכל אשר לבב רגש לו ידאב לבו מאד איך שסבבוה בעלי
ההפכיים והכיסו בה כל דבר טומאה ר"ל ,ובלתי ספק הוא אשר לעתיד יהי' בה יתרון אור כו'.
יאמר א ישראל אי' מקום מוכשר יותר לתורה ועבודה בזה הזמן ,ירושלים או חברון
עיה"ק ,אשר ת"ל אין בה שום תערובות זרות כלל ,אין בה בתי ספר וביבלוטיקות ולא בתי
תיאטראות וקרקיסאות ,ולא אשים המסיתים והמדיחים ר"ל ,וההגתה היא עוד כמו שהי'
בשים הקודמים .ווכל לומר דעם היות דירושלים מקודשת יותר ,מכל מקום עתה קדושת
המקום יותר בחברון מבירושלים ,כי החוטאים והפושעים שבה מטמאים את הארץ וכמ"ש
ותבאו ותטמאו 1114כו'.
ועמ"ש בשל"ה בתורה שבכתב פרשת לך לך בעין קדושת הארץ ,דכמו בעין המילה דדוקא
בהסרת הערלה תתגלה הקדושה ,כה"ג הוא בקדושת ארץ ישראל ,דהרי עמלק סביב לה,
ובהסיר הערלה הסובב לה אז דוקא הוא קדושתה ,והחוטאים והפושעים מושכים בערלתם
המה ר"ל ומטמאים כו' ,יעו"ש בלשוו הקדוש דף רע"ו ע"ב ,1115ואין או יכולים לזכות לארץ
 1111בית דיו של דוד :ע"ז לו ,ב.
 1112מלכות בית דוד  . .עברה לירושלים :המעה על זה לקמן בתשובת רביו סי"א.
 1113ולהמשיך  . .גד ההלכה :המעה על זה לקמן בתשובת רביו סי"א.
 1114ותבאו ותטמאו :ירמי' ב ,ז.
 1115דף רע"ו ע"ב :בשל"ה )דפוס אמ"ד ח"ת(.
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ישראל אם לא בה]ס[רת כו' ואם ח"ו 1116כו'.
ובודאי קדושת המקום וגע לידיעת התורה והשגתה ולעבוד ה' בכלל ,וכמ"ש בשל"ה
דק"ה 1117שצריך להיות קדושת המקום והייו ארץ ישראל הקדושה .ובלתי ספק הוא אשר
קדושת המקום בזה הזמן יותר בחברון מטעם ה"ל ,והוא המסייע לשלימות עסק התורה
ועבודה ,ולבד זאת כשאין חטאים אין חוטאים ,ועיר הקודש חברון קי' היא ת"ל מכל חטא
כ"ל ,ותקותיו אשר תהי' קי' אי"ה עד ביאת גואל צדק במהרה בימיו אמן ,בזכות אבות
הקדושים הקבורים תמן.
ולא תמה על הגאוים הקדושים כהחתם סופר וכמוהו זצ"ל אשר רצו בירושלים דוקא ,כי
ודאי ירושלים מקודשת יותר וקדושת המקום מועיל ומסייע לעסק התורה ועבודה כ"ל ,אבל
כל זה כאשר היתה העיר הקודש ירושלים מקודם ,אשר חורבה הי' רק בגשמיות ,אך עצם
קדושתה לא סתרה מעין כל חי בחיי התורה כי היא חייו כו' ,ועתה בעוה"ר אשר הרי עמלק
החשיכו קדושתה ,עד עת רצון מלפיו ית' להעביר את החושך כו' ,ודאי דקדושת המקום
דעה"ק חברון עדיף טובא.
והלא אבותיו רבותיו הק' זצוקללה"ה "ע ידעו יותר ממו מעלת קדושת ירושלים ,והרי
הדבר ידוע ומפורסם לכל אשר כ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה "ע וכן אאזמו"ר
זצוקללה"ה "ע בחרו בחברון דוקא ,וכאשר יש מכתב אדמו"ר האמצעי 1118זצוקללה"ה "ע
אודות ישוב חברון בדברי חסידות מדבר במעלת חברון ,וכ"ק אאזמו"ר זצוקללה"ה "ע שלח
את בי משפחתיו לחברון 1119דוקא.
ומה שכתב מפי שלא הי' יכול אז להיות ישוב בירושלים ,1120אין האמת כן ,כי גם בעת שבא
הרה"ק הרמ"מ זצוקללה"ה "ע לאה"ק הי' ישוב בירושלים ,ומזכיר במכתביו אשר תבקשו
מיושבי ירושלים להתיישב שמה ,והרמ"מ זצ"ל תחתן עבור בו ז"ל עם חכם ספרדי
מירושלים .1121ומכל שכן בימי כ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה "ע שהי' ישוב בירושלים.
ומכל מקום בחרו אבותיו בחברון דוקא ,אין זה רק מפי שצפו ברוח קדשם אשר העיר
הקדושה הלזו בקדושתה תעמוד ,וכאשר עייו רואות עתה מה טוב חלקם וגורלם יתר על כל
הארצות.
ומכל ה"ל מובן אשר אין איסור ח"ו כלל לצאת מירושלים לחברון בשביל כווה ה"ל ,כי
בשביל לימוד התורה מותר לצאת גם מארץ ישראל לחוץ לארץ ,1122וכדאיתא בגמרא ע"ז דף
י"ג ע"א ורמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ט ,ושו"ע יו"ד סי' שע"ב ס"א .וכל שכן בארץ ישראל גופא
מירושלים לחברון .ובפרט לפי מה שתבאר לעיל מצוה היא על עוסקי תורה ויראי אלקים
 1116ואם ח"ו :לא ,אזי ערות הארץ היא.
 1117בשל"ה דק"ה :דפוס ה"ל ,והוא בשער האותיות ערך קדושת המקום.
 1118מכתב אדמו"ר האמצעי :אגרות-קודש שלו אגרת לט )חלקו מועתק לקמן סי"א( .וראה גם קוטרס ההשטתחות
)מאמרי אדמו"ר האמצעי קוטרסים ע' כז(.
 1119שלח את בי משפחתיו לחברון :ראה תולדות חב"ד בארה"ק פרק יג )ע' עח(.
 1120ומה שכתב  . .ישוב בירושלים :בקוטרס שלו לעיל ס"ב.
 1121תבקשו מיושבי ירושלים  . .ספרדי מירושלים :יסוד המעלה ח"ב אגרת ד.
 1122מותר לצאת גם מארץ ישראל לחוץ לארץ :על כך הקשו לרביו ,שזהו דוקא כשיוצא לחוץ לארץ על מת לחזור,
ורביו משיב לקמן סי' הבא ,להוכיח מכמה פוסקים ,שכן הוא גם לצאת לחוץ לארץ שלא על מת לחזור לארץ ישראל.
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להיות בחברון דוקא ,למען שלא יומשכו ח"ו אחרי דברי המסיתים והמדיחים ר"ל,
ולמקומותיהם הזכרים לעיל ,וכמארז"ל לך לך אמרין לזירא 1123כו' .וגם קדושת המקום
דעיר הקודש חברון מסייעתם כו' כ"ל.
ז .והה בתוספות פרק בתרא דכתובות דף ק"י ע"ב ד"ה הוא אומר לעלות כו' וז"ל ,והי'
אומר רביו חיים דעכשיו איו מצוה לדור בארץ ישראל ,כי יש כמה מצות התלויות בארץ וכמה
עושין דאין או יכולים ליזהר בהם ולעמוד עליהם עכ"ל.
1124

ובשו"ת מהרי"ט ח"ב סי' כ"ח כתב ד"ל שאיו מיסוד התוספות ,מפי שהרא"ש
והר"מ 1125לא הביאו זאת ,ומסיק דהגהת תלמיד היא ולאו דסמכא היא כלל .וכן כתב משמו
הרב בעל תיבות משפט תיב כ"ג ח"ח דרמ"ג ע"ג .ובשו"ת יוסף אומץ להחיד"א ז"ל סי' "ב
דחה סברה זו ,מפי שהובאו דברי הר"ח בפסקי תוספות .וגם בדרכי משה אה"ע סי' ע"ה הביא
דברי הר"ח ,וכן מהריב"ל 1126ומהרח"ש 1127ומהריט"ץ 1128כולם הביאו סברת הר"ח ולא עלה על
דעתם לומר שהם דברי תלמיד ח"ו .והמהרי"ט עצמו בח"א סי' קל"א צירף סברת הר"ח וז"ל,
ואיכא מאן דאמר דבזמן הזה אפילו הבעל איו כופה את האשה הואיל ואין או יכולים לקיים
מצות התלויות בארץ ,עכ"ל .ואם כי יש לו שם טעמים כוים בלאו הכי ,ויש לומר דרק לאפושי
טעמי וגברי הזכיר סברת הר"ח ,ומכל מקום אם איזה תלמיד הגי' כך ואיה מיסוד התוספות
כמ"ש בח"ב ,לא הוה לי' להביאו בח"א אפילו לאפושי גברי כי אין איש .ומכל זה הוכיח הרב
חיד"א ז"ל שהם מדברי התוספות .והמהרי"ט בחידושיו לכתובות בסוף ח"א הרבה גם כן
להקשות על סברת הר"ח כמו בתשו' דח"ב ה"ל ,ומכל מקום לא כתב שם שהם מאיזה תלמיד.

ובשלטי הגבורים פ"ג דשבועות 1129לעין הודר לעלות לארץ ישראל ולחזור כתב ,ואפילו
למאן דאמר דהאידא מצוה ללכת לארץ ישראל הייו דוקא על מת לדור כו' .מזה ראה דלא
דחה לגמרי סברת המאן דאמר דהאידא לאו מצוה כו' .ואפשר כוותו על פלוגתת הרמב"ם
והרמב"ן בעין ישיבת ארץ ישראל ,דלהרמב"ן 1130הוי מצוה והרמב"ם לא מאה במין המצות.
ולפי זה צריך לומר דהטעם מה שהרמב"ם לא מה מצות ישיבת ארץ ישראל הוא כמ"ש בס'
מגלת אסתר ,דלהרמב"ם מצות ירושת הארץ וישיבתה לא הגה רק בימי משה ויהושע ודוד,
וכל זמן שלא גלו מארצם ,אבל אחר שגלו מאדמתם אין מצוה זו והגת לדורות עד עת בוא
המשיח .וראה כוות הרב בעל מגלת אסתר ,דלהיות שעכשיו אין ביכולתיו לקיים מצוה זו
לכן לא מאה הרמב"ם ,לפי שהיא מהמצות שאין והגות לדורות שאין מין ,וכמ"ש בשרש
הג' מהי"ד שרשים במין המצות.
וקשה טובא ,והלא כתב הרמב"ם בס' המצות מצות עשה קפ"ז כי פעמים תהי' המצוה
והגת לדורות ,אבל יהי' הדבר שצטויו עליו כבר עדר באחד מהמקומות מהדורות ,ולא
 1123לך לך אמרין לזירא :שבת יג ,א.
 1124שהרא"ש :כתובות פי"ג סי' יח ,שמביא ההלכה של הכל מעלין לארץ ישראל.
 1125והר"מ :שו"ת מהר"ם מרוטבורג )קרימוא( סי' קצט ,שאין לחלק בין זמן הבית לזמן הזה.
 1126מהריב"ל :ח"ג סי' מא.
 1127ומהרח"ש :שו"ת תורת חיים ח"ג סי' מא ד"ה ואע"ג.
 1128ומהריט"ץ :ח"א סי' ה.
 1129פ"ג דשבועות) :ח ,א(.
 1130דלהרמב"ן :בהשגות לס' המצות של הרמב"ם מצוה ד )ראה גם רמב"ן אחרי יח ,כה(.
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בהעדר הדבר שצטויו עליו תשוב המצוה בלתי והגת לדורות כו' ,והאריך שם בציור העין.
וכן כתב החיוך משמו במצוה תכ"ו 1131וז"ל ,אבל כל מצוה שהיא עדרת ממו מחמת שאיה
מצאת לו שוכל לעשותה ,אבל לא שהכתוב יתלה אותה בזמן מן הזמים כו' ,לא תקרא מצוה
זו מפי זה מצוה שאיה והגת עכ"ל .ואם הי' דעת הרמב"ם שמצות ירושת הארץ וישיבתה
היא מצוה ,לא משום זה שגליו ממה ואי אפשר לו לקיימה לא יחשוב אותה במין המצות,
והיתה חובת המצוה עכשיו גם כן.
אחר כך ראיתי להר"ח פאלאגי ז"ל בס' שמת כל חי ח"א סי' מ"ה ,שמתמי' על המגלת
אסתר כ"ל ,והוא ז"ל כתב ,דיש לומר דלהרמב"ם היא מצות עשה ,ולא מאה מפי שהיא
מצוה כוללת .ומכל מקום ראה שם דיותר מסתבר לו שלהרמב"ם היא מדברי סופרים ולא מן
התורה.
והה מה שכתב השמת כל חי לחשוב זה למצוה כוללת מפי המצות הרבים התלוים בה ,לא
יתכן גם כן לפי דעתי ,דאם כן גם מצות בין בית הבחירה תהי' מצוה כוללת מפי המצות
הרבים התלוי' בה בעשיית כל הכלים ובמעשה הקרבות ,והרמב"ם מאה למצוה בפי עצמה.
ובשרש הד' כתב הרמב"ם מצוה כוללת היא מה שכוללת כל המצות אם מצות עשה אם מצות
לא תעשה ,אבל אם כוללת עיים פרטים אפילו יהיו רבים אין זה מצוה כוללת .ובזה הליץ
הרמב"ן על הבה"ג שמה והתקדשתם והייתם קדושים למצוה בפי עצמה ,וכמש"ש בהשגות
הרמב"ן בס' המצות בשורש הד' .וכבר תבאר דהשמת כל חי מסתבר לי' יותר דלהרמב"ם
היא מדברי סופרים )ובס' מחת חיוך 1132הביא דברי מגלת אסתר דהאידא אין מצוה מן
התורה לשבת בארץ ישראל ,ולא העיר על זה מאומה ,וכותב שבס' פאת השולחן 1133הלכות
ישיבת ארץ ישראל מביא כמה ראשוים שסוברים כהרמב"ן שגם האידא מצוה לשבת בארץ
ישראל ,וס' ה"ל איו מצא אצלי(.
אלא צריך לומר דהרמב"ם איו חושב ירושת הארץ וישיבתה למצות עשה ,כי הארץ תה
במתה לאברהם אביו ע"ה ולזרעו אחריו בעבור קיום התורה והמצות ,ומפי חטאיו גליו
מארצו ,וכמ"ש ותתי לזרעך את כל הארצות האל כו' עקב אשר שמע 1134כו' ,וכתיב ובדבר
הזה תאריכו ימים 1135על האדמה כו' ,ולהיפך כתיב ולא תקיא הארץ 1136כו' ,וכתיב העידותי
בכם היום 1137כו' ,והרבה פסוקים בתורה ובביאים שבזכות התורה ומצות או זוכים אל
הארץ .ובעוה"ר גליו ממה וכפר אדמתו עמו 1138כו' ,והרי הוא כמו קבלת שכר 1139על קיום
 1131במצוה תכ"ו :בכמה דפוסים היא במצוה תכג ,או תכה.
 1132מחת חיוך :בסופו ,בהערות להשלמת הרמב"ן מצוה ד.
 1133שבס' פאת השולחן :צפת תקצ"ו )ראה פי' בית ישראל שם סקי"ד(.
 1134ותתי לזרעך  . .אשר שמע :תולדות כו ,ד-ה.
 1135ובדבר הזה תאריכו ימים :האזיו לב ,מז.
 1136ולא תקיא הארץ :אחרי יח ,כח.
 1137העידותי בכם היום :ואתחן ד ,כו.
 1138וכפר אדמתו עמו :ברכה לב ,מג.
 1139והרי הוא כמו קבלת שכר :במעה הרב יהושע ימוטין )בהמשך למועתק לעיל ספח לסי' עח(:
ארשום הערה קטה בדרך תיא דמסייע ,במ"ש במכתב כ"ק שליט"א סי' ז' ,בטעם הרמב"ם ז"ל שלא מה ישיבת
הארץ מצוה כי היא בדרך קבלת שכר כו'.
הה בגמ' קדושין סופ"א דף מ' סע"ב ,במימרא דרב המוא ,וכשם שדיו קודם למעשה כך שכרו קודם למעשה,
שאמר ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו יצורו ,תהלים ק"ה .פירש"י ז"ל ,וכשם
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התורה ומצות ,ואיו שייך לחשוב זאת בכלל המצות .ואם אמר שהיא מצוה איך היא באה
בעושין ,היתכן לעוש בביטול מצוה .ומ"ש בפרשת תבוא ועבדתם שם 1140כו' ,פרש"י לא עבודת
אלקות ממש אלא מעלים מס כו' .ולכן לא מה זאת הרמב"ם בכלל המצות.
ולפי זה מ"ש השלטי הגבורים ואפילו למאן דאמר דהאידא כו' ,אין כוותו אם היא מצות
עשה מן התורה או לאו ,דלמאן דאמר שהיא מצות עשה מן התורה פשיטא דגם האידא היא
מצות עשה ,ולמאן דאמר שאיה מצות עשה מן התורה גם בזמן הבית לא היתה מצות עשה מן
התורה ,ומצות ישיבת ארץ ישראל היא רק מצד קדושתה ,דקדושה שי' קדשה לשעתה וקדשה
לעתיד לבוא ,ובפרט ירושלים ת"ו מקום מקדשיו אשר לא זזה שכיה כו' ,ואשריו מי שזוכה
לזה )בתאי שיהי' ממקיימי התורה ומצות בכל דקדוקיהם כו' ,והבאים לשם צריכים להזהר
ביותר בהמצות התלויות בה וכמשי"ת לקמן אות יו"ד( ,אבל אין זה מצות עשה מן התורה
לדעת הרמב"ם .ואם כן ראה דכוות השלטי גבורים הוא על הר"ח והחולקים עליו .ואין לומר
שהוא מאיזה תלמיד.
ובמגלת אסתר שם הביא גם כן סברת רביו חיים שבתוספות .אמם מה שדעתו לומר
שהרמב"ם הוא בשיטתו של הר"ח אין זה מתקבל כלל ,דלא משום זה אמר שאין בזה מצוה.
דלפי סברת הר"ח שפיר יש לומר שהיא מצות עשה מן התורה ,ומכל מקום יותר טוב שלא
לקיים את המצוה בשב ואל תעשה מלבוא לידי חשש איסור ח"ו .ומכל מקום ממ"ש הר"ח
דעכשיו איו מצוה לדור בארץ ישראל כו' יש להוכיח דהר"ח סבירא לי' כהרמב"ם דאיה מצות
עשה ,דאם כן לא הי' אומר סתם דעכשיו איה מצוה כלל ,והי' מפרש דבריו דמוטב להיח
מצוה זו כו' .ומדכתב כ"ל ראה דסבירא לי' שהיא מדברי סופרים ,ובזמן שהיו ישראל שרוים
על אדמתם בשלוה והי' ביכולתם לקיים המצות התלויות בה יש בזה מצוה מדברי סופרים
משוס קדושת הארץ ,ועכשיו איו מצוה כו' .אבל אין להוכיח שהרמב"ם סבירא לי' דמשום זה
איו מצוה ,דגם אם היא מצוה מן התורה מכל מקום יש לומר דמוטב להיח כו' .ובגוף העין
אי אפשר לומר שהרמב"ם סבירא לי' כהר"ח ,כמ"ש הרב שמת כל חי ח"א סי' מ"ט דע"ח ע"ב,
שהרי הרמב"ם מביא להלכה דין המשה והברייתא דכתובות ,1141ואיו מחלק בין זמן הבית
לזמן הזה )ומה שמספקא לי' להרב ה"ל על איזה סברא מהתוספות כוות המגלת אסתר ,אם
משום סכה 1142או על סברת הר"ח .צ"ע ,שהרי המגלת אסתר כותב אבל עכשיו אין מצוה לדור
בה וכמ"ש התוספות כו' ,הרי מפורש דכוותו על סברת הר"ח(.
ח .אמם כן אמת כון הדבר אשר הדברים יצאו מפי הכהן הגדול הר"ח ז"ל ,וכמה גדולי
האחרוים הביאו סברת הר"ח ,וכבר הוזכרו והובאו דבריהם בס' שמת כל חי סי' מ"ט ,ושום
אחד לא אמר שהוא מאיזה תלמיד .וגם המהרי"ט בח"א צירף סברת הר"ח כמשת"ל אות ז'.
אך כולם מו וגמרו אשר סברת הר"ח יחידאה היא ,רק התוספות שהביאו סברתו ראה
דקטי הכי .וגם בפסקי התוספות הובאה סברת רביו חיים ,הרי דקטי הכי .ומ"ש בשמת כל
שדין פורעות תורה קודם לדין פורעות מעשה ,כך שכרו ,אם עסק בתורה קודם לשכר מעשה ,ישמרו חוקיו ,שמור זו
משה ,ותורתו יצורו ,יקיימו.
 1140בפרשת תבוא ועבדתם שם :כח ,סד )ועבדת שם(.
 1141שהרי הרמב"ם  . .דכתובות :וכן הוכיח בבית ישראל )פאת השלחן( שם.
 1142אם משום סכה :כדעה הא' שבתוס' כתובות קי ,ב ד"ה הוא אומר לעלות כו' ,איו והג בזמן הזה דאיכא סכת
דרכים.
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חי סי' ה"ל דפ"ג ע"ב אולי כוות פסקי התוספות משום סכה ,דסברא זו הובאה בהגהת
מרדכי 1143גם כן בשם הר"ח בתשובה .זה אי אפשר לומר ,שהרי בפסקי תוספות כתבו שאין
מצוה עכשיו לדור בארץ ישראל ,ואי משום סכה אין שייך לומר שאיו מצוה ,כי אם שאין
חיוב ,וכמ"ש בתוספות איו והג עכשיו כו' .וגם ממ"ש שאין מצוה לדור כו' ,מובן דכוותו על
סברת הר"ח.
1144

ועמ"ש בתיבות משפט דרמ"ג ע"ג ד"ה והתוס' כתבו ,ושם ע"ד כתב בעין מה שמהר"מ
מחלק בין זמן הבית לזמן הזה ,שמתרץ בזה דהירושלמי לא פליג על תלמודא דידן ,וכמ"ש
בשמו הרא"ש 1145והמרדכי 1146והגהות אשרי) 1147וכבר האריכו בס' דיא דחיי לאוין פ"א דף
פ"ו ,1148ובתיבות משפט דרמ"ג ,1149וביוסף אומץ ,ובשמת כל חי שם ,בעין השיוים שמצא
בזה .(1150והטור סי' ע"ה כתב על זה שאין התירוץ מספיק .וכתב התיבות משפט דראה שהטור
הבין מדברי הר"מ שכותו כדברי ר"ח ,ולכך השיג עליו ,דאם כן אמאי כופין אותה .הה עם
היות דבגוף העין כן צריך לומר שהטור הבין שמהר"מ סבירא לי' דבזמן הזה איו מצוה לעלות
לארץ ישראל ,דאם לא כן אין מקום לקושייתו ,וכמ"ש הפרישה .1151אמם באמת הר"מ לא
סבירא לי' כהר"ח ,דהר"מ משום קדושה גע בה ,דעכשיו אין בה קדושה כל כך ומשום הכי אין
המצוה כל כך ,אבל מכל מקום יש בזה מצוה גם עכשיו ,וכמ"ש שם הדרישה ,וכן כתב התיבות
משפט .והר"ח סבירא לי' דאין מצוה משום חשש איסור כו' כ"ל .ומ"ש השמת כל חי דהטור
הבין גם כן במהר"מ כ"ל דיש בזה מצוה קצת ,אין דבריו עולין יפה כל כך.

והשמת כל חי מצא לו חבר להר"ח ,והוא הבה"ג ,1152שהביא המשה דשלש ארצות,1153
והשמיט את המשה דהכל מעלין 1154והברייתא דהוא אומר 1155לעלות וכל מאמרי רז"ל
שהגדילו בשבח ארץ ישראל ,וכן השמיט הדין דעבד שברח לחוץ לארץ 1156כו' ,ודין המוכר עבדו
לחוץ לארץ ,1157שמע מיה דדעת הבה"ג כהר"ח דבזמן הזה ליכא מצוה כו' .ודעת הכסת
הגדולה ביו"ד סי' ר"ג הגהות ב"י אות וי"ו ,דהרדב"ז 1158סבירא לי' כהר"ח )והוא ז"ל חולק על
 1143בהגהת מרדכי :סוף כתובות.
 1144שמהר"מ :הובא תחלת לשוו לעיל ,ומסיים :דהא אמריו בירושלמי בשלהי מסכת כתובות ,הוא רוצה לעלות
לארץ ישראל והיא איה רוצה כופין אותה לעלות ,היא רוצה והוא איו רוצה אין כופין אותו .וקשיא לן והתיא בפרק
בתרא דכתובות )דף ק"י( תרווייהו או אותו או אותה איזה מהן שמעכב .אלא ראה לי דברייתא דכתובות בזמן שישראל
שרויין על אדמתן ,וההיא דירושלמי בזמן הזה .ואפילו הכי איכא ,דהוא אומר לעלות והיא איה רוצה דכופין אותה
לעלות ,ואם לאו תצא שלא בכתובה ,דבזה יפה כח האיש מכח האשה ,ע"כ.
 1145הרא"ש :פרק בתרא דכתובות סי' יז.
 1146והמרדכי :שם סי' ר"פ.
 1147והגהות אשרי :שם סי' יח.
 1148דף פ"ו :ע"ב ד"ה וגרסין.
 1149ובתיבות משפט דרמ"ג :ע"ד ד"ה ומ"ש ופי'.
 1150שמצא בה :בין גרסת הרא"ש ,ובין גרסת המרדכי והגהות אשרי – בדברי המהר"ם.
 1151הפרישה :שם סק"ג.
 1152הבה"ג :הל' כתובות קרוב לסופו.
 1153דשלש ארצות :כתובות קי ,א.
 1154דהכל מעלין :כתובות שם ,ב.
 1155והברייתא דהוא אומר :שם.
 1156שברח לחוץ לארץ כו' :שם ,וגיטין מה ,א .וכראה צ"ל עבד שברח מחוצה כו'.
 1157המוכר עבדו לחוץ לארץ :גיטין מג ,ב.
 1158דהרדב"ז :בכסת הגדולה שם כתב כן בשם הרדב"ז ח"ב ס" קט"ו ,ובתשובות החדשות הוא בח"א סי' תד )גבי
אשה שדרה לעלות לארץ ישראל( וז"ל :ואע"ג דמי ששבע לקיים את המצוה אין מתירין לו ,ליכא הכא מצוה שלא יתירו
הדר בשבילה ,דבשלמא אם הי' הדר לדור בירושלים איכא למימר דמצוה לדור בארץ ישראל ,אבל לעלות לזיידה ולשוב
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הכסת הגדולה( .וכהא מסייע כהא ,דהמהרש"ך בח"ב סי' מ"א וסי' קי"ט החזיק בפשיטות
כדעת הר"ח .ובכסת הגדולה אבן העזר סי' ע"ה הגהות ב"י אות כ"ה הביא מספר מגן אברהם
להר"א וויטל שפסק כהר"ח ,ושהסכים עמו מהר"ד ן' חמיאש.1159
מצא דהתוספות ופסקי התוספות )עמ"ש בשם הגדולים מערכת הספרים אות פ' מי חיברם(
ובה"ג ומהרש"ך והר"א וויטל והר"ד ן' חמיאש ,ולדעת הכסת הגדולה גם הרדב"ז ,סבירא
להו כהר"ח .וכתב בספר תומת ישרים סי' ס"ו )הובא בכסת הגדולה שם( וז"ל ,וכיון שהדבר
כן ,ובארזים פלה מחלוקת ,מי יוכל לכפות מי שאיו רוצה לעלות.
והה מה שכתב הר"ח לעין ארץ ישראל בכלל ,כמו כן הוא בירושלים בפרט ,שיש בה
קדושות וזהירות יתירות על כל ארץ ישראל ,וכמ"ש בשמת כל חי סי' ה"ל דע"ט סע"א וז"ל,
ועוד דמ"ש הר"ח כהן דיש כמה עושין ,הייו כמה קדושות שיש בירושלים יותר משאר ארץ
ישראל ,וצריך להזהר שלא יכשל בהם .ועי' תשובת הרדב"ז הח' )הוא ח"ב( סי' תרל"ג ,עכ"ל.
ט .וכתב בתומת ישרים סי' ה"ל )והובא בכסת הגדולה שם אות כ"ח( וז"ל ,ועד כאן לא
קאמר הר"ח כהן אלא שאיו מצוה לעלות אבל גבי הדרים שם אין רשאין לצאת ,עכ"ל .וכ"כ
התיבות משפט דרמ"ג ע"ג .וכן הסכים השמת כל חי.
ולע"ד דלדעת הר"ח 1160מותר לצאת גם כן ,וכן דייק לישא שאמר אין מצוה לדור בארץ
ישראל ,ולא אמר שאין מצוה לעלות כו' ,וזיל בתר טעמא דקיט לי' משום חשש איסור ,אם כן
הירא לפשו שלא יבא לידי מכשול ח"ו כי כבד הדבר מאד להזהר בכל הפרטים ,למה יהי' אסור
לו לצאת משם ,ורחמא לבא בעי 1161כו'.
ומה שכתב השמת כל חי שם ד"פ ע"ב ,דהדר כבר שם ובא לצאת הרי זה בקום ועשה,
משא"כ להדר בחוץ לארץ שהיא בשב ואל תעשה .מאן לימא לן דהר"ח סבירא לי' דגוף עין
ישיבת ארץ ישראל היא מצות עשה מן התורה שדון בה בחילוק קום ועשה ושב ואל תעשה גד
חשש איסור .ועמ"ש לקמן אות יו"ד בד"ה והה הב"ח.
ועם היות שת"ל אות ז' דתיח סברת הר"ח גם לדעת הסוברים דישיבת ארץ ישראל היא
מצות עשה ,מכל מקום תבאר דיותר מתקבל לומר שהר"ח סבירא לי' דלא הוי מצות עשה כי
אם מדברי סופרים )דלכן כתב סתם איו מצוה כו' כ"ל( ,והייו משום קדושת ארץ ישראל.
ואם יש חשש לעבור ח"ו על איסור דאורייתא ,איך אמר שאסור לו לצאת משום המצוה
דמדברי סופרים )והייו אם באמת ירא לפשו מפי החששות ,לא מפי שחמדה פשו לחיי ארץ

מיד אין כאן מצוה רבה .ואפילו היתה השבועה לדור בארץ ישראל ,כבר ידעת מה שהשיב רביו שמואל להר"ר מחם
אשר דר ללכת לארץ ישראל ,ע"כ.
ומזה הוכיח הכסת הגדולה שהרדב"ז סובר כרביו חיים כהן .ובשמת כל חי חלק עליו ,והוכיח מתשובות הרדב"ז
ח"ג סי' ת"ח ת"ט ות"י שהרדב"ז סובר שיש מצוה לדור בארץ .וגם מתשובה זו )ת"ד( גופא הוכיח כן .ומ"ש בשם רביו
שמואל )התשו' דפסה בהג"מ פ"ו דשבועות ,ובשו"ת הרדב"ז ה"ל סי' ת"ח ,ושם הוא בשם רביו שמשון ברבי אברהם –
הרשב"א( ,התם מיירי בפירוש בדאיכא סכה ופקוח פש.
 1159מהר"ד ן' חמיאש :איברא דשם כתב כן גם בשם מהר"א חסון ,ובשם מהר"א ן' חמיאס ,אלא שהכסת הגדולה
חלק עליו וכתב שהם התירו מטעם אחר שם ,ורק מהר"ד ן' חמיאס פסק כהר"ח.
 1160דלדעת הר"ח :וכן ראה דעת הכסת הגדולה שם – וטה לחלוק על בעל תומת ישרים ותיבות משפט.
 1161ורחמא לבא בעי :סהדרין קו ,ב ובפרש"י .זהר ח"ב קסב ,ב .ח"ג רפא ,רע"ב.
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הגוים ח"ו( ,ומה האה לו ישיבת ארץ ישראל אם יעבור ח"ו כו' .ועמ"ש בכל בו סי' קכ"ז.1162
והלא כל הראשוים עד הרמב"ן אים חושבים ישיבת ארץ ישראל למצות עשה .וגם הבאים
1163
אחריו הסמ"ג והחיוך גם כן לא מאו זה במצות עשה )והרשב"ץ בס' זהר הרקיע
והחרדים 1164חשבו זה למצות עשה ,והכסת הגדולה יו"ד סי' רל"ט )הובא בארעא דרבן סי'
רצ"ז( תמה על המבי"ט 1165שהחזיק בדעת הרמב"ן גד הרמב"ם(.
וגם הרא"ש והטור והש"ע שפסקו להלכה כהמשה וברייתא דכתובות ולא סבירא לי' גם
כמהר"מ לחלק בין זמן הבית לזמן הזה ,וכל שכן דלא סבירא לי' כהר"ח ,מכל מקום יש לומר
דסבירא לי' דאין ישיבת ארץ ישראל מצות עשה מן התורה .דהלא הרמב"ם ודאי סבירא לי'
שאיו מצות עשה ,ומכל מקום פסק כהא דכתובות בהל' אישות פי"ג הי"ט וכ' ובהל' עבדים
פ"ח ה"ט ,דעבד שאמר לעלות לארץ ישראל כופין את רבו ,ובהלכות מלכים פ"ה ה"ט דאסור
לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ ,וכמו כן הוא גם להרא"ש והטור והשו"ע .והדרישה 1166כתב
דלהטור המצוה בזמן הזה כמו בזמן הבית ,וכן הוא בהכרח לומר לדעת הטור .אבל הוא רק
מדברי סופרים והייו רק דבר מצוה )לא דבר רשות( משום קדושת ארץ ישראל .ואם כן לסברת
ר"ח שיש בזה חשש באיסורים חמורים אי אפשר לומר שתדחה דבר מצוה לחשש איסור ח"ו.
וכן ראה דעת הכסת הגדולה ,דלדעת הר"ח שוה לצאת כמו לעלות ,וכמ"ש באה"ע סי' ע"ה
בהגב"י אות כ"ח וז"ל ,מתוך טעם שתן הר"ח כהן ז"ל הי' ראה דכי היכי דהדר בחוץ לארץ
בזמן הזה ליכא מצוה לעלות לארץ ישראל ,הוא הדין במי שדר בארץ ישראל שיכול לצאת משם
כו' .אבל ראיתי לבעל תומת ישרים כו' ,עכ"ל .וכשם דלסברת המהר"מ דהירושלמי מיירי בזמן
הזה הרי משוה הירושלמי לצאת ללעלות שאין כופין אותו )אלא דאותה כופין גם להירושלמי
משום דיפה כח הבעל ,ומשום דיש קצת מצוה בזה( ,כמו כן להר"ח לסברתו צריך לומר דשוה
לצאת כמו לעלות.
ומה שהכריח כן בעל תומת ישרים מהמימרא דגמרא שם בכתובות דקי"א ע"א ,ההוא גברא
דפל לי' יבמה בי' חוזאי אתא לקמי' דר' חיא כו' .לא ידעתי מאי אולמא דהאי מימרא טפי
מהברייתא שם דק"י ע"ב לעולם ידור אדם כו' שכל הדר בארץ ישראל כו' ,וכל המאמרים שם
המפליגים בשבח ארץ ישראל ,ולהיפוך בחוץ לארץ .ואם מפי שזהו להלכה ,הלא התוס' הביאו
דברי ר"ח על הברייתא דהוא אומר לעלות דעכשיו בטל דין זה .ואם מפי שר' חיא הי' אחר
החורבן ,הרי לסברת הר"ח אין החילוק בין זמן הבית ולאחר החורבן ,כי אם החילוק הוא בין
כשהיו ישראל שרוים על אדמתם והארץ הי' שלהם ,ולאחר שגלו מן הארץ והעכו"ם לקחו את
הארץ ,דזה גורם כמה ספיקות בהמצות התלויות בה ,וגם צוק העיתים וחלישות הדור גורמים
שאין יכולים להזהר כו' )לסברת הר"ם 1167שהביא הרא"ש והמרדכי החילוק הוא בין זמן הבית
ולאחר החורבן שאין קדושתה כל כך כמקודם ,והעיקר בקדושת ירושלים ,וכמו שהביא
 1162בכל בו סי' קכ"ז :כתב הר"מ וששאלת כו' .למה לא הלכו גדולי ישראל לשם כו' והיו צריכים להתבטל מלימודם
ולשוט אחר מזוותם ,ואמרין פרק מי שהוציאוהו ]עירובין מו ,סע"א[ דמותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ אחר רבו
ללמוד תורה ,כל שכן שאין לילך מרבו מחוץ לארץ לארץ ישראל כו'.
 1163זהר הרקיע :מצות עשה רכו ,סעיף ע"ו .הובא בשו"ת רשב"ש סי' ב'.
 1164והחרדים :מצוות התלויות בארץ ישראל )ח"ב פ"א סט"ו(.
 1165המבי"ט :ח"א סי' קלט ,ובכמה תשובות .וכדלקמן סי' הבא.
 1166והדרישה :אה"ע סי' עה סק"ג.
 1167לסברת הר"ם :ראה בכ"ז לקו"ש חלק ח"י ע' ) 402ובהערה  (38ואילך.
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המרדכי משמו דאז הוי המצוה טפי לדור בירושלים מבארץ ישראל .אבל לסברת הר"ח החילוק
הוא כ"ל .ובזה יתורץ שלא תקשה להר"ח מהא דרבי זירא בעי למיסק כו' שם בכתובות,1168
וכן כמה אמוראים שעלו לארץ ישראל אף שהי' לאחר החורבן ,1169דלהר"ח גם לאחר החורבן,
כל זמן שישראל היו שרוים על אדמתם מצוה לעלות ,ואותן האמוראים היו בעת שהיו ישראל
בשלוה .ובר מן דין האמוראים הי' ביכולתם להזהר בכל הדברים ,כי יראה וזהירות יתירה הי'
בהם .וסברה זו כתבה השמת כל חי לעין ר"א בן שמוע ור"י הסדלר בספרי 1170פ' ראה פיס'
ס'(.
והראה דכות התוס' ה"ל היא על כל האמר בהברייתא ,1171והראי' שהבה"ג דסבירא לי'
כהר"ח השמיט כל הדיים האלו ,הלא השווה לצאת ללעלות .וכמו כן צריך לומר לדעת הר"ח.
ובשמת כל חי ד"פ ע"ב הביא דס' אבק דרכים בדרשות דרוש א' סבירא לי' דלהר"ח מותר
לצאת גם כן .ואין אצלי הס' ה"ל.
ומהרש"ך ח"ב סי' מ"א כ' וז"ל ,שעם היות שהראה שהודר לעלות לארץ ישראל הוא דר
גדול שרוצה לעמוד במקום קדושה ,מכל מקום לא מקרי שבועה לקיים איזה מצוה לא מדברי
תורה ולא מדברי סופרים כמ"ש התוס' פ' שי דייי גזירות וז"ל ,הי' אומר ר"ח כו' באופן
דיראה דאין בשבועת השבע לעלות לארץ ישראל שום סרך של מצוה להחמיר בהתרתה כו',
עכ"ל )וכתב דמכל מקום יותר טוב להתיר על ידי פתח ,ולא על ידי חרטה ,1172דראה כמו
שטועה ומתחרט ממה שחשב לעלות לארץ החיים מקום מקדשיו ,שאע"פ שהוא חרב מכל
מקום עדיין היא בקדושתה כו'( .וכ"כ בסי' קי"ט וז"ל ,ודאי דאין לומר שהיא מצות עשה מן
התורה ,דייו שאמר שתהי' מצוה מדברי סופרים כו' .ואחר כך כתב דהא והא מי ליתא ,ר"ל
דעלי' לדור בארץ ישראל בזמן הזה אין מצוה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים וכמ"ש
התוס' כו' )ובלתי ספק הוא שזכות גדול מאד הזוכה לדור בארץ ישראל ולקיים ולהזהר בכל
המצות ,וכמ"ש מהרש"ך בתשובה ה"ל דעדיין קדושתה בה כו' .ומשום זה מאד החזיקו
רבותיו הק' זצוקללה"ה "ע בישוב ארץ ישראל ומסרו פשם הק' על זה .אבל כל כוותם הי'
לאותן המחזיקים בה בתורה ומצות כדבעי למהוי( .והשמת כל חי הקשה עליו האיך פסק
כהר"ח גד כל הפוסקים והחולקים עליו .וי"ל דדעת מהרש"ך הוא דרוב הפוסקים סבירא להו
דלא הוי מצות עשה כי אם דבר מצוה ,ולסברת הר"ח אין בזה מצוה כו' .והלא השמת כל חי
עצמו הביא כמה גדולים דסבירא להו כהר"ח וכ"ל אות ח.
ומכל זה ראה דגם לצאת מותר.
והא דאמרין בגיטין ד"ח ע"ב והקוה שדה בסורי' כו' למאי הלכתא א"ר ששת שכותבין
עליו אוו ואפילו בשבת ,בשבת סלקא דעתך כו' אומר לכרי כו' ,ואע"ג דאמירה לכרי שבות
משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו רבן .ובב"ק ד"פ ע"ב אמרו והקוה בית בארץ ישראל כותבין
עליו אוו אפילו בשבת כו' .ולפי דעת הר"ח שאין מצוה לדור בארץ ישראל כו' איך התירו
 1168דרבי זירא בעי למיסק כו' שם בכתובות :קי ,ב.
 1169אף שהי' לאחר החורבן :ראה לקו"ש שם ס"ד ובהערה .26
 1170בספרי :הובא ברמב"ן )סהמ"צ שם(.
 1171בהברייתא :גם לעין לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ.
 1172פתח ,ולא על ידי חרטה :ראה טוש"ע יו"ד סי' רכח ס"א וס"ד.
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אמירה לעכו"ם לכתוב אוו.
וי"ל דהה הר"ח מה שאמר אין מצוה ,אין זה שבעצם אין מצוה לדור בארץ ישראל ,דכבר
ת"ל דגם להר"ח היא מצוה ,אם מדברי סופרים או דבר מצוה עכ"פ ,ומ"ש אין מצוה הייו
משום דבר אחר ,משום מצות התלויות בה .ואם כן מי שדר בארץ ישראל וזהיר כפי יכולתו
ואיו חושב לצאת ,דכן רובא דעלמא לא דייקי בפשייהו כל כך )ובטח כל אחד ואחד משתדל
להזהר כו'( ,הה מצד עצם עין ישוב ארץ ישראל יש בזה מצוה ,לזאת מתירין לו לכתוב אוו
כו'.
אמם כאשר דייק בזה הה בעין קיית חלה בארץ ישראל מן העכו"ם יש בזה שי דברים,
הא' משום לא תחם 1173לא ליתן להם חי' ,והב' משום ישוב ארץ ישראל )דעין מצות
הישוב 1174הוא לא זו בלבד שלא תהי' ביד אחר ,כי אם שלא עזבה שוממה ,וכמ"ש הרמב"ן
בביאור מצוה זו 1175וז"ל ,ולא עזבה ביד זולתיו כו' או לשממה ,עכ"ל .וכמו כן למאן דאמר
שאיה מצוה מן התורה כי אם מדברי סופרים ,עיה הוא שלא תהי' שוממה( .וכמו כן הקוה
שדה בסורי' ,להברייתא דגיטין 1176דסבירא לי' כיבוש יחיד שמי' כיבוש ,1177גם כן איכא תרתי
לא תחם וישוב ארץ ישראל .וצ"ל דמ"ש והקוה שדה היא לאו דוקא ,והוא הדין בית ,דלמאן
דאמר שמי' כיבוש הלא אין מוכרים בתים בסורי' משום ולא תחם ,וכדאיתא במשה דע"ז
דכ"ב סע"ב ,1178אם כן גם בית מותר ,1179וכל שכן שדה דאית בה גם הפקעה ממעשר כדאמרין
בגמ' שם .והאי דקט שדה ,כתב בהר שלום 1180על או"ח בסי' ש"ו ס"ק ד' ,לאשמעין דגם
שדה יש בה משום לא תתן חי' .וצ"ע מהו הרבותא בזה .וי"ל דלפמ"ש הרמב"ם בסה"מ מל"ת
"א טעם מצוה זו כדי שלא למוד כפירתם ח"ו )ולהסמ"ג איו משום טעם זה כי אם הוא
גזירת הכתוב ,ועשה חיית קרקע ושלא להושיב שתי מצות .עיי"ש לאוין מ"ח ומ"ט ,דלהסמ"ג
עיקר ולא תחם קאי על החי' ,ולהרמב"ם עיקר ולא תחם הוא על החן ,והחי' היא מן לא
ישבו בארצך שאמר הטעם פן יחטיאו כו' ולא תחם הוא כעין סמך ,ועמ"ש בדיא דחיי לאוין
1181
מ"ח( ,אם כן הוה אמיא דבשדה איו שייך זה ,לזאת אשמעין כו' .וכן משמע מפירוש רש"י
ד"ה משום ישוב ארץ ישראל לגרש כרים ולישב ישראל בה .וכ"ה בתוס' רי"ד דלגרש כרים
הייו משום ולא תחם ולישב ישראל בה זהו מצות ישוב ארץ ישראל .וכ"כ בהביאור לספר
המכריע הקרא זר זהב ומחת יהודה 1182סי' י"ד הכווה ברש"י כ"ל .וראה דלדעת רש"י מה
שמותר לכתוב אוו בשבת היא מחמת דאית בזה משום ולא תחם דהוה דאורייתא )להברייתא
דכיבוש יחיד שמי' כיבוש( ,ומשום זה דחק ופירש דמה שאמרו בגמרא משום ישוב ארץ ישראל
 1173הא' משום לא תחם :ואתחן ז ,ב .ע"ז כ ,א.
 1174דעין מצות הישוב :בא לבאר הפקא מיה בין שי הדברים )"לא תחם" ו"ישוב ארץ ישראל"(.
 1175וכמ"ש הרמב"ן בביאור מצוה זו :סהמ"צ שם ,וז"ל :שצטויו לרשת הארץ כו' ולא עזבה ביד זולתיו כו' ]שזה
כלל גם ב"לא תחם"[ ,או לשממה ]שזה דוקא מטעם "ישוב ארץ ישראל"[.
 1176דגיטין :ח ,א.
 1177כיבוש יחיד שמי' כיבוש :גיטין ח ,ב.
 1178דכ"ב סע"ב :צ"ל ד"כ סע"ב ,והייו ע"פ מה דאמרין בגמ' שם )כא ,א( דר"מ סבירא לי' כיבוש יחיד שמי' כיבוש
)ועי' ברש"י ד"ה שמי' כיבוש שם(.
 1179גם בית מותר :ר"ל לכתוב אוו בשבת – אפי' בסוריא .כדאיתא בגמ' )ע"ז( שם )לעין איסור מכירה לכרי ,דשדה
חמור מבית .ואם כן הכי מי לעין היתר אמירה לכרי בשבת(.
 1180בהר שלום :למהר"ר שבתי ויטורא.
 1181מפירוש רש"י :גיטין ח ,ב.
 1182זר זהב ומחת יהודה :ד"ה ויעיין בתוס'.
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דהייו לגרש כרים כו' ,אבל לולא זאת לא הייו מתירים לכתוב אוו כו' )ומזה יש ללמוד
דלרש"י מצות ישוב ארץ ישראל איו מצות עשה( .וכ"כ המגן אברהם 1183סי' שו ס"ק כ'
דהברייתא דסבירא לי' כיבוש יחיד שמי' כיבוש ,ואם כן אסור ליתן להם חי' בקרקע מלאו
דולא תחם ,לכן מותר לעבור איסור דרבן .הרי העיקר הוא משום הלאו דלא תחם.
והה עין לא תחם שייך כאשר היו ישראל על אדמתם והארץ הי' להם .אבל האידא
שגליו מעל אדמתיו והארץ היא בידי עכו"ם ליכא לא תחם ,וכמ"ש הפמ"ג שם באשל
אברהם .וי"ל דמשום הכי לא הביאו הרא"ש והטור הא דכותבין אוו כו' ,דלא התירו לכתוב
רק משום לא תחם ,והאידא דליכא משום לא תחם גם בארץ ישראל ,וכל שכן בסורי' ,לפי
מה דקיי"ל כיבוש יחיד לאו שמי' כיבוש ,לכן לא הביאו דין זה .ומצא דלפי זה לא קשה מידי
להר"ח מהא דכותבין אוו דגם לדעת רש"י ותוס' רי"ד והרא"ש והטור אין זה שייך עכשיו.
אמם הרמב"ם הל' שבת פ"ו הי"א כתב הלוקח בית )ר' דכ"ש שדה (1184בארץ ישראל מן
העכו"ם מותר לו לומר לעכו"ם לכתוב לו שטר בשבת כו' ,ומשום ישוב ארץ ישראל לא גזרו
בדבר זה ,וכן הלוקח כו' בסורי' כו' .ואף דהרמב"ם פסק כר"י במשה דע"ז דכיבוש יחיד לאו
שמי' כיבוש ,1185וכמ"ש בהל' עכו"ם פ"י ה"ג והל' תרומות פ"א הבו"ג ,ואם כן בסורי' ליכא
משום לא תחם ,ומכל מקום מותר לכתוב אוו ,ואם כן הלוקח בית בארץ ישראל גם כן איו
משום לא תחם )ובפרט דהאידא ליכא משום לא תחם כ"ל בשם הפרי מגדים (1186אלא
משום מצות ישיבת ארץ ישראל .והגם דהרמב"ם סבירא לי' דאיו מצות עשה מן התורה ומכל
מקום מותר לכתוב אוו .ובאמת הקשה המגן אברהם שם להרמב"ם למה דחה דרבן מפי
דרבן ,אלא שהקשה זה על מה שהתיר בסורי' מאחר דקי"ל כיבוש יחיד לאו כו' ,ובאמת קשה
כמו כן על הלוקח בארץ ישראל ,מאחר דלדידי' ישוב ארץ ישראל הוא מדברי סופרים .וכתב
המג"א ואפשר דסבירא לי' דעכ"פ איכא קצת מצוה בקיית בתים ולכן מותר כו' .וי"ל הגם
דשיהם דרבן ,1187מכל מקום להיות דמצות קיית בתים היא משום קדושה ,לכן יש בזה יתרון
ומתירין לכתוב על ידי עכו"ם .ומאחר דגם להרמב"ם הוא רק משום שיש בזה קצת מצוה ,י"ל
דכמו כן להר"ח דבקדושתה עומדת ודאי ,דמי שדר בארץ ישראל ואיו חושב לצאת יש בזה
מצוה בקיית חלה כו' כ"ל .ובשו"ע סי' ש"ו סעי' י"א לא הזכיר סורי' ,י"ל משום דבסורי'
מותר למכור בתים אין להתיר לכתוב כו' כמ"ש המגן אברהם) 1188ויש מקום לומר דהרמב"ם
מיירי באומר מערב שבת לכתוב בשבת דהוי שבות דשבות ,ולכן מותר גם בסורי' .והשו"ע מיירי
בלוקח בשבת כמ"ש מותר לקות בית כו' בשבת ,דהוה שבות ולא התיר אלא בארץ ישראל,
ועמ"ש הפמ"ג שם .ורביו ז"ל בשו"ע שלו 1189כתב כלשון הרמב"ם הלוקח בית כו' ומכל מקום
לא הזכיר סורי'(.
 1183וכ"כ המגן אברהם :וראה שו"ע רביו שם סכ"ד :משום ישוב ארץ ישראל.
 1184דכ"ש שדה :כ"ל .אבל לעיל מיירי בסוריא )וצריך ללמוד זה מק"ו( משא"כ כאן מיירי בארץ ישראל ,דמפורש
בגמ' בין לגבי בית )ב"ק פ ,ב( ובין לגבי שדה )גיטין ח ,א(.
 1185לאו שמי' כיבוש :היא היא קושית המ"א ה"ל.
 1186הפרי מגדים :באשל אברהם סי' ש"ו סק"כ.
 1187הגם דשיהם דרבן :ובפרי מגדים שם תירץ דמו"מ אין בה אלא משום עובדין דחול דקילא טפי ,אבל כאן מבאר
תי' המ"א שם.
 1188כמ"ש המגן אברהם :ר"ל ,כמו שהקשה שם המג"א על הרמב"ם שכתב דאף בסוריא מותר ,מהא דבסוריא מותר
למכור בתים .ואם כן אפשר לומר דמהאי טעמא לא הזכיר בשו"ע סוריא – כי הוא חולק בזה על הרמב"ם.
 1189ורביו ז"ל בשו"ע שלו :סי' שו סכ"ד.
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י .ובהפלאה על התוס' ה"ל ד"ה הוא אומר לעלות כו' וז"ל ,וגם לפמ"ש בשם הר"ח דאין
מצוה עכשיו ,הוא על דרך משאחז"ל בריש שבת 1190שהתירו לו לרדות קודם שיבא לידי איסור
סקילה ,דמוטב שיעשה איסור קל ולא יעשה איסור חמור כו' ,הכי מי אף דאין מצוה משום
שיבא לידי קלות במצות באיסור חמור התלויות בארץ ,עבירה היא כלע"ד ,עכ"ל .וראה דהרב
ז"ל תפס בפשיטות דלדעת ר"ח מותר גם לצאת ,לכן עשה דמיון לזה ממה שהתירו לו לרדות,
דמוטב שיעשה איסור קל כו' ,דאל"כ איזה איסור קל יש כאן בידון דידן.
וגם מה שכתב אף דאין מצוה כו' עבירה היא ,איו שייך לומר כן על זה שאיו עולה לארץ
ישראל ,וכי אפשר לומר על רובא דישראל שבחוץ לארץ ובהם כמה צדיקים וגדולים שעוברים
עבירה ח"ו .ואף גם דלמאן דאמר דישיבת ארץ ישראל מצות עשה מן התורה ,אין לומר
דכשאיו עולה עושה עבירה ח"ו ,כי איו מצות עשה שהזמן גרמא ,רק כשעולה מקיים מצות
עשה אבל לא כו' .ומכל שכן דרוב הפוסקים סבירא להו שאיו מצות עשה.
ועמ"ש בשו"ת מהריט"ץ סי' פ"ה בסופו ,על מ"ש הרמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ט לעולם ידור
אדם בארץ ישראל כו' ,שכל היוצא לחוץ לארץ כאלו עובד ע"ז .והקשה 1191הלא בגמרא
איתא שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו כו' .ותירץ דכוות הרמב"ם ז"ל להפך בזכות
הדרים בחוץ לארץ ,דלא יחא לי' למארי' דימא שכל הדרים בחוץ לארץ כמי שאין להם כו',
לכך כתב שכוות הגמרא ואל ידור ,ר"ל ואל יצא ,דאם דר מעולם בחוץ לארץ אבותיו כו' מיום
היותם תגרשו כו' ,מה בידם לעשות ,ולא אמר על זה אל ידור בחוץ לארץ ,שאם כן מה תהא
על ישראל ועל רבן קדישי הדרים בחוץ לארץ .אלא ודאי הא דקאמר אל ידור ר"ל לא יצא
לדור בחוץ לארץ ,לכך אמר שכל היוצא לחוץ לארץ כאלו עובד ע"ז כו' )מזה ראה דמשארז"ל
ישראל שבחוץ לארץ עובדי ע"ז בטהרה הן ,מפרש הרמב"ם דהייו כשיוצא מארץ ישראל לחוץ
לארץ .ובמ"א מבואר 1193דהייו מי שותים את עצמו לעיי עולם הזה בעיי פרסה ומחשבין
את הכלי לעיקר כו'(.

1192

וזהו גם כן מ"ש ההפלאה לדעת ר"ח ,שאף שאין מצוה מכל מקום עבירה היא ,ומתירין לו
לעשות איסור קל שלא יבא לידי איסור חמור כו' ,והייו דוקא כשיוצא מארץ ישראל לחוץ
לארץ ,לא שאיו עולה לארץ ישראל .ומצא דהרב בעל הפלאה תפס גם כן כוות הר"ח דגם
לצאת מותר.
והה הב"ח ביו"ד סי' רל"ט ,על מ"ש הטור בשם הרא"ש בתשובה דהשבע על דבר מצוה
חלה השבועה ,שסיים בה הרא"ש וכן מי עבירה דרבן .וכתב הב"ח וז"ל ,ומשמע מפשט דבריו
דהוא הדין השבע ליתן אבק ריבית חיילא השבועה כו' ,ומוטב שיעשה איסורא זוטא ממה
שיעשה איסורא רבא .וכן ראה מתשובת הרשב"א כו' .מיהו הר"ן בתשו' סי' ע"ג כתב בהדיא
שאעפ"י ששבע על רבית דבריהם אין מחייבין אותו לפרוע ,שחכמים העמידו דבריהם כשל
תורה בשב ואל תעשה כו' ,עכ"ל .ומסיק דגם הרא"ש והרשב"א סבירא להו דאעפ"י דדין תורה
חיילא כו' ,מכל מקום אין בית דין מחייבים אותו על כך לעבור בקום ועשה כו' .הה זהו
 1190משאחז"ל בריש שבת :ד ,א.
 1191והקשה :ראה בכ"ז פאת השלחן שם סק"ח.
 1192הלא בגמרא :ע"ז ח ,א.
 1193ובמ"א מבואר :ראה לקו"ת )דרושים ליוה"כ סח ,ב( ד"ה לבאר עין יו"כ .ובכ"מ.
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כששבע לעבור על איסור דבריהם ,הרי אם יקיים השבועה יעבור על דבריהם בקום ועשה ,ואם
יקיים את דבריהם יעבור על השבועה בשב ואל תעשה ,בזה או אומרים שיעבור על השבועה
בשב ואל תעשה ולא יעבור על דבריהם בקום ועשה ,כי העמידו דבריהם במקום תורה בשב ואל
תעשה .אבל בידון דידן הרי החשש איסורי תורה שיש במצות התלויות בארץ הרי הוא בקום
ועשה ,וכמו בתרומות ומעשרות )ועמ"ש השל"ה דע"ז ע"ב 1194ד"ה ואלו הן( ושביעית וכה"ג.
ובמקום ששיהם בקום ועשה ודאי אי אפשר לומר דהעמידו דבריהם במקום תורה .ובפרט לפי
מה שתבאר בשם מהרש"ך דאין זה מדברי סופרים גם כן ,ודאי דהירא לפשו מפי המכשול
ח"ו אי אפשר לומר לו שמחויב לעמוד בארץ ואסור לו לצאת כו' .אמם זה ודאי דישיבת ארץ
ישראל היא בכלל מדרש חכמים ,הרי כבר תבאר דבמקום קום ועשה אין לומר העמידו
דבריהם כו' .וכבר ת"ל דסברת הר"ח שזה הוא כמו מחוץ לארץ לארץ ישראל ,1195וכמו בארץ
ישראל גופא ,בירושלים ושארי עיירות שבארץ ישראל.
היוצא מכל ה"ל דלע"ד כשם דבלעלות אין כופין זה את זה ,כמו כן בלצאת גם כן אין כופין
זה את זה .ומי שהוא ירא שמים באמת וירא מהמכשולים כו' )בתאי מפורש אם כוותו רצוי'
לשם שמים( מותר לו לצאת מארץ ישראל .כן לע"ד ,אך ירא אי לפשי להורות כן למעשה,
ומה ערכי להורות ח"ו גד הרבים הגאוים בעל תומת ישרים ותיבות משפט ושמת כל חי,
שכתבו דגם לדעת הר"ח הוא רק בעין דלעלות אבל לא לצאת .אך כאשר עתה בעוה"ר גדלה
חורבה של ירושלים ביותר ,וימררוה בעלי חיצים והכיסו בה כמה מסיתים וכמה דברים
המגדים לה' ולתורתו ר"ל ,ודאי שומר פשו ירחק מהם .והרוצה לצאת מירושלים לאיזה
משארי עיירות שבארץ ישראל גופא שאין בהם הפכיים ומסיתים ,ובמקום המסוגל יותר
לתורה ועבודה ,לע"ד פשוט שאין בזה שום איסור ח"ו ומותר לו לעשות כן .ועביד ייחא
לפשי' ולמארי' כו'.
וכתב מהריט"ץ סי' פ"ה ,דמי שבא מחוץ לארץ לארץ ישראל מותר לו לצאת לחוץ לארץ
אפילו בשביל מזוותיו ,וכל שכן לישא אשה וללמוד תורה ,אף שאין דעתו לחזור )וכמדומה לי
שהובא גם כן בכסת הגדולה אה"ע סי' ע"ה ,וכעת לא מצאתי שם( ,וכתב השמת כל חי שם
דע"ט ע"א דאיו דומה הבא לדור בארץ ישראל בכווה מכוות ,דכיון דהוא הי' בחוץ לארץ
מקום פטור ובא לדור בארץ ישראל ,עושו גדול כשאיו זהר ומקיים המצות יותר ממי שכבר
הי' דר שם מקדמת דא .והביא שכן כתב השל"ה ד' ט"ו )אצליו ד' ע"ז ע"ב( יעו"ש.
ומכל ה"ל אי מסופק מאד במ"ש בקוטרס 1196בדבר הר"ר אלי' יוסף ז"ל אם הדברים
אמיתים .כי בלאו הכי בשביל לימוד התורה מותר ,ואם ללמוד כן כל שכן ללמד )לפי מה שכתב
שזה הי' כוות הסיעה שלו( .ובפרט לפי מה שת"ל בשם הר"ח ובצירוף לצורך תורה ,כמדומה
דבכגון דא אין צריך לפים ,ואין בזה שום איסור ח"ו לצאת מעה"ק ירושלים ת"ו לעה"ק
חברון ת"ו.
 1194השל"ה דע"ז ע"ב :במהדורת אמ"ד ת"ח ,והוא בשער האותיות ערך קדושה ,בתחלת דיי תרומות.
 1195מחוץ לארץ לארץ ישראל :הייו דלהר"ח מותר גם לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ ,כמו שאין מצוה לעלות לארץ
ישראל ,וכ"ל אות ט'.
 1196מסופק מאד במ"ש בקוטרס :שלו לעיל ס"ו .וראה תולדות חב"ד בארה"ק )פרק יט ע' קכג ,וריש פרק כז( אודות
סבלות היהודים בחברון בשת תר"ז ,שהביאה להגירת  16משפחות חב"ד מחברון לירושלים ,ואשר גם הגרא"י ריבלין
התיישב אז בירושלים.
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יא .ומה שכתב מדוד המע"ה ובית דיו שיצאו מחברון לירושלים .1197במכתב הכללי מכ"ק
אדמו"ר האמצעי 1198זצוקללה"ה "ע אודות חברון כותב בזה"ל :ומי לו גדול מדוד מלך
ישראל שישב שבע שים מקודם בחברון להתקשר באבהן שלשה בחי' חג"ת וד"ל ,עכ"ל .הרי
לישיבתו בירושלים הי' צריך להקדים תחלה להיות בחברון בכדי להתקשר באבהן .וכידוע
דדוד הוא בחי' מלכות ,ומלכותו הי' בירושלים שהיא בחי' מלכות .והי' צריך להתקשר תחלה
בחג"ת בחי' ז"א ,והוא עין יחוד קוב"ה ושכיתי' ,ואז יצא למלוך בירושלים .גם י"ל על פי
מ"ש הרמ"ז בפ' שלח דק"ט ע"א 1199דחברון היא בחי' כתר מלכות )ועיי"ש גם כן בעין קישור
בחי' המלכות ה' אחרוה דשם הוי' עם ג' אותיות יה"ו( .ומשום זה הי' צריך להיות תחלה
בחברון להתאחד ולהתקשר בבחי' כתר מלכות .ויובן במ"ש בתורה אור 1200בהביאור דזכור את
יום השבת ,בעין רמה קרי דוד שמשח בקרן כו' ,דשרש מלכותו היא מבחי' הכתר כו' ,וכתר
עליון איהו כתר מלכות .ולזאת הי' צריך להיות תחלה ישיבתו בחברון להתאחד ולהתקשר
בבחי' ומדריגה ה"ל.
ומה שכתב ולהמשיך הישוב מירושלים לחברון זה גד ההלכה 1201כו' ,ויש בזה בודאי חטא
ועון רוחי כו' .המה דברי הבל .אין זה גד הלכה ,אחרי שזהו בשביל לימוד התורה ויראת ה'
כ"ל .וממילא אין בזה שום חטא ח"ו .אדרבא מצוה היא כ"ל .וכמשת"ל באורך פרטי העין
הזה.
ואי אומר דעתי גלוי לכל .אשר בעלי תורה צריכים להיות ישיבתם בחברון דוקא ,ובזה יש
לקוות שתתאים תורתם עם יראתם ,ויחדיו תמים יהי' למטה 1202ולמעלה ,וכמה גדולים "ע
עוד מקדם קדמתה יצאו מירושלים לחברון .ואחד מידידיו כותב לי ,וחושב כמה גדולים
שיצאו מירושלים לחברון ,וכמו הר"ר יוסף קוקי 1203והר"ר יוסף הלוי הזיר 1204והר"ר משה
המון יצא מירושלים לצפת ,והחיד"א 1205ז"ל יצא לחברון ,ובודאי משום שמצא תוספת מעלה
וקדושה יתירה .ובפרט בזמן הזה המצוה וחובה הוא משום שמירת הזק ומשום קדושת
המקום כ"ל...
והשי"ת יזכיו לראות בקרב בחמת ציון וירושלים בביאת גואל צדק במהרה בימיו אמן
שלום דובער
 1197ומה שכתב מדוד  . .שיצאו מחברון לירושלים :בקוטרס שלו לעיל ס"ו.
 1198במכתב הכללי מכ"ק אדמו"ר האמצעי :אגרות-קודש שלו אגרת לט .וראה בעין זה גם אוה"ת "ך ע' לה,
ובהמצויין שם.
 1199הרמ"ז בפ' שלח דק"ט ע"א :בפי' הרמ"ז הדפס במקדש מלך דק"ח ע"ב.
 1200במ"ש בתורה אור :דף עב ע"ג.
 1201ומה שכתב  . .זה גד ההלכה :בקוטרס שלו לעיל ס"ו.
1202
 1203ויחדיו תמים יהי' למטה :ע"פ תרומה כו ,כד.

הר"ר יוסף קוקי :בן אחיו של הר"א קוקי )בעהמ"ס אבק סופרים ,אמ"ד ,תס"ד( ,ורבו של הבתי כהוה .מופיע
בין החותמים על ההסכמה של הפר"ח הל' פסח )שת תס"ה( .עשה חיבור לסמ"ג .הי' בירושלים ואחר כך תיישב
בחברון.
 1204והר"ר יוסף הלוי הזיר :בעהמ"ס "מטה יוסף" ב"ח שו"ת וחדושים .ולד בירושלים לאביו מוהר"ר משה הלוי
הזיר .הי' ידידו ועמיתו של הפר"ח .אחר כך התיישב יחד עם אביו בחברון .באחרית שותיו תקבל לאב"ד ור"מ בארץ
מצרים .שם פטר בשת תע"ט.
 1205והחיד"א ז"ל יצא לחברון :ולד בירושלים בשת תפ"ד .בשת תקכ"ד סע כחבר משלחת שיצאה מירושלים
לקושטא – דרך מצרים .בהגיע המשלחת למצרים הוחלט על ביטולה .החיד"א בחר כרבה של קהיר .בשת תקכ"ט חזר
לארה"ק ,והתיישב בחברון .בשת תקל"ג סע בשליחות לאיטליא ,ומשסיים שליחותו בשת תקל"ח ,חזר לליוורו
שבאיטליא ,וקבע בה דירתו .שם פטר בשת תקס"ו.
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ליובאוויטש תרס"ז
סימן פו
בענין הנ"ל
ב"ה 1206יום ג' ט"ז אייר תרס"ז לפ"ק
ליובאוויטש
1207
כבוד ידידי הרב המפורסם ווח"ס כבד י"א כו' מו"ה אברהם שי'
אחדשה"ט.
מכתבו עם הערותיו בעין שכתבתי ,כון הגיעי.
ומה שלא הזכרתי דמ"ש הרמב"ם וטוש"ע דמותר לצאת ללמוד תורה זהו על מת לחזור
לארץ ,1208זה מפי שבעייו באתי בעיקר אל העין ע"פ סברת ר"ח הכהן 1209ז"ל ,ואיו וגע לו
עין ה"ל .ומפי שראיתי שבעיון יש דברים בזה ,לא רציתי לגוע בזה .וכאשר כבודו העירי
בזה הי לבאר דברי ,וה' יהי' בעזרי.
הה צריך לעיין בדברי התוס' דע"ז די"ג ע"א ד"ה ללמוד תורה ,מין להם דהא דכתובות
דקי"א ע"א 1210הי' על מת שלא לחזור .ואפשר דלהיות שהיבם בא מכח אחיו ,ומאחר
שמוחזקת האשה הזאת לדור בחיי אחיו בחוץ לארץ ,אין בכח היבם לכופה לעלות לארץ,
וממילא הרי זה על מת שלא לחזור )וכמדומה שראיתי כעין סברא זו ,ואיי זוכר כעת אי'
מקומה( .אמם עדיין הדבר מוטל בספק אם כן הוא .לא מיבעי לדעת הרמב"ן 1211דישוב ארץ
ישראל היא מצות עשה ,ודאי שביכולתו לכופה לעלות ,וכמ"ש המבי"ט ח"א סי' קל"ט
)דסבירא לי' להמבי"ט דישיבת ארץ ישראל היא מצות עשה כמ"ש בכמה תשובות ,וכבר תמה
עליו הכסת הגדולה שעזב את הרמב"ם כו' ,כאשר הוא בפים אות ט' ,(1212במי שדר לעלות
לארץ ישראל ואשתו מעכבת ,וטועת שכתוב בכתובתה שלא יוציאה לדור בשום מקום אחר,
וכתב שיכול לכופה לעלות ,ואם מסרבת תצא ,אלא שצריך ליתן כתובתה .אלא אפילו למען
דסבירא לי' דמצות ישיבת ארץ ישראל היא מדברי סופרים ,גם כן יכול לכופה ,וכמ"ש
מהריט"ץ בתשו' סי' ה' ,דאם כתב בפירוש שהדירה תהי' בצפת ,מתחלה כתב שאיו יכול
לכופה לעלות לירושלים ,דהא אפילו ירושה דאורייתא אם התה לבטלה קודם שואין תאו
קיים 1213כו' ,כל שכן במצות עלי' לירושלים שאיה מן התורה .אחר כך כתב ,שוב כתבתי
 1206דפסה באגרות-קודש ח"א אגרת קסג.
והיא תשובה להערות שכתב על דברי רביו בסי' הקודם סוף סעיף ו ,אשר לדברי הכל מותר לצאת לחוץ לארץ כדי
ללמוד תורה ,והקשה על כך ,שהרי זהו רק כשיוצא על מת לחזור לארץ ישראל .ועל זה מבאר רביו כאן ,להוכיח מכמה
פוסקים ,שכן הוא גם כשיוצא למקום תורה ,שלא על מת לחזור לארץ ישראל.
 1207מו"ה אברהם :אולי – קלאצקין ,מ"ץ דלאזיא .תשובה וספת אליו )חלק מזו שלפיו( לעיל סי' מח .וראה גם
לעיל אגרת פא.
 1208על מת לחזור לארץ :כמבואר בתוס' ע"ז יג ,א ד"ה ללמוד תורה.
 1209באתי בעיקר אל העין ע"פ סברת ר"ח הכהן :שביאר רביו לעיל סי' הקודם ס"ז ואילך.
 1210דכתובות דקי"א ע"א :ההוא גברא דפלה ליה יבמה בי חוזאה ,אתא לקמיה דר' חיא אמר לי' מהו למיחת
וליבמה ,אמר לי' אחיו שא כותית ומת ברוך המקום שהרגו והוא ירד אחריו .ומזה למד התוס' שאסור לצאת לחוץ
לארץ לישא אשה ,אלא על מת לחזור.
 1211לדעת הרמב"ן :בהשגות לס' המצות של הרמב"ם מצוה ד.
 1212בפים אות ט' :בסימן הקודם.
 1213אם התה לבטלה קודם שואין תאו קיים :ראה טוש"ע אה"ע סי' לח ס"ה .סי' קיא סט"ז .סי' קיב ס"י.
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בתשובה אחרת היפוך מזה ,דאפילו כתוב בפירוש הדירה בחוץ לארץ יכול לכופה לעלות לארץ
ישראל ,ולא דמי לירושה כו' .ואם כן לפי זה ראה דיש בכח היבם לכופה לעלות לארץ ישראל
)אם לא שיהי' מכאן ראי' להר"ח דבזמן הזה איו יכול לכופה לעלות ,דר' חיא הי' אחר
החורבן ,ועמ"ש בפים אות ט'(.
עוד זאת יש לחקור אם אחיו של זה הי' דר מתחלה בחוץ לארץ )דאז הי' מקום יותר לומר
דעל מת כן בא ליבמה( ,אם כן אמאי קאמר ברוך המקום כו' .אלא צריך לומר שהי' בארץ
ישראל ויצא לחוץ לארץ ושא שם .וכ"ה בירושלמי מועד קטן פ"ג ה"א ,שהובא שם גם כן
מעשה זו ,וכתוב שם אחיו של אותו האיש יצא כו' ,וכן בלישא בתרא שם היח חיק אמו וחיבק
כו' ,ובאופן כזה שאחיו עשה איסור בדירתו בחוץ לארץ לכאורה אין לומר כלל שהיבם לא יהי'
ביכולתו לכופה לעלות .ומכל מקום משמע שם בירושלמי ,דזה הי' חששא של ר' חיא,1214
וכמש"ש אחיו של זה יצא כו' ואת מבקש לעשות כיוצא בה.
ולולא דבריהם 1215ז"ל הי' אפשר לומר דההיא דכתובות ,מה שאסר ר' חיא ,לפי שהיא
1217
צריכה ללכת אחריו ,דהיבמה הולכת אחרי היבם ,וכמ"ש בקרבן העדה 1216וביפה מראה
שם .והרואה בירושלמי שם יראה דהעובדא הוה בכהן ,והשאלה היא לצאת לחלץ או ליבם.
וראה מזה דמיירי גם בדעתו לחזור ,ומכל מקום אסר ר' חיא )ולא אמר לו לחלוץ דוקא
ושיחזור( ,והייו משום טומאת ארץ העמים ,ושהיא צריכה ללכת אחריו.
והה הרמב"ם בהלכות מלכים פ"ה ה"ט כתב אסור לצאת אלא ללמוד תורה ולישא אשה
כו' ויחזור לארץ .ובהל' אבל פ"ג הי"ד כתב מותר לכהן כו' או בחוץ לארץ לדבר מצוה כו' כגון
שהלך לישא אשה או ללמוד תורה כו' ,ולא הזכיר הא דצריך ל]חזו[ר .וכן הרי"ף והרא"ש סוף
הל' טומאה ,1218וטוש"ע סי' שע"ב ,לא הזכירו זאת .ובס' מגלת ספר לאוין רל"ד הקשה על זה
וכתב ,דעל הרמב"ם יש לומר שסמך על מה שכתב בהלכות מלכים ,אבל לשאר הפוסקים קשה.
ותירץ דבכהן לא איצטרך לאשמועין דצריך לחזור ,דודאי לא התירוהו לישב בארץ לא טהורה
אלא כל זמן שעוסק במצוה ,אבל כשגמר מצותו שלמד כל צרכו ,או שכבר שא ,ודאי צריך
לחזור עכ"ד .ולכן הרמב"ם בדין דאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ ,שזה לכל אדם ,כתב
שצריך לחזור .אבל בהלכות אבל ,וכן שארי הפוסקים שמדברים לעין כהן ,לא הוצרך להם
לבאר זאת דפשיטא הוא ,ולא הוצרכו רק לאשמועין ההיתר כו' )ולכן הב"י שעל דברי הטור
הביא מ"ש בתוס' ,ובשולחו הטהור סתם כ"ל(.
ואין לומר דכיון שיצא ברשות מותר לו לישאר בארץ העממים .איו כן ,דזה שעשה ברשות
הייו דמשום זה לא עביד איסור ,ואדרבה מצוה קא עביד ,אבל לא משום זה הותר לו לעשות
דבר איסור עוד לאחר שגמר מצותו .ומציו שאסור לכהן להתטמא למת אפילו בעת שמיטמא

 1214חששא של ר' חיא :שיצא לחוץ לארץ לישא אשה שלא על מת לחזור )אף שיכול לכופה שתעלה עמו לארץ
ישראל(.
 1215ולולא דבריהם :של התוספות ה"ל.
 1216וכמ"ש בקרבן העדה :ואע"ג דמצוה לחלוץ ,מכל מקום תבוא היא אצלו.
 1217וביפה מראה :ואע"פ שחייב לחלוץ או ליבם ,היא צריכה לבוא אצלו.
 1218סוף הל' טומאה :בהלכות קטות שדפסו בסוף מס' מחות.
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לקרוביו כמ"ש בשו"ע סי' שע"ג ס"ז ,ועיי"ש בש"ך סק"ד) 1219ועמ"ש בשו"ת שבות יעקב ח"א
סי' פ"ה .וצ"ע דלשון השו"ע לא משמע כן .אמם לאחר שגמר ודאי אסור כו'(.
ובמשה דעירובין דמ"ד ע"ב כל היוצאין להציל חוזרין למקומן ,ובגמרא שם דמ"ה ע"א
ואפילו טובא 1220כו' ,אמר רבי יהודה אמר רב שחוזרין בכלי זיין למקומן ,והייו אלפיים אמה
לבד ,וכהברייתא דשם .וכן פסק הרמב"ם בהל' שבת פכ"ז ,1221וטוש"ע סי' ת"ז.1222
וגבי סוכה 1223כשירדו גשמים שמתירין לו לגמור סעודתו אף כשפסקו הגשמים ,כמ"ש
בשו"ע או"ח סי' תרל"ט ס"ו ,הייו לגמור אותה סעודה לבד ,לפי שהתחיל ברשות .וגבי שיה
שם ס"ז שאין צריך לחזור כל הלילה ,אף כשיעור באמצע הלילה כמ"ש הב"י שם ,אין זה מפי
שהותרה לו כל הלילה ,רק מפי שלילה זמן שיה היא ,ולזאת כל הלילה הוה כאילו לא גמר
שיתו ,וכמו בסעודה כל זמן שלא גמר סעודתו .וכמ"ש הר"ן) 1224הובא בב"י שם( סברא זו
לעין אם לא יעור משעלה ע"ה ,וכמו כן כל הלילה גם כשיעור ,דומי' דסעודה .והראי' כשלא
שכב עדיין ופסקו הגשמים צריך לחזור ולילך לישן בסוכה כמ"ש המג"א שם סקט"ז .וע' בשו"ע
רביו ז"ל שם סכ"ו ראה היטב דמשום גמר שיה געו בה .ופשוט הוא דגם בסעודה אם עד
שלא הסיב בבית פסקו הגשמים שצריך לחזור לסוכה.
ומכל זה מובן בידון דידן ,דלאחר שגמר מצותו צריך לחזור .ועוד אם אמר דמפי שיצא
ברשות אין צריך לחזור ,הלא גם בכל אדם כשיצא מארץ לחוץ לארץ לצורך דבר מצוה אין
צריך לחזור ,ושם מפורש ברמב"ם 1225שצריך לחזור .ואם כן כל שכן בכהן .אלא הדבר פשוט
דלאחר שגמר מצותו צריך לחזור .ומצד פשיטות הדבר לא הזכירוהו הפוסקים.
ותמי' לי לפי מ"ש מהרש"ל 1226על מ"ש בטוש"ע סי' שס"ט ס"א וכל ארץ העמים כו' ,שזהו
בזמן הבית ,אבל בזמן הזה מותר .ומשכו אחריו הב"ח וט"ז וש"ך ורבים מגדולי האחרוים.
וכל שכן שמותר לו לצאת ללמוד תורה ולישא אשה .ואם כן כל דיו של הרב"י בס"א דסי'
שע"ב הוא משה שאיה צריכה .ואפשר כן הוא לפי דעתו )מה שבאמת כבד הדבר מאד לאמרו(,
ולא העירו שם מפי שסמכו על מ"ש בסי' שס"ט .אבל דא תמי' דהוה לי' לבאר בסי' שע"ב
1229
שצריך לחזור ,מאחר שלדעתם בזמן הזה כעם ככהן 1227לדון זה ,1228הי' להם לבאר כ"ל
)ורק הבאר הגולה העיר מדברי התוס' ,וכל מפרשי השו"ע שתקו מזה(.
ובשו"ת מהריט"ץ סי' פ"ה תמה על הרמב"ם הל' מלכים פ"ה שכתב וכן יוצא לסחורה ,שזה
 1219בש"ך סק"ד :אוצ"ל :ס"ק יב )שמביא מחלוקת הפוסקים אם האיסור להטמא הוא גם כשעוסק במתו ,או רק
לאחר שגמר(.
 1220ואפילו טובא :יותר מארבעת אלפים ,בתמיה ,והאמרת רישא היכא דלא מיבלען ,אלפים אית ליה ,ותו לא )רש"י(.
 1221הרמב"ם בהל' שבת פכ"ז :הי"ז.
 1222וטוש"ע סי' ת"ז :שלא התירו לחזור למקומם אלא כשיד כרים תקיפה והיו מפחדים לשבות במקום שהצילו.
 1223וגבי סוכה :שמשם הוכיח בשו"ת מהריט"ץ סי' פה )דלקמן( ,לעין היוצא מארץ ישראל ברשות ,אם צריך לחזור
אחר כך לארץ ישראל.
 1224וכמ"ש הר"ן) :סוכה יג ,ב( :ולא גרע מסעודה דאמרין בה עד שיגמור סעודתו.
 1225ושם מפורש ברמב"ם :בהלכות מלכים פ"ה ה"ט.
 1226מהרש"ל :בביאורו לטור שם ,הובא בפרישה שם ס"ק ג.
 1227כעם ככהן :ע"פ ישעי' כד ,ב .הושע ד ,ט.
 1228כעם ככהן לדון זה :שרק בזמן הבית יש הפרש בין כהן לישראל.
 1229הי' להם לבאר כ"ל :שתבאר לעיל ,שלא הזכירו תאי זה אלא בישראל ,משא"כ בכהן החמור פשיטא שלא
התירו אלא בדעתו לחזור.
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לא זכר בברייתא בגמרא ,1230רק בירושלמי דסהדרין פרק יו"ד ה"ח לעין מצרים ,1231ואולי
תלמודא דידן פליג על הירושלמי )ובירושלמי דזיר פ"ז ה"א הובא ברייתא ה"ל ,1232וגם כן לא
הוזכר לסחורה( .והעלה דברייתא דגמרא מיירי בכהן ,דמותר רק להך דחשיב ולא לסחורה,
ומ"ש בירושלמי הוא לכל אדם לבד כהן .ולכן בהרמב"ם הלכות אבל דמיירי בכהן לא הזכיר
באמת דגם לסחורה מותר ,ובהלכות מלכים מיירי בכל אדם ,דלסחורה מותר גם כן ,דגם
למצרים מותר כל שכן לשאר ארצות .ולדעת האחרוים ה"ל 1233מותר בזמן הזה גם לסחורה,
וכל זה כבד מאד.
ובשו"ת שבות יעקב ח"א סי' פ"ה חלק עליהם ,ודעתו שגם בזמן הזה אסור לכהן לצאת
לחוץ לארץ רק לצורך מצוה .והחזיק דבריו בח"ב סי' צ"ח .ולפי הראה דבריו צודקים מצד
עצמם ,ובפרט בכוות השו"ע )ועיי"ש בסי' פ"ה מ"ש ואע"ג דאי ימא דבזמן הזה 1234כו' ,ובסי'
צ"ח בח"ב בדברי השואל ובפרט אי טעמא הוא 1235כו'( .אבל כמה מהמחברים האחרוים
מחזיקים בדעת מהרש"ל ,ושמותר גם לצורך פרסה.
והה בירושלמי דמועד קטן ה"ל 1236איתא ,שמעון בר בא אתא לגבי רבי חיא אמר לי'
כתוב לי חדא איגרא כו' .ובחגיגה פ"א ה"ח איתא ,חייא בר בא אתא לגבי רבי לעזר אמר לי'
פייס לי לרבי יודן שייא דכתב לי חדא איגרא כו' .וכתב בספר חמד למראה 1237דיש לומר
דההיא דמועד קטן הי' רבי שמעון בן בא עדיין ייק וחכים ,ולזאת לא רצה רבי חיא שיצא
לחוץ לארץ ,דבכה"ג אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ )ועיי"ש בירושלמי דרבי שמעון בר
בא רצה לצאת לא בשביל ללמוד תורה כי אם לצורך פרסתו( ,ובחגיגה הוא שהי' רבי חייא בר
בא כבר גדול בתורה ,וכמו שאומר שלחו אליכם אדם גדול כו' לזה מותר לצאת כו' .עוד כתב
שם דרבי חיא חייש שלא יחזור לארץ ,וכההיא עובדא בחד כהן דסמך לה ,וכפירוש התוס',1238
וההיא דחגיגה הי' שדעתו לחזור ,שהרי אמר לו עד שהוא מגיע אצליו .עוד כתב בשם ספר
תוכחת חיים 1239דההיא דמועד קטן היא דסבר רבי חיא דיש עוד חכמים בעיר והם יתו לו,
אבל בעצם הדבר סבר גם רבי חיא דמותר .והספר ה"ל אין אצלי ,ומסתמא הכווה כשדעתו
לחזור.1240
אמם הדבר פשוט 1241דכל זמן שלא למד כל צרכו מותר לדברי הכל גם לכהן להיות בחוץ
לארץ ,וכל שכן לישראל .וראה דכשם שמותר לו לילך אחר רבו לחוץ לארץ ,כמו כן הוא אם
 1230לא זכר בברייתא בגמרא :ע"ז יג ,א.
 1231בירושלמי  . .לעין מצרים :לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד ,לישיבה אין את חוזר ,חוזר את לסחורה
ולפרקמטיא.
 1232בירושלמי  . .ברייתא ה"ל :ויוצא לחוץ לארץ  ...וללמוד תורה ולשאת אשה.
 1233ולדעת האחרוים ה"ל :שבזמן הזה אין הפרש בין כהן לישראל.
 1234דאי ימא דבזמן הזה :בטלו קדושת הארץ כיון שאיו ביד ישראל.
 1235ובפרט אי טעמא הוא :דגזרו על ארץ העמים משום ישוב ארץ ישראל ובזמן הזה ליכא מצוה לדור בארץ ישראל.
 1236דמועד קטן ה"ל :פ"ג ה"א ,שאחר סיפור ה"ל אודות כהן ששאל אצל רבי חיא אם יצא לחוץ לארץ לחלוץ או
לייבם ,מסופר אודות שמעון בר בא שרצה לצאת לחו"ל לפרסה ,ולא הרשה לו רבי חיא.
 1237בספר חמד למראה :בירושלמי חגיגה שם.
 1238וכפירוש התוס' :בע"ז יג ,א ד"ה ללמוד.
 1239תוכחת חיים :למוהר"ח פאלאג'י ,על פרשת מקץ )עה ,א( ,בשם אגדת אליהו על הירושלמי.
 1240כשדעתו לחזור :לפי זה ,בחמד למראה שם :אי מי יש לומר שלא הי' על מת לחזור ,לצאת לחוץ לארץ לגמרי,
ומשום הכי לא היחו רבי חיא לצאת.
 1241אמם הדבר פשוט :למרות כל האמור לעיל ,דעת כמה פוסקים ,שאם אין דעתו לחזור אסור לצאת .מכל מקום,
בידון דידן מותר לדברי הכל לצאת ,אף שאין דעתו לחזור ,מהטעם דלקמן.
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ודע לו מקום בחוץ לארץ שהוא מקום תורה ,כמו ישיבה גדולה בריבוי חבירים ומקום מסוגל
לעסק התורה מותר לו לצאת לחוץ לארץ בשביל זה ,דמאי פקא מיה ,דהמדות שהתורה
קית בהם הן בשמוש חכמים בדקדוק חברים ובפלפול תלמידים 1242וכולם שוים לטובה .ויכול
להיות דדיבוק חבירים בעסק התורה הוא עוד יותר מלימוד הרב ,וזהו עשה לך רב וקה לך
חבר ,1243אפילו בדמים יקרים כו' )ומפרשי המשה הזאת לא פירשו כן( .וזהו ודאי שהמקום
גורם הרבה בשקידת הלימוד ובעצם הלמוד בקאת סופרים .וכשם שמותר לו לצאת אפילו
כשיש לו ממי ללמוד בארץ ישראל ,לפי שלא מהכל אדם זוכה ללמוד ,כדאמרין בברייתא
דע"ז 1244ה"ל ,כמו כן מותר לצאת למקום ישיבה ותלמידים רבים ושהמקום מסוגל ללמוד.
וזהו הטעם דאסור לצאת מבבל לשארי ארצות בכתובות דקי"א ,ופרש"י לפי שיש שם ישיבות
המרביצות תורה תמיד .ובמ"ש לשארי ארצות כלל גם ארץ ישראל ,וכמ"ש הכסף משה הל'
מלכים פ"ה הי"]ב[ .ובמשה דאבות פ"ד אמרו הוי גולה למקום תורה ,ולפירוש רש"י הוא
מקום הרב ,ולפירוש הרמב"ם ורובם ככולם מהמפרשים הוא במקום שיש חבירים הלומדים,
וכמ"ש במדרש שמואל ,וזהו הקרא מקום תורה .וכן במקום המסוגל יותר ללימוד התורה,
שמה יקבצו יבואו יחדיו העוסקים בתורה ותהי' תורתם שלמה ,בלתי ספק הוא שמותר לצאת
ולבוא למקום הזה ואדרבה מצוה היא ,יהי' בכל מקום שיהי' אם בארץ או בחוץ לארץ .ומציו
ברבי יהודה בן בתירה שיצא לציבין 1245וקבע שם בית מדרשו .וזה הי' עוד בזמן הבית ,כדמוכח
בפסחים ד"ג ע"ב )וכבר האריכו מסדרי הדורות בעין רבי יהודה בן בתירה ,יש אומרים
שהאריך ימים הרבה ויש אומרים דתלתא רבי יהודה בן בתירה הוה ,ואין זה וגע לעייו ,דזה
רבי יהודה בן בתירה שמסר השיאות להלל ,1246הלך אחר כך לציבין( .ובזה אין הגבלת זמן
ואין חיוב עליו לחזור לארץ )וכמו רבי יהודה בן בתירה שלא חזר עוד לארץ( ,ומותר לו לקבוע
דירתו במקום המסוגל יותר לתורה ,אם בחוץ לארץ ,או בארץ מירושלים ת"ו לשארי ערי
הקדש.
ומהריט"ץ בתשובה ה"ל כתב אדברי התוס' דע"ז והרמב"ם דהל' מלכים וז"ל ,איברא
דעדיין צריכים או למודעי אם אים ותים לו אשה בחוץ לארץ אלא בתאי שישכון שם אם
מותר לשכון ,ובודאי ראה שמותר לשכון דלא לתהו בראה ,ואם אי אפשר לישא אשה בארץ
ישראל ,ובחוץ לארץ אים ותים לו אלא בתאי שידור שם ,פשיטא דשרי ,וזו איו צריך לפים
עכ"ל .ואם כי השאלה שם במי שבא מחוץ לארץ לארץ ומוכרח לצאת לישא כו' ,אמם ראה
שם היטב דבדבריו אלו כיוון גם לבן ארץ ישראל .ובהגהות הר"י עמדין 1247ז"ל למסכת ע"ז
כתב וז"ל ,ומ"ש התוס' דלא שרי אלא אם דעתו לחזור לא ברירא כולי האי ,דאי איתא אמאי
פיק איהו לגבה ולא אתי' איהי לגבי' ,הא ודאי משמע דמיירי אפילו לא תאבה האשה ללכת
אחריו אם זווג הגון הוא מותר )והייו כמהריט"ץ ה"ל( .וההיא דכתובות יש לומר דאיירי שהי'
מוצא זווג הגון בארץ ישראל ותן עייו בממון שהביאה לו האשה עכ"ל .ואם לעין לישא אשה
כך ,כל שכן לעין לימוד התורה ,שמותר לו לצאת ולקבוע דירתו במקום המסוגל יותר לעסק
 1242דהמדות  . .ובפלפול תלמידים :אבות פ"ו מ"ו.
 1243עשה לך רב וקה לך חבר :אבות פ"א מ"ו.
 1244בברייתא דע"ז :יג ,א :שאין אדם זוכה ללמוד מכל.
 1245שיצא לציבין :סהדרין לב ,ב .והיא עיר בטורקיה.
 1246שמסר השיאות להלל :פסחים סו ,א.
 1247ובהגהות הר"י עמדין :שבסוף המסכת דפוס וילא.
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התורה...

1248

ויקבל החיים והשלום והברכה מאדון השלום כאוות פשו וידידו דורש שלומו מלב ופש
חפצה תמיד כל הימים.
סימן פז
הדיבור בלשון הקודש
]תרע"ו?[
1249

ב"ה
רבים שואלים ומהם גם כמתמיהים ,מפי מה החרדים מגדים אל הדבור בלשון הקדש .ואל
למוד לשון הקודש בחדרים בתור שפה ,ואדרבא הי' להם לשמוח ולהודות לה' על הטוב אשר
אכשיר דרא ,1250וידברו כולם שפה אחת 1251שפת לשון הקדש .ועל כן אי בא לבאר שהטוב הזה
אשר מדמים לא הוא הטוב האמיתי.
לשון הקדש הוא לשון תורה לא לשון עם .במלות אחרות ,לשון הקדש הוא לשון עצמיי לא
לשון הסכמיי .לשון הקדש מובדל מכל הלשוות ,כל הלשוות שבי אדם מדברים בהם העם
קדם אל הלשון ,אבל לשון הקדש הוא קדם לכל ברא.
ז"ל הרמב"ן פ' כי תשא בפסוק מחצית השקל בשקל הקדש ,הטעם אצלי במה שרבותיו
קורין לשון התורה לשון הקדש והוא מפי שדברי התורה והבואות וכל דברי קדושה כולם
בלשון ההוא אמרו ,והה הוא הלשון שהקב"ה יתעלה שמו מדבר בו עם ביאיו ועם עדתו,
אכי ולא יהי' לך ושאר דברות התורה והבואה ,ובו קרא בשמותיו הקדושים כו' ,ובו ברא
עולמו 1252וקרא שמות שמים וארץ וכל אשר בם ,ומלאכיו וכל צבאיו לכלם בשם יקרא מיכאל
וגבריאל בלשון ההוא ,ובו קרא שמות לקדושים אשר בארץ 1253אברהם יצחק ושלמה וזולתם.
והרב אמר במורה בוכים )ח"ג פ"ח( אל תחשוב שקרא לשוו לשון הקדש לגאותיו או
לטעותיו ,אבל הוא כי זה הלשון קדוש לא ימצאו בו שמות 1254כו' .והה אין צורך לטעם הזה
)הייו לטעם שאומר הרמב"ם (1255כי הדבר ברור שהלשון קדש הקדשים כמו שפרשתי עכ"ל
1257
)ורש"י בפרשת תבוא כ"ח ל' 1256פירש כפירוש הרמב"ם .ופירוש רש"י מלכים ב' י"ח כ"ז

 1248לעסק התורה :...המשך התשובה – לעיל סי' מח.
 1249דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת תט .והוגהה על פי כתי"ק.
כתבה בשותיו האחרוות ,ברוסטוב על הר דאן ,כאמור בהמשכה" :ואי בגולה על הר דאן ,ואין לי ספרים די צורך
לעיין בהם".
 1250אכשיר דרא :ע"פ יבמות לט ,ב.
 1251כולם שפה אחת :ע"פ ח יא ,א.
 1252ובו ברא עולמו :ראה גם סי' הבא.
 1253לקדושים אשר בארץ :ע"פ תהלים טז ,ג.
 1254הלשון קדוש לא ימצאו בו שמות : :הלשון הקדש לא הוח בו שם כלל לכלי המשגל אלא ידברו בהם בשמות
מושאלים  ...ושם השתן מימי רגלים ,ושם הזרע שכבת זרע  ...ולא יטעך ישגלה  ...כי שגל הוא שם הערה המוכה
למשגל ,צבה שגל לימיך בכתם אופיר ,ואמרו ישגלה לפי הכתוב עייו יקחה לערה.
 1255לטעם שאומר הרמב"ם :במהדו"ק רשם כאן :ואפשר שגם הרמב"ם אין כוותו שזו היא קדושתו מה שאין בו
שמות לדברים מגוים ,כי אם מפי שהוא קדש לכן לא מצא בו שמות כאלו.
 1256ורש"י בפרשת תבוא כ"ח ל' :ישגלה ,לשון שגל פלגש ,והכתוב כיהו לטובה ישכבה.
 1257רש"י מלכים ב' י"ח כ"ז :חוריהם ,רעי היוצא דרך חור כו'.
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ישעי' ל"ו י"ב 1258מתאים אל כוות הרמב"ם .ועי' בפרש"י בגמרא מגילה דכ"ה ע"ב.(1259
והבחיי בפרשת בראשית בפסוק כי שם בלל ה' כתב וז"ל ,חלקו צורו ויסודו שהוא יסוד
לשון הקדש ,הוא אלקי ישראל עכ"ל.
בחיי פ' תשא בעין שקל הקדש.1260
והרמ"ק ז"ל בפרדס שער הכויים בפ"א כתב וז"ל ,ואין ספק כי לא קרא העין עין כו'
בלשוו הקדש על דרך מקרה והזדמן או על דרך הסכמה כשאר הלשוות ,וראי' לזה היות
לשוו זה קרא לשון הקדש ,ירצה ודאי היותו המצאה אלקית ולא כשאר הלשוות ,ואין ספק
שהוא הלשון שהמציא הקב"ה כשהמציא עולמו אז ודאי קדם אל העולם .והעין הוא כי כאשר
ברא הקב"ה את אדם הראשון ברא גוף קדוש כו' ,ובהיות אדם הראשון גוף קדוש מסר לו
הקב"ה גזי חכמה כו' ,ותן אז עליו לשון הקדש לשון משובח אותיות קדושות קבועות בפיו,
וכאשר חטא כו' ,וכאשר זרח אור אברהם )בדור הפלגה כדפירש בשער השערים פ"ג( חלק
הקב"ה ע' אומות לע' שרים ע' לשון ,ובחר בו והי' הדבור לו בחלקו שהוא גורלו גורל קדוש
ולשון קדוש הסכמה אלקית כו' עכ"ל .ובסהדרין דל"ח ע"ב אדם הראשון בלשון ארמי ספר
כו' .ולפי דעת הפרדס צריך לומר שזה הי' אחר החטא .ועמ"ש המהרש"א בחדושי אגדות בבא
בתרא דף ע"ה ע"ב על המאמר עתידים צדיקים שיקראו על שמו של הקב"ה .1261ולפי דעתו יש
לומר שהי' קודם החטא )עמ"ש במד"ר בראשית פכ"ד ע"פ גלמי ראו עייך( ,ואמר בלשון ארמי
כדי שלא יביו המלאכים .ומי אשר חו ה' בידיעה פימיות ,יעיין בפרדס שער האותיות
פאו"ב ,ובשל"ה בהקדמתו תולדות אדם בחלק בית אמן י"ג ע"א ,ויראה טוב מעלת לשון
הקודש שיסודתו בהררי קדש הקדשים.
ועל כן לשון הקדש הוא מוקדש לתורה ולדברים שבקדושה ,ואין להשתמש בו דברי חול.
וכמ"ש הרמב"ם בפירושו למסכת אבות פ"א במשה ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה,
שהדבור חלק לחמשה חלקים .א' מצוה ,והוא הדבור וכל המצות התלוים בדבור .ב' אסר,
כשקר ולשון הרע ורכילות ובלות הפה וכדומה .ג' מאס ,והוא דברים בטלים שאין בהם שום
תועלת .ד' אהב ,והוא הדבור בשכליים ומעלת המדות ושבחי הבורא .ה' מותר ,והוא הדבור
בצרכיו .ואומר שם בעין השיר כאשר תוכו הוא מחלק הדבור המאס ,הייו דברים בטלים,
ויהי' אחד עברי ואחד ערבי או לעז ,יהי' שמיעת העברי והדבור בו יותר מאס אצל התורה
למעלת הלשון שאיו צריך שישתמשו בו אלא במעלות ,כל שכן יצטרף אליו שישימו בו פסוק
מן התורה או משיר השירים ,שאז יצא מחלק המאס לחלק האסר ומוזהר ממו ,שהתורה
אסרה לעשות דברי הבואה מיי זמר בפחיתות ובדברים מגוים עכ"ד.
 1258ישעי' ל"ו י"]ב[ :את חריהם ,רעי היוצא דרך הקב שלהם .ולשון אה תקו סופרים לקרותו צאתם.
 1259בפרש"י בגמרא מגילה דכ"ה ע"ב :ישגלה ,לשון משכב ,כדכתיב והשגל יושבת אצלו ,ויש מפרשים כלבתא.
 1260בחיי פ' תשא בעין שקל הקדש :כראה הכווה להעתיק משם :אחו קורין לשון דתו לשון הקדש מפי שהוא
לשון של קדושה ,כולל כמה מיי קדושות ,וכל עיי קדושה ישתמשו בו ,כי הוא הלשון שבו הקדוש ברוך הוא דבר עם בי
ישראל עשרת הדברות ,ובו מדבר עם הביאים ועם המלאכים .ושבעים שמות שיש לו כולם הם לשון הקדש ,גם שמות
המלאכים קראים בלשון הקדש ,שהרי גבריאל קרא על שם הגבורה ורפאל לשון רפואה .ויש מהם רבים חתומים בשם
אל ,לומר לך ששמו משותף בהם  ...והוא הלשון שבו ברא העולם ,וכמו שדרשו רז"ל העולם ברא בלשון הקדש שאמר
לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת ,והראי' מקריאת השמות אדם חוה קין הבל שכולן לשון הקדש ,וכן כל שאר
השמות.
 1261המהרש"א  . .הקב"ה :ולי מה יקרו רעיך אל ,שאמר יקר בלשון תרגום וארמי ,במקום כבוד בלשון הקדש,
בשביל המלאכים שלא יביו בו ,שכבר התרעמו על יצירת אדם.
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ובט"ז או"ח סי' תק"ס ס]ק"ה[ פסוקים או תיבות הקדושות כו' ,דמה שאמרו בגמרא
דסהדרין דף ק"א א' 1262פסוק ,הוא לאו דוקא ,דגם תיבה אסור .והי' ראה לומר דדוקא איזה
תיבות שיש בהם עין אע"פ שאיו פסוק שלם ,אבל משמעות הט"ז אפילו על תיבות פרדות
מאחר שהן לשון תורה )ר"ל שמדייק לומר דוקא בלשון האמר בתורה או בביאים וכתובים(.
וגדולה מזו אמרו בירושלמי שבת פ"א ה"ב דאמר רשב"י אילו הויא קאים על טורא דסיי
בשעתא דאיתיהבית אורייתא לישראל הויא מתבע קומי רחמא דאיברי להדין בר שא תרין
פומין חד דיהוי לעי באורייתא וחד דיתעבד בה כל צורכיו )הובא בפירוש רביו יוה על משה
דאבות ה"ל 1263בשם רשב"ל – ואפשר זה ט"ס וצ"ל רשב"י – ובר"ח שער הקדושה פי"א בשם
ר' לוי בזה"ל ,כי בפה שהיא ראוי' לדבר דברי תורה ושבח והודאה ,אין ראוי שידבר בה בדברי
העוה"ז ,כל שכן אם יהי' דבר הפגום עכ"ל( .הרי שהחפץ האמיתי הוא שהפה שמדבר בו תורה
לא ידבר בו עיי צרכיו ,כל שכן הלשון והדבור עצמו ,וכל שכן הלשון שהוא קדש הקדשים מצד
עצמו ,שלא ידברו בו בצרכיו.
והה הירושלמי והרמב"ם לא דברו בדבור האסור .אמם חזי אן במה הוא רוב דבורי בי
אדם ,הלא רוב הדבור הוא הדברים בטלים ,כמ"ש הרמב"ם בהל' דעות פ"ב ה"ב וז"ל ,וזו היא
שיחת רוב כל אדם עכ"ל .ועל זה כתב בפירוש המשה ה"ל שזה יותר מאס אצל התורה
למעלת הלשון כו' .ולהירושלמי ה"ל שגם עיי צרכיו )שזה חלק המותר( לא ידבר באותו הפה
והלשון )והכווה בירושלמי שם גם על התפלה מפי שהיא שאילת צרכיו ,כמו שפירשו הקרבן
העדה 1264ופי משה ,1265וזהו דרשב"י כדעתו כו' יעו"ש( .וכל שכן וקל וחומר דבור האסור ,כמו
שקר ולשון הרע ורכילות ובלות הפה ,הרי זה איסור גמור להכיס אלה בהלשון שהוא קדש
בעצם .וכבר תבאר 1266שאם מצרף אל השיר )שאין בו בעצמו דבר האסור( פסוק או תיבות
מלשון התורה הרי זה יוצא מחלק המאס אל חלק האיסור ,כל שכן וקל וחומר כשמדבר דבור
האסור בלשון הזה ,שהוא איסור גמור וחילל הקדש.
ואחר כל זה האם אפשר למסור הלשון הזה ,שידברו בו המון עם אשים ושים וטף ,אפילו
לדבר בו בצרכיהם ,ומכל שכן שרוב דבור בי אדם הוא דברים בטלים .ומי האיש אשר יצל
מדבור האסור כשקר ולשון הרע וכדומה ,ובפרט בדורותיו אלה המון עם והערים מה המה
מדברים ,הלא רק לבשת הוא להזכיר מה שמדברים עתה בעולם ,וכל שיחה קלה וכבידה שבין
איש לאשתו ובין איש לרעהו והערים כערותם ידברו הכל בלשון הקדש .התבוו א ,אותו
הלשון שבו דבר הקב"ה אכי ה' אלקיך ,ידברו בו בי אדם כל דבר המאס והאסר.
ומ"ש בירושלמי שבת פ"א סוף ה"ג ובשקלים ספ"ג ,כל מי שקבוע בארץ ישראל ומדבר לשון
הקדש ואוכל פירותיו בטהרה וקורא קריאת שמע בבקר ובערב יהי' מבושר שבן עולם הבא
הוא ,פירשו המפרשים דארץ ישראל הוא טהרת המקום ,אוכל פירותיו בטהרה טהרת הגוף,
מדבר בלשון הקודש טהרת הפש ,וקריאת שמע הוא עיקר טהרת השמה )ובפירוש תקלין
 1262דסהדרין דף ]ק["א א' :תו רבן הקורא פסוק של שיר השירים ועושה אותו כמין זמר.
 1263משה דאבות ה"ל :פ"א מי"ז.
 1264כמו שפירשו הקרבן העדה :שבאותו פה שהי' מבקש לתלמוד תורה לא הי' מתפלל בו.
 1265ופי משה :ולהתפלל בו גם כן על צרכו  ...חשיבא לי' תלמוד תורה יותר מן התפלה.
 1266וכבר תבאר :מפירוש המשיות להרמב"ם.
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חדתין כתב שזה גד ר" שבשמה ,ולשון הקודש פימיות קדושה יש בו( ,והאיש אשר אלה לו
אשרו וטוב חלקו ולא ימוט לעולם.
והה העולם מדמים שבימים הקדמוים בימי חכמי התלמוד היו הכל מדברים בלשון
הקודש ,וטעות הוא .רק בזמן בית ראשון היו מדברים בלשון הקודש כדמשמע במלכים ב' סי'
י"ח כ"ו ,1267כי אז היו כל עם ה' קדושים ,אבל בזמן בית שי המון עם לא היו מדברים בלשון
הקודש ,וכמ"ש רביו "ע בהלכות תלמוד תורה פ"א בקו"א אות ב' וז"ל ,דכל ימי בית שי היו
עמי הארץ מספרים ארמית כמ"ש בתוספות יום טוב פ"ב דאבות מ"ו כו' )וידוע דעם הארץ
אים הבורים כמו שהעולם חושבים ,אלא הוא העוסק בישובה של הארץ ,וכמ"ש הרע"ב
באבות פ"ה מ"י וז"ל ,וזהו לשון עם הארץ בכל מקום ,שרוצה בתיקוה של הארץ ,אבל אין בו
חכמה להבדיל בתיקוין הראוין עכ"ל .והוא כפירוש הרמב"ם שם פ"ב מ"ה ,עם הארץ הוא
שאין לו מעלות שכליות ,אבל יהיו לו קצת מעלת המדות .ורש"י פירש שהוא המתעסק במשא
ומתן( ,ורק תלמידי חכמים לבד היו מספרים בלשון הקודש ומלמדים לביהם כו' עכ"ל.
והי' כן בארץ ישראל ובבל שרק התלמידי חכמים שעסקו בתורה תמיד ,והן התאים
והאמוראים גם אחר חורבן הבית 1268שכל עים הי' רק בעסק התורה ,הי' דבורם בלשון
הקודש ,אבל המון העם שעסקו בעיי העולם לא היו מדברים בלשון הקודש .וראי' לזה
מדאיתא בגמרא בסוף סוטה ובבבא קמא דף פ"ג ע"א אמר רבי בארץ ישראל לשון סורסי למה
או לשון הקודש או לשון יוית ,ואמר ר' יוסי בבבל לשון ארמי למה או לשון הקודש או לשון
פרסי .מפי מה תפסו ב' לשוות בכל אחת בארץ ישראל ובבבל ,והוא מפי שהמון עם לא היו
מדברים בלשון הקודש .והי' הן בארץ ישראל והן בבבל עוד לשון שהיו מדברים בו המון עם.
והייו דבארץ ישראל דברו בלשון סורסי ובבבל בל' ארמי )ובתוס' שם בבבא קמא שהוא לשון
אחד רק שמשתה קצת כעין לשון לעז כו'( .ובאבות דרבי תן ס"פ י"ב אף הוא אומר בלשון
בבלי ד' דברים כו' ,ובפירוש בין יהושע לפי שהדברים הללו צורך גדול לבי אדם הי' אומר
בלשון שהכל מכירים בו כשעלו מבבל ע"כ.
והה בסהדרין דכ"א סע"ב ,בתחלה יתה תורה לישראל )בחדושי אגדות דמהרש"א דקאי
על משה תורה( בכתב עברי ולשון הקודש ,חזרה ויתה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון
ארמי ,בררו להן ישראל כתב אשורית ולשון הקודש כו' .ובדף כ"ב רע"א שאמר וכתב השתוון
כו' ,וכתי' ולא כהלין כתבא למיקרא כו' ,ופרש"י כתב השתוון כתב ששתה כו' כתב דארמי
ול' ארמי ,ואומר לא כהלין כתבא כו' לא היו יכולים לקרות כו' ,והיו שם יהודים הרבה ,שמע
מיה שתה להם אותו כתב באותו היום .ובפירוש רביו חאל שם ואין הלכה כמר עוקבא
ולא כרבי יוסי ,אלא קיי"ל כך שכתב זה יתן למשה בסיי כו' .והייו כרבי שם דבתחלה בכתב
זה יתה תורה לישראל ,וכרשב"א 1269דכתב זה לא שתה כל עיקר .ומהרש"א בחדושי אגדות
שם דתלי השיוי בכתב ששתה על ידי המלאך כו' ,אבל הלשון לא שתה מעולם ועדיין הוא
בלשון הקודש שיתה בו התורה ,ומ"ש שיתה בימי עזרא בל' ארמית הייו מי ממה
 1267במלכים ב' סי' י"ח כ"ו :שהדיבור הי' בלשון הקודש.
 1268גם אחר חורבן הבית :ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תלד ס"ח.
 1269כרבי  . .וכרשב"א :שם כב ,א :תיא רבי אומר בתחלה בכתב זה יתה תורה לישראל  ...רשב"א אומר משום ר'
אליעזר בן פרטא שאמר משום רבי אלעזר המודעי כתב זה לא שתה כל עיקר.
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שהמלאך כתב בל' ארמית מא מא תקל ופרסין ,1270אבל ישראל לא רצו באותו הלשון שבחר
המלאך ובררו להם בלשון שידעו בו ושיתה בו התורה מתחלה שהוא לשון הקדש עכ"ל )ומה
שהמלאך כתב בלשון ארמי ,לכאורה סותר משארז"ל שבת די"ב ע"ב שאין מלאכי השרת
זקקין ללשון זה ואין מכירין בו .1271ומכל זה הוא שהתורה עצמה לא שתה הכתב והלשון
מעולם ,ולשון ארמית תחדש להם בימי עזרא כמו שפרש"י ,וכל ימי בית שי ובזמן התאים
והאמוראים החכמים היו מדברים בלשון הקודש ,והמון עם היו מדברים בלשון ארמי בבבל,
ובלשון סורסי בארץ ישראל ,דחד לשון הוא כ"ל(.
וכל זה הי' בזמן בית שי ובזמן חכמי התלמוד ,אבל אחר הזמן הזה ,גם בין החכמים לא הי'
מצוי שידברו בלשון הקודש ,והראה מפי שהעולם בכלל ירד במעלתו ומדריגתו ,על כן עזבו
את הלשון הזה לבלי להשתמש בו בדבורם ,ומשום זה גדולי הראשוים כתבו ספריהם בלשוות
אחרים ,כמו הרמב"ם שכתב ספריו )לבד ספר הי"ד( בלשון ערבי ,מפי שלא הביו כל כך בלשון
הקודש כמ"ש החריזי בהקדמת העתקת פירוש המשה ,וכן כתבו יתר המעתיקים ספריו
)וכמדומה שכן כתב הרמב"ם באגרת תימן שלו ,שלא יביו העם בקוצר ובדיוק לשון הקודש,
ואי בגולה על הר דאן ואין לי ספרים די צורך לעיין בהם .(1272וחובת הלבבות בהקדמתו כתב
שחיבר אותו בלשון ערבי מפי שהיא קרובה להבין לרוב אשי דורו.
ואם בדורות הקדמוים בזמן חכמי התלמוד לא יתן לשון הקודש לכל העם לדבר בו ,רק
להחכמים העוסקים בתורה לבד ,ואחר זה גם החכמים לא השתמשו בזה הלשון לדבר בו גם
בביאור והבת התורה ,אחו מה אמר בדור הזה שרוב הדבורים המה דברי הבאי ,איך יעלה
על הדעת שהלשון הזה שיסודתו בהררי קדש הקדשים יהי' ללשון עם ,לדבר בו כל דבר המאס
וגם דיבורים האסורים שזה ממש כמכיס צלם בהיכל ר"ל.
והא דאיתא בגמרא שבת ד' מ' ע"ב לעין מרחץ ובית הכסא דברים של חול מותר לאומרן
בלשון הקודש ,פשוט הוא שהכווה בדברים של חול על חלק המותר ,שכתב הרמב"ם בפירוש
המשה דאבות ה"ל .ובמ"א סי' פ"ה סק"ב בשם ס"ח שמדת חסידות הוא שלא לדבר גם דברי
חול בלשון הקודש במרחץ ובית הכסא .וכ"כ רביו "ע בשו"ע סי' ה"ל .וכל שכן דברים
האסורים לדבר אף בל' חול שהדבור בו בלשון הקודש הוא איסור כפול ומכופל.
וזהו טעם ודעת גדולי הרבים והחרדים על דבר ה' ,שמגדים אל הלמוד עברית בעברית ,כי
אל הלמוד הזה בהכרח ללמד הער את לשון הקודש שיהי' אצלו שפה המדוברת ,למען יבין מה
הוא לומד ויהי' אפשר להביו בלשון הזה .ואיך אפשר למסור את הלשון הזה לער המוער מן
הדעת ,לדבר בו דברי ערותו ושטותו )ועוד יש דברים ויתבאר לקמן(.
 1270מא מא תקל ופרסין :דיאל ה ,כה.
 1271ואין מכירין בו :רשם כאן )ועל הגליון רשם :אצ"ל ]אין צריך להעתיק[() :עי' מ"ש בתוספות שם ,עי' מ"ש הבחיי
פ' ח בפסוק כי שם בלל ה' ,והייו שאין לו שרש למעלה ,משא"כ לשון הקודש האותיות והתיבות מעוררים שרשם .וזה
מתאים למ"ש הפרדס שער האותיות פ"ב .והגם שהתרגום יתן מסיי כדאיתא במגילה ד"ג ע"א הייו תרגום של תורה,
ר"ל התורה יתה עם תרגום שהוא פירושה ,אבל לא תרגום בפי עצמו .ועי' מ"ש השל"ה במס' שבת שלו דקל"ח ע"א
ד"ה סוד קריאת שמו"ת ,וכ"ה בכתהאריז"ל .ובזה יחא מ"ש הרא"ש דהלשון מגוה אצל המלאכים(.
 1272ספרים די צורך לעיין בהם :רביו מסר אז אל הרב יעקב לדא )ששימש אז כרב החצר( ,רשימת ספרים הזקוקים
לו )אולי לצורך כתיבת תשובה זו( :חומש שמות עם פירוש הרמב"ן .רביו בחיי על התורה .חולין דפוס וילא .ספרי .מורה
בוכים .יפה מראה על הירושלמי.
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ומ"ש בספרי פ' עקב 1273כשהתיוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו בלשון הקודש ומלמדו
תורה .ראה מרביו "ע בשולחו הטהור בהלכות תלמוד תורה בתחלתו שזה הי' בין החכמים
בזמן חכמי התלמוד ,וכמ"ש בקוטרס אחרון שהובא לעיל ,דרק תלמידי חכמים לבדם היו
מספרים בלשון הקודש ומלמדים לביהם ,שהכווה היא על מ"ש בספרי ה"ל .וכן מובן
מהראי' שמביא שם מגמרא דגיטין ,1274וכותב דחומשים שלהם כו' ,דהכל קאי על זמן התלמוד
ולתלמידי חכמים דוקא .ועל זה אומר בפים שם בימיהם שהיו מספרים הרוב בלשון הקודש,
וגם התיוק משמתחיל לדבר הי' אביו מספר עמו בלשון הקודש כו' ,כי לא היו הקודות
והטעמים כתובים בימיהם כו' ,שהכל הולך לכווה אחת כמ"ש בקוטרס אחרון .אבל בדורות
שאחר זה אין האב מספר בלשון הקודש ,ואין עליו חיוב ללמד בו לשון הקודש שיוכל לדבר בו,
רק כדי הצורך לקרות בספר .ולכן הרמב"ם וטוש"ע לא הביאו את הספרי ה"ל לדיא ,וכמ"ש
הרמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ו משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לו משה ושמע
ישראל ,ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים ,וכ"ה בטוש"ע ,1275ולא הזכירו ללמדו
לשון הקודש .ובתוספתא חגיגה פ"א ה"ג איתא מלמדו שמע ותורה ולשון הקודש ,וכתב בחסדי
דוד לה"ר דוד פארדו ז"ל ,וראה דעל זה סמך הרמב"ם שהוסיף )על מ"ש בגמ' סוכה מ"ב
ע"א (1276מלמדו מעט פסוקים פסוקים.
אמם כן הוא הדבר ,הכל מודים שהלשון המקודש ,אין להשתמש בו בדברי חול ,וכל שכן
בדברים הגרועים ,וכל אשר לו מוח בקדקדו לא יאמר אחרת .אבל אותן שהמציאו לעשות לשון
הקודש לשפה המדוברת והמחזיקים בשיטה זו ,מוציאין אותו מן הקדש אל החול ,ועל כן שיו
את שמו וקורין אותו שפת עבר ,למען הוציאו מקדושתו .בשם עברי קראים ישראל קודם מתן
תורה ,כמ"ש בפ' שמות ,וארא ,בא ,כמה פעמים אלקי העברים ,אבל לאחר מתן תורה איו
מצא בתורה שיקראו בשם עברים .רק עבד ישראל קרא עבד עברי )שמות כ"א ב' דברים ט"ו
י"ב( .וכתב הבחיי בפרשת משפטים וז"ל ,ולפי דעתי מפי זה לא אמר כי תקה עבד ישראל כו',
בעבור כי ישראל הוא השם הכבד שתקיים בו אחר מתן תורה ,והה זה בא כגד מה ששמע
במתן תורה )שהרי מכר בגיבתו( ואיו ראוי שיקרא בשם ישראל ,וקראו הכתוב בשם עברי
הוא שם היחס )הייו היותו מגזע ישראל( ,הוא השם שהי' להם לישראל בהיותם במצרים באין
תורה שקרא אלקי העברים עכ"ל .ובאוה"ח כתב וז"ל וטעם שקראו עברי כי חש הכתוב ליחס
שם עבדות על ישראל לזה כיה אותו בשם זה כו' ,עוד ירמוז שלא בא לידי מדה זו עד שעבר על
התורה ומצות כו' עכ"ל .וכ"כ הכלי יקר וז"ל ,ומ"ש לשון עברי ,ולא אמר אחיך או ישראל כו',
לפי שכל זרע אברהם היו מעבר ההר ושם עובדי ע"ז היו אבותיו )כמאמר ההגדה מתחלה
עובדי ע"ז היו אבותיו( ואחר שכסו בצל כפי השכיה קראו בשם ישראל .וזה החוטא
שמכר בגיבתו יקרא בשם עברי ,כי אחז בדרכי אבותיו של אברהם .ולשון עברי ופל גם כן על
עובר עבירה ,ואע"פ שחטא ועבר עבירה מכל מקום אחיך הוא )כאמרם ז"ל אע"פ שחטא
ישראל הוא ,(1277לכך א' אחיך העברי כו' ,אבל מוכר עצמו שלא חטא ,אמר בו כי ימוך אחיך
 1273בספרי פ' עקב :פיסקא מו .רש"י שם יא ,יט.
 1274וכן מובן  . .מגמרא דגיטין :ס ,א :בעא מיי' אביי מרבה ,מהו לכתוב מגילה לתיוק להתלמד בה .ומזה הוכיח
בקוטרס אחרון שם "דחומשין שלהם היו כתיקון ספר תורה שלו" .הרי דמיירי שם גם בזמן התלמוד.
 1275וכ"ה בטוש"ע :יו"ד סי' רמה ס"ה.
 1276סוכה מ"ב ע"א :יודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע.
 1277אע"פ שחטא ישראל הוא :סהדרין מד ,א.
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סתם ,ולא אמר העברי עכ"ל.
והה הסבה האמיתית לזה הוא ,מפי שהוציאו כלל עם ישראל מקדושתו האמיתית ,ישראל
קדושים הם .ואם כי קדושתם היא גם קדושת עצמן ,וכמ"ש רש"י ע"פ כי עם קדוש אתה
קדושת עצמך מאבותיך ,והוא מספרי ,עיקר קדושתן הוא על ידי התורה והמצות וכמ"ש ואתם
תהיו לי ממלכת כהים וגוי קדוש ,1279שעל ידי שיקבלו את התורה יהיו גוי קדוש וכמ"ש הבחיי
וקראם גוי קדוש בקבלת התורה עכ"ד .וכתיב ואשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא
תאכלו ,1280וכדומה כמה פסוקים בתורה שקדושתם היא קדושת המצות .והבחיי פרשת שמיי
על פסוק והתקדשתם 1281הביא מספרי והתקדשתם זו קדושת מצוה .והרמב"ם במורה בוכים
ח"ג פמ"ז כתב וז"ל ,אמם אמרו יתעלה והתקדשתם והייתם קדושים אים בעין טומאה
וטהרה כלל ,לשון ספרא 1282זו קדושת מצות ,וכן מ"ש קדושים תהיו 1283אמרו זו קדושת מצות,
ומפי זה קרא העברה על המצות גם כן טומאה כו' עכ"ל .ובילקוט פ' שלח 1284הביא מספרי,
והייתם קדושים לאלקיכם זו קדושת כל המצות כו' ,רבי אומר זו קדושת ציצית כו' ,כשהוא
אומר קדושים תהיו הרי קדושת כל המצות אמור כו' .ובראשית חכמה שער הקדושה פ"א
הביא ממדרש תחומא והייתם קדושים לאלקיכם בזמן שאתם עושים את המצות אתם
מקודשים כו' פירשתם מהמצות עשיתם מחוללים ,ושם הביא ממכילתא על פסוק ואשי קדש
תהיון לי 1285כשהמקום מחדש מצוה על ישראל הוא מוסיף להם קדושה ,ובוסח הברכה או
אומרים אשר קדשו במצותיו .וגם מה שתקדשו בקדושת עצמן הוא שיקבלו קדושת התורה
והמצות וכדאיתא במדרש תחומא על פסוק קדושים תהיו ,הואיל ותקדשתם לשמי עד שלא
בראתי העולם היו קדושים כשם שאי קדוש שא' כי קדוש אי כו' ,אמר הקב"ה למשה קדש
לי את העם שא' לך אל העם וקדשתם היום ומחר ,קידשם בא הקב"ה ואמר להם ואתם תהיו
לי ממלכת כהים וגוי קדוש ,למה כי קדוש אי ה' אף אתם תהיו קדושים ,כשם שהקדשתי
אתכם לשמי שא' דבר אל כל עדת ב"י כו' קדושים תהיו ,אמר להם הקב"ה זכיתם אתם
קראים עדת קדושים כו'.
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וקדושה זו היא המאחדת את כל עם ישראל ,ובזה הם עם אחד ,כי בהתורה היו לעם ,ולכן
קראים עם ה' ,עם הקדש ,כמ"ש בכמה כתובים רבו מלספר .והוא להיות קדושת התורה היא
העם שלהם על כן קראים עם ה' ,וכמ"ש במדרש תחומא ה"ל זכיתם אתם קראים עדת
קדושים ,ובילקוט בשם המכילתא על פסוק ואשי קדש תהיון לי 1286רבי ישמעאל אומר
כשאתם קדושים אתם לי ,וכתיב היום הזה היית לעם ,1287ואמרז"ל ברכות דס"ג ע"ב וכי אותו
היום יתה תורה לישראל אלא כו' ,הרי דבתית התורה היו לעם .וביבמות דמ"ז ע"ב
 1278כי עם קדוש אתה :ראה יד ,ב.
 1279ואתם  . .וגוי קדוש :יתרו יט ,ו.
 1280ואשי  . .לא תאכלו :משפטים כב ,ל.
 1281על פסוק והתקדשתם :שמיי יא ,מד.
 1282לשון ספרא :ובספר המצות שרש ד :ולשון ספרי )עה"פ שלח טו ,מ( והייתם קדושים זו קדושת מצות.
 1283קדושים תהיו :קדושים יט ,ב.
 1284ובילקוט פ' שלח :על הפסוק )טו ,לט( וראיתם ועשיתם.
 1285ואשי קדש תהיון לי :משפטים כב ,ל.
 1286ואשי קדש תהיון לי :משפטים כב ,ל.
 1287היום הזה היית לעם :תבוא כז ,ט.
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מפקדין שש מאות וי"ג מצות עמך עמי ,1288וזה רמז גדול שהעם הוא עם תורה ומצות .ובמד"ר
שא פי"ב וכיון שקבלו את התורה ועשו לו אומה שלימה כו'.
אך מחוללי הרעיון הציוי ,שלקחו להם שיטה אחרת לגמרי .והחליפו כל התורה ברעיון
הלאומי ויאמרו זה "עמך" ישראל ,שהן לאומים ככל העמים והלשוות ,כאשר הארכתי בזה
במ"א .1289ומשום זה החזיקו בתוקף בלקיחת הארץ הקדושה ,לא לשם קדושת וטהרת המקום,
כי אם בשביל הלאומיות שהיא קשורה בכברת ארץ ,כי אין לאומיות בלא מדיה )ולא אאריך
בזה כי לא על זה באתי עתה( ,ומשום זה החזיקו גם כן בהלשון ,כי אין אומה כבדת בלא לשון,
וכמארז"ל ע"ז דף י ע"א בזוי אתה מאד שאין להם לא כתב ולא לשון ,ואים שמים לב כלל
לערך קדושתו ,ומשימים אותו לשפה מדוברת לכל העם כלו ,ולכל דבר המדובר ,שאין הלשון
בעצם סובלו כלל כאשר תבאר .וכל למוד הלשון עתה הוא רק לשם שפה בלבד ,כאשר המציאו
אופן הלמוד במעטדיות שאבד בזה כל רגש הקדש בהאותיות ותיבות ובכל הלשון בכלל ,ריק
הוא מכל ,רק שפה פשוטה ככל השפות .ובספרי הלמוד בהם שרש פרה ראש ולעה,1290
המארס 1291את הער בהחה וקליטה טבעית ,ולוקח ממו כל רגש אלקי בהבריאה וכה"ג .וגם
אין לו רגש קדש אלקי בתורה ובמפרשי הביאים ,והכל רק שפה אחת ודברים אחדים.
ועל כן היראים וחרדים לדבר ה' רואים בזה חילול הקדש באופן מבהיל ,וחושבים זאת לדבר
איסור גמור כאשר תבאר .ועוד מאד ידאב לבם על הרעיון הטמון בזה שהוא התורה והיהדות,
ובמסתרים ובגלוי תבכה פשם על השחתת פש הילדים בהלמוד הזה ,והשי"ת יתן בלב אחיו
להכיר את האמת ולילך בדרך האמת.
סימן פח
בענין הנ"ל
ב"ה 1292ג' אלול תרס"ט לפ"ק
מכתבם הגיעי ,וראיתי בו כי בא האויב למחם ובה בה מצודות וחרמים להכרית ח"ו עולל
ויוק מבית חייו ,היא התורה והמצוה ,בסדרי למוד חדשים ארסיים ,מזיקים מאד להשרשת
קדושת התורה בלבות הילדים ,והם לשום יחליקון ,וידיחו את יושבי עירם לאמר – :הה סדר
הלימוד הישן מלא רקבון הוא עלה באשו ,וכל הלומדים על פיו אים יודעים גם את השפה
העברית הקדושה ,וראו הה הביאו לו אשים עברים חובבי שפת עברי ,סדר חדש ודרכים
חדשים ,אין בהם לא "אלף" ולא "בית" לא תורה מן השמים ,ולא סיפורים עלים מבית
ילדים ,כי אם הברות וצפצופים אחדים ,ואיזה ספורים לקטים ,וכבר מיד יודע הילד לקרא
ולכתב ולדבר עברית בבת אחת ,והרי לכם עברים יפים בשעה קלה – כאלה וכאלה מרבים הם
המתחדשים המהרסים שואי הדת ורומסי הקדש לדבר על לב האבות ,וביתר על לב האמהות
שלבן רך ודעתן קלה ווחה אחרי החדשות ,עד שהם פתחים למסור את ילדיהם לתופת וגי בן
 1288עמך עמי :רות א ,טז.
 1289כאשר הארכתי בזה במ"א :אגרות-קודש שלו ח"א אגרת פו.
 1290שרש פרה ראש ולעה :ע"פ צבים כט ,יז.
 1291המארס :מלשון :ארס.
 1292דפסה באגרות-קודש ח"ב אגרת רלד.
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היום.1293
הסיון הראה כי אם אין משרישים בלב הילד בעודו רך ותמים אור קדושת התורה,
אותיותי' וספורי' שהם כולם יסודתם בהררי קודש ,והפוך הוא שמפטמים אותם בסיפורים
והבלים שהמציאום חפשים ותעלולים ,הלא לפי דרכו זו יתחך שלא מדעתו שלא בקדושה ,וכח
הפועל של אותם הספרים והספורים ישחית את קדושת פשו ,ומה יעשה הבן 1294כו' ,ותקוה
רחוקה היא שילך בדרך טובה ,ומי האיש החפץ בחיי בו להכשירו ולהעמידו על דרך האמת,
יוס ויברח לפשו מהדרכים החדשים אשר לא שערום אבותיו.
מצות עשה מן התורה על האב ללמד את בו תורה 1295וארז"ל בסוכה ,1296קטן היודע לדבר
אביו מלמדו תורה וקריאת שמע ,תורה מה היא כו' תורה ציוה לו משה כו' ,קריאת שמע מה
היא פסוק ראשון שמע ישראל כו' ,והייו להשריש בהתיוק אמות ה' ואהבת התורה,
ובירושלמי אמרו 1297מלמדו לשון תורה ,והייו ללמדו אותיות ותיבות דלשון הקודש ופירושן.
והוציאו זה בל' לשון תורה ,הייו שיהי' הלימוד בשביל שיוכל ללמד תורה ,ולא בשביל לימוד
הלשון והשפה.
הלשון הזאת קראת לשון הקודש שבה ברא העולם ובה יתה התורה ,1298ובהאותיות יש
בהן קדושה בתמותן ובקריאתן ,וכמו שדרז"ל בגמרא שבת 1299האותיות בקריאתן )ר"ל
במילואיהן( ,וכמו שדרש בספר אותיות דרבי עקיבא ובספר התמוה .וסדר הלימוד יתן לו
מגדולי הראשוים ,כמ"ש בכל בו ,והכל הוא בכווה מיוחדת סתרת מעיי ההמון ,ובתוכה
כווה אלקית ידעוה גדוליו ורבותיו להביא את הער בכח עלם ובכח גלה אל הכווה
האמיתית .והה ודע אשר כל מה שעושים ומתעסקים בתיוק הוא בדרך חיוך והשרשה,
וכמ"ש חוך לער 1300כו' ,וההשרשה הטובה היא השארת בו והיא המסייעה אותו לבחור בטוב
וללכת בדרך האמת ,ועל ידי הלימוד באופן המסור לו מרבותיו הקדושים ז"ל ,ועל ידי לימוד
האותיות והתיבות בקדושתן ,שרש בו אור הקדושה ,ויש לקוות שילך בדרך התורה והמצוה.
א לאדמו"ר מוהרמי"א לייר מראדזין; תכלת בזמן הזה
ב למוהרא"ד לאוואוט; הערות לשערי תפלה – תרמ"ז
ג לה"ל; ופרוש עליו – בש' שמאלית
ד ; הערות לסדור תורה אור ושערי תפלה – תרמ"ז-ט
ה למוהרי"מ בעזפאלאוו; הדפסת שם הוי' ככתבו בסדור
ו לאמן ביתו מוהר"י מאריאשין; תפלה בשעה שהצבור מתפלל בבית הכסת
ז ; שמיעת קריאת התורה כדיה
ח למוהרא"מ מאדייעווסקי; ברכת לתורה ללידת בת
ט ; לשות מחדר שי לעזרת שים
י ; שיפוץ המקוה בשבת על ידי מכירה לכרים
יא למוהרי"מ בעזפאלאוו; תעית חלום
יב ; קיצור פס"ד משו"ע רביו "ע סי' תמב
יג ; קיצור פס"ד משו"ע רביו "ע סי' תמז

 1293וגי בן היום :ע"פ יהושע טו ,ח.
 1294ומה יעשה הבן :שלא יחטא )ברכות לב ,א(.
 1295מצות עשה  . .בו תורה :קידושין כט ,א.
 1296בסוכה :מב ,א.
 1297ובירושלמי אמרו :סוכה פ"ג הי"ב.
 1298שבה ברא העולם ובה יתה התורה :ראה לעיל ריש סי' הקודם ,מהרמב"ן.
 1299שדרז"ל בגמרא שבת :קד ,א.
 1300חוך לער :על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממה )משלי כב ,ו(.
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יד לכ"ק בו; מכירת חמץ במדיה אחרת
טו ; קיצור פס"ד משו"ע רביו "ע סי' תא
טז למוהר"י לדא; קצירת ודישת החטים למצה
יז למוהר"י מאריאשין; טחית החטים למצה
יח לכ"ק בו; אפיית המצה ע"י גדולים
יט למוהרא"ל האפט; מצות מכוה
כ למוהרי"מ בעזפאלאוו; מצות מכוה
כא לכ"ק בו; אריזת ומשלוח מצה שמורה
כב לכ"ק בו; יין בלי סוכר בחה"פ
כג למוהרש"ז הבלין; יו"ט שי לבי חו"ל בארץ ישראל
כד לכ"ק בו; שיור מקום שאיו מסויד גד הפתח
כה למוהרמ"ד סלוים; אתרוגי קלבריא וארץ ישראל
כו למוהרמ"ד ומוהרש"ז סלוים; בעין ה"ל
כז למוהרי"ח ארלאזאראוו; בעין ה"ל
כח ; טלית מכוה ,ואתרוגי קורפו
כט למוהרש"ז סלוים; אתרוג בלי פיטם ועם ביס
ל למוהרמ"מ מאעסזאן; קבלת אתרוג מהדואר על ידי כרי ביו"ט
לא ; השחיטה דוקא אצל קצב יהודי
לב ; שו"ב שיצאה טריפה מתח"י
לג ; בעין ה"ל
לד קול קורא בחתימת גדולי הדור; תקה בעין השחיטה
לה ; הפסק בין בשר לחלב לחולה
לו למוהרי"ל עסטרין; סתירת תור וחלון
לז למו"ה שמואל; בעין ה"ל
לח ; בעין ה"ל
לט למוהרי"מ בעזפאלאוו; בעין ה"ל .בין חדש.
מ ; כלה וחמותה בשם אחד
מא ; בעין ה"ל .ישואים עם חלוצה
מב ; ב' אחים לב' אחיות
מג למוהרי"מ בעזפאלאוו; טאבאק שהיחו תחת המטה
מד למוהרי"מ בעזפאלאוו; כיסה לדירה ושואין בתמוז מ"א ואלול
מה ; איסור השחתת פאת זקן
מו ; ראתה בעת תשמיש מתי צריכים כפרה
מז ; בעין ה"ל
מח למו"ה אברהם )קלאצקין?(; טבילה בהרות
מט למו"ה דוד יעקבסון; בעין ה"ל
 למוהר"מ הכהן מפולדא; בעין ה"ל
א למו"ה דוד יעקבסון; תן סאה וטל סאה
ב למו"ה דוד יעקבסון; בעין ה"ל
ג למוהרב"צ רסקין; המקוואות החדשות
ד לה"ל ; בעין ה"ל
ה לה"ל; בדיקת כשרות המקוה
ו למוהר"ה גיזבורג; בעין ה"ל
ז ; תן סאה וטל סאה
העתק דברי רביו ,מתוך מעה שהשיב לרביו
ח למוהר"י לדא; קב טפח במקוה על גבי מעין
ט לכ"ק בו; תוכיות הקבלים והמשגיחים
ס לכ"ק בו; חימום מי המקוה וחפירת המקוה
סא לכ"ק בו; הוספת מר ווידרין לתוכיות ביית המקוה
סב לכ"ק בו; המשכה על קרקע הראוי' לבלוע
סג לכ"ק בו; ביית המקוה במרתף
סד לכ"ק בו; אמבטיה וחימום מי המקוה
סה למוהר" לערער; גומי למקוה – אם מקבל טומאה
סו ; תפיסת ידי אדם במי מקוה
סז לכ"ק בו; מגופה בצד אוצר המים ולא בצד המקוה
רשימה הר"י לדא – הוראות רביו אודות בין ותיקון המקוה ברוסטוב
סח ; המשכת מים למקוה על ידי משאבה
סט ; תיבה מוקבת שתעקמה ומקבלת מים
ע ; שיטת רביו ירוחם בהשקה וזריעה
עא ; הגהות לגדולי טהרה בעין השקה
עב למוהר"מ הכהן מפולדא; טבילה כדג
עג למוהרב"צ רסקין; מציצה בפה
עד למוהרי"מ בעזפאלאוו; קבורת חתיכות ס"ת ששרפו
עה לכבדי ח"ק; הלת המת
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עו לכ"ק בו; ישיבה על קברו של רביו הזקן
עז למוהרי"מ בעזפאלאוו; האה מעשבים שע"ג הקבר
עח ; בעין ה"ל
עט למהרי"ח מאדיעווסקי ומהר"י גריפרעס; הפתח שבין האהל לביהכ"
פ לכ"ק בו; משיות וקדישים בי"א חדשי אבלות
פא ; ישואי בת כהן לישראל
פב לכ"ק בו; קידושי טעות בחולה רוח שהעלים מחלתו
פג לכ"ק בו; בעין ה"ל
פד ; ישואי אלמה
פה ; מצוות ישוב ארץ ישראל בזמיו
פו למו"ה אברהם )קלאצקין?(; לצאת לחו"ל ללמוד תורה .טבילה בהר
פז ; הדיבור בלשון הקודש
פח ; בעין ה"ל

