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 ק מהם"רחפחים בדרך עיקש שומר נפשו יצינים  'הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים" שנא ל'. "תניא כתובות
אם באים  ,קור וחום בידי שמים -צינים פחים  רש"ימסביר 

 –חוץ מצינים ופחים  ,גזירת המלך הוא ,יות על האדםופורענ
שלא מגזירת  –נהו בידי אדם ני ,שפעמים שבאים בפשיעה

המלך. תוס' מוסיפים שמשאר עונשים לא יכול אדם לשמור 
אבל צינים פחים לעולם לא יבואו על אדם באונס אם  ,עצמו

. שואלים על דברי תוס' במס' מגילה בדף כ"הזהר. ירוצה לה
נות: בתהילים קמ"ז נא' שאין אדם יגמרתנו שתי קושיות מעני

"מלפני קרתו מי יעמוד",  ,מסוגל לעמוד בפני הקור של הקב"ה
שנא' צינים  ,ולכאורה עומד הפסוק בסתירה לדברי גמרתנו

פחים אינם בידי שמים אלא בידי אדם, מדוע נא' בפסוק שאין 
שמר מפני הקרה של הקב"ה, ועונים תוס' כוונת יאדם יכול לה

אם היה הקב"ה משליך את כל קרתו בבת אחת  ,הכתוב בתהלים
וק "משליך קרחו כפתים" לא היה ניתן כפי שכתוב בתחילת הפס

לעמוד בה, אבל כיוון שאין הקב"ה מעניש את בריותיו בנסיון 
והקרה אינה ניתנת במלוא עוצמתה, שוב ניתן להגיד  ,קשה זה

שמר מהצינה. יויכול אדם לה ,הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים
גם לא קשה מהא דכתיב "ואין  ,ממשיך תוס' ושואל קוש' שניה

נאמר בתהלים שאין אפשרות להסתר מן החמה  ,ר מחמתו"נסת
דהיינו מן השמש, וזה עומד בסתירה למה שנא' אצלנו הכל בידי 

כשהתרגום של פחים לפי פרושו של  ,שמים חוץ מצינים פחים

חום, משמע שיש באפשרותו של אדם  –רש"י ושאר הראשונים 
ו" להסתתר מן החום, מסביר תוס' שהפסוק "ואין נסתר מחמת

אבל כל זמן שאדם בביתו ודאי יכול הוא  ,מדבר בעוברי דרכים
"א שם מסביר לפי"ז את הפסוק יבח המהרש"אנצל ממנו. ילה

"צינים פחים בדרך עיקש" הצינים פחים שולטים בדרכים ושומר 
נפשו ירחק מהם, היינו לא להסתובב בדרכים בשעת הצינה 

 נצל.יובשעת החום ובכך יכול אדם לה
מוסיף הסבר בדברי הפסוק,  ד"א בספרו ככר לאדןהחיהגאון 

מה ענין עיקש לצינים פחים,  ,נאמר צינים פחים בדרך עיקש
"לפי שכתבו הראשונים שאין צינים פחים אלא בדרכים כפי 

מי יעמוד, ואין נסתר מחמתו,  ושהוכיחו מן המקראות לפני קרת
 והנה דרכם של בני אדם שמזלזלים בקור וחום ולמרות שיאמרו

להם החכמים אל תצאו בשעת הקור או בשעת החום, הנה 
ובעקשותם כי רבה יצאו אל הקור ואל   ,אזנים להם ולא ישמעו

אבל אם העיד בנו  ,באומרם הן לי לא יקרה מאומה ,החום
המקרא אין נסתר מחמתו, ולפני קרתו מי יעמוד, נופלים המה 

עיקש,  שאמרו צינים פחים בדרך ווזה ,בפח יקוש בצינים ופחים
 ,העיקש היוצא לדרך בצינים פחים ואינו שומר תוכחת מוסר

לא רק מהצינים פחים אלא גם מן  ,אבל שומר נפשו ירחק מהם
 שליט"א( )האדמו"ר מטאלנא                              . העקשים

 רש"י[ – ן]יסוריכתובות ל"ג: דאמר רב אילמלי נגדוה 
ם חכמיאחד ה –לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא. 

שואל: מה צריכים חז"ל להקטין אותם, למה צריכים 
לספר לנו "אילו נגדוה", איזה תועלת יש לנו מזה! 

 ואמר דבר נפלא: 

חז"ל רוצים ללמד לנו שאם נותנים לאחד נסיונות בחיים ודאי 
י אילו היו יודעים שזה לא לפי כוחו כיכול להתגבר עליהם, 

וזה רואים מחנניה מישאל לו, להתגבר עליהם לא היו נותנים 
    .ועזריה דאילו נגדוה היו פלחו לצלמא. ואמנם לכן לא נתנו להם

 דרכי מוסר" מהגה"ז רבי יעקב ניימן זצ"ל, עמוד שע"ד[."]          

 כתובות לט. "נמצא בה דבר ערווה או שאינה ראויה לבוא בישראל אינו רשאי לקיימה"
ובפר' אונס "ולו תהיה נאמר בתורה בפר' מוציא שם רע 

הרי זו מצות עשה מן התורה. לאשה, לא יוכל לשלחה כל ימיו", 
על המוציא שם רע לשאת את זו אשר עליה הוצא השם הרע. 
או את אנוסתו, מה קורה אם הזדמן מקרה בו האשה אסורה 
עליו באיסור לאו, כגון גרושה לכהן וכיו"ב, נא' על כך במש' 

ולו תהיה לאשה, אשה הראויה לו.  שנא' ,שאינו רשאי לקיימה
בדף מ. שואלת הגמ' על דין זה קוש' חזקה: "א"ר כהנא אמריתא 

ניתי עשה ונדחה ל"ת".  ,לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא
מדוע העשה של "ולו תהיה לאשה" לא ידחה את הל"ת של 

"ת ונידחי ל ה"ב. ענה לו "היכא אמרינן ניתי עשגרושה לכהן וכי
אבל הכא אי  ,כגון מילה בצרעת דלא אפשר לקיומיה לעשה

מי איתיה לעשה כלל". בכל מקרה כאשר  ,אמרה דלא בעינא
זה רק באופן שאין אפשרות  ,העשה דוחה את הלא תעשה

לה ילקיים את מצות העשה אלא א"כ ידחה הלאו, כגון מ
לה אלא א"כ יאין אפשרות אחרת לקיים את מצות המ ,בצרעת

קצץ, וכך גם בשאר המקרים, אבל כאן בעשה של ולו הצרעת ת
תהיה לאשה, ברור שאם האשה תאמר שהיא אינה רוצה 

ואין כאן שום בטול עשה,  ,זוהי זכותה ,נשא לאותו אדםילה
שלא יוכל  ,התורה לטובת האשה צוותה עליו ולו תהיה לאשה

פגע אם ילשלחה כל ימיו, כדי לדאוג לאותה אשה שעלולה לה
נשא לאחר, אבל במקרה שאותה אשה אומרת לא יהלא תוכל ל

בעינא איני חפצה בו, ברור שאין שום מ"ע, ולכן העשה הזה של 
ולו תהיה לאשה, אינו דומה לשאר עשה שדוחה לאו, וכדברי 

מהו ההסבר   .הגמ' ,"אם אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל"
: מסביר כך רש"ישיטות עיקריות,  3נאמרו בזה  ,בדברי הגמ'

השתא נמי מלמדין אותה לומר איני רוצה, ז"א גם במקרה 
שאותה אשה עליה הוצא שם רע או המפותה או האנוסה 

כיון שיש אפשרות שהאשה  ,נשא לאותו אדםידורשות כן לה
אנו נשכנע  ,נשא לו, ואז לא יהיה צורך בקיום העשהיתסרב לה

והרי זה גדר של אפשר לקיים  ,את האשה לומר איני רוצה
הם, וכל מקום שאפשר לקיים שניהם אין אנו דוחים את שני

מסבירים אחרת. לא שאנו צריכים תוס'   הל"ת משום העשה.
ללמד אותה לומר שאינה רוצה, גם במקרה שהיא עדיין עומדת 
על דעתה והיא רוצה, עשה כזה שניתן לעקור אותו ע"י רצון 
אדם אין תוקף וכח לעשה כזה לדחות ל"ת הרי זה עשה קל 

ותר, שאר העשים אינם תלויים ברצונות בני אדם. כאשר אדם י
מצווה למול, או כשאדם מצווה ללבוש ציצית וכיו"ב הרי 
המצוות הן החלטיות, משא"כ העשה של ולו תהיה לאשה, היות 

נחשב עשה זה לעשה חלש  ,ועשה זה נתון לרצונה של האשה
קרה ובעשה כזה לא התחדש שהוא דוחה ל"ת, ולכן גם במ ,יותר

 ,נשא למוציא ש"ר, לאונס, או למפתהישאותה אשה רוצה לה
 אין בכח העשה של ולו תהיה לאשה לדחות את הל"ת.

הסבר שלישי בדברי הגמ' "אי אמרה דלא בעינא מי איתיה    
וכך נאמר שם: "ול"נ דהכא גבי  בת"י בדף מ.לעשה כלל" מופיע 

לה דבעיא אמרה לא בעינה ליה א"כ אין  ,דידה ליכא עשה
לעבור בלאו משום עשה דידיה דהיא מוזהרת כמותו, והשווה 

ז"א כוונת הגמ' אחרת לגמרי, אנו יודעים  .הכתוב אשה לאיש"
כשם שהבעל  ,שואין כגון כהן לגרושה וכיו"בישבכל איסורי הנ

כך גם מצווה הגרושה לא  ,הכהן מצווה לא לשאת גרושה
שכיון  נשא לכהן. הדבר נא' מפורש במס' יבמות פ"ד:ילה

נמצא שבכל  ,שהשווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה
שואין מצווה האשה כמו האיש, מעתה אם מדובר יאיסורי הנ

האיסור של הכהן  ,בין כהן לגרושה ,באופן של פיתוי או אונס
ובאותה מדה יש גם איסור על הגרושה  ,לשאת את הגרושההוא 

לו תהיה לאשה" נשא לכהן, גם אם נאמר שלכהן יש מ"ע "וילה
עדיין אין אנו יכולים  ,והעשה הזה בכוחו לדחות את הל"ת

נשא לו משום האיסור שלה, היא בהיותה גרושה ילהתיר לה לה
נשא לכהן, והרי אצלה אין את העשה "ולו תהיה ימצווה לא לה

לאשה" שהרי אם אמרה לא בעינא מי איתה לעשה כלל, המ"ע 
א אליה, היא לא מצווה חסה רק אליו וליולו תהיה לאשה התי

נשא לו, היא בהחלט יכולה לומר שאינה רוצה, גם כאשר ילה
נשא לו אין היא מצווה בכך, ולכן אין יהיא עומדת על דעתה לה

שום אפשרות שהם ינשאו, למרות שאצלו יש עשה שדוחה את 
מה העשה שידחה אצלה את הל"ת, וזוהי הסיבה אבל הל"ת, 

א ראויה לו אינו מקיים את מדוע נאמר במשנה כאשר אין הי
העשה, לא משום שלעשה הזה אין כח לדחות את הל"ת כדברי 

 ,או משום שמלמדים אותה לומר איני רוצה כדברי רש"י ,התוס'
נשא לו משום שלה יאלא משום האיסור שלה, היא אסורה לה

 אין את העשה של ולו תהיה לאשה.
 ר מטאלנא שליט"א()האדמו"                                      
*     *     * 


