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 .ה"ב

 דבר פתח
 הננו ית' בעזרתו אשר ועדה, ישרים בסוד לבב בכל ה' נודה

 ולקהל שליט"א, המשיח מלך אדמו"ר כ"ק הוד לנשיאנו יםגישמ
 התמימים הערות" של 1יתשיעה גליוןה את ולומדיה, התורה מחבבי

 (.גפת )גליון הה'תשע" לשנת 770 – משיח דבית "ש"ואנ

, חסידות, בעניני גאולה ומשיח, נגלה והארות הערות כולל הקובץ
והוא יוצא  ,אדמו"ר שליט"א ק"כ – משיח של וובתורת, ומנהג הלכה
, בה )בשנת תנש"א( הורה כ"ק אדמו"ר מלך תזו"מלקראת ש"פ לאור 

המשיח שליט"א כי "הדרך הישרה, הקלה והמהירה ביותר מבין כל 
לימוד  –דרכי התורה" לפעול התגלות וביאת משיח צדקנו היא 

וחד בגליון דבר שמתבטא במי התורה, ובפרט בעניני משיח וגאולה.
 זה, הכולל חידושי תורה בפרט בעניני משיח וגאולה שהזמן גרמא.

• • • 

 משיח-בית של ש"ואנ התמימים הערות ,הוא כן כשמו זה קובץ
 ,תורה בית ,המשולש בית ,חיינו לבית תורה של שופר ומהווה ,770

 .טובים-מעשיםו תפילה

 אתובהוצ והיקרה החשובה המעלה את לבאר צורך אין כי דומה
 כבוד אומר כולו כל אשר ,מלך הדרת של ובאופן זה קובץ של לאור

 מהווה ,רבינו בית ,שביתו רבים בת בשער ומפרסם מלכנו לאבינו
 לכל יוצאה אורה "שמשם הלכה של אמות ד' ,תורה של מגדלור
 רחבי בכל כולה ליובאוויטש של בכבודה ומוסיף ,כולו" העולם
 .העולם

 ,והתמימים ש"אנ ורעינו אחינו לכל תנפשי בבקשה באנו לכך אי
 ושייכים ,בידם הכתיבה קולמוס אשר ליובאוויטש ד"חב חסידי

________ 
 

עשרת ימי תשובה; )ב(  –בהמשך לגליונות הקודמים שי"ל בש"ז: )א( אורחי המלך א  (1
; שבת חנוכה –זמן שמחתנו; )ג( ש"פ לך לך; )ד( ש"פ תולדות; )ה( סיום הרמב"ם  –רחי המלך ב או

 .ששים וחמש שנה; )ח( כ"ב שבט –)ו( ש"פ ויחי; )ז( יו"ד וי"א שבט 



 הזקן רבינו ק"כ דברי פ"וע – הכתב על והארות הערות להעלות
 להשתתף – "ומחוייב בדבר" לזה שייך ואחד אחד כל כו 'סי ק"באגה
 .מלכנו של ויקרו בכבודו להוסיף מנת על תורה-חידושי בכתיבת עמנו

 ק"כ של כבודו אשר ,מקוראינו ואחד אחד כל את נבקש כן כמו
 בין הקובץ והפצת לפרסום שכם להטות ,ללבו יקר ודאי מ"מה ש"אד

 – החשובות ממטרותיו אחת את שישיג מנת על ,וידידיו מכריו
 בעולם ליובאוויטש של בכבודה להוסיף – מה"מ ש"אד ק"כ כתביעת

 .והחסידות התורה

• • • 

 הערות מערכת ידי על לאור יוצא ,ההערות קובצי כשאר ,זה קובץ
 ליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת תלמידי ידי שעל ש"ואנ התמימים
 ,חיינו רבינו, משיח, בבית מלך של בצלו לחסות הזוכים ,המרכזית

 – זו דשנה "קבוצה"ה תלמידי ובפרט התלמידים כלל לזכות ונדפס
 .ומעשה דיבור במחשבה דחיי באילנא להתקשר שיזכו ,התשע"'ה

 אד"ש כ"ק של כרצונו זה קובץ של לאור הוצאתו אשר ויה"ר,
וכשם  ,והסתרים ההעלמות כל לביטול בפטיש" ה"מכה תהווה מה"מ

" ו"ההרים רקדו וינוס ראה היםהנה " 2"ש"בצאת ישראל ממצרים
בקיום יעודים  "ארץ חולי אדון מלפני"כאילים", כך נזכה לחזות שוב 

", מוריך עוד יכנף לא"כיון ש"כימי צאתך מארץ מצרים", אלה 
 .ש"ממ ד"ומי תיכף א"שליט המשיח מלך ר"אדמו ק"כ גלותתבה

 !ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

 המערכת
 

 (וצמותע תגלותה נתש האת 'יה) הה'תשע" ב' אייר "תפארת שבתפארת" ,המשיח תימֹו

 שליט"א משיחה מלך אדמו"ר כ"קל שנה גקי"
 נ.י. ברוקלין,

  

________ 
 

ב כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס תמכ)ע"פ המנהג לומר הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו  2
בי"א  התחילו –( קודש כ"ק אדמו"ר מוהר"צ ח"י ס"ע נג-אגרותבקובץ מכתבים ע"ד אמירת תהלים. 

ע"פ מ"ש סה"מ מלוקט ח"ג ע' קח בשוה"ג, )לומר מזמור קיד שבתהלים  )תשע"ה(ניסן שנה זו 
 (.ובכ"מ



 
 ענינים תוכן

 מלכות דבר 

 9 ...................................................... הגאולה להבאת הישרה הדרך

 ישנים שפתי דובב 

 11 ...................................ובידו אתחזק בלא ע"בדשב אחד עד בענין

 ומשיח גאולה 

 17 ...................................... (גיליון) קנעּפ די צוגעּפוצט שוין הָאט'מ

 21 .......................... (גליון) המשיח לימות תיבטל אם – אסתר תענית

 26 ...................... השביעי בדור הסדר בליל אליהו של כוס מזיגת זמן

 34 ...................................................... (גליון) משיח של שמו בגדר

 משיח של תורתו 

 37 ........................................ העגל בחטא ליהושע משה בין החילוק

 37 .......................................................... המקור – בתחתונים דירה

 40 ................................................. לשון חידוד רק לא – רבנן מלכי

 42 ................................................. ח"תשמ" החודש" במאמר דיוק

 43 .................................................. בהתקשרות חוזר ואור ישר אור

 נגלה 

 44 ........................ באיסורין נאמן אחד דעד הדין במקור י"רש שיטת



 48 ................................................................... (ב) כותי מצת בדין

 49 ................................... "חתומו כולכם" באומר ל"ור י"ר מחלוקת

 51 .................................................... במשנה הפסולים בסדר ביאור

 53 .................................... "מיכוין קא' לצעורי"ד י"רש שיטת ביאור

 55 .................................................... (גליון) בעבד זמן תקנת בטעם

 57 .......................................................ברבים חברו פני הלבנת גדר

 חסידות

 59 .....................................................האלקים לך ויתן ברכת בתוכן

 60 .......................................... "הורשה מהיכן אבא" המדרש בלשון

 61 .................................................. אביך ומבית ממולדתך בפירוש

 62 ........................................ ט"ויו דשבת הקידוש נוסח בין החילוק

 64 .......... "תזריע כי אשה"ב הפילוסופים לפירוש בהלכה מקום נתינת

 ומנהג הלכה 

 67 ............ '"כו חלה הפרשת על שאלה בדין" קונטרס על הערות כמה

 69 ........................................ בשבת אינפאנדה בחימום ז"אדה דברי

 71 ....................................... ם"הרמב לדעת שהוא בכל מטהר מעיין

 73 ..................................................................... בתפילתו המאריך

 מקרא של פשוטו 

 75 .................................................................. ליצחק העבד ויספר

 78 ......................................... בשתו-ואי משה בהודאת י"רש גירסת
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 מלכות דבר

 הגאולהלהבאת  הדרך הישרה

 –" הגלות משך זמן כל ועבודתינו מעשינו" נסתיימו שכבר כיון
( התורה דרכי כל מבין ביותר והמהירה הקלה" )ישרה דרך"ה מהי

 לפעול כדי העבודה עניני שגמר( י"בנ כללות) האדם לו שיבור
 ?המשיח וביאת התגלות

 מלכות" י"ע המשיח וביאת להתגלות" ישרה דרך"ה . . וביאור
 :בפועל למעשה בנוגע – "שבתפארת

 אבל, ומיד תיכף לבוא עומד צדקנו שמשיח שכיון – ובהקדמה
 סוף)" האחרונה ההשתדלות דרושה שלכן, בפועל בא לא עדיין

 להיות צריכה, המשיח את להביא מישראל א"כאו של"( לבושיו
( אלא, עצמו המשיח מלך של ענינו, בטהרתה מלכות י"ע לא) הפעולה

 כפי( מלכות) המשיח של ענינו, כלומר", רתשבתפא מלכות" י"ע
 של ענינו) התורה י"שע( ט"ס) לעיל כאמור(, תפארת) בתורה שהוא
 ענינו) דהגאולה עליונים האורות ומתגלים נמשכים"( רב" בתור משיח

 .פנימי באופן"( מלך" בתור משיח של

 מלכות"ו, התורה לימוד ע"הו –" תפארת: "ובפשטות
 הגאולה ובעניני המשיח מלך בעניני התורה לימוד הוא –" שבתפארת
( שיחות ולקוטי מאמרים) בתורתו מקומות . . ובפרט בריבוי שנתבארו

, משיח של תורתו ללימוד והכנה ודוגמא מעין – דורנו נשיא של
 טעמי) התורה פנימיות העם לכל שילמד", תצא מאתי חדשה תורה"

ם "הרמב ד"כפס"(, אביך אלקי את דע)" אלקות ידיעת(, תורה



  770בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  10

 דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל יהיו. .  הזמן באותו"ש
 –'" כו בוראם דעת וישיגו הסתומים

וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה )"מלכות 
שבתפארת"( היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח 

 והגאולה בפועל ממש.

 בכל מקום ומקום:ובודאי יעוררו ויפרסמו  –ועל של פועל באתי 

על כאו"א  –כדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד 
הן יושבי אוהל )ישכר( והן הבעלי עסק )זבולון(,  –מישראל )האנשים 

וכן הנשים והטף, כל חד וחד לפום שיעורא דילי'( להוסיף בלימוד 
 התורה )במיוחד( בעניני משיח וגאולה.

, כי, נוסף על המעלה ומה טוב שהלימוד יהי' )ברבים( בעשרה
ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרוי' ביניהם", יש מעלה 
מיוחדת כשלומדים עניני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות 
והשמחה ברגש הלב, שעי"ז הולכת וגדלה ההשתוקקות והצפי' לביאת 

 המשיח.

ובמיוחד  ר,להוסיף בקיום המצוות בהידו –ועוד ועיקר כפשוט 
 הידור במצות הצדקה )כללות כל המצות( ש"מקרבת את הגאולה".בה

בעניני  בתורהעם ההוספה  בצדקהוכדאי ונכון לקשר ההוספה 
לקרב ולזרז  כוונהז שההוספה לצדקה היא מתוך "עי –משיח והגאולה 

מלימוד התורה את הגאולה, כיון שכוונה זו כשלעצמה היא חלק 
מזמן לזמן( דמאמר חז"ל  –הלימוד )במחשבה  – בעניני הגאולה

 "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".

ויה"ר שההחלטה בכהנ"ל תמהר ותזרז ותביא תיכף ומיד את 
התגלות וביאת המשיח בפועל ממש, תיכף ומיד  –התכלית והמכוון 

 ממש.
 

 א"תנש'ה אייר' ו ,מ"תזו פ"ש משיחת
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 דובב שפתי ישנים

 בענין עד אחד בדשב"ע
 בלא אתחזק ובידו

 *ע"ה מרדכי צבי אלפנבייןגה"ח הרב ה

 א

 נאמן אחד עד דאמרינן אימור)ב, ב(: " איתא בריש גיטין
 איתחזק דלא, שומן של ספק חלב של ספק חתיכה כגון, באיסורין

, שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק הכא אבל, איסורא
 ".משנים פחות שבערוה דבר ואין

וכיו"ב  ללמוד מדיני טבל רוצה הגמ' א( )פח, והנה ביבמות
שמדאורייתא עד אחד נאמן )שאי"צ ב' עדים שעישר את טבלו אלא 

 .לתקנו" דבידו ודוחה דהתם הוא "משום, הוא מעיד על עצמו(

 דהיכא, והמרדכי ש"והרא ונחלקו בזה הראשונים: דעת התוספות
 א"הרשב ודעת בידו. כן אם אלא נאמן אחד עד אין איסורא דאתחזק

 עד, איסורא דאתחזק היכא דאפילו לן קיימא דלמסקנא ,בחידושיו
 בידו. אין ואפילו מהימן אחד

________ 
 

ונתחלק לסעיפים ע"י המערכת. יהיו הדברים נר מעט  נערך. מתוך מחברת שנמצאה בביתו (*
ית המתים, בהתגלות כ"ק יכי גדול בהתלבשותה בגוף גשמי בתחעד לעילוי ה –לזכרו ולעילוי נשמתו 

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אכי"ר.
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מעתתא, דבדבר שב חידש הש (פרק א', ג'ובשמעתתא ו' )
אפי' בידו, ולא איתחזק איסורא, אין עד אחד נאמן. והקשה  –שבערוה 

מהתשובות מימוני שפסק דנאמן היכא דלא איתחזק איסורא והוא 
דמהני בידו הוא בתורת מיגו, והא דכתב דלא בידו, ותירץ דהא 

איתחזק איסורא הכונה שהוא ספק אם הוא בכלל דבר שבערוה, אבל 
 גם בספק צריך שני עדים. –כשהוא ודאי דבר שבערוה 

 ב

דנאמן השליח לומר  של הרמ"אוהביא ביאור הב"ש בטעמו 
משום דרגלים לדבר, שחזקה  –אף שלא שייך אצלו מיגו  1טעיתי

ושה שליחותו. והקשה ע"ז הש"ש דלכאורה שייך מיגו דאי שליח ע
 בעי מגרשה.

ויש ליישב קושיתו על הב"ש, דהרי הוא עצמו כתב לקמן דמטעם 
יאסר השליח בקרובותי', וא"כ שפיר כתב  –מיגו דאי בעי מגרשה 

הב"ש דלא שייך כאן מיגו, דכוונתו משום שרוצה להתירו בקרובותי', 
 ולכן צריך לטעם אחר.

דהא דהוי בידו נת התשובות מימוני ושכוהש"ש מה שכתב ם גו
דהתשובות מימוני מדמה דין זה של בידו  ,קשה ,מיגומהני בתורת 

ולכאורה מוכח מדבריו שהטעם משום  ,למה שנאמן בשחיטה וטבל
 הוא מר גירשתי את אשתיושכתב דהא דאין הבעל נאמן לדוקא, בידו 

ואם אין בידו מועיל  ',לימשום דחזקה אם איתא דגירשה קלא אית 
הוי מיגו למפרע אינו מועיל משום דתיפוק ליה ד –בדבר שבערוה 
 ,שב דכונתו לתת טעם למה אינו נאמן מכאן ולהבאי)אמנם זה יש לי

 .דאז הוי בידו עכשיו(

 ג

ועוד הביא למהרי"ק שכתב דאפי' בדבר שבממון היכא דלא 
אים סימנים על איתחזק עד אחד נאמן, והקשה עליו מהא דב' המבי

צריך המוצא להניח האבידה,  –אבדה, אף שיש עד אחד לא' מהם 

________ 
 

 .שם דבריו בהמשך מ"השש שהביא מימוני בתשובות גם נמצא זה טעםהערת הכותב:  1
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גם נגד ע"א, וצריך דוקא ב' עדים להוציא ממון  נאמניםהיינו דסימנים 
דשאני התם דגם  ',דאינה ראי ,שביויש לי אפי' כשאינו בחזקתו.

 ן אפי' בדבר שבממון.לחבירו יש סימנים ואז עד אחד אינו נאמ

עוד )על המהרי"ק( מהרא"ש בבבא מציעא, דעד ומה שהקשה 
 –אחד המסייע אינו פוטר ממחויב שבועה שאינו יכול לישבע ומשלם 

יש ליישב, דכל זמן שלא נשבע הוי התובע מוחזק, ולכן עדותו של 
 הע"א הויא נגד חזקה.

ויש לבאר דנחלקו השש"מ והמהרי"ק בהבנת דין המחויב 
 שבועה:

וחזק, רק דכשאין לו ראי' נעשה השש"מ לומד, דהנשבע הוי מ
שהשבועה היא ראי', וזה  –התובע מוחזק. ולכן כשאינו יכול להשבע 

נעשה התובע מוחזק. אבל מי שיכול  –שאינו יכול להשבע אין לו ראי' 
כיון שבידו להביא ראי', מעולם לא יצא  –להשבע, גם קודם שנשבע 

עד אחד, נשאר  הממון מחזקתו, ונשאר מוחזק. וכמו כן כאן, שיש לו
הנשבע מוחזק. נמצא דהמהרי"ק והשש"מ חולקים במחוייב שבועה 

 מי הוא המוחזק.

 ד

והנה, המהרי"ק )הובא בשמעתתא ו' פרק ו'( ביאר בגדר דין 
בידו, דהבידו מגרע את חזקת האיסור והוי כלא איתחזק איסורא, ולכן 

 עד אחד נאמן.

 שהשיגו, יטיןדג קמא פרק ריש' תוס והקשה עליו השש"מ מדברי
 מדנאמן כל אחד על הפרשת באיסורין נאמן א"שהוכיח דע י"פרש על

 הפרשת להזכיר לו הי' דלא וכתבו, וחלב הגיד וניקור ושחיטה תרומה
 לתקנם. דבידו ונאמן רק משום איסורא אתחזק דבהני ושחיטה, תרומה

 – איסור חזקת לגרוע אלא מהני לא כדברי המהרי"ק, דבידו נימא ואי
 אתחזק. דלא היכא באיסורין נאמן אחד דעד מוכח שפיר כן אם

זוהי מחלוקת רש"י ותוס' בגדר דין בידו,  –ונראה לומר, דאדרבה 
 והמהרי"ק פסק בזה כרש"י.

והנה מרש"י משמע בודאי כשיטת המהרי"ק, וי"ל דגם תוס' 
יכולים לסבור כמהרי"ק, ורק שהתוס' כתבו דמדינים שבידו לתקנם 
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נאמן באיסורים, דאם לא הי' פסוק דבלא איתחזק  אין ראי' דע"א
מעצמינו לא היינו מחדשים דין זה, והיינו  –איסורא עד אחד נאמן 

מבארים דהא דבידו נאמן הוא משום שזה מוסיף לו נאמנות )כדברי 
 השש"מ(.

אמנם אחרי שיודעים שבלא איתחזק איסורא עד אחד נאמן, 
 נאמנות לעד. תוספתשום האמת היא שגם בידו הוא מטעם זה, ולא מ

]ולהוסיף טעם, דברש"י אצלנו משמע דהא דעד אחד נאמן הוא 
סברא, וא"כ ע"כ שגם בהו"א היתה הסברא כך. משא"כ התוס' 

 שלומדים מפסוק[.

 ה

ועכ"פ לדברי המהרי"ק צריך לצאת, דגם בידו נאמן בדבר 
שבערוה. אך לפ"ז קשה, דהרי הוא כתב דגם בדבר שבממון עד אחד 

 –היכא דלא איתחזק, וא"כ גם בידו הי' נאמן. וזה ודאי אינו  נאמן
 דהוי מיגו למפרע.

וגם לפעמים הוא מפסיד, כגון בנטמאו טהרותיך שבידו לטמאם, 
 ואם יטמא יצטרך לשלם )כמו שכתב השש"מ(.

מכ"מ אינו  –ולכן נראה לומר, דאע"פ דבידו מגרע את החזקה 
אחד נאמן, אע"פ שבלא  מגרע לגמרי. ולכן בדבר שבממון אין עד

איתחזק לגמרי נאמן ע"א. ומעתה נוכל לומר דגם בדבר שבערוה הדין 
 כן.

עוד י"ל, דבידו נאמן אפי' בדבר שבממון. ואע"פ שמיגו למפרע 
היינו במיגו דטענה )שאינו יכול לטעון למפרע שהי'  –לא אמרינן 

 .2טוען טענה אחרת( ושאני הכא דהוא מיגו דמעשה

  

________ 
 

הערת הכותב: עיין בבית הלוי שהביא מקושיא זו ראי' דרש"י סובר דבלא איתחזק אין עד  2
ידו אינו נאמן. אמנם לדברינו אינה ראי', ואינו תלוי כלל זה בזה. וכמו אחד נאמן, לשיטתו דב

 שהוכחתי מהמהרי"ק.
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 ו

 דבידו טעמא שם השב שמעתתא בפרק ו', דהרא"ש כתבעוד כתב 
היינו דבעלים נאמן על שלו.  כבעלים, ליה הוי שבידו דכל משום נאמן

אומרת והקשה, דא"כ למה לגבי נאמנות הבעלים בתרומה הגמ' 
שנאמן משום בידו כו', תיפוק לי' דנאמן משום שהבעלים נאמן על 

 שלו?

 ויש ליישב בב' אופנים:

שלא הורמו כמי שהורמו דמיין, וא"כ באמת אינו  חדא, דמתנות
 בעלים על הטבל קודם שהורמה תרומתו.

ועוד, דגם אם נאמן משום בעלים, הרי הטעם דבידו עדיף 
מבעלים. כמו שכתב הוא עצמו בהמשך דבריו, שלכן בידו נאמן אפי' 

 נגד הבעלים.

 ז

והנה הריטב"א )בריש גיטין( הקשה על הא דאמרינן )בטעם 
 מ"לר ואפילו ,הן בקיאיןצ שני עדים שנכתב הגט לשמה( "רוב שאי"

ספרי דדייני מיגמר גמירי", דסמוך מיעוטא  סתם – למעוטא דחייש
. ותירץ, 3דאין בקיאים לחזקה דאיתתא, והוי כמחצה על מחצה

 דבמיעוטא דמיעוטא לא אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה.

א לחזקה, והוי הרי מבואר דעתו, דאם היינו אומרים סמוך מיעוט
אין עד אחד נאמן,  –היינו בלא איתחזק איסורא  –כמחצה על מחצה 

והרי זה כדעת השש"מ דאין ע"א נאמן בדבר שבערוה בלא איתחזק 
 .4איסורא

אמנם הגרע"א תירץ, ע"פ המובא בר"ן )קידושין פרק ג'( דהיכא 
דלא איתחזק איסורא עד אחד נאמן אפי' בדבר שבערוה, וא"כ אפי' 

עד אחד נאמן. א"כ מפורש דעת הר"ן  –נן מיעוטא לחזקה סמכי
 –בקדושין דעד אחד נאמן היכא דלא איתחזק גם בדבר שבערוה 

________ 
 

 כמובא ביבמות קיט, ב. 3
, הלוי בית בחידושי נמצאת א"מהריטב זו שראיה שמעתי כ"אחהערת הכותב לאחר זמן:  4

 .ש"ע
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כדעת המהרי"ק ]אלא שבמהרי"ק מדבר גם בדבר שבממון מה שלא 
 .5הזכיר הר"ן[

 ח

מה יהי' הדין בידו  –עוד הראו לי לענין מה שחקרנו למעלה 
ב הביא למהרי"ק שהקשה מהתוס' בדבר שבערוה, דבספר קהלות יעק

 –הנ"ל דתירצו דקמ"ל דנידה לא הוי דבר שבערוה, דלמה הוצרכו לזה 
 הרי אפי' בדבר שבערוה, היכא דלא איתחזק, עד אחד נאמן?

דנאמנת מדין בידה, ובדבר  –ותירץ, דזה הולך על הטבילה 
שבערוה אינה נאמנת. וע"כ אומרים התוס' שקמ"ל ]שלענין זה[ אינו 

שבערוה. הרי מבואר מדברי הקהלות יעקב, דבידו לא נאמן בדבר  דבר
 שבערוה.

אמנם, אפשר לומר דלעולם בידו נאמן, וכמו שכתבנו. וביאור 
כמו בנידה, לא הוי  –דקמ"ל דהיכא דלא איתחזק  –דברי התוס' הוא 

 .6דבר דבערוה לענין שיצטרך שני עדים

________ 
 

 בדבר דגם להדיא שכתב (ב"ע' מ לקמן) ד"הראב שיטת להביא יש עודהערת הכותב:  5
 .לחרות שיצא עבד על המעיד עד גבי בידו מהני שבערוה
 דעד ד"למ דהקשה – שבערוה בדבר' אפי נאמן דבידו ,ם"במהר משמע וכןהערת הכותב:  6

 פחות שבערוה דבר דאין פסוק הוצרכו למה ,בידו ולא איסורא איתחזק בלא דוקא באסורין נאמן אחד
 לאחר היינו ,דאיתחזק היכא באיסורין נאמן אחד עד דאין דהא סובר זה ד"דמ ,ותירץ ?משנים

לא תובן  נאמן אינו דבידו נאמר ואם עריות.מ איסור ולומדים ,מממון דבר דבר בערוה שלומדים
 בדבר שגם סובר שהוא כ"וע .נאמן דבאיסורין – לבידו מממון דבר דבר הלימוד הוצרך לכךד ,קושיתו

 .נאמן בידו שבערוה
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 ומשיח גאולה

 (גיליון) עּפקנ די צוגעּפוצט שוין הָאט'מ

 בלוישי'  הכהן 'ירמי ראובן ת"הרה
 "live770" מנהל

 א

 –בגליון ח )תפב( ביאר הרה"ת י. ג. בענין צחצוח הכפתורים 
ממתי היתה העבודה ועד מתי, וסיים בצ"ע מהא שמכמה וכמה 
מקומות מוכח שכבר גמרנו לצחצח את הכפתורים, ולאידך גם לאחרי 

המשיח שליט"א שעדיין נשאר מה זה מצינו שאמר כ"ק אדמו"ר מלך 
 לעשות בזה )עיין בגליון הנ"ל כל המ"מ בזה(.

וכדי להבין את כל זה באר היטב צריך להקדים תחילה עוד תמי' 
 כיו"ב, וע"ד הנ"ל:

 –דהנה ישנם כמה וכמה ביטוים שתוכנם הוא שכבר גמרנו הכל 
והכונה היא לא רק שכבר גמרנו את "עבודת הבירורים" ועכשיו 

ודה היא קבלת פני משיח צדקנו )כמבואר בשיחת ש"פ חיי"ש העב
תשנ"ב(, ולא רק שכבר גמרנו "עבודת השליחות" )עיי"ש( וישנה עוד 

 –עבודה בכדי להביא את ההתגלות )שמכלל הן אתה שומע לאו, ח"ו( 
 אנו עדיין לגאולה; אלא שאין שום סיבה כלל וכלל מדוע מחכים

שיהי', ששייך לדבר ולומר עליו דהיינו, שבאיזה ענין, יהי' מה 
גם  הנה –שעלינו לעשותו כעת בכדי שעל ידי זה נפעול את ההתגלות 
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שום דבר שתלוי בנו בכדי להביא את ין א וממילא ג"כזה כבר נעשה 
 הגאולה.

ביחד עם  –ולאידך, ישנם כמה ביטוים גם לאחרי זה, ועוד יותר 
דיין לא באה ", דכיון שעבחדא מחתאזה ובהמשך לזה, ואפילו "

הגאולה א"כ עלינו לעשות ענין זה או ענין זה כדי לפעול ביאת 
 המשיח או "כדי למהר ולזרז עוד יותר".

 ב

ולכאורה נ"ל הביאור בזה לענ"ד, ובב' אופנים המתחברים 
 לביאור אחד:

שהכל נבואה בודיע לנו ממה"מ שליט"א כ"ק אדמו"ר אכן  א.
מדוע מתעכבת הגאולה, כלל אין שום הסבר כלל ו אכבר נגמר וממיל

מובן שמצד זה אי אפשר לומר שמחכים שמישהו יעשה איזה  אוממיל
"קבלת יותר בענין  שנעשה ענין שיהי' )אפילו לומר שמחכים

להיות  ת, ולכן מוכרח"(קבלת פני משיח צדקנוהמלכות" ובעינין "
מבלי לומר שיהודי "צריך" לעשות איזה ענין  –ממש  ההתגלות עכשיו

 ה.ישיה

ב. כשכ"ק אד"ש מה"מ מודיע לנו שהכל כבר נגמר, אין הפירוש 
לנו  מגלההיא שהכל נגמר וכ"ק אד"ש רק  כשלעצמהשהמציאות 

הנסתרות שרואה למעלה )שכן הוא המציאות(, אלא להיפך, שאין 
משנה כלל וכלל מהי המציאות כשלעצמה ברגע לפני שכ"ק אד"ש 

את המציאות עי"ז שפסק  עושהכיון שכ"ק אד"ש מה"מ  –אמר את זה 
עי"ז מכריח את  –כך, דהיינו שמפני שכ"ק אד"ש אומר שנגמר הכל 

 המציאות להעשות כן!

אך מכיון שרואים שלמרות זאת שלא צריכים לעשות שום דבר 
, עכשיו שהקב"ה בחרעדיין חסר בהתגלות, הרי זה עצמו מכריח לומר 

לזרז את הגאולה ברגע זה, דבר מה נוסף שעלינו לעשות בכדי למהר ו
למרות שרגע א' לפני זה לא הי' שום צורך בדבר, ואין שום ביאור  –

 בשכל שצריכים את עניין זה כלל וכלל.

וכעין זה אומר כ"ק אד"ש גם בפירוש )ראה שיחת ש"פ חיי"ש 
, אבל מאחר ועצם העובדא היא הכל נגמרהנ"ל ובכ"מ(, דאע"פ ש
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שנו מה שהוא לעשות בכדי הרי זה עצמו מוכיח שי –"שעדיין לא בא" 
 להביא את הגאולה.

 שהפירוש בזה הוא:

אין הכוונה שזה מוכיח לנו שעד עכשיו הי' חסר משהו עד 
 כעתשהכל כבר נגמר, ואעפ"כ הקב"ה בחר  –עכשיו, אלא להיפך 

שיהודי יעשה עוד דבר אחד כדי שעל ידי זה "ימהר ויזרז עוד יותר", 
 שום צורך בזה.אע"פ שבאמת ברגע לפני זה לא הי' 

 ג

כיצד יכול להיות שהכל  –וא"כ לפי הנ"ל, הרי זה פלא הכי גדול 
הרי כבר  –כבר נגמר ואעפ"כ הקב"ה בוחר להוסיף עוד דבר א' 

 גמרנו! זה דבר שאינו מובן כלל וכלל!

וא"כ שיש להקב"ה "רשות" להוסיף עוד דבר ועוד דבר גם 
דבר שאינו יכול להיות זהו  –לאחרי שהכל נגמר, הרי "אין לדבר סוף" 

עם "שטורעם" ורעש הכי גדול של "היתכן", בחוזק  –מובן כלל וכלל 
, אלא בבחינת שלנושל בלי גבול; דהיינו שלא רק שאינו מובן בשכל 

 "!!!נתכרכמו פניו של משהוע"ד "

וזהו אכן בדיוק מה שאומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
דבר שאינו מובן כלל וכלל"! בריבוי שיחות, שעיכוב הגאולה הוא "

שאילו היינו יכולים לומר שנשאר –וזהו השטורעם של "עד מתי" 
משהו לעשות, אזי ה"עד מתי" אינו בכל התוקף )הבלי גבולי( מכיון 
שיכולים להסביר שכשנגמור עד הסוף )רק עוד דבר א'( אזי תהי' 
ההתגלות; אך אם הקב"ה מתנהג באופן כזה שגם לאחרי שגומרים 

הרי א"כ  –ל, אעפ"כ "זורק" אלינו עוד דבר מצוה ופעולה לעשות הכ
"אין לדבר סוף" וממילא הצעקה של ה"עד מתי" היא ג"כ בלי גבול 

 ממש!

 ד

וכעין משל ודוגמה בנוגע לנקודה של אפשריות שגם לאחרי 
"שנגמר הכל", אעפ"כ ישנו אפשריות ועובדה שהקב"ה מוסיף עבודה 

 נדרשת עד עכשיו:גם לאחרי שנגמרה העבודה ה
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דיבר כ"ק אד"ש מה"מ בענין מאמר  1בשיחת ש"פ שמות תשמ"ט
", שהמובן הוא 2ף"אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגו חז"ל:

 שלאחרי שנגמר לידת כל הנשמות הנ"ל, אזי בן דוד בא.

והקשה, שמכיון שכבר בזמן הגמרא כבר "כלו כל הקיצין", הרי 
 –רא כבר כלו כל הנשמות שבגוף )בהכרח לומר שכבר בזמן הגמ

 שכבר אז כבר נולדו כל הנשמות(, וא"כ מדוע עדיין משיח לא הגיע?

ואמר )בחיוך(, ד"מכיון שבמשך הדורות נולדו עוד רבוי מבנ"י, 
 מובן שניתוספו עוד נשמות באוצר ששמו גוף".

 ה

ולהעיר, דנוסף שהשיחה הנ"ל היא כעין דוגמא להמושג של 
ם לאחרי גמר העבודה, הנה נוסף לזה רואים אפשריות הוספה ג

שהוא ממש כעין דוגמה לכל ההסבר  –בשיחה הנ"ל עוד דבר מעניין 
 דלעיל:

בסיום השיחה שם אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "אמנם, לאחרי 
שנולדו כל בני ישראל במשך כל הדורות שבנתיים, עד לימינו אלו, 

לו כל הנשמות בודאי שכבר כ –כולל גם אלו שנולדו אתמול והיום 
שבגוף, ומכיון שכן, צריך משיח צדקנו לבא תיכף ומיד, בעיצומו של 

 יום השבת"!

עם הקושי הנ"ל ועם התירץ הנ"ל  –, שבשיחה הנ"ל והגע עצמך
ועם זה שכ"ק אד"ש מה"מ קבע שבשבת הנ"ל צריך להיות ביאת 

שנגמרה העבודה  ביום ההואמפני כ"ק אד"ש פסק  –המשיח, ומדוע 
שכבר נולדו כל הנשמות, ובזה פעל שזאת תהיה המציאות הנ"ל, ו

)כנ"ל אופן הב' באות ב דלעיל(, שהרי יום לפני זה עדיין לא הי' נגמרו 
 הנשמות.

וא"כ, צריך להבין )כהקושיא הנ"ל על עבודת הבירורים(: כיון 
 –שכבר אז, בשבת פ' שמות כ"ג טבת תשמ"ט, כלו כל הנשמות 

 שך שנים אלו מאז תשמ"ט ועד עכשיו?מהיכן נולדו כל הנשמות במ

________ 
 

 .192-191עמ'  התוועדויות תשמ"ט ח"ב 1
 .ועוד. ב, יג נדה. א, ה ז"ע. ב, סג שם. א, סב יבמות. ד"ה ב"פ, רבתי כלה 2
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ומכיון שהקושיא עכשיו היא בדיוק אותה הקושיא שהקשה כ"ק 
אד"ש גבי הזמן מזמן הגמרא ועד כאן, הרי מובן בפשטות שהתשובה 

כפי התשובה שאמר אז. וממילא  בדיוקעל שאלה זו, היום, היא ג"כ 
 ים.מובן שעד"ז הוא בכל כיוצא בזה, וכגון סיום עבודת הבירור

* 

 לסיכום:

 סתירהשום ואעפ"כ אין בזה  ,בתכלית השלמותאכן נגמר הכל 
)אף שאינו מובן כלל וכלל( לזה שכל זמן שעדיין מחכים לההתגלות 

 ודאיזה עצמו מוכיח לנו שנתוסף עוד מעשה א' לעשות, שעי"ז נפעל 
מפני שעי"ז יכריע עצמו וכל העולם כולו  –את ההתגלות תיכף ומיד 

 לכף זכות.

]ולהעיר, שפסק דין זה דהרמב"ם )שכ"ק אד"ש מה"מ מצטט 
 תמיד( הוא פלא גדול מאד מאד, ויתבאר בארוכה אי"ה בגליון הבא[.

 אם תיבטל –תענית אסתר 
 לימות המשיח )גליון(

 גרנובטרשי'  ישראלהרה"ת 
 קרַאון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה" ש אנ"

 א

ו"ל ע"י ישיבת קובץ "הערות התמימים ואנ"ש" האחרון שיב
חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת לי"א ניסן השתא )גליון ד )קכג((, הביא 
הת' מ.מ. שי' ר. ציטוטים משיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

 בנוגע לתענית אסתר בימות המשיח, שנראים לכאורה סותרים זל"ז:

עשרה בטבת,  –ד' התעניות בשיחת תענית אסתר תשמ"ו מובא: "
נקבעו על שרשרת של  –בתמוז, תשעה באב, וצום גדלי'  שבעה עשר

 המקדש-לביתמאורעות שאירעו בהמשך זה לזה בקשר ובשייכות 
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)חורבן ביהמ"ק וכללות ענין הגלות(, ובמילא, המשמעות דהפיכת 
 בנין ביהמ"ק, בגאולה העתידה.  –התענית ל"יום רצון" היא 

לו קשר נקבע על מאורע בפ"ע שאין  –משא"כ תענית אסתר 
ושייכות עם ביהמ"ק, ובמילא, גם הפיכתו ל"יום רצון" אינה קשורה 
עם בנין ביהמ"ק ומצב של גאולה, ואדרבה: גם לאחרי הגאולה דימי 

 "אכתי עבדי אחשורוש אנן".  –הפורים 

ויש לומר שמעלת ה"יום רצון" דתענית אסתר גם במצב של . . 
רי נס פורים, ובמילא, )שנשלם לאח בית שנילא רק בזמן  –גאולה היא 

 –תענית אסתר(, אלא יתירה מזה  –חגגו בו את ימי הפורים, ולפנ"ז 
, שכן ע"פ פס"ד הרמב"ם ש"ימי הפורים לא בגאולה העתידהגם 

יבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא 
 ."יסוף מזרעם", מובן, שכן הוא גם בנוגע לתענית אסתר

שבשונה מד' הצומות הקשורים לחורבן בבירור,  שמכך משמע
וגלות, הרי שתענית אסתר לא מתבטלת גם בימות המשיח ובגאולה 

 האמיתית והשלימה, כמו שלא מתבטל חג הפורים. 

 ומאידך בשיחות אחרות מבואר להיפך:

 התעניות בכל השוה צד ישנו"בשיחת תענית אסתר תשמ"ב: 
 זה וענין". ששון ושמחה ימיו טובים ימים להיות עתידים" שכולם
 שהתוכן לעיל כאמור – ובימי הפורים" אסתר תענית"ב ביותר מודגש

 .""הוא ונהפוך" הוא הפורים דימי

 ק"כ י"ע שהוגהה, ח"תשמ אסתר תענית לשיחת ובכותרת
 )יהפך אסתר תענית" נכתב במפורש, אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 ."לשמחה(

תשמ"ז: "ויה"ר ש . . נבוא כי תשא  ]ויש להוסיף גם את ד"ה
בקרוב ממש לענין תענית אסתר נדחה ממש, שידחה לגמרי ויהפכו 

 [. ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים"

וביאר שם באריכות, שכוונת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בשיחת תענית אסתר תשמ"ו )ושאר השיחות כעין זה( לומר שה"יום 

ל בימוה"מ, דאינו כשאר התעניות שבזמן רצון" דתענית אסתר לא יבט
הגלות נראים כאבלות, אלא מלכתחילה גם בזמן הגלות מורגש העילוי 

 ענין זה. לבטלד"יום רצון" שבו, ולכן אי"צ 
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אך נותר שם בדוחק מצד לשונו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
לשמחה. היינו שיש צורך  תיהפךשהתענית  –שליט"א בשאר השיחות 

ענין הבלתי רצוי שבה. וכן שאין מבואר מזה בנוגע של ה בהפיכה
 למעשה אם מתענים בתענית אסתר בימות המשיח או לא.

 ב

ויש להעיר, על יסוד מה שכתבתי בזה בעבר בקובץ זה )גיליון י 
דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת )שנד( תשס"ז(, ע"פ 

מות החורבן: בנוגע לביטול ד' צו 418ע'  עשרה בטבת בלקו"ש חט"ו
אין דער ערשטער תקופה, ווען עס וועט ווערן שלום בעולם, וועלן "

וועלן די ימי הצומות ווערן  –בטל ווערן די צומות )ובדרך ממילא 
ימים טובים כו', כנ"ל ס"י(; ָאבער דער צווייטער ענין, ַאז די צומות 
ן גופא )ווָאס "הצום עצמו צער יגון ואנחה הוא"( זָאל נתהפך ווער
 –לששון ולשמחה, איז אין דער בחינה פון ביטול "מנהגו של עולם" 

און דעריבער וועט זיך דָאס אויפטָאן ערשט אין דער צווייטער תקופה 
 ". עכלה"ק. פון ימות המשיח

והיינו שיש בזה שני ענינים שונים בשתי תקופות שונות: בתקופה 
ימים טובים יהפכו ל ובאופן ממילאהראשונה הצומות רק מתבטלים )

"נהפך"  הצום עצמו)מעצם זה שהי' צום ונתבטל((, ובתקופה השניה 
לששון ולשמחה, שזהו מה שכ' הרמב"ם "כל הצומות האלו עתידים 

אלא שהם עתידים להיות ימים טובים  ולא עודליבטל לימות המשיח, 
 וימי ששון ושמחה", היינו שני הענינים דלעיל. 

תר לכתחילה אינה מתבטלת ועפ"ז י"ל בנדו"ד, שתענית אס
נהפכת לששון ולשמחה. וכך מיושבים שני  מיד כבשאר התעניות, אלא

 עצמהשהרי מצד א' התענית אינה מתבטלת )כ"א התענית  ,האופנים
" לששון ולשמחה(, וביחד עם זה היא נהפכת)עם כל הענינים שבה( "

 רצויים.-בבחי' "יום רצון לה'" מבלי הענינים הבלתי
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 ג

 מבוארים דיוקי הלשונות בשיחות דלעיל:ועפ"ז 

ת שתי בשיחת תענית אסתר )מוקדם( תשמ"ג מביא אובהקדים, ד
הרי  – התפלהוזלה"ק: "ובנוגע לענין האפשרויות בעת ובעונה אחת, 

מסופר ב"מגילת אסתר" שכללות הענין דימי הפורים נפעל ע"י ענין 
ה(, שעי"ז " )ענין תפלוזעקתםהתפלה והזעקה כו', "דברי הצומות 

נפעל הענין דימי הפורים ש"ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך 
היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" )ולכן, גם כאשר יבטלו כו"כ ענינים 

לא תתבטל "מגילת אסתר" )וכל הענינים הקשורים  –לימות המשיח 
בה, כולל "דברי הצומות וזעקתם"(, מכיון ש"ימי הפורים האלה לא 

 רם לא יסוף מזרעם"(", עכלה"ק. יעברו . . וזכ

בדיוק להיפך: "וכמו כן תכליתם  אומרוכעבור כמה שורות, 
לימים טובים וימי ששון  הפיכתם –ושלימותם של כל התעניות 

ושמחה ]כמ"ש הרמב"ם )סוף הל' תעניות(: "כל הצומות האלו 
עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים 

 –ימי ששון ושמחה כו'"[, מודגשת ביותר ב"תענית אסתר" טובים ו
" תמורת הדס" ו"ברושהוא"; " ונהפוךמכיון שעל ידה נפעל הענין ד"

שמחה  –"נעצוץ" ו"סרפד" )מגילה שם(, ותמורת ענין של תענית 
 גדולה ביותר, "עד דלא ידע"", עכלה"ק. 

. דברי  התענית אכן "לא יעברו . לביטוליובן ע"פ הנ"ל, שבנוגע ו
התענית אכן תתהפך התענית  להפיכתהצומות וזעקתם", אך בנוגע 

  ויתגלה הטוב שבה.

: ב"תשמ אסתר תענית בשיחת( ועד"ז בשאר המקורות הנ"ל: )א
שמדגיש ענין ההפיכה  "".הוא ונהפוך" הוא הפורים דימי שהתוכן"

 שידחה, ממש נדחה אסתר תענית: "ז"תשמ תשא כי בד"ה( דוקא; )ב
( כנ"ל; )ג ".טובים ולמועדים ולשמחה לששון אלו ימים ויהפכו לגמרי

 יהפך) אסתר תענית" –ח "תשמ אסתר תענית לשיחת בכותרת
  (".לשמחה
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 ד

)התוועדויות תנש"א ח"ב ע'  בשיחת ש"פ משפטים תנש"אוהנה, 
אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "ויה"ר שלא יהי' עוד  (288

רצויים שבגללם יש -יבטלו הענינים הבלתיצורך בענין התענית, כיון ש
כפס"ד הרמב"ם "כל הצומות האלה עתידים ליבטל  –צורך בתעניות 

לימות המשיח", כולל ובמיוחד תענית אסתר )בערב פורים( ששייך 
לפורים, ושייך גם לפסח, שהרי התענית בזמנה של אסתר )בפעם 

הגאולה,  ששניהם )פורים ופסח( קשורים עם –הראשונה( היתה בפסח 
 כלשון חז"ל "מיסמך גאולה לגאולה", "פורים לפסח"", עכלה"ק. 

צע"ק הלשון שמשתמש בל' "יבטל" ולא "יהפך  הנ"ל פ"עו
 ?לששון ולשמחה"

)בר"ד משיחות קודש ה'תנש"א  הנ"ל הבהנחה אחרת משיחאולם 
ויה"ר, שלא נצטרך עוד שיחה"( הלשון הוא: " פַאקס א  ע"י "י"ל ש

של היפך הטוב, אלא אך ורק על עניני טוב וקדושה.  לדבר על ענינים
ועד"ז בנוגע לתעניות, ובמיוחד תענית אסתר, זה שהיא קשורה לפסח 

", עכלה"ק. והיינו שכל ענינו של ענין הגאולה –ויציאת מצרים 
לששון  הפיכתוהתענית הוא "טוב וקדושה", שזה לכאורה קאי על 

  יותר. יקתיולשמחה כנ"ל. ואפשר שגירסא זו מדו
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 זמן מזיגת כוס של אליהו בליל הסדר
 דור הגאולה –בדור השביעי 

 יעקובוביץ' שייחיאל ' הת
 בית משיח 770תות"ל המרכזית 

 א

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  3בהגדה של פסח
החילוק שבין ב' הפרקים הראשונים שבהלל )"הללוי'" ו"בצאת 

הפרקים בברכת הגאולה  ( שמפסיקים ביניהם לשאר4ישראל ממצרים"
ואכילת המצה, כיון שהם מדברים ביצי"מ וכו' )לשעבר(, ואחר 

 הסעודה באים הפרקים המדברים בלעתיד לבוא.

מבאר טעם המנהג למזוג "כוס של  5ובשיחת ש"פ קרח תשד"מ
מכיון  –)שאז מוזגים כוס רביעית(  6ברכת המזוןלאחרי אליהו הנביא" 

נה בביאת אליהו מבשר הגאולה ש"ימצא שתוכן ענין כוס זו הוא האמו
פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה", ובמילא שייכת היא לחלקו השני 

 בו אומרים את הפרקים המדברים בלעת"ל. –של הסדר 

 קודםואמנם, מזמן לזמן נהג אדמו"ר מהוריי"צ למזוג כוס זו 
ברכת המזון, ומבאר בזה )בשיחה שם(, שבאמת מתחיל חלקו השני 

, ולאח"ז ברכת 7בו מזכירים אודות ביהמ"ק –כבר מ"כורך" של הסדר 
המזון שבה מבקשים אודות "מלכות בית דוד משיחך". ובמילא יש 

________ 
 

 עם לקוטי טעמים ומנהגים, ע' לב. 3
 לאמרו בי"א ניסן השתא )ע"פ המנהג הידוע(. שהתחילו 4
 ואילך. 2037נדפס בס' התוועדויות תשד"מ ח"ג ע'  5
)ע' מב, הערה ד"ה כוסו(: "מזיגת כוס זה כמובא בספר המנהגים מהגדת כ"ק אד"ש מה"מ  6

, 58אחר ברהמ"ז )חוץ מזמנים ידועים(". ומציין מקורו בשיחת חה"פ תש"ג )נדפס בסה"ש תש"ג ע' 
שבאותה שנה מזג אדמו"ר מהוריי"צ כוס זו לפני ברכהמ"ז, בב' הלילות. ועד"ז הי' בשנת  –ושם 

 (. וראה להלן בפנים.(84' ע, ה"תש חותהשי' ס), ובשנת תש"ה (92' ע ד"תש השיחות' תש"ד )ס
קיים"  הי'שאומרים "כן עשה הלל בזמן שביהמ"ק הי' קיים" )ולהעיר דלכאורה הלשון " 7

. ואולי עצם עשיית "זכר למקדש" מדגיש הציפי' וההשתוקקות לעשות לשעברמדגיש השייכות 
 כמנהג הלל בביהמ"ק השלישי(.
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מקום למזוג כוס זו כבר לקראת ברכת המזון )שאז מוזגים כוס 
 שלישית(.

והנה, מנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הוא למזוג  
ברכת המזון )לפני מזיגת  ודםקאת ה"כוס של אליהו הנביא"  בקביעות

, 8ט"תשמ ניסן א"ערב י הכוס השלישית(. וכפי שמציין בשיחת
 ורק, המזון ברכת לאחרי היא כלל . . בדרך אליהו של כוסו מזיגת"ש

 – לאחרונה"והמזון",  ברכת לפני הכוס מוזגים היו ידועים בזמנים
 ".פעם בכל( המזון ברכת לפני למזוג) כן נהגו

 יות ביאר מנהגו זה, ומהם:ובכמה הזדמנו

א( "ע"פ הידוע שכוסות הראשונים הם כנגד העבר ושתיים 
שקודם האחרונים הם כנגד העתיד, שייכת כוס של אליהו אף לכוס 

. ולכאורה כוונתו לביאור הנ"ל בהפסק בין ב' חלקי 9ברכת המזון"
ההלל, שיש ב' אופנים לפרש מתי מתחיל החלק השני )השייך לעתיד(, 

( בתחילת חלקו השני של ההלל )והקדמת שפוך חמתך(. או )ב( אם )א
מיד לאחר סיום חלקו הראשון של ההלל )וחתימת גאל ישראל(. ובזה 
תלוי' ההכרעה אם ברכת המזון )והכוס השלישית( שייכת אף היא 
לחלק השני או לא. וכאן מכריע בפשטות שב' הכוסות האחרונים 

 שייכות לגאולה העתידה.

עיקר: )א( עדיף להקדים רגע מהנדרש מאשר לאחר, ב( "ועוד ו
אני הרי עוסק בגאולה, מוטב לזרז ]והרי  –)ב( יש בכלל מאתיים מנה 

. שבזה אין 10תיכף אחר אכילת אפיקומן מתחילים הימים של גאולה["
מבורר כ"כ הדיוק למזוג דוקא קודם הכוס של ברכת המזון )והרי ישנם 

ועד  –זמן מזיגת כוס של אליהו מנהגים נוספים ומוקדמים יותר ב
 (.11בתחילת הסדר ממש

ולכאורה צריך לומר שב' נקודות אלו שייכות זל"ז בתוכנם: 
שעיסוקו המיוחד של כ"ק אדמו"ר שליט"א בגאולה )בהוספה על 

ובפשטות ה"ז היותו מלך המשיח המוריד השכינה  –אדמו"ר הקודם 

________ 
 

 שוה"ג(.)וב 78, הערה 391סה"ש תשמ"ט ח"א ע'  8
 בסעודת ליל ב' דחה"פ תשכ"ח )נדפס בס' "המלך במסיבו" ח"א ע' רב ואילך(. 9

 בסעודת יום ב' דחה"פ תשכ"ט )שם ע' רפה(. 10
 פסח ח"ב, פע"ד ס"ד. –נסמן בס' נטעי גבריאל  11
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רם להכרעה "למטה בארץ" ומביא הגאולה בפועל ממש(, הוא הגו
 בשייכות הכוס השלישית לעתיד, כדלקמן.

 ב

ויש להוסיף ביאור בהנ"ל, בדרך אפשר )ובפרט ע"פ עדות כ"ק 
שהשינוי מהנהגת אדמו"ר מהוריי"צ )אפילו  12אד"ש מה"מ על עצמו

בהנהגות הנראות כמוכרחות מצד בריאותו( הוא "לא לפי רוחו, לא 
ע ח"ו בענין לפי טבעו ורגילותו", ו"יש בו חשש שלא יפג

(, 13ההתקשרות". ובמיוחד שבענין זה כך נהג גם אביו הרלוי"צ נ"ע
 ובהקדים:

כללות התקנה דארבעת הכוסות היא כנגד "ד' לשונות של 
אתכם  והוצאתי: "14גאולה" שנאמרו ע"י הקב"ה בקשר ליציאת מצרים

אתכם בזרוע  וגאלתיאתכם מעבודתם,  והצלתימתחת סבלות מצרים, 
 .15אתכם לי לעם" ולקחתים גדולים: נטוי' ובשפטי

אמנם, בשו"ע משנה אדמו"ר הזקן מסדר הכתוב, וכותב "שהד' 
כוסות תקנו חכמים כנגד ד' לשונות של גאולה . . והוצאתי וגאלתי 

 ולקחתי והצלתי".

, שסדר זה הוא לפי 16ומבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ידוש היום, ובו הענין הפרטי שבכל כוס: כוס ראשון אומר עליו ק

"; כוס שני קורא עליו את והוצאתיכנגד " –מזכיר יציאת מצרים 
ההגדה, שענינה לספר באריכות ובביאור גודל הניסים והמופתים 

אתכם בזרוע נטוי' ובשפטים גדולים"; כוס  וגאלתידיצי"מ, כנגד "
 תורתךשלישי מברך עליו ברכת המזון, ובה מחויב להזכיר ההודי' "על 

אתכם לי לעם" שזהו במ"ת; כוס רביעי  ולקחתי", כנגד "שלמדתנו
" והצלתיהשייך בעיקר לגאולה העתידה, כנגד " –גומר עליו את ההלל 

________ 
 

בקשר להנהגתו הק' באותה שנה לאחוז  –שנת הקהל  –בשיחת ליל ה' דחג הסוכות תשמ"ח  12
 יחד )לא רק בעת הנענועים( במשך כל זמן אמירת ההלל. את כל הד' מינים

 ז.-קלו' ע, ח"א המלך במסיבו 13
 ז.-וארא ו, ו 14
 ירושלמי פסחים פ"י ה"א. 15
 ואילך. 20לקו"ש חי"א ע'  16
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שבלשון זו מתוארת בכללות ענין הגאולה, כפי שהוא בגאולה  –
 העתידה ש"לא ידע אדם איך יהיו".

)מ"ת  לעברולפי"ז נמצא מפורש, שגם הכוס השלישית שייכת 
 שייכת לעתיד. הרביעיתגאולת מצרים(, ודוקא הכוס  ושלימות

 ג

וממשיך ומבאר )בשיחה שם( בפנימיות הענינים, שב' הסדרים 
 בד' הלשונות רומזים לב' אופני עבודה, ובב' אופנים:

א( ע"פ המבואר באוה"ת שד' הכוסות הם כנגד ארבע הדרגות 
עשה אתכם" מטומאת מצרים; " והוצאתיבתשובה: "סור מרע" כנגד "

", המורה על ה"צל" והמקיף שנמשך ע"י מעשה והצלתיטוב" כנגד "
", דאין לך בן וגאלתיהמצוות; "בקש שלום" ע"י לימוד התורה כנגד "

 –חורין אלא מי שעוסק במ"ת; ודרגא נעלית יותר בלימוד התורה 
ולקחתי היחוד האמיתי באוא"ס ב"ה ע"י פנימיות התורה, כנגד "

 לעם". ליאתכם 

דר שלימוד חשוב ממעשה )שזהו הסדר בתורה שבכתב ולפי הס
ובתושבע"פ קודם שמגיע לכלל הלכה(, נמנים "וגאלתי ולקחתי" 

, מכיון שהם החשובים יותר; משא"כ למעלה מלמטהכאחרונים בסדר 
לפי ההכרעה שהמעשה הוא העיקר )וזהו הסדר בשו"ע(, נמנה דוקא 

 עשה.להורות על יתרון ומעלת המ –"והצלתי" באחרונה 

ב( ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל שד' הכוסות הם כנגד ה"ארבעה 
בנים" על הסדר שבהגדה: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ובסדר 

 העולמות: אצילות, עשי', בריאה ויצירה.

שענינה "והגדת לבנך", שהבן החכם יפעל  –ולפי הסדר בהגדה 
החכם )ובסדר מופיע הרשע מיד אחרי  –על הרשע להחזירו בתשובה 

העולמות "אצי' סמוך לעשי' לפי שעשי' צריכה אור גדול"(, וכך גם 
בסדר הכוסות: והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי; משא"כ בשו"ע 
מונה אדה"ז את העולמות והבנים לפי מעלתם ע"פ תורה )והרשע בא 

  לבסוף(, ובסדר הכוסות: והוצאתי, וגאלתי, ולקחתי, והצלתי.
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 ד

אשונה נראה שב' אופנים הנ"ל שונים רק בסגנון והנה בהשקפה ר
הביאור )ובסדר הלשונות של גאולה בד' הכוסות(, אך מקבילים הם 

שכנגד ד' הדרגות בתשובה בביאור הא', הם ארבעת  –בתוכנם 
"לא יגורך רע", תכלית השלימות ב"סור  –)חכם(  אצילותהעולמות: 

)תם  אה ויצירהבריטוב, מעלת המעשה;  עשה –)רשע(  עשי'מרע"; 
 בפמליא –ב' הדרגות ב"בקש שלום" )ע"י לימוד התורה(  –ושאי"ל( 

 .17מטה של ובפמליא מעלה של

 סותרים –אמנם בעיון קצת נראה שב' הביאורים הם אדרבה 
 זל"ז:

: בעוד המעשהאת מעלת  השו"עלפי הביאור הראשון, מדגיש 
, תורההבתורה )ובתלמוד הירושלמי( מודגשת מעלת  הכתובשבסדר 

מדגיש  –שדוקא היא נמנית כאחרונה בסדר העבודה מלמטה למעלה 
אדה"ז בשו"ע את מעלתו של המעשה בפועל, כחלק מענינו של 

 השו"ע, ולכן מונה את המעשה )"והצלתי"( כאחרון.

את מעלתם של  השו"עמשא"כ לביאור השני, מדגיש דוקא 
דר הבנים: במנותו את הלשונות של גאולה לפי ס – תורההבנים ע"פ 

חכם, תם, שאי"ל, רשע. ואינו מתחשב בסדר הנדרש כשמגיעים 
 להקדיםבחינוך הבנים )"והגדת לבנך"(, שאז נדרש  –בפועל למעשה 

)והצלתי  הכתובאת הרשע ולהציבו בסמיכות לחכם; ודוקא לפי סדר 
 .למעשהבסמיכות לוהוצאתי( מודגשת מעלתם של הבנים כפי שנוגע 

 ה

דהנה בשיחה שם מבאר אד"ש מה"מ )בקשר ונ"ל הביאור בזה, 
לביאור הראשון( שסדר הלשונות תלוי בחשיבותו של הלימוד לגבי 

אם המעשה הוא העיקר או התלמוד. ולכאורה נ"ל שחקירה  –העשי' 

________ 
 

 . . הבריאה בעולם עליונים ההיכלות. .  הם מעלה של פמליאכמובא באגה"ק סי"ב: " 17
עוה"ז" משמע  בפרט, ומלשונו ""השפל ז"עוה בפרטו התחתונים ההיכלות הן מטה של ופמליא

תשל"א דמשמע שגם פמשמ"ט  העוסק כללכאורה שפמשמ"ט תחילתה בעולם היצירה )וראה ד"ה 
 היא בעולם הבריאה. ויש לחלק ואכ"מ(.
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שההכרעה באיזה אופן  –הביאורים לשני זו מהוה הקדמה כללית 
 לבאר תלוי' גם היא בחשיבות המעשה או התלמוד:

נחלקו אם תלמוד גדול או מעשה גדול, ולבסוף  18אדהנה בגמר
נמנו וגמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. ומבאר כ"ק 

, שכשהשוו את מעלות התלמוד והמעשה כשלעצמן, 19אד"ש מה"מ
שבכל אחד מהם יש מעלה שאין בחברו:  –לא הכריעו איזה מהן גדול 

כופה את עצמו בתלמוד ישנה מעלת התענוג, ובמעשה ישנו החידוש ש
לעשות גם מה שנגד טבעו והעונג שלו. ומה שהכריעו דתלמוד גדול 

אלא משום שכולל גם את מעלת המעשה, שמביא  –אינו מצד מעלתו 
 לידי מעשה.

שאז יהי'  –אמנם לע"ל תתגלה מעלתו של המעשה מצ"ע 
הנה  –"מעשה גדול". דאף שאז תהי' תכלית השלימות בלימוד התורה 

רה יהי' באופן דמעשה דוקא, למעלה מכל המדידות גם לימוד התו
 שיהי' בלי שום פניות, גם לא פניות דקדושה. –וההגבלות 

 ולפי"ז עולים ב' הביאורים בשיחה הנ"ל בקנה אחד:

הנה מצד התורה  –לביאור הא', הדן בנוגע לסדר עבודת התשובה 
מודגשת מעלת התורה מצ"ע, ובשו"ע מדגיש מעלת המעשה. אמנם 

אלא  – מצ"עהמעשה ע גופא י"ל דאין ההדגשה על מעלת בשו"
, שהמעשה הוא להלכהשענין השו"ע הוא לפסוק כפי שהכריעו 

 שמביא לידי מעשה. –העיקר, אך אעפ"כ התלמוד חשוב ממנו 

היינו  –ונמצא, דבסדר שמונה בשו"ע, הגם שהמעשה בא לבסוף 
בא שהוא התכלית והעיקר בעבודת התשובה, מ"מ בסדר העבודה 

שהוא  –של התלמוד  חשיבותו, וזה מורה על לפניולימוד התורה 
 המביא לידי מעשה.

מונה  –שהסדר הוא לפי מעלת הבנים  –ובמילא, גם בביאור הב' 
הוא החשוב, והמעשה בא לבסוף; ורק  שהתלמודהשו"ע בסדר הנ"ל, 

 –, כשמגיעים למעשה בטהרתו מצ"עשענינה הוא המעשה  –בהגדה 
 ונות והבנים לפי הסדר הנוגע למעשה בפועל.מונים את הלש

________ 
 

 קדושין מ, ב. ב"ק יז, א. 18
 מאמר ד"ה ועבדי דוד תשמ"ו )נדפס בסה"מ מלוקט ח"ב ע' רכא ואילך(. 19
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וא"כ החילוק בין ב' הביאורים )וסדרי הלשונות( הוא בהסתכלות 
על חשיבות המעשה: לביאור הא' נחשב המעשה כעיקר וכמטרה 
)בעבודת התשובה(, אך עדיין מורגשת מעלת התלמוד המוביל אליו. 

  ,מצ"עמשא"כ לביאור הב' חשיבות המעשה היא מצד מעלתו 

 – בקבלה]ובפרטיות יותר י"ל שלכן מבואר סדר זה דוקא 
שיגלה המעלה  –פנימיות התורה, שהיא טעימה מתורתו של משיח 

 דמעשה דמצ"ע שאז יהי' "מעשה גדול"[.

 ו

והנה במאמר שם מבאר דזהו החילוק בין יהודה ויוסף, שיהודה 
 ענין –מעלת המעשה, ויוסף מלשון הוספה  –ענינו הודאה וביטול 

התענוג שבלימוד התורה. ולע"ל "עבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד 
שמלכות דוד  –יהי' לכולם . . ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד" 

 תכלול ותאחד את מעלות התלמוד והמעשה יחד.

שמעלותיהם הנ"ל דיהודה )מעשה( ויוסף  20ובכ"מ מבואר
מעלת  –ע )תלמוד( קשורים לענינם בספירות: דיוסף הוא יסוד )משפי
המעלה  –הגילויים שבלימוד התורה( ויהודה הוא מלכות )מקבל 

 דהמשכת העצמות שבמעשה המצוות(,

ו"אע"פ שמיהו זה ואיזהו להיכנס ולחלק בין מאורות החסידות, 
כ"ידוע שכ"ק  – 21אבל רבותינו נשיאנו בעצמם גילו את הדרגות"

סף, שהוא מו"ח אדמו"ר הוא כנגד ספירת היסוד )ושמו )הראשון( יו
מלך  –. ובפשטות 22מדת היסוד(", ו"דורנו . . הוא ספירת המלכות"

המשיח מגלה את מלכותו של הקב"ה בעוה"ז, ובמילא שייך דוקא 
 .23גואלם של ישראל בפועל לספירת המלכות

________ 
 

 ד"ה ויגש אליו יהודה תשל"ו )נדפס בסה"מ מלוקט ח"ד ע' קיז ואילך(. ראה מאמר 20
 לשון כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ ויצא סט"ו. 21
)ושם )ס"ז( בפנים(. ועד"ז מפורש בשיחת ש"פ בלק תש"נ  73דבר מלכות כ"ח סיון הערה  22

"ש מה"מ התבטא )מוגה( ס"ה. ובכ"מ. ולהעיר גם מהמסופר אודות הרא"א יאלעס ע"ה שכ"ק אד
)ביציאתו מהיחידות(  בפניו ב"יחידות" שהוא שייך לספירת המלכות, ובהתפעלותו אמר לבחורים

 להיות צריכים כחסידים אנחנו, דבר כזה מגלה כשהרבי כי, סוף אין עד ויתוועדו משקה שייקחו
 .וסוף קץ אין עד מאושרים
 ראה ברכת ער"ה תשנ"ב ס"ג. וש"נ. 23
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ולכאורה בחילוק זה אפשר לבאר ההכרעה בשייכות הכוס 
 זה(:השלישית לגאולה העתידה )ומזיגת כוס של אליהו בזמן 

 –מצד ספירת היסוד )יוסף(, תלמוד גדול שמביא לידי מעשה 
סדר הלשונות בהקבלתם לד' הכוסות הוא: והוצאתי, וגאלתי, ולקחתי, 
והצלתי )המעשה כעיקר לאחר השתשלותו מן התלמוד(. וכיון 

של הסדר )הנחתם  הראשוןשהלשון "וגאלתי" מופיעה רק בחלקו 
(, ולשון 24ע לגאולת מצריםבנוג –ישראל" ל' עבר  גאלבברכת "

הרביעית תורה, נמצאת במילא רק הכוס -"ולקחתי" מכוונת למתן
שייכת לגאולה העתידה, ואז )לפני שפוך חמתך( הוא הזמן למזיגת 

 כוס של אלי'.

משא"כ מצד ספירת המלכות )יהודה(, ענינו של מלך המשיח 
כפי שיהי' בשלימות לע"ל, סדר  –שמגלה את מעלת המעשה מצ"ע 

הלשונות הוא: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי )מעלת המעשה 
מצד חשיבותו(. ובמילא שפיר שייך לפרש גם הלשון השלישית 

)כביאור אד"ש מה"מ לעיל בשייכות  העתידה"וגאלתי" על הגאולה 
של הסדר  השניברכת המזון להגאולה(, כיון שמופיעה כבר בחלקו 

  .25ת כוסו של אליהו הנביא)השייך לע"ל(. וכבר אז שייכת מזיג

________ 
 

(, שמדייק 163אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ ויקרא בסופו )הערה  ולהעיר מדברי כ"ק 24
בחתימת הברכה בבקשה "כן ה' או"א יגיענו . . שמחים בבנין עירך . . ונאכל שם מן הזבחים ומן 
הפסחים . . ונודה לך שיר חדש )ל' זכר( על גאולתנו ועל פדות נפשנו, בא"י גאל ישראל": "ויש לומר, 

, ה"ה כוללת גם העתידה הגאולהה לאחרי ובסמיכות ממש להבקשה על שכיון שחתימת הברכה בא
ישראל", אלא גם( בלשון  גואלהגאולה העתידה כפי שנעשית )לא בלשון עתיד, ולא רק בלשון הוה, "

 ישראל", כיון שהיתה כבר ברגע שלפנ"ז". גאל, "עבר
 –שר גאלנו" ומוסיף בשוה"ג שם, "שמרומז גם בפתיחת הברכה )שהיא מעין החתימה( "א

שרומז גם להגאולה העתידה )שבהמשך הברכה( כפי שהיא בלשון עבר. ועפ"ז יומתק הקדימה 
ד"אשר גאלנו" לפני "וגאל את אבותינו" . . בעיקר מפני שקאי )גם( על גאולה העתידה )כפי שהיא 

 )ועי"ז( גם "לאבותינו"". ולאח"ז)"גאלנו"(,  לנובלשון עבר( שתהי' 
( היתה שייכת מזיגת כוסו 4ה )כדלעיל הערה -ק עפ"ז הדיוק שבשנים תש"גואולי יש להמתי 25

ברכהמ"ז )כהסדר השייך לספירת המלכות(, כיון ששנים אלו היו מוכשרות לגילוי קודם של אליהו 
נשיא דור זה כמשיח צדקנו )שהי' זה זמן קץ שנתגלה ונתפרסם על ידו(. וכמובן שאין אתנו יודע עד 

 קודש, ולא באתי אלא להאיר. מה לבוא בסוד שרפי



  770בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  34

 בגדר שמו של משיח )גליון(

 פרידמןהכהן ' שייחימלך ' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

 א

( מביא כ"ק 67)הע'  ה'תנש"א מצורע-ש"פ תזריע בשיחת
סנהדרין )מסוגיית שמו של משיח אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 

( חסידים) : "ואנןשכל תלמיד הי' דורש אחר שם רבו, ומסיים צח, ב(
 ר"אדמו ח"מו ק"כ ובפרט, נשיאינו לרבותינו בנוגע) אבתרייהו' נעני

 ואסף' גו ידו שנית י-אדנ יוסיף" שנאמר, שמו יוסף –( דורנו נשיא
 .""פינו שחוק ימלא אז" שנאמר, שמו יצחק'", גו ישראל נדחי

והיינו, דהקשר דשם יוסף לגאולה הוא בפסוק שבו נאמר שה' 
נדחי ישראל )וכן מביא אד"ש מה"מ  ויאסוףו לגאול את עמ יוסיף

 –בריבוי שיחות. וכבר ביארו בכ"מ הקשר דלשון "אסיפה" ל"יוסף" 
 (.26אלקים את חרפתי" אסףהצדיק היתה ע"ש " יוסףשגם קריאת שם 

בית משיח תשע"ד( העיר הת' ש.  770ובס' "הללו עבדי ה'" ח"ב )
ש מה"מ )בהערה מביא כ"ק אד""א שנה'תוישב שיחת ש"פ בד, ז. מ.

"כמבואר במדרשי חז"ל שלפני  –( קשר נוסף בין יוסף למשיח 85
משיח בן דוד יהי' משיח בן יוסף. ועוד ועיקר: גם משיח בן דוד שייך 
ל"יוסף ה' לי בן אחר". "זרע שהוא בא ממקום אחר . . זה מלך 
המשיח", "שבא מרות המואבי' שהיתה מעם אחר העובדים 

 ומשתחוים לאל אחר"".

שכאן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ  –וביאר החילוק בין ב' המקומות 
את הקשר בין משיח ליוסף מצד הענין ד"זרע אחר", שבא מרות 
המואבי', ואילו ברוב המקומות מסתמך על הפסוק שבו מוזכרים 

 לשונות הוספה ואסיפה בקשר להגאולה האמיתית והשלימה,

________ 
 

 ויצא ל, כג. 26
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: 27תבחמד בענין שמותיו של משיח, שכ-ע"פ דברי השדי
"והמחלוקת בענין שמו של משיח הוא פשוט דאלו ואלו דא"ח שהרי 
גם ביתרו מצאנו שהי' לו שבעה שמות . . וכמ"ש במלאכים שנקראו 
על שם פעולתם והכל לפי האופן שתהי' זכות הדור ובאיזה סבה תהי' 
הגאולה בד"מ אם לא יזכו כ"כ רק תהי' מתנת חנם בחמלת ה' עליהם 

ם יהי' בזכות המתאבלים על ירושלים שהובטחו אז נקרא חנינא. וא
שיזכו לראות בנחמתה כמ"ש חז"ל כל המתאבל על ירושלים כו' בזה 
יהיה נקרא מנחם. וכשתהי' הגאולה למען שמו ית' . . אז נקרא על שם 
הקדוש ברוך הוא שעושה צדקה עם ישראל וזהו ה' צדקנו . . וינון 

זכות אבות וברית אבות שלא שמו . . לשון נין ונכד היינו כשיהי' ב
 תמה לכן נקרא ינון. וכשיבא גם משה רבינו אתו נקרא שילה".

היינו התוכן המתבטא  –והיינו, שמה שמשיח נקרא בשם מסויים 
 בשם זה, ובזה תלוי' קריאת שמו, לפי האופן שבו יתגלה.

וא"כ, כשרוצה כ"ק אד"ש לומר ששמו של משיח הוא יוסף 
שבהם מתבטא הקשר דמשיח לכ"ק אדמו"ר  יצחק, מביא את הפסוקים

ה"ז מצד  –מהוריי"צ, ואילו כאשר מקשר בין יוסף הצדיק למשיח 
הענין ד"זרע אחר" שנאמר אצל יוסף. שהרי שמו של משיח מבטא את 

 ענינו הפנימי בהתאם לתוכן שאליו הוא קשור בכ"מ לפי ענינו.

 ב

ון אמנם מצינו בכ"מ, שכ"ק אד"ש מה"מ מקשר את שמו הראש
של אדמו"ר מהוריי"צ )יוסף( לגאולה גם בהסתמך על הפסוק שנאמר 

"יוסף הוי' לי בן אחר", כפי שפירשו  –בקריאת שם יוסף הצדיק 
: לעשות מ"אחר" "בן", דהיינו לברר את כל עניני 28אדמו"ר הצ"צ

 .29העולם עד בחצי כדור התחתון ולהכינו לביאת משיח צדקנו

________ 
 

 .פאת השדה מערכת א' כלל ע' (27
 .ב, שפו בראשית ת"אוה 28
 ש"פ וישב תנש"א ס"י. 29
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ותר בהמשך שמו )השני( ובכ"מ ממשיך שענין זה מודגש י
שע"י הפיכת הענינים הבלתי רצויים נעשה ענין הצחוק  –"יצחק" 

 .30והתענוג למעלה, עד ל"ימלא שחוק פינו"

ונמצא מובן, שגם בחיי והנהגת אדמו"ר מהוריי"צ הי' הענין 
כחלק מ"שמו"  –ד"יוסף הוי' לי בן אחר" כחלק מעבודתו, ובמילא 

למה כשמגיע כ"ק  –א לדוכתה כמשיח שבדורו, וא"כ הדרה קושי
מקשר את השם "יוסף"  –אד"ש מה"מ לסוגיית "שמו של משיח" 

סמך הפסוקים בנביא, ולא על הפסוק המקורי ע"ד -לגאולה דוקא על
 קריאת שם יוסף הצדיק?

 ג

דבנוגע ל"שמו של  –ולכאורה נ"ל החילוק בין הפסוקים הנ"ל 
ן הגאולה. שעושה בעני הפעולהמשיח" צ"ל מודגש בשם עצמו 

כביאור השד"ח הנ"ל שזהו ע"ד ה"מלאכים שנקראו על שם פעולתם", 
 היינו שבשמם מודגשת הפעולה עצמה לשמה נשלחו.

ועפ"ז מובן, שכל הביאורים ע"ד לעשות מ"אחר" "בן", וע"ד 
אינם שייכים לסוגיית "שמו של משיח", כיון  –"זרע אחר" וכו' 

הענין  בהקדמתצ הוא רק שהקשר ביניהם לשמו של אדמו"ר מהוריי"
, אלא ההוספהד"יוסף" לפעולה ד"בן אחר", אך סוכ"ס הפעולה אינה 

 ההפיכה ד"בן" ל"אחר" וכיו"ב.

הוי' .  יוסיףובזה תומתק הדגשת כ"ק אד"ש מה"מ דוקא בפסוק "
עצמה ישנו השורש דשמו  האסיפה שבפעולת –נדחי ישראל"  ואסף. 

"כ יוסף הצדיק(, וכן בפסוק הראשון )יוסף, וע"ש פעולה זו נקרא ג
עצמה מודגשת בשמו השני  השחוקהשני "ימלא שחוק פינו" שפעולת 

 יצחק. –

 

________ 
 

 ליל כ"ף מרחשון תשמ"ו סכ"ב. ובכ"מ. 30
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 משיח של תורתו

 החילוק בין משה ויהושע בחטא העגל

 גינזבורג' שי שמואל' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

 א

בלקו"ש ח"ו )שיחה ב' לפרשת ויקהל( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך 
 –כה הטעם שמשה לא השתתף בבניית המשכן המשיח שליט"א בארו

 כיון שענינו היה "תורה".

 לי ״ועשו וויהצישם מבאר באופן נוסף, וזלה"ק: " 13ובהערה 
. כדברך סלחתי ואמר לישראל הקב״ה שנתרצה לאחרי הי׳ מקדש״

 ולזאת, לרב״ דיןו״מנ היו, העגל חטא לאחרי – שבתחילה והיינו
, משה ולכן. בתוכם״ ושכנתי קדשמ לי ״ועשו הסליחה לאחרי נצטוו
 – ״השכינ םו״מק התיה ושם גו׳״ האהל את ״יקח יוהכ״פ לפני שגם

 והיינו, שמשה לא הי' צריך כפרה על .מקדש״ לי ל״ועשו הוצרך לא
שמצינו אצלו גילוי  –חטא העגל, כיון שלא חטא בו. והראי' לכך 

 שכינה גם לפני בניית המשכן.

 ב

רבים מבני ישראל לא חטאו בחטא ולכאורה יש להקשות: הרי 
העגל, שהרי כל בני לוי לא חטאו )ראה מפרשי המקרא שמות לב, כו(, 
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ועוד רבים מהם; וא"כ מדוע הם היו צריכים כפרה על חטא העגל, 
 וכדמוכח )כנ"ל בשיחה( שהשכינה היתה בגילוי רק אצל משה?

והי' אפ"ל בדוחק, דכיון שבני ישראל לא עשו כל שביכלתם 
ע את חטא העגל, גם להם היה חלק בחטא וגם הם היו צריכים את למנו

המשכן ככפרה, אבל עדיין צ"ע גבי יהושע, שהרי הוא עצמו לא ידע 
לאחרי החטא, וכמוכח  –מחטא העגל כל עוד משה לא ירד מההר 

מפשטות המקרא שאמר למשה )שם פסוק יז( "קול מלחמה במחנה". 
מדוע הוצרכו לכפרה על חטא  – וכן קשה על הקטנים שאינם בני חיוב

 העגל.

 ג

 אשה שאלהוי"ל הביאור בזה, בהקדים המובא ביומא )סו, ב(: "
 מיתתן אין מה מפני שוין העגל שמעשה מאחר: אליעזר רבי את חכמה

 וכל :אומר הוא וכן, בפלך אלא לאשה חכמה אין: לה אמר? 1שוה
 ."טוו בידיה לב חכמת אשה

 אליעזר' דר ,(ת"עהבביאורו )זו  ביאר מהלך סוגיא סופר החתםו
 בעדים שעשה דמי) לזה תירוץ שמעה כבר השואלת שהאשה הבין

 עדים ובלא, כסוטה התראה בלי ודעביד, בסייףנידון  והתראה
, לכאן סייף ענין דמה ן"הרמב קושיית לה קשהושה אלא. (במגפה

 ?בסקילה ז"ע עובד והרי

. בסייף מיתתםד הנדחת כעיר אותם שדנו –התירוץ ע"ז הוא ו
 ובעגל, רובה שיודחו עד הנדחת עיר איןובזה הוקשה לאשה, דהא 

 מעשה על לכפר זהב הביאו לא דהנשים דחזינןכ – חטאו לא הנשים
, זהב של לכפרה הוצרכו דלא מינה שמע, מטוה הביאו אלא עגלה

 וא"כ לא הי' רוב עובדי ע"ז, ולמה נידונו כעיר הנדחת?

 משום מטוה דהביאו ל"די ',ראי יןא דמשם, א"ר השיב זה ועל
 יותר הנשים אצל המטוה וחשוב, בפלך אלא אשה חכמת שאין

 .ד"עכ, מהזהב

________ 
 

 מיתת .העם את' ה ויגוף, מגיפה מיתת .חרבו איש שימו סייף מיתת, מיתות שלש בו שהיו" 1
 כסוטות לבודקן אלא משה נתכוין לא: זרה עבודה במסכת ואמרינן, המים פני על ויזר דכתיב הדרוקן

 רש"י. ."בטן בלצבות
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ועפ"ז מובן, דכיון שבעיר הנידחת כל אנשי העיר נענשים )גם 
 –הטף והנשים של אלו שעבדו, וגם ממונם של הצדיקים שלא עבדו( 

 –כל למחות ממילא הי' שייך כפרה על החטא גם לקטנים ולמי שלא י
 יהושע.

משא"כ משה רבינו, שהיה יותר משלשים יום חוץ לעיר )שהי' 
ארבעים יום וארבעים לילה בשמים(, לא חל עליו דין של אנשי עיר 

 הנידחת וממילא לא הי' צריך כפרה על חטא העגל.

 ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

 המקור  –דירה בתחתונים 

 גרנובטרשי'  ישראלהרה"ת 
 קרַאון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה" 

ספור מקומות בתורת החסידות, ובמיוחד תורת כ"ק -באין
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הובא מאחז"ל הידוע "נתאוה הקב"ה 

 להיות לו ית' דירה בתחתונים". 

ומקורו בצדו: ברוב המקומות שהובא מאחז"ל הנ"ל, צויין 
תנחומא נשא טז. והם:  לארבעה מקורות )ולפעמים רק לחלקם(,

 . בחוקותי ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו

אמר רבי שמואל בר נחמן, ]פיענוח המ"מ: תנחומא נשא טז: 
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתאוה שיהא לו דירה 
בתחתונים כמו שיש בעליונים . . אמר לי' הקדוש ברוך הוא, כך הייתי 

 . ם כמו שיש לי בעליוניםמתאוה שיהא לי דירה בתחתוני

אמר רבי אמי, נתאוה הקדוש ברוך הוא, תנחומא בחוקותי ג: 
 . כשם שיש לו דירה למעלה, שיהא לו כך דירה למטה

אמר ר' שמואל בר אבא מהו ביום הראשון מן במדב"ר פי"ג, ו: 
היום הראשון שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאוה לדור עם 

ד שהקב"ה היה יחידי בעולמו נתאוה לדור שע . .בריותיו בתחתונים 
 . עם בריותיו בתחתונים



  770בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  40

מודעת זאת מארז"ל שתכלית בריאת עולם  והנהתניא רפל"ו: 
 [. הזה הוא שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

והמשותף בין כל מקורות הנ"ל, דאף שכ"א מהם הוא בלשון 
ז באופן של אחר, הנה בכולם מודגש רצונו של הקב"ה להיות בעוה"

הענין דדירה, שבה מתגלה  2. ומובן ע"פ המבואר בכ"מ בחסידותדירה
 הדר בה בכל עצמותו ומהותו. 

והנה, שמועה שמעתי שיש המציינים למקור נוסף במדרש 
למאחז"ל הנ"ל, והגדילו לעשות שאף "תיקנו" ו"השלימו" במאמריו 

 וםובכל מקום ומקשל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  המוגהים
 ! והוא ב"ר ספ"ג. 3הוסיפו מ"מ נוסף –שמוזכר מאחז"ל הנ"ל 

מתחלת ברייתו של עולם  ,אמר רבי שמואל בר אמיוז"ל המדרש: 
 . נתאוה הקב"ה לעשות שותפות בתחתונים

וע"פ הנ"ל יובן מדוע לא הביאו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
 –)למיטב ידיעתי(  אפילו פעם אחת 4שליט"א במאמר או שיחה מוגהת

ל, ובמילא אי"ז מקור לפתגם כי אין מדובר כאן על הענין ד"דירה" כל
 הנ"ל.

 לא רק חידוד לשון –מלכי רבנן 

 דורון' שימנחם מענדל ' הת
 שליח כ"ק אד"ש בישיבת תו"א ירושלים תובב"א

 ק"כ מבאר ב"תשנ'ה משפטים פ"דש' מלכות דבר'ה בשיחת
 שלום של וןלכיו בעולם המתרחשים שהמאורעות א"שליט ר"אדמו
 המשיח, הדור נשיא של תוצאה ישירה מפעולותיו הם, ויושר צדק

 .שבדור

________ 
 

אוה״ת בלק ע׳ תתקצז. סה״מ תרל״ה ח״ב ע׳ שנג. וש״נ. המשך תרס״ו ס״ע ג. סה״מ תרע״ח  2
 . ע׳ קצג. ובכ״מ

עוד של הוספות, שינויים והשמטות נוספים המצויים בספריהם, ו לריבוי עצוםוזאת בנוסף  3
 חזון למועד להאריך בזה. 

. וגם על זה צ"ע. )ולהעיר מוגהות-בלתיאף שבמקומות אחדים ציינו לזה המו"ל בהנחות  4
ובסה"מ תשל"ט ע' קעב, אבל בספרים  2644שלע"ע מצאתי זאת רק בהתוועדויות תשד"מ ח"ד ע' 

 נשמט(.  –אחרים שנדפסו לאח"ז 
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 זה לענין בנוגע המעצמות' ב בין לכך שהפגישה שהסיבה, ומבאר
 .זה ענין להדגיש בכדי הוא – הדור נשיא של בעירו דווקא קוימה

 פגישה של שבקיומה לומר, ויש: ")אמצע אות ג( 'הק ובלשונו
 שבה) ר"אדמו ח"מו ק"כ דורנו נשיא של בהעיר וז והכרזה החלטה
 לבוא שהוצרך, זו מדינה מנהיג גם כולל, המדינות מנהיגי נתקבצו

 דהפצת מהפעולות כתוצאה בא זה שכל, מרומז(, זו לעיר הבירה מעיר
 נשיא י"ע ונעשים שנעשו, העולם בכל, ויושר צדק, והיהדות התורה

 ".שבדור משיח, דורנו

 הפשוט שהטעם ואף: "ומדגיש מוסיף שם בשיחה 24 ובהערה
 כח באי בקביעות מיוצגים שבו המיוחד שהמקום לפי הוא לזה

 של הבירה עיר שאינו במקום מלכתחילה נקבע שבעולם המדינות
 זו בעיר זה מקום לקביעת האמיתית הטעם הרי, מסויימת מדינה
, סב גיטין ראה" )רבנן מלכי" של הבירה עיר להיותה, הוא, דווקא

 ".דורנו נשיא ר"אדמו ח"מו ק"כ(, ועוד. א"סע

 שיש אף, 5בגיטין לגמרא דווקא שמציין הסיבה להמתיק ויש
 –בעצמו  א"שליט הרבי שמציין כמו) זו לשון למטבע נוספים מקורות
שמשם יש להוכיח לא רק ש"מלכי רבנן" אלא גם עצם  כיון (,"ועוד"

 העניין שנשיא הדור פועל על אומות העולם.

 שם(: כתב המהרש"א )גיטין דהנה

'. כו מלכי עלייכו שלמא ל"א'. כו יתבי הוו חסדא ורב הונא "רב
 להו דיהיב הזכיר ולא ממש, עובדא האי כי איכא 6הגט כל בסוף פרק

 ברוחות, דעסקיתו מילתא הך אלא לאתויי בעי לא דהתם, שלמא.
 שלמא דכפלינן אהא – הכא לה דמייתי מילתא עיקר הכא כ"משא

 ח"הת וכדוגמתו ישראל שמלך מבואר, והענין מלכא. דאקרי ח"לת

________ 
 

 אוריין דבר מקמיה ניקום: לחבריה חד ל"א. גניבא ואזיל חליף, יתבי הוו חסדא ורב הונא רב 5
 שלמא, מלכי עלייכו שלמא: להו אמר, לגבייהו איהו אתא אדהכי? ניקום פלגאה ומקמי: לו אמר, הוא

 '.וגו ימלוכו מלכים בי: דכתיב, להו אמר? מלכים איקרו דרבנן לך מנא: ליה אמרו! מלכי עלייכו
: לחבריה חד אמר, עלייהו גניבא ואזיל חליף, יתבי הוו חסדא ורב הונא רבגיטין לא, ב:  6

: להו אמר, לגבייהו איהו אתא אדהכי? ניקום פלגאה מקמי: אידך ל"א, הוא אוריין דבר, מקמיה ניקום
 מנשבות רוחות' ד: רב אמר רבא בר חנן רב אמר הכי, להו אמר. ברוחות: ליה אמרו? עסקיתו במאי
 ורוח, אחת שעה אפילו מתקיים העולם אין, כן שאלמלא, ןכול עם מנשבת צפונית ורוח, יום בכל

 יאבר המבינתך: שנאמר, מפניה כולו העולם כל מחרבת, מעמידה נץ בן ואלמלא, מכולן קשה דרומית
 .לתימן כנפיו יפרש נץ
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 בתורה העוסק "כל חלק פרק כדאמרינן ולמטה למעלה שלום עושין
 או שנאמר מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא שלום משים לשמה

 בן ועמך דוד "לך מקרא מייתי ז"וע ",'גו לי שלום יעשה במעוזי יחזק
 ומלמטה". עלהמלמ כפול דהיינו שלום", שלום ישי

וממילא מוכח שפיר מגמרא זו, שהביטוי 'מלכי רבנן' שבגמרא 
והרי זה  על שם שרבנן, נשיא דורנו, פועלים שלום בעולם!שם הוא 

מתאים כפתור ופרח עם ביאור כ"ק אד"ש בשיחה שם, שכל ענין 
 השלום בעולם נעשה על ידי פעולתו של נשיא דורנו.

 דיוק במאמר "החודש" תשמ"ח

 נוטיק' שימח דוד צ' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

במאמר ד"ה "החודש הזה לכם" תשמ"ז )קונטרס ב' ניסן 
, שב' 2מציין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהערה  7תשמ"ח(

תשמ"ח( בהשבוע שלאחרי שבת פרשת החודש,  –ניסן "חל )בשנה זו 
 דמיני' מתברכין יומין שלאחריו".

לא בד"ו פסח" נמצא שב' ניסן ולכאורה צ"ע, דהנה ע"פ הכלל "
אינו יכול לחול לעולם בשבת )כי אינו יכול לחול בימי גה"ז(, וא"כ, 

 –כיון שפרשת החודש נקראת תמיד לפני ר"ח ניסן )או בר"ח עצמו( 
ממילא נקראת תמיד בשבת שלפני ב' ניסן. וא"כ, תמיד יחול ב' ניסן 

יומין "בהשבוע שלאחרי שבת פרשת החודש, דמיני' מתברכין 
לאחר ש"פ  מידשלאחריו", והחידוש דשנת תשמ"ח הוא שב' ניסן חל 

החודש )ביום ראשון(, ומדוע מדגיש שב' ניסן חל בשבוע שלאחרי 
 ?בשנה זופרשת החודש 

 ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

 

________ 
 

 ספר המאמרים מלוקט ח"ב ע' רפג. 7
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 אור ישר ואור חוזר בהתקשרות

 קופצ'יק' שיו "אביחי שיל' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

ו שבט כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: בהיום יום כ
 המקשר חוט דער, החסידות עבודת אין החיים רוח דער איז אהבה"

 מיט רבי המקשר חוט דער און, אנדערען דעם מיט איינעם חסידים
 בדרך הן ישר אור בדרך הן איז עס. ן'רבי ן'מיט חסידים און חסידים

רוח החיים בעבודת ]בתרגום ללה"ק: "אהבה היא  .כו'" חוזר אור
החסידות, החוט המקשר חסידים אחד עם השני, והחוט המקשר רבי 
עם חסידים וחסידים עם הרבי. זה הן בדרך אור ישר והן בדרך אור 

 חוזר כו'[.

 הן ישר אור בדרך הןוהנה לאחרונה התפרסם ביאור גבי הלשון "
 ", שבדרך אור ישר קאי על התקשרות הרבי בחסידיםחוזר אור בדרך

 משא"כ אור חוזר הוא התקשרות החסידים ברבי.

וצ"ע בביאור זה, שהרי פשטות הלשון היא שב' אופני הקשרים 
)רבי עם חסידים וחסידים עם הרבי( הם בב' אופני אהבה דאור ישר 

 ואור חוזר, ולא שב' אופני האהבה הם ב' אופני הקשרים.

ים" ולכאורה י"ל הביאור בזה, דהנה במאמר ד"ה "השמים מספר
רמט( מבאר כ"ק אדמו"ר -תרס"ו בתחילתו )המשך תרס"ו עמ' רמח

נ"ע בארוכה המשל של אב המסתתר מבנו, ומאריך שם שכל כוונת 
האב היא בכדי לגלות את האהבה היותר גדולה שלו לבן; ובן שיודע 
זאת מתאמץ ומחפש את אביו בכל מקום ואף שיראו רק בבחי' 

תווסף בלב האב אהבה רבה וחיבה אחוריים ולא בבחי' פנים, ואזי "י
 יתירה ומנשקו בבחי' נשיקין כפולים כו'".

 ועפ"ז י"ל, דכ"ה בנדו"ד:

דהקשר בין חסידים לרבי ובין רבי לחסידים הוא בדר"כ בדרך 
"אור ישר", והיינו שכ"א רואה את השני; אך יש גם אהבה עמוקה 

ה ופנימית יותר, והיא אינה מגיעה סתם אלא דווקא ע"י העבוד
וההתאמצות של החסיד לחפש את רבו ולדורשו בכל לבו אף אם אינו 

  רואהו כו', והיא אהבה בדרך "אור חוזר" והיינו בכפל כפלים כנ"ל.
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 נגלה

 שיטת רש"י במקור הדין
 דעד אחד נאמן באיסורין

 קופצ'יק' שיו "אביחי שיל' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

 א

, לשמה בקיאין שאין לפי מרדא "ולרבה :איתא בגמ' )גיטין ב, ב(
. באיסורין נאמן אחד עד שבתורה? עדיות אכל דהוה מידי, תרי ליבעי
 חלב של ספק חתיכה כגון, באיסורין נאמן אחד עד דאמרינן אימור

 איסורא דאיתחזק הכא אבל, איסורא איתחזק דלא, שומן של ספק
 משנים?". פחות שבערוה דבר ואין, שבערוה דבר הוי איש דאשת

אי  "עד אחד נאמן באיסורין"הדין דתוס' במקור חלקו רש"י וונ
 ;הוי מפסוק או מסברא

 שהרי" :כתב" באיסורין נאמן אחד עד "ומשניד"ה דרש"י 
 ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד אחד כל תורה האמינה

ומשמע בפשטות שאי"ז מפסוק  .והחלב" הגיד ניקור ועל השחיטה
 אלא מסברא.
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 דעד לן ומנא ת""וא :בריו, וכתב לאחמ"כובתוס' הביא את ד
 המדיר בפרק דדרשינן מנדה דילפינן ל"וי ,באיסורין נאמן אחד

 לעצמה". – לה וספרה.( עב דף כתובות)

שעד אחד נאמן כך פח, א( מחפשת הגמ' מקור לוהנה ביבמות )
 דהוה מידי, היא ש"סבראלמסקנא להעיד לאשה שמת בעלה, ומביאה 

 לי ברי ואמר אחד עד ואתא, שומן של ספק חלב של ספק אחתיכה
 דמהימן"., הוא דשומן

 לן פשיטא ודאי דרש"י כתב "והאכנ"ל: ש"י ותוס' ג"כ רונחלקו 
 אוכל אדם לך אין ,הכי לאו דאי נחשד, שלא זמן כל עליה' דסמכי

ביתו", והיינו שאינו לומד זאת  בני על סומך אדם לך ואין חברו משל
 כתובות) בהמדיר דאמר מנדה דגמרינן מ"ימפסוק; אך התוס' כתבו "

 .לעצמה" – לה וספרה( ושם. עב

דמכיון שישנו פס' בנדה שהיא נאמנת על , שיטת רש"י להבין ויש
, אלא עצמה בספירה, מדוע אינו לומד משם שע"א נאמן באיסורים

 או מהפרשת תרומה ושחיטה וכיו"ב. לומד מסברא

 ב

מחלוקת  קט"ו(, הביאיורה דעה, סי' א סוהנה אדה"ז בשולחנו )
אי  –שהעיד אחר על שחיטתו שהיא פסולה  בנוגע לשוחט הפוסקים

 גם בזה אמרינן עד אחד נאמן באיסורין כב' או לא:

את הבהמה[  –]כיון שהתורה האמינה את השוחט )להוציאה "א. 
מחזקתה הואיל ובידו לתקן האיסור לשחוט כראוי כדלעיל( כב' עדים, 

ת אשה שעד א' נאמן ון דבריו של א' במקום ב' כדאשכחן גבי עדואי
ואם לאחר שהתירוה בא עד א'  ,לומר שמת בעלה להתירה להנשא

לפי שכ"מ שהאמינה תורה , לא תצא מהתירה הראשון ,לומר שלא מת
ואין דבריו של א' במקום שנים . . כ"ד מהרי"ק  ,עד א' הרי כאן שנים

 ."וש"ע

לא אמרי' כ"מ שהאמינה . . ד ם ע"ז ופסקורש"ל וב"ח חולקיב. "
כגון עדות  ,אלא בדבר שצריך שנים מן התורה ,תורה ע"א הרי כאן ב'
ת סוטה שנטמאה, שהדין היה נותן להצריך ב' ואשה שמת בעלה ועד

עדים שאין דבר שבערוה פחות משנים דילפינן דבר דבר מממון . . 
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ו מן התורה בין אבל בשחיטה ושאר איסור והיתר שעד א' נאמן בה
לאיסור . . בין להיתר אפי' היכא שאתחזק איסורא אלא שהיה בידו 
לתקנו כגון שחיטה וכיוצא בה לא מצינו שהאמינתו כב' כלל אלא 

 ".שגם א' נאמן בכל כיוצא בזה

והיינו, שאע"פ שעד אחד נאמן )בעניינים מסויימים( בין בדבר 
ת הרש"ל והב"ח( שבערווה, ובין בשאר איסורין, יש חילוק )לדע

בתוקף נאמנותו; דבדבר שבערווה נחשב כמו שני עדים ממש )אא"כ 
יגיעו ב' עדים ויכחישו אותו(, אך בשאר איסורין נחשב כמו עד אחד, 

 אלא שנאמן.

נאמן  'אמה שעד ללמוד מ יןשא רש"י באר שיטתועפ"ז ניתן ל
 :תכיון שזו סוג נאמנות אחר – בנידה שגם בשאר איסורין יהיה נאמן

, משא"כ בשאר חשיב כשניםדבנדה שהיא דבר שבערווה עד א' 
וע"מ בב',  אין צורךאיסורין רוצים לומר שהוא אכן עד אחד אלא ש

, וגמרינן ללמוד שעד אחד נאמן בתור עד אחד צריך לימוד נפרד
 .מסברא

 ג

אלא שיש להקשות על כך מדברי התוס' )גיטין ב, ב. ד"ה הוי דבר 
 אפילו איסורין בשאר נאמן אחד עד אי ת"שבערווה( שכתבו "וא

 ויש לעצמה? –לה  וספרה איצטריך אמאי בידו, ולאו איסורא איתחזק
שהתוס' למדים  ,מזה משמעדשבערוה",  דבר כמו דחשיב ד"דס ,לומר

כמו דבר שבערוה, אך איסור נידה ס"ד של הגמ' חשיב רק בהש
 ורין(.למסקנה אין נידה בכלל דבר שבערווה )אלא כמו שאר איס

וא"כ הדרא קושיא לדוכתיה: מדוע רש"י אינו לומד מנידה שע"א 
 נאמן גם בשאר איסורין, והרי זו אותה סוג נאמנות?

ולכאורה יש לתרץ ע"פ דברי האתוון דאורייתא )כלל כא(, 
דנחלקו רש"י ותוס' )ועוד( אי איסור נידה הוי "טומאה" או איסור 

ומאה ואינו כשאר גילוי עריות גילוי עריות; דתוס' ס"ל דהוא איסור ט
)כגון יולדת(, משא"כ רש"י ס"ל דהוי בכלל גילוי עריות. וכדמוכח 

 –מהא שכדוגמא על הכשלת אישה בגילוי עריות ע"י כעס כתב רש"י 
 צינה בעת טבילתה זמן "כשמגיע "(גילוי עריות"ד"ה ב .)גיטין ו, ב

 .נדה" ומשמשתו טבלתי לא לומר יראה והיא
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אזיל לשיטתי' דהוי איסור נידה בכלל גילוי עריות, וא"כ, רש"י 
 וא"ש דגמרינן ד"עד א' נאמן באיסורין" מסברא ולא מ"וספרה לה".

 ד

אמנם עדיין קשה, דאם אכן נכוחים הדברים שאין ללמוד מנידה 
לשאר איסורין כיון שגדר הנאמנות שונה, א"כ הייתה צריכה הגמ' 

שאומר לעגונה נאמנות העד נידה לנאמנות הללמוד ישירות מביבמות 
ויתירה מזו: כיצד רוצה  שהרי שם נמי הוי דבר שבערווה, שמת בעלה,

הגמ' ללמוד מדין עד אחד בחלב לעד אחד בעדות אישה, והרי אין גדר 
 עדותם שווה?

ים בסוגיא מחלוקת הראשונ ולכאורה היה ניתן לבאר זאת, ע"פ
שמת המעיד  שנאמנות העד אחדגם בהוו"א אם הגמ' ידעה ה –שם 

בהוו"א חשבה הגמ' שנאמן מדאורייתא, ורק בעלה הוא מדרבנן, או ש
 ש"משום עיגונא אקילו בה רבנן":בסוף הסוגיא שם מתחדש 

היא "א ו( למדים שהו"מכלל דרישא"דהתוס' )פז, ב ד"ה 
 אחד דעד השתא ד"מדאורייתא, ובלשונם "דסדנאמנות העד הוא 

דלמכתחילה  ,שב"א למדיםמדאורייתא"; אך הריטב"א והר מהימן
ידעה הגמ' שנאמן מדרבנן, וכל הסוגיא אינה אלא למצוא מקור 
שמדאורייתא נאמן בכגון דא, כיון ש"כל דתקון רבנן כעין דאורייתא 

ים תקון", ובסוף הסוגיא מגיעים למסקנה שאכן זהו חידוש של חכמ
 בתורה. בעדות אישה, אע"פ שאין דומה לו

טב"א ניתן לומר, דאכן באופן כללי ולפי שיטתם דהרשב"א והרי
בדבר שבערווה, ע"א נאמן כשנים; אך חכמים לא נתנו תוקף לעד אחד 
מדבריהם כב' )כיון שזה דבר שאינו ע"פ שכל, ונאמנות ע"א מדרבנן 
הוא מסברא(, וא"כ לא ניתן ללמוד לכך מדבר שבערווה, אלא דווקא 

 משאר איסורין.

שמדייק בלשונו )שם פח, א.  אך לשיטת רש"י אין לתרץ כן, כיון
הא דהימנוהו רבנן לעד אחד באשה סברא  אלא" (אי נימא כו'בד"ה 

ההוו"א(  היפך", ומשמע שס"ל כתוס' דחידשה הגמ' רק במסקנא )הוא
 דהוי מדאורייתא.
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 ה

והנראה לומר בזה לענ"ד, דכיון שבמשנה שם איתא במפורש 
הגמ' מכך  ", ומדייקתאם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לוש"

שזה שהמשנה מתירה  , היינו "ד ובעד אחד"ל דרישא ברשות במכל"
לאשה להינשא כשאמרו לה שמת בעלה מדובר בעד אחד וברשות 

אחד כשנים בנדו"ד שונה מהרגיל, -מוכח שנאמנותו של העד –בי"ד 
כיון שבד"כ אין צריך רשות בי"ד )כמו למשל במביא גט ממדינת 

 .בי"דשל הגט תלויה ב הים(, משא"כ כאן נאמנותו

ועפ"ז ניתן לומר, שהגמ' נטתה לדמות זאת )לא לדבר שבערווה, 
שם ע"א נאמן כב', אלא( לשאר איסורין, אע"פ ששם עד אחד נאמן לא 

הוא  במשנתינובתור שנים, כיון שסוברים שהתוקף של ע"א כשנים 
ולכן אינו דומה כלל לדבר שבערוה )ועדיין צ"ע בטעם  בי"דע"י ה
 (.הדבר

ועפ"ז אתי שפיר לרש"י, שאכן מנידה )דהוי דבר שבערווה( אין 
ללמוד לא לעדות אישה שמת בעלה )דהוי ברשות בי"ד( ולא לשאר 
איסורין )דאינם דבר שבערוה(, ומשאר איסורין ניתן ללמוד שע"א 

 נאמן להעיד שמת בעלה.

 )ב( כותי מצת בדין

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 יחבית מש 770קבוצה, 

האחרון )גליון תפ"ב( כתבתי  770בקובץ הערות התמימים ואנ"ש 
לבאר הקשר בין ב' חלקי תוס' ד"ה מצת כותי מותרת )גיטין יו"ד, א( 
שמבאר לכאו' ב' דינים שונים )מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה י"ח 
בפסח( בדיבור א', משום שהקושיא בחלקו הב' מתעוררת דוקא לאחר 

דדוקא ע"פ תירוץ ר"ת דמיירי בעיסת ישראל  –הישוב בחלקו הא' 
)ומשו"ז אינה אסורה מדין פת כותים( קשה היאך יוצא בה י"ח בפסח 
ודלמא לא שמרה לשם מצה והם חשודים אלפני עור וגו', דחשד זה 
אינו קיים בעיסת כותי כיון שמן הסתם אוכל ממנה הוא בעצמו בפסח, 

)ועיי"ש שבזה יש ולהכשיל א"ע לא חשידי אלא להכשיל אחרים 
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ליישב באופן נוסף גם את קושיית המהרש"ל והמהרש"א בחלקו השני 
 של התוס'(.

וכעת מצאתי ראי' לסברא זו מדברי התוס' לקמן )כה, א ד"ה שני 
 דבפרק ג"ע דאף ,מפרשי לא גדולה תרומה אפילו כותיםלוגין( וז"ל: "

 יבדכת דבמאי כראוי מעשרי עשורי כותאי הני אמר שאכלו שלשה
 מעשר' ואפי לעצמן לאכול כשעושין מ"ה – זהירי מיזהר באורייתא

 ".עור אלפני קפדי דלא כלל מפרישין אין למכור אבל ,מפרישין ראשון

ומדבריהם מוכח, דכל החשש שחשודים אלפני עור לא שייך 
דכיון שמן  –כשעושין לאכול לעצמן, וממילא כן י"ל גם בעיסת כותי 

א חשוד להכשיל א"ע יחד עם האחרים הסתם אוכל ממנה בפסח, ל
 והמצה כשרה.

ומשום זה לא נתעוררו התוס' להקשות על הדין שיצא בה י"ח 
דאז דוקא יש  –בפסח אלא לאחר תירוץ ר"ת דמיירי בעיסת ישראל 

לחשוש שלא ישמרה לשם מצה, וכנ"ל. ואת"ש מה שכתבו התוס' את 
 דבריהם בדיבור א', וכ"ז הוא פשוט.

 "ל באומר "כולכם חתומו"מחלוקת ר"י ור

 רונזפלדהכהן ' שימנחם מענדל גדליה ' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

 א

 כתבו לעשרה מרואאיפליגו בגמ' )גיטין יח, ב( בפירוש כוונת ה
 וריש ,תנאי משום וכולם עדים משום שנים יוחנן' ר אמר" :לאשתי גט

 ".עדים משום כולם אמר לקיש

עדים,  לשם בו לחתום נתכוין – שנים יוחנן' ר ופירש"י: "אמר
 זה בגט הטיל גמור ותנאי ברבים, לביישה אלא בו החתים לא – וכולם

 .כולן" בו חותמין כ"א אלא גיטא ליהוי דלא

? בינייהו מאי. כולכם להו דאמר. .  דמי היכיוממשיכה הגמ': "
 עשרה ועד מכאן ואינך 'ביומי מינייהו תרי בי דחתום בינייהו איכא
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. פסול – עדים משום דאמר ומאן, כשר – תנאי משום דאמר מאן, ימים
 תנאי משום דאמר למאן, פסול או קרוב מהם אחד שנמצא כגון נמי אי
 כו'". פסול – עדים משום דאמר למאן, כשר –

כר"י ד"שנים משום  11והשו"ע 10והטור 9והרמב"ם 8ופסקו הרי"ף
ל עדים וכולם משום תנאי", ומשמע, דקיי"ל להלכה שכאשר הבע

מחתים עשרה עדים זה על מנת לבייש את האשה )לשיטת רש"י 
 עכ"פ(.

 ב

 ולכאורה צ"ע:

א( מדוע פירש רש"י שלר"י תנאי הוא ע"מ לבייש רק שם ולא 
 במקום הראשון בו מוזכר ענין זה במסכתין )לעיל י, ב(.

מה ר"י יאמר כאשר  –ב( אם התנאי הוא אכן רק משום בושה 
לעבדי": הרי לעבד אין בושה שיודעים  אמר "כולכם כתבו גט שחרור

זה מעלה אותו לדרגא נעלית יותר שנהיה בן  –שיצא לחירות, ואדרבא 
חורין )משא"כ אשה שכל בגירושין יורד ערכה בעיני הבריות, 

 כפשוט(.

 ושחרורי נשים גיטי אחדש" –ג( הרמב"ם פסק בהלכות עבדים 
 הדבר טעם ביארנו וכבר ,זה בפני זה אלא עדיהם חותמין אינן עבדים

", ומזה מוכח שס"ל להרמב"ם שדין גיטי עבדים הוא גירושין בהלכות
כגיטי נשים אף לעניין "כולכם חתומו", ולכן נגזר מזה אף הדין ד"אין 

 חותמין זה שלא בפני זה".

וא"כ צ"ע לכאורה מדוע לא הביא הרמב"ם בהלכות עבדים אף 
עם כל הנפק"מ  דין הנ"ל ש"שנים משום גט ועשרה משום תנאי"

 שהובאו לעיל )כמו שהביא בהלכות גיטין(.

________ 
 

 ט, א. 8
 הלכות גירושין פ"ט הכ"ז. 9

 אבן העזר סי' קכ. 10
 שם סעיף ט. 11
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ומכורח הקושיות הנ"ל מוכרחים לומר, דלא נחלקו ר"י ור"ל גבי 
 "כולכם חתומו" אלא בגיטי נשים.

כולם והיינו, דבכל מקרה רגיל בו אומר אדם "כולכם חתומו" 
שוודאי מתכוון הוא לשם עדים, דאין שום אפשרות אחרת  מודים

כן אם לא שיהיו עדים רבים )ע"מ לחזק הדבר וכו', וע"ד כל שירצה 
דבר שבקדושה שהוא בעשרה דווקא, וכה"ג(; אך כאן, בגט אשה, 
ס"ל לר"י שיש עוד סיבה להחתמת י' עדים, והוא )כנ"ל( כדי לבייש 

השאר הם משום  כאןאת האשה. ולכן נחלק על ר"ל ואומר שדווקא 
 תנאי.

כי  –)א( רש"י לא פירש כן לעיל ועפ"ז את"ש הקושיות הנ"ל: 
שם איירי גם על שחרורי עבדים, ובהם הוא ודאי משום עדים, ואכן 
)ב( בעבד לא אמר ר"י שהוא משום תנאי, ולכן )ג( לא הביא הרמב"ם 

כי רק  –בהלכות עבדים אלא הדין של "אין חותמין זה שלא בפני זה" 
 הוא קיים גם בעבדים משא"כ הנפק"מ הנ"ל.

ין יש לעיין, כיון שחידוש גדול הוא ולא מצאתיו אלא שעדי
 בשאר מקומות אף לא ברמז, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

 ביאור בסדר הפסולים במשנה

 גינזבורג' שישמואל ' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

, מחרש חוץ, הגט את להביא כשרין הכל" תנן )גיטין כג, א(:
 חרש, והגדיל הקטן לקיב. כוכבים ועובד, וסומא, וקטן, שוטה

 – ונתגייר כוכבים עובד, ונשתפה שוטה, ונתפתח סומא, ונתפקח
, ונתפתח וחזר ונסתמא פתוח, ונתפקח וחזר ונתחרש פקח אבל; פסול
 ."כשר – ונשתפה וחזר ונשתטה שפוי

ולכאורה יש לדייק מדוע סידרה המשנה בתחילה הסדר: חרש, 
דר וכתבה: קטן, חרש, שוטה, קטן, סומא, גוי; ואלחמ"כ שינתה הס

 סומא, שוטה, גוי.
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ולכאורה י"ל בפשטות, דבתחילה כתבה המשנה כסדר הרגיל 
דחש"ו כמו בכל מקום, ולאחמ"כ ב' האחרים דאינם בכל מקום; 
משא"כ בסיפא שנה התנא לפי הסדר היותר מצוי בעולם, והיינו: הכי 

שזהו טבע העולם, לאחמ"כ מצוי שחרש  –מצוי שקטן נהיה גדול 
נהיה שומע, אח"כ מצוי פחות שסומא מתחיל לראות, אח"כ מצוי 
פחות יותר ששוטה נהיה אדם רגיל, והכי לא מצוי הוא שגוי נהיה 

 יהודי.

אלא שעדיין צ"ע מדוע ברישא קתני סומא קודם גוי, דכיון 
שפסול סומא הוא פסול מדרבנן כיון שאינו יכול לומר "בפני נחתם" 

הו"ל להפרידו מהם; וכמובא בתחילת  –משא"כ השאר אינם בני דעה 
גמ' דידן דכולהו מובאין בתחילה והם מובנים בפשיטות, ולאחמ"כ 

 מביאין את סומא ומקשין מדוע פסול.

שמביא תמיד בסדר זה  –ואף אם נאמר שזהו סדר התנא הרגיל 
 וקטן שוטה מחרש חוץ, סומכין הכלוכדמצינו במנחות )צג, א( "

", הרי הא גופא קשיא: והאשה והשליח, עבדוה כוכבים ועובד, וסומא
גם שם גוי פשוט יותר שפסול כחש"ו ומדוע לא מביא הגוי בין חש"ו 

 לסומא?

ואין לתרץ שחשיב קודם היהודים דחשובים טפי מן הנכרי, דא"כ 
 מדוע במנחות שם מביא הנכרי לפני העבד והשליח והאשה.

משותף שאין ואולי י"ל דכיון שד' אנשים אלו יש ביניהם מכנה 
חייהם חיים כשאר אנשים עקב מוגבלותם הגופנית, ממילא קשורים 

שאף בחיוב תשלומי שור  12הם ביותר ולכן מביאם יחד בכ"מ )וכמצינו
מביאן התנא יחד מאותה הסיבה שאינם מודעים  –שנפל לבור מלהזיק 

 לבעיה וממילא אינם אשמים בנפילתם(.

 .ועדיין יש לעיין, ולא באתי אלא להעיר

  

________ 
 

 ב"ק נד, ב. 12
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 ביאור שיטת רש"י ד"לצעורי' קא מיכוין"

 הלפרין' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

 א

 והגיע לאשתו גט השולחאיתא במתניתין )גיטין, ר"פ השולח(: "
". ובגמ': בטל זה הרי – הוא בטל לך שנתתי גט לו ואמר. .  בשליח

 הוא עורהלצ אמרינן ולא, ממילא' ואפי, הגיע אלא קתני לא הגיעו"
והיינו, דחידש לנו התנא דאף שלא רדף הבעל אחרי  ."מיכוין דקא

אין  –השליח אלא הגיע אליו ממילא )שנשתהה שליח בדרך, רש"י( 
 חוששין שמא "לצעורי' הוא דקא מיכוין".

 לבטלו בדעתו אין"ולא אמרינן  (אמרינן ולאופירש רש"י )ד"ה 
 היה לבטלו בדעתו היה שאם ,חדשים או חדש בעלמא לצעורה אלא
 ."לבטולי אחריו רודף

והיינו, דלשיטת רש"י אין אלא ב' אפשרויות: או שהוא רוצה 
 לבטל, או הוא רוצה לתת לאחר זמן ארוך.

והקשה הרשב"א, דאף אם מתכוון לצערה חודש או חודשיים 
מ"מ "מאי נפק לן בין שמתכוון לבטלו או לצערו ולעכבו מליתנו 

ם אין השליח רשאי ליתן את הגט לאשה עד עכשיו", הרי בב' האופני
 ?13שיאמר הבעל "מעכשיו אני רוצה לתת"

ומכורח קושיא זו פירש הרשב"א את דברי הגמ' באופן אחר, 
 עיי"ש.

  

________ 
 

ביטל הגט ואי  –פירוט השאלה: לקמן ע"ב ישנה חלקו רב ששת ונחמן אם כאשר ביטל  13
אפשר לחזור ולגרש בו, או שביטל רק השליחות ואפשר לחזור ולגרש בגט זה. וא"כ, לפי רב ששת 

ט שאם ביטל לגמרי ביטל הגט, ואם רק התכוון לצערה הרי אפשר לחזור ולגרש בג –שאכן יש נפק"מ 
 קשיא )רשב"א שם בהמשך דבריו(. שפסקינן שם הלכה כמותואת"ש דברי רש"י, אך לפי ר"נ  –זה 
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ויש לבאר שיטת רש"י ובהקדים, דהנה את חשש הגמ' ד"לצעורי' 
 קא מיכוין" יש לבאר בב' אופנים:

ממילא  הגיעיינו שכיוון שלצעורי קא מיכוון, ה 14ודאיא. בהוו"א 
קמ"ל התנא ; ונוטים הדברים שלצעוריה קא מיכוון –ולא רדף אחריו 

 שאין מתייחסין לכוונתו, אלא למה שמוציא בפיו שהגט בטל.

מה היתה כוונתו, האם התכוון לבטל באמת  אין הכרעב. בהוו"א 
או שהתכוון "לצעוריה" ומספק חיישינן להחמיר דלא יבטל הגט 

סורה בתרומה אם בעלה כהן(; וקמ"ל התנא דאין אנו )ותהיה א
 חוששים שמא לצעוריה קא מיכוון.

ובתוס' ד"ה "ולא אמרינן" הביא )לכאורה( ב' האופנים הנ"ל 
 רוצה אינו כ"א כך על עדים מביא שאינו כיון אמינא דהוה וז"ל: "וי"ל

 מיכוין קא לצעורה דלמא משום להחמיר חיישינן הוה נ"א ,לבטלו
 .15"חיישינן דלא ל"קמ

ולכאורה יש להוכיח דס"ל לרש"י כאופן הא' הנ"ל, דלשונו הוא 
אין בדעתו  שמא", ולא "ולא אמרינן לבטלו בדעתו אין אמרינן ולא"

 רודף היה לבטלו בדעתו היה שאםלבטלו"; וכן בהמשך דבריו "
 .היה צריך לרדוף אחריו" שמא", ולא "לבטולי אחריו

יטא לן שאם הגיעו נתכוון לצער וצלה"ב סברת רש"י מדוע פש
את אשתו ולא התכוון לבטל הגט, דהנה לשיטת התוס' דאם היה רוצה 

שפיר, אך לשיטת רש"י שלא הביא דין זה  –באמת היה מביא ב' עדים 
קשה: מדוע אין חשש כלל שמא החליט לבטל את אשתו בו ברגע 

 שראה את השליח?

  

________ 
 

ראה תוס' לקמן מ, ב ד"ה "חיישינן", דאף כאשר הלשון היא "חיישינן" הוי ודאות, וכ"ש  14
 כאן שאומר "אמרינן".

ב'  ראה בתוס' הרא"ש, שבתירוץ השני מוסיף את המילים "אפילו יש עדים", ולפ"ז 15
 האפשרויות תלויים במקרה, האם יש עדים או שאין עדים.
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ר, ועפ"ז יתורצו ולכאורה נראה לבאר דברי רש"י באופן אח
 הקושיות לעיל.

דהנה המקרה המדובר במשנה הוא שהשליח לא הקשיב לבעל, 
אלא המשיך עם הגט ונתנו לאשה )וכדמוכח מהא שצריכה המשנה 

 מדוע שיחשב גט(, –לפסוק שהגט בטל, דאם לא קיבלה האה את הגט 

היה וא"כ י"ל, דכוונת רש"י במילותיו "שאם היה בדעתו לבטלו 
היה רודף אחריו ולא פוגשו בדרך  שמלכתחילה" אינה יורודף אחר

 לאחר)וכדברי הגמ' "הגיע" ולא "הגיעו"(, אלא כוונתו על הזמן 
 )"הגיע"(. ממילאשהבעל ביטל את הגט כשפגש את השליח 

ועפ"ז את"ש דברי רש"י. דאם הבעל היה מתכוון באמת לבטל 
את הגט היה רודף אחר השליח ולא נותן לו להביא  ודאי –הגט 

 –לאשה, ומהא שהבעל לא רדף אחריו אלא נתן לו להמשיך עם הגט 
חודש או חודשיים, ולכך לא איכפת לו בזה  לצערההתכוון רק  ודאי

שהשליח לא מקשיב לו והולך לתת לאשה את הגט, כיון דמ"מ רוצה 
התייאש מלצערה ולא  –הוא לגרש, וכיון שראה שלא יצליח לצערה 

 רדף אחרי השליח.

דכיון שלא רדף אחריו, הרי  –"ז את"ש נמי קושיית הרשב"א ועפ
 זה כאומר "מעכשיו אני רוצה לתת".

 )גליון( בטעם תקנת זמן בעבד

 פש' שי מנחם מענדל' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

 א

בגליון הקודם הביא הת' מ.ג. את דברי התוס' ביבמות )לא, ב( 
 זמןרי עבדים ד"אודות החילוק בין זמן בגיטי נשים, לזמן בשיחרו

 ".פירי משום נשים וגיטי ,ישראל בבת להתירו בא עבדים דשחרורי
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והקשה בשוה"ג מדוע לא הלכו התוס' לשיטתייהו בגיטין )יז, א 
ד"ה "מפני מה"( דיש חשש ממוני בעבד שימכור העבד ולאחר מכן 

 שחרור מוקדם ויפקיע זכות המוכר.-יוציאו בגט

בין כל החששות שהובאו לבין ולכאורה נראה לומר, דיש חילוק 
 חשש זה:

שמא השטר  –דהנה החשש הנ"ל הוא חשש לגבי השטר עצמו 
אינו כשר ואין העבד יוצא בו לחירות, משא"כ ב"בת אחותו" ו"פירי" 

פשיטא שהגט כשר מדאורייתא )ועיין תוס' גיטין ג, ב ד"ה "כתב  –
וניא בכתב ידו"( וכל החשש הוא שמא באמצעות הזמן יעשה הבעל קנ

 על הגט )יציל גרושתו מן המיתה, ויוציא נכסים מן הלקוחות(. נוספת

ולכן ס"ל להתוס' ביבמות שאין רבנן גוזרים גזרה על עצם השטר 
)כמו כל שטר מוקדם בשדות וכו'(, וא"כ נמצא שאין חשש בעבד אלא 
שירצה האדון "להתירו בבת חורין" )וכמ"ש שם האפשרויות לביאור 

בכולם אין החשש מצד השחרור עצמו אלא מהעניין עניין זה, שאכן 
 הנוסף שיעשה עי"כ(.

ועפ"ז יש לתרץ נמי מדוע לא תירצו התוס' בגיטין )י, א ד"ה "כי 
קתני"( כתי' התוס' כאן, דס"ל כר"י לקמן )יז, א( דיש חשש ממוני 

דשניהם  –בעבד, וא"כ שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים גם בטעמם 
יא על נכסיו של זה. ולכן תירצו דווקא שאמנם מטעם שמא יעשו קנונ

 בשאר שטרות, אך כותבים זמן בכל השטרות.נפסל אין 

 ב

לבאר סברת התוס' דאין חשש בעצם קיום השטר יש להקדים, ו
יז, ב ד"ה "עד שעת נתינה"( הקשו התוס' מדוע בשטרי חוב )שם דהנה 

בשטר,  חיישינן שמא יאחר החוב )ונמצא גובה מלקוחות מיום הכתוב
שלא כדינו לגבות מיום ההלוואה(, משא"כ בגיטין אין חוששין שמא 

 יאחר הבעל נתינת הגט;

 בצנעה דיזיף דמאן משום פריך ללוה שטר כותבין ותירצו, "דגבי
 לו שנמסר לקוחות ויסברו בצנעה לו ימסור זמן שאחר לחוש ויש יזיף

 עדי מרדא] מאיר' לר' ואפי מסירה עדי צריך גט אבל כתיבה משעת
 פחות שבערוה דבר דאין מסירה עדי דבעינן ת"ר אומר[ כרתי חתימה
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 שלא לקוחות וידעו פנויה שהיא קול להוציא מפרסמין וגם משנים
 ".'כו אימת ראיה אייתי לה ויאמרו הכתיבה מיום נתגרשה

: "דגבי שטר חוב אפילו ידעו 16ובתוס' מכת"י הובא תירוץ נוסף
ה לא מסקי אדעתייהו לומר אייתי לקוחות שלא נמסר ביום הכתיב

ראיה דסברי שלכך נתנו בידו כדי לגבות מיום הכתיבה, אבל גט לא 
נותן לה עיקר אלא לצאת ולא לגבות מיום הכתיבה לכן מסקי 

 אדעתייהו לומר אייתי ראיה".

 וחשש קדימת ואיחור הגט הנה יש לבאר בב' אופנים:

בת השטר א. חוששין שמא אכן לא ישמע הקונה שאיחר כתי
דהעבד )כתוס' דידן כנ"ל(; ב. אין חשש שמא לא ישמע הקונה, אלא 
רק שמא יחשוש שנתנו לו השטר בשביל ליפות את כוחו אף שאין 

 מגיע לו )כבתוס' מכת"י(.

 וא"כ מוכח בפשטות שפליגי אהדדי:

דהתוס' דידן ס"ל שיש חשש גם בדבר הקשור עם עצם השטר, 
כי חשש  –ות שנתנו לו ליפות כוחו וא"כ אין חוששין שיאמרו הלקוח

זה קיים רק בדבר הנוסף על השטר, אלא חוששין שמא לא ישמע; 
ולכן מוכרח לתרץ שהוא מטעם שיש קול ממשי וכו' אפי' לר"מ וא"כ 

 אין חשש שלא ישמע.

משא"כ התוס' בכת"י ס"ל כהתוס' ביבמות שאין חשש בדבר 
לקוחות שנתנו לו הקשור עם עצם השטר, וא"כ חוששין שמא יאמרו ה

 ליפות כוחו. וע"ז מתרצין שיש הבדל בין שאר שטרות לבין גיטין.

 גדר הלבנת פני חברו ברבים

 רייכמן' שימנחם מענדל ' הת
 ישיבת חח"ל צפת ת"ו, אה"ק

והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש איתא בגמ' )סוטה י, ב(: "
ממנו אמור לו ש ,לשליח) ותימא ליה מימר ,אשר אלה לו אנכי הרה

________ 
 

 הובא בהוצאת עוז והדר )ירושלים תשס"ו( בהגהות וציונים שם. 16
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ואמרי לה  ,רב זוטרא בר טוביה אמר רב . רש"י(,אני הרה ואלו סימניו
ואמרי לה אמר רבי  ,ידאסאמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון ח

לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן  חנו ,יוחנן משום ר׳ שמעון בן יוחי
לה לישרף ואל תלבין  'אף זו נוח הי) ואל ילבין פני חבירו ברבים האש
 ,יגלה – ברדגלה הוא עצמו את הויה דאם יו ,לפיכך שלחה לו ,פניו

 ".מתמר –מנלן  . רש"י(,ברדתשרף ולא תגלה היא את ה –ואם לאו 

", כי לשליח –ומדייק רש"י בשאלת הגמרא "ותימא ליה מימר 
אל  שלחההרי יהודה עצמו לא הי' נוכח שם )כמ"ש בפסוק "והיא 

 שיאמר ליהודה. לשליחחמיה"(. ולכן נצרכה תמר לומר 

ולפי דיוקו של רש"י )שתמר היתה צריכה לומר זאת לשליח דוקא 
ולא ליהודה עצמו(, יש להוסיף ביאור בדרשת הגמרא "נוח לו  –

 לאדם" כו':

אינה הלבנת פני חברו ברבים  לשליחכי הרי בפשטות, האמירה 
והיתה יכולה לומר  –, שהרי לא הכריזה על כך בפרהסיא מולו ממש

ליח באופן חשאי, מבלי שהעומדים שם וכד' ישמעו. ואעפ"כ זאת לש
לאחרי שיאלץ יהודה  – אח"כשגם זאת לא רצתה תמר לעשות, מפני 

עלול הדבר להתפרסם ברבים  –דין השריפה -להודות ולבטל את גזר
ומשמע  –" כו' בפרהסיאיהודח שקדש ש״ש )כדרשת הגמרא להלן, "

 שהודאתו "צדקה ממני" נודעה לרבים(.

האש" לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן  חנוומכך יש לדייק, ש"
הוא לא רק במקום הלבנת פני חברו ברבים, אלא אפילו כאשר זה רק 

 בסתר, ורק אח"כ עלול להיגרם מכך ענין של הלבנת פנים.
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 דותחסי

 האלקים לך ויתן ברכת בתוכן

 אלקייםשי'  מנחם מענדל' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

ן לך שבהמשך תרס"ו )ע' פה( מבאר אדמו"ר מהורש"ב בד"ה וית
נ"ע פירוש המדרש בברכת יצחק ליעקב "ויתן לך האלקים מטל 
השמים גו'", שבירכו בתורה )טל השמים זה מקרא, שמני הארץ זה 

דאף שהתורה ניתנה לישראל  –משנה רוב דגן תלמוד ותירוש אגדה( 
ה היתה דוקא על גם בלא ברכתו, הנה זהו בבחי' אור ישר, והברכ

 היגיעה בתורה במדרגת אור חוזר.

דקאי על  –אמנם, בסיום המאמר )ע' צג( מדייק ש"מטל השמים" 
הו"ע ההמשכה מלמעלה באופן דאור ישר, ודוקא המשנה  –מקרא 

וכו' נכללים בדרגא דאור חוזר. ולכאורה לפי"ז הדרא קושיא לדוכתה 
מעלה לישראל גם אמאי הוצרך יצחק לברכו בזה, שה"ז ניתן מל –

 לולי ברכתו.

מה  –וי"ל בהקדים, דבאמת גם בפשט הכתוב יש להקשות כן 
הצורך בברכת "ויתן לך . . מטל השמים", והרי החילוק בין טל למטר 
)כידוע( הוא ש)הגילוי האלוקי ד(מטר בא דוקא ע"י עבודת האדם 

לא מיעצר", ענין ההמשכה  –)ההעלאה מלמטה למעלה(, ואילו "טל 
 עלה מאתעדל"ת. וא"כ אמאי בירכו יצחק בזה?שלמ

והביאור בפשטות, דדוקא משום מעלתם הגבוהה של האורות 
דטל, הוצרך יעקב לברכה מיוחדת "ויתן לך", היינו שיוכל להיות 
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"כלי" לקבל ולקלוט בפנימיות אורות נעלים אלו. והיינו דברכת יצחק 
ה יהי' באופן לא היתה על עצם ההשפעה ד"טל השמים", אלא שענין ז

 שיומשך ויגיע אליו בפנימיותו. –ד"יתן לך" 

דלכל לראש הוצרך יצחק לברכו  –ועד"ז מובן בענין התורה 
שעי"ז  –בזה  והמטרהבתורה דאור ישר, שתתקבל אצלו בפנימיות, 

 יגיע למעלה הנעלית יותר )שע"ז היתה עיקר הברכה( דאור חוזר.

להתעכב להתייגע  והיינו, דמאחר ועניין התורה דאו"ח הוא
ולהתעמק בכל דבר הלכה וכו' להבינו לעומקו וכו' ע"י הקושיות 

שהר"ז כמובן לא שייך אם לא שיהי' ענין התורה דאו"י  17והפלפולים
תחלה שזהו לימוד עצם ההלכה כמו שהיא בהשקפה ראשונה עכ"פ, 
משו"ז הי' צריך לברכו תחילה גם בענין זה, אך לא שזהו תכלית 

 "ל.הכוונה, וכנ

 "הורשה מהיכן אבא" המדרש בלשון

 הנ"ל

בסד"ה "ויצא יעקב" תרס"ו )המשך יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' ק( 
מבאר אדמו"ר )הרש"ב( נ"ע את ענין נטילת הרשות מבאר שבע, 
ומביא המד"ר שאמר יעקב: "אבא )יצחק( מהיכן הורשה לא מבאר 

י יוצא שבע, אף אני הריני הולך לבאר שבע אם ינתן לי רשות הרי אנ
)ומבאר בזה שזהו"ע נתינת כח לעבודת הבירורים שמבחי' עומקה של 

 מפנימיות ועצמות א"ס ממש וכו'(", –שבועה 

ובחצאי עיגול כותב: "הגם דלא הורשה ממש זהו מפני שהוא 
 עולה לה' כו', אבל הנטילת רשות צ"ל מבאר שבע דוקא כו'".

המאמר  ולכאורה צלה"ב, דמאחר ומדרש זה הובא כבר בתחלת
)שם ע' צד( והקשה עליו כמה קושיות, מדוע לא הקשה קושיא זו 
)לבאר ענין מה שהורשה ליצחק מבאר שבע( בתחלת המאמר ג"כ, 
והמתין עם זה עד כאן. ומסתבר לומר שהקושיא מתעוררת דוקא כאן, 

 וצ"ב בטעם הדבר.

________ 
 

 וכמבואר כ"ז במאמר באריכות. 17
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ואולי יש לבאר זה, דהנה ממאמר זה למדנו שענין היציאה הוא 
רים, והנטילת רשות זהו"ע הנתינת כח לעבודת הבירורים. לברר בירו

דבתחילת המאמר הי' אפשר לחשוב שהיציאה היא לצורך עצמה ולא 
 לשם דבר מסויים, וכאן מתחדש שזהו רק לברר בירורים.

ועפ"ז את"ש הטעם שבתחלת המאמר לא הי' קשה מה שבפועל 
הו מצד דאפשר היה לבאר שז –יצחק אבינו לא הורשה לצאת מהארץ 

נודע לו שכל מה שרצה לפעול  שלא הי' נצרך לזה; והיינו, דלבסוף
בחו"ל יכול לפעול בא"י, וא"כ לק"מ הלשון "שהורשה לצאת", 
דבאמת הו"א שהוא הורשה בכך, ומה שלא יצא הוא רק משום 

 שבפועל לא הי' צריך.

אך אחר שנתחדש במאמר זה שענין היציאה לחו"ל הוא כדי 
לא לצורך היציאה עצמה(, מעתה מובן לכאורה לברר בירורים )ו
שהוא לא הורשה לצאת; דמאחר ועבודת  משוםשיצחק לא יצא 

בירורים זו מעלה גדולה וכו' שא"א להגיע אלי' באופן אחר, הרי שהי' 
לו לצאת בפועל אם הוא הי' רשאי, וא"כ, מאחר שבפועל הוא לא יצא 

דוקא  זה"פ מהארץ הרי זה רק משום שהוא לא הורשה. וא"כ ע
 מתעוררת הקושיא על הלשון הורשה.

 ואת"ש הטעם שלא כתב קושיא זו אלא בסיום המאמר.

 אביך ומבית ממולדתך בפירוש

 אקסלרוד' שימנחם מענדל ' הת
 בית משיח 770קבוצה, 

בהמשך "יו"ט של ר"ה" תרס"ו לאדמו"ר נ"ע מצינו ב' פירושים 
 לפסוק "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך":

בד"ה לך לך תרס"ו )שם ע' סז( מבאר: "ובפרטיות י"ל מארצך 
הו"ע חומריות הנפה"ב וממולדתך ובית אביך הו"ע מדות ומוחין כו'". 

( מבאר: "ועז"א מארצך וממולדתך ע' שצזובד"ה לך לך תרס"ז )שם 
כו', מארצך היינו ענינים הארציים והחומריים שזהו גסות הנה"ב ממש 

מה שבא מצד הרגילות כו', ומבית אביך זהו כו', וממולדתך היינו 
 שבא בטבע הנה"ב מצד הק"נ כו'".
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וע"פ הידוע שכל הפירושים שבאותו פסוק יש קשר ושייכות 
, מסתבר לומר שגם בנדו"ד יש קשר ושייכות בין ב' 18ביניהם

 הפירושים. וצלה"ב מהו.

 –ואולי י"ל הביאור בזה: דהנה ידוע ההפרש בין מדות למוחין 
הן בפעולתם והן בעצם עניינם, משא"כ  זולתשייכים הם ל שמדות

בפעולם ובעצם מהותם )כמבואר בארוכה  עצמומוחין שייכים לאדם 
 שם ע' קיא ואילך(. –בד"ה נח תרס"ו 

שזהו מה  הרגילותועפ"ז יש לומר, שהטבע שבא בנפה"ב מצד 
)וכמו שמקשר בד"ה לך  בסביבתושמתרגל לנהוג כן מצד שכך נוהגים 

תרס"ז הנ"ל שמה שבא מצד הרגילות הו"ע "הרבה שכנים רעים לך 
שמתפעלים ושייכים לזולת  –עושים"(, הרי זה קשור עם טבע המדות 

שזהו מה שטבעו מצ"ע  ק"נדוקא; משא"כ הטבע שבא בנה"ב מצד ה
שאינם מתפעלים  –הוא כן וכך נולד, הרי זה קשור עם טבע המוחין 

 א הנהגת האדם מצ"ע דוקא.ואינם שייכים לזולת, ועניינם הו

וא"כ את"ש הקשר והשייכות בין ב' הפירושים בתיבות מולדתך 
שכן עניין הרגילות שייך לטבע המדות ועניין  –ובית אביך שבפסוק 

 טבע הנה"ב עצמה שייך למוחין.

 החילוק בין נוסח הקידוש דשבת ויו"ט

 זלמנוב' שילוי יצחק ' הת
 בית משיח 770תות"ל המרכזית 

 אומרים שאין הטעם: "(שבת של מעריב סדר) אבודרהםכתב ה
 ,טובים בימים כמו "לשון מכל ורוממנו עם מכל בנו בחר אשר" בשבת

 ושם ומשפט חוק לו שםם ש" שנאמר .השבת על נצטוו שבמרה לפי
 בהם בחר לא ועדיין ",אפקוד במרה ודינין שבת" :ל"זר ואמרו ",נסהו
 להם נתן כבר ט"יו על טווכשנצ אבל .התורה להם שנתן עד ה"הקב

)וכן מביא הב"י בסי' רעא מהלכות שבת והובא  '"כו בהם ובחר התורה
 בט"ז שם סקי"ג(.

________ 
 

כמבואר בריבוי שיחות מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וכגון: שיחת מוצש"ק י"א  18
 ז, שבט תשכ"א סי"א, שיחת ש"פ משפטים תשכ"א ס"
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ולכאורה יש להבין בטעם זה, דהא הציווי במרה אינו עיקר מצות 
שבת )ומשם לומדים רק איסור תחומין, שלרוב מוני המצות אינו 

"זכור את  –ברות חשוב מל"ת בפ"ע(, ועיקר הציווי הוא בעשרת הד
 יום השבת לקדשו".

וכפי שמאריך אדמו"ר מהורש"ב נ"ע לבאר )בד"ה "ראו כי ה' 
נתן לכם את השבת" תרנ"ח(, דבמרה ניתנה השבת באופן דנתינת 

לכם את השבת"(, משא"כ בעשה"ד הוא הדרגא  נתןדייקא )" מתנה
שישראל עושין את השבת, וזהו "זכור את יום  –את השבת"  לעשותד"
 שבת לקדשו".ה

היום, המורה על עבודתם של בקידוש דוקא  –ולפי"ז, אדרבה 
"זכור את יום השבת לקדשו" בקידוש  –ישראל ב"עשיית" השבת 

מתאים לומר "אשר בחר בנו", שהרי עתה מקיימים המצוה  –היום 
 , כשכבר בחר הקב"ה בנו לעם?תורה במתןשנאמרה 

נוסח הקידוש  בסיוםואוי"ל הביאור בזה, בהקדים דבאמת 
אומרים גם בשבת "כי בנו בחרת ואותנו קדשת" )ואף דבכתבי 

(, 19האריז"ל ובשל"ה נדחה נוסח זה, אך רבינו הזקן מביאו בסידורו
 זכר' אומרי שאנו לפי, שזהו "20ומבאר בזה הצמח צדק באור התורה

, לנו נתנם י"שהש אלא למעלה יש הכל' ומועדי שבת כי והענין, מ"ליצ
 בנו שאז מ"ליצ זכר וזהו מצרים גלות י"ע היינו לזה ינוזכ מה ומפני

 ".מ"ליצ זכר אחר בחרת בנו כי ל"צ כ"ע בחר

אמנם, אעפ"כ ישנו חילוק )גם בנוסח אדה"ז( בין נוסח הקידוש 
דגם ביו"ט וגם בשבת מסיימים "כי בנו בחרת כו'", אך  –דיו"ט לשבת 

הקידוש  תחילתבהקידוש, ואילו ביו"ט אומרים תיכף  בסיוםזהו רק 
 "אשר בחר בנו".

שבאמירת הקידוש אנו  –וי"ל, ע"פ ביאור אדנ"ע המובא לעיל 
 נוסף", לקדשומקיימים המצוה דעשה"ד שבמ"ת "זכור את יום השבת 

 בסיוםעל השבת שניתנת במתנה מצ"ע. וא"כ שפיר שייך לומר 
הקידוש "כי בנו בחרת", מכיון שאז ישנה כבר המעלה דשבת כפי 

היום, ללא צורך  בתחילתשה"ד. משא"כ ביו"ט ישנה כבר שהיא בע
________ 

 
וראה באג"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חי"ג ע' רכו. וע"ע בקובץ הערות וביאורים  19

 אהלי תורה גליון תתעג בארוכה. –
 וישב )בראשית ח"ו( תתרצו, ב. 20
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הדרגא שלאחר מ"ת, ושפיר שייך לומר תיכף  –בעבודת ישראל 
 בתחילת הקידוש "אשר בחר בנו".

ועפ"ז אי"צ לדחוק בדברי הצ"צ הנ"ל שכוונתו לומר שהבחירה 
התחילה כבר ביצי"מ )כפי שהבינו כמה(, שהרי משוה שבתות 

המועדים הרי ניתנו אחר מ"ת. אלא אפשר לפרש ומועדים בענין זה, ו
ע"י כמבואר בדא"ח בפשיטות שהבחירה היתה דוקא במ"ת, וזהו 

אמירת זכר ליצי"מ דוקא צ"ל כי בנו בחרת.  אחריצי"מ. ולכן  ובזכות
 ודו"ק.

נתינת מקום בהלכה לפירוש הפילוסופים 
 ב"אשה כי תזריע"

 פרקששי' נחום חיים הת' 
 בית משיח 770תות"ל המרכזית 

 א

 שני הזקן רבינו מביא( תזריע כי אשה ה"ד) תורה בלקוטי
 מזרעת אשה, נקבה יולדת תחילה מזריע איש" ל"במרז פירושים

 ":זכר יולדת תחילה

(: בלבד דם א"כ זרע לאשה אין שלדעתם) הפילסופים פירוש( א
 ועילאה באחרונה באה הזכר טיפת הרי תחילה מזרעת שאשה לפי"

 '".כו תחילה מזריע האיש אם כ"משא, גבר

 מחמת ולא, הזכר נולד דוקא האשה שמזרע, הלשון כפשטות( ב
 (. ל"מדרז כן ומוכיח) לבסוף בא הזכר שזרע

 ששני 21א"שליט המשיח מלך ר"אדמו ק"כ מבאר מ"ובכ
 אתערותא"ו" דלעילא אתערותא" מענין משתשלשלים אלו פירושים

 השני שהפירוש ואף. חבירו על מעלה יש מהם אחד שבכל", דלתתא

________ 
 

 .לאמירתו שנה חמישים מלאו שהשנה – ה"תשכ ניסן ח"ר תזריע פ"ש במאמר ראה 21
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 לימוד ישנו הראשון בפירוש גם אבל, הנכון הפירוש הוא( כפשוטו)
 .22חיובי וענין

 ב

 פירוש לדחות יש דעוד בהקדים, בזה ביאור להוסיף ויש
 דגם, הכתוב פשטות עם מתאים שאינו כך על נוסף) הפילסופים

 עילאה" לבסוף בא הזכר דכשזרע שכתבו(, נכון אינו ע"בפ פירושם
 .זכר ויולד" גבר

 בחלב בשר בהלכות כמובא –" גבר תתאה"ש נפסק להלכה דהרי
 לתוך צונן חלב או רותח חלב לתוך צונן בשר(: "ד"ס צא' סי ד"יו)

 הזכר זרע' הי אם, כ"וא ."גבר דתתאה משום, אסור הכל, רותח בשר
 ממנו אם) האשה זרע צריך' הי –( הזכר נולד וממנו במידה) לבסוף בא

 !נקבה ויולדת, לגבור( ההנקב נולדת

 או" גבר עילאה" אם הוא הפירושים שני בין שההבדל, ל"י ז"ועפ
 א"שליט המשיח מלך ר"אדמו ק"כ לדברי מתאים –" גבר תתאה"

 דלעילא האתערותא מעלת אם הוא הפירושים שני בין שההבדל, לעיל
(. גבר תתאה) דלתתא האתערותא מעלת דוקא או(, גבר עילאה) גוברת

, כפשוטו הוא הנכון הפירוש –" גבר תתאה"ש היא שההלכה וכיון
 .הזכר נולד וממנו גובר האשה שזרע

 ג

 גם והוראה חיובי לימוד ישנו שלפועל מה גם לבאר יש ז"ועפ
 :הפילסופים מפירוש

, העליון של מסויימת" התגברות" ישנה להלכה גם דבאמת
 בשר וא, צונן בשר על שנפל רותח חלב אבל: "ל"הנ ההלכה כהמשך

 דאף ",מותר הבשר ושאר, הבשר קולף,  צונן חלב לתוך שנפל רותח
 צריך מ"מ, התחתונה את ומחממת גוברת העליונה החתיכה שאין

 (.הצונן) הבשר לקלוף

________ 
 

 .תזריע' לפ' ב שיחה ב"חי ש"בלקו בארוכהו, ח"תשמ אייר' ו מ"ותז פ"ש במאמר כמבואר 22



  770בית משיח • הערות התמימים ואנ"ש  66

 מקרר הוא ,צונן הוא דהתחתון דכאן(: "ז"סק) שם ך"הש וכביאור
 היינו". קליפה צריך לכך ,פורתא בלע –' לי דאדמיקר אלא .העליון

 גופא בזה מ"מ, העליונה את ומצננת גוברת התחתונה שהחתיכה אףד
 .מהעליונה"( פורתא בלע)" מסויימת השפעה מקבלת היא

 נתינת ישנה כ"אעפ אך", גבר תתאה" שלהלכה רואים אנו כ"וא
 –" תזריע כי אשה"ב הפירושים בשני מובן ז"ועד". עילאה"ל מקום
 הוא הענין עיקרש, כפשוטו הוא הנכון הפירוש שלהלכה פ"דאע

 למעלה מקום נתינת ישנה מ"מ(, גבר תתאה" )דלתתא אתערותא"
 (.ל"הנ ובמאמרים בשיחות כמבואר" )דלעילא אתערותא"ד
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 הלכה ומנהג

 כמה הערות על קונטרס
 "בדין שאלה על הפרשת חלה כו'"

 אייוס' שישניאור זלמן  ר'
 מחברי הכולל שע"י מזכירות כ"ק אד"ש מה"מ

"בדין שאלה על הפרשת חלה  קונטרסם השתא י"ל לקראת פורי
על ידי שליח" מאת הר"י רייטפארט שליט"א, וראיתי להעיר ג' 

 :דברים

 א

 אם( א סימן טוב לקח) הר"י ענגל באות ג' מביא את חקירת
למשלח; ובהמשך  עצמו השליח או המעשה כח, המעשה מתייחס

 כל משלחה מסר אם( קפח סימן)דבריו מתייחס לחקירת הקצוה"ח 
 לאו. ונראה שחשב לומר שחקירתם חד היא. אם לשליח כחו

 מסר מה ט:"מלמעלמ הוא ח"הקצוה דחקירת דמוכח, טעות והוא
 בשליחות כח לו נשאר מ דחקירתו היא אם"והנפק מעצמו, המשלח

הר"י  חקירת נשאר עדיין אבל ח;"בקצוה כמבואר – ונשתטה מת אם
 שייך איזה חלק מהשליח – שליח ז"עי ומינה שמסר דבחלק ענגל
 אליו.
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 שייך מהשליח מה ע:"מלמטלמ הוא הר"י ענגל חקירת כ"משא
 דנשאר ל"אפ הצדדים דלכל –ל "הנ לענין בזה מ"נפק ואין למשלח.

 כ"בכו כמבואר דברים, לריבוי מ"הנפק אלא נשאר, דלא ל"ואפ כח
 .טוב שם בלקח וגם מקומות

 ב

העניין  שפירוש( ב, כט גיטין) ובנו אשי רב שם מוכיח ממחלוקת
 .מעשה בשעת עושה ד"שלוחו של אדם כמותו" הוא שהמשלח

ב' שיחה  ג,"לקו"ש חל)מה שביאר כ"ק אד"ש  ואישתמיטתי'
 צריכים ע"דלכו מחדש אשי רב בר דמר על מחלוקת זו,( לפר' קרח

. השליחות בפעולת היא רק והחקירה השליחות; בחלות ממש כמותו
 מר על אומר היה לא כ,"דאל בלקו"ש שם, כמבואר זה פירוש ומוכרח

 .כביאורו ודלא ."היא דקטנותא" אביו דברי

 ג

דאין המשלח  (קיג סימן ד"יו) ט"יו העונג דברי לפרוך כתב עוד
 ביטול מהני אי ראשונים יכול להשאל על הפרשת השליח, ממחלוקת

 מהני דלא כמו מהני דלא כתב( ז פסחים) ן"שליח: דהר י"ע חמץ
 .1ס"ל דמהני ובעל העיטור שליח, י"ע הפקר

 לומר שביטול שהסברא ומבאר ח,"הקצוה לחקירת זה ומקשר
 ן"הר כתב זה שמטעם) הפקר מדין שהוא הגם, שליח י"ע מועיל חמץ

 משום הוא(, שליח י"ע אינו שהפקר כמו שליח י"ע מועיל דאינו
 .למשלח ממש מתייחס השליח שמעשה

 יוקשה: ולטעמו

 ?שליח י"ע מועיל אינו א. מדוע הפקר

 שליחות שאין אחרון או פוסק כלשהי לשום סברא ישנה ב. וכי
 לאפוקי( ב, מב קידושין) קרא בעינן אמאי כ"א, כאלו לדברים מועיל

 ?עבירה לדבר שליחות

________ 
 

 סי' תלד ס"ד. ע"בשו נפסק וכן  1
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 שליח, ביטול מהני – למשלח מתייחס המעשה רק אם ג. גם
 זה אין כ"וא לזה, מודה ן"הר וגם אליו, מתייחס הביטול מעשה פ"דעכ

 הביאור.

ולכאורה יש לבאר סברת בעל העיטור באופן אחר ובהקדים, 
 דהוה משום מהני לא שליח י"ע חמץ דביטול ן"מהר מבואר דהנה

 כידוע מיוחד דין אלא כהפקר הוה דלא ל"דס ושאר הראשונים כהפקר,
ביטול  לכאורה דמהני ל"ס (א, ב שם ן"רמב ב., ד פסחים' תוס ראה)
 בעל . וא"כ לכאורה זוהי ג"כ שיטתאינו הפקרכיון ש שליח י"ע

 .העיטור

 בשבת אינפאנדהדברי אדה"ז בחימום 

 דינרי' שילוי יצחק ' הת
 בית משיח 770תות"ל המרכזית 

 א

 ליתן מותרכתב המחבר )שו"ע או"ח סי' שיח, סט"ז(: "
", אדה"ז[ שנקרש שומן חתיכות בתוכה שיש כפולה פת]" אינפאנדה

 חוזר שנקרש שבה שהשומן פי על ואף סולדת דשהי במקום האש כנגד
 ".ונימוח

 במקום ל"וצ ס"ט שיש הלבוש' כוכתב המג"א )שם סק"מ(: "
 גבי י"הרב ש"כמ בישול משום אסור ב"שהיס דבמקום ב"היס שאין
 משום בו אין יבש והוא כבר שנתבשל כיון דהכא ד"דל נ"ול .שמן

 ".כך בהדיא דאיתא ה"ס ג"רנ' ועסי ו"סט ש"כמ בישול

והיינו, שנחלקו הלבוש והמג"א בגירסת השו"ע אם מותר לשים 
 במקום שהיד סולדת בו, הלבוש אוסר והמג"א מתיר. אינפאנדהאת ה

עיקר כמגן אברהם אבל נהגו השוכתב אדה"ז )שם סעיף כז(, 
 מותר אפילו לכתחילה. במקום צורך , אךלהחמיר לכתחילה כלבוש
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 ב

ואילך( הביא הגרי"י פיעקארסקי  והנה בחקרי הלכות ח"ח )עמ' נ
בתר האם "היא הלבוש והמג"א הנ"ל שמחלוקת את דברי האחרונים, 

 ." או "בתר בסוף אזלינן"מעיקרא אזלינן

הלבוש אכן צדק ומסיק ש, ומפלפל באריכות גדולה בדין זה
 –וכאשר עושה מעשה מותר שכאשר ישתנה החפץ אח"כ יהיה איסור 

בנדו"ד, דכיון שהאינפנדא משתנה נחשב שעשה מעשה אסור. וכן 
להיות נוזל, נחשב שהוא גרם לזה וממילא הוא עצמו בישל במעשיו 

 את השומן הלח.

 ומקשה, דא"כ צ"ע מדוע פסק אדה"ז שהעיקר כמגן אברהם.

ומביא את ישוב האגלי טל על המג"א )מלאכת אופה ס"ק נ"ה 
כיון מו ;חומראשכל דין בישול אחר בישול בלח הוא רק  אות ד(,

ויתבשל שיזוב השומן שעיקר כוונת האדם היא על האינפנדא, ומה 
א"כ, כמו  " מאחר ואין עיקר כוונתו בזה,פסיק רישאכמו "הוא רק 

 ,שבות גמור של אמירה לנכרי בפסיק רישאסי' ר"ג( ב)מתיר שהרמ"א 
מקיל גם בחומרא הזאת של בישול אחר בישול בלח כאשר זה ודאי 

 .כוונתוולא עיקר  פסיק רישא

ומסיים שם החקרי הלכות )נג, ב( שכמו"כ אפשר ליישב את דברי 
אדה"ז, כיון שגם הוא פוסק כהרמ"א ומתיר פסיק רישא באמירה 

 לנכרי.

 ג

ביאורו, דהנה יש שני אופנים בלימוד פשט ולא זכיתי להבין את 
אין בגלל שזה פסיק רישא. ב.  הקילוהיתר אמירה לנכרי בהנ"ל: א. 

 פסיק רישא.כלל ב איסור

 באופן כלל שבות שאין באריכות ומבאר', הב כצדס"ל  ז"ואדה
 :(י"ס רנג' סי) שם ל"וז ,רישא פסיק של

 בשבת לעשותו שאסור דבר שכל ואף .ליטלה לנכרי לומר מותר"
 מאליו נעשה שהאיסור כאן ,מקום מכל ,לעשותו לנכרי לומר אסור
 לעשות שולחו אלא לעשותו כלל לו אומר אינו והישראל מתכוין בלא
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 נעשה לא הרי האיסור נעשה שמאליו אף כן אם – המותר דבר
 מוזהר אינו והנכרי ככה על צוהו לא שהישראל :הישראל בשליחות

 ."איסור לעשות לשלחו לנו שאסור אלא השבת על כלל

איסור בישול בלח לאמירה שדימה כלל מה נכון ולפי זה אין 
 לנכרי:

במקרה של כלל, משא"כ אין איסור פסיק רישא דבאמירה לנכרי ב
 בישול בפסיק רישא.איסור יש  –בישול אחר בישול בלח 

, או שמא 2א"כ צריך לבאר באופן אחר מדוע הקילו באיסור זהו
יש למצוא מקור בו פוסק אדה"ז שפסיק רישא מותר בחומרא, כיון 

 שמקורו הנ"ל מדין אמירה לנכרי אינו מוכיח כלל.

 לדעת הרמב"םמעיין מטהר בכל שהוא 

 הנ"ל

 שיש מקוה במי שתטבול צריכהבטור יו"ד ריש סי' רא איתא: "
 אף ;סאה' מ בו שיהא צריך במעיין תטבול אם ואף. .  סאה ארבעים בו
 אפילו אדם אבל לכלים דוקא היינו ,שהוא בכל מטהר דמעיין גב על
 בו עולה טבילה אין – סאה' ממ בפחות מתכסה גופו שכל קטן הוא אם
 במעיין מטהר אדם דאף כתבו ד"והראב ם"והרמב .סאה' מ יהא כ"אא
 ".ל"ז ש"הרא א"א הסכים ולזה ראשונה כסברא כתב י"ור ,שהוא כל

 שמעין בפירוש כתב שלא פי על אף ם"והרמבוביאר הב"י: "
 מזה למעלה"( ו"ה) ט"בפ לשונו זה שהרי ,שהוא בכל אדם מטהר
' וכו למקוה שוה ביםשאו מים עליו והרבו מועטים שמימיו המעין
 שיעור למימיו אין שהמעין שהוא בכל מטהר שהוא למעין ושוה

 דבריו לפרש אפשר היה וכבר ,כאן עד "מטהרים שהן כל אפילו
 לכן קודם מדכתב ,מקום מכל; י"ר וכדפירש קאמר דוקא דלכלים

 ובו הזב מן חוץ טמא אדם כל בו טובל סאה' מ בו שיש דמקוה( ה"ה)
 מועטין שמימיו המעין מזה למעלה כך אחר כשכתב ,כלים מטבילים

________ 
 

 בדעת שפיר לומר אפשר לכאורה שאותו ,א"במג נוסף ביאור שהביא שם טל באגלי ועיין 2
 .ז"אדה
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 לעיל שכתב אדם לטבילת גם –' וכו שיעור למימיו אין שהמעין' וכו
 ".קאי בסמוך

 נקיט דמתניתין ולישנא סידרא ם"דהרמב גב על ואףוממשיך: "
 נדחוק הכי דמתניתין בפירושא י"ר דדחיק היכי דכי למימר ליכא ,ואתי

 הוה הכי דסבר איתא ואם הוא דבתראה – ם"הרמב דברי בפירוש אנן
 ".המשנה כסתימת דבריו לסתום ולא לפרש ליה

והיינו, דממה שלא פירש הרמב"ם את המשנה אלא השאירה 
מוכח שס"ל כפשטות המשנה שמעיין מטהר גם כלים בכל  –בלשונה 

 שהוא.

ולכאורה יש להוכיח דעת הרמב"ם כדברי הראב"ד באופן נוסף, 
רמב"ם מלשון המשנה )בגירסת מקוואות דידן, והוא, שאכן שינה ה

 עכ"פ(.

 מעין מהן למעלהדהנה לשון המשנה )מקוואות א, ז( הוא: "
 באשבורן לטהר למקוה שוה – שאובין מים עליו ורבו מועטין שמימיו
 . "שהוא בכל בו להטביל ולמעין

 למעלהמשא"כ הרמב"ם שינה וכתב )מקוואות פ"ט הלכה ו(: "
 למקוה שוה – שאובין מים עליו והרבו מועטין ושמימי המעיין מזה

 ועומדין הנקוין במים אלא ממנו הנמשכין במים מטהרין שאין
 למימיו אין שהמעיין שהוא בכל מטהר שהוא למעיין ושוה באשבורן

 ."מטהרין שהן כל אפילו שיעור

והשינוי הוא: הלשון "להטביל" שייכת יותר בכלים, וא"כ הוו"א 
שהוא רק בכלים, משא"כ "מטהר בכל שהוא" הוא שמותר להטביל כל 

 בפשטות לכל הטמאים, וא"כ הוא כולל אדם ג"כ.

 ואת"ש דברי הטור שהרמב"ם ס"ל כהראב"ד ופליג על ר"י.
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 בתפילתו המאריך

 ויינרשי'  מנחם מענדל' הת
 בית משיח 770תות"ל המרכזית 

 יכול אם, מתפללין צבור ומצא נ"לבהכ : "הנכנס3כתב המחבר
 ה")וה יתפלל, לקדיש או לקדושה צ"ש שיגיע קודם ולגמור התחילל

 ואם וקדושה, הג"ה(. כקדיש דינן, תפלה ושומע הקדוש דהאל אמן
 עוברת". השעה אין אם יתפלל אל, לאו

ובביאור הלכה שם: "נסתפקתי אם מדרך טבעו להאריך בתפילה 
תפק ואינו יכול לסיים עד קדושה, אם מותר להתחיל", והיינו, דנס
אם  –באדם המאריך בתפילה ובגלל זה יכול להפסיד אמירת קדושה 

 צריך להתפלל אחרי הציבור בכדי לענות קדושה.

ולכאורה יש להוכיח מדברי אדה"ז בשולחנו שתפילה בציבור 
ל הקדוש וכו'(, וא"כ פשיטא -חשובה מקדושה וקדיש )וכן מאמן דהא

 שאין לדחות תפילה בציבור מפני אמירת קדושה:

דהנה בסעיף ד שם כותב: "מי שבא לביהכ"נ תיכף אחר קדושה 
לא יוכל להתפלל ואם ימתין עד אחר הקדיש יעבור זמן התפילה או 

יתחיל מיד שמוטב לבטל מודים מלבטל איש"ר .  – ערבית עם הציבור
. ואם בא סמוך לקדיש ואם יתפלל תיכף יבטל איש"ר ואם ימתין עד 

מוטב להתפלל עם בית עם הציבור אחר הקדיש לא יוכל להתפלל ער
 ".הציבור

יש בידו מצוה חשובה של קדושה, בכ"ז כדאי  כעתומזה שאף ש
להתפלל בציבור, מוכח, שתפילה בציבור  אח"כלדחותה בכדי שיוכל 

 .4חשובה היא הרבה יותר משאר הקדושות והאמנים

________ 
 

 שו"ע או"ח ריש סק"ט. 3
בקובץ פה דהערות התמימים ואנ"ש צפת כתב הרב ל.י.פ, דכיון שאין לדחות מצוה שבאה  4

אף אם בגללה תידחה מצוה יותר חמורה )אפי' מצוה דרבנן שתידחה מצוה דאורייתא(, אף אם  –ו ליד
אין ראוי לחכות ולהפסיד מטעם הנ"ל )וכן הביא כעי"ז  –נאמר שקדושה חשובה מתפילת הציבור 

 מפסקי תשובות כאן(.
תפילה ולכאורה ע"פ דברי אדה"ז הנ"ל מוכח: א. שאין צורך לטעם הנ"ל כיון דבלאה"כ 

בציבור חשובה יותר; ב. אין הטעם הנ"ל נכון, שהרי דוחים אמירת קדושה דתפילת מנחה בכדי 
 להתפלל ערבית בציבור.
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שתפילתו תארך  בודאותוע"כ נראה לענ"ד, אשר אפי' אדם היודע 
יתפלל בציבור,  –ילת הציבור ולא יוכל לענות קדושה יותר מתפ

 שתפילה בציבור עדיפה מקדושה.

צריך  –ומ"מ פשוט, שאם יכול לשמוע קדושה ממנין אחר 
 .5לשמוע, שהרי אין לבטל מצוה מפני מצוה אם אפשר לקיים שניהם

 

________ 
 

 ראה לדוגמא רמב"ם הל' נזירות פ"ז הט"ו, ובריבוי מקומות. 5
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 פשוטו של מקרא

 ליצחק העבד ויספר

 גרוזמן' שימרדכי ' הת
 יחבית מש 770קבוצה, 

 א

 שלאחר חזרתו של מסופר, סו(, )כד שרה חיי בסיום פרשת
 כל את ליצחק העבד ויספר" –רבקה ליצחק  עם אברהם עבד אליעזר
 ".עשה אשר הדברים

ש"פ שמות(  –אהלי תורה )א'פב  –ובקובץ הערות וביאורים 
 כל קודם סיפר ולא", המשלח אצל שליחות חזרה לא"הקשו, מפני מה 

 ה."ע אבינו אברהם – ומשלחו לאדונו

 גם הרי, ליצחק לו אשר כל אברהם שנתן שכיוון ותירצו שם,
 אליו כי –" ליצחק העבד ויספר" כן-המתנה, ועל בכלל אליעזר עבדו

 .השליחות חוזרת

 של עבדואליעזר הוא  אם אף ולכאורה אין מובן תירוצם, שהרי
א ; וא"כ: זה עדיין לאברהם של שלוחו הרי הוא מ"מ, יצחק )כעת(

 .משלחאצל  שליחותעונה כיצד לא חזרה 
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 ב

מדוע לא סיפר הדברים  –ובאמת יש לדחות עצם קושייתם 
 לאברהם אבינו:

 אברהם רואה שהרי השליחות", לא שייכא כאן "חזרת לכאורה א(
, עם אליעזר מחרן ומבין בפשטות שקידשה שהגיעה רבקה את בעיניו

 .לא או לה הביא אם יודע שאינו דלא כבגיטין

עדיין לא  – שרבקה הגיעה שיצחק ראה ]ובדוחק הי' אפ"ל שאף
 )כהדיעות יכל לדעת אם גם קידשה או רק הביאה ע"מ שתתקדש לו

אבל בפשטות, לכאורה חזקה  .אליעזר( ולא קידשה )דלקמן( שיצחק
 –ש"שליח עושה שליחותו" כשאין לחשוש לדבר אחר ואם הביאה 

 חזקה שקידשה[.

 המשיח מלך ר"אדמו ק"כ מביא שרה ייח פ"ש מלכות-בדבר ב(
 שליח רק היה אם: אליעזר שליחותו של בגדר שליט"א ג' אופנים

 הוא שגם" שדכן" היה אם – עצמו ובזה, לקידושין שליח או להביאה
 .ממש שליח או לקדש יכל

 צריכה היתה לא מובן בפשטות מדוע הראשונים האופנים' ב ולפי
ממש )שהרי  שליחות גדר לו הי' שלא כיון לחזור לאברהם, השליחות

אינו עושה שום חלות שיצטרך בשביל זה  –אם רק מביא אותה 
 .להחזיר השליחות(

, בשיחה העיקרי' הפי אכן שהוא – שם השלישי האופן לפי וגם
 של שליח הי' שאברהם במפורש שם מה"מ כותב ש"אד ק"כ הרי

לכאורה  כ"וא"; שליח עושה שליח" מדין אליעזר את שלח והוא יצחק
 ולא ליצחק, –השליחות היתה צריכה לחזור דווקא לשליח הראשון 

 שלא היה המשלח הראשון. לאברהם

]ואף אם נאמר שהשליח הב' הוא בעיקר שליח של השליח ולא 
מ"מ השליח הא' שלח את השליח הב'  –שליח ישיר של המשלח 

 .למסור את חזרת השליחות למשלח[
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 ג

 צריך שלא בגיטין משמע' הגמ ועוד והוא העיקר, דמפשטות
לשליח להחזיר יכולת  שתהי' רק אלא בפועל," השליחות חזרת"

הדברים למשלח לפני שנהי' שליח לצד שכנגד )כגון שליח הבאה 
אין לו יכולת לומר למשלח "עשיתי  –שהופך לשליח קבלה 

כי ברגע שמסתיימת שליחותו, נעשה מיד שליח קבלה  –שליחותך" 
כנגד((, ולכן כאשר היתה יכולת, אף אם כעת אין )שליח של הצד ש

 השליחות נפעלה. –יכולת להחזיר השליחות בפועל 

 ':ולדוג

 כדין וניתן כשר הגט – התחרש כ"אח ומיד גט שנתן שליח א(
דעת לחזור -, אף שאין השליח בר(ב ,גיטין ד) בחותמיו יתקיים ורק

 .למשלחו ולומר לו

 לומר סברא יש – קבלה שליח שהוא שאומר הולכה שליח ב(
 עד וללכת להולכה שליח להיות מוכן שאינו רצונו את ביטא שבכך

 להיות שצריך נאמר ואם; האישה )גיטין סג, א וברש"י שם ד"ה אלא(
 לה ולומר לאישה ללכת צריך מקרה בכל הרי" השליחות חזרת"

 .שליחותה, ומדוע נאמר שאינו רוצה ללכת עד לאשה את שעשה

 ד

 צריך להבין: אלא שלפי זה

כיון שלפי הנ"ל )שאברהם ראה את רבקה, ושאין צריך "חזרת 
מדוע  –השליחות ממש"( לא היתה צריכה להיות "חזרת השליחות" 

צריך הי' אליעזר לספר הדברים ליצחק? ועכצ"ל, שלא הי' זה ענין של 
 חזרת השליחות אלא ענין אחר. ויש לבאר בב' אופנים:

על ' לה מההודאה כחלק –' ה עשהש הגדול המופתים א( סיפור
תשנ"ב  וישב מלכות-מה"מ בדבר ש"אד ק"וע"ד דברי כ)הניסים 
 י"רש שכותב וכמו ,(הגאולה מזירוז לאחרים הוא חלק הניסים דפרסום
 הארץ לו שקפצה לו שנעשו נסים לו גלה – העבד ויספרשם: "

 של הסכמתם את כלל מזכיר ואינו ",בתפלתו רבקה לו ושנזדמנה
 ואת זה שקידשה לו בפועל. 'וכו ולבן לבתוא
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עדיין צ"ע מדוע סיפר זאת רק ליצחק ולא לאברהם  ז"שלפ אלא
 .ולשאר העולם

 לבעלה סיפר ולכן בעלה, את רבקה על לחבב אליעזר רצה ב(
זיווגו, שהרי עשה  בת היא כמה לו להראות כדי הניסים את דוקא

 .שדווקא היא תהי' אשתו בכדי הניסים הקב"ה ריבוי

וכ"ז לענ"ד, ואשמח לשמוע עוד ביאורים בדבר סיפור הדברים 
 ליצחק.

 גירסת רש"י בהודאת משה ואי־בשתו

 א' התמימים
 בית משיח 770קבוצה, 

הודה ולא " , מפרש רש"י:1עה"פ "וישמע משה וייטב בעיניו"
. מפרשי רש"י על אתר מבארים, שכוונת רש"י "בוש לומר לא שמעתי

ולא "מסבירים את דברי רש"י ו) "ושכחתישמעתי "היא שמשה אמר 
שאם הי' בוש, הי' אומר לא שמעתי. אך כיון  –" ימעתלא שלומר בוש 

אמר "שמעתי אלא "הודה" ו ,אמר "לא שמעתי" לאשלא התבייש, 
 .2, כדברי הגמראושכחתי"(

ר מלך המשיח שליט"א מקשה על דבריהם מכמה "מוכ"ק אדאך 
משה הודה ולא בוש ש –שוטו ומסביר שרש"י מתכוון כפ, 3טעמים

, שהוא לא שמע מהקב"ה את החילוק בין קדשי "לא שמעתי"מר לומ
(, שפירוש זה מתאים יותר לפשוטו דברי התו"כשעה לקדשי דורות )כ

 של מקרא )כמבואר בשיחה שם(.

 )כמו בחומש "מאירת עיניים( והנה, בהוצאות החומשים הנפוצות
 שמעתיאלא אמר ל: ""זהנ"ל, ו דברי רש"יבסיום  4נוספו חצאי עיגול

________ 
 

 שמיני י, כ. 1
 ב.-זבחים קא, א 2
 עיין בגוף השיחה באריכות. –ואילך  109ע' לקו"ש חי"ז,  3
, יד-בכתב אינם אלו ג"שחצע ש מה"מ"אד ק"כ כותב, י"רש בדברי עיגול לחצאי עבנוג 4

 "ג"החצע בעל" בתור מחברם את מכנה( 27' הע, 170' ע, ה"ח ש"לקו) אחר במקום. כ"לאחמ ונוספו
 ודן ומקשה בדבריו, היינו שלא רש"י כתבם.



 79 קי"ג שנה לכ"ק אד"ש מלך המשיח• ש"פ תזו"מ תשע"ה  

ומצוה לפרסם ד"תיקון" זה  .". כן הוא בהדיא בגמרא שםושכחתי
בגמרא, אלא מהתו"כ.  אינו, כיון שמקור דברי רש"י כאן בטעות יסודו

לכתוב בלשון זו, כיון שרוצה לפרש לבן חמש למקרא  דייקורש"י 
ה"מ "לא שמעתי" )כביאור כ"ק אד"ש מ אמרשמשה )לא בוש, ולכן( 

 הנ"ל(.

 

________ 
 

מסויימים,  ג"חצעבנוגע ל*( 20' הע, 253' עמ, ז"חט ש"לקו)מה"מ  ש"אד ק"כ כותב א"במ
 י"מפרש חלק שהם ג"חצע שישנם, נמצא. הפירוש בגוף אלא, ג"בחצע אינן י"ובכת שבכמה דפוסים

 הם אין הרי, כ"וא, עצמו דבריו ואינם י"לפרש כהוספה הם דידן י"ברש ג"החצע, דבפשטות. ממש
 .שמעתי לא אמר שמשה סובר ל"הנ בשיחה באריכות כהביאור אשר, י"רש לדעת מכוונות

 י"שרש הפשוטה' מהראי הם, י"בפירש זה לפירוש בשיחה ההוכחות שאחת, ג"כ מכך ומוכח
 כ"וכמו(. המפרשים לפירוש) ברמזים כותב ואינו בבירור דבריו וכותב, למקרא חמש בן עבור מפרש
 .י"בפירש רגילות שאינן" שם בגמרא בהדיא ה"כ" ג"החצע מסיום



 

 

 

 

 
 

 

 לזכות

 כ"ק אדמו"ר שליט"א
 מלך המשיח

 התמימים בפרט, –יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו 
 בכלל, –משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל 

 ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
 וישמיענו תורה חדשה מפיו
 בגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומי"ד ממ"ש, נאו!

• 

  ו מלך המשיח לעולם ועד!ורנו ורביניחי אדוננו מ

  



 

 

 

 

 ז"נל

 הרה"ח הרה"ת וכו'
 משגיח ראשי ומשפיע בישיבת 

 המרכזיתתומכי תמימים ליובאוויטש 
 בית משיח 770 – 
 ע"ה חייםב"ר  יצחק ר'

 שפרינגער

 ניסן תשע"ג"יום זכאי" ז"ך נלב"ע 

 -שני לרגל היארצייט ה -

 לעילוי הכי עיקרי בירידת והתלבשות הנשמה בגוף
 בתחיית המתים אכי"ר

* * * 

 ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

 

 

  



 

 

 

 לזכות

 חברי המערכת –התמימים 
 שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם

 לי ואנוהו"־להוצאת הקובץ, באופן ד"זה א

 חנה בןשמואל  הת'
 חנה אמה בןהכהן  גדלי' מנחם מענדל הת'

 מלכה בןהכהן  מנחם מענדל הת'
 חי' טובה בן יחיאל הת'

 גלית יהודית בן איתן יצחק הת'

 זכו לגרום נחת רוח רב לאבינו מלכנושי
 –כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  –

 ויהא קובץ זה ה"מכה בפטיש"
 שיביא להתגלותו לעין כל

 תיכף ומי"ד ממ"ש

• 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


