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פתח דבר

בהלל והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ואנ"ש  התמימים  הערות  של  הששי  הגליון  את  ולומדי',  התורה  מחבבי  ולקהל 

היוצא לאור בשנה זו1 - ה'תשע"ה )גליון קכה(,

ובו חידושים וביאורים בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, בעניני גאולה ומשיח, נגלה 
וחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י תלמידי התמימים והצוות דישיבתנו 

הק' - ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו.

גליון זה יוצא לאור בקשר עם חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז יום צאתו של כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ ממאסרו ברוסי' הסובייטית, אשר יום זה נקבע ליום סגולה לכל המוני 
בית ישראל, וכדברי בעל הגאולה במכתבו הידוע2 "לא אותי בלבד גאל הקב"ה 
בי"ב תמוז, כי אם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה וגם את כל אשר 

בשם ישראל יכונה".

ובקשר לתאריך זה הבאנו במדור דבר מלכות ב' שיחות המבארות את מעלתו 
- כ"ק אדמו"ר  י"ב בתמוז כפי שהוא מוסבר במכתבו של בעל הגאולה  יום  של 

מוהריי"צ, וכן מבארות את מעלתו בתור חג הגאולה של נשיא בישראל.

***

שמות  של  הא"ב  סדר  ע"פ  באו  ובתוכם  נושאים,  ע"פ  נסדרו  בקובץ  ההערות 
הרבנים ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה בו באו ההערות על סדר הדפים, 
תחילה במס' גיטין - הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי תבל, ואח"כ ההערות 

על שאר הנושאים והמסכתות.

שבט; וכ"ב  יו"ד־י"א  )קכב(  ג  טבת;  כ־כד  )קכא(  ב  כסלו;  ר"ח  )קכ(  א  זו:  בשנה  שי"ל  לקבצים  בהמשך   )1 
ד )קכג( יום הבהיר י"א ניסן; ה )קכד( חג השבועות.

2( אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' פ.

ב"ה
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תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב אשר שי' גרשוביץ, לרב מנחם 
מענדל שי' הלפרין, לרב שלום דובער שי' וואלף, לרב מאיר שי' ווילשאנסקי, לרב 
יעקב שי' לנדא ולרב שבתי יונה שי' פרידמן על עזרתם הרבה בהגהת והוצאת הקובץ 

לאור.

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
אי"ה  בקרוב  שי"ל  הבא  בקובץ  להדפיסם  שנוכל  ע"מ  לעיל(,  הרשומה  )בכתובת 

בקשר עם ט"ו אלול, יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  והוראתו  כרצונו  זה,  קובץ  והדפסת  הוצאת  אשר  ויה"ר, 
בריבוי שיחות ומכתבים, תגרום נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
מפיו,  חדשה  תורה  ונשמע  השלימה,  התגלותו  את  שיביא  בפטיש"  ה"מכה  ותהי' 

"תורה חדשה מאיתי תצא", תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש
 שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש
צפת

ימות המשיח3
יב־יג תמוז, חג הגאולה של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע

ה'תשע"ה )הי' תהא שנת עת הגאולה(
מאה ושלוש עשרה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

3( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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דבר מלכות

שבו  היום  תמוז  י"ב  יום  אודות  א. 
נגאל כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו1 אשר 
נאסר בגלל "העבודה הגדולה" אשר עבד 
כתב   - הדת"2  וחיזוק  תורה  "בהרבצת 
לחגיגת  במכתבו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
תרפ"ח(3,  )בשנת  הראשונה  תמוז  י"ב 
התועדות  ליום  לקובעו  הוא  "ראוי  וז"ל 
והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל 

אתר ואתר לפי ענינו". 

דברי  כל  אשר  פעמים,  כמה  נתבאר 
אפילו  המה,  מדוייקים  נשיאינו  רבותינו 
בנוגע לשיחות  ואפילו  בנוגע ל"שיחות" 
חולין שלהן - שהן צריכין לימוד4, וכ"ש 
וביתר  תורתם,  בדברי  הוא  שכן  וק"ו 
מלשון  )תורה  הוראותיהם   - כולל  שאת 

הוראה(. 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נתבשר  תמוז  י"ב  ביום   )1
השחרור  תעודת  לו  וניתנה  לו,  ניתנה  שחופשה 

למחרתו - יום י"ג תמוז.
שמובא  במכתבו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לשון   )2

בפנים.
3( נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמו. תש"ח ע' 263. 

אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ )ח"ב ע' פ(.
4( סוכה כא, ב. ע"ז יט, ב.

כ"ק  בלשון  לדייק  יש   - ובעניננו 
התורה  "חיזוק  הנ"ל  אדמו"ר  מו"ח 
שם  ה"ה  "יהדות"  דלכאורה  ויהדות" 
כללי הכולל כל השייך לדת ישראל - הן 
מצוות  וקיום  שמירת  והן  התורה  לימוד 
ישראל  למנהגי  עד  דרבנן,  )דאורייתא, 
כו'(, וא"כ הי' מספיק "חיזוק היהדות" - 

ומאי קמ"ל ב")חיזוק( התורה"?

להדגיש  בזה  הכוונה  בפשטות 
והפעולות ד"חיזוק התורה", כמו שכותב 
כמה פעמים במכתבו הנ"ל ע"ד עבודתו 
כפשוטה  )והכוונה  תורה"  ב"הרבצת 
תורה  ושיעורי  ישיבות  חדרים,  יסוד   -
אבל   - וכו'(  עסק(  בעלי  )עבור  ברבים 
הו"ל )לכאורה( להקדים את הכל והכלל, 
על  ההדגשה  להוסיף  ואח"כ  "יהדות", 

הפרט "תורה".

"חיזוק  לשונו  ולבאר  לדייק  יש  גם 
פעמים  כמה  כלשונו  ולא  התורה", 

במכתבו שם "הרבצת תורה".

דכ"ק  הכוונות  שאחת  לומר  ונראה 
- לא לעורר על  מו"ח אדמו"ר כאן היא 
בעבודת  התחזקות   - שונים  ענינים  שני 
בעבודת  והתחזקות  התורה  הרבצת 

חיזוק התורה והיהדות
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המצוות  וקיום  )שמירת  היהדות  החזקת 
וכו'( - אלא הכוונה לענין אחד - "חיזוק 
היהדות": אלא שאא"פ לחזק את היהדות 
באופן הנרצה כ"א ע"י הקדמת והתחלת 

חיזוק התורה.

ב. ביאור הדבר:

הפשוט  במובנו  "יהדות"  המושג 
בתור  יהודים  הנהגות  כללות  פירושו 
ולקבוע,  להדגיש  צורך  יש  ולכן  יהודים. 
אדם,  בני  הנהגת  רק  אינה  ש"יהדות" 
במשך  ישראל  בני  בו  שנהגו  הדרך 
כל  אלא   - ח"ו  אדם  ידי  מעשה  הדורות, 
התורה  הוראות  קיום  הוא  ומהותה  כולה 

שניתנה בסיני מפי הגבורה.

התורה  "חיזוק  ההדגשה  תוכן  וזהו 
יש  היהדות  חיזוק  שלפני  והיהדות", 
שרק  וההכרה  האמונה  את  לחזק  צורך 
התורה היא הקובעת מהי "יהדות"5, ואין 
הדבר מסור לבני אדם, שבשכלם יכריעו 
שענינים מסוימים אלה ביהדות הם חובה, 
פרט  כל  אלא   - אחרים  ענינים  משא"כ 
תלמיד  של  לחידוש  עד  שבתורה,  ופרט 
שנתחדשו  ישראל  מנהגי  ואפילו  ותיק, 
ברוב  )ונתקבלו  האחרונים  בדורות 
מתורתנו  חלק  ה"ה  ישראל6(  תפוצות 
מן  תורה  ה',  תורת  שהיא  הקדושה 
השמים, שניתנה למשה מסיני7 )כי אפילו 

5( להעיר ממאמר הרס"ג )האמונות והדעות מ"ג 
פ"ז( "אומתינו איננה אומה כי אם בתורתי'".

6( ראה בפרטיות הל' ממרים פ"ב. ע"ש. - וראה 
הערה 9.

ה"א.  פ"ד  שם  ירושלמי  ב.  יט,  מגילה  ראה   )7
ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר ספכ"ח. שם רפמ"ז. 
 252 ע'  חי"ט  לקו"ש  וראה  ועוד.  רפכ"ב.  ויק"ר 

הערה 21.

מנהג ישראל - תורה הוא8(.

בחומרות  שמקיל  שמי  מובן,  ומזה 
ומנהגי ישראל שנתתקנו והונהגו בדורות 
בני  "מעשה  שהם  בחשבו  האחרונים, 
אדם", ואשר ע"כ אין הוא מחויב לקבלם 
בנוגע  התנגדותו  אין  הרי   - עצמו  על 
לאיזה ענינים פרטים של "יהדות" וחסר 
בניגוד  שזהו  אלא  אחדים,  מעשים  הוא 
ממש לעיקרי היהדות, שכולה אינה מעשה 
בני אדם, אלא כל פרט ופרט שבה הוא דת 
שגילה השם על ידי עבדיו - חכמי ישראל 

שבכל דור ודור9.

]ולא עוד, אלא ש"שיטה" זו - לחלק 
בין עניני תורה שבע"פ המיוסדים על תורה 
חכמים  שלמדו  הענינים  )היינו,  שבכתב 
בהן(  נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  ע"פ 
"הגזירות  מסיני,  למשה  הלכה  שהם  או 
ע"י  שנתחדשו  והמנהגות"10  והתקנות 
ה"ה  ודור   - דור  שבכל  ישראל11  חכמי 
שהתורה  בהעיקר  ר"ל  לכפירה  פתח12 

שבעל פה היא כולה מן השמים13[. 

יו"ד  רמ"א  ב(.  כ,  )מנחות  נפסל  תוד"ה  ראה   )8
סשע"ו ס"ד. וראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"א. ועוד.

9( אלא שבזה גופא מחלקת התורה כמבואר ע"פ 
חכמי התורה: הלכה חומרא מנהג שנתקבל במקום 
מנהגי'  התורה  כללי  ע"פ  נתקבל  שני  ובמקום  אחד 

)ראה הקדמת הרמב"ם לספר היד(. ועוד.
10( ל' הרמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ב וגו'. וראה 

גם הקדמת הרמב"ם שם. ועוד.
 - ובארוכה  שם.  ממרים  הל'  רמב"ם  ראה   )11

בהקדמתו לפירוש המשניות.
וכו'(  ד"ס  )דאורייתא,  המה  שחלוקים  אף   )12
כנ"ל - הרי זה הוא רק מפני שכן רצה הקב"ה וגילה 

בתורתו תורה אור חילוקים אלה.
וראה  שם.  ובכס"מ  ה"ח  פ"ג  תשובה  הל'   )13

פיה"מ פ' חלק היסוד הט'.
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זו  בהדגשה  שהצורך  לומר,  ויש  ג. 
היהדות,  חיזוק  לפני  התורה"  "חיזוק 
 - זו  בהוראה  הענין  המשך  בגלל  הוא 
אחר  בכל  והיהדות(  התורה  ")חיזוק 

ואתר לפי ענינו": 

והיהדות  התורה  חקוק  הי'  אילו 
רק ב"עיר מלאה חכמים" וכיו"ב - אין 
אצל  דפשיטא  הנ"ל,  בהדגשה  צורך 
כאו"א שכל מהות היהדות היא היותה 
הוא  שהמדובר  כיון  אבל  השם;  תורת 
לפי  ואתר  אתר  "בכל  היהדות  בחיזוק 
ענינו", יש צורך לשלול טעות, שהיהדות 
תנאי  לפי  וח"ו  ח"ו  להשתנות  ניתנה 
הזמן והמקום. ועוד זאת הרי יש "אתר" 
ואא"פ  מיהדות  מאד  רחוקים  שאנשיו 
להשפיע עליהם שיקבלו על עצמם עול 
פרטי',  לכל  כולה  התורה  כל  שמירת 
דורש  זה  "אתר"  של  ש"ענינו"  באופן 
על  בהשתדלות  שעה(  )לפי  להסתפק 
אחדות  מצוות  )רק(  שיקיימו  מנת 

)וכיו"ב(.

ולכן כאשר עוסקים בחיזוק היהדות 
צריכים  ענינו",  לפי  ואתר  אתר  "בכל 
שקודם  )ההקדמה(  תמיד  לזכור 
התורה",  "חיזוק  בא  היהדות  חיזוק 
ורק  אך  ונבנית  נקבעת  שה"יהדות" 
ניתנה  שלא  התורה,  יסוד  חיזוק  על 

להשתנות מצד שינויי הזמן והמקום. 

בפירוש  פעמים  כמה  וכמשנ"ת 
מתלמידיו  "הוי  המשנה14  לשון  דיוק 
הבריות  את  אוהב  כו'  אהרן  של 
ומקרבן לתורה" - שצריכים לקרב את 
"לקרב"  להיפך  ולא  לתורה,  הבריות 
הבריות,  אל  ח"ו  התורה  את  ולהוריד 

14( אבות פ"א מי"ב.

על ידי וויתורים ח"ו ופשרות וגרעונות 
באם  אפילו  גם   - התורה  בהלכות 
תועיל  דוקא  זו  ופשרה  שיתכן  נדמה 
לתורה  הזולת  את  לקרב  דעתו(  )לפי 
ומצוותי', עכ"פ לקיום מצוות אחדות; 
תורת  היא  הקדושה  תורתנו  כנ"ל  כי 
וכאו"א  לפשרות,  ניתנה  ולא  אמת, 
מישראל, מבלי הבט על מצבו ומקומו, 
כולה  התורה  כל  את  לקבל  חובתו 

לשמור ולקיים כולה.

שההשתדלות  לכך  סותר  זה  ואין 
שמפורש  כפי  היא,  היהדות  בחיזוק 
ועד  ענינו"  לפי  ואתר  אתר  "בכל 
באופן  ההשתדלות  צ"ל  שלפעמים 
בגדר  שהוא  שמי  ועד   - דלאט־לאט 
יתחיל  העכו"ם,  לבין  שנשבה  תינוק 
כי   - )כנ"ל(  וכיו"ב  אחת  בקיום מצוה 
פשרות  שעושים  הדברים  פירוש  אין 
בתורה ויהדות, אלא ע"ד שמצינו בנוגע 
מתחילים  תינוק  שעם  התורה,  ללימוד 
אל  מחיל  הולך  ואח"כ  הא"ב,  בלימוד 
כמה  אותיות  כמה  צירוף  לימוד  חיל; 
תיבות ועד שזוכה ללמוד את כל התורה 
כולה; ופשוט, שלימוד הא"ב עם תינוק 
אינו "פשרה" כלל, ואין בזה כל וויתור 
סדר  זהו  אלא  וכלל,  כלל  גרעון  או 
וכו'  ההמשך  אל  ההתחלה  מן  הלימוד, 

דייקא;

המצוות  לקיום  בנוגע  הוא  וכן 
מתעסקים  דכאשר   - היהדות"  "חיזוק 
עם "תינוק" )ברוחניות(, שאין לו שום 
לכל- צריכים  יהדות,  בעניני  ידיעה 

לראש ללמדו את הא"ב של "יהדות"; 
אבל תיכף בהתחלה זו יודע "התינוק" 
שאין הא"ב )שבזה התחיל( כל התורה 
)שהוא  עתה  שבמצבו  אלא  כולה, 
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"תינוק" כו'( הרי מתחילים בקיום מצוה 
חיל,  אל  מחיל  ילך  הזמן  ובמשך  אחת, 

ו"מצוה גוררת מצוה15".

שצריכה  בפועל,  ההוראה  וזוהי  ד. 
לשמש כיסוד לההתועדויות דחגיגת חג 
בחיזוק  שהעסק   - תמוז  די"ב  הגאולה 
היהדות צ"ל מיוסד על שני עיקרים אלה 

ובשני הקצוות:

התורה  "חיזוק   - הוא  הא'  העיקר 
והיהדות", והיינו האמונה הטהורה שכל 
ידי  על  ורק  אך  נקבע  יהדות  של  ענין 
מעשה  )ואינו  השמים  מן  שהיא  התורה 
בני אדם כלל וכלל ח"ו ור"ל(, ובמילא 
או  וויתור  פשרה,  בזה  שיהי'  שייך  לא 
גרעון בתורה ומצוותי', כי כשם ש"אני 
שינוי  שייך  אין  כך  שניתי"16,  לא  ה' 

ב"יהדות" שהיא דבר השם.

להשתדל  חייבים  זה  עם  וביחד 
לפי  ואתר  אתר  "בכל  היהדות  בחיזוק 
ב"אתר"  שהמדובר  דאע"פ  ענינו", 
גם  ומה  מיהדות  עתה  לעת  רחוק  שהוא 
וההשתדלות  כולה,  התורה  כל  מקיום 

שם היא "לפי ענינו" )כנ"ל באורך(

ודוקא  באמת,  זה  עם  ביחד  אבל   -
מתוך אמת לוקחים וכובשים )נעמט מען 

איין( את האדם - 

מרחוק  לעמוד  לאדם  לו  אסור 
יהודים  עם  שרק  האומרים,  ]כאותם 
לחזק  כדי  להתעסק  יש  ושלמים  יראים 
אבל  ומצוותי',  התורה  בשמירת  ידיהם 
ועאכו"כ   - בזה  החסרים  אלה  עם  לא 

אלה הרחוקים מתורת ה' ועבודתו[,

15( אבות פ"ד מ"ב.
16( מלאכי ג, ו.

אלא חייב להשתדל בכל כחו לקרבם 
הבעש"ט17  כהוראת  ומצוותי'  לתורה 
ע"ד גודל הענין של מצות אהבת ישראל 
ראה  "שלא  למי  גם  מישראל,  לכאו"א 
שה  במק"א18  וכמשנ"ת  מעולם",  אותו 
הענינים,  ברוחניות  גם  היא  בזה  כוונה 
שגם יהודי שרחוק מיהדות עד שלכאורה 
הנה  ביהדות,  עמו  שייכות  שום  לו  אין 
גם אותו צריר לאהוב עד כדי להשתדל 
הכי  דברים   - וליהדות  לתורה  לקרבו 

יקרים בכל העולם כולו;

ד"מי  התניא19,  בספר  וכמבואר 
ואינו  ומצות(  )בתורה  חבירו  שאינו 
לשנאותו ח"ו )גם  אסור  מקורב אצלו", 
הלל  אמר  "ע"ז  אלא  שחטא(,  ראה  אם 
אוהב  אהרן  של  מתלמידיו  הוי  הזקן14 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  וכו'  שלום 
בחבלי  למשכן  צריך   .  . לומר  לתורה, 
יוכל  ואולי  האי  וכולי  אהבה  עבותות 

לקרבן לתורה ועבודת ה". 

ועל ידי ההשתדלות באהבת ישראל, 
לברכת  זוכים  ממש,  מישראל  לכאו"א 
כולנו  )כאשר(  אבינו  ד"ברכנו  ה', 

כאחד"20 דוקא,

 - והפנימית  העיקרית  לברכה  עד 
גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 

צדקנו, במהרה בימינו ממש.

)משיחת י"ג תמוז תשכ"ט, נדפסה 
בלקו"ש חל"ג ע' 154 ואילך(

א'  אדר  ג'  שם  )וראה  כסלו  טו  יום"  17("היום 
בשם אדה"ז. ועוד(.

18( לקו"ש ח"א ע' 201.
19( פרק לב.

)הובא  העמידה  בתפלת  שלום  שים  ברכת   )20
בתניא שם לפנ"ז(.



13 י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ה

חילוקי  כמה   - ובברכתם  בניסים 
למטה:  מלמעלה  וסדרם  דרגות1, 
לעצמו.  שנעשה  נס   - מכולם  למעלה 
למטה מזה - שנעשה לאביו )בין כשהנס 
נעירה קודם שנולד, שגם אז הוא למטה 
בין  לעצמו,  שנעשה  מנס  במדריגה 
מצד  אז,  שגם  שנולד,  לאחר  כשנעשה 
אליו  הנס  מתייחס  ובן  דאב  השייכות 
ביותר מהסוגים דלהלן(. למטה מזה - 
דאבוה  כרעא  ברא  כי  לרבו2,  שנעשה 
ואביו מביאו לחיי עוה"ז ומקצתו לחיי 
ולא  עוה"ב.  לחיי  רק   - ורבו  עוה"ב, 
עוד, אלא שאביו הוא ודאי עפ"י תורה 
שנותן  העוה"ב  משא"כ  החזקה.  מצד 
שלימוד  דאפשר  בדבר,  ספק  רבו,  לו 
התורה הי' שלא כדבעי3. למטה מזה - 
כי שייכותו  לאדם מסויים.  נס שנעשה 
לאדם מסויים היא שייכות יותר רחוקה. 

1( ראה בכ"ז טוש"ע או"ח סי' ריח.
2( וכלשון השו"ע "על נס של רבו צריך לברך 
כשם שהוא מברך על נס של אביו". שעיקר החיוב 
)שזהו  נלמד  שממנו  אלא  אביו,  של  נס  על  הוא 

דרגא קטנה יותר( - נס של רבו. 
3( ואין להקשות מהא דאבידת אביו ואבידת רבו 
של רבו קודמת )ב"מ ספ"ב( והרב קודם את האב 
י"ל כי שם הטעם מפני  בכ"מ )סוף כריתות(, כי 
טובה  לו  שעשה  מה  נוגע  ובזה  בכבודו,  שמחוייב 
זכה  שהוא  כשם  ה"ז:  פ"א  קדושין  ירוש'  )ראה 
לו בה' דברים כך הוא חייב לו בה' דברים( ומקצת 
טובה בעוה"ב מכרעת רוב טובה בעוה"ז, ועוד שגם 
אביו חייב בכבוד רבו. משא"כ בנס, נוגע השייכות 
יותר.  ועצמיות  ברורה  דאב  והשייכות  שביניהם, 

ואכ"מ. 

הדור,  לנשיא  שנעשה  נס  אמנם, 
לרבו  כנס שנעשה לאדם מסויים,  אינו 
כי  ממש.  לעצמו  כמו  אם,  כי  ולאביו, 
דורו  ההתקשרות של הנשיא עם אנשי 
אינה התקשרות של שני דברים )גם לא 
גוף  הם  כ"א,  ובן4(,  דאב  כהתקשרות 
אברים   - הדור  אנשי  כל  ממש:  אחד 
חיותם  ומקבלים  היונקים  הפרטים, 

מהנשיא - הראש5. 

שנעשה  שנס  שי"ל  אלא  עוד,  ולא 
לאנשי  בנוגע  )גם  הוא  נעלה  לנשיא 
דורו( גם מנס שנעשה לעצמו - כמעלת 
אשר  שנוסף  האברים,  שאר  על  הראש 
גם  הוא  הרי  יותר,  נעלה  הוא  הראש 
האברים6,  לכל  חיות  המשפיע  המקור 
 - בראש  עדיין  כשהוא  עצמו  זה  וחיות 
כבר  מכאשר  יותר  ונעלה  רוחני  ה"ה 

4( ראה לקו"ד ח"א נ, א.
וראה  שם.  ובהנסמן  1־1050  ע'  לעיל  ראה   )5
ישראל  הוא  משה  כא(:  כא.  )במדבר  פירש"י 
וישראל הם משה לומר לך שנשיא הדור הוא ככל 
מלכים  הל'  וברמב"ם  הכל.  הוא  הנשיא  כי  הדור 

פ"ג, ה"ו: המלך . . לבו הוא לב כל קהל ישראל. 
6( וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו לחגיגת 
י"ב תמוז הראשונה )נדפס בסה"מ תש"ח ע' 263( 
לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם 
את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את 

אשר בשם ישראל יכונה.
ועוד מעלה בנס שנעשה לנשיא על נס שנעשה 
לעצמו, כי בניסים - ב' דיעות )שבת נג, ב(: כמה 
גדול אדם זה כו' כמה גרוע אדם זה כו', משא"כ 
בנס שנעשה לנשיא שהוא בודאי לטוב ולמעליותא 

בכל הפרטים. 

הנס של נשיא הדור
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נמשך באברים7. 

שחג  מה  הטעם  לבאר  יש  ועפי"ז 
הגאולה י"ב וי"ג תמוז נקרא בשם "מועד 

של  ניסן  משה  ה:  פנ"ט,  מב"ר  ג"כ  להעיר   )7
ישראל . . ניסו של משה הקב"ה.

המועדים"8, כי מועד ענינו - שנעשה בו 
נס, וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי, נסו 
כל  נמשכים  שממנו  ישראל,  ראש  של 

המועדים ונסים פרטים. 

)משיחת י"ב תמוז תש"י, נדפס 
בלקו"ש ח"ד ע' 1321 ואילך( 

8( מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר לי"ב תמוז תרצ"ב 
)נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א רלו, א(.
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תיאור ימות המשיח בפירוש המשנה להרמב"ם

 הרב שלום דובער שי' ווָאלף
משפיע ונו"נ בישיבה

א
מלך  של  ותפקידו  מהותו  את  ומגדיר  מתאר  הרמב"ם  המשיח  מלך  בהלכות 
לממשלה  לישנה  דוד  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  "המלך  המשיח, 
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו 
מקודם מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה . . 

ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים".

ומבאר על כך כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חח"י שיחה ב' לפרשת בלק(, שענינו של 
משיח הוא לפעול את קיום מצוות התורה בשלימות, שלשם כך צריך להיות בנין 
המקדש וקיבוץ גלויות, שרק על ידי זה אפשר להקריב קרבנות ולעשות שמיטין, 
שעל ידי זה מתקיימת "כל מצותה האמורה בתורה". ולפיכך מקשר הרמב"ם את 
הזאת  "שהתורה  התורה,  מצוות  בנצחיות  האמונה  עם  המשיח  בביאת  האמונה 
חוקי' ומשפטי' לעולם", כי האמונה בביאת המשיח שיגשים את קיום כל מצוות 

התורה היא מכח האמונה בנצחיות התורה.

ובהמשך דבריו כתב הרמב"ם "אל יעלה על הלב שהמלך המשיח צריך לעשות 
אותות ומופתים . . אין הדבר כן". ומבאר אד"ש )שם( על פי אותו עקרון, שמצוות 
התורה נתנו על מנת לקיימם בעולם הזה הגשמי בהגבלות הטבע שלו, ולפיכך 

גאולה ומשיח
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צריכה להיות האמונה שהתורה כולה יכולה להתקיים בדרך הטבע מבלי להזדקק 
קיום  לפעול  משיח  של  פעולתו  את  לתלות  אין  גם  ולפיכך  ומופתים,  לאותות 
המצוות בפועל באותות ומופתים. עד כאן בנוגע לדברי הרמב"ם בהלכות מלך 

המשיח.

ב
ובפירוש המשנה בהקדמתו לפרק עשירי )חלק( בסנהדרין, האריך הרמב"ם ג"כ 

אודות משמעותם של ימות המשיח ותיאור מצב העולם אז. ועיקר דבריו שם: 

אמנם ימות המשיח הוא זמן שתשוב המלכות לישראל ויחזרו לארץ ישראל. ויהי' 
אותו המלך גדול מאד, ובית מלכותו בציון יגדל שמו, וזכרו יהי' מלא הגויים יותר 
מן המלך שלמה, וישלימו אתו כל האומות ויעבדוהו כל הארצות לצדקו הגדול 
ולנפלאות שיהיו על ידו, וכל מי שיקום עליו יאבדהו השם יתעלה וימסור אותו 
בידו . . ולא ישתנה במציאות שום דבר ממה שהוא עתה, אלא שהמלכות תחזור 

לישראל

וכשנדקדק בדברים אלו שבפירוש המשנה, נמצא כמה הבדלים משמעותיים בין 
דבריו שם לדבריו בהלכות מלך המשיח. ומהם:

קיום  שלימות  את  בפרטיות  לתאר  מאריך  הרמב"ם  המשיח  מלך  בהלכות  א. 
"חוזרין  ישראל, שאזי  נדחי  ומקבץ  בונה מקדש  לעתיד, שמשיח  שיהי'  המצוות 
כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות ככל 
מצותה האמורה בתורה". ואילו בפירוש המשנה הרמב"ם מאריך לתאר את גדולת 
מלכותו של משיח, ואינו מזכיר כלל אודות בנין המקדש והשיבה לארץ1 ושלימות 

המצוות2 שתהי' אז3.

דוד  לימי  כחזרה  המשיח  ימות  את  מגדיר  הרמב"ם  המשיח  מלך  בהלכות  ב. 
ושלמה, "להחזיר מלכות דוד לישנה לממשלה הראשונה, וחוזרין כל המשפטים 

1( ליתר דיוק, בהלכות מלך המשיח מזכיר את קיבוץ הגליות כפרט בשלימות המצוות, שכאשר בני ישראל 
נמצאים בארץ ישראל אזי יכולים לקיים מצוות התלויות בה, "עושין שמיטין ויובלות", וכפי שיתבאר לקמן. אך 
בפירוש המשנה מזכיר את החזרה לארץ )לא כפרט בשלימות המצוות אלא( כתנאי בחזרת המלכות, שמקומה 

הטבעי של מלכות דוד על ישראל היא בארץ ישראל. ודוק.
2( ליתר דיוק, בפירוש המשנה מזכיר את 'עשיית המצוות' בדרך אגב בהמשך דבריו אודות חיי העולם הבא, 
שעל ידי עשיית המצוות בימות המשיח נזכה לחיי העולם הבא. אך בתחילת דבריו כאשר מגדיר מהו משיח אינו 

מזכיר זאת כלל.
3( והבדל זה ניכר גם בהמשך דבריו. שבפירוש המשנה ממשיך ומקשר את האמונה בביאת המשיח עם כך ש"אין 
מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד", - נצחיות מלכות דוד. ובהלכות מלך המשיח מקשר את האמונה 

בביאת המשיח עם היסוד "שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים - נצחיות התורה.
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בימיו כשהיו מקודם". כיון שבאותם הימים היתה התגלות מלכותו יתברך על ישראל, 
ולפיכך הם  הי' בשלימות,  וקיום משפטי התורה  כשמלכות דוד היתה בשלימותה 

הדוגמה המתאימה להשוות אליהם את ימות המלך המשיח4.

שהמלך  דעתך  על  יעלה  "אל  הפרק  בהמשך  לדבריו  מתאימים  אלו  ודברים 
 .  . המשיח צריך לעשות אותות ומופתים או מחדש דברים בעולם או מחי' מתים 
זאב עם כבש" כמשל על  "וגר  הנבואה של  ומפרש את  נוהג".  עולם כמנהגו  אלא 
השלום שיהי' בין אומות העולם המשולים לזאב לישראל המשולים לכבש. שכל זה 
מתאים להגדרה הנ"ל של ימות המשיח כחזרה לזמן דוד ושלמה, שאז עולם כמנהגו 
נהג והזאבים והכבשים אכן טרפו זה את זה, וזה לא סתר לכך שמלכות דוד היתה 
בשלימותה ומצוות התורה התקיימו בשלימותם. וזוהי הדוגמה המתאימה למצב של 

ימות המשיח - לדעת הרמב"ם.

אך בפירוש המשנה נושבת מדברי הרמב"ם רוח שונה. כי כנ"ל הרמב"ם כותב שם 
בנוגע למשיח ש"זכרו יהי' מלא הגויים יותר מן המלך שלמה", וכן כתב שם בהמשך 
הענין "שיהי' לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם". והרמב"ם מקשר 
זאת לנפלאות שיתחוללו על ידי מלך המשיח, בשונה מההדגשה הנ"ל שגם בימות 

המשיח 'עולם כמנהגו נוהג'.

ואמנם בפשטות מובן שאין כוונתו שיהיו אז נפלאות המשדדות את חוקי הטבע 
ישתנה  "לא  כנ"ל  הרמב"ם  כתב  המשנה  בפירוש  גם  שהרי  המתים(,  תחיית  )כמו 
בדברים  ל"מופתים  אחר5  במקום  כהגדרתו  היא  כוונתו  ולכאורה  דבר".  במציאות 
האפשריים בטבע" )בדוגמת בוא הברד הפתאומי והארבה העצום על ארץ מצרים6(. 

אך בהלכות מלך המשיח לא הזכיר גם ענינים כאלו7.

4( ולהעיר גם מפירושו )מורה נבוכים ח"ב פכ"ט( לנבואת הנחמה )ישעי' ל, כו( "והי' אור הלבנה כאור החמה 
ואור החמה יהי' שבעתיים כאור שבעת הימים", שמפרש זאת כדרכו כמשל על הצלחתם של ישראל. ומבאר לשון 
הנביא "כאור שבעת הימים", "הנראה לי שהוא רומז אל שבעת הימים של חנוכת הבית שהיו בימי שלמה, אשר לא 
היו כלל לאומה הצלחה ואושר ושמחת הכל כמו שהי' באותם הימים, לפיכך אמר כי הצלחתם ואושרם אז יהי' כמו 

אותם שבעת הימים".
5( אגרת תחיית המתים בסופה.

6( ראה אגרת תחה"מ שם.
7( וכן יש להעיר מדברי הרמב"ם באגרת תחיית המתים, שם מתייחס הרמב"ם לדבריו בהלכות מלך המשיח ש"כל 
אלו הדברים בענין המשיח הם משלים", וכתב על כך "ודע שאלו היעודים וכיוצא בהם אשר נאמר שהם משל אין 
דברינו זה גזרה . . ואם הוא על פשוטו יהי' מופת . . וצריך שימתין האדם לגוף האמונה באלו הדברים עד אשר יראו 

במהרה בימינו ואז יתבאר אם הם משל או מופת".
ואמנם גם שם הרמב"ם מלביש זאת בהסברה טבעית, כי "כשירבה היישוב ותשמן הארץ, ימעט נזק בעלי חיים 
בהתקרב קצתם אל קצתם. כבר זכר זה אריסטו בספר בעלי חיים, כשנתן טעם סיבת מיעוט היזק בעלי חיים קצתם 
לקצתם בארץ מצרים", היינו שהוא רוצה להגדיר מופת זה כ"דברים האפשריים בטבע". עדיין מובן שזהו שינוי גדול 

במנהגו של עולם הרגיל בכל מקום ובכל זמן, דבר שאינו מובן מתוך הלכות מלך המשיח.
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ג. בהלכות מה"מ מתאר בעיקר את פעולתו של משיח בנוגע לישראל, ורק בסוף 
הענין8 הזכיר גם ש"ויתקן את העולם כולו לעבוד ה' ביחד". ואילו בפירוש המשנה 
מאריך בעיקר לתאר את ממשלת משיח על כל האומות, ש"ישלימו אתו כל האומות 
ויעבדוהו כל הארצות". ומדבריו משמע שבזה9 מתבטאת מעלתו של משיח על דוד 

שלמה, שמלכותם היתה בעיקר על בני ישראל.

כי אף שגם דוד ושלמה רדו באומות העולם )"ומחץ פאתי מואב"(, ושמעו של 
שלמה הלך לפניו לארצות רחוקות עד שמלכת שבא באה אליו מרחוק וכו'. עדיין 
היו אומות רבות שהתקיימו כממלכות עצמאיות שאינם מחוייבות לשלמה. ואין זה 
מגיע כלל למעלתו של משיח עליו נאמר "וקרקר כל בני שת", "ומשלו מים עד ים". 

ומלבד הבדלים אלו אפשר למצוא הבדלים נוספים בין דבריו בהלכות מלך המשיח 
לדבריו בפירוש המשנה, וצריך אם כן להבין את משמעותם של סגנונות שונים אלו 

שבדברי הרמב"ם.

ג
ולכאורה נקודת הביאור בזה10, שאכן יש כאן ב' דרגות במשמעותו של משיח וב' 

אופנים בגילוי המשיח:

כי משנה תורה ענינו ספר המקבץ להלכות התורה, ובהלכות מלך המשיח שבסיום 
הספר, כוונתו של הרמב"ם בעיקר )לא לבאר מהו משיח, אלא( להראות כיצד כל 
הלכות התורה שבספר יתגשמו בפועל על ידי מלך המשיח. ולפיכך עיקר האריכות 
ברמב"ם שם היא אודות שלימות המצוות לעתיד, ומפרט שמשיח יבנה מקדש ואז 
יקריבו כל הקרבנות ויקבץ כל ישראל לארץ ואז יעשו שמיטין ויובלות "ככל מצותה 

האמורה בתורה".

והנה על פי הלכה 'המעשה הוא העיקר', קיום המצוות במעשה בפועל מתוך קבלת 
עול מלכות שמים. ולזה די במלך כמו דוד ושלמה שיש לו הכח לכוף את ישראל 
לקבל על עצמם מלכות שמים ולקיים כל מצוותיו, ואין צריך מלך בדרגה עליונה 
יותר מכך. ולפיכך בספר ההלכות שלו מתאר הרמב"ם את משיח בהשוואה לדוד 

ושלמה, ואינו רואה צורך להזכיר את מעלותיו של משיח על דוד ושלמה.

8( ובפרט על פי הנוסח המקורי לפני השמטת הצנזורה, הרי זה בא בדרך אגב תוך כדי ביאור ענין אחר.
9( ראה שיחת אחש"פ תשמ"ח, לקו"ש חל"ה שיחה לפרשת ויגש.

10( בהבא לקמן ראה שיחת אחש"פ תשמ"ח )מעלת משיח על דוד בהנהגה על טבעית ותיקון האומות על ידי זה(, 
ולקו"ש חכ"ז בחוקותי א )ב' אופנים בביאת המשיח לדעת הרמב"ם(.
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וכיון שקיום כל מצוות התורה אפשרי בדרך הטבע לגמרי מבלי להזדקק לנפלאות 
היוצאות מהסדר הרגיל, וכפי שאכן הי' בימי דוד ושלמה שנהגו כל מצוות התורה 
צורך  הרמב"ם  ראה  לא  לפיכך  מיוחדות,  נפלאות  שיתרחשו  מבלי  בשלימותם 
להזכיר את הנפלאות שיהיו על ידי משיח באותו הזמן, ואדרבה שלל כנ"ל ש"אל 
צריך לעשות אותות ומופתים", כי אכן בשביל  יעלה על דעתך שהמלך המשיח 

שלימות המצוות אין צורך באותות ומופתים, וכפי שיתבאר לקמן באריכות. 

המשיח'  'ימות  המושג  את  לבאר  הרמב"ם  של  מטרתו  המשנה  בפירוש  אך 
כשלעצמו ולאמיתתו. ולכן שם מתעכב על עיקר הענין, התגלות מלכות ה' בעולם 
על ידי המלך המשיח )ששלימות המצוות זוהי רק תוצאה וביטוי של זה(11, ושם 
מבאר מעלתו האמיתית של משיח שלמעלה מעלה מדוד ושלמה, ומבאר שיהיו על 

ידו נפלאות היוצאות מסדר הטבע הרגיל12.

זכו  לא  אחישנה  "זכו  אופנים,  ב'  יתכנו  ישראל  שבגאולת  חז"ל13  אמרו  והנה 
בעתה", ועל דרך זה "זכו עם ענני שמיא, לא זכו עני ורוכב על החמור", גאולה 
טבעית או גאולה ניסית. ומבאר על כך כ"ק אד"ש מה"מ14 שבכל מקרה סוף כל 
סוף תהי' הגאולה בנסים ונפלאות, וכדברי הרמב"ם הנ"ל בפירוש המשנה אודות 
הנפלאות שמשיח יראה. אלא שהחילוק הוא האם נפלאות אלו יהיו מיד עם תחילת 
"זכו עם ענני שמיא", או שהתגלות משיח תתחיל בדרך  התגלות המשיח, שזהו 
ויזכו  לדרגה  מדרגה  יעלו  ישראל  בהמשך  ורק  החמור",  על  ורוכב  "עני  הטבע, 

לגילוי של משיח בכל תקפו העל טבעי.

זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ15 את הסגנונות השונים שבדברי  ובהתאם לעקרון 
לתאר  הרמב"ם  בא  המשיח  מלך  שבהלכות  המשיח.  התגלות  אודות  הרמב"ם 
הוא מתאר  ולפיכך  הלכה,  פי  על  המחוייב  המינימלי  באופן  התגלות משיח  את 
זאת בדרך של "לא זכו", כאשר פעולותיו של משיח הם בדרך הטבע שלב אחר 
שלב. ואילו באגרת תימן הוא מתאר את התגלות משיח בדרך של "זכו", התגלות 

11( ראה הדרן על הרמב"ם תשמ"ו סי"ג, "עיקר הענין דביאת המשיח הוא שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח 
. . אלא שכתוצאה מזה יתקן את העולם כולו".

12( על פי זה אפשר לדייק ולבאר הטעם שבהל' מה"מ הביא הרמב"ם ג' ראיות מהתורה אודות ביאת המשיח, 
מפרשת נצבים, נבואת בלעם, וערי מקלט. ובפיה"מ השמיט הראי' הג' מערי מקלט. וע"פ הנ"ל מובן, כיון שהראי' 
הג' באה בעיקר להוכיח את הרעיון של שלימות המצוות )כפי שנתבאר לעיל באריכות(, ואילו הראיות הא' והב' 

הם על הגאולה בכללה.
זאת ועוד, שבפירוש המשניות הקדים הראי' מפרשת בלעם )בה מדובר אודות אישיותו של מלך המשיח( לראי' 
בפרשת נצבים )בה מדובר אודות הגאולה בכלל(, ובהלכות מה"מ הפך הסדר. וגם זה יכול להתבאר ע"פ הנ"ל. 

ודוק.
13( סנהדרין צח, א.

14( לקו"ש חכ"ז שם.
15( שיחת ש"פ שמיני תשמ"ב. בלתי מוגה.
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פתאומית בניסים ונפלאות16. ועד"ז יש לומר בנוגע לפירוש המשנה, שם מתאר את 
משיח בדרגתו העליונה.

ד
והנה דברים אלו אודות רוממותו של משיח יותר מדוד ושלמה וההנהגה הניסית 
שתהי' על ידו, מתאימים להגדרה של פנימיות התורה17 ש"ענינו העיקרי של משיח" 

הוא היותו בחינת יחידה הכללית. ונקודת הדברים:

אמרו חז"ל18 ש"חמשה שמות נקראו לה, נפש רוח נשמה חי' יחידה". ומבואר על 
לכך חמשה  ובהתאם  האדם,  בנפש  דרגות  הם חמשה  החסידות שאלו  בתורת  כך 
דרגות בהתקשרות האדם עם הקב"ה, זו למעלה מזו. ולעניננו, בחינת נפש היא כח 
המעשה של האדם, והתקשרותה להקב"ה היא בקיום המצוות במעשה בפועל על 
יסוד קבלת עול מלכות שמים. ובחינת היחידה היא הרובד הנעלה והפנימי ביותר 
שבנשמה, 'עצם הנשמה'. ובחינה זו עומדת בהתמסרות פנימית מוחלטת על שכלית 

ונצחית להקב"ה, "שאין לה אלא רצון אחד ליחידו של עולם".

וכשם שהוא בכל נפש פרטית כך הוא בנשמה הכללית של עם ישראל, שגם בה 
חמשה דרגות זו למעלה מזו. ודוד הוא בחינת נפש הכללית של כלל ישראל, ומשיח 
צדקנו הוא בחינת היחידה הכללית של כל ישראל. ולפיכך כרוממות בחינת היחידה 
על בחינת נפש, כך רוממות משיח על דוד ושלמה. וכרוממות בחינת היחידה מדרכי 

הטבע, כן מלך המשיח נשא וגבה מדרכי הטבע19.

ה
והנה אם כנים דברינו בכל הנ"ל אודות החילוק בין הלכות מה"מ ופירוש המשנה, 
וההגדרה של פיה"מ כמקום העיקרי בו מתבאר ענינו של משיח בטהרתו, נמצא מזה 

נפקא מינה גדולה בנוגע להגדרת האמונה בביאת המשיח.

16( אמנם לכאורה עדיין צריך עיון מדוע ראה לנכון באגרת תימן לתאר את התגלות משיח דוקא בדרך של זכו 
מלכתחילה.

17( בקונ' 'ענינה של תורת החסידות' ס"ה )שיחת י"ט כסלו תשכ"ו(, ובכ"מ. וראה שיחת אחש"פ תשמ"ח דלעיל, 
שתולה את כוחו של משיח לפעול על האומות בבחינת היחידה שלו.

18( ב"ר פי"ד, ט.
19( ועל פי זה נוכל לומר שבהלכות מלכים מבאר הרמב"ם את בחינת הנפש של משיח )מלכות(, ובפירוש המשנה 

מבאר הרמב"ם את ענינו העיקרי של משיח, בחינת היחידה שלו.
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כי כנ"ל בפרקים הקודמים, מהלכות מה"מ מובן לכאורה20 שההגדרה של האמונה 
בביאת המשיח היא שצריכה להיות האמונה בחזרת מלכות דוד לישנה וחזרת כל 
משפטי התורה כשהיו מקודם, ותו לא. אך בפירוש המשנה כותב הרמב"ם במפורש 
שהאמונה בביאת המשיח היא )לא רק שהמלכות תחזור לישנה כבימי דוד, אלא( 
"שיהי' לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם", "ומי שהסתפק בו או 
נתמעט אצלו מעלתו )ומפשט דבריו מובן שגם אם הוא מאמין שיבוא משיח, אך אינו 

מאמין שיהי' גדול יותר מדוד( כפר בתורה".

ממה  בו  חזר  לומר שהרמב"ם  נצטרך  ולא  לזה,  זה  הדברים  יסתרו  שלא  ובכדי 
אינו בא  פי דרכנו לעיל, שבהלכות מה"מ  זאת על  נפרש  שכתב בפירוש המשנה, 
להגדיר את האמונה בביאת המשיח לאמיתתה, אלא להגדיר את האמונה בנצחיות 
האמונה  ומצד  לעולם",  ומשפטי'  חוקי'  הזאת  "שהתורה  דבריו  כהמשך  התורה, 
לא.  ותו  לישנה  דוד  מלכות  ויחזיר  מלך  שיבוא  באמונה  די  אכן  התורה  בנצחיות 
אך בפירוש המשנה בא להגדיר מהי אמונה בביאת המשיח, שאמונה זו היא דוקא 
במעלתו הגדולה יותר ויותר מדוד ושלמה, ועד שמי ש"נתמעט אצלו מעלתו, כפר 

בתורה".

או באופן אחר קצת, ועל פי המבואר21 שבספר היד אין ענינו של הרמב"ם לבאר 
ומיוסדות  האמונה  עיקרי  לאחר  שבאות  התורה  מצוות  את  אלא  האמונה,  עיקרי 
עליהם. אלא שבתוך ספרו הרמב"ם מוצא מקום לבאר כמה יסודות הקשורים עם 
מצוות פרטיות, כמו היסודות בנוגע למציאות ה', שקשורים למצוה של ידיעת ה' 
ויחוד שמו, וכן היסודות בנוגע לנבואה שקשורים למצוה של האמונה בנביא. אך 
יסודות שאינם קשורים למצוה מסויימת לא ביארם הרמב"ם בספר היד, כמו היסוד 

הגדול של תחיית המתים.

לאו  היד,  בספר  נתבארו  שכן  היסודות  שגם  עוד,  להבין  אפשר  לכאורה  ומזה 
דוקא שהם נתבארו לכל עומקם ולאמיתתם, אלא רק במה שנוגע להלכות התורה22. 
ובעניננו, יסוד האמונה בביאת המשיח, שבספר היד לא נתבאר לכל עומקו, אלא רק 
במה שנוגע לשלימות התומ"צ כנ"ל, ורק בפירוש המשניות נתבאר הענין לאמיתתו. 
ולפיכך המקום העיקרי ממנו צריך ללמוד את משמעות האמונה בביאת המשיח הוא 

מפירוש המשנה דוקא.

20( וכמבואר בלקו"ש חח"י שם.
21( ראש אמנה פי"ט. וראה הדרן על הרמב"ם תשל"ה ס"ד.

22( ראה לקו"ש חי"ט שיחה ג' לפרשת שופטים, שטורח לבאר באריכות כיצד כל דברי הרמב"ם )בהל' יסוה"ת פ"ז 
ואילך( בנוגע להגדרת הנבואה ונאמנות הנביא הם נוגעים להלכה לקיום מצות 'אליו תשמעון'.
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זמן תפילת ערבית בגאולה

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

זמן תפילת ערבית הינו בלילה כמ"ש הרמב"ם )הלכות תפילה פ"ג ה"ו(: "תפלת 
הערב . . זמנה מתחילת הלילה עד שיעלה עמוד השחר", ובשו"ע כתב גבי זמן תחילת 
כוכבים  שלשה  יציאת  משעת  בלילה  שמע  קריאת  "זמן  ס"א(:  רלה  )סימן  הלילה 

קטנים", ופשוט שזמן זה הוא רק כשיש חושך בחוץ, שרק אז יוצאים הכוכבים.

ולפי זה צריך להבין:

דהנה23 בזמן הגאולה יתקיים מה שכתוב )תהילים קלט, יב( "לילה כיום יאיר"24, 
בלילה  גם  כן  כאור החמה"25, אם  אור הלבנה  "והי'  כו(  ל,  )ישעי'  וכן מה שכתוב 
יהי' אור יום, וא"כ נשאלת השאלה דכיון שלע"ל לא יהי' חושך מתי נתפלל תפילת 
וכיו"ב( שצריכות להיעשות  וכן מתי נעשה את שאר המצוות )ק"ש, מצה  ערבית, 

דוקא בלילה אחרי שמחשיך.

ואולי אפשר להבין זאת ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חי"ז ע' 128( לגבי 
השאלה כיצד בני ישראל מלו את עצמם בליל יציאת מצרים, והרי ברית מילה צריכה 
להיעשות דוקא ביום, ויש מפרשים שהלילה של יציאת מצרים הי' "לילה כיום יאיר" 

ולכן יכלו למול גם בלילה, כיון שהאיר כמו יום.

אבל כ"ק אד"ש מה"מ כותב על זה שצריך לומר שליל יציאת מצרים הי' נחשב 
כ'יום' רק לגבי הברית מילה, אבל לדברים אחרים הי' נחשב כלילה )למרות שהאיר 

23( להעיר שאופן לימוד ענינים אלו הוא כמ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א )ס"ט(: "הלימוד 
הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא" כי אם הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי זה".
24( כך נכתב בריבוי שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ שיעוד זה יתקיים לעתיד )לקו"ש ח"ז עמ' 103, ח"כ עמ' 242 
וחכ"ב עמ' 37 ועוד(, ולא צוין מהו המקור שכך יהי' )ובספר הערכים ערך 'אור' עמ' תקצ"ז )שנסמן בלקו"ש חט"ו 

עמ' 438( מציין לאמרי בינה שער הציצית פט"ז )ועוד( ששם כתב כן(.
25( ראה פירוש האבן עזרא והרד"ק על הפסוק, וכתבו שרוב המפרשים פירשו שפסוק זה הולך על העתיד. ויש 
להעיר שבשערי גאולה ח"ב עמ' רל"א כותב שיעוד זה יהי' בתקופה שלאחרי תחיית המתים )כש'מצוות בטלות'( ולא 
בימות המשיח, ולכן גם לע"ל בתקופה הא' יוכלו לקדש החדשים ולעבר השנים )ולפי זה אין שאלה כיצד נתפלל 
מעריב לע"ל כיון שזה יהי' בתקופה הב', שמצוות בטלות(, אלא שכ"ק אד"ש מה"מ מקשה שם על הסבר זה וכותב 
שמשמע שיעוד זה יהי' תיכף ומיד בביאת המשיח, וממ"ש שם נראה שגם היעוד "לילה כיום יאיר" יהי' מיד, וכן משמע 
מלקו"ש ח"כ עמ' 242. )אבל לפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשערי גאולה שם עמ' שט"ז שהפירוש מצוות בטלות לע"ל, 

זה שהציווי יתבטל אבל המצוות יהיו קיימים, עדיין שייך דיון זה גם אם נאמר שיעודים אלו יהיו בתקופה השניה(. 
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הפסח,  )אכילת  בלילה  דוקא  לעשות  צריכים  שהיו  מצוות  כמה  היו  שהרי  כיום(, 
מצה(, ומזה שאכלום בלילה מובן שהי' ללילה זה דין של לילה על אף שהאיר כיום.

ויש לבאר זאת ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה לרבנים הראשיים לארה"ק 
בכ"ז אד"ש תשמ"ו )התוועדויות ח"ב עמ' 847(:

"ישנם מקומות בעולם - קרוב לציר הצפוני או הדרומי - שבמשך כל שעות המעת־
לעת מאיר אור השמש, ובמילא, נשאלת השאלה כיצד להתנהג בנוגע לתפלת מנחה 
ומעריב, כניסת שבת וכיו"ב. ומבואר בספרי האחרונים ששקלו וטרו בנושא זה )על 
יסוד שיטת בעל המאור( שקביעת הזמן הוא ע"פ ארץ ישראל - שיש לקבוע את 
חלוקת היום והלילה ע"פ החשבון דכ"ד שעות המעת־לעת )י"ב שעות - יום, וי"ב 

שעות - לילה(, מבלי להתחשב בזריחת השמש ושקיעתה.

כ"ד  כל  במשך  למול  אי־אפשר  אלו  - שבמקומות  מילה  למצות  בנוגע  כן  וכמו 
בלבד, בהתאם לחלוקה  היום  אם, במשך שעות  כי  זורחת השמש,  השעות שבהם 
לזמן  השעון(  )ע"פ  השייכות  בשעות  למול  נתיר  אם  שכן,  השעון,  ע"פ  שנקבעת 

הלילה נצטרך להתיר עשיית מלאכה בשבת!". עכ"ל כ"ק אד"ש מה"מ.

ינהג אדם לגבי  דהיינו שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר זאת ע"פ מ"ש הפוסקים כיצד 
תפילות וכדומה אם נמצא ליד הקוטב הצפוני או הדרומי, ששם בקיץ מאיר אור יום 
זמן ממושך כיון שהשמש אינה שוקעת, וכתבו שינהג לפי איך שנוהגים בארץ ישראל 
)או כמו המקום שמשם הגיע(, ומחלקים את היממה לשניים ונוהגים בזמן הלילה 
כלילה למרות שהשמש עדיין זורחת )וראה אג"ק ח"ב ע' צ"ד, פסקי תשובות סנ"ח 
הערה 4826 וסרל"ג הערה 53(, וכן בליל פסח למרות שהי' אור מכל מקום השעות 

של הלילה דינם כלילה לכל דבר.

ועד"ז27 ניתן לומר גם בנדו"ד לגבי תקופת הגאולה, שלמרות שגם הלילה יאיר 
כמו ביום, בכל אופן יחשב זמן זה ללילה, ובפרט שגם לעתיד לבוא יהי' שינוי בין 
יהי'  )"ואור החמה  הלבנה  יותר מאור  הרבה  יאיר  אור החמה  ללילה, שהרי  היום 

26( ושם באות ד' כתב שענין זה נוגע גם למקרה שטס במטוס וכיון שנמצא בגובה רואה כבר את הזריחה מרחוק 
אבל בקרקע שתחתיו עדיין חשוך, שהדין הוא שהזמנים נקבעים לפי מה שקורה בקרקע שתחתיו ולא לפי מה שרואה 
בגובה )וראה גם סדר הכנסת שבת ע' י וע' קח(. וכן הטס בחללית סביב כדור העולם ינהג בנוגע לזמנים כפי המקום 

שיצא משם )פסקי תשובות שם(.
27( אף שאי"ז ממש כך, דהרי הפסק עליו מדבר כ"ק אד"ש מה"מ הוא שבמקומות בהם יש לילה או יום ארוכים 
ינהגו לפי הנהוג בארץ ישראל, והרי בגאולה השלימה גם בארץ ישראל יהי' "לילה כיום יאיר" ובכ"ז יתפללו מעריב 
וכו' בזמן הלילה אף שלא יהי' אז חושך, וממילא אי"ז דומה ממש למדובר כאן. אלא שנקודת הענין דומה שיש לנהוג 

לפי הזמן הרגיל אף אם אין חושך בחוץ.
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זה  זמן  כיון שבזמן הלילה תהי' הלבנה עם הכוכבים יחשב  ובפועל  שבעתיים"28(, 
כלילה לכל עניניו. 

לסיכום: בזמן הגאולה נתפלל ערבית כפי הזמן הנהוג עכשיו, למרות שהלילה יאיר 
כמו היום.

עניני העבודה דזמן הגאולה

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה )ש"א(

אד"ש  כ"ק  אומר  וה'תשנ"ב  ה'תנש"א  בשנים  שנאמרו  מלכות  הדבר  בשיחות 
מה"מ ריבוי פעמים שנמצאים אנו בסוף זמן הגלות, וכיון שפנימיות הגלות היא היא 
הגאולה, ממילא מובן שעבודתינו להביא את הגאולה )אינה ע"י פעולת ענין חדש 
שמביא לעולם את הגאולה, אלא העבודה( היא ע"י שחיים עכשיו בזמן הגלות כמו 

בימות המשיח שעי"ז מגלים בגלות שענינה האמיתי הוא הגאולה29.

ומזה מובן שהעבודה אותה דורש כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות הדבר מלכות היא 
העבודה דזמן הגאולה, אך עבודה זו נעשית כבר עתה בגלות כהכנה לגאולה, ועי"ז 

מגלים שענינה האמיתי של הגלות הוא גאולה.

ויש להביא דוגמא לכך ממ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב: 
"החידוש שנתוסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות: לקבל פני משיח צדקנו 

בגאולה האמיתית והשלימה".

ובהמשך השיחה )סי"ג( מבאר דזוהי העבודה והשליחות היחידה שנותרה כעת, 
ובלשונו הק': "הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח 
צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל 

מהגלות!".

פני משיח  "לקבל  ביאור, דהרי בפתיחת השיחה מתבטא בלשון  צריך  ולכאורה 
צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה", שמזה משמע שזוהי עבודה השייכת לגאולה, 
אך ממ"ש בהמשך השיחה שעבודה זו היא "בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל 

28( ויש להעיר מלקו"ש חכ"ו )עמ' 313 הערה 23( שכתב שהיעוד של לילה כיום יאיר יהי' באופן "שהחושך מאיר 
עוד יותר מהיום". אבל אפ"ל שהכוונה בזה שזה יהי' יותר מהיום של זמנינו אבל לא מהיום של לע"ל, וכן אפשר 
לחלק בין היעוד של לילה שיאיר יותר מהיום, לבין אור השמש שיאיר לע"ל יותר מאור הלבנה )כיון שאור ושמש 

הם שני ענינים שונים(.
29( עיין דבר מלכות ש"פ אחו"ק, אמור, בלק, פינחס תנש"א ועוד.
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)בזמן  כעת  הנדרשת  העבודה  שזוהי  משמע  מהגלות"  ישראל  כל  את  ולהוציא 
הגלות(, וא"כ באיזה זמן שייכת עבודה זו דקבלת פני משיח? 

ועד"ז בשיחת ש"פ משפטים ה'תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ )תרגום חופשי(: 
קדשי  בשמן  עבדי  דוד  "מצאתי  כמ"ש  הי'  כבר  משיחא  מלכא  דדוד  "המינוי 
משחתיו", צריכה רק להיות קבלת מלכותו ע"י העם וההתקשרות בין המלך והעם 

בשלימות הגילוי - בגאולה האמיתית והשלימה".

וגם כאן צריך להבין )וכנ"ל(, מדוע על ענין זה אותו דורש ממנו כ"ק אד"ש מה"מ 
הנדרשת  העבודה  זוהי  והרי  והשלימה"  האמיתית  "בגאולה  ואומר  מסיים  כעת, 

בזמן זה כעת בסוף זמן הגלות?

ויש לומר שהביאור בזה הוא כנ"ל, דכיון שכ"ק אד"ש מה"מ דורש שכבר כעת 
נעבוד את ה' ונחי' כמו בגאולה, 

וכמ"ש בד"מ שמח"ת תשנ"ב: "שהנהגתו של יהודי בכל הענינים בחיי היום־יום 
שלו גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה - היא מעין ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י 

בימות המשיח ממש".

האמיתית  הגאולה  סף  על  שנמצאים  "כיון  תנש"א:  ואתחנן  ש"פ  בד"מ  ועד"ז 
והשלימה שבה יהיו כל הענינים באופן של בלי גבול - צריכה להיות ה"טעימה" 
ע"י  גבול דהגאולה,  ותבשיל"( מהבלי  תבשיל  מכל  )בערב שבת, ש"טוב לטעום 

ההוספה בעניני התומ"צ באופן שלמעלה ממדידה והגבלה".

לזמן  הקשורים  דברים  הק'  בשיחותיו  דורש  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  הטעם  וזהו 
הגאולה, כיון שאכן זוהי העבודה בזמננו זה - לחיות כבר כעת את ימות המשיח.

ועל פי זה מובן מדוע נוקט לגבי "קבלת פני משיח" ו"קבלת המלכות" הלשון 
הגאולה.  לזמן  שייכות  אכן  אלו  שפעולות  היות  והשלימה",  האמיתית  "בגאולה 
והידיעה  בו  ועיקר ההכרה  קבלת המלכות של מלך המשיח,  עיקר  אכן  כלומר: 
עוסקים  כעת  שאנו  זה  ואכן  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  תהי'   - ממציאותו 

בעבודות אלו הוא, משום שכעת אנו עוסקים בעבודות ד"זמן הגאולה".

ואולי אפשר לומר, שתקופה זו, החלה מאז הכרזת כ"ק אד"ש מה"מ )בקשר עם 
מלחמת המפרץ( "ענווים הגיע זמן גאולתכם"30, דמכיון שכבר הגיע זמן הגאולה, 

אזי גם תוכן העבודה הוא מעניני עבודת 'זמן הגאולה'.

30( ש"פ חיי־שרה ה'תשנ"א, ש"פ נשא ה'תשנ"א, ועוד.
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בצורה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מעודד  האחרונות  בשנים  כיצד  לבאר  ניתן  הי'  ועפ"ז 
חסרת תקדים את פרסום זהותו כמלך המשיח31,

דלכאורה ב"הדרן על הרמב"ם" תשמ"ו אומר: "וענין ביאת המשיח )בעולם( - שזה 
 - בודאי"  "משיח  הוא  ישראל", שאז  נדחי  וקבץ  "בנה מקדש במקומו  יהי' לאחרי 
הוא, שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח . . שהרי ענין ביאת המשיח הוא שמשיח 
יתגלה בעולם, שידעו שהוא "משיח בודאי" וכו'", וא"כ מובן שענין זה לגלות מיהו 
משיח בעולם, הוא ענין השייך בעיקר לגאולה השלימה, לאחרי שגדרו של משיח 

הוא "משיח ודאי", ומדוע יש לעסוק בזה כבר כעת?

הוא  העיסוק עתה  לכן  הגאולה",  זמן  "הגיע  דהיות שכבר  יומתק,  הנ"ל  פי  ועל 
בעניני עבודה השייכים ל'גאולה האמיתית והשלימה'. וק"ל.

המקור ל"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה"

 הת' ברוך שלום שי' ויסגלס
תלמיד בישיבה

כתב הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ז ה"ה(: "כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין 
תשובה  לעשות  ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה  וכבר  בתשובה,  אלא  נגאלין  ישראל 
בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר )דברים ל, א( "והי' כי יבאו עליך כל הדברים 

וגו'", )דברים ל, ב( "ושבת עד ה' אלהיך", )דברים ל, ג( "ושב ה' אלהיך וגו'"".

והנה ישנה מחלוקת בין מפרשי הרמב"ם מהו מקור הלכה זו: דהכסף משנה ציין 
מקורו למסכת יומא דף פו ע"ב, וציטט כך: "גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה", 

וכ"כ המגדל עוז.

ולאידך כמה מפרשים אחרים32 כתבו, שמקור דברי הרמב"ם הוא מסנהרין דף צז 
ע"ב. וכדכתב הטורי אבן: "וכתב מר"ן שהוא מגמרא דיומא גדולה תשובה שמקרבת 
את הגאולה ולענ"ד דברי רבינו הוא מגמ' דחלק צז ע"ב פלוגת' דרב ושמואל ופלוגת' 
ועיין שם במהרש"א בח"א שמפרש ששניהם מודין שאין  יהושע.  ורבי  דתנאי ר"א 

ישראל נגאלין אלא בתשובה וע"ש.

31( כדוגמת ה"סאטעלייט" העולמי - י' שבט תשנ"ג, ועוד ריבוי מענות )חלקם נלקטו בספר והוא יגאלנו, וראה 
עוד בענין זה בספר יומן קבלת המלכות ובספר ימי בשורה(.

32( בני בנימין, מהר"י פיק, עבודת המלך, קובץ על יד.
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שיעמוד  לאבל  דיו  ישובו  לא  ח"ו  אם  אף  הגאול'  זמן  כשיבא  בודאי  ולפענ"ד 
באבלו וע"ש בפירוש רש"י, אך אין הדבר תלוי אלא בתשובה להקדים זמן הגאולה, 
ע"ד שאמרו לא זכו בעתה, זכו אחישנה, וזהו שמדייק הגמרא ביומא גדולה תשובה 

שמקרבת דייקא את הגאולה ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן סלה". עכ"ל.

וע"מ להבין מחלוקתם יש להביא את דברי הגמ' בב' המקומות הנ"ל שעפ"ז יובן 
מהי הסברא בכל דעה:

הגאולה,  את  שמקרבת33  תשובה  גדולה  יונתן:  רבי  "אמר  איתא:  שם  דביומא 
שנאמר "ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב". מה טעם ובא לציון גואל - משום 

דשבי פשע ביעקב".

וע"ז תמהו המפרשים, דהא לא כתיב הכא שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה כ"א 
שהתשובה מביאה את הגאולה.

ולכן הביאו את הגמ' בסנהדרין דשם איתא: "אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר 
תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים )אם כל ישראל חוזרין בתשובה יבא ואם לאו 
לא יבא. רש"י(, ושמואל אמר דיו לאבל שיעמוד באבלו )דיו להקב"ה שעומד כמה 
ימים וימינו אחור, כלומר אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל הימים אלא 
ודאי קץ לדבר, ל"א דיו לאבל דיין לישראל צער גלות אפילו בלא תשובה נגאלין. 

רש"י(".

ולאחר מכן מעמידה הגמ' את מחלוקתם כמחלוקת תנאים: "כתנאי ר' אליעזר 
אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין. אמר לי' רבי יהושע אם 
אין עושין תשובה אין נגאלין? אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן 

וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב".

ולאחר שקו"ט בענין אומרת הגמ' "שתק רבי אליעזר", כלומר שהכרעת הגמ' 
היא כר"י שהגאולה תבוא אפילו אם בנ"י לא יעשו תשובה.

דהרי  התשובה,  ע"י  יגאלו  שישראל  הרמב"ם  פסק  איך  צ"ע  לכאורה  זה  ולפי 
להיפך  הוא  הרמב"ם  פסק  וא"כ  תשובה,  ללא  גם  יגאלו  ישראל  הגמ'  למסקנת 

ממסקנת הגמ'?

והנה הטורי אבן )הובא לעיל( הביא את פירוש המהרש"א שכתב שלפי ב' הדעות 
וכל מחלוקתם היא, שר"א סבר שהתשובה תהי'  נגאלין רק ע"י תשובה,  ישראל 
לעשות  אותם  יכריח  הקב"ה  מרצונם  תשובה  יעשו  לא  שאם  סבר  ור"י  מרצונם 

תשובה.

33( במסורת הש"ס הביא את גרסת הילקוט והע"י: שמביאה.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת28

ולפי"ז א"ש פסק הרמב"ם, דאכן לכולי עלמא ישראל נגאלין רק ע"י תשובה.

אך פחות נראה ללמוד כך כיון שרש"י כתב שמחלוקתם היא האם ישראל יגאלו ע"י 
התשובה או לא, ובענין זה המהרש"א נחלק על רש"י.

והר"י ברלין כתב: "ודעת הרמב"ם כוותי' דרב נגד שמואל דפליג עלי' דרב ואע"ג 
דמסיק שם בסוגיא דשתק ר"א עיי"ש, מ"מ נטה הרמב"ם כדעת רב המחליט בדבר".

ולאחר מכן כתב לתרץ את דעת הכס"מ: "ועוד יש לומר ע"פ הנוסחה שראיתי 
גאולה  שמביאה  תשובה  גדולה  הגלילי  ר"ע  אמר  שכח(  רמז  נט  )ישעי'  בילקוט 
הגאולה  תשובה שמביאה  גדולה  יוסי  "א"ר  יעקב  בעין  בנוסח  איתא  וכן  לעולם", 
פ"ו  דיומא דף  הי' לפניו בסוגיא  נכון לומר דהרמב"ם  ובא לציון", מעתה  שנאמר 

כנוסחת העין יעקב והילקוט".

ולפענ"ד עוי"ל שטעמו של הכסף משנה שהביא את מקור דברי הרמב"ם מהגמ' 
מהגמ'  הרמב"ם  מקור  את  מביא  הי'  ואם  רש"י,  בשיטת  שקאי  כיון  הוא  ביומא 
בסנהדרין הי' נמצא שפסק הרמב"ם אינו למסקנת הגמ', ולכן הוצרך להביא את הגמ' 
ביומא אף ששם אי"ז מפורש כבגמ' דסנהדרין מפני ששם ענין זה הוא למסקנת הגמ'.

נצחיות חייו של מלך המשיח )גליון(

 הת' מנחם מענדל שי' ליפש
שליח בישיבה

בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון קכג )ע' 33( הביא הת' ד. א. את 
ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ חיי שרה34, דמשיח חייב להיות חי וקיים 
של  והגוף  הנשמה  את  לייחד  היא  שפעולתו  דמכיון  הגשמי:  בעוה"ז  בגוף  נשמה 
ישראל ואת רוחניות וגשמיות העולם )יחוד מ"ה וב"ן(, הרי בו עצמו צריכים להיות 
שני ענינים אלו - שלוחו של אדם העליון כמותו ממש )מ"ה(, וביחד עם זה נשמה 

בגוף בעוה"ז הגשמי )ב"ן(.

וממשיך שם כ"ק אד"ש מה"מ35, דבכל דור ישנו אחד הראוי מצדקתו להיות הגואל 
ואם יזכה הדור הרי הקב"ה ישלח אותו לגאול את עם ישראל, ובדורנו זכה הדור כיון 
שסיימנו את העבודה בגלות, ועל כן הקב"ה כבר שלח את נשיא דורנו להיות המשיח 

34( סעיף ט.
35( סעיף יג. ועד"ז בדבר מלכות ש"פ וירא.
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ולגאול את עם ישראל מהגלות )ועל כן צריך רק לקבל פניו, כדי שיוכל לקיים את 
שליחותו בפועל(.

וביאר הת' הנ"ל, דגם מזה מובן בפשטות אשר כ"ק אד"ש מה"מ חי וקיים בגוף 
ישראל, שבה  עם  את  לגאול  שליחותו  התחילה  דמכיון שכבר  הגשמי36:  בעוה"ז 
צריך לייחד את הרוחניות והגשמיות - הרי גם בו עצמו חייב להיות יחוד זה, ולכן 

צריך להיות נשמה בגוף בעוה"ז הגשמי כנ"ל בשיחה.

ואולי יש להוסיף ביאור בזה מהמובא במאמר 'למרבה המשרה' לאדה"ז37, וז"ל: 
 "אך הענין הוא, דמה שאומרים 'דוד מלך ישראל חי וקיים' קאי על משיח בן דוד
 . . וזהו מה שכתוב: "חיים שאל ממך נתתה לו", והוא ב' בחינות: 'שאל' לשון שאלה, 
'ונתתה' הוא בחינת מתנה. והיינו כי שני חיי דוד הם שאולים מחיי אדם קדמאה . . 
ועל כן אינם חיים עצמיים כי הם על מנת להחזיר דהיינו עלייתם למקורם . . אבל 

על משיח נאמר 'נתתה לו' בחינת מתנה שאינה חוזרת, ולכך יהיו חיים נצחיים".

דוד  חיי  אודות  מדבר  ממך'  שאל  'חיים  הפסוק  של  הראשון  שחלקו  והיינו 
)כחפץ  שנה   70 לאחר  להחזירם  צריך  הי'  כן  ועל  מאדה"ר,  בהשאלה  שקיבלם 
הנלקח בשאלה שצריך להחזירו(. וחלקו השני של הפסוק 'נתתה לו )אורך ימים 
עולם ועד(' מדבר על מלך המשיח שקיבל את חייו במתנה מה', ועל כן יחי' לנצח 

)כמתנה שאין צריך להחזירה(.

ומבאר שם הטעם לזה, וז"ל: "כי עתה המלכות מקבלת ממדות שבלב אשר שרשן 
יקבל המלכות  לא  חיים שאולים. אבל לע"ל  נקרא  כן  ועל   .  . ממדות שבחכמה 
הפשוט  תענוג  בעצמות  נצחיים  עליונים  חיים  מבחינת  אם  כי  חכמה,  מבחינת 

שבעצמות אלקות . . ועל כן הוא בחינת מתנה ששם יהיו חיים נצחיים".

והיינו שחייו הנצחיים של משיח אינם רק מפני שקיבל חייו במתנה שאינו צריך 
להחזירה, אלא גם ובעיקר באים הם בסיבת זה שלע"ל תקבל המלכות מעצמות 
אור א"ס )משא"כ עתה מקבלת מהחכמה(, ועל כן הרי כמו שאור א"ס כשמו כן 
הוא 'אין סוף', כך מלך המשיח )מלכות( שיאיר בו אור א"ס - יהי' אין סופי ויחי' 

חיים נצחיים.

ועפ"י כל הנ"ל יש לומר: דזה שמשיח צריך להיות חי וקיים בגוף גשמי, אינו רק 
מפני שצריך הוא לחבר ולאחד את מ"ה וב"ן )ועל כן צריך להיות כן גם בעצמו - 

36( וכמבואר בדבר מלכות ש"פ בא )סעיף יג(, ובכמה וכמה מקומות.
37( מאמרי אדה"ז נביאים עמוד סא.
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נשמה בגוף( כנ"ל, אלא גם ובעיקר כי נשמתו היא נצחית בעוה"ז הגשמי מצד עצמה 
)בשונה מנשמת כל אדם(, כיון שבה "נתת אתה הא"ס בעצמו"38 כנ"ל.

ולכן מובן שכיון שהקב"ה כבר שלח את כ"ק אד"ש להיות מלך המשיח ולגאול את 
ישראל )כדבריו הק' הנ"ל(, הרי נתלבשה בו נשמת משיח הנצחית בעצם - ועל כן 
הוא חי נשמה בגוף בעוה"ז הגשמי לעולם ועד. ונראה בהתגלותו לעיני בשר ויגאלנו 

תיכף ומיד ממש.

38( לשון הצ"צ בספר המצוות מצות מינוי מלך ספ"ג )דרך מצוותיך קיא, א( אודות מלך המשיח.
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תוכן פרשת שלח מודגש בהפטרה

 הת' מנחם מענדל שי' גארעליק
תלמיד בישיבה

תוכן  נמצא  שבהפטרה  ע"כ  מקומות1,  בכמה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  ידועים 
הפרשה בגלוי יותר מבפרשה עצמה, כמ"ש בשיחת ש"פ ויגש תש"נ )התוועדויות 
ח"ב ע' 108(: "הטעם למה הענין )תוכן פ' ויגש - אחדות במקום ההתחלקות( נמצא 
א'  "פעם  הגלות:  חושך  ע"י  באה  כי תקנת ההפטורה   - בההפטורה  דוקא  בגלוי 
גזרו שמד על ישראל שלא יקראו כתורה וקראו בנביאים מענין הפרשה כו' ואח"כ 
כשבטלה הגזירה וחזרו לקרות בתורה התקינו שיהא א' קורא בנביא כו'"; כלומר, 
קריאת ההפטורה הוא ביטוי בגלוי דיתרון האור שבא מן חושך הגלות. לכן כתוב 

בההפטורה בגלוי התכלית דהגלות". 

ואף שכ"ק אד"ש מה"מ לא ביאר בכל התורה היכן מצינו את הדגשת ענין הפרשה 
דוקא בהפטרה, מ"מ בפשטות, ענין זה קיים בכל פרשה והפטרה.

וראיתי להעיר שכענין זה )שתוכן הפרשה נמצא בגילוי יותר דוקא בהפטרה( 
ישנו ג"כ בפרשת שלח, דהנה בדבר מלכות דש"פ שלח תנש"א מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ את ענין בירור העולם הנמצא בפרשה זו, ומסביר, שדוקא בהפטרה נרמז 

ענין בירור העולם בצורה נעלית יותר מהפרשה, וזלה"ק:

"ויש לומר, שב' האופנים דבירור העולם )מצד דרגת ההתחלקות ומצד דרגת 
האחדות( מרומזים בב' האופנים דשילוח המרגלים, ע"י משה וע"י יהושע:

1( התוועדויות תשמ"ג ח"א ע' 565, תשמ"ז ח"ג ע' 462, תשנ"ב ח"ב 189 ועוד.

תורתו של משיח
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בשילוח המרגלים דמשה - "שנים עשר אנשים איש אחד לשבט" שהלכו לתור את 
כל י"ב חלקי הארץ שנתחלקה לי"ב השבטים - מודגשת הפעולה דבירור הארץ באופן 

של התחלקות;

וענין זה נעשה ע"י ומצד בחינת ההתחלקות שבישראל ובתורה - "לדעתך" - בחי' 
הדעת, שכולל גם חכמה ובינה, וכל המדות שנולדים מן המוחין, כחות פנימיים שהם 
באופן של התחלקות, ו"לדעתך" דייקא, דעת האדם, שרומז על הירידה וההתלבשות 

דתורה )דעת( בדעת האדם, שאז שייך ונעשה בה ענין של התחלקות.

ובשילוח המרגלים דיהושע - "שנים אנשים" )ולא י"ב(, ולא הלכו לתור את הארץ 
כולה, כי אם ליריחו, מנעולה של ארץ ישראל )שכוללת כל הארץ כולה( - מודגשת 

הפעולה דבירור כללות הארץ באופן שלמעלה מהתחלקות;

וענין זה נעשה ע"י ומצד בחינת האחדות שבישראל ובתורה - "לא . . מדעתו רק 
באופן  ודעת האדם שהוא  פנימיים(,  )כחות  הדעת  בחי'  לא מצד   - ציוהו"  שהשי"ת 
של מציאות, אלא מצד ציווי הקב"ה, באופן של קבלת עול וביטול דהנשמה שלמעלה 

מהתחלקות, בכל ישראל בשוה". עכלה"ק.

יותר  בגילוי  הפרשה,  ענין  את  ישנו  שבהפטרה  דלעיל,  ענין  אותו  שזהו  ונמצא 
מבפרשה עצמה, מכיון שנתקנה בזמן הגלות. 

ולא באתי אלא להאיר.

בירור שיטת רבינו חננאל בגדר תלות חיוב השמיטה

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

א
בענין גדר חיוב שמיטה והתנאים המחייבים מצוה זו - מצינו בדברי רבינו חננאל 
דכתב במו"ק )ב, ב. ד"ה "בזמן שאתה משמט קרקע"( וז"ל: "והאידנא דלית שמיטה 

בקרקע שא"י בידי גוים היא - שביעית בזמן הזה דרבנן".

שמיטה  חיוב  את  תולה  דאינו  נראה  היא",  גויים  בידי  "שא"י   - בלשונו  ומדנקט 
רש"י  הרמב"ם,  שלמדו  )כפי  כולכם"  ב"ביאת  לא  ואף  הארץ  בקדושת  מדאורייתא 
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ועוד(, כ"א בכך שא"י מוחזקת ונשלטת בידי ישראל, דנראה דזה אינו מוכרח להתקיים 
רק בביאת כל ישראל, אלא אף כאשר אין כל ישראל נמצאים על אדמתם.

דיש  ישראל,  בידי  נשלטת  שא"י  בכך  רק  שמיטה  חיוב  דתולה  שיטתו  להבין  ויש 
להקשות על כך ב' קושיות:

א. מאי טעמא דמחמת שגויים שולטים על א"י תופקע מצות שמיטה ממנה, כלומר, 
מדוע זהו תלוי רק בשליטת עמ"י על א"י, דכאשר אין ישראל שולטים על א"י, הנה 
אף ששרויים על אדמתם בכ"ז לא יהי' חיוב שמיטה מהתורה, ולאידך באם תהי' הארץ 
נשלטת בידי ישראל, הנה אף שאין רוב הדרים בה יהודים, בכ"ז תהי' מצות שמיטה 

מהתורה; דכל זה הוא חידוש שיש לבארו. 

ב' האופנים בענין אופן הפקעת השדות בשנת  ב. לכאורה אין שיטתו מובנת לפי 
השמיטה, הן ד"אפקעתא דמלכא" והן ד"אפקעתא דגברא": 

דהנה מצינו2 דיש ללמוד את גדר חיוב הפקעת השדות בשנת השמיטה בב' אופנים:

א. זוהי "אפקעתא דגברא", היינו דציווי התורה הוא, דמוטל על האדם להפקיר את 
שדהו בשנת השמיטה ולא לעבדה, אך כל עוד אינו מפקירה - אינה מופקרת.

ב. זוהי "אפקעתא דמלכא", היינו שבשנת השמיטה מופקרת השדה בדרך ממילא, 
מצד ציווי התורה על שמיטת הקרקעות בשנת השביעית.

ולכאורה אין שיטתו מיחוורא לפי ב' האופנים: לפי האופן ד"אפקעתא דמלכא" אין 
- מאחר שחיוב  בא"י  שולטים  בכך שישראל  תלוי  דחיוב השמיטה   - שיטתו  מובנת 
זה כלל אינו קשור עם פעולת האדם, אלא בפעולת ההפקר בדרך ממילא מצד ציווי 

התורה.

ולפי האופן ד"אפקעתא דגברא" יש להקשות, דכיון שלשיטתו דהחיוב תלוי בשליטת 
רק  דנפעלת  רש"י3(  )כשיטת  הארץ  בקדושת  זאת  תולה  ואינו  ישראל,  בידי  הארץ 
כאשר כללות עמ"י שרויים בא"י - א"כ, כיון שהחיוב מוטל על הגברא לפעול השמטה 
בשדותיו, מדוע נצרכת שליטה כללית של עמ"י על הארץ, ואין מספיק מה שהיחיד, 

שחלק מקרקע א"י נמצא בבעלותו, יתחייב במצות שמיטה ויפקיר את שדותיו.

ב
)רק(  אינה  היא",  גויים  בידי  "שא"י  בדבריו  ר"ח  דכוונת  בזה,  הביאור  לומר  ויש 

לשליטה פרטית על א"י, כ"א )גם( לשליטה ובעלות הנפעלת ע"י כיבוש כללי דא"י:

2( עיין אנציקלופדי' תלמודית בערכו.
3( גיטין לו, ב. ד"ה "בזמן שאי אתה משמט קרקע".
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דהנה בלקו"ש )ח"ל עמ' 85( מבאר כ"ק אד"ש דבבעלותם של עמ"י על א"י ישנם 
ב' פרטים, וזלה"ק: "בבעלות בנ"י על ארץ ישראל יש שני פרטים: בעלות כללית — זה 
שכל הארץ שייכת לכלל ישראל, ובעלות פרטית — זה שכל אחד מישראל יש לו חלק 

פרטי בארץ השייך )רק( אליו.

ושני אופני בעלות אלו דבנ"י בארץ ישראל באו בפועל על ידי שני קנינים: הבעלות 
הכללית באה ע"י כיבוש הארץ ע"י יהושע כו', שעי"ז נקנית כללות א"י לכלל ישראל, 
והבעלות הפרטית דכאו"א מישראל בחלקו הפרטי נעשית על ידי ישיבה וחזקה, שכ"א 

ישב והחזיק בחלקו.

זאת ועוד: שני אופנים אלה בבעלות אינם תלויים זב"ז; אפשר להיות בעלות כללית 
בלי בעלות פרטית ובעלות פרטית בלי בעלות כללית.

הסברת הדבר:

בעלות כללית אינה שוללת הבעלות הפרטית, וכמו בעלות המלך על המדינה שלו, 
דעם היות שכל הארץ כולה היא ברשות המלך מ"מ אין זה שולל בעלותו הפרטית 
וכו'(, אלא שמצד בעלותו  )ביתו, שדהו  של כאו"א מבני המדינה על רכושו הפרטי 
של המלך על כל הארץ חלים כמה דינים גם על הרכוש הפרטי של כאו"א — דדינא 

דמלכותא דינא, ולכן מוטל עליו לשלם מסים למלך על רכוש זה,

שמצינו  וכמו  כללית.  בעלות  )בהכרח(  מביאה  אינה  הפרטית  בעלות  ולאידך,   .  .
 — הארץ  על  בנ"י  של  הכללית  בעלותם  שבטלה  את"ל  דאף  הראשון,  חורבן  לאחרי 
ממעשרות  התורה  מן  ש"נפטרה  ועד  הכיבוש"  בטל  מידיהם  הארץ  שנלקחה  ד"כיון 
קרקעו,  על  היחיד  בעלות  נשארה  מ"מ   — ישראל"  ארץ  מן  אינה  שהרי  ומשביעית 
וכמש"נ בירמי' "שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום", כי אין הבעלות הפרטית תלוי' 

בבעלות הכללית". עכלה"ק.

ועפ"ז נראה דיש לבאר שיטת ר"ח, דהנה לפי ביאור זה נמצא, דע"מ שיחול חיוב 
מצות שמיטה מהתורה, נדרש שתהי' בעלות כללית ושליטה של עמ"י על א"י, ובמילא 
מובן, דלכך אין מספיק שתהי' שליטה פרטית של יהודי יחיד על קרקעו, ומאידך אף 
אם שליטה זו )הפרטית( אינה קיימת בכל הארץ וישנם ריבוי גויים המחזיקים בשטחים 
מסויימים בא"י בבעלות פרטית, בכ"ז אי"ז מפריע לבעלותם ושליטתם הכללית של 

עמ"י על א"י.

ולפי"ז נמצאו הקושיות דלעיל מתורצות:

על הקושיא הא' יש לתרץ, דכוונת ר"ח היא דחיוב שמיטה תלוי בבעלות הכללית 
שנתבארה בלקו"ש דלעיל, וע"כ כל עוד אין בעלות זו קיימת - אין מצות שמיטה חלה 
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על הארץ, אף שרוב הארץ מוחזקת בידי ישראל בבעלות פרטית. ולאידך כאשר 
ישנה בעלות כללית של ישראל על א"י - חלה חובת שמיטה על הארץ.

ועל הקושיא הב' יש לתרץ, דלשיטת ר"ח חיוב שמיטה הוא באופן ד"אפקעתא 
דגברא", ובכ"ז אין להקשות מדוע אין מספיק שיהודי פרטי מחזיק בבעלות פרטית 
חלק מקרקע א"י ע"מ שיתחייב להפקירה, משום שלפי המבואר מובן דאין מספיקה 
בעלות זו לחיוב מצות שמיטה מהתורה, ונדרשת שתהי' בעלות כללית של עמ"י 

על א"י.

ג
והנה ע"פ האמור לעיל, יש לעיין לשיטתו בענין חיוב שמיטה בזה"ז במשמעותו 
הפשוטה - בימינו אנו כאשר רבים מבנ"י שרויים בא"י, וא"י נשלטת ע"י יהודים; 
יש   - א"י  בנ"י על  ובעלותם של  - דתולה את חיוב שמיטה בשליט  דלפי דבריו 
לעיין האם בימינו - כאשר ישנו שלטון בידי יהודים על א"י - חל חיוב שמיטה 

מדאורייתא.

כלומר, דיש לעיין האם יש לשליטה זו גדר של בעלות יהודית כללית על הארץ, 
או שאין שלטון זה נחשב לגדר בעלות כללית.

הנה, בספר "נחלת יעקב"4 )עמ' 553( הביא את דברי הר"ח בענין וז"ל "בראשונים 
מצאנו הסברים שונים לשאלה, מתי מצוות התלויות בארץ חיובן הוא מדאורייתא 
- האם תלוי הדבר בשלטון ישראל או במספר היהודים הנמצאים בארץ ישראל. יש 
אומרים כשאין אנו תחת שלטון גויים, )והיו שחייבו גם שלטון ישראל( אז החיוב 
הוא מדאורייתא. רבנו חננאל )במסכת מועד קטן ב, ב( כתב "האידנא דאין שמיטה 
בקרקע שארץ ישראל בידי גויים היא". הר"ח אינו מזכיר שלטון או מלכות ישראל 

אלא רק שהריבונות על הארץ לא תהי' ביד גויים".

וכמו"כ בספר "יסוד האמונה"5 )ע' לד( כתב וז"ל "עפ"י מה שכתוב לפנינו בפי' 
התורה.  מן  הם  בארץ  התלויות  מצוות  שבזמנינו  יתכן  ב,  ב,  מו"ק  חננאל  רבינו 
וז"ל ר"ח שם: "והאידנא דלית שמיטה בקרקע שא"י בידי גויים היא שביעית בזה"ז 
ישראל  ע"י  ובהערה שם כתבתי דמשמע לכאורה דבזמן שא"י מיושבת  דרבנן", 

נוהגת בה שביעית מן התורה ונפק"מ בזמנינו".

4( להרב יעקב זיסברג, הר־ברכה תשס"ה.
5( להרב דוד מצגר, ירושלים תשנ"ד.
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אך נראה לומר דגם לשיטת ר"ח דתולה חיוב שמיטה בכך שאין א"י נשלטת בידי 
גויים, אין חיוב שמיטה בימינו חזר לחול מדאורייתא, אלא עדיין חל מדרבנן:

דהנה מצינו בדברי כ"ק אד"ש6 בענין כיבוש ועלי' לא"י, דישנו תנאי יסודי המעכב 
כיבוש זה, וזלה"ק: "זאת אומרת, אשר אף שארץ ישראל היא מיועדת לעם ישראל, 
ולא עוד אלא שצווי ה' הוא, וכמו שאמר כלב בן יפונה: עלה נעלה וירשנו אותה, 
הרי בכל זה תנאי קודם למעשה, שצריך לצאת עם ארון ברית ה' לפניהם, וכמסופר 

בארוכה בכיבוש הארץ על ידי יהושע, ובאם לאו ח"ו הרי אי אפשר לעלות בחומה.

. . אבל אי אפשר לשנות אופן כיבוש הארץ, כיבושה באמת, שהוא דוקא כהבטחת 
הקב"ה: שיהי' איש מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמת ה' כו' 
)והוא רק הוא( יבנה מקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל כו' ויתקן את העולם כולו 

לעבוד את ה' )רמב"ם הלכות מלכים סוף פרק יא(". עכלה"ק.

וכמו"כ ידועים דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ )ג' תמוז תרפ"ז ביציאתו מהמאסר בדרכו 
לקאסטרמא( "לא מרצוננו גלינו מארצנו ולא בכוחותינו אנו נשוב לארץ ישראל אבינו 

מלכנו ית' הגלנו מאדמתנו ושלחנו בגלות והוא ית' יגאלנו בקרוב".

בנ"י בלבד,  אינו נעשה בכוחם של  בנ"י על א"י  ובעלות  והמורם מכ"ז, דכיבוש 
- ע"ד כיבוש הארץ בימי יהושע,  זה ע"פ רצון ה', ע"י מלך המשיח  ונדרש שיהי' 
שנעשה על ידו דוקא כאשר ארון ברית ה' לפניהם. וכאשר זהו נעשה שלא באופן הזה 

הרי אין לכיבוש זה גדר בעלות כללית של בנ"י כלל.

כאשר  ורק  חל מהתורה,  חיוב שמיטה  בימינו  אין  ר"ח  לשיטת  דאף  צ"ל  ומכ"ז 
ישראל  נדחי  ויקבץ  יתגלה מלך המשיח  היינו, כאשר  תורה,  ע"פ  כיבושה  יתבצע 

ויוליך את עמ"י לא"י - יחול חיוב שמיטה מהתורה7.

6( אג"ק ח"ז עמ' רפא.
7( ולהעיר, שלענין זה יש נפק"מ בדין היתר מכירה )מכירת קרקע מא"י לנכרי ובכך לפוטרה מחיובי שמיטה(; דאף 
שראוי שלא לסמוך ע"ז כלל מכו"כ טעמים, הנה ידועה בקשתו )ראה אג"ק חט"ו עמ' רצז ועוד( של כ"ק אד"ש לבסס 

היתר זה ולעגנו בהלכה ע"מ שלא להכשיל יהודים רבים הסומכים על היתר זה.
ובהעמידנו חיוב שמיטה בימינו מדרבנן, הרי"ז מוסיף ומקל בדין היתר מכירה. משא"כ באם הוי החיוב מדאורייתא, 
הרי שיהי' דחוק וחמור יותר לסמוך על היתר זה )אף שחלק מהטעמים לכך שאין לסמוך על היתר זה אינם קשורים 
כלל לדיון בענין - שמיטה דאורייתא או דרבנן, כגון האיסור ד"לא תחנם". ראה האריכות בזה בס' לאור ההלכה 

להגרש"י זוין(.
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מדוע הביא בנימין כפרה על מכירת יוסף

 ר' מנחם מענדל שי' פרבר
אברך בכולל

מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מבאר  ואילך(   41 )עמ'  נשא  לפ'  ב  בשיחה  ח"ח  בלקו"ש 
ז,  וגו'" )במדבר  "נשיא אחד ליום  שבקרבנות שהביאו הנשיאים לחנוכת המזבח 
יא(, ישנה כוונה כללית השווה בכל הנשיאים, וכוונה זו מתחלקת לכוונות פרטיות. 
שבזה מיושב מדוע מצד אחד התורה מפרטת י"ב פעמים את קרבנות הנשיאים 
זו כוונה פרטית שונה, ומאידך אלו אותם קרבנות בדיוק )בשונה  כי כל אחד   -
מהדגלים שלכ"א הי' צבע שונה( - כי הכוונה הכללית שווה היא. ומפרט והולך 
בפרש"י בכוונת הקרבנות איך כל פרט בקרבנם יש לו כוונה כללית, וכיצד כוונה 

זו מתחלקת לפרטים.

והנה גבי "שעיר עזים אחד לחטאת" )שם, כב( פרש"י: "לכפר על מכירת יוסף 
שנאמר בו וישחטו שעיר עזים". ומבאר בשיחה )ס"ה( שבכוונה הפרטית של הכפרה 
על מכירת יוסף לא היו השבטים שווים, דראובן רצה להציל את יוסף, שמעון ולוי 
רצו להורגו, יהודה רצה רק למכור אותו, יששכר וזבולון לא היתה שנאתם שלימה, 

בנימין לא הי' במכירה וכו'.

ובהערה 33 כותב וזלה"ק: "אעפ"כ גם נשיא בנימין הביא שעיר עזים לכפר . . 
וי"ל . . על שלא חפשו אותו כל אותם השנים. או - לכפר על יעקב אביהם ששלח 

את יוסף לשכם כו' )וכ"ז שייך לכל השבטים(. ועוד י"ל". עכלה"ק.

והנה ע"פ דברי קודשו ש"ועוד י"ל" - אוי"ל ולהציע פירוש נוסף בזה.

דהנה ידוע דעשרת הרוגי מלכות נהרגו לכפר על מכירת יוסף8, וידועה הקושיא 
שהרי בשעת המכירה היו רק תשעה אחים, שהרי ראובן לא הי' עמם, ומדוע נהרגו 

עשרת הרוגי מלכות?

ומבאר ר' שמשון מאוסטרופולי, ע"פ הנאמר במדרש תנחומא )פ' וישב, ס"ב( 
להם  אמר  אבינו.  ליעקב  ממנו  אחד  יגיד  שלא  בינינו  נחרים  "אמרו:  שהשבטים 
יהודה: ראובן אינו כאן ואין החרם מתקיים אלא בעשרה. מה עשו? שתפו להקב"ה 

8( מדרש משלי א, ד"ה "כל הון יקר": "א"ר יהושע בן לוי: לא נמשכו עשרה הרוגי מלכות, אלא בחטא מכירתו 
של יוסף".
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כנגד  בזה  מכוון  הי'  באחד  נפשו  שמסר  ור"ע  לאביהם".  יגיד  שלא  החרם  באותו 
הקב"ה.

ועפ"ז אוי"ל, שזה שהביא בנימין שעיר עזים לכפר על מעשה העגל, אף שהוא 
לכך שבעשרת  בדומה  על הקב"ה,  כביכול  "לכפר"  זה  הי'  במכירה,  הי'  לא  עצמו 

הרוגי מלכות ר"ע מכוון כנגד הקב"ה9.

ויומתק זה ע"פ המבואר במאמר ד"ה "קדושים תהיו", קונטרס י"ג אייר ה'תנש"א 
)מלוקט ה', עמ' רנ"ה ואילך(, שבנימין הו"ע עבודת הצדיקים, ועבודת שאר האחים 
היא עבודת הבעלי תשובה )ולכן ג"כ נבנה המקדש בחלקו של בנימין דוקא, דעיקר 
המשכת גילוי אלקות למטה נעשה ע"י הצדיקים(, ולכן מובן מדוע בנימין "כיפר" 
כביכול על הקב"ה10, שדוקא הוא שענינו עבודת הצדיקים )משא"כ שאר האחים( 

יכול "לכפר" כביכול על הקב"ה.

9( עפי"ז צריך ביאור מדוע ראובן )נוסף על בנימין שמבואר כאן( הי' צריך ג"כ כפרה?
אלא שגם בזה ניתן לבאר ע"ד מה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בהע' 33. ובזה יתבאר הסבר נוסף לזה שראובן )למרות 
היותו בכור(, לא הקריב קרבנו בראשונה )וראה רש"י שם(, והיינו היות שיש בזה )גם( ענין של כפרה למכירת יוסף, 

והיות שחלקו בזה הי' קטן יחסית לאחיו, לכן לא הקריב ראשון.
אלא שעדין צ"ב, מדוע בני יוסף )הנמכר( היו צריכים להביא כפרה על המכירה? ואוי"ל כהתרוץ השני שם "לכפר 

על יעקב אביהם ששלח את יוסף לשכם" דזהו נוגע גם ליוסף. וק"ל.
10( ולהוסיף, ע"פ סיום המאמר הנ"ל, שמבאר שהטעם שמבקשים שהקב"ה יהי' לנו כיוסף לבנימין אף שהנהגתינו 
היתה שלא כראוי, ולכאו' הדוגמא ע"ז היא כיוסף לאחיו ומדוע אומרים כיוסף לבנימין - אלא שמבקשים שהגילוי 
של התשובה )שהוא בדומה למכירת יוסף, כמבואר לפנ"ז שם( יומשך בעולם בהתיישבות כעבודת הצדיקים, ותהי' 

התכללות עבודת הצדיקים בעבודת בע"ת.
ועפ"ז ישנו קשר נוסף )בנוגע אלינו( בין בנימין למכירת יוסף. וק"ל.
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שיטת רש"י בכתיבת כל שמות הבעל בגט

 הרב מנחם מענדל שי' הלפרין
נו"נ בישיבה

א
איתא במתני' )גיטין לד, ב(: "בראשונה הי' משנה שמו, ושמה, שם עירו ושם 
עירה. התקין ר"ג הזקן, שיהא כותב איש פלוני, וכל שום שיש לו, אשה פלונית, וכל 

שום שיש לה, מפני תיקון העולם".

כלומר, שבתחילה, במקרה שהבעל נקרא בשם אחד במקום כתיבת הגט, ובשם 
אחר במדינה אחרת, הי' הסופר כותב רק את שמו שבמקום כתיבת הגט, ולא הי' 

מקפיד לכתוב את השם השני. וכמו"כ באשה שיש לה שני שמות בשני מקומות.

ולאחר מכן "התקין ר"ג הזקן שיהא כותב איש פלוני, וכל שום שיש לו, אשה 
פלונית, וכל שום שיש לה".

ונחלקו הראשונים בתקנתו של ר"ג:

כתוב שצריך  ה"ג  של  גיטין  "בטופסי  בה"ג:  דעת  את  מביא  וכל(  )בד"ה  תוס' 
לכתוב בגט - וכל שום וחניכה דאית לי ולאתראי, משמע שלשון זה היו כותבין 

בגט". והיינו שס"ל שתקנת ר"ג היא להוסיף בגט הנוסח - "וכל שום שיש לו".

נגלה
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ובהמשך מביא תוס' את דעת ר"ת הסובר ש"וכל שום שיש לו דקתני במתני' היינו 
כל שמותיו בפירוש", כלומר, שהתקנה היא )לא שיכתוב בגט "וכל שום שיש לו", 

אלא( שיפרט בגט את כל שמותיו של הבעל.

ב
ויש לברר את שיטת רש"י:

בפירושו על המשנה )ד"ה בראשונה( כתב: "כשהיו לו שני שמות אחד כאן ואחד 
במדינת הים, הי' מגרשה בשם הנוהג במקום כתיבת הגט, ולא הי' מקפיד לכתוב 

שניהם", ונראה מזה שסובר כר"ת שלאחר התקנה צריך לפרט את כל שמותיו בגט.

דין  שכל  שס"ל  אשי,  רב  דעת  את  הגמ'  שמביאה  הסוגיא,  מהמשך  משמע  וכן 
המשנה הוא רק באם יש לנו חזקה שלאדם זה קוראים בעיר אחרת בשם שונה.

ומביאה הגמ' "תניא כוותי' דרב אשי: היו לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל, 
ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל, וגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה 
ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל - אינה מגורשת עד שיגרש את אשתו שביהודה 
בשמו שביהודה ושם דגליל עמו, ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל ושם דיהודה 

עמו. יצא למקום אחר וגרש באחד מהן - מגורשת".

ומעמידה הגמ' שברישא איירי דמוחזק בב' שמות ולכן אינה מגורשת עד שיכתוב 
ולכן  שמות,  ב'  לבעל  שיש  איתחזק"  "לא  בסיפא  אך  ר"ג,  מתקנת  השמות  ב'  את 

מגורשת אף שכתב בגט רק אחד משמותיו.

דבאותו  "משום   - הוא  מגורשת  מגורשת(: שהטעם שבסיפא  )בד"ה  רש"י  וכתב 
מקום לא היו מוחזקין שיהיו לו שני שמות, אבל ביהודה היו יודעים שיש לו שם אחר, 

לפיכך הוצרכו כל שמותיו שהחזיק עצמו בהם לפניהם, דבתר חזקה אזלינן".

וממ"ש "לפיכך הוצרכו כל שמותיו", שוב משמע שס"ל כר"ת שהתקנה היא לפרט 
בגט את כל שמותיו.

ג
אמנם, על דברי רב אשי שכל דברי המשנה הוא בד"אתחזק" שיש לו ב' שמות, 
כתב רש"י )בד"ה והוא(: "אבל לא אתחזק כאן שיש לו שני שמות אין צריך לכתוב 

וכל שום שיש לו".
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וממ"ש "אבל לא אתחזק . . אין צריך לכתוב וכל שום שיש לו", ולא כתב "אין 
צריך את השם הנוסף" וכיוצ"ב, דייק המהר"י בן לב )על אתר( שרש"י ס"ל כבה"ג, 
שהתקנה של ר"ג היא לכתוב בגט את שמו של הבעל ולהוסיף "וכל שום שיש לו".

וכן ניתן לדייק מהמשך הסוגיא שרש"י ס"ל כבה"ג, דאיתא בגמ': "ההיא דהוו 
קרו לה מרים ופורתא שרה, אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה, ולא שרה וכל 
שום שיש לה". ומפרש רש"י )בד"ה מרים( שאת השם מרים "צריך לכתוב בגט 

שהוא עיקר, והדר וכל שום דאית לה".

וממ"ש "והדר וכל שום שיש לו", שוב ניתן לדייק שס"ל כבה"ג שצריך לכתוב 
בגט את שמו של הבעל ולהוסיף "וכל שום שיש לו".

ד
אך יש לדחות, דרש"י ס"ל כר"ת שתקנת ר"ג היא לפרט את כל שמותיו בגט. 
ומה שדייק המהר"י בן לב י"ל לכאורה שאינו מוכרח, שהרי רש"י מדבר על מקרה 
בו "לא איתחזק", היינו שאיננו יודעים על שם נוסף, ובמקרה זה ודאי שלא שייך 
לכתוב )כשיטת ר"ת( שם מפורש נוסף, שהרי איננו יודעים )על קיומו, וממילא( 
מהו השם הנוסף, וכאן ודאי שהאפשרות היחידה היא לכתוב "וכל שום שיש לו" 

כדי לצאת מידי ספק.

היינו שייתכן מאוד שרש"י לומד כר"ת, שכותבים במפורש את השם הנוסף )וכפי 
שמשמע מב' מקומות בדבריו כנ"ל(, אלא שלפי ר"ת )ורש"י(, לא מובן מה בא רב 
אשי לומר1, שהרי פשיטא שב"לא אתחזק" לא ניתן לכתוב שם נוסף, ולכן מבאר 

שרב אשי בא לומר שלא צריך לכתוב "וכל שום שיש לו2".

וממ"ש רש"י - "והדר וכל שום שיש לו" גם אין לדייק, די"ל שרש"י רק מעתיק 
מלשון הגמ', דהנה הלשון שם בגמ' "אמרי נהרדעי ]שכותבים[ מרים וכל שום שיש 
לה", ורש"י רק העתיק את לשון הגמ' - "מרים וכל שום שיש לה", והוסיף באמצע 

את התיבות "צריך לכתוב בגט שהוא עיקר, והדר".

1( וכפי שהקשה גם המהר"י בן לב )ועיי"ש מה שתירץ(.
2( וגם מוסיף: "ואפי' נודע לאחר זמן שיש לו שם אחר - הוי הגט כשר". אבל לכאורה לא זה מה שרב אשי בא 
לומר )ודלא כמ"ש המהר"י בן לב לפנ"ז(, כי כאן עדיין לא מתייחסים לכשרות הגט, אלא לצורה בה צריך לכתוב 

את הגט מלכתחילה )ורק בהמשך מובאת הברייתא בה הלשון הוא "אינה מגורשת"(.
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וכשם שבגמ'3 בפשטות צריך לבאר שמ"ש "מרים וכל שום שיש לה" היינו שכותבים 
את השם הנוסף עצמו )לשיטת ר"ת(, בדיוק כן יהי' הפי' ברש"י, שכותבים השמות 

עצמם.

עבדא בהפקירא - זכות או חובה

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

איתא במשנה )גיטין ט, א(: "אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך 
ולמביא". ופרש"י )ד"ה שוו(: "לומר בפני נכתב". היינו שבשניהם מאמינים לשליח 
שאומר בפני נכתב, שבעדות זו מקויים השטר, שלכן גם אם אח"כ יבוא הבעל ויערער 
)ובמשניות  יאמינהו  לא  לשמה(  שנכתב  ע"ז  יערער  לרבה  )או  השטר  אמינות  על 

שלאח"ז מובאים עוד ב' דברים שבהם שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים(. 

ובתוס' )ד"ה שוו למוליך ולמביא( הקשו וז"ל: "וא"ת בשלמא באשה הוי משום 
עיגונא אבל בעבד מה עיגון יש, דאי משום דאסור בבת חורין ובשפחה לא ליתבי' 
האי שליח לעבד גט זה שהביא ממד"ה ולא יאסר בשפחה. וי"ל דחשוב עיגון הא 

דאסור בבת חורין ומה שאינו מתחייב במצות".

והיינו, דהרי סיבת תקנת חכמים שמקילים ומאמינים לשליח ולא מצריכים ב' עדים 
היא משום עיגון האשה, וא"כ איזה עיגון שייך בעבד שבגינו הקילו להאמין לשליח? 
היו  דא"כ  השטר(,  שיקויים  )עד  בשפחה  מפני שאסור  שזהו  לומר  דאין  וממשיך, 
מתקנים שלא יביא לו השליח את השטר עד שיקיימהו שעד אז מותר הוא בשפחה 
)ולאחרי הקיום יהי' מותר בבת חורין(. ותירצו שזה שאסור בבת חורין, ומה שאינו 

מתחייב במצוות )עשה שהזמ"ג( נחשב כעיגון4.

והיינו שאת מה שאסור בבת חורין החשיבו לעיגון )וכן זה שפטור מן המצוות(.

והנה לקמן במשנה )יא, ב( חולקים רבי מאיר וחכמים האם האדון יכול לחזור בו 
משחרור העבד לאחרי ששלח את השליח, שלר"מ יכול לחזור, ולחכמים אינו יכול. 
וסיבת מחלוקתם היא האם אומרים שזכות הוא לעבד בזה שמשתחרר, ומכיון שזכין 
לאדם שלא בפניו, מיד במינוי השליח זכה בו העבד, וע"כ אין רבו יכול לחזור בו, או 
דחוב הוא לו, ואין חבין לאדם אלא בפניו וע"כ יכול רבו לחזור בו. ובהמשך הסוגיא 

3( ועד"ז כמובן בלשון התקנה עצמה )במשנה( "איש פלוני וכל שום שיש לו".
4( וראה בריטב"א ור"ן שתירצו באופן אחר.
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)יג, א( מבואר הא שלר"מ אין נחשב זכות זה שהשחרור מתירו בבת חורין, כיון 
שלדעתו "עבדא בהפקרא ניחא לי' זילא לי' שכיחא לי' פריצא ליה".

והיינו שרבי מאיר סובר שעבד מעדיף שפחה כנענית )כיון דפרוצה( מאשר אשה 
ישראלית.

והרי אין  וא"כ צ"ל לפי"ז איך התוס' מחשיבים את איסורו בבת חורין כעיגון 
הוא חפץ בה? ואין לתרץ ולומר שמשנתינו נשנית לדעת חכמים שם, שסוברים 
שאמנם שבהפקירא ניחא לי' עדיין מעדיף להשתחרר כיון שרשות אחרים עליו5, 
לומדת  הגמ'  ב(  )ט,  דידן  בסוגיא  כעיגון. שהרי  חורין  איסורו בבת  נחשב  שלכן 
שלר"מ שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים בארבעה דברים, היינו שבנוסף לג' הדברים 
המנויים במפורש במשנה, מוסיף עוד דבר ששוו והוא המחלוקת הנ"ל )דבאשה 
כולו מודים דיכול הבעל לחזור בו כיון דחוב הוא לה(. ויוצא מזה שמסכים עם 
ההלכה הנ"ל ששוו למוליך ולמביא ובכ"ז פוסק שחוב הוא לו. וא"כ קשה לכאורה 
על תירוץ התוס' שמחשיבים הא דאסור בבת חורין לעיגון והרי לשיטת ר"מ אין 

הוא חפץ בזה? 

ונראה לחלק בין הסוגיות, בזה שבסוגיא שלנו מדברים מצד עיגון, ובסוגיא שם 
דנים מצד הדין של זכין לאדם שלא בפניו: 

דהנה בפי' תיבת עיגון מפרשים רש"י )רות א, יג( וכן הרד"ק בשרשים )שרש 
"עגה"( שהיא מלשון אסור וכלוא, וכמו באישה שבעלה ספק מת, שהשייכות שלה 
אל בעלה אוסר וכולא אותה מלהתחתן עם איש אחר. אך צ"ל מה קובע דבר מסוים 
לדבר מונע שיחשב כדבר המעגן, דלכאורה גם אשת איש אסורה באדם אחר ואין 

אנו קוראים אותה עגונה.

ונראה לבאר שהגדר של עיגון הוא האם האדם מנוע מלחיות חיים תקינים )ע"פ 
תורה(. וכמו בדוגמא הנ"ל, דאשה זו שבעלה ספק מת, שמכיון שאין בידה לברר 
ספק זה, מהווה אצלה ספק זה כדבר המונע לחיות במצב תקין ולהתחתן עם אדם 
אחר, ולכן נקראת עגונה מפני שיש דבר הכולא אותה מלחיות חיים תקינים. ולפי"ז 
מה שקובע את הדבר למעגן היא התורה שהיא הקובעת מה נחשב לחיים תקינים 
וכל מה שמונע מלחיות חיים תקינים עפ"י תורה, נחשב לדבר המעגן. וע"כ בגדר 
עיגון אינו משנה רצון האדם וחפצו דגם אם רצונו אחר, אין רצונו מוציא אותו 

מגדר עיגון. 

ובנדו"ד ע"פ התורה איסור בבת חורין נחשב לו כעיגון, כי אינו חי חיים בריאים 
ותקינים, דזה שמותר הוא בשפחה אינו נחשב כחיי אישות תקינים, כיון שאשתו 

5( ראה תוס' )יג, א( ד"ה עבדא.
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וילדיו אינם שלו )שלכן אין יוצאים איתו( )ואולי גם ענין "בהפקירא" זה רק "ניחא 
לי'" אך אין זה חיים מתאימים ותקינים(. וכן מצד זה שהעבדות פוטרת אותו ממצוות 
עשה שהזמ"ג נחשב זה כעיגון כי קיום תומ"צ זוהי החופשיות האמיתית "שאין לך 

בין חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה"6 )אבות פ"ו מ"ב(.

אך כאשר מדברים מצד הדין של זכין זהו תלוי בדעתו של האדם המקבל, האם 
נחשב זה הדבר בשבילו זכות או חובה, )שלכן אם למפרע יתברר לנו שאכן אין הוא 
חפץ לזכות בזה בטלה הזכיה7(. וע"כ ישנם מחלוקות האם דבר מסוים הוא זכות או 
חובה, וכמו בנדו"ד שכל סיבת המחלוקת בין ר"מ לחכמים היא מה העבד מעדיף 
שבזה תלוי אם יחשב לו זכות: שלרבי מאיר העבד מעדיף לחיות עם שפחה כיון 
דפריצא וכו'. ולאידך חכמים אמנם מודים שהעבד מעדיף חיי הפקרות עם השפחה 
)עבדא בהפקרא ניחא ליה( מאשר חיי צניעות עם ישראלית. אך הם סוברים שכל 

עבד מעדיף להשתחרר למרות ההפסד בזה, שלכן נחשב השחרור זכות.

ההוכחה מהברייתא "אמר לשניים"

 הת' שלום דובער שי' אלישביץ
 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמידים בישיבה

איתא בגמ' )גיטין לג, ב(: "ת"ר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי . . רשב"ג אומר אינו 
יכול לבטל אלא זה בפני זה", ומביאה הגמ' בטעמו של רשב"ג שני הסברים: א. דס"ל 
"עדות שבטלה מקצתה - בטלה כולה", והיינו שכאשר ביטל הבעל מינוי מקצתם, 
נתבטל המינוי של כולם, ועלול להיות שלא ידעו השאר שביטל מינויים וילכו ויכתבו 
גט ויתנו לאשה, ולכן גזר רבן גמליאל שלא יבטל מינוי מקצתם שלא בפני האחרים. 
ב. "מילתא דמתעבדא באפי בי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה", והיינו כל דבר 
שנעשה בפני עשרה אנשים, צריך שיהיו כל העשרה נוכחים כדי להסירו, ולכן סובר 

רשב"ג שיכול לבטל שניים מהשלוחים רק בנוכחות כל העשרה.

6( ואף שבמפורש מדובר רק על ת"ת ולא על מצוות, אך ראה בלקו"ש ח"ד ע' 1230 שמדייק בלשון עסק שצ"ל 
לא רק לימוד התורה אלא גם עבודה עם העולם. וכן הוא באג"ק ובפרט במכתבים כלליים שמביא מחז"ל זה כמ"מ 
לזה שע"י לימוד התורה וקיום המצוות נעשה בן חורין, ולדוגמא ראה מכתב כללי לר"ח ניסן ה'תשד"מ בסופו )נדפס 

באגרות מלך ח"ב ע' רנג( ועוד.
אומרים  היינו משום שאנו  גמור  זכות  שזה  קבעו  במקום שחכמים  הזכי'  לבטל  יכול  שאינו  מי שסובר  וגם   )7
שמתחלה הי' רוצה וזכה, ועכשיו חזר בו. וראה אנציקלופדי' תלמודית ערך 'זכין לאדם שלא בפניו' ובהע' 30, 31 שם.
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ולאחמ"כ שואלת הגמ' מה יהי' הדין לדעת רשב"ג ב"אמר לעשרה כולכם כתבו 
גט", שהדין במקרה זה הוא שצריכים כל העשרה לכתוב יחד את הגט, דלפי הטעם 
הראשון - "דלמא שרו אשת איש לעלמא", בנדו"ד אין לחשוש, שהרי לא יכולים 
לכתוב זה שלא בפני זה. ולפי הטעם השני - "מילתא דמתעבדא באפי בי עשרה 
צריכא בי עשרה למישלפה", הכא נמי יסבור רשב"ג שלא יכול לבטל זה שלא בפני 

זה.

. רשב"ג   . לשניים תנו גט לאשתי  ומנסה הגמ' לפשוט את הספק: "ת"ש אמר 
אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה", ומזה מוכח דטעמו של רשב"ג שאינו יכול 
לבטל משום שצריך שכל העשרה שהיו בשעת המינוי יהיו נוכחים, שהרי אם טעמו 
הוא "דלמא שרו א"א לעלמא", הרי ב"אמר לשניים תנו גט לאשתי" אין לחשוש, 

שהרי שניים הם ואין אחד יכול לגרש את האשה ללא חבירו.

אך הגמ' דוחה את ההוכחה: "אמר רב אשי אי בעדי כתיבה הכי נמי, הכא במאי 
ניתן  וא"כ  והיינו שבברייתא מדובר בעדי הולכת הגט,  - בעדי הולכה".  עסקינן 
יכול אחד  לומר שטעמו של רשב"ג הוא שאף כאן ישנה התקנה של ר"ג, שהרי 
מהשלוחים למסור את הגט לבד לאשה, ולא ידע שהבעל ביטלו מהשליחות ו"שרו 

א"א לעלמא".

ומנסה הגמ' לחזק את פירושו של רב אשי לברייתא: "הכי נמי מיסתברא, דקתני 
סיפא: אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו - יכול לבטל זה שלא בפני זה; אי 
אמרת בשלמא בעדי הולכה - שפיר, אלא אי אמרת בעדי כתיבה, מי מצטרפי? הא 

אמר מר אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד" )את העדות. רש"י(.

אך דוחה הגמ': "דלמא כר' יהושע בן קרחה סבירא לי'" )דפליג עלה . . ואמר 
אפי' בזה אחר זה. רש"י(.

והנה רש"י בד"ה הכי נמי מיסתברא כותב וז"ל: "דבעדי הולכה קאמר, וטעמא 
משום חששא, דלמא אזל האי דלא ידע ויהיב לה". ומדברי רש"י מובן שר' אשי לא 
רק בא לפרוך שאין טעמו של רשב"ג כטעם הב', אלא אף בא להוכיח שטעמו הוא 

כטעם הא'.

וצריך ביאור מה הכריח את רש"י לפרש כן, שהרי מלשון הגמ' בפשטות מובן 
עדי  על  בברייתא  שמדובר  ולהוכיח  מהברייתא,  ההוכחה  את  לפרוך  רק  שבא 
ולא להוכיח שטעמו של  "כולכם",  זה דומה ל"אמר לעשרה" ללא  וא"כ  הולכה, 

רשב"ג הוא כטעם הא'?

ויש לבאר, דהנה אם רב אשי בא רק לפרוך את ההוכחה מהברייתא, ולומר שלא 
מוכרחים לומר שטעמו של רשב"ג הוא כטעם הב', אלא ניתן לומר שטעמו הוא 
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גם כטעם הא', מדוע מביאה הגמ' ש"הכי נמי מיסתברא", הרי אין דרך הגמ' לומר 
הנ"מ בפירכא לבד, דבדרך כלל, כשהגמ' אומרת ה"נ מיסתברא - היא באה לומר 

שמברייתא זו לא רק שאין ראי' לצד אחד, אלא אדרבה יש ראי' לצד השני.

זו שטעמו של רשב"ג הוא  גם רוצה להוכיח מברייתא  ולכן מבאר רש"י שהגמ' 
כטעם הא', ואת"ש מה שמביאה הגמ' "הכי נמי מיסתברא".

אך עדיין צריך להבין כיצד יש הוכחה כטעם הא', שהרי לאחרי שהעמידה הגמ' 
שמדובר בברייתא בעדי הולכה, ניתן לפרש גם כטעם הא' וגם כטעם הב'?

עדי  בשני  גם  רבי  על  חולק  הרי  הב',  כטעם  סובר  רשב"ג  אם  דהנה  י"ל,  ואולי 
נסתפק  כדי שלא  כתיבה,  בעדי  הברייתא  נקטה  לא  מדוע  מובן  אין  וא"כ  כתיבה, 
בטעמו של רשב"ג, ונדע דס"ל כטעם הב'? ומכיון שנקטה הברייתא בעדי הולכה, 

משמע שבעדי כתיבה יודה לרבי.

ולא קשה מה שלא מוכיחה הגמ' מהברייתא )"אמר לעשרה כתבו גט..."( באותו 
אופן, שמזה שלא מדבר בכולכם משמע שבכולכם מודה לרבי? די"ל שבכולכם יש 
דינים נוספים שאין במקרה רגיל, ואם היו חולקים בכולכם לא היינו יודעים מה הדין 

באמר לעשרה סתם )בלי כולכם(8.

ועפ"ז יובן סיום הגמ' "דילמא כריב"ק סבירא לי'", שלכאורה מה מועיל זה שאולי 
רשב"ג סובר כריב"ק, הרי הפירכא עדיין קיימת? אלא שע"פ הנ"ל מובן בפשטות, 

שבא לפרוך את ההוכחה שטעמו של רשב"ג הוא טעם הא'.

ביאור בקושיית הגמ' "מאי איריא אלמנה"

 הת' אברהם שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

איתא במתניתין )גיטין לד, ב(: "אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה" 
שלא פרעה חוב זה )דהבעל( קודם. ומקשה הגמ', "מאי איריא אלמנה, אפי' כו"ע נמי, 

דהא קיי"ל הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה"?

ומתרצת הגמ': "אלמנה איצטריכא לי', סד"א משום חינא אקילו רבנן גבה, קמ"ל".

8( כגון, שאם נאמר שבכולכם סובר רבי שכל הגט בטל, נחשוב שגם באמר לעשרה כל הגט בטל )ו"עדות שבטלה 
מקצתה בטלה כולה"(.
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כלומר, דבאלמנה יכלה להיות הו"א לומר שהקילו בה, כדי "שיהי' חן האנשים 
בעיני הנשים לינשא להן" )כלשון רש"י(, ולכן לא תצטרך לפרוע בשבועה, וע"ז 

מחדשת הגמ' שאפילו אלמנה פורעת מיתומים דוקא בשבועה.

והקשו התוס' )ד"ה אלמנה(: "וא"ת אלמנה נמי תנינא בהכותב )כתובות פז, א( 
הנפרעת מנכסי יתומים לא תפרע אלא בשבועה".

היינו, דאף אם נאמר דגם כשיש הצריכות ש"משום חינא אקילו רבנן גבה", מ"מ 
הרי דין זה נאמר כבר בכתובות, ומהו הצורך לחזור על כך פעם נוספת?

בין גרושה לאלמנה הוא,  זו איכא לאוקמי בגרושה. והחילוק  ותירצו, דמשנה 
דבאלמנה איכא תרי, איכא למימר דאקילו גבה משום חינא, ונפרעת מנכסי יתומים 
תוך זמנה9. משא"כ בגרושה דליכא אלא חינא, אבל אינה פורעת תוך זמנה )דהא 

זמנה משנתגרשה ולא משמת מגרשה(.

והקשה הפנ"י: הן אמת דתירוץ זה יש לאמרו ע"פ מסקנת הגמ', אמנם בהו"א 
הרי עוד לא העלתה הגמ' סברה זו דמשום חינא, וא"כ בפשטות משנה זו נאמרה 

הן על אלמנה והן על גרושה.

ועפ"ז צ"ע, למה נדחק הש"ס להקשות "מאי איריא אלמנה", והלא עדיפא מיני' 
הו"ל למתמה, דמאי קמ"ל בדין זה, הרי שנוי הוא בכתובות?

והפנ"י עצמו מתרץ בהסברה אחרת בדברי הגמ', אך מסיים דע"פ שיטת התוס' 
בהסברת הגמ' עדיין צ"ע.

ולכאורה יש לבאר בזה10:

המשנה באה כחלק מפרק השולח בגיטין, שמונה את תקנות רבנן שנתקנו "מפני 
תיקון העולם". וכך גם משנתינו, שבאה להביא את תקנת ר"ג באלמנה החשודה 

על השבועה.

וממילא מובן, שאכ"מ לבאר את דיני הפירעון מנכסי יתומים, וכל מה שהתנא 
אומר בכלל שצריך להיפרע בשבועה, הוא כהקדמה לתקנת ר"ג - היות ש"נמנעו 

מלהשביעה".

9( ואעפ"כ לא תיטול אלא בשבועה, דכיון שהוא בתקנת בי"ד איכא למימר צררי אתפסה. עי' תוד"ה אין אלמנה.
10( נוסף ע"כ שי"ל, שהגמ' נקטה את השאלה המתעוררת בפשטות בדברי המשנה, שהרי מיד כשקוראים את 
המשנה מתעוררת הקושיא - למה נקט התנא דוקא אלמנה, והלא דין זה שייך בכו"ע, משא"כ קושיות המתעוררות 

לאחר מכן - מהי הצריכותא בכפילות המשניות.
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ולכן, השאלה שהציע הפנ"י - אינה מתעוררת כלל, דאה"נ שמשניות שלימות הן 
בכתובות, אך התנא כאן בא ללמדנו את תקנת ר"ג - ולצורך כך הוכרח להקדים את 

הדין הפשוט, שהנפרע מנכסי יתומים צריך להישבע.

וממילא, השאלה היחידה שקשה כאן היא: מדוע התנא מדייק לומר שדוקא אלמנה 
צריכה להישבע, הרי הי' עליו לנסח את המשנה )כפי שמציע התוס' ד"ה מאי איריא( 

"אין נפרעין מנכסי יתומים אלא בשבועה, ונמנעו מלהשביע את האלמנה"?

רק לאחר שסיימה הגמ' לבאר את החידוש שישנו באלמנה, מתעוררת קושיית 
התוס' - דלכאורה לצורך זה בלבד לא הוכרח התנא לשנות את דין אלמנה באופן 

מיוחד, שכן אנו כבר יודעים אותו מהמשנה בכתובות.

וע"ז מתרץ התוס' )כנ"ל(, שאכן א"א ללמוד את דין האלמנה מהמשנה בכתובות, 
שכן "איכא לאוקמי בגרושה". וק"ל.

בענין "נמנעו מלהשביעה"

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

איתא במשנה במס' גיטין )לד, ב(: "אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. 
נמנעו מלהשביעה וכו'".

ואיתא עלה בגמ': "נמנעו מלהשביעה: מ"ט . . משום דרב כהנא, דאמר רב כהנא 
ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד בשני בצורת, שהפקיד דינר 
זהב אצל אלמנה, והניחתו בכד של קמח, ואפאתו בפת, ונתנתו לעני. לימים, בא 
בעל הדינר ואמר לה: הבי לי דינרי! אמרה לי': יהנה סם המות באחד מבני' של אותה 
אשה - אם נהניתי מדינרך כלום. אמרו, לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבני'. 
וכששמעו חכמים בדבר, אמרו: מה מי שנשבע באמת כך, הנשבע על שקר - על אחת 

כמה וכמה. מאי טעמא איענשה? דאישתרשי לה מקום דינר", ע"כ.

והנה, בביאור הענין מדוע אכן נענשה במיתת אחד מבני', מבאר המהרש"א: "תלו 
הדברים בשבועת שקר, כמ"ש11: בעון נדרים ושבועה12 - בנים מתים, שנאמר "אל 

11( שבת לב, ב. כתובות עב, א.
12( והנה לשון זו המצוטטת במהרש"א "בעון נדרים ושבועה", לא מצאתי' מופיעה בגמ' )שם(, אמנם ניתן לומר 
שהמהרש"א סמך בלשונו על דברי רש"י במסכת שבת )לב, ב(, שלאחרי שמביאה הגמ' מאחז"ל "בעון נדרים בנים 
מתים", מביאה הגמ' מקור לזה מהפסוק "לשוא הכיתי את בניכם - על עסקי שוא", ומבאר רש"י )בד"ה "על עסקי 
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תתן את פיך לחטיא את בשרך גו'", ודו"ק". עכ"ל. והיינו שהמהרש"א למד שמיתת 
בנה של האשה, היא מצד הענין דב"עון נדרים - בנים מתים".

בביאור משנה  ב'ירושלמי'13  הוא  ביאורו של המהרש"א  והנה בפשטות, מקור 
זו: "בראשונה היו נשבעות לשקר וקוברות את בניהם שנאמר )ירמי' ב, ל( "לשוא 
הכיתי את בניכם". ועוד שאימת נדרים עליהן יותר מן השבועות14". ע"כ. והיינו 
דזה שנמנעו מלהשביעה הוא מצד זה שעונש השבועה הוא חמור ש"קוברות את 
בניהם", וע"כ התקינו להדיר את האשה. ובפשטות למד המהרש"א שזהו גם הטעם 

בתלמוד בבלי מדוע מת בן האשה, דזהו מצד הענין ד"שבועת שוא", וק"ל.

וב"שיירי קרבן"15 )ד"ה "בראשונה היו נשבעו' לשקר וכו'"( כתב וז"ל: "בבבלי 
גרסי': נמנעו מלהשביעה, מ"ט? אילימא משום דרב כהנא 'בעון שבועת שוא בנים 

מתים', מאי איריא אלמנה, אפי' גרושה! אלמה אר"ז וכו'.

וקשה, טפי ה"ל לאקשויי: א"כ מאי הועיל ר"ג בתקנתו שתהא נודרת, הא אמרי' 
בבבלי שבת )פ"ב( 'בעון נדרים בנים מתים, דכתיב "לשוא הכיתי את בניכם"'. גם 
בכתובות )פ' המדיר( אמרינן בבבלי וירושלמי 'נודרת ואינה מקיימת - יוצאת שלא 
בכתובה, מפני שקוברת את בני', שנאמר "לשוא הכיתי את בניכם"'. ויותר קשיא 

אסוגיין, דמשמע דהאי טעמא עיקר?

ואפשר מ"מ אף לעונש זה ד'מיתת הבנים' - חמירא שבועה מנדר, דגבי שבועה 
כתיב "לא ינקה" ו'נפרעין ממנו מהרה' משא"כ בנדרים". עכ"ל.

כלומר: ה"שיירי קרבן" מקשה, שאם הטעם ש"נמנעו מלהשביעה" הוא משום 
'מיתת הבנים', א"כ מה הועילה התקנה להדיר את האשה ולא להשביעה, הלא גם 
"בעון נדרים בנים מתים"? ומתרץ )בד"א(, שאעפ"כ העונש בשבועה הוא באופן 

ד"נפרעין ממנו מהרה".

וז"ל:  שבועות16,  במסכת  התוס'  דברי  ע"פ  קושייתו  לתרץ  יש  בפשטות  והנה 
"בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים, אבל גדולים לא וכ"ש ממשפחתו לא, היינו 
"אל  בתרוייהו  איירי  דקרא  נענשים,  משפחתו  כל  אפילו  שבועה  אבל  בנדרים. 

שוא"( "ששקרו בנדריהם דדמי לשבועה". והיינו שכ"ז שנדרים גורמים למיתת הבנים, הוא רק מצד הדמיון שלהם 
ל"שבועה". ואולי על סמך דברי רש"י אלו כתב המהרש"א "בעוון נדרים ושבועה".

13( גיטין פ"ד ה"ג
וגובה  ד"ה  ב,  )לד,  נדרה"  על  לעבור  "שלא חשידא  רש"י  פי'  של  מקורו  היא  זו  דפיסקא  י"ל  בפשטות   )14

כתובתה(.
15( תלמוד ירושלמי גיטין פ"ד ה"ג דלעיל.

16( לט, א ד"ה ואין בשרך אלו קרובים.
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תתן את פיך" איירי בשבועה "ולמה יקצף האלקים על קולך וחבל את מעשה ידיך" 
דמשמע בנים דוקא איירי בנדר".

והיינו שתוס' לומדים שההפרש בין עונש הנדר לעונש השבועה הוא, דבנדרים 
"בנים קטנים מתים" משא"כ בשבועה "אפי' כל משפחתו".

גדול,  ועפ"ז אולי יש לבאר דברי הגמ' כך: שגבי האלמנה שמת בנה איירי בבן 
ולכן תקנו שלא להשביע את האשה אלא להדירה, שעי"ז מועיל שלא ימותו הבנים 

הגדולים אלא הבנים הקטנים בלבד.

אך הנה ה"יעב"ץ" כתב בפירושו: "שמא קטן הי'". ולא זכיתי להבין כוונת דבריו, 
דאם ברצונו לבאר מדוע מת, הנה לפי התוס' דשבועות הנ"ל אין צריך לזה דהלא 

בעוון שבועת שווא "אפילו כל משפחתו נענשים", ומאי טעמא דקדק ד"קטן הי'"?

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בטעם שתיקן ר"ג נדר במקום שבועה

 ר' מנחם מענדל שי' פרבר
 אברך בכולל
 הת' מנחם מענדל שי' קסטיאל
תלמיד בישיבה

א
בשבועה,  אלא  יתומים  מנכסי  נפרעת  אלמנה  "אין  ב(  לד,  )גיטין  במתני'  איתא 
וגובה  שירצו  מה  כל  ליתומים  נודרת  הזקן שתהא  ר"ג  התקין  מלהשביעה,  נמנעו 

כתובתה".

כהנא,  דרב  . משום   . "נמנעו מלהשביעה, מאי טעמא?  א( מקשינן:  )לה,  ובגמ' 
דאמר רב כהנא ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד בשני בצורת 
שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה, והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת ונתנתו לעני. 
לימים בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי, אמרה לי' יהנה סם המות באחד מבני' 
של אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלום. אמרו: לא היו ימים מועטין עד שמת אחד 
מבני'. וכששמעו חכמים בדבר אמרו מה מי שנשבע באמת כך, הנשבע על שקר על 
אחת כמה וכמה. מאי טעמא איענשה? דאישתרשי לה מקום דינר. ומאי מי שנשבע 

באמת? כמי שנשבע באמת". 
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וכיון שבאלמנה יש לחשוש, שמא תורה לעצמה היתר כיון שהיא טורחת לפני 
היתומים, ולכן נמנעו מלהשביעה, ולאחמ"כ התקין ר"ג הזקן שידירו אותה. ומזה 
משמע שנדר הינו פחות חמור משבועה17, שלכן תיקנו נדר במקום שבועה )ראה 

תוס' ד"ה 'דמוריא היתרא'(.

מאחר  הוא  מבני'  א'  שמת  שהטעם  לומר,  נראה  הי'  ראשונה  בהשקפה  והנה 
שאמרה "יהנה סם המות באחד מבני' של אותה אשה". אמנם המהרש"א כתב שהוא 
מחמת מה שאמרו חכמים ע"ז, וז"ל )ד"ה לא היו ימים(: "תלו הדברים בשבועת 
שקר, כמ"ש 'בעוון נדרים ושבועה - בנים מתים', שנאמר: "אל תתן פיך לחטיא את 

בשרך גו'" )קהלת ה, ה( ודו"ק". והיינו שמת בעוון השבועת שקר.

והנה מקור הדברים18 הם בגמ' שבת )לב, ב. וראה כתובות עב, א( ושם: "רבי 
אומר בעון נדרים בנים מתים כשהן קטנים, שנאמר: "אל תתן את פיך לחטיא את 
. וחבל את מעשה ידיך", איזה הן מעשה ידיו של אדם? הוי אומר בניו   . בשרך 

ובנותיו של אדם".

ב
והקשה בשיירי הקרבן בפירושו על דברי הירושלמי בסוגיין )פ"ד, ה"ג(, וז"ל:

"וקשה, טפי ה"ל לאקשויי: א"כ מאי הועיל ר"ג בתקנתו שתהא נודרת, הא אמרי' 
בבבלי שבת )פ"ב( 'בעון נדרים בנים מתים, דכתיב "לשוא הכיתי את בניכם'". גם 
בכתובות )פ' המדיר( אמרינן בבבלי וירושלמי 'נודרת ואינה מקיימת - יוצאת שלא 

בכתובה, מפני שקוברת את בני', שנאמר "לשוא הכיתי את בניכם"".

כלומר דצריך ביאור, דאם כל זה שמת בנה הוא מאחר שבעוון שבועת שווא בנים 
מתים, א"כ, לנדרים יש את אותה חומרה של שבועות, שכשם שבעוון שבועות בנים 
מתים כך בעוון נדרים בנים מתים, ומה הועילה תקנת ר"ג שבמקום להשביע את 
האשה ידירו אותה, והרי לשניהם יש את אותו עונש חמור שבנים מתים בגלל זה, 

וכשם שנמנעו מלהשביעה בגלל חומרת השבועה כך ימנעו מלהדירה? 

וכתב בשיירי הקרבן ליישב: "ואפשר מ"מ אף לעונש זה דמיתת הבנים חמירא 
שבועה מנדר, דגבי שבועה כתיב "לא ינקה" ו'נפרעין ממנו מהרה' משא"כ בנדרים".

'נמנעו מלהשביעה' מאחר שעונשה מרובה,  17( כ"ה ע"פ משמעות רש"י ותוס' בסוגי' ועוד, שאף למסקנא 
והיינו שאף ההו"א נשארת למסקנת הגמ'. וראה במאירי כאן ואכ"מ )וראה בזה עוד לקמן(.

ועוד,  18( המצויין בגמ' מהדורת עוז והדר. ולהעיר דבגירסת המהרש"א המובאת במהדורת מסורת הש"ס 
מובא זה בתוך דברי המהרש"א שמציין למס' שבת )לפרק במה מדליקין(.
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ולהעיר מדברי הגמ' בשבועות )לט, א( "שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר 
נאמר  שבתורה  עבירות  וכל  לשוא",  אלקיך  ה'  שם  את  תשא  "לא  בסיני  הקב"ה 
בהן "ונקה" וכאן נאמר "לא ינקה", וכל עבירות שבתורה נפרעין ממנו, וכאן ממנו 
וממשפחתו", ומכאן רואים את חומר ענין השבועה. ועי' בתוס' שם )ד"ה ואין בשרך( 
כל משפחתו.  בניו הקטנים מתים משא"כ שבועה שאפי'  נדרים שרק  בין  שמחלק 

ועיי"ש.

אמנם לכאורה עדיין אין הדברים מיושבים כל צרכם עם דברי הגמ' דידן, דמהסיפור 
המובא בגמ' משמע שמכך שמת א' מבני' רואים את חומר השבועה שלכן נמנעו 
נשבעות לשקר  היו  "בראשונה  ה"ג(  )פ"ד  הירושלמי  מל'  )וכן משמע  מלהשביעה 
וקוברות את בניהם שנאמר "לשוא הכיתי את בניכם""(, אבל באמת אותו דבר הי' 
יכול להתקיים בנדר, וא"כ אף שאכן שבועה יותר חמורה מנדר, אך מ"מ מכיון שגם 

לנדר יש את אותה חומרה שמתים בני', הרי "מה הועילו חכמים בתקנתם"?

ודוחק לומר שבגלל החומרה המיוחדת שבשבועה שנפרעין מיד ולאלתר )ומרומז 
בדברי הגמ' "לא היו ימים מועטין"(, לכן לא ישביעו אותה אלא ידירוה, שהרי סוכ"ס 
גם בנדר תבוא לידי כך שעלול למות אחד מבני'. ואף מלשון שיירי הקרבן )"ואפשר 

כו'"( נראה שתי' זה עדיין אינו מיושב לגמרי.

ג
ולכאורה נראה לחלק ולומר, שאכן במעשה זה של הגמ' נפרעו ממנה רק משום 

שזה הי' שבועה )כמו שמובן ע"פ הפשט(, ואם הי' זה נדר לא הי' מת א' מבניה:

מי  רק  הוא  בנים מתים,  נדרים שעליו  להוכיח, שעוון  נראה  הגמ'  דהנה מדברי 
שמזלזל בזה, דהיינו שנודר בשאט נפש )או שרגיל להיות נדרן( ואינו מתכוון לקיים.

נודרת   .  . יוצאות שלא בכתובה  "ואלו  )עב, א(  דהנה אמרינן במשנה בכתובות 
ואינה מקיימת", ואמרינן עלה בגמ', שהטעם שיוצאת בלא כתובה הוא: "דאמר מר 
בעון נדרים בנים מתים, שנאמר "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו'"". ומפשטות 
דברי הגמ' מובן, שאשה זו רגילה להיות נדרנית ואינה מקיימת )וע"ז בני' מתים(, 

ולכן בעלה רוצה לגרשה, ובודאי לא מדובר כאן באשה שנדרה )פ"א ו(בטעות.

הלשון  מתים",  בנים  נדרים  "בעוון  דאמרינן  א(  )לב,  בשבת  הגמ'  דברי  על  וכן 
המובא בכ"מ במפרשים הוא "המזלזל בנדרים"19, ומובן שהחיוב הוא על מי שמזלזל 

בזה תדיר ולא על מי שנדר בשוגג.

19( ראה בן יהוידע ועוד.
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אמנם בסיפור המובא כאן בגמ' שאשה זו חשבה שאינה נשבעת לשקר ושבאמת 
לא נהנתה מהדינר, לא היו נפרעין ממנה אם הי' זה רק נדר ולא שבועה )מאחר 
שלא זלזלה בדבר(, והיינו שרק בגלל חומרת השבועה נפרעו ממנה אף שחשבה 
שזו שבועת אמת, וזאת מאחר שבועה חמורה בכך שאף במקרה כזה נפרעין מן 

הנשבע.

ובדומה לכך בדין דמשנתינו שהאלמנה מורה לעצמה היתר ולכן נשבעת, בודאי 
שלא יהי' זה חמור כ"כ אם ידירוה כשאינה מתכוונת לנדור לשקר כמו בשבועה 
ולכן  ע"ז(.  מ"מ תענש  ונשבעת בטעות  היתר  מורה לעצמה  אם  אף  )שבשבועה 

התקין ר"ג הזקן שהאשה תידור במקום שתשבע.

שם  שכתוב  וכו'"(  נדרים  )"בעוון  הנ"ל  מחז"ל  מביא  שהמהרש"א  מזה  אמנם 
שבועה ונדרים בחד מחתא, ואינו מפרש שישנו חילוק ביניהם, משמע שלא סובר 
כביאור הנ"ל. וא"כ צ"ע איך יסביר התועלת שבתקנת ר"ג. וגם אם נדחוק ביאור 

הנ"ל בתוך דבריו, צ"ע מדוע לא חש לפרש ולחלק ביניהם. ועצ"ע. 

ד
עוד צריך להבין בגמ', דהנה הקשה הרש"ש )ד"ה יהנה סה"מ( וז"ל: "ומשמע 
דזה הוה חוץ לבית דין בלא הזכרת השם ובלא נקיטת חפץ, ואפילו הכי איענשה. 
ואם כן קשה לשמואל דאמר חוץ לבית דין משביעין אותה". וכוונתו להא דאמרינן 
בהמשך הגמ' "אמר שמואל לא שנו אלא בבית דין אבל חוץ לב"ד משביעין אותה", 
דעל זה קשה שהרי הסיפור בגמ' המראה את חומרת השבועה הי' חוץ לבית דין?

והזכירה בשם או א' מן הכינויין אלא  והנה בתוס' רי"ד כתב ד"נשבעה באלה 
שקיצר לשונו", אמנם עדיין צריך להבין דאף אפשר לומר שזה שנשבעה הי' בשם 
בבי"ד  זה  הי'  ולא  ונשבעה  זה שקפצה  הי'  בפשטות  אך  לשונו,  אלא שקיצר  ה' 
)וראה במהר"ם שי"ף כאן שהי' זה חוץ לבי"ד(, וא"כ איך אמר שמואל שחוץ לבית 

דין משביעין אותה?

היא  אם  הענין של השבועה  עיקר  מוכח שאין  בפשטות, שמכאן  לומר  ונראה 
בתוך בי"ד או בחוץ, אלא העיקר הוא )כפרש"י( שבתוך בי"ד השבועה היא בשם 
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וחוץ לבי"ד אי"ז בשם אלא רק בקללת ארור, ולכן אף שכאן היתה השבועה חוץ 
לבית דין מ"מ הי' לזה את החומרה של שבועה בבי"ד20 וק"ל21.

וכ"ז הוא לפענ"ד ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

דעת ר"מ גבי פלגינן דיבורא )גליון(

 הת' דוד שי' אקסלרוד )ש"א(
תלמיד בישיבה

בקובץ יסודות וחקירות )להרב אחיקם קשת( ערך 'פלגינן דיבורא' כתב שדעת 
ר"מ )גיטין ט, א( היא ש"לא פלגינן דיבורא" )עיי"ש(. ובקובץ קכד דישיבתינו כתב 
התמים ב. ש. ו. שלא משמע כן מדברי רש"י ותוס' במס' גיטין )ט, א. רש"י ד"ה התם, 
תוס' ד"ה הלכה כר"מ(, ואפשר לומר שר"מ סובר ד'פלגינן דיבורא'22 )והא דאמרינן 
אך  הגמ',  בדברי  ההו"א  רק  זהו  דיבורא'  פלגינן  'דלא  לי'  סבירא  בגמ' שם שר"מ 
למסקנא אמרינן דר"מ ור"ש נחלקו ב"כרות גיטא" ולא ב"פלגינן דיבורא" )עיי"ש((.

ולכאו' מ"ש בדברי רש"י שאין משמע שסובר כך למסקנא, הנה אדרבה מלשונו 
של רש"י משמע שדעתו של ר"מ לא נשתנתה. אלא שר"נ פסק שהלכה כר"מ לא 
מצד "פלגינן דיבורא" אלא מצד "כרות גיטא". וכמ"ש רש"י )ד"ה התם(: "דאמר ר"נ 
הלכה כר"מ טעמא לאו משום דלא פלגינן דיבורא הוא . . אלא טעמא משום דלאו 

כרות גיטא הוא".

פלגינן  ש"לא  ר"מ  סובר  למסקנא  גם  רש"י  של  דלשיטתו  לומר  מוכרחים  ועוד 
דיבורא". דהנה לקמן )מב, א( בביאור שיטות ר"מ ור"ש ב"הכותב כל נכסיו לעבדו" 
כתב רש"י )ד"ה לא יצא בן חורין(: "דלא פלגינן דיבורא הואיל ובחד דיבורא אקני 

20( ולפי דרכו של המאירי בסוגיין שאין הטעם משום ששבועה עונשה מרובה אלא רק משום חומרת השבועה, 
והיינו שהבין שהתירוץ הגמ' "מעשה באשה אחת" הוא רק להוו"א בגמ' ולא למסקנה, ולמסקנת הגמ' התי' הוא רק 
שאלמנה מורה לעצמה היתר משא"כ גרושה )ודלא כפרש"י ותוס', כמצויין לעיל הערה 17(, לא קשיא מידי, דדברי 
שמואל הם רק למסקנת הגמ', וקאמר שמואל שבי"ד אינם רוצים להשביע את האשה ומושכים את ידם מלהשביעה 
)משום חומרת השבועה(, ורק דהיתומים יכולים להשביע אותה חוץ לבי"ד אם ירצו, ואיהכ"נ דאין חילוק בין שבועה 

תוך בי"ד לחוץ בי"ד )כמובן מדברי המאירי שם(.
)מלבד  חפץ  הנקיטת  חשוב  כמה  והיינו  חפץ,  בנקיטת  כאן  השבועה  היתה  רש"י  לשיטת  האם  לעיין  ויש   )21
השבועה בשם( שיהי' לזה חומרה של שבועה של תורה. ומ"מ אפשר שבזה מיושב שיטת רש"י דלא פירש כהערוך 
ששבועה של תורה היא בכיבוי נרות )ראה בתוס' כאן ד"ה לא שנו(, שלכאורה לא הי' זה בסיפור עם האשה שם. וק"ל.
22( ובלשונו של רש"י: "התם )הכותב כל נכסיו לעבדו( דאמר ר"נ הלכה כר"מ טעמא לא משום דלא פלגינן 
דיבורא הוא, דהא כי נמי הזכיר שם שיור קרקע פלוני דליכא פלוגתא דדיבורא קאמר ר"מ דלא יצא לחירות, אלא 

טעמא משום דלאו כרות גיטא הוא".
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לי' גופי' ונכסים ופלגא דיבורא לא איתקיים אידך פלגא נמי לא מיקיים. ור"ש. סבר 
ב"פלגינן  ור"ש  ר"מ  שנחלקו  רש"י  סובר  למסקנא  דגם  רואים  ומזה  וכו'".  פלגינן 

דיבורא".

והנה גם ר' עובדי' מברטנורא כשמבאר את המשנה במס' פאה )פ"ג מ"ח( מבאר 
שמחלוקתם היא ב"פלגינן דיבורא": "שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין. דכל 
היכא דנחית לשיורא אמרינן לדידי' נמי שייר . . דלא פלגינן דיבורא והוי בטל לגמרי 
ולא קנה לא עצמו ולא נכסים. ר"ש אומר לעולם הוא בן חורין . . דפלגינן דבורא, 

ומקיימינן לי' בעבד ויצא בן חורין".

וכן ר"ש על המשנה ס"ל הכי, דהנה בפרק קמא דגיטין )שם( רוצה לדקדק מכאן 
דר"ש אית לי' פלגינן דבורא, דמשמע לעולם אפילו אין לו אלא אותה העיר ואותה 
שדה, כדקא תני בתוספתא דלא אפשר לקיים כל נכסיי אשאר נכסיו אלא אעצמו, 
דייקינן דלר"מ לא פלגינן  נמי  ומהאי  בן חורין דפלגינן דיבורא.  אפ"ה קנה עצמו 
דיבורא, דלא שייך טעמא דנחת לשיורא אלא היכא דיש לו נכסים אחרים, דאמרינן 
מדשייר אותה העיר שייר נמי העבד וכל נכסיי אשאר נכסים קאי, אבל כשאין לו אלא 
אותה העיר, מאיזה טעם יאמר ר"מ לא יצא בן חורין, הא מה נפשך כל נכסיי אעבד 

קאי, אלא ודאי משום דלא פלגינן דיבורא.

ועפ"י כהנ"ל יוצא דמ"ש בספר יסודות וחקירות הוא אליבא דאמת ע"פ שיטות 
גדולי הראשונים )אע"פ שנחלקו עליהם התוס' והרי"ף ואכ"מ( שגם למסקנא ר"מ 

סובר ש"לא פלגינן דיבורא". 

מחלוקת ב"ש וב"ה בשבח כלה בעלת מום

 ר' מנחם מענדל שי' פרבר
אברך בכולל

איתא בגמ' )כתובות טז, סע"ב ואילך(: "תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה: בית 
שמאי אומרים: כלה כמות שהיא )לפי יופי' וחשיבותה מקלסין אותה - פרש"י(, ובית 
הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן ב"ש לב"ה: הרי שהיתה חיגרת או סומא 
אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה "מדבר שקר תרחק"! אמרו להם ב"ה 
לב"ש: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי 

אומר ישבחנו בעיניו".

היינו, דלדעת ב"ש משבחים אשה לפי המעלות שיש לה, ולדעת ב"ה משבחים כל 
אשה 'כלה נאה וחסודה' גם לחיגרת וסומא. ומקשים ב"ש לב"ה איך אפשר לשבח 
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אשה בשקר, והרי 'מדבר שקר תרחק'? וע"ז עונים להם ב"ה - הרי גם לפי דעתכם 
ועד"ז אדם  כיון שכבר קנאו,   - ישבחנו בעיניו  ודאי  אדם שקנה דבר רע בשוק, 

שלקח אשה חיגרת או סומא, כיון שכבר לקחה צריך לשבחה בעיניו.

ובספר ברכת מרדכי23 )עמ' 35( הקשה וז"ל: "ולכאורה תיבת 'לדבריכם' אינו 
מדוקדק, וגם הלשון 'מן השוק' נראה לכאורה כמיותר? ולפענ"ד יש ליישב, דהנה 
הסברא נותנת דכאשר לקח אדם מקח רע יהא מצוה לגנותה בעיניו - כדי שתיכף 
יחזור אצל המוכר להחזיר לו המקח וליטול מעותיו. וזהו דוקא רק במקום שע"י 
זה יהא יכול להציל מעותיו, אבל במקום שלא יכול להציל - היינו שקנה מן השוק 

ואינו יודע ממי קנה, ודאי יותר טוב הוא שישבחנה בעיניו, כמובן.

וזהו שטענו ב"ה לב"ש: לדבריכם, שאתם סוברים שאין יכול לגרש אשתו אלא 
א"כ מצא בה ערות דבר, למה לנו לגנות לו את אשתו, מאחר שאין יכול לגרשה 
ולזה משלו משל לאדם שלקח מקח רע מן השוק, שאינו  ולהציל עצמו ממנה? 
יודע ממי לקח ולא יכול לחזור על המוכר, מן הראוי יותר שישבחנה בעיניו וה"נ 

כן והבן". עכ"ל.

כלומר, שישנה מחלוקת נוספת בין ב"ש לב"ה )גיטין צ, א(: "ב"ש אומרים לא 
יגרש אדם את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, וב"ה אומרים אפילו הקדיחה 

תבשילו )היינו "או ערוה או שאר דבר סרחון" - פרש"י(".

ולפי זה מקשים ב"ה לב"ש: אתם אומרים דצריך לשבח כל אשה לפי מעלותי' 
יכול  'לדבריכם' )לשיטתכם דוקא( שאדם אינו  - הרי  'מדבר שקר תרחק'  משום 
לגרש את אשתו אלא א"כ מצא בה דבר ערוה, ודאי שעדיף לשבחה בעיניו, מאחר 
שאין יכול עוד לחזור בו - כאדם הקונה מקח רע בשוק שאינו יודע את מוכרו, 

שודאי טוב יותר שישבחנה בעיניו. עד כאן דברי ה'ברכת מרדכי'.

אך לכאורה קשה בדבריו, דלפי הסברו לא מובנת שיטת ב"ה כלל: דהם משיבים 
 - 'לדבריכם' )לשיטת ב"ש( עדיף לשבח את האשה למרות שזה שקר  רק מדוע 
מפני שאינו יכול להתחרט עוד בנישואי אשתו. אך לפי שיטת ב"ה הבעל הרי כן 
יכול להתחרט בנישואיו )דמום באשה נחשב ל'דבר סרחון' שמותר לדעתם לגרש 

בגללו( - וא"כ מדוע מותר לשקר ולשבחה בעיניו? 

ואדרבה: ה"ז דומה לאדם שיודע מי מכר לו את החפץ ויכול להתחרט מהמכירה 
- שודאי יגנה את החפץ בעיניו כדי להחזירו למוכר, ועד"ז בענינינו שלפי שיטת 
ב"ה אדם זה יכול לגרש את אשתו מפני המום שבה - הרי ודאי שצריך לגנותה 

23( לר' ברוך מרדכי טרייסטמאן מגור )פיעטרקוב, עדר"ת(. הובא גם ברש"ש כאן.
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בעיניו כדי שיתחרט על נישואיו )כהשוואת ה'ברכת מרדכי' בין המקרים(, ומדוע 
אמרו ב"ה לשבחה?!

)כפירושו(  הכוונה  אין  'לדבריכם',  לב"ש  ב"ה  שאמרו  דמה  לפרש,  צריך  ולכך 
שלדבריכם במקום אחר יוקשה כאן. אלא בפשטות - שלדבריכם כאן שאין לשבח 
ודאי  אתם  גם  שהרי  תמוה:   - שקר24  דבר  שזהו  מכיון  וחסודה'  'נאה  בתור  אשה 
א"כ  שקר,  שזהו  למרות  בעיניו  ישבחנו  בשוק  רע  מקח  הלוקח  שאדם  מסכימים 

תסכימו איתנו גם באשה זו שצריך לשבחה בעיניו למרות גנותה.

ובדבר דיוקו השני )הוספת המילים 'מן השוק'( גם י"ל בפשטות: דאם הי' כתוב 
רק "אמרו להם ב"ה לב"ש: לדבריכם מי שלקח מקח רע ). .( ישבחנו בעיניו או יגננו 
בעיניו" - לא היו רואים את המשל מהקונה בשוק, דהרי הלוקח 'מקח רע' )שישבחנו 

בעיניו וכו'( הוא מובן בפשיטות גם על אשה זו שהיא "מקח רע",

)ולהדגיש(  - להביא  ')שלקח מקח רע( מן השוק'  לכן הוסיפו הם את המילים   
בשוק מקח רע - שבזה יקשו הם על דעת ב"ש, שהרי גם הם  את המשל מהקונה 
ודאי מסכימים שבמקרה זה ישבחנו בעיניו, וע"כ צריכים הם להסכים ג"כ באשה זו 

שישבחנה בעיניו כנ"ל.

ביאור בהו"א "מבעה זה המים"

 הרב מנחם מענדל שי' הלפרין
נו"נ בישיבה

איתא במתני' )ב"ק ב, א(: "ארבעה אבות נזיקין: השור, והבור, והמבעה, וההבער". 
ובפי' דברי המשנה "והמבעה" מציעה הגמ' דנימא "מבעה זה המים", היינו שאחד 

מארבעה האבות יהיו המים.

ובתוס' )ד"ה ואימא( בפי' השני מבאר שמדובר שהמים הזיקו אחרי שנחו, ולמרות 
זאת אין זה אב זהה לבור, משום שבור נעשה ללא רשות ואילו המים האלו נשפכו 

ברשות כגון אלו שפותקין ביבותיהם בימות הגשמים.

מבור  הצד"  ב"מה  המים  דין  את  ללמוד  ניתן  שהי'  שאע"פ  אומר,  הפי'  ובסיום 
יש חידוש בכך  )לדוגמא, שיש רשות להחזיקו(, מ"מ  ומזיק( ומשור  )שאינו הולך 
שהמים הם אב נפרד, משום שאם היו נלמדים ב"הצד השווה", היו פטורים על הכלים 

24( משא"כ לדעת ב"ה אע"פ שהוא דבר שקר אין חוששים לזה )תורי"ד ועוד(, ויומתק יותר ע"פ ביאור כ"ק אד"ש 
מה"מ )לקו"ש חט"ז עמ' 313 ואילך( שלדעת ב"ה אין זה נחשב לשקר כלל )משא"כ לב"ש(. עיי"ש.
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כדין הבור, וכעת שיש להם )לפי הצעה זו של הגמ'( פסוק מיוחד - חייבים על 
הכלים.

)ולהעיר, שאת מסקנת התוס' ניתן לראות בדיוק לשון רש"י: "שאם שופך אדם 
מימיו לרשות הרבים ובא אחר ונטנפו כליו - חייב השופכן", דבפשטות דין זה הוא 
בסתירה לדברי שמואל )דף כח, ב( שבמקרה כזה פטור השופך משום "שור ולא 

אדם, חמור ולא כלים".

וע"פ דברי התוס' יובן, דהגמ' בדף כח היא אליבא דאמת, שמים הם בור, אך כאן 
הגמ' רוצה לומר שלמים יהי' פסוק נפרד עם דינים מיוחדים. ואדרבא, עיקר האב 

הנפרד של המים הוא כדי לחייב על הכלים בשונה מבור(.

אמנם ע"פ דברי התוס' יצא דין הדרוש ביאור: שבאם אדם שפך מימיו לרה"ר 
בימות החמה וכיוצא בהם, שזהו דבר האסור, יהי' פטור על הכלים )כבור(, ובאם 
ישפכם בימות הגשמים בהיתר יתחייב על הכלים, דאף שיש לומר שזהו גזה"כ, 

דבבור ישנו מיעוט על הכלים משא"כ במים, מ"מ טעמא מאי?

חומרתו  למרות  שבבור  זה  גם  יומתק  ועפ"ז  עכ"פ,  בדא"פ  בזה  הביאור  וי"ל 
הגדולה )שתחילת עשייתו לנזק(, יש בו פטורים שאינם בשאר האבות.

והביאור הוא דהיא הנותנת: דוקא משום שהמעשה הוא איסור, יש מקום )גם 
בהגיון( להקל עליו מעט, משום דקולא זו לא תביא נזק לרבים, שכן מלכתחילה 
האדם אינו חופר בור, ובאם חופר - מעירים לו וכו', משא"כ דבר המותר, הנה באם 

לא 'נבטח' את הציבור בדיני תשלומים, עלול הדבר לגרום נזק לרבים.
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 פירוש הבעש"ט באגרת הקדש
ופירושו בשער היחוד והאמונה

 הרב יקותיאל שי' גרין
משפיע בכפר חב"ד

ביאור הפסוק "ה' אמר לו קלל"
קלל"  לו  אמר  "ה'  הפסוק  את  הזקן  אדמו"ר  מביא  כה(  )סימן  הקדש  באגרת 
)שמואל ב טז, י(. ומבהיר אדמו"ר הזקן ש"אמירה" זו, אינה הבעת משאלה או ציווי 
)כמקובל בלשון בני אדם(. אלא יש לראותה כ"מושג" המבטא המשכה מלמעלה, 

שמשולבים בו שני הפרטים הבאים:

 א. "אמירה", שעל־ידה נפעלה הורדת המחשבה הזו לקלל את דוד, מלמעלה 
אל "לבו ומוחו" של שמעי1 - כך שקללתו לא היתה משפה ולחוץ, אלא כפי שהיא 

"נקלטה" בו היטב בלבו ומוחו.

ב. "אמירה", שבה, "רוח פיו )של הבורא( המחי' כל צבאם, החי' את רוחו של 
שמעי בשעה שדיבר דברים אלו אל דוד". היינו ש"רוח פיו" של ה' שהיא מחי' את 
העולמות היא ענין "רצוני", כך שאם הקב"ה הי' רוצה לסלק אפילו לרגע אחד את 

"רוח פיו" מרוחו של שמעי הוא "לא יכול הי' לדבר מאומה".

1( ולא רק לפיו, כהדגשת הזהר ח"ב יז, א.

חסידות
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 - כן"  עשית  מדוע  לו  יאמר  ומי  קלל,  לו  אמר  ה'  כי  "זהו  מבהיר  שרבינו  וכפי 
ש"אמירה" זו של ה', כוללת כאמור, הן את הורדת הקללה מלמעלה, והן את הפעלת 

הדבור של המקלל בפועל ממש.

והנה להבהרת הפרט השני, מביא אדמו"ר הזקן באגרת הנ"ל, את הדברים הבאים 
וז"ל:

וכנודע,  וגו'.  לו  יאמר  ומי  דוד,  את  קלל  ההיא ממש  בעת  לו  ה' אמר  כי  "וזהו 
מה שפירש הבעש"ט ז"ל על פסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים": שצירוף אותיות 
מלובשות  ועומדות  נצבות  הן  כו'",  רקיע  יהי  "מאמר  שהוא  השמים  בהן  שנבראו 

בשמים לעולם להחיותם ולקיימם.

ולא כהפלוסופים שכופרים בהשגחה פרטית, ומדמין בדמיונם הכוזב את מעשה 
ה' עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו. כי כאשר יצא לצורף כלי, שוב אין 
הכלי צריך לידי הצורף, שאף שידיו מסולקות הימנו הוא קיים מעצמו. וטח מראות 
עיניהם, ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה 

הצורה והתמונה, למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין.

והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף, על דרך משל: אשר הוליך ה' ברוח קדים 
וניגרים  חוזרים  המים  היו  כרגע,  הרוח  פסק  ואילו  המים.  ויבקעו  הלילה  כל  עזה 
במורד כדרכם וטבעם ולא קמו כחומה, אף שטבע זה במים הוא גם כן נברא ומחודש 

יש מאין. שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח, רק שטבע המים אינו כן.

וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין, שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר 
מקריעת ים סוף. על אחת כמה וכמה, שבהסתלקות חס ושלום כח הבורא יש מאין 
מן הנברא, ישוב הנברא לאין ואפס ממש. אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד, 
להחיותו ולקיימו. ובחינה זו, הוא דבר ה' ורוח פיו שבעשרה מאמרות שבהן נברא 

העולם.

ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחינת דומם שבה, חיותן וקיומן הוא דבר ה' מעשרה 
מאמרות המלובש בהן, ומקיימן להיות דומם ויש מאין ולא יחזרו לאין ואפס ממש 
כשהיו. וזהו שאמר האריז"ל, שגם בדומם כאבנים ועפר ומים, יש בהם בחינת נפש 

וחיות רוחניית". עכ"ל אדה"ז.

קלל"  לו  אמר  "ה'  בפסוק  שה"אמירה"  ההבהרה  באה  כאן  רואים,  שאנו  כפי 
יתברך  פיו  רוח  נסתלק  ש"אילו  כזה  באופן  היא  מלמעלה(,  המשכה  )שפירושה 
מרוחו של שמעי לא יכול הי' לדבר מאומה" - יש לה סימוכין בפירושו של הבעש"ט 
אודות הדבור שבפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים" - שלדעתו, "דבור" זה מתיחס 
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להמשכת החיות מלמעלה לנבראים, שחייב להיות תמידי בלי הפסק כלל )שכן 
אחרת, "ישוב הנברא לאין ואפס ממש"(.

ניתן  שונים.  תכנים  בעלי  הם  הנ"ל,  הפסוקים  והדיבור שבשני  ואף שהאמירה 
ללמוד על אופן פעולת האמירה, מאופן פעולת הדיבור. שהרי באופן כללי אמירה 

ודבור אחד הם.

כפילות הביאור בתניא
גם  בהרחבה  מופיע  )סכ"ה(,  הקודש  באגרת  המובא  הבעש"ט  של  זה  ופירוש 

ב"שער היחוד והאמונה" )פרקים א־ב(.

ובהתאם לזה, ישנם דפוסים ישנים )כדוגמת תניא ווין שנדפס בשנת תר"י, ואגרת 
הקודש שנדפסה בזולצבאך( שהשמיטו באגרת זו את כל הבאור המשתרע לאורך 
עמוד שלם. ולאחר המשפט "וכנודע מה שפירש הבעש"ט ז"ל על פסוק לעולם ה' 
דברך נצב בשמים", הם הוסיפו במאמר מוסגר "כמו שמובא בלקוטי אמרים חלק 

ב' באריכות עיין שם".

אך בהדפסת התניא המפורסמת בשנת תר"ס, החזיר הרבי הרש"ב את הקטע 
לגוף האגרת - דבר המחייב לומר, שבכל מקום ישנם הדגשים אחרים.

ונראה, שבעוד שב"שער היחוד והאמונה", כל הביאור הארוך בפרק ב )המופיע 
לאחר הצגה בסיסית של פירוש הבעש"ט בפרק א(, בא בעיקר כדי להבהיר את 
שלפנינו  הרי  התורה".  ומופתי  ובאותות  פרטית  בהשגחה  "הכופרים  של  טעותם 
רבינו בעיקר ללמוד, על  בא  להנ"ל,  דומה מאד  באגה"ק אף שהבאור בכללותו 
אופן פעולת האמירה כאשר "ה' אמר לו קלל" )פירוש המתמודד באופן כללי עם 

דעת ה"פילוסופים" שאינם כופרים באותות ובמופתים שבתורה, כדלהלן(.

פירוש הבעש"ט עה"פ "לעולם ה' דברך נצב בשמים"
הוא  פשוטו של מקרא  פי  על  בשמים"  ניצב  דברך  ה'  "לעולם  הפסוק  וביאור 

שלעולם ה', גזרותיך עומדות בשמים2.

ה'  דבר  על  מוסב  "דברך",  זה,  שבפסוק  ה'  דבר  הבעש"ט,  פירוש  לפי  ואילו 
בהדגישו,  וגו'".  המים  בתוך  רקיע  יהי  אלקים  "ויאמר  העולם,  בבריאת  שנאמר 
מהעשרה  אחד  )שהוא  וגו'"  רקיע  "יהי  הדבור־המאמר  של  והאותיות  שהתיבות 

2( ראה אבן עזרא ומצודת דוד, על הפסוק בתהלים קיט, פט.
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מאמרות שבהם נברא העולם(, "נצבות ועומדות מלובשות" לעולם בשמים )בתוך כל 
הרקיעים( "להחיותם ולקימם".

ועתה נבאר פירוש זה של הבעש"ט:

"להחיותם ולקיימם":

בעוד שהדבור אצל האדם אינו מהוה מאומה, אלא רק גורם ומביא לידי עשי'. הרי 
שאצל הקב"ה, הדבור עצמו עושה ומהוה, כמו שאנו אומרים בתפילה "ברוך שאמר 
והי' העולם" וכמ"ש )תהלים לג, ו( "בדבר ה' שמים נעשו" - ומכאן, שדבר ה' "יהי 
רקיע בתוך המים", אינו רק הבעת משאלה לבריאת הרקיע שצריכה לבוא בעקבות 

הדבור, אלא שעם הדבור הזה ממש נבראו השמים3.

"נצבות ועומדות מלובשות":

להמשיך  יכול  והרעיון  הועבר  המסר  דיבורו,  שלאחר  הרי  מדבר,  כשהאדם 
ולהתבצע, אבל עצם הדיבור פסק. אולם אצל הקב"ה, הדבור עצמו הוא נצחי - מצד 

אחד, דבר ה' תמיד נשאר דבוק במקורו. ולאידך, הוא כל הזמן פועל את פעולתו4.

כלומר, המשמעות של "לעולם ה' דברך נצב בשמים" היא: שדבר ה' )על תיבותיו 
וצירופי אותיותיו( שבמאמר "יהי רקיע בתוך המים", עומד נצב בשמים כל הזמן בלי 

שינוי ומחי' ומהוה מאין ליש את הרקיע הגשמי, כל הזמן ללא הפסק5.

מציאותם  וכל  את השמים,  מהוה  הוא אשר  ה'  אף שדבר  כי  וכדי שלא תאמר: 
באופן,  נעשה  זה  כל  הנה,  תמיד.  אותם  ומקים  ומחי'  שמהוה  הבורא  בכח  תלוי' 
שלאחר שנבראו, נפרד הנברא מהכח המהוה אותו ומקימו. מוסיף הבעש"ט ומדגיש, 
ועומדות מלובשות6 בשמים  "נצבות  רקיע"  "יהי  והאותיות של המאמר  שהתיבות 

לעולם להחיותם ולקימם"7.

והנה על פי המקובל בתניא, החיות "המתלבשת" בנבראים להחיותם, היא החיות 
נברא  בכל  המתלבשת  מצומצמת  חיות   - עלמין"8  כל  "ממלא  שבבחינת  והאור 

3( ראה ספר הליקוטים אות ד ע' סד. תורת שמואל תר"ל ע' רנח. סה"מ תרס"ו ע' רלא. וראה ג"כ שערי אורה 
פט, א.

4( ראה ל"פ על שער היחוד והאמונה עמ' נה, מד"ה תקעו תרס"ד.
5( ראה סה"מ תש"ב ע' 130. באתי לגני תשכ"ד ס"ד. וסה"מ תרנ"ו ע' רצד.

)שהובא  זה  גם מהמדרש בתהלים על פסוק  ועומדות" בנברא, מובן  "נצבות  נציין, שמה שאותיות המאמר   )6
ב"משכיל לאיתן" על שער היחוד והאמונה ח"א ע' 23(. הנה, הבעש"ט מוסיף איפוא, שהם גם "מלובשות" בו.

7( ראה לקוטי שיחות חכ"ה ע' 201, חכ"ט ע' 29.
8( הגדרה כללית למושגים 'ממלא כל עלמין' ו'סובב כל עלמין', ראה במשכיל לאיתן פרק ג ע' 146 וכן בשער 

היחוד והאמונה סוף פרק ו.
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בפנימיותו לפי ערכו להחיותו )וזאת, לעומת האור שבבחינת "סובב כל עלמין", 
שהוא סובב ומקיף על כל הנבראים בשוה(9.

דבר זה מוצא את ביטויו, הן לגבי החיות הנמשכת במאמר "יהי רקיע" המתלבשת 
בחיות  יותר,  הרחב  במישור  והן  כאן(.  מדובר  )שאודותי'  הרקיעים"  כל  "בתוך 
היא  זו  שחיותם  העולם,  נברא  שבהם  מאמרות  העשרה  כל  ידי  על  המתלבשת 

בבחינת האור ה"ממלא כל עלמין"10.

"ממלא כל עלמין" כפשוטו
ההתייחסות לביטוי ה"ממלא כל עלמין" )שמקורו בזהר11(. היא אחת מהנקודות, 

שהמתנגדים לחסידות, לא יכלו לעכל את המבואר בתניא לפי תפיסת הבעש"ט.

שכן, בעוד שבחסידות מודגש, שמה שהקב"ה "ממלא כל עלמין" הוא "כפשוטו 
דוקא". המתנגדים התעקשו לומר, שהמשמעות של "ממלא כל עלמין" אינה בשום 

פנים ואופן כפשוטו, אלא היא מוסבת רק על "השגחתו" שהיא מרחוק.

וכפי שכתב אדמו"ר הזקן באחת מאגרותיו )בה הוא מביע את משאלתו להפגש 
עם הגר"א ולהסביר לו את שיטת החסידות( וז"ל12:

"ובפרט בענין האמונה, אשר לפי הנשמע במדינותינו מתלמידיו, אשר זאת היא 
תפיסת הגאון החסיד ) הגר"א( על ספר לקוטי אמרים ודומיו, אשר מפורש בהם 
פירוש "ממלא כל עלמין" ו"לית אתר פנוי מיני'", "כפשוטו ממש". ובעיני כבודו, 
היא אפיקורסות גמורה לאמר, שהוא יתברך נמצא ממש בדברים שפלים ותחתונים 
ממש. ועל זה נשרף ספר הידוע ]צוואת הריב"ש[. ובפירוש המאמרים הנזכרים, יש 
להם ]למתנגדים[ דרך נסתרה ונפלאה, ]ולדעתם[ "מלא כל הארץ כבודו", היינו 

השגחה וכו'.

ואנחהו, ואערכה לפני משפטינו. להסיר מעלינו כל תלונותיו  ידעתיו  יתן  ומי 
וטענותיו הפילוסופיות אשר הלך בעקבותיהם, לפי דברי תלמידיו, לחקור אלקות 
בשכל אנושי. וכאשר קבלתי מרבותי נשמתם עדן, תשובה ניצחת על כל דבריו" 

עכ"ל אדה"ז.

9( כמבואר בהרחבה בתניא פרק מח, ומסוכם במשכיל לאיתן שם, וכן בשער היחוד והאמונה פרק ו'.
10( ראה אור התורה 'ענינים' ע' נב. ספר הליקוטים אות ע ע' תכא.

11( זהר חלק ג רכה, א.
12( מובא באגרות קודש לאדמו"ר הזקן, אגרת לד )עמ' פח(, שנכתבה בשנת תקנ"ז.
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נציין, שבסוף האגרת שלפנינו כאן בתניא, כתב רבינו "וכמדומה לי שתפיסתם ]של 
המתנגדים על השקפת הבעש"ט בענין הגוי המפריע להתפלל[ אינה מצד דקדוק 

הלשון ]של 'שרתה'[, אלא מעיקר ענין התלבשות השכינה בקליפות".

ונראה שכהקדמה להבהרת טעות זו, מוצא רבינו לנכון, להקדים ולהבהיר תחילה, 
ביטוי ב"התלבשות"  לידי  יותר, הבאה  את צדקת שיטת הבעש"ט בבעי' ראשונית 
עלמין,  כל  הממלא  "האור  ידי  על  שהיא  -"התלבשות"  הנבראים  בכללות  ה'  דבר 

כפשוטו"13.

"וכנודע מה שפירש הבעש"ט"
היא  אלא  ובאור,  הסבר  סתם  אינה  "פירוש"  המילה  משמעות  בתניא,  כמקובל 
מביעה את הרחבת הבאור ואף את פרסומו של הרעיון המתבאר14 - כך זה באופן 

כללי, וכך הוא גם בעניננו בביאור הפסוק "לעולם ה' דברך נצב בשמים".

נכון, שביאורו של הבעש"ט על הפסוק, נזכר בכללותו כבר במדרש תהלים )על 
הפסוק( ואף למדו אותו גם בעבר. אבל במשך כל השנים לא שמו לב לרעיון הטמון 
בו. עד שבא הבעש"ט וגילה ופירש ופרסם את משמעותו הפנימית, ובאופן של הבנה 

והשגה לכלל ישראל15.

שנשלחה  כה(  )אגרת  שבתניא  זו  אגרת  כתיבת  שבעת  אומר,  הוה   - "וכנודע" 
לקהילת וילנא )כמצוין בפתיח לכתב היד של האגרת(, כבר "נודע" פירושו זה של 

הבעש"ט בקהילות ישראל.

"ולא כהפלוסופים"
ה'  הנ"ל, אודות האותיות של דבר  רבינו מדגיש באגרת כה שפירוש הבעש"ט   
שבמאמר "לעולם ה' דברך נצב בשמים", שהן "מלובשות בשמים לעולם להחיותם 
בכל  המתלבש  עלמין",  כל  ה"ממלא  באור  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  )וכפי  ולקימם" 
עולם כפשוטו, גם לאחר בריאתו(. הוא "לא כהפלוסופים, שכופרים בהשגחה פרטית, 
ומדמין בדמיונם הכוזב את מעשה ה' עושה שמים וארץ, למעשה אנוש ותחבולותיו".

אך לעומת המבואר לעיל, בשער היחוד והאמונה תחילת פרק ב' כתב רבינו "והנה, 
ובאותות  פרטית  בהשגחה  הכופרים  טעותם,  שורש  וגילוי  המינים  תשובת  מכאן 

13( על כללות המחלוקות של הגר"א בנושאים אלו, ראה גם תורה שלמה )לרב כשר( חלק ח' מילואים עמ' רמט.
14( ראה גם ב'משכיל לאיתן' על לקוטי אמרים כו ע' 763, בענין "פירוש האריז"ל".

15( ראה התועדויות תשד"מ ח"א ע' 212. התועדויות תשמ"ז ח"ד ע' 379. התועדויות תשמ"ו ח"א ע' 687.
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ומופתי התורה, שטועים בדמיונם הכוזב". הנה, באגרת כה, הפילוסופים אודותם 
בין  נכללים  שאינם  כך  התורה".  ומופתי  "באותות  כופרים  אינם  באגרת,  מדובר 

המינים הנ"ל, שעם דעתם מתמודד אדמו"ר הזקן לעיל בשער היחוד והאמונה.

וההולכים "בדרכו הפילוסופית לחקור  ונראה, ש"פילוסופים" אלו, הם הגר"א 
אלקות בשכל אנושי"16. שלדעתם, המשמעות של "ממלא כל עלמין" בשום פנים 
ואופן אינה "כפשוטו" )ואינה "מתלבשת" בתוך הנבראים(, אלא היא רק מבטאת 
את "השגחתו" על העולמות, השגחה שהיא מרחוק - שבהתאם לזה, אפשר לומר 

עליהם:

א. שהם "כופרים בהשגחה פרטית" - שאף שהם מאמינים בהשגחה שהיא מרחוק, 
ידי "התלבשות"( להשגחה  הרי אין להשוות השגחה שהיא מקרוב )הנעשית על 

שהיא רק מרחוק.

יוצא איפוא, שהם  יותר בעולמות,  ב. אם אחר הבריאה הקב"ה אינו "מלובש" 
מדמים את בריאת העולם ל"מעשה אנוש ותחבולותיו".

ים  כי ההוכחה מקריעת  והאמונה17 הדגשנו,  היחוד  בביאורנו בשער  כי  יצויין 
סוף בהסבר שורש טעותם של המינים, אינה מכוונת אל המינים עצמם )להשפיע 
עליהם שישתכנעו לשנות את דעתם וכדומה(, שהרי הם כופרים בהשגחה פרטית 
ובאותות והמופתים המוזכרים בתורה, ולדעתם כל הסיפור של קריעת ים סוף לא 
הי' מעולם. אלא דברי התניא שם, הם כמאמר המוסגר, שבו מבאר רבינו את כל 

הענין כפי שהוא אליבא דאמת18.

את  בשוללו  וילנא".  "קהילת  אל  כאמור  שנשלחה  שלפנינו,  שבאגרת  ונראה, 
דעת הפילוסופים, בודאי מתכוין רבינו, שהסברו לשיטת הבעש"ט יובא גם לידיעת 

ולהבנת ה"מתנגדים" הגרים בעיר זו19 ואולי גם הם ישתכנעו בצדקתו20.

16( כפי שאדמו"ר הזקן הגדירם באגרתו )שציטטנוה לעיל(, המובאת באגרות קודש לאדמו"ר הזקן, אגרת לד 
)עמ' פח(, שנכתבה בשנת תקנ"ז.

17( במשכיל לאיתן על שער היחוד והאמונה ח"ב ע' 68.
18( כדברי כ"ק אד"ש מה"מ, המובאים בהערה הראשונה שם בשבסה"ת פרק ב' ובלקוטי באורים שם )על "והוא 

פלא גדול"(.
19( נציין, כי ר' חיים מוולוז'ין )נולד תק"ט, נפטר תקפ"א( תלמידו של הגר"א. אף על פי שהעריץ את רבו כאחד 
מן התנאים, הנה, בנוגע לאופן הימצאות הקב"ה בעולמות והחיות המתלבשת בהם )כולל דבר ה' שבמאמרות, 
הנצב כל הזמן בנבראים(, לא הלך בשיטת רבו. ומעיון בספרו נפש החיים )שער ג, נדפס לראשונה על ידי בנו בשנת 
תקפ"ד(, נראה היטב שקרא את ספר התניא. שלשונות רבים בספרו הם כלשון התניא. שקיבל את שיטת התניא 
בנושאים אלו כמעט בכל הפרטים, ואף מביא מקורות נוספים שיש בהם להסביר שיטה זו )כפי שהעלה הרב כשר 

בספרו תורה שלמה כרך ח' במילואים עמ' רמט(.
20( ראה לעיל באגרת ב' שנכתבה לאחר יציאת אדמו"ר הזקן ממאסרו בפטרבורג )ובמשכיל לאיתן שם על 
אגרת הקדש ח"ב ע' 91 אודות דרישתו, להמשיך ולהשפיע באופן של "מענה רך משיב חימה", גם לאותם שלחמו 
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דעה לא סבירה
בדעתם של הפילוסופים )שלאחר הבריאה, דבר ה' אינו ממשיך לפעול בעולמות 
כשהוא "מלובש" בהם, אלא רק משגיח עליהם מרחוק(, טמונה השוואה לא נכונה, 

של "מעשה שמים וארץ" לעשית כלי על ידי אומן.

ולדעתם יוצא, כשם שהאומן לאחר גמר עשית כלי, אינו צריך יותר לטפל בו ואף 
אינו צריך לעמוד על גביו ולהשגיח עליו מקרוב, והכלי ימשיך להתקים במתכונתו 
החדשה )אף לאחר שהאומן יסלק את ידיו ממנו וילך לשוק לעניניו(. כך גם לאחר 
הבריאה, יכול הי' הקב"ה לסלק את ידיו מהעולם, היכול להמשיך ולהתקים מבלי 

הקב"ה ימשיך להחיותו או להשגיח עליו מקרוב.

ונראה שבאופן כללי, דחית דעת הפילוסופים באגרת כה, היא כדחית טעות המינים 
שבשער היחוד והאמונה.

בשני המקומות הללו, מדגיש אדמו"ר הזקן, שהשואת בריאת שמים וארץ למעשה 
אנוש, שגוי' מיסודה לחלוטין.

בשני המקומות הללו מודגש ש"טח מראות עיניהם את ההבדל הגדול שבין מעשה 
אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש, למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין". שהרי בשינוי 
הצורה בחומר הגלם הנמצאים בידו בעת עשית הכלי, אין האומן משנה את טבעו 
של החומר ואין הוא משנה את מהותו העצמית אלא הוא פועל בו רק שינוי בצורתו 
החיצונית. ולכן חומר הגלם שהי' קים לפני שהאומן טיפל בו, הוא ממשיך להתקים 

בלעדיו הלאה.

מה שאין כן העולם, שהתהוותו היא "יש מאין" ולפנינו התהוות והתחדשות של 
דבר שלא הי' קודם. כאן יש צורך, שפעולת ההתהוות תהי' תמידית וללא הפסק כלל, 

וכפירושו של הבעש"ט לפסוק "לעולם ה' דברך ניצב בשמים".

אך באמת שורש הבעי' של הפילוסופים ושורש הבעי' של המינים שונה:

והנה, למרות שהמינים )שבשער היחוד והאמונה( והפילוסופים )שבאגרת כה(, 
שוים בדמיונם הכוזב. בכל זאת נקודת המוצא לטעות אצל כל אחד מהם היא שונה.

ונראה, שאצל המינים, השואת בריאת העולם ל"מעשה אנוש ותחבולותיו", היא 
שורש טעותם לרצף הטעויות שאפינו את כפירתם )כמבואר שם ב"משכיל לאיתן" 
ח"ב ע' 59(. ואילו שורש הבעי' של "הפילוסופים" שלפנינו, בראש ובראשונה היא, 

בו תחילה. ואין כל זאת אלא שרבינו אינו נלאה להסביר למתנגדים את המושגים הבסיסיים שבחסידות, גם בעת 
מלחמתם ממש, בו ובבעש"ט.



67 י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ה

שהם "פילוסופים" החוקרים כל דבר בשכל אנושי, וגישה זו היא אשר הביאה אותם 
להשואה הנ"ל.

הראי' מקריעת ים סוף
הוכחה לדבריו, שבהתהוות מאין ליש, זקוק הנפעל שהכח המהוה אותו יפעל 
בו ללא הפסק, מביא רבינו מנס קריעת ים סוף - שגם בו אנו רואים, שהכח האלקי 
שקרע את הים, פעל את הקריעה לא רק ברגע הראשון לקריעתו, אלא כל משך 
הזמן שבו הי' הנס של "קריעת ים סוף". וכמסופר בתורה "ויולך ה' את הים ברוח 
קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך 

הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם"21.

ומדוע כל הלילה? כי אחרת, באותו הרגע שבו הי' מפסיק ה' את הרוח, "היו 
המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם וטבעם, ולא קמו כחומה" - שהמים היו חוזרים 

למהותם הראשון ממש, כפי שהם היו לפני הנס.

ובדבריו, מצין רבינו את העובדה, שהפלא שבבריאת העולם, גדול מהפלא של 
קריעת ים סוף - ובהתאם מובן, שאם בקריעת ים סוף שהוא פלא קטן, רואים אנו 
שעלה ברצונו של הקב"ה, שהתהוות הנס לא תהי' רק ברגע הראשון, אלא "כל 
הלילה". הרי שבודאי ובודאי, "כל שכן וקל וחומר", שכך הוא גם מתנהג בבריאת 

העולם, ששם הפלא הוא הרבה יותר גדול22.

וע"מ להבין מדוע באמת, הפלא שבבריאה יותר גדול, נקדים, כי באופן כללי, 
בבריאת המים ניתן להבחין בשני פרטים: בריאת עצם המים ובריאת הטבע הנטוע 
בהם להיות ניגרים - שבריאת טבע זה במים23, היא בריאה נוספת על בריאת עצם 

מציאות המים24.

והנה, המלים "אף שטבע זה במים )הוא גם כן נברא ומחודש יש מאין(", מוסבים 
ורבינו   - הקודם(  במשפט  דובר  )שעליו  ניגרים  להיות  במים  הנטוע  הטבע  על 
מדגיש, שגם את הטבע הזה שבמים יש לראות כנברא שהוא מחודש "יש מאין". 

21( שמות יד, כב־כג.
22( ראה דברי כ"ק אד"ש מה"מ המובאים בשער היחוד והאמונה, בהערה הראשונה בשבסה"ת פרק ב ובלקוטי 

באורים שם על "והוא פלא גדול".
23( ונראה שאת ההבחנה הזו במים, ניתן לדמות לטבע החיות הרעות שהן מזיקות, שהוא ענין נוסף על עצם 
המציאות של גופם )כמובא בלקו"ש ח"ז ע' 189(. וכן למבואר בנוגע לעצי ערלה, שבעץ ישנם שני סוגי חיות שונים, 
החיות לקיום גופם שהיא נמשכת מקליפת נוגה, והחיות להצמיח פירות הנמשכת לעץ מג' הקליפות הטמאות 

)ראה לקו"ש חכ"ב ע' 107 ובמשכיל לאיתן חלק א' סוף פרק ו'(.
24( ראה אג"ק ח"י ע' קנז. לקוטי שיחות ח"ז שם הערה 10.
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"שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח" ובמה איפוא שונים המים מהאבנים? 
בין המים שהם  - הו' אומר שכל ההבדל  כן"  טבע המים אינו  מסביר רבינו ש"רק 
ניגרים לאבנים שהם עומדים ניצבים, אינו נעוץ בעצם המים אלא בטבע הנטוע בהם 
להיות ניגרים. שכן, מצד עצמם ללא טבע זה, אין כל מניעה למים להיות ניצבים. וכל 

מה שהם ניגרים, זה בגלל טבע זה שהוא בריאה של "יש מאין" בפני עצמו.

על פי זה מובן, שכל הנס של קריעת ים סוף בא לידי ביטוי, לא בשינוי שהתחולל 
ומכאן,   - למים  שהתוסף  המיוחד  בטבע  שהתחולל  בשינוי  רק  אלא  המים,  בגוף 

שהפלא של קריעת ים סוף אינו כפלא ה"יש מאין" שבבריאה.

המסקנה העולה מכל האמור:

המהפכני  )כשינוי  ומחודש  נברא  כבר  שהוא  בדבר  שני"  "טבע  בשידוד  אם 
שהתחולל בקריעת ים סוף בטבע המים(, הנה, כדי שהנס יחזיק מעמד, יש צורך 
שהכח האלקי המהוה את הנס יפעל בו בהתמדה ללא כל הפסק. הרי שכל שכן וקל 
וחומר, שבבריאת "יש מאין" של כל הבריאה כולה, בריאה שהיא למעלה מהטבע 
והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף, יש צורך שה"כח הפועל בנפעל" יפעל בעולם 

תמיד )ובהסתלקותו חס ושלום, ישוב הנברא להיות אין ואפס ממש(.

"ויבקעו המים"
מהראוי להסב את תשומת לבנו לכך, שבהבהרת נקודה זו, בשער היחוד והאמונה 
כתב רבינו "ויבקעו המים ונצבו כמו נד וחומה", ואילו באגרת כה כותב רבינו רק 

"ויבקעו המים" - ונראה ששינוי לשון זו אינו אקראי.

נקדים שבקריעת ים סוף היו נסים רבים, וביניהם שני הנסים הבאים:

החזקה  ברוח  והתייבשו  קפאו  למים, שהמים  ישראל  שנכנסו  בעת  שהי'  מה  א. 
שנשבה עליהם כל הלילה, ואחר כך נקרע הים כנאמר "וישם את הים לחרבה ויבקעו 

המים"25.

ב.מה שכתוב "נצבו כמו נד" - שמי הים התיצבו בגובה משני צידי ישראל, מימינם 
ומשמאלם, כאילו היו הרים גדולים ורמים. ובפקודת ה' נצבו בגובה רב כדי שיראו 
מן  גבוה  יותר  אמות  והיו שלש  גבוהות,  כמצודות  עשויים  היו  וכן  מרחוק.  אותם 
העולם, וראו אותם כל אומות העולם בארבע רוחות העולם )נס שגם הוא נעשה על 

ידי הרוח שהיתה כל הלילה26(.

25( ראה ילקוט מעם לועז פרשת שמות, אודות הנס החמישי בשם מדרש שוחר טוב.
26( ראה ילקוט מעם לועז פרשת שמות, אודות הנס הי"ח בשם מדרש שוחר טוב.
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יהודים  הם  לעיל,  )שכאמור  הפילוסופים  כלפי  המופנית  כה  שבאגרת  ונראה, 
החוקרים אלקות בשכל אנושי(, מסתפק רבינו בהתיחסותו ל"פלא" של קריעת ים 

סוף, רק ל"ויבקעו המים" בלבד - לנס בקיעת הים, כפי שהתגלה להם לישראל.

המינים  ל"תשובת  היא  ההתיחסות  ששם  והאמונה",  היחוד  ב"שער  ואילו 
)שבאופן כללי הם מאומות העולם( וגילוי שורש טעותם", הנה, שם מדגיש רבינו 
את ה"פלא" והנס הגדול יותר שב"קריעת ים סוף", שהי' מופנה בעיקר כלפי אומות 
העולם27 - ונראה, שבהסברו זה, המשיך אדמו"ר הזקן את פירושו של הבעש"ט 
של  בשכל  גם  מושג  יהי'  שזה  ועד  שלו(,  החב"ד  חלקי  )בכל  האדם  של  בשכלו 
הנפש הבהמית, ואפילו בשכלם של אלו שלפני לומדם את "שער היחוד והאמונה", 
היו בגדר של "מינים" שכפרו בהשגחה פרטית ובאותות ומופתים שבתורה )הסבר 

שהביא "ולתתך עליון על כל הגויים(.

פחיתות ק"נ לגבי גקה"ט

 הרב מנחם מענדל שי' הראל
משגיח בישיבה

כתב אדה"ז בתניא סוף פרק ו: "אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות זו 
למטה מזו המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי וכו'".

ונמשך  נשפע   .  . שבישראל  הבהמית  החיונית  נפש  "אך  כתב:  ז  פרק  ובריש 
ממדרגה השנית שבקליפות וסט"א שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה . . 
והיא בחי' ממוצעת . . ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש קליפות הטמאות ופעמים 

שהיא נכללת ועולה בבחי' ומדרגת הקדושה".

וצ"ב לשונו של רבינו הזקן "זו למטה מזו" דמזה משמע שסדר הקליפות הוא 
מסדר מלמעלה למטה, היינו קודם העליונות ואח"כ הפחותות, לכאורה על פניו ג' 
קליפות הטמאות הנזכרות כאן ראשונה הם "למטה" מקליפת נוגה הנזכרת לאחרי', 

וא"כ לכאורה הי' צריך להביא קודם ק"נ ואח"כ גקה"ט?

והנה בעצם הלשון "זו למטה מזו" כתב בלקוטי ביאורים )להרב יהושע קארף(: 
"זו למטה מזו: אפ"ל פי' זו דלקמן למטה מזו שבארנו, כי לפי שאמר תחילה שדבר 
שאין בו רע רק מה שלא לה' הוא ג"כ קליפה ע"כ בא לאמר כאן שיש למטה מזה, 
ואפ"ל עוד לפי שחושב מדרי' דקלי' ע"כ אומר זו למטה מזו כי כולם אין בהם מע'. 

27( על פי המובא בסה"מ מלוקט ח"ב ע' צד, ובלקוטי שיחות ח"ט ע' 159.
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ונק' במרכבת יחזקאל: יש במא' מאדמו"ר נ"ע שזהו בקדושה עדיין רק שהוא מקור 
לג' קלי'".

אמנם ביאור זה, עונה רק על עצם נקיטת הלשון "למטה", אך עדיין צריך ביאור  
גקה"ט שהם  בביאור  מזו", כאשר מתחיל  "זו למטה  בטעם הדברים שנקט הלשון 

המדרגה התחתונה, ורק אח"כ מדבר במדריגת קליפת נוגה?

ונ"ל ובהקדים דברי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע )אג"ק ח"ב ע' תשכ(: "ורק בעניני 
עבודה יכולים להרחיב הדיבור בלמוד התני׳ כאשר מפורש שמעתי מכ״ק אאמו״ר 
זצוקללה״ה נבג״מ אשר עניני עבודה שיכולים לקשר בדברי התניא. עם היות שאין 

זה הכוונה האמיתית בהדברים האלו, מותר לדבר ולהרחיב בהם הדבור".

כלומר שאין נוהגים לומר פירושים בתניא, אא"כ יש בהם ענין של הוספה בעבודת 
ה', ובדרך זו י"ל שרבינו הזקן בא ללמד בלשון זו ענין גדול בעבודת ה' ]מאחר וענין 

התניא הוא ללמד את דרך עבודת ה' לכאו"א[:

במחשבתו של אדם עלולה לעלות לפעמים מחשבה, מילא התעסקות בענינים של 
גקה"ט - זה רע גמור ואין לכך מקום כלל. אך קליפת נוגה "יותר קל" מאחר והיא 
בסופו של דבר עם קצת 'נוגה' - אור, ועוד שבסופו של דבר יש לה יכולת לעלות 

ולהכלל בקדושה.

יכיר האדם את סודי הקליפה  וע"כ אומר רבינו הזקן בתחילת הדרך, עוד טרם 
בענינים של  וההתעסקות  מזו,  למטה  זו  הן  יהודי לדעת שהקליפות  וענינם, שעל 
קליפת נוגה הם אכן למטה מקליפת מגקה"ט, ועל האדם להתרחק מזה )אפילו יותר 
מענינים של גקה"ט(, כי כשמדברים בעבודת ה' הרי ש"זו )קליפת נוגה( למטה מזו".

טעם הדבר, לכל לראש ממ"ש בהמשך פ"ז "אך מי שהוא בזוללי בשר וסובאי יין 
למלאת תאות גופו ונפשו הבהמית . . הנה עי"ז יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל 
לפי שעה ברע גמור שבשלוש קליפות הטמאות וגופו נעשה להן לבוש ומרכבה". בזה 

נראה רק שלב ראשון שהחיות שבק"נ יורד לגקה"ט.

אך יש שלב שנפעל למטה מזה והוא ע"פ מ"ש בפרק כט "מאחר שמהותה ועצמותה 
להתאוות  יכול   .  . ובשרו  בדמו  המלובשת  הבהמית שמהסט"א  החיונית  נפש  של 
לדברים האסורים שהם נגד רצונו ית' . . ובזה הוא גרוע ומשוקץ ומתועב יותר מבעלי 

חיים הטמאים השקצים ורמשים כנ"ל".

היינו, שאף שלקליפת נוגה יש מקום ויכולת לעלות לקדושה, אך כשמתעסקים עם 
ה'קליפה' שבה, הרי שהירידה הן של האדם והן של המתברר היא לגקה"ט ואפילו 
אותם  ברא  כך  כי  מסואבות  הינם  שגקה"ט  בכך  בעי'  שאין  כיון  מגקה"ט,  למטה 
הקב"ה וזהו תפקידם בעוה"ז, אך כשק"נ יורדת לגקה"ט זהו המצב הגרוע ביותר כיון 
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שמצבה ותפקידה הוא נעלה יותר, ולכן כשהיא יורדת לגקה"ט מצבה גרוע הרבה 
יותר מגקה"ט כשלעצמם. וק"ל.

בענין "בני ישראל נקראו בנים למקום"

 הת' דוד שי' מיכאלאשוילי
תלמיד בישיבה

א
"המוסר  ע"ד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  שקלים(,  לפר'  )שיחה  חל"א  בלקו"ש 
הישראלי  דהאדם  האדם,  בעבודת  השקל  מחצית  מצות  של  ענינה  והחסידות", 
נדרש להכיר בכך שכל מהותו אינה אלא "מחצית". והיינו, דהקב"ה וכנס"י הינם 
ב' חצאי צורות, המשלימים זא"ז כביכול, ועד כדי כך, שנשמות ישראל הינם "חלק 

אלוקה ממעל ממש"28.

וע"כ אין היהודי יכול להיפרד מהקב"ה לעולם, ולכן אהבתו לה' אינה דבר נוסף 
עליו אלא הינה טבועה בעצם נשמתו, מכיון שנשמתו הינה חלק ממהות הבורא 
ית'. והכרה זו אלי' נדרש האדם להגיע, באה לידי ביטוי בעיקר בזה שאדם מוסר 

את הנפש עבור הקב"ה.

ובהע' 13 שם כותב: "ראה לקו"ת ר"ה )סב, ד( הטעם שבן אינו חייב למסור נפשו 
בשביל אביו, לפי שהבן נפרד ממנו ו"נהי' מהות בפ"ע", משא"כ "הנשמה אינו כך 
רק כולא חד ואינה נפרדת ממנו ית' כלל . . לכן מוכרח להיות לה אהבה . . במס"נ 

ממש"".

ואב, לבין הנשמה  בן  )סב, ד( דההבדל בין התאחדות  והיינו, דמעיר מלקו"ת 
להקב"ה, דהבן נעשה למהות בפני עצמו, משא"כ הנשמה היא כולא חד עם הקב"ה 

גם לאחרי ירידתה, ולכן מוכרח להיות לה מס"נ ממש.

משא"כ הבן מכיון שנעשה למהות בפ"ע, ישנם מצבים שאינו ימסור את נפשו 
עבור אביו, וכמ"ש שם בלקו"ת "ויש בן שאין לו מס"נ וגם אינו מחויב ע"פ הדין 
כי חייך קודמין ואבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת כו'. וזה מחמת שהוא נהי' 

מהות בפ"ע".

28( לשון אדה"ז בתניא רפ"ב. וראה מאמר שמע"צ רנ"ט בביאור משמעות התיבה "ממש" גבי נש"י שנק' חלק 
אלוקה.
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והיינו, דבהערה זו בא לשלול הקס"ד דהנשמה הינה מאוחדת עם הקב"ה רק 
בהיותה למעלה, וע"כ מביא הלקו"ת הנ"ל, דמכיון שהנשמה הינה דבר אחד עם 

הקב"ה לא שייך אצלה להפרד ממנו ית' גם בהיותה למטה בגוף.

התאחדות  הינה  ית'  עצמותו  עם  בנ"י  בזה שהתאחדות  ביאור  צריך  ולכאורה 
האב,  עם  בן  כהתאחדות  ולא  בגופים למטה,  בנשמות  ירידתם  אחרי  גם  עצמית 
דהרי מצינו בריבוי מקומות שעם ישראל נק' בשם בנים - "בני בכורי ישראל"29 
וכן איתא במס' אבות )פ"ג ,יד( "חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חבה יתרה 
נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר )דברים יד( "בנים אתם לה' אלקיכם". 
ולכאורה הבן הרי נעשה "מהות בפ"ע" ונפרד מהאב, ואיך שייך לומר על נשמות 

ישראל דהם נעשות ח"ו "נפרדות" מהקב"ה30.

ב
והנראה לומר בזה: דהמשל אינו דומה לגמרי לנמשל.

משל "הבן הנמשך ממהות האב" הרי שהוא משל גשמי, הבא לתאר מציאות דבר 
רוחני )נש"י(. ומשל גשמי הינו חסר ואיננו מתאר במדוייק דבר רוחני ורק שמובא 
לענין פרטי הקיים בדבר הרוחני, אך ודאי שאין הנמשל דומה למשל לכל פרטיו. 
והיינו, דכל משל גשמי, המובא כהסבר לדבר רוחני, הרי שאינו מתאר במדוייק 
מציאות הרוחני, דדבר גשמי מוגבל במהותו וקיימים בו חסרונות שאינם בדבר 
הרוחני, רק שבכדי לקרב אל שכל האדם ממציאות הדבר הרוחני הרי שמביאים 
משל מענין גשמי שנושא בתוכו את מעלת הדבר הרוחני ההוא. אך דבר ברור הוא 
שאין הדבר הגשמי ההוא על חסרונותיו מורה על מהות הדבר הרוחני שממשיל 
לכל  מדוייק  איננו  בד"כ  המובא  כל משל  ולכן  חסרונות.  בו  לומר שקיים  עליו, 

פרטיו.

גם  גשמי( הרי שהוא מדוייק לכל פרטיו,  )ואפי'  מיהו, משל שהביאה התורה 
לענין החסרונות שבו31.

לפ"ז אפשר לבאר בדא"פ האיך מצינו שנש"י נקראו בשם בנים מחד, ומאידך, 
הרי התאחדותם עם הבורא הינה עצמית גם לאחרי ירידתם בגוף ונה"ב, ולא כהבן 

29( שמות ד, כב.
30( וראה בתניא פ"ב שכהוכחה לכך שנשמות ישראל הינם "חלק אלוקה ממעל ממש", מביא את הפס' "בני 

בכורי ישראל", דלפ"ז מתחזקת השאלה ביותר. וראה לקמן אות ה'.
31( ראה אות ג' להלן מממשל הדיבור גבי 'התהוות העולמות'.
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שנעשה מהות בפ"ע לאחר הולדתו, מכיון דזה שנקראו נש"י בשם "בנים" הרי הוא 
משל גשמי ואינו דומה לנמשל במהותו.

והרי כל משל גשמי כנ"ל, הינו חסר, ואכן גם במשל "הבן הנמשך ממהות האב" 
יש בו ב' ענינים, מעלה וחסרון: א. זה שהבן נמשך מעצם מוח האב; וזוהי המעלה 
שבו, ב. זה שלאחמ"כ נעשה מהות בפ"ע ונפרד מהאב - חסרון. ואכן כאשר נתאר 
הנעשה  "בן  לענין  אינה  הרי שהתקשרותם  הקב"ה  עם  נש"י  התקשרות  מציאות 
היא  הרי  דהנשמה  האב",  ממוח  הנמשך  "בן  לענין  אם  כי  בפ"ע",  ומהות  נפרד 

דבוקה וקשורה בה' גם לאחר ירידתה בגוף.

 ג
דוגמא לדבר:

ח"ו  שינוי  פעלה  לא  העולמות  שהתהוות  אדה"ז,  מסביר  וכ"א(  )פ"כ  בתניא   
ית', וכי הוא מאוחד עימהם בתכלית. ובכדי להסביר דהבריאה  באחדות הבורא 
ית', ממשיל את "התהוות העולמות" למציאות דיבור א'  אינה סותרת לאחדותו 

ופרטי הבטל במציאותו בעודו כלול בעצם הנפש32. 

בכוח  בעודו  פרטית  ל"מציאות"  נחשב  אינו  ופרטי,  א'  שדיבור  כשם  והיינו, 
הדיבור היכול לדבר דיבורים אין קץ וכ"ש וק"ו כלפי עצם הנפש, שאינה מוגבלת. 
אותו דבר - בנמשל - כלפי מציאות העולמות הנחשבים ל"דיבור" פרטי הכלול 
במקורו ואינם נעשים מציאות נפרדת. וכמו שה"דיבור" ע"י מתגלה דבר שכל שהי' 
צפון במחשבת החושב לזולתו, )דהרי הדיבור מגלה לשומעים ומוציא את דבר 
השכל הצפון בו לזולתו(, כך כביכול "עשרה מאמרות" שבהם נבראו העולמות, 
נתגלו ממנו ית' )שמקודם שנבראו לא היו קיימים, ובשעת בריאתם הרי "שנתגלו" 

ממנו ית'(. 

 אך ברור שדיבור האדם התחתון אינו לגמרי כה"דיבור" שלמעלה, דדיבורו של 
יוצא דבר השכל אותו רצה האדם להעביר בדיבור,  האדם הינו מוגבל, דכאשר 
ונעשה למציאות מורגשת ועצמאית,  )נפש האדם(,  זה נפרד ממקורו  אזי דיבור 
וכמאמר העולם "את המילים אי אפשר לקחת חזרה", משום דהם נעשו למציאות 

מוגמרת ונפרדת מהמקור.

32( דהתהוות העולמות הינה מ'דיבורו' של הקב"ה, כמארז"ל )אבות פ"ה מ"א( "בעשרה מאמרות נברא העולם" 
ואין הכוונה לדיבור גשמי ממש דהרי "אינו גוף . . ולא יארעו לו מאורעות הגופות" )רמב"ם הל' יסודי התורה פ"א 
ה"ז. וראה שם גם הי"א(, ורק שרוצה לקרב הענין אל שכל האדם הרי שמביא משל )המוכר להאדם( שבו נמצא 
ענין ופרט מסויים שקיים בנמשל, ולכך מביא את ה'דיבור' כמשל לענין מסויים ופרטי בהתהוות העולמות, כמ"ש 

לקמן בפנים. 
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 משא"כ אצלו ית', "לית אתר פנוי מיני'", וה"דיבור" )- מציאות העולמות( אינו 
ש"עשרה  זה  לענין  רק  והוא  חסר,  משל  הינו  הדיבור  משל  א"כ  מהקב"ה,  נפרד 
מאמרות" שבהם נברא העולם יצאו והתגלו ממנו )אך לא באופן ש"נפרדו" ממנו ח"ו 
והפכו להיות מהות עצמאית ונפרדת, אלא הרי הם מאוחדים עימו בתכלית גם לאחר 
שנבראו כנ"ל(, וכמו בהאדם כאשר דיבור פרטי זה, כלול בכח הדיבור של האדם, 
שאינו מוגבל ויכול לדבר דיבורים אין קץ , הרי הוא אינו תופס מקום, ובטל בתכלית, 
כך ה"עשרה מאמרות" - ה"דיבור העליון" - כלולים בו ית' ובטלים בתכלית, וא"כ 
הנבראים שכל מציאותם הינה מה"דיבור העליון" המאוחד בו ית', הרי שהם בטלים 

וכלולים בו ית'.

הדיבור  ענין  הא' שכל  וחסרון:  ענינים מעלה  ב'  ישנם  דבדיבור האדם  ונמצא,   
אצלו הוא להוציא ולגלות מה שצפון ונעלם בשכלו, להעביר זאת אל הזולת השומע, 

"לגלות לזולתו מה שצפון במחשבתו".

 והב' הוא שדיבור האדם נפרד ממקורו - הנפש, לאחרי שאמרו לזולתו. ופרט זה 
לכאורה אינו מתאים להתהוות העולמות, משום דהמשל הינו גשמי, וכמו כל דבר 
גשמי שמוגבל בזמן ומקום, משא"כ רוחני, ולכן ח"ו לומר ולתאר דהעולמות נבראו 
ב"דיבור" ממש היכול להפרד ממקורו, ורק משום שב"דיבור" יש בו תכונה לגלות 

הרי שמתארים הבריאה בתור "דיבור", וזהו רק עד"מ.

מיהו, מכיון שהתורה המשילה את חיות ה' המהווה את העולמות ל"דיבור" כביכול, 
וקראה זאת בשם "עשרה מאמרות", מוכרחים לומר שמשל זה הוא מדויק בתכלית, 
וגם הפרט הב' במשל מ"דיבור האדם" שנעשה נפרד, הרי הוא קיים גם ב"התהוות 

העולמות" אך לא כלפי הקב"ה אלא כלפי הנבראים33, 

ובלתי  מהבורא  נפרדים  הינם  שהעולמות  נראה  בהרגשתם  שלהנבראים  והיינו, 
תלויים בו, אך לאמיתו של דבר, אי"ז כך והנבראים כלולים בדבר הוי' השופע בהם 
תמיד להחיותם מאין ליש, שלא יחזרו למצבם מקודם שנבראו, כהמשל הנ"ל שמביא 

שם, מדיבור כפי שכלול בכח הדיבור, שאינו תופס מקום.

והיינו, דהפרט הב' שהוא חסר במעלה הרי הוא מכוון כלפי הנבראים.

למעלותיו,  רק  אך  לפרטיו  התקיים  שם  שהביא  הדיבור  דבמשל  מובן,  ונמצא 
כלפי  בנמשל  זהו  התגלותו,  לאחר  ממקורו  נפרד  שהוא  היינו,  שבו,  והחסרונות 
הנבראים. דכאשר דיבור פרטי זה הי' כלול בכח הדיבור הרי לא נחשב למציאות 

בפ"ע והי' בטל בתכלית הביטול, כך הנבראים בטלים לדבר הוי' ממש.

33( כמבואר בסוף פכ"א ואילך.
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ועד"ז, י"ל בדרך אפשר, דזה שהתורה קראה לנש"י בשם "בנים" הרי )לכאורה( 
מוכרחים לומר שמשל זה הינו מדוייק, ורק שהחסרון שבו )ענין הב' במשל הבן 
- שנעשה נפרד(, הינו בחיצוניות - מצד התלבשותה בגוף, נראה שע"י מציאות 
חטא אכן נעשתה ל"נפרדת" כביכול, שהרי הגוף היהודי "נדמה בחומריותו לגופות 
על  ומסתיר  מעלים  שהגוף  הרי  בגוף  הנשמה  התלבשות  ומצד  העולם",  אומות 
הנשמה, ותתכן מציאות המראה שהיהודי נעשה "נפרד" ח"ו מ"אביו" - הקב"ה, ע"י 

חטאים וכיו"ב.

אך הנשמה עצמה גם ע"י חטאים אינה נעשית נפרדת, דכל התקשרותה בה' הינה 
עצמית, שהיא "חלק" ממנו ית'34. ונמצא, דכאשר מתארת התורה את בנ"י בתור 

"בנים למקום" הרי זה רק לענין המעלה - שנמשכו ממנו ית'.

ובזה יובן שפיר מדוע מציין כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א )בלקו"ש הנ"ל( ללקו"ת 
בעבודת  להאדם  השקל"  "מחצית  מהי משמעות  מבאר  זו  דבשיחה  מכיון  הנ"ל, 
השם, דהאדם הרי הינו מורכב מגוף ונשמה35, ומכיון שמציאות הגוף עלול להפריע 
לעבודת השם, ואז לא יהי' ניכר ונרגש הנשמה, לכך מעיר דאפי' שהנשמה הינה 
מלובשת בגוף ומתפעלת ממאורעות הגוף, עכ"ז הרי היא מקושרת בתכלית לה', 
ולכך האדם )הגוף( נדרש להכיר ולהתבונן בשכלו בכך, שבאמת במהותו )מצד 

הנשמה( הינו מחצית כביכול מהקב"ה )"חלק אלוקה ממעל"(.

34( כמבואר בהרחבה בהמשך המאמרים ר"ה תשכ"ג )ריש סה"מ מלוקט ח"ה(, לקו"ש לר"ה ח"ד. ועוד.
35( ראה ד"ה 'כל ישראל' תשל"ג אות ג'.
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זמן צאת הכוכבים בקיץ לשיטת אדה"ז

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

א
בקשר לזמן צאת הכוכבים ראיתי בא' הלוחות שכתבו בנוגע לשיטת אדה"ז בזמן 
צאת הכוכבים, שבמשך כל השנה הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים הוא עשרים 

וארבע דקות.

אך דבר זה תמוה, הוא דהנה אדה"ז כתב בסדר הכנסת שבת וז"ל: "ובמדינות אלו 
זמן צאת ג' כוכבים בינונים בימים השוים הוא בכמו חצי שעה בקירוב אחר שקיעה 
האמיתית שהן ל"ד חלקי ששיים בקירוב אחר שקיעה הנראית בליל צח שהאויר זך, 
וכן בכל החורף כמעט )שבמרחשון של חדשי החמה פוחת מעט מתשרי שנראים אז 
ג' כוכבים בכחצי שעה אחר שקיעה הנראית, ובטבת עודף מעט על תשרי ובאדר 
חוזר ופוחת מעט מכברחשון ובניסן חוזר להיות בשוה עם תשרי, ע' בס' אילים 

במעין חתום(.

של  שמע  וקריאת  שבת  ביציאת  כמו  לחומרא,  יוסי  כר'  הלכה  בגמרא  ופסקו 
גופם  בגודל  הבינונים  הכוכבים  צאת  עד  לילה  ודאי  שאינו  בהן,  וכיוצא  ערבית 

ברקיע ובאורם.

הלכה ומנהג
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ולפי שאין אנו בקיאים בהם, לכך צריך להחמיר בקיץ לענין קריאת שמע של 
ערבית עד שעה שלימה אחר השקיעה, ובמוצאי שבת להוסיף אח"כ מעט מחול 

על הקדש". עכ"ל.

והיינו שכללות החישוב שעושה הוא לימים השווים )ניסן ותשרי(, אבל בקיץ 
הזמן הוא ארוך יותר, ולגבי המקום של אדה"ז כותב שבחורף זה כשלושים וארבע 
דקות ובקיץ זה שעה, וכן בארץ ישראל יש שינוי, וכן כתב שם ש"צריך להחמיר 

בקיץ לענין קריאת שמע של ערבית".

ב
ובאג"ק חי"ז )ע' קכד( משיב כ"ק אד"ש מה"מ לשאלה דומה וזלה"ק: "ידוע פסק 
)פוסק בנגלה  והשולחן ערוך  )פוסק בנסתר דתורה(  דין רבנו הזקן בעל התניא 
דתורה( שאין זמן המתנה האמור שוה במשך כל השנה ובכל המקומות, עיין סדר 
החשבון  לדעת  יש  מקום  בכל  שלכן  בסידורו,  הנדפס  הזקן  לרבנו  שבת  הכנסת 

מתאים להאופק שלו, וגם בזה חילוק בזמן השנה עצמה". עכלה"ק.

ועד"ז כותב כ"ק אד"ש מה"מ בח"כ )ע' שי(: "שואל אודות זמן יציאת השבת 
במוצש"ק. והנה אינו שוה בכל המדינות ובכל חדשי השנה, ולכן צריך להתדבר 
בזה עם מורי הוראה בישראל בפאריז וסביבותי' אלה שיש להם ידיעה בהלכתא 

רבתא זו".

את  לשאול  צריך  מקום  ובכל  השנה,  כל  במשך  שווה  הזמן  שאין  מובן  ומזה 
המבינים בענין ע"מ לדעת את החשבון המתאים לאופק שלו, וכך כתב גם בקצוה"ש 

שיש חילוק בין החורף לקיץ1.

ואכן בלוחות אחרים שמביאים את שיטת אדה"ז מופיע שבזמן הקיץ יש עשרים 
ושבע או עשרים ושמונה דקות )ויותר( בין השקיעה לצאת הכוכבים.

ויש להוסיף שע"פ עדות הריל"ג, כ"ק אד"ש מה"מ אמר כמה פעמים שזמן קריאת 
שמע של ערבית בניו יורק בין בחורף ובין בקיץ הוא שלושים ושש דקות אחרי 
השקיעה. וגם במוצאי צומות התפלל כ"ק אד"ש מה"מ מעריב בצאת הכוכבים חוץ 
מפעמים בודדות2. וזמן זה הוא )כמעט( הזמן הכי מאוחר שישנו בנ.י. בימות הקיץ. 
ומזה מובן שכך יש לנהוג גם בחורף )שלא יתבלבלו, וא"כ זהו ממש הפוך מהנ"ל(. 

ועפ"ז נמצא שחישוב הזמנים צריך בדיקה עיונית ע"י המתמחים בדבר.

1( ראה סצ"ג סק"ב, הוספות לח"ג 'סדר הכנסת שבת' סק"ו, 'זמן צה"כ באה"ק' דף סט ע"ב ודף עא ע"א.
2( מעשה מלך עמ' 164.
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ג
ולאחר הנ"ל יש להעיר על ענין נוסף:

אלו המתפללים מוקדם וקוראים קריאת שמע לפני זמן צאת הכוכבים, צריכים 
לקרוא ק"ש שוב מיד אחר התפילה, ולמרות שקוראים קריאת שמע שעל המיטה, 

אינו מועיל אם לא מכוונים לצאת בה ידי חובה.

וטעם הדבר הוא כיון שאדה"ז כותב בקונטרס אחרון )סרס"ז, וכ"ה במשנ"ב סרל"ה 
סקי"ב( שאדם שבדרך כלל מתפלל מעריב אחר צאת הכוכבים, אם התפלל מוקדם 
לא יוצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית באמירת קריאת שמע שעל המיטה, אלא 
צריך לקרוא במיוחד עבור זה, כיון שצריך כוונה, ואת הקריאת שמע שעל המיטה 

לא רגיל לקרוא בשביל לצאת בה ידי חובה.

ולפי זה, המתפללים מוקדם וחושבים שקראו ק"ש בזמן ולכן לא קוראים שוב ק"ש, 
לא יוצאים ידי חובת ק"ש. ועוד כתב אדה"ז )שם בקו"א ובסעיף ב'( שכל זמן שלא 
זמן צאת הכוכבים  ונמצא שתפילת ערבית קודם  יכולים לאכול.  קוראים ק"ש לא 

יכולה להביא לב' מכשולים: א. אכו"ש קודם ק"ש; ב. ביטול ק"ש של ערבית ח"ו.

מנהגנו  הוא  - שכן  הכוכבים  ערבית לאחר צאת  כלל להתפלל  בדרך  רגיל  ואם 
כמ"ש אדה"ז בשו"ת שלו )סוס"ז( "ובדורות הללו רבו כמו רבו הנוהגים להחמיר 
. . תפלת ערבית בזמנה", גם אם מתכוונן לקרוא שוב קריאת שמע לאחר תפילתו 
פוסק  כיון שהצמח צדק  יתפלל לכתחילה מוקדם,  לא  בזמנה,  באופן שק"ש תהי' 
)חידושים על הש"ס ברכות א3( שבמקרה זה עדיף להתפלל ביחיד בצאת הכוכבים 
מאשר במניין לפני צאת הכוכבים, כיון שעדיף ק"ש וברכותי' ותפילה בזמנם מאשר 

תפילת ערבית במניין.

סקט"ז(  סרל"ה  )שעה"צ  למשנ"ב  גם  המנחה  פלג  זמן  אחר  מנחה  התפלל  ואם 
לא יתפלל מעריב בציבור לפני צאת הכוכבים )וראה שו"ת אג"מ ח"ב ס"ס. פסקי 

תשובות סרל"ה אות ג'(.

3( והובא דבריו בקצוה"ש סכ"ז סקי"ב.
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בענין שיעור שביעה לדעת אדה"ז

 הת' ישראל שנ"ז שי' ארבוב
תלמיד בישיבה

א
אלא  אינה  התורה  מן  המזון  "ברכת  )פ"ב(:  הנהנין  ברכות  בסדר  אדה"ז  כתב 
כשאכל פת כדי שביעה כמ"ש ואכלת ושבעת וברכת. וחכמים תקנו לברך אפילו 
מיני  אבל  עליו.  סעודה  לקבוע  אדם  בני  שדרך  בלחם  אלא  תקנו  ולא  כזית  על 
המוציא  עליהם  מברכין  אין  עליהן  סעודה  לקבוע  רגילין  שאין  שיתבאר  לחמים 
וברכת המזון אלא לפניהם בורא מיני מזונות ולאחריהם מעין ג' אלא אם כן אוכל 
מהם כשיעור קביעות סעודה דהיינו כשיעור שרוב בני אדם קובעים סעודת קבע 

שהיא סעודת ערב ובוקר וכו'".

ולאחרי שדן מהו השיעור לקביעת סעודה ממשיך ואומר: "ואם שבע ממנו יטול 
ידיו ויברך המוציא וברכת המזון עליו לבדו והוא שאכל כשיעור ד' ביצים אבל 
פחות מכן אם הוא שבע משיעור זה יברך על כזית לחם אחר תחלה המוציא ואחר 

כך ברכת המזון".

כלומר שאם אדם שבע משיעור של פחות מד' ביצים עליו לברך "המוציא" על 
לחם אחר תחילה ורק אח"כ יאכל את פת המזונות שרוצה לאכול.

ולכאורה בהלכות אלו ישנם כמה פרטים שאינם מובנים כל צרכם:

א. אדה"ז לא מפרט מהו השיעור הכי קטן של פחות מד' ביצים שכשאדם שבע 
ממנו הוא צריך לברך "המוציא" תחילה על לחם אחר, דלכאורה הרי יכול להיות 
שאדם שבע גם משיעור קטן ביותר )כדוגמת זקן וחולה(, ולא מסתבר לומר שעל 

שיעור קטן יצטרך לברך תחילה "המוציא" במיוחד על לחם אחר.

ב. כאשר אדם אינו אוכל לשבעו אלא הוא כבר שבע מסעודה אחרת וכעת אוכל 
את פת המזונות לצורך אחר, כיצד יוכל לברר מהו השיעור שכשאוכל אותו צריך 
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לברך המוציא על לחם אחר תחילה, דהרי במקרה זה - כאשר הוא כבר שבע - א"א 
לכאורה לברר מה צריך לברך על פת מזונות זו4?

מיני המזונות שממלאים את  ביותר  נפוצים  בימינו  ג. בשונה מזמנו של אדה"ז, 
האדם באופן שהוא לא נהי' באמת שבע יותר אלא רק אינו רעב בזמן זה, אך אי"ז 
שביעה אמיתית, האם גם במקרה זה אדה"ז יסבור שצריך לברך המוציא על לחם 

אחר תחילה?

ב
והנה בענין השאלה הא' חלקו הראשונים אי הולכים אחר דעת האוכל או אחר דעת 
העולם, דהרא"ש )ברכות פ"ו ס"ל( הביא בשם הרמב"ם: "דאם אחרים אינם קובעים 
אפילו שהוא קובע אינו מברך דבתר רוב אזלינן ובטלה דעתו אצל כל אדם", וכן 

הסיק שם הרא"ש וכן כתב המחבר, שבטלה דעת האוכל אצל דעת הרבים.

אך דעת הראב"ד היא להחמיר שהולכים אחר דעת האוכל וז"ל: "ואם הי' קובע 
עליו אפילו משהו מברך עליו שלוש ברכות". כלומר שאפילו הוא שבע ממאכל קטן 

ביותר צריך לברך עליו ברהמ"ז.

וי"ל שבמחלוקת זו חושש אדה"ז לדעת הראב"ד דהרי לא כתב שישנו שיעור קבוע 
ופסק שבפת פחות מד' ביצים יברך על לחם אחר תחילה,

מזונות  פת  על  אפילו  המוציא  לברך  כהראב"ד  פסק  לא  שאדה"ז  שאף  דהיינו 
ועל פת  כזית  )רפ"ב( שמברכים המוציא רק על פת של  ביותר, דהרי כתב  קטנה 
של פחות מכזית מברך מזונות לכתחילה, ומ"מ חשש לדעתו ופסק שבמקרה שנהי' 
שבע מאכילת פת של פחות משיעור זה יברך על לחם אחר תחילה )ואינו יכול לברך 

מזונות כדעת הראב"ד(.

ונמצא שלחם ששיעורו כזית ומעלה מברך עליו ברהמ"ז כששבע ממנו, אך לחם 
ששיעורו פחות מכזית מברך עליו מזונות לכתחילה אע"פ ששבע ממנו.

ג
ובענין השאלה הב' י"ל ע"פ מ"ש אדה"ז בשו"ע )סי' קצז ס"ט(: "מי שהי' כבר שבע 
קודם שאכל ואכל אכילה גסה, אם נהנה גרונו מאותה האכילה מברך לפניו ולאחריו 

4( אמנם אדה"ז מתייחס להמשיך אכילה ארעית עד כדי קביעות סעודה ראה סדר ברכות הנהנין פ"ב ה"ד, אך 
אי"ז נוגע לנדו"ד כיון ששם מדובר שאחרי שאכל אכילת ארעי רצונו לקבוע סעודה, אבל כאן מדובר שכבר אכל את 

סעודתו רק שרוצה לטעום מעט לאחר מכן.
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ומוציא אחרים ידי חובתם אף על פי שהם חייבים מן התורה והוא אינו חייב אלא 
מדברי סופרים. אבל אם נפשו קצה עליו ואין גרונו נהנה מאכילתו, אינו מברך כלל 
לא לפני' ולא לאחרי' לפי שזו אינה חשובה אכילה כלל לכל מצות שבתורה בין 

לענין מצות עשה וכו'".

כלומר שבמקרה של אדם שאכל אף שהי' שבע כבר לפנ"ז פוסק אדה"ז שהולכים 
אחר הנאתו מהאכילה, אם נהנה מאכילה זו חייב עלי' ואף יכול להוציא אחרים ידי 

חובתם, אך אם לא נהנה מאכילה זו אין צריך לברך עלי' כלל.

שיעור  באמצעות  האדם  חיוב  את  לבדוק  יכולים  אנו  אין  שכאשר  מובן  ומזה 
השביעה ניתן לבדוק זאת ע"פ שיעור ההנאה.

ועפ"ז י"ל גם הכא שכאשר האדם כבר שבע מאכילה אחרת וכעת אוכל שלא 
זו צריך לברך על לחם אחר תחילה ואינו יכול  לשם שביעה, אם נהנה מאכילה 

לברך על פת מזונות זו בורא מיני מזונות.

אך מ"מ אי"ז מוכרח כיון דגם אפ"ל שכוונת אדה"ז שם היא רק בנוגע לכך שיוציא 
אחרים יד"ח אך אי"ז ענין לכאן בנוגע לברכה אותה צריך לברך על פת מזונות זו.

ולפענ"ד י"ל שכיון שאין קובע ע"ז סעודה כי אוכל את אכילה זו אחרי סעודתו 
והוא כבר שבע, ולכן זה לא מצטרף לסעודה ולא צריך לברך המוציא על פת אחרת 

וממילא יברך מזונות5. 

ד
ובענין השאלה הג' י"ל שעל מיני מזונות של זמנינו שאדם לא נעשה שבע באמת 
מהם אלא רק יוצא מרעבונו, הנה ע"ז לא דיבר אדה"ז דהרי דברי אדה"ז נסובים 
על שיעור קביעת סעודה ולא על אכילה קלה כנהוג בזמנינו, וממילא על אכילה זו 

אין סברא שיצטרכו לברך המוציא או לברך על לחם אחר תחילה6.

וכהנ"ל הוא לפענ"ד ובדא"פ בלבד, ולענין הלכה יש לשאול רב מורה הוראה.

5( אך ניתן לומר גם להיפך שכיון שהוא כבר אחרי הסעודה ממילא כל מה שאוכל מצטרף לשביעתו ולכן צריך 
לברך המוציא על לחם אחר תחילה.

6( וכן פסק הרב אברהם אלאשוילי שי'. אך יש החולקים ע"ז שסברו שאין לחלק בין סוגי המזונות, וגם על 
אכילה קלה של זמנינו שיהי' שבע ממנה יש לברך המוציא על לחם אחר תחילה. וראה פסקי תשובות ח"ב סימן 

קסז הערה 29.
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שיטת אדה"ז בענין כבוד הציצית

 הת' משה שי' ברקיש
תלמיד בישיבה

א
התייחסויות  כמה  מצינו  גוי  כובס  אצל  ציצית  לכבס  מותר  בנוגע לשאלה האם 

בפוסקים:

כתב הטור )או"ח סימן כא(: "ציצית אין בהם משום קדושה דתשמישי מצוה הן 
ויכול לזורקן וליכנס בהן לבית הכסא ויראה דאפילו בעודן במצותן מותר להשתמש 

בהן". אך בסוף דבריו שם כתב שטוב להחמיר משום שלא יהיו מצוות בזויות עליו.

ובבית יוסף שם שקו"ט בענין כבוד הציצית וכתב: "כתוב בכלבו )סי' כב( שנהגו 
שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית גם נהגו שלא תכבסנו גוי'. וכל זה כדי שלא יהיו 
מצות בזויות עליו, עכ"ל. וכן כתוב בספר ארחות חיים )הל' ציצית סי' לד( בשם ה"ר 

אשר. ולא ראינו ולא שמענו מי שהקפיד בזה מעולם".

והיינו, שאף שלכאורה אסור לשכב בציצית וכן אסור לתת לכובס נכרי לכבסו מ"מ 
לא מצינו אף אחד שעשה כך.

ובשו"ע )ס"ג( כתב: "מותר ליכנס בציצית לבית הכסא". וכתב ע"ז הרמ"א: "וכ"ש 
לשכב בהן, דשרי. ויש שכתבו שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית, גם שלא 
ליתנו לכובס אינו יהודי לכבס, והכל שלא יהיו מצות בזויות עליו. אך נוהגים להקל 

לשכב בהם )כל בו("7.

והמשנה ברורה )ס"ק טז( כתב ע"ז שאסור לכבס אצל נכרי: "הטלית עם הציצית 
אלא מתיר הציצית ואח"כ כובסן".

ולאחר מכן כתב )ס"ק יז( על המילים "לשכב בהם": "וכן ליתן לכובס אינו יהודי 
את  הן  להתיר  היא  הרמ"א  שכוונת  דהיינו  כנ"ל".  שיעשה  בזה  מחמירין  יש  מיהו 

7( ובפסקי תשובות )שם( הביא את הבנת גדולי הפוסקים שדברי הרמ"א בשם הכל בו קאי רק על טלית גדול אבל 
טלית קטן אין כלל מקום להחמיר ומותר לכתחילה ליתן לכובס גוי.
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השינה בציצית והן את כיבוס הציצית אצל נכרי, וכן הוסיף שיש מחמירין שלא לתת 
את הציצית לכובס נכרי אלא רק כאשר התירו את החוטים. ומזה נראה שדעתו נוטה 

להחמיר.

אך אדה"ז כתב בפשטות שמותר ואף לא הביא שיש להחמיר בזה )שם ס"ד( וז"ל: 
"מותר לישן אפילו בטליתות של מצוה לפי שאין זה גנאי כל כך. וכן מותר ליתנם 

לכובס אפילו הוא נכרי".

ב
והנה בזה הקשה בשער הכולל )להרא"ד לאוואוט - זקנו של כ"ק אד"ש מה"מ(: 
"ולכאורה אינו מובן איך הקל בפשיטות נגד הכל בו והרמ"א". והיינו דהקשה כיצד 

הקל אדה"ז נגד הפסק של גדולי הפוסקים.

כהכלבו.  דלא  בד"מ  והרמ"א  הב"י  פסקו  וכן  עמו,  הדין  באמת  "אבל  ותירץ: 
ובהרמ"א שלפנינו טעות הדפוס דמוכח, שא"א לומר שהביא מן הכל בו דבר שלא 
"יש שאמרו  וכצ"ל ברמ"א:  ישן(,  וד"מ השלם דפוס  בו  )נמצא אצלי כל  בו  נמצא 
שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית, גם שלא ליתנו לכובס אינו יהודי והכל 

שלא יהיו מצוות בזויות עליו )כל בו(, אך נוהגין להקל )ב"י("".

כלומר, דאכן הכלבו פסק שאין לעשות זאת, אך הרמ"א והב"י לא פסקו כמותו, 
אלא שהרמ"א הביא את הכלבו אף שבפועל פסק כהב"י, ומזה נוצרה טעות שגם דעת 

הרמ"א היא לאסור לכבס אצל כובס נכרי )עיי"ש שהאריך להוכיח דבריו(.

וי"ל שהטעם שהב"י, הרמ"א ואדה"ז חלקו על הכלבו שאוסר כיון שקאי בשיטתי' 
דהרמב"ם:

דהנה כתב הרמב"ם )הלכות ציצית פ"ג ה"ט(: "ומותר להכנס בציצית לבית הכסא 
ולבית המרחץ, נפסקו לו חוטי לבן או תכלת זורקו באשפה מפני שהיא מצוה שאין 

בגופה קדושה".

וכתב הב"ח )שם(: "ורצונו לומר דכיון דהרמב"ם מתיר ליכנס לבית הכסא ולבית 
בשעת  שאינו  מה  וכל  בזיון,  דרך  המצוה  לעשות  אלא  אסרו  דלא  אלמא  המרחץ 

המצוה שרי".

כלומר שהאיסור לבזות הציצית הוא רק בשעת המצוה אבל כל מה שלא בשעת 
המצוה מותר.
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נכרי דכיון שאינו  יהי' מותר לכבס הציצית אצל כובס  ולכאורה מהאי טעמא 
בשעת המצוה וממילא אין בזה בזיון כלל למצוה ולכן ניתן להתיר זאת בפשטות, 

וזהו טעמו של אדה"ז ושאר הפוסקים שהתירו לכבס ציצית אצל כובס נכרי.

תקנה מיוחדת בברכת המזון

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

א
הדין  הזקן  רבינו  ז־ח מביא  סע'  סימן קפח  בשולחן ערוך הלכות ברכת־המזון 
באדם ששכח לומר "רצה" בברכת־המזון בשבת, "ונזכר אחר שחתם ברכת בונה 
ירושלים, קודם שהתחיל ברכת 'הטוב והמטיב'", שיאמר - "ברוך אתה ה' אלקינו 

מלך העולם שנתן . . ברוך אתה ה' מקדש השבת"8.

'הטוב  ברכת  שהתחיל  קודם  כשנזכר  זה  "וכל  וזלה"ק  ט  בסע'  בזה  וממשיך 
והמטיב'. שכיון שמזכיר קדושת היום מיד אחר סיום 'בונה ירושלים', קודם שפתח 
בברכה שלאחרי' - הרי זה כאלו הזכיר קודם סיום 'ברוך בונה ירושלים', שכל שלא 
פתח בברכה שלאחרי', לא נקרא סיום ברכה לענין דברים שמחזירים אותו )כמו 
שנתבאר בסימן קיד( . . אבל אם נזכר אחר שהתחיל 'הטוב והמטיב', אפילו לא 
אמר אלא תיבת 'ברוך' בלבד - אין לו תקנה בהזכרה כאן, שהיא שלא במקומה, 

וצריך לחזור לראש ברכת המזון וכו'". ע"כ.

והנה בהלכות שבת סי' רסח ס"ד גבי הטועה בתפלת השבת כתב וזלה"ק:

"אפילו אם לא התחיל אלא תיבה אחת מהברכות אמצעיות של חול שנזכר בה 
- צריך לגמור את כולה. במה דברים אמורים: בשאר כל הברכות האמצעיות חוץ 
מברכת 'אתה חונן', שאם לא אמר אלא תיבת 'אתה' בלבדה, אע"פ שהי' מתכוין 
לומר 'אתה חונן' שהי' סבור שהוא חול, ונזכר קודם שאמר 'חונן' - לא יגמור אותה 
ברכה, אלא יאמר מיד 'קדשת את יום השביעי כו" אם הוא בערבית, וכן אם הוא 
במנחה יאמר מיד 'אחד ושמך אחד כו" לפי שלא התחיל עדיין תפלת חול בפיו, 

שתיבת 'אתה' היא ג"כ בתפלת שבת.

8( ועד"ז הוא השוכח לומר "יעלה ויבוא" ביו"ט.
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ואף שהיתה מחשבתו על תפלת החול, אין בכך כלום, שאין הברכה נפסדת בשביל 
כוונה אחרת כמו שנתבאר בסימן רט. אבל אם הוא בתפלת שחרית שאין תיבת 'אתה' 

באותה תפלה וכו'".

ג"כ שאם  הדין  יהי'  לא  המזון  ברכת  גבי  מדוע  דלכאורה  בזה,  לבאר  יש  ועפ"ז 
והמטיב'  'הטוב  ברכת  דעת  על  וכו''(  ה'  'אתה  אמר  )ואפי'  'ברוך'  תיבת  רק  אמר 
תיבות  ג"כ  אמר  )אא"כ  וכו''  'שנתן שבתות  בברכת  להמשיך  ויוכל  יחזור,  שלא   -
'הא־ל אבינו'(, והרי התיבות 'ברוך אתה כו'' ישנן ג"כ בברכת 'שנתן שבתות למנוחה', 
ומדוע שונה דינו מדין הטועה בתפילת שבת שהדין הוא שאם אמר רק תיבת 'אתה' 
יכול להמשיך בתפילת השבת )אף שכוונתו היתה לתפילת החול( מאחר שתיבה זו 

ישנה גם בתפילת שבת.

]ואין לומר שהוא דין מיוחד בתפילת השבת, שהרי לגבי הדין בברכת השבת מביא 
אין  "ואף שהיתה מחשבתו על תפלת החול,  רט, דכתב  ברכות שבסי'  ראי' מדיני 
בכך כלום, שאין הברכה נפסדת בשביל כוונה אחרת כמו שנתבאר בסימן רט", ושם 
)ס"א(9 "יש אומרים: שאם לקח כוס שכר או מים וסבור שהוא של יין, ופתח 'ברוך 
אתה ה' אלקינו מלך העולם' על דעת לומר 'ב"פ הגפן', ונזכר שהוא שכר או מים 

וסיים 'שהכל' - יצא"[.

וא"כ מדוע שלא נאמר ג"כ בהלכות ברכת המזון, שאע"פ שהתחיל לומר 'ברוך 
אתה ה" )והיתה מחשבתו על ברכת 'הטוב והמטיב'( ש"אין הברכה נפסדת בשביל 

כוונה אחרת", וימשיך בברכת "שנתן שבתות למנוחה"?

ב
גבי שמונה  וכן הדין שבסי' קיד  )שבסי' קפח  )גבי ברכת המזון  זה  וצ"ל שבדין 

עשרה(( אכן חשובה לנו דעתו של האדם )ושונה הוא משאר דיני הברכות(:

והדברים מובנים ומתבארים בדברי רבינו הזקן, עפ"י דיוק לשונו הזהב לגבי דין 
קודם  ירושלים',  'בונה  סיום  אחר  מיד  היום  קדושת  שמזכיר  "שכיון  וזלה"ק:  זה, 
שפתח בברכה שלאחרי' - הרי זה כאלו הזכיר קודם סיום 'ברוך בונה ירושלים', שכל 

שלא פתח בברכה שלאחרי', לא נקרא סיום ברכה לענין דברים שמחזירים אותו".

ובסי' קיד ס"ז כתב: "ואפי' אם סיים הברכה ונזכר קודם שהתחיל 'אתה קדוש' - 
א"צ לחזור לראש, אלא . . שכל שלא התחיל בברכה שלאחרי', לא נקרא סיום ברכה 

זו לגמרי לענין דברים שמחזירין אותו וכו'".

9( במחבר. סימן זה בשו"ע אדה"ז לא הגיע לידנו.
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יוצא א"כ, שמצד האמת זהו כבר סיום הברכה, שהרי סיים וחתם, אלא שלגבי 
דברים שמחזרים אותו - לא הוי סיום10.

וצ"ל והרי סוף סוף כבר חתם וסיים הברכה?

ולכן מוכרחים לומר שיש פה הגדרה מיוחדת בענין סיום הברכה בנוגע לענין 
דברים שמחזירין אותו, שכל זמן שלא התחיל את הברכה הבאה, האדם מקושר 
עדיין לברכה הקודמת )שהרי ע"פ דין חוזר(, ולכן אע"פ שחתם כבר, קבעו שיוכל 
לפני  במקומה  זאת  אמר  וכאילו  וכו'',  הרוח  'משיב  או  וכו''  'ברוך  ולומר  לחזור 

שחתם )וכנ"ל שזאת מאחר שדעתו עדיין על הברכה הקודמת(.

אך כאשר התחיל כבר את הברכה שלאח"ז, א"כ כבר אינו מקושר לברכה שלפנ"ז, 
ושוב אינו יכול לחזור ולומר דבר הקשור לברכה הקודמת.

ז.א. שבאמת סיים את הברכה, אלא שעדיין אנו מתירים לו לתקן דברים שטעה 
בהן, מאחר שעוד לא סילק עצמו ממנה לגמרי )ועשאוה כבמקומה(, אך כאשר 

כבר סילק דעתו ממנה לגמרי לא נוכל להתיר לו לתקן בה.

וזה מה שכתב רבינו הזקן גבי ברכת המזון )סי' קפח ס"ט( "אבל אם נזכר אחר 
שהתחיל 'הטוב והמטיב', אפילו לא אמר אלא תיבת 'ברוך' בלבד - אין לו תקנה 
בהזכרה כאן, שהיא שלא במקומה, וצריך לחזור לראש ברכת המזון", היינו שאינו 
מקושר אלי' עוד, וא"כ זהו כבר לא מקומה11, ושוב אין לו תקנה במה שיזכירה כאן.

משא"כ גבי התפילה בשבת ובהלכות ברכות )סי' רט וסי' רסח( ששם זהו אכן 
מקומם של ברכות אלו גם כך, ולא נצרכים לתקנה מיוחדת זו, ולכן לא נפסדות 

הברכות מחמת הכוונה )והיא לא מעכבת בהן(.

האדם  של  דיבורו  אחר  הולכים  כתיקונה  רגילה  בברכה  קצת:  אחר  ובסגנון 
בפועל ואע"פ שמחשבתו על דבר אחר. אך לאחר שכבר חתם את הברכה, כוחו 
הורע )שהרי דיבורו נגמר(, וצריך גם את כוונתו, ולכן אף שאמר את תיבת 'ברוך' 
שקיימת גם בברכת 'שנתן שבתות', הרי מאחר שכוונתו היתה על ברכה אחרת, על 
כן חוזר לראש התפילה, וכנ"ל שכשסיים הברכה צריך האדם גם כוונה וגם דיבור. 

ומה שכתב רבינו הזקן בסי' קיד "שכל שלא התחיל בברכה שלאחרי', לא נקרא 
סיום ברכה זו לגמרי לענין דברים שמחזרים אותו" יש לפרש לכאורה, שזהו אכן 
)במקצת( סיום הברכה לענין זה שלא יועיל דיבורו בלבד )ע"י שיאמר בפועל את 

10( וגם לאלו שלא מפסיקין, זהו רק מצד ענין של הפסק, כמו בברהמ"ז, עיין סי' קפח ס"י.
11( וע"ד פתגם הבעל שם טוב הקדוש ש'במקום מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא' )כש"ט הוספות סל"ח וש"נ(.
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אותה המילה )"ברוך"((, אך אין זה סיום הברכה לגמרי, שהרי ע"י כוונתו יכול לחזור 
ולתקן, שהרי עדין לא סילק מחשבתו.

תיבה  שום  התחיל  לא  עדין  אך  דעתו,  והסיח  הברכה,  סיים  האדם  כאשר  והנה 
מהברכה שלאחרי', י"ל שיכול לחזור ולתקן ואינו צריך לחזור לראש התפילה, ואף 
ולומר  לחדש  יש  אולי  האדם,  של  כוונתו  את  שצריך  משמע  כאן  ביאורינו  שע"פ 
שמחשבתו של האדם נתפסת על הדיבור, ורק כאשר פתח כבר בברכה שלאח"ז רק 
אז אומרים שהסיח דעתו לגמרי, אך כאשר עדין לא התחיל בברכה שלאח"ז יכול 

לחזור ולתקן12.

ואולי זהו ג"כ דיוק לשון רבינו הזקן בסי' קפח "אבל אם נזכר אחר שהתחיל הטוב 
והמטיב, אפילו לא אמר אלא תיבת 'ברוך' בלבד וכו'" שכאשר אומר תיבת 'ברוך' רק 

אז מסתכלים מה היתה מחשבתו, ועפ"ז דנים אם צריך לחזור או לא.

מחלוקת הפוסקים בגדר ברכת המזון מדאורייתא

הנ"ל

א
כתב הרמב"ם )הלכות ברכות פ"ב ה"ב(: "הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל 
הבית ואכלו פתן אין מברכין לפני', ומברכין לאחר סעודתן שתי ברכות בלבד כדי 
שלא יבטלו מלאכת בעל הבית, ברכה ראשונה כתיקונה שני' פותח בברכת הארץ 
וכולל בה בונה ירושלים וחותם בברכת הארץ, ואם היו עושין בסעודתן בלבד או 

שהי' בעל הבית מיסב עמהן מברכין ד' ברכות כתיקונן כשאר כל אדם".

וכתב הכסף משנה: "ברייתא פ' הי' קורא )ברכות טז( ופרש"י אין מברכין לפני' לפי 
שאינה מן התורה. וכתבו התוספות וחותם בברכת הארץ אף על גב דמדאורייתא הם, 
יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה הואיל וטרודים במלאכת בעל הבית, ואין 
צורך לזה שאין מנין הברכות שאחר המזון מן התורה, כנראה מדברי הרמב"ן ז"ל 
שכתבתי בסמוך, גם רבינו כתב בספר המצות שלו "והמצוה י"ט שצונו לברכו אחר 

12( הערת המערכת: בפשטות י"ל דאין צריך שלא יסיח דעתו מהברכה הקודמת בשביל שישאר מקושר אלי' ולא 
יחשב סיום לענין הדברים שמחזירין,

אלא כל שלא התחיל בפועל בברכה אחרת, נחשב שלא סיים הברכה, לענין זה שלא מצריכינן שלא יסיח דעתו 
מהברכה הקודמת.
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האכילה" ולא הזכיר מנין הברכות, ולדעתם ז"ל הנך קראי דמייתי בגמרא ללמד על 
כל ברכה וברכה אסמכתא בעלמא נינהו".

כלומר שמביא את דעת רש"י שלא מברכים לפני האכילה כיון שברכה זו אינה 
מן התורה. וממשיך ומביא את התוספות שהקשו ע"ז שחותם בברכת הארץ דכיון 
שמנין הברכות בברכת המזון הם גם דאורייתא א"כ כיצד ניתן לעקור אחת מברכות 
אלו. ומתרצים שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשביל הטרדה במלאכת 

בעל הבית. 

ומוסיף הכס"מ ואומר שלדעתו כלל לא צריך לכל זה )ולפי"ז קושייתם מעיקרא 
ליתא(, כי מנין הברכות אינו מן התורה, כנראה מדברי הרמב"ן, וגם הרמב"ם בספר 

המצוות שלו שכתב רק שיש מצווה לברך אחר האכילה ולא הזכיר מנין הברכות.

אך לפי דעה זו יוקשה הא דהביאה הגמ' פסוקים שמהם נלמדו ברכות אלו וא"כ 
איך ניתן לומר שברכות אלו אינם דאורייתא? ומתרץ שהפסוקים שמובאים בגמ' 

ללמד על כל ברכה וברכה הם רק אסמכתא בעלמא.

אך הלחם משנה הקשה על דבריו וכתב: "וקשה לי על דבריו דאם כן בברכת הזן 
לחודי' די כיון דכל השאר הוו מדרבנן והוו כברכת המוציא דאין אומרים אותה 
שהיא מדרבנן. ועוד קשה כשנעלם ולא ידע אם בירך ברכת המזון שחוזר ומברך 
כדכתב רבינו ז"ל בסוף פרק זה למה חוזר ומברך הכל לא הי' לו לברך אלא ברכת 

הזן לחודי' דהיא מדאורייתא.

ואולי יש לתרץ לדעתו ז"ל, דכיון דיש להם אסמכתא בקרא רצו להחמיר בהם 
קצת. אבל ל"נ כדברי התוספות דודאי כל הברכות הם מן התורה אבל המטבע 

שלהם לא הוי מן התורה". עכ"ל.

דהיינו שהלח"מ הקשה שאם אכן שאר הברכות בברכת המזון אינם דאורייתא 
א"כ תספיק רק ברכת הזן לבד ולא יברכו את השאר )אפילו לא בקיצור( שהרי הם 
דרבנן וכמו שלא מברכים לפני המזון )כיון שאי"ז דאורייתא כמובא לעיל מרש"י(.

ועוד הקשה מדוע במקרה שנעלם ממנו ואינו זוכר אם ברך ברהמ"ז או לא פוסק 
הרמב"ם שצריך לחזור, והרי כל ברכות אלו הינם ספיקא דרבנן לקולא, ורק בברכה 

הראשונה שהיא דאורייתא צריך להחמיר משום ספיקא דאורייתא לחומרא.

חכמים  רצו  אסמכתא  להם  שיש  בגלל  שאולי  וסייעתו  כס"מ  דעת  את  ותירץ 
להחמיר בהם קצת. אך על ברכת הטוב והמטיב נשאר בצ"ע.
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והוא עצמו חלק על דעה זו וסבר כהתוס' שגם שאר הברכות בברכת המזון הינם 
דאורייתא, ולפי"ז ישנה לקושיא זו רק בברכת הטוב והמטיב שלכו"ע אינה דאורייתא.

ב
ונראה לתרץ קושיית הלח"מ על הכס"מ ע"פ מ"ש אדמו"ר הזקן בשו"ע:

דהנה בסימן קסח )ס"ח( כתב אדה"ז: "וכן ד' ברכות של ברכת המזון לא קבעו עליו 
אלא מפני חשיבותו, שמן התורה הי' די בברכה אחת מעין ג' שהרי לא נאמר בתורה 
אלא פעם אחת וברכת את ה' אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך ודרשו מפסוק 
זה לברך על המזון ועל הארץ ועל המקדש ודי בברכה אחת לכולם, אלא שחכמים 

תקנו לברך על כל אחד".

הבית  בעל  יום העושים מלאכה אצל  "פועלים שכירי  כתב:  )ס"א(  ובסימן קצא 
מקצרין בברכת המזון כדי שלא לבטל ממלאכת בעל הבית, שבשעת ברכת המזון אי 

אפשר לעסוק במלאכה כמ"ש בסי' קפג.

כיצד ברכה ראשונה כתיקונה, שני' פותח בברכת הארץ וכולל בה בונה ירושלים, 
כוללן  לכן  דומות  הן  ירושלים  ובונה  הארץ  שברכת  מפני  הארץ,  בברכת  וחותם 
בברכה אחת. שמנין הברכות אינן מן התורה כי בברכה אחת שכולל בה מעין שלשתן 

יוצא ידי חובתו מן התורה". עכ"ל.

וא"כ יוצא שלפי דעת אדה"ז שלושת הברכות הם לא דאורייתא, אלא שהצורך 
כללם  אם  ולכן  מדאורייתא.  הוא  ומקדש  ארץ  מזון,  הענינים  שלושת  את  להזכיר 
בברכה אחת )מעין ג'( יצא. אלא שחכמים עשו אותם לג' ברכות, ולכן יצא שכל הג' 
הן דאורייתא כי כל אחת נתקנה על ענין שהוא דאורייתא, ובאמת אם הי' מזכיר את 

שלושת הענינים בברכה אחת כמו מעין ג' יצא.

אך ברכה רביעית היא דרבנן שענינה הוא כלל לא מדאורייתא. וזהו מה שמנין 
הברכות הוא לא דאורייתא כי יכול לכוללם יחד בברכה אחת. רק שחכמים תיקנו 
שיהיו לג' ברכות נפרדות. ועוד ברכה )ענין( מדבריהם. וכן בחרו לאחד את בונה 

ירושלים עם ברכת הארץ כי ענינם דומה13.

13( והחילוק בין דעתו לדעת הלח"מ היא שלדעת הלח"מ "מטבע" הברכות דהיינו הנוסח המדוייק שלהם אינו מן 
התורה אך זה שישנם ג' ברכות בברכת המזון זה אכן חיוב מדאורייתא.

אך לדעת אדה"ז גם זה שיש ג' ברכות בברהמ"ז אינו מדאורייתא, והחיוב מדאורייתא הוא רק להזכיר ג' ענינים 
אלו בברהמ"ז, אלא שבפועל תקנו לומר זאת בג' ברכות נפרדות, ולכן במקרים דחוקים יהי' ניתן לקצר אותם לברכה 

אחת כיון שברכה זו אינה מן התורה.
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ולאחר ביאורו של אדה"ז נראה דניתן להעמיד כך גם את דברי הכס"מ, וכך יהי' 
הפי' בדברי הכס"מ: "ואין צריך לזה שאין מנין הברכות שאחר המזון מן התורה 
שיכול  אלא  כן  ענינם  אבל  נפרדות  ברכות  בתור  ברכות  השלוש  מנין  ]דהיינו 
לכוללם יחדיו ולכן לא עקרו דבר מן התורה כי מזכירים את כל ג' הענינים[ כנראה 
מדברי הרמב"ן ז"ל שכתבתי בסמוך. גם רבנו כתב כן בספר המצוות שלו "והמצוה 
היט שצוונו לברכו אחר האכילה", ולא הזכיר מנין הברכות ]שצריך לברך ג' ברכות 
קראי  הנך  ולדעתם  מספיקה[,  ג'  מעין  שכוללת  אחת  ברכה  גם  הרי  שמהתורה 
וברכה ]שהיא בפני עצמה[ אסמכתא בעלמא  בגמ' ללמד על כל ברכה  דמייתי 

נינהו".

זהו רק "אסמכתא בעלמא" כי באמת די בברכה אחת שכוללת את ג' הענינים 
מדאורייתא ודייק גם שכתב ללמד על כל "ברכה וברכה".

ג
ניתן לתרץ לפי דעת אדמו"ר הזקן  והנה גם את השאלה הנוספת של הלח"מ 

בענין זה )סימן קפד ס"ב(:

וז"ל אדה"ז: "ואם נעלם ממנו ולא ידע אם בירך ברכת המזון אם לאו אם אכל עד 
ששבע חוזר ומברך מספק מפני שהוא ספק של תורה ואם לאו אינו חוזר ומברך. 
וכל מקום שחוזר ומברך צריך לומר ג"כ ברכה רביעית שהיא מדברי סופרים כדי 
שלא יבואו לזלזל בה, ועוד שכך היתה התקנה שבכל פעם שמברך ברכת המזון 

יברך ד' ברכות".

וע"ז קשה קושיית הלח"מ מדוע אדם שלא זוכר אם ברך ברכת המזון או לא יברך 
את כל ברכת המזון, הרי הברכה האחרונה ודאי אינה מדאורייתא. ומדוע לא יאמר 
רק מעין ג' שיוצא בזה ידי חובה שהרי מזכיר כל הג' ענינים )של התורה ואפילו את 

הטוב והמטיב של דבריהם(.

וגם לפי פתרון זה )שיברך ברכה מעין ג'( עדיין ספיקא דאורייתא לחומרא שהרי 
רק  הי'  וספקו  ברהמ"ז  בירך  אכן  באם  לבטלה  בברכות  מיעט  וגם  ומברך.  חוזר 

מחמת השכחה.

דאורייתא  "ספיקא  הכלל  גדר  בביאור  אופנים  שני  ובהקדים  זאת  לבאר  ויש 
לחומרא"14:

14( והנה בילקוט יוסף )סימן קפד סי"א בהערה( כתב לקשר חילוק זה למ"ש הפרי חדש בליקוטים סימן קפד 
ולפי"ז א"א להעמיד כבפנים כיון דהרמב"ם ס"ל דספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדאורייתא, אך )מלבד זאת שאין 

כל הכרח לקשר זה( ניתן להעמיד כהרעק"א שחלק על הפר"ח בזה ולפי"ז א"ש מ"ש בפנים.
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ספיקא דאורייתא לחומרא גדרו הוא שכאשר יש לנו ספק אם האדם עשה זאת או 
לא )ובנדון דידן ברך או לא(, אנחנו מחמירים ומצריכים אותו לעשות פעולה זו פעם 

נוספת.

את  לעשות  אותו  מחייבים  אנחנו  ממילא  לחומרא",  דאורייתא  ש"ספיקא  מכיון 
המעשה שוב פעם באופן חדש לגמרי ואין לנו אפילו צד להקל בו, שכיון שבמקרה 

זה אנחנו מחמירים ממילא זה נעשה כאילו מלכתחילה המעשה לא נעשה.

והנפק"מ בין ב' אופנים אלו היא שלפי אופן הא' שייך לשאול כנ"ל שמצד ספק 
שאנחנו  רק  ברך  שהוא  אפשרות  ישנה  אז  כי  ג',  מעין  ברכה  יברך  להקל  ברכות 
מחמירים עליו שיברך שוב, וממילא על אף שאנחנו מחמירים עליו, מ"מ החומרא 
היא רק במה שאנחנו מחוייבים לעשות זאת ואין צורך להחמיר עליו חומרות יתרות, 

ולכן יוכל לברך מעין ג'.

אך לפי אופן הב' אין מקום לחייב אותו רק בברכות ראשונות או בברכה מעין ג', 
דכיון ש"ספיקא דאורייתא לחומרא" לכן אנחנו מסתכלים על זה כאילו הוא לא ברך 
כלל ברהמ"ז, ולכן חייב לברך את כל הברכה אפילו את ברכת הטוב והמטיב שהיא 

מדרבנן.

וע"פ דברי אדה"ז שהובאו לעיל מסתבר לומר שדעת אדה"ז היא שגדר "ספיקא 
ולפי"ז א"ש הדין שאדם שנסתפק  הנ"ל,  דאורייתא לחומרא" הוא לפי האופן הב' 
אם ברך צריך לברך פעם נוספת ד' ברכות, דכיון שנסתפק ממילא צריך לברך פעם 

נוספת כאילו אין כלל ספק שמא ברך כבר.

וענין זה מובן ג"כ מלשון אדה"ז: "שכך היתה התקנה שבכל פעם שמברך ברכת 
המזון יברך ד' ברכות", כלומר שכיון שישנה תקנה שיברך ד' ברכות ממילא א"א 
לפחות מזה, וטעם הדבר הוא כי הפירוש ספיקא דאורייתא לחומרא הוא כאופן הב'.
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י"ג מידות הרחמים

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
 הת' רון אברהם שי' פייביש
תלמידים בישיבה

מסופר בפרשת שלח שלאחר שחזרו המרגלים מלתור את הארץ והוציאו דיבת 
הארץ, ולאחמ"כ בכיית בנ"י וכו', אומר הקב"ה למשה "עד אנה ינאצני העם הזה . . 
אכנו בדבר ואורשנו" )שלח יד, יא־יב(, ומשה משיב ע"ז "והמתה את העם הזה כאיש 
אחד ואמרו הגוים וגו'" )שאם יהרגו כולם ביחד יאמרו מצרים( "מבלתי יכולת ה' 
להביא את העם הזה, אל הארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר" )ופרש"י: "לפי 

שיושבי הארץ חזקים וגבורים ואינו דומה פרעה לשלושים ואחד מלכים"(.

וממשיך משה )שם פס' יח( "ה' ארך אפים ורב חסד וגו'" דהיינו יגמדה"ר, שעי"ז 
ה' שומע לבקשתו והורגם קמעא קמעא. והיינו שבקשת משה היתה רק שלא יהרגם 

בבת-אחת.

והנה בענין יגמדה"ר מצינו בפרש"י על הפסוק )כי תשא, לג, יט(: "ויאמר אני 
אעביר וגו'" וז"ל: "ללמדך סדר בקשת רחמים . . וע"י שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו 

נענין", והיינו שע"י הזכרת יגמדה"ר מתרצה הקב"ה לבקשות ישראל. 

ועפי"ז תמוה, למה לא ביקש משה מה' שיסלח לישראל לגמרי ולא יהרגם כלל, 
וה' יקבל את תפילתו בהזכרת יגמדה"ר?

ויש לבאר זאת בפשטות, שיגמדה"ר זה לא "סגולה" שכשאומרים אותה, מיד, 
באורח פלא כל הבקשות מתקיימות )"שיזכירו לפני רחום וחנון - )מיד( יהיו נענין"(, 

פשוטו של מקרא
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אלא שיגמדה"ר צריכות לחול על דבר קיים, כלומר, שישנה בקשה מסוימת שקיימת 
כשלעצמה מצד איזה סיבה וטעם, ואזי באים יגמדה"ר ע"מ שתתמלא הבקשה.

וכפי שנראה בסדר הכתובים: דבתחילה טוען משה טענה שכלית בפני ה' "והמתה 
את העם . . מבלתי יכולת ה' . . וישחטם במדבר" )שזה סיבה למה לא להרוג את 
כולם יחדיו )בלבד(( ורק לאחמ"כ מזכיר משה את יגמדה"ר כדי שבקשתו תתקיים.

וגו'", דקודם פותח  "שוב מחרון אפך  וכן במעשה העגל, שגם שם משה מבקש 
בטענה שכלית "למה יאמרו מצרים לאמר וגו'", ורק לאחר מכן "זכור לאברהם וגו" 
דהיינו זכות אבות )שהיא מעין וע"ד יגמדה"ר1(, שהיא לבדה אינה מספיקה בשביל 

שתתקיים בקשתו אלא צריך להקדים לה את הטענה "למה יאמרו וגו'".

וזה שלא ביקש משה שלא יומתו כלל, י"ל בכמה אופנים:

א. ע"פ המבואר בלקו"ש )חכ"ג שיחה ב' לפר' שלח( שענין העונש הוא לא לשם 
נקמה אלא לטובת הנענש, דכיון שדוקא ע"י קיום תומ"צ זוכים ל"ונתתי גשמיכם 
בעתם וגו'" וכל הברכות האמורות בתורה, ועד"ז להיפך שע"י אי קיום תומ"צ שאז 
לא מקבלים השפע מלמעלה שעי"ז אפשר שיגיע למצב של "קצתי בחיי" רח"ל, וע"כ 

מקדים הקב"ה את המיתה ע"מ שלא יסבול חיי צער בעוה"ז.

ועפ"ז כיון דטענת ה' היא "עד מתי ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי וגו'", 
שיש בזה שתי טענות: 1. אין זה מעשה חד פעמי אלא זוהי התנהגות קבועה, ולא חל 
בהם שינוי לטובה לאחר כל החטאים הקודמים. 2. אין זו סתם עבירה על ציווי ה' 
אלא זהו חטא הפוגם ביסוד ועיקר האמונה, וע"כ אין משה מבקש את ביטול העונש 
לגמרי, כי רצון ה' "אכנו בדבר ואורישנו" אינה לשם עונש בלבד אלא לטובת ישראל. 

ב. משה "חשש" כביכול שלא תתקבל בקשתו כמובא בפרש"י עה"פ )במדבר טז, 
ד( "וישמע משה ויפול על פניו": "מפני המחלוקת שכבר זה בידם סרחון רביעי . . 
במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו, משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו 
פעם ושתים ושלוש כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא, אמר עד מתי אטריח 
על המלך שמא לא יקבל עוד ממני"2 וי"ל שגם בפעם השלישית כבר חשש משה, 
זה  ואכן  פניו"(  על  "ויפול  שברביעי  )עד  נוספת  פעם  בכל  גובר  שהחשש  כפשוט 

1( ראה רש"י ד"ה ויאמר אני אעביר וגו' )שמות לג יט(: "שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל הזכרת לי זכות 
אבות, כסבור אתה שאם תמה זכות אבות אין עוד תקוה . . ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות, 
וכסדר הזה שאתה רואה אותי מעוטף וקורא י"ג מידות, הוי מלמד את ישראל לעשות כן, וע"י שיזכירו לפני רחום 
וחנון, יהיו נענין כי רחמי לא כלים", דאמנם יגמדה"ר מהווים תחליף וכח גדול יותר מזכות אבות אך עכ"פ נראה 

ששווים בענינם.
2( וראה יומא )פו, ב(: "תניא ר' יוסי בר יהודה אומר אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו, שני' מוחלין לו, 
שלישית מוחלין לו, רביעית אין מוחלין לו שנאמר )עמוס ד, ו(: "כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה 

לא אשיבנו""
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מהווה חשש, כמוכח מהפסוק )במדבר יד, כב( "וינסו אותי זה עשר פעמים ולא 
שמעו בקולי". ולכן לא ביקש שלא ימותו בכלל3.

ג. אילו משה הי' מבקש, הקב"ה הי' מיד סולח, ואילו הי' כן, אזי בכל פעם שהיו 
בנ"י חוטאים, משה רבינו הי' מתפלל למענם וה' הי' מתרצה וסולח, וכך אין ספור 
ובכדי להראות לבנ"י דוקא שקשה  יחששו לעבור עבירות,  וישראל לא  פעמים, 
לכפר על מעשיהם ובכך יזהרו על להבא, הוצרך משה לא לבקש שלא יומתו כלל4.

האם עבר שלמה המלך על "ולא ירבה לו נשים"

 הת' יעקב אליעזר שי' יעיש
תלמיד בישיבה

א
נכריות  נשים  "והמלך שלמה אהב  )יא, א(  א  גבי שלמה המלך כתיב במלכים 
רבות וגו'", ומסיים )פסוק ג( "ויהי לו נשים שרות שבע מאות, ופלגשים שלש מאות 

וגו'".

הנה בספר היד החזקה )הל' איסורי ביאה יג, יד( מבאר הרמב"ם ששלמה המלך 
לא חטא בכך שהתחתן עם נשים נכריות מאחר שגיירן, וז"ל: "אל יעלה על דעתך 
ש . . שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד יי' נשאו נשים נכריות בגיותן. אלא סוד הדבר 
כך הוא: שהמצוה הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו . . אם 

קבלו ולא פרשו וראו אותן שחזרו מאהבה, מקבלים אותן וכו'".

וממשיך הרמב"ם: "ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר 
ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר, ולא על פי ב"ד גיירום, חשבן הכתוב כאילו 

הן עכו"ם ובאיסורן עומדין וכו'".

וא"כ שלמה המלך לא נשא ח"ו נשים נכריות ממש, אלא גיירן קודם לכן ורק 
לאחמ"כ נשאן.

3( ומ"ש באגה"ת פי"א "אבל במידת הקב"ה אין הפרש בין פעם אחת לאלף פעמים כו'". ראה במ"מ וליקוטים 
לספר התניא )חיטריק( שמביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בזה. 

4( ואמנם עשו תשובה כמ"ש )שם יג, לט(: "ויתאבלו העם מאוד . . ויאמרו הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' 
לנו כי חטאנו". אך כיון שנשבע "ואולם חי אני נאום ה' . . במדבר הזה יפלו פגריכם וגו'", לכן הי' מחוייב כביכול 
לעשות זאת. וראה רש"י )בראשית ד, כד ד"ה שבעים ושבעה(: "וזה ק"ו של שטות הוא דא"כ אין הקב"ה גובה את 

חובו ומקיים הבטחתו".
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וזהו ג"כ מה דאיתא בגמ' )שבת נו, ב(: "אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן כל 
האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, שנאמר )מ"א יא, ד( "ולא הי' לבבו שלם עם ה' 

אלקיו כלבב דוד אביו", כ"לבב דוד אביו" הוא דלא הוה, מיחטא נמי לא חטא".

ב
והנה, בהא שנשא שלמה אלף נשים בדוקא, מביא המדרש5 וז"ל: "ולמה נשא שלמה 
אלף נשים. אלא שאמר כדי שיהיו לו אלף בנים בשנה מכל אחת ואחת, בעשרים שנים 
עשרים אלפים בנים, שלא יהו כל ברי' וכל בשר ודם יכולין לשלוט בי ולעשות לי 
כל דברי. אמר לו הקב"ה: שלמה בני, אתה נוטל אלף נשים כדי שיהיו לך אלף בנים 
בשנה, אני נותן לך בן אחד שאין לו אלא חצי גוף, "ובן שלמה רחבעם"" )דה"א ג, י(.

אך עדיין צריך ביאור מדוע רצה שלמה לשלוט על כל העולם, ולא בטח בקב"ה? 
וכן לפ"ז צריך ביאור מדוע התחתן שלמה המלך עם נשים נכריות )שהי' צריך לגיירן( 
בדוקא, והרי באותו המידה הי' יכול להתחתן עם אלף נשים יהודיות, וכן מדוע דוקא 

אלף ולא פחות ולא יותר?

ואולי יש לבאר ענין זה, ע"פ מה שכתב כ"ק אדמו"ר הצמח צדק באור התורה6, 
וזלה"ק: "כידוע בדרז"ל שכוונת שלמה שנשא נשים נכריות מכל האומות, כי עלה 
בדעתו שע"י שיכנוס במקום החיצוני', יעלה משם כל ניצוצי הקדושה הנבלעים כמו 
לע"ל כו'", ואם כן זה שנשאן שלמה המלך הוא ענין רוחני שרצה לסיים את עבודת 

בירור ניצוצות הקדושה שבכל העולם.

ובמק"א כתב7 "וכענין זה מה שאהב שלמה נשים נכריות, והרי גייר אותם, ונתכוין 
להעלות ק"נ" עכ"ל, והיינו שלא הי' בזה שום איסור מאחר שהיו מק"נ ולא מגקה"ט.

ובהא שנשא אלף בדוקא, כתב ר' חיים וויטאל ז"ל בספר ליקוטי תורה מלכים א, 
וז"ל: "כוונת שלמה, שלקח אלף נשים, היתה לתיקון קליפת נוגה, ולהשפיע בה כ"כ, 
עד שתחזור לקדושה. והם סוד אלף יומין דחול, ולכן לקח ג' מאות נשים, וז' מאות 
פלגשים. ג' מאות נגד ג"ר, וז' מאות בסוד ז' תחתונות. וטעה, כי עד שיבא משיח א"א 

שיתקן. וז"ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה".

5( אדם הראשון ח"א עמ' 124, ממדרש אלפא ביתא )ספר בתי מדרשות ח"ב(.
6( במדבר ג, הוספות לפר' חקת ע' 19.

7( שם ויקרא א, פר' אחרי ע' קכ.
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ג
והא דלכאורה ישנו האיסור למלך להינשא ליותר משמונה עשרה נשים, אולי 
י"ל, שמאחר וכל רצונו הי' לסיים כמה שיותר מהר את עבודת הבירורים, ועי"ז 
ממילא זמן ביאת הגאולה יוקדם )"אחישנה"(, א"כ יש פה )קצת( ענין דפיקוח נפש 
עבור כלל ישראל )צער והרג המוני יהודים ר"ל בהמשך כל הדורות(, ולכאורה 

משום הענין דפיקוח נפש יתבטל האיסור )ד"לא ירבה לו נשים"8(.

אך מאידך י"ל, שגם במצב זה עדיין קיים האיסור.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמבאר  למה  כלל(  מוכח  שאינו  )אף  זה  לקשר  ניתן  ואולי 
)בענין חוסר ההכרעה( בלקו"ש חי"א שיחה ב לפרשת משפטים )עמ' 107(, שמביא 
להבין  אפשר  )שאי  הכרע  לו  שאין  ב"כתוב  עקיבא  ורבי  ישמעאל  רבי  מחלוקת 
ע"פ תוכן פסוק זה או ע"פ פסוקים אחרים( אם לפרשו כרשות או כחובה", דרבי 
ישמעאל סבירא לי' שלומדים פסוק זה לרשות, ורבי עקיבא סבירא לי' שלומדים 

פסוק זה לחובה.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ מחלוקת זו ברוחניות הענינים, שיסודה של מחלוקת זו 
תלוי' בההפרש שבין אופני עבודתם:

רבי ישמעאל הי' כהן גדול, ואופן עבודתו הוא עבודת הצדיקים, שמופרך אצלו 
כל דבר שאינו בצד הקדושה, ואינו חייב לברר ולזכך את הדבר שאין לו הכרע.

משא"כ רבי עקיבא הי' בן גרים, והתחיל ללמוד תורה בהיותו בן ארבעים, ומזה 
שעבודתו היתה בקו התשובה, שצריך לזריזות וזהירות יתירה, אזי אצלו דבר שאין 

לו הכרע הוא בגדר של חובה. ע"כ תוכן ההסבר.

ומזה אולי יש לקשר ולומר גם הכא, שמאחר ושלמה המלך הי' צדיק, ועבודתו 
היתה בבחי' 'עבודת הצדיקים', לכן כאשר הגיע לספק בהכרעה האם קיים האיסור 
)ד"לא ירבה לו נשים"( גם במצב דפיקוח נפש, נהג בזה כ"רשות" והתחתן עם אלף 

הנשים בשביל ברור הניצוצות.

ד
אך עפכ"ז צ"ב, מדוע הביא הכתוב ענין זה לגנאי, ועוד שבגלל זה נחצה המלכות 

לשני ממלכות )כמובא בספר מלכים בארוכה(.

8( דברים יז, יז.
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ואולי י"ל, דכל זה הוא מצד מלמטה )דעת תחתון(, אך מצד למעלה אין מעשה 
זה הי' ראוי להעשות, ולכן נענש על כך )על אף שבדעת תחתון הי' ראוי לו לעשות 

כן(.

ואולי זהו מה דאיתא במדרש דלעיל "אתה נוטל אלף נשים כדי שיהיו לך אלף 
בנים בשנה, אני נותן לך בן אחד שאין לו אלא חצי גוף", דע"י שבנו האחד הי' רק 
הגאולה  את  להביא  נתקיימה משאלתו של שלמה  לא  בדרך ממילא  גוף",  "חצי 

בפועל ממש, ולכן נענש על כך שעבר על הכתוב "ולא ירבה לו נשים".

"וילכו ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב"

 הת' מנחם מענדל שי' מאירי
תלמיד בישיבה

עה"פ: "וילכו ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמה" )יהושע ב, א(, 

פונדקיתא  שת"י  כמו  מזון  מוכרת  או  כמשמעה.   - "זונה  וז"ל:  הרד"ק  ופירש 
והוא בשקל טובה. והאמת דעת יונתן זונה ממש כי כן דרכו במקומות לתרג' זונה 

פונדקית . . ודעתו לפי שהזונה כפונדקיתא שמפקרת עצמה לכל".

והיינו, שלומד שאכן היתה זונה כפשוטו, ומה שת"י 'פונדקיתא' אין הפי' שהיתה 
מוכרת מזון, כ"א נחשבת כמו מוכרת מזון שהרי מפקירה עצמה לכל.

והנה, ברש"י פירש: "אשה זונה - תרגם יהונתן פונדקיתא, מוכרת מיני מזונות". 
וכן פירש מצודות ציון: "זונה - מוכרת מזון".

והא דלכאורה בפסוק שלאחרי זה )ב, יא( כתיב "ולא קמה עוד רוח באיש" וביאר 
ונגיד שלא בא אל רחב  וז"ל: "אמרו אין לך כל שר  כפשוטו,  זונה  רש"י שהיתה 

הזונה, ובת עשר שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים, וזנתה כל ארבעים שנה",

וכמו"כ מפרש רש"י בפסוק טו וז"ל: "ותורידם בחבל בעד החלון - באותו חבל 
וחלון היו הנואפים עולין אלי'. אמרה: רבונו של עולם, באלו חטאתי באלו תמחול 

לי"?

ולא ניתן לומר ברש"י כפירוש הרד"ק )נחשבת כמו מוכרת מזון שהרי מפקירה 
עצמה לכל(, שהרי כותב במפורש "מוכרת מיני מזונות", ומשמע כפשוטו שמכרה 

מזון.
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י"ל הביאור בזה, דרש"י למד שהיתה מוכרת מזון, ומתוך כך הגיע זה לידי זנות כי 
היתה פרוצה בזה שמכרה מזון.

וכן מצאתי סימוכין לדברי מילקוט מעם לועז שמפרש כך בפשטות, וז"ל: "ודעו 
שרחב הזונה היתה פונדקית שזה הי' עסקה לתת מזון לעוברי אורח, וביתה הי' מוכן 

לכך . . אבל היתה גם זונה ממש שכל אשה שיש לה עסק כזה אינה כשרה". וק"ל.

נבואת בלעם

 הת' מאיר שי' פורמן
תלמיד בישיבה

בפרשת בלק לאחרי שמסופר שבלעם לא רק שלא קילל את ישראל אלא ברכם 
ואף שילש ברכתו, מובאת נבואתו של בלעם לאחרית הימים )במדבר כד, יד ואילך(:

"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ 
פאתי מואב וקרקר כל בני שת, והי' אדום ירשה והי' ירשה שעיר איביו וישראל עשה 
חיל, וירד מיעקב והאביד שריד מעיר" )ולאחמ"כ מנבא על סופו של עמלק, ומכיון 
שדיבר על עמלק מזכיר את הקיני - בני יתרו שיושבים סמוך לעמלק, שגם הם יגלו 
עם ישראל בגלות אשור - גלות עשרת השבטים, ובהמשך לזה מנבא על נפילתה של 

אשור(.

והנה בדברי נבואה אלו, על מי הם נסובים, מצינו כמה פירושים9:

"והנבואה הזאת לימות  וז"ל:  הנה הרמב"ן )על הפס'( מפרשה על מלך המשיח 
ולכך  המשיח,  ענין  לראות  יוסיף  הרביעית  הזאת  בנבואה  ועתה   .  . היא  המשיח 
הרחיק הענין מאד ואמר אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב מה שלא אמר בנבואות 

האחרות".

אך האב"ע מקשה על פירוש זה ב' קושיות: א. שבנבואה מדבר על מואב ועמלק 
דא"כ  ב.  מי-הם.  יכירו  לא  המשיח  בזמן  וא"כ  הגוים  בלבל  סנחריב  והלא  ואשור, 
הנבואה היא לא ע"פ סדר הזמנים, דקודם הי' צ"ל הנבואה על נפילת אשור ולאחמ"כ 
"דרך כוכב מיעקב וגו'" שזה הנבואה על המשיח. ומפני ב' קושיות מפרש את כל 

הנבואה על דוד המלך.

9( ראה לקו"ש חי"ג שיחה ב' לפר' בלק, בביאור שיטות הרמב"ם )דמפרש חצי' על דוד וחצי' על מה"מ( ורש"י 
)דמפרשה על דוד עד "וירד מיעקב" דמשם מפרש אותה על מה"מ(.
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ויש להוסיף עוד טעם וסיבה לזה שהאב"ע אינו מפרש את דברי נבואה הנ"ל על 
מה"מ, כיון דאזיל לשיטתו בענין המלכות הרביעית היא המלכות השולטת בגלות 

הרביעית שממנה יושיע מה"מ.

יוצאות ארבע חיות  )פ"ז( מסופר שדניאל חולם שמן הים  דהנה בספר דניאל 
משונות במראיהן שכ"א מהם היא משל לגלות אחרת, והאב"ע מפרש שם )בפס' 

יד( שהחי' הרביעית הנראת בחלום היא מלכות ישמעאל.

ועפ"ז יש לבאר הא דמפרש כאן את כל הנבואה בדוד )למרות שכתוב באחרית 
הימים( דמכיון שכולה קאי אנצחון על מואב ואדום ולא על ישמעאל, ולו דיבר 

במלך המשיח העיקר חסר מן הספר. 

אך לרמב"ן אתי שפיר הא דמפרשה על מה"מ, מכיון שסובר שגלות זה האחרון 
הוא ביד אדום וממנה יושיע מה"מ, וז"ל )במדבר שם(: "כי גלותנו היום ביד רומה 
לאדום תחשב . . על כן הזכיר בלעם אדום כי הוא החולק על מלכותנו ובו נאמר 
הכוכב  ביד  קץ  עת  עד  לגמרי  אדום  תפול  לא  כי  יתנבא  יאמץ,  מלאום  ולאום 

הדורך", וע"כ אתי שפיר הא דמפרשה על מה"מ.



לזכות

ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה, הרמי"ם, המשפיעים,

משגיחים, נו"נים והצוות הגשמי

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

 הרה"ח שלום יהודה ליב  בהרה"ח משה דוב בער
גינזבורג

נלב"ע ז' תמוז ה'תשמ"ה

שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשות הנשמה 
בגוף גשמי, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש

*** 
 לזכות זוגתו לאריכות ימים ושנים טובות

 ולזכות בני משפחתו ויוצאי חלציו שי' להצלחה בגו"ר
הוקדש לרגל היָארצייט השלושים

•
לע"נ

 הרה"ח 'ירא שמים בתכלית' 
 אהרון מרדכי ב"ר בנימין נחום

זילברשטרום

נלב"ע ליל ש"ק טו"ב תמוז ה'תשע"ב

שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשות הנשמה 
בגוף גשמי, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש

*** 
 לזכות זוגתו לאריכות ימים ושנים טובות

 ולזכות בני משפחתו ויוצאי חלציו שי' להצלחה בגו"ר

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ
מרת חי' חנטשא בת ר' משולם

לבקיבקר

 נלב"ע י"ד טבת תשע"ה 
 שתזכה לעילוי נשמה הכי גדול

 בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

לע"נ

 החייל בצבאות ה'
שניאור זלמן ע"ה בן יבלחט"א הרה"ת ישראל שי'

נלב"ע כ"ד טבת תשע"ה

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול בהתלבשות הנשמה בגוף 

גשמי בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לזכות
 התמימים חברי המערכת בשנים האחרונות

 הת' יוסף יצחק שי' אקסלרוד
 הת' טובי' שי' גינזבורג

 הת' שמואל שי' גינזבורג
 הת' מנחם מענדל שי' דורון

 הת' לוי יצחק שי' דינרי
 הת' יוסף יצחק שי' דרחי

 הת' משה שי' הלוי הורוביץ
 הת' יוסף יצחק שי' וילהלם

 הת' לוי יצחק שי' זלמנוב
 הת' יחיאל שי' יעקובוביץ

 הת' יוסף יצחק שי' מיכאלשווילי
 הת' מנחם מענדל שי' מרגליות
 הת' מנחם מענדל שי' פרידמן

 הת' שרגא פייבל שי' הכהן פרידמן
 הת' חננאל שי' רוזנבאום

 הת' יוסף חיים שי' רוזנבלט
 הת' מנחם מענדל שי' שפרינגר

שיזכו לגרום נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ ויביאו את 
התגלותו המידית לעין כל תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות
כל התמימים דש"ג בישיבתנו הק'

קבוצה תשע"ו
אבצן לוי 

אברהם מנחם מענדל

אוריאן שלום דובער

אטאל נתנאל

אלטמן מאיר משה

אסולין ישראל

אסייג מנחם מענדל

אקסלרוד יוסף יצחק

ארבוב ישראל שנ"ז

בטוניאשווילי מ"מ

בלשניקוב מ"מ

בן שמואל מ"מ

בקשי שניאור זלמן

בראנד ארי' לייב

ברוך ישראל נצח

בריל מ"מ

ברקוביץ שניאור

גדסי ישראל

גוביץ לוי יצחק

גולדברג מאיר אהרון

גולדשטיין בנימין

גינדי זהר חיים

גינדי יעקב

גרוזמן מ"מ

גרוזמן שניאור זלמן

גרנשטט מ"מ

דורון יוסף יצחק

דיאמנט מאיר

דרמנקוב אברהם

הורביץ לוי

הורוביץ משה

הלפרין משה צבי

וילהלם יוסף יצחק

ויסמן מנחם מענדל

וישנפסקי שד"ב

ועקנין יוסף יצחק

ורנאי מנחם דוד חיים

חבר מ"מ

חורושוכין מ"מ

חכמוב שמעון חי

חסון מנחם מענדל

חרמ"ץ מנחם מענדל

חתן שמואל חי

טולוצ'ינסקי לייב

כהן מנחם מענדל

כהן אלורו דב-בער

כפיף שאול

לוי אברהם אריה

ליבוביץ' פרי

ליפש יוסף יצחק

לרנר יעקב

מוריסון שלמה

מיפעי ישראל

מיפעי צמח דוד

מישולובין מ"מ

מנגמי מנחם מענדל

מעטוף משה חי

נאמן יוסף יצחק

נבון משה

נגר שניאור זלמן

נוטיק יוסף

נוטיק מאיר

נימץ דובער

נמירובסקי מ"מ

נתנוב ישראל

סאמינסקי צבי הירש

עבאדי ינון

עמית שמואל

ערד ישראל

ערנטרויי אלעזר

פאשטער לוי יצחק

פורמן מאיר

פינטל יצחק שמעון

פרוז הלל

פרטוק ניצן

צייטקין מנחם מענדל

צנעני מנחם מענדל

צרפתי יוסף יצחק

קונסטנטיני מ"מ

קורן מנחם מענדל

קטורזה אליהו

קינן דן

קירשנזפט נחמי'

קליין לוי יצחק

קלפמן מנחם מענדל

רוזנבלט יוסף חיים

רוזנבלט מרדכי

רום מנחם מענדל

רחימי יוסף

ריבק משה

ריבר שמואל יהונתן

רייכמיסטרובסקי רמי

רייכמן מ"מ

שוורץ מ"מ

שטיינברג מ"מ

שטינמץ מ"מ

שמי מ"מ

שניאור שמואל

שראבני חן

שרוגו מנחם מענדל

ויזכו  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  ועצום  רב  רוח  נחת  לגרום  שיזכו 

לבית  מחובר  שהוא  כפי  ב־770   - תמימה"  "שנה   - ה'קבוצה'  שנת  את  לעשות 

המקדש השלישי והמשולש בהגלות נגלות כ"ק אד"ש מה"מ בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש!

***

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


