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דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג(.
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פתח דבר
בהלל והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון השביעי של הערות התמימים ואנ"ש 

היוצא לאור בשנה זו1 – ה'תשע"ה )גליון קכו(,

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 חודש אלול אשר רבו בו התאריכים החסידיים, 
ומהם )הסמוכים לימים אלו(: י"א אלול - יום חתונתו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע; 
י"ג אלול – יום חתונתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע; ט"ו אלול – יום התייסדות 
ישיבת תומכי תמימים; ח"י אלול - ימי הולדתם של שני המאורות הגדולים הבעל 

שם טוב ואדמו"ר הזקן, ותחילת הלימודים בנגלה ובדא"ח בישיבת תו"ת.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  חביבות  הידוע  לאור  אשר   – אלול  כ"א  יום  לרגל  ובמיוחד 
שנים   75 מלאו  זו  בשנה  הנה   - קדושה2  בענייני  עגול  שנים  מספר  להשלמת 
"לחנוכת בית הכנסת ובית המדרש המרכזי דליובאוויטש שבליובאוויטש )"770"( 

בשנת ה'ש"ת3".

זו היא שנת 'הקהל' בה נקהלו כל עם ישראל 'אנשים נשים  ובפרט אשר שנה 
וטף' לביהמ"ק, ובדוגמת זה בבית מקדש מעט שבזמן הגלות - שבשנה זו במיוחד 
באים רבבות ואלפים ל־770 בית משיח ונמצאים יחד עם המלך בפרט ב'מועד חג 

הסוכות' – אשר חגיגת יובל ה־75 שנים ל־770 היא ביתר שאת וביתר עז.

ובקשר לזה הבאנו במדור דבר מלכות את שיחת 'קונטרס בית רבינו שבבבל', בה 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מעלתו של ביהכנ"ס וביהמ"ד 770, אשר הוא 'תלפיות 

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

2( ראה דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשנת תש"כ בקשר עם 200 שנה לפטירת הבעש"ט, בשנת תשכ"ד בקשר עם 
שנת הק"ן לפטירת כ"ק אדמו"ר הזקן. ועוד. 

3( לשון כ"ק אד"ש מה"מ בפתח דבר למאמר ד"ה 'על שלשה דברים העולם עומד', שהוציא לאור לקראת 
מלאת יובל שנים לחנוכת 770 בשנת תש"נ )המאמר מיוסד על ד"ה זה שאמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בחנוכת 

הבית־כנסת(.

ב"ה
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– תל שכל פיות פונים בו, כדרשת חז"ל בנוגע לבית המקדש'4 – שענין זה קשור הן 
לתאריך כ"א אלול - חנוכת 770, והן לזמן - שנת הקהל שבה 'הכל פונים' ובאים 

ל־770.

ונוסף לזה, בקשר עם לימוד מסכת בבא בתרא - הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל 
ברחבי תבל, הבאנו את שיחת כ"ק אד"ש מה"מ ב'דבר מלכות' ש"פ משפטים תנש"א 
)סעיף ח(, בה מבאר את ענינה של מסכת בבא בתרא, המרמזת על 'סיום וגמר הגלות 

והתחלת הגאולה האמיתית והשלימה'.

* * *
ההערות בקובץ נסדרו ע"פ נושאים, ובתוכם באו ע"פ סדר הא"ב שמות הרבנים 
בו באו ההערות על סדר הדפים, תחילה  ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה 
במס' גיטין - הנלמדת בשנה שעברה, ולאחריה במסכת בבא בתרא – הנלמדת בשנה 

זו.

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב אשר שי' גרשוביץ, לרב מנחם 
על  פרידמן  שי'  יונה  שבתי  ולרב  ווילשאנסקי  שי'  מאיר  לרב  הלפרין,  שי'  מענדל 

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 יום הבהיר ר"ח כסלו - היום בו זכינו לחזות בכ"ק אד"ש מה"מ ביציאתו 

לראשונה מחדרו לאחר האירוע בשמע"צ תשל"ח.

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 המשיח5
ערב ש"ק כ"א אלול - יובל ה־75 לחנוכת ביהכנ"ס וביהמד"ר ליובאוויטש שבליובאוויטש 770, 

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

4( שם סעיף ה' וח'.
5( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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דבר מלכות

למקדש  להם  "ואהי  הפסוק1  על  א. 
שגם   – שם"  באו  אשר  בארצות  מעט 
בחוץ לארץ )"בארצות אשר באו שם"(, 
"מקדש  ישנו  הגלות,  ובזמן  במקום 
הגדול  "המקדש  ודוגמת  מעין  מעט", 
לבית  )שני(  "תניין  בירושלים"2,  אשר 
רבי  בגמרא4 "אמר  איתא   – מקדשא"3 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  אלו  יצחק 
רבינו5  בית  זה  אמר  ור"א  שבבבל, 

שבבבל".

פליגי,  לא  ור"א  שר"י  לומר,  ויש 
בתי  כל  נקראים  ר"א  לדעת  שגם  היינו, 

1( יחזקאל יא, טז.
2( מצו"ד עה"פ.

3( תרגום יונתן ופרש"י עה"פ.
4( מגילה כט, א. – ובהמשך הסוגיא דריש על בתי 
היית  מעון אתה  "ה'  הפסוק  ובתי מדרשות  כנסיות 
לנו בדור ודור", "דהיינו גם כשאין בית המקדש קיים 
יהי' מעון לנו בבתי כנסיות כו'" )חדא"ג מהרש"א(. 

וראה לקמן ס"ח.
5( רב )פרש"י(.

"מקדש  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות 
ושלימות  עיקר  ר"י  לדעת  וגם  מעט", 
ב"בית  הוא  מעט"  ד"מקדש  הענין 

רבינו":

התואר "רבינו" – הוא ע"ש שמלמד 
)הבית  רבינו"  ו"בית  לתלמידים  תורה 
שבו מלמד רבינו תורה לתלמידיו( – הוא 
כנסת  בית  גם  ה"ה  ובמילא  מדרש,  בית 

והתלמידים  הרב  מתכנסים  שבו  )הבית 
צ"ל  והתפלה  שהלימוד  כיון  לתפלה(, 
"הואי  הסוגיא6  כהמשך  אחד,  בבית 

גריסנא בבי כנישתא"7.

ובית  הכנסת  ב)בית  יתירה  ומעלה 
שאר  לגבי  רבינו"  שב("בית  המדרש 
כדרשת   – מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 

הוה מצלינא אלא  "לא  א:  ח,  בברכות  ועד"ז   )6
היכא דגריסנא". וראה פי' הרי"ף מגילה שם. חדא"ג 

מהרש"א לברכות ומגילה שם. ואכ"מ.
בבי  אלא  גריסנא  הואי  "לא  הב"ח:  ובהגהות   )7

כנישתא היכא דמצלינא".

"ואהי להם למקדש מעט . . זה בית רבינו שבבבל"
- ע"ד בית הכנסת ובית המדרש המרכזי דליובאוויטש שבליובאוויטש )"770"( -
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ציון  חז"ל8 "מאי דכתיב9 אוהב ה' שערי 
שערים  ה'  אוהב  יעקב,  משכנות  מכל 
כנסיות  מבתי  יותר  בהלכה  המצויינים 
ובתי מדרשות . . מיום שחרב בית המקדש 
אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות 
קיים  שביהמ"ק  "דבזמן  הלכה",  של 
יוצאת  שמשם  הגזית  לשכת  שם  הי' 
הלכה פסוקה ע"פ סנהדרין ועמהם ודאי 
ביהמ"ק  שחרב  ועכשיו  שרוי',  השכינה 
קבוע  מקום  הלכה...  של  אמות  ד'  אותן 
העיר"10  לאנשי  הוראה  יוצאת  שממנו 

)ולכן גם התפלה היא במקום זה דוקא11( 
– שזהו ענינו של "בית רבינו"12.

הכנסת  ד)בית  המיוחד  העילוי  ומצד 
ובית המדרש שב("בית רבינו" לגבי שאר 
ובתי מדרשות שבבבל, ה"ה  בתי כנסיות 
הקב"ה  שנותן  העיקרי  מעט"  "מקדש 
המקדש  תמורת  הגלות  בזמן  לישראל 

הגדול שבירושלים.

ויש להביא ראי' לחילוקי הדרגות  ב. 
בהתחלת  ממ"ש   – מעט"  ב"מקדש 
בישראל  השכינה  השראת  )ע"ד  הסוגיא 
שכינה  שגלו  מקום  "בכל  הגלות(  בזמן 
. גלו   . עמהן, גלו למצרים שכינה עמהן 

8( ברכות שם.
9( תהילים פז, ב.

10( חדא"ג מהרש"א שם.
בית  שחרב  מיום   .  . להא  דשמענא  "כיון   )11
המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של 
הלכה בלבד, לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא" 

)בברכות שם(.
12( ע"ד ובדוגמת הסנהדרין – "השופט אשר יהי' 
שבדורך"  דין  "בית  ט(,  יז,  )שופטים  ההם"  בימים 

)רמב"ם הל' ממרים רפ"ב(.

אמר  היכא  בבבל   .  . עמהן  שכינה  לבבל 
אביי בבי כנישתא דהוצל13 ובבי כנישתא 
הכא  תימא  ולא  ויתיב14בנהרדעא15  דשף 

והכא, אלא זמנין הכא וזמנין הכא"16:

החידוש ב"שכינה עמהן" )גם בגלות( 
במקומות   .  . השכינה  "גילוי   – הוא 
ומקום  ומקדש"17,  במשכן  כמו  מיוחדות 
מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי  הוא  זה 
בהמשך  מעט"18,  "מקדש  שנקראים 

הסוגיא.

הגמרא  דברי  שבהמשך  י"ל,  ועפ"ז 

של  המדרש  לבית  קרובה  דהוצל  כנישתא   )13
עזרא הסופר למטה מנהרדעא )ערוך ערך שף(. וראה 

לקמן הערה 37.
מאבנים  וסיעתו  יכני'  ו(בנאה  מקום  ")שם   )14
כי  שנאמר  מה  לקיים  בגלותן  עמהן  שהביאו  ועפר 
)פרש"י  יחוננו"  עפרה  ואת  אבני'  את  עבדיך  רצו 
הוא,  "מקום  ב:  כד,  ר"ה  ובפרש"י  יעקב((.  )ובעין 
ונבנה, ותמיד היתה שכינה  וחזר  ויש פותרין שחרב 
מצוי' שם, ויכני' וגלותו בנאוהו שנשאו עמהם מאבני 
אבני'",  את  עבדיך  רצו  כי  נאמר  ועליהם  ירושלים, 

ובערוך שם: "יסדוה מאבנים ועפר דאיתיאו בהדייהו 
שנסע  כלומר,  יתיב,  שף  וקריוה   .  . המקדש  מבית 

מקדש ויש שם".
דהוצל  בכנישתא  אמר  "רב  שם:  ובערוך   )15

ושמואל אמר בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא".
לוי"צ  לקוטי  ראה   – הקבלה  ע"ד  הביאור   )16

לזח"ג ע' רסב.
ומוסיף ש"בגירסת   – 17( חדא"ג מהרש"א שם. 
שנאמר  עמהם  שכינה  לעילם  גלו  נמי  מייתי  הע"י 
לגילוי  מיוחד  מקום  דהיינו  בעילם  כסאי  ושמתי 

שכינה".
גו'  ה'  "אוהב   – "משכנות"  גם  ונקראים   )18
ובתי  כנסיות  בתי  משכנות  "דריש  יעקב",  משכנות 
בהם  שרוי'  שהשכינה  משכן  במקום  שהם  מדרשות 

בגלות" )ברכות שם ובחדא"ג מהרש"א(.
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דהוצל  כנישתא  בבי   .  . היכא  "בבבל 
בנהרדעא"  ויתיב  דשף  כנישתא  ובבי 
מדובר  בבבל(,  מיוחדים  )בתי-כנסת 
יותר  נעלה  באופן  שכינה  גילוי  אודות 
כנסיות  בתי  שבשאר  השכינה  מגילוי 
שהיא  שניכר  )"מקום  מדרשות  ובתי 
שישנו  מזה,  ויתירה  שם"19(,  שורה 
מקום מיוחד )אחד, יחיד ומיוחד( שהוא 
)"מקום  שבירושלים  המקדש  תמורת 
השראת  עיקר  שבו  ה'"20(  יבחר  אשר 
תימא  "לא  שלכן,  השכינה,  וגילוי 
ובבי  דהוצל  כנישתא  )בבי  והכא  הכא 
אלא  בנהרדעא(  ויתיב  דשף  כנישתא 
אחד  במקום  הכא",  וזמנין  הכא  זמנין 

דוקא.

וענין זה מודגש בשמו של המקום, 
 – בנהרדעא"  ויתיב  דשף  כנישתא  "בי 
"שנסע  הוא  ויתיב"  ד"שף  שהפירוש 
היינו שגילוי   , שם"21 וישב  מקדש 
השכינה שהי' במקדש בירושלים )ולא 
במקום אחר(, נסע וישב במקום מיוחד 

בבבל, תמורת המקדש בירושלים22.

ל"מקדש  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
על  שנוסף   – הסוגיא  שבהמשך  מעט" 
שבכל  מעט"  ד"מקדש  הענין  כללות 

19( פרש"י לעין יעקב שם.
20( פ' ראה יב, ה. ועוד.

21( ערוך שם )הובא בחדא"ג מהרש"א(
דגילוי  העיקרי  המקום  גם  ה"ה  ולכן   )22
התורה, "מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי 
שבביהמ"ק.  הגזית  לשכת  ובדוגמת  ע"ד  העיר", 
"עיקר  דכתובות:  ספ"ד  במלחמות  רמב"ן  וראה 
יכני'  שגלות  שם  בנהרדעא  גלות  מימי  תורה 

והחרש והמסגר כו'".

שבבבל",  מדרשות  ובתי  כנסיות  "בתי 
תמורת  העיקרי  מעט"  ה"מקדש  ישנו 
"בית  שבירושלים,  הגדול  המקדש 
וישב  מקדש  "שנסע  שבבבל",  רבינו 

שם".

ג. ועוד ועיקר – שהמעלה המיוחדת 
ב"מקדש מעט" ד"בית רבינו" נמשכת 
"כשהן  עוז(  וביתר  שאת  )וביתר  גם 
עתידין להגאל", שאז )כהמשך הסוגיא( 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  "עתידין 

שבבבל שיקבעו בארץ ישראל":

שגלו  מקום  בכל  השכינה  השראת 
ישראל ע"י ה"מקדש מעט" ש"בארצות 
השראת  ודוגמת  )מעין  שם"  באו  אשר 
שבירושלים(  במקדש  השכינה 
לאחרי  אבל  הגלות,  בזמן  אלא  אינה 
גילוי  "תחזור  להגאל"23,  ש"עתידין 
שם  תשאר  ולא  לירושלים  שכינה 
במקום שגלו ישראל כבר"24, היינו שלא 
בחוץ  במקום  השכינה  השראת  תהי' 
מעט"25,  ה"מקדש  עמד  שעליו  לארץ 

ממקום  יעקר  מעט"  שה"מקדש  כיון 
זה ויקבע בארץ ישראל, במקדש הגדול 

23( "מגלות אדום, אבל כשנגאלו כבר מגלות 
אביי  בזמן  דהא  שם,  שכינה  גילוי  נשארה  בבל, 
שהי' כמה מאות שנים אחר שנגאלו מבבל ועדיין 
)חדא"ג  בבהכ"נ"  שם  השכינה  גילוי  נשארה 

מהרש"א שם(.
24( חדא"ג מהרש"א שם.  

הן  תנאי  על  שבבבל  כנסיות  "בתי  ולכן,   )25
לאותן   .  . התנאי  מהני   .  . "כשחרב  עשויין", 
בימינו  במהרה  גואל  בא  לעת  שהרי   .  . שבבבל 
תפקע קדושתן" )תוד"ה בתי כנסיות – מגילה כח, 

ריש ע"ב(.
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שבירושלים.

ולכן "אמרו במדרש לעתיד לבוא יהי' 
ביהמ"ק גדול כירושלים שבעוה"ז . . לפי 
חוברה  יהי'  לעתיד  הבנוי'  שבירושלים 
בתי  של  מקומות  כל  יחדיו  למקדש  לה 

כנסיות שהיו בעוה"ז"24.

"והביאותים  בפסוק26  גם  וכמרומז 
אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי גו' 
תפלתי"  ש"בית   – העמים"  לכל  יקרא 
שקאי על בית המקדש דלעתיד, "בעוה"ז 
בגלות הוא יקרא לכל העמים דהיינו בתי 
כנסיות שבכל ארץ העמים שיקבעו לעתיד 

בא"י מחובר לבית המקדש"24.

ועפ"ז ניתוסף עוד יותר בגודל המעלה 
ד"מקדש מעט" דכיון ש"בירושלים הבנוי' 
לעתיד יהי' חוברה לה למקדש יחדיו כל 
מקומות של בתי כנסיות שהיו בעוה"ז", 
הרי  הכנסת  בית   .  . בגלות  עתה  "נמצא 

הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד"24.

כנסיות  הבתי  שחיבור  לומר,  ויש 
מעט"(  )"מקדש  העמים  ארץ  שבכל 
לבית המקדש דלעתיד יהי' בהתאם ולפי 
שבתי   – שביניהם  הדרגות  חילוקי  ערך 
מעלה  בהם  שיש  המיוחדים  כנסיות 
"בי  )כמו  כנסיות  בתי  שאר  לגבי  יתירה 
ויתיב  דשף  כנישתא  ובי  דהוצל  כנישתא 
יהיו  שבבבל"(  רבינו  "בית  בנהרדעא", 
שיהיו  המקדש,  לבית  בהחיבור  קודמים 

)נוגעים  המקדש  לבית  ממש  מחוברים 

26( ישעי' נו, ז.

ועל  ביניהם(27,  הפסק  ללא  בו  ודבוקים 
לבית  מחוברים  יהיו  ובאמצעותם  ידם 
שבארץ  כנסיות  בתי  שאר  כל  המקדש 

העמים.

ד. ויתירה מזה יש לומר – שהמקדש 
ויבוא  יגלה  ומשוכלל  )ש"בנוי  דלעתיד 
בהמקום  תחילה  יתגלה  השמים"28(  מן 
הגלות  בזמן  שם"  וישב  מקדש  "שנסע 
יועתק  ומשם  שבבבל"(,  רבינו  )בית 

למקומו בירושלים:

בה"מקדש  השכינה  וגילוי  השראת 
מקדש  )"שנסע  שבבבל  העיקרי  מעט" 
 – נגאלין"  "כשהן  גם  היא  שם"(  וישב 
כשהן  ש"אף  הסוגיא  בהמשך  כמבואר 
ה'  ושב  שנאמר29  עמהן,  שכינה  נגאלין 

אלקיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא 
)"את  עמהן  שב  שהקב"ה  מלמד  ושב, 
שבותך" כמו עם שבותך30( מבין הגליות", 
כלומר, גם ברגע האחרון דהגלות נמצאת 
"שנסע  ישראל,  שגלו  בהמקום  השכינה 
עם  הקב"ה  שב  ומשם  שם",  ויש  מקדש 
להשרות  להמקדש שבירושלים  בנ"י  כל 

ולגלות בו שכינתו לעולם ועד.

מבין  עמהן  שב  ש"הקב"ה  וכיון 
רבינו  )"בית  מעט"  מה"מקדש  הגליות" 
שם",  וישב  מקדש  "שנסע  שבבבל"( 

מושבם  )מקום  הגזית  לשכת  ובדוגמת  ע"ד   )27
של הסנהדרין( שבביהמ"ק – שתשים סנהדרין "אצל 
ס"פ  מכילתא  ה"ו.  פ"ב  מכות  )ירושלמי  המזבח" 

יתרו. ועוד(.
28( פרש"י ותוס' סוכה מא, סע"א. ועוד(.

29( נצבים ל, ג.
30( חדא"ג מהרש"א שם, תניא אגה"ת ספ"ו.
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ונעשית  מתחילה  זה  שבמקום  נמצא 
גאולת השכינה, התגלותה בכל התוקף 

ד"מקדש  באופן  רק  )לא  והשלימות 
מעט"(, שזהו"ע מקדש העתיד.

ששיבת  שכשם  אחר:  בסגנון 
השכינה היא מהמקום שנמצאת בגלות, 

כך שיבת מקדש העתיד )שענינו השראת 
"שנסע  מהמקום  הוא  השכינה(  וגילוי 
)מקדש( וישב שם" בזמן הגלות, ששם 
למקומו  נעתק  ואח"כ  תחילה  מתגלה 

בירושלים31.

בלשון  שמרומז  לומר,  יש  ואולי 
המשיח32(  מלך  )בהלכות  הרמב"ם 
דלכאורה:   – במקומו"  מקדש  "ובנה 
שבנין  כאן  להשמיענו  הצורך  מהו 
למה  ולאידך,  במקומו33?  הוא  המקדש 
מקדש  ובנה   " המקום,  מפרש  אינו 
בירושלים"? – ש"במקומו" רומז34 גם 

על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות 
)לפני ש"הרי זה משיח בודאי"(35, היינו, 

)שמקומם  לסנהדרין  בנוגע  שמצינו  וע"ד   )31
בלשכת הגזית שבמקדש( – ש"בטבריא )המקום 
האחרון שבו היתה הסנהדרין בזמן הגלות( עתידין 
)רמב"ם  למקדש"  נעתקין  ומשם  תחילה  לחזור 

הל' סנהדרין ספי"ד(.
32( ספי"א.

המקדש"  "בונה  הפרק  בהתחלת  וכמ"ש   )33
)סתם(, ולא "בונה המקדש במקומו".

שיודיעו  שמהענינים   – י"ל  ובפשטות   )34
לכוין מקומו של  בודאי" שידע  זה משיח  ש"הרי 
המקדש )ראה לקו"ש ח"ח ע' 362 בהערה. וראה 

גם לקו"ש חכ"ד ע' 652 בהערה(.
הפרק  התחלת  בין  השינוי  יומתק  ועפ"ז   )35
ההלכה  כותב  הפרק  שבהתחלת   – לסיומו 
)כפשוטו(,  המקדש"  בונה   .  . המשיח  ש"המלך 

וממתין  יושב36  )ששם  בגלות  שבהיותו 
עמהן  ושכינה  בנ"י  את  לגאול  ומצפה 
מקדש  המשיח  מלך  בונה  מהגלות( 
המקדש  ודוגמת  מעין  שהוא  )מעט(37 
דשף  כנישתא  "בי  )כמו  שבירושלים38 
ויתיב", "שנסע מקדש ויש שם"(, בתור 
הכנה למקדש העתיד, שיתגלה תחילה 
ובנ"י(  הקב"ה  )עם  ישוב  ומשם  שם, 

לירושלים.

העילוי  בביאור  להוסיף  ויש  ה. 
ד"בית רבינו שבבבל" – שמעלתו לגבי 
שבבבל"  מדרשות  ובתי  כנסיות  "בתי 

ידם  שעל  הסימנים  שמבאר  בסיומו,  משא"כ 
"בחזקת משיח",  הוא המלך המשיח,  מי  קובעים 
ועד "משיח בודאי", כותב "אם עשה והצליח ובנה 
הגלות  בזמן  פעולותיו  שבין  במקומו",  מקדש 
בתור  בגלות,  העיקרי  בנין מקדש מעט  גם  נכלל 
הכנה והתחלת ההתגלות דמקדש העתיד, כבפנים.

אפיתחא  "יתיב  א:  צח,  סנהדרין  ראה   )36
דרומי".

 – הסופר*  עזרא  של  המדרש  בית  כמו   )37
המשיח )גואלן של ישראל( דגלות בבל.

)יל"ש  במדרש  שמ"ש  לומר,  יש  ואולי   )38
בא  המשיח  שמלך  ש"בשעה  תצט(  רמז  ישעי' 
להם  משמיע  והוא  המקדש  בית  גג  על  עומד 
גאולתכם", קאי  זמן  הגיע  ענוים  ואומר  לישראל 
על גג בית המקדש דמקדש מעט שבחוץ לארץ** 
)"שנסע מקדש  בירושלים  שהוא במקום המקדש 
וישב שם"(, כי לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד 
למטה לא יהי' צורך להשמיע לישראל "הגיע זמן 

גאולתכם".

דהוצל" שקרובה  כנישתא  "בי  ולהעיר, שמעלת   )*

לבית המדרש של עזרא הסופר )כנ"ל הערה 13(.

**( ועפ"ז יומתק הדיוק "עומד על גג בית המקדש" 

. לא נתקדשו" )רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו   . – ש"גגות 

ה"ז(, שרומז על חו"ל בערך לקדושת א"י.
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ובית  הכנסת  בית  מעלת  על  )נוסף  היא 
היותו  מצד  גם  רבינו(  שבבית  המדרש 
"בית רבינו"39)"רבינו" )סתם( דכל בנ"י, 
של  רבן  שבבבל",  ו"רבינו  הדור,  נשיא 
הדור,  נשיא  של  ביתו  הגולה40(,  בני  כל 

ש"הנשיא הוא הכל"41:

השכינה  דהשראת  הענין  עיקר42 
מעלתם  )מצד  בישראל  היא  בביהמ"ק 
כולא  וקוב"ה  "ישראל  ישראל,  של 
חד"43( כמ"ש44 "ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם", בתוכו לא נאמר אלא בתוכם45, 
בזמן  השכינה  להשראת  בנוגע  ועד"ז 
כנישתא  בבי   .  . היכא  )"בבבל  הגלות 
בהתחלת  כמודגש  מעט"(  "מקדש  כו'", 
ישראל  חביבין  כמה  וראה  "בוא  המאמר 
שכינה  שגלו  מקום  שבכל  הקב"ה  לפני 
עמהן", ולא עוד אלא שהתגלות השכינה 

מתאספים  שבו  מפני  היא  המקדש  בבית 
ישראל  כל  "בבוא  כמ"ש46  בנ"י,  כל 
אשר  במקום  אלקיך  ה'  פני  את  לראות 
ובבתי  כנסיות  בבתי  ועד"ז  יבחר", 

39( ועפ"ז יומתק הלשון "בית רבינו", ולא "בית 
הכנסת ובית המדרש של רבינו".

40( ולהעיר, ש"רבינו שבבבל" הוא רב )פרש"י(, 
שנקרא רב סתם, "כמו שקורין לר' יהודה הנשיא רבי 
רשב"ם  )פי'  רב"  בבבל  נמי  לי'  קרו  ישראל  בארץ 
סדרא  "ריש  ונקרא   – א(.  נב,  ב"ב  ב.  קיט,  פסחים 

בבבל" )חולין קלז, ב – הובא בפי' רשב"ם שם(.
41( פרש"י חוקת כא, כא.

א.  צח,  ברכה  לקו"ת  ראה   – לקמן  בהבא   )42
סה"מ תקס"ו ע' קב ואילך.

43( ראה זח"ג עג, א.
44( תרומה כה, ח.

45( ראה אלשיך עה"פ. של"ה סט, א. ועוד.
46( וילך לא, יא.

עשרה  מתאספים  שבהם  מדרשות, 
שכינתא  עשרה  בי'  ש"אכל47  מישראל, 

שריא"48.

כנסיות  שבתי  הטעמים  א'  גם  וזהו 
"מקדש  נקראים  שבבבל  מדרשות  ובתי 
מעט" – כי, בביהמ"ק שבו היו מתאספים 

השכינה,  כללות  גילוי  היתה  בנ"י,  כל 
כנס"י  מקור  ישראל,  כנסת  שנקראת 
ובתי  כנסיות  בבתי  משא"כ  שלמטה, 
בכל  שם  באו  אשר  בארצות  מדרשות 
מדינה ומדינה עיר ועיר, שבהם מתאספים 
עליהם  ומתגלה  שורה  מישראל,  עשרה 

רק חלק כביכול מהשכינה.

ועפ"ז יש לבאר העילוי ד"בית רבינו 
שבבבל" – שלהיותו מקומו הקבוע )בית( 
הכל",  הוא  "הנשיא  הדור,  נשיא  של 
שכולל כל הדור, יש בו השראת )וגילוי( 
ששורה  חלק  רק  )לא  השכינה  כללות 

מעין  מישראל(49,  עשרה  על  )ומתגלה( 
בבית  השכינה  וגילוי  השראת  ודוגמת 
שם"50,  וישב  מקדש  "שנסע  המקדש, 

47( סנהדרין לט, א.
וראה תניא אגה"ק סכ"ג: "שמעתי מרבותי   )48
עשרה  במעמד  עומד  אחד  מלאך  נמצא  אילו  כי 
תפול  אף שאינם מדברים בדברי תורה  מישראל ביחד 
משכינתא  ותכלית  גבול  בלי  ופחד  אימתה  עליו 

דשריא עליהו עד שהי' מתבטל ממציאותו לגמרי".
ובאים  מתקבצים  בפשטות  שגם  לכך  נוסף   )49
ל"בית רבינו שבבבל" רבים מישראל, שלא בערך לגבי 
שאר בתי כנסיות ובתי מדרשות. – ולהעיר מר"ה כד, 

ב: "כיון דנשיא הוא שכיחי רבים גבי'".
50( ולהעיר מר"ה כד, ב: "בי כנישתא דשף ויתיב 
בנהרדעא . . הוו עיילי רב )רבינו שבבבל( . . ומצלו 

התם".
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השכינה  השראת וגילוי  נמשך  וממנו 
בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות בארצות 
אשר באו שם, כמו בית המקדש שממנו 

אורה יוצאה לכל העולם51.

הדור,  נשיא  של  שביתו  לומר  ויש 
ובדוגמת  ע"ד  הוא  הדור,  כל  שכולל 
"תלפיות", "תל שכל פיות פונים בו", 

כדרשת חז"ל52 בנוגע לביהמ"ק.

רבינו  "בית  מעלת   – ועיקר  ועוד 
שבבבל" בנוגע להגאולה:

"רבינו", נשיא הדור, הוא גם המשיח 
)גואלן של ישראל( שבדור53, כמו משה 
רבינו )הנשיא הראשון(, "גואל ראשון 
הוא גואל אחרון"54, כידוע55 שבכל דור 
גואל,  ישנו "א' הראוי מצדקתו להיות 
השי"ת  אליו  יגלה  הזמן  ולכשיגיע 

51( ראה ירושלמי ברכות פ"ד ה"ה. ועוד.
52( ברכות ל, א.

ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו"א  להעיר,   )53
משיח ]ועפ"ז יש לתווך דרשות חז"ל על הפסוק 
על  שקאי  מיעקב",  כוכב  "דרך  יז(  כד,  )בלק 
וקאי  ה"ה(,  פ"ד  תענית  )ירושלמי  המשיח  מלך 
 – ספ"ד(  מע"ש  )ירושלמי  מישראל  כאו"א  על 
מישראל  שבכאו"א  כיון  בפועל  אמת  ששניהם 
יש ניצוץ משיח )ראה מאור עינים ס"פ פינחס([, 
בחי' היחידה, ניצוץ מבחי' היחידה הכללית שהיא 
וכיון  ועוד(.  ב.  מ,  לזח"ב  )רמ"ז  משיח  נשמת 
ש"הנשיא הוא הכל", שכולל כל הניצוצות דמשיח 
שבכאו"א מישראל, בחי' היחידה הפרטית, נמצא 
של  נשמתו  הכללית,  היחידה  בחי'  היא  שנשמתו 

משיח, ולכן הוא המשיח שבדור.
54( ראה לקו"ש חי"א ע' 8 ואילך. וש"נ.

55( ראה שו"ת חתם-סופר חו"מ )ח"ו( בסופו 
מערכת  השדה  פאת  חמד  שדי  וראה  )סצ"ח(, 

האל"ף כלל ע'. ועוד.

שהוא  לומר  ומסתבר  כו'",  וישלחו 
בנוגע  בגמרא56  כמפורש  הדור,  נשיא 
לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב57 אי מן 
"אם  הקדוש",  רבינו  כגון  הוא  חייא 
היינו  ודאי  עכשיו  שחיין  מאותן  משיח 

רבינו הקדוש", הנשיא שבדור58.

"בית  של  ענינו  שעיקר  מובן  ומזה 
מבבל,  הגאולה  הוא,  שבבבל",  רבינו 
של  עבודתם  לכללות  כח  הנתינת  ע"י 
לארץ(  )חוץ  מבבל  לעשות  ישראל 
ארץ ישראל, פתגם הידוע59 "עשה כאן 
)בחוץ לארץ( ארץ ישראל", שענין זה 
נעשה לכל לראש ע"י בנין בתי כנסיות 
ובתי מדרשות )"מקדש מעט"( בארצות 

56( סנהדרין צח, ב ובפרש"י.
הקדוש  רבינו  כמו  שהוא  שבבבל,  רבינו   )57
י"ל  ועפ"ז   –  .)40 הערה  )כנ"ל  ישראל  בארץ 
שבדברי רב "היינו רבינו הקדוש" פסק גם בנוגע 

לעצמו* ש"היינו רבינו שבבבל".
משוער  הי'  הזה  "בדרך  שם:  שד"ח  ראה   )58
בדורו   .  . רבינו הקדוש   .  . הוא  מי  דור  בכל  אצלם 

אמרו וידעו שהוא המוכן . . וכן הוא בכל דור ודור 
ג"כ  כתבו  ועפ"ז  יזכו,  שמא  מוכשר  אחד  צ"ל 
ז"ל",  האר"י  הי'  שבימיו  ז"ל  האר"י  תלמידי 

ומסיים "וכ"ז הוא פשוט".
59( ראה אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א 

ע' תפה.

"דין  רפ"ג(  )אבות  המשנה  בלשון  הפירוש  ע"ד   )*

וחשבון" )דין ואח"כ חשבון( – ע"פ דברי המשנה )שם 

מט"ז( ש"נפרעין ממנו מדעתו ושלא מדעתו", שלאחרי 

האדם שפוסק מדעתו דינו של חבירו, פוסק דין לעצמו 

"חשבון"  עושים  זה  "דין"  שע"פ  כיון  מדעתו,  שלא 

בנוגע למצבו הוא )ראה לקו"ש ח"ו ע' 283. וש"נ(.
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הקדושה  נמשכת  ומהם  שם60,  באו  אשר 
בכל ארץ העמים, ועי"ז ממהרים ומזרזים 
ופועלים קיום היעוד "עתידה ארץ ישראל 
כל  "שיהי'  הארצות"61,  בכל  שתתפשט 
ישראל  ארץ  במדרגת  אז  כולו  העולם 
ירושלים  יהי' א"י במדרגת  ואז  דעכשיו, 
דעכשיו, וזהו שאמרו שירושלים תתפשט 
על כל ארץ ישראל כולו"62, שבה יקבעו 
בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל מחובר 

למקדש.

רבינו  "בית  של  ענינו  שעיקר  וכיון 
הבתי  כל  ואסיפת  קיבוץ  הוא  שבבבל" 
לקבעם  שבבבל  מדרשות  ובתי  כנסיות 
המקדש  לבית  מחובר  ישראל,  בארץ 

מעט"  ה"מקדש  רק  )לא  הוא  "הרי   –
העיקרי בבבל "שנסע מקדש וישב שם", 
דלעתיד",  גופי'  המקדש  מקום  גם(  אלא 
שבו יתגלה המקדש דלעתיד, ומשם ישוב 

לירושלים.

ו. עפ"ז יש לבאר כהנ"ל בנוגע ל"בית 
)בית  ביתו   – זה  בדורנו  שבבבל"  רבינו 
מו"ח  כ"ק  של  המדרש(  ובית  הכנסת 

אדמו"ר נשיא דורנו:

ובהקדים פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר63 

ע"י  אשר,  דבנ"י,  פרטיים  בתים  גם  כולל   )60
בבתיהם  וגמ"ח  תפלה  בתורה  ישראל  של  עבודתם 
ע"ד  וגמ"ח,  תורה תפלה  בתי  הם  נעשים  הפרטיים, 

ובדוגמת "מקדש מעט".
שבת  פ'  פס"ר  בתחלתו.  דברים  ספרי  ראה   )61

ור"ח. יל"ש ישעי' רמז תקג.
62( לקו"ת מסעי פט, ב ואילך.

63( ראה ס' השיחות תשמ"ט ח"ב ע' 549. וש"נ.

ליובאוויטש"64,  גלתה  גליות  ש"עשר 
פנימיות  גילוי  הי'  ]שבה  מליובאוויטש 
הבנה  של  באופן  שנתבארה  כפי  התורה 
והשגה )"יתפרנסון"65( ע"י תורת חסידות 
לרסטוב,  דורות66[  כמה  במשך  חב"ד 
ומפטרבורג  לפטרבורג67,  מרסטוב 
ללטביא68  ההיא,  מחוץ למדינה  גלתה 
אמריקא70,  לגלות  ועד  לפולין69,  ואח"כ 
עד  מקומות,  בכמה  גופא  ובאמריקא 
בית  רבינו",  ד"בית  הקבוע  להמקום 
של  המרכז  שלו,  המדרש  ובית  הכנסת 
)תקופה  שנים  עשר  במשך  ליובאוויטש 
אחר  הולך  )"הכל  האחרונות  שלימה( 

64( ע"ד שמצינו בסנהדרין – ש"לעשרה מקומות 
גלו" )רמב"ם שבהערה 31(.

65( תקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 136 
הערה 35. וש"נ.

אדהאמ"צ  קבע  )שאז  תקע"ג  אלול  מח"י   )66
)שאז  תרע"ו  מרחשון  י"ז  עד  בליובאוויטש(  דירתו 
ק"ג   – לרסטוב(  מושבו  מהורש"ב  אדמו"ר  העתיק 
שנים )"שלשלת היחס וראשי פרקים מתולדות בית 

רבינו" בהקדמת ה"יום יום"(.
והגאולה  המאסר  לאחרי  עד  תרפ"ד  משנת   )67
מפטרבורג*  מושבו  העתיק  שאז  פרז"ת,  בשעת 

למושבה מאלאחאווקא – סמוכה למאסקווא )שם(.
מרוסיא  נסע  תרפ"ח  הסוכות  חג  באסרו   )68

והתיישב בריגא, לטביה.
69( בשנת תרצ"ד העתיק מושבו לווארשא, פולין, 
אלול  עד  לאטוואצק  מושבו  העתיק  תרצ"ו  ובשנת 
)ראה  ה'ש"ת  טבת  בה'  לריגא  שהגיע  עד  תרצ"ט, 

מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה(.
לאגרות  מבוא  )ראה  ה'ש"ת  שני  אדר  בט'   )70

קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה(.

*( כפי שנקראת אז לענינגראד. – ובימים אלו יש שקו"ט 

להחזיר שמה לפטרבורג )ראה שיחת ש"פ קורח, ג' תמוז 

)סה"ש תנש"א ח"ב ע' 658((.
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אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  החיתום"71( 
דין,  בעלמא  חיותו  בחיים  דורנו  נשיא 
זזה  וגם לאחרי הסתלקותו קדושה לא 
ד"מעלין  באופן  ואדרבה,  ממקומה72, 
ביאת  עד  והולך"73,  "מוסיף  בקודש", 

גואל צדק.

דכללות  להגלות  בנוגע  ועד"ז 
דבנ"י – שבדורנו זה נמצאים רוב מנין 
ויש  אמריקא,  בגלות  דבנ"י  בנין  ורוב 
לומר, שזהו א' הטעמים לכך שגם נשיא 
הדור )ש"הנשיא הוא הכל"( חי ונמצא 
ומשם  אמריקא,  בגלות  שנים  עשר 
והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  עסק 
הארצות  שאר  בכל  חוצה  המעיינות 
תלמידיו  ע"י  בנ"י,  שם  באו  אשר 

ושלוחיו בכל קצוי תבל.

ישראל  שגלו  מקום  ש"בכל  וכיון 
שכינה עמהן", הרי, בגלות זה האחרון 
עם  ביחד  דבנ"י  בנין  ורוב  מנין  שרוב 
אמריקא,  בגלות  נמצאו  הדור  נשיא 
אמריקא;  לגלות  השכינה  גם  גלתה 
ובגלות אמריקא עצמה ")בבבל( היכא" 
רבינו"  ד"בית  מעט"  בה"מקדש   –
דהוצל  כנישתא  "בי  בדוגמת  שהוא 
בנהרדעא",  ויתיב  דשף  כנישתא  ובי 
)במקום  שם"  וישב  מקדש  "שנסע 
המקדש שבירושלים(74, וממנו נמשכת 

71( ברכות יב, א.
של"ה  פ"ג.  של"ד  פ"ג.  ש"ד  ע"ח  ראה   )72

פ"א. אגה"ק ביאור לסי' ז"ך.
73( שבת כא, ב.

74( ראה "התמים" חו' ב' ע' קכו: "מיום שחרב 
בית המקדש וקדשי קדשים עד אשר ירחם השי"ת 

השראת השכינה בכל בתי כנסיות ובתי 
מדרשות שבכל העולם.

לפי   – בזה  ההסברה  לומר  ויש 
הגלות  של  האחרון  דור  זה,  שבדור 
מסיימים  הגאולה  של  הראשון  ודור 
ומשלימים "מעשינו ועבודתינו כל זמן 
העמים  מארץ  לעשות  הגלות"75  משך 
תחתון  היותר  במקום  גם  ישראל  ארץ 
דארץ העמים, חצי כדור התחתון )שבו 
לא הי' מתן תורה76(, אשר, ע"י העלאת 
את  גם  מעלים  תחתון  היותר  המקום 
העמים77,  דארץ  המקומות  שאר  כל 
וענין זה נעשה ע"י "בית רבינו" שבחצי 
יוצאה  אורה  שממנו  התחתון,  כדור 
כולו  מהעולם  לעשות  העולם,  לכל 
)עד לפנה הכי נדחת בקצוי תבל( ארץ 
ישראל, שזהו"ע ד"עתידה ארץ ישראל 
ו"עתידה  הארצות",  בכל  שתתפשט 
ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל", 
ובתי  כנסיות  בתי  כל  יוקבעו  שבה 
מחובר  כולו  העולם  שבכל  מדרשות 
האמיתית  בגאולה  המקדש,  לבית 

ירושלים  את  לנו  ויבנה   .  . צדק  גואל  לנו  וישלח 
ובית המקדש עם הקדשי קדשים, הנה ליובאוויטש 
כ"ק  אשר  הכנסת  והבית  שלנו,  ירושלים  הוא 

אדמו"ר מתפלל בו הוא בית המקדש שלנו כו'".
75( תניא רפל"ז.

76( ראה אגרות-קודש אדמור מהוריי"צ ח"ב 
ע' תצב ואילך. וש"נ.

שצריכים  בית  כותלי  בהגבהת  "כמו   )77
להתחיל להגבי' הקורה התחתון דוקא ואז ממילא 
מתחיל  הי'  אם  משא"כ  הימנו,  העליונים  יוגבהו 
)תו"א  מגבי' התחתונים"  הי'  לא  הכותל  מאמצע 

בראשית ד, רע"א(.
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והשלימה ע"י משיח צדקנו, נשיא הדור, 
שהוא המשיח )גואלן של ישראל( שבדור 
שהוא  עיקר,  וג"ז  ועוד  ס"ה(,  )כנ"ל 
ע"י  אשר,  החסידות78,  דתורת  הנשיא 
חוצה",  מעינותיך  )"יפוצו  חוצה  הפצתה 
קצוי  בכל  ממנו,  חוצה  שאין  לחוצה  עד 

תבל( פועלים ביאת מלכא משיחא79.

העילוי ד"בית  גודל  מובן  ועפ"ז 
בגלות  העיקרי  מעט"  "מקדש   – רבינו" 
האחרון, "שנסע מקדש וישב שם", ולכן 
"הרי הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד", 
ולא עוד אלא שבו יתגלה מקדש העתיד, 

ומשם ישוב לירושלים )כנ"ל ס"ד(.

גם  מרומז  זה  שענין  להוסיף,  ויש  ז. 
בשמו80 של "בית רבינו" שבדורנו:

על  רומזים  שמותיו  ב'   – "רבינו" 
ע"ש   – יוסף   – הראשון  שמו  הגאולה: 
ידו  שנית  אדנ-י  יוסיף  ההוא  "ביום 
לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור 
נדחי  ואסף  גו'  הים  ומאיי  גו'  וממצרים 
מארבע  יקבץ  יהודה  ונפוצות  ישראל 

היחידה  בחי'  היא  החסידות  שתורת  להעיר   )78
שבתורה )ראה קונטרס ענינה של תורת החסידות(, 
של  נשמתו  שבישראל,  היחידה  בחי'  עם  הקשורה 

משיח צדקנו )כנ"ל הערה 53(.
79( אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו.

של  ומהותו  תוכנו  על  מורה  שהשם  כידוע   )80
הדבר הנקרא בשם זה )תניא שעהיוה"א ספ"א. וראה 
ס"א*  תשל"ד(  )קה"ת  וביאורים  תשובות  בארוכה 

וש"נ(.

ואילך.  רפו  ע'  ח"א  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק   )*

המו"ל.

יצחק   – השני  ושמו  הארץ"81,  כנפות 
ששלימותה  והשמחה  הצחוק  ע"ש   –
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  בגאולה 
פינו",  שחוק  ימלא  "אז  כמ"ש82  צדקנו, 
כשיאמרו  לבוא83,  לעתיד  דייקא,  "אז" 

ליצחק )דוקא( "כי אתה אבינו"84.

שבע  מספרו   – )רבינו("  ו"בית 
נקבע  זה  מספר  וע"ש  ושבעים85,  מאות 
בפי  רבינו"  ל"בית  יקראו  אשר  שמו 
הוא  זה  שמספר   ,86"770" ישראל,  כל 
"ופרצת  ע"ש  ד"פרצת",  הגימטריא 
שרומז  ונגבה"87,  וצפונה  וקדמה  ימה 
רוחות  לכל ד'  יוצאה  אורה  זה  שמבית 
שכל  גדר,  פריצת  של  ובאופן  העולם, 
ארץ  לדרגת  מתעלים  העולם  רוחות  ד' 
ישראל )"עתידה ארץ ישראל שתתפשט 
שכל  ובמיוחד  כולל  הארצות"(,  בכל 
בתי כנסיות ובתי מדרשות שבכל העולם 
לבית  ומתחברים  ישראל  בארץ  נקבעים 

81( ישעי' יא, יא-יב.
82( תהלים קכו, ב.

83( משא"כ בזמן הגלות, ש"אסור לאדם שימלא 
פינו"  שחוק  ימלא  אז  שנאמר  בעוה"ז,  פיו  שחוק 

)ברכות לא, א(.
84( ישעי' סג, טז. שבת פט, ב.

85( להעיר מהנהגת גדולי ישראל שלמדו רמזים 
והוראות בעבודת ה' גם מעניני חול כיו"ב )כמו מספר 
הקרון במרכבת המסע, שהו"ע עראי, ועאכו"כ בנוגע 
לבית קבוע(, ובפרט בנדו"ד שהמספר נעשה שמו של 

הבית, כבפנים.
שבעים,  מאות  שבע   – הקודש  בלשון  הן   )86
המדינה  בלשון  והן  זיבעציק,  זיבן   – באידיש  הן 

)אנגלית( – "סעווען סעוונטי".
87( ויצא כח, יד.
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המקדש88, בגאולה האמיתית והשלימה 
ע"י משיח צדקנו, עליו נאמר89 "פרצת 
עליך פרץ", ודרשו חז"ל90 "זה משיח, 

שנאמר91 עלה הפורץ לפניהם"92.

הרמז   – הענינים  ב'  לקשר  ויש 
ושבעים  מאות  שבע  המספר  בתוכן 
)הראשון( של  עם שמו  רבינו"(  )"בית 
אדנ-י  "יוסיף  בפסוק  המרומז  רבינו 

שנית ידו וגו'":

מורה  ושבעים  מאות  שבע  המספר 
על השלימות דמספר שבע – שבע כפי 
השלם(,  )מספר  מעשר  כלול  א'  שכל 
שבעים, ויתרה מזה, כפי שכל א' כלול 

ממאה )עשר פעמים עשר(, שבע מאות, 
מאות  שבע  יחד,  שניהם  לצירוף  ועד 

ושבעים.

והענין בזה:

מציאות  עם  קשור  שבע  מספר 
שבעת  ימים,  בשבעה  שנברא  העולם, 
ימי הבנין )שבע מדות(93, וקשור גם עם 

דבית  גדר  פריצת  שזהו"ע  לומר,  ויש   )88
המקדש, ע"ד ובדוגמת )ובמכ"ש וק"ו( מהפריצת 
גדר דירושלים כולה, כמ"ש )זכרי' ב, ח( "פרזות 

תשב ירושלים"*.
89( וישב לח, כט.

90( אגדת בראשית ספס"ג. וראה ב"ר ספפ"ה 
ובפרש"י.

91( מיכה ב, יג.
בגימטריא  משיח"  ש"בית  ולהעיר,   )92

"פרצת" )770(. ודו"ק.
93( ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט. ועוד.

*( וביחד עם זה – "אני אהי' לה גו' חומת אש גו'" 

)שם, ט(.

בירור העולם ע"י עבודתם של ישראל, 
מדרגות  ז'  סוגים,  לז'  שנחלקים 
קני  שבעת  מדות(,  )שבע  ה'  בעבודת 
דמספר  השלימות  ועפ"ז,  המנורה94, 
על  מורה  ושבעים(  מאות  )שבע  שבע 
בבירור  ישראל  של  עבודתם  שלימות 
זמן  כל  ועבודתינו  ע"י מעשינו  העולם 
משך הגלות, שאז נגאלים95 מן הגלות 

וחוזרים ובאים לארץ ישראל.

הקשר  נרמז  שבו  הכתוב  ובלשון 
רבינו  של  הראשון  דשמו  והשייכות 
אדנ-י  יוסיף  ההוא  "ביום   – להגאולה 
אשר  עמו  שאר  את  לקנות  ידו  שנית 
ומפתרוס  וממצרים  מאשור  ישאר 
גו'",  ומחמת  ומשנער  ומעילם  ומכוש 
גאולתם של כל בנ"י משבעת הארצות, 
שקאי  הים",  "ומאיי  בכתוב  ומוסיף 
בעליית  אשר,  התחתון,  כדור  חצי  על 
שאר  במילא  מתעלים  ביותר,  התחתון 
שבעת  כל  ממנו,  שלמעלה  הארצות 

הארצות, כללות העולם.

דמספר  שבשלימות  לומר,  ויש 
גם  נרמזת  ושבעים(  מאות  )שבע  שבע 
כל  במשך  רבינו  של  עבודתו  שלימות 
ימי חייו, שבע עשיריות96 שנים, שבעים 

94( ראה לקו"ת ר"פ בהעלותך. ובכ"מ.
95( להעיר, שגאולה שייכת לשביעי – "גאולה 
בשביעית . . שעתידין ליגאל בשביעית )מגילה יז, 

ב(.
96( כולל גם השלימות דמאות )שהרי עבודתו 
מת  כאילו  מאה  ד"בן  השלימות  בתכלית  היתה 
ועבר ובטל מן העולם )ההעלם(" )אבות ספ"ה(( – 

שכל עשר כלול מעשר )שבע מאות(.
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שנה )תר"ם – תש"י(, ועד לגמר ושלימות 
כדור  בחצי  השביעי  בעשור  עבודתו 
מאות  שבע  שמספרו  )מהבית  התחתון 
ושבעים(, כולל גם המשך העבודה בשנים 
שלאח"ז ע"י דור השביעי, "כל השביעין 
השלימות  נעשית  שעי"ז   – חביבין"97 
דמעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות 
בכל שבעת הארצות שבעולם, ותיכף ומיד 
נדחי  ואסף  גו'  ידו  שנית  אדנ-י  "יוסיף 
)בגימטריא  ש"פרצת  עי"ז  גו'",  ישראל 
"עלה  פרץ",  עליך  ושבעים(  מאות  שבע 

הפורץ לפניהם".

יתירה  הדגשה  ניתוסף  זה  ובכל  ח. 
בתקופה האחרונה:

והיהדות  התורה  דהפצת  העבודה 
והמעיינות חוצה מ"בית רבינו" )"770"( 
עוז  וביתר  שאת  וביתר  ונמשכת  הולכת 
גם לאחרי )עשר שנים האחרונות ב(חיים 
שנה  מארבעים  יותר  דין,  בעלמא  חיותו 
)תש"י – תש"נ(, באופן ד"נתן ה' לכם לב 
לשמוע"98,  ואזנים  לראות  ועינים  לדעת 
הוא   )"770"( רבינו"  ש"בית  ונמצא, 
בבחינת "תלפיות", "תל שכל פיות פונים 
תש"נ(,   – )ת"ש  שנים  מיובל  יותר  בו", 

"עד עולם"99.

כשרואים  יותר  עוד  מודגש  זה  וענין 

לגני  באתי  ד"ה  וראה  יא.  פכ"ט,  ויק"ר   )97
סה"מ  תשי"א.  זה  ד"ה  ובארוכה  בתחלתו  ה'שי"ת 

באתי לגני ח"א ע' כט ואילך.
98( תבוא כט, ג.

ירושלמי ברכות  99( שמואל-א א, כב ובפרש"י, 
ופרש"י  מכילתא  א.  טו,  קידושין  וראה  ה"א.  פ"ד 

משפטים כא, ו.

שאת  ביתר  וניתוסף  שהולך  במוחש 
ל"בית  שבאים  בנ"י  במספר  עוז  וביתר 
רבינו", "ברוב עם הדרת מלך"100 )כולל 
נשיא  ובפרט  רבנן"101,  מלכי  "מאן  גם 
והכרח  צורך  ונעשה  הדור(,  )מלך( 
להגדיל ולהרחיב102 עוד יותר103 את "בית 
שהיא  והרחבה  להגדלה  ועד  רבינו", 
באופן דפריצת גדר, "פרצת" )בגימטריא 

770(, כמו בנין בית חדש104.

העילוי  גודל  ע"ד  לעיל  האמור  וע"פ 
מקדש  ש"נסע   – שבבבל"  רבינו  ד"בית 
גופי'  המקדש  מקום  ו"הוא  שם",  וישב 
דלעתיד", ועד שבו יתגלה מקדש העתיד 
גודל  מובן   – לירושלים  יחזור  ומשם 
הזכות דכאו"א מישראל להשתתף בגופו 
ובממונו105 )וכל המרבה הרי זה משובח( 
כהכנה  שבבבל",  רבינו  "בית  בבניית 

100( משלי יד, כח.
101( ראה גיטין סב, סע"א. זח"ג רנג, ב – ברע"מ.

שנאמר   .  . ולהגביהו  הבנין  את  "לחזק   )102
ולרומם את בית אלקינו" )רמב"ם הל' ביהב"ח פ"א 
לביהכנ"ס  בנוגע  ועד"ז  לביהמ"ק.  בנוגע   – הי"א 

וביהמ"ד – ראה רמב"ם הל' תפלה פי"א ה"ב(.
השנים  במשך  )וכמ"פ(  הרחבתו  על  נוסף   )103

שלפנ"ז.
104( ועד להנחת אבן פינה*.

105( ע"ד ובדוגמת בית המקדש – ש"הכל חייבין 
הל'  )רמב"ם  כו'"  ובממונם  בעצמן  ולסעד  לבנות 

ביהב"ח פ"א הי"ב(.

אבן  הנחת  נערכה  תשמ"ח  שנת  אלול  ח"י  בערב   )*

המדרש  ובית  הכנסת  בית  והרחבת(  ל)הגדלת  פינה 

אדמו"ר  כ"ק  במעמד  שבליובאוויטש,  דליובאוויטש 

השיחה  )וראה  הק'  בידו  פינה  האבן  שהניח  שליט"א, 

שנאמרה במעמד זה. וראה גם שיחת ליל הוש"ר תשמ"ט(. 

המו"ל.
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תיכף  העתיד  מקדש  והתגלות  לירידת 
ומיד ממש.

 – הצדי"ק  בשנת   – גרמא  והזמן 
צדי"ק106  מזמור  בתהלים  כמודגש 
"ה'  שהתחלתו  זו107(  לשנה  )השייך 
מעון אתה היית לנו בדור ודור", שקאי 
)גם( על בתי כנסיות ובתי מדרשות108, 
אלקינו  ה'  נועם  "ויהי  וחותמו  וסיומו 
כוננהו",  ידינו  ומעשה  עלינו גו' 
במשכן  השכינה  השראת  על  שקאי 

)ומקדש(109.

והרחבת  הגדלת  לפני  שעוד  ויה"ר 
מן  וירד  יתגלה  שבבבל",  רבינו  "בית 
אדנ-י  "מקדש  העתיד,  מקדש  השמים 
השלישי  המקדש  בית  ידיך"110,  כוננו 
המשכן ובית  גם  )שכולל  והמשולש 
תחילה  שיתגלה  שני111(,  ובית  ראשון 
הוא  שגם  שבבבל",  רבינו  ב"בית 
)תפלה(,  הכנסת  בית  משולש",  "בית 

"אשר  פ"ט:  מזמור  וחותם  סיום  לאחרי   )106
אמן  לעולם  ה'  "ברוך  משיחך",  עקבות  חרפו 

ואמן".
לומר  מהבעש"ט  המקובל  המנהג  ע"פ   )107
)ראה  שנותיו  למספר  המכוון  תהלים  המזמור 

אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"י ע' נג(.
108( כנ"ל הערה 4.

109( ראה פרש"י עה"פ. פקודי לט, מג. שמיני 
ט, כג. ועוד.

סוכה  ותוס'  פרש"י  וראה  יז.  טו,  בשלח   )110
מא, סע"א. ועוד

111( ראה זח"ג רכא, א.

מעשים  ובית  )תורה(,  המדרש  בית 
יחזור  ומשם  חסדים(,  )גמילות  טובים 
כנסיות  בתי  כל  עם  ביחד  לירושלים, 
שיקבעו  העולם  שבכל  מדרשות  ובתי 
מחובר  ובירושלים,  ישראל  בארץ 
למקדש, וביחד עם כל בנ"י שבכל קצוי 
תבל, כמ"ש26 "והביאותים אל הר קדשי 
ושמחתים בבית תפלתי . . כי ביתי בית 
"נכון  העמים"112,  לכל  יקרא  תפלה 
ונשא  ההרים  בראש  ה'  בית  הר  יהי' 
מגבעות ונהרו אליו כל הגוים112 והלכו 
עמים רבים112 ואמרו לכו ונעלה אל הר 
מדרכיו  ויורנו  יעקב  אלקי  בית  אל  ה' 
ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה 
חדשה  "תורה  מירושלים"113,  ה'  ודבר 

מאתי תצא"114, תיכף ומיד ממש.

 )משיחות ש"פ נח תשמ"ז;
ש"פ פינחס וכ"ח סיון תנש"א. ועוד.
נדפס בהוספות לסה"ש תשנ"ב ע' 465(

112( ומעין זה גם בסוף זמן הגלות – ש"בית 
ע"י  העמים",  לכל  )גם(  "יקרא  שבבבל"  רבינו 
דמצוות  והקיום  הלימוד  בהפצת  ההשתדלות 
מלכים  בהל'  הרמב"ם  כפס"ד  נח,  בני  שנצטוו 

ספ"ח.
113( ישעי' ב, ב-ג.

114( שם נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.
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בפרשת  שגם   – ועיקר  ועוד  ח.   .  .
הקשר  מרומז  עצמה  משפטים 
והתחלת  הגלות  זמן  לסיום  והשייכות 
ב"פירושה"  המבואר  ע"פ   – הגאולה 

)של פרשת משפטים( בתושבע"פ1:

משפטים  שבפרשת  הדינים  פרטי 
נתבארו  לחבירו  אדם  שבין  בהענינים 
ש"כולה  נזיקין,  בסדר  בתושבע"פ 
ו"חלק  היא"2,  מסכתא  חדא  נזיקין 
חלקים,  לשלשה  הראשונה  המסכת 
על  לדבר  וענינה  קמא  בבבא  והתחיל 
ודין  והבער  ובור  שור  כגון  נזיקין 
להקדים  רשאי  השופט  ואין  החובל, 
אדם  מבני  ההיזק  שיסיר  קודם  דבר 
על  בראשונה  אותה  הקדים  זה  ומפני 
שאר הדינין, ואח"כ בבא מציעא וענינה 
לדבר על הטענות והפקדונות ושכירות 
שעשה  כמו   .  . והשכיר  השואל  ודין 
דיני  )בפרשת משפטים( שאחר  הכתוב 
אנשים,  ינצו  וכי  והבער,  ובור  שור 
בבא  ואח"כ  על ארבעה שומרים,  דיבר 
בתרא, וענינו לדבר בחלוקת הקרקעות 
 . המשותפות  הדירות  בענין  והדינין 
בשביל  באחרונה  הזה  החלק  וסידר   .
שכולו קבלה ודברי סברות ולא התבאר 

1( כדרשת חז"ל על הפסוק "והתורה והמצוה" 
שבס"פ משפטים )ברכות ה, א. הקדמת הרמב"ם 

לספר הי"ד(.
2( ב"ק קב, סע"א.

מן התורה"3.

ומודגש בדברי הזהר4 – "תלת בבי 
מתניתא,  בסדרי  )רבנן(  תקינו  דינין 
נזיקין  אבות  בארבע  קדמיתא  חדא 
דאשתכח,  טלית  תניינא  וכו',  השור 
תליתאה שותפין ורזא דאבידה . . אורח 
פשע  דבר  כל  על  דכתיב5  נקטו  דקרא 
בבא  דא  שה  על  חמור  על  שור  על   .  .
קמא, דהכי הוא באינון מלין, על שלמה 
דא בבא מציעא, על כל אבדה דא בבא 
דנזיקין  הבבות  שג'  , היינו,  תליתאי"6
פשע  דבר  כל  "על  בפסוק  מרומזים 

והחלק  )ד"ה  לפיהמ"ש  הרמב"ם  הקדמת   )3
הששי(.

4( ח"ג קצח, א.
5( פרשתנו כב, ח. – ולהעיר, שפסוק זה הוא 
השירה דזאב טורף )פרק שירה פ"ה(, שרומז על 
הבלתי- הענינים  והפיכת  ביטול  שמצד  השירה 

רצויים ע"י זאב טורף דקדושה.
6( בניצוצי אורות שם: "קשה דכל דיני אבידה 
בבבא מציעא בפרק ב', א"מ"*. ובהערות אאמו"ר 
)לקוטי לוי"צ לזח"ג ע' תא(: "פירש כל אבדה על 

לתקו"ז  בביאורו  "הגר"א  שם:  זוהר  ובניצוצי   )*

עשיראה )קמ"ז סע"א( כ' להגי' תנינא טלית דאשתכח 

כל  על  על שלמה  כו'  דאבידה, תליתאה שותפין  ורזא 

תליתאי",  ומסיק ש"בבא  מציעא",  בבא  דא  כו'  אבדה 

"שותפין", נרמז בסיום הפסוק "עד האלקים יבוא דבר 

 – הזהר  בדברי  להגי'  גדול  דוחק  ולכאורה  שניהם". 

ובשתים, שינוי הסדר שבזהר )ושינוי כפול: הן בהתחלת 

נזכר  שלא  הפסוק  סיום  והוספת  בסיומו(,  והן  הענין 

בזהר שלפנינו – בגלל קושיא זו )ובפרט שקושיא זו יש 

לתרצה ע"פ ביאור אאמו"ר שבפנים ההערה(.

רמז סיום הגלות ותחילת הגאולה במסכת בבא בתרא
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וגו'" שבפרשת משפטים.

וביאור הענין7:

זמן  כללות  על  רומז   – "נזיקין" 
הגלות )ונחלק לשלש בבות, כנגד שלש 
בעולם  (, כשישנם  הכלליות8 גלויות 
)"נזיקין"(,  בלתי-רצויים  ענינים 
ב"בבא  נזיקין"  אבות  מ"ארבעה  החל 
מריבה  עניני  ועד"ז  דהגלות,  קמא" 
מצאתי'  אני  אומר  )"זה  ומחלוקת 
יחלוקו"(   .  . מצאתי'  אני  אומר  וזה 
ל"בבא  ועד  דהגלות,  מציעא"  ב"בבא 
 – דהגלות  וגמר(  )סיום  בתרא" 

לעשות  שרצו  ב"השותפין  שהתחלתה 
ללא  הטוב,  שמרצון  בחצר",  מחיצה 
אין  רצו  לא  הא  דרצו  )"טעמא  הכרח 
ע"ד  ביניהם  מתדברים  מחייבין"9(, 
מניעת היזק ראי' איש מרעהו; וסיומה 
ב"הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות 
. בתורה"10, התגברות חכמת התורה   .

שותפין, והיינו כל הוא יסוד הנק' כל, והוא דכורא, 
אבדה  נקראת  אשה  כי  נוקבא,  מל'  הוא  אבדה 
כדאיתא בריש מס' קידושין, וכל אבדה הוא חיבור 
נק'  ואשה  איש  חיבור  כי  שותפין,  והיינו  זו"ן, 
ואמו  אביו  שותפות, כמא' שלשה שותפין באדם, 
כו', והיינו ג"כ מה שאמר לעיל תליתאה שותפין 
רז  מע'  במאו"א  כמ"ש  יסוד,  רזא  דאבדה,  ורזא 
ומסיק:  בארוכה,  עיי"ש   – מל'"  אבדה  ע"ש, 

"ועתה מסולק קושיית א"מ שבנצוצי זהר".
7( בהבא לקמן – ראה גם לקו"ש חכ"ו ע' 150 

ואילך.
בית  חורבן  שלאחרי  הגלות  מצרים,  גלות   )8

ראשון, והגלות שלאחרי חורבן בית שני.
9( ב, ריש ע"ב.

10( קעה, ב – במשנה.

בגדרי  גם  שחודרת  באופן  )"סיני"11( 
"משפטים"(,  ממונות",  )"דיני  העולם 
האפשרות  ונשללת  בטלה  שעי"ז 
 – )"נזיקין"(  בלתי-רצויים  לענינים 
מתחילה  שאז  הגלות,  וגמר  בסיום 
)גאולה  והשלימה  האמיתית  הגאולה 
והמשולשת שמהפכת שלש  השלישית 
השלישי  ביהמ"ק  ועד"ז  הגלויות, 
והמשולש שכולל המשכן, בית ראשון 
לבנין  חורבנם  ומהפך  שני,  ובית 

ומשוכלל(.

בתרא  בבא  שבמסכת  ולהוסיף, 
)סיום וגמר הגלות( מרומזת גם הגאולה 
ע"י משיח  והשלימה12  האמיתית 
שבה  הידועה14  בהסוגיא   – צדקנו13 
נתבארו כו"כ מהיעודים דלעתיד לבוא, 
סעודה  לעשות  הקב"ה  "עתיד  ומהם: 
"עתיד  לויתן",  של  מבשרו  לצדיקים 

והפצת  גילוי  התגברות  ובמיוחד  כולל   )11
בתורת  והשגה  הבנה  של  באופן  התורה  פנימיות 
משפטים:  בס"פ  גם  כמרומז   – חב"ד  חסידות 

"ויחזו את האלקים וגו'", כנ"ל ס"ה.
12( נוסף על קירוב הגאולה ע"י מצות הצדקה, 

כדלקמן ס"י.
נתבאר  ב(  )עה,  ב"ב  שבמסכת  להעיר   )13
"דכתיב  הקב"ה,  על שמו של  נקרא  ש"משיח"* 

)ירמי' כג, ו( וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו"**.
14( עד, סע"ב ואילך.

*( נוסף לכך ש"עתידין צדיקים שנקראין על שמו של 

הקב"ה" )שם(.

**( להעיר מזח"ב לח, א: "מאן פני האדון ה' )כמ"ש 

גם בפרשתנו כג, יז( דא רשב"י" )וראה הנסמן בנצו"ז 

הוא  צדיקים  לגבי שאר  ברשב"י  וי"ל שהחידוש  שם(. 

מפני ש"הי' מאיר בו . . מבחי' הארת אורו של משיח" 

)סידור )עם דא"ח( שער הל"ג בעומר שז, ב(.
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מעורו  לצדיקים  סוכה  לעשות  הקב"ה 
שמשותיך15  כדכד  "ושמתי  לויתן",  של 
חד   .  . ירושלים(  חומות  של  )באבנים 
להו  אמר  ישפה,  אמר  וחד  שהם  אמר 
הקב"ה להוי כדין וכדין", "עתיד הקב"ה 
להגבי' את ירושלים ג' פרסאות למעלה, 
ושמא   .  . תחתי'  וראמה וישבה  שנאמר16
אלה  מי17  ת"ל  לעלות,  צער  יש  תאמר 
ארובותיהם",  אל  וכיונים  תעופינה  כעב 
וכן הסוגיא18 אודות חלוקת ארץ ישראל19 

15( ישעי' נד, יב.
16( זכרי' יד, יו"ד.

17( ישעי' ס, ח.
18( קכב, א.

19( ולהעיר שגם לאחרי חלוקתה לשבטים שייכת 
ובדוגמת  ע"ד   – ישראל  לכלל  כולה  ישראל  ארץ 

לעתיד לבוא20.

)משיחות ש"פ משפטים, ז"ך שבט, 
מבה"ח אדר א'; כולל גם שיחות ליל ויום 
ה' פ' משפטים, כ"ה שבט, ויום א' פ' 
תרומה, כ"ח שבט ה'תשנ"ב. סעיף ח. 
נדפס בסה"ש תשנ"ב ע' 369(

עשיית  שגם  כו'",  מחיצה  לעשות  שרצו  "השותפין 
המחיצה היא באופן ד"שותפין".

20( ועד"ז בפרשת משפטים )בשיעור דיום הש"ק( 
בנוגע לגבולות הארץ – "ושתי את גבולך מים סוף 
ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר", "פרת" )כג, לא 
ובפרש"י(, כפי שהובטח לאברהם אבינו* בברית בין 

הבתרים )לך לך טו, יח-כא(.

*( ולהעיר מבבא בתרא ק, א: "הלך בה לארכה ולרחבה 

. דכתיב קום התהלך בארץ לארכה   . קנה מקום הילוכו 

ולרחבה כי לך אתננה . . כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו".
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תענוג ורצון, בימות המשיח ובעבודת האדם

 הרב שלום דובער שי' ווָאלף
משפיע ונו"נ בישיבה

בנפש האדם
מבואר בתורת החסידות בכ"מ1 שהתענוג הוא פנימיות וסיבת הרצון, שהאדם 
רוצה בדבר שעל ידו יהיה לו תענוג, ונמצא שהרצון הוא אמצעי על ידו הוא מגיע 

לפנימיות הכוונה - התענוג.

ומבואר עוד בתורת החסידות2 שהתענוג הוא בהעלם והרצון הוא בגילוי. וכמשל 
מלך המגלה לעבדיו את רצונו ומצוה עליהם לקיימו, אך אין הוא מגלה להם את 
הכוונה הפנימית שבזה. נמצא שהרצון הוא בגילוי לזולתו והתענוג נעלם בינו לבין 

עצמו.

ובאופן אחר מבואר3, שכאשר האדם עושה מלאכה נמצא בגלוי הרצון במלאכה 
אז מתגלה התענוג שהיה  ורק כאשר מסתיימת המלאכה  והתענוג הוא בהעלם, 

בתחילה.

1( ראה לקו"ת )פר' בשלח( דף א, עמ' ג־ד. וראה המשך תרס"ו עמ' עג ואילך.
2( לקו"ת שלח מח, ב.

3( תו"א מאמר ד"ה "מים רבים".

גאולה ומשיח
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עוד משמע בכמה מקומות4, שהמשל והדוגמא לרצון אמיתי אצל האדם, הוא 
רצון המלך במלוכה. והמשל והדוגמא לתענוג אמיתי, הוא תענוג האדם בדירה.

הרצון והתענוג של הקב"ה
ומכל זה אפשר להבין בנמשל בנוגע לאדם העליון:

מבואר בכמה מקומות5 שרצון ה' הוא 'אנא אמלוך', התגלותו מלכותו יתברך על 
נבראים נפרדים. שמלכות זאת מתבטאת בקיום תרי"ג המצוות בדרך קבלת עול 

כגזירת מלך, ולפיכך תרי"ג המצוות הם רצונו יתברך.

ורצון זה התגלה לבני ישראל במתן תורה, אז גלה ה' ית' מלכותו על ישראל 
וגזר עליהם את תרי"ג המצוות, ויתגשם בשלימותו בתקופה הא' בימות המשיח 
לעמוד  עתיד  המשיח  "המלך  מה"מ,  מהל'  בפי"א  הרמב"ם  בדברי  המתוארת 
ולהחזיר מלכות דוד לישנה . . וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם . . ויתקן 
כולל  נוהג,  כמנהגו  עולם  זו  ביחד". כשבתקופה  ה'  את  לעבוד  כולו  העולם  את 
ועיקר מנהגו העיקרי להרגיש עצמו ליש ומציאות דבר נפרד בפני עצמו ממנו ית', 
אלא שמכניע את עצמו בפני ה' יתברך ומקבל עליו מלכותו וכו', כמתואר ברמב"ם 

כנ"ל.

אמנם המטרה הפנימית בזה היא שעל ידי קיום המצוות בשלימות בתקופה הא' 
בימוה"מ, יזדכך העולם עד שיהיה מוכשר וראוי לתקופה הב' של ימות המשיח, 
ה'  "אמת  שתתגלה  כיון  ית',  ממנו  נפרדים  נבראים  של  ההרגשה  תתבטל  שאז 
לעולם" שכל הנמצאים אין להם מציאות אמיתית, כיון ש"כל הנמצאים לא נמצאו 
וזוהי  העצמות.  היא  גופא  שמציאותם  יתגלה  ובישראל  המצאו".  מאמיתת  אלא 
דירתו ית' בתחתונים המתוארת בתניא פרק ל"ו "שיאיר אור ה' אין סוף ב"ה . . 

בעולם הזה הגשמי"6.

ומצב זה – דירה בתחתונים – הוא העונג הפנימי המסתתר בתוך הרצון של "אנא 
אמלוך" והרצון בתרי"ג המצוות, שכנ"ל אין זה אלא אמצעי להשלים על ידו את 

הכוונה הפנימית של דירה לו ית' בתחתונים.

4( מאמר ד"ה "יו"ט של ר"ה" תרס"ה.
5( מאמר שבהע' 3.

6( ראה שיחת ליל שמח"ת קודם הקפות ה'תשנ"ב.
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הרצון והתענוג שבנפש האלקית
ועד"ז מובן בנוגע לבני ישראל, שכוחות נפשם משתלשלים ומשקפים את הדרגות 
העליון,  הרצון  עם  מתקשר  האלקית  שבנפש  שהרצון  ובעניננו,  העליון.  שבאדם 

והתענוג שבנפש האלקית מתקשר עם התענוג העליון.

על  מלכותו  בהתגלות  הוא  הקב"ה  של  שרצונו  שכשם  לומר,  יש  הנ"ל  פי  ועל 
ישראל, כך רצונם של ישראל ג"כ, להיות עבדי ה' ולעשות כל מצוותיו. אמנם הסיבה 
הנעלמת והמטרה הפנימית שבזה, היא מכיון שלאמיתו של דבר ישראל וקוב"ה כולא 
חד, ועל ידי קבלת מלכותו עליהם בזמן הזה, יבואו ישראל להתאחדות האמיתית 
עם הקב"ה בתקופה הב' של ימות המשיח. וזהו התענוג של ישראל שהוא חד עם 

התענוג שלמעלה.

האם חייבים להאמין בתקופה הב' שבימות המשיח
והנה בנגלה דתורה היחס לישראל והקב"ה הוא כב' מציאויות נפרדות, שהקב"ה 
הוא המלך וישראל הם עבדיו, ורצון המלך הוא בהתגלות מלכותו על ישראל בתרי"ג 
המצוות כנ"ל. ובהתאם לכך בנגלה דתורה מבוארת התקופה הא' בימות המשיח, 

כאשר רצון ה' יתגשם ומלכותו תתגלה על ישראל ועל כל העולם.

וכפסק דין הרמב"ם )הלכ' מלכים פי"א( כל אחד מישראל מחוייב להאמין בזה, 
כעבד המאמין בנצחון המלך, ובאם לאו הרי הוא נחשב ככופר בתורה.

ועל  המשיח,  בימות  הב'  תקופה  של  המצב  על  במפורש  כתב  לא  הרמב"ם  אך 
המשמעות שלה כמטרה הפנימית של כל הענין. שמזה מובן שאין זה נכלל בחיוב 
האמונה בביאת המשיח. והטעם מובן בפשטות, כיון שאפשר להיות עבד נאמן למלך 
אין המלך  וכנ"ל שאת התענוג  בלי לדעת את המטרה הפנימית שלו.  גם  ולרצונו 

מגלה לעבדיו.  

ורק בפנימיות התורה המבארת את האמת שישראל וקוב"ה כולא חד, שם מתגלה 
לישראל התענוג הפנימי של הקב"ה בדירתו בתחתונים. 

האם חייבים ליטול אחריות להבאת הגאולה
ועד"ז מכיוון נוסף:

הרמב"ם כתב שישנו חיוב של מצפה לביאתו. ועולה בקנה אחד עם המבואר לעיל 
שרצונם של ישראל קשור עם רצון ה', וכשם שרצון ה' הוא בהתגלות מלכותו בעולם 
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כשיתגשם  המשיח  בביאת  ורוצה  מצפה  יהודי  ולפיכך  ג"כ,  ישראל  של  רצונם  כך 
זה מורה שבחיצוניות עכ"פ רצונו נפרד  רצונו יתברך. ובאם אינו מצפה לזה הרי 

מרצון ה', והרי זה גם כופר בתורה. 

אך ברמב"ם לא כתוב שליהודי ישנה אחריות להביא את הגאולה בפועל. והטעם 
מובן על דרך הנ"ל, שהרמב"ם מתייחס ליהודי כעבד ה', ועבד ענינו שהוא מחוייב 

למלאות את הוראות המלך וציוויו, אך אין הוא אחראי על הגשמת הענין הכללי.

אך הרבי כן מדבר רבות על כך שליהודי ישנה אחריות על הבאת הגאולה. והרבי 
מבאר הטעם לכך כיון שיהודי הוא לא רק עבד ה', אלא לאמיתו של דבר הוא שותף 
שווה עמו, וכנ"ל שהתענוג של הקב"ה בדירה בתחתונים הוא הוא התענוג של כל 
יהודי, כי כנ"ל ישראל וקוב"ה כולא חד. ושותף אמיתי שותף גם באחריות על הדבר.

כל ימי חייך להביא לימות המשיח
הכרח,  בדרך  עליהם  ושולט  הכוחות  על  נוסף  דבר  הוא  שהרצון  מבואר,  עוד 
היא  בהם  שלו  הפעולה  ולפיכך  עצמם,  הכוחות  של  הפנימיות  הוא  הוא  והתענוג 

בדרך ממילא, ועד שמתגלה שמלכתחילה זהו ענינם.

ועד"ז מבואר בנמשל, ביחס של הקב"ה לעולמו, שישנו אופן בו הקב"ה שולט על 
העולם ומנהיגו כרצונו, וטבע העולם בטל בפני רצון ה'. וישנו אופן בו טבע העולם 
נעשה ממילא כפי שזה אצל הקב"ה, ועד שמתגלה שמלכתחילה כל הנמצאים לא 

נמצאו אלא מאמיתת המצאו.

ומתקשר להנ"ל, כי הרצון של הקב"ה הוא בהתגלות מלכותו על העולם, בדרך 
לא  הנמצאים  שכל  שיתגלה  בתחתונים,  בדירתו  הוא  שלו  והתענוג  והכרח.  כפיה 

נמצאו אלא מאמיתת המצאו כנ"ל.

מעצמו,  יציאה  של  בדרך  היא  ה'  עבודת  כלל  בדרך  כי  ה'.  בעבודת  גם  ועד"ז 
שמבטל עצמו ומוסר עצמו לה', ועד שמוסר נפשו לה' בפועל ממש. ועבודה זו היא 
דבר נוסף על מציאותו הטבעית, שמצד עצמו הוא דבר נפרד מה'. ולפיכך רואים 
שבעלי מס"נ שיצאו לארצות הרווחה לא ניכר בהם המס"נ שהיה בהם מקודם וכו'. 

ועל דרך שרצון הוא דבר נוסף על הכוחות.

אמנם בעבודה של 'להביא לימות המשיח' אין זה בדרך של יציאה מעצמו, אלא 
באופן שזוהי מציאותו גופא, ולפיכך "כל ימי חייך – כל רגע ורגע שהאדם חי, הן 
ער והן ישן – להביא לימות המשיח". ועל דרך – ויותר - מזה שהתענוג הוא הוא 

המציאות של כל הכוחות.
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מצוות בטלות לעתיד לבוא
שהכוונה  לבוא",  לעתיד  בטלות  "מצוות  חז"ל  מאמר  את  מבאר7  הרבי  והנה 
לתקופה הב' בימות המשיח כאשר תתבטל ההגדרה מצוה וציווי, כיון שכבר לא 
מצד  ממילא,  בדרך  אז  יהיה  המצוות  קיום  אלא  עליו.  לצוות  נפרד  נברא  יהיה 
התאחדות האדם עם ה'. ואדמו"ר הרש"ב8 מבאר באופן אחר לכאורה, שהכוונה 
לגביו כשרגא  יהיה בטל  יתגלה התענוג שבמצוות, שהרצון שבמצוות  היא שאז 

בטיהרא.

ועל פי הכלל הידוע שכל הפירושים בענין אחד שייכים זה לזה, יש לומר בעניננו. 
ובהקדים הכלל הנ"ל שהרצון הוא בגילוי לזולתו והתענוג הוא בהעלם בינו לבין 
עצמו. ולפיכך: בזמן הזה כשישראל נראים למציאות בפני עצמם חוץ מהקב"ה, 
הרי מתגלה להם רק רצונו של הקב"ה, וכעבד שהמלך מגלה אליו את רצונו ומצוה 
עליו לקיימו. וזוהי ההגדרה הרגילה של 'מצוות', רצון ה' שעלינו לקיימו בעבודת 

עבד.

לישראל  מתגלה  אזי  חד,  כולא  וקוב"ה  שישראל  כשמתגלה  הב'  בתקופה  אך 
התענוג והכוונה הפנימית שבמצוות, שעד כה היתה בהעלם בינו לבין עצמו. ואזי 
הגישה שלהם לקיום המצוות תהיה לא כעבד המקיים את רצון המלך, אלא שהעונג 

של הקב"ה במעשה המצוות הוא הוא הוא העונג שלהם.

"יכוף כל ישראל"

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

א
בד"מ ש"פ שמות )סי"ד( כותב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק )בתרגום חופשי(: "שישנו 
כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל 
לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'" – שהוא "בחזקת שהוא משיח" – שכבר 

יהי' מיד "משיח בודאי"". עכלה"ק. והיינו שבדורנו כבר ישנו ה"בחזקת משיח".

7( קונטרס בעניין הלכות תשבע"פ שאינן בטלים לעולם. סה"ש ה'תשנ"ב עמ' 27.
8( המשך תרע"ב ח"א פרק קצג.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת30

והנה – כידוע – אחד מסימניו של "חזקת משיח" המפורשים בדברי הרמב"ם )הל' 
מלך המשיח פי"א ה"ד( הוא: "יכוף כל ישראל לילך בה, ולחזק בדקה". ויש לעיין 

כיצד נתקיים ענין זה בזמננו זה, וכדלקמן.

ב
"בחזקת  של  בסימנים  גם  "ולכן  כותב:  וולפא(  שד"ב  )לרב  המלך"  "יחי  בספר 
משיח", לא כתב הרמב"ם שדין "בחזקת משיח" מתחיל רק לאחר שהצליח לכוף כל 
ישראל והצליח במלחמות ה' וכו', כי אדרבא כשמצליח הרי זה כבר חלק מסימני 
משיח ודאי. וכמו שמפורש שם בלשון הרמב"ם "אם עשה והצליח וכו' הרי זה משיח 
בודאי", והסימן על בחזקת משיח הוא מיד כשרואים שענינו הוא בהתעסקות בכפיית 

כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה.

ועיין לקוטי שיחות חכ"ג )ע' 395(: "צריך להיות איש כפשוטו ברמ"ח אברים הוגה 
בתורת ה' ולוחם מלחמת ה', והוא יתחיל בהפצת התורה והרמת קרנה". ובלקוטי 
שיחות ח"ח )ע' 362(: "לילך בה – לאלו שלא חטאו, ולחזק בדקה – לאלה שעברו 
ופרצו; צדיקים ובעלי תשובה". וראה שיחת ו' תשרי תשכ"ז סעיף ה' )תרגום חופשי(: 
"צריך להיות כזה שמשתדל לחזק בדקה, אם באיזה מקום חסר בלימוד התורה וקיום 
המצוות – הוא מכניס עצמו בזה לחזק זאת, וצריך להיות באופן של ויכוף . . באמת 

בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל באופן של ויכוף כו'". עכ"ד.

וכן בספר "יחי המלך המשיח" )ע' רג( מאריך לבאר אשר "ויכוף כל ישראל" הוא 
לשון הווה, בשונה מסימני "משיח ודאי" שסימניו הם לשון עבר "בנה מקדש במקומו, 
קבץ נדחי ישראל". והיינו שמדובר כאן על התעסקות בענין כפיית כל ישראל אך לא 

שלימות בענין זה.

והיינו, שלומד שמה ש"חזקת משיח" – "יכוף כל ישראל", משמעותו היא בלשון 
הווה, היינו, שהוא מתעסק בכפיית כל ישראל ואי"צ שישלים את פעולתו בזה. ורק 
בשלב של "משיח ודאי" אזי ישנה השלימות של "אם עשה והצליח" שאכן כפה את 

כל ישראל לקיום התורה והמצוות.

כותב  שם  דהנה  חכ"ג:  מלקו"ש  לדבריו  שמביא  המקור  לדחות  יש  לכאו'  והנה 
כ"ק אד"ש מה"מ: "הנה ברור פסק תורתנו בהגאולה והתחלתה, היינו שצ"ל איש 
בהפצת  יתחיל  והוא  ה'  מלחמת  ולוחם  ה'  בתורת  והוגה  איברים  ברמ"ח  כפשוטו 

התורה והרמת קרנה ואח"כ יקבץ הגלויות". עכלה"ק.

ישראל"  כל  ש"יכוף  פירושם  אין  יתחיל"  "והוא  המילים  שמשמעות  כלומר, 
משמעותו הוא לשון הווה והוא רק מתעסק בענין זה ולא השלימו, אלא שהוא מתאר 
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כאן את סדר פעולותיו של מלך המשיח – כיצד יפעל בעולם: "הוא יתחיל" – מה תהי' 
פעולתו הראשונה בעולם: הפצת התורה. "ואח"כ יקבץ הגלויות" – דהיינו פעולתו 

הבאה תהי' קיבוץ הגלויות.

וכן בנוגע לראייתו משיחת ו' תשרי תשכ"ז יש לדחות, דאין הלשון "שמשתדל לחזק 
בדקה" מוכיח שמשיח רק יחל בפעולה זו דכפיית כל ישראל לילך בדרך התומ"צ 
ולחזק בדקה, אלא ניתן ג"כ לפרש דלשון זו מורה ע"כ שמשיח יעסוק וישתדל בענין 

זה עד לביצועו בשלימות.

וכיון שמלשון הרמב"ם דמשיח "יכוף כל ישראל לילך בה, ולחזק בדקה", משמע 
יותר שיבצע וישלים ענין זה, ע"כ מסתבר לומר דגדר "חזקת משיח" הוא כאשר ענין 

זה נעשה דוקא בשלימות.

וכמו"כ בנוגע לדיוקו מהלשון "יכוף", י"ל שבפשטות אין פירושו לשון הווה, שהרי 
תחילת לשון ההל' ברמב"ם היא "אם יעמוד" שזהו לשון עתיד על פעולה שתעשה 

בעתיד, ובזה הוא ממשיך ומתאר – "יכוף" ו"ילחום"9.

ג
עשה  "אם  ודאי:  משיח  גבי  שכותב  הרמב"ם  בדברי  הפי'  לברר  יש  בכאן  והנה 
והצליח ]וניצח כל האומות שסביביו[ ובנה מקדש במקומו, וקבץ נדחי ישראל – הרי 

זה משיח בודאי". דניתן לפרשו בב' אופנים:

א. "אם עשה והצליח" קאי על "יכוף כל ישראל" – הסימנים של "בחזקת משיח". 
ור"ל שאם הצליח לכוף את כל ישראל ה"ה "משיח ודאי". ולפי זה י"ל ש"בחזקת 
משיח" אינו צריך להשלים את כפית התורה ומצוות על בנ"י, אלא זה חלק מהסימנים 

של "משיח ודאי".

ב. "אם עשה והצליח" קאי על מה שכותב לאחרי זה "וניצח כל האומות וכו'" – 
הסימנים של "משיח ודאי". ור"ל ש"אם עשה והצליח" – ניצח את כל האומות ובנה 
מקדש במקומו וכו' – ה"ה "משיח ודאי". ולפי זה י"ל שחלק מהסימנים של "בחזקת 
משיח" הוא שצריך לכוף את כל ישראל בשלימות, עוד קודם שיהי' ל"משיח ודאי".

9( לגבי "ילחום מלחמות ה'", הנה בסימני "בחזקת משיח" לא מופיע שצריך את ה"וינצח" אלא הסימן הוא רק 
"לוחם מלחמות ה'", ובזה ודאי שאין הכוונה לאחד ש'מתעסק' בלעשות מלחמות ולא לוחם בפועל, וכמו שמבאר 
כ"ק אד"ש )שיחת ש"פ ראה תשל"ה- שיחו"ק תשל"ה ח"ב עמ' 423 ואילך( שבשלב של "בחזקת משיח" הוא אכן צריך 
ללחום בפועל את מלחמות ה' ורק בשלב ה"משיח ודאי" צריך את ה"וינצח". וכך הוא בנדו"ד שה"יכוף כל ישראל" 

מוכרח להיות בשלב ה"בחזקת משיח". וק"ל.
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הנה בלקו"ש חח"י )עמ' 281( לאחר שמבאר שענינו וגדרו של משיח הוא "שלימות 
קיום התומ"צ", כותב כ"ק אד"ש )בתרגום חופשי(: "שהבחינה והסימן על אמיתתו 
הם באם ענינו בעצמו הוא תורה וקיומה . . והוא פועל את שלימות קיום המצוות 
אצל ישראל "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחום מלחמת ה' . . ואילו 
כאשר הוא מביא לשלימות קיום התומ"צ בפועל, "אם עשה והצליח ונצח כל האומות 
שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל" דוקא אז "הרי זה משיח בודאי" . . 

השלימות בהלכות וקיום המצות בפועל".

ישראל  עם  כפיית  של  הענין  שלימות  יהי'  מתי  דאכן  נראה  ראשונה  ובהשקפה 
לקיום התורה ומצוות – בזמן של 'משיח ודאי' שאז יהי' "אם עשה והצליח" כו'.

אך בפשטות כאשר למדים את הפשט של השיחה נראה שהשלימות עלי' מדבר 
בתור "חזקת משיח" והשלימות של "משיח ודאי" הם ב' שלימויות שונות. דהשלימות 
של "בחזקת משיח" היא שכל עם ישראל יקיימו את התורה כפי יכולתם, אך אין זה 
עדיין שלימות קיום כל התומ"צ דהרי אין כאן ביהמ"ק ו"כל יושבי' עלי'" וכו'. ולזה 
באה השלימות "בפועל" שהיא – כמ"ש מפורש – בניין ביהמ"ק וקיבוץ הגלויות שעי"ז 
יוכלו כל עמ"י שכבר מקיימים מצוות לקיים את כל המצוות כולם )כמבואר באריכות 

בשיחה שם(. וע"כ אין להכריח כלל ש"אם עשה והצליח" קאי בכפי' של כל עמ"י.

ד
והנה מהתייחסות כ"ק אד"ש בשיחת י"ב תמוז תשכ"ז )שיחו"ק תשכ"ז ח"ב עמ' 
286( בענין זה, נראה, דאכן מגדרי חזקת משיח הוא ביצוע ענין זה בשלימות, דשם 
כל  "יכוף   .  . בדקה  לחזק  ישראל  כל  "ויכוף  שיהי'  "צריך  חופשי(:  )תרגום  אומר 
ישראל" כל היהודים שילכו בדרך התומ"צ". ונראה, דזהו כפשטות לשון הרמב"ם 

אשר 'ויכוף כל ישראל' פירושו הוא אכן שכל יהודי ויהודי ילך בדרך התומ"צ10.

10( וכן הוא עד"ז ביחידות לרח"ש גוטניק ה' מנ"א תשכ"ז: רש"ח גוטניק: אינני רואה שייתכן דבר כזה שהוא יכוף 
כל ישראל אפילו ע"י השלוחים. אולי יש לומר שהפי' ברמב"ם הוא )לא שצ"ל כן בפועל שכל עם ישראל ישוב ויקיים 
תומ"צ, אלא( שיש איש שרוצה לעשות כן ומתעסק בכך? כ"ק אדמו"ר שליט"א: אני מדבר אליכם אודות ענינים שהם 
למטה מעשרה טפחים, ואתם מטפסים לי למעלה מעשרה טפחים. הכוונה כאן אינה בכח כ"א בפועל, אין זה דרוש 
זהו פסק הלכה ברור ואין שום פוסק שחולק על הרמב"ם בזה )ומכאן הוכחה שמסכימים לדבריו – ראה שד"ח כללי 
הפוסקים ס"ו סק"א(. מביאים לי מהרמב"ן )על שה"ש( או מהירושלמי )ריש ברכות. וכ"ה בשהש"ר פ"ו, י( – אולם 

כ"ז הוא ע"ד הדרוש.
]והמסתמך על מדרשים וכו' בענין זה ולא על פס"ד הרמב"ם, הרי זה בדוגמת הרוצה להתחיל קדושת שבת מן 
הבוקר ועד הבוקר – כיון שהרשב"ם מפרש כן בפירושו עה"ת )ראה בראשית א, ה(. ופשוט שדברי הרשב"ם כאן אינם 
אלא ע"ד הדרוש. ולענין הלכה – באם יעשה מלאכה אז )בשבת(, מובן שיהי' חייב סקילה, שהרי דרוש בפסוק הוא 
ענין אחד, וענין בהלכה הוא דבר אחר. וההלכה היא כלשון הרמב"ם, שיהי' איש שיכוף כל ישראל, אולי לא כל ישראל 

ממש, אולם לכל הפחות רובם ככולם.
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]אלא ש"כפי'" זו היא בדרכי נועם ובדרכי שלום וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ )שיחת 
ו' תשרי תשכ"ז(: "וצריך להיות באופן של ויכוף באמת בדרכי נועם ובדרכי שלום 

אבל באופן של ויכוף"11.[

אך לפ"ז דרוש ביאור: דהנה בהמשך שיחת י"ב תמוז תשכ"ז הנ"ל אומר כ"ק אד"ש 
לחד  שאישתמע  ב"מילתא  והגאולה  השמחה  בעל  שפסק  "וכמו  חופשי(:  )תרגום 
גופא" שישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלים, שכל הפרטים של הוגה בתורה כדוד 
אביו ויכוף כל ישראל לחזק בדקה . . שבמצב שהוא באופן של "לאלתר לגאולה" אזי 

זה נעשה "כהרף עין".

והיינו שברגע שהגאולה מגיעה באופן נסי אזי כל סימני מלך המשיח נעשים כהרף 
עין. וכאן צריך להבין: לכאו' היאך נפעל ענין זה של "יכוף כל ישראל" ב"הרף עין" 
הרי נדרש שיהי' בפועל ממש קיום תומ"צ של כל עמ"י ויש להבין מה נפעל ברגע 

מסויים זה?!

ה
ויובן זה בהקדים:

דהנה כ"ק אד"ש מה"מ מבאר בריבוי מקומות ש"פסק דין הרמב"ם" )הל' תשובה, 
פ"ז ה"ה( ש"סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הן נגאלים" – הנה ע"פ פס"ד הגמ' שע"י 
הרהור תשובה נעשה צדיק גמור – אזי כיון ש"כבר עשו תשובה" – ע"כ "מיד" צריכה 

לבוא הגאולה.

וכפי שמבאר בענין זה בשיחת ש"פ ויחי תנש"א )ספה"ש תנש"א ע' 218(: "וכיון 
שע"י התגלות י"ג מדה"ר בטלים החטאים, סיבת הגלות )מפני חטאינו גלינו מארצנו( 
– באה תיכף ומיד הגאולה האמיתית והשלימה, כפי שהבטיחה תורה שסוף ישראל 

לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין.

11( ולפי זה יש לעיין מדוע אכן בסימן ד"יכוף כל ישראל" צריך דווקא כפי' של כל העם, והיינו הצלחה מושלמת 
זה כבר בשלב של "בחזקת משיח", משא"כ בהסימן ד"ילחום מלחמות ה'" אי"צ השלמה של הפעולה כבר  בענין 
בשלב זה. וה"וינצח" הוא בזמן דמשיח ודאי. לכאו' ניתן לבאר עפ"י המובא בשיחת אחש"פ תשמ"ח )הע' 55( שעיקר 
פעולתו של מה"מ בתור "בחזקת משיח" הוא בפעולות עם עמ"י, ולכן צריך לכוף את כל ישראל. ועיקר פעולתו בתור 
"משיח ודאי" הוא ב"תיקון העולם" )וכמו שמבאר שם הענין באריכות בהמשך השיחה( ועל כן מלחמותיו הם בתור 
חלק מתיקון העולם כולו. אך קשה לומר כן דהנה במקום אחר )לקו"ש חלק ח"י שיחה ב' לפר' בלק הע' 56( מבאר 
כ"ק אד"ש אשר מלחמותיו של מה"מ הם לבטל מבני ישראל את המונעים לקיום התומ"צ וא"כ ככלל כל ענין זה של 

"ילחום מלחמות ה'" גם שייך לפעולות של מה"מ עם בני ישראל.
ואולי ניתן לומר דבנוגע ל"יכוף" הנה אם לא עשה את זה אין לו כלל גדר ודין "מלך", אך בנוגע למלחמות בכדי 

שיהא "מלך" אי"צ דווקא לנצח במלחמות אלא מספיק שהוא נלחם מלחמות ה' כו'. ועצ"ע.
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ובפרט לאחרי שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה ]החל מהרהור תשובה, 
שעי"ז נעשה צדיק גמור, כהפס"ד בהנוגע להמקדש את האשה על מנת שאני צדיק 
גמור – פס"ד שנוגע )לא רק לדיני ממונות, אלא גם( לדיני נפשות, ובדיני נפשות 
גופא – לכל הדורות שעתידים להוולד משידוך זה[ – הרי בודאי ובודאי שמיד הן 

נגאלין". עכלה"ק.

אך בזה לכאורה צריך ביאור, דאע"פ שע"י הרהור תשובה נעשה צדיק גמור, מ"מ, 
הרי ודאי שאין הפירוש שבכל רגע ורגע, כל יהודי מהרהר בתשובה, אלא שאצל 
כל יהודי הי' "הרהור תשובה". וא"כ צריך להבין מה מועיל הרהור תשובה זה, באם 
ברגע שלאח"ז נעשית עבירה וא"כ הוא כבר אינו במעמד ומצב של "עשו תשובה"12?! 

ויש לומר: דאכן פס"ד הרמב"ם הוא שצריך שכל עם ישראל יעשו תשובה ועי"ז 
מגיעה הגאולה, אך אין צורך שכל עם ישראל יהיו במעמד ומצב של תשובה בכל 
רגע ואזי תגיע הגאולה, אלא מספיק שבשלב מסויים נעשה הרהור תשובה ע"י כל 

אחד מישראל.

ו
ולפי הנ"ל יש לבאר בדא"פ כיצד יתכן שיפעל הענין ד"יכוף כל ישראל" כהרף עין:

דהנה בלקו"ש חכ"ו )ע' 132( מביא כ"ק אד"ש את דברי הרמב"ם בענין שבע מצוות 
בני נח דכותב "וכן צווה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם". ומדייק 

כ"ק אד"ש מדוע נוקט הרמב"ם לשון "יכוף"?

ומבאר דבגירות נדרש שתהי' "קבלת המלכות", היינו, קבלת מלכותו של הקב"ה 
נוקט  זה  ומטעם  המצוות";  ו"קבלת  ית'  באחדותו  ואמונה  ע"ז  שלילת  הכוללת 
הרמב"ם לשון "ויכוף" משום שהכפי' צריכה להביא לידי כך ש"כל באי עולם" יקבלו 
את מלכות ה'. ובהערה 61 מקשר זאת לענין של "יכוף כל ישראל", וזלה"ק: "כי ענין 

12( ובהערה שם כותב כ"ק אד"ש: "ואף שבכמה ענינים של תשובה יש תנאים נוספים מלבד ההרהור תשובה, 
ולדוגמא: בגזילת ממון )אפילו שוה פרוטה בלבד( לא מספיקה התשובה, אלא צ"ל גם והשיב את הגזילה אשר גזל 
)ויקרא ה, כג( – אין זה מעכב ח"ו את הגאולה, היינו שבשביל דגאולה מספיק הרהור תשובה בלבד )ואח"כ תהי' 
שלימות התשובה ע"י השבת הגזילה וכיו"ב(. ויתירה מזה – שאפילו ההרהור תשובה כשלעצמו אינו צריך לעכב את 
הגאולה, כפי הסדר שבתוה"ק שמדויק הוא כמובן, שמבקשים "פדה אלקים את ישראל מכל צרותיו", ואח"כ "והוא 

יפדה את ישראל מכל עונותיו" עכלה"ק.
ואולי היה ניתן לומר דאכן מספיק שהי' הרהור תשובה ואי"צ שיהי' לזה המשכיות לאח"ז. אך בפשטות אין לומר 
כן דהלא ודאי שאדם שעשה עבירה נק' רשע, וא"כ לאחרי שהרהר בתשובה ועשה עבירה מהיכי תיתי לומר שנשאר 
עדיין בעשיית התשובה. ונוסף לזה נראה ש"הערה" זו כותב כ"ק אד"ש באופן ד"זכו" וכד' ואינו מתייחס להלכה 
בפועל עפ"י הפשט בפס"ד הרמב"ם דהלא הרמב"ם מפורש כותב שצריך "לעשות תשובה ומיד הן נגאלין" וכאן כותב 

כ"ק אד"ש: "שאפי' ההרהור תשובה כשלעצמו אינו צריך". וק"ל.
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הכפי' – קבלת מלכותו, היא עיקר ענינו של מלך. וראה הל' מלכים ספ"ד. ושם פי"א 
ה"ד – לגבי מה"מ "ויכוף כל ישראל" כו'".

ומכך שכ"ק אד"ש מה"מ מקשר את ענין זה של "יכוף כל ישראל" לענין ד"יכוף 
את כל באי העולם", שענינו הוא – כמו בגירות – "קבלת המלכות" – יש לומר דע"י 
ההרהור תשובה שנעשה ע"י כאו"א מישראל, נפעל ג"כ הענין ד"יכוף כל ישראל" 

באופן ד"כהרף עין" )אף שאין כל ישראל מקיימים תומ"צ בשלימות(:

היהודי  ע"י  המלכות"  ד"קבלת  הענין  נעשה  זה  תשובה  דבהרהור  לומר  דיש 
המהרהר בתשובה, משום שברגע זה הוא מקבל על עצמו קיום תורתו ומצוותיו 
של הקב"ה – דזהו ענין הכפי' שנעשית ע"י מלך המשיח, וכיון שהרהור תשובה 
הוא באופן ד"כהרף עין" )"בשעתא חדא וברגעא חדא"(, נמצא, דענין ד"יכוף כל 

ישראל" יכול להתבצע ב"כהרף עין".

ז
וע"פ כל הנ"ל, יובן ג"כ כיצד ניתן לומר שבדורנו אכן נעשה ה"יכוף כל ישראל" 
בפשטות. דהנה נתבאר לעיל שיכוף כל ישראל משמעותו קבלת מלכותו וקבלת 
התומ"צ. אלא ש – כנ"ל – לפ"ז עדיין קשה, דאפי' אם נאמר שכל יהודי כבר קיבל 

על עצמו עול המצוות וכו' אך עכ"פ לאחמ"כ הוא ממשיך בעשיית עבירות?

תשובה  לעשות  ישראל  ש"סוף  הרמב"ם  לפס"ד  בנוגע  שנתבאר  מה  לפי  אך 
ומיד הן נגאלים", שהכוונה בפשטות היא שענין זה צריך להיעשות, אך לאו דוקא 
שצריך להיות באופן כזה שכל ישראל נמצאים במעמד ומצב זה באופן מושלם 
בכל רגע – מובן שע"י ההרהור תשובה שנעשה ע"י כל אחד מישראל – נפעל כבר 
הענין ד"יכוף כל ישראל" וכיון שנפעלו שאר הענינים ג"כ, מובן שישנו כבר בדורנו 

ה"בחזקת שהוא משיח".

בענין הנ"ל

 הת' אברהם שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

ידוע ומפורסם בשער בת רבים, אשר כ"ק אד"ש נשיא דורנו נקרא בפי גדולי 
הרבנים, משפיעים, ובפי רבבות עמך ישראל, בשם – מלך המשיח.
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והיינו שאינו מוחזק רק לאחד הראוי להיות משיח - שישנו בכל דור, אשר אם 
יזכה הדור יגלה אליו השי"ת וישלחו13 לגאול את עמו, אלא ברור שהוא הוא המלך 

המשיח, ובו בחר ה' ושלחו זה מכבר14 לגאול את בנ"י.

ואף שענין זה אינו קשור בדוקא עם פסק-דין הלכתי, היינו: יתכן שיהי' משיח שה' 
שלחו וכו', אלא שאין זה מעוגן עדיין בהלכה15,

הרי אין לנו אלא עדותו של הרבי עצמו, בד"מ ש"פ שמות תשנ"ב בסופו, וזלה"ק 
)תרגום ללה"ק(:

"יהי רצון . . שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות 
- שאז  ה'"  וילחם מלחמת  ולחזק בדקה  לילך בה  ישראל  ויכוף כל   .  . כדוד אביו 
"בחזקת שהוא משיח" - שהוא כבר יהי' מיד "משיח בודאי", עי"ז ש"עשה והצליח 
ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל . . ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד 

כו'". עכלה"ק.

שמדבריו אלו ברור, שבימינו אלו, הגדר ד'בחזקת משיח' שברמב"ם – חל כבר על 
נשיא דורנו, שכבר נשלח לגאול את עם ישראל.

וכיהודה ועוד לקרא, הרי ידוע שגם פסקו עשרות רבנים )בשנים תשנ"א-תשנ"ג16( 
שעל כ"ק אד"ש חל הגדר ד'בחזקת שהוא משיח' ע"פ הרמב"ם, וכ"ק אד"ש התייחס 
בחביבות לפס"ד זה, כשהעניק ברכתו הק' להקראתו על ציוני רבותינו נשיאנו וגדולי 

עם ישראל )כהאריז"ל ועוד(.

ויש לעיין בקביעת הלכה זו, והתאמתה עם דברי כ"ק אד"ש במקומות רבים, כאשר 
יבואר לפנינו בעזהי"ת:

א
בפסק דין הרמב"ם בהגדר ד'בחזקת משיח', מונה הוא שישה סימנים כדי לזהותו: 
)ומזרע  דוד"  "מבית  ב(  בזמן הגלות17;  איזה הנהגה  לו  – שתהי'  "יעמוד מלך"  א( 

13( שו"ת חתם-סופר חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(. וראה שדי חמד פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע. ועוד.
14( ראה ד"מ ש"פ חיי שרה ס' יג.

15( שנפסקה ברור בספר היד להרמב"ם )הל' מלכים ומלחמות ומלך המשיח ספי"א(, אשר אין שום חולק בזה 
וכו' – ראה לקו"ש ח"ה ע' 149 הערה 51.

16( בשונה מהפסק המפורסם )עליו חתמו מאות רבנים( מהשנים תשנ"ח ואילך, שבו לא נזכר שחל על כ"ק אד"ש 
הגדר ההלכתי ד'בחזקת משיח' )אלא רק שכחלק מהאמונה בדברי הנביא – כ"ק אד"ש – מחוייבים אנו להאמין שהוא 

המלך המשיח ויגלה אלינו תיכף ומיד ממש(.
17( לקו"ש ח"ח ע' 361 בהערה. ע"ש )לביאור ההכרח לפרש כן(.
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ה(  אביו";  כדוד  במצוות  "ועוסק  ד(  אביו(";  )כדוד  בתורה  "הוגה  ג(  שלמה18(; 
"ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה"; ו( "וילחם מלחמות ה'" – ואזי "הרי זה 

בחזקת שהוא משיח".

במסגרת זו לא נעסוק בכל הסימנים, אשר ביאורם בהרחבה והחלתם על כ"ק 
אד"ש נתפרסמו זה מכבר, אלא בסימן החמישי – "ויכוף כל ישראל".

כאשר מתבוננים בפשטות בדברי הרמב"ם, נראה שמלך המשיח יהי' אחד שיש 
לו הכח והאפשרות לכוף את כל עם ישראל לשמור את כל התורה והמצוות )"לילך 
בה ולחזק בדקה"(, ושכן יהי' בפועל – שכל העם ילך בדרך התומ"צ כיון שמלך 

המשיח כפהו לעשות כן.

והיות שלע"ע עדיין אין שייך לומר זאת על בנ"י, וכל פעולות כ"ק אד"ש התמקדו 
אך ורק בנתינת האפשרות לכל יהודי לשמור תומ"צ בשלימותם )האפשרית( – ע"י 
'מבצעי המצוות', הפצת מעיינות החסידות חוצה, ופתיחת בתי חב"ד בכל פינה 
בעולם – ע"י שלוחיו, אשר "שלוחו של אדם כמותו", אבל בשום אופן לא בכפי' 
ממשית על כל יהודי והבאתו לשמירת תומ"צ מלאה - מתעוררת שאלה, לכאורה, 

על הקביעה הנ"ל.

בביאור  שעסקו  יש  אופנים.  בכמה  השנים,  במהלך  כתבו,  זו  שאלה  ובביאור 
האפשרות לכפי' בדרכי נועם, ויש שביארו של'בחזקת משיח' עדיין לא מוכרחת 
להיות הצלחה מלאה בפעולותיו, ודי שיתעסק בכך – וכפי שכל זה יבואר לקמן 

בהרחבה,

אך במבט ראשון ושטחי, נראים כמה משיחות כ"ק אד"ש כסותרות לביאור זה. 
כפשוטו, את  יכוף  היינו, שכ"ק אד"ש לומד פשט ברמב"ם – שמלך המשיח אכן 
כל עם ישראל, לשמור את כל התורה והמצוות – ורק אז חל עליו הגדר ד'בחזקת 

משיח'. ולהלן יובאו ציטוטים נבחרים משיחות אלו.

ב
בשיחת ש"פ חוקת – בלק תשט"ו19, התבטא כ"ק אד"ש:

"כאשר הרמב"ם מדבר אודות ימות המשיח – מתאר מי יהי' המשיח: "מלך מבית 
דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם 

מלחמות השם".

18( ראה פיה"מ להרמב"ם בהקדמה לפרק חלק - בהיסוד השנים עשר.
19( התוועדויות תשט"ו ח"ב )ע' 164(.
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"יכוף" – אין פירושו להעמיד את התומ"צ ל"הצבעה" ח"ו, לשמוע את דעת כל 
המשתתפים, ולהחליט ע"פ "רוב דעות": שאם רוב הדעות יצביעו עבור התורה, אזי 

– יקבלוה, ואם לאו, ח"ו – מובן מאליו שלא זהו פירושה של כפי'!

"יכוף" פירושו – שאפילו אם הוא אחד ויחיד בכל העולם שמכיר באמיתותה של 
התורה, יש בידו התוקף והכח לכפות את כל בני ישראל לשמור את התורה!

של  הפרטי  בביתו  גם  אלא  ובפרהסיא,  ברחוב  התורה  לשמירת  רק  הכוונה  ואין 
כאו"א – גם שם כופה הוא כאו"א מישראל שבביתו הפרטי ישמרו תומ"צ. ובפשטות 
– שנכנס אל תוך הבית, וכופה על יושביו לשמור שבת ולאכול כשר! ואם בכניסתו 
ולחלב, אלא  נפרדות לבשר  )"דישעס"(  כלים  רואה הוא שאין שם מערכות  לבית 

מערכת כלים אחת בלבד – נוטל אותה ושוברה!

זהו התוקף והכח שיהי' בעניני יהדות בימות המשיח!

וכאשר רואים שעניני יהדות אינם בתוקף כ"כ, ואדרבה: טוענים שאין זכות לכפות 
על אדם ענינים שאינו רוצה ואינו מאמין בהם, כיון שלכל אדם הזכות להתנהג בהתאם 
להבנתו, וכפית אדם נגד רצונו היא דבר בלתי אנושי )"ניט איידל און מענטשליך"( . 
. ויתירה מזו, שמעמידים את התורה ל"הצבעה" ח"ו – הרי מובן שלא נמצאים עדיין 

בזמן הגאולה, ואפילו לא ב"אתחלתא" שבזה".

ומדבריו הק' מובן בפשטות, שכחלק מפעולותיו של 'בחזקת משיח' )"ויכוף כל 
ישראל"(, עליו להגיע למצב בו יוכל לכפות ממש )וכהדוגמא שמביא: לשבור כלי 

טריפה( את כל בני ישראל לשמור את כל התורה והמצוות20.

ואמנם נאמר בכמה מקומות, שמשיח 'יכוף' את בנ"י בדרכי נועם ובדרכי שלום, 
וכפי שמבאר כ"ק אד"ש21:

"ענין הכפי' שיהי' ע"י משיח – אין פירושו כפי' "בשוטי" דוקא, אלא יכולה להיות 
גם כפי' בדברים )"במילי"(. ויתירה מזו: יתכן אפילו שה"דברים" )"מילי"( נאמרים 
במקום אחר לגמרי, כשהלה כלל אינו שומע, ואעפ"כ, ע"י "דברים" אלו, כופים אותו, 

ומסלקים ממנו את אונס היצה"ר )כנ"ל(". עכלה"ק.

20( וראה שם ע' 123: "משיח יחזיר את כל בני ישראל בתשובה. הוא לא יביא את קיום התומ"צ בפני "הצבעה" 
שתוכרע לפי דעת הרוב . . אלא "יכוף כל ישראל . . וילחם מלחמות השם", וכך יפעל שכל בני ישראל יהיו שומרי 

תורה ומצוה". ועי"ש עוד.
וראה שם ע' 288: "והרי זהו תוכן עבודתו של משיח - "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה", מבלי לשאלם אם 

רצונם בכך" ]ובהערה )86( שם מובא ש"חסר הסיום"[.
וראה גם התוועדויות תשח"י ח"ב )ע' 269(, תשכ"ג ח"ב )ע' 316(. שיחו"ק תשכ"ז ח"ב ע' 273, תשכ"ט ח"א ע' 95, 

תשל"א ח"א ע' 165, תשל"ה ח"ב ע' 463, "צדי"ק למלך" חוברת ו )ברוקלין, תשנ"ד( ע' 174. ועוד.
21( התוועדויות תשט"ו ח"ב )ע' 244(. וראה גם אג"ק חי"ח ע' קי, לקו"ש ח"ח ע' 361 בהערה. ועוד.
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ואמנם, מדברים אלו מובן שיתכן גם אופן של כפי' בדרכי נועם22. אך אין בזה 
כדי לתרץ שאלה הנ"ל, שכן אדרבה, עי"ז מתעוררת סתירה מפורשת בדברי הרבי?

והביאור בזה הוא לכאורה פשוט, ע"פ דברי כ"ק אד"ש בשיחה אחרת23:

להיות  צריך  הוא  גלויים:  סימנים  הרמב"ם  אומר  משיח,  מיהו  לדעת  "וכדי 
ממלכות בית דוד, והוא צריך להיות הוגה בתורה ומקיים מצוות, והוא צריך להיות 
ישנו  "ויכוף", שאם  של  באופן  להיות  צריך  וזה   .  . בדקה  "לחזק  כזה שמשתדל 
איש שאומר שלא יתערבו בחייו הפרטיים, כי הוא רוצה להתנהג באופן אחר . . 
ומשיח כופה אותו ללמוד תורה ולקיים מצוות – אמנם בדרכי נועם ובדרכי שלום, 
אין  אבל  שלום,  ודרכי  נועם  דרכי  הם  התורה  דרכי  כי  "ויכוף",  של  באופן  אבל 
וכך, אמנם  ואז אומרים לו: הקשב, אולי תעשה כך  זה שמבקשים ממנו רישיון, 

מתחילים בזה, אך אם זה לא עוזר – צריך להיות "ויכוף"". עכלה"ק.

וא"כ מובן, שבאם משיח לא מצליח ע"י פעולותיו בדרכי נועם להחזיר את כל 
בנ"י לשמירת תומ"צ מלאה, הרי עליו להתחיל לפעול בדרך כפי', ורק אז יחול 
עליו הגדר ד'יכוף כל ישראל'. וא"כ שוב הדרא קושיין לדוכתא, כיצד מתיישבת 

הקביעה הנ"ל שעל כ"ק אד"ש חל הגדר ההלכתי ד'בחזקת משיח'?

ג
ולכאורה יש לומר הביאור בזה, ובהקדים:

ש'מדינת  לאמירה  אד"ש  כ"ק  של  הנחרצת  התנגדותו  היא  ומפורסמת  ידועה 
ישראל' יש לה איזה שייכות לגאולה, או הגדרתה כ'אתחלתא דגאולה'.

כ"ק אד"ש הבהיר, שכבכל נושא בתורה אסור לפסוק בזה הלכות ע"פ מדרשים 
ודברי חז"ל, אלא פסקי ההלכה הם נר לרגלינו, ורק על פיהם ננהג בפועל.

והיות שכנ"ל, בהלכה נפסק סדר הגאולה )שכן אף בסדר דבריו מדייק הרמב"ם, 
ובודאי כשמחלק זאת לב' שלבים ד'בחזקת משיח' ו'משיח ודאי'(, וא"כ לא יתכן 

שיהי' קיבוץ גלויות – לפני שישנו "מלך מבית דוד הוגה בתורה" וכו' )כנ"ל(24.

ונקודת ההתחלה – טוען כ"ק אד"ש – בה מתחילה הגאולה וניתן כבר לקרוא לזה 
'אתחלתא דגאולה' אמיתית, היא אך ורק לאחר בניין ביהמ"ק השלישי.

22( ובס' 'יחי המלך המשיח' )להרשד"ב שי' וולפא, ע' רג ואילך( האריך לבאר זאת בארוכה, ע"פ מ"מ רבים. 
ואכ"מ.

23( תרגום ללה"ק משיחו"ק תשכ"ז ח"א ע' 35. ע"ש.
24( בנוסף לכך טוען כ"ק אד"ש, שאין לייחס לקיבוץ גלויות שלא נעשה ע"י משיח )אף אם יהי' כסדר הגאולה( 

שום משמעות של 'אתחלתא דגאולה'.
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והטעם לזה הוא בפשטות: כל שאר הסימנים שמונה הרמב"ם )"מלך מבית דוד 
וילחם  בדקה,  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף   .  . במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה 
מלחמות ה' . . עשה והצליח"( – יתכנו בהחלט גם בזמן הגלות, שיקום מלך שיעשה 
הגלות  את  לסיים  אכן  החליט  גמורה שהקב"ה  ראי'  זו  אין  ואעפ"כ  הנ"ל,  כל  את 

ולהביא את הגאולה.

מלך  שרק  פוסקת  התורה  שכן  השלישי,  ביהמ"ק  בבנית   – היא  הברורה  הראי' 
המשיח האמיתי, אותו ישלח ה' לגאול את עם ישראל – יבנהו.

ובלשונו הק' של כ"ק אד"ש25:

"והרי פס"ד ברור הוא ברמב"ם )הל' מלכים ספי"א( ע"ד אופן סיום תקופת הגלות 
כו'  בתורה  הוגה  דוד  מבית  מלך  ש"יעמוד  הסדר,  ועל  הגאולה  תקופת  והתחלת 
שבכתב ושבע"פ ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה' )וגם אז 
אין עדיין ודאות כ"א כשלאחרי כ"ז( הצליח ובנה מקדש במקומו )כי אחר לא יעשה 

זה( וקבץ נדחי ישראל )כי עד אז עדיין פזורים יהיו( ה"ז משיח בודאי". עכלה"ק.

ד
ולכאורה עפ"ז יש לבאר הקושי' הנ"ל )ס"ב(:

עשה  "אם  א(  בודאי':  ל'משיח  סימנים  ארבעה  קובע  הרמב"ם  דהנה  ובהקדים, 
"וקבץ  "ובנה מקדש במקומו"; ד(  ג(  "ונצח כל האומות שסביביו"26;  והצליח"; ב( 

נדחי ישראל".

ולכאורה הסימן הראשון – "עשה והצליח" – כוונתו להצלחה ב"ויכוף כל ישראל", 
כי ההצלחה במלחמות ה' היא הסימן השני – "ונצח כל האומות שסביביו".

הצלחה  נדרשת  לא  עדיין  משיח'  של'בחזקת  הרמב"ם,  מלשון  ברור  נראה  וא"כ 
מלאה בפעולותיו להחזרת בנ"י לשמירת תומ"צ, די בכך שיתעסק בזה, אפילו בדרכי 

נועם, ויראה הצלחה מסויימת )אשר זה כידוע ראינו בפשטות בכ"ק אד"ש(.

ועפ"ז לכאורה מתעוררת שאלה על השיחה שהובאה לעיל )וכל השיחות הנוספות 
שצויינו בהערה שם(, שבהם כ"ק אד"ש מבאר שמ'בחזקת משיח' נדרשת הצלחה 

מלאה בכפית בנ"י – והלוא מלשון הרמב"ם נראה ברור להיפך27?

25( לקו"ש חט"ו ע' 493. וראה גם שיחו"ק תש"ל ח"א ע' 277, תשל"ב ח"ב ע' 148, תשל"ג ח"ב ע' 271, תשל"ו ח"ב 
ע' 57, תשל"ח ח"ג ע' 152. אבל להעיר משיחו"ק תשל"ה ח"ב ע' 159.

26( ע"פ הנוסח שהושמט ע"י הצנזור.
27( והנה בהערה הקודמת כתב הת' ד.א. שי' לבאר בלשון הרמב"ם, ד"אם עשה והצליח" הוא כעין 'כותרת', היינו 

שהכוונה היא – "אם עשה והצליח: שנצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקבץ נדחי ישראל".
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יתירה מזו: בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דתות"ל 770 גליון ק"ד )ס"ט סק"ב(, 
מביא ר' י. מ. את המענה שקיבל מכ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק:

"דעת רע"ק בנוגע בן כוזיבא המלך – אינה סותרת מש"כ הרמב"ם הל' מלכים 
ספי"א – כי הי' קס"ד דרע"ק שזוהי תחלת תקופת הגילוי שלו". עכלה"ק.

וראה שם שמפרט את שאלתו לכ"ק אד"ש: כיצד האמין רע"ק במשיחיותו של 
בן כוזיבא, והרי לא היו לו הסימנים שמונה הרמב"ם: יקום מלך מבית דוד הוגה 
בתומ"צ וכו' ויכוף כל ישראל וכו' ויבנה מקדש וכו' – ולכאורה הכוונה בשאלה 

שלא הייתה לו הצלחה מלאה בזה28, משום שעצם הסימנים ודאי שהיו אצלו.

– ועפ"ז מתחזקת לכאורה עוד יותר השאלה הנ"ל.

ואולי יש לומר בזה, דהנה נראה בפשטות שבשיחות הנ"ל כ"ק אד"ש מבאר את 
הסימן "ויכוף", כחלק מטענתו נגד הציונות. היינו: איך שייך לומר שיש 'אתחלתא 
דגאולה', הרי אין עדיין אחד כזה שכבר כופה את כל בנ"י לשמור את כל התומ"צ 

וכו'.

ולצורך דוגמא – יובא בזה שוב חלק מהשיחה הנ"ל:

"יכוף" פירושו – שאפילו אם הוא אחד ויחיד בכל העולם שמכיר באמיתותה של 
התורה, יש בידו התוקף והכח לכפות את כל בני ישראל לשמור את התורה!

. . זהו התוקף והכח שיהי' בעניני יהדות בימות המשיח!

. ויתירה מזו, שמעמידים את   . וכאשר רואים שעניני יהדות אינם בתוקף כ"כ 
התורה ל"הצבעה" ח"ו – הרי מובן שלא נמצאים עדיין בזמן הגאולה, ואפילו לא 

ב"אתחלתא" שבזה".

ועפ"ז אוי"ל בדרך אפשר:

אבל לכאורה א"א כלל לבאר כן. שהרי: א( מאי קמ"ל הרמב"ם ב'כותרת' זו, והול"ל "אם נצח כל האומות וכו'". 
ב( ועיקר: מלשון הרמב"ם משמע בפשטות שמדובר בב' עניינים שונים, שכתב "אם עשה והצליח ונצח כל האומות 

שסביביו", בו' המוסיף, ולא "שנצח" – שמורה על פירוט הכלל.
תומ"צ,  לשלימות  מביא  משיח'  ש'בחזקת  כותב  אד"ש  שכ"ק   ,)281 ע'  )חח"י  מלקו"ש  הנ"ל  הת'  הביא  עוד 
ואילו 'משיח ודאי' מביא לשלימות תומ"צ בפועל. ובזה כתב לבאר, דעל 'בחזקת משיח' להביא לשלימות תומ"צ 
כשיבנה   – בפועל  תומ"צ  לשלימות  יביא  ודאי'  'משיח  ואילו  ישראל,  לכל  הגלות  דזמן  אפשרית  הכי  בשלימות 

ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל וכו'.
ולענ"ד אי"מ כלל. ובשנים: א( גם ע"פ ביאורו – ש'בחזקת משיח' מביא להרהור תשובה אצל כל ישראל – הרי 
אין בזה השלימות הכי אפשרית דתומ"צ בזמה"ג. ב( באם כוונת כ"ק אד"ש היא כנ"ל, הול"ל ש'משיח ודאי' מביא 
הק'  – מוכח, לכאורה, שכוונתו  בפועל"  "שלימות דתומ"צ  ומזה שכתב  וכיו"ב.  ל"שלימות האמיתית" דתומ"צ, 
היא בפשטות, ש'בחזקת משיח' צריך להביא שלימות דתומ"צ לכל ישראל, אך ההצלחה המלאה בזה )"אם עשה 

והצליח"( – "שלימות דתומ"צ בפועל" – נעשית ע"י 'משיח ודאי'. וק"ל.
28( וראה בהנסמן בקובץ הנ"ל, ובגליון קו שם.
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מ'בחזקת משיח', אכן, נדרשת הצלחה חלקית בלבד, וגם אם עדיין אין רואים אצלו 
הצלחה מושלמת – אין זה מונע מאיתנו לזהותו כ'בחזקת משיח'.

אלא שביחד עם זאת, הרי אם עדיין אין לו הצלחה מושלמת, כפי שמתאר כ"ק 
'אתחלתא  ישנה  שכבר  לומר  אופן  בשום  א"א   – הנ"ל  בשיחות  בהרחבה  אד"ש 
בניין   – דגאולה'  ה'אתחלתא  לשלב  התקרבנו  לא  אפילו  שלע"ע  מכיון  דגאולה', 

ביהמ"ק השלישי, כנ"ל.

וכהנ"ל הוא רק לפענ"ד, ואשמח לשמוע דעת המעיינים בזה.

הנביא שהעיד לכ"ק אד"ש מה"מ שהוא נביא

 הת' מנחם מענדל שי' ליפש
תלמיד בישיבה

א
שנשיא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תנש"א,  שופטים  דש"פ  מלכות'  ה'דבר  בשיחת 
דורנו הוא נביא דורנו וצריכים לציית לכל הוראותיו. ומביא שם הרבי )בסעיף י"א( 

שני הוכחות כיצד יודעים שנשיא דורנו הוא נביא. וזה לשונו הק':

להיות  שצריכות  והשלימויות  המעלות  לאחד  יש  שאם  הנ"ל,  הרמב"ם  "כפס"ד 
קיום ברכותיו אצל  ורואים בהמשך  – כפי שראינו  ומופתים  ומראה אותות  לנביא 
נשיא דורנו – הרי "אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כו' אלא מפני המצוה שצוה 
משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון", עי"ז ש"יאמר דברים העתידים להיות 

בעולם ויאמנו דבריו" )כפי שראו זאת אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר(,

ויתירה מזה: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא 
דורנו, וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו' – הרי הוא בחזקת נביא ואין זה 

השני צריך חקירה" וכו'". עד כאן לשונו הקדוש.

"נביא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  במילותיו  הפשט  מהו  להבין  התייגעו  רבים  והנה, 
שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, וזה נמשך בדור 
שלאחריו ע"י תלמידיו כו'". והרבה אנשים הבינו שהכוונה היא שהרבי הרש"ב נ"ע 
העיד על הרבי הריי"צ שהוא נביא, ועדות זו נמשכת אצל כ"ק אד"ש מה"מ בתור 

תלמידו של הרבי הריי"צ.
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אולם ביאור זה לכאורה דחוק ביותר: שהרי מנין ניתן להוכיח ע"פ הלכה שישנו 
כאן 'נביא שהעיד לו נביא אחר', והרי לא מצינו בשום מקום עדות מהרבי הרש"ב 
על הרבי הריי"צ שהוא נביא, וגם אם נניח שישנה עדות כזו – מדוע שתימשך היא 

על כ"ק אד"ש מה"מ? 

ואפילו אם נאמר שישנה עדות כזו והיא נמשכת לכ"ק אד"ש מה"מ, עדיין צריך 
להבין מדוע מתבטא הרבי שענין הנבואה "נמשך בדור שלאחריו ע"י =תלמידיו" 
- לשון רבים, ולא כתב "ע"י תלמידו". והרי לא ידוע לנו על שום תלמיד נוסף של 
הרבי הריי"צ )מלבד כ"ק אד"ש מה"מ( שהינו נביא? ואין מקום להסביר שהרבי 
מתבטא בסגנון זה מצד ענוותנותו - שהרי אפשר לכתוב בפשטות "וזה נמשך ע"י 
תלמידו", וגם אז לא מפורש שזהו כ"ק אד"ש מה"מ )בנוסף לכך שלכאורה אין בזה 

כ"כ מקום לענווה(.

ב
זמן קצר לאחרי היציאה ממצרים  זה בהקדים, המעשה המסופר בתורה  ויובן 

)שמות יז, א ואילך(:

"ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי ה', ויחנו ברפידים ואין 
מים לשתות העם, וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם 
משה: מה תריבון עמדי מה תנסון את ה'. ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה 
ויאמר: למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא . . ויקרא 
שם המקום מסה ומריבה, על ריב בני ישראל, ועל נסותם את ה' לאמר: היש ה' 

בקרבנו אם אין".

ומבארים המפרשים על אתר29: שעם ישראל כבר הכירו בכחו של הקב"ה ביציאת 
מצרים וכו', ורק רצו לבדוק אם יש ה' =בקרבם. כלומר: האם דברי משה רבינו 
השורה בתוכם הם אכן דברי ה' – שלכן יוכל משה להוציא להם מים במדבר, או 
שדבריו הם מעצמו. והתורה אומרת לנו שחטא זה של עם ישראל הי' )לא שניסו 

את משה, אלא( שניסו את הקב"ה – "היש ה' בקרבנו אם אין".

ועל זה הגיע הלאו דאורייתא )דברים ו, טז(: "לא תנסו את ה' אלקיכם כאשר 
נסיתם במסה", היינו שכאשר יש נביא שכבר נודעה נבואתו – כמשה רבינו, היזהרו 
הוא  הרי  והמהרהר  אמת.  אינה  שמא  נבואתו  ואחר  דבריו  אחר  להרהר  שלא 

כמהרהר אחר ה' ממש.

29( אור החיים, ספורנו, ועוד.
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 וכדברי הרמב"ם בספר המצוות )מצות ל"ת סד(: "המצוה הס"ד היא שהזהירנו 
מנסות ייעודיו וייחוליו יתעלה – שייעדו וייחלו אותנו בהם נביאיו, על צד שנסתפק 
בהם אחר שנדע אמתת נבואת הנביא שיספר בהם, והוא אמרו יתעלה: לא תנסו את 

ה' אלקיכם כאשר נסיתם במסה".

וכן בסוף הלכות יסודי התורה )פרק י, הלכה ה( כתב: "וכן לדורות, נביא שנודעה 
נבואתו . . או שהעיד לו נביא . . אסור לחשב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינה 
אמת, ואסור לנסותו יותר מדאי . . שנאמר לא תנסו את ה' אלהיכם כאשר נסיתם 
במסה, שאמרו היש ה' בקרבנו אם אין. אלא מאחר שנודע שזה נביא יאמינו וידעו כי 
ה' בקרבם, ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו, כענין שנאמר וידעו כי נביא הי' בתוכם".

ג
והנה איתא בגמ' )סנהדרין צט, א(: "תניא ר' אליעזר אומר ימות המשיח ארבעים 

שנה, שנאמר )תהילים צה, י( ארבעים שנה אקוט בדור".

ומבאר המהרש"א: "ולי נראה דקרא איירי במשיח: דכתיב לעיל מיני' 'היום אם 
בקולו תשמעו וגו'' – דהיינו היום אתי משיח 'אם בקולו תשמעו' כדאמרינן לעיל. 
ואמר 'אל תקשו כו': דהיינו לדורו של משיח אמר כן – שלא יקשו לבבם כמריבה וגו'. 
'אשר נסוני אבותיכם וגו'': דהיינו כמו שעשו אבותיכם, דור המדבר. ועל אותו דור 

של משיח אמר בלשון להבא – 'אקוט בדור וגו"'.

דהיינו, שהמהרש"א מבאר את הכרח דברי הגמ' לומר שמזמור זה – 'ארבעים שנה 
אקוט בדור' קאי על ימות המשיח: מפני שהפסוק שכתוב לפני כן בפרק – 'היום אם 
בקולו תשמעו', הוא דברי תשובתו של משיח על שאלתו של ריב"ל מתי יגיע משיח 
)כמובא בגמ' לפני כן(. וממילא גם המשך המזמור 'ארבעים שנה אקוט בדור' קאי על 

דורו של משיח, שינהיג את ישראל ארבעים שנה.

והמהרש"א ממשיך ומבאר עפ"ז את הפסוקים שלפניו – 'אל תקשו לבבכם כמריבה 
כיום מסע במדבר אשר נסוני אבותיכם' – 'דהיינו לדורו של משיח אמר כן, שלא יקשו 
וגו'' – דהיינו כמו שעשו אבותיכם, דור  וגו', 'אשר נסוני אבותיכם  לבבם כמריבה 
המדבר". והיינו שמשה רבינו30 מזהיר את דורו של משיח – שלא יקשו את לבבם כפי 

שאבותיהם עשו 'במריבה ובמסה' במדבר.

וע"פ הנ"ל שענין החטא ב'מסה ובמריבה' הי' – שהרהרו אחרי דברי משה רבינו 
למרות שהוחזקה נבואתו לפנ"ז, הרי הזהרת משה רבינו לדורו של משיח 'אל תקשו 

30( שהרי מזמור זה הוא אחד מאחד עשר מזמורים – מפרק צ' עד פרק ק' – שמשה רבינו אמרם.



45 כ"א אלול ה'תשע"ה

לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר' היא: שלא יחזרו על חטא אבותיהם 'במריבה 
ומסה' שפקפקו בדבריו של הנביא, אלא ידעו ויאמינו לדברי הנביא בדורם – שאלו 

דברי ה' ממש.

ומדבריו של משה רבינו מסיקים אנו שני דברים: א. שמשיח בעצמו יהי' נביא: 
שהרי לדורו של משיח הזהיר 'אל תהרהרו אחר דברי הנביא' – שבפשטות הוא 
משיח. ב. הוא מזהיר את עם ישראל שלא יהרהרו אחר נבואותו ודבריו של משיח 

– מכיון שהוא אומר את דבריו בתור נביא ה'.

ד
ועפ"ז אולי אפשר לומר הביאור בדברי כ"ק אד"ש מה"מ - בדרך הדרוש: שדבריו 
בשיחת ש"פ שופטים תנש"א )"נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא 
בנוגע לנשיא דורנו, וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'"( – מכוונים לדברי 
המהרש"א הנ"ל. כלומר שהנביא שהעיד על כ"ק אד"ש מה"מ שהוא נביא – הוא 
משה רבינו בעצמו, שהעיד כנ"ל במזמור צה בתהילים – שמלך המשיח יהי' נביא.

ויומתק יותר בזה: שבפסקה הקודמת בשיחה, כשמביא ההוכחה הראשונה לכך 
ויאמנו  בעולם  להיות  העתידים  דברים  ש"יאמר  בסימן  נביא,  הוא  דורנו  שנשיא 
דבריו" – מסיים: "כפי שראו זאת אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר". ואינו אומר על הרבי 
הריי"צ את התואר "נשיא דורנו" )כפי שמתבטא פעמים רבות על הרבי הריי"צ(, 
ואילו  'דברים העתידים להיות בעולם'.  אלא רק אומר שאצל הרבי הריי"צ ראו 
בקטע הבא, כשמדבר אודות נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא, מתבטא "כפי 

שהוא בנוגע לנשיא דורנו", ולא מזכיר כלל את הרבי הריי"צ.

והביאור בזה: שאכן ההוכחה הראשונה שנשיא דורנו הוא נביא )בסימן "שיאמר 
דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו"( היתה גם אצל הרבי הריי"צ – שהי' 
נביא כיון שאמר 'דברים העתידים להיות'. אולם ההוכחה השני' בנוגע לנבואתו של 
נשיא דורנו )בזה "שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא"( היא אכן רק על כ"ק אד"ש 
מה"מ, שרק עליו הי' 'העיד לו נביא אחר' – משה רבינו בעצמו )משא"כ אצל הרבי 

הריי"צ לא מצינו עדות מ'נביא אחר'(.

ועפ"ז אולי יש לבאר גם את דיוק הלשון "וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו 
כו'", ולא אומר "ע"י תלמידו": דמכיון שתחילת הקטע "נביא שהעיד לו נביא אחר 
כפי שהוא אצל נשיא דורנו" – זהו מדבר על כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו, הרי ההמשך: 
"ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'" – זהו הכוונה על החסידים. והיינו שענין 
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זה שכ"ק אד"ש מה"מ הוא נביא – נמשך ומתגלה בעולם ע"י תלמידיו של נשיא דורנו 
– שמפרסמים בעולם שהוא נביא.

 )ועוד אפשר לומר: שהפשט הוא על קיום ייעוד הגאולה "וניבאו בניכם ובנותיכם" 
– שאז כל עם ישראל יהיו נביאים. וייעוד זה מתחיל מתלמידיו של נשיא דורנו – 

שאצלם יתחיל להימשך ענין הנבואה, ולאחר מכן זה יגיע לכל עם ישראל(.

והביטוי "וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו", יתפרש כדברי כ"ק אד"ש מה"מ 
מספר פעמים, שדור הגאולה מכוונה בשם דור העשירי, וענין זה – שהדור נקרא "דור 
העשירי" – מתחיל עוד לפני הגאולה השלימה בפועל. כפי שאומר במאמר באתי לגני 
)ב( תשמ"ח31: "ומיד נעשה דור זה )דור האחרון דהגלות( דור הגאולה, דור העשירי 

שהולך לקראת32 משיח צדקנו".

דור  שלאחריו",  "בדור  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  וחסידיו  תלמידיו  שע"י  כלומר, 
הגאולה האמיתית והשלימה – שכבר בזמן זה, עוד לפני שהגיעה הגאולה האמיתית 
והשלימה בפועל ממש וישנו העלם והסתר, הולכים ומפרסמים בעולם שכ"ק אד"ש 
מה"מ הוא נביא – בזה הם ממשיכים את גילוי נבואתו של הרבי בעולם, כך שאנשים 
יודעים שהרבי הוא נביא. ויש לומר יתירה מזו – שזה גורם שימשך בעולם באופן גלוי 
נבואתו של כ"ק אד"ש מה"מ בהתגלותו לעין כל, ויראו כל עם ישראל 'עין בעין' את 

הנביא ונבואתו ש'הנה זה בא'33.

31( ספר המאמרים מלוקט ב' ע' רסא.
32( ההדגשה אינה במקור.

33( הערת המערכת: אך עדיין צריך ביאור בכמה מדבריו:
א. מדוע צריך להגיע לזה שמשה רבינו ניבא למלך המשיח שהוא נביא, והרי כבר פסק הרמב"ם להלכה: "אותו 

המלך שיעמוד מזרע דוד . . נביא גדול הוא"?
ב. זה שמשה רבינו ניבא על משיח שהוא יהי' נביא - אינו מוכיח אשר ע"פ הלכה יש על נשיא דורנו דין נביא, שהרי 

מעצם נבואת משה לא מוכח שכ"ק אד"ש הוא מלך המשיח )שממילא הוא נביא(?
ג. פירוש דברי כ"ק אד"ש מה"מ 'ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו' שזהו קאי על החסידים – אינו ברור לגמרי, 

שהרי אנו בדורו של הרבי שיביא את הגאולה ורק אז יהי' הדור העשירי, ואיך נקראים אנו 'דור שלאחריו'?
ד. בהנחה בלתי-מוגה מהשיחה נכתב כך: "'נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא' עד משה רבינו, אינו צריך גם 
לזה - אלא 'הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה' . . ועאכו"כ כשנשיא הדור מעיד שהוא נביא" – היינו 
שהעדות על כ"ק אד"ש מה"מ שהוא נביא היא לא ממשה רבינו )כפי שכתב(, אלא היא מ)נשיא הדור( - הרבי הריי"צ?
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בענין הנ"ל )גליון(

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

א
בהערה הקודמת, כתב הת' מ. מ. ל. ביאור בדברי כ"ק אד"ש מה"מ ב'דבר מלכות' 
שופטים: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, 
וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'" – שרבים המבארים שהכוונה היא על 
אדמו"ר הרש"ב שהעיד על נבואתו של אדמו"ר הריי"צ, וזה נמשך בדור שלאחריו 

לנבואת כ"ק אד"ש מה"מ.

והקשה הת' הנ"ל, שמהיכן ניתן להוכיח מזה ע"פ הלכה שכ"ק אד"ש מה"מ הוא 
ומדוע  בין אדמו"ר הרש"ב לאדמו"ר הריי"צ,  זו  – שהרי היכן מצינו עדות  נביא 
– מדוע  זה, קשה  ענין  נבאר  ועוד הקשה דגם אם  שתימשך לכ"ק אד"ש מה"מ. 
אומר הרבי "וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו" – לשון רבים, ולא לשון יחיד 

'תלמידו' – שהרי הכוונה היא רק על כ"ק אד"ש מה"מ?

וביאר בדרך הדרוש: שהכוונה היא לדברי משה רבינו שמלך המשיח יהיה נביא 
)כדמפרט שם(. ועפ"ז הסביר את לשון כ"ק אד"ש מה"מ: "נביא שהעיד לו נביא 
אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו" – שכיוון שנשיא דורנו הוא 
נביא. והמשך הלשון:  יהיה  - חלה עליו עדות משה רבינו שמשיח  מלך המשיח 
"וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו" מדבר על חסידיו של הרבי - הממשיכים 

ומגלים את נבואותו בעולם )כפי שהאריך שם(.

ואי  נוסף על כך שהוא בדרך הדרוש  גדול לומר את ביאורו, שהרי  אך דוחק 
אפשר להכניס זאת בפשט דברי כ"ק אד"ש מה"מ – הנה הרי ביאורו תמוה בכמה 
וכמה ענינים )כמפורט בהערת המערכת שם(. ולכן אולי יש לבאר את פשט דברי 

כ"ק אד"ש מה"מ באופן ברור ומובן, כדלקמן.
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 ב
דהנה בספר דברים )יח, יח( אומר משה רבינו לעם ישראל: "נביא מקרבך מאחיך 
כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון . .", ומפרש רש"י: כמו שאני מקרבך מאחיך 
- יקום לך תחתי. וכן מנביא לנביא". והיינו, שכמו שה' מינה 'מקרבך מאחיך' את 
משה רבינו לנביא – הנה ה' ימנה נביא אחריו, 'וכן מנביא לנביא' – שכל דור ודור 

יקום 'נביא הדור' לעם ישראל להשמיע להם את דברי הקב"ה.

דור שייך ש"נביא  "בכל  ט(:  )סעיף  כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות שם  וכדברי 
אקים להם גו' כמוך", כמבואר ברמב"ם ש"כל נביא שיעמד אחר משה רבינו אין אנו 
מאמינים בו מפני האות לבדו כו' אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה כו'", כלומר, 

שכל נביא הוא המשך נבואת משה ותורתו".

שהיא  לישראל",  הנבואה  ש"תחזור  לאחרי  "ובפרט  לאח"ז:  יותר  בזה  ומפרט 
"הקדמת משיח" )כנ"ל( – הנבואה שתהי' אצל משיח צדקנו )ש"נביא גדול הוא קרוב 
למשה רבינו"(, ואמרו חז"ל ש"גואל ראשון )משה( הוא גואל אחרון", ובכל דור ודור 
ישנו אחד הראוי לזה – לכן צריכים לדעת כהלכה גם בזמן הזה )עוד קודם הגאולה(, 
שישנה המציאות דגילוי הנבואה )אצל משיח עוד לפני הגאולה(, כמעין והתחלת 

)"יועציך כבתחלה"( שלימות גילוי הנבואה לאחרי הגאולה".

שייך ענין הנבואה כהמשך לנבואת משה  והיינו, שנוסף על כך שבכל דור ודור 
רבינו – 'מנביא לנביא', הנה כיוון שכבר הגיע הזמן של חזרת הנבואה לישראל, הרי 
ישנו וודאי בכל דור ודור 'נביא הדור' שהוא הנשיא שבדור )מאחר שהוא ראוי להיות 
וממילא צריכם  זה.  נבואת משה בדור  - הממשיך את  נביא(  יהיה  ומשיח  המשיח 
לדעת להלכה כבר בזמן זה - שיש כבר גילוי נבואה אצל משיח, כהכנה לנבואותו 

השלימה בזמן הגאולה.

וכמובא גם בהמשך השיחה )סעיף יב( – שישנו 'נביא הדור' בכל דור: "על דרך אבן 
השתי' – שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי וקיימת תמיד בלי שינויים 
). .(, ע"ד שופט ונביא שקיים )נצחי( בכל דור )כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן 

תמידי(".

ג
לו  שהעיד  "נביא  ה(:  הלכה  י  )פרק  התורה  יסודי  בהלכות  הרמב"ם  כתב  והנה 
נביא אחר שהוא נביא הרי הוא בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה - שהרי משה 
רבינו העיד ליהושע והאמינו בו כל ישראל קודם שיעשה אות, וכן לדורות". והיינו 



49 כ"א אלול ה'תשע"ה

שהרמב"ם מביא דוגמה ל'נביא שהעיד לו נביא אחר' ממשה רבינו שהעיד ליהושע 
שהוא נביא.

והנה, לא מצינו בשום מקום בתורה שמשה מעיד על יהושע שיהיה נביא ה' - 
ולכאורה יש לומר שהעדות ליהושע היתה בעצם העברת התפקיד ממשה אליו 
- שיהיה המנהיג ונשיא הדור הבא )כמובא בבמדבר כז, טו ואילך(, שבזה העביר 
לו גם את התפקיד להיות נביא )כהמשך לנבואת משה – 'מנביא לנביא'(. וממשיך 
הרמב"ם 'וכן לדורות' - שאם ישנה העברה כזו מנביא לנביא, הרי אין השני צריך 

חקירה וכו'.   

נבואותו של משה  – שכמובא ברש"י מזמן  וע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל 
)ובפרט לאחרי שחזרה הנבואה( יש בכל דור ודור נשיא הדור 'אתפשטותא דמשה' 
ישיר  הם המשך  דורנו  ונשיא  נשיאינו  רבותינו  גם  הרי   - הדור'  'נביא  גם  שהוא 

לנשיאות ונבואת משה שבכל דור ודור.

ד
ועפ"ז מובן בפשטות דברי כ"ק אד"ש מה"מ: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא 
נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, וזה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו 
כו'" – שהפשט הוא שאדמו"ר הרש"ב העיד על נבואתו של אדמו"ר הריי"צ, וזה 
נמשך בדור שלאחריו לנבואת כ"ק אד"ש מה"מ )אף שלא ראינו את עדות הנבואה 

מרבי לרבי(:

כי מכיוון שהפירוש בזה ש'העיד לו נביא אחר' הוא כנ"ל )לא עדות שהוא יהיה 
נביא, אלא עדות( בזה שמינה אותו לנשיא הדור הבא – הרי בזה המשיך לו גם את 
ענין הנביאות להיות 'נביא הדור' כמוהו. ולכן גם אצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ )שמכנה 
– בהעברת תפקיד הנשיאות מכ"ק  זו  יש עליו עדות  דורנו(  נשיא   – אותו הרבי 

אדמו"ר הרש"ב אליו,

ועד"ז מובן הענין ש'זה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו', ואינו אומר שהיה 
עדות מנשיא ונביא הדור הקודם על 'תלמידיו' שיהיה נביא הדור, אלא 'ונמשך' 
סתם – כי בהעברת התפקיד של נשיא הדור מהרבי הריי"צ אל 'תלמידיו' כ"ק אד"ש 

מה"מ – בזה העיד הוא לו שהוא נביא, וע"כ אין השני צריך חקירה וכו'.

]ומה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ: ש'זה נמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו' – בלשון 
רבים, ולא בלשון יחיד – 'תלמידו', אולי אפשר לומר שזהו אכן מחמת ענווה. וכפי 
שכותב כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות חיי שרה לגבי נשיא הדור השביעי: "וכפי 
שהי' בדור שלפניו, שכ"ק מו"ח אדמו"ר נתאחד עם אביו . . כך שיש את השלימות 
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של כל "שבעה קני המנורה", כל השבעה דורות", ולא אומר בפירוש שהוא נשיא 
הדור השביעי, וכן הרבה כיו"ב[.



51 כ"א אלול ה'תשע"ה

"הרגל נעשה טבע או טבע שני"

 הת' מנחם מענדל שי' מרגליות
תלמיד בישיבה

שהטעם  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  פ"ב(  יג  )מא'  'ומעין'  בקונטרס 
שנקרא היצה"ר "מלך זקן וכסיל" הוא, מפני "שהוא מזדווג לו מילדותו ועד זקנתו" 
ו"אקדימא טענתי'". וממשיך: "וכן מצד הגוף הגשמי, הרי כל עניני התאוה באכילה 
ושתי' ושאר התענוגים קרובים להילד יותר ומתרגל בהם . . כמאמר הרגל נעשה 

טבע או טבע שני, שקשה במאוד להפטר מהם".

ובהערות לקונטרס ומעין כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "טבע או טבע שני: ראה סש"ב 
פי"ד־טו, ופמ"ד. ועצ"ע".

ויש לברר מהו שכתב כ"ק אד"ש מה"מ – "ועצ"ע". דלכאורה מובן ופשוט ההבדל 
בין טבע לטבע שני, דפי' "הרגל נעשה טבע" )סתם( היינו שאבד טבעו הקודם, 
והרגל זה נעשה הוא טבעו. משא"כ טבע שני הפי' הוא, שעדיין הוא בטבע הראשון 

והמקורי, אלא שנוסף עליו טבע חדש ועדיין הוא שני, וא"כ מהו "ועצ"ע"?

בנוגע לעבודת הבינוני, שלמרות שאינו שייך  פי"ד מבאר אדה"ז  הנה, בתניא 
למאוס ברע – הנה לעתים צריך "לשית עצות בנפשו להיות מואס ברע . . אף שיודע 
בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו כי אם בדמיונות, אעפ"כ הוא יעשה 
את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק וה' יעשה הטוב בעיניו. ועוד 

שההרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני".

תורתו של משיח
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ובפרק ט"ו כותב אדה"ז בנוגע למדריגת "אשר לא עבדו": "וכן אף מי שאינו מתמיד 
בלמודו בטבעו רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לו טבע שני 

די לו באהבה מסותרת זו". ושני מקומות אלו הוא לגבי מ"ש "הרגל נעשה טבע שני".

ובפמ"ד מבאר אדה"ז בנוגע להאהבה המסותרת שקרוב מאוד לכאו"א להוציא אהבה 
זו המסותרת מהעלם אל הגילוי, ע"י שיעורר כוונת ליבו ומוחו "להעמיק מחשבתו בחיי 
החיים א"ס ב"ה, כי הוא אבינו ממש האמיתי ומקור חיינו ולעורר אליו אהבה כאהבת 

הבן אל האב",

ומסיים שם אדה"ז – "וכשירגיל עצמו כן תמיד הרי ההרגל נעשה טבע", ואינו מוסיף 
שם אדה"ז טבע שני, והוא לגבי מ"ש ש"הרגל נעשה טבע".

לקליפה,  בנוגע  או  לקדושה  בנוגע  מדברים  האם  הבדל  שיש  לומר,  יש  ועפ"ז 
דבקדושה פשוט שישנו הטבע ראשון, דשייך לומר שיהודי יהפוך את הטבע של הגוף 

שלו לרוחני יותר.

אמנם במ"ש בקונטרס ומעין, שם מדבר ע"כ שיהודי נופל רח"ל לקליפות וסט"א, 
וע"ז לא ניתן לומר שנעשה טבעו אלא רק טבע שני, וע"כ כותב כ"ק אד"ש מה"מ – 

"ועצ"ע".

מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  )ס"ו(,  תנש"א  בהעלותך  ש"פ  בד"מ  דהנה  יומתק  ועפ"ז 
 – מאלי'"  עולה  שלהבת  שתהא  "עד   – ופרש"י  "בהעלותך",  הסדרה  משם  ההוראה 

שיהודי צריך שעבודת ה' שלו תהי' באופן ד"שלהבת העולה מאלי'". 

וממשיך שם, וזלה"ק: "אע"פ שמצד עצמו גופו הגשמי של יהודי אינו מאיר לכתחילה 
ב"נר מצוה ותורה אור" ו"כל מעשיך לשם שמים" כו', מעבדים את הגוף ומרגילים אותו 
באופן שהרגל נעשה טבע שני, ועד טבע ראשון, שיקיים תומ"צ "מאלי'". אבל זהו כדבר 
נוסף על מציאותו – כיון שהוא )גופו הגשמי( מצ"ע לא הי' שייך לעבודה זו, והראי' 

שצריכים להרגיל אותו בזה, אלא שע"י "הרגל – נעשה טבע"". עכלה"ק.

שני",  טבע  נעשה  ש"הרגל  מ"ש  על   )49,50 )הע'  הנ"ל  בשיחה  מקומות  ובמראי 
ו"שע"י הרגל נעשה טבע" מציין כ"ק אד"ש מה"מ לתניא פ' ט"ו, י"ד ומ"ד ואינו מוסיף 
"ועצ"ע", אך ע"פ מה שנתבאר לעיל אתי שפיר, שהרי בשיחה מדבר על עבודת ה' של 
היהודי שעליו להרגיל את גופו לקיים תומ"צ, וזהו ע"ד המבואר בתניא כנ"ל, ולכן אינו 

כותב "ועצ"ע".
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לימוד הלכות בית הבחירה בי"ז תמוז שחל בשבת

 הת' אורי' שי' עמרני
קבוצה, 770 בית משיח

א
בשיחת ש"פ בלק י"ז תמוז תשמ"ה )סעיף לד(1 - כשחלה באותה השנה הקביעות 
של י"ז תמוז בשבת, דיבר כ"ק אד"ש מה"מ: "מכיון ששבת זו דוחה את הענין דשבעה 
עשר בתמוז - הרי אין מקום ללמוד הלכות בית הבחירה בקשר עם "בין המצרים", שכן 
בשבת זו צריכים לשלול את כל הענינים שיש להם קשר ושייכות עם הענין הבלתי רצוי 
דשבעה עשר בתמוז - כדי שלא יהי' נתינת מקום לחשוב שעושים כן בגלל הענין די"ז 

תמוז".

אמנם בשיחת ש"פ בלק תשמ"ח )סעיף י(2 אמר כ"ק אד"ש מה"מ: "אשר בימי בין 
המצרים החל משבעה עשר בתמוז יש להוסיף במיוחד בלימוד הענינים השייכים לבנין 
ביהמ"ק". ומוסיף שם בהערה 108: "גם כשחל בשבת, ואדרבה – מכיון שבקביעות ביום 
השבת נתגלה הפנימיות שבו, הרי בודאי שצריך להוסיף יותר בענין הטוב די"ז תמוז – 

הגאולה וביהמ"ק השלישי".

והיינו שבשנת תשמ"ה אומר כ"ק אד"ש מה"מ שאין ללמוד בשבת י"ז תמוז הלכות 
ענין בלתי רצוי.  - מאחר שזה מזכיר את השייכות עם התענית שהיא  בית הבחירה 
ובשנת תשמ"ח אומר כ"ק אד"ש מה"מ, שכן יש להתחיל ללמוד את ההלכות בשבת 
זו - כי בשבת מתגלה ענין הטוב שבצום השייך גם ללימוד הלכות בה"ב. וצריך להבין 

איך מתיישבים דברים אלו עם דברים אלו?

ב
ויש לבאר זה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בלק )סעיף ז ואילך(: "כן 
הוא גם בכללות הדורות, שככל שהולכים ומתקרבים יותר לגאולה האמיתית והשלימה 
ההכנה  הרגש  והולך  ומוסיף  אלה,  שבימים  והגלות  החורבן  הרגש  והולך  פוחת   -

1( התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' 2560.
2( התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 34.
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בהחידוש  במיוחד  מודגש  זה  וענין   .  . השבועות  ובג'  תמוז  שבי"ז  ה"טוב"  לגאולה, 
שבדורנו זה . . וחידוש נוסף בדורנו זה גופא בשנה זו . .".

והיינו שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר שככל שמתקרב הזמן של הגאולה - בכללות הדורות, 
בפרט בדורנו זה, ובפרט בשנה זו – 'פוחת והולך הרגש החורבן והגלות שבימים אלה, 
ומוסיף והולך הרגש ההכנה לגאולה'. ועפ"ז מוציא נפקא מינה באופן לימוד הלכות 

בית הבחירה )סעיף ט(:

 "וע"פ האמור לעיל שבשנה זו במיוחד )נוסף על ההדגשה המיוחדת שבכללות דורנו 
זה( מודגש רק ה"טוב" די"ז תמוז וד"בין המצרים" - כיון שעומדים על סף הגאולה 
שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן 
אחר לגמרי: לכל לראש – שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות 
וההשתוקקות  הכוסף  מצד  החורבן(  לולי  )גם  אלא  ביהמ"ק,  דחורבן  החסרון  לתקן 

להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי".

והיינו, שגם בלימוד הלכות בית הבחירה משתנה אופן הלימוד – שככל שמתקרבים 
האבילות  רגש  התגברות  מצד  'לא   – הוא  הלימוד  תשנ"א(,  בשנת  )ובפרט  לגאולה 
וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה 

והשלימות דביהמ"ק השלישי'.

ג
)סעיף ח(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שישנם שלשה  והנה בדבר מלכות לכ"ב שבט 
תקופות בחייו של נשיא הדור: עד שנת תש"י, מתש"י)א( ואילך, ובהתקופה שלישית 
אומר: "והנה בזה גופא מגיעים אח"כ לדרגא גבוהה יותר - שאוחזים כבר בסיום עבודת 
כל הבירורים, ואף כבר צחצחו את הכפתורים וכו', וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת 
. כמרומז בכ"ב שבט". והיינו שבכ"ב שבט התחילה תקופה חדשה –   . משיח צדקנו 

שסיימו את כל עניני העבודה, וצריכים להיות רק מוכנים לקבל פני משיח.

ועפ"ז יש לבאר חילוקי הדברים בין השיחות הנ"ל: דבשנת תשמ"ה שעדיין לא סיימו 
את כל עניני העבודה בכדי להביא את משיח, הרי הי' עדיין הרגש של חורבן וגלות 
בלימוד הלכות בית הבחירה – שלומדים זאת כדי 'לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק'. ועל 
כן אומר כ"ק אד"ש מה"מ – שאין ללמוד בשבת י"ז תמוז הלכות בית הבחירה - כי ניכר 

בהם השייכות לענין בלתי רצוי - תיקון החסרון דביהמ"ק.

משא"כ בשנת תשמ"ח - לאחרי שסימו את כל עניני העבודה בכדי להביא את משיח, 
הרי פחת הרגש החורבן והגלות והתוסף רגש הגאולה, ועל כן הלימוד הוא יותר - 'מצד 
הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי'. ולכן אומר כ"ק אד"ש 
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מה"מ שגם בשבת י"ז תמוז ילמדו את הלכות בה"ב – כי אדרבה: 'מכיון שבקביעות 
ביום השבת נתגלה הפנימיות שבו – הרי בודאי שצריך להוסיף יותר בענין הטוב 

די"ז תמוז - הגאולה וביהמ"ק השלישי'. 

ד
אך לכאורה עדיין צריך להבין, דהרי ב'דבר מלכות' בלק )סעיף ט( משאיר כ"ק 
אד"ש מה"מ ב'צריך עיון' את לימוד הלכות בית הבחירה בי"ז תמוז שחל בשבת. 
לגאולה  הכוסף  התגבר  שבתשמ"ח  שכיון  הנ"ל  הדברים  עם  מתיישב  זה  ואיך 
בלימוד הלכות בה"ב – הורה הרבי ללמוד זאת, והרי בתשנ"א שזהו בשלב יותר 
כ"ק אד"ש  וכו', לא קבע  בו'  נגלה  'שנה שמלך המשיח   - לגאולה  נעלה בהכנה 

מה"מ שצריך ללמוד הלכות אלו?

 אמנם בשימת לב הראוי' אין זו קושיא כלל, שהרי ה'צריך עיון' של כ"ק אד"ש 
מאחר  שכן,  ודאי  שזהו   – בשבת  בה"ב  הלכות  ללמוד  אפשר  האם  אינו  מה"מ 
שהלימוד הוא מצד הכוסף לביהמ"ק השלישי כנ"ל, אלא הספק הוא: "האם השבת 
דוחה את כללות הזמן דבין המצרים, והתחלת בין המצרים בקביעות כזו היא ביום 
ראשון" - שאז אין צריך ללמוד כי לא התחילו ימי בין המצרים. "או שהשבת דוחה 
רק את הצום והענינים הבלתי - רצויים דבין המצרים" - ואז צריך ללמוד, בכדי 

להוסיף הרגש הגאולה בימים אלו.

כ"ק אד"ש מה"מ שבי"ז תמוז שחל  צ"ע, מדוע בשנת תשמ"ח קבע  אך עדיין 
בשבת ילמדו הלכות בית הבחירה. ובשנת תנש"א הסתפק בזה - מכיון שספק מתי 

מתחיל ימי בין המצרים.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

נגע צרעת - ענין חיצוני בלבד

 הת' שניאור זלמן שי' קלפמן
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ תזריע־מצורע )סעיף ה( מביא כ"ק אד"ש מה"מ מלקו"ת שני 
הסברים בענין נגעי מצורע הנראים כסותרים זה את זה, ומבאר שקשורים ותלוים 

הם אחד בשני. וזלה"ק:
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)בחיצוניות( שעדיין  לבושיו  פסולת שבסוף  "רק  הם  ]שהנגעים  אלו  ענינים  "ב' 
. . אורות עליונים" )ענינים הפכיים לכאורה([ –  לא נתברר", והם "דברים גבוהים 
תלויים זה בזה: כיון ש"נגעים" הם בעצם "דברים גבוהים . . אורות עליונים", לכן, 
גם כשנשתלשל מהם ענין בלתי־רצוי ע"י יניקת החיצונים, ה"ז רק ענין חיצוני שנוגע 

)נגיעה בלבד( בבחי' התחתונה )"בסוף לבושיו"( בלבד".

ומבאר את הענין )בסעיף ו(: "סיבת האפשרות ליניקת החיצונים עד להיפך הטהרה 
)בגלוי ובחיצוניות( מה"אורות עליונים" דנגעים )לאמיתתם(, היא, מפני גודל מעלת 
ה"אורות עליונים" שאינם יכולים להתלבש ב"כלים". ובלשון הקבלה והחסידות – 
"אורות דתוהו" שלמעלה מהתלבשות ב"כלים דתיקון", שמהם נשתלשלו )לאחרי 

השבירה כו'( כל הענינים הבלתי-רצויים".

– שדוקא בסיבת האורות  לגבי שבירת הכלים  והיינו: שכמו שמבואר בחסידות 
מרובים - הכלים לא הצליחו להחזיק אותם, ולכן נפלו הם לקליפות ונשתלשו מהם 
ענינים בלתי רצויים. כך גם לגבי ענין הנגעים - שהם אורות עליונים מאד, אך מכיון 
שהכלים לא הצליחו להכיל אותם - נפלו הם לחיצונים, ולכן מתבטאים פה למטה 

בצורה של 'נגע צרעת'.

אך לכאורה צריך להבין: הרי בדיוק כמו שכשנפלו האורות המרובים דתוהו למטה 
'נשתלשו מהם כל הענינים הבלתי רצויים' – כך גם הי' צריך להיות בענין הנגעים: 
שבירידתם למטה צריכים להתבטא כענין בלתי רצוי וכענין גרוע לגמרי )וכהכלל 

הידוע ש'כל הגבוה גבוה ביותר - נופל למטה מטה ביותר'3( - 

ומדוע אומר כ"ק אד"ש מה"מ בסעיף הקודם, אשר כיון שנגעים הם דברים גבוהים 
– אורות עליונים, לכן: "גם כשנשתלשל מהם ענין בלתי-רצוי ע"י יניקת החיצונים, 
ה"ז רק ענין חיצוני שנוגע )נגיעה בלבד( בבחי' התחתונה )"בסוף לבושיו"( בלבד" 
– הרי אדרבה הנגעים צריכים להיות באופן פנימי ובדרגות הנעלות בנפש – מאחר 

שהגיעו מהאורות הכי עליונים שלא נקלטו בכלים?  

ואולי יש לחלק בין שני הענינים: דהיינו, שבענין האורות מרובים דתוהו - הרי 
כתוב שהם נפלו בשבירת הכלים, כלומר שהיתה שבירה בסדר ההשתלשלות )מחמת 
מיעוט הכלים(, ולכן האורות ירדו למטה ביותר - לקליפות הכי קשות, ומשתלשים 

מהם כל הענינים הבלתי רצויים.

משא"כ בענין הנגעים הרי לא הי' בהם 'שבירת הכלים' שנפלו לקליפות וכו', אלא 
והיינו  רצוי.  בלתי  ענין  מהם  שהשתלשל   - מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמסביר  כמו   - רק 
שמכיון שהכלים לא יכלו להכיל את האורות המרובים )ענין הנגעים בפנימיות( – הרי 

3( ראה שערי אורה דרושי פורים )עמ' קטו(. ועוד.
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כשירדו הם למטה ביטאו אותם הכלים בצורה הפכית כלפי חוץ - שנראה לעינים 
'נגע צרעת', אך אמנם גם כשירדו למטה נשארו כאורות גבוהים מאד.

ולכן אומר כ"ק אד"ש מה"מ שכשהשתלשלו הנגעים פה למטה - הם אך ורק 
בחיצוניות, ובנגיעה בלבד, ורק בבחינה התחתונה - מאחר שהדוגמא לענין הנגעים 
מ'אורות דתוהו', היא אך רק להסביר את הענין שהכלים לא יכלו לקבל האורות, 
אבל לא שזהו בדוגמת אותו דבר – שהרי באורות דתוהו הי' נפילה ושבירה כו', 

משא"כ בענין הנגעים היתה רק השתלשלות כנ"ל.
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נדר על דעת רבים לשיטת תוס'

 הרב מאיר שי' ווילשאנסקי*
ר"מ ומשפיע בישיבה

א
איתא במשנה )גיטין לד, ב(: "אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה, 
נמנעו מלהשביעה. התקין ר"ג הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה 
כתובתה", היינו דנמנעו להשביע את האלמנה כשגובה מהיתומים את כתובתה – 
וע"כ הפסיקה לגבות, התקין ר"ג הזקן שהאלמנה תידור ליתומים שאם פרעה את 
נאמנותה מפני  )על סמך  ושוב תוכל לגבות כתובתה  וכך,  נודרת מכך  כתובתה 

נדרה(.

ומביאה הגמ' )לה, ב( מחלוקת בין רב הונא לרב נחמן: שרב הונא סובר שנדר 
האלמנה היא רק כשעדיין לא התחתנה עם בעל אחר, אך כשהתחתנה שוב אינה 
נודרת )וממילא אינה גובה( – מפני שהבעל יכול להפר לה את נדרה. ורב נחמן 
סובר שגם כשהתחתנה נודרת, מפני שמדירים אותה ברבים, שנדר זה אין הבעל 
יכול להתירו. אך לרב הונא גם נדר ברבים יכול הבעל להתירו )וע"כ אינה נודרת(. 

וזוהי מחלוקת קדומה בין התנאים, אם יש הפרה לנדר שהודר ברבים או שלא.

ובהמשך הגמ' )לו, א( אומר אמימר: "הלכתא: אפילו למאן דאמר נדר שהודר 
ברבים יש לו הפרה, על דעת רבים אין לו הפרה. והני מילי לדבר הרשות, אבל 

נגלה

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י אחד התמימים.
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לדבר מצוה יש לו הפרה". והיינו דגם לדעת התנא שסובר שנדר ברבים יש לו הפרה 
– הרי נדר על דעת רבים אין לו הפרה )ולדבר מצווה גם נדר זה אפשר להתירו(.

ומקשה התוס' )לה, ב. ד"ה 'אבל נשאת'(: "וא"ת וידירוה על דעת רבים – דאין 
לו הפרה כדאמר אמימר לקמן", היינו דלדעת רב הונא שאין מדירים אשה שנשאת 
משום שבעלה מפר לה את נדרה, גם אם הודר ברבים – קשה, מדוע אין אנו מדירים 
את האשה על דעת רבים, שאז לכל הדעות )כפי שאומר אמימר( אין לנדר הפרה – 

וא"כ גם בעלה לא יוכל להפר לה?

ומתרץ: "וי"ל דלענין נדרי אשתו אין לחלק בין ברבים בין על דעת רבים. וכיון 
דלרב הונא ברבים יש לה הפרה ה"ה על דעת רבים, דכיון שאינה תלוי' בדעתה – 

דיכול להפר אפילו בלא חרטה, כך יכול להפר בלא דעת רבים".

והיינו, דמה שאמר אמימר שלכל הדעות )הן לדעה שנדר ברבים אין לו הפרה והן 
לדעה שיש לו, הרי( נדר על דעת רבים אין לו הפרה – זהו בנדרים סתם )שעל זה 
דיברו התנאים(. אך בנדרי האשה )לדעת רב הונא(: כמו שהבעל מפר לה את נדרה 
ברבים משום בעלותו עלי', כך יכול להפר לה את נדרה על דעת רבים. וע"כ אינה 

נודרת כלל ליתומים.

ב
והנה ביאור התוס' שלדעת רב הונא בעל יכול להפר לאשתו גם נדר שהודר על 
במפורש  נדרה  שהאשה  דמכיון  ביאורים'(:  ב'קובץ  )כדמקשה  קשה   – רבים  דעת 
היחידים  הם  נדרה(  דעתם  )שעל  הרבים  הרי  רבים,  של  דעתם  על  נודרת  שהיא 

שיכולים להפר לה, ומדוע הבעל יכול להפר לה בלי להתחשב בדעתם של הרבים?

ומבאר הרמב"ן )ד"ה 'תנאי היא'(: "אף על פי שאמרו לה על דעתנו אנו משביעין 
אותך, ירדה תורה לסוף דעתה שאינה רוצה שיחול נדרה אלא על דעת בעלה. ומה 
שנדרה על דעת רבים, לומר: שאם רצה בעלה לקיים – יתקיים על דעת הרבים, הלכך 
אם רצה הבעל להפר יפר". והיינו שנדרה על דעת הרבים הוא מלכתחילה על דעת 

בעלה – וכשבעלה אינו רוצה הנדר מופר.

והתוס' רא"ש )ד"ה 'אבל נשאת'( מבאר באופן אחר: "דכל הנודרת על דעת בעלה 
היא נודרת, ואין לה כח לעקור דעת בעלה ולתלות בדעת אחרים . . )ד(תלה הכתוב 
הפרתה בבעל", והיינו שהתורה נתנה לבעל תוקף מיוחד על נדרי אשתו – שאע"פ 
שהאשה רוצה ומתכוונת שיהי' אך ורק על דעת הרבים )דלא כהרמב"ן הנ"ל( – הנה 

בעלה יכול להפר לה.
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וה'קובץ הערות' מביא נפק"מ בין ב' התירוצים הנ"ל – במקרה שהאשה נדרה על 
דעת הרבים במחשבה שבעלה מת, ולאחרי זמן הגיע בעלה: דלפי פירוש הרמב"ן – 
הרי לא הי' בדעתה שנדר זה )על דעת הרבים( יהי' בהסכם בעלה, וע"כ אין הבעל 
לו  הרי התוקף שנתנה   – לפירוש התורא"ש  יכול להפרו. משא"כ  שהגיע עכשיו 

התורה לא תלוי בדעתה של האשה, וע"כ גם כשהגיע עכשיו יכול להפרו. 

ג
")ד(יש היתר בעל דעת רבים  )'אבל נשאת'( הנ"ל מסיים בסופו:  והנה התוס' 
כגון מדעתם של אותם רבים או לדבר מצוה . . אבל ברבים . . מילתא דפסיקא היא 
דבשום ענין אין לו הפרה – למ"ד אין לו הפרה – לא שנא לדבר מצוה ולא שנא 
לדבר הרשות". והיינו שדברי אמימר שלדבר מצוה יש הפרה – זהו רק בנדר על 
דעת רבים, אך נדר שנדרו ברבים אין לו הפרה כלל אפילו לדבר מצווה )– לדעת 

רב נחמן שנדר ברבים אין לו הפרה(.

והחילוק בין שני סוגי נדרים אלו )לדעת רב נחמן( – שנדר ברבים אין לו הפרה 
כלל, משא"כ נדר על דעת רבים יש לו הפרה לדבר מצווה )או אפילו לדבר רשות 

אם ירצו הרבים( – מובן בפשיטות:

נדר על דעתם של רבים הרי הוא תלוי בדעתם, וע"כ אם הרבים רוצים להפרו 
בדבר רשות, או לדבר מצווה שודאי הרבים רוצים להפרו – יכולים הם. משא"כ נדר 
שהודר ברבים, הרי הוא קיבל את התוקף והחוזק של הרבים )בקיום הנדר( בלי 

קשר לדעתם כלל, וע"כ אי אפשר להפרו כלל אפילו ברצונם.

והנה כנ"ל התוס' בתחילתו תירץ על הקושיא מדוע לא מבארים לדעת רב הונא 
)שנדר ברבים יכול הבעל להפרו( שנדיר את האשה על דעת רבים – "דלענין נדרי 
אשתו אין לחלק בין ברבים בין על דעת רבים. וכיון דלרב הונא ברבים יש לה הפרה 
ה"ה על דעת רבים, דכיון שאינה תלוי' בדעתה – דיכול להפר אפילו בלא חרטה, 

כך יכול להפר בלא דעת רבים".

והיינו שמשווה בין נדר ברבים לנדר על דעת רבים – דכמו שלדעת רב הונא נדר 
ברבים יכול הבעל להפרו בלי התחשבות ברבים, כך גם בנדר על דעת רבים אינו 
צריך להתחשב בדעתם. ומשמע מדבריו שלדעת רב נחמן שנדר ברבים אין הבעל 
יכול להפרו, הנה גם בנדר על דעת רבים יסבור שאי אפשר להפרו כלל )וכן כתב 
בפירוש לקמן בד"ה 'אמר אמימר' )לה, א(: "דאי )ברבים( אין לו )הפרה( – כ"ש 

על דעת רבים"(.
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אך לפי זה לכאורה נמצא קשה ביותר: דכיון שלדעת התוס' ישנו חילוק עיקרי בין 
נדר ברבים לנדר על דעת רבים – שנדר ברבים הוא תלוי בחוזק הרבים, משא"כ נדר 
על דעת רבים תלוי בדעתם – הנה אפשר לומר שגם לדעת רב נחמן שנדר ברבים 
אין הבעל יכול להפרו – הרי זהו מפני חוזק הנדר, אך נדר על דעת רבים, מאחר 

שכביאור התוס' הנ"ל הנדר תלוי בדעתו – יכול הוא להפרו.

והנה בתוס' רא"ש תירץ על שאלת התוס' )בתחילתו( בזה הלשון: "דהבעל יכול 
להפר אפי' נדר שהודר על דעת רבים, משום דכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, 
ואין לה כח לעקור דעת בעלה ולתלות בדעת אחרים" – ולא הזכיר כלל שזהו רק 
לדעת רב הונא שסובר שנדר ברבים יש לו הפרה. וא"כ צ"ע שיטת התוס' אצלינו 
שהזכיר שזהו לפי דעת רב הונא – מדוע אי אפשר לומר שגם לדעת רב נחמן נדר על 

דעת רבים יש לו הפרה? 

ד
והנה הרשב"א )ד"ה 'תנאי היא'(, הביא את קושיית תוס' וביאורו ש"לרב הונא כשם 
שהבעל מפר נדרי אשתו שנדרה ברבים – כך הוא מפר נדרים שנדרה על דעת רבים", 
אך מוסיף: ")ו(אפי' למאן דאית לי' דאין הבעל מפר נדר שהודר ברבים, מודה הוא 

בעל דעת רבים שהוא מפר". 

ומביא הטעם הנ"ל: ")דבעל דעת רבים זהו( משום דרב פנחס דאמר כל הנודרת על 
דעת בעלה היא נודרת, וזו כשנדרה על דעת רבים ובלבד שירצה בעלה קאמרה. אבל 
נדר שהודר ברבים טעמא אחרינא הוא משום דכל מילתא דמתעבדא באפי תלתא 

אלים טפי, ולא יכול חכם למשלפי' והוא הדין לבעל".

משום  זהו   – להפרו  הבעל  יכול  אין  ברבים  שנדר  נחמן  רב  דמה שאמר  והיינו, 
ש'אלים טפי' שיש בזה חוזק הרבים, אך נדר על דעת רבים )גם לדעתו( יוכל הבעל 

להפרו – משום שהנדר שלה על דעת הרבים הי' 'ובלבד שיתרצה בעלה'.

והנה הריטב"א )לו, א ד"ה 'ואי אמרת'( מקשה על ביאור התוס' והרשב"א הנ"ל 
)שנדר על דעת רבים הוא משום דעתם( כמה קושיות, ולכך מסיק: "וטעמא דעל 
דעת רבים . . לאו משום דבעינן למימר שהוא תולה נדרו בדעתם . . )אלא( משום 
דאלימא מילתא בנשבע על דעת רבים". והיינו שסובר, שנדר על דעת רבים טעמו 

הוא )כנדר ברבים( משום חוזק ותוקף הרבים, ולא משום דעתם.

ותוקף  חוזק   – הטעם  מאותו  הם  הנדרים  סוגי  שכיון ששני  נמצא,  שיטתו  וע"פ 
הרבים, הרי: רב הונא שסובר שהבעל מפר נדר ברבים )כי יכול לבטל את חוזקם(, 
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יסבור שגם יכול להפר נדר על דעת רבים. ורב נחמן שסובר שאין הבעל יכול להפר 
נדר ברבים )כי אינו יכול לבטל חוזקם(, הרי גם אינו יכול להפר נדר על דעת רבים.

ועפ"ז צ"ע שיטת התוס' אצלינו: דאם סובר שישנו חילוק בין נדר ברבים לנדר 
על דעת רבים – צריך לסבור שגם לדעת רב נחמן הבעל יכול להפר נדר על דעת 
רבים )כהרשב"א(. ואם סובר שלרב נחמן גם בנדר על דעת רבים אין יכול הבעל 
להפרו, צריך לסבור שאין חילוק בין נדר ברבים לנדר על דעת רבים )כהריטב"א(. 
ואיך מחבר את שני השיטות: שגם ישנו חילוק בין שני סוגי הנדרים, וגם לרב נחמן 

אין הבעל מפר נדר על דעת רבים1? 

ה
ויובן זה בהקדים גדרו של 'נדר על דעת רבים' בשונה מ'נדר ברבים' לפי שלשת 

השיטות הנ"ל:

הרשב"א כתב: "ועל דעת רבים – פרש"י ז"ל 'כך יאמרו לה הרי אנו מדירין אותך 
על דעתנו' . . ומשמע מדבריו דעל דעת רבים לא בעינן שלשה אלא אפי' בשנים . 
. )אך( נדר שהודר ברבים )אמרינן( 'וכמה רבים שלשה'". והיינו דנדר ברבים צריך 

להיות בפני שלשה, אך נדר על דעת רבים מספיק שיהי' בפני שנים.

ובטעם החילוק מסביר: "דבהודר ברבים הוי טעמא משום דכל מילתא דמתעבדא 
באפי תלתא אלימא ולא יכול חכם למישלפה, אבל אי לא מתעבדא אלא באפי תרי 
לא אלימא כולי האי. אבל נדר שהודר על דעת רבים הוי טעמא משום שהוא מבטל 
דעתו לדעתם וחרטתם אינה שוה, הילכך אפי' בשנים. אבל באחד . . אינו מבטל 

דעתו לדעת היחיד".

והיינו )כשיטתו(: שנדר ברבים הוא משום חוזק הרבים, ולכן כדי שהנדר יהי' 
חזק צריכים להיות שלשה אנשים. אך נדר על דעת רבים הוא משום שהאדם מבטל 
דעתו בפניהם, ולכן מספיק שיהיו שנים שהאדם סומך עליהם. )משא"כ אחד אין 

סמכה דעתו לבטל בפניו(.

והריטב"א כתב באופן אחר: "ו)על דעת( רבים: היינו בין שנשבע בפניהם ואמר 
להם על דעתכם, או שאמר על דעת פלוני ופלוני והם ג', או שאמר סתם ע"ד רבים 
מומחה  ביחיד  דאפשר  למימר  איכא  ברבים(  )אך   .  . אחד  הכל   – בפניהם  שלא 
או בשנים מהם". והיינו דנדר על דעת רבים צריך להיות על ידי שלשה אנשים 

1( והנה בפני יהושע הקשה כן, ותירץ את נקודתו של הביאור )דלתוס' "על דעת רבים . . אית בי' תרתי - חדא 
משום האי חומרא דרבים ועוד שהנודר נדר על דעתם"(, והדברים דלקמן יבואו לבאר ולהסביר את תשובתו.
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מסוימים – בין בפניהם בין שלא בפניהם, אך נדר ברבים יכול להיות אפילו ע"י אחד 
מומחה.

והיינו )כשיטתו(: שנדר ברבים ונדר על דעת רבים – שניהם משום חוזק ותוקף 
הרבים, ולכן: נדר ברבים מספיק שיהי' אפילו בפני אחד מומחה – כי יש לו את החוזק 
והתוקף הנדרש. וגם נדר על דעת רבים שצריך להיות על דעת שלשה )דרבים היינו 
שלשה( – מספיק שיהי' על דעתם אף אם אינם פה – מאחר שהחוזק נפעל על ידם 

בכל מקרה. 

והתוס' )לו, א ד"ה 'אבל'( כתב: "אומר ר"ת דעל דעת היינו כשאומר על דעת פלוני 
ופלוני אפילו שלא בפניהם", והיינו דנדר ברבים צריך שיהי' בפני שלשה הנמצאים 
בפניו, משא"כ בנדר על דעת רבים מספיק שיהיו שנים – 'על דעת פלוני ופלוני', 

ואפילו שלא בפניו.

והנה רש"י פירש )כנ"ל ברשב"א(: "על דעת רבים – כך יאמרו לו הרי אנו מדירין 
דעת  על  זאת  שנודר  רק  הנדר  את  הנודר  הוא  שהאדם  והיינו  דעתנו",  על  אותך 
הרבים. ומזה שתוס' שינה מלשונו וכתב: "דעל דעת היינו כשאומר על דעת פלוני 
ופלוני", משמע )כדברי המהר"ם שיף ופנ"י( שתוס' מתכוון לביאור אחר ב'נדר על 

דעת רבים' – שהכוונה היא 'על דעת פלוני ופלוני',

וכוונתו היא - שהאדם שיתף את הרבים איתו בעצם הנדר, שהנדר עצמו כביכול 
נעשה 'עבה' - שהרבים נדרו איתו ביחד )מצדו 'על דעתם'(, ומצד זה נעשה הנדר גם 
תקיף וחזק כי הרבים נדרו פה )מלבד זה שהנדר נעשה על דעתם(, ולכן מספיק רק 
שנים )בשונה מהריטב"א שצריך שלש( כי מיעוט הרבים בשביל שידרו איתו ביחד 

ויהי' הנדר חזק ותקיף הם שנים.

ונמצא לשיטת התוס' שנדר על דעת רבים הוא שנודר עם הרבים ביחד – יש בנדר 
זה שני פעולות של הרבים: גם 'שהוא מבטל דעתו לדעתם' ותולה את הנדר בהם 
)כשיטת הרשב"א( – שהרי נדר איתם ביחד. וגם את ה'אלימא מילתא' חוזק ותוקף 
הרבים )כשיטת הריטב"א( – שהרי על ידי הנדר עם הרבים ביחד נעשה הנדר תקיף 

וחזק. 

ו
ועפ"ז יובן שיטת התוס' שסובר שזה שנדר על דעת רבים יכול הבעל להפרו, זהו 
רק לשיטת רב הונא הסובר שנדר ברבים יכול הבעל להפרו, משא"כ לרב נחמן שנדר 

ברבים אין יכול הבעל להפרו גם על דעת רבים אין יכול להפרו:
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– דלכאורה כיון שסובר שנדר על דעת רבים שונה מנדר ברבים: שברבים זהו 
משום חוזקם ותוקפם )שלכן אין לזה היתר כלל(, ועל דעת רבים זהו משום שזהו 
על דעתם )ולכן יש לזה היתר לדבר מצוה וכו'( – הרי צריך להיות שגם לשיטת 
רב הונא הסובר שנדר ברבים אין לו הפרה הרי זהו משום חוזק ותוקף הרבים, אך 

גם הוא יסכים שנדר על דעת רבים יכול הבעל להפרו מאחר שזהו תלוי בדעתו –

דכיון שלתוס' נדר על דעת רבים אינו רק משום שנדר על דעתם, אלא זהו גם 
ששיתף הוא אותם בנדרו שנעשה הנדר כנדר של רבים ולכן יש בנדר זה גם את 

חוזק ותוקף הרבים –

הרי רב נחמן הסובר שנדר ברבים אין לו הפרה כי הבעל אינו יכול להפר נדר 
שיש בו חוזק ותוקף הרבים, יסבור גם שנדר על דעת רבים אינו יכול להפרו – 
מאחר שיש בו גם )נוסף על דעתם( את החוזק והתוקף שלהם כיון ששיתף אותם 
יוכל  חוזקם,  למרות  ברבים  נדר  להפר  יכול  הונא שהבעל  לרב  )משא"כ  בנדרו. 

להפר גם נדר על דעת רבים(.

"השותפין" בה"א הידיעה

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

איתא בריש מס' בבא בתרא: "השותפין שרצו לעשות מחיצה, בונין את הכותל 
כו'". ובתורת חיים על אתר נעמד לבאר הא דנקט התנא השותפין בה"א הידיעה 
כתבו  נקנית,  האשה  דקתני  קידושין  "בריש  וז"ל:  הידועים,  השותפין  שמשמע 
התוספות דלכך קתני בה"א משום דקאי אקרא דכי יקח איש אשה. והכי נמי איכא 
למימר הכי, דלכך קתני השותפין בה"א משום דקאי אהך פירקא דלעיל דאיירי 

בענין שותפות כמו שכתבו התוספות".

שלפנ"ז  לפרק  בהמשך  הוא  זה  שפרק  מפני  "השותפין",  התנא  דנקט  כלומר, 
)במס' ב"מ( שמדבר בדיני שותפות, וע"כ נקט השותפין בה"א הידיעה כלומר אלו 

שאודותם דובר קודם לכן.

והנה החתם סופר נעמד על דבריו: "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, עיין 
בה"ה  נקנית דמתחיל  ריש פרק האשה  תוס'  חיים שנתעורר למה שכתבו  תורת 
ופשוט דקאי  ונדחק.  וה"נ מתחיל בה"ה  הידיעה דקאי אאשה דכתוב באורייתא 
אשותפים דקרא בפ' דברים א', ט"ז "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", 

ודרש בספרי ומייתי רש"י בחומש דגרו היינו דיורים ואהא קאי השותפין". 
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והיינו שהחת"ס כותב דהתו"ח נדחק בזה שאומר שהה"א היא מכיון שדובר על זה 
בסוף בב"מ, שהרי בגמ' שם אין מדובר על שותפים בחצר שיכולים לרצות לעשות 
זה  ענין  על  שמדובר  מפני  הידיעה  בה"א  התנא  שנקט  לבאר  אפשר  והי'  מחיצה. 
בפסוק בתורה – "ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו", ופי' בספרי דקאי על 
"האשה  הלשון  את  בקידושין  התוס'  שביארו  )וע"ד  שכנים  עניני  כלומר  "דיורים" 

נקנית"(.

ויש לבאר בפשטות את שיטת התו"ח מדוע לא למד כשיטת החת"ס:

דהנה בספרי איתא: "ובין גרו: זה בעל דינו שאוגר עליו דברים . . דבר אחר ובין 
גירו זה שכינו". אמנם בפירוש רש"י מביא בשם הספרי את הפי' הראשון )זה בעל 
דינו וכו'(. וכפירוש שני מבאר ע"פ הגמ' בסנהדרין )ז, ב( וז"ל: "אף על עסקי דירה 
בין חלוקת אחים אפילו בין תנור וכירים", שגם לפי פי' זה ניתן לומר שזה לא חלוקת 

שותפין בחצר. 

בחומש  רש"י  כפירוש הפשוט שמביא  התו"ח  למד  לומר שבפשטות  יש  כן  ועל 
שגירו הכוונה לבעל דינו )או לחלוקה של ירושה(. ולא כפי שלמד החת"ס, שכנראה 
היתה לו גי' שונה בפירוש רש"י על החומש שבו הוא מביא את פירוש הספרי הנ"ל.

ועוד יש להוסיף בזה מדוע למד התו"ח דלא כשיטת החת"ס. דהנה הרמב"ם בפי'"מ 
בהקדמתו לסדר נזיקין )ד"ה והחלק הששי( מבאר סדר הבבות, וז"ל: "ואח"כ בבא 
בתרא . . וסידר החלק הזה באחרונה לפי שכולו קבלה ודברי סברות ולא התבאר 

מן התורה".

ויש לומר דהתו"ח למד את דברי הרמב"ם כפשוטו שכל הענין של שותפות אין 
הרמב"ם  בדברי  כנראה  למד  החת"ס  משא"כ  וכו'.  סברות  רק  והוא  בתורה  מקור 
שכתב שחלק זה כולו דהיינו ב"ב "לא התבאר מן התורה", היינו שלא התבארו הדינין 
בפועל היאך צריך לעשות, אך עיקר הענין מופיע בתורה "ושפטתם צדק גו' ובין 

גרו".

ובכלל יש לומר לדעת התו"ח: דהנה הסיבה לזה שהחת"ס מפרש כאן שקאי על 
הפס' הוא מפני התוס' בקידושין. אך אפ"ל שדוקא שם מובן שמדבר בהמשך לפס', 
במשנתינו שמובאים  אך  "אשה".   – בפס'  במפורש  מילה שמובאת  אותה  שזו  כיון 
בה דיני "השותפין" דוחק גדול הוא לומר שבא כהמשך לפס', דגם אם נפרש את 
הפס' "ובין גרו" שמדבר על דיני שותפין, ה"ז רק מרומז בפס' ולא כתוב במפורש, 
וע"כ דוחק לומר שקאי על הפס', ולכן לא לומד התו"ח כהחת"ס אלא לומד דקאי 
על השותפין המוזכרים בפרק הקודם )אע"פ שלא כתוב במפורש במשניות שם את 

הלשון "השותפין"(.
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דין מחיצה בעיר שאין בה מנהג

 הת' משה שי' ברקש
תלמיד בישיבה

א
את  בונין   – בחצר  לעשות מחיצה  "השותפין שרצו  א(:  ב,  )ב"ב  במתני'  איתא 
הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל, גזית, כפיסין, לבינין – בונין, הכל כמנהג 

המדינה".

ונחלקו הראשונים בדין עיר שאין בה מנהג )כגון עיר חדשה(:

יכול לכוף את  וז"ל: "דבעיר חדשה אין אחד מהן  יונה  ר'  הרשב"א כתב בשם 
לבנים, אבל מ"מ  או  כפיסין  או  הנזכרים במשנה,  חבירו אלא בפחות שבכתלים 

בהוצא ודפנא לא".

דעה  מביא  אך  הנקל".  על  אלא  כופין  "אין   – חדשה  שבעיר  המאירי  גם  וכ"כ 
נוספת, החולקת על הר' יונה, וז"ל: "ואם היא עיר חדשה ואין שם מנהג כלל, יש 
זו ולהלכה  אומרים שכופין זה את זה ברחב שבבנינים", אך המאירי דוחה דעה 

פוסק כר' יונה, שבונים את הפחות שבכתלים.

ב
ויש לעיין בשיטת הרא"ש בדין עיר שאין בה מנהג2:

גבי עיר שיש בה מנהג גרוע, דהיינו שנהגו בני העיר לבנות את הכותל בפחות 
מהוצא ודפנא, מביא הרא"ש את דעת הר"ת )סי' ה( וז"ל: "דדוקא הוצא ודפנא 
דקצת חשוב הוא, אבל אם נהגו בפחות – מנהג שטות הוא ולא עבדינן לי'". והיינו, 
– לא אמרינן "הכל  ודפנא  דהרא"ש ס"ל שבמקרה שנהגו לבנות בפחות מהוצא 

כמנהג המדינה", אלא עושים כותל מהוצא ודפנא.

2( וראה גם בחידושי ר' נחום )ב"ב ד, א( שהאריך בזה, ובעוד מפרשים על אתר.
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ולכאורה יש לומר דמה שפוסק שבמקום שיש מנהג גרוע לא אמרינן "הכל כמנהג 
המדינה", ואינו יכול לבנות מחיצה אלא רק מהוצא ודפנא, הוא משום שס"ל שעיר 
שיש בה מנהג גרוע ה"ה כעיר שאין בה מנהג כלל, מכיון שאין אנו מתחשבים עם 
מנהג המדינה. והיות שהדין בעיר שאין בה מנהג הוא לבנות מחיצה מהוצא ודפנא, 

כמו"כ בעיר זו שהמנהג גרוע – בונה את המחיצה מהוצא ודפנא.

ונמצא, דבעיר שאין בה מנהג חולק הרא"ש על הר"י )שס"ל "או כפיסין או לבנים"( 
והי"א שהביא המאירי )שס"ל ש"כופין זה את זה ברחב שבבנינים"(, ופוסק שיעשו 

את המחיצה מהוצא ודפנא.

אך אין זה מוכח, דהנה יש לחקור בדעת הרא"ש בדין עיר שאין בה מנהג, דיש 
לומר בזה ב' אופנים:

א. מכיון שאין אנו מתחשבים במנהג המדינה, מחמת היותו מנהג גרוע, נחשבת 
עיר זו כעיר שאין בה מנהג כלל, ודינה יהי' כדין עיר שאין בה מנהג. ומאחר שפסק 
הרא"ש שהדין בעיר שמנהגה גרוע הוא שבונה את המחיצה מהוצא ודפנא, משמע 

שסובר שבעיר שאין בה מנהג בונה מהוצא ודפנא, וחולק על הר"י והי"א )כנ"ל(.

ב. בעיר שיש בה מנהג גרוע, הנה אע"פ שאין אנו מתחשבים במנהג העיר שהרי 
הוא גרוע, מ"מ אין הפי' שעיר זו נחשבת כעיר שאין בה מנהג כלל, אלא רק שאין אנו 

מתחשבים במנהג הגרוע שלהם.

ולפי"ז יש לומר שמה שפסק הרא"ש שבעיר שהמנהג בה גרוע בונים את הכותל 
מהוצא ודפנא, אין זה משום שסובר שעיר זו היא כעיר שאין בה מנהג, אלא הטעם 
הוא, דמכיון שמנהג העיר הוא בפחות מהוצא ודפנא, כ"ש וק"ו שנוח להם בהוצא 
את  בונה   – חכמים  כתקנת  ה"ה  ודפנא  מהוצא  העשוי'  שמחיצה  ומאחר  ודפנא, 

המחיצה מהוצא ודפנא.

וא"כ ניתן לומר דהרא"ש ס"ל בעיר שאין בה מנהג כדעת הר"י או כהי"א3.

ג
וסובר  והר"י  הר"י  על  חולק  שאינו  מיבעי  דלא  הרא"ש,  בדברי  לדייק  יש  והנה 

שבונה מהוצא ודפנא, אלא גם שס"ל כדעת הר"י:

3( והנה בשיטת הר"י כתב "בעיר חדשה או בעיר שאין בה מנהג ידוע". וצריך ביאור דלכאורה איך יתכן מצב שלא 
ידוע המנהג? ואולי י"ל דהיות שס"ל בחקירה הנ"ל כאופן הא', אפ"ל שמדובר בעיר שנוהגים בה מנהג גרוע, ולכן אין 

בה מנהג )או אפ"ל שמסתפק בחקירה הנ"ל ולכן אין המנהג ידוע(.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת68

דהנה בהמשך דבריו )שם( כתב הרא"ש וז"ל: "לאיתויי באתרא דנהיגי בהוצא 
אין ראוי  בו. אבל בפחות מכאן  במקום שנהגו  נמי קרוי מחיצה  זה  ודפנא, דאף 
למחיצה אף אם נהגו בו, כגון אם נהגו לחלוק במחצלות כופהו לעשות בהוצא 

ודפנא", עכ"ל.

וממ"ש "דאף זה נמי קרוי מחיצה במקום שנהגו בו", משמע שדוקא במקום שנהגו 
ה"ה נקרא מחיצה. אך במקום שלא נהגו – לא עושים הוצא ודפנא. מכיון שבמקום 
שאין המנהג לבנות בהוצא ודפנא, אין זה נחשב ככותל כלל. אך במקום שיש מנהג 

לעשות בהוצא ודפנא – מנהג המקום "אחשבי'" שיהי' בגדר כותל.

ונמצא דס"ל להרא"ש דרק במקום שנהגו לבנות הוצא ודפנא אז עושין "הכל 
כמנהג המדינה", אך במקרה שאין זה מנהג המדינה – צריך לבנות כותל. וכותל 
היינו בפשטות הסוג הפחות ביותר המוזכר במשנה – לבנים וכפיסין, וכמ"ש הר"י.

ד
והנה עוד יש לברר את דעת רש"י האם ס"ל כהר"י או כהי"א:

דהנה בפשטות החילוק בין הר"י והי"א, דלפי הר' יונה מ"ש במשנה "הכל כמנהג 
המדינה" הוא הן לקולא והן לחומרא. דהרי ס"ל דכשאין מנהג "אין אחד מהן יכול 
גזית,  גויל,  לכוף את חבירו, אלא בפחות שבכתלים", אך ב"מקום שנהגו לבנות 
כפיסין", ה"ה חייב לבנות כמנהג המדינה )חומרא(. אך מצד שני במקום שנהגו 
לבנות את המחיצה מהוצא ודפנא, ה"ז קולא דאם לא הי' מנהג הי' צריך לבנות 

מכותל אבנים. ונמצא שהדין "הכל כמנהג המדינה" הוא לחומרא ולקולא.

משא"כ לדעת הי"א לכאורה המנהג הוא רק לקולא, שהרי מעיקר הדין הי' צריך 
לבנות את המחיצה מגויל, ומשום המנהג יכול לבנות אפי' מהוצא ודפנא.

"אם  וז"ל:  המדינה(  כמנהג  הכל  )ד"ה  רש"י  כתב  המשנה  על  בפירושו  והנה 
המנהג לבנות גויל, אין חבירו יכול לומר איני חפץ אלא גזית". וניתן לדייק מדבריו 
שסובר כהר' יונה, דממה שנקט הדוגמא שהמנהג הוא לבנות בגויל וחבירו רצה 
לבנות בגזית, והדין הוא ש"הכל כמנהג המדינה" ויכול להכריח את חבירו לבנות 
מגויל, והיינו דבמקרה זה המנהג הוא לחומרא, והוא כדעת הר' יונה שהמנהג אתא 

אף לחומרא4.

אמנם אין להוכיח כן, דהנה בביאור סוגי האבנים שהזכיר התנא במשנתינו, איתא 
בהמשך הגמ' )ב"ב ג, א(: "גויל – אבני דלא משפיא; גזית – אבני דמשפיא, דכתיב 

4( וכן הוכיח בחידושי ר' נחום )שם(.
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כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית )וגו'(". כלומר, שגויל היינו אבנים שלא הוחלקו 
פניהם, ורחבן ששה טפחים משום הבליטות של האבנים לחוץ. וגזית היינו אבנים 

משופות, ולכן הם פחותות טפח מאבני גויל שאינם מסותתות.

ונמצא, דאף שגויל יותר עבה מאבני הגזית, מ"מ מסתבר לומר שאבני הגזית הם 
יקרות יותר, שהרי הם משויפות, משא"כ אבני הגויל.

וע"פ כל הנ"ל נמצא, דאין להוכיח שרש"י סובר כר"י, שהרי מזה שרש"י נקט מקרה 
שחבירו רצה גזית ומנהג המקום הוא בגויל, אין מוכח שס"ל שהמנהג בא להחמיר, 
אלא ניתן לומר שרש"י ס"ל שהשווי של הכותל יותר חשוב מעוביו, וכיון שגויל יותר 

זול מגזית אז חבירו רצה החמור, והמנהג מיקל עליו שמחייב אותו היותר זול5.

ביאור שיטת התוס' בענין עובי המחיצות 

 הת' דוד שי' מיכאלשוילי
תלמיד בישיבה

שנהגו  מקום   .  . בונין  בחצר  מחיצה  לעשות  שרצו  "השותפין  במתניתין:  איתא 
לבנות גויל, גזית, כפיסין . . בונין, הכל כמנהג המדינה", ולאחמ"כ ממשיכה המשנה 
ומונה שיעור עובי המחיצות הנ"ל: "גויל זה נותן ג' טפחים וזה נותן ג' טפחים וכו'" 

ולכאורה צ"ל, דהנה מזה שהתנא מונה שיעורים לגבי גודל האבנים מובן שאין 
וא"כ  המדינה".  כמנהג  ש"הכל  כתב  שני  מצד  אך  במשנה,  המנוי  מהגודל  לשנות 
נשאלת השאלה כמו מה צריך לבנות, האם כפי המנהג הנהוג באותו מקום, או שמא 

צריך לבנות כפי גודל השיעורים המנויים במשנה?

בפשטות ניתן לתרץ ולחלק. דאכן השיעורים הינם מדויקים וקבועים, שע"כ צריך 
לבנות כל סוג כותל בגודל המנוי לו במשנה. ומ"ש "הכל כמנהג המדינה" שמשמע 

5( והנה עד"ז ניתן להקשות על הר"י, שפוסק שמביא מהפחות ביותר המוזכר במשנה "או כפיסין או לבנים", מדוע 
מביא הוא גם כפיסין, והרי לבנים הוא פחות יותר מכפיסין?

אלא דע"פ דברי הגמ' בפי' "כפיסין" )שם(: "כפיסין – ארחי; לבינין – ליבני". ופרש"י )ד"ה אריח(: "חצי לבינה. 
והלבינה ג' טפחים, והאריח טפח ומחצה. ועובי הכותל אריח מכאן ואריח מכאן וטפח באמצע שנותן שם טיט לחברו". 
הוי אבנים  לבינים  ד' טפחים. משא"כ  ועוביו  טיט  ביחד עם  ומחברים אותם  לבינים,  היינו חצאי  כלומר, דכפיסין 
שלימות בעובי ג' טפחים. ונמצא דאף שכפיסין יותר זול מלבינים, שהרי זה שברי לבנים, מ"מ בעוביים הם יותר 

מלבנים.
ולפי"ז אתי שפיר הא דנקט הר"י: "אין אחד מהן יכול לכוף את חבירו אלא בפחות שבכתלים הנזכרים במשנה, או 
כפיסין או לבנים", ולא כתב רק לבנים, שהרי בעובי הכותל אמנם כפיסין הוי יותר, אך בשווי הכותל לכאורה הלבינה 

שווה יותר.
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מזה דכ"א לפי מקומו, כוונת התנא להשמיענו דבאם הי' נהוג במדינה א' מהכתלים, 
אין חבירו יכול לעכב עליו ולבנות כותל אחר. כלומר שמ"ש "הכל כמנהג המדינה" 
לא נאמר זה בקשר לגודל האבנים המרכיבות את הכותל, אלא לסוג הכותל. וכך 

אכן תירץ הרא"ש.

מיהו תוס' ד"ה "גויל" מבאר זה באופן אחר: דהשיעורים המנויים במשנה באו 
יותר מהגודל שמנוי לה  זו הוא לבנות באבן מסויימת  למעט באם מנהג מדינה 
במשנה, שבמקרה כזה אין אחד מהשותפין יכול לכוף את חברו, אך אם רוצה א' 
השותפין לבנות כותל בשיעור נמוך יותר מאלו המנויים במשנה, הרי שהוא יכול 

לכוף את חברו.

"הוצא  לרבות  בא  המדינה"  כמנהג  ש"הכל  מפרשת  שהגמ'  מזה  הוא,  ומקורו 
ודפנא", שבאם מנהג המדינה לבנות באלו, יכול לבנות בהם אע"פ שהם לא יציבים. 

ולומד מזה שא"כ יכול לפחות אף בכותל עצמו.

כלומר שלפי' התוס' מ"ש "הכל כמנהג המדינה" היינו רק במקרה שמנהג המדינה 
הוא בפחות משיעור עובי הכתלים המנוי במשנה, שאפשר אז לבנות אע"פ שמשנה 
מהשיעור המנוי במשנה. )והרא"ש חולק ע"ז – כתוצאה מזה שמבאר באופן אחר – 

וסובר שאין לשנות משיעור הכתלים, אפ' אם מנהג המדינה בפחות(.

כמנהג  "הכל  דמ"ש  לפרש  אותו  מביא  דמה  התוס',  בדברי  צ"ב  לכאורה  אך 
המדינה" בא להקל, ואולי איפכא דבא להחמיר.

באופן  כתובה  שהיא  המשנה  מסדר  זאת  למד  דתוס'  המהר"ם,  בזה  ומבאר 
שפוחת והולך, דבתחילה מציין התנא כותל שתופס יותר מקום, ולאחריו מציין 
כותל שתופס פחות מקום, וכן הלאה. ולכך כאשר המשנה כותבת לאחרי שמביאה 
סוגי הכתלים ש"הכל כמנהג המדינה", משמע דבא להקל, ולפחות עוד יותר בסוג 

הכותל.

תוס' למד ש"הכל כמנהג  ביאור המהר"ם מסביר מהיכן  צ"ל. דהנה  עדיין  אך 
המדינה" בא להקל. אך הא גופא צ"ב מהיכן למד התוס' שהתנא בא להקל בגודל 
הכותל, דהסברא נותנת בפשטות, דכאשר התנא מדבר במפורש על סוגי כתלים, 
להקל  בא  בפשטות  הרי  להקל,  שמשמעותו  משפט  אומר  לזה  בהמשך  אם  אזי 
ולפחות בסוג הכותל, כיון שמשפט זה נאמר בהמשך לסוגי כתלים )וכך אכן לומד 

הרא"ש, כמובא לעיל(. אך לא בשיעור עוביו. 

וא"כ צ"ל מה מביא את תוס' לפרש שהתנא בא להקל בגודל הכותל, ושלא לבאר 
כמו הרא"ש שביאר שהתנא בא להקל בסוג הכותל )שכך לכאורה משמע מסדר 

הבאת הדברים במשנה(.
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ונראה לבאר בפשטות, דהנה התוס' למד שמכיון שלאחרי שמנה התנא את סוגי 
הכתלים, קבע התנא ש"הכל כמנהג המדינה", וכוונתו במשפט זה היא להקל )כפי' 
המהר"ם, שלמד זה ממה שהתנא מנה את סוגי הכתלים בסדר של פוחת והולך(. א"כ 
גם מה שמביא בהמשך לזה – שיעורי הכתלים – כוונתו היא ג"כ להקל בזה, שאפשר 
לבנות בפחות מהשיעור המנוי במשנה. ולפי"ז מה שכותב את השיעורים הוא ע"מ 

שלא להוסיף עליהם. 

בסגנון אחר: מה שהתוס' קובע שאפשר לפחות מעובי הכתלים. אין הוא לומד זאת 
מהמילים "הכל כמנהג המדינה", כיון שבפשטות מזה למדים שא"א לחייב לבנות 
כותל אחר מהנהוג במדינה )כפי' הרא"ש(. אלא לומד זאת מאופן הרצאת הדברים 
במשנה. כלומר דלאחרי שידעינן שכוונתו במשנה היא להקל, על־כרחך מ"ש שיעור 
עובי הכתלים כוונתו ג"כ להקל בזה, וא"כ מוכרח שכותב שיעור המקסימום ולא 

המינימום.

ו' טפחים"  נותן  זה  יומתק הא דתוס' שואל מדוע התנא לא כתב ב"גויל  ולפי"ז 
ומבאר זה. דלפי המבואר לעיל יומתק מדוע תוס' רוצה – בס"ד – שהתנא יכתוב 
באופן כזה, כיון שלשיטת התוס' כל כוונת התנא במנית שיעור הכתלים בזה היא 
בא  מה  מזה  ברור  שישמע  באופן  התנא  שיכתוב  רוצה  ע"כ  המקסימום,  להשמיע 

להשמיענו.

בענין מחיצת הגדר שנפרצה בכלאים

 הת' שניאור זלמן שי' ליפסקר
תלמיד בישיבה

א
בגמ' )ב"ב ב, א( מובאת ברייתא: "מחיצת הכרם שנפרצה – אומר לו גדור, חזרה 
ונפרצה – אומר לו גדור, נתיאש הימנה ולא גדרה – ה"ז קידש וחייב באחריותו". היינו 
שאם נפרצה המחיצה המפסקת בין כרם ענבים לשדה תבואה )שאזי אם התבואה 
תוסיף מאתים, תיאסר(, אומר בעל השדה לבעל הכרם לגדור, ואם לא בנה חייב בעל 

הכרם לשלם על הזרעים.
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ובתוס' ד"ה "אומר לו גדור" מפרש דבעל הכרם הוא זה שצריך לגדור, כיון שהוא 
המזיק, מפני שעליו חל החיוב להרחיק את כרמו ד' אמות מהשדה "מפני עבודת 

הכרם" )יבואר להלן(.

    וממשיך לבאר, שאף לשיטת ר' יוסי שאומר שבמקרה שרק נגרם נזק, הניזק 
הוא זה שצריך להתרחק )כיון שברשותו של אדם, יכול הוא לעשות כרצונו, ואין 
אדם שני יכול למנוע אותו מפני שנגרם נזק(. מ"מ כאן יודה שעל המזיק – בעל 
הכרם – להרחיק את עצמו, מכיון שכאן זהו גירי דילי' )חץ שלו, שאע"פ שנירה 
מרשותו, בכ"ז נחשב מזיק בידים(. כלומר הוא אינו רק גורם להזיק אלא הוא עצמו 

מזיק.

ובביאור הא דבעל הכרם נחשב כמזיק בידים, מבאר המהר"ם: א. כיון שהסיבה 
שמצריכים את בעל הכרם לבנות את המחיצה הוא מפני שחושדים אותו שיעבור 

עם המחרישה. וברגע שיעבור עם המחרישה הרי הוא עצמו מזיק.

ב. כיון שברגע שנפרצה המחיצה מתחילה התוספת מאתים של האיסור, וכיון 
שזה מגיע מהפעולה שלו, היינו מזה שנטע הכרם, ע"כ נחשב הוא כמזיק בידים 
מכיון  ממש,  מידיו  הגיע  כאילו  נחשב  בכ"ז  בנתים,  הפסקה  יש  דלכאורה  )ואף 
שמגיע מהפעולה שלו ישירות, אלא שתמיד הי' דבר חיצוני )מחיצה( שלא נתנה 
להם להתחבר, וכשירד המניע מיד מתחיל לאסור, וע"כ נחשב כאילו מגיע מידו 

ממש6(.

וצ"ע לשם מה בעי המהר"ם ב' תשובות, מדוע בחד לא סגי.

ב
ויש לבאר זה, ובהקדים סיבת החיוב של בעל הכרם לשיטת התוס'. שיש לבאר 
זה בב' אופנים7: א. שתוס' סובר כרמ"ה שמחדש שכיון שחל על בעל הכרם החיוב 
לבנות את הכותל )"מפני עבודת הכרם"(, ע"כ כל היזק שיגרם מזה שאין כותל חל 

באחריותו של בעל הכרם. 

בפועל8.  הכרמים  עמידת  למקום  חוץ  אמות  ד'  הוא שמתפשט  כרם  שגדר  ב. 
וע"כ ברגע שנפרצה המחיצה שאז הגפנים והזרעים צמודים, והכרם מתפשט ונכנס 

6( ואינו דומה ליורה חץ )שבמקרה כזה ודאי יהיה פטור(, כיון דסיבת בפטור שם הוא מפני אונס, אך כאן יכול 
לבנות את המחיצה .וק"ל.  

7( ראה בכ"ז בארוכה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו )גליון עב, עמ' 45(.
8( ראה רש"י בערובין )ג' ב( ד"ה ואם לאו: "דתנן כמה עבודת הכרם  ד' אמות . . הלכך ככרם דמו".  
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עוד ד"א לתוך שדה הזרעים. וע"כ חל החיוב דוקא על בעל הכרם כיון שהוא זה 
שמתפשט לתוך שדה חברו.

והנה החילוק העיקרי בין שני הביאורים בתוס' הוא: שבאופן הא' – החיוב אינו 
מצד הענין של כלאיים, אלא מצד ענין אחר )מפני שחלים עליו כל החיובים כתוצאה 

מזה שלא בנה את המחיצה(. אך לאופן הב' – החיוב הוא מצד איסור כלאים. 

ג
ועפ"ז יש לבאר מה שמביא המהר"ם ב' ביאורים להא דהיזק בעל הכרם נחשב 
כגירי דילי': דהנה, הביאור הראשון שמבאר הוא שמפני שהוא חייב לבנותו )מפני 
דחשדינן שיעבור עם המחרישה(. שע"כ זה נחשב כגירי דילי'. וזה מתאים ומקביל 
לשיטת הרמ"ה שסובר שמפני שעל בעל הכרם חל החיוב לבנות את המחיצה, ע"כ 
הוא חייב באחריות )ששני ביאורים אלו מתאימים כיון דבשניהם החיוב הוא לא מצד 

איסור כלאים(.

 והביאור השני שמבאר המהר"ם שזהו מצד איסור כלאים )שכשנפלה המחיצה 
מיד מתחיל תוספת המאתים(. מתאים ומקביל לפי' השני בשיטת התוס' – שהד"א 
כיון  ביאורים אלו מתאימים  )ששני  אמות של הכרם הם שמתפשטות על הזרעים 

דבשניהם הוא מצד איסור כלאים(.

פירוש רבינו גרשום שנפל בית שער החצר

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

א
'היזק ראיה': כאשר שני שותפים  ב, ב( מחלוקת בענין  )בבא בתרא  איתא בגמ' 
משתמשים בחצר אחת, ואחד השותפים טוען שחבירו מזיק לו בזה שמסתכל עליו 
כשמשתמש בחצר, ומעוניין לבנות כותל באמצע החצר כדי להפסיק את הראי' – 
הכותל  את  עמו  לבנות  שותפו  את  להכריח  יכול  האחד  האם  האמוראים  חולקים 
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באמצע החצר ולשלם חצי דמיו, או שאינו יכול לכופו בבנית הכותל )אא"כ סיכם 
איתו מראש וחזר בו(.

ומוכיחה הגמ' כדעה ש'היזק ראי' – שמי' היזק' ומשתתף איתו בבניה:

ומכך מוכח  ד' אמות",  לבנות עד  אותו  - מחייבין  כותל חצר שנפל  "תא שמע: 
"נפל  הגמ':  הכותל.ומתרצת  חבירו את  לבנות עם  - שמכריחים את השותף השני 
– הנה עכשיו  בו בהתחלה9  והסכימו  והיינו דדוקא בגלל שהי' כבר כותל,  שאני", 
כשנפל יכול להכריח את שותפו לבנות עמו. אך במקרה רגיל – לא יכול להכריחו 

לבנות את הכותל.

וממשיכה הגמ': "ודקארי לה מאי קארי לה"? והיינו דהאם המקשה את הקושיא, 
לא ידע שכשמדובר אודות כותל שנפל ובונה זאת שוב – הרי זה שונה מהמקרה 

אצלינו? ומתרצת: "סיפא איצטריכא לי' - מד' אמות ולמעלה אין מחייבין אותו".

והיינו דהמקשה הבין, שזה שהמשנה מדברת אודות כותל שנפל, הוא רק בגלל 
הסיפא – שבמקרה שנפל הכותל אין מחייבין את השותף לבנות עמו יותר מד' אמות, 
אולם גם במקרה רגיל מחייבים אותו לבנות עם שותפו את הכותל )לדעת המקשן(.

ודלת  שער  בית  לבנות  אותו  כופין  שמע:  "תא  הבאה:  להוכחה  הגמ'  וממשיכה 
דיירים  כמה  של  חצר  דכאשר  והיינו  היזק".  שמי'  ראי'  היזק  מינה  שמע   – לחצר 
פתוחה לרשות הרבים, ורוצים הם לחסום את ראית הרבים בה ע"י בנית 'בית שער 
ודלת' - הרשות בידם לכפות את הדייר שאינו רוצה בבני' לבנות עמהם ביחד. ומכאן 
מוכח, שגם בחצר של שני שותפים שאחד מהם טוען בהיזק ראי' מהשני - מחייבים 

את השני לבנות עמו כותל. 

ומתרצת הגמ': "הזיקא דרבים שאני". והיינו, דבמקרה שם היזק הראי' בחצר הוא 
מרבים שמסתכלים בה, ולכן כופין אותו לבנות. אך במקרה שרק אדם אחד מזיק 
בראי', כבמקרה אצלינו שההיזק הוא רק מראית השותף השני, הרי אין כופין אותו 

להשתתף בבניית הכותל. 

ב
והנה רבינו גרשום 'מאור הגולה' פירש את ה'תא שמע' האחרונה כך: "תא שמע: 
בתים הפתוחים לחצר וחצר פתוח לרה"ר ונפל בית שער החצר, וכל בני החצר נתרצו 
לבנות - כופין לאחד מבני החצר המעכב לבנות בית שער ודלת עמהן - משום היזק 

ראי' דבני רה"ר. אלמא היזק ראי' שמי' היזק".

9( רש"י )ד"ה 'נפל'( שם.
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ולכאורה צריך להבין: מהיכן הבין רבינו גרשום שמדובר במשנה פה במקרה 
'שנפל בית שער החצר' ואז כופין אותו לבנות - הרי לכאורה פשט המשנה הוא, 
שכעת - בפעם הראשונה - התעוררו דיירי החצר לעשות את ה'בית שער ודלת' 
לחסום את ראיית הרבים, ועל כן מכריחים את השותף השני. ומנין השיג שמדובר 

פה שהי' כבר 'בית שער' אלא שנפל10?

ואולי י"ל שלמד זאת מסמיכות המשניות: דהנה משנה זו ש"כופין אותו לבנות 
בית שער ודלת לחצר", באה לאחרי המשנה המוזכרת ב'תא שמע' לפנ"ז )מדף ה, 
א(: "כותל חצר שנפל - מחייבין אותו לבנות עד ד' אמות", ומכך הבין רבינו גרשום 
– דכמו שבמשנה שם מדובר בכותל חצר שהי' לפנ"ז ונפל, כך גם במשנה שלאחרי' 
דאמרינן 'כופין אותו לבנות בית שער' מדובר על אותו סוג כפי' – במקרה שהי' 

כבר בית שער ונפל11.

ג
אך עדיין צריך להבין לשיטתו: שהרי אם סובר שמדובר במשנה זו במקרה שהי' 
כבר בית שער אלא שנפל, מדוע צריכה הגמ' להגיע לתירוץ 'היזקא דרבים שאני': 

שבגלל שיש כאן היזק רבים לכן כופים את השותף לבנות –

הרי יכלה הגמ' לתרץ בפשטות כמו ב'תא שמע' שלפנ"ז: 'נפל שאני', והיינו שכיון 
שמדובר כאן במקרה שהי' כבר 'בית שער' אלא שנפל )כפי פרושו(, על כן מחייבים 
את הדייר להשתתף בבני' – אך במקרה רגיל 'היזק ראי' לאו שמי' היזק' ופטור 

מהשתתפות בבני'12? 

ועוד שלכאורה תירוץ זה הוא הרבה יותר טוב מהתירוץ 'היזקא דרבים שאני': 
"ודקארי לה מאי  זו, מקשינן  'נפל שאני' ב'תא שמע'  שהרי כנ"ל לאחר התירוץ 
קארי לה" - דפשיטא ש'נפל שאני' ומה היתה סברת המקשן, ועל כן הוצרכנו לתרץ 

שזהו רק משום סיפא דאותה משנה.

וא"כ בענינינו, שלא שייך לומר 'סיפא אצטריכא לי' – הרי התירוץ 'נפל שאני' הי' 
אף נותן הוכחה לשיטתנו: שמכך שרק בכותל שנפל הדין הוא - 'כופין אותו לבנות', 

10( ופירושו אינו מוזכר כלל ברש"י ותוס' שם )ז, א(, וגם לא בביאוריו שם.
11( בפירוש רבינו גרשום מהודרת אור החיים )בני ברק תשנ"ח( כתבו כאן בהערה: "נראה שכך היתה גירסת 

רבינו, ולא מצאתי לו חבר", ולפי המבואר בפנים ניחא. 
12( וראה בפירוש רבינו גרשום מהדורה הנ"ל, דהקשו כן: "ועכ"פ תמוה אי מיירי בהיה דלת ונפלה, מאי שנא 

מכותל חצר שנפל דאמרינן נפל שאני". 
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מכלל שבמקרה רגיל לא כופין אותו כי 'היזק ראי' לאו היזק'. וא"כ קשה מאד לשיטת 
רבינו גרשום מדוע לא תירצו כך13?

ואולי י"ל: שכיון שבמשנה זו אין הוכחה ברורה שמדובר במקרה ש'נפל הבית שער', 
אלא רק לומדים זאת מסמיכות המשניות זו לזו - הרי כאשר הגמ' היתה מתרצת על 
תא שמע זה 'נפל שאני', הי' ניתן לדחות ולומר שאין למדים כאן מסמיכות המשניות 
'בית שער' בפעם הראשונה. ולא הי'  - ומדובר פה במקרה הרגיל שרוצים לבנות 

הסבר כלל לשיטתנו ש'היזק ראי' לאו היזק'.

שהרבים   – במשנתנו  קורה  ודאי  שהוא  שאני'  דרבים  'היזקא  הגמ'  תירצה  ולכן 
מסתכלים לתוך החצר, ועל כן שונה זה מהמקרה הרגיל שבו אין השותף חייב בבנית 

הכותל. ולאח"ז מוסיף שאכן מדובר במקרה שנפל הכותל ובונים אותו שוב. 

אבל עדיין צ"ע, מדוע מעמיד רבינו גרשום את המשנה במקרה שנפל ה'בית שער': 
הרי בכל מקרה השותף מחויב לבנות עמו את ה'בית שער' - מכיון שיש כאן 'היזקא 

דרבים' כנ"ל14. ומדוע מדובר )לשיטתו( במקרה שנפל הכותל ובונים שוב?

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

13( לכאורה ניתן היה לתרץ: שהגמ' לא יכלה לומר על משנה זו 'נפל שאני' – דאם כן יקשה, שהרי אין חידוש 
במשנה זו על המשנה דחצר – כיון שבשניהם אומרת המשנה שצריך לבנות את הכותל כשנפל, וע"כ תירצה הגמ' 

'היזקא דרבים שאני' שבכך יש חידוש במשנה זו על המשנה הראשונה.
אמנם עדיין צ"ע: דסוף סוף, אם למסקנה מדובר גם במשנה זו בכותל שנפל – הרי אין חידוש שצריך לבנות - כי 
הרי לומדים זאת מהמשנה הראשונה, ומה זה משנה שיש כאן 'היזק דרבים', ואדרבה – ניתן ללמוד היזק דרבים בכותל 

שנפל, במכ"ש מהיזק דיחיד כשנפל הכותל.  
14( ומוכרחים לומר שלמסקנה - אף לדעת רבינו גרשום - צריך לבנות כותל ב'היזקא דרבים' גם במקרה שלא 
נפל הכותל: שהרי במשנה זו מובאת דעת רשב"ג ד'לא כל החצרות ראויות לבית-שער', ועל כרחך טעמו הוא משום 
'היזק ראי' – שהרי אם הטעם היה מפני שהבעלים הראשונים נתחייבו בכותל ולא מטעם היזק ראי' )כפי שהוא במשנה 
שלפנ"ז – כדניתן להבין בדעתו ובדעת רש"י( – אין לחלק בין סוגי החצירות, ולעולם יוכלו לכפות זה את זה לבנות 

הכותל. אלא דוקא מפני שהטעם הוא מפני היזק ראי' דרבים – לכן יש לחלק בין סוגי החצירות.
התחייבות  משום  הוא  הכותל  בנית  טעם  דלרבנן   – ורשב"ג  רבנן  פליגי  גופא  שבהא  לומר  ניתן  היה  לכאורה 
הראשונים - ולכן אין לחלק בין סוגי החצירות, ולדעת רשב"ג הטעם הוא משום היזק ראי' - ולכן יש לחלק בין חצירות 

שיש בהם היזק ראי' דרבים, וחצירות שאין בהם היזק זה.
אמנם בגמ' לקמן )ז, ב – שם( נאמר במפורש - שגם הטעם של רבנן הוא משום היזק ראיה ד'זימנין דדחקי רבים 
ועיילי להתם'. וא"כ מוכרחים לומר גם לדעת רבינו גרשום, דלמסקנה כשיש 'היזק דרבים' מחייבים אותו לבנות גם 

כשלא נפל הכותל, וא"כ תיקשי )כבפנים( מדוע העמיד המשנה דוקא במקרה שהכותל נפל. 
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בענין "בכל דרכיך דעהו"

 הרב יקותיאל שי' גרין
משפיע בכפר חב"ד

אורחותיך".  יישר  והוא  דעהו  דרכיך  "בכל  המלך  שלמה  אומר  ו(  )ג,  במשלי 
וכתב המצודת דוד: "בכל עניניך דע את ה', רוצה לומר, תן דעתך לחשוב לעשות 
מעשיך, למען יבוא בדבר תועלת לקיים דבר ה', ואז הוא יוליכך באורח מישור 

ותצליח בה".

את חשיבותו הכללית של ענין זה, מביעה הגמרא )ברכות סג, א( באומרה: "דרש 
בר קפרא, איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה? בכל דרכיך דעהו 
והוא יישר אורחותיך" – הוה אומר, שלפנינו לא סתם הנהגה טובה, אלא הוראה 

בסיסית בעבודת ה' "שכל גופי תורה תלויים בה".

ואציין, שבמכתבו של כ"ק אד"ש מה"מ אלי )מכ"ב אייר תשכ"א(, בהיותי בחור 
ישיבה, כותב לי כ"ק אד"ש בין השאר את הדברים הבאים: "במענה למכתבו בו 
חיים  תורת  דתורתנו  מקומות, שהשם  בכמה  מבואר  להתנהג.  עליו  כיצד  שואל 
יומיים פשוטו בעולם הזה, וכמפורטים הענינים  הוא מלשון הוראה, ובחיי היום 
בתורה בכלל ובשלחן ערוך בפרטיות, וכלל גדול בתורה הענין דבכל דרכיך דעהו, 
וכמבואר בהלכות דעות להרמב"ם ובטור ושלחן ערוך סי' רל"א עיין שם" – מכתב 
גדול  כ"כלל  דעהו"  דרכיך  "בכל  של  הענין  את  במפורש  מציג  אד"ש  כ"ק  שבו 

בתורה".

חסידות
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אדה"ז בשלחן ערוך ובתניא
ונותן,  נושא  או  מלאכה  "וכשעושה  מובא:  ב(  )קנו,  הזקן  אדמו"ר  ערוך  בשלחן 
לא תהי' כוונתו אלא כדי למצוא צרכי הגוף כדי שיוכל לעבוד לבוראו כמו שכתוב 
בכל דרכיך דעהו וגו'". ובמראה מקום הכתוב בהמשך הדברים הנ"ל )בפנים השלחן 
ערוך, וכנראה נכתב על ידי אדמו"ר הזקן עצמו( מובא: "ועיין מזה באבות דרבי נתן 

פרק י"ז ובשמונה פרקים לרמב"ם פרק ה'".

יוכל  דורש אדה"ז מה"בינוני", ש"הגם שלא  יח,  סוף פרק  ובתניא, אגרת הקדש 
לשלחה )את התאוה של הנפש הבהמית( לגמרי מלבו", שהרי אינו כצדיק הגמור 
מלבו  הרע  את  גמור שמגרש  שאינו  כצדיק  אינו  וכן  לקדושה,  התאוה  את  שהפך 
עד שהוא בטל בששים במאה או באלף )כמבואר בלקוטי אמרים פרק י' וב"משכיל 
היא  ש"תהי'  לה'(  תפילה  ולהעתיר  להשתדל  )עליו  פנים"  כל  שם(."על  לאיתן" 
)התאוה של הנפש הבהמית( מוסתרת בבחינת גלות ועבדות לעקרת הבית גברתה, 
להשתמש בה לדברים הכרחים לה לבד כאכילה ושתי' כדכתיב "בכל דרכיך דעהו".

נוסיף, שהבעש"ט בהתיחסותו לענין זה )כמובא בצואת הריב"ש אות קמ. ובאור 
דעהו,  דרכיך  "בכל  באמרו:  הכללית,  הבהרתו  לאחר  הנה,  ב(.  עה,  למגיד  תורה 
הגשמיים,  האדם  צרכי  שהם  דברים  אפילו  עושה  שאתה  המעשים  בכל  כפשוטו, 
בכולם דעהו, יהא כוונתך לשם שמים". הוא מוסיף ואומר: "נמצא, כי בזה יכול האדם 
לעשות פשרה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. כי שניהם נהנים ממעשיו. כי הוא אוכל 
ושותה ומתענג )וכן בשאר דברים גשמיים( כרצון היצר הרע. וגם עושה רצון היצר 

הטוב, כי כל מעשיו לשם שמים".

"בכל  שבבחינת  העבודה  את  מייחס  אינו  הוא,  שגם  עולה,  דבריו  מסיום  והנה, 
דרכיך דעהו" לצדיקים דוקא, אלא למי ששני היצרים מפעמים בקרבו. ונראה שגם 
ההדרכה הניתנת בתניא באגרת הקדש הנ"ל לבינוני, היא ממש בדרך זו שהבעש"ט 

מתאר.

שכל מעשיו יהיו לשם שמים
באבות דרבי נתן יז, ז )שבשלחן ערוך של אדה"ז מפנה לעיין שם(, מובא: "וכל 
מעשיך יהיו לשם שמים, לשם תורה, שנאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך" 
– הוה אומר, שהמשמעות של הפסוק "בכל דרכיך דעהו" )על פי הפשט( היא, ש"כל 

מעשיך יהיו לשם שמים".

הנ"ל  הקדש  באגרת  בקצרה  )המוזכר  דעהו"  דרכיך  "בכל  של  שלענין  ונציין, 
ובשלחן ערוך של אדה"ז שהבאנו לעיל(, מקדיש המחבר בשולחן ערוך את כל סימן 
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רלא )שכאמור לעיל כ"ק אד"ש מה"מ הפנה אותי במכתבו לעיין בו(. ובין השאר 
יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא  "וכל מה שיהנה בעולם הזה, לא  מובא שם: 
שמים.  לשם  יהיו  מעשיך  כל  חכמים  ואמרו  דעהו,  דרכיך  בכל  כדכתיב  יתברך, 
שאפילו דברים של רשות כגון האכילה והשתי' . . יהיו כולם לעבודת בוראך או 

לדבר הגורם עבודתו".

ונראה, כי בנוסף לענין ההלכתי המוצג לפנינו, גם מדברי השלחן ערוך הללו ניתן 
להבין, שהאמירה של חכמים "כל מעשיך יהיו לשם שמים", באה בעצם רק לבאר 

את הכתוב בפסוק "בכל דרכיך דעהו" )ולא להביע ענין נוסף(.

הנ"ל,  הקדש  אגרת  על  התניא"  בספר  ב"שיעורים  המובאת  שבהערה  ]ונציין, 
כותב כ"ק אד"ש מה"מ, שהנאמר בתניא אודות "בכל דרכיך דעהו", "הוא כפסק 
השלחן ערוך אורח חיים סימן רלא באריכות" – ובהתאם מובן, שגם את המבואר 
בתניא, יש לראות כ"דין" המחייב את כולם, ולא רק כהנהגה יפה מיוחדת שהיא 

ממידת חסידות[.

נוסיף שגם הרמב"ם )בהלכות דעות סוף פרק ג'( בסיימו נושא זה כותב בסגנון 
שלמה  שאמר  והוא  שמים',  לשם  יהיו  מעשיך  'וכל  ואמרו  חכמים  "ציוו  דומה: 
בחכמתו 'בכל דרכיך דעהו'" – והנה, אף שבדבריו ניתן להבחין בהתיחסות לשני 
ענינים, למה שציוו חכמים ולמה שאמר שלמה )במשלי(, נראה, שבאופן כללי, גם 
לדעתו שני הביטויים הללו )"וכל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו"( 

מביעים את אותו הענין.

כביטוי של אהבת ה'
לשם(,  מפנה  ערוך  בשלחן  )שאדה"ז  ה'  פרק  סוף  פרקים"  ב"שמונה  הרמב"ם 
לאחר שמתאר בהרחבה את הכוונה הנדרשת מהאדם בעשיית צרכיו הגשמיים, 
ה'  את  'ואהבת  באמרו  אליו,  שנכוין  יתברך  ממנו  בקש  אשר  "וזהו  מסיים:  הוא 
אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך'. רצה לומר, בכל חלקי נפשך, שתעשה 
תכלית כל חלק ממנה לאהבת ה' יתברך. וכבר הזהיר הנביא עליו השלום על זה 
גם כן ואמר 'בכל דרכיך דעהו' . . והוא אמרם בצוותיהם 'וכל מעשיך יהיו לשם 

שמים'".

מדברי הרמב"ם הללו עולה, שהכוונה הרצוי' הנדרשת מהאדם בעשיית צרכיו 
הגשמיים, אינה נכללת רק בהגדרות של "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך 
כי גם אדה"ז באגרת  ונראה,  ה'".  גם בגדר של "אהבת  יש לראותה  אלא  דעהו", 
הקדש הנ"ל, בהבהירו, שעשיית הדברים הגשמיים באופן של "בכל דרכיך דעהו" 
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מבטאת את מצב העבדות והגלות של תאות הנפש הבהמית לאהבת ה' המסותרת 
של היהודי כאשר האדם מביאה לגילוי רב, הוא מקשר בעצם במפורש את הענין של 

"בכל דרכיך דעהו" לאהבת ה' )כמ"ש הרמב"ם ב"שמונה פרקים"(.

העבודה בעניני הרשות
 )69 )ע'  חי"א  בלקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבהיר  שלפנינו,  לנושא  בהתיחסותו 

שבדרך כלל נחלקים עניני הבריאה לכמה סוגים:

ב. ענינים רעים  – שהעבודה בהם היא באופן של "עשה טוב";  א. עניני קדושה 
ודברים אסורים )טורי דפרודא( – שהעבודה בהם היא באופן של "סור מרע"; ג. עניני 
הרשות, ובהם שני אופני עבודה: האחת, העבודה שבה נדרש מהאדם "קדש עצמך 
במותר לך". והשני', להעלות את עניני הרשות לקדושה, על ידי "כל מעשיך יהיו 

לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו".

"דירה לה' בתחתונים"
ובלקוטי שיחות ח"ח )ע' 108( וחט"ו )ע' 245( בהבהירו פרט זה בעבודת ה', מביע 

כ"ק אד"ש מה"מ את הדברים הבאים:

רז"ל אמרו, כי "נתאוה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים". ובירידת הנשמה 
למטה למלא משימה זו, מתעלה הנשמה למדרגה עליונה, הרבה יותר גבוה ממצבה 
ל"ז מבואר בהרחבה, שה"דירה בתחתונים"  ובתניא, בלקוטי אמרים פרק  הקודם. 

נעשית בעיקר על ידי המצוות המעשיות )ולא בלימוד התורה(.

עצמו  המעשה  בכח  הנעשה  והזיכוך  שהבירור  לומר,  יש  יותר,  הרחב  ובמישור 
שבאדם על ידי דברי הרשות, נעלה יותר מהבירור הנעשה בדבר שכל כולו מצוה. 
שכן, בעבודת ה' שבבחינת "כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו", נעשית 

הדירה לה' יתברך "בתחתונים ממש".

מדרגה אחת או שתים?
לעיל, בתחילת דברינו העלינו, שהמשפט "כל מעשיך יהיו לשם שמים" )שנאמר 
באבות ב, יב(, מבהיר את המשמעות של "בכל דרכיך דעהו" )שנאמר במשלי(, כפי 

שנראה להסביר בדרך הפשט, כך שיש לראות את שני הפתגמים הללו כענין אחד.
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והנה, מסגנון ההתיחסות לפתגמים הללו בלקוטי שיחות הנ"ל שהבאנו בקטע 
הקודם )חי"א ע' 69. ח"ח ע' 108. חט"ו 245( נראה לכאורה, שכ"ק אד"ש מתייחס 
אליהם כאל שני פרטים שונים )אף שאינו מפרט את ההבדל שביניהם(. אולם נסב 
את לבנו לכך, שבשלשת המקומות הנ"ל, במראה המקומות שבשולי הגליון, ישנה 
הפני' לטור ושלחן ערוך סימן רלא, שמסגנון ההבעה שם באופן כללי, נראה, שהם 

דוקא כן ענין אחד.

נציין, כי בשיחות רבות )כגון, לקו"ש ח"ג ע' 907 הערה 37. ח"ו ע' 155. חט"ו 361. 
חכ"ה 135. חל"א 20( וכן במאמריו )כגון, סה"מ מלוקט ב ע' עט. ובע' קסג. מלוקט 
ג ע' רד( מדייק כ"ק אד"ש לומר, שבפרטיות יותר, שני פתגמים אלו מבטאים שתי 
בחינות שונות בעבודה. כשלמעשה, את הציווי של חז"ל )המופיע במשנה( שאמרו 
"כל מעשיך יהיו לשם שמים", יש לראות, כהכנה לעבודה שבבחינת "בכל דרכיך 

דעהו" )שאמרה שלמה במשלי( שהיא עבודה נעלית יותר.

נוסיף, שעל פי הבחנה זו, מובא בלקוטי שיחות ח"ג )ע' 907 הערה 37(: "על פי 
הנ"ל, יובן מה שהרמב"ם )בהלכות דעות סוף פרק ג' ובשמונה פרקים סוף פרק 
ה'( והטור ושלחן ערוך סימן רלא הביאו את שתי הלשונות, 'כל מעשיך יהיו לשם 

שמים' ו'בכל דרכיך דעהו', שאין זה כפל הלשון, כי אם שני ענינים הם.

ובזה יומתק, גם מה שהרמב"ם הקדים את מאמר המשנה )מאבות ב, יב( "וכל 
מעשיך יהיו לשם שמים" למאמר הכתוב )במשלי( "בכל דרכיך דעהו", דלכאורה 
צריך הי' להקדים את מאמר הכתוב וכסדר המוזכר בטור ושלחן ערוך – לפי שסדר 
העבודה צריך להיות מהקל אל הכבד, מקודם 'לשם שמים' ואחר כך 'בכל דרכיך 

דעהו'". עכלה"ק.

23( ההערה  זו, מובאת בסה"מ מלוקט ב )ע' עט, הערה  נציין, כי לאור גישה 
הבאה: "וצריך עיון קטן, שבשלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים קנו, ב השמיטו 
)אבל מציין בפנים לעיין באבות דרבי נתן פרק יז בשמונה פרקים לרמב"ם פרק ה'. 

שבשניהם מקושר הנ"ל עם 'בכל דרכיך דעהו' )שהובא בשו"ע אדה"ז שם(".

והנה, כדי ליישב הערה זו, נראה שבכלל בענין "בכל דרכיך דעהו" ישנן כמה 
רמות. וביניהם: האחת, זו המובאת בשלחן ערוך רבנו קנו, א ובתניא אגה"ק סימן 
יט. והשני', זו שכ"ק אד"ש חותר להציגה בשיחותיו ובמאמריו )וכפי שנבהיר להלן(.

ההבדל המהותי שבין שני הפתגמים
בלקוטי שיחות ח"י )ע' 105( מבהיר כ"ק אד"ש מה"מ, את ההבדל המהותי שבין 

שני הפתגמים שלפנינו:
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ב"כל מעשיך יהיו לשם שמים" – המעשה עצמו הוא חול, ורק הכוונה היא טובה, 
לשם שמים. האכילה היא, כדי שבכחה ילמד יתפלל וכדומה. התנהגות זו אפשרית, 

לאחר שהנשמה מתגלית במידה כזו, שיש לה שליטה על הגוף והגוף נכנע לה.

"בכל דרכיך דעהו" – במצב זה, באכילה עצמה הוא רואה מצוה וקדושה )והיא לו 
כדוגמת אכילת קדשים, אכילת שבת וסעודת מצוה(, כך שבה עצמה הוא כבר חש 
את ה"דעהו" ואת התקשרותו לה'. התנהגות זו אפשרית, כאשר הנשמה היא כל כך 
בהתגלות, עד שהגוף אינו מציאות לעצמו כלל. ואין הנשמה צריכה לצוות על הגוף 

שיעשה את רצונה, אלא הגוף מציית ועושה את רצונה בדרך מאליו וממילא.

עבודת הבינונים והצדיקים
והנה, בפרטיות יותר, מהמבואר בלקוטי שיחות ח"ג )ע' 915( נראה, שהעבודה 
שבבחינת "כל מעשיך יהיו לשם שמים", שבה האדם מתמודד עם ההסתר של הנפש 

הבהמית, היא מנת חלקו של הבינוני.

עד  ביותר  מאירה  הנשמה  שבה  דעהו",  דרכיך  "בכל  שבבחינת  בעבודה  ואילו 
שבדברי הרשות הוא חש את האלקות שבגשמיות, היא באופן כללי בגדר עבודתם 

של הצדיקים.

ההתיחסות לנושא בכתבי האריז"ל
בכתבי האריז"ל מוצאים אנו כמה ביטויים למשמעות של "בכל דרכיך דעהו", וכאן 

הייתי רוצה להתייחס לשתים מהם:

בשער הקדושה לאריז"ל חלק א' שער ו' מובא: "ואחר שתתפלל לך מחיל אל חיל, 
וקבע עת לתורתך לשמה, לא תחליפנו ולא תמיר אותו . . אחר כך תסעוד סעודתך 
פת במלח ומים במשורה כי צדיק אוכל לשובע נפשו לקיום הנפש, ואף גם זה לשם 

שמים להיות חזק לעבודתו יתברך, כמו שכתוב במשלי "בכל דרכיך דעהו"".

ובדומה לזה כתוב גם בספר הליקוטים )על משלי פרק ג'( על הפסוק "בכל דרכיך 
דעהו והוא יישר אורחותיך": "דעהו", פירושו שיהי' לשמה . . ואף שקשה שהאכילה 
תהי' לשם שמים, כי על כרחו של אדם הוא חפץ בהנאתו, הנה, הוא יתברך יישר 

אותך, ויתן בלבך האיך תעשהו לשמה.

בהר(,  וכן בטעמי המצות פרשת  כה.  פרק  בהר  )פרשת  הליקוטים  ואילו בספר 
בדברו אודות מעלת "עבודת הבירורים" הנפעלת על ידי כמה תיקונים ומלאכות, 
מובא: "אין לך מלאכה בכל מלאכות שבעולם הזה, שאין בה מצוה מעשית. כגון, אם 
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בא לחרוש, מקיים מצות לא תחרוש בשור ובחמור וכו', בא לזרוע, מקיים מצות 
לא תזרע כרמך כלאים. וכן כיוצא בכל המלאכות כולם )שאינן מצוות ממש(, בסוד 

'בכל דרכיך דעהו'".

"בכל דרכיך דעהו", מתבטאת ברמות  המשמעות של  יוצא איפוא, שלאריז"ל, 
שונות:

הרשות  עניני  שכל  מביעה,  זה  בפסוק  הדרישה  הראשונים,  המקורות  בשני 
)שאינם מוגדרים כמצוות( שבהם האדם עוסק, יהיו "לשם שמים".

ובכל  זה מביעה, שבמלאכה ובאכילה  בפסוק  ואילו במקור השלישי, הדרישה 
עניני הרשות שבהם הוא עוסק, בהם עצמם הוא יראה ענין של מצוה וקדושה.

ולעניננו נראה לומר: שהמשמעות של "בכל דרכיך דעהו" בשוע"ר קנו, ב ובתניא 
באגרת הקדש סימן יח, היא ש"כל מעשיו יהיו לשם שמים", וכפירושו של האריז"ל 
לפתגם זה ברמה הראשונה שהתיחסנו אלי' בשמו )ואף שאדמו"ר הזקן אינו מזכיר 
כלל במקומות אלו את מאמר המשנה "כל מעשיו יהיו לשם שמים", הרי שזוהי רמת 

העבודה הנדרשת ממנו שם במסגרת של "בכל דרכיך דעהו"(.

ואילו כ"ק אד"ש מה"מ, החותר בשיחות ובמאמרים לפצל את "כל מעשיך יהיו 
לשם שמים" ואת "בכל דרכיך דעהו" לשתי הוראות שונות )כשהראשונה מהוה 
הכנה לשניה(. מציג את המשמעות של "בכל דרכיך דעהו", כפירושו של האריז"ל 

לפתגם זה ברמה השני' שהתיחסנו אלי' בשמו.

נעלי הבית של אדמו"ר הזקן
סיפר הרבי הריי"צ )לקו"ד ח"א אות ד' ואילך(: כאשר ברח אדמו"ר הזקן ממעונו 
בליאדי, מפני נפוליון וחילו )בעת המלחמה שבין צרפת לרוסיא, מלחמה שאדמו"ר 
הזקן הי' בה לצידה של רוסי'(. הנה, לאחר שכבר התרחק רבנו כשתי פרסאות 

ממקום מושבו, בעת בריחתו מנפוליון, חזר במרוצה לליאדי.

וימהר אל מקום דירתו, ויצו לבדוק היטב שמא נשאר משהו מכלי ביתו. וימצאו 
זוג נעלי בית, ויצו לקחתו עימהם.

ואך יצא רבנו את פני העיר, הגיע הרץ הראשון של חיל נפוליון מעברו השני של 
העיר. וכעבור שעה בא גם נפוליון עצמו, וימהרו לביתו של אדמו"ר הזקן, למצוא 

משהו מחפציו )וכמובן שלא מצאו(.
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והנה, מובא בגמרא, שאצל צדיקים חשוב וחביב אפילו "פכים קטנים". וזאת, לפי 
שעבודתו של הצדיק היא באופן של "בכל דרכיך דעהו", כך שכל עניניו הם "כלים" 

לאלקות.

ובהתאם ליוקר מעלה זו של "בכל דרכיך דעהו", מובן מה שאדמו"ר הזקן הקפיד, 
שלא יעבור לרשותו של גוי המתנגד לאלקות, שום חפץ שהתעלה במעלה קדושה זו.

ולכן, אפילו כאשר הי' מדובר בנעלי בית, שאינם לבוש לראש ללב או לידים, אלא 
לחלק הכי תחתון שבאדם, לרגל, וברגל גופא לעקב שבה. הורה אדמו"ר הזקן, לא 

להשאירו במקום, שמא חס ושלום יעבור לרשותו של הגוי.

בענין זה, ארשה לעצמי להוסיף משהו בנימה אישית:

לפני שהדפסתי את ההגדה שלי לפסח )עם מנהגי ופניני חב"ד(, שלחתי את "עלי 
כסלו  מי"ט  במכתבו  אלי  שנשלחה  ולברכתו  להסכמתו  ובמענה  לרבי.  ההגהה" 
תשמ"ו, הוסיף כ"ק אד"ש מה"מ: "מוכרחת הוספה במנהג חסידים שלא למכור לגוי 
חס ושלום "שיריים" וכו' ולכן אוכלים אותם קודם חג הפסח" ]פרט, שהסבירו כ"ק 

אד"ש מה"מ בהרחבה בלקוטי שיחות חט"ו ע' 129[.

סלילת הדרך לעבודה נעלית זו
בלקוטי שיחות ח"י )ע' 105( לאחר הצגת המדרגה הגבוהה של "בכל דרכיך דעהו", 
מציאותם  שכל  עד  כך,  כל  באלקות  ומיוחדים  בטלים  הגשמיים  עניניו  כל  שבה, 
נהפכה לקדושה וה"גשמיות" שבהם אינה נרגשת כלל, מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ את 

הדברים הבאים:

ידי  על  תחילה  נסלל  החסידות,  בתורת  הנדרש  ה'  בעבודת  פרט  כל  כמקובל, 
בנוגע לקיום  גם  זה  וכך  זה באופן כללי,  כך  נשיאינו בעבודתם האישית.  רבותינו 

ההוראה של "בכל דרכיך דעהו" כפי שהיא ברמה הנעלית הנזכרת לעיל.

מספרים, כי פעם התארח בבית אדמו"ר הזקן אדם חשוב, לכבודו, החליטו בני 
העבודה.  את  ביניהם  ויחלקו  כולם,  ישתתפו  והסעודה  המאכלים  שבהכנת  הבית 
אולם על דבר אחד הם שכחו, על נתינת המלח בתבשיל. ולכן, כשכל אחד נזכר אחר 
כך שלא דובר על תוספת המלח, היות שברצונו הי' לזכות גם בזה, הוא ניגש ושם 

בתבשיל את כמות המלח הרצוי', מבלי לספר זאת לאחרים.

כאשר הובא התבשיל לפני אדמו"ר הזקן והאורח. הנה, רבינו אכלו כרגיל. אולם, 
האורח, לאחר טעימה קטנה שם בצד את התבשיל. וכששאלו אדמו"ר הזקן, מדוע 
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בהיותו  שעוד  רבנו,  לו  ויאמר  ביותר.  מלוח  שהתבשיל  המענה,  הי'  אוכל.  אינו 
במזריטש, הוא פעל על עצמו שלא ירגיש טעם במאכל.

יצויין, כי נכון שדרגה נעלית כזו, שייכת באופן כללי לבני עלי' כאדמו"ר הזקן. 
הנה, מכיון שהגיע סיפור זה אלינו, יש לראות בזה הוכחה, שעל כל פנים בזמנים 
מיוחדים ובמעמד ומצב מסויים, צריכה להיות התנהגות מעין זו בכל אחד ואחד, 

כולל אצל אנשים פשוטים.

]דרך אגב, מהראוי שנסב את לבנו לכך, שדרישתו של כ"ק אד"ש כאן, שרמת 
"בכל דרכיך דעהו" של כלל החסידים תהי' כרמת התנהגות זו אצל אדמו"ר הזקן. 
למעשה היא גדולה ממה שאדמו"ר הזקן עצמו מדריך את ה"בינוני" של התניא 

באגרת הקדש פרק יט, כפי שהבהרנו לעיל[.

בענין "חסדי ה' כי לא תמנו"

 הת' אברהם מאיר שי' בראון
תלמיד בישיבה

בתניא אגרת הקודש )סי' י( מקשה אדה"ז וזלה"ק: "הוכיח ה' חיים ע"י נביאו 
ואמר: חסדי ה' כי לא תמנו וגו'. והל"ל כי לא תמו, כמ"ש כי לא תמו חסדיך וגו'"?

כלומר, מאחר שהפירוש הפשוט ב"חסדי ה' כי לא תמנו" הוא שלא תמו החסדים 
שהקב"ה עושה לעמ"י. א"כ מדוע נאמר "חסדי ה' כי לא תמנו" בנו"ן, שמשמע 

שאנחנו לא תמנו?

ומבאר אדה"ז, שהמשמעות של "חסדי ה'" היא שאדם נותן צדקה בלי הגבלה. 
ללא  שהם  הקב"ה  של  לחסדיו  בדומה  שהוא  משום  ה'"  "חסדי  זה  חסד  ונקרא 
הגבלה כלל, וכדכתיב "וחסד ה' מעולם ועד עולם" )משא"כ חסדיו של האדם שהם 

מוגבלים(.

ועפ"ז מבאר אדה"ז מדוע נאמר "תמנו": "וז"ש הנביא אחר החורבן והגלות חסדי 
ה' כי לא תמנו וגו'. פי' לפי שלא תמנו – שאין אנו תמימים ושלמים בלי שום חטא 
ופגם בנפש ובעולמות עליונים – ע"כ צריכין אנו להתנהג בחסדי ה' שהם בלי גבול 
ותכלית, כדי לעורר עלינו רחמים וחסד עילאה שהוא רב חסד ורחמים בלי גבול 

ותכלית".

והיינו, שהנביא מצווה לדורות שאחרי החורבן, שההנהגה צריכה להיות באופן 
של "חסדי ה'" – חסד בלי גבול ומדה. והטעם לזה הוא "כי לא תמנו" – שכן אין אנו 
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תמימים ושלימים, ועלינו להזדקק להמשכה מהאור העליון שבלי גבול כדי לתקן את 
החטאים והפגמים.

מה"מ  אד"ש  כ"ק  מעיר  תמימים"  אנו  שאין  תמנו  שלא  "לפי  המילים  על  והנה, 
בשיעורים בספר התניא, וזלה"ק: "והראי' החורבן והגלות". והיינו, שרואים במוחש 

שאין אנו תמימים מכך שאנו נמצאים בגלות.

ויש לבאר, דלכאורה אינו מוסיף בהערה שום חידוש על הנאמר בפנים, דפשוט 
הוא שמזה שאנו נמצאים בחורבן וגלות ה"ז מוכיח שאין אנו תמימים. ולכן נראה 

לומר, שבא כאן לבאר קושי בלשון אדה"ז, וכדלקמן.

הנה יש לדייק בלשונו של אדה"ז: "וז"ש הנביא אחר החורבן והגלות". דלכאורה 
אינו מוסיף ביאור בזה שכותב שאמר את זה הנביא דוקא לאחר החורבן והגלות1?

דהנה  והגלות,  החורבן  לאחר  זה  את  שאמר  מדויק  זה  אין  לכאורה  מכך,  יותר 
כתיב )ירמי' לו, א(: "ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה הי' הדבר 
הזה אל ירמיהו מאת ה' לאמר. קח לך מגלת ספר וכתבת אלי' את כל הדברים אשר 
דברתי אליך על ישראל". וכתב ע"ז הרד"ק וז"ל: "ורז"ל דרשו זו מגלת איכה". א"כ 

נכתבה מגילת איכה בזמן בית שני עוד קודם החורבן.

ופי' דברי אדה"ז "וז"ש הנביא אחר החורבן והגלות" הוא, שהנביא אמר זאת )לא 
לאחר החורבן והגלות, כ"א( לאחר נבואת החורבן והגלות. וא"כ ביותר צריך ביאור 

לשם מה הוסיף אדה"ז את התיבות "וז"ש הנביא לאחר החורבן והגלות"?

וי"ל שקושיא זו מתרץ כ"ק אד"ש מה"מ בהערה הנ"ל – "והראי' החורבן והגלות". 
כלומר, דכוונת אדה"ז היא להבהיר שסדר זה של "חסדי ה'", כדבר המיועד עבור 
כל יהודי, התחיל אחרי החורבן והגלות. שמאז כולם אינם תמימים ושלמים, "והראי' 

החורבן והגלות".

היינו, דגם בזמן הבית הי' מקום להנהגה באופן של "חסדי ה'" למי שיודע מעצמו 
שחטא ופגם, אבל לא היתה זו הוראה כללית לכלל עם ישראל. ומתי אמר זאת הנביא 
לכולם – רק "אחר החורבן והגלות" )שאחרי שניבא על החורבן הורה גם את סדר 

ההנהגה לאחריו(, שאז כולם זקוקים לסדר זה.

1( ראה ד"ה וידבר גו' זאת חקת התורה תשכ"ט הע' 16 )סה"מ מלוקט ה, ע' שיג(, דמדייק שם כ"ק אד"ש מה"מ 
בלשונו של אדה"ז, וזלה"ק: "ע"פ מ"ש בפנים יומתק לשון אדה"ז בתניא שם "למה ציוה משה רבינו ע"ה במשנה תורה 
לדור שנכנסו לארץ כו'" - ולכאורה הול"ל "למה נצטווה הדור שנכנסו לארץ כו'", ומה נוגע בזה שהציווי הי' ע"י משה 

רבינו, ושהציווי נאמר במשנה תורה?". ועד"ז קשה כאן )כנ"ל בפנים(.
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טעות דמוכח בספר מגיד דבריו ליעקב

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

בהוספה קט"ו לספר מגיד דבריו ליעקב )להרב המגיד ממעזריטש(2, נדפס מכתב 
מהבעש"ט לרב המגיד מסוף שנת תקט"ו בו כותב לו הבעש"ט: "והנני מוסיף כי 
בב' ימים של ר"ה הקדוש הבע"ל קודם התקיעות - תצייר ג"כ את צורתי לפניך, וגם 

צורת קודשו של מורי הידוע, שזכית לראותי פעם אחת".

והנה מה שכתוב שם 'שזכית לראותי פעם אחת' – הוא טעות הדפוס דמוכח, שהרי 
מזמן הגעת המגיד לבעש"ט עד זמן כתיבת מכתב זה נפגשו הם ריבוי פעמים3. 
וצריך להיות – 'שזכית לראותו', והיינו את מורו של הבעש"ט - אחיה השילוני4. 
ואכן בעיון במקור בו נדפס המכתב הנ"ל5, ניכרת פליטת דפוס בתחתית האות יו"ד 
של 'לראותי' - והיא שארית האות וא"ו. וכך גם בתוכן קצר של המכתבים6 נכתב 
הלשון "שזכית לראותו". והנדפס בספר זה )ובכמה מקומות( - טעות הדפוס הוא.

בענין המאכלים בשבת

 הת' דוד שי' מיכאלאשוילי
תלמיד בישיבה

א
ידועה תורת האר"י ז"ל עה"פ "כי לא על הלחם לבדו יחי' האדם, כי על מוצא פי 
הוי' יחי' האדם", שמפרש שהחיות שישנה לנשמה להחיות בו את הגוף אינה מחמת 

2( עמ' 80 בהוספות.
3( ראה על דבר הגעתו בהוספות קט-קיב. ועוד פגישותיו הוספות קלד-ה, התמים חוברת ד עמוד יט.

4( ולכן יכול היה המגיד לצייר את פניו. ואולי י"ל, שראייה זו הייתה בנוכחתו של המגיד בעליית נשמתו של 
הבעש"ט באמצע שנת תקי"ד - שהייתה קשורה ברבו אחיה השילוני )כמפורט בהוספה קלה(.

5( התמים חוברת ב עמ' כז.
6( התמים חוברת ה עמ' יג )קיצור מכתב קיב(.
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ניצוץ  בירור  היינו  הוי'"  פי  מוצא  "על  כ"א  למאכל,  האדם  של  הגשמית  האכילה 
החיות האלקי )פי הוי'( שישנו במאכל ע"י פעולתו של האדם, כלומר ע"י שהאדם 

מברך על המאכל מברר הוא את ניצוץ החיות שבו ובכך מקבל חיותו.

וכמ"ש אדה"ז בתניא7 שהדברים הגשמיים מושפעים בעיקרן מקליפת נוגה וע"י 
אכילתו של האדם לשם שמים8 הרי הוא מברר ומעלה מהן את ניצוצות הקדושה 
שנפלו בהן, ובכח ניצוצות קדושה אלו הנמצאים בהמאכל ה"ה מקבל חיות מהם 
לנפשו וגופו9, דודאי אין לומר שחיות האדם הינה מהמאכל הגשמי, כ"א מן הניצוץ 

האלקי החבוי בו, משום שהאדם נעלה הוא מן המאכל.

אותו,  ומהווה  במאכל  הנמצאת  הוי'(  )פי  זו  לחיות  זקוק  שהאדם  שמצינו  וזה 
מבואר בחסידות, שהינו משום שהמאכל בשורשו נעלה יותר משורש האדם, דהאדם 
שורשו מעולם התיקון והמאכל שורשו מעולם התוהו הגבוה מתיקון10, וממילא יכול 
)ניצוץ( המאכל להשפיע חיות לאדם, שהרי בשרשם דהאדם והמאכל הנה המאכל 

)הבא ממין החי' או הצומח וכ"ש הדומם( גבוה יותר.

אך מ"מ ולאידך, באופן זה שנשתלשל המאכל לעולמנו ועומד בדרגה נחותה יותר 
מהאדם הרי שזקוק המאכל לבירורו של האדם ע"י אכילתו לשם שמים.

ב
והנה בתו"א פ' חיי שרה בד"ה 'יגלה לן טעמי' מבאר אדה"ז את השוני שישנו בין 
ימות החול לשבת בפעולת האדם על המאכל, וז"ל: "אך כ"ז הוא בימות החול אבל 
בשבת בורר אסור אלא האכילה היא יותר עליונה בבחי' המשכה מלמעלה, "וקראת 
לשבת ענג"", עכלה"ק. והיינו דכל המבואר לעיל בתורת האריז"ל אינו אלא בימות 
החול, אמנם בשבת עליית המאכל נעשית באופן של 'המשכה' עליונה על המאכל, 
כלומר שאין האדם באכילתו בשבת פועל בירור ועלי' במאכל, אלא זו נפעלת בדרך 

שונה.

7( לקו"א פ"ז.
8( ועיין שם באריכות שמביא כמה דוגמאות לכך וכגון, לקיים מצוות עונג שבת ויו"ט או לעבוד ה' בכח האכילה 

ההיא וכו'.
9( במאמר ד"ה כה תברכו תשמ"ג לכ"ק אד"ש מה"מ.

10( וזה שבפועל נברא בעולם בדרגה נחותה מן האדם, הוא באופן דכל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה 
ביותר, אך גם כשהוא ירד למטה ניכר בו ששרשו גבוה יותר – עי"ז שמחי' את האדם, ולהעיר דזה שהמאכל גבוה מן 
האדם בשרשו היינו כפי שהם בעולמות אך למעלה מהשתלשלות – האדם הישראלי גבוה יותר, וכידוע ש'מחשבתן 
של ישראל קדמה לכל דבר' – וזוהי הסיבה שהאדם יכול להעלות את המאכל למעלה משרשו. וד"ל ועיין בד"ה והוא 

עומד עליהם הא' תרס"ג.
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ויש לעיין ולברר בדברי אדה"ז אלו, מה מהותה וענינה של המשכה זו המעלה 
את המאכל מעצמה בשבת, ובסגנון אחר: מצד איזה ענין לא יהי' זקוק המאכל 
לבירור האדם, די"ל בזה כמה סברות וכמו הענין ד'שבת מיקדשא וקיימא' והיינו 
שעצם יום השבת מברר ומעלה את המאכל מדרגתו הנחותה בעולם לדרגה נעלית 

יותר;

או שמא נאמר דודאי גם בשבת צריך האדם לעבוד ולברר בפעולותיו את המאכל 
ואין בזה חילוק בין ימות החול לשבת )"שכן אדם לעמל יולד"11(, אלא שעבודתו 

ופעולתו במאכל נעשית באופן נעלה יותר מכמו שהיא בימות החול?

ובירור זה צריך לתוספת עיון, שכן גם אם נמצא מקור לכך שהמשכה זו נפעלת 
ע"י עבודת האדם או גם שלא בעבודתו, צ"ע איך ובמה מתבטאת המשכה זו בפועל 

במאכלי השבת,

מן  ה'מן'12 שהי' לחם  בדוגמת  נעשים המאכלים  הכוונה שבשבת  דברור שאין 
ולכן  פסולת,  בו  הי'  לא  שהרי  רוחני  מזון  שהי'  בו  ניכר  בגשמיות  וגם  השמים 
התאחד עם הגוף האדם האוכלו, משא"כ במאכלי השבת שבגשמיות אין ענין זה 
שב'מן' נפעל בהם, וממילא משמע שאותה ההמשכה שישנה במאכלי שבת אינה 

אלא ענין רוחני בלבד שאינו ניכר לנו בפועל.

אמנם הנה מצינו בגמ' )שבת קיט, א( "אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניא: מפני 
מה תבשיל של שבת ריחו נודף? - אמר לו: תבלין אחד יש לנו, ושבת שמו, שאנו 
מטילין לתוכו - וריחו נודף. אמר לו: תן לנו הימנו! - אמר לו: כל המשמר את 
השבת - מועיל לו, ושאינו משמר את השבת - אינו מועיל לו", ולכאורה מגמ' זו 
משמע שאכן אותה 'המשכה' יחודית שישנה במאכלי שבת אינה ברוחניות בלבד, 

אלא היא ענין החודר גם בפועל ובגשמיות.

סעודה  עשה  הנשיא  יהודה  שרבי  ב(  יא,  רבה  )בראשית  במדרש  מובא  וכן 
לאנטונינוס בשבת, הביא לפניו תבשילים של צונן, אכל מהם וערב לו, עשה לו 
סעודה בחול הביא לפניו תבשילים רותחים - אמר לו אותם )הצוננים( ערבו לי 
יותר מאלו )הרותחים(, אמר לו תבלין אחד הם חסירים, אמר לו אנטונינוס וכי יש 
קלרין )אוצר( של מלך חסר כלום, ענה לו שבת הם חסירים, יש לך שבת, ובזה יש 

לנו מקור נוסף לומר שהמשכה זו דשבת חודרת גם בפועל ובגשמיות. 

א"כ צ"ע במהות וענין 'המשכה' זו הפועלת במאכלי שבת.

5 איוב ה, ז.  )11
12( ועיין ס' הליקוטים להצ"צ ע' אכילה בשבת, וש"נ.
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ג
והנה הצ"צ בדרמ"צ13 מבאר גבי האכילה בשבת וז"ל "שאם יאכל בשבת בלא 
תפלה בכוונה לא יעשה כלום ויתפשט התענוג גשמי של המאכל בחיצוני' . . זולתי 
כאשר יתעורר תחלה בתפלה בקריאת התפלה בכוונה אזי ימשיך אח"כ באכילתו 
בשבת  כמ"כ  תחלה,  הברכה  דכהנים  הזבח  בבשר  שהי'  כמו  העליון,  העונג  את 

הקריאה דתפלה הוא כמו ברכה על מצות האכילה בשבת, וד"ל". עכלה"ק.

ע"י  נמשכה  וזו  אוא"ס  המשכת  נעשתה  בקדשים  הכהנים  אכילת  שע"י  היינו, 
שהכשירו עצמם בברכתם קודם האכילה, וממשיך שם הצ"צ ומבאר דעל דרך ענין 
ע"י המאכל  גם באכילה בשבת שכדי שתהי' המשכת האור בעונג שבת  זה הוא 
צריך האדם להכשיר עצמו כהקדמה לכך, והכשרה זאת נפעלת בעבודת התפילה 
דשבת, היינו שרק כאשר האדם מתפלל בכוונה הראוי' קודם אכילתו בשבת יש 

בכחו להמשיך ע"י המאכל את ענין 'עונג שבת';

ולאידך, כאשר לא יקדים האדם לאכילתו בשבת את התפילה בכוונה הראוי, הנה 
לא זו לבד שלא שלא יתפשט ענין ה'עונג' דשבת, אלא אדרבה יוריד את עונג וחיות 

המאכל לחיצונים.

והנה גבי האופן בו תהי' אכילת האדם למאכל בשבת בכוונת תאוה ולא בכוונה 
הראוי' שע"י תפילתו וממילא שלא לשם שמים, נמצאים אלו דברי הצ"צ חלוקים 
מאותו שנתבאר בדברי אדה"ז בתו"א, שהרי מדברי אדה"ז שם14 משמע דאין עליית 
'המשכה'  וע"י  מחמת  באה  עליתו  וכל  באדם,  כלל  תלוי  בשבת  המאכל  ובירור 

עליונה המאירה עליו,

וממילא י"ל שגם כאשר לא יאכל האדם את המאכל ע"י הכשרה מוקדמת הנה 
כיון שאין זה עבודתו שלו ולא תלוי בו הדבר כלל לא ירד המאכל ויוסיף חיות 
לחיצונים כלל, שהרי מתעלה הוא מחמת אותה 'המשכה' עליונה המאירה עליו 

ומשפעת לו.

ופעולת  בעבודת  המאכל  תלוי  בשבת  שגם  אלו משמע  הצ"צ  בדברי  הנה  אך 
)בירור( האדם, דכאשר לא יאכלם האדם בהכשרתו המוקדמת ע"י התפילה, הנה 
לא רק שלא יעלה החיות שבמאכל אלא יוריד ח"ו את חיות המאכל לחיצונים, וא"כ 
ביותר אי"מ מהו ההבדל בין העבודה שבימות החול לבין הבירור שבמאכלי השבת 

– שלכאורה גם בהם נצרך האדם לעבודה בכדי לבררם כבימות החול?

13( מצ' אכילת קדשי קדשים, ושיירי מנחות צג, ב.
14( וז"ל: "אבל האכילה שבשבת היא המשכה מלמעלה לשובע נפשו מחמת המאכל כמו שהוא בשרשו למעלה 

קודם שנפל בשבה"כ שאין בו בירור".
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ד
ויש לבאר ענין זה בהקדים ענין 'עלית העולמות' שישנו בשבת ומבואר בריבוי 

מקומות בחסידות15:

ובהקדים השאלה הידועה על הנאמר בפס' "וישבות ביום השביעי"16: הרי הקב"ה 
לא הי' צריך 'לעמול'17 בבריאת העולמות א"כ מהו ענין שביתה ומנוחה אצלו ית'?

 אלא, שענין השביתה אצלו ית' הינה כמשל האדם הגשמי למטה, שכמו שהוא 
אצל האדם למטה, שכאשר נח לאחר עבודה קשה אומר על עצמו 'שבתי אל עצמי', 
כי סיבת העייפות מעשיית מלאכה היא משום שאז האדם  זה הוא,  שהטעם על 
כחותיו  את  יותר  'מוציא'  שהוא  וככל  במלאכה,  כחותיו  כל  את  ומלביש  מכניס 
מעצמותו להכניסם במלאכתו נעשה הוא יותר עייף ויגע, ובגמר עשיית המלאכה 
כל כחותיו חוזרים למקורם. וזהו הגדר של "מנוחה" - שכחותיו שבים למקורם, 

חזרתו אל עצמו. 

דוגמא מוחשית לדבר: אדם הרוצה לכתוב איזה רעיון שכלי ה"ה נצרך לצמצם 
את כחות נפשו, שכלו ורגשותיו ולהורידם שיתלבשו בכח המעשה הנמצא בידו 
)שרק אז תוכל ידו לכתוב את פרי שכלו(. אך כשגומר את מלאכת הכתיבה, כחות 
שכלו ומדותיו שבים ומתעלים למקורם כפי שהם נמצאים במוחו ונפשו, ברוממות 
והבדלה מכח המעשה. ונמצא, שעשיית המלאכה גורמת לירידת והשפלת הכחות 
למטה, וגדר המנוחה הוא – עלית וחזרת הכחות לשרשם ומקורם )לאחר ירידתם 

והתלבשותם בכח המעשה שלמטה מהם(.

ואת  ה' את השמים  ימים עשה  "ששת  וכמ"ש18  בבריאת העולמות,  וכך עד"מ 
הארץ", דהפי' בזה הוא, שהקב"ה השפיל את מידותיו ית'19 בבחי' עשי' והיינו לפי 
שכחות אלו )של מדותיו ית'( הם מרוממים ומובדלים לגמרי עד שאינם יכולים 
להיות מקור לנבראים, וכדי שיוכלו להתלבש בנבראים להחיותם ולקיימם צריכים 
תחילה להצטמצם ולירד ממדריגתם )כעין המשל הנ"ל דירידת והתלבשות השכל 

בכח המעשה כדי לעשות איזו מלאכה(.

15( דרמ"צ צ, א. ספר המאמרים תרמ"א ע' שנז. לקו"ת ד"ה את שבתותי תשמורו. וד"ה הוא עומד עליהם 
תרס"ג. ועוד.

16( בראשית ב, ב.
17( כמחז"ל: "לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו אלא בדבר ה' וכבר שמים נעשו". בראשית רבה 

פ"ג, ב.
18( שמות כ, יא.

19( זה שכתוב 'ששת ימים' ולא בששת ימים, משמע שקאי לא על מס' הימים שבהם הקב"ה ברא את העולם, 
כ"א על מדותיו ית' שבהם הקב"ה מחי' את העולם בעשרה מאמרות. ראה זח"א רמז, א. ועוד.
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 וזהו הפי' שהקב"ה 'שבת ממלאכתו ביום השביעי', שכחותיו ית' מפסיקים להיות 
בצמצום וחוזרים לשרשם ומקורם הראשון באוא"ס כפי שהוא למעלה מגדר צמצום, 
בדוגמת מנוחת בשר ודם )להבדיל( שלאחר עבודתו חוזרים אליו כחות נפשו, עד 

ל'עצמות הנפש'.

מאחר וחיות העולם בימות החול הינה משם 'אלקים'20, הרי שבשבת חיות זו עולה 
ומתכללת באור א"ס, במקורה ושורשה, וז"ש 'שבת להוי', דתמורת ירידת והשפלת 
החיות  עולה  בשבת  הרי  החול,  בימות  אלקים  שם  ע"י  הוי'  דשם  החיות  וצמצום 

לשורשו ומקורו בשם הוי', בבחי' 'סובב כל עלמין'.

ומאחר שחיות זו של העולמות ביום השבת עולה למדריגה נעלית יותר הרי פשוט 
'עלית  הפי'  וזהו  עלי'.  להם  יש  זו(  מחיות  וקיימים  )שחיים  עצמם  הנבראים  שגם 
העולמות'. וענין עלי' זו הינו – הזדככות הנברא, שמתבטל מישותו כלומר: אם גדר 
קדושת השבת הי' תוספת גילוי אור אלקי בעולם בלבד, אזי לא הי' זה פועל בהכרח 
עלי' והזדככות בנבראים עצמם )וכדוגמת הגילוי דמתן תורה שלא פעל זיכוך ושינוי 

בהר סיני(;

ושורשו  למקורו  הנברא עצמה מתעלית  הינה, שחיות  קדושת השבת  ענין  אבל 
בבחי' 'סובב כל עלמין' – ששם אין מקום למציאות לאיזו מציאות מלבד אלקות.

 וממילא מובן שגם הנברא )שקיומו וחיותו הוא מחיות זו( מתבטל מישותו ועולה 
ומתקרב לאלקות.

והנה מבאר שם אדה"ז בתו"א21 גבי "צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר", 
שמפסוק זה משמע שישנם ב' אופנים בעליית ובירור המאכל:

א. בטן רשעים תחסר – שהיות ובכל דבר שבעולם מאז חטא עץ הדעת מעורב 
הטוב ברע והרע בטוב, הנה נדרש מהאדם בעת אכילתו להפריד ולברר את הטוב 
מהרע והרע מהטוב שישנו במאכל ע"י אכילתו לשם שמים, ובזה מלבד מה שמברר 
האדם ומעלה את הניצוץ האלקי החבוי במאכל לקדושה, הנה פועל בזה גם לשם 
בכחה  שיהי'  מנת  על  לנפשו  וכחות  חיות  האדם  גם  מקבל  בכך  שכן  הוא,  צרכיו 
להחיות גופו, ובפשטות זהו אופן עבודת ופעולת האדם הנעשית בימות החול באופן 

של מלמטה למעלה.

בירור  לשם  נעשית  לא  זה  באופן  האדם  אכילת   – נפשו  לשובע  אוכל  צדיק  ב. 
והעלאת המאכל, כ"א המאכל מתברר מצד אותה 'המשכה – הארה' עליונה המשפעת 

20( כידוע שבמעשה בראשית המתואר בתחילת ספר בראשית נזכר רק שם אלקים. כי שם אלקים הוא מידת הדין 
שענינו – צמצומים מבחי' החסד כדי שיוכלו להתוות הנבראים. וד"ל.

21( ד"ה יגלה לן טעמי' המובא לעיל.
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עליו, וזהו אופן עלית המאכל כפי שנעשית ונפעלת בשבת, והיינו שאין ביטול הרע 
נעשה ע"י שהאדם מבטל אותו, אלא בכך שממשיך עליו אור והמשכה עליונה, 

מלמעלה למטה, ואופן זה קיים בשבת.

ה
והנה על הביאור של אדה"ז בפסוק זה, שאל כ"ק אדמו"ר הצ"צ לסבו אדה"ז22 
דלכאורה צ"ל דהן אמת שפעולת ובירור האדם במאכל נעשים רק בימות החול 
ולא בשבת שהמאכל מתעלה מצד הארה עליונה ומצד אותה ההארה מתבטל הרע 
ממילא, אבל מ"מ הרי המשכה זו נעשית ע"י פעולת האדם, כלומר, גם אם באמת 
שאין צריכה להיות כל כוונת האדם בשבת לברר ולהעלות את המאכל בעבודתו, 
המשכה  אותה  שהרי  עקיפה,  בצורה  הימנו  מתעלה  כן  המאכל  שבפועל  הרי 
המשפעת למאכל, מבטלת הרע שבו ומעלה אותו לקדושה נמשכת היא במאכל 

ע"י פעולתו של האדם.

וא"כ נמצא שגם בשבת ישנו לענין הבירור במאכל ולא רק בימות החול, ורק 
שבימות החול צריך האדם להתעסק ממש בבירור והעלאת המאכל, ובשבת צריך 

להמשיך עליו אור עליון שיעלה אותו לקדושה ע"י ביטולו של הרע באור זה.

וכתב שם הצ"צ וז"ל: "והשיבני שזה אינו כי בשבת נפרד הטוב שבנוגה מן הרע 
ומלובש  מנוגה  הנמשכים  גשמיים  דברים  בכל  וכן  למעלה  שבת  מערב  שבנוגה 
בהם הנוגה ובחול מעורבים טו"ר כמו שהנוגה מעורבת טו"ר אבל בשבת גם מהם 
מתפרד הרע דנוגה ונשארים רק טוב )וזה נעשה בפנימיות הכח שבמאכל ולפיכך 
אין ניכר מבחוץ לעין הרואה( וא"כ כל המאכלים בבוא שבת נעשים רק טוב ולכן 

א"צ לבירור אלא כוונת האכילה הוא להעלות הטוב למעלה מעלה כו'".

היינו שתוכן תשובת אדה"ז היתה, שבערב שבת הרע שבנוגה נפרד מהטוב ע"י 
שלהבת ש'מבטיש לי' לרע ומורידו למטה, והיינו שישנה שלהבת אור שבוקעת את 
נוגה ובכך מפרידה את הרע מהטוב, ולכן במאכל השבת אין כלל לענין הברירה 
וראוי וטוב הוא לקבל הימנו חיות ממילא, וזה שאין המשכה זו המפרידה את הטוב 
ישנה  והראי' שבמאכלי השבת  ניכרת בפועל ממש בגשמיות העולם,  מעל הרע 

פסולת, י"ל שהמשכה זו מתבטאת רק בפנימיות העולמות ולא בחיצוניותם.

וההסברה בזה:

22( מובא בדרמ"צ צ, א.
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מה שהוסבר לעיל שעלית העולמות הינה פועלת – ביטול הרע בנבראים )הנובע 
מחיות מצומצמת המושפע בהם ורק שבשבת חיות זו מתעלה למקורה ושרשה( מ"מ 
ביטול ועלי' זו הנפעלת כתוצאה מהתכללות הכחות במקורם, אינם ניכרים בגשם 
)היינו: בחיות  'פנימיות העולמות'  כי עליית העולמות דשבת הינה בבחי'  העולם, 

האלקית שבתוך העולם( ולא בבחי' 'חיצוניות העולמות' היינו בגשם העולם ממש.

כלומר: כמו שהוסבר במשל שהובא לעיל ממנוחה גשמית, הנה אף שהכח הגשמי 
לשרשו  ועולה  חוזר  וכחו  ממלאכתו,  נח  שהוא  בשעה  מתחזק  האדם  של  שבידו 
פנימי  ענין  אלא  ואינו  היד,  בגשם  וניכרת  נראית  הכחות  התחזקות  אין   – ומקורו 
המתרחש בכח האדם שבתוך היד )אף שמובן ופשוט שהתחזקות הכחות ביד האדם 
שייכת ליד עצמה שליד הגשמית נתוספו כחות חדשים ועי"ז יכולה לחזור ולעשות 

מלאכה בכחות מחודשים, אך אין השינוי ניכר בגשם היד(. 

גילוי  תוספת  רק  )ולא  העולמות"  "עליית  היא  שהשבת  דזה  בנמשל  הוא  וכך 
אור אלקי בעולם גרידא(, הכוונה בזה שחיות הנברא גופא עולה שרשה למדריגה 
כזו שאין מקום לישות הנברא אלא שאין עלי' זו נראית וניכרת לעיני בשר בגשם 
הנברא עצמו ורק עובדי ה' ובפרט צדיקים גדולים מרגישים בשינוי המתרחש בחיות 

המלובשת בגשם העולם23.

ו
ולפי"ז י"ל שעבודת האדם בחול שונה מכפי שהיא בשבת וחלוקים הם לשני פרטי 
וסוגי עבודה: א( בירור הטוב מן הרע, ובכך לגלות את הניצוץ האלקי החבוי במאכל 
)שעל ידו יחי' האדם( שעבודה זו נפעלת בימות החול, אמנם בשבת אין האדם נדרש 
לעבודה זו משום שנפעלת היא מעצמה ע"י השלהבת המפרידה ודוחה את הרע מטה 

שלא יהי' מעורב בטוב.

רק היות שעלי' ובירור זה שבמאכל אינו ניכר בפועל ובגלוי בחיצוניות )וגשמיות( 
ההכרה  בעצמו  לפעול  האדם  נצרך  לכך  העולמות,  בפנימיות  רק  והיא  המאכל 
ע"י הכשרתו המוקדמת  פועל האדם  וזאת  נפרד מהטוב,  וההרגשה שבשבת הרע 

23( ורק לעתיד לבא יהי' הזיכוך גם בחיצוניות העולמות היינו בגשם העולם ממש )ס' פלח הרמון(.
ומכל מקום עלי' זו שבחיות העולם עושה איזה רושם גם בגשם העולם ממש, וגם בזמן הזה, שלכן מצינו בכמה 
מאמרי רז"ל שענין המנוחה דשבת ניכר קצת בגשמיות העולם, וכמו נהר סמבטיון )בראשית רבה פי"א, ה(. ואמרו 

רז"ל אינו דומה אור פניו של אדם בשבת כו' )בראשית רבה פי"א ב ועוד וראה ג"כ שו"ע אה"ע סס"ב ס"ח(.
וכן הביא אדמו"ר האמצעי בתורת חיים )פ' ויקהל תרלב, א( וז"ל "וכמו שהעיד ע"ז מן גדולי חכמי הרופאים 

שבליל שבת ויומו יש שינוי גדול בדופק שביד הישראל . . וכמו שנעשה שינוי לטוב בדופק מאיזה עונג נפלא".
 ועוד נתבאר ענין זה באריכות בלקו"ש כרך ט"ו ע' 55 ואילך.
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)והפעולה  העבודה  עיקר  זה  שאין  ודאי  אך  הראוי,  בכוונה  בתפילה  בעבודתו 
שבמאכל( בשבת, אלא עיקר העבודה בשבת היא;

ב( ענין ה'המשכה', היינו המשכת אור עליון ונעלה יותר במאכל, שהרי בירור 
המאכל והפרדת הטוב מעל הרע בשבת כבר ישנו מקודם לעבודת ופעולת האדם 

במאכל בשבת, וממילא עיקר עבודתו היא בתוספת אור עליון במאכל.

כי  בו  אין רע מעורב  הן אמת שגבי פעולת השבת במאכל אכן  ובסגנון אחר: 
נפרד, אך מ"מ פעולה זו אינה ניכרת לגבי האדם, ולכך נדרש האדם לפעול בעצמו 
בחי' שבת ולזכך נפשו ע"י הקדמת עבודת התפילה דשבת, שענינה הוא 'להתענג 

על הוי''.

ונמצא שבשבת גופא ישנם ב' ענינים לפעול:

א. לשמור על דרגת הקדושה שבמאכל בשבת שלא ירד לחיצונים, שזה כיון, דהן 
אמת שהמאכל מצ"ע גבוה שכן נתעלה מכבר לשרשו, אבל מ"מ כיון שהאדם לא 
חש ומכיר בזה ממילא ע"י אכילה רעה במאכל ללא הכשרה מוקדמת בתפילתו 

יכול לבוא למצב שמוריד הוא את חיות המאכל אל החיצונים,

שהרי האדם מצד זווית ראייתו המוגבלת נמצא במעמדו ומצבו הרגיל שביום 
חול, וממילא נזקק הוא להכשרה מוקדמת בתפילתו בכדי להפריד את הרע מעצמו 
)אך לא מהמאכל שכן המאכל הופרד כבר מן הרע ונתעלה מכבר לשורשו(. וזוהי 

העבודה שישנה בימות החול.

עיקר  וזוהי  שבת,  במאכלי  'עונג'  בחי'  ולהמשיך  להוסיף   – השבת  עשיית  ב. 
מתעלה  האדם  שאף  מחמת  והוא  השבת,  במאכלי  לפעול  לאדם  שיש  העבודה 
לשורשו הנעלה מאוד בשבת, וממילא יכול להמשיך משם באופן דמלמעלה למטה 

את המשכת בחי' 'עונג' הנ"ל במאכל.

ולפי"ז נמצא שבמאכל אכן אין רע אך האדם בהיותו בעל בחירה יכול להוריד 
חיות המאכל לקליפות, ורק אדם )שהכשיר עצמו בתפילתו בכוונה הראוי'( שנמצא 

בדרגתו מעל המאכל יכול להמשיך במאכל המשכה מלמעלה,

אמנם אדם שנמצא למטה מן המאכל )היינו אדם שלא הכשיר עצמו בתפילתו( 
הרי ודאי שלא יוכל להמשיך אור עליון במאכל, שהרי יש בפניו מניעה שהוא עצמו 
לא התעלה לשורשו, והיינו שאין עבודת האדם באופן זה בכדי לברר את המאכל, 
גם לא בשביל לתקן ולהכשיר עצמו, אלא בכדי להמשיך בחי' 'עונג עליון' במאכל.

המאכל  חיות  שמוריד  הנ"ל  בדרמ"צ  הצ"צ  מ"ש  היטב  ויתבהר  יובן  ולפי"ז 
בחיצונים, שהן אמת שמ"ש אדמוה"ז בד"ה 'יגלה לן טעמי" הנ"ל - שבשבת נמשך 
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מלמעלה בחי' עונג וכו' דכל זה מיירי במאכל אך מכיון שלגבי האדם אי"ז ניכר וכנ"ל 
ש'עליית העולמות הוא בפנימיות', ודברים אלו מדוייקים ויומתקו ע"פ לשון אדמו"ר 
האמצעי שכ'24: "וכמו סעודת השבת שמותר לאכול לתיאבון . . עכ"ז הוא מגשם לגוף 
מצד התענוג הגשמי שבגוף שאינו נברר והוא מעורב טו"ר גמור". עיי"ש25 באריכות.

מקור לנאמר "מצרף לחכמה"

 הת' מנחם מענדל שי' מישולובין
תלמיד בישיבה

בספר המאמרים תרנ"ט )עמוד ד'( אומר כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע: "וכן צירופי 
אותיות הדיבור הוא מן החכמה דוקא, וכמ"ש: "מצרף לחכמה" - דלפי אופן גילוי 
השכל, כן הוא הצירופי אותיות שבהם מתלבש אור השכל כו'". והיינו שכאשר האדם 
מביע דבר שכל מסויים – הרי אותיות הדיבור בהם מבטא הוא את שכלו מגיעות מכח 

החכמה )הפועלת שיהיו דוקא אותיות אלו ולא אחרות(. 

והיינו,   – ומביא כ"ק אדמו"ר הרש"ב הוכחה לביאורו מהפסוק "מצרף לחכמה" 
שמן החכמה מגיעה כח צירופי האותיות. וכן הובא פסוק זה וביאורו בריבוי מקומות 
בתורת החסידות26. אמנם זהו דבר תמוה ביותר - שהרי בחיפוש בכל התנ"ך ובכל 

מאמרי חז"ל, לא נמצא בשום מקום הפסוק "מצרף לחכמה"?

ענין מה שבברכה ראשונה'27(  'להבין  )ד"ה  כ"ק אדמו"ר האמצעי  והנה במאמר 
בתכלית,  בו  שיוברר  אותו  לצרף  כסף  בו  שמשימים   - המצרף  כמו  "שזהו  כותב: 
כמ"ש מצרף לכסף. כך יש מצרף לחכמה - לברר וללבן החכמה אם היא לאמיתתה 

בתכלית".

והיינו, שבספר משלי )יז, יג. כז, כא( מצינו פסוק האומר "מצרף לכסף", ובתורת 
החסידות מדמים זאת לענין "מצרף לחכמה" – שכמו שכסף מצרפים אותו בכבשן 

24( תו"ח פ' לך דף צו.
25( ולפי"ז לכאו' אפשר לבאר כוונת כ"ק אדמו"ר שליט"א במאמר ד"ה והוא עומד עליהם תשי"ג אומר: 'דבשבת 
חיות  יוריד  יתפלל בכוונה הרי  בזה דבאם לא  די"ל הכוונה  יותר'  ומוכרחת  יותר  הינה באריכות  עבודת התפילה 
המאכל שנשפע מבחי' 'עונג העליון' לחיצונים משא"כ בימות החול שאין מאיר בחי' עונג העליון במאכל, ואין נצרך 

שיפעול בחי' שבת בנפשו ע"י עבודת התפילה, כדי לברר חיות המאכל. וד"ל.
26( ראה לדוגמא: מאמרי אדה"ז ענינים עמ' עח, צח, קצז, רלה, שצ. מאמרי אדה"ז עה"ת ע' כא, קצב, תקסג, 
תרכז. מאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"א ע' קמח. ביאורי הזוהר לאדמו"ר הצ"צ ע' תשיד. סה"מ תרס"ה ע' צו, עד. 

ועוד.
27( מאמרי אדמו"ר האמצעי חי"ז )דרושי חתונה ב'(, עמ' תקעב.
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כדי שיתברר ממנו הפסולת, כך החכמה צריך לצרף וללבן אותה ולבדוק שהיא 
אמיתית ונקי'.

אמנם כל הנ"ל זהו הסבר מהו ענין 'מצרף לחכמה' הקשור עם הפסוק "מצרף 
לכסף" - שמלבד הפירוש במצרף מלשון צירופי אותיות )הנובעים מן החכמה(, יש 
ענין של צירוף ובירור בחכמה כדוגמת צירוף כסף – אך עדיין אינו מובן מהו הקשר 
בין ענין החכמה לענין הכסף, שלכן דורשים את הפסוק "מצרף לכסף" – "מצרף 

לחכמה"?

ואולי יש לומר הביאור בזה, דהנה על הפסוק )דברים א, יג(: "הבו לכם אנשים 
חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם", מפרש רש"י: 'חכמים – כסופים', וכפי שביאר 
דפירוש  היינו  להם'.  חומדים  שהעולם  כלומר  חמוד,  'מלשון  חכמים:  בשפתי 
'חכמים' בפסוק זה הוא אנשים שיש כיסופים וחמדה אליהם. הרי נמצא שיש קשר 

בין כסף, מלשון כוסף ותשוקה - לחכמה.

בשם  נקראות  אהבה  שבחינות  נ'(,  )פרק  בתניא  המבואר  ע"פ  יותר  ויומתק 
'כסף הקודשים' מלשון "נכסוף נכספתי לבית אביך" – ד'בית אביך' הכוונה היא28 
את  המולידה  שהיא  כיון  פ"ג(,  בתניא  )כמבואר  'אב'  הנקראת  החכמה  בחי'  על 
האהבה והכוסף לה'. ונמצא א"כ שענין החכמה הוא בחי' כסף – הולדת הכוסף 

וההשתוקקות להקב"ה29.

ונמצא א"כ אתי שפיר המבוא בחסידות "כמ"ש מצרף לחכמה" – כיון שהפסוק 
אומר "מצרף לכסף" וענין שניהם שווה, כנ"ל.

ביאור בסדר הענינים בד"ה לך־לך תרס"ו 

 הת' מנחם מענדל שי' מויאל
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה לך לך תרס"ו )עמ' ס'( מבאר הרבי נ"ע ההפרש שבין התקשרות 
הבן אל האב לבין התקשרות אוהבים אחד לשני. ומבאר שההפרש שבין ב' סוגי 

ההתקשרות הוא בג' דברים המביאים זה את זה, והם: 

28( שיעורים בספר התניא שם.
29( וכמבואר גם באור התורה מקץ עמ' תתקעא: "אהבה שבחכמה הנק' חסד דאבא . . הוא רק הרצון שרוצה 
לדבקה בו בעצמות אור א"ס . . ואינו חפץ ליבטל מדביקותו זו" – והיינו שמדרגת )אהבה שב(חכמה היא הכוסף 

והתשוקה לעצמות אור א"ס ב"ה. וראה גם אור התורה אחרי עמ' צה-ו.
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שהתקשרות הבן עם אביו היא: א. לא מצד איזה סיבה או טעם אלא מכיון שהם 
האב.  בעצמות  תופס  זה  ג.  התבוננות.  לזה  א"צ  ב.  דאבוה(.  כרעה  )ברא  א'  דבר 
משא"כ התקשרות שבין שני אוהבים היא: א. התקשרות שמגיעה מצד טעם, שיש 
איזה עילוי שיש בחברו. שמעלה זו שיש בחברו גורמת לחברו לאהוב אותו. ב. צריך 
להתבונן ע"מ לעורר אותה. ג. היא מגיעה ותופסת רק במקום שבו תופסות המעלות 

הגלויות שיש בחברו, ולא בעצמותו.

אך צריך להבין את אופן הרצאת הדברים במאמר: שבתחילה מדבר על הבן: "וכמו 
הבן עם האב שאינו ע״פ טו״ד כלל אלא רק מצד שנמשכה נפש  עד״מ התקשרות 
הבן מן האב מבחי׳ עצמותו ממש ונחשב כמוהו ממש כענין ברא כרעא דאבוה כו׳, 
וממילא ההתקשרות הוא בעצמות האב דוקא, ואינו דומה לאהבת אוהב ואהוב הגם 
שיכול להיות בזה ג׳׳כ תוקף האה׳ ותוקף ההתקש׳ )מיט א אוועק לייג( הנה יש בזה 

איזה סבות אל האה׳ וההתקשר׳",

ואח"כ מדבר על האב: "משא״כ אהבת האב אל הבן אינו מצד הטוב שבו או מצד 
העילוי ולא מצד ההשפעה שמשפיע לו, כ״א מצד שהוא עצם א׳ עמו, ולזאת א״צ 

ע״ז שום התבוננות",

ואח"כ חוזר ומדבר על הבן: "והאה׳ וההתקשרות הזאת היא בתמידות בהבן רק 
לפעמי׳ היא בהעלם וצריכים לעוררה מההעלם אל הגילוי והיינו כאשר משים אל 
לבו שהוא אביו, בזה מתעודר האה׳ כו', או לפעמים מתעורר ע״י הריחוק כאשר הם 
מרוחקים זמ״ז מתעורר עי״ז האה׳ כו׳, אבל א״צ לזה התבוננות פרטי׳ לפי שהאה׳ 

היא מצד העצמי׳ דוקא כו׳".

ונראה לבאר בפשטות: 

דהנה, המאמר מדבר על התקשרות ישראל עם הקב"ה, "דלית מחשבה תפיסא בי, 
אבל נתפס איהו ברעותא דליבא". ולכן מביא במאמר דוקא את הבן שהוא בנמשל 
עם ישראל שהתקשרותם היא בעצמות האב – הקב"ה. אך כיון שבבן אין מורגש כ"כ 
תנועה של אהבה, ע"כ כשרוצה להביא משל מהתקשרות של אהובים שבה יש תנועה 
מורגשת של אהבה, ממשיל זאת לאב כיון שבו יותר מודגש הענין של האהבה ללא 
טעם )בשונה מאהובים שע"פ טעם(. ואח"כ חוזר לענין ההתקשרות שהוא מודגש 
ביותר בבן שהוא מקושר בלו"נ )אף שאי"ז ניכר כ"כ באהבה( כיון שהבן הוא המשל 

על בנ"י. ודו"ק.
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אכילת דגים בסעודה מפסקת בעריו"כ

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן 
נו"נ בישיבה 

בנגוע לאכילת דגים בסעודות שבערב יוה"כ כתב בקשו"ע )סי' קלא סע' ג, יב(: 
שבסעודת הבוקר מצוה לאכלם, אך בסעודה מפסקת אומר שאין לאוכלם.

א(.  )סי' תרח סע'  דגים בסעודה מפסקת הוא מהמטה אפרים  ומקורו לאסור 
ושם באלף המגן מסביר שטעם האיסור הוא מפני שמרבים הזרע. ובשוה"ג מוסיף 
שמתוס' )בפ"ק דע"ז( משמע שמותר לאוכלם כל היום, אך מהרמב"ם )בפיהמ"ש 
קרים  דגים  בין  בין  מחלק  וע"כ  הזרע.  מרבים  שדגים  משמע  מ"ד(  פ"א  ליומא 

שמותר לאוכלם כל היום, לבין דגים חמים שאין לאוכלם.

והנה כשמעיינים בשיטת אדה"ז משמע שאינו סובר שהדגים מרבים הזרע כלל. 
דהנה בסי' תרח )ס"ח( מביא אדה"ז שבסעודת הבוקר אוכלים בשר עופות ודגים. 

ולאח"ז מונה מס' דברים שאין לאוכלם בסעודה מפסקת מפני שמרבים הזרע.

כחלק  למנותם  לו  הי'  הזרע  מרבים  שדגים  לאדה"ז  לי'  סבירא  הי'  אם  והנה, 
מהדברים שאין לאוכלם בסעודה מפסקת. דאף שאינו מפרט כל מה שמרבה הזרע, 
מ"מ מכיון שהזכירם לפנ"ז הי' לו לחוש ולמנותם אם הי' סובר שמרבים הזרע. אלא 

מכאן הוכחה שאינו סובר כך, וע"כ מותר לאוכלם אף בסעודה מפסקת1. 

1( וכן משמע שאין דגים מרבים הזרע מהלכ' שבת: בזה שאינו אומר שיש לאכול דגים בליל שבת גם משום 
שמרבים הזרע – ראה סימן תר"פ שעזרא תיקן לאכול בליל שבת דברים שמרבים הזרע – אלא אומר שיש לאכול 

דגים משום עונג שבת.

הלכה ומנהג
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דגים שלדעתם אסור,  י"ל שכיון שיש חולקים על דעת אדה"ז באכילת  ואולי 
ואדה"ז מתיר. ע"כ יש ענין לאוכלם מצד "הואיל ונפיק".

ולא באתי אלא להעיר כיון שראיתי שיש שמקפידים ע"ז גם במחננו. ואין לנו 
אלא דברי אדה"ז בשולחנו.

ד' דפנות לסוכה

הנ"ל 

בספר המנהגים עמ' 65 כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "מנהגנו בבניין הסוכה לעשות 
ד' דפנות". וצ"ע שהרי לכאורה אין זה מנהג המיוחד לאנ"ש בלבד, שהרי מובא זה 
בשו"ע אדה"ז בסי' תרל"ט )ס"י(: "עכשיו שנוהגין לעשות ארבע מחיצות לסוכה 

כו'". 

 ולכאורה יש לומר שהנהגה זו המתוארת בשו"ע היא )לא הנהגה המחוייבת מצד 
ענין הלכתי, אלא( רק תיאור בפועל של הנהגה מסוימת מצד סיבה מסוימת, דלא 

כתב "נוהגין" בלבד )אלא "עכשיו שנוהגין וכו'"(.

וכן הוא הלשון בשעה"צ סתר"מ סק"נ שכתב: "בזה"ז שמנהגינו", ובפרט בלשון 
ד'  לנו סוכה עם  "בזה"ז שיש  )המקור להנהגה הנ"ל( שכתב:  המג"א שם סקי"א 
יש לנהוג מצד ההלכה.  וכדומה, אבל לא שכך  ויתכן שזהו מפני הקור  דפנות". 
ובזה בא כ"ק אד"ש מה"מ בספר המנהגים להשמיענו שמנהגנו לעשות מד' דפנות.

וכן מובן גם משיחת יום ב' דחה"ס תשט"ז )התוועדויות תשט"ז ח"א עמ' 46( 
שסוכה: "זהו בניין של ג' דפנות או כמו מנהגנו ד' דפנות". שמוכח מזה שעשיית ד' 

דפנות זהו ענין המיוחד למנהגנו.

בסי'  לאדה"ז  הנ"ל  במקורות  מצויין  לא  להנהגתנו  מקומות  במראי  גם  ולכן 
תרל"ט או למג"א שם, אלא לדברי הרמ"א בסי' תר"ל ס"ה, שכתב: "ונהגו עכשיו 

לעשות מחיצות שלימות כי אין הכל בקיאין בדין המחיצות"2.

ולפי זה מ"ש המשנ"ב בס' תר"ל סע' קכ"ח: "דלמצוה מן המובחר בעינן שיהי' 
יהי' מקום פתוח אלא מקום הפתח  ולא  ג' דפנות הסוכה סתומות מכל רוחותי' 
בלבד". אין צריך לפרש דבריו שגם דופן הד' יהי' סגור ורק ישאיר פתוח מקום 

הכניסה בלבד, אלא כל הצד הד' פתוח לכניסה.

2( וראה בקובץ הערות וביאורים גליון תתקסד. שכתב שם הרב י.ש.ג איך נלמד זה מלשונו של הרמ"א.  



101 כ"א אלול ה'תשע"ה

וכן מ"ש המשנ"ב בסי' ר"ל סק"נ שמחיצה רביעית לכו"ע יכול לעשות מיריעות. 
לכאורה לא מדבר על מקרה שיש מחיצות גמורים בכל שאר הג' מחיצות, דא"כ מה 

משמיענו שיכול לעשות המחיצה ד' מיריעות הרי אינו צריך לעשותה כלל.

לכן לענ"ד נראה שדבריו נמשכים על מה שכתב לפני כן "אם לא שיארוג במחיצות 
של קנים פחות מג"ט". שמדבר על מקרה שהג' דפנות עשויות מיריעות וכן מקנים 
ג'  הדין מספיק  כתב שמצד  )סי' תר"ל סקמ"ט(  הציון  מג' טפחים, שבשער  פחות 
יריעות ביחד עם קנים פחות מג"ט, ולפי דעתו א"צ כלל את המחיצה  דפנות של 

הרביעית.

אך בא להשמיענו שגם למג"א )שם סקי"ז( שסובר שלא מספיק רק מג' צדדים אלא 
צריך מחיצה רביעית, בכ"ז יסכים שאת הדופן הרביעי אפשר לעשות רק מיריעות, 
וכמ"ש המג"א )בתחילת הסימן( שמועיל קנים ללא יריעות אם הם בד' צדדים. ועי"ל 

בכ"ז.

בדין חמץ שנמצא בפסח

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

בדין חמץ שנמצא ביו"ט ולא ביטלו בערב פסח )כגון שנתחמץ בתוך הפסח(, פוסק 
אדה"ז בשו"ע )סי' תמו סעי' ה( שלא יבערנו אפי' ע"י זריקה לנהר מפני שאסור לו 

לטלטל את החמץ, כיון שהוא מוקצה.

  ואף שאיסור מוקצה הוא מד"ס, ואיסור בל יראה ובל ימצא הוא מדאורייתא, 
מ"מ יש כח ביד חכמים להעמיד דבריהם בשב ואל תעשה, כלומר שאינו עובר על 
מצות התורה בידים אלא הוא יושב ובטל והיא מתבטלת מאלי'. אלא יכפה עליו כלי 
ויבערנו במוצאי יו"ט, ואינו עובר בשהי' זאת על איסור בל יראה ובל ימצא דמכיון 

שהוא רוצה לבערו אלא שחכמים אסרו עליו הרי הוא כאנוס.

וקשה, דאם מה שמונע מלקיים מצוות התורה של תשביתו הוא איסור מוקצה, הרי 
יכול לטלטל את החמץ בשינוי שמותר תמיד אפילו לצורך המוקצה עצמו.

וכפי שנפסק בשו"ע )סי' שח סעי' טו(: "כל מוקצה אינו אסור אלא כדרכו בחול 
דהיינו בידיו, אבל מותר לטלטלו בגופו, וזהו נקרא טלטול כלאחר יד שהוא בשינוי 
הילוכו  דרך  ולכאן  לכאן  לפנותו  ברגליו  מוקצה  לטלטל  מותר  ולכן  החול.  מדרך 
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לומר  צריך  ואין  להצניעו,  כדי  עצמו  המוקצה  לצורך  אפילו  או  מקומו,  לצורך 
שמותר לטלטל מוקצה ע"י נפוח שאין לך טלטול כלאחר יד גדול מזה"3. 

וראיתי בספר פסקי תשובות )סי' תמו, הע' 9( שמבאר שטעם האיסור הוא לא 
משום מוקצה שהרי הוא טלטול כלאח"י שמותר, ורק טלטול מן הצד דהיינו ע"י 
ליגע  אסור  ביו"ט  לשורפו  יכול  שאינו  כיון  האיסור  טעם  אלא  אסור,  וכד'  קנה 
בו שמא ישכח ויאכלנו, ולכן אסור הטלטול אף בשאר חלקי גופו, ושאני ממוצא 
חמץ בחול המועד שמותר לטלטלו בידים לשורפו, דכיון שמחזר עליו לשורפו לא 

חיישינן שמא ישכח ויאכלנו4. 

אך דבריו אינם מחוורים: א. אין חשש שיבוא לאוכלו כיון שעסוק בביערו, שרוצה 
לבערו מן העולם ע"י שמשליכו לנהר או לבית הכסא.

ב. לכאורה אין לחשוש "שמא ישכח ויאכלנו", שהרי אם מטלטלו כלאחר יד, ה"ז 
מזכיר לו שאסור בו, ולא יבוא לאכול את החמץ.

והנה, הי' ניתן לתרץ ע"ז שאינו יכול לטלטל כלאחר יד ולהשליכו לנהר, שהרי 
צריך לפוררו קודם שמשליכו לנהר, דאל"כ לא יחשב לו לביעור )סי' תמה סעי' 
ואולי תוך כדי שמפוררו תיפול לנהר חתיכה שלמה, שהרי מפוררו כלאחר  ד(. 
יד וקשה להשגיח שיתפורר הכל ולא תיפול שום חתיכה בשלמות, ולכן לא רצה 

להביא את הדרך הנ"ל. 

אך עדיין קשה שהרי שם בסעיף ה' כתב שיכול להשליכו לבית הכסא ולא צריך 
לפוררו ונחשב לביעור. וא"כ מדוע שלא ישליכו לבית הכסא כלאחר יד. 

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה5.

3( ועד"ז אפשר להקשות עמ"ש אדה"ז בס' שה סע' כו, וס' שח סע' ט. ואכ"מ. 
4( ואף שמדבר שם אודות מי שביטל בער"פ כנהוג בזמננו, בכ"ז אפשר לומר זאת גם במי שלא ביטל בער"פ 

דגם לו אסור לשורפו ביו"ט לדיעה זו )ראה בשו"ע המצוין בפנים(. 
5( הערת המערכת: ואולי י"ל שמכיון שלא בכל מקרה יכול לטלטל את החמץ כלאח"י, או לבית הכסא. ע"כ לא 
חילקו חכמים בתקנתם ולא הצריכו גם למי שיש לו האפשרות, לטלטל  את המוקצה ולבערו )וע"ד שבר"ה שחל 

בשבת אסרו תקיעת שופר משום ע"ה(. 
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טעם האיסור לסכך במטליות שבלו

הנ"ל

א
שנשתנה  שדבר  ה"ד(  פ"ה  סוכה  )הל'  הרמב"ם  פוסק  לסוכה,  הכשר  סכך  בדין 
צורתו – פסול לסיכוך, וז"ל: "סיככה בפשתי העץ שלא דק אותן ולא נפצן כשרה, 
שעדיין עץ הוא. ואם דק ונפץ אותן אין מסככין בו, מפני שנשתנית צורתו וכאלו אינן 

מגדולי קרקע".

וז"ל: "טעם אחר יש לנו בזה, מפני שאניצי פשתן ראויים  והשיג עליו הראב"ד, 
ליתן אותם בכרים וכסתות, והרי הן מקבלים טומאה ע"י דבר אחר ולא פחיתי מבלאי 

כלים", עכ"ל.

כלומר, דחולקים הרמב"ם והראב"ד בטעם האיסור לסכך בפשתי העץ: הרמב"ם 
הוא  לסיכוך  שאסור  שהטעם  סובר  והראב"ד  צורתו;  שנשתנה  מפני  שאסור  ס"ל 

משום שראוי לקבל טומאה.

והנה, אדה"ז בשו"ע )סי' תרכט ס' ה'( פוסק כמו הרמב"ם, וז"ל: "סיככה בפשתי 
העץ שלא דך אותן במכתשת ולא ניפץ אותן במסרק – כשרה, שעדיין ניכרים שהן 
עץ. אבל אם דך אותן במכתשת, אף על פי שלא ניפץ אותן במסרק – פסולה מדברי 

סופרים, לפי שנשתנית צורתן וכאלו אינו מגידולי קרקע.

ב
והנה בהלכה ב' בסופה פוסק הרמב"ם שאם "סיככה בכלי עץ ובמחצלות העשויות 
לשכיבה וכיוצא בהן פסולה, מפני שהן מקבלין טומאה. וכן אם סיככה בשברי כלים 
ובליותיהן פסולה הואיל והיו מקבלין טומאה, שמא יסכך בשברים שעדיין לא טהרו".

ובמגיד משנה כתב דמקורו של הרמב"ם הוא מהגמ' בסוכה )טז, א(: "סככה בבלאי 
כלים פסולה. מאי בלאי כלים – מטלניות שאין בהן שלש על שלש דלא חזיין לא 

לעניים ולא לעשירים. ותניא נמי הכי גבי מחצלת", עכ"ל.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת104

וכן פסק אדה"ז )שם ס' ב'( וז"ל: "כל דבר שהי' ראוי לקבל טומאה שעה אחת, 
אף על פי שאחר כך נטהר מלקבל טומאה כגון . . מטלניות שבלו ולא נשתייר בהן 
שלש אצבעות על שלש אצבעות, ששוב אין מקבלין טומאה . . כיון שפעם אחת היו 
ראוין לקבלת טומאה גזרו חכמים עליהם שלא לסכך בהן לעולם. ואם עבר וסיכך, 

סוכתו פסולה, כמו המסכך בסכך שהוא פסול מן התורה".

ג
וקשה, דלפי דעת הרמב"ם ואדה"ז, שפשתי העץ פסולים לסיכוך מפני שנשתנה 
צורתם –מדוע פוסלים את המטלניות שבלו "כיון שפעם אחת היו ראוין לקבלת 
טומאה", והרי מאחר שיש עליהן צורת מטלניות ולא צורת עץ, א"כ פסולין הן 

לסיכוך מפני שנשתנה צורתם?

ואין לומר שכיון שבלו חזרו לצורתם המקורית, ושוב אינם נחשבים שנשתנה 
צורתם, דהרי אדה"ז פוסק ש"אם דך אותן במכתשת, אף על פי שלא ניפץ אותן 
במסרק – פסולה". וכ"ש המטלניות האלו שכבר שהם לאחר ניפוץ, טווי' ושזירה 
)שכל אחד משנה6 יותר את צורתם(, וחלק מדברים אלו כלל לא ניתן להשיב, וכגון 
כתישה )שהרי כבר שברו אותם )והפירדום( מן הגבעולים וכיצד ישובו(, וא"כ ודאי 

שלא גרע מלא ניטווה כלל ששנינו שפסול כנ"ל.

וש לבאר זה, ובהקדים, דהנה בסעיף לג כותב אדה"ז: "ובשעת הדחק שאין להם 
במה לסכך מסככים בנסרים, אפי' יש בהם ד' טפחים אם א"א בענין אחר, וה"ה בכל 
דבר האסור משום גזירה". והיינו שאדה"ז פוסק דכל דבר האסור לסיכוך מדרבנן 

– בשעת הדחק יכול לסכך בהם.

גבי  ה'  שבסעיף  אזה"ז,  של  הזהב  בלשונו  לדייק  ניתן  דהנה  לתרץ,  יש  ועפ"ז 
)והיינו  סופרים"  "מדברי  ומוסיף  לסיכוך,  שפסול  אדה"ז  פוסק  צורתו  נשתנה 
"גזרו חכמים עליהם  וז"ל:  ב' בסופו מביא  ובסעיף  שבדיעבד כשר ללא ברכה(. 
שלא לסכך בהן לעולם, ואם עבר וסיכך סוכתו פסולה כמו המסכך בסכך שהוא 

פסול מן התורה", עכ"ל.

והיינו שמדגיש שאעפ"י שסכך שהי' ראוי לקבל טומאה פסול רק מדרבנן, מ"מ 
חכמים החשיבו אותו כאילו הוא פסול מן התורה7. והיינו שאף אין לו סכך אחר – 

לא יוכל לסכך בסכך זה.

6( וההוכחה, שהמשנה ברורה חולק על אדמו"ר הזקן ומצריך גם ניפוץ, שאומר "אם נידק וניפץ פסול וכו'". 
וא"כ מוכח ודאי שזהו מוסיף לשינוי הצורה.

7( ועיין חקרי הלכות ח"א )לד, ב( שמביא את טעם הדבר ומסביר את גדרו.
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ולפי זה יובן מה שמביאים הרמב"ם ואדה"ז שמטלניות פסולות משום שהיו ראויים 
לקבל טומאה, אף שניתן לפוסלם מצד שנשתנה צורתם – שהרי הו"א שבמקרה שאין 
לו סכך אלא רק המטלניות, יוכל לסכך בהם, ולכן הביאו את דין המטלניות גם גבי 
איסור טומאה, ללמד שפסולים לגמרי )כאילו הם פסולים מן התורה(, וגם בדיעבד 

ובמקום הדחק – א"א לסכך בהם.

והנה, בשער הציון למשנ"ב )סי' תרכט ס' ה( כותב ש"זהו לדעת הרי"ף והרמב"ם 
והרא"ש דפסקו הבעיא לקולא, מה שאין כן לדעת רש"י והעיטור והר"י אבן גיאת 

ושבלי הלקט והריא"ז הוא מדאורייתא", עכ"ל.

והיינו שהרמב"ם הוא מן הסוברים שפסול מדרבנן, וא"כ אתי שפיר מדוע הביא את 
שני ההלכות וכמו שתירצנו לעיל גבי אדמו"ר הזקן.

ורש"י שס"ל דאניצי פשתן פסולים מדאורייתא, אינו מפרש שהן פסולים מחמת 
לקבל  ראויים  שהם  משום  אלא  ואדה"ז,  הרמב"ם  שכתבו  כמו  צורתם  שנשתנה 
טומאה, )סוכה יב, ב. ד"ה סככה(. והיינו ממש כהראב"ד שחולק על הרמב"ם )כנ"ל(.
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בענין חטא בני עלי

 הת' שניאור זלמן הכהן שי' כהן
תלמיד בישיבה

בספר שמואל א' )פ"ב פס' י"ב ואילך( מסופר על שני בני עלי – חפני ופינחס 
– שהיו משרתים במשכן שילה ועזבו את דרך ה' והיו חוטאים בהקרבת הקרבנות 
ליטול  ע"מ  במזלג,  חלקם  את  נוטלים  שהיו  א.  דברים:  בג'  הי'  וחטאם  במשכן, 
כמה שיותר בבשר שמיועד לחלוקה בין הכהנים לבעלים; ב. שהיו מחייבים את 
הבעלים לתת את חלקם אף קודם הקטרת האימורין ע"ג המזבח; ג. היו שוכבים 
עם הנשים הבאות להקריב. ולא ממש היו שוכבים, אלא היות שהיו מעכבים את 
קרבנות הנשים – כיון שיש בהם מעט בשר – והם היו נשארות בירושלים ומתבטלות 

מבעליהם – מעלה עליהם הכתוב כאילו שכבום1.

ולאחמ"כ מסופר שעלי שומע על מעשיהם של בניו ומוכיחם, אך הם ממשיכים 
בדרכם הרעה, וה' שלח שליח להוכיח את עלי על הזלזול במשכן ומודיע לו שיטול 

את הכהונה ממשפחתם ויעביר אותה למשפחה אחרת.

והנה, המלבי"ם )שם פס' כב( שואל מדוע חטא הג' )שהיו שוכבים עם הנשים( 
מובא רק כחלק מהדברים שעלי שומע על מעשי בניו. אך לא לפנ"ז ביחד עם שני 

החטאים הראשונים, וגם לא בתוכחת הנביא לעלי.

וי"ל דהא בהא תליא, ובהקדים: דהנה הסיבה שאיש האלקים כורך בתוכחתו את 
עלי ביחד עם בניו )"ותכבד את בניך ממני"(, הוא מפני שהי' לו ליסרם.

1( ראה במפרשים על הפס'. וראה זוהר פר' וישלח )קעז, א( שביאר באופן אחר קצת.

פשוטו של מקרא
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 וא"כ צ"ל דהרי הכתוב מדגיש שעלי הי' "זקן מאוד", וכפי שמפרש המצו"ד על 
המילים "זקן מאוד": "אמר זה להצדיק מעט את עלי על מה שלא הי' מייסר את בניו, 
כי בעבור שהזקין ותש כחו לא הי' יכול לייסרם". ולפי דבריו מובן שישנו חילוק בין 
תוכחה של צעיר לתוכחה של זקן שמזקן א"א לתבוע )כ"כ( שייסר. ולפי"ז אין מובן 
לכאורה מדוע כוללים אותו ביחד עם בניו, והרי הוא הי' כבר במצב שלא הי' יכול 

ליסרם?

אלא צ"ל שהחטאים היו בב' זמנים שונים: בזמן צעירותו של עלי החלו בניו לזלזל 
בקדשים, ולאכול גם מן החלק המגיע לבעלים. ואז הי' עדיין עלי יכול לגעור בהם 
כיון שהי' צעיר, וע"ז מוכיח אותו איש האלוקים וכולל אותו כחלק מהחטא )"ותכבד 

את בניך ממני"( ע"כ שלא ייסר את בניו.

ולעת זקנותו של עלי שאז הוא הפסיק לשמש בכהונה )רד"ק פס' כ"ב(, והשירות 
במשכן עבר ליד בניו, והי' בכחם להחליט שהנשים – כיון שיש בקרבנם רק מעט בשר 
– יהיו אחרונות בתור וכתוצאה מכך נגרמו מעשי איסור. ובשלב זה עלי כבר הי' זקן 
ומובן שכבר לא הי' יכול ליסרם בהם, וע"כ אין מוכיחים אותו ע"ז שהרי הי' זקן, ורק 

על זלזולם בקודשים שזה עשו בצעירתו מוכיחים אותו. 

ועפ"ז מתורצת שאלת המלבי"ם: דזה שאין מוזכר החטא של מעשי האיסור עם 
הנשים ביחד עם ב' החטאים הראשונים הוא מפני שהי' בשלב יותר מאוחר. וכן לא 
מזכירו בתוכחת איש האלקים כיון שאין להוכיחו ע"ז מפני שזה לא באשמתו כיון 

שהי' זקן ולא הי' יכול ליסר אותם.

עצם הלוז אינו נפסד לעולם )גליון(

 הת' יוסף יצחק שי' קולט
תלמיד בישיבה

. ותקח מפריו   . כי טוב העץ למאכל  "ותרא האשה  ו(:  ג,  )בראשית  על הפסוק 
ריבוי:   – "גם  ה(:  )יט,  רבה  המדרש  מפרש  ויאכל",  עמה  לאשה  גם  ותתן  ותאכל, 
האכילה את הבהמה ואת החי' ואת העופות. הכל שמעו לה חוץ מעוף אחד ושמו 
חול, הה"ד 'וכחול ארבה ימים'. דבי רבי ינאי אמרי: אלף שנה הוא חי ובסוף אלף 
שנה אש יוצאה מקנו ושורפתו, ומשתייר בו כביצה וחוזר ומגדל אברים וחי. ר' יודן 
בר"ש אומר: אלף שנים חי ולבסוף אלף שנים גופו כלה וכנפיו מתמרטין, ומשתייר 

בו כביצה וחוזר ומגדל אברים".



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת108

והיינו, שהעוף 'חול' לא שמע לפיתוי חוה לאכול מעץ הדעת, ועל כן הוא חי 
לעולם )לפי שכל המיתה בעולם נקנסה מחמת החטא, והרי הוא לא חטא(, אלא 
שכל אלף שנים הוא מתמעט )ע"י שריפה או כיליון( מגודלו הרגיל, ולאחר מכן 

חוזר ומגדל איברים מחדש.

ומבאר ה'מתנות כהונה': "אף על פי שלא אכל מהפרי, כיון שאכל אדם שהוא 
עיקר הבריאה ונקנסה עליו מיתה – נקנסה גם על כל הנבראים, שלא יהי' כח העבד 
יפה מכח רבו. וחי אלף שנה כי יומו של הקב"ה אלף שנים ומ"מ חוזר וחי כיון שלא 
אכל". והיינו שכיון שעל האדם 'בחיר הנבראים' נקנסה מיתה – לא יהי' עוף זה 
)הנמוך במדרגה מהאדם( חי בשלמותו לעולם, אלא יתמעט כל אלף שנים ויחזור 

לגודלו הרגיל.

"וצריך עיון,   :)307 339, הערה  )יא, עמ'  והקשה הרב מ.מ.א.כ בשערי ישיבה 
שהרי גם עצם הלוז לא חטא ולכן הוא חי לעולם2, ולא אומרים שבגלל שנקנסה על 

האדם מיתה, לכן גם עליו נקנסה מיתה"?

ובמחכת"ר לא הבנתי קושייתו: דהרי אותו העוף הוא ממין החי הפחות מן האדם, 
ולכן שייך לומר עליו 'שלא יהי' כח העבד יפה מכח רבו' )ולכך לא יחי' לעולם(. 
אמנם עצם הלוז היא עצם מעצמות האדם, ובו גופא דרגא הכי נעלית שבו – שלכן 
דוקא היא נצחית לעולם, וא"כ מה בכך שנקנסה מיתה על האדם – אין בזה שום 
סיבה לקנוס אף על עצם זו, ולא שייך עלי' כלל הטעם 'שלא יהי' כח העבד יפה 

מכח רבו'. ונמצא מובן בפשטות נצחיותה לעולם.

ולא אתבלי בעפרא  וההוא לא אתרקב  גופא תחות ארעא  מן  ישתאר  "גרמא חד  ב(:  )כח,  זהר ח"ב  2( ראה 
לעלמין". ובאלי' רבה )סי' ש, סק"ג( כתב: ")עצם הלוז( לא נהנה מעץ הדעת - לכך אינו נפסד".



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



לזכות החייל בצבאות השם

שניאור זלמן בן ר' יהודה ליב שיחי'

רוזנברג

יה"ר שיגדל חסיד יר"ש ולמדן לנחת רוח כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•

ולזכות בני משפחתו שיחיו

•

הוקדש ע"י הוריו ר' יהודה ליב וזוגתו 

•

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



לע"נ

ר' אשר בן ר' יהודה
משה

נלב"ע י"ד אלול 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


