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 פתח דבר
ש"פ דברים ה'תנש"א  בדבר־מלכות"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ ע

ש"כדאי לעודד ולזרז את כל אלו השייכים לחדש בתורה . . הרי לא רק 
ישתדלו לכתבם, ולפרסם זאת  -וב החידושים, אלא שלא יתעכבו מלכת

גם בדפוס )בקובץ מיוחד בפ"ע, או בקובץ הכולל חידושי תורה גם 
 ,מאחרים("

הרינו מוציאים בזאת לקהל התמימים מחבבי התורה קובץ )פנימי( 
המלקט בתוכו הערות וביאורים שנכתבו לאחרונה ע"י תלמידי 

  – דשיעור ב'התמימים 

וררו בדיונים במהלך השיעורים, כאשר תלמידי הערות אלו התע
התמימים העלו שאלות יפות, כאשר על חלק מהשאלות ענו השואלים 
עצמם, ועל חלקן ענו תמימים אחרים. בחלק מהדיונים ראינו לאחר 
העיון שזכו התמימים לכוון לדעת גדולים ושאלו או ענו כפי שדנו בזה 

 המפרשים והפוסקים.

שהשתתפו כמה תמימים וכל אחד נתן את חלקו, אם בדיונים 
טובה, כתבנו את ההערה על שם כל אותם  תשובהואם ב יפה בשאלה

 תמימים שהשתתפו בה.

קובץ זה לאור עולם יתווסף חיות וחשק שע"י הוצאת  ,תקותנו
בלימוד תורתנו הק' בכלל, ובענייני גאולה ומשיח בפרט מתוך שקידה 
והתמדה. ויתעורר בקרב התמימים שי' הקָאך, ההתלהבות והתענוג 
בכתיבת הערות וחידושי תורה באופן ד'קנאת סופרים תרבה חכמה' 

 לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ובץ זה יהיה ה'מכה בפטיש' שיביא את התגלותו המיידית ויה"ר שק
של כ"ק אד"ש מלך המשיח וישמיענו תורה חדשה מפיו "תורה חדשה 

 .ד ממ"ש"מאיתי תצא" תיכף ומי

 'הערות התמימים ואנ"ש'מערכת 
 נצרת עיליתשע"י ישיבת חח"ל 

 ח"י אלולימות המשיח, 
 גאולההת ענת שהא תי' השנת 
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 דבר מלכות

 ר מלכות ש"פ משפטיםדב
 משיחות ש"פ משפטים, ז"ך שבט, מבה"ח אדר א' ה'תשנ"ב

שגם  –ח. ועוד ועיקר . . 
בפרשת משפטים עצמה מרומז 
הקשר והשייכות לסיום זמן הגלות 

ע"פ המבואר  –והתחלת הגאולה 
ב"פירושה" )של פרשת משפטים( 

 :1בתושבע"פ

פרטי הדינים שבפרשת 
משפטים בהענינים שבין אדם 
לחבירו נתבארו בתושבע"פ בסדר 
נזיקין, ש"כולה נזיקין חדא מסכתא 

, ו"חלק המסכת הראשונה 2היא"
לשלשה חלקים, והתחיל בבבא קמא 

נה לדבר על נזיקין כגון שור ועני

________ 
 

 "והתורה הפסוק על חז"ל כדרשת (1

 א. ה, )ברכות משפטים שבס"פ והמצוה"

 הי"ד(. לספר הרמב"ם הקדמת

ובור והבער ודין החובל, ואין 
השופט רשאי להקדים דבר קודם 
שיסיר ההיזק מבני אדם ומפני זה 
הקדים אותה בראשונה על שאר 
הדינין, ואח"כ בבא מציעא וענינה 
לדבר על הטענות והפקדונות 
ושכירות ודין השואל והשכיר . . 
כמו שעשה הכתוב )בפרשת 

חר דיני שור ובור משפטים( שא
והבער, וכי ינצו אנשים, דיבר על 
ארבעה שומרים, ואח"כ בבא בתרא, 
וענינו לדבר בחלוקת הקרקעות 
    והדינין בענין הדירות המשותפות

. וסידר החלק הזה באחרונה  .

 סע"א. קב, ב"ק (2
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בשביל שכולו קבלה ודברי סברות 
 .3ולא התבאר מן התורה"

"תלת  – 4ומודגש בדברי הזהר
בבי דינין תקינו )רבנן( בסדרי 
מתניתא, חדא קדמיתא בארבע 
אבות נזיקין השור וכו', תניינא 
טלית דאשתכח, תליתאה שותפין 

נקטו ורזא דאבידה . . אורח דקרא 
על כל דבר פשע . . על שור 5דכתיב

על חמור על שה דא בבא קמא, 
דהכי הוא באינון מלין, על שלמה 
דא בבא מציעא, על כל אבדה דא 

, היינו, שג' הבבות 6בבא תליתאי"

________ 
 

 )ד"ה לפיהמ"ש הרמב"ם הקדמת (3

 הששי(. והחלק

 א. קצח, ח"ג (4

 זה שפסוק ולהעיר, – ח. כב, פרשתנו (5

 פ"ה(, שירה )פרק טורף דזאב השירה הוא

 והפיכת ביטול שמצד השירה על שרומז

 טורף זאב ע"י רצויים-הבלתי הענינים

 דקדושה.

 דיני דכל "קשה שם: אורות בניצוצי (6

 א"מ"*. ב', בפרק מציעא בבבא אבידה

 ע' לזח"ג לוי"צ )לקוטי אאמו"ר ובהערות

 כל והיינו שותפין, על אבדה כל "פירש תא(:

 הוא אבדה דכורא, והוא כל, הנק' יסוד הוא

 כדאיתא אבדה נקראת אשה כי נוקבא, מל'

 חיבור הוא אבדה וכל קידושין, מס' בריש

 נק' ואשה איש חיבור כי שותפין, והיינו זו"ן,

 אביו באדם, שותפין שלשה כמא' שותפות,

 לעיל שאמר מה ג"כ והיינו כו', ואמו

 יסוד, רזא דאבדה, ורזא שותפין תליתאה

 – מל'" אבדה ע"ש, רז מע' במאו"א כמ"ש

דנזיקין מרומזים בפסוק "על כל 
 דבר פשע וגו'" שבפרשת משפטים.

 :7וביאור הענין

רומז על כללות זמן  –"נזיקין" 
הגלות )ונחלק לשלש בבות, כנגד 

(, כשישנם 8שלש גלויות הכלליות
רצויים -בעולם ענינים בלתי

)"נזיקין"(, החל מ"ארבעה אבות 
נזיקין" ב"בבא קמא" דהגלות, ועד"ז 
עניני מריבה ומחלוקת )"זה אומר 
   אני מצאתי' וזה אומר אני מצאתי' 
. . יחלוקו"( ב"בבא מציעא" 

 מסולק "ועתה ומסיק: בארוכה, עיי"ש

 זהר". שבנצוצי א"מ קושיית
 בביאורו "הגר"א שם: זוהר ובניצוצי *(

 להגי' כ' סע"א( )קמ"ז עשיראה לתקו"ז

 דאבידה, ורזא דאשתכח טלית תנינא

 אבדה כל על שלמה לע כו' שותפין תליתאה

 ש"בבא ומסיק מציעא", בבא דא כו'

 "עד הפסוק בסיום נרמז "שותפין", תליתאי",

 דוחק ולכאורה שניהם". דבר יבוא האלקים

 שינוי ובשתים, – הזהר בדברי להגי' גדול

 בהתחלת הן כפול: )ושינוי שבזהר הסדר

 הפסוק סיום והוספת בסיומו(, והן הענין

 זו קושיא בגלל – ושלפנינ בזהר נזכר שלא

 ביאור ע"פ לתרצה יש זו שקושיא )ובפרט

 ההערה(. שבפנים אאמו"ר

 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא (7

 ואילך. 051

 חורבן שלאחרי הגלות מצרים, גלות (8

 שני. בית חורבן שלאחרי והגלות ראשון, בית
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" )סיום בתראל"בבא  דהגלות, ועד
שהתחלתה  –וגמר( דהגלות 

ב"השותפין שרצו לעשות מחיצה 
בחצר", שמרצון הטוב, ללא הכרח 
)"טעמא דרצו הא לא רצו אין 

(, מתדברים ביניהם ע"ד 9מחייבין"
מניעת היזק ראי' איש מרעהו; 

ב"הרוצה שיחכים יעסוק  וסיומה
, 10בדיני ממונות . . בתורה"
( 11התגברות חכמת התורה )"סיני"

באופן שחודרת גם בגדרי העולם 
"משפטים"(, שעי"ז  )"דיני ממונות",

בטלה ונשללת האפשרות לענינים 
בסיום  –רצויים )"נזיקין"( -בלתי

וגמר הגלות, שאז מתחילה הגאולה 
האמיתית והשלימה )גאולה 
השלישית והמשולשת שמהפכת 
שלש הגלויות, ועד"ז ביהמ"ק 
השלישי והמשולש שכולל המשכן, 

________ 
 

 ע"ב. ריש ב, (9

 במשנה. – ב קעה, (10

 והפצת ילויג התגברות ובמיוחד כולל (11

 והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות

 בס"פ גם כמרומז – חב"ד חסידות בתורת

 כנ"ל וגו'", האלקים את "ויחזו משפטים:

 ס"ה.

 מצות ע"י הגאולה קירוב על נוסף (12

 ס"י. כדלקמן הצדקה,

 נתבאר ב( )עה, ב"ב שבמסכת להעיר (13

 הקב"ה, של שמו על נקרא ש"משיח"*

 ה' יקראו אשר שמו וזה ו( כג, )ירמי' "דכתיב

 צדקנו"**.

בית ראשון ובית שני, ומהפך 
 חורבנם לבנין ומשוכלל(.

ולהוסיף, שבמסכת בבא בתרא 
)סיום וגמר הגלות( מרומזת גם 

ע"י  12הגאולה האמיתית והשלימה
 14בהסוגיא הידועה – 13משיח צדקנו

שבה נתבארו כו"כ מהיעודים 
דלעתיד לבוא, ומהם: "עתיד הקב"ה 
לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של 
לויתן", "עתיד הקב"ה לעשות סוכה 
לצדיקים מעורו של לויתן", "ושמתי 

)באבנים של  15כדכד שמשותיך
חומות ירושלים( . . חד אמר שהם 
וחד אמר ישפה, אמר להו הקב"ה 
להוי כדין וכדין", "עתיד הקב"ה 
להגבי' את ירושלים ג' פרסאות 

וראמה וישבה  16למעלה, שנאמר
 תי' . . ושמא תאמר יש צערתח

אלה כעב תעופינה  17לעלות, ת"ל מי

 שנקראין צדיקים ש"עתידין לכך נוסף *(

 )שם(. הקב"ה" של שמו על
 האדון פני "מאן א: לח, מזח"ב להעיר **(

 רשב"י" דא יז( כג, בפרשתנו גם )כמ"ש ה'

 שהחידוש וי"ל שם(. בנצו"ז הנסמן )וראה

 ש"הי' מפני הוא צדיקים שאר לגבי ברשב"י

 משיח" של אורו הארת מבחי' . . בו מאיר

 ב(. שז, בעומר הל"ג שער דא"ח( )עם )סידור

 ואילך. סע"ב עד, (14

 יב. נד, ישעי' (15

 יו"ד. יד, זכרי' (16

 ח. ס, ישעי' (17
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וכיונים אל ארובותיהם", וכן 
אודות חלוקת ארץ  18הסוגיא
 .20לעתיד לבוא 19ישראל

  

________ 
 

 א. קכב, (18

 לשבטים חלוקתה לאחרי שגם ולהעיר (19

 – ישראל לכלל כולה ישראל ארץ שייכת

 לעשות שרצו "השותפין ובדוגמת ע"ד

 באופן היא המחיצה עשיית שגם ,כו'" מחיצה

 ד"שותפין".

 דיום )בשיעור משפטים בפרשת ועד"ז (20

 את "ושתי – הארץ לגבולות בנוגע הש"ק(

 עד וממדבר פלשתים ים ועד סוף מים גבולך

 כפי ובפרש"י(, לא )כג, "פרת" הנהר",

 בין בברית אבינו* לאברהם שהובטח

 כא(.-יח טו, לך )לך הבתרים
 בה "הלך א: ק, בתרא מבבא ולהעיר *(

 דכתיב . . הילוכו מקום קנה ולרחבה לארכה

 לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום

 בניו". לפני לכבוש נוח שיהא כדי . . אתננה
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 גאולה ומשיח

 עניני הגאולה במסכת בבא בתרא
 לסטר' שי מאור חיים' הת

 שופן שי'איתמר  הת'
 בישיבה יםתלמיד

)הלכות מלכים פי"א ה"ב( שבעניני המשיח "כל הספרים מלאים  כתב הרמב"ם
בדבר זה", היינו שאין צורך להוכיח על מציאות המשיח מספרי הנביאים, היות וכל 

 הספרים מלאים בנושא זה.

( כותב כ"ק אד"ש 021בדבר מלכות לפרשת אחרי קדושים )סי"ד הערה 
(, כולו שמלא – פירושו תורה פ"ע" מלא"ש" )מלאים"ב הדיוק לומר וישוזלה"ק:  "

 אפילו או, גאולה בעניני( בגלוי) מדברים שאינם" הספרים כל"ב הפסוקים שגם
 האמיתי תוכנם, דבר של לאמיתתו, הרי – הגאולה מענין( לכאורה) הפכי שתוכנם

 במפרשים) אלו פסוקים בפירוש והעמקה עיון י"וע. הגאולה ענין –" זה דבר" הוא
 .""זה בדבר מלאים הספרים כל"ש בגלוי נראה'( וכו

לראות ועל כן החלטנו לחפש כל אותם מקומות במסכת בבא בתרא מהם ניתן 
הבאנו רק את הדברים שהובאו בחומר  הז קובץהקשר הישיר לעניני הגאולה. ב

 גם על שאר החומר. יםהבא קבציםהנלמד בחודש זה, ואי"ה נמשיך זאת ב

. וכותב שרצו לעשות מחיצה בחצר" "השותפיןא. במשנתנו )בבא בתרא ב, א(: 
ועד ל"בבא על כך כ"ק אד"ש בדבר מלכות משפטים תנש"א )סעיף ח'( וזלה"ק: "

שהתחלתה ב"השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר",  –" )סיום וגמר( דהגלות בתרא
(, מתדברים שמרצון הטוב, ללא הכרח )"טעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין"

ביניהם ע"ד מניעת היזק ראי' איש מרעהו; וסיומה ב"הרוצה שיחכים יעסוק בדיני 
( באופן שחודרת גם בגדרי התגברות חכמת התורה )"סיני" 'ממונות . . בתורה"

העולם )"דיני ממונות", "משפטים"(, שעי"ז בטלה ונשללת האפשרות לענינים 
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בסיום וגמר הגלות, שאז מתחילה הגאולה האמיתית  –רצויים )"נזיקין"( -בלתי
והשלימה )גאולה השלישית והמשולשת שמהפכת שלש הגלויות, ועד"ז ביהמ"ק 

ורבנם לבנין השלישי והמשולש שכולל המשכן, בית ראשון ובית שני, ומהפך ח
 ."ומשוכלל(

יס (: , יאחבקוק ב) ב. בתוס' ד"ה כפיסין מביא הפסוק ְזָעק ְוָכפִּ יר תִּ קִּ י ֶאֶבן מִּ "כִּ
. והנה פסוק זה מתפרש בפשטות על חורבן בית המקדש הראשון, ֵמֵעץ ַיֲעֶנָנה"

שהאבנים שנגזלו ממנו ונבנו בקירות זרים, זועקים כביכול מבין הקירות על 
   ך פסוק זה גם מתפרש על הגאולה האמיתית והשלימה.גזילתם, א

 –)יא, א( כותבת: "כל המצער עצמו עם הציבור  במסכת תענית וכפי שהגמרא
אבני ביתו של אדם  –זוכה ורואה בנחמת הציבור. ושמא יאמר אדם: מי מעיד בי? 

 וקורות ביתו של אדם מעידים בו, שנאמר כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה".

כלומר, שהגמרא מפרשת פסוק זה גם על לעתיד לבוא, בזמן הגאולה כאשר 
"נחמת הציבור", שאז אבני ביתו של אדם יעידו בו שהוא הצטער עם הציבור יהיה 

 וכעת מגיע לו שכרו.

ל פי פנימיות עבכמה משיחותיו מביא כ"ק אד"ש פסוק זה ומבארו על הגאולה 
 :הענינים

 :וזלה"ק בדבר מלכות לך לך )סט"ו( כותב כ"ק אד"ש

עד באופן שזה מתפשט בכל העולם כולו, "מלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים "
, "לא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" –מכסים", וגם באומות העולם 

מתגלה כח  –דומם צומח חי  – "והיתה לה' המלוכה", ועד"ז בכל חלקי העולם
)צומח(, ועד"ז חי, ועאכו"כ  , ועד"ז תאנההפועל בנפעל, עד ש"אבן מקיר תזעק"

כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל  "וידע כל פעול –מדבר 
, שכל העולם נעשה דירה לו יתברך בתחתונים, וגם בעולמות אשר נשמה באפו"

בי"ע נעשה הגילוי של עולם האצילות, מלשון אצלו וסמוך לעצמות המאציל 
  ."ב"ה

 :ובדבר מלכות וירא )סי"ד( כותב כ"ק אד"ש וזלה"ק
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כמ"ש "וידע כל פעול כי אתה פעלתו", שבכל דבר שבעולם יהי' ניכר ש"אתה "
 ,, וגם בדומם, "אבן מקיר תזעק"פעלתו", ועד ש"לעתיד לבוא תאנה צווחת כו'"

 ."כו"כ בנוגע לבנ"י שמכריזים וזועקים "הנה אלקינו זה"ועא

 וכן בדבר מלכות ויצא )סי"ג( כותב וזלה"ק:

כפי שיהי' בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה, "שאז יזדכך גשמיות "
י אור ה'", "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי הגוף והעולם ויוכלו לקבל גילו

, מכיון שתהי' שלימות גילוי כח הפועל , הבשר עצמו יראה אלקותפי ה' דיבר"
, הנפעל הגשמי )דומם )אבן(, "אבן מקיר תזעק גו'" –פעל, עד אשר אדרבה בנ

ידה מתגלה כח העצמות( -(, הגשמיות עצמה )שעלוחי, ועאכו"כ גוף האדם 1צומח
 בכל העולם, ע"ד "נקבה 2תגלה בקול צעקה את כח הפועל )הרוחני( ורצון העליון

 .", נשמה ניזונית מן הגוףתסובב גבר"

 

 

 

________ 
 

ואף שבמקומות אלו ושבהערה  –( ראה מדרש תהלים עג בסופו. יל"ש ירמי' רמז שטו בסופו. 1
במכ"ש וק"ו שמרובה מדה טובה )ראה סוטה יא, א.  הקודמת התוכן הוא בענין בלתי רצוי, הרי מובן

 בגילוי כח הפועל בנפעל ורצון ה' לטוב. –ועוד( 

( ועד שמ"אבן" נעשית "בית אלקים" )כנ"ל בפנים(, ומ"קיר" נעשה קיר דקדושה )ראה ספר 2
, ב. דא"ח צ"צ ערך קיר, וש"נ(, ע"ד "ויסב חזקי' פניו אל הקיר ויתפלל אל ה'" )ישעי' לח-הליקוטים

ב' כ, ב(, הקשור עם גילוי המשיח )ש"ביקש הקב"ה לעשות חזקי' משיח"* )סנהדרין -ועד"ז במלכים
צד, א(, ותפלת חזקי' היתה ג' ימים לפני מפלת סנחריב )רש"י ומצו"ד מלכים וישעי' שם((, ו"קיר" 

המשכות שע"י קיר הגשמי )יש הגשמי שמתאחד עם יש האמיתי( נמשכות כל ה –הוא בגימטריא ש"י 
הרוחניים בהש"י עולמות, "שי" גם מלשון מתנה, היינו ההמשכות הכי נעלות שבאים מלמעלה בדרך 

 מתנה.

*( ובקשתו ורצונו של הקב"ה )שמחשבתו חשיבא מעשה( בודאי מתקיימת בפועל, עי"ז שחזקי' 
ישן על ולהעיר ממה שאמר חזקי' "אני  –מתחבר ומתאחד עם דוד מלכא משיחא )שהוא הי' מזרעו(. 

 מטתי" )איכ"ר פתיחתא ל. שם פ"ד, טו. וראה גם זח"א קצח, ב(.
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 נגלה

 מהו החומר ממנו עשוים ה'כפיסין'
 גרינברג' שילוי יצחק ' הת

 זלמנוב שי'לוי  הת'
 בישיבה יםתלמיד

איתא במשנתנו )בבא בתרא ב.( "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין 
שיש להן חצר בשותפות ובתי שניהן פתוחין  שותפיןאת הכותל באמצע". דהיינו "

ים כותל " והם החליטו לפרק את השותפות, הם בונורוב תשמישן בחצר . . לתוכו 
 " )כן פירש רש"י(.זה נותן מחלקו חצי מקום עובי הכותל וכן זהבאמצע החצר ו"

אח"כ כותבת המשנה את סוג החומר ממנו בונים את הכותל וכן את עוביו 
 ומורה שבכל מקום יש לנהוג לפי מנהג המדינה.

בין הסוגים שמונה המשנה היא כותבת שניתן לבנות גם ב"כפיסין". על כך 
 - אריחהגמרא לקמן )דף ג ע"א( שכפיסין פירושם "ארחי" ומסביר רש"י: "מסבירה 

ועובי הכותל אריח מכאן  ,והאריח טפח ומחצה ,והלבינה ג' טפחים .חצי לבינה
 ."שנותן שם טיט לחברו ,ואריח מכאן וטפח באמצע

 "וכפיס מעץ יעננה ", יא(חבקוק בעל כך מקשה התוס' )ד"ה כפיסין( מהפסוק )
שמא היו מניחין עצים "ר"י דמתרץ ו " ולא חצי לבנה.וא של עץמשמע שהד"

 " של הכפיסין, וכפיס שהוא לבנה היה עונה מבין העצים.מלמעלה ומלמטה

יס  ְזָעק ְוָכפִּ יר תִּ קִּ י ֶאֶבן מִּ ולכאורה אינו מובן, דהנה הפסוק במלואו אומר: "כִּ
ת הפסוק "אבן מקיר ֵמֵעץ ַיֲעֶנָנה" ותחילת הפסוק מלמד על סופו, כשם שבתחיל

הקיר, כך  בתוךתזעק" אין הכוונה לאבן העשויה מהקיר, אלא פירושה לאבן אשר 
 העץ ולא לכפיס העשוי מעץ? מתוךסוף הפסוק יתפרש לכפיס העונה 



 00 הה'תשע"אלול  ח"י  

 

אך אולי יש לומר שהתוס' בדבריו גם ידע שהפירוש הוא 'כפיס מתוך העץ', 
 גם כן עשוי מעץ.אך הבין שאם יש כפיס בתוך העץ משמע שהוא עצמו 

וכן ראינו שהסבירו מפרשי הפסוק שם, דפסוק זה מדבר על חורבן בית 
המקדש בידי נבוכדנצר, שגזל אבנים ובנה איתם קירות והם כביכול צועקים מתוך 
הקיר על הגזילה. כך הכפיס עונה כביכול לאבן מתוך העץ שגם הוא גזול. ושם 

", היינו שהוא אכן יכת עץ מן הקורהכן יקרא חת "- וכפיס"הסביר המצודת ציון: 
 הבין שכפיס הוא עשוי מעץ.

ואולי יש לומר שהתוס' בשאלתו הבין כמצודות ציון שאם הכפיס עונה מתוך 
העץ משמע שהוא בעצמו מעץ, אך בתשובתו הבין שהוא עונה מבין העצים 

 המונחים מעליו ומתחתיו.

גויל " :רז"לברי בד" -והנה, המצודת ציון שם המשיך בדבריו בביאור 'כפיס'
ויתכן שהיה דרכם להשים  .אולם שם יאמר על הלבנים )בבא בתרא ב( "גזית כפיסים

 ."גם עצים בבנין כזה וקראום רז"ל על שם העצים

כלומר שלפי דבריו 'כפיס' הוא אכן חתיכת עץ, אך אצלנו בגמרא מכנים את 
בין שתי  חצי הלבנה בשם כפיס, והוא שם המושאל על שם שהחצי לבינה נמצאת

 העצים.

אור"י דשמא היו מניחין עצים מלמעלה ולפי זה ניתן לבאר את דברי התוס': "
 בב' אופנים:  "ומלמטה

, ואומר שהכפיס הפסוקא. כפיס אכן עשוי מחצי לבנה, והתירוץ בא לבאר את 
 שהוא חצי לבינה היה עונה מבין העצים.

היא קראה לחצי  , מדועהגמראב. כפיס עשוי מעץ, והתירוץ בא לבאר את 
 לבינה בשם כפיס, משום שהיא מונחת בין העצים קראו לה כך בשם המושאל.



 נצרת עילית קטנה ישיבת חח"ל -ש"ב  -  הערות התמימים ואנ"ש קובץ         01

 

 

 הסדר בכתיבת סוגי הבניה במשנתנו
 פלד' שישגב ' הת

 קבקובשי'  משה יהודההת' 
 בישיבה יםתלמיד

איתא במשנתנו )בבא בתרא ב.( "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין 
שיש להן חצר בשותפות ובתי שניהן פתוחין  שותפיןאת הכותל באמצע". דהיינו "

" והם החליטו לפרק את השותפות, הם בונים כותל ורוב תשמישן בחצר . . לתוכו 
 " )כן פירש רש"י(.זה נותן מחלקו חצי מקום עובי הכותל וכן זהבאמצע החצר ו"

אח"כ מונה המשנה כמה סוגים של חומרים מהם בונים את הכותל וכן את 
 מורה שבכל מקום יש לנהוג לפי מנהג המדינה.עוביו ו

"מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינין בונין הכל  וכך כותבת המשנה:
כמנהג המדינה". לקמן )דף ג ע"א( מסבירה הגמרא את פירוש סוגים אלו, ומפרשת 
שם ש'גויל' זוהי אבן לא מסותתת. 'גזית' זוהי אבן מסותתת.  'כפיסין' פירושם 

 הלבנה המיוצרת בידי אדם. יהו". ו'לבינין' זחצי לבינהחי", כלומר ""אר

אך לפי זה יקשה על הסדר המופיע במשנה, אם כפיסין הם חצאי לבינים, 
לכאורה הם היו צריכים להיכתב במשנה לאחר הלבנים. כשם שהגזית נכתב אחרי 

 הגויל, שהרי גזית זהו אבן הגויל שסיתתו אותו?

ה אח"כ מונה את עובי הכותל שנבנה בסוגים אלו, וכך ויובן בהקדים, שהמשנ
כותבת: "בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינין זה נותן טפח ומחצה 

של כפיסים ד' . . שעובי כותל ' - זה נותן כוופירש רש"י:   וזה נותן טפח ומחצה"
 '".ושל לבינים ג

מסביר  מכותל של לבנים,ובביאור הטעם שכותל של חצאי לבינים עבה יותר 
והאריח  .והלבינה ג' טפחים .חצי לבינה - אריח"רש"י )לקמן דף ג ע"א ד"ה אריח(: 

ועובי הכותל אריח מכאן ואריח מכאן וטפח באמצע שנותן שם טיט  .טפח ומחצה
 ."לחברו
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היינו, שכותל של חצאי לבינים עבה יותר משום שנותנים בין שתי חצאי לבינים 
 טפח, משא"כ בכותל של לבינים שלא נותים כ"כ הרבה טיט.טיט בעובי של 

ואולי יש לומר שהסדר שהמשנה מונה את סוגי החומרים הוא לפי עובי הכותל 
המופיע בהמשך, והיות שכותל של חצאי לבינים גדול יותר מכותל של לבינים, לכן 

 הוא נכתב קודם במשנה.

   

 הטעם שהתנא האריך בלשונו במשנתנו
 פרקש 'שי זלמן שניאור' הת

 תלמיד בישיבה

)בבא בתרא ב.( "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את במשנתנו 
שיש להן חצר בשותפות ובתי שניהן פתוחין  שותפיןהכותל באמצע". דהיינו "

" והם החליטו לפרק את השותפות, הם בונים כותל ורוב תשמישן בחצר . . לתוכו 
 " )כן פירש רש"י(.צי מקום עובי הכותל וכן זהזה נותן מחלקו חבאמצע החצר ו"

אח"כ מונה המשנה כמה סוגים של חומרים מהם בונים את הכותל וכן את 
 עוביו של הכותל.

זה  -זה נותן ג' טפחים וזה נותן ג' טפחים. בגזית -וכך כותבת המשנה: "גויל
וזה נותן זה נותן טפחיים  -נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסין

  זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה". -טפחיים. בלבינין

שעובי כותל גויל ו' טפחים ושל גזית  - 'זה נותן ג' טפחים כוומפרש רש"י "
 '".חמשה ושל כפיסים ד' ושל לבינים ג

מדוע התנא מאריך מאד בלשונו ומפרט כמה  על כך מקשה התוס' )ד"ה בגויל(
עובי כותל גויל ו' טפחים "שלא התנא יכל לכתוב בקיצור כל א' נותן מחלקו, וה

 " והייתי יודע לבד שכל א' נותן חצי מעובי זה?ושל גזית חמשה

. כלומר, שאם היה כתוב "משום דלא נטעי למימר ו' לכל אחדומתרץ התוס': "
שעובי כותל של 'גויל' הוא שישה טפחים, ואנו הרי יודעים שכל א' צריך לתת חצי 

כותל, היינו חושבים שכל א' יתן שישה טפחים והעובי הכולל הוא י"ב מעובי ה
 טפחים. לכן האריך התנא בלשונו למנוע טעות זו.
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 ויום מסוים בלי להאריך בלשונו, והאך לפי זה קשה, באם התנא היה כותב סכ
למדים מכך שכל אחד צריך להביא סכום זה, אם כן היה לתנא לכתוב ש'גויל' הוא 

והייתי מבין שכל אחד מביא ג' טפחים ויחד עובי הכותל זה ו' טפחים. ג' טפחים 
 וא"כ שוב שבה הקושיה מדוע התנא האריך בלשונו במקום שיכל לקצר?

ואולי יש לומר הביאור בזה, שאין כוונת התוס' שאם התנא היה כותב סכום 
הייתי מסוים הייתי לומד בברור שכל אחד מביא סכום זה. אלא, כוונת התוס' היא ש

 יכול ללמוד כך אבל אין זה מוכרח.

ובכל פעם שכתוב עובי מסוים של הכותל אני יכול לפרשו באחד מב' אופנים: 
א. כל אחד מביא מחלקו את העובי המופיע במשנה. ב. שניהם יחד מביאים את 

 העובי המופיע במשנה.

כאופן ולכן התנא לא יכל לכתוב שעוביו ו' טפחים כי אז הייתי יכול לפרשו 
 הא', שכל אחד מביא ג' טפחים.

אך התנא גם לא יכל לכתוב שעוביו ג' טפחים כי אז הייתי יכול לפרשו כאופן 
 הב' ששניהם יחד מביאים ג' טפחים. 

 

 בענין 'עושין חזית' בכותל
 נחשון' שימנחם מענדל ' הת

 סגרה 'שי יוסף יצחק' הת
 קהניאל 'שי נתנאלהת' 

 בישיבה יםתלמיד

"ס שבבית פרטי "היזק ראיה שמיה היזק". כלומר שאדם יכול כלל הוא בש
לבקש מחברו שיש באפשרותו להסתכל לתוך ביתו למנוע את ההיזק הזה, ע"י 

 שחברו יבנה כותל המפריד ומסתיר את פתח ביתו וכדומה.

בנוגע לחצר נחלקו אצלנו בגמרא )דף ב ע"ב( אם "היזק ראיה שמיה היזק", 
ול להכריח את הבעל השני לבנות כותל באמצע, לאחר והאם אחד מבעלי החצר יכ
 שחילקו את החצר ביניהם.
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שמיה היזק", ואין בעל שדה אחד יכול  לאואך בשדה לכולי עלמא "היזק ראיה 
להכריח את בעל השדה הסמוכה לו לבנות כותל, אלא הוא צריך לבנות את כל 

 הכותל ברשותו ולממן את כל ההוצאות בעצמו.

כותל בעצמו ללא השתתפות חברו אומרת המשנה שהוא  כאשר אדם בונה
"עושה חזית מבחוץ", כלומר שהוא עושה סימן בכותל, ע"י כיפוף האבנים 

 העליונות כלפי הצד של חברו.

הטעם על כך שהסימן הוא דוקא בצד של חברו מוסבר בגמרא לקמן )דף ד 
שות את הסימן ע"א( הוא משום שאם הוא יעשה את זה בצד שלו, גם חברו יוכל לע

בצדו הוא, ולכן כאשר יודעים שבעל הכותל הוא זה שהסימן הוא בצד החיצוני לו, 
 לא יוכל חברו להכנס לתוך השטח של בעל הכותל ולעשות שם סימן נוסף. 

ועל כך התעוררה השאלה בהיכל הישיבה, מה הדין במקרה שאנו במקום שלא 
ם לבנות יחד את הכותל, איזה מחויבים לבנות שם כותל, אך ב' הצדדים מעוניני

סימן נעשה שיוכיח שהכותל הוא של שניהם, כך שלאחר זמן לא יוכל לטעון אחד 
מהם שהוא היחידי שבנה את הכותל )וכגון שהכותל נפל לחלקו ולא יוכל לטעון 
לחברו "המוציא מחברו עליו הראיה" וכל עוד ולא תוכיח שבנית גם כן הרי 

 שהאבנים הם ברשותי(.

התמימים צידדו שיש לעשות ב' סימנים, כלומר שיעשה 'חזית' בשתי חלק מ
 צדדי הכותל, וזה יהיה הסימן שהכותל נבנה ע"י שניהם.

אך חלק מהתמימים אמרו שניתן לבנות כותל ללא אף סימן וזה יהווה הוכחה 
שזה של שניהם, משום שאם זה היה של אחד מהם היה אמור להיות לפחות סימן 

 ימן זוהי ההוכחה שהכותל נבנה ע"י שניהם.אחד, ובהעדר הס

 והנה, אחר העיון נמצא דיש מקום לב' הדעות.

דהנה במשנתנו נאמר: "מקום שנהגו שלא לגדור . . אם עשו מדעת שניהם 
 בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן".

אך לקמן בגמרא )דף ד' ע"ב( אמר רבא מפרזיקא לרב אשי: "לא יעשו לא זה 
חזית לא לזה ולא לזה והרי סימן שלא עשאה  - ולא יעשולא זה"  ופירש רשי "ו

 ".שאילו עשאה היה עושה חזית מבחוץ .האחד בשלו

"לא צריכא, דקדים חד מנייהו ועבד דידיה, ואי לא עביד  ותירץ לו רב אשי: 
 חבריה אמר דידיה הוא".
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דים. אך התנא של כלומר, שמן הדין אכן אין צורך לעשות ב' סימנים מב' הצד
משנתינו דיבר על מקרה מיוחד, בו רק אחד החל בבנית הכותל ואף החל לעשות 
סימן, ואז חברו החליט להשתתף עמו בהוצאות הכותל, ובשביל שהבונה הראשון 
לא יטען שכל הכותל שלו מפני הסימן שעשה, מייעץ התנא לשני שיעשה סימן 

 נוסף וכך ידעו שהכותל של שניהם. 

לא יהיה  ךהקשות שהיה לתנא להורות להם להסיר את אותו הכיפוף, וכואין ל
 שום סימן, וזה יהווה הוכחה שהכותל של שניהם.

משום שבגמרא )שם( נאמר שבמקרה שרק אחד בונה את הכותל ועושה חזית 
לצד חברו, אין לו לחשוש שחברו יוריד את הסימן שבחלקו, משום שכאשר מורידים 

שהיה כאן כיפוף בעבר, וסימן זה מהווה הוכחה מי הבעלים  את הכיפוף נשאר סימן
 האמיתי של הכותל.

כך בנוגע אלינו,  שהתנא לא יכל להורות להוריד את הכיפוף, כי עדיין זה יהיה 
 סימן מיהו הבעלים של הכותל.

 

 בענין 'עובי הכותל' שבחצר השותפים
 גלוזומיצקי 'שי אפרים' הת

 ציק 'שי דובער 'הת
 יבהביש יםתלמיד

איתא במשנתנו )בבא בתרא ב.( "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין 
שיש להן חצר בשותפות ובתי שניהן פתוחין  שותפיןאת הכותל באמצע". דהיינו "

" והם החליטו לפרק את השותפות, הם בונים כותל ורוב תשמישן בחצר . . לתוכו 
 " )כן פירש רש"י(.וכן זהזה נותן מחלקו חצי מקום עובי הכותל באמצע החצר ו"

אח"כ מונה המשנה כמה סוגים של חומרים מהם בונים את הכותל וכן את 
 עוביו ומורה שבכל מקום יש לנהוג לפי מנהג המדינה.

"מקום שנהגו לבנות גויל, גזית, כפיסין, לבינין בונין הכל  וכך כותבת המשנה:
תחת הכותרת "הסדר  כמנהג המדינה" )וכבר נתבאר בקובץ זה ביאור סוגים אלו

 בכתיבת סוגי הבניה במשנתנו"(.
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כלומר, שבכל מדינה יש לבנות כפי הנהוג באותה המדינה. וכאשר ב' שותפים 
החליטו לבנות כותל, אף שלא סיכמו ביניהם מה יהיה סוג הכותל, הרי שהם צריכים 

 לבנות כפי המנהג באותה המדינה.

ה בשביל שיעמוד יציב, וכך בהמשך מונה המשנה את העובי הדרוש לכותל ז
כותבת:  "גויל זה נותן ג' טפחים וזה נותן ג' טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה 
וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסין זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבינין זה נותן 

שעובי כותל גויל "טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה". ומפרש רש"י )ד"ה זה נותן(: 
היינו שיש עובי  '",פחים ושל גזית חמשה ושל כפיסים ד' ושל לבינים גו' ט

 לכל אחד מסוגי החומרים מהם בונים את הכותל. קבוע 

וא"ת אמאי אצטריך למיתני מדת גויל ועל כך מקשה התוס' )ד"ה בגויל(: "
". כלומר, שלכאורה יש וגזית כיון דתנן הכל כמנהג המדינה כמו שנהגו כן יעשו

שנתינו, מצד אחד היא מורה לנהוג בכל מקום לפי מנהג המקום ומשמע סתירה במ
מזה שאין לזה שיעור קבוע, ומאידך היא קובעת שיעור קצוב לעובי של הכותל 

 לכל סוגיו.

והתוס' מתרץ על זה, שאכן יש לבנות גם את עובי הכותל כפי המנהג הנהוג 
לגויל וה' טפחים לגזית בכל מקום, רק שהתנא מגביל זאת במקסימום של ו' טפחים 

וכו', שכאשר במדינות מסוימות המנהג הוא לבנות ביותר רחב מזה, על זה אומר 
התנא שבאותם מקומות אין חיוב לבנות כמנהג אלא ניתן להסתפק בעובי המופיע 
במשנה. אך במקומות שנוהגים בעובי פחות מהמופיע במשנה, אכן ניתן לבנות שם 

 כפי המנהג.

שא זה בשיעור בהיכל הישיבה אמרו התמימים שניתן לתרץ והנה כשדנו בנו
 תירוץ אחר, שהוא לכאורה פשוט יותר ואף מסתדר בלשון המשנה.

ם סוגי ה דניתן לפרש את המשנה, שהתנא דיבר על ב' ענינים שונים: א. מה
 בנה.החומרים מהם בונים את הכותל. ב. מהו עובי הכותל לכל סוג שנ

המדינה", כתב זאת לאחר שמנה את סוגי  ומה שכתב התנא "הכל כמנהג
החומרים השונים לפני שכתב את העובי הנדרש לכותל. ולכן יש לומר שרק סוג 
החומר עושים בכל מקום לפי המנהג. אך עובי הכותל הוא קבוע ונוהגים כפי 

 הכתוב במשנה.
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כלומר, במקום שנוהגים לבנות ב'גויל', אכן יבנו את הכותל כפי המנהג מסוג 
טפחים כפי המופיע במשנה, אף אם במקום  ששהיל', אך עובי הכותל יהיה דוקא 'גו

זה נוהגים לבנות כותל זה בפחות מששה טפחים, היות וצריך לבנות הכותל שיהיה 
 יציב ולא יפול לאחר זמן.

והנה, אחר העיון מצינו דכיוונו התמימים לדעת גדולים וכן תירץ הרא"ש על 
 אתר.

מהי סברת התוס' ומהי סברת הרא"ש. דלכאורה אם העובי אך עדיין יש לעיין, 
י עובי זה יפול הכותל, איך אומר להמופיע במשנה הוא עובי שמעמיד הכותל ולו

 התוס' שבמקום שנהגו בפחות מזה ניתן לעשות כפי המנהג, והלא זה לא יציב?

ולאידך, אם במקום מסוים נוהגים לבנות כותל בעובי מסוים, זה אומר 
ה, הכותל עומד חזק ויציב, ולמה לא ניתן לדעת הרא"ש לבנות באותו שבמקום ז

 העובי הנהוג שם?

וראה במהרש"א )ד"ה בגויל( שתירץ שעובי הכותל המופיע במשנה הוא עובי 
המעמיד את הכותל לשנים רבות מאד, ובכל מקום שנהגו לבנות הכותל בעובי קטן 

א לשנים רבות מאד. ובזה יותר, שם גם מחזיק הכותל למשך זמן מרובה, אך ל
נחלקו התוס' והרא"ש האם ניתן לחייב את השותפים לבנות כותל שיעמוד שנים 

 רבות, או ניתן להסתפק בכותל שיעמוד לפחות שנים אך גם יעמוד זמן רב.
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 הלכה

 'מנהג המדינה' בדורנו לענין 'היזק ראיה'
 וייסבלך 'שי דוד' הת

 תלמיד בישיבה

ף ב ע"ב( נחלקו האמוראים, האם "היזק ראיה שמיה בגמרא )בבא בתרא ד
היזק" או "לאו שמיה היזק" בחצר שהיתה של שתי שותפים ולבסוף התחלקה 

 ביניהם. 

כלומר, כאשר היתה חצר משותפת לב' אנשים והם החליטו לחלק את החצר 
ביניהם, האם אחד מהם יכול לטעון לחברו שהוא מזיק אותו בראייתו והוא אינו 

השתמש בחצר בכל התשמישים ואז הוא יכול לחייבו להשתתף עמו בבניית יכול ל
 כותל באמצע החצר.

או שאינו יכול לטעון טענה זו, כי ראיה אינה נחשבת בחצר לנזק ולכן אינו 
 יכול לחייבו להשתתף עמו בהוצאות בניית הכותל.

אך בנוגע לביתו הפרטי של האדם מוסכם לכולי עלמא ש"היזק ראיה שמיה 
זק", ואדם יכול למנוע את חבירו מלהסתכל לביתו דרך הפתח או החלון, ואף הי

 לחייבו לבנות כותל לשם מניעת היזק הראיה.

והנה, בנוגע לדין זה ד'היזק ראיה' מצינו בנוגע לכמה ענינים שיש לנהוג כפי 
נים אף יבדורנו וכפי שמצינו בכמה וכמה בנמנהג המדינה. ויש לעיין מה המנהג 

 החרדים לדבר ה' אשר בונים פתחים אלו מול אלו וכן בחלונות וכו'.בחצרות 

ואולי יש לומר שבדורנו ישנם כמה סיבות ומהם שינוי ההנהגה והתפתחות 
 , אשר שונים מבעבר, ומהם: כנולוגיהטה
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בדורנו, יש רגילות לבנות פרוזדור בחלק מהבתים בכניסה לבית, אשר במקום 
ואולי במקרים אלו אכן יהיה מותר שתהיה זה אין נוהגים לעשות דברים שבצנעה 

 פתח מול פתח.

וכן, בעבר עיקר השימוש בחלון היה בשביל שיכנס אור השמש, והאדם היה 
צריך תמיד את חלונו פתוח, גם כשעשה דברים שבצנעה ואז חשש מהיזק ראיה, 
משא"כ בדורנו שיש את תאורת החשמל, אדם שעושה דברים שבצנעה מגיף את 

 ומה. התריסים וכד

ולא באתי בזה להורות דין אלא רק לעורר את התלמידים. ואכן שמעתי, שכמה 
מפוסקי דורנו פסקו שיש לנהוג בכל דיני 'היזק ראיה' אך במקומות מסוימים יש 

 להקל לפי העניין.
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 הוספה

 זריחת אורו של מלך המשיח 
 עמיתשי'  משה חיים יהושעהרב 

 ר"מ בישיבה

 א 

: , איתא במדרש"כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח רי"קומי או 3על הפסוק
והוא משמיע להם לישראל  ,עומד על גג בית המקדש ,בשעה שמלך המשיח בא"

ואומר: ענוים הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח עליכם, 
, ועליכם בלבד זרח ולא על "שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח

. באותה שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח ושל ישראל  . ובדי אליליםע
ים לאורך, ובאים ילם לאורן של מלך המשיח ושל ישראל, שנא' והלכו גוווהולכין כ

כולם ונופלים על פניהם לפני משיח ולפני ישראל ואומרים נהיה לך ולישראל 
אמר )זכריה ח, כ"ג( בימים לעבדים, וכל א' מישראל אלפים ות"ת עבדים יהיו לו שנ

ים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר יהמה אשר יחזיקו עשר אנשים מכל לשונות הגוה
 "נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם.

ובאור  : האור;"אורו של משיח"ב' דרגות במשמע שיש ממדרש הנ"ל  ,והנה
ואילו  .האור גם את זריחת -נוסף על האור  -יהי'  יבנ"ול .גופא יש "זריחת האור"

 להם. יהי'של ישראל, אך "זריחת האור" לא  "אורן"ם ילכו דוקא ליהגוי

 לה"ב:וצ

________ 
 

 ישעי' ס, א. 3
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 ,יםייגיע גם לגו "אור"למה הא"כ, ו .מהו ענינם של ה"אור" ו"זריחת האור" א(
 ."זריחת האור" משא"כ

כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו  ,מצינו "אמר ריש לקיש 4במסכת שבתב( 
אות עבדים שנאמר ותפסו בכנף יהודי נהיה לכם לעבדים. שנאמר אלפים שמונה מ

המה אשר יחזיקו עשר אנשים מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי הבימים 
 ".לאמר נלכה עמכם

משא"כ העבדים רק למי שזהיר בציצית, היות למה ר"ל מתנה את א( וצ"ל 
למה ב(  .5באיזה ענייןמדרש אומר ש"לכל א' מישראל" יהיה עבדים ולא מתנה ב

 מדרש.בכ ,סוף הפסוק "כי שמענו אלוקים עמכם"את ר"ל לא מצטט 

 ב

 :ובהקדים"ל הביאור בזה וי

 :ב' דעותבכללות לע"ל, מצינו ומציאותם מצב אומות העולם דהנה, בנוגע ל
להם הרס  'שיהי ,7דעת הראב"עו בכל בני אנשא".ישלוט "שמשיח  ,6"אתדעת ה
 וחורבן.

ז שימותו כפשוטו, שהרי "שודאי אי ,8כ"ק אד"ש מה"מ "ע מבארובדעת הראב
 יעודים על אומות העולם לע"ל. בפירוש וכן מצינו  ",רחמיו על כל מעשיו"

טפל לגאולת כ -ים יוגם לגו ,בכל העולם אלוקות גילויאלא: בגאולה יהיה 
אולת ים מודגש שזה פרט בגיבגאולת הגו (א)לומר שני אופנים:  אפשרישראל. ובזה 

________ 
 

 ב, ב.ל  4

 אף שניתן לומר שר"ל מסביר את המדרש, אך נראה לומר שזה תלוי באופן גאולת הגוים, כדלקמן. 5

 , יד.בלק כד 6

 שם. וכן דעת ר"ל בסנהדרין קיא, א. 7

 ואילך. 072לקו"ש חכ"ג ע'  8
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בגאולת  (ב)יעו לישראל בקיום התומ"צ ע"י שיהיו להם לעבדים. יישראל, והגוים יס
 הגוים אין זה רק כפרט בגאולת ישראל אלא גם ענין בפני עצמו.

לפי האופן הא' שגאולתם תהיה כפרט בגאולת ישראל, תתבטל מציאותם והם 
לא תתבטל  בטלים לישראל, ואילו לאופן השני שיהיה להם גאולה בפני עצמה

 מציאותם.

מיתרון ושכותב " 9ע, וכן משמע מהתניא"להם גאולה בפ 'היתש ,הרמב"םפסק ו
יזדכך "שכתב לפנ"ז ואינו מסתפק במה ש .חושך האומות ג"כ" גיההארה לישראל יה

מגיע  "שך האומותוח גיהי"מדגיש, שלמרות שאלא  ",גשמיות הגוף והעולם
ל וקוב"ה כולא חד(, נפעלת פעולה )שיתגלה שישרא "מיתרון ההארה לישראל"

 פנימית גם על הגוים.

גם שלא תתבטל התבטל מציאות האומות או לא, שתויש לתווך בין הדעות אם 
להם גאולה פרטית, יורגש אז שהם "לא נמצאו אלא מאמתת  'היתמציאותם ו

 .בישראל יתגלה ש"ישראל וקוב"ה כולא חד" משא"כ ,המצאו"

 ג

קב"ה חד, הוא ענין השיתגלה שהם ו –ה לישראל" ש"יתרון ההאר :עפ"ז י"ל
"זריחת האור" שמאיר לישראל, ואילו "אורו של משיח" שמאיר גם לאומות, הוא 

 שיתגלה בהם שהם "לא נמצאו אלא מאמתת המצאו".

ועפ"ז יובן: ר"ל סובר שתתבטל מציאות האומות לע"ל וגאולתם תהיה כפרט 
 'ו להם בקיום התומ"צ, לכן דוקא מי שהיבגאולת ישראל ולכן יעבדו לישראל ויעזר

המדרש סובר שלגוים  משא"כזהיר במצוות בעוה"ז יזכה לסיוע בקיומם בגאולה, 
תהיה גאולה בפני עצמה, וזה שיעבדו לישראל זה בשביל שיאיר עליהם האור 

את גם מוסיף  לכןלכל יהודי יהיו עבדים, ו שמאיר על ישראל, ולכן לדעת המדרש,
י שמענו אלוקים עמכם", שהסיבה שעובדים אותם זה בשביל שה' סוף הפסוק "כ

 וק"ל. שמאיר על היהודים יאיר גם עליהם.

 

________ 
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 לזכות
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 מהרה יגלה אכי"ר
 

 
 לזכות

  וצוות הישיבהרבני כל 
  וכל תלמידי התמימים

 דישיבתנו הקדושה
 שיזכו לגרום נחת רוח רב 

  כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיחל
  יכף ומיד ממשת ותגלותאת הולפעול 

 
 

 
 יחי אדוננו מורנו ורבינו
 מלך המשיח לעולם ועד


