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ב"ה

פתח דבר
והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  בהלל 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון השני של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 
הבהיר  יום  לרגל  לאור  היוצא  קכח(,  )גליון  הקהל  שנת  ה'תשע"ו   – זו1  בשנה  לאור 
'ראש השנה להתקשרות' יו"ד־י"א שבט – ס"ו שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א,

ובו ס"ו חידושים וביאורים בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, בעניני גאולה ומשיח, נגלה, 
חסידות ועניני הקהל, ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י תלמידי התמימים והצוות 

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

יום   – שבט  יו"ד־י"א  והקדוש2  הגדול  יום  עם  בקשר  לאור  יוצא  זה  גליון  כאמור, 
היָארצייט־הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ויום מלאות ששים ושש שנה לקבלת 
ושלש שנים לקבלת  ועשרים  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  הוד  הנשיאות של 
אד"ש  כ"ק  וכפי שכתב  תשנ"ג(.  )בשנת  עולם  באי  כל  לעיני  המשיח  כמלך  מלכותו 
מה"מ3 ש"יום זה הוא יום מיוחד בחיי הנשיא, ויום מיוחד בענין הנשיאות – התחלת 

הנשיאות של נשיא דורנו, הכוללת את כל המשך הנשיאות עד ביאת גואל צדק".

 וממילא מובן שביום זה "צריך כאו"א לקבל על עצמו להוסיף ביתר שאת וביתר עוז
. . בהביטול וההתקשרות אל . . נשיא הדור, שבכל אחד ואחד – מציאותו וכל עניניו, 
בכל מכל כל, נעשים קודש לנשיא הדור, עי"ז שמלאים וחדורים בקיום שליחותו של 
נשיא הדור – משה רבינו שבדור, גואל ראשון הוא גואל אחרון – שענינו העיקרי "להביא 

לימות המשיח" בפועל ממש"4.

חביבות מיוחדת נודעה מכ"ק אד"ש מה"מ לקבצים מעין אלו, וכידוע ומפורסם בשער 
בת רבים. על־כן אמרנו, אשר לרגל מלאות ס"ו שנים לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ נגיש 
מנחה מיוחדת למלך – קובץ מוגדל ומפואר המכיל ס"ו הערות. ולאור זאת התייגעו 
תלמידי ישיבתנו הק', והצליחו להגיע לשישים ושש הערות וחידושים בתורתנו הק' - 
ע"מ לגרום נח"ר רב לכ"ק אד"ש מה"מ, ולהביא להתגלותו המלאה והמושלמת לעין 

כל תיכף ומיד ממש.

*   *   * 

1( בהמשך לקובץ א )קכז( שיצא לאור לקראת יום הבהיר י"ד כסלו.
2( לשון כ"ק אד"ש מה"מ במכתב ר"ח שבט תשי"א.

3( שיחת ב' ניסן תשמ"ח.
4( דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב )סי"א(.
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כל הנ"ל הוא במיוחד לאור אשר בימי יו"ד־י"א שבט הבע"ל, נמלאים ארבעים שנה 
לשליחות כ"ק אד"ש מה"מ לעיר הקודש צפת בשנת תשל"ו - אשר מטרתה היא חיזוק 
כללי בכל עניני היהדות והחסידות בעיר, כולל גם בהקמת מוסדות חב"ד, עד לפתיחת 
ישיבתנו הק' )בשנת תשל"ז( - בה לומדים מאות בחורים ושוקעים בתורה ועבודה יחד 
עם עניני מבצעים - כחלק משליחות קדושה זו, וחדורים הם בשליחות היחידה שנותרה 

'להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש'5!

הוצאת קובץ ההערות, היא במיוחד בקשר לשנה זו - 'שנת הקהל', אשר בה נקהלו 
כל עם ישראל במוצאי שנת שמיטה בחג הסוכות לבית המקדש, ושמעו את קריאת 
התורה מפי המלך במטרה להוספה ב'ויראו את ה' אלוקיכם'. ואף בזמן הזה מעורר כ"ק 
אד"ש מה"מ6 שכל השנה היא 'שנת הקהל', וכל אחד צריך להקהיל את עצמו ואת כל 

היהודים סביבו ל'כינוסי הקהל' במטרה להוספה ביראת שמים.

כולל גם 'להקהיל את דברי תורה', וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ7: "נשיא דורנו שהוא 
דוגמת המלך שקורא בתורה בהקהל, קורא ותובע מתלמידי תומכי תמימים: מוכרחים 
להיות תלמידי חכמים! הכרח גמור לכל אחד השייך לתומכי תמימים להתייגע בלימוד 
התורה" - הנה וודאי שהוצאת 'קובץ הערות מוגדל' המכיל בתוכו ס"ו הערות, מפרי 
עמלם של תלמידי התמימים דישבתנו הק' - מהוה הוכחה ליגיעת התמימים בלימוד 

התורה 'להיות תלמידי חכמים', והרי הוא 'הקהל' מהודר מפואר ומיוחד. 

בא  ש"פ  מלכות  בדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שיחת  את  הבאנו  מלכות",  "דבר  במדור 
תשנ"ב – המבארת את מעלת דורנו זה, אשר בו מקבלים בפנימיות את ה'אתפריעו כל 
נהורין' בגוף גשמי, החל מנשיא דורנו אשר נשמתו מלובשת בגוף גשמי באופן נצחי. 
וכן הבאנו את שיחת כ"ק אד"ש מה"מ מיו"ד שבט תשל"ו, והשיחה בדבר מעלותיה של 

השליחות בצפת גופא - לאור מלאות ארבעים שנה לשליחות הקדושה כנ"ל.

*   *   * 

הרבנים  הא"ב שמות  סדר  ע"פ  באו  ובתוכם  נושאים,  ע"פ  נסדרו  בקובץ  ההערות 
ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה בו באו ההערות על סדר הדפים במסכת בבא 

בתרא – הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם.

מנחם  לרב  גרשוביץ,  שי'  אשר  לרב  ובפרט  הישיבה,  לצוות  בזאת  נתונה  תודתנו 
מענדל שי' הלפרין, לרב מאיר שי' ווילשאנסקי, לרב חיים שמריהו הלוי שי' סגל ולרב 

שבתי יונה שי' פרידמן על עזרתם הרבה בהגהת והוצאת הקובץ לאור.

5( עבודת השליחות שנותרה עכשיו. דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב )סעיף א, יד(.
6( ראה בשיחותיו הק' משנת הקהל, ובעיקר בשנת תשמ"ח.

7( שיחת ש"פ פקודי - שקלים, תשמ"א.
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והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע"מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שיצא לאור בקרוב אי"ה 

בקשר עם פורים קטן.

ויה"ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ"ק אד"ש מה"מ בריבוי 
ותהי'  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  רב  רוח  נחת  תגרום  ומכתבים,  שיחות 
ה"מכה בפטיש" שיביא את התגלותו השלימה, ואז נקיים את מצוות הקהל כפשוטה 
בבית המקדש, ונשמע את קריאת פרשיות התורה מפיו, ואת ה"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 המשיח8
יו"ד־י"א שבט ה'תשע"ו )הי' תהא שנת עוז וגאולה(

ופרצ"ת - שנת הקהל
ס"ו שנים לנשיאותו־מלכותו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

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

בעל  שאצל  כך  על  הבט  מבלי   .  .
פרעה"  אל  ד"בא  הגילוי  ישנו  ההילולא 
– הרי זה כעת בפועל באופן כפי שנמצא 
המדובר  וע"פ  מהגוף.  למעלה  כנשמה 
לעיל בארוכה, מובן, שתכלית השלימות 
בזה היא דוקא כש"אתפריעו כל נהורין" 
מתגלה בנשמה בגוף, כפי שיהי' אצל בעל 
כש"הקיצו  ממש  ומיד  תיכף  ההילולא 

ורננו שוכני עפר"1.

בעלמא  חיותו  בחיים  גם  מזו:  יתירה 
גשמיים,  יסורים  ההילולא  בעל  סבל  דין 
כולל  הרוחניים,  עניניו  על  גם  שפעלו 
אצלו  הי'  האחרונות  שבשנותיו  זה   –
לשון"  וכבד  פה  ד"כבד  המצב  בדוגמת 
אצל משה רבינו . . וזה פעל בנוגע לאופן 
אמירת החסידות והפצת התורה והיהדות 

והפצת המעינות חוצה.

כ"ק  אצל  שהי'  שמה  לומר,  ויש   .  .
אצל  שהי'  מה  ע"ד  הוא  אדמו"ר,  מו"ח 

11 ישעי' כו, יט.

שעדיין  מכיון  ס"ו1:  )כנ"ל  בדורו  משה 
הוא  "הדיבור  לכן  הבירור,  נשלם  לא 
למעלה  הוא  מצ"ע  )ומשה  בגלות" 
ריפא  לא  והקב"ה  בדיבור1,  מהגילוי 
עם  אהי'  ש"ואנכי  נס  עשה  רק  אותו, 

פיך", "יהיו דבריו נכונים";

בתכלית  הדבר  ומילוי  ותיקון 
בעל  של  בכחו   – נפעל  השלימות 
ההילולא – ע"י הנשמות בגופים, נשמות 
בריאות בגופים בריאים, של דורנו, הדור 
התפקיד  את  לפעול  שבכוחנו  התשיעי, 
של "אהרן אחיך יהי' נביאך", ע"י הביטוי 
נשמע  ד"הקול  )באופן  בפועל  בדיבור 
בית פרעה"1, ובשפע רב, של דברי תורה 
והוראות וכו' דבעל ההילולא, עד שדורנו 
ומיד  ותיכף   – מתקיים  בו  הדור  הוא  זה 
שע"י  תשלח"2,  ביד  נא  "שלח   – ממש 
גילוי  בשלימות  נפעל  צדקנו  משיח 

12 ראה בארוכה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 97 )לעיל 
ע' 152 ואילך.

לימוד התורה בדור הגאולה משלים הדור שלפניו
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האורות בכלי הדיבור )כנ"ל ס"ו1.

 . . מזה מובן החידוש דדורנו – הדור 
עד  זה,  התשיעי לגבי כל הדורות שלפני 
מכיון  השמיני1:  )דור  שלפנ"ז  הדור  גם 
אל  ה"בא  בפועל,  אז  באה  לא  שהגאולה 
נהורין"  כל  ד"אתפריעו  )הגילוי  פרעה" 
למטה1 לא הי' בתכלית השלימות כנשמה 
הנשמה  הסתלקות  )היתה  בריא  בגוף 
במצב  היתה  בגוף  הנשמה  וגם  הגוף,  מן 
משא"כ  וכו'1;  בגלות"  הוא  ש"הדיבור 
בדורנו זה – הדור האחרון לגלות והדור 
"נתלו  תומ"י  נעשה   – לגאולה  הראשון 
חסר  שלא  בלבד  זו  שלא  המאורות", 
תושב"כ  דגילוי  הגדולים  במאורות  ח"ו 
בזה  נוספת   – אדרבה  אלא  ותושבע"פ3, 
שלימות נעלית יותר ]לא באופן ד"כבד פה 
מאורייתא שבע"פ וכבד לשון מאורייתא 
באופן  מזה[,  למעלה  להיותו  שבכתב", 
בפנימיות  מקבלים  בגופים  שכנשמות 
עתה,  ש"נתלו"  נהורין"  כל  "אתפריעו 
"שלח  צדקנו,  משיח  מגיע  שתיכף  עי"ז 
נא ביד תשלח", וילמד תורה את כל העם 

כולו4, עד "תורה חדשה מאתי תצא"5,

דכל  והעלי'  השלימות  את  פועל  וזה 
ורננו  ש"הקיצו  עי"ז  שלפנ"ז,  הדורות 

שוכני עפר", ובעל ההילולא בראשנו.

13 ראה של"ה בהקדמתו טז, סע"א. מס' שבועות 
אוה"ת  ד.  יא,  שה"ש  לקו"ת  וראה  א.  קצא,  שלו 
ע'  מג"א  מו.  ע'  במדבר  סע"ב.  לו,  א.  יד,  בראשית 
ב'שמא )בהוצאת תש"נ – ע' קמט1. נ"ך ע' ריז. ועוד. 

וראה לקו"ש ח"ל ע' 10 ואילך.
4( ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. לקו"ת צו יז, א 

ואילך. ובכ"מ.

15 ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

 . . ובנוגע לפועל:

בעמדנו בימי ההכנה ליו"ד שבט, יום 
כשנוספת   – דורנו  נשיא  של  ההילולא 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  הדור  בנשיא  עלי' 
הדור  נשי  הדור,  אנשי  בכל   – ידו  ועל 
מישראל  כאו"א  צריך   – הדור  וטף 
בדורנו, אנשים נשים וטף, לקבל החלטות 
בעל  שתבע  הענינים  לכל  בנוגע  טובות 
ההילולא, החל מ"נר מצוה ותורה אור", 
ותושבע"פ1  )תושב"כ  התורה  לימוד 
לעצמו  בנוגע  הן  בהידור,  המצוות  וקיום 
דהפצת  העבודה   – להזולת  בנוגע  והן 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
כאו"א  לעשות  פרעה",  אל  ד"בא  באופן 
כל  "אתפריעו  לקבלת  לכלי  מישראל 
הגדולים",  המאורות  ד"שני  נהורין" 
דתורה  נגלה  ותושבע"פ,  תושב"כ 

ופנימיות התורה,

כולל ובמיוחד – ע"י ההוספה בלימוד 
וקיום  עצמו  ההילולא  בעל  של  תורתו 

הוראותיו.

יקבל  אחד  שכל   – בהדגשה  זה  וכל 
בעל  של  בתורתו  שהלימוד  עצמו  על 
שנחסר  מה  גם  וימלא  ישלים  ההילולא 
בגלל  המעינות  והפצת  בהתפשטות 
דבעל  הדיבור  בכח  והעיכוב  המניעה 
בדיבור  הפרטי  לימודו  ע"י  הן  ההילולא, 

והן בהפצת המעינות חוצה לאחרים.

)משיחות יום ד' פ' בא, ג' שבט, 
וש"פ בא, ו' שבט ה'תשנ"ב(
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א. ישנם ענינים שאפשר לפעול בא"י, גם כששוהים )בגשמיות1 בחו"ל.

אך ישנם ענינים הדרושים עלי' לאה"ק של פלוני בן פלוני, ועד – עלי' של "עדה 
קדושה"1 שלימה – אם עלי' לא"י לצמיתות או רק למשך זמן )הדבר תלוי בהרגשתם 

וכו'1.

לפיכך שולחים מכאן "עדה קדושה" לירושלים העתיקה, ו"עדה קדושה" לצפת עיר 
הקודש – כדי לחזק את המצב הרוחני שם.

]שכן, אפילו המצב הוא טוב מאד, תמיד יש מקום להוסיף. שהרי "רוחניות" קשורה 
עם הקב"ה, והרי הקב"ה הוא "אין סוף". ולכן – אמנם הציווי "מעלים בקודש"2 הנו 

אפילו בנוגע לצדיק גמור[

ההילולא  בעל  הרבי  של  פתגמו  שידוע  וכפי  הגשמי שם,  המצב  את  לחזק  כדי  וכן 
שהגשמיות של השני הינה רוחניות אצלי. ומכל שכן כשמדובר בקשר לאה"ק, שאפילו 
ואוירה טהור"1,  )כמארז"ל3 שא"י "גושה טהור  )החומריות שבה1 הוא טהור  "גושה" 

בודאי שיש לחזקה גם ב"גשמיות" כפשוטה, בכל האופנים האפשריים.

ובקשר לענין זה ייערך כעת "הדרן" על מסכת כתובות, שם מדובר ג"כ בענין חביבות 
העלי' לאה"ק, ומאידך גם על החביבות של הפעולות בבבל דוקא.

]כ"ק אדמו"ר שליט"א ערך את ה"הדרן"4, ולאחר מכן אמר:[

ב. ויהי רצון שתהי' זו "עלי'" ברוחניות ובגשמיות גם יחד. והעיקר – שיהי' )כפי 
שכל יהודי מקוה1 הענין של "ואהבת לרעך כמוך"5 – להשפיע שם בחיזוק המצב הגשמי 

והרוחני.

ועל אחת כמה וכמה שלא יחסר כאן מאומה ע"י נסיעתם מכאן ולא זו בלבד, אלא 
אדרבה: נסיעתם תעודד ותחזק ו"תדרוש" מאלו הממתינים כאן לביאת המשיח, שיעשו 

משיחת יו"ד שבט תשל"ו – בלתי מוגה, נדפס בתרגום מאידית בס' "השליחות לאה"ק" )יו"ל ע"י איגוד 
שלוחי כ"ק אדמו"ר מה"מ לאה"ק, כפ"ח תש"ס( – מובא לרגל יובל הארבעים.

11 ראה ברכות כא, ב. מגילה כג, ב. רמב"ם הל' תפלה פ"ח ה"ה-ו. שו"ע אדה"ז או"ח סנ"ה ס"ב.
12 ברכות כח, א. וש"נ.

13 גיטין ח, ב.
14 נדפס בלקו"ש חי"ח שיחה ב' לפ' מסעי )ע' 399 ואילך1.

15 קדושים יח, יט.

ברכת כ"ק אד"ש לקבוצת השלוחים לאה"ק

בלתי מוגה
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ב"הדרן"17  הנ"ל  ה"מאירי"  )בהוראת  חטא"  ויראת  "חכמה  ע"י  זאת,  א"י6.  כאן  הם 
ובשמחה ובטוב לבב.

שתהי' העלי' לאה"ק בשעה טובה ומוצלחת, ובאופן של "טופח על מנת להטפיח"8 
– הן במקום ממנו הם יוצאים, והן במקום אליו הם באים.

ומהם יראו וכן יעשו הנמצאים עדיין בחו"ל – שבכל מקום בו כל אחד ואחת נמצאים, 
יעשו שם א"י, כהוראת ה"מאירי" הנ"ל, וע"י הפצת תורה ויראת שמים.

מרשית  בה  אלקיך  ה'  עיני  גו'  אשר  ו"ארץ  לאה"ק,  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל 
השנה ועד אחרית שנה"9 – שיש להוסיף בה ברוחניות ו"עד בלי די"10 וממילא יתוסף 

גם בגשמיות.

ואז – יתגלה באה"ק, שגם הארץ הגשמית אינה סובלת גוים, וכל שטח מא"י שייך 
בגלוי ליהודים בלבד. ובדרכי נועם ובדרכי שלום, שזוהי דרך התורה11. ועי"ז יהי'  הנו 

שלום גם בכל העולם כולו.

ונסיים את הרגעים האחרונים של הגלות, ומתוך שמחה וטוב לבב, נלך לקבל פני 
משיח צדקנו.

*   *   * 

)גם  הפעולות  הוא  ההילולא  בעל  של  בימיו  )לכאורה1  שנתחדשו  הדברים  אחד  ג. 
בגלוי1 עם נשי ובנו…ת חב"ד12 ועל ידם – עם נשי ובנות ישראל בכלל.

וכן – הפעולות עם צעירים וקטנים.

"אחי  והיו  "האח"13  העיתון  הי'  בליובאוויטש:  עוד  בעצם  התחילה  זו  פעילות 
תמימים". אלא שאח"כ, משום מה, נפסקה פעילות זו, ולאחר מכן נתחדשה שוב. וא"כ 

נדרש שיהי' ענין זה ביתר שאת וביתר עז.

בלשון  רק  שזהו  מוסבר15  הרי   – נאמרה14  זכר  בלשון  כולה  התורה  שכל  ולמרות 
זכר, אבל הציוויים הינם גם לנשים ובנות )מלבד במקומות ספורים, שישנו מיעוט: "בני 

16 ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תפב. לקו"ש ח"ב ע' 621.
17 ראה לקו"ש )חי"ח1 שם ע' 404 בשוה"ג להערה 48.

18 ל' חז"ל – ברכות כה, רע"ב. שו"ע אדה"ז או"ח סי' פב. ובכ"מ.
19 עקב יא, יב.

110 ראה מלאכי ג, י.
111 ראה רמב"ם סוף הל' חנוכה. ועוד.

112 ראה שיחת י"ב-כ' אדר תרצ"ד לנשי ובנות ישראל בעת ביקורו בריגא )נדפסה בלקו"ד כרך ג בסופו1.
113 ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ב ע' תקנ"ז ובכ"מ.

114 ראה ב"ק טו, א. וש"נ.
115 ראה תוד"ה השוה הכתוב – ב"ק שם.

בלתי מוגה
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אהרן" ולא בנות אהרן16 וכיו"ב1.

והם כ"דוגמא" מכאן17  בנוגע לעולים לאה"ק, הרי מכיון שהם "נבחרים"  לפיכך, 
צריכים להשתתף בכך מכל הסוגים. ולכן דייקו ובחרו הן אנשים והן נשים הן גדולים והן 

קטנים – גם כאלו שעוד לא הגיעו לבר מצוה או לבת מצוה.

מי  הבדלים  ישנם   – בתומ"צ  לחיוביהם  בנוגע  כולם:  שוים  ל"נקודה"  בנוגע  שכן, 
קודם למי, אך בנוגע לנקודת הביטול )ד"אזעירת גרמה"18 ו"לית לה מגרמה כלום"19 – 
וכפי שדובר במאמר120 הרי ברגע שנולד ילד יהודי, מהרגע בו יצא לאויר העולם, נוספה 

קדושה בעולם.

ועד – שבזכות לידתו של ילד יהודי תבוא הגאולה העתידה. וכמארז"ל21: "אין בן 
דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף" – ב"אוצר ששמו גוף"22. כלומר: אפילו קודם גיל 
החינוך, אפילו לפני גיל "משהתינוק מתחיל לדבר", הרי הגאולה תבוא ע"י עצם העובדה 

שהילד יצא לאויר העולם, שהנשמה יצאה מהאוצר ששמו גוף, ונולד למטה גוף יהודי.

ל"גוף  מכוונות  בחרת"24  "ובנו  שהמלים  התניא23  בספר  מבאר  הזקן  רבינו  שהרי 
החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם", כי רק בו שייך לבחור. אין לומר "ובנו 
אין   – יהודית  שאינה  לכזו  יהודית  נשמה  בין  לבחור  שייך  אין  שהרי  בנשמה,  בחרת" 

ביניהם שום דמיון כלל! אלא "ובנו בחרת" היינו בגוף היהודי.

נמצא, שמיד בצאת הגוף היהודי לאויר העולם – הריהו גוף קדוש, הקשור עם נשמה 
קדושה.

 – ומצוותי'  התורה  קיום  ענין  "לפני"  גם  ישנה  בעצם,  יהודי  של  מעלתו  כלומר: 
וכדאיתא במדרש25 הוכחה לכך ממה שכתוב "צו את בני ישראל" ו"דבר אל בני ישראל". 

היינו: תחילה ישנם ישראל ורק אח"כ שייך לצוותם ולדבר אליהם את התומ"צ.

ביהודי  אלא  אמורים  הדברים  שאין  ולטעון  לטעות"26  "הרוצה  לבוא  שיכול  אלא 
השייך בכלל לתומ"צ, ולא בתינוק שיצא לאויר העולם. כנגד זה מלמדנו מארז"ל הנ"ל 

16( סוטה כג, ב. ובכ"מ.

117 ע"ד ל' הכתוב – תהלים פט, כ.
118 זח"א כ, א.

119 ראה מאמרי אדה"ז הקצרים ע' תקא. ובכ"מ.
120 מיוסד על סעיף ופרק ו'.

121 יבמות סב, א.
122 פרש"י שם.

123 פמ"ט.
124 נוסח ברכת אהבת עולם בתפלת שחרית.

125 תנא דבי אליהו רבא פי"ד. פל"א.
126 ל' חז"ל – ב"ר פ"ח, ח.

בלתי מוגה
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– "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף" – שביאת המשיח תלויה בכך שילד יהודי 
נוסף יצא לאויר העולם!

בסגנון אחר: ברגע שנולד ילד יהודי, הריהו מביא גאולה ל"שכינתא בגלותא" ולכל 
ה"ששים ריבוא נשמות כלליות", עם כל הניצוצות שלהם27 הנמצאים בגלות. שכן ברגע 
שתצא הנשמה האחרונה מהאוצר הנקרא גוף, ותכנס לגוף קדוש של יהודי, יבוא מיד 
משיח צדקנו, ו"כהרף עין"28 תגאל ה"שכינתא", יחד עם כל גדולי ישראל, מ"ראשיכם 

שבטיכם" עד "חוטב עציך ושואב מימיך"29 ובאופן ד"נגאלין מיד"30.

]מהנ"ל אפשר גם להבין את גודל אחריותם של ההורים בחינוך ילדיהם. לא כאותם 
הטועים שיש די זמן לחשוב כיצד לחנך את הילד, ואם הוא ירא שמים במיוחד – חושב 

הוא – יתחיל ב"משהתינוק מתחיל לדבר".

אין הדבר כך! יש לזכור שמיד בלידתו של הילד הריהו מביא גאולה, כנ"ל. וא"כ 
לכך  לדאוג שיהי'  ויש  בגופו,  אז הנשמה  כיצד "מתלבשת"  לב  הרי חשוב מאד לשים 

קיום, ע"י הכנה מתאימה, וכל הפרטים שבזה31[

ומכיון שמדברים כאן אודות אנשים ונשים, גדולים וקטנים, ואפילו על תינוק בן יומו 
– הרי כאן המקום לעורר עוד פעם – הן את אלו הנמצאים כאן, והן את אלו הנוסעים 
אודות   – הוא1  הענינים  ואחד  ענינים,  בכמה  מתבטאת  השליחות  )שהרי  בשליחות 

השליחות בנוגע ל"מבצעים":

מבצע תורה, מבצע תפילין, מבצע מזוזה, מבצע צדקה, מבצע בית מלא ספרים –
יבנה וחכמי', וכן: מבצע נרות שבת קודש, מבצע כשרות האכילה והשתי' ומבצע טהרת 
נדה  חלה   – "חנה"  הם  האחרונים  המבצעים  שלשת  של  התיבות  )שראשי  המשפחה 

והדלקת הנר1.

למה  בקשר  קודמת32  בהתוועדות  שדובר  ]וכפי  "ביטול"  מתוך  לפעול   – זה  וכל 
בבחינת  ה"ז  והחסרון,  ה"ביטול"  ע"י  שדוקא  ישמע",  לא  "וקולה   – בחנה  שנאמר33 
שבבתי  התורה  קול   – יעקב"34  וא"ו1  )מלא  קול  בא1  מזה  שדוקא  וא"ו,  )חסר  "הקל 
כנסיות ובתי מדרשות, שעי"ז מתבטלת35 שליטת "ידי עשיו". ועד – שתתבטל לגמרי, 

127 תניא פל"ז )מח, א1. וראה לקו"ש חי"ט ע' 19. וש"נ.
128 מכילתא )הובא בפרש"י1 עה"פ בא יב, מא.

129 נצבים כט, י.
130 רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה.

131 ומיד כשנולד לתלות בחדר בו הוא נמצא "שיר המעלות" וכיו"ב!
132 שבת פ' בא.

133 שמואל-א א, יג.
134 ל' הכתוב – תולדות כז, כב.

135 ב"ר פס"ה, כ.

בלתי מוגה
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וכמ"ש הרמב"ם )בסוף הלכות מלכים136 שלא יהי' כלל שעבוד מלכויות ויעסקו בתומ"צ 
באופן של "כמים לים מכסים"37[

)בכל  באים  הם  אליו  במקום  הן   – לפעול  צריכה  השלוחים  של  נסיעתם  כלומר: 
הענינים והפרטים הנ"ל1, והן במקום ממנו הם נוסעים:

שהרי צריך למלא במקום זה את מה שהיו עושים השלוחים אילו היו נשארים כאן. 
ונוסף לזה: הרי הגמ' אומרת38 ש"חד מינן" )אחד מאיתנו, מבני בבל1 כאשר הוא עולה 
לא"י, הריהו "כתרי מניייהו" )כשנים מהם, מבני א"י1. נמצא שיש לפעול כאן כפליים, 

מאחר שהנוסעים מכאן נעשו "כתרי מינייהו".

כחן"40  לפי  אלא  מבקש  ו"אינו  בריותיו"39  עם  בטרוניא  בא  הקב"ה  ש"אין  ומכיון 
זו  עלי'  בכזה "שטורעם", צריכה  זו  היו שייכים לעבודה  – א"כ הרי אפילו אלו שלא 
והן את הנמצאים במקום  הן את הנותרים כאן  וכנ"ל שהעלי' צריכה לעורר  לעוררם. 

אליו נשלחים השלוחים – בכל הענינים, הכלליים והפרטיים האמורים.

*   *   * 
ה. ויהי רצון שתתממש התקוה כי לא זו בלבד שלא יפריעו להם להתיישב בירושלים 
עיה"ק  יפריעו להם להתיישב בצפת  זו בלבד שלא  ולא  ובגשמיות,  העתיקה ברוחניות 
ועוד  יפות,  פנים  ובסבר  להם,  ויעזור  יסייע  ובגשמיות, אלא אדרבה: כאו"א  ברוחניות 

טרם שיבקשו – "טרם יקראו ואני אענה"41.

מדוע   – וטוענים  השואלים  מבקשים",  הם  "תואנה  אשר  לאלו,  התשובה  גם  וזוהי 
שולחים רק עשרה ולא יותר:

כאשר נראה כיצד יצליחו עשרה הראשונים, ולמעלה מן המשוער, תסלל בכך הדרך 
שיעלו בע"ה עוד. הן לשני מקומות אלו )ירושלים וצפת1 והן למקומות נוספים כדוגמתם 
)ובאופן שלא תתמעט עי"ז ח"ו הפצת היהדות ב"בבל" ובחו"ל בכלל, אדרבה: יתוסף 

גם שם, וכנ"ל1.

ויהי רצון שזו תהי' ההקדמה הקרובה למילוי היעוד: "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני 
ישראל"42 "ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים מארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש 

בירושלים"43 ובקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו.

136 רפי"ב.
137 ל' הכתוב – ישעי' יא, ט. הובא ברמב"ם שם.

138 כתובות עה, א. ועיין ב"ב קסה, ב.
139 ע"ז ג, א.

140 במדב"ר פי"ב, ג.
141 ישעי' סה, כד.

142 ישעי' כז, יב. וראה פרש"י נצבים ל, ג.
143 שם יג. 

בלתי מוגה
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ידוע מאמר רבותינו נשיאינו1 שכאשר יהודי מקיים תומ"צ בד' אמותיו ובכל מקום 
שידו מגעת – הריהו עושה בכך את אותו מקום א"י, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה 
מרשית השנה ועד אחרית שנה"2. וכל יהודי צריך ויכול לעשות בכל מקום א"י – ע"י 

שמביא לכך שתורת ה' ומצוות ה' יהיו באותו מקום בגלוי.

כל ענין בחסידות משתקף גם בנגלה3 )ברמז או בגלוי, כפי שדובר כמה פעמים1: 
ידועה דעת ה"מאירי" בסיום מס' כתובות4 ש"כל מקום שחכמה ויראת חטא מצוי' שם 
דינו כא"י" ]וכמו שהי' בבבל בזמן גלות בבל, ש"כל5 העולה מבבל לא"י עובר בעשה 
תורה  המרביצות  ישיבות  שם  שיש  "לפי  ופרש"י:  יהיו".  ושמה  יובאו  בבלה  שנאמר6 

תמיד". ו"כשם7 שאסור לצאת מא"י לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות"[.

נמצא, שבכל מקום בו ישנם ישיבות ה"ז בדוגמת א"י. וכן י"ל במקומות שיש בתי 
כנסת; "בית גדול – שמגדלין בו תפלה"8 )שענינה של תפלה הוא יראת ה' ואהבת ה', 
בתניא9,  כמבואר  תעשה,  לא  מצוות  ושס"ה  עשה  מצוות  רמ"ח  כל  לקיום  שרש  שהם 

ובקיצור וברמז – ב"פירוש" על הרמב"ם1. וכפי שדובר פעם באריכות.

לפיכך, היות ורוצים להתקשר עוד יותר עם א"י – יש לעשות פעולה גשמית שתחזק 
עוד יותר את הקש עם א"י, ועי"ז יהיו גם הפעולות כאן ביתר שאת.

]וכפי שכתוב בדרשות הר"ן10 שבכמה נבואות הורה הקב"ה לנביא לעשות פעולה 
גשמית בעוה"ז כדי להבטיח שתתקיים הנבואה )כי אע"פ שענינה של נבואה הוא "רוח 
ה' דיבר בי ומלתו על לשוני"11, בכל זאת יתכנו מקרים שהנבואה עלולה להתבטל, אך 

11 אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' תפב. לקו"ש ח"ב ע' 621.
12 עקב יא, יב.

13 כבזח"ג )קנב, א1 שהם גוף ונשמה.
14 הובא בלקו"ש חי"ח ע' 404 בשוה"ג להערה 48.

15 כתובות קי, סע"ב.
16 ירמי' כז, כב.

17 כתובות קיא, א.
18 מגילה כז, א.

19 פ"ד.
110 דרשה ב.

111 ש"ב כג, ב.

מעלותיה של צפת עיה"ק

בלתי מוגה
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כאשר עושים פעולה גשמית, תתקיים הנבואה1[.

וגם: מכיון שכתב רבנו הזקן12 שגאולתו )שהיתה באופן של "פדה בשלום נפשי"113 
היתה ע"י שחיזק את הישוב ואת כולל חב"ד באה"ק, וזכות זו "היא שעמדה לנו" להגאל 

–

דוקא1  )מחו"ל  שלוחים  שיסעו  שבט  יו"ד  של  הקודמת  בהתוועדות  שדובר  וכפי 
לאה"ק, כדי לפעול באה"ק בעניני תומ"צ.

לפיכך, נוסף לשלוחים אלו שנסעו אשתקד ופועלים שם בהצלחה רבה, יתווספו, 
מהתוועדות זו, לפחות חמשה שלוחים נוספים, באותם תנאים שנאמרו בקשר לשלוחים 

שנסעו בעבר.

שיסעו גם הם לחזק את הישוב בצפת עיה"ק, הישוב ממנו התפתח ענין פנימיות 
התורה.

]וכידוע שהאריז"ל הי' בצפת, וכמבואר כמה מקומות14 מעלתה של צפת, בה נמצא 
גם היום בית הכנסת של האריז"ל, נוסף ל"בית החיים" בו טמון האריז"ל.

והיא גם סמוכה למירון )כפי שמספרים שאפשר מצפת לראות את מירון1 – מקום 
מנוחתו של רשב"י, מקור פנימיות התורה, רזין דאורייתא. שכן, הגם שהיו עוד תנאים 
שהי' אצלם ענין רזין דאורייתא, אך חידושו של רשב"י הי' שהמשיך את פנימיות התורה 

בנגלה דתורה15.

וכמסופר  תורה.  אמירת  ע"י  הארץ"16  בקרב  "ישועות  פעל  רשב"י  כן:  על  ויתר 
בזהר17 שכאשר "איצטריך עלמא למיטרא" אמר רשב"י רזי תורה על הפסוק18 "הנה מה 

טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד", ועי"ז "אתי מיטרא".

וכמבואר בכ"מ19 שעי"ז ירדו הגשמים מלכתחילה כראוי, ולא כמו שיורדים גשמים 
ע"י ענין התפלה, שאז יש צורך להתאים זאת לעולם, כי יתכן ש"ירדו טיפין טיפין", 

112 אגה"ק ס"ד.
113 תהלים נה, יט.

114 ראה לקמן – מלקו"ש חי"ז ע' 514 ואילך.
115 ראה ד"ה חייב אדם לברך תרל"ח פכ"ה.

116 ראה אגה"ק סי' כח )קמח, א1.
117 ח"ג נט, ב.

118 תהלים קלג, א.
119 תענית כג, א.

בלתי מוגה
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ולהיפך שיהי' "רוב טובה" בה "אינן יכולים לעמוד"20. אך כשיורדים גשמים ע"י אמירת 
תורה, ובפרט ע"י פנימיות התורה, ה"ז מלכתחילה באופן שיוכל המקבל לקבל, ולכן 

ירד המטר ע"י רשב"י מלכתחילה כראוי, ופעל "והולידה והצמיחה"21.

שכל זה נעשה ע"י רשב"י. וצפת, אלי' נשלחים השלוחים, הינה בסמיכות למירון 
– מקום מנוחתו של רשב"י[.

ויהי רצון שחמשת שלוחים אלו יזכו – ע"י נסיעתם ושליחותם – את כל היהודים 
הנמצאים במקומות מהם עולים השלוחים לצפת עיה"ק. וע"י פעולותיהם תבוא ברכה 

והצלחה לכל השולחים אותם, "את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה"22.

לאחד  תלוקטו  "ואתם  של  באופן  בידו,  כאו"א מאתנו  הקב"ה  יקח  ובקרוב ממש 
והשלימה, בביאת משיח צדקנו,  ויוליכנו לארצנו הקדושה, בגאולה האמיתית  אחד23" 

ובנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו24, ו"בני ישראל יוצאים ביד רמה"25. 
)שיחות קודש תשל"ז ח"א ע' 443 – הנחה בלתי מוגה,
תורגם בספר "השלוחים לארץ הקודש"(

120 שם.
121 ישעי' נה, י.

122 ע"פ ל' הכתוב – נצבים כט, יד.
123 ישעי' כז, יב. וראה פרש"י נצבים ל, ג.

124 ע"פ בא י, ט.
125 בשלח יד, ח.

בלתי מוגה
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שלשה שלבים בלימוד עניני גאולה ומשיח

 הרב מאיר שי' ווילשאנסקי*
ר"מ ומשפיע בישיבה

א
אד"ש  כ"ק  דיבר  תשנ"א־תשנ"ב,  מהשנים  מלכות  הדבר  שיחות  של  גדול  בריבוי 
מה"מ אודות הצורך וההכרח בלימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה1. אמנם ישנם שלשה 
שיחות כלליות המדברות בענין, שעולה מהם לכאורה שלשה קווים כלליים במטרת 
– בנושא הלימוד, בחומר הלימוד  יוצא שלשה אופנים  לימוד עניני גאומ"ש, שמהם 

ובדרך ואופן הלימוד, כפי שיובאר לקמן.

דהנה הצורך בלימוד עניני גאולה ומשיח הוא להביא אותנו למצב 'גאולתי'. ד"מצד 
זה שנולדנו בגלות וגדלנו בגלות, במילא הרי אנו "אנשי גלות" ר"ל, ונמצאים במצב–
גלותי"2 – הרי כדי להגיע למצב של חיים שונים וחדשים בימות המשיח )באופן רגיל 
וטבעי(, זקוקים אנו להכנה של כמה ענינים ושלבים, שיגרמו לנו להכניס את עצמנו 
בלימוד  ואופנים  דרכים  כמה  ידי  על  נעשה  וזה   – 'גאולתי'  למצב  כולו  העולם  ואת 

גאולה ומשיח. 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה במסגרת 'קורס גאולה ומשיח' )תמוז תשע"ה(. נכתב ע"י אחד התמימים.
1( ראה )מלבד הבאים לקמן( שיחות הדבר מלכות: ואתחנן, כי תצא, חיי שרה. ועוד. 

2( דבר מלכות ש"פ במדבר )סעיף יג(.

גאולה ומשיח



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת24

 ובכדי להבין את שלבים אלו הגורמים לנו להיכנס למצב הגאולה, נקדים במשל 
ורצונו  ממנו,  רחוק  שנראה  למאורע   – בחיים  מסוים  למצב  להיכנס  הרוצה  מאדם 
לממשו שיקרה עכשיו – שישנם שלשה שלבים בכללות הגורמים לו להיכנס לאותו 
מצב. ועד"ז בעניננו שבכדי להיכנס למצב הגאולה ישנם כמה שלבים בלימוד גאומ"ש 
הגורמים לנו זאת, המבוארים בשיחות הדבר מלכות: ש"פ תזריע־מצורע, ש"פ בלק 

וש"פ ויצא. כדלהלן.

ב
דהנה כאשר אדם רוצה להיכנס למצב חדש – צריך הוא לכל לראש לדעת ולקלוט 
שאותו מצב הוא טוב ושווה בשבילו, ועל כן מתעורר הוא ברצון ותשוקה להיכנס אליו 
– שהרי ללא הרצון להגיע לאותו מצב, לא יתחיל בזה שום דבר. ולאחרי שאכן רוצה 

בו, עושה הוא את כל שביכולותו להביאו לידי פועל וגילוי.

ועד"ז בענין הכניסה למצב הגאולה: השלב הראשון הוא שהאדם ירצה את הגאולה 
ומהי  מהו משיח  להבין  זאת במטרה  גאומ"ש, שלומד  עניני  לימוד  ע"י  נעשה  וזה   –
ללא  שהרי   – עכשיו  כבר  הגאולה  ותתרחש  שתקרה  ברצון  יתעורר  שעי"ז  הגאולה, 

הידיעה מהי הגאולה וכמה היא טובה לו, לא יהי' בו רצון לבואה.

שצריך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אמר  בה  תזריע־מצורע,  ש"פ  מלכות  הדבר  שיחת  וזוהי 
ללמוד עניני גאולה ומשיח – שזהו בכדי שהאדם יכיר את מהותה של הגאולה כפי 
שנכתב בתורה, וזה יביא אותו לרצות את הגאולה, שבאמת ירצה שמשיח יבוא – כי זהו 

הדבר הטוב ביותר בשבילו וזהו תכלית בריאת העולם וכו'. 

ולכן אומר כ"ק אד"ש מה"מ שחומר הלימוד צריך להיות "לימוד התורה בעניני מלך 
המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות – בתורה שבכתב, ובתורה שבעל פה 
. ." – שהלימוד צריך להיות בכל חלקי התורה – דכיון שהמטרה היא לקלוט את תוכנה 
של הגאולה, הרי היא נראת ונלמדת בכל החלקים שבתורה הן בתושב"כ והן בתושב"ע 

וכו', וכך באים לרצותה ולהביאה.

והאופן שצריך ללומדה הוא ברבים "שעי"ז הולכת וגדלה ההשתוקקות והצפי' לביאת 
בהלימוד  גם  להשתתף  ישתדלו   .  . בעיון  ללמוד  שרוצים  אלה  "גם  שלכן  המשיח", 
בעשרה, כדי שיהי' אצלם גם המעלה שע"י הלימוד בעשרה" – כי כיוון שכל המטרה 
היא לעורר את הרצון לגאולה שיבאנו לפעול את ביאתה, הרי זהו דוקא ע"י הלימוד 

ברבים, המעורר את ה"התפעלות והשמחה ברגש הלב".

ולאחרי שאדם למד עניני גאולה ומשיח ופעל זה עליו שרוצה שהגאולה תבוא – הרי 
ממילא מוכן הוא לעשות את כל מה שביכולתו להביא אותה בפועל ממש. וגם על זה 
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אומר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל: "ה'דרך הישרה' להתגלות וביאת המשיח . . הוא 
לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה" – שאם האדם אכן רוצה לעשות 
בשביל להביא את הגאולה, הנה דרכו הישרה הקלה והמהירה היא ללמוד עניני גאולה 

ומשיח. 

ג
והנה בכניסה למצב החדש, הרי לאחרי שהאדם הבין את המצב שהולך לקרות לו, 
וזה גרם לו לרצותו ולפעול להביא אותו. הנה כאשר מסיים הוא את עבודתו, צריך 
להיות אצלו ענין נוסף, והוא – לדמיין את המצב שחפץ בו כאילו הוא קורה עכשיו, 
ולחיות ולחוות כבר כמו באותו מצב. שהרי ללא החוי' של הדבר עכשיו, הרי כשיגיע 

אל אותו מצב לא ירגיש באמת את התענוג שבו.

ועד"ז בענין הכניסה למצב הגאולה – שלאחרי הלימוד שהביא אותנו להכרה בענין 
הגאולה שלכן רצינו בה ועשינו הכל בשביל להביאה. הרי כעת צריך להיות ענין נוסף, 
והוא ללמוד עניני גאולה ומשיח בשביל לקלוט ולהפנים שכבר סיימנו את העבודה, 
נמצאים  כבר  כאילו  לחיות   – אותה  לחוות  להתחיל  עכשיו  כבר  צריך  כעת  וממילא 

בגאולה ולהתנהג כב'מצב גאולתי'.

וזוהי שיחת הדבר מלכות ש"פ בלק, בה אמר כ"ק אד"ש מה"מ: שהלימוד צ"ל "לא 
כדי  ו(בעיקר  )גם  אלא  והגאולה,  המשיח  ביאת  ולקרב  למהר  "סגולה"  בתור  )רק( 
והיינו   – דימות המשיח"  הזמן"  עם  "לחיות  וגאולה,  בעניני משיח  "לחיות"  להתחיל 
לפנ"ז  הק'  )כדבריו  העבודה  את  סיימנו  כבר  שאכן  לקלוט  בשביל  גאומ"ש  שנלמד 

בשיחה(, וממילא עכשיו צריך לחיות כבר את הגאולה.

גופא, צריך להיות  גאומ"ש  כ"ק אד"ש מה"מ שבחומר הלימוד בעניני  ולכן אומר 
בהדגשה – "לכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה 
לימות המשיח, 'הנה זה בא', כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל 
עניני העבודה בשלימות" – שתוכן דברים אלו הוא התוכן האמור בשיחות הדבר מלכות 
תשנ"א־נ"ב – דכיון שהמטרה בלימוד כעת היא לחיות ולהתנהג כבאותו המצב, כי זה 
כבר פה. הרי זה נעשה דוקא ע"י לימוד הדבר מלכות שבזה קולטים שהגאולה היא דבר 

עכשוי כפשוטו ממש.

והאופן שצריך ללמוד זאת בגלל הנ"ל הוא: "מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה 
שאין זה 'הלכתא למשיחא', כי אם הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז" – כי דוקא אז 
אפשר לחיות כבר כבגאולה. ולכן לא מודגש שצ"ל הלימוד ברבים )כבתזריע־מצורע( 
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– כי אין המטרה כאן לעורר את ההשתתקות לביאת המשיח )שזה נפעל יותר ע"י רבים 
כנ"ל(, אלא מדובר כאן בשלב הבא לחיות ולחוות את הענין.

ולאחר שהאדם יודע שסיים את עבודתו, ועכשיו נותר לו רק לחיות את מצב הגאולה, 
הרי מחפש הוא לעשות את כל מה שהוא יכול בשביל להתחיל לחיות כך. וגם על זה 
אומר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל: "בכח התורה לשנות טבע האדם, שגם כאשר 
מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה, הרי ע"י לימוד התורה בעניני 
הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה" –שע"י הלימוד בעניני גאולה ומשיח אפשר 

אכן באמת לחיות כבר כבגאולה.

ד
והנה בכניסה לסתם מצב חדש, הרי לאחרי שהאדם כבר חי כמו באותו מצב שאליו 
הוא השתוקק, הנה כשמגיע בפועל ממש אותו מצב, צריך הוא עדיין לעשות עוד שלב, 
והוא – להסתכל ולראות שהנה זהו המצב שחיכיתי לו, ואני עכשיו נמצא כבר בתוכו. 
כי לולא זאת יכול להיות שהגיע לאותו מצב נעלה, ובכלל לא שם לב שאכן כבר הגיע.

ומשיח  גאולה  עניני  – שלאחרי שהאדם למד  ועד"ז בענין הכניסה למצב הגאולה 
ועי"ז התחיל לחיות בגלות כבר כמו בגאולה, הרי כשמגיע מצב בו 'נמצאים אנו בימות 
כבר יושבים סביב השולחן יחד עם משיח צדקנו, ובדורנו  המשיח בפשטות'3 "ובנ"י 
נשיא דורנו"4 – בזמננו זה5, הרי כעת צריכה ומוכרחת להיות פקיחת העינים, שהנה 

כבר הגיע המצב שאליו ציפו בכל הדורות – הגאולה האמיתית והשלימה.

וזאת אומר כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ ש"פ ויצא: "ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה 
יפתח את הלב והעינים והאזנים – שיבינו, יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם 
את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש" – והיינו שעכשיו לימוד גאולה ומשיח 

הוא במטרה שנדע שכבר הגיע לו ציפנו וחיכנו, ואנו נדרשים רק לפקיחת עינים.

כפי  התורה  פנימיות  "ללימוד  צ"ל:  הלימוד  שחומר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  ולכן 
בעניני  ללמוד   – כולל  נשיאינו,  רבותינו  הוראות  וקיום  החסידות  בתורת  שנתגלתה 
להתרומם  האדם  יכול  התורה,  פנימיות  החסידות  לימוד  ע"י  דוקא  כי  הגאולה", 
ולהתעלות מעל גשמיות העולם ולקלוט שאכן הגאולה כבר הגיעה, ובמיוחד בעניני 

גאומ"ש שירוממו אותו למצב זה.

3( דבר מלכות י"ט כסלו.
4( דבר מלכות ש"פ ויצא הבא לקמן בפנים.

החלו  וכבר  גאולה,  של  במצב  נמצא  העולם  שכבר  איך   – מלכות  הדבר  שיחות  כל  במשך  בארוכה  וכמבואר   )5
להתקיים ייעודי הגאולה. ולדוגמא: 'ואשיבה שופטיך כראשונה' )ד"מ שופטים(, 'תקע בשופר גדול' )ד"מ נצבים וילך(, 

'והיו מלכים אומניך' )ד"מ בראשית(, 'וכתתו חרבותם לאיתים' )ד"מ משפטים(. ועוד.
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ולכן גם אופן הלימוד הוא: "באופן שזה יפתח את הלב והעינים והאזנים – שיבינו, 
יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל 
ממש" – כי אחרי שכבר רצינו עשינו וחיינו כמו בגאולה, עכשיו צריכים לחיות כבר 
לימוד  צריך  אין  ג"כ  )ובזה  ולראותה  הענים  את  לפתוח  ורק  כאן  היא  כי   – בגאולה 

ברבים(.

ולאחרי שהאדם סיים את עבודתו וכבר חי כמו בגאולה, הנה כעת שהגאולה נמצאת 
בפשטות, מחפש הוא לעשות את כל שביכלתו בשביל לפקוח את עיניו ואכן לראות 
זאת. וגם על זה אומר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל: "ללמוד בעניני הגאולה, באופן 
ומשיח  גאולה  ועניני  חסידות  לימוד  – שע"י  והאזנים"  והעינים  הלב  את  יפתח  שזה 

יפתחו מוחנו וליבנו, ונקלוט ונראה את הגאולה בפשטות בגשמיות העולם.

ה
הגאולה,  למצב  להיכנס  כדי  זה  אחר  זה  הנדרשים  שלבים  ישנם שלשה  ולסיכום: 
המתבטאים בשלשה מטרות בלימוד עניני גאולה ומשיח – המביאים אצל האדם שלשה 

רגשות שונים, ע"י לימוד בשלשה נושאים וחומרים שונים ובשלשה אופנים שונים: 

בכל  גאומ"ש  ולפעול הבאתה. החומר:  לרצותה  – המטרה:  תזריע־מצורע  ד"מ  א. 
חלקי התורה )כדי שנדע את מהותה ונרצה אותה(. האופן: בהדגשה על לימוד ברבים 

)המעורר את התשוקה(. 

ב. ד"מ בלק – המטרה: לחיות בגלות כבר במצב של גאולה. החומר: בהדגשה לימוד 
כמו  לחיות  בכדי  האופן:  עמה(.  נחי'  ועי"ז  בא'  ש'כבר  )שנדע  מלכות  הדבר  שיחות 

בגאולה )ולכן לא מוזכר הלימוד ברבים(.

ג. ד"מ ויצא – המטרה: לפקוח העינים ולראות שהגאולה כבר כאן. החומר: לימוד 
חסידות וגאומ"ש )שנתרוממם מהעולם ונראה שהגאולה כבר הגיעה(. האופן: להבין 

ולהרגיש בפשטות ובגשמיות את הגאולה )וגם כאן אין צורך ברבים(.

ובכל שלב משלשת שלבים אלו – הנה הלימוד בעניני גאולה ומשיח מביא את האדם 
לראות שאכן הגענו למצב חדש, והלימוד גם מביא אותו להיכנס ולהפנים את אותו 

המצב. 

והנה שלשלת שלבים אלו מוכרחים להיות זה אחר זה בכדי להגיע למצב הגאולה, 
כמובן מהמשל הנ"ל בכדי להיכנס למצב החדש. אמנם בכל הדורות יכלו להגיע רק 
לשלב הא' הנ"ל, ובדורנו אפשר כבר להגיע לשלבים ב' וג' – וגם אלו יכולים להיות 

במהירות ובקצרה, כיוון שכבר כל השלבים קיימים כנ"ל.
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אך כל זה הוא מצד העבודה שלנו – כציווי ופקודת כ"ק אד"ש מה"מ 'עשו כל אשר 
ביכלתכם להביא את משיח צדקנו', שלכן כאו"א צריך לעבוד ולעשות שלבים אלו לפני 
הגאולה. אמנם ודאי שמצד הקב"ה אין מעכבים שלבים אלו, והגאולה צריכה לקרות, 
ווודאי תקרה ברגע זה ממש. ונראה בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ 'שכבר נמצא והתגלה'6 

לעיני כל העולם!

 היחס בין הפרשה ההפטרה והפרשה החסידית
– בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ –

 הרב שלום דובער שי' ווָאלף*
משפיע ונו"נ בישיבה

א
בין  החילוקים  על  מקבילות  הסתכלות  צורות  ב'  מוצאים  אנו  הקדושה  בתורתנו 
לראות  הוא  אחד  אופן  האחרונים.  הדורות  לבין  ישראל  עם  של  הראשונים  הדורות 
את החילוקים כתהליך של ירידה מדור לדור, וכמאחז"ל )שבת קיב, ב( "אם ראשונים 
כמלאכים אנו כבני אדם וכו'", וכך לאורך הדורות עד לדור האחרון ש"חוצפא יסגי" 
)סוטה מט, ב( וכו'. אך במקביל ישנה צורת הסתכלות פנימית יותר של עליית הדורות, 

תיקון והכשרת העולם לקראת שלימותו ותכליתו בגאולה האמיתית והשלימה.

ועל דרך דברי הרמב"ם הידועים )הל' מה"מ ספי"א( אודות עמידת משיחי ונביאי 
אין כח באדם  בורא העולם  ירידה, אך "מחשבות  גרמו  שקר, שאף שבחיצוניות הם 
להשיגם", ובפנימיות אותם מאורעות עצמם "אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח" על 

ידי שהתפרסם ענין התורה ומצוות בכל העולם וכו'.

על דרך זה מצינו בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ ב' ביאורים בנוגע להתגלות תורת 
החסידות בדורות האחרונים. ההסבר הפשטני הוא, שמצד ירידת הדורות והתגברות 
באופן  אך  החסידות.  תורת  היא  מיוחדת'  ל'תרופה  ישראל  עם  הוצרך  הגלות  חושך 
עמוק יותר יש כאן עליית הדורות לקראת הגאולה השלימה, שהרי תורת החסידות היא 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נערך ע"י א' התמימים.
6( דבר מלכות וירא, חיי שרה. ועוד.
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יחידה שבתורה, ולפיכך היא תורתו של משיח היחידה הכללית שבישראל, כמבואר 
בשיחות רבות מספור7.

ובדרך זו יש להפנות את תשומת הלב לעוד עניני תורה שנתחדשו ונתגלו במשך 
הדורות בלא קשר ישיר וגלוי לתורת החסידות, אך גם אותם רואה כ"ק אד"ש כחלק 
מעניני  וטעימה  כהכנה  ובמילא,  החסידות,  תורת  התגלות  של  אלקי  מהלך  מאותו 

הגאולה.

ומהדוגמאות לזה: מזיגת כוס של אליהו בליל הסדר, שכ"ק אד"ש מבאר8 שאין לזה 
זהו מנהג שנתחדש בדורות האחרונים,  ולא בראשונים, אלא  חז"ל  מקור לא בדברי 
וענינו הוא ביטוי האמונה והציפי' בביאת המשיח וביאת אליהו מבשר הגאולה. ולפיכך 
נתחדש מנהג זה בדורות האחרונים דוקא כשמתקרבים לגאולה והציפי' לביאת המשיח 

הולכת ומתחזקת.

ועוד משמע מדברי כ"ק אד"ש שד' הכוסות של ליל הסדר מכוונות כנגד ד' דרגות 
הנשמה – נפש רוח נשמה חי', וכוסו של אליהו מכוונת כנגד בחינת היחידה, שממנה 
באה האמונה בכלל והאמונה בביאת המשיח בפרט, והיא ניצוץ מנשמתו של משיח 
– יחידה הכללית. ועפ"ז מתאים עוד יותר שענין זה מתחדש בדורות שלקראת ביאת 
 – המשיח, ומובן שיש לזה קשר ישיר להתגלות תורת החסידות – היחידה שבתורה 

באותם דורות9.

ודוגמה נוספת על דרך זו, אמירת 'מודה אני' כשניעור משנתו. שגם ענין זה אינו 
ומופיע  הראשונים,  רבותינו  דברי  בכל  ולא  חז"ל  בדברי  לא  בתושב"כ  לא  מופיע 

לראשונה בסידור 'סדר היום' מלפני ארבע מאות שנה בסך הכל.

אך כ"ק אד"ש מבאר שדוקא ה'מודה אני' מבטא את ההתקשרות העמוקה של יהודי 
עם הקב"ה10, ההתקשרות של בחינת היחידה הדבוקה ביחידו של עולם, שיחידה היא 

7( ראה לדוגמא בלקו"ש ח"ל ע' 170 ואילך. ועוד.
8( לקו"ש חכ"ז ע' 48 ואילך.

9( גם יש לומר שכללות הענין של מנהגי ישראל )לעומת דינים דאורייתא ודרבנן( מורה על ההתקשרות של ישראל 
והקב"ה בבחינת היחידה, כמבואר בכ"מ ומהם בלקו"ש ח"א ע' 244. ובכלל זה ג"כ המנהג דכוס של אליהו כבפנים. 
ומתאים ג"כ שדיני דאורייתא ודרבנן נתנו בדורות הראשונים, ומנהגי ישראל הולכים ומתגלים במשך הדורות המאוחרים 

יותר.
10( בפשטות 'מודה אני' תוקן מפני ירידת הדורות, שבדורות הראשונים היו ידיהם נקיות ויכלו לומר 'אלקי נשמה' 
מיד כשניעור משנתו, ובדורות האחרונים שידיהם מטונפות דוחים את ה'אלקי נשמה' לאחר נט"י, ובמקום זאת אומרים 
'מודה אני' שאין בו קדושה גלוי' לפי שאין בו הזכרת השם. אך כ"ק אד"ש מה"מ מבאר כבפנים, שזוהי סיבה חיצונית, אך 
בפנימיות זוהי עלי', כיון שמודה אני שאין בו שום שם מורה על הקב"ה עצמו שלמעלה מכל השמות, ועל ההתקשרות 

העצמית של יהודי עם הקב"ה שטומאה לא יכולה לנגוע בה. כמבואר כ"ז בקונטרס 'ענינה של תורת החסידות'.
ירידת הדורות  זה למבואר בנוגע להתגלות תורת החסידות בכלל, שהסיבה החיצונית לכך היא מפני  ויש לקשר 
הנ"ל.  ח"ל  לקו"ש  )ראה  לגאולה  ומתקרבים  מפני שהולכים  היא  לכך  הפנימית  הסיבה  אך  הגלות,  חושך  והתגברות 

ובכ"מ(.
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הרי בחינתו של משיח – יחידה הכללית. ולפיכך בוחר כ"ק אד"ש ב'מודה אני' כדוגמה 
המבטאת את ענינה המיוחד של תורת החסידות, היחידה שבתורה. כמבואר כל זה 

באריכות בקונטרס 'ענינה של תורת החסידות'.

ועל פי כל זה אפשר להמשיך ולראות בנוגע לענין קריאת ההפטרה בדברי הנביאים 
לאחר קריאת התורה. שגם זה ענין התחדש במשך הדורות, ומדברי כ"ק אד"ש בכמה 
מקומות משמע שיש לזה שייכות לתהליך האלקי של התגלות פנימיות התורה לקראת 

הגאולה. וכדלקמן באריכות.

ב
קריאת התורה מדי שבת היא תקנת משה רבינו מאז מתן תורה, ורק דורות רבים 
לאחרי זה בזמן הגלות כשאומות העולם שלטו על ישראל ואסרו עליהם לקרוא בתורה 
אז נהגו ישראל לקרוא בנביא בענינים שהם מעין הפרשה, וגם לאחר שבטלה הגזירה 
מנהג לא זז ממקומו ומאז הסדר הוא שלאחר הקריאה בתורה מפטירים בדברי הנביאים 

)שו"ע אדה"ז ריש סי' רפ"ד(.

והנה בחיצוניות ההפטרה היא ענין של ירידה מפני חושך הגלות, ובפשטות נראה 
שהקריאה בתורה היא עיקר, וההפטרה אינה אלא טפל לה. אך כ"ק אד"ש בשיחות 
רבות נוקט בגישה שאדרבה, יתרון האור הוא מתוך החושך דוקא, ובעניננו, דוקא11 
מתבטאת  דוקא  שבו  בנביא,  ההפטרה  של  הנעלה  הענין  לגילוי  גרם  הגלות  חושך 
הפנימיות של הפרשה. וכלשון הפסוק "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", שכ"ק אד"ש12 
מפרשו בהקשר זה שהענינים הפנימיים שבפרשה נמצאים בהעלם ובסוד – נמצאים 

בהפטרה בגלוי.

והדוגמה המפורסמת לזה, פרשת ויגש שתוכנה הוא הגשת יהודה ליוסף, ובהפטרה 
שמעין הפרשה מדובר על חיבור עץ יהודה ועץ אפרים לעתיד לבוא. אך בפרשה יוסף 
הוא המלך ויהודה נגש אליו בתחנונים "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך 
בעבדך כי כמוך כפרעה" – "חשוב אתה בעיני כמלך"13. ואילו בהפטרה מדובר על מצב 

הפוך בו "דוד עבדי – משבט יהודה – נשיא להם לעולם".

ועל פי המבואר בתורת החסידות14 מובן: יוסף מורה על ספירת היסוד, ויהודה על 
ספירת המלכות. בגלוי ספירת המלכות היא למטה מכל הספירות ולפיכך יוסף למעלה 

11( ראה ד"ה ויגש אליו יהודה תשמ"ו )התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 254(.
12( ראה לקו"ש חט"ו שיחה לעשרה בטבת הע' 9.

13( ריש פרשת ויגש, ובפרש"י עה"פ.
14( תו"א ויגש מד, א. ועד"ז בכו"כ דרושים ושיחות של רבו"נ.
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מיהודה, אך בפנימיות שורש המלכות מעל כל הספירות, וכפי שיתגלה לעתיד לבוא 
שיהודה יהי' למעלה מיוסף. ולפיכך בהפטרה שהיא פנימיותה של הפרשה, מודגשת 

מעלתו הפנימית של יהודה.

והנה בכמה שיחות ומאמרים15 כ"ק אד"ש כמו 'מתעקש' למצוא בפרשת ויגש עצמה 
את מעלת יהודה על יוסף, שהרי ההפטרה צריכה להיות מעין הפרשה. ואחד הביאורים 
בזה – בדבר מלכות ש"פ ויגש תשנ"ב – שכאשר מתבוננים בפרשה רואים את פירושו 
של רש"י על המילים "כמוך כפרעה", "אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדונך". שבדברים 
אלו מתבטא התוקף הבלתי מוגבל של יהודה שעומד לבדו מול כל מצרים ואינו מתפעל 

מהם כלל, ולפיכך הוא הוא המלך האמיתי.

ולכאורה כשלומדים את הדברים בשטחיות אפשר לדקדק ולהקשות:

א. מה ההכרח למצוא בפרשה את מעלת יהודה על יוסף, והרי לכאורה16 ההפטרה 
אינה אלא 'מעין הפרשה', ואינה חייבת להתאים בכל פרטי' לפרשה עצמה, ודי בכך 

שהיא קשורה לרעיון הכללי של פגישת יהודה ויוסף, גם אם זה באופן אחר.

בעיני  "חשוב אתה  כנ"ל:  פירושים  ב'  רש"י  כפרעה" מפרש  "כמוך  המילים  על  ב. 
כמלך, זהו פשוטו. ומדרשו . . אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדונך". ומדוע מתעלם 
גם  ומתאים  יהודה,  על  יוסף  על מעלת  כ"ק אד"ש מה"מ מהפירוש הפשוט שמורה 
לכללות סגנון דבריו של יהודה שמכנה עצמו בשם עבד ואת יוסף כאדון ומבקש "אל 

יחר אפך" וכו', ובמקום זאת מתמקד בפירוש המדרש ועושה ממנו עיקר.

אך על פי הנ"ל מובנים הדברים היטב. ההפטרה היא פנימיותה של הפרשה, ולכן 
רואים  הפנימי  במבט  שהרי  הפרשה,  של  מדוייק  העתק  אינה  ההפטרה  גיסא  מחד 
תמונה אחרת מאשר במבט החיצוני, והיינו שבחיצוניות יוסף למעלה ובפנימיות יהודה 
למעלה. אך לאידך גיסא, הואיל וההפטרה אינה אלא גילוי הפנימיות הנעלמת בפרשה, 
על כרחך צריך לומר שאם נתבונן ונעמיק בפרשה גופא נמצא בה בהעלם את הרעיון 

של ההפטרה.

ולכן על פי פשוטו של מקרא אכן "כמוך כפרעה" מבטא דוקא את מעלת יוסף, אך 
המדרש המגלה את הרובד הפנימי שבדברים מפרש ש"כמוך כפרעה" מבטא דוקא את 
מעלת יהודה. וכ"ק אד"ש שרוצה לעמוד על פנימיותה של הפרשה, מתמקד בדברי 

המדרש דוקא.

15( ראה ד"ה ועבדי דוד תשל"ב, מלוקט ו. ד"מ ש"פ ויגש תשנ"ב דלקמן. ועוד.
16( וכפי שמבאר בפשטות בלקו"ש חכ"ה ע' 258.
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ג
ב' דוגמאות נוספות לגישה זו, מצאנו בשיחותיו של כ"ק אד"ש מה"מ לגבי פרשת 
וישלח ופרשת דברים. ושם מדגיש כ"ק אד"ש נקודה נוספת שלא הוזכרה לעיל, שעיקר 

ותמצית החידוש שבהפטרה מתבטא בסיומה דוקא. וכדלקמן:

מתיירא מעשיו  כשיעקב  ועשיו,  יעקב  בפגישת  הוא  תוכן הפרשה  וישלח  בפרשת 
ולבסוף תפלתו מתקבלת ועשיו לא עושה לו כל רע. וההפטרה היא 'חזון עובדי', נבואה 
על חורבן אדום עד אשר "והי' בית יעקב אש . . ובית עשיו לקש . . ועלו מושיעים בהר 

ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה".

וכ"ק אד"ש נעמד על כך17 ומבאר שבעצם כבר בפרשה עצמה אומר יעקב לעשיו 
"עד אשר אבוא אל אדוני שעירה", ומפרש רש"י שהכוונה לימות המשיח שאז יעלו 
ועד  במפורש,  נאמרה  לא  יעקב  כוונת  בפרשה  אך  עשיו.  הר  את  לשפוט  מושיעים 
שיש כאלו שחולקים על פירוש רש"י ומפרשים את כוונת יעקב בדרך אחרת, ואפשר 
להגדיר את פירוש רש"י כדרוש ורמז. ורק בהפטרה – בסיומה דוקא – נתפרשה כוונתו 
הפנימית של יעקב והמטרה הפנימית של פגישת יעקב ועשיו, בירור עשיו והכנעתו 

בפני הקדושה לעתיד לבוא.

ועל דרך זה מבאר כ"ק אד"ש18 לגבי פרשת דברים שענינה הוא דברי תוכחות, אך 
פנימיותם ומטרתם היא אהבה ונחמה. והנחמה שבדברים נמצאת בגלוי בהפטרה 'חזון 
ישעי', שאף שבכללותה היא ג"כ דברי תוכחה, אך סיומה וחותמה בהבטחה "אשיבה 

שופטייך כבראשונה . . ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה".

ד
תורת  התגלתה  ההפטרה,  את  לקרוא  ישראל  מנהג  שנתפשט  לאחר  רבים  דורות 
החסידות ובכללה ה'חסידישע פרשה' – דרושים על פרשת השבוע בתורה אור ולקוטי 

תורה, ועד"ז מאמרים של רבותינו נשיאינו לדורותיהם על סדר פרשיות השנה.

17( ש"פ וישלח תשמ"ג. בלתי מוגה.
ושם מראה את מעלת ההפטרה על הפרשה מהיבט נוסף, שבקריאה בתורה מברכים רק ברכה א' לפני' וא' לאחרי', 
ואילו בהפטרה מברכים א' לפני' וד' לאחרי'. ומכך גם ראי' למעלת סיום ההפטרה על תחילתה, שכן הסיום קרוב ושייך 

יותר לד' הברכות שבסיום שבהם עיקר מעלת ההפטרה.
18( לקו"ש חכ"ט ע' 9.
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היא  ה'חסידישע פרשה'  הרי  פנימיות התורה,  היא  ומובן שכיון שתורת החסידות 
פנימיותה של פרשת השבוע. ולפיכך19 לעולם ה'חסידישע פרשה' מאירה את הפרשה 

באופן המתאים להפטרה, או שמלכתחילה מתמקד בהפטרה עצמה.

וכפי שכ"ק אד"ש מציין20 לגבי פרשת ויגש, שהמאמרים בתו"א ועד"ז כל המאמרים 
והשיחות של רבותינו נשיאינו לדורותיהם, מתמקדים בביאור מעלת יהודה על יוסף 

בהתאם למבואר בהפטרה.

של  דברים21, שהלקו"ת  בפרשת  זאת  מראה  אד"ש  כ"ק  בולטת  יותר  עוד  ובצורה 
פרשה זו עוסק כולו אך ורק בפסוק האחרון של ההפטרה 'ציון במשפט תפדה ושבי' 
ולפיכך  כולה,  וההפטרה  הפרשה  של  פנימיותה  הוא  הוא  זה  שפסוק  כיון  בצדקה'. 

ה'חסידישע פרשה' מתמקדת בו.

ובדוגמת זה נוכל 'בכוחות עצמנו' לראות גם בפרשת וישלח כיצד ה'חסידישע פרשה' 
מפרשת את הפרשה כולה אודות מטרתו הפנימית של יעקב בפגישתו עם עשיו, לברר 

אותו ולהכינו לגילויים דלעתיד לבוא, בהתאם למבואר בהפטרה22.

ומכל זה אפשר להבין כנ"ל בפתיחת דברינו, שההפטרה וה'חסידישע פרשה' הינם 
שתי תחנות בתהליך אלקי ארוך המובילות מזו לזו וממשיכות זו את זו.

ה
כנ"ל, התכלית הפנימית של כל הענינים היא ביאת המשיח, ולכן אפשר לראות בכל 
בענין  בסיומן  או עכ"פ  כולן  עוסקות  הנ"ל  ג' הדוגמאות דלעיל ששלשת ההפטרות 

הגאולה העתידה וביאת המשיח.

ואולי יש לקשר זאת לדברי הרמב"ם הידועים )הל' מה"מ פי"א ה"ב( שהענין של 
ביאת המשיח מפורש בתורה בכמה מקומות, "אבל בספרי הנביאים אין הדבר צריך 
ראי', שכל הספרים מלאים בדבר זה". ויש לומר שעל זה קאי דברי כ"ק אד"ש דלעיל 
"גלה סודו אל עבדיו הנביאים", שהסוד הגדול הוא התכלית של ביאת המשיח, שאמנם 
ונתגלה רק בכמה מקומות בודדים, אך בדברי  זה נמצא בהעלם  בתורה עצמה סוד 

הנביאים התגלה הסוד הפנימי בהרחבת הביאור.

19( ראה שיחת ש"פ ויגש תשמ"ז )סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 217(, ושם בהע' 52.
20( שיחת ש"פ ויגש תשמ"ז שם.

21( לקו"ש חכ"ט שם.
22( וראה גם דבר מלכות דש"פ וישלח וש"פ וישב תשנ"ב שמתמקד בביאור הפסוקים האחרונים של ההפטרה אודות 

"גלות ירושלים אשר בצרפת".
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ועד"ז יש לומר בנוגע לתורת החסידות גופא, שאף שבכללות כל תורת החסידות 
להיותה פנימיות התורה עוסקת בענינים הקרובים ונוגעים לענין הגאולה העתידה, אך 
בזה גופא מדור לדור זה נעשה מודגש ובצורה ישירה יותר ויותר23, ובמיוחד בדורנו 
'א  בתואר  אותם  להגדיר  נוכל  יורשה  שבאם  אחרונות  הכי  השנים  של  ובשיחות  זה 
משיח'דיקע פרשה'. וכדוגמה הידועה של שיחת ש"פ מקץ תנש"א שמפרש תיבת מקץ 
על קץ הימים וקץ הימין, ועל דרך זו ממשיך בשיחות רבות לפרש את כל התורה ברוח 

זו.

ועל פי הנ"ל מובן שזהו המשך של אותו תהליך שהחל במתן תורה ובתקנת משה 
לקרוא בתורה מדי שבת, המשכו בהפטרה המגלה פנימיות הפרשה, המשכו ב'חסידישע 
השנים  של  בשיחות  ושיאו  וההפטרה,  הפרשה  פנימיות  יותר  עוד  המבארת  פרשה' 

האחרונות שהם הם פנימיות תכלית ותמצית התורה.

ו
כל  את  למצוא  אפשר  בה  נוספת  פרשה  לעוד  להמשיך  אפשר  הנ"ל,  כל  פי  על 

הרעיונות הנ"ל, והיא פרשת חיי שרה:

תוכן הפרשה הוא בשליחות אליעזר למצוא אשה ליצחק, ותוכן ההפטרה במשיחת 
שלמה. בשטחיות נראה הקשר בין הפרשה להפטרה בכך שבפרשה נאמר "ואברהם זקן 
בא בימים", ועל דרך זה ההפטרה מתחילה "והמלך דוד זקן בא בימים". אך כ"ק אד"ש 

מה"מ מבאר24 שיש כאן קשר הרבה יותר עמוק, קשר תוכני ישיר:

חומש בראשית מספר על בחירת הקב"ה באבות מהם יצא אח"כ עם ישראל, ששלימות 
בחירה זו היא בבחירת הקב"ה בדוד ושלמה למלוך על ישראל. בבחירת הקב"ה באבות 
היו ג' שלבים, הבחירה באברהם, הבחירה ביצחק, והבחירה ביעקב. ובבחירת הקב"ה 

במלכות דוד היו ב' שלבים, הבחירה בדוד והבחירה בשלמה.

בבחירה  משמעותי  שלב  שהיו  יצחק,  נישואי  על  מסופר  חיי־שרה  בפרשת  ולכן: 
בישראל, אך עוד לא שלימותה. ועד"ז בהפטרה מסופר על משיחת שלמה בחיי דוד, 

שהי' בזה שלב משמעותי בבחירה במלכות דוד, אך עוד לא שלימותה.

רק בפרשת ויחי מסתיים הסיפור על יעקב אבינו, ובזה נשלמת הבחירה בישראל. 
ובהתאם לכך בהפטרה של ויחי מסופר על מלכות שלמה בפועל, כאשר "שלמה ישב 
על כסא דוד אביו ותכון מלכותו מאד", שבזה נשלמה הבחירה במלכות דוד. עד כאן 

וכעת ההדגשה היא על  'יפוצו מעיינותיך חוצה',  23( ראה שיחת ש"פ תצא תשמ"ח, שבעבר ההדגשה היתה על 
המטרה 'קאתי מר'.

24( לקו"ש חכ"ה ע' 106.
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תוכן הביאור בלקו"ש, לפיו אפשר לראות כיצד אכן ההפטרה מהווה מעין הפרשה 
וממשיכה ומחדדת את הדברים שבפרשה.

ומוסיף על כך בשיחת הד"מ דש"פ תולדות תשנ"ב בה מתעכב כ"ק אד"ש מה"מ 
"ההפטרה דשבוע שעבר  )סי"ג(  ובלשונו הק'  חיי"ש,  הפסוק האחרון שבהפטרת  על 
מסתיימת בהכרזה יחי אדוני המלך דוד לעולם", ומפרש שהכרזה זו מכוונת לא )רק( 
כלפי דוד עצמו, אלא לנצחיות מלכות דוד )"לעולם"( "ששלימותה על ידי מלך המשיח 
שהוא מבית דוד ומזרע שלמה", ולפיכך נמצא ש"תוכנה של הכרזה זו הוא התגלות 

מציאותו דמלך המשיח".

יותר ומתבהרת  הרי לנו שוב כיצד בסיום ההפטרה ממש מתחדדים הדברים עוד 
כפי  ודוד,  בישראל  הקב"ה  בחירת  של  הגילוי  שלימות  תומה,  עד  הפנימית  כוונתם 

שיהי' לעתיד לבוא על ידי מלך המשיח.

והנה בכלל בתורת החסידות ברוב המאמרים ושיחות של ש"פ חיי"ש מתעכבים על 
ענינים שונים שאינם קשורים להפטרה או בדומה לזה )מלבד השיחות שהוזכרו כאן(. 
ודוקא בשיחה הכי אחרונה, ד"מ ש"פ חיי שרה תשנ"ב, מדבר על השליחות של קבלת 
פני משיח צדקנו שכעת ישנו כבר בהתגלות וצריך רק לקבל את פניו, ובהמשך לזה 
בשבוע שלאחמ"כ נעמד כנ"ל על סיום ההפטרה דחיי"ש בהכרזה 'יחי אדוני', ומפרש 
שנאמרו  לשיחות  העכשווי  כשההקשר  המשיח".  דמלך  מציאותו  "התגלות  על  זאת 
ובזה  משיח,  התגלות  של  הזמן  הוא  הוא  שעתה  מאליו,  ברור  כן  שלפני  בשבועות 

מתגשמת הכרזתה של בת שבע 'יחי אדוני המלך דוד לעולם'25.

סימני משיח והנפק"מ בזה 

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

א
בשיחת ש"פ דברים תשמ"ח26 אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "משיח – שישנו בכל דור ודור, 
ולא עוד אלא שהוא כבר במצב שראוי לגאול תיכף ומיד ). .( את ישראל )"הוגה בתורה 

25( ולהעיר מהשיחה הידועה דב' ניסן תשמ"ח שכעת צ"ל ההכרזה 'יחי המלך – דוד מלכא משיחא'. שיש לומר שזהו 
ג"כ אחד מהענינים בהם מתבטא הענין הכללי של קבלת פני משיח צדקנו. ודו"ק.

26( ספר השיחות תשמ"ח עמ' 575, הערה 69.
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ועוסק במצוות וכו'" – רמב"ם הל' מלכים ספי"א(. דמכיון שפסק דין ברור דכשישראל 
עושיו תשובה מיד הן נגאלין )כנ"ל בפנים(, הרי מוכרח שכבר ישנו )עוד לפני עשיית 

תשובה( משיח במצב כזה, שכשישראל עושין תשובה יגאל אותם מיד".

והנה בשיחת ש"פ וישב תשמ"ט27 אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "כפסק דין הרמב"ם )הל' 
מלכים ספי"א( שמשיח הוא מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כו', ומכיון 
שלפי כל הסימנים כבר הגיע זמן הגאולה – מוכרח לומר שמשיח כבר נולד וכבר הוגה 

בתורה כו'".

ולכאורה צריך להבין תיווך שני השיחות: דבשיחת דברים הנ"ל אומר כ"ק אד"ש 
מה"מ שעוד לפני שישראל עושין תשובה – ישנו משיח 'הוגה בתורה ועוסק במצוות 
וכו'' שיכול לגאול אותם, ובשיחת וישב הנ"ל אומר שדוקא עכשיו שלפי כל הסימנים 
כבר הגיע זמן הגאולה – לכן מוכרח לומר שישנו משיח 'שכבר נולד וכבר הוגה בתורה 

כו''?

ב
ומובא בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ28:  יש לומר הביאור בזה, ובהקדים הידוע  ואולי 
ש"בכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל"29, "אחד 
הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'"30. והיינו 

שבכל דור ודור ישנו אחד הראוי להיות משיח.

"ואם  היא:  מלך המשיח  בסימני  ה"ד(  )פי"א  מלכים  הרמב"ם בהלכות  לשון  והנה 
שבכתב  תורה  כפי  אביו  כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה  דוד,  מבית  מלך  יעמוד 
ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' – הרי זה בחזקת 

שהוא משיח".

ומובן בפשטות שאלו שני דברים: לכל לראש יש בכל דור אחד מבית דוד 'הראוי 
להיות משיח' ולגאול את ישראל אם הדור יהי' זכאי. אמנם כשיגיע הזמן והדור כבר 
ראוי הנה 'יגלה אליו השי"ת וישלחו', ואזי יעשה פעולות וכו' )כפי שמפרט הרמב"ם( 
ויחשב ל'בחזקת משיח'31, ולאחרי זה יגאל את עם ישראל בפועל שאז נחשב ל'משיח 

ודאי' )כדברי הרמב"ם בהמשך(.

27( ספר השיחות תשמ"ט עמ' 123, הערה 97.
28( דבר מלכות וירא וחיי שרה תשנ"ב. קונטרס בית רבינו שבבבל. ועוד.

29( פירוש הברטנורא למגילת רות.
30( ראה שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(. וראה שד"ח פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע. ועוד.

31( אף שיכול להיות שה'ראוי להיות משיח' יהי' כבר בהגדרה של 'בחזקת משיח', ועדיין לא מדובר שהקב"ה שלחו 
לגאול את עם ישראל בפועל. כפי שהביא הרמב"ם )בהלכה ג( מבן כוזיבא שהי' 'בחזקת משיח' ובכל זאת 'נהרג בעונות' 
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ועפ"ז יובן לכאורה החילוק בין שני השיחות הנ"ל: דבשיחת ש"פ דברים מדבר כ"ק 
לפני שישראל  עוד  כבר  אכן  – שישנו  להיות משיח'  ה'ראוי  אודות  רק  אד"ש מה"מ 
עושים תשובה ומוכנים לגאולה. אמנם בשיחת ש"פ וישב הנ"ל מדבר אודות 'בחזקת 

משיח' – שהוא אכן מוכרח להיות רק לאחרי שלפי כל הסימנים הגיע זמן הגאולה.

ג 
אמנם עדיין צריך להבין: דהרי בשיחת דברים הנ"ל מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בסוגריים 
– "הוגה בתורה ועוסק במצוות וכו'" – רמב"ם הל' מלכים ספי"א". ומובן מכך לכאורה, 
שמעמדו ומצבו של משיח עוד לפני שישראל עשו תשובה – הוא כבר בהגדרת 'בחזקת 
משיח' ע"פ הרמב"ם. וא"כ שוב חוזרת השאלה – מדוע בשיחת וישב הנ"ל אומר שישנו 

'בחזקת משיח' דוקא בגלל שהגיע זמן הגאולה?

ומוכרחים אנו לומר לכאורה, שבהגדרה: "הוגה בתורה ועוסק במצוות וכו' – רמב"ם 
'בחזקת משיח', אלא  כוונת כ"ק אד"ש מה"מ על מעמד ומצב של  אין  הל' מלכים", 
רק על מעמד של 'ראוי להיות משיח', והוא מתבטא בזה ש)רק( 'הוגה בתורה ועוסק 

במצות'32.

והיינו, שכיון שתפקידו של משיח הוא "לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה 
הראשונה . . וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם" – לפעול שלימות התומ"צ 
בעולם, לכן מוכרח לכל לראש שיהי' זאת גם בו33. ולכן הסימן על אותו אחד מבית דוד 

שהוא 'ראוי להיות משיח', הוא שיהי' 'הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו'.

משא"כ שאר הסימנים שלו ש'יכוף כל ישראל לילך בה' ו'ילחם מלחמת ה'' – הרי 
זה כבר פעולות כלפי חוץ, לפעול בעם ישראל ובעולם לשלימות התורה והמצוות, 
ולכאורה סימנים אלו אינם צריכים להיות על אותו אחד ש'ראוי להיות משיח'34. וכאשר 

אכן יש לו גם אותם – הרי נחשב הוא כבר ל'בחזקת משיח'.

וא"כ אפשר לחזור ולומר את הביאור הנ"ל: דבשיחת ש"פ וישב מדבר אודות 'בחזקת 
משיח' – שמוכרח להיות רק לאחרי שכבר 'הגיע זמן הגאולה'. ובשיחת ש"פ דברים 

וכו'.
32( ואף שמוסיף בזה כו' – צ"ל שהכוונה היא להמשך הרמב"ם 'כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה' – השייך 

ללימוד התורה.
33( ראה בביאור הענין – לקו"ש חלק י"ח עמ' 271 ואילך באריכות.

34( ולפי ביאור זה, יובן היטב )בדרך אפשר( לימודו של כ"ק אד"ש מה"מ בסימנים "הוגה בתורה ועוסק במצוות" 
)לקו"ש ח"ח עמ' 358 בהערות, ועוד( – שאין הכוונה על לימוד תורה וקיום מצוות רגילים, אלא על לימוד תורה וקיום 
מצוות באופן מיוחד – דמכיון שע"פ הנ"ל הסימנים היחידים של ה'ראוי להיות משיח' הם רק שהוא 'הוגה בתורה ועוסק 
במצוות' – על כרחך יש בזה חידוש מיוחד, דאל"כ מה החידוש באותו אדם שהוא "ראוי להיות משיח" )מצד הסימנים(.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת38

ועוסק  בתורה  'הוגה  שהוא  היא  הגדרתו  שאכן   – משיח  להיות  הראוי  אודות  מדבר 
במצוות' )אך ללא הסימנים שלאח"ז(, שבאמת ישנו כבר עוד לפני שישראל עושים 

תשובה.

ד
והנה בדבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב )סעיף ו( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "הפס"ד 
של הרבנים ומורי הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו' 

בחזקת שהוא משיח"".

ומזה ניתן לכאורה להוכיח ולהבין כהביאור הנ"ל: דפסק הדין של הרבנים הוא – 
שמכיון שהגיע זמן הגאולה, הרי מוכרח ש'הראוי להיות משיח' בדורנו )שהוא 'הוגה 
בתורה ועוסק במצות'( – כ"ק אד"ש, כבר יש לו גם את שאר סימני בחזקת משיח 'יכוף 
כל ישראל' ו'ילחם מלחמות ה'', כחלק מפעולתיו להבאת הגאולה שכבר זמנה הגיעה.

וכפי שכתב בדבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב )סעיף יד(: "לאחרי שישנו כבר ה"מלך 
מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו . . ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק 
"משיח  מיד  יהי'  שכבר  משיח",  שהוא  "בחזקת  שהוא   – ה'"  מלחמת  וילחם  בדקה 

בודאי"".

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ וירא: "ע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר 
נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים 
לקבלת פני משיח צדקנו - הרי, בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון 
שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק 

לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!".

והיינו, שבכל הדורות ה'ראוי להיות משיח' )גם כשהיו לו את סימני 'בחזקת משיח'( 
לא התגלה וגאל את עם ישראל, מפני ענינים בלתי רצויים שעיכבו אז את הגאולה. 
משא"כ בדורנו שהסתיימה העבודה, וממילא אין כבר מניעות ועיכובים לבוא הגאולה, 
הרי הקב"ה כבר התגלה למלך המשיח – כ"ק אד"ש, ושלח אותו לגאול את עם ישראל35. 
וע"כ צריכים רק לקבל את פניו "בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את 

כל ישראל מהגלות"36.

35( ראה גם דבר מלכות חיי שרה )סעיף יג( – "מתחיל להתקיים ה"שלח נא ביד תשלח", השליחות של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר".

36( דבר מלכות חיי שרה הנ"ל.
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ה
והנה מכך שהרמב"ם הביא סימנים לזהות את האדם שהוא משיח, מובן שיש בזה 
נפקא מינה למעשה שנדע שאותו אדם הוא משיח. וצריך להבין מהי הנפקא מינה בזה, 

והרי הוא עדיין לא גאל את עם ישראל בפועל?

ואולי יש לומר הביאור בזה37: מכך שהרמב"ם פסק בהלכה א' – "וכל מי שאינו מאמין 
בו או מי שאינו מחכה לביאתו – לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה 
רבינו", וממשיך בהלכה זו "ואם יעמוד מלך מבית דוד" – משמע שמדבר בהלכה זו 
גם על לפנ"ז, והיינו שנותן לנו את סימני המשיח – כדי שנדע ונכיר מיהו מלך המשיח 

ונאמין 'בו' )'וכל מי שאינו מאמין בו'(.

וכפי שהביא הרמב"ם בהלכה ג' על רבי עקיבא: "והוא הי' נושא כליו של בן כוזיבא 
המלך, והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא 
שהוא  עליו  מראים  שהסימנים  אדם  ראה  עקיבא  שכשרבי  והיינו  המשיח".  המלך 
להיות  צריכה  ובו  המשיח38,  המלך  הוא  שהוא  לכולם  והראה  עליו  הצביע  המשיח, 

האמונה שיבוא ויגאל אותנו. ועד שנהג בו דיני מלכות )שנשא את כליו(. 

]וההסברה בזה: שכיוון שהדין הוא בכל התורה ש'שורפין וסוקלין על החזקות אף 
שיתכן שמשקרים'39, הרי גם אדם שהתקיימו בו סימני המשיח – חייבים להאמין בו שזה 
הוא. והאמונה ב'בן כוזיבא' – לא היתה טעות מצידם, אלא אדרבה ענין המוכרח לפי 

התורה לפסוק ע"פ החזקה[.

על אחד  נודע  הסימנים  ע"פ  בסימני הרמב"ם: שכאשר  מינה  הנפקא  מובנת  וא"כ 
שהוא משיח – הרי כחלק מהאמונה והצפי' למשיח, מוכרחים להאמין דוקא בו שהוא 
יגאל את ישראל40. ובפרט בדורנו שהקב"ה כבר שלח את משיח – כ"ק אד"ש לגאול 
את ישראל, הרי מובן שמוכרח ונדרש לדעת ולהראות לכולם – שדוקא הוא הוא המלך 

המשיח, ותיכף ומיד יבוא הוא ויגאל את ישראל41.

37( התוכן דלהלן מיוסד על קונטרס 'הלכתא למשיחא' )סימן ט( להרב יוסף הלוי העלער – ראש כולל אברכים וחבר 
הבד"ץ דק"ק שכונת קראון־הייטס – תשנ"ב.

38( וכפי שהובא בירושלמי פרק ד הלכה ה )וזהו לכאורה גם מקור הרמב"ם(: שרבי עקיבא "כד הוא חמא בר כוזיבא 
הוה אמר דין הוא מלכא משיחא".
39( ראה קידושין פ, א. ועוד.

ויש להביא בזה עוד נפקא מינה בדרך אפשר: מכך שפסק הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ט ה"ב( "אותו המלך   )40
שיעמוד מזרע דוד . . נביא גדול הוא", הרי כשיש לאחד את סימני המשיח – ממילא חל עליו גם דין נביא, ללא צורך 
בעשיית אותות ומופתים. וכפי שכתב הרמב"ם לגבי 'נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא' – 'הרי הוא בחזקת נביא, ואין 

זה השני צריך חקירה'. )אמנם יתכן שאין הכרח שיהי' נביא בתחילת התגלותו. ואכ"מ(.
41( ולכן אומר ומפרסם כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות רבות – אשר נשיא דורנו הוא המשיח של דורנו ו'מנחם שמו'. ועודד 
בידיו הק' את שירת 'יחי אדוננו' לעיני כל העולם – מאחר שענין זה נוגע להלכה, שדוקא בו צריכים להאמין ולקבל את 
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ניסן  ב'  בשיחת  )וכן  תנש"א  משפטים  ש"פ  בשיחת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  ולכן 
תשמ"ח42(: "המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר הי' . . צריכה רק להיות קבלת מלכותו 
ע"י העם, וההתקשרות בין המלך העם בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה" 
– שכיוון שיש לכ"ק אד"ש את סימני המשיח והתחילה כבר שליחותו לגאול את ישראל 
– הרי עכשיו צריכה להיות רק ההכרה של עם ישראל בו, שיקבלו את מלכותו עליהם 

ברצון, ועי"ז תהי' התגלותו תיכף ומיד ממש. 

הפיכת הצום לששון ושמחה – מהיום או מהלילה

הנ"ל

לימות  ליבטל  עתידים  האלו  הצומות  "כל  תעניות(:  הלכות  )סוף  הרמב"ם  כתב 
המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יום טוב וימי ששון ושמחה, שנאמר: כה 
אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהי' לבית יהודה 

לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו". 

והיינו, שכל הצומות שאותם אנו צמים לזכר החורבן והגלות, ייהפכו לששון ולשמחה 
ולחגים, בגאולה האמיתית והשלימה.

ויש לעיין בצומות שבזמן הגלות צמים אותם רק מהיום )משעלה עמוד השחר(, האם 
בגאולה יתחיל היו"ט שלהם מעלות השחר, או שכמו כל החגים יתחילו גם חגים אלו 
מהלילה )וזה שבזמן הגלות חלה התענית רק ביום, זהו מפני שלא רצו להקשות את 

התענית(.

ויש לומר בדרך אפשר שענין זה תלוי בביאורו הידוע של כ"ק אד"ש מה"מ בענין 
"הפיכת הצומות" וכדלהלן:

דהנה בלקו"ש )חט"ו עמ' 414( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהשינוי שיתרחש בצומות 
בעתיד כולל שלושה ענינים: א. הצומות יתבטלו, כלומר כיון שישרור מצב של "יש 
שלום" תתבטל החובה לצום, בהתאם להלכה )טור או"ח ר"ס תק"נ(: שכאשר יש שלום 

אז אין מתענין. 

מלכותו בתור 'מלך המשיח'.
42( ושם: "יש לסיים ולהשלים את מעשינו ועבודתינו . . ההכרזה "יחי המלך" דוד מלכא משיחא – בזריזות הכי גדולה 
הקשורה עם שמחה וחיות . . אשר עי"ז פועלים כביכול ה"אחישנה" דהזריזות אצל הקב"ה . . לגאול את בני ישראל 

בזריזות הכי גדולה". עיין שם בארוכה. 
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יום הצום ליום שמחה, כלומר  ב. כתוצאה מזה שהתענית מתבטלת ממילא הופך 
שהמעבר ממצב של צער גזירת המלכות ו"אין שלום" למצב של יש שלום, הנה מעבר 

זה גורם לשמחה. 

ג. לא זו בלבד שימי הצומות נהפכים לימים טובים, אלא יותר מכך: תוכן הצום עצמו 
ייהפך לששון ולשמחה, בדומה לנאמר )ישעי' יב, א(: "אודך ה' כי אנפת בי" שלעתיד 

לבוא יהי' מצב של "אודך" על מה "שאנפת בי".

והיינו ששני האופנים האחרונים המבטאים את הפיכת הצום ליו"ט )ולא רק ביטולו( 
מדברים על שני סיבות לשמחה ויו"ט בימי הצומות: מצד זה שביום מסויים הי' צער 
לעם ישראל והיו צריכים להתענות בו, הנה כאשר צער זה מתבטל אזי הזמן של הצום 
נהפך ליו"ט. ומצד זה שהגלות עצמה סיבת – הצום נהפכה לגאולה ואין סיבה לצום, 

אזי הצום עצמו נהפך לששון ושמחה. 

ולפי"ז אולי יש לומר דהשאלה האם היו"ט דהצומות ייהפך מהיום או מהלילה תלוי 
בשני האופנים הנ"ל:

כאשר היו"ט הוא רק מצד זה שמתבטל הצום והצער של הגלות, אזי מכיוון שבגלות 
הזמן של הצום והצער הי' רק ביום, על כן גם השמחה על ביטול זמן הצום תהי' רק 

ביום.

משא"כ כאשר הצום עצמו נהפך לששון ושמחה, היינו שיש כאן שמחה על מאורע 
מסויים שקרה, אלא שרק בגאולה יובן שיש לשמוח ממנו )"אודך הוי' כי אנפת בי"(, 
ע"כ השמחה ע"ז היא ללא קשר לזמן של התענית כפי שהי' בזמן הגלות, אלא כמו כל 

חג שנחגג על נס או מאורע שנעשה עם בנ"י, שהיו"ט ע"ז מתחיל מהלילה.

 והנה בהמשך השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שענינים ואופנים אלו בהפיכת וביטול 
הצומות תלויים בשני התקופות של ימות המשיח: 

מכיון  הנה  מלכיות,  שיעבוד  שהי'  אלא  נוהג  כמנהגו  שעולם  הראשונה  בתקופה 
שישרור אז שלום בעולם ע"כ רק יתבטלו הצומות )"יש שלום . . אין מתענין"(, וממילא 

יהיו ימי הצומות לימים טובים כדלעיל. 

אך הענין השני, שזהו הפיכת הצומות עצמם, שענין זה שהצום עצמו שהוא צער ויגון 
ואנחה יהפך לששון ולשמחה זהו כבר ענין של חידוש במעשה בראשית, וע"כ ענין זה 

יתקיים רק בתקופה השני' של ימות המשיח שאז יהי' ביטול מנהגו של עולם.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת42

מהיום,  רק  הצומות  את  יחגגו  המשיח"  ד"ימות  הראשונה  שבתקופה  יוצא  ועפ"ז 
ובתקופה השני' יחגגו את החגים החל מהלילה כנ"ל43.

בענין הנ"ל

 הת' ירון אפרים שי' חודורוב
שליח בישיבה

)רמב"ם סוף הלכות תעניות(  ד.א. בענין פסק ההלכה  בהערה הקודמת כתב הת' 
בצומות  והסתפק  לבוא,  לעתיד  ושמחה  ששון  לימי  יהפכו  הזה  בזמן  שהצומות 
שמתחילים להתענות בהם רק מעלות השחר – האם יהפכו הם ל'ימי ששון ושמחה' רק 

מעלות השחר, או שכבר מתחילת הלילה יחשבו הם לימי שמחה.

וביאר זאת בדרך אפשר, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בענין הפיכת הצומות לע"ל 
)לקו"ש חט"ו עמ' 418( – אשר בתקופה הראשונה בימות המשיח הזמן של הצום יהפך 
לששון ולשמחה, ובתקופה השני' גם התוכן והענין שלו יהפך. ועפ"ז הגיע למסקנה: 
אשר בתקופה הראשונה כיון שרק זמן הצום נהפך – הרי הצום יהפך לשמחה רק מזמן 
עלות השחר, כי זמן הצום בזמן הזה החל רק מעלות השחר. ובתקופה השני' שתוכן 
יהפך לשמחה כבר מתחילת הלילה, מאחר  – הרי הצום  נהפך לשמחה  הצום עצמו 

שמלמפרע נעשה מאורע שמח ביום זה.

אמנם לכאורה אין נראים דבריו כלל. ובהקדים דברי הבית יוסף משם הר"ן והרמב"ן 
הן  ציבור  תענית  צומות  ארבעה  דכולהו  "מסתברא  ב(:  ס"ק  תקנ,  סימן  או"ח  )טור 
. אלא   . יום  – מפסיקין בהם מבעוד  חומרי תענית עליהם  וכל  אותם,  גזרו  ונביאים 
האידנא, כיון דנהגו להתענות בהם ולא נהגו בחומרות הללו, משמע דמעיקרא כך רצו 
להתענות בלבד . . וכיון דהני ב'רצו' תליא – הרשות בידם. אבל מעיקר התקנה ודאי 

אסורין בכולן". 

והיינו דמעיקר התקנה ודאי כל הצומות מתחילים מהלילה כמו בתשעה באב, אלא 
שבפועל כיון שבזמן הזה הצומות היו תלויים 'אם רצו או לא רצו', ונקבעו להלכה רק 
מפני המנהג – לכן מפני חולשת הדורות נהגו בפועל להתענות רק מעלות השחר, 'אבל 

מעיקר התקנה ודאי אסורין בכולם'.

43( ולהעיר מד"מ ש"פ ויחי הערה 45: "ויש לומר, שבעשרה בטבת עצמו מודגש עוד יותר ענין זה בליל עשרה בטבת 
– שכבר התחיל יום העשירי בטבת שמתחיל בערב )"ויהי ערב ויהי בוקר"(, ואעפ"כ לא התחיל הצום דעשירי בטבת עד 
עלות השחר – שבזמן זה מודגשת ביותר הנתינת כח )"עת רצון"( לנצל את הזמן לעבודת התשובה שמביאה את הגאולה, 
שעי"ז יתבטל הצם דעשירי בטבת עוד לפני התחלתו". עכלה"ק. דמשמע מזה שאכן ה"ענין" של עשרה בטבת והמאורע 

שאירע בו מתחיל כבר מהערב "ויהי ערב ויהי בוקר", אף שעדיין לא התחיל הצום.
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הי' להחמיר בשלשה צמות "מן הראוי  ו(:  סימן  )מסכת תענית   ולכן כתב השל"ה 
. . אבל אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ יכולים לעמוד בה . . שעל כן יחיד שמרגיש 
לפסוק  עצמו  על  שיחמיר  צומות  ארבעה  בכל  לו  טוב   – בזה  לעמוד  שיוכל  בעצמו 
האכילה מבעוד יום". וכן פסק גם בקיצוש"ע )סי' קכא, ס"ח(: "ומי שהוא בעל נפש 
ואדם בריא יחמיר בכולן כמו בתשעה באב" – מכיון שבעיקרון כל הצומות מתחילים 

מהלילה.

ועפ"ז נראה מוכח, אשר כשיהפכו הצומות לעתיד לבוא לששון ולשמחה – יהי' זה 
כבר מתחילת הלילה44. ויהי' כך גם בתקופה הראשונה שרק זמן הצום יהפך – מאחר 
שבעצם זמנו הוא מתחילת הלילה45 )והנהוג בפועל לצום רק מעלות השחר הוא מפני 

חולשת הדור כנ"ל(46.

התבוננות בעניני הגאולה מביאה לגילוי היחידה שבנפש

  הת' יצחק שי' הרשקוביץ
שליח בישיבה

"העיון  יב(:  )סעיף  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  תנש"א  ואתחנן  ש"פ  מלכות  בדבר 
וההתבוננות בהעמקה יתירה בענין הגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי מתוך צפי' 
ממש זה  ביום  יום,  בכל  שיבוא  שיבוא",  יום  בכל  לו  "אחכה  מיוחדת,   והשתוקקות 
. . פועלת שלימות בכל עניני העבודה . . שהעבודה אינה באופן של התחלקות, אלא 

באופן של בלי גבול, ומצד העדר ההגבלה ישנה השלימות בכל הקוין".

הפיכת הצער  שיורגש  – מאחר  יותר מהשמחה שבלילה  גדולה  תהי'  י"ל אשר השמחה מעלות השחר  ואולי   )44
דהתענית )שהתחילה בזמן הזה מעלות השחר( לששון ושמחה. ואולי בתשעה באב אכן תהי' שמחה מהלילה יותר משאר 

הצומות.
45( ואף שהי' אפשר לומר – שהשמחה בתקופה הראשונה היא על צער התענית שהתהפך לשמחה, וא"כ הרי הצער 
הי' רק מעלות השחר, וצ"ל השמחה ג"כ רק מזמן זה – הרי לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה )ס"ו( היא: "זה גופא שיוצאים 
ממצב המצער )"גזירת המלכות" ו"אין שלום"( ונמצאים במצב ד"יש שלום", זה מביא לידי שמחה" – והיינו שההתהפכות 
היא במצב העולם מ"אין שלום" ל"יש שלום". )ואף אם נאמר שההתהפכות היא של צער הצום גופא, הרי עדין אפ"ל 
שדורות קודמים הצום הי' כבר מהלילה, וכפי דברי השל"ה שמי שיכול להחמיר על עצמו מהלילה, שיתחיל להתענות 

כבר אז(. 
46( וכפי שהעיר הת' הנ"ל מד"מ ש"פ ויחי הערה 45: "בליל עשרה בטבת, שכבר התחיל יום העשירי בטבת שמתחיל 
בערב )"ויהי ערב ויהי בוקר"(, ואעפ"כ לא התחיל הצום דעשירי בטבת עד עלות השחר – שבזמן זה מודגשת ביותר 
הנתינת כח )"עת רצון"( לנצל את הזמן לעבודת התשובה שמביאה את הגאולה, שעי"ז יתבטל הצם דעשירי בטבת עוד 
לפני התחלתו". דמשמע מזה שאכן הענין של עשרה בטבת והמאורע שאירע בו, מתחיל כבר מהערב "ויהי ערב ויהי 

בוקר" – אף שעדיין לא התחילו להתענות.
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ומוסיף בהערה 134: "ועד"ז בנוגע ל"סור מרע" – כהמשך המשנה "ואין אתה בא 
לידי עבירה" – "ואין אתה בא" דייקא, בדרך ממילא, ללא צורך להתעסק בשלילת הרע, 
ואפילו לא "לידי עבירה" – שגם דברים שיכולים להביא לידי עבירה )כמו תאוות היתר( 
נעשים מושללים בדרך ממילא, מצד ההסתכלות בעניני הגאולה, מעין ודוגמת המעמד 

ומצב דימות המשיח".

הלב  "בפנימיות  כ"ק אד"ש מה"מ:  188( מבאר  )עמ'  ו  בלקוטי שיחות חלק  והנה 
לה  – שיש  "חי'"  בחינת  ובכללות,   – נקודת הלב"  "הארת  א.  דרגות:  יש שתי  עצמה 
עדיין קשר לכוחות הגלויים. בדרגה זו, למרות שהיא נעלית מעבודת הבירורים, עדיין 
תופסים עניני העולם )אשר יש לבררם( מקום, ויש צורך לשלול אותם. ב. "עצמיות 
נקודת הלב" – ובכללות, בחינת "יחידה" – שאין לה שום קשר אל הכוחות הגלויים. 

לגבי' עניני העולם מושללים בדרך ממילא".

והיינו שמצד בחינת ה'חי'' שבנשמה – עניני העולם עדיין תופסים מקום, ודוקא מצד 
בחינת ה'יחידה' מגיעים למצב כזה ש'עניני העולם מושללים בדרך ממילא'47.

וע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל: "שגם דברים שיכולים להביא לידי עבירה )כמו 
 – הגאולה"  בעניני  ההסתכלות  מצד  ממילא,  בדרך  מושללים  נעשים  היתר(  תאוות 
נמצא שהלימוד וההתבוננות בעניני הגאולה בהרגשה שקורה זה 'ביום זה ממש' )ואז 
ודאי יושללו עניני העולם( – גורמת ומביאה לגילוי בחינת היחידה בנפש האדם, מאחר 

שדוקא מבחינה זו מגיעים למצב בו 'עניני העולם מושללים בדרך ממילא'. וק"ל.

אותות ומופתים בתקופה השני' לדעת הרמב"ם

 הת' יוסף יצחק שי' מיכאלשוילי
שליח בישיבה

א
דברי  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  ואילך(  ז  )סעיף  ה'תשמ"ב  שמיני  ש"פ  בשיחת 
הרמב"ם באגרת תימן בנוגע למלך המשיח, ש"האותות והמופתים שיראו על ידו הן הן 
הראיות על אמיתת יחוסו", כלומר שמשיח יעשה אותות ומופתים בעולם, ויתרה מזו 

שניסים אלו יוכיחו שהוא אכן משיח צדקנו.

47( וכמבואר בכמה וכמה מקומות בחסידות. ראה לקו"ת תצא לו, א. שערי תשובה ח"א )שער התפילה( מט, א. ועוד. 
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ומקשה כ"ק אד"ש מה"מ, שהרי בספרו "יד החזקה" )הל' מלך המשיח פי"א ה"ג( 
יעלה על דעתך שהמלך המשיח, צריך לעשות אותות  פוסק הרמב"ם במפורש "אל 

ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחי' מתים, וכיוצא בדברים אלו".

לאחר מכן מאריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר שלא ייתכן לומר שדברי הרמב"ם במקומות 
שונים אינם מוכרחים להתאים זל"ז, וממשיך לבאר שלדעת הרמב"ם48 תהיינה שתי 
תקופות בימות המשיח – בתקופה הראשונה יהי' "עולם כמנהגו נוהג" ואילו בתקופה 

השני' יבטל מנהגו של עולם.

ומקשר זה עם שני האופנים בהגאולה – "זכו" או "לא זכו" – דהתקופה הראשונה היא 
בדוגמת הענין ד"לא זכו" והתקופה השני' היא בדוגמת הענין ד"זכו", שעליו אמרו בגמ' 

)סנהדרין צח, א( "זכו – עם ענני שמיא", שהוא שינוי מנהגו של עולם.

ועפ"ז מבאר, דבספר הלכות הרמב"ם לא אומר שיעשה אותות ומופתים כיון דאין 
זה מוכרח שמשיח יגיע באופן של "זכו" ולכן כאשר יבוא משיח אי אפשר לדרוש ממנו 

לעשות אותו ומופתים, כי שמא בא באופן ד"לא זכו".

היא  הגאולה  התחלת  כאשר  שגם  לומר  בהכרח   – לאידך  "אבל  וזלה"ק:  וממשיך, 
באופן ד"לא זכו", הרי בודאי שסוכ"ס יגיעו למעמד ומצב ד"זכו", כי "לא ידח ממנו 
נדח", ולכן בודאי שסוכ"ס תבוא התקופה הב' דימות המשיח – שינוי הנהגת העולם 
ממנו  )וידרשו  יראה  צדקנו  שמשיח  בודאי  זמן  ובאותו  ומופתים,  דאותות  באופן 
להראות( אותות ומופתים – "נפלאות". ועאכו"כ ע"פ הדעה שבתחילת ימות המשיח 

יהיו אותות ומופתים".

ע"כ תוכן הביאור בהשיחה.

ב
והנה, בשאלת כ"ק אד"ש מה"מ ישנם שני פרטים: א. סתירה לכאורה האם משיח 
יעשה אותות ומופתים. ב. באגרת תימן כותב הרמב"ם שדוקא ע"י המופתים הוא הראי' 
על אמיתותו של משיח. אך בתשובה מאריך בעיקר בענין הראשון ומבאר שמדובר 

בשתי תקופות שונות.

48( אמנם בהנחה דשיחה זו הלשון הוא "דובר כמ"פ שבכללות הזמן דימות המשיח יהיו ב' תקופות", ומשמע לכאורה 
שאומר זה בפשטות ולא רק לדיעה מסויימת, אך בשאר המקומות בהם מדבר בענין זה )כולל המקור שצויין בהנחה 
כאן – לקו"ש חט"ו ע' 417, וגם במקורות שהובאו שם(, מדגיש שביאור זה הוא בדעת הרמב"ם דוקא. וכבר דשו בזה 

רבים, ואכמ"ל.
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משא"כ בנוגע לענין השני – כיצד אכן יבררו בפועל את אמיתתו של משיח – אינו 
מאריך, אלא שבסוף הדברים אומר בקצרה )והובא בהנחה בסוגריים( שבתקופה השני' 

"בודאי שמשיח צדקנו יראה )וידרשו ממנו להראות( אותות ומופתים".

יידרש מלך המשיח  ונראה שהכוונה היא שבהגיע התקופה השני' דימות המשיח, 
להוכיח את אמיתתו על ידי שיעשה אותות ומופתים.

אלא שדברים אלו צריכים לבירור גדול – הרי התקופה השני' באה לאחר שמשיח 
בנה את בית המקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, דכל זה הוא כמובן כבר בתקופה 
הראשונה, דהרי דברים אלו נצרכים לצורך קיום התורה ומצוות בשלימותם, שענין זה 

יתקיים בתקופה הראשונה דימות המשיח.

ויוצא מכך שלאחר שמלך המשיח כבר ינהיג את עם ישראל משך זמן, ובני ישראל 
נשמעים להוראותיו כמלך בכל דבר – כולל בענינים שצריכים להיעשות רק ע"י משיח, 
כבנין בית המקדש במקומו המכוון49 והעבודה בו )שתלוי' בבירור היוחסין על ידו50 
ועוד( – לפתע, עם תחילת התקופה השני', שוב נדרוש ממלך המשיח להוכיח שאכן 

הוא הוא המשיח!

ג
אמיתתו  על  ההוכחות  סוגי  ששני  ח"א(,  שהעירני  )כפי  לבאר  אפשר  הי'  לכאורה 
של משיח עוסקים שניהם בתחילת התגלותו, והיינו שאם יתברר )ע"י חכמי ישראל 
שבאותו הדור, או שמשיח עצמו יודיע כן וכדו'( שבני ישראל נמצאים במצב ד"זכו", 
ימות המשיח, אזי במקרה כזה בלבד  וא"כ צריכה להתחיל מיד התקופה השני' של 
ידרשו ממלך המשיח לעשות אותות ומופתים כדי להוכיח שהוא המשיח, כיון שאם 
 – זה  ומצב  כפי שמתאימה למעמד  הגאולה  להביא את  עליו  הרי  הוא מלך המשיח 

גאולה שכוללת בתוכה גם שינוי מנהגו של עולם.

ובאמת לכאורה מתאים ביאור זה עם כללות דברי הרמב"ם באגרת תימן, דלשונו שם 
הוא: "יעמוד איש שלא נודע קודם הראותו, והאותות והמופתים שיראו על ידו הן הן 
הראיות על אמתת יחוסו", ובפשטות נראה שמדבר על תחילת זמן התגלותו של משיח 

ולא על שלב מאוחר יותר – תקופה שניה51.

49( ראה לקו"ש ח"ח ע' 362 בהערה ד"ה מקדש במקומו, וכן בקונט' בית רבינו שבבבל הע' 34, שמהענינים שיוכיחו 
שהוא משיח בודאי הוא שידע לכוון את מקום המקדש.

50( רמב"ם הל' מלך המשיח פי"ב ה"ג.
51( וכפי שהקשה הרב א.ב. שי' גערליצקי בקובץ הערות וביאורים – אהלי תורה, גליון 1088.
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אך באמת קשה מאוד לבאר כך בדברי אד"ש מה"מ בשיחה זו, כיון שבקטע זה מדבר 
ש"גם כאשר התחלת הגאולה היא באופן ד"לא זכו"" – הרי שגם אז בסופו של דבר 
יגיע מצב של "זכו", "ובאותו זמן בודאי שמשיח צדקנו יראה אותות ומופתים", ונראה 
מפורש שמדבר על מצב בו מגיע המצב ד"זכו" לאחר שהיתה קודם התקופה הראשונה 

כיון ש"לא זכו".

ובכלל, לא מצינו באף מקום חידוש גדול כל כך מעין זה, שצריכים לדעת מראש 
האם אנו נמצאים במצב של "זכו" ועל פי זה לדעת כיצד לבדוק את משיח.

ובפרט, דאם כן יוצא שנוגע להלכה לדעת את שני סוגי הגאולה, כדי שנוכל לברר את 
אמיתתו של משיח באופן המתאים לתקופה, ושוב יקשה על הרמב"ם מדוע לא הביא 

בספר היד החזקה את שתי האפשרויות של ביאת משיח.

גם אין לומר, שהבירור בתקופה השני' לא יהי' בירור אמיתתו של משיח עצמו – 
שהוא אכן המלך המשיח – אלא רק הוכחה לכך שהגיע זמן התקופה השני', שבה יהי' 

שינוי מנהגו של עולם.

בימות המשיח  ב' תקופות  אודות  הידועה  דבשיחה   – נוסף  ענין  גם  יבואר  ]דבזה 
191 ואילך( סעיף יב מבאר שהניסים שיהיו בתקופה השני' דימות  )לקו"ש חכ"ז ע' 
המשיח אינם קשורים למלך המשיח עצמו וביאתו אלא אלו נבואות וייעודים כלליים 

שיהיו לעתיד לבוא[.

כיון שלשון הרמב"ם הוא ש"הן הן הראיות על אמיתת יחוסו" של משיח עצמו, ולא 
שמוכיחים על התקופה.

ד
ומכל זה נראה מוכרח, שגם אם הגאולה תבוא באופן ד"לא זכו", והיא תתחיל בתקופה 
הראשונה שבה לא יהיו אותות ומופתים בעולם, הרי כאשר סו"ס יגיעו לתקופה השני' 
אותות  לעשות  משיח  יידרש  שוב   – "זכו"(  של  מצב  יהי'  הראשונה  )כיון שבתקופה 

ומופתים כדי להוכיח את אמיתת יחוסו וזהותו כמלך המשיח.

אולי הי' אפ"ל בדוחק, דכיון שהתקופה השני' היא מחוייבת המציאות – שהרי אם 
ויגיעו לתקופה  ד"זכו"  אז במצב  יהיו  ישראל  בוודאי שבני  תהי' התקופה הראשונה 
השניה52, והיינו שהתקופה הראשונה מחייבת את ביאת התקופה השני' – לכן אם לא 
יעשה אח"כ אותות ומופתים מוכח בוודאות שגם עד עתה לא הי' משיח, ומה שהי' 

52( כפי שמבאר בלקו"ש חכ"ז שם.
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עד כאן לא היתה גם התקופה הראשונה של ימות המשיח, שהרי אנו רואים שהיא לא 
הביאה אחרי' את התקופה השני'.

ומה שהרמב"ם לא הביא זאת להלכה, הוא מכיון שהרמב"ם מדבר כאן רק על ביאת 
משיח בהתחלה )כנ"ל מלקו"ש חכ"ז, שהענינים שבתקופה השני' אינם שייכים לביאת 
משיח עצמה ולכן הרמב"ם לא מדבר אודותם(, ולא על מה שיקרה אח"כ בהמשך ימות 

המשיח, אף שבוודאי יקרו דברים אלו.

אלא שעדיין דוחק גדול הוא, דממה נפשך – אם ע"י סימני משיח שהרמב"ם מביא 
ודאי", שוב  "משיח  לו  כבר אפשר לקרוא  כנ"ל על התקופה הראשונה(  )שמדברים, 
כיצד יצטרכו לברר זאת שוב, ואם צריך הוא להוכחה נוספת – מדוע קורא לו הרמב"ם 

"משיח ודאי".

ואשמח לראות דעת הקוראים בזה.

ג' דרגות בזכירת יציאת מצרים

 הת' שלום שי' פופר
תלמיד בישיבה

בדבר־מלכות לשבת פרשת שמות ה'תשנ"ב אומר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לזכירת 
יציאת מצרים כפי שהיא בעבודת האדם:

"יציאת מצרים מורה על היציאה )דנפש האלקית מ(מיצרים וגבולים של מאסר הגוף 
ועולם הזה בכלל, להתקשר ולהתאחד עם הקב"ה ע"י תורה ומצוות. ומכיון שזהו ענין 
כללי בכל התורה והיהדות, לכן "תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", עד 
באופן ש"בכל דור ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום 

ממצרים".

ובפרטיות ישנם בזה שלושה שלבים ודרגות:

א. מזכירין יציאת מצרים "בכל יום ויום" )"הימים"(: כשמאיר אור ה' )"ויקרא אלקים 
לאור יום"(, צריך בפשטות "לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים", עבודתו 

של יהודי לצאת ממיצרים וגבולים.

ב. חידוש נוסף בזה, ש"מזכירין יציאת מצרים בלילות", כדרשת בן זומא מהפסוק 
ימי חייך להביא הלילות"  . כל   . ימי חייך  יום צאתך מארמ"צ כל  "למען תזכור את 
שאפילו בזמן דלילה וחושך, כשאור ה' איננו מאיר, ועד אפילו בליל הגלות, יכולה וגם 

צריכה להיות "יציאת מצרים".
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ג. חכמים מחדשים עוד יותר, ש"כל ימי חייך" כולל – נוסף על כל העולם הזה )"ימי 
חייך העולם הזה"(, גם – "להביא לימות המשיח""53. עד כאן הביאור בשיחה. 

ויש להוסיף ביאור בחידוש המתוסף בכל דרגה:

דהנה בהבנת בחידוש המתוסף בכל דרגה ישנם ב' אופנים: החידוש שצריך יציאת 
מצרים, והחידוש שאפשר להיות יציאת מצרים. 

והנה החילוק בין שני האופנים הוא מקצה לקצה: דלאופן הראשון החידוש הוא דוקא 
במצב של אור וגילוי, דהיינו למרות שיש אז גילוי אור אעפ"כ צריך לצאת מדרגה זו. 
אך לאופן השני החידוש הוא במצב של חושך, דהיינו שלמרות שאז ישנו חושך גדול 

אעפ"כ אפשרי לצאת ממנו. 

ועפ"ז לכאורה צריך ביאור: דהרי סדר הדברים הוא באופן עולה מהקל אל הכבד 
)כמובן מהלשון "חידוש נוסף בזה"(, וא"כ הי' צריך לסדר הג' שלבים או בסדר 1( ימות 
המשיח 2( ימים 3( לילות, שאז הסדר הוא עפ"י החידוש שאפשרי לצאת. או בסדר 
הפוך 1( לילות 2( ימים 3( ימות המשיח, שאז הסדר הוא עפ"י החידוש שצריך. ולמה 

מסדרו בסדר 1( ימים 2( לילות 3( ימות המשיח?

ונראה לבאר, שהנה הכוונה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ: "ובפרטיות ישנם בזה שלושה 
אלא  מצרים,  יציאת  מזכירים  שבהם  מצבים  לשלוש  )רק(  לא  היא  ודרגות"  שלבים 
יום, אופן  ג' אופנים. אופן א' כשישנו מצב של  ישנם  שבזכירת יציאת מצרים עצמה 

גבוה יותר במצב של לילה, ואופן שלישי גבוה יותר לימות המשיח.

והביאור בזה, ובהקדים:

דהנה בהמשך המאמרים ד"ה פדה בשלום )סה"מ מלוקט ו עמ' מה( וד"ה להבין ענין 
נרות חנוכה )שם, עמ' סג(, מבאר אדמו"ר שליט"א שישנם ג' אופנים בפעולת למעלה 

מהשתלשלות בהשתלשלות, ומבאר זאת לפי הבחי' אריך עתיק ופנימיות עתיק:

אריך הוא ע"ד ענין הרצון, שפעולת הרצון באיברים הוא בדרך כפי' שאין זה ענינם 
של האיברים עצמם, אלא שהרצון כופה אותם להיות באופן כזה, וע"כ הם מתבטלים 

לעשות כפי הרצון, ואין זה פועל איזה שינוי מהותי בהם.

מקיף   – החי'  בחינת  שמצד  לעבודה  מקבילה  זו  בחינה  האדם  בעבודת  ולכאורה 
כז(, שהרצון של  ג עמ'  הקרוב, וכמבואר בד"ה פדה בשלום תשל"ט )סה"מ מלוקט 

הנפה"א באלקות הוא כל כך חזק עד שכל הרצונות האחרים מתבטלים בפניו.

53( והחידוש שבזה כפול. ע"ש.
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ועתיק הוא ע"ד בחי' התענוג, דאינו כופה על האיברים לעשות כרצונו, אלא שפועל 
באיברים גופא שזה יהי' רצונם וחפצם.

וכמבואר בד"ה פדה  היחידה שבנפש האדם,  זו מקבילה לבחינת  ולכאורה בחינה 
בשלום הנ"ל )תשל"ט( שבגילוי בחי' יחידה אין זה שהרצונות האחרים מתבטלים בפני 
רצון זה, אלא שכלל אי אפשר שיהי' באופן אחר. והיינו על דרך הנ"ל בעתיק, שאין 
הפירוש שנשארו ענינים אחרים רק שהם בהעלם מצד הגילוי אור שמלמעלה, אלא 

שהגילוי אור פעל בהם עצמם.

בתוך  שפועל  אף  עתיק  בחי'  שמצד  עצמות,   – עתיק  פנימיות  הוא  הג'  והאופן 
ההשתלשלות מ"מ נשארים הוא וההשתלשלות כשני ענינים נפרדים. אך בגילוי בחי' 

פנימיות עתיק מתגלה שאין כלל מציאות אחרת.

]ולכאורה בחינה זו מקבילה לבחינת עצם הנשמה המבוארת בשיחות חורף תשנ"ב, 
ובפרט בשיחת הד"מ לשבת פר' תולדות54[.

והנה במאמר ד"ה תנו רבנן )סה"מ מלוקט ב עמ' יז( מבאר כ"ק אד"ש אשר במצב של 
חושך אי אפשר לנצח על ידי העבודה שמבחינת חי', אלא דוקא מצד מדריגת היחידה, 

ורק היא זו שיכולה לגבור על החושך מכיון שלגבי' אי אפשר כלל להיות אחרת.

ועפ"ז אפשר לבאר לכאורה הסדר בג' השלבים בזכירת יציאת מצרים. דהולך מן 
הקל אל הכבד:

והגבלה באופן הא', היינו העבודה  יום, אפשר להיות למעלה ממדידה  במצב של 
היינו שצריך  הב',  באופן  יציאת מצרים  צ"ל  החי'. אך במצב של חושך  בחי'  שמצד 

להיות העבודה מבחינת היחידה.

אמנם זהו עדיין עבודה בבחי' גלות, אך החידוש ביציאת מצרים כפי שהיא עפ"י ענין 
הגאולה היא מדריגה שלישית ביציאת מצרים: 

יצי"מ  לזכירת  שהסיבה  אד"ש  כ"ק  מבאר  הד"מ  שיחת  בהמשך  דהנה  ובהקדים: 
בימות המשיח, היא )גם( מפני שהיא תפעל חידוש בימות המשיח והוא שע"י זכירת 
יצי"מ שענינה אתכפיא – "כי ברח העם" שהיא עבודה שע"פ מדידה והגבלה, מודגש 
)"ואת רוח הטומאה אעביר מן  – העבודה דאתהפכא  הקשר בין הבל"ג של הגאולה 

הארץ"(, עם המדידה דעוה"ז "כל ימי חייך".

54( ושני דרגות אלו )דיחידה ועצם הנפש( לכאורה דבר אחד הם עם שני הדרגות ב"כתית למאור" המבוארים במאמר 
ואתה תצוה הידוע )סה"מ מלוקט ו עמ' קכט(. ואכ"מ.
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עם  אחרת  מציאות  הוא  שאין  עתיק  פנימיות  לגילוי  בנוגע  לעיל  כמבואר  והיינו 
המדידה והגבלה אלא שהוא ענינו האמיתי של המדידה והגבלה. וזהו ענינה של יציאת 
מצרים בדרגת ימות המשיח שאז רואים שאין הגאולה דבר נפרד מ"ימי חייך" אלא היא 

היא "ימי חייך".

ועוד יש להאריך בכ"ז. ואכ"מ.
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שיטת רש"י בכוונת ישראל לנצחיות בית ראשון

 הת' דוד שי' אקסלרוד )ש"ב(
  הת' אברהם שי' וילהלם
תלמידים בישיבה

א
בלקוטי שיחות חלק לא )עמ' 77 ואילך( מביא כ"ק אד"ש מה"מ מחלוקת המכילתא 
בית  על  קאי  המכילתא  דלשיטת  ידיך":  כוננו  אדנ־י  "מקדש  הפסוק  בביאור  והש"ס 
המקדש השלישי, שאותו הקב"ה בונה בידיו ואכן ירד מלמעלה - "כוננו ידיך". משא"כ 
לשיטת הש"ס קאי על בית ראשון, שאכן יבנה בידי אדם. ופירוש הפסוק הוא שבניין 
ביהמ"ק הראשון נעשה עפ"י ציווי הקב"ה - "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל", וחשיב 

כביכול כנבנה ע"י הקב"ה.

והנה רש"י כתב על פסוק זה: "חביב בית המקדש - שהעולם נברא ביד אחת שנאמר 
ימלוך  שה'  בזמן  ידים,  בשתי  יבנה  ואימתי  ידים.  בשתי  ומקדש  ארץ,  יסדה  ידי  אף 
לעולם ועד - לעתיד לבא שכל המלוכה שלו". והיינו כשיטת המכילתא שהפסוק מדבר 

על ביהמ"ק השלישי שיבנה הקב"ה בידיו.

ומקשה כ"ק אד"ש מה"מ )סעיף ב(: "ולכאורה יש לדייק בזה: שיטתו וענינו של פרש"י 
עה"ת הוא לפרש פשוטו של מקרא, ובפשטות - הרי כתוב זה בא בהמשך להתחלתו 
ובנין  "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה'", דהיינו הכניסה לארץ 

תורתו של משיח
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המקדש הא' — ו מדוע מחלק רש"י את הכתוב לשנים, וזמן כל הגליות מפריד ביניהם, 
ואח"כ בא סוף הכתוב ע"ד המקדש דלעתיד"?

כיצד   - רש"י  פירוש  על  לכאורה  יוקשה  מקרא  של  פשוטו  דלפי  דמקשה,  והיינו 
תחילת הפסוק "תביאמו ותטעמו כו'" מורה על הכניסה לארץ ובניין ביהמ"ק הראשון, 

ואילו החלק השני של הפסוק קאי על ביהמ"ק השלישי - "מקדש א־דני כוננו ידיך"?

וממשיך ומקשה מסברא: "איך מתאים שב)אמצע( שירה והודי' על ה נסים דקי"ס, 
יזכירו בנ"י ע"ד ביהמ"ק דלעתיד - שזה מדגיש שהמקדש שיבנה כשיכנסו לארץ אז 

עתיד ליחרב"? 

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ: "מה שפרש"י "ואימתי יבנה בשתי ידים בזמן שה' ימלוך 
לעולם ועד - לעתיד לבא שכל המלוכה שלו", אין הפירוש בזה שזו היתה כוונת משה 
זמנו  )לאחרי  לבא  לעתיד  ה מקדש  בנין  ע"ד  להזכיר  זו,  שירה  ב אמרם  ישראל  ובני 
דרש"י( — אלא זוהי הסברתו של רש"י, שבפועל יהי' זה לעת"ל. אבל באמרם השירה 
הזה  יבנה את המקדש  )הראשון(, שהקב"ה  יהי' במקדש סתם  שזה  ישראל  התכוונו 
היו  חטאו  שאלמלא  בכ"מ,  כמבואר  ועד".  לעולם  ימלוך  "ה'  אז  ויקויים  ידיו  בשתי 

ישראל נכנסים לא"י באופן של גאולה שלימה ונצחית שאין אחרי' גלות". 

כלומר דשיטת רש"י היא, שבנ"י אכן התכוונו לכניסה לארץ ובניין ביהמ"ק הראשון, 
)כמבואר בכ"מ ש"אלמלא  נצחי  וביהמ"ק  נצחית  גאולה  כוונתם היתה שזו תהי'  אך 
חטאו ישראל כו'"(. ומה שכתב רש"י "ואימתי . . לעתיד לבוא" - כוונתו דהיות שאז 
לא נתקיימה כוונתם של בנ"י, הרי תתקיים היא בפועל - "לעת"ל שכל המלוכה שלו".

וצריך להבין: דהנה בלקוטי שיחות חלק כ )עמ' 230 הע' 28( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ 
לגבי הקץ שרצה יעקב לגלות לבניו – שאי אפשר לבאר בפשוטו של מקרא שרצה 
ושלימה.  אמיתית  וגאולה  נצחית  גאולה  להיות  יכולה  מצרים  שגאולת  להם  לגלות 
ובלשונו: "דאין לתרץ בפשוטו של מקרא שהכוונה לזמן דיצי"מ - שהרי בפרש"י לא 
הובא מחז"ל זה 'דאילו זכו היתה יצי"מ גאולה נצחית', ואדרבה מפרש"י משמע הפכו".

והיינו דמבאר: שהיות שרש"י לא מביא מחז"ל זה ד"אילו זכו ישראל", משמע שסובר 
שעפ"י פשוטו של מקרא גאולת מצרים לא היתה יכולה להיות גאולה נצחית. ואדרבה 
- משמע להיפך מפרש"י עה"פ "אהי' אשר אהיה": "אהי' עמם בצרה זאת, אשר אהי' 
עמם בשעבוד שאר מלכיות". והיינו שלאחרי גאולת מצרים יהי' שיעבוד מלכויות, ולא 

תהי' גאולה אמיתית ושלימה.

ומשמע דכ"ק אד"ש סובר להדיא שלשיטת רש"י )פשוטו של מקרא( יצי"מ לא היתה 
צריכה להיות גאולה נצחית, והיאך ביאר בחלק לא הנ"ל דס"ל לרש"י שכוונת בנ"י 
היתה דביהמ"ק הראשון יהי' בית נצחי וגאולה נצחית )אלא שבפועל לא נתקיים כו'(?
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ב
והנה בדרך אפשר הי' אפשר לבאר, עפ"י הכלל שמביא כ"ק אד"ש כמה וכמה פעמים, 
ולדוגמא בלקוטי שיחות חלק י )עמ' 122(: "מכיון שדרכו של רש"י לפרש לפי "פשוטו 
של מקרא" ובאופן שיתאים ל"בן חמש למקרא", הרי מובן שבכוונתו של רש"י לבאר 
רק את הענינים שהתלמיד בלמדו פסוק זה יתקשה בהם, אבל אין דרכו ליישב בפסוק 

הנלמד קושיות וסתירות מפסוקים אחרים שטרם למדם התלמיד".

כלומר: שרש"י מפרש את הפסוקים ל"בן חמש למקרא" שהוא לומד את התורה לפי 
הסדר, ואינו יודע על קושיות המתעוררות מהמשך הפסוקים שלאחרי זה על דברים 
שלמד כעת. וע"כ רש"י בדרך כלל לא מבאר קושיות שמתעוררות על הפסוק מהמשך 

הפסוקים שלאחרי זה.

ועפ"ז הי' ניתן לבאר שאכן לפי "פשוטו של מקרא" בפרשת ויחי )כשמדבר על "רצה 
יעקב לגלות את הקץ"( ובפרשת שמות )כשמדבר על "אהי' עמם בשיעבוד גלויות"( 
גאולת מצרים לא היתה צריכה להיות גאולה נצחית )ואדרבה משמע להיפך כנ"ל(. 
ואע"פ שלפי המשך הפסוקים בפרשת בשלח - "מקדש . . כוננו ידיך" מוכרחים לומר 
שגאולה ראשונה היתה צריכה להיות גאולה נצחית, מ"מ כל עוד שאין אנו מוכרחים 

לפרש כך בפשוטו של מקרא לא כותב זאת רש"י )כפי הכלל הנ"ל(.

ורק לאח"ז בפרשת בשלח, שאכן לפי פשוטו של מקרא מוכרחים לומר ש"מקדש 
בית המקדש  לומר שמדבר על  ומוכרחים  נצחי,  ביהמ"ק  ידיך" קאי על  כוננו  אדנ־י 
הראשון )כפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ( - על כן סובר רש"י שאכן גאולת מצרים היתה 

צריכה להיות גאולה נצחית, וביהמ"ק הראשון ביהמ"ק נצחי.

אך לאחרי עיון קצת נמצא שאין ביאור זה נכון, שהרי הכלל המובא לעיל ש"אין דרכו 
למדם  אחרים שטרם  מפסוקים  וסתירות  קושיות  הנלמד,  בפסוק  ליישב  רש"י(  )של 
התלמיד" - משמעותו שרש"י אינו מקשה על הפסוק כעת מהמשך הפסוקים שלאח"ז, 

אך אין משמעותו שרש"י לא מפרש את הפסוקים כעת לפי המשך הפסוקים.

ולדוגמא: עה"פ "וירדו כל עבדיך אלה אלי" - מפרש רש"י: "חלק כבוד למלכות . . 
שהרי בסוף ירד פרעה בעצמו אליו בלילה ואמר קומו צאו מתוך עמי". והיינו שדרכו 
הרגילה של רש"י וכן הוא בהרבה מקומות - לבאר המקרא לפי המשך הפסוקים. וא"כ 
מדוע לא ביאר בפרשות ויחי ושמות שגאולת מצרים היתה צריכה להיות גאולה נצחית, 

על סמך הכתוב בפרשת בשלח "מקדש אדנ־י כוננו ידיך"?
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ג
ואולי יש לומר הביאור בזה באופן אחר:

רש"י לא הביא את המאמר חז"ל "אילו זכו ישראל", כי אכן אינו סובר שמדרש זה 
מתאים עם פשוטו של מקרא, ואכן מלכתחילה היתה נבואה על שיעבוד מלכויות וגלות 
למשה רבינו )"אהי' אשר אהיה"(, וממילא גם הוא ידע שגלות מצרים לא תהי' גאולה 

נצחית - כפי שכותב כ"ק אד"ש בשיחה בחלק י הנ"ל.

לבית  היתה  ישראל באמרם השירה,  לא מבאר דס"ל לרש"י שכוונת  אמנם בחלק 
המקדש הראשון שהוא יהי' בית המקדש נצחי - היות שלא הודיעו להם שיהי' אחרי זה 
שיעבוד מלכויות וגלות, אך מצד האמת מלכתחילה גאולת מצרים אינה גאולה נצחית 

וביהמ"ק הראשון אינו בית נצחי. 

כוונת משה  בזה שזו היתה  "אין הפירוש  כ"ק אד"ש מה"מ:  וכפי שמדייק בלשונו 
ובני ישראל באמרם שירה זו . . אבל באמרם השירה התכוונו ישראל" - שכשמדבר על 
הכוונה לבית המקדש הראשון שיהי' נצחי מזכיר רק "כוונת ישראל", ואינו מזכיר את 
משה - היות שהוא ידע וקיבל בנבואה שביהמ"ק הראשון לא יהי' בית נצחי ויהי' גלות 

לאח"ז. 

במקדש  יהי'  שזה  ישראל  התכוונו  השירה  "באמרם  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  כותב  ולכן 
סתם )הראשון( . . כמבואר בכ"מ, שאלמלא חטאו היו ישראל", ואינו אומר שרש"י ס"ל 
כמאמר חז"ל ד"אילו זכו ישראל". אלא שמפרש רק שכוונת ישראל היתה "שזה יהי' 
במקדש סתם", ומביא שיש מקור לענין זה שאליו התכוונו ישראל -"כמבואר בכ"מ 

שאלמלא חטאו ישראל", אך רש"י עצמו לא ס"ל הכי.

ואף שניתן לשאול: הלא אמירת השירה היתה גם ע"י משה, ומדוע שר איתם משה 
ע"ד ביהמ"ק הראשון כשכוונתם לבית נצחי - הנה בפשטות י"ל שהוא מכיוון שבני 
ישראל התכוונו שזה יהי' 'במקדש סתם' )כביאור כ"ק אד"ש מה"מ(, דהיינו שהם לא 
ידעו על כך שהולך להיות גלות ובית ראשון ושני וכו', אלא הם ידעו שהולך להיות בית 
המקדש -"מכון לשבתך" שהוא יהי' באופן ד"כוננו ידיך", ולא דיברו כלל באיזה בית 
מקדש מדובר1. ולכן גם משה שר איתם כי אכן הולך להיות כך ביהמ"ק. רק שלפועל 

)וכפי שידע משה רבינו( זה יהי' בגאולה האמיתית והשלימה בבית המקדש השלישי.

ועדין צריך עיון. ונשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

1( אע"פ שלפועל נתכוונו לבית המקדש הראשון כפי שמביא במוסגר, כי ע"ז ידעו.
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עיקר שנות חייו של יעקב דוקא במצרים

 הת' דוד יצחק שי' בן־מעש
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה ויחי יעקב תשמ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הדיוק במ"ש "ויחי יעקב 
בארץ מצרים", שמזה משמע שעיקר חייו ושנותיו חי יעקב במצרים, ולכאורה גם קודם 
לכן היו בחיי יעקב ענינים נעלים, וכמ"ש "וישב יעקב בארץ מגורי אביו", והיינו שהי' 
במצב של וישב )התיישבות ומנוחה בארץ מגורי אביו(, וא"כ מדוע נאמר דוקא לשון 

זה – "ויחי יעקב" – שמשמעו שדוקא במצרים חי יעקב את עיקר חייו ושנותיו?

הבריאה  כוונת  את  למלא  כדי  היא,  למצרים  יעקב  בירידת  דהכוונה  שם,  ומבאר 
שאין  תחתון  הכי  בעולם  והיינו,  בתחתונים",  דירה  ית'  לו  להיות  הקב"ה  ש"נתאווה 
תחתון למטה ממנו. ומאחר שהאבות היו בטלים לאלקות בתכלית )וכמאמר "האבות הן 
הן המרכבה"(, הרי מובן שעיקר החיים שלהם הוא לקיים את הכוונה, ומכיוון שהכוונה 

היא לעשות 'דירה בתחתונים', לכן שם דוקא הי' עיקר חייו שנותיו.

ולכאורה עדיין צריך ביאור, דהנה גם קודם ירידת יעקב למצרים עסק הוא לכאורה 
במילוי הכוונה של 'דירה בתחתונים'. וכגון בחרן – "חרון אף של מקום", ושם עשה 
 :)251 ע'  הישועה  )מעייני  מה"מ  אד"ש  כ"ק  וכדברי  בתחתונים,  דירה  לקב"ה  יעקב 
"יעקב היתה עבודתו בחוץ לארץ, כמ"ש ויצא יעקב גו' וילך חרנה, ועם היותו בחרן 
היתה עבודתו באופן דמטתו שלימה, והרי כללות עבודת יעקב בחרן ענינה – בירור 

הניצוצות כו', עשיית דירה לו ית' בתחתונים דוקא.

וכן עבודת הבירורים של יעקב עם עשו אחיו, שהיא ירידה גדולה יותר2, ומ"מ לא 
נאמר "ויחי יעקב" – שחי את מבחר שנותיו – אלא דוקא בירידתו לארץ מצרים, וצריך 

להבין הטעם לכך.

ויש לבאר, דהנה בלקו"ש חט"ו )ע' 432( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )תרגום חופשי(: 
"יעקב הוא מידת האמת, ה"מבריחה מן הקצה אל הקצה", מקשרת מן הקצה העליון 

ביותר ועד לקצה התחתון ביותר.

2( ראה בזה בארוכה בלקו"ש חכ"ה ע' 362 ואילך.
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בפועל מתקיימת מידה זו על ידי יוסף, כי יעקב הוא בדרגת עולם האצילות, הנעלה 
עולמות  תוך  אל   – "אצילות"   – יעקב  דרגת  את  ומביא  מוריד  ויוסף  העולמות  מכל 

ה"נמוכים" יותר, ועד לעולם הזה – הקצה התחתון ביותר.

. . לפי זה מוסבר מדוע שבע עשרה השנים, שבהם הי' יעקב במצרים, היו הטובות 
ביותר בין שנות חייו, כפי שנאמר "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה". וזאת 
מפני שדוקא על ידי הירידה למצרים הגיע יעקב לשלימותו, "מבריח מן הקצה )העליון 

ביותר( אל הקצה )התחתון ביותר(".

והיינו, דמאחר שיעקב הוא בדרגת עולם האצילות והוא למעלה מכל העולמות – 
אין זה נחשב עדיין שעושה לקב"ה דירה בתחתונים. אמנם באמצעות בנו יוסף, שהוא 
מחבר בין דרגת יעקב – אצילות, לעולמות הנמוכים, יכול יעקב להגיע לשלימותו – 

לקצה התחתון ביותר.

וכמו"כ י"ל בנדו"ד, דהנה מלבד זאת שמצרים היא ערוות הארץ, והרע שבה חמור 
משאר כל הארצות דיש בה את הנקודה הכללית של הרע3, וא"כ מובן שעשיית הדירה 
שם ה"ה בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, נוסף לזה, הנה במצרים הי' גם את יוסף 
התחתון  ולקצה  ביותר  הנמוכים  לעולמות  יעקב  את  מקשר  שהוא  בחרן(  )משא"כ 
ביותר, ועי"כ יעקב עושה דירה בתחתונים ממש. וא"כ מובן מדוע דוקא "ויחי יעקב 

בארץ מצרים" – שעיקר חייו היו בארץ מצרים.

הגאולה ממצרים גם ליהודים שהתנגדו

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

א
בלקוטי שיחות חלק יא )עמ' 3( שואל כ"ק אד"ש מה"מ: "בגלות מצרים היו כמה 
סוגים של רשעים, ואפילו עובדי עבודה זרה, עד שגם ביציאתם ממצרים "פסל מיכה 
עובר עמהם", ובכל זאת זכו לגאולת מצרים – ולמה לא נגאלו אלו שלא רצו לצאת 
מתו   - ממצרים  לצאת  רצו  שלא  הרשעים  שאותם  במדרש:  )"כמפורש  ממצרים? 

בשלשת ימי אפילה"4(".

3( ולכן הגלות הרוחני של מצרים קשה יותר משאר כל הגלויות. וראה בלקו"ש חל"ב ע' 50. וש"נ.
4( סעיף א שם.
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ומבאר )בסעיף ה(: "ההתעוררות והגילוי מלמעלה להוציא את בנ"י ממצרים - הי' 
מצד גילוי ההתקשרות של הקב"ה . . ומכיון שזוהי התקשרות עצמית שאי אפשר להיות 
בה שינוי - לכן נגאלו כל ישראל ממצרים גם הרשעים, ד"בין כך ובין כך בני הם". אמנם 
אותם הרשעים שמיאנו לצאת ממצרים, מאחר שבזה התנגדו לגילוי ההתקשרות גופא 
- לא יתכן שגילוי זה יפעול בהם ענין הגאולה ממצרים )וכנ"ל באותיות דנגלה 'אין 

קטיגור נעשה סניגור'(".

– מכיון שאז התגלתה התקשרותם  נגאלו  והיינו דביציאת מצרים אפילו הרשעים 
העצמית של בני ישראל עם הקב"ה, שמצדה לא שייך לחלק בין בני ישראל. אמנם 
כאשר ישנם רשעים שלא רוצים בכלל לצאת ממצרים – הרי זה סותר לגילוי ההתקשרות 

של הקב"ה עמהם, ועל כן לא היתה כלל אפשרות שיצאו ממצרים.

והנה בשיחת יו"ד שבט תשל"ו )שיחו"ק תשל"ו ח"א ע' 434 ואילך( אומר כ"ק אד"ש 
מה"מ )בתרגום חפשי(: "היו יהודים שלא רצו לצאת ממצרים, ועד כדי כך – כדברי 
רש"י בפרשת בא – "שהי' ישראל בביתו של מצרי וכו'". כלומר בליל חמשה עשר בניסן, 
אחר שהי' את הענין של קרבן פסח, הלך הקב"ה לחפש יהודי ששהה בביתו של מצרי, 

והוא הי' צריך להציל אותו משם...

. . אך מכיון שלקב"ה יש הרי רחמנות על כל יהודי, ישנו הענין של "בשלח פרעה 
את העם" - שהגוי מכריח את היהודי שיצא מטומאת מצרים, אע"פ שהיהודי מסתגר 

יחד עם המצרי".

והיינו, שגם מבין אלו שיצאו ממצרים 'בשלח פרעה את העם' - הי' כאלו שלא רצו 
לצאת, ועד שנמצאו בביתם של המצרים כדי להינצל מהיציאה, ואעפ"כ גם עליהם 

ריחם הקב"ה וגאלם ממצרים.

וצריך להבין: איך מתיישב זה עם דברי המדרש המובאים בלקו"ש הנ"ל – שהיהודים 
שלא רצו לצאת ממצרים לא נגאלו אלא 'מתו במכת חושך', וכביאור כ"ק אד"ש מה"מ 
- שזהו מכיון שהיו הם במצב של סתירה לגילוי התקשרותם עם הקב"ה, בכדי  שם 

שירחם עליהם ויגאלם?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה, בהקדים ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש שם )סעיף ז( 
– בסיבת ההבדל בין היציאה ממצרים שאז לא נגאלו כל ישראל, לבין הגאולה העתידה 

שיגאלו כולם:
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"היות והתקשרות זו דבנ"י להקב"ה מצד היותם "בנים למקום" היא מצד הטבע, לכן 
הי' אפשר לבן ישראל )במצרים( להתנגד להתקשרות טבעית זו בכח בחירתו החפשית 
- מכיון שבאה מעצמותו )של האדם( שלמעלה מהגדרות הטבע שלו, ומהאי טעמא לא 

הועילה ההתקשרות להוציאם ממצרים כנ"ל. 

אמנם לאחר שבחר הקב"ה בבנ"י בעת מ"ת, שהתקשרות זו להיותה מצד הבחירה, 
היינו מצד עצמותו ומהותו ממש - פעלה ג"כ בבנ"י להיות התקשרותם להקב"ה מצד 
עצמותם, ובמילא בכל עצם מהותם ומציאותם. והרי מובן ששוב )בעצם( אי אפשר 
ומה  באלקות.  בוחר  הוא  ועצמותו  מכיון שבמהותו  זו,  להתקשרות  לנגד  ליהודי  לו 
שבחיצוניותו אינו רוצה לצאת מהגלות, הרי זה היפך אמיתיות בחירתו העצמית". ע"כ 

לשונו הק'.

והיינו שביציאת מצרים היהודי התנגד לגילוי התקשורותו עם הקב"ה, ולכן לא יכל 
לצאת כנ"ל. משא"כ לאחרי מתן תורה שבחר עצמותו ומהותו של הקב"ה בבני ישראל, 
הרי פעל זה בהם שיהיו קשורים בעצמותם להקב"ה. ולכן גם אם כעת אומר היהודי 
שאינו רוצה לצאת מהגלות – הרי זה רק בחיצוניות, אמנם בפנימיות בעצם נפשו רוצה 

הוא לצאת, ולכן יכול הוא להיגאל.

והנה בספר המאמרים תרע"א )עמ' נו( מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב: "מפני מה נאמרה 
פרשת החדש דוקא מיד אחר יציאת מצרים, שלא נצטוו עדיין על שום מצוה אחרת, רק 
מצות קידוש החודש - ונודע דפרשת החודש היא עיקר התחלת התורה, וכמ"ש רש"י 
ז"ל בפסוק בראשית – אמר רבי יצחק לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא בהחדש 

הזה לכם".

ועפ"ז אולי ניתן לומר, שהיו שני סוגים בבני ישראל שלא רצו לצאת ממצרים: סוג 
אחד בעם ישראל שכל הזמן לא רצה לצאת, והוא כנ"ל בשיחה מהמדרש - מת במכת 
חושך. אך הי' סוג שני בבנ"י שרק כשבפועל היו צריכים לצאת ממצרים, התעורר בו 

רצון שלא לצאת ועד שהתחבא בבית המצרי – ואותו הקב"ה הוציא בכח.

וההסברה בזה: דמכיון שבדיוק אז הי' את ציווי הקב"ה 'החודש הזה לכם', שהוא הי' 
כנ"ל 'עיקר התחלת התורה' - הרי אולי י"ל שבזה התחיל כבר הענין של מתן תורה - 
בחירת עצמותו של הקב"ה בעם ישראל, הגורם שרצונו העצמי והפנימי של היהודי 
יהי' שרוצה לצאת מהגלות - ועל כן כבר אז התנגדותו של אותו יהודי לגאולה היא רק 

חיצונית, וממילא יכול הקב"ה לגאולו )מעין מצב היציאה מהגלות(.

ועדיין צריך עיון. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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בענין המשכת מדריגת יעקב 

 הת' יוסף יצחק שי' ויצהנדלר
תלמיד בישיבה

בשיחת הדבר מלכות לש"פ ויחי מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ענינו של הברזל כפי 
שהוא בקדושה, שענין זה יתגלה בגאולה האמיתית והשלימה. 

מורה  שהקב"ה  ירושלים,  על  המצור  בנבואת  שמצינו  דאף  היא:  הביאור  ונקודת 
לנביא )יחזקאל ד, ג(: "קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל . . אות היא לבית 
במדרש  כמבואר  היא  לזה  )והסיבה  החורבן  על  מורה  הברזל  שענין  היינו  ישראל", 
)שמו"ר פל"ה, ה( שטעם האיסור להשמיע כלי ברזל בבניית המקדש הוא, כי הברזל 

נמשל לאדום שהחריבוהו לביהמ"ק,

וגם בפנימיות הענינים ברזל קשור לחורבן וגלות, כיון שר"ת ברזל הוא בלהה רחל 
זלפה לאה, דהיינו שמות האמהות בסדר שהשפחות קודמות, שזה רומז על שליטת 
הלעו"ז – השפחה והקליפה, על האמהות – הקדושה, ככתוב )משלי ל, כג(: "שפחה כי 

תירש גבירתה"(, 

אך עכ"ז ישנו ענין הברזל כפי שהוא בקדושה והוא ענין התוקף בקדושה, שתוקף זה 
מגיע מעצם הנשמה, ועד שתוקף זה מביא את הגאולה – שלילת החורבן.

 וכן גם הסדר שנרמז בר"ת של ברזל ישנו בקדושה: והוא, כפי הידוע בענין ספי' 
במחשבה  מעשה  "שסוף  מפני  אעפ"כ  תחתונה,  הכי  המדרגה  שהיא  שאף  המלכות, 

תחילה", לכן לעת"ל תתעלה היא למעלה מכל הספירות. 

וענין זה )עליית המלכות לעת"ל( נרמז בשפחות, והיינו מפני שמדריגת השפחות 
היא מלכות דאצי' כפי שיורדת לבי"ע, לעומת מדריגת האבות והאמהות שמדריגתם 
היא ז"א ומלכות דאצי', ולכן אף שגם ענין האמהות הוא מלכות, אך שלימות עליית 
ומכיון  השפחות,  מדריגת  שהיא  שבה  תחתונה  הכי  הדרגה  ע"י  דוקא  היא  המלכות 

ששלימות העלי' היא על ידם דוקא, ע"כ הם קודמות לאמהות. 

ומבאר, שמכיון שאצל האבות הטעימן בעוה"ז מעין דלעת"ל, לכן מצינו גם אצל 
האבות שנתגלה אצלם מעלת המלכות, ולכן מצינו שאברהם הי' טפל לשרה בנביאות. 
אך כיוון שזה הי' רק מעין, לכן בחיבור עם השפחות מאסו כי לא רצו ועד שמאסו 

בירידה לבי"ע. עד כאן תורף ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה.
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ולכאורה צריך קצת ביאור: דהנה לגבי יעקב, מבואר בתו"א לפ' ויצא )כג, א( שזה 
שיעקב חיבב את רחל דוקא מלאה, הוא כי ענינה של רחל הוא התגלות אור אלקי – 
עלמא דאתגליא, ולכן אף שמצד הדרגא הרוחנית לאה יותר נעלית מרחל מפני שהיא 
גילוי אוא"ס ב"ה  מעלמא דאתכסייא, בכ"ז מחמת תשוקתו של יעקב שהיא "להיות 

למטה בעלמא דאתגלייא, שעי"ז יוכלו הכל לקבל", ע"כ אהב את רחל. 

והסיבה לתשוקתו זו של יעקב היא מחמת שזהו ענינו, וכמבואר במאמר שם לפנ"ז: 
"כי יעקב נק' בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, פי' שהוא הממשיך אוא"ס ב"ה 
מן הקצה עליונה . . מבחי' כתר למטה . . וכל ההמשכות שלו הוא עד הקצה התחתונה 
דהיינו בבחי' מלכות עלמא דאתגלייא". וכן ידועים דברי אדה"ז במקומות רבים אודות 
הנוטריקין דיעקב – י' עקב – דהיינו להוריד את אור הנשמה שנק' י' שענינו ביטול, 

לתוך המציאות התחתונה ביותר ועד לעקב.

יעלה  ואיך  למטה,  בהשפעה  רצה  אכן  שיעקב  רואים  אנו  כאן  דהנה  צ"ב,  ולפי"ז 
זה בקנה אחד עם המבואר בד"מ הנ"ל שהאבות )ובכללם יעקב( רצו להישאר באצי' 

ומאסו בפעולת השפחות, שענינם הוא ההמשכה לבי"ע.

ירידת  )ס"י( מבואר שמטרת  ואולי אפשר לבאר: דהנה בשיחת הד"מ לש"פ מקץ 
יוסף למצרים היתה ע"מ להכשיר ולהמשיך לשם את יעקב אביו, ומבואר שם דאף 
שענינו של יעקב הוא תורה וכמ"ש )תהילים עח, ה(: "ויקם עדות ביעקב ותורה שם 
בישראל", שהתורה היא קו האמצעי הממשיך מן הקצה אל הקצה, אך כדי שזה יחדור 

בעולם זהו ע"י יוסף, שבירידתו למצרים השלים את ההמשכה וגילה אותה בעולם. 

וז"ל כ"ק אד"ש מה"מ: "עיקר ושלימות המשכת ענינו של יעקב בעולם נעשה ע"י 
יוסף בירידתו למצרים". ושם בהע' 113: "ובלשון החסידות שע"י יוסף נעשית ההמשכה 

מאצי' )ענינו של יעקב( לבי"ע".

הגאולה  את  להביא  רצה  יעקב  שבודאי  דהיינו  זל"ז:  מתאימים  הדברים  ועפ"ז 
השלימה, בה ישרה אור ה' ית' למטה בתחתון שאין תחתון למטה הימנו, אלא שאת 
הירידה לשם לא יכל לעשות בעצמו אלא ע"י האמהות, שהם ע"ד יוסף שהוא המשיך 
ההמשכה  עם  להתעסק  דהיינו  השפחה,  עם  ישיר  חיבור  אך  כנ"ל.  לבי"ע  יעקב  את 

לבי"ע בזה מאסו.

אך עדיין צ"ב: הרי בפועל הי' חיבור של יעקב עם השפחות שעי"ז נמשכה המלכות 
ירידתו  ע"י  בה  שיוסיף  ביוסף  צורך  שיש  זו,  בהמשכה  חסר  מה  א"כ  לבי"ע,  דאצי' 
למצרים. או לאידך גיסא, מהו ההבדל בין השפחות ליוסף, הרי לכאורה שניהם פועלים 

אותו דבר כלומר דהיינו המשכת האור דאצי' לבי"ע.
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אצי',  בחי'   – יעקב  את  המשיך  שיוסף  אף  דהנה  בפשטות:  בזה  הביאור  ולכאורה 
עדיין בעולם האצי', שע"כ  דהיינו שהוא  יסוד,  בחי'  יוסף שהוא  עדיין מצד  זהו  אך 
)אלא שלעומת מדריגת  כיוון שזו המשכה בעולם האצי'  יעקב לא מאס,  בהמשכתו 
יעקב נחשב הוא כבי"ע(. אך השפחות נמצאות ממש בבי"ע רק שיש להם קשר לעולם 
האצי' כיון שהם אורות דאצי' כפי שירדו לבי"ע, וע"כ ירידה וחיבור למדרגתם היא 

ירידה גדולה מאוד שע"כ מאסו בזה האבות5. 

בסגנון אחר, אף שהשפחות ענינם הוא בי"ע, אך אין הם פועלים את ההמשכה אלא 
נפעלים ממנה. כלומר הם האורות שירדו, אך מי שגרם לאורות שירדו לבי"ע, זהו יוסף 

שענינו יסוד שהוא המחבר ז"א ומלכות )בי"ע(.

וכל הנ"ל הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר.

ההיתר למסירת נפשו של יוסף

 הת' יוסף יצחק הלוי שי' טולוצ'ינסקי
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות חל"ה )ע' 169( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את פרש"י עה"פ )בראשית 
לז, יז(: "ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דתינה גו'". וז"ל: "וימצאהו 
איש — זה גבריאל". "נסעו מזה — הסיעו עצמן מן האחוה". "נלכה דותינה — לבקש לך 

נכלי דתות שימיתוך בהם כו'".

ידע שאחיו שונאים אותו  יוסף אכן  כ"ק אד"ש מה"מ שלפירוש רש"י  ומוכיח שם 
ורוצים להורגו, ובכל זאת הלך לאחיו לקיים את ציווי אביו – "לך נא ראה את שלום 

אחיך".

נפשו,  כ"ק אד"ש מה"מ את ההיתר לכך שיוסף מסר את  ובהמשך השיחה מבאר 
דלכאורה קשה, דהרי ידוע שבכל העבירות שבתורה חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכת 
דמים, כשאומרים לאדם שיעבור עליהם או יהרג – יעבור עליו ואל יהרג. וא"כ מה 

ההיתר של יוסף למסור את נפשו על מצוות כיבוד אב?

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "ויש לבאר זה ע"פ מ"ש הפוס קים, שגם לדעת 
הרמב"ם שכל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג פי' שאסור ליהרג כדי שלא יעבור, הנה 

5( ראה עד"ז המבואר בלקו"ש חט"ו )עמ' 432(, שמחלק את הירידה ללמטה לג' חלוקות: יעקב, יוסף, בני יוסף. ויש 
לחלק בין פעולת בני־יוסף לשפחות. ואכ"מ. 
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אם הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך – רשאי לקדש את השם 
ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה, כדי שיראו העם ולמדו כו'".

קיום המצוה הפרטית שבשבילה  אינו בשביל  זה  לומר, שחיוב המס"נ במצב  ויש 
מוסר נפשו, אלא לקדש שמו ית' לבטל פירצות הדור.

ועפ"ז י"ל )לדעת רש"י( שיוסף ראה בהנהגת אחיו שבהם חסר בכיבוד אב, ולא רק 
מצד המאורעות שעברו . . אלא בשנאת אחיו אליו, דכיון ששנאתם אותו באה בסיבת 
אהבת יעקב אביהם אליו, כמ"ש וישראל אהב את יוסף מכל בניו גו', ויראו אחיו כי 
אותו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אותו", הי' זה פגיעה בכבוד אביו, ולכן סבר יוסף 
שחל ע"ז הדין דכאשר הדור פרוץ בכך רשאי למסור נפשו ע"ז, שיראו שהוא מוכן 

למסור נפשו בלי כל חשבון כו' "ולמדו כו'".

ולכן לא איכפת לי' שמא לא יתקיים הציווי, כי המס"נ במצב זה הוא בשביל קידוש 
השם כנ"ל". עכלה"ק.

וצריך להבין: א. אם יוסף ידע שכשילך לאחיו הם יהרגו אותו, מדוע בכל זאת הלך 
לשם? דאף שכוונתו היתה לתקן את החסר במצוות כיבוד אב אצל אחיו, מ"מ מוטב 
גם  יתקן אותם בכיבוד אב, אלא  ילך הנה לא רק שלא  ילך אליהם, שהרי אם  שלא 

יכשילם בשפיכות דמים?

ב. בכלל צריך להבין את כוונתו של יוסף – "שיראו שהוא מוכן למסור נפשו בלי כל 
חשבון כו'", "ולמדו". דלכאורה, מנין ידעו אחי יוסף שהוא הלך במסירות נפש, דהרי 

אין הם יודעים שהמלאך גילה ליוסף שהם רוצים להורגו?

הקשו  דהנה  יוסף,  מכירת  כללות  על  שאלה  ובהקדים  בזה  הביאור  לומר  ויש 
המפרשים: "בהיות כולם צדיקים גמורים עד שהיו שמותם לפני ה' לזכרון, איך נועדו 
לב יחדו להרוג את אחיהם או למכרו, ולא נחמו על הרעה? כי גם כשאמרו אבל אשמים 
אנחנו על אחינו, לא אמרו שתהי' אשמתם על מכירתו או מיתתו, אלא על אכזריותם – 

בהתחננו כו'" )לשון הספורנו(.

נוכל להמית, ושבא אליהם לא לדרוש  יוסף בלבם  ומתרץ הספורנו: "שחשבו את 
שלומם אלא למצוא עליהם עלילה או להחטיאם כדי שיקללם אביהם או יענישם האל 
ית' וישאר הוא לבדו ברוך מבנים . . והנה הגיד הכתוב כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף 

לנוכל ומתנקש בנפשם להמיתם בעולם הזה . . והתורה אמרה הבא להרגך כו'".

והיינו, שאחי יוסף סברו שעל פי דין חייב יוסף מיתה, משום שהחשיבו אותו לנוכל 
ומתנקש להמיתם, ולפיכך יש לדונו כרודף.
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ועפ"ז יש לתרץ את הקושיא הא' דלעיל, דיש לומר שיוסף ידע שאחיו חושבים אותו 
לרודף ומשום כך רוצים להורגו. ולפיכך הלך אל אחיו למרות שידע שרוצים להורגו, 
משום שאין הם עוברים בזה על איסור שפיכות דמים, מאחר שלגביהם יוסף חייב מיתה 

מדין 'רודף'.

ועד"ז יש לתרץ את הקושיא הב' )כיצד הם ידעו שמסר את נפשו(, דיש לומר שאחי 
יוסף ידעו שיוסף יודע שהם מחשיבים אותו לרודף ומשום זה רוצים להורגו. ולכן הלך 
אליהם יוסף "שיראו שהוא מוכן למסור נפשו בלי כל חשבון", שהרי לאחר שהם יהרגו 

אותו יוודע להם שהלך בשליחות אביו, ועי"כ יזהרו יותר במצוות כיבוד אב.

בענין "חטא כדי שיזכה חבירך"

 הת' שניאור זלמן הכהן שי' כהן
תלמיד בישיבה

א
באגרות קודש חי"א )ע' רנה( נדפסה תשובתו של כ"ק אד"ש מה"מ לרב נפתלי שי' 
יוניק במענה לשאלתו אודות "מנין בבית הכנסת אשר רק פחות מעשרה הם שומרי 
שבת והשאר אינם ר"ל. ובעברו דרך שם בבקר ש"ק, בקשוהו להכנס ולהיות הש"ץ 
בצבור  להתפלל  רוצים  ובכ"ז  לעבודתם,  הם  שממהרים  כיון  הראשון,  במנין  שלהם 

וחלק גדול אומרים קדיש וכו'". ושואל האם להענות לבקשתם.

והשיב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: "כנראה מהתיאור שלו, לא רצו הם בעצמם לירד 
לפני התיבה מפני ידיעתם שבלתי שומר שבת אין עליו לעשות כזה, ולולי שיקבל הוא 

על עצמו להיות ש"ץ – יבטל המנין וקרוב לודאי שחלק גדול גם לא יתפללו.

ואומרים  לגמרי,  במקום המתאים  קנאות שלא  מדין  נוחה  דעתי  אין  הוא,  כן  ואם 
דוקא  שהוא  שי"א  ואף  חמור.  מחטא  חבירו  להציל  בשביל  קל  חטא  שיחטא  לאדם 

במקום שלא יש חלק בחטא חבירו אינו כן במדת חסידות". עכלה"ק.

ובשוה"ג מציין כ"ק אד"ש מה"מ: "עיין בכ"ז תוד"ה כופין גיטין מא, ב. ריב"א בתוד"ה 
וכי, שבת ד, א. רמב"ן בשבת שם בתירוץ ב. ר"ח שבת שם בשם י"א. ריטב"א עירובין 

לב, ב".
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ולאחר עיון במ"מ אלו נראה, לכאורה, שעיקר כוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא לציין 
לשיטת הריטב"א בדין זה ד"חטא בשביל שלא יחטא חבירך", ואגב כך השמיענו ג"כ 

את שאר השיטות בזה.

דהנה בשאר שיטות הראשונים אין מתאים לכאורה הלשון "מדת חסידות". דהתוס' 
בגיטין כתבו ש"אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך" רק במקרה שלא פשע, ובאונס 
נזדמנה לו העבירה. אך כשפשע ומשום כך נזדמנה לו העבירה – כגון המדביק פת 
בתנור בשבת ורוצה לרדותה קודם שיתחייב חטאת – אין מתירים לו לעבור על איסור 

קל משום איסור חמור. ומובן דהלשון "מדת חסידות" אינו קאי לשיטה זו.

וכן בדעת הריב"א אין לומר כן, דס"ל ש"אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך" רק 
במקרה שהאיסור עדיין לא נעשה, וכגון 'חבר' שרוצה לתרום שלא מן המוקף כדי שלא 
יעבור עם הארץ איסור חמור של טבל )אך במקרה שהמעשה של איסור כבר נעשה – 

"לא יעשה אפי' איסור קל בידים"(.

הוא,  איסור  דלאו  בשוגג  בתנור  פת  הדביק  ד"שאני  דס"ל  הרמב"ן6  בשיטת  וכן 
שאפשר לו להתכפר בחטאת, ואין רדייתה אלא זכות לי שיפטר מקרבן כנ"ל". וכמו"כ 
בשיטת רבינו חננאל ש"רדיית הפת האפוי' היא חכמה ואינה מלאכה", ולכן אומרים לו 
חטא כו', משא"כ בשאר איסורים – הנה בשיטות אלו אין מתאים הלשון "מדת חסידות".

אלא לכאורה עיקר כוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא לציין לשיטת הריטב"א, דכתב וז"ל: 
דברי  ממש  אלו  והן  מעצמו".  עושה  הוא  כן  אם  אלא  כן,  לו  לומר  לבי"ד  לו  "שאין 
כ"ק אד"ש "אינו כן במדת חסידות", היינו, שאין מורין לו כן אך מעצמו יכול לעשות. 

ובהקשר לזה ציין כ"ק אד"ש מה"מ בדרך אגב גם את שאר השיטות בדין זה.

ב
אך לפי הביאור דלעיל צריך להבין, דהנה להלכה אין נפסק כדעת הריטב"א, וכמ"ש 
אדה"ז )סי' רנד סי"ב(: "לאדם אחר לא התירו לרדות אפי' ע"י שינוי, כדי שלא יבא 
חבירו לידי חיוב חטאת או סקילה – שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך, כיון 
שחבירו פשע במה שנתן הפת לתנור". ואי"מ מדוע כותב כ"ק אד"ש מה"מ כשיטת 

הריטב"א, בעוד שלהלכה נפסק שלא התירו לאדם אחר לרדות?

"וא"נ", שזהו התירוץ  י"ל, שההפני' לדברי הרמב"ן בתירוץ הב' אינה לתירוץ המתחיל בתיבות  6( להעיר דאולי 
הב' של הרמב"ן עצמו. אלא לתירוצו הראשון של הרמב"ן )שהוא התירוץ הב' שהובא ברמב"ן לאחר התירוץ שנדחה(: 
"ואיכא למימר שאני כהנים דשלוחי ישראל שוינהו רחמנא, והוא אינו יכול לזכות מעצמו". ומקרה זה דומה לנדו"ד שלא 

רצה להתפלל שם, והם אינם יכולים. ודו"ק.
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ויש לבאר, ובהקדים קושיא נוספת על שיטת הריטב"א, דהנה איתא בגמ' )שבת ד, 
א(: "בעי רב ביבי בר אביי, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב 
חטאת או לא התירו". והגמ' שם מבררת את פרטי הספק, ואחד האופנים הוא: "אמר רב 
שילא לעולם בשוגג, ולמאן התירו – לאחרים". ומקשה ע"ז רב ששת – "וכי אומרים לו 

לאדם חטא כדי שיזכה חבירך"?

ולפי שיטת הריטב"א שאין אומרים לו כן אבל מעצמו עושה, א"כ כיצד יבאר לפי 
ההו"א את הלשון "התירו או לא התירו", והרי לשיטתו מותר לעולם אם בא לעשות 

מעצמו?

"קנאין  מישראל(  אנשים  עשרה  לעיני  גוי'  הבועל  )לגבי  הדין  ע"ד  דהוא  ועכצ"ל 
פוגעין בו". דהנה אם הרואה את מעשה העבירה בא לבית דין לשאול – אין מורין לו 
לעשות כן7, ומ"מ מעצמו יכול )וצריך( לפגוע בו. וכמו"כ בנדו"ד, דאף שהלשון בגמ' 
הוא "התירו או לא התירו", ר"ל שע"פ שורת הדין לא התירו לו לחטוא בשביל חבירו, 

אך אם בא לרדות מעצמו – לא נמחה בידו.

ועד"ז יש לומר לגבי הקושיא דלעיל, דאף לאחרי שנפסק ש"לאדם אחר לא התירו 
לרדות אפי' ע"י שינוי", מכל מקום לפנים משורת הדין – אם בא לרדות מעצמו רשאי.

אך הנה יש לדחות את הביאור דלעיל, דאף שבגמ' מוכרחים אנו לבאר את שיטת 
כן בשו"ע, דהנה  לומר  אין  היינו, משורת הדין, מכל מקום  הריטב"א ד"לא התירו", 
לקמן )סוף סי' שו( כותב אדה"ז: "אסור לאדם אחר לרדותה". ומובן שדברי הריטב"א 

לא נפסקו להלכה, ואף אם בא לעשות מעצמו נאסור עליו.

וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מדוע כותב כ"ק אד"ש מה"מ כשיטת הריטב"א, בעוד 
שלהלכה נפסק שלא התירו לאדם אחר לרדות?

ועוד קשה, דהנה לשון כ"ק אד"ש מה"מ במכתב לעיל הוא: "ואף שיש אומרים שהוא 
דוקא במקום שלא יש חלק בחטא חבירו, אינו כן במדת חסידות". וצריך להבין, דהנה 
דעת ה'יש אומרים' מובאת בתוס' בשבת )שם( בתחילתו, וז"ל: ")ש(לא נעשה האיסור 
על ידו – אין אומרים לו חטא אפילו איסור קל שלא יבא חבירו לידי איסור חמור". וע"ז 

כותב כ"ק אד"ש "ואף שיש אומרים . . אינו כן במדת חסידות".

וכמו  יש לנהוג כך,  וקשה, דלכאורה אף ללא מדת חסידות אלא לפי שורת הדין 
 – חבירו  בחטא  חלק  לו  שאין  שאפילו  ריב"א  דעת  את  התוס'  בהמשך  שם  שהביאו 

7( ועפ"ז יומתק שמשה אמר לפינחס בלשון "קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא", ולא בלשון של פסיקת דין. וכמו 
שפרש"י )במדבר כה, ז(: "ראה מעשה ונזכר הלכה, אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, אמר 

לו קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרוונקא".
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אומרים לו לעשות איסור קל באם חבירו לא פשע. וכן פסק המג"א )סי' רנד סקכ"א( 
וז"ל: "ובאמת העיקר תלוי באם פשע" )וכ"כ אדה"ז כנ"ל(.

ג
שיש  "ואף  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  את  אחר  באופן  לבאר  אולי  יש  הנ"ל  כל  וע"פ 
אומרים . . אינו כן במדת חסידות", דהנה במ"ש "במדת חסידות" אין הפי' שהרוצה 
לנהוג לפנים משורת הדין – מדת חסידות – יחטא חטא קל בשביל שחבירו לא יעבור 
איסור חמור, אלא ר"ל שלהלכה נפסק שצריך לנהוג במדת חסידות וצריך לחטוא חטא 

קל בשביל חבירו.

וכגון דין  יח( "ועשית הישר והטוב",  ו,  וע"ד הדינים הנלמדים מן הפסוק )דברים 
בר מצרא, שאין הפירוש שרק לפנים משורת הדין יצטרך לתת לבן המצר את השדה, 
אלא הדין הוא שחייב לנהוג באופן ד"ועשית הישר והטוב" ולתת לו את השדה. וכמו"כ 

בנדו"ד שלהלכה נפסק שצריך להתנהג במדת חסידות ולחטוא בשביל חבירו.

ובזה מובן הלשון "ואף שיש אומרים . . אינו כן במידת חסידות", דזה שצריך לחטוא 
בשביל חבירו, אי"ז רק לפנים משורת הדין, אלא דין וחובה שכל אחד צריך לחטוא 

חטא קל בשביל חבירו.

ולפי"ז יתפרשו דברי כ"ק אד"ש כך: ד"אף שי"א שהוא דוקא במקום שלא יש חלק 
אינה  זו  שיטה  הנה  בשבת,  התוס'  בתחילת  התירוץ  כדברי  והיינו  חבירו",  בחטא 
מתחשבת בדרך החסידות שצריך להתחשב בחבירו, אלא רק לפי שורת הדין, שרק 
במקרה שיש לו בעצמו יש שייכות לעבירה אז אומרים לו חטא בשביל חבירך, אך אם 

לא נעשה על ידו – לא אומרים לו חטא כו'.

וממשיך כ"ק אד"ש – "אינו כן במדת חסידות", דהיינו, שאף שיש אומרים כו', אך 
להלכה נפסק שצריך כל אחד להתנהג במדת חסידות, ואומרים לו לחטוא חטא קל 

בשביל שחבירו לא יעבור איסור.

ובשוה"ג מציין לדיעות השונות שפסקו שצריך לנהוג במדת חסידות: אם חבירו לא 
פשע צריך לחטוא בשבילו )תוס' בגיטין(; וכן שהאיסור עדיין לא נעשה )ריב"א(; או אם 
מציל את חבירו מאיסור )רמב"ן(; או שהוא איסור קל )ר"ח(; וכן אם בא לעשות מעצמו 

עושה )ריטב"א(. שמכל שיטות אלו מובן שצריך לנהוג במדת חסידות.

ייושב אף הקושיא הא' )דלכאורה התשובה של כ"ק אד"ש היא לפי שיטת  ולפי"ז 
הריטב"א שאינה נפסקה להלכה(, דלאחר הביאור דלעיל מובן שמענה כ"ק אד"ש הוא 
לפי כל השיטות שמציין בשוה"ג, שהרי בפרט זה שצריך לנהוג במדת חסידות נפסק 
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כמותם להלכה, ומה שמביא את שיטת הריטב"א הוא רק משום דאף הוא ס"ל שצריך 
לנהוג במדת חסידות.

ולפי"ז יומתק גם שלא מציין כ"ק אד"ש מה"מ לתחילת התוס' בשבת, אף שמובא שם 
דעה נוספת, דאין הכוונה בהבאת המקורות ללמד דינים בעלמא אודות הדין ד"אומרים 
לו לאדם כו" )דא"כ הי' צריך להשמיע לנו אף את שיטה זו( אלא הכוונה היא להביא 

את השיטות דס"ל שצריך לנהוג במדת חסידות כנ"ל.

הריגת בני לוי את העובדים לעגל

 הת' מנחם מענדל שי' מויאל
תלמיד בישיבה

א
בשיחת ש"פ שמיני תשח"י אומר כ"ק אד"ש מה"מ )בתרגום חפשי(8: "כאשר משה 
רבינו הכריז "מי לה' אלי" – אזי "ויאספו אליו כל בני לוי", וקיימו את הוראותיו: "הרגו 

איש את אחיו גו'", באופן ד"האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר גו'".

ולכאורה – היתכן: זה עתה שמעו במתן–תורה עשרת–הדברות שבהם אמר הקב"ה 
"כבד את אביך ואת אמך". וכיון ששבט לוי לא חטאו, אלא היו שלמים בכל התרי"ג 

מצוות – איך היו יכולים לציית לפקודה כזו?

אלא, מצד התמסרותם למשה רבינו, המקבל הראשון של התורה – לא ערכו שום 
חשבונות: הם ידעו דבר אחד – שעליהם לעשות כהוראת משה! וכמו"כ ידעו, שכל 

דבריו של משה מתאימים הם לציווי התורה".

רש"י:  מפרש  ט(  לג,  )ברכה  ראיתיו'  לא  ולאמו  לאביו  'האומר  הפסוק  על  והנה 
"כשחטאו בעגל ואמרתי מי לה' אלי – נאספו אלי כל בני לוי, וצויתים להרוג את אבי 
אמו והוא מישראל, או את אחיו מאמו או בן בתו וכן עשו. ואי אפשר לפרש אביו ממש 
ואחיו מאביו וכן בניו ממש – שהרי לויים הם, ומשבט לוי לא חטא אחד מהם שנאמר 

כל בני לוי".

והיינו שכאשר ציוה משה רבינו את בני לוי להרוג את העובדים לעגל, לא התכוון 
שיהרגו את אבותיהם ואמותיהם ממש )'לאביו ולאמו לא ראיתיו'( – שהרי כל שבט לוי 

8( שיחות קודש תשח"י עמ' רי.
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לא חטאו. אלא כוונתו היתה שיהרגו את קרובי משפחתם שאינם משבט לוי שעבדו 
לעגל, כגון אבי אמו וכיו"ב.

ולפי זה לכאורה צריך להבין שאלת כ"ק אד"ש מה"מ – איך יכלו שבט לוי לקיים את 
הוראת משה, בשעה שזהו )לכאורה( נגד ציווי הקב"ה 'כבד את אביך ואת אמך' – והרי 
לכאורה הם לא עברו על ציווי זה, שהרי הם לא הרגו את אבותיהם ואמותיהם ממש 

כנ"ל ברש"י?

ב
יו"ד )סימן רמ סעיף כד( כותב הרמ"א: "יש  ואולי י"ל הביאור בזה, דהנה בשו"ע 

אומרים דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו )מהרי"ק שורש מ"ד ל'(, ואינו נראה לי". 

והיינו דהמהרי"ק שם כותב: "נראה שבן הבן אין חייב בכבוד זקנו, שהרי לא מצינו 
בשום מקום שיתחייב, אלא בכבוד האב והאם . . והא דאמרינן דבני בנים הרי הם כבנים 
היינו דוקא לענין פרי' ורבי'". כלומר שמצות כיבוד הורים אינה כוללת את כבוד הסב.

אמנם הרמ"א כתב על זה כנ"ל "ואינו נראה לי". וכן נראה מכמה ראשונים ואחרונים9, 
אשר מטעם הציווי 'כבד את אביך ואת אמך' חל על האדם גם לכבד את סבותיו – הן 

את אבי אביו והן את אבי אמו.

ועפ"ז יובן היטב שאלת כ"ק אד"ש מה"מ, שכיון ששבט לוי "שמעו במתן תורה את 
עשרת הדברות שבהם אמר הקב"ה "כבד את אביך ואת אמך" . . איך היו יכולים לציית 

לפקודה כזו" –

שהרי ציווי משה לבני לוי להרוג את העובדים לעגל, כלל גם את 'אבי אמו והוא 
מישראל' )כנ"ל ברש"י(. וכיון שרוב הדעות וכן פסיקת ההלכה היא, שמכלל הציווי 
'כבד את אביך ואת אמך' חייב אדם בכבוד אבי אמו – לכן תמוה איך יכלו הם לקיים 
את ציווי משה בזה. ועל כך באה התשובה שהם התמסרו לדברי משה רבינו לגמרי, 

בלי לחשב חשבונות כלל. 

9( נסמנו באנציקלופדי' תלומדית כרך כו עמ' תע. 
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'משה לא מת' מחמת גודל ביטולו להקב"ה

 הת' תומר שי' פסקל
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות חלק כ"ו )עמ' 6( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )בתרגום חפשי(: "במשה 
האירה "אמת ה'", שזוהי נצחיות ללא שינויים . . על אחת כמה וכמה לגבי משה עצמו, 
כדברי חז"ל "לא מת משה" . . – כיון שמדתו היא מדת אמת, לא תיתכן מיתה והפסקה 
בחייו גם כפי שהם קשורים לגשמיות העולם. נצחיותם קיימת גם בגשמיות של העולם 

הזה.

ואומרים חז"ל "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" – נשמת משה מתלבשת ב"חכמי 
הדור עיני העדה" שבכל דור ודור, ובמיוחד בנשיא הדור, ש"אין דור שאין בו כמשה" 

– מוכרח להיות "משה" בכל דור ודור, שבו מלובשת נשמת משה.

ואמנם, אין זה גופו של משה – אך כיון ש"חיי הצדיק אינם חיים בשריים כי אם חיים 
רוחניים", אין חיי משה החיים הבשריים של גופו, אלא החיים הרוחניים של נשמתו. 
וחייו הרוחניים אלו נצחיים בעולם הזה הגשמי על ידי התלבשותם בגוף של נשיא הדור 

שבכל דור ודור".

 והיינו, שכיוון שמדתו של משה היא מדת 'אמת' שהיא 'נצחית ללא שינויים', הרי 
גם הוא בעצמו לא מת - שחייו האמיתיים שהם חיי נשמתו, קיימים לנצח בעולם הזה 

הגשמי בגוף של נשיא הדור שבכל דור ודור )שבו מלובשת נשמת משה(.

ויש להוסיף בזה ביאור ע"פ המבואר בספר המאמרים תרנ"ט )עמ' כא(: "ולא נקנסה 
מיתה כי אם ע"י חטא עץ הדעת, אבל אם הי' האדם בבחי' ביטול, וכמו שהי' קודם 
החטא - הי' חי כל ה'שית אלפין שנין' כו'. דביטול שבהנבראים זהו סיבת חיותם וקיומם 
- דאחר שכל קיומם וחיותם הוא מאלקות, לכן כשהם בטלים לאלקות, הרי הם כלים 

להאור והחיות האלקי, ואז הם חיים וקיימים".

והיינו, דמכיון שכל חיות הנבראים היא מאלקות, לכן כשהם בטלים יותר לאלקות – 
יש בהם יותר חיות וקיום. וכיון שאדם הראשון לא התבטל מספיק להקב"ה, אלא חטא 
ב'חטא עץ הדעת' - לכן נקנסה על האדם מיתה, אמנם אם הי' האדם בטל לה' - הי' 

הוא חי לעולם.
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והנה במאמר ד"ה וארא אל אברהם תשל"ח )וכן בריבוי מקומות בחסידות( הובא 
אודות גודל ביטולו של משה רבינו: "דאברהם אמר 'ואנכי עפר ואפר', משא"כ משה 
יותר באין  ידע כלל ממציאותו, שזהו ביטול נעלה  ולא  'ונחנו מה' - שהתפלא  אמר 
ערוך. ועד שכמבואר בהדרושים משה שמדתו היתה מדת האמת, אמר על עצמו 'ונחנו 

מה' - שהוא רק מ"ה, דמ"ה פירושו היפך המציאות".

ועפ"ז אולי יש להוסיף ביאור בדברי חז"ל ש'משה לא מת' )נוסף על הביאור שזהו 
מצד האמת שלו(: דמכיוון שכל ענין המיתה באה רק בגלל חוסר ביטול האדם להקב"ה, 
הנה משה רבינו שהי' אכן בטל בתכלית להקב"ה 'ונחנו מה' - צריך להיות הוא חי וקים 
לנצח בעולם הזה הגשמי, וזהו ע"י שנשמתו )חייו האמיתיים( מתלבשת בנשיא הדור 

שבכל דור, ובדורנו בכ"ק אד"ש מה"מ.

פתיחת צינור המסירות נפש בנסיון העקדה

 הת' אהרן שי' פרידמן
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות חלק כ )עמ' 74( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את החידוש במסירות נפש 
של אברהם אבינו בעקדת יצחק - שבזה הוא פתח את הצינור ונתן את הכח לכל יהודי 
למסור את נפשו. ומקשה: דלכאורה כבר לפנ"ז מסר אברהם אבינו את נפשו - בניסיון 
של אור כשדים, ומהי המעלה המיוחדת בנסיון העקדה שדוקא בזה פתח את הצינור 

למס"נ?

ומבאר: שבמסירות נפש באור כשדים, הנה בחיצוניות 'לעיני העולם' נראה זה כרצון 
עצמי של אברהם אבינו - דבגלל שרצונו הוא להאיר את העולם שנמצא בחושך גדול, 
היא האמת. משא"כ  ידעו שכך  בכדי שכולם  אמונתו  על  נפשו  את  למסור  מוכן  הי' 
בנסיון העקידה, הנה גם 'לעיני העולם' אין לזה שום הגיון בשכל כלל )כפי שמפרט 

שם(, וברור לכל שמסירות נפש זו היתה אמיתית לחלוטין - משום רצון ה' בלבד.

וממשיך שם: "לפי כל האמור לעיל מובן מובן מדוע נאמר בגמרא ]על נסיון העקדה 
– "עמוד לי בנסיון זה[ שלא יאמרו אין ממש בראשונים": אילו לא הי' אברהם עומד, 
חלילה, בניסיון העקדה, ניתן הי' לחשוב – "יאמרו" – שהוא עמד בנסיונות הקודמים 
כאן  היתה  אם  לפחות,  יודע",  "איני  אך  דקדושה,  – שכל  לשכלו  תאמו  משום שהם 

מסירות נפש ממש.
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בנסיונות  שגם  למפרע  הוכיחה  העקדה,  בניסיון  אבינו  אברהם  של  עמידתו  ואילו 
ה"ראשונים" הוא עמד מתוך מסירות נפש ממש, מתוך התמסרות מלאה והתבטלות 

מוחלטת".

החשש  העקדה,  נסיון  של  נפש  המסירות  ע"י  אכן  דאם  להבין:  צריך  ולכאורה 
"שיאמרו אין ממש בראשונים" התבטל, והתגלה למפרע שגם בנסיון אור כשדים מסר 
אברהם אבינו את נפשו באמת - מדוע פתיחת הצינור למסירות נפש היתה דוקא בנסיון 
נפש אמיתית, שיכולה למשיך  ישנה מסירות  אור כשדים  בנסיון  כבר  והרי  העקדה, 

נתינת כח למסירות נפש בכל הדורות?

ב
והנה בהערה 47 מציין כ"ק אד"ש מה"מ: "עפ"ז אולי יש לתווך הביאור הנ"ל עם 
המבואר באגה"ק שם - שמעלת אברהם אבינו בעקדה היתה הזריזות, ולא ניחא לי' 
תירוץ זה ד"פתח". ונתבאר במקום אחר שהוא משום שפתיחת הצינור היתה בניסיון 
דאור כשדים – ולכאורה . . אלא שע"י נסיון העקדה נתברר למפרע, שגם המס"נ דאור 

כשדים היא מס"נ אמיתית".

והיינו שאדה"ז כותב באגרת הקודש שהמעלה בנסיון העקדה היתה רק הזריזות, 
אמנם הנתינת כח למסירות נפש היתה אכן בנסיון אור כשדים – ומבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ שזהו משום שבאמת ע"י נסיון העקדה התגלה למפרע שגם המסירות נפש באור 

כשדים היתה אמיתית, ועל כן היא אכן הפתיחה למסירות נפש בכל הדורות.

ולפי זה קשה עוד יותר: דמכיון שלפי הביאור בשיחה, שגם באור כשדים היתה זו 
מס"נ אמיתית – מובן שכעת כבר נסיון זה פתח את הצינור למס"נ )כביאור אדמו"ר 
הזקן( – מדוע בגוף השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שדוקא המסירות נפש של נסיון 

העקדה היא זו שפתחה את הצינור?

נפש בעקדה היתה  בזה: דדוקא בגלל שהמסירות  הי' אפשר לבאר  והנה לכאורה 
אמיתית בגלוי לעין כל העולם, לכן דוקא היא זו שנותנת את הכח למסור את הנפש – 
דדוקא על ידי שהאדם רואה בגלוי שאברהם אבינו מסר את נפשו באמת להקב"ה, הרי 

זה נותן כח גם לו למסור את נפשו.

אמנם אי אפשר לומר כך, מאחר שלשון כ"ק אד"ש מה"מ בפעולת פתיחת המס"נ 
דאברהם היא: "ולכן קל הרבה יותר לעשות זאת אחר כך, כי יש צורך רק להוציא את 
הדבר מן הכח אל הפועל". והיינו שהניתנת כח היא לא מצד ראיית האדם, אלא מצד 
זה שכאשר אברהם אבינו מסר את נפשו באמת פעם אחת, קל יותר להוציא הדבר מכח 

אל הפועל בפעמים הבאות.
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וא"כ כבר בנסיון אור כשדים היתה פתיחת הצינור, ושבה הקושיא למקומה – מדוע 
בגוף השיחה מבאר שהפתיחה למסירות נפש היתה דוקא בנסיון העקדה?

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

טעם איסור הנשים בעשיית מלאכה בר"ח

 הת' שלום זאב שי' קרוגליאק
תלמיד בישיבה

א
בלקוטי שיחות חלק ב )עמ' 493( כותב כ"ק אד"ש מה"מ )בתרגום חפשי(: "מנהג 
איסור עשיית מלאכה בראש חודש - הוא דוקא אצל נשים שהן בדוגמת הגוף, ולא 
אצל האנשים שהם בדוגמת הנשמה. הטעם ומוסר השכל הנוגע לנו מזה הוא: מי זקוק 
לזהירות והיכר - זה ששקוע בעניני עולם. כי מי שאינו שקוע בעניני העולם, אינו צריך 

זהירות והיכר במידה כה רבה - שכן בלאו הכי אינו שייך לכך".

כלומר, שהנשים כיון שהן שקועות בעניני העולם - צריכות זהירות והקפדה יתירה, 
ולכן אסור עליהם לעשות מלאכה בראש חודש. משא"כ האנשים שאינם מונחים כ"כ 
בעניני העולם – אינם צריכים לזהירות יתירה זו, ועל כן מותר להם לעשות מלאכה 

בראש חודש. 

והנה בפרקי דר"א פמ"ה )וכן הוא בטור סי' תיז(, מביא הטעם לאיסור הנשים בעשיית 
מלאכה בראש חודש: שכאשר באו האנשים לקחת מן הנשים את זהבם לעשות מכך את 
עגל הזהב - "שמעו הנשים ולא רצו, ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהם לבעליהם, שאמרו 
להם: לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל - לא נשמע לכם. ונתן להם הקב"ה 

שכרן בעולם הזה - שהם משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים".

מטעם  אינו   – חודש  בראש  מלאכה  בעשיית  הנשים  איסור  פרושו,  שלפי  והיינו 
 - לאנשים  לשמוע  רצו  שלא  זה  מצד  דוקא  אדרבה:  אלא  העולם,  בעניני  שקיעותם 
שרצו לקחת את זהבם לעבודה זרה. ולכאורה צריך להבין איך מתיישב זה עם ביאור 
כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל – שהאנשים הם כנשמה, ונשים הן כגוף המושקע בעולם 

ולכן נאסרים בזה10?

10( אמנם יכול להיות שהם שני ביאורים – ביאור ע"פ נגלה וביאור ע"פ חסידות. והביאור דלקמן בא רק להמתיק 
את הדברים.
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ב
ואולי יש לבאר זאת ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הקודמת לשיחה זו )שם 
עמ' 489, בתרגום חפשי(: "תוכנו של ר"ח הוא ענין המולד, הכולל שתי נקודות: נקודה 

אחת – תכלית ההעלם שלפני המולד, ונקודת המולד.

גם בעבודת בנ"י שנמשלו ללבנה ישנן שתי נקודת אלו: כשאדם מתבונן במעמדו 
ומצבו, שאף אם למד וקיים מצוות באהבה רבה, הריהו עם זאת עומד לפני המלך, 
כפי  עבודה  זו  שאין  בלבד  זה  לו  הרי  וא"כ  וכו',  מלכא"  קדם  במחוג  דמחוי  "ומאן 
- נקודה של התבטלות  נולדות בקרבו שתי נקודות   – הנדרש, אלא אף ההיפך מזה 
בתכלית, והתחלה של עבודה חדשה. וזהו ענינו של ראש חודש בעבודת ה', שבכללות 

הוא עבודת התשובה: "אסורה מכאן ואתקרב לשם"".

והיינו שבראש חודש ישנם שתי נקודות: נקודה של התבטלות 'אסורה מכאן' – 'סור 
מרע', מצד ענין ההעלם הלבנה עד המולד בראש חודש. ונקודה של התחלת עבודה 

חדשה 'אתקרב לשם' – 'ועשה טוב', מצד ענין מולד הלבנה עצמו בראש חודש. 

ועפ"ז יש לתווך את שני הביאורים הנ"ל: דכמו שבראש חודש עצמו ישנם שני נקודות 
עבודה, מצד שני ענינים הקורים ללבנה באותו הזמן – הנה כן הוא גם בטעם איסור 
'אסורה מכאן' - כדי  עשיית מלאכה לנשים בר"ח, שיש בזה שני טעמים: טעם אחד 
לא להישקע בעניני העולם )שנשים נמשלו לגוף(. וטעם שני – 'אתקרב לשם' – מצוה 

שניתנה להם בזכות מניעת זהבם מלהשתמש בו לחטא העגל. וק"ל.

דעת רשב"י שמותר להתגרות ברשעים

 הת' אשר זעליג שי' שאער
תלמיד בישיבה

א
"זוהי  )בתרגום חפשי(:  74( אומר כ"ק אד"ש מה"מ  )עמ'  בלקוטי שיחות חלק טז 
משמעות הפסוק "ראה )מלשון חידוש ופליאה( נתתיך אלקים לפרעה": אמנם, פרעה 
בכל  אך  ממצרים",  לברוח  יכול  עבד  הי'  ש"לא  כך  כדי  עד  כוחו,  במלוא  עדיין  הי' 
זאת נתן ה' למשה "ממשלה זרוע כא־ל ממש על פרעה", עד כדי לרדות בו "במכות 

ויסורין"".
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ה'  בין  "אנכי עומד   – נשיא הדור  הי'  כי הוא  ניתן דוקא למשה,  זה  "כח  וממשיך: 
– "ממוצע" שבאמצעותו מגיע "דבר ה' ממש",  . להגיד לכם את דבר ה'"   . וביניכם 
ויסורין". ]בכך מובן מדוע  "לרדותו במכות  ה'  כוחו של  ולפיכך התגלה באמצעותו 
סובר רבי שמעון בן יוחי ש"מותר להתגרות ברשעים" גם כאשר "השעה משחקת להם", 
כי רשב"י הוא ניצוץ של משה רבינו, כידוע, ובכוחו להכניע את הרשעים, גם כאשר 

הם במלוא עוזם[".

והנה דברי כ"ק אד"ש מה"מ, שגם בכוחו של רשב"י 'להתגרות ברשעים' כשהשעה 
משחקת להם, מובנים: דלמרות שהנתינת כח לזה היתה דוקא ע"י ציווי מיוחד של ה' 
למשה, 'ראה נתתיך אלקים לפרעה' – הרי לאחרי הנתינת כח המיוחדת למשה רבינו, 
משה  של  ניצוץ  הוא  ש"רשב"י  שמציין  וכפי  אחריו.  הדור  לנשיאי  גם  זה  כח  נמשך 

רבינו"11.

אך עדיין אינו מובן לכאורה, דהרי כל הביאור בשיחה הוא שדוקא למשה רבינו – 
נשיא הדור, יש את הכח 'להתגרות ברשעים' כשהם בתקפם. ואפילו אהרן הכהן לא יכל 
להתגבר על פרעה, שלכן הי' צריך דוקא משה ללכת אליו. וא"כ מדוע פוסק רשב"י 
)בגמ' ברכות ומגילה( לכל ישראל – ש'מותר להתגרות ברשעים' גם 'כשהשעה משחקת 

להם'?

והנה בהערה 55 כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "ואולי הכוונה, דזה שרשב"י אמר באופן 
מותר  הוא  דרגתו  שמצד  מכיון  הוא  כו'(,  לחלק  )מבלי  כו"  להתגרות  "מותר  סתמי 
להתגרות בכל אופן. ועדיין צריך עיון". והיינו ד)מהטעמים המבוארים לפנ"ז בהערה( 
אפשר לומר, שכאשר רשב"י אמר 'מותר להתגרות ברשעים' – הוא אמר זאת רק מצד 

הדרגא שלו.

אמנם עדיין קשה )ובפשטות זוהי כוונתו של כ"ק אד"ש מה"מ ב'ועדיין צריך עיון'(: 
דהרי רשב"י אמר זאת בגמ' כדברים האמורים לכלל ישראל – שכולם שייכם להתגרות 
ברשעים גם כשהם בתוקפם – וזה אינו מובן, דהרי רק לנשיא הדור יש הכח לזה כנ"ל?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה, בהקדים דברי כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה פתח רבי 
)ספר המאמרים מלוקט ח"ג, עמ' קנו־ז( אודות מדרגתו של רשב"י:  שמעון תשל"ד 
כמו  וקוב"ה שמצד עצם הנשמה  דישראל  – הקשר  גם לקשר השלישי  "הגיע  שהוא 

11( וראה גם בסוף השיחה )סעיף יא(: "כשם שלמשה רבינו בתקופתו הי' הכח לרדות בפרעה "במכות ויסורין" אפילו 
כאשר "השעה משחקת לו", כך הוא בכל דור ודור, שלנשיא הדור, שהוא "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", יש הכח 

להתגבר על כל ההעלמות וההסתרים המעלימים את הקדושה, גם כאשר הם חזקים". 
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שהיא מקושרת עם העצמות . . ]ו[ע"י שפתח ר"ש ואמר בחד קטירא אתקטרנא כו', 
דפירוש פתח הוא שפתח את הצנור – ניתן הכח לכאו"א מישראל, שיהי' אצלו אפס 

קצהו ושמץ מנהו דענין זה".

והיינו שרשב"י הגיע גם למדריגה כזאת – שמצדה עם ישראל והקב"ה הם דבר אחד 
ממש, שעצם נשמתו של כל יהודי מחוברת לגמרי עם עצמות א"ס. וממנו נמשך הכח 
לכל יהודי, שיהי' אצלו מעין ענין זה – שירגיש את הקשר העצמי שלו עם הקב"ה, 

'ישראל וקוב"ה כולא חד'.

ועפ"ז יובן מדוע אמר רשב"י לכלל ישראל, ש'מותר להתגרות ברשעים' גם כשהם 
במצב ש'השעה משחקת להם' – כי מלבד זה שמצד מדרגתו הי' הוא מחובר עם הקב"ה 
בתכלית, כמשה רבינו שיכל לרדות בפרעה 'במכות ויסורין', הנה יתירה מזו – אצלו 
האיר שכן הוא אצל כל אחד ואחד מישראל. וממנו אכן נמשך הכח לכל יהודי שיהי' בו 

מעין כח עצמותו של הקב"ה, שעי"ז יוכל 'להתגרות ברשעים'.

וכח זה מתגלה בכל יהודי ע"י התקשרותו לנשיא הדור, ובדורנו כ"ק אד"ש מה"מ. 
אין   .  . הדור  נשיא  אל  שמתקשרים  כך  ידי  "ועל  יא(:  )סעיף  השיחה  שמסיים  וכפי 
להתגבר  רבינו  משה  של  הכח  קיים  כי  וההסתרים,  ההעלמות  מן  ולהבהל  להתרגש 

עליהם – "לרדותו במכות ויסורין"".

העמדת י"ב שבטים בחרן

א' התמימים

הסיפור  "עיקר  )ס"ד(:  וזלה"ק  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדייק  תשנ"ב,  ויצא  ש"פ  בד"מ 
בתורה על עבודתו של יעקב אבינו, הוא לא בפרשת תולדות, שבה מדובר איך יעקב 
הי' בבית אביו בארץ ישראל )בבאר שבע(, אלא בפרשת ויצא, שבה מדובר על ויצא 
יעקב מבאר שבע וילך חרנה – על יציאת יעקב מבאר שבע אל חרן, חרון אף של מקום 
)בעולם(, אל לבן הארמי, עם כל הענינים הבלתי רצויים הקשורים בזה – ירידה הכי 

גדולה – שלכן פחד יעקב )ונזקק להבטחתו של הקב"ה ושמרתיך גו'(!

יתר על כן: דוקא בחרן נישא יעקב והקים את ביתו )רובם ככולם של השבטים( – 
היסוד של עם ישראל!". עכלה"ק.

ובהערה 36 נעמד כ"ק אד"ש מה"מ על המילים "רובם ככולם של השבטים" – "מלבד 
בנימין, שנולד בארץ ישראל".
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והנה, בהמשך השיחה )סי"א( לאחרי שמבאר את הדיוק הנ"ל )עיי"ש בארוכה(, כותב 
כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "והיות שחידוש זה נפעל על־ידי הירידה לחרן, לכן העמיד 

יעקב את י"ב שבטי י"ה דוקא בחרן, ועד לאופן שמטתו שלימה".

ולכאורה צריך ביאור במ"ש "לכן העמיד יעקב את י"ב שבטי י"ה דוקא בחרן", והרי – 
כנ"ל – בנימין נולד בארץ ישראל, וא"כ לא העמיד יעקב את כל השבטים בחרן?

ויש לומר בפשטות, דמאחר שרוב השבטים נולדו בחרן, נקט הלשון שהעמיד את 
כולם בחרן, דהלך אחר הרוב.

וע"ד ביאור המפרשים )רד"ק, חזקוני ועוד( עה"פ: "ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר, 
אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם" )בראשית לה, כו(, דהקשו שם המפרשים "והרי 
בנימין לא נולד בפדן ארם?", וביארו ד"מאחר שרובם נולדו בפדן ארם – כאילו נולדו 
שם כולם. כמו שמצינו בפרשת ויגש, הבאים מצרימה שבעים, ויוסף ושני בניו ויוכבד 

היו בכלל, שהכתוב הולך אחר הרוב" )לשון החזקוני(.

ועוד י"ל בזה כביאור המשיבת נפש )שם(, וז"ל: "ואומר אני שההריון הי' בפדן ארם, 
והלידה בבית א–ל. ומשום הכי כתוב יולד חסר, שחסר הלידה מבנימין. ודלא כפירש"י 

כו'". וק"ל.

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר.
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שיטת הרמב"ם בחלקו של המלך במצוות הקהל

 הת' ישראל שי' ברדה
תלמיד בישיבה

א
כתב הרמב"ם )הל' חגיגה פ"ג ה"א(: "מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים 
שהן  פרשיות  התורה  מן  באזניהם  ולקרות  לרגל,  בעלותם  שמיטה  מוצאי  בכל  וטף 
מזרזות אותן במצות, ומחזקות ידיהם בדת האמת. שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת 
השמטה בחג הסכות, בבוא כל ישראל לראות וגו', הקהל את העם האנשים והנשים 

והטף, וגרך אשר בשעריך וגו'".

ובלקו"ש )חי"ט ע' 366( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )תרגום חופשי(: "מפשטות הפסוק 
ולמען ילמדו ויראו", מובן,  למען ישמעו   .  . "הקהל את העם האנשים והנשים והטף 
שמצות הקהל מוטלת על היחיד – המלך – שיקהיל את האנשים והנשים והטף, אך אינה 

חלה על האנשים, הנשים והטף עצמם.

. . כמשתמע, לכאורה מלשון הרמב"ם: "מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים, נשים 
וטף . . ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם 

בדת האמת". מדברים אלו מובן:

א. מצות הקהל אינה חלה על כל יהודי כיחיד, שעליו להשתתף בכך, אלא המצוה 
היא להקהיל את העם, והחובה מוטלת על המלך שבכחו להקהיל, או על בית דין.

הקהל
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ב. מצות הקהל היא מצות המלך: תקרא . . הקהל . . במטרה ש"ישמעו וגו'" . . ולכן 
הוא קורא את הפרשיות "שהן מזרזות אותן במצוות ומחזקות ידיהן בדת האמת", ומעל 

גבי בימה".

ובהערה 41 נעמד כ"ק אד"ש מה"מ על לשון הרמב"ם "להקהיל כל ישראל", וזלה"ק: 
"וכ"ה בהמצות שבהכותרת להל' חגיגה "להקהיל העם בחג הסוכות". ובמנין המצות 
שבראש ספר היד מ"ע טז "להקהל את העם". ועד"ז הוא בסהמ"צ מ"ע טז )ובתרגום 
קאפח "שנצטוינו שיקהל העם בכללותו"(. אבל לדעת הבה"ג סמ"ג ויראים שם הוא 

מ"ע על היחיד, שיבואו כולם לשמוע".

העם.  על  ולא  המלך,  על  הוא  שחיובה  דס"ל  הרמב"ם  שיטת  את  יותר  לברר  ויש 
ומלשון כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל – "לכאורה", משמע שמהלשון עצמה אין הדבר מוחלט, 
וכן מהבאת תרגומו של קאפח "שנצטוינו שיקהל העם בכללותו". וצריך תוספת חיזוק 

בדבר.

ב
ולזה יש להקדים החקירה גבי קריאת התורה בשבת ובשני וחמישי בשחרית, האם 

חיובה הינו חיוב על כל יחיד ויחיד, או שמא הינו חיוב על הרבים.

הנה בשאלה זו ס"ל לרמב"ן )וכן הרמב"ם ע"פ מה שלמד בו הצפע"נ( שקריה"ת הינה 
חיוב על הציבור ואינו חיוב על כאו"א )אך מ"מ "אם ליכא ציבור – אז מוטל החיוב על 
כאו"א שיהי' עשרה לקריאת התורה". צפע"נ( וכן כתב בשו"ת הרדב"ז )ח"א סתקע"ב( 

שהברכה נתקנה לעולה בלבד, ולא לכל הציבור כמו בקריאת המגילה, עיי"ש1.

על  הינו  קריה"ת  שחיוב  והצפע"נ  הרמב"ן  כשיטת  ס"ל  אדה"ז  שאף  להוכיח  ויש 
הציבור2:

דהנה כתב אדה"ז בשו"ע )סרפ"ב סט"ז( וזלה"ק: "קטן היודע למי מברכין – יכול 
לעלות למפטיר, אין צריך לומר בשבת שהמפטיר אינו אלא חוזר וכופל מה שקרא 
יכול  פרשיות  וד'  בשבת  שחל  חודש  וראש  המוספין  בפרשת  אפילו  אלא  השביעי, 
לעלות אם יודע למי מברכין. ואע"פ שפרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל 
אדם מישראל, והקטן שאינו מחוייב בדבר אינו יכול להוציאם ידי חובתן – מכל מקום 

עכשיו הרי הש"ץ קורא בקול רם ומשמיע לצבור ומוציאם ידי חובתן".

1( וראה גם שו"ת נודע ביהודה תנינא סט"ו.
2( הסימנים העוסקים בהלכות אלו בשו"ע אדה"ז לא הגיע לידינו. וראה גם מ"ש הת' א.ז. בקובץ הערות וביאורים, 

ישיבת ליובאוויטש טאראנטא, גליון נו )י"א ניסן תשע"ה(, עמ' 117–8 דהעיר בזה וניסה להוכיח זאת.
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ומכלל הן אתה שומע לאו, דממ"ש: ")ש(פרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה 
כל אדם מישראל", משמע, דשאר הקריאות בתורה בכל השבתות אין הוא חיוב לכל 

אדם מישראל אלא היא חובת הציבור.

ואין להקשות מהא דכתב אדה"ז )שם, ס"ה(: "הכל עולים להצטרף למנין ז' קרואים 
בשבת, אפילו אשה וקטן היודע למי מברכין, אע"פ שאינן מחוייבים בדבר". ומשמע 
שלאשה אין זה חיוב, משא"כ שאר איש ישראל ה"ה מחוייב בדבר, וא"כ לכאורה נראה 

דס"ל שזהו חובת היחיד?

ויש לדחות, דהנה משמעות החיוב כאן שיש לכל איש ישראל הוא רק כמ"ש הצפע"נ 
)כדלעיל( ש"אם ליכא ציבור – אז מוטל החיוב על כאו"א שיהי' עשרה לקריאת התורה". 
אך אין ר"ל שהחיוב דקריה"ת מוטל על היחיד3. ונמצא דאדה"ז ס"ל כשיטת הרמב"ן 

והצפע"נ דהחיוב הוא על הציבור בלבד.

וכן מצינו בכו"כ מקומות דכ"ק אד"ש מה"מ ס"ל שקריה"ת הוא חיוב על הציבור. 
דהנה כתב כ"ק אד"ש בלקו"ש )ח"ד ע' 1283(, וזלה"ק: "שתי המצוות משלוח מנות 
. שאר   . נותן המנה והמתנה עם המקבלים  . הוא קירוב וחיבור   . ומתנות לאביונים 

המצות דפורים, הרי קיומן אפשר גם ביחיד.

ואפילו קרה"ת שהיא בצבור דוקא, אין ענינה לקרב ולאחד את היחידים ולעשותם 
ציבור. ואדרבה – מדיני קרה"ת הוא, אשר כשיש כבר צבור – קורין בתורה. ובפרט 

את"ל שקריאת התורה – חובת הצבור היא ואינה חלה על היחיד". עכלה"ק.

ובהערה 3 שעל אתר ציין כ"ק אד"ש: "מלחמות להרמב"ן פ"א דמגלה. אבל יעוין ת"ז 
תכ"א )ס"ג, א( ד"ה קרבנא רביעאה. ציונים לתורה כלל ט'. צפנת פענח על הרמב"ם 

הל' תפלה רפי"ב". והיינו שמציין לשיטות הסוברות ש"חובת הציבור היא".

וכן מובן מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת פורים תשי"ב )התוועדויות תשי"ב ח"ב ע' 
64(: "לפני פורים קורין פרשת שקלים, ולאחרי' פרשת זכור ]שחיובה מדאורייתא, ולא 
עוד אלא שלדעת רוב הפוסקים ה"ה חובת היחיד – דלא כקריאת התורה מצד תקנת 
משה כדי שלא ישהו ג' ימים בלא תורה, שזוהי תקנה על הציבור, ואינה חובת היחיד, 
משא"כ קריאת פרשת זכור אינה חובת הציבור, אלא חובת היחיד – שפעם בשנה )לכל 
הפחות( ישמע פרשת זכור, "זכור את אשר עשה לך עמלק גו' לא תשכח"[; ולאחרי 

פורים קורין פרשת פרה".

וכן מובן גם מאג"ק ח"ח )ע' רנו(: "ומעליותא דקרה"ת יש לבאר בכמה אופנים. ואחד 
מהם שזהו חובת הצבור ולא היחיד )וכסברת המלחמות מגילה פ"א ד"ה ועוד אמר. 

וראה צפנת פענח להל' תפלה פי"ב ה"ה(, משא"כ מקרא מגילה כו'".

3( ולהעיר שבפסקי תשובות )סי' קלה ס"ב( כתב שהצ"צ ג"כ סובר כן, ועיין בשו"ת שלו או"ח סי' לה, ועיי"ש.
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ג
והנה ע"פ המבואר לעיל שקריה"ת אינה חיוב על היחיד כ"א על הציבור, יש לבוא 

ולבאר לפי"ז כמה דינים בקריאת התורה.

דהנה לגבי קריאת המגילה שהינה חיוב פרטי לכל ישראל כדאיתא בשו"ע )סתרפ"ט 
ס"א( ישנו חיוב לשמוע כל תיבה ותיבה )שם, סתר"צ ס"ג(, משא"כ בקריאת התורה 
שאם לא שמע חלק מהקריאה – אין צורך לחזור ולקרות מן החומש )ילקוט יוסף ח"ב 
עמ' קצא4(, ולפי הביאור דלעיל אתי שפיר, דמשום שקריה"ת הינה חיוב על הציבור 
ולא על היחיד, לפיכך אינו צריך לשמוע כל תיבה, כאשר ישנו ציבור ששומעים את 

תיבות הקריאה שהחסיר בשמיעתו.

וכן זה שאין לקרוא בתורה למפרע, כלומר שלא לדלג, כמפורש בשו"ע )סי' קמד 
ס"א(: "מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה מפרשה זו לפרשה אחרת". משא"כ היחיד 
שרשאי לשמוע קריה"ת למפרע5. והוא משום ש – כנ"ל – אין עליו חיוב של קריה"ת 

אלא הוא על הציבור.

ורוב  בבית הכנסת אחת,  "אם בטלו הקריאה  סוסק"ז(:  )סקל"ה  וכן מ"ש במשנ"ב 
הצבור מבית הכנסת זה שמעו קריאת התורה בבית הכנסת אחרת, אין צריך להשלים", 

והיינו משום שהחיוב הוא על הציבור כדלעיל.

ועפ"ז מובן גם דבאם לא שמע איזה תיבות )או פסוקים( אין לו לחזור ולשמוע קריאה 
נוספת )עכ"פ מדינא דהלכתא(, משא"כ דין הציבור )שו"ע אדה"ז סרפ"ב ס"כ(.

ומוכח כן גם ממ"ש בשו"ע )סקמ"ו ס"ב(: "ויש אומרים שאם יש שם עשרה דצייתי 
)פירוש שמשימין לבם( לספר תורה מותר לספר )בדברי תורה(". דהנה הטעם לזה 
הוא, משום שישנם עשרה שמשימין לבם לקריאה ומקיימים את החיוב שיש על הציבור 
לשמוע קריאת התורה6. וא"כ אין חיוב על היחיד להשים לבו לס"ת ויכול לעסוק בענין 

אחר.

4( ולהעיר, שבפסק"ת )קלה ס"ב( ציין דמנהג המחמירים לילך לביהכ"נ אחר ולשמוע מס"ת מה שלא שמע )וודאי 
שאין בקריה"ת בעי' עבורו לשמוע למפרע, משא"כ לציבור כנ"ל בפנים(.

5( וכגון מי שהחסיר חלק מהקריאה ורוצה להשלים ע"י שישמע ממנין לאחר מכן )כמנהג המחמירים שהובא בהערה 
הקודמת(.

6( זאת אף כאשר לא שמע לפנ"כ את הקריאה, כדמשמע מהלכה זו, שבראשית ההלכה כתב, "כיון שהתחיל הקורא 
לקרות בספר תורה אסור לספר אפי' בד"ת אפי' בין גברא ואפי' אם השלים הוא הפרשה". דמכך שכותב "ואפי'" מובן 
שאף אם לא השלים הפרשה אין לו חיוב לשמוע באם ישנם "עשרה דצייתי" ו"מותר לספר בדברי תורה" או ללמוד ושאר 
כיו"ב, משא"כ באם אינם "עשרה דצייתי" שאז אף אם השלים כבר את הפרשה יש לו להאזין בכובד ראש ולכוין היטב 

בשמיעת תיבות הקריאה.
כמובן, שלדב"ט אין להפסיק כלל באמצע הקריאה, אף אם יש "עשרה דצייתי לס"ת", ואף בין גברא לגברא, ויש כאן 

ביטול תורה בידים. וראה מ"ש בעניין ביטול תורה אחי הת' דוד שי' בס' אב מלך, 'עיון בל' התניא'.
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וכן ראינו גם בהנהגת כ"ק אד"ש מה"מ שעסק בענינים אחרים בקריה"ת וכמפורסם 
ביומנים, ולדוגמא7: "הבוקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:35, הביט בזאל, נכנס להתפלל 
10:05. לפני הודו אח"ז משך זמן בתניא, ואח"ז התחיל הודו והתפלל עד אחרי שמו"ע, 
אח"כ הביט בחומש. באמצע הקריאה הביט משך זמן את התניא, ודפדף כמה פעמים" 

)יום ש"ק, פ' פנחס כ"א תמוז תשכ"ו(.

"בשעה 10:35 נכנס לתפלה, התפלל עד ברכו ואח"כ הביט באיזה כתב יד, וכך הביט 
עד באמצע הקריאה, ואח"כ הביט בחומש" )יום ש"ק, כז אדר תשכ"ו(.

ד
ולאחר כל זה יש לומר שעד"ז הוא במצוות הקהל שאינה חובת היחיד, דהנה כתב 
קורין  שיהו  לישראל  להם  תיקן  רבינו  משה  ה"א(:  )פי"ב  תפילה  בהלכות  הרמב"ם 
בלא  ימים  שלשה  ישהו  שלא  כדי  בשחרית,  ובחמישי  ובשני  בשבת  ברבים  בתורה 

שמיעת תורה".

וכתב בספר אור אברהם )הל' תעניות. ע' סג( שלכאורה מקור הרמב"ם הוא מהגמ' 
בבבא קמא )פב, א(: "דתניא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות 
אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים. כיון שהלכו שלשת ימים בלא 
תורה נלאו, עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד 

בשבת . . כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה".

ומקשה, דלכאורה אין מובן שהרי מצוות תלמוד תורה צריך להיות בכל יום, ומהו"ע 
ג' ימים לכאן. עוד מקשה, דמצינו שאדם יוצא ידי חובת מצוות ת"ת בקריאת שמע 
שחרית וערבית, וא"כ מדוע צריך לתקן קריאת התורה דוקא. ועוד, דהתם קודם מ"ת 

הי', ועדיין לא נתחייבו במצוות תלמוד תורה.

ולכן מבאר באופן אחר, ובהקדים, דהנה כשנדייק בלשון הרמב"ם נמצא שלא כתב 
שלא ישהו ג' ימים בלא תורה, אלא "שלא ישהו . . בלא שמיעת תורה", והטעם הוא, 
משום שהרמב"ם לומד שדין קריה"ת נלמד ממצוות הקהל, שבה יש חובה של קריה"ת 

מדאורייתא, וזהו גם התקנה של קריה"ת, דכעין דאורייתא תקון.

כדוגמת  שהוא  משום  תורה",  שמיעת  בלא   .  . ישהו  "שלא  הרמב"ם  לשון  ואת"ש 
מצוות הקהל שהינה כעין מ"ת, וכלשון הרמב"ם )הנ"ל(: "חייבין להכין לבם ולהקשיב 
אזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה – כיום שניתנה בו בסיני", והיינו שהתקנה 

היא לשמוע את התורה דומיא דהר סיני.

7( הבא לקמן הוא מתשורה כ' אלול תשע"א – יומני ר' ישראל יואל הכהן סוסובר ע"ה.
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ועפ"ז יש לומר דהרמב"ם ס"ל שכשם שקריה"ת אינה חובת היחיד אלא חובת הציבור 
בלבד )כנ"ל באריכות(, כמו"כ מצוות הקהל אינה חובת היחיד שצריך כאו"א להקהל 
ולבוא לבית המקדש, אלא המצוה היא על המלך שהוא צריך להקהיל את כל העם 

ולקרוא לפניהם בתורה.

ה
ויש להוסיף ואף להוכיח כן גם מלשון הרמב"ם )בנוסף למה שהובא לעיל מלקו"ש(, 
בכל  בחצוצרות  תוקעין  קורא.  הוא  "כיצד  וז"ל:  ה"ד(  פ"ג  חגיגה  )הל'  כתב  דהנה 
ירושלים כדי להקהיל את העם", ומובן שחיוב זה של המלך הוא להקהיל את העם אשר 
בירושלים בלבד, ואם הי' הדבר חיוב על היחיד – ודאי שאף שאר היהודים הגרים מחוץ 

לירושלים היו צריכים להשתתף במעמד הקהלת המלך.

וכן מובן גם מדברי הרמב"ם שאינו כותב שום פרט בחלק של העם במצוות הקהל 
מלבד השמיעה – "וגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע . . 
אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה" 
– דמזה מובן שמדת החיוב של האנשים אינה כ"א בהשתתפותם בהמאורע, ושמיעה 

מדוקדקת לדברי המלך, ואין להם שוב דבר בעצם ההתקהלות.

וכן מובן גם מדברי הרמב"ם )ה"ו(: "ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו", 
דאם החיוב מוטל על היחיד, הרי הי' עליו להשלים זאת או כיו"ב, ולא מספיק "מכוין 

לבו" בלבד.

ומה שיש חיוב על הכהנים לתקוע בחצוצרות להקהיל את העם )תוספתא, סוטה פ"ז, 
ה"ח8(, הנה אין להוכיח מזה שהמצווה היא חובת היחיד, די"ל שהם עושים זאת כשלוחי 
המלך. ומוכח זה מלשון הרמב"ם )שם, ה"א(: "כיצד הוא קורא, תוקעין בחצוצרות בכל 

ירושלים כדי להקהיל את העם".

אמנם יקשה מכך שקריה"ת הלומד תורה אינו מחויב בדבר )סי' קמו ס"ב(, משא"כ 
בהקהל "אפי' החכמים הגדולים". ואוי"ל שזהו מצד כבוד המלך9.

8( וראה שערי ישיבה יא עמ' 396 ואילך, מ"ש בזה אחי הרה"ת שלמה שי', אי חיוב גברא על הכהנים וכו', ויש להאריך 
בכ"ז. ואכ"מ.

9( הרב אשכנזי ע"ה ביאר זאת שערי ישיבה יא עמ' 363־362 באו"א, שזהו מצד שזהו משום דברי הרמב"ם שיהא 
ניכר כמעמד הר סיני וכו' )כביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חל"ד(, והוא כן גם לגבי קריה"ת שצ"ל כאילו מקבל התורה 
)יעוין מגילה כא, א, ראה גם מגדל עז עמ' קפ, שו"ע או"ח סי' קמא ס"ד(, אלא שלפי"ז לא יובן מדוע צ"ל ההקפדה יתירה 

בשונה מקריה"ת, ולזה כתבתי הביאור בפנים.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת84

בגדר החיוב דזכר למקדש בהקהל

 הת' אברהם שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

ביאר  ואילך(,   366 ע'  ח"א  תשמ"ח  )התוועדויות  תשמ"ח  בראשית  ש"פ  בשיחת 
כ"ק אד"ש מה"מ דהטעם לזה שאין עושים זכר להקהל במוצאי השמיטה, הוא מפני 
שעצם המצווה כבר ישנו בכל התקהלות של בנ"י, דהרי עיקר המצווה היא ההתעררות 
ב"ליראה את הוי". וממילא, באם יעשו מעמד גדול וכו', שיש בזה את עצם המצווה )אך 
ללא ביהמ"ק ומלך(, עלול הדבר לגרום זלזול ח"ו במעמד האמיתי המתקיים בביהמ"ק.

וע"ד שאין אוכלים את הזרוע בליל הסדר10, אף שאין בזה את פרטי המצווה )דאף 
בשר עגל שאין הפסח בא ממנו11 אין אוכלים אותו12(, כיון שהפסח "מתחילתו אינו 
בא אלא לאכילה"13, הרי שעצם המצווה קיימת כאן, ובאם יאכל את הזרוע יהי' נראה 

כאוכל קדשים בחוץ.

ובשיחת ש"פ נח ה'תשמ"ח )התוועדויות תשמ"ח ח"א עמ' 414 ואילך(, הקשה ע"ז 
כ"ק אד"ש:

"אמנם, עדיין דרוש ביאור והסבר – שלכאורה אין זה דומה לשאר ענינים דוגמתם:

. . מנורה בצורת מנורה, אבל הוא עושה מנורה של חמשה  "אסור לאדם שיעשה 
קנים או של שמונה קנים, או מנורה שאינה של מתכת אע"פ שיש לה שבעה קנים"14, 
מכיון שמנורת המקדש חייבת להיות בת שבעה קנים, ושל מתכת דוקא )משא"כ בנוגע 

לפרטים שאין מעכבים בה(.

ועד"ז "אסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל" – "כשיעור גבהו וארכו ורחבו"15, "אבל 
אם נשתנה במקצת מותר"16.

10( שו"ע אדה"ז או"ח הל' פסח סתע"ג סכ"א. וראה גם רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הי"א.
11( רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"ג.

12( שו"ע שם סתע"ו ס"ג.
13( רמב"ם שם פ"ז ה"ח.

14( רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ז ה"י.
15( שו"ע יו"ד סו"ס קמא.

16( ש"ך יו"ד שם.
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ולכאורה, גם במנורה של חמשה או שמונה קנים, או מנורה שאינה של מתכת ישנו 
הענין העיקרי – מנורה שמדליקים בה נרות, ואעפ"כ, כשחסר בה א' הפרטים המעכבים, 

אין זה "מנורה בצורת מנורה".

וכן בבית תבנית היכל, שכאשר נשתנה במקצת, לא חשיב "בית תבנית היכל" )אף 
שגם בהיותו "תבנית היכל" חסר בו הענין העיקרי – "בית . . )ש(מקריבים בו הקרבנות, 

וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה"17(.

ולכאורה, מאי שנא ב"הקהל", שגם כאשר ישנם שינויים בנוגע לתנאים המעכבים, 
חשיב שישנו )לא רק "זכר", אלא( עצם הענין )"הקהל את העם . . ליראה את ה'"(, שלכן 

אסור לעשותו בזמן הזה?

ותן לחכם ויחכם עוד".

והנה כ"ק אד"ש נשאר בצ"ע בשאלה זו, ולכאורה יש לעיין בזה. דהנה בפשטות ישנו 
חילוק ברור בין הדברים:

הדין שאסור לעשות מנורה ובית בתבנית היכל, הוא ע"פ איסור התורה – "לא תעשון 
איתי"18, "לא תעשון כדמות שמשי המשמשין לפני"19. משא"כ האיסור לעשות הקהל או 
לאכול הזרוע בליל הסדר, אינו אלא מפני החשש – שמא יבואו לזלזל במעמד ה'הקהל' 

שבביהמ"ק20, שמא ייראה כאוכל קדשים בחוץ. אך פשיטא שאין בזה איסור גמור21.

ועפ"ז לכאורה יש לחלק, דאין לאסור על כל אדם לעשות כתבנית המנורה – מפני 
וכל האיסור הוא כמפורש בכתוב, שלא  החשש שנראה כמשתמש במנורת המקדש, 
נעשה כדמות שמשיו של הקב"ה, אך אם אינם כדמותן ממש – פשיטא דעכ"פ מדינא 

מותר.

ומה שאין נוהגין עכ"פ לאסור )כפי שזהו בקרבן פסח או בהקהל, כנ"ל( הרי מובן 
גם בפשטות, שאינו שייך לאסור על כל אדם לעשות כל מנורה שהיא – שכן ענינה של 

המנורה הוא להאיר.

ועד"ז לאידך גיסא – בשאלת כ"ק אד"ש אודות ההיכל, דלכאורה האיסור לעשות 
כתבנית ההיכל הוא מפני שמפורש בכתוב שלא לעשות כדמות שמשי הקב"ה, אף אין 

בזה את מטרתו המרכזית.

17( רמב"ם שם פ"א ה"א.
18( שמות כ, כ.
19( ע"ז מג, א.

20( ראה שיחת ש"פ בראשית הנ"ל.
21( וכדמוכח מלשון השו"ע )סתע"ג דלעיל(, ש"אין נוהגין לאכלו בזמן הזה".
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וקצת קשה לומר דלזה כיון כ"ק אד"ש באמרו )בסיום הענין( "ותן לחכם ויחכם עוד", 
מכיון שהדבר פשוט וברור )ע"י העיון במקור הדברים(.

וקצת צ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בענין הנ"ל

 הת' חגי שי' הלל
תלמיד בישיבה

בהערה הקודמת הביא הת' א.ו. את הקושיא שהקשה כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות 
ש"פ נח ה'תשמ"ח, אודות הטעם שאין אנו עושים זכר להקהל במוצאי השמיטה – מפני 
שעצם המצווה כבר ישנו בכל התקהלות של בנ"י, דהרי עיקר המצווה היא ההתעררות 
ב"ליראה את הוי". וממילא, באם יעשו מעמד גדול וכו', שיש בזה את עצם המצווה )אך 
ללא ביהמ"ק ומלך(, עלול הדבר לגרום זלזול ח"ו במעמד האמיתי המתקיים בביהמ"ק.

והקשה ע"כ כ"ק אד"ש מה"מ: דהנה "אסור לאדם שיעשה . . מנורה בצורת מנורה, 
אבל הוא עושה מנורה של חמשה קנים או של שמונה קנים", מכיון שמנורת המקדש 
חייבת להיות בת שבעה קנים, ושל מתכת דוקא )משא"כ בנוגע לפרטים שאין מעכבים 
בה(. ועד"ז "אסור לאדם שיעשה בית תבנית היכל" – "כשיעור גבהו וארכו ורחבו" , 

"אבל אם נשתנה במקצת מותר".

ולכאורה, גם במנורה של חמשה או שמונה קנים, או מנורה שאינה של מתכת ישנו 
הענין העיקרי – מנורה שמדליקים בה נרות, ואעפ"כ, כשחסר בה א' הפרטים המעכבים, 

אין זה "מנורה בצורת מנורה". וכן בבית תבנית היכל.

ולכאורה, מאי שנא ב"הקהל", שגם כאשר ישנם שינויים בנוגע לתנאים המעכבים, 
חשיב שישנו )לא רק "זכר", אלא( עצם הענין )"הקהל את העם . . ליראה את ה'"(, שלכן 

אסור לעשותו בזמן הזה?

וסיים כ"ק אד"ש מה"מ – "ותן לחכם ויחכם עוד".

211( מבאר כ"ק אד"ש  ויש לומר הביאור בזה בפשטות, דהנה בלקו"ש חל"ד )ע' 
מה"מ, וזלה"ק: "ענינה זו של המצוה, שהיא לחזק דת האמת אינו רק טעם בתוכנה של 
המצוה או ענין של תוצאת המצוה, אלא זהו תוכן המצוה, ה'חפצא' שלה, כלומר, שגדר 
מצות הקהל אינו מוגבל בפעולת ההקהלה והקריאה ש)רק( תכליתם חיזוק הדת, אלא 

ש"חיזוק דת האמת" הוא עצם המצוה גופא. 
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אשר  וגרך  והטף  והנשים  האנשים  העם  את  הקהל  הכתוב  המשך  יומתק  ]ובזה 
בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויר או את ה"א ושמרו לעשות את כל דברי התורה 
הזאת" — היינו שהציווי על מע שה ד"הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך גו'" 
והטעם ד"למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה"א ושמרו לעשות גו'" לא נחלקו לשני 
פסוקים . . אלא כללם יחד בפסוק אחד — משום שאין כאן ב' ענינים )מעשה המצוה 
ומטרת המצוה(, כ"א הכל דבר אחד, שהחדרת יראת ה' בכלל ישראל היא ג"כ עצם 

מצותה של מצות הקהל[". עכלה"ק. 

והיינו, התורה השמיעה לנו שעיקר ומטרת ה'הקהל' הוא ה"למען ילמדון ליראה את 
הוי'", וזה נעשה בשלימות ב'הקהל' גם כיום, וא"כ גם אם יחסרו אי אלו פרטים בתנאים 

החיצוניים דהמצווה – הרי יתקיים עיקר ומטרת המצווה "למען".

משא"כ בשאר המצוות דלעיל )מנורה, תבנית היכל( הרי אין התורה עצמה ציינה 
את מטרת המצווה, כ"א אנו מבינים לכאורה, אך אי"ז ברור בהחלט שזהו דוקא הענין. 

ויכול להיות שלא מספיק הושג אצלנו וכו' וכו'.

ובמילא כשמשנים אפי' מעט מהמצווה, הרי יתכן גם שהחסרנו את העיקר )שכן – 
כאמור – אין אנו יודעים ויכולים לקבוע מהו העיקר ומה לא(. ומטעם זה גופא נפסק כי 

כל פרט שיחסר עיקר הוא ומותר. משא"כ לגבי הקהל, כנ"ל.
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מחלוקות רש"י ותוס' בלימוד חזקת ג' שנים משור המועד

 הרב חיים שמריהו הלוי שי' סגל*
ר"מ בישיבה

א
איתא בגמ' )בבא בתרא כח, א(: "אמר ר' יוחנן שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים: 
לי'  נגיחות נפק  ג'  כיון שנגח  - משור המועד, מה שור המועד  ג' שנים  מנין לחזקה 
מחזקת תם וקם לי' בחזקת מועד, הכא נמי כיון דאכלה תלת שנין נפק לה מרשות מוכר 
- שלאחר  והיינו שמכך שקבעה התורה לגבי שור מועד  וקיימא לה ברשות לוקח". 
שנגח שלשה פעמים נהי' 'מועד', לומדים מכך לבעלות שדה - שלאחר שאדם החזיק 

בה שלש שנים נקנתה לו. 

ובהמשך מקשה הגמ' )שם, ב(: "אלא מעתה 'מחאה שלא בפניו' לא תיהוי מחאה 
- דומיא דשור מועד, מה שור המועד בפניו בעינן, אף הכא נמי בפניו בעינן"? והיינו 
דכיון שלמדנו את דין חזקה משור המועד, הרי כמו שבשור העדות עליו שנגח שלשה 
פעמים מוכרחת להיות בפני הבעלים, כך גם מחאת הבעה"ב על אדם שהחזיק בשדהו 

צריכה להיות בפני המחזיק.

ומתרצת הגמ': "התם 'והועד בבעליו' כתיב. הכא חברך חברא אית לי', וחברא דחברך 
חברא אית ליה". ונחלקו רש"י ותוס' בביאור תשובת הגמ':

בין  למחאה  בין  קול  ויש  לי'  אית  חברא  חברך  "ומשני:  אלא(:  )ד"ה  מסביר  תוס' 
להעדאה, אבל בהעדאה גרידא, גזירת הכתוב הוא דאין נעשה מועד אלא אם כן מעידים 

נגלה

*מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים.
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בפניו". והיינו, שגם מחאה או עדות שלא בפניו ודאי הוא שעוברת מאיש לאיש ותגיע 
בסוף למחזיק או לבעל השור, ולכן 'מחאה שלא בפניו הוי מחאה'. וזה שבשור קבעה 
התורה שצריך להיות 'והועד בבעליו' – גזירת הכתוב מיוחדת היא בשור המועד, ואין 

ללמוד ממנה להחזקת שדה.

כיון  דהתם   - למיגמר  לן  לית  מהעדאה  "מחאה  התם(:  )ד"ה  מסביר  רש"י  אמנם 
דהעדאה לחייבו ממון על נגיחותיו היא . . בעינן בפני בעלים, שידעו לטעון ולהכחיש 
העדים ולהביא אחרים להזימן. אבל טעמא דמחאה - להתרות בו להיות זהיר בזכיותיו 
היא . . הכא אפילו שלא בפניו נמי איתה". והיינו דזה שבשור המועד צ"ל העדות דוקא 
בפני הבעלים הוא אל )רק( מגזירת הכתוב אל מילתא בטעמא – כדי שיוכלו הבעלים 
להכחיש העדות. ואעם זה אינו קיים במחאת בעה"ב שהיא רק בכדי לשמור זכויותיו, 

ולכן אינו צ"ל בפני המחזיק. 

ולכאורה צריך להבין, מדוע שינה רש"י מפשט הגמ' )וכתב בתחילת פירושו 'כלומר'( 
"והועד מבעליו כתיב" שמשמעו גזירת הכתוב - כהבנת התוס', ופירש שאין זה מטעם 

גזה"כ, אלא זהו מטעם סברא - שבשור המועד צריך זאת ובמחאת בעה"ב א"צ זאת?

ב
ויובן זה בהקדים מחלוקת רש"י ותוס' בשאלת הגמ' הנ"ל: "אלא מעתה 'מחאה שלא 
בפניו' לא תיהוי מחאה - דומיא דשור מועד, מה שור המועד בפניו בעינן, אף הכא נמי 

בפניו בעינן"?

ובשלש  נגחן,  ששורו  שמעידין  המועד  דשור  "דומיא  דומיא(:  )ד"ה  מסביר  רש"י 
פעמים שהעידו שלא בפניו אינו נעשה מועד - אף התראת עדות של מחאה, לא תיהוי 
שנים  דכיון שחזקת שלש   – 'דין'  והיינו שלומדים משור המועד  בפניו".  עדות שלא 
נלמדת משור המועד, הרי כמו שבשור הדין הוא שצריכה להיות בפני הבעלים, כך 

בשדה המחאה צ"ל בפני המוחזק. 

לי'  ולא אמרינן קלא אית  )ד"ה אלא(: "מה שור צריך העדה בפניו  אך תוס' כתב 
ותועיל, בכי נמי מחאה שלא בפניו אית לן למימר דלית לי' קלא . . ובלא שור המועד 
דיליף משור  כיון  אלא  דרבנן,  אליבא  כדפריך   - דלא תהא מחאה  למיפרך  הוי מצי 
המועד ניחא לי' למפרך מיניה". והיינו שאין כאן לימוד 'דין' משור המועד )ואף "בלא 
שור המועד הוי מצי למיפרך"(, אלא שלוקחים מדין השור רק את ה'מציאות' – דכמו 
שרואים מציאות בשור המועד שאין מגיעה ידיעת העדות לבעלים )שע"כ צ"ל 'והועד 
בבעליו'(, א"כ גם בשדה המחאה לא מגיעה למוחזק, וא"כ צ"ל המחאה בפני המוחזק 

דוקא.
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ולכאורה ממחלוקת זאת נובע ההבדל בינהם בהסבר תשובת הגמ':

של  שהקול  מציאות  המועד  בשור  שרואים  רק:  היא  שהשאלה  התוס'  ביאור  לפי 
העדות אינו עובר מאיש לאיש וא"כ גם פה אין מציאות שעוברת המחאה – הרי על"ז 
עונה הגמ' )לפי תוס'(: שאכן ישנה מציאות של העברת הקול מאיש לאיש, כי "חברא 
ומה שבשור המועד אמרה התורה  ליה".  אית  וחברא דחברך חברא  לי',  אית  חברך 
שצ"ל 'והועד בבעליו' - אין זה מטעם שהמציאות היא שהקול אינו עובר, אלא גזירת 

הכתוב היא מיוחדת בשור.

אך לפי ביאור רש"י שהשאלה היא: שכמו שהדין בשור המועד הוא שהעדות צ"ל 
בפני הבעלים, כך במחאת הבעה"ב הדין הוא שצ"ל בפני המחזיק – אפשר שלמד רש"י 
שאין לתרץ שבשור המועד גזירת הכתוב הוא, מאחר שכיון שלומדים את דין השדה 
משור - הרי פרטי הדין הקיימים בשור צריכים להיות גם בשדה )אף אם המקור הוא 

מגזירת הכתוב(.

'והועד  שדין   - בינהם  החילוק  את  וביאר  הפשוטה,  רש"י מהמשמעות  שינה  ולכן 
בבעליו' בשור הוא מסברא מחמת שהבעלים צריכים להכחיש העדות, וכיון שמחאת 

בעה"ב היא רק לצורך שמירת זכויותיו – אין סיבה וסברא שיהי' דין זה ד'בפניו'.

ג
והנה בזה גופא צריך ביאור במה נחלקו - שרש"י למד שלומדים משור המועד 'דין' 
לגבי מחאת בעה"ב, ותוס' לומד שרואים משור רק את ה'מציאות' של העברת העדות. 
ויובן זה בהקדים הסבר שאלת הגמ' בהו"א ש'מחאה שלא בפניו לא הוי מחאה' דנחלקו 

רש"י ותוס' בדין: 

שלא  עדות  תיהוי  לא   - מחאה  של  עדות  התראת  "אף  הנ"ל(:  )ד"ה  מסביר  רש"י 
בפניו". והיינו שבהוו"א מדין משור המועד היינו למדים - שמחאת בעה"ב אינה מחאה, 
ולכן החזקה בעינה עומדת. ועל כן אף אם ימחה בעה"ב - אינה נחשבת העדות על 

מחאתו למחאה, עד אשר ימחה בפני המחזיק. 

אמנם תוס' מסביר )ד"ה הנ"ל(: "הכי נמי מחאה שלא בפניו - אית לן למימר דלית 
לי' קלא ולא תהא חזקה". והיינו שבהוו"א היינו למדים – שכיון שמחאת בעה"ב אינה 
מגיעה לידי המחזיק )כנלמד משור המועד(, על כן לא יוחזק המחזיק בשדה אף פעם 
– מאחר שלבעה"ב אין דרך למחות בו, הרי "מה הי' מועיל אם מוחה כיון שלא תגיע 
למחזיק מחאתו" )תוס' הנ"ל(. ולכן אף אם בעה"ב כלל לא מחה, לא החזיק המחזיק 

בשדה.
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וממחלוקת זו לכאורה נגזרת מחלוקתם לגבי הלימוד משור המועד – האם הלימוד 
הוא מה'דין' שם או מה'מציאות' )ולפי זה בתשובת הגמ' - האם בשור זה גזה"כ, או 

סברא שאין שייכת במאחת בעה"ב(:

רש"י שמסביר בהוו"א שב'מחאה שלא בפניו' הדין יהי' - שלא נחשבת מחאת בעה"ב 
והוחזק המחזיק בשדה, ניתן ללמוד 'דין זה משור המועד: דכמו שבשור המועד העדות 
שלא בפני הבעלים לא נחשבת כלום - כך הדין במחאת בעה"ב שמחאתו שלא בפני 

המחזיק לא נחשבת לכלום )וכמו שהשווה ביניהם דהוו שניהם התראה(.

– שלא  יהי'  הדין  בפניו'  לפי הסבר התוס' שמסביר ההו"א שב'מחאה שלא  אמנם 
נחשבת אף פעם חזקת המחזיק, הרי לא שייך ללמוד דין זה משור המועד מאחר ששם 
הדין הפוך - שכשאין העדות בפני הבעלים, נשאר הבעלים בחזקתו כפי שהי' )דשורו 
בחזקת תם(, א"כ גם במחאה שלא בפניו המחזיק בחזקתו. אלא הלימוד משור הוא רק 
במציאות – דכמו ששם נראה שאין עובר הקול מאיש לאיש כך גם כאן; וכיון שאין עובר 
הקול, מסיק תוס' מסברא - שבעה"ב אינו רואה צורך למחות, וע"כ אין חזקה למחזיק.

ונמצא עד כאן שלשה חילוקים בין רש"י לתוס' התלויים אחד בשני: חילוק ראשון 
בתשובת הגמ' - האם בשור זהו גזה"כ או סברא מיוחדת, וזה נובע מהחילוק בשאלה 
- האם לומדים משור המועד דין או רק מציאות, וזה גופא נובע מהחילוק ביניהם בדין 

- האם בהוו"א ב'מחאה שלא בפניו' המחאה לא נחשבת או החזקה אינה נחשבת.

ד
והנה לאחרי כל הביאור הנ"ל צריך עדיין להבין, במה נחלקו רש"י ותוס' בדין זה 
של 'מחאה שלא בפניו' )בהו"א( – אם לא נחשבת מחאה או שלא נחשבת חזקה )שזה 
גרם להם לחלוק האם הלימוד משור הוא בדין או במציאות, ולכן נחלקו גם בהסבר 

התשובה(?

לתוס',  רש"י  בין  הסוגיא  בהבנת  כללי  מחילוק  נובע  שהדבר  בזה,  לבאר  ונראה 
ובהקדים חילוק ביניהם בסגנון הדברים בשאלה ותשובה הקודמים בגמ':

דהנה לעיל הקשתה הגמ': "אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה - אלמה 
חזקת  דין  את  שלמדנו  שכיון  והיינו  חזקה'"?  אינה  טענה  עמה  שאין  חזקה  'כל  תנן 
נגיחות נחשב  שלש שנים משור המועד – הרי כמו שבשור המועד מיד לאחר שלש 
הוא למועד, כך צ"ל גם בחזקת שדה שלאחרי שלש שנים יחשב למוחזק. והרי המשנה 
אומרת במפורש שאם לא טען המחזיק שקנה זאת מהמוכר וכיו"ב – לא נחשבת חזקתו 

כלל?
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ומתרצת הגמ': "טעמא מאי - דאמרינן דלמא כדקאמר, השתא איהו לא טעין אנן 
 – צודק  מי  ספק  כשיש  זהו  למחזיק  חזקה  שיהי'  הסיבה  שכל  והיינו  ליה".  ליטעון 
האם בעה"ב שטוען שהשדה שלו, או המחזיק שטוען שהשדה שלו – אז חזקת שלש 
שנים מועילה לו. אך כשהמחזיק לא טוען בכלל שהשדה שלו – הרי לא מתחילה בזה 

השקו"ט, וחזקתו לא מועילה לו כלל.

ומקשה תוס' )ד"ה אלא(: "תימה מאי סלקא דעתך דמקשה, דהיכי מצי לאוקמי בידי' 
כיון דלא טעין מידי". והיינו דמקשה מהי בכלל ההו"א של הגמ' שיוחזק המחזיק בלא 
טענה, והרי הוא כלל לא טוען שהשדה שלו? עד שנזקק לתרץ )בתירוצו השני( שאין 
הכוונה בהוו"א שאין לו טענה כלל, אלא מדובר שאין לו טענה מספיק טובה. ובתירוץ 
הראשון מבאר שאפשר לומר שהבינה הגמ' שכן תועיל חזקתו גם בלא טענה כלל, אך 

נזקק לבאר זאת באופן מיוחד ובאריכות.

והנה רש"י )ד"ה תיהוי( מפרש בסגנון אחר לגמרי: "תיהוי חזקה - דהא אמרת שלש 
שנים מפקי לי' מרשות מוכר". והיינו שלרש"י השאלה מובנת בפשטות ואין בה שום 
ווודאי שאינו מעמיד כתירוצו השני של תוס' שיש טענה למחזיק רק שאינה  דוחק, 

טובה )כמו שכתב להדיא בד"ה הקודם(.

ובתשובת הגמ' מסביר )בד"ה ומשני( באריכות גדולה מדוע למרות שהחזיק בשדה, 
והתוס' לא הוצרך כלל לבאר  כיון שאין לו טענה אינה נחשבת חזקתו לחזקה;  הרי 

התשובה שהיתה פשטוה לו מלכתחילה עד שלא הבין ההו"א.

ה
והנה לכאורה נראה ההבדל השורשי והיסודי בין רש"י לתוס' – בהבנת עצם הלימוד 
משור המועד לשלש שנים בחזקת השדה – מה נפעל ע"י הימצאות המחזיק שלש שנים 

בשדה:

וכן בסופו:  )ד"ה טעמא(: "שלש שנים מפקי לה מחזקת מרה קמא",  רש"י מפרש 
"אתיא חזקת שלש שנים ומוקי לה ברשותיה". והיינו כמובן בפשטות - שהחזקה היא 
של המחזיק, שע"י שהייתו בשדה שלש שנים נהפכת השדה להיות שלו. וכפי שכתב 
גם )ד"ה בית השלחין. כח, א(: "אם החזיק בה שלש שנים שלימות חזקתו מועלת לו".

אמנם תוס' מפרש )ד"ה אלא(: "הכא נמי כיון דאכלה שלש שנים ולא מיחה - הויא 
בחזקת שלא ימחה עוד". וכן נראה בתוס' בעמוד הקודם )ד"ה עד(: "הכא נמי הוחזק 
שתקן בשלש שנים". והיינו שהחזקה היא אינה על המחזיק, אלא על הבעלים – שעל ידי 
שתיקתו במשך שלש שנים, הוחזק הוא לשתוק ולא למחות במחזיק, ובזה ממילא מודה 

שהשדה של המחזיק. ולא כפירוש רש"י שהמחזיק קנאה בשהייתו שם שלש שנים.
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והנפקא־מינה בזה היא: לפירוש התוס' שהחזקה היא על הבעלים - הרי החזקה לא 
פועלת שום דבר, אלא רק מראה שאכן מודה הבעלים שמכר השדה למחזיק. משא"כ 
לפירוש רש"י שהחזקה היא של המחזיק - הרי שלושת שנות החזקה פועלים ומחילים 

בשדה את בעלות המחזיק.

ועפ"ז יובן מחלוקתם ב'חזקה שאין עמה טענה' – האם הדבר הפשוט הוא שאינה 
חזקה, או שהוא חידוש בתשובת הגמ':

תוס' שסובר שהחזקה היא רק ראי' על טענת המחזיק, שכיון שהבעלים שתק במשך 
כאשר  הרי   – למחזיק  שייכת  ולכן השדה  מוחה,  שאינו  הוא  הוחזק  הרי  שנים  שלש 
המחזיק לא טוען שבעה"ב מכר לו וכיו"ב, הרי לא מתחיל כאן בכלל ענין של חזקה - 
מאחר שכל החזקה היא משתיקת בעה"ב שנתן לו השדה, והוא לא טוען שהבעה"ב נתן 

לו אותה. ולכן מוקשה לו ההוו"א ופשיטא לו המסקנה.

אמנם רש"י שסובר שחזקת שלש שנים בשדה מחילה למחזיק בעלות עלי' – הרי 
בה,  הוחזק  דאולי בעצם המציאות שלו שלש שנים בשדה  מובן בפשיטות השאלה, 
ואינו צריך לטענה כלל1. ולכן האריכות פירושו היא בתשובת הגמ' – להסביר שדוקא 
במקום שיש ספק מי צודק בטענתו - החזקה מועילה, אך בלא טענת המוחזק – אין לו 

שייכות כלל לשדה.

ו
ועפ"ז תובן מחלוקתם של רש"י ותוס' ב'מחאה שלא בפניו' – אם להו"א בגמ' הדין 

הוא שהמחאה אינה מחאה והחזקה במקומה, או שהחזקה אינה חזקה:

רש"י שסובר שהחזקה היא שבעצם שהיית המחזיק בשדה שלש שנים חלה בעלותו 
בזה – סובר שבהו"א 'מחאה שלא בפניו' לא נחשבת מחאה לבעה"ב – דאף כאשר ימחה 
הבעה"ב שלא בפניו, הרי כיון שאין הקול עובר מאיש לאיש )כבשור המועד( – אינה 
מחאה, מאחר שהמחזיק הוחזק בשדה בהימצאותו שם שלש שנים, וזה שמחאת בעה"ב 

לא הגיעה אליו, לא גרע בחזקתו שלו. 

אמנם תוס' שסובר שכל החזקה כאן היא )לא משהייתו שלש שנים, אלא( נפעלת 
בשתיקת ומחילת הבעלים – סובר בהו"א שאם 'מחאה שלא בפניו' אין לה קול, אין כאן 

1( וכשיטת הרמב"ן: "אף כאן יצאה שדה זו מחזקה של מוכר, וכיון שיצאת מחזקת המוכר - עליו להביא ראי' שלא 
מכרה, שהרי זה מוחזק ועומד . . והיינו נמי דאקשינן . . דמאחר שיצאת מרשותו של מוכר למה צריך זה לטענה" – דכיוון 

שחזקת שלש שנים פועלת שתוחזק השדה בידו, מדוע צריך לטענה?
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חזקה כלל בשתיקת הבעלים - דמאחר שיודע שהקול אינו עובר מאיש לאיש, לא רואה 
צורך למחות כיון שזה לא יגיע למחזיק, ולכן אינה חזקה.

)וכיון שנחלקו ב'מחאה שלא בפניו', נחלקו בלימוד משור המועד - דרש"י לומד זאת 
מהדין הקיים שם, משא"כ תוס' רק מוכיח מהמציאות שנראית שם )דאם ילמד מהדין 
הרי צריך לסבור ש'מחאה שלא בפניו' הוי חזקה(. ולכן חולקים גם בהסברת התשובה 
- אם הוא מטעם שבשור יש גזה"כ, או מטעם סברא מיוחדת שיש בשור המועד, כנ"ל(.

פתרון רש"י לשותפים בשפחה

 הרב מנחם מענדל שי' הלפרין
נו"נ בישיבה

בפרק חזקת הבתים )כט, ב( מספרת הגמ' שרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא קנו 
שפחה בשותפות, וכדי שאחד לא יכחיש את חלקו של השני ויחזיק לבד בשפחה לבדו 
- סיכמו ביניהם שכל אחד מהם ישתמש בה שנה אחת )לסירוגין(, משום שאם אחד 

ישתמש בה שלוש שנים רצופות - תהי' לו חזקה ויוכל לטעון שכולה שלו.

ולכאורה הצורך בהסדר זה, עומד בסתירה למשנה מפורשת בהמשך הפרק )מב, א( 
ש'השותפין אין להם חזקה', וכביאור רשב"ם: "שותפין שלקחו קרקע בשותפות והחזיק 
אחד בחלק חבירו ואכל כל הפירות שלוש שנים - אינה חזקה, שכן דרך שותפין לאכול 

זה פירות שלוש שנים או ארבע שנים ואח"כ זה כמו כן".

וא"כ גם אם אחד השותפים הי' משתמש בשפחה במשך שלוש שנים רצופות - לא 
הי' יכול לטעון שקנה את כולה, ומדוע היו זקוקים להסדר זה של שימוש לסירוגין שנה 

שנה?

ובתוס' )ד"ה דלא( הביא את פרש"י2 על כך: "דהכא הוזקקו לעשות כן, לפי שלא הי' 
להם עדי שותפות", והקשה ר"י: "דא"כ אותו שהחזיק שנה ראשונה יאמר שהיא שלו, 
כיון שאין עדים שיש לחבירו חלק". כלומר, שאם מדובר שאין עדות על השותפות - 
תועיל כל חזקה שהיא, כי כל הצורך בחזקת ג' שנים הוא בכדי להפקיע מחזקת 'מרא 
קמא', אך מול אדם זר - מספיקה חזקה כל שהיא, ומה הועילו רמי בר חמא ורב עוקבא 

בר חמא בסידור שלהם )וראה שם מה שפי' ר"י(.

2( וכבר נתחבטו המפרשים במקור לפי' זה, ויש שגרסו רשב"ם ואף בזה נתקשו, ובפשטות הכי גדולה י"ל שר"י שמע 
זאת בעצמו מרש"י.



95 יו"ד־י"א שבט ה'תשע"ו - שנת הקהל

ויש לבאר שיטת רש"י3 בהקדים דבר פשוט - שבכל מכירת שפחה יש שטר מכירה 
ובשטר  צורך בהצגת השטר(,  יש  אז  ג' שנים בעבדים, שעד  חזקת  תוכן  זהו  )שהרי 
המכירה בנדו"ד כתוב בודאי ששניהם קנו אותה בשותפות. אלא שהחשש הוא - שאותו 
שותף המחזיק בשפחה, שבפשטות גם שטר הבעלות נמצא באותו זמן אצלו - יחביא 

את השטר, ויטען שקנה אותה לבד.

וממילא חשש זה קיים רק לאחר שיחזיק בה ג' שנים, אבל אם יחזיק בה רק שנה 
אחת, למרות שכלפי השותף השני מועילה חזקה כלשהי כנ"ל - הרי השותף השני יכול 
לבקש מהמוכר שיערער על השפחה, וזה יכריח את המחזיק להוציא את השטר )שהרי 

אין לו חזקת ג' שנים(, ויתגלה שקנה בשותפות.

וכל זה הוא פשוט, ולא באתי אלא להאיר.

תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא

 הת' לוי שי' דינרי
נו"נ בישיבה

איתא בגמ' )ב"ב כט, ב(:"ההוא דאמר לי' לחברי' מאי בעית בהאי ביתא? אמר לי' 
מינך זבינתי' ואכלית שני חזקה, א"ל אנא בשכוני גוואי הואי; אתא לקמי' דרב נחמן, 

אמר לי' זיל ברור אכילתך".

ופירש המאירי: "שהמערער יש לו עדים שהיא שלו והמחזיק יש לו עדי חזקה, אלא 
וחוזר  טוען מהיום שלש שנים לקחתי',  וזה  זמן לקחתה ממני,  ובאיזה  טוענו  שהוא 
זה וטוען והלא כל אותו הפרק שאתה אומר בו שלקחתה בארץ רחוקה הייתי, והיאך 
מכרתי' לך. ואמר שמצריכין לזה המחזיק להביא עדים שהמערער הי' במדינה אפילו 

יום אחד באותו הפרק ואם לא הביא מסלקין אותו"4.

והנה בהמשך הגמ' איתא: "ההוא דאמר לי' לחברי' מאי בעית בהאי ביתא? א"ל מינך 
)בארץ מרחקים מקום שאין  הואי  בראי  בשוקי  לי'  אמר  חזקה.  שני  ואכלתי'  זבנתי' 
השיירות מצויות ולא ידעתי ולכך לא מחיתי. רשב"ם(, אמר לי' והא אית לי סהדי דכל 
שתא הוה אתית תלתין יומי! א"ל תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא; אמר רבא עביד 

איניש דכל תלתין יומי טריד בשוקא".

3( וראה מה שביאר הקצוה"ח סי' קמ סק"א, ויש להקשות על תירוצו. ואכ"מ. ובכוס ישועות ובחת"ס ובבית הלוי 
תירצו באופן אחר, ועיין מה שדן בדבריהם בבית לחם יהודה. והאמור לקמן הוא קצת בדומה לדבריהם, אך באופן פשוט 

יותר ולא קשה עליו קושיות הנ"ל.
4( וראה שם במאירי שמביא עוד פירושים.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת96

ידע  שלא  א.  טרידנא":  הוה  בשוקאי  יומי  ב"תלתין  פירושים  ב'  הביא  ובמאירי 
שהמחזיק נמצא בביתו, ולכך לא מיחה בו; ב. שידע שגר בביתו, אך הי' טרוד בעסקיו 

ולא הי' לו פנאי למחות.

ובסוף דבריו כתב המאירי: "ומ"מ במעשה הנזכר למעלה הואיל והוא טוען לא הייתי 
בכאן באותו הפרק והיאך מכרתי' – אם הי' הלה מברר שהי' המערער בכאן, הואיל 
ובכאן הי', אי אפשר לו לומר טרוד הייתי והיאך נתישבתי למכור ולכתוב שטר, שמ"מ 

הואיל ובכאן הי', הדבר מצוי לומר שעל כל פנים נתישב ומכר וכתב".

וצריך ביאור, דבשלמא באם נפרש כהפירוש הא' שלא ידע שהמחזיק נמצא בביתו, 
אתי שפיר שבשכוני גוואי אינו יכול לומר שהי' טרוד. אך לפי הפירוש הב' שלא הי' לו 
זמן למחות – תמוה, דאם נאמר שכשטרוד בעסקיו אף בשלושים יום שייך לומר דלא 
הי' יכול למצוא זמן למחות, כ"ש שביום אחד יכול לומר שלא הי' לו זמן לכתוב שטר, 

וא"כ מהו שכתב המאירי שאם הביא עדים שהי' המערער יום אחד הוי ראי'?

אך יש לבאר בפשטות, דגבי מחאה הנה יכול לדחות מחאתו לאחר כך, דהרי פחות 
מג' שנים לא הוי חזקה, וא"כ היות שהי' טרוד בעסקים אמר אדחה מחאתי עד לפני 

שימלאו ג' שנים, ואח"כ ואח"כ נאנס ולא מחה, ובכהאי גוונא אמרינן דטענתו טענה5.

משא"כ בשכוני גוואי, דאין לומר שיכול לדחות מכירתו לאחמ"כ, שפיר י"ל ד"הואיל 
ובכאן הי', הדבר מצוי לומר שעל כל פנים נתישב ומכר וכתב".

או באופן אחר י"ל, דהנה לשון המאירי הוא – "ומ"מ במעשה הנזכר למעלה הואיל 
שהי'  מברר  הלה  הי'  אם   – מכרתי'  והיאך  הפרק  באותו  בכאן  הייתי  לא  טוען  והוא 

המערער בכאן, הואיל ובכאן הי', אי אפשר לו לומר טרוד הייתי כו'.

ואולי אפשר לומר בכוונת המאירי, שאחרי שהמערער טען לא הייתי כאן, אינו יכול 
לחזור ולטעון טרוד הייתי, דבאמת אם הי' טוען כן מתחילה – הי' נאמן, אמנם לאחר 

שכבר טען לא הייתי כאן והביאו עדים שהי' כאן – אינו יכול לשנות טענתו6.

אמנם כשטען ב"שוקי בראי הואי", כאשר טוען שהייתי טרוד בשוק כאן, אינו סותר 
את טענתו הראשונה כיוון שקודם הי' עסוק בשוק שם, ונכלל בזה שהי' עסוק בשוק 

כאן, וק"ל.

5( וכמו שכתבו המפרשים על אתר, וראה לדוגמא בר"ן )ל, א( ד"ה כל שתא.
6( וע"ד שפירש הראב"ד בפירוש דברי הרמב"ם )הובא המאירי המובא לעיל(.
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הערות קצרות במס' בבא בתרא

 הרה"ג עובדי' יוסף שליט"א*
ראש כולל 'תפארת אהל משה' בבית שמש

א
איתא במתני' )ב"ב ב, א(: "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל 

באמצע . . לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם".

ובתוס' )שם, ד"ה לפיכך( הקשה למה הוצרך לומר שהמקום והאבנים של שניהם 
הוא מפני שהם בונים את הכותל יחד בעל כרחם, הלא פשיטא שהמקום והאבנים של 
שניהם, אף אם יפלו האבנים בחלקו של אחד מהם, שהרי נתבאר במשנה )שם( אשר 
כשא' מהשותפים בנה את הכותל לבדו, עושה הוא "חזית מבחוץ", שיהא ניכר שבנה 
הוא לבדו את הכותל, ולא יוכל חברו לטעון דמכיוון שהכותל נפל ברשותו שלו הוא. 
וא"כ מוכח שכשאין חזית המקום והאבנים של שניהם, ולמה אומר שהוא משום שבונים 

בע"כ.

וממשיך להקשות אמאי לא נימא הכא במתני' הדין ד"יחלוקו" ולא הדין ד"כל דאלים 
גבר", וז"ל: "והא דלא אמר הכא כל דאלים גבר, כמו בזה אומר של אבותי"7.

כלומר, דכשם שפסקינן בשדה, ש"זה אומר של אבותי היא, וזה אומר של אבותי היא" 
– ד"כל דאלים גבר", מכיוון שאין האחד מוחזק יתר על חברו, נימא הכא נמי דמכיון 

שאף הכי אין האחד מוחזק יותר מחברו, יהא הדין "כל דאלים גבר".

ומתרץ תוס' דאין לומר כן, משום שישנו חילוק בין הדין דשדה לבין הדין דכותל, 
היו  לא  דלפנ"כ  לבי"ד,  שבאו  בעת  עתה  בי"ד  אצל  הספק  התעורר  דבשדה  משום 
מסתפקים של מי היא, משא"כ בכותל יש לבי"ד ספק כבר טרם לכן מי בנאו, ולכן אין 

מורים הדין ד"כל דאלים גבר".

ויש לעיין בזה לדעת הרא"ש, ובהקדים:

* מתוך הערות רבות שנתנו למערכת. נערך ע"י א' מחברי המערכת.
7( לקמן לד, ב.
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הנה הרא"ש כתב בפרק חזקת הבתים )ס' כ"ב(, וז"ל: "האי כל דאלים גבר, דינא הוא 
דכל מי שגבר ידו בפעם הראשונה הוא שלו, עד שיביא חברו ראי', וכל זמן שלא יביא 
ראי' אף אם תגבר ידו לא שבקינן לי' לאפוקי מיני'. דלא מסתבר שיתקנו חכמים שכל 
ימיהם במריבה ומחלוקת, היום יגבר זה ומחר חבירו, אלא חכמים פסקו כל דאלים 
בפעם הזאת גבר, וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות, ועוד מי שהדין 
עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו ממה שימסור האחר לגזול, ועוד יאמר מה בצע 

שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראי' ויוציאנה מידי".

היינו דהרא"ש ס"ל דהדין ד"כל דאלים גבר" אינו ש"היום יגבר זה ומחר חבירו", כ"א, 
"כל דאלים בפעם הזאת גבר". הטעם לכך הוא מכיוון שאין מטרת חכמים שיהיו שרויים 
הם במחלוקת תמידית כ"א שיפסק הדין כהוגן, והוי הדין "כל דאלים גבר" כפסק־דין. 
ד"כל דאלים  ביד חכמים להוכיח מיהו המוחזק פסקו הדין  אין  ולכן, מכיוון שעתה 

גבר", שזה ודאי יביא לידי כך שבעה"ב האמיתי יגבר וינצח. 

"ויותר ראוי לומר להם שכל מי  ואזיל הרא"ש לשיטתי' בריש בבא מציעא דכתב 
להביא  קרוב  עמו  שהדין  שמי  זה  על  וסומכין  שיזכה,  בראיות  או  בכח  ידו  שתגבר 

ראיות".

לעומת זאת התוס' בב"מ )ו, א ד"ה והא( כתב, "כיון דאפי' גבר האחד אם יכול השני 
לחזור ולתוקפה ממנו זוכה".

ומחר  זה  יגבר  ש"היום  לעולם,  הוי  גבר"  דאלים  ד"כל  דהדין  ס"ל  דהתוס'  ונמצא 
חבירו". הסיבה לכך בפשטות ש"כל דאלים גבר" הוי לעולם, היינו משום דס"ל להתוס' 
ד"כל דאלים גבר" הוי סילוק יד בי"ד8, שאין הדיינים נזקקים לדונם יותר, ואין מוחים 
הם ביד הרוצה להחזיק בממון, והואיל שאין יד בי"ד יותר בדבר, ממילא הוי לעולם, 

דאלו לא יפסקו מריבם.

ומובן לדעת התוס' דאזלי לשיטתייהו, דקשה קושייתם דלעיל, אמאי "לא אמר הכא 
כל דאלים גבר", דאע"פ דהכא מיירי דנפל הכותל ברשותא דחד מנייהו, אך תפיסה 
זו היא לאחר שכבר נולד הספק וחזקתו אינה חזקה, ונמצא דאין האחד מוחזק יותר 
מחבירו, א"כ נימא "כל דאלים גבר", ויוכל השני לקחת ממנו אע"פ שעתה הוא תפוס 

בזה.

משא"כ לשיטת הרא"ש דס"ל ד"כל דאלים בפעם הזאת גבר", היינו דאמרינן בדין 
ד"כל דאלים גבר" פעם אחת בלבד, ואין ביכולת חברו לחטוף הימנו כ"א בראי' ברורה 
בבי"ד, ולא הוי לעולם. ולכאורה לא שייך להקשות קושיית התוס' לשיטת הרא"ש, 
דאמאי לא נימא הכא כל דאלים גבר, מכיוון שמי שנפל הכותל ברשותו הוא המוחזק, 

8( ב"מ ב, א ד"ה ויחלוקו.
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ואין באפשריות להוציא הימנו בלא ראי', ופירושו שאתה מזכה את מי שזה ברשותו 
להיות שלו.

ושאני הכא משדה, מכיוון שהדין בשדה, ש"זה אומר של אבותי היא, וזה אומר של 
אבותי היא", ופסקינן בי' "כל דאלים גבר", משום שאין האחד מוחזק יתר על חברו, 

משא"כ הכא האחד מוחזק יותר מחברו.

אך יש לדחות, דהנה יש להסתפק מה יסבור הרא"ש גבי ארבא )ב"ב לד, ב(, דאמרינן 
בי' דין "כל דאלים גבר": אי אחד תפס קודם הפס"ד, האם חשיב תפיסה והתופס חשיב 
למוחזק, או אפשר שיטעון השני דלא ידעתי שכך צריך להיות בכח, ורק לאחרי שבי"ד 
פסקו "כל דאלים גבר" נודעתי, א"כ עתה אגבור עליו, היינו דתפיסתו אינה תפיסה, 

ולא הוי התופס למוחזק.

והנה אף אי נימא דבזה הרא"ש יאמר דתפיסתו תפיסה והוי המחזיק מוחזק, אף קודם 
גבר",  ד"כל דאלים  יודה דלא אמרינן הדין  גבר", מ"מ הכא  ד"כל דאלים  הפסק־דין 
דהרי מיירי שנפל הכותל מאליו, ולא שגבר וחטף את האבנים, ודאי דהרא"ש יודה בזה 
דלאחר הפסק־דין נימא הדין "כל דאלים גבר". וא"כ אף לרא"ש יש להקשות כן. ודו"ק.

ב
איתא בגמ' )ב"ב, ב, ב(: "והיזק ראי' לאו שמי' היזק? . . ת"ש כופין אותו לבנות בית 
שער ודלת לחצר ש"מ היזק ראי' שמי' היזק". היינו, דמדברי המשנה שיכולים דיירי 
החצר לחייב זה את זה להשתתף בבניית בית שער לחצר, כדי למנוע היזק ראי' בחצירם 

מבני רה"ר, שמע מינה ד"היזק ראי' שמי' היזק".

ובפירוש "בית שער" כתב רש"י, וז"ל: "שבונים כותל נגד השער עגול סביב, ועושין 
באותו היקף פתח קטן מן הצד משום היזק ראיות בני רה"ר, שלא יראו תוך החצר".

והנה בפירוש רש"י על המשנה שם )ב"ב ז, ב( מפרש רש"י לכאורה בשונה מפירושו 
כאן, וז"ל: "לבנות להן בית שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל ומרחיק את בני 
רה"ר מלהציץ בחצר". וצריך ביאור מדוע מחלק רש"י בין המקרים, דבמשנה שם פירש 
ש'בית שער' היינו מקום בשביל השומר, ואילו בגמ' כאן פי' ש'בית שער' עצמו מרחיק 

את בני רה"ר וללא שומר.

ויש לבאר בפשטות9, דבשני המקרים רש"י ס"ל שבית שער היינו להיות שומר יושב 
שם להרחיק את בני רה"ר, ומה שלא הזכיר שומר אלא כתב רק "שבונים כותל נגד 

השער", היינו משום שהכא בסוגיין עסקינן בבניית כותל, ולכן לא הזכיר לגבי שומר.

9( וראה גם להלן בהערת 'כופין אותו לבנות בית שער' )ע' 108( שביאר שם באופן דומה.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת100

אך במשנה לקמן שבה הוא עיקר הדין ד"כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר", 
מבאר רש"י בדיוק באיזה אופן ה'בית שער' מרחיק את בני רה"ר – "לבנות להן בית 

שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל ומרחיק את בני רה"ר מלהציץ בחצר".

ג
איתא בגמ' )ג, ב(: "אמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא 
המקדש,  לבית  למיסתרי'  להורדוס  עצה  לי'  אסבי'  היכי  בוטא  בן  ובבא   .  . אחריתי 

והאמר רב חסדא לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתא?

אי בעית אימא, תיוהא חזא ביה; איבעית אימא, מלכותא שאני, דלא הדרא בי', דאמר 
שמואל אי אמר מלכותא עקרנא טורי, עקר טורי ולא הדר ביה".

והיינו, דמביאה הגמ' ב' תירוצים לבאר מדוע אמר בבא בן בוטא להורדוס לבנות את 
בית המקדש מחדש, אף שאין בית הכנסת אחר במקומו:

א. מכיוון שראה שיש סדקים בבית המקדש, וא"כ מותר לסתור את בית המקדש מיד, 
כדברי הגמ' לעיל – "ולא אמרן אלא דלא חזי בה תיוהא, אבל חזי בה תיוהא – סתרי 

ובני";

ב. מאחר שכל האיסור הוא "משום פשיעותא", דהיינו שמא יארע להם אונס שלא 
יוכלו לבנותו מיד, ואחר כך יפשעו, בנדו"ד ליכא חשש זה, דהמלכות אינה חוזרת בה 

מדברי'.

ויש לבאר הטעם שהביאה הגמ' ב' תירוצים10, דהנה במאמר ד"ה בשעה שהקדימו 
)ספר המאמרים תש"ט ע' 147( כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע וזלה"ק: "וכמו עד"מ 
כשממליכים את המלך, הנה תחילה צריכים לקבל עול מלכותו שזהו"ע ההכתרה מה 
שמכתירים אותו בכתר מלכות, ואח"כ מקבלים גזרותיו ככל אשר יגזור אומר, וכמאמר 

אמר מלכא עקר טורא, שהוא בכח הקבלת עול".

ולפי"ז מובן, דהנה לאחרי זה מתארת הגמ' כיצד עלה הורדוס למלכות, ונמצא דמלך 
בלא קבלת עול כל כך של העם, וע"פ המבואר במאמר הנ"ל דהא דאמר מלכא עקר 
טורא הוא דוקא בכח הקב"ע של העם, לזה צריך לתירוץ הראשון של חזי תיוהא. וק"ל.

10( הערת המערכת: וביותר יוקשה, שתי' הב' הוא לכאורה פשוט יותר, כי אינו מחדש בסיפור הדברים )שבבא בן 
בוטא חזא תיהוא בביהמ"ק( דבר שלא ידענו. ומ"מ לא זו בלבד שהגמ' הביאה תי' נוסף, אלא שכתבה אותו כתי' ראשון.
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שיטת רש"י בטענת "מנה לי בידך"

 הת' מנחם מענדל שי' מאירי 
תלמיד בישיבה

א
איתא במתני' )ב"ב ה, א( "כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו. עד ארבע אמות 

בחזקת שנתן, עד שיביא ראי' שלא נתן".

– אינו  ובגמ': "אמר ריש לקיש: הקובע זמן לחבירו, ואמר לו פרעתיך בתוך זמני 
נאמן, ולואי שיפרע בזמנו. אביי ורבא דאמרי תרוייהו: עביד איניש דפרע בגו זימני', 

זימנין דמתרמו לי' זוזי, אמר איזיל איפרעי' כי היכי דלא ליטרדן".

ובהמשך מנסה הגמ' להביא ראי' מהמשנה שפורע בתוך זמנו נאמן כדעת אביי ורבא: 
"תנן, בחזקת שנתן עד שיביא ראי' שלא נתן, היכי דמי? אילימא דאמר לי' פרעתיך 
בזמני, פשיטא בחזקת שנתן, אלא לאו, דאמר לי' פרעתיך בתוך זמני וקתני בחזקת 
שנתן, אלמא, עביד אינשי' דפרעי' בתוך זמני'. שאני הכא דכל שפא ושפא זימני' הוא".

ובהסברת מוחזקות הנתינה בטענת "פרעתיך בזמני" מצינו ב' אופנים:

א. רש"י כתב על אתר )ד"ה פשיטא(: "דנאמן, שהרי זו טענת מנה לי בידך והלה 
אומר אין לך בידי כלום". והיינו, דהגמ' ציינה שבמקרה שטען שפרע את חובו בזמנו 
"פשיטא" שנאמן ומוחזק ששילם. ומדגיש רש"י מניין פשוט שנאמן – מכיוון שטענתו 

הינה כטענת "אין לך בידי כלום", דנאמן )שבועות לח, ב(.

ב. רבינו גרשום מפרש על אתר )ד"ה פשיטא(: "דנאמן, דמי איכא למאן דאמר דבזמנו 
לא הוי נאמן". והיינו, שרבינו גרשום לומד בפשטות, שמכיוון שאין סיבה שאדם לא 
יהי' נאמן לטעון ששילם אם הגיע זמן הפירעון, לכן כשמגיע הזמן הוא מוחזק ששילם, 

שכך הוא הנוהג בעולם.

ויש לברר את יסוד המחלוקת בין שיטת רש"י לרבינו גרשום, וכדלקמן.

הנה רבינו גרשום מפרש את נאמנותו מכיוון "דמי איכא למ"ד דבזמנו לא הוי נאמן", 
כלומר דלרבינו גרשום הלימוד הוא מסברא, שמכיוון שבד"כ בהגיע זמן פירעון חוב, 

הלווה משלם בזמן, לפיכך יוחזק כנאמן, ואין לומר "דבזמנו לא הוי נאמן".
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אמנם, רש"י לא ס"ל הכי שהרי אינו מזכיר את ההסברה הנ"ל )שכל אדם נאמן בזמנו 
שישלם חובו(, אלא רק מציין בפשטות שטענת פרעתיך בזמני הינה כטענת "אין לך 
בידי כלום" )דהיינו לא היו דברים מעולם(. ונראה לומר דרש"י לומד שטענת 'פרעתיך 

בזמני' הוא דין הנלמד מ"אין לך בידי כלום", ואינו מסברא.

ולפי"ז אוי"ל נפק"מ ביניהם, במקרה שהורע נאמנותו של האדם במשך זמן ההלוואה 
)כגון שטען 'פרעתיך בתוך זמני', היינו לפני מועד הפירעון, דוודאי אינו נאמן דהרי 
ישנה החזקה 'דאין אדם פורע בתוך זמנו'(, האם לכשיגיע זמנו יהי' נאמן לומר 'פרעתיך 

בזמני'?

זהו משום  לו  נאמן, לכאורה, שהרי כל הענין שמאמינים  יהי'  דלרבינו גרשום לא 
שסומכים עליו שהוא אדם ישר, וכאן יש לנו ראי' שהוא שקרן. 

ורש"י לכאורה יסבור דנאמן, דהרי זה אותה טענה ש'אין לך בידי כלום', וא"כ לא 
משנה אם הטוען הוכח קודם לכן כשקרן, מכיוון שלא מאמינים לו מכח נאמנותו, אלא 

מעצם הטענה 'פרעתיך בזמני'.

ב
והנה צריך ביאור בשיטת רש"י, דלכאורה:

א. אין מובן בעצם הלימוד, למה לי' לרש"י ללמוד את מוחזקות נאמנות הלווה מדין 
אחר, ולא ללמוד אותו מסברא הנ"ל כרבינו גרשום?

שהי'  שמודה  בזמני',  'פרעתיך  בין  ההשוואה  מהי  הלימוד,  בתוכן  קשה  ועוד  ב. 
חוב ופרע, לבין 'אין לך בידי כלום', שפירושו בפשטות הוא שלא היו דברים מעולם, 

דלכאורה ההקבלה ביניהם אינה כ"כ ברורה?

ג. עוד יש לדייק, למה רש"י בפירושו בתיבת "פשיטא" מציין "דנאמן, שהרי זו כו'", 
דלכאורה הא דפשיטא שהוא נאמן, נכתב להדיא בגמ' "פשיטא בחזקת שנתן", היינו 
תיכף  לכתוב  לרש"י  דהו"ל  'דנאמן',  להשמיענו  בא  רש"י  ומה  שנתן,  לו  שמאמינים 

הטעם לכך דנאמן, "שהרי זו טענת כו'".

אמנם, אפ"ל בביאור דיוק הג', דאולי רש"י בא להדגיש שהא דנאמן, הינו רק מכח 
"שהרי זו טענת אין לך בידי כלום", ולא מסברא – כשיטת רבינו גרשום – שפרע )כי 

בכללות מחזירים הלווים את הלוואתם בזמנם(.

אך לפי"ז מתחזקת יותר שאלה א', מדוע רש"י לומד דוקא כך, וכן לאידך מדוע רבינו 
גרשום מעדיף ללמוד שזה סברא, ולא דין הנלמד מטענת "אין לך בידי כלום".
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ויש לומר הביאור בכל זה, ועפ"ז יובן גם ביאור מחלוקתם:

בביאור שיטת רבינו גרשום – דמסברא מוחזק כנאמן – י"ל שהוא לומד לכאורה, על 
דרך הפשט, וע"כ אינו נכנס לבאר זאת ע"פ דינים אחרים, אלא לומד זאת כפשוטו, 

מכח סברא, דכל אדם פורע בזמנו, ולכן פטור משבועה.

אמנם, רש"י אינו מסתפק בסברא לבד, אלא מעדיף ללמוד את נאמנותו של הטוען 
'פרעתיך בזמני' מדין, ולכך מסתמך על דין מה"ת דפטור משבועה )כדלהלן( ואינו 

רוצה לסמוך על טענה בלבד.

לפי"ז נמצא, דרש"י ורבינו גרשום חולקים בסיבת הפטור בטענת "פרעתיך בזמני": 
לרבינו גרשום – מכח ה"סברא" הפשוטה, שכאשר הגיע זמן פירעון חוב כל אדם פורע; 

ואילו לדעת רש"י – זהו מ"דין" ש"כופר בכל פטור משבועה".

ע"פ ביאור זה )שרש"י לומד זאת כדין מה"ת שנאמן(, יובן איך רש"י מקשר את הדין 
'אין לך בידי כלום' ל'פרעתיך בזמני'. כי מעצם הדין שתיהם שווים מהתורה, ובשתי 
מקרים אלו לא יחויבו בשבועה, כי מהתורה מחייבים רק 'מודה במקצת הטענה', דחייב 

בשבועה. ואילו כאן שניהם כופרים בתשלום כל הסכום,

וההבדל בניהם הוא רק שבטענת 'אין לך בידי כלום' טוען הוא דאין כלל הלוואה, 
ואילו בטענת 'פרעתיך בזמני' טוען הוא דשילם הכל ואיני חייב לך מאומה, אבל בעצם 
הטענה שניהם שווים, כי שניהם כופרים בכל, ממילא שניהם נאמנים מהתורה )דאינם 

מודים במקצת(, 

אך רבינו גרשום אינו יכול ללמוד את הפטור של 'פרעתיך בזמני' מדין 'אין לך בידי 
כלום' כי לא סבר כרש"י להשוות הדימוי בין 'אין לך בידי כלום' ל'פרעתיך בזמני' )כנ"ל 

בשאלות על דברי רש"י(.

"חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו"

 הת' מנחם מענדל שי' כפיף
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )ב"ב ה, א ואילך(: "אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך 
בתוך זמני – אינו נאמן, ולואי שיפרע בזמנו; אביי ורבא דאמרי תרוייהו עביד איניש 

דפרע בגו זימני', זימנין דמתרמו לי' זוזי, אמר איזיל איפרעי', כי היכי דלא ליטרדן".

ובהמשך הגמ' שם: "והלכתא כר"ל, ואפילו מיתמי . . חזקה לא עביד איניש דפרע 
בגו זימניה".
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להחזר  זמן  וקבעו  כסף  לחבירו  שהלווה  במקרה  ורבא  ואביי  ר"ל  שנחלקו  והיינו 
ההלוואה, וכשהגיע הזמן שקבעו הגיע המלווה ללווה לגבות את החוב, והלווה טוען 
שכבר פרע את ההלוואה קודם הזמן שקבעו. דר"ל ס"ל שאינו נאמן ד"חזקה אין אדם 
פורע בתוך זמנו". ואביי ורבא פליגי וס"ל שנאמן "דלמא מתרמו לי' זוזי", והלכה כר"ל.

מידי  אותו  מוציאים  אין   – הוא  מי  של  ספק  בו  לנו  שיש  שממון  הוא  הדין  והנה, 
המוחזק בו, אלא "המוציא מחבירו עליו הראיה", ועליו להביא עדים לברר את הספק11. 
אין מוציאים מידו, אלא מעמידים   – וכן בספק אם פלוני חייב לחבירו ממון או לא 

הממון בחזקתו.

ולפי"ז צריך ביאור דאע"פ שלמלווה יש חזקה שהוא לא פרע ד"חזקה אין אדם פורע 
בתוך זמנו", מ"מ אינו יכול להוציא את הממון מחזקתו, דהרי הלווה טוען שפרע את 

החוב, ואין אנו יודעין מי מהן צודק, ומדוע אומר ר"ל ד"אינו נאמן"?

וביארו בזה המפרשים12, שמאחר שאין דרך בני אדם לפרוע קודם שהגיע זמן הפרעון, 
הרי זה כמו שאנחנו עדים – "אנן סהדי" שלא פרע. ומכל מקום, אם באו עדים ומעידים 

שפרע – ודאי שהעדים נאמנים.

והנה יש לומר בזה אופן נוסף, דזה שיכול המלווה להוציא ממון מחבירו – אף שהוא 
מוחזק בממון וטוען פרעתי, הוא משום שהחזקה של המלווה ד"אין אדם פורע בתוך 
טוען  לא  כאילו  ונחשב  הלווה שטוען פרעתי,  כביכול את טענתו של  עוקרת  זמנו", 

כלום, דבמקרה זה ודאי שיהי' חייב הלווה לפרוע את חובו למלווה.

כלומר, שאין הפירוש שהחזקה מועילה לחזק את הטענה של המלווה, דאף שבטענה 
לבד לא יוכל להוציא ממון, הנה מאחר ויש לו גם חזקה ה"ה מחזקת את טענתו, ויכול 
להוציא ממון )כדפירשו המפרשים הנ"ל(, אלא הפירוש הוא שהחזקה מועילה להרע 

את טענתו של הלווה, שלמרות שטוען פרעתי לא יהי' נאמן, וחייב לפרוע את חובו.

ולפי ביאור זה אתי שפיר מדוע נקט הלשון בדעת ר"ל – ")ו(אמר לו פרעתיך בתוך 
זמני – אינו נאמן", ולא נקט "חייב לשלם" וכיוצ"ב. והיינו משום שטענת ר"ל היא )כנ"ל( 
שהחזקה מחלישה את טענת הלווה שאומר פרעתי, וממילא אינו נאמן ולכן חייב לשלם 

למלווה את הלוואתו וק"ל.

11( ראה אנציקלופדי' תלמודית ערך חזקת ממון, וש"נ.
12( קצוה"ח שם ס"ק ח, ע"פ נמוק"י ב"ב שם. וכ"כ בשו"ת חת"ס חו"מ סי' סז. וכ"מ ביד רמ"ה ב"ב פ"א סי' נ.
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המפקיד בשטר צריך להחזיר בשטר

 הת' יעקב אלעזר שי' יעיש
תלמיד בישיבה

 איתא בגמ' )ב"ב ה, ב(: "איבעיא להו תבעו לאחר זמן ואמר לו פרעתיך בתוך זמני 
מהו, מי אמרינן במקום חזקה מה לי לשקר, או לא". וספק הגמ' הוא, בטענה שאינה 
מתקבלת בגלל חזקה, אזי האם נאמין לאדם הטוען אותה במקרה שיש לו מיגו. והגמ' 

מביאה הוכחות לפשוט ודוחה אותן. 

ותוס' שם )ד"ה מי אמרינן( מקשה: מדוע לא תירצו מהגמ' בשבועות )מה, ב( שכתוב 
שם: שרמי בר חמא אומר שאדם שהפקיד אצל חבירו חפץ בשטר צריך להחזיר לו 
בשטר, ולא נאמין לו שהחזיר בטענת מיגו שהי' יכול לטעון נאנסו, כיון שהמפקיד יכול 
לטעון מה שטר הפקדון עושה בידי. ומפרש איך אפשר לפשוט מגמ' זו את הספק, 

ומתרץ שאולי זהו סוגיות חלוקות. 

הגליון  הגירסה:  מהי  מחלוקת  ישנה  בשטר"  לו  להחזיר  "צריך  המילים  על  והנה 
כאן משנה את הגירסא בתוס' לעדים במקום שטר. אך החילופי גירסאות משיג עליו 
"ובחינם הוגה כאן בגיליון בעדים" ואומר שגם הרשב"א במסכתין )עא, א ד"ה אמר 

רבא( גורס בשטר.

ואולי יש לבאר סיבת מחלוקתם: 

הגיליון למד שמה שכתוב בגמ' בשבועות "צריך להחזיר בשטר" היינו לכתוב שטר 
חדש שיהי' כתוב בו שהחזיר את הפיקדון. והי' קשה לו מדוע כותבים שטר חדש הרי 
להם  עדיף  שיותר  לעדים,  הגירסא  את  שינה  ולכן  הישן,  השטר  את  להחזיר  אפשר 

להביא עדים מאשר לכתוב שטר חדש כיון שחוסכים את דמי הסופר. 

אך אלו הגורסים בשטר למדו את דברי הגמ' ש"צריך להחזיר בשטר" היינו שצריך 
להחזיר את השטר הישן. וזה שנכתב כך ולא "צריך להחזיר את השטר" שאז הי' משמע 
לכו"ע שצריך להחזיר את השטר הישן, זהו מפני שנכתב אגב לישני' שלפנ"ז "המלווה 

את חברו העדים אי"צ לפורעו בעדים".
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הטעם שלא יתחייב משום מעקה

 הת' רפאל נחמן שי' טייכמן
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )ב"ב ו, ב(: "אמר אביי, שני בתים בשני צדי רשות הרבים – זה עושה 
מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה ומעדיף".

וקשה, דהנה איתא בגמ' לקמן: "אמר ר"נ אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חבירו – 
עושה לו מעקה גבוה ד' אמות, אבל בין גג לגג לא", ומשמע, דגגין אין בהם משום היזק 

ראיה?

ותירצו התוס' )ד"ה בשני( וז"ל: "אומר ר"י דוקא בשני צדי רשות הרבים שאין האחד 
לא".  לגג  גג  בין  בגגו שיזהר ממנו מדאמרינן בסמוך, אבל  מרגיש בחבירו כשעולה 

והיינו שמחלקין בין גגין סמוכין לרחוקין.

ובקובץ שעורים )אות לו( הביא ביאור נוסף וז"ל: "והר"י מיגש כתב לחלק בין גגין 
שוין שראוין לתשמיש למשופעין". והיינו, ששם מדובר בגגין משופעין וא"כ לא שייך 

היזק ראי', משא"כ בדברי אביי צריך מעקה משום שאינם משופעין וראויין לתשמיש.

וממשיך שם וז"ל: "ולפירוש זה ניחא הא דקאמר טעמא דזקוק למחיצת עשרה שיהא 
נתפס כגנב ומשמע דאי לאו ה"ט א"צ כלום כיון דמיירי בגג משופע, אבל לפירוש תוס' 

קשה דהא צריך מחיצה עשרה משום מצות מעקה"?

כלומר, בהמשך הגמ' מבואר שהטעם לעשיית המעקה הוא שבמקרה שיכנס השכן 
לפנים מן המחיצה – יהי' ברור שנכנס ע"מ לגנוב. ומשמע שבלא טעם זה אין זקוקים 

לבנות מחיצה כלל.

מחוייב  אינו  משופע  שגג  משום  ניחא,  משופע  בגג  דאיירי  מיגש  הר"י  ולפירוש 
הי' צריך לשים  כגנב"  ד"נכנס  זה  במעקה, אך לפירוש התוס' קשה, דאף ללא טעם 
מעקה, שהרי מצוות עשה לעשות אדם מעקה לגגו שנאמר )דברים כב, ב(: "ועשית 

מעקה לגגך . . כי יפול הנפל ממנו"?

לזה  זה  וצמודים  היינו שהגגות סמוכים  לגג"  גג  "בין  ובמחכ"ת לא דק, דלכאורה 
ממש, ומשום הכי אין צורך במעקה. וא"כ לק"מ לפי' התוס', דאין הכי נמי, ללא הטעם 

ד"נכנס כגנב" – אין צורך לבנות מעקה, שהרי אין חשש שיפול מהגג. וק"ל.
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"קא מרעת לי' לאשיתאי"

 הת' יוסף שמחה שי' גינזבורג
תלמיד בישיבה

אמר  דחברי',  כווי  אחורי  אשיתא  בני  דהוה  גברא  "ההוא  א(:  ז,  )ב"ב  בגמ'  איתא 
לי' קא מאפלת עלי, א"ל סכרנא לך הכא ועבידנא לך כווי לעיל מאשיתאי )אסתום 
לך חלונותיך באבנים וטיט, ואפתח לך למעלה מכותלי בגובה כתליך חלונות אחרים 
שיאירו בביתך. רש"י(, א"ל קא מרעת לי' לאשיתאי )כשתפתח בה חלונות תנוע החומה 
מחמת המכה. רש"י(, א"ל סתרנא לך לאשיתך עד דוכתא דכווי, ובנינא לה ועבידנא לך 

כווי בבנינא לעיל מאשיתאי כו'".

עד  מלמעלה  כותלו  את  לו  שיסתור  לשכנו  שמציע  הגמ'(  לשון  )מפשטות  והיינו 
יאפיל  שלא  יותר  גבוהים  חלונות  עם  מחדש  כותלו  את  לו  ויבנה  החלונות,  למקום 

עליהם הכותל.

אך הנה ברש"י פירש וז"ל: "הכותל מראש גובהו עד שיגיע למקום החלונות שאעשה 
לך". כלומר, שאומר לו בעל הכותל, אהרוס כותלך עד למקום שבו אני רוצה לבנות את 
החלונות החדשים, ואבנה לך את הכותל עם חלונות חדשים, שלא יאפיל עלהם כותלי.

ולכאורה צריך ביאור מדוע שינה רש"י ופירש אחרת מפשט לשון בגמ' כדלעיל.

ויש לומר לומר בזה בפשטות, דלרש"י הוקשה מדוע יצטרך לסתור עד מקום החלון 
התחתון, דהרי לא מפורש בגמ' שטוען לו חבירו שבכך שסותם את חלונו הישן מחליש 
שע"כ  החדשים,  החלונות  מקום  עד  רק  הורס  כותלו  שאת  מפרש  ולכן  הכותל.  את 

מפורש בגמ' שכשיפתח חלונות מחליש את הכותל.

וזהו גם מה שרש"י מפרש על המילים קמרעת לאשיתאי – "כשתפתח בה חלונות 
תנוע החומה מחמת המכה". והיינו שמפרש ד"קמרעת לאשיתאי" הוא רק על בניית 

חלון חדש בפריצת הכותל, ולא על סתימת חלון בטיט חדש.

וכ"ז הוא פשוט ולא באתי אלא להעיר.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת108

"כופין אותו לבנות בית שער"

 הת' אליהו מרדכי שי' סילם
תלמיד בישיבה

איתא במתני' )ב"ב ז, ב(: "כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר". כלומר, שכופין 
את בן החצר )שאינו רוצה לסייע לשאר בני החצר( להשתתף בהוצאות הבני' של 'בית 

שער' לחצר, שמטרתו היא להרחיק את הזרים מלהציץ בחצר.

בית  להן  "לבנות  וז"ל:  'בית שער'  אותו( מפרש מהו  כופין  )ד"ה  וברש"י על אתר 
שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל ומרחיק את בני רה"ר מלהציץ בחצר", והיינו 
שלפירושו ה'בית שער' הוא המקום שבו יושב שומר המרחיק את בני רשות הרבים 

להציץ בחצר )ולא שה'בית שער' בעצמו מרחיק את בני רה"ר(.

והנה בגמ' לעיל )ב, א. ד"ה בית שער )ולפי דפו"ר ד"ה כופין אותו(( פי' רש"י לכאורה 
באופן אחר, וז"ל: "שבונים כותל נגד השער עגול סביב, ועושין באותו היקף פתח קטן 
מן הצד משום היזק ראיות בני רה"ר שלא יראו תוך החצר", ומכך שלא הזכיר כלל 
אודות השומר שיושב שם, מובן דס"ל בפירושו כאן שה'בית שער' עצמו מרחיק את בני 

רה"ר שלא יביטו לתוך החצר.

והנה, אף דאין קושי בכך שנאמר שרש"י מפרש אחרת מפירושו במקום אחר, מאחר 
שרש"י בפירושו בא לבאר את פשט הגמ' כאן, ומה שמפרש במקום אחר אחרת הוא 
משום דלפי פשט הגמ' שם צריך לפרש כן13, מ"מ בנדו"ד אולי יש לומר דאין הבדל בין 

פרש"י במשנתנו לבין פירושו בגמ' לעיל, וכדלקמן14.

13( אלא שצריך ביאור בהא גופא דפשט הגמ' כאן שונה מפשט הגמ' שם. וראה עד"ז בפנ"י שבת ב, א )ד"ה בתוס' 
ד"ה שתיים שהן ארבע(, שרש"י פי' שם פי' אחד ובשבועות פי' באופן אחר, וכתב ע"ז וז"ל: דאף דלכאורה נראה דברי 
רש"י כסותרין זה את זה – אינן סותרין, דאלו ואלו דברי אלקים חיים, דהכא דעיקר שבת מפרש לשון המשנה כפשוטה 
דלפי האמת והמסקנא דשמעתין . . משא"כ בשבועות דלא מפרש רש"י התם אלא במאי דמייתי שם מתניתין דהכא 

לשקלא וטריא כו'. וכהנה רבות.
14( בפרישה )חושן משפט סי' קסא( פי' שמטרת ה'בית שער' היא בשנים, וז"ל: "האחד, שבנין הזה הי' מרחיק היזק 
ראיית הרבים ההולכים מרחוק מצד ההוא שהחצר פתוח שמה, שלא תשלוט עינם בחצר דרך העברתן. השני שהי' יושב 

שם תמיד שומר לשמור החצר".
ולפי"ז דברי רש"י יתבארו כך: "לבנות להן בית שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל", זהו השימוש הראשון של 
ה'בית שער'. ומוסיף רש"י את השימוש השני – "ומרחיק את בני רה"ר מלהציץ בחצר", היינו שהבית שער עצמו מרחיק 

את בני רה"ר )ולא השומר(, ואתי שפיר דפירוש רש"י במשנתנו הוא ע"ד פירושו בגמ' לעיל.
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הוא  ה'בית שער'  בתוך  שיושב  לרש"י שהשומר  ס"ל  לעיל  בגמ'  דגם  אפ"ל  דהנה 
)ולא הכותל עצמו(, ומה שלא הזכיר רש"י בפירושו שם שיש  מרחיק את בני רה"ר 

שומר, הוא משום שאין זה נוגע לשקו"ט דהגמ' שם.

דהנה הגמ' שם דנה האם "היזק ראי' שמי' היזק או לאו שמי' היזק", וע"כ מביאה הגמ' 
הוכחה ממשנתינו דממ"ש "כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר", משמע ד"היזק 
ראי' שמי' היזק". ובכדי לבאר את ההיזק ראי' שישנו בהעדר ה'בית שער' מבאר רש"י 
"שבונים כותל נגד השער עגול סביב, ועושין באותו היקף פתח קטן מן הצד משום היזק 
ראיות בני רה"ר שלא יראו תוך החצר", ובזה לבד מובן שישנו היזק ראי' ולכן "כופין 

אותו כו'". ואין צורך לבאר בדיוק באיזה אופן מרחיק ה'בית שער' את בני רה"ר.

אך במשנתנו בה היא עיקר הדין ד"כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר", מבאר 
– "לבנות להן בית שער  רש"י בדיוק באיזה אופן ה'בית שער' מרחיק את בני רה"ר 

להיות שומר הפתח יושב שם בצל ומרחיק את בני רה"ר מלהציץ בחצר" וק"ל.

אך דוחק קצת לפרש כן, דהנה בהמשך הגמ' איתא: "למימרא דבית שער מעליותא 
היא? והא ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדי', עבד בית שער ותו לא 
משתעי בהדי". ומתרצת הגמ' בכמה אופנים שיש הבדל בין ה'בית שער' שבמשנתנו 
ל'בית שער' שבאותו מעשה )"הא מגואי הא מבראי. ואבע"א . . הא דאית לי' דלת הא 

דלית לי' דלת וכו'"(.

והנה בתירוצי הגמ' אין מוזכר כלל אודות השומר שישנו בחצר, אלא רק לגבי מיקומו 
של ה'בית שער', שאם עומד בתוך החצר הוי חיסרון, מפני שדלת החצר נעולה והעני 
עומד בחוץ וצועק, ובית השער שבפנים מפסיק בפני הקול שלא ישמע. ואם הוא בנוי 
מחוץ לחצר שאין הוא מפסיק בפני העני, לא הוי חיסרון. אך לגבי השומר אין מוזכר 

כלל.

ואם ס"ל לרש"י שמטרת ה'בית שער' היינו בשביל מקום לשומר שהוא מרחיק את 
בני רה"ר, הו"ל להזכיר אודות השומר, ודוחק15.

15( ולפי מה שפירש הפרישה )ראה הערה הקודמת( דלרש"י אין השומר מרחיק את בני רה"ר אלא ה'בית שער', 
ומטרת השומר היא רק לשמור מפני הגנבים, אתי שפיר. דלפי פי' י"ל דאין השומר עומד שם ביום שאין חשש לגנבים, 

וא"כ בזמן שהעני מגיע דהיינו ביום אין השומר נמצא בחצר, וק"ל.
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חיוב תלמידי חכמים בהוצאות של חומת העיר

 הת' מנחם מענדל שי' גרינברג
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )בבא בתרא ז, ב(: "רבי יהודה נשיאה רמא דשורא אדרבנן )הטיל יציאת 
חומת העיר על החכמים כמו על שאר בני אדם. רש"י(. אמר ריש לקיש רבנן לא צריכי 
נטירותא, דכתיב: אספרם מחול ירבון אספרם . . הכי קאמר, אספרם למעשיהם של 
צדיקים מחול ירבון, וק"ו ומה חול שמועט – מגין על הים, מעשיהם של צדיקים שהם 

מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם".

והיינו, דטוען לו ר"ל שמאחר שהחכמים אינם צריכים שמירה בידי אדם, אלא התורה 
והמעשים טובים שלהם משמרים אותם, לכן אינם צריכים להשתתף בהוצאות הבני' 

של חומת העיר.

אינם  שידע שת"ח  נשיאה, שאע"פ  יהודה  רבי  של  בסברתו  ביאור  צריך  ולכאורה 
צריכים שמירה בידי אדם, מכל מקום, חייבם להשתתף בהוצאות החומה?

ויש לומר בפשטות, דרבי יהודה ס"ל ד"אין סומכין על הנס", והיינו דאף שתורתם 
מגינה עליהם, מכל מקום, מצווים הם לא לסמוך על הנס ולהישמר מסכנה, וע"כ חייבם 

בבניית החומה.

אך ריש לקיש ס"ל שכמו שפטרו אותם ממסים אחרים )כפי שמבואר שם בהמשך 
הסוגיא(, כמו"כ ראו חכמים לפוטרם מבניית החומה, ולהטיל חלקם על שאר בני העיר.

ועוד י"ל באופן אחר, דע"פ הידוע ש"אין לפרוש מן הציבור"16, לכן אע"פ שידע רבי 
יהודה שתלמדי חכמים אינם צריכים שמירה בידי אדם – חייבם לא לפרוש מן הציבור, 

ולהשתתף בהוצאות בניית החומה, וק"ל.

16( או"ח סו"ס תקע"ד )מאבות פ"ב מ"ד. וראה תענית יא, א(.
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צדקה תציל ממות

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא )ב"ב יא, א(: "תניא אמרו עליו על בנימין הצדיק שהי' ממונה על קופה 
של צדקה, פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו רבי פרנסני, אמר לה 
העבודה שאין בקופה של צדקה כלום, אמרה לו רבי אם אין אתה מפרנסני הרי אשה 

ושבעה בני' מתים, עמד ופרנסה משלו. 

לימים חלה ונטה למות, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע אתה אמרת כל 
המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחי' אשה ושבעה 
בני' ימות בשנים מועטות הללו, מיד קרעו לו גזר דינו. תנא הוסיפו לו עשרים ושתים 

שנה על שנותיו". ע"כ לשון הגמ'.

ולכאורה צריך להבין איך מצות צדקה זו הצילה אותו ממיתה. דהנה הגמ' לעיל )י, 
א בסופו( אומרת: שצדקה המצילה ממיתה משונה, היא דוקא צדקה שניתנת באופן 
שהנותן שאינו יודע למי נותן, והמקבל אינו יודע ממי מקבל. ודוקא על נתינה כזו נאמר 

)משלי י, ב(: "צדקה תציל ממות",

וא"כ צ"ל מדוע בנימין הצדיק ניצל ממיתה, הרי לא הי' אצלו מתן וקבלה בסתר. 

וא"ת שבכדי להינצל ממיתה משונה אכן צריך מתן וקבלה בסתר, אך ממיתה רגילה 
אף צדקה בגלוי מצילה.

הנה א"א לומר כן, דהרי אין הכוונה מיתה משונה שלא ימות כלל, אלא רק שלא ימות 
באופן משנה. והראי' דהנה שמואל במסכת שבת )קנו, ב( אומר שצדקה מצילה ממות 
"ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה", ופרש"י )ד"ה לא ממיתה משונה(: "ומיהו 

מיתה הגונה ימות, אלא אף ממיתה עצמה מצלת ונותנת חיים"17. 

רק ממיתה  אומרים שמצילה  )ד"ה אלא ממיתה עצמה( שמבאר שזה שבסוגיתנו  וראה מהרש"א שם בשבת   )17
משונה, היינו מפני שכאן מדובר בשהגיע זמנו למות שאז מצילתו רק ממיתה משונה. 
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היינו שמ"ש מיתה משונה משמע שלא ימות באופן משונה בלבד. ואעפ"כ רואים 
חוזרת  וא"כ  לחיים.  ממיתה  להינצל  וכ"ש  בסתר18,  מתן  צריך  שלזה  בסוגייתנו  אנו 

ומתעוררת הקושי' מדוע בנימין הצדיק ניצל, הרי לא נתן בסתר19.

ונראה לבאר: א. שבאמת מצד הדין לא היה צריך להינצל, וע"כ היו צריכים מלאכי 
השרת לבקש עליו )והיינו לפנים משורת הדין(, וע"י בקשתם ניתרצה ה' והוסיפו לו 

22 שנות חיים. 

ב. שבאמת בשביל להינצל צריך שלא ידע למי נותן, והמקבל לא ידע ממי קיבל, אך 
כל זה בצדקה לאדם אחד לא לכמה, והיינו שבנתינה לכמה ביחד, מצטרף לזכות כזו 

ששוה לאחד שנותן בסתר. 

ג. שכאן זהו ענין שונה לגמרי, מפני שכאן אין מדובר כלל על נתינת צדקה אלא על 
החייאת נפשות ממש, וע"כ אנו רואים בטענת המלאכים שאין הם טוענים שינצל מצד 
"צדקה תציל ממות" אלא טוענים "אתה אמרת כל המקיים . . ובנימין הצדיק שקיים 

וכו'. 

והיינו שכל טענתם ותביעתם שיוסיפו לו אורך ימים ושנות חיים הוא בגלל שקיים 
שמונה עולמות )היינו שהציל וקיים את חייהם(, ולא משום מצוות הצדקה.

ועפ"י תירוץ זה הג' אתי שפיר למה הביאו את הסיפור הנ"ל כאן, ולא בהמשך ללימוד 
הגמ' מהפ' צדקה תציל ממות כיון שהם ב' ענינים. ודו"ק. 

ביאור בתירוץ תוד"ה חזקת הבתים

 הרב מנחם שניאור שי' מיודובניק
אברך בכולל

א
איתא במתני' )ב"ב כח, א(: "חזקת הבתים והבורות והשיחין והמערות והשובכות 
והמרחצאות ובית הבדין ובית השלחין והעבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר, חזקתן 

שלש שנים מיום ליום".

18( וא"א לומר שזהו סוגיות חלוקות כיוון: א. שלא משמע כן מהמהרש"א שהובא בהערה הקודמת. ב. הרי"ף שבע"י 
בשבת מפרש מדוע נחשב המעשה שם בשבת למתן בסתר. עיי"ש.

19( וא"א לומר שכאן הגיע זמנו למות )ראה מהרש"א שבהערה 1(, שאזי אינו ניצל מצד צדקה תציל ממות. כיון דלא 
משמע כן: א. מהלשון "חלה ונטה למות", דמשמע שזהו בגלל מחלתו. ב. מטענת המלאכים "בשנים מועטות הללו".
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כלומר, ע"מ לקבוע חזקה בדבר שעושה פירות תדיר )כגון אלו המנויים במשנתנו(, 
הנה בנוסף לזה שצריך להחזיק בקרקע ג' שנים, צריך גם שישתמש שימוש מלא בכל 
מה שניתן להוציא מהנכס במשך שנים אלו. מאחר שנכסים אלו עושים פירות בכל 

השנה כולה, וא"א לקבוע חזקה בהם אלא ע"י שימוש של ג' שנים שלימות.

ובתוס' )ד"ה חזקת הבתים( הקשה וז"ל: ")ד(הא )ד(תנן בפרק חומר בקדש, עברו 
שבית  שם  מהגמ'  דמשמע  והיינו,  קבוע".  זמן  להן  שיש  )ד(משמע  והבדים,  הגיתות 

הבדים אינו עושה פירות תדיר, וא"כ קשה מדוע "חזקתן שלש שנים מיום ליום"?

ומתרץ תוס', "היינו שרוב העולם דורכים אז בזמן לקיטה, אבל יש בני אדם שמצניעין 
כל השנה ודורכין במעט מעט".

והקשה בקובץ שיעורים וז"ל: "וצריך טעם, למה לא יוכל המחזיק לומר אני מרוב 
העולם שיש להן זמן קבוע, ואינני צריך להחזיק ג' שנים מיום ליום, למ"ד הולכין בממון 

אחר הרוב"?

הנה  כל השנה,  ודורכין במשך  הזיתים  את  מצניעין  בני אדם  דאף שמעט  כלומר, 
מאחר שרוב העולם דורכים בזמן לקיטה, מדוע אין הולכים אחר הרוב?

ב
והנה, בחידושי ר' נחום )ד"ה תוד"ה חזקת הבתים( מבאר שקושיא זו מעיקרא ליתא, 
דהנה כל קושיית הקובץ שיעורים היא רק כשנאמר שאדם זה שהחזיק ג' שנים בבית 
ובבית הבד סוחט את הזיתים מעצי הזית שלו בלבד, ע"מ  זית,  גם עצי  לו  יש  הבד 
למכור את השמן וכיוצ"ב. ולפי"ז אכן יוקשה "למה לא יוכל המחזיק לומר אני מרוב 

העולם".

אך הנה יש לומר דאיירי באדם שפרנסתו היא מסחיטת זיתים של אחרים בבית הבד 
שלו, וע"ד מה דאיתא במתני' לקמן )קעב, א(: "שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח 
להן אביהן מרחץ ובית הבד, עשאן לשכר – השכר לאמצע, עשאן לעצמו כו'". והיינו 
דיש ב' אופנים לשימוש בבית הבד: א. "לשכר", כלומר, שלא סוחט את הזיתים שלו, 
אלא לכל אדם שיש בידו זיתים העומדים לסחיטה; ב. "לעצמו", כלומר, שמשתמש 

בבית הבד לזיתיו שלו בלבד.

וכמו"כ י"ל בפירוש משנתנו, ד"בית הבדין" היינו שעומד לשכר, ולא משתמש בו 
רק לזיתיו שלו, וא"כ לא תיקשי "למה לא יוכל המחזיק לומר אני מרוב העולם כו'", 
דמאחר וישנם כאלו שדורכים מעט מעט ולא דורכים הכל בשעת לקיטה, ה"ה עובד 
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בבית הבד במשך כל השנה כולה – "מיום ליום", ואתי שפיר תירוץ התוס' אף למ"ד 
הולכין בממון אחר הרוב.

ובביאור דברי הקובץ שיעורים יש לומר דהבין ד"בית הבדין", היינו באופן ש"עשאן 
לעצמו", ולפי"ז אכן הוקשה לו מדוע לא יוכל לומר שהוא מרוב העולם שדורכין בשעת 

לקיטה ותחשב לו חזקתו.

ג
)כהקובץ  לעצמו"  ד"עשאן  הבדין  בבית  דמיירי  נפרש  אם  דאף  עוד,  לתרץ  ויש 

שיעורים(, אעפ"כ מובן מדוע כאן לא יכול לומר שהוא מרוב העולם, וכדלקמן.

ויובן בהקדים דיוק בפרש"י )ד"ה בית השלחין( דכתב שם וז"ל: "אם החזיק בה שלש 
שנים שלימות – אין צריך להביא שטר מכירה, ואם ערערו עלי' בעלים הראשונים וזה 
אומר מכרת לי ואבד שטרי – חזקתו מועלת לו. ואם לאו אין חזקתו מועלת לו, לפי 

שכשאמרו ג' שנים לחזקה – כל הראוי לצאת ממנה בג' שנים אמרו".

כלומר, דכל דבר העושה פירות תדיר, הנה כדי לפעול בו חזקה אין מספיק שיהי' רק 
ג' שנים, אלא צריך שהג' שנים יהיו שלימות – "מיום ליום". וממ"ש "כל הראוי לצאת 
ממנה בג' שנים", מובן, דבמ"ש במתני' "חזקתן שלש שנים מיום ליום", היינו )לא רק 
)וכן בשאר  שצריך שיהי' בשדה "מיום ליום", אלא אף( כל שימוש היוצא מהקרקע 
הדברים המנויים במשנה( בג' שנים אלו, צריך הוא להחזיק בו ג' שנים, והיינו שדרוש 

ממנו להשיג את כל הרווחים היכולים לבוא מקרקע זו.

ולפי"ז יש לתרץ את קושית הקובץ שיעורים, דהנה י"ל דאף שהוא רגיל לסחוט את 
זיתיו רק בשעת לקיטה הנה מאחר ויש בני אדם הדורכים גם לאחר שעת לקיטה, א"כ 
בשימוש "מיום ליום" נכלל אף רווח זה מבית הבד, ואם רוצה לפעול בו חזקה, צריך 
הוא להשיג אף רווח זה )שהרי בית הבדין עושין פירות תדיר(. ואתי שפיר שלא יכול 

לומר אני מרוב העולם שסוחט בשעת לקיטה, וק"ל.

דעת רש"י בגידול שלשה תבואות הגורמות לחזקה

 הת' אברהם שמואל שי' גורליק
תלמיד בישיבה

איתא במשנה )בבא בתרא כח, א(: "שדה הבעל: חזקתה שלש שנים ואינן מיום ליום. 
ר' ישמעאל אומר: ג' חדשים בראשונה, ג' באחרונה, ושנים עשר חדש באמצע – הרי י"ח 



115 יו"ד־י"א שבט ה'תשע"ו - שנת הקהל

חדש". והיינו ש'שדה הבעל' היא שדה שהגשם משקה אותה, ולכן מגדלת תבואה רק 
פעם אחת בשנה, וזמן מינימום של גידול התבואה )זריעה וקצירה( הוא למשך שלשה 

חודשים לדעת רבי ישמעאל.

 ולכן כאשר בא אדם וגידל בשדה מסוימת שלשה תבואות, במשך זמן של שמונה 
עשר חודשים – תבואה אחת בג' חודשים אחרונים של שנה אחת, תבואה שני' במשך 
כל השנה האמצעית, ותבואה שלישית במשך ג' חודשים ראשונים של השנה השלישית 
– הרי האדם הוחזק בשדה זו ונחשבת שלו, כיון שאם בעה"ב הקודם לא מכר לו את 

השדה – הי' צריך הוא למחות בו.

"כיון  חודשים:  החזקה שמונה עשר  זמן  ללקיחת  )ד"ה שדה( הטעם  רש"י  ומבאר 
שהחזיק בה סוף שנה ראשונה ג' חדשים, ויש לו עדים שזרעה באותן ג' חדשים, וכן 
בג' חדשים ראשונים של אחרונה – הרי זו חזקת שלש שנים רצופות". והיינו שהחזקה 
בשדה נעשית ע"י זריעה בג' חודשים אחרונים של השנה ראשונה, )ובזריעה וקצירה 

בשנה השני'( ובזריעה בג' חודשים בשנה השלישית20.

בשנה  תבואה  כגידול  להיחשב  מספיק  דאם  רש"י:  בדברי  להבין  צריך  ולכאורה 
השלישית, רק ע"י עשית פעולה אחת – זריעה, הרי כן צריך להיות גם בהחשבת גידול 
קצירה,   – אחת  פעולה  רק  בשדה  לעשות  הוא  שיספיק   – הראשונה  בשנה  התבואה 
שיקצור את השדה שזרעה בעל הבית הקודם21. ומדוע כותב רש"י שהחשבת הגידול 
בשנה הראשונה )לצורך החזקה(, הוא רק ע"י עשית גידול שלם של חרישה וזריעה, 

ולא הסתפק בעשית הקצירה22?

ואולי י"ל הביאור בזה: דכפי שכותב רש"י במשך פירושו, ומדוגש ברש"י ד"ה ומשני 
)כח, ב( – מטרת חזקת שלש תבואות היא: "אתיא חזקת שלש שנים ומוקי לה ברשותי' 
ואמרינן דלמא קושטא הוא דקאמר" – והיינו שכאשר אדם החזיק בשדה שלש שנים, 
הרי הימצאותו ופעולתו בגידול שלשה תבואות בה, גורמות לו להיות האיש שמוחזק 

והבעלים עליה23.

20( ומה שכתב תוס' )ד"ה שלשה(: "מתוך פירוש הקונטרס משמע - דבעי רבי ישמעאל שהוא יזרע ויקצור באותן 
שלשה חדשים ראשונים וכן באחרונים" – הנה לכאורה מדבר על דעת רשב"ם )בדף לו ע"א ד"ה רבי ישמעאל(, דמפירוש 

רש"י כאן מוכח כבפנים.
21( וכפי דעת התוס' )ד"ה שלשה( ש"אפילו זרעה הראשון ]וקצר הוא בשנה הראשונה[, או הוא יזרענה בשלשה 

חדשים אחרונים אע"פ שלא קצרה" – נחשב זה לחזקת גידול שלש תבואות.
22( ויתירה מזו: דכיון שהטעם להחזקת השדה בגידול שלש תבואות הוא )כלשון רש"י בהמשך(: "שאין לך אדם 
הרואה את חבירו שזורע את שדהו לאכול פרי העשוי לשנה ושותק" – והיינו ששתיקת בעל הבית גורמת לחזקה. הרי אם 
זריעה )בשנה השלישית( נחשבת לגידול, כ"ש וק"ו שהקצירה בשנה הראשונה תחשב לגידול - מאחר שודאי אדם מקפיד 

יותר על שחבירו קוצר תבואה שהוא זרע ולוקח לו את מעשי ידיו, מאשר שרק זורע בשדהו ללא רשותו.
23( דלא כדעת התוס' )ד"ה אלא ושלפניו( שמסביר ש"כיון דאכלה שלש שנים ולא מיחה - הויא בחזקת שלא ימחה 
]הבעלים[ עוד", משא"כ לרש"י אכילת שלש שנים גורמת לבעלות המוחזק על השדה. ועפ"ז יובן מדוע תוס' חולק על 

רש"י כאן. ואכ"מ. 
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ולכן סובר רש"י שבעצם אין צורך גם בזריעה וגם קצירה להיחשב כגידול תבואה, 
שבשנה  אומר  ולכן  עלי'.  בעלותו  את  מראה  התבואה  על  אחת  פעולה  שגם  מאחר 
השלישית גם אם רק זרע בשלש חודשים הראשונים, מספיק זה להיחשב כגידול שלם 

– מאחר שבזריעה זו מראה על בעלותו בתבואה זו.

אמנם בשנה הראשונה, אם נאמר שיספיק לו רק פעולה אחת – קצירה, הרי אינו 
מראה בפעולה זו את בעלות על הגידול, מאחר שהוא קוצר עכשיו תבואה שהבעה"ב 
זרע אותה והראה את בעלותו עלי'. ולכן כדי שיועיל לתבואה זו היחשבות שהאדם 
המוחזק גידל אותה – צריך הוא בשלש חודשים של השנה הראשונה גם לזרוע וגם 

לקצור – שאז ניכר לכל בעלותו וחזקתו על השדה.

"אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה"

 הת' מנחם מענדל שי' מויאל
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )בבא בתרא כח, ב(: "אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה 
אלמה תנן כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה". טעמא מאי דאמרינן דלמא כדקאמר 

השתא איהו לא טעין אנן ליטעון לי'".

 דהיינו שמקשה הגמ' דאם נאמר שדין חזקת ג' שנים נלמד משור מועד, שע"י שנגח 
ג' פעמים נעשה שור מועד. אזי ניתן לומר שעצם ה'חזקה' שמחזיק בקרקע ג' שנים 
פועלת העברת הבעלות מהבעלים הראשון לידי התופס בקרקע, אף שאינו טוען כלום, 

אך ישנה משנה מפורשת שאומרת שכל "חזקה שאין עמה טענה" אינה חזקה. 

וע"ז מתרצת הגמ': שזה שאנו משתמשים בחזקה זו של ג' שנים זה כאשר ישנו דיון 
למי שייכת הקרקע דזה טוען שקנה את הקרקע וזה טוען גזלתי' ממני דאז אנו אומרים 
תכריע החזקה, אך כאשר אין טענה כלל מצד התופס לבעלות על הקרקע אין סיבה 

שנטען זאת בשבילו מצד זה שהחזיק בקרקע ג' שנים.

והנה בתוס' )ד"ה אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה( הקשה וז"ל: "תימה מאי ס"ד 
דמקשה דהיכי מצי לאוקמי בידי' כיון דלא טעין מידי" כלומר: התוס' מקשה מה עלה 
על דעתו של המקשן שניתן להעמיד את הקרקע בחזקת זה שתופס בה אע"פ שהוא לא 

טוען לבעלות על הקרקע? 
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ומתרץ התוס' ב' תירוצים: 

א. "דהכי פריך כיון דילפת משור המועד, מה התם בשלש נגיחות הוי בחזקת נגחן 
הכא נמי כיון דאכלה שלש שנים ולא מיחה הויא בחזקת שלא ימחה עוד ובלא טענה 

נמי תהא שלו דאית לן למימר שמחל לו" 

דהיינו שהמקשן סבר שהחזקה היא שאם בשלוש שנים לא מיחה כנראה לא ימחה 
המחזיק  של  התפיסה  ולכן  הבעלות,  ממנה  וסילק  זו  קרקע  על  שמחל  והיינו  עוד, 

בקרקע כעת מועילה לו לבעלות על השדה. 

ב. "אי נמי הא דקא פריך למימרא דחזקה שלא בטענה תהא חזקה היינו כגון דאמר 
לי' מפלניא זבנתה דזבנה מינך, אע"ג דלא אמר קמי דידי זבנה ולא דר בה אפי' חד 

יומא ולא ידע אי זבנה מיני' אי לא אלא דהכי א"ל". 

היינו, שרצונו של תוס' לומר שמה שהגמ' אומרת ש"אין טענה" הכוונה היא שהטענה 
היא טענה חלשה מאד, ומביא התוס' דוגמא לענין כגון שהוא טוען שקנה את הקרקע 
מפלוני שקנה את הקרקע מהבעלים הראשונים, אע"פ שאין לו כל הוכחה לכך שהוא 

אכן קנה את הקרקע מהבעלים ורק אמרו לו כך.

ב
ולכאו' בתירוצו השני של תוס' צריך ביאור, דלפי התירוץ הראשון פירוש לשון הגמ' 
הוא כפשוטו "חזקה שאין עמה טענה" דאכן בהוו"א סברא הגמ' שחזקה שאין עמה 
טענה כלל תועיל להחזיק הקרקע ברשות התופס. אך בתירוץ הב' שאומר שאכן מוכרח 

טענה ורק שמספיק טענה חלשה צריך ביאור כיצד יתיישב בלשון הגמ'.

והביאור בזה בפשטות:

א. לפי המבואר בגמ' אכן טענה זו )שטוען שקנה הקרקע מפלוני שקנה מהבעלים 
הקרקע ואתו אחד לא גר שם אפי' יום אחד(, אינה נחשבת בגדר טענה כלל ולכך ודאי 
שדברי הגמ' נשארו כפשוטם "חזקה שאין עמה טענה" כי אמנם בפועל טוען הוא טענה, 

אך אין לטענה זו גדר הלכתי. 

הבעלים  מרשות  מוציאה  תוס'  לפי  ה"חזקה"  דהנה  אחר:  באופן  לומר  ויש  ב. 
הראשונים ומוכיחה שסילק את עצמו ממנה, והטענה שהיא הבסיס לחזקה היא צריכה 
להיות ג"כ כזו שצריך לטעון טענה שמוציאה את השדה מהבעלים הראשונים ומכניסה 

את השדה לרשות הטוען. 

אך בנדו"ד ה"טענה" שתפקידה הוא להכניס את הקרקע לרשות התופס, היא לא 
מצד הבעלים הראשונים אלא מצד פלוני שקנה ממך השדה. וזה הי' ההוו"א של הגמ' 
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דאע"פ שהיא חזקה שאין עמה טענה דהיינו שהטענה אינה קשורה לחזקה, מ"מ יועיל 
מצד זה שהבעלים סילק כבר את רשותו משדה זו24. 

חזקת חמש שנים למוביר את השדה

 הת' אלון משה שי' סרוסי
תלמיד בישיבה

 איתא בגמ' )ב"ב כט, א(: "אמר רב הונא: שלש שנים שאמרו, הוא שאכלן רצופות
ואיכא  דאיכא דמובר  צריכא,  לא  באגי. פשיטא!  הונא, באתרי דמוברי  רב  ומודי   .  .
דלא מובר, והאי גברא מוברה. מהו דתימא אמר ליה: אם איתא דדידך הואי איבעי לך 

למיזרעה - קמ"ל דאמר ליה: חדא ארעא בכולי' באגא לא מצינא לינטר כו'".

שנים  שלש  אותה  לאכול  צריך  בשדה,  להחזיק  בכדי  כך  שסתם  דלמרות  והיינו 
רצופות, הרי במקום ש'מובירים' אותה - שנותנים מנוחה לשדה בין שנה לשנה, הנה 
ביד  למוחזקת  השדה  תחשב   - מובירים  שלא  אנשים  ישנם  מקום  שבאותו  למרות 
האוכלה שלש שנים, כשבינהם יש עוד שני שנים של 'הוברה' )ביחד חמש שנים(, ואין 

ה'מרא קמא' יכול לערער על חזקתו.

ומפרש רשב"ם )ד"ה באתרא(: "ואי טעין אידך: אני באתי בתוך שלש ומצאתי שדה 
ריקם, ולכך לא מחיתי - מצי א"ל מ"מ הי' לך למחות, שאע"פ שלא זרעתי' הייתי עושה 
בה ניר שאחר הקציר - והי' לך להבין שבשביל שלא להכחיש כחה, לא חפצתי לזרעה 

כמנהג שדות העיר".

במשך  אותה  זרע  לא  המחזיק  שבפועל  שמכיון  שאלה:  נשאלת  דלכאורה  והיינו 
שלש שנים רצופות, ה'מרא קמא' יכול לטעון שהוא בא לשדה באותם שנים, ולא ראה 
שנמצא בה אף אחד, ולכך לא מיחה בפני עדים? ומבאר הרשב"ם: שמדובר במקרה 
כזה שבאותם שנים ש'הוביר' את השדה, עשה בה 'ניר' – חרישה, וממילא טוען המחזיק 
ל'מרא קמא' שאם אכן היית נמצא פה, היית צריך למחות בפני - מאחר שחרישה זו היא 

בשביל שלאח"ז יהי' אפשר לזרוע ולקצור אותה.

ולכאורה צריך להבין: מדוע במקרה זה צריך המוחזק להחזיק בשדה חמש שנים 
'הוברה' בינהם – דממה נפשך: אם פעולת  – שלש שנים של אכילה, ושני שנים של 
החרישה )'ניר'( אינה מועילה לחזקה – מדוע יש חזקה למחזיק לאחרי חמש שנים, והרי 

24( ולפי זה אדרבה לפי' התוס' מדוייק יותר לשון הגמ': דלכאו' הי' לגמ' לומר "חזקה בלא טענה" ומדוע אומר "חזקה 
זאין עמה טענה" אלא דהפי' הוא כבפנים.
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ה'מרא קמא' יכול לטעון שהוא הי' בשדה בשנות ה'הוברה', ולא ראה צורך למחות – 
מאחר שעשו בה רק 'ניר' שזה לא מפריע לו )ומטעם זה אכן הדין ש'ניר לא הוי חזקה'(?

ואם אכן פעולת החרישה צריכה לעורר את ה'מרא קמא' למחות - הרי גם שנים אלו 
שבהם 'הוביר' המחזיק את השדה, צריכים להצטרף לשנות החזקה, מאחר שה'מרא 
קמא' ראה שמשתמשים בשדהו ולא מיחה – וא"כ צריכה החזקה להיות כבר לאחרי 

שלש שנים?

ואולי יש לומר הביאור בזה, ע"פ דיוק לשון הרשב"ם )ד"ה הנ"ל(: "באתרא דמוברי 
דהא  הקרקע,  את  להכחיש  - שלא  שנה  ולהוביר  שנה  לזרוע  שנוהגין  במקום  באגי: 
- שכאשר מדובר על שנות חזקה  וניתן לדייק מלשונו  אחזיק בה כדמחזקי אינשי". 
'מחזיקי אינשי', הרי גדר 'שנה' היא - 'לזרוע שנה ולהוביר שנה'. והיינו ששנת ה'זריעה' 

ושנת ה'הוברה' נחשבות לשנה אחת.

נוספת של החזקה  זה כעוד שנה  - אין  'מוביר' את השדה  כלומר, שכאשר האדם 
בה, אלא זהו סיום של השנה הקודמת, לתת לשדה מנוחה מעבודתה. והיינו ד'שלש 
שנות חזקה' הם שלשה לקיטות של תבואה, וזה נעשה בשלימות בשנת זריעה ו'הוברה' 

יחדיו. 

ועפ"ז מבואר ומתורץ הנ"ל: דמצד אחד אנו אומרים שהבעל הבית צריך למחות 
בראותו את המחזיק עושה 'ניר' – והוא מכיון שבאותו המקום הרי ההוברה היא סיום 
של השנה הקודמת, שבה היו פעולות של חזקה. ולכן גם מצד שני לא יספיקו שלש 
שנים, דשנים אלו של ה'הוברה' נכללות בשנים הקודמות, ורק לאחרי חמש שנים ישנם 

'שלש שנים' של לקיטת תבואה.

החזקת 'בית רובע' בשדה שאינה ראוי' לזריעה

 הת' מיכאל שי' מולר
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )בבא בתרא כט, ב(: "אמר רבא: אכלה כולה חוץ מבית רובע – קנה כולה 
חוץ מבית רובע. אמר רב הונא ברי' דרב יהושע: ולא אמרן אלא דבר זריעה היא, אבל 

לאו בר זריעה היא – קני לה אגב ארעא".

והיינו, דכאשר אדם אכל מפירות שדה שלש שנים וטוען שהשדה שלו – מוחזק הוא 
בה. אך )לדברי רבא( כאשר השאיר בשדה שיעור 'בית רובע' שלא אכל אותו – לא 
החזיק באותו חלק. ואומר רב הונא: שדין זה הוא רק כאשר ה'בית רובע' ראוי לזריעה – 
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שכיוון שלא השתמש בו לאכילה, לא החזיק בו. אבל אם ה'בית רובע' אינו ראוי לזריעה 
– כיוון שאי אפשר לו לאוכלו, הרי קנה אותו אגב החזקת שאר השדה.

 וממשיכה הגמ': "מתקיף לה רב ביבי בר אביי: אלא מעתה, צונמא במה יקנה? אלא 
באוקומי בה חיותא ומשטחא בה פירי, הכי נמי איבעי לי' לאוקומי בה חיותא, אי נמי 

משטחא בה פירי".

והיינו דמקשה על רב הונא ברי' דר"י: שכיוון שבסתם קרקע שאינה ניתנת לזריעה, 
מחזיקים בה ע"י שימוש אחר מאכילה, כמו ע"י העמדת חיות ושטיחת פירות בה. הרי 
כן צריך להיות גם במקרה שלנו – שגם 'בית רובע' שאינו ראוי לזריעה, צריך להחזיק 

בו דוקא ע"י השתמשות בו, ואי אפשר לקנותו בהחזקת שאר השדה.

ולכאורה צריך להבין את סברת רב הונא ברי' דר"י – מדוע אכן סובר שכאשר ה'בית 
רובע' אינו ראוי לזריעה, קונה אותו אגב החזקת שאר השדה – למרות שבסתם קרקע 

שאינה בת זריעה, מחזיקים בה דוקא ע"י שימוש?

ואולי יש לומר הביאור בזה בפשטות, שרב הונא סובר שיש חילוק בין שני המקרים: 
והיינו, דכאשר אדם קונה סתם שדה שאינה ראוי' לזריעה, הרי ודאי שהוא קונה אותה 
בה  השתמשות  ע"י  הוא  בה  להחזיק  הדרך  ולכן  דבר.  באיזה  בה  להשתמש  בשביל 
בהעמדת בהמות ושטיחת פירות וכיו"ב. ולפיכך כאשר לא השתמש בשדה – לא החזיק 

בה.

בשביל  היא  בייחוד  שכוונתו  ודאי  הרי  לזריעה,  ראוי'  שדה  שקונה  אדם  משא"כ 
לזרוע בה ולאכול את פירותי'. ולכן כאשר יש בה 'בית רובע' שאינו ראוי לזריעה – אין 
הוא צריך דוקא להשתמש גם בו כדי להחזיק בשדה, שהרי לענין תשמיש יכול הוא 
להשתמש גם בחצירו וכיו"ב, וכל כוונתו בשדה זו היא רק לזרוע ולאכול אותה, ולא 

אכפת לו אם ישאר בה גם מקום שומם.

ולכן סובר רב הונא שכאשר ה'בית רובע' אינו ראוי לזריעה, קונה אותו אגב החזקת 
שאר השדה. ואין המערער יכול לטעון כמו בשדה בת זריעה "אי דידך הואי אמאי לא 
זרעת והלכך לא מחיתי" )רשב"ם ד"ה דבר זריעה היא( – כיון שבמקרה זה אין הוא 

צריך למקום ה'בית רובע', וע"כ למרות שהוא באמת שייך אליו לא השתמש בו.

אמנם רב ביבי בר אביי סובר: שמכיון ששיעור 'בית רובע' הוא מספיק גדול – כעשר 
אמות על עשר אמות, ונחשב הוא ל'דבר חשוב' )רא"ש כאן(, הרי אם אכן הי' הוא שייך 
למחזיק – הי' צריך הוא להשתמש בו לתשמישים שונים. וכיון שבפועל לא השתמש בו, 

הרי אין לו חזקה עליו ולכן לא קנאו.
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אודות ה'חפץ' דנפש הבהמית

 הר' אשר שי' גרשוביץ
ר"מ ומשפיע בישיבה

בתניא פ"ט )ע' יד( מבאר אדה"ז את המלחמה שיש בין ב' הנפשות, וזלה"ק: "כך שתי 
הנפשות האלקית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. 
שהאלקית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת עליו ומנהיגתו, וכל האברים יהיו 
סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה אלי', ויהיו לבוש לעשר בחינותי' וג' 

לבושי' הנ"ל כו'.

עלי'  שיתגבר  האדם  לטובת  להפך ממש  רצונה  הבהמית שמהקליפה  נפש  אך   .  .
וינצחה כמשל הזונה שבזה"ק". עכלה"ק.

ויש להעיר, לכאורה, אודות שינוי הלשון שבין ב' הקטעים. דכשמדבר אודות הרצון 
אודות  כשמדבר  ואילו  ורצונה'.  'חפצה  לשונות  בב'  אדה"ז  נוקט  האלקית  נפש  של 
'חפצה'  )'רצונה'( ומשמיט את הלשון  נוקט רק לשון אחת  נפש הבהמית  הרצון של 

שהזכיר לגבי נפש האלקית כנ"ל.

ויש לומר בזה בפשטות, דהנה ידוע1 החילוק בין 'חפץ' ל'רצון', ש'חפץ' זהו פנימיות 
הרצון )על דרך פנימיות הכתר( ואילו רצון כולל גם בחי' חיצוניות הרצון )חיצוניות 

הכתר(.

בחינותי'  בכל  טוב  הוא  רצונה  בודאי  הרי  האלקית  דהנפש  הנ"ל,  כל  יובן  ובזה 
ודרגותי', הן בבחי' ה'חפץ' הפנימי שלה, והן בבחי' הרצון החיצוני שלה. לעומת זאת 

1( ראה דרמ"צ )עח, ב( ואילך. ספה"מ תרכ"ז ע' קלח. ספה"מ מלוקט ו' ע' צט. ועוד.

חסידות
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שלה  החיצוני  הרצון  בדרגת  רק  זה  הרי  האדם  את  להחטיא  שרצונה  הבהמית  נפש 
בלבד, אך בפנימיותה – בחי' 'חפץ' – הרי גם היא עצמה אינה חפצה להחטיאו.

וכפי שאדה"ז ממשיך מיד וכותב )כי אף שרצונה להפך ממש אין זאת כי אם( "לטובת 
ורצונה  'חפצה  כותב לגבה  אין  זה ברור מדוע  פי  וינצחה". על  האדם שיתגבר עלי' 

להפך ממש' כי אם 'רצונה' בלבד, והיינו כאמור בחיצוניותה בלבד.

נוסף לגבי הא שאמרו רז"ל2 אודות  יש לכאורה לבאר ביאור  ויש להוסיף, דעפ"ז 
הקליפות והסט"א ש'בבואה אית להו', אך 'בבואה דבואה לית להו' )צל אחד יש להם 

אך צל של הצל אין להם, עפ"י פרש"י שם(.

ומבואר על כך בתורת החסידות3 ד'בבואה' היינו בחי' מקיף הקרוב, 'חי'', ובחי' זו 
ישנה גם בלעו"ז. אבל 'בבואה דבבואה' שהוא בחי' מקיף הרחוק, 'יחידה' – 'לית להו'. 
והיינו, דבקדושה יש תוקף ורצון חזק לאלקות עד כדי כך שאינו יכול להיות נפרד ח"ו 
מאלקות )יחידה(. משא"כ בלעו"ז הנה הגם שיש בסט"א גם רצון ותוקף חזק, מ"מ אינו 

באופן שאין יכול להיות באופן אחר.

ועוד, דבקדושה ה"ה רצון אחד בלי שום התחלקות, ולכן הוא בתוקף חזק. משא"כ 
כל  את  לבטל  רוצים  אינם   – בלבד  אחד  רצון  ולא  רצונות  ריבוי  להם  שיש  בלעו"ז 
מציאותם עבור רצון ותאוה אחת בלבד. וזהו שאין להם יחידה כמו להבדיל בקדושה, 
והיינו מסירות נפש עבור תאוה ורצון אחד בלבד. היות שהרצון והתאוה השני' מבלבלת 

ומפריעה לרצון והתאוה הראשונה, וכן על דרך זה הלאה.

אך עפ"י המתבאר לעיל שהקליפה מצד פנימיותה, היינו, בחי' ה'חפץ' שבה הרי גם 
היא חפצה בטוב, נראה לומר דזה ש'בבואה דבבואה לית להו' אינו מפני שאינו קיים 
בהם, כי אם מצד זה שהבבואה דבבואה שלהם בחי' 'חפץ' אינו רע, היינו, אינו 'להו' 

כ"א טוב הוא.

אודות  שמבאר  נתכוונו'5.  שמים  לשם  ופנינה  'שטן  בענין  הצ"צ4  ממ"ש  )ולהעיר 
החילוק בין האב המלך ששולח את הזונה לפתות את בנו, שהמלך עצמו אין לו שום 
שייכות לרע. משא"כ הזונה ש"אף שבאמת חפצה שלא יתפתה הבן, מכל מקום כיון 
שהיא יכולה להתלבש לפתותו ע"כ צריך לומר שאין הרע מאוס ושנאוי אצלה כ"כ, 
והיינו שיש לה איזה שמץ ושייכות לרע ואם לאו לא היתה יכולה להראות את עצמה 

אפי' בשקר", עכלה"ק )שם(.

2( יבמות קכב, ב. גיטין סו, א.
3( ראה לדוגמא המשך תרס"ו ד"ה וראיתם אותו ע' רסז.

4( אור התורה ויצא דף תתמה ואילך, ראה בספר הליקוטים ערך שטן.
5( בבא בתרא טז, א.
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והיינו כי אף שה'מקיף דמקיף' דקליפה הוא טוב כנ"ל, הנה הטוב הוא ע"ד דרגת 
צדיק שאינו גמור וצדיק ורע לו, היינו שהרע כפוך ובטל לו, כמבואר בתניא פ"י(.

בענין הטעמים דהזוהר והע"ח לבריאת העולם

 הרב ירון יחזקאל שי' נאמן
משפיע ומשגיח בישיבה

א
בתחילת ההמשך הידוע יו"ט של ר"ה תרס"ו )ע' ג( מבאר כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 

נ"ע את סיבת התהוות העולמות, ומביא בזה ג' טעמים:

ומדה.  בכל מדה  לי'  דישתמודעון  "בגין  ב(:  מב,  בא  )פר'  בזהר  המובא  א. הטעם 
דאי לא יתפשט נהורי' על כל בריין, איך ישתמודעון לי', ואיך יתקיים מלא כל הארץ 

כבודו". דהיינו, שהקב"ה ברא העולם כדי שהנבראים יכירו אותו.

בכל  שיהי' שלם  מוכרח  ית'  הוא  "לפי שהנה  )בתחילתו(:  בע"ח  ב. הטעם המובא 
כל  מוציא  הי'  לא  ואם  וכבוד.  מעלה  גדולה  של  שמותיו  ובכל  וכוחותיו  פעולותיו 
פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא הי' כביכול נקי שלם לא בפעולותיו ולא 
בשמותיו וכינויו, וכן שם אדנות נק' כן על הוראת אדנות היות לו עבדים והוא אדון 

עליהם, ואם לא הי' לו נבראים לא הי' יכול ליקרא בשם אדון.

אמנם בהיות העולמות נבראים אז יצאו פעולותיו וכוחותיו ית' לידי פועל ויהי' נק' 
שלם בכל מיני פעולותיו וכוחותיו וגם יהי' שלם בכל השמות וכינויים בלתי שום חסרון 

כלל ח"ו". עכ"ל.

ג. הטעם המובא בתורת החסידות – ד"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". 
ובלשונו הק': "ידוע דתכלית בריאת והתהוות העולמות ותכלית הכוונה בירידת הנשמה 
בגוף הוא בכדי להמשיך גילוי אוא"ס בעולמות ע"י תו"מ, והו"ע יחוד אוא"ס הסוכ"ע 
בממכ"ע, וכמו שאומרים קודם כל מצוה לשם יחוד קב"ה ושכינתי' . . שזהו תכלית 
הכוונה בהתהוות העולמות ובירידת הנשמה כו', וכמאמר נתאווה הקב"ה להיות לו 
דירה בתחתונים, וכמו דירת האדם עד"מ דעצמות האדם דר בהדירה כו', כמו"כ הוא 

למעלה כביכול שיהי' בחי' עצמות אוא"ס ב"ה בגילוי למטה כו'", עכלה"ק.
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ב
והנה, בהמשך המאמר דוחה הרבי נ"ע את הטעמים של הזוהר והעץ חיים, מאחר 
שבשני הטעמים הנ"ל מבואר הטעם רק לגבי אור ה'ממלא כל עלמין', ולא על יחוד אור 
ה'סובב כל עלמין' ב'ממלא כל עלמין'. דלפי' הזוהר "בגין דישתמודעון לי'", הנה בחי' 
הידיעה וההשגה שייכת רק בבחי' ה'ממלא כ"ע' בלבד. ולפי' הע"ח שבריאת העולמות 

היא כדי שיהי' התגלות כוחותיו ופעולותיו, והיינו אור ה'ממלא כ"ע'. 

ועוד, דלפי' הע"ח הנה פירושו נכון רק לגבי הנבראים שאצלם 'כח חסר פועל', וא"כ 
ניתן לומר שהתגלות כוחותיהם מביאה לשלימות. אבל גבי הקב"ה שלגביו 'כח אינו 
חסר פועל', אין שייך לומר טעם זה. ומוסיף הרבי נ"ע, שהע"ח בעצמו בהגה"ה כותב 

ש"אמיתית טעם זה באמת לא יתכן למטה".

וכן לפי' הזוהר "בגין דישתמודעון לי'", הנה לפי טעם זה יובן טעם בריאת עולמות 
העליונים )אצילות וכד'( שהם יודעים ומשיגים את בחי' מהות האלקות ממש, אך בנוגע 
לעולמות בי"ע שלגבם האור מוסתר ונעלם ואינו בבחי' גילוי, וכל הידיעה שלהם הוא 

רק בבחי' המציאות האלקות ולא מהות האלקות – עדיין צריך ביאור בטעם בריאתם.

ג
וצריך להבין, דהרי מדובר על ספרים קדושים כמו ספר הזהר ועץ חיים וכו', וממילא 
את  שידעו  ודאי  אלא  הבריאה,  סיבת  בידיעת  ח"ו  לומר שטעו  הדעת  על  יעלה  לא 
הסיבה האמיתית ד"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", וא"כ צריך ביאור מדוע 

הביאו את טעמים אלו בעוד שמוכח )כנ"ל( שאינם טעמים נכונים?

ואולי יש לומר הביאור בזה, ובהקדים המבואר בד"ה באתי לגני תשל"ד )ספה"מ 
באתי לגני ח"ב ע' פח(, דהנה ארז"ל על כו"כ דברים שהם "קשין כקריעת ים סוף". 

וצריך להבין, מדוע נאמר ענין הקושי רק לגבי ים סוף ולא על בריאת שמים וארץ?

בנושא  נאמר רק כשיש שני הפכים  "דהלשון קשה  כ"ק אד"ש מה"מ:  בזה  ומבאר 
אחד, היינו שהנס אינו באופן של קו אחד, אלא כשיש שני הפכים. וכן הי' בקרי"ס שלא 
נתבטלה מציאות העולם ומציאות הים, אלא שבתוך העולם ובתוך הים היתה קריעת ים 
סוף. דבריאה יש מאין, הרי היא בקו אחד, ולכן אי"ז בגדר קושי. ועד"ז ביטול מציאות 
העולם הוא ג"כ בקו אחד ואי"ז קושי. משא"כ בקרי"ס הי' חיבור ההפכים, שהים נשאר 

במציאותו ואעפ"כ היו בו ענינים של יבשה וכלשון הכתוב הפך ים ליבשה".
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וממשיך שם במאמר, דלכאורה היות שהתהוות הנבראים היא מהעצמות שאין לו 
עילה וסיבה שקדמה לו, והעצמות הוא הרי נושא הפכים, א"כ הרי הי' יכול לברוא 

הנבראים באופן שיהי' אצלם שני הפכים בנושא אחד, ולא יהי' זה ענין של קושי?

ומבאר, ש"נמנע הנמעות הוא רק בחיק הבורא, כי בריאת סדר השתלשלות היתה 
באופן כזה שיתאים לכללי השכל טעם ודעת. ולכן אין בנבראים ענין של שני הפכים 
בנושא אחד, כיון שהבריאה היתה באופן שיתאים לטו"ד, לכן כשיש שני הפכים בנושא 

אחד ה"ז ענין של קושי".

והזוהר את  חיים  )בד"א עכ"פ(, דהטעם שכתבו העץ  בנדו"ד  יש לבאר אף  ועפ"ז 
טעמיהם למרות שאין טעמם אמיתית הטעם, הוא, מאחר שבריאת העולם נעשתה ע"י 

הקב"ה באופן כזה שמתאים לכללי הטעם ודעת.

ועפ"ז מובן, דהנה, אע"פ שאמיתית הטעם לבריאת העולמות הוא מפני ש"נתאווה 
הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", הנה לאחרי שנתאווה לברוא את העולם נתאווה גם 
שיהי' ע"פ כללי הטעם ודעת. והטעם הנ"ל אינו ע"פ טעם ודעת וכמו הלשון הידועה 
ענין  לא שייך לשאול שאלות(, שזהו  )על תאווה  קיין קשיא"  איז  ַא תאווה  "אויף   –

שלמעלה מטעם ודעת.

אך לפי הטעמים שמביאים הזוהר והעץ חיים אתי שפיר, דטעמים אלו מובנים יותר 
ע"פ טעם ודעת6.

ד
ועוי"ל באופן אחר: דהנה לגבי הטעמים של תרי"ג מצוות התורה מבאר אדה"ז בתניא 
אגה"ק )סי"ט( וזלה"ק: "ולכן אמרו בזהר דאורייתא מחכמה נפקת, כי טעמי מצות לא 
נתגלו והם למעלה מהשכל וההבנה. וגם באיזהו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם 
המובן לנו לכאורה – אין זה הטעם המובן לנו לבדו תכלית הטעם וגבולו, אלא בתוכו 

מלובש פנימיות ותעלומות חכמה שלמעלה מהשכל וההבנה".

והיינו, שטעמי המצוות הגלויים לנו אינם באמת הטעם האמיתי שהוא כמוס ונעלם, 
אלא חיצוניות הטעם בלבד.

באופן  היא  העולמות  מכיון שבריאת  מ"מ  למרות שאינו הטעם האמיתי,  הנה  אך 
של גלוי ונעלם – שהגוף והחומריות מסתירים ומעלימים על האור, אזי מחוייבים אנו 

6( וכביאור זה מבואר בשיחת ש"פ ויצא ז' כסלו תשמ"ח – 'ע"ד הספר דרך אמונה' )ספה"ש תשמ"ח ח"א ע' 131(, 
וראה שם בהערה 39. וראה בלקו"ש ח"ו ע' 13, ובהערות שם. דמקשר כ"ק אד"ש מה"מ בין ג' טעמים הנ"ל, ודו"ק.
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לחבר גם את השכל והרגש ולהתקרב לאלקות, דהיינו, לקיים את המצווה מפני הטעם 
החיצוני שבה, אע"פ שאינו אמיתית הטעם של המצווה.

וע"ד המבואר בתניא )פי"ג( גבי עבודת הבינוני אשר אף ש"לגבי מדרגת הצדיקים 
כלל, מאחר  עבודת אמת  נקראת בשם  זו  בחי' אהבה  אין  לאמיתו,  ה' באמת  עובדי 
שחולפת ועוברת אחר התפלה . . לגבי מדרגת הבינונים נקראת עבודה תמה באמת 

לאמיתו שלהם, איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים".

י"ל גבי הטעמים של בריאת העולם, דלמרות שהטעם האמיתי הינו מפני  וכמו"כ 
ש"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", מכל מקום, מכיון שטעם זה הוא למעלה 
מטעם ודעת, ואין ביכולתנו להשיגו כלל – מחוייבים אנו לחבר גם את השכל והרגש 
ולהתקרב לאלקות, דהיינו, ללמוד את הטעמים שע"פ טעם ודעת למרות שאינם טעמים 

נכונים לפי אמיתית הטעם. וזוהי הסיבה שכתבו הע"ח והזוהר את טעמיהם, וק"ל.

דצח"מ שבים

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

אדמ"ר  כ"ק  מבאר   )134 ע'  תש"א  )סה"מ  בתחילתו  הוי'  הוא  אתה  ד"ה  במאמר 
וכל אשר  וכל צבאם. הארץ   .  . )"אתה עשית את השמים  מהוריי"צ שבפסוקים אלו 
עליה"( מבאר הפס' את פרטי הנבראים שבעולם, וכולל את הנבראים בשני סוגים: )א( 
צבא השמים ו)ב( צבא הארץ. ובצבא הארץ גופא יש שני סוגים: )א( נבראים דומם, 

צומח, חי ומדבר שבארץ. ודצח"מ שבים.

והנה צע"ק בלשון "דצח"מ שבים", דלכאורה אין מובן מהו ה'מדבר' שבים, הרי בני 
האדם נמצאים רק על הארץ ואינם יכולים להתקיים בים? והגם שממשיך: "וכמארז"ל 
כל מה שיש ביבשה יש בים", הנה מאמר חז"ל זה בפשטות אינו מדבר על אדם )וכ"כ 

המהרש"א על אתר )חולין קכז, א((?

והנה איתא בגמ' בכורות )ח, א(: "הדולפינין פרין ורבין כבני אדם. מאי דולפינין? 
אר"י בני ימא". ופרש"י: "דגים יש בים שחציין צורת אדם וחציין צורת דג". ובערוך שם: 

"פי' אדם של ים".

ואולי עפ"ז י"ל אף בנדו"ד, שאותן נבראים שחיים בים אשר חציים אדם וחציים דג – 
הם בחי' ה"מדבר שבים", וק"ל.
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הגדרת "הרהור" כממוצע

הנ"ל

 מבואר בכ"מ בתורת החסידות7 שלבוש המחשבה כולל בתוכו גם את ב' הלבושים 
האחרים – דיבור ומעשה. ובהסברת ענינם של לבושים אלו כפי שהם בלבוש המחשבה, 

מצינו ב' מקומות המבארים זאת באופנים שונים:

א. בתניא )אגה"ק סוף סי"ט( וז"ל: "כשרואה בס"ת תמונת האותיות הן מצטיירות 
הן  הדבור  אותיות  שומע  כאשר  וכן  שבמחשבה.  עשי'  בחינת  נקרא  וזה  במחשבתו, 
נרשמות במחשבתו ומהרהר בהן, וזה נקרא בחינת דבור שבמח' ובחי' יצירה. ואותיות 

המחשבה לבדה בלי הרהור אותיות הדבור נק' מח' שבמחשבה".

ב. סה"מ תש"י )עמ' לז ואילך( וז"ל: "במחשבה שבמחשבה הגם שישנם להאותיות 
אבל הם בלתי נרגשים כלל, דכל הרגש הוא אור . . ובדיבור שבמחשבה הוא התחלת 
הרגשת הכלי אל אור . . והרהור הוא מעשה שבמחשבה, דבהרהור הרי האותיות באים 

בהגבלה כללית".

ולכאורה ישנה סתירה בין המקורות הנ"ל איך להגדיר את ה"הרהור": דבתניא מגדירו 
ומהרהר  כ"דיבור שבמחשבה" )"כאשר שומע אותיות הדבור הן נרשמות במחשבתו 

בהן"( ובתש"י מגדירו כ"מעשה שבמחשבה" )"והרהור הוא מעשה שבמחשבה"(.

ונקודת הביאור בזה: דישנו חילוק בין ב' המקורות הנ"ל בזה, שבתניא ממשיל זאת 
באדם ששומע דבר שכל ומהרהר בו, משא"כ בתש"י ממשיל זאת באדם החוכך בדעתו 

כיצד להעביר לחברו דבר שכל.

והענין הוא: דהנה המצב הנעלה ביותר של המושכל אצל האדם הוא, כאשר היא 
זו האדם משיג את אור השכל  המחשבה שבמחשבה, שבדרגה  נמצאת אצלו בדרגת 
מופשטת  ההשכלה  זו  שבדרגה  היינו  כלל,  והתלבשות  הגבלה  ללא  כשהוא  עצמו 
מכל דבר המעלים עלי' כיון שהיא אינה מלובשת באותיות כלל8. לעומת זאת, המצב 
התחתון ביותר של המושכל אצל האדם הוא כאשר היא נמצאת אצלו בדרגת המעשה 

שבמחשבה, כיון שבדרגה זו אור השכל מוגבל ומלובש באותיות המעלימות עליו.

7( ראה לדוגמא לקו"ת שה"ש )לה, ג(. וכן לקמן בגוף ההערה.
8( ולמרות שישנם אותיות, אך האותיות הם בלתי מורגשות, כיון שההשכלה אינה מתלבשת בהם. ואדרבה, כיון 

שבדרגה זו אין התלבשות באותיות, ע"כ ההשכלה יכולה להתגלות בסוגים ובהרכבים שונים של אותיות.
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והנה ההרהור הוא הממוצע בין ב' הבחי' הנ"ל, היינו שבכדי שאור השכל יתלבש 
אור  את  להפשיט  ע"מ  גיסא  לאידך  או  בדיבור,  יצא  ע"מ שהוא  באותיות המחשבה 
השכל מאותיות, הנה ע"מ לפעול זאת צריך שהאדם יהרהר בו. וכיון שהרהור הוא בחי' 

ממוצעת, ע"כ לפעמים משתנה מקום עמידתה9. 

ועפי"ז יובן עניין זה: דהנה כאשר אדם עוסק בהשפעת שכל לחברו, המטרה והתכלית 
העומדת לנגד עיניו היא, שבתוך אותיות שהם דבר מוגבל יתלבש אור השכל שהוא 
בלתי מוגבל, הנה מכיון שאז מטרתו היא אותיות, ע"כ גם ההרהור המביא להתלבשות 
השכל באותיות, יותר נרגשים בו האותיות מאשר אור השכל, וע"כ כשמדברים בהשפעה 

ללמטה )כמו בתש"י(, הנה אז ההרהור מוגדר כמעשה שבמחשבה. 

אך כשהאדם עוסק בקבלת השכל, הנה אז מטרתו היא להפשיט את השכל מהאותיות 
ע"מ להגיע לנקודת העניין, וע"כ הנה בהרהור המביאו לזה, נרגש בו יותר האור מאשר 
האותיות, וע"כ הנה אז מוגדר ההרהור כדיבור שבמחשבה, כפי שמגדירו אדה"ז בתניא. 

ענין עבודת השבטים בעבודת ה'

 הת' יוסף יצחק שי' ויצהנדלר
 הת' יצחק מנחם שי' רוזנבוים
תלמידים בישיבה

בתו"א לפר' ויחי )מה, א( מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן את ענין עבודת השבטים – ראובן, 
שמעון, לוי ויהודה, בעבודת ה'.

ומבאר בזה, דענין ראובן בעבודת ה' הוא הראי' באלקות )"כי ראה ה' בעני"(, והו"ע 
לה'.  אהבה  האדם  אצל  נולדת  ה'  בגדולת  השכל  בעיני  ההתבוננות  דע"י  האהבה. 
ושמעון ענינו בעבודת ה' הוא בחי' השמיעה באלקות )"כי שמע ה'"(. והו"ע יראת ה' 
והתאחדות  חיבור  הוא מלשון  ולוי  יראה.  לבחי'  גורמת  והיא  היא מרחוק,  דשמיעה 
)"ילוה אישי אלי"(, וענינו בעבודת ה' הוא מעשה המצוות, ועי"ז יורד ונמשך אוא"ס 

ב"ה מלמעלה למטה.

ועפ"ז מבאר את הפסוק "יהודה אתה יודוך אחיך", דמשמע ש"אחיך" הם הגורמים 
ומביאים לבחי' יהודה – דלאחר כל בחי' אלו מגיעה בחי' יהודה )"הפעם אודה", דהיינו, 
דוקא אחר לידה והתגלות בחי' ראובן שמעון ולוי"(, שענינו בעבודת ה' בחי' ההודאה, 

והיינו, בחי' בטול והתכללות באוא"ס ב"ה ממש.

9( ע"ד המבואר בתניא )פ"ז( בנוגע לק"נ הממוצעת בין הקדושה ובין גקה"ט. 
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וממשיך שם במאמר וזלה"ק: "אך הנה כל ג' בחי' הנ"ל עדיין הם בבחי' ממכ"ע, שהם 
בחי' המשכות מאא"ס ב"ה לבחינת ממכ"ע. שבחי' ראובן היא לעורר את האהבה להיות 
נכספה וגם כלתה כו', ולהיות משתוקקת להתכלל ולהתייחד במאצילה ב"ה – מכלל 
שהיא עדיין אינה כלולה ומיוחדת באא"ס ב"ה הסוכ"ע . . ועד"ז שאר הבחי' אלא שהן 

בחי' המשכות להיות ממכ"ע כו'.

אבל בחי' יהודה שהוא בחי' הודאה הוא בחי' בטול והתכללות באא"ס ב"ה ממש 
הסוכ"ע, והן הן בחינות השתחואות שבתפלת שמ"ע וכו'". עכלה"ק.

ולכאורה צריך ביאור, דהנה במאמר ד"ה יהודה אתה יודוך תשמ"ו )ספר המאמרים 
)בהמשך  ולוי  ושמעון  ענינם של ראובן  כ"ק אד"ש מה"מ את  ע' פא( מבאר  תשמ"ו 

למבואר בתו"א(:

 .  . גו', דענינו בעבודת ה' היא הראי' באלקות  "דענין ראובן הוא ע"ש כי ראה ה' 
ושמעון הוא ע"ש כי שמע ה' גו', וענינו בעבודת ה' הוא בחי' השמיעה באלקות. דהנה 
השמיעה היא מרחוק דוקא, היינו שעבודתו היא בעניני אלקות המובדלים ומרוחקים 
מהעולם . . ואח"כ בא לוי ע"ש הפעם ילוה אישי אלי, שהוא מלשון חיבור והתאחדות, 
דענינו בעבודת ה' הוא מה שע"י מעשה המצוות, מצוות מלשון צוותא וחיבור, נעשה 

האדם חד עם עצומ"ה ית'".

והיינו דבחי' ראובן הוא בעניני אלקות השייכים וקרובים לעולם, ובחי' שמעון הוא 
שע"י  המצוות  מעשה  הוא  לוי  ובחי'  מהעולם,  ומרוחקים  המובדלים  אלקות  בעניני 

נעשה האדם חד עם עצומ"ה ית'.

ולכאורה נראה שביאור זה אינו עולה בקנה אחד עם המבואר בתו"א הנ"ל, דשם 
נתבאר דכל השבטים שייכים רק לבחי' ממלא כ"ע, ורק יהודה הוא בבחי' סובב כ"ע, 
ואילו כאן במאמר מבאר ששייכים השבטים גם לבחינות עליונות יותר )שמעון לבחי' 

'סובב כ"ע' ולוי ל'עצמותו ית''(?

ויש לבאר, דאע"פ שבעבודת ודרגת שמעון ממשיך האדם מאור הסובב כ"ע, ובדרגת 
לוי נעשה חד עם עצמותו ית', מכל מקום, האדם עצמו נמצא בהגבלת אור הממלא 
כ"ע, ומדויק זה מלשון אדה"ז בתו"א הנ"ל – "שהם בחי' המשכות מאא"ס ב"ה לבחינת 

ממכ"ע".

אך הנה עבודת ומדרגת יהודה היא בחי' הביטול ושלילת המציאות, והיא למעלה מג' 
אופני העבודה הנ"ל, שהרי ג' העבודות הנ"ל הם הענינים של תנועה, משא"כ יהודה 
ענינו הוא ביטול בתכלית. ובאמצעות עבודה זו מתעלה היהודי לשורשו – עצמותו ית'.

ולפי"ז מובן דאין זה סותר להמבואר בתו"א, דשם בתו"א מבאר את מדרגת האדם, 
ובמאמר כאן מבאר את המעלה של השפע הנמשך ע"י העבודה.
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ההשוואה בין אכילה לש"ש לאכילת שבת ויו"ט

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

"מתברר  החיונית  בנפש  המעורב  הטוב  שלפעמים  אדה"ז  כ"ק  מבאר  פ"ז  בתניא 
מהרע, וגובר ועולה ונכלל בקדושה". ונותן לזה כמה דוגמאות, וזלה"ק: "כגון האוכל 
רבא  כדאמר  ולתורתו  לה'  דעתו  להרחיב  מבושם,  יין  ושותה  דתורא  שמינא  בשרא 
חמרא וריחא כו', או בשביל כדי לקיים מצות עונג שבת ויו"ט, אזי נתברר חיות הבשר 

והיין שהי' נשפע מקליפת נוגה, ועולה לה' כעולה וכקרבן" עכלה"ק.

וצריך להבין, דלכאורה איך משווה בין אכילה לש"ש לבין אכילת שבת ויו"ט, הרי הם 
שונים בתכלית, דבעוד שאכילת בשר הנה אף שודאי המדובר היא אכילה לש"ש, אבל 
סוף סוף היא איננה דבר מצוה, והוי רק הכשר מצוה, ואילו אכילת בשר לשם מצות 

עונג שבת ויו"ט, הרי היא מ"ע דרבנן )שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס רמב(.

סא(,  ע'  תרס"ח  )סה"מ  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  הקשה  זו  מעין  שאלה  והנה, 
וזלה"ק: "בסש"ב פ"ז מדמה אכילת שבת לאכילה לש"ש. וצ"ע, שהרי בשבת נדחה הרע 
דנוגה ע"י התרין שלהובא דאשא בע"ש כמ"ש בפע"ח, והטוב נכלל בקדושה, ובמ"א 

מבואר דהעונג דאכילת שבת הוא עונג דנה"א כו'".

והיינו, איך מדמה בין אכילת שבת )שהיא כדברי אדה"ז בתו"א )טו, ג( "אכילה בשבת 
. . שאין בו בירור – פרש שבתכם לא קאמר"(, לבין אכילה לש"ש שהיא בבחינת בירור.

ועוד יש להקשות, דגם בין אכילת שבת לבין אכילת יו"ט יש הבדל, דהרי בתו"א שם 
מבאר החילוק ביניהם, שבאכילת יו"ט יש "פרש" )רוחני(, ואילו בשבת אין פרש כלל 
יו"ט,  כנ"ל. ועפ"ז מתוספת שאלה, כיצד מביא כ"ק אדה"ז את אכילת שבת, אכילת 

ואכילה לש"ש בחדא מחתא, בעוד שיש ביניהם חילוקי דרגות שונים זה מזה לגמרי.

ויובן זה ע"פ מ"ש כ"ק אדמו"ר האמצעי )תו"ח פ' לך דף צו(, וזלה"ק: "וכמו סעודת 
השבת שמותר לאכול לתאבון וע"כ או' דא היא סעודתא דע"ק כו', מטעם שעונג האלקי 
דנשמה בא במורגש בנשמה וכנ"ל, ולזה א' ולא פרש שבתכם, עכ"ז הוא מגשם לגוף 

מצד התענוג הגשמי שבגוף שאינו נברר, והוא מעורב טו"ר גמור מעה"ד טו"ר".

פ'  )שם,  הנ"ל דבמקום אחר כתב אדמו"ר האמצעי בעצמו  יש להקשות על  והנה 
ויקהל דף תרכז ותרמז(, שהאכילה דשבת אינה מגשמת, ד"פרש שבתכם לא קאמר". 
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עכת"ד. ובמקום נוסף ביאר )שם פ' תצוה ע' 660(, וזלה"ק: "וכמו בג' סעודות דשבת 
פרש שבתכם".  ולא  וכמ"ש  כ"כ  מגשם  דמאכל שבת  הגשמי'  ואין  כו'  היא  דא  שאו' 

עכלה"ק.

ולכאורה נראים הדברים כסותרים, דמצד אחד כותב דאכילה זו אינה מגשמת ומצד 
שני כותב דאכילה זו כן מגשמת, ואילו במק"א כתב שאינו מגשם כ"כ.

ויש לומר, דמלשון זו – "אינו מגשם כ"כ", משמע דקצת כן מגשם, רק לא כביום חול 
ויו"ט. דהנה באג"ק )ח"ח ע' צא( מתייחס כ"ק אד"ש מה"מ לשאלה זו, ומתרץ וזלה"ק: 
"הנה מה שיש לפרש בזה הוא, שאף שבשני המקומות אומר הלשון מגשם, אבל החילוק 
בזה הוא שרע אין באכילת שבת, אבל מגשם כמו ענין של היתר, וזה אפשרי גם באכילת 
שבת. ומכש"כ וק"ו ממ"ש בתו"ח פ' לך הנ"ל, שאפי' האהבה דנה"א הבאה במורגש, 

משתלשל מזה וכו' עיי"ש". עכלה"ק.

עפ"ז אפשר לכאורה לבאר את קושייתנו הקודמת, כיצד אדה"ז משווה בין אכילה 
כנ"ל, מכל מקום  ביניהם  – דאף שישנו חילוק  ויו"ט  לש"ש בכלל לבין אכילת שבת 

הואיל ויש ביניהם צד שווה שמגשם – לפיכך השווה ביניהם.

ביאור בסדר הדברים בתניא

 הת' מנחם מענדל שי' שימענוביץ
תלמיד בישיבה

בתניא פרק כ"ז מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן שיש שני סוגי נחת רוח לפני הקב"ה, וזלה"ק: 
"א' מביטול הס"א לגמרי ואתהפכא ממרירו למתקא ומחשוכא לנהורא ע"י הצדיקים. 
והשנית כד אתכפיא הס"א בעודה בתקפה וגבורתה ומגבי' עצמה כנשר, ומשם מורידה 

ה' באתערותא דלתתא ע"י הבינונים".

עמ'  ת"ש  )סה"מ  בחיי  הוי'  אהללה  ד"ה  במאמר  המבואר  עם  זה  לקשר  יש  ואולי 
143(. דהנה במאמר זה מבאר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ: ש"אהללה הוי' בחיי" מרמז על 
העבודה שמצד הנשמה – בחי' אתהפכא. ו"אזמרה לאלקי בעודי" מרמז על העבודה 

שמצד הגוף – בחי' אתכפיא.

הגוף,  ומבאר שם, דאף שלכאורה הסדר בפסוק צ"ל שקודם תהי' כתובה עבודת 
ואח"כ עבודת הנשמה כפי שזה הסדר בעבודת האדם מלמטה למעלה. אעפ"כ עבודת 
הנשמה קודמת בפסוק, כיון שקודם מביאים את התכלית שהיא עבודת הנשמה, ואח"כ 

את עבודת הגוף שבאמצעותה מגיעים לתכלית – עבודת הנשמה. 
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שנעשה  רוח  הנחת  את  אדה"ז  מביא  שקודם  לזה  שהסיבה  בנדו"ד,  י"ל  וכמו"כ 
מעבודת הצדיקים הטא מכיון שזוהי התכלית ש'משביעין אותו תהי צדיק', ולאחמ"כ 

מביא את עבודת הבינונים שעל ידה מגיעים לתכלית.

בענין הנ"ל

א' התמימים

עבודת  את  תחילה  מבאר  שאדה"ז  הטעם  מה  מ.מ.ש.  הת'  הק'  הקודמת  בהערה 
הצדיקים, ולאחמ"כ את עבודת הבינונים, ולכאורה הוא אינו ע"פ הסדר דעבודת האדם 

מלמטה למעלה?

וביאר, שהוא ע"ד המבואר בד"ה אהללה הוי' בחיי, שתחילה מרומז אודות העבודה 
דבחי' אתהפכא, ולאחמ"כ )"אזמרה לאלקי בעודי"( מרומז אודות העבודה דאתהפכא.

ויש להוסיף, דלכאורה אף דשם מבואר באופן דמלמעלה למטה, מ"מ מנלן שכן הוא 
גם בדברי אדה"ז בתניא?

"וז"ש  וזלה"ק:  לאחמ"כ  אדה"ז  שמביא  הכתוב  לשון  לפי  מתאים  שזה  די"ל,  אלא 
הכתוב כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה, פי' שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו 
זהו עבודת  ה' למענהו"  "כל פעל  הא' של הכתוב  היינו שבחלק  ואור למעלה".  יום 

הצדיקים, ואח"כ "וגם רשע ליום רעה".

ולהוסיף, דידוע ש"כל" )"כל פעל ה'"( רומז לבחי' היסוד, וכמבואר בענין "כי כל 
בשמים ובארץ" )דאחיד בשמיא ובארעא(, ו'יסוד' זהו בחי' צדיק – צדיק יסוד עולם.
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אכילת פת בתחילת הסעודה

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

בתחילת הסעודה יש צורך לאכול תחילה כמות מרובה של פת, ולאחר מכן יכול 
לאכול את שאר המאכלים, ומצינו בזה כמה טעמים1:

א. בשביל לברך ברכת 'על נטילת ידים' צריך לאכול פת בשיעור של 'כביצה'2 וכל 
כזית3 צריך לאכול תוך כמה4 דקות5.

ב. אם לא אוכל כזית פת בתחילת הסעודה יש ספק האם פוטר מברכה את שאר 
המאכלים6 שאוכל בסעודה7.

1( בספר באור ברכת הנהנין להרב פרוס עמ' 101 כתב שכ"ק אד"ש מה"מ אכל בתחילת ההתוועדות )של יו"ט( 
פרוסה גדולה של חלה )יותר מ־2 כזיתים(.

2( 54 סמ"ק )-שיעור ביצה ללא קליפתה – ראה שו"ע אדה"ז סקנ"ח ס"ב(, וכיון שזה מדת נפח לכן בפרוסה של לחם 
)או חצי לחמני'( יש שיעור כביצה )אבל אם הולכים לפי משקל צריך לאכול 2 פרוסות( – פסקי תשובות סקנ"ח הערה 

.24
3( 27 סמ"ק – כגודל קופסת גפרורים קטנה )עם העטיפה(.

4( מהקצוה"ש סל"ו סק"ה נראה שלענין זה ניתן להקל ששיעור 'תוך כדי אכילת פרס' הוא 6 דקות )פסקי תשובות 
סקנ"ח אות ג'(. אבל בבאור ברה"נ להרב פרוס שם ובשו"ע הקצר פס"ט ס"ב ובעוד מקומות כתבו שהשיעור הוא 4 דקות.
5( פסקי הסדור סדר נטילת ידיים סי"ח. ובבדי השולחן סל"ו סק"ה כתב שאכילת שני הכזיתים צריכה להיות ברצף, 

זאת אומרת לאכול את שיעור הכביצה תוך 8 או 12 דקות )תלוי בשיטות הנ"ל(.
6( הספק הוא רק לגבי אכילת סלטים וכדומה שנאכלים בדרך כלל עם הלחם, מה שאין כן שאר המאכלים שנאכלים 

לשבוע. ובסעודות שבת ויום טוב גם אם אכל פחות מכזית פוטר את כל המאכלים כיון שיש חובה לאכול בהם לחם.
7( שו"ע אדה"ז סקע"ז ס"א ובקונטרס אחרון שם סק"ב. פסקי תשובות סקע"ז אות א. באור לברה"נ שם. וצ"ע על מה 
שכתב בשו"ע הקצר פע"ג סי"א שגם אם אכל פחות מכזית פוטר את המאכלים, ורק במקרה שזה כל מטרתו לפטור את 

המאכלים אז יש ספק.

הלכה ומנהג
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ג. כדי לברך ברכת המזון צריך לאכול שיעור של כזית פת תוך 4 דקות8, וגם אם שבע 
ממאכלים אחרים אינו מועיל9.

ד. אם לא אכל כזית פת ויצא מהבית בו אכל ואינו רואה המקום שבו אכל, גם אם 
יחזור למקום שבו התחיל לאכול יצטרך לברך שוב המוציא10.

ה. כשאוכל קצת פת ושאר מאכלים11 הזמן שלוקח למזון להתעכל )שעד אז יכול 
לברך ברכת המזון12( הוא זמן קצר יותר מאשר ששבע מהפת עצמה13. 

ו. בסעודות שבת צריך לכתחילה לאכול קצת יותר מכביצה פת14.

ועל פי כל הנ"ל נמצא שנכון להקפיד לאכול בתחילת הסעודה שיעור של 'כביצה' 
פת. וק"ל.

ד' דפנות לסוכה )גליון( – ע"פ נגלה וע"פ דא"ח

 הרב לב שי' לייבמן
מח"ס "הנגינה לאור תורת החסידות"

בספר  האמור  בדבר  ש.י.פ.  הרב  שאל  קכו  גליון  ואנ"ש  התמימים  הערות  בקובץ 
ברמ"א  הובא  כבר  ולכאורה  לסוכה,  דפנות  ד'  לעשות  שמנהגנו  חב"ד  המנהגים 
שהמנהג לעשות ד' דפנות15, והובא גם בשו"ע אדה"ז16, ומה הוא החידוש באמור בספר 
המנהגים17. וביאר, שהנהגה זו המתוארת בשו"ע היא )לא הנהגה המחוייבת מצד ענין 

8( ואם לא עשה כן לא יכול לברך ברכת המזון, אבל צריך לברך ברכה אחרונה על שאר המאכלים שאכל.
9( שו"ע הקצר פע"ז ס"ב. וכך הדין גם בחולים וזקנים )ששבעים מאכילה מעוטת(, ורק בילדים קטנים שאכלו פחות 

מכזית ושבעו משאר המאכלים אפשר להקל ולחנכם לברך )פסקי תשובות סקפ"ד אות י"ג(.
10( סדר ברכת הנהנין פ"ט סי"ב וסי"ד. פסקי תשובות סקס"ז אות יד.

11( אלא אם כן מדובר במאכלים המתעכלים לאט כמזונות בשר וכדומה )פסקי תשובות סקפ"ד אות י(.
12( סדר ברכת הנהנין סוף פ"ה. בירורי מנהגים - סדר היום עמ' 243.

13( ראה שו"ע אדה"ז סקפ"ד ס"ג. ובקצוה"ש סמ"ד סק"ה כתב שלכן בסעודות שדורשים בהם יש לעשות זאת אחרי 
שאכלו כבר אכילה חשובה כדי שביעה. ודבר זה מצוי בפרט בחתונות שאם רק התחיל לאכול וקם לרקוד למשך זמן יש 

שאלה האם צריך לברך שוב המוציא.
14( שו"ע אדה"ז סעד"ר ס"ו וסרצ"א ס"א.

15( סימן תרל סעיף ה.
16( סימן תרלט סוף סעיף י.

17( וראה בהקדמת המו"ל לספר המנהגים, ש"לא נכנסו . . הדינים והמנהגים שנדפסו בשו"ע . . של רבנו הזקן )מלבד 
אחדים מהם, מפני הוספה שיש כאן וכיו"ב(".
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הלכתי, אלא( רק תיאור בפועל של הנהגה מסוימת מצד סיבה מסוימת, דלא כתב 
"נוהגין" בלבד )אלא "עכשיו שנוהגין וכו'"(18.

והנה, לענ"ד פשוט, שאכן ישנו חילוק בין האמור בשו"ע לבין האמור בספר המנהגים, 
והחילוק הוא בטעם המנהג, וממילא יתכן שיש בזה נפק"מ לפועל, וכדלקמן.

דהנה ההלכה ברמ"א שם קאי בהמשך לעיקר הדין, שמספיק לעשות שתי מחיצות 
שלימות ומחיצה ג' בטפח, אולם היות ויש בזה הרבה חילוקי דינים כיצד צ"ל הטפח 
הנ"ל, "ואין הכל בקיאין בדין המחיצות"19, ויש אופן שהאדם יבנה טפח ברוח השלישית 
וטפח ברוח הרביעית ועדיין אין הסוכה כשירה כלל, לכן על מנת שלא לחלק, נקבע 
ואז  'טפח'(,  )ולא בהיתר של  ד' דפנות שלימות  לבנות  יש  נכון, שמלכתחילה  מנהג 

יוצאים מכל הספקות ותמיד תהי' סוכה כשירה.

אמנם ספר המנהגים חב"ד, כמבואר בפתח דבר )משיחת כ"ק אד"ש מה"מ(, אלו 
הם מנהגים המיוסדים )גם( ע"פ הטעם הפנימי, ובנדו"ד – זה שמנהג חב"ד להדר בד' 
דפנות בסוכה, הוא לא רק מפני הטעם הנגלה )האמור ברמ"א(, כי אם גם מן הטעם 

הפנימי שיש בזה.

דהנה, ע"פ הטעם הפנימי, הי' מקום בהשקפה ראשונה לשאלה: היות ואדמו"ר הזקן 
מבאר בלקו"ת20, שהסוכה היא בחי' "וימינו תחבקני", ולכן הכשר מחיצות הסוכה הוא 
שתי דפנות וטפח, שזה כביכול )באברין דמלכא( יד ימינו של הקב"ה המחבקת את 
היהודי היושב בסוכה, הנה לפי זה לכאורה הי' הידור )להיפך מהרמ"א( – לעשות דוקא 

שתי דפנות וטפח, על מנת לבטא ולהבליט ענין זה, שהסוכה היא בחי' ימינו.

מקיף  בחי'  )שהוא  הסוכה  של  הסכך  רק  לא   – והסוכה  היות  הנותנת:  היא  אולם, 
הנודע(, כי אם גם הדפנות של הסוכה – הם החיבוק של הקב"ה, לכן – כשם שמנהגנו 
להרבות בסכך הסוכה )למרות הדין ע"פ נגלה שצ"ל כוכבים נראים כו'(, הנה כן הוא 
גם בדפנות – מנהגנו להרבות בדפנות, היינו לעשות את כל ד' הדפנות שלימות, על 
מנת שהחיבוק יהי' מכל צד ופינה – כן מתחייב ע"פ ההרגש הפנימי של מצוות הסוכה.

רצפה  לעשות  מנהגנו  שאין   – שם  המנהגים  בספר  ההמשך  גם  מובן  עפ"ז  )ואולי 
בזה,  לומר  ויש  לסוכה?  רצפה  לעשות  הקס"ד  היא  מה  דלכאורה  לסוכה.  מיוחדת 
דלאחר שמנהגנו להרבות בסכך, וכן להרבות בדפנות, וכל זה על מנת שנהי' מוקפים 
מהמצווה מכל סיטרין, יכולה להיות סברא שנעשה גם רצפה לסוכה, ונהי' מוקפים גם 

18( ולהעיר שלסתימת לשון הרמ"א שהמנהג לעשות ארבע דפנות שלמות, משמע שכל ארבעת הדפנות שוות לענין 
– למרות שהדופן הרביעית היא "למצווה מן המובחר בעלמא" )שו"ע אדה"ז  ואין לחלק באופן הדופן הרביעית  זה, 

סתרל"ח ס"ב(.
19( רמ"א שם.

20( דרושים לסוכות עט, ב בשם פע"ח.
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מלמטה! ולהעיר שהסוכה היא זכר לענני הכבוד, שהיו מלמעלה, מכל הצדדים וגם 
מלמטה!

ועל זה נאמר בספר המנהגים, דכשם שע"פ דין אין שום הכרח לרצפת הסוכה וליתא 
דין כזה בשו"ע כלל, כן הוא ע"פ הסוד שאין ענין ברצפת הסוכה, ועדיף שלא לעשותה, 

מאיזה טעם שיהי'(.

ולכן, ההרגש הפנימי המביא לידי ריבוי בדפנות הסוכה, לכאורה, הוא סיבה להרבות 
בדפנות גם כאשר אין לכך שום הכרח הלכתי )למשל לתלמיד חכם שבקי בהכשר של 
טפח וכדו'(, וכן אולי להרבות בעצם הדופן, דהיינו לא להסתפק בדופן של קנים עם 
"לבוד" שזה מספיק ע"פ דין, אלא לעשות דופן רציפה, ולא רק עד י' טפחים אלא עד 

הסכך ממש.

והנה, הי' אפשר לומר בזה עוד, דע"פ הקבלה )ראה פע"ח שער הסוכה(, לכל אחת 
מד' דפנות הסוכה יש משמעות רוחנית )בספירות כו' – להטעים בזה מניענוע הלולב 
של  שיחות  בכמה  מצינו  וכן  הספירות21.  ע"פ  המכוון  סדר  בזה  שיש  הרוחות  לכל 
אדמו"ר הריי"צ על ד' הדפנות של הסוכה החסידית22, וע"ד ד' דפנות המקווה23(. ולפי 
זה – ההידור לעשות ד' דפנות יכול להיות גם מטעם, שבכל דופן מד' הדפנות יש ענין 

לעצמה ולא נכון להחסיר דופן שאז מחסירים את אותה הבחינה מהסוכה.

ואם כך, ישנה עוד נפק"מ בין הטעם הנגלה לטעם הפנימי: לטעם הנגלה נאמר ברמ"א 
שם, שעדיף לעשות ג' מחיצות שלימות מאשר לעשות ד' מחיצות שאינן שלימות )שאז 
עלול להיות שהסוכה לא תהי' כשרה כנ"ל(. ואילו ע"פ הסוד, עדיף יהי' לעשות ד' 

דפנות אפילו שאינן שלימות, על מנת שיהי' את כל ד' הבחינות של הסוכה. 

אך לכאורה מסתבר יותר הטעם הנ"ל דימינו תחבקני, דנוסף על כך שהוא טעם ע"פ 
חסידות וע"פ עבודת החסידות וממילא יש בו יותר הרגש פנימי מאשר בטעם שע"פ 
קבלה, הנה הטעם החסידי הוא גם גבוה ונעלה יותר: דהנה לטעם ע"פ סוד, דפנות 
הסוכה שייכות לספירות פרטיות ומוגדרות, שהן בחי' עולם וגבול, ואילו לטעם ע"פ 
חסידות, הדפנות הן חלק מה"מקיף" של הסוכה המסובב את האדם. ]ואולי לחידודי 
יש לומר ע"ד החילוק בין סוכה שהיא אחדות למעלה מהתחלקות לבין ד' מינים שהם 
אחדות בתוך ההתחלקות, כן בפרטיות יותר בסוכה עצמה, הסכך הוא המקיף שאין בו 

שום פרטים, והדפנות הן כפי שהמקיף יורד לצדדים פרטיים[. 

ותן לחכם ויחכם עוד.

21( ראה ספר המנהגים ע' 66.
22( ספר השיחות תש"ו-תש"י ע' 231, 276.

23( שם ע' 371.
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תגובה להנ"ל

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

בגליון קכו הקשיתי על מ"ש בספר המנהגים )ע' 65(: "מנהגנו בבניין הסוכה לעשות 
ד' דפנות". דלכאורה אין זה מנהג המיוחד לאנ"ש בלבד, שהרי מובא זה בשו"ע אדה"ז 

)סי' תרל"ט ס"י( וזלה"ק: "עכשיו שנוהגין לעשות ארבע מחיצות לסוכה כו'".

וכתבתי שאולי י"ל 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'"(24.

ובהערה הקודמת כתב הרב ל.ל. שניתן לתרץ באופן אחר, דהנה מה שמובא בשו"ע 
שצריך לעשות ד' דפנות הוא משום שיש בזה הרבה חילוקי דינים כיצד צ"ל הטפח, 

"ואין הכל בקיאין בדין המחיצות", ולכן נקבע מנהג לבנות ד' דפנות שלימות.

ומה שכתוב בספר המנהגים שמנהגנו לעשות ד' דפנות הוא משום הטעם הפנימי 
של הסוכה, כידוע המבואר בתורת החסידות שהסוכה היא בחי' "וימינו תחבקני", ולכן 
מנהגנו להרבות בדפנות, היינו לעשות את כל ד' הדפנות שלימות, על מנת שהחיבוק 
יהי' מכל צד ופינה. והביא לפי"ז נפק"מ בין מ"ש בספר המנהגים לשו"ע, עיין בדבריו 

לעיל בארוכה.

והנה טרם אפרש את הגהותי על דבריו, תמה אני על עצם הגישה שברצונו לחבר בין 
טעם פנימי שמחדש מעצמו, לבין פסיקת הלכה למעשה בפועל ממש – שלא מצינו כלל 

וכלל שיעשו זאת וחידוש גדול הוא25, וצע"ג האם ניתן לפסוק כך.

והנה, מראשית דבריו משתמע שעפ"י מה שכתבתי אין כל נפק"מ בין המובא בשו"ע 
לעשות  ברמ"א  שמ"ש  יוצא  שהבאתי  הביאור  דלפי  נכון,  ואינו  בספה"מ.  מ"ש  לבין 
הכיוונים מצד הרוח  סגור מכל  נוח שיהי'  )שיותר  סיבה טכנית  הוא מצד  ד' דפנות 

24( ועדיין צ"ע מדוע לא מצויין בספר המנהגים לפמ"ג )סתרמ"ג מש"ז סק"ד( שמביא שמצוה מן המובחר לעשות ד' 
דפנות שלימות לסוכה עיי"ש. וכ"כ אדה"ז )סתרל"ח ס"ב( שהדופן הרביעית היא ל"מצוה מן המובחר בעלמא" )לכאורה 

הפי' שאינו חובה מצד הדין( ומדוע לא מציינים לשם.
25( ובענין זה שאלתי את הרב י.י. אופן )משפיע בישבתנו הק'(, ואמר לי שאכן לא ראה שדבר זה )הטעם שמביא לד' 

מחיצות( מופיע באיזהו מקומן.
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ד'  וכדו'(, משא"כ למ"ש בספה"מ הד' מחיצות הם בדוקא, שצריך לעשות  ופרטיות 
מחיצות.

ולפי"ז מובן שיש נפק"מ )בדומה למ"ש( שעפ"י מ"ש בספה"מ תמיד צריך להקפיד 
על ד' דפנות משא"כ לרמ"א אינו צריך.

דפנות  ד'  לעשות  שהמנהג  כותב  שהרמ"א   18 בהערה  דמ"ש  להעיר  ראיתי  עוד 
שלימות. הנה אי"ז מדויק שהרי הרמ"א רק כתב ש"נהגו לעשות מחיצות שלימות", 

ולא כתב ד' מחיצות. וממשיך שם שעדיף ג' מחיצות שלימות מאשר ד' לא שלימות.

והנה בהמשך הערתו כתב ד"ע"פ הסבר הנ"ל יש להביא נפק"מ בין ב' טעמים אלו", 
שע"פ מנהג חב"ד שקשור עם הטעם הפנימי דסוכה – "יש להרבות בעצם הדופן. דהיינו 
לא להסתפק בדופן של קנים עם "לבוד" שזה מספיק ע"פ דין, אלא לעשות דופן רציפה, 

ולא רק עד י' טפחים אלא עד הסכך ממש".

ודבריו תמוהים, דהנה מה שמועיל שדופן הסוכה יהי' מקנים במרחק של פחות מג' 
אינה  זו  דופן  "לבוד", הפירוש הוא שאע"פ שלפי המציאות הגשמית  דהיינו  טפחים 
דופן רציפה וישנם רווחים בין הקנים, הנה לפי ההלכה נחשב דופן זה לדופן רציפה, 
וכשרה26. וא"כ אף לטעמו )שניתן לחבר בין הטעם הפנימי להלכה למעשה( אין זה 
אותה  שמקיפה  נחשב  "לבוד",  כשהוא  הדופן  את  שבונה  דאף  הטעמים,  בין  נפק"מ 

הסוכה מכל צד ופינה.

עוד צ"ע במ"ש שעפ"ז מובן גם ההמשך בספר המנהגים שם – שאין מנהגנו לעשות 
רצפה מיוחדת לסוכה. ומבאר שם, שבא לשלול את הקס"ד ללכת אחרי הטעם הפנימי 
אף בענין הרצפה לסוכה, וקמ"ל שאין מנהגנו לעשות רצפה משום שכשם שע"פ דין אין 

שום הכרח לרצפת הסוכה וליתא דין כזה בשו"ע כלל.

ושוב קשה, דהנה בפמ"ג )סתרמ"ג מש"ז סק"ד( כתב שהוא "זכר לענני כבוד" )ושלא 
יהי' חשש להשוואת גומות(, וא"כ לביאורו שזהו הטעם למנהגנו לעשות ד' דפנות, 

צע"ג מדוע אין מנהגנו לעשות גם רצפה.

26( ראה לדוגמא שו"ע סתר"ל ס"ט.
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בירור שיטות הראשונים באמירה לחבירו בזמן תוספת שבת

 הרב אורי שי' למברג
ראש כולל אברכים 'אהלי יוסף יצחק' חיפה

א
לומר  ורוצה  שחשיכה,  קודם  שבת  עליו  המקבל  ישראל  בדין  הראשונים  נחלקו 
לחבירו )שעדיין לא קיבל עליו שבת( שיעשה לו מלאכה פלונית האסורה לו. דלכו"ע 

יכול לומר לחבירו, אך בטעם ההיתר מצינו בזה ב' שיטות:

ומותר  שבת  עליו  קיבל  לא  עדיין  שחבירו  משום  הוא  שההיתר  ס"ל  הרשב"א  א. 
במלאכה. ומביא הרשב"א ראי' לדבריו מהא דאיתא בגמ' שבת )קנא, א(: ")ד(אמר רב 
יהודה אמר שמואל, מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות שבתחומך, ואני אשמור 

לך פירות שבתחומי".

שהם  משום  בהיתר  עליהם  ולשמור  לפירותיו  להגיע  יכול  שאינו  דאע"פ  והיינו, 
נמצאים מחוץ לתחום שבת שלו, מ"מ מותר לו לבקש מחבירו אפילו בשבת עצמה 

לעשות זאת, כיון שהחבר שהפירות נמצאים בתחומו יוכל לעשות זאת בהיתר.

דישראל שקיבל  "וכתבו בתוספות, דמהא שמעינן  )על אתר(:  ע"ז הרשב"א  וכתב 
עליו שבת קודם שחשיכה – מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה פלונית, 

הואיל והיא נעשית בהיתר לעושה אותה".

ב. הר"ן ס"ל שההיתר הוא משום שיש לו צד היתר לשמור בעצמו על פירותיו. דהנה 
על ראיית הרשב"א הקשה הר"ן וז"ל: "ואין הנדון דומה לראי', דשאני הכא שאם יש שם 
בורגנין – הרי הוא עצמו שומר". והיינו, דס"ל להר"ן שההיתר לומר לחבירו לשמור על 
פירותיו הוא לא משום שלחבירו הוא מותר )כמ"ש הרשב"א( אלא משום שיש לו צד 

היתר )בורגנין( לשמור על פירותיו בעצמו.

לומר  לאדם  מותר  שמואל,  אמר  יהודה  רב  "אמר  ב(:  )קנ,  בגמ'  שם  איתא  דהנה 
לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר, שאם יש בורגנין הולך".

כלומר, דאע"פ שאסרו חכמים "שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול, הלכך 
אסור לומר דבר פלוני אעשה למחר או סחורה פלוני אקנה למחר" )לשון הטור )או"ח 
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סי' שז((, מכל מקום, מותר לומר לחבירו לכרך פלוני אני הולך למחר. מכיון שאילו היו 
בורגנין )סוכות( עומדים במרחבים קצובים בין עירו ובין הכרך – הי' מותר לו ללכת 
לשם אפילו בשבת עצמה, לפיכך אף שאין לו את אותם נסיבות מותר לו לומר בשבת 
שילך לשם )שו"ע סי' שז ס"ח, ובאדה"ז סט"ו. והוסיף אדה"ז טעם לדבר, עיי"ש. ובקו"א 

שנסיק לקמן(.

וכמו"כ בנדו"ד, דהטעם לכך שיכול לומר לחבירו לשמור על הפירות הוא דמאחר 
שאם היו בורגנין יכל הוא בעצמו ללכת לשמור עליהם, הלכך, אע"פ שאין בורגנין – 
יכול לומר לחבירו לשמור על הפירות. אך אין ללמוד מכך לגבי מי שקיבל על עצמו 

שבת מוקדם שיכול לומר לחבירו לעשות בשבילו מלאכה האסורה לו.

וכתב ע"ז הב"י )סוסרס"ג( דאינו מבין קושיית הר"ן וז"ל: ")ד(הכא נמי איכא למימר, 
אם לא הי' מקבל שבת – הוא עצמו הי' מותר לעשות לו מלאכה אם צריך לאכול במקום 

הנר".

כלומר, דאף לטענת הר"ן יהי' מותר לאדם שקיבל עליו שבת קודם שחשיכה – לומר 
לחבירו לעשות לו מלאכה פלונית, משום שגם לו יש צד היתר )בורגנין( ד"אם לא הי' 

מקבל שבת – הוא עצמו הי' מותר לעשות לו מלאכה".

והט"ז  והב"י,  הר"ן  כשיטת  פסק  סק"ל(  רסג  )סי'  דהמג"א  הפוסקים,  בזה  ונחלקו 
)או"ח סי' רסג סק"ג( פסק כדעת התוס' והרשב"א27.

ב
והנה, הט"ז )שם( ס"ל שקושיית הר"ן על הרשב"א לק"מ, דודאי ההיתר דשמור לי 

פירות בתחומך הוא משום שלחבירו מותר ולא משום שיש לו צד היתר דבורגנין.

דהנה, היתר זה ד"אם יש בורגנין – הולך", הובא בגמ' רק לגבי הדין שרוצה לומר 
לחבירו "לכרך פלוני אני הולך למחר", שבכאי גוונא על שניהם ישנו האיסור ד"ודבר 
דבר". משא"כ בפירות תחומך הנה לחבירו אין איסור כלל לשמור על הפירות, שהרי 
להטעם  צריך  אין  וא"כ  הפירות.  לבעל  רק  הוא  והאיסור  בתחומו,  נמצאים  הפירות 

דבורגנין אלא סגי בכך שמותר לחבירו.

וא"כ שפיר יליף הרשב"א מהדין דפירות תחומך לקיבל עליו שבת, דכשם שבפירות 
תחומך יכול לומר לחבירו לשמור על הפירות מכיון שלחבירו הוא מותר )שנמצאים 

27( ויש לומר נפק"מ בין שני הטעמים דלעיל, דמלבד זאת שלר"ן הוי חומרא משום שצריך צד היתר. הנה יש לומר 
חומרא לשיטת הרשב"א במקרה שאומר לחבירו שאסור במלאכה עשה לי מלאכה, וכגון שעומד במוצ"ש לאחר הבדלה 
ואומר לחבירו שעדיין לא הבדיל להביא לו מוקצה. דבכהאי גוונא הרשב"א ס"ל שאינו יכול שהרי חבירו אסור במלאכה, 

ואע"פ שחבירו יכול להבדיל. והב"י ס"ל שיכול משום שיש לו צד היתר, שיכול המבקש להבדיל.
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בתחומו(, כמו"כ י"ל בקיבל עליו שבת שההיתר שיכול לומר לחבירו הוא משום שהוא 
אינו קיבל עליו שבת ומותר במלאכה. ונמצא, דהרשב"א אליבא דהט"ז ס"ל שאין צריך 

כלל צד היתר אלא די בכך שלחבירו מותר.

ולפי"ז יש לחקור לאידך גיסא בשיטת הר"ן וב"י ומג"א, האם ס"ל שישראל שקיבל 
שבת יכול לומר לחבירו שיעשה לו מלאכה רק בתנאי ש: )א( לחבירו מותר ו)ב( שיש 
צד היתר )בורגנין(; או שנאמר דס"ל שאפי' כשלחבירו אסור מ"מ באם יש צד היתר28 – 
מותר לו לומר לחבירו דסגי להו בתנאי דידהו )צד היתר(, לעומת הרשב"א והט"ז דסגי 

להו בתנאי דידהו )לחבירו מותר(.

הנה כתב בזה אדה"ז )קונטרס אחרון סי' רס"ג סק"ח( שלדעת הר"ן והב"י והמג"א 
אין מועיל שיש לו רק צד היתר, וצריך שגם לחבירו יהי' מותר לעשות מלאכה. ומביא 
ע"כ ראי', דהנה, הדין הוא29 שאסור לומר לנכרי שילך בשבת למקום פלוני חוץ לתחום, 
אע"פ שיכול הישראל לילך לשם ע"י 'בורגנין', ואינו מותר אלא לומר לו שילך אחר 
השבת )דלזה מועיל בורגנין(. ולהכי אסור להנות אם הביא לו הנכרי בדיעבד )כמ"ש 

שם בשו"ע, וכדהוכיח המג"א סי' שז סקי"ב(.

וכן מה שלדבר מצווה מותר לדבר בשבת משום שאין איסור "ודבר דבר" )סי' שו 
ס"ו ואדה"ז סי"ב30(, הוא רק לגבי דברים שאחר השבת )כגון לומר בשבת קנה לי אחר 

השבת(, אך בשבת עצמה אסור )כגון לומר בשבת – קנה לי בשבת(.

ומזה מוכח, דאע"פ שיש לו צד היתר ואין עובר על "ודבר דבר", מ"מ, אינו יכול 
עדיין לומר לנכרי לילך חוץ לתחום, או לעשות מלאכה לדבר מצווה אלא א"כ לחבירו 

מותר לעשות מלאכה.

ג
והנה בהמשך הקונטרס מקשה אדה"ז על ב' השיטות הנ"ל, וזלה"ק: "אבל צ"ע, דהא 
ָאֵבל אסור לומר לחבירו לעשות לו מלאכה אע"פ שלחבירו מותר. ועוד קשה, דהיכי 
שרינן לי' למימר לחבירו, הא קיי"ל שלוחו של אדם כמותו, וידו כידו, והרי זה כעושה 

בעצמו"?

ומבאר בזה אדה"ז שיש ב' מיני איסורים בעושה מלאכה בשבת ע"י אחר: א. שחבירו 
עושה בשבילו ו"שלוחו של אדם כמותו"; ב. שעובר על האיסור ד"ודבר דבר".

28( וכנ"ל בהערה שלפנ"ז, כגון שעומדים במוצ"ש ועדיין לא עשו הבדלה, האם יכול לומר לחבירו להביא לו מוקצה. 
שבמקרה זה יש לו צד היתר )שיכולים לערוך הבדלה(, אך לשניהם אסור.

29( ראה סי' שכ"ה ס"ח )שו"ע אדה"ז סי"א(. ועד"ז ס"י )ואדה"ז סט"ז(. ודו"ק. 
30( וראה מג"א סי' שז סקי"ב.
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חומרות  כל  עליו  קבל  "אף שמסתמא   – קודם שחשיכה  עליו שבת  כשקיבל  וא"כ 
וסייגים השייכים לשבת . . מכל מקום לא קבל מסתמא אלא איסורים התלויים בגופו, 

אבל לא התלויים חוץ לגופו, כגון אחר העושה בשבילו שלא יצטרך למחות".

והחילוק בין איסור התלוי בגופו לבין התלוי חוץ לגופו הוא באם ישנו צד היתר 
)כגון שיכול ללכת ע"י בורגנין חוץ לתחום(. דבמקרה שאין צד היתר הוי איסור התלוי 
רק משום שליחות מחוץ  ולא  דבר"  "ודבר  עצמו משום  אסור המדבר  בגופו, שהרי 
לגופו, ולכן אסור לומר לחבירו שיעשה בשבילו משום "ודבר דבר". אך אם יש לו צד 

היתר יכול לשלוח אף את חבירו – מכיון שהוא איסור שאינו תלוי בגופו.

כי כשיש צד היתר אין דין "ודבר דבר" ]וכדהובא לעיל ס"א מהפוסקים )והאריך 
אדה"ז בקו"א זה בטעם הדבר([ אלא שליחות, ושליחות הוא איסור שחוץ לגופו, וזה 

לא קיבל ע"ע תוספת שבת.

ועפ"ז לק"מ, דָאֵבל אסור לומר לחבירו לעשות לו מלאכה משום שזהו איסור שלא 
ושלוחו של אדם  לגופו,  גם במה שחוץ  אסור  ולכן  הוכרח משמים,  ע"ע אלא  קיבל 
כמותו" ואסור. משא"כ כשמקבל שבת קודם שחשיכה הרי יכול לקבל השבת רק לענין 
התלוי בגופו. והיות שבכל המלאכות יש לו צד היתר )שהי' יכול שלא לקבל שבת( 
בזמן  כל המלאכות  לומר לחבירו לעשות  ויכול  "ודבר דבר",  דין  בהן  לו  אין  א"כ   –

התוספת )ושליחות לא קיבל ע"ע בתוספת שבת, כנ"ל(.

ד
וצריך ביאור, דלכאורה נראה שדברי אדה"ז סותרים זא"ז, דלפי הביאור דלעיל נראה 

שניתן לדחות את הראי' שהביא אדה"ז בתחילת דבריו.

דהנה אדה"ז הביא הוכחה מדין זה שאסור לומר לנכרי בשבת לך למקום פלוני, וכן 
שאסור לומר לנכרי לעשות מלאכת דבר מצווה בשבת – שלשיטת הר"ן והב"י והמג"א 
אף שאין איסור של "ודבר דבר" – שיש לו צד היתר – מכל מקום אסור לומר לחבירו 
לנכרי  אין מובן מדוע אסור לומר  לי מלאכה אלא א"כ לחבירו מותר, דאל"כ  עשה 

בשבת או לחבירו לדבר מצווה שהרי אין איסור ד"ודבר דבר".

אך לפי שיש חילוק בין תוספת שבת לשבת עצמה, שבשבת אסור גם בדין שליחות, 
משא"כ בדין תוס' שבת – א"כ שוב אין ראי' מדין זה ששייך לומר לנכרי לעשות בשבת, 
דהאיסור הוא מטעם שליחות )אף שמותר מצד "ודבר דבר"(, משא"כ תוספת שבת 

שאין אלא "ודבר דבר" – ולכאורה די בצד היתר לחבירו )גם כשחבירו אסור(.
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וא"כ שפיר י"ל דכשם שלשיטת הט"ז והרשב"א מספיק שלחבירו מותר ואי"צ שיהי' 
לו צד היתר, כמו"כ לשיטת הר"ן הב"י והמג"א י"ל שמספיק שיהי' לו צד היתר ואי"צ 
שלחבירו מותר. ומדוע כתב אדה"ז שס"ל שאין מועיל שיש לו רק צד היתר, וצריך שגם 

לחבירו יהי' מותר לעשות מלאכה?

וצ"ע. ומצוה ליישב.

הנאה בלא ברכה בברכות השחר

 הת' משה שי' ברקש
 הת' מנחם מענדל שי' שימענוביץ
תלמידים בישיבה

גבי ברכות השחר כתב הטור )סמ"ו(, וז"ל: "חובה הוא על כל יחיד ויחיד לברך אותן 
. . ואמרינן בפרק כיצד מברכין, אר"י אמר שמואל כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה 

)כאילו( מעל. וצריך כל אדם ליזהר שלא יבא לידי מעילה". עכ"ל.

ויש לדייק בלשונו הזהב של אדה"ז בשולחנו, שכתב )שם(: "ברכות השחר נתקנו 
לברך כל אחת בשעה שנתחייב בה, דהיינו כשיעור משנתו יאמר אלהי נשמה וכו'", 
ולא הזכיר כלל את מאמר חז"ל – "כל הברכות האלו הוא משום דאסור לו לאדם כו'". 

וצ"ל הטעם לכך.

ויש לבאר ובהקדים, דהנה נחלקו הפוסקים כיצד ינהג אדם שלא נתחייב בברכות 
השחר. דבטור )ובשו"ע )סמ"ו ס"ח(( פסק וז"ל: "אותם שהם על הנאותיו – לא יברך אם 
לא נהנה, כגון ששוכב על מטתו ואינו לובש ולא אוזר ולא עוטף – אין לו לברך". אמנם 
הרמ"א כתב: "וי"א דאפילו לא נתחייב בהן – מברך אותן. דאין הברכה דוקא על עצמו, 

אלא מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם, וכן המנהג ואין לשנות".

נאמר  בב"י על הטור שם(, שחולקים האם  )ראה  היא  וסברת מחלוקתם בפשטות 
הוא  אין  נהנים  כשאחרים  אבל  נהנה,  כשהוא  רק  השחר  בברכות  מתחייב  שהאדם 
מתחייב בברכה )כהטור והשו"ע(; או שנאמר שגם כשאחרים נהנים יכול הוא לברך, 

מפני שהברכה היא לקב"ה ש"ברא צרכי העולם" )כהרמ"א(.

ופסק אדה"ז כדעת הרמ"א שכתב )סמ"ו ס"ז(, וזלה"ק: "ויש אומרים, שאפילו לא 
נתחייב בהן כלל יברך כולן כסדרן, מפני שאין הברכות על הנאת עצמו בלבד, אלא 
מברכין שהקב"ה ברא צרכי העולם, ואם הוא אינו נהנה אחרים נהנין. וכן המנהג פשוט, 

ואין לשנות".
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וע"פ הנ"ל יש לבאר מדוע לא הביא אדה"ז את מחז"ל "כל הנהנה כו'" בדיני ברכות 
השחר, דמאחר וס"ל כדעת הרמ"א שמברך את ברכות השחר אף שאינו מתחייב בהן, 
צרכי  הבורא ש"ברא  כלל, מפני שמשבח את  נהנה  אף שלא  אותן  לברך  הנה רשאי 

העולם".

משא"כ הטור שס"ל שאם לא נתחייב בהן – "אין לו לברך", מביא הטעם ש"כל הנהנה 
מן העוה"ז בלא ברכה )כאילו( מעל", וק"ל.

 ]ועפ"ז נמצא דבר תימה במשנ"ב. דבריש הסימן הביא את טעמו של הטור, למרות 
שפוסק כהרמ"א )ראה ס"ק כה־כו(, ולא שת לבו לכך שהא בהא תליא[.

חיוב שפחה בקריאת המגילה

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה

בנוגע לחייבים בקריאת המגילה פוסק הטור )ריש סי' תרפ"ט( וז"ל: "הכל חייבים 
בקריאת המגילה כהנים לויים וישראלים ועבדים . . ונשים נמי חייבות בקריאתה". וכן 

פוסק מרן המחבר בשו"ע.

והנה הבית־יוסף )ד"ה ומ"ש בעבדים( כתב: שמה שהטור מחייב עבדים זהו דוקא 
עבדים משוחררין. אך בנוגע לעבד שאינו משוחרר יכול להיות שלא כתבו מטעמים 

אחרים. 

כך הוא  נשים שהזכיר אחר  וטבלו לשם עבדות מדין  "דאילו עבדים שמלו  והם:   
נלמד, דכל מצות שהאשה חייבת בהן העבד נמי חייב בהן. ואף על פי שאין חיוב האשה 
במצותה אלא מטעם שאף הן היו באותו הנס, הא מההוא טעמא איכא לחיובי עבדים 
שגם הם היו בספק סכנה כיון דמולים היו. ומיהו לדברי המפרשים דאף הן היו באותו 
הנס היינו לומר שעל ידי אשה נעשה הנס, אפשר דאין ללמוד מנשים לעבדים, וכיון 

דהויא מצות עשה שהזמן גרמא עבדים פטורים". 

דהיינו, שחיוב העבדים תלוי בפירוש דברי ר' יהושע בן לוי בערכין )ג, א( שאומר 
זו שהנשים  שנשים חייבות משום "שאף הם היו באותו הנס". שלמפרשים דברי גמ' 
חייבות משום שהיו בגזירה של "להשמיד", אזי גם עבדים יתחייבו כיון שגם עליהם 
שנכללים  מפני  זהו  שחייבין  במפורש  כתבו  שלא  )ומה  ממנה  וניצלו  הגזירה  נגזרה 

בחיוב האישה(. 
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אך למפרשים מימרה זו שכונתה לומר שנשים חייבות משום "שנעשה נס על ידם", 
אזי זהו טעם מיוחד לחייב את הנשים, אך עבדים יהיו פוטרים כמו כל מ"ע שהזמ"ג. 

ויש לדון בדין שפחה.

 והנה אלו המפרשים שנשים חייבות משום שהנס נעשה ע"י אשה, אזי יחייבו אותה 
כי היא אשה, ואע"פ שעבד פטור לפי טעם זה, אעפ"כ היא תתחייב מפני שיש לחלק 

בינהם.

והיינו, דמכיון שגדר החיוב של עבד ושפחה במצוות אינו זה שחייבים רק במצוות 
עשה שאין הזמן גרמא, אלא שחייבים במצוות שאשה חייבת כפי שנלמד מהגז"ש 'לה' 
'לה' )חגיגה ד, א(. וזה שפטורין מצוות עשה שהזמן גרמן, זהו מפני שאשה פטורה 

ממ"ע שהזמ"ג.

 וא"כ כשאנו רואין מצוות עשה שהזמן גרמן ואעפ"כ אשה חייבת בהן בגלל טעם 
מסויים כגון מגילה חנוכה, הנה צריך לראות מהו הטעם ולפיו לחייב. וע"כ בנדו"ד 
שנשים חייבות משום שהנס נעשה על ידם אזי עבדים שלא שייך בהם טעם זה ע"כ הם 

פטורין. אך שפחות דשייך בהם האי טעמא ע"כ הם מתחייבין31. 

שאשה  משום  ישראליות,  לנשים  דוקא  שזהו  ולומר  לחלק  אפשר  שאולי  וא"ת 
ישראלית עשתה את הנס, ועל כן דוקא לנשים מהעם שלה יש קשר לנס.

וא"א לבוא ולומר ע"ז דא"כ לא היו לריב"ל לומר שהנס נעשה ע"י אשה, אלא ע"י 
יהודי. כיון שאפשר להשיב ע"ז בפשטות דכיוון שדברו בעם ישראל לא דייק לומר 

שדוקא אשה יהודית תתחייב.

אך נראה לדייק מהלשון בב' מקומות: 

א. מחצית השקל )סי' תרפ"ט סק"ב( שכותב: "ונעשה הנס ע"י אשה, משא"כ עבדים". 
זכרים, אך אשה תתחייב אע"פ שהיא  בגלל שהם  זהו  משמע שזה שעבדים פטורין, 

שפחה.

ב. מהפרי מגדים )שם, באשל אברהם( שכותב שעבדים פטורין משום: "שלא שייך 
הטעם גביהן" והיינו הטעם שנעשה הנס על ידם. ומשמע דרק בגלל דלא שייך זה בהם 
פטורין, הא אם הי' שייך טעם זה בהם הי' מתחייבין. וע"כ שפחה ששייך זה בה תתחייב.

אך לכאורה יש לדון לגבי המפרשים שסיבת חיוב הנשים היא משום שאף הם היו 
האותו הנס דהיינו שהיו בגזירת להשמיד. דלכאורה על פניו יראה לפוטרם. 

31( וע"כ אלו הסוברים שעבדים אכן חייבים מפרשים )ראה ב"י( שזה שלא נמנו במפורש ברמב"ם או בטור זהו מפני 
שנכללים במה שכתוב שנשים חייבות. 
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לחיובי עבדים שגם  איכא  "מההיא טעמא  חיוב העבדים כתבו הב"י:  דהנה בטעם 
הם היו בספק סכנה כיון דמולים היו". וכן הפרמ"ג כותב: "ועבדים ג"כ חייבין ]שהיו[ 
בספק להשמיד, שנימולים". ומשמע שמשום שהיו נימולים היינו שניכרה יהדותן, ע"כ 

היו בכלל הגזירה ולכן מתחייבים.

ולפי"ז יוצא לכאורה שדוקא עבדים יתחייבו כיוון שניכרים שיהודים הם, אך שפחות 
כיון שאינן נימולות לכאורה לא יתחיבו כיון דלא ניכר עליהן יהדותן32.

אך אפשר לפשוט זה מהמשך לשון מחצית השקל שהובא לעיל. דהנה בנוגע לחיוב 
העבדים כתב וז"ל: "כיון שהיו נמולים ונוהגים בדת ישראל כאשה, ודאי גם עליהם הי' 
עובר ח"ו כוס הגזרה, א"כ גם הם חייבים". והיינו שהעבדים היו בכלל הגזירה לא רק 

בגלל שהיו נמולים, אלא גם בגלל שהי' "נוהגים בדת ישראל".

וא"כ גם שפחה תתחייב כיון שגם היא היתה בכלל הגזירה מפני שנוהגת בדת ישראל. 
זאת  שבחרו  אלא  דוקא,  לאו  נימולים  שהיו  משום  התחייבו  שהעבדים  שכתבו  ומה 

משום שזהו דבר שבגוף וא"א לשנותו. וק"ל. 

וכיון דאיתינן להכי יש להקשות בשיטת רש"י בפירושו מאמר הגמ' שנשים חייבות 
משום "שאף הם היו באותו הנס". 

דהנה: בפסחים )קח, ב( ד"ה שאף הן היו באותו הנס מפרש "כדאמרינן בשכר נשים 
צדקניות שבאותו הדור נגאלו, וכן גבי מקרא מגלה נמי אמרינן הכי דמשום דע"י אסתר 
נגאלו, וכן גבי נר חנוכה במסכת שבת". ועד"ז פי' בשבת )כג, א( ד"ה היו באותו הנס. 
"שגזרו יוונים על כל בתולות הנשאות להיבעל לטפסר תחילה, וע"י אשה נעשה הנס". 

היינו שמפרש שע"י אשה נעשה הנס.

אך במגילה )ד, א( פרש"י בד"ה היו באותו הנס. "שאף על הנשים גזר המן להשמיד 
להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים וגו'". ולא פי' משום שע"י אשה נעשה הנס.

שני  בין  לדינא  גדולה  נפק"מ מאוד  יש  דהרי  להקשות  יש  לעיל  ולפי מה שהובא 
חנוכה,  נר  הדלקת  מצות,  אכילת  שהם:  אלו,  במצות  עבדים  לחיוב  בנוגע  הטעמים 
קריאת המגילה. וא"כ איך רש"י מפרש פעם כך )בפסחים ושבת( ופעם כך )כבמגילה(. 

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

32( ואין לשאול זאת על הנשים היהודיות. כי כל ספקם של הגויים הוא על השפחות, אבל נשותינו ובנותינו היו ודאי 
הורגים כי מכירים בהם שהם יהודיות. אך עכ"פ המבואר בפנים יבואר גם זה.
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אמירת יקום פורקן ביחיד

 הת' יעקב אלעזר שי' יעיש
 הת' שלום דובער שי' ליסון
תלמידים בישיבה

בנוגע לברכת "יקום פורקן" הנאמרת בשבת לאחרי קריה"ת, ידועה ההלכה שביחיד 
אין אומרים את ה"יקום פורקן" השני, כיון שהוא פונה בלשון נוכח לציבור מתפללים, 

והוא – היחיד – אינו עמהם, אלא היחיד אומר רק את הראשון.

ידועה  והרי  ביחיד,  פורקן  היקום  את  אומר  היחיד  איך  להבין:  צריך  לכאורה  אך 
ההלכה שקטעי תפילה שבשפה הארמית – כגון "מרן דבשמיא" ו"מחי ומסי" הנאמרים 
בסליחות – אינם נאמרים ביחיד, כיון שהמלאכים מואסים בתפילה הנאמרת בארמית 
ואינם נזקקין לה33. וא"כ מדוע אומרים את היקום פורקן הראשון ביחיד הרי זה בשפה 

הארמית.

אך יש לחלק בזה שכאן מדובר על ברכה34.

דהנה בנוגע לברכה של יהודי ישנה אימרה של הבעש"ט )סה"ש תש"ג עמ' 161(: 
יהודי השמח בשמחת רעהו ומברכו, הנה ברכתו מתקבלת אצל הקב"ה כתפילת רבי 

ישמעאל כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים.

והנה, לגבי מעלת תפילת כהן גדול ביום הכיפורים מבאר כ"ק אד"ש מה"מ במאמר 
ד"ה וכל אדם35: כשנכנס כהן גדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים אזי "וכל אדם לא 
יהי' באוהל מועד", דהיינו גם המלאכים הנעלים הנק' 'פני אדם' לא נמצאים, כי היות 
שאז מתגלה קשר עצם הנשמה עם העצמות אין שום נתינת מקום לדרגא מסויימת או 
למלאכים, אפילו אלה שהם "דמות פניהם פני אדם", אלא רק הכהן הגדול והקב"ה, 

'ישראל ומלכא בלחודוהי'. 

ולפי זה יש לומר, שהמניע ליחיד להתפלל בארמית זהו דוקא מתי שמתחנן ומתפלל 
על עצמו, שאז המלאכים לא מקבלים את תפילתו בגלל שהיא בארמית, אך ביקום 
פורקן שהיא ברכת יהודי לרעהו מגלה הבעש"ט שאינה זקוקה לשום מלאך שיעלה 

33( מט"א סי' תקפא סק"א, לוח כולל חב"ד.
34( וכפי שפוסק אדה"ז )סי' רפ"ד סי"ד(: שזהו הסיבה לזה שאומרים זאת בשבת, אע"פ שאין אומרים תחינות בשבת. 

35( ספר המאמרים מלוקט ה עמ' כב. 
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אותה להקב"ה, אלא היא עולה ישר כתפילת ר"י כה"ג ביוה"כ בקוה"ק, וע"כ אין מניע 
לאומרה ביחיד אע"פ שהיא בארמית36.

צריך עיון בדעת הש"ך שמצינו ספיקא דרבנן לחומרא

 הת' מנחם מענדל שי' גרינברג
 הת' יוסף יצחק שי' מיכאלשוילי
שלוחים בישיבה

איתא בשולחן ערוך )יו"ד סק"ז ס"א(: "המבשל ביצים הרבה בקליפתן - לא יוציאם 
מהמים שנתבשלו בהם עד שיצטננו, או יתן עליהם מים צוננים לצננם ואחר כך יוציאם. 
משום דחיישינן שמא ימצא באחת מהן אפרוח, ואם הי' מוציא מהם קודם שיצטננו - 
שמא היתה נשאר אותה שיש בה אפרוח עם האחרונות והיתה אוסרתן, לפי שלא הי' 

נשאר שם ששים לבטלו".

והיינו, שחוששים שבאחת הביצים המבושלות קיים אפרוח. ועל כן כשמבשל הרבה 
ביצים ביחד, לא יוציא אותם בעוד המים שבסיר חמים - מאחר שאז אולי ישארו כמה 
ביצים כשרות עם הביצה שיש בה אפרוח, ויאסרו - מאחר שלא נשאר שישים בסיר 

כנגד אותה ביצה )בכדי לבטלה(.

וכתב האו"ה )'איסור והיתר הארוך'. כלל כז(: שדין זה הוא גם כאשר למעשה לא 
נמצא אפרוח באחת הביצים, אלא רק נמצא דם בסיר – שגם אז נאסרו כל הביצים 
שבסיר. ואף שכאן מדובר שישנו מתחילה ספק האם יש דם, וקי"ל שאיסור דם בביצים 
הוא מדרבנן וא"כ 'ספיקא דרבנן לקולא' )ומדוע אוסרים( – הרי לאחרי שנודע האיסור 

שהי' דם בביצה אחת, נחשב זה כאיסור דאורייתא שספיקו לחומרא.

והקשה עליו הט"ז )סק"ה(: דמוכח מהגמ' במסכת ביצה, שגם כאשר נודע שישנו 
איסור ודאי, אלא שלא ידוע לנו מהיכן הוא - אומרים 'ספיקא דרבנן לקולא' ומותר. 
ומדוע א"כ סובר כאן האו"ה שכאשר נודע לנו איסור הדם בסיר - 'אין לחלק בין ספיקא 
דרבנן לספיקא איסור דאורייתא, דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון' – והרי לא 

נודע מאיזה ביצה הוא?

והשיג עליו הש"ך בנקודות הכסף: "ובלאו הכי נמי לא קשיא מידי - דאין לדמות 
ספיקות  גם  שמצינו  והיינו  להחמיר".  דרבנן  ספיקי  טובי  דאשכחן  לזו,  זו  הספיקות 
במקרה  לספק  בביצה  מהגמ'  הספק  לדמות  אין  וע"כ  לחומרא,  בהם  שפסקו  דרבנן 

36( וראה בספר בירורי מנהגים – שבת עמ' 114 שהאריך בזה.
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שלנו. וא"כ אפשר לסבור כאו"ה שהביצים אסורות למרות שדם ביצים אסור מדרבנן, 
מאחר שלפעמים פוסקים בדרבנן לחומרא.

קצת  ושאר  "הסמ"ג  כתב:  א'  בס"ק  שהרי  הש"ך37,  בדעת  גדול  צ"ע  לכאורה  אך 
פוסקים נקטו בלשונם נמי 'ביצת אפרוח או דם' - לטעמייהו אזלי, דסבירא לי' לסמ"ג 
דדם ביצים דאורייתא". והיינו שזה שהסמ"ג ועוד פוסקים גרסו במפורש בשו"ע: 'שמא 
ימצא באחת מהן . . או דם' - זהו לטעמם שסוברים שדם ביצים חיובו מן התורה, ודוקא 

לכן - בספק דם הביצים אסורות.

אמנם לפי הנ"ל דעתו בנקודות הכסף - ד'אשכחן טובי ספיקא דרבנן להחמיר', צריך 
והרי  התורה,  מן  חיובו  ביצים  דם   - וסיעתו  הסמ"ג  דעת  הכריח שלפי  מדוע  להבין 
לכאורה יכולים הם לסבור שדם ביצים חיובו מדרבנן, וספיקו אסור כמו הרבה ספיקות 

דרבנן שהם להחמיר, כפי שכתב בדעת האו"ה?

ואף שמציין שם, שדעת הסמ"ג שדם ביצים חיובו מהתורה הוא 'כמו שכתב מהרש"ל 
באו"ש סי' ס"א' – הרי המהרש"ל מוכיח זאת ממה שכתב האו"ה במקום אחר. אמנם 
הש"ך כתב שדעת האו"ה מוכחת מגירסתו כאן בשו"ע 'או דם', וכפי שמדגיש גם בס"ק 

ב: "ומזה ראי' דהסמ"ג והפוסקים מיירי באיסור דאורייתא"38. 

ואף דאפשר לומר דבנקודות הכסף חזר בו ממה שפירש לפנ"ז בש"ך - הרי דוחק 
גדול לומר שיחזור בו מבלי לציין זאת. ובפרט שאומר זאת כקושיא על דעת הט"ז 

)שהקשה על האו"ה(, בעוד שלפי הנ"ל קשה זאת גם עליו.

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

מנהג חב"ד בברכת שהחיינו

 הת' אהרן שי' פרידמן
תלמיד בישיבה

בקשר לברכת שהחיינו, מנהגנו לחלק בין פרי חדש לבגד ובית חדשים39, דעל פרי 
חדש תמיד מברכים ברכת שהחיינו, משא"כ על בגד או בית לא מצינו שיברכו עליהם 

בפ"ע אלא בצירוף דבר נוסף, וכגון תקיעות בר"ה.

37( נוסף לזה שלפי דבריו קשה, מהו הגדר של 'ספיקא דרבנן לקולא' – שהרי בכל מקרה שנחמיר בספיקא דרבנן, 
נאמר 'דאין לדמות הספיקות זו לזו'.

38( מלבד זאת שהוסיף 'ושאר קצת פוסקים' - שסוברים כן כמוכח מגירסתם כאן, שעליהם אין את הוכחת המהרש"ל.
39( ראה בברכות הנהנין המבואר ע' 247, וש"נ.
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ולכאורה אינו מובן, דהנה כותב אדה"ז לגבי ברכת שהחיינו )סי' תרמא ס"א(: "עיקר 
הברכה נתקנה על השמחה שיש לאדם". וא"כ מהו החילוק בין שמחת האדם באכילת 
פרי חדש ללבישת בגד חדש, דמשום כך אנו מברכים שהחיינו על פרי חדש ולא על 

בגד חדש, והרי בד"כ השמחה בלבישת הבגד היא יותר מאכילת פרי חדש.

ויש לבאר זה ובהקדים, דהנה בלקו"ש חל"ז )ע' 15( חוקר כ"ק אד"ש מה"מ בדבר 
הגדר דברכת הזמן על המועדים, ומבאר )באופן הא'( ש"החיוב הוא כמו ברכת שהחיינו 
על מצות הבאות מזמן לזמן או על פרי המתחדש מזמן לזמן וכיו"ב, שהיא מצד החידוש 

שבדבר".

ובהערה 11 מוסיף לבאר, וזלה"ק: "שהחידוש הוא שגורם לשמחת הנפש". והיינו, 
דהשמחה של האדם )שעלי' תקנו את ברכת שהחיינו כנ"ל( היא כאשר מגיע לו דבר 

חדש, ולכן מובן שהברכה היא על דברים הבאים מזמן לזמן.

ועפ"ז יש אולי לבאר )בד"א( מנהגנו שלא לברך על בגדים ובית חדשים כ"א על פרי 
חדש, דמאחר שבפירות יש חידוש יותר מאשר קניית בגדים או בית שהרי תלויים הם 
בעונות השנה, ואינם שכיחים לאדם בכל זמן כמו בגדים חדשים ובית שיכול בכל זמן 
לחדשם – א"כ השמחה שיש לאדם מהחידוש של הפירות היא גדולה יותר מבגדים 

ובית, ולכן רק על הפירות אנו מברכים שהחיינו.

]ואין להקשות מכך שכ"ק אד"ש מה"מ נוקט כהאופן השני המובא בשיחה, שהרי שם 
מדובר אודות ברכת המועדים ולא על ברכת הזמן, וק"ל[.
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נר דלוק מערב שבת לערב שבת

 הת' יוסף יצחק שי' גרומך
תלמיד בישיבה

"ויביאה  "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו" מפרש רש"י:  עה"פ )בראשית כד, סז(: 
האהלה, והרי היא שרה אמו, כלומר: ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת 

הי' נר דלוק מערב שבת לערב שבת . . ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו.

ובלקו"ש )חט"ו עמ' 167( לאחרי שמבאר רש"י זה, מקשה כ"ק אד"ש מה"מ: מניין 
לרש"י שהנרות דלקו זמן כה רב – מערב שבת לערב שבת? והרי גם אם היו דולקים 

יממה שלמה וכיוצ"ב )כדעת מדרש אגדה עה"פ ועוד( הי' זה נס גדול?

 – לפירשו  המקור  את  מביא  שרש"י  בזה  נמצאת  זו  לשאלה  שהתשובה  ומבאר 
"בראשית רבה". שאמנם, בדרך הפשט ישנו ספק בקשר למשך הזמן שהנרות דלקו, אך 

בבראשית רבה כתוב שהנרות דלקו מערב שבת לערב שבת.

ולכאורה צריך להבין:

ידוע, שאין ענינו של רש"י להכריע במחלוקת הגמ' או המדרשים, אלא לפרש את 
הפסוקים לפי פשוטם. ואם מביא פירוש או דרשה מסוימת זהו מכיון שפירוש או דרשה 

זו מוכרחים בהבנת פשט הפסוק )ראה כללי רש"י עמ' 117(.

דלקו,  שהנרות  הזמן  למשך  בקשר  ספק  ישנו  הפשט  שבדרך  כיון  צ"ל:  ולפי"ז 
ובמדרשים דבר זה שנוי במחלוקת, לא הי' לרש"י להכריע במחלוקת זו ולציין למדרש 
רש"י  הכריע  מדוע  וא"כ  הרגיל,  לזמן  מעבר  דלקו  סתם שהנרות  לכתוב  אלא  רבה, 

כדעת המדרש רבה דוקא?

פשוטו של מקרא
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וי"ל שע"פ המבואר בשיחה יובן ענין זה. 

כל  את  ליצחק  סיפר  שאליעזר  שאף  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  השיחה  בגוף  דהנה 
הניסים שקרו איתו, שע"י ניסים אלו הגיע אליעזר למסקנא ש"אותה הוכחת לעבדך", 
בכ"ז יצחק עדיין לא השתכנע עד שהוא מביא את רבקה לאוהל שרה, שרק לאח"ז 
נאמר נאמר "ויקח את רבקה ותהי לו לאשה", ומשמע מזה שהביאה של רבקה לאוהל 

שרה, היא זו שגרמה ליצחק לקחת אותה לו לאשה. 

 וע"ז מבאר רש"י שבהבאתו לאוהל שרה, ראה בה את הדמיון לשרה אמו, בזה שחזרו 
הניסים שהיו באוהלה של שרה. 

והיינו, כיון שרצונו של אברהם הי' לקחת דוקא ממשפחתו כפי שאומר לאליעזר 
בצדקותה  דומה  לוודאות שהיא  ע"מ  ע"כ  ואל משפחתי תלך",  ארצי  "אל  ד(:  )שם, 
למשפחתם, לקח יצחק את רבקה לאוהל שרה לראות האם היא דומה בצדקותה לשרה, 

והראי' ע"ז תהי' בחזרת הניסים הגדולים שהיו באוהל שרה בזמנה. 

ועפי"ז מובן שרש"י אכן רוצה להביא נס כמה שיותר גדול, ע"מ להפליא כמה שיותר 
ששידוך זה אכן הי' מכוון משמים ושרבקה היתה ראוי' לזה, בזה שנעשו לה נסים כאלו 

גדולים1.

רצון עשו להרוג את יעקב בחיי אביו יצחק

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם 
תלמיד בישיבה

על הפסוק )בראשית כז, מא( "ויאמר עשו בלבו הן יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את 
יעקב אחי" – המתאר את כעסו של עשו על יעקב שלקח לו את הברכות, שלכן רוצה 
– כמשמעו, שלא אצער את אבא.  ימי אבל אבי  "יקרבו  – מפרש רש"י:  הוא להורגו 

ומדרשי אגדה לכמה פנים יש".

ולכאורה צריך להבין: הרי כלל ידוע הוא בפירוש רש"י שהוא מפרש רק לפשוטו 
עוד מדרשים  הוא שישנם  בפירוש הפשוט, מציין  בעי'  ישנה  ורק כאשר  של מקרא, 
המבארים את הפסוק. וא"כ צריך ביאור בעניננו מה קשה לרש"י בפירוש הפשוט של 

1( ובספר כללי רש"י )עמ' 114( כתב: כאשר החידוש יכול להתקבל על הדעת מבחינת פשוטו של מקרא, אף כי אינו 
הכרחי ולכן יש צורך בציון המקור המדרשי – מציין רש"י את המקור בסוף דבריו, ומקורו היא השיחה המובאת בפנים. 
אך לפי מה שכתבנו אינו מדויק, כיון שאין זה רק שחידוש זה יכול ל"התקבל על הדעת" אלא יתירה מזו יש ענין לרש"י 

בהבאת חידוש זה.
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הפסוק – שעשו מחכה למיתת אביו כיוון שלא רוצה לצערו בחייו, שלכן צריך רש"י 
להוסיף "ומדרשי אגדה לכמה פנים יש"2?

ואולי יש לומר הביאור בזה: דהנה מהמשך סיפור הדברים בפרשיות הבאות, נראה 
שעשו דוקא כן חיפש להרוג את יעקב אף עוד בחיי יצחק אביו. וכפי שכותב רש"י על 
 הפסוק )כט, יא( "וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך" – "לפי שבא בידיים ריקניות

. . שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו וכו'".

ואף עשו עצמו בא להרגו – שהרי כשחזר יעקב לארץ ישראל ושלח מלאכים לעשו, 
חזרו הם ואמרו לו "באנו אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו" 
שתכנן עשו לבוא ולהורגו. וסיפור זה הי' עוד בחיי יצחק, שהרי גם לאחר חזרתו של 

יעקב לארץ ישראל, חי יצחק עוד שנים רבות3.

וא"כ קשה לפרש כמשמעו ש'יקרבו ימי אבל אבי' הוא 'שלא אצער את אבא' בחייו, 
שהרי לאח"ז נראה שכן בא להרוג את יעקב בחיי יצחק. ולכן הוסיף רש"י "ומדרשי 
אגדה לכמה פנים יש" – שע"פ מדרשים אלו אכן לא קשה שאלה זו, מאחר שלפי פרושם 

לא משמע כלל מהפסוק שהיתה בעי' לעשו להורגו בחיי יצחק4. 

אך לפי שפירושי המדרשים אינם מתאימים ל'פשוטו של מקרא' – לכן הביא רש"י 
בתחילה את הפירוש 'כמשמעו' שהוא הכי מתאים ל'פשוטו של מקרא'. אולם בגלל 

קושיא זו הוסיף רש"י "ומדרשי אגדה יש לכמה פנים"5.

 

2( וכבר הקשה כן המשכיל לדוד ותירץ, ע"ש.
3( ראה בראשית לה, כט. ובפרש"י שם.

4( ראה בראשית רבה סז, ח.
5( אך לכאורה עדין קשה: דאיך בכלל יכול רש"י להביא את הפירוש 'כמשמעו' – שלא אצער את אבא, כאשר אינו 

מסתדר כלל בפשוטו של מקרא – שהרי התורה לאח"ז אומרת בפירוש שעשו רוצה להורגו בחיי אביו?
אמנם בזה ניתן לישב, אשר ישנו חילוק בין שני הענינים: היינו, שאמירת עשו 'יקרבו ימי אבל אבי' – זהו אכן כדי 
שלא ישמע יצחק אביו על מיתת בנו יעקב ויצטער בזה. אך רצונו להורגו לאחר מכן, הי' באופן שיצחק אביו לא ישמע 
על כך – הן כששלח את בנו להורגו בדרך שודאי אף אחד לא ישמע על"ז, וגם כשבא להורגו עם ארבע מאות איש הרי 

זה לא הי' בתוך מקום ישוב שישמעו על כך.
ולכן יכול רש"י להביא פירוש זה, כיון שמסתדר באמת רצונו 'שלא אצער את אבא'. אמנם כיון שעדין יש בזה דוחק 
– שהרי כשבא להורגו עם ארבע מאות איש, זהו להורגו עם כל בני משפחתו ועבדיו ושפחותיו וכו' – הרי ודאי לכאורה 
שיש בזה רעש גדול, ואביו יצחק ישמע על זה. ולכן הביא שישנם מדרשי אגדה – מאחר שלפירושם אין לעשו כלל רצון 

שלא לצער אביו.
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פרש"י ודעת זקנים בפרשת וישלח אודות אסנת 

הנ"ל

לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה"  "ויתן  )בראשית מא, מה(:  על הפסוק 
– שפרעה נתן ליוסף את אסנת בתו של פוטיפר לאשה, מפרש הדעת זקנים מבעלי 

התוס':

"וא"ת יוסף שהי' מלך איך נשא בת הדיוט? . . וי"ל שנשאה מפני שהיתה מזרע יעקב. 
כדפירש רש"י בפרשת וישלח: דבת דינה היתה משכם, ותלה לה יעקב אבינו קמיע 
וגדלה פוטיפר בביתו ולכך  בצוארה והשליכה והובאה למצרים ע"י נס, כדפרישית. 

נקראת על שמו".

ולכאורה צריך עיון מה שכתבו 'כדפירש רש"י בפרשת וישלח' ו'כדפרישית' – שהרי 
בעיון בכל פירוש רש"י בפרשה זו, ובכל פירושם – לא נמצא ענין זה?

ואולי היתה להם גירסא שונה בדברי רש"י, וישנה גירסא שונה בפירושם. ואשמח 
לשמוע דעת הקוראים בזה.

ארבעה אנשים שהקב"ה פתח עמם בדברים

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
 תלמיד בישיבה
 הת' רון אברהם שי' פייביש
תלמיד בישיבה בחיפה

א
על הפסוק )בראשית ג, ט( "ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו איכה", בו קורא 
הקב"ה לאדם הראשון לאחרי שאכל מעץ הדעת – מפרש רש"י: "יודע הי' היכן הי' הוא, 
אלא ליכנס עמו בדברים, שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום. וכן בקין אמר 
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לו "אי הבל אחיך", וכן בבלעם "מי האנשים האלה עמך" – ליכנס עמהם בדברים, וכן 
בחזקיהו בשלוחי מרודך בלאדן".

והיינו שודאי ידע הקב"ה את מקומו של אדם הראשון, ושאלתו 'איכה' היתה רק כדי 
לפתוח עמו בדברים – כדי שלא יבהל מיד. וממשיך רש"י שכן הי' אצל עוד שלשה 
אנשים – קין בלעם וחזקי', שפתחו עמם בשאלה אף שודאי ידעו את התשובה – כדי 

להתחיל עמם את הדיבור )ולא יבהלו(. 

וז"ל:  ס"יא(,  פ"יט  )בראשית  רבה  במדרש  הוא  רש"י  – שמקורו של  הרא"ם  וכתב 
"ארבעה הן שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנן ומצאן קנקנין של מימי רגלים, ואלו הן: 
אדם וקין ובלעם וחזקיהו. אדם – שנאמר "ויאמר האדם האשה", קין – "ויאמר ה' לקין 
אי הבל וגו' ויאמר לא ידעתי", בלעם הרשע – שנאמר "מי האנשים האלה עמך ויאמר 

בלעם אל האלקים וגו'", חזקיהו – "מה אמרו האנשים האלה וגו'".

והיינו, שארבעה אנשים – אדם קין בלעם וחזקיהו – הקב"ה 'הקיש על קנקנן' שפתח 
תשובות  לו  שענו  רגלים',  מימי  של  קנקנין  ו'מצאן   – יענו  מה  לבדוק  בשאלה  עמם 

שאינם נכונות.

ב
אמנם צריך להבין, דהרי בספר ישעי' )לט, ג( פירש רש"י: "זה אחד משלשה בני אדם 
שבדקן המקום – קין וחזקיהו ובלעם, חזקיהו הי' לו להשיב . . וכן בלעם שאמר לו מי 
האנשים האלה עמך . . וכן קין שאמר לו אי הבל אחיך" – ולא הכליל רש"י ביחד עמם 

את אדם הראשון?

והנה לכאורה הי' ניתן לתרץ – ע"פ הכלל ש"רש"י על התורה אינו מוכרח שיתאים 
לפירושו בנ"ך"6. ועד"ז בעניננו – שאכן בפירושו על התורה סובר רש"י שהקב"ה בדק 
את אדם הראשון, ולכן סובר ש'ארבעה הן שהקיש הקב"ה על קנקנן'. ובפירושו על 

הנ"ך סובר שלא בדקו הקב"ה, ולכן כתב 'שלשה בני אדם בדקן המקום'.

אמנם קשה לבאר כן, שהרי החילוק אם הקב"ה בדק את אדם הראשון או לא, תלוי 
בהסבר שאלתו לאדם הראשון: "המן העץ אשר צויתך לבלתי אכל ממנו אכלת"7 – האם 
הוא ב'דרך שאלה או בדרך תמי' וקינה'8 – והיינו שאם הוא בדרך שאלה, הרי הקב"ה 
אכן בא לבדוקו מה יענה )ונמצא שהיו 'ארבעה'(, ואם הוא בדרך תמי', הרי לא היתה 

בזה בדיקה )וא"כ רק 'שלשה בדקן'(.

6( לקו"ש חלק לו עמ' 150, הערה 37.
7( בראשית ג, יא.

8( פירוש מהרז"ו במדרש הנ"ל, בחילוק ממדרש אחר )במדבר רבה, פ"כ ס"ו( ש'שלשה בנ"א בדקן המקום'.
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או  שאלה  בדרך  הוא  אם  הפסוק,  של  המילולי  בפירוש  רק  הוא  שהחילוק  וכיוון 
תמי' – הרי על"ז ישנו עוד כלל ש"בפירוש המלה . . אין לחלק בפירוש רש"י"9 – וא"כ 
בדרך  הוא  זה  פסוק  שפירוש  סובר  – שבתורה  רש"י  בפירוש  לחלק  אין  בעניננו  גם 
שאלה, ובנ"ך סובר שהוא בדרך תמי'. וא"כ חוזרת השאלה – איך בפירושו עה"ת סובר 

ש'ארבעה הקיש הקב"ה על קנקנן', ובספר ישעי' כותב ש'שלשה בדקן המקום'?

ג
ולכן מוכרחים לומר – שפירוש רש"י כאן ששאלת הקב"ה 'איכה' היא "ליכנס עמו 
בלעם  קין  אצל  גם  הי'  )שכן  פתאום"  יענישהו  אם  להשיב  נבהל  יהא  שלא  בדברים 
וחזקיהו(, אינו כפי שכתב הרא"ם שהמקור לזה הוא מהמדרש רבה הנ"ל, אלא פירושו 

הובא ממקום אחר.

"שהקיש הקדוש  היא  הלשון  ביניהם: שהרי במדרש  הלשונות  גם משינויי  ומדייק 
ברוך הוא על קנקנן ומצאן קנקנין של מימי רגלים" – היינו שהקב"ה בא לבדוק מה יענו 
'ומצאן קנקנין של מי רגלים'. אך רש"י כתב שהשאלה היתה רק במטרה "ליכנס עמן 
בדברים, שלא יהא נבהל להשיב" – היינו רק כדי לפתוח עמם את הדיבור, ולא הזכיר 

כלל שזהו נסיון לבודקם10.

ועפ"ז מובן שאין סתירה כלל בין פירוש רש"י על התורה לפירושו בנ"ך: דמה שפירש 
רש"י בתורה שהיו ארבעה אנשים )כולל אדם הראשון( – הרי זה רק שהקב"ה שאלם 
כדי 'להיכנס עמם בדברים', ללא ענין של ניסיון לבודקם מה יענו. אך באמת לשלשה 
מהם )קין בלעם וחזקיהו( הי' בשאלת הקב"ה אליהם )נוסף על פתיחה בדברים( גם 

ענין של 'בדקן המקום' לניסיון מה יענו – כפי שכתב רש"י בפירושו לנ"ך.

ואף שרש"י כותב כאן "וכן בקין . . וכן בבלעם – ליכנס עמהם בדברים, וכן בחזקיהו" 
– שמשמע בזה לכאורה שהשאלה אליהם היתה )רק( כמו אצל אדם הראשון 'לפתוח 
עמם בדברים' – הרי י"ל שרש"י לא הזכיר כאן את הענין הנוסף בשאלה אליהם, כיון 
שהוא אינו קשור לפירושו כאן. אמנם כפי שכותב בפירושו לנ"ך, השאלה לשלשתם 

היתה גם כדי לנסותם מה יענו.

9( בפירושו על התורה ופירושו על הש"ס – לקו"ש חלק יז עמ' 157, הערה 2. ומובן במכ"ש על פירושו בנ"ך. )ראה 
בכל זה כללי רש"י עמ' 82־81(.

10( וכפי שכתב גם הנחלת יעקב כאן על הרא"ם )הובאו דבריו גם בבאר בשדה בבירור יותר(.
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ד
אמנם ע"פ ביאור זה, שפירוש רש"י כאן מדבר רק על 'להיכנס עמם בדברים' )שרק 
זו היתה מטרת שאלת הקב"ה לארבעתם( – צריך להבין מדוע לא הכליל רש"י את 
הגר עמהם, וכפי שהקשה הבאר בשדה: "דלפי דברי רבינו שהשאלה היתה כדי להכנס 
לה  הגר שאמר  גבי  אלו, שהרי  ארבעה  עם  הגר  גם  כלל  לא  למה   – בדברים  עמהם 
המלאך 'אי מזה באת ואנה תלכי', כתב רבינו 'יודע הי', אלא לתת לה פתח להכנס עמה 

בדברים'"?

הנך  בהדי  הגר  הזכיר  דלא  שפיר  אתי  "והשתא  הרא"ם:  שיטת  לפי  כך  על  וביאר 
ארבעה – משום דהגר לא חטאה, אבל הכא אדם וקין חטאו, ובלעם וחזקי' גם כן". 
והיינו שלפי פירוש הרא"ם שדברי רש"י הם מהמדרש רבה, מובן מדוע לא הכליל רש"י 
את הגר בינהם – מאחר שהשאלה לארבעתם היתה באופן של בדיקה לנסותם מה יענו 
כיון שחטאו, משא"כ השאלה להגר היתה רק במטרה לפתוח עמה בדברים בלי בדיקה 

– מאחר שלא חטאה כלל.

אמנם כל זה הוא לפי שיטת הרא"ם. אך לפי הביאור הנ"ל, שמוכרחים לומר שרש"י 
סובר כאן שהשאלה לארבעתם היתה רק במטרה של 'לפתוח עמהם בדברים' )כדמוכח 
פירושו כאן לפירושו  בין  יהי' סתירה  זאת  – מאחר שלולי  משינוי לשונו מהמדרש( 
בנ"ך. צריך אכן להבין עדין – מדוע לא הכליל רש"י בפירושו כאן את הגר ביחד עם 

ארבעתם – ששאלת הקב"ה אליהם היתה רק לפתוח עמהם בדברים?

ואולי י"ל הביאור בזה, כמובן מלשונו של רש"י "ליכנס עמו בדברים, שלא יהא נבהל 
להשיב אם יענישהו פתאום" – והיינו ששאלת 'איכה' להיכנס עמו בדברים לא היתה 
סתם שאלה, אלא זוהי שאלה בגלל שעשה מעשה לא טוב – שאכל מעץ הדעת, ולכן 
פותחים עמו בדברים 'שלא יהא נבהל להשיב'. וכך גם שלשתם )בפרט שלהם הי' בזה 

גם ענין של 'לבודקן' כנ"ל מרש"י בנ"ך(.

ובזה מתורץ מה שלא הכליל רש"י את הגר עם ארבעתם – שעם כולם לכאורה פתח 
בדברים, מאחר ש)למרות שלא מדובר כאן ברש"י על ענין של לבודקן, הרי( האנשים 
ולכן פתח עמהם בדברים. משא"כ הגר שלא  – חטאו באיזה דבר  המדוברים ברש"י 
הי' בה כלל ענין של עון, אלא שבפועל הקב"ה פתח עמה בדברים 'אי מזה באת ואנה 

תלכי', שלא תבהל סתם. 
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בענין נתינת אדם הראשון משנותיו לדוד

 הת' שמואל שי' מישולבין
תלמיד בישיבה

על הפס' בתהילים )לט, ה(: "הודיעני ה' קיצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני", 
איתא בגמ' )שבת ל, א( שדוד המלך באמירתו פסוק זה שאל את הקב"ה ג' שאלות: 

א. "הודיעני ה' קיצי" – הודיעני כל העתידות לבוא עלי, והקב"ה משיב לו ע"ז שגזרה 
היא מלפני שאין מודיעין קיצו של אדם. ב. "ומדת ימי מה היא" – הודיעני כמה יהיו ימי 
חיי, ומשיב לו ע"ז הקב"ה גזרה היא מלפני שאין מודיעין מדת ימיו של אדם. ג. "אדעה 
מה חדל אני" – הודיעני באיזה יום בשבוע אמות, וע"ז הקב"ה משיב לו שבשבת תמות.

והנה על שאלתו השני' של דוד המלך – "מדת ימי מה היא" נעמד הבן יהוידע ומקשה: 

שמעוני  בילקוט  מובא  אדם",  תולדות  ספר  "זה  א(:  ה,  )בראשית  הפס'  על  דהנה 
)בראשית רמז מא(: "העביר לפניו כל הדורות הראהו דוד חיים חקוקין לו ג' שעות, 
אמר לפניו רבש"ע לא תהא תקנה לזה, אמר כך עלתה במחשבה לפני. א"ל כמה שני 
חיי, א"ל אלף שנים, א"ל יש מתנה ברקיע א"ל הן, א"ל ע' שנים משנותי יהיו למזל זה. 
מה עשה אדם, הביא את השטר וכתב עליו שטר מתנה, וחתם עליו הקדוש ברוך הוא 

ומטטרון ואדם". 

וא"כ שואל הבן יהוידע הרי ניתנו לדוד שבעים שנה לחיות, ומדוע הוצרך לשאול 
מהקב"ה מנין שנותיו "מדת ימי מה היא", הרי ידע שניתנו לו שבעים שנה.

ותירץ, שאדם הראשון התחרט על שנתן משנותיו לדוד המלך. ועמדו אברהם יעקב 
ויוסף ונתנו לו משלהם, ודוד המלך הסתפק האם יקבל גם את שנותיו של אדה"ר אף 
שהתחרט, וגם יוסיפו לו עליהם את השנים שנתנו לו אברהם יעקב ויוסף, או ששנותיו 

של אדם הראשון נלקחו ממנו. ולכך הוצרך שיודיעו הקב"ה כמה שנים יחי'.

וצריך להבין דאם אדם הראשון התחרט על שנתן לדוד שבעים שנה א"כ למה ירדו 
לו שבעים שנה מחייו, דהרי הוא חי' 930 שנה במקום 1000 שנה, ולכאורה מזה שירדו 

משנותיו של אדה"ר אמורה להיות הידיעה לדוד שיקבל את שנותיו של אדה"ר.

וההסברה בזה ובהקדים:
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דהנה ידוע ביאור בעל־הטורים )ריש פרשת תצוה( בזה ששמו של משה רבינו לא 
מופיע בפרשת תצוה, שמבאר שזהו מפני שבשעה שביקש משה רחמים על בנ"י בחטא 
העגל אמר לפני הקב"ה )שמות לב, לב(: "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", ומכיון 
ש"קללת חכם אפילו על תנאי באה", לכן אפי' שזה הי' תנאי בכ"ז נתקיים, בזה שלא 

מופיע שמו בפרשה אחת בתורה. 

נתחרט,  שלבסוף  אע"פ  אזי  לדוד,  משנותיו  נתן  שאדה"ר  דמכיון  כאן,  י"ל  ועד"ז 
מ"מ לא הי' יכול לחזור בו. והיינו דמכיון שאצלו זה הי' קללה – שמיעט משנותיו, 
ומכיון ש"קללת חכם אפילו על תנאי באה" לכן אע"פ שיתכן שלא יתקים התנאי היינו 
שלא ינתנו שנותיו לדוד, אעפ"כ ממנו זה יחסר. וע"כ הוא חי רק 930 שנה. אך מפני 

שהתחרט נוצר ספק אצל דוד המלך אם יקבל את שנותיו.

ויומתק זה עפ"י פנימיות הענינים.

הענינים  בפנימיות  הצ"צ  מבאר  ב(  )קח,  מלך  מינוי  מצות  מצוותיך  בדרך  דהנה 
ענין נתינת אדה"ר ואברהם יעקב ויוסף מחייהם לדוד המלך, ומבאר שזוהי ההשפעה 
מעולם האצי' כ"א לפי מדרגתו, למלכות דאצי' שזוהי מדריגתו של דהע"ה. ולאחרי 
שמבאר זאת בארוכה שואל, מדוע א"כ הי' זה צריך להיחסר משנותיהם והרי "המדליק 

נר מנר אינו מכחיש ומחסר עי"ז אור הראשון". 

להשפיע  הוא  דהע"ה(  של  )מדריגתו  המלכות  בחי'  של  שענינה  דמכיון  ומבאר 
לעולמות בי"ע, ע"כ ההשפעות שנשפעו לה שהם מעולם האצי' לא היו יכולים להישאר 
במדריגתם ומשם להאיר לבי"ע כיון שההפרש בינהם הוא באין ערוך, אלא היו צריכים 
להסתלק ממקומם ומשם להימשך למלכות, וזהו הענין בזה שנחסרו שנים מחייהם של 

אדה"ר אברהם יעקב ויוסף.

ועפי"ז יומתק המבואר לעיל בנתינתו של אדה"ר, דמכיון שכבר נתן, היינו שכבר 
נסתלקה ממדרגתו ההשפעה שאמורה להימשך לדוד, ע"כ לא הי' יכול להחזירה אצלו. 
אך דוד חשש שאמנם יצאה ממדריגתו של אדה"ר אך אולי מחמת חרטתו של אדה"ר 

לא תימשך עד אליו למדריגתו. וע"כ שאל "ומדת ימי מה היא".
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הפירוש הפשוט באופן החושך דמצרים

 הת' מנחם חי שי' נגר
תלמיד בישיבה

בריש פרשת בא )שמות י, כא( אומר הקב"ה למשה רבינו: "נטה ידך על השמים ויהי 
חשך על ארץ מצרים, וימש חשך".

והיינו  "ויאמש",  כמו  "ויחשיך",  א.  "וימש":  המילה  על  פירושים  ג'  מביא  וברש"י 
ב.  הלילה(;  מחושך  יותר  חשוך  שיהי'  )כלומר  יותר  עוד  יחשיך  הרגיל  שהחושך 
"ואונקלוס תרגם לשון הסרה, כמו לא ימיש"; ג. "ומדרש אגדה פותרו לשון "ממשש 

בצהרים", שהי' כפול ומכופל ועב עד שהי' בו ממש".

והנה הטעם לכך שאת הפירוש השלישי מביא רש"י כפירוש של "מדרש אגדה" – 
מובן לכאורה בפשטות, כיון דזהו רחוק מאוד מהחושים שלנו להשיג כיצד החושך 

יכול להיות עב עד שיהי' בו ממש11.

והנה להלן )פסוק כג( אומר הכתוב "לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו 
שלשת ימים", ומפרש רש"י, שהיו שני חלקים במכת חושך – בשלשת הימים הי' "חושך 
"חושך  הי'  הימים הבאים לאחר מכן  ובשלשת  איש את אחיו",  ראו  אופל, שלא  של 
מכופל על זה, שלא קמו איש מתחתיו – יושב אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב".

ועל פי זה לכאורה צריך להבין: מדוע מביא רש"י בפסוק כא את הפירוש שהחושך 
והרי הפסוק עצמו אומר שני  והי' בו ממש כפירוש השלישי ממדרש אגדה,  הי' עב 
פסוקים אחר כך שכך היה! כלומר, מכיון שבכל אופן רש"י מפרש באופן זה את פסוק 

כג )כפירוש היחידי(, מדוע אם כן לא יפרש כך גם את הפסוק הקודם?

ונראה לבאר זה בפשטות:

בפסוק כא, כנ"ל, מביא הפסוק את ציוויו של הקב"ה למשה שיטה במטהו ויביא את 
מכת חושך, ואם כן, בפשטות התיאור של המכה בפסוק זה צריך להיות כפי שהמכה 

היתה בתחילתה, כיון דעל זה הוא הציווי – לעשות כעת שיהי' חושך.

וכפי שרואים, שבשני הפירושים הראשונים מפרש רש"י את המילה "וימש" בצורה 
של פועל – שיחשיך החושך או שיסור, ולא בצורת תיאור של המצב הקיים.

11( וראה פי' מענין לכך בתורה תמימה עה"פ, אך מובן ופשוט שפי' זה איננו אמיתי, ובוודאי לא לכך נתכוון רש"י.
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היינו, שהסיבה לזה שהפירוש השלישי – שהחושך יהי' עב – מובא אחרון, הוא לא 
כיון שזה רחוק מחושינו, אלא כיון שהוא רחוק יותר מפשט הכתוב בפסוק זה.

משא"כ בפסוק כג מדובר אכן על המצב שהי' בפועל בארץ מצרים במשך כל השבוע, 
ושם הפירוש הפשוט – והיחידי – הוא שבמשך שלושה ימים החושך הי' עבה עד שמנע 

מהמצרים לקום מקומם.

ב' פירושים ב'ותעל הצפרדע'

 א' מאנ"ש
צפת עיה"ק ת"ו

גבי מכת צפרדע מתאר הפסוק )וארא ח, ב(: "ויט אהרן את ידו על מימי מצרים, 
ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים".

בשביל  והרי  יחיד,  לשון  "הצפרדע"  כתוב  מה  מפני  פשוטה,  זה  בפסוק  והקושיא 
לכסות את ארץ מצרים פשוט שיש צורך בריבוי צפרדעים.

והיא  והיו מכין אותה  "צפרדע אחת היתה  וז"ל:  ביאורים,  וברש"י הביא לכך שני 
מתזת נחילים נחילים, זהו מדרשו". ופשוטו יש לומר, שרוץ הצפרדעים קורא לשון 

יחידות, וכן ותהי הכינם הרחישה, וכו'", עכ"ל.

ויש לעיין מפני מה הקדים רש"י את הפי' של "מדרשו" לפני הפירוש של "כפשוטו", 
למרות שע"פ כללי רש"י שבא "לפשוטו של מקרא", הוא אמור להקדים את "פשוטו 

של מקרא", ל"מדרשו"12.

והביאור בזה י"ל, שזהו משום שהפירוש של "כפשוטו" מוקשה יותר מהפירוש של 
"מדרשו"13, דהנה הביאור שע"פ פשוטו קשה מפני מה רק בפעם הזאת כתוב לשון יחיד 

ובשאר הפסוקים )שלפנ"ז ושלאח"ז( כתוב "הצפרדעים", לשון רבים14.

ומפי קושיא זו הקדים רש"י את הפי' של "מדרשו" למרות שמצד מהותו שייך יותר 
לדרך הדרש מאשר הפי' של "כפשוטו", משום שעל פיו דוקא מתורצת גם הקושיא של 

השינוי בין הפסוקים. וק"ל.

12( ראה ס' כללי רש"י פ"ד כלל 7. וש"נ.
13( ראה שם כלל 8. וש"נ.

14( וראה בתורה תמימה על הפסוק שמקשה כן.
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הזכרת אליהו במוצאי שבת

 הרב מנחם מענדל שי' הראל
משגיח בישיבה 

א
ידוע המנהג להזכיר במוצאי שבת את אליהו הנביא. והנה המקור למנהג זה הוא 

בטור )סי' רצה(, שמביא מנהג זה בשם בעל המנהיג, וז"ל:

 "ורגילין להזכיר אליהו הנביא, ופירש בעל המנהיג הטעם לפי שהוא עתיד לבשר 
ב(: מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי  )מג,  ואיתא בעירובין  הגאולה, 
שבתות ולא בערבי ימים טובים, ועל כן אנו מתפללין כיון שעבר השבת ויכול לבוא, 

שיבא ויבשרנו".

והנה, הזכיר הטור בלשונו את כללות הענין אך לא פירט: א. מדוע אינו יכול לבוא 
בע"ש ויו"ט. ב. מדוע אינו יכול לבוא בשבת ויו"ט עצמם.

והטעם ע"ז הוא כמבואר בסוגי' שם בערובין, שבע"ש ויו"ט אינו יכול לבוא "מפני 
והולכין  שבת  צרכי  "שמניחין  הטורח(:  מפני  )ד"ה  רש"י  כפירוש  והיינו,  הטורח". 

להקביל פניו". 

 וזה שאינו יכול בשבת עצמה, זהו מפני שיש לנו ספק האם יש איסור תחומין למעלה 
מעשרה או ליכא, וכיון שאם ישנו לאיסור תחומין אינו יכול לבוא, לכן במוצאי שבת 

שאז וודאי יכול לבוא מזכירים אותו שיבוא ויבשרנו. 

שונות
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אך לפי"ז צריך להבין, מאחר וספק תחומין למעלה מעשרה הוא ספיקא דרבנן, מדוע 
לא אזלינן לקולא. 

שמכיוון  ביאר,  סק"ח(  )שם  רבה  האלי'  א.  אופנים:  בשני  הפוסקים  זאת  וביארו 
המ"א  ב.  בדבר.  איסור  יש  דשמא  שיבוא,  להתפלל  א"א  איפשטא,  דלא  בעיא  שזו 
והפמ"ג )באשל אברהם( ביארו, שממרחק של י"ב מיל ויותר, פסקינן דאיסור תחומין 

מדאורייתא, ולכן לא יכול לבוא בשבת.

ב
אמנם, עדיין צריך להבין, דא"כ מדוע אין מזכירין אותו גם במוצאי יו"ט שהרי גם אז 

קיימים פרטי הדינים דלעיל.

וביארו זאת בג' אופנים: 

מספיקא  שני  טוב  )יום  יו"ט  של  נוסף  יום  עושין  שבחו"ל  מכיוון  ביאר  הפמ"ג  א. 
דיומא( ונדחה זמן מוצאי יו"ט, והואיל ונדחה ידחה.

ב. הב"ח ביאר שמספיק שמזכירין פעם אחת בכל שבוע במוצאי שבת.

ג. הב"ח ביאר בעוד אופן )וכן ביאר האבודרהם(, שמזכירין דוקא במוצ"ש מטעם 
זוכין  שבת  שמירת  שע"י  מפני  והיינו  הגאולה,  לבשורת  טפי  שייכת  שבת  ששמירת 
לגאולה, כמאחז"ל )שבת קיח, ב(: "אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלין". 

ולכן מזכירין לאליהו הנביא זכות שבת מיד בצאתה, לומר שראויין אנו לגאולה. 

ג
והנה אדה"ז בלשונו הזהב כלל בכתיבתו את יישוב כל הביאורים שהובאו לעיל בדרך 

קצרה וברורה, וז"ל )סי' רצה, סע' ה(:

"נהגו לומר ולהזכיר אליהו הנביא במוצאי שבת אחר הבדלה להתפלל שיבא ויבשרנו 
בא  אליהו  שאין  מטעם:(,  לבשר,  שבוא  ההלכתית  היכולת  ישנה  אז  )שרק  הגאולה, 
בערב שבת שלא לבטל ישראל מעסקי צרכי השבת, וגם בשבת אינו בא )מצד עניין 
כיון  מתפללים  אנו  כן  טפחים, ועל  מי'  למעלה  תחומין  איסור  יש  אם  שהוא:(  נוסף 

שעבר השבת ויכול לבא שיבא ויבשרנו". 

והנה כלל בכתיבתו מנהג זו גם את טעמו. דהיינו שכתב מדוע אליהו לא בא בע"ש, 
וכן ביאר מדוע לא בא בשבת עצמה, ובזה גופא ע"י שהוסיף תיבת 'אם', שבזה ביאר את 

אי ביאתו של אליהו הנביא בשבת, ע"ד ביאור האלי' רבה שהובא לעיל.
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ומה שלא פירש כמו המ"א והפמ"ג שהובאו לעיל, זהו מפני דאזיל לשיטתי'. דהנה 
בסי' ת"ד )ס"ב( פסק שמי"ב מיל ואילך זהו איסור תורה רק כשיש רה"ר גמורה, ו"נהגו 
כהאומרים שאין לנו רה"ר גמורה", וע"כ השאיר זה בלשון 'אם' שהוא לשון ספק, דלא 

כמ"א והפמ"ג שפסקו שאין אליהו יכול לבוא בוודאי.

אמנם, אינו מבואר מלשונו מ"ט לא נהגו להזכיר גם במוצאי יו"ט, דהרי גם ביו"ט 
ישנו איסור תחומין כמו בשבת )כפי שפוסק בסי' תקכ"ח ס"ב, שאיסור תחומין ביו"ט 

שווה לשבת(.

ויש לבאר זאת: א. דהנה אדה"ז נוקט לשון "נהגו להזכיר", ולא "ויש להזכיר" וכיוצ"ב. 
היינו שבא לישב מנהג שכבר קיים בהתאם לטעמיו ההלכתיים, אך לא בעי לחדש מנהג 
להזכיר  היא  שהרגילות  כיון  יו"ט,  למוצאי  זו  בהלכה  מתיחס  אינו  וע"כ  נזכר,  שלא 

במוצ"ש.

ב. ויתירה מזו י"ל: דהנה בהלכות פסח )סימן ת"פ, ס"ה( מביא אדה"ז המנהג: "שלא 
לנעול החדרים שישנים שם בליל הפסח, כי הוא ליל שימורים לכל בני ישראל לדורותם 
להוציאם מגלות הזה, ואם יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה, ואנו 

מאמינים בזה ויש באמונה זו שכר גדול". 

ולפי"ז י"ל, שכאן פשט רבינו את הספק בנוגע לביאת אליהו ביו"ט לקולא, שאכן 
יכול לבוא. ובטעם הדבר י"ל: דישנו הבדל עיקרי בין איסור תחומין מי"ב מיל ומעלה 
בין יו"ט לשבת, דבשבת שעיקר דין תחומין מי"ב מיל ומעלה הוא דאורייתא, ואיכא 
ספק בדינם דהיינו למעלה מעשרה, דנין בספיקא דאורייתא לחומרא וחיישינן שלא 

יבוא בש"ק. 

וע"כ  לקולא,  אזלינן  בספיקו  לכן  הוא מדרבנן1,  דין תחומין  עיקר  ביו"ט שכל  אך 
ס"ל לאדה"ז שאליהו יכול לבוא ביו"ט והראי' שכך סובר מהמנהג הנ"ל דלילי פסחים 

שמביא בשו"ע שלו. ומכיון שיכול לבוא ביו"ט לא בעינן להזכירו במוי"ט. וק"ל. 

1( ראה הנסמן בספר נטעי גבריאל ריש פכ"ג מהלכ' יו"ט. ואולי י"ל שכך ס"ל לאדה"ז, ויל"ע בזה עוד.
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 בענין הנשיקה החסידית
שנתן אדמו"ר נ"ע לאדמו"ר הריי"צ )גליון(

 הת' יצחק ישראל שי' אכטר
תלמיד בישיבה

א
בלקו"ש ח"א )ע' 138( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הסיפור אודות המאמר ד"ה מה 
רבו מעשיך שנתן כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע לכ"ק אדמו"ר הריי"צ )להלן בתרגום 

חופשי(:

שני  בת  בדירה  נ"ע  )מהורש"ב(  הרבי  אביו,  דר  ילד, בשנת תרמ"ד,  הרבי  "כשהי' 
חדרים. חדר אחד שימש כחדר השינה. ובחדר השני ישב יחד עם הרה"ג והרה"ח רי"מ 

בעזפאלאוו ולמד. שם גם עמדה עריסתו של הרבי. הרבי הי' יפה תואר ופניו האירו.

פעם, תוך כדי הלימוד, מאוחר בלילה, ראה הרי"מ את הרבי ישן, והחל לדבר עם 
הרבי נ"ע על כך שמראה ומאור הפנים מוכיח על טהרת המחשבה וכו'. נתעורר אז 
רצון חזק בכ"ק אדמו"ר נ"ע להעניק נשיקה לרבי. חלף במוחו רעיון שבבית המקדש 
הביאו, נוסף על קרבנות, גם כסף וזהב וכו' לבדק הבית, והחליט להחליף את הנשיקה 

במאמר חסידות.

אז כתב את מאמר החסידות ד"ה מה רבו מעשיך. בשנת תרנ"ב נתן את הכתב לרבי 
במתנה, באומרו: זו נשיקה חסידית. ובמשך הזמן אספר לך. בשנת תרנ"ו סיפר לו את 

כל המעשה".

ובקובץ חידושים וביאורים דישיבת תורת אמת )גליון א. ע"ד( הקשה הת' ב.ר. – 
"ולא זכיתי להבין מה הקשר בין זה שבביהמ"ק הביאו נוסף על קרבנות גם כסף זהב 

וכו' לבדק הבית, לזה שהחליט להחליף הנשיקה במאמר חסידות". ונשאר בצ"ע.

והנה בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ ביו"ד שבט תשכ"ב )התוועדויות תשכ"ב ח"ב ע' 32( 
התייחס כ"ק אד"ש לסיפור זה, וביאר בו כמה פרטים, ואולי עפ"ז ניתן לבאר גם את 

השייכות בין הנתינה לבדק הבית לבין אמירת מאמר חסידות, וכדלקמן.
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ב
הנה בשיחה שם מדייק כ"ק אד"ש מה"מ מדוע החליף הרבי נ"ע את הנשיקה למאמר 
חסידות, דלכאורה תמוה דהרי נשיקה מורה על אהבה כזו שאינה יכולה לבוא לידי 
ביטוי בדיבור, כיון שמגעת מעומק יותר – מעצם הנפש. ובפרט כשמדובר על נשיקה 

מאב לבן )שהרי ע"פ תורה צריך האדם לאהוב את בנו(.

ולעומת זאת מאמר חסידות הו"ע של הבנה והשגה ומתלבש בדיבור, והיינו שהיא 
בחיצוניות יותר, וא"כ מדוע החליף הרבי נ"ע את הנשיקה באמירת מאמר?

ומבאר זאת כ"ק אד"ש מה"מ בהקדים הדיוק בד"ה של המאמר – 'מה רבו מעשיך':

"בנוגע לחילוק הלשון שלפעמים נאמר מה רבו מעשיך, ולפעמים נאמר מה גדלו 
ונתבאר בארוכה בדרושי חסידות שמה  מעשיך, מבואר במפרשי התנ"ך על תהלים 
גדלו מעשיך קאי על גדולי הנבראים כמו שמש וירח וכוכבים, וכן למטה כמו התנינים 
הגדולים, ועד"ז גם גדלות במובן הרוחני. ואילו בענין מה רבו מעשיך למדים כח הבורא 

לא מגדלות הנבראים אלא מהריבוי שבהם.

ובענין הריבוי רואים שככל שהנברא הוא נמוך יותר – יגדל יותר ריבוי המינים שבו. 
ולדוגמא בצבא השמים, שהשמש שנקראת בשם מאור הגדול היא אחת, וכן הירח עם 
היותו קטן מהשמש הוא אחד, ואילו הכוכבים הם רבים. ועד"ז בצבא הארץ, שעד כמה 
שיהי' הריבוי במין המדבר, הרי הריבוי במין החי הוא גדול יותר, וריבוי גדול יותר במין 

הצומח, ועוד יותר במין הדומם.

וכל זה נוסף על העיקר, שמין המדבר גופא יש בו גם ענין של חי צומח ודומם, שהרי 
מלבד היותו מדבר יש בו גם צמיחת השערות שזהו הצומח שבמדבר, וישנו ענין חיות 
הלב והאברים שזהו החי שבמדבר, ועד להדומם שבמדבר שזהו העקב שברגל שאין בו 
חיות, כדאיתא באבות דר"נ. ועד"ז מין החי יש בו גם ענין הצומח והדומם. ומין הצומח 
יש בו גם ענין הדומם. ונמצא שהריבוי שבדומם הוא שלא בערך יותר מהריבוי בשאר 

החלוקות, דכיון שהוא התחתון ביותר לכן יש בו ענין הריבוי ביותר.

וזהו מה רבו מעשיך, שהקב"ה ברא בעולם ריבוי נבראים שהם נפרדים אחד מהשני, 
שבזה מתבטא ענין הריבוי. ולמרות הריבוי והפירוד שבהם נקרא כל אחד מהם בשם 
מעשיך )כמובן גם מסיפור הגמרא במסכת תענית אודות אדם מכוער שכאשר התייחסו 
אליו שלא כראוי, אמר לך ואמור לאומן שעשאני כו'(, מעשיו של הקב"ה, והרי כח 

העשי' הוא באופן דעשי' לעילא שנמשך מבחי' הפנימיות ביותר.

ובאופן כזה הי' החינוך בוצין בוצין כו', שהנשיקה שהיתה צריכה לבוא מהאב לבן 
מנשיא לנשיא שזהו ענין העצם כו', באה לידי ביטוי באופן נעלה יותר, בהענין ד'מה 
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רבו מעשיך', ובזה נתלבש העצם. וכך נמשך לאח"ז במשך כל ימי חייו באופן עבודתו 
בחיים חיותו בעלמא דין". ע"כ הביאור בשיחה.

והיינו, דלמרות שהנשיקה באה מעצם הנפש שלמעלה מהבנה והשגה, מ"מ היות 
מגדלות  )לא  הקב"ה  את  משבחים  שאנו  והיינו  מעשיך",  רבו  "מה  אומרים  שאנו 
הנבראים, אלא( מהריבוי של הנבראים, ואע"פ שהם הנחותים ביותר שלכן הם דוקא 
בריבוי, הנה הם נקראים 'מעשיו של הקב"ה', שבכח המעשה )עשי' דלעילא( נמשך 

מבחי' הפנימיות ביותר.

כמו"כ החליף הרבי נ"ע את הנשיקה, ובמקום זה כתב לו את המאמר ד"ה מה רבו 
מעשיך, דאע"פ שהנשיקה היא נעלית ביותר )ע"ד גדולי הנבראים(, מ"מ כתב לו מאמר 

חסידות שהו"ע המעשה )"רבו מעשיך"(, שבזה נמשך הפנימיות ביותר.

ג
ואולי יש לומר שעד"ז ניתן לבוא ולתרץ גם את הקושיא הנ"ל – מהי השייכות בין זה 
שחלף במוחו שבבית המקדש הביאו, נוסף על קרבנות, גם כסף וזהב וכו' לבדק הבית, 

לבין הנשיקה שרצה לתת לבנו, שלכן החליט להחליף את הנשיקה במאמר חסידות.

דהנה חילוק הנ"ל בין הנשיקה לכתיבת מאמר, שאע"פ שהנשיקה היא נעלית ביותר, 
מ"מ יש מעלה בכתיבת מאמר )שהו"ע המעשה( על הנשיקה, כמו"כ יש אולי לומר 

שישנו חילוק זה בין עבודת הקרבנות לבדק הבית.

דהנה עבודת הקרבנות הוא עבודה נעלית ביותר וכמאמר הזוהר )ח"ב, רלט(: "רזא 
דקורבנא עולה עד רזא דא"ס", והיינו שעולה עד לבחי' כזו שבא"ס גופא הוא בחי' סוד 

והעלם. והוא ע"ד הנשיקה.

משא"כ התרומה לבדק הבית, הנה עם היות אשר הו"ע נעלה וכמ"ש הרמב"ם )הל' 
בית הבחירה פ"א הי"א(: "מצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כח הציבור 
שנאמר ולרומם את בית אלקינו, ומפארין אותו ומייפין כפי כוחן, אם יכולין לטוח אתו 
בזהב וכו'", סו"ס ה"ה פחותה יותר מעבודת הקרבנות, כידוע שעבודת הקרבנות היתה 

עבודה עיקרית בבית המקדש.

והנה, כשרצה הרבי נ"ע לנשק את בנו, נזכר אשר לבית המקדש הביאו לא רק את 
הקרבנות למזבח, שהוא ענין נעלה ביותר )ע"ד גדולי הנבראים כנ"ל(, אלא גם כסף 
וזהב לבדק הבית שהו"ע של מעשיך )ע"ד "רבו מעשיך"(, שהוא נמוך יותר מעבודת 
הקרבנות, אך מ"מ יש בו את המעלה שה"ה 'עשי' דלעילא' – שבזה נמשך הפנימיות 

ביותר.
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השייך  ענין  הוא  שגם  חסידות  מאמר  בכתיבת  הנשיקה  את  להחליף  החליט  ולכן 
ל'מעשיך' כח המעשה, שבזה – כנ"ל – נמשך הפנימיות ביותר.

ד
ולאחר כל זה, יש להוסיף ולבאר הקשר והשייכות דבדק הבית לענין הנשיקה, ועפ"ז 
יובן דכשנזכר בענין בדק הבית דוקא, אז החליט להחליף את הנשיקה, אף שלכאורה 
הרי יש עוד ענינים שאפשר למצוא בהם את ב' הענינים הנ"ל )גדולי הנבראים, מה רבו 

מעשיך(.

והוא, ע"פ הידוע ש"כל דבר שלמטה יש לו שורש ומקור למעלה", וכמאמר חז"ל 
)ב"ר פ"י, ו( "אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל".

דהנה גבי תרומה מבאר כ"ק אדמו"ר הצ"צ )ספר הליקוטים דא"ח צ"צ, ערך תרומה( 
וזלה"ק: "וזאת התרומה וכו', הנה מנה כאן י"ג דברים והן לנגד י"ג תיקוני דיקנא שנק' 
י"ג מדה"ר שנמשך ע"י המצות דוקא, כי הנה שורש המצות הוא בבחי' פנימי' רצה"ע 
שנק' פנימי' א"א . . והוא בחי' עצמיות התענוג הפשוט המלובש ברצון של כל מצוה 
ומצוה כו'". ומובן שהמצווה דתרומת המשכן שרשה הוא מ"פנימיות רצה"ע שנקרא 

פנימיות א"א".

"ענין נשיקין שבזה דוקא  זווג נשיקין(:  וגבי ענין הנשיקה מבאר הצ"צ )שם, ערך 
ענין  מובן  ומכ"ז   .  . אחר  כלי  בשום  מתלבשת  שאינה  מה  האהבה  פנימיות  מתגלה 

המשכה זו דנשיקין שע"י הדעת עליון, שהוא המשכה ממקום עליון מאוד".

ובמק"א כותב כ"ק אדמו"ר הצ"צ )שם, ערך דעת ע' רפח(: "כי בחי' הדעת עליון עם 
בחי' הרצון ענין אחד )הוא( כי דעת הוא ג"כ לשון רצון . . כי דעת הו"ע הכרה והוא 

בחי' הרצון", עכלה"ק.

למעלה.  לפי שרשם  הנשיקה  ענין  לבין  בין התרומה  ושייכות  שישנו קשר  והיינו, 
ועפ"ז אולי יש לומר )עכ"פ בד"א( שיובן הטעם לכך דכשרצה הרבי נ"ע לתת נשיקה 
לבנו, אשר ענין הנשיקה נעלה מאוד ולמעלה מאותיות הדיבור, חלף במחשבתו דוקא 

אודות התרומה לביהמ"ק – בדק הבית אשר שניהם שייכים זל"ז.



לזכות

ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה, הרמי"ם, המשפיעים,

משגיחים, נו"נים והצוות הגשמי

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

 הרה"ח
 הרב רפאל ע"ה

בן הרה"ח בצלאל ומרת דבורה ז"ל

ווילשאנסקי

 שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 

 במזכירות "לשכת ליובאוויטש" בפאריז, 

 משפיע אנ"ש בשכונת המלך - קראון הייטס

וחבר ועד קופת רבינו,

נלב"ע בג' שבט תשע"ו

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה 

 בהתלבשותה בגוף גשמי 

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם
 איש החסד התומך ביד רחבה וברוח נדיבה

 למוסדות תורה צדקה וחסד,
 ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,

 עוסק בצ"צ בגופו ובממונו באמונה,
 פטרונם של תל' התמימים במזון – אש"ל,

לבוש – קרן חסדי אברהם, וברוחניות – מבצע דור דעה

 הרה"ח הר' שלום דב בער שי'
דריזין

 לרגל יום הולדתו בכ"ד טבת לאויוש"ט
שתהי' שנת הצלחה בכל עניניו, ובפרט בכל הקשור 

 לשליחות היחידה – "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש",
ויהי' מן העומדים ראשונה בהתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח 

תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

ר' ישכר דוב ב"ר שלמה ע"ה

נלב"ע יו"ד שבט ה'תש"נ

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה העיקרית
 בהתלבשות הנשמה בגוף בתחיית המתים

 "והקיצו ורננו שוכני עפר" בהתגלותו המיידית
 של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש

•
ולזכות

 בנו יבדלח"ט ארוכים
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

עוסק בצ"צ באמונה, מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש 
 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח

אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתינו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש
לרגל יום הולדתו בכ"ב שבט לאיוש"ט והצלחה בכל 

הענינים בגו"ר

 ולזכות נכדיו
 יהונתן שי' לרגל הולדתו בכ"ג כסלו

 דניאלה שת' לרגל הולדתה בכ"ו כסלו
 יהי רצון שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים

לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ
אי"א נו"נ וכו' הרה"ח

 הרב משה ע"ה
בן הרה"ג הרה"ח הרב מאיר והרבנית מרת 

טויבא ליבא ז"ל

אשכנזי

 עבד את ה' באמת ובתמים ופיזר מהונו לצדקה
 מקושר בכל נימי נפשו לכ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע

 ולכ"ק אד"ש מה"מ ממנו זכה להתייחסויות מיוחדות
 ונתמנה על ידו לרב קהילת חב"ד בתל אביב

 לחבר הנהלת אגודת חסידי חב"ד
 והנהלת ישיבת תומכי תמימים באה"ק

 זכה להעמיד דור ישרים יבורך בנים נכדים ונינים
ביניהם רבנים ראשי ישיבות משפיעים ושלוחים

נלב"ע כ"ג טבת ה'תשס"ז

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשותה 
בגוף גשמי בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

 הרה"ג הרה"ח
 הרב מרדכי שמואל ע"ה

בן הרה"ח משה ומרת דבורה ז"ל

אשכנזי

 רב אב"ד כפר חב"ד וחבר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק

מסור ונתון בלו"נ לכ"ק אד"ש מה"מ ולפרסום בשורת הגאולה 

וזהות הגואל מראשוני החותמים על הפס"ד שכ"ק אד"ש הינו 

 מלך המשיח

הנהיג עדתו ביד רמה ללא חת, זכה להעמיד דורות ישרים 

עוסקים בתומ"צ ומקושרים לכ"ק אד"ש

 נלב"ע בכ"ג טבת תשע"ה

בדרכו למסירת שיעור בישיבתנו הק'

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתלבשותה בגוף 

גשמי בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 

ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ
מרת אסתר וורוניקה בת הוגו חיים

וידר
נלב"ע מוצש"ק ז' שבט תשע"ו

שתזכה 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
מרת דרייזא בת הרה"ח חיים שניאור זלמן

לוין
נלב"ע ז' שבט תשע"ו

שתזכה 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
הרה"ח השו"ב

ר' אליהו ע"ה ב"ר אברהם יהודה הי"ד
פינקל

נלב"ע י' שבט תשע"ג

 שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול
 בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•


