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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 השלישי של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 
לאור בשנה זו1 – ה'תשע"ו שנת הקהל )גליון קכט(, היוצא לאור לרגל יום הבהיר י"א 

ניסן – יום הולדתו של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ולאור שנה זו בה ימלאו קי"ד שנים להולדתו, נותנים אנו מתנה מיוחדת כ'שי למורא' 
למלכנו – קובץ מוגדל ומפואר המכיל בתוכו קי"ד חידושים וביאורים בתורתנו הק', 
נגלה, חסידות, הקהל, הלכה  ומשיח,  גאולה  כ"ק אד"ש מה"מ,  תורתו של  ובכללם: 
ומנהג ופשוטו של מקרא – ע"מ לגרום נח"ר רב לנשיאנו, ולהביא להתגלותו המלאה 

והמושלמת לעין כל תיכף ומיד ממש.

הוצאת קובץ הערות זה, היא במיוחד בקשר לשנה זו – 'שנת הקהל', בה נקהלו כל 
ישראל לבית המקדש בחג הסוכות, ושמעו את התורה מפי המלך במטרה להוספה 
ב'ויראו את ה' אלוקיכם'. ואף בזמן הזה מעורר כ"ק אד"ש מה"מ2 שכל השנה היא 'שנת 
הקהל', וכל אחד צריך להקהיל את עצמו וסביבתו ל'כינוסי הקהל' במטרה להוספה 

ביראת שמים, כולל גם 'להקהיל את כל דברי התורה'.

ועל כן אמור אמרנו שלרגל שנת הקהל, נתאחד יחדיו כל התמימים דישיבות חסידי 
הערות  בקובץ   – התורה'  דברי  כל  ב'הקהלת  ובוגרי'  סניפי'  צפת,  ליבאוויטש  חב"ד 
המכיל בתוכו קי"ד חידושים וביאורים מכל מקצועות התורה, אשר יהווה את 'מנחת 

התמימים' לאבינו רוענו לרגל קי"ד שנים להולדתו.

דוגמת המלך שקורא בתורה  דורנו שהוא  "נשיא  כ"ק אד"ש מה"מ3:  וכפי שאומר 
בהקהל, קורא ותובע מתלמידי תומכי תמימים: מוכרחים להיות תלמידי חכמים! הכרח 
גמור לכל אחד השייך לתומכי תמימים להתייגע בלימוד התורה" – הנה ודאי שהוצאת 
קובץ הערות זה, המכיל בתוכו קי"ד הערות וביאורים מכלל ישיבות חח"ל צפת – מהוה 
הוא  והרי  'להיות תלמידי חכמים',  בלימוד התורה  ליגיעת התמימים  גמורה  הוכחה 

'הקהל' מהודר מפואר ומיוחד. 

כ"ק  לשליחות  שנה  ארבעים  מלאו  זו,  בשנה  אשר  לאור  במיוחד  מודגש  הנ"ל  כל 
חיזוק כללי בכל  – אשר מטרתה היא  אד"ש מה"מ לעיר הקודש צפת בשנת תשל"ו 
עניני היהדות והחסידות בעיר, כולל גם פתיחת ישיבתנו הק' )בשנת תשל"ז(, שהביאה 

1( בהמשך לקבצים שיצאו לאור בשנת לימודים זו: ז )קכו( כ"א אלול; א )קכז( י"ד כסלו; ב )קכח( יו"ד־י"א שבט.
2( ראה בשיחותיו הק' משנת הקהל, ובעיקר משנת תשמ"ח.

3( שיחת ש"פ פקודי־שקלים תשמ"א.
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בחורים,  של  רבות  מאות  לומדים  בהם   – הישיבות  ושאר  הקטנה  הישיבה  לפתיחת 
היחידה  בשליחות  הם  וחדורים  מבצעים,  עניני  עם  יחד  ועבודה  בתורה  ושקועים 

שנותרה 'להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש'4!

*   *   * 

כאמור, קובץ זה יוצא לאור עולם לרגל יום הבהיר י"א ניסן – "ביום עשתי עשר יום 
נשיא לבני אשר". וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ5 – שיום זה איננו רק יום הולדת לאיש 
פרטי, אלא הוא יום הולדת לכל אחד ואחד מאנשי הדור, מאחר שהוא יום הולדתו של 

נשיא הדור ו"הנשיא הוא הכל".

ועל כן הבאנו במדור "דבר מלכות" את שיחת הדבר־מלכות מי"א ניסן שנת תנש"א, 
אשר בשנה זו מלאו 25 שנה )חצי יובל( לאמירתה – בה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באופן 
'איש האלוקים'  )נשיא הדור(, בהיותו  וברכתו של משה  נפלא את העילוי בתפילתו 
הממוצע המחבר 'ביניכם לבין ה' אלוקיכם' – שעל ידי ברכתו "נמשכות כל הברכות 

מהקב"ה למטה, בכל הפרטים ופרטי פרטים".

ובברכתו ניתן הכח לכל אחד ואחד מישראל, ע"י בחינת משה שבקרבו – שיהי' גם 
אצלו את שני הבחינות של 'איש' ו'אלוקים', ועי"ז יומשכו ברכותיו בגשמיות בפועל 
ממש. ומובנים דבריו הק' בפשטות גם לגבי תפילתו וברכתו שלו עצמו, ביום הולדתו 
בי"א ניסן )שאז מזלו גובר(, והתפילה והברכה שממשיך אז לכל אחד ואחד מאנשי 

דורנו.   

שנותיו,  למספר  המתאים  תהילים  הקאפיטל  יום  בכל  לומר  המנהג  ש"ע"פ6  וכיון 
מתחילים בי"א ניסן שנה זו" אמירת מזמור קט"ו בתהילים, הבאנו בזה גם את שיחת כ"ק 
אד"ש מה"מ מלקוטי שיחות חל"ג, המדברת על פסוק ט"ז ממזמור זה: "השמים שמים 
לה' והארץ נתן לבני אדם" – דבתחילה היתה הגזירה ש'עליונים לא ירדו לתחתונים 

ותחתונים לא יעלו לעליונים', עד שבטלה בשעת מתן תורה.

*   *   * 

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.

תודתנו נתונה בזאת לצוות ישיבות חח"ל צפת וסניפי' – על עזרתם הרבה בהגהת 
והוצאת הקובץ לאור. ובפרט לרב אשר שי' גרשוביץ, לרב מנחם מענדל שי' הלפרין, 

4( דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב )סע' א־יד(.
5( שיחת י"א ניסן תשמ"ה.

6( סיום המכתב כללי די"א ניסן תנש"א.
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שי'  יונה  שבתי  ולרב  סגל  שי'  הלוי  שמריהו  חיים  לרב  ווילשאנסקי,  שי'  מאיר  לרב 
פרידמן – מצוות הישיבה גדולה. לרב לוי יצחק שי' ניסילביץ' – מצוות הישיבה קטנה, 

ולרב דוד מנחם מענדל שי' שאער – מצוות ישיבת חנוך לנער.  

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 יום ל"ג בעומר הבע"ל.

ויה"ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א בריבוי שיחות ומכתבים, תגרום לו נחת רוח רב, ותהי' 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 המשיח7
ב' ניסן ה'תשע"ו )הי' תהא שנת עוז וגאולה( 

ופרצ"ת – שנת הקהל
קי"ד שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

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

א. כשם שבתורה הסדר הוא ש"במה 
שסיים כו' פתח להם כו'"1 – כמו"כ צריך 
להיות אצל בנ"י, ש"במה שסיים" נעשה 
הענין  ופתיחת  והתחלת  ההמשך  אח"כ 
נמשכת  פעולה  של  באופן  זה  שלאחרי 

)עד – על כל השנים כולם(2.

כיון שסיימו3 עתה עם "ואני אברכם"4 
– "פתח להם" גם בענין זה:

"ואני אברכם": הקב"ה אומר בתורה 
שהוא  פשוטו5(,  מידי  יוצא  מקרא  )ואין 

1( ב"ר פ"ק, יא. מדרש תהלים בתחלתו.
2( היינו, שיש בזה ב' ענינים: )א( בענין חדש זה 
לפני  הבא  של  וכחות  המשך  ישנו  להם"(  )ש"פתח 
זה )עד סיומו(, )ב( שענין חדש זה מוסיף חידוש גם 
להם"  ש"פתח  הטעם  יומתק  ועפ"ז  לפנ"ז.  בהבא 

"במה שסיים" הקודם לו.
שנאמרה  שי',  הרבנים  א'  של  כהנים  בברכת   )3

בהמשך לברכת אנ"ש שי'. המו"ל.
4( נשא ו, כז.

5( שבת סג, א. וש"נ.

, ובברכתו  המברכים6 כל  את  יברך  עצמו 
הפתוחה  המלאה  מידו   – הקב"ה  של 
מדידה  שום  בלי  והרחבה7,  הקדושה 
בא  ה"ז  במילא  ובזמן,  במקום  והגבלה 
"ואני  זה  עם  ויחד  ממש8,  ומיד  תיכף 
ממדידה  למעלה  שזה  כפי   – אברכם" 
ה"ז  עצמו(  הקב"ה  )מ"אני",  והגבלה 
לבנ"י  המשכה9(  מלשון  )ברכה  נמשך 
למטה, ובאופן של "אברכם" )סתם, בלי 

נאמר,  לכהנים  אברכם"  ש"ואני  להדיעה   )6
לכהנים"  מברך  והקב"ה  לישראל  מברכין  "כהנים 
נאמר  שלישראל  להדיעה  וגם  סע"א(.  מט,  )חולין 
)"כהנים מברכים ישראל והקב"ה מסכים על ידם"( 
"ברכה לכהנים מנא לי'", "מואברכה מברכיך" )לך 

לך יב, ג( – חולין שם.
7( נוסח ברכה השלישית )- ודמן התורה( דברכת 

המזון.
הכהנים, שהיא באופן ד"עד  8( ובמכ"ש מברכת 
מהרה ירוץ דברו" )תהלים קמז, ו. וראה לקו"ת ס"פ 
עצמו,  הקב"ה  של  הברכה  עאכו"כ  ובכ"מ(,  קרח. 

"ואני אברכם".
9( תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.

תפילת משה הגורמת ל'ואני אברכם' של הקב"ה
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לכאו"א  הברכות,  כל   – שזה  פרטים( 
הן בענינים   , ישראל10 ולכלל  מישראל 
עד לפרטי  פרטיים,  בענינים  והן  כלליים 

פרטים.

כולל  אברכם"  ש"ואני  אומרת  זאת 
שני ענינים, שני קצוות: מ"אני" )הקב"ה 
והגבלה,  מדידה  מכל  שלמעלה  עצמו( 
לבנ"י  והמשכה  ברכה  "אברכם",  נעשה 

למטה.

שני  נדרשים  והמשכה  ברכה  ובכל 
שנעלה  ממקום  תבוא  שהברכה  ענינים: 
)שלכן  מצ"ע  המתברך  של  מההגבלות 
שזה  זאת  עם  ויחד  לברכה(,  זקוק  הוא 
ענינו  לפי  בפנימיותו,  במתברך  יומשך 

וההצטרכות שלו.

אברכם"(  )"ואני  הקב"ה  ברכת  ב. 
שלמעלה  ברכה  )א(  הענינים:  ובשני   –
)ב( שנמשכת לכאו"א  והגבלה,  ממדידה 
במיוחד  מודגשת   – למטה  מישראל 
מזמור  בהתחלת  משה  וברכת  בתפלת 
צדי"ק בתהלים11 – הראשון מבין "אחד 

לכהנים  אברכם"  ש"ואני  להדיעה  גם  שהרי   )10
מפי  מתברכין  ישראל   ,)6 הערה  )כנ"ל  נאמר 
הגבורה, ואי"צ לזה קרא מיוחד )ובלשון התוס' חולין 
שציוה  כיון  דמסכים,  "פשיטא  והקב"ה:  ד"ה  שם 

להם לברך"(, כמשנ"ת במ"א )לקו"ש ח"י ע' 42(.
תהלים  המזמור  יום  בכל  לומר  המנהג  ע"פ   )11
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  )מכתב  חייו  לשנות  המתאים 
נדפס ב"קובץ מכתבים" שבסו"ס אהל יוסף יצחק )ע' 
214(. אגרות-קודש שלו ח"א ע' לא. ח"י ע' נג. וראה 
מתחילים   – שמא(  ע'  הקצרים  אדה"ז  מאמרי  גם 
בי"א ניסן שנה זו אמירת מזמור צדי"ק שבתהלים.- 
ביאורי רבותינו נשיאינו על פסוקי מזמור זה נלקטו 

 – אמרם13  שמשה  מזמורים"  עשר12 
שמתחיל: "תפלה למשה איש האלקים", 
ה'  נועם  "ויהי  משה(  )בתפלת  מסתיים 
עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלקינו 

ומעשה ידינו כוננהו":

 – למשה(  )תפלה  תפלה  ובהיותה 
וגם ברכה14 – של "משה איש האלקים", 
ד)ברכה  הכח  את  בה  שיש  א"כ  מובן 
"ואני  )כביכול(  ע"ד  מ("אלקים"15, 

)הקב"ה עצמו( אברכם",

והברכה,  התפלה  בתוכן  וכמודגש 
אלקינו  ה'  נועם  "ויהי   – ובסיומה16 
מישראל  כאו"א   – ש"עלינו"  עלינו", 
ה'  ד"נועם  הגילוי  יהי'   – ישראל  וכלל 
עילאה( הוא  )נועם  אלקינו", ש"נועם"17 

ב"קובץ י"א ניסן – שנת הצדי"ק" )קה"ת, תנש"א(. 
ועיי"ש בנוגע לכמה ענינים הבאים להלן.

12( ראה הערה 28.
13( מדרש תהלים ופרש"י עה"פ )צ, א(. פרש"י 

פקודי לט, מג. ועוד.
משה  ברכת  הוא  גו'"  נועם  "ויהי  שהרי   )14
חז"ל  כדברי   – ידיכם"  במעשה  שכינה  "שתשרה 
עה"פ )פקודי שם. פרשתנו )שמיני( ט, כג( "ויברך 
פקודי  )פרש"י  העם"  את  "ויברכו  משה",  אותם 
ושמיני שם. פרש"י תהלים כאן. וראה תו"ש עה"פ 

פקודי שם )אות לד(. וש"נ(.
ישנו  זו  וברכה  שבתפלה  לזה  שנוסף  היינו,   )15
כחו של הקב"ה, כמו בכל התפלות והברכות )של כל 
ישראל( שיש בהם כחו של הקב"ה )שאליו מתפללים 
זה  הרי  כו'(,  והשפעות  הברכות  כל  מקור  והוא 
אברכם"  "ואני  ע"ד  האלקים",  איש  "תפלה למשה 
)שלוחי  הכהנים  ברכת  על  בהוספה  )כביכול(, 

דרחמנא – קידושין כג, ב. וש"נ(.
16( וכן בתחלתה: מעון אתה היית לנו.

 – למשה  תפלה  ד"ה  ראה  להלן  בהבא   )17
)ע'  תר"ס  קנז.  ע'  ליאזנא  אתהלך  אדה"ז  במאמרי 
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 – עד  עתיק,  ופנימיות  דעתיק,  הדרגא 
אברכם"19(,  "אני  )"אני",  ית'18  עצמותו 
נועם20(,  )אותיות  ב"מעון"  יומשך  ושזה 
על  והכח  ידינו",  ב"מעשה  עד  מלכות, 
האלקים",  איש  למשה  מ"תפלה  בא  זה 
בעצמותו  עד  שמגיעה  עשיר21,  תפלת 

ית'22,

ולכן מובן שזוהי ברכה שלמעלה מכל 
מדידה והגבלה במקום וזמן, כיון שזה בא 
מ"משה איש האלקים" ובאופן ד"נועם ה' 

אלקינו עלינו".

וכפי שמובן מכך שבברכה זו ברך משה 
את בנ"י שתהי' השראת השכינה במשכן 
במעשה  שכינה  שתשרה  רצון  "יהי   –
ידיכם, ויהי נועם ה' אלקינו עלינו גו'"23, 
ובאופן ד"כוננה עלינו גו'", מחוזק באופן 
נצחים  ולנצח  לעד  בקביעות,   – יסודי 
ב"שכינתא  בתניא  מהפירוש  )כמובן 

)סה"מ מלוקט  זה תשכ"ט ס"ב  גם ד"ה  וראה  נט(. 
ח"ב ע' ריז-ט(. – נעתקו בקובץ י"א ניסן הנ"ל אות: 

ו, יח, כא.
18( ראה גם קובץ י"א ניסן הנ"ל עה"פ ויהי נועם 

)אות עז ואילך(. ועוד.
19( ראה ברכת ערב יוהכ"פ )לאחרי תפלת מנחה 

– סה"ש תנש"א ח"א ע' 3-42(. וש"נ.
הובא  עה"פ.  להאריז"ל  הליקוטים  וס'  ל"ת   )20

במקומות שצויינו בהערה 17.
21( ראה זח"א קסח, ב. וראה נדרים לח, א.

הנ"ל  ותשכ"ט  תר"ס  למשה  תפלה  ד"ה   )22
)הערה 17(.

23( נסמן בהערה 14.

ונצחיות25(,  בקביעות24  שזהו  שריא", 
בתוך  בתוכם"26,  )בקביעות(  ו"ושכנתי 

כל אחד ואחד מישראל27.

מכך  בא  שהכח לזה  לומר  ]ויש 
האלקים",  איש  מ"משה  היא  שהברכה 

מאחז"ל  שמביא  ב(,  )י,  פ"ו  תניא  ראה   )24
שריא  שכינתא  עשרה  בי  "כל  א(  לט,  )סנהדרין 

)ומוסיף בתניא:( לעולם".
הקדושה  ש"צד  הוא  שם  בתניא  התוכן  כי  וי"ל, 
הקב"ה  של  מקדושתו  והמשכה  השראה  אלא  אינו 
יתב'  אצלו  שבטל  דבר  על  אלא  שורה  הקב"ה  ואין 
אחד  שאפי'  רז"ל  אמרו  ולכן  כו',  בכח  בין  כו'  בין 
שיושב ועוסק בתורה שכינה שרוי' כו' וכל בי עשרה 
להיות  "שבכחו  שמכיון   – לעולם"  שריא  שכינתא 
עליו  השכינה  השראת  גם  לכן  לעולם,  ממש"  בטל 
הוא לעולם. וראה גם תניא ספל"ה.ולהעיר שבתניא 
ספי"א מביא מאחז"ל הנ"ל )שכל בי עשרה שכינתא 
הוא  שבו  טוב  שבחי'  לו,  ורע  להרשע  בנוגע  שריא( 
רק בבחי' מקיף עליו )שריא(. ועפ"ז נמצא שהענין 
דשכינתא שריא הוא תמיד בכל ישראל )גם במי שאין 
ד"ה  ראה.  ר"פ  לקו"ת  וראה  בגלוי(,  טוב  בחי'  בו 
ראה תשמ"ג )נעתק בקובץ י"א ניסן שנת הפ"ט אות 
יט(. ויש לתווך זה עם משנ"ת בתניא פ"ו הנ"ל, ע"פ 
שהשראה  שאף  ב(,  סט,  )יוהכ"פ  בלקו"ת  המבואר 
היא בחי' מקיף )וראה גם אגה"ק סכ"ג. תו"א נד, ג( 

"אעפ"כ הוא פועל פעולה בהם כו'".
25( ראה רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו ה"ט: קדושת 
המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה. 
"משכן  בפירוש  ב(  ז,  א.  )ה,  פקודי  לקו"ת  וראה 
וראה תהלים  נצחיות.  לשון  הוא  העדות", שעד)ות( 
לז, כט: צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עלי', וברד"ה 
באתי לגני ה'שי"ת, שמשכינים בחינת שוכן עד מרום 

וקדוש שיהי' בגילוי למטה.
26( תרומה כה, ח.

לתחילתו  קרוב  פ"ו  האהבה  שער  ר"ח  ראה   )27
קרוב  עה"פ  אלשיך  ב(.  סט,   – פסוקים  ושני  )ד"ה 
לסופו )ד"ה עוד יתכן(. של"ה סט, א. רא, א. שכה, 

ב. שכו, ב. ועוד.
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שדוקא מהקב"ה בא הכח לפעול השראת 
השכינה באופן של קביעות ונצחיות[.

גו'"  למשה  שב"תפלה  נמצא  ועפ"ז 
)ב"ואני  הנ"ל  הענינים  שני  מודגשים 
עם  ביחד  בברכה:  שנדרשים  אברכם"( 
היא  האלקים"  איש  למשה  ש"תפלה  זה 
 – והגבלה  מדידה  מכל  שלמעלה  ברכה 
לכאו"א  ממשה  שנמשכת  ברכה  ה"ה 
הברכה   – כללית  וברכה  מישראל, 

ש"תשרה שכינה במעשה ידיכם"28.

ג. ויש לומר יתירה מזו: הכח והאופן 
לבנ"י  נמשכות  הקב"ה  של  הברכות  בו 
הרועה   – רבינו  משה  ע"י  הוא  למטה 
הדורות30(,  )בכל  בנ"י29  כל  של  נאמן 
לבנ"י,  ההשפעות  כל  נמשכות  שעל ידו 
ה'  ובין  "ביניכם  המחבר  הממוצע  והוא 
בו  יש  ממוצע(  ש)בהיותו   – אלקיכם"31 

משני הענינים שהוא מחברם32,

28( וכמרומז גם בזה שהוא הראשון של ה"אחד 
עשר מזמורים" שאמרם משה – שב"אחד עשר" יש 
שני ענינים: )א( אחד שלפני )ולמעלה מ(עשר, אנת 
הוא חד ולא בחושבן )בחי' עתיק(, )ב( אחד עשר – 
בכל העשר  בחושבן( בעשר,  ולא  )חד  המשכת אחד 
תפלה  ד"ה  )ראה  המלכות  בספירת  ועד  ספירות, 

למשה תשכ"ט שבהערה 17. וש"נ(.
29( ראה תניא רפמ"ב. וראה שמו"ר עה"פ )שמות 

ג, א( ומשה הי' רועה )פ"ב, ג-ד(.
30( דאתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא – זח"ג 
א(.  )סג,  פמ"ד  תניא  וראה  תס"ט.  תקו"ז  א.  רעג, 

ועוד.
31( ואתחנן ה, ה.

32( ראה בארוכה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט )ע' קצ 
ואילך(.

"איש  על  אומרים33  שחז"ל  כפי 
איש מחציו  ולמטה  "מחציו   – האלקים" 
שני  בו  יש  משה  האלקים".  ולמעלה 
הענינים – הן כפי שהוא בדוגמא שלמעלה 
כפי  והן  האלקים"(,  ולמעלה  )"מחציו 
)"מחציו  למטה  לבנ"י  בדוגמא  שהוא 
ענינים  שני  בו  ובהיות  איש"(,  ולמטה 
למשה"  ד"תפלה  הכח  למשה  יש  אלו 
כפי  הקב"ה  של  הברכות  את  להוריד   –
)"ואני  והגבלה  ממדידה  למעלה  שהם 
נשמות  שהם  כפי  לבנ"י  אברכם"(34 

בגופים למטה )בבחי' "איש"(.

]ובפרטיות יותר – י"ל שזהו החילוק 
"איש  האלקים":  ו"איש  "משה"  בין 
איש  דבחי'  החיבור  על  מורה  האלקים" 
הטבע35(,  )בגימטריא  אלקים  שם  עם 
אלקות שבערך הבריאה )והאיש הנברא(, 
ברא  )בראשית  אלקים  בשם  שנבראה 
קשור  "משה"  משא"כ  גו'36(.  אלקים 

33( דב"ר פי"א, ד. מדרש תהלים )באבער( עה"פ.
ע"י  נאמר  כהנים  ברכת  על  ה'  ציווי  והרי   )34
משה – "וידבר ה' אל משה לאמר דבר גו'" )נשא ו, 
כב ואילך(.ויומתק ע"פ פירוש הבחיי )עה"פ ומעשה 
ידינו כוננה עלינו(, ש"מעשה ידינו" קאי על "נשיאת 
כפים שעשה אהרן ביום ההקמה, שזה לשון עלינו", 
ניתוסף בזה  היינו, שלאחרי ברכת כהנים של אהרן 
ע"י ברכתו של משה ש"מעשה ידינו כוננה עלינו", 
ברכת  על  אברכם"  ד"ואני  ההוספה  ובדוגמת  ע"ד 

כהנים שלפני זה.
35( פרדס שער יב )שעת הנתיבות( פ"ב. ר"ח שער 
שעהיוה"א  ב(.  )קכא,  והמרגיל  ד"ה  פ"ו  התשובה 
רפ"ו. וראה סה"ש תנש"א ח"א ע' 400 )לעיל ע' 21( 

הערה 52.
36( בראשית א, א.
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שלמעלה  הוי'38,  שם  מ"ה37,  שם  עם 
מהבריאה[.

"תפלה  שהמזמור  נמצא  זה  לפי 
התפלה  על  שקאי  לזה  נוסף   – למשה" 
לבנ"י(  משה  )וברכת  בנ"י  על  דמשה 
וברכת  תפלת  ביותר:  כללי  ענין  הוא   –
הנשיא – משה, שכוללת את כל התפלות 
למשה",  "תפלה  ע"י  כולם;  והברכות 
הכל39,  הוא  שהנשיא  ישראל,  נשיא 
למטה,  מהקב"ה  הברכות  כל  נמשכות 

בכל הפרטים ופרטי פרטים.

בנ"י  שאצל  בכדי  מזו:  ויתירה  ד. 
הקב"ה  של  הברכות  בפנימיות  יקלטו 
שגם  מובן  והגבלה(,  ממדידה  )שלמעלה 
הענינים  שני  מעין  להיות  צריך  אצלם 

הנ"ל )ד"איש" וד"האלקים"(,

שלכאו"א  הידוע40  ע"פ  לומר,  ויש 
כמובן  משה שבו,  בחי'  יש  מישראל 

37( תו"ח שמות קטז, א. אוה"ת תצוה ע' א'תרה. 
וראה גם תו"א יתרו סח, סע"ב ואילך. מג"א צט, ג. 

ובכ"מ.
38( ראה סה"מ תקס"ב ע' קלז. אוה"ת וארא ע' 

רג. ובכ"מ.
39( פרש"י חוקת כא, כא )בנוגע למשה(. וראה גם 
תנחומא חוקת כג. במדב"ר פי"ט, כח. וברמב"ם הל' 
מלכים פ"ג ה"ו: לבו )של מלך(* הוא לב כל קהל 
ישראל )והרי משה הי' )נשיא, וגם( מלך – רמב"ם 
הל' ביהב"ח פ"ו הי"א. ועוד – ראה לקו"ש חי"ט ע' 

170. וש"נ(.
40( תניא רפמ"ב.

*( וראה לקמן סעיף יו"ד.

ישראל  עה"פ42"ועתה  הגמרא41  מדברי 
מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
מילתא  יראה  "אטו  אלקיך",  ה'  את 
מילתא  משה  לגבי  אין,  היא?  זוטרתי 
מבית  ונפש  נפש  ש"כל  וכיון  זוטרתי", 
לכן,  משרע"ה",  מבחי'  בה  יש  ישראל 
כשם שענינים אלו היו אצל משה, שאצלו 
"זוטרתי"  זה  נעשה  כך  "זוטרתי",  ה"ז 
וטף  נשים  )אנשים  אצל כאו"א מישראל 
עד סוף כל הדורות(, עד שזה פועל עליו 
)"ועתה  הכתוב  בפועל כהמשך  בעבודתו 
ישראל גו'"( "ללכת בכל דרכיו ולאהבה 
את  לשמור  גו'  ה"א  את  ולעבוד  אותו 

מצות ה' גו'"43.

ישנם  ומזה מובן, שע"ד שאצל משה 
וד"האלקים"  ד"איש"  הענינים  שני 
בין  המחבר  הממוצע  ה"ה  זה  )שע"י 
עד"ז  למטה(,  ובנ"י  שלמעלה  הברכות 
אצל  מנהו"44  ושמץ  קצהו  "אפס  ישנו 
כאו"א מישראל )כדלקמן(, שזה נותן בו 

את הכח לקבל את הברכות בשלימות.

עפ"ז מובן עוד יותר, שמזמור צדי"ק 
הברכות  כל  את  כולל  למשה"  "תפלה 
"תפלה  שע"י  לזה  שנוסף  כיון   – כולם 
לבנ"י  הברכות  כל  נמשכות  למשה" 
למטה, ישנה בחי' משה בכל א' מישראל, 
ובמילא )תפלת( משה כולל את כל בנ"י, 
ותוכן המזמור מדגיש ומשקף את )התוכן 
עניניהם  בכל  עצמם  ד(בנ"י  והעבודה 

41( ברכות לג, ב.
42( עקב י, יב.

43( שם, יב-יג.
44( תניא פמ"ד.
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)כיון שמשה הוא רעיא מהימנא דכל בנ"י 
בכאו"א  ישנה  משה  שבחי'  עד  )כנ"ל(, 
מישראל(, עד – ש"תפלה למשה" פועלת 
עליו בעבודתו בפועל )כנ"ל(, משה נותן 
זה,  דמזמור  הענינים  שכל  הכח  את 
מתחיל מעצם הענין ד"תפלה למשה איש 

האלקים", יומשכו לכאו"א מישראל.

למשה"  ד"תפלה  הנ"ל  הענין  ח.   .  .
זה  בדורנו  ובגילוי  בהדגשה  יותר  נמצא 
והברכות  התפלות  של  הכח  כשישנו 
והעבודה דרבותינו נשיאינו, אתפשטותא 
מו"ח  כ"ק  עד  ודרא45,  דרא  בכל  דמשה 
אדמו"ר נשיא דורנו, אתפשטותא דמשה 

שבדורנו,

ובפרט שעומדים לאחרי ארבעים שנה 
מהסתלקות-הילולא שלו )בשנת תש"י(, 
ועינים  לדעת  לב  לכם  ה'  "נתן  כאשר 
איניש  קאי  לשמוע"46,  ואזנים  לראות 

אדעתא דרבי'47,

משה  לבחי'  הכח  את  נותן  שהוא 
ע"י  ובפרט   – בדורנו  מישראל  בכאו"א 
הגילוי דפנימיות התורה – לגלות שהוא 
ה'  נועם  וש"ויהי  האלקים",  איש  "משה 
עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה  עלינו  אלקינו 
נועם  בחי'  גילוי  כוננהו",  ידינו  ומעשה 
התורה,  לימוד  ע"י  עתיק(,  )פנימיות 
ובפרט פנימיות התורה, והעבודה דהפצת 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
ב"מעשה  "כוננהו"  פועל  שזה  באופן 

45( נסמן לעיל הערה 30.
46( תבוא כט, ג.

47( ע"ז ה, ריש ע"ב.

ידינו", בכל הדרגות שבזה,

עי"ז   – עצמו  עם  מהעבודה  החל 
דנשיא  )בכח  מגלה  מישראל  שכאו"א 
דורנו( שהוא שלוחו של הקב"ה, ושלוחו 
של אדם )העליון48( כמותו49 )"משה איש 
 – שיהודי  עי"ז  שזה נפעל  האלקים"(, 
כשלוחו של הקב"ה – מנצל את כחותיו 
ככלי,  רק  הם  שהכחות  כך  ה',  לעבודת 
ורצונו  שליחותו  למלאות  כדי  "שליח", 
של הקב"ה, בלימוד התורה, נגלה דתורה 
הלכות  ובמיוחד  ]כולל  התורה  ופנימיות 
כמו  הוי' 50שבתורה(51,  )בחי'  שבתורה 
המצוות  וקיום  וכיו"ב[,  הרמב"ם52  ספר 

בהידור,

וכך הוא פועל גם בעולם, שכל עניני 
של  שליחותו  למילוי  כלי  נעשים  העולם 

הקב"ה;

48( ראה לקו"ת ויקרא א, ג.
49( משנה ברכות לד, ב. קידושין מא, ב.

כמותו"  שהלכה  עמו  "והוי'  חז"ל  כלשון   )50
)ש"א טז, יח. סנהדרין צג, ב(. וראה בארוכה אוה"ת 
יתרו ע' תתצ ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' רפ ואילך. ע' 
לקו"ש  ואילך.  תכט  ע'  תרס"ו  המשך  ואילך.  רצ 

חט"ו ע' 233 ואילך.
בזכות  אלא  מתכנסות  הגליות  כל  ו"אין   )51
שמות  תו"א  וראה  ג.  פ"ז,  ריש  )ויק"ר  המשניות" 
מט, ג. תו"ח שם )יח, א-ב(. וראה תשובות וביאורים 
דינים  פסקי  והרי  ס"ה(*,  ס"ד  תשל"ה(  )קה"ת, 
הלכה למעשה הם בכלל המשנה – הל' ת"ת לאדה"ז 

רפ"ב. וראה לקו"ת דברים ב, סע"ב ואילך.
הרמב"ם  )כמ"ש  הלכות"  "הלכות  חיבור   )52

בהקדמתו לספרו(.

רמב  ע'  ח"א  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק   )*
ואילך. המו"ל.
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עבודתו  את  עושה  שהשליח  ועי"ז 
ה"ז   – כחותיו  עשר  בצירוף  בשלימות 
בצירוף  )בגימטריא שליח  נעשה משיח53 
בפועל,  משיח  של  לגילוי  עד  עשר54(, 
ה'  נועם  "ויהי  הגילוי  שלימות  כשתהי' 

אלקינו עלינו גו'".

שנסיים  עי"ז  ניתוסף  זה  בכל  יא.   .  .
)כרגיל( בעשיית כאו"א מהנוכחים  עתה 
כאן )ועל ידם – את כלל ישראל( לשליח 
כנגד  )ששקולה  הצדקה  במצות  מצוה 
שעי"ז  לעיל56  וכמדובר  המצוות55(,  כל 
הקב"ה,  של  כשלוחו  מישראל  שכאו"א 
במילוי  בשלימות  כחותיו  עשר  את  ינצל 
שליחותו – מביא הוא )שליח בצירוף עשר 
בגימטריא( משיח, ונוסף על "גימטריא" 
בראי'  ממש,  בגילוי  בהעלם57(,  )שהוא 

חושיית,

משיח  מוציא  ממש  ומיד  ותיכף 
"בנערינו  מהגלות,  ישראל  כלל  את 
ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"58, בגאולה 
לארץ  והולכים  והשלימה,  האמיתית 
להר  הקודש,  עיר  לירושלים  הקודש, 
הקודש, לבית המקדש השלישי, "מקדש 

רבן,  בית  של  בתינוקות  יתירה  ובהדגשה   )53
כב.  טז,  )דה"א  במשיחי"  תגעו  "אל  נאמר  עליהם 

שבת קיט, ב(.
54( ראה בארוכה לקו"ש חכ"ט )קה"ת, י"א ניסן, 

תנש"א( ע' 853 ואילך. ועוד.
55(  ב"ב ט, א. וראה תניא פל"ז )מח, ב(.

56( סעיף ח.
57( וראה שעהיוה"א פ"א.

58( כמ"ש ביצי"מ )ו"כימי צאתך מארמ"צ אראנו 
נפלאות"( – בא י, ט.

אד' כוננו ידיך"59,

כל  השלימות  בתכלית  ישנם  ששם 
 . הברכות ד"תפלה למשה איש האלקים 
. ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו 
בנוגע  )ואהרן(  משה  כברכת   – כוננהו" 
את  "ויברכו  במשכן,  השכינה  להשראת 
יהי  עלינו,  ה' אלקינו  נועם  "ויהי  העם", 
ידיכם"60  במעשה  שכינה  שתשרה  רצון 
במעשה  שכינה  ד"תשרה  שהשלימות   –
השלישי61,  המקדש  בבית  תהי'  ידיכם" 

"וכשיבנה – משה ואהרן יהא עמנו"62,

ונפעל )בדוגמת )אבל בעלי' ובהוספה 
השכינה  השראת  בעת  שהי'  כפי  לגבי( 
על  ויפלו  וירונו  העם  כל  "וירא  במשכן( 
פניהם"63 – גילוי אלקות באופן של ראי', 
כזה  וגילוי  רינה64,  מהם  מוציא  שזה  עד 
על  ש"ויפלו  )עד  מפנימיות  יותר  שגבוה 

פניהם"(.

)ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש 
שיחיו שברכו אותו אור ליום ג', 
י"א ניסן ה'תנש"א – לאחרי תפלת 
ערבית. תרגום מאידית(

59(  בשלח טו, יז ובפרש"י.
60( פרשתנו ט, כג ובפרש"י.

61( ראה גם מכתב י"א ניסן ש.ז. )סה"ש תנש"א 
ח"ב ע' 398(. וש"נ.

62( תוד"ה אחד – פסחים קיד, ב. וראה יומא ה, ב.
63( פרשתנו שם, כד.

 – ושם  ב.  ח,  )זח"ג  בפה  הוא  דרנה  להעיר   )64
ביחס לשמחה שבלב( – ראה לעיל ס"ז*.

*( וראה לקו"ת שבהערה 65: ועיין בזח"א ויצא 
לבחי'  הלוים  שיר  בין  ההפרש  בענין  ב(  )קמח, 
יותר.  עליונה  בחי'  שהיא  דכהנים  ירננו  וחסידיך 

ועד"ז יובן מעלת בחי' שיר על בחי' מזמור.
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האמור  לענין  מקור  להוסיף  ויש   .  .
)שהגירות דמ"ת נפעלה רק בעת עשה"ד( 
את  הקב"ה  ד"כשברא  המדרש1,  בדברי 
לה'  שמים  השמים  ואמר2  גזר  העולם 
והארץ נתן לבני אדם, כשביקש ליתן את 
התורה בטל את הגזירה הראשונה ואמר 
התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו 
לתחתונים ואני המתחיל שנאמר3 וירד ה' 

על הר סיני".

שאע"פ  מובן,  המדרש  מדברי 
ולנביאים  לצדיקים  ה'  התגלות  שמצינו 
בטול  לפני  שהי'  כיון  מ"מ,  מ"ת,  לפני 
שעדיין  נחשב  ה"ז  ה ראשונה",  "גזירה 
למטה.  ירדו  לא  )השכינה(  ה"עליונים" 
מ"ת  שקודם  מקומות,  ב כמה  וכמבואר 
לא היתה שלי מות בהתגלותו של הקב"ה, 
ורק בעת מ"ת היתה ההתגלות של "אנכי 
הגזירה  בטלה  אז  רק  ולכן  אלקיך",  ה' 

דעליונים לא ירדו לתחתונים. 

רבינו  למשה  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
בסנה  אליו  נתגלה  שהקב"ה  דאף  עצמו, 
ועוד, מ"מ, אין זה כלל באותו הגדר של 
"התגלות ה'" כפי שהיתה בעת ירידת ה' 

על הר סיני ואמירת עשרת הדברות. 

נחשב  שמ"ת  מה  לבאר  יש  ובזה 
הגירות  שענין  ישראל,  עם  של  כ גירות 
כ קטן  חדשה,  מציאות  נעשה  שהגר  הוא 
ב יציאת  כבר  הרי  ולכאורה  דמי4,  שנולד 

1( תנחומא וארא טו. שמו"ר פי"ב, ג.
2( תהלים קטו, טז.

3( יתרו יט, כ.
4( יבמות כב, א. וש"נ. — וראה בס' שנסמנו בלקו"ש 

חכ"א ע' 63 הערה 16.

מצרים נאמר5 "לקחת לו גוי מקרב גוי"6, 
שס"ל  הראשו נים7  לפי  יוקשה  וביותר 
להם  והי'  ב"נ  מגדר  יצאו  כבר  שהאבות 
היתה  ש במ"ת  לומר  ואין  ישראל,  דין 

הגירות של עם ישראל8. 

שכבר  דאע"פ  מבואר,  הנ"ל  וע"פ 
אופן  הרי  מ"ת,  לפני  לה'  קשורים  היו 
ההתגלות דהקב"ה לכל ישראל בעת מ"ת 
פעלה בהם התחדשות גמורה, עד שנעשו 
כמציאות חדשה ממש, כקטן שנולד דמי. 

שלפני  המצוות  בין  ההבדל  גם  וזהו 
כי  בסיני,  לנו  שניתנו  לתומ"צ  מ"ת 
התגלות זאת של הקב"ה "ניתנה" בתורה 
ו מצוות9, באופן כזה, שע"י שאיש ישראל 
מתקשר  מצוות,  ומקיים  תורה  לומד 
ובלשון  הקב"ה,  עצמות  עם  ו מתחבר 
חז"ל, שע"י תורה "אותי אתם לוקחים"10. 

)משיחות יום ב' דחג השבועות וש"פ 
נשא תשל"ט. לקו"ש חל"ג ע' 32(

5( ואתחנן ד, לד.
הגירות,  התחלת  היתה  שביצי"מ  שי"ל  אלא   )6
הל'  הרמב"ם  )ל'  במצרים"  היתה  "מילה  שהרי 
ורבי  ד"ה  ב  מו,  יבמות  תו"י  וראה  רפי"ג(.  איסו"ב 

יהושע.
7( ראה בארוכה פרשת דרכים דרך האתרים דרוש 

א'. בית האוצר )להר"י ענגל( כלל א. וש"נ.
8( ובבית האוצר שם )סוף אות ח(, דמהך מימרא 
טבילה  במילה  לברית  נכנסו  )שאבותינו  דכריתות 
להם  הי'  )מ"ת(  לכן  שמקודם  בפשיטות  מוכח  כו'( 
דין ב"נ. ולהעיר מאוה"ת משפטים )כרך ח( ע' ג'מב.

9( ראה תניא פמ"ז "וה"ז כאילו נתן לנו את עצמו 
כביכול". וראה אוה"ת שם ע' ג'מד. ובכ"מ.

וראה  יג.  פ"ל,  ויק"ר  יז.  אמור  תנחומא   )10
שמו"ר פל"ג, א. שם, ו. תנחומא תרומה ג.

ביאור מזמור קט"ו בתהלים
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נצחיות חיי נשיא הדור ע"פ הלכה

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

כ"ק אד"ש מה"מ בעוה"ז   – דורנו  נשיא  חייו של  בענין אמונת החסידים בנצחיות 
הגשמי ע"פ המבואר בהרחבה בשיחות הקודש1, ראיתי המקשים מדברי כ"ק אד"ש 
מה"מ בלקו"ש חכ"ג )ע' 37. ומעוד מקומות( דע"פ הכלל המופיע בחז"ל ש"התורה 
)ש(מדברת בעצם בעליונים ורומזות בשניות בתחתונים", הנה כאשר מדברת התורה 
ולאחמ"כ  בעליונים",  בעצם  "מדברת  היא  וכד'  וסגולות  בריאת  בעניני  הוראות  על 

משתלשלים ענינים אלו למטה בגשמיות.

וידידה  שינוי  חלים  כאשר  ואילו  נצחיים,  הם  ברוחניות  שהענינים  מבאר  ועפ"ז 
בעולם – אז אין הענינים הרוחניים יורדים למטה בשלימותם, והוראות אלו נשארות 

רק ברוחניות, ועיי"ש.

ולפי"ז מקשים, שכאשר רואים שמציאות העולם מנוגדת לקביעת התורה כענין זה 
דנצחיות חייו של כ"ק אד"ש מה"מ, צריך לומר שדברי התורה במקרה זה לא ירדו 

והתלבשו בגשמיות עוה"ז2.

והנה בלא להיכנס לפילפול ועיון בכל הנ"ל בתורת כ"ק אד"ש מה"מ שכבר עיינו 
והעירו בזה רבות, יש לציין מדוע מוכרח לומר עפ"י ביאור כ"ק אד"ש מה"מ שענין זה 

דנצחיות חייו של נשיא הדור חדר בעוה"ז הגשמי התחתון.

1( ראה ד"מ ש"פ בא תשנ"ב, צו תנש"א. לקו"ש חכ"ו בתחילתו. ש"פ האזינו תש"נ סי"ב ובעוד ריבוי מקומות.
2( ראה גם חט"ז ע' 94 ואילך, ובעוד כמה מקומות.

גאולה ומשיח
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דהנה בלקו"ש חל"ד )ע' 117( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבמצוות התורה מוכרחים 
לומר שהם נצחיים בעולם הזה הגשמי ובפשטות ממש, וא"א לפרשם שלא כפשוטו. 
דוקא בגשמיות  ל"הלכות התורה" שמוכרחים להתקיים  גם  זאת  36 מקשר  ובהערה 

העולם, וזלה"ק:

הדבר(  בטל  בגשמיות  )ואילו  הרוחני  בתוכנם  רק  היא  שבהם  שהנצחיות  "ענינים 
ה"ז הוראה שיש איזו הגבלה בנצחיותם עצמה, שה"אמת" שבהם היא ברוחניות ולא 
בגשמיות; משא"כ במצות והלכות התורה שהנצחיות היא )גם בגשמיות כפשוטו, ה"ז 
מפני שהנצחיות קשורה עם "אמת ה'" כפי שהיא למעלה מכל גדר שינוי כלל שאין שום 
הגבלה וחילוקים בנצחיות זו . . אלא הוא מוכרח להתקיים גם בעולם הזה כפשוטו. 
וכמשנ"ת במ"א במעלת הלכות התורה שדוקא הן נק' אמת לאמיתו" דתורה כי ה"אמת" 

שבהם היא )עד( למעשה בפועל3". עכלה"ק.

ולהלן יבואר שענין זה של נצחיות חיי נשיא הדור הוא חלק מהלכות התורה, ומזה 
מובן שענין זה דנצחיות חייו של נשיא הדור אכן חדר בעוה"ז הגשמי התחתון.

דוד  מבית  מלך  יעמוד  "ואם  ה"ד(:  פי"א  המשיח  מלך  )הל'  הרמב"ם  כותב  דהנה 
כו'", ומבאר ע"ז כ"ק אד"ש מה"מ4 )לקו"ש חכ"ט דברים ע' 14( – "מובן ההכרח על זה 
בפשטות: מאחר שכשישראל עושין תשובה הרי "מיד הן נגאלין", ואני ישנה בגלותא 
אבל ולבי ער להקב"ה וכו', הרי בהכרח שמשיח יהי' מוכן מיד ברגע שלאחרי החורבן, 

כדי שתוכל להיות הגאולה – מיד כשעושין תשובה".

וכן עד"ז אומר כ"ק אד"ש מה"מ )התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 121 הערה 66(: "שהוא 
כבר במצב שראוי לגאול תומ"י )מבלי עיכוב וחבישת נגע אחד כבגמרא( את ישראל". 
מוכרח, שבכר  מיד הן נגאלין – הרי  ברור דכשישראל עושין תשובה  דמכיון שפס"ד 
יגאל  עושין תשובה  כזה, שכשישראל  לפני עשיית תשובה( משיח במצב  )עוד  ישנו 

אותם מיד.

והיוצא מדברי הרמב"ם דעפ"י הלכה מוכרח להיות בכל זמן ועת אדם נשמה בגוף 
גשמי מוכן לגאול את עם ישראל. ועפ"י המבואר בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ מיוסד על 
דברי הגמ' בסנהדרין )צח, ב( שהוא נשיא הדור5 )ויתירה מזו שכבר הוא "בחזקת שהוא 
משיח" וכן פסקו "מאן מלכי רבנן", פס"ד שחדר בגדרי העולם6( ממילא מובן שנשיא 

3( ההדגשות במקור.
לומר  צריך  יום שיבוא, על כרחך  בכל  לו  "כיון שאחכה  מוגה(,  )בלתי  וישלח תשמ"ט  וראה עד"ז שיחת ש"פ   )4

שמציאותו נשמה בגוף קיימת גם עתה".
5( עיין קונטרס "בית רבינו שבבבל" ס"ה.

6( ראה דבר מלכות ש"פ משפטים ס"ו.
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דור זה מוכרח להיות נשמה בגוף גשמי בכל עת. ומכיון שענין זה הוא עפ"י הלכות 
התורה מוכרחים לומר שמתקיים עפ"י פשוטו דוקא בעוה"ז הגשמי.

פעולת משיח על העמים בסוף זמן הגלות

 הת' מנחם מענדל שי' הלוי באשה
 הת' חיים שי' הלוי לוי
תלמידים בישיבה גדולה

בדבר מלכות ש"פ משפטים )ס"ב( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ: שהיעוד המובטח בישעי' 
)ב, ד(: "וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות", יתקיים כתוצאה מפעולתו 

של מה"מ בעצמו על אוה"ע.

דהנה, על מה"מ נאמר בתחילת הפס' שם: "ושפט בין הגויים והוכיח עמים רבים", וכן 
בפסוק שלפנ"ז כתוב שאוה"ע יעלו לירושלים ע"מ שמה"מ יורה אותם מדרכי ה', שמזה 
מובן שהסיבה לזה שלא יצטרכו למלחמות, שע"כ ישתמשו עם כלי המלחמה לעבודת 

האדמה, תהי' כתוצאה מפעולתו של המשיח שישפוט ויורה לעמים את דרכי ה'.

וממשיך כ"ק אד"ש: שעפי"ז מובן שהפגישה בין נשיא רוסי' לנשיא אמריקה שגרמה 
"וכתתו חרבותם  היעוד  קיומו של  על התחלת  ברור  סימן  היא  הנשק,  כלי  לצמצום 

לאיתים" ע"י משיח.

ובלשון כ"ק אד"ש: "רואים כבר )מעין ו(התחלת פעולתו של מלך המשיח על העמים, 
ושפט בין הגויים . . עי"ז שהקב"ה נותן בלב המלכים דאוה"ע . . להחליט ולהכריז יחדיו 

ע"ד המעמד ומצב ד"וכתתו חרבותם לאיתים"".

ולכאורה צריך קצת ביאור: דהנה בשיחה זו מבאר כ"ק אד"ש שהענין של "וכתתו 
חרבותם לאיתים", יתקיים כתוצאה מפעולתו של משיח עצמו. וא"כ צ"ל מה שאומר 
כ"ק אד"ש שהתחלה של היעוד שהיתה בפגישת הנשיאים נעשתה ע"י שהקב"ה נתן 
זאת בלב המלכים והשרים, דלפי"ז לכאורה ה"ז לא פעולה של משיח אלא של הקב"ה.

ויובן, ובהקדים: דהנה איתא בגמ' )תענית כג, א(: "תנו רבנן, מה שלחו בני לשכת 
מקיים  והקב"ה  מלמטה  גזרת  אתה   .  . לך  ויקם  אומר  ותגזור  המעגל,  לחוני  הגזית 

מאמרך מלמעלה".

היינו, דכאשר ישנה מציאות בעולם שהצדיק רוצה לפעול בה או אפי' לשנות אותה, 
אזי הוא גוזר ועי"ז הוא מכריח כביכול את הקב"ה לעשות כגזרתו.
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ומובן מזה שאע"פ שהסיבה לזה שגזרת הצדיק התקיימה בפועל בעולם היא מפני 
שהקב"ה עשה זאת, בכ"ז נזקף מעשה זה לזכותו של הצדיק מפני שהענין נפעל מכח 

גזרתו של הצדיק, אף שדבר זה קרה בעולם מפני שהקב"ה עשה זאת.

ועד"ז יש לומר ג"כ כאן: אמנם הסיבה לזה שאוה"ע הבינו שצ"ל "וכתתו חרבותם 
לאיתים", היא מכיון שהקב"ה נתן בלב המלכים להחליט ע"ד המעמד ומצב של וכתתו, 
אך כיון שהסיבה שהגיעו למעמד ומצב זה היא כתוצאה מהפעולות של משיח, ע"כ 

נחשב זה כפעולתו של משיח על העמים.

אך עדיין אי"ז מבואר כל צרכו, דאמנם מצינו שאפשר לקרוא לפעולת הצדיק על 
שמו אף שהיא לא נעשית רק מכחו, אך לכאורה במשיח פעולותיו צריכים להיראות 
כפעולה ישירה שלו, כפי שבגאולה פעולת המשיח על העמים )שהיא המביאה לזה 
שאוה"ע יכתתו את כלי המלחמה( נראית באופן גלוי כפעולתו, כיון שרואים שהסיבה 
שגרמה להם זאת היא מפני שהוא מורה להם את דרכי ה'. וא"כ צ"ל מדוע בזה"ג נחשב 

זה כפעולה שלו אף שלכאורה אי"ז נעשה באופן ישיר מאיזה פעולה שלו.

ויש לבאר בזה: דהנה ידוע שענינו של דור השביעי הוא כלשון כ"ק אד"ש במאמר 
באתי לגני התשי"א שבו קיבל את הנשיאות של דור זה )ס"ג(: "לגמור המשכת השכינה 
. ובתחתונים דוקא", והמשיח שהוא הנשיא של דור השביעי הנה זהו עיקר ענינו.   .
וכידוע ביאור כ"ק אד"ש )ד"מ ש"פ חיי־שרה, ס"ט( בזה שמה"מ נקרא שליח שזהו מפני 

שבשניהם ישנו הענין של יחוד מ"ה וב"ן – חיבור רוחניות וגשמיות.

ועפי"ז מובן שכל עניני הגאולה שנראים לעיננו כבר עכשיו, הם כתוצאה מהגילוי 
אלקות שישנו כבר בעולם. היינו שכיון שהחיבור הוא כבר לקראת שלמותו הסופית, 
ע"כ כבר עכשיו ישנם ענינים מעין הגאולה, אך זהו רק מעין שלכן לאו דוקא מכירים 

בענינים אלו שהם התגלות מהגאולה, ויש אפשרות לטעות בזה.

שיהי'  אלקות  הגילוי  ומסובב מהעיקר שהוא  תוצאה  הינם  הגאולה  יעודי  כלומר, 
בעולם לעת"ל. אך בימינו אמנם יש ניצוצים מהיעודים דלעת"ל, אבל זהו באופן שאנו 
רואים את הפרטים ומהם אנו מבינים על קירבתנו לגאולה, וזהו מפני שאין ניכר ונרגש 

בפרטים אלו הגאולה שבהם, דהיינו הגילוי אלקות שגורם להם.

 ועפי"ז מובן מדוע פעולת המשיח כאן היא 'ע"י שהקב"ה נותן', דכיון שכנ"ל פעולת 
המשיח בסוף זמה"ג היא כתוצאה מהגילוי אלקות שישנו )ולא באופן ישיר שמורה דרכי 
ה' כפי שיהי' בגאולה(, ע"כ נפעל זה באופן כזה שהקב"ה נותן בלב המלכים והשרים. 
דהיינו שאי"ז נראה כפעולה ישירה מהגילוי אלקות שישנו בעולם )כיון שבאופן זה אין 

המלכים מרגישים שזה מה שגרם להם החליט ע"ד וכתתו(.
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והסיבה שזה נחשב כפעולתו של המשיח, אף שהגילוי אלקות שישנו בעולם נעשה 
ע"י מעשינו ועבודתינו של כל בנ"י כל זמן משך הגלות. אך מפני שהכל עובר על ידו 
כיון שהוא )נשי"ד שכל עניני הדור עוברים על ידו, ונוסף לזה הוא גם( המשיח שדוקא 

לו יש את הכח לחבר עליונים ותחתונים7, ע"כ זה נחשב כפעלותו.

ובעומק יותר יש לומר: דהנה כל ענין הפעולה על אוה"ע שיהי' לעת"ל, מבאר כ"ק 
אד"ש )הדרן על הרמב"ם תשמ"ו סי"ב8(: שזה משתלשל מעצם המציאות של המשיח, 
היינו דמכיון שמתגלה ענינו של משיח – שהוא בחי' יחידה שמקבלת מיחיד, ממילא 
נגרם ונפעל הענין של ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'9. ועפי"ז מובן עוד יותר 
מדוע ההשפעה על אוה"ע נחשבת כפעולה של משיח, כיון שזה מגיע ממנו. אך בימינו 
זהו רק מעין, כיון שאין את התגלותו השלימה של המשיח שע"כ צריך את כחו של 

הקב"ה, דהיינו כנ"ל שאי"ז נראה באופן ישיר כדבר שמגיע מהמשיח.

מטרת עבודתנו כעת בהבאת הגאולה

 הת' שניאור זלמן שי' גרנשטט
תלמיד בישיבה בחיפה

בדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב )סי"א( אומר כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: "ועפ"ז 
מובן שעיקר החידוש דביאת המשיח הוא בהתגלות מציאותו )"מצאתי דוד עבדי"( כי, 
כל פרטי הענינים שלאח"ז )התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו לגאול את ישראל, וכל 
הענינים דימות המשיח(, באים כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, וכלולים בה". 

עכלה"ק.

דהיינו שהתגלותו של משיח בפעולותיו וכל הענינים שיהיו בימות המשיח – הם רק 
תוצאה והסתעפות מ'עיקר החידוש דביאת המשיח' שהיא – שה"מציאות שקיימת גם 

לפנ"ז למלכות"10 תתגלה בתור מלך המשיח.

כ"ק אד"ש  הודיע  לפנ"ז(  )שנאמר שבועיים  וירא תשנ"ב  והנה בדבר מלכות ש"פ 
מה"מ: "קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו . . )ו(בימינו אלו נתבטלו כל המניעות 

7( וראה בד"מ חיי"ש המצוין בפנים, שמבאר שמשיח נקרא שליח מפני שהוא המחבר גשמיות ורוחניות ובאמצעותו 
נפעל יחוד נשמה וגוף בישראל ויחוד גשמיות ורוחניות בעולם. עיי"ש.

8( נדפס בהתוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 546.
9( וראה בשיחת אחש"פ ה'תשמ"ח )התועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 145(, שמבאר שם שהענין של ויתקן העולם הוא 
דוקא מצד זה שהוא משיח, וזהו החידוש של משיח, שע"כ הרמב"ם כותב את הענין של ויתקן את העולם רק לאחרי 

שהוא משיח ודאי.
10( ד"מ שם.
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והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה לא רק המציאות דמשיח, אלא גם ההתגלות דמשיח. 
ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!".

וכפי שאומר גם בשיחת י"א אלול תנש"א: "נשיא דורנו הי' המשיח של דורנו והוא 
נתגלה בכל התוקף": שהכוונה בזה לכאורה היא – ש'נשיא הדור' כ"ק אד"ש, שהי' עד 
כעת בתור 'משיח שבדור', "מציאות הקיימת גם לפנ"ז למלכות" – הרי כעת הוא 'נתגלה 
בכל התוקף', ואינו רק בתואר 'משיח שבדור', אלא שכבר נשלח ע"י הקב"ה להיות מלך 

המשיח בפועל11, ומציאותו היא כעת בגילוי בתור משיח.

ומזה מובן בפשטות, שדברי כ"ק אד"ש מה"מ: "עשו כל אשר ביכלתכם להביא בפועל 
את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש", "כאו"א מישראל, אנשים נשים ואפילו טף, יש לו 

אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש" וכו' וכו' –

אינם להביא את עיקר החידוש של הגאולה, מאחר שהוא כבר הי' בהתגלותו של כ"ק 
אד"ש בתור מלך המשיח בשנת תנש"א–תשנ"ב. אלא עכשיו העבודה והפעולה היא 
ועבודתינו, תיכף  זו, ע"י מעשינו  והכלול בהתגלות  והסתעפות  להביא את התוצאה 

ומיד ממש!

עיקר החידוש דביאת המשיח היא בהתגלות מציאותו

 הת' אברהם שי' וילהלם
תלמיד בישיבה גדולה

א
בדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב )סי"א( כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "ויש לומר, ש"אויר 
)רוח( של משיח" הוא למעלה גם מ"אורו של משיח" – כי, אור של משיח מורה על 
ההתגלות דמשיח ע"י פעולותיו )כמו "ילחם מלחמות ה'" עד ש"נצח", וכיו"ב(. משא"כ 
מציאותו )מציאות  )חיות( דמשיח, כלומר, התגלות  העצם  של משיח מורה על  אויר 
שקיימת גם לפנ"ז למלכות( בתור מלך המשיח, ולאחרי התגלות מציאותו )אויר שבאין 
ערוך מאורו של משיח(, מתחילה ההתגלות לעיני כל ע"י פעולותיו )אור של משיח(".

והיינו שבתחילה נפעל 'אויר של משיח' – התגלות מציאותו בתור משיח, ולאח"ז בא 
'אורו של משיח' – התגלותו ע"י פעולותיו.

11( ראה ד"מ ש"פ חיי שרה תשנ"ב סי"ג.
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וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ: "ועפ"ז מובן שעיקר החידוש דביאת המשיח הוא בהתגלות 
מציאותו )"מצאתי דוד עבדי"(, כי, כל פרטי הענינים שלאח"ז )התגלותו לעין כל ע"י 
פעולותיו לגאול את ישראל, וכל הענינים דימות המשיח(, באים כתוצאה והסתעפות 
מהתגלות מציאותו, וכלולים בה, כשם שמולד הלבנה כולל התגלות אורה באופן של 

הוספה מרגע לרגע עד למילוי ושלימות הלבנה".

והיינו דכשם שאצל הלבנה עיקר החידוש של התגלותה היא ברגע המולד – מאחר 
שהתגלותה במשך ימי החודש היא כלולה ומסתעפת מלידתה הראשונה. כמו כן בנוגע 
למשיח – שעיקר החידוש של ביאתו היא בהתגלות מציאותו, והתגלותו להביא את 

הגאולה )וכל הענינים שיהיו אז( הם מסתעפים וכלולים בהתגלות הראשונה.

ב
ויש לבאר ענין זה, ע"פ חידושו של כ"ק אד"ש מה"מ בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו 

)לקו"ש חכ"ז ע' 249 ואילך( על 'ענין ביאת המשיח', וזלה"ק:

"ענינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן את העולם, אלא( ענין בפ״ע – "מלך מבית 
דוד״.

נדחי  וקבץ  ״בנה מקדש במקומו  יהי׳ לאחרי  – שזה  )בעולם(  ביאת המשיח  וענין 
ישראל״, שאז הוא ״משיח בודאי״ – הוא, שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח )שהוא 
למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה מזה ״יתקן )גם( את העולם כולו״, שגם 
העולם יהי׳ בשלימות, עד אשר ״מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״". עכלה"ק.

שבעולם  בשביל  אלא  העולם,  את  לתקן  בכדי  לא  היא  משיח  של  שביאתו  והיינו 
יומשך ויתגלה עצם מציאותו של מלך המשיח – 'מלך מבית דוד' שלמעלה מתיקון 

העולם. אך כתוצאה בדרך ממילא מהמשכה והתגלות זו יהי' תיקון העולם.

 והנה אע"פ שאכן ענין ביאת המשיח היא "שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח", 
"שזה יהי' לאחרי בנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל" – אך מובן שגם לפני התגלותו 
בעולם קיימת המציאות שלו בתור 'מלך מבית דוד', שהיא עיקר ענין הגאולה, אלא 

שעדיין לא באה לגילוי.

 ועפ"ז יש לבאר דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות הנ"ל: "שעיקר החידוש דביאת 
'ע"י  בעולם  היא  התגלתה  לא  שעדיין  דלמרות   – מציאותו"  בהתגלות  הוא  המשיח 
פעולתיו', אך עצם ענין הגאולה כבר ישנו שהוא ה'מלך מבית דוד' שהתגלה מציאותו, 

שזהו ביאת המשיח כנ"ל בהדרן.
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ואדרבה "כל פרטי הענינים שלאח"ז באים כתוצאה והסתעפות מהתגלות מציאותו, 
המשיח  בימות  פרטים  ועד  בעולם,  בהתגלותו  פרטים  והם  דמאחר   – בה"  וכלולים 
עצמם – הרי הם רק תוצאה והסתעפות מהתגלות זו שהיא "ענין ביאת המשיח". )ואולי 
י"ל שבאופן מסויים הם גם מסתירים על עצם ענין הגאולה שהיא ה'מלך מבית דוד' 

שמתגלה(.

ועפ"ז מובן שאין להקשות בין ד"מ זה להדרן הנ"ל לגבי ענין 'התגלות משיח': דבד"מ 
שבונה  לאחרי  שזהו  אומר  ובהדרן  פעולותיו,  התחלת  לפני  היא  שהתגלותו  אומר 
המקדש וכו' – מאחר שבד"מ מדבר על התגלות מציאותו, שמתגלה בעולם בתור משיח, 
ובהדרן מדבר על המשכת והתגלות ענינו בעולם, שהעולם חדור ומושפע בזה. ודו"ק.

אותות ומופתים בתקופה השני' לדעת הרמב"ם )גליון(

 הרה"ת יהודה ליב שי' וייסגלס
מבוגרי הישיבה

א
דברי  בין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מתווך  ואילך,  ז  סעיף  ה'תשמ"ב  שמיני  ש"פ  בשיחת 
הרמב"ם בספר משנה תורה, ובין אגרותיו, דלכאורה ישנה סתירה: א( אם יעשה משיח 
אותות ומופתים בכלל. ב( האם משיח נדרש לעשות אותות ומופתים כהוכחה להיותו 

משיח.

ומתווך כ"ק אד"ש מה"מ שלדעת הרמב"ם בתקופה השני' – "כאשר יהי' שינוי הנהגת 
העולם באופן דאותות ומופתים, ובאותו זמן בודאי שמשיח צדקנו יראה )וידרשו ממנו 
להראות( אותות ומופתים – "נפלאות"". והיינו שיהיו אותות ומופתים על ידי משיח, 

אבל רק בתקופה השני'.

ובגליון הקודם )קכח( מקשה הת' י.י.מ. על תיווך זה, דסוף סוף אם עשית המופתים 
היא בתקופה שני', מדוע זקוקים לעשית מופתים על ידי משיח כדי לדעת אמיתת יחוסו 
ותירוצים,  ומפלפל בטוב טעם בקושיות  וכותב  כמו שכותב הרמב"ם באגרת תימן? 
ולבסוף מכריח ומכריע ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ "שידרשו ממנו להראות אותות 
עשית  ידי  על  נוספת  לבדיקה  השני'  בתקופה  יידרש  המשיח  מלך  ומופתים", שאכן 

מופתים, ותמה לפי זה מה הוא הגדר ד"משיח ודאי". עכ"ד.
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ב
ונראה לי, שכדי להבין על נכון את תיווכו של כ"ק אד"ש מה"מ, מן הראוי לצטט 

מהשיחה את ההקדמה מהו ההכרח לביאור באופן של תיווך, וזלה"ק:

"ידוע הכלל שיש להשתדל שלא לאפושי במחלוקת. והמדובר אפילו אודות תלמוד 
בבלי ותלמוד ירושלמי – היינו, למרות שדרך הלימוד דתלמוד ירושלמי שונה מדרך 
הלימוד דתלמוד בבלי, ועד שאמרו חז"ל שצריכים לשכוח את הלימוד דתלמוד בבלי 
למעט  להשתדל  יש  אעפ"כ,  ירושלמי,  דתלמוד  הלימוד  לדרך  להגיע  שיוכלו  כדי 
ירושלמי, אפילו כאשר הדבר קשור עם ביאור  במחלוקת בין תלמוד בבלי לתלמוד 

בדוחק בלבד.

ועאכו"כ כאשר מוצאים סתירה )בהשקפה ראשונה( בדברי הרמב"ם עצמו )בין מ"ש 
בספרו "יד החזקה" למ"ש באגרותיו( – הרי בודאי שבהכרח להשתדל ולבאר את תיווך 

הדברים.

זאת אומרת: בהכרח לומר שהרמב"ם סובר שמשיח צדקנו יראה אותות ומופתים, 
וכפי שכותב בפירוש באגרת תימן.

ובפרט כאשר רואים את גודל הלהט וההתרגשות שבסגנון דברי הרמב"ם באגרת 
הנ"ל,

"יד החזקה", ספר של הלכות – ששם אין הדברים כתובים מתוך  ]משא"כ בספרו 
התרגשות כו', ומובן החילוק שבאופן הכתיבה – כי כאשר מדובר אודות פסקי הלכה, 
הרי ענין ההתרגשות יכול לגרום בלבול שכלו . . אבל באגרותיו )שאין זה ענין של פסקי 

הלכה( כותב הרמב"ם בסגנון של התרגשות רבה כו'[.

ומה גם שאגרת הנ"ל נכתבה לחלק גדול מבנ"י – ליהודים שישבו בתימן, כדי לעודד 
עידוד  שזהו  ובודאי  וכו'(,  ביאוש  יפלו  )שלא  הגאולה  בתקוות  ולהחיותם  רוחם  את 
אמיתי )ע"פ תורת אמת(, היינו, לא רק בדוגמת "כדורי הרגעה" שמרגיעים לפי שעה 
בלבד )ורק אח"כ חושבים אודות הרפואה(, אלא עידוד אמיתי. וא"כ, בודאי שהרמב"ם 

סובר שבזמן משיח צדקנו יהיו אותות ומופתים – "נפלאות"". ע"כ.

ביאור  עם  קשור  להיות  יכול  א( שהתיווך  )לענ"ד(:  מובן  הנ"ל,  ההקדמה  פי  ועל 
בדוחק בלבד )וזה אכן ביאור בדוחק(. ב( פסק ההלכה הוא דוקא האמור במשנה תורה. 
ד(  והתרגשות.  בלהט  כתובים  ולכן  הלכה,  להורות  אינם  הרמב"ם  של  ג( שאגרותיו 
למרות הנ"ל שהאגרות אינם להורות הלכה, הרי שמתוך הלהט וההתרגשות באגרת 
תימן, ומתוך כך שמטרתה לתת עידוד אמיתי – הרי מזה ודאי שהמשיח הוא אדם נעלה 

אשר יראה אותות ומופתים.
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וממילא מובן, שבתיווך אין מענה ותיווך עם כל סימני משיח המדוברים באגרת תימן 
)וכדלקמן(, ואין תיווך ומענה למה שכותב הרמב"ם שהאותות ומופתים הם הראי' על 
צדקנו  שמשיח  "היינו,  )בשאלה((  אד"ש  כ"ק  )כלשון  הוא  שהפירוש  יחוסו,  אמיתת 
יעשה אותות ומופתים, ועי"ז ידעו שהוא משיח צדקנו". ענינים אלו אינם כפי ההלכה 
במשנה תורה בהלכות מלכים מה הם סימני המשיח )ומהו גדרו ההלכתי(, ולא נכתבו 

אלא במכתב.

ברם, יש בסימנים שמתאר הרמב"ם שם גם דברים המתאמים לפסיקתו ההלכתית, 
והיינו, מה שמשיח יעשה אותות  והם ה"עידוד אמיתי" שנתן הרמב"ם לאנשי תימן, 
עם המבואר  גם  – מתאים  באריכות  כ"ק אד"ש  כפי שמבאר   – זה  ענין  כי  ומופתים, 
במשנה תורה, רק שיהי' בתקופה השני' )ולא כפי המבואר באיגרת תימן שיהי' בתחילת 

התגלותו(.

ג
לבאר  בדוחק  אפילו  אפשר  אם  ולכן  אמרינן,  לא  מחלוקת  לאפושי  ביאור,  ליתר 
רואים שכמעט כל  ומתווכים, אבל אם מעיינים באיגרת תימן,  אזי מבארים  ולתווך, 

הסימנים המובאים שם סותרים או שאינם מופיעים ביד החזקה כתנאי למשיח.

ובכללות נחלקים הסימנים שם לארבעה: א( מעלתו של משיח. ב( היכן יתגלה. ג( 
אופן ההתגלות. ד( סימנו המיוחד. ובפרטות:

א( מעלתו של משיח, ובזה שני פרטים:

1( מעלת משיח בנבואה12 – "האינך יודע, אחי, שהמשיח נביא13 גדול מאד וגדול מכל 
הנביאים מלבד משה רבינו עליו השלום". 2( נעלה ממשה רבינו באיזה ענינים – "ויחד 
אותו הבורא יתברך בדברים שלא יחד משה רבינו עליו השלום, שנאמר בו )ישעי' יא, 
ג( "והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח"14; )ישעי' יא, 

12( השווה להלכות תשובה פ"ט ה"ב: "מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהי' יתר משלמה, ונביא 
גדול הוא קרוב למשה רבינו". וראה שיחת יום ב' דחג השבועות תנש"א ביאור דברי רמב"ם אלו.

13( הרמב"ם מוסיף שם שכדי שנאמין לאדם שהוא נביא )וכל שכן שהוא משיח( ישנם כמה תנאים: "ואחד מן התנאים 
ינבא אותו הקדוש ברוך הוא, לפי שהוא עיקר אצלנו שאין  שיש אצלנו ידועים לכל נביא שיהי' בתכלית המדע ואז 
הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר, וביארו שאפילו גבור שיהי' כובש את יצרו, ועשיר – עשיר בדעתו, אבל כשיעמד 
אדם שאינו מפורסם בחכמה ויאמר שהוא נביא אין אנו מאמינים אותו, כל שכן אם יאמר אחד מעמי הארץ שהוא משיח".
14( השווה להנ"ל ולהלכות מלכים פי"א ה"ג: "ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים 
ומחדש דברים בעולם או מחי' מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה הי', 
והוא הי' נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא הי' אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא 
המלך המשיח, עד שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת". ע"כ. והשיג 
על כך הראב"ד "והלא בן כוזיבא הי' אומר אנא הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי מורח ודאין או לא וכיון דלא 

עביד הכי קטלוהו".
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ב( "ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'"; )שם שם, 
ה( "והי' צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו", וקרא לו הקדוש ברוך הוא שש שמות 
באמרו )שם ט, ה( "כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא 
יועץ אל גבור אבי עד שר שלום". וזה שקראו "אל" דרך ההפלגה, להודיע שגדולתו 

מעולה ממעלת כל אדם".

ב( תחלת התגלותו בארץ ישראל15 – "בתחלה יראה בארץ ישראל, כי בארץ ישראל 
תהי' תחלת הראותו, שנאמר )מלאכי ג, א( "ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם 

מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות"".

ג( היותו של משיח בלתי ידוע והמופתים הם שיגלו ויראו על אמיתת יחוסו לבית 
עליו  עד שיאמר  היותה  קודם  עמידתו  דע שלא תדע  עמידתו  איכות  "אבל   – דוד16 
שהוא בן פלוני וממשפחה פלונית, אבל יעמוד איש שלא נודע קודם הראותי, והאותות 
והמופתים שיראו על ידו הן הן הראיות על אמתת יחוסו, שכן אמר הקדוש ברוך הוא 
כשספר לנו ענין זה )זכרי' ו, יב( "הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח", ואמר ישעיהו 
"ויעל כיונק לפניו  נג, ב(  )ישעי'  כמו כן כשיראה מבלי שיודע לו אב ואם ומשפחה 

וכשרש מארץ צי'"".

ד( סימנו המיוחד, ובזה ב' פרטים:

1( יבהלו כל הגויים מפניו בלא מלחמה17 – "המדה המיוחדת לו היא – בשעה שיגלה 
כנגדו  לעמוד  איך  ויתנכלו  מלכותם,  ותבהל  ויפחדו  ארץ משמעו  מלאכי  כל  יבהלו 
בחרב או בזולתה, כלומר שלא יוכלו לטעון ולערער עליו ולא יוכלו להכחישו, אלא 
ידם לפיהם, שכן אמר ישעי' בעת שספר  וישימו  ידו  יבהלו מן המופתים שיראו על 
שישמעו המלכים לו אמר )ישעי' נב, טו( "עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר 

להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו"".

2( ברוח שפתיו ימית רשע18 – "ואמר שימית כל מי שירצה להמיתו בדברו ולא יוכל 
להמלט ולהנצל ממנו, שכן אמר )ישעי' יא, ד( "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו 

ימית רשע"".

15( לא הובא בספר היד החזקה תנאי כזה. וממילא פשוט להלכה לדעת הרמב"ם שיכול לעמוד גם בחוץ לארץ 
)וע"ד המבואר בלקו"ש חי"ד ע' 76 ובהערה 25 שם לגבי נבואה בזמן הזה, והובא בד"מ ש"פ שופטים ס"ט(, וכן מבואר 
בד"מ ש"פ תזריע־מצורע ס"ח שמשיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות . . כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד כו'".
16( השווה להלכות מלכים פי"א ה"ד "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה 

והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי".
ובד"מ שם בהערה על המילים "יעמוד מלך מבית דוד" כותב כ"ק אד"ש "היינו שהוא שהוא כבר מלך".

17( השווה להלכות מלכים פי"א ה"ד "וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל 
האומות שסביביו".

18( השווה להלכות מלכים פי"א ה"ג. הובא לעיל.
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וכל סימנים אלו הם בתחילת התגלותו כמו שממשיך שם – "אבל הסתלק החרום 
גוג  מלחמות  אחר  אלא  הגלותו,  בתחלת  זה  אין  וממערבה  ממזרח שמש  והמלחמה 

ומגוג, כמו שבאר יחזקאל עליו השלום".

ומסיים שם הרמב"ם – "אבל מה שזכרת מעסק האיש שהוא אומר שהוא משיח בערי 
תימן . . יש תימה בדבריך שאמרת שידוע בשלוה ויש אתו מקצת חכמה19, התעלה על 
דעתך שבמדות האלו יהי' משיח? . . ואיני רואה שזה שעמד בארצכם יש בו מכל אלו".

ומובן שבתיווך שבשיחה דלעיל אין תיווך גם לא ברמז דרמז לכל סימנים אלו עם 
דעת הרמב"ם להלכה במשנה תורה.

ד
לאחרי העיון באגרת תימן, מובן ביתר בהירות, מדוע אומר כ"ק אד"ש "יש להשתדל 
למעט במחלוקת . . אפילו כאשר הדבר קשור עם ביאור בדוחק בלבד, ועאכו"כ כאשר 
מוצאים סתירה )בהשקפה ראשונה( בדברי הרמב"ם עצמו )בין מ"ש בספרו "יד החזקה" 

למ"ש באגרותיו( – הרי בודאי שבהכרח להשתדל ולבאר את תיווך הדברים" – 

כי הסתירה בהשקפה ראשונה היא גדולה ביותר, באגרות אומר הרמב"ם שמשיח 
יהי' מוכר,  יהי' "מורח ודאין", יעשה מופתים שיראו על אמיתת יחוסו ולפני כן לא 
יתגלה בארץ ישראל, לא יצטרך למלחמה, ואילו ב"משנה תורה", נאמר שמשיח לא 
עושה אותות ומופתים )כולל לא "מורח ודאין"( כ"בר כוזיבא", משיח בעת התגלותו 
הראשונה הוא כבר מלך מבית דוד וידוע יחוסו, וילחם מלחמות, ולא מופיע שצריך 
גם  הדברים  ותיווך  בביאור  להשתדל  מוכרחים  ולכן  ישראל.  בארץ  דוקא  להתגלות 

בתירוץ דחוק.

אמנם זהו בהשקפה ראשונה, כי באמת על פי הביאורים של כ"ק אד"ש הסתירה אינה 
גדולה כ"כ, וניתן ליישב בדוחק.

דבר  הרמב"ם  כתב  לא  בנבואה  ומעלתו  משיח  של  לחכמתו  בנוגע  שגם  ולהעיר, 
בסימני המשיח, והדבר רק נזכר ברמז בפרק יב בציון להלכות תשובה ששם מבואר 

מעלות אלו של משיח.

19( כראי' להיותו של האיש "עם הארץ" כותב הרמב"ם שם: ואחת הראיות שהוא עם הארץ – שצוה לפזר אדם כל 
ממונו ושיתנדבו לענים, וכל השומעים לו הם טפשים, והוא חוטא שעושה הפך התורה, הואיל ואין ראוי לתורתנו לעשות 
צדקה מכל ממונו אלא מקצתו, שכן כתוב )ויקרא כז, כח( "אך כל חרם אשר יחרים איש לה' מכל אשר לו", ואמרו מקבלי 
השמועה: "מכל אשר לו" ולא "כל אשר לו", ושמו לנדבה גדר וגבול, והוא – החומש, ואמרו: המבזבז אל יבזבז יותר 
מחומש! ואין ספק ששכלו ולבו שנשאוהו לומר שהוא משיח, הוא אשר נשאו לצוות בני אדם לצאת מכל קנינם להתנדבו 
לענים ונעשו הם ענים והענים עשירים, וחיבו עצמם מן הדין להחזיר להם ממונם, ויהי' ההמון על הדרך הזה בין הענים 

והעשירים חוזר חלילה, וזו סכלות מבוארת!
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ונתבאר במק"א ע"פ ההדרן דתשמ"ו, שדברים אלו אינם הכרחיים אצל משיח מצד 
גדרו ההלכתי, אלא דברים המראים על שלימות העולם בזמן ימות המשיח, שהעולם 
מתאים לקיום התורה ומצוות בשלימות, שלכן יש נביא וחכם, ובעל רוח הקודש )כפי 

שמופיע במפורש בפי"ב ה"ג(.

על פי נקודה זו ניתן לתרץ לגבי מעלותיו של משיח הנזכרות באגרת )"מורח ודאין", 
נזכרו  לא  הנביאים,  כפי שהבטיחו  שיהיו  פי  על  המופלא המלחמות(, שאף  ונצחונו 
ברמב"ם להלכה כי אינם חלק מגדרו ההלכתי – "להביא לשלימות בקיום התומ"צ", 

אלא מעלות שיהיו לו. ואף שזה דחוק קצת מוכרחים לתווך בכיו"ב.

כן בתקופה  יעשה  ניתן לתרץ בדוחק שמשיח  ומופתים,  וכן לגבי עשיית האותות 
השני', והיינו, שאין זה מגדרו ההלכתי )כי התקופה הראשונה קשורה עם גדרו ההלכתי 
של משיח(, וממילא כמבואר בשיחה הידועה יתכן שיהי' אף בתחילת התגלותו אותות 
ומופתים, אלא שאין זה חלק מ"החזרת מצב של שלימות קיום התומ"צ". ואמנם הוא 
דוחק, כי באג"ת מובא שאותות ומופתים אלו יוכיחו על אמיתת יחוסו, והיינו שהם ולא 

זולתם יודיעו על כך, ומזה משמע שבלעדי זה אין הוא משיח.

אין  ומופתים",  אותות  לעשות  ממנו  "שידרשו  אד"ש  כ"ק  שכותב  לי שמה  ופשוט 
אותות  שיהיו  לבקש  אפשרות  להם  שתהי'  ישראל  שבני  אלא  אותו  שיבדקו  הכוונה 

ומופתים ודאי יבקשו זאת.

אמנם לגבי מה שכתב שתחילת ההתגלות תהי' בארץ ישראל, קשה לתווך אפילו 
בדוחק. ואולי בזה חזר בו הרמב"ם שהרי לא פסק כן להלכה, או שיתכן שלא סבר כן 

כלל, ורק כתב זאת כדי שלא יאמינו כלל לאותו משיח שקר שהי' בתימן.

ה
ואולי אפשר להוסיף ע"פ הנ"ל, לגבי סימני המשיח באגרת תימן, שמלבד זאת שאין 
לסמוך עליהם להלכה, שכן לא נכתבו לשם כך, אלא כדי לתת עידוד ליהודים בתימן 
ולחזקם, הנה סימנים אלו נועדו בעיקר על מנת להוכיח באופן מוחלט שאותו המשוגע 
מתימן אינו משיח, ומסיבה זו בחר הרמב"ם להביא גם סימנים כאלה שאינם להלכה, 
אלא רק לפי דעה מסויימת, העיקר לדחות מכל וכל את המחשבה שיש אמת במשיח 

השקר ההוא.

לכן כתב הרמב"ם שהמשיח מתגלה בארץ ישראל, ולא בתימן. לכן כתב הרמב"ם 
שכל הגויים נבהלים מפניו, ולא כמו שהיו אז גזירות שמד על יהודי תימן. לכן כתב 
הרמב"ם ש"ברוח פיו ימית רשע", ולא כאותו אחד שידוע בשלווה. לכן כתב הרמב"ם 
על מעלתו בנבואה, שודאי לא יהי' עם הארץ כזה ראוי לנבואה כמשיח. לכן אולי לא 
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כתב הרמב"ם שמשיח גדול בחכמה, שלא יבואו לטעות באותו אחד שיש בו מקצת 
חכמה, ומאידך הרמב"ם אכן שולל ממנו את החכמה ומוכיח שהוא עם הארץ. ולכן 
הרמב"ם כותב שיעשה אותות ומופתים שיגלו על אמיתת יחוסו של האיש, כי אותו 

משוגע לא עשה אותות ומופתים, וממילא אינו ידוע לנו20.

ולאידך, לו הי' כותב הרמב"ם שמשיח צריך להיות יכוף כל ישראל, וילחם מלחמות 
ה' ומקבץ נדחי ישראל ובונה המקדש, לא הי' בזה משום שלילת משיחיותו של משיח 

השקר התימני, שכן היו אומרים שזו היא תחילת דרכו, משא"כ הנ"ל.

במילים אחרות: אם הרמב"ם הי' רוצה לכתוב ליהודי תימן כיצד יזהו את משיח הי' 
כותב להם כנראה כפי הנאמר ביד החזקה ולהלכה, אך מכיון שכתב כל זאת על מנת 
לשלול את משיח השקר, לא דקדק הרמב"ם לכתוב על סימני המשיח הלכה למעשה, 
"ולפי דעת הסוברים  וכאילו יאמר  אלא כתב אף לפי שיטות שאינן להלכה לדעתו. 

שמשיח יתגלה תחלה בארץ ישראל, אין אותו האיש שעמד בארצכם תימן – משיח".

ניסים  עושה  שמשיח  היא  הסימנים  כל  לאורך  שחוזרת  מרכזית  נקודה  אמנם, 
ומופתים, זהו דבר שהרמב"ם פוסק בו לגמרי אחרת, ושולל אותו באמירה "אל יעלה 
על דעתך", ולכן קשה לומר שהרמב"ם יכתוב דבר שכזה מבלי ש"רגלים לדבר" גם 
מהבחינה ההלכתית. זאת לא סתירה רק בפרטים אלא בכל הגישה לענינו וגדרו של 

משיח.

ועל זה מתרץ כ"ק אד"ש מה"מ בדוחק שמכיון שבתקופה השני' יעשה משיח אותות 
ומופתים, הרי שאפשר לכתוב דבר שכזה במכתב ליהודי תימן, כי סוף סוף אכן כך 

יעשה המשיח בתקופה השני' )אם לא מצד עצמו, הרי מצד בקשת העם(.

ו
ומופתים  אותות  שיעשה  מה  התיווך  בדוחק  זה  אין  שבאמת  לבאר  אפשר  אמנם 
בתקופה שני', אף שבאג"ת מדובר אודות תחילת התגלותו, כי כידוע במצב שהגאולה 

באה באופן של זכו, הגאולה תהי' מיד באופן ניסי.

ומכיון שכפי שכותב הרמב"ם קודם לכן באגרת לגבי חישוב קיצים, שיש אצלו קץ 
אמיתי לגבי חזרת הנבואה שהיא הקדמת משיח, שיהי' זה בסביבות שנת ד'תתקע"ו, 
הרי שאם יבוא משיח קודם לכן אין זה "לא זכו – בעתה", אלא "זכו – אחישנה". ומכיון 
שאת המכתב כתב הרמב"ם בשנת ד'תתקל"ב – ארבעים וארבעה שנים קודם לכן, לכן 

20( אלא שדוחק למה לא כתב כבמשנה תורה "יעמוד מלך מבית דוד", ואולי מפני שאותו האיש אכן הצליח לקבץ 
סביבו אנשים ולקרוא לעצמו מלך, ופשוט שמלך מבית דוד שהרי קרא לעצמו משיח, וא"כ אין בזה שלילה מוחלטת.
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התייחס להופעת המשיח בתקופה זו, כהופעה במצב של זכו, שאז מלכתחלה ישנה 
הנהגה ניסית, למעלה מדרך הטבע. ולכן אותו משיח שקר תימני לו הי' באמת משיח 

הי' צריך לעשות אותות ומופתים ולנהוג באופן ניסי21.

והנלע"ד כתבתי.

בענין הנ"ל

 הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
מבוגרי הישיבה

דברי  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  ואילך(  ז  )סעיף  ה'תשמ"ב  שמיני  ש"פ  בשיחת 
על  הראיות  הן  הן  )משיח(  ע"י  שיראו  והמופתים  ש"האותות  תימן  באגרת  הרמב"ם 
אמיתת יחוסו", ומקשה ע"ז ממ"ש בספר היד החזקה שאין המלך המשיח צריך לעשות 

אותות ומופתים.

21( על פי ביאור זה, ניתן לבאר ענין נוסף. דהנה כתב הרמב"ם באיגרת תימן, כמה מעשיות שהיו עם משיחי ונביאי 
שקר "וכמו כן עמד איש אחד במערב במדינת פאס היום ארבעים ושמנה שנה, ואמר שהוא מבשר ושלוחו של משיח, 
ואמר שבאותה שנה יגלה, ולא יצא דברו לאור, והתחדשו לישראל בגללו צרות. והודיעני הדבר הזה מי שהי' מצוי בכל". 
אמנם זה התרגום המצוי, אבל הוא חסר. אבל בכמה הוצאות הביאו התרגום המלא של סיפור זה בלי השמטות )רמב"ם 
לעם ע' קצב( ושם מפורט שמו "משה דרעי", ומובא שהי' תלמיד הר"י מיגאש, "והעם התקבץ סביבו מפני חסידותו 
מעלתו ותורתו. הוא הודיע להם שהמשיח נתגלה ושהשם הודיע לו את זה בחלום, אבל לא החזיק את עצמו כמשיח . 
 . הוא רק טען שהמשיח כבר הופיע. העם נהר אחריו והאמין לדבריו, ואדוני אבי השתדל למנוע את העם מלכת אחריו
. . אבל רק מעטים שמעו לדבריו . . אחרי כן התחיל לנבא דברים שהתקיימו לנכון. מנהגו הי' להודיע לההמון: התקבצו 
למחר ודבר זה יארע, או זה יארע". ובאמת כן הי' הדבר. פעם אחת אמר שבשבוע זה ירד מטר שוטף בדם. כי זה הוא 
אות המשיח אשר השם כיון לו בפסוק: "ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש" וכו'. זה הי' בחודש מרחשון. גשם חזק 
ורב ירד בשבוע בשבוע זה והמים היו אדומים ועכורים כאילו היו בלולים בטיט. המופת הזה הוכיח לעיני כל שהוא נביא 
באין ספק . . כשנתקיימו דבריו בעיני האנשים אמר להם שהמשיח יופיע בליל פסח . . כשהגיע הפסח וכלום לא אירע, 

גוועו האנשים ברעב".
ואם כן לכאורה הי' נביא שקר. ונשאלת השאלה מנין ידע הרב מימון אביו של הרמב"ם שאין הוא נביא אמת והלא 

אמר דברים העתידים להיות.
"הרמב"ם ממשיך שם  נביא אמיתי  אותו אחד  הללו שהי'  כ"ק אד"ש מדברי הרמב"ם  מוכיח  חל"ב  בלקו"ש  והנה 
)באגרת תימן( אודות אחד )שהי' קרוב לזמנו( שניבא על כו"כ דברים וכולם נתקיימו, ומוסיף: "המופת הזה )המבואר 
שם לפנ"ז – אודות האיש ההוא שניבא( הוכיח לעיני כל שהוא נביא באין ספק" – הרי שלא זו בלבד שהי' קבלה לאביו של 
הרמב"ם "שקבל מאביו ומאבי אביו והוא קבל הדבר" שתחזור הנבואה לישראל, אלא שהוא גם מעיד שקרוב לזמנו הי' 
"נביא באין ספק"". וא"כ הי' נביא אמת, ונבואתו היא הקדמת המשיח ]ואל תתמה שהי' זמן רב קודם ד'תתקע"ו, בשנת 
ד'תתפ"ד, שהרי כל הנביאים שמזכיר כ"ק אד"ש בהשיחה הידועה, מלבד הרמב"ן חיו ופעלו קודם לד'תתקע"ו[. ומדוע 

לא האמין לו הרב מימון גם לנבואתו זו.
וע"פ הנ"ל מובן, שהי' קודם עת הקץ, וראה שלא נמצאים במעמד ומצב ד"זכו", ומכך ידע שנבואת האיש ההוא 

שמשיח יבוא בתאריך מסויים היא שקר. וק"ל.
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דלכאורה: )א( נראית סתירה בדברי הרמב"ם האם משיח יעשה אותות ומופתים ו)ב( 
מדברי הרמב"ם באגרת תימן מובן שדוקא ע"י המופתים הוא הראי' על אמיתותו של 

משיח, וא"כ כיצד כותב בספר היד שלא יהיו אותות ומופתים.

ב'  יהיו  שלפיו  הרמב"ם  בדעת  היסודי  תיווכו  ע"פ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  זאת  ומבאר 
תקופות בימות המשיח, דבתקופה הראשונה יהי' "עולם כמנהגו נוהג" ואילו בתקופה 
השני' יבטל מנהגו של עולם. ומקשר זה עם שני האופנים בהגאולה – "זכו" או "לא זכו".

ועפ"ז מבאר, דבספר היד החזקה שהוא ספר 'הלכות הלכות' הרמב"ם לא מתייחס 
לאותות ומופתים שיעשה משיח, כיון דאין זה מוכרח שמשיח יגיע באופן של "זכו" 
ולשיטת הרמב"ם אין לתלות את ביאת המשיח באופנה הרגיל – כש"לא זכו" – בשינוי 
מנהגו של עולם ואותות ומופתים. אמנם, גם באם תתחיל הגאולה באופן דלא זכו – 
יגיעו בנ"י מאוחר יותר למצב דזכו ואז ידרשו ממשיח להראות אותות ומופתים. וזוהי 

כוונות הרמב"ם באגרת תימן.

ובגליון הקודם )קכח( הבין הת' י.י.מ. כוונת אד"ש מה"מ שגם בגאולת בעתה יצטרך 
משיח להוכיח את אמיתת יחוסו בתקופה השני' – כאשר ישובו בנ"י ויהיו במצב דזכו – 

והקשה דאין מובן הצורך והתועלת שבזה.

והביא הערת חכם אחד שביאר דדברי הרמב"ם באגרת תימן מכוונים גם הם כלפי 
תחילת התגלות משיח – שכאשר ביאתו תהי' באופן המתאים לגאולת אחישנה, יצטרך 
להוכיח אמיתת יחוסו באותות ומופתים. והקשה דאי"ז מתאים לשיחה שבה מפורש 

שזה יהי' גם בגאולת בעתה.

והנה, אף שביאור זה דאותו חכם באמת דחוק הוא, מ"מ לענ"ד אין להכריח דכוונת 
אד"ש מה"מ לפרש דברי הרמב"ם בנוגע לבירור אמיתת יחוס משיח בתקופה שלאחר 

התגלותו.

דהנה, לגוף הקושיא כיצד יתכן שלא יעשה משיח אותות ומופתים, ומנין נדע על 
אמיתותו, לכאורה יש לתרץ, דהנה הרמב"ם מיירי באחד "שלא נודע קודם הראותו" 
יחוסו )שזהו התנאי הראשון להיותו משיח – מלך מבית דוד(, והמקור  יודעים  ואין 
היחיד ליחוסו הוא ממנו עצמו, וכיון שאינו פועל כסדר הרגיל דבעתה אלא בא בפתע 
פתאום באופן דאחישנה – עליו להראות אותות ומופתים בכדי להוכיח את יחוסו )היינו 
דבעשותו האותות המובטחים לבוא ע"י משיח בגאולת אחישנה, ה"ז הוכחה שהוא אכן 

מזרע דוד ולכן הוא ראוי להיות משיח(.

משא"כ בסדר הרגיל דביאת משיח, כאשר ישנה מגילת יוחסין מפורטת מדוד המלך 
ע"ה – אין צורך להוכיח את יחוסו באותות ומופתים, בלי קשר לדעת הרמב"ם שביאת 

משיח אינה קשורה בשינוי מנהגו של עולם – היות ויחוסו כבר מוכח ועומד.



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת38

ונמצא דהרמב"ם כתב דבריו ביחס לאותו המצב בזמן ההוא, שלא היתה דרך להוכיח 
את יחוסו של משיח, וע"ז כתב הרמב"ם דהוכחת היחוס יכולה להיות באותות ומופתים.

אמנם, אחר שכתב זאת הרמב"ם, נמצאנו למדים דגם לדעתו אין הכרח לבדוק את 
יחוס משיח בדרכים המקובלות, אלא הוא יכול להוכיח זאת באותות ומופתים. וע"ז 
מקשה אד"ש מה"מ דהא דעת הרמב"ם שענינו של משיח אינו סותר לשינוי מנהגו של 
עולם, ואיך זה יכול להיות ראי' על יחוסו? ומתרץ שמיירי בגאולת אחישנה, וע"כ אין 

מדבר הרמב"ם בספר 'הלכות הלכות'.

לעשות  ממשיח  ידרשו  השני'  שבתקופה  מה"מ  אד"ש  דכוונת  מוכרח  אין  ולפי"ז 
אותות ומופתים – שזהו בשביל להוכיח אמיתת יחוס משיח. כיון שכנ"ל – הרמב"ם 

מיירי בא' שלא נודע קודם הראותו.

העבודה דגילוי בחי' היחידה בדורנו

 הת' שמואל שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה גדולה

בדבר מלכות ש"פ תצוה )ב( ס"ט תשנ"ב מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בפנימיות הענינים 
את הטעם לכך שאנו אומרים בנוסח התפילה בכל יום "אביי הוה מסדר סדר המערכה 
משמא דגמרא ואליבא דאבא שאול . . והטבת שתי נרות קודמת לקטורת", אף שהלכה 

כחכמים החולקים על אבא שאול.

ומבאר, דענין העבודה של הקטורת היא גילוי היחידה )קטורת מלשון קשר(, הקשר 
העצמי של יהודי עם אלקות. והדלקת הנרות מבטאת את השראת השכינה בכל פרטי 

עבודת האדם ובכל העולם.

 וממשיך שם וזלה"ק: "ולכן בנוגע לאמירת סדר המערכה בכל יום, לא רצו לשנות 
הסדר ההוא שסידר אביי אליבא דאבא שאול שהטבת שתי נרות קודמת לקטורת – כי 
במצב של ההעלם והסתר דזמן הגלות לא שייך )כ"כ( שבחינת היחידה תומשך ותתגלה 
בעבודה בכחות פנימיים ועד לההמשכה והגילוי בעולם שמרומז בהקדמת הקטורת 

להטבת שתי נרות".

את  לגלות  כ"כ  שייך  אין  הגלות  שבזמן  הנ"ל  הביאור  לפי  להבין,  צריך  ולכאורה 
היחידה בכל הכחות – מדוע ההוראה משיחה זו כפי המובן מהמשך השיחה )ס"י( היא 
שצריך לגלות את בחי' היחידה בכחות הפרטים, והרי מבואר דבזמן הגלות אין עבודה 
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זו שייכת כ"כ? וכמו"כ בריבוי שיחות ה'דבר מלכות'22 שההוראה לפועל היא שכעת 
צריך לגלות את היחידה בכל פרטי הענינים, ואם אכן אין שייך זה כ"כ, מדוע על זה 

הוא הדגש וההוראה?

ויש לומר הביאור בזה ובפשטות, דלאחר דברי כ"ק אד"ש מה"מ )ד"מ ש"פ תצוה 
)א( סי"ב( ש"כבר סיימו כל עניני העבודה דזמן הגלות", מובן בפשטות, דמכיון שכבר 
סיימו כל עניני העבודה של זמן הגלות ממילא כל עניני העבודה עתה הם עניני העבודה 
ד"זמן הגאולה", וכהוראת כ"ק אד"ש מה"מ )ד"מ ש"פ פינחס סי"ג( שצריך "להציב את 

עצמו במצב ורגש דגאולה"23.

העצם  "גילוי  הוא  המשיח  דביאת  הענין  שאמיתת  דהיות  בפשטות  מובן  ועפ"ז 
דישראל" שיתגלה ה'יחידה' שבכל יהודי ובכל העולם כולו24 ממילא העבודה הנדרשת 
מאיתנו עתה הוא גילוי בחי' היחידה – עבודה של ימות המשיח, ולגרום לכך ש"האין 
בגאולה  בזה  השלימות  שתהי'  עד  ויתגלה  ויומשך  יותר,  עוד  יצטמצם  כ"כ"  שייך 

האמיתית והשלימה.

וברור דאי"ז סתירה להמבואר שבזמן הגלות אי אפשר )כ"כ( לגלות את היחידה, דאכן 
בזמן הגלות א"א לגלות את זה בשלימות, אך לאחר ההכרזה ד"הגיע זמן גאולתכם" 
ומצד זה שעבודתינו עתה היא עבודה ד'זמן הגאולה' – שייך ומוכרח להוסיף בענין זה 

עד שיבוא לפועל ולגילוי.

22( דבר מלכות ש"פ תולדות )ב( סי"ג, ד"מ ש"פ כי תשא סי"א, ובעוד ריבוי מקומות.
23( וראה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון קכה, מה שכתב שם הת' ד.א. דעפ"ז מובן בפשטות לשונו 
הק' בד"מ ש"פ חיי שרה )ס"א(: "החידוש שנתוסף במיוחד בזמן האחרון בעבודת השליחות: לקבל פני משיח צדקנו 
בגאולה האמיתית והשלימה" דלכאו' בכל השיחה שם מבאר דזהו ההוראה והשליחות עתה "לקבל פני משיח צדקנו 
בפו"מ", ומדוע אומר "בגאולה האמיתית והשלימה"? אלא הוא משום שענין זה של קבלת פני משיח בשלימותו יהי' 

אכן בגאולה, אמנם היות שהעבודה עכשיו היא עבודה השייכת לזמן הגאולה, לכן שייכת גם עכשיו עבודה זו. ועיי"ש.
24( עיין קונטרס ענינה של תורת החסידות ס"ג.
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בענין בנית הארמון למלך המשיח בזמן הגלות

 הת' מנחם מענדל שי' ליפש
מבוגרי הישיבה

א
בענין הצפי' לגאולה האמיתית והשלימה ולביאתו של מלך המשיח מצינו במקורות 
חז"ל25 ביטויים מיוחדים אודות חשיבות הצפי' לגאולה, וע"כ שעצם הצפי' לגאולה 
מזרזת את ביאתה26. ויתירה מזה, שהצפי' לגאולה )לא רק שמזרזת את הגאולה, אלא( 

היא תנאי מוכרח לביאת הגאולה27.

וכן הוא גם בשיחותיו של כ"ק אד"ש מה"מ אשר מצינו ריבוי עצום של שיחות אודות 
הצפי' וההשתוקקות לזמן הגאולה, ונציין בזה למספר שיחות מתקופת תנש"א ותשנ"ב:

בשיחת הד"מ הידועה מכ"ח ניסן ה'תנש"א )ס"ו( זועק כ"ק אד"ש: "גם כשצועקים 
"עד מתי" – ה"ז מפני הציווי כו', ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, בודאי 

ובודאי שמשיח כבר הי' בא!!

את  להביא  ויפעלו  באמת  ויצעקו  ירעישו  בנ"י  שכל  כדי  לעשות  יכולני  עוד  מה 
המשיח בפועל . . הדבר היחידי שיכולני לעשות – למסור הענין אליכם: עשו כל אשר 

ביכלתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

ויהי רצון שסוף־כל־סוף ימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול 
ממש".  ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  בפועל  להביא   .  . הקב"ה  אצל 

עכלה"ק.

וכשמתבוננים בשיחה זו ניכר שהנקודה העיקרית היא שכ"ק אד"ש דורש שלחסידים 
יהי' אכפת בעצמם מביאת המשיח, והיינו, שפעולות החסידים להביא משיח לא יהיו 

רק מתוך רצון לעשות נח"ר לכ"ק אד"ש, אלא שהחסידים בעצמם ירצו משיח28.

25( ראה שבת לא, א. ועוד.
26( ראה מדרש זוטא – איכה )בובר( פרשה א. וכן הוא בילקוט שמעוני איכה רמז תתקצז.

27( ראה בהושע ג, ד־ה. וברש"י ושאר מפרשים על אתר.
28( ראה בכל זה בארוכה בקונטרס "התגלות ניצוץ משיח" להרשד"ב וואלף בפרקים הראשונים.
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הגאולה  "בהבאת  ה'תנש"א:  סיון  מכ"ח  בד"מ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדברי  מובן  וכן 
)כביכול(  זקוק  הוא  בשלימות  זאת  יפעל  שהקב"ה  כדי   .  . והשלימה  האמיתית 
להשתתפותו של כאו"א מישראל, ודוקא בתור נשמה בגוף, שע"י מעשינו ועבודתינו 
באה הגאולה, וצריך להזדקק כביכול לכך שיהודי יסכים, ויתירה מזו – שהוא ירצה 

ויכריז, שלא רק שהגיע זמן גאולתכם, אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות".

והיינו שהקב"ה רוצה שיהודי יהי' שותף איתו בהבאת הגאולה – שהגאולה תבוא לא 
רק מצד רצונו של הקב"ה אלא גם מצד רצונו של כל אחד מישראל, "שיהודי יסכים" 
"ויתירה מזו – שהוא ירצה" את הגאולה. ועד שיתחיל כבר עכשיו  שתבוא הגאולה, 

ברגעי הגלות האחרונים לחיות כמו בגאולה ויכריז שנמצאת כבר הגאולה.

אמנם, אף שכ"ק אד"ש מה"מ מדבר כל הזמן ללא הרף על הגאולה השלימה ועל 
אעפ"כ,  השלימה,  הגאולה  לקראת  היום  כבר  להתכונן  צריכים  שיהודים  ההכנות 
בדרך־כלל הוראות כ"ק אד"ש בענין ההכנה לגאולה עוסקות בעיקר בעניני עבודת ה' 
הקשורים לגאולה השלימה, ולא כל־כך בדברים גשמיים שיש להכין לקראת הגאולה 

השלימה29.

בזה גופא יוצא דופן30 הוא ענין בניית הארמון למלך המשיח, 

שבענין זה – שהינו דבר גשמי – הורה כ"ק אד"ש כבר קודם הגאולה לבנותו. ויש 
לבאר בד"א במה שונה ענין בניית הארמון מכל שאר הענינים הגשמיים של הגאולה 
האמיתית והשלימה, שלכן בשאר הענינים הגשמיים של הגאולה לא מצינו )כמעט( 
שכ"ק אד"ש יורה להתחיל לעשות אותם כבר בזמן הגלות, ואילו בענין זה של בניית 
)היינו עוד לפני שבאה  הארמון למלך המשיח, הורה כ"ק אד"ש כבר בשנת תשנ"ב 

הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש( שהגיע הזמן להתחיל בבניית הארמון31.

29( ולסבר את האוזן: כשלוש שנים לפני פתיחת שערי רוסי' ונתינת האפשרות למאות אלפי יהודים לצאת משם 
ולעלות לאה"ק, דיבר כ"ק אד"ש מה"מ על־כך שבקרוב יעלו המוני יהודים מרוסי' לאה"ק, והורה להכין עבור העולים 
מקומות מגורים ומקורות תעסוקה. לעומת זאת, בענין הגאולה השלימה, מעולם לא הורה כ"ק אד"ש להתחיל להכין 
דירות עבור כל המוני היהודים שיקומו בתחיית המתים או המוני היהודים שיעלו לארץ בקיבוץ גלויות. ועד"ז לא הורה 

להתחיל לצקת את כלי המקדש וכיוצ"ב.

30( יחד עם עוד כמה ענינים בודדים.
31( בנוגע לשאר הענינים הגשמיים, אולי י"ל שהסיבה לכך שכ"ק אד"ש לא הורה להתחיל להתכונן אליהם היא, 
משום שאפשר לסמוך על הקב"ה שבודאי 'יארגן' את כל הענינים הגשמיים של הגאולה על הצד הטוב ביותר, ואנו לא 
צריכים לעזור להקב"ה לנהל את העולם. אולם בנוגע לארמון מתעוררת השאלה )כבפנים( במה שונה ענין הארמון, 

שלכן הורה הרבי להתחיל לבנותו כבר בזמן הגלות.
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ב
והנה, בכדי לבאר זה יש להקדים ולהוכיח הוודאות שענין בנית הארמון הוא ענין 
השייך לגאולה, דלכאורה ניתן לטעון שהוא רק בכדי שיהי' לכ"ק אד"ש מה"מ בית 
ונחלה בארה"ק )וע"ד מה שמצינו בשאר רבותינו נשיאנו שהי' ברצונם שיהי' להם חלק 

ונחלה באה"ק(, ומנין שענין זה קשור דוקא לגאולה השלימה?

בזמן  ארמון  לבניית  ההיתר  מנין  תמוה  דלכאורה  ובהקדים,  בזה32,  הביאור  וי"ל 
הגלות, דהרי דבר זה הינו איסור גמור מדברי חכמים, וכמ"ש הרמב"ם33 בהל' תעניות 
)פ"ה הי"ב ואילך( שמונה שם את התקנות שתיקנו חכמי ישראל לנהוג בזמן הגלות 
כזכר לחורבן. וז"ל: "משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונין 
ומשייר  וסד בסיד  ביתו בטיט  כבנין המלכים, אלא טח  ומכוייר  בנין מסוייד  לעולם 
מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד". ומובן מזה במכ"ש שישנו אסור לבנות בנין 

יפה ומפואר הדומה לבנין המלכים.

)בכ"ף  המלכים"  "כבנין  ולא  ממש,  מלכים  בנין  אודות  הוא  כשהמדובר  ובנדו"ד 
הדמיון(, ודאי הדין הוא שאסור לבנות כבניין הזה בזמן הגלות )וכפי שאכן לא מצינו 
בכל הדורות הקודמים מאז חורבן בית המקדש אפילו יהודי צדיק אחד שציווה שיבנו 

לו ארמון(.

אך יש לומר הביאור בזה, דבמה דברים אמורים שאסור לבנות בנין כבנין המלכים – 
כשנמצאים לפני התגלותו של משיח צדקנו )שהרי תקנה זו נקבעה לזכר החורבן(. אולם 
כיום, לאחר שכבר זכינו להתגלותו של משיח צדקנו )כדברי כ"ק אד"ש34 ש"ישנה כבר 
ההתגלות של משיח", ו"נשיא דורנו הי' המשיח של דורנו והוא נתגלה בכל התוקף"35( 
הרי שהותרה ההלכה ומעתה כבר מותר לבנות בניין שהוא כבנין המלכים – לבנות 

ארמון לכ"ק אד"ש מלך המשיח36.

32( בנוגע לטענה שהובאה בפנים – שרצונו של כ"ק אד"ש בבניית ארמון עבורו באה"ק, הוא כרצונם של כל רבותינו 
נשיאינו שיהי' להם נחלה גשמית באה"ק – יש לדחות, שהרי ידוע שעוד לפני בניית הארמון יש לכ"ק אד"ש כמה וכמה 
נחלות באה"ק הרשומות על שמו )לדוגמא בית רומנו בחברון, ועוד(. וממילא מובן שלא זהו הטעם לרצונו שיבנו עבורו 

ארמון.
33( וכן ראה בגמ' בבא בתרא ס, ב. שו"ע או"ח סתק"ס ס"א.

34( ד"מ ש"פ וירא ה'תשנ"ב.
35( שיחת י"א אלול תנש"א. בלתי מוגה.

36( ואולי יש לומר שזוהי הסיבה שכ"ק אד"ש שלח לשאול רב האם מותר כבר להתחיל בבניית הארמון. דלכאורה, 
מה נוגע זה לשאלת רב? וע"פ הנ"ל מובן, שמכיון שנפסק ברמב"ם שבזמן הגלות אסור לבנות בנין שהוא כבנין המלכים, 

לכן צריך רב שיפסוק שהלכה זו כבר הותרה משום שהגענו כבר לזמן התגלותו של משיח צדקנו, כנ"ל.
ואף שלאו דוקא שהרב זכר בשעת מעשה את הרמב"ם הנ"ל, אולם ידוע שלרב מורה הוראה ישנה סייעתא דשמיא 

לפסוק כפי ההלכה.
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ויש להוכיח שזמן התגלותו של משיח צדקנו )שכבר הי', כנ"ל( הוא הזמן בו ניתרת 
המפורסמת  ההלכה  דהנה,  המלכים,  כבנין  שהוא  בנין  לבנות  האיסור  של  זו  הלכה 
אודות איסור השמחה בזמן הגלות, נמצאת גם היא בהמשך אותו ענין ברמב"ם )ה"ד(, 
והיינו שאיסור השמחה בזמן הגלות נובע מאותה סיבה של איסור בניית בנין כבנין 

המלכים בזמן הגלות.

במפורש  אד"ש  כ"ק  אומר  הגלות,  בזמן  השמחה  איסור  של  זה  ענין  שעל  והיות 
בשיחה שם שאיסור זה כבר בטל מאחר שאיסור זה הי' קיים כל עוד לא התגלה משיח, 
אבל עתה, לאחר התגלות משיח, לא רק שאין איסור לשמוח, אלא יתירה מזו שצריך 
לשמוח. י"ל שכ"ה גם בנוגע לאיסור זה של בניית בנין שהוא כבנין מלכים בזמן הגלות 
– שאיסור זה כבר הותר. ונמצא מכל הנ"ל, שענין בנין הארמון קשור בהכרח לגאולה 

האמיתית והשלימה37.

ג
של  אחרים  גשמיים  ענינים  שאר  לבין  הארמון  בניית  בין  השינוי  לבאר  יש  ועפ"ז 
הגאולה האמיתית והשלימה – שבשאר הענינים הגשמיים של הגאולה לא הורה כ"ק 
אד"ש להתחיל לעסוק בהם כבר בזמן הגלות, ואילו בענין זה של בניית הארמון )שגם 

37( ועוד יש לבאר, דהנה בקונטרס ענינה של תורת החסידות )סי"ב(, אומר כ"ק אד"ש מה"מ:
"וכידוע הסיפור מהחסיד רבי יקותיאל ליעפלער, שכשרצה אדמו"ר הזקן לברכו באריכות ימים, אמר: "ָאבער ניט 
מיט ּפויערשע יָארן ]=לא חיי אכר[, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין געטליכקייט 

און מען הערט ניט קיין געטליכקייט" ]=שאין רואים ושומעים אלקות[.
אין מקום שיאמר שאיננו רוצה בה רק בתנאי  גדולה, הרי  ובפרט מתנה  ולכאורה תמוה: כשנותנים מתנה לאדם 
שהמתנה תהי' גדולה עוד יותר, ומכיון אשר גם אריכות ימים מצד עצמה הוא דבר גדול ביותר )ובפרט שכנ"ל הנאת 

החיות כוללת את כל ההנאות שבעולם(, איך התנה הר"י תנאים בהברכה?
אך הביאור בזה, שתנאו של הר"י הי' לא שיוסיפו לו בהברכה, כ"א שהאריכות ימים תהי' מציאות של ימי־חיים. כי הי' 
מונח )ָאּפגעלייגט( אצלו בפשטות שכל מציאות החיות הוא ראיית ושמיעת אלקות. ולכן התנה "ָאבער ניט מיט ּפויערשע 
יָארן", כי ימים ושנים שאין רואים ושומעים אלקות לא היו נחשבים אצלו למציאות כלל, ואדרבה – מאס בימים ושנים 

כאלו". עכלה"ק.
ר'  אד"ש שאחיו  לכ"ק  אומר  ריבקין  חיים  ר'  הארמון:  בניית  ע"ד  לסיפור  בנוגע  גם  הוא  לומר שכמו"כ  יש  ואולי 
זושא רוצה לבנות בית לכ"ק אד"ש בכפר חב"ד. כשחושבים על כך מעט, מבינים שר' זושא הציע מתנה מאוד יקרה! – 
"ולכאורה תמוה: כשנותנים מתנה לאדם ובפרט מתנה גדולה, הרי אין מקום שיאמר שאיננו רוצה בה רק בתנאי שהמתנה 

תהי' גדולה עוד יותר".
ולכאורה הביאור בזה הוא ע"ד הביאור בשיחה דלעיל – דתנאו של כ"ק אד"ש הי' לא שיוסיפו לו בהמתנה, כ"א 
שהמתנה אכן תוכל למלאות את הכוונה שלשמה נותנים אותה. כלומר, כוונת ר' זושא לא היתה לבנות בית בכפר חב"ד 
שיעמוד ריק וכולם ידעו שזהו ביתו של כ"ק אד"ש, אלא כוונתו היתה שיהי' זה בית כפשוטו, שכאשר כ"ק אד"ש יגיע 

לאה"ק אזי יתגורר בבית הזה.
ומכיון שכ"ק אד"ש יגיע לאה"ק רק בתור מלך המשיח כפשוטו, וממילא אז יהי' צריך ע"פ הלכה לנהוג בכל גינוני 
המלכות, כולל ענין הכבוד וההדר שצריך להיות למלך – לכן צריך שמגוריו בזמן הגאולה השלימה יהיו דוקא ארמון ולא 

בית רגיל. ואם בונים בנין בצורת בית רגיל ולא בצורת ארמון ממש, הרי שלגמרי אין לו צורך בזה!
ונמצא מובן, שבניית הארמון לכ"ק אד"ש מה"מ הוא ענין השייך לגאולה האמיתית והשלימה.
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הוא ענין גשמי השייך לגאולה השלימה( כן הורה כ"ק אד"ש להתחיל בבנייתו עוד 
לפני הגאולה:

דהנה, מלבד הצפי' הכללית של עם ישראל לגאולה השלימה שזה עצמו מזרז את 
כ"ק  של  משיחותיו  וכמובן  עצמו38,  המשיח  למלך  צפי'  גם  נדרשת  )כנ"ל(,  הגאולה 

אד"ש מה"מ בכלל, ובאופן מיוחד משיחות הדבר־מלכות מחורף תשנ"ב.

כך שהיום  על  אד"ש מה"מ  כ"ק  וחיי שרה תשנ"ב, מדבר  וארא  בד"מ ש"פ  דהנה 
הסתיימה כל עבודת הגלות והקב"ה כבר שלח את נשיא דורנו להיות המשיח שיביא 
תשלח",  ביד  נא  ה"שלח  להתקיים  מתחיל  דמשיח",  ההתגלות  )"ישנה  הגאולה  את 
השליחות של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו"(, ולכן "הדבר היחיד שנותר עתה בעבודת 

השליחות הוא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש".

ומהתבוננות בתוכן השיחות שם )בכך שכ"ק אד"ש מדגיש מיהו אותו צדיק שאותו 
שם(,  בשיחה  נוספים  בענינים  ובהתבוננות  הגאולה,  את  להביא  הקב"ה  ושלח  מינה 
מובן שבעבודה זו של "קבלת פני משיח צדקנו", ישנו דגש מרכזי על זהותו של מלך 
המשיח. שצריך שעם ישראל יתלכדו סביב הרבי מלך המשיח ויתקשרו אליו, כולל 
ועיקר שיקבלו את מלכותו ויבקשו ממנו שיבוא לגאול את ישראל. ודוקא עבודה זו 
היא "הדבר היחיד" שנותר עתה בעבודת השליחות כדי להביא לשלימות הגילוי של 

משיח צדקנו בפועל ממש39.

והנה, הענין העיקרי בבניית ארמון לרבי מלך המשיח, הוא עבור זמן הגאולה )כנ"ל(, 
ניתן לומר גם שבבניית הארמון  שיהי' בית דירה כפשוטו לכ"ק אד"ש מה"מ. אמנם 
האחרונים,  הגלות  ברגעי  היום,  כבר  כשבונים  כי  הגלות.  בזמן  כבר  משמעות  ישנה 
שאנו  היא  היחידה  הדברים  שמשמעות  הרי  חב"ד,  בכפר  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  ארמון 
מאמינים שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח, ובקרוב ממש יתגלה ויביא את הגאולה 
לכל עם ישראל, ובתור הכנה וצפי' להתגלותו – אנו בונים לו כבר עכשיו את הארמון 

שבו הוא יגור בארץ הקודש!

וע"פ הנ"ל מובן מדוע זהו ענין כל כך עיקרי – שהרי הצפי' לגאולה – ובפרט להתגלותו 
של משיח צדקנו בעצמו – מזרזת את הגאולה. ויתירה מזו, שזהו תנאי מוכרח לביאת 
הגאולה. וממילא מובן שצריך לבנות את הארמון למלך המשיח כבר בזמן הגלות כדי 

לפעול את התגלותו של משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה.

38( ראה חבקוק ב, ג. הושע ג, ד־ה, ובמצודת דוד שם. רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"א. וכן בי"ג עיקרי האמונה לרמב"ם 
)נדפס בהקדמתו לפירוש המשניות בפרק "חלק", מסכת סנהדרין(.

צדקנו"  משיח  פני  "קבלת  בפרק  וולף,  להרשד"ב  משיח"  ניצוץ  התגלות  ב"קונטרס  בארוכה  זה  בכל  ראה   )39
ו"ההתקשרות בין המלך והעם".
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שייכות ישיבת תומכי תמימים לביאת משיח

 הת' שלום דוב בער שי' ניסילביץ'
תלמיד בישיבה קטנה

בשיחת ש"פ כי תצא תשמ"ח )סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 625( מתאר כ"ק אד"ש מה"מ 
את הפעולות שנעשו במהלך הדורות האחרונים להבאת משיח צדקנו, וזלה"ק: "במשך 
הדורות שלפנ"ז, כו"כ דורות, נעשו פעולות מיוחדות כדי להביא את משיח צדקנו, 
כולל ובמיוחד – גילוי תורת החסידות ע"י הבעש"ט, כמ"ש באגה"ק דהבעש"ט המענה 

דמלך המשיח על שאלתו של הבעש"ט אימתי אתי מר – כשיפוצו מעינותיך חוצה".

בהפצת  ונתווסף  הולך  לדור  "ומדור  אד"ש:  כ"ק  אומר  )ס"ה(  השיחה  ובהמשך 
המעינות חוצה ע"י רבותינו נשיאנו, ועד לדורנו זה, אשר, ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

דורנו התחיל הענין בהפצת המעינות חוצה באופן שבאין ערוך לגמרי".

ובהערה 51 כותב: "ולהעיר, ששלב מיוחד בהפצת המעיינות חוצה הי' בעת שמחת 
הנישואין שלו – התייסדות ישיבת תומכי תמימים ביום א' ט"ו אלול )במוצש"ק זה( 

בעת סעודת החופה שלו )סה"ש תש"א ע' 104( וכו'".

ישיבת תו"ת  הנישואין היתה התייסדות  זאת שבעת שמחת  ויש להמתיק, דמלבד 
שהוא שלב מיוחד בהפצת המעיינות, ונקראת פעולה מיוחדת להביא את משיח צדקנו 
מכיון ש"אימתי קאתי מר – לכשיפוצו מעיינותיך חוצה", הנה התייסדות תו"ת בפני 

עצמה ה"ה פעולה מיוחדת כדי להביא את משיח צדקנו.

וכמבואר בשיחתו הידועה של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בענין כל היוצא למלחמת 
בית דוד )שיחת שמח"ת תשס"א(: שתלמידי תומכי תמימים הם חיילי בית דוד שיוצאים 

למלחמה נגד אלו אשר חרפו עקבות משיחך, וכמבואר שם בהרחבה.

ויש להוסיף בקשר והשייכות בין ישיבת תו"ת למשיח צדקנו:

דהנה בשיחת אחש"פ תשל"ו )לקו"ש חי"ד ע' 314( מספר כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: 
"בסעודת היום דאחש"פ ה'תש"א סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר, שהחל משנת תרס"ו )שלשים 
ושש שנים( הונהג הסדר להתוועד ברבים בעת הסעודה דאחש"פ, ובפרט – התועדות 
הקשורה עם שמחת התמימים שאביו, כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, אכל אז סעודה זו 

ביחד עם תלמידי ישיבת תומכי תמימים בפעם הראשונה.
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והמשיך כ"ק מו"ח אדמו"ר בסיפורו ]להלן בתרגום חופשי[ אמרה אחת מהשיחה 
הקדושה ברצוני כעת למסור לכם. לאחר שכ"ק אאמו"ר הרה"ק הרש"ב אמר את מאמר 
החסידות "מלכא ומלכתא הוו יתבי", אמר כ"ק אאמו"ר הרה"ק: "העבודה ב"ה הצליחה" 

)היינו התייסדות הישיבה, כמבואר שם בהמשך דברי כ"ק אדמו"ר נ"ע(". עכלה"ק.

הנה ראינו שאמירת המאמר ע"י כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בקשר לישיבה, וגם האמירה 
"ב"ה הצליחה העבודה" – היתה בסעודת אחש"פ, והרי "באחש"פ מאיר גילוי הארת 

משיח" )לקו"ש ח"ד ע' 1298(.

ובפרט שבאותה סעודת אחש"פ תרס"ו החל המנהג ע"י הרבי הרש"ב בד' כוסות גם 
בסעודת משיח. וכבר ביאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה אחרת בין הד' כוסות לסעודת 

משיח, והטעם שהונהגו ע"י כ"ק אדמו"ר מהורש"ב )לקו"ש ח"ז ע' 277(.

ישיבת תו"ת שייכת במיוחד לביאת משיח צדקנו,  ונמצא מכל הנ"ל, שהתייסדות 
מלבד זאת שהיא חלק בפעולה דהפצת המעיינות. ולא באתי אלא להעיר.

זמני היום ביומו של הקב"ה

 הת' משה חיים שי' עמית
מבוגרי הישיבה

א
נאמר בתהלים )צ, ד(: "כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה". 
ופירש הרד"ק שם: "ורז"ל פירשו 'בעיניך' כנגד האל יתברך, ואמרו: יומו של הקדוש 

ברוך הוא הוא אלף שנים. רצה לומר כי אלף שנים אינם נחשבים לו אלא כיום אחד".

וכשם שבשבוע ישנם שבעה ימים, כך "שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב )"שאלף 
שנה יהי' חרוב חוץ מששת אלפים אלו, דהיינו אלף שביעי". רש"י(, שנאמר ונשגב ה' 
לבדו ביום ההוא )יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה שנאמר כי אלף שנים בעיניך 

כיום אתמול כי יעבור. רש"י(". )סנהדרין צז, א(.

ובהשקפה ראשונה נראה שכשם שהשבת היא ביום השביעי כך הגאולה תבוא באלף 
באלף השישי.  עוד  תהי'  והגאולה  אך המפרשים מסבירים שביאת המשיח  השביעי, 
כדברי רבינו בחיי )בראשית ב, ג(: "ביום ששי שיבא משיח שהזכיר כנגדו "נעשה אדם" 
. . יום שביעי כנגד אלף השביעי שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים, והוא אחר ימות 
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המשיח ותחית המתים, ובני תחית המתים יזכו אליו ויתענגו בגוף ובנפש תענוג שאין 
לו סוף".

יהי' האלף  יהיו כבר באלף השישי ואחר כך  היינו שימות המשיח ותחיית המתים 
השביעי, שהוא ענין בפני עצמו עליו לא נדון בהערה זו.

ב
בפרקי דרבי אליעזר )פ"ז אות נה( נאמר: "פ"ד שנים שהוא שעה אחת מיומו של 

הקב"ה".

ופירש הרד"ל שם: "יומו של הקב"ה – שהוא אלף שנה . . וחושב יומו של הקב"ה 
לכולו יום בלא לילה נחלק לי"ב שעות, לכן כל שעה פ"ד שנה". כלומר שהאלף שנה 
שהם יומו של הקב"ה, אינם מחולקים לכ"ד שעות של לילה ויום ואז כל שעה היא לערך 
ארבעים ושתים שעות )ארבעים ואחד וקצת יותר משתי שליש(. אלא מחשיבים רק את 

שנים עשר שעות היום, וכל שעה היא לערך שמונים וארבע שעות.

והנה בשעות היום ישנם את זמני 'עלות השחר', 'הנץ החמה', 'חצות' ועוד. ואכן אם 
נחלק את 'יומו של הקב"ה' לשעות היום נראה שבזמנים אלו אכן התרחשו מאורעות 
בעולם המכינים אותנו לקראת הגאולה, כפי שציינו זאת גדולי ישראל שבאותם הזמנים.

הנץ החמה: נאמר בגמרא )פסחים צד, א( שהנץ החמה הוא כ'עשירית מהיום' לאחר 
עלות השחר. ובחלוקת 'יומו של הקב"ה' לעשר חלקים, הרי שלאחר כמאה שנה מהאלף 

השישי יהי' הנץ החמה. ואכן גדולי ישראל שבאותו הזמן ציינו את הענין.

הרמב"ן )בראשית ב, ג( כותב: "ביום הששי בבקר "תוצא הארץ נפש חי' למינה בהמה 
ורמש וחיתו ארץ למינה", והיתה בריאתה קודם זרוח השמש, כענין שכתוב )תהלים 
קד, כב( תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון, ואז נברא האדם בצלם אלקים, והוא 
זמן ממשלתו, שנאמר )שם כג( יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב, והוא האלף הששי, 
כי בתחלתו ימשלו בו החיות הם המלכיות אשר לא ידעו את ה', ואחרי עשיריתו כשעור 
הנץ החמה ליום )עיין פסחים צד, א( יבא הגואל שנאמר בו )תהלים פט, לז( וכסאו 
כשמש נגדי, זהו בן דוד הנעשה בצלם אלקים, כדכתיב )דניאל ז, יג־יד( וארו עם ענני 
שמיא כבר אינש אתי הוה ועד עתיק יומיא מטא וקדמוהי הקרבוהי, ולי' יהיב שלטן 

ויקר ומלכו, ויהי' זה קי"ח אחר חמשת אלפים".

וכן כתב רבינו בחיי שם: "וכשם שבא אדם לבקרו של יום ששי, זהו שאמר: נעשה 
אדם, כך יבא המשיח לבקרו של אלף הששי אחר עשירית האלף, כשיעור נץ החמה 
ליום, וזהו משיח בן דוד שכתוב בו )תהלים פט, לז( "וכסאו כשמש נגדי", והוא הנעשה 
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בצלם אלקים, כענין שכתוב )דניאל ז, יג(: "וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתי הוה", 
ויהי' זה לזמן קי"ח שנה אחר האלף החמישי".

ערב שבת אחר חצות: לפי חישוב זה מחשב המקדש מלך על הזוהר )קיז, א( את 
זמן 'חצות היום' של האלף השישי: "מכאן נראה שחצי יום הששי הם ת"ק שנה וחצי 
השני הם ת"ק אחרים ולכך בשית מאה שנין אערב שמשא לאעלא בשבתא כי נכנסו 
עמי'  נהורא  כי  בשם  עולה  אינו  ששי  ליל  זה  ולפי  לשבת.  הסמוך  הששי  יום  בחצי 
שרי ולפניו כחשכה כאורה והילה בכל היום הוא". שכידוע בסביבות זמן זה התגלה 

הבעש"ט ותורת החסידות.

וכן מצאנו שכ"ק אדמו"ר הריי"צ מציין את זמננו כערב שבת אחר חצות לפי חישוב 
זה. וזלה"ק )משיחת חג השבועות תש"ט(: "על מה מחכים? הרי מעכבים את הגאולה! 

כבר ערב שבת לאחר חצות".

ערב שבת קודם הדלקת נרות: ובמקום נוסף )אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ב ע' תקלא( 
אף ציין שאנו קודם הדלקת הנרות: "כל השם לב אל המתחולל בחלל דעלמא רואה 
אשר הזמן הוא ערב ש"ק קודם הדלקת הנרות . . כל הצרות והיסורין שעברו ועוברים 
כל  עיני  אשר  הטוב  האורח  לקבל  בכדי  זוהמא  כל  המעברת  ברותחין  הטבילה  הם 
אחב"י בכל מרחבי עולם וגם באה"ק בכלל מצפים בב"א. עש"ק לעולם הוא יום מרובה 

בעבודה ומלאכה מהכנת ש"ק".

דור האחרון – בין השמשות: כ"ק אד"ש מה"מ מציין שהדור האחרון נחשב גם כזמן 
"כך גם ביחס ל"שית  1226. תרגום חופשי(:  ע'  )לקו"ש ח"ד  וזלה"ק  'בין השמשות', 
אלפי שנין", שתכליתן ועלייתן אל "יום שכולו שבת", אל האלף השביעי, נוצרות באלף 

הששי בכלל, ובעיקר ב"בין השמשות", בדור האחרון ביותר, דור עקבתא דמשיחא".

ג
והנה החתם סופר )שו"ת חתם סופר חלק ו – ליקוטים סימן סא( הקשה על חשבון 
זה: "ותימה רבה כי שכח היום הולך אחר הלילה ויהי ערב ויהי בקר" ולפי זה 'יומו של 

הקב"ה' מחולק לכ"ד שעות, שכל אחד הוא כארבעים ושתיים שעות.

והחת"ס עושה חישוב חדש שממנו יוצא שעלות השחר הוא בזמן התגלות הבעש"ט, 
ונץ החמה הוא בזמן התגלות אדמה"ז, ובלשונו: "נמצא כי ת"ק שנים הראשוני' של אלף 
הששי הם בבחי' הלילה שהוא הערב של יום הששי של בריאה ואח"כ הי' בריאת החיות 
ואם נמתין עוד עד אחר הנץ החמה לקיים כסאו כשמש נגדי והנץ הוא עשירית היום 
א"כ יהי' עכ"פ אחר תק"נ שנים לאלף הששי". אך בל נקדים את המאוחר, ונדון בזה 
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בהמשך, וקודם נראה על זמנים נוספים באלף השישי השייכים להתנוצצות הגאולה 
בעולם.

ש"שלש  נאמר  א(  ג,  )ברכות  בגמרא  והנה  הלילה:  של  שלישית  משמרת  תחילת 
משמרות הוי הלילה . . שלישית – תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה". 
ולפי זה אם נחלק את חמש מאות השנה של הלילה לשלוש משמרות נקבל שתחילת 

משמרת שלישית היא בשנת של"ג.

ובהוספות לספר המאמרים תרס"ג )ח"א ע' קמב ואילך( משווה בין תחילת משמרה 
שלישית להתגלות האריז"ל באותה השנה: "נתגלה נשמת האריז"ל בשנת של"ג וגילה 

חכמת הקבלה אך זה הי' מעט מזעיר רק לתלמידיו הקדושים ונק' בחי' יניקה.

ואשה מספרת עם  יונק משדי אמו  תינוק  בגמ' הסוד משמרה שלישית  רומז  וע"ז 
וד' חדשים כלו שני חלקי הלילה והתחיל חלק הג' מהלילה,  בעלה, כי בשנת של"ג 
עד שנת ת"ק היא משמרה שלישית וע"כ התחילה עליו' השכינה מעפר, כי מאז כלה 
גזירו' שמד, והתחיל לירד בעולם נשמו' דתיקון, לכן מה שתלמידי האריז"ל גילו חכמת 
הקבלה נק' רק בחי' יניקה, וזהו תינוק יונק משדי אמו, ואשה מספרת קאי על השכינה 

הקדושה שהתחילה לקום מעפר". עכלה"ק.

זמנו  אודות  מחשב  הבעש"ט  בתקופת  שהי'  ו(  )ויקרא  החיים  האור  השחר:  עלות 
את זמן 'עלות השחר': "והזמן הוא אחר עבור ת"ק לאלף הששי, לפי מה שקדם לנו 
מדבריהם ז"ל )ב"ר יט( כי יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה, ומהשכל יהיו ת"ק 
ראשונה מדת לילה ות"ק שני' מדת יום, והודיע ה' כי עד הבוקר שכשיגמר ת"ק שנה 

בגלות עד הבוקר שיהי' העלי'".

גליותינו  קץ  זה  הוא  כי  אנו  ש"מקווים  יט(:  כו,  במדבר  החיים  )אור  מציין  והוא 
ויתקיימו כל היעודים הרשומים ויתחילו ניצוצי גילוי הגאולה בהתחלת חמש מאות 

הבאים לשלום".

ד
בספר המאמרים תרס"ג הנ"ל משווה בין זמני ההתגלות של רבותינו נשיאנו לזמני 

היום:

"כידוע הדין בשו"ע או"ח שבזמן קימה יש ד' זמנים, הזמן הא' הוא תיכף מעלות 
השחר אם יוצא לדרך וכדומה ומצוה מן המובחר לקרות ק"ש בהנץ החמה, וזהו זמן 
כדעת  הוא  הד'  והזמן  מהיום,  רביעי  חלק  שהוא  היום  שעות  ג'  עד  הג'  והזמן  הב', 
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הפוסקים שחושבים רביע היום מהנץ החמה עד שקיעתה ונמשך עוד ל"ו מינוטין אחר 
ג' שעות, וכן פסק אדמו"ר בסידור כידוע.

וכל הזמנים האלו מיוסדים על פסוק ובקומך, בזמן שבנ"א קמים משינתם, ונמצא 
שיש ד' זמנים בענין הקימה של בנ"א א' מע' השחר, ב' מהנץ החמה, ג' בני מלכים 
שדרכם לשכב עד ג' שעות ביום, ועוד יש בנ"א שהם קמים משינתם בזמן מאוחר יותר 
לפי דעת הפוסקים שנמשך מהנץ החמה ג' שעות, וזהו זמן הד'.וכך הי' לכלל ישראל 

שהם נצרכים לקום משינת הגלות הי' ג"כ ד' זמנים.

הזמן הא' מעלות השחר שהוא שנת ת"ק לאלף השישי, שאז התחיל הבוקר כו'. והזמן 
הב' מהנה"ח שהוא שנת תק"נ כידוע שמעלות השחר עד נץ החמה יש שעה וחומש 
שהם ד' מילין והם חלק עשירי מן היום, ועל חשבון השנים חמשים שנה הם חלק עשירי 

מת"ק שנה, ואז התחיל לזרוח שמש של אדמו"ר הזקן ז"ל נ"ע ביותר תוקף ועוז,

וע"כ הי' קמים משינתם שינת הגלות כמה אלפים נשמות יותר מזמן הבעש"ט ז"ל 
שהיתה עלות השחר, כי אז קמו רק יחידי סגולה הגדולים, אבל בימי אדמו"ר הזקן נ"ע 
כיון שנתגלה אור החסידות שהו"ע  כידוע,  נמוכות  נתעוררו משינתם אפילו נשמות 
ג'  יחו"ע ויחו"ת שזה ענין ק"ש בפרט כידוע, והיתה נמשכת בתוקף גילוי מוחין עד 

שעות היום שנת תרכ"ה חלק רביעי מחמש מאות.

גילוי המוחין שהוא  נ"ע ונסתלק  ואח"כ משנת תרכ"ו שנסתלק אדמו"ר בעל צ"צ 
ושמונה  תרס"ו  עד  זמנה  ותמשוך  תפלה,  זמן  שהוא  הד'  השעה  והתחיל  ק"ש  בזמן 
חדשים שהוא שעה ד' שהוא זמן תפלה, וזהו קירוב יסוד עם מל' עפ"י קבלה, וע"כ 
תהי' הגאולה שיהי' עליית המל' בשעה זו דוקא שהוא זמן תפלה, כידוע שבכל יום יש 
כמה עליות להשכינה הקדושה, ומתחיל מחצות לילה וגמר העלי' המובחרת הוא בעת 

התפלה.

והוא  הגוף הגשמי  חיצוני' בכריעת  דוקא בביטול  היא  ידוע שעבודת התפלה  וזה 
העיקר דוקא בהודאה כי מאן דלא כרע במודים כו' וע"כ בשעה זו התחילו חבלי משיח 
והמדות  שמוחין  הגם  ההודאה,  בחי'  האדם  בלב  לנטוע  כי  כידוע,  גדולים  ויסורים 
אהוי"ר נסתלקו עכ"ז נשאר בחי' ההסכם וההודאה, וע"ז יש כמה מס"נ לנשמות נמוכות 
רוצים  ואינם  לבטלה,  רוצים  ואינם  היא  אמת  שאמונתם  לבד  ההודאה  על  רק  מאד 
להחליף את שמם כידוע, וזהו קעומ"ש דוקא בביטול חיצוני' תהי' הכוונה להתגלות 
מל' דקדושה ועצמו' אוא"ס ולא ע"י מוחין ומדות, ע' בשערי אורה שער חנוכה, וע"כ 

עבודה זו של תפלה מתחלת בשעה ד'.

אך עכ"ז צריך להבין למה לא התחילה תיכף עבודה זו של תפלה מתחילת השעה 
הד' שהוא שנת תרכ"ו ולמה נמשכת עד שנת תר"נ שלא הי' החבלי משיח בתוקף כ"כ.



51 י"א ניסן ה'תשע"ו - שנת הקהל

ע"ז יש טעם אחר שזה עשה ד' בגודל רחמיו להתמשך עוד הזמן ק"ש כדעת הפוסקים 
שחושבי' מהנץ החמה, ונמצא שנמשך עוד ל"ו מינוטין ועל חשבון השנים הוא כ"ה 
שנים, וע"כ היא נמשכת עוד כ"ה שנים עד שנת תר"נ שהוא סוף זמן ק"ש מהנץ החמה, 
ואחר זמן זה התחילה הגירוש מערי רוסיא, ונתגלגל דחקות הפרנסה ועול הגלות בכל 
עיר ועיר במדינה זו, ועבור זה הקיצו משינתם שינת הגלות אפילו נשמו' של המדריגו' 

הד' שנשתקעו בשינה הרבה ונפלו ר"ל בגקה"ט לגמרי,

ולא  למקום  ממקום  וטלטול  גירוש  לסבול  נפשם  ומסרו  משינתם  נתעוררו  עכ"ז 
החליפו והמירו דתם ח"ו וזהו הקימה בשלימות לכל ישראל לכל העשר מדריגו' שיש 
לעברך  הפסוק  יקוים  זה  ובזכות  מימיך,  שואב  עד  וגו'  שבטיכם  ראשיכם  בישראל, 
בברית שהוא יסוד, ויהי' התחברות יסוד עם מל', ותהי' סמיכת גאולה לתפלה, ותהי' 

אי"ה הגאולה בשלימות אמן סלה". עכלה"ק.

חצות היום: כ"ק אד"ש מה"מ מציין )התוועדויות תש"נ ח"ד ע' 41( לפי חישוב זה 
ש"שנת ה'תש"נ, חצות היום דאלף השישי".

ואילו שנת תנש"א שהיא ה"שנה שמלך המשיח נגלה בה" לפי חישוב זה "החשבון 
דערב שבת לאחר חצות שמתחיל בשנת ה'תנש"א" )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 745(.

כטעימה  החסידות  תורת  בלימוד  להוסיף  יש  בפועל,  למעשה  מהשבת:  טעימה 
מהגאולה, כפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש ח"ב ע' 475. בתרגום חופשי(: "כעת, 
הוא הזמן שלפני המשיח – ולכן, ככל הענינים שלעתיד יש צורך בעשיית "כלי" והכנה 
גם לכך בזמן הגלות. מאחר שה"כלי" צריך להיות מעין האור והגילוי – דורש גם עתה 

מעין של "כולם ידעו אותי", וכל ישראל צריכים לעמול על הבנה והשגה באלקות.

– דוגמת הנאמר בפרי עץ חיים, ויש נוהגים כך למעשה, לטעום ממאכלי השבת ביום 
ששי, ככתוב: "טועמי' חיים זכו".

את כ"ק מו"ח אדמו"ר לא ראיתי נוהג כך בגשמיות, אבל מבחינה רוחנית ודאי שצריך 
להיות כן, ולא ביום שישי בלבד כי אם בכל ימי השבוע –

הרי "שית אלפי שני הוי עלמא", ולפי זה עתה כבר יום ששי ולאחר חצות – יש, אם 
כן, ודאי צורך בלימוד החסידות בהבנה והשגה, וע"י כך להגיע ל"כולם ידעו אותי"". 

עכלה"ק.
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על מה אומרים 'דרוש וקבל שכר'

 הת' שניאור זלמן שי' קלפמן
תלמיד בישיבה גדולה

א
בלקוטי שיחות חלק ל"ד )ע' 114( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם בהלכות 
מלכים )פי"א ה"ב( שמוכיח שביאת משיח היא מן התורה, וז"ל: "אף בערי מקלט הוא 
אומר אם ירחיב ה' אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים וגו' – ומעולם לא הי' 
דבר זה, ולא צוה הקדוש ברוך הוא לתוהו. אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראי' 

שכל הספרים מלאים בדבר זה".

ובהערה 4 מעיר כ"ק אד"ש מה"מ: "וצע"ק ממאמר חז"ל )סנהדרין עא, א( דבן סורר 
ומורה ועיר הנדחת "לא הי' ולא עתיד להיות . . )אלא( דרש וקבל שכר". ואולי יש 

לחלק. ואכ"מ".

והיינו שהגמ' שם מדברת על שלש הלכות שיש בהם דרישות ארוכות ומורכבות, 
שעל כן לא תיתכן קיומם במציאות בפועל, והלימוד בהם הוא רק לשם "דרוש וקבל 
שכר". וא"כ צ"ע מדוע לגבי הוספת 'שלש ערי מקלט' כתב הרמב"ם שמוכרח שיהי' 
כן בפועל ממש, מכיון ש"לא צוה הקב"ה לתהו" – דאולי נאמר שגם ציווי זה הוא רק 

למטרת "דרוש וקבל שכר"?

ומסיים כ"ק אד"ש מה"מ: "ואולי יש לחלק. ואין־כאן־מקומו". וכבר דנו בזה בארוכה 
בין ההלכות  כללי  חילוק  – שיש  יוצא  וממסקנת הדברים  בהרבה מקובצי ההערות, 
מקלט'  ערי  'שלש  הוספת  מצוות  לבין  שכר",  וקבל  "דרוש  הגמ'  אומרת  שעליהם 

)שממנה הראי' לביאת הגאולה(:

דהדברים שעליהם אומרת הגמ' "דרוש וקבל שכר" – הינם שייכים ותלויים ב'עבודת 
האדם' בכח: 'בן סורר ומורה' תלוי זה באופן אכילתו, 'עיר הנדחת' תלוי זה ביושבי 
העיר, ו'בית המנוגע' תלוי זה ביושבי הבית. אלא שכיון שבפועל קשה )עד שמופרך( 
במציאות שיתרחשו הדרישות המורכבות שבהם – אומרים על מטרת לימודם "דרוש 

וקבל שכר".
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אמנם הוספת "שלש ערי מקלט" אינה תלוי' ומתבצעת ע"י 'עבודת האדם': שהרי רק 
"אם ירחיב ה' אלקיך את גבולך – ויספת לך עוד שלש ערים". ולכן אם נאמר על מצווה 
זו "דרוש וקבל שכר" – נמצא שדיבורו של הקב"ה בטל לגמרי, שהרי לעולם לא הי' 
שייך זה לעבודת האדם אפילו 'בכח' בלבד. וא"כ מוכרחים לומר שיתקיים זה בגאולה 

השלימה.

ב
ויש להוסיף בזה, דהנה בלקו"ש חי"ז )ע' 409( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את המשנה 
 – ומצוות  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל,  את  לזכות  הקב"ה  רצה  אומר:  "רחב"ע 
שנאמר 'ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'", ומפרש הברטנורא: "לפיכך הרבה 
להם תורה ומצוות – כגון פרשת שקצים ורמשים, כדי להרבות שכר כשהן בדלין מהם. 

אע"פ שבלאו הכי לא היו אוכלין אותן – שנפשו של אדם קצה בהן".

ומוסיף שם כ"ק אד"ש מה"מ בסוגריים מרובעות: "לפי זה אפשר לומר כעין זה גם 
גם בכאלה ענינים שהם  – שהקב"ה הכניס את עצמו בתורה  ולימודה  בנוגע לתורה 
"בלאו הכי" מובנים מצד שכל האדם, "כדי להרבות שכר" בשביל לימוד אותם ענינים".

ומעיר על כך בהערה 10: "וע"ד חולין סו, ב. משא"כ בענינים שעליהם אמרו )סנהדרין 
עא, א. ובכ"מ( "דרוש וקבל שכר"".

ונמצא מדבריו הק' שישנם שני סוגים בלימוד התורה למטרת קבלת שכר בלבד:

א. "יגדיל תורה ויאדיר": כפי המובא בגוף השיחה, שהקב"ה אומר ציווים שהאדם 
יעשה אותם גם "בלאו הכי" )כגון שקצים ורמשים(, וזאת "כדי להרבות שכר" כשלומד 

את ענינים אלו.

והוא ע"ד דברי הגמ' בחולין: "תנן התם: כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר . . ולכתוב 
רחמנא קשקשת ולא לכתוב סנפיר? א"ר אבהו וכן תנא דבי ר' ישמעאל – 'יגדיל תורה 
ויאדיר'". והיינו שהקב"ה אמר לבני ישראל כמה טעמים לידע את סימני הטהרה, אף 

שבחיצוניות אין בזה צורך כ"כ, אך זהו משום "יגדיל תורה ויאדיר".

ב. "הענינים שעליהם אמרו )סנהדרין עא, א( דרש וקבל שכר": שהכוונה בזה היא 
לשלשת ההלכות הנ"ל – בן סורר ומורה, עיר הנדחת ובית המנוגע, שעליהם נאמר 

הלשון "דרש וקבל שכר", מאחר שהם הלכות שלא יקרו בפועל בגשמיות העולם.

אמנם גם הלכות אלו שייכות למעשה האדם – שהרי 'בכח' יכולים להתקיים התנאים 
הדרישות  מפני  יקרו  לא  שבפועל  אלא  בחירה.  בעל  שהוא  האדם  ידי  על  שבהם 

המורכבות שיש בהם.
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ג
ועפ"ז יומתק הביאור הנ"ל בדברי הרמב"ם בהכרח קיום הוספת שלש ערי מקלט – 
מאחר שהלכה זו לא קשורה לשני סוגי ההלכות שאותם צווה ה' רק למטרת הוספת 

שכר:

דבסוג הראשון אומרים "יגדיל תורה ויאדיר" – מפני שמצוות אלו אכן נעשות ע"י 
נעשה רק  זאת בדרך ממילא, הרי מובן שהציווי עליהם  האדם, אלא שכיון שעושה 
זה מפני  – הרי  ובסוג השני שעליו אומרים "דרוש וקבל שכר"  לצורך הוספת שכר. 
שבציווי עליהם יש ענין מעשי אצל האדם, ש'בכח' יכול להגיע לקיום הלכות אלו )אלא 

שבפועל זה לא יקרה(.

משא"כ בציווי על הוספת שלש ערי מקלט: אין בזה לא קיום הנעשה בדרך ממילא, 
ולא ציווי שתלוי 'בכח' בעשיית האדם – אלא זהו רק מעשה התלוי ברצון ה' בלבד, 

שבאם 'ירחיב ה' אלקיך', אזי נוכל להוסיף עוד שלש ערי מקלט.

וכיון ש"מעולם לא הי' דבר זה, ולא צוה הקב"ה לתהו" – מוכרח שיתקיים זה בגשמיות 
בפועל בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

סיום עבודת צחצוח הכפתורים 

 הת' פסח אליהו שי' שיפמן
תלמיד בישיבה גדולה

בדבר מלכות כ"ב שבט תשנ"ב, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבסיום העבודה של 'דירה 
בתחתונים' – המשכת בחינת 'אחד עשר' )אלקות שלמעלה מהעולם( ב'עשר' )העולם(, 

ישנם שלשה דרגות זה אחר זה:

ה'עשר'  עדיין  אמנם   – ב'עשר'  עשר'  ה'אחד  את  להמשיך  סיומה  עד  העבודה  א. 
)העולם( נשאר מציאות בפני עצמו. ב. הגילוי של 'אחד עשר' עצמו, שה'עשר' מתעלה 
לדרגא של 'אחד עשר' – אבל בעיקר מודגש הגילוי ד'אחד עשר'. ג. שלימות החיבור 

של 'עשר' ו'אחד עשר' – שהתחתונים מצד הגדר שלהם נעשים דירה לעצמותו ית'.

ומבאר שהם שלשה שלבים ב'דורו של נשיא דורנו': עד י' שבט תש"י – גמר ושלימות 
העבודה של המשכת האלקות, אמנם עדיין העולם נשאר מציאות בפני עצמו. מי"א 
שבט תש"י )ובמיוחד מתשי"א( – המשכת האלקות באופן שהעולם מתעלה ממציאותו 

ומקבל את הגילוי, אך עדיין זה באופן שמודגש בעיקר האלקות )ולא העולם(.
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מכ"ב שבט תשמ"ח: "בזה גופא מגיעים אח"כ לדרגא גבוהה עוד יותר – שאוחזים 
כבר לאחרי סיום עבודת כל הבירורים, ואף כבר "צחצחו את הכפתורים" וכו', וצריכים 
רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו – השלימות דאחד עשר )לגמרי שלא בערך 
לעשר(, שפועל את החיבור והאיחוד דעשר )מצד ענינו הוא( ואחד עשר )מצד ענינו 

הוא(".

והנה בנוגע לעבודת "צחצוח הכפתורים" – "שזהו מה שנותר לנו לעשות כדי להיות 
מוכנים לגאולה ע"י משיח צדקנו", מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ אמור תשד"מ 

)התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1672(: 

הבגד,  של  השמאלי  בצדו  הכפתור  את  שתופרים  עי"ז   – הוא  בכפתור  "השימוש 
ובצידו הימני עושים חור – ועי"ז מחברים את צד שמאל עם צד ימין, באופן שצד ימין 
הוא על צד שמאל. היינו שמחברים את הענינים דצד השמאל, שגם הם יהיו קשורים 

עם צד ימין – צד הקדושה".

ומסיים שם: "ונמצא ש"צחצוח הכפתורים" תוכנו – לסיים ולהשלים )לצחצח( את 
העבודה דחיבור עניני העולם )שמאל( עם עניני קדושה )ימין(, ע"י העבודה דהפצת 

היהדות תורה ומצוותי'. ובכללות מילוי השליחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו".

ועפ"ז יש להמתיק ולבאר מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות הנ"ל )ובעוד 
ריבוי מקומות( שמכ"ב שבט תשמ"ח "כבר צחצחו את הכפתורים"40: דמכיון שפעולת 
הצחצוח היא הגברת צד הימין על צד שמאל, להעלות את עניני העולם )צד שמאל( 

לקדושה )צד ימין( –

הרי החל מכ"ב שבט תשמ"ח – שסיימו את העבודה להמשיך אלקות באופן שנרגשת 
בעיקר מציאות של המשפיע )ה'אחד עשר'(, והחלה העבודה של חיבור העולם ואלקות 
כמציאות אחת – הרי זה מורה שסיימו "לצחצח את הכפתורים" )באופן שצד הימין גובר 
על השמאל(. וכעת העבודה היא חיבור ויחוד שני צידי הבגד 'ימין' ו'שמאל' )האלקות 

והעולם( – יחד בשלימות.

40( אמנם כבר בשיחת ש"פ שמות תשמ"ז )התוועדויות ח"ב ע' 301( מזכיר זאת כ"ק אד"ש מה"מ, אך זהו רק ב'מילה 
אחת'. ועיקר הענין בכללותו נפעל מכ"ב שבט תשמ"ח, כפי שאומר בדבר מלכות זה. וראה גם )מיד לאחרי כ"ב שבט( 
שיחת ב' ניסן בה אומר ש"בודאי בימינו אלה" לאחרי יותר מ38 שנים – סיימו לצחצח את הכפתורים וכו'. וראה גם מיד 

לאח"ז: שיחת ש"פ צו )שבת הגדול( ובמאמר ד"ה עבדים היינו שנאמר אז. מאמר ד"ה ונקדשתי. ועוד.
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זמן התגלותו של מלך המשיח בבוא הגאולה )גליון(

 א' התמימים
מהישיבה גדולה

בדבר מלכות ש"פ בלק )סעיף ח( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "וכבר ראו בפועל "נפלאות" 
המעידים שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", ועד ל"שעה שמלך המשיח בא . . והוא 
משמיע להם לישראל ענוים הגיע זמן גאולתם" )כדברי הילקוט שמעוני(, ועד להכרזה 

ש"הנה זה )המלך המשיח( בא", שכבר בא"41.

ולאידך בדבר מלכות ש"פ דברים )סעיף א( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "לפי כל סימני 
הגאולה הרי "הנה זה )משיח( בא" תיכף ומיד ממש )וזה שמשיח עדיין לא בא אינו 

מובן כלל("42?

וביאר הת' ט.ג בקובץ קכח דישיבתנו הק'43 )ע' 27(: שבאמירה 'הנה זה משיח בא' 
ישנם שני משמעויות: ישנה משמעות – שמשיח מגיע ומודיע לעם ישראל 'הגיע זמן 
גאולתכם' ופועל בעולם וכו' – שזה אכן כבר הי', 'כבר בא'. וישנה משמעות ב'הנה זה 
משיח בא' שמשיח מגיע ומביא את הגאולה השלימה ובונה בית המקדש ומקבץ נדחי 

ישראל – שזה 'עדיין לא בא'44.

וראיתי להוסיף ולהוכיח את ביאורו לזמן 'ביאת משיח', גם לגבי זמן 'התגלות משיח':

דהנה בלקוטי שיחות חלק כח )ע' 135( כותב כ"ק אד"ש מה"מ )הערה 33(: "עפ"ז 
המצב  על  מורה  המשיח  גילוי  כי   – יגלה"  "מהרה  לשון  הרמב"ם  שנקט  מה  יומתק 

41( ראה גם דבר מלכות ש"פ נשא: "ומאז )ובפרט בחודש ניסן, חודש הגאולה( עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח 
בא )"הנה זה בא"( . . ומשמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם". וכן הוא בעוד שיחות הדבר מלכות.

42( וראה גם דבר מלכות ש"פ ראה: "היתכן שבסיומם של י"א חדשים דשנת "נפלאות אראנו", משיח צדקנו עדיין לא 
בא?!". וכן הוא בעוד שיחות הדבר מלכות.

43( י"ד כסלו שנה זו.
44( ויש להוסיף ולהעיר על זה גם מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקוטי שיחות חלק ח"י )ע' 281 בהערה(: "נמצא במשיח 
עצמו, ב' תקופות ודרגות לאחרי ביאת המשיח: )א( לפני שיבנה ביהמ"ק – שאז הוא עדיין "בחזקת משיח" . . )ב( כשהוא 
משיח ודאי ש"בנה מקדש במקומו" . . וראה בארוכה מכתב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע . . דיש ב' מדריגות במשיח: 
ביאתו לפני בנין ביהמ"ק וירושלים )שאז הוא בחזקת משיח(, ואחר שיבנה משיח את ביהמ"ק וירושלים )משיח בודאי(". 

עכלה"ק.
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ד"משיח ודאי", שזהו דוקא לאחרי בנין ביהמ"ק כו' . . ומכיון שלעשיית האפר צריך 
להיות ביהמ"ק . . הרי שבשביל עשיית האפר צ"ל מהרה יגלה דוקא".

ולכאורה הרי כ"ק אד"ש מה"מ אומר בשיחת י"א אלול ה'תנש"א: "ומה שבעוה"ז לא 
שייך שחוק – הרי בפסוק מפורש, שבמה דברים אמורים – כשמדובר רגע קודם גילוי 
משיח צדקנו, אבל מכיון שנשיא–דורנו הי' המשיח של דורנו והוא נתגלה בכל התוקף, 

ממילא יש לא רק רשות ל"ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה" כו'".

וכן אומר בדבר מלכות ש"פ וירא )סעיף יד(: "ע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
מוכנים  ועומדים  העבודה  עניני  כל  ונשלמו  נסתיימו  שכבר  שבדורנו,  משיח  דורנו, 
לקבלת פני משיח צדקנו – הרי, בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון 

שכן, ישנה )לא רק המציאות דמשיח, אלא( גם ההתגלות דמשיח".

אד"ש  כ"ק  אומר  יד(  )סעיף  אלו  שיחות  שני  שלאחרי  שמות  ש"פ  מלכות  ובדבר 
מה"מ: "ויהי רצון . . שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות 
– שהוא  ה'"  וילחם מלחמת  בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל  כל  ויכוף   .  . אביו  כדוד 
ובנה  והצליח  עי"ז ש"עשה  יהי' מיד "משיח בודאי",  שכבר   – "בחזקת שהוא משיח" 

מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל כו'".

והיינו שלאחרי שהיתה כבר 'התגלות משיח' של כ"ק אד"ש )ועד אשר יוצר זה שינוי 
בהלכה לגבי "ימלא שחוק פינו"(, מאחל כ"ק אד"ש מה"מ 'שכבר יהי' משיח בודאי' 
– ולכאורה סותר זה למה שכתב בלקוטי שיחות שם ש"גילוי המשיח מורה על המצב 

ד"משיח בודאי""? 

ולכן מוכרחים לומר כפי שביאר הנ"ל לגבי זמן 'ביאת המשיח', גם לגבי זמן 'התגלות 
משיח' – שישנם בזה שני משמעויות:

ישנה משמעות בזה: שהתבטלו המניעות ועיכובים, ולכן משיח התגלה ונשלח לגאול 
"ישנה כבר ההתגלות  – שבזה אכן אומר  וכו'  ומתחיל את פעולתיו  ישראל,  את עם 
דמשיח". וישנה משמעות בגילוי משיח: ש"מורה על המצב ד"משיח ודאי"" – שעל"ז 

מאחל בדבר מלכות ש"פ שמות "שכבר יהי' מיד "משיח בודאי"".

ומורי– הרבנים  של  "הפס"ד  משפטים(:  )ד"מ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שהודיע  ולאחרי 
הוראה בישראל שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" 
ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי" – פס"ד "מסיני", שנמשך וחדר גם בגדרי 
העולם" – נזכה לראות זאת בהתגלותו המליאה והמושלמת כמלך המשיח לעיני כל 

העולם תיכף ומיד ממש!
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אם יהי' נביא בתחילת ימות המשיח

א' מאברכי הכולל

א
בהגדה של פסח, מובאת המשנה )ברכות א, ה(: "אמר רבי אלעזר בן עזרי' הרי אני 
כבן שבעים שנה . . וחכמים אומרים . . להביא לימות המשיח". ובמכילתא מצינו המשך 
זומא עתידים ישראל שלא להזכיר יציאת מצרים לעתיד  זה: "אמר להם בן  למאמר 
לבוא, שנאמר לכן הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני 
ישראל ממצרים כי אם חי ה' אשר העלה את ישראל מארץ צפון )ירמי' טז, יד(. ר' נתן 

אומר אשר העלה ואשר הביא מגיד שמזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא"45.

ומקשה ע"ז הרב מ"מ כשר46: "לפי פירוש זה נמצא שחכמים ובן זומא פליגי להלכה 
אם בהלכתא מזכירין לימות המשיח. ולמה לא הקשו בגמ' על זה הלכתא למשיחא. עי' 
יומא )ה, ב( "כיצד מלבישן לעתיד לבוא?" לעתיד לבוא לכשיבואו אהרן ובניו, משה 
רבינו יבא עמהם ויאמר!47 אלא כיצד הלבישן? למיסבר קראי. ובריטב"א שקושיא זו 

כעין מאי דפרכינן בעלמא הלכתא למשיחא. וכן פי' בתו"י יומא )יג, א("48.

45( ובתוספתא ברכות פ"א, י: "אמרו לו, לא שתיעקר יציאת מצרים מהם אלא שתהא מצרים מוסיף על מלכיות, 
מלכיות עיקר ומצרים טפל". ובגמ' ברכות יב, א "תניא אמר להם בן זומא לחכמים וכי מזכירין יציאת מצרים לימות 
המשיח והלא כבר נאמר הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם 
חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם. אמרו לו, לא שתעקר 

יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל לו".
לפי המבואר במקורות הנ"ל יש בענין זה ג' שיטות, לדעת בן זומא לעתיד לבוא אין מזכירין כלל יציאת מצרים. לפי 
דעת חכמים שעבוד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל ולפי דעת ר' נתן יש ריבוי מיוחד שמזכירין גאולת מצרים גם 
לעתיד לבוא לא באופן טפל אלא ביחד עם שעבוד מלכיות. וראה בבעל העקדה סוף שער מב ביאור הענין. הראשונים 
)שבלי הלקט אבודרהם וכל בו, וראה במחזור ויטרי( מפרשים שחכמים חולקים וסוברים שאין מזכירין יצ"מ בלילות 
וראב"ע לא אמר מקודם פרשת ציצית שמוזכר בה יציאת מצרים. אמנם הרשב"ץ ביבין שמועה על ההגדה מפרש שגם 
חכמים סוברים שמזכירים בלילות משום שלילות בכלל הימים אלא שסוברים שקרא דכל ימי חייך בא לרבות ימות 
המשיח ובן זומא חולק. וכן מבואר שיטת הראב"ד מובא ברשב"א שם. וראה בתוי"ט במשנה ומפרשים שם. וציין לזה 

כ"ק אד"ש מה"מ בקצרה בהגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים בד"ה וחכמים אומרים.
46( בספרו תורה שלמה חי"ב מלואים אות נ.

47( כ"ה הגירסא בעין יעקב. וראה ד"ס והגהות הב"ח.
48( "ואע"ג דקושיות הגמרא בסנהדרין )נא, ב( וזבחים )מה, א( הלכתא למשיחא, נאמרו רק על זה שאמר הלכתא 
בדבר שנוגע למשיחא, ולא על סתם מחלוקת. זה רק בדבר שהי' נוהג בזמן שבית המקדש קיים, אבל בדבר שנוהג רק 
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ותירץ: "אלא שראשית קיבוץ ישראל יהי' בלי נביא רק באופן טבעי על ידי רשיון 
המלכות, וכשנזכה לרשות להקריב קרבנות לא נדע מה לעשות לענין יחוסי כהונה, לכן 

הודיענו על ידי הלכה למשה מסיני שלא נחכה על אליהו בענין זה.

ועפ"ז מיושבת גם קושיא הנ"ל משום שימות המשיח יתחילו בלי נביא וכשתתעורר 
אז השאלה אם מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח לא ידעו איך לפסוק בשאלה זו49".

וממשיך הרב הנ"ל ומביא ראי' לדבריו: "ויש להביא ראי' לזה שימות המשיח יתחילו 
בלי נביא מהא דמבואר בסוכה )מא, א( על מה שאמרו בגמרא שם ושיהא יום הנף 
כולו אסור מהרה יבנה בית המקדש. וברש"י ותוס' הקשו הא אין בנין בית המקדש 
דוחה יו"ט ואין בונין בלילה ותי' שבנין בידי שמים שאני. והמאירי תירץ וז"ל: ואע"פ 
שאין בנין בית המקדש דוחה יום טוב וכן שאין בנין בית המקדש בלילה דהא כתיב 
ביום הקים את המשכן, חששו לבית דין טועים שתהא חיבת הקודש מביאתן לכך. הרי 
מפורש שחששו בגמ' שבזמן שיבנה המקדש לעתיד לבוא יהי' אז בירושלים בית דין 
טועים שחיבת הקדש של בנין בית המקדש יביאם להתיר בנינו ביו"ט ובלילה, לכן תקנו 

חכמים שיום הנף יהי' אסור עיי"ש".

ב
ולכאורה לא מובן: איך אפ"ל שיתחילו ימות המשיח בלי נביא, והרי הרמב"ם50 כותב 
שהמלך שיעמוד מזרע דוד שהוא מלך המשיח, "נביא גדול הוא קרוב למשה רבינו". 
משיח.  ביאת  שלפני  בתקופה  כבר  לישראל  תחזור  שהנבואה  מבאר  תימן51  ובאגרת 
ולישראל מה פעל אל"52  ליעקב  יאמר  "כעת   – בנבואת בלעם  הוא מוצא  ורמז לכך 
– המילה 'כעת' מרמזת על מנין השנים שעברו מבריאת העולם ועד אותו הזמן שבו 
נאמרה הנבואה, בלעם נבא את דבריו בשנת הארבעים לצאת ישראל ממצרים, בשנת 

לעתיד לבוא שפיר יש להקשות אפילו לא אמר הלכתא".
49( ויש להעיר מהא דמבואר בגמ' סנהדרין )צט, א( שפליגי כמה המה ימות המשיח. ח"א ארבעים שנה, וח"א ת' 
שנה וח"א שס"ה. וכן בספרי האזינו פי' ש"י שדורו של משיח הוא ג' דורות. נראה מדבריהם שהביטוי ימות המשיח אינו 
מתכוון לתקופה מצומצמת זמן ביאתו של המשיח, אלא ימות המשיח מתחילים מזמן אתחתלתא דגאולה עוד קודם 

שבא משיח.
ודעת כ"ק אד"ש מה"מ בזה מבוארת היא במקומות רבים, ועל כולנה בלקו"ש חח"י שיחה ב לפ' בלק, ובחכ"ז בחוקתי 
שיחה א. וכבר התפרסמה בעבר עדותו של הרה"ח ר' יהושע דובראבסקי ע"ה אודות מורת רוחו של אד"ש משיטתו של 

רמ"מ כשר בענין סדר התגלות משיח. ואכ"מ.
50( הלכות תשובה פרק ט, הלכה ב.

51( אגרות הרמב"ם ח"א ע' קנג )אגרת תימן פרק ג(.
52( במדבר כג, כג.
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והיינו  הנבואה,  תחזור  שבו  הזמן  זהו  זה,  זמן  לכשיעבור  לבריאה.   )2,488( ב'תפ"ח 
שהנבואה תחזור לישראל בשנת ד'תתקע"ו )4,976( לבריאה53.

ואכן לפני כ־800 שנה התגלו בעם ישראל צדיקים בעלי רוח הקודש ובעלי מופת 
כמו רבי שמואל הנביא, רבי אלעזר בעל הרוקח, הרמב"ן, רבי עזרא הנביא, רבי יהודה 
החסיד ועוד רבים54. ובלשונו של רבי חיים ויטאל: "באוזנינו שמענו וראינו יחידי סגולה 

שהשיגו מדריגת רוח הקודש בזמנינו זה, והיו מגידים עתידות"55.

ונפלאה.  גדולה  קבלה  אצלנו  "יש  במילים:  הרמב"ם  פותח  זה  בענין  דבריו  את 
הנבואה  ענין החזרת  כלומר שאת  אביו",  ומאבי  קיבלתי אותה מאבי שקיבל מאביו 
קיבל הרמב"ם במסורת, ולכן אף שלא הובא זה בספר ההלכות שלו מובן שככל דבר 

הבא במסורת זהו להלכה.

ומסיים הרמב"ם את הענין בכך שכותב שחזרת הנבואה היא הקדמה לביאת משיח.

ואם כן לא מובן איך כותב הרב כשר שבתחילת ימות המשיח לא יהי' נביא, בעוד 
שכבר לפני כ־800 שנה חזרה נבואה לישראל?

ג
לא  הוכחותיו  גם  הנה  כנ"ל,  לדבריו  הוכחות  הביא  כשר  שהרב  לומר  תמצא  ואם 
מוכחי מידי, דהא בגמ' ביומא שם )גבי "כיצד מלבישן לעתיד לבא"( כלל לא מקשים 

53( הרמב"ם כותב )הלכות יסודי התורה פרק ז, הלכה ו( שתמיד בכל הדורות, גם בזמן הגלות, שייך הענין של גילוי 
הנבואה למטה, עד לדרגת נבואה שהיא מעין הנבואה של משה שהיא הדרגה הגבוהה ביותר מבין דרגות הנביאים.

וכמו כן כותב באגרת תימן )באגרות הרמב"ם ח"א ע' קסב–ו, ובהערה 7( אודות אחד שהי' קרוב לזמנו, שניבא על 
כמה וכמה דברים וכולם נתקיימו ובכך הוכח שהוא נביא. ואם הרמב"ם מעיד שקרוב לזמנו הי' נביא באין ספק, הרי 

בודאי שבכל זמן אפשר שיבוא נביא אמת )לקוטי שיחות חי"ד שופטים ב, ע' 74(.
ולפי זה מובן )דבר־מלכות ש"פ דברים ה'תנש"א – סה"ש ע' 387( למה הרמב"ם מאריך בנוגע לאופן נבואת משה, 
שהרי אם הנבואה בטלה, איך נוגע לבני ישראל בכל הדורות הלכות הקשורות לנבואה ועד לנבואת משה. ואם זה נוגע 
לזמן שלאחרי ביאת משיח – כאשר משה עמהם, הרי אז יראו בני ישראל את הדברים בעצמם ואין צורך לפרט הלכות 

אלו עכשיו.
אלא שבאמת הנבואה שייכת בכל דור, וכל נביא הוא המשך של נבואת משה, ובדורנו הנביא הוא נשיא הדור – הרבי 

מלך המשיח.
וזוהי ההקדמה לנבואה שתהי' במשיח צדקנו שיהי' נביא גדול וקרוב לדרגת נבואתו של משה רבינו עד שיהי' אפילו 

גדול ממשה )תנחומא ס"פ תולדות(.
54( ראה בזה בספר עתה ידעתי להר"ח ששון ע' 436.

55( שערי קדושה ח"ג שער ז. וכתב החפץ חיים בפירושו על התורה )בראשית יח, יב( "בזמן שיתגלה כבוד ה' בעולם 
ע"י משיח צדקנו, בודאי ימצאו אנשים מגדולי ישראל, שיהיו במקום הנביאים מלפנים . . ומרמזת לנו תורתינו הקדושה 
. . ע"ז בא לנו רמז בתורה"ק שיהי' לקב"ה  כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטני אמונה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים 

תערומת עליהם, ויאמר: הממני יפלא דבר?".



61 י"א ניסן ה'תשע"ו - שנת הקהל

על לעת"ל, וזה לשון הגמ': "כיצד הלבישן )בסדר הלבוש(? )ומתרצת הגמ': אין זה 
משנה שהרי( מאי דהוה הוה אלא )זה בשביל ללמוד על להבא –( כיצד מלבישן לעתיד 
לבוא. )ושוב שואלת הגמ' והרי( לעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה רבינו 
יבוא עמהם ויאמר )מה הסדר(, אלא כיצד הלבישן – למסבר קראי'", מסביר רש"י "בלא 

לירמו אהדדי".

ולפ"ז זה לא באה הגמ' ללמד כיצד יעשו זאת לעת"ל כפירוש הרב כשר, אלא לדאוג 
שלא יריבו בזמן הגלות מהו פירוש הפסוקים. והריטב"א )דאמר שקושיא זו היא כעין 

הקושיא "הלכתא למשיחא"( מדבר רק בשאלת הגמ'.

עוד הקשה כנ"ל מהגמרא בסוכה56 לגבי "יום הנף כולו אסור", כיון דמהרה יבנה 
ביהמ"ק  את  לבנות  ויתירו  טועים  בי"ד  אז  שיהיו  דחיישינן  המאירי  וביאר  המקדש, 

השלישי בלילה כדי שיוכלו להקריב קרבן העומר בזמנו.

והנה דין זה דבי"ד טועה נמצא במסכת הוריות )פ"א מ"ד(. ושם, שאם לא הי' שם 
מופלא של בית דין )ובנידון שלנו יהי' זה מלך המשיח(, או שידע אחד מהם )וי"ל שהוא 
כגון נביא או כיוצא בזה(, הרי הם פטורים. לפי"ז יוצא שמתוך 71 דיינים שבבית הדין 

מספיק ש־36 דיינים יתירו לבנות בלילה, וכן יעשו, וזהו חששו של המאירי57.

ועפ"ז אין כל ראי' מן המאירי לזה שלא יהי' שם נביא שהרי דעתם של הנביאים יכולה 
להתבטל ברוב. ועצ"ע58.

יש ענין להזכיר  כן אין הוכחה כלל שיש בעי' לומר הלכתא למשיחא, ולהפך  אם 
דבר זה שהרי בכל פעם שמדברים על משהו שקשור למשיח מיד ממשיכים בנושא זה 
ומדברים על ימות המשיח כביאור כ"ק אד"ש מה"מ59 על מש"כ הרמב"ם60 "מהרה יגלה 

56( מא, א.
57( יש לדון אם סבר אף הוא כסברת ב' תקופות ברמב"ם והמקרה–חשש שלו הי' על תקופה א' שאז לא יהי' עדיין 

שלימות הכל "אלא שיעבוד מלכויות לבד".
58( לכאורה צריך ביאור לדבריו, שאם ידע שתחזור הנבואה, הרי הציווי בתורה הוא לא רק לדעת שיש נביא שאומר 
מה יהי', אלא גם לשמוע לו – "אליו תשמעון" )דברים יח, טו(. לגבי החיוב לבצע את דברי הנביא כתוב בתורה )דברים 
יח, יט( "והי' האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש מעמו", אך מענינים הם דברי רש"י )בכורות 
מה, א, ד"ה כדברי נביאות( על כך שהנביא לא הי' צריך לא אות ולא מופת לדבריו ואפילו לא לחזור על דבריו פעמיים 
או לתת הסבר לדבריו, וזאת "לפי שבלא טעם היו שומעים להם כך, הם לא נתנו )כלל( טעם לדבריהם" ]עיין במוסף 
רש"י )בחלק מהדפוסים ליקוטי רש"י( עירובין ס, ב. ב"ב יב, א[ )ואולי י"ל על רש"י זה שכך הי' משא"כ לע"ל, ועצ"ע(.

וכפי שמפרט "ספר  נוסף,  ישנו חייוב  "ידבר בשמי"   אך בנוסף למה שכתוב בתורה שחייבים לשמוע לאשר הוא 
החינוך" )מצוה תקטז( שהציווי הוא לשמוע בקול כל נביא מהנביאים בכל מה שיצווה אותנו מכיון שאם הוא נביא אמת, 
הוא זה שיודע מהי הדרך הנכונה, ולנו אסור להמרות את פיו ולחלוק עליו. הרמב"ם )הלכות יסודי התורה פרק י, הלכה 
ה( כותב את אותו התוכן ואף במילים חריפות עוד יותר. המקור להלכה זו הוא מהפסוק "אליו תשמעון" )דברים יח, טו( 

המוזכר לעיל )ולפ"ז י"ל שלדעתם זהו איסור תורה(.
59( יין מלכות סקל"ט, מלקו"ש חל"ב ע' 195 הע' 25. לקו"ש חל"ז ע' 89 הע' 2.

60( פ"ג מהל' פרה אדומה הלכה ד.
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אמן כן יהי רצון", כל פעם שמדברים על הגאולה באה תחינה ש"מהרה יגלה", וחותם 
ב"אכי"ר", מכיון שזו ברכה ותחינה ולכן אפ"ל מדוע כאן לא מסיימת האגדה במילים 

אלו.
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שליחת המרגלים דיהושע ע"פ ציווי ה'

 הרב שמעון שי' בן־מוחא
משפיע בישיבה גדולה

א
בין  )ס"ב(, מונה כ"ק אד"ש מה"מ ששה הבדלים  בדבר מלכות ש"פ שלח תנש"א 
המרגלים ששלח משה לתור את הארץ לבין מרגלים ששלח יהושע, וההבדל הראשון 

ביניהם:

"במרגלים דמשה נאמר "שלח לך", ומפרש רש"י )פשוטו של מקרא( "לדעתך, אני 
יהושע  "בודאי לא עשה  איני מצוה לך, אם תרצה שלח". משא"כ במרגלים דיהושע 
מדעתו רק שהשי"ת ציוהו ע"כ", כמובן בפשטות )ועד שאין צורך לפרש בקרא( שלאחרי 
הקלקול שהי' כתוצאה משילוח המרגלים מדעתו של משה )ללא ציווי הקב"ה(, לא הי' 

יהושע שולח מרגלים מדעתו, ועכצ"ל "שהשי"ת ציוהו ע"כ"".

ומבואר כאן דמכיון שהמרגלים ששלח משה מדעתו עשו קלקול לעם ישראל, הרי 
"מובן בפשטות, ועד שאין צורך לפרש בקרא" – שכששלח יהושע מרגלים עשה זאת 
אך ורק ע"פ ציווי ה'. כמובא בלקו"ת )שלח נא, ג – המצויין בהערה 20 בשיחה כאן(: 

"וישלח יהושע . . הנה בודאי לא עשה יהושע מדעתו, רק שהשי"ת ציוהו על כך".

ולכאורה צריך להבין דהנה בפשוטם של כתובים אין משמעות דשליחת המרגלים 
של יהושע היתה ע"פ ציווי ה', וכך למדו במפרשים. וכמו שהקשה האלשיך )יהושע ב, 
א( על הנהגת יהושע ששלח מרגלים מעצמו: "הנה על יהושע יפלא מה הי' עם לבבו 

תורתו של משיח
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לשלוח אנשים מרגלים . . כי הוא הראות קוטן אמונה חלילה, וטוב טוב הי' לבטוח בה' 
ולצאת חלוצים למלחמה לפני ה' מבלי פנות אל שלוח מרגלים".

וכן ברלב"ג כאן: "הנה יקשה גם כן למה לא סמך יהושע על דברי ה' יתברך – שהבטיחו 
שלא יתיצב איש בפניו כל ימי חייו, ולמה הסכים לשלוח מרגלים". ובמלבי"ם: "איך 
שלח יהושע מרגלים אחרי שראה הרע שנמשך משליחות המרגלים בימי משה". וכן 

כתבו הרמב"ן והאוה"ח בפירושם לפרשת שלח.

וכן אומר כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו בדבר מלכות ש"פ בהעלותך )בשבוע שלפנ"ז(1: 
"עי"ז שיהושע לכאורה למד ממשה לשלוח מרגלים ]ולהעיר ששילוח המרגלים ע"י 
משה הי' "לדעתך", ע"ד "מאלי'"[ – הרי אח"כ הוא מעצמו "מאלי'" שלח מרגלים, והם 

מילאו את שליחותם".

הרי שמפשטות הפסוק, וכן נראה מכל המפרשים ומדברי כ"ק אד"ש מה"מ2 – יהושע 
שלח את המרגלים ע"פ דעת עצמו, ולא ע"פ ציווי ה'. וא"כ אין מובן מה שכתב כ"ק 
 אד"ש מה"מ בדבר מלכות שלח הנ"ל: "מובן בפשטות )ועד שאין צורך לפרש בקרא(
. . לא הי' יהושע שולח מרגלים מדעתו, ועל־כרחך צריך לומר "שהשי"ת ציוהו ע"כ""?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה: ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ שלח תשמ"ט 
רצוי' משילוח  "יהושע ראה התוצאה הבלתי  וזלה"ק:   ,)537 ע'  ח"ב  )סה"ש תשמ"ט 
המרגלים . . ולאחרי כל זה – אף הוא שולח מרגלים )וישלח יהושע גו' שנים אנשים 
מרגלים חרש לאמר לכו ראו את הארץ גו'( – לא מצד ציווי, אלא מדעתו – מבלי לחשוש 

לתוצאה בלתי רצוי'"?

ומבאר שם, שבשליחת המרגלים 'לדעתך' יש עילוי מיוחד – שבזה הקב"ה נותן לבני 
ישראל עבודה באופן של בחירה, אשר הם יחליטו בדעת עצמם אם לשלוח את המרגלים 
)אלא שהמרגלים של משה חשבו ש'דעתם' צריכה גם לפסוק באפשרות הכניסה לארץ 
בפועל, ובזה הם טעו(. ולכן גם יהושע שלח מרגלים ע"פ דעת עצמו – מאחר שיש בזה 

עילוי מיוחד ונפלא.

25 מציין: "להעיר שבלקו"ת מבואר ע"ד דרשות חז"ל ש"בודאי לא  והנה בהערה 
עשה יהושע מדעתו רק שה' יתברך ציווהו על כך" – אבל 'פשוטו של מקרא' הרי זה 

פירוש רש"י, ולא מצינו שה' יתברך ציווהו".

1( וראה גם לקמן אות ב.
2( וראה גם שיחו"ק תשכ"ג ע' 320.
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והיינו דאכן ע"פ פירוש רש"י שהוא 'פשוטו של מקרא' )וכדברי המפרשים ואד"ש 
הנ"ל( – שילוח המרגלים של יהושע הי' מדעתו בלבד ולא ע"פ ציווי ה'. אמנם בפנימיות 
ציווי  – שליחותו היתה אכן ע"פ  הענינים, כפי שהובא בלקוטי תורה ממדרשי חז"ל 

והוראה מפורשת מהקב"ה.

ועפ"ז יש לומר הביאור בפשטות גם בד"מ הנ"ל: דמה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ "על 
ציטוט   )20 בהערה  שמציין  )כפי  זה  הרי   – ע"כ"  ציוהו  שהשי"ת  לומר  צריך  כרחך 
'פשוטו של מקרא'  ע"פ  פנימיות הענינים. אמנם  ע"פ  מהלקוטי תורה, שהוא מבאר 

שילוח המרגלים הי' אכן מדעתו העצמית של יהושע.

ג
אמנם עדיין צריך להבין לכאורה, שהרי לשון כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ היא – שזהו 
שע"פ   – היא  לכאורה  בזה  שהכוונה  בקרא",  לפרש  צורך  שאין  ועד  בפשטות  "מובן 
'פשוטו של מקרא' מוכרח לומר ששליחת המרגלים היתה ע"פ הוראת וציווי הקב"ה 
)מאחר שיהושע כבר ראה את הקלקול משליחת מרגלים ע"פ דעתו העצמית של משה(.

וכמובן גם מההשוואה בד"מ בין משה ליהושע: "במרגלים דמשה נאמר "שלח לך", 
. כמובן בפשטות".   . . . משא"כ במרגלים דיהושע  ומפרש רש"י )פשוטו של מקרא( 
הרי לכאורה דזה ששלח יהושע מרגלים ע"פ ציווי ה' – מתאים גם לרש"י 'פשוטו של 

מקרא', שכתב לגבי משה שהי' זה ע"פ דעת עצמו.

והמבואר  המפרשים  כדברי  הפסוקים,  בפשטות  דהרי  השאלה:  חוזרת  שוב  וא"כ 
בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ – "פשוטו של מקרא הרי זה פירוש רש"י, ולא מצינו שה' 

יתברך ציווהו", והאיך אומר כאן ש'מובן בפשטות' שהי' זה ע"פ ציווי ה'?

ד
מה"מ  אד"ש  כ"ק  כתב  שלא  עצמו  מזה  ואדרבה:  קשה,  זה  דאין  לומר  יש  אמנם 
במרגלים דיהושע )כבמרגלים דמשה( – שע"פ 'פשוטו של מקרא' נשלחו ע"פ ה', מוכח 
נשלחו המרגלים מדעת   – והמפרשים  רש"י  פירוש  אכן שב'פשוטו של מקרא' שזהו 

יהושע עצמו, וכנ"ל בשיחה דשנת תשמ"ט.

לא  כך": שאכן  על  ציוהו  "על־כרחך־צריך־לומר שהשי"ת  דבריו:  בסיום  כתב  ולכן 
נכתב ענין זה ב'פשוטו של מקרא', אך זה "מובן בפשטות ועד שאין צורך לפרש בקרא" 
– שמחויב ומוכרח בשכל הפשוט לומר שודאי כך הי' – שהרי "לאחרי הקלקול שהי' 
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כתוצאה משילוח המרגלים מדעתו של משה )ללא ציווי הקב"ה(", לא הי' יהושע עושה 
זאת שוב מדעתו3.

ומה שכתב בהערה בשיחה דשנת תשמ"ט: "אבל 'פשוטו של מקרא' הרי זה פירוש 
רש"י, ולא מצינו שה' יתברך ציווהו", שמזה מובן שגם בפשט הפסוק אין מוכרח לומר 

שהי' זה ע"פ ציווי ה', וכמובאר בשיחה שם –

תורת  בהתגלות  ונתוסף  הולך  לדור  ש"מדור  דכשם  בדרך־אפשר  י"ל  אולי  הרי   
החסידות ע"י רבותינו נשיאנו בנוגע להסברת עניני חסידות בשכל"4 – כן הוא באותו 

דור גופא, שמזמן לזמן הולך ונתוסף בהסברת עניני התורה בשכל.

ולכן אולי י"ל: דבשנת תשמ"ט החידוש שיהושע שלח את המרגלים ע"פ ציווי ה' – 
נשאר עדיין בפנימיות הענינים וכדרשות חז"ל. אך בשנת תנש"א החידוש ירד לפשט 
המובן לכל: שמוכרח ומחויב לומר בפשטות הכי גדולה שה' ציווהו ע"כ – דבאם לא כן 
לא הי' שולחם, כיון שראה התוצאה הבלתי רצוי' משילוח מרגלים מדעת משה עצמו.

וא"כ נמצא מובן שאין קושיא כלל: דאכן ב'פשוטו של מקרא' ודברי המפרשים וכו' 
– שליחת המרגלים היתה מדעתו העצמית של יהושע. אמנם בדבר מלכות מדבר על 
הענין כפי שהתחיל בפנימיות הענינים – עד שעכשיו ירד לידי הבנה מוכרחת ופשוטה, 

שאין צריך אפילו לפרשה בכתוב – שודאי עשה זאת יהושע ע"פ ציווי מפורש מה'.

ביטול הענינים הלא רצויים ב'ששים יום' דחודשי אדר

 הרב לוי יצחק שי' ניסילביץ'
משפיע בישיבה קטנה

ידועים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות חודשי אדר תשנ"ב5 )שהיתה שנה מעוברת(, 
אודות סגולת חודשי אדר בשנה–מעוברת, שכיון שישנם 60 ימים רצופים של שמחה, 
הבלתי  הענינים  כל  אלו  בחודשים  מתבטלים  בשישים',  'ביטול  של  הדין  עפ"י  הנה 

רצויים.

והנה, רעיון דומה, נאמר כבר כמה שנים לפני כן – בשנת תשמ"ז, בקשר עם מלאת 
60 שנה לחג הגאולה י"ב תמוז )תרפ"ז–תשמ"ז(, וזלה"ק )שיחת ש"פ בלק, י"ד תמוז 

ס"ה – ספר השיחות תשמ"ז ח"ב' ע' 466(:

3( ראה גם לקו"ש חי"א ע' 183 – דישנם שני פירושים ברש"י.
4( שיחו"ק תשי"ד ע' קלב. ד"מ ש"פ מקץ תשנ"ב ס"ח.

5( ראה שיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב, שיחת ש"פ תצוה )וימים הסמוכים לה( ס"ד, ובעוד כו"כ שיחות שנאמרו 
בחודש אד"ר תשנ"ב ולא הוגהו )נדפסו בשיחות קודש תשנ"ב ח"ב(.
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"בשנה זו מלאו ששים שנה לגאולה די"ב–י"ג תמוז בפעם הראשונה – תרפ"ז–תשמ"ז. 
ביטול   – בפועל  בנוגע להלכה במעשה   – והנה, מהענינים המיוחדים במספר ששים 

בששים.

וענינו בעבודה – שכאשר ישנם ששים שנה . . של פעילות בהפצת התורה והיהדות 
אזי  תרפ"ז(,  בשנת  תמוז  די"ב–י"ג  מהגאולה  )כתוצאה  חוצה  המעיינות  והפצת 
ושלימות  גמר  את  המעכבים  הבלתי–רצויים  הענינים  כל  ממילא  בדרך  מתבטלים 
מעשינו ועבודתינו ב"צחצוח הכפתורים" )כפתגם הידוע של בעל הגאולה(". עכלה"ק.

אלא, שהשאלה המתעוררת מיד היא, דהרי כל נימוקו של דין זה ד'ביטול בששים', 
הוא דכיון שהאיסור מעורב ונמצא בו–זמנית בתוך היתר שעודף עליו בכמות של פי 
60, הרי אז בטבע הדברים מתבטל טעם זה מצד מיעוטו )שלכן, לא רק שאינו משפיע 
על השאר, אלא אף מציאותו של האיסור עצמו נהפכת להיתר6(. והרי בנדו"ד – מלאת 
60 שנה לגאולת הרבי הריי"ץ, אין כאן במקובץ 60 שנה, אלא בתחילה עברה שנה 
אחת, אח"כ שנה נוספת וכן הלאה, עד שכיום )נכון לשנת תשמ"ז( "עברו" 60 שנה, 

ובמילא, מה פתאום שהענינים הבלתי רצויים הנוכחיים יתבטלו?

וכדי להסיר שאלה זו, מוסיף אד"ש שם – לאחר המילים "כאשר ישנם ששים שנה" – 
"לא רק שנת הששים כפי שהיא בפ"ע, כי אם, שישנם כל הששים שנה". כלומר, דבזה 
מלמדנו, דלאחר שעברו 60 שנה מהגאולה, משמעות הדברים היא, שכביכול יש בידינו 

מציאות אחת של "ששים שנה"! ובמילא, אכן יתבטלו להם הענינים הבלתי רצויים7.

ובעצם, נקודה זו, המופיעה בשיחת ש"פ בלק י"ד תמוז דלעיל, נתבארה בהתוועדות 
שהיתה יומיים לפני–כן – חג הגאולה י"ב תמוז – בהרחבה יותר, וראוי להביא מהנתבאר 

שם )התוועדויות ח"ד ע' 4(:

6( אא"כ האיסור ניכר בתוך ההיתר, דאז יש להסירו משם )רמ"א יו"ד צח, ד(.
7( ועדיין יש לדון, דהרי גם ביטול בששים, הנה כל עיקרו של הדין אינו אלא, שכיון שיש פי 60 מהאיסור לכן כו'. 
היינו, דכל גדר הששים נמדד ונקבע עפ"י "יחסם" להיתר. משא"כ בנדו"ד, דמי יאמר לנו מה גודלם של הענינים הבלתי 
ודי  נצרכנו ל"ששים שנה" דוקא של הפצת המעיינות בכדי לבטל את הענינים הבלתי–רצויים  רצויים?... דשמא לא 

בפחות מכך, או ח"ו להיפך וכו'.
ולהוסיף, דכן מצינו אכן גם בביטול ברוחניות, והוא בתניא פ"י: בדברו אודות הצדיק ורע לו שהרע שבקרבו בטל 
במיעוטו ביחס לטוב, כותב "והנה מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות . . בענין ביטולו במיעוטו בששים עד"מ כו'", 

והכוונה היא בפשטות, שמבחינה 'כמותית', הטוב שבו הינו פי ששים מהרע שבו.
ובפרט לאור הערת כ"ק אד"ש על מילים אלו, וזלה"ק )תניא עם מ"מ וכו' ע' קו(: "ביטול בס' וכו' כפשוטו – הוא 
משל ונשתלשל מהביטול ברוחניות, שמבארו כאן". הרי דאדרבה, גדרי ה'ביטול בששים' שבהלכה למעשה, "ראשיתם" 

בביטול בששים ברוחניות.
ואולי י"ל, דסוף סוף כשמדובר ברוחניות, אין עיקרו של הביטול מבוסס על היות הרע קטן פי ששים מהטוב, אלא על 
סגולתיות מיוחדת הקיימת במספר 'ששים' )ורק שבביטוי הענין בגשמיות, לאחר שנשתלשל מרוחניות, ה'ששים' הנדרש 
צ"ל ברמת היחסיות בין האיסור להיתר(. ובנדו"ד, שעצם זה שמלאו ששים שנה של הפצת המעיינות וכו', יש בכמות זו 

המוגדרת במספר "ששים", כח מיוחד לבטל את הרע )באיזה גודל שלא יהי'(. ויל"ע.
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"לכאורה, כדי לבטל את הדבר הבלתי רצוי צריכים שכל השישים ענינים טובים יהיו 
יפול הדבר הבלתי רצוי, ומכיון שכן, איך מצטרפים בשנה  יחד, ולתוכם  מעורבבים 
זו, שנה אחת, כל השישים שנים יחד? והביאור בזה – ע"פ דוגמא מדין בנגלה דתורה: 
כלומר,  השני",  יום  "היום  ולא  וכו'  ימים"  שני  "היום  אומרים  העומר  ספירת  בנוסח 
שביום השני יש לא רק את אותו היום בלבד, אלא צירוף של "שני ימים", היום הראשון 

והיום השני )וכן הלאה בימים שלאח"ז(.

וכהמציאות בפשטות – שכאשר יהודי לומד איזה ענין בתורה, אסור לו לשכוח אותו, 
וכידוע גודל ההבהלה במי ששוכח אפי' דבר אחד ממשנתו; ועי"ז שזוכר את מה שלמד 

קודם, ה"ז מוסיף בהבנת הענינים שילמד אח"כ.

ואם כן הוא בנגלה דתורה – הרי עאכו"כ שכך הוא בנוגע לפנימיות התורה – הנתינת 
של  שנה  "שישים  של  היא  זו  בשנה  כח  שהנתינת  הגאולה,  ביום  הגאולה  מבעל  כח 

גאולה" ולא רק של שנה אחת של גאולה )שנת השישים(.

. . ועפ"ז מובן הנתינת־כח המיוחד שבשנה זו – "שישים שנים של גאולה" – שבצירוף 
כל שישים הענינים )השנים( הטובים יחד, מבטלים את הענין הבלתי–רצוי".

אך הנה, לאחר כל הביאור בזה, לכאורה אינו ענין לביטול בשישים של חודש אדר, 
ב"סיום"  רק  שנאמר  תשמ"ז,  תמוז  לי"ב  ביחס  הנתבאר  בשישים  מהביטול  דבשונה 
השישים שנה, כאשר כבר "יש בידינו" כביכול, את "כל" השישים שנה )שאז ביכולתם 
לבטל את האיסור – הענין הבלתי־רצוי(, הנה לגבי חדשי אדר, בהשיחות בהם נתבאר 
אודות ביטול הענינים הבלתי רצויים, משמע8, שאין מדובר על ביטול ש"יתרחש" רק 
ב"סיומם" של שני חודשי אדר, כאשר יהיו "בידינו" שישים יום רצופים של שמחה, אלא 
שבמשך שני החודשים הללו, החל מתחילת חודש אדר ראשון, מתבטלים כל הענינים 

הבלתי רצויים, ולכאורה אינו מובן – הכיצד?

ונראה לבאר בפשטות, ש)בשונה משישים שנים שאין ביניהם משהו המאחד אותם 
מצד עצמם, הנה( לגבי 'חודש', עצם המציאות של 'חודש' יש לה גדר בפני עצמו. היינו, 
שכל יום ויום מהחודש, הוא ע"ד "העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו", 

שהוא "חלק" מהחודש השלם.

וכן נמצא לענינים הנוגעים להלכה למעשה, וראה לדוגמא במס' ר"ה י, ב: "כתיב 
"בראשון באחד לחדש", מדאכתי יום אחד הוא דעייל בחודש, וקא קרי לי' חודש, ש"מ 

יום אחד בחודש חשוב חודש".

8( אמנם אינו "מפורש" ממש, אך כך משמע מכללות הענינים המדוברים שם, החל מכך שגם כשמדבר בתחילת אדר 
ראשון, מאחל שמצד ביטול זה של הענינים הבלתי רצויים נזכה מיד לגאולה כו', ואם עדיין לא נפעל הביטול, כיצד זה 

יביא את הגאולה "עכשיו"?!
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ובפרט בנדו"ד – חודש אדר, שעליו נאמר במגילה "והחודש אשר נהפך להם מיגון 
לשמחה ומאבל ליום טוב", שכל החודש כולו נהפך לחודש של שמחה, החל מהיום 
דינא  לי'  דאית  ישראל  בר  ו"הלכך  בשמחה"9,  מרבין  אדר  "משנכנס  שלכן  הראשון, 
בהדי נכרי, לישתמיט מיני' באב כו' ולימצי נפשי' באדר )סתם – גם בתחילת החודש10( 

דבריא מזלי'" ]ועד ש"כל החודש כשר לקריאת המגילה"11[.

ולמרות שהמדובר כאן הוא בנוגע לב' חודשים, הנה כיון שאין אלו חודשים שונים, 
אדר מצד שנת העיבור, הרי הם נחשבים למציאות אחת בכמה  אלא שניהם חודשי 
ענינים, החל מזה שהדין ד"משנכנס אדר מרבין בשמחה" חל כבר מר"ח אדר ראשון12!

וראה ביטוי נפלא של כ"ק אד"ש – שיחת ב' אדר ראשון תשנ"ב )שיחות קודש תשנ"ב 
ח"ב ע' 703(: "בפרט בעמדנו לאחרי ר"ח, ור"ח אדר שהוא חודש הכולל שישים יום13 

בשנה זו"!...

ומכל זה מובן, שהחל מר"ח אדר14, כבר נכנסנו ל'מציאות אחת' של "חודש הכולל 
הבלתי–רצויים,  הענינים  כל  מתבטלים  החודש  בתחילת  מיד  ובמילא  יום",  שישים 

ואדרבה, מתהפכים לטוב – כמבואר בשיחות הנ"ל.

9( תענית כט, סע"א. וראה בארוכה – לקו"ש שם ע' 345 ואילך.
10( הוספת–הדגשת כ"ק אד"ש – לקו"ש שם ע' 346 )הובא בתרגום חפשי(.

11( ראה רמ"א או"ח סתרפ"ח ס"ז.
12( ההכרח לזה – ראה לקו"ש שם ע' 349.

והנה, אולי יש להוסיף גם מצד השקו"ט שמעלה כ"ק אד"ש בשיחת יום א' פ' תרומה כ"ח שבט תשנ"ב, "מה יהי' באם 
משיח יבוא לפני שבת מברכים חודש אדר שני, ובמילא יתחילו לקדש ע"פ הראי' ויתבטל ההכרח לעבר את השנה: האם 
מצד זה שהכריזו בשבת מברכים זו ע"פ תורה שנכנסים ל"אדר ראשון" אין מקום לומר שיהי' בזה שינוי . . או שנאמר 

שיש מקום לומר כן" ]וראה מאוצר המלך ח"א ע' 192[.
דמשמע, דאף לאחר שייכנסו לחודש אדר ראשון, הנה באם יקדשו ע"פ הראי' אולי שייך שאת החודש שלאחר מכן 
יעשו לחודש ניסן. והרי אז ייצא שחודש אדר ראשון נהפך להיות 'חודש אדר' היחיד! שגם בזה מודגש ששני חודשי אדר 

)החל מתחילת אדר ראשון( נחשבים לענין ומציאות אחת.
יום לפני שיחה  )סי"ב( שנאמרה  אלא, שכנ"ל נאמר בדיבור, אך כשהדברים הוגהו )כחלק משיחת ש"פ משפטים 
הנ"ל(, נכתב בשינוי "קל" – "כשיבוא משיח צדקנו תיכף ומיד, לפני ר"ח, שאז יחזרו לקדש החדשים ע"פ הראי', יתכן שיש 
מקום שסנהדרין ישנו וקיבעו שיהי' רק אדר אחד זה". והיינו, שזהו רק באם יבוא "לפני ר"ח", ושוב אין מכאן להוכיח על 

השייכות החזקה בין שני חודשי אדר.
]וראה גם אג"ק חכ"ז ע' ריח – "כיון ש"אני מאמין בביאת המשיח . . אחכה לו בכל יום שיבוא" . . ואז יקדשו ב"ד ע"פ 

הראי' – אין מוחלט שתהי' מעוברת עד בוא חודש אדר"[.
ואולי אף זוהי הכוונה בשיחה הנ"ל כפי שנאמרה, דאין לדייק מהלשון "באם משיח יבוא לפני שבת מברכים חודש 

אדר שני" שהכוונה היא אף לאחר תחילת אדר ראשון, אלא דוקא לפני'.
ועדיין יש מקום לעיין בגוף הענין מדוע אכן לאחר ר"ח אד"ר אי אפשר לבטל את עיבור השנה, ואכ"מ.

13( ההדגשה אינה במקור.
14( וראה שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר א' )"ע"ד ספר זכרון תפארת משה יצחק" – ספר השיחות ח"ב ע' 379( 
הערה 24 )הפעם הראשונה שבה מוזכר ענין הביטול בשישים שבחודשי אדר( "דאף שאדר הסמוך לניסן חסר לעולם 
)ובמילא ישנם רק נ"ט יום(, מ"מ, בצירוף יום ל' שבט שהוא א' דר"ח אדר א', ישנם ס' יום" )וכן בשיחת אור ליום בדר"ח 

אדר ראשון תשנ"ב )בלתי–מוגה – שיחו"ק תשנ"ב ח"ב ע' 696((.
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ההשוואה בין תענית אסתר לתענית במלחמת עמלק

 הת' יוסף יצחק שי' אייזנשטיין
תלמיד בישיבה קטנה

")ש(הכל מתאספין לתענית  )ריש מגילה(:  בי"ג אדר כתב הרא"ש  בטעם התענית 
אסתר ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים לפי שבו נקהלו לעמוד על 
נפשם והיו צריכים רחמים. וכן מצינו במשה שעשה תענית כשנלחם בעמלק דכתיב 

ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה".

ובפשטות נראה שההשוואה בתענית אסתר למלחמת עמלק היא רק שבשניהם הי' 
ענין הצום. אמנם ע"פ מה שמצינו בדברי כ"ק אד"ש מה"מ יש להוסיף עוד בהשוואה 

ביניהם, וכדלקמן.

בלקו"ש ח"ו )ע' 371–2 בשוה"ג( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ מדוע נקראת תענית זו על 
שם אסתר )"תענית אסתר"(?

דהרי אינה לזכר שלושת הימים שביקשה אסתר "וצומו עלי . . שלושת ימים לילה 
ויום", כי ימים אלו היו בי"ד־ט"ז )ולדעה אחרת: י"ג־ט"ו( ניסן, ואין לכך קשר לי"ג אדר.

ומבאר, דהתענית בי"ג אדר זה )הצום( לזכר שעם ישראל צמו קודם שיצאו למלחמה, 
"ביום שנלחם עם עמלק  "לבקש רחמים מאת ה' יתברך שמו שיעזרם", כמו שמשה 

התענה" )לשון הקצוש"ע(, וזה הי' בי"ג אדר, כשנקהלו לעמוד על נפשם.

ובטעם למה נקראת "תענית אסתר" על שם אסתר – והרי כל ישראל התענו ואין לכך 
קשר לאסתר דוקא?

ואומר בזה כ"ק אד"ש מה"מ ביאור נפלא, שמכיון שזהו תענית שבו נקהלו ישראל 
לעמוד על נפשם – והרי אלו שנלחמים על נפשם אסור להם להתענות, כדי שלא לשבר 
את כחם! )שו"ע סו"ס תקע"א(, וכאן כל ישראל נדרשו לעמוד על נפשם כולל הנשים – 

לכן היחידה שיכלה להתענות היתה אסתר.

ועפ"ז יש לומר שגם בזה יש ההשוואה למשה, "ביום שנלחם עם עמלק התענה" – 
שהרי גם משה לא יצא בעצמו להלחם בעמלק, אלא שלח את יהושע ובינתיים עלה להר 

להתפלל עליהם ולבקש רחמים )משא"כ אלו שיצאו אז למלחמה לא מצינו שצמו(.

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר.
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נצחיות בשורת הגאולה והגואל

 הת' שניאור זלמן שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה קטנה

בלקוטי שיחות חכ"ד שיחה לפרשת שופטים )ע' 114, נדפס בלה"ק בלקו"ש גאומ"ש( 
מביא כ"ק אד"ש את ה"א בפי"א בהלכות מלכים להרמב"ם בה מביא הרמב"ם הוכחה 

למשיח מן התורה )מלבד המקורות בנ"ך ש"כל הספרים מלאים בדבר זה"(:

א. "ושב ה' אלקיך את שבותך". ב. בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בב' המשיחים, 
במשיח הראשון . . ומשיח האחרון כו'.

אח"כ בה"ב מביא ראי' שלישית:

ג. אף בערי מקלט הוא אומר "אם ירחיב הוי' אלקיך את גבולך . . ומעולם לא הי' 
הדבר הזה ולא צווה הקב"ה לתוהו".

הראיות  בב'  הצורך  את  מבאר  תחילה  אלו.  מקורות  בג'  הצריכותא  את  ומבאר 
)ולא  המשיח  המלך  ע"י  תהי'  שהגאולה  מוכיחה  השני'  הראי'  כי  והוא,  הראשונות, 
ע"י הקב"ה סתם( והראי' הראשונה היא מפסוק המדבר במפורש על הגאולה ואא"פ 
לטעות מה הפירוש בה )משא"כ בראי' הב'(. אך נשאלת השאלה מדוע צריך את הראי' 
השלישית? ויותר מכך – מדוע היא מגיעה כהלכה בפ"ע בעוד ב' הראיות הראשונות 

מופיעות בהלכה אחת?

הטענות  מול  הרמב"ם  עומד  זו  שבראי'  ובבהירות  באריכות  אד"ש  כ"ק  ומבאר 
שהנכתב בתורה אינו כפשוטו או שח"ו דברים אלו ישתנו כיום בעקבות חטאינו וכדו', 
היות והוכחה זו היא מצווה מן התורה שבה לא שייך שום שינוי או הסבר אחר ח"ו, ולכן 
הכופר בזה הוא כדברי הרמב"ם: "בדאי, רשע ואפיקורס" כי הוא חולק על ענין הברור 

ופשוט ומפורש ומחסיר מצווה מן תרי"ג מצוות.

ועד"ז מבאר כ"ק אד"ש את דיוק לשון הרמב"ם בראי' השני' מפרשת בלעם: "ושם 
נבא בשני המשיחים" – "נבא" דוקא. שאותו כופר הוא כופר גם בדברי נבואה, שאמנם 
ד"ת חמורים וחזקים יותר מדברי נבואה, אך בכ"ז בנבואה יש תוקף חזק יותר לגבי 
קיומם, כי "הא–ל מנבא את בני האדם" ודברי נבואה הם במיוחד בשביל בני האדם ולכן 
זה חייב להתקיים כפשוטו, כי אין זה כמו תורה שהשתלשלה מלמעלה ויכול להיות 

הבנה אחרת אצל בני האדם שהרי בנבואה הדברים נאמרו בשביל בני האדם.
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ולסיכום יוצא, שהראי' למשיח מהתורה מופיעה בג' סוגיות בחלקי התורה: א. סיפורי 
והבטחות התורה. ב. בנבואות התורה. ג. מצוות שבתורה. )להבנת הדברים בהרחבה, 

יש לעיין בגוף השיחה(.

בדברי  אד"ש  כ"ק  שמסביר  הנ"ל(  הראיות  )ג'  זה  מהלך  שאת   – בד"א  י"ל  ואולי 
הרמב"ם כאן, מביא כ"ק אד"ש מה"מ גם בד"מ דש"פ שופטים בקשר עם נבואת התורה 

בדורנו לגבי הטענות שאולי ניתן לומר שאין זה כפשוטו או שהשתנה המצב ח"ו – 

א. בראש השיחה מסביר כ"ק אד"ש "שכבר סיימו את הכל גם את "צחצוח הכפתורים", 
וצריך רק להיות "עמדו הכן כולכם" – וגם את זה כבר סיימו – לקבל פני משיח צדקנו 

תומ"י" שזהו ע"ד ראי' הא' דהרמב"ם – סיפורים והבטחות שבתורה.

ב. בהמשך השיחה מבאר כ"ק אד"ש את ענין ה"שופט" ו"נביא" ומבאר מדוע קיימת 
הנבואה, כבר בדורנו, "הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותומ"י "הנה זה )משיח( בא" – ע"ד 

ראי' הב' – נבואות שבתורה "שם נבא".

ג. לקראת סוף השיחה )בסעיף י"א( כותב כ"ק אד"ש )להלן בתרגום חופשי(: "ישנה 
בעל  ומינה  בחר  שזכינו שהקב"ה  הדור,  אנשי  לכל  לפרסם  שצריכים  כנ"ל  ההוראה 
בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" 

ונביא הדור . . עד הנבואה העיקרית שלאלתר לגאולה ותומ"י "הנה זה משיח בא".

ולסיכום:

או  כפשוטה,  שאינה  התורה  מן  הגאולה  הבטחת  על  לומר  שאין  שכשם  נמצא 
שהשתנה המצב – מצד: א. שמדובר בדברי נבואה הפשוטים לפי גדרי בני האדם. ב. 
זהו חלק ממצווה שאינה יכולה להשתנות לעולמים, כן גם לגבי הבטחתו של כ"ק אד"ש 
שדורנו הוא דור הגאולה ונשי"ד הוא המשיח ונתגלה בכל התוקף – לא שייך לומר בזה 
פשט'לאך והסברים ובודאי שלא השתנה המצב ח"ו מאחר ש: א. כ"ק אד"ש אמר זאת 
כנבואה ברורה לדורנו. ב. נאמרה הוראה ברורה למעשה בענין זה שיש לפרסמו. ואין 

כאן מקומו להעמיק בגדרו של האומר דברים אלו וד"ל.

בדמיון בין צבי לערוד

 הת' אוריאל שי' גבאי
תלמיד בישיבת חנוך לנער*

 בלקו"ש ח"ז )ע' 65( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את פרש"י על הפסוק )ויקרא יא, מו(: 
"להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החי' הנאכלת ובין החי' אשר לא תאכל", דפירש: 

* מתוך קובץ חידושים וביאורים – ישיבת חנוך לנער־צפת, שיצא לאור בקרוב בעזה"י.
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"ובין החי' הנאכלת – צריך לומר בין צבי לערוד, והלא כבר מפורשים הם? אלא בין 
שנולדו בה סימני טרפה כשרה, לנולדו בה סימני טרפה פסולה".

ובין הבהמות  ובין הבהמות והחיות הטהורות ומותרות באכילה,  ומקשה, דמאחר 
והחיות הטמאות ישנם סוגים רבים – מדוע נקט רש"י דוקא סוגים אלו ד"צבי וערוד"?

ומבאר, דמלשון הכתוב "להבדיל" מובן שכוונת הכתוב הוא להבדיל בין ב' סוגי חיות 
דומות, ומשום כך מורה התורה להבדיל ביניהם. ולפי"ז מובן, שאם יש דוגמאות רבות 

כאלו צריכה הדוגמא להיות מהמצוי' ביותר.

ועפ"ז יובן מדוע נקט רש"י דוקא צבי וערוד, דהרי מבין החיות הנאכלות הצבי היא 
לאכול  שמותר  לציין  רוצה  התורה  שכאשר  מכך  שרואים  וכפי  ביותר,  המצוי'  החי' 

בהמה מסויימת באותו אופן שנאכלת החי' היא נוקטת בדוגמא "כצבי וכאיל".

ומאחר שהערוד דומה לצבי – שהוא כנ"ל החי' המצוי' ביותר – נקט רש"י דוקא ב' 
חיות אלו.

וכמקור לכך שערוד דומה לצבי, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם בפי' 
גופם,  גם במבנה  ולפי"ז מובן שדומים  המשניות שערוד הוא חי' שרצה מהר כצבי. 

שהרי הקב"ה ברא את מבנה הגוף של כל בע"ח בהתאם לצרכי גופו.

בהל'  הרמב"ם  במ"ש  והוא  גופם,  במבנה  שדומים  לכך  נוסף  מקור  להוסיף  ויש 
מאכלות אסורות )פ"א ה"ג(: "לפיכך המוצא בהמה במדבר ואינו מכירה . . מצא פי' 
חתוך ורגלי' חתוכות בודק בה אחר ששחטה בכנפי העוקץ, אם מצא בשרה שם מהלך 

שתי וערב – טהורה. והוא שיכיר ערוד, שכן הוא בשרו שתי וערב".

והיינו מקור נוסף שהערוד דומה מאוד גם בבשרו הגשמי לבשר צבי או כל בשר 
בהמה או חי' כשרה.

הנחת כר תחת הראש בעת השינה

 הת' מנחם מענדל שי' גולדין
תלמיד בישיבה קטנה

א
זה  "ויובן  וזלה"ק:  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  )ס"ז(  תשנ"ב  ויצא  ש"פ  מלכות  בדבר 
בהקדים השאלה )כפי ששואלים המפרשים( על מה שמסופר בפסוק – "ויפגע במקום 
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גו' וישכב במקום ההוא", לכאורה כיצד מתאים שדוקא במקום ההוא – מקום המקדש – 
שכב יעקב לישון . . מזה גופא מובן שהשכיבה היא גם ענין למעליותא . . וי"ל הביאור 
בזה: ההבדל בגשמיות בין עמידה וישיבה לשכיבה הוא . . משא"כ בשעה שהאדם ישן 

שאז החלק העליון והחלק התחתון שלו הם בהשוואה". עכלה"ק.

ובהערה 72 כותב: "ואף שע"ד הרגיל משימים כר תחת הראש )וראה תוד"ה כל – 
תענית ל, ריש ע"ב ועוד(, הרי אין זה מוכרח ע"פ הלכה ונמצא שענין השינה ע"פ תורה 

הוא – בהשוואה בין הראש והרגל", עכלה"ק.

והנה בקיצוש"ע )הל' שמירת הגוף והנפש סי' לב( כתב וז"ל: "כשישן יהיו מראשותיו 
גבוהים שירד המאכל מפי האיצטומכא ויתמעטו העשנים"15. והיינו, דאכן יש ענין ע"פ 

הלכה לישון ע"ג כרית. וא"כ צריך ביאור מדוע "אין זה מוכרח ע"פ הלכה"?

והנה לכאורה ניתן הי' לתרץ זה ע"פ דברי הצ"צ )שו"ת הצ"צ אבן העזר סו"ס י"א( 
דיכולים  ומבאר  ה'",  פתאים  ש"שומר  סכנה  של  לענינים  בנוגע  הגמ'  דברי  שמביא 
להתנהג כן לכתחילה )ולא רק כאשר הוא מתנהג כפתי דיעבד(. ולכאורה גם כאן ניתן 

לומר כך – שאפשר לכתחילה לשכב ללא כרית.

אך הנה נוסף לכך שעדיין יש לענין זה מקום ע"פ הלכה, הרי גם את הענין של שומר 
פתאים ה' מביאים רק לגבי ענינים שדשו בהם הרבים )ראה לדוג' התוועדויות תשמ"ג 
ח"א ע' 382( והשכיבה בכרית זהו לא דבר שדשו בו רבים וא"כ לא שייך בו ענין זה, 

והדרא קושיא לדוכתא.

ובנוסף לכך לכאורה קשה מדברי הרמ"א )אורח חיים סתקנ"ה ס"ב( שכותב: "ויש 
לאדם להצטער בענין משכבו בליל תשעה באב שאם רגיל לישכב בב' כרים לא יוכל כי 

אם באחד, ויש בני אדם משימים אבן תחת מראשותיהם".

ולכאורה ניתן לדייק מכך שכותב שמי שרגיל בב' כרים שישכב באחד ולא ממעט 
יותר שלא לישון עם כר כלל אלא מיד עובר להשמת אבן תחת הראש – שהסיבה לכך 

היא מפני שיש בעי' בשינה ללא כר )או דבר אחר שמגבי'(.

אך יש לדחות זאת, די"ל שהדרישה להצטער במשכבו בתשעה באב היא במעט, ולא 
חמורה כ"כ עד כדי שלא לישון עם כרית כלל, ובפרט שכ"ק אד"ש מה"מ מביא את 
דברי התוס' – המשמש בתור מקור לפסק זה ברמ"א בתור הוכחה לכך שע"ד הרגיל 

15( ובפרט, שמלשונו הק' שכתב בסתמיות "אין זה מוכרח ע"פ הלכה", משמע שכך הוא לכו"ע )דאל"כ הי' מציין 
שזה רק לשיטות מסויימות(, ולא די לנו בכך שהלכה זו לא הובאה בחלק מהפוסקים )כמו גם בשו"ע אדה"ז(. ובפרט 
לאור זאת שהספר קיצור־שולחן־ערוך התקבל בכל תפוצות ישראל )ראה בהקדמות למיניהם לקיצוש"ע. וראה שיחת 

יט כסלו תנש"א ס"ג(.
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משימים כר תחת הראש )ראה למעלה(. וא"כ, אין לדייק מכאן שישנה בעי' ע"פ הלכה 
בשכיבה ללא כרית. אך עדיין קשה מההלכה הנ"ל בקצושו"ע.

ב
מקום  בין  שינוי  יש  הרפואה  שבעניני  בראשונים  שמבואר  מה  ע"פ  זה  לבאר  ויש 
למקום ומזמן לזמן, וכדברי הכסף משנה בתירוץ דברי הרמב"ם )הל' דעות פ"ד הי"ח( 
אלו  מדברים  "ואין  וז"ל:  זאת  ומבאר  הגמ'  דברי  סותרים  שלכאורה  דברים  שכותב 
קושיא על דברי רבינו שרפואות והנהגת מלכות בבל שבה היו חכמי התלמוד בשונה 
משאר ארצות וכו'". ולכאורה אפשר לבאר כך גם לגבי דברי הקיצושו"ע שאין חשש 

זה שייך בזמנינו16.

ואע"פ שהוא אחרון ולא שייך כ"כ שינוי, בכ"ז נראה שבדבריו, לא מסתמך על דברים 
עכשוויים אלא מקורות עתיקים. וכבר כתב ב'שערים מצוינים בהלכה' )להרש"ז ברוין( 

על סימן זה )לב( בקצושו"ע, וז"ל:

מדברי  זה  כל  ליקט  והוא  הטבע  פי  על  הגוף  שמירת  בענין  האריך  כאן  "המחבר 
הרמב"ם מהלכות דעות ומשאר ספרי הרפואות והנה הרמב"ם בעצמו השמיט בספרו 
כמה עניני רפואות שהזכירו בש"ס וטעמו משום דנשתנו הטבעים ולא כל המקומות 
שוים בזה . . ועי' בתוס' )מועד קטן יא, א. ד"ה כוורא( דרפואות שבש"ס אינם טובות 
בזמן הזה וכן המג"א )סי' קע"ג( כתב דנשתנו הטבעיות והכל לפי טבע הארצות ובים 
של שלמה )פרק כל הבשר סי' י"ב( מוסיף דיש חרם הקדמונים שלא לסמוך על רפואות 
שבתלמוד דתלוי לפי טבע הארצות עיי"ש וכן החתם סופר )יו"ד סי' ק"א( האריך בזה 
דבדברים  דוד  מצודת  בעל  הרב  כתב  ויפה  הטבעים  דנשתנו  מקומות  והביא מכמה 

כאילו שאין נוגע לדינא, צריך לשמוע לעצת רופאי זמננו וכו'".

ולפי"ז, כיום אין הכרח להלכה זאת וכמודגש בלשון כ"ק אד"ש בהערה הנ"ל "אין זה 
מוכרח וכו'".

וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות הנ"ל )תשמ"ח(: "שמכיון שנשתנו הטבעיים 
והרפואות שנזכרו  כל הכרח שהסגולות  אין  ולכן  כו'  והרפואות  גם בסגולות  נשתנו 

בש"ס שייכים הם לימינו אלו17".

16( ואף שלכאורה בתשעה באב לא אוכלים, וא"כ לא שייך הטעם שמביא בקיצושו"ע: "שירד המאכל . . ויתמעטו 
העשנים", אך בכל אופן דין זה חל בעיקר לשינת הלילה, שעדיין מאכל זה לא התעכל. ולגבי שינת היום יש לחלק. ואכ"מ.
17( אבל לכאורה עדיין זה קצת דחוק מכיון שגם בספרי רפואה אחרונים )ראה 'ישועה והצלחה' ע' 27( מובא ענין 

זה. אלא דשמא אף בדבריהם מסתמכים על הקיצושו"ע הנ"ל.
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הירידה המרומזת בכתוב 'כל העובר על הפקודים'

 הת' מנחם מענדל שי' גוצל
תלמיד בישיבה גדולה

תשא  כי  פרשת  שבכללות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה'תשנ"ב  תשא  כי  ש"פ  בד"מ 
בני  ראש  את  )"כי תשא  הפרשה  בתחילת  ענינים:  ג'  מרומזים  סופה  ועד  מתחילתה 
ישראל"( מרומז על ישראל והתורה שהם האל"ף דכל הענינים שהרי בשבילם נברא 

העולם.

בהמשך הפרשה מדובר על מעשה העגל ושבירת הלוחות, שהו"ע בלתי רצוי, אך 
ע"י מתמלאת התכלית של הבריאה. ובסיום הפרשה מדובר אודות לוחות האחרונות, 
ובסיומה ממש מובא שקרן עור פני משה שירד מן ההר עם הלוחות האחרונות, שזה 

הביא לתוספת גילוי בתורה, וכמבואר באריכות בשיחה עיי"ש.

בתחילת הפרשה  מרומז  אד"ש מה"מ שבפרטיות  כ"ק  מרובעות מבאר  ובסוגריים 
ב' הענינים האחרים  גופא  נכללים בזה  "ובפרטיות  וזלה"ק:  ב' הענינים האחרים,  גם 
)שכן בראש והאל"ף נכללים גם הבי"ת והגימ"ל, האמצע והסוף(: הירידה – העובר על 

הפקודים, והעלי' שבאה מזה – לכפר על נפשותיכם, ע"י כופר נפשו".

והנה בפשטות נראה לומר18 שהירידה המרומזת בפסוק "כל העובר על הפקודים" 
הוא ע"פ מה שפירשו מפרשי המקרא )כלי יקר ועוד(, שמחצית השקל הוא כופר נפש 
לבנ"י על חטא העגל, "כי שם עברו ישראל על פקודי ה' ישרים אשר פקד ה' למשה, 
לכך נאמר כל העובר על הפקודים המה עוברי עבירה אשר היו צריכין אל כופר זה". 
וזהו שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבפסוק "כל העובר על הפקודים" מרומז אודות הירידה 

של בנ"י.

ויש להוסיף עוד ביאור19, דהנה בתורה אור על פרשת כי תשא )קיב, א( מבאר אדה"ז 
את לשון הפסוק "לפקודיהם" ע"פ פנימיות הענינים, ד"לפקודיהם" הוא מלשון חסרון 
)"ויפקד מקום דוד"(, והיינו דגם האדם שעומד לאחרי כל העבודה של בירור הרע, ומה 
שנשאר לו הוא רק "דק שבדקין שבתערובות טו"ר", הנה לגבי עצמות המאציל גם הוא 

נעשה חוטא גדול וצריך לומר "סלח לנו כי חטאנו".

18( וכן פירשו בחוברת דבר מלכות מבואר )ע' 64(. עיי"ש.
19( ולהעיר מהידוע אשר בשיחות הדבר מלכות ישנם ביאורים רבים דוקא מתורה אור וליקוטי תורה.
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וכמו"כ יש לבאר בפי' "כל העובר על הפקודים" שמרמז על הירידה של בנ"י )ענין 
של  הרצון  על  שעוברים  מפני  לבנ"י  שנעשה  חיסרון  מלשון  הוא  ד"פקודים"  הב'(, 
הקב"ה, כאו"א לפי מדריגתו, ולכך צריכים לתת מחצית השקל – "לכפר על נפשותיכם".

'נדדה שנת המלך' בזכות המס"נ במשך כל השנה 

 הת' טובי' שי' גינזבורג
תלמיד בישיבה גדולה

במאמר ד"ה 'בלילה ההוא' ת"ש )סה"מ ת"ש ע' 5( מביא כ"ק אדמו"ר הריי"צ את 
דברי הילקוט שמעוני: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך – זה מלכו של עולם. וכי שינה 
יש לפניו? אלא כשישראל חוטאין עושה עצמו כישן . . וכשעושין רצונו הנה לא ינום 
ולא יישן". ומבאר שם )סעיף ה( ש'עושין רצונו' זוהי עבודת התחתונים במסירות נפש, 

שבזה הם ממשיכים את 'נדדה שנת המלך' – 'אור עצמי שלמעלה מהשתלשלות'.

"וזהו דעיקר הנס פורים הוא מה ש'בלילה ההוא נדדה שנת המלך'  וממשיך שם: 
ע"י  זו היתה  והמשכה  ב"ה.  גילוי אור עצמי דעצמות א"ס  מלכו של עולם, שנמשך 

המס"נ שלהם, שעמדו כל השנה במסירת נפש בפועל ממש".

והיינו, דדוקא ע"י שהתחתונים עומדים בניסיון ומוסרים את נפשם נפעל ש"לא ינום 
ולא יישן". ולכן ע"י שעמדו היהודים בזמן מרדכי במשך כל השנה במסירות נפש, נפעל 
גילוי אור עצמי דעצמות א"ס"  – "שנמשך  ש"נדדה שנת המלך זה מלכו של עולם" 

ודוקא עי"ז ניצלו היהודים.

יב־יג(:  ג,  )אסתר  בפסוקים  נאמר  המן  גזירת  בענין  שהרי  להבין,  צריך  ולכאורה 
"ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו . . ונשלוח ספרים . . להשמיד 
להרג ולאבד את כל היהודים . . בשלושה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר". והיינו 
שבי"ג ניסן באותה שנה נשלח אגרות לכל הגוים – להרוג את כל היהודים בי"ג אדר 

לשנה הבאה.

ומיד לאחרי הגזירה היתה תענית אסתר שלשה ימים, ובמוצאי היום השלישי נאמר 
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך" אשר הביא להריגת המן למחרת וכו'. ומזמן הגזירה, 
להישאר  במס"נ  היהודים  עמדו  הבאה,  בשנה  אדר  לי"ג  עד   – שלימה  שנה  במשך 

כיהודים, מחשש שיהרגו אותם הגויים אז.

לאחרי  ונמצא א"כ ברור מהפסוקים – שהמסירות נפש במשך שנה שלימה, היתה 
בפנימיות  הריי"צ  כ"ק אדמו"ר  א"כ מבאר  ומדוע  נדדה שנת המלך".  "בלילה ההוא 
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הענינים: שהמסירות נפש במשך כל השנה – היא זאת שהביאה ל'נדדה שנת המלך' 
מלכו של עולם )הגילוי דעצמותו של הקב"ה(20?

ב
ולכאורה י"ל הביאור בזה: דהנה איתא בגמרא תענית )ז, ב(: "בימי ר' זירא גזור גזרה, 
וגזור דלא למיתב בתעניתא. אמר להו ר' זירא נקבלי' עילוון, ולכי בטיל הגזירה ליתבי'. 
אמרי לי' מנא לך הא – אמר להו דכתיב )דניאל י, יב(: "ויאמר אלי אל תירא דניאל, כי 

מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלהיך – נשמעו דבריך".

והיינו דמהיום בו החליט דניאל להתענות כבר נשמעו דבריו לפני הקב"ה )עוד לפני 
שהתענה בפועל(. ולכן פסק ר' זירא שבמקרה שאי אפשר להתענות על הגזירה – יקבלו 
בפועל  שיתענו  לפני  כבר  זה  ובזכות  להתענות,  אפשר  כשיהי'  עליהם  התענית  את 

הקב"ה יבטל את הגזירה. )ונפסק כן להלכה בשו"ע או"ח סתקע"א ס"ג(.

וכן מביא זאת כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש ח"כ ע' 436 )בתרגום חפשי(: "כפסק דין 
השו"ע )וראי' לזה מדניאל בבל(, שבשעה שעושים החלטה בדבר טוב – מקבלים מיד 
את השכר הבא ע"י זה. ובעניננו: כיון שמחליטים . . לעשות תשובה – זה מביא מיד )עוד 

קודם מילוי ההחלטה( את השכר, שעי"ז ש"ישראל עושין תשובה – מיד הן נגאלין"21.

ועפ"ז יש לומר גם בעניננו: דעי"ז שבני ישראל כבר מיד בתחילת הגזירה החליטו 
– הנה עוד קודם  לעמוד חזק על היהדות ושמירת התומ"צ, עד למסירות נפש בזה 
מכך  והתוצאה  השכר  ונגרם  נפעל   – ימים  שלשה  לאחר  כבר  שלימה,  שנה  מלאות 
גילוי אור עצמי דעצמות א"ס"  – "שנמשך  ש"נדדה שנת המלך זה מלכו של עולם" 

ועי"ז היתה הריגת המן ונתינת ביתו למרדכי וכו'.

אמנם עדיין צריך להבין: דהרי מלשונו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "והמשכה זו היתה 
ע"י המס"נ שלהם, שעמדו כל השנה במסירת נפש בפועל ממש" )וכן נראה מלשונו 
בהמשך שם( – משמע במפורש שה"נדדה שנת המלך זה מלכו של עולם" היתה רק 
בסיום השנה – לאחרי שבמשך שנה שלימה עמדו הם במס"נ. והאיך מתיישב זה עם 

סדר הדברים שהיו בפועל כנ"ל22?

20( וראה גם תו"א מג"א צז, א: מסרו עצמן למות כל השנה כולה. ועד"ז בהרבה ממאמרי רבותינו נשיאינו. ובתו"א 
שם בהוספות קכ, ד: כמעט שנה שלימה.

21( וראה גם לקו"ש חכ"ד ע' 311. חל"א ע' 8־9 ובהערה. שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 454.
22( והנה במאמר ד"ה בלילה ההוא תשד"מ מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )סה"מ מלוקט ח"ב ע' רעא(: "ומה שעמדו במס"נ 
כל השנה – אולי י"ל עוד כוונה בזה, שגם הענינים דשנה )העבודה הפרטית דכל יום ויום( היו באופן דמס"נ, למעלה 
ממדידה והגבלה". אמנם זוהי כוונה נוספת בדברי אדה"ז )'עוד כוונה בזה'(, ופשטות דברי אדה"ז נשארים על עומדם. 
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ג
"קיימו  ב( עה"פ  פח,  )שבת  הגמ'  בביאור  ובהקדים דהנה  בזה,  י"ל הביאור  ואולי 
 – שקיבלו  מה  קיימו  אחשוורוש  ובימי  הקבלה  רק  היתה  דבמ"ת  היהודים"  וקיבלו 
שלאחרי שקרה  מפרש רש"י: "בימי אחשוורוש – מאהבת הנס שנעשה להם". והיינו 

הנס בי"ג־י"ד אדר – קיימו עליהם היהודים את התומ"צ שקיבלו במ"ת.

אמנם במאמר ד"ה וקבל היהודים תרפ"ז )ספר המאמרים תרפ"ז ע' קכד־ה( אומר 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "וזהו וקבל היהודים את אשר החלו – דבמתן תורה כפה עליהם 
הר כגיגית בדרך גילוי מלמעלה, אבל בזמן הגלות . . בימי המן שרצה להשמיד ח"ו 

וח"ו את כל היהודים . . אז דוקא קיימו במסירת נפש בפועל את אשר החלו".

הגזירה  בזמן  דוקא  היתה  בפורים,  התומ"צ  של  שהקבלה  במפורש  מכך  ומשמע 
כשעמדו היהודים במס"נ בפועל על קיום התומ"צ – שבזה קיבלו הם את מה שהתחילו 
במ"ת. ולכאורה צריך להבין איך זה מתיישב עם פשטות הפסוק כפירוש רש"י – שהי' 

זה לאחרי הנס "מאהבת הנס שנעשה להם"?

ומבאר זאת כ"ק אד"ש מה"מ במאמר 'ואתה תצווה' תשמ"א ס"ט )סה"מ מלוקט ח"ו 
ע' קלד(: "ויש לומר, דמ"ש בהמאמר דפירוש וקבל היהודים את אשר החלו לעשות הוא 
שבימי אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה, הוא גם לפי פשטות הכתוב שוקבל 
גו' הי' לאחרי הנס. ועפ"ז, בזה שבימי אחשורוש קיבלו מה שהחלו במתן תורה, שני 
ענינים – הקבלה שהיתה בזמן הגזירה ע"י המס"נ שלהם )כמפורש בהמאמר(, והקבלה 

שהיתה לאחרי הנס דפורים, שהיא נעלית יותר גם מהקבלה בזמן הגזירה".

והיינו ששני הזמנים אינם סותרים זה לזה, אלא הם פשוט שני שלבים בענין קבלת 
הי'  שני  ושלב  הגזירה,  בזמן   – הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  כדברי  הי'  אחד  שלב  התומ"צ: 
כפשטות הפסוק – לאחרי הנס. וכביאור והסבר כ"ק אד"ש מה"מ בזה בהמשך המאמר 

שם.

ד
ועפ"ז יש לומר גם בעניננו: שבפשטות הפסוק 'נדדה שנת המלך' הי' מיד בתחילת 
עולם'(  של  מלכו  שנת  )'נדדה  זה  שהי'  מבאר  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ובמאמר  השנה, 

לאחרי סיום השנה – דאין בזה סתירה, אלא הם שני שלבים בענין 'נדדה שנת המלך':

 שלב אחד הי' כבר מיד בתחילת השנה, לאחרי שלשה ימים מהזמן שנגזרה הגזירה – 
שאז כנ"ל קיבלו היהודים על עצמם למסור את הנפש להישאר כיהודים, שבזכות קבלה 
זו בכח – כבר הי' התחלת הענין ד'לא ינום ולא יישן שומר ישראל' שפעל את הריגת 
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המן וכו' כנ"ל. אמנם גם לאחרי 'נדדה שנת המלך' זו, נשארה עדיין הגזירה להרוג את 
היהודים לשנה הבאה.

ואת השלב השני – פעלה המס"נ בפועל, שאכן בני ישראל עמדו במס"נ בפועל במשך 
כל השנה להישאר כיהודים ולא התחשבו בשום דבר – וזה גרם ל"נדדה שנת המלך 
מלכו של עולם" באופן מלא, שהביא בפועל לניצחון המושלם ש"ואיש לא עמד בפניהם 

כי נפל פחדם על כל העמים" – שניצחו את כל הגויים.

וממילא מובנים ומיושבים היטב דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "והמשכה זו היתה ע"י 
המס"נ שלהם, שעמדו כל השנה במסירת נפש בפועל ממש" – מאחר שלמרות שה'נדדה 
שנת המלך' התחיל כבר בזכות המס"נ 'בכח' כפשטות הפסוק, אמנם שלימותו שהביא 

לנצחון המושלם הי' בסיום השנה, ע"י המס"נ 'בפועל' במשך כל השנה.

הפיכת ארור המן לברוך מרדכי

 הת' מנחם מענדל שי' גרין
תלמיד בישיבה גדולה

בלקו"ש )ח"ז, שיחה ג לפר' ויקרא(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שתוכנה של העבודה 
העיקרית של פורים, שהיא "לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", היא 
לפעול אתהפכא חשוכא לנהורא, דהיינו לגלות שהתכלית של החשוכא – ארור המן, 

היא להפוך לנהורא – ברוך מרדכי23.

ומוסיף כ"ק אד"ש, שבעומק יותר הענין הוא, לראות בארור המן עצמו )רק, שע"כ 
זהו מיד בהסתכלות ראשונה( את הכוונה, שהיא כנ"ל הברוך מרדכי.

והנה, באותו כרך בשיחה לפר' צו )שיחה ב(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את התיבות 
)שע"כ  הנס  של  תוקפו  מסופר  שבהם  המלך",  שנת  נדדה  ההוא  "בלילה  מהמגילה: 
נוהגים להגבי' בהם את הקול(, כיון 'שבלילה ההוא' שמורה על תכלית ההעלם, יהי' 

'נדדה שנת המלך' שמורה על תכלית הגילוי, זהו עיקר הנס של פורים.

 ומבאר שיש בזה שני ב' אופנים: א. להמשיך אור נעלה שאין החושך מסתיר עליו, 
שע"כ הוא בוקע את החושך, ומאיר גם 'בלילה ההוא' . ב. האור מגיע מתוך החושך, 
היינו שהחושך בעצמו ממשיך אור )כמו שבפורים, כח המס"נ דבנ"י נתגלה דוקא ע"י 

ההעלם והסתר דהגזירה(.

23( וזה נעשה ע"י שמגיעים לדרגא באלקות ששם הם שוים, שלזה באים ע"י העבודה של ביטול שלמעלה מטו"ד, 
וזהו הפי' ב'עד דלא ידע'.
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והחידוש באופן הב' על הא' הוא, כיון שלפיו החושך הוא זה שגורם לאור, מובן שהוא 
בעצמו נהפך לאור. משא"כ באופן הא', החושך נשאר בפנימיותן בהעלם, רק שמאיר בו 

האור, שע"כ ההעלם עדיין במציאות.

והנה ב' שיחות אלו נאמרו באותה שנה – ה'תשכ"ה, ויצאו בתור ליקוט ג"כ באותו 
שנה – ה'תש"ל. שע"כ מסתבר לומר שהם המשך זל"ז.

וקשר ההמשך הוא פשוט: שע"פ השיחה השני' שבה מבאר כ"ק אד"ש מהי עבודת 
האתהפכא לאמיתתה, דהיינו אופן הב' הנ"ל. הנה עפ"ז מובן הבעומק יותר שאומר כ"ק 
אד"ש בשיחה הראשונה, שהכוונה היא שהמן עצמו יהפך לאור, שע"כ רואים זאת מיד 
"ואדרבה כשמסתכלים על  )בתרגום ללה"ק(:  ובלשה"ק  בהסתכלות הראשונה עליו, 

ארור המן רואים מיד ברוך מרדכי", היינו שבו עצמו רואים את הברוך מרדכי.

דהיינו, שלא רק לאחר הפיכתו רואים את הברוך מרדכי, כיון שאז זה נראה מצד 
האור. אלא עוד לפנ"ז )בשעה שהוא ארור המן כביכול(, רואים בו את הברוך מרדכי.

'האי יומא' – חג השבועות

 הת' שניאור זלמן שי' דיקשטיין
תלמיד בישיבה גדולה

בלקוטי שיחות חלק ט"ז )ע' 211( שואל כ"ק אד"ש מה"מ על לשון מאמרו של רב 
יוסף בקשר לחג השבועות "אי לאו האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא" – 
דצריך להבין מדוע הוא מבטא את שמחתו במילים "האי יומא", שלא ניכר בהם כלל 

ענינו של היום – שבו ניתנה התורה, ולכאורה הי' צריך לומר "אי לאו תורה" וכיו"ב?

ומבאר בהוו"א )בתרגום חפשי(: "לכאורה ניתן הי' לומר, שכוונת רב יוסף באומרו 
"האי יומא" לא היתה למעלת יום זה כיום מתן תורה, אלא כיום שבו אירע "והייתם לי 
סגולה מכל העמים" – בחירת הקב"ה בישראל מכל עם ולשון, ובזאת שונה רב יוסף 
מ"כמה יוסף בשוקא". ולפיכך אין הוא מתבטא במילים "אי לאו תורה", כי אם "האי 
יומא", ומוסיף "דקא גרים", ועל ידי כך הוא מדגיש שאין הוא מתכוון למתן תורה, אלא 

לענין אחר שנגרם ביום זה".

והיינו דלכאורה ניתן לבאר שכוונת רב יוסף "אי לאו האי יומא" הוא לא לענין התורה 
לענין אחר  תורה"(, אלא  לאו  "אי  צ"ל  הי'  זה  )מאחר שלפי  בחג השבועות  שניתנה 
שנגרם ביום זה – בחירת הקב"ה בישראל מכל עם ולשון, וכפי שאומר הקב"ה "והייתם 

לי סגולה מכל העמים" – ובזה שונה הוא מ"כמה יוסף איכא בשוקא".
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ולכאורה צריך להבין: שהרי הפסוק "והייתם לי סגולה מכל העמים" )יתרו יט, ה( 
כ'עם  ישראל  בני  את  הקב"ה  ייחס  שבו   – המיוחס'  'יום  הנקרא  סיון,  ב'  ביום  נאמר 
סגולה', וייחד אותם משאר העמים להיות 'עם קרובו'. ולפי ההסברה דלעיל, הי' צריך 
לכאורה רב יוסף לעשות את יום שמחתו – שהוא מובדל מ"כמה יוסף בשוקא", ביום ב' 

סיון – שבו הובדלו ישראל מהעמים, ולא בחג השבועות עצמו?

ואולי י"ל הביאור בזה בפשטות: דאמנם ביום ב' סיון ייחס הקב"ה את עם ישראל, אך 
זה הי' 'בכח' בלבד – כדי שבנ"י יקבלו לאמ"כ את התורה, אך 'בפועל' נעשה זה רק בחג 
השבועות – כשקיבלו את התורה 'בפועל', שבזה נעשו הם "ובנו בחרת מכל עם ולשון" 

והובדלו משאר העמים.

וכמובן מפירוש רש"י על מילות הפסוק "ושמרתם את בריתי": "שאכרות עמכם על 
שמירת התורה" – שאז דוקא "והייתם לי סגולה". והיינו שהפסוק עצמו שנאמר ביום 
ב' סיון, מודיע שרק כאשר עם ישראל ישמרו את הברית שיכרות הקב"ה עמהם בחג 

השבועות – דוקא אז יהפכו הם לסגולתו של הקב"ה.

מן  הובדל  שהוא  כך  על  היתה  יוסף  רב  שסעודת  בהווא־אמינא  שגם  מובן  ועפ"ז 
מהאומות  הובדל  שבו  עצמו,  השבועות  בחג  זאת  לעשות  הוא  צריך  הי'   – העמים 

'בפועל' מפני הקבלה של "שמירת התורה".

החילוק בין מרדכי לאסתר בהצלת בני ישראל

 הת' חיים יהודה שי' הלפרין
תלמיד בישיבה גדולה

בלקוטי שיחות ח"ו )ע' 189( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ על אופן פעולת ההצלה של 
מרדכי ואסתר, דלכאורה מאחר שמרדכי הי' יושב בשער המלך )ואף הציל את חיי 
המלך(, ואסתר היתה המלכה – מדוע בשעה שהתוודעו לגזירה לא הלכו לנצל את 

הקשרים עם בית המלוכה בכדי להציל את עם ישראל מהגזירה?

בית המלך, אלא פעולתו הראשונה של  לא רק שלא הלכו לדבר עם  ויותר מכך, 
מרדכי היתה "וילבש שק ואפר", ואסף את כל היהודים ועוררם לשוב בתשובה, ורק 
לאחמ"כ הוא שלח אל אסתר שתלך אל המלך לבקש על עמה. וכן אסתר לא הלכה 
מיד אל המלך, אלא ביקשה ממרדכי וכל בנ"י שיצומו עלי', והוסיפה ש"גם אני ונערותי 
אצום כן", ורק לאחר שלושה ימים הלכה אל המלך, ולכאורה באם רצונה הוא למצוא 

חן בעיני המלך לא היתה צריכה לצום שלוש יממות, דבר הפוגע באופן טבעי בחן?
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ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמרדכי ואסתר ידעו שהגזירה על ישראל באה כתוצאה 
ולכן  הסיבה,  את  מבטלים  לא  עוד  כל  המסובב  את  לבטל  וא"א  הרעים,  ממעשיהם 
פעולתם הראשונה היתה לעורר את כל היהודים לשוב בתשובה לה'. "ולאחר שע"י 
בנקיטת  חפץ  הוא  ברוך  הקדוש  והרי  לגזירה,  הגורם  את  הסירו  בתשובה  החזרה 
פעולות באופן של "בכל אשר תעשה" – עשיית פעולה כלשהי בדרך הטבע, לכן פנו אז 

אל אחשורוש לבטל את הגזירה".

ולכאורה צריך ביאור בכללות הסיפור, דמאחר שמרדכי הי' יושב בשער המלך ואף 
הציל את חיי המלך – מדוע לא הלך בנוסף לאסתר לבקש מהמלך שיבטל את הגזירה 
על היהודים? דהרי יתכן שהי' יכול מתוקף תפקידו כיושב בשער המלך לפעול על 
אחשוורוש עוד יותר מאסתר המלכה, שהיחס באותם ימים אל המלכה הי' שונה כמובן 
המסופר אודות ושתי, ונוסף לכך שלא נקראה אל המלך שלושים יום, וא"כ מדוע לא 

הלך מרדכי בעצמו אל המלך?

ויש לבאר, דהנה בלקו"ש חט"ז )ע' 352 ואילך( מבאר כ"ק אד"ש את ההבדל בין 
מרדכי אסתר בחלקם ופעולתם בביטול גזירת המן )תרגום חופשי(:

"מרדכי עסק )בעיקר( לעורר היהודים לחזור בתשובה על העבירות שגרמו לגזירת 
המן. גם את כנוס כל היהודים וצומו אמנם בקשה אסתר לעשות, אך מרדכי הי' זה אשר 

בצע זאת למעשה.

כזאת הגעת  היהודים, לעת  בין  ולא  זאת אסתר, אשר היתה בבית המלך,  לעומת 
למלכות – לא הגעת למלכות אלא בעבור העת הזאת שתושיעי את ישראל, השתדלה 
בלי  אל אחשורוש  באה  היא  המן:  גזירת  את  יבטל  שאחשורוש  בדרך הטבע  ופעלה 

להיקרא, הכינה את הסעודות לאחשורוש ולהמן וכדומה.

במילים אחרות: מרדכי עסק בעיקר בחלק הרוחני של ביטול הגזירה – פעולת ביטול 
הגזירה למעלה – ולכן התעסק מרדכי עם היהודים. אסתר פעלה בעיקר בהשתדלות 
פעלה  היא  מלמעלה.  הגזירה  ביטול  למטה  התבצע  שבאמצעותם  הטבע,  בדרכי 
באמצעות אחשורוש, עד אשר אחשורוש ביטל את הגזירה, ויותר מכך – ונהפוך הוא 

אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם". ע"כ הביאור בשיחה.

ומכ"ז מובן, שפעולותיהם השונות של מרדכי ואסתר היו בדוקא, דזה שאסתר הלכה 
אל המלך הוא משום שהיתה שייכת דוקא לפעולה הגשמית בהצלת בנ"י, אמנם מרדכי 
שהי' שייך להצלה הרוחנית של בנ"י24. לא הלך אל אחשוורוש, אלא רק עורר את עם 

ישראל.

24( ויומתק יותר לפי הביאור בפנימיות הענינים בהמשך השיחה )ס"י ואילך( שמרדכי הוא בחי' האור ואסתר ענין 
הכלי. עיי"ש.
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מעלתו של מספר ט"ז

 הת' מנחם מענדל שי' חדאד
תלמיד בישיבה קטנה 

של  השני  חציו  מעלת  על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה'תשנ"ב  וישלח  ש"פ  בשיחת 
החודש לאחר כיסוי הלבנה, הן במנין והן בעילוי והן בגמטריא והן ברמזים, וכך ממשיך 

ומונה מיום ליום ומסביר ע"ד מעלתו.

וכלשונו הק': "ולדוגמא: מספר י"ז – הגימטריא ד"טוב", מספר י"ח – "חי". וכן הלאה 
עד סיום החודש "כ"ט – ימי החודש, שלשים חודש מלא".

"בחציו  יום הט"ז, למרות שגם הוא  ביאור מעלת  ויש לעיין מפני מה "מדלג" על 
השני של החודש", ובפרט שמצאנו במק"א שמבאר את מעלת יום זה – בשיחת ש"פ 

בהעלותך תנש"א )סעיף יג(, שם מבאר לגבי תאריך ט"ז בחודש שהוא ד' פעמים ד'?

ש"פ  בשיחת  המוזכר  בחודש  הט"ז  יום  מעלת  בביאור  להעיר  יש  להכי  ואדאתינן 
בהעלותך הנ"ל, דהנה, אינו מבאר שם מה הענין ב"ד' פעמים ד'", ואולי י"ל בזה, שזה 
מראה על שלימות והתיישבות. וזהו עפ"י המבואר בשיחת ש"פ מטות־מסעי תנש"א, 

ובלשונו הק':

"ולכן השלימות האמיתית דחוזק ותוקף )מצד העליון ומצד התחתון גם יחד( היא 
ושנים. שבה מודגשת  בפני עצמה שאינה בהמשך לאחד  מיוחדת  דרגא   – ב"רביעי" 
יותר  התיישבות  באופן של  רגלים שהוא  ארבע  כסא של  כמו  שלימות ההתיישבות, 
מכסא של שלש רגלים, שמורה על החוזק והתוקף )ביטול המנגד( באופן קבוע ונצחי 

)בלי גבול(".

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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הטעם שנאמר בחטאת יחיד "ריח ניחוח לה'"

 הת' מנחם מענדל שי' מרגליות
תלמיד בישיבה גדולה

א
שנאמר  השינוי  בטעם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדייק  )בתחילתו(  חל"ב  שיחות  בלקוטי 
חטאות  בקרבנות  לא  אבל  ושלמים,  מנחה  עולה  בקרבנות  רק  ניחוח"  "ריח  הלשון 

)מלבד חטאת היחיד( ואשמות.

ומבאר, דהנה לכאורה במצווה זו )לא רק שצריך ביאור מהו טעמה, אלא אף( היא 
היפך הטעם ונגד השכל, דמה התועלת שלוקחים בהמה ושורפים אותה ואין לאדם 
שום רווח משריפה זו, "ופשיטא שאין שייך לומר שהקב"ה נהנה משריפת הקרבנות, 

ותמוה, לאבד ממונם של ישראל ללא תועלת"?

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ: "שאכן זוהי כל הכוונה בענין ה קרבנות )שלא נראה בזה 
שום תועלת(, שהאדם יקריב את הקרבן אך ורק מפני שזהו רצונו ית', ותו לא. כלומר: 
אין ה פירוש שיש בזה תועלת אלא שהאדם אינו יודע מהי, וכשמקריב קרבן מאמין שיש 

תועלת בזה, אלא שכל התועלת בהקרבת הקרבן הוא רק זה שעושה רצונו ית'.

בשאר  ולא  לה',  ניחוח  ריח  נאמר  בהם  שרק  שבקרבנות,  המיוחד  הענין  גם  וזהו 
המצוות, כי רק בקרבנות יש נחת רוח והנאה מיוחדת למעלה מזה ש קיום המצוות הוא 

אך ורק מפני זה שאמרתי". עכלה"ק.

אך לפי"ז מקשה שענין זה – שצריך לקיים את המצווה רק כדי לקיים את מצוות 
מה  הקושיא,  חוזרת  שוב  וא"כ  חוקים,  הנקראות  המצוות  בכל  גם  מצינו   – הקב"ה 

המעלה במצוות הקרבנות שבה דוקא נאמר "ריח ניחוח לה'"?

ומבאר, שבחוקים אע"פ שהאדם מקיים אותם אך ורק בגלל ציווי הקב"ה, עכ"ז יש 
בזה כוונה בשביל תועלת האדם, דע"י שעושה את הציווי שלמעלה משכלו נשרש בו 
יראת וקבלת עול המלכות. משא"כ בקרבנות אין הכוונה בזה שיהי' שום תועלת לאדם, 

אפי' לא שיהי' בו קבלת עול.
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ולכן דוקא בקרבנות עולה מנחה ושלמים אומרת התורה שזה גורם נחת רוח לקב"ה, 
בחטאות  משא"כ  לאדם.  תועלת  שום  בזה  אין  למרות  המצווה  את  שמקיים  מכיון 
ואשמות אין אומרת התורה "ריח ניחוח" – "כי בקרבנות אלו שבאים לכפר על האדם 
הרי עיקר הבאתם אינו צורך גבוה, שאמרתי ונעשה רצוני, אלא בשביל האדם עצמו, 

שיתכפר לו עונו".

ובהערה 41 מקשה: "אלא שלפ"ז גם בחטאת יחיד לא הול"ל ריח ניחוח. ואכ"מ"25.

ויש לבאר ע"פ המבואר במקום אחר את הטעם שנאמר בחטאת יחיד "ריח ניחוח" אף 
שלכאורה אין בו את המעלה המבוארת בשיחה, וכדלקמן.

ב
במאמר ד"ה 'וקבל היהודים' תשי"א )ספה"מ מלוקט ח"ג ע' סז( מבאר כ"ק אד"ש 

מה"מ שיש ג' אופנים במצוות, זה למעלה מזה:

א. כמרז"ל "לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות". והיינו, שהכוונה בנתינת 
התורה ומצוות הוא בשביל הבירור והזיכוך של כחות ואברי האדם שמקיים את המצוה, 

ובשביל הבירור והזיכוך של הדברים שבעולם שבהם מקיימים את המצוה.

עה"פ  רז"ל  כדרשת  הקב"ה,  של  מצוותיו  שהם  הוא  במצוות  יותר  נעלה  ענין  ב. 
"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל" – "מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 
לעשות". וע"י שישראל עושים את המצוות שהקב"ה עושה, הם הולכים בדרכיו של 

הקב"ה ודבוקים בו.

ג. ענין עוד יותר נעלה – שהמצוות הם רצון העליון, וענין זה הוא בכל תרי"ג מצוות 
בשוה. וכיון שהרצון שבמצוות הוא למעלה באין ערוך מהאדם התחתון שמקיים את 
המצוה, לכן, לגבי דרגא זו אין האדם תופס מקום, וגם לאחרי שישנו הציווי להאדם 
שעי"ז הוא נעשה מציאות, כל מציאותו היא רק למלאות את הציווי, וע"י שהוא ממלא 

את הציווי הוא מתחבר עם המַצווה.

25( בביאור הלשון "אכ"מ" – דלכאורה כאן בשיחה דן בענין דריח ניחוח, ומתעוררת הקושיא לפי הביאור שבשיחה, 
ולמה כתב "אכ"מ"? – ראה מה שביאר בזה הרב י.י.ו. בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו הק' גליון טז )יב־יג 
תמוז תש"נ, ע' ד(: "שענין זה אין מקומו כאן בפרשה איפה שמדובר על ענין ריח ניחוח שבקרבנות בכלל, כ"א בפרשה 
שמדובר על חטאת. כי ענין זה דורש ביאור כשלעצמו וגם ללא הביאור שבהשיחה כאן, דבענין החטאות מצינו הבדל בין 
שאר חטאות לחטאת יחיד דרק בי' נאמר ריח ניחוח. ואחרי שתמצא הביאור בענינו המיוחד של חטאת יחיד, תבאר שלא 

יוקשה על הביאור שבשיחה". וראה בהערה הבאה.
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ונמצא, שבכל מצווה ישנם ג' ענינים בקיום המצווה: א. הבירור והזיכוך של כחות 
האדם ושל העולם; ב. שהולך בדרכיו של הקב"ה ודבוק בו; ג. שע"י שהוא ממלא את 

הציווי הוא מתחבר עם הקב"ה.

ונראה לומר שאופן הג' במצוות המבואר במאמר הנ"ל )שאין האדם תופס מקום, 
וכל מציאותו היא רק בכדי למלאות את הציווי( שווה הוא לענין המיוחד של הקרבת 
הקרבנות – שאין הכוונה בזה שיהי' איזה תועלת לאדם אפי' לא שיהי' בו קבלת עול, 

אלא הכוונה היא רק שייעשה הרצון.

ועפ"ז יש לבאר )בד"א עכ"פ( הטעם שבקרבנות יחיד אומרת התורה "ריח ניחוח" אף 
שיש בזה תועלת לאדם26:

דהנה כשם שבכל מצווה יש ג' אופנים לקיימה זה למעלה מזה, כמו"כ הוא במצוות 
ובדרגה התחתונה אכן מודגשת  ג' אופנים בקיומה.  יחיד שיש בזה  הקרבת החטאת 

ומורגשת התועלת של האדם מקיומה, שעי"כ מתכפר לו העבירה שעשה.

מצוות  של  העליונה  בדרגה  אך  המצווה,  בקיום  התחתונה  הדרגה  רק  זהו  אמנם 
חטאת יחיד – אין בזה שום תועלת לאדם, שהרי המצוות הם רצון העליון ולגביו אין 

האדם תופס שום מציאות.

ולכן אומרת התורה במצוות חטאת יחיד "ריח ניחוח לה'" לרמז שגם במצוות כגון 
אלו שייך לקיימם באופן שאין מזה שום תועלת לאדם, ואזי הוא "ריח ניחוח לה'".

ביאור בדבר מלכות ש"פ תצווה

 הת' פנחס צבי שי' מרגליות
מבוגרי הישיבה

א
גודל העילוי  )א( ה'תשנ"ב מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את  בדבר מלכות ש"פ תצווה 
דלידת משה בשבעה באדר שפועלת ומוסיפה בכל החודש כולו, וזלה"ק: ")ש(לידת 
משה בשבעה באדר פועלת ביטול והפיכת גזירת המן בחודש אדר, באופן שהחודש 

26( ולפי"ז יש אולי לומר הביאור שנקט הלשון "אכ"מ" )ראה בהערה הקודמת(, דמאחר והביאור בשיחה הוא ע"פ 
מקומו, אלא ע"פ המבואר בפנימיות הענינים בתורת החסידות ושם מקומו.  כאן  נגלה אומר כ"ק אד"ש מה"מ שאין 
יצא לאור בקונטרס לקראת חג  וקבל היהודים תשי"א  וכן המאמר ד"ה  יצא בשנת תשמ"ט.  ולהעיר שהליקוט הנ"ל 

הפורים תשמ"ט.
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גו' נהפך גו' לשמחה, ולכן משנכנס אדר מרבין בשמחה, ואדר )ד(בריא )תקיף( מזלי' – 
מעלה מיוחדת בחודש אדר שלא מצינו דוגמתה בשאר חדשי השנה".

ומקשה דלכאורה מפשטות דברי הגמ' – "כיון שנפל פור בחודש אדר שמח )המן( 
שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא הי' יודע שבשבעה באדר מת 
ובשבעה באדר נולד" – מוכח, שלידת משה רק מבטלת את הענין הבלתי רצוי דמיתת 

משה, אך אינה ראי' לכך שגדולה מעלתו של חודש אדר יותר משאר כל החדשים?

ובכדי ליישב זה, מקדים לבאר כ"ק אד"ש מה"מ את המעלה דיום לידת משה, דע"פ 
הידוע שביום הלידה מזלו של האדם גובר, הנה מאחר ש"משה הוא ישראל וישראל 
הם משה", מובן, שביום לידת משה גובר מזלם של כל ישראל. ומוסיף כ"ק אד"ש אשר 

מעלה זו פועלת אף על המזל של החודש, שגובר מזלם של ישראל.

ועפ"ז מבאר את היתרון של לידת משה בשבעה באדר שמוסיפה בכל החודש כולו 
ועד שהוא נעלה יותר משאר החודשים – דאף שמצד החודש ומזלו אין לו זכות כלל, 
הנה מאחר שנולד בו משה אזי גובר בו מזלם של ישראל, וממילא אין צורך בזכות של 
אדר ומזלו, מכיון שישנו בחודש ענין הנעלה מזה – התגברות המזל של ישראל מצד 

לידת משה. ע"כ הביאור בשיחה.

ויש להוסיף ולבאר, דהנה לכאורה צריך עדיין ביאור בשיחה, דאף לאחר שמבאר 
את גודל העילוי דיום לידת משה שעי"ז גובר מזלם של כל ישראל מאחר ש"משה הוא 
ישראל וישראל הם משה", מ"מ אי"ז ביאור מספיק בנוגע למעלה דחודש אדר על שאר 
החודשים, וכמו שהקשה קודם לכן, שמעלה זו דלידת משה רק מכפרת על החיסרון 
דמיתת משה, אך עדיין צריך ביאור מדוע נעלה חודש אדר יותר מכל החודשים ד'בריא 

מזלי''?

אך יש ליישב בפשטות, דלאחר עיון במראי מקומות שנסמנו בהערות בשיחה, יש 
לפרש באופן אחר את הביאור בשיחה, ולפי"ז יובן תירוץ כ"ק אד"ש מה"מ, וכדלקמן.

ב
)ספה"ש  תשמ"ח  פסח  של  אחרון  בשיחת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  בהקדים  ויובן 
גובר,  שמזלו  אדם  של  לידתו  ביום  המעלה  את  שם  דמבאר   ,)398 ע'  ח"ב  תשמ"ח 
כוכבי לכת  ז'  לז' המזלות הקשורים עם  בנוגע   .  . כאן  "ולהעיר, שהמדובר  וזלה"ק: 
)חנכ"ל שצ"ם( המשמשין כל אחד בשעה שלו, כדאיתא במסכת שבת . . שז' מזלות 
אלו משמשים כל כ"ד שעות המעת־לעת, היינו, שבכל יום ויום משמשים כל שבעת 
האדם,  של  ההולדת  שביום  אלא,  )ויותר(  פעמים  ג'  אחת(  בשעה  מזל  )כל  המזלות 
המזל שנולד בו )מזל שעה שמשמש )לפחות( ג"פ במשך היום בכל יום( הוא באופן 
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של שליטה והתגברות )ביחס להאדם שנולד ביום זה( גם על שאר המזלות המשמשים 
ביום זה לעזור לו כו'".

ובהערה 43 מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ: "וי"ל שמכיון שגם השפעת י"ב המזלות קשורה 
ושייכת לז' )המזלות ד(כוכבי לכת – פועל המזל שעה )שנולד בה( גם על המזל מי"ב 
המזלות )שנולד בו(, שגם הוא )מזל טלה וכיו"ב( יפעל בהתגברות יתירה )ביחס לאדם 
זה( אע"פ שמצ"ע אינו משמש ביום ההולדת ממש )אלא בימים שלפניו או שלאחריו(". 

עכלה"ק.

י"ב  א.  ענינים שונים בענין המזלות:  ג'  נתבארו  הנ"ל  נמצא דבדבר מלכות  ועפ"ז 
ז' כוכבי לכת  ז' המזלות הקשורים עם  המזלות די"ב החודשים – טלה, שור וכו'; ב. 
שמשמשים בכל כ"ד שעות היממה; ג. מזלו הפרטי של האדם, שע"י העזרה והסיוע 
מי"ב המזלות די"ב החדשים או מז' המזלות – גובר מזלו של האדם שיוכל להתגבר על 

המונעים ומעכבים בעדו.

ג
ועפ"ז יש לבאר את תירוצו של כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה: דלאחר שמבאר את המעלה 
של יום הלידה – שבו גובר מזלם הפרטי של ישראל, יובן מדוע חודש אדר נעלה יותר 
משאר החודשים, דבכל שאר החודשים עם היות שיש עזר וסיוע לישראל מצד הזכויות 
שבו )זכות פסח, פסח קטן, זכות התורה וכו'( אך הוא עזר וסיוע מצד ענין צדדי, ואינו 

מחזק את ישראל בעצמם.

משא"כ בחודש אדר שזכותו הוא יום הלידה, הנה כשם שביום הלידה עוזר המזל מז' 
כוכבי לכת למזלו הפרטי של האדם, שהוא יגבר על המניעות והעיכובים שלו, כמו"כ 
הוא ביום הלידה של משה רבינו שהוא מחזק את ישראל עצמם, שהם יכולים לגבור על 
כל הגזירות עליהם. וא"כ נמצא שהעזר והסיוע מיום הלידה בשבעה באדר נעלה יותר 

משאר כל החודשים27.

וזהו מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בס"ג: דבתחילה מבאר את הענין דמזלו גובר ביום 
הלידה, וזלה"ק: "ע"פ הידוע שביום הולדתו של אדם המזל השולט ביום ההוא עוזר לו, 
היינו, שהמזל דהיום עוזר להאדם שמזלו )של האדם( גובר . . יש לומר, שביום הולדתו 
של משה – משה הוא ישראל וישראל הם משה . . נשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא 

הוא הכל . . גובר מזלם של ישראל".

27( וליתר ביאור: עד"מ שני בני אדם שנאבקים זע"ז, הרי פשוט שהחזק מביניהם יצליח להתגבר על חבירו, אף 
שהשני החלש יש לו עזר וסיוע ממקום אחר. ועד"ז בנדו"ד, דהפעולה של חודש אדר היא בישראל עצמם, ולכן הוא נעלה 

יותר משאר החודשים שבהם העזר והסיוע הוא מצד ענין צדדי.
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כלומר, דביום הלידה המזל הקשור עם ז' כוכבי לכת עוזר למזלו הפרטי של האדם 
שיגבר )"וגבר ישראל"(. והיות שנשיא הדור הוא ככל הדור, נמצא, דביום הלידה של 

משה רבינו גובר מזלם של כל ישראל.

ולאח"ז מוסיף כ"ק אד"ש שגם המזל דהחודש עוזר למזלו הפרטי של האדם )אף 
שמצ"ע אינו משמש ביום הלידה עצמו, כנ"ל(, וזלה"ק: "ומזה מובן גם בנוגע להמזל 
דהחודש – שבחודש שנולד בו משה )הוא ישראל( עוזר המזל של החודש להתגברות 
המזל דישראל, ולכן אדר דבריא ותקיף מזלי', היינו, שלידת משה )הוא ישראל( בשבעה 

באדר פועלת על כל החודש שבו גובר )בריא ותקיף( מזלם של ישראל".

ועפ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את המעלה של חודש אדר על כל החודשים – "יש 
לומר, שסיום דברי המדרש והוא לא ידע שבשבעה באדר . . נולד משה הוא תשובה גם 
על זה שאדר אין לו זכות ומזלו אין לו זכות – שאין צורך בהזכות של אדר ומזלו ). .(, 
בגלל שישנו ענין נעלה יותר מהזכות של החודש ומזלו – )התגברות( המזל דישראל, 
כיון שלידת משה )"הוא ישראל"( בחודש אדר פועלת העזר דמזל החודש )אף שאין לו 

זכות( להתגברות המזל דישראל".

וע"פ ביאור זה יומתקו דברי כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 35, דמקשה על המשך דברי 
המדרש שאמר לו הקב"ה "רשע, דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין, ועכשיו אותו 
האיש נבלע מן הבולעין" – "דלכאורה, כיון שדגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין, מהו 

ההכרח שעכשיו אותו האיש נבלע מן הבולעין".

ומבאר כ"ק אד"ש: "שמצד מזלו של אדר )מזל דגים( ישנה אפשרות לכאן ולכאן 
פועלת  באדר  ישראל(  )הוא  משה  שלידת  אלא,  בולעין(,  ופעמים  נבלעין  )פעמים 
שהמזל דאדר עוזר להתגברות מזלם של ישראל". והיינו דמאחר שיום הלידה פועל על 

ישראל עצמם, א"כ מובן שיהיו מן הבולעין ולא מן הנבלעים.

'שלא יאמרו זו של עמלק היתה'

 הת' חיים אליעזר שי' מרטון
תלמיד בישיבה גדולה

א
בלקוטי שיחות חי"ד )ע' 90( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את כוונת רש"י בפירושו על 
הפסוק )דברים כה, יט( "תמחה את זכר עמלק", דכתב: "מאיש ועד אשה, מעולל ועד 
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יונק, משור ועד שה, שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה, לומר בהמה זו משל 
עמלק היתה" – דבא לבאר שהציווי למחות את עמלק אינו על מחשבת האדם כמובן 
בפשטות )דהרי ע"ז אין אדם בעה"ב שלא יפול במחשבתו "זכר עמלק"(, אלא, למחות 
את כל הדברים המזכירים את שמו של עמלק, "שעי"ז )ובדרך ממילא( יישכח סו"ס 

זכרון עמלק גם ממחשבתו ולבו של אדם".

גם  חיים, אלא  נקרא שמו של עמלק לא רק על בעלי  "הרי  )ס"ד(:  ועפי"ז מקשה 
על נכסים אחרים, כגון בתים ושדות וכרמים ואפילו מטלטלין – ולמה כתב רש"י רק 
דנצטוו למחות את הבהמה, ולא הי' הציווי להשמיד כל נכסיהם שלא יהא שם עמלק 

נזכר גם על הדומם"?

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ דזה כוונת רש"י שמוסיף "לומר בהמה זו של עמלק 
היתה", שבזה מבאר דמחיית עמלק צריכה להיות רק בדברים שמעוררים את הזיכרון 

שעי"ז יאמרו עליהם של עמלק היתה, וזה שייך רק בבע"ח ולא בנכסים אחרים.

ומבאר שם בארוכה וזלה"ק: "בבהמה )ובכללה כל הבע"ח( א"א לעשות בה שינוי 
גמור שלא יהי' ניכר כלל מציאותה הקודמת, או שינוי שאינו חוזר לברייתו, ובפרט 

שאסור לצער את בע"ח, וא"כ א"א לעשות בה שינוי המצער.

ומזה מובן, שגם כאשר תצא הבהמה לרשות בעלים חדשים, מאחר שאין שייך בה 
ידה  על  להזכר  האדם  ובטבע  הראשונים.  בעלים  נגל  רושם  עלי'  נשאר  גמור  שינוי 
שמם של בעלי' הקודמים. ולכן בהמת עמלק גם כשתעבור לרשות ישראל מכיון שלא 
תשתנה )שינוי גמור( מציורה הקודם, יאמרו עלי' זו משל עמלק היתה, ולא יימחה 

שמו של עמלק.

משא"כ בנכסים אחרים – אין הכרח למחות אותם, ודיו וצריך – ע"פ פשש"מ – שינוי 
באופן שלא יזכירו הנכסים שם עמלק. ואולי י"ל דדברים אלו, מאחר שאינו מוכרח 
שישארו לעולם במציאותם הקודמת, הנה ע"י שינוי הרשות – שנכנסו לרשות אחרת 
ואפשר לשנותם אין בטבע האדם לומר עליהם אח"כ זו של . . היתה. נכסים אחרים 
)דבר דומם וכו', אפי' אם חשובים הם, כגון אבנים טובות ומרגליות מאחר שיכולים 
הראשונים  הבעלים  שם  עליהם  שייקרא  כך  כדי  עד  קיימת  מציאותם  אין  לשנותם( 

לעולם". עכלה"ק.

וצריך ביאור, דהנה לגבי שור המועד הדין הוא ד"שור שהועד ונמכר או ניתן במתנה 
– חזר לתמותו, שהרשות שנשתנית משנה דינו" )רמב"ם פ"ו ה"ו(, ונמצא, דגם בבהמה 
אפשר לעשות שינוי מהבעלים הראשונים, וכיצד יתיישבו דברי כ"ק אד"ש מה"מ שרק 

בשאר נכסים ניתן לעשות שינוי מהבעלים הראשונים ומשא"כ בבהמה?
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ב
אד"ש  כ"ק  מביא   )102 )ע'  חל"ו  בלקו"ש  דהנה  ובהקדים,  בזה  הביאור  לומר  ויש 
מה"מ את הדין הנ"ל בשור המועד, ומקשה: "דלכאורה תמוה מה טעם נאמר דשינוי 
רשות יבטל דין מועד מהשור – הרי מועד פירושו )בלשון הרמב"ם( העושה מעשה 
שדרכו לעשותו תמיד, ותם שנעשה מועד היינו דכאשר הרגיל בשינויו פעמים רבות 

נעשה מועד לאותו דבר שהרגיל בו, ולמה נתבטל דין מועד מטעם שינוי רשות"?

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ שהוא תלוי במחלוקת רש"י והמאירי – דרש"י כתב 
דין העדאתו".  ונכנס ליד בעלים אחרים הרשות משנה את  זה  "מועד שיצא מרשות 

משא"כ המאירי כתב ש"יציאת השור מרשות לרשות משנה מזלו וטבעו".

כלומר, רש"י ס"ל שאכן אין הפירוש שנשתנה טבע השור, דהיינו, שנתבטל ממנו 
טבע הנגיחה, אלא זהו דין, דהיות שגזירת הכתוב ד"אין השור נעשה מועד עד שיעידו 
בו בפני בעלים ובפני בי"ד", ועד אז אין לחייב את הבעלים נזק שלם, הנה שמשתנית 
"ואע"פ שכשקנו השור  הרשות של השור צריכים הבעלים החדשים התראה חדשה, 
נזק שלם בלי העדאה  דין תורה שאי אפשר לחייבו  זהו  נגח, מ"מ,  ידעו שהוא שור 

בפניהם ובפני ב"ד".

אך המאירי ס"ל ש"זהו ענין שבטבע, כי בעלים חדשים מתנהגים באופנים וסדרים 
חדשים, ועי"ז משתנה אופן הנהגת השור. ובפרט שבבעלים הקודמים נעשה שור נגח 
מפני העדר השמירה הרי אפשר וקרוב לומר שהבעלים החדשים יזהרו בשמירה מעולה 

יותר, ועי"ז גופא משתנה טבע השור".

ועפ"ז יש לבאר, דרש"י בפירושו את הפסוק "תמחה את זכר עמלק", הולך לשיטתו 
בדין שור המועד, שבבהמה א"א לעשות שינוי שלא יהי' ניכר כלל מציאותה הקודמת, 
יישכח גם ממחשבת האדם הוא ע"י  ולכן ס"ל שמחיית זרעו של עמלק שעי"ז סו"ס 

מחיית כל הבהמות של עמלק ששמו עומד עליהם.

ג
אמנם, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדברי המאירי, דבשינוי הרשות אכן משתנה 
צריך להשמיד את הבע"ח של עמלק, דלכאורה מאחר  – קשה, מדוע  טבע הבהמה 
שמשתנה טבעו הרי אין נשאר עליו יותר רושם של בעליו הקודמים )עמלק(, ואין הוא 
נכלל בדברים המזכירים את שמו של עמלק שעי"ז ייזכר הוא גם בדעת האדם, ודינו 

צריך להיות כשאר נכסים שלאחר שינוי הרשות הם מותרים?
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אך יש לבאר ובפשטות, דהנה בשיחה בחלק י"ד מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שהאיסור 
לקיים את הבע"ח של עמלק הוא משום שעי"ז נשאר אצל האדם רושם של הבעלים 

הראשונים, ונמצא דלא נמחה שמו של עמלק.

ואפשר  ולאידך, ע"י שינוי הרשות של שאר הנכסים, היות שנכנסו לרשות אחרת 
לשנותם – הרי אין בטבע האדם לומר עליהם אח"כ זו של פלוני היתה, ואכן נמחה שמו 

של עמלק.

ובלשונו הק' )ההדגשות אינן במקור(: 

"בבהמה ובכללה כל הבע"ח א"א לעשות בה שינוי גמור . . ומזה מובן שגם כאשר 
תצא הבהמה לרשות בעלים חדשים . . נשאר עלי' רושם של בעלים הראשונים, ובטבע 
האדם להזכר על ידה שמם של בעלי' הקודמים, ולכן בהמת עמלק גם כשתעבור לרשות 

ישראל מכיון שלא תשתנה שינוי גמור מציורה הקודם יאמרו עלי' זו משל עמלק.

משא"כ בנכסים אחרים אין הכרח למחות אותם . . דדברים אלו מאחר שאינו מוכרח 
שישארו לעולם במציאותם הקודמת . . אין בטבע האדם לומר עליהם אח"כ זו של . . 

היתה". עכלה"ק.

ועד  לשנותם  אפשר  אחרים  שבנכסים  דאע"פ  יוקשה,  לא  דאם  כן,  לומר  ומוכרח 
לאופן שלא ייראה עליהם רושם מבעליהם הראשונים, מכל מקום, הרי ההיתר לקיים 
את הנכסים הוא אף במקרה שעדיין לא שינו את מראיהם, ועדיין דומים הם למציאותם 
הקודמת, ואין מובן מדוע מותר להשאיר את הנכסים, דאין נמחה בכך שמו של עמלק?

משום  להשאירם  מותר  אחרים  שנכסים  הכוונה  דאין  כנ"ל,  לומר  מוכרחים  אלא 
שאפשר לשנותם ועי"ז יימחה שמו של עמלק, אלא דהיות ואפשר לשנותם אין בטבע 
האדם לומר עליהם שהוא של הבעלים הראשונים. וממילא כבר עכשיו מותר להשאירם 

ולא צריך למחותם.

וא"כ אין להקשות מסברת המאירי בשור המועד על דין מחיית זכר עמלק. דאע"פ 
למצווה  מועיל  אינו  זה  מקום,  מכל  תכונותיו,  את  משנה  בעלים  שעובר  שור  שאכן 
וא"כ  הראשונים,  הבעלים  של  רושם  נשאר  האדם  בני  שאצל  מכיון  עמלק,  דמחיית 
נכללת הבהמה "בדברים שמעוררים את הזיכרון שעי"ז יאמרו עליהם של עמלק היתה", 

וחל עליהם המצווה ד"תמחה את זכר עמלק".
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כמות ואיכות לשיטת רבן גמליאל

 הת' יצחק שי' פיזם
תלמיד בישיבה גדולה

בלקו"ש )חכ"ד ע' 95( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שישנו יסוד – 'לשיטתייהו', שנחלקו 
בו ר"ג וחכמים: דלפי ר"ג ה'איכות' מכריע את ה'כמות', משא"כ לפי חכמים ה'כמות' 

מכריעה את ה'איכות'. עיי"ש בארוכה שעפ"ז מבאר כמה מחלוקות ביניהם.

ומוסיף כ"ק אד"ש )ע' 102. בתרגום ללה"ק(: "ויש לומר שחידושו של ר"ג בשיטתו . . 
שאיכות מכריעה אע"פ שהיא ממעטת את הכמות. הנה זה קשור עם ענינו של ר"ג בתור 
נשיא: הנקודה העיקרית שבנשיא היא, מה שהנשיא הוא יחידי . . שהטעם בזה הוא – 
דמכיון שנשיא )ומלך( זהו ענין של איכות, וכידוע שנשיא ומלך הם נקודת המציאות 
של כל העם, שע"כ ענין הנשיאות והמלכות אינו קשור עם ריבוי הכמות, אלא להיפך: 

הוא יחידי, מועט ביותר בכמות – רק שמעלתו היא דוקא בגודל האיכות". עכלה"ק.

היינו שכ"ק אד"ש לומד שענינו של נשיא קשור דוקא לענין ה'איכות' מצד זה שהוא 
אחד, שע"כ הוא כולל בתוכו את כל העם, דהיינו איכות.

והנה בלקו"ש חי"ב )ע' 126( מעמיד כ"ק אד"ש שמחלוקת רשב"ג ור"מ בסיום מס' 
הוריות, מי עדיף סיני או עוקר הרים, קשורה למחלוקת האם עדיף ריבוי הכמות, או 
ריבוי האיכות: רשב"ג סובר דהכמות היא העיקר, שע"כ אומר סיני עדיף. ור"מ ור"נ 

סברי דהעיקר היא האיכות, שע"כ אומרים עוקר הרים עדיף.

וצ"ל, דהנה רשב"ג הי' נשיא בישראל, וא"כ מדוע הוא סבר ד"הכמות הוא העיקר", 
והרי לפי המבואר לעיל הי' לו לסבור דהאיכות היא העיקר, מצד זה שהוא נשיא?

ויש לבאר בפשטות: דהנה הוא ע"ד המבואר )ספה"ש תשנ"א ח"ב ע' 571, הע' 56( 
וקולי בית שמאי". שאע"פ שפסקי הדינים שלהם הוא מצד  "חומרי בית הלל  בענין 
שורש נשמתם, דב"ה שורשם בחסד שלכן נוטים להקל. מ"מ מצד ההתכללות, מוצאים 

לפעמים שפוסקים להיפך משורשם – להחמיר )ועד"ז בב"ש(.
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וי"ל, שעד"ז הוא גם בנוגע לזה. שאכן מצד ענין הנשיאות אזי ענינו הוא איכות, אך 
מצד ההתכללות פסק רשב"ג שהכמות היא העיקר בנוגע לענין מסויים. ועצ"ע, ואשמח 

לשמוע דעת הקוראים28.

מתי נשמעה הלשון מאדה"ז 'איני רוצה רק בעצמותך'

 הת' תומר שי' פסקל
תלמיד בישיבה גדולה

במאמר ד"ה 'ואתה תצוה' תשמ"א )סה"מ מלוקט ו ע' קלה( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: 
"וידוע מה שכתב הצ"צ, שהי' נשמע ממורינו ורבינו נ"ע )אדמו"ר הזקן(: "איך וויל זע 
גָאר ניסט, איך וויל ניט דאיין ג"ע, איך וויל ניט דאיין עוה"ב כו', איך וויל מער ניט ַאז 
דיך ַאליין" ]= איני רוצה שום דבר – איני רוצה את הג"ע שלך, איני רוצה את העוה"ב 

שלך כו', איני רוצה כי אם אותך בעצמך[.

וע"י שהי' נשמע לשון זה מאדמו"ר הזקן ]דפירוש הי' נשמע הוא – שזה הי' לא רק 
בזמנים מיוחדים אלא שזה הי' דבר הרגיל[, ובפרט לאחרי שנתפרסם זה ע"י הצ"צ – 
יהי' גילוי העצמות, ועד כדי כך, שכשאין  ניתן הכח לכאו"א מישראל שעיקר רצונו 

מאיר גילוי זה . . הוא במצב דכתית".

 – מאדה"ז  זה  לשון  נשמע'  ש'הי'  הצ"צ  במילות  מדייק  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  והיינו 
שמכך מובן "שזה הי' לא רק בזמנים מיוחדים אלא שזה הי' דבר הרגיל".

ולכאורה צריך להבין: דהרי במאמר 'באתי לגני' תשל"ה )סה"מ 'באתי לגני' ח"ב ע' 
קה( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "וכדמוכח גם מהנהגת אדמו"ר הזקן, שהי' אומר ענין זה 
רק בדביקותו – אבל אח"כ היתה אצלו הנהגת שאר היום באופן שיש לו שייכות וקשר 

עם ענינים גשמיים וענינים פרטיים".

 וכפי שמשמע ממקור דברי הצ"צ שמציין בהערה 51: "הובא בשרש מצות התפלה 
להצ"צ פ"מ". דשם נכתב )קלח, סע"א(29: "וכך הי' נשמע הלשון ממורינו ורבינו נ"ע 

28( ולהעיר, דגם זה שמינו את ראב"ע לנשיא הוא תימה, שהלא הוא סבר שעדיף הכמות ע"פ האיכות, שלכן הוסיף 
נשיאות  רק  הוא  נשיאותו  דענין  לומר,  יש  ואולי  המדרש.  לבית  כברם  תוכם  שאין  תלמידים  של  ספסלים   700 עוד 
הסנהדרין בפועל, אך ענין הנשיא שהוא איכות שעליו מדבר כ"ק אד"ש בחכ"ד, שייך דוקא לבית דוד )ר"ג, רשב"ג(, 
שנשיאות כזו קשורה עם ענין המלכות, שמלך הוא לב כל קהל ישראל )ראה בארוכה שיחת ו' תשרי תשל"ז שיחה ד(. 

ואכ"מ.
29( וכן הוא בהיום יום י"ח כסלו.
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בדביקותו", ומכך משמע לכאורה, שלא הי' נשמע זה כ'דבר הרגיל', אלא רק 'בזמנים 
מיוחדים' –'בדביקותו'?

וא"כ צריך להבין מדוע כותב במאמר הנ"ל: "שזה הי' לא רק בזמנים מיוחדים אלא 
וכן מהרבה  שזה הי' דבר הרגיל" – בעוד שנראה לכאורה במפורש ממקור הדברים 

מאמרים ושיחות המדברים בענין30 – שהי' זה רק בזמני דביקותו?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה בפשטות: דלשון הצ"צ שהיתה אמירה זו רק 'בדביקותו', 
אין הכוונה בזה שלשון זו נשמעה מאדה"ז פעם אחת בלבד, או ששמעו זאת ממנו רק 
כשהי' בדביקות בשעת התפילה – כי אם בכל עת שהי' בדביקות, הי' במעמד ומצב זה 

ד"מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ" – "איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין".

וכפי שאומר כ"ק אד"ש מה"מ ב'בלתי מוגה' של מאמר זה: "וכמו שכותב כ"ק אדמו"ר 
נ"ע בדביקותו  ורבינו  הי' נשמע הלשון ממורנו  וכך   – הצ"צ בשורש מצות התפילה 
)היינו לא רק פעם אחת, או בדביקותו בתפילתו, אלא תמיד( שהי' אומר בזה הלשון . . 

איך וועל מער ניט אז דיך אליין".

ועפ"ז מובנת גם לשונו הק' במאמר המוגה: "דפירוש הי' נשמע הוא – שזה הי' לא רק 
בזמנים מיוחדים, אלא שזה הי' דבר הרגיל" – דאין כוונתו במילים אלו לומר שלשון 
כנ"ל  כותב  שהרי   – תמידי  באופן  כולו  היום  כל  במשך  הרגיל'  כ'דבר  נשמעה  זאת 
במפורש במאמר 'באתי לגני' שלאחרי דביקותו "היתה אצלו הנהגת שאר היום באופן 

שיש לו שייכות וקשר עם ענינים גשמיים".

אלא הכוונה בהלשון 'דבר הרגיל' היא כפשט המאמר ה'בלתי מוגה': שזה הי' לא רק 
'בזמנים מיוחדים' של פעם אחת בשנה, או של תפילות מיוחדות, או אפילו בשעת כל 

התפילות – אלא שבכל עת שנכנס לדביקות הי' אצלו ענין זה.

ונקרא זה כ'דבר הרגיל' – מפני שכידוע אצל אדה"ז היו זמני הדביקות בעיתים קרבות 
ביותר, מלבד בזמן התפילה – כמו בזמני אמירת המאמרים. וכפי שאומר כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ )סה"ש תרצ"ו ע' 127(: "היו זמנים אשר רבינו באמצע החסידות הי' מתגלגל 

על הריצפה" – מרוב דביקותו והתלהבותו31.

30( ראה התוועדויות תשמ"ה ח"ג ע' 1648 – "מספרים זאת על אדה"ז, ואצלו גופא בעת דביקותו". סה"מ תשל"ד 
ע' 112. ועוד.

31( ראה גם תורת שלום ע' 127. שיחת ש"פ ויגש וש"פ ויקהל תשי"א. שיחת פורים תש"כ ותשכ"ג. וראה גם לקו"ד 
ח"א )מה, א(.
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ג
אך עדיין יש לומר בזה: דהנה במאמר חג השבועות תשח"י )סה"מ תשי"ח ע' 453( 
אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "וכהלשון הידוע מה שהי' אומר רבינו הזקן בדביקותו בתפילה 

מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ".

וכפי שאומר גם במאמר 'באתי לגני' תשמ"ב ס"ד )סה"מ באתי לגני ח"ב ע' קצז(: "יש 
לקשר גם עם הידוע שאדמו"ר הזקן הי' אומר בתפלתו . . שהכוונה ב'דיך אליין' היא 

להעצמות ממש . . וע"י שסיפור זה דאופן תפלת אדמו"ר הזקן"32.

ומכך משמע לכאורה שלא נשמעה לשון זה מאדה"ז בכל עת שנכנס לדביקות, כי אם 
רק בשעת דביקותו בתפילה בלבד. והאיך מתיישב עם דבריו הק' במאמר 'ואתה תצוה' 
הנ"ל – שהי' זה נשמע מאדה"ז כ'דבר הרגיל'. ובמילות המאמר ה'בלתי מוגה': "לא רק 

בדביקותו בתפילתו, אלא תמיד".

אמנם יובן זה לכאורה בפשטות, ע"פ המשך דבריו הק' במאמר 'באתי לגני' הנ"ל: 
ובפרט  מישראל,  לכאו"א  הוראה  הענינים שבתורה מלשון  ככל  הוראה  זה  ש"נעשה 
לאלו שלמדו ענין זה . . שעבודתם בתפלה תהי' מעין זה – שלא לרצות בשום דבר רק 

בעצמותו ית'".

ונראה מוכח בזה, שאין כוונת כ"ק אד"ש מה"מ במאמר זה )ובמאמר חג השבועות 
הנ"ל( לומר שהיתה נשמעת לשון זו ממנו רק בזמן התפילה. אלא דכיון שמדבר אודות 
ענין התפילה, אומר שאדה"ז בשעת דביקותו בתפילה הי' במצב זה ד'מי לי בשמים' – 
להורות שגם אצל כאו"א שייך מעין ענין זה. אמנם ודאי נשארת הקביעה הנ"ל, שלשון 

זו היתה נשמעת ממנו כ'דבר הרגיל' – בכל עת שנכנס לדביקות.

הכרח ה'לשמה' בתרומת המשכן

 הת' ישראל צבי שי' קאיקוב
תלמיד בישיבה גדולה

בד"מ ש"פ תרומה ה'תשנ"ב33 )ס"ד( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לתרומת המשכן 
אשר היתה ע"י כאו"א מבנ"י ואפי' טף ונשים – דלכאורה, מאחר שע"י המשכן נפעל 
המשכן  שנדבת  צ"ל  הי'  בתוכם",  ושכנתי  יהי'  למטה  גשמי  שבבית   – נפלא  "חידוש 

תיעשה רק ע"י האנשים הנעלים ביותר, ולא באמצעות טף ונשים.

32( וראה גם שיחות קודש תשכ"ד ע' 283.
33( ספה"ש תשנ"ב ע' 390.
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ומוסיף, דאופן נדבת המשכן הוא שבנוסף להנתינה בפועל צ"ל גם כוונה לשמה, 
וכמ"ש  בנ"י,  בכל  איננה  זו  ועבודה  לשמי".  "לי  ופרש"י  תרומה"  לי  "ויקחו  וכמ"ש 
הרמב"ם ש"היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה". ולפי"ז צריך להבין יותר 

כיצד נדבת המשכן היתה ע"י כל בנ"י ואפי' טף ונשים?

ובכדי לבאר זה מקדים כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך השיחה )ס"ה( את החידוש שנעשה 
ע"י מ"ת: "ממתן תורה ואילך – מציאותו של כאו"א מישראל היא כזו, שמבלי הבט על 
חיצוניותו, הרי אע"פ שחטא ישראל הוא, יש לו את נקודת היהדות, שמצד זה איננו 

רוצה ואיננו יכול להתנתק ח"ו מאלקות".

ומוסיף לבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר "אפילו יהודי כזה שאוחז עדיין בעבודה שלא 
לשמה,  ואפילו שלא  בתורה  אדם  יעסוק  )מחז"ל( שלעולם  הרמב"ם  מביא   – לשמה 
התוך  לשמה,  שלא  מתוך  כי   – הוא  ע"ז  והטעם   .  . לשמה  בא  לשמה  שלא  שמתוך 
לשמה   – הוא  )תחתונים(  לשמה  שלא  אפילו(  יהודי  של  ה)עבודה  של  והפנימיות 

)עליונים(".

ועפ"ז מבאר הטעם שכאו"א רשאי להשתתף בנדבת המשכן, וזלה"ק: "כי ע"י מתן 
תורה נעשה יהודי למציאות חדשה, מציאות כזו שבהיותה נשמה בגוף למטה, ומבלי 
הבט על דרגתו בעבודה )אפילו אם היא שלא לשמה(, הרי התוך והפנימיות שלו הוא 
לשמה . . ולכן יש בכחו לפעול שגם מציאות העולם )תחתונים( תוכל להעשות קדושה 

כו'". ע"כ הביאור בשיחה.

ולכאורה צריך ביאור בקושיית ותירוץ כ"ק אד"ש מה"מ, דהנה בלקו"ש חט"ז34 )ע' 
284( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ אשר הציווי ד"ויקחו לי תרומה" הינו על הגזברים ולא על 
היהודי הנותן את התרומה, ובכך מבאר את הלשון "ויקחו", ולא נאמר "ויביאו" וכיו"ב, 
משום שהציווי הוא על הגזבר שלוקח את התרומה מן היהודי, ועליו חל הציווי שצריך 

לתרום 'לשמה'.

המקדש  לבית  והטף  הנשים  לתרום  יכולים  כיצד  הקושיא  מהי  ביאור  צריך  וא"כ 
מאחר שאינם שייכים לעבודה 'לשמה', הרי מוכח דציווי זה הינו על הגזברים ולא על 

התורמים?

לגבי כתיבת האזכרות בס"ת35 שצריכין לכתבן  יש להקשות, דהנה  ולגבי התירוץ 
'לשמה', אין נאמר הדין שגם אם לא כתב אותן לשמה כשרין, מאחר שהתוך והפנימיות 
של יהודי – גם שלא לשמה – הוא לשמה. וכמ"ש הרמב"ם )הל' תפילין ומזוזה וספר 

34( וכ"ה בלקו"ש חל"א )ע' 142( שמבאר שם כ"ק אד"ש מה"מ ההכרח דרש"י להביא את פירושו של רבי תנחומא 
לגבי "ועצי שיטים". עיי"ש.

35( ראה בלקו"ש חט"ז הנ"ל )ע' 287( שכותב כ"ק אד"ש מה"מ, שהנתינה לנדבת המשכן צריכה להיות 'לשמה', ע"ד 
הכוונה לגבי גט וס"ת.
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תורה פ"א הט"ו(: "הכותב ספר תורה או תפילין או מזוזה ובשעת כתיבה לא היתה לו 
כוונה וכתב אזכרה מן האזכרות שבהן שלא לשמן פסולין".

וא"כ כיצד ניתן לתרץ שנדבת המשכן היתה אפי' ע"י טף ונשים, וגם נדבתם נחשבת 
צריכה  המשכן  שנדבת  הוא  הדין  והרי  והפנימיות שבכאו"א(,  התוך  )מצד  כ'לשמה' 

להיות 'לשמה' – "ויקחו לי"?

ע"ד  אינו  והתירוץ(  )הקושיא  בשיחה  דהביאור  בפשטות,  בזה  הביאור  לומר  ויש 
הפשט כ"א בפנימיות הענינים, דהתורם למשכן מצד הדין אינו מחוייב לתרום באופן 
ד'לשמה' ואכן מ"ש "ויקחו לי" הוא ציווי על הגזברים בלבד. אמנם הקושיא היא ע"פ 

פנימיות הענינים שיש לומר דגם התורם בעצמו צריך לתרום דוקא באופן ד'לשמה'.

דהנה בלקו"ש הנ"ל )ס"ח( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ בפנימיות הענינים, מדוע בתרומת 
מחצית השקל שנלקחת בעל כרחו של הנותן )בשונה מהתרומה דנדבת המשכן שניתנת 

בנדיבות הלב(, יש צורך לכוונת הגזברים שתהי' 'לשמה'?

ומבאר שם, דהתרומה ניתנה עבור המשכן ועבור הקרבנות, לעשיית המשכן לדירה 
לו יתברך, ובאמצעותו בכל העולם כולו. ומבאר דעשיית הדירה בפועל נעשית ע"י 
העבודה ד"ועשה טוב", ולכן צריכה העבודה להעשות באופן ד'לשמה' שלא יהי' לאדם 

שום פני' אישית וכד', היות שע"י מעשה זה ממשיך הוא אלקות למטה כנ"ל.

ועד"ז י"ל ג"כ בנדו"ד, דמצד העבודה של 'דירה בתחתונים' צ"ל תרומת המשכן )ע"פ 
פנימיות הענינים( באופן ד'לשמה', שאין שום פני' אישית מצד התורם.

ולפי"ז מובן גם התירוץ בשיחה, דלגבי ס"ת שחובה גמורה היא לכתוב את האזכרות 
שבתוכו  משום  כשר,  יהי'  מ"מ  'לשמה'  כתב  לא  אם  דגם  לומר  שייך  אין   – לשמה 
הענינים  בפנימיות  היא  דהקושיא  בנדו"ד  משא"כ  'לשמה';  נחשב  שלו  ובפנימיות 

התירוץ הינו ג"כ ע"פ הפנימיות – מחז"ל הנ"ל.

גאוה )בעבודת ה'( בדור השביעי

 הת' גיא בצלאל שי' קנטור
מבוגרי הישיבה

ידוע ומפורסם שבמשך כל הדורות הקודמים עד לדורנו זה, התנזרו החסידים ע"פ 
הוראות רבותינו נשיאינו מקירוב אפילו לחלק קטן ושמץ מענין ה'גאוה'. אמנם בדורנו 
מדורות  שאת  )ביתר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  חידש  המשיח(,  לימות  מהכניסה  )כחלק  זה 
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הקודמים( שאפשר וצריך להשמש ב'גאוה' לעניני קדושה, וכדוגמת "ויגבה לבו בדרכי 
ה'". ולהלן נביא כמה דוגמאות לענין זה:

הנהגת רב יוסף 
בלקוטי שיחות ח"א )ע' 279( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ הנהגתו של רב יוסף, שאין 
הכוונה ב'ענוה' ל'שפלות' ואי הערכת עצמו, אלא אדרבה – יש בה ענין מסויים של 

'גאוה' וידיעת מעלות עצמו, ובכל זאת האדם מחשיב את עצמו ל'ענו'.

ענווה  "לא תתני  יוסף:  רב  דברי  גם  יובנו  זה  "לפי  )בתרגום חפשי(:  הק'  ובלשונו 
– מהוה  זה עצמו שהוא מחשיב את עצמו לעניו  והרי לכאורה, דבר   – דאיכא אנא" 

היפוכה של ענוה?

. . דבר זה תואם את המוסבר לעיל: שאמיתית ענין של ענוה היא שאדם יודע את 
יתרונותיו, ובכללם את יתרונו שהוא עניו. והוא שרוי, בכל זאת, בהתבטלות גמורה 
– משום שברור לו שכל יתרונותיו, ואף מידת הענוה שלו, אינם משלו, כי אם מתנת 

הקב"ה כפי שהוסבר לעיל".

הנהגת משה 
בלקוטי שיחות ח"א )ע' 278( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ הנהגתו של משה רבינו 
– שכל יהודי ויהודי חייב להיות מצד אחד בתוקף באופן של "מלך" וידיעת מעלותיו 

העצמיות )כעין ענין של 'גאוה'(, וביחד עם זה בביטול ובענוה גמורה.

עניו מאוד מכל  "והאיש משה  "כפי שידוע הכתוב  )בתרגום חפשי(:  הק'  ובלשונו 
האדם אשר על פני האדמה". למרות שידע משה רבינו את מעלותיו, שהתורה ניתנה על 
ידו – החשיב עצמו קטן מכל האדם שעל פני האדמה, ואפילו מדור "עקבתא דמשיחא" 
– משום שסבר שמעלותיו באו מכך שהקב"ה נתן לו, ואילו ניתנו ליהודי אחר מעלותיו 

שלו, הי' הלה עושה יותר ממנו".

. . כל יהודי הניגש לתורה חייב לגלות בנפשו תכונותיו של משה, בשני הענינים: 
תוקף והתבטלות כאחד כפי שנאמר במשה "ויהי בישורון מלך", ובד בבד – "עניו מאוד 

מכל האדם". ענווה, גם תוך ידיעת המעלות העצמיות".
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חזרת חסידות
בשיחת פורים תשח"י )שיחו"ק תשח"י ע' קעח( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ דבריו 
מחזרת  ו'גאוה'  ישות  הרגשת  להיות  שיכול  שלמרות   – האצמעי  אדמו"ר  של  הק' 

חסידות, אך ודאי שהקס"ד להימנע מכך היא רק מהיצר הרע.

ובלשנו הק' )בתרגום חפשי(: "וכידוע הסיפור שסיפר כ״ק מו"ח אדמו״ר: אדמו"ר 
האמצעי צוה על החסידים, שבחזרתם מליובאוויטש, הנה בכל המקומות שעוברים דרך 
הילוכם ]פעם היו רוב החסידים הולכים רגלי, כיון שלא הי' להם כסף לנסוע בעגלות[, 
יחזרו חסידות. א׳ החסידים שחננו השי״ת בכשרון טוב בחזרת חסידות להביע הדברים 
בשפת חלקות – התאונן בפני אדמו״ר האמצעי, שמרגיש בעצמו שיש לו שביעת־רצון, 
ובמילא נעשה אצלו רגש של ישות, ששמח בעצמו בכך שממלא את רצונו של הרבי 
להפיץ תורת החסידות. ויען לו אדמו״ר האמצעי: ״א ציבעלע זאל פון דיר ווערן אבער 

חסידות זאלסטו חזר'ן" ]= יהי' ממך בצל, אבל חסידות תמשיך לחזור[.

יכשלו  שמא  מאומה,  לעשות  צריכים  ואינם  לשתוק,  שעליהם  שחושבים  ואלו   .  .
בפעולה שאינה רצוי׳ – עליהם לדעת שזוהי עצת היצה"ר, נחש הקדמוני, הקשור עם 

המן בן המדתא האגגי, מזרעו של עמלק ועשו, שצריכים ללחום נגדו בכל התוקף".

הקרבת שתי הלחם
ביחידות להרב מרדכי אליהו בז' חשון תשנ"ב )סט"ז(, דיבר כ"ק אד"ש מה"מ אודות 
ענין שהקריבו בחג השבועות את שתי הלחם שהם 'חמץ' שענינו 'גאוה' – שכל גריעותו 

הוא רק בעניני עולם הזה, אך בקדושה ודאי שאפשר וצריך להיות.

בעבודת  וענינו   .  . החמץ  מן  הלחם  שתי  מקריבים  השבועות  "בחג  הק':  ובלשונו 
האדם – שאיסור חמץ הוא משום גאוה, אבל בעניני קדושה שאני. ואדרבה: לא זו בלבד 
טוב  מותרת בעניני קדושה, אלא עוד זאת, שהגאוה בעניני קדושה הוא ענין  שגאוה 

וחיוני, כמ"ש "ויגבה לבו בדרכי ה'".

כל המובא כאן הוא רק ליקוט קצר מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בענין, אך כבר ממקצת מן 
הדברים נראה: שבדור זה לוקחים את ענין ה'גאוה' וה'ישות' באופן אחר קצת מבדורות 
כהכנה   – קדושה  לעניני  ב'גאוה'  והשתמשות  העצמיות  המעלות  ידיעת   – הקודמים 
לימות המשיח בהם יהי' הפיכת ענין ה'גאוה' לגמרי לרשות הקדושה, תיכף ומיד ממש!
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עיקר לימודו של רשב"י בנגלה או בנסתר?

 הת' דובער שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה קטנה

בשיחת ליל ל"ג בעומר ה'תנש"א )התוועדויות ח"ג ע' 211( אומר כ"ק אד"ש מה"מ 
 – ובתורה עצמה  – תורה, "תורתו אומנתו",  "ענינו המיוחד של רשב"י הוא  וזלה"ק: 
התנאים  מגדולי  הי'  רשב"י  שהרי  יחד,  גם  התורה  פנימיות  עם  דתורה  נגלה  חיבור 
הלימוד  והן  לעצמו  הלימוד  )הן  לימודו  עיקר  הי'  זה,  עם  וביחד   .  . דתורה  בנגלה 

לתלמידיו( בנסתר דתורה )פנימיות התורה(". עכלה"ק.

ולכאורה הוא דבר פלא, שהרי במקומות רבים נזכר במפורש להיפך, שעיקר לימודו 
של רשב"י הי' בנגלה דתורה ולא בנסתר.

וכמובא בקונטרס ל"ג בעומר תשמ"ט, במאמר ד"ה "פתח ר' שמעון" )ספה"מ מלוקט 
ח"ג ע' קנו( "לימוד הנגלה שלו )שבזה הי' רוב לימודו(". ומיוסד על המבואר בתניא 
אגרת הקודש לאדמו"ר הזקן )סכ"ו( "וגם פלפול הקושיות ותירוצים אשכחן ברשב"י 
דעסק בי' טובא . . וגם באמת על כרחך עיקר עסקיהם במערה הי' תורת המשניות, ת"ר 
סדרי שהי' בימיהם עד רבינו הקדוש, דאילו ספר הזהר והתיקונים הי' יכול לגמור ב' 
וג' חדשים, כי בודאי לא אמר דבר אחד ב' פעמים". וראה בעוד כו"כ מקומות שנסמנו 

במאמר שם.

ואכן, בסרט ההקלטה משיחת ליל ל"ג בעומר הנ"ל, הדברים נשמעים קצת אחרת, 
וזלה"ק )בתרגום חפשי(:

הנסתר  לימוד  הוא  ענינו  ועיקר  אומנתו",  "תורתו   – כמדובר  הוא  ענינו  "שעיקר 
כוונתו  אין  ענינו",  "עיקר  שבמילים  הק',  בדבריו  להבין  וניתן  התורה".  דפנימיות 
ל'כמות' הלימוד, שהיתה בנסתר יותר מבנגלה, אלא ל'איכות' הלימוד, והיינו, שגם אי 
נימא שבפועל למד יותר זמן וכמות בנגלה דתורה, עדיין אין זה סותר לכך ש"עיקר 

ענינו הוא לימוד הנסתר דפנימיות התורה".

ולא באתי אלא להעיר.
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בענין קיום מצוות כתיבת ס"ת לפני הציווי )גליון(

 הת' מנחם מענדל גדלי' שי' הכהן רוזנפלד
 מבוגרי הישיבה

בנוגע לקיום מצות כתיבת ס"ת ע"י בנ"י במדבר )שמחויב לומר שהיתה36( ביום א' – 
ז' אדר, שבו קיבלו את הציווי. מביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש )חכ"ד ע' 207( שישנה 
מה ששמעו  כל  בנ"י  כתבו  שנה  הארבעים  כל  דמפני שבמשך  זאת:  לבאר  אפשרות 
ממשרע"ה, ע"כ ביום שבו קיבלו את הציווי )שביום זה סיים משה ללמד את התורה(, 
כתבו את מה ששמעו באותו יום, ובזה השלימו את הכתיבה וקיימו את הציווי. אך כ"ק 

אד"ש מה"מ מקשה ע"ז כמה קושיות, וע"כ מפרש דלא כהנ"ל.

י.י.ב.  )גליון ד( ששאל שם הת'  וביאורים דישיבת פוקונוס  וראיתי בקובץ הערות 
מדוע לא מקשה כ"ק אד"ש שלביאור זה לא יצאו י"ח בכתיבה זו, כיון שרוב כתיבת 
הס"ת היתה לפני הציווי. וכתב לבאר ע"פ דברי המנ"ח )מצוה לא ס"ק ח־ט(: שמצוה 
א"צ  מדאוריתא  בה  התחייב  שלאחמ"כ  אע"פ  הנה  דרבנן,  חיוב  מצד  קיימה  שאדם 

לקיימה שוב.

ועפי"ז כתב דכיון שבנ"י הוצרכו ללמוד )וללמד לבניהם( הדברים שנחייבו, אך יש 
להם האיסור ש"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ", ע"כ חל עליהם כעין ציווי 
לכתוב את הס"ת, ומכיון שהי' להם סוג של חיוב ע"כ לא הוצרכו לכתוב שוב כשקיבלו 

הצווי במפורש ביום ז' אדר.  

ולענ"ד א"צ להגיע לכל זה. דהנה פוסק הרמב"ם )ריש פ"ז מהלכ' ס"ת(: "וכל המגי' 
ספר תורה ואפילו אות אחת הרי הוא כאילו כתבו כולו", ולכאורה כ"ש בכתיבת חלק 
מהס"ת שיעלה לכותב חלק זה כאילו כותבו לכול הס"ת. וא"כ אתי שפיר, דכיון שביום 
זה נאמרו להם עוד שלוש פרשיות )וילך, האזינו, ברכה( וכתבו אותם, ע"כ עלתה להם 

כאילו כתבו לכול הס"ת לאחרי הציווי )אך כנ"ל כ"ק אד"ש לא מקבל ביאור זה(.

36( דאל"כ הרי )כמבואר בלקו"ש דלקמן( כיון ש: א. כל בנ"י היו צריכים אז )עכ"פ( להתחיל בכתיבה. ב. לא כולם 
ידעו לכתוב, והוצרכו למנות שליח. ג. ישנו צורך בריבוי עצום של עורות בשביל כל בנ"י. שמצד כל ג' ענינים )ועוד(, 

הרי זה לקח ריבוי זמן והתעסקות של כל בנ"י, ובאם אכן הי' זה כך, הי' זה צ"ל כתוב ע"ז באיזה מקום. 
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גדר השליחות של אליעזר 

 הת' פסח אליהו שי' שיפמן
תלמיד בישיבה גדולה

בשיחת דבר מלכות חיי שרה תשנ"ב )סעיף ג( מברר כ"ק אד"ש מה"מ בגדר שליחותו 
'שדכן' – כדמשמע מכך שאליעזר רצה לשדך את ביתו  של אליעזר: האם הי' בגדר 
לברר  צריך  הי'  בעצמו  שהוא  מזה  נראה  וכן  ארור',  'אתה  אברהם  לו  ואמר  ליצחק 
ולמצוא את השידוך. או שהי' 'שליח' ש'שלוחו של אדם כמותו' – כפי שמפרט ההוכחות 

שם בשיחה.

ומסיק בשיחה שהי' הוא בגדר 'שליח'. ומבאר לקמן )סעיפים ז, יא( שבשליח שני 
גדרים – מצד אחד ביטול גמור למשלח, ומצד שני בר דעת לעצמו – 'שמברר בעצמו 
שאליעזר  לכך  הטעם  מבואר  ובזה  שליחותו'.  את  למלא  עליו  כיצד  האישי,  בשכלו 
בעצמו הי' צריך לברר את השליחות )דאינו מטעם שהי' 'שדכן' אלא( כחלק מתפקידו 

כשליח.

ולכאורה צריך להבין: דהרי כ"ק אד"ש מה"מ הביא עוד סיבה לומר שאליעזר הי' 
'שדכן' – מזה שאברהם אמר לו 'אתה ארור'. וכפי שמביא בהערה 28 – שכיון שענין 
הנישואן הוא 'ודבק באשתו והיו לבשר אחד', הרי צריך להיות כן גם בשליח לנישואין 
שיהי' 'כמותו דהמשלח' )ולא 'ארור'(. ולכאורה אין זה מתורץ בשיחה לפי המסקנה 

שהי' שליח?

ואולי י"ל הביאור בזה, דהנה בשיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ט )סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 
58( מאריך כ"ק אד"ש מה"מ בביאור שליחותו של אליעזר לשדך את רבקה ליצחק, 
אשר היא מורה על כללות עבודתו של יהודי בעולם הזה – חיבור הגוף עם הנשמה, 

חיבור גשמיות ורוחניות, עד לתכלית 'לעשות לו יתברך דירה בתחתונים'.

וכותב שם, וז"ל )בתרגום חפשי(: "השליחות הראשונה )בכללות( עלי' מסופר בתורה, 
ובאריכות הפרטים ותנאים כו' היא בפרשתנו – השליחות שאברהם שלח את אליעזר 
לחפש שידוך עבור יצחק". ועל המילה 'בכללות' מציין בהערה 4: "אבל בפרטיות – 

ראה קונטרס משיחת ש"פ תולדות תשמ"ח ס"ב ואילך".

 והנה בשיחת תולדות שם אומר כ"ק אד"ש מה"מ )סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 93, בתרגום 
חפשי(: 
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"הפעם הראשונה שבה מדובר בתורה אודות "שליחות" היא בסיום פרשת תולדות – 
"וישלח יצחק את יעקב גו"'. ואע"פ שגם לפני זה, בפרשת חיי שרה, מסופר ובארוכה 
אודות השליחות ששלח אברהם אבינו את אליעזר ). .( – הרי אברהם אבינו לא שלח 
את אליעזר בתור "שליח" אלא בתור "עבד", וכמודגש בכתוב בתחילת הפרשה "ויאמר 

אברהם אל עבדו", וכן בתחילת דברי אליעזר – "עבד אברהם אנכי"".

והיינו, כפי שמבאר שם באריכות: שאליעזר הי' עבדו של אברהם ו'כל מה שקנה עבד 
קנה רבו' – שמעשהו נחשב למעשה אברהם, וא"כ לא הי' יכול הוא להיות 'שליח' לשדך 

את רבקה – מאחר ששליח צריך להיות גם מציאות נפרדת מן המשלח וכו'.

ועפ"ז יובן לכאורה הנ"ל – שלאחרי הכרעת כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ חיי שרה שאליעזר 
הי' שליח, לא הסביר איך מסתדר זה שהי' הוא 'ארור שאינו מתדבק בברוך':

דכיון שכבר בשיחת חיי שרה תשמ"ט )שם ביאר באריכות שאליעזר הי' שליח( מציין 
שזהו רק 'בכללות', אבל 'בפרטיות' הי' הוא 'עבד'. כמו כן בדבר מלכות זה, דלמרות 
שאמנם מוכיח ומבאר שהי' הוא שליח – הרי מ"מ 'בפרטיות' הי' הוא עבד, ולכן גם יכול 

להיות 'ארור שאינו מתדבק בברוך'37.

37( הערת המערכת: אך עדיין דוחק קצת, מאחר שבדבר מלכות מביא זאת כ"ק אד"ש מה"מ כקביעה ברורה ומכריח 
כך, ללא כל ציון שזה 'בכללות' כפי שציין בשיחת חיי שרה תשמ"ט. וראה ביאור הת' מ.מ.ר בקובץ קכ"א דישיבתנו הק' 

)ע' 42( – שמסדר איך שהי' אליעזר 'שליח' עם היותו 'ארור' )ואדרבה דוקא בגלל זה(. 



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת106

שייכות הטף ל'חיזוק דת האמת'

 הת' דוד שי' ברדה
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )חגיגה ג, א(: "הקהל את העם האנשים והנשים והטף – אם אנשים באים 

ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? )אמר ראב"ע( כדי ליתן שכר למביאיהן".

ליתן שכר  "כדי  היא  חיוב הטף  ולכאורה צריך להבין מדוע אומר ראב"ע שסיבת 
ה'  את  ויראו   .  . "והטף  הפסוק  של  הפשוטה  ממשמעות  והרי   – בלבד  למביאיהן" 

אלקיכם", משמע בפירוש שיש מטרה בהבאתם גם כדי לחזקם ביראת שמים?

 ועוד צריך להבין, כפי שהקשה ה'כלי יקר' על דבריו )עה"פ דברים לא, יב(: "וזה 
דוחק גדול, כי זה דומה כאילו צוה שישאו עליהם משא מעצים ואבנים לבית ה' – כדי 
ליתן שכר למביאיהם". והיינו דאם אכן הקטנים באים רק 'כדי ליתן שכר למביאיהן', 

הרי זה כמו שה' יצוה ליקח עצים ואבנים למעמד הקהל 'כדי ליתן שכר למביאיהן'?

ב
והנה בטעם מצות הקהל כתב 'החינוך' )מצוה תריב(, וז"ל: "משרשי המצוה: לפי 
שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה, ובה יפרדו מכל אומה ולשון להיות זוכין לחיי 

הקהל
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עד, תענוג נצחי שאין למעלה הימנו בנבראים, על כן בהיות כל עיקרן בה ראוי שיקהלו 
הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע דברי', 

ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים וטף לאמר מה הקיבוץ הרב הזה 
שנתקבצנו יחד כולנו, ותהי' התשובה לשמוע דברי התורה שהיא כל עיקרנו והודנו 
ותפארתנו, ויבואו מתוך כך לספר בגודל שבחה והוד ערכה ויכניסו הכל בלבם חשקה, 
ועם החשק בה ילמדו לדעת את השם ויזכו לטובה וישמח ה' במעשיו, וכענין שכתוב 

בפירוש בזאת המצוה ולמען ילמדו ויראו את ה'".

ועפ"ז לכאורה מתורצת קושית ה'כלי יקר' הנ"ל: מאחר שע"פ פירושו עיקר ומהות 
ענינה של מצות הקהל היא – למען כבוד ה' וכבוד התורה. וא"כ הרי זה נפעל דוקא 
שכשכל עם ישראל כולל הטף מגיעים יחדיו לבית המקדש. וע"כ ודאי שאין זה דומה 

ללקיחת עצים ואבנים 'כדי ליתן שכר למביאיהן'.

ג
כ"ק אד"ש מה"מ:  211( מבאר  )ע'  אמנם עדיין צריך להבין, דהנה בלקו"ש חל"ד 
"ונראה לומר, דלשיטת הרמב"ם 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" 
ש)רק(  והקריאה  ההקהלה  בפעולת  מוגבל  אינו  הקהל  מצות  שגדר  כלומר,  שלה, 

תכליתם חיזוק הדת, אלא ש"חיזוק דת האמת" הוא עצם המצוה גופא".

וממשיך שם: "ובזה יומתק . . שהציווי על מע שה ד"הקהל את העם האנשים והנשים 
ויראו את ה"א ושמרו לעשות  ילמדו  ולמען  ישמעו  והטעם ד"למען  גו'"  וגרך  והטף 
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".

והיינו שגדר מצות הקהל אינה כפי שכתב החינוך שזהו למען כבוד ה' וכבוד התורה1 
– אלא גדרה ומהות ענינה היא "לחזק דת האמת". וא"כ חוזרת השאלה מדוע הגיעו 
הטף להקהל, שהרי לכאורה אין בהם את עיקר ענין המצוה של "לחזק דת האמת", 
מאחר שהם לא מבינים את הדברים הנשמעים. וה"ז לכאורה כלקיחת עצים ואבנים 

וכו'? 

1( אלא שרק כתוצאה מזה נפעל 'חיזוק דת האמת'. וכפי שמעיר בהערה 15 על דבריו הנ"ל שחיזוק דת האמת "אינו 
רק טעם בתוכנה של המצוה או ענין של תוצאת המצוה": "כפי שמשמע קצת בספר החינוך מצוה תריב".
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ד
ואולי יש לבאר זאת ע"פ פירושו של ה'ענף יוסף' )על עין יעקב חגיגה ג, א( בדברי 
ויפורש בשתי דרכים – דרך אחד, כי גדול  וז"ל: "כדי ליתן שכר למביאיהן:  ראב"ע, 
שכר המצווה ועושה. ודרך שני, שתהי' תכלית כוונתם כשיביאו הטף לשם שמים, כדי 
שיוכלו לשמוע הדרש בכוונת ליבם, ולא מפני שמירת נזק הילדים, ונמצאים עושים 

מצווה זו כתיקונה, וזהו כדי ליתן שכר למביאיהן וכו'".

יביאו  ודאי  שההורים  בשעה  הטף,  הבאת  על  התורה  ציותה  מדוע  דמבאר  והיינו 
אותם )כדי לשמור עליהם מנזקים שעלולים לקרות להם(: מחמת ש'גדול שכר המצווה 
בשכר  יתווסף  כך  שע"י  הילדים  בלקיחת  ההורים  את  התורה  ציותה  וע"כ  ועושה', 

ההורים על הבאת הילדים, או בכדי שהבאתם תיכלל גם במצוות ההקהל.

שכר  ליתן  כדי  באין  למה  'הטף  ראב"ע  שדברי   – מפירושו  בפשטות  מובן  והנה 
'שכר  למטרת  רק  באים  )שהם  הטף  הבאת  וסיבת  טעם  את  לבאר  אינו  למביאיהן', 
למביאיהן'( – אלא לבאר מדוע התורה בכלל היתה צריכה לצוות על הבאת הטף, וע"ז 

מבאר ראב"ע שזהו כדי להרבות את שכר ההורים.

עצים  כהבאת  שה"ז  הטף  הבאת  על  יקר'  ה'כלי  שהקשה  מה  היטב  יתורץ  ועפ"ז 
ואבנים: מאחר שכלל לא לזה התכוון ראב"ע באומרו 'והטף למה באין כדי ליתן שכר 
כוונתו היא לבאר מה מתווסף בציווי התורה על הבאת הטף, כדי  למביאיהן'. אלא 

להרבות את שכר ההורים.

ה
אך גם לדעתו של ראב"ע מובן כפי המשמעות הפשוטה בלשון הפסוק כנ"ל – שגם 
דת  'חיזוק  של  הענין  ישנו  אצלם  וגם  אלקיכם",  ה'  את  "ויראו  למטרת  באים  ה'טף' 
האמת' שהוא מטרת מצוות הקהל – שכל ישראל כולל הטף מתקהלים יחדיו ומתחזקים 

'בדת האמת'.

וכפי שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת שמחת בית השואבה תש"כ2: "דמכיון שמעמד 
ההקהל נעשה בשליחות הקב"ה, אזי 'מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל' זה פועל על 
באים למעמד הקהל  קטנים'. מאחר שכולם  ו'קטני  'קטנים'  כולל הטף שהם  כולם", 

בשביל מטרתו 'לחזק דת האמת'.

2( שיחו"ק תש"כ ע' 52. וראה גם שיחת ליל ערב ר"ה תשל"ז – שיחו"ק תשל"ז ח"ב ע' 650. לקו"ש חכ"ג ע' 257 – 
בענין הבאת הקטנים לעשרת הדברות. ועוד.
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הבאת הטף להקהל כדי לחזקם ביראת ה'

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה גדולה

א
כ"ק  מבאר   )403 ע'  ח"ד  תשמ"ז  )התוועדויות  תשמ"ז  וילך  נצבים  ש"פ  בשיחת 
אד"ש מה"מ שישנם שני סוגי קטנים הבאים למעמד הקהל: "בניהם אשר לא ידעו" 
)המובאים בפסוק השני( – שהם מגיעם גם כדי לשמוע וללמוד. ו"טף" עד קטני קטנים 
)המובאים בפסוק הראשון( – שעל סיבת ביאתם אומר רש"י: "והטף למה באו – לתת 

שכר למביאיהם".

ומקשה שם: "דרוש ביאור והסבר בנוגע לסדר הכתובים: מדוע הקדים הכתוב את 
ה"טף" ל"בניהם", וכן ל"גרך אשר בשעריך" – בה בשעה שהחיוב דהבאת הטף אינו 
אלא "כדי לתת שכר למביאיהם", ואילו בנוגע ל"בניהם" ו"גרך אשר בשעריך" – החיוב 
והתועלת הם בנוגע להם עצמם – "למען ישמעו ולמען ילמדו גו'", "ישמעו ולמדו גו'"?

והיינו דמקשה, מדוע הסדר בפסוק הוא: "הקהל את העם – האנשים הנשים והטף 
וגרך אשר בשעריך . . ובניהם" – דהרי כיון ש"בניהם" ו"גרך אשר בשעריך" יש בהגעתם 
גם ענין של "ישמעו ולמדו", צריכים להיות הם קודמים בפסוק ל"טף" שבאים רק3 בכדי 

"לתת שכר למביאיהם"?

ומסיים: "ותן לחכם ויחכם עוד".

והנה בשיחה הקודמת לשיחה זו )שם ע' 346( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "כתיב 'תן 
'תן לחכם' ש'כל  . ולכאורה, מכיון שמדגישים כאן ענין הנתינה   . ויחכם עוד'  לחכם 
הנותן בעין יפה הוא נותן' – הרי יכולים לתת הכל, ולא להשאיר פרטים שבהם יצטרך 
להיות 'יחכם עוד'? ומזה מוכח שכן הוא הסדר בגילוי עניני התורה: שגם כאשר נותנים 
לחכם 'בעין יפה' – לא נותנים הכל, אלא משאירים פרטים מסויימים באופן דחסר – כדי 

ש'יחכם עוד' ע"י יגיעתו כו'".

3( ראה בזה לקוטי שיחות חי"ט ע' 366. חי"ד ע' 421.
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וכיון שרצונו הק' הוא שיהי' 'יחכם עוד' – להבין ולהשיג את הדברים. יש לבאר זאת 
בדרך–אפשר ע"פ המבואר במקומות אחרים בשיחותיו הק', כדלקמן.

ב
דהנה בשיחת ליל ערב ר"ה תשל"ז )שיחו"ק תשל"ז ח"ב ע' 650( אומר כ"ק אד"ש 
מה"מ )בתרגום חפשי(: "עד כדי כך, שאפילו מי שעומד במעמד ומצב ד"טף" – פועלת 
עליו הקריאה של המלך שיהי' אצלו הענין של "ישמעו גו' ושמרו לעשות את כל דברי 
התורה הזאת". שבזה ישנו החיבור של שני הקצוות: המלך שקורא בתורה, ולאידך 
פועל זה אפי' על הטף, ועל כל ימי חייו – שיהי' ה"ליראה את ה' כל הימים אשר אתם 

חיים על האדמה"".

והיינו, דמכיון שהקריאה בתורה היא בשליחותו של הקב"ה שהוא בלתי מוגבל, הרי 
גם הפעולה שנעשית על ידה – "ליראה את ה'" היא לכולם. ולכן גם על מי שלא מבין 
את הדברים הנאמרים כמו ה"טף": הרי בעצם זה שנמצא במעמד בו המלך קורא את 
הפרשיות בתורה בשליחותו של הקב"ה – זה אכן פועל עליו מלמעלה 'יראת שמים' 

בדרך 'על טבעית'.

והביאור בזה, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקוטי שיחות חלק כ"ג )ע' 257, בתרגום 
 – הדברות  עשרת  לקריאת  תינוקות  בהבאת  התועלת  מה  הטוענים:  "ישנם  חפשי(: 

כאשר אינם מבינים במה מדובר?

הנה יש בזה הוראה מפורשת בתורה, ויותר מכך 'מעשה רב' – על 'יהושע בן חנני'' 
נאמר שכשעדיין הי' תינוק בעריסה, היתה עמו נוהגת להביאו לבית המדרש "בשביל 
שיתדבקו אזני בדברי תורה" – ולכך שבחוה "אשרי יולדתו", והשבח של "אשרי יולדתו" 
נעשה )גם( לשבחו של ריב"ח, כי התורה ששמע אז פעלה והשפיעה עליו שיהי' אח"כ 

אחד מגדולי החכמים שבדורו".

והיינו דלמרות שלכאורה כאשר התינוק נמצא בקריאת עשרת הדברות, אינו מבין 
את מה שקוראים בתורה, וזה לא פועל עליו לכאורה כלום – הנה רואים במפורש על ר' 
יהושע בן חנני', שדוקא היותו כתינוק בבית המדרש גרמה לכך שיהי' מגדולי החכמים 
בדורו. ועל דרך זה אצל כל תינוק – שהיותו בקריאת עשרת הדברות ודאי פועלת עליו.

ועפ"ז יובן גם בעניננו: אף שאכן בפשטות הנראית לעינים לא שייך אצל 'טף' ענין 
של "ישמעו ולמדו ויראו" – אך מכיון שהם נמצאים בפועל בקריאת התורה של המלך 
ב'הקהל' – הרי ודאי שזה פועל עליהם בפועל ובגשמיות "ויראו את ה'" שימשך להם 
)כנ"ל מהסיפור של ריב"ח ש"התורה ששמע אז פעלה והשפיעה עליו"  "כל הימים" 

בגשמיות(.
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ד
ועפ"ז יובן היטב מה שהקשה כ"ק אד"ש מה"מ: "מדוע הקדים הכתוב את ה"טף" 
ל"בניהם", וכן ל"גרך אשר בשעריך" – בה בשעה שהחיוב דהבאת הטף אינו אלא "כדי 
לתת שכר למביאיהם", ואילו בנוגע ל"בניהם" ו"גרך אשר בשעריך" – החיוב והתועלת 

הם בנוגע להם עצמם – "למען ישמעו ולמען ילמדו גו'"?

דמכיון שע"פ הנ"ל גם בהבאת הטף להקהל יש ענין של חיזוק ביראת שמים, בעצם 
זה שנמצאים במעמד )ושומעים את( קריאת התורה הנעשית בשליחות הקב"ה – הרי 
גם בהם שייך את הענין של "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה"א", כמו ב"בניהם" 

ו"גרך אשר בשעריך" – ולכן אין סיבה ש"בניהם" ו"גרך" יכתבו לפניהם.

ה
גם בהגעת הטף את הענין של  אך לכאורה עדיין צריך להבין: דאמת אמנם שיש 
"ויראו את ה'", אבל ודאי הוא שעל ילדים יותר גדולים )'בניהם'( ועל גרים – נפעל 
ה"ויראו" באופן גדול יותר, מאחר שהם מבינים ומשיגים את הקריאה הנשמעת מפי 
המלך, וקולטים זאת בפנימיות. וא"כ מדוע הוקדם בפסוק ה"טף" – שהפעולה עליו היא 

רק בפנימיות, ואינה נראת מיד לעינים?

ואולי יש לומר הביאור בזה בפשטות, על פי פירוש רש"י )במדבר יז, יט( על 'מזרק 
אחד  'מזרק  נאמר  לפיכך   .  . תק"כ  "בגימטרי'  הנשיאים:  בהקרבת  שהי'  כסף'  אחד 
כסף' ולא נאמר 'מזרק כסף אחד' – כמו שנאמר בקערה, לומר שאף אותיות של אחד 

מצטרפות למנין".

והיינו שלמרות שהתורה היתה צריכה לכתוב 'מזרק כסף אחד', כתבה היא 'מזרק 
אחד כסף' – כדי להדגיש שה'אחד' נכלל בסכום הגימטרי' של תק"כ שעלי' הקריבו 
הנשיאים את ה'מזרק'. ועד"ז מצינו בעוד כמה מקומות בתורה – שכתוב ענין שבמקצת 

אינו ע"פ סדר הכתוב, כדי להדגיש ענין מסויים.

יותר בפסוק מ"בניהם  יש לומר גם בעניננו: דאם היו הטף נאמרים מאוחר  ועפ"ז 
ו"גרך", היינו מבינים שהם סוג נפרד מכל האנשים – שעליהם אכן לא פועל ההקהל 
"ויראו את ה'", מכיון שהם קטנים מדי ולא מבינים את הדברים הנאמרים, ולכן היינו 

אומרים שהם באים רק "כדי ליתן שכר למביאיהן".

ועל כן אמר הפסוק: "הקהל את העם – האנשים הנשים והטף וגרך אשר בשעריך . . 
ובניהם", שבזה מודגש שגם "הטף" – 'קטנים' ו'קטני קטנים', שלכאורה אינם שומעים 
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ומבינים, נכללים ב'הקהל' בפעולה של "ויראו את ה' אלקיכם" – ע"י קריאתו של המלך 
בשליחותו של הקב"ה.

ו'גרך', היא  'בניהם'  'הטף' לפני  יש לומר: שהבאת הפסוק את  יותר אולי  ובעומק 
יותר  פועלת  היא  ה'" אצל הטף,  "ויראו את  ובפנימיות הפעולה של  משום שבאמת 
מאשר אצל 'בניהם' ו'גרך' – מאחר שאצל מבוגרים הפעולה היא אצל כל אחד לפי רמת 
שמיעתו והבנתו, משא"כ אצל הטף שאינם מבינים כלל – הפעולה בהם בפנימיותם 

נעשית בשלימות המלאה.

ו
והנה לכאורה יש להקשות על כל הנ"ל. דהנה בלקוטי שיחות חלק י"ט )ע' 366( 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שהחיוב במצוות הקהל כולל שני ענינים: ענין אחד שכל עם 
ישראל )אנשים נשים וטף( יתקהלו יחדיו, וענין שני שיהי' בזה גם "למען ישמעו ולמען 
ילמדו" שזהו חלק ממהות וענין המצווה. וממשיך שם, וזה לשונו הק' )בתרגום חפשי(:

"בהמשך לכך שואל ראב"ע – "ללמוד ולשמוע" זה התעולת והמצוה של האנשים 
והנשים, אבל "וטף למה באין": מהו הענין בביאת הטף הדומה לחובה שבביאת אנשים 
ונשים? . . ועל כך הוא עונה: שהטף באים "כדי ליתן שכר למביאיהן" – כיון שעל הטף 

לא ייתכן שום חיוב, הרי התועלת וענינו היא רק כדי "ליתן שכר למביאיהן"".

והיינו שבביאת הטף להקהל יש רק את הענין של הקהלת כל ישראל יחדיו, אמנם 
אנשים  אצל  רק  נמצאת   – ילמדו"  ולמען  ישמעו  "למען  בשביל  הקהל שהיא  מטרת 

ונשים, וביאת הטף בשביל זה היא רק "כדי ליתן שכר למביאיהן".

ולכאורה צריך להבין, דנמצא א"כ סתירה לכאורה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ: דמשיחה 
זו משמע שאין אצל הטף כלל ענין של 'ויראו', אמנם מכל מה שנתבאר לעיל מהמובא 

בשיחותיו הק', מוכח שאכן יש אצלם את הענין של 'ויראו'?

והנה, בלקו"ש חל"ד )ע' 214( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע למצוות הקהל, שאין 
היא ככל המצוות שיש בהן שני ענינים – כוונת המצווה ומעשה המצווה, אלא במצוות 

הקהל כוונת המצווה הינה חלק מגוף ועצם קיום המצווה.

ומוסיף, שיש לקשר זאת עם משנ"ת במקום אחר, אודות שיטת הרמב"ם במצוות 
היא חלק ממש ממצוות התפילה  כ"א  נפרד,  דבר  איננה  התפילה, שכוונת התפילה 
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הנ"ל,  הענין  יובאר  ועפ"ז  ומתפלל(4.  וחוזר  אינה תפילה,   – כלל  כיון  לא  אם  )שלכן 
כדלקמן.

ז
על  אדה"ז  מחלוקת  מצינו  התפילה  מצוות  בעיקר  דהנה  בזה,  הביאור  י"ל  ואולי 
הרמב"ם5, דס"ל לאדה"ז שהעיקר במצוות התפילה הוא הגדת שבחו של ה', ולאו דוקא 

הכוונה. ועפ"ז יש לעיין בשיטת אדה"ז בנוגע למצוות הקהל.

ונראה לומר, דכשם שבמצוות תפילה ישנם ב' ענינים, הגדת שבחו של מקום והכוונה 
בבקשת צרכיו, כן הוא גם בענין הראשון הנ"ל שבהקהל )עצם ההגעה למעמד( – שיש 
בזה ב' ענינים: עצם ההגעה למעמד וההשתתפות בו, גם אם אינו מבין מאומה. ושמיעת 

הפרשיות מהמלך מתוך כוונה להגיע למצב ד"ליראה את ה'".

ובלשון הרמב"ם בהל' חגיגה שם: "אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, 
חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו וכו'".

י"ל שנחלקו גם בנדו"ד: לשיטת הרמב"ם,  וע"פ הנ"ל במחלוקת אדה"ז והרמב"ם, 
ואילו  ה'".  ל"ויראו את  אותו  באופן שתביא  הכוונה  הוא  הא'(  )בענין  עיקר המצווה 
לשיטת אדה"ז, עיקר המצווה היא עצם ההגעה למעמד וההשתתפות בו, גם אם אינו 

מבין מאומה6.

ומזה מסתעף חילוק נוסף: לשיטת הרמב"ם, צריך לומר שמה שגורם את ה"ויראו 
את ה'" הוא הכוונה והשמיעה במעמד ההקהל. אך לשיטת אדה"ז, עצם ההשתתפות 

במעמד היא זו שגורמת את מטרתו.

ויובהר: גם לשיטת אדה"ז, עיקר המצווה בהקהל הוא הענין השני – מטרת המצווה, 
לשון  משמעות  ע"פ  מה"מ7  אד"ש  כ"ק  בשיחות  בארוכה  וכמבואר  ה'",  את  "ויראו 
למטרת  ומביא  הפועל  )שהוא  הראשון  לענין  בנוגע  רק  היא  המחלוקת  הכתובים8. 

המצווה( – האם העיקר בו הוא עצם ההשתתפות, או הכוונה וההאזנה לדברי המלך.

4( ועיין בשיחת כ"ף מנ"א תשי"ב, שמבאר שהש"ץ מוציא את הציבור יד"ח בתפילה, ע"ד שהמלך מוציא את הציבור 
במצוות המלך. וא"כ יש להמתיק השוואה זו בין הקהל לתפילה, שגם בהקהל המלך מוציא את הציבור יד"ח. וק"ל.

5( לקו"ש חכ"ב ע' 116 ואילך, ובהערות שם.
6( וראה התוועדויות תשמ"ז שם ע' 402: "וכפי שרואים במוחש – גם בנוגע לקטנים שלא באו עדיין לכלל דעה והבנה 
כו' – שבראותם קהל גדול, אנשים נשים וטף, שכולם יחדיו עומדים ומקשיבים לדברים שאומר המלך )אף שאינם מבינים 
תוכן הדברים(, הרי, ראיית המחזה לכשעצמו עושה עליהם רושם, ועי"ז נפעל גם אצלם בנוגע לתוכן הענין שבגללו 

נקהלו כולם יחדיו".
7( ראה השיחה הנ"ל בחלק ל"ד בארוכה. ובכ"מ.

8( שלכן גם בימינו – כאשר א"א לקיים המצווה בפועל ובפשטות בביהמ"ק – מוטל חיוב המצווה על כאו"א. עיין 
בשיחה הנ"ל )ובהערה 38 שם(.
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ויומתק עוד יותר ע"פ מה שכתב הגר"ח )הל' תפילה פ"ד ה"א(, שבתפילה יש ב' 
כוונות: כוונה כללית שעומד לפני ה', וכוונה פרטית בתוכן ופירוש המילות. ונת' שם, 
שהכוונה הכללית נתקנה כנגד הקרבנות, והכוונה הפרטית )והגדת שבחו של ה'( היתה 
כבר בזמן האבות )משא"כ לשיטת אדה"ז, שב' הכוונות היו תמיד, ומה שנתחדש כנגד 

הקרבנות הוא הגדת שבחו של ה'( –

המלך,  שאומר  למה  כללית  כוונה  כוונות:  ב'  יש  בהקהל  שגם  בנדו"ד,  י"ל  ועד"ז 
וכוונה פרטית בהבנת תוכן הענינים. וכלשון הרמב"ם הנ"ל: "חכמים גדולים . . חייבים 
לשמוע בכוונה גדולה יתרה", ואילו "מי שאינו יכול לשמוע – מכוין לבו לקריאה זו"9.

וגם בזה נחלקו הרמב"ם ואדה"ז, דלפי שיטת הרמב"ם עכ"פ הכוונה הכללית מעכבת 
עצם  אלא  מעכבת,  אינה  היא  גם  אדה"ז  לשיטת  ואילו  הנ"ל(,  השני  הענין  )בשביל 

ההשתתפות במעמד.

ח
אומר  מהמקומות  שבחלק  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  בדברי  החילוק  גם  לבאר  יש  ועפ"ז 
שבטף לא נפעלת מטרת ההקהל )"ויראו את ה'"( וכל הגעתו היא רק בכדי "ליתן שכר 
למביאיהן", ולקיים את מצוות המקהיל, ואילו בשיחות אחרות מפורש שיתכן גם אצל 

הטף פעולה של "ויראו את ה'", גם אם אינם מבינים את המתרחש –

כי מכיון שנחלקו בזה הרמב"ם ואדה"ז, לכן כאשר מבאר ומפרש שיטת הרמב"ם – 
אומר בפשטות שבטף לא נפעלת מטרת המצווה. אך ע"פ שיטת אדה"ז י"ל, שגם בטף 

נפעל הענין ד"ויראו את ה'", כנ"ל בארוכה.

ט
אלא שלכאורה ע"פ הנ"ל צ"ע: דעל פי מה שנתבאר לעיל שהקדמת הטף ל"בניהם" 
ו"גרך" בכתובים היא מפני שגם בטף ישנו הענין השני הנ"ל ד"ויראו את ה'", והתורה 

מקדימה את הטף כדי להדגיש זאת.

אמנם נתבאר בארוכה שכ"ז אינו אלא לשיטת אדה"ז, שאכן גם בטף נפעלת מטרת 
ה"הקהל". אך לשיטת הרמב"ם הטף באים רק בשביל "ליתן שכר למביאיהן", ומטרת 
הרמב"ם,  לשיטת  לדוכתא  קושי'  הדרא  לכאורה,  ועפ"ז,  בהם.  נפעלת  אינה  ההקהל 

מדוע מקדים בכתוב את הטף ל"בניהם" ו"גרך"?

9( ראה לקו"ש חל"ד שם הערה 20 )ובשוה"ג( והערה 25.
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ואולי י"ל הביאור בזה, ובהקדים:

בלקוטי שיחות חי"ד )ע' 421( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שהקהל קשור במיוחד עם 
טף, וזלה"ק )בתרגום חפשי(: "ואדרבא: בנוגע לאנשים ונשים, המצווה קשורה )גם( 
עם ענינים אחרים. באנשים ישנו הענין ד"ללמוד", בנשים – הענין ד"לשמוע", היינו 
שבאנשים ונשים מתערבים דברים נוספים, ואדרבה – הם דבר עיקרי וכמש"נ: למען 

ישמעו גו',

משא"כ בנוגע לטף – ישנה רק את עצם המצווה של הקהל, בלי שום ענינים אחרים; 
וזה שאומרים "טף למה באים לתת שכר", הרי זהו "למביאיהם", אבל בנוגע לטף עצמם, 
השתתפותם במצוות הקהל היא רק במצווה עצמה, ללא שום פניות אחרות, אפילו לא 

פניות דקדושה.

וי"ל בדא"פ: זהו גם הביאור על כך שמצוות הקהל ישנה גם אצל הטף, אע"פ שלאו 
מדידות  בו  שאין  ביותר,  נעלה  ענין  הוא  שאצלם  ההקהל  ענין  כי   – נינהו  דעה  בני 

והגבלות". עכלה"ק.

וע"פ הנ"ל צריך לומר, ששיחה זו היא בשיטת הרמב"ם דוקא )משא"כ לשיטת אדה"ז, 
אין זו המעלה מיוחדת בטף, שהרי גם אצלם שייך הענין ד"ויראו את ה'"(.

וע"פ שיחה זו יתבאר אף לשיטת הרמב"ם מדוע הכתוב מקדים את הטף ל"בניהם 
ו"גרך" – "כי ענין ההקהל שאצלם הוא ענין נעלה ביותר שאין בו מדידות והגבלות", 
מאחר שאצלם "השתתפותם במצוות הקהל היא רק במצווה עצמה, ללא שום פניות 

אחרות, אפילו לא פניות דקדושה". וק"ל.
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חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה

 הרה"ח יוסף יצחק ווילשאנסקי שליט"א* 
ראש הישיבה

א
איתא בגמ' )בבא בתרא כח, א(: "אמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים: 
מנין לחזקה ג' שנים? משור המועד, מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות – נפק לי' 
מחזקת תם וקם לי' בחזקת מועד, ה"נ כיון דאכלה תלת שנין – נפק לה מרשות מוכר 

וקיימא לה ברשות לוקח".

היינו דסבירא לי' לר' ישמעאל שאמר במשנתינו: "שדה הבעל – חזקתה . . ג' חדשים 
בראשונה, ג' באחרונה, ושנים עשר חדש באמצע", שמקור הדין דחזקת ג' שנים נלמד 
משור המועד. דכשם שבשור המועד ע"י ג' נגיחות נפק מחזקת תם ומתחייב בחזקת 
מועד. כמו"כ בדיני חזקה, שע"י שאדם תופס בקרקע ג' שנים אזי הקרקע נפקעת מיד 

המוכר )המרא קמא( ומוחזקת ביד הלקוח )התופס(.

ומקשינן בגמ': "אלא מעתה, חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה, אלמה תנן: כל 
חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה"?

כלומר, אם כל מהות חזקת ג"ש תלי בלימוד משור המועד, א"כ נלמד דגם חזקה 
שאין עמה טענה – "אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי, אמר לו, שלא אמר לי אדם דבר 

נגלה

*מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים.
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מעולם, ולא אמר לו אתה מכרת לי"1 – תועיל לחזקה, "דהא אמרת שלש שנים מפקי לי' 
מרשות מוכר"2. ומדוע א"כ שנינו "כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה"?

אנן  טעין,  לא  איהו  השתא  כדקאמר,  דלמא  דאמרינן  מאי,  "טעמא  בגמ':  ותרצינן 
והיינו, דכל הטעם דאמרינן דמועיל "חזקת ג"ש" הוא רק מצד דטוען  לי'"?  ליטעון 
שנמצא  מכיון  לו  מאמינים  ואנו  שטר,  לו  אין  אך  מהבעלים  הקרקע  דקנה  המחזיק 
בקרקע ג"ש. אך אם לא טוען שקנה הקרקע – "אנן ליטעון לי'"? אלא ודאי דאין חזקה 

ללא טענה.

והנה נתקשו הראשונים בהבנת ההו"א בגמ', היאך יקנה השדה אם אינו טוען שזה 
כו'(: "תימה מאי ס"ד  )ד"ה אלא מעתה  וכמו שכתב בתוס'  ולא אומר שקנאה.  שלו 

דמקשה דהיכי מצי לאוקמי בידי' כיון דלא טעין מידי"?

ותירץ הרשב"א וז"ל: "וי"ל דהכי קא פריך, כיון דמשור המועד גמרת לי', אימא כשור 
המועד דבכל ענין תיהוי לי' חזקה, ואף על גב דאיהו לא טעין ניטעון לי' אנן, דילמא 
שטרא הוה לי' ואירכס. וכי האי גונא נמי אמרי' בגמ' )מא, א( פשיטא, מהו דתימא האי 
גברא מיזבן זבנה לי' ושטרא הוה לי' ואירכס, וסבר אי אמינא מזבן זבינא לי אמרי לי 

אחוי שטרך, וכגון זה פתח פיך לאלם הוא, קמ"ל".

כלומר, דזה ודאי שא"א לומר דבלא טענה נחזיק השדה בידיו, אלא דהמקשה סבר 
שאע"פ שלא טוען המחזיק – אנן ניטעון לי' שאכן הקרקע שלו ואבד שטרו. והוא משום 

"פתח פיך לאילם".

ועפ"ז מובן ההו"א בגמ', דמכיון שילפינן משור המועד "מה שור המועד כו'", הרי 
דכשם שבשור מועד ע"י הנגיחות מוכח לנו שהוא שור מועד, כך ע"י חזקת ג"ש הוי 
– נשאל אותו דלמא  לי'"  "נטען  וע"כ  החזקה עצמה ראי' דהקרקע בחזקת המחזיק, 
הוי לי' שטר ואבד. אבל פשיטא שאם יאמר בפירוש שלא קנה הקרקע, תחזור הקרקע 

למרא קמא.

ב
אחר(,  תירוץ  דתירצו  מזה  )כמובן  הנ"ל  הרשב"א  כשיטת  למדו  לא  התוס'  והנה 
"חזקה שאין עמה טענה" משמע, דעצם  הוא מכיון שמפשטות לשון הגמ'  ולכאורה 

חזקת ג"ש פועלת את פעולת הקנין לתופס בקרקע, אף בלא טענה.

1( לשון רש"י לקמן כח, ב ד"ה שאין עמה טענה.
2( לשון רש"י שם ד"ה תיהוי חזקה.
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ותירצו באופן אחר וז"ל: "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". עכ"ל.

והיינו, דהתוס' למד שסבירא לי' לגמ' שגם ללא טענה יקנה המחזיק את הקרקע 
מכיון ששתיקת המחזיק הוי מחילה )והיינו, דבשונה מכל 'חזקה' שמגלה לנו שהקרקע 
שלו, היות שהוחזק ג"ש, הנה בחזקה ללא טענה, תפעל החזקה שהקרקע תהי' ברשות 

התופס, היות שיש כאן מחילה של המרא קמא(.

]ועפ"י הנ"ל יש לעורר בנוגע לבירור דעת התוס' בדין ד"שור המועד":

. דאית לן למימר   . דהנה לכאורה נראה דמדברי התוס' "כיון דאכלה שלש שנים 
שמחל לו", והיינו, שיש כאן מחילה מכיון שהמרא קמא לא מיחה כל הג' שנים שהחזיק 
יש מקום לומר שלא מחל  ג' שנים,  זמן שעדיין לא מלאו  הלה בקרקע, נמצא, דכל 
לו כלל על בעלות השדה כ"א רק על התשמיש, אך עדיין השאיר לעצמו האפשרות 
למחות, ולא מחל לו את השדה כולה. ורק לאחרי שעברו ג' שנים ולא מיחה אמרינן 

שמחל לו על בעלות השדה.

אך י"ל להיפך וכן נראה, דהיות ולא מיחה כל משך הג' שנים על מה שהוא משתמש 
השדה,  כל  את  לו  מחל  שבעצם  התברר  רצופות  ג"ש  עברו  כאשר  וממילא  בקרקע 
למפרע כמחילה על השדה  לנו  מתגלה  הג' שנים  לומר ששתיקתו מתחילת  מסתבר 

כולה.

ומזה יש להשליך בדעת התוס' לדין דשור המועד, דהנה ידועה החקירה המובאת 
דשלושת  אמרינן  אי   – פעמים  ג'  נגיחה  ע"י  מועד  שנעשה  לשור  בנוגע  באחרונים 
הנגיחות הינם ראי' לכך שהי' מתחילה שונה משאר השוורים ו'נגחן' מטבעו. או דילמא 

נאמר דע"י שנוגח ג' פעמים מתרגל ליגח, וע"י נגיחות אלו נעשה 'שור המועד'.

וע"פ הנ"ל יש לומר, דכשם ששתיקת המרא קמא מבטאת מחילה, הנה אם נלמד כצד 
הא' שאנו אומרים ששתיקתו בכל הג' שנים יוצרת את המחילה, עד"ז ס"ל לתוס' בשור 

המועד )שממנו נלמד דין זה דחזקת ג"ש( שהשור נעשה מועד ע"י חזקת ג' שנים[.

וע"כ מתרצת הגמ', דהיות שהמחזיק בשדה אינו טוען שהשדה שלו, לכך, א"א לומר 
הוא  מיחה  דמה שלא  המ"ק  לומר  שיכול  מכיון  'מחילה',  הוי  ששתיקת המרא קמא 

מטעם שהמחזיק לא טוען לבעלות על השדה, ולכך לא ראה צורך למחות.
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ג
אך יש להקשות לשיטת התוס', דהנה כתב הרשב"א3: "דקרקע אינו נקנה במחילה 
אלא במכירה ונתינה, ולא עדיף שתיקה ממחילה מפורשת. ואילו אמר לי' שדי מחולה 
לך לא אמר כלום כ"ש מחילה מתוך שתיקה. אבל שעבודין שיש להן חזקה בטענת 

סבלנות כדעת הגאונים ז"ל נקנין הן במחילה כו'".

והיינו שס"ל להרשב"א שכל דבר שהוא בעין לא שייך 'מחילה' אלא צריך לעשות 
קנין, ולכן אם אמר "שדי מחולה לך" לא יועיל דתהא השדה שלו, אלא רק בשעבודין 
וכיו"ב, שייך דין מחילה )שמוחל על השיעבוד וממילא נפטר הלה מן  כגון הלוואה 

השיעבוד(.

וב'מחנה אפרים'4 חוקר בגדר 'מחילה' אי הוי סילוק או קנין. דהיינו, האם מחילת 
הבעלים רק מוציאה החפץ מרשותו )סילוק בעלותו מן החפץ( או שהמחילה מקנה 

החפץ לזה שמחל לו הבעלים )קנין(.

ומסיק דלשיטת התוס'5, מחילה הוי סילוק ולא קנין, ועל כן מועיל רק בדבר שאינו 
ברשותו כעת תחת ידו. אך לא בדבר הנמצא "בעין" דאז לא תועיל מחילה אלא צריך 

קנין )ע"ד שכתב הרשב"א שהבאנו לעיל(.

הוי מחילת הקרקע,  ביאור לשיטת התוס', דאף ששתיקת המרא קמא  וא"כ צריך 
מ"מ עדיין יוקשה סברת הגמ' בהו"א דתיהוי חזקה ללא טענה, דהיות שמחילה אינה 
קנין אלא 'סילוק' בלבד )לשיטת התוס'(, הנה אע"פ שאין הקרקע ברשות מ"ק מצד 

המחילה, אבל היאך נקנתה למחזיק?

לי טענה  יש  "והא  דין מחילה:  לגבי  ואף שניתן לבאר ע"פ דברי הרשב"ם6 דכתב 
ודאית שהקנה לי קרקע, דיש לי עדים שראו שהי' מסייע לי לבנות הכותל וכמאן דאמר 

לך חזק וקני דמי". והיינו, דע"י המחילה הוי כאילו אמר לו "לך חזק וקני"7,

אמנם זה עצמו צריך ביאור, כיצד אמרינן ד"כמאן דאמר לך חזק וקני דמי", דהלא 
מחילה הוי סילוק ושלילת הבעלות אך לא מינוי לפעולת חזקה.

3( חידושי הרשב"א כח, ב בד"ה אלא מעתה כל חזקה.
4( הל' זכי' מהפקר סי' י"א. 

5( משא"כ לדעת הריטב"א. עיי"ש.
6( מא, א. ד"ה והא אחיל כו'.

7( ובעליות דר"י: "והו"ל כמאן דאמר לי' לך חזק וקני".
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ד
ויובן זה בהקדים מהות קנין ואמירת "לך חזק וקני":

דהנה ענין הקנין הוא הוצאה מרשות המקנה והכנסה לרשות הקונה, וענין זה נפעל 
ע"י ששניהם גומרים בדעתם לעשות הקנין, ופעולת הקנין היא ביטוי לגמירות דעת 
בזה שהמקנה מוציא הדבר  עיקר הקנין מתבטא  יש לחקור האם  בזה  והנה  שבלב8. 
מרשותו ומכניסו לרשות הקונה, או שמא העיקר הוא שהקונה יוציא מרשות חבירו 

ויכניס אליו.

והנה, מצאנו מחלוקת בין קצות החושן לנתיבות המשפט האם ישנה אפשרות לשליח 
לעשות שליח להולכת מתנה:

הקצוה"ח9 כתב: "הכא במתנה כיון דאם לא רצה המקבל אינו מתנה הו"ל מילי אפילו 
מסר לו המתנה". והיינו דס"ל שמכיון שמעשה הקנין במתנה תלוי במקבל המתנה, 
הלכך כל שליחות השליח הוי רק "מילי", ו"מילי לא מימסרן לשליח" ולכן אינו יכול 

השליח למנות שליח אחר.

אמנם הנתיבות10 כתב: "דאפילו כשיש אומדנא דמוכח או גילוי דעת שנותן לו במתנה 
– קנאה, כמ"ש הש"ך בסימן שנ"ח ס"ק א. וא"כ אפילו שלח ע"י מי שאינו בר שליחות 
הדברים  שהוליך  בעלמא  קוף  מעשה  רק  עשה  לא  שהשליח  המקבל,  דקנה  ודאי   –
להמקבל שאמר הנותן שילך ויקנה ויהי' שלו, ודאי דקנה. א"כ מכ"ש כשעשה שליח 
בעדים להמקבל ודאי דשליח יכול לשלחו ע"י אחר וכשהגיע ליד או לחצר המקבל 
קנה, ולא יהא אלא שזרקו שליח ע"י גירא בעלמא לחצר המקבל דקנה . . דשליח השני 

מעשה קוף עביד להודיע הדברים להלוקח". עכ"ל.

והיינו דס"ל שכל מעשה שליחות השליח כלל אינו מקנה המתנה אלא הוא "מעשה 
יכול  ולכן  הדבר.  ולקנות  לילך  שיכול  ע"ז  לו  ולהודיע  המתנה  למקבל  ללכת  קוף" 

השליח לעשות שליח שני דהרי אי"ז "מילי" אלא מעשה קוף בעלמא.

וביאר באבן האזל11: שנחלקו בגדר הקנין. שלפי הנתיבות הקנין מתבצע ע"י הקונה, 
כך,  על  דניתן למנות שליח  לי'  וע"כ סבירא  נותן רשות לעשות הקנין.  רק  והמקנה 
מכיון שהשליח ע"י אמירתו אינו פועל את הקנין אלא רק מודיע למקבל המתנה ע"ד 
אפשרותו לקנות מכיון שיש רשות מצד המחזיק; משא"כ הקצות ס"ל דבקנין צריך 

8( עיין מנחת חינוך מצוה שלו: "וזה ג"כ מן התורה שבקנין צריך להיות דוקא סמיכות דעת שניהם . . ובמקום דלא 
סמכו דעתם לא מהני הקנין מן התורה". ועיין בחידושי ר"ש שקאפ )עמ"ס נדרים סי' כ"ב(: "דעיקר מה שפועל המעשה 

לענין ההקנאה הוא להיכר גמריות דעת הבעלי דברים".
9( סי' רמד ס"ק ב.

10( ביאורים שם ס"ק א.

11( הל' שכנים פ"ב ה"י.



121 י"א ניסן ה'תשע"ו - שנת הקהל

הקנאה ממש ולא רק נתינת רשות, ולכן ס"ל שא"א למנות ע"כ שליח מכיון דהוי "מילי" 
– קנין ע"י דיבור השליח – ו"מילי לא מימסרן לשליח".

וממשיך לבאר דלפ"ז ניתן לומר דנחלקו הקצות והנתיבות בגדר ד"לך חזק וקני" – 
האם משמעותו היא גילוי דעת המקנה שנותן רשות והסכמה למקבל המתנה לפעול 
גדר הקנאה, שהיא מקנה את  יש בה  וקני"  "לך חזק  )הנתיבות(; או שאמירת  הקנין 

הדבר ופעולת הקונה פועלת הקנין כי יש ע"ז דעת המקנה )הקצות(.

ולפי זה נמצא לנו נפק"מ בענין אמירת "לך חזק וקני": דלשיטת נתה"מ ניתן לעשות 
גילוי דעת הבעלים, שנותן  זה הקנאה ע"י גמירת דעת, כ"א  שליח לכך מכיון שאין 
רשות לקונה לקנות הדבר. משא"כ לדעת הקצוה"ח א"א לעשות שליח לאמירת "לך 

חזק וקני" כיון שזה ממש עשית קנין ו"מילי לא מימסרן לשליח".

ה
ועפ"י כל זה ניתן לבאר ההו"א דהגמ' לשיטת תוס' – כיצד ייתכן שיקנה הקרקע ללא 

הקנאה מהמ"ק, ומספיקה רק 'מחילה' הן לשיטת נתה"מ והן לשיטת הקצה"ח:

רק  היתה  אמנם  טענה'  בלא  ד'חזקה  שבמקרה  דהו"א  לומר,  יש  נתה"מ  בשיטת 
שתיקה מצד המ"ק ולא היתה הקנאה בפועל, אך מ"מ מכיון ש"לך חזק וקני" אין בו 
פעולה מצד המקנה, כי אם רק גילוי דעת של המקנה שהוא נותן רשות לקונה לקנות 
הדבר ואינו מפריע לקנין, הנה במקרה דידן השתיקה עצמה משמיעה לנו את המחילה 
של המ"ק שנותן למחזיק רשות לקנות את הקרקע. וממילא ע"י קנין המחזיק בקרקע 

נקנתה לו הקרקע כדין.

ומתרצת הגמ', דאמנם מצד הפעולת הקנין של המקנה אין שום חסרון, דהא גילה 
דעתו שאינו מונע שיקנה הלה את הקרקע אך מ"מ יש כאן חיסרון בפעולת הקנין של 
התופס המחזיק שלא התכוון כלל לפעולת קנין והראי' שלא טוען שקנה את הקרקע 

)וראה להלן אות ו(.

יכולה  הנתיבות( שמחילה  )כשיטת  היתה  דגמ'  דההו"א  נלמד,  ובשיטת הקצוה"ח 
וקני", מכיון שפעולת קנין דורשת מהמקנה רק הסכמה  להיחשב כאמירת "לך חזק 

שיקנה המחזיק את הקרקע )ולא הקנאה( וזה נעשה שפיר ע"י המחילה.

ומסקנא דגמ' היא )כשיטת הקצות( ש"לך חזק וקני" הוא ענין 'חיובי' שפועל הקנאה, 
שזה יכול להעשות ע"י אמירה בפה דוקא ולא יכול להפעל ע"י שתיקה )כמו שאינו 

יכול להפעל ע"י שליח כדלעיל(, ולכן לא הי' כאן מעשה קנין כלל מצד המקנה.
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ו
אלא דעדיין צריך עיון בהו"א דגמ' שמחילת הקרקע ע"י המ"ק תועיל לקנין המחזיק 
בה. דהרי גם להמבואר לעיל דשתיקה זו הוי כ"לך חזק וקני", מ"מ, הרי המחזיק לא 

עשה שום פעולת קנין בקרקע, והראי' דלא טוען טענה, וא"כ היאך נפעל כאן קנין?

ויש לומר הביאור בזה, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ12 בדברי רש"י אודות אדה"ר 
ש"הכל הי' שלו"13, מהו גדר קנין אדה"ר בכל העולם – "שהכל הי' שלו" וזלה"ק: 

"אמנם צריך להבין: איך נעשה מעיקרא "הכל שלו" )של אדם הראשון(? והרי פשוט 
שבכדי לקנות דבר צריך לעשות קנין. ודוחק גדול הוא ולא מצינו שעשה אדה"ר בכל 

דבר שבעולם קנין המועיל וכ"ז במשך אותה שעה קלה קודם שנבראה חוה וכו'.

והנה ישנם המביאים ראי' מזה )"שהכל הי' שלו" )של אדה"ר( – אף שלא עשה קנין( 
שכשישנו דבר שאין לו בעלים ורק אדם אחד בעולם יכול לקנותו . . אי"צ אותו אחד 

לעשות קנין אלא נעשה שלו בדרך ממילא". עכלה"ק.

והיינו, דזהו הענין באדה"ר ש'הכל הי' שלו' מצד זה "שכשישנו דבר שאין לו בעלים 
ורק אדם אחד בעולם יכול לקנותו )מאיזה טעם שיהי'(, אין צריך אותו אחד לעשות 
קנין, אלא נעשה שלו בדרך ממילא". ולכן אדם הראשון שהי' יחיד בכל העולם לא הי' 

צריך לעשות קנין, אלא בדרך ממילא כל העולם נקנה לו ונעשה ברשותו.

אך דוחה זאת – "אבל )נוסף על זה שע"ד ההלכה צע"ג בזה ואין זה פשוט, הרי( זהו 
חידוש גדול והי' רש"י צריך לפרשו". ומבאר באופן אחר וזלה"ק:

"ויובן בהקדים מ"ש אדמוה"ז בשולחנו: "מלך אפי' נכרי שכבש איזו מדינה במלחמה 
קנה אותה עם כל הנהרות והערים שבה כו' שכל הארץ כולה עם הנהרות והיערים, 
בנוגע  ומזה מובן  וכו'".  בין מדינה שכובש במלחמה  בין מדינתו  היא ברשות המלך 
לאדה"ר דבהיותו יחידי בעולם, ושולט על הכל נכבש כל העולם תחתו, ונעשה שלו. 

וה"ז בדוגמת מלך הכובש מדינה שנכנסת תחת ממשלתו ונעשית שלו".

והיינו דכ"ק אד"ש מה"מ מחדש כאן, דדין כיבוש שנעשה ע"י מלך שכובש ומראה 
בעלות על המדינה ובזה היא נכבשת לו אינו שייך רק במלך, אלא גם ביחיד דוגמת 

אדם הראשון שע"י שכובש מקום מסויים ומראה עליו בעלות אזי זהו מעשה קנין.

12( לקו"ש חי"ב ע' 8 שיחה א לפר' ויקרא סעיף ד.
13( ויקרא א, ב. רש"י ד"ה אדם.
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ועפ"ז ניתן לבאר בענינינו14 דעצם הימצאות המחזיק בקרקע זה מהווה הקנין )ואע"פ 
שאינו עושה שום פעולה לקנין, הנה עצם זה( שהוא שולט וכובש המקום תחת ידו הנה 
בזה הוא קונה המקום, שהרי כולם נבדלים מאותה קרקע, וגם המרא קמא הנה משמע 

משתיקתו שמסכים לקנינו, ולכן הוי ההימצאות בקרקע קנין.

 כי עיקר ענין 'בעלות' זה שליטה על הדבר. וקנין ענינו הוא, להכניס הדבר תחת 
שליטתו ובעלותו של הקונה וכאן הבעלות נראית לנו במציאות ואזי ניתן לומר שאין 
צורך בפעולת קנין. והיינו דאף שחזקת ג' שנים הוי חזקה של 'ראי' ולא חזקת 'קנין', אך 
ניתן לומר דבהו"א דגמ' ילמדו שהמוחזקות ג"ש בקרקע פעלה את בעלותו על הקרקע 

אף שלא עשה פעולת קנין רגילה )כנ"ל(.

ושליטה זו בשלימות נפעלת רק כאשר נמצא בקרקע זמן ממושך של ג' שנים, ולכן 
רק בגמר הג' שנים הי' לנו הו"א שיהי' מוחזק בקרקע.

אך למסקנא דוחה הגמ' ד"איהו לא טעין אנן ניטעון לי'"?! היינו, שאין כאן הוכחה 
וא"כ אין להחשיב תפיסתו שם כמציאות  שהתכוון לשלוט על המקום בתור בעלות 

שמקנה לו הקרקע.

ביאור מחלוקת הצ"צ והקצות ב'מיגו מפטור לפטור'

 הרב מאיר שי' ווילשאנסקי*
ר"מ ומשפיע בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )ב"ב לא, א(: "טוען וחוזר וטוען, או אין טוען וחוזר וטוען? עולא אמר – 

טוען וחוזר וטוען; נהרדעי אמרי – אינו טוען וחוזר וטוען".

כלומר, דהגמ' דנה האם רשאי בעל הדין לאחר שטען טענה בבי"ד לחזור ולפרש 
דבריו הראשונים באופן שמכחישן קצת, ומביאה מחלוקת אמוראים בזה – דעולא ס"ל 

דחוזר וטוען, ונהרדעי ס"ל דאינו חוזר וטוען.

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים.
14( ואע"פ שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר זאת ע"פ פשוטו של מקרא, אך יש ללמוד מכאן גם ללימוד ע"ד ההלכה, שאכן 
קיים הרעיון דקנין ע"י כיבוש ושליטה על הדבר. ובפרט שכ"ק אד"ש מה"מ מבסס יסוד זה ע"פ המובא להלכה בשו"ע 
. . שכבש איזו מדינה במלחמה קונה אותה עם כל הנהרות והערים שבה כו' שכל הארץ כולה, עם  אדמוה"ז: "מלך 

הנהרות והיערים, היא ברשות המלך".
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וממשיכה הגמ': "ומודי עולא היכא דא"ל של אבותי ולא של אבותיך – דאינו טוען 
וחוזר וטוען; והיכא דהוה קאי בי דינא ולא טען, ואתא מאבראי וטען – אינו חוזר וטוען, 

מאי טעמא? טענתי' אגמרי'".

– מודה עולא שאינו חוזר  והיינו, דבמקרה שבטענתו השני' מכחיש דבריו לגמרי 
וטוען, וכן אם המחזיק עמד בתחילה בבי"ד ולא טען לפרש את דבריו הראשונים, ויצא 
מבית דין, ואח"כ בא מבחוץ וחזר וטען את טענתו השני' – מודה עולא שאינו חוזר 

וטוען, מפני שיש לחשוש שמא טענה זו לימדוהו אוהביו וקרוביו לטעון אותה.

וכתבו הראשונים )הרמ"ה )סל"ט(, הר"י מיגש )הובא בר"ן על אתר ד"ה והלכתא( 
ועוד( שאם לא התחייב בטענה הראשונה, ומעצמו רוצה לחזור ולטעון לפטור עצמו 
בטענה אחרת – אפי' מכחיש דבריו לגמרי, כגון שאמר מתחילה של אבותי ולא של 
אבותיך ולאחר מכאן הוא אומר שלקחוה מאבותיך – חוזר וטוען, דנאמן במיגו, שהי' 

יכול להשאר בטענתו הראשונה והי' פטור.

ב
וז"ל: "וקשה לי דא"כ  והנה בקצוה"ח )ס"פ סק"ג( הקשה על הטעם דנאמן במיגו 
דאם  והיינו,  בחזרתו".  מהימן  אמאי  הראשונה  טענתו  והכחישו  אח"כ  עדים  אתו  כי 
הנאמנות שלו לחזור ולטעון הוא מצד ה'מיגו', א"כ באם יבואו אח"כ עדים ויכחישו את 
טענתו הראשונה צ"ל שלא יהי' נאמן, שהרי כל הנאמנות שלו הוא מצד ה'מיגו', ולאחר 

שמעידים העדים נגדו הוי "מיגו במקום עדים" ו"לא אמרינן".

ומביא הקצות ראי' לדבריו – "דהא תנן . . אשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה 
אני15 נאמנת – הפה שאסר הפה שהתיר. ואם יש עדים שהיא אשת איש אינה נאמנת, 
ואף על גב דאתו עדים לבסוף. משמע דליכא מיגו; וכן במודה בשטר שכתבו ופרעתי 
– דנאמן במיגו, והיכא דאתו עדים לבסוף לקיים אינו נאמן לומר פרעתי ולא אמרינן 

כבר הימני' במיגו".

שמשני מקומות אלו מובן, דאף שבתחילה היתה נאמנת לומר נתגרשתי וכן הלווה 
יכל לומר פרעתי, הנה לאחר שבאו עדים אינם נאמנים ולא אמרינן 'מיגו'.

ומסיים הקצות: "וא"כ הכא נמי אי נימא דאין לו לחזור מדבריו הראשונים וטענה 
גרועה היא זו החוזרת אלא שתאמינו במיגו דאי בעי עמד בטענתו הראשונה, א"כ כי 

אתו עדים להכחישו אח"כ בטענתו – הא תו ליכא מגו?

15( כ"ה הוא לפי גירסא א', ויש שגורסים "אשת איש אני ונתגרשה".
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ולכן נראה דחוזר מפטור לפטור הוי טענה מחמת עצמה, כיון דעדיין לא נתחייב לא 
שייך הודאת בעל דין, וכמי שלא נחקרה עדותו דמי דיכול לחזור. והא דנקטו הפוסקים 
לישנא דאי בעי עמד בטענתו הראשונה, לאו בתורת מגו קאמרי דליהוי מה לי לשקר, 
אלא כיון דאי בעי עמד בטענתו הראשונה ועדיין לא נתחייב בה לא שייך בה הודאת 

בעל דין כמאה עדים". עכ"ל.

כלומר, דנאמנותו לפטור את עצמו בטענה אחרת היא )לא משום מיגו, אלא( משום 
שלא באו עדים וממילא נחשב הוא כמו שלא טען כלום, ולכן יכול לחזור בו, ואף אם 
באו עדים והכחישו את טענתו הראשונה – נאמן. ולפי"ז מפרש דמה שכתבו הראשונים 
הלשון "דאי בעי עמד בטענתו הראשונה" – דמשמע שנאמנותו היא משום המיגו – 
היינו, דכיון שיכל לעמוד בטענתו הראשונה מובן שעדיין לא נתחייב בה ו"לא שייך בה 

הודאת בעל דין כמאה עדים".

ג
והנה, בחידושי הצ"צ )פסקי דינים, סע"ה( כתב: "אכן באמת דוחק גדול הוא לפרש 
וכ"ה בהג"א,  ושא"פ,  כ"כ במר' בשם ראבי"ה,  בל' הפוסקים דמיגו לא דוקא, שהרי 

וברשב"א, ובמ"מ, וכ"כ הטור ב' הר"י מיגאש.

ס"ל  הרמ"ה  באמת  דהא  דלק"מ,  נלע"ד  כו',  עדים  אתו  כי  א"כ  ע"ז  ומה שהקשה 
דכשהכחישוהו עדים אח"כ על טענתו הראשונה אינו נאמן כמי שהובא בטור סי' פ', 
וא"כ מדבריו יש לנו ראי' ברורה דמצד מיגו נאמן. ומש"ה ס"ל דכי אתו עדים אח"כ דתו 

ליכא מיגו, עתה חזר דינא וכמו בא"א כמ"ש הקצה"ח.

וא"כ אף הר"י מיגאש והרמב"ם ס"ל דנאמן כל שלא הכחישוהו עדים תחלה, לית לן 
למימר דפליגי על הרמ"ה בענין הטעם דחוזר מפטור לפטור וס"ל דלאו משום מיגו 

הוא, דהא בהדיא כ' הר"י מיגאש דהטעם משום מיגו הוא כו'". עכלה"ק.

והיינו, דמוכיח הצ"צ דהטעם שנאמן לחזור ולטעון מפטור לפטור, הוא משום מיגו 
ולא טענה חדשה. דהנה נחלקו הראשונים במקרה שבאו עדים לאחר שטען לפטור את 

עצמו בטענה אחרת והכחישו את טענתו הראשונה:

הרמ"ה )שם( ס"ל שמחייבין אותו ולא משגיחים בטענתו האחרונה, וז"ל: "היכא דאתו 
סהדי בתר הכי ואכחשוה בטענתא קמיתא – מיחייב ולא משגחינן בטענתי' בתריתא עד 
דמייתי ראי'. דהא ליכא למימר מגו . . דהא אנן סהדי דאי הוה קאי בטענתי' קמייתא 
הוה מיחייב אפומא דהאי סהדי דאתו השתא ומכחשי לי' ואשתכח דליתי' למגו כלל".
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אך הר"י מיגש ס"ל דנאמן בטענתו האחרונה – "דאין טוען חוזר וטוען אלא דוקא 
בהכחישוהו העדים בטענה הראשונה, אבל כל זמן שלא הכחישוהו – חוזר וטוען".

ומדברי הרמ"ה מוכח דהטעם שנאמן הוא משום 'מיגו', דהרי ס"ל שאם באו עדים 
מיגש  הר"י  בדעת  גם  מובן  ומזה  בקושייתו,  הקצות  וכדברי  נאמן  אינו  והכחישוהו 
שחולק עליו דס"ל דהוא משום מיגו, וכמובן גם מלשונו, שכתב להדיא דמשום מיגו 

הוא, ולא טענה חדשה.

ועל קושיית הקצות מתרץ הצ"צ: ")ד(התם גבי א"א ומודה בשטר אילו באו עדים 
תחלה אין לו שום טענה שיפטור עצמו נגד העדים. משא"כ הכא שאפילו באו העדים 
תחלה אילו הי' טוען רק הטענה השני' הי' פוטר עצמו, רק שבאו לחייבו משום שטען 
הטענה הא' וכיון שהוא הביא על עצמו טענה זו, שפיר מהימנינן לי' לחזור ממנה בזמן 

שיש לו מיגו וקם דינא . . משא"כ התם שלא אפשר לו לפטור נגד העדים".

והיינו, דמחלק בין המקרים, דבאשת איש שאומרת נתגרשתי, הרי לאחר שהעידו 
לאחר  הנה  פרעתי,  שטוען  הלוואה  בשטר  וכן  במיגו,  כלל  נאמנת  אינה  א"א  שהיא 
שמכחישין העדים את דבריו אין לו שום טענה לפטור עצמו; משא"כ בנדו"ד הרי גם 
ב'מיגו' לטעון את טענתו  נאמן  והכחישו את טענתו הראשונה,  לאחר שבאו העדים 

השני' שלא הכחישו אותה העדים, והלכך חוזר וטוען.

ד
ולכאורה עדיין אין מובן, דאף לאחר הביאור שדין זה אינו כדין אשת איש ושטר 
הלוואה משום שיכול לטעון את טענתו השני', מ"מ מאחר שכל נאמנותו לטעון את 
הטענה השני' היא משום ה'מיגו' שיכל להשאר בטענתו הראשונה, א"כ לאחר שבאו 
עדים והכחישו את טענתו הראשונה ואין לו 'מיגו', ממילא אינו נאמן גם לטעון את 

טענתו השני', ומדוע יהא נאמן?

ולכן נראה לומר שנחלקו הקצות והצ"צ בטעם הנאמנות לטעון טענה שני', ומזה 
נשתלשלה מחלוקתם במקרה שבאו עדים לאחר מכן, וכדלקמן.

דהנה יש לחקור בטעם שאינו יכול לחזור ולטעון לאחר הכחשת העדים טענה אחרת 
הפוטרת אותו, די"ל בזה ב' אופנים:

א. כשחוזר וטוען לאחר עדות העדים טענה שני' הפוטרת אותו, אין הוא יכול לסלק 
בכך לגמרי את טענתו הראשונה שטען קודם בוא העדים, מכיון שטענתו הראשונה הוי 

הודאת בע"ד, וכמאה עדים דמי, והלכך אינו יכול לחזור ולטעון.
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יכול הוא לסלק  וטוען לאחר עדות העדים טענה שני' הפוטרת אותו,  ב. כשחוזר 
לגמרי את טענתו הראשונה, ונחשב כאילו טען מתחילה רק את טענתו השני'. אמנם 
– נחשבת טענתו טענה חלשה, דאנו  מאחר שחזר מטענתו רק לאחר שהגיעו עדים 

חוששים שחזר בו משום עדות העדים, ולכך אינו נאמן.

ויש לומר דבחקירה זו נחלקו הקצות והצ"צ: הקצות ס"ל כאופן הא' שהטעם שאינו 
נאמן לטעון את טענתו השני' הוא משום שמכחיש דבריו הראשונים והוא נגד הודאת 

בעל דין.

ומובן זה מלשונו שכתב )שם( "ולכן נראה דחוזר מפטור לפטור הוי טענה מחמת 
וכמי שלא נחקרה עדותו  דין,  כיון דעדיין לא נתחייב לא שייך הודאת בעל  עצמה, 
דמי דיכול לחזור". והיינו דמבאר שהטעם שיכול לחזור הוא משום שעדיין לא נתחייב 
ונחשב שאינו טען כלום. ומשמע שבמקרה שכן נתחייב בעדים ונחשבת טענתו כהודאת 

בעל דין – אינו יכול לחזור ולטעון משום שמכחיש דבריו הראשונים.

יונה על אתר: "טען מתחילה של אבותי ולא של אבותיך, אינו חוזר  וכ"כ הרבינו 
וטוען של אבותי שלקחוה מאבותיך, שהרי אין זה מפרש דבריו הראשונים אלא טוען 
טענה אחרת שהראשונה סותרת אותה, אפי' אם טען חוץ לב"ד ואמר של אבותי ולא 
של אבותיך אינו חוזר וטוען בב"ד אבותי לקחוה מאבותיך, שכל האומר של אבותי ולא 
של אבותיך כאומר לא לקחו אבותי מאבותיך, ונמצא שהודה חוץ לב"ד שלא לקחוה 
אבותי מאבותיו של תובע והודאת בע"ד על חובתו אפי' חוץ לב"ד כמאה עדים דמי".

טענתו  שנחשבת  משום  הוא  ולטעון  לחזור  יכול  שאינו  ס"ל שהטעם  הצ"צ  אמנם 
חלשה, דאמרינן שמא אינו דובר אמת וחזר בו משום הכחשת העדים.

וכ"כ המאירי בסוגיין וז"ל: "שלא נאמר אינו חוזר וטוען אלא כנגד טענה אחרת מאותן 
טענות שטען כבר, שהדברים נראים שהם שקרות". וכן משמע מלשון הר"י מיגש שכתב 
וקא  קמייתא,  בי' מטענתי'  הדר  דקא  הוא  דסהדי  ודאי מחמת סהדותא  "דהא  וז"ל: 
הדר וטעין האי טענא אחריתי". וכ"כ הרמ"ה וז"ל: "דמוכחא מילתא דמחמת סהדותא 
דסהדי דאכחשוה הוא דהדר וטעין טענתא אחריתי". וכ"כ הש"ך )סע"ט סקכ"ג( וז"ל: 

"טענה גרועה היא מדהדר מטענה קמייתא".

ה
והנה הקצות לשיטתו דס"ל כאופן הא', הוקשה לו על דברי הטוענים שהטעם שיכול 
לחזור ולטעון הוא משום מיגו. דא"כ הי' צ"ל דבמקרה שבאו עדים לאחר שחזר וטען 

לא יהא נאמן.
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דהנה באם נאמר שהטעם שאינו יכול לחזור ולטעון לאחר עדות העדים הוא משום 
דמכחיש דבריו הראשונים, צ"ל שהטעם שכן יכול לחזור ולטעון קודם שבאו עדים הוא 
משום שיש לו 'מיגו' שיכל להשאר בטענתו הראשונה, וא"כ אע"פ שמכחיש דבריו ואינו 

נאמן כלל בטענתו השני' – יהא נאמן מטעם ה'מיגו'.

ומובן זה מלשון הרבינו יונה: "אם לא הי' מתחייב בטענתו הראשונה, יכול לחזור 
ולטעון לזכות עצמו בטענה אחרת . . כיצד, הי' טוענו במנה ואמר לו להד"ם, ואין שם 
עדים שלוה, יכול לחזור ולטעון לויתי ופרעתי ואין אומרים הרי הודה מתחילה שלא 
פרע, שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי, ועכשיו מודה שלוה והרי הוא חייב, 

אלא כיון שאלו עמד בטענתו הראשונה הי' זכאי – יכול לזכות עצמו בטענה שנית".

נאמן.  יהא  לא  הראשונה,  טענתו  את  ויכחישו  עדים  שיבואו  דלאחר  נמצא  ולפי"ז 
דהרי את טענתו השני' אינו נאמן לומר כלל משום שמכחיש דבריו הראשונים, וגם 

ה'מיגו' שיכל להשאר בטענתו הראשונה הוא במקום עדים ו"לא אמרינן".

ולכך ס"ל לקצות שמה שיכול לחזור ולטעון הוא לא משום מיגו, אלא משום שהיא 
טענה חדשה – "כיון דעדיין לא נתחייב לא שייך הודאת בעל דין, וכמי שלא נחקרה 

עדותו דמי דיכול לחזור".

אמנם הצ"צ דס"ל כאופן הב' שהטעם שאינו יכול לחזור ולטעון הוא משום שהיא 
טענה חלשה, צ"ל שהטעם שיכול לחזור ולטעון קודם שבאו עדים הוא משום שבמקרה 
זה אין היא טענה חלשה, דלא שייך לומר שחזר בו משום העדים, ולכך נאמן לטעון 

את טענתו השני'.

ויש לומר שזהו הפירוש שנאמן ב'מיגו' דהיינו שה'מיגו' מחזק לו את טענתו, דמתוך 
שיכל להשאר בטענתו הראשונה מכיון שלא באו עדים א"כ לא שייך לומר שחזר בו 
משום שהכחישו אותו ואינו דובר אמת, ונמצא דטענתו השני' היא טענה חזקה ולכך 

נאמן.

לו שיוכל  נאמן במיגו, דהרי המיגו מסייע  יהא  ולכן ס"ל דאף לאחר שבאו עדים 
לטעון את טענתו השני' )כנ"ל(. ולאחר שנאמן לטעון את טענתו השני' אף אם הכחישו 

עדים את טענתו הראשונה מ"מ יהא נאמן.

ומעתה יתיישבו דברי הצ"צ, דאינו דומה א"א ושטר הלוואה לנדו"ד, דהתם לאחר 
שבאו העדים אין יכול לטעון כלום ולכן לא מסייע לו ה'מיגו'; משא"כ הכא שה'מיגו' 
מסייעו רק להוכיח שטענתו השני' היא חזקה ולא חלשה וע"כ מקבלים אותה, ואפילו 
שעכשיו כשבאו העדים אין את ה'מיגו', אבל ההוכחה שהטענה השני' חזקה נשארה, 

לכן אף לאחר שבאו עדים יהא נאמן מכיון שלא הכחישו אלא את טענתו הראשונה.
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ו
והנה ע"פ החקירה הנ"ל יש לבוא ולבאר עוד ענין הצריך ביאור בסוגיא שם:

וטוען:  שחוזר  לעולא  מודים  שנהרדעי  אופנים  גם  מובא  שם  הגמ'  בהמשך  דהנה 
כו'".  וטוען  דחוזר   – לי' של אבותי שלקחוה מאבותיך  היכא דאמר  נהרדעי,  "ומודו 
והיינו, דבמקרה שחוזר ומפרש לגמרי את דבריו הראשונים ולא מכחישן קצת – מודים 
נהרדעי לעולא דחוזר וטוען, שכן במקרה זה אינו עוקר כלל את טענתו הראשונה אלא 

מוסיף עלי'.

ובתוס' נסתפקו )ד"ה ומודי נהרדעי( וז"ל: "מספקא לר"י היכא דנפיק לבראי וחזר 
את  טען  שלא  במקרה  התוס'  דמסתפקים  והיינו  הכי".  למימר  מצי  אי  לב"ד,  ואתא 
טענתו השני' ויצא מבי"ד )שבמקרה זה אף עולא מודה דאינו חוזר וטוען(, ולאחמ"כ 
חזר ופירש דבריו הראשונים ולא הכחישן – האם רשאי לחזור ולטעון או לא. ונשארו 

התוס' בספק לגבי דין זה.

ויש לבאר ע"פ החקירה הנ"ל את צדדי הספק: דהנה, לפי החקירה הנ"ל יש לומר 
נאמר  באם  הראשונים:  דבריו  לגמרי  ומפרש  וטוען  כשחוזר  נאמן  מדוע  אופנים  ב' 
)כשיטת הקצות(, הנה במקרה שמפרש דבריו  שהחיסרון הוא מצד שמכחיש דבריו 
נאמר  באם  אמנם  הראשונים;  דבריו  את  כלל  מכחיש  לא  דהרי  נאמן  יהא  לגמרי 
שהחיסרון הוא משום שהוחלשה טענתו )כדברי הצ"צ( הרי במקרה שמפרש דבריו 

הראשונים לגמרי ולא מכחישן אפי' קצת – לא הוחלשה טענתו.

ובזה ניתן לבאר את צדדי הספק של תוס' שנסתפקו במקרה שיצא מבי"ד, והיינו, 
דאינו מכחיש דבריו אך יש חשש שמא לימדוהו אוהביו וקרוביו – דלפי אופן הא' יהא 
נאמן, שהרי  יהא  לא  הב'  האופן  לפי  כלל. אמנם  דבריו  לא הכחיש את  דהרי  נאמן, 
הורעה טענתו בכך שיצא מבי"ד, ודינו הוא כחוזר וטוען לאחר שבאו עדים ומכחיש 

קצת את דבריו דאינו נאמן.

"ליכא למיקם עלה דמילתא" לשיטת הרא"ש

 הרב מנחם מענדל שי' הלפרין
נו"נ בישיבה גדולה

במסכתין )לד, ב( מופיע הדין שכאשר שנים רבים על דבר ואף אחד מהם לא מוחזק 
בו )"בין בספינה בין בקרקע ואין עדות וחזקה לזה יותר מזה". רשב"ם( – הדין הוא "כל 

דאלים גבר" )בין בראיות בין בכח. רשב"ם. וכ"ה ברא"ש ריש ב"מ(.
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ובפי' וטעם הדין ד"כל דאלים גבר" נחלקו הראשונים, דהרשב"ם )לה, א. ד"ה התם 
בב' שטרות( פי': "אין בי"ד נזקקין להם לדין . . אלא מניחים אותן וכל דאלים גבר", 

ועד"ז פי' בכ"מ.

אמנם הרא"ש )סי' כב( ביאר הדין ד"כל דאלים גבר": וסמכו על זה דכל מי שהדין 
עמו קרוב להביא ראיות. ועוד, מי שהדין עמו ימסר נפשו להעמיד שלו בידו ]יותר[ 
ממה שימסור האחר לגזול. ועוד, יאמר ]הגזלן[ מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר 

יביא ראי' ויוציאנה מידי.

והנה, בהמשך מקשה הגמ' מדין "שני שטרות היוצאין ביום אחד" )על שדה אחת. 
רשב"ם( שגם שם יש ספק למי שייכת השדה ושם לא פוסקים "כל דאלים גבר".

ומתרצת הגמ': "התם ליכא למיקם עלה דמילתא, הכא איכא למיקם עלה דמילתא", 
ומפרש הרשב"ם: "בב' שטרות ליכא למיקם עלה דמילתא . . הלכך . . )ד(הואיל ואין 
. )ו(איכא   . לברר לעולם הדין עם מי – משתדלין בי"ד בדינן ודנין אותו, אבל הכא 
למיקם עלה דמילתא אם יבואו עדים ויעידו של מי הוא, הלכך . . אין בי"ד נזקקין לדון 

דין שסופו לבוא לידי עיוות, אלא מניחין אותן . . עד שיבואו עדים ויבררו הדבר".

ובקובץ שיעורים )אות קנב( הקשה: "לפרשב"ם אתי שפיר הא דמשני הכא איכא 
למיקם עלה דמילתא, ומשום הכי בי"ד מסלקין עצמן כמבואר בפירושו; אבל לדעת 
הרא"ש, דבי"ד אין מסלקין עצמן, אלא שסומכין על אומדנא כי מי שהוא שלו יגבר, 
לכאורה מה בכך דאיכא למיקם או לא, אם אומדנא טובה היא היכא דאיכא למיקם – 

למה לא נסמוך ע"ז גם היכא דליכא למיקם". ונשאר בצ"ע.

וי"ל הביאור בדעת הרא"ש בפשטות, שלא זו בלבד שלא קשה עליו מחילוק זה שבין 
איכא למיקם לבין ליכא למיקם, אלא שחילוק זה אף מסייע לביאורו:

הוא ההסבר השלישי16,  כל הסבריו של הרא"ש ההסבר העיקרי  י"ל שמבין  דהנה 
שהגזלן לא ימסור נפשו לגזול, כי יאמר "מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא 

ראי' ויוציאנה מידי".

אך  דמילתא";  עלה  למיקם  ד"איכא  בזמן  הוא  שכ"ז  ואומרת,  הגמ'  ולכן ממשיכה 
במקרה של שני שטרות, מכיון דליכא למיקם עלה דמילתא הגזלן אינו חושש ש"היום 

16( או באופן אחר, שהאומדנא היא רק כשישנם כל שלושת הענינים, ובנדו"ד שחסר הענין השלישי, כדלקמן בפנים, 
בטלה האומדנא.
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או למחר יביא ראי'", וממילא מוסר נפשו לגזול17 ובטלה האומדנא של "כל דאלים 
גבר". ופשוט הוא18.

חשיבות ההוא גברא ל'בחזקת רחוק'

 הת' לוי יצחק שי' דינרי
נו"נ בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )בבא בתרא לג, א. לפי גירסת ר"ח(: "קריבי' דרב אידי בר אבין שכיב 
ושבק דיקלא, רב אידי בר אבין אמר: אנא קריבנא טפי, וההוא גברא אמר: אנא קריבנא 
והיינו שכאשר מת  בידי'".  רב חסדא  אוקמה  קריבי',  דאיהו  אייתי סהדי  לסוף  טפי. 
או  שנה  לאחרי  אמנם  גבר'.  דאלים  'כל  מדין  השדה  את  גברא'  'ההוא  תפס  הקרוב, 
שנתים הביא רב אידי עדים ש'הוא הקרוב' )ואינם יודעים על קורבתו של השני(, ולכן 

לקחה רב חסדא ונתנה לו.

וממשיכה הגמ': "אמר ליה: ליהדר לי פירי דאכל מההוא יומא עד השתא, אמר )רב 
חסדא( . . הא קאמר: דאנא מקרבנא טפי. אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, 
כיון דאודי אודי". כלומר שטען רב אידי: שאותו אחד יחזיר לו את כל הפירות שאכל 
עד עכשיו בשקר. רב חסדא אומר שאין להוציא זאת ממנו, ואביי ורבא אומרים שיש 

להוציא זאת.

ומבאר תוס' )ד"ה 'ה"ג'( את מחלוקתם: "רב חסדא פטר לי' במיגו – דאי בעי אמר 
'לא אכלי', כי אמר נמי 'אכלי ודידי אכלי' מהימן. ורבא ואביי סברי: כיון שאכל פירות 
ואודי – חייב לשלם, ולא מהימן במיגו – הואיל והקרקע יוצא מתחת ידו מן הדין". 
והיינו דרב חסדא סובר שאין להוציא את הפירות ממנו, כיון שיש לו 'מיגו' שיכל לומר 
שלא כ"כ אכל מהפירות. אך אביי ורבא סוברים שכיון שמוציאים ממנו את הקרקע, 

הרי גם הפירות שאכל אינם שייכים לו )ואין אומרים 'מיגו' נגד הדין(.

17( במקרה של שני שטרות עצמו ניתן לתרץ עוד, שהם עצמם אינם יודעים מי הצודק ולכן כלל לא קימת האומדנא 
של כל דאלים גבר. אבל: א. לפ"ז נצטרך לומר שזה שלא אומרים "כל דאלים גבר" הוא רק במקרה זה ולא באופן כללי 
כל היכא דליכא למיקם עלה דמילתא. ב. מדברי הגמ' משמע ברור שההבדל בין המקרים הוא לא )רק( בידיעת בעלי 

הדין אלא )גם( באפשרות של הבי"ד למיקם עלה דמילתא.
18( ובדעת הקוב"ש יש לומר, דהקוב"ש למד שכל סיבה מספקת לבד, ומפני כן הוקשה לו, אך כנ"ל בפנים הביאור 

הוא פשוט.
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אמנם ה'בעל המאור' )ד"ה 'קריבי''( ביאר את סברת אביי ורבא באופן אחר: "כיון 
דאייתי רב אידי בר אבין סהדי דאיהו קריבי', וההוא גברא לא אייתי סהדי כלל – קם לי' 
ההוא גברא 'בחזקת רחוק'. ולא אמרינן 'מה לי לשקר' . . דלאו כל כמיני' למימר הכי, 

מאחר שבחזקת רחוק הוא עומד".

בחזקת  ואידך  יורש  בחזקת  אידי  רב  לי'  "הוה  'גירסת'(:  )ד"ה  הריטב"א  כתב  וכן 
נמצא  בזה  הרי  אידי ש'הוא הקרוב',  רב  על  כלומר שכאשר מעידים העדים  רחוק". 
שהשני 'בחזקת רחוק' – ולכן אין לו כלל מיגו, ומחויב להחזיר את הפירות שאכל בזמן 

שהחזיק בשדה.

ולכאורה צריך להבין: הרי העדים שמעידים על רב אידי, אינם יודעים כלל על אותו 
ומדוע  אידי.  יותר מרב  ואפילו  לזה שמת,  גם קרוב  יכול להיות שהוא  וא"כ   – אחד 
אומרים שבגלל עדים אלו נחשב הוא ל'בחזקת רחוק', ולא יועיל לו ה'מיגו' שיכל לומר 
שלא אכל כ"כ מהפירות – בעוד שיכול להיות שהוא הקרוב האמיתי שצריך לירש את 

השדה?

ב
והנה לאחרי שביאר ה'בעל המאור' את סברת אביי ורבא שהאחר נחשב כאן ל'בחזקת 
רחוק', מביא הוא עוד דין מהמשך הגמ' )מא, ב(: שכאשר ראובן מערער על בעלות 
השדה של שמעון, ושמעון טוען שהוא קנה אותה מלוי שקנה אותה ממך )מראובן( – 
צריך שמעון להביא עדים שלוי אכן החזיק באותה שדה אפילו יום אחד. ואינו נאמן 

להעיד לבדו שראה את לוי מחזיק בה.

ומבאר זאת ה'בעל המאור': "דאי לא, אמרינן לי' אייתי סהדי כדקאמרת 'דדר בי' 
ההוא דקמך חד יומא' – דכי היכי דחזית לי' את, אי אפשר דלא חזו לי' נמי אחריני. 

ועדות יום אחד אם אמת הי' הדבר שדר בו, קלה היא להביא עדים עלי'".

כלומר, שאומרים לשמעון: דאם אכן דבריך נכונים שראית את לוי מחזיק בה יום 
אחד, ודאי הוא שראו את החזקתו גם אנשים אחרים, וא"כ הבא אותם כעדים ונשאיר 
בידך את השדה. ולכן אין לו 'מיגו' שהי' יכול לומר לראובן 'קניתי ממך' והי' נאמן – 
יכול הוא בקלות  יום אחד(,  כיון שאם אכן הי' כדבריו, שלוי החזיק בקרקע )אפילו 

להביא עדים על כך.

ומקשה עליו הרמב"ן ב'מלחמת ה'': "ועיקר הדין, שאמר: דלא אמרינן 'מגו' בדבר 
הקל להביא עליו עדים – אינו, ויש עליו תשובות . . ואין צריך לחפש אחריהן, שאפילו 

במקום 'חזקה' אמרינן 'מגו', כל שכן בכיוצא בזה".
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והיינו דמקשה: מדוע סובר ה'בעל המאור' שבמקרה שקל להביא עדים, אין מחשיבים 
כלל את חזקת ה'מיגו', שלכן 'שמעון' אינו נאמן – והרי אפילו כש'מוחזק' אחד בדבר 
ולשני יש 'מיגו', נאמן זה שיש לו 'מיגו' – וקל וחומר בעניננו שאין מוחזקות לאף אחד, 
אלא רק שלבעל ה'מיגו' קל להביא עדים. ומדוע בכל זאת פוסק ה'בעל המאור' שאין 

לשמעון נאמנות ב'מיגו'?

ג
ואולי יש לומר הביאור בזה:

דהנה כתב הריטב"א על הסוגיא בדף מ"א: "והיכא דטעין מעיקרא 'מפלניא זבינתא, 
וקמאי דידי דר בי' חד יומא', נחלקו הראשונים . . ומקצתן אומרים: דבההיא אינו נאמן 
. . דהתם אי איתא דדר בי' חד יומא – הוה להו לבני אדם למידע, ודמיא למאי דאמרינן 

בעלמא 'יש רואה יביא ראי' ויפטר'".

והיינו, דאיתא בגמ' בבא מציעא )פג, א(: "תניא, איסי בן יהודה אומר: "אין רואה 
שבועת ה' תהי' בין שניהם", הא יש רואה – יביא ראי' ויפטר". כלומר, שלדברי איסי בן 
יהודה פטרה התורה את השומר בשבועה רק אם "אין רואה", אך מובן מלשון הפסוק 
שאם "יש רואה" – עדים שראו את המעשה קרה – מוכרח השומר להביא את העדים, 

ואין מועילה לו השבועה לפוטרו.

ואומר הריטב"א שעד"ז הוא בעניננו: כאשר טוען שמעון שהמוכר שלו )לוי( דר בה 
יום אחד, הרי 'הוה להו לבני אדם למידע' על החזקה, וא"כ לא יהי' שמעון נאמן גם 
בטענת מיגו ש'מה לי לשקר' – מאחר שקבעה התורה באופן ברור: "יש רואה – יביא 
ראי' ויפטר", וממילא כשלפי דבריו הי' במקרה זה 'רואה' – אינו נאמן בשום הוכחה 

מלבד הבאת העדים.

ועפ"ז מובנת היטב שיטת 'בעל המאור': דאף שכתב הרמב"ן כנ"ל ש"אפילו במקום 
חזקה אמרינן מיגו" – הרי זה משום שלמיגו יש נאמנות יותר חזקה מ'מוחזק', דהרי 'מה 
לי לשקר'. אך במקרה שקל לטוען להביא עדים – כבר פסקה התורה בפירוש שאין שום 

אפשרות אחרת, אלא רק "יביא ראי' ויפטר", ולכן אינו נאמן אף בטענת 'מיגו'.

ד
והנה ע"פ הביאור הנ"ל בשיטת ה'בעל המאור' בסיום דבריו, תובן גם הקושיא דלעיל 
בתחילת דבריו – מדוע 'ההוא גברא' שלא הצליח להביא עדים על קרבתו לזה שמת, 
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נחשב ל'בחזקת רחוק' – בעוד שיש לו 'מיגו' שיכל לומר לא אכלתי כ"כ מהפירות )והרי 
העדים של רב אידי לא יודעים עליו כלום(:

דמכיון שיש אפשרות ל'ההוא גברא' להביא עדים שהוא קרוב לזה שמת – כפי שעשה 
רב אידי, הרי אינו נאמן ב'מיגו' שיש לו – כיון שפסקה התורה לגבי שבועה: 'יש רואה 
יביא ראי' )עדים( ויפטר', ועד"ז בנוגע למי שיש לו 'מיגו' ויכול להביא עדים – שרק אם 

יביא עדים יהי' נאמן בדבריו.

וא"כ נמצא שהמקרה השני בדברי ה'בעל המאור' מבאר ומסביר את הדין במקרה 
הראשון: דכמו שב'דר בה חד יומא' הדין הוא שאינו נאמן )ואין לו מיגו( – כיון שיכול 
להביא עדים, כמו כן במקרה של 'ההוא גברא' שנחשב ל'בחזקת רחוק' )ואין לו מיגו( – 

כיון שיכול להביא עדים על קרבתו לזה שמת.

ועוד נמצא שהריטב"א ו'בעל המאור' ביארו זה את זה: הריטב"א בדבריו בדף מ"א 
הסביר את דברי 'בעל המאור' כאן – שאין לשמעון 'מיגו' כאשר יש לו אפשרות להביא 
עדים על חזקת לוי. וה'בעל המאור' כאן שהביא את שני המקרים יחד וחיברם – הסביר 
את דברי הריטב"א )התמוהים לכאורה( ש"הוה לי' רב אידי בחזקת יורש ואידך בחזקת 

רחוק", כיון שיש ל'אידך' אפשרות להביא עדים.

ה
אמנם עדיין צריך להבין, דאף אם נאמר שכשיש אפשרות להביא עדים 'יביא ראי' 
ויפטר', אך כל זה הוא לכאורה בשבועת השומר שיכול הוא להביא עדים בקלות – 
משא"כ כאן במקרה של 'דר בה חד יומא', לא כל כך בקלות לשמעון להביא עדים על 

החזקתו של לוי – שהרי הוא החזיק בה רק יום אחד בלבד.

וכפי שהקשה הרמב"ן בתחילת דבריו: "אמר הכותב פתוי דברים הוא זה: דאדרבה 
דירת יום אחד קשה היא להביא עדים עלי', דכיון דלא משיך זמנה – לא ידיעא, ואם ראו 
אותו שנים ושלשה בני אדם – אינן קשורין ברגלו שיבאו עמנו לב"ד לאחר כמה שנים"?

וביותר קשה במקרה של 'ההוא גברא': שהרי על כך שרב אידי "לסוף אייתי סהדי", 
כתב בפירוש הרשב"ם )ועוד ראשונים(: "לסוף – שנה או שנתים". והיינו שלקח לרב 
אידי 'שנה או שנתיים' למצוא עדים על כך שהוא קרובו של המת, כדי להוציא מ'ההוא 

גברא' את הדקל.

וא"כ נראה בפורש שבמקרה זה קשה מאד להביא עדים על הקרבה לאותו אחד שמת. 
ומדוע א"כ פסקנו ל'ההוא גברא' שנחשב הוא ל'בחזקת רחוק', ואין לו את ה'מיגו' כיון 
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שיכול להביא עדים – והרי במציאות בפועל ממש קשה מאד להביא עדים על קירבה 
זו, ומדוע א"כ לא ניתן לו 'מיגו'?

ו
ואולי י"ל הביאור בזה ע"פ דיוק לשונו של ה'בעל המאור' לגבי המקרה של 'דר בה 
חד יומא': "אמרינן לי' אייתי סהדי כדקאמרת 'דדר בי' ההוא דקמך חד יומא' – דכי 

היכי דחזית לי' את, אי אפשר דלא חזו לי' נמי אחריני".

והיינו: דכאשר מדובר במקרה שאדם מעיד על מעשה עצמו, הרי באמת לאו דוקא 
שישנם עוד אנשים שראו זאת, ולכן אין להכריחו להביא עדים. אמנם כאשר בא אדם 
דכמו   – המיוחד'  לא  'אתה  לו:  אומרים  אחר שעשה מעשה,  אדם  ראה  וטוען שהוא 

שאתה ראית אותו עושה זאת, ודאי ראו אותו גם אנשים אחרים.

ולכן במקרה של 'דר בה חד יומא': למרות שלא כ"כ פשוט לשמעון להביא עדים על 
החזקתו של לוי, מכיון שהי' זה רק יום אחד – אינו נאמן להעיד לבד ומחוייב להביא 
ע"כ עדים, מאחר שכאשר מעיד על מעשה )חזקתו( של אדם אחר, ודאי יכולים יכולים 

עוד אנשים להעיד על כך – "אי אפשר דלא חזו לי' נמי אחריני".

יובן במקרה של 'ההוא גברא': דלמרות שנראה באמת שקשה ביותר  ועל דרך זה 
להביא עדים על הקרבה לזה שמת, שלכן לקח לרב אידי להביא את העדים במשך 
'שנה או שנתיים' – נחשב הוא ל'בחזקת רחוק' ואין מאמנים לו במיגו – לא מטעם קלות 

הבאת העדים, אלא מאותה הסברא:

דכיון שהאדם טוען שהוא קרוב לאותו אחד שמת, הרי "אי אפשר דלא חזו לי' נמי 
הם  אמורים  המת,  של  משפחתו  את  המכירים  עדים  באים  שכאשר  והיינו  אחריני". 
להכיר את כל המשפחה, ולכן כאשר אינם מכירים כלל את המציאות של 'ההוא גברא' – 
נחשב הוא ל'בחזקת רחוק' ואין מועיל לו כלל טענת ה'מיגו'. ולא נאמר שהוא 'המיוחד' 

שדוקא אותו אין מכירים.

ז
והנה עד כאן הובן באופן ברור סברתו של ה'בעל המאור': שכיון ש'ההוא גברא' יכול 
להביא עדים – אין לו כלל 'מיגו' שיכל לומר 'לא אכלתי כל כך מהפירות', ולכן גם 
הפירות שאכל חוזרים לרב אידי. אמנם כ"ז היא דעת אביי ורבא, אך רב חסדא סובר 

שאין הפירות חוזרים אליו, אלא הם נשארים ביד 'ההוא גברא' – וטעמא בעי?
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ולכאורה נראה לומר הביאור בזה, דרב חסדא מבין כדברי הרמב"ן: שכיון ש'מיגו' 
זהו דבר חזק, עד "שאפילו במקום חזקה אמרינן מיגו" – כל־שכן שאומרים אותו במקום 
שקל להביא עדים. ולכן למרות שיש ל'ההוא גברא' אפשרות להביא עדים בקלות – 

סובר רב חסדא שהוא נאמן ב'מיגו', ואינו צריך להחזיר את כל הפירות שאכל.

או דיש לומר: דרב חסדא אכן מסכים עם דברי ה'בעל המאור' שבמקום שקל להביא 
עדים אין מאמנים ל'מיגו', אך אינו מסכים עם סברתו שבמקרה זה צריך 'ההוא גברא' 
להביא עדים – דלמרות שאכן באו עדים המכירים את משפחתו של המת וכו', אך לא 
מחוייב שהם יכירו גם אותו, מפני שלא הי' דר שם וכיו"ב. וכיון שבמקרה זה קשה מאד 

להביא עדים – נאמן ב'מיגו'.

י"ל באופן אחר לגמרי: דאכן ה'בעל המאור' בדבריו הסביר הן לדעת אביי  ואולי 
שמדובר  הריטב"א,  דברי  ע"פ  היא  בינהם  והמחלוקת  חסדא.  רב  לדעת  והן  ורבא 
במקרה ש"כשבאו עתה העדים כי רב אידי הוה קריב טפי – חזר ואמר 'ההוא גברא' כי 
לא אכל אותן הפירות". והיינו ש'ההוא גברא' לא רק יכל לומר כן, אלא שהוא אכן אמר 

זאת בפירוש.

"ולפיכך הי' אומר רב חסדא שאין מחייבין אותו בהם, מפני אותה הודאה כיון שחוזר 
בה . . ואביי ורבא לא סבירא להו הכי, אלא כיון דאודי כלל שאכלם בשום צד . . אודי, 
ונתחייב בהודאתו". כלומר דרב חסדא טוען שכש'ההוא גברא' חוזר בו בפירוש ודאי 
מאמינים לו, אך אביי ורבא סוברים שכיון שבתחילה הודה שאכלם, אינו נאמן לחזור 

בו, ומתחייב לשלם.

 האם ר' מנחם חושש לכבוד הבית דין?
- עיון בסוגיית "זילותא דבי דינא" -

 הרב נחמי' שי' גרייזמאן*
ר"מ בישיבה קטנה

א
אחת הסוגיות בפרק חזקת הבתים )ב"ב לא, ב( דנה אודות החשש של "זילותא דבי 
דינא", אשר פירושו הוא, שלעיתים בית הדין יימנע מלהחזיר ולשנות את פסק הדין 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה.
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שהם פסקו, אע"פ שלאחר הפסק נוצר שינוי במציאות, וזאת על מנת שלא יווצר זלזול 
בכבוד בית הדין )כלומר, בדייני ישראל ובכבוד שמים(19.

חשש  ולא  דינו,  בית  של  הפסק  את  ששינה  נחמן  רב  על  בסיפור  פותחת  הסוגיא 
ל"זילותא דבי דינא", ועל כך מביאה הגמרא הוכחה נגדית מתנא שכן דאג לכבוד בית 

הדין, ואשר ההלכה נפסקה כמותו.

ההוכחה שהגמרא מביאה לכך שכן דואגים לכבוד בית הדין, היא ברייתא שכתוב בה 
כך: "שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, שנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא 
נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא. רבי מנחם ברבי יוסי אומר תצא אמר ר' 
מנחם בר' יוסי אימתי אני אומר תצא בזמן שבאו עדים ואח"כ נשאת אבל נשאת ואח"כ 

באו עדים הרי זו לא תצא".

פירוש הברייתא: מדובר כאן באשה נשואה )האסורה על כל העולם באיסור אשת 
מותרת  היא  וממילא  אותה,  שגרש  או  מת  שבעלה  ואמרו  עדים  שני  שהגיעו  איש( 
להתחתן עם כל מי שהיא רוצה )להלן נקרא לקבוצה זו: "עדי היתר"(. אמנם, נגדם 
עומדת קבוצה שני', המכחישה אותם )כלומר: הקבוצה השני' טוענת אשר ביום ובשעה 
שהראשונים טוענים שבעלה מת או גרש, הם ראו אותו חי ושהוא לא גרש וכיו"ב(, 
וטוענת שהאשה עדיין נשואה, וממילא אסורה היא על כל העולם )להלן נקרא לקבוצה 

זו: "עדי איסור"(.

מכיון שמדובר בספק שקול, פוסקת המשנה שהאשה אסורה להתחתן עם אדם אחר, 
עד שיתברר מה אכן ארע עם בעלה. דין זה מקובל על כל הדיעות.

המחלוקת הגדולה מתעוררת במקרה שהאשה כן התחתנה עם אדם זר, האם מחוייבת 
היא לצאת ממנו או שהיא יכולה להישאר עד שיתברר מה באמת המצב עם בעלה. תנא 
יוסי פוסק "תצא", וטעמו מבואר ב'רבינו  קמא פוסק "לא תצא", אך ר' מנחם ברבי 

גרשום': "הואיל דהני מכחשי הני בדין הוא שתצא, דמחמרינן גבי אשת איש".

כלומר, לדעת ר' מנחם, אע"פ שאין ודאות שאשה אסורה, מכל מקום היות ובשורה 
נפסוק שהאשה תצא מבעלה  אזי מחמת חומרת אשת איש  יש כאן ספק,  התחתונה 

השני.

אמנם, על אף הפסק המחמיר הנ"ל של ר' מנחם, מבהיר הוא אשר דבריו מתייחסים 
רק למקרה שהויכוח בין שתי קבוצות העדים נוצר לפני שהאשה התחתנה, אך במקרה 
שבתחילה הגיעו ה"עדי היתר", ועל סמך דבריהם פסקו בית הדין שהיא יכולה להתחתן 
עם מישהו אחר, ואכן האשה כבר התחתנה על סמך ההיתר שבית דין נתנו לה, ואחר 

19( ובזה שומה להבהיר: במקרה שהמצב השתנה בודאות, ברור שהבית דין ישנו את הפסק ולא יתחשבו בכבודם. 
המדובר בפנים הוא שהמצב השתנה על ידי עדות סותרת וכיו"ב, כך שעדיין נותר ספק באמיתת המצב.
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כל זה באו עדי האיסור, אזי גם ר' מנחם ברבי יוסי מסכים שהאשה תישאר עם בעלה 
השני ולא תצא ממנו.

ויש  היות  בפשטות,  שכן,  דין.  הבית  לכבוד  דואג  מנחם  שר'  הגמרא  מסיקה  מכך 
כאן חומרא של איסור אשת איש, הי' עליו לפסוק שהאשה תצא מבעלה השני גם אם 
היא התחתנה לפני שהגיעו עדי האיסור, אך מכל מקום מאחר שאיננו רוצים לגרום 

ל'זילותא דבי דינא', לא נשנה את פסק הדין עד שהמצב יתברר בודאות.

ההלכה נפסקה כמו ר' מנחם, וממילא נוצרת שאלה על רב נחמן שלא חשש לכבוד 
בית הדין.

ב 
אמנם, התוס' מערערים על ההוכחה שהובאה מר' מנחם, וטוענים שאין הכרח לומר 
שהסיבה שהוא פסק "לא תצא" זה מצד שהוא חושש ל"זילותא דבי דינא", היות ואפשר 
לבאר שזהו מצד "דמספיקא לא מפקי לה מבעל", כלומר, שהיות ואחרי הכל מדובר 
רק בספק אזי לא נוציא את האשה מבעלה מצד ספק בלבד20, ולא מצד שאנו דואגים 

לכבוד בית הדין.

וממילא תמה תוס': מנין מוכיחה הגמרא מדברי ר' מנחם שחוששים ל"זילותא דבי 
דינא"?

"זילותא דבי  יתירה מזו טוען התוס'21: לא רק שאין הכרח לפרש את הטעם מצד 
דינא", אלא יתירה מזו: אי אפשר לפרש כך. כי הנה בברייתא כתוב שהמקרה שלא 
אחרי שהאשה  משנים את פסק ההיתר של הבית דין הוא כאשר עדי האיסור הגיעו 
צורך לחכות עד  אין  אזי  הדין,  בית  כבוד  הי' מצד  הדין  ואילו הטעם של  התחתנה. 
שהאשה תתחתן, אלא מיד כאשר בית דין פסקו שהיא מותרת, כבר אז עלינו לחשוש 

לכבוד הבית דין, ולא לשנות את הפסק.

ואם כן, משמע מהברייתא שהטעם אינו מחמת "זלזול בבית דין", אלא משמע יותר 
כמו ההסבר שהביא התוס', שהוא מחמת שלא מוציאים אשה מבעלה מספק, שטעם זה 

אכן שייך דוקא לאחר שהאשה התחתנה.

במענה לשאלה הזו מבאר תוס', שבאמת כן ניתן לפרש את הסוגיא מצד הטעם של 
"זילותא דבי דינא", שכן כאשר הבית דין פסקו שהאשה מותרת להתחתן עם כל אדם 

20( אלא שמכל מקום כאשר קודם כל הגיעו עדי האיסור )וממילא כבר לא הסכמנו לה להתחתן( ואח"כ האשה 
התחתנה, אנו כן נוציא אותה מבעלה השני, למרות שזהו רק ספק, וזאת מחמת שהאשה עברה על ציווי הבית דין.

21( סדר דברי התוס' המובא בפנים שונה מהסדר שבתוס' עצמו, וזאת בכדי להקל על הבנת הדברים.
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בעולם אך האשה עוד לא הספיקה להתחתן, ואז הגיעו עדי האיסור, מובן שבית הדין 
צריכים לשנות את הפסק ולאסור את האשה, שהרי במקרה זה הפסק נוגע לכל העולם 
כרחך  "דעל  התוס':  ובלשון  דין,  לבית  זילות  תיווצר  לא  כזה  במקרה  ממילא  כולו. 

צריכין לחזור מהיתרה הראשון כדי לאסרה לכל העולם הלכך ליכא זילותא".

הזלזול נוצר רק לאחר שהאשה כבר התחתנה, שאז בין כה וכה היא אסורה על כל 
העולם. במצב כזה, אילו הבית דין ישנו את הפסק מחמת עדי האיסור ויאסרו אותה 
על בעלה, לא תהי' מכך השלכה לאף אחד אחר בעולם, ובמצב כזה יתכן שיווצר זלזול 

בבית דין.

ממילא מובן כיצד כן ניתן לפרש את טעם הדין של ר' מנחם מצד "זילותא דבי דינא", 
שכן טעם זה אכן שייך דוקא לאחר שהאשה התחתנה. עד כאן תוכן דברי התוס'.

שחוששים  מנחם  ר'  מדברי  הגמרא  הוכיחה  אכן  כיצד  השאלה:  מתורצת  ממילא 
לזלזול בבית דין, כיון שאכן ניתן לבאר את טעמו מצד הסיבה הזו.

ג 
לאחר  גם  שהרי  חמורה,  מאד  שאלה  עולה  התוס'  בדברי  מעיינים  כאשר  אמנם, 
שמסיימים ללמוד את דבריו ובאים למסקנא שניתן לבאר את טעמו של ר' מנחם מצד 
"זילותא דבי דינא", מכל מקום מנין לנו שאכן זו היתה כוונת ר' מנחם בפועל, הרי עדיין 
ניתן לבאר את דבריו מצד הסיבה הקודמת שהביא תוס', שזהו מצד שלא מוציאים 
אשה מבעלה מספק. וממילא חוזרת השאלה, כיצד הוכיחה הגמרא מדבריו שחוששים 

לזלול בבית דין22?!

ונראה לומר בביאור הדברים, בהקדים דיוק בדברי התוס' בשאלתו: 

שלא  מצד  )שזהו  מנחם  ר'  בדברי  הנוספת  הסברא  את  להציג  בא  התוס'  כאשר 
מוציאים אשה מבעלה מספק(, הוא כותב כך: "וקשה . . דעל כרחך לאו טעמא משום 
זילותא דבי דינא הוא )וכאן כותב הוא את שאלתו הנזכרת לעיל, שאילו הי' זה מצד 
זילותא הי' אמור להיות הדין אשר מיד לאחר שבית דין פסקו הם כבר לא משנים, 
אפילו אם האשה עוד לא התחתנה. ומכח שאלה זו, הוא ממשיך( ועל כרחך טעמא: 

דמספיקא לא מפקי לה מבעל ולא משום זילותא".

לה  מפקי  לא  )ש"מספיקא  מציע  שהוא  החדש  לדייק שהטעם  ניתן  לשונו  מסגנון 
מבעל"(, אינו טעם 'חלק' כל כך והוא בעל עדיפות משנית )וכפי שיתבאר להלן אי"ה 

22( ראה רש"ש שהקשה כך.
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)ושתי פעמים "על כרחנו"...(, נצטרך  יותר(, אלא ש'על כרחנו'  זה אכן דחוק  מדוע 
לפרש באופן הזה, וזאת מכיון שיש לנו שאלה על הטעם של "זילותא".

נוכל לפרש שזהו מצד הטעם שחוששים  זה מובן ממילא, אשר ברגע שכן  פי  על 
מצד  שזהו  ונפרש  יותר  הדחוקה  האפשרות  את  שנזנח  ברור  דינא",  דבי  ל"זילותא 
"זילותא". ולכן, כאשר התוס' מיישב במסקנא את שיטת "זילותא", ברור לו שזו היתה 

כוונת ר' מנחם, היות וזוהי סברא נוחה ו'חלקה' יותר.

ד
מדוע אכן הטעם של "מספיקא לא מפקי לה מבעל" הוא דחוק יותר? 

על מנת להבין זאת, יש להזכיר תחילה את הטעם לכך שבמקרה שהעדים הגיעו לפני 
שהאשה התחתנה כן מוציאים אותה מבעלה. לעיל הובאו על כך דברי רבינו גרשום 
שזהו מחמת חומרת איסור אשת איש, אך חשוב להוסיף שהרשב"ם מביא בזה טעם 
נוסף, שזהו מצד שהאשה עברה על ציווי בית הדין והתחתנה באיסור, ולכן קונסים 

אותה שתצא.

כעת, אחרי שאנו יודעים שהאשה הנשואה עם הבעל השני לוקה בשתי בעיות: א. 
מרד ועבירה על האיסור שבית דין פסקו לה שלא תתחתן )כפירוש הרשב"ם(. ב. ספק 
האיסור החמור של אשת איש )ובלשונו של רבינו גרשום: "דמחמרינן גבי אשת איש"(, 
ננסה להבין מדוע כאשר התחתנה לפני שהגיעו עדי האיסור, אנו לא מוציאים אותה 

מבעלה השני.

לפי הטעם החדש שתוס' מציע, שזהו מצד שלא מוציאים אשה מבעלה מספק, נמצא 
כאן דוחק מסויים, הרי לכאורה אע"פ שכאן האשה לא עברה על דברי חכמים ואין טעם 
לקנוס אותה, אך מכל מקום יש כאן את חומרת האיסור של אשת איש )כפי שהזכיר 
על אף שזהו ספק, מצד  נוציא את האשה  שכן  הי' מתאים  זה  ומצד  גרשום(,  רבינו 

חומרת העבירה.

משא"כ אילו נבאר את הטעם שהאשה לא יוצאת כעת, שזהו בכדי שלא יווצר זלזול 
בכבוד בית הדין )שכאמור לעיל, זה קשור עם כבוד שמים וכו'(, אזי טעם זה מספיק 
חזק לעמוד כנגד החשש של ספק איסור אשת איש, ומצד זה מובן היטב מדוע לא 

נוציא את האשה מספק23.

23( בסגנון אחר אואפ"ל: הטעם החדש שתוס' מציע הוא כעין 'טעם שלילי', היינו למה לא להוציא אותה, אך הטעם 
של "זילותא", הוא 'טעם חיובי' למה להשאיר את הפסק הקודם של בית דין. ועצ"ע.
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וממילא מובן מהלך התוס': בהוו"א, כאשר סברנו שאין אפשרות לפרש את הטעם 
מצד "זילותא" מצד השאלה שתוס' שאל, אז חשבנו לפרש כהאופן הדחוק של "לא 
מוציאים מספק", אך ברגע שכן ניתן לבאר מצד "זילותא" והתיישבה השאלה, מובן 
שזהו ההסבר הנכון יותר וה'חלק' יותר בדברי ר' מנחם, וממילא ניתן להביא הוכחה 

מדבריו שחוששים ל"זילותא די דינא".

במחלוקת רב נחמן ורבא אודות עדות מוכחשת

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

וזה אומר של אבותי, האי אייתי סהדי  "זה אומר של אבותי  )לא, א(:  איתא בגמ' 
דאבהתי' ואכלה שני חזקה, והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה – אמר רב נחמן אוקי 
אכילה לבהדי אכילה, ואוקי ארעא בחזקת אבהתא. א"ל רבא הא עדות מוכחשת היא, 

אמר לי' נהי דאיתכחש באכילתה, באבהתא מי אתכחש".

והיינו, דנחלקו ר"נ ורבא כאשר שני אנשים מתווכחים ביניהם על בעלות השדה, 
ואחד הביא עדים שהקרקע היתה של אבותיו ואכלה שני חזקה, ואילו השני הביא עדים 

רק על כך שאכלה שני חזקה, ונמצא שמכחישים העדים זא"ז,

דר"נ ס"ל דאף שהוכחשו על עדות שני חזקה, מ"מ העדות שהיתה של אבותיו לא 
הוכחשה, ומעמידים את הקרקע אצל בעל עדות האבות. ורבא ס"ל דמאחר שהוכחשו 
על עדות שני החזקה ה"ה פסולים לכל עדויות שבעולם, ומאחר שאין אנו יודעים אילו 

הם העדים הפסולים יש לנו לפסול את שני כתות העדים ו'כל דאלים גבר'.

ובהמשך מבקשת הגמ' לתלות את מחלוקת ר"נ ורבא במחלוקת אמוראים קודמים: 
"לימא, רבא ורב נחמן בפלוגתא דרב הונא ורב חסדא קמיפלגי, דאיתמר ב' כתי עדים 
המכחישות זו את זו – אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה 
ומעידה, ורב חסדא אמר בהדי סהדי שקרי למה לי, לימא, רב נחמן דאמר כרב הונא, 

ורבא כרב חסדא!

כלומר, דנחלקו האמוראים האם נאמנים אחת מכתי העדים שהוכחשו, לבוא ולהעיד 
מכאן ולהבא – רב הונא ס"ל שאף שאחת הכתות בודאי פסולה מ"מ נאמנים להעיד 
בעדות אחרת, משום שמעמידים את העדים בחזקת כשרות שלהם; ורב חסדא ס"ל 
דמאחר שכל אחד מהעדים הוא ספק פסול, יש לנו להעמיד את הממון על חזקתו, ולא 

נוציאנו מספק מיד המוחזק בו.

* נלקט ונערך ע"י א' מחברי המערכת מתוך הערות רבות שנתנו למערכת.
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ולפי"ז יש לומר שר"נ שקיבל את עדות האבות שלא הוכחשה סבר כרב הונא דס"ל 
שעדים המוכחשים כשרים לעדות אחרת; ורבא שטען שהיא עדות מוכחשת סבר כרב 
חסדא שאמר שעדים שהוכחשו פסולים לכל עדויות שבעולם. ודוחה הגמ' שאין הכרח 

לומר כן, עיי"ש.

והקשו התוס' )ד"ה וזו באה( וז"ל: "תימה בין לרב הונא בין לרב חסדא נהמנינהו 
לבתראי במיגו דאי בעי פסלינהו לקמאי בגזלנותא"? והיינו, דלכאורה בין לר"ה ובין 
לר"ח יהיו העדים האחרונים נאמנים ב'מיגו' )שיכלו לפסול את הראשונים שגזלנים 

הם( להעיד בעדות אחרת.

ולכאורה צריך להבין, דכשם שמקשים התוס' על ר"ח ור"ה, כמו"כ ניתן להקשות 
לרבא ור"נ: דנחלקו האם להאמין לעדות שהיתה השדה של אבותיו, וקשה, מדוע לא 
נאמין לעדים האחרונים ב'מיגו' דיכלו לפסול את הראשונים שגזלנים הם, ומדוע לא 

הקשו התוס' כן לרבא ור"נ? 

ובאמת הרשב"א )על אתר( הקשה כן רק על רבא ור"נ, וז"ל: "וא"ת בין לרבא בין לרב 
נחמן מפני מה אין מאמינין את האחרונים מגו דאי בעו פסלי להו בגזלנותא24".

ויש לבאר, דזה תלוי בביאור דברי הגמ' לעיל, דיש לומר בזה ב' אופנים:

א. שהעדים האחרונים באו להכחיש את העדים הראשונים. כלומר, דלאחר שהביא 
אחד מבעלי הדין עדים שהיתה של אבותיו ואכלה שני חזקה, הלך בעל הדין השני 
והביא עדים שיכחישו את עדות הראשונים בכך שיעידו שהוא גם אכל שני חזקה, ועי"כ 

יפסלו עדי הראשון לעדות.

ב. שהעדים האחרונים לא באו להכחיש את עדות הראשונים. כלומר, שכל בעל דין 
לאחר שטען את טענותיו הביא עדים שיעידו לו כדבריו, אמנם לא ידעו זה מעדות 

השני כלל.

ויש לומר שבב' אופנים אלו נחלקו התוס' והרשב"א:

הרשב"א ס"ל שהעדים האחרונים באו להכחיש את העדים השניים, וממילא שייך 
הראשונים  העדים  את  לפסול  שיכלו  ב'מיגו'  האחרונים  לעדים  שנאמין  להקשות 

שגזלנים הם.

אמנם התוס' ס"ל שהעדים האחרונים לא באו להכחיש את הראשונים, אלא דכל אחד 
העיד את שלו ובאוקימתא דלא ידע מהשני כלל, וממילא אין שייך להקשות לרבא ור"נ 

24( הערת המערכת: ועל הרשב"א אין להקשות מדוע אינו מקשה אף על רב הונא ורב חסדא )כהתוס'(, דהרי עיקר 
סוגייתנו עוסקת במחלוקת של רבא ור"נ ולכן עדיף להקשות עליהם.
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שנאמין לעדים האחרונים ב'מיגו', דמאחר ולא באו להכחיש את הראשונים א"א לומר 
'מיגו' שיכחישו את הראשונים דזה כ'מיגו דהעזה' ולא אמרינן.

עדות  את  במילא  מכחישים  שהם  דמאחר  התוס',  מקשים  כן  ור"ח  לר"ה  משא"כ 
הראשונים, נאמר שיכחישו אותם לגמרי ויעידו שהם גזלנים.

ועוי"ל באופן אחר:

ניתן  מאחר דס"ל לתוס' שלא באו העדים האחרונים להכחיש את הראשונים, לא 
לומר שנאמין להם במיגו שיכלו לפסול את הראשונים מאחר שאינם מכירים אותם 
כלל אלא רק את בעל הדין. אמנם הרשב"א דס"ל שבאו להכחיש את הראשונים שפיר 
הקשה "בין לרבא בין לרב נחמן מפני מה אין מאמינין את האחרונים מגו דאי בעו פסלי 

להו בגזלנותא". וק"ל.

דעת ר"ח במעשה ד'קריבי' דרב אידי' לשיטת הרשב"ם

הנ"ל

בגמ' )לג, א ואילך( מובא המעשה ד'קריבי' דרב אידי בר אבין, דלאחר שנפטר ובא 
רב אידי לזכות בירושה, בא אדם אחר וטען שהוא קרוב יותר מרב אידי לאותו מת, ולו 
מגיעה הירושה, ולא עלה ביד אחד מהם להוכיח את זכותו, ופסקו בי"ד 'כל דאלים גבר' 

ואותו אדם התגבר על רב אידי והחזיק בדקל.

ולאחר זמן הודה אותו אדם לרב אידי שהוא )רב אידי בר אבין( קרוב יותר למת, 
והעמיד רב חסדא את הדקל ביד רב אידי. אמנם רב אידי לא הסתפק בהחזרת הדקל 
יום שמת  וטען לרב חסדא שאותו אדם צריך להחזיר גם את הפירות שאכל מאותו 

הקרוב עד עכשיו שהרי נתברר שאכל שלא כדין.

השיב לו רב חסדא: "זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא? אמאן קא סמיך מר? 
אהאי, הא קאמר דאנא מקרבנא טפי".

ופירש הרשב"ם: "אמאן קסמכת – לזכות באילן. אהאי – אהודאת פיו שמודה עכשיו 
שאתה קרוב יותר. והא איהו דאמר עד השתא אנא קריבנא טפי, ואכל פירות בדין כל 
דאלים גבר, וזה שמודה עכשיו הרי הוא כנותן לך את האילן מדעתו אף על פי שלא 

זכית בו מן הדין".

ומביאה הגמ' דעה החולקת: "אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, כיון דאודי 
)דשלא כדין החזיק עד עתה. רשב"ם( – אודי )וישלם פירות שאכל. רשב"ם(".
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וקשה על פי' הרשב"ם בדעת ר"ח, דלכאורה מאחר שהודה שרב אידי קרוב יותר 
ממנו ולו מגיעה הירושה, הרי מתברר למפרע שכל הפירות שאכל לא היו שלו, וא"כ 

יצטרך להחזיר לרב אידי את כל הפירות, ומדוע פסק ר"ח שאינו חייב?

וב'גידולי שמואל' )על אתר( כתב לבאר ע"פ המחלוקת בין קצה"ח למהר"י בן לב, 
וז"ל: 

דהנה  דין,  בעל  הודאת  ורבא מחמת מה מהני  ואביי  רב חסדא  דפליגי  לומר  "יש 
דין לא מהני מחמת  בן לב דהודאת בעל  )סי' לד סק"ד( הביא בשם מהר"י  קצה"ח 
נאמנות דלא עדיף מקרוב דפסול להעיד לזכות או לחובה, אלא על עצמו מהני משום 
דיכול אדם לחייב עצמו אף שאינו חייב ואם מודה שחייב מהני בתורת מתנה וחיוב 

חדש.

וקצה"ח חולק ואומר דהודאת בע"ד מהני מטעם נאמנות, דגזירת הכתוב היא וכרש"י 
קידושין )דף סה ע"ב( דילפינן הודאת בע"ד מקרא כי הוא זה במודה במקצת שסמכה 

התורה על מקצת הודאתו עי"ש.

כן י"ל רב חסדא סבר דמהני משום דמתחייב מכאן ולהבא, ולכן אין לרב אידי לתבוע 
הפירות שאכל, ואביי ורבא סברי כיון דאודי אודי, דהודאת בע"ד מהני מחמת נאמנות 
וכמו אם הי' עדים דרב אידי קרוב טפי, על השני לשלם גם הפירות שאכל, כן הודאת 

פיו". עכ"ל.

וצריך להבין, דהנה הקשה התם הקצות על המהר"י בן לב דאם אדם אומר להד"ם 
אבל אשלח לך סתם כך חצי – לא צריך שבועת מודה במקצת, כי לא מחמת ההלואה 
אלא מחמתו עצמו. ואי כל הודאה במקצת חשיב התחייבות מדוע צריך להשבע הרי 

התחייב עתה מחדש?

שמחמת  ניכר  תובע  דביש  אתר(  )על  ב"ב  מס'  על  והערות  בביאורים  וכ"כ  וצ"ל 
התביעה משלם אבל כשאומר בפירוש שלא מחמת התביעה אז ודאי שלא ישבע.

ועפ"ז יש להקשות, דהנה לכאורה בנדו"ד יש תובע, וא"כ יודה מהריב"ל דלא חשיב 
– מדוע שאותו אדם לא ישלם לרב  התחייבות אלא הודאה, והדרא קושיא לדוכתא 
אידי על הפירות, דמאחר שמודה שרב אידי קרוב יותר ממנו ולו מגיעה הירושה, הרי 
מתברר למפרע שכל הפירות שאכל לא היו שלו, וא"כ יצטרך להחזיר לרב אידי את 

כל הפירות?

וי"ל ע"פ דברי הרשב"ם )בד"ה לסוף( שההודאה של אותו אדם לרב אידי היתה לסוף 
"שנה או שנתים", ולא לאחר תקופת זמן קצרה יותר. ועפ"ז לק"מ, דמאחר שכבר עבר 
זמן מהתביעה אין הודאתו נחשבת מחמת התביעה, וס"ל למהריב"ל שהוא התחייבות 

ולא הודאה, והלכך אינו חייב על הפירות.
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"מלכותא שאני דלא הדרא בי'" )גליון(

 הרה"ת יהודה ליב שי' וייסגלס
מבוגרי הישיבה

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

ובגליון הקודם כתב הרב ע.י. לבאר הדוחק בתירוץ השני, שלכן קבעו תירוץ זה שני.

יותר לומר, שהדוחק בתירוץ השני הוא מצד מה שהקשה הרש"ש  נראה  ולענ"ד, 
שמלכות הורדוס היו כפופים למלכות רומי25, וממילא אף שהורדוס מצד עצמו ודאי 

לא יחזור בו, יש חשש שמא יכריחו אותו הרומיים שלא לבנות.

מקום  יש  ישראל,  לחכמי  שהרג  ממה  והתחרט  בו  חזר  שהורדוס  שמכיון  גם,  או 
לחשוש ששוב יתהפך, והורדוס שאני דהא הדר בי'.

אבל מה שביאר, שאין המלכות חוזרת בה הוא מפני שהעם קיבלו את המלך עליהם, 
ומכיון שלא קיבלוהו כולם אלא לקח המלוכה בכח, לכן אינו ככל מלכות, )לענ"ד( אין 
לו כל כך מקום בלשון הגמ' "מלכותא שאני דלא הדרא בי'", והיינו שעיקר הענין הוא 
שמצד גאוות המלך אינו חוזר בו, וע"ד מאמר אחשורוש )אסתר ח, ח(: "כי כתב אשר 
נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב", וכדפירש רש"י שם "אין להשיב 

– אין נאה להשיבו ולעשות כתב המלך בזיוף".

ומה שהביא סימוכין לדבריו ממאמר ד"ה בשעה שהקדימו תש"ט )בתחלתו(, הנה 
טורא",  עקר  מלכא  "אמר  כגון  המלך  לגזירות  דוגמא  להביא  המאמר  כוונת  פשוט 
וכמאמר אמר  אומר,  יגזור  ככל אשר  גזרותיו  "ואח"כ מקבלים  וכלשון המאמר שם: 
מלכא עקר טורא", ולא לכך שאין המלך חוזר בו, כי פשוט שאין המלך צריך שכל העם 

25( אמנם אינו קושיא )כדברי הרש"ש(, רק דוחק, שהרי הורדוס מצד עצמו לא יחזור בו ויפשע, רק שמצד מלכות 
רומי אפשר שיכריחו אותו לא לבנות, וע"ז יש העצה של בבא בן בוטא באופן שליחת השליח לרומי.
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יקבלוהו עליהם על מנת שלא יחזור בו. אלא שקיום גזרותיו של המלך בפועל על ידי 
העם תלוי בקבלת מלכותו עליהם.

דהן אמת, נושא המאמר הוא הקדמת נעשה לנשמע, וקבלת עול מלכות שמים תחלה 
ואח"כ עול מצוות שכן הוא הסדר, שקודם מקבלים את מלכות המלך בכלל לקיים 
את גזרותיו, ואח"כ באופן פרטי כל מצוה ומצוה, אבל כל זה הוא לענין קיום הגזירות 

שתלוי בקבלת העול של העם.

והנה לגבי הורדוס, אף שכפה מלכותו על העם, הנה קיבלוהו עליהם מצד ההכרח, 
וממילא גם היו מקיימים גזרותיו.

ולהוסיף, שבמאמר שם מציין כ"ק אד"ש מה"מ לגמרא דידן "ע"פ ב"ב ג, ב", ולכאורה, 
אם כדבריו, הרי הציון לגמרא שלנו היא ראי' לסתור, שהרי כאן לא קיבלו מלכותו. 

וק"ל.

פי' המהרש"א ב"אע"ג דלא משתמש אלא תיבנא"

 הת' צבי שי' שפינדלר
תלמיד בישיבה גדולה

איתא בגמ' )ב"ב ו, ב(: "הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד הוה דייר עילאי, וחד הוה דייר 
תתאי, איתבר תתאי )נטבעו הכתלים התחתונים בארץ עד ששפלה תקרת העלי', ואין 
התחתון יכול ליכנס בתוכו אלא אם כן שוחה. רש"י(. א"ל תתאי לעילאי תא ונבני'. 
א"ל אנא שפיר קא דאירנא. א"ל איסתרי' אנא ואבני'. אמר לית לי דוכתא למידר בה. 
א"ל אנא אוגר לך דוכתא. א"ל לא טרחנא. לא קא מתדר לי. שוף אכריסך ועול ושוף 

אכריסך ופוק.

אמר רב חמא בדינא קא מעכב. והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה, אבל מטו 
כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מי' רשותא דידי הוא, ולא משעבד לך".

"ההוא  פסק:  אותו  חמא  רב  פסק  עליו  שגם  דומה,  מעשה  הגמ'  מביאה  ובהמשך 
גברא דהוה בני אשיתא אחורי כווי דחברי'. אמר לי' קא מאפלת עלי . . א"ל סתרנא לך 
לאשיתך עד דוכתא דכווי )הכותל מראש גובהו עד שיגיע למקום החלונות שאעשה 
לך. רש"י(, ובנינא לה ועבידנא לך כווי בבנינא לעיל מאשיתאי . . א"ל אשיתא מתתאה 
עתיקא ומלעיל חדתא לא קיימא . . א"ל אגירנא לך דוכתא. א"ל לא טרחנא. אמר רב 

חמא בדין קא מעכב".
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ומקשה הגמ': "היינו הך, והא תו למה לי? הא קמ"ל, דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא 
ובי ציבי בעלמא". והיינו, דאע"פ שהשכן משתמש בבנינו רק כמחסן לתבן וענפי עצים 
ולא למגוריו, מ"מ יכול הוא לסרב להצעת הבונה לשכור לו מקום, בטענה שהעברת 

תבנו ועציו למקום אחר היא טורח עבורו.

והקשו התוס' )ד"ה היינו הך(: "וא"ת והא אשמעינן בהאי עובדא דחדתא אעתיקא 
לא קאי דלא שמעינן מההיא דלעיל, ולעיל איצטריך כדאמרינן וה"מ דלא מטו כשורי 
למטה מי' וכו'"? כלומר, דלכאורה אין מובנת קושיית הגמ' "והא תו למה לי", דהרי 
במקרה השני קמ"ל "דחדתא אעתיקא לא קאי", שאיננו יכולים ללמוד זאת מהמקרה 

הראשון, וא"כ אינו "היינו הך"?

ומוסיף תוס', דאין להקשות א"כ שישמיענו את המקרה השני ואנו נלמד ממילא גם 
למקרה הראשון, משום שבמקרה הראשון השמיענו "דלא מטו כשורי למטה מי'".

והקשה המהרש"א על תוס' )ד"ה היינו הך(: "ק"ק, דאין זה תלוי בקושייתם. דהא 
בהאי דמתרץ דאע"ג דלא משתמש אלא בתיבנא כו', לא מתרץ למאי איצטריך הך 

דלעיל. וע"כ צ"ל נמי דאיצטריך לכדאמרי' כו'. ויש ליישב ודו"ק".

כו'",  כדאמרינן  איצטריך  "ולעיל  בקושייתם  התוס'  הוסיפו  מדוע  דמקשה  והיינו 
דלכאורה אין זה קשור לקושיית הגמ' ולתירוצה, שהרי שאלת הגמ' היא רק על המקרה 
השני, שכן גם לאחרי תירוץ הגמ' "דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא כו'" לא הקשתה 
הגמ' מדוע הביאו את המקרה הראשון, והיינו משום דעל כרחך צריך לומר כן, ומדוע 

כתבו זאת התוס' כאן כשהנושא הוא שאלת הגמ' "היינו הך"?

ובנמוקי הגרי"ב )ועד"ז בהוראת שעה( תי' את קושיית המהרש"א, ובהקדים, דהנה 
על תירוץ הגמ' "דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא" ביאר הנמוק"י מנין למדים זאת וז"ל: 
"והיאך עובדא בתרא מסתברא דלהכי אתא, דאל"כ מאי חדושא וכמו דבעי תלמודא". 
והיינו שמהיתור שהביאה הגמ' את המקרה הנוסף למדים אנו שאפי' "לא משתמש אלא 

תיבנא" – "בדין קאמר לי'".

שני  על  הם  ותירוצה  הגמ'  דקושיית  משום  המהרש"א,  קושיית  תתורץ  ולפי"ז 
המקרים. ולמסקנא, לא אומרים שצריך את המקרה הראשון להשמיענו "וה"מ דלא 
מטו כשורי למטה מי'", מאחר שהדין הראשון קמ"ל את הדין, והמקרה השני קמ"ל את 
הייתור שאפי' בי' תיבנא כו'. וע"ז מקשה התוס' דלכאו' הטעם שצריך את המקרה הא' 

הוא משום שנדע כו', כי לא נדע את זה מהסוף.

ובביאור שאלת המהרש"א יש לומר, דהנה בנמוק"י הביא פירוש נוסף מנין למדים 
"דאע"ג דלא משתמש אלא תיבנא כו' – אינו מעכב עליו, וז"ל: "ועוד, מדאמר סכרנא 
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לך ועבידנא לך, נראה שלא הי' בית דירה ולא הי' סבור שיקפיד על הגבהת החלונות 
כיון שתהא שם אורה".

וכתב המהר"ם: "לפי סברתו השני' דדייק דעובדא בתרא ע"כ איירי מבי תיבנא ובי 
ציבי מדקאמר סכרנא לך וכו', א"כ קשה דלכתוב עובדא בתרא לחוד דאיירי בבי תיבנא 

ובי ציבי וכ"ש בבית דירה, ועובדא קמא ל"ל"?

והיינו דהמהר"ם הקשה על פי' הב' מדוע למסקנא צריך את המקרה הראשון )והרי 
הוא פשוט יותר מהשני(, ומתרץ על פי דברי התוס' שיש חידוש במקרה זה והוא הדין 

של למטה מי'.

ועפ"ז י"ל דהמהרש"א למד )בשאלתו( שהתוס' ס"ל כפי' הב' ובדבריו )של התוס'( 
בא לתרץ את קושיית המהר"ם, ולכן הקשה שדבר זה לא שייך לתוס' כאן כשמדברים 
על שאלת הגמ' היינו הך, והוי לי' להתוס' לכתוב דבר זה בנפרד ביחס למסקנת הגמ'.

אמנם כשכתב "ויש ליישב" י"ל שנתכוון )כהנמקו"י, הגרי"ב וההוראת שעה( שנלמד 
בתוס' כפי' הא' בנמוקי יוסף. וק"ל.

חיוב תלמידי חכמים בהוצאות של חומת העיר

 הת' מנחם מענדל שי' שפרבר
תלמיד בישיבה גדולה

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 החומה26?

26( ובגליון הקודם )קכח( רצה לומר הת' מ.מ.ג. שהוא מצד שאין סומכין על הנס, ודוחק, דא"כ אין מובן דעת ר"ל 
ורבי יוחנן. וכן ביאר באופן אחר שהוא ע"פ מ"ש ש"אין לפרוש מן הצבור", וע"כ אע"פ שאינם צריכים שמירה, מ"מ אינם 
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ונראה לומר שסבר כמו ר"ש בר נחמני )בבא קמא ס, א(: "אמר ר"ש בר נחמני א"ר 
יונתן אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן 
הצדיקים תחלה. שנאמר כי תצא אש ומצאה קוצים, אימתי אש יוצאה בזמן שקוצים 
מצויים לה, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחלה שנאמר ונאכל גדיש, ואכל גדיש לא 

נאמר אלא ונאכל גדיש שנאכל כבר".

ואם כן מכיון שהפורענות פוגעת גם בצדיקים )ויותר מכך "אינה מתחלת אלא מן 
הצדיקים"(, לכן גם הם צריכים לשלם.

סדר העדיפות לקושיא ממשנה

 הת' יוחאי שי' דניאל
תלמיד בישיבה גדולה

איתא במתני' )ב"ב יז, א(: ")ו(מרחיקים את הגפת ואת הזבל, ואת המלח ואת הסיד, 
ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים". ובגמ' )יט, א(: "תנן התם, במה טומנין 
ובמה אין טומנין? אין טומנין לא בגפת ולא בזבל ולא במלח, ולא בסיד ולא בחול, בין 
לחין בין יבשין. מאי שנא הכא דקתני סלעים ולא קתני חול, ומאי שנא התם דקתני חול 

ולא קתני סלעים"?

ומסיקה הגמ': "היינו טעמא דלא קתני חול, משום דמחמימי חיים ומקרירי קריר" 
)כשנותנין בו דבר חם הוא מתחמם, וגבי הטמנה מחמימי הוא אבל גבי כותל קריר. 

רש"י(.

והנה במתני' ירושלמי )שבת פ"ד ה"א( איתא: "במה טומנין ובמה אין טומנין, אין 
טומנין . . ולא בחול", והיינו, דמאחר שהחול מוסיף הבל אין להטמין בו. ומקשה הגמ' 
שם מהמשנה )מובא בבבלי שבת קנא, א(: "עושין כל צרכי המת . . ומטילין אותו על 
החול בשביל שימתין" )שלא יסריח מחמת חום הסדין והכרים. רש"י(, דמשמע שחול 

מצנן הוא ולא מוסיף הבל?

ומתרץ הירושלמי: "ההן חלא מירתח רתחא. ומיצן צוננה". ופירש בפני משה: "דהאי 
חול תרתי הוא דעבד, בדבר רותח מרתיח הוא ביותר, ובדבר הצונן מצנן הוא ביותר".

ולכאורה צריך ביאור מדוע מקשה הירושלמי מהגמ' בשבת דוקא ולא מקשה מהגמ' 
בפרק לא יחפור?

יכולים לפרוש מכל הציבור שחייבים. ושוב דוחק, דהרי איתא בגמ' )ב"ב ח, א( ד"אין פורענות בא לעולם אלא בשביל 
עמי הארץ". וא"כ דוחק לומר שאין יכולים לפרוש מע"ה מדבר שנגרם מהם בלבד.
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וביותר אין מובן, דהנה בהמשך מקשה הירושלמי שם מהגמ' בלא יחפור: "כל דבר 
שמרחיקין אותו מן הכותל אסור לטמון בו", והיינו, דכל דבר שצריך להרחיק מכותלו 
של חבירו מפני שמוסיף הבל ומזיק את הכותל – אסור לטמון בו בשבת מפני שמוסיף 

הבל.

ומקשה הירושלמי: "הרי סלעים מרחיק אותן מן הכותל. מעתה אסור לטמון בהן" 
)ואמאי לא קתני הכא במתני' לסלעים. פני משה(?

ועפ"ז צריך להבין עוד יותר, דאם בלאו הכי הוצרך להקשות מהגמ' בלא יחפור לגבי 
הסלעים, מדוע לא הקשה גם את קושיא הא' – דמשמע שאין להטמין בחול – מהגמ' 

בפרק לא יחפור27?

ויש לבאר בפשטות, דעדיפא לי' להקשות מהמשנה בשבת דוקא מפני שהיא קושיא 
חזקה יותר, דהרי מהגמ' בשבת – "ומטילין אותו על החול בשביל שימתין" – משמע 
)לא רק שהחול לא מוסיף הבל, אלא( שמצנן את המת. ולכן הקשה הירושלמי משבת 

אף שממילא הוצרך להביא את הגמ' מפרק לא יחפור. וק"ל28.

פי' דברי הרבינו יונה ש'קדמו אחר ג' שנים'

 הת' יצחק ישראל שי' אכטר
תלמיד בישיבה גדולה

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".

וכתב רבינו יונה )על אתר(: "כל חזקת ג' שנים שהצריכו חכמים – כגון שיש למערער 
עדים שהיתה של אבותיו והוא טוען שלך היתה ולקחתי' ממך . . ואין המערער צריך 
עדים שהיתה בידו או ביד אבותיו ג"ש, אלא כיון שיש עדים שהיתה בידו או ביד אבותיו 
יום א' ואין שם עדים שקדמו אחר ג"ש – הרי הוא בחזקת שלו, וצריך המחזיק ראי' 

בשטר או בשני חזקה.

27( הערת המערכת: ויש לבאר באופן אחר, דראשית כל, משווה הגמ' את משנתנו למשניות האחרות במסכת זו גופא, 
ורק לאחר מכן מתחילה להשוות עם מסכתות אחרות. ולכן קודם שאלה מהמשנה דצרכי המת, ורק לאחר מכן שאלה 

מהרחקות של כותל.
28( ומה שלא הקשה בבבלי שבת בפרק במה טומנין כדהקשה בירושלמי, י"ל, שסמך על דברי הגמ' בלא יחפור 

"דמחמימי חיים ומקרירי קריר". וצע"ק.
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שלא הוזכרה חזקה אלא לענין הנתבע, אבל לגבי המערער לא הוזכרה, ולא מצינו 
בשום מקום שיצטרך המערער להביא עדים שהיתה של אבותיו ג' שנים". עכ"ל.

ולכאורה ניתן לדייק מדבריו דממ"ש "כיון שיש עדים שהיתה בידו או ביד אבותיו 
יום א', ואין שם עדים שקדמו אחר ג"ש – הרי הוא בחזקת שלו", מובן שכאשר ראובן 
מערער על שמעון שמחזיק בשדה שהיתה שלו, ומביא עדים שהי' בה יום אחד, ואח"כ 
מגיע לוי ורוצה לטעון לראובן שהשדה שלו, צריך להביא עדים שהי' דוקא ג' שנים 

בשדה.

ותמוה, דכשם שראובן צריך להביא עדים רק שהי' בשדה יום אחד, והשדה בחזקתו 
משום שהוא קדם לשמעון, עד"ז צ"ל לגבי לוי, שיצטרך להביא עדים על יום אחד ויהי' 
מוחזק יותר משמעון משום שהוא קודם, ומדוע כותב "ואין שם עדים שקדמו אחר ג' 

שנים"?

וי"ל דאין הכי נמי, דבאם יהיו עדים למישהו שקדם למערער, אפי' אם הי' בה רק יום 
אחד – תהי' השדה בחזקתו, כי הוא קדם למערער. וכוונת רבינו יונה בדבריו "ואין שם 

עדים שקדמו אחר ג' שנים" היא שונה לגמרי.

דרבינו יונה בא לחדש, שבאם בין המערער לבין המחזיק הי' אדם אחר בשדה במשך 
ג' שנים, הרי נתבטלה חזקתו של המערער. ולמרות שהמחזיק לא טוען שקנה אותה 
מאותו אדם, אלא מודה שהאדם האחר לא קנה את השדה מהמערער, ורק הוא עצמו 
קנה אותה ישירות מהמערער, מ"מ בעצם העובדה שמישהו הי' בשדה ג' שנים בטלה 
חזקת המערער, והמחזיק הנוכחי יהי' נאמן שקנה אותה מהמערער למרות שאין לו 

חזקת ג' שנים.

לחזקת  מצטרפת  מהמערער(  )שקנה  המחזיק  שטענת  נאמר  כאילו  אחר,  ובסגנון 
הקודם לו )שאין לו טענה(, והשדה תשאר ברשותו.

והנה, דין זה חידוש גדול הוא )כי סיבת החזקה של ג' שנים לא כ"כ שייכת כאן(, וגם 
בלשון רבינו יונה יותר פשוט לבאר ש"קדמו אחר" היינו שקדם למערער, ולא למחזיק, 
אך זהו ההסבר היחיד שמצאתי לפסקא זו, ואשמח אם מישהו מהקוראים יבאר פשט 

טוב יותר בזה.
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ביאור בתירוץ תוד"ה חזקת הבתים

 הת' דוד שי' ברדה
תלמיד בישיבה גדולה

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".

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 )סצ"ט( 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 הרוב29?

לו  יאמר  קבוע,  זמן  להם  שיש  מאותם  יטען שהוא  אם  בפשטות, שאף  לבאר  ויש 
המערער: חשבתי שאתה נוהג להשתמש בבית הבד כל השנה ואין לך זמן קבוע, ולכך 
לא מחיתי. לכן לא חלקו חכמים בין אופני השימוש בבית הבד וקבעו זמן קבוע של ג' 

שנים.

29( וראה גם מה שתירץ הרב מ.ש.מ. בגליון הקודם )קכח( ע' 112. עיי"ש.
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גדר 'מיגו בתרי לא אמרינן'

 הת' מנחם מענדל שי' קדם
תלמיד בישיבה קטנה

הגמרא במס' בבא בתרא )כט, א( מביאה את דברי רבא: "רבא אמר כגון דאתו בי תרי 
ואמרי אנן אגרינן מיני' ודרנין בי' תלת שנין ביממא ובלילא", פי': כאשר יש שני אנשים 
וכ"א טוען לבעלותו הבלעדית בבית מסויים ומביא עדים שמעידים ששכרו את הבית 
לבעלותו  )נגד השני שטוען  כעת  בבית  למוחזקות(  )טוען  שנים מהמחזיק  ג'  במשך 
המקורית על הבית )מרא קמא(( וגרו שם ביום ובלילה )הדין(: עדותם מתקבלת והבית 

שייך למחזיק.

ומקשה ע"כ הגמרא: "והרי נוגעים בעדותן הם?" כלומר הרי אם השוכרים לא היו 
טוענים שהם שכרו מהמחזיק ושילמו לו, הם יחויבו לשלם שכירות הבית ג' שנים למרא 
קמא. ואם כן פשוט שמעדיפים לטעון ששכרו מהמחזיק שעי"ז יפטרו מלשלם, וא"כ 

נקראים "נוגעים בעדותם" ואין ממש בעדותם וכיצד זה מאמין להם רבא?

והקשו בתוספות )ד"ה הני נוגעים בעדותם( על שאלת הגמרא: "ואם תאמר ואמאי 
נוגעים בעדות הא איכא מיגו דה"מ אמרי פרענא לך אגרא".

כלומר, מדוע אנו קוראים לשוכרים נוגעים בעדותם הרי יש להם 'מיגו' שיכלו לטעון 
ג' שנות השכירות".  והיא: "שילמנו למרא קמא את  יותר,  יותר ואמינה  טענה חזקה 
נוגעים  נקראים  מדוע  מובן  ולא  אמת,  שטענתם  להסיק  ניתן  כך  טענו  שלא  ומתוך 

בעדותם?

והיא:  ויש חיסרון בטענה השני' )שילמנו למרא קמא(  ומתרץ, שאי"ז מיגו מאחר 
סיכון שהרי אם יזכה המחזיק בדין יצרכו לשלם לו בשנית שכרותם. ובמילא מפחדים 

לטעון כך ואין להם טענת מיגו ונקראים נוגעים בעדותם.

ומקשה ע"כ המצפה איתן: והרי תוס' בכתובות )יח, ב, וכן יט, ב( אמר "מיגו בתרי 
לא אמרינן" משום ש"אין האחד יודע מה בלב חברו לומר" היינו שאין דין מיגו בעדות 
של שניים כיון שאין האחד יכול לכוון לשקר שבלב חברו. וא"כ כיצד תוס' כאן מעלה 

אפשרות שנאמין לעדות השוכרים במיגו?

ומתרץ עפ"י דברי התוס' בקידושין )מג, ב( שמתדיין בדברי הגמ', העוסקת במקרה 
שהלווה שלח עם שני שלוחים את דמי הפירעון למלווה. ולאח"כ טוען המלווה שלא 
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קיבל את הפירעון, והלווה טוען ששלח עם פלוני ופלוני, ומביא אותם בתור עדים שהם 
אכן העבירו את הפירעון למלווה.

ואומרת הגמ' שאינם נאמנים כיון שהם נוגעים בעדותם שודאי הדבר שיטענו כן, 
שהרי אם יטענו טענה אחרת ידרשו מהם את הכסף )וכ"ז אם סוברים שהמלווה את 

חברו בעדים צריך לפרעו בעדים שאז אין הלווה יכול לומר "פרעתי"(.

וממשיכה הגמ' שבאם סוברים שהמלווה את חברו בעדים אין צריך לפרעו בעדים, 
והרי לשלוחים יש מיגו שיכלו לטעון "לא מצאנו את המלווה אז החזרנו את הכסף 
ואעפ"כ  בעדותם(  נוגעים  אינם  הם  )ובמילא  זו  בטענה  נפטרים מכלום  והיו  ללווה" 
טענו כך, נסיק מכך שטענתם אמת )ובמסקנת הגמ' אחר שנתקנה שבועת היסת ע"י 

ר"נ ישבעו השלוחים וישבע המלווה ויפרע הלווה את חובו(.

וכו'( מביא, דמיגו בתרי לא אמרינן כפי שאמר  )ד"ה והשתא דתקון רבנן  ובתוס' 
בכתובות ומקשה: כיצד רוצים להאמין לעדים הללו במיגו והרי הם שניים?

ומתרץ הר' יעקב מקוצי וז"ל: "דבטענה שנפטרים בה בממון כי הכא בטוחים הם זה 
על זה שיאמרו דבר אחד ולכן אמרינן הכא30 דנאמנים במיגו. אבל בההיא דפ' האשה 
שנתארמלה בליכא דררא דממונא לגבי העדים התם ודאי אין נאמנים במיגו כי אין עד 

אחד יודע מה בלב חברו לטעון", עכ"ל.

כלומר שתוס' מחלק בין המקרים: שמה שאומרים מיגו בתרי לא אמרינן הוא רק 
כאשר אין להם רווח בטענה מסוימת אך המקרה שירוויחו מהטענה אומרים מיגו גם 
בשתיים כי כיון שמרוויחים מכך כן משווים טענותיהם ויודע אחד מה בלב חברו לטעון.

לעדים  תועלת  תצא  שכאן  מכיון  בב"ב,  כאן  גם  זה  חילוק  איתן  המצפה  ומשליך 
)שוכרים( מטענתם ולפי שיפטרו בה מתשלום נוסף ואמרינן מיגו בתרי כיון שכ"א מהם 
משער ויודע מה בליבו של חברו לומר ומכיון לכך, מאחר ולשניהם מטרה משותפת 
אף שאמר  כאן  בתרי  מיגו  את האפשרות של  תוס' מעלה  ולכן  להפטר מתשלום.   –

בכתובות שא"א31.

אך אחרי כל הנ"ל הנה תוס' הרא"ש מקשה גם כאן את שאלת התוס': וא"ת תאמר 
והא איכא מיגו דה"מ "אמרי פרענא לך אגר". ומתרץ: "וצ"ל במיגו בתרי לא אמרינן 

דאין יודע מה שבלב חברו". עכ"ל.

כלומר, שאף לאחר החילוק שאמר הר' יעקב מקוצי בקידושין וסובר לכאו' התוס' 
הרא"ש שתמיד מיגו בתרי לא אמרינן, ולא מקבל דברי הר' יעקב מקוצי. ולפי זה קשה 

30( ד"ה הני נוגעים בעדותן הם.
31( חילוק זה מובא גם בדרישה סק"מ ס"ו, כצ"ל ג"כ בשיטת ר"ח שבתוס' הבא )ד"ה אמר מר זוטרא( כיון שכל 

שיטתו בנוי' על מיגו בתרי.
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היאך יסביר הרא"ש את הגמ' בקידושין )הרי שם אומרים מיגו בתרי כנ"ל(, כיון דלא 
ס"ל כהחילוק דתוס' התם?

 אך נ"ל ולבאר שיטת הרא"ש בזה ולומר: שגם לשיטת הרא"ש ישנו החילוק הנ"ל 
בדברי התוס' בקידושין ורק שלשיטתו כאן בב"ב צריכים העדים להימלך א' בשני לפני 

שיעידו )למרות שיש להם רווח בטענה( מאחר ואין העדות השני' עדיפה להם כ"כ.

 ובהקדים דברי הפרישה בסי' ק"מ סעיף י"א וז"ל "דשאני גבי שכירות הקול הולך 
ראובן השכיר ללוי ובשנה השני' ג"כ הקול הולך כן וכן בשלישית ותמיד שם ראובן 
נשאר עליו משום שהקרקע לא יצאה מידו לגמרי שהרי אחר שנות השכירות תחזור 
פלוני שכר  שנה  בכל  קול  יוצא  כלומר שבשכירות  עכ"ל.  למחות",  לזה  והנ"ל  לידו 

לפלוני וקשה להכחישו.

בית  שכרו  ופלוני  "פלוני  בעיר  קול  שיצא  דכיון  הרא"ש.  דברי  יובנו  הנ"ל  ועפ"כ 
מפלוני" ברור שהם יטענו ג"כ כך ואף אחד מהם לא יעיז להכחיש הקול מבלי להימלך 
בחברו תחילה, וע"כ אומר הרא"ש: "מיגו בתרי לא אמרינן" כיון שאין הטענה השני' 
מועילה להם כ"כ אף שיפטרו בה מתשלום כיון שצריכים להכחיש הקול שיצא בעיר 
שהם שכרו מהמחזיק ולא מהמ"ק וצריכים הם "להתוועד יחד ע"מ לומר דבר אחד" 

)לשון הדרישה בסק"מ ס"ו(.

)ולתוס' יש לומר: א. דאין הקול שיוצא מפריע לעדים לשקר כיון שאינו חזק כ"כ. ב. 
שלשיטתו אין לדבר קול כ"כ(. וכן מסתבר מאחר ומצינו, ששיטת התוס' שאנשים אכן 

ומפחדים מן קול. כדמפורש בתוד"ה "לקוחה היא בידי" )לג, א(.

ביאור שיטת הנמו"י בדין דערעור בסוף שלוש דוקא

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

א
איתא במסכתין )בבא בתרא ל, א(: "ההוא דאמר לי' לחברי' מאי בעית בהאי ביתא, 
א"ל מינך זבנתי' ואכלתי' שני חזקה, אמר לי' בשוקי בראי הואי, אמר לי' והא אית לי 

סהדי דכל שתא הוה אתית תלתין יומי, א"ל תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא".
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ידעתי  ולא  אחרת  ולקנות  סחורתי  למכור  טרידנא.  הוה  "בשוקאי  כתב,  הרשב"ם 
שאתה דר בביתי וכגון שיש לו בית אחר באותה העיר שהי' מתאכסן שם כל ל' יום ויש 

מפרשים בשוקאי הוה טרידנא ולא הי' לי פנאי למחות אף על פי שידעתי".

דיש ב' אופנים בהבנת הטעם לכך שלא מחה: )א( מפני שהי' עסוק במסחרו שלושים 
יום, על־כן לא שמע שחבירו החזיק בקרקע, וממילא לא מחה בפניו )"לא ידעתי"(. )ב( 
ששמע וידע שהחזיק חבירו בקרקע, אלא שמפני שהי' עסוק במסחרו לא היו עתותיו 

בידיו למחות )"לא הי' לי פנאי למחות אף על פי שידעתי"(.

הנמוקי יוסף כותב )ברי"ף על אתר(, "משמע מהכא דאין צריך שיהי' המערער כל 
השלש במקום שיכול למחות אלא דוקא בסוף שלש ואפילו הי' בתחלת שלש במקום 
הראוי למחות ולא מיחה והלך במקום שלא הי' יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום 

דאימא דעתו הי' לשוב אלא שלא נזדמן לו".

היינו, דתפיסת המחזיק תלוי' במקומו של המערער, שאם בסוף שלוש שנים דוקא, 
הי' המערער במקום שיכל לדעת ולערער על תפיסת המחזיק ולא ערער, אזי המחזיק 
חשיב כמוחזק. אבל בתחלת שלוש שנים – אם המערער הי' במקום שיכל לדעת ולמחות 
ולא מיחה אז, ואח"כ הלך למקום שאינו יכול למחות, אין חזקת המחזיק חזקה. וזאת 

מכיון "דאימא דעתו הי' לשוב, אלא שלא נזדמן לו".

והנה הבית יוסף הביא32, את דברי הנמוקי יוסף וכתב, ד"דין זה ליתי' אלא למפרשים 
לא הי' לי פנאי למחות".

בתחילת  המערער  מיחה  שלא  במקרה  חזקה  חזקתו  שאין   – הנמו"י  שדין  כלומר, 
שלוש שנים ואח"כ הלך לעיר אחרת ולא מיחה עד אחרי שלוש שנים – הוא רק לאופן 
הב' בהבנת הגמ' ששמע וידע שהחזיק חבירו בקרקע, אלא ש"לא הי' לי פנאי למחות".

והקשה בדרכי משה33, "ולא נודע לי טעמו בזה, כי לפי הטעם שכתב נמוקי יוסף 
דהיינו דאמרינן דלמא הי' בדעתו לשוב נראה שאין לחלק ולכולי עלמא אמרינן האי 

טעמא".

ודבריו בפשטות, דלכאורה דין זה מתאים גם לאופן הא' ש"בשוקאי הוה טרידנא", 
היינו שלא ידע שהחזיק חבירו בביתו, שהרי טעמו של הנמוקי יוסף הוא "אימא הי' 
דעתו לשוב", וא"כ מה החילוק אם הפי' ד"בשוקאי הוה טרידנא" הוא מכיון שאין לו 
פנאי למחות, או שלא הי' יודע שתפס חבירו, הלא סוכ"ס "דעתו לשוב", וא"כ אף אם 

לא ידע כלל מתפיסת המחזיק אזי ימחה בפניו בשובו.

32( סי' קמג.
33( שם. וכן הקשה ג"כ בדרישה שם.
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ב
והנה כתב הקצות החושן34, וזהו תורף דבריו )הנוגעים לעניננו(:

לכאורה, לפי האופן הא' שלא ידע המערער על חזקת המחזיק, למה העמידה הגמ'35 
את המקרה דוקא כאשר הי' המערער כל הג' שנים ב"שוקי בראי", הרי – לפי חידושו 
של הנמו"י – אף אם הי' באותה העיר, שיכול למחות בפני המחזיק משך ב' וחצי שנים, 
אך בסוף ג' שנים "בשוקאי הוה טרידנא" ולא הי' יכול למחות בפניו, לא תהא חזקתו 

חזקה. וא"כ למה אמרה הגמ' כדין "שוקי בראי", ולא כחידושו של הנמו"י.

]ואא"פ לומר שמכיון שהי' באותה העיר וידע בתחילת שלוש שנים שתפס המחזיק 
ו"ביום השוק הי' יכול למחות בקל" ולכן הגמ' מציינת את הדין ד"שוקי בראי" דוקא.

הביאור לכך שאאפל"כ הוא, מכיון שגם כאשר נמצא ב"שוקי בראי" יודע על תפיסת 
המחזיק "שהחזקה נשמעת אפילו בריחוק מקום, שחוקר בנכסיו מי מחזיק"36 )אלא 
שכעת, בהיותו ב"שוקי בראי", לא יכל למחות(. וא"כ יוצא שגם ב"שוקי בראי" יודע 
המערער שעל תפיסת המחזיק בנכסיו, למרות שהי' המערער במקום רחוק כ"שוקי 
ד"שוקי  הדין  את  הגמ'  הביאה  מדוע  לדוכתא,  קושיא  והדרא  שנים.  ג'  משך  בראי" 

בראי", ולא את דינו המחודש של הנמו"י.

"ועל כרחך צריך לומר . . דמחמת טרדת השוק שכח מחזקתו של זה". וא"כ עדיין אין 
מובן מדוע הגמ' לא ציינה את המקרה שהביא הנמו"י, שיש בו חידוש יותר, והביאה את 

הדין של הנמצא ב"שוקי בראי"[.

ומכורח קושי' אלימתא זו מבאר הקצוה"ח שהנמו"י סובר כאופן הב', שכוונת הגמ' 
"בשוקאי הוה טרידנא".

ודברי הנמו"י ד"הי' בתחלת שלש במקום הראוי למחות ולא מיחה והלך במקום שלא 
הי' יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום" איירי "היכא שהי' אונס גמור בסוף שלוש 
הוא דאין לו חזקה, ומשום דאמרינן דעתו הי' למחות אלא שנאנס", דנמצא "בשוקי 

בראי", ואין באפשרותו למחות.

לפי  הוא  דהנמו"י  זה  דדין  משה,  הדרכי  מקושיית  הב"י  דברי  שפיר  אתי  ובזה 
ה"מפרשים לא הי' לי פנאי למחות".

34( סי' קמג, סק"ב.
35( בכתונת הפסים על הנמו"י הקשה על הקצוה"ח "ואינו קושיא דהגמרא מביא ומספר האיך הי'"? אך פשוט שפרטי 
הסיפורים המובאים בגמ' מכוונים בדיוק ומוכרחים )בעוד ששאר פרטי הסיפור שאינם נוגעים לא מובאים(, ומכך שפרט 

זה הובא בגמ' מוכרח שיש כאן איזו הסברה, ולכן קושיית הקצוה"ח במקומה עומדת.
36( כביאור התוס' )ב"ב לח, א( ד"ה מחאה. רא"ש סי' ו בפרקין.



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת158

ג
איברא צריך ביאור בדברי הקצוה"ח, דלכאורה אין הכרח בכל השקו"ט שבדבריו:

א( דמסתבר לחלק בין ב' הדינים ד)א( "שוקי בראי" ו)ב( דינו של הנמו"י, מכיון:

דבדין ד"שוקי בראי" – למרות ששמע בהיותו ב"שוקי בראי" שחבירו מחזיק בדירתו 
)"שחוקר בנכסיו מי מחזיק"( – בהגיעו לעיר למשך שלושים יום עבור מסחרו, שוכח 

הוא מרוב טרדתו שחבירו מחזיק בדירתו.

משא"כ בדינו של הנמו"י, שהמערער נמצא במשך ג' שנים באותה המדינה, ובידיעתו 
יודע כל משך זמן זה שחבירו נמצא בדירתו, ורק בסוף הג' שנים במשך שלושים ימים, 

שאז "בשוקאי הוה טרידנא" שכח שחבירו מחזיק בדירתו37.

אלא  יומי",  תלתין  אתית  הוה  שתא  "דכל  מציינת  בראי"  ד"שוקי  הגמ'  בדין  ב( 
ש"תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא", ולכך לא מחה בפני חבירו. והגמ' אינה מציינת 
כי השלושים יום ש"בשוקאי הוה טרידנא" היו בסוף הג' שנים, אלא, שהכוונה בפשטות 
שבמשך כל הזמן שהי' באותה העיר בג' שנים "בשוקאי הוה טרידנא", ללא חילוק בין 

ב' שנים ראשונות לסוף שנה הג'.

ועפ"ז כל קושייתו אליבא דהנמו"י )ע"פ אופן הא'( – למה הגמ' מביאה את הדין 
ד"שוקי בראי", ואינה מביאה את הדין שהי' באותה העיר משך ב' וחצי שנים, שאף אז 
אין חזקתו חזקה – אינה קושי', שהרי עיקר שאלתו נובעת מכך ששלושים יום ד"שוקי 
בראי" היו בסוף שלוש שנים, ואין לכך הכרח בגמ' כלל38, כ"א אדרבה, מדברי הגמ' 

מוכח שאין חילוק בין ב' שנים ראשונות לסוף שנה הג'.

ג( ועוד קשה, כקושיית ה'הגהות דרישה ופרישה'39, "עוד יש לתמוה שהרי הנמוקי 
יוסף לא כתב אלא הפירוש דלא ידעתי שהחזקת בה עיי"ש וכתב עליו ומשמע מהכא 

כו'".

ידע המערער על חזקת  בגמ' שלא  דהיינו, שדברי הנמו"י באים בהמשך לסברתו 
המחזיק בדירתו, ולא כתב שלא הי' לו פנאי למחות, וז"ל הנמו"י40: "ולא שכנתי שם 
אלא בבית אחר שלי או הוצרכתי לעמוד עם חבורתי במקום אחר אשר אכלנו בשותפות 

ומתוך זה לא ידעתי שהיית מחזיק כדי שאוכל למחות".

37( ובפרט שבטור כותב "והיו אלו שלשים יום בסוף שלש שנים", היינו כדינו של הנמו"י, לעומת זאת לפי האופן 
שבא כל שנה אין חילוק בין ב' המקרים, שבשניהם האדם ידע שהרי הגיע ג' פעמים, למרות זאת מרוב טרדותיו שכח, 

שזה יפלא יותר משישכח בסוף ג' שנים אף שידע לפנ"כ.
38( וקשה דוקא להקצוה"ח, היכן למד זאת בדברי הנמו"י. אך להטור ושו"ע – ראה כדלהלן.

39( טור סי' קמג.
40( ד"ה ל' יומי בשוקאי הוה טרידנא.



159 י"א ניסן ה'תשע"ו - שנת הקהל

וא"כ נמצא שאין דברי הב"י והקצוה"ח מכוונים לדברי הנמו"י.

ד
ויש לבאר את שיטתו של הקצות החושן, ולהקדים תחילה לבאר, דהנה הנמו"י כותב, 
"משמע מהכא דאין צריך שיהי' המערער כל השלש במקום שיכול למחות אלא דוקא 
בסוף שלש ואפילו הי' בתחלת שלש במקום הראוי למחות ולא מיחה והלך במקום 
שלא הי' יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום דאימא דעתו הי' לשוב אלא שלא 

נזדמן לו".

ויל"ע מנין לומד הנמו"י בגמ' את דינו, ש"אין צריך שיהי' המערער כל השלש במקום 
שיכול למחות אלא דוקא בסוף שלש", שהרי במקרה זה איירי בפשטות שידע המערער 
שנמצא המחזיק בשדהו אלא שדחה לסוף שלוש ו"דעתו הי' לשוב אלא שלא נזדמן 
לו", והיכן למד בגמ' שיש סברא להתחשב במערער כאשר לא הי' כאן בסוף שנה הג', 

ולטעון לו ש"דעתו הי' לשוב, אלא שלא נזדמן לו"?

ולבאר זאת יש להקדים ב' אופנים בפירוש טענתו שאין לו פנאי למחות:

א( "לא הי' לי פנאי למחות", היינו שהמערער הי' עסוק בטרדתו בעסקיו, שעסקיו 
יותר מדירתו, ולכך מקדים ומעדיף את טרדתו בעסקיו על פני הדירה,  חשובים לו 
הטרדה  שמחמת  אלא  דירתו,  על  שמוחל  הכוונה  )אין  המחאה  על  לוותר  ומוכרח 

בעסקו אין לו פנאי למחות(.

ולכן, מכיון שלא מחל על דירתו, אלא שנאנס למחול על המחאה מחמת טרדתו 
בעסקיו, נתחשב בו שהוכרח לדחות את מחאתו.

ב( "לא הי' לי פנאי למחות", שהמערער אינו עסוק כ"כ, אך טוען שיש לו עוד זמן 
למחות בתוך שלושים יום של סוף שנה הג', והיות וחשוב לו יותר הטרדה בעסקו לכן 

מקדימה ודוחה לאחמ"כ את מחאתו.

ועפ"ז מובן לימוד הנמו"י להתחשב במערער שטוען ש"דעתו הי' לשוב", אלא ש"לא 
נזדמן לו" כי הי' לאחמ"כ ב"שוקי בראי", ולא הי' ביכולתו למחות. משא"כ אם נעמיד 
את דברי הנמו"י כאופן הא' – שטוען "לא ידעתי" – לא יובן כנ"ל, מדוע מתחשבים 

במערער כאשר לא הי' כאן בסוף שנה הג'.

וי"ל שזהו הביאור לדברי הבית יוסף, שמעמיד את דברי הנמו"י כאופן הב', ד"דין זה 
ליתי' אלא למפרשים לא הי' לי פנאי למחות", דאל"כ לא הי' צריך להתחשב במערער 

וליתא מעיקרא חידושו זה של הנמו"י.
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ה
ברם גם לפי ביאור זה אין הדברים מיושבים כל צרכם:

א( מהי סברתו של הדרכי משה )ועוד( – שמקשה על הבית יוסף שם, דביאור הנמו"י 
מתאים גם לאופן הא' ד"לא ידעתי" – בשיטת הנמו"י. היינו, מהיכן למד הנמו"י בגמ' 

את חידושו זה, להתחשב בטענת המערער כאשר לא הי' כאן רק בסוף שנה הג'.

ב( סוכ"ס, עדיין צ"ב ג"כ איך לפי ביאור זה תתורץ קושי' הג' דלעיל, שהלא הנמו"י 
ידעתי  ש"לא  היינו  טרידנא",  הוה  "בשוקאי  הגמ'  דברי  בפי'  שסברתו  להדיא  כותב 
שהיית מחזיק כדי שאוכל למחות". ואיך כותב הקצוה"ח )והב"י( "דהנמוקי יוסף כתב 

אליבא דיש מפרשים שפירשו דביום השוק טרוד ואין לו פנאי למחות".

ו
ויש לבאר כהנ"ל באו"א, ובהקדים ביאור ה'דרישה' בשיטת הבית יוסף:

דהנה כתב ב'דרישה', וז"ל: "נראה דר"ל מדמהני לטענתו באמרו מתחילה כשהייתי 
כאן לא רציתי למחות וסמכתי אסוף שני חזקה ש"מ דאיירי דידע מזה שהחזיק וסברא 
הוא כיון שידע שזה החזיק הי' לו למחות מיד אם לא להמפרשים שיכול לומר לא הי' 

לי פנאי למחות.

"אבל אין זה הוכחה דיש לומר דאפילו לדעת האומרים כן דבקל הי' יכול למחות 
אין שומעין לו באומרו טרוד הייתי הני מילי בסוף ג' שנים אבל קודם זמן יכול להיות 

דמודה דיכול לטעון הייתי סומך נפשי שיש לי עוד זמן למחות".

פירוש הדברים:

רק  הוא  שחידושו   – יוסף  הבית  כדברי  יוסף  הנמוקי  דברי  את  להעמיד  ההכרח 
לא  אך  למחות",  פנאי  לו  ש"אין  כשטוען  היינו  טרידנא"  הוה  ש"בשוקאי  לסוברים 
כאשר טוען "לא ידעתי" – הוא דכאשר אומר "רציתי למחות וסמכתי אסוף שני חזקה", 
בהכרח לומר שידע מכבר על הימצאותו של המחזיק בביתו, וא"כ ודאי אי אפשר לומר 

בחידושו של הנמו"י דטוען "לא ידעתי" שהוא בביתי.

וממשיך ב'דרישה' ודוחה זאת מכורח טענה אחרת, שהלא לפי הסוברים ד"בשוקאי 
הוה טרידנא" איירי ב"אין לו פנאי למחות", הרי ודאי הי' ביכולתו למחות בקל בפני 

שנים, ולא נקבל טענתו שטרוד הי'.

אלא שלדידם עיקר הטענה ד"לא ידעתי" הוא דוקא בסוף ג' שנים ולא בראשית הג' 
שנים, שאז )היינו בתחילת ג' השנים( יודו שיכול לטעון שבראשית הג' שנים לא הי' 
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לי פנאי למחות, ו"סמכתי אסוף שני חזקה", אלא שאז "בשוקאי הוה טרידנא" ו"לא 
ידעתי".

ג"כ  ידעתי" אפ"ל  "לא  היינו  היוצא מדבריו שלהסוברים ד"בשוקאי הוה טרידנא" 
טוען  כאשר  כדבגמ'  שנים  ג'  סוף  בין  שמחלקים  אלא  למחות",  פנאי  לו  הי'  ד"לא 
ד"בשוקאי הוה טרידנא" שאז מוכרח שיטען "לא ידעתי", כי אל"כ הי' לו למחות בקל 

בפני שנים. ואילו בב' שנים וחצי טוען ש"הייתי סומך נפשי שיש לי עוד זמן למחות".

הטעם לדחיית המחאה במהלך הב' וחצי שנים הראשונות אף שהי' יכול למחות בקל 
בפני שנים אז, מכיון שעדיין נותר לו זמן בריווח מעדיף הוא לסמוך נפשו "שיש לי עוד 

זמן למחות".

ולכך מוכרחים לומר שהכוונה בגמ' אצלנו ב"אין לי פנאי למחות" הוא כאופן הב' 
)כנ"ל ס"ד(, היינו, שהמערער אינו טרוד )כ"כ( בעסקיו, אלא שעסקיו חשובים לו יותר 
מדירתו, ולכך מקדים ומעדיף את טרדתו בעסקיו על פני הדירה, ומוכרח לדחות את 

המחאה, ולכך נתחשב בו שהוכרח לדחות את מחאתו.

אינו  יוסף  שהנמוקי  אומר  שלא  יוסף  הבית  שיטת  מתיישבת  שבזה  לומר  ואפשר 
נלמד לפי  זה דהנמו"י  ידעתי", אלא שדין  "לא  היינו  סובר ד"בשוקאי הוה טרידנא" 
הסוברים ש"אין לו פנאי למחות" כמבואר לעיל. אלא שסברא זו תוכל להתיישב היטב 
גם להסוברים דהכוונה ב"בשוקאי הוה טרידנא" היינו "לא ידעתי", אלא שאף הם יסברו 

ש"אין לו פנאי למחות" בכל הב' וחצי שנים הראשונות41.

לומר בשיטת  גדול  מכיון שחידוש  כן,  לומר  אי אפשר  אלא שלדעת הדרכי משה 
פנאי  לו  יסכים לסברא ש"אין  ידעתי"  "לא  היינו  הוה טרידנא"  הסוברים ש"בשוקאי 

למחות" במהלך הב' וחצי שנים הראשונות42.

ז
והנה יש להסביר ביסוד מחלוקתם מהי "בשוקאי הוה טרידנא":

דלכאורה מחלוקת זו היא מחלוקת בדעת בני אדם, שלסוברים שהפירוש "לא ידעתי" 
משא"כ  לאלתר,  וימחה  ישתוק  לא  בנכסיו,  מחזיק  שחבירו  ידע  אדם  שכאשר  היינו 

41( עדיין לא מדוקדקים הדברים כל צרכם בלשון הב"י שכתב "דין זה ליתי', אלא למפרשים לא הי' לי פנאי למחות". 
ואולי אפ"ל שלכך הדרישה פירש דבריו בגמ' ולא בדברי הב"י.

42( אמנם אף הם מוכרחים לסבור שאדם דוחה מחאתו, מכיון שאל"כ אא"פ שיסברו כהנמו"י, מפני שהנמו"י כתב 
להדיא "רציתי למחות וסמכתי אסוף שני חזקה", היינו שידע מכבר על תפיסת המחזיק. אלא שלדידם אא"פ להעמיד 
בדעת בני אדם שמצד טרדתם בעסקיהם ידחו את מחאתם. וזאת מכיון, שאפשר שבפועל לא יהי' כן ואין זה שווה אצל 

כל אדם, אלא שהאדם דחה את מחאתו מטעם אחר.
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להסוברים דהפי' הוא "אין לו פנאי למחות" יסברו שאף כאשר אדם יודע אין מוכרח 
כלל שימחה לאלתר מפני טרדתו בעסקיו.

אלא שיש לומר בזה ב' אופנים:

א. בתוך ג' שנים צריך הוא למחות בחבירו על שדר בביתו, אך מכיון שעתותיו בידו 
של אדם וזמנו ברווח עד עבור ג' שנים, עדיפא לי' להקדים לעסוק בעסקיו ולדחות 
מחאתו לזמן אחר, אף שבקל יכול למחות, שלא חש למחות כאשר הוא ב"שוקאי הוה 
טרידנא", שבדעתו שאת הבית אינו מפסיד שהרי אח"כ יכול למחות בו, משא"כ עתה 

טרוד הוא בעסקיו ודוחה מחאתו.

בשווקים  טרודין  שהעם  בכפרים  אלא  אינו  זה  שהדין  לי  "יראה  הרמב"ם  וכמ"ש 
שלהן". היינו דאיירי דוקא כאשר ישנה טרדה יתירה, לכן נראה מצד אומדן דעת בני 

אדם, שאדם מעדיף לדחות את המחאה מחמת שבוחר להקדים לעסוק בעסק.

אך בתוך שלושים יום האחרונים למרות טרדתו בשוק אין הוא מוותר על ביתו ומוחה 
בחבירו, שבקל יכול למחות.

כך שבעצם מובן, כל עוד אין האדם חושש שיפסיד את ביתו ידחה מחאתו מפני 
עסקיו, אך כאשר עלול הוא להפסיד את דירתו מקוצר זמן מוחה הוא אפילו בקל.

וזוהי סברת הב"י והפרישה )כנ"ל ס"ו(, שהפי' בטענה ד"אין לי פנאי למחות" הוא 
שהמערער אינו טרוד )כ"כ( בעסקיו, אלא שחשובים לו מדירתו, ולכך מקדים ומעדיף 
את טרדתו בעסקיו על פני הדירה. אך זאת כאשר זמנו ברווח בב' וחצי שנים הראשונות, 

ואילו בשלושים יום האחרונים מוחה הוא אף בקל, ע"מ שלא ייפסד.

ב. מכיון שאפשר למחות בקל בפני שני עדים, שאף אדם שטרוד בעסקיו הרבה יכול 
למחות בקל, א"כ מובן, דאדם לא ידחה מחאתו לאחמ"כ וימחה הוא בקל בפני שנים, 

שהרי דירה זו היא ג"כ רכושו, ולמרות טרדתו בעסקיו חס הוא על רכושו.

ולעומת זאת יש לבאר אופן הא' בטענה ד"אין לי פנאי למחות", היינו שמוותר על 
המחאה )כנ"ל, ס"ד(:

הטענה ד"לא הי' לי פנאי למחות", שהמערער מקדים ומעדיף את טרדתו בעסקיו על 
פני הדירה, ומוכרח לוותר על המחאה.

היינו שהמערער מוותר על המחאה בחבירו לטובת עסקיו, מכיון שמעדיף לנצל את 
הזמן הקצר שהוא נמצא בעיר ע"מ להרחיב את עסקיו וטרוד הוא בשוקו, שעסקיו אלו 

חשובים לו יותר מדירתו.
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אין פירושה של וויתור המחאה, שמוחל לחבירו שנכנס לדירתו אלא שאין לו מנוחת 
הנפש המתאימה לעסוק במחאה, ש"לא הי' לי פנאי למחות" אף שבקל יכול למחות43.

ובפרט שמחאתו אינה דבר קל כ"כ, כביאור הסוכת דוד44, "דאינו יכול למחות בפני 
לחזור  צריך  וא"כ  בפניהם,  לראי' שמיחה  אח"כ  להביאם  צריך  דהרי  אדם  בני  סתם 
כזו,  עדים  אחר  לחזור  פנאי  לי  הי'  לא  אמר  מצי  ולכן  אח"כ,  להביאם  שיכול  אחרי 
וכמו במחאה במקום שלא נשמעת אינו חייב לבוא למקום שנששמעת כמו"כ כאן אינו 

מחוייב לבטל מהשוקא ולחזור אחר עדים שיכול להביאם אח"כ".

יתירה מזו, כאשר אדם טרוד בעסקיו בשוק, הוא מונח כל כולו בעסקו )כדרך בעלי 
עסק45(, עד כדי כך שבפועל אינו מניח לבו לכך שחבירו מחזיק בדירתו עד שירגיש 
הכרחו למחות בפניו. ]וע"ד דברי הקצוה"ח "דמחמת טרדת השוק שכח מחזקתו של 
זה", אף שאליבא דאמת הי' יכול למחות בקל בפני שני עדים, אך מכיון שלא הרגיש 

בזה אין חזקתו חזקה[.

ח
אחר כל זאת יש להבין סברת הדרכי משה החולק על הב"י, איך יסביר את שיטת 
אלא  חבירו  שתפס  שידע  באופן  דאיירי  ס"ו(  )כנ"ל,  מוכרח  הרי  דלכאורה  הנמו"י 
שלסוף ג' שנים הלך למקום שאינו יכול למחות ולכך לא מיחה, שהרי טוען "רציתי 

למחות וסמכתי אסוף שני חזקה", ובהא מוכרח שידע ע"מ לסמוך "אסוף שני חזקה".

ועוד, איך משמע מהגמ' דינו דבאופן זה לא קמיירי, אלא איירי דוקא באופן שטוען 
"לא ידעתי" כלל שתפס חברי.

]וא"א לומר לשיטתם שהחידוש הוא שהכוונה שהי' במקום שיכול למחות ולא מיחה, 
כגון שהי' ב"שוקי בראי", שאז אפשר שלא ידע מתפיסת חבירו המוחזק. היינו שאף 

שהי' במקום שהי' יכול לדעת, אך אם יטען "לא ידעתי" נאמין לו.

מכיון שאפי' כאשר נמצא ב"שוקי בראי" יודע הוא בודאי מתפיסת חבירו המוחזק, 
כדברי הקצוה"ח "שהחזקה נשמעת אפילו בריחוק מקום, שחוקר בנכסיו מי מחזיק"5. 
ולא רק שנמצא ב"שוקי בראי" בלא טרדה ויכול לשמוע, אלא שאף בטרדתו "חוקר 

בנכסיו מי מחזיק".

43( ע"ד שעדיפא לי' לאיניש למיזבן מלהתעסק עם גזלן, אף שיכול להוציא בדין )ב"ב ל, ב(.
44( מסכתין על אתר.

45( כמבואר בלקו"ש ח"ד ע' 1231 החילוק בין בעל עסק לשכיר. ובכ"מ.
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ועוד מוכח מלשונו של הנמו"י "רציתי למחות וסמכתי אסוף שני חזקה", היינו שידע 
כבר על תפיסת חבירו ורצה למחות, אלא שדחה מחאתו[.

ט
ויש לבאר שיטת הדרכי משה ובהקדים ביאור בדברי הנמו"י:

כתב הנמו"י, "בכל שתא ושתא הות הכא תלתין יום. וא"כ שהיא שלך אמאי לא מחית 
יכול לומר הייתי סבור לבא  בי דבשלמא אם לא באת אלא בשנים הראשונים היית 

בשנה השלישית ולמחות אבל השתא שבאת גם בשלישית אמאי לא מחית".

כלומר, המחזיק טוען למערער 'מילא בשנים ראשונות שבאת לא מחית יכול אתה 
לטעון "הייתי סבור לבא", אך כאשר "באת גם בשלישית, אמאי לא מחית"'.

הנה מכאן נראה בבירור שאפשר שאף שאדם יודע מתפיסת חבירו אלא שעדיין יכול 
לטעון שרצה לדחות מחאתו עד לשנה השלישית, אלא שאם אז בא לאותה העיר ולא 

מיחה אזי "איבד זכותו".

כותב  שלאח"ז(  המערער  לטענת  בהמשך  ולא  )דוקא,  המחזיק  לטענת  ובהמשך 
למחות  שיכול  במקום  השלש  כל  המערער  שיהי'  צריך  דאין  מהכא  "משמע  הנמו"י 
אלא דוקא בסוף שלש, ואפילו הי' בתחלת שלש במקום הראוי למחות ולא מיחה והלך 
במקום שלא הי' יכול למחות לא עלתה לזה חזקה כלום דאימא דעתו הי' לשוב אלא 

שלא נזדמן לו".

ועפ"ז מובן שהדרכי משה משה יבאר לימוד הנמו"י מטענת המחזיק דלעיל, ובזה 
את"ש דברי הנמו"י אליבא דהדרכי משה.

]אלא שלשיטת הב"י לא נהירא לומר סברא זו, מכיון שטענה זו היא טענת המחזיק, 
ואיך אפשר לאומרה בדעת המערער.

ע"כ  התמיהה  גודל  את  להדגיש  נועדו  מחית"  לא  "אמאי  בטענתו  המחזיק  דברי 
שהמערער הי' באותה העיר שלושים יום בכל שלוש שנים ולא מיחה. אך אי אפשר 
רק  ללומדם  בהכרח  כ"א  המערער,  של  בדעתו  דהמחזיק  זו  מטענה  לדינא  ללמוד 
ובהמשך לדברי המערער באו דברי הנמו"י "משמע מהכא"  מדברי המערער עצמו, 

)כפי שנראה ג"כ בפשטות סדר דבריו([.
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ועוד י"ל, כגי' השו"ע46 "ואפילו אלו ל' יום בסוף ג' שנים בענין שאם לא ימחה עתה 
לא יהי' לו עוד זמן למחות, אפילו הכי יכול לומר כל אותם ל' יום שהייתי בכאן הייתי 

טרוד בעסקי ולא ידעתי שהיית מחזיק בביתי".

דאפ"ל, שדוקא מכיון שהגיע לאותה העיר בסוף שנה שלישית ולפנ"כ לא בא, לכך 
צריך לסברא דטענתו של המערער היינו "לא ידעתי", אך כאשר בא בשנים הראשונות 
אז יוכל לטעון "הייתי סבור לבא בשנה השלישית ולמחות". ומה שכתב הנמו"י "משמע 
מהכא" קאי בפשטות על דבריו של המערער דטוען "לא ידעתי", שזהו דוקא בסוף שנה 
שלישית, אך בב' וחצי שנים הראשונות יכול לטעון "הייתי סבור לבא בשנה שלישית 

ולמחות"47.

וכן היא סברת הנמו"י, כדכתב בהגהות דרישה ופרישה, "שהרי הנמוקי יוסף לא כתב 
אלא הפירוש דלא ידעתי שהחזקת בה . . וכתב עליו ומשמע מהכא כו' וכן מוכח מלשון 
רבינו מדהשמיט מ"ש בגמרא דכל שתא הוי אתית ל' יום וכו' ולא הזכיר אלא של שנה 
שלישית והיינו טעמא משום דבשנים הראשונים בלאו הכי יכול לומר אלך לי עכשיו 

ואחזור בשנה השלישית ואמחה".

י
ואפשר לבאר עוד ובאו"א, בהקדים ביאור קושיית הקצוה"ח דלעיל:

דהקשה הקצוה"ח )כנ"ל, ס"ב(, מדוע לא הביאה הגמ' את חידושו של הנמו"י, שאף 
כאשר הי' באותה העיר במקום ששמע ויכול הי' למחות ברווח, ולאחמ"כ בסוף ג' שנים 
הלך למקום שלא הי' יכול למחות – שהדין הוא דאין חזקת המחזיק חזקה "דאימא דעתו 
הי' לשוב אלא שלא נזדמן לו", שהוא דין יותר מחודש מדינא דגמרא ד"שוקי בראי", 
שכל הג' שנים הי' ב"שוקי בראי" אלא "דכל שתא הוה אתית תלתין יומי" ו"בשוקאי 

הוה טרידנא" שחזקתו של המחזיק אינו חזקה.

והביאור בזה:

בדברי הנמו"י "משמע מהכא" אין הכוונה שממקרה זה דהגמ' דוקא משמע כדינו, 
אלא למדים מכללות התייחסות הדין, שנראה שמקילים על המערער.

46( חו"מ סי' קמג, ס"א.
47( לפי סברא זו שהגמ' איירי בסוף ג' שנים, לכן לומדים ששלושים יום אלו שהי' באותה העיר היו בסוף הג' שנים. 
אבל הב"י לא ס"ל דלאו דוקא דאיירי בגמ' שהשלושים יום היו בסוף ג' שנים כדכתב "ואפילו אלו ל' יום בסוף ג' שנים" 
דמשמע שאף בשנים שלפנ"כ הי' משך שלושים יום באותה העיר, ולכן כותב דהא פשיטא הוא וליתי' חידוש כלל, מכיון 
שבפשטות בגמ' איירי ג"כ בסוף שלוש "בכל שתא". אך מלשון הטור משמע דבגמ' איירי בסוף ג' שנים בלבד )ולא דאיירי 
גם בסוף ג' שנים – כהב"י( דכתב הטור, "והיו אלו שלשים יום בסוף שלש שנים" סתם ולא פירש, ומובן בפשטות שהיו 

רק בסוף ג' שנים.
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שהתייחסות למערער, שאף בהיותו ב"שוקי בראי" שודאי שמע מחזקת חבירו )מכיון 
שחוקר בנכסיו5(, אך עם זאת בהגיעו לאותה העיר מעמידים ד"בשוקאי הוה טרידנא" 

שאומדים את דעתו ששכח מחמת טרדתו בעסקיו, ונאמן לומר "לא ידעתי".

ונאנס מלמחות,  חבירו המחזיק  בנדו"ד, שלמרות שידע מתפיסת  אף  נאמר  ולכך 
ודוקא נאנס נאמר שטוענין למערער ונאמוד את דעתו שדוחה המחאה.

וכד דייקא בדברי הנמו"י שכותב "משמע מהכא", ולא כתב "מהכא למדים", כי אין 
הדבר מוכרח מכאן דוקא ואפשר שיילמד ממק"א, אלא ש"משמע מהכא" ג"כ כנ"ל.

ועפ"ז סרה קושיית הקצוה"ח מדוע לא הובא דין הנמו"י אלא הדין ד"שוקי בראי", 
מכיון שלדינו של הנמו"י )אף ש"משמע מהכא" דהגמ', עדיין( אין לו שייכות לנדו"ד 

דהגמ', ולכך לא הובא בגמ' חידושו של הנמו"י, אלא הדין ד"שוקי בראי" בלבד.

ועוד, מכיון שדינו של הנמו"י איירי בנאנס דוקא, כאשר הי' ב"שוקי בראי" מקום 
שלא הי' יכול למחות, ולא איירי "בשוקאי הוה טרידנא" כהדין בגמ', שיש בזה חידוש 
יותר, שאף שהי' באותה העיר משך שלושים יום )כל שנה מג' שנים, ובייחוד בסוף שנה 
ג'( אלא שהי' טרוד בעסקו )עד שאפשר שלא ידע )כאמור בסוס"ז( מתפיסת חבירו 

המחזיק(.

יא
ויש להבין לפי הסוברים ש"תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא" היינו ש"לא הי' לי פנאי 

למחות", שטרוד בשוק עד שמוותר על הבית – מהיכן ילמד הנמו"י דינו.

וי"ל שלדידם דין זה דהנמו"י נלמד מכך שהגמ' מתחשבת באדם שעסקיו חשובים לו 
ומקילה עליו, שאע"פ שוויתר על הבית, הנה מכיון שלא מחל על הרכוש אלא כאנוס 
למחול דמי, ולכן פסקינן דינא דאין חזקת המחזיק חזקה. ואשר על כן, כאשר איירי 

באדם שדחה מחאתו ולא מחל על דירתו, בטח שאין חזקת המחזיק חזקה.

'מילא  או אפ"ל שהנמו"י לומד זאת מהא דלעיל )ס"ט(, שהמחזיק טוען למערער 
בשנים ראשונות שבאת לא מחית יכול אתה לטעון "הייתי סבור לבא", אך כאשר "באת 

גם בשלישית, אמאי לא מחית"'.

יכול לטעון  יודע מתפיסת חבירו אלא שעדיין  דמכאן מוכח שאפשר שאף שאדם 
שרצה לדחות מחאתו עד לשנה השלישית, אלא שאם אז בא לאותה העיר ולא מיחה 

אזי "איבד זכותו".

אך עדיין צריך להבין, דהנה הקצוה"ח כתב, "לפי' יש מפרשים דלא הוי אונס בסוף 
שלוש, אלא שאין לו פנאי למחות ואי בעי מצי מוחה".
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היינו, שלהסוברים דהנמו"י איירי כאשר הי' טרוד בשוק בשלושים יום שבסוף הג' 
שנים, ולאו דוקא בנאנס מלמחות סתם. דבפשטות ס"ל דטענת "לא הי' לי פנאי למחות" 

היינו שמוותר על דירתו מחמת עסקיו.

וא"כ עדיין קשה קושיית הקצוה"ח מדוע מעמידה הגמ' את הדין בנמצא ב"שוקי 
בראי" שלא מיחה בלבד, ואין מביאה ג"כ את דינו של הנמו"י כאשר נמצא במקום שהי' 

יכול למחות ודחה מחאתו, אך לבסוף הי' במקום שאינו יכול למחות ולא מיחה.

יום בכל  י"ל שהחידוש בדינא דגמ' ד"בשוקאי הוה טרידנא" משך שלושים  ואולי 
שנה, אפ"ל דלאו דוקא בסוף ג' שנים איירי, אלא אפשר שהשלושים יום היו באמצע 
שנה ג'. ואי נימא שבסוף ג' שנים נמצא המערער במקום שיכול למחות תהי' חזקת 

המחזיק חזקה, אלא שבהכרח לומר שהי' ב"שוקי בראי".

ולכך הגמ' מעמידה את הדין דנמצא ב"שוקי בראי", על אף שהי' יכול להיות באותה 
העיר עד שלושים יום של סוף ג' שנים, שאז נעמיד דוקא שדחה מחאתו ו"דעתו לשוב" 

ולמחות בתוך שלושים יום48.

טענת 'קמי' דידי זבנה' כשאין חזקת ג' שנים 

 הת' יעקב אלעזר שי' יעיש
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )ב"ב ל, א(: "ההוא דאמר לי' לחברי' מאי בעית בהאי ארעא. א"ל מפלניא 
זבינתה דזבנה מינך. א"ל את לאו קא מודית דהאי ארעא דידי היא, ואת לא זבינתה 

מינאי, זיל לאו בעל דברים דידי את. אמר רבא דינא קאמר לי'".

שמכיון  א.  המקרה:  בציור  עיקרים  פרטים  ב'  מבואר  לי'(  אמר  )ד"ה  וברשב"ם   
שלמחזיק אין טענה – בפני קנה ממך, ע"כ אף אם הי' לו ג"ש בקרקע, אין זה מועיל 

להשאיר את הקרקע בידו, כיון שזו חזקה שאין עמה טענה.

48( הא דהקשה הקצוה"ח על היש מפרשים, דאי נימא דהי' במקום שיכול למחות ולא מיחה שסמך למחות בסוף, 
א"כ למה בשלושים יום האחרונים לא מיחה. ולכאורה ע"פ המבואר בפנים, דלדידם בתחילת הג' שנים שאז לא הי' טרוד 
בשוק רצה למחות בחבירו, אלא שלבסוף עקב טרדתו בשוק הוא וויתר על הבית, ולכן לא מיחה אף שבתחילה רצה 

למחות.
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של  הודאותו  על  מסתמך  הוא  לבעלותו  בהוכחה  שע"כ  עדים,  למערער  אין  ב. 
המחזיק49. וע"כ באם אכן הוא יחזיק ג"ש, ויטען בפני קנה ממך, יהא נאמן במיגו – שאני 
קניתי ממך )ומביא עוד אפשרות להוכיח את בעלותו, והיא ע"י הבאת ב' עדים שיעידו 

אפי' על יום א', שהמוכרה לו דר בה(.

שמתי  מחדש  הרשב"ם,  פי'  את  שמביא  לאחרי  קמדית(  לאו  )ד"ה  התוס'  והנה 
שנצרכים לחזקת ג"ש )ולא מסתפקים בטענה(, זהו דוקא כשיש למערער עדים. אך 
במקרה שאין למערער עדים, אזי המחזיק יהי' נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם, אף 

אם אין לו חזקת ג"ש50.

ב
והנה הרשב"ם לא הביא בפירושו מקרה זה – שטוען קמי דידי ואין לו חזקת ג"ש, 
ואדרבה מדגיש שנאמן במקרה שיש לו חזקת ג"ש, שע"כ נראה בהשקפה ראשונה )וכך 

לכאורה למד בו התוס'(, שסובר שבמקרה שאין לו חזקת ג"ש, אינו נאמן במיגו.

וע"פ הידוע דלאפושי מחלוקת לא אמרינן, אולי י"ל שגם הרשב"ם יסכים עם דין זה. 
ובפרט, שלעיל כתב )כט, א. ד"ה עליו(, וז"ל: "והאי עובדא לא מותקם, אלא כשהי' לו 
עדות למערער דבית זה שלו הי', אבל בלא עדות אפי' ר"נ מודי דהמחזיק נאמן בלא 
ראי', דהפה שאסר הוא הפה שהתיר". דמשמע ממה שכותב שם, דישנה למערער את 
הטענה דלא היו דברים מעולם51. וע"כ נראה לבאר את דברי הרשב"ם, באופן שלא 

יחלוק על חידושו של התוס'.

 והענין הוא. דהנה בסוף ד"ה הנ"ל כותב הרשב"ם, וז"ל: "והכא בהאי עובדא, אפי' 
אם באו עדים שהחזיק בה יום א' אותו המוכר, אבל אין יודע אם לקח אותה אם לאו. 
אינו מועיל כלום, מאחר שזה לא החזיק ג' שנים, וגם הראשון אין לו שטר מכירה מן 

הבעלים".

והנה מהתיבות 'אין יודע' משמע, שאילו הבעלים הי' יודע הי' נאמן. והיינו, שסובר 
שבמקרה שהמחזיק יודע שהמוכרה לו קנה מידי המערער, יהא נאמן אע"פ שלא החזיק 
ג"ש )דבמקרה זה מדבר שאין לו חזקת ג"ש(. ועפי"ז אפשר להוכיח, דגם הרשב"ם סובר 

דיהא נאמן במיגו, אף אם לא החזיק ג"ש.

יודעים', דאז אי  'אינם   – נוסף לזה דישנם הגורסים )תומים סי' קמו, סקט"ז(  אך, 
הידיעה קאי על העדים, ולפי גירסה זו אין אפשרות להוכיח מלשונו )כיון שאין מדבר 

49( ומה שלא אמרינן מיגו, זהו מפני שאין טענה שעלי' נסמיך את המיגו, כיון שהוא אינו טוען כלום.
50( ובעובדא דידן, כיון שכבר טען מפלניא זבינתה דזבנא מינך, אין לו מיגו למפרע, עיי"ש.

51( אך אין להוכיח משם בודאות, כיון דשם מדובר שהי' לו חזקה. 
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על המחזיק, שאז ישנה אפשרות להוכיח דאילו הי' יודע הי' נאמן(. הנה אף לפי גירסתנו 
צריך להבין, מדוע הרשב"ם לא כתב זה בפירוש, ועד שמלשונו לפנ"ז אפשר לחשוב 

דלא סבירי' לי' הכי.

ונראה לומר בזה, ובהקדים, דהנה הרשב"ם בא לפרש דברי הגמ', שע"כ מובן שאינו 
מביא בפירשו חידושים, אלא רק את הדינים הנצרכים להבנת הגמ'. אך אם לפעמים 
מביא מסוגיא דומה מקרה א' מסוגיא אחרת המוסיף בפירשו, הנה יביא את כל המקרים 

המדוברים בסוגיא שם.

בה  דר  לו  שהמוכרה  עדים  להביא  האפשרות  את  הוא  מביא  כאן  בפירשו  והנה, 
חד יומא52, ומכיון שאפשרות זו כתובה לקמן )מא, א( בסוגיא דומה, ע"כ מביא עוד 

אפשרות הכתובה שם – 'קמי דידי זבנה מינך'.

אך מכיון שהמקרה המדובר שם הוא שהי' חזקת ג"ש, ע"כ כשמביא אותו כאן מביאו 
ג"כ באותו אופן – שהי' חזקת ג"ש. אך להביא חידוש שלא כתוב שם, דהיינו במקרה 
שלא הי' חזקה, לא יביא כיון דזה חידוש שלא כתוב שם, וכנ"ל אין זה ענינו להביא 

חידושים, אלא רק לפרש את המקרה כאן.

ועפ"ז מובן, דזה שהרשב"ם לא הביאו למקרה זה, אינו מפני דחולק על התוס', אלא 
אפ"ל דמסכים אותו, רק שלא הביאו מטעם האמור לעיל – דאינו מביא חידושים שלו.

ביאור בגירסת הגמרא 'אמר רבא'

 הת' שניאור זלמן שי' געליס
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' בבא בתרא )לא, א(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, האי אייתי 
סהדי דאבהתי' היא, והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה – אמר רבה: מה לו לשקר, 
אי בעי אמר ליה: מינך זבנתה ואכלתי' שני חזקה. אמר לי' אביי: מה לי לשקר במקום 

עדים לא אמרינן".

כלומר, שכאשר שני אנשים מתווכחים על בעלות השדה: לאחד יש עדים שהוא אכלה 
שלש שני חזקה, ולשני יש עדים שהשדה היתה של אבותיו – פוסק רבה שמעמידים 

52( ומקרה זה יכול להוות המשך למקרה הכתוב בגמ', שלכן הביאו.
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אותה ביד מי שיש לו חזקה על השדה. מכיון שאע"פ שטוען הוא שהיתה השדה של 
אבותיו – שזהו נגד אמירת העדים )של השני – שהיתה היא של אבותיו( – הרי יש לו 
'מיגו', שיכול הי' לטעון שאכן היתה היא לשעבר של אבותיו של השני, אך הוא קנה 

זאת ממנו. ולכן עכשיו השדה שייכת לו.

ופירש בתוס': "אמר רבה מה לו לשקר: רבה גרסינן – דאביי ורבא אמרי לקמן )דף 
לג:( דלא סבירא להו הא דרב חסדא – ד'מה לי לשקר במקום עדים' לא אמרינן". והיינו 
דכיון שרבא סובר בהמשך שלא נותנים לאדם טענת 'מיגו' נגד עדיו של השני, מוכרח 

לומר שהפוסק כאן שנותנים לו 'מיגו' הוא רבה.

וכתב המהרש"א: "לפי מה שנראה מפירוש רשב"ם: דרבה הכא הדר בי' לגבי אביי 
הכא – מצינן למימר שפיר דגרסינן הכא נמי רבא, והתם לבתר דהדר". והיינו דהרשב"ם 
כותב שמהמשך הגמ' משמע שרבה חזר בו. ולפי זה אכן אפשר לומר שגורסים אצלנו 
'רבא', וזה שהגמ' בדף ל"ג אומרת שרבא סובר ש'מיגו במקום עדים' לא אמרינן – זהו 

לאחרי שחזר בו53.

ב
ואולי יש לומר עוד ביאור בזה שגורסים אצלנו רבא, ע"פ דברי הר"ן – דהקשה וזה 
לשונו )ד"ה אמר לי'(: "ואם תאמר: היכי הוי מה לי לשקר במקום עדים . . ]ד[ודאי 
כשהעידו עדים סתם דשל אבותיו של מערער היתה עסקינן, וכיון שכן נטעון לי' במה 

לי לשקר – דקושטא קאמר דאבותיו לקחוה מאבהתי' דמערער"?

והיינו דמקשה: מדוע אביי טוען כאן ש'מיגו במקום עדים הוא', והרי לכאורה אין 
העדים סותרים את טענת הראשון – שהרי למרות שמעידים שהשדה היתה פעם של 
אבותיו של השני, הנה יכול להיות שהיא היתה גם של אבותיו של הראשון, והם קנו 
זאת מאבותיו של השני. וא"כ במה טענתו שהיתה שדה זו של אבותיו סותר את העדים?

ומתרץ: "יש לומר דהיינו טעמא דרבא: דאי הוה לי' האי 'מה לי לשקר' במקום עדים 
ממש, ודאי דאפילו רבא מודה דלא אמרינן – אלא דסבירא לי' כי האי טעמא דכתיבנא. 
ואביי אהדר ליה: דאפילו הכי מיגו במקום עדים הוא – דכיון דהאי מערער דאמר של 

אבותי, ולא של אבותיך קאמר וכו'".

והיינו, שאביי )החולק על רבא( סובר: שכיון שהראשון אמר שהשדה היא 'של אבותי' 
– הנה בזה כוונתו 'ולא של אבותיך', וכיון שכן לא תינתן לו השדה מחמת המיגו – שהרי 
הוא סותר את טענת העדים שהשדה היתה של אבותיו של השני. אמנם רבא סובר 

53( וכן כתב בתוס' רבינו פרץ בבא מציעא פא, ב. הובא גם בריטב"א שם.
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שבדברי הראשון לא נכלל 'ולא של אבותיך' דהרי הוא לא אמר זאת בפירוש – וא"כ יש 
לראשון מיגו ותינתן לו השדה.

אך במקרה רגיל של 'מיגו במקום עדים' – גם רבא סובר ש'לא אמרינן'. ובלשונו: 
'מה לי לשקר' במקום עדים ממש, ודאי דאפילו רבא מודה דלא  "דאי הוה לי' האי 

אמרינן".

ג 
ועפ"ז אפשר לומר עוד ביאור בעניננו שגורסים בגמ' רבא – למרות קושית התוס' 

"דאביי ורבא אמרי לקמן . . ד'מה לי לשקר במקום עדים' לא אמרינן":

דהנה בגמ' שם איתא כהשתלשלות הדברים אצלנו )לג, ב(: "זה אומר של אבותי וזה 
אומר של אבותי, האי אייתי סהדי דאבהתי' הוא, והאי אייתי סהדי דאכל שני חזקה – 
אמר רב חסדא: מה לו לשקר, אי בעי אמר ליה: מינך זבינתה ואכלתי' שני חזקה. אביי 

ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן".

אמנם שם פירש רשב"ם: "האי אייתי סהדי דאבהתי' היא – עד יום מותם, ומעולם לא 
מכרו לאבותיו של זה השני". והיינו שמדובר במקרה שהשני הביא עדים שהשדה היתה 
של אבותיו עד מותם, והם ודאי לא מכרו אותה לאבותיו של הראשון. ועל"ז אומרים 

אביי ורבא: "מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן".

ועפ"ז יובן החילוק בין שני סוגיות – שלכן אפשר לגרוס אצלנו רבא:

דבסוגייתנו מדובר )כפירוש הר"ן( שהעדים מעידים רק שזה הי' פעם של אבותיו של 
השני – ולכן בזה סובר רבא שיש לראשון 'מיגו', ואינו סותר בזה את העדים – כי יכול 
לטעון שאבותיו קנו זאת מאבותיו של השני. משא"כ בסוגיא שם שמדובר שה'מיגו' 
סותר את העדים ממש, כיון שהעידו שעד יום מות האבות הם לא מכרו זאת – סובר 

רבא ש"מיגו במקום עדים לא אמרינן".

ד
והנה לאחרי ההסברה הנ"ל שאפשר לומר בגירסת הגמ' כאן 'אמר רבא' – צריך להבין 
את סברת התוס' שכתב שגורסים כאן רבה משום "דאביי ורבא אמרי לקמן . . ד'מה לי 
לשקר במקום עדים' לא אמרינן" – דמדוע אכן לא סובר שבגמ' אצלנו אין מדובר על 

'מיגו במקום עדים' ממש, ובדף ל"ג מדובר שהמיגו אכן סותר ממש את העדים?
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ואולי יש לומר הביאור בזה, ע"פ דברי הרשב"א כאן )ד"ה 'אמר רבה'(54: "ואם תאמר: 
ולא קאמר  דלישנא דקאמר של אבותי,  לומר:  יש   .  . איכא  עדים'  'מגו במקום  מאי 
מאבותי ירשתי – מסתמא משמע 'של אבותי משנים קדמוניות' וכמו שכתבתי, ומסתמא 
לא מתקנינן דבורי'. וכל שלא חזר וטען הוא 'של אבותי שלקחוה מאבותיך', אי נמי 
'דסמכי עלה כדאבהתי' – כטוען בריא 'של אבותי ולא של אבותיך' חשבינן לי', ולפיכך 

קרי לי' מגו במקום עדים".

של  ולא  אבותי  'של  שזהו  במפורש  משמע  לא  הראשון  שבטענת  דלמרות  והיינו, 
אבותיך' – הרי חשבינן לי' כן, מאחר שהוא לא חזר ופירש 'שלקחוה מאבותיך' – הרי 
מסתמא מתכון לומר 'של אבותי משנים קדמוניות', ולא לקחו הם זאת מאבותיו של 
השני. ולכן נחשב דיברו 'מיגו במקום עדים' – שדיבורו 'של אבותי' סותר את העדים 

שהעידו שזהו של אבותיו של השני.

ועפ"ז מובן היטב דעת התוס' דלא פירש דגורסים כאן רבא, ונחלקו הסוגיא אצלנו 
והסוגיא בדף ל"ג: מאחר שלפי דעתו גם לאחרי החילוק בעדות של השני, עדיין נחשב 
כאן ה'מיגו' ל'במקום עדים' – ואם רבא פסק בדף ל"ג ש'לא אמרינן', מוכח שהפוסק 

כאן שיש לו מיגו הוא 'רבה'. וק"ל.

'אין, דאבהתך היא' – מעשה שהיה

 הת' מנחם מענדל שי' מישולובין
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' בבא בתרא )לא, א(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, האי אייתי 
סהדי דאבהתי' היא, והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה – אמר רבה: מה לו לשקר, 
אי בעי אמר ליה: מינך זבנתה ואכלתי' שני חזקה. אמר לי' אביי: מה לי לשקר במקום 
עדים לא אמרינן. הדר א"ל אין, דאבהתך היא, וזבנתה מינך, והאי דאמרי לך דאבהתי 

– דסמיך לי עלה כדאבהתי כו'".

וברשב"ם פירש דאיירי במעשה שהי', והיינו, דהביאה הגמ' מקרה של שני אנשים 
שטענו זה כנגד זה לבעלות על קרקע מסויימת, וכל אחד מהם טען – של אבותי היתה 
וירשתי' מהם. ופסק רבה שיש להעמיד את הקרקע ביד המחזיק, דנאמן ב'מיגו', שהי' 

54( וכן פירשו התוס' עצמם בד"ה מה לי לשקר.
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יש  וא"כ  זוכה בקרקע,  והי'  ואכלתי' שני חזקה  קניתי את הקרקע  יכול לטעון ממך 
להאמין לו במה שטוען שירש את הקרקע מאבותיו.

ולאחרי שפסק כך רבה הקשה לו אביי תלמידו, דאף שיש לו מיגו, מ"מ הרי הוא 
לטובת  ופסק  לדעתו  רבה  והסכים  אמרינן?  לא  עדים  במקום  ומיגו  עדים,  במקום 

המערער.

והוכיח הרשב"ם דהסכים רבה לתלמידו מהמשך דברי הגמ' – "הדר א"ל אין", ששינה 
את טענתו, וז"ל: "דמשום שהיו מפסידין אותו כאביי הוצרך לחזור ולטעון כן. דיקא 

נמי דקאמר גמרא אמר לי' אביי ולא קאמר אביי אמר".

ובתוס' כתבו )ד"ה אמר רבה(: רבה גרסינן – דאביי ורבא אמרי לקמן דלא סבירא להו 
הא דרב חסדא – דמה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן".

והיינו דבגמ' לקמן )לג, ב( איתא כהשתלשלות הדברים אצלנו: "זה אומר של אבותי 
וזה אומר של אבותי, האי אייתי סהדי דאבהתי' הוא, והאי אייתי סהדי דאכל שני חזקה 
– אמר רב חסדא: מה לו לשקר, אי בעי אמר ליה: מינך זבינתה ואכלתי' שני חזקה. אביי 

ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן".

וכיון ששם במפורש מדובר על רבא, שסובר 'מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן' – 
שלא נותנים לאדם טענת 'מיגו' נגד עדיו של השני, מוכרח לומר שהפוסק כאן שנותנים 

לו 'מיגו' הוא רבה.

וכתב המהרש"א: "לפי מה שנראה מפירוש רשב"ם: דרבה הכא הדר בי' לגבי אביי 
הכא –מצינן למימר שפיר דגרסינן הכא נמי רבא, והתם לבתר דהדר"55. והיינו דהרשב"ם 
כותב שמהמשך הגמ' משמע שרבה חזר בו. ולפי זה אכן אפשר לומר שגורסים אצלנו 
'רבא', וזה שהגמ' בדף ל"ג אומרת שרבא סובר ש'מיגו במקום עדים' לא אמרינן – זהו 

לאחרי שחזר בו.

ב
ולכאורה צריך להבין בדעת המהרש"א – דהרי מוכרח לכאורה שהמעשה בדף ל"ג 
הי' קודם המעשה אצלנו: שהרי במעשה בדף ל"ג הובאה השאלה לפני רב חסדא שהי' 
בדור השני–השלישי של האמוראים )והי' חמיו של רבא(, ואומרת הגמ' שתלמידו רבא 

וכן חבירו אביי לא סוברים כמותו.

55( וכן כתב בתוס' רבינו פרץ בבא מציעא פא, ב. הובא גם בריטב"א שם.
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משא"כ בגמ' אצלנו, אם נגרוס 'רבא' – הרי מובן שהמעשה הגיע רק בדור הרביעי 
הדין  את  שפסק  רבא  לפני  המעשה  הגיע  שלכן  ורבא,  אביי  של  דורם  לאמוראים, 
שאמרינן לראשון 'מיגו', ואביי חבירו חלק עליו. וא"כ מוכח לכאורה שהמעשה בדף 
ל"ג הי' לפני המעשה כאן. ואיך כתב המהרש"א: "מצינן למימר שפיר דגרסינן הכא נמי 

רבא, והתם לבתר דהדר".

ואולי י"ל הביאור בזה בפשטות: דמלשון הגמ' "אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב 
חסדא", אין מוכרחים לומר שהי' זה בשעת מעשה – שהרי לא נכתב שם בגמ' 'אמרו לי' 
אביי ורבא' וכיו"ב )כפי שנכתב אצלנו 'אמר לי' אביי'(, אלא רק הם דברי הגמ' לעצמה 
– שדעת אביי ורבא היא שלא כדעת רב חסדא. היינו, שהסיפור שבדף ל"ג אכן הי' לפני 

הסיפור שלנו, אך תוספת הגמ' אודות אביי ורבא, נוספה אחרי הגמ' שלנו.

ולכן אפשר אכן לומר שדברי הגמ' בדף ל"ג כלפי אביי ורבא היו לאחרי המעשה 
אצלנו. וא"כ ודאי שניתן לגרוס אצלנו 'רבא' )לפירוש הרשב"ם(, ומה שנאמר בדף ל"ג 

שרבא סובר 'מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן' – זהו רק לאחר שחזר בו. וק"ל.

ג
והנה, מפשטות דברי המהרש"א נראה – שתוס' לא סבירא לי' כדברי רשב"ם ש'רבה 
חזר בו', אלא לדעתו המשיכו אביי ורבה לחלוק, וממילא פשוט שלא יכול לתרץ כדברי 

המהרש"א.

אך לפי"ז צריך להבין בשיטת התוס', דלכאורה מפשטות דברי הגמ' משמע שרבה 
חזר בו וכפירוש הרשב"ם, וכיצד ס"ל לתוס' דרבה המשיך לחלוק על אביי?

ויש לבאר בפשטות, דהנה הרשב"ם פירש שמדובר במעשה שהי', ולכך הוכרח לומר 
דרבה ס"ל כאביי, דאל"כ אי"מ מדוע חזר ופירש את טענתו. אך הנה בדעת התוס' יש 
לומר דהמשך דברי הגמ' "הדר א"ל אין כו" אין הוא המשך המעשה, אלא שמבררת 
הגמ' כיצד יהי' הדין במקרה שיפרש טענתו, וכגון שטוען שמה שאמר של אבותי ר"ל 
"הייתי סומך ומובטח על קרקע זו כאילו היא של אבותי". ולפי"ז יובן דרבה אכן לא 

חזר בו.

ולפירוש התוס' אתי שפיר המשך דברי הגמ' – "עולא אמר טוען וחוזר וטוען, נהרדעי 
אמרי אינו טוען וחוזר וטוען", דלפי פירושם שהמשך דברי הגמ' "הדר א"ל אין" אינו 
בהמשך לאותו מעשה שחלקו בו רבה ואביי, מובן בפשטות שרבה ואביי לא אמרו מה 

הדין במקרה זה, ולפיכך מביאה הגמ' את המחלוקת דעולא ונהרדעי.
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העמדת הספק של תוס' בשיטת נהרדעי

 הת' מנחם מענדל שי' ענגעל
 הת' אברהם בצלאל שי' פויגל
תלמידים בישיבה גדולה

איתא בגמ' )ב"ב לא, א(: "טוען וחוזר וטוען, או אין טוען וחוזר וטוען? עולא אמר – 
טוען וחוזר וטוען; נהרדעי אמרי – אינו טוען וחוזר וטוען".

כלומר, דהגמ' דנה האם רשאי בעל הדין לאחר שטען טענה בבי"ד לחזור ולפרש 
 – בזה  אמוראים  מחלוקת  הגמ'  ומביאה  קצת,  שמכחישן  ובאופן  הראשונים  דבריו 

דעולא ס"ל דיכול לחזור ולטעון, ונהרדעי ס"ל דאינו חוזר וטוען.

ומביאה הגמ' אופנים שעולא מודה לנהרדעי שאינו חוזר וטוען, וכן אופנים שנהרדעי 
מודים לעולא: "ומודי עולא . . )ו(היכא דהוה קאי בי דינא ולא טען, ואתא מאבראי 
וטען – אינו חוזר וטוען, מאי טעמא? טענתי' אגמרי' . . ומודו נהרדעי, היכא דאמר לי' 

של אבותי שלקחוה מאבותיך – דחוזר וטוען . . והלכתא טוען וחוזר וטוען".

והיינו, דבמקרה שהמחזיק עמד בתחילה בבי"ד ולא טען לפרש את דבריו הראשונים, 
ויצא מבית דין, ואח"כ בא מבחוץ וחזר וטען את טענתו השני' – מודה עולא שאינו חוזר 
וכן  אותה.  לטעון  וקרוביו  אוהביו  לימדוהו  זו  וטוען מפני שיש לחשוש שמא טענה 
במקרה שחוזר ומפרש לגמרי את דבריו הראשונים ולא מכחישן קצת – מודים נהרדעי 
לעולא דחוזר וטוען, שכן במקרה זה אינו עוקר כלל את טענתו הראשונה אלא מוסיף 

עלי'. ומסיקה הגמ' דהלכה כעולא דחוזר וטוען.

מבי"ד  שיצא  במקרה  עולא  שהודאת  פירש  היכא(  כל  ד"ה  )סוף  הרשב"ם  והנה, 
ש"אינו חוזר וטוען", היינו מתי שהכחישן קצת, ומשמע מדבריו שבמקרה שיצא מבי"ד 

אך חזר ופירש לגמרי את דבריו הראשונים – יכול לחזור ולטעון.

אך נחלקו עליו התוס' ומסתפקים בדין זה )ד"ה ומודי נהרדעי( וז"ל: "מספקא לר"י 
היכא דנפיק לבראי וחזר ואתא לב"ד, אי מצי למימר הכי". והיינו דמסתפקים התוס' 
במקרה שלא טען את טענתו השני' ויצא מבי"ד )שבמקרה זה אף עולא מודה דאינו 
חוזר וטוען(, ולאחמ"כ חזר ופירש דבריו הראשונים ולא הכחישן – האם רשאי לחזור 

ולטעון או לא. ונשארו התוס' בספק לגבי דין זה.
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והנה הטור )חו"מ סקמ"ו( והשו"ע )שם, סכ"ד( פסקו דאם יצא מבי"ד – אף שחוזר 
ומפרש לגמרי את דבריו הראשונים – אינו חוזר וטוען. ולכאורה צריך ביאור, שהרי 
הרשב"ם ס"ל שיכול לחזור ולטעון, ואף התוס' נסתפקו בדין זה ולא הכריעו, ומנין 

למדו שלא יכול לחזור ולטעון?

ויש לבאר, ובהקדים, דהנה יש לעיין בדברי מי נחלקו התוס' האם יכול לחזור ולפרש 
דבריו הראשונים אף שיצא מבי"ד:

בפשטות נראה שהספק הוא הן בדברי עולא והן בדברי נהרדעי, דאף שס"ל שאינו 
לחזור  יכול  האם  לגמרי  דבריו  במקרה שמפרש  התוס'  מ"מ מסתפקים  וטוען,  חוזר 

ולטעון.

אמנם יש לומר שנסתפקו התוס' רק בדברי נהרדעי ולא בדברי עולא, והטעם בזה 
)אפי' שמכחישן  ולטעון  לחזור  יכול  ס"ל דבכל מקרה  דעולא  יש לפרש  דהנה  הוא, 
שיצא  לאחר  אמנם  בתחילה,  גם  לכך  התכוון  לו שהוא  קצת( משום שאנו מאמינים 
שמפרש  אפי'  נאמן  אינו  לכן  לטעון,  לימדוהו  וקרוביו  שאוהביו  חשש  וישנו  מבי"ד 

דבריו הראשונים.

אך נהרדעי ס"ל דבמקרה שמכחישן קצת אין אנו מאמינים לו במה שחוזר וטוען 
שלכך נתכוון בתחילה ולכך – אינו חוזר וטוען, אמנם במקרה שמפרש דבריו הראשונים 
לגמרי – אנו מאמינים לו שזהו מה שכיון בתחילה, ולכך אף שיצא מבי"ד מ"מ יכול 
לחזור ולטעון מפני שמפרש דבריו הראשונים, ואין אנו חוששים שמא לימדוהו אוהביו 

וקרוביו.

לחזור  יכול  לא  והשו"ע דאף לאחר שיצא מבי"ד  ולפי"ז מובן דמה שפסקו הטור 
ולטעון כלל, הוא לפי עולא בשיטת התוס'. וק"ל.

בענין 'מיגו במקום עדים'

 הת' מנחם מענדל שי' כפיף
תלמיד בישיבה גדולה

איתא בגמ' )ב"ב לא, ב(: ")ד(איתמר: ב' כתי עדים המכחישות זו את זו, אמר רב הונא 
זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה; ורב חסדא אמר בהדי סהדי 

שקרי למה לי".

והיינו, דנחלקו האמוראים האם נאמנים אחת מכתי העדים שהוכחשו, לבוא ולהעיד 
מכאן ולהבא – רב הונא ס"ל שאף שאחת הכתות בודאי פסולה מ"מ נאמנים להעיד 
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בעדות אחרת, משום שמעמידים את העדים בחזקת כשרות שלהם; ורב חסדא ס"ל 
דמאחר שכל אחד מהעדים הוא ספק פסול, יש לנו להעמיד את הממון על חזקתו, ולא 

נוציאנו מספק מיד המוחזק בו.

והקשו התוס' )ד"ה וזו באה( וז"ל: "תימה בין לרב הונא בין לרב חסדא נהמנינהו 
לבתראי במיגו דאי בעי פסלינהו לקמאי בגזלנותא"? והיינו, דלכאורה בין לר"ה ובין 
לר"ח יהיו העדים האחרונים נאמנים ב'מיגו' )שיכלו לפסול את הראשונים שגזלנים 

הם( להעיד בעדות אחרת.

ותירצו התוס': "ונראה לי, דמיגו במקום עדים לא אמרינן. )ועוד( דמיגו לא יוכל 
לסייעם יותר משני עדים ואפי' היו עמהן ק' עדים אין נאמנין דתרי כמאה. ועוד אומר 

ר"י דלא שייך מיגו, דאין דעת שניהם שוה ומה שירצה זה לטעון לא יטעון זה".

וכתב המהרש"א: "בפ' מרובה בתוס' מלת ועוד אינו, וכל זה חד תירוצא הוא ע"ש 
וק"ל".

והקשה עליו בנחלת משה על אתר, וז"ל: "ולכאורה קשה, א"כ למה הוצרכו התוס' 
בכלל לומר דמיגו במקום עדים לא אמרינן, הו"ל רק לומר דמיגו לא יוכל לסייעם יותר 

משני עדים ותרי כמאה". ומחמת קושיא זו מפרש אחרת מפירוש המהרש"א עיי"ש56.

ויש לבאר הטעם לפירוש המהרש"א שהוסיפו התוס' "מיגו במקום עדים לא אמרינן", 
ובהקדים, דהנה ידועה חקירתו של הגרא"ו בקו"ש )ח"ב, סימן ג( בדין מיגו, דאפשר 

ללמדו בב' אופנים:

א. דהוי מדין בירור, והיינו, מכיון שהי' יכול לטעון טענה טובה יותר והי' נאמן בה, 
זו, הוי סימן, שהוא דובר אמת, דאל"כ הי' משקר לטעון  ובכ"ז העדיף לטעון טענה 

טענה טובה יותר.

ב. דהוי מדין כח הטענה, והיינו, שבאמת אינו נאמן עבורנו, אלא שהתורה נתנה לו 
כח הטענה, דמכיון שאם הי' טוען טענה אחרת, הי' נאמן בה, ע"כ, אנו מעבירים לו את 
כח הטענה הקודמת, לטענתו זו ולכן יהא נאמן בה, אך לא בגלל שחשבינן לי' כדובר 

אמת.

וע"פ שני אופנים אלו, יש לחקור בטעם דלא אמרינן מיגו במקום עדים מוכחשים:

56( וראה בדבריו שם שמפרש שהמשך דברי התוס' הם לשיטת ר"ח דס"ל ד"אמרינן מיגו במקום עדים". אמנם דחוק 
קצת דלא מוזכר במפורש בתוס' גבי שיטת ר"ח. ועוד, דלפירושו אין מחוור מדוע מתרץ ר"י תירוץ נוסף. וראה לקמן 

בביאור בפנים שיתבאר הטעם לזה.
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לפי אופן הא' דהוי מדין בירור, יש לומר דהמיגו מברר שהעדות של הכת נאמנת, 
ומדין עדות אנו מכריעים כמותה. ולפי האופן הב' שעדותם אינה נאמנת אלא רק מכח 

המיגו, א"כ נאמנותם הוא מדין מיגו.

ויש לומר שבחקירה זו נחלקו ב' התירוצים בתוס':

בקושיית התוס' הו"א דאף לשיטת אביי ורבא ש"מיגו במקום עדים לא אמרינן", מ"מ 
בנדו"ד אולי נאמר שיהא נאמן במיגו. דהנה אביי ורבא דיברו במקרה שלא הכחישו את 
העדים ולכן ס"ל דלא אמרינן, משא"כ הכא הרי המיגו מגלה מי הכת הפסולה, דהיינו, 
דמתוך שיכלו לטעון שהעדים הראשונים הם גזלנים – אנו מאמינים להם שהם עדי 

אמת, וא"כ המיגו אינו במקום עדים.

וע"כ מתרץ תוס' בתירוצו הראשון – שאנו ס"ל כאופן הא' הנ"ל, שנאמנותם הוא מדין 
'עדות', ולכן אע"פ שהם יותר נאמנים מכח המיגו סו"ס ישנה עוד עדות, ועדות שניהם 

שקולה )דהתורה לא הצריכה שיהא נאמן יותר(.

ובעדות  הטענה,  כח  מדין  הוא  שהמיגו   – הנ"ל  בחקירה  הב'  כאופן  ס"ל  ר"י  אך 
'מיגו', א"כ עדיפה עדותם יותר מעדות השניים  מוכחשת אנו מאמינים לעדים מדין 

ונאמנים, ולכך הוצרך לתרץ שאין אומרים מיגו בב' בני אדם.

ואם כנים הדברים נוכל לבאר את לשון בתוס' כביאור המהרש"א דלא גרסינן ועוד, 
לא  עדים  במקום  "דמיגו   – תחילה  כתבו  דהתוס'  הנחלת משה,  קושיית  תיקשי  ולא 
אמרינן", והיינו, שאין אומרים מיגו במקום שיש עדים. ומוסיף הטעם: "דמיגו לא יוכל 

לסייעם יותר משני עדים ואפי' היו עמהן ק' עדים אין נאמנין דתרי כמאה". וק"ל.

 עמנו הייתם – הכחשה?!
– ביאור בדעת רבינו גרשום –

 הת' מנחם מענדל שי' מיכאלשוילי
תלמיד בישיבה גדולה )ש"א(

איתא בגמ' )ב"ב לא, ב(: "שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת, שנים אומרים 
נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה – הרי זו לא תנשא, ואם נשאת – לא תצא".

והיינו, דכאשר האשה נשאת לאחד מהעדים שהעידו שבעלה מת, וכמו"כ היא עצמה 
לו, אך באם כבר  לינשא  אין מתירים לה  – לכתחילה  אומרת שברי לה שבעלה מת 
נישאה – מתירים לה להישאר עם בעלה, שהרי לדעתה ולדעתו אין זה ספק אשת איש.
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ויש לברר בגדר העדים האחרונים הטוענים שאסורה לינשא, ובהקדים, דיש ב' מיני 
עדים:

א. עדים זוממין, והיינו שמזימים את העדים עצמם לומר שאינם ראויים להעיד על 
המעשה, אבל אין העדים המזימים יודעים אם הי' הדבר שהראשונים העידו עליו, או 

לא הי'. ובעדים זוממין גזירת הכתוב שנאמנים יותר מן הראשונים.

עצמה  העדות  את  שמכחישים  והיינו,  הראשונים,  עדות  את  המכחישים  עדים  ב. 
וטוענים שלא היו דברים מעולם. ובעדות מוכחשת לא האמינה תורה לאחרונים יותר 

מן הראשונים, כ"א שתי העדויות שקולות הן.

ועפ"ז יש לברר בנדו"ד האם מדובר כאן בעדות הזמה או בעדות מוכחשת.

הנה ברשב"ם )ד"ה שנים אומרים מת( כתב הטעם לכך שלכתחילה לא תנשא, שהוא 
משום שיש גם עדים שבעלה לא מת וממילא – "אוקי תרי להדי תרי, ואיתתא בחזקת 

איסור אשת איש קיימא".

את  מזימים  אינם  האחרונים  שהעדים  דס"ל  מוכח  תרי"  להדי  תרי  "אוקי  וממ"ש 
דינה  ויהי'  הראשונים  מן  יותר  נאמנים  האחרונים  הרי  דאל"כ  הראשונים,  העדים 
שאסורה לינשא לאחר ואם נישאת תצא. אלא דמפרש שהעדים מכחישים זה את זה, 

ועדיות שניהם שקולות, ומש"ה אם נשאת לא תצא, משום שהוא ספק.

אך ברבינו גרשום )ד"ה ושנים אומרים( פירש דמה שטוענים העדים השניים שלא 
נתגרשה היינו שטוענים "שאותן עדים עמנו היו באותה שעה". כלומר, דס"ל שהעדים 
השניים מעידים )לא על העדות עצמה, אלא( על העדים, והיינו שמזימים את העדים 

הראשונים, ולכן לא יכולה לינשא משום שהם נאמנים יותר.

אך פי' זה צריך ביאור, דאם העדים השניים מזימים את הראשונים – אין זה "תרי 
ותרי" אלא שהאחרונים נאמנים יותר מן הראשונים, ונחשבת כאשת איש ממש, וא"כ 

מדוע הדין הוא ש"לא תצא" והרי היא ממש א"א?

ויש לבאר, דכאן מדובר שהעדים הראשונים שמעידים שהאשה נתגרשה ה"ה עדי 
קיום ולא עדי בירור, והיינו שאין הם עדים שרק ראו שהי' גירושין, כ"א שהם היו העדי 
קיום של עצם הגירושין, ובמילא כשהעדים השניים מעידין עמנו היו באותה שעה, הרי 
הם בעצם מעידים על המעשה עצמו, וא"כ אף שמעידים על העדים עצמם והיינו הזמה, 

מכל־מקום נחשבת עדות זו כעדות הכחשה )"תרי ותרי"(.

וכמבואר בדברי הרמב"ם בהלכות עדות )פי"ח ה"ב( וז"ל: "עדים שבאו ואמרו ראינו 
זה שהרג את הנפש או לוה מנה לפלוני ביום פלוני במקום פלוני, ואחר שהעידו ונדבקו, 
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באו שנים אחרים ואמרו ביום זה והמקום זה היינו עמכם ועם אלו כל היום, ולא היו 
דבריו מעולם, לא זה הרג את זה, הרי זה הכחשה.

וכן, אם אמרו להם האיך אתם מעידים כך וזה ההורג או הנהרג או הלוה או המלוה 
הי' עמנו ביום זה במדינה אחרת, הרי זו עדות מוכחשת שזה כמי שאמר לא הרג זה את 
זה ולא זה הלוה את זה שהרי עמנו היו ולא נהי' הדבר הזה וכן כל כיוצא בדברים אלו.

אבל אם אמרו להם אנו אין אנו יודעים אם זה הרג זה ביום זה בירושלים כמו שאתם 
אומרים או לא הרגו ואנו מעידים שאתם עצמכם הייתם עצמו ביום זה בבבל הרי אלו 

זוממים ונהרגין אין משלמין". עכ"ל.

מתייחסת  אינה  העדים  שסתירת  במקרה  רק  היינו  הזמה  שעדות  מדבריו  ומובן 
למקרה עצמו, כ"א רק לעדים שמעידין. אך באם עדות האחרונים מתייחסת למקרה 
ואין נאמנים  זו כעדות הכחשה,  עצמו, אע"פ שמעידין גם על העדים נחשבת עדות 

האחרונים יותר מן הראשונים.

והטעם בזה הוא, כמ"ש הרמב"ם בהלכה שלאחרי זה ש"הזמה חידוש הוא"57 ו"אין לך 
בו אלא חידושו", ולכן עדות האחרונים נאמנת רק שמייחס למקרה עצמו.

ושנים  נתגרשה  אומרים  ש"שנים  שבמקרה  גרשום  רבינו  דברי  שפיר  אתי  ועפ"ז 
אומרים לא נתגרשה" ההכחשה היא – "עמנו היו באותה שעה", ומכל מקום נחשבת 

העדות כעדות הכחשה ולא תנשא לכתחילה, ו"אם נשאת לא תצא".

ברשב"ם ד"ה 'אלא'

  הת' מנחם מענדל שי' הניג
 הת' מנחם מענדל שי' הכהן כהן )כפ"ח(
תלמידים בישיבה קטנה

הרשב"ם בסוגיית 'נסכא דר' אבא'58 אומר, שבמקרה ששמעון ירד לשדה ראובן וטען 
שהחזיק בקרקע שתי שנים, הדין הוא, שהקרקע חוזרת לראובן שהרי אין לו חזקה. אך 
הפירות, הנה למרות שמודה שאכל, פטור, משום שלגביהם יש לו הרי "מיגו" שיכול 

הי' לומר "לא אכלתי".

57( אפילו לאביי שחולק על רבא וסובר שבעד זומם בטלים כל עדויותיו גם מלמפרע, היינו רק משום שסובר שאפי' 
בדבר חידוש הנה לאחר שהתבטל הביטול הוא תמידי משום שכתוב "אל תשת ידך עם רשע", אך גם הוא מסכים לעצם 
הענין שעד זומם חידוש הוא שהרי בלא גזירת הכתוב היינו אומרים ש"מאי סמכת אהני סמוך אהני", שלכן בהכחשת 

הזמה יסכים אביי שאינה בכלל החידוש. ויש להאריך בזה ואכ"מ.
58( ב"ב לב, א ד"ה אלא.
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והקשה עליו החוסן ישועות, מדוע נימא שהמיגו הוא שיכול הי' לומר "לא אכלתי 
אכלתי  לטעון  שיכול  הוא  שהמיגו  אמר  פירי"[  "והדרי  ]ד"ה  הקודם  כשבדף  כלל", 

קצת? ונשאר בצ"ע.

ונראה ליישב את דברי הרשב"ם, דיש לחלק בין המקרים: שהרי שם מדובר במקרה 
שטוען למוחזקותו בקרקע שלוש שנים ]ואם יביא לכך הוכחה – תהי' לו חזקה[. וא"כ 
לא יכול לטעון במיגו "שלא אכלתי כלל", שהרי אם יטעון כך יסתור את מוחזקותו 
בקרקע )שצריך להיות אכילת פירות(, ולכן המיגו השייך שם הוא ש"אכלתי קצת", 
משא"כ כאן שטוען שהי' בקרקע רק שנתיים, גם אם יטען "לא אכלתי כלל", לא יפסיד 

כלום, שהרי גם לפי טענתו, אין לו חזקה בקרקע.

אלא, שאם אכן כך, אינו מובן כיצד זה לא השיב כן החוסן ישועות עצמו, כשהתירוץ 
פשוט כ"כ?

ואולי יש לומר )בדוחק עכ"פ(, שלשיטת ה"חוסן ישועות" גם כאן מדובר במקרה 
ששמעון טען שאכל שלוש שנים, אלא שבפועל התובע הביא עד שאכל רק שנתיים59 
]וכן גורס רבינו גרשום וז"ל: "אמר לי' מינך זבנתי' ואכלתי' שני חזקה ואזל ואייתי 
חד סהדא ואמר דאכלה תרתי שנין"[. ומדויק גם מלשונו שכתב שהעד שמעיד שאכל 
שנתיים "לא לסיועי לשמעון קאתי". ועפ"ז יובן שכיון ששמעון יטען שאכל שלוש שנים 

והעד מעיד על שנתיים, ממילא לא לסיועי לשמעון קאתי.

אלא ש)כאמור( דוחק הוא, שהרי מלשון הרשב"ם בתחילת הד"ה שכותב שהנתבע 
טוען "זבנתי' ניהלי" וכו' ולא מציין שטוען גם "ואכלתי' שני חזקה" )כבכל המקומות(, 

משמע ששמעון לא טוען ואכלתי' שני חזקה.

החזקת 'ההוא גברא' מהיום שמת הקרוב

 הת' שלום דובער שי' ליסון
תלמיד בישיבה גדולה

איתא בגמ' )בבא בתרא לג, א(: "קריבי' דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא – רב 
אידי בר אבין אמר: אנא קריבנא טפי, אתא ההוא גברא אמר: אנא קריבנא טפי. לסוף 
אודי לי' דאיהו קריב טפי, אוקמה רב חסדא בידי'. אמר ליה: ליהדר לי פירי דאכל 

מההוא יומא עד השתא".

59( וכך כתב תוס' מפורש בד"ה ה"ג לסוף אודי לי' בדף לג.
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כלומר: שכל אחד מהם טען שהוא הקרוב יותר ולכן הוא הבעלים של הדקל, ותפס 
'ההוא גברא' את הדקל מדין 'כל דאלים גבר'. ולבסוף הודה הוא שאכן רב אידי הוא 
הקרוב יותר, והעמידה רב חסדא בידיו. אך טען רב אידי שמלבד מה שקיבל את הדקל, 

צריך אותו אחד להחזיר לו גם את כל הפירות שאכל עד עכשיו.

ומבאר רשב"ם: "להדר לי: ההוא גברא פירי דאכל מההוא יומא עד האידנא – מן היום 
שמת קרובי, שאכלם שלא כדין".

ולכאורה צריך להבין: מנין לרשב"ם ש'ההוא גברא' החזיק בדקל מאותו היום שמת 
הקרוב – דאולי הוא החזיק בה לאחר כמה ימים, והי' צריך לכאורה רשב"ם לכתוב 'מן 

היום שהחזיק בו, שאכלם שלא כדין' וכיו"ב?

ואולי יש לומר הביאור בזה: דהרשב"ם הבין זאת מלשון הגמ', שטענת רב אידי ואותו 
אחד היתה: 'אנא קריבנא טפי'. דלכאורה כיון ש"קריבי' דרב אידי שכיב ושבק דיקלא", 
הי' צריך רב אידי לבוא ולומר 'אנא קריבנא' ומגיע לי הדקל, ואז 'אתא ההוא גברא' 

ואמר 'אנא קריבנא' – ומדוע מוספים הם 'אנא קריבנא טפי'?

 – שמת קרובי"  "מן היום  כן הבין הרשב"ם60 ש'ההוא גברא' אכל את הפירות  ועל 
והיינו שברגע שהקרוב מת, הלך אותו אחד והחזיק בדקל והתחיל כבר לאכול פירותיו. 
ולכן בא רב אידי לבית דין וטען 'אנא קריבנא טפי' – שלמרות שהוא כבר החזיק בדקל, 
אך אני יותר קרוב ממנו והדקל מגיע לי, אך בא אותו אחד וטוען – דלא כן הוא, אלא 

שאני הוא הקרוב יותר.

רב חסדא  אוקמה  טפי,  קריב  דאיהו  לי'  אודי  "לסוף  הגמ':  גם לשון  יומתק  ועפ"ז 
בידי'" – דלכאורה כיון שאותו אחד החזיק בדקל רק מדין 'כל דאלים גבר', מדוע עכשיו 
כשמודה לרב אידי שהדקל שלו, צריך רב חסדא להוציא זאת ממנו ול'אוקמה' בידי רב 

אידי – והי' מתאים יותר לכאורה לכתוב בלשון נתינה וכיו"ב?

וע"פ הנ"ל יובן היטב: דכיון שהחזקת אותו אחד היתה 'מן היום שמת קרובי' – שמרגע 
שהקרוב מת כבר החזיק הוא בדקלו, הרי הדקל הי' כאילו מוחזק לגמרי ברשותו )נוסף 
על זה שקיבלו בדין 'כל דאלים גבר'( – וע"כ הי' רב חסדא צריך לעשות פעולה של 

'אוקמה בידי', להוציא זאת מידי אותו אחד וליתנו לרב אידי61.

60( אמנם תוס' )ד"ה ה"ג( פירש על המילה 'טפי': "מצינו לפרש – טפי מכל אותם שהיו העדים מכירים". ועל כן אפשר 
לומר גם כאן, שכל אחד אומר – שהוא קרוב לאותו אחד שמת יותר מכל העולם.

61( ויומתק יותר לפי שיטת הרשב"ם )כהבנת האחרונים בדף לב, ב( ש'כל דאלים גבר' הוא רק 'סילוק', ולכן הם יוכלו 
לריב לעולם – ולכן הי' צ"ל 'אוקמה רב חסדא בידי', שיתן אותה בשלימות לרב אידי – כדי שלמחרת לא יטעון 'ההוא 

גברא' שהדקל באמת שלו, ויקח זאת שוב.
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ביאור גירסת ר"ח במעשה ד'קריבי' דרב אידי'

 הת' אלון משה שי' סרוסי
 הת' מנחם מענדל שי' שפרבר
תלמידים בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )בבא בתרא לג, א ואילך(: "קריבי' דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא. 
רב אידי בר אבין אמר אנא קריבנא טפי, וההוא גברא אמר אנא קריבנא טפי )ומתוך 

שלא נודע מי קרוב יותר החזיק אותו האיש בקרקע לפי שהי' אלם יותר. רשב"ם(.

לסוף אודי לי' דאיהו קריב טפי, אוקמה רב חסדא בידי'. א"ל ליהדר לי פירי דאכל 
מההוא יומא עד השתא. אמר, זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא? אמאן קא סמיך 
מר? אהאי, הא קאמר דאנא מקרבנא טפי. אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, 

כיון דאודי – אודי". עכ"ל הגמ'.

והביאו התוס' )ד"ה אודי( את גירסת ר"ח במעשה ד'קריבי' דרב אידי בר אבין', וז"ל:

"וגירסת ר"ח נראה לר"י עיקר, דלא גריס לסוף אודי לי', אלא גרס – לסוף אייתי 
סהדי דאיהו קריבי' . . שלא היו מעידים שרב אידי קרובו הי' טפי מההוא גברא, אלא 
היו מעידים שרב אידי קרובו הי' וההוא גברא לא היו מכירים אם הוא הי' קרובו או לאו. 
ולא הי' לו שום עדי קורבה . . והי' רב אידי תובע גם הפירות כיון שהודה שאכל, ורב 

חסדא פטר לי' במיגו דאי בעי אמר לא אכלי".

והיינו, שהקרוב לא הודה שרב אידי קרוב יותר, אלא ר' אידי הביא עדים שהכירו 
שהוא קרוב של הנפטר, ולא הכירו העדים שאותו אדם קרוב. והיות שלרב אידי יש 
עדים שהוא קרוב, ולאותו אדם אין שום עדי קרבה – העמיד ר' חסדא את הקרקע בידי 
רב אידי כיון שהוא ודאי ואותו אדם הוא רק ספק. אמנם פטר רב חסדא את אותו אדם 
מלשלם על הפירות, כיון שיש לו 'מיגו' שאם רצה לשקר יכל לומר לא אכלתי פירות 

כלל והי' נאמן.



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת184

את  נוציא  למה  גבר',  דאלים  'כל  מדין  בקרקע  זכה  כבר  שהקרוב  כיון  א.  וקשה: 
הקרקע מתחת ידו מאחר שר' אידי קרוב ודאי, והרי הוא מחזיק בקרקע, ור' אידי רק 

ספק יורש )דשמא השני קרוב יותר והוי הוא היורש(?

ב. למה יצטרך הנתבע 'מיגו' להיפטר להחזיר הפירות, הרי ר' אידי הוא רק ספק 
יורש ואין מוציאין ממון מספק?

ב
וי"ל הביאור בזה, ובהקדים:

דהנה יש לחקור האם 'כל דאלים גבר' הוי בירור, היינו שע"י זה אנו יודעין של מי 
החפץ, או דלמא שהוא דין, שכך תקנו חכמים לפסוק עפ"ז.

גם באם נאמר שהוא דין, יש לחקור האם זוהי פסיקה של ב"ד, היינו שפוסקים לתת 
זאת לאלים, או שנאמר שהוא רק הסתלקות, היינו שב"ד אינם יודעים כיצד לפסוק 

ולכן אינם פוסקים, וממילא 'כל דאלים גבר'.

ולפי"ז יש לומר שר"ח לומד ש'כל דאלים גבר' הוא הסתלקות בי"ד, כלומר דכיון 
שבי"ד לא יודעים כיצד לפסוק הם לא מתערבים בדין עד שתהי' להם אפשרות להכריע 

כדברי אחד הצדדים.

וא"כ כשאותו אדם החזיק בקרקע לאחר שקבעו בי"ד ש'כל דאלים גבר' – אין זה ע"פ 
דין, וממילא כשר' אידי הביא עדים שהוא קרוב, ונמצא שרב אידי ודאי קרוב והשני 
רק ספק קרוב – נפסק הדין לטובתו של רב אידי כיון שהוא ודאי וממילא עדיף מספק, 

ונחשב כאילו באו עכשיו לדין.

ולפי הנ"ל יובן גם מדוע אותו אדם צריך 'מיגו' להיפטר מתשלום הפירות ולא נאמר 
מכיון  היא  מספק  ממון  מוציאים  שלא  דהסיבה   – מספק  ממון  ממנו  מוציאין  שאין 
ולכן אם  אומרים שמעיקרא הממון שלו,  כלומר שאנו  חזקתו,  על  שמעמידים ממון 

נרצה להוציא ממנו נצטרך ראי'.

אבל הכא כיון שזכה בפירות רק מדין 'כל דאלים גבר' א"כ הם לא נחשבים שלו, 
ולולי ה'מיגו' הו"א דהיות שאנו מוציאים ממנו את הקרקע נוציא ממנו גם את הפירות.
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'מיגו במקום עדים' – ביאור שיטת רב חסדא

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

א
איתא בגמ' )ב"ב לג, ב(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי 
דאבהתי' הוא והאי אייתי סהדי דאכל שני חזקה. אמר רב חסדא מה לו לשקר, אי בעי 
א"ל מינך זבינתה ואכלתי' שני חזקה. אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, מה לי 

לשקר במקום עדים לא אמרינן".

ירושה לו מאבותיו. אך  והיינו שב' אנשים רוצים בעלות על קרקע בטענה שהיא 
לאחד מהם יש עדים שהשדה אכן היתה של אבותיו "עד יום מותם ומעולם לא מכרו 
לאבותיו של זה השני" )רשב"ם ד"ה האי אייתי(, ולשני יש עדים שיש לו "חזקה" בקרקע 

ג' שנים )והיינו שכעת הוא היושב בקרקע, והראשון בא להוציא ממנו(.

הנה דעת ר' חסדא היא, שהשני שיש לו עדי חזקה נאמן מפני ד"מה לו לשקר" דאם 
הי' רוצה הי' טוען שקנה את הקרקע, וע"כ נאמין לו במה שטוען של אבותי. אך אביי 
ורבא חולקים וסוברים ש"מיגו במקום עדים לא אמרינן" וממילא אע"פ שיש לו 'מיגו' 
הנה מכיון שמול טענתו "של אבותי היתה" ניצבים עדים שבעדותם סותרים את טענתו 

אינו נאמן.

והנה צריך להבין מאי סברת ר' חסדא שאכן יועיל "מיגו במקום עדים" הלא דבר 
ברור הוא שעדות זהו הדבר החזק ביותר, ככתוב )דברים יט, טו(: "ע"פ שנים עדים 

יקום דבר" והיאך מצד מיגו נסתור דברי העדים?

והנה יש מן הראשונים שלמדו במחלוקת ר' חסדא ואביי ורבא דנחלקו האם אפשר 
לחזור ולטעון בדבריו או לא. וכמ"ש הרשב"א לעיל )לג, א. ד"ה במעשה(: "דאלים לי' 
מגו לרב חסדא דטענינן לי' מאי דמצי הדר איהו וטעין לתרוצי דבורי', ונימא דה"ק אנא 
קריבנא טפי לגבי פירי דזביני לי מיני', וכענין שתרצו ג"כ למעלה אליבא דרבה במעשה 
דזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתי' והאי אייתי סהדי 

דאכל תלת שנין".
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והיינו שלומד בדעת ר' חסדא דמטעם הנאמנות שלו ב"מיגו" שיוצר אצלינו "אנן 
סהדי שהוא נאמן" אנו מפרשים בדבריו באופן שלא יסתור את עדות העדים, אך ודאי 

אם יסתור בטענתו במפורש את העדים לא יהי' נאמן.

ב
והנה בשיטת הרשב"ם )בביאור דעת ר"ח( נראה לומר באופן אחר:

ויובן בהקדים הסוגיא הקודמת דגם שם נחלקו ר' חסדא ואביי ורבא. דהנה הובא שם 
שהי' ויכוח בין ר' אידי לבין איש אחר לגבי ירושת דקל שכ"א מהם טען שהוא קרוב 
לנפטר, ונפסק כל דאלים גבר וההוא ניצח. לאחרי שהחזיק בדקל איזה זמן, החזיר את 
הדקל לר' אידי ואמר שר' אידי יותר קרוב ממנו, וכתוצאה מהודאתו ביקש ר' אידי 
החזר על הפירות שאכל, ובזה נחלקו: שרב חסדא פטרו, לעומת אביי ורבא שחייבו 

להחזיר את הפירות,

 והרשב"ם שם מפרש שסברות המחלוקת הם: דר"ח ס"ל דכאשר מודה ואומר דר' 
אידי קרוב טפי כוונתו לומר שהוא נותן לו כעת את האילן במתנה ולכן לא יקבל את 
הפירות. אך אביי ורבא נצמדים למילותיו ואומרים "כיון דאודי אודי", דהיינו שבמה 

שהודאה שר' אידי קרוב טפי, הנה הודאה זו מחייבת אותו להחזיר גם את הפירות.

ויש לבאר סברת ר' חסדא דהיות שע"פ דין כל דאלים גבר תפיסתו של אותו קרוב 
הקרוב  אכן  שהוא  לנו  שמתברר  כלומר  קרוב,  יותר  שהוא  כהוכחה  לנו  משמשת 
האמיתי62, על כן גם כאשר לאחמ"כ מודה ואומר דר' אידי קרוב טפי, אינו יכול לסתור 
את הבירור הקודם שנתברר לנו, ועל כן אנו מפרשים את דבריו שהתכוון לתת מתנה. 
משא"כ אביי ורבא ס"ל דאין מפרשים דבריו באו"א, אע"פ שעי"ז נסתור הבירור והדין 

הקודם )ואולי ס"ל שהוא רק סילוק הבי"ד מהדין ולא דין ובירור(.

המתבקשת  הבנה  או  ידיעה  לאיזה  הכרח  לנו  יש  שכאשר  ס"ל  חסדא  דר'  והיינו 
מהמציאות, שכעת מתעוררת עלי' איזוהי סתירה עלינו לפרש את הדברים באופן קצת 

שונה.

זל"ז(:  יומתק הא שהובאו בסמיכות  )שעפי"ז  בענינינו  הדין  דהוא  ולכאורה אפ"ל 
סברא  וישנה  השני,  אצל  היתה  השדה  האחרונות  השנים  שבג'  יודעים  שאנו  דהיות 
המובאת לקמן "לא חציף איניש למיחת" דהיינו שאדם לא מתחצף ונכנס לשדה חבירו 

62( ראה רא"ש ריש מס' ב"מ: "שמי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו 
לגזול".
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ללא שיש לו שייכות לקרקע זו63. א"כ מוכרחים לומר שאם יש מישהו שיושב בקרקע 
זהו מכיון שיש לו בעלות על הקרקע, דאל"כ לא מובן מה הי' כאן בג' שנים אלו.

 אך מכיון שטענתו על הבעלות היא מכח טענה שיש עלי' לכאורה הכחשה של עדים, 
הנה ע"מ שלא יסתרו הדברים ע"כ אנחנו מפרשים את טענתו באופן קצת שונה. כלומר 
כיון שההוכחה כאן לבעלות היא לא רק מצד טענתו )שאז אכן טענתו היתה מתבטלת 
בפני העדים(, אלא גם ובעיקר מכורח המציאות כנ"ל, הנה מכיון שכל הערעור על 
הבעלות הוא רק מצד הטענה ע"כ נפרש אותה באופן קצת שונה ע"מ לקיים את הכרח 

הבעלות המתבקש מהמציאות של הישיבה בקרקע.

והיינו שאנו אומרים שאמנם העדים מעידים שהשדה היתה של אבותיו של הראשון 
"עד יום מותם ומעולם לא מכרו לאבותיו של זה השני", אך אפשר לפרש בדברי השני 
שאבותיו קנו מזה שלפנינו. אלא דבד"כ לא אומרים סברא זו כמ"ש התוס' לעיל )לא, 
א. ד"ה מה לי לשקר( דכאשר אומר "של אבותי" משמע ולא של אבותיך, אך כאן כדי 

להתאים את המציאות ניחא לפרש כן בדבריו64.

ועפ"י הסברה זו בשיטת הרשב"ם יובן הא דמדגיש בביאור המקרה שהעדים כוללים 
השני",  זה  של  לאבותיו  מכרו  לא  "מעולם  שאבותיו  הראשון  בעלות  על  בעדותם 

שמשמע מזה שלומד שהמקרה כאן אינו זהה למקרה דלעיל )כפי שלמד הרשב"א(.

אך מלשון הרשב"ם לא משמע כן )הן כשיטת שאר הראשונים, והן כביאורנו(, כיון 
שמכחיש  דאף  ס"ל  דבמפורש  והיינו  מהימן"  לעדים  להו  דמכחיש  "אע"ג  דמפרש 

העדים, ואין שם אפשרות לפרש בדבריו בכ"ז נאמן.

ג
והנה ב'אחרונים' ביארו )ראה גם כתבי ר' איזיק, סי' יט( ע"פ ב' האפשרויות בהסברת 
הדין ד'מיגו' אי הוי 'בירור' – דהיינו שמיגו זה הוא מברר לנו שמדובר על אדם נאמן 
וממילא אנו מאמינים לו לטענתו. או 'כח הטענה' – דהיינו שמקבל את הכח והזכות 
שהי' לו אילו הי' טוען אחרת. ועפ"ז ביארו דר' חסדא ס"ל ד'מיגו' הוי 'כח הטענה', 
וממילא אע"פ שבמה שטוען יש לו הכחשה של עדים, אמנם כיון שיש לו את הכח של 
כיון שאין עלי' הכחשה של עדים ע"כ לא מוצאים את  הטענה האחרת שהיא חזקה 

הקרקע מידו.

63( והנה אף שסברה זו לא קימת בשדה כדאיתא התם. היינו מפני שיש שם סברה יותר חזקה של אחוי שטרך, אך 
כאן אין היא שייכת כיון שיש לו עדים שאכלה ג"ש. ודו"ק. 

64( ומובן וגם פשוט שאי"ז כדעת הרשב"א שהובא לעיל שמבאר שר"ח סובר שחוזר וטוען, כיון שלפי מה שביארנו 
כאן ר"ח סובר שמבארים בדבריו לא מצד החוזק שיש במיגו, אלא מפני ההכרח שנוצר מהמציאות. ואולי י"ל שע"כ 

משנה הלשון ל'מה לי לשקר' ולא בלשון הרגיל – 'מיגו'. 



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת188

כח  דהוי  לי'  סבירא  דלא  להדיא  נראה  חסדא(  ר'  אמר  )ד"ה  הרשב"ם  מדברי  אך 
הטענה, אלא נאמנות. כיון שכותב שהסיבה שמאמינים למחזיק היא מפני: "אי בעי הוה 
א"ל להאי שיש לו עדות זכות אבות מינך זבינתה ואכלתי' שני חזקה, הלכך מיגו דמצי 
טעין הכי ויזכה בטענה זו והוא לא חשש לטעון, כי טעין נמי של אבותיו אע"ג דמכחיש 
להו לעדים מהימן". והיינו דבפירוש ס"ל דהוא מטעם נאמנות "מיגו דמצי טעין. . והוא 

לא חשש לטעון . . מהימן", ולא מצד כח הטענה.

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

אמר 'מינך זבינתה' וחזר וטען 'לפירות ירדתי'

 הת' אשר זעליג שי' שאער
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )ב"ב לג, ב(: "אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובליא, ואמר איזיל 
איגדרי' לדיקלא דפלניא דזבני' ניהלי – מהימן". כלומר, אדם שנטל מגל ואמר הריני 
הולך לגדור את הדקל של פלוני שמכרו לי ה"ה נאמן, ובית דין מניחים לו לגדור את 
התמרים כל זמן שאין ידוע שבעל הדקל מוחה. והטעם הוא משום החזקה שאין אדם 

חצוף כל כך לגדור דקל שאינו שלו, ולכן יש להניח שאדם זה דובר אמת.

במה  נאמן  ירדתי  לפירות  מתחילה  בשטען  "ודוקא  מהימן(:  )ד"ה  הרשב"ם  וכתב 
שאכל כבר. אבל אם מתחלה טען מינך זבינתה ואח"כ טען לפירות ירדתי, שמכחיש 

דבריו הראשונים – אינו טוען וחוזר וטוען".

ולכאורה ניתן לדייק מלשון הרשב"ם – "ודוקא בשטען מתחילה לפירות ירדתי נאמן 
במה שאכל כבר, אבל כו'", דאף במקרה שטען מתחילה 'מינך זבינתה', ופסקו בי"ד 
דאינו נאמן בלי עדים, ולאחר מכן חזר וטען שאכן הקרקע שייכת לחבירו, ומה שאמר 

'מינך זבינתה' ר"ל שקנה את הפירות מחבירו – לא יהא נאמן.

וקשה, דבסוגיא לעיל )לא, א( הביאה הגמ' מחלוקת אמוראים בזה: "זה אומר של 
אבותי וזה אומר של אבותי, האי אייתי סהדי דאבהתי' היא, והאי אייתי סהדי דאכלה 
שני חזקה . . הדר א"ל אין, דאבהתך היא, וזבנתה מינך, והאי דאמרי לך דאבהתי – 
דסמיך לי עלה כדאבהתי, טוען וחוזר וטוען, או אין טוען וחוזר וטוען? עולא אמר – 
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טוען וחוזר וטוען )אף על פי שמכחישם קצת בזה שחזר וטען. רשב"ם(; נהרדעי אמרי 
– אינו טוען וחוזר וטוען". ופסקה הגמ' כעולא "והלכתא חוזר וטוען".

וא"כ צריך להבין מנ"ל לרשב"ם דבמקרה שטען מתחילה 'מינך זבינתה' ולאחר מכן 
פירש דבריו שלא יהא נאמן, והרי הלכה כעולא ד"טוען וחוזר וטוען" אפי' שמכחישם 
אינו סותר ממש דבריו הראשונים שהרי טוען עדיין שקנה, רק  וכאן לכאורה  קצת, 
שמבאר שכוונתו היתה לקנית הפירות, ודאי שאין זה הכחשה יותר משחוזר ומפרש 

באופן מחודש – "דסמיך לי עלה כדאבהתי".

ב
ניתן הי' לתרץ דיש חילוק בין המקרים, דהרי בסוגיא שם )לא, א(  והנה לכאורה 
מדובר שיש לו עדים שהחזיק בקרקע שני חזקה, ולכן נאמן לחזור ולטעון אפי' שמכחיש 

קצת את טענתו הראשונה, מפני שיש לו קצת נאמנות מעדות העדים שהקרקע שלו.

משא"כ בנדו"ד שאין לו עדים, והטעם שאנו לא מחייבים אותו לשלם על הפירות הוא 
משום החזקה שאין אדם חצוף כל כך לגדור דקל שאינו שלו, הרי לאחר שחזר וטען אין 

לו שום צד נאמנות ממקום אחר, ולכך אינו נאמן.

הראשונים  דבריו  שמכחיש  שבמקרה  כתב  דלעיל  ברשב"ם  דהנה  לדחות,  יש  אך 
לגמרי אינו נאמן משום "שמכחיש דבריו הראשונים", ואם ישנו לחילוק הנ"ל, אין מובן 

מדוע לא כתב הרשב"ם שאינו נאמן משום שאין לו שום נאמנות ממקום אחר? 

ועוד קשה, דלא מצינו בסוגיא שם שהסיבה שעולא ס"ל ד"טוען וחוזר וטוען" הוא 
מפני שיש לו עדים שהוא המוחזק בקרקע, אלא משמע שבי"ד מקבלים את טענתו 

השני' מכיון שהיא דומה לטענתו הראשונה?

ג
ולכן יש לבאר באופן אחר, דבנדו"ד אינו נחשב שמכחיש קצת בטענתו השני' את 

הראשונה, אלא שמכחישה לגמרי ולכן אינו נאמן.

דהנה שם בסוגיא מדובר שמשתי טענותיו של המחזיק מובן שרוצה להשאר בקרקע 
ולא להחזירה למרא קמא. דבתחילה טען ממך קניתי' והביא ע"כ עדי חזקה. וגם כשחזר 
וטען אמר "אין, דאבהתך היא, וזבנתה מינך, והאי דאמרי לך דאבהתי – דסמיך לי עלה 
זה נחשב שמכחיש קצת את  ובאופן  לו,  והיינו, שטוען שהקרקע שייכת  כדאבהתי", 

דבריו הראשונים.
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אמנם בנדו"ד שטען בתחילה 'ממך זבינתה' הרי מטרת הטענה היא לזכות בקרקע, 
ומאחר שאין לו עדים שהי' בה שני חזקה אינו נאמן וצריך להחזירה למרא קמא.

וכשחזר וטען שהתכוון בדבריו שלא קנה את הקרקע אלא רק "לפירות ירדתי", ה"ה 
מכחיש בכך את דבריו הראשונים לגמרי, דהרי עכשיו אין טוען גם את הקרקע כ"א רק 

את הפירות, ואינו נחשב מכחיש קצת דבריו הראשונים.

והשתא אתי שפיר פסק הרשב"ם דאינו נאמן, דהרי בהמשך הסוגיא שם איתא: "ומודי 
עולא, היכא דא"ל של אבותי ולא של אבותיך – דאינו טוען וחוזר וטוען".

ופירש הרשב"ם "ומודי עולא – אף על גב דמהימנינן לי' להאי דטעין אין דאבהתך 
היא כו' – שאם טען מתחילה ופירש של אבותי ולא של אבותיך דאינו חוזר וטוען טענה 
זו דסמיך עלה כדאבהתי שהרי עוקר לגמרי דברים הראשונים וכן הלכה דפסקינן לקמן 

כעולא". וק"ל.

ביאור בתוס' ד"ה "ואי טעין"

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה גדולה

איתא בגמ' )ב"ב לג, ב(: "ההוא דאמר לי' לחברי' מאי בעית בהאי ארעא . . אם טען 
ואמר לפירות ירדתי – נאמן. לאו מי אמר רב יהודה, האי מאן דנקיט מגלא ותובליא 
ואמר איזיל איגדרי' לדיקלא דפלניא דזבני' ניהלי מהימן, )אלמא( לא חציף איניש דגזר 

דיקלא דלאו דילי', הכא נמי לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דילי'".

והיינו, דבמקרה שערער בעל הקרקע על המחזיק, וטען לו המחזיק "לפירות ירדתי", 
דהיינו שטוען שיש לו הסכם אריסות, או שקנה ממנו את זכות אכילת הפירות לזמן 
מסויים, אע"פ שצריך להחזיר את הקרקע, מכל מקום, ה"ה נאמן לגבי הפירות שכבר 
אכל. משום דחזקה שאין אדם חצוף כ"כ לאכול פירות שאינם שלו, ולכן יש להניח 

שאדם זה דובר אמת.

ובתוס' )ד"ה ואי טעין( הקשו: "וא"ת מאי איריא משום דלא חציף, תיפוק לי' משום 
דתפיס, מידי דהוה אמטלטלין שאין עשויין להשאיל ולהשכיר דאי אמר לקוחין הן 
בידי נאמן? וי"ל, דאיצטריך טעמא דלא חציף אם לקטן והניח ברשות שאינן שלו דלא 

תפיס בהן".
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ברשותו,  נמצאים  לא  שהפירות  למקרה  אף  מועילה  חציף"  ד"לא  דהחזקה  והיינו 
לטעון  נאמן  חציף"  ד"לא  החזקה  מצד  אמנם  בידי,  הן  לקוחין  לטעון  נאמן  שאינו 

"לפירות ירדתי".

ועוד הקשה תוס': "וא"ת כי לא אמר נמי לפירות ירדתי אלא דאייתי סהדי דאכל 
ב' שנים כי הך דשמעתין – יהא נאמן בטענתי', במיגו דאי בעי אמר לפירות ירדתי"? 
כלומר, דאם אמרינן דנאמן לומר "לפירות ירדתי", א"כ גם כשטוען שהשדה שייכת 
לו, ומביא עדים על ב' שנים בלבד, יהא נאמן, ב'מיגו' "דאי בעי טעין לפירות ירדתי". 

ומסיק תוס' ד"לאו פירכא היא כו'".

הב',  הא' לשאלה  בין השאלה  ושייכות  נראה שאין קשר  והנה, בהשקפה ראשונה 
והטעם שכתבו זאת התוס' באותו ד"ה הוא משום ששניהם שייכים לדין ד"ואי טעין 
ואמר לפירות ירדתי". אמנם יש לבאר בזה יותר, שהשאלה הב' נשאלת בדוקא לאחר 

השאלה הא', וכדלקמן.

דהנה מדברי הגמ' בלבד מובן שהטעם שנאמן לומר "לפירות ירדתי" הוא רק משום 
החזקה ד"לא חציף איניש כו'". אמנם לאחר קושיית התוס' – מפני מה לא מועיל החזקה 
דכל מה שתחת יד אדם שלו, ותירוצו שחזקה ד"לא חציף" מועילה אף למקרה שאינם 
ברשותו, נמצא, דכאשר הפירות אכן תחת ידו יהא פטור על הפירות מב' טעמים: א. 

"לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דילי'". ב. "דאי אמר לקוחין הן בידי נאמן".

נאמן  יהא   .  . ירדתי  לפירות  נמי  אמר  לא  "כי  להקשות  יש  זה  ביאור  לאחרי  ורק 
בטענתי', במיגו דאי בעי אמר לפירות ירדתי", דהרי אם נאמן לומר "לפירות ירדתי" 
רק משום ד"לא חציף", אין להקשות כן, דהרי הנאמנות שלו לטעון פירות ירדתי הוא 
משום שאנו מניחים שאם מעיז לטעון פירות ירדתי מסתמא נאמן. אך אם אינו טוען 
לפירות ירדתי אלא שטוען שהקרקע שייכת לו – אינו נאמן במיגו דהרי זה 'מיגו דהעזה' 

ולא אמרינן.

אמנם לאחרי שביארו התוס' שאם הפירות תחת ידו יהא נאמן "דאי אמר לקוחין הן 
בידי נאמן", שפיר י"ל דיכול לטעון שהקרקע שייכת לו, ויהא נאמן ב'מיגו' שיכל לטעון 

"לפירות ירדתי" דאין זה 'מיגו דהעזה'.

ויש להוסיף, דזהו גם שכתבו התוס' בתחילה – "פי', תחלה כי א"ל מאי בעית בהאי 
ארעא, אף על גב דבשעה שאכל הי' בעל השדה יכול לעכב, ולא הי' נאמן לומר לפירות 
הורדתני. מיהו, כיון שכבר אכלו וזה בא להוציא – נאמן לומר לפירות ירדתי". כלומר, 
דקודם שמקשים התוס' מדוע לא נסתפק בטענה ד"לקוחין הן בידי", מבאר תוס' דגם 
לכאורה  דאין מעלה  נמצא  וא"כ  ולא להבא,  רק לשעבר  מועיל  ד"לא חציף"  הטעם 

בחזקה זו על חבירתה, ולכך מקשה "תיפוק לי' משום דתפיס" כו'.
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שיטת הרשב"ם בדעת שמואל בדבר שטרי שעבוד

 הת' דוד שי' ברדה
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )ב"ב לד, ב ואילך(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב 
נחמן כל דאלים גבר". והיינו שבמקרה של ספק שאין ידוע מי דובר אמת ואין ביכולת 

בי'"ד לברר זאת פוסקים בי"ד 'כל דאלים גבר' )בין בראיות בין בכח. רשב"ם(.

ומקשה הגמ': "ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל 
אמר שודא דדייני? התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא". 
היינו, שבמקרה שבי"ד יודעים שהאמת לא תתברר לעולם כבשני שטרות – "משתדלין 
ב"ד בדינן ודנין אותו". אמנם במקרה שבי"ד חוששים ומניחים שהאמת תתברר במשך 
הזמן – "אין ב"ד נזקקין להם לדון דין שסופו לבא לידי עיוות אלא מניחים אותן וכל 

דאלים גבר עד שיבאו עדים ויבררו הדבר" )לשון הרשב"ם(.

בכתובות  ממתני'  דברי שמואל  על  משני שטרות(  ומ"ש  )ד"ה  התוס'  הקשו  והנה 
)צג, ב(: "מי שהי' נשוי ד' נשים ומת הראשונה קודמת לשני' ושני' לשלישית ושלישית 
לרביעית . . היו יוצאות כולן ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה 
מנה  אלא  שם  ואין  אחת  בשעה  יוצאות  כולן  היו  שעות  בירושלים  כותבין  היו  וכך 

חולקות בשוה".

והיינו, דאופן גביית הכתובה של הד' נשים מנכסי היורשים הוא שכל הקודמת זוכה 
כדין כל בעלי חובות שבעל חוב מוקדם קודם למאוחר ממנו. אמנם אם התאריכים של 
כל ארבע הכתובות הם באותו יום עצמו ובאותה שעה ואין בנכסי הבעל מספיק בכדי 
לפרוע את כל הכתובות – חולקות בשווה, שהרי כולן שוות, ואין אף אחת מהן קודמת 

לחברתה.

מהמשנה  מוכח  דהרי  דדייני",  "שודא  שמואל  פוסק  כיצד  התוס'  מקשים  ועפ"ז 
בכתובות שפוסקים יחלוקו?
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ותירצו התוס' וז"ל: "בשטרות מכר או מתנה איירי. ולכך לשמואל דאמר שודא – לא 
דמיא להא דתנן בפ' מי שהי' נשוי היו כולן יוצאות ביום אחד ואין שם אלא מנה אחד 
כולן חולקות בשוה. דהתם בשעבוד איירי, דאין שעבוד חל אלא מאותה שעה שמוכיח 
מתוך שטר שמתחיל השעבוד, דהיינו, ממחרת יום שנכתבו, דביום שנכתבו אין מוכיח 
מתוך השטר מתי התחיל אם בבקר אם בערב. אבל מתנה או מכר כל הקודם באותו 

יום עצמו זכה".

והיינו, דיש לחלק בין שטרי מכר ומתנה המדוברים בנדו"ד לשטרי שעבוד, דבשטרי 
מכר ומתנה מאחר שמטרתם היא להקנות את הקרקע – נקנית לו הקרקע בשעת מסירת 
השטר. אמנם בשטרי שעבוד שאין מטרתם להקנות את הקרקע אלא רק שתשתעבד 
לו השדה – מסייע לו השטר רק ממחרת יום שנכתבו. וא"כ לא קשה על שמואל דפסק 

"שודא דדייני", דהרי מדובר כאן בשטרי מכר ומתנה, ושם בכתובות בשטרי שעבוד.

ב
והנה עדיין צריך עיון בדעת הרשב"ם, דלכאורה ע"פ דבריו בסוגייתנו ניתן עדיין 
להקשות על שמואל מהמשנה בכתובות. דהנה בסוגייתנו כתב הרשב"ם: "ומ"ש משני 
שטרות היוצאין – לפנינו על שדה אחת של ראובן, שכתב שטר מתנה לשמעון ושטר 

מתנה ללוי ושניהם ביום אחד, ונמצא שאין זה מוחזק יותר מזה כלל.

ואפי' נתברר ששמעון בשחר ולוי אחריו בערב – אין הקדמה בשעות אלא בירושלים. 
כדאמרי' בכתובות גבי ההוא עובדא דאימי' דרמי בר חמא, בצפרא כתבתינהו לנכסי 
לרמי בר חמא, וברמשא כתבתינהו למר עוקבא בר חמא, ואוקמי' ביד רב עוקבא אף 
וכיון  דכותבין שעות?  יתבי  בירושלים  אטו  האי טעמא  ומשום  אחרון.  פי שהוא  על 
שלא פירש לו ראובן לשמעון השעה, נמצא שלא זיכהו בכתב זה עד הערב, הואיל ולא 

נתפרש בו שעת שחרית, ונמצאו שניהם שוין". עכ"ל.

ונמצא דכתב בהדיא שאין משנה אצלנו זמן נתינת שטר המתנה, ולעולם שניהם שוין 
דזכיית השטר הוי בערב, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, דמאחר שאין הבדל בין שטרי 

מכר לשטרי שעבוד – כיצד פסק שמואל "שודא דדייני" ולא כפסק המשנה יחלוקו?

הפסיקה  באופן  לתוס'  הרשב"ם  בין  המחלוקת  ובהקדים  בזה,  הביאור  לומר  ויש 
ד"שודא דדייני":

הרשב"ם כתב )ד"ה שודא( ד"שודא דדייני" היינו: "לאותו שיהא נוטה לב הדיינים 
שהי' הנותן אוהבו או קרובו". כלומר, שהדיינים מעמידים את הקרקע ביד אחד מבעלי 

הדין לפי הנראה נכון בעיניהם.
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אמנם תוס' פי' )ד"ה שודא דדייני(: "נראה לר"ת למי שירצה הדיין ליתן". כלומר, 
שרשאים הדיינים לתת את הממון לאיזה מבעלי הממון שירצו, ואין צריכים להעריך 

למי התכוון הנותן.

ועפ"ז יש לבאר לשיטת הרשב"ם דאין להקשות על שמואל מהמשנה בכתובות, דהרי 
ו"שודא  יחלוקו, דמאחר  דפוסקים  יודה  אף שמואל  ולכן  איירי בשטרי שעבוד,  שם 
דדייני" היינו הערכת הדיינים, הנה אין זה שייך בשיעבוד שהוא דבר שנעשה בע"כ של 

הלווה )הבעל( אלא רק במתנה. וק"ל.

ביאור שיטת הרשב"ם ב"שודא דדייני"

 הת' שניאור זלמן שי' ערד
תלמיד בישיבה גדולה

א
איתא בגמ' )ב"ב, לד, ב(: ")מ(שני שטרות היוצאין ביום אחד, )ד(רב אמר יחלוקו, 

ושמואל אמר שודא דדייני".

והיינו שנחלקו רב ושמואל במקרה ששני שטרות מתנה יוצאים לפנינו על קרקע 
ובכל אחד מהם כתוב שבעל הקרקע הקנה אותה למקבל אחר,  אחת, שזמנם שוה, 
השטרות  בעלי  שיחלקו  ס"ל  דרב  מחבירו.  יותר  בקרקע  מוחזק  אחד  שאין  ונמצא 

ביניהם את הקרקע בשוה, ושמואל ס"ל "שודא דדייני".

ונחלקו הראשונים בפירוש הפסק ד"שודא דדייני":

הרשב"ם )ד"ה שודא( פי' שהוא השלכה על הדיינים שיעמידו את הקרקע ביד אחד 
נוטה לב הדיינים שהי'  וז"ל: "לאותו שיהא  נכון בעיניהם,  מבעלי הדין כפי שייראה 

הנותן אוהבו או קרובו יותר. דודאי לההוא גמר ואקני לו יתנו את הקרקע".

אמנם הר"ת )בתוס' ד"ה שודא( כתב ד"שודא דדייני" היינו "למי שירצה הדיין ליתן". 
כלומר, שרשאים הדיינים לתת את הממון לאיזה מבעלי הדין שירצו ואין מוטל עליהם 

לנסות להכריע בספק. וכן פסק גם הרא"ש )סכ"ג(.

והביאו ראיות לשיטתם: א. "דהא בסוף פ"ק דגיטין גבי הולך מנה לפלוני קאמר מה 
שירצה שליח יעשה וקרי לי' התם שודא". כלומר, דמלשון הגמ' שם ד"שודא" הוא "מה 

שירצה שליח יעשה", מוכח כר"ת שהדיין נותן למי שירצה ללא שיקול דעת כלל.
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ב. "ובהדיא בירושלמי אמר לאיזה מהן שירצו ב"ד להחליט מחליטים".

ולזה חייבתי. בד"א,  זכיתי  נמי אמר נאמן הדיין לומר לזה  יוחסין  "ובפ' עשרה  ג. 
שבעלי דינין עומדים לפניו, אבל אין בעלי דינין עומדים לפניו – אינו נאמן. ופריך, 
וניהדר ונידייני', ומשני בשודא דדייני. ואי כפ"ה אכתי ניהדר לאמוד דעתו של נותן"?

ד. )מופיע ברא"ש65( "ועוד ראי', מדאמרינן שילהי מי שהי' נשוי )צד, ב( גבי אימי' 
דרמי בר חמא, בצפרא כתבה לנכסי לרמי בר חמא לטותא כתבה לרב עוקבא בר חמא, 
אתא רמי בר חמא לקמי' דרב ששת אוקמי' בנכסי' וכו' עד קאמר לי' רב ששת ומר מ"ט 

עבד הכי? שודא דדייני, אמר לי' אנא נמי שודא דיינא ומר לאו דיינא,

ואם הדבר תלוי בראיות וסברות וכי רב ששת לא הי' יכול לדון דין התלוי בסברות, 
אבל אם הדבר תלוי ברצון הדיין ניחא, שרב נחמן הי' דיין מומחה מפי ריש גלותא, הי' 

כח לתת למי שירצה".

ב
ולבאר שיטת הרשב"ם י"ל66, ובהקדים: דהנה דין זה דב' שטרות הובא בגמ' בקשר 
לדין ד"זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, אמר רב נחמן – כל דאלים גבר". וע"ז 
הקשתה הגמ' "ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד, דרב אמר יחלוקו, ושמואל 

אמר שודא דדייני".

וכתבו ע"ז התוס' )ד"ה רב אמר(: "ולפר"ת דפי' שודא דדייני מה שירצה הדיין יעשה 
– אתי שפיר, דהכא נמי בזה אומר של אבותי שייך שודא דדייני. אבל לפ"ה שמפרש 
שודא – למי שנראה לדיין שהי' אוהבו יותר, קשה, דבזה אומר של אבותי לא שייך 

שודא? ויש לדחוק ולפרש שיתנו הדיינים למי שנראה אמיתי בדברים יותר".

כלומר, דהתוס' הבינו שהרשב"ם ס"ל ד"שודא" הוא רק בדיני זכי' ומתנה, דהיינו, 
שבמקרה שאין יודעים למי שייכת המתנה, מעריכים בי"ד מי מבעלי הדין הי' יותר 
קרוב לנותן, ומעמידים את המתנה בידו. וא"כ הוקשה לתוס' "דבזה אומר של אבותי 

לא שייך שודא".

אך שיטת הרשב"ם היא )וכפי שכותבים התוס' ב"יש לדחוק"( ד"שודא" הוא דין כללי 
בכל דיני התורה, שבכל מקרה שאין ראיות לכל אחד מבעלי הדין – צריכים בי"ד לתת 

את החפץ לאחד מבעלי הדין ע"פ שיקול דעת )ולא לאיזה מהם שירצו(.

65( בתוס' ד"ה שודא הביאו גם גמרא זו, אך לא כקושיא על הרשב"ם, ולכן הובאו דברי הרא"ש.
66( חלק מהביאורים דלקמן נמצאים בפני שלמה וחלק במקומות נוספים. בהערה זו נעשה נסיון לרכז את התשובות 

לכל השאלות באופן מסודר ובתוספת פרטים וביאורים שונים שאינם נמצאים במפרשים.
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ומ"ש הרשב"ם בסוגייתנו שנותנים את הקרקע – "לאותו שיהא נוטה לב הדיינים שהי' 
הנותן אוהבו או קרובו יותר", הוא רק משום דמאחר שבנדון זה מדובר במתנה, לכן 
כתב שמעריכים בי"ד למי מסתבר יותר שנתן הנפטר. אך ודאי שבכל מקום מעריכים 

בי"ד לפי ענינו.

ואתי שפיר שיטת הרשב"ם בסוגייתנו, דודאי שייך לדמות בין הדין ד"ב' שטרות" 
ל"זה אומר של אבותי", ובנדון דידן יפרש הרשב"ם שבי"ד צריכים להחליט ע"פ שיקול 

דעת )שנראה נאמן יותר וכד'( למי שייכת השדה, ומעמידים אותה בידו.

ג
ובזה יתיישבו גם שאר הקושיות שהקשה התוס'. דהנה ב'פני שלמה' כתב ליישב את 
פי' הרשב"ם, וז"ל: "ובאמת בכל המקומות פרש"י ז"ל על נכון לפי שיטתו ע"ש". והיינו, 
דהיות ש – כנ"ל – שיטת )רש"י ו(הרשב"ם היא ד"שודא" הוא דין כללי בכל דיני התורה 
שצריכים הדיינים לפסוק ע"פ שיקול דעת – הנה לאחר העיון בפי' רש"י בכל המקומות 
שהובאו כראי' לשיטת הר"ת, נמצא דמפרש באופן אחר את הגמ', ועפ"ז אכן תתיישב 

שיטת הרשב"ם, וכדלקמן.

דהנה מה שהקשה הר"ת מהא דאיתא בגיטין שאומרים לשליח שיעשה "מה שירצה" 
)ומשמע שלא צריך לעשות שיקול דעת(, הנה רש"י בפירושו שם פירש אחרת וכתב: 
"מה שירצה שליח יעשה – לפי מה שראה בדעתו של משלח, אם היתה עינו יפה במתנה 

זו ואוהב את המקבל ואת בניו".

והיינו דמפרש דמלשון הגמ' "מה שירצה שליח יעשה", אין לומר שהשליח נותן ללא 
שיקול דעת כלל, כ"א שהשליח נותן את הכסף לפי מה שהכיר בדעתו של המשלח, 
והיינו שעושה שיקול דעת. וכגון, דאם הי' המשלח אוהבו של המקבל ושל בניו יתן 
את הכסף ליורשי המקבל, דיש להניח שהי' נותן להם המשלח אילו הי' יודע שאביהם 

נפטר, ובאם לא הי' אוהב אותם כ"כ יחזיר ליורשי המשלח, וכיוצ"ב.

ע"פ שיקול  ד"שודא" כשיטת הרשב"ם, שבמקרה שיש ספק מעריכים  וזהו הפסק 
דעת למי שייך החפץ. ובנדון זה שהכסף נמצא ברשות השליח נותנים לו לעשות את 

השיקול דעת האם שייך לבנים של הנותן או המקבל.

ונמצא שגם בגמ' שם בגיטין פסק בי"ד "שודא" היינו כהרשב"ם שמעריכים לעמוד 
על דעת הנותן, ולא נותנים ללא שיקול דעת67.

67( ואולי יש לומר דמגמרא זו לא רק שלא יוקשה לפי' הרשב"ם כ"א אדרבה יש ראי' לשיטתו, דלפי' התוס' צריך 
ביאור, דהרי שמעינן מהכא דאפי' שליח שאינו 'גברא רבה' עושה "שודא"? ואף דשליח שאני, מ"מ לרש"י ורשב"ם אתי 

שפיר בפשיטות.
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וכמו"כ יש לבאר את הלשון בירושלמי "לאיזה מהן שירצו ב"ד להחליט מחליטים", 
דהיינו, כדברי הגמ' בגיטין )"מה שירצה שליח יעשה"(, דאין ר"ל ללא שיקול דעת כלל, 

אלא מה שירצו יעשו ויעריכו בי"ד ע"פ שיקול דעת ביד מי להעמיד את הדבר.

וכן יש לבאר את הקושיא מהגמ' בקידושין, שאינו נאמן לפסוק כשאין בעלי הדין 
לפניו, דמזה הוכיחו התוס' ד"שודא" אינו ע"פ שיקול דעת )דא"כ יחזור וידון(.

הנה לפי פרש"י שם שפיר יש לפרש דהוא אכן ע"פ שיקול דעת, דכתב: "בשודא 
דדייני – בדין שאינו תלוי בטעם אלא הכל בפיו של דיין, כי ההיא דכתובות . . ואמרינן 
שודא דדייני למי שיתנדב לב הדיין לומר נראה לי שזה הי' רגיל אצלו יותר לזה נתן. 
וכיון שפסק כן אם בא לחזור אינו חוזר, ולפיכך אין רוצין לחזור מדין שמא יטנו לבו 

לצד השני".

כלומר, דאע"פ שתחילה פסק כפלוני ד"נראה לי שזה הי' רגיל אצלו יותר", מ"מ לא 
חוזר לדון, דהיות שאין אלו ראיות ברורות כ"א סברות, יתכן שלאחר זמן יסבור אחרת 
וישנה מהפסק, ולפיכך אינו חוזר ודן. אך ודאי ד"שודא" היינו מסברא ולא ע"פ מה 

שירצה ללא כל טעם.

דיינא",  לאו  ומר  דיינא  שודא  נמי  "אנא  ששת  לרב  ר"נ  שאמר  בכתובות,  ומהגמ' 
דמשמע כשיטת הר"ת ד"שודא" היינו "למי שירצה הדיין ליתן" יש לבאר, דהנה רש"י 
שם פי' "אנא דיינא – על פי ראש גלותא והישיבה". והיינו דמבאר שבאמירה זו דר"נ אין 
ר"ל שרב ששת אינו יכול לפסוק "שודא" משום שאינו גברא רבה, אלא ודאי דרב ששת 

יכל לפסוק דהרי לא צריך דיין מומחה,

יותר חשוב  והיינו שהוא  והישיבה",  גלותא  פי ראש  "דיינא על  אמנם מכיון שר"נ 
מר"ש – דוקא הוא ראוי לפסוק במקום זה "שודא" ולא רב ששת. אך במקום אחר הנה 

אף שראש בית הדין אינו גברא רבה – יוכל לפסוק "שודא".

וכמו שפירש הר"ן וז"ל: "ולאו למימרא דרב ששת לא הוה ראוי לב"ד, דה"ק לי' חדא 
דאנא בקי בדיינין ומומחה יותר, אי נמי איכא למימר דה"ק לי' חדא דאנא מומחה וגדול 

ממך ושודא היכא דאיכא גדול ממנו לא כלום הוא".
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ביאור בתוד"ה רב אמר יחלוקו

 הת' מנחם מענדל שי' מויאל
תלמיד בישיבה גדולה

במסכתין איתא )לד, ב ואילך(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי – אמר רב 
נחמן: כל דאלים גבר". היינו שכאשר לא יודעים למי שייך דבר מסויים – נותנים להם 

לריב עליו ולא מתערבים בזה.

ומקשה הגמ' מדין )המופיע במס' כתובות צד, א( "שני שטרות היוצאין ביום אחד", 
שגם שם לא יודעים למי שייכת השדה, כי שניהם קיבלוה בשטר שתאריכו זהה, ונחלקו 
שם רב ושמואל "דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני", אך לא אמרו 'כל דאלים 

גבר', ובהמשך מבארת הגמ' החילוק בין המקרים.

והנה, בנוגע לשטר, יש מחלוקת בין ר"מ ור"א האם "עדי חתימה כרתי", היינו שנוגע 
רק מה שכתוב בגוף השטר, ולא מה קרה עם השטר; או ש"עדי מסירה כרתי", היינו 

שגם מה שקרה עם השטר ואינו כתוב בגוף השטר נוגע לדינא.

ומבארת הגמ' בכתובות )לביאור הא'(, שרב שאמר יחלוקו ס"ל כר"מ, היינו דמכיון 
בגוף  זאת  רואים  לא  )כי  ראשון  ונמסר  נכתב  מי  נוגע  זה  אין  כרתי"  חתימה  ש"עדי 

השטר( ושניהם נחשבים שקיבלו יחד ולכן "יחלוקו".

ומקשה התוס' )בב"ב לה, א. ד"ה רב( דלכאורה דברי רב אינם ענין לסוגייתנו, משום 
דסוגייתנו מדברת במקרה של ספק, משא"כ לרב שס"ל כר"מ "בדין הוא של שניהם". 
ומתרץ: "דלא פריך מרב . . אלא משמואל פריך", דשמואל ס"ל כר"א, ואליבא דאמת 

מי שקדם השדה שלו, אלא שאיננו יודעים מי קדם והוי ספק, בדומה לסוגייתנו.

ומקשה עוד, שביאור זה, שקושיית הגמ' היא משמואל "לפר"ת . . אתי שפיר", כי לפי 
שיטתו ניתן לומר "שודא דדייני" גם בדין "זה אומר של אבותי". "אבל לפ"ה . . קשה"68, 

כי לשיטת רשב"ם ב"שודא", זהו דבר שלא קיים בנדו"ד.

"שודא" ע"פ שיטת רשב"ם.  לומר אצלנו  נוכל  איך  ולפרש",  "ויש לדחוק  ומתרץ: 
ומוסיף: "ועוד, דלההוא לישנא דמי שהי' נשוי, דמוקי פלוגתא דרב ושמואל אליבא 

68( ולהעיר שכל קושייתו היא לפי ההסבר שלו במהלך הגמ', אך לרשב"ם עצמו קושיא מעיקרא ליתא.
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עיקר  הוא  לשון  ואותו  מרב,  דפריך  שפיר  אתי   – עדיפא  דחלוקה  לרב  וס"ל  דר"א 
כדמוכח התם מברייתא".

היינו, דכל מה שהכריח התוס' דהקושיא היא משמואל, הוא לפי הביאור שרב ס"ל 
כר"מ, וממילא אין זה ספק אלא דין, ואין זה נודע אלינו; אך אם נבאר שרב ס"ל כר"א, 
וממילא יש ספק מי קדם, ורב מכריע שיחלוקו בגלל הספק – הגמ' יכולה להקשות 

מרב.

ובהגהות הב"ח על קטע זה הגי' שתי הגהות: א. מחק תיבת "ועוד". ב. הוסיף תיבת 
"אפי'". ולקמן נבאר כוונתו וניישב הגירסא שלפנינו69.

דהנה, בקטע זה, שמבאר אליבא דהלישנא דרב ס"ל כר"א, ניתן ללמוד בשני אופנים: 
א. שבא בהמשך לתחילת התוס'. היינו, שבתחילה שאל שדברי רב אינם ענין לסוגייתנו, 
ותי' שמקשים משמואל לאותה לישנא, וכעת מוסיף שלפי הלישנא השני' ניתן להקשות 
גם מרב. ב. שקטע זה בא בהמשך לביאור דברי רשב"ם. שהקשה עליו שהגמ' אינה 
מובנת לשיטתו, כי א"א להקשות לא מרב )כי ס"ל כר"מ( ולא משמואל )כי כאן לא ניתן 
לומר "שודא" לפירושו(, ותי' בדוחק כיצד ניתן לבאר כשמואל. וכעת מתרץ עוד, שלפי 

הלישנא הב' אין צורך לדחוק שמקשים משמואל וניתן לבאר שמקשים מרב.

ועפ"ז מובן, שהב"ח למד שהתוס' בא בהמשך לתחילתו, ולכן מחק תי' "ועוד" וכן 
הוסיף תי' "נמי", כי מקשים גם משמואל )כמו לפנ"ז( וגם מרב. אמנם לגירסתינו מגיע 
קטע זה בהמשך לתי' הדחוק בדברי רשב"ם, ולכן כתוב "ועוד" וליתא לתיבת "נמי", כי 
לתי' זה מקשים רק מרב )כי משמואל אין מה להקשות כי בסוגייתנו לא שייך "שודא"(.

ויש להוסיף שגם מסגנון הקטע משמע שבא בהמשך לתי' על רשב"ם. כי בתחילה 
 אומר "לפר"ת . . אתי שפיר . . אבל לפ"ה . . קשה . . ויש לדחוק", וכעת מסיים "ועוד
אתי שפיר", היינו שמגיע שיהי' "אתי שפיר" )ללא דוחק( גם לפי' רש"י–רשב"ם.   .  .

וק"ל.

השייכות בין המימרא דנהרדעי ל'כל דאלים גבר'

 הת' שניאור זלמן שי' ליפסקער
תלמיד בישיבה גדולה

איתא בגמ' )ב"ב לד, ב(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, אמר רב נחמן – 
כל דאלים גבר" )בין בראיות בין בכח. רשב"ם(.

69( שו"ר שחלק מהבא לקמן נכתב בס' בית לחם יהודה, אך כאן ישנם פרטים נוספים.
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ומקשה הגמ': "ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל 
אמר שודא דדייני? התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא".

והיינו, דבמקרה שם של שני שטרות שיוצאים ביום אחד, אי אפשר לעמוד על הדבר 
על פי עדים שיבררו מי מבעלי השטרות זכה בקרקע. דמאחר שבשני השטרות כתוב 
זמן שווה – אף אם יבררו איזה מהשטרות נמסר בשעה מוקדמת יותר אין בכך הכרעה 

שבעליו זכה בקרקע, כי אין השטר פועל את קנינו אלא בסוף היום.

משא"כ במקרה של רב נחמן אפשר לעמוד על הדבר ע"י עדים שיבררו מי באמת 
בעל הממון. ולכן אין לבי"ד לעשות דין חלוקה בממון, דיש חשש שיבואו עדים ויסתרו 
את הדין, ומשום כך פסק רב נחמן 'כל דאלים גבר' – דהיינו, שבי"ד מסתלקים מלדון 

בדבר.

ושוב מקשה הגמ': "ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר 
שפחתו וילדה, זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה – יחלוקו? 
התם להאי אית לי' דררא דממונא ולההוא אית לי' דררא דממונא. הכא אי דמר לא 

דמר, ואי דמר לא דמר".

והיינו, דבמקרה שם לכל בעל דין יש שייכות ודאית לממון שטוענים עליו, ונחשבים 
אלא  גבר'  דאלים  'כל  ולפסוק  לבי"ד להסתלק  אין  ולכך  בו,  כמוחזקים  הם במקצת 
חייבים לפסוק דין. משא"כ במקרה של רב נחמן אין שייכות לממון אלא לאחד מבעלי 
הדין, וכיון שלגבי כל אחד מהם יש ספק אם הממון שלו – אינם נחשבים כמוחזקים בו, 

ורשאים בי"ד להסתלק ולפסוק 'כל דאלים גבר'.

והנה לאחרי זה מביאה הגמ' דין נוסף: "אמרי נהרדעי אם בא אחד מן השוק והחזיק 
בה – אין מוציאין אותה מידו. דתני רבי חייא גזלן של רבים לאו שמי' גזלן כו'".

ובפשטות נראה דאין דין זה בא בהמשך לב' קושיות הגמ' קודם לכן, אלא מכיון 
שעסקה הגמ' בדין ד'כל דאלים גבר' הביאה הגמ' דין נוסף בזה, דאם אדם שלישי תפס 

את החפץ אין מוציאין אותה מידו.

אך יש לבאר בעומק יותר, שדברי נהרדעי באים בהמשך לנאמר קודם לכן בגמ'. 
דהנה לאחרי השקליא וטריא בגמ' בדין ד'כל דאלים גבר' נמצא דיש ב' תנאים הנדרשים 
כדי לפסוק 'כל דאלים גבר': א. ד"איכא למיקם עלה דמילתא" )ע"י עדים וכיוצ"ב(. ב. 

ד"ליכא דררא דממונא".

ויש לומר דמימרת נהרדעי באה בהמשך לתנאי הב', דמחדשת הגמ' שאף אם הגיע 
אדם שלישי ותפס אין מוציאין ממנו, משום דהו"א דמה שאמרינן שמקרה זה נחשב 
"ליכא דררא דממונא" )ולכן הדין הוא 'כל דאלים גבר'(, במה דברים אמורים, בין שני 
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בעלי הדין. אך לגבי אדם שלישי נחשבים שניהם שיש להם "דררא דממונא" ומוציאין 
ממנו.

לכך קמ"ל הגמ', דאף לגבי אדם שלישי נחשבים שניהם שאין להם דררא דממונא 
וכמ"ש הרשב"ם )ד"ה אין(: "דשמא גם לב' הראשונים אין להם חלק בה".

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר.

תירוץ על קושיית ה'קובץ שיעורים'

 הת' שמואל שי' בן־יעקב
תלמיד בישיבה גדולה

איתא בגמ' )ב"ב לד, ב ואילך(: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, אמר רב 
נחמן – כל דאלים גבר . . ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר 

שפחתו וילדה, זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי ילדה – יחלוקו"?

והרי  גבר',  'כל דאלים  בב' שדות  כיצד פסק  ר"נ  כלומר, דמקשה הגמ' על שיטת 
המשנה פוסקת לגבי "המחליף פרה בחמור" שאם יש ספק אומרים יחלוקו.

ומתרצת הגמ': "התם – להאי אית לי' דררא דממונא, ולההוא אית לי' דררא דממונא, 
הכא – אי דמר לא דמר, ואי דמר לא דמר".

ופירשו בתוס' )ד"ה דררא( ד"דררא דממונא" היינו "דדל טענתייהו". כלומר, שהספק 
של בי"ד הוא אף בלא טענות בעלי הדין, דעצם לידתו יוצר לנו ספק אודות הבעלות 
עליו, ולכן פוסקים שם יחלוקו. "אבל הכא בזה אומר של אבותי, שעל פי טענותיהן בא 

הספק – אמרינן כל דאלים גבר".

וס"ל  סומכוס  על  חולקים  שרבנן  דאע"פ  שנא(  ומאי  )ד"ה  התוס'  כתבו  והנה 
ובקובץ  'יחלוקו'.  אמרינן  לכו"ע  שדות(  )ב'  בנדו"ד  קמא,  מרא  בחזקת  שמעמידים 
שיעורים )אות קנ"ו( כתב דכן נראה מפשוטו של הכתוב בתחילת ספר מלכים במעשה 
של ב' הנשים, שילדו כל אחת בן בזמן סמוך זו לזו. ואחת מהן הרגה בטעות את תינוקה 
בעת השינה, והחליפה בין התינוקות והשאירה את החי אצלה. והגיעו לדין אצל שלמה 

המלך, כששתיהן טוענות שהחי הוא בנה שלה והמת של האחרת.

ומיד האם  ב' הנשים.  בין  ולחלקו  ופסק שלמה המלך לחצות את התינוק לשניים 
האמיתית אמרה תנוהו לאשה השני' העיקר שלא ימות, ואילו האשה השני' הסכימה 

להמיתו ולגוזרו חיים, וכך נתברר מי האם האמיתית.
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חזקה לאחד  ואין  מובן, שבמקרה שיש ספק  הילד,  ומהפסק דשלמה שיחלקו את 
הצדדים – פוסקים יחלוקו. ומבאר שם הקוב"ש דאף שכוונת שלמה המלך היתה לבחון 
אותם כפי שבאמת קרה, בכל זאת הרי משמע שגם אם הם היו מתווכחות על טלית 

)למשל(, היו צריכות לחלוק חצי חצי.

והנה בסוף דבריו מקשה הקוב"ש: "אלא דקשה, דהתם הספק נולד על ידי טענותיהן, 
וראוי לומר כל דאלים גבר". והיינו, דמאחר שבמעשה דשלמה המלך הספק נוצר על 
ידי טענותיהן של הנשים ואינו 'ספק אמיתי' כמו במקרה של המחליף פרה בחמור, 
דאין ידוע כלל ברשות מי הפרה ילדה, או כהמקרה של ב' שטרות היוצאין ביום אחד, 

דגם בהם הספק הוא 'ספק אמיתי' שאין ידוע למי נתכוין לקנות,

אבל במעשה דשלמה אע"פ שאין חזקה בתינוק והוא מוטל בספק, הרי הספק נוצר 
ע"י טענותיהן דאחת מהן ודאי משקרת, וא"כ הפסק צריך להיות 'כל דאלים גבר' ולא 

'יחלוקו'? ונשאר בצ"ע.

בזה, דאכן בטלית או בחפצים אחרים במקרה שאין אחד  יש לומר הביאור  ואולי 
מבעלי הדין מוחזק הדין הוא שבי"ד מסתלקין מהדין ו'כל דאלים גבר'.

אמנם כשמדובר בתינוק יהודי, לכאורה אין רשאים בי"ד להסתלק ולהניח לבעלי 
הדין לריב ביניהם על התינוק, ובכך לגרום לו נזק. בין בגשמיות – שהוא עלול להיפצע 
וכד', ובין ברוחניות – שהוא יחי' בספק מי אמו, וכן יכול להיות שהאם השקרנית תזכה 

בו, ושמא לא תטפל בו כדבעי. וגם יש בזה נפק"מ לענין ירושה וייחוס וחתונה וכו'.

לחפש  הבי"ד  ומחוייב  זה,  מענין  עצמו  את  לסלק  יכול  דין  בית  דאין  מובן  ומכ"ז 
ח"ו להפקירו  וגם אם הוא לא הצליח,  ותחבולות למצוא את האם האמיתית,  עצות 
למלחמות של כדא"ג, אלא חובה למוסרו לאפוטרופוס נאמן בבחינת "יהא מונח עד 

שיבוא אליהו".

האם  את  למצוא  לדאוג  )אלא  להפקירו  שלא  בי"ד  על  חיוב  שיש  למ"ש  וכמקור 
האמיתית ואם לא הצליחו למצוא אז למסור לאפוטרופוס(, יש לציין לדברי הקוב"ש 
)בענין אחר( דאף שאין מקור שזה דין תורה הנה  )אות קנ"ג בסופו( מוכיח  בעצמו 
מאחר שהתורה דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום – א"א לומר אחרת. וכמו"כ י"ל 

בנדו"ד, שבי"ד מחוייבים לדאוג לתינוק מדין תורה אע"פ שלא מצינו כן בפירוש.
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סדר דרשת ר' חייא בר לולייני

 הת' חיים מאיר שי' זלמנוב
 הת' חיים שי' הלוי לוי
תלמידים בישיבה גדולה

איתא בגמ' בבא בתרא )פ, ב(: "דריש ר' חייא בר לולייני, מאי דכתיב: צדיק כתמר 
יפרח כארז בלבנון ישגה – אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר 
תמר? אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר: מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק 
אין עושה פירות, לכך נאמר תמר. ואם נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר: מה תמר 

אין גזעו מחליף, אף צדיק אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארז".

והיינו שהפסוק צריך לדמות את הצדיק גם לתמר וגם לארז: לתמר – כדי להראות 
שהצדיק עושה פירות כעץ התמר )ולא כעץ ארז שאינו עושה(. ולארז – כדי להראות 
התמר  כעץ  )ולא  ארז  כעץ  אותו  שקוצצין  למרות  ומתחדש  מחליף'  'גזעו  שהצדיק 

שאינו מתחדש(.

והנה גם בגמ' תענית )כה, א( איתא דרשה זו: "דרש רבי חייא בר לולייני, מאי דכתיב: 
נאמר  ואם  נאמר ארז,  נאמר תמר למה  – אם  ישגה  יפרח כארז בלבנון  צדיק כתמר 
ארז למה נאמר תמר? אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר: מה תמר אין גזעו 
מחליף – אף צדיק ח"ו אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארז. אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, 
הייתי אומר: מה ארז אין עושה פירות – אף צדיק ח"ו אין עושה פירות, לכך נאמר תמר 

ונאמר ארז".

ולכאורה צריך להבין טעם החילוק והשינוי בין שני הגמרא בסדר דרשתו של ר' חייא: 
דבגמ' תענית מבואר קודם מדוע אין מספיק לדמות את הצדיק לתמר, ולאח"ז מדוע 
אין מספיק לדמותו לארז. אמנם בגמ' בבא בתרא הנ"ל מבואר בסדר הפוך – בתחילה 

מדוע אין מספיק לדמותו לארז, ולאח"ז לתמר. וצריך להבין טעם השינוי בדבר?

ואולי יש לומר הביאור בזה: דבגמ' תענית הוא עיקר מקום דרשה זו, ולכן דורשים 
וע"כ מבארת הגמ'  ישגה".  כארז בלבנון  יפרח  כתמר  "צדיק  לפי סדר הפסוק  אותה 
תחילה "אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז" – דמאחר שכבר נכתב בתחילת הפסוק תמר, 
מדוע צריך להוסיף ולדמותו לארז. ולאח"ז שואלת "אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר" – 
דאם אכן צריך לדמותו לארז שבסוף הפסוק, מדוע צריך לכתוב גם את התמר בתחילה.
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אמנם במסכת בבא בתרא מובאת דרשה זו כקושיא על דברי המשנה ש"עץ ארז אין 
גזעו מחליף" – ולכן משנה הגמ' את סדר דרשתו של ר' חייא, ומביאה את הצריכותא 
בעץ הארז "שגזעו מחליף" לבסוף )בשונה מסדר הפסוק( – מאחר שכך תהי' שאלת 
הגמ' על המשנה ברורה יותר – מאחר שבאה מסוף דרשה זו, ומיד תבוא על כך תשובת 

הגמ'70.

וכל זה הוא פשוט, ולא באנו אלא להעיר.

ביאור בתוד"ה 'הא בכובא וכיתנא'

 הת' מנחם מענדל שי' ספירא
תלמיד במכון תורני־טכנולוגי*

להכריז".  חייב   .  . בכלי  פירות  "מצא  ואילך(:  ב  כד,  מציעא  )בבא  במתני'  איתא 
כיס  פירות  ולפניו  כלי  ומעות בכיס, הא  פירות בכלי  "טעמא דמצא  ומדייקת הגמ': 
ולפניו מעות – הרי אלו שלו . . ורמינהו, מצא דבר שאין בו סימן בצד דבר שיש בו 

סימן – חייב להכריז"?

ומתרצת הגמ': "אמר רב זביד לא קשיא הא בכובא וכיתנא הא בצנא ופירי". ופרש"י: 
"הא – דקתני הרי אלו שלו. בכובא וכיתנא – גיגית מוטלת ופשתן לפני', דודאי האי 
פשתן לאו מכובא נפל, דאי מינה נפל הוה משתייר בה . . והא דקתני חייב – בצנא ופירי 

דעבידי דשרקי ונפלי מיני' כולהו".

דקתני  וקשה  וכיתנא.  בכובא  דמתני'  רש"י  "פי'  בכובא(:  הא  )ד"ה  התוס'  והקשו 
מצא פירות"? והיינו, דע"פ תירוץ רש"י נמצא שבמשנתינו מדובר במצא פשתן, וקשה 

דלשון המשנה הוא "מצא פירות בכלי"?

ומבאר תוס': "וי"א דכיתנא אקרי פירי, כדאמרינן )בבראשית רבה( ויבא קין מפרי 
האדמה זרע פשתן הביא. ודוחק".

ל'פשתן'.  'זרע פשתן'  בין  יש לחלק  לכאורה  דהנה  זה,  בתירוץ  לבאר הדוחק  ויש 
ד'זרע פשתן' היינו קודם מלאכת העיבוד, כשהוא ראוי עוד לאכילה, וע"ז אמרו שנקרא 
פרי. אמנם במשנתנו מדובר על 'פשתן' שהוא הזרע לאחר מלאכת העיבוד והוא כעין 

חוטים, וע"ז לא מצינו שייקרא פירות, ולכך כתבו התוס' שהוא "דוחק".

70( ואף שגם בתענית מקשה הגמ' כן ומתרצת, אך שם זה כענין בפני עצמו לאחרי הבאת דרשתו של ר' חייא.
* מתוך קובץ חידושים וביאורים – מכון תורני־טכנולוגי שע"י ישיבת חנוך לנער, שי"ל בקרוב.
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כוונת הברייתא בהגדרת מדבר כרה"ר

 הת' מנחם מענדל שי' דוידזון
 הת' מנחם מענדל שי' מזרחי
תלמידים בישיבה קטנה

א
הגמ' במסכת שבת )ו, א( מביאה ברייתא, וז"ל: "ואיזו היא רה"ר: סרטיא, ופלטיא 
גדולה, ומבואות המפולשין – זו היא רה"ר גמורה", ומקשה הגמ' בעמוד הבא: "ולחשוב 
המפולשין  ומבואות  גדולה  ופלטיא  סרטיא  ר"ה  היא  איזו  תניא  דהא  מדבר,  נמי 
והמדבר", היינו שתחשיב הברייתא הראשונה גם את המדבר בכלל רה"ר, כמו שכותבת 

הברייתא השני'?

ומתרצת הגמ': "אמר אביי לא קשיא כאן בזמן שישראל שרויין במדבר, כאן בזמן 
'בזמן הזה' – אינו  "'בזמן שהיו ישראל במדבר' – חשיבא רה"ר.  הזה". ומבאר רש"י: 
מקום הילוך לרבים, דהולכי מדברות לא שכיחי". היינו דגדר רה"ר הוא מקום הילוך 
לרבים, ולכן עכשיו שאין המדבר מקום להילוך הרבים – אינו נחשב לרה"ר, משא"כ 

בזמן שעברו בו ישראל )שהיו שישים ריבוא אנשים( הי' נחשב לרה"ר.

ולכאורה קשה על ביאור הגמ', שהרי הברייתא מדברת בפשטות על הדברים הנהוגים 
בזמן הזה, ולא על הזמן שהיו ישראל במדבר, וא"כ מדוע אומרת הגמ' שדין הברייתא 

– שהמדבר הוא רה"ר – מדבר רק על הזמן ההוא?

ואולי י"ל בפשטות שהברייתא באה להשמיענו בזה דין כללי: דכמו שבמדבר בזמן 
שבנ"י היו בו הי' נחשב לרה"ר – כיון שהי' בו הילוך לרבים, כך גם בכל מדבר שיש בו 

הילוך לרבים, נחשב הוא רה"ר.

ואולי י"ל שדין זה מדוייק מלשון הברייתא שכתבה "איזו היא ר"ה – סרטיא ופלטיא 
בו'  המקום  את  כתבה  דמזה שבכל המקומות  והמדבר",  המפולשין  ומבואות  גדולה 
בלא תוספת ה' )ופלטיא גדולה, ומבואות המפולשין( ולגבי המדבר כתבה "והמדבר", 
משמע דזהו 'המדבר המיוחד' – בזמן שהיו ישראל בו, שאז הי' נחשב לרה"ר, כיון שהי' 

בו הילוך רבים.



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת206

ב
רשות  "איזוהי  וז"ל:  המדבר,  בדין  הרמב"ם71  שיטת  יובן  לא  הנ"ל  הדיוק  לפי  אך 
מדבריות ועירות ושווקים ודרכים המפולשין להם", והקשה ה'מגיד משנה'  הרבים – 
אין  רבים מצויים במדבר  הזה שאין  לאלתר מגמרתנו, דמשמע בה במפורש שבזמן 
המדבר נחשב לרה"ר )אלא ככרמלית(, ומדוע הרמב"ם כתב בפשיטות שהמדבר נחשב 

לרה"ר? 

והביא ה'כסף משנה' תירוץ ר' אברהם בן הרמב"ם, וז"ל: "כתב ה"ר אברהם בנו של 
רבינו שיש מפרשים: בזמן שישראל חונים במדבר והיו מחנותיהם סדורים בו, הי' לגבן 
כמו בקעה ושדה ומאי דדמי להו. ובזמן הזה שאין ישראל דרים בו, אלא כל מי שירצה 

הולך ועובר בתוכו הוא רה"ר, וטעמא דמסתברא הוא".

היינו דלדעת הרמב"ם ביאור חלוקת הגמ' בין הברייתות הוא באופן אחר: דבזמן 
שישראל היו במדבר – לא נחשב אז המדבר לרה"ר, כי "מחנותיהם סדורים בו" ואינו 
נוח להילוך הרבים, משא"כ עכשיו שאין בו אנשים שחונים בו, הרי הוא נוח להילוך 

הרבים ונחשב לרה"ר.

 .  . ר"ה  היא  "איזו  נקטה הלשון  דכיון שהברייתא  מובן,  אין  לדעת הרמב"ם  והנה 
והמדבר" – בה"א הידיעה, משמע שמדובר כאן שנחשב רה"ר הוא על 'מדבר המיוחד' 
– בזמן שהיו ישראל נמצאים בו צ"ל למה כתוב המדבר שמשמע מדבר מסויים אם 

הכוונה לכל מדבר בימינו?

ג
ואולי י"ל דהרמב"ם לומד זאת מהירושלמי72 שכתב "ואיזוהי רה"ר גמורה איסטריא 
ופלטיא ומדבר ומבואות המפולשין", ולא כתב בה"א 'והמדבר' כלשון הברייתא אצלנו, 
ומכך הסיק הרמב"ם דהכוונה בזה שהמדבר נחשב לרה"ר הוא בזמה"ז ולא בזמן מיוחד, 

ולכך נקט לפי זה את פירושו.

ומדבר  דאז  מדבר  בין  דלעיל  הרמב"ם  בן  ר"א  מחילוק  שהרי  כן  לתרץ  קשה  אך 
דעכשיו משמע להביא שנוקט מה שכתוב בסוגייתנו שהרי בירושלמי לא מוזכר כל 

הסוגי' הנ"ל כלל.

ועוד שהרי בבלי וירושלמי הלכה כבבלי.

71( הלכות שבת פי"ד ה"א.
72( שבת פ"א )ה"א(.
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ואע"פ שהרמב"ם רגיל לפסוק כהירושלמי כמו שכתב השדי חמד73 שהרמב"ם "רגיל 
שאין  במקום  ואפילו  אצלנו  הידועים  הפוסקים  מכל  יותר  הירושלמי  פי  על  לפסוק 
"היכא שתלמדנו  אמורים  דברים  במה   – אעפ"כ   – כו'"  מהירושלמי  מוכיח  תלמודנו 

מעמיד בשנויא דחיקה והירושלמי מפרש כפשטה",

 וכן בלקו"ש חלק ח"י שיחה לפרשת נשא ]שיחה ב'[ ס"ב )שיחה בקשר לסיום מסכת 
נזיר(, כותב כ"ק אד"ש וזלה"ק "היינט ווי קען מען זָאגן ַאז דער רמב"ם נעמט ָאן שיטת 
לומר, שהרמב"ם  אפוא  ניתן  כיצד  חופשי:  ]בתרגום  הבבלי?"  שיטת  נגד  הירושלמי 

נוקט בשיטת הירושלמי נגד שיטת הבבלי?[

ואפילו את"ל שהרמב"ם פוסק כהירושלמי, הרי בנדו"ד ודאי שלא יפסוק כן, וכמ"ש 
בשדי חמד שם שבמקום שיש שינויי גרסאות בין בבלי לבין הירושלמי פוסקים כהבבלי, 

שהרי מרוב העדר הלימוד בירושלמי נפלו בו הרבה ט"ס, וז"ל:

"כיוצא לזה ראיתי שם )ביד מלאכי( באות ז' מה שכתב הרב פרי תואר בריש סי' 
קי"ט דהא דנקטינן כתלמודין נגד הירושלמי הני מילי לענין משא ומתן דש"ס, אבל 
מידי דתלי בחילוף נוסחאות תלינן דברייתא נשתבשה בש"ס דילן ונוסחא הנכונה היא 

מאי דמייתי בירושלמי.

וכתב על דבריו ולא ידעתי מנא לי' הא, ומצאתי להרשב"ץ בזוהר הרקיע שכתב על 
ענין כזה דנוסחת הירושלמי היא המשובשת ונוסחת הבבלי היא דוקא . . ובאמת כוותי' 
להרמב"ן  המיוחסות  בתשובות  שכתב  ממה  מילתי'  ומסתייעא  מסתברא  דהרשב"ץ 
סי' צ"ו – כבר ידעת שרבו השיבושים והנוסחאות בירושלמי והסבה הגדולה למיעוט 
השגחת הלומדים בו, ואין עומדים עליו רק אחד בדור", עכ"ל )ולכאורה מהטעם הנ"ל 

גם הרמב"ם יסבור כך(.

ד
אלא שמצאנו בהמאירי שכותב וז"ל: "המדבר – כבר מנינו אותו כרה"ר" ומתכוון לכל 
מדבר בימינו )– שהוא רה"ר – כשיטת הרמב"ם( ואעפ"כ אומר המדבר עם ה"א הידיעה 

כי מדבר יש אחד ובמילא זה הכוונה גם בגמרא ואין לדייק בזה.

היו  )שבזמן שבנ"י  בן הרמב"ם  ר"א  דישנו הטעם שהביא  ונמצא לשיטת הרמב"ם 
נקט הרמב"ם את פירושו  ולכך  לזוז"(  נוח  הי'  "לא  כי  ל'כרמלית'  הי' נחשב  במדבר 

שכיום כל המדברות בעולם נחשבות רה"ר.

73( כרך ט – כללי הפוסקים סימן ב סעיף א.
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בפרוש המילה 'אקרא'

 הת' ברוך שלום שי' וייסגלס
תלמיד בישיבה בחיפה

א
בש"ס עם ביאורים מאת הרב עדין אבן־ישראל )שטיינזלץ( כתב74 בביאור המילה 
כתב76  וכן  העיר".  מגדל  מבצר,  )אקרא75(   axpa היוונית  מן  כנראה  ש"הוא  'אקרא' 
עיר  היא  דסיליקום'  ו'אקרא  החדקל  על  מבצר  עיר  היא  ש'סליקום'  שאמר  מי  שיש 

בכורדיסטאן היום.

ויש להעיר שפרושו זה לא מסתדר עם פרש"י כאן במכות שכתב )ד"ה כגון סליקום( 
"עיר מבצר ויש כפר סמוך הנקרא אקרא דסליקום כך קדש העיר מבצר ועיר בינוני 
סמוכה לה הנקראת על שמה", כלומר 'סליקום' היא עיר המבצר )כמו שאכן כתב(. 
ו'אקרא דסליקום' הוי "עיר בינוני סמוכה לה" ו"נקראת על שמה", ואינה מבוצרת כלל 

כמוכרח מדלעיל מיני', לא כמו שכתב הרב אבן־ישראל77.

העיר  היא  היא  דסליקום'  'אקרא  העיר  דוקא  אז  פרושו מבצר  'אקרא'  אם  וממ"נ, 
'סליקום' היא עיר המבצר אז שמה שלה הי' צריך  המבוצרת ולא עיר בינונית, ואם 

להיות "אקרא דסליקום".

אמנם, נראה כפרושו ממס' יומא )יא, א( ושם "א"ל אביי לרב ספרא הני אבולי דמחוזא 
)שערי עיר ששמה מחוזא, והיו רובן ישראל. רש"י( מ"ט לא עבדו להו רבנן מזוזה, אמר 
לי' הנהו חזוק לאקרא דכובי )בנין בנוי עליהן ונקרא 'כובי' והשערים תחתיו עשויין 
ככיפה, ובניין הבנוי על גבי כיפין חזק יותר. רש"י( הוא דעבידי, א"ל ואקרא דכובי 
גופה )משום אותו בנין עצמו תבעי השער מזוזה שדרך אותו השער נכנסין לו. רש"י( 

תבעי מזוזה דהא אית בה דירה לשומר בית האסורין".

74( במדור לשון במס' מכות בדף י, א. וכן ביומא יא, א.
75( ולהעיר שביוונית האות X צלילה הוא 'ח', כלומר 'אחרא' או 'חקרא'.

76( במדור החיים במכות שם.
77( וכן לא מסתדרים פרושו במדור החיים ופרושו במדור לשון כיון שאם 'אקרא' פרושו מבצר אז 'אקרא סליקום' 

היא עיר המבצר, וכבפנים.
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היינו שעל גבי השער דמחוזא הי' ביצור )'אקרא'(, ושאל אביי את רב ספרא מדוע 
בשער העיר לא קבעו מזוזה, וע"כ נענה שכל מציאות המזוזות והמשקוף )באופן של 
כיפה( הויא מצד שצריך בסיס למבצר שמעל, וע"כ הקשה שמצד המבצר עצמו יהי' 

צורך במזוזה לשער כיון שיש בו דירה לסוהר.

יוצא ש'אקרא דכובי' הוא מבצר כמו שפירש הרב אבן־ישראל.

או מעבר  חוף  אין פרושו מבצר אלא  אך בכמה מקומות אחרים משמע ש'אקרא' 
בנהר, וכדלהלן.

איתא בב"מ )עג, ב(: "רבינא הוה יהיב זוזי לבני אקרא דשנוותא )שנוותא שם הנהר, 
'אקרא' קונטריא"ה78 בלעז יושבים על שפת אותו נהר ויהיב להו רבינא זוזי לפני הבציר 
לתת לו היין בשעת הבציר כשער היוצא. רש"י(, ושפכי לי' טפי כופיתא ]מילאו לו כליו 
יותר מהמגיע לו[ אתא לקמי' דרב אשי אמר לי' מי שרי אמר לי' אין אחולי הוא דקא 

מחלי גבך"79.

והנראה בבירור מפרש"י כאן, שמדובר במקום על הנהר גופו בלא קשר למבצר.

ויותר מזה כתב רש"י במס' מגילה )ו, א(: "והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן 
לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל ארעא דישראל, והויא כמבי כובי עד אקרא )מקום 
ופותיא  אורכא  פרסי  ותרתין  עשרין  דתולבקני,  רש"י(  פורט"ו.  ובלע"ז  הנהר  מעבר 

שיתא פרסי".

ולכן נ"ל, ש'אקרא' )לשיטת רש"י לכל הפחות( הוא דבר הקשור במעבר בנהר, ובלעז 
.81port או ford80

ולפי שיטתו של הרב אבן־ישראל התרגום צ"ל fort שפרושו מבצר82.

.country 78( מצרפתית – פלך, חבל ארץ. ובאנגלית
79( ואע"ג דיש לומר שהפרוש בזה הוא "אזור נהר שנוותא" )וכן נראה מהנמו"י ורש"י על הרי"ף שם( וכן "אקרא 

דאגמא" – "באזור האגם" ועל זו הדרך, מ"מ הרי זה מוכיח ש'אקרא' אין פרושו מבצר כי אם דבר אחר.
80( מקום בו הנהר רדוד ומאפשר מעבר.

81( מעגן או נמל.
82( והנה בראי ההיסטורי' כשבודקים את זמני השימוש ומשמעותן של המילים, המילים port ו ford עתיקות דיין 
)600 – 1100 לסה"נ( ומשמשות באותה משמעות כדי להיות על לשונו של רש"י )אף כי ford מגיעה מאנגלית עתיקה, 
ולכן לא סביר שרש"י )שהי' בצרפת( עשה בה שימוש(, ומנגד המילה fort שפרושה באנגלית 'מבצר' מקורה בזמן יותר 
 1105 'חזק'. )רש"י הסתלק בשנת  fort ופרושה  1500 לסה"נ(   –  1100( מאוחר, ובמקור היא מן הצרפתית התיכונה 

)ד'תתסה( לסה"נ(.
לכן המילה port הינה המילה ההגיונית ביותר משלושתם, ואע"פ שהכתיב שלה לא תואם לגמרי למה שרש"י כתב, 
Webster's New Encyclopedic-בהנ"ל נסתעיתי ב( .portus )הנה במקורה הלטיני הכתיב הוא )ובמשמעות זהה 

Dictionary.))1999(
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ב
ונראה לדחות את כל האפשרויות פרט ל port )נמל( מכיון שבכמה מקומות רש"י 

כותב בפרוש, שפורט"ו הוא נמל. ומהם:

בעירובין )מא, ב( איתא: "פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכה אמרו לו לרבן 
גמליאל מה אנו לירד אמר להם מותרים אתם", ופרש"י )ד"ה לנמל( "פורט"ו בלע"ז, 

ששם הספינות יוצאות מן הים לשפתו".

וכן בראש השנה )כג, א(: "תלת פרוותא הויין, תרתי בי ארמאי וחדא דבי פרסאי, דבי 
ארמאי מסקן כסיתא, דבי פרסאי מסקן מרגנייתא ומקרייא פרוותא דמשמהיג", ופרש"י 

)ד"ה פרוותא( "פורט"ו בלע"ז ובלשון משנה נמל".

וביומא )לח, א(: "ת"ר מה נסים נעשו לדלתותיו, אמרו כשהלך ניקנור להביא דלתות 
נטלו אחת מהן  מאלכסנדריא של מצרים, בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו, 
והטילוה לים ועדיין לא נח הים מזעפו, בקשו להטיל את חברתה, עמד הוא וכרכה אמר 
להם הטילוני עמה, מיד נח הים מזעפו והי' מצטער על חברתה, כיון שהגיע לנמלה של 

עכו היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה".

ופרש"י )ד"ה לנמלה(: "פורט"ו מקום שהספינות נמשכות שם ליבשה".

פירשו  דמגילה שרש"י  מ'אקרא'  ללמוד  אפשר  וא"כ  מקומות83,  כמה  בעוד  ועד"ז 
פורט"ו לכל מקום84 ש'אקרא' פרושו נמל.

'אקרא'  המילה  של  לפרושה  כלל  מתייחס  לא  שם  רש"י  שכן  ללמוד,  אין  ומיומא 
אלא ל'כובי', וי"ל שלשיטתו הכוונה היא לכניסה )והיציאה( ל'כובי'85 ע"ד מה שפרש 

בעירובין )שם( "ששם הספינות יוצאות מן הים".

ואע"פ כן ע"מ שלא לאפושי מחלוקת, נראה לתווך בין הדברים, דלא מן הנמנע הוא 
שהנמל יהי' מבוצר86, או שהמבצר יהי' בעל נמל87, וכן שהמבצר יהי' עיר בתוך עיר, 

והעיר תקרא על שם המבצר כי הוא קדם לה.

83( יומא עז, א. חולין צה, ב. נדה סז, א. 
84( ואף אם נאמר שאין ללמוד מכאן כי אם מ'אקרא דשנוותא' והפרוש בכל מקום יהי' "אזור", אין זה סותר למש"כ 

בפנים, שפרש"י הוא ד'סליקום' ו'אקרא דסליקום' הם "עיר מבצר ועיר בנוני סמוכה לה", ואדרבא.
85( במקור הלטיני המילה portus שימשה גם במשמעות של דלת, ומזה portal )שער, מעבר(. 

86( מפני שודדי ים, ובפרט 'אקרא דתולבקני' שהי' קרוב לשפך הנהרות לים )כדמשמע בקידושין( והי' צריך הגהנה 
יתרה מפני אויב. וגם 'אקרא דכובי' אפשר לומר שהוא אחד משערי הנמל.

87( להכנסת הספקה במקרה של מצור מצד היבשה.
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הפי' ב'הרחמנות מבטלת השנאה'

 הרב אשר שי' גרשוביץ
ר"מ ומשפיע בישיבה

בתניא פל"ב כותב אדה"ז לקראת סוף הפרק: ")ש(אף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו 
. . )ש(מצוה לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ, ושתיהן הן אמת. שנאה מצד הרע שבהם, 
ואהבה מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם . . וגם לעורר רחמים בלבו עלי', כי היא בבחי' 
ומעוררת  השנאה  מבטלת  והרחמנות  ברשעי'.  עלי'  הגובר  מס"א  הרע  בתוך  גלות 

האהבה, כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם".

וצריך להבין, דלכאורה הוא סתירה מיני' ובי', דבתחילה כותב ש"מצווה לשנאותם", 
ולאחמ"כ כותב לעורר רחמים עליו ע"מ לבטל את השנאה?

את  מבטלת  שהרחמנות  התניא,  בספר  בשיעורים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בזה  ומבאר 
השנאה לכללות האדם. כלומר, דמאחר שאומר שצריך לשנוא את הרע שבו, ולאהבו 
מצד הטוב, ניתן לחשוב ולטעות ששתיהן צריכות להיות באופן שווה, ובמילא הרגש 
לאדם בכלל יושפע מכך. לכן מוסיף ומבהיר אדה"ז שצריך שיעורר בתוכו רחמנות על 
אותו האדם, ועי"כ בכללות רגשו והתיחסותו אל אותו אדם יהי' יותר מתוך רגש של 
אהבה, והדבר כמובן ישפיע בעשית טובה לאותו אדם )על אף שיש בו גם רע(, עיי"ש.

ואולי יש לומר בזה ביאור נוסף, דזהו עצה של אדה"ז לפעול על אותו )חבר( רשע 
)של  אלקי שלו  הניצוץ  על  רחמים  דע"י שיעורר  והיינו  ולהחזירו בתשובה שלימה, 
החבר(, יעוררו בזה לתשובה, ובמילא יפעול ש"הרחמנות מבטלת השנאה" לגמרי מכל 

וכל, היינו, שהרחמנות תבטל את הסיבה לשנאה היות שישוב בתשובה.

חסידות
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הרעים  שכניהם  על  רחמים(  )מעוררים  מתפללים  היו  ועוד2,  מאיר1  שרבי  )וע"ד 
והשיבום בתשובה ונתקיים 'יתמו חטאים' ולא חוטאים(.

שהפירוש  אברהם",  את  פדה  אשר  ליעקב  ממ"ש  "כנודע   – אדה"ז  שממשיך  וזהו 
הפשוט אמנם הוא )ראה שם בשיעורים בספר התניא(, שע"י הרחמים יעורר בעצמו 
הרחמים  שע"י  לבאר,  יש  דלעיל  הביאור  לפי  אך  בתוכו.  שהרע  אדם  לאותו  אהבה 
שיעורר על חבירו –יעורר ו'יפדה' את האהבה לה' אצל חברו שהיתה נסתרת עד עתה.

וע"ד מה שאדה"ז מבאר בפרק מ"ה3 על פסוק זה )"יעקב אשר פדה"(, שניתן לאדם 
שמעורר  בכך  אע"ה,  יעקב  של  מדתו  ע"י  'לשמה'  ה'  את  לעבוד  כח  בעצמו  לגלות 
רחמים על ניצוץ אלקות המחי' נפשו, וזה יגלה אצלו אהבה רבה בהתגלות לבו. כן 
ועד"ז י"ל גם בנדו"ד שע"י הרחמנות שלו על הניצוץ אלקי שאצל חבירו יגלה אצלו 

אהבה לה' שהיתה עד כה נסתרת.

ועפי"ז יש לומר שמשמיענו אדה"ז ב' דברים: א. אלו שמצוה לשנאתם מצווה עדיין 
גם לאהבם – שנאה מצד הרע ואהבה מצד הטוב. ב. אלו שמצוה לשנאתם ואי אפשר 
להשפיע עליהם ע"י שיוכיחם וידבר עמם, יש דרך להשפיע עליהם ע"י שיעורר על 
הניצוץ החבוי בתוכם רחמים ועי"ז יפעל שיתגלה אצלם אהבתם לה' שהיתה נסתרת 

קודם לכן.

ואף זאת חלק ממצוות 'אהבת ישראל' )בכך שפודהו ומצילהו ממצבו הירוד( המדובר 
בפרק זה, היינו, שמצד האחדות של כל נשמות ישראל בשרשם )יש בו כח ו( מעורר 

עליו רחמים, ובזה פודהו )ע"ד וכמו שעי"ז לפעמים פודה את עצמו כנ"ל מפ' מ"ה(.

וראה בזהר פ' וירא4: "אמר רבי מצווה לו לאדם להתפלל על הרשעים כדי שיחזרו 
למוטב . . ואמר רבי אסור לו לאדם להתפלל על הרשעים שיסתלקו מן העולם שאלמלא 
סלקו הקב"ה לתרח מן העולם כשהי' עובד ע"ז לא בא אברהם אבינו לעולם, ושבטי 
הצדיקים  אותם  וכל  נתנה,  לא  והתורה  המשיח,  ומלך  דוד,  והמלך  היו,  לא  ישראל 

והחסידים לא היו בעולם כו'".

1( ראה ברכות י, א.
2( ראה תענית כג, ב.

3( וראה גם הביאור בקונטרס אחרון )ע' 322( ד"ה וצדקה כנחל איתן, ושם הוא באופן נעלה יותר. עיי"ש.
4( מדרש הנעלם ד"ה ויאמר ה' המכסה אני מאברהם.
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אהבה ויראה שבתעלומות הלב

הנ"ל

בתניא פ' י"ז כותב אדה"ז וזלה"ק: "ובזה יובן מ"ש כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך 
רעותא  בלבד שהיא  עשיית המצות  לידי  ר"ל האהבה המביאה   .  . לעשותו  ובלבבך 
דלבא שבתעלומות לב . . ודבר זה קרוב מאד ונקל לכל אדם אשר יש לו מוח בקדקדו, 
כי מוחו ברשותו . . וכשיתבונן . . יוליד במוחו על כל פנים האהבה לה' לדבקה בו 
בקיום מצותיו ותורתו. וזה כל האדם כי היום לעשותם כתיב שהיום הוא עולם המעשה 

דוקא ולמחר כו' כמ"ש במ"א כו'". עכלה"ק.

לכאורה עדיין צריך ביאור, דהרי בין תרי"ג מצוותי' של התורה מנויים ב' המצוות 
דאהבה ויראה עצמם כמצוות בפני עצמם5 שחיובם וקיומם הוא לכאורה כשהם בגילוי 
ויראתו, בשעה שיתבונן האדם  "והאיך היא הדרך לאהבתו  וכמ"ש הרמב"ם6:  דוקא, 
במעשיו וברואין הנפלאים הגדולים . . מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאוה 
גדולה לידע את השם הגדול . . וכשמחשב בדברים אלו עצמם מיד הוא נרתע לאחוריו 

ויירא ויפחד".

וא"כ – לגבי מצוות 'אהבה ויראה' עצמם – הדרא קושיא לדוכתא, שאין הדבר קל כל 
כך לכל אדם כנ"ל, וכהלשון )בפי"ד( שזהו "דבר המסור ללב"?

ויש לומר הביאור בזה, דהנה במצות אהבת ויראת ה' ישנם כמה פרטים: א. עצם 
המצוה; ב. שלימות המצוה; ג. תכלית המצוה. והחילוק ביניהם הוא, דבעצם המצווה7 
אין צורך שיהא אצלו אהבה ויראה בהתגלות ובהרגשת הלב וכו', אלא יש להסתפק 
באהבה המסותרת בליבו ובמוחו, והיינו, שע"י התבוננות יגיע למסקנה שכן יאתה לו 

5( רמב"ם, מדע הל' יסוה"ת פ"ב ה"א.
6( שם, פ"ב ה"ב.

7( תניא פט"ז: "צריך לידע כלל גדול בעבודה לבינונים שגם אם אין יד שכלו ורוח בינתו משגת להוליד אהבת ה' 
בהתגלו' לבו שיהי' לבו . . רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות לבו דהיינו שהלב מבין . . אשר על כן יאתה לו יתב' 

שתכלה אליו נפש כל חי לידבק ולהכלל באורו . . דהיינו קיום התרי"ג מצות במעשה ובדבור ובמחשבה". עכלה"ק.
ואתחנן( שם מביא מאדה"ז בשם הרה"מ שהציווי הוא על  יב לפ'  )סי'  וראה בהוספות לספר מגיד דבריו ליעקב 
ההתבוננות דעיקר ההתבוננות הוא שימת הלב שמשלים את ההתבוננות להיות גילוי המדה בפועל דבר מכוון לההשגה 
ההיא, ובהגהה מכ"ק אד"ש מה"מ )שם, שנלקחה מסה"מ תש"א ע' 116( בס' שני המאורות )למהרי"א הלוי עפשטיין 
מהאמיל תלמיד רבינו הזקן( ח"ב ס"ב כתב וז"ל: "שמעתי פא"פ מאדמ"ר נ"ע בזה הלשון כך קיבלתי מהה"מ דמעזריטש 
וכך קבל הוא ז"ל מהבעש"ט שמצות ואהבת היא לתקוע מחשבתו ודעתו ). .( בדברים המעוררים את האהבה ומה שיבוא 

מזה אין זה מעיקר המצוה". עכלה"ק. וראה גם בד"ה להבין מצות האהבה בדרך מצותיך לצ"צ )בהוספה(.
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ית' שתכלה אליו נפש כל חי להדבק ולהכלל באורו, כשהדרך לזה – כך הוא מבין – היא 
ע"י קיום תרי"ג המצוות.

ועד  בהרגשה מלאה  ובלב  במוח  באה  אכן  היא כשהאהבה  המצוה  שלימות  ואילו 
ותכלית מצוות אהבה  לאופן של אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעין עולם הבא8, 

ויראה אינו אלא להגיע על ידם לידי קיום כל התרי"ג בפועל ממש9.

ולכן עפ"י דין בשו"ע10 גם מי שיש לו את שלימות המצוה באהבה )ויראה( בתענוגים 
וכו', הנה בעת שזה סותר לקיום מצוות בפועל ממש, אזי יצטרך הוא להפסיק עבודתו 

הנעלית בדביקות וכו' ולהתעסק בקיום המצוות בפועל.

ויש להוסיף בזה נקודה נוספת11, שכשם שהדרך להגיע לקיום כל התרי"ג בשלימות – 
מספיק שיהי' לו לאדם בתחילה אהבה ויראה שבתעלומות לבו בלבד, כמו"כ יש לומר 
לגבי מצוות אהבה ויראה עצמם, שלאחר שתחילה יקיימו אותם בתעלומות לבו לבד, 

יבואו סוכ"ס לשלימות אהבה ויראה הגלויים ועד לאהבה בתענוגים.

ובכל הנ"ל יבוארו דברי הרמב"ם מהם נשמע לכאורה שאהבה ויראה בגילוי ובהרגש 
הינם חלק מהתכלית?

והביאור בזה בפשטות: א. עצם העובדה שהרמב"ם מביא הלכות אלו )של אהבה 
ויראה( בהלכות יסודי התורה מובן שאין ענינם לעצמם, כ"א ענינם להיות יסוד לקיום 
שאר התרי"ג מצוות שהולכות ומתבארות בהמשך ספריו במשנה תורה. ב. כמו"כ בסוף 
שמביא  ההתבוננות  אריכות  כי  משתמע  מהם  דברים  הרמב"ם  כותב  הנ"ל12  הלכות 
בפרקים אלו אינם אלא קיצור גדול ואילו האריכות בזה אינו שייך לכל אדם כי אם למי 

שראוי לטייל בפרדס.

ומובן מזה ש'לטייל', היינו, ענין של תענוג13 )אהבה בתענוגים( אכן אינו שייך לכל, 
כ"א למיוחדים ששייך שיגיעו לשלימות במצות אהבה ויראה, אך מה שמביא ד' פרקים 
לב  ולפי ערך של תעלומות  זוהי עבודה של התבוננות  זאת  זה בחיבורו בכל  בענין 
וכיו"ב השייכים לכל אדם, שיקחו מזה יסוד וכח לקיום כל שאר המצוות כולל מצוות 

אהבה ויראה עצמם, כאמור.

8( תניא פ"ט ע' יד.
9( תניא פ' מ' ע' 110. וראה בשו"ע אדה"ז הל' ת"ת ד, ה.

10( שו"ע שם הל' ו'.
11( עיין בד"ה ואשה אחת תשמ"ו ספה"מ מלוקט ח"ד.

12( יסודי התורה סוף פ"ד וזלה"ק שם: "ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצוות האלו הם שחכמים הראשונים 
קורים אותם פרדס . . ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם הי' בהם כח לידע ולהשיג כל הדברים 
על בוריים ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כרסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר 

וכיו"ב משאר המצוות". עכלה"ק לעניננו.
13( ראה לקו"ש חכ"ו ע' 122 סי"א ואילך )וראה גם שם ע' 34 ובהע' 82(.
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ה'בית יוסף' וקידוש ה'

הנ"ל

בדבר מלכות ש"פ תצווה )א( ה'תשנ"ב14 )סי"א( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את גודל 
העילוי וההפלאה דקידוש ה' – ממה שמצינו אצל ה'בית יוסף', שבתחילה הי' ראוי שה' 
יזכה אותו למסור נפשו על קדושת ה' ולבסוף מפני סיבה נענש ולא זכה לכך, ונחשב 
הדבר לעונש למרות שלאחר מכן זכה לחבר את השו"ע, ובכך להיות מורה הוראה לכל 
בנ"י עד סוף כל הדורות, ומזה מובן שהזכות לחיבור השו"ע לא מגיע לגודל הזכות של 

מס"נ על קידוש ה'.

ובהערה 138 מציין כ"ק אד"ש מה"מ ללקו"ש חכ"א )ע' 176( ולהערות שם בשיחה, 
דשם מבואר ג"כ ענין זה – העילוי דקידוש ה'. והנה בהערה 35 שם כותב כ"ק אד"ש 
מה"מ שנשאל ע"י אחד דלכאורה מופיע בספר מגיד מישרים שהמלאך אמנם הבטיח 
ספריו  את  לכתוב  שיסיים  לאחר  רק  יהי'  זאת  אך  קה"ש  על  להשרף  שיזכה  להב"י 
ובכללם השו"ע, ולפי"ז המסקנה הינה הפוכה מהנ"ל שכן הענין דקידוש ה' ידחה לזמן 

מאוחר יותר מפני ענינים שקודמים לו לכאורה?

הוא, שאכן  ותוכן הדברים בקצרה  גדולה,  כ"ק אד"ש מה"מ באריכות  ומבאר שם 
הב"י קיבל בשורות אלו )שיזכה להשרף עקה"ש( כמה וכמה פעמים ובכל פעם הי' זה 
בהתאם לדרגתו של הב"י באותו הזמן, וכמובן היו בזה כו"כ שינויים לכאן ולכאן ועד 

לשינוי העיקרי שנטלה ממנו הזכות להשרף עקה"ש.

וכמו"כ קיימים כו"כ דרגות במס"נ ואף במס"נ עקה"ש, ולאידך קיימים כו"כ דרגות 
בתורת ובמצב הב"י, ובזה הנה לפעמים היתה עבודתו במס"נ וקדה"ש נעלית מתורתו 
ולפעמים להיפך היינו שתורתו היתה נעלית יותר מהמס"נ אפי' של קידוה"ש. עכת"ד 

הק'.

ונמצא, דאף שבעיקרון יש גם מצב שתורתו של הב"י נעלית יותר מקידוש ה', בכ"ז 
הנה בדבר מלכות זה )וכן בלקו"ש שם( בחר כ"ק אד"ש מה"מ להתמקד דוקא בעילוי 
שיש בקה"ש, לעומת תורתו של הב"י, כולל חיבור השו"ע עם כל המשתמע מכך. ולהלן 
יתבאר בעז"ה הצד השני )שלא התבאר בדב"מ. ובלקו"ש שם( היינו מהי מעלת התורה 

שנעלית יותר ממס"נ וקידוש ה', והמשתמע מכך.

14( ספה"ש תשנ"ב ע' 394.
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בדרך מצותיך15 ובעוד מקומות בחסידות מבואר שע"י קיום התורה ומצוות ממשיכים 
אור אלקי בדרגות דסדר השתלשלות, ואילו ע"י מס"נ עקה"ש נמשך אור א"ס מלמעלה 

מסדר השתלשלות ומציור אדם כו'. עיי"ש.

והנה, גם המשכה זו במהותה, עדיין שייכת לעולמות, היות שהיא נמשכת ע"י ובכח 
עבודת בנ"י למטה, וכמבואר16 לגבי עבודת היחידה בחי' מקיף הרחוק שבהיותה מקיף 

הרי היא עדיין שייכת במהותה לדרגה אותה היא מקיפה.

לעומת זאת יש מעלה במעלת התורה למעלה אף ממס"נ עקה"ש, ויש לומר ולבאר 
זאת עפ"י המובא בתניא17 שבתורה ישנם ב' ענינים: א. חיצוניות התורה שהיא מקור 
ושורש לחיות וקיום העולמות. ב. פנימיות התורה. ובדרגה הגבוהה ביותר כפי שהיא 
ל'התעסק' כבי' עם  וכלל  אין ענינה כלל  זו  בבחי' שעשועי המלך בעצמותו שדרגה 
להחיות עולמות וכו' ועד כדי כך שדוד המלך ע"ה נענש כששיבח את התורה בכך 
שממנה חיות כל העולמות כו', היות שמעלתה האמיתית לגמרי שלא בערך לעולמות 

מכל וכל.

ועפ"ז יבואר הנ"ל, דרגת נגלה דתורה ע"ד חיבור השו"ע וכיו"ב )באופן ו(כפי שזה 
נכתב בפועל הנה דרגה זו היא למטה ממדרגת האור הנמשכת ע"י מס"נ עקה"ש שהיא 

אמנם שייכת כאמור לעולמות אך למעלה מהם ובבחי' מקיף להם,

בחי'  ביותר  עצמי  ענין  בעולם  מגלה  היא  הרי  התורה  פנימיות  לימוד  דרגת  אך 
שעשועי המלך בעצמותו שהיא בדרגה שלא בערך כלל וכלל, ואף מכל 'מקיף' שהוא18.

אך לפי"ז צריך להבין, דהרי ידוע שה'בית יוסף' עסק בפנימיות התורה כפי הנראה 
בספרו 'מגיד משרים' וכן נראה בריבוי מקומות שמזכיר את הזוהר הק', וא"כ מדוע 
הי' חפץ להגיע לענין של מס"נ עקה"ש בעוד שהי' אצלו ענין נעלה יותר מזה – לימוד 

פנימיות התורה?

ועוד זאת צריך ביאור מדוע כ"ק אד"ש מה"מ מתבטא בשיחות הנ"ל שהב"י לא זכה 
למס"נ עקה"ש, והרי לכאורה הוא זכה לענין נעלה יותר מזה בלומדו פנימיות התורה 

ו'בכלל מאתים מנה'?

ויש לומר, דבפנימיות התורה עצמה קיימים ב' דרגות: א. רזין דאורייתא. ב. רזין 
דרזין דאורייתא. וכך כותב אדמו"ר הרש"ב19: "כידוע שיש ב' מדריגות בסתים דתורה, 
הא' בחי' סוד סתום שהוא בגדר גילוי ובא לידי גילוי כו', כי הסתימות הוא רק לגבי 

15( סהמ"צ להצ"צ מצות קידוש השם )דרך מצוותיך לג, ב(.
16( ראה ספה"מ מלוקט ח"ד ד"ה ואשה אחת ס' ז.

17( קונטרס אחרון ע' קס ד"ה דוד זמירות ישראל קרית להו.
18( ראה בארוכה ספה"מ תרס"ה ע' עד ואילך )ד"ה ואהי' אצלו אמון( ובכ"מ. 

19( ראה המשך תער"ב ח"ג )ש"פ אחו"ק האת"ר( ע' תתקס"א.
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וזהו המשכה מבחי' חכמה סתימאה רק מה שהוא  המקבלים לא שסתום בעצם כו', 
בבחי' מקור לחכמה הגלוי' כו', והב' בחי' סוד סתום שסתום בעצם שאינו בגדר גילוי 
כלל ואינו בא לידי גילוי לעולם . . והוא ענין טעמי תורה שיתגלה לעתיד כו'". עיי"ש.

ונראה לומר בפשטות שדרגה זו של 'רזין דרזין' דתורה היא היא הדרגה עלי' דיבר 
אדה"ז בקונטרס אחרון הנ"ל שהיא בחי' שעשועי המלך בעצמותו והיא הדרגה בתורה 

שנעלית יותר אף ממס"נ על קדה"ש.

ואמנם דרגה זו בעת ובזמן הבית יוסף עדיין לא התגלתה בעולם כ"א רק 'רזין' דתורה 
בלבד, ולראשונה החלה להאיר ולהתגלות באופן של 'מעין תורתו של משיח' רק ע"י 
הבעש"ט ובעיקר ע"י אדה"ז, כמבואר בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס 'ענינה של 

תורה החסידות'20.

 ראה נתתי לפניך היום את החיים
– נסיון לראות את טבע העולם דרך העיניים של אדמו"ר הזקן –

 הרב שלום דובער שי' ווָאלף
משפיע ונו"נ בישיבה

בכמה מקומות במאמריו של אדמו"ר הזקן21 הוא כותב בפשטות שאפשר להכיר את 
הקב"ה "כאילו22 נראה לעין ממש בבחינת גילוי", "כאשר23 יסתכל בעין שכלו בראי' 
חושית כי הוא חייך ממש". ולפיכך הוא דורש שהאדם ירגיל את עצמו ויקבע בעצמו 

ראי' כזו.

ויש להתבונן במשמעותם של הדברים, מה כוונתו שאפשר לראות ממש את הקב"ה 
נראים  שהדברים  לחשוב  אפשר  שטחית  בשמיעה  כי  חושית".  בראי'  שכלו  "בעין 
כמכוונים לבעלי דרגה גבוהה שזככו את גופם וכו', שהם יכולים לראות אלקות בעין 
הגשמית. אך מכך שאדמו"ר הזקן דורש זאת מאתנו, מובן עלינו לחפש ולמצוא כיצד 

הדברים מכוונים כלפי אנשים כערכנו, וכיצד אנחנו יכולים לאחוז בדברים אלו.

20( ס' ו־ז. ועוד.
21( מאמר זה מהווה במדה רבה המשך למאמר בצלם אלקים עשה את האדם – ההקבלה בין גוף ונפש בתורתו של 

אדמו"ר הזקן. נדפס בגליון התמים ניסן תשע"ה, ובשערי ישיבה )צפת( חלק יג.
מבוסס בעיקר על תניא ספמ"ב, תו"א תשא ד"ה שמאלו תחת לראשי, לקו"ת אמור ד"ה ונקדשתי, ואתחנן ד"ה שמע 

ישראל, ועוד. כמצויין לקמן.
22( לקו"ת אמור לא, סע"ב.

23( תו"א תשא בתחלתו.
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ולקמן יבואו עיקרי דבריו של אדמו"ר הזקן בנושא זה, עם ביאור והרחבה בדבריו 
לפי עניות דעתנו. ונקודת הדברים, שלאדמו"ר הזקן ישנה צורת הסתכלות על טבע 
העולם, שהוא מתבונן במציאות העולם הטבעית ורואה את החיים הפועמים בכל נברא 

בבריאה, ומתוך זה הוא מגיע להכרה במקור החיים הכללי המחי' את הכל24.

אלא שאדמו"ר הזקן מתמקד במאמריו בעיקר במסקנה, במקור החיים הכללי, ואינו 
מתעכב לבאר את הדרך, את ההתבוננות בחיים שבכל נברא ונברא. אמנם אנחנו יכולים 
לנסות ללקט מתוך המובן מדבריו בכמה מקומות, להבין דבר מתוך דבר, ולבנות את 
התמונה השלימה של העולם על פי אדמו"ר הזקן. וכאשר נבין את הפרשנות שלו לטבע 
הנראה לעינינו, אזי גם אנשים כערכנו יוכלו לראות את העולם באותה עין של אדמו"ר 

הזקן, וכך לראות את הקב"ה "בעין שכלו בראי' חושית" ממש. וכדלקמן.

א
כותב אדמו"ר הזקן25:

"ומבשרי אחזה אלקה, אחזה ממש כאילו נראה בעין ממש בבחינת גילוי. וענין ראי' 
זו הוא כמו שמבשרי אנו רואים שיש לנו נפש המחי' בשר הגוף שבהסתלקות הנפש 
מהגוף אזי נעשה הגוף פגר כאבן כנראה בלילה בעת השינה שהנשמה מסתלקת מהגוף 
ונשאר קיסטא דחיותא הרי שינה אחד מס' במיתה . . הרי אף על פי שאין אנו רואים 
בעיני ראי' מהות הנפש איך ומה היא, מכל מקום נודע ונרגש לנו שהנפש מלובשת 
כאבן  הוא  הגוף  עצמו  חי ממנה שהרי מצד  פעולותי' שהגוף  לנו  נראה  בגוף שהרי 

בהסתלק הנפש ממנו. ואם כן הנפש היא בבחינת גילוי ממש אצלנו.

. . וכך ממש אחזה אלקה שהרי אנו רואים בעינינו פעלו הנראה שהעולם הוא גוף 
ידי פעלה  גדול חי ובהכרח שיש בהם חיות המחי' אותם כמו שנודע לנו הנפש על 

הנראה בגוף . . ולכן נקרא בחינת ממלא כל עלמין עלמא דאתגליא".

24( וליתר ביאור: בדברי אדמו"ר הזקן מבואר שהקב"ה מהווה בכל רגע את העולם מחדש מאין ואפס )שער היחוד 
והאמונה פרקים א־ג(. אך דבר זה אינו נראה לעינינו, כיון שבעיניים שלנו העולם נראה למציאות קיימת ואינה זקוקה 
למהווה שיהווה אותה בכל רגע. ולכן על זה כתב אדה"ז )שעהיוה"א רפ"ג( "אילו ניתן רשות לעין לראות", כיון שבפועל 

לא נתנה רשות לכך.
אך כאן מדובר על ענין אחר, שגם כאשר אנו רואים את העולם כמציאות קיימת, אנו רואים שיש בו חיות אלקית 

המחי' אותו שלא יהי' דומם מת, בדוגמת נשמה המחי' גוף. ודבר זה כן נראה לעינינו "בראי' חושית", כדלקמן.
ובסגנון הקבלה והחסידות: התהוות העולם היא מבחינת האלקות הסובב כל עלמין, שאינו מתגלה בעולמות ולכן 
אינו נראה לעינינו. ואילו החיות שבעולמות היא בחינת האלקות הממלא כל עלמין המתלבשת בתוך העולם ומתגלה 

בו בראי' חושית.
25( לקו"ת אמור שם. וראה עד"ז לקו"ת ואתחנן ד, א.
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אמנם דברים אלו דורשים הבנה, מה הכוונה "שהעולם הוא גוף גדול חי". ואדרבה, 
הגדול  שחלקם  פרודים,  גופים  מהרבה  מורכב  שהעולם  נראה  פשוטה  בהסתכלות 
דוממים ומתים, ואם כן צריך להבין איך מציאות זו מוכיחה על מקור חיים עליון. וכפי 
שיתבאר לקמן, על פי דברי אדמו"ר הזקן שהובאו כאן ועל פי דבריו במקומות נוספים.

ב
ומדבר.  חי  צומח  דומם  מזו,  למעלה  זו  דרגות  לד'  הנמצאים  של  החלוקה  ידועה 
בפשטות מעלתם זה על זה מתבטאת ברמת המורכבות וההתפתחות שלהם, שהצומח 
יותר מהחי. אך לאור  והמדבר  יותר מהצומח,  והחי  יותר מהדומם,  ומפותח  מורכב 
דברי אדמו"ר הזקן הנ"ל אודות החיות שבעולם, נוכל לראות את ד' דרגות הדצח"מ 
ובצומח  בגלוי,  ניכרת  והחי החיות  כד' דרגות בהתגלות החיים. כשבכללות במדבר 

פחות, והדומם נראה למת.

ובפרטיות, מלמעלה למטה, מן המדבר אל הדומם:

בנוגע למין המדבר, העין הגשמית שלנו תופסת את גופו הגשמי, אך לעין השכל 
וכדברי אדמו"ר הזקן הנ"ל  ברור בהחלט שבגוף הגשמי הזה שורה כח חיים רוחני. 
"שנראה לנו פעולותי' שהגוף חי ממנה". ובזה גופא אפשר למנות כמה ענינים, ומלמטה 
למעלה: א. הגוף בכללותו מתנענע, שזה מראה על רוח חיים בקרבו, לעומת הישן או 
המת שאינם מתנענעים והרי הם כאבן דומם. ב. הגוף הוא חם, שחום מורה גם כן על 
חיות, לעומת הישן שחום גופו יורד, והמת שנעשה קר לגמרי כדומם ממש. ג. הגוף הוא 

לח, שלחות מורה גם כן על חיות, לעומת המת שהוא מתייבש כדומם מת.

וג' ענינים אלו, תנועה, חום, ולחות. אף שישנם בכללות בכל הגוף כולו, נמצאים 
בעת  ואפילו  לכאורה,  במנוחה  נמצא  הוא  כאשר  גם  כי  הדם.  ובמחזור  בלב  בעיקר 
השינה שכנ"ל בחיצוניות הוא "פגר כאבן", הנה גם אז יש בו תנועה פנימית מתמדת של 
דופק הלב וזרימת הדם שלא יפסק לרגע כל עוד האדם הוא חי. והדם הוא עיקר החום 
והלחות שבגוף. שלכן אמרה תורה שהדם הוא הנפש, והלב הוא עיקר החיים שבאדם.

יותר26 אפשר לראות את החיות הנפשית שבאדם, כשמסתכלים על  נעלה  ובאופן 
פניו ורואים את מאור פניו, ובפרט כאשר מדובר באיש חכם ש"חכמת אדם תאיר פניו". 
ובפרטיות יותר כשמסתכלים בעיניו של אדם, שבהם ניכרת ביותר הנפשיות הרוחנית 
שלו יותר מכל שאר האיברים. ולכן בעת השינה שמסתלקת החיות כנ"ל הרי זה ניכר 
לכל לראש בעיניים שנעצמות, ועוד יותר בעת המוות שאזי נעצמות העיניים לתמיד 

ומסתלק מאור הפנים.

26( ראה בענין זה במאמר צלם אלקים הנ"ל.
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וכל זה ניכר עוד יותר בעת שמחה, שאזי יש באדם תגבורת החיות הרוחנית, ואזי 
הוא אינו יכול להכיל את הרוח בקרבו לשבת במנוחה אלא הוא מתנוענע ועד שיוצא 
בריקוד, שתנועה כנ"ל מורה על החיות. ואזי פניו בכלל ועיניו בפרט מאירים בתוספת 

אור רוחני. ולעומת זאת בעת העצבות שהאדם פחות מנענע ופניו נחשכים.

ולהוסיף שבתנועת האדם בכלל יכולים להיות ב' אופנים. בדרך כלל תנועות האדם 
הם בהליכה בשטח לאורך או לרוחב, מצפון לדרום או ממזרח למערב, אך באותו גובה. 

אמנם בעת שמחה תנועותיו הם בקו של עלי' וקפיצה מלמטה למעלה דוקא.

ומובן שאף שתנועה בכלל מורה על חיות רוחנית, הרי זה מודגש ביותר בתנועה 
מלמטה למעלה. כי הנה טבע הגשם החומרי שנמשך כלפי מטה )כח המשיכה(, וטבע 
הרוחניות הוא להמשך כלפי מעלה27. והאדם המורכב מגשם ורוח, יש בו ב' התנועות, 
שכח המשיכה פועל על גופו ומצמיד אותו לקרקע, והנפש נמשכת למקורה העליון. 
ולכן אחד ההבדלים העיקריים בין אדם חי לאדם מת או ישן, שהחי נמצא בקו של 
עמידה דוקא, כשהראש מרוחק מהקרקע וקרוב לשמים, ובעת השינה והמיתה, וגם 
כאשר הוא ערני אך במצב של עצבות, הוא עובר למצב של שכיבה בו הראש והגוף 
כולו קרובים לארץ. ולעומת זאת בעת שמחה שאז חיות הנפש היא בהתגברות כנ"ל, 
מתנתקות  הרגליים  בו  בריקוד  ויוצא  יותר  קל  שנעשה  הגשמי  בגוף  גם  הדבר  ניכר 

מהקרקע.

גשמיות  רק את  ואף שהעין תופסת  בראי' חושית".  לעיניים  "יראה האדם  זה  וכל 
הדבר, אך עיני השכל מפרשות את ראיית עיני הבשר בצורה ברורה וישירה שיש כאן 

כח חיים רוחני.

ועל דרך זה מובן בנוגע למין החי, שבכללות שווה למדבר בענינים אלו. אף שכמובן 
אי אפשר להשוות את מאור פניו ועיניו של אדם לפניו ועיניו של הבעל חי, אך בכללות 
גם אצל הבעל חי אפשר לראות את הנפשיות שלו, ובטח בנוגע לכח התנועה שבזה 

המדבר והחי שווים ממש, ואדרבה במין החי הוא בהתגברות יתירה.

ובנוגע למין הצומח, אין בו תנועה וחום, ואין לו פנים ולא עיניים, והוא יכול להראות 
כדומם מת. אך בהסתכלות נכונה אפשר לראות כמה ענינים של חיות מעין ודוגמת 
החיות שבמדבר וחי, שכל אחד בפני עצמו, ובפרט בהצטרף כולם יחד, מורים על חיות 

רוחנית השורה בו. ומהם:

27( ראה תניא רפי"ט בנוגע לנפש האלקית שבישראל, ומובן שמעין זה הוא ברוחניות בכלל.
וראה במאמר בצלם אלקים הנ"ל שמעלה ומטה במובן של מקום גשמי, קשורים עם מעלה ומטה במובנים רוחניים. 

שלכן שכל האדם שהוא החלק הרוחני שבאדם נמצא בחלקו העליון של הגוף. עיי"ש באריכות.
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א. ההתפתחות והצמיחה מקטנות לגדלות בכלל. ב. השאיפה המתמדת בכל הצמחים 
המלובש  רוחני  כח  על  מורה  שזה  המשיכה.  כח  כנגד  דוקא,  מעלה  כלפי  להתפתח 
ב'  הצמח  על  פועלים  כיצד  לראות  אפשר  בזה  )וגם  העליון  למקורו  ושואף  בתוכם 
כחות מנגדים, שמצד אחד ככל שגופו גדל ומתרבים העלים והפירות הוא נעשה כבד 
ונמשך כלפי מטה, לפי שכח המשיכה פועל על חומר העץ הגשמי. אך למרות זאת 
הצמח מצדו ממשיך תמיד להתפתח ולצמוח כלפי מעלה דוקא(. ג. הלחות שיש בכל 
הצמחים, בשונה מהדומם המת שהוא יבש. ד. המראה והצבע של חיות ורעננות דוקא 
)מעין מאור פניו ועיניו של אדם וחי(. וכן הטעם הטוב של הפרי וריחו הנעים שכל זה 

מראה על חיות רוחנית מצומצמת הנמצאת בו.

מה שאין כן כל זה כאשר הצמח נכרת ממקורו ונעשה מת, שאזי לכל לראש הוא 
מפסיק להתפתח, ובטח שאינו עולה למעלה יותר, ואדרבה, הוא נופל ונשכב )ובעיקר 
אותו  מחזיק  הגזע  קושי  אזי  קשה  שגזעם  בעצים  כי  וכיו"ב.  בעשבים  הדבר  ניכר 
הם  מיד  משרשם  שנכרתו  הרכים  בעשבים  אך  מת.  הוא  כאשר  גם  לעמוד  שימשיך 
נופלים ארצה ואינם יכולים להחזיק את עצמם(. ועם הזמן הלחות שבו והמראה החי 

והרענן מסתלקים ממנו.

'בירור',  של  תהליך  נעשה  ואזי  האדם,  ידי  על  נאכל  הפרי  כאשר  זה28  דרך  ועל 
שהחיות הרוחנית נפרדת מן החומר הגשמי של הפרי ונכללת באדם, והחומר הגשמי 
נדחה החוצה, ואזי נעלם ממנו כל המראה הטעם והריח הנעימים ונעשה פסולת, לפי 

שהחומר בלא החיות הרוחנית שבו הרי הוא מת ונרקב.

ובנוגע למין הדומם כאבנים ועפר, אכן הם "נראים29 מתים" ממש, שאין בהם לא 
התפתחות ולא חום ולא לחות ולא עלי' ולא אור ככל הנ"ל. אמנם כשנתבונן עוד אפשר 

למצוא גם בזה ענינים של חיות רוחנית.

כי גם הדומם נחלק לד' סוגים כלליים, אש רוח מים עפר. והאש עם היותה מציאות 
גשמית, יש בה מהתכונות הנ"ל של תנועה בכלל ועלי' כלפי מעלה בפרט, ויש בה חום 
ואור, מעין ודוגמת החום והאור הנפשיים שבגוף האדם החי. ועל דרך זה יסוד הרוח, 
נקרא בלשון התורה "רוח חיים", וכפי שנראה בחוש שחיי האדם והחי תלויים ברוח 
חיים שבאפם. ועל דרך זה המים נקראו גם כן בלשון התורה "מים חיים", וכנראה בחוש 

שחיי האדם והחי וגם הצומח תלויים במים, הרי שיש במים בהעלם כח המחי'.

ועוד זאת שגם יסוד העפר שנראה הכי דומם ומת ואין בו שום ענין של חיים. אך 
כדיוק לשונו של אדמו"ר הזקן אבנים ועפר רק "נראים מתים", אך האמת היא שאדרבה, 

28( ראה תו"א חיי"ש בתחלתו.
29( תניא ספנ"א.
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יסוד העפר הוא הוא מקור החיים של כל הצומח והחי והמדבר30. וכנראה בחוש בנוגע 
למין הצומח שכל חיותו הוא כאשר הוא מחובר לעפר דוקא, וכאשר מתנתק מן העפר 
אזי הוא מת31. שמע מינה שביסוד העפר נמצא בהעלם כח חיים פנימי שאף שאינו 

מתגלה בעפר עצמו, אך הוא הוא הנותן חיים לכל הצומח ממנו.

ועל דרך זה בנוגע ליסוד המים )הקשור עם דרגת הצומח כנ"ל(, שאימתי נקראים 
שכבר  נהרות  מי  כן  שאין  מה  הקרקע,  מן  נביעתם  בשעת  דוקא  חיים",  "מים  המים 
התרחקו ממקורם אינם נקראים מים חיים, ולפיכך אינם כשרים לטבילת זבים שצריכה 

להיות במים חיים דוקא.

ועל דרך זה מובן בנוגע למין החי והמדבר, שאף שהם נפרדים מן הקרקע, הרי מכל 
מקום חיותם היא מן הקרקע דוקא, ארץ ממנה יצא לחם. וכמבואר32 ש"לא על הלחם 
לבדו יחי' האדם כי אם על כל מוצא פי הוי' יחי' האדם", היינו שאכילת הלחם אינה רק 
פעולה גשמית שהלחם הגשמי זן את הגוף הגשמי, אלא שבלחם ישנו כח חיים רוחני 

"מוצא פי הוי'" שהוא הוא נותן כח רוחני לאדם ומחי' אותו.

ויותר מכל זה, אפשר לראות תנועת חיים בעפר הדומם עצמו, על פי המבואר בכמה 
וכן מבואר  צומח שבדומם.  בחינת  וגבעות המתנשאים למעלה הם  מקומות שהרים 
בכמה מקומות33 שההר הגשמי מורה על בחינת אהבה נפשית. ועל פי כל הנ"ל אפשר 
לומר הביאור בזה שגם ביסוד העפר ישנו כח רוחני האוהב את מקורו העליון ושואף 

ומשתוקק אליו, וכפי שזה מתבטא בהרים וגבעות שהם תשוקת העפר אל השמים.

ומכל זה אפשר להבין את דברי אדה"ז הנ"ל שהעולם הוא "גוף גדול חי", שאכן בכל 
הנמצאים שבעולם ישנו בגלוי או בהעלם כח חיים רוחני שאפשר להבחין בו על ידי 
פעולותיו הנראות לעין הגשמית. ולכן אדמו"ר הזקן בהסתכלותו על כל נמצא בעולם 

הרי הוא רואה בו לכל לראש את כח החיים הרוחני שבו.

ג
 וליתר ביאור:

מלשון אדמו"ר הזקן שהעולם הוא "גוף גדול חי" משמע כנ"ל שהוא מתייחס לעולם 
כגוף אחד גדול. זאת למרות שלכאורה העולם מורכב מגופים רבים קטנים, וכנ"ל לגבי 

ההתחלקות של הצומח החי והמדבר שכל מין מהם כולל גופים קטנים רבים.

30( ראה תו"א ויגש בתחלתו. ובכ"מ.
31( ראה שיחת ט"ו בשבט תשל"ו שבזה מעלת מין הצומח שמחובר למקורו על החי והמדבר שנפרדו ממקורם.

32( ראה לקו"ת צו יג, ב.
33( ראה לקו"ת נשא כא, א. ובכ"מ.
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אמנם לגבי מין הדומם הדברים מובנים בפשטות. שהרי הדומם הוא גוף כדור הארץ 
עם כל מיני אבנים ועפר ומתכות וכו' שיש בו, שכולם ביחד מהווים גוף אחד בפשטות.

ועד"ז אפשר להבין גם לגבי מין הצומח, שאף שיש בו התחלקות יותר מן הדומם, 
שכל עץ ועשב הוא מציאות בפני עצמו מובדל מחבריו, אך סוף כל סוף ניכר בגלוי 
שכולם מחוברים לאותה קרקע וממנה יונקים כולם כאחד, ולכן אפשר להתייחס לכל 

הצומח כגוף אחד.

על  בהמצאנו  כי  הבריאה.  על  שלנו  הראי'  זוית  את  נשנה  אם  יותר  עוד  זה  ויובן 
פני האדמה אנו רואים את היחס בין הצומח לבין הדומם שהצומח נראה גדל לגובה 
ומציאות חשובה, ובדומם אנו רואים רק את פני הקרקע. אך לו יצוייר שנתבונן על 
כדור הארץ מן החלל, אזי נראה שהדברים הם בדיוק להיפך, שהדומם הוא כל גוף 
כדור הארץ הגדול, וכל העצים הגבוהים הם כמו שערות זעירות על פניו, ואזי אפשר 
להבין שהצומח הוא טפל ובטל לגבי הדומם על דרך ויותר ששערות האדם הדקות 
והקצרות טפלות ובטלות לגבי גופו הגדול. ומזוית ראי' זו עוד יותר קל להתייחס לכל 

מין הצומח כחלק מ"גוף אחד גדול" כנ"ל.

ועד"ז אפשר להבין גם לגבי החי והמדבר, שאף שהם נפרדים מהקרקע וכל אחד 
מהם הוא גוף בפני עצמו, למרות זאת: א. בתחילת הבריאה היו החי והמדבר כלולים 
את  אלקים  ה'  "וייצר  חי'",  נפש  הארץ  "תוצא  וכמאמר  מקורם.  והוא  העפר,  ביסוד 
האדם עפר מן האדמה". ב. גם לאחר בריאת החי והמדבר, הרי רוב בנינם מן העפר, 
ולכן גוף החי והמדבר תמיד צמוד לקרקע ואינו יכול להתנתק ממנו מלבד קפיצות 
קלושות למרחק אפסי ולזמן קצר ביותר )מלבד עוף השמים, אך גם הוא יש לו הגבלה 
כמה גבוה יכול לעלות וכמה זמן יכול לשהות באויר, וסוף כל סוף מוכרח תמיד לחזור 

למקורו על הקרקע(.

כגוף אחד  הזקן מתייחס לכללות הנמצאים  זה אפשר להבין מדוע אדמו"ר  ומכל 
גדול כנ"ל.

וכל זה מקרב אותנו אל המסקנה המתבקשת, שהואיל ובכל הנמצאים הגשמיים אנו 
רואים כח חיים רוחני, ומכיון שעיקר ההתחלקות היא בגשמיות, משא"כ ברוחניות אין 
התחלקות, מסתבר לומר שכל נפשות בני אדם אינם אלא הארה מנפש כללית גדולה, 
ועד"ז כל נפשות הבהמות וכו' אינם אלא הארה מנפש הבהמה הכללית, ועד"ז בנוגע 
למין הצומח שהחיות שבכל הצמחים אינה אלא הארה מכח הצומח הכללי שבארץ 
וכו'. ועד"ז מסתבר לומר עוד שגם נפש האדם וגם נפש הבהמה וגם כח הצומח אינם 

אלא הארה ממקור חיים עליון ראשון שהוא הוא מקור חיים ומחי' חיים.

גופם,  מצד  הנבראים  שבכל  האחדות  את  רואים  אם  לעיל  האמור  פי  על  ובפרט 
שבסופו של דבר הוא גוף אחד גדול, הרי זה מעורר וממחיש עוד יותר את ההבנה של 
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האחדות שמצד הנפש, שגם בזה כל הנפשות מקורם מנפש אחת גדולה. וכמאמר חז"ל 
"מה הנשמה ממלאה את כל הגוף אף הקב"ה ממלא את כל העולם", שאדה"ז מפרשו34 

בדרך הנ"ל, שהכוונה לכח החיים האלקי הנמצא בכל פרטי הנבראים שבעולם כנ"ל.

ובדרך זו מפרש אדמו"ר הזקן35 את הפסוק בו פתחנו, "ראה נתתי לפניך היום את 
החיים ואת הטוב את המות ואת הרע, ובחרת בחיים לאהבה את הוי' אלקיך כי הוא 
חייך". שהחיים והמות אינם רק ב' דרכי הנהגה שישנם בפני האדם, אלא אלו הם ב' 
גשמי,  וגוף  רוחנית  מנפש  מורכב  מהם  אחד  שכל  הנבראים,  בכל  שנמצאים  ענינים 
חיים ומות. ועל האדם להכיר בכך ולראות את החיים שבכל נברא ונברא, ולהגיע מזה 
להכרה בהוי' אלקיך ולאהבה אותו "כי הוא חייך", מקור חיים הראשון המחי' הכל. וכן 
אפשר להגיע מזה ליראת ה'36, כיון שכל נברא יזכיר לו תמיד את ה' הנצב עליו ובוחן 

כליות ולב.

ד
היתה  כיצד  להביא  מהנכון  הזקן,  אדמו"ר  של  חידושו  והדגשת  הדברים  ולחידוד 
של  גישתו  יותר  תתחדד  זה  פי  שעל  הזקן,  אדמו"ר  עד  ה'  מציאות  להכרת  הגישה 

אדמו"ר הזקן בענין.

גם הרמב"ם כותב שמתוך התבוננות בטבע העולם בהכרח להגיע להכרה במציאותו 
ה'. ומצינו בדבריו ב' ביאורים לענין זה:

ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב  א. "שהגלגל37 סובב תמיד 
אותו בלא יד ולא גוף". ובדרך זו הכיר אברהם את בוראו, ש"הי'38 תמי' היאך אפשר 
. עד שהשיג דרך   . שיהי' הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהי' לו מנהיג ומי יסבב אותו 
האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה וידע שיש שם אלקה אחד והוא מנהיג הגלגל 

והוא ברא הכל".

ב. כאשר רואים את הסדר הנפלא שבבריאה, וכיצד כל הברואים משלימים זה את 
זה ומכוונים למטרה אחת39, הרי זה מוכיח שיש מתכנן עליון לכל הבריאה. ובלשון 

34( לקו"ת אמור שם.
35( תו"א תשא שם.

36( תניא ספמ"ב.
37( הל' יסוה"ת פ"א ה"ה.

38( הל' ע"ז פ"א ה"ג.
39( כמבואר בהקדמתו לפירוש המשנה. עיי"ש באריכות.
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הרמב"ם40 "ודע שמציאות זאת התכלית בענינים הטבעיים הביא הפילוסופים בהכרח 
או  שכלית  התחלה  אריסטו  יקראה  אשר  היא  הטבע,  זולת  אחרת  התחלה  להאמין 

אלקית".

בסדר  התבוננות  מתוך  באלקות  להכרה  להגיע  אפשר  הרמב"ם  שלדברי  נמצא, 
במסדר עליון המכוון את הכל. זאת בשונה מדברי  שבבריאה שמזה מגיעים להכרה 
אדה"ז הנ"ל שמדריך להגיע להכרה באלקות מתוך ראית החיות שבבריאה המורה על 

מקור חיים עליון המחי' את הכל.

לחכמת  החסידות  תורת  בין  הכללי  ההבדל  את  משקף  זה  שהבדל  לומר  ואפשר 
החקירה41. כי חסידות היא חיות, ולפיכך היא תופסת את הקב"ה כמקור חיים, ובהתאם 
החקירה  חכמת  לעומת  זאת  בעצמו.  וחי  בחיים  דבוק  להיות  דרך  לאדם  מורה  לזה 
שהיא שכל, ולפיכך תופסת את הקב"ה כשכל עליון42, ובהתאם לכך מורה לאדם להיות 

שכלי43.

או מכיון אחר: בשכל האדם ישנם ב' כחות, חכמה ובינה, המקבילים לב' החושים של 
ראי' ושמיעה. החכמה היא תפיסה בדרך של ראי', תפיסה מהירה כללית ומוחשית. 
והבינה מקבילה לשמיעה, הבנת הענין פרט אחרי פרט עד שנבנית ממנו תמונה שלימה.

ובעניננו, ההכרה בסדר שבבריאה כדברי הרמב"ם קשורה עם ריבוי מחשבה וחקירה, 
שבכחות הנפש הרי זה קשור עם כח הבינה44. ואילו אדה"ז מדגיש שוב ושוב שההכרה 
כח   – השכל  לעיני  וברור  בשר45  לעיני  שנראה  דבר  זה  הרי  שבבריאה  החיים  בכח 

החכמה46, וכלשון הפסוק דלעיל "ראה נתתי לפניך היום את החיים", ראי' דוקא.

ובפשטות, שלאחר שהאדם 'קונה' את צורת ההסתכלות הנ"ל של אדמו"ר הזקן ושם 
לבו לכך, אין הוא צריך לריבוי התבוננות בכדי לראות זאת שוב ושוב, אלא בכל פעם 

40( מו"נ ח"ב פכ"ה. וראה ג"כ הל' יסוה"ת רפ"ב, "שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם 
חכמתו שאין לה לא ערך ולא קץ".

41( בהבא לקמן ראה קונ' תורת החסידות, וקונ' ענינה של תורת החסידות.
42( ראה הל' יסוה"ת פ"ב ה"ח ש"הוא המדע והוא היודע והוא הדעה עצמה". וראה תניא בהגהה לפ"ב, לקו"ת ביאור 

לד"ה ולא תשבית.
43( ראה הל' דעות פ"א.

44( ראה לקו"ש ח"כ פרשת נח, בביאור דברי הרמב"ם בריש הל' ע"ז בנוגע לאברהם אבינו שהגיע להכרה באלקות 
בכחות עצמו מתוך השכל לבדו, ועפ"ז מבאר הטעם שכתב הרמב"ם ש"בן ארבעים הכיר אברהם את בוראו", שכוונתו 

לרמז לדברי המשנה "בן ארבעים לבינה". ודוק.
45( ויומתק על פי הנ"ל שהמקום בבריאה בו החיות הרוחנית הכי ניכרת בראי' חושית היא בגוף האדם, ובזה גופא 
בעיניו דוקא כנ"ל. ועל פי זה אפשר לפרש הפסוק "עין בעין יראו", שהעין הגשמית רואה אלקות בראי' חושית על ידי 

הסתכלות בעין חבירו. ולהעיר ג"כ מהמבואר בענין עינייך יונים.
46( והרי כח החכמה קשור עם חיים, כי "החכמה תחי'".
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שהוא מביט בעולם שסביבו הרי הוא מיד 'רואה' את העולם כגוף גדול חי מבלי צורך 
לשקלא וטריא47.

תמיד  ומחשבתו  דעתו  להרגיל  ההרגל  הוא  "העיקר  הזקן48,  אדמו"ר  כדברי  ולכן 
להיות קבוע בלבו ומוחו תמיד אשר כל מה שרואה בעיניו השמים והארץ ומלואה הכל 
הם לבושים החיצונים של המלך הקב"ה ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם". 
"ובחינת49 ראי' זו צריך להיות נצחית ותמידית ומי שאינו מסתכל בזה תמיד עליו נאמר 
והכסיל בחשך הולך. מה שאין כן החכם עיניו בראשו שיהי' תמיד לנגד עיניו חיותו 

וקיומו מאור אין סוף ברוך הוא".

ה
עד לכאן דובר אודות ב' בחינות שיש בכל הנמצאים, הגוף הגשמי שלהם והחיות 
הרוחנית המלובשת בהם. אמנם בפרטיות גם בחיות הרוחני יש ב' דרגות, שאדה"ז50 

קורא להם "חיות גשמי" ו"חיות רוחני".

ובכללות51 זהו החילוק בין חיות הצומח לחיות החי והמדבר. שהצומח החיות שבו 
מתבטאת רק בענינים גשמיים, גידול גוף העץ ומראהו וכו'. ואילו בחי ומדבר החיות 

מתבטאת בענינים רוחניים של רגש ושכל ורצון.

ובפרטיות יותר בחי ומדבר גופא אפשר לחלק את החיות שבהם לב' בחינות, כיון52 
שיש בהם גוף גדל ומתפתח בדומה לצומח, ומעבר לזה יש בהם גם חיות רוחנית כנ"ל. 
וכפי שאדמו"ר הזקן מחלק53 בין האברים של מח ולב ואברי הנשימה שיש בהם חיות 

רוחנית של שכל ורגש, לאברי המזון שיש בהם חיות גשמית בדומה למין הצומח.

47( זאת ועוד: כלל גדול בתורת החסידות שנעוץ תחילתן בסופן, וזהו אחד הענינים העיקריים שתורת החסידות באה 
לגלות, מעלת הסוף דוקא, שלכן מעשה המצוות הוא העיקר, מעלת המעשה הגשמי בדומם גשמי בעולם הזה הגשמי 
דוקא. ולכן בנוגע לדרגות דדומם צומח חי ומדבר, אף שבפשטות הדומם הוא התחתון ביותר והמדבר הוא העליון 

ביותר, חסידות מדגישה את מעלת הדומם דוקא על הצומח החי והמדבר, כי נעוץ תחילתן בסופן דוקא.
והנה כאשר מחפשים את הסדר והתכלית שבטבע הבריאה, אזי ברור שהסדר הוא שהדומם משרת את הצומח ושניהם 

יחד משרתים את החי ושלשתם יחד משרתים את המדבר, וכדברי הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה.
אך כאשר מחפשים את החיות שבבריאה, אזי מקבלים מבט אחר, שרואים כנ"ל שהדומם הוא מקור החיים ממנו 

מקבלים הצומח החי והמדבר, ולפיכך הוא למעלה מכולם, וכדברי אדמו"ר הזקן בתורה אור ריש פרשת ויגש. ודוק.
48( תניא שם.

49( תו"א תשא שם.
50( לקו"ת ואתחנן יא, ב.

51( ראה תניא ספל"ח.
52( ראה תו"א בראשית ד"ה וייצר ה' אלקים.

53( לקו"ת ואתחנן שם.
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ועד"ז אפשר להבין בנוגע למין הצומח שגם בו ישנם ב' מיני חיות. שהטעם מראה 
וריח של הפרי עם היותם ענין רוחני ביחס לחומר הפרי, הרי סוף כל סוף הם "חיות 
זהו ה"חיות  ולב האדם  ורגש שבמח  ואילו הכח שיש בפרי לחזק את השכל  גשמי", 

רוחני" שבפרי54.

ובדרך זו מוסיף אדמו"ר הזקן55 ומחדד עוד יותר את כוונת הפסוק הנ"ל "ראה נתתי 
לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע, ובחרת בחיים". שהרי לכאורה 
חיים.  אוהב  ואחד  אחד  כל  והלא  בחיים,  לבחור  רוצה  שאינו  הוא  מי  להבין  "צריך 
ואדרבה מי שאוהב חיים הוא אדרבה אוהב ההיפוך, דהיינו תענוגי עולם הזה. ואיך 

כתיב ובחרת בחיים לאהבה את הוי' אלקיך והלא היצר הרע אוהב את החיים".

יכולה להיות  כיון שכנ"ל חיות  "אך צריך לידע מה נקרא חיים".  והמענה על כך, 
בב' אופנים, חיות גשמית, שלאמיתו של דבר היא מוות ורע, וחיות רוחנית שהיא היא 
"וזהו ובחרת בחיים העליונים שהוא בחינת עץ החיים ותענוג עליון,  החיים והטוב. 

ולמאוס בתענוגים גשמיים שמבחינת מים תחתונים, עץ הדעת טוב ורע".

ובזה יובן הכלל שקבע אדמו"ר הזקן56 ש"אנו רואים בחוש בגשמיות שכשהאדם שרוי 
בשמחה בחדות ה' היא מעוזו הוא מרוחק מתאוות גשמיות". ועל דרך המבואר לעיל 
בנוגע לגוף האדם שיש עליו ב' כחות הפוכים, כח המשיכה הפועל על החומר ומושך 
שמחה  בעת  שלכן  מעלה,  כלפי  אותו  המושכת  הרוחנית  והחיות  מטה,  כלפי  אותו 

ותגבורת החיות אזי הוא יוצא בריקוד ומתיק את רגליו מהקרקע.

ועד"ז מובן בנוגע לנפש האדם, שגם בה יש ב' חלקים, "חיות גשמי" הנמשכת כלפי 
מטה, והיינו התאוה אל החומר ואל "החיות הגשמי" שבו, הנאות החושים הנמוכים 
עליונים.  כלפי מעלה לתענוגים  רוחני הנמשכת  וחיות  וחוש הטעם.  כחוש המישוש 
ולכן "רואים בחוש" שכאשר אדם שקוע בתאוות, קשה לו לצאת בריקוד. ועד"ז לאידך 
גיסא, כאשר הוא עצוב הוא נופל בתאוות. ולעומת זאת כאשר אדם מונח ברוחניות הוא 
יותר בשמחה, ועד"ז כאשר אדם שמח בשמחה אמיתית הוא מרוחק מתאוות גשמיות 

ואינו רוצה בהם.

מאמרי אדמו"ר הזקן מלאים בהתבוננות וניתוח עמוק של טבע הנבראים, שמקצת 
מזה הובא לעיל. ובאם יורשה, נוכל לצייר לעצמנו את שנותיו הראשונות של אדמו"ר 
הזקן באחוזתו של אביו רבי ברוך, קרוב אל הטבע, לצומח ולחי. אולי שם הוא ישב 

וחשב כל כך הרבה על העולם וכל אשר בו.

54( אלא שבצומח החיות הגשמי ניכרת בגלוי, והחיות הרוחני היא בהעלם.
55( לקו"ת שם. וראה גם תניא פי"ד, "כל תענוגי עולם הזה החכם רואה הנולד מהם שסופם לרקוב".

56( דרושים לשמ"ע פט, ד.
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הרבה אנשים ישבו וחשבו על העולם, וכל אחד מצא בו משהו אחר. כי כל חוש תופס 
חושו, וכל נשמה רואה בעולם את מה שהיא עצמה. הרמב"ם לדוגמא הי' – בגלוי על 
כל פנים – בעל שכל, וכשהוא התבונן בבריאה הוא ראה את הסדר הנפלא והחכמה 
הנפלאה שבבריאה. אך אדמו"ר הזקן הי' חי, חסידות היא חיות ורבי הוא מקור חיים, 

ולפיכך הוא ראה בכל נברא ונברא את החיות המפעמת בו.

ארבע עולמות בנפש האדם

 הרב מאיר שי' ערד
 ר"מ בישיבת דעת, רחובות
מבוגרי הישיבה

א
אחד מהנושאים היסודיים והמרכזיים בתורת החסידות, אשר חוזר על עצמו מאות 

ואלפי פעמים, הוא מבנה ארבע העולמות – אצילות, בריאה, יצירה ועשי'.

בשורות דלהלן ננסה לבאר את ענינם של ארבע עולמות אלו, בדגש על ההקבלה 
לכחות הנפש של האדם, וחשיפת דרגות אלו בתוכנו.

בין  הבדלים  על  כפשוט  מדובר  אין  רוחניים,  עולמות  על  כשמדברים  ובהקדים, 
מרחבים גשמיים, אלא על מהויות רוחניות שונות. כשאנו אומרים לדוגמא ש"עולם 
היצירה" הוא למעלה מ"עולם העשי'", אין הפירוש שאם ניקח מטוס ונתרומם כמה 
נגיע לעולם הנקרא "עולם היצירה"... מצד האמת, כל העולמות  מאות קילומטרים, 
נמצאים כאן, באותו מקום. אלא שה'תודעה' הרוחנית של עולם היצירה היא נעלית 

יותר מה'תודעה' הרוחנית של עולם העשי'.

ניתן להביא לזה משל, מרמות לימוד שונות. כשאומרים לדוגמא שהילד עלה מכיתה 
א' לכיתה ב', אין הכוונה שכיתה ב' נמצאת בקומה השני' וכיתה א' בקומה הראשונה. 
בהחלט יתכן שהכיתות נמצאות דלת ליד דלת, אלא שרמת הלימוד והגיל של כיתה ב' 

היא גבוהה יותר, ולכן כיתה ב' היא גבוהה יותר מכיתה א'.

דוגמא נוספת: בעלי החיים נמצאים וחיים באותו עולם שלנו, אך התודעה שלהם 
הינה תודעה אחרת לגמרי. ניתן לומר, שהעולם של "בני האדם" הוא עולם נעלה באין 
ערוך מעולמם של "בעלי החיים" )בהנחה שהאדם עצמו לא מתנהג כמו חי'...(, למרות 

שמבחינת מקום מגורים פיזי, הם גרים על אותו שטח גשמי.
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וכך במעבר בין העולמות הרוחניות, עולם היצירה הוא עולם שבו יש תודעה רוחנית 
אלקית עליונה יותר, ולכן הוא נחשב לעולם גבוה יותר מאשר עולם העשי'. המעבר 
בין עולם לעולם נעשה על ידי "צמצום". כלומר, על ידי התמעטות האור וההתגלות 

האלקית, מה שיוצר ומאפשר את הירידה לעולם נמוך יותר.

ב
כל הענינים שמובאים בפנימיות התורה, יש להם מקור ורמז גם בתורה שבכתב.

ז(.  )ישעיהו, מג,  יצרתיו אף עשיתיו"  ולכבודי, בראתיו  "כל הנקרא בשמי  בפסוק 
נרמזים כל ארבעת העולמות.

המילים הראשונות "כל הנקרא בשמי ולכבודי", רומזות לעולם העליון והנעלה ביותר 
במבנה העולמות עליו אנו לומדים, והוא נקרא "עולם האצילות". עולם האצילות הוא 

עולם של אלקות שבו מתגלה שמו וכבודו של ה' כמו שהוא.

של  עולמות  כבר  שהם  העולמות שמתחתיו,  שלושת  על  רומז  הפסוק  מכן  לאחר 
נבראים: "בראתיו" – כנגד עולם הבריאה, "יצרתיו" – כנגד עולם היצירה, "אף עשיתיו" 

– כנגד עולם העשי'.

]בפרטיות יותר מבואר, מהו הדיוק במילים "שמי וכבודי", וכן הטעם שכתוב "אף 
עשיתיו", בתוספת המילה "אף". ואכמ"ל[.

ג
העולם שלנו נקרא עולם העשי'. כשמו כן הוא, העיקר בו הוא המעשה.

למרות שישנם מימדים נוספים בעולם שלנו, כמו הבנה שכלית, רגש, וכדומה, הנה 
העיקר בעולם שלנו הוא המעשה בפועל.

דוגמא לדבר: אדם קם בבוקר והוא רעב. באם ירצה לאכול ויתכנן לאכול, אך לא 
יאכל בפועל, הוא יישאר רעב. בשביל לא להיות רעב, הוא צריך לאכול בפועל ממש. 

כי בעולם שלנו, פחות רלוונטי מה חשבת ומה הרגשת, אלא בעיקר מה עשית.

גם כשמדובר על המצוות, המבטאות את הקשר שלנו מול האלקים, בעולם שלנו 
העיקר הוא המעשה. לכן גם המצוות מחולקות ל"מצוות עשה", ו"מצוות לא תעשה", 

כי רובן ככולן של המצוות בעולם שלנו, קשורות למעשה שלנו.
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נכון אמנם שיש חשיבות לכך שהמצוות ייעשו מתוך כוונה ורגש, אבל אין זה "מעכב" 
קיום במעשה בפועל, הרי  ותכנון ללא  כוונה  זאת,  את עצם עשיית המצוה. לעומת 

בעולמנו הגשמי – התוצאה היא שהמצוה לא נעשתה.

יתירה מזו, גם מעשה הנעשה נגד רצונו של האדם וללא ידיעתו, יש לו ערך וחשיבות, 
מצד המעשה עצמו. לדוגמא: אדם שנפל שקל מכיסו, ולאחריו עבר אדם "עני" שמצא 
שקל ברחוב והשתמש בו לצרכו, הרי אף שאותו אדם שהשקל הי' שייך לו לא יודע 
בכלל שחסר לו שקל, ויתכן שלעולם גם לא יידע, וכל שכן שהוא לא התכוון למוסרו 
למישהו אחר, הרי בנוגע לפועל, שקל ממנו עבר לעני והחי' אותו, וממילא, הרי אותו 

אחד קיים בזה מצוות צדקה.

וזהו בגלל שאנו נמצאים בעולם גשמי הנקרא עולם העשי', שהכח הדומיננטי ביותר 
בו – הוא המעשה ]בפרטיות יותר מבואר כי יש "עולם העשי' הגשמי" ו"עולם העשי' 

הרוחני", ואכמ"ל[.

ד
היצירה,  עולם  של  המאפיין  את  היצירה.  עולם  נקרא  העשי'  עולם  העולם שמעל 

מגדיר אדה"ז בתניא )פרק לט(:

"בעולם היצירה מאירות שם מדותיו של אין סוף ברוך הוא לבדן, שהן אהבתו ופחדו 
ויראתו כו' . . ולכן זאת היא עבודת המלאכים תמיד יומם ולילה לא ישקוטו, לעמוד 
היא  מיכאל  מחנה  ועבודת  שמהשמאל  גבריאל  מחנה  כל  והיינו  וכו',  ופחד  ביראה 

האהבה כו'".

ובמילים פשוטות:

עולם היצירה, שהוא עולם רוחני כאמור, הינו עולם שמבטא את המידות האלקיות. 
המידות הינם הרגשות. פירושו של דבר, שהכח הדומיננטי באותו עולם, הוא בעיקר 

חווי' רגשית.

זהו "עולם"  כיון שמדובר על עולם רוחני, אין נמצאים שם נבראים גשמיים, אבל 
העומד בפני עצמו לכל דבר וענין, יש שם גם נבראים רוחניים כמו נשמות ומלאכים.

הם   – רגש  של  באופן  לה'  קירבתם  את  חווים  לדוגמא,  שם,  שנמצאים  המלאכים 
אוהבים את ה', הם יראים מה'. תלוי כמובן בסוג המלאך, ולאיזה "קבוצה" הוא שייך, 
מחנה מיכאל שייך יותר לחסד, "קו ימין", והוא מבטא את רגשותיו בעיקר ביחס של 
אהבה. מחנה גבריאל שייך יותר לגבורה, "קו שמאל", והוא מבטא את רגשותיו ביראה, 

וכן הלאה, בסוגים שונים של מלאכים ונשמות.
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יותר  נמשכים  רגשיים,  יותר  שהם  אנשים  למצוא  יכולים  אנו  שלנו,  בעולם  גם 
לאומנות, יצירה וכדומה, וקל להם לבטא את עצמם מבחינה רגשית.

ה
מעליו – עולם הבריאה.

וכך מגדיר אדה"ז את מאפייניו של עולם הבריאה: "אבל בעולם הבריאה מאירות שם 
חכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא, שהן מקור המדות ואם ושרש להן . . ולכן 
הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי ה' בדחילו ורחימו ]–ביראה ואהבה[ הנמשכות מן 

הבינה ודעת דגדולת אין סוף ברוך הוא" )תניא פרק לט(.

כלומר: עולם הבריאה, שהוא בודאי גם עולם רוחני מופלא, אשר הנבראים שבו הם 
נבראים רוחניים – נשמות ומלאכים, הוא עולם שהמאפיין העיקרי שלו הוא – שכל. 
ודעת, הם המאירים שם. הרגשות שמתעוררים שם  בינה  הגילויים האלקיים, חכמה 

אינם רגשות טבעיים, אלא רגשות שנוצרו על ידי התבוננות שכלית והעמקה.

אפשר לבאר זאת בשפה ציורית ובדרך משל, שהמלאכים שבעולם הבריאה, מסתכלים 
על המלאכים שבעולם היצירה שמתחתיהם, בהסתכלות של "מלמעלה למטה", כמו 
והוא  ומעמיק בשכלו,  הוא חוקר, מתבונן  וכל דבר  הוא העיקר  אדם שאצלו השכל 
מסתכל "מלמעלה למטה" על אדם "רגשי" בטבעו, שהביטוי הפנימי העיקרי שלו הוא 
התרגשות טבעית, והשכל שלו "משרת" את הרגשות ומעורר אותם, ולא עומד כדבר 

חשוב בפני עצמו.

כשהמלאך בעולם היצירה פוגש את חברו המלאך... הוא שואל אותו "מה הרגשת 
היום?", "איך היו התחושות שלך?", "באיזה אופן אהבת את ה' היום )או יראת ממנו(?", 
ואילו כשהמלאך בעולם הבריאה פוגש את חברו, הוא שואל אותו "מה למדת היום?" 

"איזו השכלה אלקית השכלת היום?" וכדומה.

גם בעולם שלנו אנו יכולים למצוא אנשים שחוקרים כל דבר, מחפשים להבין אותו 
בשכלם, מעמיקים ומתפלספים וכדומה.

ו
המכנה המשותף לשלושת עולמות אלו – עשי', יצירה ובריאה, הוא שהם עולמות של 
נבראים, בעלי מודעות עצמית נפרדת. הנברא אמנם עושה את רצון ה' )בעולם העשי'(, 
מרגיש ואוהב )בעולם היצירה( ומשכיל ומבין בגדלותו )בעולם הבריאה(, אבל עדיין 

יש כאן שתי מהויות נפרדות – הבורא והנברא.
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שונה מהם הוא עולם האצילות הבא מעליהם, שהוא עולם של הבורא. אין זה נברא 
שמתייחס אל הבורא, אלא עולם של התגלות כחות הבורא עצמו.

וכך מגדיר אדה"ז את עולם האצילות:

. . ולכן לית  "ועולם האצילות הוא למעלה מהשכל וההשגה וההבנה לשכל נברא 
מחשבתא דילהון תפיסא שם כלל, לכן הוא מדור לצדיקים הגדולים שעבודתם היא 
. . בבחינת מרכבה ממש לאין סוף ברוך הוא, וליבטל אליו במציאות ולהכלל באורו 
יתברך, הם וכל אשר להם, על ידי קיום התורה והמצות, על דרך שאמרו האבות הן הן 

המרכבה והיינו לפי שכל ימיהם היתה זאת עבודתם" )תניא פרק לט(.

פירוש הדברים:

עולם האצילות הוא העולם שבו מתגלים כחותיו של הבורא כמו שהם. "אצילות" זה 
מלשון האצלה והפרשה, כלומר גילוי אלקי הנאצל ממנו, וגם מלשון "אצלו וסמוך".

בעולם האצילות אין מקום לנבראים בעלי מודעות עצמית נפרדת, לכן גם נבראים 
רוחניים כמו מלאכים – בדרך כלל לא יכולים להיות בעולם האצילות.

רק כאשר ישנה התבטלות מוחלטת לאלקות, כלומר התמזגות שלימה ללא הרגשה 
עצמית נפרדת, ניתן "להיות" בחוויית עולם האצילות. ולכן עולם זה הוא המדור לאותן 
נשמות גבוהות שאין להן שום רצון עצמי, והם בטלים לגמרי, כמרכבה הבטלה אל 

הרוכב, כמו נשמות האבות – אברהם, יצחק ויעקב.

אך מי שאינו במקום זה, אלא הוא עדיין בחוויית ה"אני" העצמי, הנפרד, אין הוא 
יכול להיות בדרגת האצילות.

אם נרצה להביא דוגמא אנושית לחווי' זו, הרי זה כמו הורים המתמסרים לילדיהם, 
ומוכנים לוותר עבורם על דברים עיקריים, למעלה משכל והיגיון. או כמו חייל שבזמן 
מלחמה מוסר את עצמו למען הניצחון למעלה מכל שיקולים שכליים של רווח והפסד 
וכדומה. כלומר, מדובר כאן על התמסרות מוחלטת של ה"אני" אל ערכיות אחרת, 

נעלית.

ז
אם כן, נמצא שהמאפיין העיקרי של עולם העשי' הוא – המעשה. היצירה – הרגש. 

הבריאה – השכל. האצילות – התמסרות והתבטלות עצמית שלמעלה מהשכל.
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שבכל  בודאי  הרי  עצמה,  בפני  שלימה  "ישות"  הוא  עולם  שכל  מאחר  ולהדגיש: 
עולם יש את ארבעת המימדים הללו. גם בעולם העשי' יש רגש, שכל וכו'. וכן בשאר 

העולמות. אך בכל עולם חלק אחר הוא המודגש יותר והדומיננטי יותר.

על דרך זה אצל בני האדם: למרות שלכל אחד יש מוח ולב, ידים ורגלים שאיתם הוא 
הולך ועושה וכדומה, הרי אצל כל אחד מודגשות תכונות אחרות, והן העיקריות בו. 
אצל אחד – השכל הוא העיקר, וכל דבר, גם מעשיו ורגשותיו, מנווטים ומונהגים על 
ידי השכל. אצל השני – יש יותר התגברות רגשית, וה"לב" הוא זה שמוליך אותו, ויש 

אדם שהוא יותר "איש ביצועי", למרות שבודאי גם לו יש שכל ולב וכו'.

וכשם שגוף בריא הוא גוף שכל האברים מתפקדים בו, כך בכללות הבריאה, צריך את 
כל סוגי האנשים, וכל אחד משלים את רעהו, בייחודיות הפרטית שלו.

לו  יש  זאת  ולמרות  הנזכרות,  התכונות  כל  את  יש  אדם  שלכל  הפנימית  הסיבה 
ייחודיות ושוני מהאחרים, היא בגלל האופן שבו ירדה הנשמה לעולמנו הגשמי.

ירידתה היתה על ידי השתלשלותה בכל ארבעת העולמות, וכפי שהדבר נרמז בנוסח 
התפילה בברכות השחר:

"נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, ואתה נפחתה בי כו'".

בברכה זו נרמז שרש הנשמות ומסען הרוחני מלמעלה למטה:

הנשמה ה"טהורה היא", זו הנשמה כפי שהיא בדרגת עולם האצילות. "אתה בראתה" 
– זו הנשמה בעולם הבריאה. "אתה יצרתה" – זו הנשמה בעולם היצירה. "ואתה נפחת 

בי" – זו הנשמה כפי שנכנסת לגוף בעולם הזה הגשמי.

מאחר שכל נשמה עוברת את התהליך של מעבר בכל ארבעת העולמות, טמון בכל 
נשמה הכח להתפתח בפנימיות ולהתעלות בכל ארבעת שלבי הסולם של עולמות אלו.

למרות שכל הנשמות עברו את אותו מסלול של ארבעת העולמות – אצילות, בריאה, 
נוצרו  כיצד  אחרת.  דרגה  ומבטאת  מיוחדות  תכונות  קיבלה  אחת  כל  ועשי',  יצירה 
ההבדלים? מאופן המסע והמעבר שלהם בעולמות. כל נשמה הושפעה מעולם אחר, 

ותכונתו של אותו עולם נקבעה והצטיירה בה.

יחד לטיול, במסלול שווה של כמה ערים  זאת לשני אנשים שיצאו  ניתן להמשיל 
היעד  לנקודת  והגיע  ימים  במספר  כולו  המסלול  את  עבר  האחד  בעולם.  ומדינות 
האחרונה, ואילו השני התעכב שבועות ארוכים ואף חודשים בכל מקום ומקום, למד 

את מנהגי המקום ושפתם, התערה עם האנשים, וממילא הושפע ולמד מהם.

כך בנשמות, ישנה נשמה ש"התעכבה" בעיקר בעולם הבריאה למשל, ממילא היא 
קבלה את תכונות עולם הבריאה – תכונות השכל וההבנה. לעומת זאת נשמה אחרת 
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"התעכבה" בעיקר בעולם היצירה, וממילא היא קיבלה את תכונותיו של עולם היצירה 
– המידות והרגש והטבעי.

ומכאן, שמאחר שכל הנשמות שרשם בעולם האצילות, עולם האלקות המוחלט, הרי 
לכל נשמה יש ערך עצמי אלקי, שהינו מעבר לתפקידו וזהותו הפרטית בעולם.

להאמין  שצריך   – עצמו  על  האדם  של  בהסתכלות  הן  מאוד,  חשוב  זה  ]עיקרון 
בערכיות האלקית הקיימת בו שאינה מותנית בשום דבר, והן בהסתכלות על האחרים[

למטה  שירדה  עד  השונים  בעולמות  הנשמה  של  האלקי  במעבר  זאת,  עם  יחד 
והתלבשה בגוף, נעשה כביכול "שכחה" של המקור האלקי העצמי, וכל נשמה קיבלה 
זהות פרטית, על פי תפקידה וענינה הייחודי. וכמשל האברים השונים בגוף האדם, 
ידי תשעת חודשי ההריון נעשו החילוקים  שאף ששרש כולם ב"מוח האב", הרי על 

ביניהם )וכמבואר בתניא פרק ב(.

]ולפי זה: 'רבי' הוא נשמה שמגיעה מעולם האצילות, אלא שמעברה בכל העולמות 
עד שירדה למטה, לא השפיע עלי' מאומה. היא נמצאת כאן כמונו, אך היא חווה את 
האלקות בדיוק כמו שהי' בעולם האצילות, שם הנשמה הינה בהתבטלות והתמזגות 

מוחלטת לקב"ה.

ומכאן נמצא, שאם הנשמה רוצה להתקשר באמת אל השרש והמקור שלה עצמה – 
בעולם האצילות, היא צריכה להתקשר לרבי, כי הרבי "מזכיר" לה ומחבר אותה, אל 
זו נשמה מעולם האצילות, שגם  השרש והמקור שלה בעולם האצילות, כיון שהרבי 

בירידתה למטה לא חל בה שום שינוי.

ולהעיר מהמבואר בתורה אור פרשת משפטים בחילוק בין "זרע אדם" ל"זרע בהמה", 
ששם מבאר את מעלת הנשמות בהקשר העולמות – אצילות מול בריאה יצירה עשי', 

ואכמ"ל[.

ח
חלוקה נוספת ויסודית בין ארבעת העולמות, היא החלוקה בין הטוב ורע באותם 

ארבעת העולמות.

וכך מביא כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה וידבר משה )ספה"מ תשל"ג ע' 452(:

תחלת הכל הוא בקדושה, דהיינו עולם האצילות – "כולו טוב", ואחר כך נמשך למטה 
על ידי הממוצעים לעולם הבריאה – "רובו טוב ומיעוטו רע", ועולם היצירה – "חציו 

טוב וחציו רע", עד לעולם העשי' ש"רובו רע".
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]המקור לחלוקה זו היא בין השאר בעץ חיים )הקדמה לשער מג( ושם כותב כך: 
"וההפרש הוא: שבבריאה הקליפה מועטת מן הקדושה ונפרדת ואינה נדבקת, וביצירה 
הקליפה והקדושה בשיקול אחד ואינן מתערבים, ובעשי' הקליפה מרובה על הקדושה, 
ומעורבים טוב ורע, בבחינת הלבושים ולא בבחינת הכלים והעצמות חס ושלום, והבן 

זה היטב ואל תטעה"[.

ביאור הדברים: 

ההבדל בין העולמות הוא לא רק במימד הפנימי העיקרי שבכל עולם )כפי שנתבאר 
שעולם הבריאה ענינו שכל, ועולם היצירה ענינו רגש וכן הלאה(, אלא גם ביחס של 

הטוב והרע שביניהם.

ולמרות שמדובר כאן על עולמות רוחניים של קדושה, ולא שייך שם "רע" באופן 
המוכר אצלנו, אף על פי כן, בעולם הזה הגשמי, עלול לצאת ולהשתלשל מזה ענין 

של רע.

]כלומר, זה לא שיש חלילה "רע" בעולמות הקדושה, אלא שבגלל שמדובר על שם 
על "נבראים" בעלי מודעות עצמית נפרדת, לכן עלול להשתלשל מזה רע. וכמו שהובא 
בבחינת  ולא  הלבושים,  "בבחינת  הוא  המעורבים  והרע  שהטוב  מהעץ–חיים,  לעיל 

הכלים והעצמות חס ושלום"[.

להזיק  בכוונה  לב"  "רוע  עם  שנעשה  כמעשה  לפרש  חייבים  לא  "רע"  המושג  את 
ולמרוד וכדומה, גם "טעות", או "בחירה לא נכונה" יכולה להתפרש כ"רע".

ועל פי זה יוצא, שככל שהעולם יותר עליון וההתבטלות האלקית שבו נעלית יותר, 
הסיכוי שישתלשל מזה ענין של רע או טעות הוא קטן יותר. וככל שהעולם נמוך יותר, 
)ועד שבעולם  וטעות  לרע  סיכויים  יותר  יש  יותר,  וההתגלות האלקית שבו מועטת 

העשי' הגשמי "רובו ככולו רע"(.

ומאחר שאצל כל אחד יש את כל העולמות, ואת כל המימדים הפנימיים שבאים 
מהם, הרי, ככל שהאדם מגלה בתוכו חלק עליון ונעלה יתר, הסיכוי לטעות ו"רע" הוא 

נמוך יותר.

כלומר:

אנו  כאשר  כך  רע",  ככולו  ש"רובו  היא  הגשמי  העשי'  עולם  של  שההגדרה  כשם 
פועלים ומקבלים החלטות מתוך המימד של עולם העשי', רוב הסיכויים שהבחירה 

שלנו תהא בחירה שגוי', במזיד או בשוגג.
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עולם העשי' ענינו חומר גשמי. המימד העיקרי שבו הוא עצם המעשה. וכך אצל 
האדם: אם הוא פועל בעולם רק מתוך רווח חומרי חיצוני, וזה ה"מדד" הפנימי שמניע 

אותו, רוב הסיכויים שהבחירות שלו בחיים יתבררו כשגויות.

כשם שבעולם היצירה היחס בין הטוב והרע הוא שקול, "חציו טוב וחציו רע", כך 
כאשר אנו פועלים ומקבלים החלטות מתוך המימד של עולם היצירה, שהוא המימד 
הרגשי, ישנם סיכויים רבים – ועד לחמישים אחוז, שהבחירה שלנו תהא שגוי' ובלתי 

נכונה.

ניתן להשוות זאת לאדם שמנהל את חייו על פי רגשותיו בלבד. קבלת ההחלטות 
שלו היא רק מתוך החווי' – האם הוא אוהב את הדבר או לא.

אמנם זו כבר דרגה עליונה יותר מהדרגה של עולם העשי', שמקבילה לאדם שגם 
אדם  על  מדובר  וכאן  שבעולם,  והנמוך  הגופני  החומרי,  ברובד  שבויים  רגשותיו 
שמצליח לעורר "רגשות" בתוכו, יש לו "לב" פעיל ומלא חווי', שזהו כבר התגלות של 
יותר, אבל כיון שהמניע הפנימי שלו בחיים הוא הרגש, הרי  "כחות נפשיים" נעלים 
טבעו של הרגש הוא חוסר יציבות, כמו מצבי רוח מתחלפים, וכאשר הוא מתנהל ללא 
בקרה והכוונה שכלית, ניתן להגיע באמצעותו גם לטעויות רבות, כי לפעמים "הרגש" 
להטיל  כמו  היא  עליו,  ההיסמכות  ולכן  ומסנוור,  ולפעמים מטעה  אל האמת,  קולע 

מטבע, שלכל צד יש חמישים אחוז שאליו יפול.

ומקבלים  פועלים  אנו  כך כאשר  רע,  והמיעוט  טוב  הרוב  כשם שבעולם הבריאה, 
הסיכויים  רוב  השכלי,  המימד  שהוא  הבריאה,  עולם  של  המימד  מתוך  החלטות 

שהבחירה שלנו תהא בחירה נכונה.

אדם שהתנהלותו בעולם היא באופן של "מוח שליט על הלב", כלומר, כל דבר הוא 
בוחן במשקפיים שכליות, בוחן את הנתונים, רואה את הדברים בצורה מאוזנת ושקולה, 

ולא נסחף אחרי רגשותיו, הרי רוב הסיכויים שלו לבחור נכון ולהצליח.

אם הוא מחליט על מקום עבודה לדוגמא, לא על פי משיכה רגשית או נוחות, אלא 
על פי בחינת נתונים שכליים, התאמה, רווח והפסד, השקעה לטווח רחוק וכו', שכל 
אלו הם נתונים שכליים שהאדם רואה על ידם את הדברים בצורה יציבה ואובייקטיבית 

יותר, הרי סיכויי הבחירה שלו הם סיכויים טובים – "רובו טוב".

הוא  היא שגם השכל  "כולו טוב". הסיבה לכך  ולא  "רובו טוב"  רק  זה  אבל עדיין 
נבראים, בעלי  וכפי שעולם הבריאה, למרות דרגתו הנעלית, הוא עולם של  מוגבל. 
מודעות עצמית, הרי גם אדם שפועל במשקפיים שכליות בלבד, עלול לטעות, כי גם 

השכל לא מסוגל לראות את המציאות באמיתתה ושלימותה.
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לעומת זאת, על עולם האצילות נאמר ש"כולו טוב". בעולם האצילות ישנה התבטלות 
והתמזגות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, ללא שום מציאות וישות עצמית נפרדת.

– לפעול מתוך מימד של עולם האצילות,  גם כשמדברים על האדם בעולם שלנו 
התבטלות  מתוך  העליונה,  לכוונה  לגמרי  עצמו  את  למסור  מוכן  שהאדם  פירושו, 
לערכיות המוחלטת. זהו שינוי גישה מוחלט. התייצבות מול הערך המוחלט וניסיון 

להתקרב אליו ככל האפשר מבלי לראות אותו על פי המקום המוגבל של האדם.

כאשר הסיבה להתנהלות האדם היא הבנה שכלית או תחושה רגשית )בלבד(, הרי 
כיון שיכולים להתבצע שינויים בהנחות השכליות או בתחושתו של האדם, יכול להיות 

שינוי גם באותו ערך שנשאב מהם.

שם  אין  אבל  החיים,  על  ומאוזנת  בריאה  הסתכלות  אמנם  קיימת  השכלי  ברובד 
התמסרות מוחלטת, ולכן זהו עדיין רובד פנימי שאינו מושלם.

]ולהעיר מהסיפור על החסיד של אדמו"ר הזקן )מובא בספר התולדות של אדמו"ר 
הזקן חלק ד, עמוד 1049(, שהי' עשיר גדול שחיתן כבר את ילדיו וגם הם הסתדרו 
היטב, והוא קיבל על עצמו לחתן את ילדי קרוביו והבטיח עבורם נדוני' יפה. באה 

השעה ונתהפך עליו הגלגל, והוא נעשה אביון מרושש ובעל חוב גדול.

נסע החסיד אל אדמו"ר הזקן ושפך בפניו את ליבו המר.

כדרכו  בניגון  ואמר  עיניו  את  הזקן  אדמו"ר  הרים  מצבו,  אודות  לדבריו  בהאזינו 
בקודש: סיפרת הכל מה שאתה צריך, ואילו על מה צריכים אותך אינך אומר כלום!

אדה"ז בדבריו הנוקבים "אל תספר מה אתה צריך, אלא מה צריכים אותך", שינה 
למשהו  התמסרות  של  למקום  הקצה,  אל  מהקצה  המבט  נקודת  את  חסיד  לאותו 
שמעבר. דבריו של הרבי פעלו בו באופן עמוק כל כך עד שהוא התעלף במקום ושכח 

על עצמו באופן מוחלט, כפי שמתואר בסיפור[.

דרגה זו דורשת מאמץ ויגיעה גדולים מאוד, אך בתהליך אמיתי של עבודה נפשית 
אפשר וצריך להגיע גם לרובד הזה.

זהו בעצם כל ענין השליחות. האדם לא חושב על צרכיו וענינו, אלא מהי שליחותו 
בעולם. לא מה הוא צריך אלא מה צריכים אותו.

ט
לסיכום המבנה של ארבעת הדרגות, כדאי לציין כי מבנה זה מתאים גם לארבעת 

החלקים שכל אחד מאתנו מורכב מהם: גוף, נפש בהמית, נפש שכלית ונפש אלקית.
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הגוף מקביל לעולם העשי'. האדם שהתנהלותו בעולם הזה היא מתוך דאגה לצורכי 
הגוף בלבד, הוא בדרגה הנמוכה ביותר.

הנפש הבהמית, שעיקרה מידות, מקבילה לעולם היצירה.

הנפש השכלית מקבילה לעולם הבריאה.

הנפש האלקית, שהיא חלק אלקה ממעל ממש, שייכת לעולם האצילות.

הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל ארבעת החלקים הללו, כי הוא רוצה שנשתמש 
בכולם, אבל צריך להכיר את סולם הדרגות שלהם.

הנפש האלקית היא העליונה ביותר, וחשיפתה באמת מבטאת את ביטוי ה"שליחות" 
את  להוריד  צריך  מכן,  לאחר  ביותר.  הנעלית  האלקית  הערכיות  אל  וההתמסרות 
הדברים גם לרובד השכלי, לפעול גם על הרגשות והמידות, ולהביא את הדברים לידי 
פועל, במעשה ממש, שהרי המעשה הוא העיקר, ו"נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה 

בתחתונים", בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

באיזו דרגת קליפה נמצא ישמעאל

 הת' יוסף יצחק שי' בן־שמואל
תלמיד בישיבה גדולה

א
כ"ק אדמו"ר האמצעי  כותב  קג(  ע'  )דרושי חתונה  יפו'  'להבין עה"פ מה  במאמר 
ירידה  זה בחי'  ואין  יחי' לפניך',  'לו ישמעאל  )אברהם(  "וזהו שתחלה אמר  וזלה"ק: 
ושפלות גם לחסד דישמעאל דקליפת נוגה, כי א"ב ר"ם מוגבה ומרומם בעצמו בלתי 
התחברות ודיבוק למטה, והי' יודע מבחינת קליפת נוגה דחסד דישמעאל, אך זהו רק 

מצד ההתנשאות".

והיינו שאברהם אבינו השפיע חסד אף לישמעאל שהוא מבחינת קליפת נוגה – מאחר 
שהי' מרומם ומתנשא מהתחתונים, לכן יכל להשפיע בחסדו גם לבחינת קליפת נוגה.

וכן כתב כ"ק אדמו"ר הצ"צ )ספר הליקוטים ערך ישמעאל, ע' א'תפד(: "בחינת חסד 
יחי'  ישמעאל  'לו  )אברהם(  אמר  ע"כ  בירור,  לו  ויש  כ"כ  למטה  נפל  לא  דישמעאל 
לפניך'. וכמ"ש במ"א שמה שנפל מהחסד נפל רק בקליפת נוגה, ומה שנפל מהגבורה 

נפל בג' קליפות הטמאות".
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'איש  זו אפשר לקבל מאברהם  נוגה, ובדרגא  והיינו שישמעאל הי' בדרגת קליפת 
החסד'. אמנם ג' קליפות הטמאות יונקים רק מבחינת הגבורה.

ולכאורה צריך להבין, דהנה במאמר 'אומר לצפון תני' )סה"מ תר"נ ע' שצ( אומר 
כ"ק אדמו"ר מהר"ש: "ויש לומר כמ"ש במ"א דמקו הימין נמשך רק קליפת נוגה, ולא 
'לא תקח אשה לבני מבנות  ג' קליפות הטמאות לגמרי. ולכן אמר אברהם לאליעזר 
הכנעני' – שהם מג' קליפות הטמאות דחם אבי כנען כו'. כי אם 'אל ארצי ומשפחתי' 

כו' – שהן מקליפת נוגה, בנות שם – בחינת חסד".

והיינו כנ"ל דכיון שאברהם הוא מקו הימין, יכול הוא להשפיע רק לקליפת נוגה. ולכן 
ציוה את אליעזר לקחת ליצחק אשה רק מבנות שם, שהם בבחינת קליפת נוגה שיש 
לו שייכות אליהם. ולכן 'לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני' שהם מבחינת ג' קליפות 

הטמאות.

ולאח"ז מוסיף שם בסוגריים: "ומה שאברהם יצא ממנו ישמעאל – תירץ הרמ"ז שם 
שזהו מה שנדבק בו מאבותיו, ועוד שהי' קודם שנימול כו'".

ומשמע מדבריו במפורש שבחינת ישמעאל היא בדרגת ג' קליפות הטמאות, שלכן גם 
לאחרי הביאור הנ"ל שאברהם יכול להשפיע לקליפת נוגה – נשארת השאלה כיצד יצא 
ממנו ישמעאל. ועל כן צריך לענות כדברי הרמ"ז שזה אכן לא שייך אליו באמת, אלא 

זהו רק 'נדבק בו מאבותיו'.

וא"כ צריך להבין איך מתיישב זה עם הביאור במאמרים הנ"ל )ועוד ריבוי מאמרים57( 
– שבחינת ישמעאל היא רק קליפת נוגה, ולא ג' קליפות הטמאות?

ב
ואולי י"ל הביאור בזה: שדברי כ"ק אדמו"ר המהר"ש על כך ש'אברהם יצא ממנו 
היא  בזה  הכוונה   – הטמאות  קליפות  שלש  בתור  ישמעאל  על  שמדבר  ישמעאל', 

לישמעאל לפני שעשה תשובה, שאז אכן הי' בבחינת ג' קליפות הטמאות לגמרי.

זרעו של ישמעאל, שודאי הם בבחינת שלש קליפות הטמאות  או י"ל שמדבר על 
שאין לאברהם השפעת חסד אליהם. וע"כ אומרים חז"ל 'אברהם יצא ממנו ישמעאל', 
והיינו יציאה גמורה ומוחלטת – מאחר שלא שייכת כלל לבחינתו של אברהם, קו הימין 

והחסד.

57( ראה סה"מ עת"ר ע' צה. סה"מ תרפ"ד ע' צד. ספר הערכים ח"א ע' תרדע. ועוד. 
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ועל בחינות אלו )לפני שעשה תשובה או על זרעו( הקשה כ"ק אדמו"ר המהר"ש: 
כיצד יצא זה מאברהם קו הימין והחסד – ועל"ז תירץ כפירוש הרמ"ז: "שזהו מה שנדבק 
בו מאבותיו, ועוד שהי' קודם שנימול וכו'", שאכן אין זה שייך אליו באמת רק שנדבק 

בו.

אמנם ודאי הוא שבחינתו האמיתית של ישמעאל, כפי שהתברר אח"כ שעשה תשובה 
– היא מבחינת קליפת נוגה בלבד, כפי המבואר במאמרים הנ"ל – ולא מבחינת שלש 

קליפות הטמאות.

 וע"כ אמר אברהם 'לו ישמעאל יחי' לפניך' – שהכוונה בזה היא כפשטות הכתובים, 
שאברהם התכוון לבחינתו של ישמעאל כפי שהתברר לאחר מכן שעשה תשובה. אמנם 

לפנ"ז אכן הי' הוא בבחינת ג' קליפות הטמאות לגמרי. וק"ל.

וימלא כבוד הוי' את כל הארץ

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה גדולה

בתניא פל"ז )מז, ב( מבואר שכאשר כל נפש )החיונית( מישראל תעשה את הרצון 
האלקי ותהי' מרכבה להקב"ה, הנה זה יגרום בכללות החיות של העוה"ז "שהיא קליפת 
נוגה עכשיו, תצא אז מטומאתה . . בהתגלות כבודו )ושוזר בלשונו כמה פסוקים אודות 
התגלות האלקות שתהי' אז( "וראו כל בשר יחדיו", "ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו", 

"וימלא כבוד ה' את כל הארץ".

ועפ"י הידוע הדיוק הגדול שדייק אדה"ז בכל אות בספר התניא, יש לבאר דיוק לשון 
אדה"ז בזה שמביא את הפסוק )במדבר יד, כא(: "וימלא כבוד ה' את כל הארץ", ולא 

את הפסוק )תהלים עב, יט(: "וימלא כבודו את כל הארץ".

ולכאורה יש לבאר זה עפ"י המובא במאמר ד"ה ר' ברכי' רמ"ג )סה"מ תרמ"ג ע' צ( 
בההפרש שישנו בין הפס' )ישעי' ו, ג(: "מלא כל הארץ כבודו", לבין הפס' )יחזקאל ג, 

יב(: "ברוך כבוד הוי' ממקומו".

דהנה במאמר זה מביא כ"ק אדמו"ר נ"ע את פי' התרגום שמתרגם את תיבת "כבודו" 
– "זיו יקרי'", ואת תיבות "כבוד הוי'" מתרגם "יקרי' דהוי'", ואומר ע"ז אדמו"ר נ"ע 

שדרגה זו – יקרי' דהוי', הוא "בחי' א"ס עצמותו".
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ועפ"ז מובן בפשטות דיוק אדה"ז הנ"ל בהבאת הפסוק, דמכיון שמדבר אודות הגילוי 
לע"ל שיהי' באופן של "ונגלה כבוד הוי'" שהוא גילוי "בחי' א"ס עצמותו", ע"כ הפסוק 
המתאים הוא "וימלא כבוד הוי' את כל הארץ" ולא הפסוק "וימלא כבודו את כל הארץ".

בענין הנ"ל

א' התמימים

 בהערה הקודמת ביאר הת' ש.י.ו. מדוע בתניא פל"ז, כאשר אדה"ז מדבר על הגילוי 
אלקי דלעת"ל, מביא הוא דוקא את הפס' )במדבר יד, כא(: "וימלא כבוד הוי' את כל 
הארץ". וביאר, דזהו מפני שפסוק זה מדבר על גילוי "בחי' א"ס עצמותו", ע"כ מביא 

אותו דוקא, כיון שבו נרמז הגילוי אלקי דלעת"ל. וראה שם המקור לכך.

ועפ"ז יש לבאר את הסדר בהבאת ב' הפס' דלפנ"ז: "וראו כל בשר יחדיו", "ויופיע 
עליהם בהדר גאון עוזו", די"ל שכתבם בסדר דמלמטה למעלה.

והענין הוא. דהנה המשכו של הפס' "וראו כל בשר יחדיו" הוא "כי פי הוי' דיבר", 
– דיבור, זהו בחי' המלכות.  וידוע דפה  היינו דמה שהבשר רואה, זהו בחי' פי הוי'. 
והיינו שבפס' זה קאי על האור דבחי' המלכות, דזהו אור שלפי ערך המקבלים – בחי' 

ממכ"ע.

מתיבת  והנה  עוזו".  גאון  בהדר  עליהם  "ויופיע  הפס':  את  אדה"ז  מביא  לאחמ"כ 
'עליהם' משמע שהגילוי הוא לא בפנימיות, אלא בבחי' מקיף – 'עליהם', והיינו שבפסוק 
זה מדבר על בחי' סוכ"ע, שהיא בחי' שלא לפי ערך העולמות, אך עדיין יש לה שייכות 

לעולמות.

יותר נעלה. דהיינו,  גילוי  "וימלא כבוד הוי' את כל הארץ", נרמז  ובפס' שלאח"ז: 
שכנ"ל פסוק זה קאי על "בחי' א"ס עצמותו", שבחי' זו אין לה כלל שייכות לעולמות 

)שלכן מביאה בסוף(, וגם היא תתגלה לעת"ל.
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הסדר דאהבה ויראה בפ"ג בתניא

 הת' משה נחשון שי' כסלו
תלמיד בישיבת חנוך לנער*

א
בתניא פ"ג מבאר אדה"ז את עשר הכחות של הנפש האלקית, שאמנם אינם ממהות 
הנפש עצמה אך הם חלק ממנה ממש. ולגבי אהבה ויראה מזכיר כמה פעמים בפרק 

בסדר שונה, פעם אהבה ואח"כ יראה, ופעם יראה ואח"כ אהבה:

דהנה בתחילת הפרק כותב: "והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו". והיינו, שמזכיר 
אהבה ולאחמ"כ יראה. וכן כשמסיים לבאר את ענין חכמה ובינה כותב: "והן הם אב 
ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו". וכן הוא גם כשמסיים לבאר את כח הדעת 
)סוף הפרק( כותב: "ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא כולל חסד וגבורה פי' 

אהבה וענפי' ויראה וענפי'".

אמנם58 כשמבאר אודות הולדת כל שאר המידות חוץ מחסד וגבורה כותב: "ושאר 
המדות כולן הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן". והיינו, יראה ואח"כ אהבה.

הדעת  בכח  להשתמש  נחוץ  אמיתיות  ויראה  אהבה  להוליד  שבכדי  כשמבאר  וכן 
כותב: "אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה 

ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שוא".

וע"פ הידוע גודל הדיוק של אדה"ז על חסיר ויתיר בספר התניא, יש לעיין בטעם 
שינוי הלשונות, וכדלקמן.

* מתוך קובץ חידושים וביאורים – ישיבת חנוך לנער־צפת, שיצא לאור בקרוב בעזה"י.
58( במ"ש "נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו . . ושוב יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש", 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ליל ב' דחג הפסח תשי"ב )התוועדויות תשי"ב ח"ב ע' 124( ע"פ המסופר בשם הרה"ח 
ר' אלי' יוסף שהיתה השקו"ט בזה בין רבינו הזקן עם אחיו המהרי"ל, שהקשה לו למה מקדים תחילה יראת הרוממות 
ואהבה רבה לפני אהבה תתאה ויראה תתאה ולא כסדר העבודה שמתחילה ביראה ואהבה תתאין ואח"כ אהבה ויראה 

עילאין )ראה להלן בפנים(.
"ותוכן הביאור שאף שהסדר דעבודה פנימית הוא מלמטה למעלה – יראה ואהבה תתאין ואח"כ אהבה ויראה עילאין, 
מ"מ צ"ל לפעמים סדר דמלמעלה למטה שמתחילים מיד במדרגות נעלות בדרך גילוי מלמעלה לפי שעה בלבד, בתור 

נתינת כח להמשך העבודה באופן פנימי". עיי"ש.
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ב
ויובן בהקדים הביאור דיש ב' סדרים בסדר המידות בכלל:

דהנה בתחילת פ"ג מבאר אדה"ז שסדר המידות הוא כפי שהן מכוונים כנגד עשר 
וזלה"ק: "כל בחי' ומדרגה משלש אלו נפש רוח  ספירות עליונות שנשתלשלו מהם. 
ונשמה כלולה מעשר בחי' כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן . . חכמה בינה 
ודעת ושבעת ימי הבנין חסד גבורה תפארת כו'". והיינו שלפי סדר זה דהשתלשלות 

המידות תחילה היא האהבה ולאחר מכן יראה )חסד ולאחמ"כ גבורה(.

שבנשמת  הי"ס  כללות  "והנה  א(:  )קכב,  סט"ו  באגה"ק  אדה"ז  מבאר  בזה  והטעם 
האדם נודע לכל . . שהמדות נחלקות בדרך כלל לז' מדות וכל פרטי המדות שבאדם 
באות מאחת מז' מדות אלו שהן שורש כל המדות וכללותן שהן מדת החסד להשפיע 

בלי גבול ומדת הגבורה לצמצם מלהשפיע כ"כ או שלא להשפיע".

אמנם סדר הולדת המידות אצל האדם המתבונן הוא תחילה יראה ולאחמ"כ אהבה, 
כידוע דסדר העבודה הוא )ספה"מ מלוקט ח"ג ע' רסו וש"נ(: "דחילו רחימו )רחימו 

ודחילו(".

ג
ועפ"ז יש לבאר דבכל מקום מזכיר אדה"ז את סדר המידות בשייכות עם הביאור 
באותו מקום. דהנה תחילה שמבאר ש"כל בחי' ומדרגה משלש אלו נפש רוח ונשמה 
כלולה מעשר בחי' כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן", הנה מאחר שסדר 
הספירות בסדר השתלשלות הוא תחילה אהבה )חסד( ולאחמ"כ יראה )גבורה(, לכך 

כותב "והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו".

גם כשמסיים לבאר את ענין חכמה ובינה ומגדיר אותם כ"אב ואם" המולידות את 
המידות שהם "אהבת ה' ויראתו ופחדו", מאחר שהנושא כאן הוא חכמה ובינה שהם 
"אב ואם" שמולידות את המידות, לכן מפרט שהמידות הן "אהבת ה' ויראתו ופחדו", 

כפי סדר השתלשלות הספירות.

המידות  סדר  לפי  כותב  הרגשות(  לידת  על  )ולא  הדעת  על  כשמדבר  לבסוף  וכן 
ואומר "ועל כן הדעת הוא . . כולל חסד וגבורה פי' אהבה וענפי' ויראה וענפי'".

אמנם כשמסכם איך גם שאר המידות נולדות מהשכל כותב "ושאר המידות כולן הן 
ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן". מפני שהוא כסדר תולדותיהם.
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וכמו"כ כשמסייג ואומר שהתנאי היחיד להולדת המידות זה "לקשר דעתו", ואם לא 
"לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כ"א דמיונות שוא" כותב יראה ולאחמ"כ אהבה 

כסדר ההולדה.

הצורך בהבאת שני משלים לענין העלם וגילוי

 הת' מנחם מענדל שי' מרגליות
תלמיד בישיבה גדולה

בהמשך 'בשעה שהקדימו' תער"ב, במאמר ד"ה תקעו בחודש שופר )תחילת ח"ב 
השתלשלות  בסדר  ההמשכה  את  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  תרל"ז(  ע' 
וגילוי, הרי אין הגילוי מן ההעלם דבר  ")ד(הנה העלם  וזלה"ק:  וגילוי,  בדרך העלם 
חדש במציאות כלל. דהיינו, שאותו דבר הנגלה כבר הי' כמו שהוא במציאותו ממש 

בההעלם".

ומביא ע"כ ב' משלים: א. מאותיות המחשבה )שבדבור( ואותיות הדיבור, שאותיות 
הגילוי;  אל  שיצאו מהעלם  רק  דבר חדש,  ואינם  היו במחשבה תחילה  כבר  הדיבור 
ב. ממידות הכלולים בשכל ומידות שבלב, שהמידות בתחילה כלולים בשכל, ואח"כ 

כשבאים בגילוי בלב אין בזה התחדשות רק מהעלם אל הגילוי לבד.

כ"ק  כותב  שלז(  ע'  ח"ד  מלוקט  )סה"מ  הבית  כבוד  יהי'  גדול  ד"ה  במאמר  והנה 
אד"ש מה"מ וזלה"ק: "והנה ידוע דכשמביאים בדרושי חסידות שני משלים )או יותר( 
לאיזה ענין, הוא, כי אין המשל מכוון להנמשל בכל הפרטים, ולכן מביאים שני משלים 
)ויותר(, שכל אחד מהם מבאר איזה פרטים מהנמשל". ובהמשך המאמר שם מבאר כ"ק 
אד"ש מה"מ את הצורך וההכרח בב' משלים, ואף את הטעם לכך שהמשל הא' מובא 

לפני המשל הב'.

ועפ"ז י"ל בנדו"ד, דמכך שהביא הרבי נ"ע ב' משלים, מובן, שב' משלים אלו אין 
מכוונים לנמשל בכל הפרטים. אך לפי"ז צריך ביאור, מהן הפרטים שחסרים במשל 
הפרטים  מהן  וכן,  הב';  המשל  את  להביא  צריך  שלכן  והמחשבה,  הדיבור  מאותיות 
שחסרים במשל מהמידות שבשכל ובלב, שלכן צריך להביא את המשל הא'. ועוד צריך 

להבין, מהי המעלה במשל הא' שלכן הובא לפני המשל הב'.

ואולי יש לומר הביאור בזה, דהנה לאחרי שמביא את המשל מהמידות מוסיף הרבי 
נ"ע, וזלה"ק: "ובמידות יובן איך שגם בלב אינו בבחי' התחדשות, שהרי המידות ישנם 
בלב קודם ג"כ רק שהן בהעלם, ומתעוררים בבחי' גילוי ע"י השכל וההתפעלות שכלי 
במידות  תחילה  היו  אלא  חדש  דבר  אינם  לזה שהמידות שבלב  שנוסף  והיינו,  כו'". 
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שבשכל, הנה גם בלב עצמו אינם דבר חדש, משום שהמידות קיימות תמיד בלב, וע"י 
השכל הן מתעוררות ובאות לבחי' גילוי.

ובנוגע לפרט זה יש מעלה במשל מהמידות על המשל מאותיות הדיבור, דאף שאותם 
אותיות שיוצאים בדיבור היו במחשבה, הנה לגבי הדיבור עצמו הוא בבחי' התחדשות. 

וזהו הטעם שמוסיף הרבי נ"ע את המשל הב'.

יובן  הב',  המשל  בהבאת  מסתפק  ואינו  הא'  המשל  את  נ"ע  הרבי  שמביא  והטעם 
דמבאר  שמז(  ע'  עטר"ת  )סה"מ  עשר  לארבעה  אור  ד"ה  במאמר  המבואר  בהקדים 
שם הרבי נ"ע את הפעולה ד'מיצר הגרון', שתפקידו הוא להיות הממוצע בין המידות 
שבשכל למידות שבלב, דאע"פ ששניהם מידות, מ"מ הם שונים זמ"ז וצריכים ממוצע.

דהנה, המידות שבשכל ה"ה בדוגמת המוחין שהם בבחי' ביטול, ופעולת המידות 
הוא שמורגש בשכלו טוב הדבר המושג, והאדם אינו במציאות כלל. משא"כ המידות 
שבלב, שפעולת המידות הוא שמתפעל )לא על עצם הטוב דאלקות, אלא( מכך שיש 
לו תועלת אישית מהענין )"קרבת אלקים לי טוב"(. ולכן צריך ממוצע שיחבר ביניהם, 

והוא 'מיצר הגרון'.

ולפי"ז נמצא דיש חילוק בין ב' המשלים, דלמשל מאותיות הדיבור הרי אותם אותיות 
יותר, משא"כ  היו בדקות  ורק ששם  היו במחשבה תחילה,  שיצאו בדיבור הם ממש 
במשל מהמידות אע"פ שב' סוגי מידות אלו דומים הם, מ"מ אינו בדומה ממש )כמו 

באותיות( ועד שצריך ממוצע ביניהם.

ואולי יש לדייק הבדל זה מלשונו הק' במאמר, דכשמבאר את המשל מהאותיות, כתב 
הלשון –"הרי אין זה התחדשות כלל", משא"כ כשמבאר את המשל מהמידות כתב – 
"מ"מ אין זה התחדשות", ולא הוסיף "כלל". וע"פ המבואר לעיל אתי שפיר, מכיון שיש 

חילוק בהתחדשות הדבר בין ב' המשלים.

והנה בהמשך המאמר מבאר דהדוגמא למעלה לגילוי מן ההעלם הוא ע"ס דאצילות 
שאופן המשכתם הוא בדרך של גילוי מן ההעלם, שהרי אינם דבר חדש כ"א גילוי מן 
הע"ס הגנוזות בכתר, שכבר שם הם קיימים בהעלם, ואצילות הע"ס בהתגלות אינם 

התחדשות.

והנה אף באופן המשכה זה של גילוי מן ההעלם יש שינוי בין המקור לבין ההמשכה, 
בכך שבמקורו הוא נמצא בדקות יותר מכמו שנתגלה, ומבאר הרבי נ"ע בב' אופנים 

חילוק זה בדוגמא שלמעלה – ע"ס דאצילות:

ספירות, מ"מ  א. לפי המבואר בדרוש זה שגם הע"ס הגנוזות מחולקים הם לעשר 
ה"ה שם מופשטים ואינם מצויירים ומוגדרים כ"כ, משא"כ לאחר אצילות הע"ס ה"ה 

מחולקים ומוגדרים, דאור החכמה שונה מאור הבינה.
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ואצילות  כלל,  ע"ס  בבחי'  אינם  הגנוזות  דע"ס  אחרים  במקומות  המבואר  לפי  ב. 
העשר ספירות הוא התחדשות, מ"מ הרי הכלים של הע"ס הם גילוי מן ההעלם, שהרי 

הכלים כבר נמצאים במקורם )רק ששם הם בבחי' אותיות החקיקה(.

והנה, לפי ביאור הא' נמצא דע"ס דאצילות ה"ה ממש בדוגמת ע"ס הגנוזות – הן 
באורות והן בכלים, משא"כ לפי ביאור הב' הרי אינו בדומה ממש כ"א רק בכלים.

וע"פ כל הנ"ל אולי יש לומר הטעם שהביא הרבי נ"ע את המשל מאותיות הדיבור ולא 
הסתפק במשל מהמידות, דשני משלים אלו ה"ה בדוגמת ב' הביאורים שמביא לקמן, 
דהמשל מאותיות הדיבור שאותם אותיות ממש שיוצאים בדיבור היו כבר במחשבה 
הוא לפי המבואר בדרוש זה שהע"ס הגנוזות הם בדוגמת הע"ס דאצילות הן באורות 

והן בכלים.

והמשל מהמידות שבלב, שאמנם הם גילוי מן המידות הכלולים בשכל, אך יש הבדל 
והתחדשות ביניהם, הוא לפי המבואר במקומות אחרים שע"ס דאצילות הם גילוי מן 

ההעלם רק בכלים אך באורות הם בבחי' התחדשות.

ולפי"ז יש לומר גם הטעם שמקדים את המשל הא' לפני המשל הב', משום שהמשל 
הא' הוא לפי המבואר בדרוש זה, ומוסיף לאחמ"כ את המשל מהמידות לבאר גם לפי 

המבואר במקומות אחרים. וק"ל.

פעולת המידה בתורה ובמצוות

 הת' אליהו מרדכי שי' סילם
תלמיד בישיבה גדולה

בהמשך תש"ג פרקים ז' וח' מבאר אדמו"ר הריי"צ את ענין העילה והעלול, שהעילה 
אזי   – זה כך  אין  ומסביר שאם  והעלול פועל בעילתו בהכרח טבעי,  פועלת בעלול, 

בהכרח שישנו טמטום המוח או הלב.

 ומביא ע"כ משל מאברי האדם וזלה"ק: "גוף הבריא הוא אשר האברים ממשיכים 
פרטים המתלבשים  הכחות  אל   – ובריאים  פרטים  כלים  והם   – להם  המיוחד  החיות 
ב"ה  בו הבורא  כפי הטבע אשר הטביע  פועל  אינו  ואם אחד הכחות  ופועלים בהם. 
בסיבת קלקול הכלי – שהוא האבר – הוא חולה, וצריך להתעסק ברפואות להתרפאות 

מחוליו". עכלה"ק.

ולאחמ"כ מוסיף ומבאר שגם העלול פועל בעילה, וממשיך וממשיל לכך את אברי 
שהאבר  כשם  הנה  כחו,  עזוז  בכל  העלול  מתגלה  "וכאשר  וזלה"ק:  כנ"ל  האדם  גוף 
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הבריא הרי אין זה שהוא רק כלי אל הכח בלבד – והיינו, דכאשר הכח מתגלה הנה 
האבר מקבל אותו – כ"א שהאבר קורא וממשיך התגלות הכח, וכל מה שהאבר בריא 

וחזק יותר ה"ה יותר ממשיך את הכח". עכלה"ק.

ובנמשל – ממשיך ומבאר זאת אדמו"ר הריי"צ, וזלה"ק: "הנה כן הוא גם בהעלול של 
המידה באהבה או ביראה, הבאה מן העילה של השכל בההשגה. דכל מה שהמדה היא 
חזקה ביותר – פועלת פעולה חזקה יותר בלימוד התורה ובמעשה קיום המצוות ובכל 

הנהגותיו במשך היום". עכלה"ק.

וקשה, דלכאורה אין המשל דומה לנמשל: שהרי לכאורה אדמו"ר הריי"צ בא לבאר 
הכח".  וממשיך את  קורא  "האבר  )במשל(:  ובלשונו  בעילה.  כח  כיצד העלול מוסיף 
אך כאשר מבאר זאת בנמשל כותב: "המדה . . פועלת בלימוד התורה ובמעשה קיום 

המצות".

)עלול( של המידות שהם  התוצאה הטבעית  וקיום מצוות, הם  והרי לימוד תורה   
עצמם עלולים של השכל. כלומר, כיון הפעולה הוא הורדה למטה: ש)המוח יפעל על 
המידות ו(המידות יפעלו על המעשה )המוח(! דבר הפכי מלשונו במשל – ש"האבר 
עלי': המידות  הכח", שמכאן משמע לכאורה שכיון הפעולה הוא  קורא וממשיך את 

)עלול( פועלות על המוח )עילה(!

לכאורה הי' אפשר להסביר שכוונתו של אדמו"ר הריי"צ במ"ש ש"המדה . . פועלת 
בלימוד התורה ובמעשה קיום המצות", היא להסביר עד כמה מוסיף העלול )מידות( 
בעילה )מוח(, ועל מנת להראות גודל ההוספה – הוסיף, הכח המתווסף גדול כ"כ עד 

שמשפיעה העילה )ויורדת למטה( שוב על קיום תומ"צ.

אך פירוש זה דחוק, מכיון שעפ"ז העיקר חסר מן הספר! דהרי, הי' לו להסביר גם 
בנמשל איך שמתווסף כח בעילה – ולא לדלג ע"כ, ולהגיע ישר לתוצאה הסופית – איך 

שהעילה יורדת שוב ומשפיעה על קיום תומ"צ.

ואולי י"ל שבא לבאר במשל רק את ההכרח שככל שהעילה גדולה כך ג"כ העלול 
בעצמו  מוסיף  כוונתו שהעלול  ואין  גֵדלה.  – העילה  גדול  ככל שהעלול  ועד"ז  גֵדל, 

תוספת על העילה.

ומה שמאריך במשל לבאר ש"האבר אי"ז שהוא רק כלי . . כ"א שהאבר קורא וממשיך 
התגלות הכח" )שמזה משמע שבא, לכאורה, לבאר שהעלול מכריח את עילתו(, כוונתו 
היא להסביר בתוספת ביאור את הנ"ל, כפי שמוסיף אח"כ "וכל מה שהאבר בריא וחזק 
יותר ה"ה יותר ממשיך את הכח". ודבר זה נראה בפשטות גם בלשונו בנמשל – "דכל 

מה שהמדה היא חזקה ביותר פועלת פעולה חזקה ביותר".
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וכפי שכותב בתחילת הפרק "אשר האברים ממשיכים חיות המיוחד להם", כלומר, 
שכל המשל מאברי הגוף בא רק כדי לבאר ההכרח שאם העלול בעזוזו – אף העילה 

גודלת, ולא שהעלול ממשיך כח לעילה.

יודעי ח"ן – חכמה נפלאה

 הת' פסח אליהו שי' שיפמן
תלמיד בישיבה גדולה

התורה  "פנימיות  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  אומר  )סי"ג(  תשנ"ב  וירא  ש"פ  מלכות  בדבר 
שנקראת "חן" – ר"ת "חכמה נסתרה", ויש לומר שפירושו גם "חכמה נפלאה"". והיינו, 
דבדרך כלל מבואר שראשי התיבות של המילים ח"ן הוא 'חכמה נסתרה', ומחדש כ"ק 

אד"ש מה"מ שפירוש הר"ת הוא גם 'חכמה נפלאה'.

והנה על הפסוק )דברים ל, יג(: "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום – לא נפלאת 
היא ממך ולא רחוקה היא", מפרש רש"י: "לא נפלאת היא ממך: לא מכוסה היא ממך, 

כמו שנאמר 'כי יפלא' – ארי יתכסי". וכפי שפירש האבן־עזרא: "נפלאת – נסתרת".

ומכך משמע לכאורה שהוספת כ"ק אד"ש מה"מ בראשי תיבות 'ח"ן' – היא באותה 
הבנה ומשמעות: דכמו שפירוש הר"ת הוא 'חכמה נסתרה', כן פירושו 'חכמה נפלאה'.

אמנם יש לומר דבדבריו הק' מחדש למעלה מזה. דהנה במאמר ד"ה 'יבחר לנו' תש"ג 
)סה"מ תש"ג ע' 29( מבאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "הנה יש שכל נעלם ושכל מופלא, 
וההפרש ביניהם הוא: דשכל נעלם )ונסתר59( הרי ההעלם הוא שבערך הגילוי ויבוא 
לפעמים לידי גילוי, וכנודע בענין העלם וגילוי שהן בערך זה לזה. אמנם מופלא הוא – 

שמובדל ומופרש לגמרי, שאינו בגדר גילוי ולא יבוא לעולם לידי גילוי".

וממשיך שם: "וזהו דכתיב "לא נפלאת היא ולא רחוקה היא": כי רחוקה היא ע"ד 
'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', דמ"מ אמרתי אחכמה – דיש בזה איזה ידיעה ורק 
דאינה מושג לתכליתה ואמיתתה . . אבל נפלאת היא שמופלא ומובדל לגמרי – דגם 

אפס קצהו אינו ידוע ולא יוכל לבוא לידי גילוי כלל".

והיינו דמפרש את המילים בפסוק 'נפלאת היא', באופן אחר מרש"י והראב"ע: דהם 
פירושו שענין ה'פלא' כוונתו היא 'מכוסה' ו'נסתר'. אמנם כ"ק אדמו"ר הריי"צ מבאר 

59( כפי שמתבטא בהמשך אותו קטע במאמר.
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שהוא למעלה מכך: ד'נעלם' וכן 'נסתר' – הוא בהעלם והסתר ששייך לגילוי. אמנם 
'פלא' הוא – מובדל ומופרש לגמרי עד שאינו בגדר גילוי60.

ועפ"ז יש לומר גם בביאור כ"ק אד"ש מה"מ: "פנימיות התורה שנקראת "חן" – ר"ת 
גדול  ענין  מוסיף  דבזה  נפלאה"".  "חכמה  גם  שפירושו  לומר  ויש  נסתרה",  "חכמה 
ועצום: דלא רק שפנימיות התורה )'ח"ן'( היא בבחינת 'חכמה נסתרה' השייכת לגילוי. 
אלא היא גם בבחינת 'חכמה נפלאה' – "דגם אפס קצהו אינו ידוע, ולא יוכל לבוא לידי 

גילוי כלל".

בענין מעלת המצות שלנו

 הת' דוב בער יהודה שי' שבח
תלמיד בישיבת חנוך לנער*

א
בענין מעלת המצות שאנו אוכלים בזמן הזה מביא כ"ק אד"ש מה"מ בד"ה מצה זו 
זו שאנו אוכלים על שום מה,  )סה"מ מלוקט ח"ג ע' קיג( את הכתוב בהגדה: "מצה 
על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם ממה"מ הקב"ה 

וגאלם".

ומבאר, שאע"פ שהיום אנו מדקדקים לאכול את המצות קודם חצות )כמו שאכלו בני 
ישראל בלילה הזה במצרים(, אעפ"כ נאמר שהמצות הם "על שום שלא הספיק בצקת 
של אבותינו להחמיץ" שזה הי' אחרי חצות – כשיצאו ממצרים, כיון שבמצות שלנו יש 

גם "העילוי דנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה.

וצריך להבין, דמכיון שבמצות שלנו יש את אותו גילוי אלקות שהי' במצות שלאחרי 
חצות, שעליהם נאמר )שמות יב, לט(: "ויאפו את הבצק גו' מצות כי לא חמץ". שמעצמה 
לא באה לידי חימוץ, שלכן אין צריכה שימור מחימוץ. מדוע היום אנו צריכים להישמר 

כ"כ שהמצות לא יחמיצו?

60( ראה גם אוה"ת שמות ח"ו ע' ב'לח. סה"מ תרע"ח ע' כג. סה"מ מלוקט א ע' שיז. ועוד.
* מתוך קובץ חידושים וביאורים – ישיבת חנוך לנער־צפת, שיצא לאור בקרוב בעזה"י.
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לביאור הענין יש להקדים ולברר מתי נכנס במצות שלנו היום, אותו גילוי אלקות 
נפלא. הרי אנו אופים את המצות זמן רב ליפני החג, האם נאמר שכבר אז שורה האור 

האלקי על המצות?

ונראה לי לדייק התשובה מלשון ההגדה "מצה זו שאנו אוכלים", וכן בתוכן דברי כ"ק 
אד"ש בכ"מ במאמר שבמצה שאנו אוכלים קודם חצות יש )גם( את אתו גילוי אלקי 

"דנגלה עליהם". והיינו שאצלנו האור האלקי שורה דוקא בשעת האכילה.

ועפ"ז אפשר לבאר בפשטות החילוק, דמכיון שביצ"מ אפו את הבצק בזמן 'שנגלה 
עליהם', לכן הוא לא החמיץ מעצמו. אך בזמנינו שרק בזמן קיום מצוות האכילה שורה 

האור האלקי, בודאי צריך להשגיח בזמן הכנת המצות שיאפו בתכלית הזהירות.

אך ביאור זה עדיין אינו מספיק, מפני דהרי כל פרט בבריאה הוא בהשגחה פרטית, 
כ"כ כאכילת מצה הקשורה עם  ועוד במצווה עיקרית  ומצוות,  ובפרט בעניני תורה 
היציאה ממצרים שבכל דור. וע"כ הרי בודאי שהעובדה שהסדר שאופים את המצות 

הוא באופן שצריך לשמור אותה מחימוץ, הוא בהשגחה פרטית, מכיון שכך רצון ה'.

ולכן נראה לומר, שעובדה שאנו חייבים לשמור היום על המצות מחימוץ היא )לא 
מצד החיסרון שבמצות אלא( מצד המעלה שבמצות אלו על המצות דיצי"מ, שאלו 

האחרונות לא החמיצו ממילא, מחמת הגילוי מלמעלה61.

ויובן זה ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש בהמשך המאמר )סעיף ב'(, במעלת השפעת 
עבודת האדם בקיום התורה והמצוות קודם חג הפסח על המצות, וזלה"ק: "ויש לומר 
שהמצה שאנו אוכלים לאחרי מ"ת, היא למעלה יותר גם מבח' מצות מלא וא"ו דפסח 
הראשון . . כי מכיון שהגילוי דממה"מ הקב"ה בהמצה שאנו אוכלים לאחרי מ"ת הוא 
ע"י קדימת העבודה62 בקיום התומ"צ במשך כל השנה )קודם הפסח( הוא גילוי נעלה 

יותר".

ומוסיף שם בהערה 13: "ראה לקו"ת שם )יד, א( דזה שבמצה זו שאנו אוכלים קודם 
קיום התורה  ע"י  יכולים לקבל מבחי' שנגלה עליהם ממה"מ אחר חצות הוא  חצות 
ידי קדימת העבודה בתומ"צ, האור  ומצוות שקדם כל השנה". והיינו שמבאר, שעל 

האלקי לא רק נמשך בפנימיות, אלא "גם הגילוי עצמו הוא נעלה יותר".

הפסח  חג  קודם  והמצוות  התורה  בקיום  האדם  שעבודת  דכמו  לומר,  נראה  ולכן 
גורמת שהגילוי יהי' נעלה יותר, ושיחדור בפנימיות. עד"ז יש מעלה בעבודת ויגיעת 
האדם בהכנת המצות עצמם, ומצות אלו נעלות יותר מהמצות שהיו ביציאת מצרים, 

שלא החמיצו מחמת הגילוי מלמעלה.

61( ולכן גם בליל הסדר ובשעת אכילת המצה צריך להקפיד אפילו על שרוי'.
62( ההדגשה אינה במקור.
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ובפרט שכך מובן מהשאלה ששואל בהמשך המאמר )ריש סעיף ג'(: "וצריך להבין 
מה שאומרים מצה זו שאנו אוכלים . . על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ, 
הרי המצה שאנו אוכלים )לאחרי מ"ת( יש בה מעלת העבודה . . והיאך אומרים דהמצה 
שאנו אוכלים הוא על שום שלא הספיק להחמיץ )דזה שהוא מצה ולא חמץ הוא בא 

ממילא, מפני שלא הספיק להחמיץ(".

היינו דזה שהמצה מעצמה לא החמיצה זהו חיסרון ביחס למצה שלנו שיש בה גם את 
מעלת עבודת האדם. ומכאן אפשר להבין את גודל יוקר עבודת האדם.

ב
ועתה צריך להבין את ביאור כ"ק אד"ש לשאלה מדוע באמת אמרים בליל הסדר 
שהמצה שאנו אוכלים היא על שם שהבצק לא הספיק להחמיץ הרי במצות שלנו אחרי 

מ"ת יש גם את מעלת עבודת האדם.

מצרים  דיציאת  הענין  לספר  היא  יצי"מ  סיפור  מצות  "כי  וזלה"ק:  שם,  שמבאר 
)ועיקר( כיון שאילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים כו'  כמו שהי' אז. ועוד 
משועבדים היינו לפרעה במצרים, לכן גם עכשיו )ובפרט בליל הפסח( אף שנמצאים 

כבר לאחרי יצי"מ ולאחרי מתן תורה, יש גם המעמד ומצב שהי' אז".

ולכאורה תשובה זו עצמה צריכה ביאור, מדוע לספר את מעלת יציאת מצרים כמו 
שהיתה אז. ויתרה מזו מדוע צריך היום שיהי' גם את "המעמד ומצב שהי' אז", הרי אנו 
נמצאים כבר אחרי מ"ת במעמד ומצב שלא בערך יותר נעלה? ובפרט במצות, מדוע 
להזכיר שיש בהם אור אלקי שנמשך מעצמו, לאחרי שיש בהם אור אלקי גבוה יותר 

הקשור עם האדם? 

במצות שאנו אוכלים  היא, שאומנם  כ"ק אד"ש  לומר, שכוונת תשובת  נראה  אלא 
אחרי מ"ת יש גילוי אלקי גבוה בהרבה מהגילוי שהי' במצרים63, אבל החידוש בסיפור 
יציאת מצרים אינו עוצמת הגילוי אלא עוצמת הגאולה מהגלות. כפי שמתואר בהגדה 
עוצמת השפל הגשמי והרוחני שבו היו נתונים בני ישראל, ואיך שהקב"ה ירד בעצמו 

– שלא ע"י עבודתינו – ל"ערות הארץ" על מנת להוציא אותנו ממ"ט שערי טומאה.

ומטרת הסיפור היא כדי שאנו )בכל יום ויום( נוכל לצאת מהמיצרים וגבולים שלנו. 
ולכן התבוננות זו דוקא מועילה לזה, וכמו שאדה"ז מאריך לתאר בתניא )פמ"ו( על 
אנשים  ושפל  ונבזה  הדיוט  לאיש  והעצומה  הגדולה  אהבתו  מראה  ורב  גדול  "מלך 
ויורד אליו ממקו' כבודו עם כל שריו יחדיו ומקימו ומרימו  ומנוול המוטל באשפה 

63( וזה נרמז בברכה שמברכים קודם קיום מצוות אכילת מצה "אשר קדשנו במצותיו".
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מאשפתו וכו'", שהתבוננות זו המתוארת בהגדה – ובפרט שבשעה זו ממש מאיר אותו 
הגילוי – הנה זה מעוררת באדם תשוקה לדבוק בה' ולצאת מהמיצרים שלו.

ולהדגיש, שהתבוננות זו שייכת לכל מצב וזמן, כי גם במצב הכי נעלה צריך לזכור 
שכל ההשגות והדרגות שהגיע אליהם הם לא בכחות עצמו, אלא מהבחירה הפשוטה 

של הקב"ה בנו, )כי אילו לא הוציא הקב"ה וכו'(.

ולאידך גיסא, גם במצב הכי ירוד, כמרגיש בעצמו שאינו מסוגל לצאת מהמיצרים 
זו. ובפרט בזמנינו, כמו שכותב כ"ק  וגבולים שלו יכול לשאוב כח רב מההתבוננות 
אד"ש בקונטרס ט"ו סיון תש"נ )סה"מ מלוקט ח"ד, ע' רפו(: "דבזמן הגלות, ובפרט 
העלמות  וישנם  במאד,  גדולים  הם  וההסתרים  ההעלמות  דמשיחא,  דעקבתא  בדרא 
והסתרים שהאדם מצד עצמו . . כיון שהוא מוגבל, אין ביכלתו להתגבר עליהם, וזה 
עול  דקבלת  שהביטול  לפי  הוא  אלה  והסתרים  העלמות  על  גם  מתגברים  שישראל 
שלהם הוא )לא מצד המציאות שלהם אלא( מצד האלקות, מפני שהקב"ה בחר בהם 

להיות לו לעבדים, ולגבי האלקות אין הגבלות".

 ולכן אומרים בסיפור ההגדה "מצה זו שאנו אוכלים . . על שום שלא הספיק בצקת 
של אבותינו להחמיץ" דהיינו שישנו )גם( גילוי אהבתו האין סופית של הקב"ה ובחירת 

בנו עוד קודם עבודת האדם.

תחילת העבודה בהתבוננות ב'ממלא כ"ע' ו'סובב כ"ע'

 א' התמימים
מישיבת חנוך לנער*

פמ"א בתניא כתב אדה"ז וזלה"ק: "ברם צריך להיות לזכרון תמיד ראשית העבודה 
. ולפחות צריך לעורר תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל   . ועיקרה ושרשה 
ישראל שלא למרוד בממ"ה הקב"ה כנ"ל שתהא בהתגלות לבו או מוחו עכ"פ דהיינו 
עולמים  כל  מלכות  היא  אשר  ומלכותו  ב"ה  א"ס  גדולת  עכ"פ  במחשבתו  להתבונן 
עליונים ותחתונים ואיהו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכמ"ש הלא את השמים 

ואת הארץ אני מלא".

וצריך ביאור מדוע מזכיר אדה"ז רק אודות ההתבוננות ב'ממלא כל עלמין' ו'סובב 
בפ"ג:  כמ"ש  חשיב",  כלא  קמי'  ד"כולא  בזה  ההתבוננות  את  הזכיר  ולא  עלמין'  על 
עלמין  כל  וסובב  עלמין  כל  ממלא  הוא  איך  ה'  בגדולת  מאד  ומעמיק  "כשמתבונן 
וכולא קמי' כלא חשיב נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא 

ולהתבושש מגדולתו ית' שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו וכו'"?

* מתוך קובץ חידושים וביאורים – ישיבת חנוך לנער־צפת, שיצא לאור בקרוב בעזה"י.
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ואולי יש לומר הביאור בזה, ובהקדים: דהנה יש לדייק מדוע בתחילת הפרק כותב 
כותב תחילה  ובהמשך הפרק  כל עלמין",  "וסובב  ואח"כ  כל עלמין"  "ממלא  תחילה 
"סובב כ"ע" ולאחמ"כ ממלא כ"ע. וזלה"ק )תחילת ע' 112(: "וגם יתבונן איך שאור אין 
סוף ב"ה הסובב כל עלמין וממלא כל עלמין הוא רצון העליון הוא מלובש באותיות 

וחכמת התורה או בציצית ותפילין אלו".

ובפרט, דלכאורה מתאים יותר לכתוב תחילה 'סובב כל עלמין', שהרי אור זה נעלה 
יותר מאור הממלא מאחר שאינו נתפס בעולמות ואינו בבחי' התחלקות כלל )וכמבואר 

בהרחבה בתניא פמ"ח, עיי"ש(?

אלא דיש לבאר, שכאן בתחילת פמ"א מדבר אדה"ז אודות בסדר התבוננות האדם 
שצריכה להיות בתחילה בדברים הקרובים אליו ורק לאחר מכן בדברים המופשטים 
ממנו. לכן תחילת ההתבוננות היא באור ה'ממלא כל עלמין' היינו שמתלבש ומחי' את 
כל ריבוי פרטי הנבראים לגדול ועד קטן, ורק אח"כ יתבונן באור ה'סובב כל עלמין' 
שלמעלה מערך העולמות, ושפרטיהם וסוגיהם השונים אינם תופסים מקום לגביו והוא 

מהוה אותם בשווה.

ועד"ז נראה לבאר גם את השאלה הראשונה, דמכיון שההתבוננות המוזכרת בריש 
פרק מ"א היא בשלב "ראשית העבודה" שאז המטרה היא שיקבל ואפי' רק ב"מוחו" 

מלכותו "להיות מלך עליו ולעובדו" עד למצב של "כעומד לפני המלך",

הנה להתעוררות זו נצרכת ההתבוננות שאע"פ שהוא א"ס ומולך בכל ריבוי פרטי 
העולם )ממלא כ"ע(, וגם שהוא מהוה אותם כל רגע והם לא נחשבים לגביו )סובב כ"ע(, 

הוא "מניח עליונים ותחתונים ומיחד מלכותו . . עליו בפרט . . והנה ה' ניצב עליו".

ואע"פ  בו,  תלוי  בעולם  הוי'  גילוי  בזה שכל  כ"ק אד"ש מה"מ64 שיתבונן  וכביאור 
"שמלא כל הארץ כבודו" הוא מביט דוקא בו לבחון "אם עובדו כראוי", והתבוננות זו 

תביא אותו לתחושה של "עומד לפני המלך".

ונמצא, שלעבודה זו מספיק רק שיתבונן בדרגות של 'ממלא כ"ע' ו'סובב כ"ע' )שיש 
להם יותר שייכות לאדם(. ולכן לא הזכיר אדה"ז התבוננות "כולא קמי' כלא חשיב".

להדגיש  כדי  בעיקר  היא  ה'  בגדולת  ההתבוננות  העבודה  בתחילת  יותר,  ובעומק 
שהקב"ה מביט עלי בפרט – הוי' )שהוא ממלא וסובב מניח הכל ו(ניצב עליו, דהיינו 

שהדגש הוא בעיקר מציאות האדם.

משא"כ בפרק ג' מדבר )לא על קב"ע לקיום מצוות בלבד, אלא( על לידת המידות 
שבלב דהיינו רגשות עמוקים, כאן צריך להיות מצב "שמתבונן ומעמיק מאוד". וכאן 

64( ראה לקו"ש חכ"ה ע' 292. הובא בשיעורים בספר התניא בסוף הביאור לפרק מא.
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דגש ההתבוננות הוא )לא על מצב האדם "כעומד לפני המלך"( אלא על גדולת הוי' 
עצמו. ובפרט שמדבר כאן גם על רגש של יראת בושת, שזו הדרגה הכי גבוהה.

תצא  שהנפש  כדי  כ"ע(,  וסובב  כ"ע  ממלא  שהוא  בזה  להתבוננות  )בנוסף  אמנם 
ממגבלותי' ותגיע עד "כלות הנפש" נצרכת גם התבוננות נוספת איך ש"כולא קמי' כלא 
חשיב", דהיינו שכל בריאת העולמות אינה נחשבת לגביו כלל. "ואתה הוא עד שלא 
נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם" כי "אני הוי' לא שניתי" ודוקא מהתבוננות זו 
תרצה הנפש לדבוק בה' עצמו בלבד לא יהי' לה שום חפץ אחר ואפילו רוחני. כדוגמת 
אדמור הזקן שאמר בדביקותו "אינני רוצה לא את הג"ע שלך ולא את העוה"ב שלך 

)דרגות ששייכות לעולמות( אני רוצה רק אותך עצמך".
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קטן שלא אמר קדיש על אביו האם יאמר לכשהגדיל

 הרב מנחם מענדל שי' הראל
משגיח בישיבה גדולה

שאלה: ילד קטן שהתייתם מאביו בגיל צעיר מתחת לבר מצווה ל"ע, ואינו יכול לומר 
קדיש, אלא שהקדיש נאמר ע"י אחר. האם לכשהגדיל צריך להשלים ולומר בעצמו 

קדיש אחר אביו, או לא?

הנה בשאלה זו יש לברר תחילה: )א( מהו הטעם לאמירת הקדיש לאחר פטירת האב 
או האם. ו)ב( מהו משך הזמן לאמירת הקדיש והטעם. ו)ג( האם פעולת אמירת הקדיש 
היא רק ע"י הבן או לא. וע"פ כל זה יבואר הדין האם צריך לומר קדיש לכשהגדיל, 

וכדלקמן.

א
בטעם אמירת הקדיש על הנפטר מצינו ג' טעמים:

א. להציל את נשמת הנפטר מדין גהינם )והוא העיקר(:

את  )סי' שע"ו(  הטור  על  יוסף  הבית  מרן  הביא  יתום',  'קדיש  לדין אמירת  כיסוד 
דברי הכלבו: "כתב הכל בו )פח.( על מה שנמצא בהגדה שפעם אחת פגע רבי פלוני 
באחד שהי' מקושש עצים וכו', אמר לי' אין מי שיצילני אם לא שיאמר בני קדיש אחד 
או יפטיר בנביא. על זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כל שנים עשר 
חודש". וכן פסק בשלחן ערוך )שם, ס"ד(: "עכשיו נוהגים שאחר שנגמר סתימת הקבר 

הלכה ומנהג
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מעפר )או לאחר שהפך האבל פניו מן המת(, חולצין מנעל וסנדל ומרחיקין מעט מבית 
הקברות, ואומרים קדיש דהוא עתיד לחדתא עלמא".

ועל יסוד זה פסק הרמ"א )סשע"ו ס"ד(: "ע"כ נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא 
י"ב חדש".

והנה מקור הדברים וטעמם, הוא ממעשה דרבי עקיבא )כלה רבתי ב, ט(: "איבעיא 
להו: מכפרין עון אבות, או לא? תא שמע דר' עקיבא נפק לההוא אתרא, אשכחי' לההוא 
גברא דהוה דרי טונא רבה על כתפי', ולא הוה מצי לסגויי בי', והוה צוח ומתאנח, אמר 
לי' מאי עובידתיך, אמר לי' לא שבקנא איסורא דלא עבידנא בההוא עלמא, ועכשיו 

איכא נטורין עילוון ממונין, ולא שבקין לי דאינוח.

אמר לי' ר' עקיבא שבקת ברא? . . אמר לי' שבקית איתתא מעברתא. אזל ר' עקיבא 
אתתי'  אשכח  לביתי'  אזל   .  . היכא  דפלניא  אתתי'  להו  אמר  מדינתא,  בההיא  ועאל 
מעוברתא, נטרה עד דילדא, אזל מהלי', לכי גדל אוקמי' בבי כנשתא לברוכי בקהלא, 
לזמן אזל ר' עקיבא לההוא אתרא, איתחזי לי', אמר לי' תנוח דעתך שהנחת את דעתי".

וכן מצינו בענין זה בגודל כחו של הקדיש וענית אמן, לתועלת הנפטר )סדר היום. 
כוונת ברוך שאמר ופסוד"ז וקדיש(: "והעונה אמן מגדיל וממשיך כח הקדושה והטהרה 
ומחליש ומשבר כח הטומאה לזה תקנו לומר קדיש על המתים. משום שבענית אמן 
בעל כרחו כאשר אמרנו ממשיך כח הטהרה. ומצננים גיהנם שעה וחצי שעה וחצי. 
ומבריח כח הטומאה שלא ישלוט באביו או באמו באותו זמן. אלא אדרבא מביאין אותו 

לגן עדן".

ב. להעלות את הנשמה בעילוי אחר עילוי:

טעם נוסף שמביא הרב כף החיים )סנ"ו סקי"ט(: "והנה מכלל תועלת הקדיש הוא 
שמועיל הרבה לעילוי נפש הוריו". ומוסיף עוד בשם החסד לאברהם: "גורם לו לעלות 

במעלה אל המנוחה ואל הנחלה".

ומטעם זה כתב הרב כף החיים )סנ"ה סקכ"ג(: "ומטעם זה יש נוהגים לומר קדיש 
בתרא של קודם עלינו לשבח, בכל ערבית של שבת על נשמת אביו או אמו אפילו אחר 
כמה שנים, ואפילו אין לו יארצייט באותו שבוע, כדי שיהי' סיוע לנפטר לעלות בליל 

שבת לג"ע העליון עם עליית הנשמות".

ג. להעלות את הנשמה בתחיית המתים:

טעם גדול המגלה את המעלה הפנימית באמירת הקדיש, מביא הרב 'כף החיים' בשם 
האריז"ל )או"ח סנ"ה סק"ך(: "ובענין הקדיש שאומרים לפי דברי האר"י ז"ל, הוא דוקא 
בשער  שכתב  המת,  לנשמת  מועיל  הוא  לשבח,  עלינו  קודם  שאומרים  בתרא  קדיש 
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הכוונות בדרוש הקדיש וז"ל: אמנם קדיש בתרא אינו מכלל הקדישים לפי שכבר עלו 
כל העולמות, אמנם זה הקדיש נקרא קדיש יתמא ר"ל, קדיש שאומרים אותו היתומים, 
והענין שהקדיש הזה הוא בעולם העשי' שהם בחוש המיתה, כדי להעלות כל הנשמות 

והנפשות בסוד תחיית המתים, ועל כן אומרים אותו היתומים על מיתת אב ואם".

ב
והנה, משך זמן אמירת הקדיש נלמד מדברי חז"ל )קידושין לא, ב(: "ת"ר: מכבדו 
בחייו ומכבדו במותו . . במותו כיצד? הי' אומר דבר שמועה מפיו, לא יאמר כך אמר 
אבא, אלא כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו. והני מילי תוך שנים עשר חדש, 
זה הוא גם חובת הבן  זכרונו לברכה לחיי העולם הבא". ומכלל  ואילך, אומר  מכאן 

לכבדו ככל יכולתו באמירת הקדיש, שבאמירתו גורם לו עלי', כנ"ל.

והנה ישנו הבדל יסודי בין אמירת הקדיש במשך י"ב חודש שלאחר הפטירה, לאמירת 
הקדיש בשנים שלאחר מכן.

עיקר הטעם )כנ"ל( לאמירת הקדיש והאבלות על הנפטר במשך י"ב חודש )השנה 
הראשונה( אחר הפטירה, באה בעיקר לסייע להעלות ולהוציא את נשמתו מן הגהינם. 
מאחר והנשמה נידונת בב"ד של מעלה וגם הרשעים נידונים בגהינם י"ב חדש. כדאיתא 
במשנה )עדויות פ"ב מ"י(: "משפט רשעים בגהינם שנים עשר חודש". ובשו"ת הב"ח 
ישנות )ס"ב( הסמיך לזה את דין האבלות: "משום דמשפט רשעים בגהינם י"ב חדש, 

א"כ גם האבלות צריך להיות כל י"ב חדש כמו המשפט שבגהינם".

אמנם, אם האדם יאמר קדיש על אביו ואמו במשך כל י"ב חדש בשלימות יווצר מצב 
של הפך מכיבוד אב ואם, מאחר ויוכיח בכך שמשוום לרשעים עליהם נאמר דחז"ל אלו 

שרשעים נידונים כל י"ב חודש.

ובאם נשאל מאי נפקא מינה מה שהאדם אומר למטה, הרי ב"ד של מעלה יודע את 
האמת לאמיתתה האם הוא צדיק או רשע?

על כך אמרו במדרש )קהלת רבה יב, יג(: "אמר ר' לוי . . שבשעה שאדם נפטר מן 
העולם הקב"ה אומר למלאכי השרת, ראו מה הבריות אומרות עליו כשר הי', ירא שמים 

הי', פלוני זה מיד מטתו פורחת באויר".
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היינו, שהב"ד של מעלה מגיע לשמוע מה אומרים הבריות על האדם, אשר לכן לא 
יתכן שבן המקיים את "מכבדו במותו" יתן עליו קלון של רשע באמירת קדיש כל י"ב 

חודש בשלימות1.

ומטעם זה פסקו גדולי ההוראה במשך הדורות שלא יאמר את הקדיש י"ב חודשים 
בשלימות אלא יחסיר מהם. ובאופן הפסקת אמירת הקדיש חלקו הפוסקים:

בקהילות הספרדים ועדות המזרח, הולכים ע"פ פסיקת הרב בן איש חי )בן איש חי 
הלכות, שנה ראשונה, פ' ויחי סי"ד( שהביא את דעת הגאון החיד"א שפסק להחסיר רק 
את השבוע האחרון מתוך שנים עשר חודשים, וטעמו נימוקו עמו. "כתב הגאון חיד"א 
. לפי מה שכתב רבינו האר"י זצ"ל, דהקדיש מועיל גם כן להעלות נשמתו, נראה   .
שיאמר קדיש כל י"ב חודש, אלא מפני ההמון יפחית שבוע אחרון. כמ"ש הרב כנה"ג 
סי' ת"ג דכיון דחשו שלא יאמרו משפט רשעים בגהינם י"ב חודש כל שמחסר מן י"ב 

חודש סגי". עכ"ל2.

וכן פסק הרב עובדי' יוסף )חזו"ע דיני הקדיש ס"ב( שמפסיקין מלומר קדיש בשבוע 
הראשון של החודש הי"ב ואח"כ ממשיכים באמירתו עד השלמת היב"ח. "ופה עירנו 
בגדאד נהגו בכך ובסיום י"א חודשים . . ופוסקין אח"ז שבוע אחד בתחילת חודש י"ב".

בילקוט יוסף )אבילות ס"ל ס"ה( פסק: "מי שאביו או אמו נפטרו, אומר קדיש כל 
י"ב חודש, אך בשבוע הראשון של חודש שנים עשר פוסק מלומר קדיש במשך כשבוע 

ואחר שבוע זה חוזר לומר קדיש עד סיום פקודת השנה".

ובקהילות האשכנזים, הולכים אחר דברי הרמ"א שפסק, לומר קדיש רק י"א חודשים 
)סשע"ו ס"ד(: "ונהגו שאין אומרים קדיש ותפלה רק י"א חדשים, כדי שלא יעשו אביהם 

ואמם רשעים, כי משפט רשע י"ב חדש".

ה'דברי שאול' בספרו יוסף דעת )שעו, ז( פסק גם שיש לפסוק באמירת הקדיש לאחר 
י"א חודשים "והנה נהגו שמפסיקים יום אחד קודם, היינו אם היארצייט בח' אדר . . 
אפסיק ברצות ד' ז' שבט וכ"כ בשו"ת כנסת יחזקאל . . והנה נדפס מחדש דיני ומנהגי 

בית הכנסת מהפרי מגדים . . כתב דיש להפסיק עוד יום א' קודם".

וכתב כ"ק אד"ש מה"מ )אג"ק ח"י ע' קו( וזלה"ק: "ואנו אין לנו אלא מנהג נשיאינו, 
להפסיק  חדש  הי"א  בענין  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מצוואת  בקטע  הרשום  וע"פ 

1( ואף שיש לחלק בין מדרש זה שנאמר לגבי אחר המיתה, משא"כ אמירת הקדיש הוא בחודש הי"ב. אך מ"מ משמע 
בכללות שביכולת האדם להשפיע כלפי מעלה.

2( עוד נמצינו למדים מדברי הרב בן איש חי בדבר מעלת אמירת הקדיש לשיטתו בטעם האריז"ל, שכ' שאפילו באותו 
שבוע שפוסק מאמירת הקדיש מפי החשש של "מפני ההמון", לא יאמר רק את הקדיש בתרא שבתפילה, אך ימשיך 

באותו זמן לומר את קדיש על ישראל שלאחר הלימוד.
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חודש ויום א' קודם. עד"מ אם היא"צ הוא בי' בשבט יאמר קדיש עד ט' טבת ועד בכלל 
וכן הוא דעת רוב המכריע של אחרוני הפוסקים".

ג
לעיל הובהר הטעם והצורך לאמירת הקדיש במשך הי"ב חודש, אך האם אחר הי"ב 
חודש רשאי או צריך לומר קדיש. הנה זה תלוי בטעמים שהבאנו לעיל, דלטעם שעיקר 
י"ב חודש,  – אין צורך לומר אחר  אמירת הקדיש הוא להעלות את הנשמה מגהינם 

מאחר שאין הרשעים נידונין אחר י"ב חודש.

אך לטעם השני והשלישי המיוסדים על דברי האר"י ז"ל שטעם אמירת הקדיש הוא 
בכדי להעלות את הנשמה בעילוי אחר עילוי וכן להעלותה לחלקה בתחיית המתים, 

הרי שיש מקום לאמירת הקדיש גם לאחר י"ב חודשים.

וגם בזה נחלקו הפוסקים:

הרב כף החיים )סנ"ו סק"כ( פסק: "ובכן ראוי להשתדל לקנות הודו של קודם התפלה 
יום לעילוי נשמת הוריו תמיד כל  או קדיש של משנה שלאחר התפלה לאמרו בכל 
הימים, כמו שנוהגים רבים מיראי ה', ובזה מקיים מכבדו במותו, כי בגלל הדבר הזה 
יאריך ימים ושנות חיים". וכן הובאו לעיל דבריו בענין "אמירת קדיש של קודם עלינו 

לשבח בכל בכל שבת".

שנהגו  הספרדים  מגדולי  "יש  כתב:  כב(  פנ"א,  אבילות  )הל'  גבריאל  הנטעי  בעל 
לומר קדיש ולהתפלל לפני התיבה גם אחר י"ב חודש לטובת נשמת אבותיו, אכן בני 

האשכנזים לא נהגו כן ואין לשנות"3.

שבדברי  הקדיש  וענין  בטעם  נטועה  הספרדים,  הפוסקים  שדעת  נראה  ובכללות 
האר"י ז"ל שלכן פסקו שהיתום רשאי וצריך לומר קדיש כל ימי חייו בכדי להעלות את 
נשמת הוריו. ואילו הפוסקים האשכנזים חשו בעיקר לטעם הראשון של אמירת הקדיש 
לאמרו  אין  חדשים  י"ב  הדין  זמן  ואחר  הדין  מן  הנשמה  את  להוציא  ר"ע,  כבסיפור 

)מלבד ביום היארצייט, כידוע(.

3( בחזון עובדי' )שם, בהערות( תמה על כך שדוקא בענין הקדיש ששייך לעולם הנשמות בו אזלינן בתר דברי קבלה, 
יש שלא פסקו כשיטתם בענין אמירת הקדיש.

וכמענה לשאלה זו ביאר כ"ק אד"ש מה"מ את טעם שיטתו בזה )התוועדויות תשי"א ח"א ע' 167(: "יש חילוק בין 
העליות שבמשך י"א חודש לעליות שלאחרי זה – שהעליות שבמשך י"א חודש הם בדרגא כזו שבה יכולים לפעול ע"י 
דיבור )אמירת הקדיש(, משא"כ העליות שלאחרי י"א חודש הם בדרגא נעלית יותר שבה אי אפשר לפעול ע"י דיבור, 
כיון שהדיבור אינו בערך לדרגא זו )ומאריך בביאור פרטי הדברים וענינם ובחילוק בין ימים אלו ליום היארצייט שבו 

אומרים קדיש, עיי"ש(.
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וכן מובן מדברי כ"ק אד"ש מה"מ באג"ק הנ"ל, דאחר שהביא את כל המנהגים בדבר 
אמירת הקדיש: "כל ימי חייו, י"ב חודש, י"א ויום אחד וכו", כתב – "להפסיק חודש ויום 

א' קודם".

ד
והנה, מעלה מיוחדת ישנה לאמירת הקדיש על ידי הבן, וכמ"ש אביו של השל"ה 
הק' )בהקדמתו לספרו יש נוחלין(: "בהיות הבנים מקיימים דברי אביהם המת, אשר 
צוה עליהם לעשות צדקה ומשפט זכותם יעמוד לאב המצווה בעולם הבא, כמאמר ז"ל 
סנהדרין )קד, א( ברא מזכי אבא, רצונו לומר הבן מזכה את האב בעולם הבא אפילו 
כשיעשה איזה דבר טוב מעצמו אשר לא צוה עליו אביו". כלומר שייכותו המיוחדת 
של הבן אל אביו או אמו, נותנת לו יכולת לזכותם בהיותם האב או האם בעולם האמת, 

ואחת הדרכים לזכותם ולהעלות הוא כנ"ל ע"י אמירת הקדיש.

אמנם, תועלת העלאת נשמת הנפטר מן הגהינם יכולה להיות גם באמירת הקדיש על 
ידי אדם אחר שאינו בנו. כפי שכתב מרן הב"י )סוף סימן תג( מעשה בזקנה אחת שמתה 
בלא בנים ומישהו אחר אמר קדיש עבורה "ואחת היתה זקנה שנח נפשה בעיר ולא 
עזבה בן ולא בת וקרובי' שכרו אחד שיאמר קדיש עבור נפשה". לפי זה מובן שאמירת 

קדיש על ידי אחר, מועילה לנשמה להצילה ולהעלותה מדין גהינם.

יתירה מכך ישנה יכולת לאדם אחר, אפילו אינו קרוב משפחה להעלות נשמה של 
את  והציל  יוחנן שהעלה  רבי  עם  שהי'  כפי המעשה  עילוי,  אחר  בעילוי  אחר  יהודי 
נשמתו של אלישע בן אבוי' והכניסו לגן עדן. כדאיתא בגמרא )חגיגה טו, ב(: "כי נח 
נפשי' דאחר אמרי לא מידן לידייני', ולא לעלמא דאתי ליתי. לא מידן לידייני' משום 

דעסק באורייתא, ולא לעלמא דאתי ליתי משום דחטא.

אמר רבי מאיר מוטב דלידייני' וליתי לעלמא דאתי, מתי אמות ואעלה עשן מקברו. 
כי נח נפשי' דרבי מאיר סליק קוטרא מקברי' דאחר. אמר רבי יוחנן גבורתא למיקלא 
רבי'? חד הוה ביננא ולא מצינן לאצולי'. אי נקטי' ביד – מאן מרמי לי', מאן? אמר: מתי 
אמות ואכבה עשן מקברו! כי נח נפשי' דרבי יוחנן – פסק קוטרא מקברי' דאחר. פתח 

עלי' ההוא ספדנא אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך, רבינו".

מכך למדנו שכל אחד מישראל )למרות שאינו קרובו או תלמידו של האדם(, יכול 
לזכותו, להצילו מדינה של גהינם ולהעלותו לגן עדן.
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יכולה להיות גם עבור מתי דעלמא:  וכך גם פסק הרמ"א4 )שם( שאמירת הקדיש 
"ואם אין בבית הכנסת אבל על אביו ואמו, אומר אותו קדיש מי שאין לו אב ואם, בעד 

כל מתי ישראל".

וכן הובא למעשה בפוסקי זמננו כפי שפסק הרב הלוי ב'מקור חיים' )סרצ"א סי"א(: 
"מי שנפטר בלא בן או שבנו קטן שוכרים אדם שיאמר קדיש לעילוי נשמתו ומועיל לו".

ה
וע"פ כל הנ"ל יש לפשוט את השאלה דלעיל – קטן שהתייתם מאביו ואדם אחר אמר 
קדיש האם לכשהגדיל יכול לומר קדיש או לא – שבמקרה זה נעשתה לנשמה התועלת 

שבאמירת הקדיש ביב"ח הראשונים, באמירת הקדיש על ידי אחר:

אם נוהג במשך ימי חייו כמנהג ופסיקת הספרדים – יכול ורצוי שיאמר קדיש, ולפחות 
בליל ש"ק לפני עלינו, ואם יכול בכל יום קדיש אחד לאחר לימוד וכדומה.

אם נוהג במשך ימי חייו כמנהג האשכנזים, או החסידים – לא יאמר, אלא רק ביום 
השנה הנקרא יארצייט.

דין קטן בשבת

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה גדולה

קטן5 המבין שצריך לקדש את השבת בכניסתו וביציאתו – שזהו בדרך כלל6 בגיל 
6/7 ולא פחות מגיל 5, ולפעמים מתאחר עד גיל 8/9 –חייב אביו7 לחנכו )אבל אין 

צורך להקיצו אם ישן והשינה זקוקה לו8( לשמוע קידוש והבדלה9.

4( וראה גם בקובץ מכתבים אודות גודל ערך אמירת תהילים )ע' 222( דברי כ"ק אד"ש מה"מ בזה. ועיי"ש.
5( סיכום כללי )עם תוספת הערות וכו'( לנכתב בשו"ע אדה"ז סשמ"ג.

6( פסקי תשובות סשמ"ג אות ז.
7( אדה"ז בסשמ"ג ס"ב וס"ד פוסק שחובת החינוך היא דוקא על האב, אבל יש דעות שסוברות שחובת החינוך היא 
גם על האם, ובפרט אם היא נמצאת לבד בבית שאז נקראת שליחו של האב )התוועדויות חי"ז ע' 68 וחל"א ע' 56 ועוד. 

קצוה"ש סקמ"ז סוף סק"ג. פסקי תשובות סשמ"ג אות א(.
8( פסקי תשובות סשמ"ג אות ז.

9( שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"ג. וכן הוא בכל ה'מצוות עשה', שגיל החינוך בהם הוא כשמבין המצווה )ראה גם שו"ע 
אדה"ז סתע"ב סכ"ה לענין החינוך לד' כוסות(. ובפועל נוהגים להתחיל החינוך למצוות בגיל יותר צעיר )ראה שו"ע 

אדה"ז סתקצ"ו ס"ב. היום יום ד' אייר. ספה"ש תנש"א ח"א ע' 134(.
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מותר לקטן לאכול ולשתות לפני קידוש והבדלה ואסור לענותו10. ומשמע שגם אין 
איסור לתת לו לאכול ממתקים וכדומה )כיון שמעונין בהם, אבל לא יאכל דבר שאינו 
מעונין, אא"כ זה לצורך מצוה11(, אמנם ככל שגדל הילד יש להרגילו שלא לאכול אם 

אינו רעב12.

יותר13 שזהו  הוא מבין שאין לעשותו  איסור  לו שאסור לעשות  קטן שכשאומרים 
בדרך כלל מגיל 3 )ולפעמים יותר( ולא פחות מגיל 2 – מחוייב אביו14 לחנכו שלא 
יעשה דבר שאסור לעשותו בשבת15. ואם אינו מבין כלל אין אביו חייב למנוע אותו 

מלעשות האיסור16.

קטן גם אם הוא אינו בגיל חינוך אסור שיעשה מלאכה בשבת עבור גדול17, ואם עשה 
מלאכה עבור גדול, גם אם עשה בשוגג נאסר ליהנות מהדבר עד מוצאי שבת בשיעור 

של 'בכדי שיעשו'18.

קטן גם אם הוא אינו בר הבנה )פחות מגיל 2( אסור להרגיל19 אותו לעשות איסורי 
שבת20, אבל אם עושה מעצמו להנאתו ואינו בר הבנה, גם אביו אינו צריך למנוע ממנו 

10( שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"ז וסרס"ט ס"ג.
11( שם סשמ"ג ס"ו.

12( פסקי תשובות סרס"ט אות ב.
13( פסקי תשובות סשמ"ג אות ז.

14( אבל אחרים אינם מחויבים למחות בו, אא"כ מדובר בדבר שיכול להטעות את הרבים )כגון תקיעת שופר בר"ה 
שחל בשבת, או הדלקת מכשירי חשמל בפרהסיא(, או שמזיק לאחרים וכדומה )שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"א. פסקי תשובות 

סשמ"ג אות ב(.
15( וזהו גיל חינוך לכל 'לא תעשה' בין של תורה בין של דבריהם )שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"ג(.

16( אדה"ז סשמ"ג ס"ג. אבל אם מדובר על מאכלות אסורות צריך למנוע ממנו כיון שמשפיע עליו שמטמטם הלב 
)קצוה"ש סקמ"ז סק"ד(. 

17( שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"א וסשל"ד סכ"ו. שם כתב אדה"ז "אפילו לא הגיע לחינוך". ולכאורה אין הכוונה בזה 
שלא הגיע לגיל חינוך של מצוות ל"ת, שנתבאר לעיל שזהו גיל שאינו בר הבנה )גיל 2(, דאם כן לא יובנו המשך דברי 
אדה"ז שם שכתב "שיודע שהיא הפסד לאביו". וא"כ מדובר בקטן שיש לו קצת הבנה, וכן מקור הדברים של אדה"ז הם 
מדברי הב"ח )סשל"ד ד"ה א"י( שכתב שהאיסור הוא גם אם לא הגיע לגיל חינוך ומפרש שזהו גיל 4–5. ואם כן הפירוש 
בדברי אדה"ז "הגיע לחינוך" זהו גיל חינוך השגור בד"כ בפי כל שמתכוונים לחינוך למ"ע שזה גיל 6–7 )וגיל חינוך לל"ת 
קורא "בר הבנה", ופחות מכך "שאינו בר הבנה"(. וכ"כ בפסקי תשובות )החדש( סשי"ח הערה 81 וסשמ"ג סוף אות 
ה' שהאיסור לעשות מלאכה לאחרים הוא דוקא אם הקטן הוא בר הבנה ששייך לומר בו שעושה על דעת משהו אחר, 
משא"כ קטן ביותר. וכן נראה מספר חנוך לנער פי"ז ס"ג הערה ד' שכתב שאם הקטן אינו בר הבנה, גם כשעושה מלאכה 

לאחרים אי"צ למחות בו. 
18( פסקי תשובות סשמ"ג אות ה.

אין הפירוש הרבה פעמים, שהרי אפילו פעם אחת אסור, אא"כ מדובר  "להרגילו",  19( מ"ש אדה"ז סשמ"ג ס"ה 
במקרה מיוחד כדלהלן )פסקי תשובות שם אות ג(.

20( שו"ע אדה"ז סשמ"ג ס"ה וס"ו. ולכן קטן שבטעות כיבה החשמל וכדומה, אין לצעוק עליו באופן שיגרום לו 
להדליק שוב, כיון שזה כמו שאומרים לו להדליק )פסקי תשובות סשמ"ג הערה 53. שם כתב שדין זה הוא בקטן בר 
הבנה )גיל 3(, וצ"ע שאומנם האיסור לעשות לאחרים הוא רק מגיל בר הבנה )כנ"ל בהערה( אבל האיסור לתת לו לעשות 

איסור הוא גם בגיל שאינו בר הבנה, וכמ"ש שם בגוף דבריו(. 
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לעשות זאת21. ועל פי זה22 יש אומרים שמותר להעמיד תינוק ליד מתג חשמל כדי 
שידליק את הנורה וכדומה, וכן לפתוח את המקרר למרות שבפתיחה תדלק הנורה, 

אלא שדבר זה מותר בתנאים מסוימים.

והיינו, שצריך שיעשה להנאתו דרך משחק ולא בגלל שאמרו לו לעשות. ועוד יש 
אומרים שמותר דוקא אם מעמידו שם והולך משם כדי שלא יהי' באופן של מסייע שיש 
בו ממש, ובפרט אם יש עוד ילדים בבית ראוי לימנע מכך שלא יראה בעיניהם כזלזול 

שבת.

וכן צריך שיהי' דוקא תינוק שאינו בר הבנה כיון שבבר הבנה אביו צריך להוכיחו, 
אלא שאם מדובר בתינוק ממש שתנועות ידיו ורגליו אינם רצוניות אלא הם רפלקסים, 

יתכן שתנועותיו נחשבות כיד ארוכה של האדם ולא נחשב שהתינוק עושה23.

דיני ברכת כהנים

הנ"ל

א. באזור הגליל נושאים כפיים רק בתפילת מוסף של שבת, ר"ח ויו"ט24.

ומדברי אדה"ז )שם וכן מסעיף ח( יוצא שבאקראי בעלמא מותר לתת לקטן לעשותו אם זה דבר שאסור רק מדברי 
סופרים וצריך זאת לצורך מצוה, וכן כל מקרה שמותר גם לומר לגוי לעשות )כגון לטלטל סדור וכדומה במקום שנקרע 
העירוב )שאינו רה"ר גמורה(, אבל לא במקום שאין בכלל עירוב )ועושה כן באופן קבוע(, אלא אם כן מטלטל הקטן 

לצורך עצמו – חנוך לנער פי"ז ס"ו. פסקי תשובות סשמ"ג אות ג'(, 
וכתב הקצוה"ש )סקמ"ז סקי"א 11( שלא העתיק הלכה זו )של אדה"ז( שמותר לתת לתינוק דבר מאכל שאיסורו 
דברי  את  כתב   45 הערה  ג  אות  סשמ"ג  תשובות  )ובפסקי  תקלה  מזה  יצא  שלא  כדי  התינוק,  לצורך  כשזה  מדרבנן 

הקצוה"ש לגבי ההלכה שמותר שקטן יעשה עבור הגדול איסור דרבנן כשזה לצורך מצוה ובאקראי. וצ"ע(.
אבל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים ויש שמתירים לכתחילה, כגון פתיחת בקבוקים או פתיחת המקרר )מכני( כשאינו 
עובד או פתיחת הדבק של פלסטר או טיטול וכדומה, מותר לומר לקטן שיעשה זאת )פסקי תשובות סרנ"ט אות ב 

סשכ"ח אות מ"ו סש"מ אות מ וסשמ"ג אות ג(.
21( אדה"ז סשמ"ג ס"ג.

22( וגם עפ"י מ"ש אדה"ז בס"י. שם אדה"ז מביא דוגמא של לתת לילד שיאכל עוגי' שכתובים עלי' אותיות )אבל לא 
יתן לתוך פיו(. ובספר חנוך לנער פי"ז הערה ח כתב שמסתימת דברי אדה"ז משמע שגם אביו יכול לתת לו. ונשאר בצ"ע 
שהרי אביו חייב להפרישו אם הוא בר הבנה, ואכן בשו"ע במהדורא החדשה הערה פה העירו שמדובר בתינוק שאינו בר 

הבנה כיון שאם מדובר שהוא בר הבנה אביו חייב להפרישו.
23( פסקי תשובות סשמ"ג אות ד. בספר הליכות בין אדם לחבירו פ"ב הערה יח כתב שאסור לתת לילד להדליק 
האור בשבת. ונראה שמדבר דוקא על מקרה שאומר לו בפירוש להדליק ולא שעושה להנאתו. ולכאורה גם כשאומר 
לו להדליק אולי יש צד להתיר אם הדלקת החשמל הוא רק איסור דרבנן )כגון הדלקת פלורסנט – ראה פסקי תשובות 
סרע"ז אות ד' וסשי"ח הערה 176( וזה לצורך מצוה כגון תפילה או סעודת שבת, ואינו עושה זאת בקביעות, שלכאורה 

עפ"י הערה הנ"ל מותר.
24( התוועדויות, תשכ"א ח"א ע' 40 )כך אמר הרב גרליק לכ"ק אד"ש מה"מ, וע"ז אמר לו שבא"י היו צריכים לנהוג 
כבחו"ל )לישא כפיים רק ביו"ט(, אלא שבפועל ישאו כפיים בשבת(. וראה הנסמן בפסקי תשובות סקכ"ח אות צ )מנהג זה 
הונהג ע"י תלמידי הבעש"ט שעלו לארץ והתיישבו בגליל(, ובשו"ת מנחם משיב נפשי ח"א ע' 84 הביא את תשובת כ"ק 
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ב. ש"ץ המקרא לכהנים25 אומר 'אלקינו ואלקי אבותינו' בקול רגיל )ולא בלחש(, 
ותיבת 'כהנים' אומר בקול רם26, ואחר כך מסיים הש"ץ )בלבד( 'עם קדשיך כאמור'27.

ג. אין הקהל אומר 'ברוך הוא וברוך שמו' כאשר אומרים הכהנים שם ה' שבברכת 
כהנים28.

ד. טוב ליזהר להצניע את הנעליים מתחת לספסל שלא יהיו מגולים ונראים מפני 
כבוד הציבור29, ואין לכהן לגעת בנעליים30.

ה. מנהגנו31 שבבית האבל אין נושאים כפיים, ואין אומרים אלקינו ואלקי אבותינו32.

אד"ש מה"מ לרב לוי ע"ה ביסטריצקי, ששאל האם לשנות בצפת מהמנהג הקיים בא"י מאז ומקדם לישא כפיים בשבת 
)ע"פ השמועה הנ"ל שבא"י הי' צ"ל כבחו"ל(, וע"ז הי' המענה 'לא לשנות המנהג מאז'.

ואם עלה כבר הכהן לדוכן )בשאר תפילות(, לא ירד, ונושא את כפיו )פרמ"ג א"א סקכ"ט סק"א. פסקי תשובות סקכ"ח 
אות ז(.

ובקונטרס מנהגי החסידים בצפת ע' לז כתב, שעפ"י הכף החיים )סקכ"ט אותיות ט, י( יוצא, שאם יש עוד כהנים 
אחרים שלא עלו, ירד הכהן שעלה, כיון שאין כאן חשד, ויודעים שזהו משום המנהג. ומוסיף שם שאפ"ל שבכל מקרה 
גם אם עלה ירד, ובפרט אם העירו לו לפני כן שלא יעלה )או שיש שלט על כך(, כיון שכולם יודעים שהטעם שירד זהו 

משום המנהג שלא נושאים כפיים בתפילה זו. 
25( אם יש רק כהן אחד )או שניים והשני קטן(, כותב אדה"ז )סקכ"ח סט"ו( ש"אינו קורא לו אלא הוא מעצמו מחזיר 
פניו ונושא כפיו". וא"כ לא הזכיר כלל לומר או"א )אבל מסעיף לב קצת משמע שכן יאמר שזה חלק מנוסח התפילה(. 
וי"א שיאמר הש"ץ בלחש עד לאחר 'עם קדשיך כאמור' ואז יתחיל הכהן לברך )וישא אהרן פי"א ס"י. פסקי תשובות 
סקכ"ח אות לב )אלא ששם בהערה 150 כתב שיש גם אפשרות לומר הכל בקול והעיקר שלא ידגיש המילה 'כהנים'. וצ"ע 
מה מנהגנו בזה ע"פ מה שנכתב בהערה הבאה((. הרב א"ל כהן אמר לי שהמנהג הוא: בשני כהנים לומר או"א בלחש ורק 

המילה כהנים לומר בקול, ובכהן אחד לא לומר כלל או"א. ועצ"ע.
26( סדור אדה"ז. פסקי הסדור )להגר"ח נאה(. ולא כמ"ש בשו"ע סקכ"ח סט"ז לומר או"א כו' בלחש ורק תיבת 'כהנים' 

לומר בקול רם )וכן דייק גם בפסקי תשובות סקכ"ח הערה 149(.
27( משמעות לשון אדה"ז בשו"ע שם ובסידור. אוצר מנהגי חב"ד )הנדפס בתיקון ליל שבועות( ע' רעג. פסקי תשובות 

סקכ"ח אות לה. ובמשנ"ב שם סקל"ו כתב "ומה שנוהגים באיזה מקומות שהכהנים אומרים 'עם קדושיך' טעות הוא". 
28( ספר המנהגים ע' 42.

29( אדה"ז סקכ"ח ס"ז.
30( גם אם הם נקיות, מפני רו"ר השורה עליהם )אדה"ז שם סכ"ז(, וי"א שאין צריך נטילה אם נגע בנעליים חדשות 
)ראה הנסמן בשערים המצויינים בהלכה ס"ב ס"ט בקו"א(, אבל רוב הדעות סוברות שאפשר לגעת בשרוכים אם הם 

נקיים )פסקי תשובות ס"ד אות כב(.
31( לגבי נשיאת כפיים ראה אדה"ז סקכ"ח סנ"ה. ולגבי אמירת אלקינו וכו' ראה מעשה מלך ע' 113. וראה אבלות 

בהלכה – פני ברוך פ"י סכ"ו חילוקי מנהגים בזה.
32( לשון הפוסקים )באר היטב סקכ"א. משנ"ב שם סק"ו. קצור שו"ע ס"כ ס"ו( הוא, שאין אומרים אלקינו וכו' בבית 
האבל, ולא כתבו שאין האבל אומר אותו, משמע שגם אם בפועל אין האבל מתפלל לפני העמוד )כגון אבל על אחיו 
או בנו ר"ל(, אין לומר אלקינו וכו' )לגבי נשיאת כפיים בפועל יש שכן מחלקים בין האבל עצמו לכהן אחר )ראה פסקי 

תשובות סקכ"ח אות פ"ז(, אבל לא מצאנו חילוק בזה לגבי אמירת אלקינו וכו'(,
 וצ"ע מדוע אין חילוק בזה, דהרי הטעם שאין האבל נושא כפיו )ראה אדה"ז סקכ"ח סנ"ה( הוא משום שאינו שרוי 
בשמחה )ואינו כמו הטעם שאין אומרים תחנון בבית האבל בשביל לא לעורר דינים, שזה קשור למקום ולא רק לאבל 
עצמו(, א"כ זה חסרון שקיים בעיקר באבל עצמו ולא על כולם, ועכצ"ל שבבית האבל אי השמחה משפיעה על כל 

הנמצאים שם. 
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ו. בעת אמירת הש"ץ ברכת כהנים צריך )לעמוד33 ו(להביט על הש"ץ34.

ז. לפני שהלוי נוטל את ידיו של הכהן, עליו ליטול את ידי עצמו35. ויש נוהגים ליטול 
לנשיאת כפיים כמו לנטילת ידיים לסעודה )למנהגנו ג' פעמים רצופים(36.

ח. יש שכתבו שכשיש הרבה כהנים עדיף שיתפזרו לאורך הכותל37.

ט. כיון הסיבוב כלפי הקהל הוא לצד שמאל38.

י. הכהנים מתחילים בברכה כשפניהם מול הקהל39 ואחר כך ישאו ויפרסו כפיהם40.

יא. רשאי הש"ץ לענות אמן אחר ברכת הכהנים וכן על פסוקי ברכת הכהנים41.

33( כף החיים סקכ"ח אות צא, ליקוטי סיפורי התוועדויות ע' 458.
34( אוצר מנהגי חב"ד )הנדפס בתיקון ליל שבועות( ע' רפג )למרות שבספה"מ ע' 13 כתב שזהו מנהג האדמורי"ם, 
אבל בשיחה בש"פ מקץ תשכ"ז )התוועדויות חמ"ח ע' 389( אמר כ"ק אד"ש מה"מ שבמקום להביט על הש"ץ בשעה 
שאומר ברכת כהנים מסתכלים עליו. א"כ הנהגה זו – להסתכל על החזן, שייכת לכולם(. כף החיים סקכ"ז אות טז וסקכ"ח 

אות קלט.
35( אדה"ז סקכ"ח ס"י. ועל פי הזוהר צריך הלוי ליטול את ידיו גם אם שמר את ידיו מנטילת שחרית, וכן נהגו, אך 
ביום הכיפורים יטול רק עד סוף קשרי אצבעותיו )פסקי תשובות סקכ"ח אות כג(. ויש שכתבו שגם ביום הכיפורים יטלו 

הלויים כמו הכהנים עד פרק היד, כיון שאין נטילה זו לתענוג )וישא אהרן פ"ה ס"ה(.
36( כן משמע משערי הלכה ומנהג ח"ב ע' רכא, שכתב שם ש"אם יטלו לנשיאת כפיים לסירוגין פשיטא דגם כך כשר 
לנשיאת כפיים". ומלשון זה משמע שנטילה לסירוגין כשרה לנשיאת כפיים רק בדיעבד, אבל לכתחילה צריך ליטול כמו 
בנטילת ידיים לסעודה. וכן משמע ממ"ש באשל אברהם בוטשאטש סקכ"ח ד"ה חוזרים ונוטלים שהנטילה צ"ל לכתחילה 
כמו הנטילה לסעודה וכמו בשחרית )כך הבינו בדבריו בשו"ת רבבות אפרים ח"ה ספ"ח וכן בוישא אהרן פ"ו ס"ח, אלא 
שלפי"ז צ"ע מהי כוונתו "כמו בשחרית", דאם הכוונה כהנטילה של הבוקר )ג"פ לסירוגין(, א"כ הכוונה בדבריו שצ"ל 

כהלכות נט"י לסעודה ולא כצורת נטילתה, וצ"ע(, 
בנסמן  וראה  נטילה לסעודה(,  )כמו  יד  כל  ב' פעמים על  ליטול  נהג  קוק  ובשו"ת רבבות אפרים שם כתב שהרב 
בוישא אהרן שם )ושמעתי שכך נוהגים הכהנים באנ"ש בפועל ליטול כנטילת ידיים לסעודה(. אבל יש שכתבו )ספרים 
המצויינים לעיל ופסקי תשובות סקכ"ח אות כ( שהכהן הנוטל ידיו לנשיאת כפיים מספיק שיטול כל יד פעם אחת כמו 
הכהן שקידש את ידיו לעבודה )אלא אם כן יצא מבית הכסא שאז יטול ג' פעמים לסירוגין(. וראה מ"ש בזה בבירורי 

מנהגים – סדר היום ע' 129.
37( כדי שיזכו יותר מתפללים להיות מכוונים נגד הכהנים ממש, ואף שמצד הדין אפשר לעמוד מצדיהם ואילך 
ולצדד הפנים אל מול הכהנים )אדה"ז סקכ"ח סל"ז וכ"כ בסדור(, מ"מ יש שמהדרים לעמוד נגד הכהנים ממש, אלא 
שיש שכתבו שלא כל אחד יעשה כן משום יוהרא, לכן עדיף שהכהנים יתפזרו כמה שיותר לאורך הכותל )פסקי תשובות 

סקכ"ח אות נו(.
38( אדה"ז סקכ"ח סכ"ו כתב לפנות לצד ימין, אבל )ראה שו"ע החדש שם הערה רמה( יש נוהגים )עפ"י מ"ש הצ"צ 
בשו"ת או"ח סס"ז וסקי"ב( לגבי כו"כ ענינים )בואי בשלום, הגבהת הס"ת( לפנות לצד שמאל )וראה אריכות בזה בסדור 
אדה"ז עם ציונים והערות מילואים סימן כ(. אלא שיש שכתבו שמכיון שאדה"ז כותב בפירוש כיצד לעשות והצ"צ אינו 

מביא את דבריו )ע"מ לחלוק עליו(, לכן יש לעשות עפ"י מ"ש אדה"ז.
39( סידור אדה"ז. ובשו"ע סקכ"ח סי"ז הביא אדה"ז בזה כמה דעות )אוצר מנהגי חב"ד שבועות )הנדפס בתיקון( 

ע' רעג(.
40( אדה"ז סקכ"ח סי"ז.

41( אדה"ז סקכ"ח סעיפים ל־לא )כיון שמתפללים מתוך סידור אין חשש שיתבלבל(. פסקי תשובות סקכ"ח אות מט. 
וכן פסק הרב הנדל )הכהן( ממונטריאול, אבל הרב א.ל. כהן מביתר מסר שאין הש"ץ אומר אמן.
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יב. האוחז בקריאת שמע וברכותי', או שאוחז בשמונה עשרה יחד עם הש"ץ42 לפני 
'שים שלום'43, יענה אמן על פסוקי ברכת הכהנים שאומרים הכהנים44, אבל לא כשאומר 

זאת הש"ץ45.

יג. ש"ץ שהוא כהן לכתחילה לא יגש לתפילת מוסף46, כיון שישנם חילוקי מנהגים 
האם במקרה זה הכהן נושא את כפיו או שרק מקרא את הכהנים47.

כשעדיין  האחרון(,  הפסוק  )של  אמן  ענית  אחר  הקהל  אומרים  במרום'  'אדיר  יד. 
הטלית מכסה על פניהם48.

טו. כשמתחיל הש"ץ 'שים שלום' מחזירים הכהנים את פניהם מהצבור לכיון ההיכל, 
ואז רשאים לכוף אצבעותיהם כשאר הקהל49.

טז. הכהנים יורדים מהדוכן50 אחר ענית אמן של ברכת שים שלום51 וקדיש תתקבל52, 
ואז מאחלים להם 'יישר כח'53.

42( יש מי שכתב שזהו דוקא עם התחיל ממש עם הש"ץ ואומר אתו מילה במילה, אבל יש שלא חילקו בדבר.
43( אבל אם אוחז בשאר המקומות שבשמו"ע לא יענה, ואם רוצה יכול להפסיק בין ברכה לברכה בשתיקה ויאזין 

לברכת הכהנים.
44( הפסק בתפילה פ"ב ס"ו )לענין ק"ש(. פסקי תשובות סקכ"ח אות מא ואות נ )ושם כתב שלשיטת אדה"ז האוחז 

לפני שים שלום יכול לענות אמן גם על הברכה של הכהנים(. וישא אהרן פי"ט ס"ט.
45( אפילו אם אוחז בפסוקי דזמרה לא יענה )הפסק בתפילה פ"ב סכ"ה. פסקי תשובות סנ"א אות י"א(.

46( אדה"ז סקכ"ח סל"ד. וכן לא לשחרית במקום שנושאים כפיים גם בשחרית.
47( אדה"ז שם סל"ב – סל"ד, ושם מביא את שני המנהגים, ומסיק שבמקום שאין מנהג יש לנהוג שהש"ץ הכהן לא 
ישא את כפיו )אא"כ הוא הכהן היחיד(, אבל בקצוה"ש סכ"ג סי"ט הערה מב ובפסקי תשובות סקכ"ח אות נא כתבו שבא"י 
המנהג הוא שנושא כפיו. ובקצוה"ש סכ"ג סי"ט כתב שאדה"ז פוסק שש"ץ שהוא כהן שלא נושא את כפיו, לא יהי' המקרא 

לכהנים, וצ"ע שהרי אדה"ז כתב שהעיקר הוא כדעה שכן יהי' המקרא.
48( ספר המנהגים ע' 42 )לגבי יו"ט(. ויש אומרים )הרב י.ש. גינזבורג בשם הרב כהן מביתר ועוד( שאומרים זאת 
גם בשאר הפעמים שנושאים כפיים, אבל יש אומרים )בשם הרב לוי ע"ה ביסטריצקי( שאומרים זאת רק ביו"ט אחר 

שאומרים תפילת רבש"ע. 
49( אדה"ז סקכ"ח סכ"ה.

50( ולא ידברו עד שירדו מהדוכן )אדה"ז סקכ"ח סכ"ה(.
51( אדה"ז סקכ"ח סכ"ה.

52( משנ"ב שם סק"ס.
53( לקוטי דיבורים )המתורגם( ח"ג ע' 624 )"היישר כח של ברכת כהנים יש לה שייכות לקבלת הברכה"(. פסקי 
תשובות סקכ"ח אות מח. ולגבי זמן אמירת היישר כח בראש השנה, כ"ק אד"ש מה"מ הקפיד שלא להפסיק בדיבור עד 
אחר התקיעות שאחר התהלים, ורק אז בירך את הכהנים – שהמתינו בדוכנם – בברכת יישר כח, וחזר למקומו. אך בשנת 
תשנ"ב שינה מדרכו הק'. וכך הוא בתיאור ראש השנה דשנת תשנ"ב: כאשר ירדו ]הכהנים[ מהבימה, לאחר הברכה, 
אמר לכל אחד ואחד מהם יישר כח וחזר ועלה לבימה לסיום התפילה ואמירת התהלים. ביציאתו מבית־המדרש, הי' 
כ"ק אד"ש מה"מ מברך את העומדים בדרכו בברכת גוט יום טוב, וכשהי' מבחין בכהן הי' מוסיף ומברכו בברכת יישר 
כח )מתוך חב"דפדי'(. אבל ביום ב' דר"ה חיכה לסוף, וכן הי' נראה אי שביעות רצון ממה שהי' ביום א )יומן ימי ברכה(.
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דעת אדה"ז בהוצאת קמיעות שנתרפא בהם

 הת' לוי יצחק שי' דינרי
נו"נ בישיבה גדולה

א
כתב המחבר בשולחן ערוך )או"ח סש"א סכ"ה(: "אין יוצאין בקמיע שאינו מומחה, 
ואם הוא מומחה יוצאין בו . . אבל אם כתב ג' קמעין לאדם אחד ורפאו ג' פעמים – לא 
איתמחי – לא גברא ולא קמיע". והיינו דכאשר אדם כתב ג' קמיעות לרפואה, וריפא כל 
קמיע מהם פעם אחת את אותו אדם – אין הכותבם נחשב לכותב קמיעות מומחות, ולא 
הקמיעות עצמם נחשבות מומחות. ולכן אסור לצאת בהם ובקמיעות אחרים שיכתוב 

לרשות הרבים ביום השבת.

והנה על המילים "לא איתמחי – לא גברא" כתב המגן אברהם )ס"ק לט(: "דאמרינן 
מזלא דחולה גרם. ואם כן אף הוא עצמו אסור לצאת בו". והיינו דהטעם לזה שאין 
האיש נעשה מומחה – למרות שקמעותיו הועילו ג' פעמים, הוא משום שאולי מזלו של 
אותו חולה גרם לו להתרפאות. ומוסיף המגן אברהם שאף החולה עצמו אסור לצאת 

לרשות הרבים 'בו'.

– דאף אותו חולה  "עיין מגן אברהם  וכתב הפרי מגדים )אשל אברהם, ס"ק לט(: 
שנתרפא שלש פעמים, אסור לצאת בו בקמיע זו עוד אם נחלה עוד – דיש לומר דאיתרע 
"מזלי'" השתא, וצ"ע קצת". והיינו שמבין את דברי המגן אברהם כפשוטם: שגם אותו 
חולה עצמו – אם נחלה עוד הפעם, אסור לצאת לרה"ר עם קמיעות אלו – מאחר שאולי 

הי' לו מזל רק באותו הזמן.

– מאחר שלכאורה תמוהים דברי המג"א, דהרי אם  אלא שמסיים עם "צ"ע קצת" 
הועילו קמעותיו לאותו חולה בגלל מזלו – למה נאמר שעכשיו 'איתרע מזלי'', והרי 
הוחזק כבר שמועילים לו אותם קמיעות לרפאותו. ומדוע נאסר לצאת בהם לרה"ר 

פעם נוספת.
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ב
אמנם המחצית השקל כתב )ס"ק לט(: "וכתבו האחרונים, למה יאסר החולה ההוא 
לצאת בו . . ולעניות דעתי בזה גם מג"א מודה דמותר. אלא שיש חסרון בדפוס, וכך 
צריך להיות: ואם גברא אבד ההמחאה, אז אפילו החולה ההוא אסור לצאת בו – דשמא 
לא תלינן בחולה אלא בגברא, וכיון דהשתא אבד ההמחאה, גם אותו חולה אסור לצאת 

בו".

לגרוס  וצריך  המג"א,  בדברי  הדפוס  טעות  שיש  סובר  השקל  שהמחצית  והיינו 
שמדובר במקרה אחר: שאותו אחד שכתב את קמיעות אלו כתב עוד קמיעות והם לא 
הועילו – דכיון שאותו אחד איבד את מומחיותו בכתיבה, הרי אולי כעת לא יעזרו שוב 

הקמיעות שכתב לאותו חולה, ולכן גם אותו חולה אסור לצאת בהם לרה"ר.

וא"כ אין קשה הצ"ע של הפרמ"ג: מאחר שודאי גם לדברי המג"א יהי' מותר לאותו 
אחד שהועילו הקמעות לרפאותיו לצאת בהם לרה"ר פעם נוספת. ומה שהמג"א כתב 
וחידש הוא: דכאשר אדם איבד את מומחיותו – אף שלפנ"ז כבר כתב קמיעות רבות 
והם ריפאו אנשים רבים – מתברר למפרע שכל הקמיעות שכתב אינם מומחיות, ואסור 

לצאת בהם שוב לרה"ר.

אלא שביאורו זה של המחצית השקל צ"ע לכאורה: דמלבד זאת שהוא תיקון בגוף 
דברי המג"א, הרי לפי ביאורו אין מובן מדוע כתב זאת המג"א על הדין בשו"ע של 
"כתב ג' קמעין לאדם אחד ורפאו ג' פעמים, לא איתמחי גברא" – שהרי כיון שמדבר על 
ביטול קמיעות למפרע, הרי זה גם לאדם שכתב ריבוי קמיעות לריבוי אנשים – ולא רק 

כשכתב ג' קמיעות לאדם אחד ורפאהו ג"פ.

ג
והנה אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו )סש"א סכ"ז( כתב: "אין האיש נעשה מומחה 
. . אבל אם ריפא לאדם אחד כמה פעמים, בכמה איגרות של לחש אחד – לא נעשה 
לו  גורם  – שיש מקום לתלות הרפואה במזלו של החולה, שמזלו  זה  מומחה ללחש 
שיקבל רפואתו מקמיעות. אבל כשכותב לחש זה לאדם אחר – אפשר שלא יועיל לו 

כלום. ואסור לצאת בו".

והנה ממשמעות דבריו הק' נראה לכאורה שסתם ולא פירש – מה יהי' דינו של אותו 
חולה עצמו. אך ניתן להבין בזה: שאכן גם אותו חולה שנתרפא ג' פעמים, אסור לצאת 
נעשה  לא  הקמיעות  את  אחד שכתב  שאותו  מאחר   – אחד  אותו  של  אגרות  באותם 

למומחה. וכמובן מפשטות לשון המגן אברהם כנ"ל.
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אמנם לאח"ז מוסיף אדמו"ר הזקן בסוגריים עגולות: ")ואף אדם זה שנתרפא כבר ג' 
פעמים – אסור לצאת באיגרת אחר של איש זה, שלא נעשה עדיין מומחה לכל אדם(". 
והיינו שהאיסור לחולה לצאת בקמיעות של אותו אדם – הוא אכן רק בקמיעות אחרות, 
אך באותם קמיעות שנתרפא בהם – מותר לו לצאת בהם שוב לרה"ר בשבת )מאחר 

שכבר הועילו לו(.

ולכאורה צריך להבין: כיצד מסתדר זה עם המובן מפשטות לשון המגן אברהם )שהוא 
גם לכאורה מקורו של אדה"ז( – שאסור לאותו חולה לצאת באותם אגרות שוב לרה"ר?

ד
להצילו   – המג"א  לשון  את  לבאר  אכן  בא  שאדה"ז  בזה:  הביאור  לומר  יש  ואולי 
מקושיית האחרונים. והיינו, דמסביר אדה"ז: דמה שכתב המג"א "לא גברא . . ואם כן 
אף הוא עצמו אסור לצאת בו" – אין כוונתו על אותם אגרות שהחולה נתרפא בהם, 

שבהם ודאי שיהי' לו מותר לצאת, כפי המובן בהגיון הפשוט.

עוד  כתב  אלו,  קמיעות  שלשת  את  לו  שכתב  אחד  אותו  שאם  היא:  כוונתו  אלא 
אגרות אחרות – אסור אותו חולה לצאת בהם בשבת. דמכיון שפסק השו"ע שבמקרה 
זה ש"כתב ג' קמעין לאדם אחד ורפאו ג' פעמים – לא איתמחי לא גברא ולא קמיע". 
הרי אגרות אחרות שכתב אותו אחד – אסורות לצאת בהם גם לאותו אדם שהתרפא 

משלשת הקמיעות האחרות שכתב לו – מכיון ש'לא איתמחי לא גברא ולא קמיע'.

ובזה מתרץ את הצ"ע הנ"ל של הפמ"ג )ועוד אחרונים(: "דאף אותו חולה שנתרפא 
שלש פעמים אסור לצאת בו בקמיע זו . . וצ"ע קצת" – מאחר שכוונת המג"א היתה 
ולשונו של  דבריו  וא"כ אתי שפיר  אותו אדם.  אחרות של  באגרות  יציאה  על  בכלל 
המג"א, ואין צריך לדחוק כה'מחצית השקל' – שהמג"א דיבר במקרה שכותב הקמיעות 

איבד את מומחיותו.

והנה אף שאמנם ביאור זה מתיישב היטב, ומיישב גם את לשון המג"א וכו' – אך עדיין 
צ"ע קצת: דמפשטות לשון המג"א משמע שאכן מדובר על אותם אגרות שנתרפא בהם 

שאסור לאותו חולה לצאת בהם, והאיך יתיישב דבר זה?

ה
ואולי יש לומר הביאור בזה באופן אחר – ללא שינוי מפשטות לשון המג"א: ובהקדים, 
כ"ק אד"ש מה"מ שישנם שני דעות  199( מבאר  )ע'  לה  דהנה בלקוטי שיחות חלק 
בפוסקים לגבי חיוב עסק התורה בדרך: דעת המג"א )והשל"ה( שהוא מדיני ההליכה 
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בדרך גופא, ודעת אדה"ז שהוא מדין חיוב לימוד ת"ת הכללי שהוא גם בדרך – כמוכח 
מלשונו: "וכשהוא בדרך יעסוק בתורה )שנאמר ובלכתך בדרך(".

22: "אלא שמזה שאדה"ז הקיפו במוסגרים מש מע, שמספקא  ומוסיף שם בהערה 
לי' בזה – אם הוא רק מדיני ת"ת, או שהוא גם הלכה בהליכה בדרך . . ואולי י"ל עוד 
טעם )בנדו"ד עכ"פ(, שאדה"ז הקיפו במוסגרים – כיון שהלימוד מהכתוב אינו ב המקור 

)במג"א(".

או  הוא:  ובלכתך בדרך"  "שנאמר  דזה שאדה"ז הקיף בסוגריים את המקור  והיינו 
משום שמסתפק האם אכן לומר כהמג"א או )כהוספת הסוגריים( לחלוק עליו. או מפני 
שכיון שמקורו של אדה"ז כאן הוא מהמג"א, הרי כשמוסיף את דעתו – מביא הוא זאת 

בסוגריים.

ניתן לומר גם בעניננו – בדין הוצאת הקמיעות לאותו אדם שנתרפא בהם:  ועפ"ז 
דכשאדה"ז סותם לכאורה בגוף ההלכה ש"אסור לצאת בו". ומביא לאחר מכן בסוגריים: 
")ואף אדם זה שנתרפא כבר ג' פעמים אסור לצאת באיגרת אחר של איש זה(" – הרי 

ניתן להבין בזה בשני אופנים:

או כהביאור הידוע על ענין הסוגריים )כמצויין בשולי הגיליון בלקו"ש שם( – שזהו 
משום שמספקא לי' מה שכתב האם הוא נכון, ובעניננו שאדה"ז מסתפק בדין האם אכן 
)כבסוגריים( שאסור לצאת רק באגרות  אסור לאותו אחד לצאת באותם אגרות, או 

אחרות. )או שמסתפק בפירוש דברי המג"א בדין זה(.

או כחידושו של כ"ק אד"ש מה"מ שם – שזהו "כיון שהלימוד מהכתוב אינו ב המקור 
)במג"א(", ובעניננו שכיון שאכן מפשטות לשון המג"א משמע שאוסר לאותו אחד לצאת 
אף באותם אגרות, הרי אדה"ז מחדש שהאיסור הוא רק על יציאה באגרות אחרות, וכיון 

שבזה כותב שלא כהמג"א – מביא הוא זאת בסוגריים. וק"ל.

פני' לצדדים באמירת קדושה

 הת' שמואל שי' ברדה
תלמיד בישיבה קטנה

בקובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבתנו הק' )קיד, ע' 64( כתב התמים י.ל. על 
המנהג אשר נוהגים כמה קהילות בישראל: שבשעה שאומרים בקדושה את המילים 
"וקרא זה אל זה ואמר" – מטים הראש תחילה לצד ימין ולאחריו לצד שמאל. והסיק 

שלכאורה מנהג משובש הוא, ואינו נמצא כלל בספרי ההלכה.
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והאמת, שכדבריו כן נמצא כבר בספר 'מנהג ישראל תורה', שכתב )סי' קכה ס"ב(: 
כורעים לשני הצדדין,  ואמר  זה  זה אל  נוהגין דבעת שאומרים בקדושה תיבות  "יש 

אמנם לא מצאתי מקור על זה".

זה,  למנהג  ומקורות  טעמים  ישנם  זמננו  אחרוני  מספרי  שבהרבה  להעיר  וראיתי 
ולדוגמא:

בספר 'כרע רבץ' )ע' לו( הביא טעם לכך: שזהו ע"פ תרגום הפסוק )ישעי' ו, ג( "וקרא 
זה אל זה": "ומקבלין דין מן דין", ופירשו רש"י והרד"ק )עה"פ( שהמלאכים קוראים 
זה לזה ומבקשים רשות זה מזה – ולכן המנהג להטות לימין ושמאל, כעין זכר למעשה 

המלאכים.

לגבי  ס"א(  )סקכ"ג  בשו"ע  מ"ש  ע"פ  טעם:  הביא  רא(  ע'  )ח"ה  יוסף'  וב'ילקוט 
שיראה  משום  שהוא   – התפילה  שלאחרי  שלום'  ב'עושה  ושמאל  לימין  ההשתחווי' 
בעצמו כאילו עומד לפני הקב"ה, ועד"ז באמירת קדושה המנהג ליתן לימין ושמאל. 

ועוד54.

ולא באתי אלא להעיר, ולענין מעשה, עבורנו חסידי חב"ד אין הענין נוגע, שאין זה 
מנהגנו.

בענין קניית כלים חדשים מנכרי

 הת' לוי יצחק שי' הלמן
תלמיד בישיבת חנוך לנער*

של  סעודה  כלי  כוכבים  מהעובד  "הקונה  ס"א(:  סק"כ  )יו"ד  בשו"ע  המחבר  כתב 
מתכת או של זכוכית, או כלים המצופים באבר מבפנים, אף על פי שהם חדשים – צריך 

להטבילם במקוה או מעיין של ארבעים סאה".

ובספר 'שמירת הכשרות' להר' שמעון גדסי כתב בהלכות הטבלת כלים )ע' 136(: 
וכן מפעל של כלים שבעליו הנפיקו  ולגוי,  ליהודי  "כלי הנקנה מבעלות המשותפת 
מניות לציבור, כך שחלק מהמניות של יהודיים וחלקם של גויים – יש לברך על טבילת 

כלים אלו".

וממשיך: "על פי דין זה נמצא, אדם שאין ביכולתו להטביל כלים, יכול לקנות את 
הכלי בשותפות עם הגוי, ובכך לא יחויב בטבילת הכלים". עכ"ל.

54( ראה גם בספר רבבות אפרים )ע' מז(. שו"ת מים חיים )כו, ז(. עלי שור )ח"ב ע' תלא(. ועוד.
* מתוך קובץ חידושים וביאורים – ישיבת חנוך לנער־צפת, שיצא לאור בקרוב בעזה"י.
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והנה אף שדין זה מפורש הוא ברמ"א )שו"ע יו"ד סק"כ סי"א( וז"ל: "ישראל ועובד 
כוכבים שקנאו כלי בשותפות, אין צריך טבילה". מכל מקום, לכאורה הלשון "ע"פ דין 
זה נמצא" טעות דמוכח הוא. דאין לדין זה שום שייכות עם הדין הקודם שקונה כלי 
מישראל שהי' גם לגוי חלק בו )ע"י מניות וכד'(. ולכן נראה שאין לכתוב – "על פי דין 

זה נמצא", אלא לכותבו כדין בפ"ע.

ולא באתי אלא להעיר, ולענין מעשה יש לשאול רב מורה הוראה55.

משך זמן ההמתנה בסיום שמונה עשרה בשעת הדחק

 הת' ארי' זאב שי' הרצוג
תלמיד בישיבה בחיפה

לגבי זמן ההמתנה לאחר תפילת שמו"ע בשעת הדחק, כתב אדה"ז בשולחנו )סקכ"ג 
ס"ג( וזלה"ק: "אבל במקום שיש דוחק בבית כנסת ויבואו לידי מחלוקת יכול לחזור 
למקומו מיד שפתח הש"ץ בקול רם". ומשמע, ששעת הדחק היינו רק מחמת חוסר 

במקום )"שיש דוחק בבית הכנסת"(.

אמנם יש להעיר מלשון המחבר כאן – "במקום שכלו ג' פסיעות יעמוד ולא יחזור 
למקומו עד שיגיע שליח ציבור לקדושה, ולפחות עד שיתחיל שליח צבור להתפלל 

בקול רם".

דנראה  הש"ץ,  תפילת  עד  המתנה  שיעור  "ונתנו  וז"ל:  כתב,  ג(  )ס"ק  הט"ז  והנה 
לכל שחוזר בשביל לכוון למה שאמר הש"ץ". משמע שלדעת הט"ז אין צריך אפילו 

לכתחילה לחכות עד שיגיע הש"ץ לקדושה אלא רק לתחילת התפילה בקול רם.

והנה בסידור תהלת ה' – הוצאה חדשה עם הנהגות56 – בסיום תפילת שמו"ע של 
הש"ץ  שיגיע  עד  מכוונות  ברגליים  "יעמוד  המו"ל:  כתבו   ,)573 הערה  נו  )ע'  מנחה 
שו"ע  )ראה  החזרה  הש"ץ  שיתחיל  עד  הדחק  ובשעת  למקומו  יחזור  ואז  לקדושה, 

אדה"ז סימן קכג ס"ג(".

55( ובמהדורה החדשה )שבט תשע"ד( מחק לגמרי דין זה ד'כלי הנקנה מבעלות המשותפת ליהודי ולגוי' ואינו מובן 
דהרי דין זה נכון כנ"ל בפנים.

56( קה"ת, ארה"ק ה'תשס"ג.
57( וכן הביא בסיום תפילת ערבית – ע' סד הערה ד, וכן בשאר תפילות השבת.

אבל בשחרית של יום חול )ע' 61( הביא את לשון אדה"ז בשו"ע, כבפנים.
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ואין מובן, דהרי מדברי אדה"ז משמע )כנ"ל(, שרק מחמת חוסר במקום מותר לו 
לחזור בתחילת החזרה קודם שיגיע הש"ץ לקדושה, ולא כתב בכללות שכן הוא בכל 

שעת הדחק כפי שכתבו בסידור שם.

ולכאורה הי' נראה שכיוונו לדברי המחבר, כיון שאת הלשון "לפחות" אפשר לפרש 
שקאי על שעת הדחק. אבל הרי ציינו לשו"ע אדה"ז שאינו כותב לשון כזה58, ושמא 

התכוונו לדברי אדה"ז "במקום הדחק", אלא שלא דקו בלשונם, ועצ"ע.

מחלוקת אדה"ז והרמב"ם בהוצאת הש"צ יד"ח את העם

 הת' שלום שי' טל
 הת' מיכאל שי' מולר
תלמידים בישיבה גדולה

א
כ"ק אד"ש מה"מ  אומר  רצט(59  ע'  )שיחו"ק תשי"ב  מנ"א תשי"ב  כ"ף  בהתוועדות 
מה שהש"ץ  יובן  תקנום,  תמידין  כנגד  זה שתפילות  מטעם  "והנה,  חופשי(:  )תרגום 
מצוה  היא  שתפילה  כיון  קשה,  דלכאורה  חובתם.  ידי  הציבור  את  בתפילתו  מוציא 
שבגופו, שהיא מצוה שצריך להיות במחשבתו לבו ודיבורו, היינו שהיא מצוה שבגוף, 

א"כ קשה, כיצד מוציא הש"ץ את הציבור, הרי במצוה שבגופו אינו מועיל שליחות?

ועונין  )הל' תפילה פ"ח ה"ט( שהציבור שומעין את הברכות  ואף שכתב הרמב"ם 
אמן, ולפי"ז יש לומר דמה שהש"ץ מוציא את הציבור, אי"ז מטעם שליחות, כ"א מטעם 

דשומע כעונה,

וכן כתב המחבר, שהש"ץ  אבל לפי מ"ש רבינו הזקן בשו"ע )או"ח סתקצ"א ס"ב( 
מוציא גם את אלו שלא נמצאים כלל בביהכנ"ס בעת התפילה, משום דס"ל דמה דאיתא 
בגמ' )סוף ר"ה( "פוטר הי' ר"ג את עם שבשדות", היינו אלו שבעת התפילה נמצאים 

בשדה כדפרש"י.

דהרמב"ם ס"ל שהפי' ב"עם שבשדות" הוא – אלו שבעת התפילה נמצאים בביהכנ"ס, 
אלא שלהיות שע"פ רוב הם נמצאים בשדות, הם אינם בקיאים בתפילה. אבל המחבר 
ואדה"ז ס"ל כפרש"י, ד"עם שבשדות" הוא שבעת התפילה הם נמצאים בשדות, וא"כ 

58( ועוד שבתפילת שחרית לחול ציטטו את לשון אדה"ז בפרטות.
59( בהמשך למבואר בלקו"ש ח"י ע' 37 בענין ההפרש בין ברכת כהנים לתפילה.
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הרי אין שייך לומר דמה שהש"ץ מוציא את הציבור הוא מטעם שומע כעונה, שהרי 
אינם נמצאים כלל בביהכנ"ס בעת התפילה, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא – מאיזה טעם 

מוציא הש"ץ את הציבור?

אך הטעם בזה הוא, משום דתפילות כנגד תמידין תקנום. וכמו שבקרבנות, הנה אף 
ש"היאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו", מ"מ, הרי היו אנשי מעמד, 
שהם היו הבאי כח מכל ישראל על הקרבנות. וכמו"כ גם בתפילה – שתקנו אותה כנגד 

תמידין, הנה הש"ץ הוא בא כח להמשיך בתפילתו השפעה לכלל ישראל". עכלה"ק.

והנה בפס"ד להצ"צ )ע' שמא( כתב דהרמב"ם פוסק כריב"ל ש'תפילות כנגד תמידין 
תקנום'. ולפ"ז צריך להבין מדוע אכן אינו מסכים לפרש"י שהש"ץ יכול להוציא ידי 

חובה גם את ה'עם שבשדות' )כפשוטו(, כשם שזהו בתמידין?

ב
אלו  דלהרמב"ם  זה,  דין  ביאור  תחילה  ובהקדים  בזה,  הביאור  לומר  יש  ואולי 
הנמצאים בביהכנ"ס יוצאים יד"ח ע"י ששומעים מהש"ץ את ברכות התפילה, דלכאורה 

זוהי מצוה שבגופו.

הנה בשו"ת צמח יהודה )ח"ג סקנ"ט( כתב וז"ל: "והדבר צריך ביאור במצות שאפשר 
לעשות ע"י שליח, הלא כל המצות הן מצות שבגופו, כמו ברכות שהחיוב הוא על גופו, 

ואיך יוצא על ידי זה שחברו מוציאו.

וע"כ עלינו לחלק בין מצות מעשיות שהמצוה היא רק הפעולה, כמו תפילין ציצית 
סוכה וכדו', אי אפשר על ידי שליח. אבל במצות שעיקר המצוה שבגופו היא כוונת 
המצוה, ולא פעולת המצוה, כמו ברכות מגילה וכדו', שעיקרן היא ההודאה וההכרה, 
אלא שאי אפשר לבא לידי קיום המצוה רק ע"י הפעולה, אזי הפעולה איננה מצוה 
המצוה  גוף  את  הרי  לצאת,  מכוון  הוא  אם  לכן  שליח,  ע"י  לעשות  ואפשר  שבגופו, 

שבגופו מקיים הוא בעצמו, ולפיכך יוצא ידי חובתו".

ואולי י"ל שעד"ז הוא גם בתפילה, דהנה בלקו"ש חכ"ב60 )ע' 116( מביא כ"ק אד"ש 
מה"מ את לשון הרמב"ם בהלכות תפילה: "מצות עשה להתפלל בכל יום שנא' ועבדתם 
את ה"א, מפי השמועה למדו שעבודה זו היא תפילה שנא' ולעבדו בכל לבבכם, אמרו 

חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפילה".

60( וראה גם ח"י ע' 40. חכ"ה ע' 58. חל"ה ע' 126. ועוד.
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זו כך  ומבאר שם שעבודת התפילה ע"פ נגלה הוא כלשון הרמב"ם: "חיוב מצווה 
הוא, שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקב"ה, ואח"כ שואל צרכיו 
שהוא צריך להם בבקשה ותחינה, ואח"כ נותן שבח והודי' לה' על הטובה שהשפיע לו".

וממשיך, דעפ"ז נמצא דאע"פ שהתפילה חייבת להיות בדיבור דוקא, מכל מקום, 
עיקר ענין התפילה הוא "שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום". ולכן ההקדמה לתפילה 
היא "שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה". 
ידי חובת המצוה, אלא אין גם את  יוצא  זה, הרי לא רק שהגברא לא  וכשחסר ענין 

החפצא, כי הדיבור הוא לא התפילה"61. ע"כ הביאור בשיחה.

ונמצא מכ"ז, שתפילה איננה כשאר כל המצות, אלא גדרה הוא עבודה והרגש שבלב, 
וזהו החפצא של המצוה.

ועפ"ז מובן מדוע במצות התפילה ניתן לצאת יד"ח ע"י הש"צ, דכיון ש"שומע כעונה" 
בנוגע לדיבור, והרי זה מצטרף לכוונה שלו – שזהו החפצא דהמצוה, לכן יכול לצאת 

עי"ז ידי חובתו.

שנמצאים  לאותם  רק  היא  הכוונה  שבשדות"  שה"עם  הרמב"ם,  שהכריח  ומה 
בביהכנ"ס בזמן התפילה )אלא שאינם בקיאים בתפילה, אך אין הכוונה לאלו שנמצאים 
בשדות כפשוטו(, ה"ז מפני שישנו גם חיוב הכוונה, וכאשר הוא נמצא בשדה אינו יכול 

לכוון, כמובן.

ובזה שונה מצוות התפילה מקרבנות )למרות שכנגד קרבנות תקנוה(, מכיון שיש בה 
פרט נוסף )שאין צורך שיהי' בקרבנות( והוא – כוונת התפילה62.

ג
ויש להמתיק זאת ע"פ המשך דברי כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חכ"ב שם: "לכאורה זהו 
עיקר גדר מצות תפילה – בקשת צרכיו, משא"כ שבחו של הקב"ה ה"ז בעיקר הקדמה 
ה"ב(  שם  לרמב"ם  הכס"מ  – שהביא  א.  לב,  )ברכות  הגמ'  לשון  וכפשטות  לתפילה. 

"לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל".

. . ולכאורה י"ל שזהו דיוק לשון הרמב"ם "ומגיד שבחו של הקב"ה ואחר כך שואל 
הטובה  על  לה'  והודי'  שבח  נותן  ואח"כ  ובתחנה  בבקשה  להם  צריך  שהוא  צרכיו 
שהשפיע לו", דשבחו של הקב"ה גדרו )בעיקר( "מגיד", הגדה, משא"כ בקשת צרכיו 

ושלאח"ז, הוא עבודה ורגש שבלב". עכלה"ק.

61( ראה בארוכה הערה 36 בלקו"ש חכ"ב שם.
62( ובדעת אדה"ז שאי"צ שיהיו בבית הכנסת, ויכול להוציא אף את העם שבשדות, יש לבאר באו"א. ואכ"מ.
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ועפ"ז מובן היטב שיש ענין בתפילה שיהי' "מגיד" – הגדה, דהיינו בהקדמת שבחו של 
הקב"ה לתפילה. וכיון שישנם אנוסים )שאינם יודעים לה"ק(, לכן אפשר שיצאו יד"ח 
ע"י הש"צ בה"מגיד שבחן של הקב"ה", ועי"ז יגיעו בעצמם לתחינה ובקשה שבלב )אך 

כ"ז רק אם הם נמצאים בביהכנ"ס כנ"ל, שאז יוכלו לכוון(.

הקדמת חמץ או שאור בנוסח ביטול חמץ בארמית ובלה"ק

 הת' יוסף יצחק שי' מיכאלשוילי
שליח בישיבה גדולה

בהגדה של פסח שבסידור אדמו"ר הזקן, נוסח ביטול חמץ )הן בביטול הלילה והן 
בביטול היום( פותח במילים "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי", שתרגומו הפשוט63 

הוא "כל שאור וכל חמץ שיש ברשותי".

אך בכל הספרים )שראיתי( שתרגמו את הנוסח ללשון הקודש, התרגום הוא "כל 
חמץ ושאור שיש ברשותי", בהיפוך הסדר מהמקור בארמית64!

ובאמת מקורו הוא כבר בשו"ע אדה"ז )הל' פסח סתל"ד ס"ט(: "כשאומר הביטול 
בלשון הקודש צריך להזכיר חמץ ושאור שיאמר כל חמץ ושאור שיש ברשותי כו'". ויש 

להבין הטעם לשינוי בין הנוסח בלה"ק ובארמית.

עם  בהגש"פ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  והביאו  ז,  )סעיף  שם  דבשו"ע  בהקדים,  זה  ויובן 
"תקנו  ז"ל:  בארמית,  הביטול  נוסח  את  כשמביא  במקומו(,  ומנהגים  טעמים  לקוטי 
חכמים שיוציא דברים הללו בפיו ויאמר כל חמירא דאיכא ברשותי", ואינו מזכיר כלל 
"חמיעא". ובהמשך )ס"ט( מבאר זאת – "כשמבטל בלשון ארמי אין צריך להזכיר כי 
חמירא כולל חמץ ושאור שאף החמץ נקרא חמירא לפעמים. ומ"מ ראוי לכל מדקדק 
במעשיו שלא יסמוך על זה ויזכיר שניהם בפירוש אף שמבטל בלשון ארמי שיאמר כל 

חמירא וחמיעא דאיכא וכו'".

וגם חמץ, אלא  יכולה להיתרגם באופן הכולל גם שאור  והיינו, דהמילה "חמירא" 
הוא  הפשוט  כיון שהתרגום  במפורש,  חמיעא  גם  ולהזכיר  זה  על  לסמוך  לא  שראוי 

)כנ"ל( שאור בלבד.

63( ראה בויקרא ב, יא – ")כל המנחה אשר תקריבו לה'( לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה 
לה'", ותרגם אונקלוס "לא תתעביד חמיע ארי כל חמיר וכל דבש".

64( אמנם בקיצשו"ע סקי"א ס"י תרגמו "כל שאור וחמץ".
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"חמירא"  המילא  את  כלל  המקורי  הנוסח  דבארמית  בפשטות,  הנ"ל  יובן  ומעתה 
בלבד, ו"חמיעא" הוא הוספה שנועדה למדקדקים ואינה מעיקר הדין. ולכן אומרים 

קודם את הנוסח העיקרי–המקורי, ורק אחריו את ההוספה.

מובן   – שאור  וגם  חמץ  גם  לפרש  לכתחילה  צריכים  בהן  השפות,  בשאר  משא"כ 
יותר(,  וגם נפוץ  שהעיקרי בין השנים הוא חמץ65 )דהוא המוזכר בכתוב בדרך כלל 

ולכן מזכירים אותו ראשון ואחריו את השאור.

הפסק דיבור באמצע קריאת המגילה

 הת' דוד שי' מיכאלשוילי
 הת' אהרון שי' פרידמן
תלמידים בישיבה גדולה

יהודים  במהלך מבצע פורים שיוצאים בהוראתו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ לזכות 
בקיום ד' מצוות החג כשבכללם מצוות קריאת מגילה, מצוי אשר השומע את הקריאה 
רוצה להפסיק בדיבור באמצע קריאתה )לשוחח עם לקוח וכד'(. יש לעיין האם מותר 
לעשות הפסקה באמצע קריאת המגילה ולהמתין עד שיסיים שיחתו ולאחמ"כ להמשיך 

בקריאה?

דיבור(  ללא  )גם  הפסקה  לעשות  לכתחילה  מותר  האם  א.  בשתיים:  הוא  והספק 
באמצע קריאת מגילה, ולא חשיב הפסק כבתפילת שמו"ע וק"ש שאם מפסיק אורך 

זמן צריך לחזור66.

ב. האם מותר להפסיק בדיבור באמצע קריאת המגילה, דכיון שבירך שמא אין לו 
להפסיק עד אחר גמר המצווה.

הנה בשו"ע )סתר"צ ס"ה( כתב: "קראה סרוגין, דהיינו שפסק בה ושהה ואח"כ חזר 
למקום שפסק, אפילו שהה כדי לגמור את כולה – יצא". ומובן דהפסק באמצע קריאת 

מגילה אף שאינו לכתחילה, אך בדיעבד יצא )שעה"צ סתר"צ סקי"ח(.

ולגבי הדיבור באמצע הקריאה כתב שם הרמ"א "גוערין במי שסח בינתים", דכיון 
שבירך עלי' אין לו להפסיק בינתים עד לאחר כל המצווה )משנ"ב שם סק"כ(. ובסי' 

תרצב )ס"ב( כתב המחבר: "אין לשוח בעוד שקורין אותה".

65( וראה במשנ"ב בהל' )ד"ה אבל( על אתר שמביא אכן מהגר"א בשם הירושלמי שמספיק לומר "חמץ" וא"צ להזכיר 
גם "שאור".

66( שו"ע או"ח סס"ה ס"א וסק"ד ס"ד. וראה שם אם שהה כדי לגמור כולה ועוד אופנים בזה.
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אך מצינו בזה חילוק בין הקורא את המגילה לשומע הרוצה לצאת ידי חובה – דאף 
שלכתחילה הדין הוא שבין הקורא ובין השומע לא יפסיקו בדיבור ומפסיקים רק כמו 
לענין קריאת שמע )משנ"ב שם סק"ט67(, הנה בדיעבד הקורא יצא ידי חובה, אמנם 

השומע אינו יצא ידי חובה.

ובטעם הדבר כתבו )משנ"ב שם ועוד( שהוא משום שבזמן שדיבר לא שמע הקריאה 
ובמילא חיסר תיבה אחת )עכ"פ(, והרוצה לצאת ידי חובה אין לו להחסיר אפי' תיבה 

אחת68, ולכן לא יצא ידי חובה69.

ונמצא, שבדיעבד עדיף שיפסיק הבעל קורא את קריאת המגילה דלא הוי הפסק 
כבתפילת שמו"ע וק"ש, וכשיגמור השומע לשוחח יחזור לקרות, מאשר שלא יפסיק 

וישוחח השומע באמצע הקריאה ודאי שלא יצא ידי חובה.

ואח"כ  השומעים  ידברו  וכד'  לפרק  פרק  שבין  לקבוע  לכתחילה  ראוי  שאין  אלא 
ימשיך, דכנ"ל דין הדיבור באמצע המגילה כדין הדיבור באמצע קריאת שמע.

במקור ענין אמירת 'זבדי' ישמרני ויחייני'

 הרה"ת פנחס שי' קדיש
מבוגרי הישיבה 

א
לאחר אמירת 'הלל' בראש חודש, כותב רבינו הזקן בסידור:

"יש נוהגין לומר בראש חודש אחר הלל פסוק זה: ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את 
אברהם בכל. ויאמר: זבדי' ישמרני ויחייני, כן יהי רצון מלפניך, אלקים חיים ומלך עולם 

אשר בידו נפש כל חי אמן. כל זה יאמר ג' פעמים". עכלה"ק של רבינו הזקן בסידורו.

והנה, יש לבאר, מהיכן הגיע מנהג הנ"ל. וכן, מה פשר הענין 'זבדי' ישמרני ויחייני'. 
וכי אנו מבקשים מהמלאכים ש'ישמרו עלינו ממרום'70?!

67( ולפי"ז מ"ש הבאר היטב )וכן נראה משע"ת( "והקורא עצמו רשאי להפסיק" הפירוש כמו בק"ש, ואין לו בעי' מצד 
המגילה כיון שקורא הכל, אבל ודאי שכתב דיבור אסור גם לקורא.

68( שו"ע סי' תרצ סי"ד ובמג"א שם סקט"ו.
69( ומס' שבח המועדים ע' 145 משמע שכל הבעי' של דיבור השומע בזמן הקריאה הוא משום שבאותו זמן אינו 

שומע את קריאת המגילה, ומשמע שאין בעי' מצד הדיבור עצמו. והדברים אינם מדויקים כבפנים.
70( תודתי נתונה לידיד נפשי הרה"ג יעקב חביב שליט"א – רב ומו"ץ בירושלים, על התשובה.
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הנה מנהג הזה להגיד ג׳ פעמים "ואברהם זקן בא בימים . . זבדי׳ ישמרני וכו׳", הוא 
על פי ספר 'משנת חסידים' להגאון המקובל רבי רפאל עמנואל חי ריקי זצ״ל )מגדולי 

מקובלי איטלי' מלפני 300 שנה( וכך הוא כותב בספרו )מסכת ר"ח פ"ב( בזה״ל:

ב"א  זק"ן  ואברה"ם  פסוק  חדש  ראש  בכל  ההלל  אחר  יאמר  ימים  יאריך  "ולמען 
בימי"ם וה'" בר"ך א"ת אברה"ם בכ"ל. ויכוין בזין של זק"ן נקודה שבא, ובית של ב"א 
נקודה קמץ, ודלת נקודה שבא במם אחרונה של בימי"ם כי היא מתחלפת בו באלף בית 
דאי"ק בכ"ר ויוד הי של הוי"ה נקודה היוד שבא וההא קמץ והוא הניקוד עצמו דואו 
הא דהוי'. ז׳ נמצא שיכוין בשם זבדי"ה נקוד בניקוד יהב"ך שמספרו חסד ויאמר זבדי' 
ישמרני ויחייני כן יהי רצון מלפניך אלקים חיים ומלך עולם אשר בידו נפש כל חי אמן 

וכל זה יאמר שלשה פעמים". עכ"ל.

ובסידור הר״ש מדת אברהם הוסיף: ״וכוונתו בהניקוד הוא י'–שוא, ה'–קמץ, ב'–שוא, 
ך'–קמץ, והכוונה היא שזבדי"ה עם יהבך בגי' חסד״.

והנה מי שבא אחריו הוא תלמיד רבנו הבעל שם טוב הגה״ק רבי שבתי מרשקוב 
)במדינת סרבי'( אשר ערך סידור על פי נוסח וכוונות האר"י, ובכן מובא כן בסידור 
רבי שבתי מראשקוב וסידור רבי אשר, ששאבו המנהג ממשנת חסידים: "ולמען יאריך 
ימים יאמר אחר ההלל בכל ראש חדש פסוק ואברה"ם זק"ן ב"א בימי"ם ו"ה בר"ך א"ת 
אברה"ם בכ"ל ויכוין בז' של זק"ן נקודה שבא ובי"ת של ב"א נקודה קמ"ץ ודלת נקודה 

שבא במ"ם אחרונה של בימי"ם כי היא מתחלפת בו באלף בית דאי"ק.

בכ"ר ויוד הי' של הוי"ה נקודה היו"ד שבא וההא קמץ והוא הניקוד עצמו דואו הא 
דהוי'. נמצא שיכוין בשם זבדי' נקוד בניקוד יהב"ך שמספרו חסד ויאמר זבדי' ישמרנו 
ויחיינו כן יהי רצון מלפניך אלקים חיים ומלך עולם אשר בידו נפש כל חי אמן וכל זה 

יאמר שלשה פעמים". עכ"ל.

ב 
אמנם יש להבין, מהיכן לקחו 'המשנת חסידים', הרי לא מצינו הדבר בכתבי האר״י 

הק׳ גם לא בפרי עץ חיים או בשער הכוונות? 

והנה מצינו בכמה ספרים שמקור המשנת חסידים הוא ב'חמדת ימים' ושם כותב: 
"ולמען יאריך ימים על ממלכתו יאמר בר"ח אחר הלל פסוק ואברהם זקן באו בימים 
וה' בירך את אברהם בכל ויאמר זבדי' ישמרנו ויחיינו כן יהי רצון מלפני אלקים חיים 

ומלך עולם אשר בידו נפש כל חי אמן ויאמר כל ג"פ".
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והנה אם הדבר הוא נכון הרי על אודות הספר ״חמדת הימים״ מצינו שהרבה גדולי 
בתוך  צבי.  שבתי  מות  לאחר  שנה  חמישים  שהודפס  הזה  מהספר  התרחקו  ישראל 
הספר הודפסו שירים של תלמידו של שבתי צבי "נתן העזתי", וכן מאמרים הידועים 
ונרתעתי  מועטת  שעה  בו  "הצצתי  עליו:  התבטא  היעב"ץ  לשבתאים.   בהתייחסותם 
לאחורי, אז ידעתי מה טיבו ושמץ מינות ש"ץ שר"י )=שבתי צבי שם רשעים ירקב( 

המובלעת בתוכו בשקוצים ורמזים אין מספר".

גם הגה״ק המקובל הרב יהודה פתי' זצ״ל ממקובלי ורבני ירושלים סיפר כי תיקן 
נשמת מחבר ספר זה לאחר יגיעות. רוב גדולי הרבנים התרחקו מן הספר, אך היו כמה 
מגדולי האדמורי״ם שאחזו במנהגים מתוכו, ואף למדו ממנו, תוך הסתייגות מחלקים 

שזוהו במפורש עם שבתאות. 

במהדורתו  חסידים  המשנת  ראשית,  שהרי  לעובדות,  מתאים  אינו  זה  טיעון  אך 
הראשונה קדמה להדפסת חמדת ימים, המשנת חסידים הופיע לראשונה בשנת תפ"ז 
ארבע שנים לפני הדפסת הכרך הראשון של חמדת ימים, ושנית, אם עדיין נטען שאכן 
ראה את הספר בכתב יד שהרי בזמן ההוא כל כתבי האריז"ל טרם נדפסו, אך ישנן 
הוכחות רבות שהספר חמדת ימים לא נגמר בכתב יד רק סמוך להדפסתו, שכן הוא 
משלב בדבריו מספרים שרק נדפסו קרוב לימיו, ואם כן קשה להניח שספר זה שימש 
כמקור  שימש  חסידים  המשנת  שדוקא  לשער  יש  להיפוך,  ימים.  חמדת  של  כמקור 

לחמדת ימים.

אך באמת המקור שממנו שאב המשנת חסידים מנהג זה, הוא בספר 'מחברת הקודש' 
שהינו מהדורה של ספר הכוונות על פי "ליקוטי החברים" – "ערוכה בכל ושמורה דברי 
המקובל האלקי מוהר"ר נתן שפירא" שנדפס בקארעץ בשנת תקמ"ב. וכעדות השער 
של דפוס ראשון: "נוסף עליהם כל פרטי הכוונות אשר בספר פרי עץ חיים לא נזכרים 

ובספר משנת חסידים בקיצור נאמרים כאן נמצאו הכל בביאור רחב מבוארים".

והנה, בשער 'ראש חודש': "מצאתי כתוב בספר ישן למען יאריך ימים תאמר בכל 
ר"ח בין שחרית למוסף היינו אחר הלל יאמר פסוק זה ואברהם זקן בא בימים וה' בירך 
את אברהם בכל זבדי"ה ישמרי"נו ויחיי"ני כן יהי רצון מלפניך אלקים חיים ומלך עולם 

אשר בידו נפש כל ח"י אמן וכן יאמר ג' פעמים".

ג
והנה על דבר השאלה האם ניתן לבקש מהמלאכים הרי צריך לבקש מהקב״ה ישירות 
ואם כן מהו ״זבדי' ישמרני ויחייני״, וכן בדבר דומה בסליחות של האשכנזים בפיוט 

״מכניסי רחמים הכניסו תפליתינו כו'" אשר כמה מחכמי ספרד התנגדו להגידו.
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וראה בספר 'שערי רחמים' בהנהגת הגר"ח מוואלאזין זלה"ה )אות כ"ו( אשר תמה 
על מה שהעולם נוהגים לומר בליל שבת בבואם לביתם ברכוני לשלום, וגם בסליחות 
מלאכי רחמים וכן כמה סליחות, וכך אמר, לא ידעתי הבקשה למלאכים, הלא אין להם 
כח מאומה, וכתב שם ואמר, שמיום עמדו על דעתו לא אמר ברכוני לשלום וכן מלאכי 

רחמים, אך לא רצה לגעור בהאומרים, עי"ש בארוכה.

ועיין בספר 'מעשה רב' בשאלתות )סי' קכח(, שהגר"א הי' תמה על מה שנוהגים לומר 
בסליחות מלאכי רחמים וכו', וכן בליל שבת ברכוני לשלום וכו', שהרי אין למלאכים 
שום כח, וגם אינם בעלי בחירה לשאול מהם מאומה שהכל אצלם בהכרח, ואף שכתוב 
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף, הכל לפי מעשה האדם, שכאשר זוכה נברא 
מלאך מהמעשים טובים שלו ובהכרח שיהי' מליץ שלו. ואמר שמיום עמדו על דעתו 

לא אמר ברכוני לשלום בליל שבת, ולא תפלת מלאכי רחמים בסליחות וע"ש".

אך במכתב שכתב הגאון הרב שמשון רפאל הירש זצ״ל לחתנו הרה״ג הרב מיכאל 
הלוי ז״ל, דחה את הטענות הנ"ל. וזה המכתב:

בע״ה פראנקפורט אור ליום ד׳ כ״ב אלול תרמ״ה לפ״ק שוכ״ט ליקירי האהוב מיכאל 
לי״ש מכתבך החביב מבירמינגהאם הגיעני היום לכאן כשחזרנו אמש. זה שאתה אהובי 
מיכאל נ״י מדבר גלויות נגד שינוי הכי קל בסדר עבודתנו והעובדא שאתה מתרחק 
מכל בית כנסת מסוג זה, אתך הצדק וכך עליך להישאר בעתיד. ואם בתחילה יכלת 
רק להתפלל במנין או ביחידות, דרך מחאה זו תקיים מצוה גדולה בתוככי האדישות 
הגדולה. וילדיך לי״ט ילמדו ממך להיות יהודים רציניים. איזאק היקר נ״י בהאננאפער 

עבר תהליך דומה ולא התחרט ב״ה.

בענין מכניסי רחמים, זהו ענין אהוב על הקלים והחצופים ולכן חלו בו אי הבנות 
ורכיליות. במקום אחד אנו מתפללים למלאכי מרום, אבל בקשתנו מהם היא שיתפללו 
עבורנו אצל הקב״ה. אכן בקשת האדם אצל המלאכים שיבקשו עבורו אצל הקב״ה היא 
תופעה מצוי' המובאת בחז״ל )סנהדרין מד, ב(, ר׳ יוחנן אומר לעולם יבקש אדם רחמים 
שיחו הכל מאמצין את כחו, פרש״י שיסייעוהו מלאכי שרת לבקש רחמים ושלא יהו 
מסטינים מלמעלה. גם בשבת )יב, ב( "לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי וכן כל 
השואל וכו׳ אין מלאכי השרת נזקקין לו וכו׳ שאני חולה דשכינה עמו", ופרש״י )שם( 

"ואין המתפלל צריך שיזדקקו לו מלאכי השרת להכניס תפלתו לפנים מן הפרגוד".

מכניסי  לפיוט  פנים  כל  על  הרצון,  נטיית  כפי  להבנה  ניתנים  אלו  משפטים  עכ״ז 
רחמים לבטח תימצא הצדקה לפי המאמרים הללו. הרי באיוב )פל״ג פסוק כג( כתוב: 
"אם יש עלי מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו וכו׳", ולאור כך אין 

מכניסי רחמים הקטע היחיד מסוג זה במחזור שלנו.
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הרעיון שהמלאכים יתפללו עבורנו חוזר ושב על עצמו בפיוטים שלנו, וכמו בפזמון 
הנאה מלאכי רחמים משרתי עליון חלו פני עליון במיטב הגיון וכו׳, ומדוע לא נבקש 
אומר  הקב״ה  אדם.  מבני  זאת  מבקשים  אנו  אין  וכי  עבורנו,  שיתפללו  מהמלאכים 
לו חולה בתוך  )ב״ב קטז א( כל שיש  לאבימלך שיגרום לאברהם להתפלל בעבורו, 
ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, מאמר זה מתקיים הלא עד לימינו אלה ללא 
של  המכתב  לשון  כאן  עד  הנלענ״ד.  זה  ממלאך.  נבקש  לא  א״כ  למה  התנגדות,  כל 

הגרשר״ה.

וכן הגאון רבי יהודה אסאד זצ״ל בספרו שו״ת יהודה יעלה )סי׳ כא( דחה את כל אלו 
שחששו בזה ואף רצו להוציאו מסדר התפלה וזלה״ק:

״קול כסיל ברוב דברים דברי נרגן יורה זיקים, והן אמת כי אלו לא שמעתי מפה 
קדוש אדמ״ו רשכבה״ג מו״ה מרדכי בנעט זצלל״ה שהי' אומר נוסחא שלו בחרוז מדת 

הרחמים כו'.

שנדפס בשמו במחזורים לא הייתי משנה גם אני מנוסחה ישנה כמו שהיא לפנינו 
במחזורים ישנים, אמנם גם מרן זצלה״ה רק לעצמו הוא הי' אומר שינוי נוסחא בזה 
לבד, אבל לא מיחה להציבור מלומר כנוסחא ישנה גם בפניו, וגם הוא הי' אומר עם 
כל  עם  בימי הסליחות בשווה  כו׳  וכן מכניסי רחמים  הצבור הפזמון מלאכי רחמים 

הציבור בלי שום שינוי״.

ובהמשך דבריו כתב באריכות גדולה ובראיות חזקות שיש לבקש עזרה ממלאכים, 
וסיים: ״וכן אנחנו נוהגים כרבותינו עונים ואומרים באהבה, יהי חלקנו עם כל עובדי ה׳ 
התפללים סליחות ואומרים פזמונים הנ״ל, כי ישרים דרכי ה׳ וצדיקים ילכו בם, דברי 

חז״ל קיימים וחיים ונעימים למבינים״. עכ"ל של מהר״י אסאד זצוק״ל.

ד 
נאמר  אכן  סידורים בהם  ישנם  נמצא במחלוקת,  הענין  בסידורים  גם  בנד״ד  והנה 

"זבדי' ישמרני ויחייני". ויש סידורים בהם תיקנו לומר "ה' ישמרני ויחייני".

אמנם לתרץ את מנהגינו כפי שהובא בסידורו של רבנו הזקן הנה עמד על כך בסידור 
"עוד יוסף חי" על פי נוסח הגה״ק בעל הבן איש חי זצ״ל הם לעמוד על הגרסא של 
"זבדי' ימשרני ויחייני". ולשם כך מביא שם את דברי הירושלמי נגד תפילה למלאכים: 
"אבל הקב"ה אינו כן אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי 
יצווח ואני עונה לו מיד. הה"ד )יואל ב( כל אשר יקרא בשם ה' ימלט )ירושלמי ברכות 

פ"ט ה"א(".



283 י"א ניסן ה'תשע"ו - שנת הקהל

דברי  את  זצוק״ל  פלאג׳י  חיים  רבי  להגה״ק  מובא  הזאת  הקושי'  את  לתרץ  וכדי 
אם  ליכא  דאיסורא  נראה  מקום  ״ומכל  בזה״ל:  לב(  אות  )מערכת  חיים  נפש  בספרו 
מבקש מהמלאכים שיבקשו בעדו רחמים מלפני הקב"ה, וכן מצינו במשה רבינו שאמרו 
בילקוט )סדר ואתחנן( על פסוק "ויתעבר בי ה' למענכם" וכדמשמע בסנהדרין )דף 
מג ע"ב( "דאמר רבי יוחנן לעולם יבקש אדם שיהיו הכל מאצי כחו ולא יהיו לא צרים 
מלמעלה". ופרש"י: "שיסיעוהו מלאכי השרת לבקש רחמים ושלא יהיו לו משטינים 

מלמעלה". עכ״ל.

וראה להגאון הכף החיים )או״ח סי׳ ה סק״י( שהקפידא בהזכרת שם המלאך היינו 
בעת הלימוד, שקוראו על חנם. משא״כ בעת התפלה, כאשר קורא אותו בצדק.

אתי  הגואל  ״המלאך  הפסוק  על  פ״א(  )זכרי'  עזרא  האבן  בפירוש  מצינו  זה  וכעין 
מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב 
הארץ". שכתב בזה״ל: ״והנה הכלל כל מעשה השם הנכבד על ידי המלאכים הם שהם 
עשי דברו, והנה המשל שיבינו בני האדם למלך יושב על כסאו וישלח שלוחיו מהם 
רוגלים ומהם רוכבים על סוסים שיבואו מהרה ויודיעוהו הדברים שהם בממלכתו וככה 

זה".

ולסיום, ראה בשער הכולל )שם סק״י( : "לכאורה תיבת ״ויאמר״ מיותר, מאחר שכתב 
״כל זה יאמר״? רק כוונתו שיש נזהרים שלא לאמר תיבת זבדי׳ מפני שאסור להזכיר 
מלאך בשמו, וכן נמצא בקצת סידורים: ״ויכוון זבדי׳״. לכן כתב אדמו״ר ״ויאמר״, כי 
שם זבדי׳ מותר להזכיר מפני שהוא גם כן שם אדם בתנ״ך )עזרא ח, ח( ובדברי הימים 
כמה פעמים, והוי כמו השמות מיכאל גבריאל, כמו שכתוב בספר נגיד ומצוה )סדר 

הקריאה בכל יום( שאם שמו כשם אדם מותר להזכירו בשמו(. עכ"ל.

מכל הטעמים הנ״ל מובן מקור ויסוד מנהגנו בלי שום חשש בזה וכפי שהובא בסידורו 
של רבנו הזקן באמירת ״ואברהם זקן בא בימים״ ״זבדי׳ ישמרני ויחיני״ ג׳ פעמים בסוף 

אמירת ההלל בראש חודש והוא מנהג שיסודו בהררי קודש.
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אמירת מזמור תהילים הישן ביום הולדת החדש

 הת' מנחם מענדל שי' קלדרון
תלמיד בישיבה גדולה

א
במנהגי יום ההולדת, כותב כ"ק אד"ש מה"מ )סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 406(: "ללמוד 
המזמור תהלים החדש שמתחיל לומר ביום הולדת – בהתאם למספר שנותיו". ומציין 
 :)241 ע'  מכתבים'  )'קובץ  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לדברי  צויין  שם  כ"ו  חלק  ללקו"ש 
"וידוע המנהג שקיבל אדמו"ר הזקן . . מרבו בשם רבו מורנו הבעש"ט, לאמר הקאפיטל 

תהילים המתאים למספר שנותיו".

והנה בי"ט אדר תשמ"ח כתב אחד החסידים לכ"ק אד"ש מה"מ )'דעם רבי'נס קינדער' 
ביום  אדם  של  שנותיו  למספר  המתאים  תהילים  קאפיטל  אמירת  "בענין  שיח(:  ע' 
ההולדת שלו – האם לומר רק הקאפיטל החדש או גם הישן?" – ובמענה הקיף כ"ק 

אד"ש מה"מ את המילים 'גם הישן', וכתב: "מהי שייכותו )הרי זה ישן(".

והיינו, שאין לומר את הפרק הישן ביום הולדת החדש – מפני שאינו שייך כבר.

ולכאורה צריך להבין, דהנה בשיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ז )סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 99 
הערה 29( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "להעיר מרשימת כ"ק מו"ח אדמו"ר מכ' מר־חשון 
תש"ה, ש"כל אחד מכ"ק רבותינו . . יאמר דרוש על פסוק דקאפיטל פ"ד" – דמזה מוכח, 

שגם הקאפיטל דשנה העברה שייך ליום ההולדת שלאחרי'".

והיינו שביום הולדת החדש )84( של כ"ק אדמו"ר הרש"ב, אמרו רבותינו מאמרים 
עדיין על פרקו הקודם )פד( – שמזה מוכיח בשיחה הנ"ל שגם הפרק הישן שייך ליום 
הולדת החדש. וא"כ צריך להבין מדוע בנוגע לאמירתו ביום הולדת החדש כותב כ"ק 

אד"ש מה"מ: "מהי שייכותו )הרי זה ישן(" – שלכן אין לאומרו?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה, ע"פ דבריו הק' במאמר ד"ה 'עשרה שיושבים' תשמ"ב 
)סה"מ מלוקט ח"ד ע' שכג(: "שני הקאפיטלך תהילים השייכים ליום ההולדת דבעל 
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הגאולה בשנה זו )תשמ"ב( הם: קאפטיל ק"ב שסיימו לומר בערב יום ההולדת, וקאפיטל 
ק"ג שהתחילו לומר ביום הולדת".

27: "אלא שאעפ"כ  יום ההולדת' מציין בהערה  ועל המילים 'שסיימו לומר בערב 
שייך הוא ליום ההולדת – ראה ספר המאמרים מלוקט ח"א ע' רי הערה 52".

והנה בספר המאמרים מלוקט שם, נכתב כבספר השיחות הנ"ל: אשר מכך שבהילולת 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב השמונים וארבע, אמרו רבותינו עדיין מאמרים על פרק פ"ד – 

"מזה מוכח, שגם הקאפיטל דשנה העברה שייך ליום ההולדת".

ועפ"ז לכאורה מיושבת הקושיא הנ"ל: דמצד אחד אכן מסיימים לומר את הפרק 
וביום  יום ההולדת",  בערב  לומר  "קאפיטל ק"ב שסיימו   – יום ההולדת  הישן בערב 
הולדת החדש אין אומרים אותו – כמענה כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל. אמנם עדיין "שייך 
הוא ליום ההולדת" – שלכן אמרו רבותינו ביום הולדת החדש עדיין דרושים על הפרק 

של שנה שעברה.

ג
אמנם עדיין צריך להבין: דהרי במענה הנ"ל כתב כ"ק אד"ש מה"מ: "מהי שייכותו – 
הרי זה ישן", ומשמע מכך לכאורה שלפרק הישן אין כלל שייכות ליום הולדת החדש. 
וא"כ שוב חוזרת השאלה – כיצד זה מתיישב עם דבריו הק' במאמר והשיחה הנ"ל, 

שלפרק הישן יש עדיין שייכות ליום הולדת החדש?

אמנם יש לומר הביאור בזה בפשטות: דמה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ: "מהי שייכותו 
– הרי זה ישן", אין הכוונה בזה שלפרק הישן אין שייכות כלל ביום הולדת החדש. אלא 

שלענין אמירתו ביום הולדת החדש אין לו שייכות – מאחר שכבר עברה שנתו.

אך לאידך מובן ופשוט – שכיון שכעת הסתיימה שנתו, יש לו עדיין איזשהי שייכות 
ליום הולדת החדש, שלכן עדיין אומרים עליו דרושים ומזכירים אותו וכו' – כפי שכתב 
כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ושיחה הנ"ל, וכפי שאכן ראינו בהנהגתו הק' במשך כל השנים.

וא"כ נמצא למסקנה: שאין אומרים את הפרק הישן ביום הולדת החדש, אלא שעדיין 
מזכירים אותו לפעמים וכו'.

ד
 511 ע'  )שיחו"ק תש"מ ח"ג  ביאור, דבשיחת ש"פ חוקת תש"מ  אך לכאורה צריך 
ואילך( אמר כ"ק אד"ש מה"מ )בתרגום חפשי(: "הקאפיטל תהילים הקשור עם שנת 
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 המאה להולדת בעל המאסר והגאולה – קאפיטל ק' . . וכיון ש'בתר רישא גופא אזיל'
. . יאמרו או ילמדו את קאפיטל ק' בתהילים בימי י"ב וי"ג תמוז".

והיינו דכאשר מלאו מאה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר הריי"צ – ציוה כ"ק אד"ש מה"מ 
לומר )או ללמוד( את הפרק הישן )ק'( גם ביום הולדת החדש )וביום שלאחריו(.

והאיך מסתדר זה עם המענה הנ"ל שאין לומר את הפרק הישן כי 'מהי שייכותו'. 
 – להולדתו  שנה  ושתיים  מאה  כשנתמלאו  הנ"ל,  במאמר  במפורש  שכתב  ובפרט 

"קאפיטל ק"ב שסיימו לומר בערב יום ההולדת"?

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

לכסות הפה בעת היריקה בעלינו לשבח

 הת' מנחם מענדל שי' שושני
תלמיד בישיבה גדולה

בהיום יום ט' טבת כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "נוהגין בנוסח עלינו לומר: 'שהם משתחוים 
להבל ולריק' . . הרקיקה היא אחר האמירה. טעם הרקיקה – כי מדבור מתהווה רוק, 

ואין רוצים ליהנות מרוק זה".

והנה איתא בגמ' חגיגה )ה, א( על הפסוק )קהלת יב, יד( "כי את כל מעשה האלקים 
יביא במשפט על כל נעלם" – "אמר רב זה ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה, ושמואל 

אמר זה הרק בפני חבירו ונמאס". ומפרש רש"י: "ונמאס – קצה דעת חבירו בדבר".

והיינו דכאשר אדם יורק בפני חבירו – הרי בזה נמאסת דעת חבירו, ולכן אסור לעשות 
זאת. וכמו שכתב גם ה'ערוך השולחן' )או"ח קע, יב(: "ודבר פשוט הוא שאין לעשות על 

השולחן דבר שאחרים מואסים בזה – כמו לירוק בחוזק הן מהפה הן מהחוטם".

ועפ"ז יש לבאר את מנהגו הקדוש של כ"ק אד"ש מה"מ – שבעת היריקה בעלינו 
לשבח מכסה את שפתיו הק', דזהו מפני ההלכה הנ"ל. וכמו כן יש לנהוג אצל כאו"א 
מהחסידים – דמלבד זה שהוא 'מעשה רב' שצריך ללמוד ממנו )ראה ספר המנהגים 

בתחילתו(, הנה זהו פסק־דין מפורש בגמ' ובהלכה כנ"ל71.

וכל זה הוא פשוט. ולא באתי אלא להעיר.

71( הערת המערכת: אלא שעדיין יש לחלק בין רקיקה של רשות, שיש בה ליחה, והיא רק של יחיד – לרקיקה של 
מצוה, ללא ליחה, שכולם עושים אותה. וראה פסקי תשובות )סקל"ב ס"ח( דכשיורק בכמות מועטה אין בזה חשש של 
'הרק בפני חבירו'. אלא שודאי יש בזה הנהגה הלכתית טובה מפני מיאוס חבירו – מלבד ה'מעשה רב' שצריך לנהוג 

כמותו. 
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חיוב שמיעת קריאת התורה )גליון(

 א' התמימים
מהישיבה גדולה

בגליון הקודם )קכח( הוכיח הת' י. ב. אשר לשיטת אדה"ז קרה"ת אינה חובת היחיד 
כ"א חובת הציבור )וכתב דלכאורה אף כ"ק אד"ש מה"מ ס"ל הכי(.

ועפ"ז כתב לבאר דינים בקרה"ת, וז"ל: "ומוכח כן גם ממ"ש בשו"ע )סקמ"ו ס"ב(: 
"ויש אומרים שאם יש שם עשרה דצייתי )פירוש שמשימין לבם( לספר תורה מותר 
לבם  שמשימין  עשרה  שישנם  משום  הוא,  לזה  הטעם  דהנה  תורה(".  )בדברי  לספר 
לקריאה ומקיימים את החיוב שיש על הציבור לשמוע קריאת התורה. וא"כ אין חיוב 

על היחיד להשים לבו לס"ת ויכול לעסוק בענין אחר". עכ"ל72.

וראיתי להעיר על דבריו:

דאפילו  זו,  שיטה  על  תמה  מתירים(  ויש  )ד"ה  הלכה  בביאור  שם  המשנ"ב  דהנה 
אם יש עשרה דצייתי לקריאת התורה, מה מועיל שהם משימין לבם לגבי החיוב שלו 
לשמוע את קריאת התורה. ולכן מעמיד דעה זו דאיירי באדם שכבר שמע קרה"ת )אך 

נשאר בצ"ע, עיי"ש(.

ואף את"ל )מחמת שנשאר בצ"ע בביאור הלכה( שמדובר באדם שלא שמע קרה"ת, 
הנה בסוף הסעיף הנ"ל כתב המחבר: "והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו 
קריאת  את  לשמוע  הוא  ש"הנכון"  א"כ  ומובן  הקורא",  מפי  ולשומעם  דעתו  לכוון 

התורה, ולא לעסוק בשום ענין, ולא כמו שהסיק בהערתו שם73.

72( ובהערה 6 כותב: "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".
ולא דק לדברי המשנ"ב דכתב )שם סק"ז( ד"השלים הפרשה" אין הכוונה ששמע כבר קרה"ת אלא שקרא שמו"ת.

73( וראה מ"ש בביאור הלכה ד"ה והנכון תוכחת מגולה. וכן במשנ"ב שם סקט"ו, שמביא את הפר"ח והשל"ה דס"ל 
שמעיקר הדין אסור לעסוק בשום דבר, ואפי' כשיש עשרה ששומעים.
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ועוד, פלא שלא התייחס כלל לדברי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע במודעה רבה ע"ד 
קרה"ת )סידור תורה אור ע' 490(, שבה מבאר את האופן שבו צריך לשמוע את קרה"ת, 

וזלה"ק: "יזהרו על נפשם שלא לדבר ולשוח בעת קריאת התורה, וכמ"ש בשו"ע כו'".

ומבאר דמה שכתב המחבר שם שמותר ללמוד בקרה"ת, היינו במי שהתחיל לקרות 
למי  ואפי'  אסור  הס"ת  שנפתח  לאחר  ללמוד  להתחיל  אבל  הס"ת,  שנפתח  קודם 
שתורתו אומנותו. וג"ז הוא רק למי שחשקה נפשו בתורה לחזור על הלימוד שלו ויש 
עשרה בלעדיו שמקשיבים לקרה"ת. והטעם שסתם המחבר תחילה שאסור לספר אפי' 
בד"ת )והכלל הוא ש"הלכה כסתם"(, הוא, משום שבזה"ז מעטים דמעטים חשקה נפשם 

בתורה כ"כ )ולמעשה גם מי שחשקה נפשו בתורה – אסור(.

ומביא באריכות גדולה את דברי השל"ה שכשהחזן מתחיל לקרות בתורה יהיו אזני 
כל העם אל ס"ת, ומצווה מן המובחר שיהיו בידם חומשים ויבינו בו כל דבר שהחזן 

קורא, ולא יפנו מחשבתם לשום דבר אחר בעולם.

ובסוף דבריו כותב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, וזלה"ק: "היוצא מכל הנ"ל שצריך כל 
וכ"ש לשוח שיחה  ואסור אפי' ללמוד בעת קרה"ת  אחד לשמוע קרה"ת מפי הש"ץ 
בטלה ח"ו, וטוב שישמע מתוך החומש, וח"ו לא יסייע להש"ץ ולא יקרא עמו בקול כ"א 

ישתוק וישמע את הקריאה"74.

וכן לא הזכיר בדבריו מ"ש בספר המנהגים ע' 14: "מדקדקים לשמוע קרה"ת מתוך 
החומש".

בהערתו שאף  שהוכיח  וכמו  הציבור,  חובת  היא  לדעה שקרה"ת  סתירה  כ"ז  ואין 
אדה"ז ס"ל שקרה"ת אינה חובת היחיד, מכיון ששמיעה זו אינה מצד החיוב המוטל על 

האדם לשמוע קרה"ת אלא היא מצד כבוד הס"ת75.

והוסיף הת' הנ"ל: "וכן ראינו גם בהנהגת כ"ק אד"ש מה"מ שעסק בענינים אחרים 
בקרי'"ת וכמפורסם ביומנים". והביא תיאורים בודדים שעסק כ"ק אד"ש מה"מ בקרה"ת 

בדברים נוספים.

74( וראה גם דברי כ"ק אד"ש מה"מ באג"ק חי"ז )ע' רח(, "ובמ"ש אודות השיחה בעת קריאת התורה, לפלא שצריך 
לשאול בכגון זה מעבר לים, ומובן שפלא עוד יותר גדול מה שיש מזלזלים בזה ומביאים ראיות משונות, לאחרי שידועים 

דברי כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע כו'".
75( וכן משמע מדברי השל"ה שכתב שמי שאינו מקשיב לקרה"ת עובר על "כי דבר ה' בזה". וכן מ"ש המ"ב בביאור 
הלכה שם ד"ה והנכון "שבזיון הוא כשמסיר אזנו מלשמוע את דבר ה'". וכן מדברי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ )ספר המאמרים 
קונטרסים ע' 790(: "וכ"ה בשמיעת קריאת התורה שצריך לשמוע מתוך הספר שבידו . . וכידוע גודל עוצם העונש בזה 

ובבא להבלתי נזהרים בזה . . והמזלזל בשמיעת קריאת התורה הוא כעז פנים המגרש את המלך מהיכלו כו'".
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ותמוה ביותר, שהרי ברוב השנים יצא כ"ק אד"ש מה"מ לשמוע רק את קרה"ת )ולא 
התפלל שחרית במנין(, ומזה מובן גודל הזהירות בשמיעת קרה"ת וכיצד ניתן לפסוק 

ממקרים אחדים כנגד ריבוי פעמים ועד להנהגה קבועה לשמוע לקרה"ת76.

דעת אדה"ז בפטור חתן מקריאת שמע

 א' מאנ"ש
מבוגרי הישיבה

א
עד  הראשון  בלילה  שמע  מקריאת  פטור  "חתן  מ"ה(:  פ"ב  )ברכות  במשנה  איתא 

מוצאי שבת אם לא עשה מעשה".

ונחלקו הראשונים במספר הימים והלילות שפטור בהם מק"ש:

הרבינו יונה )על הרי"ף ט, ב( כתב: "פירוש, מנהגם הי' לכנוס את הבתולה ברביעי, 
וכל אותם הג' ימים והד' לילות שמיום ד' ועד יום ראשון טרוד לחשוב מחשבות לעשות 
הרע"ב  וכ"כ  במוצ"ש.  גם  מק"ש  פטור  דס"ל שחתן  והיינו  פטור".  ולפיכך   .  . מצוה 

בפירושו.

ואילו הרמב"ם פסק )הל' ק"ש פ"ד ה"א(: "חייב לקרות ממוצאי שבת ואילך". וכן 
במעדני יו"ט על הרא"ש: שהבתולה נשאת ליום הרביעי וכשהמתין ג' ימים וג' לילות 

כבר נתקררה דעתו.

והנה פסק הטור )או"ח ס"ע ס"ג(: "חתן הכונס את הבתולה פטור בין ביום בין בלילה 
ארבעה ימים וארבעה לילות הראשונים".

וכתב ע"ז ה'בית יוסף': "תמה רבינו הגדול מהרי"א ז"ל, שהרי אינם אלא שלשה ימים, 
כלומר, שבתולה נשאת ליום הרביעי וכבר קרא ק"ש בשחר קודם נישואיו, והשתא לא 
משכחת עד מוצאי שבת אלא שלשה ימים שהוא פטור. וכן כתבו תלמידי ה"ר יונה, 
ואולי שיבוש הוא שנפל בספרים ע"כ. ואפשר לומר שרבינו סובר שכיון שעתיד לכנוס 

ביום רביעי גם מהשחר הוא טרוד ופטור מק"ש אע"פ שעדיין לא כנס".

76( וכן יתכן שהחוברות היו פתוחות לפניו ללא שעיין בהם יותר מדאי, ובפרט שודאי יתכן שכ"ק אד"ש מה"מ יעשה 
שתי פעולות יחד )גם להקשיב ולקרוא בחדא מחתא( ומי ידמה לו בענינים אלו.
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והנה מלשונו הזהב של אדה"ז בשולחנו )או"ח ס"ע ס"ג( יש לבאר בפשטות, דכתב 
שם וזלה"ק: "הכונס את הבתולה פטור מקריאת שמע וברכותי' ומן התפלה כל ג' ימים 
אחר כניסתו לחופה . . וג' ימים אלו הם לבד מיום החופה. כגון, אם היתה החופה ביום 
ד' פטור מק"ש מליל ד' עד ליל מ"ש, ולא עד בכלל. מפני שלאחר ג' ימים כבר נתקררה 

דעתו ואין טרוד עוד במחשבתו"77.

לקרות,  חייב  ואילך  שבמוצ"ש  הרמב"ם  כדעת  דס"ל  הטור,  דברי  יתיישבו  ועפ"ז 
והטעם שכתב שחתן פטור מק"ש "בין ביום בין בלילה ארבעה ימים וארבעה לילות 
ובלילה  ביום  מק"ש  בו  דפטור  החופה  יום  את  גם  דהחשיב  הוא משום  הראשונים", 

)כנ"ל(, ומשכחת לה עד מוצאי שבת ארבעה ימים וארבעה לילות.

ועפ"ז יש לבאר גם מ"ש ב'מעדני יו"ט' )על הרא"ש. ברכות סט"ו(: ")ו(כשהמתין ג' 
ימים וג' לילות כבר נתקררה דעתו ולא טריד". ולכאורה אין מובן, מדוע כותב ג' ימים 

וג' לילות והרי הוא פטור ד' ימים וד' לילות כמ"ש הטור?

אך לפי הביאור דלעיל אתי שפיר, דהרי טעם הפטור של היום ולילה הראשונים הוא 
משום "שהוא עוסק במצוה כל היום כהכנה לנשואין" )ט"ז ס"ע ס"ג(. ולא כהטעם של 
הימים שלאחריו שטרוד "שמא לא ימצאנה בתולה" )רע"ב שם(. ולכך לק"מ על מ"ש 
במעדני יו"ט "שהם ג' ימים וג' לילות", דשם מדבר על הפטור שמא לא ימצאנה בתולה.

ב
והנה אולי יש לומר שביאור זה של אדה"ז מדויק הוא מלשון המשנה, דהנה בגמ' 
פסחים )ה, א( דנה הגמ' בכוונת הכתוב "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם": 
יצחק אמר ראשון דמעיקרא משמע דאמר קרא הראשון אדם תולד".  נחמן בר  "רב 
והיינו, דכוונת הפסוק היא "האם נולדת לפני אדם הנברא בששת ימי בראשית?", ומזה 

לומדים ש"ראשון" הוא היום הקודם לשבעת ימי הפסח, דהיינו ערב פסח.

וכמו"כ אולי י"ל בנדו"ד, דהנה לשון המשנה הוא "חתן פטור מקריאת שמע בלילה 
עד   .  . פטור  "חתן  לנו  משמיע  שהתנא  מאחר  ולכאורה  שבת",  מוצאי  עד  הראשון 
ד"ראשון דמעיקרא משמע",  מובן  "בלילה הראשון". אלא  מוצ"ש", לשם מה מוסיף 

והיינו יום החופה הקודם לחתונה.

77( עפ"ז מתורץ גם מה שהקשה במשנה מפורשת )לרב סנדר צבי שמש. ירושלים תרפ"ט( בהערות ומקורות למשנה 
זו, וז"ל: "הרבינו יונה והרע"ב וכל הפוסקים הסכימו כי עד מוצאי שבת היינו עד בכלל והן ארבעה לילות. ויש להבין . . 
בכל מקום בג' פעמים הוי חזקה ורגילות, וא"כ מדוע פה ארבעה לילות ולא שלושה"? אמנם ע"פ ביאור אדה"ז לא קשה 

מידי, דאכן אמרינן "בג' פעמים הוי חזקה" כנ"ל בפנים.
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ועפ"ז מובן מדוע כתוב בלילה ולא מלילה )כדיוקו של התויו"ט שרצה לדייק מכך 
שפטור רק בלילות ולא בימים(, דלכאורה כיון שכולל הימים מדוע לא כתוב "מלילה". 
אלא דיש לומר דהוא מכיון שהפטור של לילה זה שונה מהפטור של ג' הימים שלאחריו 

)כנ"ל(.

אך דוחק קצת, דהרי בהמשך המשנה איתא: "מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה 
הראשון שנשא", ואין משמע בפשטות שקרא ביום החופה. אך לפי גירסת דפוס נאפולי 
שבתחילה אמנם כתוב "חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון". אך בהמשך הגירסא 

היא "וכשנשא ר"ג את אשתו קרא לילה הראשונה שנשא" אתי שפיר.
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דעת הרמב"ן בקיום מצוות לחם הפנים בז' ימי המילואים

 הרב מנחם שניאור שי' מיודובניק
נו"נ בישיבה קטנה

יכולין  היו  "שלא  פרש"י:  משה".  אל  המשכן  את  "ויביאו  לג(:  לט,  )שמות  עה"פ 
להקימו, ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקב"ה הקמתו, שלא הי' 
יכול להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו, 
אמר משה לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך, 
נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר הוקם המשכן, הוקם מאליו. מדרש 

רבי תנחומא".

וב'כלי חמדה' )לר' מאיר דן רפאל פלוצקי. ע' 321( הקשה על רש"י ב' קושיות:

א. לכאורה נראים דברי רש"י כסותרים זא"ז, דבתחילה כתב "שלא הי' יכול להקימו 
שום אדם . . ומשה העמידו", ומשמע שמשה העמיד את המשכן בעצמו. ולאחמ"כ כתב 
"אמר משה לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם", דמשמע שמשה לא הי' יכול 

להעמידו?

איך  וא"כ  למילואים,  בשמיני  בפשטות  הי'  המשכן  בהקמת  הקב"ה  של  הסיוע  ב. 
לה,  )תנחומא תשא  והרי איתא במדרש  יכול להעמידו,  הי'  לומר שמשה לא  אפשר 

ועוד( שבכל ז' ימי המילואים הי' משה רבינו מעמיד את המשכן ומפרקו?

ומבאר שם בארוכה שבאמת משה רבינו הי' יכול להעמיד את המשכן מעצמו וכמו 
שהי' בז' ימי המילואים, אמנם ביום השמיני הי' ענין מיוחד שהתווסף במשכן שלכן 

הי' צריך את הסיוע מהקב"ה, ושפיר שאל משה רבינו "איך אפשר הקמתו ע"י אדם".

פשוטו של מקרא
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דהנה מבואר בגמ' )זבחים סא, ב. קטז, ב( שלחם הפנים ושאר הקרבנות לא נפסלו 
ב'יוצא' בשעה שסתרו המשכן ונסעו. וכמ"ש "ונסע אהל מועד" – "אע"פ שנסע אוהל 
מועד הוא". ומזה מובן שהוצרך בבניית המשכן כח מיוחד ע"מ שאף לאחר הסתירה 

יהי' בו את קדושת המשכן, דאל"כ לא יהי' אפשר לקיים את מצוות לחם הפנים.

וזהו ששאל משה לקב"ה איך אפשר שמעשה ידי אדם יהי' מתקיים אפילו אף לאחר 
סתירה. וע"ז ענה לו הקב"ה עסוק אתה בידך והוא נזקף וקם מאליו, וע"י הקמתו בידי 

שמים נשאר בו כח הקמה אף לאחר סתירה.

ימי המילואים הי' השולחן בטל  ומביא ראי' לדבריו מהא דאיתא בתוספתא שבז' 
ללא לחם, והיינו משום שבז' ימי המילואים הקים משה בלבד את המשכן ולא הי' בו 

כח הקמה אף לאחר סתירה.

ובהמשך דבריו מביא את דברי הרמב"ן שכתב שבז' ימי המילואים אכן סידרו את 
שולחן לחם הפנים ולא הי' בטל, ומקשה עליו "וכי אישתמיט לי' דברי התוספתא דר"י 

ס"ל בהדיא שהי' השולחן בטל"? ומתרץ שם את דברי הרמב"ן בדוחק, עיי"ש.

ונראה לי לומר דאמנם ודאי לא אישתמיט לי' לרמב"ן התוספתא הנ"ל, אך הכא אזיל 
לשיטתו בפשט הכתובים לגבי הציווי על הקמת המשכן בז' ימי המילואים, ולכן לא 

הביאה.

דהנה בלקו"ש חי"א )ע' 181( מקשה כ"ק אד"ש מה"מ את הקושיא הנ"ל1 – כיצד הי' 
משה מעמיד את המשכן בל יום מז' ימי המילואים, ומביא את המחלוקת של הרמב"ן 
ימי המילואים. דהרמב"ן ס"ל שהוא  בז'  ורש"י לטעם שבנה משה רבינו את המשכן 
מציווי הקב"ה, אמנם רש"י ס"ל שלא נצטוה ע"כ בפירוש אלא למד זאת מזה שנצטווה 
העבודה  תיעשה  בו  במקום  צ"ל  בעבודה  והחינוך  בעבודתם,  ובניו  אהרן  את  לחנך 
בקביעות. וכן )ועיקר( למד זאת מן הציווי המפורש שכל ז' ימי המילואים יהיו פתח 

אהל מועד.

ועפ"ז מבאר לפי שיטת הרמב"ן כיצד הי' יכול משה להקים את המשכן בכ"י – דהיות 
שהי' ציווי מיוחד מהקב"ה לבנות את המשכן הי' למשה רבינו נתינת כח שיוכל לבנות 

המשכן, אף שמצ"ע לא הי' יכול לעשות זאת.

ועפ"ז מובן דהרמב"ן הולך לשיטתו שהי' ציווי מאת הקב"ה לבנות את המשכן בז' 
ימי המילואים, וא"כ שפיר יכלו לקיים את המצווה דלחם הפנים, דכשם שלאחר היום 
השמיני קיימו בנ"י את מצוות לחם הפנים )אף שפרקו והעמידו את המשכן(, משום 

1( ונראה שכ"ק אד"ש מה"מ אינו ס"ל לומר כביאור הכלי חמדה, דמדברי רש"י "שלא הי' יכול להקימו שום אדם, 
מחמת כובד הקרשים" מוכח שהסיבה שלא יכלו להקים את המשכן הוא מפני כובד הקרשים ולא מצד המצווה דלחם 

הפנים.



קובץ הקי"ד - הערות התמימים ואנ"ש - צפת294

ציווי מהקב"ה על  הי'  ימי המילואים  ציווי מהקב"ה. כמו"כ ס"ל לרמב"ן שבז'  שהי' 
בניית המשכן, וע"י הקמתו בידי שמים נשאר בו כח הקמה אף לאחר סתירה. וק"ל.

פרש"י ודעת זקנים בפר' וישלח אודות אסנת )גליון(

 הרה"ת יהודה ליב שי' וייסגלס
מבוגרי הישיבה

ובגליון  דינה"2.  "בת  זקנים" שהיתה  "דעת  בפירוש  יוסף, כתבו  בענין אסנת אשת 
הקודם )קכח( הקשה הת' ש.י.ו. א. על מה שציינו לרש"י "ועוד י"ל שנשאה מפני שהית' 
מזרע יעקב כדפי' רש"י בפ' וישלח", ולא מצאנו שפירש רש"י כן. ב. ועוד הקשה על 
יעקב אבינו קמיע בצוארה  מה שציינו לפירושם "דבת דינה היתה משכם ותלה לה 

והשליכה והובאה למצרים ע"י נס כדפרישית". ולא מצאנו בפירושם זכר לזה. עכ"ד.

הנה צדקו דבריו דאין מקור לדברים אלו ברש"י. ולהיפך מרש"י משמע כהדעות 
שהיתה בת פוטיפר ממש3. דכתב רש"י – )בראשית לט, א( ויוסף הורד – חוזר לענין 
ראשון, אלא שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף לומר לך 
שבשבילו הורידוהו מגדולתו. ועוד, כדי לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, 
לומר לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים, שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה 

להעמיד בנים ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה.

דינה  בת  דהיא  וסוברים  כך  על  החולקים  אחרים  אגדה  מדרשי  גם  ישנם  ואמנם 
משכם4.

ולעצם שאלתו, ראוי להקדים כמה מילים אודות החיבור "דעת זקנים":

2( וזה לשון הפירוש במלואו: "ויתן לו את אסנת. וא"ת יוסף שהי' מלך איך נשא בת הדיוט. ונ"ל לפי שמתחלה הי' 
יוסף עבד לפוטיפר אמר בלבו אם לא אעשה רצונו לישא בתו יזלזלני וילשין אותי שהייתי עבדו אשאנה ויכבדני. ועוד 
י"ל שנשאה מפני שהיתה מזרע יעקב כדפי' רש"י בפ' וישלח דבת דינה היתה משכם ותלה לה יעקב אבינו קמיע בצוארה 
והשליכה והובאה למצרים ע"י נס כדפרישית וגדלה פוטיפר בביתו ולכך נקראת על שמו כמו שמצינו גבי משה רבינו 
ע"ה אלה בני בתי' וגו'. וכשעבר יוסף בכל ארץ מצרים יצאו כל הנשים לראות יפיו של יוסף כדכתיב בנות צעדה עלי 
שור וכל אחת זורקת לו חפץ או תכשיט וזו לא הי' לה מה לזרוק וזרקה לו הקמיע שהי' בצווארה ועיין בו וראה שהיא 

מזרעו של יעקב ונשאה".
3( ראה מדרש שכל טוב פרק לט א, אוצר המדרשים אייזנשטיין פינחס בן יאיר ע' 486, פסיקתא זוטרתא פרק מ סימן 

ב, ושם כג, ילקוט שמעוני רמז קמו )בשם ויש אומרים(.
4( ראה מסכתות קטנות מסכת סופרים הוספה א פרק א הלכה ה, פרקי דרבי אליעזר )היגר( – פרק לה ולז, תרגום 
יונתן בראשית מא, מה, ומח, ט. ילקוט שמעוני תורה רמז קכה, קלד, וקמו, יהושע רמז ט. מדרש אגדה )בובר( בראשית 

פרק מא, תרגום יונתן בראשית מא, מה, ומח, ט.
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ועל  – על התורה  הינו לקט פירושים מאת בעלי התוספות  זקנים"  "דעת  הפירוש 
פירוש רש"י. לא ידוע מי המלקט של פירושים אלו, ולא ידוע מתי נלקטו הפירושים, 
ואופן סידורם. הפעם הראשונה שנדפס פירוש זה היתה בליוורנו תקמ"ג. חיבור דומה 
הוא 'הדר זקנים' שגם הוא כולל פירושים על התורה ועל פירוש רש"י מאת כמה מבעלי 

התוספות, וגם הוא נדפס בליוורנו 57 שנים מאוחר יותר בשנת ת"ר.

והנה ב"הדר זקנים" פרשת וישלח פרק לד, א, מובא הסיפור הבא:

"לראות בבנות הארץ. אל תיקרי לראות אלא ליראות, ועל זה אמר וסמך ידו אל 
מבנות הארץ  הביא שתים  אהלים  יושבת  בתו  יעקב, שהיתה  זה  הנחש  ונשכו  הקיר 
להיות משחקים בתופים ובמחולות חוצה לו ויצאה דינה לראותם ולהראות להם ובא 
שכם וחטפה ושכב עמה וילדה בת. ויאמרו אחי' להורגה פן יאמרו באהל רחל זנתה. 
מה עשה יעקב כתב לה שם הקדש על טס של זהב ותלה לה בצוארה והשליכה תחת 
הסנה, ובא מיכאל והורידה למצרים בבית פוטיפרע שהיתה אשתו עקרה וגדלה בביתו 

והשיאה ליוסף אחי אמה ועל שם שהשליכה תחת הסנה נקראת אסנת".

ושם פרק מא, מה: "ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע. היאך נשא בת הדיוט. וי"ל לפי 
שהי' עבד לפוטיפר אמר יוסף בלבו אם לא אעשה רצונו יזלזל בי. אשאנה ויכבדני וי"ל 
שבת דינה היתה ובקשה להרגה ובא יעקב ונכמרו רחמיו עלי' ותלה לה בצוארה קמיע 
אחד והשליכה תחת הסנה ופוטיפר מצא אותה וגדלה בביתו וכשעבר יוסף על ארץ 
מצרים יצאו כל הנשים לראות יופיו כדכתיב בנות צעדה עלי שור וכל אחת זורקת לו 
חפץ או תכשיט וזו לא זרקה אלא קמיע ועיין בה יוסף וידע שהיא מזרע אביו ונשאה".

ובהשוואה ל"דעת זקנים" נראה לומר שממקור אחד יצאו הדברים.

ולכן נראה לומר )בדרך אפשר ולענ"ד(, שהמלקט של הדעת זקנים, ליקט פירושים 
שונים וזה הי' לשון אותו פירוש והעתיקו כפי שמצאו. אבל לא הביא את פירושו של 
אותו מפרש עלום שם בפרשת וישלח. אבל המלקט של ההדר זקנים הביא את הפירוש 

לפרשת וישלח.

וצריך  זקנים" משובשת קצת  ולומר שהגירסא שהביא ה"דעת  גם להוסיף  ואפשר 
להיות "ועוד י"ל שנשאה מפני שהיתה מזרע יעקב ולא כדפי' רש"י בפ' וישלח", שהרי 

התירוץ הראשון שמביאים שם5 הוא מתאים עם שיטת רש"י.

יעקב  ותלה לה  דינה היתה משכם  "דבת  וראי' לדבר, דאל"כ קשיא רישא לסיפא 
אבינו קמיע בצוארה והשליכה והובאה למצרים ע"י נס כדפרישית", ומדוע מציין גם 

5( לפי שמתחלה הי' יוסף עבד לפוטיפר אמר בלבו אם לא אעשה רצונו לישא בתו יזלזלני וילשין אותי שהייתי עבדו 
אשאנה ויכבדני.
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לפירושו וגם לפירוש רש"י? וע"פ הנ"ל מובן, שכן פירוש זה אינו כפירוש רש"י אלא 
כפירושו של אותו מפרש עלום שם6.

הערות קצרות בפרש"י על התורה

 הרה"ת מנחם מענדל שי' דורון
מבוגרי הישיבה 

ידוע7 הכלל שלימד כ"ק אד"ש מה"מ, אשר רש"י בפירושו על התורה מביא מספר 
פירושים על ענין אחד רק כאשר בכל אחד מהפירושים ישנו קושי מסויים שאינו קיים 
בפירוש השני, וסדר הפירושים הוא, שקודם מביא הפירוש הקרוב יותר לפשוטו של 

מקרא ולאחריו את הפירוש )או הפירושים( הנוסף.

להלן יובאו בעז"ה כמה מפירושי רש"י בתורה, עם ביאורים בדרך אפשר להתאימם 
עם הכללים האמורים.

א

על הפסוק )בראשית ד, טז( "ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן", פירש 
רש"י: "בארץ נוד – בארץ שכל הגולים נדים שם. קדמת עדן – שם גלה אביו כשגורש 
מגן עדן שנאמר וישכן מקדם לגן עדן לשמור את שמירת דרך מבוא הגן שיש ללמוד 
שהי' אדם שם ומצינו שרוח מזרחית קולטת בכל מקום את הרוצחים שנאמר )דברים 
ד( אז יבדיל משה וגו' מזרחה שמש. דבר אחר בארץ נוד כל מקום שהולך היתה הארץ 

מזדעזעת תחתיו והבריות אומרים סורו מעליו זהו שהרג את אחיו".

ויש לבאר הצורך בשני הפירושים.

בפירוש הראשון – שהמקום נקרא ארץ נוד על שם הגולים לשם – קשה, דקין הי' הרי 
האדם הראשון שגורש לשם, וכיצד זה מיד לאחר שאדם אחד גורש אלי' כבר נקראת 

חלקת ארץ זו על שם הגולים.

ולכן הביא פי' נוסף שאין זה שם מקום אלא תיאור המאורע בלבד, שבכל מקום אליו 
קין הגיע הזדעזעה הארץ תחתיו. אלא שלפירוש זה דחוק ביותר פי' תיבות 'קדמת 

זהה, מובן בפשטות שיכול להיות מכמה  זקנים שווה ממש, אף שהתוכן  והדעת  זקנים  ומה שאין לשון ההדר   )6
טעמים: א( היתה לפניו גירסא אחרת או פירוש אחר ובחר בו. ב( יתכן שבעל הפירוש ערך ושכתב את הפירוש שהי' 

לפניו. ג( יתכן שרצה לתקן הלשון מפני שראה שהיא משובשת וכדלעיל )שרש"י אינו מפרש כן(. וכיו"ב.
7( ראה בספר כללי רש"י פרק ד )בהוצאת ה'תנש"א – ע' 87 ואילך(.
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עדן', שהרי אינו רק מקום מסויים אלא שבכל מקום שהלך הזדעזעה הארץ תחתיו, 
והיות שקושי זה גדול יותר בפשש"מ מהקושי שבפי' הא' כתבו רש"י כפירוש שני.

ב

בפסוק )בראשית יד, טו(: "ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה 
אשר משמאל לדמשק" העתיק רש"י מהפסוק את המילים "ויחלק עליהם", ופירש וז"ל: 
"לפי פשוטו, סרס המקרא, ויחלק הוא ועבדיו עליהם לילה כדרך הרודפים שמתפלגים 
אחר הנרדפים כשבורחים זה לכאן וזה לכאן. לילה – כלומר אחר שחשכה לא נמנעו 
מלרדפם. ומדרש אגדה שנחלק הלילה ובחציו הראשון נעשה לו נס, וחציו השני נשמר 

ובא לו לחצות לילה של מצרים".

ויש להבין הצורך בב' הפירושים.

ואוי"ל דבפי' הא' קשה, מדוע מדגיש הכתוב שהי' זה בלילה, דבפשטות לא מסתבר 
ולרדוף  צריך להתפלג  הי' אברהם  אז  רק  נחלקו הבורחים שלכן  בלילה  לומר שרק 
אחריהם "כדרך הרודפים" )אלא שאי"ז קשה כל כך כי אפשר לומר שרק בלילה התגבר 
עליהם ואז החלו לברוח והחל לרדוף אחריהם, ואולי אכן זהו ההכרח בפשש"מ לדברי 
רש"י מיד לאחר מכן ש"אין מקום ששמו חובה" אלא דן עצמו קורא חובה, וממילא 
התחדש  שכאן  אלא  הקודם,  שבפסוק  'רדיפה'  אותה  על  חוזר  שלנו  שבפסוק  יוצא 

שנחלקו עליהם(.

והיות שאין פירוש זה מתיישב לגמרי עם פשוש"מ מביא רש"י פי' נוסף, אלא שגם 
בו קשה מדוע אומר "ויחלק עליהם לילה", שיותר מתאימה כאן תיבה "להם" ]היינו 
שבפי' הא' קשה בעיקר תיבת 'לילה' ובפי' הב' קשה בעיקר תיבת 'עליהם' וע"כ כל אחד 

מהפירושים מתרץ הקושי שבחברו[.

)ומדאתינן הכא יש להעיר שתיבת 'לילה' שבאמצע רש"י אינו ד"ה בפני עצמו, אלא 
הוא המשך וסיום הפירוש הראשון ואחריו בא הפירוש השני. וכפשוט(.

 ג
בבראשית )יד, יז( "ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת 
המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך" פרש"י: "עמק המלך – בית ריסא 
דמלכא, בית ריס אחד שהוא שלשים קנים, שהי' מיוחד למלך לשחק שם. ומדרש אגדה 

עמק שהושוו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלקים ולקצין".

וגם בפירוש רש"י זה הביא ב' פירושים ויש לבאר הצורך והקושי בכל אחד מהם.
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וי"ל בזה בהקדים כלל היוצא לכאורה מדברי רש"י בפירושו על התורה, שבכל מקום 
כשהתורה מביאה ב' שמות לאותו מקום, השם הראשון הוא שמו העיקרי והידוע בפי 

כל )עכ"פ באותו הזמן(. ובתור דוגמא יש להביא ב' פירושי רש"י מפרשה דידן:

וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק",   .  . דן  "וירדף עד  יד–טו(  )יד,  א( לעיל 
פרש"י: "עד חובה – אין מקום ששמו חובה, אלא דן קורא חובה על שם עבודה זרה 

שעתידה להיות שם".

ב( ושוב לעיל )יד, ג( "כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח", פרש"י: "עמק 
השדים – כך שמו, על שם שהיו בו שדות הרבה. הוא ים המלח – לאחר זמן נמשך הים 

לתוכו ונעשה ים המלח".

מיוחד  הי'  זה  דידן, דבאם מקום  בפסוק  בפירוש הראשון  לבאר הקושי  יש  ועפ"ז 
למלך, מסתבר יותר לומר שהשם שיקראו לו בפי כל הוא דוקא 'עמק המלך' וממילא 

בפסוק הי' צ"ל כתוב "עמק המלך הוא עמק שווה".

'עמק שווה' הוא השם  פיו  נוסף, שעל  וכדי לתרץ הקושי הזה מביא רש"י פירוש 
העיקרי, ונקרא כן על שם ששם הושוו המלכים להמליך את אברהם, אלא שבזה קשה 
בתוכן הענין, שלא מסתבר לומר שיקראו למקום על שם )א( ענין צדדי בלבד מתוך 
)ב( פעולה חד פעמית, ובפרט שלא מצינו בשום מקום בפשט הכתובים שהתייחסו 
לאברהם כמלך )ויתירה מזה ע"פ המובא במדרש שאברהם לא הסכים לקבל על עצמו 
שם מלך ואמר "אל יחסר מלכו אל יחסר אלקו" וקיבל על עצמו רק שם נשיא( וממילא 
גם 'עמק המלך' לא מתיישב לגמרי בפשוטו של מקרא, וע"כ הקדים רש"י והביא גם 

את הפי' הא'.

מתי נתקיימה ברכת הקב"ה לאברהם "ואברכך"

הנ"ל

בבראשית )יד, כא–כג( "ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך, ויאמר 
אברם . . אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את 

אברם".

להחזירה  ונאלץ  שרי  את  לקח  פרעה  כאשר  מיני',  לעיל  שהרי  תמוה,  ולכאורה 
וכאן לא מצאנו שידחה  "ולאברם היטיב בעבורה",  טז(  )יב,  נאמר בכתוב  לאברהם, 
'אני העשרתי את אברם', אף ששם  ידיים כדי שלא יאמר  מתנותיו של פרעה בשתי 
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היתה זו מתנה בעלמא מבלי שאברהם התאמץ מאומה, בשונה מרכושו של מלך סדום 
שכבר התייאש ממנו והי' שייך לאברהם על פי דין!

של  מתנותיו  לקבל  הסכים  בדיעבד  שאברהם  רק  שלא  פרש"י  ע"פ  תמוה  וביותר 
פרעה, אלא מלכתחילה עוד קודם שהגיע למצרים הסכים בדעתו לקבל מתנות, שהרי 
כשאמר לשרי )שם, יג( "אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך", פרש"י "יתנו לי 

מתנות".

ריעותא בעצם קבלת  כל  לומר שלדעת רש"י אברהם לא ראה  הנ"ל מוכרח  וע"פ 
מתנות מאחרים, והסיבה שאצל מלך סדום לא רצה אברהם לקבל מתנות, הי' זה מטעם 

אחר לגמרי )היינו לא מצד עצם החסרון שמקבל מתנות מאחרים(.

מלך  של  מתנותיו  לקבל  רצה  לא  שאברהם  שהסיבה  לומר  אפשר  הי'  ]ולכאורה 
סדום היתה מפני שכבר התעשר ממתנותיו של פרעה )"ואברהם כבד מאוד במקנה 
בכסף ובזהב"( באופן שלא קשור כלל ליגיעתו, וראה בכך את קיום ברכתו של הקב"ה, 
וממילא אם עכשיו יקבל מתנות ממקום אחר תהי' נתינת מקום לומר שהעושר הגיע 
לאברהם באופן טבעי, שנצח במלחמה )אף שהנצחון הי' על טבעי(, ולכן לא רצה לקבל 

מתנותיו.

אך קצת קשה לפרש כן שהרי על התיבות "ולא תאמר אני העשרתי את אברם" מפרש 
רש"י – "שהקב"ה הבטיחני לעשרני, שנאמר לעיל ואברכך וגו'", היינו שאברהם עדיין 
ממתין לקיום ברכתו של הקב"ה ולא ראה לא במתנותיו של פרעה8 ולא במתנותיו של 

מלך סדום את ה'כלי' לקבלת ברכותיו של הקב"ה. והדרא קושיא לדוכתא[.

ויש לתרץ כל הנ"ל בפשיטות, שבמצרים ה"ייטב לי בעבורך" הי' כרוך בהכרח עם 
"וחיתה נפשי בגללך", וממילא לא יכל אברהם לסרב לקבל המתנות, ואם הי' באפשרותו 
לסרב אכן הי' מסרב וממתין לקבלת ברכותיו של הקב"ה ללא מממוצעים וכו', ואצל 

מלך סדום נמנע מלקבל המתנות שלא יאמר "אני העשרתי".

ועדיין יש להקשות מדוע לא החזיר אברהם לפרעה את כל המתנות שקיבל, ובפרט 
שיש כאן סירכא של דבר מרמה שקיבל שלא על פי קו הצדק?

היטיב  "ולאברם  הפסוק  בלשון  הדיוק  ובהקדים  אלימתא,  קושיא  זו  שאין  אלא 
בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים", דלכאורה אם 
פרעה נתן לו כל המתנות האלו הי' מתאים יותר שיאמר "ויתן לו" ולא "ויהי לו", אלא 

8( הערת המערכת: בלקו"ש ח"כ ע' 39 כותב כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק )תרגום חפשי(: "אצל אברהם הי' מונח שמה 
קיום הבטחת הקב"ה  )גם( עם  "מצרימה", קשור  ולרדת  ישראל  הוכרח לצאת מארץ  הוביל לכך שאברהם  שהקב"ה 

"ואברכך". והמבואר בפנים הוא לשיטת רש"י שלא רמז זאת )משא"כ בשיחה מבאר דברי הזהר(.
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שמסתבר לומר שרש"י לומד בפשטות שפרעה נתן לאברהם מתנות מועטות, וברכתו 
של הקב"ה שרתה במתנות אלו "ויהי לו צאן ובקר וכו'" אף שהי' זה בזמן קצר ביותר.

ואם כנים הדברים, מובן מדוע לא החזיר אברהם לפרעה מה שנתן לו לאחר שנודע 
שלא אמר לו אמת בתחילה והמתנות שקיבל בטעות קיבל, היות שהמתנות שקיבל 

בתחילה כבר לא היו אצלו ותחתם הי' לו שפע של בקר וגמלים ועבדים וכו'.

ויש עוד לעיין בכהנ"ל.

זמן לידתו של יצחק

 הת' שמואל שי' דורון
תלמיד בישיבה קטנה

בסוף פרשת לך לך מסופר על התגלות ה' לאברהם אבינו בהיותו בן 99. בהתגלות 
זו דיבר איתו על כמה דברים וביניהם: ציווי על ברית מילה והבטחה על לידת יצחק 

"אשר תלך לך שרה למועד הזה בשנה האחרת".

מיד לאחמ"כ )שם פסוק כג( מסופר "ויקח אברהם . . כל זכר באנשי בית אברהם וימל 
את בשר ערלתם בעצם היום הזה". ומפרש רש"י "בעצם היום – בו ביום שנצטווה".

הרי שאברהם מל את עצמו באותו יום בו הובטח על לידת יצחק.

הקב"ה  של  נוספת  התגלות  על  מסופר  'וירא',  פרשת   – שלאחמ"כ  בפרשה  והנה, 
לאברהם שהיתה ב"יום שלישי למילתו" )רש"י יח, א, והוא מהגמ' ב"מ פו, ב(, ואז שוב 
הבטיח הקב"ה לאברהם על לידת בן – "ויאמר שוב אשוב אליך כעת חי' והנה בן לשרה 
אשתך" )שם פסוק י(. וכתב שם רש"י "כעת חי' – כעת הזאת לשנה הבאה, ופסח הי' 

ולפסח הבא נולד יצחק".

ומשמע, שלידת יצחק היתה לאחר שנה מהיום השלישי למילת אברהם, ולא לאחר 
שנה מהיום בו נתבשר אברהם לראשונה )יומיים קודם( על לידת יצחק?

והנה, נראה שרש"י הרגיש בשאלה זו, ולכן, על הפסוק "למועד הזה בשנה האחרת" 
ביום   – כאמור   – שהיתה  השני'  בהתגלותו  לאברהם  הקב"ה  דברי  בסוף  )שמופיע 
השלישי למילתו( כתב: "לאותו מועד המיוחד שקבעתי לך אתמול, למועד הזה בשנה 
האחרת". היינו, שאכן אין הכוונה לשנה מיום זה, יום השלישי למילה, אלא מאז הדיבור 

הקודם של הקב"ה איתו.
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ואף שכתב "שקבעתי לך אתמול", והרי לא מצאנו שהקב"ה התגלה לאברהם אבינו 
ביום השני למילתו9? הנה נראה לומר, שע"ד שמצאנו בחז"ל10 "יש מחר שהוא לאחר 
זמן", הנה כ"ה גם לגבי "אתמול", שיש אתמול שהוא "לפני זמן", וא"כ, כוונת רש"י היא 

אכן להתגלות הראשונה של ה' לאברהם, ביום מילתו11.

אלא, שעדיין צריך עיון, שהרי בסיפור לידת יצחק בפועל בהמשך הפרשה )כא, ב(, 
כתב רש"י על המילים "למועד אשר דבר אתו – . . כשאמר לו למועד אשוב אליך, שרט 

לו שריטה בכותל ואמר לו כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה האחרת, תלד".

השלישי  ביום  שנאמרה  ההבטחה  בדברי  נאמרו  אליך"  אשוב  "למועד  ה'  ודברי 
בדיוק מהיום שלישי  היתה במלאת שנה  כן  יצחק  מובן מזה, שלידת  וא"כ  למילתו, 

למילת אברהם, ולא מהיום בו מל אברהם אבינו את עצמו.

ולהוסיף, שכדברי רש"י שהוזכרו לעיל "ופסח הי' ולפסח הבא נולד יצחק", והכוונה 
היא ליום א' דפסח, ט"ו בניסן )שבו יצאו לאחר 430 שנה בדיוק ממצרים – ראה שפתי 
חכמים על רש"י שם )אות מ((, וא"כ, שוב הוצרכנו לומר שלידת יצחק היתה בדיוק 
שנה לאחר היום השלישי למילתו של אברהם, שהיתה ביום א' דפסח, ולא לאחר שנה 

מיום המילה של אברהם.

ואבקש את קוראי הגליון להעיר בזה.

9( ועוד ראה בלקו"ש ח"ה וירא ס"י ואילך, שמאריך להוכיח שהקב"ה לא התגלה לאאע"ה ביום השני למילתו.
10( הובא ברש"י לקמן – בא יז, יד.

11( כי אם לא כן, לא הי' רש"י כותב כך בפשטות "מועד . . שקבעתי לך אתמול", כשלא מצאנו במקרא דיבור ה' 
לאברהם "אתמול", וכידוע דרכו של רש"י בזה, ואכ"מ. אלא ודאי נראה, שבמילת "אתמול" כוונתו לימים הקודמים.
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סדר השלמת שיעורי החת"ת

 הת' מנחם מענדל שי' הכהן אלורו
מבוגרי הישיבה

א
באג"ק חי"ג ע' שלא: "סדר השלמת שיעורי החת"ת – פשיטא אשר השיעור דאתמול 

קודם, שהרי נכון לקיימם על הסדר, ולא ללמוד פ"ב קודם פ"א, וק"ל".

כ"ק  הורה  המחזור,  תחילת  לאחר  הרמב"ם  שיעורי  ללמוד  שהחלו  לאותם  והנה 
אד"ש מה"מ ללמוד קודם השיעורים השייכים לאותו היום, ואת אשר החסירו ישלימו 
לאחר זמן. וזלה"ק בשיחה שם )לקו"ש חכ"ז ע' 236. בתרגום חופשי, וע"ע התוועדויות 

תשמ"ד ח"ג ע' 1598(:

יתחילו מהשיעור  זמן,  לאחר  הנ"ל  ע"ד  להם  שיוודע  אלה   – ולהציע  ולהעיר  "יש 
היומי )כפי שנדפס במורה שיעור( שאותו לומדים שאר הלומדים, כדי לאחד את כל 

הלומדים, ובמשך הזמן – ישלימו את השיעורים שלפנ"ז".

ובהערה 54: הדין דחובה קודם לתשלומין )שו"ע או"ח ר"ס קח( לכאורה אין שייך 
בנדו"ד, כיון שבלימוד ספר הי"ד נוגע הקדימה והאיחור, כנ"ל הערה 27.

ובהערה 27: אבל לכאורה אין לחלק את ספ' היד בין כמה אנשים (ע"ד חלוקת הש"ס 
בין כמה אנשים, שנחשב כאילו כאו"א מסיים כל הש"ס . . כי

שונות
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]נוסף לזה שבזה חסר הענין דאחדות ישראל ע"י לימוד כולם אותו ענין בתורה, וגם 
– אין קיום החיוב ללמוד כל הלכות שבתורה[

ידוע כלל הרמב"ם בספרו יד החזקה )יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ו' כללי הרמב"ם 
שנדפסו בריש ס' היד וש"נ(. שסומך בהלכותיו המאוחרות על מ"ש בהלכות הקודמות 
בספרו. ונפק"מ להלכה, שלפעמים לא פרט או כתב באופן מסויים כי סמך על מ"ש 
לפנ"ז בספרו. ואם יחלקו הרמב"ם וכל א' ילמוד רק חלק מהרמב"ם ולא על הסדר, 
אפ"ל טעות בהבנת ההלכה כי לא למד הלכות שלפני', היפך הכוונה שכולם ילמדו 
ההלכות בלא טעות )ולהעיר אשר ע"י טעות האחד – חסר בלימוד כל המשתתפים 

בלימודו(.

משא"כ בש"ס הרי "בתרי מסכתות אין סדר למשנה" )בנוגע להלכה(, אף שבכלל יש 
סדר למסכתות שסידר רבינו הקדוש )כמבואר גם בהקדמת הרמב"ם לפי'"מ ד"ה וחלק 

הששי( כו'". עכלה"ק שם.

ב
ומהנ"ל שמעינן: א. הסדר הוא בכ"מ דהקבוע קודם לתשלומין. ב. בנוגע לשיעורי 
משום  קודם,  דקבוע  הכלל  לומר  א"א  הדברים(  שאר  ומשא"כ  )בפרטיות,  הרמב"ם 
לפני  הקבוע  ללמוד  יש  ואעפ"כ  ג.  והאיחור.  הקדימה  נוגע  הי"ד  ספר  דבלימוד 

התשלומין משום שכל התקנה לא נתקנה אלא לאחדות ישראל.

והכא יש לעיין, מדוע מורה כ"ק אד"ש מה"מ לקיים השיעורים דחת"ת על הסדר 
)השיעור דאתמול לפני השיעור דהיום( אף ד'החובה קודם לתשלומין'.

ילמד המאוחר לפני  ובנוגע לשיעורי החת"ת, הרי אי אפשר לומר הטעם דכאשר 
נוגע  שאינו  ודאי  הרמב"ם,  בשיעורי  רק  שייך  דזה  טעות,  לידי  לבוא  יכול  המוקדם 
לשיעורי התהילים והחומש )ולהוסיף ד"אין מוקדם ומאוחר בתורה"(, ואף לשיעורי 

התניא – דמאי שנא מלימוד הש"ס אותו מבדיל כ"ק אד"ש משיעורי הרמב"ם.

ואכן היו שביארו )ראה בספר נתיבים בשדה השליחות ע' 94 הערה 36( שיש להבחין 
בין המחסר זמן קצר לבין מי שחיסר זמן רב. והיינו – דבנוגע לספר הרמב"ם היתה 
ההוראה למי שהי' צריך להתחיל השיעורים באמצע המחזור, וממילא לא יוכל להשלים 
ביום אחד את כל השיעורים הקודמים עד שיגיע לשיעור היום, ובזה הורה כ"ק אד"ש 
שאת החסר ישלים לאחר זמן. משא"כ במענה בנוגע לשיעורי החת"ת הרי המדובר 
הוא שלא למד רק את שיעורי האתמול, וע"כ הורה כ"ק אד"ש להשלים השיעורים של 

אתמול והיום ביום אחד – אך ע"פ הסדר.
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אך ביאורם זה אינו עולה בקנה אחד עם הדין ד'חובה קודם לתשלומין' – שהפירוש 
בזה הוא דיש להקדים את החובה לפני התשלומין. וא"כ גם בשיעורי החת"ת, אע"פ 
שיכול ללמוד ב' השיעורים ביום אחד, מ"מ יש להקדים השיעור דהיום לפני השיעור 

דאתמול, מטעם דהוא חובה.

והביאור במה שציין כ"ק אד"ש בנוגע לשיעורי הרמב"ם הוא – דאף שמלכתחילה 
הקודם  חובה  דהוא  ההשלמות,  כל  קודם  היום  דאותו  הרמב"ם  שיעור  ללמוד  יש 
לתשלומין, וא"כ אין צורך כלל בטעם ד'אחדות ישראל' להקדים השיעור דהיום, מ"מ 
את הדין ד'חובה קודם לתשלומין' יש לדחות, כיון שבלימוד ספר הי"ד נוגע הקדימה 
והאיחור, וע"כ הטעם דיש ללמוד השיעור היומי קודם כל ההשלמות הוא רק לשם 

'אחדות ישראל'.

הדין  יחול  לא  והאיחור(  הקדימה  בהם  נוגע  )דאין  החת"ת  בשיעורי  מדוע  וא"כ 
ד'חובה קודם לתשלומין'?

הקדימה  נוגע  הי"ד  ד'בספר  הטעם  האיך  בעי:  טעמא  גופא  דהאי  לברר  יש  ועוד 
והאיחור' דוחה הדין ד'חובה קודם לתשלומין'?

ג
קודם  ד'חובה  אמרינן  וכו'(  תפילות  בב'  )כגון  דבסתמא  דאף  בזה,  הביאור  וי"ל 
לתשלומין', מ"מ הכא, כאשר לא השלים השיעורים הקודמים, אין הם 'תשלומין' אלא 
חלק מהשיעור דהיום. דזהו הסדר בשיעורי החת"ת, דכאשר לא למד פרק א' מהשיעור 
הקודם נעשה פרק א' חלק משיעורי היום הבא, וכעת שיעורי היום הם פרק א' ופרק ב' 

יחדיו, וע"כ יש בהם )גם( הגדר ד'חובה' – כשיעורי היום.

"נכון לקיימם על  סדר ללמוד השיעור דאתמול קודם, שהרי  זה  וזהו מכיון שאין 
הסדר, ולא ללמוד פ"ב קודם פ"א". וכן "בלימוד ספר הי"ד נוגע הקדימה והאיחור". 

דע"מ להבין את שיעורי היום כהלכתם יש ללמוד שיעורי הימים הקודמים לפנ"ז.

ואף שבכ"מ מגדיר כ"ק אד"ש מה"מ את השיעורים דיום האתמול בשם תשלומין 
הקודם,  דיום  להשיעור  תשלומין  דהם  הה"נ  שם(,  באג"ק   – גופא  זה  במענה  )וכמו 
ואעפ"כ הם גם חלק מהשיעור היומי, והיינו: דבלימוד השיעורים הקודמים יש בהם גם 
ענין של 'חובה' דלימוד השיעור היומי, ובזה גופא הרי יש בהם גם 'תשלומין' לשיעורים 

של הימים שעברו.
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ד
א'  דחלק  חלקים.  לב'  לחלקם  יש  החת"ת  שיעורי  תקנות  דאת  י"ל  יותר  ובעומק 
– בחודש  )והתהילים  דהתקנה הוא לימוד כל החומש התהילים והתניא בשנה אחת 
)ובתקנת  היום  לאותו  השיכים  השיעורים  של  יומי  לימוד  הוא  הב'  והחלק  אחד(, 
הרמב"ם מודגש הדבר ביותר, דיסוד התקנה הוא, א. לשם לימוד כל התורה כולה. ו־ב. 

לשם אחדות ישראל – ראה בלקו"ש שם(.

וא"כ יוצא, דלפי חלק הא' דהתקנה ודאי יש לומר את השיעורים ע"פ הסדר, והוא 
חלק מחובת התקנה, ובזה אין דין 'חובה קודם לתשלומין'.

וראי' לכך, מדין ציבור שביטלו בשבת אחת קריאת הפרשה, דפסק הרמ"א )בשו"ע 
ולאחמ"כ פרשה השייכת  קורין פרשה הקודמת  ס"ב( דלשבת הבאה  קלה  סי'  או"ח 

לאותה השבת, )והגר"א שם דימה זאת לדין תשלומין בתפילה(.

ובאור זרוע )ח"ב הלכות שבת סמ"ה( הביא הטעם וז"ל: "לפי כי מימות משה רבנו 
נתקן לקרות התורה בפרשיותי' ולהשלימה בכל שנה ושנה כדי להשמיע לעם מצות 
וחוקים, ואין לך לומר כיון שעבר זמן קריאתה הלכה לה אותה פרשה לפי כי אין קבע 
זו אלא כי כן נסדרו הפרשיות וראי'  וזו בשבת  זו  זו בשבת  בפרשיות לקרות פרשה 
לדבר שאם אירע יו"ט בשבת דוחין הפרשה של אותה שבת מפני פרשה של יו"ט . . 
ותו דאפי' תימא דיש קבע בשבתות בקריאת הפרשיות אפ"ה אין לנו לבטל ולדחות 
אותה הפרשה שלא נקרית בשבתה אלא לשבת הבאה חוזרין וקורין אותה . . וכ"ש סדר 

הפרשיות שהיא תורת יוצרנו חוקים ומשפטים שאין לדלג". עכ"ל.

ומהנ"ל נראה בבירור דאף אם נאמר דיש קבע לשבתות בקריאת הפרשיות, מ"מ 
מכיון דהטעם לקריאת התורה הוא ע"מ להשלים התורה בכל שנה ושנה א"כ אין לדלג 

הפרשיות ויש להשלימן על הסדר.

וא"כ אף הכא י"ל, דמכיון שחלק מעיקר תקנת החת"ת הוא להשלים הספרים בכל 
שנה, ע"כ בענין זה ודאי דאין לדלג1.

1( ויש לציין דאף שישנו פגם בראי' הנ"ל, דהרי כוונת האור זרוע היא לומר שאין לבטל קריאת פרשה אחת בציבור, 
והכא אין המדובר בביטול הלימוד שעבר, אלא בדחייתו לאחר הלימוד היומי. מ"מ יש להוכיח מראי' זו, דמשום הטעם 
דאין לבטל קריאת פרשה בציבור פסק הרמ"א דיש לקרוא קודם פרשה שעברה ולאחמ"כ פרשה דאותה השבת. וא"כ אף 
בשיעורי החת"ת י"ל, דמטעם דיש להשלים לימוד ספרים אלו בשנה אחת, יש ללמדם ע"פ הסדר – כפסק הרמ"א בזה. 
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ה
והנה בהנוגע לפרקי התהילים דחודש אלול כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ )קובץ מכתבים 
ע' 191( דמי שלא החל לומר שיעור הג' פרקי תהילים דחודש אלול בר"ח אלול, יתחיל 
מהיום שעומד בו, ואת אשר החסיר ישלים. ובהנוגע לתהילים בשבת מברכים החודש 
הורה כ"ק אד"ש מה"מ להר"ש לברטוב כי הסדר אינו מעכב )ראה בספר דיני ומנהגי 
ראש חודש( ואולי אכן הוא מטעם דבשיעור דתהילים הרי הסדר אינו כשיעורי החומש 

והתניא שבהם אי אפשר להבין השיעור דהיום כהלכתו לפני השיעור הקודם.

והתניא  החומש  שיעורי  בין  מחלק  אד"ש  דכ"ק  נראה  אין  הנ"ל  במכתב  מ"מ  אך 
סדר' אף שאין זה נוגע להבנה,  'אין זה  לשיעור התהילים, ואולי הטעם הוא דבכלל 

וע"כ 'החובה' דהשיעור תהילים היומי כולל גם הפרקים דיום האתמול, וצ"ע.

ו
יש לעיין, דכאשר יש על האדם להשלים שיעורים רבים כך שאין יוכל להספיק ללמוד 
שעדיף  או  הסדר  ע"פ  השיעורים  להשלים  עליו  האם  אחד,  ביום  השיעורים  כל  את 

ללמוד בכל יום השיעור דאותו היום אף שמדלג בכך על השיעורים הקודמים.

והנה אף שבנוגע לשיעורי החת"ת מורה כ"ק אד"ש מה"מ, אשר השיעור דאתמול 
יש  י"ל דבכגון דא אף בשיעורי החת"ת  קודם משום שנכון לקיימם על הסדר, מ"מ 

לנהוג כהוראת כ"ק אד"ש הנ"ל לגבי שיעורי הרמב"ם.

ואף שיש לחלק בין שיעורי החת"ת שלא נתקנו ל'אחדות ישראל', משא"כ שיעור 
הרמב"ם שטעם התקנה הוא האחדות דישראל בלימוד אותם ההלכות, וע"כ יש צורך 

ללמוד השיעור היומי באותו היום בו לומדים כל ישראל השיעור )לקו"ש שם(.

אך מאידך גיסא הרי לתקנת החת"ת ישנה גם שייכות ליום עצמו )ראה לקו"ש ח"ח 
. . לא לדחות זאת מיום אחד  ע' 199 )בתרגום ללה"ק(: "שמירת השיעורים דחת"ת 
לשני – מכיון ששיעור של אותו היום שייך ליום זה"(, וע"כ הנראה הוא דגם בשיעורי 
החת"ת יש להקפיד ללמוד את השיעורים של אותו היום ואת החסר ישלים לאחר זמן.

)ואף שזהו פוגם בחלקה הראשון של התקנה כפי המבואר לעיל – דבזה מדלג הוא על 
הסדר, מ"מ במקרה הנדון, באם ילמד ילמד ע"פ הסדר הרי בזה יתבטל חלקה הב' של 
התקנה שהוא הלימוד היומי, וע"כ יש ללמוד השיעור דהיום ואת החסר ישלים לאחר 

זמן, ובזה מקיים הוא את ב' חלקי התקנה, אע"פ שהחלק הא' אינו בשלימות(.
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ז
עוד י"ל, דאף בשיעורי הרמב"ם, כאשר לא למד השיעור דאתמול ויכול להשלים ב' 

השיעורים ביום אחד – עליו ללמוד השיעור דאתמול קודם השיעור דהיום.

דבזה גם מקיים הענין ד'אחדות ישראל', ומאידך הרי אין לחשוש לדין ד'חובה קודם 
חלק  בעצמו  זהו  דאתמול  הלימוד  והרמב"ם  החת"ת  דבשיעורי  וכנ"ל  לתשלומין', 

מחובת השיעור היומי.

ח
ומדאתינן להכי יש להעיר מהמובא בשו"ע אדה"ז או"ח ריש סימן ק"ח: "דטעה ולא 
והב' לתשלומין,  התפלל שחרית צריך להתפלל מנחה שתים, הראשונה לשם מנחה 

שצריך להקדים תפילת מנחה שהיא חובת שעה לתפילת תשלומין".

וממשיך אדה"ז: "ואם היפך, שהי' בדעתו שתהא הראשונה לתשלומין לא יצא ידי 
חובת תפילה שהיא תשלומין וצריך לחזור אותה אחר התפילה שהיא חובת שעה )לפי 
שלא תקנו תשלומין אלא כשעוסק בתפילה שהיא חובת שעה שאז חוזר ומשלים מה 

שפסק בתפילותיו ולא קודם לכן ולא אח"כ כמו שיתבאר(".

לפני  החובה  תפילת  להקדים  יש  שלכן  דהסיבה  מובן,  אדה"ז  של  מדבריו  והנה 
בתפילה  כשעוסק  אלא  תקנו תשלומין  מפני שלא  היא  דאדה"ז(  )אליבא  התשלומין 
שהיא חובת שעה )וכפי שמבואר בדברי אדה"ז שם בהלכה ז': "אין תשלומין לתפילה 
שהפסיד אלא בזמן תפילה )הסמוכה לה( אבל לא בשעה שאינה זמן תפילה" וכו'(, 
)ועל כן רק לאחר שהתפלל תפילת החובה זהו 'זמן התפילה הסמוכה לתשלומין' אך 

לא לפני שהתפלל(.

וא"כ יש להבין את דבריו של כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש שם, דהרי דהטעם שהתשלומין 
אפשר רק בזמן התפילה הסמוכה לה ולכן החובה קודם לתשלומין שייך רק בהלכות 

תפילה, ומה נוגע זה לכאן?

אלא די"ל דכוונתו של כ"ק אד"ש היא להטעם אחר המובא בט"ז )שם סק"י( וז"ל: 
"דמעלת חובת שעתי' הוא מעלה אחרינא, כדאמרינן בפ"ק דקידושין )לג, א( חביבה 
דוקא  בשעתה'  מצווה  ל'חביבה  המקור  הט"ז  הביא  מדוע  )וצ"ע  בשעתה".  מצוה 

מהסוגיא בקידושין ולא משאר המקומות בש"ס כגון פסחים סח, ב. שם קה, ב(.

ואכן, בהערה שם ציין כ"ק אד"ש ל"שו"ע או"ח ריש סימן קח", אך לא ציין לעיון 
אדה"ז אף שהדרך בלקו"ש היא לציין לשו"ע אדה"ז כאשר מביא אותו הדין  בשו"ע 
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השו"ע,  בפנים  במפורש  שהביא  כהטעם  סובר  אדה"ז  דאכן  וי"ל  בשו"ע,  גם  המובא 
ובלקו"ש שם הכוונה היא לדין בשו"ע )המחבר( ע"פ הטעם שמבאר הט"ז.

ט
והנה, הלבוש )סימן ק"ח ס"א( כתב בהאי דינא טעם אחר, והוא: שדין קדימת החובה 
)תפילת  תדיר  ושאינו  תמיד(  הנוהגת  חובה  )תפילת  שתדיר  משום  הוא  לתשלומין 
קודם  'חובה  )וע"כ  וכו'  תדיר  ושאינו  דתדיר  הטעם  ואכן,  קודם.  תדיר  תשלומין( 
לתשלומין'( שייך לא רק לדיני תפילת תשלומין אלא לכל דיני תשלומין )ואף להשלמת 

שיעורים וכו'(.

והקשה הט"ז על דברי הלבוש שהרי דינא דתדיר קודם הוא לא לעיכובא )ומביא 
הט"ז שם כמה הוכחות לכך(, והאיך פסק השו"ע דאם היפך והקדים התשלומין לחובה 
תדיר,  ממעלת  "עדיף  זה  דטעם  ומבאר  שלו  הטעם  הט"ז  מביא  וע"כ  י"ח,  יצא  לא 
דבמעלת תדיר הנה זמן שניהם עכשיו עכ"פ, מה שאין כן כאן דכבר הלך זמן התפילה 

שלא התפלל, אלא שתקנו לה תשלומין והיינו אחר חובת שעתי'".

ואולי אפשר לומר דעל הטעם שמביא הלבוש אכן אדה"ז אינו חולק. והיינו: דהטעם 
דחובה קודם לתשלומין בכ"מ הוא משום דברי הלבוש 'דתדיר ושאינו תדיר' וכו', אמנם 
בנוגע לתפילת תשלומין אין להביא טעם זה, דא"כ הרי באם הקדים תפילת תשלומין 
לחובה אינו צריך לחזור )וכהט"ז – דאינו לעיכובא( וע"כ הביא אדה"ז בשו"ע שם טעם 
אחר לכך. אך מ"מ הטעם דהלבוש עדיין בתוקפו עומד, אלא דאינו טעם חזק כ"כ )וע"כ 

בדיעבד אינו חוזר(.

הוא  סק"ח"  ריש  או"ח  ל"שו"ע  שולח  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  דהציון  י"ל  אולי  ועפ"ז 
ע"פ ביאור הלבוש לשו"ע, ומכיון שע"פ ביאור זה הדין ד'חובה קודם לתשלומין' אינו 
לעיכובא, א"כ יכול הוא להדחות מפני טעמים אחרים )וכנ"ל, בנוגע לשיעורי החת"ת 

והרמב"ם(.

ובאם נעמיד כך לא נאלץ להדחק ולומר דתפס כ"ק אד"ש את הטעם שהביא הט"ז, 
אף שמוכח שאדה"ז חולק ע"כ – דהרי אדה"ז בחר להביא טעם אחר )דתפילת תשלומין 
צריכה להיות ב'זמן' התפילה הסמוכה( דאינו עולה בקנה אחד עם טעם הט"ז )דחביבא 
מצווה בשעתא(. אך בנוגע לטעם הלבוש אפשי לומר דאף לאדה"ז אכן בכ"מ הוא טעם 
נכון וטוב, אך בנוגע לדין דתפילת תשלומין גופא אי אפשי לומר טעם זה מכיון דהדין 
הוא דכאשר לא הקדים החובה לא יצא, וע"כ בזה יש לתפוס טעם אחר. )משא"כ טעם 
הט"ז הרי הי' יכול להתיישב גם עם הדין דתפילת תשלומין, ומכך שאדה"ז לא הביא 

טעם זה, מוכח דחולק על עצם הטעם(.
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מתי פגש ר' הלל מפאריטש את אדמו"ר הזקן

 הת' יוסף יצחק שי' ווינר
תלמיד במכון תורני טכנולוגי*

א
בלקוטי שיחות חלק ב )ע' 400( מספר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק )בתרגום חפשי(: 
"רבי הלל מפאריטש השתוקק לראות את אדמו"ר הזקן, אך בכל פעם שהי' מגיע לעיר 
בה הופיע אדמו"ר הזקן לא פגש אותו, משום שאדמו"ר הזקן כבר נסע משם. עלה 
איפוא ברעיונו להזדרז ולהקדים, וכששמע שאדמו"ר הזקן עומד להגיע למקום מסויים 
נסע לשם עוד בטרם בא אדמו"ר הזקן. לא הסתפק בכך שכן בראותו שתמיד מזדמנות 
יניחוהו להכנס,  מניעות שונות לראייתו את פני אדמו"ר הזקן חשש שגם הפעם לא 

והתחכם ובא אל הדירה בה עמד להתאכסן אדמו"ר הזקן, והתחבא תחת המטה.

 רבי הלל הכין קושיא במסכת ערכין כדי לשאת ולתת בהלכה עם אדמו"ר הזקן. מיד 
עם הכנס אדמו"ר הזקן לחדר, עוד בטרם הספיק רבי הלל לצאת ממחבואו שמע את 
אדמו"ר הזקן אומר בנגונו הידוע: "כשיש לאברך קושיא בערכין עליו להעריך עצמו 
תחלה", ומיד התעלף רבי הלל. כשמצאוהו ועוררוהו מעלפונו כבר נסע אדמו"ר הזקן 

משם.

שוב לא עלה ביד ר' הלל להיות אצל אדמו"ר הזקן. הוא הי' נוסע אל אדמו"ר האמצעי 
ואל ה"צמח צדק", אבל אצל אדמו"ר הזקן היתה זו הפעם היחידה בה הי', וגם אז לא 

ראה אותו". עכלה"ק.

וכפי   ,)171 )ע'  חכ"ב  בלקוטי שיחות  גם  כ"ק אד"ש מה"מ  זה מספר  סיפור  והנה 
שמציין שם למקור הדברים בספר השיחות תרח"צ )ע' 276(, שם אומר כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ: "בחודש אב תקע"ב הי' רבינו הזקן באיזה מקום ובא לשם ר' הלל ולא יכול 
לכנוס והתחבא בחדר של רבנו הגדול מתחת לספסל, והוא הכין לשאול מרבנו קושיא 
במסכת ערכין, ושמע קולו של רבנו שאומר: אברך שיש לו שאלה במסכת ערכין, צריך 
קודם כל לבדוק את המוחין שלו. והתעלף ר' הלל, ובין כך נסע משם רבינו". עכלה"ק.

* מתוך קובץ חידושים וביאורים – מכון תורני־טכנולוגי שע"י ישיבת חנוך לנער, שי"ל בקרוב.
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ב
ולכאורה צריך להבין, דהנה בלקו"ש ח"ב הנ"ל מציין כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 8: 
כ"ק  "כשנסע  ושם כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ:  א",  דיבורים תקכד,  ליקוטי  גם  "ראה 
אדמו"ר הזקן בשנת תקע"א לווָאהלין. הנה בחזירתו עבר בשובו דרך גליל מָאזיר ואלפי 
אנשים נתקבצו בכל עיר ומושב אשר נתעכב שמה. ובאחד מבתי המלון )קרעטשמע( 
נתאספו שם כחמישים מנינים איש הי' גם הוא, רבי הלל, ביניהם ושם זכה לשמוע אמרי 

קדש הקדשים שאמר כ"ק אדמו"ר". עכלה"ק.

והנה שני סיפורים אלו, לא רק שאינם משלימים זה את זה, אלא הם לכאורה סותרים 
עם  במקום  סתם  הי'  הלל  שר'  הוא  הסיפור  דיבורים  בלקוטי  דהרי  השני:  את  אחד 
חסידים ושמע מאמר מאדה"ז, משא"כ בלקו"ש )ובסה"ש( הנ"ל מסופר שר' הלל נסע 
במיוחד אחרי אדמו"ר הזקן, והתחבא מתחת לספסל כדי לשמוע את דבריו, ואף הכין 

קושיא לפנ"ז.

נזכר כלל  וביותר קשה: דבלקוטי דיבורים מסופר רק שר' הלל שמע מאמר, ולא 
המעשה עם דברי אדה"ז אליו על ענין 'ערכין' והתעלפותו. ובלקו"ש הנ"ל כותב כ"ק 
אד"ש מה"מ בפירוש: "מיד עם הכנס אדמו"ר הזקן לחדר . . שמע את אדמו"ר הזקן 
אומר . . ומיד התעלף". והיינו לכאורה שר' הלל לא שמע בכלל מאמר, ורק שמע את 

דברי אדה"ז אליו והתעלף?

ג
ואולי י"ל הביאור בזה, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ באגרות קודש ח"ג )ע' קלב(, דגם 
שם מספר סיפור זה, וזלה"ק: "שמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לפני איזה שנים, 
שר' הלל השתוקק במאד לראות את אדה"ז, כשנסע אדה"ז בגליל ההוא, ונסע ר"ה 
אחריו, אבל בכל מקום בואו אמרו לו שזה עתה נסע אדה"ז משם. והתחכם הר"ה לבוא 

לעיר, אשר שם הי' צ"ל אדה"ז להתעכב, קודם בוא אדה"ז.

ובחדר שיעדוהו לאדה"ז התחבא שם הר"ה תחת הסאפע, ובדעתו הי' שאחר המאמר 
יצא ממחבואו, ויברר אז ג"כ אצל אדה"ז קושיא עצומה שהי' לו במס' ערכין. ובשכבו 
תחת הסאפע, והנה נשמע קול אדה"ז, בניגון כדרכו: "א יונגערמאן וואס האט א קשיא 
אין ערכין, דארף זיך אליין מעריך זיין". ונתעלף הר"ה. וכשנתעורר מהתעלפותו, כבר 

נסע אדה"ז מהעיר". עכלה"ק.

והנה נראה בפשטות שבדבריו הק' מביא כ"ק אד"ש מה"מ את שני הסיפורים יחד: 
– שבהם מסופר שר' הלל  איזה שנים"  לפני  הן את דברי אדמו"ר הריי"צ ש"שמענו 
אכן שמע את המאמר יחד עם קהל החסידים, "ובדעתו הי' שאחר המאמר וכו'". והן 
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את המסופר בלקו"ש )ובסה"ש( הנ"ל, ש"בשכבו תחת הסאפע שמע קול אדה"ז" על 
ה'ערכין', והתעלף.

ועפ"ז יש לתווך בין שני הסיפורים הנ"ל, ולהסיק שאכן היו בזמן אחד – כפי שכתב 
כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש הנ"ל שר' הלל ראה את אדה"ז רק פעם אחת. ואמנם בכל 
מקום מובא עוד פרט במהלך הסיפור השלם: בלקו"ד מובא ע"ד שמיעתו את המאמר, 

ובלקו"ש ובסה"ש הנ"ל מובא על דבר הסיפור עם ענין ה'ערכין'.

ד
"מיד  אד"ש מה"מ:  כ"ק  כתב  הנ"ל  בלקו"ש  דהרי  להבין:  צריך  עדיין  לכאורה  אך 
עם הכנס אדמו"ר הזקן לחדר, עוד בטרם הספיק רבי הלל לצאת ממחבואו שמע את 
אדמו"ר הזקן אומר", שמכך משמע בפירוש שר' הלל לא שמע כלל את המאמר, אלא 

שמיד שמע את אדה"ז?

ואולי י"ל הביאור בזה, דהנה גם בסה"ש תש"א )ע' 59( מביא כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
סיפור זה, וזלה"ק )בתרגום חפשי(: "כשרבינו הזקן עבר במחוזו של החסיד ר' הלל, 
והתאכסן באכסניא על הדרך, נסע ר' הלל אליו. קהל הנאספים הי' רב, ולא יכל ר' הלל 

להידחק, ושכב מתחת לשולחן.

ר' הלל הכין קושיא במסכת ערכין לשאול את רבינו הזקן, בתוך כך הוא שומע את 
רבינו הזקן אומר: כשאברך מכין קושיא בנגלה לשאול, זה תורה שלא לשמה, ור' הלל 
התעלף. כשהתעורר מעלפונו כבר לא הי' רבינו הזקן במקום, ור' הלל לא ראה אותו". 
עכלה"ק. וכפי שמובא שם לפנ"ז: "את רבינו הזקן לא ראה, רק שמע את קולו, וכן שמע 

מאמר ממנו".

ומכך משמע שהדוחק של ר' הלל הי' מפני ש'קהל הנאספים הי' רב'. ועפ"ז יש לבאר 
את לשון כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש הנ"ל )בדוחק עכ"פ(: שאכן "מיד עם היכנס אדה"ז 
לחדר" התחיל הוא לומר את המאמר, אך מחמת הדוחק לא יכל ר' הלל לצאת. וגם 
לאחרי סיום המאמר "עוד בטרם הספיק רבי הלל לצאת ממחבואו, שמע את אדמו"ר 

הזקן אומר וכו'".

ה
אך עדיין יש להבין, דהנה בפרטי הסיפור המבואים בשיחות הנ"ל נראים כמה וכמה 

שינויים:
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א. סיבת מחבואו של ר' הלל – בלקו"ש הנ"ל: "חשש שגם הפעם לא יניחוהו להכנס, 
והתחכם ובא אל הדירה בה עמד להתאכסן אדמו"ר הזקן והתחבא". והיינו מחשש שמא 
לא יתנו לו להיכנס. ועד"ז משמע באג"ק הנ"ל: "בחדר שיעדוהו לאדה"ז התחבא שם 

ר' הלל".

אמנם בסה"ש תש"א הנ"ל כתב: "קהל הנאספים הי' רב, ולא יכל ר' הלל להידחק, 
יכול  "ולא  הנ"ל:  תרח"צ  בסה"ש  משמע  ועד"ז  המקום.  דוחק  מחמת  והיינו  ושכב". 

לכנוס והתחבא בחדר של רבנו הגדול".

ב. מקום מחבואו של ר' הלל – בלקו"ש הנ"ל: "והתחבא תחת המטה". בסה"ש תרח"צ 
הנ"ל: "והתחבא . . מתחת לספסל". באג"ק הנ"ל: "התחבא . . תחת הסאפע". ובסה"ש 

תש"א הנ"ל: "ושכב מתחת לשולחן"2.

ג. המילים שאמר לו אדה"ז – בלקו"ש הנ"ל: "כשיש לאברך קושיא בערכין, עליו 
להעריך עצמו תחלה". ועד"ז באג"ק הנ"ל. אמנם בסה"ש תרח"צ הנ"ל: "אברך שיש לו 
שאלה במסכת ערכין, צריך קודם כל לבדוק את המוחין שלו". ובסה"ס תש"א הנ"ל: 

"כשאברך מכין קושיא בנגלה לשאול, זה תורה שלא לשמה".

ומוכח מכל הנ"ל שאמנם ישנם כמה וכמה גירסאות בפרטי סיפור. אך כללות הסיפור 
שווה לכאורה בכל המקומות, גם בלקוטי דיבורים הנ"ל – מאחר שאכן ר' הלל שמע את 

המאמר מפי אדה"ז, ולאח"ז דיבר עמו אדה"ז על ענין ה'ערכין'.

מקור אמירת 'מודה אני'

 הת' מנחם מענדל שי' חדאד
תלמיד בישיבה קטנה

לגבי מקור מנהג אמירת 'מודה אני' בבוקר, מקובל שהוא מספר סדר היום )וכך גם 
ציין אדה"ז3 בהביאו מנהג זה בסימן א'. וראה קונטרס ענינה של תורת החסידות )סעיף 

ט'( וכלשונו: "מקור הנוסח ד"מודה אני" הוא ב"סדר היום"(.

אך הנה ידוע הסיפור שסיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ )ספר השיחות תש"ט ע' 330 להלן 
בתרגום ללה"ק(: "שכאשר חינכו אותי לומר 'מודה אני', ציוו עלי להניח יד אחת על 

השני', ולהרכין את הראש, וכן לומר 'מודה אני'.

2( וראה שיחו"ק תשמ"א ח"א ע' 567 )השיחה הבלתי–מוגה של לקו"ש חכ"ב הנ"ל(: "אם מתחת לשולחן אם מתחת 
למטה וכיו"ב". והיינו שאכן יש בזה כמה אפשרויות. וראה גם שם לענין כללות הסיפור. 

3( ראה 'מבוא לספרי ההלכה של אדה"ז', ע' כ־כא, שהאריך להוכיח )עפ"י רוב( שהמ"מ שעל השו"ע נכתבו בידי 
אדה"ז עצמו. 
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כשהתבגרתי מעט . . שאלתי את כ"ק אאמו"ר הרה"ק: מדוע כשאומרים 'מודה אני' 
צריכים להניח יד אחת על האחרת, ולהרכין את הראש? והוא ענה לי: באמת צריכים 
לעשות מבלי לשאול מדוע, אבל אמרתי לך שתשאל הכל אצלי. הוד כ"ק הרה"ק קרא 
פנימה לר' יוסף מרדכי המשרת . . ושאלו: כיצד אתה אומר 'מודה אני' בבוקר? ענה ר' 

יוסף מרדכי: אני מניח יד אחת על האחרת ומכופף את הראש.

שואל אותו שוב כ"ק אאמו"ר הרה"ק: מדוע אתה עושה כך? ענה ר' יוסף מרדכי: איני 
יודע. כשהייתי ילד קטן לימדו אותי כך. אתה רואה – אומר לי הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק 
וכך קודם לכן, עד משה רבינו ואברהם  הוא עושה כך מפני שאביו לימד אותו כך, 

אבינו, שאברהם אבינו הי' היהודי הראשון".

הרי נראה, שענין אמירת 'מודה אני' הי' קיים כבר בזמן האבות ע"ה.

'מודה אני' קיים כבר מזמן האבות.  ולכאורה נראה לומר בזה, שאכן ענין אמירת 
שכבר בזמן האבות ע"ה, הי' הסדר אצל היהודים, שמיד עם הקימה בבוקר היו מודים 
להקב"ה, והודי' זו היתה נעשית תוך כדי סידור הידים באופן הנ"ל )שבפשטות זוהי 
תנועה המבטאת 'כניעה' והודי' של עבד לאדונו(. אלא שנוסח קבוע4 להודי' זו נקבע 

לראשונה ע"י ר' משה בר מכיר )בעל 'סדר היום'( שנים רבות מאוחר יותר.

ולא באתי אלא להעיר.

לבישת כתר ע"ג ספר תורה

 הת' עמרם אליהו שי' חמו
תלמיד בישיבה גדולה

בסקירה קצרה ע"ד ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו )נדפס בספר המאמרים 
"פרזות תשב  ניגון  הראת"  "אתה  פסוקי  אמירת  "ולאחר  כותב:  צח(  ע'  ח"א  מלוקט 
ירושלים", גלילת ספר התורה לבישת ה"כתר" ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א, נשיאת ספר 
ברכת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ברך   – נרות  ובלוית  חופה  תחת  הקודש  לארון  התורה 

"שהחיינו" בקול, ואכל פרי חדש.

ועל המילים "לבישת הכתר ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א" מצוין בהערת שוליים )22( 
"ראה זח"ג רנו, ב".

4( ושמא יש לדייק כן מלשון קונטרס ענינה כו' )דלעיל בפנים(, "מקור הנוסח", דוקא.
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חדוה,  עמה  ישראל  למעבד  ונוהגין   .  . עצרת  השמיני  "וביום  שם:  הזוהר  וז"ל 
ואתקריאת שמחת תורה, ומעטרן לס"ת בכתר דילי', רמז ס"ת לתפארת שכינתא עטרת 

תפארת כו'".

ויש לעיין מדוע מצויין )רק( לזהר כמקור ללבישת הכתר ששם מסביר על מה מרמז 
או  הלכה  בספר  למקור  לציין  יותר  הי' מתאים  דלכאורה  הענינים,  בפנימיות  הכתר 

מנהגים הכותב שיש להכין כתר לספר תורה5?

ואולי י"ל הכוונה בזה )עכ"פ בד"א( ע"פ מה שמבואר בפי' מתוק מדבש בסוף הכתוב 
בסוד   .  . כמו שכתב האריז"ל  יהי' לעת"ל בתמידות  "וכן  חיל עטרת בעלה":  "אשת 

צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם".

והיינו שבזה שמביא מ"מ לזהר מרמז שהנחת הכתר על ס"ת זה, אינה סתם לפי המנהג 
להניח כתר ע"ג ס"ת, אלא שזה מרמז לגאולה6. וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות 

זו שלאחרי סיום כתיבת הס"ת "ביאת משיח אינה מחוסר מעשה אלא מחוסר זמן".

סיפור הסבא משפאלע

 הת' יוסף יהודה שי' ליפש
תלמיד במכון תורני־טכנולוגי*

בלוח היום יום )י"ד טבת( כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "הסבא משפאלע – דער שפאלער 
המגיד.  תלמידי  חבריו  שאר  על  עז  ויתר  שאת  ביתר  מאוד,  נלהב  איש  הי'   – זיידע 
בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן – שנת תקס"ט או תק"ע – סיפר, אשר בהיותו בן שלש 
שנים ראה את הבעש"ט והניח ידו הקדושה על לבי, ומאז, חם לי. תנועת צדיק, ומכל 

שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד".

ולכאורה נראה שסיפור זה מתאר מצב שבהתעוררות מלמעלה נתן הבעש"ט חיות 
בעבודת השם שלא מתקררת לעולם.

ליעפליער  יקותיאל  ר'  עם  לסיפור  זה  סיפור  נראה שאפשר לדמות  במבט ראשון 
שסיפר הרבי הריי"צ )ספה"ש תר"פ עמוד 54( וזה לשונו הק': "וכמעשה הידוע מר' 
בתפילין  שישב  בעת  יחידות  על  לאדה"ז  הראשונה  בפעם  ליעפליער שבא  יקותיאל 
דר"ת )השאלה לא רצה לומר, אך אמר שהי' מאויים(, ואמר אדה"ז בזה"ל: רבש"ע 

5( ראה בנטעי גבריאל על כתיבת והכנסת ספר תורה ע' צו וש"נ.
6( ואולי י"ל שאם הי' מביא מ"מ בהלכה לא הי' מספיק, כידוע שעל אף שזה מובא בהלכה מנהג חב"ד עד אז הי' שלא 

הניחו כתר ע"ג ס"ת )אע"פ שבפשטות הטעם הוא מפני שלא הי' להם כסף לזה(.
* מתוך קובץ חידושים וביאורים – מכון תורני־טכנולוגי שע"י ישיבת חנוך לנער, שי"ל בקרוב.
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ואתה מחי' את כולם כתיב. ותיכף ומיד נתהפך לאיש אחר בהשכלה ובעבודה, אף שלא 
הי' יכול ללמוד כלל, ובדוחק הבין פסוק חומש עם רש"י". עכלה"ק. שגם בסיפור זה 

רואים איך אדה"ז באתערותא דלעילא הפך חסיד ל"איש אחר".

ולכאורה לפי השקפה זו אין מובן כ"כ ההוראה שמסיק מכך כ"ק אד"ש מה"מ בסיום 
ה'היום יום' – "תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח 
לעד". דהרי בסיפור הסבא משפאלע קיבל חיות בהתעוררות מלמעלה. ויתירה מזו 
איך סיפור זה בא ללמדנו אנו לומדי "היום יום" שלא קיבלנו התעוררות מלמעלה או 

דומה לה?

ואפשר הי' לומר שהקשר הוא שהסיפור מלמדנו את הכח המיוחד שבתנועה אחת 
של צדיק, וזה כבר צריך לא לשכוח לעד.

אבל אולי אפשר לומר יתירה מזו שאין דמיון בין הסיפור עם הסבא משפולע לסיפור 
עם ר' יקותיאל ליעפליער, כי הנגיעה של הבעש"ט על ליבו של הסבא משפאלע לא 
נתנה לו חיות שהיתה נשארת לעד ללא עבודה כמו ר' יקותיאל ליפלער שמאז "נתהפך 
לאיש אחר", אלא שהסבא משפאלע הי' צריך לפעול אצל עצמו את זיכרון הנגיעה כל 

ימיו, והזיכרון הזה הוא זה שנותן בו חיות תמידית!

ואולי יש להוסיף שראה בזה הוראה ונתינת דרך בעבודת ה' מהבעש"ט אליו, בזה 
שנגע על ליבו ללמדו שעבודתו צריכה להיות בחיות לבבית.

וזהו שמוסיף בסיום "היום יום" ללמוד מהסבא משפולע, שצריך לפעול אצל עצמנו 
שתנועת צדיק לא תישכח.

 דעות אדמו"ר הריי"צ ואדמו"ר מה"מ שליט"א
בנוגע לשואה כעונש

 הת' מנחם מענדל שי' שווארץ
תלמיד בישיבה גדולה

א
כ"ק אדמו"ר הריי"צ אודות  דיבורים ח"ד, שיחת פסח שני תש"ד7, מדבר  בלקוטי 
המצב הקשה בו נתון עם ישראל בכל ארצות העולם בתקופה זו, ובין השאר אודות 

7( הקטע המלא מתחילת השיחה יובא לקמן באות ג.
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מצבם הקשה של היהודים אשר נמצאים תחת השלטון הנאצי באירופה. ובהמשך אותה 
שיחה8 מדבר אדמו"ר הריי"צ בנוגע לסיבה הגורמת למצב הקשה הנוכחי, וזלה"ק:

"יהודים! 

עלינו להתבונן היטב במצב, על כל אחד ואחת להתעמק בשאלה מי הוא זה שמעניש 
את העם היהודי? ומדוע? ולענות כל אחד לעצמו את התשובה האמיתית לאמיתה, 
שהמצב הנוכחי הוא כפי שהי' תמיד שלפני כל "ויעשו הרע בעיני ה'", כשבני ישראל 
עשו את הרע בעיני השי"ת, נענשו ברעב, בצרה של מגפה או במצב של מלחמה, עד 

שבני ישראל שבו אל השי"ת ונגאלו". עכלה"ק.

ולכאורה נראים דברים אלו תמוהים, שהרי ידועים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בענין, 
ולדוגמא, בשיחת ש"פ ויחי תנש"א, וזלה"ק9:

"ובנדו"ד: השמדת ששה מליון יהודים באכזריות הכי גדולה ונוראה – שואה איומה 
שלא היתה )ולא תהי' ר"ל( דוגמתה במשך כל הדורות10 – לא יכולה להיות בתור עונש 
על עונות, שכן, אפילו השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבון עונות בדור ההוא שיהי' בו 

כדי להצדיק ח"ו עונש חמור כזה!

אין לנו שום הסבר וביאור )ע"פ חכמת התורה( כלל וכלל על השואה, כ"א רק ידיעת 
העובדה ש"כך עלה במחשבה לפני", ואשר "גזירה היא מלפני" ]אף שבודאי לא באופן 
של חפץ )פנימיות הרצון( ח"ו, כאמור בתורה, שכינה מה לשון אומרת קלני הראשי 
עונות".  ובודאי לא ההסבר דעונש על  ובודאי  כי אם, ש"ברגע קטן עזבתיך"[,  כו'", 

עכלה"ק.

ובשיחה הנ"ל מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ עוד ואומר11: "ומושלל מלהשתמש בשואה 
מוצל מאש",  "אוד  זה,  לדורנו  בנוגע  ובפרט  עונות,  על  לעונש  בנוגע  בתור הפחדה 

שארית הפליטה מהשואה הנוראה".

ולכאורה נראה שזהו בדיוק מה שעשה כ"ק אדמו"ר הריי"צ בשיחה הנ"ל, שהרי הוא 
בא לעורר את היהודים, תוך שימוש בשואה כדבר שבא כעונש על עוונות לכאורה, ענין 

שכ"ק אד"ש מה"מ אומר עליו "מושלל".

8( הוספות ע' 1120. ובמתורגם ללה"ק – ח"ה ריש ע' 1251.
9( התוועדויות תנש"א ח"ב, ע' 120.

10( ולכאורה צריך להבין כוונת דבריו "שלא היתה דוגמתה במשך כל הדורות" – דהרי לכאורה כבר התרחשו אסונות 
גדולים לעם ישראל שהיו אומנם כדוגמת השואה )לדוגמא: חורבן בתי המקדש הראשון והשני(, וכך התבטא אף כ"ק 

אד"ש מה"מ בעצמו )לקו"ש חל"ג ע' 260(?
ולכאורה י"ל הביאור בזה: דמבחינת האסון שניחת על בנ"י הי' כבר אומנם כדוגמת השואה. משא"כ בענינים אחרים 
בהם התייחדה השואה: בחוסר ההגיון ההסטורי מבחינת הזמן בו התרחשה השואה, ו)אעפ"כ( באכזריות העצומה שבה 

היא בוצעה – שבהם השואה היא לא כדוגמת שום דבר אחר. ואכ"מ.
11( שם ע' 121. ההדגשות אינן במקור.
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וא"כ, לכאורה צריך להבין כיצד אומר כ"ק אד"ש מה"מ בחריפות כזאת ש"אפילו 
השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבון עונות בדור ההוא שיהי' בו כדי להצדיק ח"ו עונש 
כפי שהי'  הוא  הנוכחי  "שהמצב  הריי"צ אומר במפורש,  כזה!" כאשר אדמו"ר  חמור 
"ויעשו הרע בעיני ה"', כשבני ישראל עשו את הרע בעיני השי"ת,  תמיד שלפני כל 

נענשו" כו'?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה, ובהקדים: דהנה בדבר מלכות ש"פ כי תשא תשנ"ב )ס"ז( 
מבאר כ"ק אד"ש שקיימים ג' ענינים בסדר בבריאה: הא' – הענין דמתן תורה ובריאת 
העולם. הב' – ענין החטאים, שמשתלשלים מחטא עה"ד וחטא העגל, והכוונה בזה היא 
שע"י הירידה למטה ימלאו ע"י את כוונת הבריאה. הג' – שהענין הקודם מביא לתכלית 
הבריאה ע"י עבודת האדם, בגאולה השלימה. ובהסברת הענין הב' אומר כ"ק אד"ש12, 

וזלה"ק:

"ויש לומר שדרגת הבי"ת היא לא רק בנוגע לכללות הבריאה )הצמצום(, אלא גם 
בנוגע לתוצאות שבאות מזה, עד גם לענין החטא ושבירה כו' )שנעשה ע"י הצמצום 

כו', כנ"ל ס"ו(, 

כפי שחסידות מבארת את מאחז"ל עה"פ "נורא עלילה על בני אדם", שחטא עה"ד 
בא עי"ז ש"עלילה נתלה בו" )באדם הראשון( – שזה ש"לפעמים גובר הרע דיצה"ר על 

האדם ויחטא" ה"ז משום ש"למעלה הסיתו עליו היצה"ר להביאו לחטא זה".

שכן בנ"י מצד עצמם אינם שייכים כלל וכלל לענין החטא ח"ו וכל הענין בא רק בגלל 
זה שהקב"ה בחסדו הגדול רצה להביא את בנ"י לעלי' הכי גדולה )למעלה ממצבם 
מצ"ע(, לכן "עלילה נתלה בו" ונעשית ירידה לפי שעה )ע"ד מש"נ "ברגע קטן עזבתיך"( 

ובחיצוניות )רק למראה עינים(, בכדי להביא את העלי' שלא בערך". עכלה"ק.

ועפ"ז ניתן לכאורה לומר שכ"ק אד"ש בהתייחסותו לשואה מסתכל יותר בפנימיות 
הענינים, כיצד כל הענין הב' הוא רק מפני ש"עלילה נתלה בו" כדי שיהי' ירידה לצורך 

עלי', ולכן מדבר בצורה כזו, דאין לשואה שום הסבר.

את  וראו  העבודה  משלימות  יותר  רחוקים  היו  שבזמנו  הריי"צ,  אדמו"ר  משא"כ 
חיצוניות הענינים, שהצרות הם עונש על העבירות ועל בנ"י מוטל לעשות תשובה – 
לכן דיבר באופן כזה על השואה )עכ"פ, כיון דבריו לקהל לו הי' מתאים דיבור זה מפני 

הזמן(.

12( שם, ע' 348.
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ודוקא כ"ק אד"ש הוא זה שמגלה ענין זה, מפני שבזמננו כאשר מתקרבים יותר ויותר 
לענין הג' הנ"ל – הגאולה השלימה, אז מתגלה הטעם העמוק לכל הענין הב' הנ"ל. אך 
בזמן אדמו"ר הריי"צ היו עדיין לפני גמר העבודה והתגלות, ולא התגלה אצלם הטעם 

הפנימי לכל הענין הב'.

ואפשר להביא לשם כך דוגמא מנבואות החורבן שנאמרו לעם ישראל לפני חורבן 
בית ראשון, שאז הזהירו הנביאים על כך מפני חטאי עם ישראל, אך ברור שלמעשה 
הרצון העליון הי' שכ"ז יקרה על מנת שעי"ז יבואו בסופו של דבר לגאולה האמיתית 

והשלימה, בבניין ביהמ"ק השלישי דוקא.

אך דוחק לומר כן, שהרי כ"ק אד"ש שולל דיבור זה ללא קשר לעומק מסויים המתגלה 
בזמן מסויים. ויתירה מזו: הסיבה הראשונה שמביא כ"ק אד"ש לדבריו )בשיחת ש"פ 
ויחי בנוגע לשואה( אינה תלוי' בזמן – "שכן, אפילו השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבון 
עונות בדור ההוא שיהי' בו כדי להצדיק ח"ו עונש חמור כזה!" ומסיים הקטע שם – 

"ובודאי ובודאי לא ההסבר דעונש על עונות".

ועוד, שהרי עפ"ז אין ייחוד דוקא בשואה, שהרי "נורא עלילה" כו', צריך להתגלות 
בכל הצרות, ומדוע מייחד כ"ק אד"ש דיבורו באריכות כזאת דוקא בנוגע לשואה?

ובעיקר דחוק מכיון שכ"ק אד"ש אינו אומר זאת כסתם חידוש, אלא שולל כל צורת 
דיבור אחרת. ומכיון ש"איני מבקש אלא לפי כחן" מובן שכאשר דורש זאת כ"ק אד"ש 

מכולם, הרי אין זה ענין פרטי שהתגלה אליו – אלא ענין הדרוש ומוכרח לכל.

וא"כ נמצא שקשה להכניס ביאור זה בלשונו ובכוונתו הנראית של כ"ק אד"ש, וכן 
בדבריו של אדמו"ר הריי"צ שעדיין לא יתיישבו עם מ"ש כ"ק אד"ש די הצורך.

ג
את  תחילה  להבין  יש  הריי"צ,  אדמו"ר  דברי  את  יותר  טוב  להבין  מנת  על  והנה, 
ההקשר הכללי בו נאמרו הדברים. ונביא א"כ את דבריו המלאים של אדמו"ר הריי"צ 

בראשית השיחה הנ"ל, וזלה"ק13:

באמריקה  כאן  גם  הארצות,  בכל  במינן  המיוחדות  היהודיות  הצרות  "פורענות 
– במקום הנקרא ארץ ידידת האנשים – מן ההכרח שתגרומנה לכאב הראש היהודי 

ולכאב הלב היהודי.

13( שם ע' 1115. ובמתורגם ללה"ק ח"ה, ע' 1248.
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רואים אנו הכל בבהירות, איך שצרות פורעניות התוכחה המרות נשפכות על כלל 
ישראל, ואין אנו יודעים באיזה פסוק – מפרשיות התוכחה שנאמרו מראש – אנו עומדים 

כעת, אין אנו יודעים מה יביא לנו המחר.

באשר למצב היהודי בארצות הכבושות על ידי הנאצים – הרי שאין מה לדבר, באשר 
למצב היהודי החמור ביותר – בחיים וברכוש – בארץ ישראל – מיותר לדבר, גם באשר 
למצב היהודי החמור בארץ ידידת האנשים, אמריקה, גם כן מיותר לדבר". עכלה"ק14.

וברור מכל הנ"ל שאף מ"ש אדמו"ר הריי"צ בהמשך השיחה הנ"ל, ש"המצב הנוכחי 
הוא כפי שהי' תמיד שלפני כל "ויעשו הרע בעיני ה'", כשבני ישראל עשו את הרע 
בעיני השי"ת, נענשו" – אין כוונתו בזה לכאורה דוקא על השואה, אלא על כל הצרות 

שהתרגשו על ישראל באותו זמן, ובכלל זה על השואה15.

ויובן יותר ע"פ דברי כ"ק אד"ש על אדמו"ר הריי"צ בשיחת ש"פ ויקרא תשמ"ז16, וז"ל: 
"שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכאשר ביקר אצלו א' מגדולי ישראל לאחר ה"שואה", 
הנה, כשדובר אודות השואה כו', התבטא הלה שבודאי אין זה באופן שלית דין ולית 
דיין, ח"ו, ובודאי ישנו הסבר וביאור כו' – ומיד הפסיקו כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואמר לו: 

אל תלמד זכות על הקב"ה...". עכלה"ק.

אלא  עוונות,  על  עונש  היא  שהשואה  אומר  אינו  הריי"צ  שאדמו"ר  מובן17,  ומזה 
מתייחס באופן אחר: כאשר רואים בפשטות שהמצב בפועל הוא שישנן פורענויות על 

עם ישראל – ברור א"כ שיש לפשפש במעשים, ואין זה דוקא על מה שקרה בשואה.

כלומר: אין הכוונה שהשואה מוצדקת, אלא שבפועל, מוטלת חובת חשבון הנפש – 
לבחון את המצב הרוחני ולתקן אותו )גם בניסיון למנוע את המשך הפורענות(. ואין 
זה סותר כלל לעובדה שאי אפשר להבין את הסיבה לשואה )וכן שלמעשה, השואה לא 

14( ומוסיף שם אדמו"ר הריי"צ ומרחיב אודות המצב הרוחני הקשה של יהודי ארה"ב. ולכאורה צריך להבין מדוע 
משווה בין המצב רוחני קשה זה עם השואה – דלכאורה רחוקים הם זה מזה בתכלית?

15( ולכאורה עדיין א"א לתרץ זאת כך, כיון שבהערה על דבריו הק' בשיחה שלעיל מוסיף כ"ק אד"ש )שם ע' 120( 
שהמדובר הוא בכל הצרות ש"לא יהיו עוד", כלשונו, עיי"ש. ואכ"מ.

16( התוועדויות תשמ"ז ח"ב, ע' 765. 
17( כ"ק אד"ש מביא סיפור זה ע"מ להוכיח דאין ללמד זכות על הקב"ה גם בנוגע לאורך הגלות, ויש לתבוע מה' 
בתוקף את הגאולה. ומהשוואה זו שעושה כ"ק אד"ש בין מ"ש אדמו"ר הריי"צ שאין ללמד זכות על הקב"ה בנוגע לשואה 
לאורך הגלות, מובן שיכולים גם אנו לעשות השוואה הפוכה, ולהביא את מ"ש כ"ק אד"ש שלגלות אין הסבר, כדוגמה 
 ,289 ע'  ח"א  לדוגמא: התוועדויות תשד"מ  כ"ק אד"ש,  כך  ומקומות בהם התבטא  אין הסבר.  לעיל שלשואה  למ"ש 

תשמ"ה ח"ה ע' 2833. ועפ"ז יוכחו ביותר מה שכתבנו לעיל ולהלן בדברי כ"ק אד"ש.
גם השוואה  בין השואה לגלות, מובן שיכולים אנו לעשות  זו  וכן מההשוואה שרואים שכ"ק אד"ש עושה בשיחה 
הפוכה, ולקחת מ"ש כ"ק אד"ש בנוגע לכך שאין הגלות עונש על חטאי בנ"י, ולומר אותם ג"כ על השואה. ומקומות בהם 

התבטא כך כ"ק אד"ש, לדוגמא: התוועדויות תשמ"ז ח"ד, ע' 39, תשנ"ב ח"ב ע' 348, וכנ"ל אות ב.
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השתלשלה כתוצאה מהמצב הרוחני הירוד(, מכיון שללא שום קשר להבנה – מוטלת 
החובה למצוא את הדרוש תיקון.

ומובן מכל הנ"ל ב' דברים שיישבו הדברים על מקומם, ויסבירו את משמעותם של 
הדברים:

 א. אדמו"ר הריי"צ אינו מדבר בדבריו הנ"ל על השואה בדוקא, כי אם על הפורענויות 
הבאות על ישראל באופן כללי באותו הזמן. ב. מטרתו שם אינה הסברת השואה באופן 
דעונש על עוונות, כי אם לעורר את עם ישראל לחשבון נפש ולתשובה, נוכח המצב 

הכללי הקשה של עם ישראל באותו הזמן.

א"כ מובן עתה, שלמעשה אין סתירה בין מה שכתב אדמו"ר הריי"צ לדבריו של כ"ק 
אד"ש – מכיון שהם מדברים באופנים שונים. אך עדיין יש להבין מדוע התייחסויותיהם 

ונקודת מבטם לנושא שונות הם, והטעם להבדל בפועל, כפי שיובא לקמן.

ד
ואולי י"ל שההבדל בפועל בין התייחסותו של אדמו"ר הריי"צ לנושא להתייחסות 

כ"ק אד"ש הוא זמן אמירת הדברים ועפ"ז היחס למאורע.

זאת אומרת: אדמו"ר הריי"צ, ששיחתו הנ"ל נאמרה בשנת תש"ד, תוך כדי השואה, 
רצה לעורר את עם ישראל לתשובה – כי זוהי ההתייחסות לענינים בזמן שהם מתרחשים, 
שכאשר רואים שמתרחשים דברים לא טובים לישראל, יש להבין שהקב"ה הוא הנותן 
לאחר  אולם  בפועל(.  הסבר  לכך  שאין  )אע"פ  בתשובה  להתעורר  וממילא  זאת  לנו 
מעשה – אין להביא הצדקות לפורעניות שהתרחשו לעם ישראל, מכיון שהתנועה ביחס 

לדברים שהתרחשו לפני כן – שונה.

ומ"ש כ"ק אד"ש בשיחה דש"פ ויחי, כוונתו היא לכאורה, שאין לעשות את החישוב 
המתאימה  ההתייחסות  לא  זו  שכן  בשואה,  נענשו  וע"כ  עבירות  עברו  ישראל  שעם 
כדי  תוך  מדבר  הי'  אד"ש  כ"ק  שאם  מובן  אמנם  בעבר.  שהתרחשו  לדברים  בהווה 
שבזמן  הנ"ל,  הריי"צ  אדמו"ר  כדברי  לכאורה  מדבר  הוא  הי'   – השואה  התרחשות 
התרחשות השואה על עם ישראל להסיק "מי הוא זה שמעניש את העם היהודי כו'" 

וממילא – להתעורר בתשובה.

ומ"ש כ"ק אד"ש שמושלל להשתמש בשואה בתור הפחדה, היינו דלאחר השואה, 
אין להשתמש במה שהתרחש אז בתור הפחדה, אבל ודאי שאין הכוונה לדוגמת מ"ש 
אדמו"ר הריי"צ שם – דהרי שם בא אדמו"ר הריי"צ לעורר את עם ישראל, ומזכיר להם 
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את המתרחש בזמן זה )וכנ"ל, אינו אומר שזהו עונש, אלא תולה את זה בהתנהגותם של 
עם ישראל(. משא"כ דברי כ"ק אד"ש שעוסקים בשימוש מאוחר יותר בשואה.

לצרות  בנוגע  אף  כלומר:  הזמן.  שינוי  רק  לא  היא  לכך  הסיבה  ג'(,  )אות  ]וכנ"ל 
המתרחשות תוך כדי הדיבור עליהם – הסגנון צריך להיות שונה מהסגנון נגדו התבטא 

כ"ק אד"ש בשיחת ש"פ ויחי הנ"ל18[.

וביתר ביאור: לאחר שעבר זמן מהשואה, כל שימוש במה שהתרחש אז איננו בא 
על מנת לעורר את עם ישראל לחשבון נפש ולתשובה, כי אם לשמש כהפחדה ובתור 
'תמרור אזהרה' )לדעת הטועים( על מנת להמחיש, ר"ל, מה יקרה כביכול לעם ישראל 

לו לא יעשו תשובה וכו' וכו' היל"ת.

ועפ"ז נמצאת מובנת היטב דעתו של כ"ק אד"ש המוזכרת פעמים רבות בשיחותיו 
ובמכתביו )כנ"ל( ביחס לשואה, שלשואה אמנם אין כלל הסבר. ואדרבה, מזה משמע 

עוד יותר הביאור הנ"ל בדברי כ"ק אד"ש ודברי אדמו"ר הריי"צ.

ומובן: אין לשואה הסבר כלל, אך תוך הזמן שזה מתרחש – אף שאין לכך הצדקה 
כלל, יש על עם ישראל להתעורר בחשבון נפש. אבל כאשר נמצאים זמן רב אח"כ, 
דהיינו, שכבר אין נמצאים במצב בו אפשר )עכ"פ( לקשר השואה עם מעשי עם ישראל, 
אז אין להשתמש במה שקרה אז כהפחדה להבא, כי אומנם אין הסבר לכך ששואה באה 

בעקבות עברות עם ישראל, ואנו איננו יודעים חשבונות שמים.

וחילוק זה בהבדל היחס לדברים – כאשר נמצאים בזמן ההתרחשות או לאחריו – 
ניתן לראות באופן כללי בדברי כ"ק אד"ש באגרות קודש חט"ו, וזלה"ק19:

"וההתבוננות בזה וחשבון הנפש, בכללות אף שמוכרח הוא, ידוע משל כ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סוחר, שבכל שעה ושעה יניח מסחרו ויעסוק 
זה  יביא  רק שלא  לא  וכו',  והוצאה  הכנסה  השוואת  העבר,  מזמן  חשבונות  בעריכת 

תועלת למסחרו אלא אדרבה ואדרבה, וכבר נאמר לכל עת"20.

של  ההתרחשות  בזמן  נמצאים  כאשר  מוכרח  הנפש  שחשבון  מדבריו  מובן  הנה 
הדברים, אך כאשר מדובר ב"עריכת חשבונות מזמן העבר" – הרי אין זה מוכרח, ו"לא 
רק שלא יביא זה תועלת . . אלא אדרבה ואדרבה". ואם כן יש לומר שאף כ"ק אד"ש 
הי' מתבטא כדברי אדמו"ר הריי"צ על השואה – לו הי' מדבר ע"כ תוך כדי זמנה, כנ"ל.

18( וראה בהרחבה על כך להלן, אותיות ה־ו־ז.
19( ע' רמט. ההדגשה אינה במקור.

20( ובכמה מקומות מדבר כ"ק אד"ש ע"כ שלחשבון נפש יש זמנים מיוחדים, ואין כל הזמנים כשרים. ולדוגמא אג"ק 
חי"ב )ע' שנד(: "הנה אף שבכלל חשבון הנפש נכון וגם מוכרח אבל רק לפעמים ולא בכל שעה ושעה". וכן בח"ח ע' 

שיח. ועוד.
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 – הריי"צ  אדמו"ר  דברי  על  אד"ש  כ"ק  מדברי  הנ"ל  השאלה  היטב  מיושבת  וא"כ 
מאחר שמדבר באופן כללי על כל מה שקרה באותו הזמן, וגם זאת אינו אלא בשעת 
מעשה, וגם בזה אינו בסגנון של 'עונש' על עונות, כי אם רק בכדי לעורר לחשבון נפש. 

כנ"ל בארוכה.

ה
אמנם עדיין צריך להבין: דהרי כ"ק אד"ש כתב כנ"ל: "ומושלל מלהשתמש בשואה 
בתור הפחדה בנוגע לעונש על עונות" – דכוונתו בזה בפשטות היא דאין להשתמש 

במושג ובענין שואה כדי להפחיד יהודים ולאיים עליהם בכך.

והנה, במקומות רבים מצינו לכאורה דאדמו"ר הריי"צ אומנם אכן השתמש בענין 
דשואה כאיום. ולדוגמא באג"ק משלהי מנ"א תש"ב )באמצע זמן השואה(21, וזלה"ק:

"אם לא תשובו אל ה' ותורתו, אם לא תעזבו את דרכיכם הרעים בחילול שבת ומועד, 
ילידיכם  תוציאו  לא  אם  כשרה,  במקוה  טהרה  בלא  בחיי משפחה  טריפות,  באכילת 
הבנים והבנות מבתי השמד הן הנה התלמוד תורות ובתי ספר אשר המורים והמורות 
ואל  ונינוה נהפכת,  ימי מספר  חפשים בדעה אפיקורסים מחללי כל קדש, הנה עוד 

תשענו במשענת קנה רצוץ יתן השי"ת והאויבים יהפכו לאוהבים,

יבוא אותו היום אשר ח"ו וח"ו היל"ת כי האוהבים יהפכו לאויבים,  וח"ו וח"ו אל 
גורל קניניכם  וגורל טפכם ועולליכם, לחיים ולמות,  ובנותיכם  וגורל בניכם  גורלכם 
ורכושכם אם ישארו בידכם או אויבים ישללו ויבוזו בידכם הוא, אם תשובו לד' ולתורתו 
חבלי  את  ואחיותינו  אחינו  ישראל  כל  ומעל  מעלינו  יקל  מעשיות  המצות  בשמירת 

משיח ויוכנו לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

. . ואם ח"ו הם וסייעת חביריהם למיניהם לא ישנו את דרכם הרעה בתשובה גמורה 
וקיום המצות מעשיות  וישובו לדיני התורה  והחזיקו,  לבער את התועבות אשר בנו 
 – אשר  הדבר  ברור  הנה  כליהם  ונושאי  סגניהם  נשיאיהם  הגולה,  ובארצות  בארץ 
היל"ת – שואה וחורבן נורא – ח"ו וח"ו – יביאו על הארץ ועל אחב"י שי' יושבי ארצנו 

הקדושה". עכלה"ק.

ש"מושלל  הנ"ל  אד"ש  כ"ק  דברי  לפי  ביותר  תמוהה  זה  במכתב  לשונו  ולכאורה 
מלהשתמש בשואה בתור הפחדה בנוגע לעונש על עונות"22?

21( אג"ק אדמו"ר הריי"צ חי"ג ע' שנט־שסא.
22( ומה שכתב כ"ק אד"ש באג"ק ח"י )ע' שעט(: "תורתנו הק' נקראת תורת חיים כפשוטה, היינו חיי עולם הזה ותורה 
לשון הוראה. זאת אומרת שאם אין נוהגים חס ושלום כפי הוראות אלו – הרי זהו היפך האושר והיפך חיים כדבעי בשביל 
כל הצדדים העושים כזה, הן בשביל האברך והן הבחורה, וכשנשמר מצעד זה הרי הציל את עצמו וגם את הבחורה 
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ו
ויובן זה בהקדים דברי כ"ק אד"ש על כך בפרטות ובהרחבה יתירה בשיחת ש"פ ויחי 
הנ"ל, שמסביר שם מדוע דברים אלו דגנאי על ישראל, ואיום והפחדה בשואה עליהם 
– חמורים ביותר ואינם מתקבלים על הדעת. ותולה זאת מצד שלושה ענינים: היפך 

האמת )ההלכתית(, היפך כבודו של הקב"ה והיפך כבודן של ישראל, וזלה"ק23:

הם  בדורנו  תומ"צ  מקיימים  כיון שאלה שאינם  לעניננו:  ובנוגע   .  . "היפך האמת: 
"כתינוק שנשבה . . שהוא כאנוס" – הרי "אונס רחמנא פטרי'"; ולאידך, כאשר אותם 
והעידו  )ועאכו"כ כמה מצוות,  "תינוקות שנשבו" מקיימים אפילו מצוה אחת בלבד 
חז"ל שאין לך אדם מישראל שלא קיים כו"כ מצוות(, ה"ז חשוב ויקר ביותר וביותר 

אצל הקב"ה!

זה גדולה ביותר ההתעוררות של אותם "תינוקות  וג"ז עיקר: דוקא בדורנו  ועוד   
ונעשו  התקרבו  יהודים  אלפי  שעשרות  כך,  כדי  עד  התומ"צ,  לדרך  לשוב  שנשבו" 

שומרי תומ"צ בפועל ממש, ומוסיף והולך ביתר שאת וביתר עוז.

ודם( חשבון  בשר  )דעת  בדעתו  לבו לשקול  ימלאו  הוא אשר  זה  ואי  זה  הוא  ומי 
העונות, ולא עוד אלא להעלות על דל שפתיו שבגלל שבדורנו זה ישנם כו"כ מישראל 
שלעת עתה אינם מקיימים תומ"צ לכן יבואו עונשים הכי מבהילים, ר"ל היל"ת – היפך 
"דעתו של א־ל דעות" המפורשת בתורה שיהודים אלה דינם "כתינוק שנשבה . . שהוא 

כאנוס", ש"רחמנא פטרי'"!". עכלה"ק.

הנה מובן מדבריו כמה פרטים לסיבה שבגללה אסור לאיים בהפחדה בשואה נוספת 
היל"ת:

א. מדובר בתינוקות שנשבו, שהם כאנוסים הפטורים, ולכן – הלכתית – אין זה נכון 
לומר שתהי' שואה נוספת בגלל חטאי עם ישראל.

כזה  הי'  הנ"ל מכיון שמצבם הראשוני  כל  אין שייך להגיד  זה,  ב. במיוחד בדורנו 
 – כלפי מעלה  היא  ותנועתם בפועל  )שנולדו ככאלו שאינם שומרים תומ"צ לע"ע(. 

שעשרות אלפים חוזרים ושומרים שוב תומ"צ – עלי' רוחנית עצומה!

ג. המורם מכהנ"ל: טעויות כאלו )לדבר הפוך מההלכה( שייכות כאשר בשר ודם 
שוקל זאת בדעתו – ומובן בפשטות שהוא היפך ההלכה.

מענין שהי' עלול להביא ח"ו שואה על שניהם וכו'" – אין זה קשה כלל, דאין כ"ק אד"ש עוסק בשואה במשמעות דחורבן 
והשמדה בכללות עם ישראל, אלא פשוט בהריסת חייהם האישיים כמובן מלשונו שם. וכמודגש ביותר במכתב בחלק 
ח"י )ע' שיב(: "שלא ימיט עלי' שואה, ע"י נשואין היפך רצון בורא עולם ומנהיגו", ודאי שאין זה שייך כלל לדברי אדמו"ר 

הריי"צ הנ"ל.
23( שם ע' 116.
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ועפ"ז מובן לכאורה דדברי אדמו"ר הריי"צ הנ"ל הנראים לכאורה כאיום והפחדה – 
אין בהם שום ענין גרוע, ואדרבה יש בהם ענין טוב – מאחר שלא שייך בהם ג' הדברים 

הנ"ל:

א. בדורו של אדמו"ר הריי"צ אנשים אלו לא היו תינוקות שנשבו, אלא אנשים שפרקו 
מעצמם עול תומ"צ, וממילא ע"פ הלכה, הם אינם פטורים כאנוסים.

ב. בהמשך להנ"ל: בתקופה זו התנועה הכללית היתה של פריקת עול תומ"צ – ירידה 
לרעה – היפך מצבנו היום.

ג. המובן מכהנ"ל: מכיון שהאומר את הדברים הנ"ל הרי הוא איננו בגדר סתם בשר 
ודם, אלא 'רבי' – רואים בפשטות שאין זה אדם אשר ימלאו לבו לשקול בדעתו חשבון 

העוונות, אלא דברי אמת ושלום.

ז
וממשיך שם כ"ק אד"ש בפירוט הסיבות לאיסור הדיבור בגנות עם ישראל, וזלה"ק:

 "היפך כבודו של הקב"ה: גם בשעה שהקב"ה מעניש על חטאים )לאחרי שמאריך 
אף וגבה דילי'( – אין העונש בתור נקמה ח"ו, אלא לטובת האדם, כדי לנקותו ולטהרו 
מלכלוך החטא, ובלשון רבינו הזקן: "כמו אב רחמן חכם וצדיק המכה בנו . . כמשל 

מלך גדול ונורא הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו מרוב אהבתו".

"לבנו  "מרוב אהבתו" של המלך  לטובת האדם,  הוא  אע"פ שהעונש  מזה:  ויתירה 
יחידו". הרי, כיון שהעונש )הרחיצה מלכלוך החטא( גורם צער לבנו יחידו, מצטער 
הקב"ה על זה וצועק "אוי לי כו'". "בזמן שאום מצטער שכינה . . אומרת קלני מראשי 
קלני מזרועי", "עמו אנכי בצרה", "בכל צרתם לו צר" )"בכל זמן שהיו בצרה הי' לו 

צר"(". עכלה"ק.

וגם בזה יש להסביר כוונתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ובהקדים קטע ממכתבו הנ"ל 
)הנכתב לפני הקטע המצוטט לעיל(24: "וזאת למודעי כי כל זמן שלא יוטב מצבן של 
ישראל הרוחני והמוסרי בקיום המצות מעשיות לא יוקלו הצרות ולא יסורו היסורים 
אלא ח"ו וח"ו הי' לא תהי' עוד יתגברו ויתגברו עד אשר יעשו את שליחותם להחזיר 

את ישראל".

לשונו  )אע"פ  הריי"צ,  אדמו"ר  שם  שכתב  מה  דכל  אלו,  מילים  מפשטות  ומובן 
החריפה ביותר( אין זה באופן שכביכול הקב"ה יושב למעלה ומחפש עוונותיהם של 

24( שם ע' שנ. ההדגשה אינה במקור.
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ישראל ע"מ להיפרע מהם ר"ל, אלא אדרבה, כל מטרת הצרות )וממילא, י"ל, גם מטרת 
דיבורו החמור כ"כ( הוא על מנת להחזיר את עם ישראל בתשובה, כלומר, זהו בשביל 

מירוק חטאי עם ישראל, ולא כדעת הטועים, שה' מחפש ר"ל להיפרע מעם ישראל.

וממשיך כ"ק אד"ש שם בשיחה, וזלה"ק:

"והיפך כבודן של ישראל: "כיון שבנ"י הם בניו של הקב"ה, כמ"ש "בנים אתם לה' 
אלקיכם", ויתירה מזה "בני בכורי ישראל", והקב"ה אוהבם, כמ"ש "אהבתי אתכם אמר 
מישראל  לכאו"א  הקב"ה  וכתורת הבעש"ט שאהבת  ואוהבהו",  ישראל  נער  "כי  ה'", 
– אינו  זקנתם  יחידם שנולד להם לעת  זקנים לבנם  יותר מאהבת הורים  גדולה  היא 
סובל דיבורים שהם היפך שבח בניו, ולא עוד אלא שהדיבור היפך שבח בניו פוגע בו 

)בהקב"ה( כביכול, כמ"ש ברור ומפורש "הנוגע בכם נוגע בבבת עינו"". עכלה"ק.

וגם בזה יש לומר, דאומנם אין כוונתו של אדמו"ר הריי"צ כנגד עם ישראל ולדרוש 
לגנותם, אלא אדרבה, לבוא לעזרתם, לעוררם ולהצילם מעוונותיהם. והדבר מתבטא 
בפשטות מסגנון ורוח התבטאותו של כ"ק אד"ש במכתבו, שכואב עליהם, ולא מקטרג 

עליהם דברי שטנה.

ובאופן כללי, ניתן לראות זאת פעמים רבות בספר הזכרונות של אדמו"ר הריי"צ25, 
שרוח הדברים הכללית שם סולדת מאותם 'מגידים' שהפחידו את היהודים הפשוטים 
והתמימים באיומים ובהפחדות נוראיות, ועל כרחך י"ל כנ"ל – שאדמו"ר הריי"צ כלל 

לא התכוון לענינים אלו.

ומיושבת א"כ היטב השאלה הנ"ל בדברי אדמו"ר הריי"צ כשמדבר לכאורה בלשון 
הנ"ל  הטעמים  שייכים  לא  בו  במצב  שמדובר  מאחר  ישראל:  עם  על  והפחדה  איום 
בדברי כ"ק אד"ש – בנוגע למצב היהודים אז, בסגנון בו הם נאמרו, ובמטרתם, )ומכל 

זה מוכח גם – באדם שאמר את הדברים( כנ"ל בארוכה. ודייק וקל להבין26.

25( ולדוגמא: )המתורגם( ח"א ע' 26, 36. וח"ב, ע' 70־71.
26( להעיר שכל הביאור הנ"ל אינו שייך כלל וכלל לענין של הצדקת השואה ח"ו, הנשללת בדברי כ"ק אד"ש בשיחות 

ובאג"ק. 



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
חברי מערכת הערות התמימים ואנ"ש בשאר ישיבות 

חח"ל צפת שהתעסקו בהכנת והוצאת קובץ זה 

לדפוס:

תהי משכורתם שלימה מן השמים - בהתגלות כ"ק 
אד"ש מה"מ בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד 

ממ"ש.

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הת' לוי שי' ארבוב

הת' לוי יצחק שי' הושיאר

הת' מנחם מענדל שי' הלל

הת' יוסף יצחק שי' ווינר

הת' ברוך שלום שי' וייסגלס

הת' אריאל משה שי' חביב

הת' מנחם מענדל שי' חדד

הת' ישראל שם טוב שי' הכהן כהן

הת' מנחם מענדל שי' ספירא

הת' אליעזר אליאור שי' שוורץ



 לזכות
הרבנים והתמימים שסייעו בהכנת והוצאת קובץ זה 

לדפוס:

תהי משכורתם שלימה מן השמים - בהתגלות כ"ק 
אד"ש מה"מ בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד 

ממ"ש.

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הרב מנחם מענדל שי' הלפרין

הרב לוי יצחק שי' ניסילביץ'

הרב דוד מנחם מענדל שי' שאער

הת' אברהם מאיר שי' בראון

הת' מנחם מענדל שי' מויאל

הת' השליח יוסף יצחק שי' מיכאלשוילי

וחברי מערכת 'שערי ישיבה' - פלפולים דישיבתנו הק'



לע"נ

הרה"ח חיים ע"ה
 בן הרה"ח משה ומרת דבורה ז"ל

אשכנזי
מקושר בלו"נ לכ"ק אד"ש מה"מ
רב ומד"א דק"ק חב"ד תל אביב

משפיע בישיבות תות"ל בארה"ק 
העמיד דורות של תלמידים מסורים לכ"ק אד"ש מה"מ 

ולפרסום בשורת הגאולה וזהות הגואל

נלב"ע מוצש"ק אור לי"ג ניסן תש"ע

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול בהתלבשות הנשמה 
בגוף גשמי בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד 

ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

עמרם בן אסתר

לרפואה שלימה ומהירה בתוך שאר אחב"י 
בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

•

לע"נ

יעקב בן עמרם מויאל
נלב"ע ו' ניסן ה'תשע"ב

 שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול בהתלבשות
הנשמה בגוף גשמי בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

כל התמימים דש"ג בישיבתנו הק'

קבוצה תשע"ז
 שיזכו לגרום נחת רוח רב ועצום 

 לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 ע"י שיתכוננו כראוי לשנת ה'קבוצה'
 בלימוד נגלה וחסידות בהקדמת עבודת התפילה,
כפי שהם חדורים בשליחות היחידה "קבלת פני 

משיח צדקנו"

 ויזכו לעשות את שנת ה'קבוצה'
 – "שנה תמימה" –

 ב־770 
 כפי שהוא מחובר לבית המקדש 

 השלישי, בהגלות נגלות כ"ק אד"ש מה"מ
 בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממש!

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


