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מתורתו - במאמר העוסק בספרי ה"כלי חמדה" בתורת הרבי.

ובקשר לשליחותו ומבצעיו הק': מאמר שני ואחרון בסדרה על השליחות לאה"ק בשנת תשל"ו; והשני, 
מאמר הגות על ה"מבצעים" כביטוי למהות תורת חב"ד.

בקשר עם מאה וחמשים שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק באו: בתורת הגאולה – דיון ב"מהות 
השכר לעתיד לבוא", על פי דבריו ב"דרך מצוותיך", מתוקן ומתובל בביאורי רבינו בסוגיא. גם מדור סיפורי 

חסידים הוקדש לסיפורים אודות הצמח-צדק.

לערוך  המנהג  השתלשלות  את  מועיל"  היותר  "באופן  המבאר  מאמר  גם:  התייחדו  הפסח  חג  לענייני 
"מכירת חמץ", עד לחידוש רבינו הזקן למכור ב"ערב קבלן" ומנהגם הייחודי של רבותינו במכירה זו; סקירה 

היסטורית מאלפת על "חג המצות בליובאוויטש שבליובאוויטש", בימי האור של ישיבת תומכי-תמימים.

"ניצוצי אור", המשך מרשימותיו של  ובמדור  הקהל,  במצוות  גם הפעם  עוסק  "שערי חסידות"  המדור 
הרה"ח התמים ר' אברהם וויינגארטען ע"ה.

ובזמן הסגולה של הולדת נשיא הדור משיח שבדור, מתפרצת מלב בניו אוהביו "תפלה על אריכות הגלות 
שיעשה למען שמו שלא יתחלל" )ה"כותרת" לפרק קטו בתהלים( – בגעגועים אדירים להתראות אתו עמו 
בעיני בשר; ביחד עם רגשי הודאה אינסופיים – "ואנחנו נברך י-ה מעתה ועד עולם" - על הזכות הגדולה 

להמנות על קהל חסידיו ותלמידיו, לומדי תורתו והולכים באורחותיו, "לגיון של מלך".

ויהי רצון שנזכה עוד השנה אשר "במה שסיים כו' פתח להם כו'" )שיחת י"א ניסן תנש"א בתחילתה( – ועל 
ברכותינו מקרב ולב עמוק, יעננו ויברכנו באופן של "משיח . . בגילוי ממש, בראיה חושית" )שיחה הנ"ל 

סעיף יא(, תיכף ומיד ממש! 

 ניסן ה'תשע"ו - שנת הקהל
ברוקלין נ. י.
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 יש מעלה מיוחדת אצל התלמידים
שהם מקבלים את החי' יחידה של הרבי, 

 ולכן, נתחייבו גם לפרוע
בהחי' יחידה שלהם



קשורה  הדור  מנשיא  ההשפעות  קבלת 
שמתחייב  לוה  כמו  הפרעון,  חיוב  עם  גם 
הפרעון  וחיוב  להמלוה.  ההלוואה  לפרוע 
ונפטר  החוב  שמשלם  באופן  אינו 
אלא,  געווָארן"(,  פטור  און  )"ָאּפגעצָאלט 
שע"י פרעון החוב נותנים לו עוד בהקפה, 
כחות,  עוד  לו  שנותנים  בנמשל,  ועד"ז 

ומתחייב לפרוע אותם, וכן הלאה.

תלמידי  אל  פנה  שליט"א  אדמו"ר  )כ"ק 
התמימים, ואמר(:

כאו"א מכם צריך לידע שנתחייב לפרוע 
מו"ח אדמו"ר עם הכחות העצמיים  לכ"ק 

שלו, בחינת חי' יחידה.

בכל  השוה  צד  ישנו  ובהקדמה: 
 – אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ההשפעות שמשפיע 
אמירת דא"ח, תשובות על שאלות וכו', ועד 
לתמיכה כספית וכדומה – שבכל הענינים 
העצמיים  מהכחות  ההשפעה  באה  כולם 

שלו, חי' יחידה.

 – שאלו אצלי במה התבטאה מעלתו של 
הרבי לגבי שאר גדולי ישראל? ועניתי: לכל 
אחד מן הגדולים הי' ענין מיוחד שבו עסק 
בכל  עסק  הרבי  ואילו  גדולתו,  היתה  ובו 
ועד  ביותר,  הנעלים  מהענינים  הענינים, 
חז"ל  )ובלשון  ביותר  הפשוטים  לענינים 
"דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות 
דאביי ורבא"(, מגילוי רזין דרזין של תורת 
החסידות, ועד להנחת תפילין, שמירת שבת 
כתמיכה  גשמיים,  בענינים  ואפילו  וכו', 
כספית, ולכל הענינים כולם הי' מסור ונתון 

בכל עצמותו, בהחי' יחידה שלו.

)שיש  בחורים  שני  שאלו  זו  ]שאלה 

להם סמיכה...(, ובשמעם המענה, הוציאו 
באמרם:  המענה,  ורשמו  פנקס  מכיסם 
עכשיו יודעים אנו מהו הרבי. – "יש להם 

את הרבי על הנייר"...[ – 

הם  ההשפעות  שכל  השוה  הצד  אמנם, 
המשפיע,  מצד  הוא  יחידה  חי'  מבחינת 
בנוגע  וגם  עצמה,  להשפעה  בנוגע  אבל 

להמקבלים, ישנם חילוקי דרגות.

אצל  מיוחדת  מעלה  יש  זה  ובענין 
התלמידים – שהם מקבלים את החי' יחידה 
של הרבי, ולכן, נתחייבו גם לפרוע בהחי' 

יחידה שלהם.

בהחי'  הפרעון  לדמות  שאי-אפשר  ואף 
יחידה שלהם לחי' יחידה של כ"ק אדמו"ר, 
"בכל  בענין  בדא"ח  המבואר  ע"ד  ה"ז 
מאדך", שעם היותו "מאד שלך", ממשיכים 

עי"ז מאד האמיתי, בלי גבול בעצם.

מתבטא  יחידה  בהחי'  החוב  פרעון 
הן   – מההגבלות  יציאה  של  בתנועה 
ההגבלות שלו )"ַארויסגיין פון די אייגענע 
הגבלות"(, והן )ועאכו"כ( ההגבלות דעניני 

העולם.

פרטיים  ענינים  לכאו"א  יש  בודאי 
שתובעים מאתו, אבל, ישנו גם ענין כללי 
להיות  שצריכים   – התלמידים  לכל  השייך 
באופן של הבדלה מעניני העולם, "ונפלינו 
ותלמיד  תלמיד  שכל  היינו,  ועמך",  אני 
עליו  ניכר  להיות  צריך  ברחוב  לכתו  בעת 

שהוא שונה )"עּפעס ַאנדערש"( מהעולם.

)שיחת ליל ב' אייר השי"ת סעיפים ה-ו(

דבר מלכות
 מתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ניסן
תשע"ו
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איך עשו מכירת חמץ בימי חז"ל? • מי הראשון שהנהיג שהחמץ 
יכול להישאר בפסח בבית היהודי? • כמה כסף הגוי משלם על 
עבור  החמץ  את  מוכר  שהרב  המנהג  התקבל  איך   • החמץ? 
ורבותינו  האמוראים  התנאים,  כיצד   • לבד?  אחד  כל  ולא  כולם, 
ה"ראשונים" הסתדרו בלי התקנה של "ערב קבלן"? • כמה קניינים 
הרב עושה עם הגוי, ומדוע לא מספיק קנין אחד? • האם מוכרים 
את החמץ לרב, או ממנים אותו כשליח למכור לגוי? • על כך ועוד 

במאמר שלפנינו על השתלשלות מנהג "מכירת חמץ"

 הרב איסר שפרינגר 
ר"מ בישיבה קטנה דחסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

שערי תורה

מכירת
חמץ

השתלשלות התקנה

התמים
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בימי חז"ל
מכירת חמץ הייתה נהוגה גם בימי חז"ל, 
אך הייתה זו מכירה כפשוטה. הגוי נתן את 
שווי החמץ ליהודי )ואולי בהנחה של "סוף 
ולא  מהחמץ,  נפרד  היהודי  ובכך  עונה"(, 

הוסיף לראותו עוד עד עולם. 

בדברי  מוצאים  אנו  אותה  המכירה  זוהי 
מותר  מתי  עד  חולקים  וב"ה  ב"ש  חז"ל1: 
ב"ש סוברים  לנכרי.  החמץ  את  למכור 
שמותר רק באופן שהנכרי ְיַכֶּלה את החמץ 
מתירים  ב"ה  ואילו  החג,  התקדש  עת  עד 

למכור כל זמן שמותר לאכול.

מקור נוסף למכירה בימי חז"ל2: "מעשה 
דיסקיא מלאה חמץ  באדם אחד, שהפקיד 
והיה  עכברי'  ונקבוה  חקוקאה,  יוחנן  אצל 
שעה  רבי:  לפני  ובא  ויוצא.  מבצבץ  חמץ 
לו  אמר  שניה  המתן,  לו  אמר  ראשונה 
רביעית  המתן,  לו  אמר  שלישית  המתן, 
אמר לו המתן, חמישית אמר לו צא ומוכרה 
בשוק". אנו רואים שמכירת החמץ הייתה 

בשוק, באופן בו מוכרים כל דבר אחר3.

1( ריש פרק ב' בפסחים.
2( פסחים יג, א.

זה,  סיפור  ללמוד  איך  אופנים  ב'  שם  בגמ'  יש   )3
הם  כאן  דברינו  לגוי.  או  ליהודי  הייתה  האם המכירה 
)יצויין,  לגוי  הייתה  שהמכירה  הראשונית  ההבנה  לפי 
שלפי ההבנה שהמכירה הייתה ליהודי, יש שרצו להסיק 
שכבר בימי הגמ' הייתה נהוגה המכירה הכללית, שהרב 
מוכר לגוי את חמצם של כל בני הקהילה. וקשה מאוד 

לקבל סברא זו, ואכ"מ(.

ברור  היה  בה  מכירה  גם  הייתה  אך 
חוזר  החמץ  הפסח  שלאחר  מלכתחילה, 
לרשות היהודי. מכירה זו לא הייתה באופן 
קבוע, אלא בשעת הדחק בלבד. וכך כתוב 

בתוספתא4:

 "ישראל ונכרי שהיו באין בספינה וחמץ 
ונותנו  לנכרי  מוכרו  זה  הרי  ישראל,  ביד 
במתנה, וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח", 
המוכר  ידעו  שמלכתחילה  משמע,  ומזה 
חזרה  להימכר  עתיד  שהחמץ  והקונה 
התוספתא  ומסיימת  הפסח.  לאחר  ליהודי 
ולא  גמורה",  במתנה  לו  שיתנו  "ובלבד 

תהיה זו מכירה על תנאי מלכתחילה.

חז"ל  בימי  נהגו  כללי  באופן  כי  ונמצא, 
רגילה,  במכירה  הנותר  החמץ  את  למכור 
המכירה  שללא  במקרה  הדחק,  בשעת  אך 
לא יהיה מה לאכול לאחר הפסח, אז מכרו 
את החמץ באופן שידעו שעומדים לקנותו 

חזרה לאחר הפסח.

מכירה קבועה
נשתרש  לגוי,  החמץ  מכירת  של  זה  דין 
קבע.  של  למנהג  הראשונים  בימי  ונהפך 
זה  זה היא מכך שדין  אחת הראיות לענין 
של התוספתא נמצא ב"טור"5, ללא ההגבלה 
במקרה  רק  שמדובר  בתוספתא  שישנה 

4( פסחים ב, ו.
5( סימן תמח. ב"המועדים בהלכה" משער שמכיוון 
שתוספתא זו מוזכרת רבות בדברי הראשונים, מסתבר 

שזה היה מנהג קבוע.

מכירת החמץ לגוי לפני פסח, שונה מאוד ממכירת חמץ המתבצעת דבר 
יום ביומו בחנויות המזון. באחרונה, הקונה נותן כסף למוכר בשווי הדבר 
הנקנה, ואחרי זה לוקח אותו אליו. לאחר מכן, רוב הסיכויים שהמוכר לא 

יפגוש עוד את החפץ הנמכר לעולם.

לא  הנקנים,  שווי הדברים  לא משלם את  משא"כ במכירת חמץ: הקונה 
המוכר  לידי  חוזר  החפץ  תהליך,  של  ובסופו  הנקנה,  החפץ  את  מקבל 

כבתחילה.

נעמוד  הבאות  בשורות  זה.  באופן  נעשתה  החמץ  מכירת  תמיד  לא  אך 
בעז"ה על השתלשלות ההיסטורית של מכירת החמץ. ע"י מי, איך ומדוע 

נוסף כל פרט. אגב אורחא, נבאר קצת כיצד נעשית מכירה זו.

ניסן
תשע"ו
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שמדובר  משמע  ומזה  בספינה,  שנמצאים 
אף בימים כתיקונם.

היו מבין הראשונים שסברו שאסור  אך 
לנהוג כך בדרך קבע. ראשונים רבים גרסו 
מוסיפה  שהיא  לעיל,  שהובאה  בתוספתא 
יערים"6.  שלא  "ובלבד  מפורשת,  הגבלה 
מהו מערים? מסבירים ראשונים, שהוא מי 
ש"רגיל לעשות כן בכל שנים, למכור לגוי 
וליטול  הפסח  קודם 
קנסינן  הפסח,  לאחר 
לו  אסור  והוא  ליה 
לאחר  ישראל  ולכל 
שעשאוהו  הפסח, 
חמץ  הוא  כאילו 
המופקד  ישראל  של 
שהוא  גוי  ברשות 
הפסח,  לאחר  אסור 
ואף זה לפקדון נתכוין, 

אלא שהערים"7.

את  לפרש  שניתן  כותב  יוסף"8  ה"בית 
באופן  גם  יערים",  שלא  "ובלבד  המילים 
שלא יסתור את המכירה הקבועה: "ואפשר 
שלא  לומר  היינו  דקאמר,  יערים  דשלא 
ימכור לו ולא יתן לו על תנאי", אבל למכור 
בדרך קבע מותר "מאחר שמוציאו מרשותו 
גם בשולחן ערוך שלו9:  וכן פסק  לגמרי", 
לבית  שמחוץ  לנכרי  נתנו  או  מכרו  "ואם 
מכירו  שהישראל  פי  על  אף  הפסח  קודם 
לאינו יהודי ויודע בו שלא יגע בו כלל אלא 
ויתננו  ויחזור  הפסח  לאחר  עד  לו  ישמרנו 

לו, מותר".

ואכן, השיטה שהתקבלה והתפשטה, היא 
לנכרי  השיטה המתירה למכור את החמץ 

דרך קבע.

 מחיר סמלי
החמץ,  מכירת  במבנה  נוסף  שינוי  על 
הדשן"10.  "תרומת  שו"ת  בדברי  למדנו 

6( מאירי פסחים ו, א, ריטב"א שם כא, א.
7( לשון הריטב"א שם, ועד"ז במאירי שם. ועוד.

8( סימן תמח.
9( שם, ג.

10( תשובה קכ.

הדשן"  "תרומת  בעל  עונה  עליה  השאלה 
היא: "מי שיש בידו עניני חמץ סמוך לפסח 
לנכרי  לתתם  ורוצה  לבערם,  עליו  וקשה 
נכרי,  ואותו  גמורה,  במתנה  לבית  חוץ 
הישראל מכירו ויודע בו שלא יגע בהן כלל 
ויחזור  הפסח,  לאחר  עד  לו  ישמרם  אלא 

ויתנה לו. שרי כה"ג או לאו?".

אף  לו  למכור  מתיר  הדשן"  ה"תרומת 
שיודע מראש שהגוי יחזיר לו לאחר הפסח, 
רק  ישלם  שהנכרי  אף  מתיר  מזו,  ויתירה 
דין  הסכום11.  מלוא  את  ולא  מועט,  דבר 
לו  למכור  שיכול  בשו"ע12,  גם  נפסק  זה 

"מכירה גמורה בדבר מועט"13.

מסכמים  והיהודי  שהגוי  כאן  מדובר 
)ולא  הרגיל  מהמחיר  נמוך  מחיר  על 
ורק  רגיל,  באופן שהסיכום הוא על מחיר 
שבינתיים הוא משלם חלק מהסכום(, ע"מ 
להקל על היהודי למצוא את הגוי שיסכים 
לקנות. מצד שני, עלול להיות מצב שהגוי 
לא ירצה למכור חזרה ליהודי לאחר הפסח, 
בשאלה,  הדשן"  ה"תרומת  מדגיש  ולכן 
שמדובר בכזה נכרי ש"הישראל מכירו ויודע 
עד  לו  ישמרם  אלא  כלל  בהן  יגע  שלא  בו 
לאחר הפסח ויחזור ויתנה לו", כי אם יהיה 
מדובר על נכרי רגיל, הרי יש לחשוש שלא 

ירצה להחזיר לאחר הפסח במחיר נמוך. 

בתקופת  חלו  שינויים  שני  לסיכום: 
הראשונים במנהג מכירת החמץ: א( המנהג 
שמוזכר בתוספתא כמנהג של שעת הדחק, 
את  למכור  נהגו  קבע.  של  למנהג  נעשה 
החמץ לגוי באופן תדיר, ולא רק במצבים 
נדירים. ב( הגוי לא שילם את המחיר המלא 

של החמץ, אלא רק "דבר מועט".

11( תקנת "ערב קבלן" של אדה"ז התבססה גם על 
בסוף  חמץ"  מכירת  ב"סדר  בדבריו  עיין  אלו.  דברים 
ואכ"מ  ובנסמן בהערה טז במהדורה החדשה,  השו"ע 

לבאר זאת.
12( תמח, ג.

ניכר מאוד שזוהי הערמה,  היו שסברו, שבכך   )13
כדי שפסקו שהמכירה מועילה רק לאיסור חמץ  ועד 
דאורייתא.  חמץ  לאיסור  ולא  הביטול(  )לאחר  דרבנן 
הרוב  "ועל  כא:  פסחים  שור"  ב"בכור  לדוגמא  עיין 
הקונה הוא עני, וקונה בכמה מאות חמץ כנהוג עתה 

שאין מוכרים ]אלא[ בדבר מועט", ועוד, ואכ"מ.

נהוגה  הייתה  חמץ  מכירת 
זו  הייתה  אך  חז"ל,  בימי  גם 
נתן  הגוי  כפשוטה.  מכירה 
את שווי החמץ ליהודי )ואולי 
בהנחה של "סוף עונה"(, ובכך 
ולא  מהחמץ,  נפרד  היהודי 
הוסיף לראותו עוד עד עולם. 
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החמץ נשאר בבית היהודי
לעיל,  שהובאו  הדשן"  "תרומת  בדברי 
לבית",  חוץ  לנכרי  לתתם  ש"רוצה  הודגש 
הוא במקרה  בשו"ע14, שההיתר  נפסק  וכן 
לבית".  שמחוץ  לנכרי  נתנו  או  ש"מכרו 
בבית  יישאר  הייתה אפשרות שהחמץ  לא 
הישראל, ורק יימכר לנכרי מבחינת ההלכה.

כל זה היה טוב ויפה, ושני הצדדים היו 
המסחר.  בהרגלי  שינוי  שחל  עד  מרוצים, 
במכירת  חדשה  לתקנה  הביא  זה  שינוי 

14( שם.

עם  והתפשטה,  מפולין,  שיצאה  החמץ, 
הזמן, אף בשאר קהילות ישראל. 

בפולין  היהודית  הכלכלה  של  דלדולה 
שהתחיל בערך בשנת ה'שע, הביא יהודים 
נוצר  כך  היי"ש15.  במסחר  לעסוק  רבים 
חמץ,  שכולו  במסחר  הוא  שהעיסוק  מצב 
רק  להכינם  שניתן  מזון  ממוצרי  ובשונה 

ישראל  )בעריכת  בפולין"  ישראל  "בית  ראה   )15
ואילך, ושם על הסיבות שגרמו   180 היילפרין( עמוד 
לעיסוק  הסיבות  ועל  הכלכלי,  המצב  להידרדרות 

המוגבר במסחר היי"ש.

תרומת הדשן

את הספר "תרומת הדשן" חיבר רבי ישראל איסרלין, המכונה מהרא"י, או מהרי"א. 
נולד בערך בשנת ה'קנ, ונפטר בסביבות ה'רכ. היה גדול הדור באשכנז. בנוסף לגדלותו 
בנגלה היה גדול גם בקבלה, הן בקבלה עיונית והן בקבלה מעשית, "ובעת צרה וצוקה 
הפליא לעשות, והציל ישראל בחכמתו" )"שם הגדולים" בערכו, ודברי הרבי המצויינים 

לקמן(.

ספרו הגדול "תרומת הדשן" הוא ספר תשובות, ונקרא בשם זה על שום שיש בו 
354 )"דשן"( עניינים. השאלות הנידונות בספר זה אינם, כרגיל בספרי השו"ת, שאלות 
שנשאלו על ידי אחרים, אלא השאלות נוסחו על ידו )חלקם באמת בקשר עם שאלות 
ניתן לדייק וללמוד גם מלשון השאלה ולא רק מהתשובה. לבד  ולכן  שהוא נשאל(, 

מספר זה כתב ספרים נוספים, ואכ"מ להאריך.

ובדברי אדה"ז, לדוגמא, מצאנו שהוא  גדול,  נהגו בדבריו כבוד  בדורות שלאחריו 
מכונה "גדול האחרונים" או "גדול שבאחרונים" )להעיר, שכיום, משך זמן אחרי אדה"ז, 

הוא משוייך לעיתים לתקופת הראשונים(.

הנהגותיו ופסקיו נכתבו ע"י תלמידו בספר "לקט יושר". סגנון הספר ייחודי, ובפרט 
בתקופת ה"ראשונים", וכפי שמספר הרבי מה"מ )"תורת מנחם" חל"ג עמ' 389 הערה 
75(: אופן כתיבתו כמו חסיד שכותב הנהגותיו של רבו, שלכן אינו כותב טעמים על 
ההנהגות שזהו ענין בפני עצמו ואינו שייך לספר זה, וכמו"כ אינו מחלק בין ענינים 
עיקריים לענינים שנראים לו שאינם עיקריים כי אם ענינים פשוטים, אלא כותב הכל 
ובתכלית הדיוק . . וכלשונו בהקדמתו "לא כתבתי בזה הספר לא איסור והיתר מדעתי 
. . אלא . . כתבתי בחייו כמו שאמר או כמו שראיתי . . אבל היכא שכתבתי "וזכורני" או 
"מצאתי" או "העתקתי" כתבתי לאחר מותו . . כתבתי מעשיו הידועים לי כדי שילמדו 

אחרים ממנו וכו"'. עכלה"ק.

להלן הוראה מעניינת מתוך הספר "לקט יושר" )ח"ב עמ' 59(:

"וזכורני שהיה אחד שלא היה רוצה להלוות לבחורים גמרא ופירושים, ואמר )בעל 
"תרומת הדשן"(: אם ירצה להלוות, טוב. ואם לאו, אל ילך אל הישיבה". 

עד כדי כך הייתה דרישתו לאהבת ישראל בין תלמידיו!

 )עיין "אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל" בערכו,
ובספר "כללי הפוסקים וההוראה" להר"י פרקש כללים רסח-ט ובהערות שם(

ניסן
תשע"ו
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לטווח הקצר16, הרי שאת היי"ש ניתן להכין 
זה  שינוי  הארוך.  לטווח  גדולות  בכמויות 
לגוי  החמץ  את  למכור  גדול  קושי  יצר 
באופן שהיה מקובל עד אז, שהגוי מעביר 

את החמץ בפועל לרשותו.

ותיקן  זה,  שינוי  על  דעתו  נתן  הב"ח 
תקנה בהתאם למצב17: "ובמדינה זו שרוב 
משא ומתן הוא ביין שרף ואי אפשר להם 
ומדובר  )מאחר  לבית  מחוץ  לגוי  למכרם 
למחזיקים  בפרט  גדולות(  כמויות  על 
זה  בענין  להתיר  יש  )חכירה(,  באורנד"א 
שימכור לגוי כל החמץ שבחדר, וגם החדר 

עצמו ימכור לגוי". 

חידוש זה הוא אחד החידושים המרכזיים 
עובר  החמץ  אין  שוב  חמץ.  מכירת  בדיני 
רשמית  היא  המכירה  אלא  הגוי,  לבית 

והלכתית בלבד18.

שטר מכירת חמץ
שינוי זה גרר בעקבותיו גם "תיקון" באופן 
מכירת החמץ, והחל מרבינו ה"נודע ביהודה", 

התחילו למכור את החמץ ע"י שטר19.

לא  שבה  תקופה  על  שמדובר  לזכור  עלינו   )16
הכניסו לכל מאכל כמויות של חומר משמר כבימינו.

17( סימן תמח.
18( יצויין, שחידוש זה של הב"ח, לא התפשט בקרב 
עד  הרבים,  כמנהג  הספרדים  אחינו  מקהילות  רבים 
)לבד מבעלי  זה  מנהג  קיבלו  לדורות האחרונים בהם 

חנויות, או כאלה שהיה להם חמץ רב ממש(. 
"אור  בשו"ת  ראה  זה:  לעניין  מקורות  להלן מספר 
לציון" )לרבי בן ציון אבא שאול(: "בדורות קודמים לא 
היה מנהג אצל בני ספרד שכל הקהילה תנהג לעשות 
מכירת חמץ" )ח"ג עמ' קז(. ומציין שם ל"שדי חמד" 
)תורכיה(  תוגרמ"ה  שבערי  ידוע  ש"הדבר  כתב  שם 
לא נתפשט מכירת חמץ לנכרי אצל כל הבעלי בתים" 
)מערכת "חמץ ומצה" סימן ט אות כ(. ועיין ב"בן איש 
בבית  להשהות  שאין  שכתב  ט(  אות  צו  )פרשת  חי" 
חמץ, אלא שהגוי "יקחם אצלו לביתו". וראה הגדת "כה 
לחי" )להרב יצחק חזן; היה דיין בבית דינו של הגר"ש 
משאש בקזבלנקא שבמרוקו, ולאחמ"כ אב"ד בחיפה(, 
העולם,  בכל  פשט  לא  זה  שמנהג  לציין  "ויש  שכתב: 
ובמרוקו לא היה נהוג מנהג זה של המכירה הכללית, 
וכל אחד משתדל לבער כל החמץ שיש ברשותו מלפני 
ה'תשמ"ח  שבט  ישראל"  "אור  בקובץ  וראה  הפסח". 
עמ' 14, שבתימן לא היה נהוג למכור את החמץ באופן 
הנהוג כיום, ומאריך שם בסיבות העניין ובמנהג ק"ק 

תימן כיום. ועוד. 
19( למרות שבב"ח עצמו מבואר שלא מוכרים ע"י 

ע"י  למכור  גרמה  הב"ח  תקנת  כיצד 
שטר? 

לדעת אדה"ז ניתן להסביר זאת בב' אופנים. 
לפי שיטתו ב"סדר מכירת חמץ", ולפי שיטתו 

בשולחן ערוך. ונפתח בשיטתו ב"סדר":

עובר  אדה"ז  החמץ,  מכירת  סדר  לאחר 
סדר  גם  לבאר  ענין"  באותו  לענין  "מענין 
לבהמה  ובנוגע  המבכרת20.  בהמה  מכירת 
שטר,  בעריכת  צורך  שאין  אדה"ז  כותב 
לפי  מכירה,  שטר  צריך  "אין  ומסביר: 
שבנימוסיהם אין נוהגין לכתוב קאנטראק"ט 
שכותבין  כמו  פרה  מכירת  על  )חוזה( 
קאנטראק"ט על מכירת יי"ש, כשאין הקונה 
השטר  בנוסח  ואכן  ומיד".  תיכף  מקבלו 
להעתיק  לגוי  אפשרות  שיש  כותב  אדה"ז 
תוקף  להיות   .  . רוסיא  בלשון  זה  "מכתב 

מכתב זה כתוקף קאנטראק"ט".

השטר  לכתיבת  שהטעם  רואים,  אנו 
שבמקרה  "בנימוסיהם",  שנהוג  מפני  הוא 
שקונים יי"ש ולא מקבלים אותו מיד אלא 
לאחר זמן, כותבים שטר. ואם לא נהוג כן 

בנימוסיהם, אין צורך בשטר;

וא"כ, כל טעם השטר הוא בשביל שלא 
חוקי  מצד  המכירה  בתוקף  בעיה  תהיה 

המדינה21.

ולדברי אדה"ז בשו"ע, טעם אחר לגמרי 
לעריכת שטר, וגם הוא נובע מתקנת הב"ח:

ראינו לעיל שכשהב"ח תיקן שניתן למכור 
לגוי את החמץ כשהוא עדיין בבית היהודי, 
הוסיף לתקן "וגם החדר עצמו ימכור לגוי"22.

אמנם הב"ח כתב שניתן למכור לגוי את 

וגם  שטר",  לכתוב  מילתא  ש"טריחא  בגלל  גם  שטר, 
מפני החשש ש"אולי יעלה על דעת הגוי להחזיק בחמץ 
שלא להחזירו כיון שהשטר בידו ואיכא הפסד מרובה". 

ועיין לקמן הערה 26 בנוגע לפתרון הבעיה השניה.
20( ואכ"מ.

21( ראה גם בסוף "מכירת חמץ כהלכתו", ב"שביבי 
אש" סימן כד אות יד. ועיין בשו"ת חת"ס או"ח סקי"ג 
השטר  של  בתוקפו  שפקפקו  שהיו  בהיות,  והנה  ד"ה 
מצד "דינא דמלכותא". ולשיטת אדה"ז נראה שהשטר 

מהווה פתרון לבעיה זו.
לשיטת  זה  ענין  בטעם   47 הערה  לקמן  ראה   )22

אדה"ז, ושם נסמן גם לביאור דעת הב"ח.

התמים
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החדר אף ללא שטר, אך אדה"ז כותב שלא 
ניתן להקנות לגוי קרקע בלי שטר23, ולכן 

חייבים לכתוב שטר.

]ב"סדר" אדה"ז לא מביא טעם זה, מפני 
לגוי את החדר  להשכיר  כותב שיש  ששם 
ולא למכור24. ובשכירות מספיק קנין כסף 
היחיד  הטעם  שם  ולכן  שטר.  צריך  ולא 

לשטר הוא המנהג "בנימוסיהם"[

לעריכת  בידינו  שיש  הראשונה  העדות 
יחזקאל  רבי  של  דינו  מבית  היא  שטר, 

23( תמח, יב.
24( ואכ"מ להאריך בטעם החילוק.

לנדא, בעל ה"נודע ביהודה"25. השטר נכתב 
באותיות עבריות בשפה הגרמנית.

מכירה בהקפה, עם "ערב קבלן"
התיר  הדשן"  ש"תרומת  לעיל,  ראינו 
מועט".  ב"דבר  החמץ  את  לנכרי  למכור 
עם השנים, כנראה חששו לסמוך על נכרי 
אחר  בחזרה  החמץ  את  למכור  שיסכים 
הפסח26, ולכן "חדשים מקרוב באו",27 לתקן 

25( השטר הובא בספרו של בנו, שו"ת "שיבת ציון" 
סימן יא.

לכתוב  חשש  שהב"ח   19 הערה  לעיל  עיין   )26
אצלו  להשאיר  הגוי  אצל  תיאבון  יתעורר  שטר, שמא 

הב"ח

רבי יואל סירקיש )להעיר ששם משפחתו היה "יפה", ונקרא "סירקיש" ע"ש אמו(, 
בעל החיבור "בית חדש" על ארבעת חלקי הטור, נולד בשנת ה'שכא, ונפטר בשנת 

ה'ת. נהג ברבנות בכמה קהילות חשובות, והעמיד תלמידים הרבה.

החיבור נקרא "בית חדש" בקשר עם שם החיבור שקדם לו על הטור - "בית יוסף", 
- גם  יואל  זה נהיה כינויו הבלתי מעורער של רבי  יוסף קארו. שם ספר  למרן רבי 

הגהותיו הם "הגהות הב"ח", וגם תשובותיו יצאו תחת השם "תשובות הב"ח".

ספרו התקבל בכל תפוצות ישראל כאחד מעמודי ההלכה, ונדפס יחד עם הטור בכל 
המהדורות. בנוסף לספרו המפורסם על הטור כתב עוד ספרי הלכה, הגהות לגמרא 
לגמרא  פירושיו  התגלו  בדורנו  ועוד.  רות,  למגילת  פירוש  נוספים,  רבים  ולספרים 
הש"סים  בסוף  )נדפס  והדר"  "עוז  הוצאת  ע"י  וי"ל  בכת"י,  עתה  עד  ספונים  שהיו 

שבמהדורתם(.

היה חמיו של רבי דוד הלוי סגל, בעל הט"ז על השו"ע.

בנוסף לגדלותו בנגלה, היה גם מקובל גדול )"תורת מנחם" חל"ט עמ' 187 הערה 
המיוחד  בסגנונם  הבולטים  התורה,  לימוד  בענין  דבריו  את  להביא  הראוי  ומן   ,)18
בספר "נגלה", עד "שלולי שרואים זאת בפירוש בדברי הב"ח בגליא דתורה, יכולים 
לחשוב שכתב zאת אדמו"ר חסידי )"א חסידישער רבי"(..." )"תורת מנחם" חכ"ז עמ' 

:)110

"ונראה דכוונתו יתברך מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו 
בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה, ולכן נתן הקב"ה תורת אמת לישראל 
במתנה שלא תשתכח מאתנו כדי שתתדבק נשמתינו וגופנו ברמ"ח אברים ושס"ה גידין 
ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה 
כי  בקרבם  ממש  השכינה  שהיתה  יתברך,  לשכינתו  והיכל  מרכבה  המה  היו  הזאת, 
היכל ה' המה, ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה והארץ כולה היתה מאירה 
מכבודו . . והוא המכוון בברכת "אשר בחר בנו" על אשר קרבנו לפני הר סיני ונתן 
לנו תורתו הקדושה כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום, כדי שתתדבק נשמתינו 

בעצמות קדושת התורה ורוחניותה ולהוריד השכינה בקרבנו" )ב"ח סימן מז(.

)ראה באריכות אודות הב"ח בספר "משולחנם של אחרונים" להרב איסר קליגר(

ניסן
תשע"ו
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תקנה חדשה: הסכום המסוכם בין היהודי 
)או  החמץ  של  האמיתי  מחירו  הינו  לגוי 
יותר משוויו האמיתי(, אבל בשלב המכירה 
ושאר  מהכסף,  קטן  חלק  רק  משלמים 
יזקוף  )"והמותר,  כהלוואה  נחשב  הכסף 

עליו במלווה"(.

מועילה,  זו  תקנה 
יחליט  הגוי  שאם 
שהוא  הפסח  לאחר 
יישאר  שהחמץ  רוצה 
עליו  יהיה  אצלו, 
מחירו  את  לשלם 
המלא, ולא יוכל לקבל 
הנמוך  במחיר  אותו 
משמעותית  בצורה 
אך  האמיתי.  מערכו 
יהיה  לא  מאידך, 
סכום  לשלם  עליו 
גוי  מלא בשעת המכירה, דא"כ, לא ימצא 

שיסכים להיות שותף ל"עסקה".

אדה"ז סבר שאם מחשיבים את המותר 
של  תקפו  על  ערעור  יוצר  זה  כהלוואה, 
ה"קנין כסף" לשיטת "גדולי הראשונים"28, 
"ערב  להעמיד  הוא,  היחיד  הפתרון  ולכן 

קבלן"29.

את החמץ שקיבל במחיר מועט. ונראה שזהו הסיבה 
שהתקנה למכור בהקפה התחילה )אצל הנוב"י, משא"כ 
אצל הפמ"ג שקיימת רק הסיבה המבוארת בפנים( יחד 
עם תקנת השטר, מכיוון שהיא פתרון לבעיה שיוצרת 
להשאיר  הגוי  אצל  רצון  גורם  השטר  השטר.  תקנת 
אצלו את החמץ )כנ"ל מהב"ח(, וזה שיהיה עליו לשלם 
על החמץ מחיר מלא, עוזר לגוי דנן לעשות אתכפיא 

ולחזור בו ממחשבתו הרעה.
גדולי  חמץ".  מכירת  ב"סדר  הזקן  רבינו  לשון   )27
ישראל שהציעו תקנה זו הם ה"פרי מגדים" )"משבצות 
זהב" תמח, ו(, ה"נודע ביהודה" )לעיל הערה 25(, ועוד. 

ראה "סדר מכירת חמץ" הערה 22.
28( אדה"ז לא מבאר ב"סדר" מי הם אותם "גדולי 
מערערת  במלוה  שהזקיפה  הטעם  ומהו  הראשונים", 

את הקנין. ועיין לקמן. 
ע"מ  הגיע  אדה"ז  שתקנת  לכך  לב  לשים  יש   )29
ה"הנודע  עד  שלפניו.  בדור  שנוצרה  בעיה  לפתור 
ביהודה" וה"פרי מגדים" היו אמנם מוכרים את החמץ 
בין  שסוכם  המלא  המחיר  היה  זה  אך  נמוך,  במחיר 
הקונה למוכר )כדברי ה"תרומת הדשן" דלעיל(. הנוב"י 
בכך  ורק  במלוה,  המותר  את  לזקוף  תיקנו  והפמ"ג 
ה"ערב  באמצעות  אדה"ז  פתר  אותה  הבעיה  נוצרה 

"ערב קבלן"? תפקידו של ה"ערב"  מהו 
החוב  תשלום  את  להבטיח  הוא  הרגיל 
אבל  יוכל לשלם.  במקרה שהבעל חוב לא 
לפני  אף  לתבוע  ניתן  קבלן",  ה"ערב  את 
 – זה  )במקרה  עצמו  הלווה  את  שתובעים 
הגוי שקנה את החמץ(, והאחריות מוטלת 

עליו30.

נהוגה  כמובן  זו  הזקן  אדמו"ר  תקנת 
ואף בספרים אחרים  אצלנו, חסידי חב"ד, 
ה"ערוך  כגון  בה,  שנהגו  רואים  אנו  רבים 
בענייננו:  דבריו  בתוך  שכותב  השולחן"31 
קבלן,  ערב  לעשות  גם  טוב  מקום  "ומכל 
זו  שתקנה  שכתבו  ויש  נוהגים",  אנו  וכן 
התפשטה בכל פולין וליטא32, ואף מכירת 
)"היתר  בשביעית  הרבנות  של  הקרקעות 

מכירה"(, נעשית ע"י תקנה זו33.

קבלן".
ומכאן, לכאורה, תשובה למה שהקשה בשו"ת "אורי 
כ150  לפני  יאסי,  אב"ד  טויבש,  אורי  )לרבי  וישעי" 
כנראה  גובריה,  "רב  שאדה"ז  שאף  כותב,  שם  שנה(: 
מספריו המסודרים בהשכל ודעת", בכל זאת, "מאחר 
והאחרונים  מהראשונים  אחד  לשום  כן  מצאנו  ולא 
"ערב  להוסיף  שאין  הרי  בספריהם",  זאת  שהזכירו 
קבלן", כי "אין לנו לזוז מדברי הראשונים והאחרונים 
אשר באורם אור לנו . . וכיון שהם לא הזכירו מזה דבר, 

אין לנו לבדות חדשות מלב" )סימן קכא, דף עא, ב(.
ונראה שיש להשיב על דבריו, שהסיבה שהראשונים 
לא  עדיין  שבימיהם  מפני  היא  זו,  תקנה  הזכירו  לא 
חמץ"(  מכירת  )"סדר  אדה"ז  וכדברי  הבעיה,  נוצרה 
ש"עיקר דין מכירת חמץ . . המוזכר בדברי הראשונים 
ז"ל . . הוא במוכר במעות מזומנים ולא בהקפה", ולכן 
אין להוכיח כלל מזה שתקנת ה"ערב קבלן" לא הוזכרה 

עד אדה"ז.
30( עיין בבא בתרא קעד.

31( תמח, כב.
32( עיין "נטעי גבריאל" פמ"ב, וש"נ.

33( "המועדים בהלכה", וש"נ.

ידיהם  חיל  אנשי  מצאו  "לא 
להבין קריצת ורמיזת הקדמתו 
שנהגו  דמה  שכתב  במה 
עליו  זקפתי  "והמותר  לכתוב 
לגדולי  מועיל  אינו  במלוה 
וישוטטו  ז"ל",  הראשונים 
גדולי  ואנה לבקש דברי  אנה 

הראשונים ולא ימצאו".

השטר הראשון. חלק משטר המכירה 
של רבי יחזקאל לנדא 

התמים
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הטעם לתקנת "ערב קבלן"
הראשונים"  "גדולי  אותם  הם  מי 
משולם  לא  מהכסף  חלק  אם  שלדעתם 
בשעת המכירה אלא נשאר כחוב, המכירה 
לא חלה? ומדוע, באמת, המכירה לא חלה?

)מי הם אותם  זו שאדה"ז השאיר  חידה 
מאמץ  דרשה  באמת  הראשונים(,  גדולי 
אדה"ז,  של  אחיו  שכותב  וכפי  לפתרון, 
ידיהם  חיל  אנשי  מצאו  "לא  המהרי"ל34: 
להבין קריצת ורמיזת הקדמתו במה שכתב 
עליו  זקפתי  "והמותר  לכתוב  שנהגו  דמה 
במלוה אינו מועיל לגדולי הראשונים ז"ל", 
גדולי  דברי  לבקש  ואנה  אנה  וישוטטו 

הראשונים ולא ימצאו".

ראשונים  לאותם  ציין  לא  אמנם  אדה"ז 
אבל  שבידינו35,  חמץ"  מכירת  ב"סדר 
ה"סדר"  בתחילת  "רמז"36:  השאיר  הוא 
ספרים  הרבה  שיש  שמכיוון  אדה"ז  כותב 
"סמוך  עד  נדפסו  שלא  מהראשונים 
לדורותינו אלה כנראה בעליל מספר "שיטה 
בו",  וכיוצא  מסכתות  כמה  על  מקובצת" 
על  למעשה  להקל  לסמוך  אין  "ודאי  ולכן 

הקולות שנמצאו בדברי האחרונים ז"ל"; 

הללו  הראשונים"  "גדולי  ומכאן, שדברי 
סמוך  שנדפסו  הראשונים  בספרי  נמצאים 
ניתנה  שהדוגמא  זה  וגם  אדה"ז,  לתקופת 
מספר "שיטה מקובצת", לא היה סתם. שם 

באמת נמצא המקור לדברי אדה"ז37;

34( שו"ת "שארית יהודה" סימן י.
שציין  כפי  מיוחד",  "בקונטרס  האריך  אבל   )35

ב"סדר". אך לצערנו, לא זכינו לאורו.
36( מהרי"ל שם.

שהמקורות  וש"נ(   ,27 )הערה  לעיל  נתבאר   )37
וה"פרי  ביהודה"  ה"נודע  הם  זו  לתקנה  הראשוניים 
כך  על  מדבר  כשאדה"ז  להבהיר:  ויש  מגדים". 
אין  ולכך  הראשונים  דברי  את  ראו  לא  שהאחרונים 
אלא  ולפמ"ג,  לנוב"י  כוונתו  אין  דבריהם,  על  לסמוך 
טעמים  וב'  זו.  תקנה  תיקנו  הם  פיו  שעל  למקור 

מכריחים לומר כך:
א( השיטמ"ק לב"מ הודפס לראשונה בשנת ה'תפ"א 
נולד  הנוב"י  והנה  השער(,  דף  צילום  בפנים  )ראה 
)אנציקלופדיה  תפ"ז  בשנת  והפמ"ג  תע"ד,  בשנת 
לתולדות גדולי ישראל ח"ג בערכם(, ומסתבר ששניהם 
לא תיקנו את התקנה לפני הדפסת השטמ"ק שהייתה 
בשנת תפ"א. וא"כ, מהי כוונת אדה"ז בכך שכותב שלא 
את  ראו  לא  שהם  בגלל  האחרונים  על  לסמוך  ניתן 
הראשונים, הרי ההסתברות היא שאחרונים אלו כן ראו 

את דברי השיטמ"ק בענין זה?
ב( מדוע אדה"ז כ"כ "מתנצל" לפני שהוא חולק על 

ב"שיטה מקובצת" לבבא מציעא מובאים 
חלק  להשאיר  ניתן  שלא  הרי"ף,  דברי 
"עייל  במצב שהמוכר  כמלווה,  מהתשלום 
שהמוכר  במקרה  דהיינו,  אזוזי",  ונפיק 
מוטרד ולא בטוח בתשלום, וכל הזמן מנסה 
"נכנס  המוכר  אם  הכסף.  ליתרת  להגיע 
ויוצא" לגבות את הכסף, הרי שהקנין צריך 
ולא  הכסף,  כל  תשלום  ע"י  דווקא  להיות 

ע"י זקיפה במלוה של חלק מהסכום.

ולכן, כאן במכירת חמץ לא ניתן לזקוף 
במלוה, ורק ע"י העמדת "ערב קבלן" יהודי 
ניתן להוציא את המכירה לפועל ולהינצל 

מאיסור חמץ38.

ריבוי קניינים
החמץ,  מכירת  באופן  חל  נוסף  שינוי 
את  למכור  שהתיר  הב"ח  דברי  בעקבות 

החמץ באופן שהוא נשאר בבית היהודי. 

העניין יוסבר אחרי שנבין מהו האופן בו 
לרשותו  "קנין" בחפצים הבאים  עושה  גוי 

בני דורו )והרי בתוך הדברים כשהוא חולק על שיטת 
פשוט  הוא   ,)13 הערה  לעיל  )שהובאה  שור"  ה"בכור 
כותב "שגגה היא בידו", ולא מרגיש צורך למצוא מקור 
והרי  כיו"ב(,  או  קדום שה"בכור שור" לא ראה אותו, 

הפער בינם לבינו אינו כ"כ משמעותי?
מתכוון  לא  דבריו  בתחילת  שאדה"ז  ברור  ולכן 
את  שאבו  הם  ממנו  למקור  אלא  ולפמ"ג,  לנוב"י 
שניתן  כותב  ס"י(  קצ  )סימן  בחו"מ  הרמ"א  דבריהם: 
אזוזי".  ונפיק  "עייל  המוכר  אם  ואף  במלוה,  לזקוף 
הרמ"א אמנם לא מדבר שם על מכירת חמץ, אבל ניתן 
לשער שהנוב"י והפמ"ג סמכו על דברי הרמ"א הללו, 

והשתמשו בדבריו לעניין מכירת חמץ.
וא"כ, כשאדה"ז כותב בתחילת דבריו ש"אין לסמוך 
להקל למעשה על הקולות שנמצאו בדברי האחרונים", 
כוונתו לרמ"א, ולא לנוב"י ולפמ"ג. וא"כ, ב' הפרטים 
לא  באמת  הרמ"א  א(  מאוד:  מובנים  לעיל,  שהזכרנו 
ראה את דברי השיטמ"ק )מאחר והוא נפטר כ150 שנה 
לפני הוצאתו לאור בפעם הראשונה(. ב( אדה"ז חולק 
על הרמ"א, רק מכח ראשונים שהרמ"א לא ראה. לא 

ניתן לחלוק על הרמ"א בלי טיעון כל כך משמעותי.
רק אחרי שאדה"ז מבאר שהרמ"א לא יכול לשמש 
באו"  מקרוב  ה"חדשים  על  לדבר  עובר  הוא  כמקור, 
שתקנו לזקוף את המותר במלוה, והתקנה לא מועילה 

)אבל עיקר האריכות וההתנצלות מופנית לרמ"א(.
38( ועדיין יש לבאר מה טעם מכירת חמץ מוגדרת 
בעיה  פותר  קבלן"  ה"ערב  ואיך  אזוזי",  ונפיק  כ"עייל 
בהפניה  להסתפק  אותנו  יאלצו  המקום  ומגבלות  זו. 
ל"סדר מכירת חמץ" עמוד כב ואילך, ול"מכירת חמץ 
בערב קבלן" סימנים ז-ט, וש"נ. ועיין במקורות הללו 
עוד אריכות רבה בנוגע לתקנה זו ותועלתה, הערעורים 

עליה ופתרונם.
ניסן
תשע"ו
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רבי  בין  מחלוקת  ישנה  זה  בענין  מיהודי. 
הקנין  יוחנן  רבי  לדעת  לקיש:  וריש  יוחנן 
לדעת  ואילו  משיכה,  ע"י  הוא  המועיל 
כסף.  ע"י  הוא  המועיל  הקנין  לקיש  ריש 
מהו  הראשונים  גם  נחלקו  בעקבותיהם 
קנינו  השיטות  ולרוב  בגוי,  המועיל  הקנין 

של גוי הוא ע"י משיכה39.

לפועל, הקנין הראוי הוא ע"י ב' הפעולות 
גם יחד: קנין כסף וקנין משיכה. אך מאחר 
ומאז הב"ח נהוג שהגוי לא מושך את החמץ 
שמוכרים לו, יש למצוא קנין אחר שישמש 

כתחליף לקנין משיכה.

המוסכם  קנין  אף  שאין  עקא,  דא  אך 
מנת  על  והדעות40.  השיטות  לכל  וראוי 
לעשות  ישראל  רבני  נהגו  מהסבך  לצאת 
להצליח  ע"מ  קניינים  סוגי  וכמה  כמה 

לצאת ידי כל הדעות41. 

הקניינים
לשם דוגמא, נזכיר בקצרה את הקניינים 
שהובאו בדברי אדה"ז ב"סדר מכירת חמץ". 

נוספים;  קניינים  הזכיר  ]ואף שבשו"ע42 
אחרת  קצת  נוהגים  כיום  למנהגנו  וכן 

מהמוזכר שם43;

ח"ה  גוי,  ערך  תלמודית"  "אנציקלופדיה  עיין   )39
)לז, ב( שמבאר ע"פ  עמ' שלא. ועיין "דרך מצוותיך" 
הדעה  שזוהי  בגלל  בגוי,  המשיכה  קנין  את  חסידות 

העיקרית ע"פ הלכה. 
40( עיין בציונים לאנצי"ת שבהערות 21-22.

41( והנה ה"משנה ברורה" כתב )סימן תמח ב"ביאור 
כל  אחרי  שגם  בסופו(  מועט"  "בדבר  ד"ה  הלכה" 
הקניינים כדאי להפקיר את החמץ, ע"מ לצאת מידי כל 
ספק שמא יש צד לומר שהחמץ לא נמכר לגוי כהלכה.

ונידונה  )שהובאה  אדה"ז  דעת  שלפי  נראה,  אך 
שבט  בא-יו"ד  לפרשת  שיחה  חט"ז  בלקו"ש  בהרחבה 
אף  ומועילה  ממש  מכירה  הינה  שהמכירה  ב((  )אות 
לדאורייתא, אין לחשוש לכך כלל. ואכן רבותינו נשיאנו 
נהגו למכור גם חמץ ממש )"אוצר מנהגי חב"ד"(, ולא 
מצינו במקורותינו שהטעם לכך שסמכו כ"כ על מכירת 

החמץ הוא מפני שהפקירו את החמץ.
אין מקום להפקיר  זאת  לולא  נראה שגם  ולכאורה 
את החמץ. כיון שלפי דברי אדה"ז ב"סדר" שהביטול 
לא מועיל לחמץ הנמכר, מאחר ודעתו לזכות בו לאחר 
הפסח. כיצד יועיל כאן הביטול, הרי אינו "בלב שלם"?

בביטול  כלל  מקום  אין  שלמנהגנו  נראה,  ומהנ"ל 
והפקר לאחר המכירה. ועצ"ע.

42( תמח, יא.
של  לאחיו  יא,  סימן  יהודה"  "שארית  שו"ת   )43
אדה"ז, שרגיל להוסיף קנין "חליפין". ועיין אג"ק חי"ג 

זה  עניין  המחשת  שלצורך  הרי 
נסתפק  החמץ,  מכירת  בהשתלשלות 
להרחיב  למועד  חזון  ועוד  אלו.  בקניינים 

בנושא, כיאה לסוגיא סבוכה זו[

דרכם  קניינים  ששה  שם  מזכיר  אדה"ז 
הגוי קונה את החמץ - ג' קניינים הלכתיים, 

וג' קניינים מצד "סיטומתא", וכדלקמן.

הקנין הראשון הוא קנין "כסף". קנין זה 
היה נהוג מימי עולם, וכנ"ל בארוכה )ורק 
שהובא  כמו  שינויים,  חלו  עריכתו  באופן 
ה"נודע  הדשן",  ה"תרומת  מדברי  לעיל 

ביהודה" ועד לרבינו הזקן(.

קנייני  הם  הבאים  הקניינים  שלושת 
לקנין  כינוי  הוא  סיטומתא  "סיטומתא". 
שמועיל בגלל שכך נהגו הסוחרים לקנות, 
מקורי44.  הלכתי  תוקף  לקנין  שאין  ואף 
קנין  כסף45,  קנין  הם:  הקניינים  שלושת 

עמ' מג שיש שלא נוהגים במסירת המפתח.
מהי  ביאורים  מספר  נאמרו  הראשונים  בדברי   )44
משמעות השם "סיטומתא", והאחרונים מצדם, ביארו 
בכו"כ אופנים מהו הטעם שקנין זה קונה. ואכ"מ, ועיין 

"קובץ יסודות וחקירות" בערכו, וש"נ.
כסף  קנין  של  פעולה  שבאותה  א"כ,  יוצא   )45
עושים בעצם ב' קניינים. גם קנין הלכתי וגם קנין מדין 

"סיטומתא". וכן משמע בשוע"ר תמח, יא.
מוזכר  ב"סדר",  אדה"ז  של  השטר  שבתוך  ויצויין 
הקנין  ולא  "סיטומתא"  מדין  כסף  קנין  רק  בפירוש 
ההקדמה  בדברי  רק  מוזכר  ההלכתי  הקנין  ההלכתי. 

שער המהדורה הראשונה של 
ה"שיטה מקובצת" לבבא מציעא, 
שנת "תיטיב לך" לפ"ק )ה'תפ"א(

התמים
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ע"י  וקנין  לקונה,  המוכר  בין  כף  תקיעת 
מסירת המפתח מהמוכר לקונה.

הקנין החמישי הוא קנין "אגב". יחד עם 
מכירת החמץ אנו גם משכירים46 לגוי את 
החדר בו נמצא החמץ, ע"מ47 שהגוי יקנה 

לשטר עצמו. וכנראה משום שזה פעולה אחת ולא ב' 
פעולות. ועצ"ע.

אך  החדרים,  את  למכור  נכתב  שם  בשוע"ר   )46
ב"סדר  בנושא  דיון  ראה  להשכירם.  נכתב  ב"סדר" 

מכירת חמץ" הערה 44.

47( כתבנו ששכירות החדרים היא בשביל שהחמץ 
שם.  בשו"ע  אדה"ז  דברי  ע"פ  "אגב",  בקנין  גם  יקנה 
ועיין דיון על הסיבה להשכרת החדרים ב"סדר מכירת 

חמץ" שם, ובהערה 42.

את החמץ בקנין "אגב".

נוסח השטר,  לאחר שאדה"ז מסיים את 
כמה  עוד  מוסיף  הוא  הקניינים,  ותיאור 
נוסף:  קנין  טמון  שבהם  שנראה  מילים, 
"נכון הדבר אם אפשר, שיהיה ערל הקונה 
עומד בצד וסמוך להחדרים שהחמץ בהם 

בשעה שמוסר לו המפתחות".

סמוך  דווקא  יעמוד  שהגוי  הטעם  מה 
לחדרים? נראה שהטעם הוא להוסיף קנין 

נוסף "ליתר תוקף" - קנין חצר48.

48( ראה "סדר מכירת חמץ" הערה 96, ושם נסמנו 
המקורות לביאור קנין זה.

פרי מגדים

רבי יוסף תאומים, בעל ה"פרי מגדים" נולד בלבוב בשנת תפ"ז, שם גדל בבית אביו 
שהיה גדול בתורה. בהיותו שם למד תורה מתוך דחק ועוני. לאחמ"כ עבר לברלין, 
לבית המדרש של הגביר ר' דניאל יפה שהחזיק אותו ואת משפחתו. שם, ביושבו בטח 
והשקט, כתב את חיבורו על חלק "יורה דעה", וכן את רוב ספריו. לאחמ"כ הוזמן לכהן 
 - )ְדאודר  ְדאודר  בפרנקפורט  אב"ד  להיות  עבר  ומשם  לבוב,  מולדתו  בעיר  כאב"ד 
היושבת על נהר "אודר", להבדיל מהעיר פרנקפורט המכונה ְדמיין, ע"ש היותה יושבת 
על נהר "מיין". שניהם בגרמניה, את הראשונה רגילים לכנות בכתיבה - פפד"א, ואת 

האחרונה - פפד"מ(, שם נסתלק בשנת תקנ"ב, ושם חלקת מחוקק ספון.

ערוך.  בשולחן  חיים"  ו"אורח  דעה"  "יורה  חלקים  על  נכתב  מגדים"  "פרי  הספר 
כלים"  ה"נושאי  דברי  על  סעיף  אחר  סעיף  עובר  הוא  דומה.  במתכונת  ובשניהם 
העיקריים )ב"יורה דעה" – ש"ך וט"ז. ב"אורח חיים" – ט"ז ו"מגן אברהם"(, ומבאר 
את דבריהם. יש לציין את ה"פתיחות" בחיבורו, בהם מבאר את היסודות והכללים של 

נושאים רבים. פתיחות אלו הינם חיבורים חשובים בפני עצמם.

ספר זה נתקבל כספר הלכה בסיסי בכל תפוצות ישראל, וברוב המהדורות החדשות 
שי"ל בדורנו, הודפסו דבריו "על הדף". בליובאוויטש אמרו שאדה"ז אמר שהכריזו 
בשמים שהלכה כמותו בגלל שלומד לשם שמים )"ליקוטי סיפורים" פרלוב, אות פג 

במדור אדה"ז(.

בנוסף ל"פרי מגדים", כתב עוד חיבורים רבים בנושאים מגוונים: פרשנות, הלכה, 
כללים ודרוש.

סביו של הרבי, הרב אברהם דוד לאווט, כתב ספר "פסקי פרי מגדים" )י"ל בהוצאת 
קה"ת( בו סידר את פסקיו לפי סדר הא' ב' "להקל החיפוש". בהקדמת הספר הביא 
מדברי רבי מיכל מזלאטשב )וכן ידוע מעוד רבים מגדולי החסידות שהעריכוהו במאוד( 

שכיבד ביותר את בעל ה"פרי מגדים", וגם הוא אמר ע"ד דברי אדה"ז שהובאו לעיל.

)אגב, לכאורה אדה"ז השתמש ב"פרי מגדים" רק בדברים שנערכו במהדורא בתרא, 
אך לא בשו"ע יורה דעה, ולא במהדו"ק של אורח חיים. יעויין ב"פרדס חב"ד" גליון 6 

עמוד 74. וש"נ(

)ראה "אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל" בערכו, ועוד(

ניסן
תשע"ו
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והרי קנין חצר קונה בין אם עומד לצידה 
ובין אם אינו עומד לצידה?

מדין  הוא  חצר  וקנין  שמאחר  אלא, 
שליחות, גוי לא יכול לקנות בקנין זה, מאחר 
ואין לגוי דין שליחות. 
אבל ברגע שגוי עומד 
יש דעות  בצד החצר, 
"יד"  מטעם  שקונה 
אף בנכרי. ולכן אדה"ז 
יעמוד  שהגוי  מעדיף 
ואז  החדרים,  בצד 
נוסף  קנין  הרווחנו 

לפי חלק מהדעות.

מכירה כללית
היווצרות  באופן  ומכריע,  נוסף,  שלב 
המנהג של ימינו, התחיל בערך בימיו של 

אדמו"ר הזקן49.

עד אז, כל יהודי היה הולך לגוי ממכריו, 
מכירת  "סדר  גם  החמץ.  את  לו  ומוכר 
החמץ" של אדמו"ר הזקן נועד להדריך את 
היחיד כיצד עליו למכור את החמץ50. אך 
מכמה  מורכבת  החמץ  שמכירת  זה  עקב 
שטעו  רבים  שהיו  הרי  קניינים51,  סוגי 
באופן ביצוע המכירה. היו52 שטעו ושכחו 
היו  המכירה,  שטר  על  שמם  את  לחתום 
ששכחו למכור )או להשכיר( את החדר בו 
החמץ מונח, היו שאמרו53 "הריני מוכר לך 

את המפתח", וכן הלאה והלאה.

49( ראה לקמן הערה 57.
בביאורו  הכולל"  "שער  ועיין  מלשונו,  מובן   )50

ל"סדר מכירת חמץ" אות י.
51( הוזכר לעיל, ובע"ה יתבאר בארוכה לקמן.

52( ראה "המועדים בהלכה".
53( ראה שו"ע אדה"ז תמח, טו.

וכך התחיל להיווצר מנהג חדש, שהיום 
הוא כבר חלק בלתי נפרד ממכירת החמץ: 
המכירה לא נעשית ע"י כל יחיד בפ"ע, אלא 
העיר.  בני  כל  של  חמצם  את  מוכר  הרב 
חזקה על הרב שיודע את כל ההלכות, וע"י 
הרי  המכירה,  בצוע  על  מופקד  שהוא  זה 
על  יהיה  שהכל  ובטוחים  סמוכים  שאנו 

הצד הטוב ביותר.

התפשטה  לא  הכללית,  המכירה  תקנת 
מיד. בדור שאחרי אדה"ז אנו עדיין מוצאים 
שה"חת"ם סופר" כותב54 ש"מחוייב כל רב 
להורות העם איך  ומורה בכל שבת הגדול 
יאמרו ואיך יעשו שטר קניינים המועילים, 
קהילתינו  בני  וכל  פה.  רגילים  שאנו  כמו 
ידינו,  מתחת  המתוקן  בשטר  מוכרים 
ואפילו הכי אני מזהירם ומלמדם בכל שנה, 

וכן נכון".

ומתאונן שם על הרבנים שמפלפלים בכל 
מיני סוגיות ולא מדריכים את העם הלכה 
דרכם  ע"פ  מוכרים  "העם  ולכן  למעשה55, 

ומנהגם". 

אנו רואים, שבקהילתו, ובקהילות נוספות 
)כגון בקהילה אליה המכתב ממוען(, עדיין 
הרב  ע"י  ולא  פרטי,  באופן  למכור  נהגו 

)וכ"ה בספרים נוספים, ואכ"מ להאריך(.

היו אף שקראו תיגר על  ויתירה מזאת, 
כמה  ומצד  כללי,  באופן  החמץ  מכירת 

טעמים56.

54( שו"ת או"ח סימן קיא.
לדרוש  "והעיקר  אדה"ז:  לשון  עד"ז  וראה   )55
ולהורות להם דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון, 

ולא כמו שנוהגין עכשיו" )תכט, ב(.
56( עיין "המועדים בהלכה".

מנהג  להיווצר  התחיל  וכך 
חלק  כבר  הוא  שהיום  חדש, 
החמץ:  ממכירת  נפרד  בלתי 
כל  ע"י  נעשית  לא  המכירה 
מוכר  הרב  אלא  בפ"ע,  יחיד 

את חמצם של כל בני העיר

להלן צילום מתוך שטר מכירת חמץ משנת תשי"א, שם אנו רואים שהרבי מכר את החמץ 
ל"הרב ר' שמואל בן הרב ר' זאב הלוי ליוויטין", ולא רק מינה אותו לשליח 

התמים
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תפוצות  בכל  התקבל  דבר,  סוף  אך 
הרב  ע"י  נעשית  החמץ  שמכירת  ישראל, 

באופן כללי, ולא ע"י כל יחיד ויחיד.

מי קונה את החמץ?
ה"מכירה  תקנת  של  ימיה  בתחילת 
שהחמץ  או  אופנים:  ב'  בה  היו  כללית", 
נמכר לרב, והרב מוכר אותו לגוי, או שהרב 
את  למכור  העיר  בני  של  כשליח  משמש 
חמצם לגוי, אבל הוא אינו קונה מהם את 

החמץ.

להנהגת  הראשוניים  המקורות  אחד 
אדה"ז57,  בשו"ת  הוא  הכללית,  המכירה 
ומתוך השאלה ניכר שהמנהג הפשוט אצלם 
מהקהילה,  החמץ  את  קונה  שהרב  היה 
במילים  מתחילה  השאלה  לגוי.  ומוכר 
פסח,  מקודם  שנה  מדי  המנהג  "בעירנו 
בנימין58  ר'  שמו  המיוחד  אחד  איש  הולך 
מבית לבית וקונה כל חמץ מכל העיר, והיה 

מוכר לגוי עפ"י תקנות כבוד קדשו".

ב'  אנו מוצאים את  "צמח צדק"  בשו"ת 
עיר  על  מדבר  הוא  מו  בסימן  האופנים: 
בה נהגו לעשות את הרב לשליח שימכור 
מז משמע  בסימן  אבל  בשמם את חמצם, 
שהמנהג הנפוץ היה למכור לרב, ובלשונו: 
א',  לבע"כ  מוכרים  שכולם  דעכשיו  "ועוד 
מח  ובסימן  שכחה",  חשש  דליכא  פשיטא 
יהודי  "איש אחד  בו  גם מדובר על מקרה 
מוכר  והוא  העיר,  מכל  החמץ  את  קונה 

הכל לאינו יהודי". 

כיום מנהגנו הוא שהרב משמש כשליח 
לא  אך  החמץ,  את  למכור  )"מורשה"(59, 
בית  רוב  מנהג  וכן  מאתנו,  אותו  קונה 

57( סימן ד. וב"שו"ת הרב" בסימן כו. ויכול אפילו 
איחרו  רבים  בספרים  ביותר.  הקדום  הוא  זה  שמקור 
את זמן התחלת המכירה הכללית, מאחר ולא שמו לב 

לתשובה זו, ואכ"מ.
זו, וכן מתוך תשובת  58( אגב, ניכר מתוך תשובה 
בתחילת  הכללית  שהמכירה  לקמן,  המובאת  הצ"צ 
אלא  הרב,  ע"י  דווקא  לאו  נעשית  הייתה  התהוותה 
היה אחד מהקהל שהיה ממונה לכך. וכן ניתן לראות 

בשו"תים נוספים. 
59( עיין ב"שער הכולל" שם.

נשיאינו,  רבותינו  מנהג  אך  ישראל60. 
שמוכרים את החמץ לרב, והרב מוכר אותו 

לגוי61, וכן נהגו כמה מהחסידים62.

60( "נטעי גבריאל" פל"ח ס"ב.
61( וראה "היום יום" י"ד ניסן: "בבית רבינו נוהגים 
את  לו  למכור  אלא  למורשה,  הרב  את  לעשות  שלא 

החמץ, ובערב קבלן". 
למצוא  הראויה,  בזהירות  הבאות,  בשורות  וננסה 
טעם למנהגם. ואף שגבהו דרכיהם מדרכינו, הרי חובת 

ההשתדלות, קיימת. ובכן:
מריש הווא אמינא שטעם הדבר הוא, שהרי בקנין 
ואף אחרי  הקנין המועיל,  דעות מהו  חילוקי  יש  לגוי 
הועיל  לא  שהקנין  לומר  כלשהו  צד  יש  הקניינים  כל 
לגמרי, וכמו שנסמן בהערות 40 ו41. ואולי לכן נהגו 
רבו"נ למכור ליהודי, ע"מ שהחמץ יצא מרשותם באופן 
דווארקין שהובאו  הרב  להבין מדברי  ניתן  )וכן  וודאי 

בהערה הבאה(.
אך על טעם זה הקשה תלמידי הת' שניאור זלמן שי' 
אקסלרוד, שאין זה מסתבר שרבותינו נשיאינו יקפידו 
שהם  כזה  באופן  חמץ,  חשש  שום  אצלם  יהיה  שלא 
)לרב שקנה מהם(,  ליהודי אחר  מעבירים את הבעיה 
שאכן  חשבתי  ושוב  הצלתי".  נפשי  את  "אני  בבחינת 
מכירה  היא  שהמכירה  משמע  והנהגתם  מדבריהם 
לכן סברא  וגם   ,)41 )עיין לעיל הערה  וראויה  גמורה 

זו אינה נראית. 
ויש שביארו מנהג רבותינו באופן אחר: 

"אשל",  )ספריית  הרב  בשו"ת  כו  לסימן  בהערות 
ה'תשס"ה( ציין שכנראה מנהג רבותינו נשיאינו מבוסס 
על דברי ה"שואל ומשיב" )מהדורה תנינא, ח"ב, סע"ז, 
ציינו לדברי  נוספים  וכן במקורות  והנה בעש"ק.  ד"ה 
שם  פירט  ולא  רבו"נ(,  למנהג  טעם  כנתינת  השו"מ 

לאיזה פרט מתוך דברי ה"שואל ומשיב" כוונתו.
והנה, בדברי ה"'שואל ומשיב" שם מצינו ב' טעמים 
הסיבה  שהם  לומר  ניתן  ואולי  הכללית,  המכירה  נגד 
בהרשאה,  בעיה  שיש  מבאר  הוא  א(  רבו"נ:  למנהג 
בשם  השטר  על  לחתום  יכול  לא  שהשליח  מכיוון 
המשלח, כי אינו "מוכח מתוכו" )עיי"ש וש"נ(. ליישב 
"גם  ד"ה  )סל"ה  נחמיה"  "דברי  בשו"ת  כתב  זו  בעיה 
הערה  הכולל"  ב"שער  גם  והובא  שפקפק",  מה  לפי 
שטר  את  גם  לגוי  שנותנים  חמץ"(  מכירת  ל"סדר  יא 
ההרשאה. אך אולי יש לומר שרבותינו נשיאינו עדיין 
חששו ולא קיבלו לגמרי פתרון זה, והעדיפו שהמכירה 

לא תהיה ע"י שליח.
ביאור נוסף בכיוון זה )נכתב ב"הערות וביאורים" חג 
שהרב  קורה  שלעיתים   ,)113 עמוד  ה'תשע"ה  הפסח 
שוכח לצרף שטרות למכירה לגוי, ומזה חששו רבותינו 
נשיאינו, והעדיפו למכור לו את החמץ ולא רק לעשותו 
ל"מורשה" )או שמא חששו שהרב לא ירצה למסור לגוי 

את הכתי"ק...(.
שיטת  בין  לקשר  ניתן  בכלל  כיצד  לי  ]וקצת קשה 
כל  הרי  ומשיב",  ה"שואל  של  החומרא  לבין  אדה"ז 
קנין  העניין שהשליח לא יכול לחתום הוא רק בשטר 
אדה"ז  לשיטת  אבל  בשו"מ(,  שנסמן  במקור  )עיין 

השטר פועל ראיה בלבד ולא יותר )כדלעיל(. וצ"ע.[
מכיוון  ומשיב":  ה"שואל  שם  מביא  נוסף  טעם  ב( 

ניסן
תשע"ו
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סיכום
ניתן לחלק את השתלשלות תקנת מכירת 
חמץ מימי חז"ל עד הנהוג בימינו, לשמונה 

שלבים:

מכירה  שמוכרים  חז"ל  בימי  המנהג  א( 
רגילה, ובשעת הדחק מוכרים לנכרי המּוּכר 

לו, שיודע שעומד להחזיר לו.

ב( המנהג למכור לנכרי המּוּכר לו, נהפך 
למנהג קבע.

ולא  מועט"  ב"דבר  היא  המכירה  ג( 
במחיר מלא.

שמכירת החמץ היא הערמה בלבד, לא ניתן למנות ע"כ 
שליח.

ואין נראה שטעם זה גרם לרבו"נ למכור לרב, מאחר 
לשיטתם אין זו הערמה כלל )כדלעיל בראש ההערה, 
וש"נ(. ואף על עיקר דבריו העירו, ואכ"מ )ראה לדוגמא 
ב"שדי חמד" מערכת חמץ ומצה כלל ט סעיף ו ד"ה 

"זאת עוד לא מצאתי"(.
א(  ומשיב":  ה"שואל  שם  מביא  טעמים  ב'  ]עוד 
אחד  לכל  פרוטה  כדי  מגיע  לא  הגוי  שנותן  שהכסף 
לא  כללית  במכירה  ב(  המה.  רבים  כי  מהמוכרים, 
וודאי  אלו  טעמים  ב'  אבל  החמץ.  מיני  את  מפרטים 
שהגוי  נהוג  ובפועל  מאחר  רבו"נ,  למנהג  גרמו  לא 
נותן סכום מספיק שיגיע שווה פרוטה לכולם, ואף אם 
כל  את  לרשום  ניתן  עדיין  כללית,  מכירה  על  מדובר 
מיני החמץ, וכפי שנוהגים רבים. ולכן אין מקום לדון 

האם טעמים אלו, הם אלו שגרמו למנהג רבו"נ[
סוף דבר: לא עלה בידי למצוא הסבר הלכתי ברור, 

מדוע נהגו רבותינו למכור לרב ולא למנותו לשליח.
ואולי נהגו כך בתור המשך למנהג המקורי, מאחר 
שהתקבל  לפני  נהגו,  כן  המכירה  של  ימיה  ובראשית 
המנהג האחיד שממנים את הרב לשליח ולא מוכרים 

לו בלבד.
ועצ"ע.

ומנהגי  "הלכות  בספר  מביא  מעניינת  הערה   )62
ע"פ  "לכאורה   :)188 )עמ'  גינזבורג  להרי"ש  חב"ד" 
בית  מנהגי  המנהגים",  "ספר  בראש  שנדפסה  השיחה 
)ולכן  לרבים"  הוראה  מהווים  ברבים,  שפורסמו  הרב 
למכור  יהיה  החסידים  שמנהג  להיות  לכאורה  אמור 

לרב, כמנהג רבותינו נשיאינו(. 
ּוְמספר שם, שהיו מאנ"ש שפנו אל המרא דאתרא 
למכור  וביקשו  ע"ה,  דווארקין  הגרז"ש  חיינו,  בבית 
מוכן  אני  הרבי  "בשביל  וענה:  החמץ,  את  ממש  לו 
להיות "גוי", אבל לא בשבילך" )ודברים דומים שמעתי 
לסבו  שפנו  שהיו  לנדא,  שי'  אייזיק  יצחק  מהרה"ח 
החמץ  את  מהם  שיקנה  בבקשה  ע"ה  לנדא  הגר"י 
רק  זאת  לעשות  שמסכים  ואמר  שליח,  יהיה  רק  ולא 
עבור הרבי ולא עבור כל אחד(. ומסיים שם, שהרבנים 
ז"ל  הגרי"ק מארלאו  כגון  דווארקין,  הגרז"ש  שלאחרי 

ויבלח"ט הגר"א אזדבא, נענו לבקשה כזו.

ד( החמץ נשאר בבית היהודי, והמכירה 
נוספו  מכך,  כתוצאה  בלבד.  הלכתית  היא 

קניינים נוספים.

ה( הוספת "שטר" למכירת החמץ.

ו( במקום לסכם על מחיר נמוך, מסכמים 
על מחיר גבוה, והמותר נשאר כהלוואה.

ז( אדה"ז תיקן שהמכירה בהקפה תהיה 
ע"י "ערב קבלן".

פרטית  ממכירה  נהפכה  המכירה  ח( 
למכירה כללית ע"י הרב וכיו"ב.

• • •
מושגים רבים הקשורים למכירת חמץ דורשים 
הקניינים  דיני  ה"הערמה",  היתר  רבה:  הרחבה 
קניית  או  שכירות  קבלן",  "ערב  תקנת  השונים, 
המקום בו מונח החמץ, טבילת הכלים לאחר הפסח, 
בהשתלשלות  בעיקר  נגענו  אלו  בשורות  ועוד. 
התקנה, ועוד חזון למועד בעז"ה להאריך בעניינים 

נוספים הקשורים לסוגיא זו.

מקורות כלליים: 1. "המועדים בהלכה" לרש"י 
זוין, בפרק "מכירת חמץ והשתלשלותה". 2. "סדר 
הפרטים  כל  ביאור  לוין,  להרש"ב  חמץ"  מכירת 
חמץ  "מכירת   .3 חב"ד.  ולמנהג  אדה"ז  לשיטת 
כהלכתו" להרש"א שטרן, "פסקים, חקרי הלכות 
)וכבר  והמסתעף"  בעניני מכירת חמץ  ובירורים 
חמץ  "מכירת  להיות  אמור  הספר  שֵשם  העירו, 
היא  והכוונה  מאחר  "כהלכתו",  ולא  כהלכתה", 
ועיין  כהלכתו.  החמץ  ולא  כהלכתה  שהמכירה 
רש"י דברים כט, כ(. 4. "מכירת חמץ בערב קבלן" 
לפרטי  אדה"ז  תקנת  ביאור  בלינוב,  להריי"צ 

פרטיה.

eiser770@gmail.com

הרבי בביתו, בשעת מכירת החמץ לרב 
פיקרסקי, ערב פסח תשמ"ח. הרבי ישב לבוש 
במשקפיו, ועיין דקות ארוכות בשטר המכירה
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אחד הענינים העיקריים ביהדות בכלל ובתורת החסידות בפרט הוא ענין השכר הניתן 
לנשמה עבור עבודתה בקיום התורה ומצוות, והוא בתענוג אלוקי נעלה מאוד. עצם ענין 
השכר נקבע לאחד מיסוד האמונה, "שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצות 
התורה"1, אלא שבמהות שכר זה נחלקו רבותינו הראשונים אם עיקר השכר הוא לנשמות 

בגן עדן, או שעיקר השכר יהי' לנשמות בגופים בתחיית המתים במהרה בימינו. 

והנה בדרך מצותיך מצות ציצית מבאר אדמו"ר הצמח צדק את סוגית שכר המצוות 
ע"פ חסידות, "להבין ולהשכיל בענין השכר והוא הטובה שתגיע לאדם בעשיית המצות 
להסתלקותו  וחמישים שנה  ולכבוד מאה  עליו השלום",  רבינו  ידי משה  על  בהם  שצונו 
)י"ג ניסן תרכ"ו-תשע"ו( נעסוק מעט בביאור סוגיא עיקרית ויסודית זו, בתוספת ביאורים 

מתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א.

הרב מנחם מענדל פלדמן
שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א - דנייפרופטרובסק, אוקראינה

תורת הגאולה
ביאורים בענייני גאולה ומשיח

 למהות
 שכר העבודה

לעתיד לבוא )א(

מדור זה מוקדש לזכות שלוחי הרבי בכל אתר ואתר
להצלחה רבה ומופלגה במילוי שליחותם

נדפס ע"י 
הרה"ח ר' לייבל בוימגארטן ומשפחתו שיחיו

שלוחי הרבי בלונג איילנד 

ניסן
תשע"ו
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 שכר המצוות –
גילוי אלוקות ב"עולם הבא"

בתניא  הזקן  אדמו"ר  שכותב  מה  ידוע 
מצוה"2  מצוה  "שכר  חז"ל  מאמר  בפירוש 
המצוה  היא  המצוה  שכר  ש"הגורם   –
מהותה  נדע  "שמשכרה  בעצמה"3, 
ומדרגתה"4, והיינו ששכר המצוות אינו ענין 
נפרד מן העבודה )בדוגמת שכר בפשטות(, 
אלא הוא תוצאה של העבודה גופא. ומכיון 
שתוכן ומהות העבודה דתורה ומצוות הוא 
שענין  מובן  הרי  בעולם  אלקות  המשכת 
לנשמה  שיהי'  האלקי  הגילוי  הוא  השכר 

לאחר סיום עבודתה בעולם הזה. 

ולפי זה מובן, שאמנם ישנו גם שכר גשמי 
וכמפורש  התומ"צ,  קיום  על  הזה  בעולם 
בתורה בכמה וכמה מקומות: "אם בחוקותי 
"והי'  בעיתם"5,  גשמיכם  ונתתי  וגו'  תלכו 
ונתתי  וגו'  מצוותי  את  שמוע תשמעו  אם 
מטר ארצכם בעיתו וגו'"6, "והי' אם שמוע 
תשמע בקול ה' אלוקיך וגו' ובאו עליך כל 
הברכות האלה והשיגוך"7 וכך הלאה, מכל 
העבודה  על  העיקרי  השכר  זה  אין  מקום 
דתורה ומצוות, ובלשון הרמב"ם "אין אותן 
סוף מתן שכרן של מצוות"8,  הטובות הם 
של  הרוחני  השכר  הוא  השכר  עיקר  אלא 

עשירי  לפרק  בהקדמתו  הרמב"ם  שמביא  כפי   )1
במסכת סנהדרין. 

2( אבות פרק ד משנה ב. 
3( תניא ריש פרק לז. 

4( פרק לט. 
5( ריש פרשת בחוקותי. 

6( עקב יא, יג-יד. 
7( תבוא כח, א-ב. 

שם  וכמו שמבאר  ט.  פרק  ריש  תשובה  הלכות   )8
ליהודי  לסייע  הוא  הגשמיות  ההבטחות  של  שענינם 
בתורה,  "והבטיחנו  בעוה"ז:  ה'  את  לעבוד  להמשיך 
ונהגה  נפש  ובטובת  בשמחה  אותה  נעשה  שאם 
המונעים  הדברים  כל  ממנו  שיסיר  תמיד,  בחכמתה 
אותנו מלעשותה כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, 
לעשות  ידינו  את  המחזיקות  הטובות  כל  לנו  וישפיע 

התורה כגון שובע ושלום וריבוי כסף וזהב". 
ולהעיר עוד שבגמ' )סוף חולין( איתא "שכר מצוות 
בהאי עלמא ליכא", וכל הטובות שבתורה רומזות על 
שכר רוחני בעולם הבא, "ליום שכולו ארוך" וכו', אבל 
)ראה  ע"פ פשוטו של מקרא מדובר בטובות גשמיות 
רש"י בחוקותי כו, ט. ועוד(, וכן שיטת הרמב"ם כנ"ל, 

אלא שאינו סוף השכר ותכליתו כנ"ל. 

חז"ל  בלשון  הנקרא  והוא  אלקות9,  גילוי 
הבא  הרוחני  השכר  שהוא  הבא",  "העולם 

לאדם לאחר סיום עבודתו בעולם הזה. 

הבא  העולם  של  הרוחני  שבשכר  אלא 
גופא ישנם שני סוגים: א( הגן עדן, "עולם 
הנשמות", אליו מגיעה הנשמה מיד לאחר 
פטירתה מן הגוף. ב( החיים שיהיו לאחר 
תחיית המתים, כשהנשמה תחזור ותתלבש 
בגוף בעולם התחי', שזה יהי' לעתיד לבוא 
ומביא  והגאולה.  המשיח  ביאת  לאחרי 
הצמח צדק שבענין זה היתה מחלוקת בין 

גדולי ישראל. 

שיטת הרמב"ם היא ש"עולם הבא" הוא 
הגן עדן, "זה שקראו אותו חכמים העולם 
הבא – לא מפני שאינו מצוי עתה . . אלא 
אחר  לאדם  לו  באין  החיים  שאותן  מפני 
חיי העולם הזה"10. כנגד זה טוען הרמב"ן 
העולם  של  זמנו  עלינו  משנה  "שהוא 
ש"עולם  היא  הרמב"ן  שיטת  אלא  הבא", 
הבא" שבדברי חז"ל קאי על עולם התחי', 
עולם   – הביטוי  של  הפשוטה  כמשמעות 
שאינו קיים עכשיו, אלא יבוא לעתיד לאחר 

תחיית המתים11.  

דברים  "אלו  פאה(  ריש  )משנה  חז"ל  וכמאמר   )9
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  שאדם 
לעולם הבא", כלומר שהשכר בעולם הזה הוא רק בגדר 
הוא  העיקרי  והשכר  ה"קרן"  ואילו  ורווחים  "פירות" 

השכר הרוחני. 
10( הלכות תשובה סוף פרק ח. מענין לציין שדוקא 
את הביטוי "גן עדן" מפרש הרמב"ם בגשמיות: "אבל גן 
עדן הוא מקום דשן בכדור הארץ מרובים בו המימות 
ויורה להם את  יגלהו ה' לבני אדם בעתיד  והאילנות, 
דרכו ויתענגו בו. ואולי ימצאו בו צמחים נפלאים מאד 
הידועים  אלו  זולת  מרובה  והנאתם  גדולה  שתועלתם 
אלא אפשרותו  רחוק  ולא  נמנע  בלתי  זה  וכל  אצלנו, 
ואפילו אילו לא הזכירתו תורה, כל שכן אחר  קרובה 
לפרק  )בהקדמה  ונתפרסם"  בתורה  זה  כל  שנתבאר 

עשירי בסנהדרין(. 
11( וכמו שכתב "ולא תמצא בשום מקום בתלמוד 
שיאמרו על אחד מהן )מהצדיקים( שהוא בעולם הבא 
עכשיו אלא אומרים מזומן לחיי העולם הבא". אמנם 
הבא"  "עולם  השם  למסקנה  גם  שבאמת  להעיר  יש 
מכיל משמעות כפולה, בחלק מהמקומות כוונת חז"ל 
היא לגן עדן ובחלקם )או רובם( הכוונה לעולם התחי' 
ענין  להבין  ד"ה  ריש   .516 עמ'  חט"ז  לקו"ש  )ראה 
תחה"מ תשמ"ו, ובהערה 4 שם )ספר המאמרים מלוקט 

ח"ג עמ' לג(. 

התמים
20



ולא רק מחלוקת פרשנית יש כאן בפירוש 
חז"ל,  בפי  השגור  הבא"  "עולם  הביטוי 
אלא מחלוקת עקרונית בעצם מהות שכר 
המצוות, שלשיטת הרמב"ם הגן עדן שהוא 
השכר  הוא   – גופים  בלא  הנשמות  עולם 
לשיטת  משא"כ  ביותר,  והנעלה  העיקרי 

הרמב"ן כדלהלן. 

שיטת הרמב"ם וביאורו במהות השכר

השכר  מהות  את  הרמב"ם  מבאר  וכך 
משנה  בספרו  עדן,  בגן  הנפשות  ותענוג 
אין  הבא  "העולם  תשובה:  הלכות  תורה 
בלבד  הצדיקים  נפשות  אלא  וגוי'  גוף  בו 
בו  ואין  הואיל  השרת.  כמלאכי  גוף  בלא 
ולא  שתי'12,  ולא  אכילה  לא  בו  אין  גויות 
דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין 
להן בעולם הזה . . ומהו זהו שאמרו נהנין 
מאמתת  ומשיגין  שיודעים  שכינה?  מזיו 
הקב"ה מה שאינם יודעים והם בגוף האפל 

השפל"13. 

טובה  מעלת  גודל  בביאור  שם  וממשיך 
השגה  שום  לנו  שאין  עד  עדן  הגן  של  זו 
עד  גדולה  הטובה  "אותה  במהותה:  כלל 
מאוד, ואין לה ערך בטובות העולם הזה . . 
כבר הודיעונו החכמים הראשונים, שטובת 
על  להשיגה  באדם  כוח  אין  הבא  העולם 
אלא  וָעצמה  ויופי'  גדלה  יודע  ואין  בורי', 
שכל  שמכיון  והיינו  לבדו"14.  הקב"ה 
בעולם  ומכירים  יודעים  שאנו  התענוגים 
תענוג  ואפילו  גופניים,  תענוגים  הם  הזה 
השכל וההשגה כמו שהיא בהיות הנשמה 
בגוף היא קשורה עם גשמיות ואינה תענוג 
רוחני בטהרתו – לכן אין לנו מושג כלל מהו 

תענוג רוחני לגמרי של הנשמה למעלה. 

וכפי שמביא הצמח צדק מדבריו בפירוש 
המשנה )בהקדמה לפרק חלק בסנהדרין(: 
"כי כמו שלא ישיג הסומא עין הצבעים ולא 
החרש שמע הקולות, כן לא ישיגו הגופות 

יז,  )ברכות  חז"ל  מאמר  את  מפרש  הוא  בכך   )12
א( "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתי' . . אלא 
מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבין  צדיקים 

השכינה". 
13( הלכות תשובה פרק ח הלכה ב. 

14( שם הלכות ו-ז. 

שאין  כשם  כלומר,  הנפשיות".  התענוגים 
לחרש  ולא  הצבעים  במראה  מושג  לעוור 
מלכתחילה  לו  אין  שהרי  הקולות,  בשמע 
כן  כמו  זה,  ענין  לתפוס  והחוש  הגדר  את 
אין לנו שום אפשרות להשיג במהות תענוג 

הנפשות.

המלך  דוד  מאמר  את  מבאר  הוא  ובזה 
צפנת  אשר  טובך  רב  "מה  בתהלים  ע"ה 
שרק  פלא  זהו  ולכאורה  וגו'"15,  ליראיך 
אומר "מה רב טובך" ואינו מבאר כלל מהו 
כל  לנו  אין  שאכן  כיון  אלא  הטוב!  אותו 
משל לתאר את התענוג הרוחני הזה, ואיננו 
לו  אין  כי  בטהרתו,  אותו  לצייר  מסוגלים 
מכירים  שאנו  מהתענוגות  דוגמא  שום 
רב  "מה  הנביא  אומר  ולכן  הזה.  בעולם 
טובך", כי אין שום דרך לתארו, שכן "נפלאו 

בעיניו גדולת הטוב ההוא ומעלתו". 

ועל זה אמרו חז"ל "יפה שעה אחת של 
העולם  חיי  מכל  הבא  בעולם  רוח  קורת 
הזה  בעולם  חי'  אפילו  "דהיינו,  הזה"16, 
אלף שנה בתענוג גדול וכל טוב – אין זה 
נחשב אפילו נגד שעה אחת של הקורת רוח 
שבעולם הבא, לפי שהוא תענוג באופן אחר 
ומעלה עליונה לאין קץ על מהות התענוג 

היותר חשוב שבעולם הזה"17. 

שיטת הרמב"ם בענין תחיית המתים

כאמור, שיטת הרמב"ם היא שאין מעלה 
המופשטות  הנשמות  מעולם  יותר  גדולה 
מופשטת  שהנשמה  עצמו  וזה  הגוף,  מן 
הגורם  הוא   – עדן  בגן  בהיותה  הגוף  מן 
המרכזי לגודל ועוצם השכר והטובה אשר 
שם. מכך מובן שלשיטתו לא יתכן שבהיות 
הנשמה מלובשת בגוף תהי' לה מעלה על 
מצבה בגן עדן. אלא העולם הנשמות "הוא 
בכבוד  ולהיות  האחרון,  והתכלית  הטובה 

הזה ובמעלה הנזכרת עד אין סוף". 

אלא שא"כ מה ענינה של תחיית המתים, 
שיחזרו הנשמות ויתלבשו בגופים גשמיים? 
)בפירוש המשנה  על כך ממשיך הרמב"ם 

15(  תהלים לא, כ. 
16( אבות פרק ד משנה יז. 

17( לקוטי תורה בשלח א, ג ואילך. 
ניסן
תשע"ו
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שם(: "ותחיית המתים יסוד מיסודות תורת 
משה רבינו, אין דת ואין קשר עם האומה 
היהודית למי שאינו מאמין בכך", אך יחד 
ימות  שהאדם  "ודע  מסיים:  הוא  זאת  עם 

בהחלט וייפרד למה שהורכב ממנו". 

כי  לומר  "ורצונו  צדק:  הצמח  ומפרש 
תחיית המתים הוא לפי שעה, ואח"כ ישוב 
והטובה  האחרון  התכלית  שהוא  עדן  לגן 

האמיתית הנקראת עולם הבא". 

המתים18:  תחיית  באגרת  יותר  והאריך 
למי  חלק  אין   – המתים  שתחיית  "אמרנו 
אמנם  רבנו,  משה  בתורת  בה  יאמין  שלא 
האנשים  אלו   .  . האחרונה  תכלית  אינה 
אשר ישובו נפשותם לגופות ההם – יאכלו 
חיים  אחרי  וימותו  ויולידו,  וישגלו  וישתו, 
בימות  הנמצאים  כחיים  מאוד,  ארוכים 
המשיח. ואמנם החיים שאין מוות אחריהם 
– הם חיי עולם הבא, אחר שאין גוף בהם". 

תחיית המתים  בענין  זו  שיטתו  וכאמור 
במהות  שיטתו  של  ותוצאה  המשך  היא 
עדן  הגן  דכיון שכל מעלת  עדן.  הגן  שכר 
מן  הנבדלות  הנפשות  תענוג  בהיותו  הוא 
שהוא  מעלתו  הפלאת  נובעת  ומזה  הגוף, 
יפסק  ולא  לחלקים  יחלק  ולא  תמידי 
שהיא  המתים  שתחיית  בהכרח  א"כ  וכו', 
התלבשות הנפש בגוף אינו אלא לפי שעה, 
וסוף סוף תחזור הנשמה ותיפרד מן הגוף 
האחרון  התכלית  שהוא  עדן,  לגן  ותחזור 

על  הוא שהתעוררה  זו  איגרת  לכתיבת  הרקע   )18
המתים.  בתחיית  ח"ו  מאמין  שאינו  טענה  הרמב"ם 
בגלל שהאריך כ"כ בחיבוריו בעניין שכר הנשמות טעו 
הרוחנית  חנשמה  בשכר  אלא  מאמין  שאינו  לחשוב 
את  כתב  כך  ולשם  משל.  בדרך  התחי'  את  ומפרש 
"אגרת תחיית המתים" בה מבהיר היטב את שיטתו כי 
תחיית המתים כפשוטה היא מעיקרי ויסודות האמונה 
"מי שזכר שאנחנו אמרנו  נגדו:  ומכחיש את הטענות 
בתחיית המתים שהוא במקרא שהוא משל – הוא שקר 
מפורסם, ודבר סרה גמור מאמרו. והנה חיבורינו כבר 
נתפרסמו ויקראו ויראו אנה אמרנו זה? . . ואין בדברינו 
כלל מה שיורה על הכחשת שוב הנפש לגוף, אבל מה 
זה  אחר  שיתעה  לאדם  יתכן  לא   .  . הפכו  על  שיורה 
המתים  תחיית  שכל  נאמין  שאנחנו  ויאמר  הביאור 
תשובה  בהל'  הראב"ד  בהשגת  )אף  משל"  שבמקרא 
למי  קרובים  בעיני  הזה  האיש  "דברי  כתב  ה"ב  פ"ח 
שאומר אין תחיית המתים לגופות אלא לנשמות בלבד 

וכו'" ע"ש(. 

שאין למעלה ממנו. 

תחיית  שענין  לומר  צריך  ולשיטתו 
המתים משמש בתור "הקדמה" בלבד לגן 
בגוף  הנפש  שחיי  שכשם  שאחריו.  עד 
בעולם הזה אינו התכלית אלא הוא הקדמה 
כדי לזכות לחיי העולם הבא בגן עדן, כמו 
וכדי  מדריגות,  כמה  יש  גופא  עדן  בגן  כן 
לזכות לגן עדן נעלה יותר – תרד הנשמה 
בגוף  ותחי'  המתים  בתחיית  בגוף  שוב 
לגן  אח"כ  תזכה  ועי"ז  יותר,  נעלה  באופן 
לשיטת  הכלל  זה  שכן  יותר19.  נעלה  עדן 
תכלית  בה  אין  שהגשמיות  הרמב"ם 
לרוחניות  הקדמה  אלא  ואינה  לעצמה20, 

שהיא תכלית העילוי. 

שיטת הרמב"ן ומחלוקתו על הרמב"ם

בזה,  הרמב"ם  על  חלק  הרמב"ן  אך 
בהרחבה  מבאר  הוא  אותה   – ולשיטתו 
בספרו "תורת האדם" )שער הגמול בסופו( 
האחרון,  התכלית  היא  המתים  תחיית   –
"עולם  הנקראת  הגדולה  הטובה  והיא 
הבא", דהיינו עולם התחי' כאשר יקומו בני 
ישראל נשמות בגופים ויחיו בחיים נצחיים. 

מביא  שהוא  המרכזיות  הראיות  אחת 
להם  יש  ישראל  "כל  מהמשנה:  היא  לכך 

19( ראה עיקרים מאמר ד פרק לא )דקאי בשיטת 
ויחוד,  בכללות  נאמר  שם  הבא  "העולם  הרמב"ם(: 
הנפשות  שכר  ממדרגות  מדרגה  כל  על  בכלל  נאמר 
אחר המוות, ונאמר בייחוד על המדרגה היותר גדולה 
מדרגה  שהיא  הגמור,  הצדיק  לנפש  שתושג  שאפשר 
באה אחר תחיית המתים, ואותה מדרגה בייחוד תקרא 

חיי העולם הבא". 
בעולם  הגוף  חיי  נצחיות  נגד  טענתו  גם  זוהי   )20
הבא, דמכיון שהעוה"ב אין בו אכילה ושתי' ולא פרי' 
מציאותו  צורך  כולו  "שהגוף  מיותר,  הגוף  א"כ  ורבי' 
מפני תכלית אחת, והוא קבלת המזון להתמדת הגוף, 
והולדת הדומה להתמדת מין הגוף ההוא", וא"כ כשאין 
אכילה ושתי' ולא פרי' ורבי' – למה שיתקיים הגוף ללא 
תכלית? )וממשיך באירוני' "ואולי בני העולם הבא אצל 
אלו האנשים אינם בעלי איברים, אמנם הם גופות על 
כל פנים, ואולי הם כדוריים מקשיים, או עמודים, או 
מעוקבים? אין אלו הדברים אלא שחוק, מי יתן החרש 
הרמב"ן  עונה  כך  על  לחכמה"(.  להם  ותהי  יחרישון 
לצורך  המתים  תחיית  לזמן  הזאת  הבריאה  "הייתה 
השימושים הנזכרים, ואין הקב"ה רוצה בבטולה אחרי 
כן, ועוד יש בצורה הזאת סודות עמוקים". וראה בזה 

גם בלקו"ת דברים סו, א. 

התמים
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חלק לעולם הבא . . ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא האומר אין תחיית המתים מן 
למה?  כך  "וכל  בגמרא:  ופירשו  התורה", 
תנא: הוא כפר בתחיית המתים – לפיכך לא 
יהי' לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו 
של הקב"ה מדה כנגד מדה"21. הרי מפורש 
)וכן  המתים  תחיית  הוא  הבא"  ש"עולם 

מביא עוד ראיות רבות(.

בתחיית  הרמב"ם  לשיטת  בנוגע  גם 
ז"ל  הרב  "יגזור  הרמב"ן  טוען  המתים 
אנשי   .  . דורו  ועל  המשיח  על  מיתה 
קבלתנו יאמינו שאין אחרי התחי' מיתה". 
לכך  מביא  שהוא  החזקות  הראיות  אחת 
חוזרין  אינן  "צדיקים  חז"ל  ממאמר  הוא 
האחרון  התכלית  שזוהי  הרי  לעפרן"22, 
שאין למעלה ממנו, ולכן לאחרי שיתלבשו 
חוזרים  אינם  שוב  המתים  בתחיית  בגוף 

לעפרם23. 

שיטת  בטעם  יודעים  אנו  אין  ועדיין 
הגן  מן  נעלית  המתים  שתחיית  הרמב"ן 
עדן, ושהיא התכלית האחרונה – האם מפני 
שמפליא יותר את מעלת התחי', או שמא 
מפני שממעיט בערך מעלת הגן עדן, ולכן 
שהתחי'  נמצא  עדן  הגן  את  הערכתו  לפי 

נעלית ממנו? 

ברור:  באופן  הרמב"ן  זאת  מבהיר  ולכן 
ושכליים  "והגן עדן שהוא תענוג הנפשות 
נכבדת  אמת שמעלתו  אמנם  אם  נבדלים, 
וגם  ז"ל,  הרמב"ם  שכתב  וכמו  מאד,  עד 
מאד  גבוה  מעל  גבוה  שכתוב  ממה  יותר 
בשיטתו  הרמב"ן  אוחז  אעפ"כ  נעלה", 
"שטובת  יותר,  עוד  נעלה  התחי'  שעולם 
העולם הבא שהוא התחי' עודפת עליו לאין 
בגילוי אלקותו  בענין התענוג  ותכלית  קץ 

יתברך"24. 

21( סנהדרין צ, א.
22( סנהדרין צב, א. 

ז"ל  משה  רבי  הרב  דעת  "זולתי  שם:  ומסכם   )23
לעולם  הכול  ומחזיר  התחי'  לזמן  קצבה  שנותנת 
אנשי  מקיימים  ואנחנו  למעלה,  שנזכר  כמו  הנשמות 
הבא  לעולם  המתים  תחיית  מימות  עד,  לעדי  התחי' 

שהוא עולם שכולו ארוך". 
הגן  לגבי  עלי'  הוא  התחי'  שעולם  לדבר  ראי'   )24
עדן, שהרי כל הנשמות הנמצאות בגן עדן ומתענגות 

הזה  בעולם  ישרור  התחי'  והיינו שבעת 
שהנשמות  עצום,  אלוקי  גילוי  הגשמי 
ממנו  יתענגו  גשמיים  בגופים  בהיותן 
תענוג נפלא. וגילוי זה והעונג הרוחני ממנו 
שיש  מזה  קץ  לאין  ועצומים  גדולים  יהיו 
לנשמות המופשטות מן הגופים בגן העדן. 

וענין הגן עדן לשיטת הרמב"ן "אינו רק 
מקום לפי שעה להנפש מעת פרידתה מן 
העולם  שהוא  התחי'  זמן  עד  דעתה  הגוף 
נוסף  שכר  הוא  עדן"  ה"גן  כלומר,  הבא". 
מן  פטירתה  מעת  הביניים  בזמן  לנשמה 
הגוף עד שובה אליו בזמן התחי'. והיינו כדי 
שעלית הנשמה ושכרה יהי' בסדר והדרגה 
מלמטה למעלה, ולכן תחילה זוכה לגן עדן, 
אבל אין זה אלא הקדמה לתכלית האחרון 

והשכר העיקרי שהוא עולם התחי'25. 

וכמו שמבאר שם וז"ל26: "שכר הנפשות 
לרבותינו  נקרא  הנשמות  בעולם  וקיומם 
וישיבה  עלי'  אותו  קורין  ופעמים  עדן,  גן 
של מעלה, ואחרי כן יבואו ימי המשיח . . 
ותחיית המתים, שהוא השכר הכולל הגוף 
תקוות  שהוא  הגדול  העיקר  והוא  והנפש, 
כל מקווה להקב"ה, והוא העולם הבא שבו 
ישוב הגוף כמו נפש, והנפש תדבק בדעת 
הנשמות  עולם  עדן  בגן  כהדבקה  עליון 
קיום  ויהי'  ממנה  גדולה  בהשגה  ותתעלה 

הכול לעדי עד ולנצח נצחים"27. 

מזיו השכינה, ואפילו נשמות האבות וכו' הנמצאות שם 
ירדו   – עילוי  אחר  בעילוי  ומתעלות  שנים  אלפי  כבר 
לעוה"ז ויתלבשו בגופים בתחיית המתים. אין זאת אלא 
הקודש  )אגרת  יותר  עוד  נעלית  עלי'  להם  תהיה  שזו 
סימן יז. ד"ה כל ישראל תשל"ג )סה"מ מלוקט ח"ד עמ' 

קעז( בתחילתו(. 
"אך  יז(  סימן  הקודש  )אגרת  בתניא  וכמבואר   )25
אי אפשר להגיע למדרגה זו עד שיהא בגן עדן תחלה, 
שיעורא  כפום  חד  כל  עילאה  חכמה  בחינת  להשיג 
בספר  בשיעורים  לשם  אד"ש  הערת  וראה  דילי'". 

התניא. 
26( תורת האדם שער הגמול בסופו. 

"העולם  חז"ל  במאמר  לשיטתו  החידוש  וזהו   )27
צדיקים  אלא   .  . שתי'  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא 
השכינה",  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  יושבין 
דאילו לשיטת הרמב"ם שהכוונה לעולם הנשמות אין 
כל חידוש בדבר, "תלמיד קטן שבישראל יודע שהצדיק 
בלא  העליון  העולם  בטובת  תלין  בטוב  נפשו  הנפטר 
גשם וגוף כלל, ואין טובתה באכילה ושתי' . . הלא דבר 
ידוע לכל ומפורסם הוא שכבר נתערטלו הנפשות מן 

ניסן
תשע"ו
23



תורת הקבלה והחסידות הכריעה וקבעה 
שעיקר  הרמב"ן,  כדעת  היא  שהאמת 
המצוות  קיום  על  והשכר  הבא"  ה"עולם 
הוא בעולם התחי' נשמות בגופים. ובלשון 
דעת  את  שמביא  לאחרי  צדק28,  הצמח 
הרמב"ן: "וכן הוא האמת על פי הקבלה"29. 
מקומות  בכמה  הזקן  אדמו"ר  מבאר  וכן 
ר"ל  אינו  הבא  "דעולם  הרמב"ן30,  כשיטת 
עולם  הוא  אלא  הנשמות  עולם  עדן  גן 

התחי'"31. 

 השאלה: הייתכן שהגשמיות
נעלית מרוחניות?

אלא ששיטה זו דורשת הסברה חזקה, שכן 
לכאורה מתעוררת עלי' שאלה פשוטה: איך 
יהיו  כשהנשמות  המתים  שבתחיית  ייתכן 
שלימות  תהי'  גשמיים  בגופים  מלובשות 
בגן  מאשר  יותר  אלקות  והשגת  בגילוי 
עדן בהיות הנשמות מופשטות מן הגופים, 
ובלשון הצמח צדק "שהרי מעלת הרוחניות 
יותר שלם מהגשמיות כנודע". הגוף הגשמי 
והחומרי אמור לכאורה להסתיר ולהחליש 
יהי'  בגוף  שדוקא  יתכן  ואיך  הגילוי32  את 

גילוי נעלה יותר? 

אמנם הרמב"ן מבאר שבעת התחי' יזדכך 
הגוף בתכלית עד ש"ישוב הגוף כמו נפש", 

הגוף המת והניחוהו לריקבון". אלא החידוש שמדובר 
על עולם התחי' בו יהיו גופים, ואעפ"כ לא תהי' אכילה 

ושתי'. ועד"ז מבואר בלקוטי תורה דברים סה, ג. 
28( דרך מצותיך מצות ציצית יד, ב. 

כרב  שהלכה  הטעם  הפסיקה  בכללי  וידוע   )29
עסקו  עיקר  הי'  בזה  כי  בממוני,  וכשמואל  באיסורי 
והתמחותו )ראה רא"ש לבבא קמא לז, ב(. ועד"ז מובא 
בענינים  בנגלה  הראשונים  מחלוקת  שכשיש  בעניננו, 
כאלו )תכלית שכר המצות( "הלכה" כהכרעת הקבלה 
עמ'  ד  חלק  שיחות  לקוטי  )ראה  עסקה  עיקר  שזה 

 .)1349
30( בתניא אגרת הקודש סימן יז באריכות, ובלקוטי 
תתט  עמ'  חקת  התורה  ובאור  מקומות.  בכמה  תורה 
כתב "ורבינו ז"ל בכל הדרושים הזכיר רק דעת הרמב"ן 

לבד". 
31( לקוטי תורה דברים סה, ג. 

32( מההוכחות לזה: א( מזה גופא שהשכר לנשמה 
לא ניתן לה אלא אחר עזיבתה את הגוף ועלייתה לגן 
עדן. ב( ויתירה מזה איתא בזהר )חלק א רא, א( שבכדי 
לקבל את הגילוי דג"ע היא צריכה לשכוח "חיזו דהאי 
עלמא". עד כדי כך הגשמיות מגבילה ומפריעה להשגת 

הנשמה. 

תתלבש  "שהנשמה  בחסידות  מבואר  וכך 
בגוף זך וצח אחר התחי'"33, ויהי' כלי לקבל 
את כל הגילויים הנפלאים שיהיו אז, מכל 
כלל,  מספיק  ביאור  זה  אין  עדיין  מקום 
על  והרי  גשמי,  גוף  זהו  הכל  אחרי  שהרי 
כרחך גשמיות היא הגבלה וירידה לכאורה 
לגבי רוחניות, ואיך תהי' מעלת הגילוי בגוף 
הגשמי נעלית יותר לאין קץ מן הגילוי בגן 

עדן לנשמות בלא גופים? 

ובנוסף דרוש ביאור, שגם אם נבין כיצד 
לנשמה  כך  כל  נעלה  גילוי  שיהי'  ייתכן 
מדוע  ביאור  יידרש  עדיין  בגוף,  בהיות 
לכאורה  זה  והרי  בגוף?  בהיותה  דוקא 
ודאי שאין הגוף מוסיף שום דבר לנשמה 
בכדי שתקבל גילוי אלוקי, וא"כ מדוע יהי' 
שכר נעלה זה בעולם התחי' דוקא לנשמות 

בגופים? 

מצותיך  בדרך  הנ"ל  במאמר  והנה 
בתחילתו שואל הצמח צדק שאלה דומה: 
אשר  והמצות,  התורה  ענין מעלת  "ביאור 
 . מעלתה  ממקום  הנשמה  ירדה  בשבילם 
גשמיים,  תאוות  מלא  חומרי  בגוף  ותרד   .
ה'  תורת  וללמוד  מעשיות,  מצות  לקיים 
שלכאורה   .  . גשמיים  מעניני  המדברת 
הוא פלאי". ובהתבוננות קלה ניתן להבחין 
בקשר בין שתי השאלות, שבשני הענינים 
בגשמיות  מעלה  שישנה  פלא  דבר  רואים 
רוחניות  שלכאורה  למרות  רוחניות,  לגבי 
הן  יותר.  וחשובה  נעלית  להיות  צריכה 
בנוגע לעבודת ה' – שהיא בתורה ומצוות 
הנשמה  ירדה  זה  ובשביל  דוקא,  גשמיים 
מלמעלה למטה להתלבש בגוף, והן בנוגע 
הרמב"ן  שלשיטת   – העבודה  על  לשכר 
דוקא  הוא  השכר  עיקר  החסידות  ותורת 

בתחיית המתים לנשמות בגופים. 

מתעורר  הפלא  עיקר  גופא  שבזה  אלא 
בעצם  מאשר  יותר  השכר,  בענין  דוקא 

33( תניא אגרת הקודש סימן יז. ועד"ז בתניא סוף 
הגוף  גשמיות  יזדכך  הימין שאז  "עד עת קץ  לו  פרק 
והעולם ויוכלו לקבל גילוי אור ה' שיאיר לישראל". וכן 
שיזדכך  לבוא  "לעתיד  א(  סו,  )דברים  תורה  בלקוטי 
חומריות העולם וראו כל בשר כו', אזי יהי' נמשך מזון 
הגשמיים".  באברים  החשך  במקום  גם  למטה  עליון 

ועוד. 

התמים
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העבודה דתורה ומצוות. שכן בנוגע לעבודה 
ניתן עדיין לומר שלעולם אכן עיקר המעלה 
היא  העבודה  מקום  ומכל  ברוחניות,  היא 
"הכנה"  מהווה  גשמיות  שכן  בגשמיות 
כרחינו  על  והרי  רוחני.  לעילוי  המביאה 
הרמב"ם,  לשיטת  כן  לפרש  אנו  צריכים 
ברוחניות,  הוא  העילוי  שעיקר  שלשיטתו 
וא"כ לשם מה ברא הקב"ה לכתחילה עולם 
גשמי והוריד את הנפש בגוף חומרי? אלא 
על כרחך שזה גופא הכנה המביאה לשכר 

הרוחני בגן עדן. 

צורך  "ירידה  בענין  בחסידות  וכמבואר 
יורדת  הרוחנית  שהנשמה  שע"י  עלי'", 
לגוף חומרי מלא תאוות בעולם הזה המלא 
והיא  וההסתרים,  ההעלמות  ניסיונות 
מתגברת על כל אלה ודבקה בה' גם בהיותה 
בגוף – על ידי זה מתגלה יותר תוקף אור 
נעשה  ועי"ז  גדולה34,  בהתגברות  הנשמה 
אח"כ עילוי בנשמה שמקבלת שכרה הרוחני 
בגן עדן. ולפי זה נמצא שבעצם הגשמיות 
זוהי  כל מעלה, אדרבה  אין  הגשמי  והגוף 
הנשמה,  על  והסתר  והעלם  גדולה  ירידה 
מתגברת  אלא המעלה היא בזה שהנשמה 
עלי'  נעשה  שעי"ז  הגשמיות  העלם  על 

ויתרון רוחני, והוא העיקר. 

במאמר,  שמביא  השני  הענין  מן  אבל 
בענין  החסידות  ותורת  הרמב"ן  משיטת 
שלא  בפירוש  רואים   – המצוות  שכר 
היא  העבודה  רק  לא  שהרי  הפירוש,  זה 
ביותר  הנעלה  השכר  גם  אלא  בגשמיות 
ממנה  למעלה  שאין  האחרונה  והתכלית 
בגופים  לנשמות  המתים  בתחיית  היא   –
דוקא, א"כ נראה בעליל שאכן המעלה היא 
ממילא  נבין  כבר  ומזה  עצמה.  בגשמיות 
בגשמיות  שהיא  שזה  לעבודה  בנוגע  גם 
אינו רק מצד העלי' לנשמה הרוחנית אלא 
בגוף  הגשמי  בעולם  דוקא  היא  שהכוונה 
הגשמי. וכאמור זהו פלא לכאורה, הייתכן 

שתהי' המעלה דוקא בגשמיות? 

34( כמשל מים הבוקעים סכר המונע אותם, שע"י 
הבקיעה פורצים המים ביתר שאת ועוז. 

שתי מדריגות באור האלוקי

שהביאור  במאמר  צדק  הצמח  וממשיך 
בשני ענינים אלו – מעלת התורה והמצוות 
בגופים  הוא  שהשכר  והטעם  בגשמיות 
המובא  היסוד  בהקדים  יובן   – גשמיים 
באור  כלליות  מדריגות  שתי  שיש  בקבלה 
לפי  המצומצם  האור  האלוקיים,  והחיות 
באופן  בנבראים  המתלבש  העולמות  ערך 
מערך  שלמעלה  גבול  הבלי  ואור  פנימי, 
מקיף,  בבחי'  אותם  ומחי'  הנבראים 
ונקראים בלשון הזוהר "ממלא כל עלמין" 

ו"סובב כל עלמין"35. 

שדוקא  ובחסידות,  בקבלה  ומבואר 
גבול  בלי  היא  עלמין"  כל  "סובב  מדריגת 
לגמרי, משא"כ מדריגת "ממלא כל עלמין" 
ומזה,  העולמות.  ערך  לפי  מוגבלת  היא 
באין  הנבראים  דביטול  הענין  שאמיתית 
ערוך כלל לגבי הקב"ה – שייך דוקא ביחס 
למדריגת "סובב כל עלמין", משא"כ לגבי 
לנבראים  יש  עלמין"  כל  "ממלא  מדריגת 
איזו תפיסת מקום. וע"פ יסוד זה מבוארים 
ענינים  וכמה  כמה  החסידות  בתורת 

ומאמרי חז"ל. 

שאתה  "במקום  חז"ל  אמרו  דהנה 
גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא  מוצא 
של  שגדולתו  הפירוש  מה  ענוותנותו"36, 
הקב"ה היא עוונה? מבואר בזה בחסידות, 
שהכוונה לגדולתו לגבי הנבראים, וכמאמר 
שלגבי  בראשית"37,  מעשה  זו  "הגדולה 
גדולה  היא  וארץ  שמים  בריאת  הנבראים 
מאין  יש  להוות  הכח  שהרי  נעלית,  הכי 
כל  להם  אין  וגם  הנבראים,  בחיק  אינו 
אתה  "שם  זאת  עם  ויחד  זה.  בכח  השגה 
אלא  "גדולה"  אינה  כי  ענוותנותו",  מוצא 
לגבי המדריגה שהקב"ה השפיל וצמצם את 
עצמו לפי ערך העולמות, משא"כ הקב"ה 
בכבודו ובעצמו, הנקרא "סובב על עלמין" 
– מרומם מזה לגמרי. ועד שהזוהר מפליא 
מאמרות  העשרה  את  הקב"ה  אמר  איך 
אורחא  "לאו  הרי  העולם,  נברא  שבהם 

35( זהר חלק ג רכה, א )ברעיא מהימנא(. 
36( מגילה לא, א. 
37( ברכות נח, א. 

ניסן
תשע"ו
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דמלכא לישתעי במילי דהדיוטא"38! 

לשכר  בנוגע  המאמר  בהמשך  ומבאר 
ומצוות  תורה  ידי  שעל  ומצוות,  התורה 
אלו  מדריגות  שתי  גילוי  ממשיכים 
בעולמות, על ידי לימוד התורה ממשיכים 
לפי  כל עלמין" שהוא  אור ה"ממלא  גילוי 
ערך העולמות, ועל ידי המצוות ממשיכים 
נובע  ומזה  אור ה"סובב כל עלמין".  גילוי 
 – מצוה  ש"שכר  העבודה,  לשכר  בנוגע 
בגן  הוא  התורה  לימוד  על  מצוה": השכר 
עדן שם הוא גילוי אור הממלא, והשכר על 
קיום המצוות יהי' בתחיית המתים שאז יהי' 
גילוי אור הסובב. וגילוי זה יכול להיות גם 
לנשמות בגופים, ואדרבה הכוונה העליונה 

שיהי' דוקא לנשמות בגופים, וכמשי"ת. 

מחלוקת  וסיבת  טעם  מובן  זה  ולפי 
 – השכר  תכלית  בענין  והרמב"ן  הרמב"ם 
מבואר  דהנה  לשיטתייהו.  הולכים  שהם 
להשיג  יכול  אינו  אנושי  ששכל  בחסידות, 
אלא את מדריגת הממלא שבערך העולמות, 
ואילו מדריגת הסובב  אי אפשר לבוא אלי' 
ע"י חקירה בשכל אנושי אלא זהו ענין של 
אמונה ונתגלה לנו ע"י ה"קבלה" בפנימיות 

התורה. 

השכר:  בענין  המחלוקת  סיבת  וזוהי 
)בגלוי(  ולא התעסק  "חוקר"  הי'  הרמב"ם 
ה"חקירה"  חכמת  וע"פ  התורה,  בפנימיות 
ובאור  יש רק את אור הממלא כל עלמין, 
זה אכן בהכרח שגילויו הוא לנשמות בלא 
גופים שזהו תכלית העילוי. אמנם הרמב"ן 
שהי' מקובל וידע מענין אור הסובב שהוא 
נעלה שלא בערך לגבי אור הממלא – סבר 
וזהו  זה  אור  גילוי  יהי'  המתים  שבתחיית 

תכלית השכר39. 

הייתכנו חילוקי מדריגות בבלי גבול? 

אלא שבכדי להבין את משמעות הדברים 

38( זהר חלק ג קמט, ב. וראה בארוכה לקוטי תורה 
אחרי כה, ד. 

ותחה"מ  39( בענין ששיטת הרמב"ם בענין עוה"ב 
הקבלה  מדרך  הרמב"ן  ושיטת  החקירה,  מדרך  נבעה 
- ראה בארוכה עבודת הקודש חלק ב פרקים יט, לט, 

מא ו-מג.

שלכאורה  ולהקשות,  להקדים  עלינו 
החידוש  כלל  מובן  לא  ראשונה  בהשקפה 
של תורת הקבלה והחסידות בענין מדריגת 
ה"סובב כל עלמין", שהרי לכאורה גם גדולי 
ישראל שלא עסקו בקבלה אלא ב"חקירה" 
בלתי  הוא  והאמינו שהקב"ה  כתבו  בודאי 

מוגבל לגמרי. 

וכל התוארים שאמרו עליו יתברך, שהוא 
שהכוונה  הדגישו40   – וכו'  ו"יודע"  "חכם" 
היא ל"תוארי השלילה" בלבד, כלומר, לא 
הידוע  בתואר  ח"ו  אותו  מגדירים  שאנו 
ומובן לנו, אלא שכיון שאנו יודעים שהוא 
בלי גבול לגמרי ושלם בתכלית השלימות, 
מעלה  שום  ית'  ממנו  לשלול  אין  במילא 
שכל  ובודאי  בודאי  אבל  שיהי',  ותואר 
הם  ית'  בו  שהם  כפי  הללו  השלימויות 
והתוארים  מהגדרים  ערוך  באין  למעלה 
הידועים לנו ולא מערכם כלל והוא מרומם 

מהשגתינו לאין ערוך. 

ומכיון שגם חוקרי ישראל ידעו שהקב"ה 
הוא בלתי מוגבל לגמרי, הרי בודאי שידעו 
והבינו ג"כ שהנבראים בטלים לגביו לגמרי, 
שהרי זה חשבון פשוט, שכיון שהוא ית' בלי 
שאין  הרי   – מוגבלים  הם  והנבראים  גבול 
מילת  פירוש  וכמו  לגביו.  ערך  כל  להם 
ערך במספרים, שמספר "אחד" יש לו ערך 
היותו  עם  המיליון  גם  שכן  מיליון,  לגבי 
מספר גדול בהרבה הוא בכל זאת מוגבל, 
הוא  האחד  א"כ  אחדים,  ממיליון  ומורכב 
חלק מחלקי המיליון. ואם נוסיף אחד על 
מיליון יהי' זה מספר גדול יותר ואם נגרע 
ממנו אחד יהי' זה פחות ממיליון, וזה נקרא 

שלמספר אחד יש "ערך" לגבי המליון. 

משא"כ מספר מוגבל לגבי מספר בלתי 
גבול  בלי  לגבי  מיליון  לדוגמא  מוגבל, 
שהרי  כלל.  ערך  שום  לו  אין   – מספרים 
כשם שמספר אחד רחוק מבלי גבול מרחק 
ללא שיעור, כך ממש המיליון רחוק מהבלי 
גבול אותו מרחק עצמו – בלי שיעור כלל. 
א"כ בהוספה מאחד למיליון לא התקרבנו 

ואילך  נח  פרק  א  חלק  נבוכים  מורה  ראה   )40
בארוכה. 

התמים
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לבלי  נוסיף  אם  וכן  גבול,  הבלי  אל  כלל 
ואם  מאומה  בו  יתווסף  לא  מיליון  גבול 
נגרע ממנו מיליון לא יגרע ממנו מאומה, 
וזה נקרא שמיליון אין כל ערך לגבי הבלי 

גבול. 

ובאופן  כמותי,  ביטול  של  חישוב  זהו 
נעלה יותר ניתן לחשב את הביטול באיכות 
איכות  בין  שהריחוק  ובהקדים  ובמעלה. 
יותר, כגון מעלת מרגליות  לאיכות נעלית 
על אבנים, ומעלת הצומח על הדומם וכן 
הלאה – הוא ריחוק גדול יותר מאשר ריחוק 
המעלה  שכל  במספרים  שהרי  כמותי. 
בכל  הרי  ה"ריבוי",  מושג  הוא  שבהם 
משא"כ  לריבוי,  יותר  מתקרבים  הוספה 
שאם  לומר  שייך  לא  הרי  איכותי  בפער 
נוסיף עוד דומם ועוד דומם נגיע למעלת 
נכון  עדיין  בזה  גם  מקום  ומכל  הצומח. 
לומר שכיון שהאיכויות והמעלות מוגבלות 
כאשר  אך  מסויים.  ערך  ביניהם  יש  הן, 
 – ואיכות בלתי מוגבלת  מדובר על מעלה 
הערך  ריחוק  ועוצם  גודל  יותר  עוד  מובן 
שאין  לגביו,  המוגבלות  המעלות  כל  של 

להם כל ערך כלל והכל שווים לפניו! 

הקב"ה  החוקרים  לדעת  שגם  ומכיון 
גבול,  בעלי  הם  והנבראים  גבול  בלי  הוא 
כל  לנבראים  אין  בודאי שגם לדעתם  א"כ 
הדבר  פשר  מה  וא"כ  הבורא,  לגבי  ערך 
שאומרת הקבלה והחסידות שלגבי ממלא 
ואין  יש לנבראים ערך מסויים,  כל עלמין 
ערוך הוא רק לגבי מדריגת הסובב? והרי 
דיברו  שהחוקרים  לומר  שייך  לא  בוודאי 
רק על בלי גבול כמותי, ואילו באיכות יש 
לנבראים ערך כלשהו, שהרי הם מבארים 
בפירוש שהקב"ה הוא בלתי מוגבל באיכות 
שמתחדש  החידוש  מה  א"כ  ובמעלה! 

במדריגת הסובב כל עלמין? 

ובודאי בהכרח לומר שב"בלי גבול" ו"אין 
אלא  מדריגות41,  חילוקי  שייכים  ערוך" 

41( ואכן אנו רואים בחסידות חילוקי מדריגות בזה, 
הבורא  האלקי  הכח  לגבי  שנברא  מבואר  שלפעמים 
הוא באין ערוך, ובמקומות אחרים מבואר שלגבי הכח 
בדרגה  דוקא  ערוך אלא  אין  זה אמיתית  אין  המהווה 
ד"אין  ובמקומות אחרים מבואר  כל עלמין,  סובב  של 

שכמובן הדבר דורש ביאור, מה שייך יותר 
יותר  שייך  ומה  גבול",  מ"בלי  מוגבל  לא 

ריחוק הערך מ"אין ערוך"? 

החידוש בענין "סובב על עלמין"

הגיעו  כיצד  שנתבונן  ע"י  יובן42  הענין 
החוקרים ע"פ שכל אנושי להכרה במציאות 
איננו  אדם  כבני  אנו  הרי  ובשלימותו.  ה' 
עליו  יודעים  ואיננו  הקב"ה  את  רואים 
המכיל  עולם  רואים  אנחנו  אלא  מאומה, 
מושג  עצם  לראש  לכל  שונות.  מעלות 
בכל  קיימת  והיא  מעלה,  היא  ה"מציאות" 
רואים  אנו  ועוד  בדומם,  אפילו  הנמצאים 
רוחנית  וחיות  בצמחים  הצמיחה  מעלת 
ומתחילים  אדם.  בבני  ושכל  חיים  בבעלי 
ומה  אלו  מעלות  כל  הגיעו  מנין  לחקור 

מקורם? 

שהעולם  לומר  אפשר  אי  זאת  שהרי 
הוא בעצמו המציאות היחידה והמוחלטת, 
עלול  ואינו  דבר  קדמו  שלא  ה"קדמון" 
שהוא  רואים  שהרי  וסיבה,  עילה  משום 
"מהארץ  פרטיו,  בכל  ביותר  מוגבל 
לרקיע מהלך ת"ק שנה", וגם כל המעלות 
והאיכויות שבו – מוגבלות הן. וכך מכריח 
מסוג  מציאות  שיש  המסקנה  את  השכל 
אחר לגמרי שאין לנו כל השגה בו, שהוא 
נמצא",  במציאות  "שלא  גבול,  בלי  נמצא 
כל  ונושא  שלימות  המיני  בכל  והוא שלם 
המיני מעלות, ומעלותיו הם בלתי מוגבלים 
אלא  לתארם  יכולים  שאיננו  עד  לגמרי 

בתוארי השלילה בלבד וכו'. 

ונמצא שמה שהחוקרים אומרים עליו ית' 
שהוא "בלי גבול" הוא כיון שהם מחפשים 
השלימות  בתכלית  שהיא  מציאות  לתאר 
והמעלה. ולכן גם בתוארי השלילה הרי מה 
שבגדר  ענינים  הם  ממנו  שוללים  שאיננו 
שאין  כגון  בנבראים,  ושלימות  מעלה 
כי  וכו',  וחסד  וידיעה  לשלול ממנו חכמה 
מוגבלת  היא  והידיעה שבנבראים  החכמה 

ערוך לך" – דוקא לגבי העצמות, כי באין ערוך גופא 
ישנם דרגות. ועד"ז בענין "בלי גבול" שיש בזה אופנים 

שונים, "בכל מאודך – מאוד שלך" וכו'. 
42( בהבא לקמן ראה "הדרן על הרמב"ם" תשמ"ו 

ס"ה )לקוטי שיחות חלק כז עמ' 251 ואילך(.
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ואי אפשר לתאר בהם אותו ית'. אבל הרי 
לשלול ממנו שטות,  עליו שאין  נאמר  לא 
שהיא  בזה  אינו  בשטות  החסרון  שהרי 
השטות  היתה  אילו  )וכי  מוגבלת  שטות 
בלי גבול הי' יותר טוב?!( אלא שטות היא 
"בלי  מחפשים  אנו  והרי  דבר,  לא  בעצם 

גבול" בענין של מעלה ושלימות. 

ועפ"ז מובן שלמרות שאומרים שהקב"ה 
הוא בלי גבול לגמרי והנבראים בטלים אליו 
שלהם  וה"חסרון"  הביטול  הרי  ערוך,  באין 
לגביו הוא בזה שמעלתם היא מוגבלת, אבל 
ערך  לנבראים  יש   – ה"מעלה"  ענין  בעצם 
לגביו, שהרי גם הקב"ה כל מה שאנו אומרים 
גם  יש  זאת  והרי  ושלימות,  מעלה  הוא  בו 
הנבראים  שמעלת  הוא  ההבדל  בנבראים. 

מוגבלת ומעלת הקב"ה היא בלי גבול. 

נצייר את המשל הבא:  להמחשת הענין 
וסברותיו  שבחכמתו  אחד  חכם  ישנו 
שני  חכם  יש  אחריו  גבול,  בלי  עומק  יש 
מוגבלות,  אבל  ביותר  עמוקות  שסברותיו 
שכל  דברי  שמדבר  חכם  כן  גם  השלישי 
אבל סברותיו שטחיות ופשוטות, והרביעי 
שוטה המדבר דברי שטות. והרי החשבון: 
השני  החכמים  מוגבל  הבלתי  החכם  לגבי 
והשלישי שחכמתם מוגבלת רחוקים ממנו 
באין ערוך עד ששניהם שווים לגביו, ומכל 
מוגבל  הבלתי  החכם  לגבי  ביטולם  מקום 
הוא רק בזה שהחכמה שלהם היא מוגבלת, 
אבל מצד עצם עניו החכמה יש להם ערך 
לגבי החכם הבלתי מוגבל, שהרי כל מעלתו 
משא"כ  להם.  גם  יש  וזאת  בחכמה  היא 
החכם  לגבי  בטל  הוא   – השוטה  הרביעי 
אילו  )וכי  מוגבלת  היא  לא מצד ששטותו 
אלא  טוב?!(  יותר  הי'  יותר  שוטה  היתה 
הרי  דבר.  לא  בעצם  היא  ששטות  מפני 
לנו שלמרות ששני החכמים רחוקים באין 
ערוך ושווים לגבי החכם הבל"ג, מכל מקום 
יש  לגביו  שטות  של  הערך  לריחוק  ביחס 

להם ערך מסוים43. 

זאת,  לבאר  אפשר  במספרים  גם  ובאמת   )43
שהמרחק של האחד והמיליון לגבי בלי גבול הוא בזה 
שהם מספרים מוגבלים, אבל בעצם ה"יש" שלהם שוים 
הם. ולפי זה המרחק של העדר לגבי מציאות בלי גבול 
הוא גדול יותר מאשר מרחק של ישים מוגבלים לגביו, 

לכללות  בנוגע  יותר  בעומק  יובן  ומזה 
שמעלתה  שמציאות  ה"מעלה",  ענין 
בלתי  שמעלתה  מציאות  לגבי  מוגבלת 
אבל  מקום,  תפיסת  כל  לה  אינה  מוגבלת 
של  בהגבלה  רק  הוא  וחסרונה  ביטולה 
לה  יש  המעלה  ענין  בעצם  אבל  מעלתה, 
ענינו  גבול  הבלי  גם  מקום, שהרי  תפיסת 
וא"כ  למוגבל.  גם  יש  ומעלה  מעלה,  הוא 
גדול  )היפך המעלה( המרחק  חסרון  לגבי 
המעלה  לגבי  החסרון  של  שביטולו  יותר. 
בלי גבול הוא לא מצד ההגבלה שבו )דהכי 
להמעלה  מתקרב  הי'  חסרון  יותר  הי'  אם 
הבלתי מוגבלת?!( אלא שחסרון הוא בעצם 

לא דבר. 

 לגבי הקב"ה כל המושג
של "מעלה" אינו דבר

ואומרת  הקבלה  תורת  באה  זה  ועל 
כפי  עלמין,  כל  ממלא  רק  הוא  זה  שכל 
בגדרי  את עצמו  והשפיל  שהקב"ה צמצם 
הבריאה, אבל באמת כל המושג של מעלה 
ולגבי עצם המושג  ברא הקב"ה,  ושלימות 
בכל  כיצד  אלא  דבר.  לא  הוא  מעלה  של 
של  בתואר  לא  אם  ית'  אותו  נתאר  זאת 
שהקב"ה  היא,  התשובה  ושלימות?  מעלה 
בי'  תפיסא  מחשבה  "לית  ובעצמו  בכבודו 
כלומר,  כלל44!  גדר  שום  לו  אין  כי  כלל", 
זה שמחשבתנו אינה תופסת בו ית' הוא לא 
מצד שמעלתו היא בלי גבול ושיעור, ואין 
יותר  גדולה  מעלה  בו  לתאר  בזה  כוונתנו 
עומק  מפני  בו  תופסת  אינה  שהמחשבה 
שבעצם  הוא  בזה  הפירוש  אלא  המושג, 
אינו בגדר השגה כיון שאינו מוגדר בשום 

גדר. 

כי כל מעלת הבלי גבול הוא בהיש שבו, והרי מעלה זו 
נמצאת גם במספרים המוגבלים. 

גם  הזה,  בעולם  מכירים  שאנו  הגדרים  וכל   )44
אותם המוכרחים שנראה שלא יתכן באופן אחר – הכל 
נברא ע"י הקב"ה יש מאין, ומצידו אין כל גדרים כלל. 
ולדוגמא, שהי' יכול לעשות ששלש יהיו יותר מארבע! 
ואין הכוונה למשחק מילים, אלא שהשלש יהיו באמת 
שלש והארבע יהיו באמת ארבע ומ"מ השלש יהיו רבים 
מן הארבע. וזה גופא לא באופן שהי' יכול לעשות "נס" 
כזה, אלא כיון שכל מושג ה"ריבוי" נברא ע"י הקב"ה, 
גם  להגדיר  יכול  והי'  בהם  מוגדר  אינו  עצמו  והוא 

אחרת. 
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כיצד  אחרות  אותיות  לנו  שאין  )אלא 
שמדריגת  אומרים  אנו  ולכן  בזה  לדבר 
הממלא,  ממדריגת  יותר"  "נעלית  הסובב 
הגם שבאמת איננו מדברים בזה במושגים 
שהוא  אדרבה,  אלא  ושלימות  מעלה  של 

מושלל מכל גדר של מעלה(. 

ולפי זה ביטול הנבראים לגבי הקב"ה הוא 
מוגבלת  חכם  כביטול  שאי"ז  יותר,  הרבה 
לגבי חכם בלתי מוגבל, אלא כביטול שטות 
לגבי שכל שעצם הדבר הוא לא דבר. כמו 
כן ביטול העולמות הוא לא מצד שמעלתם 
"מעלה"  של  המושג  שעצם  אלא  מוגבלת 
וזה דבר שאי אפשר להגיע  הוא לא דבר. 
שהכריח  מה  כל  שהרי  שכל,  ע"פ  אליו 
שכל  ע"פ  ית'  במציאותו  להכיר  אותנו 
הוא בזה שחיפשנו את המעלה והמציאות 
של  גבול  והבלי  ה"אמת"  את  האמיתית, 
אבל  בעולם,  רואים  שאנו  "יש"  סוג  אותו 
להכיר שהקב"ה אינו בכלל גדרים אלו זה 

אינו אלא בקבלה ובאמונה. 

שכן השכל האנושי "כבול" בגדריו ואינו 
העולם  וכמאמר  מהם.  להתפשט  יכול 
שכמה שאדם יקפוץ אינו יכול לקפוץ מעל 
כיון שכל כמה שיקפוץ הרי  והיינו  ראשו, 
הוא  בציורו  יישאר  ותמיד  הקופץ,  הוא 
שכמה  בנמשל,  ועד"ז  למעלה.  שהראש 
תמיד  הוא  עצמו  את  יפשיט  לא  שהשכל 
יישאר בגדרי השכל, וכל מה שיכול לבוא 
השכל,  בגדרי  נעלית  הכי  לשלימות  הוא 
אבל שיונח שישנו ענין שלמעלה מכל גדר 
אמונה  ע"י  אלא  אינו  וזה  בכחו,  אינו  זה 
שהוא  כפי  אצלנו  מאירה  שאמונה  בלבד, 
ית' באמת לא לפי הגבלות וגדרי השכל45. 

45( דרך אגב: העולם טועה שחסידות חב"ד ענינה 
שכל, ובאמת הרי אדרבה אין בשום ספרים דגש כ"כ 
על אמונה פשוטה דוקא כמו בספרי חב"ד, אלא שזאת 
הכוונה  ואין  בשכל.  הזקן שיחדור  אדמו"ר  רצה  גופא 

שענינו  עלמין",  כל  ה"סובב  האור  וזהו 
הוא לא שהקב"ה מאיר ומתגלה לפי ערך 
עצום  וצמצום  השפלה  שזוהי  העולמות, 
זהו הוא התפשטות  לגביו כנ"ל, אלא אור 
ויחס  שייכות  כל  בלי  כמו שהיא  האלקות 

לנבראים, שאין בה כל גדר כלל. 

ובלשון הצמח צדק בהמאמר: "ההמשכה 
מתלבש  אינו  אשר  ית'  שממנו  השנית 
וחיות  כח  כי הוא   .  . בפנימיות הנמצאים 
בלתי מוגבל אלא הוא אין סוף, כי הוא אור 
וכמבואר  ית'".  כבודו  מזיו  המאיר  וחיות 
שגדר  לשפע,  אור  בין  החילוק  בחסידות 
לתלמיד,  רב  השפעת  כמשל  הוא  "שפע" 
שעצם גדר השפעה זו הוא שהרב מתעסק 
שהשפע  זה  כלומר,  ללמדו.  התלמיד  עם 
התלמיד,  מצד  רק  לא  הוא  מצומצם  הוא 
שהאור צריך להתאים אליו, אלא זה מתחיל 
כבר מן הרב, שגדר ההשפעה אינו התגלות 
והתפשטות הרב אלא אדרבה, הרב מתנתק 
מעצמו ומענינו ומדריגתו והולך להתעסק 

עם התלמיד. 

מאיר  שהמאור  ענינו  "אור"  משא"כ 
ומתגלה, ולכן אין המקבל מקבלו בפנימיות, 
לא רק מצד שהאור אינו מוגבל לפי ערך כלי 
התלמיד, אלא כיון שזהו אור שבעצם אינו 
התגלות  הוא  גדרו  שכן  המקבל,  אל  שייך 
הוא  וזוהי ההדגשה שאור הסובב  המאור. 
"אור וחיות המאיר מזיו כבודו ית'", דהיינו 
שלכתחילה אין זה אור המתייחס אל גדרי 
הנבראים אלא התפשטות אלקותו ית' כמו 
באור הסובב  ולכן  ובעצמו.  בכבודו  שהוא 
כל גדרי הנבראים אינם תופסים מקום כלל. 

המשך יבוא אי"ה.

מוגבלת  שהיא  נדעך",  שלא  הידיעה  ל"תכלית  אפילו 
לפי ערך הידיעה, אלא הכוונה לאמונה פשוטה שלא 
זה  "אני מתפלל לדעת  ושכל כלל,  ידיעה  קשורה עם 

התינוק", ושזה גופא יוקבע ויוחקק בשכל. ואכ"מ. 
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 אפיית המצות
בתומכי תמימים ליובאוויטש

תומכי  ישיבת  של  קיומה  שנות  במהלך 
תלמידי  זכו  בליובאוויטש  תמימים 
בהכנות  פעיל  חלק  לקחת  התמימים 
ההכנות  אחת  הפסח.  לחג  השונות 
המיוחדות הייתה אפיית המצות עבור כ"ק 
תרנ"ז  משנת  שהחל  נ"ע  הרש"ב  אדמו"ר 
נעשתה כולה ע"י התמימים. הכנת המצות 
שנעשתה עבור כ"ק אדנ"ע הייתה בד בבד 
עם אפיית המצות עבור התלמידים עצמם. 
משמעותי  מאורע  היוותה  המצות  אפיית 
חנוכה  אחר  בו  שהחלו  התמימים,  עבור 
אחד  כאשר  הפסח,  חג  ערב  עד  והמשיכו 
השיאים היה בחלוקת המצות לתמימים על 

ידי הרבי.

בקצירת  החלו  המצות  לאפיית  ההכנות 

החיטים בזמן שבין חנוכה לפורים. בשנים 
מהחצר  התבואה  את  לקחו  הראשונות 
"שצערבינא"1 של ר' זלמן. תנאים מיוחדים 
שיהיה  הקצירה:  ביום  להיות  צריכים  היו 
יום חם והשמש תכה בכל בתוקפה, ושלא 

ירדו גשמים ג' ימים קודם ליום הקצירה.

את יום הקצירה תיאר הרבי הריי"צ באחת 
משיחותיו2, שעת הקצירה הייתה מהשעה 
12 בצהריים עד השעה השנייה או מחצית 

המרוחקת  אצילים  אחוזת  הייתה  "שצערבינא"   )1
שלושים ק"מ מליובאוויטש בדרך לדוברובנה.

דיבורים  לקוטי  ע"פ   – ניסן  חב"ד  מנהגי  אוצר   )2
הייתה  המצות,  הכנת  סדר  ואילך.   156 עמ'  )לה"ק(, 
נ"ע.  הרש"ב  אדמו"ר  מכ"ק  ברורות  הנחיות  פי  על 
ראה אגרות קודש הרבי הרש"ב ח"א עמ' תשלח-תשמ. 
תורה,  יגדיל  תשמ.  רג.  קצד-ה.  צג.  עמ'  ח"ד  תתצו. 
נ.י. גליון נב עמ' קנ ואילך. ובסדרת מכתבי זיכרונות 
לנדאו  בתשורה  החצר,  רב  לנדאו,  יעקב  הרב  הגה"ח 

)תש"ע(.
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השלישית. הקצירה נעשתה בשמחה רבה, 
בליווי שירה. הקוצרים חגורים באבנטיהם, 
וחבושים בשני "מקיפים". בתפילת המנחה 
שבת,  בגדי  הש"ץ  לבש  הקצירה  שאחר 
תורה.  שמחת  תפילת  בניגון  והתפלל 
שבסוף  שלום"  ב"עושה  תחנון.  אמרו  לא 
תורה,  כבשמחת  הש"ץ  את  הפכו  הקדיש 
ויצאו עמו בריקוד. בסעודה שנערכה אחר 
כך )סעודת מאכלי חלב(, היה כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב אומר חסידות, ויושב עם הקהל 

במשך כמה שעות.

אחר פטירת החסיד ר' זלמן התחילו לקחת 
חיטים מהמושבות בחרסון או מאחוזתו של 
החסיד הגביר ר' נחמן דוליצקי. הסדר היה 
שמחצר הרבי או לחילופין הנהלת הישיבה 
היו שולחים שליח מיוחד )אחד התלמידים( 
אל  ניחאיעווקא  האוקראינית  לעיירה 

האחים דוליצקי, להם הייתה אחוזה רחבת 
החיטים  בזריעת  שעסקו  האחים  ידיים. 
בקיץ  כבר  החלו  שמורה,  למצות  וגידולם 
בהשגחת  לשמורה,  החיטים  את  להכין 
החיטים  את  סאנין.  צבי  ר'  החסיד  הרב 
הכניסו  זהירות  ולמשנה  בשקים,  ארזו 
אותם  וכיסו  קרטון  באריזות  השקים  את 
היה  השליח  של  תפקידו  ברזנט.  ביריעות 
ההעברה  על  ולפקח  החיטים  את  ללוות 
בבטחה  שיגיעו  מנת  על  הרכבת,  לתחנת 

לליובאוויטש3.

 חיטי ניחאיעווקא –
קמח של התקשרות

ברוב השנים הקפידו לטחון את החיטים 

אשכבתא   .347 עמ'  )תשס"ט(  דברים  רשימות   )3
דרבי, עמ' 96 בהערה.

תמימים  תומכי  בישיבת  הפסח  חג  על  היסטורית  סקירה 
הרש"ב.  אדמו"ר  כ"ק  של  בצלו  שבליובאוויטש,  בליובאוויטש 
היו  להן   - לחג  ההכנות  פרטי  בפרטיות  מתבררים  זו  ביריעה 
ערוכים תלמידי התמימים, באפיית המצות ובבדיקת החמץ, עזרת 
הישיבה בכלכלת התלמידים וחומרות התמימים בהנהגות הפסח, 

עריכת הסדר וביקור כ"ק אדמו"ר הרש"ב בחדר האוכל, ועוד

מוגש ע"י הרב שלמה ברדה
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דווקא,  התמימים  ידי  על  בליובאוויטש 
אבנים  במטחנת  לטחון  הקפידו  כן  כמו 
ולא במטחנת "וואלצין" )מטחנה שגליליה 
ברזל( מכמה סיבות, כמו גם מפני הקושי 
להשיג  הקפידו  כך  משום  אותם.  לנקות 

חיטים שלמות ולא קמח שמורה.

אמנם כמה פעמים עקב מחסור בתבואה, 
אחת  שמורה.  קמח  לקנות  ההכרח  נוצר 
של  ימיה  בשלהי  היה  הללו  הפעמים 
שנת  של  בפסח   – בליובאוויטש  הישיבה 
תרע"ח. במהלך מלחמת העולם הראשונה, 
נוצר מחסור גדול בתבואה בכל רוסיה, וגם 
הקשתה  הממשלה  הקיימת  התבואה  את 
האחים  אל  השליח  כשהגיע  להעביר. 
כמות  ברשותם  שאין  התברר  דוליצקי 
מספקת עבור כל התלמידים, ושלחו שליח 

נוסף לסענא אל האחים חיטריק.

ריחיים  היה  חיטריק  האחים  בבעלות 
של "וואלצין", והיו מגדלים חיטים למצות 
ריחיים  להם  שהיה  כיוון  אמנם  שמורה, 
חיטים.  ולא  שמורה  קמח  מוכרים  היו 
החיטים,  בטחינת  להדר  הרצון  אף  על 
והחיסרון בתבואה קנו מאת  מצד ההכרח 
האחים חיטריק. גם תוספת הקמח מהאחים 
היה מספיק  ולא  רבה,  הייתה  לא  חיטריק 
מקילוגרם  יותר  מעט  אם  כי  תלמיד  לכל 

וחצי.

של  בקמח  השתמשו  כלל  שבדרך  אף 
האחים דוליצקי, היו כמה פעמים נוספות 
מלבד שנת תרע"ח שבהם השתמשו בקמח 
שהגיע ממקורות אחרים, אך תמיד הייתה 
שנחשב  ניחאיעווקא  של  לקמח  עדיפות 
היה למהודר משאר החיטים, והבחורים היו 
בקמח  קודם  ולהשתמש  לאפות  מהדרים 

ניחאיעווקא ואחר כך בשאר קמחים.

נחמן  רפאל  הרה"ת  מספר  זה  בעניין 
הכהן כהן בזיכרונותיו4: "כשהתמימים אפו 
שמורה שלהם בבתי מאפיה שונים בעיר היו 
מקבלים קמח שמורה משני מקומות, מעיר 
דניחיעבקע  והקמח  ומניחיעבקע,  צ'שניק 
נחשב ליותר מהודר. מעניין, שאלו שלקחו 

4( ליובאוויטש וחייליה עמ' 10.

מניחעבקע היו מכשירים את התנור אחרי 
דברים  צ'שניק".  מקמח  השמורה  אפית 
חיטריק  יהודה  הרה"ת  מספר  אלו  מעין 
השתמשו  בליובאוויטש  לימודו  שבזמן 
בקמח ניחאיעווקא וצ'שניק5: "כמו כן אפו 
המצות שלנו, של התלמידים – קודם קמח 

של ניחאיעווקע, ואחר כן של סענא".

שהעניקו  היתירה  החשיבות  סיבת  על 
חרסון  ממושבות  שהגיע  לקמח 
דבריו  מתוך  לעמוד  ניתן  ומניחאיעווקא 
של הרה"ת משה דובער ריבקין בתארו את 
"מההידורים  בפסח6:  אדנ"ע  כ"ק  הידורי 
שלו  שמורה  במצת  מהדר  היה  שרנ"ע 
היה, שאחד או אחדים מהאכרים דמושבות 
היהודים דפלך חערסאן, אשר רובם ככולם 
עבורו  ממציאים  היו  רנ"ע,  ממקושרי  היו 
בזהירות  קצירה  משעת  שנשמרו  חטים 
של  בתיבה  חתום  עבורו,  ביחוד  יתירה 
הספוג  קמח  תיבה".  בתוך  ותיבה  מתכות 
של  בלחלוחית  וגדוש  חסידות  של  בריח 
התקשרות, הקפדה וזהירות יתירה במיוחד 
עבור כ"ק אדמו"ר נ"ע אכן ראוי שיכשירו 

עבורו את התנורים.

ברירת החיטים

החיטים  עם  השליח  כשהגיע 
לליובאוויטש, הביאו את החיטים המיועדים 
עבור בית חיינו לאולם הקטן, שם העמידו 
אותם  וכיסו  כך,  לשם  מיוחדות  שולחנות 

בניירות גדולות.

5( רשימות דברים )תשס"ט( עמ' 379.
לקוטי  וראה  בהערה.   96 עמ'  דרבי  אשכבתא   )6

דיבורים, ליקוט ה.
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פורים,  לאחר  החלה  החיטים  ברירת 
הקטן  בזאל  גדולים  שולחנות  העמידו 
ששימש גם כחדר שני, עליהם פרסו ניירות 
)או קרטונים(, התמימים בררו את החיטים 
חיטה  ימצא  שמא  ממש  וחיטה  חיטה  כל 

מבוקעת או פסולת בכלל.

התלמידים שהשתתפו נבחרו לשם כך על 
ונעשה  עבודתם,  על  שפיקח  המשגיח  ידי 
לאחר לימוד חסידות. הרבי נ"ע ביקש שאת 
החיטים המיועדים לביתו יבררו התלמידים 
היטב  עבודתם  את  שיעשו  המתונים 
בהתאם  המשגיח,  פרט.  כל  על  וישגיחו 
את  כך  לשם  מינה  נ"ע,  הרבי  להוראת 
התלמידים הקשישים, שהקפידו שלא יהיה 
בהם כרשינים או ממין אחר או מחולקים 
בוררים  היו  התבואה  גרעיני  את  לחצאין. 

התלמידים שלוש פעמים קודם הטחינה. 

לטורחים  הרבי  מבית  היה  מיוחד  יחס 
במלאכת הברירה והטחינה, מרוב חביבות 
מבית  מביאים  היו  במלאכה  העוסקים  אל 
הבחורים  בשביל  לעישון  טבק  הרבי 
הבוררים, והוסיפו לתת גם ניירות לעטיפת 
הטבק. הבחורים היו בוררים גם את הטבק 
שהקפיד  הרבי,  בשביל  בפסח  לעישון 

שיברר קודם הפסח.

טחינת החיטים

החלו  הברירה  מלאכת  שנגמרה  אחר 
לעסוק בשמחת מצווה במלאכת הטחינה, 

בערב  או  הפסקה,  בעתות  נעשו  שניהם 
אחר זמן הלימודים, או בערב שבת קודש 
זמן  שהיה  בשעה  קודש.  שבת  ובמוצאי 
פנו  אישיים  בדברים  לעסוק  לבחורים 
ועבור  הרבי  בית  עבור  באפייה  לעסוק 
עצמם. כל מלאכת האפייה וההכנות אליה 
ובניגוני  מצווה  של  שמחה  מתוך  נעשו 
משך  זמן  כל  הלב  את  המרנינים  שמחה 

העבודה.

יד,  של  היו  בהם  שטחנו  הריחיים 
]השימוש  לשנה  משנה  לכך  ומיוחדים 
היו  לכן  קודם  תרנ"ז.  בשנת  החל  בהם 
טוחנים בטחנת המים. כאשר החליפו את 
להשתמש  החלו  ברזל  לגלילי  הגלילים 
בטחנה ידנית[. טחנת הקמח שהייתה של 
הרבי הייתה מונחת במשך השנה מפורקת 
דרומית  המזרחית  בפינה  בחדר  במחסן, 
של האולם הגדול, לחדר זה הייתה כניסה 
גם מבחוץ ובו טחנו את החיטים. מלאכת 
הרכבת הריחיים הייתה מופקדת בידיו של 
לכך,  מסוגלות  היו  שידיו  הבחורים  אחד 
ובכמה מן השנים הבחור שהיה אחראי על 
מלאכת ההרכבה של הריחיים היה הבחור 

ר' אברהם ברוך פבזנר ע"ה.

של  השני  בחדר  העמידו  הריחיים  את 
התקרה  אל  אותו  וחזקו  הגדול,  האולם 
)מוטות  ידות  שתי  היו  לריחיים  והרצפה. 
הפעילו  הריחיים( שבעזרתם  מגוף  שיצאו 

כ"ק אדמו"ר הריי"צ, סביבות שנת תער"דכ"ק אדמו"ר הרש"ב
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ויד  קטנה  אחת  יד  וריחיים,  הרכב7  את 
אחת גדולה וארוכה. למוטות היו מחוברים 
כן  גם  נבחרו  הטוחנים  עבים.  חבלים 
המשגיחים,  הוראות  לפי  הישיבה  מבחורי 
לשם  נבחרו  קשה,  הייתה  והטחינה  והיות 
המוט  יד  על  הכוח.  בעלי  הבחורים  כך 
יד  ועל  כוח,  בעל  אחד  איש  עמד  הקטן 
המוט הגדול שני אנשים, מלבד העומדים 
על יד המוטות נעזרו גם בחבלים התפוסים 
במוטות, כמה אנשים אחזו בחבלים וסייעו 
הנה  שמשכו  ידי  על  במוטות,  לאוחזים 

והנה.

ועליה  גדולה,  תיבה  עמדה  החדר  בצד 
גדולה,  כברה  העמודים  ועל  עמודים,  שני 
שתהא  הנטחן,  הקמח  את  ולרקד  לכבור 
ורקדו  החטים  את  שטחנו  ואחרי  דקה. 
העבה  הקמח  את  לקחו  בכברה,  אותם 
של  לכוס  והחזירו  הניפוי  אחר  שנשאר 
עשו  וכך  הדקה,  מן  דקה  שתהא  ריחיים, 
של  הטחינה  עבודת  בגמר  פעמים.  כמה 
אל  קרבו  וטוב,  דק  יצא  והקמח  החיטים, 

מלאכת האפייה.

 שאיבת מים שלנו –
התנוצצות יחידה שבנפש

בליובאוויטש, כמו ברוב העיירות ברוסיה 
באותה העת, לא היו תשתיות, והדרך לנהר, 
התמלאה  לחצר,  מקום  בקירוב  שהייתה 
בתחילת ימי האביב רפש וטיט, ובמקומות 
מזמן  קרח  גושי  נשארו  בנהר  מסויימים 
הפשרת השלגים. מחמת חביבות המצווה, 
לצאת  הקפיד  נ"ע  הרבי  הקשיים  ולמרות 

לשאיבת המים, גם בימי חולשתו.

מתרחשת  הייתה  שלנו  מים  שאיבת 
התלמידים,  ריבוי  מפאת  פעמים.  כמה 
עשרה  של  לקבוצות  התלמידים  התחלקו 
בחורים, וכל קבוצה הייתה שואבת לעצמה 
ועושה את כל ההכנות עד לאפיית המצות. 
קבוצה,  כל  של  הפרטית  השאיבה  מלבד 

רכב,  קרויה  הריחיים  מאבני  העליונה  האבן   )7
אלו  מעין  ריחיים  של  תרשים  שכב.  והתחתונה 
רשימת  בס'  לראות  ניתן  בליובאוויטש  שהשתמשו 

דברים )תשס"ט( עמ' 347.

היה  נ"ע  שהרבי  מרכזית  שאיבה  הייתה 
משתתף בה, אל השאיבה עם הרבי התלוו 
המשפיעים והמשגיחים בשירה ובריקודים 
עד הנהר, ומובן שגם כל הבחורים הצטרפו.

תיאור של השאיבה מתואר על ידי הרה"ת 
משה קנופוב )בולהקובר(8: "דבר נוסף שאני 
זוכר במיוחד, הוא ההליכה לשאוב מהנהר 
הרבי,  מחצר  יוצאים  היינו  שלנו",  "מים 
כשהרבי הולך במרכז ומסביבו היו הולכים 
כל בחורי הישיבה, וכך היינו עושים כעין 
מים  שואבים  היינו  לנהר.  עד  "תהלוכה" 
הבחורים  עומדים  כשמסביב  כלים,  לתוך 
היו  הכלים  שכל  לאחר  ניגונים.  ומנגנים 
מלאים היינו חוזרים לישיבה. למחרת היינו 
להשתתף  זכיתי  וב"ה  המצות,  את  אופים 

במלאכת קודש זו כמה פעמים".

את  מהנהר  שואבים  היו  ממנו  המיקום 
המים, לדעת הרה"ת רפאל נחמן הכהן כהן 
היה מאחורי בתי הכנסת בנימינ'ס שטיבל 
שלדעת  לציין  מוסיף  הוא  המדרש,  ובית 
הרז"ש דבורקין השאיבה הייתה לא רחוק 

מהגשר שעל ידו הייתה טחנת קמח.

אופן השאיבה היה שכאשר הגיעו לנהר 
היו שואבים את המים בריחוק קצת משפת 
עם  הנהר  לתוך  נכנסו  הבחורים  הנהר, 
הנעלים, והרבי היה עומד על שפת הנהר 
ושואב המים במקל ארוך שאליו היה קשור 

8( בית משיח גל' 79-81.
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והכלים  השאיבה  את  שגמרו  לאחר  כלי. 
מלאי  ובריקודים  בשירה  חזרו  התמלאו, 

שמחה עד החזרה לאולם.

עם  ההולכים  את  שליוו  התחושות  על 
הרבי לשאיבת המים מספר הרה"ת אליעזר 
ננס9: "לפני חג הפסח תרע"ג הלכנו, כמה 
יד  שעל  לנהר  הישיבה,  תלמידי  מאות 
ליובאוויטש, ולפתע ראינו את כ"ק אדמו"ר 
הולכים  נ"ע,  הריי"צ  בנו  יחד עם  הרש"ב, 
ל"מים שלנו". לאחר השאיבה פצחו כולם 
זאת  הייתה  ואודך".  אתה  "א-לי  בשיר 
בשמחת  מהשמחה  יותר  עצמית  שמחה 
תורה. שמחה חשאית אבל עצמית, שמחה 
אדם  שבנפש".  "יחידה  עם  הקשורה 
המרגיש שחסר לו אוויר לנשימה, ופתאום 
צריך  הוא  האם  חמצן.  לו  מביא  מישהו 
אבל  רוקד,  לא  הוא  לא,  ולשיר?  לרקוד 
כולו אסיר תודה על כך, וכולו תענוג עצמי 

שקיבל את חייו בחזרה.

שהרבי  בעת  לנו  הייתה  כזאת  הרגשה 
הלך ל"מים שלנו"".

השמחה מרקיעת השחקים שהייתה בעת 
שאיבת המים שלנו, הייתה חדורה בעבודה 
ע"י  שנעשתה  הישות  ביטול  של  העצמית 
פורצת  השמחה  המצות.  לאפיית  ההכנות 
עמוקה  בצורה  והשפיעה  חדרה  הגבולות 
שבאחד  ומספרים  הבחורים.  על  ביותר 

9( האיש שלא נכנע ח"ב בסופו.

אחד  בחור  שראה  אמר  הרבי  השנים 
שאיבת  בעת  שבנפש  יחידה  בו  שהאירה 

המים שלנו )ראה מסגרת(.

היו  הכללית  השאיבה  מלבד  כאמור, 
לערך  של  לקבוצות  מתאגדים  הבחורים 
יחד  הלכה  קבוצה  וכל  בחורים,  עשרה 
לשאוב "מים שלנו", כדי שכל אחד יהיה לו 

חלק במצווה.

אפיית השמורה של בית הרבי

עד שנת תרע"ג אפיית המצות עבור בית 
הצדקנית  הרבנית  בבית  הייתה  נ"ע  הרבי 
מצווה  מצות  ועבור  הפסח,  קודם  רבקה 
אפו בערב פסח אחר חצות היום. לאורך כל 
זמן האפייה עמד הרבי נ"ע להשגיח ולזרז 
הרבי  וההידור,  הכשרות  בתכלית  שיהיה 
מהנשים  חוץ  הלל,  אמרו  המסייעים  וכל 
מהשנים,  בחלק  המצות.  את  שגלגלו 
באותם שנים שהרבי לא שהה בליובאוויטש 
בחג הפסח, אפו את המצות מוקדם יותר, 
בסמיכות לפורים )ולא בערב פסח, וממילא 

לא אמרו הלל(.

החומה  בית  בניית  לאחר  תרע"ג  בשנת 
ממוסקבה,  רוזנצווייג  הגביר  ע"י  שנבנו 
"בתי  אשתו  שם  ועל  שמו  על  ונקראו 
אברהם ורחל", ייחדו את אחד הבתים לחג 
השמורה  מצות  את  הרבי  אפה  ובו  פסח, 
החומה  בתי  בניית  אחר  שגם  עדויות  ]יש 

בתרע"ג האפייה נעשתה בבית הרבנית[.

בזיכרונותיו  מופיע  האפייה  של  תיאור 
של הרה"ח רפאל נחמן הכהן כהן10: "בעת 
אפיית המצות היה הרבי נוכח, והיה עומד 
את  מגלגלות  שהנשים  בחדר  הזמן  כל 
מחזיק  העובדים,  כל  על  ומסתכל  המצות 
מלמד  שהיה  לאדיער,  מנדל  היה  העיסה 
בתו"ת. כמה מהבחורים היו מחליפים את 
הנייר עליהם גלגלו המצות, ומהם מגישים 
המצות לחדר התנור ששם גם מנקבים את 
המצות, נקיבת המצות היה בקיסמים דקים 
במתכת  תיגע  לא  שהעיסה  כדי  עץ  של 
דקים  קסמים  עם  גדול  שק  שם  )היה 

10( ליובאוויטש וחייליה עמ' 46.
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מתוקנים לנקיבת המצות, וגם ארגז ששם 
בהם(,  שהשתמשו  הקסמים  את  השליכו 
כל מצה.  היו מנקבים  ביחד  כמה בחורים 
על יד התנור היה עומד בן הרבי, אדמו"ר 

]הריי"צ[ זי"ע".

האפייה  בעת  נוכח  היה  גם  נ"ע  הרבי 
במלאכת  העוסקים  על  היטב  והשגיח 
הרה"ת  מספר  הפעמים  באחת  האפייה, 
בין  הייתי  אני  "גם  כהן11:  נחמן  רפאל 
שפעם  לי,  זכור  העוזרים.  התלמידים 
מונח  שהיה  חדש,  גיליון  לקחת  ניגשתי 
ולהקל   – הנצרך  לכל  נייר  בערימת  שם 
ע"ע הרטבתי אצבעותיי בפה כרגיל. ראה 
בגלל  הגיליון,  את  לזרוק  וציווני  כ"ק  זאת 

הרטיבות".

באפיית  שהתעסקו  הבחורים  מלבד 
המצות, גם צוות ההנהלה השתתפו בזכות 
של  המצות  מאפיית  חלק  להיות  הגדולה 
דיסקין,  מענדל  ר'  היה  מאלו  אחד  הרבי. 
ר' מענדל  מלמד בישיבת תומכי תמימים, 
את  אליו  מקרב  והיה  טוב  מזג  בעל  היה 
באפיית  תפקידו  יתירה.  קרבה  תלמידיו 
המצות היה "מחזיק העיסה", פעם באפיית 
הנקרא  הבצק  את  מענדל  ר'  אחז  המצות 
לו  אמר  כוחו.  בכל  אותו  ולש  "מיירע", 
אדמו"ר נ"ע: ב"חדר" היית צריך לאחוז כך 

"מורא"12.

חלוקת המצות על ידי הרבי נ"ע

תלמידי  כל  הרבי,  עבור  האפייה  מלבד 
שלהם  השמורה  מצות  את  אפו  הישיבה 
כיתות - כיתות של עשרה בחורים, במאפיות 
ובעת  ליובאוויטש.  בעיר  שנמצאו  שונות 
שיהיה  יעזורו,  רעהו  את  איש   – האפייה 
הן  המהדרין,  מן  מהדרין  מהודר,  הכל 
להשגיח על הנשים המגלגלות המצות, והן 

לעמוד סמוך לתנור להשגיח על האופה.

את  תולה  אחד  כל  היה  האפייה  אחר 
מפני  למעלה  שלו  השמורה  חבילת 
היה  ורושם עליו שמו, כשהרבי  העכברים 

11( שמועות וסיפורים )תשע"ד( ח"א עמ' 146.
12( שמועות וסיפורים )תשע"ד( ח"א עמ' 104. 

נכנס למקום האפייה היה קורא את שמות 
מלבד  החבילות.  על  שרשומים  הבחורים 
עבור  הבחורים  אפו  שאותם  אלו  מצות 
שעבדו  לבחורים  נ"ע  הרבי  חילק  עצמם, 
מצה  אחד  לכל  הרבי,  בית  עבור  באפייה 

אחת.

בהם  והחומרות  הגדולה  הזהירות  על 
משה  הרה"ת  מעיד  המצות  באפיית  נקטו 
המצות  לאפית  "ואח"כ  ריבקין13:  דובער 
וחומרות  הידורים  וכמה  כמה  עוד  היה 
באופן  להפליא,  עד  משונות  וזהירות 
שממש מן הנמנעות היה גם לחשוב מחשש 
ההידורים  כל  ואחרי  שהוא.  איזה  דחשש 
כאלו, אמר ]הרבי הרש"ב נ"ע[ פעם, שלולי 
חיוב אכילת כזית מצה, היה בוחר לו לאכול 
וכדומה,  אדמה  תפוחי  רק  הפסח  ימי  כל 
וכמובן משום הכזית מצה דלילי פסח, היה 
אפילו  הסעודות  בכל  מצה  אוכל  אדרבא 
בחוה"מ, שלא יהיה נראה כאלו חושש כו'".

המצות.  על  מאוד  שמח  נ"ע  הרבי 
בליובאוויטש  מביתו  הרחק  בהיותו  וגם 
עבורו  שהכינו  המצות  את  לאכול  הקפיד 
הבחורים. בזמנים שאחר עזיבת הרבי נ"ע 
על  לשלוח  החלו  תרע"ו,  בשנת  לרוסטוב 
אל  החבילות  את  התמימים  קשישי  ידי 
הרבי, באחת הפעמים החבילה נשלחה על 
באנק  אידל  התמימים  תלמידים:  שני  ידי 

13( אשכבתא דרבי עמ' 96 בהערה.
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מגערמאנאוויץ וישראל זובער משצעדרין.

תרע"ח,  בניסן  אחרת  פעם  על  ואילו 
מספר הרה"ת ישראל ג'ייקובסון14: "גם היו 
צריכים להוביל אל כ"ק אדמו"ר נבג"מ את 
הקמח שמורה שטחנו עבורו בליובאוויטש 
ידי  על  אותו  ושלחו  יד,  של  בריחיים 
נבג"מ  אדמו"ר  לכ"ק  הודיעו  תיכף   .  .
כמה  אצלי:  ושאל  יצא  האדמו"ר  שבאתי. 
ידוע לי, רק  שמורה הבאת? אמרתי שאין 
להגביה  ניסה  הוא  הכל.  הכינו  התלמידים 
את החבילה ולא יכל, ואמר לי, שכנראה יש 

כאן יותר מעשרים ליט".

בדיקת חמץ ושריפתו

ליל י"ד ניסן. ערב בדיקת חמץ, הבחורים 
מלבד  אך  בחדרו.  אחד  כל  בודקים  היו 
גם  הבחורים  בדקו  הפרטית,  הבדיקה 
האוכל  בחדר  התה,  בבית  הגדול,  באולם 
את  לישיבה.  השייכים  המקומות  ובשאר 
החמץ שמצאו מסרו לרבי לשריפה. קומץ 
בחורים נבחרים היה מצטרף אל הרבי נ"ע 
לבדיקת המקומות השייכים לרבי. ולא בכדי 
הוא, הבדיקה אצל הרבי מצריכה קודם כל 
בדיקה פנימית אצל הבחור ועבודה יסודית 
שלחם  שהרבי  הבחורים  הישות.  לביטול 
מפי  ושומעים  עומדים  היו  לבדיקת חמץ, 
הרבי את הברכה של בדיקת חמץ ואחר כך 

הלכו כל אחד למקומו לבדיקה וחיפוש.

על אפיזודה הכרוכה בבדיקת חמץ, סיפר 
"בהיותי  פבזנר15:  ברוך  אברהם  הרה"ת 
השלוחים  בין  אני  גם  הייתי  ישיבה  בחור 
משליחותי  חזרתי  פעם  חמץ.  לבדיקת 
כלום.  מצאתי  ולא  בדקתי  לרבי:  ואמרתי 
דווקא  היא  המצוה  אדמו"ר:  כ"ק  לי  אמר 

לבדוק ולאו דווקא למצוא".

היו  בבוקר,  השכם  פסח  בערב  למחרת, 
מסיקים את התנור של חורף העומד באולם 
הישיבה, כדי שהרבי יוכל לשרוף את החמץ 
שרף  שהרבי  לאחר  השנים,  באחת  בזמן. 

14( זכרון לבני ישראל עמ' סט.
כהן.  הכהן  נחמן  רפאל  להרה"ת  שסיפר  כפי   )15
גם  וראה   .144 וסיפורים )תשע"ד( ח"א עמ'  שמועות 

ליובאוויטש וחייליה עמ' 46.

את חמצו אמר לתלמידים: "ַאזוי וויא מען 
ַאזוי  הגשמי,  חמץ  דעם  פַארּברענט  הָאט 
הרוחני"  חמץ  דעם  פַארּברענען  מען  זָאל 
כן  הגשמי,  החמץ  את  ששרפנו  כשם   =[
נזכה לשרוף את החמץ הרוחני[. ובירך את 
 =[ זומער"  געזונטן  "ַא  בברכת  התלמידים 

קיץ בריא[.

דאגת הישיבה בענייני גשמיות

המצטרך  לכל  דאגה  הישיבה  הנהלת 
בגשמיות, הן באכילה ושתיה והן במלבושים 
יבואו  שהתלמידים  בכדי  החג,  לקראת 
החג.  פני  את  לקבל  לב  ובטוב  בשמחה 
הדאגה הזו הייתה בעיקר לתלמידי האולם 
גם  היכולת,  לפי  עזרו,  ומידי פעם  הגדול, 

לאותם אלו שלמדו בשיעורים ובחדרים.

הרה"ת יהודה חיטריק סיפר על העזרה 
בכל  בישיבה,  המשגיח  מאת  שקיבל, 
הפסח  חג  לימי  הגשמיות16:  הצטרכויותיו 
שאני  ובראותו  המשגיח,  עבורי  דאג 
מצמצם בהוצאות, נתן לי פתקה ללכת אל 
סחורה  לי  ויתנו  משרד[,   =[ ה"קאנטאר" 
עבור "רעקל", בגד ארוך )לפי ערכי( כמו 
כל התלמידים, וכן למכנסיים, וגם מנעלים 
שנה  חצי  רק  שזה  האמנתי  לא  חדשים. 

ותכף ומיד יתנו לי את אלה.

. . המשגיח שכר עבורי גם מקום איפה 

16( רשימות דברים )תשס"ט( עמ' 348.
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המלמד  אצל  המצות,  בחג  ולאכול  ללון 
בו  איידלין,  טויבע'ס  ביילא  מענדל  מנחם 
שם  יאכל  הוא  וגם  שם,  לן  שהוא  במקום 
לי  ואמר  שם,  אכל  לא  המשגיח  )לסוף 
לו:  אמרו  חבריו  הגדול  דזאל  שהבחורים 
הייתכן שהוא לא ישתתף עמהם, ויחוג את 

חג המצות לבדו בלא חבריו(.

על מקרה הפוך מזה, תלמיד שלא היה 
לתקן  נאלץ  ולכן  חליפה  לקנות  ביכולתו 
הרה"ת  תיאר  הקרועים,  מחלפותיו  את 
אברהם דרייזין מעשה שארע עמו17: לאחר 
שהפסקתי לקבל כסף מהורי, התדרדר מצבי 
הגשמי עד כי לא היה לי בגד ללבוש. זוג 
ובלואים.  היו קרועים  מכנסיים האחרונים 
הנה מתקרב חג הפסח ואיך יתכן להיכנס 
לחג עם מכנסיים כאלו. בלית ברירה קניתי 
חוט ומחט והחלטתי להפוך ל"חייט" ולתקן 
את המכנסיים. מכיוון שלא היה לי זוג נוסף 
באותו  אכלתי  בו  לבית  נכנסתי  להחלפה, 
למספר  חדר  לי  שיתנו  מהם  ובקשתי  יום 
מכנסיי.  את  ולתקן  לתפור  שאוכל  שעות 
העמידה  מליובאוויטש  הענייה  המשפחה 
לרשותי את המחסן בו עמד סיר עם חמיצת 
בימים  הפסח.  חג  לקראת  שהוכנה  סלק 
ההם, במשפחות העניות, היווה הסלק אחד 

מהמזונות העיקריים של פסח.

שעל  הבחנתי  ולא  חשוך  היה  המחסן 

17( כרם חב"ד ח"ג עמ' 263.

הספסל עליו ישבתי עמד הסיר הגדול עם 
חמיצת הסלק. לאחר שתיקנתי את מכנסיי, 
קמתי שמח וטוב לב, הנה יהיו לי מכנסיים 
לקראת חג הפסח. אך אבוי, ברגע שקמתי 
מהספסל נהפך הסיר, מי הסלק האדומים 
שטפו את הבית, שכבר נוקה לקראת החג.

בעלי הבית היו המומים מצער, הם נשארו 
בלי אוכל לפסח ובנוסף לכך הבית שנוקה 

לקראת החג התלכלך במים אדומים...

פיה  את  תפער  שהאדמה  רציתי  ואני?! 
עמי  שגמלו  עניים  אנשים  אותי.  ותבלע 
להם  שהיה  מהמעט  אוכל  לי  נתנו  חסד, 
בהפיכת סיר הסלק. הרגשתי רע, רע מאוד.

אך כאן קרה ה"נס" שהשכיח ממני ומהם 
בן  היה  זו  למשפחה  הסלק".  "אסון  את 
יחיד שגויס לצבא הרוסי בתחילת מלחמת 
וכבר  העולם הראשונה. הבן נשלח לחזית 
חודשים רבים שלא שמעו ממנו דבר, הם 
אך  חיים,  סימן  ממנו  ולקבל  לברר  ניסו 
הם  דבר,  העלו  לא  שלהם  הבירורים  כל 
מהמערכה.  חי  יחזור  שלא  בטוחים  היו 
והנה ברגעים אלו שמי הסלק שוטפים את 
הבית וצובטים את הלב, הופיע הבן בפתח 
הבית. צעקות השמחה הדהדו מקצה אחד 
וכמובן  ועד הקצה השני.  ליובאוויטש  של 

ש"צרות הסלק" נשכחו מהם וממני.

זה  בזכות  חזר  שהוא  בטוחים  היו  הם 
שהם ארחו אותי בביתם...

זהירות בפסח

הזהירות בכל שהוא חמץ בפסח הינה מן 
כאשר  וכמה  כמה  אחת  על  המפורסמות, 
שהו  אשר  עסקינן  התמימים  בתלמידי 
שהיה  נ"ע,  הרש"ב  הרבי  של  אמותיו  בד' 
זהיר טפי בדקדוקי הפסח. את הנקודה הזו 
היטיב להחדיר בבחורים מנהל הפועל של 
הרה"ת  סיפר  הפעמים,  באחת  הישיבה. 
של  פועל  מנהל  הלך  ליס18,  מאיר  חיים 

184. כפי ששמע הרה"ת  18( רשימות דברים עמ' 
יהודה חיטריק. ראה גם "אהלי ליובאוויטש" ח"ב עמ' 
ונדפס  המחבר.  מפי  גרינגלאס  הרמ"ז  מרשימות   .63

לאחר מכן בלקוטי סיפורי התוועדויות עמ' 334.

ר' יהודה חיטריק

התמים
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הישיבה – הרבי הריי"צ לטייל בליובאוויטש 
עם אברך אחד בחג הפסח, וראה שמנעלי 
האברך מצוחצחים היטב ובוהקים באבקה 
מיוחדת לניקיון מנעלים. תמה עליו כ"ק – 
בתוך  כאלו  דברים  עם  הוא משתמש  איך 

הפסח?!

הבחורים היו מכינים את כל צרכי החג 
על  והשגיחו  הישיבה,  מבשלות  בעזרת 
באחת  הנדרשת.  בזהירות  שיהיו  מעשיהן 
אחד  לפני  ימים  מספר  זה  היה  הפעמים, 
מחגי הפסח, כאשר הכול היה כמעט מוכן 
הבחורים,  לאחד  המבשלת  העירה  לחג, 
שהכינו  הביצים  את  רוחצים  שאינם  על 
לחג, עדיין יש לה מלאכה מרובה, ואין לה 
פנאי לכך. אמרו לה הבחורים, שלא שמעו 
מעולם שצריך לרחוץ ביצים! אך המבשלת 

עמדה על שלה, שמוכרחים לרחוץ אותן.

הרבנית  אל  מהבחורים  שנים  נכנסו 
כך.  על  אותה  ושאלו  נ"ע,  רבקה  הזקנה 
מאוד,  גדולה  ברת־דעת  בהיותה  הרבנית, 
לא אמרה הן ולא לאו, אלא אמרה: ביי אונז 

וואשט ניט ]= אצלנו אין רוחצים[.

לפי תשובתה, אפשר היה להסתפק בכך 
מהבחורים  היו  אבל  ברחיצה,  צורך  שאין 
הרי  לרחוץ,  לא  באמת,  מדוע,  שאמרו: 
הדברים  הגיעו  הידור?!  משום  בזה  יש 
כך,  על  מאוד  הקפיד  אשר  הריי"צ  לרבי 
ואמר: אויף דער באבען וויל מען זיך ניט 

פארלאזן - נאר אויף דער אידענע פון קיך 
]= על הסבתא אינם רוצים לסמוך, אלא על 
לא  מובן, שלבסוף  המבשלת מהמטבח[?! 

רחצו אותם19.

על מקרה נוסף בו הרבנית רבקה לימדה, 
מספר  נוספת,  זהירות  מעשה,  כדי  תוך 
חג  בערב  פרלוב20:  מרדכי  חיים  הרה"ת 
נזכרו,  ג' שעות לפני מנחה,  הפסח, ב' או 
ידוע להם אם הרבנית רבקה הכינה  שלא 
הרבנית  הישיבה.  בחורי  עבור  גם  חרוסת 
היתה מכינה חרוסת לא רק לאנשי החצר 
אלא  סדר,  שום  עושים  היו  לא  בחצר  )כי 
בביתה, וגם הרבי היה בא אצלה( אלא גם 
אנשי העיר היו באים אליה לקחת חרוסת, 
שתזכה  אותה  ולברך  יו"ט  גוט  לה  לאחל 
ממנה  מבקשים  היו  כן  הבאה.  לשנה 
שהיה  אף  הישיבה,  בשביל  כנהוג.  ברכה, 
די בכמות קטנה, אך עבור מאתיים קערות 

היו צריכים להכין מקודם.

ז"ל  אליהו  אברהם  ר'  הרה"ג  נכנסו 
הכינה  אם  אצלה  לברר  ואני,  פלאטקין, 
או  הישיבה,  תלמידי  עבור  גם  חרוסת 
ענתה,  הרבנית  עבורם.  להכין  שצריך 

19( לקוטי סיפורים )תשס"ב( עמ' שע.
20( לקוטי סיפורים )תשס"ב( עמ' שלב. בפסח גם 
גדלה הנגישות בין בית הרבי לתמימים, והיו תמימים 
האוכל  הכנת  גם  כמו  הרבי,  בית  בעבודות  שסייעו 
כמה  הרבי.  בית  ע"י  בחלקה  שנעשתה  לתמימים 
אפיזודות שארעו לתמימים עם הרבנית רבקה בפסח, 

ראה בלקוטי סיפורים )תשס"ב( עמ' שלג ועמ' שכג.

ר' חיים מרדכי פרלוב ר' אברהם אליהו פלאטקין

ניסן
תשע"ו
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חג הפסח בישיבה היא טובת הבחורים

חודש  הגיע  חיים קסלמן1:  ר' שלמה  סיפר המשפיע 
ניסן בשנת עת"ר וחלק מחבריי הצעירים החליטו לנסוע 
הגדולות  ההכנות  את  כשראיתי  אבל  לפסח,  הביתה 
ואת  הפסח  חג  לקראת  נ"ע  הרבי  בחצר  שנערכות 
ההידורים המיוחדים הכרוכים באפיית המצה השמורה 
ה"תמימים",  תלמידי  של  בעזרתם  נ"ע  הרבי  עבור 
הרגשתי שאינני מסוגל לעזוב את כל אלה לנסוע לצורך 
נשארתי  וכך  "זמן".  התחיל  פסח  אחרי  בבית.  ביקור 

בליובאוויטש עוד חצי שנה...

בעולם הישיבות בכלל נחשב "פסח" לתקופה של בין 
היה  כך  לא  אך  לביתם.  נוסעים  הבחורים  בו  הזמנים, 

בליובאוויטש. ההכנות לפסח, אפיית המצות בחבורה, מאמרי הדא"ח שאמר הרבי נ"ע 
ודיבוק החברים משכו את התמימים לרצות להישאר בין כתליה של הישיבה במהלך 

החג. רק כעבור שנה-שנתיים של שהות בישיבה הבחורים היו נוסעים לביתם.

שהתמימים  הרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  של  מרצונו  גם  נבעה  הישיבה  של  הישארותם 
יישארו בד' אמותיה של הישיבה, עיקרה של הסיבה היא כדי שהבחורים לא יושפעו 
מאווירת עירם, שבאותם ימים שררו רוחות זרות בתוככי בית ישראל, ומחשש שיושפעו 
עול  ופרקו מעליהם  ישראל סבא,  בית  לנהוג כמנהגי  ילדותם שלא המשיכו  מחברי 

תורה ומצוות.

וכך מסופר2: באחת השנים המוקדמות של הישיבה, ביקשו כמה מן הבחורים רישיון 
לצאת לביתם, על כך אמר הרבי נ"ע: הנהגתנו את התלמידים שי', הן מצטיינת היא 
בזה שהננו דורשים תכלית טובתם באמת. ואין כוונתנו הלימוד בלבד, כ"א היישרת 
לנפשם  וכל העניינים הטובים  והעבודה  במידה הראויה עם התורה  ולקשרם  דרכיו 
עדי נעמידם בעזה"י על בסיס נכון וקיים בל ימוט ח"ו. ע"כ לא טוב הדבר בעיני כי 
ינתקו - הגם לשבועות אחדים - מחיי עולם, ולהסיע כל רעיונותיהם לבם ומוחם אל 

1( "המשפיע – ר' שלמה חיים קסלמן" )תשע"ג( עמ' 12.
2( דברי ימי התמימים פי"ט. נדפס בכרם חב"ד ח"ג עמ' 30. לעיתים היה החשש שהתלמיד לא 
יחזור משם, ראה לדוגמא דברי הרה"ת אברהם דריזין בכרם חב"ד ח"ג עמ' 263. וכן רשימות דברים 
עמ' 348. לעיתים התנו זאת בהישגים שתלמיד צבר, ובדקו זאת על פי בחינה אצל הר"מ או המשגיח, 

ראה למשל זכרון לבני ישראל עמ' טו.
בכללות נראה, שהישיבה נתנה אישור לבחורים לשוב לביתם, רק כאשר הם מייצגים נאמנה את 
הרוח החב"דית ומשרים על הסביבה את ה"גאון יעקב" שנקנה בישיבה. הבחורים שבעת יציאתם 
לביתם היו מבקשים אישור מהנהלה, היו מבקשים בקשת פרידה מהרבנים. באחד ממקרים אלו נכנס 
אחד מתלמידי ישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש אל המשפיע הנודע ר' גרונם ז"ל, כדי לקבל 

ממנו ברכת פרידה לפני נסיעתו הביתה לוורשה, לחג הפסח.
אמר לו ר' גרונם: "כתוב "מוצאיהם למסעיהם", ונאמר "מסעיהם למוצאיהם". את ההבדל בין 
שני הביטויים אפשר להסביר על פי משל: לחנווני מליובאוויטש הנוסע לוויטבסק לקנות סחורה, יש 
נסיעה מליובאוויטש לוויטבסק ומוויטבסק חזרה לליובאוויטש. וכשהוא נוסע מליובאוויטש, בעברו 
20 קילומטר, הוא התקרב לליובאוויטש ב-20 קילומטר. זהו "מסעיהם למוצאיהם" – הוא נוסע כדי 

לחזור למקום מוצאו.
"ואילו איש מוויטבסק הנוסע מליובאוויטש לביתו, הנה כשעבר 20 ק"מ, הרי התרחק מליובאוויטש 

ב-20 ק"מ. זהו "מוצאיהם למסעיהם" – כוונת הנסיעה היא להגיע למקום אשר לשם הוא נוסע".
וסיים המשפיע ר' גרונם: "אתה – מקומך בליובאוויטש, אלא שעליך לבקר אצל הוריך בוורשה, 

תהיה נסיעתך בבחינת "מסעיהם למוצאיהם"!".

ר' שלמה חיים קסלמן

התמים
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חוג חיי שעה שאין בה כל טובה לנפשם כו' אדרבא כו'. כמאמר אם תעזבה יום כו'. 
ולכן עלינו לעשות חוק לבלתי תת לתלמיד לנסוע הביתה טרם יעברו עליו שלש שנות 

למוד והנהגה טובה כדבעי.

הבחורים בשמעם דברי טעם ואמת, נוכחו לדעת כי כל דבר נעשה בעיון לטובתם 
האמיתית, וישמחו. כלל זה שקבע הרבי נ"ע ייושם במילואו, ורבים מכותבי הזיכרונות 

מתארים שבקשתם לנסוע לביתם נדחתה בשנותיהם הראשונות בישיבה.

הסכימו  שלא  הורים  היו  אבל  רגזו,  ולא  הציווי  על  בחיוב  הגיבו  ההורים  לרוב, 
להשלים עם ההוראה הזו – הלא זה הזמן היחיד בשנה שהבחורים היו חוזרים לביתם.

"להתווכח"  וניסה  הרבי,  אל  ל"יחידות"  נכנס  בליובאוויטש  מה"בעלי־בתים"  אחד 
על כך, באומרו: "ומה עם כיבוד אב?". השיב לו הרבי – "אם החסידים הראשונים היו 
מקפידים על "כיבוד אב", לא היו היום חסידים כלל, שכן ההורים דאז היו "מתנגדים" 

ובוודאי לא היו מניחים את בניהם ללכת לליאזנא"3...

3( ליקוטי סיפורי התוועדויות עמ' 320.

שאמנם לא חשבה על כך, אך במילא לא 
יספיק מה שיש, אבל עדיין אפשר להכין, 

כי יש לה תפוחים בבית.

היא הביאה כסף וביקשה לקנות אגוזים 
שלמד  חנווני  היה  )הוא  שלום  ברוך  אצל 
בליובאוויטש(.  התיישב  ואח"כ  בישיבה, 
ב'  מדוכה,  לנו  לתת  למשרתת,  אמרה  כן 
מקום  לנו  הראתה  וגם  וסכינים,  קערות 
את  שם  ולהכין  לסדר  בביתה  מתאים 
החרוסת. היא אמרה, שאנו נוהגים להכניס 
בחרוסת רק תפוחים ואגוזים, ואילו קינמון 
וויילע  מכניסים,  איננו   – אחרים  ודברים 
זון ניצט ניט קיין זאך ]= מפני שבני  מיין 
שאנו  מובן,  דבר[.  בשום  משתמש  אינו 
הכנו את החרוסת, קבלנו ממנה ברכה, וגם 
שלא  ידענו,  מאז  ה–חל  אותה.  ברכנו  אנו 
מכניסים בחרוסת שום דבר, מלבד תפוחים 
של  בהחרוסת  שגם  לציין  ]יש  ואגוזים. 
כ"ק אדמו"ר שליט"א הכניסו רק תפוחים 

ואגוזים, אבל לא אגסים[.

 "איך האב ניט האלט אז מען מאכט
מיר נאך" ]אינני אוהב שמחקים אותי[

האמת  מידת  את  דרשו  נשיאנו  רבותינו 
להיות  צריכה  בפסח  הזהירות  מהבחורים, 
של  העצמית  לעבודה  ובהתאם  פנימית 
החסיד. בהקשר לזה מעניין לציין לסיפור 

מפליא אותו מספר הרה"ת אלכסנדר סענדר 
יודאסין21: "פעם בשבת חוה"מ פסח נכנס 
הרה"ח שילם נ"ע עם עוד מעט מהתמימים 
ומאנ"ש, שניתן להם רשות לזה, אך הפעם 
שילם  הרה"ח  בפי  המאמר  שגור  היה  לא 
כל  על  כמעט  לחזור  הוצרך  וכ"ק  נ"ע, 
אלחנן  מהו"ר  המפורסם  הרה"ח  המאמר. 
אמר  בהחבורה,  אז  שהיה  נ"ע  מרוזוב  דב 
בבדיחה שהסיבה לאי שגירת המאמר בפי 
החוזר הנ"ל, הוא מטעם ששתה היום הטה 
בלי סוכר, מטעמי זהירות בפסח, ואמר אז 
ניט  איך האב  נבג"מ  כ"ק אדמו"ר הרש"ב 
האלט אז מען מאכט מיר נאך )אינני אוהב 
שמחקים אותי(. כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ 

היה נזהר מלהשתמש בסוכר בפסח".

מהם  דברים  היו  האמת  מידת  מצד  וכן 
בליובאוויטש להשתמש בפסח,  לא חששו 
חששו  ולא  בנייר  משתמשים  היו  למשל 
מעמילן העלול להיות בנייר )גם השתמשו 
בניירות לעטיפת הטבק(. וגם אף שלא היו 
שותים יי"ש, לא היו נזהרים בהנאה ממנו.

על  יתירה  הקפדה  נדרשה  גיסא  מאידך 
הנדרש מצד מנהגי חב"ד והוראות רבותינו 
רפאל  הרה"ת  מציין  זה  בנושא  נשיאנו. 
הרבי  של  הקבוע  בביקורו  כי  כהן  נחמן 

21( הלקח והליבוב ח"ב עמ' רטז.
ניסן
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נ"ע בליל ראשון של פסח, היה בא אדמו"ר 
לחדר אוכל לאחר תפילת ערבית, ומתבונן 

אחת  פעם  ופרט.  פרט  בכל  ומתעניין 
עם  צנון  הראשונה  למנה  שהכינו  בראותו 
יודעים  אינם  האם  בתימהון:  שאל  שומן, 
בפסח  צנון  אכילת  אסר  הצ"צ  שאדמו"ר 
השמועה.  נתפשטה  מיד  טעם?  כל  ללא 
להתפלפל  התחילו  ה"לומדים"  והבחורים 
בזה. והוסיף22: "באותו פסח הייתי גם אני 

בליובאוויטש, ושמעתי כל זאת".

תג  כל  על  וההקפדה  במצוות  ההידור 
והשינוי  החב"די,  התמים  את  אפיינו  ותג 
הפנימי שהתמים עבר הקרין על הסביבה 
כל  נשתנה  לביתו  שכשחזר  כך  כדי  עד 
המקום. למשל, בבוברויסק היו אוכלים כל 
אבל  ]=מכונה[,  מצות  מאשינאווע  הפסח 
כשבחור אחד מליובאוויטש בא הביתה על 
חג הפסח ולא אכל מצות כאלו, הנה רבע 

מאנשי העיר הפסיקו גם כן לאכול23.

דומה לזה מספר הרה"ת יהודה חיטריק, 
בביתו.  ביקר  לא  ימים  שנתיים  שבמשך 
לאחר שנתיים קיבל אישור ללכת לחוג את 
הפסח עם משפחתו, וכך הוא מספר24: לחג 
הפסח קיבלתי רישיון לנסוע הביתה, שזה 

22( שמועות וסיפורים )תשע"ד( ח"א עמ' 102.
468, רשימת  ימי תמימים )תשס"ח( ח"א עמ'   )23

התמים ישראל אריה דברוסקין הי"ד.
24( רשימות דברים )תשס"ט( עמ' 364.

לי  ניתן  ולא  בישיבה  שהייתי  שנים  שתי 
רשות לנסוע הביתה )ראה מסגרת(.

 – ליובאוויטש  מנהגי  רק  להם  סיפרתי 
אדה"ז,  כ"ק  של  כסף  קערת  לכ"ק  שיש 
ובאחרון של פסח מגישים "קניידלעך" עם 
נשמרים  הפסח  חג  ובכל  מרק[,   =[ "סופ" 
חלוטה.  ממצה  אף  שרויה,  מצה  מלאכול 
זאת סיפרתי לכל הקהל, ואף הרב דובער 

בלאנק שמע מה שאמרתי.

מקום עריכת הסדר

מאלו  ככולם,  רובם  הישיבה,  תלמידי 
נסעו  לא  הגדול,  באולם  ללמוד  שעלו 
לביתם. כל אחד חפץ לשמוע מאמרי דא"ח 
ימי  וכל  הסדרים  עריכת  וכל  נ"ע.  מהרבי 
חוגג,  ובהמון  רבה  בשמחה  עברו  הפסח 

וברוב עם הדרת מלך.

נסגר  הישיבה,  של  הראשונות  בשנותיה 
בית התבשיל והאוכל בימי הפסח, והישיבה 
עשתה חוזה עם בתי האכסניות ששם יאכלו 
כל התלמידים בימי הפסח מאכלי חג כראוי 
במקח קצוב, ומלבד זאת ניתן לכל תלמיד 
ושש  לפסח,  כשרה  ונופת  כוסות,  לד'  יין 

מצות שמורות ללילי הסדר25.

כה היה עד שנת תרס"ו, ומשנת תרס"ו 
עצמה.  בישיבה  הבחורים  כל  היו  ואילך, 

25( דברי ימי התמימים פ"מ. נדפס בכרם חב"ד ח"ג 
עמ' 58.

ר' חיים מאיר ליס

ר' אלכסנדר סענדר יודאסין

התמים
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שהבחורים  נ"ע  הרבי  רצה  תרס"ו  בשנת 
ויערכו ליל סדר משותף, רצון  יחוגו יחדו 
יחד  שיערכו  הק'  ברצונו  גם  התבטא  זה 
את סעודת משיח באחרון של פסח, שאף 

השתתף בה בעצמו26.

למעשה, בחג הפסח כולם חגגו בישיבה, 
גם כאלה שבכל השנה הסתדרו על חשבון 
וגם התלמידים  עצמם, שהיו בני עשירים, 
הקטנים מהחדרים, שגם הם לא אכלו כל 
השנה בבית האוכל של הישיבה – את כולם 

סידרו שיאכלו יחד בישיבה.

הסדר  את  חגגו  שבה  הראשונה  בפעם 
הנהלת  הוצרכה  יחדיו,  התמימים  כל 
וכלים  המטבח  כלי  את  לקנות  הישיבה 
כותב  כך  על  לפסח.  המיוחדים  לאכילה 
"באותה  פרלוב27:  מרדכי  חיים  הרה"ת 
הישיבה  הנהלת  שלחה  ]תרס"ו[  שנה 
שליח מיוחד לוויטעבסק והביאו משם כלי 
בישול גדולים, וכן כלי אוכל, קערות, כפות, 
סכינים, מזלגות, כוסות וכו', והיה שם כעין 
חנות גדולה, שאם היו לוקחים כל הכלים 
בליובאוויטש,  החנויות  בכל  הנמצאים 
כ"ק  היה  המסדר  )עיקר  מספיק.  היה  לא 
הישיבה,  מנהל  שהיה  מוהריי"צ,  אדמו"ר 
ואופן סידורו בכל מה שלקח, ובזה בפרט, 
חדר  היה  לא  למעשה,  פלא(.  ממש  היה 
גדול כזה שכולם ייכנסו בו ושיוכלו לשבת 
אלא   – יו"ט  בשמחת  ולשמוח  מרווחים 

בזאל הגדול בו למדו כל השנה".

כמוזכר לעיל כל תלמידי הישיבה גדולים 
כקטנים חגגו בצוותא את הסדר. את שאר 
חג הפסח לא אכלו כל התלמידים באולם 
הגדול, שהסדר היה שעיקר הסעודה נערכה 
שכלכלתם  הגדול,  אולם  תלמידי  עבור 
הייתה מוטלת על הישיבה. הם היו לערך 
בין מאה-ועשרים למאה-וחמישים בחורים, 
של  הגדולה  הכיתה  גם  הצטרפו  אליהם 

26( רעיון זה שהתמימים יאכלו יחד בדיבוק חברים, 
בזעמבין.  התמימים  אכילת  לגבי  בעבר  היה  כבר 
בתחילה הם אכלו אצל בעלי בתים שונים, ולאחר מכן, 
ראה  יחדיו.  הבחורים  כל  אכלו  ההנהלה  הוראת  ע"פ 

אגרות קודש הרבי הריי"צ ח"א עמ' א.
27( לקוטי סיפורים )תשס"ב( עמ' רעד.

לג'  הישיבה  נחלקה  ]בתו"ת  השיעורים 
השיעורים.  ב(  החדרים.  א(  מחלקות: 
שלמדו  הגדול[,  האולם  תלמידי  ג( 
בהאראדיטש, או בתקופה המאוחרת יותר 
אלו שלמדו בשצעדרין – שגם הם אכלו כל 
של  הבחורים  עם  בצוותא  הימים  שמונת 

האולם הגדול.

אחרים.  במקומות  אכלו  הבחורים  שאר 
באותו שנה, שנת תרס"ו, מספר התלמידים 
הכולל )יחד עם תלמידי החדרים והשיעורים( 
היה כארבע מאות תלמידים, ובאולם הגדול 
לא היה מקום לכולם, ואכלו כמאה ושמונים 
תלמידים, על שמונה-עשר שולחנות, על כל 

שולחן התפקדו עשרה בחורים.

החומה  כשנבנתה  השנים  במשך 
עבור  מיוחד  אולם  בנו  השיעורים,  של 
התלמידים לחג הפסח, הפסיקו לערוך את 
הסדר באולם הגדול או בבית האוכל של כל 
השנה, ועריכת הסדר עברה לאולם מיוחד, 
שבנתה  השיעור,  של  החומה"  ב"בתי 
ע"י  שרה  שטערנא  הצדקנית  הרבנית 
החזיקו  הזה  באולם   – נשים  עזרת  חברות 
כל ימות השנה ספרים שבאו מבית הדפוס, 
ולימי הפסח פינו את הספרים למקום אחר, 
והכינו אותו לבית אוכל עבור התלמידים. 
הסדר היה שערכו שולחנות כמו ח' כפול, 
שולחן  היה  הח'  לרגלי  ח',  בתוך  ח'  היינו 
שני  גדול,  שלחן  לו  ומחוצה  קטן  אחד 
השולחנות האלו היו פנויים כל ימי הפסח.

עריכת הסדר

עריכת  בעת  היה  ביותר  מסודר  סדר 
הסדר. כ"ק אדמו"ר הריי"צ – מנהל הפועל 
הסדיר  מופלא,  סדרן  שהיה  הישיבה,  של 
תסתדר  הפסח  ימי  וכל  הסדרים  שעריכת 
בסדר גמור, ופיקח הן על ההידורים והן על 
הנהגת הבחורים שתהיה על פי רצונו הק' 

של הרבי נ"ע.

סדר ישיבת הבחורים סביב ה"ח" הכפול 
היה כך, סביב ה"ח" החיצון ישבו משני צדי 
מצד  ישבו  הפנימי  ה"ח"  וסביב  השולחן, 
האחד עם הפנים לצד שולחן הרבי )הרבי 

היה סועד עליו בעת סעודת משיח(.
ניסן
תשע"ו
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גילוי יחידה שבנפש ב"מים שלנו"

באחד הפעמים בעת החזרה משאיבת מים שלנו, אחד 
הבחורים שמשון מילנער רקד בדביקות עילאית לאורך 
החזרה אל החצר בעודו נושא את דליי המים. כשראה 
נפלא  ביטוי  אודותיו  התבטא  הוא  הרש"ב  הרבי  זאת 
נחקק  הנ"ל  המאורע  שבנפש".  היחידה  אצלו  ש"מאיר 
אצל תלמידי התמימים ורבים מספרים על כך, גם כאלו 
שלא למדו באותה העת. אחד מהתמימים שהעלה סיפור 
בספרו  פרלוב  מרדכי  חיים  הרה"ת  הינו  הכתב,  על  זה 

ליקוטי סיפורים1:

המצה-שמורה  לאפיית  מים-שלנו  שהביאו  בעת 
בערב חג פסח, היה גם הרבי משתתף בזה. מובן, שגם 

המשפעים והמשגיחים של הישיבה, וכן כל הבחורים הצטרפו. 

הבחור התמים שמשון מילנער ז"ל, מוויטעבסק, השתתף גם הוא עם כולם להביא 
את המים שלנו. המנהג היה אז, שלאחר שהביאו את המים שלנו, יצאו כולם בריקוד 
החלון  דרך  הסתכל  והרבי  החצר,  לעבר  חלונות  היו  הרבי  של  בחדרו  בחצר.  שמח 
בריקוד הבחורים. בין הרוקדים היה גם הבחור שמשון הנ"ל, ואמר אז הרבי: איך האב 
געזעהן שמשון ויטעבסקער ווי ער האט געטאנצט נאך דעם בריינגען מים שלנו, און 
ביי עם האט מאיר געווען דער יחידה שבנפש ]ראיתי את שמשון וויטעבסקער כשרקד 

אחר הבאת מים-שלנו, והאירה אצלו היחידה שבנפש[!

)אני לא שמעתי את הדברים מפי קודשו של הרבי, אבל כך אמרו אז כולם בליובאוויטש. 
אמנם, אני הכותב שמעתי מהבחור התמים רפאל הכהן ז"ל מגערמאנאוויטש, שהיה 
אז מהבחורים היותר מצויינים. הוא שימש כרב בכמה קהילות חשובות, ולבסוף נספה 
ע"י הנאצים ימ"ש בעיר ריגא. הוא היה אז רב באחד מבתי-הכנסת, והנאצים ימ"ש 
הציתו את בית הכנסת. הוא נכנס להציל את ספרי-התורה, אך הנאצים סגרו עליו את 

הדלת ונשרף יחד עם הגוילין, ונשמתו עלתה למעלה יחד עם האותיות. הי"ד.

שמעתי ממנו, שגם הוא רקד אז יחד עם כל הבחורים לאחר שאיבת המים-שלנו, 
והיה בקירוב מקום להב' שמשון הנ"ל ויצא לו לראות אותו בפניו. ואמר, שפניו היו 

זוהרים )געשיינט( כל כך, שאי אפשר היה להסתכל בו!

ודא"ח,  בנגלה  מצויין  היה  ז"ל  רפאל  הבחור  בעצמו.  רפאל  מהבחור  שמעתי  זה 
ומי שיתבע עלבון הס"ת,  ונספה בימי עלומיו ע"י הנאצים ימ"ש בעיר ריגא, כנ"ל. 

יתבע גם את עלבונו(.

1( ליקוטי סיפורים )תשס"ב( עמ' שז. ראה גם "שמועות וסיפורים" ח"ג עמ' 243. "ליובאוויטש 
וחיילה" עמ' 52 ועמ' 350. רשימות דברים עמ' -174 175. ליקוטי סיפורי התוועדויות עמ' 320. 
)בלקו"ד לה"ק עמ' 165-167( מתאר הרבי הריי"ץ את סדר ההזדככות  בלקוטי דיבורים לקוט ה 
שעבר הבחור התמים שמשון, וכיצד מבעל מידות גסות נהפך לבעל מידות עדינות וכו' והדברים 
מופלאים. ראוי לציין, שאחר זמן רב בליובאוויטש נתכחש גופו והגיע למצב של חולי, ושבק חיים 
בעודו אברך. וכפי שכותב אודותיו הרה"ת ישראל ג'ייקובסון )זכרון לבני ישראל עמ' לט(: התמים 
שמשון וויטעבסקער ע"ה היה מהתלמידים המצויינים, בר דעת גדול, משכיל ועובד פנימי, למדן 
וחסיד. ביום ג' פ' בחוקותי תרע"ג נפטר בביתו אצל הוריו, אחרי שכבר משך זמן שכב על ערש דווי.

ר' רפאל הכהן

התמים
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עמד  ראשון  לצד  הכפול  ה"ח"  אחורי 
תלמידי  אכלו  עליו  ארוך,  אחד  שולחן 
ימי  כל  שמורה  לא  מצה  שאכלו  החדרים 
נותנים  שהיו  הסדר  מעריכת  חוץ  הפסח, 
אחרי  אותם  אופים  והיו  שמורה,  להם 

אפיית השמורה28.

וסגן  ראשי  ממונה  מינתה  ההנהלה 
להשגיח  בראש  העומדים  והם  לממונה, 
דבר  ועד  גדול  מדבר  מוכן  הכול  שיהיה 
לכל  הסדר  על  משגיח  מינו  הם  קטן. 
שולחן ושולחן, כל כיתה וכיתה על שולחן 
ותלו טבלאות המראים את שמות  מיוחד, 
שולחן.  כל  יד  על  היושבים  התלמידים 
המשגיח והסדרן של השולחן הוטלה עליו 
האחריות להזמין לכל אחד מחבריו לשולחן 
דבר הנצרך לו לקערת הסימנים, ולחלק יין 
לארבע כוסות לבחורי קבוצתו, וגם לדאוג 
להכנת כל צרכי האוכל ולהשגיח על הסדר 
בזמן האוכל. על היין של הד' כוסות מספר 
"דכירנא  דבורקין29:  שמעון  זלמן  הרה"ת 
כשהיו  תמימים  בתומכי  שבליובאוויטש 
עושין יין על חג הפסח היו נותנין ג' גלאז 
צמוקים".  פונט  על  מים  זכוכית[  ]כוס 
כל החומרות  היין הישיבה הכינה עם  את 

וההידורים, וגם מכרה לכל דורש.

וינהל  שיערוך  מינו  מהבחורים  אחד  את 
היה  ייחודי  תפקיד  הכללי.  הסדר  את 
של  מכירתם  על  מכריז  היה  הוא  לממונה, 
"מצוות סדר ההגדה" בין הקבוצות השונות 
)הכסף מסרו לקופת בחורים(. המכריז היה 
מוכר את שאילת ה"ארבע קושיות", מי יסיים 
כל פסקה באמירת ההגדה, מי ימלא כוס של 
ומי  הפתח,  לפתוח  יזכה  מי  הנביא,  אליהו 
שיזכה בברכת המזון. חוץ מן המצוות נמכרו 

גם סיבובי ריקודים עבור השולחנות.

"שולחן  הכריז:  והמכריז  הסדר  החל 
הקידוש  שגמרו  ואחרי  יקדש!"  א' 
לכל  הסדר  וכן  יקדש!"  ב'  "שולחן  הכריז 

28( היו תלמידים שגם אחר שעלו לאולם, לא היו 
תלמידים  מאותם  אחד  על  שמורה.  לאכול  מקפידים 

ראה ניצוצי אור עמ' 183.
29( קובץ רז"ש – מס' שמועות מעצם כתיבת ידו, 

עמ' 61 ואילך.

השולחנות. כל זמן שלא קדשו הראשונים 
לנטילת  וכן  אחריהם.  הבאים  התחילו  לא 
מן  יהיה  שולחן  איזה  מכריז  היה  ידיים, 

הראשונים לנטילת ידיים, ומי אחריהם.

הייתה הקפדה שהכול יהיה בסדר מסודר 
הריי"צ  הרבי  הממונים.  מצד  ובאחריות 
כתב  הישיבה  של  פועל  מנהל  אז  שהיה 
לעשן  לא  ומהם:  תקנות,  עשר  ידו  בכתב 
המקומות  להחליף  לא  האוכל30,  בשעת 

וכו'. התקנות הללו היו תלויות על הקיר.

היו  כאשר  כזה,  שבסדר  מאליו  מובן 
תלמידים,  וחמישים  ממאה  יותר  נוכחים 
גמרו   – הסעודה  באמצע  ריקודים  עם 
הסעודה וסדר ראשון בשעה השנייה אחר 
בארבע  השני  הסדר  ובליל  הלילה,  חצות 

שעות אחר חצות.

30( לגבי העישון, מתקנת הרבי הריי"צ שלא לעשן 
עיכוב  היה  לא  הזמן  שבשאר  משמע  האוכל,  בחדר 
מלעשן. עם זאת היה עניין בסיסי שלא לעשן ביו"ט של 
פסח. בעניין זה מספר הרה"ח רפאל נחמן הכהן כהן: 
בפסח תער"ג אחרי תפילת שחרית של יו"ט הראשון, 
ביום טוב היה הרבי מתפלל עם הציבור ואחרי התפילה 
היו הבעלי בתים נגשים אל הרבי להגיד לו גוט יו"ט, 
ימינה לצאת דרך השער  ופניתי  יצאתי מבית הכנסת 
ועישנתי, והנה אני שומע את קולו של הרבי בלשון זה: 
דאס איז דאך פון אונזערע )הלא זה משלנו(? הכוונה 
הייתה עלי, זה היה כשהרבי הלך מבית הכנסת לביתו 
ואת  הרבי  לכיוון  פניתי  מיד  ועוד.  המשרת  בלוויית 
הסיגריה שעישנתי החזקתי בידי לאחורי )כי בפני הרבי 
אין מעשנים אפילו בחול(, אמר לי הרבי בתמיהה יו"ט 

רייכענען בפרהסיה?

ר' זלמן שמעון דבורקין

ניסן
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מנורת כ"ק אדמו"ר המהר"ש

באמצע האולם, בו ערכו את הסדר, עמד 
שולחן, ועליו מנורה יפה למאוד, מעשיית 
מהר"ש31.  אדמו"ר  כ"ק  של  הקדושה  ידו 
המנורה הייתה עשויה מתרי"ג חלקים של 
צבועים  קנים,  עשר  שלושה  ולה  עצים, 
וצבע  )געל(,  ירוק  חום,  צבעים:  בשלושה 
הנוטה לשחור. כל הריקודים שנקנו על ידי 
עמדה  אשר  לשולחן  סביב  היו  הבחורים 
עליו המנורה. המנורה נשארה על השולחן 

למשך כל חג הפסח.

אדמו"ר  כ"ק  מנורת  של  מפורט  תיאור 
זלצמן32:  אברהם  הרה"ת  תיאר  המהר"ש 
עליו  קטן,  שולחן  הועמד  הזאל  "באמצע 
הוצבה מנורה אומנותית עשויה עץ. מנורה 
זו נבנתה ע"י הרבי המהר"ש בעצמו, לאחר 
כפיים  במלאכת  לעסוק  לו  יעצו  שרופאיו 
הייתה  המנורה  הבריאותי.  מצבו  להטבת 
עשויה מתרי"ג חתיכות עץ בדיוק, והיו בה 
אחד  נר   - אחד  כמנין  נרות  עשרה  שלוש 
נרות מסביב: סט  ושני סטים של  באמצע 
של  פנימי  וסט  נרות,  שמונה  של  חיצוני 

ארבע נרות.

המנורה,  ניצבה  עליו  לשולחן  מסביב 
סביבם  שולחנות.  עשרה  כשמונה  היו 
ישבו ארבע מאות התלמידים. כאשר החל 
וכן  קידוש,  א'  היו מכריזים שולחן  הסדר, 
תורם,  הגיע  כאשר  שולחן,  בכל  הלאה. 
וכאשר שתו  יחד,  החלו התלמידים לקדש 
והיה  חבירו,  על  נשען  אחד  היו  בהסיבה, 
נראה כעין "דומינו", כשכל צד נראה נוטה 

לכיוון הפוך מעבר השני של השולחן".

של  יותר,  קטנה  מנורה  עוד  ]הייתה 
אחרי  תורה  ובשמחת  קנים,  ארבעה 
נ"ע,  הרבי  פני  את  בה  קידמו  ההקפות 
בצאתו מאולם הקטן שבו נערכו ההקפות 

ללכת הביתה בחצר[.

)תש"ז(  31( ראה ספר התולדות אדמו"ר המהר"ש 
עמ' 21.

32( "סמרקנד" עמ' 126. מפי בנו, הרב הלל זלצמן. 
ובליובאוויטש   .349-350 עמ'  דברים  רשימות  וראה 

וחייליה.

ביקור הרבי בחדר האוכל

של  פסח  היה  תרס"ו  שנת  של  פסח 
ביקש  שהרבי  הוזכר  כבר  שינויים. 
שהתמימים יאכלו יחד במשך הפסח באולם 
אחד. אחד הדברים שהתוסף באתה שנה, 
היה ביקורו של הרבי נ"ע בחדר האוכל של 
הבחורים, נוהג שהמשיך בשנים שאחרי זה.

תפילת  אחרי  הפסח,  דחג  ראשון  בליל 
ערבית, נכנס הרבי נ"ע עם כ"ק בנו מנהל 
כולו  הפועל, אל אולם חדר האוכל שהיה 
מסודר ומוכן מבעוד יום על ידי הבחורים 
והוכן  סודר  איך  לראות  כך,  על  הממונים 
נ"ע  הרבי  התבטא  שנה  באותה  המקום, 

ואמר: שהוא תענוג רוחני. 

הביקור של הרבי נ"ע בחדר האוכל היווה 
של  המצב  את  לראות  מצויינת  הזדמנות 
הבחורים, ולהעיר על הדרוש תיקון. הרבי 
היה מביט על כל דבר ומתעניין בכל פרט. 
והתלמידים  האוכל  חדר  את  שבחן  אחרי 

היה מברך את התלמידים.

של  הפועל  כמנהל  הריי"צ  הרבי  גם 
השולחנות  בין  מסתובב  היה  הישיבה 
אחד  על  כסדר.  נעשה  שהכול  להשגיח 
של  בנו  סיפר  הריי"צ,  הרבי  מביקורי 
מאביו,  ששמע  מה  גורדון  יוחנן  הרה"ת 
השולחנות33:  אחד  על  ממונה  שהיה 
"בלילות חג הפסח קיבלו תלמידי הישיבה 
בליובאוויטש אחריות על הנערים הצעירים 
וערכו עמהם את הסדרים. אבי ניהל "סדר" 
בהשתתפות של עשרה נערים כשהוא יושב 

בראש השולחן והם סביבו.

והנערים  אבי  זכו  הסדר,  שהחל  טרם 
לביקורו של מנהל הישיבה, הרבי הריי"צ. 
אבי  של  המצות  כיסוי  את  הרים  הרבי 
וגילה כי שלוש המצות הינן שמורות מעת 
הקצירה. כמות מצות אלו הייתה מועטה, 

ולרוב היו המצות מעת הטחינה בלבד.

זאת?"  לך  "מנין  תמיהה:  הביע  הרבי 
ונענה: "הממונה מוצא את דרכו להשיג". 

 176 עמ'  )תשע"ג(  יורק  ניו  החסידים  אוצר   )33
ואילך. הרב ישראל גורדון בשם אביו.
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תשובתו של אבי זיכתה אותו בעונש מיידי 
תשתתף  לא  "מחר  שהודיעו:  מהרבי, 
אבי  את  ביישה  הק'  הצהרתו  בסעודה". 

לעיני חניכיו, ותחושתו הייתה נוראה.

ניגשו  מוסף,  תפילת  בתום  למחרת 
הוא  מאבי.  לבד  האוכל,  לחדר  התמימים 
נח סמוך לנהר שבליובאוויטש, אך כעבור 
פרץ  התמימים  לו  הודיעו  דקות,  עשר 
"הרבי  ע"ה,  קסלמן  חיים  ושלמה  מוצ'קין 
בהגיעו  הורה שתצטרף לסעודה".  הריי"צ 
הוכנה  כי  לגלות  הופתע  האוכל  לחדר 

עבורו סעודת חג מלכתחילה".

 חול המועד –
זמן של התוועדויות ומאמרים

הצעירים  הבחורים  היו  הפסח  בפרוס 
לומדים עם המשפיע הרב משה מזעמבין, את 
המאמרים בלקוטי תורה פרשת צו, המדברים 
מתגלים  בהם  בפסח,  מצה  אכילת  מעניין 

סודות נפלאים במצוות אכילת מצה34.

חופשה  ניתנה  המועד  חול  במהלך 
ויבלו  הקבועים,  מלימודיהם  לתלמידים 
דחוכמתא,  במילי  נעימות  בשיחות  העת 
ויטיילו בפרדסי החכמה בחקירות שכליות, 
וכדומה.  גימטריאות  לחכמה,  ובפרפראות 
הוא  החג  במהלך  שהיה  נוסף  מרכזי  דבר 
אומר  שהיה  הרבי  מאת  המאמרים  ריבוי 
חג  של  הראשונים  בימים  דא"ח  מאמרי 
פסח,  של  שביעי  חוה"פ,  שבת  הפסח, 
וביום אחרון של פסח בסועדו עם תלמידי 
הישיבה. כך שחיי התמימים בחול המועד 
היו סובבים סביב המאמרים של הרבי נ"ע 

וספוגים ברוח של חסידות ועבודת ה'35.

34( זכרונותי )תשע"ד( עמ' 63-64.
35( דברי ימי התמימים פ"מ. נדפס בכרם חב"ד ח"ג 
עמ' 58. לגבי אמירת בדא"ח ראה ליובאוויטש וחייליה 
עמ' 10. ובקובץ הנהגות קודש )תשורה ברדה – ניסן 

תשע"ה(, פרק אמירת דא"ח.

התוועדויות,  גם  היו  החג  במהלך 
הייתה  ביניהם  והייחודית  המרכזית 
ההתוועדות עם מנהל הפועל של הישיבה 
עם  להתוועד  נוהג  שהיה  הריי"צ,  הרבי   –
בכל  אחת  פעם  הקשישים  התלמידים 
חוה"מ פסח ופעם אחת בכל חוה"מ סוכות.

הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  התוועדות  על 
של  בחדרים  תרע"ג שהתקיימה  בחוהמ"פ 
ג'ייקובסון36:  ישראל  הרה"ת  סיפר  הרז"א, 
בהתוועדות הזאת סיפר איך שהיו מייקרים 
א חסיד'ישען ווארט, וסיפר שהרשב"ץ אמר 
ווארט )פתגם(, והביא  לו פעם שיש לו א 
סאטקע,  חצי  קאפקעס,  ששה  בעד  יי"ש 

ובעד שתי קאפקעס מזונות לעקח.

הוא ישב במסיבה משך זמן ואת הפתגם 
)כששאלוהו מהו הפתגם(  לא סיפר. אח"כ 
אמר: היום הזמן מאוחר למחר אספר. למחר 
)המשך  הפתגם37  וסיפר  מסיבה,  ג"כ  היה 
ההתוועדות - ראה זכרון לבני ישראל, שם(.

פסח  של  אחרון  שבמאורעות  האריכות 
כאן,  הובאו  לא  משיח  סעודת  והתוועדות 
וקובעים הם ברכה לעצמם, ועוד חזון למועד.

]יעמוד על הברכה אחי הת' ישראל שי' על העזרה 
במציאת מקורות עלומים ובעריכת החומר. הסקירה 
ולא בהנהגותיו  מתמקדת בפסח בתומכי תמימים, 
בהרחבה  ראה   – הנהגותיו  אודות  נ"ע.  הרבי  של 
קודש  הנהגות  ובקובץ  ניסן  חב"ד  מנהגי  באוצר 
ובסה"ש  בלקו"ד  תשע"ה(.  ניסן   – ברדה  )תשורה 
הרבי הריי"צ מציין רבות להנהגות של אביו, אחת 
אפיית  סדר  את  הסוקרות  החשובות  הרשימות 

המצות נמצאת בלקוט ה' של לקוטי דיבורים[

בכלל, עיקר אמירת ההמשכים של הרבי המהר"ש 
הייתה בחג הפסח דווקא )המשך והחרים תרל"א. וככה 
תרל"ז(, אצל הרבי נ"ע לעומת זאת, ההמשכים נאמרו 

בחה"ש )בשעה שהקדימו( ובר"ה )יו"ט של ר"ה(.
36( זכרון לבני ישראל עמ' מ.

ישראל,  זכרון לבני  - ראה  37( המשך ההתוועדות 
שם.

ניסן
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סדר הלימוד בליל שישי
להיושבים  ביחידות  אמר  הצ"צ 
הלילה  כל  ניעורים  שיהיו  בליובאוויטש: 
וחצי  נגלה,  וילמדו חצי לילה  בליל שישי, 

השני ילמדו דא"ח ו"ראשית חכמה". 

כי מקודם היה מנהג1 שלא הניחו ללמוד 
"ראשית  הספר  את  שלמדו  לפני  חסידות, 
"ראשית חכמה"  אלו שלמדו  ורק  חכמה", 
ניט  )מ'האט  חסידות  ללמוד  יכולים  היו 
די  אט  נאר  חסידות,  לערנען  צוגעלאזט 

וואס האבן געלערענט "ראשית חכמה"(2.

"ּפעטַאך, ּפעטַאך"!
הצמח– לאדמו"ר  אחד  חסיד  בא  פעם 

עז  מגדל  נט.  עמ'  ח"א  )בלה"ק(  רבי  בית  ראה   )1
עמ' תכב.

מאמרי  חכמה:  ראשית  ס'  לימוד  אודות  ראה   )2
אדה"ז הקצרים עמ' שה. תקסד. תקפו. פרשיות ח"ב 
תס.  שיא.  עמ'  תשמ"ג(  )הוצאת  ענינים  תתלא.  ס"ע 
תסב. אגרות-קודש אדה"ז ח"א עמ' מא. ]וראה גם שם 

עמ' שעא[. הקדמת אדהאמ"צ לשו"ע אדה"ז.

כוונות  עם  להתפלל  רשות  וביקש  צדק, 
האריז"ל. 

אמר לו הצ"צ, שילך אל "בנימין האופה". 

הלך החסיד בביטול ובהכנעה אל האופה, 
 - האפייה.  במלאכת  טרוד  אותו  ומצא 
החסיד אמר לו שאדמו"ר שלח אותו אליו; 
אך בנימין האופה אמר, שאין לו זמן עכשיו, 
ודיבר כאיש פשוט, אך השואל סבר שהוא 
צדיק נסתר, והפציר בו שיתרצה לענות לו.

ואמר  שאלתו,  את  האופה  שמע  לבסוף 
לו: "ּפעטַאך, ּפעטַאך! איך בין אויך געווען 
דער זעלבער נאר ווי דו, און דער רבי האט 
מיר געזאגט: ּפעטַאך, ּפעטַאך"... ]=שוטה, 
כמוך,  בדיוק  טיפש  הייתי  אני  גם  שוטה, 

והרבי אמר לי: שוטה, שוטה...[. 

הזדעזע בחצות הלילה!
רש"ל סיפר בשם ר' שמואל גרונם: 

הצ"צ  של  בחדרו  היה  אחד  שד"ר  פעם 

ניצוצי אור

 "לא נחליף העוה"ב והגן עדן 
שלהם עם הגן עדן שלנו"

רשימות הרה"ח התמים ר' אברהם וויינגארטען ז"ל

לזכות משה בן פריחה ומשפחתו שיחיו
לקיום ברכת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לעשירות מופלגה

ולהצלחה רבה ומופלגה בראדיו משיח
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בלילה למסור חשבון להצ"צ על שליחותו 
שתי  דולקים  היו  ובחדר  שקיבץ,  והמעות 

נרות. 

ממקומו  הצ"צ  עמד  פתאום  ולפתע 
כשהוא מזדעזע! "זיך א טרייסעל געטאן!". 
בשעת מעשה צלצל השעון, והביט השד"ר 
על השעון, וראה שהשעה היתה 12 בלילה, 

חצות הלילה. 

שואג"3  "כארי  ענין  שהוא  וביאר 
)כמארז"ל4: "עד חצות לילה היה מתנמנם 

כו', מכאן ואילך היה מתגבר כארי"(. 

"שר התורה"
גבריאל מראגאטשאוו שהיה מחסידי  ר' 
קאפוסט, היה פעם בקרעמענטשוג אצל ר' 
לייב שניאורסאהן – בנו של אדמו"ר הרש"ז 

מקאפוסט בעל המגן אבות, נכד הצ"צ. 

בהיותו שם, באו שם חסידי טשערנאביל, 
ר'  הרה"צ  על  פעם  כתב  שהצ"צ  וסיפרו 

אהרן מטשערנאביל: "שר התורה". 

מסתבר  זה  שאין  לייב:  ר'  והשיבם 
אהרן מטשערנאביל  ר'  על  יכתוב  שהצ"צ 
דיבר  לא  מעולם  הצ"צ  א(  התורה":  "שר 
עמו בלימוד. ב( ר' אהרן מטשרנאביל לא 
עליו  הצ"צ  יכתוב  איך  וא"כ  כתב ספרים. 
תואר כזה? ואם תאמרו שהצ"צ ראה אותו 
בהיכלות העליונים – רבותינו אינם הולכים 

בהיכלות! 

כל  את  סיפר  לקאפוסט,  חזר  כאשר 
הרש"ז  אדמו"ר  ע"ז  ואמר  המאורע, 
הצ"צ5  מזקנו  מאמר  שיש  מקאפוסט 

3( יחזקאל כב, כה.
4( ברכות ג ,ב.

באוה"ת  )ועד"ז  תתקע  עמ'  בלק  אוה"ת  ראה   )5
ענינים עמ' פו(: שאין ערך כלל וכלל גוף הילוד אשה 
לגבי ]אדם הראשון[ יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, 
שאמר  ז"ל  הזקן[  ]אדמו"ר  מרבינו  הלשון  שמעתי  וכן 
בענין אדם הראשון, שאדם הראשון הי' הולך בהיכלות, 
]ובסה"מ תרס"ח עמ' קצד מוסיף: ר"ל בגופו הגשמי[, 
וגם  והאריז"ל  מהבעש"ט  למעלה  הוא  אדם  בחי'  כי 
כפיו  יציר  הי'  שהרי  ממש,  אחר  בערך  הי'  כי  מרשב"י, 
של הקדוש ברוך הוא, ע"כ. הרי אמר דגם רשב"י אינו 
יציר כפיו  והיינו להיותו  מערך כלל של בחי' אדה"ר, 
של הקב"ה, שגם גופו לא הי' ילוד אשה, כמו הנשמה. 

האריז"ל  הרשב"י  שגם  שם  שמשמע 
בגופם  בהיכלות  הלכו  לא  והבעש"ט 
הלך  לא  אדה"ז  שגם  מובן  ומזה  הגשמי! 

בהיכלות בגופו הגשמי. 

והוסיף: ואם תשאלו מהסיפור דיוהכ"פ, 
שאדמו"ר הזקן ראה שהיה קטרוג למעלה 
ראה  זה  את  האמצעי,  אדמו"ר  בנו  על 

אדה"ז בהיותו בעולם הזה. 

ישב  מקאפוסט  האדמו"ר  שולחן  על 
שלום  ר'  האדמו"ר  אחיו  מעשה  בשעת 
וסיפר  הצ"צ(,  )נכד  מרעציצא  דובער 
ר'  אל  הצ"צ  מזקינו  מכתב  יש  שאמנם 
אהרן מטשערנאביל בו מכנהו בתואר "שר 

התורה". 

הצ"צ  שזקני  היה,  המעשה  וסיפר: 
אהרן  ר'  אל  מכתב  בשמו6  לכתוב  צוה 
מטשערנאביל, ושאלתי אותו: באיזה תואר 

וישב  אוה"ת  א.  ו,  בראשית  תו"א  עד"ז  וראה  עכ"ל. 
)כרך ו( תתרפה, ב. סה"מ תרס"ח עמ' קצד.

6( כנראה ע"י בנו אדמו"ר המהרי"נ מניעזין, כידוע 
שכאשר הצ"צ לא היה יכול להשיב בעצמו היה מוסר 
רבי"  "בית  ס'  ראה   – בשמו.  שישיב  המהרי"נ  לבנו 
)קה"ת  צ"צ  לשו"ת  מפתחות  ס'  ב.  יד,  ח"ג  )בלה"ק( 

תשנ"ט( עמ' קע. וש"נ.

כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
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עליו  לכתוב  זקני:  לי  ואמר  אותו?  לכנות 
כמו שכתב עלי! 

כינה  מטשערנאביל  אהרן  שר'  וכיון 
לכן  התורה",  "שר  בתואר  הצ"צ  זקני  את 
במכתב שנכתב אליו, נכתב ע"פ ציווי זקני 

התואר "שר התורה"!

הגוי השיג עד טהירו עילאה!
שהיה  פעם:  אמר  הצ"צ  סיפר:  הרש"ל 
בפעטערבורג שר אחד "מיניסטער", ואע"פ 
במדריגות  באלקות  השיג  מ"מ  גוי  שהי' 

גבוהות מאד, עד טהירו עילאה7!

שאיתא8  מה  ע"ד  שזהו  הרש"ל:  )וביאר 
תבאנה  "אז  המלך9  שלמה  אצל  מ"ש  על 
ששתי  המלך",  אל  זונות  נשים  שתים 
הנשים הם חכמה ובינה דקליפה. וכן איתא 
דקליפה.  חו"ב  הם  ומואב  דעמון  בתו"א10 
כי קליפות יש להם חכמה ובינה, אבל דעת 

אין להם. 

יכול להיות לאומות העולם חכמה  ולכן 
ענין  שהוא  דעת  אבל  באלקות,  ובינה 
א  פון  לייג  דער   – והרגשה  התקשרות 
ווארט, און פאראיינציגט ווערען מיט דעם 
את   =[ פילט!  איד  א  להם.  אין  זה  את   –
ההנחה של אימרה, ולהתאחד עם זה – את 

זה אין להם. יהודי מרגיש![11(.

 ראשי התיבות של "מרגלים"

רש"ל סיפר: ר' אבי'ל )הרה"ג ר' אברהם 
היה  דווילנא12(  אב"ד  מפאסוואל  אבלי 
את  מכבד  היה  אך  המתנגדים,  מגאוני 

אדמו"ר הצ"צ עד מאד. 

רשימות   .104 עמ'  תרפ"ו  בסה"ש  בשינויים   )7
דברים )הוצאת תשס"ט( עמ' 131.

8( תורת חיים לך לך צ, א. צב, ב.
9( מלכים-א ג, טז. 

10( תו"א לך לך יא, סע"ד.
11( ראה לקמן ח"ג בביאור פרק ג בתניא )מרשימת 
ליל ה' פרשת ויגש תש"ז(. וראה גם לקמן רשימת ח"י 

אלול תש"ו.
12( ראה אודות הקשר שלו עם כ"ק אדמו"ר הצ"צ 
בס' "תולדות חב"ד בפולין ליטא ולטביא" עמ' י. ועמ' 
טו. ]וראה שו"ת צמח צדק שער המילואים ח"ה סי' לד: 
הגיעני מכתב מהרב הגאון המפורסם מוהר"א אבלי נ"י 

מק' ווילנא[.

פעם שאלו אותו: איך זה שהוא מכבד את 
הצ"צ כל כך. והשיב ששמע מר' איצעלע 
מוואלאזין שני דברים נפלאים שאירעו עם 
לפעטערבורג  לבוא  נקראו  כאשר  הצ"צ 

בשנת תר"ג. 

 הסדר בעת האסיפה היה, אשר השרים 
את  קראו  ואח"כ  שאלות,  וקיבצו  אספו 
הנאספים, ושאלו אותם את השאלות הללו. 

שאלו  אחת  פעם  איצעלע:  ר'  וסיפר 
ואמר  יוסף  שטען  מה  הצ"צ  אדמו"ר  את 
אתם"  מרגלים  כי  פרעה  "חי  לאחיו13: 
ואמר  מפיו  שקר  דבר  יוסף  הוציא  איך   -
שאחיו הם מרגלים, ואף נשבע על כך "חי 

פרעה"14? 

דפוס  ישן  ספר  שיביאו  הצ"צ:  והשיב 
באוצר  שהיתה  להספריה  והלכו  פלוני. 
הרבה  היו  )שם  בפעטערבורג,  המלוכה 
ספרים יקרי המציאות(, והביאו את הספר 
דפוס הנ"ל, ושם נמצא כתוב15 ש"מרגלים" 
גנבתם,  רחל  "מבני  תיבות:  ראשי  הוא 
אחר:  ]נוסח  מכרתם"  יוסף  לישמעאלים 

לאורחת ישמעאלים מכרתם[. 

טוב שבגוים "קטול"
אחרת  שפעם  איצעלע16:  ר'  סיפר  עוד 
שאלו אותם אודות מארז"ל17 "טוב שבגוים 
ענה  איצעלע,  ר'  הצ"צ:  לו  ואמר  הרוג". 

13( מקץ מב, טז.
14( ולהעיר מבראשית רבה פצ"א, ז )הובא בפירש"י 
היה  שקר  על  לישבע  שמבקש  בשעה  טו(:  מב,  מקץ 
אות  שם  מקץ  שלמה  תורה  וראה  פרעה.  חי  אומר 

ס-סב. וש"נ.
15( פתגם זה מפורסם בפי המון העם בשם מאמר 
חז"ל, אך לע"ע לא נמצא זה בדברי חז"ל. והובא בס' 
"חוט של חסד" עה"ת להר"ר ר' אליהו הכהן האיתמרי 
)איזמיר, תרכ"ה( פ' מקץ עה"פ )מא, ג(: יש להסתפק 
בזה, דאיך יוסף הצדיק היה כפוי טובה, שהיה נשבע 
חי פרעה על שקר, מאחר שהטיב עמו כו', שמעתי ר"ת 
י'שמעאלים  ל'אורחת  ג'נבתם  ר'חל  מ'זרע  מרגלים  של 
מ'כרתם, והיה ]יוסף[ רומז במילת מרגלים כל המעשה 
"וידבר  ס'  בשם  זה  הובא  ובמ"א  עכ"ל.  עשו.  אשר 

יוסף".
16( ראה גם לקוטי סיפורים )הוצאת תשס"ב( עמ' 

קנט )בשם הרש"ל(.
17( מכילתא בשלח א. ירושלמי קידושין פ"ב ה"א. 

מס' סופרים פט"ו. תנחומא בשלח ה.

התמים
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להם! ומיד בזה הרגע נפלה במוחו של ר' 
שהגירסא  להם:  והשיב  המצאה,  איצעלע 
קטול",  שבגוים  "טוב  היא  האמיתית 
והכוונה שהנוצרי ה"קתולי" הוא הגוי הטוב 
ביותר. אלא שהבחור המדפיס טעה וחשב 
קטלא,  מלשון  הריגה  הכוונה  ש'קטול' 
ולכן כתב "הרוג" ומאז השתבשה הגירסא 

בספרים. 

למענה כזה לא ציפו כלל אנשי הממשלה, 
כזאת.  גירסא  שישנה  הוכחה  ביקשו  והם 
ואמר להם הצמח צדק שיביאו "מכילתא" 
כדבריו.  ימצא  ושם  פלוני,  מדפוס  ישן 
ושם  הנ"ל,  דפוס  המכילתא  את  והביאו 

נמצא כדברי הצ"צ. 

ר' איצעלע לעצמו, מאין  אחר כך חשב 
זה  נפל לו תירוץ כזה במחשבתו, כי דבר 
והבין  דעתו.  על  עולה  היה  לא  מעולם 
שהצ"צ עצמו הפיל המצאה זו במחשבתו. 
ושאל ר' איצעלע את הצ"צ: מכיון שידעתם 
אותה  אמרתם  לא  מדוע  זו,  המצאה 
בעצמכם? והשיב הצ"צ: שלא רצה להוציא 

מפיו דבר שאינו אמת. 

ר'  להגאון  איצעלע  ר'  זאת  כשסיפר 
בקיאים  שנינו  ואתה  אני  סיים:  אבי'ל, 
שם  כתוב  שלא  יודעים  ואנו  במכילתא, 
"קטול" אלא "הרוג"! ולאחרי כן עשיתי גם 
חיפוש מדוקדק בהרבה דפוסים ישנים, ולא 
מצאתי בשום ספר גירסא זו! ומ"מ כאשר 
חפץ הצ"צ נפלה המצאה זו במוחי, ואף נס 
כן בדפוס  לנו באותה שעה שמצאו  אירע 

ישן! 

דמי נשפך כמים!
הצ"צ  אדמו"ר  שחזר  לאחרי 
מפעטערבורג, נסע הצ"צ עם בנו המהרי"ל 
של  המבצר  שהיתה  ווילנא,  בעיר  לבקר 
אלפים  התאספו  לשם  בבואו  המתנגדים. 
הגאונים  הרבנים  וגם  פניו,  לקבל  ורבבות 
ביקרו אותו ועשו לו כבוד גדול, וגם כיבדו 

אותו בסנדקאות. 

בנו  סיפר  לליובאוויטש,  חזרו  כאשר 
המהרי"ל איך שהוא נהנה מהכבוד הגדול 

שעשו לאביו הצ"צ בווילנא, ואיך שכיבדו 
אותו בסנדקאות. 

כאשר שמע זאת הצ"צ, הקפיד מאד ע"ז, 
ואמר להמהרי"ל: דו פרייסט זיך אויך מיט 
מיינע יסורים? דער כבוד וואס מען האט 
מיר מכבד געווען, האט מיר געקאסט א סך 
בלוט, מיין בלוט האט זיך געגאסן אזוי ווי 
מיר  סנדקאות האט  די  אויך  און  וואסער! 
געקאסט דעם געזונט, און דו האסט הנאה 

דערפון?

]= גם אתה שמח מהיסורים שלי? הכבוד 
שכיבדו אותי, עלה לי הרבה דם, דמי נשפך 
כמים! וגם הסנדקאות עלתה לי בבריאות, 

ואתה נהנה מזה?[18. 

 כשלומדים תורה לשמה
נעשה אור בעיניים!

ר' דובער חאסקינד סיפר ששמע מפאליע 
)ר' רפאל נחמן( כהן, ששמע מפי ר' זלמן 
פעלדמאן מקלימוביץ בשם זקן אחד שהיה 
מעמד  באותו  שהיה  בקלימוביץ,  מלמד 

בליובאוויטש: 

אשה אחת שמת בעלה ללא בנים, הוצרכה 
לחליצה, אך אחי בעלה-היבם שהיה צריך 
עושה  היה  דעת,  בלי  שוטה  היה  לחלוץ, 
תמיד כל מיני שגעונות ו"שטיקלאך", היה 

נושך, צועק וכו'. ועשה כמה הזיקות. 

האשה היתה עדיין צעירה, ונסעה לכמה 
להחלץ  להתירה  וגאונים,  גדולים  רבנים 
מהיבם שלה. גם את היבם המשוגע הובילה 
ובזבזה  בו,  מטפל  היה  מיוחד  ואיש  אתה, 
היתה  גם  הללו.  הנסיעות  על  כסף  הרבה 
משלמת עבור כל הזיקותיו של היבם, כי היה 
ועושה  עגלות,  הרבה  ושובר  בשוק,  הולך 
הגאונים  מהרבנים  אחד  כל  היזקות.  עוד 
אחד  אף  אך  זה,  בענין  תשובה  כתב  הללו 

מהם לא רצה לפסוק שיכול היבם לחלוץ. 

לבסוף באה האשה אל הגאון ר' אליעזר 
משה פינסקער19, הוא עיין בשו"ת של כל 

עמ'  )זווין(  עה"ת  חסידים"  "סיפורי  גם  ראה   )18
.120

דק"ק  אב"ד  הורוויץ  הלוי  משה  אליעזר  ר'   )19
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הרבנים, וגם הוא כתב מה שנראה לו בענין 
זה, אך גם הוא לא התירה. 

ר'  אמר  האשה,  של  צערה  את  בראותו 
אליעזר משה להאשה: תשמעי, אתן לך עצה. 
תסעי לליובאוויטש לר' מענדלי, שהוא גאון 
גדול, אך גם צדיק גדול, הנני משער ששם 
תוושעי. ובדרך חזרתך מליובאוויטש תראי 

לי את התשובה שהשיב לך. 

היבם  עם  לליובאוויטש  באה  האשה 
המשוגע. היה זה מיד אחרי חג השבועות, 
מלאה  היתה  עדיין  ליובאוויטש  והעיירה 
להצ"צ  וכשסיפרו  לחג.  שהגיעו  אורחים 
שיכניס  להמשרת  הצ"צ  צוה  זה,  אודות 
בכדי  ליחידות,  האורחים  כל  את  תיכף 
ישארו  ולא  לביתו,  תיכף  יסע  אחד  שכל 
בליובאוויטש הרבה אנשים. אני החלטתי - 
להישאר   - הזקן מקלימוביץ  סיפר המלמד 
בליובאוויטש, לידע מה יהיה עם היבם הזה.

ביקש אדמו"ר  לאחרי שנסעו האורחים, 
הצ"צ שיביאו את היבם המשוגע הזה אליו. 

כאשר נכנס היבם, שאל אותו הצ"צ: איך 
קוראים לך? 

השיבו היבם: מה איכפת לך? 

שאלו הצ"צ עוד הפעם: איך קוראים לך? 

אמר לו היבם: אמור לי איך קוראים לך, 
ואז אומר לך איך קוראים לי! 

השיב לו הצ"צ: לי קוראים מענדל. ומה 
שמך? 

אמר לו היבם: לי קוראים משה. 

רוצה  אני  משה!  שמע  הצ"צ:  לו  אמר 
לבקש ממך משהו, אתה יודע היכן השוק? 

בליובאוויטש,  שהותו  )בזמן  כן  והשיב: 
היכן  העיירה,  את  להכיר  היבם  למד  כבר 

השוק וכבר עשה שם היזקות(. 

מטבע  לך  הא  כן,  אם  הצ"צ:  לו  אמר 
של עשר קופיקות, ולך אל השוק, וקנה לי 
לעישון  נייר  קופיקות,  בשני  לעישון  טבק 

מינסק, בעמח"ס אהל משה ב"ח. ]נוסח ב: אל הרה"ג 
ר' דוד לוריא מביחוב[.

"פאפיראס" בשני קופיקות, גפרורים בשני 
טאבאק"  "שמעק  להרחה  וטבק  קופיקות, 
בשני קופיקות, ואת העודף - שני קופיקות 

הנותרים – תחזיר לי. 

וסיים הצ"צ: נו משה! האם תעשה זאת? 

וענה היבם )בתערומת(: בוודאי! מה הנך 
חושב שאני גנב? אל תפחד, אני אחזיר את 

העודף! 

העומדים  כל  בין  היבם  נדחף  ותיכף 
ולא  )כדרכו תמיד,  וקפץ דרך החלון  שם, 
לחנות  ובא  לשוק,  ורץ  כולם(,  כמו  ללכת 
)ובהחנויות כבר היו מכירים אותו( וצעק: 
קופיקות  שני  עבור  לי  תנו  מהר!  מהר! 
טבק לעישון! נייר לעישון בשני קופיקות! 
להרחה  וטבק  קופיקות!  בשני  גפרורים 

בשני קופיקות! 

איך שקיבל את הסחורה ואת העודף, רץ 
לו: הנה,  ואמר  ובא לאדמו"ר הצ"צ,  מהר 
הנייר  את  לעישון,  הטבק  את  לך  הבאתי 
לעישון, את הגפרורים, ואת הטבק להרחה, 
והא לך את שני הקופיקות הנותרים, אינני 

גנב!! ומיד קפץ דרך החלון, וברח. 

ויאמר הצ"צ שיקבעו מקום ליום רביעי 
ביום  ואכן  החליצה.  את  ויסדרו  הבע"ל, 
החליצה  לאחר  החליצה.  את  ערכו  רביעי 
היתה האשה בשמחה גדולה, וחילקה הרבה 

צדקה לעניי העיר. 

אדמו"ר  אל  האשה  נכנסה  מכן  לאחר 
הצ"צ וביקשה בשם הגאון ר' אליעזר משה 
מפינסק, שיכתוב את הפסק דין שלו בכתב. 
בעוד  שתבוא  לה  שיגיד  היתה  סבורה   -
איזה ימים, עד שיכין את התשובה, כי כן 
אירע לה אצל כל הגאונים שהיתה אצלם - 
אך הצ"צ השיב לה: טוב, מיד אכתוב. ויקח 
חתיכת נייר קטנה, וכתב: איתא בירושלמי 
פרוטות,  לפרוט  שיודע  שוטה  פרק...20: 

מרחשון  כ"ג  א'  ביום  הדולרים  חלוקת  בעת   )20
תנש"א, שאל רב אחד את כ"ק אדמו"ר שליט"א: היכן 
נאמר בירושלמי כן? והשיב לו כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
לא שמעתי את הסיפור, ולכן אינני יכול לענות על כך! 
בין הסיפורים ששמעתי )כנראה הכוונה מכ"ק אדמו"ר 
יכול לומר  ולכן אינני  מהוריי"צ( לא היה סיפור כזה, 
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אינו בכלל שוטה. 

משה  אליעזר  לר'  האשה  באה  כאשר 
פינסקער, סיפרה לו איך שעבר כל הענין, 
והראתה לו את התשובה של הצ"צ, תפס 
את ראשו בשני ידיו, ואמר )להעומדים שם(: 
הירושלמי  את  למדתי  חושבים?  אתם  מה 
הזה פעמים רבות, אך כאשר לומדים תורה 

לשמה אזי נעשה אור בעיניים!21.

"אילו קרבנו להר סיני!"
רש"ל סיפר ששמע מאביו )ר' זאב וואלף 

מפאהר( ז"ל: 

אדמו"ר  כ"ק  של  האחרונות  בשנותיו 
חסידות,  מאמר  אומר  היה  כאשר  הצ"צ, 
עם  הכתב,  מתוך  המאמר  את  קורא  היה 
מאד  מדבר  והיה  מצחו,  על  המשקפיים 
בלחש מפאת חלישותו. ולכן לפני אמירת 
להחסידים  ליתן  נוהג  הצ"צ  היה  המאמר 
את המאמר בכתב, כדי שיעברו על המאמר 
המאמר  את  להבין  ויוכלו  "איבערקוקען", 

בנקל יותר22. 

מאד  עצמם  את  דוחקים  היו  החסידים 
חסידים  הרבה  אך  המאמר,  את  לשמוע 
לא יכלו לשמוע את המאמר. והיו פעמים 
שכמעט אף אחד לא היה יכול לשמוע, עד 
סביבו  עומדים  שהיו  הקדושים  בניו  שגם 
בעת שהיה אומר חסידות, לא היו יכולים 
איזה  שמעו  ורק  המאמר,  כל  את  לשמוע 

תיבות. 

לא לכאן ולא לכאן )מיומן "אירועי הימים האחרונים 
בבית חיינו" ב"כפר חב"ד" גליון דש"פ תולדות תנש"א 

עמ' 41(.
סי'  )הוצאת תשנ"ה(  ח"ב  צ"צ אבה"ע  וראה שו"ת 
בשוק,  לקנות  הולך  כי  גמור,  שוטה  ואינו  ס"ה:  שכג 
ויעשה שליחות לקנות לחם וכה"ג, א"כ י"ל לפי תשובת 
אינו  להרמב"ם  וגם  שם:  ובס"ו  כפקח.  נידון  הרא"ש 
אם משום שי"ל שלא הגיע  מוכרח שיש לו דין שוטה, 
זה  הסותרים  דברים  מכירין  שאינן  הפתאים  למדריגת 
שליחות.  ולעשות  בשוק  לקנות  שיכול  כיון  זה,  את 

עיי"ש. 
רייניץ שי' בהעו"ב  י.ד.  וראה מה שכתב בזה הרב 

גליון א'קא.
)הוצאת  ח"א  וסיפורים"  "שמועות  גם  ראה   )21
תש"נ( עמ' 56. ובשינויים ב"רשימות דברים" )הוצאת 

תשס"ט( עמ' 121.
22( ראה ס' "בית רבי" )בלה"ק( ח"ג יא, ב.

ושאלו את ר' הלל מפאריטש: מפני מה 
דוחקים החסידים את עצמם כל כך, הלא 

אינם שומעים? 

והשיב להם: "אילו קרבנו להר סיני ולא 
נתן לנו את התורה דיינו!"23.

 העוה"ז ועוה"ב של
חסידי פולין וחסידי חב"ד

סיפר הרש"ל: 

פעם בא חסיד אחד לכ"ק אדמו"ר הצ"צ, 
אך  דא"ח,  מאמר  שיאמר  מהצ"צ  וביקש 

הצ"צ לא אמר. 

התאונן  ליחידות,  בדוחק  נכנס  כאשר 
החסיד לפני הצ"צ24: חסידי פולין יש להם 
עוה"ב ועוה"ז, כאשר נוסעים לרבי שלהם. 
יביא  בעלה  כי  מזה,  רצון  שבעת  האשה 
ברכה בגשמיות, ומכינה לו צידה לדרך לחם 
של חלב, כדי שלא יצטרך ליטול את ידיו. 
והוא מגיע אל הרבי שלו בשמחה ובריקוד. 
בבואו אל הרבי מכניסים אותו תיכף ומיד, 
והרבי מדבר אתו במשך זמן ארוך, ומקבל 
את ברכת הרבי בכל המצטרך לו בבני חיי 

ומזונא. וחוזר לביתו שמח וטוב לב.

משא"כ אצלינו חסידי חב"ד, האשה אינה 
רוצה שבעלה יסע לרבי, ומקללת את בעלה 
נוסע  שלבסוף  עד  לנסוע,  רוצה  כאשר 
הבעל בלא רשות האשה, ובלא צידה לדרך. 
נותנים  אין  הרבי,  אל  החסיד  בא  וכאשר 
לו ליכנס אל הרבי. וכאשר סוף סוף נכנס 
החסיד אל הרבי ליחידות, הנה הרבי תובע 
ממנו אודות רוחניות, והוא מתבייש לבקש 
מהרבי אודות צרכיו הגשמיים, וכך מתייסר 
החסיד ומתייגע "ער מַאטערט זיך...", ואין 

לו לא עוה"ז ןלא עוה"ב! 

העוה"ב  נחליף  לא  מ"מ  הצ"צ:  והשיב 
והגן עדן שלהם עם הגן עדן שלנו.

ידעו  למען  תש"ז.  טבת  י"א  רשימת  גם  ראה   )23
עמ' 288.

 .60 עמ'  תש"ז  סה"ש  גם  ראה  לקמן  בהבא   )24
ובארוכה שיחת ש"פ ראה ה'שי"ת )תו"מ התוועדויות 

ח"א ס"ע 178 ואילך(.
ניסן
תשע"ו
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אוי רבי! מתי נשמע עוד דא"ח?
סיפר הר"י דזייקאבסאן: החסיד ר' יצחק 
אל  לליובאוויטש  מגיע  היה  מיאסי  משה 
כ"ק אדמו"ר הצ"צ עם קבוצה של חסידים 

מרומניה.

היו  לרומניה,  לחזור  צריכים  היו  כאשר 
שיאמר  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  את  מבקשים 
מזמרים:  והיו  דא"ח.  מאמר  עוד  לפניהם 

אוי רבי! מתי נשמע עוד דא"ח?

הצ"צ ראה מתחלה עד סוף
סיפר הרש"ל:

עני,  ואחד  עשיר  אחד  אחים,  שני  היו 
והעשיר היה תומך את העני מזמן לזמן.

פעם הציע העשיר להעני: שבמקום שיתן 
לו בכל פעם סכום קטן בתור תמיכה, יתן 
לו סכום גדול שיוכל לפתוח מסחר. והלך 
צדק,  אדמו"ר הצמח  כ"ק  אל  העני  האיש 
ושאל: אם כדאי לו ליקח את הסכום הגדול 
עתה  עד  שהיה  כמו  להמשיך  או  מאחיו, 

)שיתן לו בכל פעם סכום קטן(? 

ימשיך  אלא  יקח,  לו: שלא  הצ"צ השיב 
כמו שהיה עד עתה.

 – שה"ווילעדניקער"  אירע  זמן  לאחר 
ר' ישראל מווילעדניק, היה בעירו  הרה"ק 
של העני, ושאלו העני: אם יקח את המעות 

מאחיו? 

והשיב הווילעדניקער: שיקח את המעות 
ויעשה מסחר. 

ועשה  מאחיו  המעות  את  העני  לקח 
מסחר, ונעשה עשיר גדול. 

פעם בנסעו ביער עם סחורה ומעות, באו 
עליו רוצחים וגזלנים, ולקחו ממנו את כל 

הסחורה והמעות, והרגו אותו.

וסיים הרש"ל: כאשר חסידים היו מספרים 
 – הצדיקים  שני  מסיימים:  היו  זה  סיפור 
ה"צמח צדק" וה"ווילעדניקער" – ראו מה 
עתיד להיות עם המעות, אלא הצ"צ ראה 
עד  רק  והווילעדניקער  סוף,  עד  מתחלה 

האמצע.

)ר' משה לייב ראדשטיין הוסיף: שעפ"ז 
לחסידים,  שיש  שאלות  כמה  יתורץ 
דברי  כוונת  את  מבינים  אינם  שלפעמים 
הרבי  שכוונת  לידע  צריכים  אך  הרבי, 
זה  אלא  הקרוב,  בעתיד  רק  לא  נוגע  הרי 
נוגע עד הסוף, דהיינו גם למעלה, ואפילו 

בעולם הבא!(. 

משניות או חסידות?
היה  בדאקשיץ  סיפר:  גארדאן  יוחנן  ר' 
ניסן  ר'  )בנו  יצחק  ר'  ושמו  חסידי  מלמד 

היה שוחט בראקשיק(. 

פעם התאונן לפני כ"ק אדמו"ר ]מהר"ש[: 

מכיון שהוא מלמד, ולומד עם התלמידים 
חוזר  וכאשר  הערב,  עד  בבוקר   9 משעה 
מאד  עייף  הוא  הלימודים,  לאחרי  הביתה 
והולך לישון. והזמן הפנוי שיש לו ללמוד, 
הוא כאשר הוא קם לפנות בוקר עד התפלה. 
ואינו יודע האם ללמוד באותו הזמן משניות 
או דא"ח, אך לבו מושך אותו ללמוד דא"ח, 

ושואל מהרבי עצה מה לעשות?

]מהר"ש[:  אדמו"ר  כ"ק  לו  והשיב 
שילמוד דא"ח!

הניח ידו ונתרפא
הצ"צ  הצ"צ,  אצל  היה  הנ"ל  יצחק  ר' 
היה אז שוכב במטה מצד זקנותו, ור' יצחק 
התאונן אל הצ"צ, שהוא סובל על הלב ויש 
לו לב חלש. ויניח הצ"צ את יד קדשו על 

לבו, ומאז נתרפא.

השליחות המיוחדת של הרשב"ץ
רש"ל סיפר: שמעתי מר' שמואל גרונם: 

רשב"ץ  את  הצ"צ  שלח  תרכ"ו  בשנת 
שני'  בהוצאה  תורה"  ה"לקוטי  להדפסת 

בזיטאמיר25. 

ר'  ע"י  לבה"ד  "הובא  הספר:  בשער  כנדפס   )25
שמואל בצלאל נ"י ב"ר שלום שבתי שעפטיל . . בשנת 

תרכ"ו לפ"ק".
וראה בכ"ז תולדות הרשב"ץ ב"התמים" חוב' א עמ' 
עח: בשנת תרכ"ו נמסר לו הלקו"ת להדפיסו, וטרם נסעו 
מסר לו אדמו"ר פדיון שיהי' במעזיבוז על ציון הבעש"ט 
ז"ל. ענינים נפלאים היו אתו בדרך מסעו הזאת, סיפר 
רבים,  רחמים  שצריכים  והבין  במעזיבוז  בהיותו  כי 
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נסיעתו  ולפני  הצ"צ,  נחלה  זמן  באותו 
לזיטאמיר נתן לו הצ"צ פדיון )הפדיון היה 
עבור הצ"צ עצמו(, ואמר לו: שלפני נסיעתו 
לזיטאמיר, יסע מקודם בשליחותו למעזיבוז, 

לקרוא את הפדיון על אוהל הבעש"ט. 

מהרמ"ש  ששמע  סיפר  פעלדמאן  ]ר"מ 
אדמו"ר  כ"ק  בשם  שליט"א[  אדמו"ר  ]כ"ק 
הצ"צ  של  שבפדיון  שליט"א:  ]מהוריי"צ[ 
היה כתוב: איה ההבטחה ד"ל"ב נו"ן". - היינו 
ההבטחה שקיבל הצ"צ )מאדמו"ר הזקן( על 
אריכות ימים כמנין "ל"ב נו"ן" - פ"ב שנה[. 

בדרך  סיבה(,  איזה  )מצד  לפועל  אך 
נסיעתו למעזיבוז עצר הרשב"ץ בזיטאמיר 

ונתעכב שם בהדפסת הלקו"ת. 

בהיותו בזיטאמיר נודע לו שהצ"צ נסתלק 
)בי"ג ניסן תרכ"ו(, והיה לו צער גדול מאד 
עם  לעשות  מה  ידע  לא  הרשב"ץ  מזה. 
הפדיון, ושלח מכתב לליובאוויטש לשאול 
מה יעשה. והשיב לו כ"ק אדמו"ר מהר"ש: 
אהל  על  הפדיון  את  ויביא  יסע  שמ"מ 
עבור  טובה  להיות  יכול  זה  כי  הבעש"ט, 

הנשמה. 

]ר"מ פעלדמאן הוסיף )בשם )?( אדמו"ר 
למעלה  שהיא  כמו  הנשמה  כי  מהר"ש(: 
ג"כ עוסקת בתומ"צ, וזה יכול להיות טובה 

עבורה[.

הרשב"ץ אכן נסע למעזיבוז, והביא את 
הפדיון של הצ"צ על אהל הבעש"ט, בהיותו 

שם בכה הרבה הרבה עד מאד.

חלום:  להרשב"ץ  היה  שלאח"ז  בלילה 
שהוא נמצא במעזיבוז, ורואה איך שכולם 
רצים, ושאל אותם להיכן הם רצים, ואמרו 
גם  וירץ  הבעש"ט,  את  לראות  שרצים  לו 
הוא, וזכה לראות את הבעש"ט. ושאל את 
לו  השיב  והבעש"ט  ענין,  איזה  הבעש"ט 

)מה היה הענין לא סיפר הרשב"ץ(.

ה'  יאריך  כי  סיפר:  הפ"נ  תוכן  מאד.  עליו  בכה  ולבבו 
ימיו במנוחה, ויקבל נחת מבניו וב"ב, וירום קרן התורה 
והיהדות וכו'. בהיותו בזיטאמיר עסוק בהדפסת הלקו"ת 
נודע לו מהסתלקות כ"ק אדמו"ר הצ"צ זצוקללה"ה, והי' 
ובחדש אלול בא בסמוך  שם עד קודם חגה"ש תרכ"ו. 
לעיר ליובאוויטש . . ועל ר"ה תרכ"ז בא לליובאוויטש. 

סיפר  לליובאוויטש  אח"כ  בא  כאשר 
לכ"ק אדמו"ר מהר"ש את כל המאורע, וגם 
אודות החלום שחלם שראה את הבעש"ט. 

איך  מהר"ש:  אדמו"ר  כ"ק  אותו  ושאל 
היתה נראית צורתו של הבעש"ט? 

הבעש"ט  לו  נראה  איך  הרשב"ץ  ותיאר 
בחלום.

נראה  מהר"ש:  אדמו"ר  כ"ק  לו  ואמר 
נראה  זה  אחר:  )נוסח  אותו  ראית  שאכן 
דומה אל הבעש"ט "פאחאזשע אויפ'ן בעל 
מהר"ש  שאדמו"ר  נראה  ומזה  טוב"(.  שם 
ידע איך נראית דמות דיוקנו של הבעש"ט26.

לאח"ז אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש: כשם 
שאדה"ז היה לו תרעומות על ר' נחום בן 
)בברחם  בדרך  שתעה  שע"י  אדהאמ"צ27, 
של  חיי  משני  נחסרו  עי"ז  מנאפוליאן( 
הרשב"ץ,  על  תרעומות  לי  יש  כך  אדה"ז. 
כי ע"י זה נחסרו )"געמינערט"( עשר שנים 

אצל אבי )הצ"צ(, וגם אצל בניו28. 

ששמע  פעלדמאן:  ר"מ  גם  סיפר  ]כן 
בשם  שליט"א[  אדמו"ר  ]כ"ק  מהרמ"ש 
שכ"ק  שליט"א:  ]מהוריי"צ[  אדמו"ר  כ"ק 
נסע  שלא  עי"ז  אמר:  מהר"ש  אדמו"ר 
שנים  המעיט  למעזיבוז,  תיכף  הרשב"ץ 

מאביו )הצ"צ( ומבניו[. 

26(  ראה גם לעיל רשימת ל"ג בעומר תש"ה )ח"א 
אות רמה(.

)לקוטי  ד  אות  תרצ"ג  כסלו  י"ט  שיחת  ראה    )27
דיבורים ח"א יג, ב – טו, א(.

28( ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב עמ' תצה 
)באיגרת אל חתנו כ"ק אדמו"ר שליט"א, אודות ברכת 
אריכות ימים שבירך כ"ק אדמו"ר הזקן את כ"ק אדמו"ר 
כ"ק  הוד  של  ימים  אריכות  ברכת  אשר  ידוע  הצ"צ(: 
רבינו הגדול הי' על משך מתשעים עד מאה שנה . . 
והצ"צ נסתלק בהיותו בן ע"ז שנים. והוא יסוד המעשה 
אשר סיפרתי לך ]ובהערת כ"ק אדמו"ר שליט"א שם: 
גוף הסיפור לא ניתן לפירסום[, מה שהוד כ"ק אאמו"ר 
הרה"ק סיפר לי אשר שמע מהוד כ"ק אביו אאזמו"ר 
הרה"ק ]אדמו"ר מהר"ש[, אשר זה מה שהשליח הנודע 
בחורף תרכ"ו לא קיים שליחותו בדבר הפ"נ על ציון 
כ"ק הבעש"ט נ"ע, גרם שנחסרו י"ג שנה משנות הוד 

כ"ק אאזמו"ר ]הצ"צ[ ומבניו הק'.
איזה  )כנראה(  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאל  ]לאח"ז 
פרטים אודות "השליח הנודע", וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
השיב לו )אג"ק ח"ב שם עמ' תקז(: דבר השליח, הנה 

גם בדיבור הנני מונע מלספרו, ומה גם בכתיבה[.
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בגליונות הקודמים נתבאר )בקיצור( שי"ל שענינו של הקהל 
הוא ב' דברים: הא'( התאחדות דהעם - עם ל' עוממות היינו 
מציאות דריבוי נפרדים - שנעשה לקהל אחד, דומה ל"ויקהל 
משה" או ל"אז יקהל שלמה"; הב'( עליית נשמות ישראל - 
כלל  מבחי'  גם  שלמעלה  אחת  ב"נקודה   – עמו  אתו  ל'  עם 
גדול" )בל' המאמר(, והוא ע"ד ל' הכתוב )בפ' אתם נצבים(: 
"לעברך בברית" – נקודת הברית שלמעלה מאחדות פרטים. 

ונת' שענין זה הב' הוא עיקר חידושו של "הקהל"

הקהל
בדא"ח

עניני

- ג -

הרב מיכאל חנוך גאלאמב
משפיע בישיבת תות"ל המרכזית - 770

התמים
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ענין ה"נקודה"

א

ולהבין ענין ה"נקודה" – "נקודת הברית", 
"נקודה שלמעלה גם מבחי' כלל גדול", י"ל 
במושג  בדא"ח  מבואר  שמצינו  מה  ע"פ 

"נקודה" שיש בו ב' אופנים1: 

אופן הא' – נקודה דיו"ד

נקודה דיו"ד מורה על התחלה וראשית 
המציאות - וכמו הנקודה דחכמה )לדוגמא( 
המציאות  ראשית  והיא  "יו"ד"  אות  שהיא 
ורוחב  לאורך  בבינה  אח"כ  המתפשטת 
ועומק. דנקודה זו יש לה איזה ציור ושטח 
)אות יו"ד2(, ורק שהיא נקודה )בחי' כללית( 
עדיין טרם התפתחותה והתחלקותה לאורך 
ורוחב. וזהו גם מה שמהנקודה נמשך אח"כ 
ומהקו  )אורך(,  קו   - למטה  מלמעלה   -

מתפשט לשטח )רוחב(; 

אופן הב' – נקודה סתם )רעיונית(

 – ציור"  בלי  "נקודה  היא  סתם  נקודה 
המורה   – רעיונית"  "נקודה  גם  ונקראת 
על ביטול המציאות. והיינו כי כל מציאות 
דבר תופס איזה מקום )שטח(, וכשמתבטל 
מקום  תפיסת  העדר  בבחי'  המציאות 

לעצמו, ה"ז בבחי' נקודה בלי ציור. 

וכך מבואר על ספי' המל' כשהיא בבחי' 
מהעליון  לקבל   - למעלה  מלמטה   – עלי' 
ממנה, הנה אז "אזעירת גרמה"3 - שנעשית 

1( בכ"ז עי' ביאוה"ז )להצ"צ( פ' בלק עמ' תקה. תקיג 
ואילך. ד"ה ביום השמע"צ פר"ת. שיר המעלות תש"ז. 

תשמ"ז. להבין ענין שמח"ת תשי"ג.
2( ולכן יש לאות יו"ד מילוי: ו' המורה על אורך – קו; 
ד' המורה על התפשטות – שטח )עי' לקו"ש ח"ט עמ' 

266 ובהמובא שם(.
3( זהר ח"א כ, א. ח"ג קצא, א. הובא ונתבאר בביאורי 

כמו  עד"מ   – נקודה  בבחי'  לגמרי  בביטול 
ביכלתו  ואז  רבו  בפני  שמתבטל  תלמיד 
ציור.  בלי  נקודה  בחי'  וזוהי  ממנו.  לקבל 
ועד"ז מבואר בנוגע להביטול דכתר שהוא 
ג"כ בבחי' נקודה בלי ציור )למעלה מנקודה 
דיו"ד כבאופן הא'(, ובזה שוה כתר ומלכות 

וכמאמר4: כתר עליון איהו כתר מלכות.

ב

דוגמתו בנגלה
ד"נקודה",  המושג  מצינו  בנגלה  גם 
הרוגוצ'ובר5  הגאון  בחידושי  במיוחד 
שמשתמש בזה כדי לבאר ענין עצם בלתי 

מתחלק.

שיעור"  ש"חצי  לקיש6  ריש  דעת  כגון 
שהאיסור  משום  והיינו  התורה,  מן  מותר 
מתחלק,  בלתי  ולכן  עצמי"  "שיעור  הוא 
ואם חסר מהשיעור אינו חל כלל האיסור 
הרי  יוחנן  רבי  לשיטת  משא"כ  מהתורה. 
מן  מקצת  כאן  ויש  מצטרף"  "שיעור  זה 

האיסור ואסור מטעם כי חזי לאצטרופי. 

הוא  כאן  "נקודה"  מובן שהמושג  אמנם 
נקודה שיש לו ציור ומציאות )כמו נקודת 
היו"ד דחכמה(. אבל נקודה שאין לו ציור 

לא מצינו לכאורה בדבריו.

הפכית  משמעות  גם  יש   – מזו  ויתירה 
ב"נקודה" זו מענין "נקודה שאין בו ציור", 

ואילך.  ג.  )רז,  בלק  פ'  האמצעי  אדמו"ר  )לכ"ק  הזהר 
תשל"ו  לגני  באתי  ד"ה  א(.  ק,   - הקודמות  בהוצאות 

)השייך לשנה זו(.
4( תקו"ז בהקדמה )יז, א(.

ואילך(.   185 )עמ'  ט  פרק  צפונות  מפענח  ראה   )5
וראה גם "הצפנת פענח במשנת הרבי" בתחלתו.

עי'   – הלכות  בהרבה  ועד"ז  ואילך.  ב  עג,  יומא   )6
ספרים שבהע' הקודמת.

שערי חסידות
ביאורי ענינים בתורת החסידות
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המציאות,  תוקף  הוא  כאן  המכוון  שהרי 
ניתן  שלא  עצמי"  ד"שיעור  התוקף  וכמו 
בעלייתה  דמלכות  הביטול  היפך  ליחלק, 

להיות "נקודה תחת היסוד". 

אך אולי י"ל שגם "נקודה" באופן הב' – 
נקודה רעיונית – יש למצוא בנגלה:

ברמב"ם הל' שבת7: "בכל עושים לחיים 
]לחי הוא קרש שעושים ברוח הרביעית של 
 .  . רביעית[  מחיצה  על  סימן  והוא  מבוי 
ואפילו באיסורי הנאה. עבודה זרה עצמה 
או אשירה שעשה אותה לחי כשר, שהלחי 
לו  שיש  כקורה  ]דלא  שהוא"  כל  עוביו 

שיעור טפח לכל הפחות[.

ולכאורה למאי נפ"מ ששיעורו כל שהוא, 
מחיצה,  העושה  מציאות  צ"ל  עכ"פ  דהא 
והרי ע"ז ואשרה אסורים בהנאה ועומדים 
לשריפה וכיתותי מכתת שיעורי'8. ובחידושי 

7( פי"ז הי"ב.
8( בירושלמי מס' עירובין פרק ג, א מקשה כעין זה 
ומתרץ: "מכל מקום נסתם המבוי". ובקה"ע שם: "והרי 
ובפני  המבוי".  סתימת  על  אלא  הקפידה  לא  התורה 
בעינן  ולא  ברחבו  ללחי  שיעור  אין  שהרי   .  .  " משה: 

שיהא ראוי לו ליהנות ממנו, אלא כשנסתם נסתם". 
וראה בחידושי הר"ח הלוי על הרמב"ם, אף שאינו מציין 
להירושלמי אך נראה שמתכוון לכך, וז"ל: " . . והנה בין 
בדברי הרמב"ם ובין בדברי הראב"ד הרי מבואר דהך 
הילכתא דכתותי מכתת שיעוריה לא נכלל בזה דעצם 
הדבר חשוב כמי שאינו, דא"כ הרי לא היה מועיל הא 
דלחי שיעורו במשהו, כיון דגם המשהו כתותי מיכתת, 
אם כן הרי גם משהו אין כאן, אלא ודאי דיסוד הדין 
אבל  שיעוריה,  מיניה  ובטל  מיכתת  דהשיעור  הוא 
עצם הדבר איתיה בעיניה ולא בטל, ולפי זה בלחי זה 
דמיכתת שיעוריה, מ"מ אם באנו לדון על המקום נמצא 
לחי,  מחיצת  במקומו  לו  יש  שבו  עשרה  הגובה  דכל 
כיון דאיתיה בעיניה, ורק דהלחי בעצמו אין בו שיעורא 
דעשרה טפחים, דעל זה הא מועיל הא דכתותי מיכתת 
דלית ביה שיעורא, אשר ע"כ נראה דדעת הרמב"ם היא 
עיקר  עשרה  גובהן  שיהא  דבעינן  רה"י  מחיצות  בכל 
השיעור אינו בעצם המחיצות, כי אם בהמקום, דבעינן 
שגובה עשרה שבו יהא מוקף מחיצות, ואם מצאנו גובה 
עשרה שמוקף מחיצות בכל העשרה שבו, לא איכפת 
לנו כלל בעצם המחיצות אם הן מחזיקות עשרה אם 
לא, וע"כ גם הכא בלחי של אשרה נהי דכתותי מיכתת 
שיעוריה, אבל הרי זה לא מהניא רק דעצם הלחי לית 
ביה שיעורא, אבל בהמקום הרי עכ"פ כל הגובה עשרה 
חשוב מוקף מקצת מחיצה רביעית דמועיל זאת בדיני 
משום  דלחי  הרמב"ם  שפסק  מה  לפי  וע"כ  מחיצה, 
מחיצה, ע"כ שפיר הוי לחי גמור . . ". ]– והנה במ"ש 
ש"עיקר השיעור אינו בעצם המחיצות כ"א בהמקום . 

הרוגוצ'ובר9 מבואר הגדר דמכתת שיעורי': 
"דע"י הדין דבעי שריפה או ביעור נשתנה 
על  תורה  דהקפידה  והיכא  שלו,  הצורה 
הצורה, בטלה הימנו" – וכאן )ששיעורו "כל 

שהוא"( הרי לא בעינן שום צורה.

"כל  מחיצה  של  זה  שענין  אוי"ל  לפ"ז 
היינו  רעיונית"  "נקודה  ענין  זהו  שהוא", 
אח"כ  צורה.  בלי  )גם(  המחיצה  נקודת 
מצאתי שבמגיד משנה על הרמב"ם מבואר 
נקודה ביחד עם קו  ואף שכותב  זה,  כעין 
ושטח, הנה מובן מדבריו שכוונתו לנקודה 

רעיונית ע"ש.

ג

הביאור בהמאמר
המאמר  בנוגע  גם  מובן  נמצא  כ"ז  ע"פ 
ביאור ענין ה"נקודה" שב"הקהל" – "נקודת 
הברית"10, "נקודה שלמעלה גם מבחי' כלל 

גדול" – שהכוונה ג"כ ל"נקודה בלי ציור":

ההקהלה  לא  הוא,  "הקהל"  של  עיקרו 
העלי'  אלא  ד"קהל"(,  )המציאות  גופא 
שכבר  דלאחרי   – זו  ממציאות  למעלה 
אחד,  גדול"  ל"כלל  הפרטים  כל  נתאחדו 
יותר, למעלה  אזי יש עלי' נוספת למעלה 
מהמציאות ד"עם" )כפי פירוש הא' הנז"ל(, 
למעלה ממציאות ד"כלל", ובלשון הכתוב: 
אצל  הפסוק  בלשון  )או  בברית"  "לעברך 
ברית   – ה'(  את  ליראה  "הקהל":  מצות 
והתקשרות בה' )שזהו בכח הנשמות דוקא 
 – ד"עם"(  הב'  כפי'  ית',  ממנו  חלק  שהם 

. יהא מוקף מחיצות", יש להעיר דאף שכן משמע מל' 
מההלכה  ביאור  תוספת  צריך  עדיין  עכ"ז  הירושלמי, 
ב:  צט,  שבת  ממס'  ה"א,  יד  פרק  שבת  הל'  )רמב"ם 
שעובי  שכן"(  כל  לא  לעצמו  מחיצה  עושה  "לאחרים 
המחיצה  שדנינן  משמע  ולכאורה  כרה"י,  רה"י  כותל 
עצמו, דאם בעינן רק שיהי' המקום מוקף ושיעור גובהו 
אינו בעצם המחיצות, היאך נעשה חלק מהרה"י עצמו. 

וי"ל באו"א ואכמ"ל[.
מביא  ושם  יז.  סימן  א  פרק  צפונות  מפענח   )9
מהמאירי )סוכה יט, ב( "כל שאנו אומרים כיתותי מכתת 
אין דנין את הדבר כמו שאינו אלא כמי שהוא תל עפר 

וא"כ בדפנות כשר", ועד"ז בעירובין יד, ב, ע"ש.
10( להעיר שבביאוה"ז )צ"צ( שם )עמ' תקטז( מבאר 
שהנקודה דמל' בעלייתה )אזעירת גרמה( היא יסוד דמל' 

– בחי' הברית )אך ע"ש עמ' תקה(.
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בבחי'  ממציאותם11  למעלה  העם  ביטול 
"נקודה שאין לו ציור" )כמשנת"ל(.

העלי'  לדמות  בהמאמר  מ"ש  גם  וזהו 
בנקודה ד"הקהל' להעלי' שבתשובה: " . . 
הרי  והתחלקות,  בפרטים  הירידה  לאחרי 
בנקודה  ונכללים  עולים  עצמם  הפרטים 
אחת, נקודת הברית . . ובעבודת האדם . . 
שלאחרי  התשובה,  בענין  החידוש  גם  זהו 
וכו',  הירידה  שע"י  ההתחלקות,  שישנה 
עולה למעלה מעלה ע"י עבודת התשובה 
גדר  מכל  שלמעלה  נקודה  בבחי׳  שהיא 

התחלקות".

ד

 ביאור בהשיחות
שלפני אמירת המאמר

וע"ד כל הנ"ל נתבאר )באורך( בהשיחות 
לענין  דוגמא  שמביא  המאמר,  שלפני 
מה"כלל"(  ולמעלה  )שלאחרי  ה"נקודה" 

מביטול העם למלך:

" . . ודוגמתו בכל ראש השנה )"זה היום 
תחילת מעשיך"( – "תמליכוני עליכם":

ניכר  שלא  באופן  היא  המלך  הכתרת 
אלא  המדינה,  דבני  הפרטים  התחלקות 
אדרבה, כולם יחדיו מבטלים את מציאותם 
למלך, היינו, למציאות העצמית של המלך 
"אשר  המלוכה,  שבענין  להפרטים  )לא 
יוציאם ואשר יביאם" וכיו"ב, שמתגלים רק 
לאחרי ההכתרה כו׳(, נקודה אחת )מופשטת 

מפרטים( שאלי׳ בטלים כל העם.

היולית  נקודה   – באלול  בכ"ה  כלומר: 
משא״כ  הפרטים,  להתהוות  מקור  שהיא 

י"ל שההדגשה היא, שלא  11( ולפי המבואר בפנים 
מדובר על ביטול הפרטים, אלא על יחודם, עד שנכללים 
שיש  גדול  חידוש  וזהו  המאמר(,  )בל'  אחת"  "בנקודה 

במצות הקהל דוקא. וראה לקמן.

מופשטת  נקודה  אדרבה,   – במלוכה 
שפועלת ביטול המציאות.

את  לפעול  בהביטול   – מזה  ויתירה   
תנועת  לא   – הוא  המכוון  המלך,  הכתרת 
ההכתרה  קבלת  אם,  כי  דהעם,  הביטול 
בנקודת  יותר  ניתוסף  שעי״ז  המלך,  ע״י 

הפשיטות והאחדות" ]ע"כ[.

הוא  "הקהל"  של  שענינו  מבואר  הרי   –
ביטול ועלי' למעלה ממציאות העם, כנ"ל.

יש להוסיף, שהגם שהביאור הוא  ואולי 
נראה  עכ"ז  העם,  ע"י  המלך  מהכתרת 
לענינו  ומכוון  שדומה  זה  דוגמא  שהובא 
של "הקהל". דהלא נת"ל שעיקר ענינו של 
"הקהל" הוא "לעברך בברית" – להתעורר 
ואז  מ"ת,  בעת  שהותחל  בהקשר  מחדש 
הרי הי' קבלת מלכותו ית' וקבלת מצוותיו 
מובן  גם  ולפ"ז  המלך.  הכתרת  בעת  כמו 
יותר שעיקר מצות "הקהל" נעשה ע"י מלך 

דוקא.

בהמאמר  מ"ש  יומתק  שבזה  ועוד, 
י"ל שהמלך  כי  נקודה,  ל'  )ובשיחה הנ"ל( 
הוא "נקודת העם" – ובל' הרמב"ם12: "לב 
רק  )לא  הוא  הלב  ענין  והרי  הקהל",  כל 
כהמוח שענינו "אשר יוציאם ואשר יביאם" 
כי אם( שבו  ניהול הנהגת הגוף,   – וכיו״ב 
והוא  הגוף13,  של  החיות"  "נקודת  שורה 
בכל  האמונה"  "נקודת  והמגלה  המחזק 

ישראל14.

]ועדיין נשאר לבאר איך מתאים שדוקא 
כאן כשמדגישים בחי ה"נקודה" שלמעלה 
יותר  הכ'  מפרט  גדול,  כלל  מבחי'  גם 
ויבואר   – וטף"  נשים  "האנשים  בפרטיות: 

בגליון הבא בעז"ה[.

12( הל' מלכים פרק ג ה"ו. 
13( ראה סה"מ מלוקט ח"ד עמ' שסו ובהע' 27. 

14( ראה לקו"ש חי"ט עמ' 369.
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התקופה והגאולה

במדור מיוחד זה נביא בעז"ה ביאורים ובירורים בתוכן השיחות האחרונות ששמענו לעת 
עתה מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בשנים תנש"א ותשנ"ב - ע"ד התקופה המיוחדת 

בה אנו עומדים, ביחס לגאולה האמיתית והשלימה והעבודה המוטלת עלינו בזמן זה.

מכיון שאלו נושאים ועניינים עמוקים ביותר העומדים ברומו של עולם, ועל חלק מעניינים 
אלו נשתברו קולמוסים רבים, איננו מתיימרים בכל פעם להקיף את הנושא המדובר עד תומו, 
ונשמח מאוד לקבל מהמעיינים את תגובותיהם וביאוריהם על מנת לפרסמם בגליונות הבאים.

במילים אלו מתבטא הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחה מחודש 
חשון תשנ"ב. בסקירה המדוקדקת שלפנינו נגלה את ההתפתחות 
יחד עם חקירה מופלאה בשיטות  בנושא עוד בשנים קודמות, 
המפרשים אודות הכרח התשובה • מאמר מאלף באחת הסוגיות 

היותר יסודיות בנושא הגאולה בימינו

הרב משה קורנוויץ
ר"מ ומשפיע בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש, נצרת עילית

עדותו של נשיא הדור:

אין הדבר
תלוי בתשובה!



א. הודעתו של הרבי על זמננו
אחד הנושאים המיוחדים בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מאז הודעתו על 
היכנסנו לעידן הגאולה, והימצאותנו בתקופת "ימות המשיח", הוא ההסבר אודות הצורך 

בתשובה כהקדמה לביאת המשיח, שבזמננו כבר הושלם כל צרכו.

ואלו דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א1: 

"יש לעורר עוד הפעם )כפי שאמרתי כמה פעמים( שהרבנים צריכים לפרסם 
הפסק דין ש"כלו כל הקיצין", ובנוגע לתשובה )כהמשך דברי הגמרא "ואין הדבר 
תלוי אלא בתשובה"( – כבר עשו תשובה כפי שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר כמה 
רק  נשאר  ועתה  העבודה(,  עניני  כל  השלימו  וכבר  תשובה,  עשו  שכבר  פעמים 

הענין דגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש".

בהגיונו  את הדברים  להתאים  לקורא המנסה  אלו תמוהים  דברים  ראשונה  בהשקפה 
האישי: האמנם כבר עשו תשובה? והרי ידע איניש בנפשיה את חסרונותיו, את חסרונות 

בני ביתו והסובבים אותו, ורחוקים הם מתשובה שלימה.

בני  של  ממצבם  מתעלם  שאינו  נראה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  גם 
ישראל בפועל, ולדוגמא דברי הקדושים במוצאי יו"ד שבט תשנ"ב, לשר קצב: 

"עצם הדיבור בנוגע לתכנית האוטונמי' הוא חילול ה' וחילול הקודש. זה שיש 
בארץ–ישראל יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות הרי זה בנוגע להם בפרטיות, 

אבל כאן המדובר שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלוי' נגד ה' ותורתו".

ב. השלבים והדרגות בעשיית התשובה בדורנו
בכו"כ  קודמות  בשנים  כבר  מופיעה  תשובה",  עשו  ש"כבר  ההודעה  לאחור,  במבט 
שיחות, כאשר בכל שיחה מגלה לנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עוד שלב ועוד 

עומק בעבודת התשובה, כדלקמן.

בשיחת ש"פ ויקהל תשמ"ט2, הרבי התבטא בעניין: 

"בדורנו זה – דור אחרון של הגלות ודור ראשון של הגאולה – סיימו כבר כל 
ועומדים  הגאולה,  את  שמביאה  התשובה  עבודת  במיוחד  כולל  העבודה,  עניני 

מוכנים לגאולה".

תשמ"ט  בשנת  העבודה  לאחרי  כי  תש"נ,  עיוה"כ  בשיחת  הרבי  הזכיר  לכך  בהמשך 
את  קושר  הרבי  כאשר  חידוש  מיתוסף  זו  בשיחה  תתאה.  תשובה  עשו  כבר  ותשמ"ח3, 

עבודת התשובה עם מאורעות השואה האיומה, וזלה"ק:

"ולאחרי התשובה עילאה של כל ימים אלו – מתווספת דרגא נעלית עוד יותר 
בזה בראש השנה, ובפרט בשנה זו – שראש השנה חל להיות בשבת, ששבת ענינה 
תשובה עילאה. נוסף לזה הרי זו שנה שבאה לאחרי ההכנה של שנת תשמ"ט ידיך, 
מובן  זה  שמכל  בארוכה,  פעמים  כמה  כמדובר  ותשמח,  תשמח  שנת   – ולפנ"ז 

1( משיחת ו' תשרי תשנ"ב, בעת ביקור הרה"ג מרדכי אליהו – בשורת הגאולה אות מה.
2( סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 302. אמנם כבר בט"ו בשבט תשל"ט )שיחות קודש ח"ב עמ' 146( אמר כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א "מ'האט דאך דעם פסק דין ברור אז דורך א הרהור תשובה ווערט מען א צדיק גמור, און סאיז 
דאך ניטא קיין מציאות פון א אידן וואס ביי אים איז ניט געווען קיין הרהור תשובה מצד אהבה אדער מצד יראה 
אדער מאיזה סיבה שתהי'" ] = ישנו פסק דין ברור שעל ידי הרהור תשובה נעשים צדיק גמור, והרי לא שייכת מציאות 
של יהודי שלא היה אצלו הרהור תשובה מאהבה, מיראה או מאיזה סיבה שהיא[. אך לאחר שיחה זו עדיין אמר כו"כ 

פעמים כי חסר עדיין המעשה קטן של "תשובה". ואכמ"ל.
3( ראה שיחת ש"פ ויק"פ תשמ"ח.
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שתשובה תתאה עשו מכבר, יצאו ידי חובה ובתכלית השלימות, 

ובפרט אחרי כל הענינים שקרו מעבר לים4, ואין כאן המקום להזכיר עוד פעם 
ענינים שעלו בכל–כך הרבה נפשות בפשטות, נפשות של צדיקים וטהורים, ה' 

יקום דמם – הרי ודאי שהעבודה בדורנו בכלל היא בתשובה עילאה דוקא"5.

ישראל,  של  בגנותם  שנאמרו  הבלע  דברי  אחרי  שנאמרה  תנש"א,  ויחי  ש"פ  בשיחת 
בשעה שמנהיג ישראל "משה רבינו" שבדורו יוצא להגנת עמו ישראל, מגלה לנו הרבי 
כיצד כבר כל אנשי הדור עשו תשובה. ראשית, משום שה"תינוקות שנשבו" אינם בעלי 

עבירה ח"ו אלא הם אנוסים, וכל שאר ישראל הרהרו תשובה ובכך די, וזלה"ק שם:

"ומצינו בדברי ימי ישראל בכל הדורות שגדולי ישראל השתדלו והרבו בלימוד 
זכות על בנ"י, גם כשהיו בשפל המצב כו', עד שהי' צורך בדיבור בדרך דמיון 
כדי למצוא עליהם לימוד זכות, ועל אחת כמה וכמה בנדו"ד, שאין צורה לחפש 
לימוד זכות, ובודאי שאין צורך ב"דיבור בדרך דמיון", כיון שהמציאות בפועל 
ולאידך,  אינו אלא מפני האונס דתינוק שנשבה,  היא שהחסרון בקיום התומ"צ 
במצב כזה גדולה ביותר המעלה והחשיבות דכל מצוה, אפילו מעשה אחד דיבור 
אחד או מחשבה אחת, ועל אחת כמה וכמה התעוררות גדולה של אלפים ואלפים 

מישראל שנתקרבו ליהדות, ומוסיף והולך.

ולכל לראש – הלימוד זכות בנוגע לקירוב וזירוז הגאולה – שכיון שכבר "כלו 
כל הקיצין", עוד בזמן הגמרא, ועאכו"כ לאחרי אריכות וקושי הגלות במשך יותר 
מאלף ותשע מאות שנה ועדיין לא בא . . ובנוגע לתשובה )"אין הדבר תלוי אלא 
בתשובה"( – כבר עשו תשובה, שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה 
)לא רק פעם אחת, אלא( כמה פעמים במשך ימי חייו, שעי"ז נעשה "בשעתא חדא 
וברגע חדא" מרשע גמור צדיק גמור כפס"ד הגמרא שהמקדש את האשה "על 
מנת שאני צדיק )גמור( אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה" – הרי 
בודאי ובודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד ממש, אשר, כדאי הוא לימוד 

זכות זה לגאול את ישראל6".

ההודעה הברורה ביותר של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מופיעה בשיחת ש"פ 
בלק תנש"א:

"הרי בסיומה של תקופה זו, בודאי ובודאי ללא כל ספק וספק ספיקא שכבר 
הגיע זמן הגאולה, ובלשון חז"ל "כלו כל הקיצין" וגם ענין התשובה )כהמשך 
גם  כולל  בשלימות7,  כבר  הי'  הרי  בתשובה"(  אלא  תלוי  הדבר  "ואין  המאמר 

השלימות ד"משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"8.

- וכעין זה ממש בשיחת ליל שמח"ת קודם ההקפות תשנ"ב )שיחות קודש ח"א עמ' 
192( ובביאור יותר בדבריו בשיחת ש"פ נח תשנ"ב, שתובא לקמן.

4( גם סגנון זה מופיע בשיחת ט"ו בשבט תשל"ט שצויינה לעיל: "עאכו"כ בדורנו זה, לאחרי מה שראינו )באופן 
של 'עינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר'( את כל העניינים שאירעו בדורנו זה היל"ת, ו"לא תקום פעמים צרה", 
זה כבר מספיק, כפי שאדמו"ר האמצעי כותב שיותר זה לא יהי' ח"ו - ומכיוון שראינו ושמענו זאת, ואנו זוכרים את 
זה, א"כ זה דבר וודאי שאין שום מציאות של יהודי שלא היה אצלו אפילו הרהור תשובה, ולא רק פעם אחת אלא 

כמה פעמים ככה".
5( סה"ש תש"נ ח"א עמ' 28 – בתרגום חפשי.

6(  סה"ש תנש"א ח"א עמ' 232.
7( ההדגשה במקור.

8( סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 690.
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ג. מקורות ההלכה בנושא
כאמור, יחד עם הקבלה המוחלטת של הדברים כאמת אלוקית מובהקת, עלינו לנסות 
"צריך  הרבי9 שבלימוד החסידות  כדברי  המיוחד,  הביטוי  את  בשכלנו  ולהבין  לעיין  גם 
לדעת, שזה אמנם "מילים קדושות", אבל יחד עם זה . . יש את הכח ואת החיוב להתייגע 

ולהבין זאת בשכלו שלו".

לשם הבנת הדברים, עלינו לחקור ראשית במקורות הקדומים אודות הצורך וההכרח 
מצד עם ישראל לעשות תשובה כהקדמה לביאת המשיח:

כתב הרמב"ם בהל' תשובה )פ"ז ה"ה(: "כל הנביאים כולן צוו על התשובה, ואין ישראל 
נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד 
הן נגאלין, שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך 

וגו'".

מקור דברי הרמב"ם לכאורה10 הוא מן הסוגיא בסנהדרין11: "אמר רב: כלו כל הקיצין, 
ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר: דיו לאבל שיעמוד באבלו. 
כתנאי, רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, ואם לאו - אין נגאלין. אמר 
ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה - אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן 

מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב"12.

במבט ראשון, הכרעת הרמב"ם היא13 כשיטת רב ורבי אליעזר, שהתשובה היא תנאי 
לתשובה,  ביזמתם  ישראל  בני  יתעוררו  לא  ואם  והגאולה,  המשיח  ביאת  את  המעכב 
לא תבוא הגאולה, אפילו בבוא קיצה. אולם בהמשך ההלכה פוסק הרמב"ם כי עשיית 
התשובה מובטחת, כשיטת שמואל ורבי יהושע, שבבוא העת יגרום הקב"ה לבני ישראל 

לעשות תשובה, ויגאל אותם?

בשאלה זו דנים מפרשי הרמב"ם השונים, שנחלקו בהבנת כוונתו. רבי אלעזר רוקח14 הבין 
שאין כוונת הדברים כי התשובה היא תנאי לעיכובא בביאת המשיח, אלא להיפך: כוונתו 
לומר כי ע"י התשובה מזרזים את ביאת המשיח. בכך הוא גם דוחה את דברי הכסף משנה 
 המציין שהמקור לדברי הרמב"ם הוא לא מהגמרא דסנהדרין אלא מן הגמרא דיומא )פו, ב( 

"גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה", וז"ל:

ופלוגתא  ושמואל  דרב  פלוגתא  צ"ז:  דחלק  מגמ'  הוא  רבינו  דברי  "ולענ"ד 
דתנאי ר"א ורבי יהושע ועיין שם במהרש"א בח"א שמפרש ששניהם מודין שאין 
ישראל נגאלין אלא בתשובה וע"ש ולפענ"ד בודאי כשיבא זמן הגאולה אף אם 
ח"ו לא ישובו דיו לאבל שיעמיד באבלו וע"ש בפירוש רש"י אך אין הדבר תלוי 
אלא בתשובה להקדים זמן הגאולה ע"ד שאמרו לא זכו בעתה זכו אחישנה, וזהו 

9( שיחת ש"פ פקודי תשמ"ט – סה"ש  תשמ"ט ח"א עמ' 324 בתרגום חפשי.
10( אמנם הכס"מ הראה מקום ליומא פו, ב, ויתבאר לקמן אי"ה.

11( צז, ב.
12( מעניין שבמדרש תנחומא )פרשת בחוקותי סימן ג( מופיעה גרסא שונה למחלוקת זו: "ר' יהודה אומר אם אין 
ישראל עושין תשובה אין נגאלין, שנא' )ישעיה ל( בשובה ונחת תושעון, רבי שמעון אומר בין עושין תשובה ובין אין 
עושין תשובה כיון שהגיע הקץ מיד נגאלין שנאמר )שם ס( אני ה' בעתה אחישנה רבי אלעזר אומר אם אין עושין 
תשובה מעצמן הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך רע שגזרותיו קשות כהמן ומשתעבד בהן ומתוך כך עושין 
תשובה שנאמר )שם נט( כי יבא כנהר צר רוח ה' נוססה בו באותה שעה ובא לציון גואל )שם(", גם בפרקי דרבי 

אליעזר )היגר( - "חורב" פרק מב הגירסא היא "ר' יהודה", ואכמ"ל בנ"מ.
13( ראה ד"ה החודש תשל"ה – סה"מ מלוקט ח"ד עמ' קצה, דגם בתורת החסידות קיימא לן כר' אליעזר כמ"ש 

הרמב"ם שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ולאידך מובטחת עשיית התשובה בסוף הגלות, כפי שיובא לקמן.
14( בביאורו על הרמב"ם המכונה "טורי אבן", הל' תשובה שם.
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לציון  ובא  הגאולה  את  דייקא  שמקרבת  תשובה  גדולה  ביומא  הגמרא  שמדייק 
גואל במהרה בימינו אמן סלה".

גם המהר"ל15 מבאר כי באמת אין התשובה מעכבת את הגאולה, אלא רק מזרזת אותה:

"יש זמנים מהן מוכנים לגאולה, שכאשר לא הגיעו אותם זמנים הם מעכבין 
כלו,  הקיצין  כל  כי  וזהו  לגאולה.  מעכב  קץ  עוד  ואין  כולם,  עברו  וכבר  הקץ. 
ואין מעכב אלא תשובה ומעשים טובים. ולא שיהיה דעת רבי אליעזר שלא יהיה 
גאולה אלא אם עשו תשובה, ואם לא יעשו תשובה יהיה הדבר בספק, שזה אינו, 
שאין ספק בגאולתן של ישראל. אלא הפירוש הוא כמו שאמרנו, כי הגלות הוא 
סדר  לפי  כי  העולם.  יוצא מסדר  דבר  עצמו, שהוא  הגלות מצד  הן  דבר מקרה, 
העולם ראוי שיהיה האומה הישראלית תחת רשות השם יתברך, ולא תחת רשות 
אחרים. ואם הגלות תולה בחטא, גם כן אין החטא דבר בעצם, רק הוא ענין מקרה, 
יעשו תשובה, אלא בודאי  ולפיכך אי אפשר שלא  לו.  קיום  ודבר שבמקרה אין 
יעשו תשובה . . אמנם רבי יהושע לא סבר שיהיה תולה דוקא בתשובת ישראל, 
רק הגאולה תלויה בו יתברך, כשירצה לגאול את ישראל הוא גואל אותם . . סוף 

סוף לדברי הכל אי אפשר שיהיה הגלות מתמיד כלל".

ד. קיתונות של רותחים מהמונקאטשער
אחד  הגאולה16,  את  המעכב  תנאי  התשובה  אין  שבאמת  שסברו  ישראל  מגדולי  היו 
קיתונות  שפך  תורה18"  "דברי  בספרו  אשר  ממונקאטש17.  הגאון  היה  שבהם  המיוחדים 
של רותחין על חכם אחד שכתב שאלמלא שישראל יחזרו בתשובה משיח לא יבוא, שהרי 

משמעות דבריו שאיננו מאמין כלל באפשרות ביאת המשיח עכשיו ח"ו.

מפני חביבותן של הדברים )ומפני שאין הספר מצוי( נעתיק כאן את דבריו, שנכתבו 
כתגובה חריפה על הנכתב בספר "אהל שלמה" בשם האדמו"ר רבי שלמה הכהן מרדאמסק 
זיע"א: "הטעם של אריכות הגלות בזמנינו זה יותר מי"ח מאות שנה מחורבן בית מקדשנו 
בעוה"ר, הוא לפי שהשכינה הקדושה רצונה לעשות קץ לגלות כמו שהיה במצרים שרק 
הצדיקים יצאו מהגלות והרשעים ימותו בג' ימי אפילה כמו שהיה במצרים אך משה רבינו 

15( ספר נצח ישראל פרק לא.
16( היד רמה בסוגיא שם כתב שלמסקנא גם ר"א מודה לר' יהושע שאי"צ תשובה, וכ"כ המהר"ל שם. וכ"ה ע"פ 
המובא בירושלמי )תענית פ"א ה"א( שלאחר כל השו"ט בין ר"א לר"י "איסתלק ר' ליעזר" ומבאר הקרבן העדה – 

"איסתלק ר"א, והודה לדברי ר"י דאפילו בלא תשובה נגאלין לעת קץ".
וראה גם ברבינו בחיי עה"ת ויקרא פרק כה המבאר בארוכה שהתשובה היא רק לזירוז הגאולה אך באם לא יעשו 
תשובה בהגיעה עת הקץ יגאלו בלא"ה. ובאריכות באברבנל בספר ישועות משיחו חלק ראשון, ראה גם מש"כ בשם 
משמואל )פרשת האזינו - ושבת תשובה תרע"ז(. וב"משנה שכיר - מועדים חודש אלול והסליחות" ד"ה אין ישראל 
נגאלין אלא בתשובה ביאר "נמצא שהצרות שיכניע את לב כל ישראל הוא רק הכנה לביאת אליהו, ואז יעשו תשובה, 

ומיד יהיו נגאלין" ועיי"ש באריכות.
17( שעל סגנונו כתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א "אשר בסופה וסערה היתה דרכו ולא ניחת מביטויים 

חריפים וכו'" )אג"ק ח"ט עמ' לד(.
על כללות דרכו של המונקאטשער בהבאת הגאולה, אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ש"פ מקץ תשד"מ(: 
"ולאלו הטוענים אודות מה שמדברים בלהט ובריבוי עצום כל כך אודות ביאת משיח צדקנו - הנה ישנו מכתב של 
"המונקאטשער" שנדפס לאחרונה עוה"פ )אגרות שפירין עמ' רלח ואילך( שבו כותב בפירוש ובאופן חד משמעי, 
שאינו משתמע לתרי אפי ]בלשונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר: "מיט אמסטערדאם'ער אותיות"[ שצריכים מסירות נפש 

בשביל שיבוא משיח צדקנו, ע"ד ובדוגמת המס"נ על ג' הענינים שעליהם "נאמר יהרג ואל יעבור"!...
ה"מונקאטשער" מקובל בכל החוגים לבעל מעלה, גדול בישראל . . והוא כותב בפירוש שיש למסור נפש עבור 
ביאת משיח צדקנו, ומאריך לבאר שמס"נ זו היא כמו בנוגע לג' הענינים ד"יהרג ואל יעבור"! הלואי היו מפרסמים 
מכתב זה - שכבר נדפס בספרו, וכל הרוצה יכול לקנות את הספר, ולראות בעצמו את תוכן המכתב!" )התוועדויות 

תשד"מ עמ' 703(.
18( מהדורא תליתאי אות כד.
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ומשיח בן דוד מנחשון אותה שתמתין עד שישיבו כל ישראל בגלות וכו' עכ"ל"

על המצוטט בשם רבי שלמה, שמשה רבינו ומשיח צדקנו מעכבים חלילה את הקב"ה 
מלגאול את עם ישראל עד שכולם יעשו תשובה, כתב הגאון ממונקאטש:

"ישתקעו הדברים ולא יאמרו וח"ו להאמין שיצא כזה מפי אותו צדיק הכהן 
הגדול מאחיו הה"ק בעל תפארת שלמה זי"ע, רק השומע שמע וטעה )כאשר קרה 
לכמה דברים כאלו העומדים ברומו של עולם ובני אדם ]גם החסידים[ מזלזלים 
בהם ועל ידי הסיפורים והגדות נתקלקלו כאשר הורקו מכלי אל כלי ועל זה נאמר 
באבות )א, יא( חכמים הזהרו וכו' כו' כמ"ש להלן מזה( כי דברים האלו המה נגד 
ואם נאמר ח"ו שזהו עיכוב  יום שיבוא,  לו בכל  י"ג עקרים אחכה  האמונה של 
הגאולה עד שישיבו "כל ישראל" היינו גם הפושעים גמורים והרשעים כנזכר19 
הרי הוא נגד מקרא מלא )משלי ב, יג( כל באיה לא ישובון שנאמר . . שהכופרים 
גם  ויתייאשו  יכפרו  כזו  מימרא  ידי  על  כן  אם  הגאולה  קודם  ישיבו  לא  האלו 
המאמינים בגאולה כיון שהוא דבר שאי אפשר כנזכר. ומ"ש הנביא )ישעיה כז, 
יג( ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש 
בירושלים זהו יהיה אחר הגאולה במהרה בימינו . . ובפרט ח"ו להוציא לעז על 
משה רבינו ומשיח צדקנו בהיותם בשמי שמים למה יעכבו הגאולה ח"ו . . וגם 
להגיע  להתעורר  האיך  מזה  מלאים  הקדושים  הספרים  כל  אשר  צדקנו  משיח 
להיכלא דקן צפור אשר שם משכן משיח צדקנו להביאו לגאלנו במהרה בימינו 
ואיך  ביהמ"ק  וחורבן  וישראל  השכינה  גלות  על  ויללה  ההתעוררות  שם  אשר 
יאמרו בשמו להיפך וכי הוא יעכב הגאולה ויוותר על חילול שמו יתברר וגלות 
כבוד השכינה הק' וצרות ישראל אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו ר"ל עד 
שישיבו הכופרים הפושעים אשר באמת זהו אינו באפשרות טרם הגאולה )כי כל 

באיה לא ישובון( כנזכר".

על  לכאורה  ונסמכים  מסתייעים  שלמה  התפארת  בשם  המצוטטים  הדברים  אמנם, 
דברי הרמב"ם דלעיל שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה. על כך השיב המנח"א, שאין 
כוונת הרמב"ם כי התשובה היא תנאי מעכב, אלא שע"י התשובה "נזכה לקרב" ולזרז את 

הגאולה, וז"ל:

"והן אמת שהרמב"ם )הלכות תשובה( כתב כי אין ישראל נגאלין אלא על ידי 
)אנשים  ומאמינים  לבינונים  היינו  נגאלין,  מיד  תשובה  שעושין  וכיון  התשובה 
רשעים  בכלל  נהיה  שלא  כדי  שלימה  בתשובה  ולשוב  להתעורר  ראוי  כערכנו( 
מעכבי הגאולה ח"ו ועל ידי התשובה נזכה לקרב הגאולה שלימה במהרה בימינו 
אבל לא להמתין על כל ישראל כולו. היינו גם הפושעים הכופרים ובפרט בערי 
הגויים הרחוקים כמובן . . ואל תשיבנו ממה שאמרו חז"ל )סנהדרין דף צח, א( חד 
מ"ד כי בן דוד בא רק בדור שכולו זכאי )ותאמר כנ"ל, והרי מבואר שם( או שכולו 
חייב )אם כן הוא להיפך אלא ודאי( דהכונה שם באופן אחר20 וכמ"ש בשם הגה"ק 
מברדיטשוב זי"ע שאמר מליצה בעד כלל ישראל קודם תק"ש אם תמתין רבש"ע 

19( יש להעיר כי ע"פ מה שכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ ויחי תנש"א, "פושעי ישראל" 
שבדורנו ה"ה "תינוקות שנשבו", ובמילא אין הם כלל בכלל החוטאים, ובמילא אינם בגדר הצריכים לשוב, וד"ל. וראה 
מש"כ בס' תשואות חן )להרה"ק ר' גדלי' מליניץ( שהביא מרבו המוכיח ר' יהודה לייב מפולנאה )מתלמידי הבעש"ט( 
שצדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב אפילו רשעים גדולים, ומשיח יהי' אוהב ומלמד זכות אפילו על 
רשעים גמורים, וע"י לימוד זכות זה יחזרו בתשובה, ועי"ז תהי' הגאולה, כמ"ש שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה. 

וסיים שכל מי שמלמד זכות על כל הנבראים, הוא מבחינת משיח.
20( להעיר גם ממש"פ הרד"ק ישעי' )פרק נט, טז( "וכן מה שאמרו רבותינו ז"ל דור שכלו חייב ר"ל רובו כי לא 
היה מעולם בישראל דור שכלו חייב שלא היו בהם אנשים צדיקים וטובים, וגם החייבים לא אמר שיהיו חייבים כליה 

חס ושלום אלא שאין ראוין לגאולה".
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בהגאולה כמ"ד עד שיהיה כולו זכאי או כולו חייב זהו אי אפשר )כפשוטו( כי 
אם כולו זכאי אי אפשר כי הרימותי ידי ונשבע אני שהרשעים הכופרים )במדינות 
שהזכיר אז( לא ישובו מכפירתם ואם שיהיה כולו חייב גם כן לא אפשר כי אנחנו 
מאמינים לא נסור מאמונתך יתברך שמו גם אם יחתכו אותנו לגזרי גזרים עכד"ק 

של המליץ האמיתי הקדוש מברדיטשוב זי"ע".

ואם נדקדק, אין זה חידוש של המונקאטשער אלא זו היא נבואה21 מפורשת ביחזקאל22:

ובעלילותם  בדרכם  אותה  ויטמאו  אדמתם  על  ישבים  ישראל  בית  אדם  בן 
כטמאת הנדה היתה דרכם לפני: ואשפך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על 
הארץ ובגלוליהם טמאוה: ואפיץ אתם בגוים ויזרו בארצות כדרכם וכעלילותם 
שפטתים: ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' 
אלה ומארצו יצאו: ואחמל על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגוים אשר 
באו שמה: לכן אמר לבית ישראל כה אמר א-דני אל-הים לא למענכם אני עשה 
בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם: וקדשתי את 
שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאם א-דני 
מכל  אתכם  וקבצתי  הגוים  מן  אתכם  ולקחתי  לעיניהם:  בכם  בהקדשי  אל-הים 

הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם.

בזכות  תלוי  הדבר  למענכם  עושה  הייתי  שאם  למענכם,  "לא  המלבי"ם:  שם  ומבאר 
וחובה וכשיחטאו עוד יוסיף להגלותם, אבל אחר שאיני עושה למענכם רק בשביל כבוד 
ולא  שנית  להגלותם  יצטרך  ושלא  עוד  יחטאו  שלא  באופן  יעשה  בהכרח  המחלל  שמי 

יתחלל שמו פעם אחר פעם".

על נבואה זו מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א23:

"בהקדמה לפרטי עניני הגאולה . . מדגיש הכתוב "לא למענכם אני עושה בית 
ולכאורה,   .  . שם"  באתם  אשר  בגוים  חללתם  אשר  קדשי  לשם  אם  כי  ישראל 

ההדגשה ש"לא למענכם אני עושה" מביאה לידי מרירות )"מרת נפשו"( . .

והמענה לזה: לכל לראש – ע"ד שמצינו בגמרא בנוגע ל"חבלו של משיח""ייתי 
ובלבד  רוצה  אני  ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמרי'", "כלומר אפילו בכך 
שאראנו", ועד"ז בנדו"ד, שהעיקר הוא שתבוא הגאולה, אפילו אם אינה בזכותם 
של ישראל, "לא למענכם". )"זאל זיין יע בזכותכם, זאל זיין ניט בזכותכם, אבי 
ולא  נוגע  לא  השלימה  לגאולה  ביחס   – ועיקר  ועוד  גאולה"!(  די  זיין  ס'זאל 
תופס מקום "למענכם" או "לא למענכם", כיון שבגאולה השלימה תהי' התגלות 
העצמות שלמעלה מכל הענינים. וענין זה מודגש בהפטרה דפרשת פרה – כיון 
שפרשת פרה היא "חוקה", ענין עצמי, ובענין עצמי )כולל גם בההתפשטות שלו( 
לא נוגע הענין ד"למענכם" או "לא למענכם", ובמילא, השמחה היא בשלימותה 

)"בשמחתו לא יתערב זר"(".

21( הרד"ק בפירושו לישעי' נט, טז האריך ביישוב הסתירות בדברי הנביאים ובדברי חז"ל בסוגיא זו, האם התשובה 
מעכבת או לאו, עיי"ש.

22( לו, טז-כד. עניין זה הוא בנוסף לראיות שהוא עצמו מביא מדברי הנביאים וז"ל: "מקרא מלא דיבר הכתוב 
)ישעיה סג, ה( ואביט ואין עוזר וכו' ותושע לי זרועי כביכול יאמר כן יתברך שמו ויגאלנו במהרה בימינו וכן מקראות 
כאלו רבים כהנה וכהנה בתנ"ך ובפרט בדניאל כמ"ש )דניאל יב, י( יתבררו ויצרפו ורבים לא יאמינו וגו' וזהו יהיה 
סמוך לגאולה וכיון שרבים לא יאמינו והרי באינם מאמינים נאמר כל באיה לא ישובון וכשיצטרכו לשוב כל ישראל 
כולם והרבים לא יאמינו אם כן לא יגאלנו ח"ו ואיך יהיה זה סמוך להגאולה, וכן כל דברי חז"ל בסוף סוטה ובפרק 
חלק וכן בסוף כתובות . . מה שיהיה בדור שבא בן דוד מה שיהיה חוצפא יסגי ופני הדור כפני כלב וכו' כו' וכיון שלא 
ישובו כולם רק אדרבא יהיה רוב פני הדור כן אם כן יהיה זה דורו של משיח הרי יעכבו מלבוא משיח עד שישובו כולם 

ויהיו צדיקים כולם )אלא ודאי כי הדברים הנ"ל הם הבל וריק וכזב ולא יצאו ח"ו מפי הצדיק הנ"ל(".
23( משיחת ש"פ פרה תשי"א.
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לסיכום: ישנם המפרשים את שיטת רב ורבי אליעזר, שהתשובה מהוה רק זירוז לגאולה, 
והיא לא תתעכב בלעדי התשובה. לפי פירוש זה אין סתירה בין תחילת ההלכה ברמב"ם 

לסופה. והגאולה יכולה לבוא בזמננו אף לולי התשובה שנעשתה.

ה. מעמיד להם מלך קשה כהמן
ללא  שאכן  כפשוטו,  היא  ר"א  שכוונת  פירשו  רבים24  דלעיל,  הדברים  לעומת  אמנם 
כפי  סובר.  הוא  גם  כך  כשיטתו  פוסק  כיון שהרמב"ם  וא"כ  תבוא,  לא  הגאולה  תשובה 
שמבאר בארוכה הרס"ג, מגדולי הגאונים, בספרו האמונות והדעות25 כי ישנם ב' אפשרויות 
אימתי תסתיים הגלות: א( כאשר ישראל יחזרו בתשובה ויהיו ראויים להגאל. ב( כאשר 
יגיע זמן הקץ, אף אם לא יעשו תשובה תבוא הגאולה. על כך הוא שואל, כיצד נוכל להגאל 
כאשר ישלם הקץ קודם שנשוב, שהרי לא יתכן שתהיה הישועה ואנחנו חוטאים, בעוד 

שכל סיבת הגלות היא מפני חטאינו? 

התשובה על כך טמונה בדברי רבי יהושע "אם ישראל עושין תשובה נגאלין, ואם לאו, 
הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך, שגזרותיו קשות כהמן, והם עושין תשובה ונגאלין", 
להגאל,  ראויים  ונהיה  בתשובה,  נחזור  ורעות, שמחמתם  רבות  צרות  אותנו  שתקראנה 

לתפקיד זה ישלח משיח בן יוסף, כך מסכם הרס"ג את שיטתו.

ו. תיווכו של כ"ק אדמו"ר שליט"א
דעת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנושא זה, היא שכוונת הרמב"ם היא כפשוטו, 

שישראל יעשו תשובה קודם הגאולה.

נחזור לדיוק בלשון הרמב"ם, שמקורו במחלוקת ר"א ור"י בסנהדרין "רבי אליעזר אומר: 
אם ישראל עושין תשובה - נגאלין, ואם לאו - אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין 
עושין תשובה - אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות 

כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב".

הרמב"ם פוסק "ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל 
לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל הדברים וגו' 

ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'".

מדיוק  הרמב"ם?  פוסק  מי  כשיטת  מובן  לא  ראשונה  בהשקפה  קודם,  כפי שהקשינו 
לשונו "אין . . נגאלין אלא בתשובה" נראה שפוסק כר"א שהגאולה תלויה בתשובה. א"כ 
מהו שכתב הרמב"ם "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה" - דבר המופיע רק 
שגזרותיו  מלך  להן  "מעמיד  תשובה  לעשות  להם  יגרום  שהקב"ה  שס"ל  ר"י26,  בשיטת 
וא"כ, בסגנון התלמודי, הרמב"ם  וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב",  קשות כהמן, 

וואלף באסקוויץ( על דברי הרמב"ם כאן, ועוד לדוג'  24( ראה באריכות במה שפירש ב"סדר למשנה" )להג"ר 
תוספת יום הכיפורים יומא דף פו, א, ובדרשות "משנה שכיר" - מועדים חודש אלול והסליחות, ועוד. 

25( מאמר ח.
26( ואכן מחמת זאת ב"סדר למשנה" ]שם[ האריך לבאר שהרמב"ם פוסק כר"י ולא כר"א, אך מדברי כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א בסה"מ ]שם[ מוכח דס"ל שפוסק כר"א וכן מוכח מדקדוק לשון הרמב"ם "ואין ישראל נגאלין 

אלא בתשובה".
והנה באחד מאחרוני זמננו )שי לתורה – סולובייצ'יק( כתב לבאר שאין כוונת הרמב"ם שהקב"ה מבטיח לנו שנעשה 
תשובה בסוף הגלות, אלא שהקב"ה מבטיח לנו שבאם נעשה תשובה נגאל. ובודאי שאין כל יסוד לפירוש כזה בדברי 
הרמב"ם, מלבד שכל מפרשי הרמב"ם ע"ע לא למדו כן, אלא שמהיכי תיתי לומר כזה פירוש. וכי הקב"ה "גזלן" הוא?! 
מהו החידוש שבאם יעשו תשובה יגאלו, הרי באם אין טעם לגלות למה שח"ו ישאיר אותו הקב"ה בגלות, אלא ברור 

"שהבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה".
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"מזכי שטרא לבי תרי" - מכריע את ההלכה כשני צדדים חולקים, בלא לפשר ביניהם27 ?!

בשביל להבין זאת, יש להקדים את דברי המהרש"א28 בביאור יסוד המח' בין ר"א ור"י, 
וז"ל : "ז"ש אר"א אם ישראל עושין תשובה דהיינו תשובה רצונית מצד עצמן שנאמר שובו 
בנים שובבים ואז ארפא משובתם והשיב לו רבי יהושע דההוא קרא בתשובה הכרחית 
קאמר כדאמר לעיל מעמיד להם מלך וכו' ומחזירן למוטב . . דומיא דגזירת המן". היינו 

שמחלוקת ר"י ור"א האם התשובה תהיה רצונית או הכרחית. 

והנה שיטת הרמב"ם היא שאכן הלכה כר"א שהתשובה הנדרשת היא "תשובה רצונית", 
אלא שיש וודאות שהקב"ה "ידאג" שתהיה תשובה כזאת. 

יסוד זה מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בלקוטי שיחות חלק כז29, וזלה"ק:

יסורי הגלות, אי"ז שינוי אמיתי  "מכיון שהתשובה, מתחילה רק מחמת מצד 
במציאות של ישראל. לכן צריכים להגיע גם ל"זכות אבות" בשביל לזכות למעמד 

ומצב של גאולה.

להלכה  פוסק  הרמב"ם   – לבא  העתידה  הגאולה  של  החידוש  יומתק  וע"פז 
תורה  "הבטיחה  כותב  הוא  לכך  ובהמשך  בתשובה,  אלא  נגאלין  ישראל  שאין 
שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין" – שיש לומר כי כוונת 
מציאותם  מצד  לתשובה  יגיעו  ש"היהודים"  מבטיחה  שהתורה  בזה,  הרמב"ם 
כפי שנאמר  יהי'  כן  אומרת שאע"פ שלפני  זאת   – )"זייער מציאות"(   – שלהם 
יהי'  אח"כ  זאת  למרות  גו",  הדברים  כל  עליך  'יבואו  מביא  שהרמב"ם  בפסוק 

"ושבת עד ה"א": התשובה מיוחסת ל"יהודי".

27( יש להעיר כי קושיא זו היא רק לפי הגירסא בש"ס שלפנינו, ולא לפי הגירסא שמעיר עליה במרגליות הים ]צז, 
ב אות כב[, שבמקום "אלא" גורסים "א"ל ר"א", היינו שר"א הוא דס"ל שמעמיד להם מלך קשה כהמן. אך באמת גם 
לפי גירסא זו דברי הרמב"ם לא עלו שפיר שהרי הרמב"ם היה צריך להעתיק לפסק הלכה "מלך קשה כהמן" ולא רק 

"והיה כי יבאו עליך כל הדברים", ולפי ביאור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המובא בפנים גם זה מיושב שפיר.
28( סנהדרין שם.

29( עמ' 215 ואילך.
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ויש לומר . . אמיתית עניין התשובה היא כאשר היא באה בבחירה חופשית . . 
בהמשך לזה אומר הרמב"ם "הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף 
גלותן" – ש"היהודים" יעשו תשובה – תשובה אשר באה מצד הבחירה החופשית 

של האדם.

ה"א",  עד  "ושבת  תהיה  צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית  הגאולה   .  .
תשובה של "היהודים" בכח עצמם. ייסורי הגלות יהיו רק המעורר, אבל אח"כ 

התשובה תהיה של "היהודים" גופא".

את הסתירה כביכול בין הדברים, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במאמר ד"ה 
"החודש הזה לכם" תשל"ה ס"ו )סה"מ מלוקט ח"ד עמ' קצז( וז"ל:

ישראל  שאין  להגאולה,  בנוגע  הדינים  פסקי  דשני  התיווך  לבאר  יש  ועפ"ז 
נגאלין אלא בתשובה ושבניסן עתידין ליגאל, כי זה שישראל עושין תשובה בסוף 
גלותן ]שבגלות עצמו, עיקר ההעלם וההסתר דהגלות הוא בסופו[, הוא באופן 
שנרגש בהם דזה שעושין תשובה הוא לא מצד ציור המציאות של האדם העושה 
ניסן,  בחינת  יעשו תשובה.  הגלות  תורה שבסוף  מפני שהבטיחה  אלא  תשובה, 
בת, שאין לו משל עצמו כלום והוא מקבל מלמעלה. והגם שהתשובה היא ברצונו 
ובבחירתו, וכלשון הרמב"ם שסוף ישראל לעשות תשובה עשי' ועבודה דישראל 
עשיית  מ"מ  שמלמעלה[,  הכרוזים  ע"י  הבאה  תשובה  כההתעוררות  ]ודלא 
אלא  עצמם,  הציור שלהם מצד  לא מצד  היא  הגלות  דישראל שבסוף  התשובה 

מפני שהבטחת התורה פועלת עליהם שיעשו תשובה.

מלמעלה  תהי'  שהתשובה  דזה   ,49 עמ'  התש"ה  סה"מ  "ראה   :52 ובהערה 
למטה לדעת ר"י "אין זה באתעדל"ע בלבד . . כי אם שיתעוררו מעצמם לעשות 

תשובה . . אך זה גופא יהי' ע"י התעוררות מלמעלה".

היינו שבתשובה שתהיה לפני הגאולה יש חיבור של שתי תנועות הפכיות, מצד אחד 
התשובה תהיה "תשובה רצונית" מצד עבודת המטה ולא רק מצד הגילוי מלמעלה )שזהו 
כללות החידוש של הגאולה השלימה על יציאת מצרים. ואכמ"ל(, ועכ"ז לא תהיה תשובה 
זו תלויה ברצון האדם בלבד אלא בגילוי מלמעלה. במאמר שם מבאר כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א כי הדרך להגיע לתשובה כזו הוא ע"י שהעבודה היא בביטול כל המציאות, 
שם  כמבואר  הגלות  זמן  בסוף  ובפרט  הגלות  בזמן  העבודה  מצד  כתוצאה  הנגרם  דבר 

באריכות.

וכעין זה מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במכתב:

"פלוגתתם בגאולה לענין הזמן, מתאמת לפלוגתתם בגאולה במצב נפש בנ"י 
שמעצמן  ע"י  נגאלין  דישראל  דרא"א  ב(  )צז,  בסנה'  והוא  התומ"צ.  בקיום  אז 
עושין תשובה . . ורי"א דאפי' אין עושין תשובה מעצמן נגאלין, כי הקב"ה מעמיד 
להן מלך שגזירותיו קשות כהמן כו' ומחזירן למוטב . . והנה בכ"ז חילוק גדול 
מאז ועד עתה. כי במ"ת עדיין לא היו מצווין, ולכן יש להם מענת אונס ומודעה 
רבה, משא"כ עתה דמצווין, הנה גם כשבאה התשובה ע"י מלך קשה, כיון שהוא 
ע"י שהקב"ה מעמידו עליהן, ע"ז אמרו דבודאי בלב שלם עושה, וכמו שביאר 
הרמב"ם )הל' גרושין פ"ב ה"כ( הטעם: מי שתקפו יצה"ר לבטל מצוה כו' והוכה 
הוא  ורוצה  מישראל  להיות  רוצה  כו' מאחר שהוא  אנוס  זה  אין  כו'  עד שעשה 

לעשות כל המצות כו'"30.

30(  אג"ק ח"א עמ' קטז.
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ז. די בהרהור בלבד
א"כ, לביאורו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, דעת הרמב"ם )שבנושא זה נתקבלה 
להלכה( היא, כי אכן צריכה להיות תשובה בתהליך הגאולה, אלא שהתשובה יכולה לבוא 
ע"י מאורעות חיצוניים שיעשה הקב"ה, ואעפ"כ התשובה תהיה שלימה ורצונית. היינו 
שהתשובה מלמעלה תעורר את בנ"י עצמם מצד רצונם הם לחזור בתשובה. מב' טעמים 
– א( עתה אחר מ"ת הגילוי מלמעלה מגלה את הרצון האמיתי של כאו"א ב( מצד הביטול 
הנובע מקושי הגלות בעקבתא דמשיחא, נרגש שהעבודה איננה מצד העובד עצמו אלא 

רק מצד האלוקות, ולכן הבטחת התורה פועלת עליהם שהם עצמם יעשו תשובה.

ובמהות התשובה הנדרשת מעם ישראל כולו כדי להביא את הגאולה, מבאר כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א, שלאחר העמידה בנסיונות הקשים של הגלות וקיום התורה ומצוות 

במס"נ, כעת נדרש רק הרהור תשובה על מנת להביא את הגאולה.

וזו לשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בלקוטי שיחות חל"ג31:

ולהפוך  לשנות  שביכלתה   – תשובה  של  כחה  בגודל  הוראה  יש  הנ"ל  "מכל 
תחתון,  הכי  בקצה  בתחילה  נמצאו  קרח  בני  הקצה:  אל  הקצה  מן  האדם  את 
אלא  המחלוקת,  בחטא  שנכשלו  רק  שלא  היינו  תחלה,  בעצה  היו  שהם  וכנ"ל 
היו בגדר מחטיאים את הרבים, לחלוק על משה ועל הקב"ה: וגם תשובתם לא 
היתה תשובה גלוי', ואדרבא הי' רק הרהור תשובה בלב, ובגלוי הייתה – "בשעת 
שיפרשו  עליהם  לפעול  דיו  חזק  הי'  לא  שלהם  התשובה  שהרהור  המחלוקת", 
בריש גלי מן המחלוקת. ואעפ"כ, הנה לא זו בלבד, שבזכות הרהור תשובה זה 
גופא,  העונש  בעת  שגם  זאת,  עוד  אלא  קרח,  עדת  על  שבא  העונש  מן  נמלטו 
בהיותם בלועים בגיהנם, היתה זאת ישיבה מתוך "שלוה", במקום גבוה ומבוצר, 
שירתם  שדברי   – זאת  ועוד  שירה",  ש"אמרו   – עליון  הכי  לקצה  שהגיעו  ועד 

ותהילתם נכללו בספר תהלים, ועד להשירים ש"יסודתו בהררי קודש".

ומזה מובן בכ"ש וק"ו וכו' וכו' בנוגע לגאולה העתידה לבא, שפסק הרמב"ם 
"שסוף ישראל לעשות תשובה . . ומיד הן נגאלין" – שלאחרי ריבוי התומ"צ מתוך 
מסירת נפש וכו' במשך אריכות זמן הגלות, די ומספיק לישראל הרהור תשובה 
בלב להביא תיכף ומיד ממש גאולתן של ישראל – "ולציון יאמר איש ואיש יולד 

בה והוא יכוננה עליון' בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו".

ח. ידע איניש בנפשי'
לאחר אריכות הדברים והבירור במהות התשובה הנדרשת, נחזור להודעת כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א שבדורנו כבר עשו תשובה.

31( עמ' 174-5.
ניסן
תשע"ו
71



כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבאר כי מחמת כל המאורעות הקשים שאירעו לעם 
ישראל בדורנו )ובמיוחד בתקופת השואה( כל יהודי הרהר תשובה ועשה תשובה. היינו 

שהגילוי מלמעלה פעל שינוי פנימי אצל כאו"א מאנשי הדור.

שינוי זה אמנם יתכן שביחס לכאו"א מאנשי הדור כשלעצמו הוא איננו תשובה פנימית 
ורצונית, אבל באם לוקחים בחשבון את כל "הענינים שקרו מעבר לים, ואין כאן המקום 
להזכיר עוד פעם ענינים שעלו בכ"כ הרבה נפשות בפשטות, נפשות של צדיקים וטהורים. 
ה' ינקום דמם - הרי ודאי שהעבודה בדורנו בכלל היא בתשובה עילאה דוקא" )שיחת 
ובפרט כאשר מצרפים לזה את העבודה במס"נ של כל הדורות  עיוה"כ תש"נ דלעיל(. 
שלפנינו, "לאחרי אריכות וקושי הגלות במשך יותר מאלף ותשע מאות שנה ועדיין לא 
בא . . ובנוגע לתשובה )"אין הדבר תלוי אלא בתשובה"( - כבר עשו תשובה, שהרי אין לך 

אדם מישראל שלא הרהר תשובה" )שיחת ש"פ ויחי דלעיל(.

נח  בש"פ  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  היטב  להבין  נוכל  זו  וברוח 
תשנ"ב32: 

"גם כשידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש אצלו ענינים הצריכים תיקון, אין 
זה בסתירה ח"ו לעדותו של נשיא דורנו שכבר נשלמה העבודה ועומדים מוכנים 
לקבל פני משיח צדקנו, כי, העבודה דכללות בנ"י במשך כל הדורות שצריכה להיות 
)ד(כל  ועבודתינו  )שתלוי' במעשינו  דהגאולה  לבוא להשלימות  כדי  הגלות  בזמן 
זמן משך הגלות( – נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, 
ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו סיבה 
שתהי', ה"ז ענין פרטי שבודאי צריך לתקנו ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר 
ושלימות "מעשינו ועבודתינו" דכלל ישראל שעומדים מוכנים להגאולה, וכיון שכן, 
גם התיקון והשלימות דהפרט היא בנקל יותר, ומתוך שמחה בידעו שתיכף ומיד 
ממש באה הגאולה האמיתית והשלימה. ובסגנון אחר: כללות בנ"י שהם "קומה 
אחת שלימה" נמצאים במעמד ומצב דאדם שלם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, 
הן ברוחניות )רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת( והן בגשמיות, והחסרון דהפרט הוא כמו 
מיחוש או חולי קל וחיצוני באבר פרטי שתיקונו ע"י רפואה קלה ומהירה, כמ"ש 
"ורפא ירפא", "שניתנה רשות )וכח( לרופא לרפאות", כולל ובמיוחד הרפואה שע"י 
התשובה )"גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם"(, ועד לשלימות הרפואה שהיא 

)לא רק מכאן ולהבא, אלא( עוקרת את החולי מלמפרע".

הנה בדברים אלו מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עומק חדש בכללות מה 
שנתבאר לעיל. היינו שההשפעה של עבודת בנ"י במשך הגלות עד לדורנו זה, איננה רק 
ל"הרהור" תשובה.  גמורה  "רמת" התשובה הנדרשת מתשובה  בכך שהיא הקלישה את 
אלא "נשיא הדור" מגלה לנו איך להביט נכון על מציאותו של "עם ישראל", אשר הינו 
הדור,  מאנשי  אחד  וכל  ודור  דור  כל  בה  אשר  שלימה  אחת  מציאות   – שלימה  קומה 
איננו נפרד ונבדל בפני עצמו, אלא הוא חלק מה"שלם", הוא איבר של ה"קומה שלימה", 
של כללות עם ישראל במשך כל הדורות. ולפיכך מובן כיצד העבודה של בנ"י בדורות 

הקודמים משפיעה עלינו, כאברים פרטיים של ה"קומה שלימה".

הצורך  על  "מוותר"  לא  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  שכ"ק  להדגיש  חשוב  אמנם, 
בעשיית תשובה שלימה, ואדרבה - כמבואר לעיל, המטרה היא שהתשובה תהיה תשובה 
רצונית ופנימית. אלא שמצב דורנו כ"קומה שלימה", הוא מעבר לזה. וכל איבר פרטי רק 
צריך לגלות את הקיים בו מ"לפנים" )למפרע( ולכן "גם התיקון והשלימות דהפרט היא 

בנקל יותר, ומתוך שמחה".

32( ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 65.
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הכלי חמדה
ותורת הרבי

בסקירה שלפנינו נפתח צוהר על משנתו של ה"כלי חמדה", בה נפרשת 
אי־אלו שרטוטי קווים לעומק חידושיו המפתיעים ומעוררי ההתפעלות, 
בטוב טעם  ומסדירם  ואחרונים,  ראשונים  בדברי  עזוז  ברוב  המפלפל 
מרוחב  מעט  כאן  מתגלית  זאת  לצד  ההיגיון.  סברת  של  בפשיטותה 
התייחסותו הממצה של הרבי לחידושי תורתו של "אחד מחכמי פולין", 

כאשר הרבי מותיב ומפרק, מקשה ומתרץ, אוחז ומרפה.

הרב מנחם שניאור מיודובניק
נו"נ בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

על המחבר
למאה  קרוב  לפני  של  היהודית  בפולין 
שנה היה הגאון רבי מאיר דן פלאצקי זצ"ל, 
זו"1  שבמדינה  מהגדולים  המיוחד  "האחד 
בגאונותו,  לעולם  שהאיר  התקופה  מענקי 

צדקותו ובחיבוריו הנפלאים.

רבי מאיר דן נולד בקוטנא בשנת תרכ"ו 
מחסידי  שהיה  יצחק,  חיים  רבי  לאביו 
האדמו"ר רבי חנוך העניך זצ"ל מאלכסנדר. 
כאשר מלאו לרבי מאיר דן תשע שנים שוב 
רעבונו  את  להשביע  המלמדים  יכלו  לא 
לתורה שלחו אותו, איפוא, ההורים ללמוד 
חיים  רבי  הגאון  של  בישיבתו  בקאליש, 
שהיה  חיה"  "נפש  בעל  וואקס  אליעזר 
כשמלאו  המפורסמים.  הדור  מגאוני 

1( לשונו של רבי חיים עוזר גרודזנסקי.

"נפש  בעל  רבו  אותו  צייד  לבואו  שנתיים 
חיה" במכתב המלצה אל חמיו הגאון רבי 
מלכו",  ה"ישועות  בעל  מקוטנא  יהושע 
לגדולות.  כי ראוי הוא  שיקרבנו למחיצתו 
גם אצל רבי יהושע מקוטנא עשה כשנתיים 
וביראה.  בתורה  וגדול  הלך  וילך  ימים, 
מידותיו  למצות  הלך  י"ג  לגיל  כשהתקרב 
ה"אבני  בעל  מסוכאטשוב  האדמו"ר  אצל 
נזר", בסוכאטשוב, מצא הסדן את פטישו, 
נזר" נעשה רבו המובהק לכל ימי  ה"אבני 
חייו. וכמו שכותב רבי מאיר דן בהקדמתו 
ובפרט מורי ורבי  לספרו "חמדת ישראל": 
בדרך  עיני  האיר  אשר   .  . מסאוכטשוב 
אצלו  לטעום  והתחלתי  התוה"ק  לימוד 

נועם מתיקות תורתנו הקדושה".

בתרמ"ב, נשא אישה בעיר דווארט, חמיו 
ופרנסו במשך  גדולה,  קנה עבורו ספרייה 

ממדף ספרי הישיבה
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עשר שנים רצופות, במשך זמן זה הקדיש 
ביגיעת  ומרצו  כחו  כל  את  דן  מאיר  רבי 
בשנת  גדולה.  ובהתמדה  בשקידה  התורה 
אב"ד  לכהונת  דן  מאיר  רבי  נבחר  תרנ"א 
דווארט, והוא רק בן כ"ה שנה, משהתחיל 
חדשות  פנים  נתגלו  העיר  כרב  לשמש 
באישיותו. רבי מאיר דן ירד משולחן חמיו 
והיה  לפרנסו,  יותר  מסוגל  היה  לא  אשר 
אך  אז,  כנהוג  מהרבנות  להתקיים  אמור 
דלה  במשכורת  והסתפק  לכך  סירב  הוא 
התנהג  זאת  עם  הקהילה,  מקופת  שקיבל 
ביד רחבה כאשר פיזר צדקה לעניים הרבה 

מכפי יכולתו.

כ"ז שנה ישב על כסא הרבנות בדווארט, 
וניהל את עדתו במסירות אך לשיא מסירותו 
הגיע בימי מלחמת העולם הראשונה. כפי 
בהקדמתו  בכותבו  על־כך  בעצמו  שסיפר 
כי   - דברים  לחומש  חמדה"  "כלי  לספרו 
היה קרוב למסירות נפש בפועל אך השי"ת 
ברחמיו המרובים הציל אותו - "אינני יודע 
"אלא  ואומר,  ממשיך  זכות",  שום  לעצמי 
שפגעו  מהצרות  להמלט  שסירבתי  זאת 
מיודעי  להפצרות  נעניתי  ולא  בכולנו, 
. . שאבוא ללודז' ושם יקבעו לי  הגבירים 
מקור פרנסה, הרגשתי בליבי שזאת חובת 
הרב לעירו, לא להשאיר את קהילתו הפקר 

בזמן כזה".

דן  מאיר  רבי  נקרא  תרע"ח  בשנת 
אוסטרוב־ בעיר  הרבנות  כסא  על  לשבת 

מהקהילות  היתה  זו  קהילה  מאוזבייצק, 
אפיקי  התרחבו  שם  בפולין.  החשובות 
פעילותו למען הכלל, כפוסק מוכר התכתב 
במזרח  הארצות  מכל  התורה  גדולי  עם 
ומערב אירופה, שפנו אליו בשאלות חמורות 
הלכה למעשה במיוחד בנושא העגונות אשר 
ההמוני  ההרג  עקב   - אקטואלי  אופי  לבש 
הרבנים  אגודת  כיו"ר  המלחמה.  בתקופת 
דפולין, הקדיש מאמצים רבים למצוא היתר 
בחזית  ששרתו  היהודים  החיילים  לעגונות 
בדברים  בא  עקבותיהם,  ונעלמו  המלחמה 
עם גדולי הפוסקים שבדור, וכתב בעניינים 
להכלל  אמורים  שהיו  למכביר  שו"ת  אלו 

בספרו הגדול "ארץ חמדה".

דן  מאיר  רבי  פעל  פעילותו  יתר  בין 
על  ירושלמי  תלמוד  של  זיופו  לחשיפת 
סדר קודשים, שנתפרסם באותה העת על 
את  מצא  כי  שטען  פרידלנדר,  שלמה  ידי 
מעולם.  התגלה  שלא  המקורי  היד  כתב 
הזיוף זכה בהתחלה להסכמותיהם של כמה 
התרמית,  נתגלתה  בהמשך  אולם  רבנים, 
לא מעט בזכות פעילותו של רבי מאיר דן 

בנושא.

נסתלק בו' בניסן ה'תרפ"ח2.

 שיטת לימודו
רבות נכתב על השיטות השונות בדרכי 
הלימוד. הניתוח ההגיוני שחודר עד לשורש 
רבי  את  בעיקר  המאפיין  הסוגייא,  ומהות 
חיים מבריסק וממשיכי דרכו מחד, ומאידך 
את שיטת הפלפול הפולני, שבעזרתו מקים 
הלומד פירמידות ענק שיקסימו את השכל 
המתענג על חידוד וחריפות ההמצאה, דרך 
לימודו של  את שיטת  בעיקר  זו מאפיינת 

האדמו"ר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה.

מבריסק  חיים  רבי  שהמציא  כדרך 
המתבטאת  המאבחנת,  ההגדרה  את 
"חיוב  או  וגברא",  "חפצא  מילים:  בשתי 

הוא תקציר מהקדמתו של הסופר, הרב  כהנ"ל   )2
אהרון סורסקי לספר כלי חמדה.

רבי מאיר דן פלאצקי
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המצווה" ו"קיום המצווה", כך יצר לעומתו 
הפלפולית  שיטתו  את  האוסטרובצי 
המחפשת ומאתרת את בעל המימרא, כדי 
הרי  כך  ואם  "לשיטתיה"  וליצור  להרכיב 
שהקושיא אינה קושיא, כיון שהבר פלוגתא 
ובהיות  אחרת.  לסבור  יכול  אינו  לשיטתו 
האוסטרובצי בקי עצום, היה מעביר בכוח 
את  אתר  על  ומוצא  הש"ס  כל  את  זכרונו 
מוכיח  היה  הפלפול  בכוח  פלוגתא.  הבר 
שאם תנא פלוני אומר הלכה אחרת, סימן 
לדין  להסכים  יוכל  לא  התנא  שאותו  הוא 

הראשון.

בקרב  רווחת  היתה  זו  לימוד  שיטת 
חיפש  הפולני  היהודי  הפולניות,  הישיבות 
גם בתורה תסיסה וריתחא - ובפלפול מצא 

ביטוי ופורקן לתכונותיו ולמזגו התוסס.

רק אנשים בודדים יוצאים מן הכלל בלטו 
פולין  גדולי  כאשר  האחרונה,  בתקופה 
התרחקו במדת מה מן הפלפול הצרוף. רבי 
מנחם זמבא, ורבי מאיר דן פלאצקי, פילסו 
לעצמם נתיבים חדשים לחלוטין, אם כי גם 
סטייתם  כליל.  הפלפול  את  נטשו  לא  הם 
לשיטת  ונטייתם  הטהור  הפלפול  מדרך 
למהפכה  גרמה  למחצה,  ליטאית  לימוד 
הפולניים.  של  עולמם  בתפיסת  ממש  של 
שהייתו  עקב  כנראה  שהייתה  מהפכה 
הממושכת של רבי חיים מבריסק בוורשא3.

פלאצקי  דן  מאיר  רבי  מאמרנו  נשוא 
מהם:  חשובים,  ספרים  וכמה  כמה  חיבר 
"חמדת ישראל - נר מצווה", "שאלו שלום 
ירושלים", "ניצוצי אור" ועוד. אך ניתן לומר 
הספר  הוא  חיבוריו  של  הכותרת  שגולת 
"כלי חמדה" על פרשיות התורה. ספר זה 

דן  מאיר  רבי  פעם  ביקר  שכאשר  מספרים,   )3
נכנס אל הגר"ח כאחד מני רבים מבלי  בבריסק, הוא 
שיפרש את מטרת בואו, אך הגר"ח אמר מיד למקורביו, 
ראה  מה  תמהו,  האנשים  אותי",  לבחון  בא  זה  "ראו 
"לחשוד" בו ככה, אולם רבי חיים לא טעה, רבי מאיר 
להתחקות  כדי  נזר"  "האבני  בשליחותו של  אז  בא  דן 
אחרי דרכו של הגר"ח ולמצות מדותיו בהלכה, כששב 
את  ולומד  יודע  חיים  "רבי  לרבו,  אמר  דן,  מאיר  רבי 
היא,  הדברים  כוונת  הרמב"ם",  פירוש  עם  הש"ס  כל 
שהגר"ח השכיל בגאונותו ללמוד את כל הש"ס בפנים 
לימוד על אתר, כפי שמתפרש לשיטת הרמב"ם בספר 

היד )הרב אהרון סורסקי בהקדמה הנ"ל(.

הינו מהווה יצירה מקורית שחידשה גישה 
לא  שבכתב,  התורה  למקראות  מעניינת 
חסידות,  בענייני  הגות  לא  דרוש,  עיטורי 
הלמדנים  בסגנון  וטריא  שקלא  אם  כי 

ובירורים הלכתיים.

בחדא  אצלו  מתאחדים  וההלכה  האגדה 
בפלפוליו  לעומק  חודר  והוא  מחתא, 
חדרי  בכל  ובקיאות  חריפות  השופעים 
סברות  ותירוצים,  קושיות  התורה, 
עם  חומש  בפסוק  מעוגן  והכל  והגדרות, 
פירוש רש"י. בתוך דבריו הוא משלב כמה 
וכמה שאלות ותשובות שהחליף עם גדולי 
ישראל בדוגמת הרוגוצ'ובי וה'חלקת יואב', 
וכן רעיונות עמוקים והשקפת עולם שינק 
וה'אמרי  מסוכוטשוב4  האדמו"ר  מרבותיו 
ידועות  בסוגיות  רק  לא  מגור.  אמת' 
אלא  כוחו,  את  מראה  הוא  ומפורסמות 
גם בדינים ובהלכות שלא דשו בהם רבים, 
עליו,  מוכיח  ששמו  שאמר  מי  אמר  וכבר 
ברוב  בהם  "דן"  הוא  אלו  בסוגיות  שגם 

כוחו, ו"מאיר" אותם באור יקרות.

 הכלי חמדה
ותורתו של הרבי

מוצאים  אנו  הרבי  בתורת  כשמעיינים 
ישיבתיות  לסוגייות  רק  לא  התייחסות, 
ו"בבא  מציעא"  "בבא  של  כאלו  מובהקות 
שלא  נידחות  בסוגייות  גם  אלא  בתרא", 
ישיבות".  ה"ראשי  של  בספריהם  נזכרות 
בדרך  שהולכים  האחרונים  ספרי  כן  על 
ענגיל,  יוסף  ורבי  פערלא  הגרי"פ  כגון  זו, 
מקבלים מקום של כבוד בספריו של הרבי. 
יחס דומה מקבל גם רבי מאיר דן פלאצקי, 
עשרות  מגלים  בשיחות  מעיינים  כאשר 
מקומות שבהם הוא נושא ונותן בדבריו של 

הכלי חמדה.

כשמנסים אנו לנתח את שיטתו של הרבי 
הרבי   - מדהים  דבר  אנו  מוצאים  בלימוד 

4( גם את גישתו המיוחדת לשולחן ערוך של כ"ק 
וכמ"ש  לתלמידו  נזר"  ה"אבני  הנחיל  הזקן  אדמו"ר 
בכלי חמדה פרשת בשלח: "וחיפשתי בספרים, ומצאתי 
הקדוש  הגאון  ישראל  של  רבן  ה"ה  כן  אומר  שהרב 
תל"ה  סימן  או"ח  ערוך  שולחן  בספר  זצ"ל  מליאדי 
בקו"א . . וידוע כמה רב גובריה של מרן זצ"ל בהלכה".
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השיטות.  ובכל  הסגנונות  בכל  משתמש 
חותר  הזמן  כל  הרבי  אחת,  מסיבה  וזאת 
הוא מעמיק  כך  לצורך  אל האמת,  בדרכו 
של  מדרשה  מבית  בחקירות  לפעמים 
שרבים  בעיות  פותר  ולאידך  "בריסק", 
אחרים העמיקו ופלפלו בהם בתיקון גרסא 

בלבד5, וזאת משום שכך היא "האמת". 

מסוגיות  כמה  נסקור  שלפנינו  במאמר 
רבי  של  חידושיו  סגנון  על  נעמוד  אלו, 
מאיר דן, ונביא אי אלו מהערותיו וחידושיו 
של הרבי על דבריו. מטבע הדברים נשתדל 
לעסוק בסוגיות שהזמן גרמא - חג הפסח.

 האם היה לבני ישראל
"מזבח" במצרים?

מביאה  א(  )צו,  פסחים  במסכת  הגמרא 
פסח  "אימורי  זירא:  רבי  של  שאלתו  את 
מצרים, היכא אקטרינהו"? )האימורים הם 
המזבח,  על  שמוקרבים  בקרבן  החלקים 
לבנות  שנצטוו  בתורה  נזכר  שלא  וכיוון 
רב  שואל  הפסח,  את  עליו  להקריב  מזבח 
זירא היכן הקריבו את אימורי הקרבן פסח 
"ומאן  אביי:  לו  משיב  במצרים(,  שהוקרב 
שלא  )מכיוון  עבוד  שויסקי  דלא  לן  לימא 
מזבח,  על  אותם  להקטיר  התורה  ציוותה 
אין סיבה שינהגו בהם באופן שונה משאר 
כל  מצרים  בפסח  כן  ועל  הפסח,  בשר 
יוסף:  רב  תנא  ועוד  ונאכל(,  נצלה  הבשר 
שלשה מזבחות היו שם, על המשקוף, ועל 
)הברייתא  מידי"  לא  ותו  המזוזות,  שתי 
המשקוף  מצרים  יציאת  שבזמן  מלמדת 
שימשו  ישראל  בתי  של  המזוזות  ושתי 
במקום מזבח לתת עליהם את דם הפסח, 
כמובן  היה  אפשר  אי  אלו,  "מזבחות"  על 
שלא  מכיון  הפסח.  אימורי  את  להקטיר 
בודאי  העת,  באותה  אחר  מזבח  שם  היה 

5( לדוגמא: גדולי עולם נתחבטו בשאלה, מדוע נותן 
הסימנים בסוף כל פרשה דילג בדרכו על פרשת פקודי 
שנותרה ללא כל סימן, אכן גדולי ישראל העלו לשאלה 
אך הרבי במענה פשטני  ומשונים,  תירוצים שונים  זו 
וגאוני כאחד פותר את התמיהה בפשטות "ואולי אפשר 
שיש  היתה  בזה  והכונה  סימן  כל  בלי  כתוב  שהיה 
את  ותפס  הזעצער  הבחור  ובא  פסוקים  צ"ב  בסדרה 
אלו  מילות  והשמיט  סימן,  כאן  שאין  כפשוטו  העניין 

מחסרון ידיעה"...

לא הקטירו את האימורים על המזבח, אלא 
אכלום כמו שאכלו את שאר הבשר(.

המשקוף  לגבי  "מזבח"  במילה  השימוש 
יכולים  כיצד  המזוזות קצת תמוהה,  ושתי 

משקוף ושתי מזוזות להיחשב כמזבח?

שהברייתא  כותב  סופר"6  ה"חתם  אכן 
קוראת למשקוף ולשתי המזוזות "מזבחות" 
רק בדרך מליצה, אך לאמיתו של דבר, לא 
היה שם מזבח כל עיקר. במילא מובן שלא 
של  )במובן  דם  מתנות  מצרים  בפסח  היו 
ולא  הקדשים(,  מעבודת  כחלק  דם  נתינת 

היתה בו הקטרת אימורים.

החתם  של  בדרכו  ממשיך  חמדה7  הכלי 
בספריו,  לצטט  מרבה  הוא  שאותו  סופר, 
חמורה  קושיא  זה  יסוד  פי  על  ומתרץ 
שהקשו האחרונים בדברי הרמב"ם, שכתב 
הי"א(:  טו  פרק  המוקדשין  פסולי  )הל' 
"הפסח ששחטו במחשבת שינוי השם, בין 
ששינהו  בין  אחר,  זבח  לשם  שמו  ששינה 

6( שו"ת יו"ד סימן רלה.
7( פרשת בא אות ב.

שער הספר "כלי חמדה"
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זבח  ואמרתם  שנאמר:  פסול,  חולין  לשם 
פסח הוא לה'".

ותמה בספר "ברכת הזבח8, מדוע הפסח 
ששחטו לשם חולין נפסל והלא כלל גדול 
דלאו  בה,  מחריב  "מיניה  ג(  )זבחים  הוא 
מינה לא מחריב בה". כוונת הדברים היא: 
אם נשחט הקרבן והשוחט כיון לשם קרבן 
)דהיינו  החטאת  של  "מינה"  שהוא  אחר 
קדשים כמותה(, הרי זה פוסלה. אך אילו 
כגון  מינו,  לשם  שלא  הבהמה  את  שחט 
קדשים(,  מין  )שאינו  חולין  לשם  שחשב 
נתפס  חולין  שם  ואין  בו,  "מחריב"  אינו 
על הקרבן לעקור את שמו ממנו. עקב זה 
פסק הרמב"ם עצמו )שם, הלכה ד( "חטאת 
ששחטה  כגון  אחר,  זבח  לשם  ששחטה 
לשם עולה, או לשם אשם, או לשם שלמים 
פסולה, כמו שביארנו, אבל אם שחטה לשם 
חולין, הרי זו כשירה ולא עלתה לבעלים". 
ואם כן מדוע כאשר שוחט את הפסח לשם 
לא  מינה  "לאו  הלוא  הפסח,  נפסל  חולין 

מחריב בה"?

אך על פי הביאור הנ"ל, דברי הרמב"ם 
מתוקים מדבש, שהרי החילוק בין קדשים 
בקדשים,  א(  פרטים:  בב'  הוא  לחולין 
הזריקה מתירה את הבשר באכילה, ובחולין 
בקדשים  ב(  אכילתו.  מתירה  השחיטה   -
החלבים והאימורים קרבים לגבוה משא"כ 
שונים  אלו  פרטים  ב'  ומשום  בחולין, 
קדשים מחולין, להיות חולין מוגדר כ"אינו 

מינו" של קדשים.

לעומת זאת קרבן פסח, שבפסח מצרים 
אכלו את הכל ולא היה ממנו לגבוה כלל, 
שלא  כך  שחיטה,  ע"י  לאכילה  ניתר  וגם 
דמי לשאר קדשים בב' הפרטים אלא דמי 
חולין, לכך  "מינו" של  נחשב  א"כ  לחולין, 
את  פסלה  חולין  מחשבת  מצרים  בפסח 
הקרבן. וההשלכה לפסח דורות היא, מכיון 
"ואמרתם  דורות  בפסח  תורה  שאמרה 
. . " נראה  זבח פסח הוא לה', אשר פסח 
שפסח דורות דינו כפסח מצרים, לכן פסק 

קוידאנובר,  שמואל  אהרון  לרבי  זבחים,  עמ"ס   )8
וע"ע במנחת חינוך מצווה ה אות יז.

הרמב"ם שגם בפסח דורות, הפסח שנשחט 
לשם חולין נפסל.

רבי מאיר דן מאריך בפלפול נאה ליישב 
עפ"י יסודו של החת"ס כמה וכמה קושיות, 
"אמנם  כמתנצל:  כתב  דבריו  בסוף  אך 
בירושלמי  עיין  סופר  החתם  דברי  בעיקר 
תראה שהיא מחלוקת  ה"ה(  )פ"ט  פסחים 
הירושלמי  שמדברי  היא  כוונתו  אמוראי". 
שלמשקוף  שסוברות  דעות  שיש  משמע 
ולשתי המזוזות היה גדר "מזבח" של ממש.

בא(  לפרשת  ג'  )שיחה  חכ"ו  בלקו"ש 
הנ"ל,  הירושלמי  דברי  מכורח  הרבי  נוקט 
גדר  היה  המזוזות  ולשתי  למשקוף  שאכן 
של "מזבח" כפשטות דברי הגמרא, ומבאר 
הגאון  דברי  פי  על  נפלא  באופן  זאת 
של  לשונו  דיוק  את  שמפרש  הרוגוצ'ובי9 
אל  "והגעתם  ז(  יב,  )שמות  רבינו  משה 
המשקוף", בשונה מדברי הקב"ה "ונתנו על 
שתי המזוזות ועל המשקוף", בזריקת הדם 
בדרך כלל עיקר המצווה היא עצם פעולת 
לא  עניין  היה  מצרים  בפסח  אך  הזריקה, 
רק בכך שהדם יינתן על המשקוף אלא גם 

שיהיה מונח שם.

הטעם לחילוק זה הוא: כאשר יש היתר 
הוא  דבר  של  פירושו  בבמה,  להקריב 
אין  אך  בבמה,  להקריב  הותר  שלגברא 
ההקרבה פועלת קדושה במקום ההקרבה. 
בעצם  היא  המזבח  קדושת  זאת  לעומת 
שמקריבים  המזבח,  מקום  של  החפצא 
קרבנות דווקא במקום זה. לכן בכדי שעל 
המשקוף ועל שתי המזוזות יחול חפצא של 
מזבח, היה צריך הדם להיות מונח דווקא, 
שעי"ז חלה גם על המקום קדושת מזבח10. 

מיישב  הנפלא  בביאורו  לנו שהרבי  הרי 
בביאור עמוק את פשט דברי הגמרא, באופן 

שיתאים עם כל השיטות בירושלמי הנ"ל.

ומפסח מצרים לפסח דורות.

9( צפע"נ על התורה, שמות שם.
10( עיין בהמשך השיחה איך שמבאר עפ"י יסוד זה 
את דברי הגמרא הנ"ל באופן חדש, ועיין עוד הגדה של 

פסח מבית לוי עמוד מ"ח בשם הגרי"ז מבריסק.
ניסן
תשע"ו
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ווארט בשם ה"אבני נזר"
"חמדת  הגדול  לספרו  שכתב  בהקדמה 
מעניין  ווארט  דן  מאיר  ר'  מביא  ישראל" 
בשם רבו בעל ה"אבני נזר": מקשים העולם 
מדוע מצוות שאינן נוהגות בנשים מוגדרות 
במרחבי הש"ס11 כלאו "שאינו שווה בכל", 
בלבד,  בכהנים  שנוהגות  מצוות  ולאידך 
אינן מוגדרות כלאו שאינו שווה בכל, אף 
שאינם נהוגות בישראל?, "ושמעתי אומרים 
מסאוכוטשוב"  הגה"ק  אדמו"ר  כבוד  בשם 
המעשי  החלק  שייך  לא  שבישראל  שאף 
זאת  כל  עם  בכהנים,  הנוהגים  שבמצוות 
שייכים הם לחלק הלימודי שבמצווה, לכן 
הם מוגדרים כשייכים למצווה, אך מצוות 
כ"אינם  מוגדרות  בנשים  נהוגות  שאינם 
נשים פטורות ממצוות  שווים בכל" שהרי 
אינם  אלו  מצוות  כן  ואם  תורה,  תלמוד 

שייכים כלל לנשים.

מדוע לא אסרו חכמים לאכול מצה 
בפסח שחל בשבת?

רבי מאיר דן הולך בעקבות רבו, ומתרץ 
איתא  קושיא שהקשו האחרונים,  זו  בדרך 
להיות  שחל  ר"ה  של  טוב  "יום  במשנה12: 
לא  אבל  תוקעין  היו  במקדש  בשבת, 
רבא,  אמר  "אלא  שם:  ובגמרא  במדינה". 
מדאורייתא מישרא שרי, ורבנן הוא דגזור 
חייבין  הכל  רבה  דאמר  כדרבה,  ביה, 
בקיאין בתקיעת  הכל  ואין  בתקיעת שופר 
אצל  וילך  בידו  יטלנו  שמא  גזירה  שופר, 
ברה"ר,  אמות  ד'  ויעבירנו  ללמוד,  הבקי 
והיינו טעמא דלולב, והיינו טעמא דמגילה".

מצינו  לא  מדוע  האחרונים13,  והקשו 
בשבת  פסח  של  ראשון  טוב  יום  שכשחל 
אצל  ילך  שמא  מצה,  לאכול  אסור  יהיה 
ד'  ויעבירנו  כזית,  הוא  כמה  לידע  הבקי 

אמות ברה"ר?

רבי מאיר דן מפתיע בחידוש מקורי, שהרי 
דחו החכמים  כיצד  כבר תמהו הראשונים 
החשש  מפני  רק  דאורייתא  עשה  מצוות 

11( עיין קידושין ס"ז.
12( ר"ה כט, סוכה מב, מגילה ד.

ס"ה.  ח"א  ד,  מהדורה  ומשיב,  שואל  שו"ת   )13
העמק שאלה לשאילתות, שאילתא ס"ז, סכ"א.

"שמא יעבירנו"14? אלא שיש לומר שתקנת 
חכמים שבר"ה ובחג הסוכות שחלים בשבת 
לא יתקעו בשופר ויברכו על הלולב, אינה 
עוקרת לחלוטין את מצוות לולב ושופר, כי 
של  ההלכות  את  ללמוד  אפשר  בשבת  גם 
מצוות אלו, וכל העוסק בתורת עולה כאילו 
הקריב עולה. אך במצוות הפסח חייבות גם 
נשים, וכיון שנשים פטורות מלימוד התורה 
לאכול  שאסור  יקבעו  חכמים  שאם  יוצא, 
מצה כשחל יום טוב ראשון של פסח בשבת 
ואת  לחלוטין,  הנשים  מן  זו  מצווה  תעקר 

זאת לא רצו חכמים לעשות15.

שם(  ר"ה  וריטב"א  )תוספות  ראשונים  בכמה   )14
מבואר דזה שחכמים דחו תקיעת שופר במדינה מפני 
החשש ד"שמא יעבירנו", הוא רק מפני שבלאו הכי לא 
ידעו במדינה בבירור את הזמן שקדשו בו את החודש 
בבית המקדש, ובמילא לא היה ידוע להם בבירור אם 
היום הוא ר"ה או לא, ולכן אמרו שתבוא גזירה דרבה 
היה  באם  אך  מספק,  שופר  מצוות  קיום  את  ותדחה 
ידוע בודאי שהיום הוא ראש השנה, ובמילא היה החיוב 

דתקיעת שופר חיוב ודאי- לא היו גוזרים.
15( בקובץ בית ועד לחכמים העיר הגאון רבי נתן 
שלמה שליסעל )ראש הישיבה דמונקאטש( ז"ל: "והנה 
אף כי מאיר דן את כל ישראל, הרי מה שכתב שבמצה 
הוי עקירה לגמרי דנשים פטורות מתלמוד תורה, הוי 
)סימן שיג( שכתב דבמצוה שנשים  נגד ספר חסידים 
גבייהו".  שייך  זו  מצווה  של  הלימוד  חלק  גם  חייבות 
לשאלה  מתייחס  שהרבי  רואים  בהשיחה  כשמעיינים 
זו בהערה 11: "ואף שחייבות ללמוד הלכות הצריכות 
להן? – הרי באם יפטרון ממצוות אלו בפסח, שוב אין 

רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה
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מביא  ישראל  חמדת  לספרו  בהוספות 
המחבר "והנה הרב הגדול מוהר"מ קופעלד 
העירני על התירוץ הנ"ל: דאם כן איך עקרו 

מצוות מגילה שנוהג גם כן בנשים"?

רבי מאיר דן מתרץ קושיא זו בב' אופנים: 
מדרבנן  מצווה  היא  מגילה  מקרא  א( 
בלבד, ועל כן יש בכח החכמים לעקור את 
המצווה לגמרי, אך בשופר ולולב שחיובם 
אפשרות  תהיה  לא  באם  מדאורייתא, 
לקיימם לפחות ע"י לימוד הלכותיהם הרי 
שמצווה  וכיון  החכמים,  אותם  יעקרו  לא 
גם על נשים הפטורות מלימוד  זו מוטלת 
נחשבת  זו  תקנה  לגביהם  כן  אם  התורה, 
רצו  לא  וזאת  לגמרי,  המצווה  כעקירת 

לעשות. 

מגילה  לקרוא  שלא  אמרו  כשחז"ל  ב( 
התכוונו  לא  בשבת,  להיות  כשחל  בפורים 
תקנו  אלא  לגמרי  המצווה  את  לעקור 

להקדימה ולקרותה בערב שבת.

הרבי בלקו"ש )ח"ז, שיחה לחה"פ אות ד( 
מביא אפשרות שלישית לתרץ את הקושיא 
קריאת  מצוות  היסטורית,  מבחינה  הנ"ל: 
דרבה16,  גזירה  לאחר  נקבעה  המגילה 
חז"ל  תיקנו  בשבת,  חל  פורים  כאשר  לכן 
שבשנה זו תהיה קריאת המגילה לכתחילה 

ביום חול ואין זו עקירה כלל.

לסיכום הדברים ניתן להגדיר את התירוץ 
תמיד  שכדרכו  הרבי  אך  יפה,  כהברקה 
הנ"ל  הביאור  חותר אל האמת מקשה על 

קושיא פשוטה:

לדבריו של רבי מאיר דן מדוע לא מופיע 
אחרים  הלכה  בספרי  או  בשו"ע  להלכה 
שבר"ה ובסוכות שחלים בשבת חובה ללמוד 
השאלה  מכורח  ולולב?  שופר  הלכות  את 
הרבי דוחה את התירוץ הנ"ל, ומבהיר את 

הסוגיא באור חדש, עיי"ש באריכות.

מעניין לציין שבכלי חמדה לפרשת תצא 
)אות יא( מביא רבי מאיר דן תירוץ שונה 

צריכות להם הלכות אלו עד לשנה הבאה", וממשיך שם 
"אבל צ"ע בזה . . ", עיי"ש.

את  להסביר  בא  יותר  מאוחר  בדור  שחי  רבה   )16
תקנת חז"ל שנתקנה שנים רבות לפניו.

לקושיא זו17: שהרי חז"ל הקישו בין מצוות 
)כל  חמץ  אכילת  לאיסור  מצה  אכילת 
תאכל  בבל  אינו  מצה  אכול  בקום  שאינו 
חמץ( ואם נאמר שכשחל יו"ט ראשון של 
מצה,  אכילת  מצוות  את  אין  בשבת  פסח 
אם כן לא יהיה גם כן איסור אכילת חמץ, 
על כן לא אסרו חכמים אכילת מצה כשחל 

יו"ט ראשון של פסח בשבת18.

ניגע  ואם במצוות אכילת מצה עסקינן, 
רבי  של  מתורתו  מעניינת  נקודה  בעוד 

מאיר דן:

הגדרתה של מצה עשירה
מביאה  א(  )לו,  פסחים  במסכת  הגמרא 
באכילת  יד"ח  יוצא  לא  שאדם  לכך  מקור 

מצה עשירה:

 "ת"ר יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר 
שני בירושלים ת"ל, לחם עוני, מה שנאכל 
באנינות, יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא 
עקיבא  ר'  הגלילי,  יוסי  ר'  דברי  בשמחה, 
כן מה ת"ל  ריבה, אם  אומר, מצות מצות 
לחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן 

ודבש".

למדנו מדברי ר"ע שאדם לא יוצא יד"ח 
)מצה  ודבש  שמן  ביין  שנילושה  במצה 
מוגדרת  אינה  כזו  שמצה  כיון  עשירה(, 
עניים  של  דרכם  שאין  כיון  עוני",  כ"לחם 
דרך  זו  ואין  כאלו,  במשקים  עיסה  ללוש 

עוני אלא דרך עושר.

17( תירוץ זה לא מופיע בשיחה.
מהתירוץ  במהותו  הפוך  זה  תירוץ  לכאורה   )18
שהרי  הנ"ל,  ישראל  חמדת  לספרו  בהקדמה  שהביא 
גזרו  חכמים  שכאשר  ההנחה  על  מבוסס  זה  תירוץ 
לגמרי,  הם הפקיעו את המצווה  בשופר  לתקוע  שלא 
ואילו התירוץ שהובא לעיל מבוסס על ההנחה שתקנת 

חכמים אינה עוקרת לחלוטין את מצוות שופר ולולב.
האחרונים,  בספרי  גדולה  מחלוקת  הוא  זה  נידון 
שכתב  ח(  מערכה  )לרעק"א,  דרו"ח  בספר  ועיין 
דהתוקע בר"ה שחל בשבת אף שעבר על איסור דרבנן 
איכא  ומדאורייתא  הואיל  מ"מ  לתקוע,  שלא  שגזרו 
מצווה לתקוע אף בשבת קיים מצוות שופר, ובאחרונים 
האריכו לדון בדבריו. ועיין בקונטרס "קבא דקשייתא" 
קושיא צ"ט )לבעל ה "חלקת יואב"(, ובכלי חמדה שם 
זו מאפיינת מאוד את דרכו של רבי  באריכות. נקודה 
מאיר דן בלימוד, כאן הוא יכול ללמוד בצורה כזו ושם 

בצורה אחרת, בבחינת "חדש ופלפל ככל יכולתך".
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לאידך בדברי הרמב"ם )חמץ ומצה ו, ה( 
מוצאים אנו דבר חידוש: "מצה שלשה במי 
פירות יוצאה בה ידי חובתו בפסח, אבל אין 
משום  חלב  או  בשמן  או  ביין  אותה  לשין 
לחם עוני כמו שבארנו, ואם לש ואכל לא 

יצא ידי חובתו".

עוני"  "לחם  הגדרת  הרמב"ם  לדעת 
שמן  ביין  שנילושה  במצה  דווקא  חסרה 
שנילושה  מצה  אך  הגמרא,  כדברי  ודבש 
ורימונים(  תפוחים  מיץ  )כגון  פירות  במי 
נחשבת  שאינה  המצווה,  יד"ח  בה  יוצאים 

למצה עשירה19.

וכבר הקשו רבים מן האחרונים על דברי 
לצאת  שאפשר  כתב  זה  הכיצד  הרמב"ם 
והלא  פירות,  במי  שנילושה  במצה  יד"ח 
גמרא ערוכה היא )שם לה, ב(: "אמר קרא, 
תאכל  ימים  שבעת  חמץ  עליו  תאכל  לא 
עליו מצות, דברים הבאים לידי חימוץ אדם 
יוצא בהן ידי חובתו במצה, יצאו אלו שאין 
ואם  סירחון",  לידי  חימוץ אלא  לידי  באין 
כן כיצד יוצאים יד"ח במצה שנילושה במי 

פירות שאינם מחמיצים?

מכח שאלה זו רצה ה"פרי חדש" ללמוד 
שדברי הרמב"ם נסובים על מצה שנילושה 
במי פירות, אך עירב בה גם מים, ומצה כזו 
נכללת בדברים הבאים לידי חימוץ ועל כן 
את  מקבל  אינו  הרבי  אך  יד"ח.  בה  יוצא 
דבריו ומקשה20: "ולפענ"ד אינו מובן כלל, 

שלא רמזה הרמב"ם".

ה"לחם משנה" מחלק חילוק מעניין, לפיו 
דרשת הגמרא שכל שאינו בא לידי חימוץ 
אין יוצאים בו יד"ח מצה, לא נאמרה אלא 
יוצאים  שאין  בהם,  שיוצאים  המינים  על 
לידי  שבאים  דגן  מיני  מה'  במצה  אלא 
אורז  )כגון  אחר  ממין  במצה  ולא  חימוץ, 
לידי  הבא  ממין  שהיא  מצה  אך  ודוחן(. 
בא  שאינו  באופן  נילושה  אם  אף  חימוץ, 

מצה  אף  הראשונים,  להעיר שלדעת שאר  יש   )19
ואין  עשירה,  למצה  נחשבת  פירות  בשאר  שנילושה 
ודבש  שמן  יין  הגמרא  הזכירה  ולא  יד"ח,  בה  יוצאים 
נפסק  וכן  אלו,  במשקים  ללוש  שרגילים  מפני  אלא 

להלכה בשו"ע סימן תס"ב.
20( הגש"פ עמוד שצז, משיחת ש"פ שמיני תשל"ד.

יוצאים  אכן  פירות(  מי  )כגון  חימוץ  לידי 
בה יד"ח21.

)פסחים  בירושלמי  כשמעיינים  אך 
דרשה:  של  אחר  סוג  מוצאים  ה"ד(  פ"ב, 
שצריכה  מצה   - המצות  את  "ושמרתם 
בשמן  שנילושה  )מצה  זו  יצאת  שימור, 
וכיו"ב( שאינה צריכה שימור", לפי דרשה 
זו עדיין קשה, כיצד כתב הרמב"ם שיוצאים 
התינח  פירות.  במי  שנילושה  במצה  יד"ח 
לדרשת הבבלי )כל שבא לידי חימוץ( ניתן 
)כסברת  חימוץ  לידי  בא  שהמין  לתרץ 
)מצה  הירושלמי  לדרשת  אך  הלח"מ(, 
מצא  הלא  מובן  אינו  שימור(  שצריכה 
צריכה שימור,  אינה  פירות  במי  שנילושה 

וכיצד יוצאים בה יד"ח?

בעניין:  יפה  הברקה  דן22  מאיר  לרבי 
ח(  יח,  )במדבר  תורה  לגבי תרומה כתבה 

21( בגוף הסברא יש להאריך. וראה – מנחת חינוך 
י, ז. קובץ שיעורים קעו.

חמדה  הכלי  ד.  אות  בא,  פרשת  חמדה,  כלי   )22
מצטט בדבריו את דברי המגיד משנה שדומים לדברי 

הירושלמי ולא את דברי הירושלמי עצמם.

שער הספר "חמדת ישראל"
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שצריך  היא  כוונתה  תרומותי",  "משמרת 
ומשאר  מטומאה  התרומה  את  לשמור 
ראויה  מלהיות  אותה  המפסידים  דברים 
סוכה  במסכת  במשנה  ולמדנו  לאכילה. 
לולב  נטילת  למצוות  ליטול  שאסור  )לה( 
אתרוג של תרומה טהורה. ומבארת הגמרא 
טעם הדבר מפני שעל ידי כך מכשיר את 
האתרוג לקבל טומאה, כיון שנרטב כשנוגע 
לגרום  ואסור  הלולב23  גבי  שעל  במים 

לתרומה להיטמא.

"שימור"  שבגדר  מכאן  למדנו  הרי 
)משמרת תרומותי( נכלל גם מה ששומרים 
ואם  מים,  לתוכו  יבואו  שלא  הדבר  את 
אכן כך הם פני הדברים ממשיך רבי מאיר 
בעת  שמדקדק  עצמו  שזה  לומר  ניתן  דן, 
העיסה  לתוך  מים  יבואו  שלא  הלישה 
נכלל בגדר שימור "ושמרתם את המצות". 
ודברים אלו תואמים את הגדרת הירושלמי 

– "מצה שצריכה שימור"24.

רבי מאיר דן עצמו מתחבט בתירוץ זה, 
דשמא נאמר שהשימור צריך להיות בדיוק 
בצקם  הספיק  "שלא  מצרים  בפסח  כמו 
להחמיץ" ולא רק שימור ממים, אך הרבי 
בשיחה  מבאר  האמת  אל  חותר  שכדרכו 
פשוט  באופן  הרמב"ם  דעת  את  הנ"ל 
לסבור  מוכרח  הירושלמי  אמנם  יותר, 
אך  הטעם(  )עיי"ש  הבבלי  דרשת  את  גם 
כהירושלמי.  ללמוד  מוכרח  אינו  הבבלי 
את  "ושמרתם  הפסוק  הבבלי  לדעת  והנה 
הנ"ל,  כהירושלמי  )לא  יתפרש  המצות" 
המצה  את  לשמור  בפשטות שצריך  אלא( 
שלא תבוא לידי חימוץ, ואם כן ניתן לומר 
ובפרט  הבבלי.  בשיטת  צועד  שהרמב"ם 
שכתב הרמב"ם במפורש )פרק ה, הלכה ח( 
"ושמרתם את המצות - כלומר הזהרו במצה 
את  שפירש  הרי  צד",  מכל  אותה  ושמרו 
הפסוק הנ"ל בפשטות, כלימוד הבבלי, ולא 
הרמב"ם  פוסק  לכן  הירושלמי25.  כדרשת 

23( במשנה שם בדף מב נאמר שהיו רגילים להניח 
את אגד הלולב בכלי של מים לאחר נטילתו בכדי שלא 

יבש.
24( עיין בהמשך דבריו מה שמבאר על פי דרכו את 

דיוק לשון הרמב"ם "יוצא בה ידי חובתו בפסח".
25( אך בלקו"ש חלק טז עמוד 124 הערה 20 מביא, 

שנילושה  במצה  חובה  ידי  לצאת  שניתן 
במי פירות, כיון שנכללת בהגדרת "בא לידי 
חימוץ" )כנ"ל מהלחם משנה(, מאידך אינה 
שצריכה  "מצה  בהגדרת  לעמוד  צריכה 
שימור" כדברי הירושלמי, שהרי הבבלי לא 

למד כך, והרמב"ם סובר כהבבלי.

וממצה לד' כוסות.

 מצוות ד' כוסות
מדאורייתא או מדרבנן?

להגאון  שכתבתי  מכתב  בזה  "אעתיק 
הספרדי בעל שדי חמד"

את  דן  מאיר26  רבי  פותח  אלו  במילים 
בפרק  המרתקות  הסוגיות  באחת  הדיון 

ערבי פסחים.

הנידון הוא בסתירת דברי רש"י אהדדי, 
עני  "אפילו  )צט(:  המשנה  דברי  על 
שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו 
לו מארבע כוסות של יין", כותב רש"י את 
בדווקא,  כוסות  ד'  ששותים  לכך  הטעם 
וז"ל: "ארבע כוסות - כנגד ארבעה לשוני 
והוצאתי  מצרים,  בגלות  האמורים  גאולה 
אתכם,  וגאלתי  אתכם,  והצלתי  אתכם, 

ולקחתי אתכם, בפרשת וארא".

מימרא  הגמרא  מביאה  קח  בדף  לאידך 
נשים  לוי  בן  יהושע  ר'  "ואמר  ריב"ל:  של 
חייבות בארבעה כוסות הללו, שאף הן היו 
כוסות  "ארבע  רש"י:  ופירש  הנס".  באותו 
בפסוק  שנאמרו  כוסות  ג'  כנגד  שלשה   -
ברכת  ורביעי  וגומר,  בידי  פרעה  וכוס  זה 
מעיין,  כל  לעיני  נגלית  והתמיהה  המזון". 
כוסות  לד'  הטעם  את  רש"י  פירש  מדוע 

בשונה ממה שפירש בתחילת הפרק?

בדרכים  זו  שאלה  תירצו  האחרונים 
שונות27, אף רבי מאיר דן מפתיע בתירוץ 
מקורי משלו, תירוץ המשלב בתוכו בקיאות 

וחריפות גם יחד:

מוכיח  ב(  אות  נז  סימן  או"ח  )שו"ת  צדק  שהצמח 
עיי"ש  הנ"ל,  הירושלמי  דרשת  את  סובר  הבבלי  שגם 

בארוכה. 
26( כלי חמדה, פרשת וארא, אות א.

מפרשי  ב"אוצר  עיין   - זו  סוגיא  לכללות   )27
התלמוד" פסחים ח"ד, דף קח.
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ב'  הוא  מקדים  תירוצו  הבנת  לצורך 
הם  כוסות  שד'  לכך  המקור  א(  הקדמות: 
מדברי  הם  גאולה,  של  לשונות  ד'  כנגד 
הירושלמי )ריש פרק ערבי פסחים(, מדברי 
כוסות  ד'  שחיוב  משמע  הללו  הירושלמי 
כמה  שמביא  שם  )עיין  מדאורייתא  הוא 
)מצווה  החינוך  בספר  ב(  לדבריו(  ראיות 
יציאת  בסיפור  חייבות  שנשים  כתב  כא( 
מצריים בליל פסח, ותמהו עליו האחרונים28  
ויש  גרמא,  שהזמן  עשה  מצוות  היא  הלא 
לתרץ הקושיא, שרק ממצוות עשה שממתן 
תורה ואילך נפטרו נשים, אך במצוות עשה 
שקודם מתן תורה, הם חייבות כמו גברים. 
לכן במצוות סיפור יציאת מצרים בערב פסח 
 שנאמרה קודם מתן תורה מחויבות הם -

בסברת  שהאריך  )עיי"ש  החינוך  לדעת 
הדבר(.

דן, שכאשר  רבי מאיר  זה מבאר  פי  על 
למד רש"י את דברי ריב"ל שנשים חייבות 
בד' כוסות מפני שאף הן היו באותו הנס, 
התעוררה לרש"י קושיא: מדוע צריך לחפש 
טעמים לחייב את הנשים בד' כוסות, והלא 
למדנו מדברי הירושלמי שד' כוסות חיובם 
יוצא  כן  ואם  א(,  )הקדמה  מדאורייתא 
לפני  עוד  כוסות  ד'  על  ציוותה  שהתורה 
חייבות  נשים  כאלו  ובמצוות  תורה,  מתן 
אף שהזמן גרמא )הקדמה ב(, ומדוע צריך 
היו  הם  "אף  של  מחודש  לטעם  להגיע 
בלשונו  רש"י  שינה  כן  על  הנס".  באותו 
כוסות  לד'  הטעם  ריב"ל  שלדעת  ופירש 
שנאמרו  כוסות  ג'  כנגד  "שלשה   – הוא 
בפסוק זה וכוס פרעה בידי וגומר, ורביעי 
ד'  ודאי שחיוב  זה  המזון", שלטעם  ברכת 
ריב"ל  מחויב  ולכן  מדרבנן,  הוא  כוסות 
לחדש טעם לחייב את הנשים משום "שאף 

הם היו באותו הנס".

אמר  תשט"ז29  אחש"פ  שבשיחת  מעניין 
הרבי: "בנוגע לעניין ד כוסות שמצינו בליל 
הסדר, שבו ישנו החיוב לשתות ד' כוסות – 
נקטינן שהוא דעת מדרבנן, אמנם בירושלמי 
אלא  הכתוב,  מן  זה  עניין  שלמדים  מצינו 

28( מנחת חינוך שם, אות ו' ועוד.
29( תורת מנחם חט"ז עמוד 231.

זה  שאין  מפרשים  הירושלמי  בדברי  שגם 
אלא אסמכתא, מלבד אחד מחכמי פולין30 
מדברי  ממש".  מדאורייתא  שהוא  דס"ל 
הירושלמי  דברי  שמפשטות  נראה,  הרבי 
משמע שד' כוסות הם תקנת חכמים, אלא 
דברי  על  תקנתם  את  הסמיכו  שחכמים 
התורה, ואכן כך מפרש ה"קרבן העדה" את 

דברי הירושלמי הנ"ל31.

ומגאולת מצרים לגאולה העתידה.

ביאת המשיח והגאולה השלימה
אומר,  "רבי  איתא:  )יז(  תענית  במסכת 
אבל  לעולם,  יין  לשתות  אסור  אני,  אומר 
אביי  מה אעשה שתקנתו קלקלתו32, אמר 

30( כוונתו של הרבי היא כמובן לדבריו של הכלי 
חמדה הנ"ל.

בפרשת  ניסן:  לחודש  הקשורה  נקודה  עוד   )31
משה,  אל  המשכן  את  ויביאו  עה"פ  לג(  )לט,  פקודי 
פירש רש"י "שלא היו יכולים להקימו . . מחמת כובד 
הקרשים, ומשה העמידו, אמר משה לפני הקב"ה איך 
בידך  אתה  עסוק  לו  אמר  אדם,  ע"י  הקמתו  אפשר 

ונראה כמקימו והוא נזקף וקם מאיליו".

לומר  אפשר  איך  ג(  )פקודי  חמדה  בכלי  והקשה 
שמשה לא יכל להקימו בשמיני למילואים )ר"ח ניסן(, 
מעמידו  משה  היה  המילואים  ימי  בז'  כן  לפני  והרי 
ומפרקו בכל יום, ומה נשתנה ביום השמיני למלואים 

שלא יכל להקימו לבד?
ר' מאיר דן מאריך לתרץ בפלפול האופיני לו עפ"י 
נפסל  אינו  )סא(, שלחם הפנים  דברי הגמרא בזבחים 
חוץ  שיצא  אעפ"י  המשכן,  את  שפרקו  בשעה  ביוצא 
מועד"  אהל  "ונסע  נאמר  שבתורה  משום  לקלעים, 
אעפ"י שנסע אהל מועד הוא, וא"כ בכדי לפעול "חלות" 
אהל מועד על המשכן גם בשעה שהוא מפורק, צריך 
סיוע של הקב"ה, ודבר זה נעשה דווקא ביום השמיני 

שאז המשכן נעשה לקביעות.
שדברי  רואים  רש"י  בדברי  מדקדקים  כאשר  אכן 
מחמת  להקימו  יכולים  היו  "שלא  מללו  ברור  רש"י 
ולא כדי ליצור "חלות" של משכן גם  כובד הקרשים" 
פקודי(  )חי"א  בלקו"ש  הרבי  אכן  מפורק.  הוא  כאשר 
נוקט תירוץ פשוט יותר )שמתיישב בלשונו של רש"י( 
ימי המלואים משה הקים את  לקושיא הנ"ל: בשבעת 
השמיני  ביום  נוספים, משא"כ  אנשים  בעזרת  המשכן 
טעם  את  נפלא  באופן  שמסביר  עיי"ש  לבד,  הרימו 

הדבר.
32( ופירש רש"י: רבי אומר אומר אני כהן אסור כו' 
- כלומר אי חיישינן לשמא יבנה יהא אסור לעולם, אפי' 
המכיר משמרתו ומשמרת בית אבותיו, דחיישינן שמא 
ישתנה סדר משמרות, ושמא יעבדו כולם לחנוכת הבית 
אעשה  מה  אבל  לעבוד,  צריך  זה  ונמצא  אחת,  בבת 
בירה,  חזרה  דהוי כמה שנים שלא  שתקנתו קלקלתו, 
וקלקלה זו תקנתו לשתות יין בהדיא, ולשמא יבנה לא 
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כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי".

הדין  שמעיקר  שאף  אביי,  דברי  הסבר 
הזה  בזמן  יין  לשתות  לכהנים  אסור  היה 
צדקנו,  משיח  לבוא  יכול  רגע  בכל  שהרי 
מחמת  בעבודה  אסורים  הכהנים  יהיו  ואז 
שכרותם, עכ"ז למעשה הדבר מותר מפני 
ועדיין  מהחורבן  שנים  הרבה  עברו  שכבר 

לא זכינו.

)לבעל השאגת  והקשה בספר טורי אבן 
אריה( שמדברי הגמרא כאן משמע שבית 
מימות  יום  בכל  להבנות  עשוי  המקדש 
השנה, ואילו במסכת ר"ה )יא( נחלקו ר"א 
ור"י האם הגאולה תהיה בניסן או בתשרי, 
ועל פי זה מובן שצריכים הכהנים להימנע 
וא"כ  בתשרי,  או  בניסן  רק  יין  משתיית 
מתעוררת השאלה, מדוע אסרה הברייתא, 
מימות  יום  בכל  יין  שתיית  הדין,  מעיקר 

השנה?

בקושיא,  רבות  מתפלפלים  האחרונים33 
מעניין:  תירוץ  לכך  מציע  דן34  מאיר  רבי 
ידועים דברי הגמרא במסכת עירובין )מג( 
בא  דוד  שבין  ביום  נזיר  הריני  שהאומר 
אסור לשתות יין כל השנה, מלבד בשבתות 
הנ"ל  קושיא  כאן קשה  גם  לכאורה  ויו"ט, 
או  בניסן  להיות  יכולה  הגאולה  שהרי 
ומדוע  בתענית,  הגמרא  כדברי  בתשרי, 

אסור בשתיית יין כל השנה?

חיישינן. ועיין ברמב"ם ביאת מקדש פרק א ה"ז לביאור 
אחר בדברי הגמרא.

33( השאג"א עצמו מתרץ בב' אופנים: א( מחלוקת 
ר"א ור"י נוגעת לגאולה של "בעיתה" אך הגאולה של 
"אחישנה" יכולה להיות בכל יום. ב( בירושלמי )מעשר 
שני ה( נאמר שבניין בית המקדש קודם למלכות בית 
דוד, ואם כן מחלוקת ר"א ור"י נוגעת רק בנוגע למלכות 
בית  בנין  ואילו  יותר  מאוחר  בשלב  שתהיה  דוד  בית 
מתפלפל  חמדה  הכלי  יום.  בכל  להיות  יכול  המקדש 
ימות  בספר  וע"ע  מהתירוצים,  אחד  בכל  באריכות 

המשיח בהלכה )להרב א.י. ב. גרליצקי( ח"א סימן א.
34( כלי חמדה פרשת שמיני אות ג.

אלא שהתירוץ פשוט: ביאת משיח יכולה 
להיות בכל יום, ומיד שיבוא יבנה את בית 
לכך  לקרוא  אפשר  אי  עדיין  אך  המקדש, 
אומות  עם  להילחם  יצטרך  שהרי  גאולה, 
זו  תהיה  אז  הרי  שינצחם  וברגע  העולם, 
ר"א  נחלקו  זה  זמן  ועל  מושלמת,  גאולה 
ור"י מתי יהיה, האם בניסן או בתשרי. וזהו 
מה שדייקה הגמרא בלשונה "האומר הריני 
שביאת  שכיון  בא",  דוד  שבן  ביום  נזיר 
המשיח יכולה להיות בכל יום ממש, על כן 

אסור בשתיית יין לעולם35.

"בעתה" ו"אחישנה"
דברי  את  הוא  מביא  הדברים  בהמשך 
ה"כרתי ופלתי"36  הידועים, שרק בגאולת 
קודם  לבוא  הנביא  אליהו  צריך  "בעתה" 
לביאת המשיח, משא"כ בגאולת "אחישנה" 
לבוא  אליהו  צריך  אין  במהירות  שהיא 
דן  מאיר  רבי  מבאר  זה  פי  על  מקודם. 
בנוסח  הפייטן  דברי  את  נפלא  באופן 
"הרחמן לברית מילה", שמתחיל ב"הרחמן 
ב"הרחמן  ומסיים  משיחו"  לנו  ישלח  הוא 
הוא ישלח לנו כהן צדק". דלכאורה תמוה, 
ביאת  קודם  יבוא  הנביא  אליהו  שהרי 

המשיח?

אך על פי דברי ה"כרתי ופלתי" הדברים 
ממש כפתור ופרח, שבתחילה אנו מתפללים 
שהגאולה תהיה באופן של "אחישנה" ואז 
ורק  מקודם,  אליהו  ביאת  את  צריך  אין 
לאחר מכן אנו מתפללים שבאם לא נזכה 
"בעתה"  של  לגאולה  נזכה  לפחות  לכך, 

שבה יבוא אליהו מקודם לבשר הגאולה.

35( יש להעיר שאת היסוד לחילוק הנ"ל בין ביאת 
אדמו"ר  כ"ק  כתב  כבר  השלמה,  לגאולה  המשיח 
מהורש"ב )ח"א אגרת קל( אלא שלא מקשר את הנ"ל 

עם דברי הגמרא בתענית ועירובין הנ"ל.
36( לרבי יונתן אייבשיץ, יו"ד סימן קי סוף קונטרס 
בית הספק, דברים אלו הובאו ע"י הרבי בלקו"ש חלק 

ח עמ' 323.
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ביאורים והערות רבות נכתבו על ביאורי 
כ"ק אד"ש מה"מ על ההגדה ומסביב לה, 
נזכה  עדי  ומתבארים,  הולכים  והדברים 
מטבע  ממש.  תומ"י  חדשה"  ל"תורה 
אודות  נכתבים  הביאורים  רוב  הדברים, 
וכל  נוסח  ענייני  בירורי ההלכה שבהגדה, 
עומק  להאיר  מיוחד  ניסיון  לפנינו  כיו"ב. 
ומילה  מילה  שכל  ובכך  בהגדה,  נוסף 
מדויקת ובמקומה, ומתייחסת גם לבירורים 

שבמחקר ההיסטורי.

א
ורבי  יהושע  ורבי  אליעזר  ברבי  "מעשה 
טרפון,  ורבי  עקיבא  ורבי  עזריה  בן  אלעזר 
הלילה  אותו  כל  בבני-ברק  מסובים  שהיו 
שבאו  עד  מצרים  ביציאת  מספרים  והיו 
זמן  הגיע  "רבותינו,  ואמרו:  תלמידיהם 
זה  סיפור  שחרית".  של  קריאת-שמע 
פסח",  של  ה"הגדה  מנוסח  הוא  מפורסם 
אין לו עוד מקור בש"ס או במדרשים1. אך 
"מעשה  דומה:  סיפור  בתוספתא2  מצינו 
ברבן גמליאל והזקנים שהיו מסובין בבית 
ביתוס בן זונין בלוד, והיו עוסקים בהלכות 
הגבר.  קרות  עד  הלילה  אותו  כל  הפסח 
כיון שעלה עמוד השחר הגביהו מלפניהם 

ונועדו והלכו להן לבית המדרש".

בירור,  טעונים  פרטים  כמה  זה  בסיפור 
השונים.  הפירושים  רבו  כמו  רבו  ועליהם 
לכאורה,  "צדדית"  נעסוק בשאלה  אנו  אך 
וכפי שמעיר כ"ק אד"ש מה"מ בהגדה שלו 

 – שלו  בהגדה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הערת  ראה   )1
"ולע"ע לא מצאתיה בשום מדרש".

2( פסחים י, יב. בתוס' מוזכר מעשה זה, אך מקורם 
הוא בהגדה של פסח עצמה. ראה לדוג' תוס' )עבודה 
זרה מה, א(, ד"ה "אמר ר' עקיבא"; תוס' )כתובות קה, 

א( ד"ה "דחשיב".

– מדעו נמנו חכמים דווקא בסדר זה. יחד 
עם הביאור בזה יתבארו עוד כמה עניינים 
בסיפור זה – ובראשם – מתי הוא התרחש.

לכל לראש, נקדים תחילה בהבאת כמה 
בעיקר  חייהם,  מתולדות  עיקריות  נקודות 
אלו הנוגעות לענייננו, על פי הסדר בו הם 

מופיעים בהגדה.

רבי אליעזר המנוי כאן הוא המכונה "רבי 
"רבי  בשם  גם  המפורסם  הגדול",  אליעזר 

אליעזר בן הורקנוס".

עליו מסופר3 שוויתר על כל רכושו של 
אביו, על מנת ללמוד תורה אצל רבי יוחנן 
שנחשב  עד  בתורה  יגע  אצלו  זכאי,  בן 
חכמי  כל  יהיו  "אם  שבתלמידיו,  לגדול 
ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס 
של  אשתו  כולם"4.  את  מכריע  שניה  בכף 
אחותו  הייתה  שלום,  אמא  אליעזר,  רבי 
היה  אליעזר  רבי  דיבנה.  גמליאל  רבן  של 
מגדולי חכמי ישראל, ומראשי הועד ביבנה, 
של  "תנורו  במעשה  חכמים  שנידוהו  עד 
ענה  שנסתלק,  ביום  לקמן.  וראה  עכנאי", 
וכשענה  וטהרה,  טומאה  בדיני  לשאלות 
"טהור" נסתלק, עמד רבי יהושע על רגליו, 
ואמר "הותר הנדר הותר הנדר"5. ישנו ספק 
בין חוקרי תולדות התנאים, האם היה כהן.

רבי  הוא  יהושע  רבי  סתם  יהושע.  רבי 
המקדש  בית  את  ראה  חנניה6.  בן  יהושע 
בבניינו, בהיותו לוי שימש כאחד המשוררים 
תלמידיו  חמשת  בין  היה  המקדש7.  בבית 

3( אבות דר"נ פרק יג.
4( אבות פ"ב משנה ח.

5( סנהדרין סח, א.
6( נזיר נו, ב, ובפירש"י.

7( מעשר שני ד"ה ט'. ערכין יא.

הגדת רבינו
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אליעזר  ורבי  הוא  ריב"ז8,  של  המובהקים 
הקנאים  מידי  בערמה  ריב"ז  את  הצילו 
והביאו  מהעיר,  כשהוציאוהו  בירושלים, 
על  ממנו  לבקש  אספסיינוס  למחנה  אותו 
יבנה וחכמיה9, בזמן המצור שקודם חורבן 

בית שני.

ביבנה הוא הוא היה מהחולקים על רבן 
לגבי  והן  לגבי תפילת ערבית  הן  גמליאל, 
דבר  של  שבסופו  מעשים  החודש,  קידוש 
גרמו להדחתו של רבן גמליאל מהנשיאות.

להיות  נתמנה  עזריה.  בן  אליעזר  רבי 
נשיא ישראל ביבנה לאחרי החורבן והדחתו 
כמסופר  מהנשיאות.  גמליאל  רבן  של 
בירושלמי10: "הלכו ומינו את ר' אלעזר בן 
עזריה בישיבה. בן שש עשרה שנה ]היה[ 
ונתמלא כל ראשו שיבות, והיה ר' עקיבה 
תורה  בן  שהוא  לא  ואמר:  ומצטער  יושב 
יותר  גדולים  בן  שהוא  אלא  ממני  יותר 
אשרי  אבותיו,  לו  שזכו  אדם  אשרי  ממני. 
וכי  בה.  להתלות  במי  יתד  לו  שיש  אדם 
מה היתה יתידתו של ר' אלעזר בן עזריה? 

שהיה דור עשירי לעזרא".

רבי עקיבא. באבות דר"נ11 מסופר שרבי 
עקיבא החליט ללמוד בעומדו על פי באר, 
בראותו את חקיקת המים באבן, ואמר שגם 
כבר  אז,  בלבו.  להיחקק  יוכלו  תורה  דברי 
היה לו בן, ויחד עם בנו הלך ללמוד תורה, 
מסופר  בגמ'12  שנה.  ארבעים  בן  בהיותו 
שבוע.  כלבא  של  בתו  עם  נישואיו  אודות 
מעשים אלו היו כמובן לפני החורבן13, בזמן 

עשירותו של חותנו, כלבא שבוע. 

בן  אליעזר  ר'  של  תלמידם  היה  הוא 
את  אך  חנניה14,  בן  יהושע  ור'  הורקנוס 
אף  לפניו  ביותר15,  משמש  היה  יהושע  ר' 
למד במעשה מרכבה16. למד גם אצל רבי 

8( אבות פ"ב, משנה ח'.
9( גיטין נז.

10( ברכות ד, א.
11( פ"ו.

12( נדרים נ, א.
13( כתובות סב, ב. ועוד.

14( אדר"נ שם. עיין במשנה פסחים פ"ו, מ"ג.
15( ברכות סב.

16( חגיגה יד, ב. ראה עוד בגמ' ירושלמי סנהדרין 

נחום איש גמזו17, וממנו למד דרך במדרש 
כפי  ומיעוטין  ריבויין  דורש  והיה  התורה, 
וגם רבי עקיבא היה אומר  שלמד ממנו18, 
"כל דעביד רחמנא לטב"19, כרבו שהיה רגיל 
יוחנן:  רבי  "אמר  לטובה"20.  זו  "גם  לומר 
סתם מתניתין רבי מאיר, סתם תוספתא ר' 
נחמיה, סתם ספרא ר' יהודה, סתם ספרי ר' 

שמעון, וכולהו אליבא דר' עקיבא"21.

עיקר ישיבתו של ר' עקיבא הייתה בבני 
הדין  בית  זקני  בין  נמנה  היה  הוא  ברק22, 
רבן  בין  המחלוקת  בזמן  הגדול ביבנה. 
גמליאל ור' יהושע, כאשר הורידו את רבן 
גמליאל מהנשיאות, נמנעו חכמים מלמנות 
לו  היתה  שלא  מפני  רק  עקיבא  רבי  את 
זכות אבות, ובחרו את רבי אלעזר בן עזריה 

שהיה דור עשירי לעזרא.

בבניינו,  הבית  את  ראה  טרפון:  רבי 
כמסופר: "פעם אחת עליתי אחר אחי אמי 
לדוכן והטיתי אזני אצל כהן גדול, ושמעתי 

שהבליע שם בנעימת אחיו הכהנים"23.

למד אצל רבן גמליאל הזקן ורבן יוחנן בן 
זכאי, ואצל בית שמאי24. ביבנה היה נחשב 
בעיר  ישב  המובהקים.  החכמים  לאחד 
לוד, והיה מראשי המדברים "בעליית בית 

נתזה"25.

בין תלמידיו נמנה גם ר' עקיבא. ר' טרפון 
לו:  ואמר  עקיבא,  ר'  את  מאוד  החשיב 
"עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו"26, 
מחלציך  שיצא  אבינו  אברהם  "אשריך 

פ"א יט, א.
17( חגיגה יב. ב"ר פ"א.

18( תוספתא שבועות פ"א. גמ' שבועות כו.
19( ברכות ס, א.

394, על  ב. ראה לקו"ש ח"ב עמ'  20( תענית כא, 
ההבדל בין לשונות אלו.

21( סנהדרין פו, א.
22( סנהדרין לב, ב.

23( קידושין עא, א. ירושלמי יומא פ"ג ה"ז. קה"ר 
פרשה ג, פסקא יא.

"יום  אודות  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  שיחת  ראה   )24
ומת  "ומעשה  ואילך(,   24 עמ'  חכ"ח  )לקו"ש  טבוח" 
אלכסא בלוד ונכנסו כל ישראל לסופדו ולא הניחם רבי 

טרפון" )חגיגה יח, סע"א(.
25( קידושין מ, ב.

26( תוספתא מקוואות, א.
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עקיבא"27. רבי טרפון היה כהן, והיה מקבל 
מתנות כהונה. היה עשיר גדול, ועשה צדקה 
מקבל  שהיה  הסלעים  חמשת  את  בממונו. 
בדמי פדיון הבן נהג להחזיר28. ופעם אחת 
בשנת בצורת קידש שלוש מאות נשים, כדי 

שיהא מותר להן לאכול תרומה29.

• • •

להיווכח  ניתן  עצמו,  המעשה  מסיפור 
בכמה עובדות שיכולות להצביע על אזור 
הזמן בו התרחש המאורע, למרות שהדבר 

לא מפורש בכתובים.

לכל לראש, ברור כי הסיפור ארע לאחר 
החכמים  היו  כך,  לא  אם  שהרי  החורבן, 
מסובים בירושלים, ולא בבני ברק הרחוקה. 
ארע  זה  שסיפור  ברור  לכאורה  כן  כמו 
קודם לנידויו של רבי אלעזר שהיה לאחר 
המחלוקת אודות "תנורו של עכנאי"30. כי 
יכולים  היו  לא  כבר,  מנודה  ר"א  היה  אם 
חבריו להסב עמו לשולחן אחד, שכן אפילו 
כאשר נכנסו לבקרו בשכבו על ערש דווי, 
 – אמות  ארבע  ממנו  להתרחק  הקפידו 
ניתן  במילא  שברכוהו"31,  הנידוי  "מפני 
לקבוע כמעט בוודאות שזמן המעשה הוא 

בין החורבן, לבין מאורע הנידוי32.

ובאם כן, בוודאי שסיפור זה קדם לנידויו 
לברר,  איפוא  שנותר  מה  אלעזר,  רבי  של 
קדם  הסדר,  בליל  שארע  זה  מעשה  האם 
מהנשיאות,  ר"ג  של  הדחתו  למאורעות 
או  לנשיא,  עזריה  בן  אלעזר  רבי  ומינוי 
ר"ג  הדחת  לאחר  היה  הסיפור  שמא 
מאורע  איזה  יובן  גם  במילא  מהנשיאות. 
קדם, האם המעשה של "תנורו של עכנאי", 
או הדחת ר"ג מנשיאותו. למרות שבוודאי 

היו המאורעות סמוכים זה לזה.

27( ספרי בהעלותך, פסקה עה.
28( תוספתא בכורות ו, יד. בכורות נא, ב.

29( תוספתא כתובות ה, א.
30( בבא מציעא נט, ב.

31( סנהדרין סח, א, ובפירש"י.
32( ב"קובץ היובל" ח"א כתב הגה"ח ר"מ ארנשטיין, 
ר"י תות"ל נתניה, שאפשר לומר שמעשה זה היה לאחר 
הנידוי של ר"א, ובזה מסביר כמה מהקושיות בנושא, 
מדוע  בצ"ע,  נשאר  שם  אמנם  הדבר.  יתכן  כיצד  וגם 

ר"א נזכר ראשון, וע"פ דברינו בפנים, מיושב הדבר. 

סיפור  את  בקצרה  נביא  העניין,  לצורך 
הדברים:

א( תנורו של עכנאי33:
עכנאי?  מאי  עכנאי.  של  תנור  הוא  "זה 
שהקיפו  שמואל  אמר  יהודה  רב  אמר 

דברים כעכנא זו וטמאוהו". 

שעשוי  תנור  הוא  עכנאי  של  תנור 
האם  חכמים  ונחלקו  מתפרקים,  מחלקים 
אליעזר  ורבי  נטמא.  באם  מועיל  פירוקו 
סבר שכן. חכמים חלקו עליו ו"באותו היום 
שבעולם  תשובות  כל  אליעזר  רבי  השיב 

]על מנת לטהרו[ ולא קיבלו הימנו.

זה  חרוב  כמותי,  הלכה  אם  להם  אמר 
אמה,  מאה  ממקומו  חרוב  נעקר  יוכיח. 
לו:  אמרו  אמה.  מאות  ארבע  לה  ואמרי 
ואמר  חזר  החרוב.  מן  ראיה  מביאין  אין 
להם: אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו, 
חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו: אין 

מביאין ראיה מאמת המים.

חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי כותלי 
בית המדרש יוכיחו, הטו כותלי בית המדרש 
ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם 
תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 
אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של 
רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א. 

ועדיין מטין ועומדין.

מן  כמותי  הלכה  אם  להם:  ואמר  חזר 
יצתה בת קול ואמרה מה  יוכיחו,  השמים 
לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכל מקום. 
"לא  ואמר  רגליו  על  יהושע  רבי  עמד 
בשמים היא". מאי לא בשמים היא? אמר 
סיני,  מהר  תורה  נתנה  שכבר  ירמיה:  רבי 
כתבת  שכבר  קול  בבת  משגיחין  אנו  אין 

בהר סיני בתורה "אחרי רבים להטות".

אשכחיה רבי נתן לאליהו ]הנביא[. אמר 
ליה: מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא? ]מה 
עשה ה' באותה שעה[? אמר ליה: "קא חייך 

ואמר: נצחוני בני, נצחוני בני".

טהרות  כל  הביאו  היום  אותו  אמרו: 
ונמנו  באש,  ושרפום  אליעזר  רבי  שטיהר 

33( בבא מציעא כא.
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ילך  מי  ואמרו:  אותו[.  ]נדו  וברכוהו  עליו 
אלך  אני  עקיבא:  רבי  להם  אמר  ויודיעו? 
שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא 
מחריב את כל העולם כולו. מה עשה רבי 
שחורים,  ונתעטף  שחורים,  לבש  עקיבא: 
לו  אמר  אמות.  ארבע  ברחוק  לפניו  וישב 
רבי אליעזר: עקיבא מה יום מיומים? אמר 
לו: רבי כמדומה לי שחבירים בדילים ממך. 
ונשמט  מנעליו  וחלץ  בגדיו  קרע  הוא  אף 
וישב על גבי קרקע, זלגו עיניו דמעות. לקה 
העולם שליש בזיתים ושליש בחטים ושליש 
שבידי  בצק  אף  אומרים  ויש  בשעורים, 
אשה טפח. תנא אך גדול היה באותו היום 

שבכל מקום שנתן בו עיניו ר"א נשרף.

ואף רבן גמליאל היה בא בספינה עמד 
עליו נחשול לטבעו אמר כמדומה לי שאין 
זה אלא בשביל ר"א בן הורקנוס, עמד על 
וידוע  גלוי  עולם  של  רבונו  ואמר:  רגליו 
לכבוד  ולא  עשיתי  לכבודי  שלא  לפניך 
ירבו  שלא  לכבודך  אלא  עשיתי  אבא  בית 

מחלוקות בישראל נח הים מזעפו.

ב( סיפור העברת רבן גמליאל מהנשיאות:
ורבן  יהושע  רבי  חלקו  עניינים  בכמה 
בקצרה  הדברים  את  נביא  להלן  גמליאל, 

עכ"פ.

עדות  לגבי  היתה  הראשונה  מחלוקתם 
קידוש  לגבי  הלבנה  במולד  מסויימת 
החודש, כפי שמספרת הגמ': "מעשה שבאו 
במזרח,  שחרית  ראינוהו  ואמרו:  שנים 
עדי  נורי  בן  יוחנן  א"ר  במערב.  וערבית 
שקר הם. כשבאו ליבנה קיבלן רבן גמליאל. 
בזמנו,  ראינוהו  ואמרו:  שנים  באו  ועוד 
ר"ג. אמר  וקיבלן  ובליל עיבורו לא נראה, 
רבי דוסא בן הורכינס: עדי שקר הן, היאך 
כריסה  ולמחר  שילדה  האשה  על  מעידים 
אני  רואה  יהושע  רבי  לו  אמר  שיניה.  בין 
את דבריך. שלח לו ר"ג גוזרני עליך שתבא 
אצלי במקלך ובמעותיך ביוה"כ שחל להיות 
בחשבונך, הלך ומצאו ר"ע מיצר. אמר לו 
עשוי  ר"ג  שעשה  מה  שכל  ללמוד  לי  יש 
שנאמר: "אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר 
תקראו אתם" בין בזמנן בין שלא בזמנן, אין 
לי מועדות אלא אלו. בא לו אצל ר' דוסא 

לדון  אנו  באין  אם  לו:  אמר  הורכינס,  בן 
אחר בית דינו של ר"ג, צריכין אנו לדון אחר 
משה  מימות  שעמד  דין  ובית  דין  בית  כל 
ועד עכשיו, שנאמר: "ויעל משה ואהרן נדב 
לא  ולמה  ישראל'  מזקני  ושבעים  ואביהוא 
נתפרשו שמותן של זקנים, אלא: ללמד שכל 
שלשה ושלשה שעמדו בית דין על ישראל 
מקלו  נטל  משה.  של  דינו  כבית  הוא  הרי 
ביום  ר"ג  אצל  ליבנה,  והלך  בידו  ומעותיו 
שחל יוה"כ להיות בחשבונו. עמד ר"ג ונשקו 
על ראשו, אמר לו: בוא בשלום רבי ותלמידי 

רבי בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי".

רבי  שבין  בשיח  מאריכה  קצת  הגמרא 
תרשיני  רבי,  "א"ל  עקיבא:  לרבי  יהושע 
לו,  לומר לפניך דבר אחד שלמדתני. אמר 
אמור: אמר לו הרי הוא אומר "אתם" "אתם" 
"אתם" ג' פעמים, אתם - אפילו שוגגין, אתם 
- אפילו מזידין, אתם - אפילו מוטעין. בלשון 

הזה אמר לו עקיבא נחמתני נחמתני"34.

מחלוקת נוספת הייתה להם לגבי בכור35 
של בהמה שאסור בהנאה עד שיפול בו מום. 
אך אם הוא נעשה בעל מום בשל התרשלות 
גזרת  זוהי  אין המום מתיר אותו.  הבעלים, 
בבכור  יפילו  לא  מנת שאנשים  על  חכמים 
מום לכתחילה. הבעיה שעלתה לדיון – האם 
תלמיד חכם שאין מה לחשוד בו שיפיל מום 

בבכור נכלל בגזרת חכמים זו.

ליה:  אמר  יהושע.  דרבי  לקמיה  "אתא 
כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ? אמר לו 
רבי יהושע הן. אתא לקמיה דרבן גמליאל, 
הארץ?  לעם  חבר  בין  חילקנו  ליה:  אמר 
אמר ליה רבן גמליאל לא. אמר ליה - והא 
רבי יהושע אמר לי הן? אמר לו: המתן עד 

אד"ש  כ"ק  בשיחות  ראה  ב.  כה,  השנה  ראש   )34
מכות(,  מס'  על  )הדרן  תשכ"ה  שבט  מיו"ד־י"ג  מה"מ 
ביאור הלשון כאן "עקיבא נחמתני נחמתני". לגבי הלשון 
המופיע בסוף מסכת מכות, "וכבר הי' רבן גמליאל ורבי 
אלעזר בן עזריה ורבי יהושוע ורבי עקיבא מהלכין בדרך 
ושמעו קול המונה של רומי . . שוב פעם אחת היו עולין 
לירושלים וכו' . . בלשון הזה אמרו לו "עקיבא ניחמתנו 
עקיבא ניחמתנו", דבגמ' ר"ה מופיע שמו של ר"ע פעם 
אחת, ודווקא לאחרי שראו את חורבן ביהמ"ק, שמו של 
ר"ע מופיע פעמיים, ראה עוד באריכות רבה שם. מעשה 
זה גופא, מתבאר באריכות בלקו"ש חי"ט, עמ' 67 ואילך.

35( בכורות לו, ב.
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כיון  המדרש,  לבית  תריסין  בעלי  שיעלו 
שנכנסו לבית המדרש, עמד השואל ושאל, 
כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ? א"ל רבי 
יהושע לאו. א"ל רבן גמליאל והלא משמך 
אמרו לי הן? יהושע עמוד על רגליך ויעידו 
בך! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר היאך 
אעשה, אילמלי אני חי והוא מת, יכול החי 
להכחיש את המת, עכשיו שאני חי והוא חי 
היאך חי יכול להכחיש את החי? והיה ר"ג 
עומד ודורש ור' יהושע עומד על רגליו. עד 
שריננו כל העם ואמרו לחוצפית המתורגמן 

עמוד ועמד".

מחלוקתם השלישית הייתה לגבי תפילת 
ערבית, האם היא רשות או חובה36.

]והוא  "תנו רבנן: מעשה בתלמיד אחד, 
רבי שמעון בן יוחאי[ שבא לפני ר' יהושע. 
א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר 
ליה רשות. בא לפני רבן גמליאל, א"ל תפלת 
א"ל  חובה.  א"ל  חובה?  או  רשות  ערבית 
והלא ר' יהושע אמר לי רשות. א"ל המתן 
המדרש.  לבית  תריסין  בעלי  שיכנסו  עד 
כשנכנסו בעלי תריסין עמד השואל ושאל, 
רבן  א"ל  חובה.  או  רשות  ערבית  תפלת 

גמליאל חובה.

"אמר להם רבן גמליאל לחכמים כלום יש 
יהושע  ר'  ליה  זה, אמר  בדבר  אדם שחולק 
לאו. א"ל והלא משמך אמרו לי רשות, אמר 
ליה: יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד 
רבי יהושע על רגליו ואמר, אלמלא אני חי 
והוא מת יכול החי להכחיש את המת, ועכשיו 
שאני חי והוא חי היאך יכול החי להכחיש את 
החי. היה רבן גמליאל יושב ודורש ור' יהושע 
ואמרו  העם  כל  שרננו  עד  רגליו,  על  עומד 

לחוצפית התורגמן עמוד ועמד".

כי  קשה,  היה  אלו  מחלוקות  של  סופם 
חכמים ראו בסבלו של רבי יהושע, ו"אמרי 
יצערו  וניזיל? ]עד כמה  עד כמה נצעריה 
בבכורות  צעריה,  אשתקד  בר"ה  ונבליג[. 
במעשה דר' צדוק צעריה, הכא נמי צעריה, 
מהנשיאות[.  ונעבירו  ]בואו  ונעבריה  תא 
במקומו?[.  נשים  מי  ]את  ליה  נוקים  מאן 

36( ברכות כז, א.

הוא.  מעשה  בעל  יהושע?  לרבי  נוקמיה 
נוקמיה לר' עקיבא, דילמא עניש ליה דלית 
ליה זכות אבות, אלא נוקמיה לר' אלעזר בן 
עזריה דהוא חכם והוא עשיר והוא עשירי 
לעזרא . . אתו ואמרו ליה ניחא ליה למר 
דליהוי ריש מתיבתא ]באו ואמרו לו האם 
נוח לכבודו להתמנות לראש הישיבה[ אמר 
]אלך  ביתי  באינשי  ואימליך  איזיל  להו: 
ואתייעץ עם אשתי[ אזל ואמליך בדביתהו 
]הלך ודיבר עם אשתו[. אמרה ליה דלמא 
אמר  אותך[,  גם  יפטרו  ]אולי  לך  מעברין 
בכסא  חדא  יומא  אינש[  ]לשתמש  לה: 
ישתמש  ]אדם  ליתבר  ולמחר  דמוקרא 
היא  שמחר  אף  קריסטל  בכוס  אחת  פעם 
תשבר[. אמרה ליה לית לך חיורתא ]אמרה 
לו: אתה נראה צעיר[. ההוא יומא בר תמני 
ואהדרו  ניסא  ליה  אתרחיש  הוה  שני  סרי 
היום  ]אותו  חיורתא  דרי  סרי  תמני  ליה 
ארע לו נס, ולמרות היותו בן שמונה עשרה 
שער  של  שורות   18 לו  נהיו  בלבד,  שנים 
עזריה  בן  אלעזר  ר'  דקאמר  היינו  לבן[. 
בן שבעים  ולא  שנה  כבן שבעים  אני  הרי 
שנה תנא אותו היום סלקוהו לשומר הפתח 
ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס שהיה 
תוכו  שאין  תלמיד  כל  ואומר  מכריז  ר"ג 
יומא  ההוא  המדרש  לבית  יכנס  לא  כברו 
פליגי  יוחנן  א"ר  ספסלי.  כמה  אתוספו 
]חלקו[ בה אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן חד 
אמר אתוספו ארבע מאה ספסלי וחד אמר 
שבע מאה ספסלי. הוה קא חלשא דעתיה 
דר"ג אמר דלמא ח"ו מנעתי תורה מישראל 
]חלשה דעתו של רבן גמליאל, שהוא מנע 
מאנשים להכנס לבית המדרש[ עד שהראו 
ורקובים  מבחוץ  יפים  פרות  בחלום  לו 
וכל  נשנית  ביום  בו  עדיות  תנא  מבפנים. 
היכא דאמרינן בו ביום ההוא יומא הוה ולא 
היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש 
שלא פירשוה ואף ר"ג לא מנע עצמו מבית 

המדרש אפילו שעה אחת.

ביאור  לכל  וכמפתח  לענייננו,  בנוגע 
העניין, ניתן להציג את השאלה כלדקמן37: 

גאון,  חננאל  רב  והיא שאלת  עתיקה,  השאלה   )37
ביוחסין מאמר ראשון )הערת הר"ר מרגליות ע"ה(.
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לא  מהנשיאות  ר"ג  את  כשהורידו  מדוע 
אליעזר  רבי  את  למנות  חכמים  חשבו 
הלוא  גמליאל,  רבן  של  במקומו  לנשיאות 
הוא היה מבוגר, חכם, ממשפחת הנשיאות 

וגיסו של ר"ג?

בקרב חוקרי המאורעות וההיסטוריונים, 
מצינו )לכה"פ( שתי גישות כלליות: שיטת 
ריא"ה(,  )להלן:  הלוי38,  אייזיק  יצחק  הרב 
ושיטת הרב ראובן מרגליות39 )להלן רא"מ(. 
לא נאריך בפרטי החשבונות של כל אחד, 
והוכחותיהם לכל פרט ופרט, ורק נביא את 

עיקרי הדברים, בכל מקום לפי ענינו.

ריא"ה סבר, שנידויו של רבי אליעזר קדם 
לפרשיית המחלוקת עם רבי יהושע, במילא 
אליעזר  רבי  את  למנות  יכלו  לא   – מובן 
כלומר:  בנידוי.  היה  שהוא  כיון  לנשיא, 
תנורו של עכנאי קדם לפרשיית הנשיאות.

38( רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ. תר"ח – תרע"ה. 
בקישורי  שעמד  קהילה  רב  גדול,  חכם  תלמיד  היה 
מקיפה  בקיאות  לו  הייתה  דורו.  גדולי  עם  מכתבים 
בתלמוד בבלי והירושלמי, מדרשים וספרים שונים. עיקר 
פרסומו בוא לו על ידי סדרת ספריו "דורות ראשונים", 
תוך שהתמודד  והתנאים,  העם  תולדות  את  חקר  בהם 
שעסקו  גויים  מדע  ואנשי  משכילים,  היסטוריונים  עם 

ב"ביקורת המקרא".
39( הרב ראובן מרגליות נולד בגליציה בז' כסלו תר"ן 
ונפטר בתל אביב בז' אלול תשל"א ללא שהשאיר זש"ק. 
ר' ראובן למד תורה בכוחות עצמו ובא בקשרי מכתבים 
עם גדולי תלמידי חכמים. את חיבוריו הראשונים חיבר 
)"לאור להב האש שבתוך  מתוך דחק איום ותת תנאים 
 – הרצפה"  על  שטוח  וכתבתי  למדתי  החורף  תנור 
ימי חייו כתב  מהקדמתו לספרו "נפש חיה"( במשך כל 
הרב מרגליות חבורים רבים, ובסך הכל נדפסו בימי חייו 
אישים  על  קונטרסים  מהם  שונים;  חבורים  כחמישים 
הלכתיות  והערות  שונות  למסכתות  פירושים  שונים, 
לשו"ע. בקיאותו הגדולה בכל המקורות באה לידי ביטוי 
וההופכת  כתיבתו,  הייחודיות של  בו.  נושא שעסק  בכל 
את דבריו למרתקים, קשורה גם היא בכוח הזיכרון הנדיר 
בבניית  לו  מסייע  החי  הזיכרון  ניחן.  שבו  והפנומנאלי 
החידושים. כך שכאשר הוא נדרש לדון בשמועותיו של 
אמורא פלוני, הוא מכיר את הלך רוחו, ובונה כמין פרופיל 
תכונות של בעל השמועה, כשכל תכונה ותכונה, נתמכת 
שעומד  לאחר  והמדרשים.  התלמודים  ממרחבי  במקור 
המניעים  את  להסביר  מטיב  הוא  כנגדו,  השמועה  בעל 
שהביאוהו לומר את השמועה, או את לשלול חוסר הבנה 
בדברי האמורא. נוהגו שלא להותיר אף לא פרט, שאינו 
מבוסס על מקור תורני קדום. נלחם בכל כוחו להגן על 

עמדת היהדות החרדית, שיטת החסידות ועוד ועוד. 
מטבע הדברים, היו לרב מרגליות ע"ה תגובות מכ"ק 
אד"ש מה"מ, שגם ציין לדבריו וספריו בכמה מקומות.

שיכלו  סבר40  מרגליות  הרב  זאת,  לעומת 
למנות את רבי אליעזר מבחינה טכנית, אלא 
שהוא היה מבית שמאי, ולשיטתו זה פירוש 
הכינוי שנאמר על רבי אליעזר "שמותי הוא"41, 
ולכן לא חשבו למנותו, כי הם רצו להעמיד 
את שיטת בית הלל, ואם כן לשיטתו – תנורו 

של עכנאי היה לאחרי פרשיית הנשיאות.

באם כן, מאחר שברור שליל הסדר ההוא 
קדם לנידויו של רבי אליעזר, לשיטת ריא"ה 
ביבנה,  שהיה  הארוע  לכל  קדם  גם  הדבר 
ובמילא – בזמן הסדר ההוא היה עדיין ר"ג 
נשיא וראב"ע היה ככל חכמי יבנה, ולשיטת 
אבל  לנידוי,  קדם  ההוא  הסדר  ליל  רא"מ 
ואפשר  יבנה,  לסיפור  שקדם  דווקא  לאו 

לומר שראב"ע כבר היה נשיא.

מקביעות אלו, נגזרות גם סברות שונות 
לגבי פרטים נוספים בתולדות התנאים.

ומעתה, נשוב להערת כ"ק אד"ש בהגדה.

כ"ק אד"ש מה"מ מביא בהערתו על פסקה 
זו שבהגדה )מעשה בר"א גו'( שתי אופנים 

להסביר מדוע הם מופיעים בסדר זה:

המבוגר  היה   – אליעזר  )רבי  א':  הסבר 
רבי  של  רבו   – יהושע  רבי  שבכולם42(, 
עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה – ממשפחה 
מיוחסת ונשיא, רבי עקיבא – מרא דאתרא 
דבני ברק. רבי טרפון – הגם שהי רבו של 

רבי עקיבא, נעשה לו כחבר43.

ראב"ע,  הוא   – הנשיא באמצע  הסבר ב': 
מימינו ישבו רבי אלעזר ורבי יהושע – רבותיו 
ורבי טרפון,  ר"ע  ישבו  ומשמאלו  ר"ע,  של 

ומסיים: "מזכירם כסדר שהיו מסובין".

בין  החלוקה  תובן  דלעיל,  דברינו  ע"פ 
שתי ההסברים שבהגדה, שאין אלו רק שתי 
הסברים ש"משלימים" אחד את השני, אלא 
יש  בב' הסברים שונים, שכל אחד  מדובר 

מעלה על חברו, כדלקמן. 

40( יסוד המשנה ועריכתה עמ' נג.
41( שבת קל, ב.

זה  בהגדה, אבל  בפירוש  מופיע  לא  ר"א  לגבי   )42
מובן מתוכן הדברים.

43( ומציין לכתובות פד, ב.
ניסן
תשע"ו
91



היינו דלפי האופן הראשון, שכל פרשיית 
לאחרי  רק  הייתה  מהנשיאות  ר"ג  הדחת 
זה,  מאורע  עכנאי",  של  "תנורו  מעשה 
למינויו  קודם  היה  לסדר פסח  יחד  שישבו 
של ראב"ע לנשיא. ומסדר ההגדה פירט את 
שמות התנאים לפי ההיגיון שלו, ולאו דווקא 
באופן שהיו מסובים, ויתכן שראב"ע )שהיה 
זה  ואופן  בראש.  ישב  לא  מכולם(  הצעיר 
מתאים עם שיטת ריא"ה דלעיל, שתנורו של 
עכנאי קדם להדחת ר"ג מהנשיאות, ובמילא 
בזמן ההוא שישבו עם רבי אליעזר לסעודה, 

רבן גמליאל היה הנשיא.

שישיבתם  ברור,  השני  האופן  לפי  אך 
מהנשיאות,  ר"ג  הדחת  לאחר  אירעה  לסדר 
"כסדר   – כנשיא  בראש  ישב  ראב"ע  ולכן 
שהיו מסובין", ובאם כן – פרשיית הדחת ר"ג 
מהנשיאות קדמה לפרשיית תנורו של עכנאי, 
כי הרי ראב"ע כבר היה נשיא, והוא ישב עם 
רבי אליעזר לסעודה, )כשיטת רא"מ(. על פי 
זה מובן ג"כ מדוע הם לא הסבו במחיצתו של 

הנשיא )ר"ג( אלא עשו סדר לעצמם44.

ב
ע"פ שיטת כ"ק אד"ש בדברי רש"י45, גם 
לשני  אנו  נצרכים  מדוע  להסביר  ניתן  כאן 
הסברים, כי בכל אחת מהשיטות המובאות 
לעיל, הן בשיטת ריא"ה, והן בשיטת רא"מ 
ישנו "חסרון" מסויים, עכ"פ בפשט הדברים.

לכל לראש, לפי האופן הראשון )כשיטת 
קדמה  זו,  פסח  פרשיית  שכל  ריא"ה(, 
מזדקרת  מיד  מהנשיאות,  ר"ג  להדחת 
לא  מדוע  העיניים:  למול  פשוטה  שאלה 
ישבו חכמי ישראל עם ר"ג לסדר, ואדרבה 
ואפילו לא היו  נדוד לבני ברק,  – הרחיקו 

ביבנה – מקום מושב הסנהדרין.

וגם לאופן השני )כשיטת רא"מ(, שייתכן 
ר"ג  הדחת  בין  היה  זה  שפסח  לומר 

44( אמנם, הרב מרגליות עצמו העלה הסבר מבריק 
להיעדרותו של ר"ג מהסיבה זו, וכתב שזהו אותו הפסח 
שהיה ר"ג בלוד, אלא שרצה לתת להם להסב, כי הרי 

בפניו לא יכלו להסב, וראה לקמן.
45( ראה בכללי רש"י עמ' 87 ואילך, ושם עוד כמה 

כללים המתאימים לכאן, דו"ק ותשכ"ח.

מהנשיאות )שקדמה לפסח זה, שאילולא כן 
– מדוע לא ישבו עמו, כדלעיל( לבין "תנורו 

של עכנאי", ישנה קושיה גדולה, כדלהלן:

בדברי  מופיע  מקומות  מעשרים  ביותר 
נסיעות  אודות  ובמדרשים(  )בגמ'  חז"ל 
בעיקר  וחכמים,  גמליאל  רבן  של  שונות 
של  עניינים  שם  לפעול  מנת  על  לרומי, 
בהם  נסיעות  ישנם  וכיו"ב46.  שתדלנות 
ורבי  אליעזר  רבי  גמליאל,  רבן  נזכרים: 
נזכרים  בהם  מקומות  וישנם  יהושע, 
התנאים המוכרים לנו מההגדה, והם: ר"ג, 
זאת  עקיבא47.  ורבי  יהושע  רבי  ראב"ע, 
מיהם  מופיע  לא  בהם  המקומות  מלבד 
גמליאל  רבן  אלא  הנוספים,  הנוסעים 
לבדו48, או "ר"ג וזקנים" וכיו"ב49, כך שאז 

קשה לכוון איזה נסיעה הכוונה.

ריא"ה50 מסכם שברור שהיו שתי נסיעות 
כעשר  הייתה  הראשונה   – לדעתו  שונות. 
טיטוס,  מלכות  בזמן  החורבן,  אחרי  שנים 
כיוון  בנו של אספסיינוס מחריב המקדש, 
שבזמנו של אספסיינוס לא היה שייך שר"ג 
ר"ג,  נסעו  זו  בנסיעה  לרומי.  יסע  עצמו 
השניה  הנסיעה  יהושע.  ורבי  אליעזר  רבי 

46( רבו הדעות בין החוקרים כמה נסיעות נסע ר"ג 
לחו"ל, ואנו נלך בדרכו של ריא"ה, כי לענייננו הפרטים 

לא כ"כ משנים.
יהושע  ורבי  גמליאל  ברבן  "ומעשה  ולדוגמא:   )47
ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באין בספינה 
ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל בלבד שלקחו באלף 
יהושע  לרבי  ונתנו  בו,  ויצא  גמליאל  רבן  נטלו  זוז, 
במתנה, נטלו רבי יהושע ויצא בו ונתנו לרבי אלעזר בן 
עזריה במתנה, נטלו רבי אלעזר בן עזריה ויצא בו ונתנו 
במתנה לרבי עקיבא, נטלו רבי עקיבא ויצא בו והחזירו 

לרבן גמליאל" )סוכה מ"א ע"ב(.
"ואף ר"ג היה בא בספינה, עמד עליו  ולדוגמא:   )48
נחשול לטבעו, אמר כמדומה לי שאין זה אלא בשביל ר"א 
גלוי  ואמר רבונו של עולם  רגליו  בן הורקנוס, עמד על 
אבא  בית  לכבוד  ולא  עשיתי  לכבודי  שלא  לפניך  וידוע 
עשיתי אלא לכבודך שלא ירבו מחלוקות בישראל, נח הים 
מזעפו", אף שברור מתוכן סיפור זה שהוא היה לאחרי 

המסע הראשון שאז נסע ר"ג עם ר"א )ב"ק נ"ט ע"ב(.
גמליאל  ברבן  מעשה  שמע  "תא  ולדוגמא:   )49
גמליאל  רבן  להן  אמר  בספינה,  באים  שהיו  וזקנים 
ליהושע  לו  נתון  למוד  עתיד  שאני  עישור  לזקנים, 
למוד  עתיד  שאני  אחר  ועישור  לו,  מושכר  ומקומו 
נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומקומו 

מושכר לו" )קידושין כ"ו ע"ב(.
50( "דורות הראשונים" ח"ג עמ' קלה ואילך.
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נוספות,  שנים  לאחרי חמש עשרה  הייתה 
היינו – כעשרים וחמש שנים אחר החורבן, 
רבי  יהושע,  רבי  גמליאל,  רבן  נסעו  ובה 
ולשיטתו,  עקיבא,  ורבי  עזריה  בן  אליעזר 
הסיפור  אחרי  הייתה  בוודאי  זו  נסיעה 
נידויו של ר"א והדחת  שארע בחג הפסח, 
ר"ג ביבנה, ולכן בנסיעה זו השניה לא נזכר 

רבי אליעזר, אלא התנאים האחרים51. 

מרגליות  הרב  אמנם,  לענייננו.  נחזור 
בבואו  מעניינת52  סברה  מעלה  עצמו 
ישבו  לא  הסדר  בליל  מדוע  להסביר 
התנאים עם רבן גמליאל, אלא בבני ברק: 
ברבן  "מעשה  שני53:  מעשר  במס'  מצינו 
גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ואמר 
רבן גמליאל: עישור שאני עתיד למוד נתון 
סיפור  וכו'".  לו  מושכר  ומקומו  ליהושע 
הקנה  ולכן  פסח54,  בערב  כמובן  היה  זה 
לפי  לתנאים  השונים  מעשרותיו  את  ר"ג 
עקיבא  ורבי  לוי,  היה  יהושע  רבי  עניינם. 

גבאי צדקה עבור העניים.

על־כל־פנים, מבאר הרב מרגליות, שאפשר 
לומר שהחכמים היו בספינה בערב פסח, ירדו 
בחוף הים, והלכו לבני ברק הסמוכה על מנת 
גמליאל  רבן  ואילו  הפסח,  את  שם  לעשות 
הלך ללוד, על מנת לאפשר להם להסב, כי 
אם הוא היה איתם, הם לא היו יכולים להסב, 
בשל היותו הנשיא )או"ח סי' תעב(, משא"כ 

ראב"ע – היה חברם של התנאים.

ישנו  מרגליות  הרב  של  זו  בשיטה 
שנים  בעשר  שכאמור:  משום  גדול,  קושי 
שייך  היה  לא  החורבן  לאחר  הראשונות 
קטן  ילד  היה  וראב"ע  לרומי,  יסע  שר"ג 
בזמן החורבן55, ובגיל שמונה עשרה56 כבר 

51( ראה שם באריכות מאד כל שיטת ריא"ה, ואיך 
מזה השתלשלו הדברים שגרמו לנידויו של ר"א והדחת 

ר"ג מהנשיאות.
52( הגדה של פסח עם פירושו של הרב מרגליות, 

"באר מרים" ו"קהילת משה".
53( פ"ה מ"ט.

והשביעית  הרביעית  השנה  של  פסח  בערב   )54
יש לבער את כל המעשרות  ממחזור שנות השמיטה, 

שעוד לא ניתנו לכתובתם. 
עבורו  שהפרישו  ב(  נד,  )שבת  בגמ'  כמופיע   )55

מעשר בהמה.
56( לשיטת הירושלמי )הובא לעיל( בגיל שש עשרה 

נתמנה לנשיא, כך שבין החורבן למינויו של 
ראב"ע לנשיא עברו בסה"כ כחמש עשרה־

שש עשרה שנה. וגם לשיטת רא"מ שהדחת 
ר"ג קדמה לנידויו של ר"א, ברור שהנידוי 
היה  עכנאי",  של  "תנורו  פרשיית  בגלל 
ובקשר  מנשיאותו  ר"ג  להדחת  בסמיכות 
לזה, ולא הרבה לאחר מכן, ולפי זה נצטרך 
"לדחוס" בתוך מספר שנים מועטות ריבוי 
התרחשויות הרות גורל, מתחיל בנסיעתם 
דרך  עבור  לרומי,  התנאים  של  הראשונה 
פרשיית יבנה, שלקחה לכה"פ כשנה וחצי57, 
לבירורי  ממשיך  משמעויותיה,  כל  על 
ההלכות שהיו ביבנה – "בו ביום" וגו', מינויו 
של ראב"ע לנשיאות, מינויו החוזר של ר"ג, 
ונסיעתם השנייה של התנאים לרומי, וכל 
וזהו  אליעזר,  רבי  של  הנידוי  קודם   – זה 
של  בתנאים  בהתחשב  ביותר  גדול  דוחק 
בשיטתו  מסויימת  עדיפות  ישנה  לכן  אז, 
ריא"ה, שנסיעתם השנייה של חכמים  של 

הייתה מאוחרת הרבה יותר.

במילא מובן, מדוע יש צורך לציין בהגדה 
וכל אחד מהם מבטא  שונים,  פירושים  ב' 

שיטה אחרת בחשבון המאורעות.

שאמנם  לציין,  יש  מוסגר  במאמר 
מתאים  בהגדה  המופיע  הראשון  הפירוש 
באופן עקרוני לשיטת רא"מ, שהדחת ר"ג 
מנשיאותו קדמה ל"תנורו של עכנאי", אבל 
כאמור, רא"מ עצמו סבר שליל סדר זה קדם 
גם להדחת ר"ג מנשיאותו, והסיבה היחידה 
לתת  רצונו  הייתה  עמהם  הסב  לא  שהוא 
 - לפי הפירוש שבהגדה  להם להסב, אבל 
אפשר לומר שליל סדר זה היה בין הדחת 
ולכן  עכנאי",  של  ל"תנורו  מנשיאותו  ר"ג 
רק  שמקבל  היינו  עמהם,  הסב  לא  ר"ג 
חלק משיטתו של רא"מ, ולכן על הפירוש 
שבהגדה לא קשה הקושיה דלעיל, כי אולי 
הרבה  היה  ר"א  של  שנידויו  לומר  אפשר 
לאחר מכן, אבל זה עצמו דוחק, ואולי לא 

רצה לקבל פירושו של רא"מ "לחצאין".

שנה ]![.
ונצעיריה  ניזיל  "אתשקד   – שם  הגמ'  כלשון   )57

וכו'", שתחילת האירועים היו בשנה הקודמת.
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מהם  הפרידה  מעמד  את  הקודש,  לארץ  השלוחים  בחירת  תהליך  את  שסקרנו  לאחר 
עדן  בגן  לשלום"  ל"צאתכם  נתוודע   – שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  קודש  בהתוועדות 
התחתון ובפתח 770, לנסיעה ולהגעת הקבוצה הראשונה – אנשים נשים וטף – לארץ 
הקודש • מה אמר הרב מענטליק לראש הממשלה ועל שם מי היה הצ'ק ע"ס 10,000 
לירות לבנין הארץ? • מה התפקידים שהטיל הרבי על השלוחים כשלוש שנים לאחר 
הגעת הקבוצה השלישית לארץ הקודש? • חלק שני ואחרון בסקירה על קבוצת השלוחים 

דשנת תשל"ו – "ארבעים שנה"

הרב ישראל יצחק זלמנוב

טוב לשמים
וטוב לבריות

דברי ימי החסידים

 היציאה: יום שלישי בשבוע
קבלת הפנים: יום שלישי בשבוע

כבקרת רועה עדרו. הרבי מלך המשיח בחלוקה לשלוחים



כ"ק  עם  הקודש  התוועדות  למחרת 
אדמו"ר שליט"א, הגיע יום הפרידה, היום 
בפועל.  הקודש  לארץ  השלוחים  יסעו  בו 
בני  ובמיוחד  ומתוחים,  נרגשים  היו  הכל 
קראון  בשכונת  שגרו  הקרובים  המשפחה 
מבניהם  להיפרד  עליהם  וכעת  הייטס 
ובנותיהם, חתניהם וכלותיהם, ואף נכדיהם 
– בנסיעתם לארץ הקודש בשליחות הרבי, 
בתנאים לא קלים של עזיבת הידוע והמוכר 
והסתגלות לתנאים הגשמיים בארץ הקודש 
שהיו קוטביים לחלוטין מהתנאים בקראון 

הייטס ודומותיה.

המנחה  תפילת  לאחר  יועדה  הפרידה 
ה"זאל"  המשיח.  מלך  הרבי  של  במנין 
הגדול היה מלא מפה אל פה בבני משפחה 
וידידים ובראשם – קבוצת השלוחים, שבאו 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  במחיצת  להתפלל 
היציאה  טרם  בו"  פונים  פיות  שכל  ב"תל 
התקיימה  זו  תפילה  הקודש.  לשליחות 
היה  ימים  ב"זאל" הגדול למרות שבאותם 
נהוג להתפלל שם רק ביומא דפגרא. יהיו 
הגדול  הקהל  משום  רק  שזה  שיאמרו 
יום יציאת   – ויהיו שיאמרו  שנכח במקום, 

השלוחים הוא בגדר "יומא טבא לרבנן".

אדמו"ר  כ"ק  עלה  מנחה,  תפילת  לאחר 
שליט"א לחדרו כאשר אל "גן עדן התחתון" 
הוזמנו השלוחים – התמימים והאברכים עם 
נשותיהם וטפם, שהמתינו שם לצאת הרבי 
המשלח אליהם. יחד איתם נכחו המזכירים, 
והעומד בראש קבוצת השלוחים – הגה"ח 
גיטל מענטליק  מרת  ורעייתו  מרדכי  הרב 

]ע"ה[.

בשעה 16:30, נכנסו הרב מרדכי מענטליק 
ורעייתו אל הקודש פנימה, לחדר ה"יחידות" 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א. לאחר כ־10 דקות, 
וכסף  "תניא"  ספר  כשבידיה  רעייתו  יצאה 
ואל  בפנים,  נשאר  מענטליק  הרב  לצדקה. 
החדר נכנס הרה"ח חיים מרדכי אייזיק חדקוב 

]ע"ה[, מזכירו של כ"ק אדמו"ר שליט"א. 

לקוטי שיחות, תניא או סידור, ושטרות
הדלת,  נפתחה  דקות  כעשרים  לאחר 

והרב  מענטליק  הרב  יצאו   17:00 ובשעה 
החזיק  מענטליק  הרב  מהחדר.  חדקוב 
בידיו כרך יא מ"לקוטי שיחות", שיצא זה 
עתה ממכבש הדפוס. חלק מהאותיות טרם 
הוטבעו, וזאת משום שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
ביום  לכל אחד מהשלוחים  להעניק  ביקש 
זה את הספר, וביקש להביא כמות מספקת 
מבית הכורך, על מנת שיוכל להעניקם לרב 
מענטליק ולשלוחים ]מן הראוי ומן המעניין 
סופי  באופן  המוכנים  שהספרים  לציין, 
הגיעו ל־770 ולידי הקהל - רק ביום בו שב 
הרב מענטליק משליחותו אל המשלח, יום 
לאחר  כשבועיים  תשל"ו,  שבט  כ"ו  רביעי 

מעמד היציאה לשליחות[.

לאחר שיצאו הרב מענטליק והרב חדקוב 
ל"גן עדן התחתון", נכנס לחדרו של הרבי 
גראנער,  שי'  לייב  יהודה  הרה"ח  המזכיר 
ויצא מיד בחזרה כשהוא מבקש לשמור על 
הסדר. רגעים אחדים לאחר מכן פתח הרבי 
את הדלת ונעמד ליד השולחן שעל ידו הוא 

נוהג לחלק "לעקאח".

ואמר,  השלוחים  לקבוצת  פנה  הרבי 
והנשים  שיחות,  לקוטי  יקבלו  שהאנשים 
אחד  כל  יקבלו  מזאת  לבד  וסידור.  תניא 
ואחת ארבע שטרות: 10 דולר כהשתתפות 
 100 הברית(,  )בארצות  כאן  בהוצאות 
 50 הארץ,  בבנין  השתתפות  כדמי  לירות 
ודולר  בשליחותו,  לצדקה  שינתנו  לירות 
אחד לצדקה בארצות הברית. הרבי הוסיף 
כי הם יכולים לפרוט את השטרות לשטרות 

אחרים.

החלוקה  החלה  קדשו  דברי  לאחר 
מעין  שהיותה  ואחד,  אחד  לכל  האישית 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  אישית  פרידה 
לארץ  שלו  מהשלוחים  ואחד  אחד  מכל 
השלוחים  בסך  עברו  תחילה  הקודש. 
אחד  כל  וטפם.  נשותיהם  הנשואים, 
מהגברים קיבל את לקוטי שיחות כרך יא, 
את ה"ליקוט" השבועי – פרשת בשלח, ואת 
סידור,  קיבלו  הנשים  האמורים.  השטרות 
הקטנים  והילדים  השטרות,  ואת  תניא 
קיבלו תניא – כשבסוף ספר התניא הכניס 

הרבי כסף לצדקה.
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לאחת הנשים שעברה אחר בעלה ופרצה 
הקדושות  כשידיו   – הרבי  אמר  בבכי, 
איר?  וויינט  "וואס  תמיהה:  לאות  מונפות 
 =( הקודש!"  ארץ  אין  דאך  פארט  איר 
לארץ  הרי  נוסעים  אתם  בוכה?  את  מה 
הקודש!( ]כהשלמה: בני הזוג, שעד אז לא 
נפקדו בזרעא חיא וקיימא, חבקו בן כעבור 
שליחותם  של  בעיצומה  חדשים,  תשעה 

בארץ הקודש...[.

השלוחים,  הבחורים  ניגשו  כך  אחר 
שיחות  הלקוטי  את  קדשו  מיד  וקיבלו 

והשטרות, כמפורט.

"צאתכם לשלום" גם בשדה התעופה
הרבי  יצא  מאז  עברה  השעה  כמחצית 
כ"ק  יצא   17:30 ובשעה  לחלוקה,  מחדרו 
אדמו"ר שליט"א מפתח "גן העדן התחתון" 
ועמד על המדריגות בפתח 770 ללוות את 
השלוחים בנסיעתם לשדה התעופה. ברחבה 
שעל יד 770 עמדו מאות שבאו לחזות בפני 
בשמחה  "כי  ושירת  משלוחיו,  נפרד  מלך 
תצאו" נשמעה בעוז. במקום נכחו גם אנשי 
הטלוויזיה הישראלית, שתיעדו כל העת את 
רגעי היציאה מהמעוז – מ־770, לכיוון ארץ 
הקודש. במשך כמה דקות עודד הרבי את 
השירה במחיאות כפיו הקדושות, והביט כל 
העת על השלוחים היוצאים. הרבי התעניין 
מדוע הם מתמהמהים, והמתין על מקומו 

עד שכל השלוחים נסעו.

לשדה  הגיעו  ומלוויהם  השלוחים 

וחצי  כשעתיים  "קנדי"  שם  על  התעופה 
באולם  להמראה.  המיועדת  השעה  לפני 
של  גדול  קהל  נכח  היוצאים  הנוסעים 
שבאו  כאחד,  וצעירים  מבוגרים  חסידים, 
ללוות את שלוחי אדוננו, וריקודים סוערים 
פרצו במקום כאשר השלוחים נישאים על 
של  גדול  קהל  המלווים.  החסידים  כתפי 
מן  עמדו  רבים,  יהודים  ביניהם  נוסעים, 

הצד, צופים בגלי השמחה החסידית.

היהודית  הסוכנות  פקידי  נכחו  במקום 
ישראל,  לארץ  העליה  על  האחראים 
שהתרגשו למראה הקהל הגדול שבא לכבד 
בשליחות  ישראל  לארץ  לעולים  ולהצדיע 
למעגלי  הם  אף  ונסחפו  מלובביץ',  הרבי 
הישראלית  הטלוויזיה  אנשי  הריקודים. 
לשדה  השלוחים  עם  מ־770  שהגיעו 
והבטיחו  המראות,  את  תיעדו   - התעופה 
בוא  לקראת  שלמחרת,  ביום  לשדרם 

השלוחים לארץ הקודש.

לאחר דקות ארוכות של ריקודי שמחה, 
אולתרה מאי-שם במה, ועליה נעמד לדבר 
כאשר  בקהל  הושלך  הס  מענטליק.  הרב 
הרב מענטליק חזר על דברי כ"ק אדמו"ר 
שליט"א, כי השלוחים יעסקו בבנין הארץ 
ללמוד   – ברוחניות  וברוחניות:  בגשמיות 
בהתמדה ושקידה, ולפעול בכל המבצעים 
הידועים, ובגשמיות – לשבת בארץ ישראל 
יום,  מידי  ההוצאות  את  לשלם  כפשוטו, 
וכמו  ישראל.  לארץ  בגשמיות  עוזר  שזה 
בו  שהוכפל  שלישי  ביום  היא  שהנסיעה 

הרב מענטליק נושא דברים בשדה התעופה ע"ש קנדי בניו יורק, לפני ההמראה
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96



- כמו  כי טוב, טוב לשמיים וטוב לבריות 
כן הכוונה בשליחות היא לפעול על עצמך 
"ואהבת  של  באופן  נוספים  יהודים  ועל 

לרעך כמוך", הדגיש הרב מענטליק.

היהודית  הסוכנות  נציג  דיברו  אחריו 
בניו  ישראל  וקונסול  הברית  בארצות 
לארץ  העליה  בשבח  דיבר  האחרון  יורק. 
י'  ישראל וציטט מדברי הרבי בהתוועדות 
שבט הגדולה שהתקיימה אך אמש, שארץ 
ישראל שייכת לעם ישראל, ואין לגוי שום 

שייכות ושליטה עליה...

דברים  נשא  לירושלים  השלוחים  כנציג 
הרב שלום דוכמן, וכנציג השלוחים לצפת 
דיבר הרב שמואל גרייזמן. לאחריהם חתם 
את הנאומים הרה"ח דוד רסקין, יו"ר צא"ח 
המרכזית, והריקודים התחדשו ביתר שאת.

"מבצעים" במטוס ובחניית הביניים
פנו  אותם,  מלווים  השירה  כשהדי 
להעלאת  על"  "אל  למסוף  השלוחים 
אחד   ."747 "בואינג  למטוס  הכבודה 
תורה  ספר  העת  כל  בידיו  נשא  השלוחים 
השלוחים  קבוצת  עם  לעלות  המיועד 
יום  לאחר   ,21:00 בשעה  לצפת.  שנוסעת 
ארוך גדוש בחוויית הפרידה מכ"ק אדמו"ר 
ומהידידים  המשפחה  מבני  שליט"א, 
השלוחים  שבבטנו  המטוס  המריא   –
כשחרטומו לעבר אירופה, לחניית הביניים 

בשדה התעופה בלונדון.

השליחות, מסתבר, התחילה כבר במהלך 
הטיסה. הרב שמואל גרייזמן ביקש וקיבל 
רשות לנאום מחדר הקברניט לכל הנוסעים 
השליחות  אודות  דיבר  הוא  זו.  בטיסה 
אדמו"ר  מכ"ק  להם  שנועדה  המיוחדת 
המצוות  מבצעי  אודות  ופירט  שליט"א, 

העומדים בחזית השליחות של הרבי.

בירכתי  השלוחים  נעמדו  שחר  עם 
שעה  וכעבור  שחרית,  לתפילת  המטוס 
בנמל  המטוס  נחת  התפילה  מסיום  קלה 
התעופה בלונדון. בעמדם באולם ההמתנה 
את  לבצע  ההזדמנות  את  ניצלו השלוחים 
על  הנוסעים  באזני  הכריזו   - השליחות 
ה"מבצעים", חילקו חומר הסברה בנושאי 
יהדות ועסקו ב"מבצע תפילין". לאחר זמן 
לארץ  המטוס  על  השלוחים  עלו  רב,  לא 

ישראל, בה ינחתו לקראת הערב.

קבלת פני השלוחים בנתב"ג
כאשר נשמעו דברי כ"ק אד"ש ב"שידור" 
השלוחים  אודות  שבט  י'  מהתוועדות 
והדגש המיוחד על ענין "שלוחו של אדם 
כמותו" – החלה תכונה רבתי בקרב אנ"ש 
בואם  לקראת  והתארגנות  הקודש  בארץ 
בנמל  פניהם  וקבלת  הקודש  לארץ  צלחה 

התעופה.

בי"א שבט, יום צאת השלוחים מאת פני 
וולף הוראה  הקודש, קיבל הרה"ח אפרים 
חדקוב  הרב  אד"ש  כ"ק  ממזכיר  מיוחדת 

 בריקודים בשדה התעופה בארץ הקודש.
נראה הרב אפרים וולף עם בקבוק משקה בידו
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ש"השלוחים לארה"ק מגיעים בעז"ה ביום 
ד', לקבלם בשטורעם, ולכל הצריכים לזרז 
ולעשות  רבה  בשמחה  לקבלם  המזורזין, 
ישראל.  בני  אחינו  כל  אצל  טוב  רושם 
שלוחו של אדם כמותו, מגיעים 23 שלוחים 
והרב מענטליק, השלוחים קיבלו תפקידים 
מה לעשות בארץ ישראל, לעידוד במיוחד".

אפרים  הרה"ח  כתב  ההכנות,  במסגרת 
והביטחון בנמל  וולף לאחראים על הסדר 
התעופה: "לכבוד משטרת נמל תעופה לוד, 
של  קבוצה  מגיעה   016 בטיסה  גוריון.  בן 
ואנו  היות  הברית.  מארצות  עולים  כ־30 
כ־1500  של  חמה  פנים  קבלת  מתכננים 
רישיון  לתת  לכב'  פונים  אנו  עבורם,  איש 
כניסה לאולם הנוסעים ל־10 איש ממקבלי 

הפנים".

התעופה  בשדה  השלוחים  פני  לקבלת 
הגיעו כל רבני חב"ד, מנהלי מוסדות חב"ד 
בארץ הקודש ועסקנים, תלמידי המוסדות 
הספר  בתי  תלמידי  חב"ד,  ומכפר  מלוד 
של "רשת אהלי יוסף יצחק" באזור המרכז 
 – הסמוכות  בקהילות  מאנ"ש  גדול  וקהל 
לציון,  ראשון  אביב,  תל  לוד,  חב"ד,  כפר 
ירושלים ועוד – אנשים, נשים וטף. במקום 
את  לסקר  מנת  על  עיתונאים  גם  נכחו 

אירוע קבלת פני השלוחים.

רבים  מחסומים  הקימה  המשטרה 
בכניסה לנמל התעופה, והחניות הסמוכות 
מכל  שהגיעו  החסידים  ברכבי  התמלאו 

האיזור. כבישי נמל התעופה מלאו באלפי 
חסידים שעשו את דרכם לעבר רחבת בית 
פניהם  את  למקבלים  המיועדת  הנתיבות 
התמלאה  זו  אך  מחוץ-לארץ,  הבאים  של 
לתפוס  נאלצו  וההמונים  מקום,  אפס  עד 
הכל  הסמוך.  הכביש  על  מקומם  את 
והמתינו לצאתם של  נעמדו בסדר מופתי 

השלוחים.

כאמור, קבוצה של חסידים והרב שלמה 
מיידנצ'יק ]ע"ה[ בראשם – הורשו להיכנס 
מענטליק  הרב  עם  ולהיפגש  פנימה, 
הנתיבות.  לבית  היכנסם  עם  והשלוחים 
השלוחים  ראשוני  החלו   17:00 בשעה 
לצאת מבית המכס, כאשר אחד השלוחים 
מצפת נושא בידיו את ספר התורה המיועד 
לעלות עימם לצפת, ולאחר מכן יצא הרב 
השלוחים   – הפמליה  כל  ועימו  מענטליק 

והחסידים שנכנסו לקבל את פניהם.

כך  לשם  שהוזמנה  מיוחדת  תזמורת 
והחלה  חצוצרות  בתרועת  פתחה  מראש, 
שר  כשהקהל  נפוליאון",  "מארש  את  לנגן 
בלב מתרונן ורוגש. הרב זושא וילמובסקי 
השירה  על  וניצח  עמד  ה"פרטיזן"  ]ע"ה[ 
של  המבצעים"  "טנק  מכונית  על  בידיו, 

צא"ח. 

הרב  צאת  עם  הופר  המופתי  הסדר 
מענטליק והשלוחים. חסידים רבים נדחקו 
בראש  העומד  ידי  את  ללחוץ  מנת  על 
השלוחים, הרב מענטליק, שעשה את דרכו 

ואת יהודה שלח לפניו. הרב מענטליק לצד ר' זושא הפרטיזן - עם בקבוק 
ה'משקה' בידו - בקבלת הפנים בשדה התעופה בן גוריון
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במאמץ רב ל"טנק המבצעים" בכדי שיוכל 
מערכת  באמצעות  דברים,  משם  לשאת 

ההגברה שהותקנה עליו.

קצרים:  דברים  השמיע  מענטליק  הרב 
של  "שלוחו  קדושה"  "עדה  שיגר  "הרבי 
קדושה"  ו"עדה  לירושלים  כמותו"  אדם 
הקודש  לעיר  כמותו"  אדם  של  "שלוחו 
ישראל,  לבנות את הארץ, ארץ  כדי  צפת, 
ידי  על  בגשמיות:  וברוחניות.  בגשמיות 
לימוד  ידי  על  וברוחניות:  שם,  מגוריהם 
הפצת   – במבצעים  והתעסקות  התורה 
היהדות – כאשר אתם תהיו מרוצים מהם 

והם יהיו מרוצים מכם – יישלחו נוספים".

זושא  ר'  בירך  דבריו,  את  כשסיים 
והשלוחים,  מענטליק  הרב  את  וילמובסקי 
כשהוא מאחל ששלוחים אלו הם בבחינת 
"ואת יהודה שלח לפניו", כהכנה לעלייתו 
בגאולה  ישראל  לארץ  עצמו  הרבי  של 
אדירה  "אמן"  זעקת  והשלימה.  האמיתית 
הסתיימה  ובזה  העצום,  מהקהל  נשמעה 

קבלת הפנים בנתב"ג.

 הרב מענטליק נוסע
עם השלוחים לירושלים

בעוד השלוחים לצפת עושים את דרכם 
עם  מענטליק  הרב  נסע   – הגליל  להרי 
תחילה  לירושלים.  השלוחים  התמימים 
שם  אמת"  "תורת  לישיבת  פעמיהם  שמו 
לעיר  נסעו  מכן  ולאחר  שעה,  כרבע  נחו 

העתיקה – לבית הכנסת "צמח צדק".

התפללו  צדק"  "צמח  הכנסת  בבית 
הרב  עובר  התיבה  לפני  כאשר  מעריב, 
התפילה,  לאחר  ציבור.  כשליח  מענטליק 
דיבור- ממאמר  חלק  מענטליק  הרב  חזר 

המתחיל "באתי לגני" שנאמר על ידי כ"ק 
מספר  וקטעים  האחרונה,  בשבת  אד"ש 
"לקוטי שיחות" כרך יא שקיבל מידי קדשו 

של הרבי.

חלק  לקהל  חילק  מענטליק  הרב 
מהמזונות והיי"ש שקיבל בשבת קודש מידי 
הרבי, ואחר כך יצא בריקוד עם השלוחים, 
הגדולה  הזכות  את  שביטא  שמחה  ריקוד 

שנפלה בחלקו ובחלקם.

אמת,  תורת  לישיבת  חזרו  השלוחים 
ודיווח  חדקוב  לרב  טלפן  מענטליק  והרב 
לו על כל הנעשה, על מנת שיעדכן את כ"ק 

אדמו"ר שליט"א.

 – מהטיסה  הרבה  העייפות  למרות 
ביום  למחרת,  קום  השלוחים  השכימו 
חמישי י"ג שבט ונסעו עם הרב מענטליק 
התפללו  שם  צדק",  "צמח  הכנסת  לבית 
מענטליק  הרב  "הגומל".  ובירכו  שחרית 
חזר על חלק נוסף מהמאמר "באתי לגני". 
והרב  השליחות  בענין  שוחחו  השלוחים 
מענטליק התווה בפניהם את סדרי הלימוד 
מענטליק  הרב  נסע  ערב  באותו  שלהם. 
בלויית הרב ]אז – הת'[ יוסף יצחק גורביץ' 
התורה  בלימוד  החלו  והשלוחים  לצפת, 

 העומד בראש קבוצת השלוחים. הרב מענטליק בדרכו לרכב
מפלס את דרכו בינות לקהל הרב
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הקדושה ובעבודת השליחות – ה"מבצעים" 
והפצת המעיינות.

התמימים  נסעו  בשבט  י"ד  שישי  ביום 
השלוחים לכותל המערבי ויצאו שם בריקוד 
צעירים  קבוצת  נסחפה  אליו  סוער,  חסידי 
שהגיעה לבקר במקום. לאחר תפילת מנחה 
חזרו לישיבת תורת אמת. בליל שבת חזר הת' 
שלום דוכמן מאמר חסידות ד"ה באתי לגני 
באולם הישיבה, ולמחרת בבוקר התפזרו כל 
השלוחים בבתי הכנסת בירושלים, שם חזרו 
על שיחות הרבי שליט"א וקיימו התוועדויות 

עם אנ"ש והתמימים.

השלוחים מגיעים לצפת
לצפת.  השלוחים  קבוצת  אל  ובחזרה 
כאן, מדובר היה במסע מורכב יותר משום 
ולחלקם  נשואים  היו  השלוחים  שרוב 
השלוחים  סודרו  לכתחילה,  תינוקות.   –
שחלק  היו  וההנחיות  ה"סוכנות"  ידי  על 
מהעולים לצפת ישתכנו לתקופה בת ששה 
חדשים ב"מעון עולים" בכפר חב"ד, אולם 
לפועל, עם הגיעם לארץ הקודש התבשרו 
הם  כי  בלוד  התעופה  בשדה  השלוחים 

נוסעים יחד, כולם, היישר לצפת.

ביקש  כ"ק אדמו"ר שליט"א  כי  התברר, 
היציאה  טרם  ב"יחידות"  מענטליק  מהרב 
שכולם יסעו לצפת. ואכן, הרב אפרים וולף 
חדקוב  מהרב  הבאה  ההוראה  את  קיבל 
בי"א שבט – יום צאת השלוחים מאת פני 
הקודש: "שכל אחד מהשלוחים יסע תיכף 

הסוכנות  של  והסידורים  למקומו,  ומיד 
שיהיה  להסתדר  יוכלו  לא  שבאם  רק  זה 
מקומות מוכנים למשפחות. השאיפה היא 
לצפת  יורק  מניו  למקומות,  ישר  שיסעו 
ומניו יורק לירושלים. באם רוצים להתעכב 

לומר לחיים באיזה מקום – אפשר".

על  לשלוחים  סיפר  לא  מענטליק  הרב 
שרצה  משום  ארצה,  הגיעם  עד  השינוי 
והרב  מיידנצ'יק  הרב  מפי  באזניו  לשמוע 
וולף כי הענין אכן סודר, והשלוחים יכולים 
לצאת משדה התעופה היישר לעיר הקודש 
צפת. ואכן, כאשר אישרו בפניו את הדבר, 
העביר הרב מענטליק לשלוחים את המסר 

מהרבי.

שוכנו  לצפת,  ערב  באותו  הגיעם  עם 
השלוחים באופן זמני בבית המלון "מרכזי" 
הסמוך לעיר העתיקה. אברכי "כולל" צמח 
תקופה  שהתגוררו  העתיקה  בעיר  צדק 
במקום קידמו את פניהם, טרחו והשתדלו 

לסייע להם בהתארגנותם במקום.

פנו  הראשונית,  ההתמקמות  לאחר 
השלוחים לבית הכנסת "צמח צדק" בעיר 
אהרן  הרב  התוועדות.  וקיימו  העתיקה 
ממאמר  חלק  חזר  ]ע"ה[  צייטלין  אליעזר 
"באתי לגני" והרב יוסף יצחק וילשאנסקי 
מסכת  על  מהסיום  "נקודה"  על  חזר 

כתובות, שערך הרבי בהתוועדות י' שבט.

במלון "מרכזי" בו שוכנו השלוחים זמנית 
צעירים  של  קבוצות  ימים  באותם  שהו   –

מבצע תפילין על ידי השלוחים בשדה התעופה
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קבוצה  וכן  מאוסטרליה,  יהודים  וצעירות 
החלו  שמיד  כמובן,  אמריקה.  מדרום 
השלוחים לעסוק בשליחות הקודש כאשר 
כל הגברים הניחו תפילין, ונשות השלוחים 
הדריכו את הצעירות בהדלקת נרות שבת 
הפעילות  הקרובה.  השבת  לקראת  קודש 
הלימודים  לסדרי  מחוץ  כמובן,  התבצעה, 
בהפצת  "לעסוק  הרבי  כהוראת  בכולל, 
המעיינות – בתנאי שהדבר לא יפגע בסדרי 

הלימוד".

הגיע הרב מענטליק לצפת,  בליל שישי 
בשבת  השלוחים.  עם  התוועד  והוא 
השלוחים,  עם  התוועדות  התקיימה 
משיחותיו  השומעים  בפני  חזרו  במהלכה 
ואודות  בכלל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
השליחות בפרט, ובסיום ההתוועדות יצאו 
ברחוב  סוער  חסידי  בריקוד  המשתתפים 

ירושלים לעיני עוברים ושבים רבים.

הפגישה עם ראש הממשלה
עם הגעת השלוחים לארץ ישראל, עדכן 
הרב אפרים וולף את מזכירות כ"ק אד"ש 
שמעמד "קבלת הפנים" לשלוחים תתקיים 
בבית   – בירושלים  מכן  שלאחר  בשבוע 
הכנסת או בבנייני האומה, שכן הוראתו של 
ולפרסם  ההזדמנות  את  לנצל  היתה  הרבי 
והדר.  פאר  ברוב  השלוחים  הגעת  על 
שקבלת  הוחלט  חב"ד  עסקני  בקרב  ואכן, 
הפנים תתקיים ב"בנייני האומה" ובאסיפת 
העסקנים שהתקיימה ביום ראשון – עדכן 
מימון  השיג  הוא  כי  גליצנשטיין  חנוך  ר' 

מהעירייה למחצית מהוצאות האולם.

נסעו השלוחים  י"ח בשבט  ביום שלישי 
מצפת עם נשותיהם וטפם ועלו לירושלים 
ורעיהם  לאחיהם  והצטרפו  הקודש,  עיר 

התמימים השלוחים לירושלים.

פגישה  ארגן  מיידנצ'יק  שלמה  הרב 
מר  דאז,  הממשלה  ראש  עם  מיוחדת 
משרד  אנשי  קבעו  תחילה  רבין.  יצחק 
ראש הממשלה כי רק הרב מענטליק והרב 
אולם  זו,  בפגישה  נוכחים  יהיו  מיידנצ'יק 
נשים  אנשים,   – השלוחים  כל  באו  בפועל 

וטף – וחיכו במזנון הכנסת, שם חזר הת' 
לגני מש"פ  באתי  על מאמר  דוכמן  שלום 
השלוחים  חזרו  זו  בהזדמנות  תשל"ו.  בא 
פרשת   – האחרונה  בשבת  הרבי  דברי  על 
ב־770  היו  שלא  הראשונה  השבת  בשלח, 
ודברי  במקומו,  איש  איש  בשליחות  ושהו 

הרבי היו כמים חיים על נפש עייפה. 

הרב מענטליק כתב – בסיום המסע – דו"ח 
מיוחד לכ"ק אד"ש, ובו סיפר על הפגישה 
עם ראש הממשלה: "נכנסתי יחד עם הר"ש 
מיידנצ'יק לחדרו של ראש הממשלה, לבוש 
אבנט, הוא קידם את פנינו בחביבות ובקש 
אותנו לשבת. מיידנצ'יק אמר לו שמקודם 
אני רוצה למסור את השליחות שלי אליו, 

ומכאן לבישת האבנט והעמידה".

דיבר  אידיש,  טוב  הבין  לא  היות שרבין 
וכה  הקודש,  בלשון  מענטליק  הרב  אליו 
אמר לו: "כשביקר את הרבי )ביום הולדתו 
איתו  דיבר  תשל"ב(  ניסן  י"א  השבעים, 
הרבי אודות "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא 
יתחשב", היה זה אז כשכבודו היה שגריר, 
ועתה כשהוא מכהן כראש הממשלה – זה 

צריך להיות בתוקף יותר".

זה  למסר  רבין  הגיב  השיחה,  בהמשך 
מהרבי ואמר שכשהיה בכפר חב"ד, במסיבת 
את  הזכיר   – הקדושים  לילדי  המצוה  בר 

הפסוק "הן עם לבדד ישכון" בשם הרבי.

נאום על ה"מבצעים" ועל השליחות
הרב מענטליק המשיך לדבר בפני ראש 
בגרטל:  חגור  עומד  כשהוא  הממשלה 
"הרבי שליט"א שלח שלוחים, עדה קדושה 
לצפת  קדושה  ועדה  העתיקה  לירושלים 
עיר הקודש, שענינם להשתתף בבנין הארץ 
היהודים  את  ולחזק  לעודד  ברוחניות, 
התורה  בלימוד  מכבר,  שם  הנמצאים 
מצוות  זה  בכלל  בהידור,  המצוות  וקיום 
שהרבי  מה  לחזק  וכן  בארץ,  התלויות 
להתעסק  העולם,  בכל  יהודי  מכל  מבקש 
במבצעים: מבצע תורה – שכל אחד ילמד 
וכן יפעל גם על  תורה בעצמו מה שיותר 
יהודי  שכל   – תפילין  מבצע  בזה.  אחרים 
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שבכל   – מזוזה  מבצע  תפילין.  מניח  יהי' 
– כאן פניתי לעבר  יהודי תהי' מזוזה  בית 
חדרו  דלת  על  שגם  והצבעתי  מיידנציק 
מבצע   – מזוזה  ישנה  הממשלה  ראש  של 
צדקה, מבצע בית מלא ספרים – שבכל בית 
יהיו לפחות חומש, סידור ותהילים,  יהודי 
קודש  שבת  נרות  במבצע  להשתדל  וכן 
תקיים  שלוש  מגיל  בישראל  בת  שכל   –
מצות הדלקת נרות שבת ויום טוב בברכה. 
כשרות  מבצע  המשפחה,  טהרת  מבצע 
המבצעים  כל  כשרים.  יהיו  שהמאכלים   –
בקשה  של  לשון  בכל  הרבי  מבקש  הללו 
שיהודים יפעלו בהם בכל מה דאפשר. זוהי 

ההשתתפות בבנין הארץ ברוחניות.

בכך,  מתבטאת  בגשמיות  ההשתתפות 
לקנות  שצריכות  משפחות  לכאן  שבאו 
להם  תהיינה  כן  דירות,  לבנות  או  דירה 
הוצאות הבית וכדומה המהווה השתתפות 

בבנין הארץ בגשמיות.

אם תהיה שביעות רצון ממה ששלוחים 
אלה יעשו וכן השלוחים עצמם יהיו שבעי 
קבוצות  ה',  ירצה  אם  תבאנה,   – רצון 
נוספות. בקשתנו מה' יתברך שנזכה למלא 
בהצלחה  יהי'  שזה  ובודאי  השליחות,  את 

רבה ומופלגה".

צ'ק ע"ס 000,01 ל"י – לבנין הארץ
מענטליק  הרב  שנשא  הנאום  לאחר 
ואמר  אליו  פנה  הממשלה,  ראש  בפני 

שהרבי שליט"א שלח באמצעותו צ'ק – על 
לירות   10,000 ובו   – הממשלה  ראש  שם 
ישראליות המיועדות במיוחד לבנין הארץ. 
"ישנם הרבה עניינים נחוצים – כמו הגנה 
וכדומה, אבל שיק זה מיועד לבנין הארץ" 

ציין הרב מענטליק.

לאחר מכן התיישב הרב מענטליק לצד 
שלומק'ה  ר'  אצל  התעניין  רבין  השולחן. 
והרב  מענטליק,  הרב  הוא  מי  מיידנצ'יק 
המיוחד  כשלוחו  אותו  הציג  מיידנצ'יק 
ובחיי  השלוחים,  קבוצת  בראש  הרבי  של 
היום-יום הינו משמש כראש הישיבה בחצר 
הרבי. מזכירו של רבין נכנס למשרד ורשם 

מה שדובר ביניהם.

רבין ציין שאינו יודע לאן לנתב את כספי 
הצ'ק וציפה לשמוע מהרב מענטליק במה 
בדיוק להשקיע את הכסף. הרב מיידנצ'יק 
אמר לו שהשליח – הרב מענטליק – מסר 
על  וכעת  שהיא,  כפי  בדיוק  שליחותו  את 
דעתו,  שיקול  כפי  לעשות  ראש הממשלה 
ובוודאי ימצא את המטרה שלשמה הכסף 
נועד. "הוספתי שלא צריכים חשבון על זה, 
כתב  הארץ"  בנין  עבור  יהיה  שזה  העיקר 
הרב מענטליק לאחר מכן בדו"ח, "אבל הוא 
למזכירו  השיק  את  והראה  דעתו  נחה  לא 
ושאלו מה הוא אומר על מה צריכים לנצל 
זה. כן אמר למיידנצ'יק שאינו יודע על מה 

לנצל זאת".

הרב מענטליק בחר לציין שהם – קבוצת 

שולחן הנשיאות במעמד קבלת הפנים בבנייני האומה. נואם הרב מענטליק. נראים - מלבד 
השלוחים - הרב ישראל גרוסמן, ר' מענדל פוטרפס, הרב מרדכי שמואל אשכנזי
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שלישי  "ביום  יורק  מניו  יצאו   – השלוחים 
וטוב  לשמים  טוב  טוב,  כי  בו  שהוכפל 
לבריות, וגם אצלו באנו ביום שלישי – טוב 

לשמים וטוב לבריות".

רבין  באזני  ציין  מיידנצי'ק  שלוימק'ה  ר' 
 – וטף  נשים  אנשים,   – השלוחים  שכל 
הוא  כי  רבין אמר  במזנון הכנסת.  נמצאים 
את  לקבל  כמתוכנן,  שלא  אליהם,  יוצא 
פניהם. "ואכן כך עשה" כותב הרב מענטליק 
בדו"ח, "הלך דרך כמה קומות למזנון וקיבל 
אחד  לכל  שלום  נתן  השלוחים,  פני  את 
ואחד ואמר שהוא מקדם את פניהם בברכה 
כל  שיבצעו  להם  ומאחל  ארצה  בעלייתם 

השליחויות שהוטלו עליהם – במילואן".

הסתיימה  הממשלה  ראש  עם  הפגישה 
השלוחים  של  ולכבודם  לשקיעה,  קרוב 
על  ה"כנסת"  בבנין  הכנסת  בית  נפתח 
הרב  עבר  כאן,  אף  מנחה.  להתפלל  מנת 

מענטליק לפני התיבה כשליח ציבור.

הפגישה עם ה"פרזידנט" קציר
השלוחים  כל  יצאו  ה"כנסת"  מבנין 
הנשיא"  ל"בית  אותם  המלווים  והעסקנים 
אפרים  מר  – מקום משכנו של הפרזידנט 
 .18:00 בשעה  הגיעו  לשם  ז"ל,  קציר 
תחילה נכנסו ללשכת ה"פרזידנט" משלחת 
מאשר  יותר  ומכובדת  גדולה,  חסידים 
ללשכת ראש הממשלה, וזאת משום שמר 
קציר היה ידידו האישי של הרב מיידנצ'יק 
וביקר עמו פעמים בכפר חב"ד. לא אחת, 

שהוא  הפרזידנט  התבטא  זו,  בפגישה  וגם 
ידיד גדול לתנועת חב"ד ומעריץ של כ"ק 
מלבד  נכחו  זו  בפגישה  שליט"א.  אדמו"ר 
הרבנים מענטליק ומיידנצ'יק – גם הפרטיזן 
וילימובסקי, הרב ארי'  זושא  ר'  של הרבי, 
לייב קפלן, הרב שלום דב בער וולף, הצלם 
ר' לוי יצחק פריידין, הרב חנוך גליצנשטיין, 
ויבדל לחיים טובים – העיתונאי ר' נפתלי 
קראוס. עובדי "בית הנשיא" נכחו אף הם 

בפגישה זו.

מלשכתו של מר קציר יצאו לאולם קבלת 
האורחים, שם היה מקום מיוחד בראש ליד 
הכן  ניצבו  ובאולם  כורסאות  עם  שולחן 
מליאה  בהפרדה  האורחים  לכל  כיסאות 
במשכן  מהפגישה  בשונה  וגברים.  לנשים 
ה"כנסת" עם ראש הממשלה, בה לא ניתן 
הקלטה  ומכשירי  מצלמות  להכניס  היה 
כל  הוקלטו  שכאן  הרי   – ביטחון  מטעמי 
)חלקן  רבות  תמונות  וצולמו  הנאומים 

מתפרסמות לצד סקירה זו(.

מיידנצ'יק,  הרב  ניהל  הפגישה  את 
שהזמין את הרב מענטליק לדבר ראשונה. 
בהזדמנות זו דיבר הרב מענטליק באידיש, 
על  נאם  הוא  ה"פרזידנט".  של  בהסכמתו 
השליחות כפי שדיבר אצל ראש הממשלה, 
דברים  באותם  "פתחתי  בדו"ח:  וכעדותו 
שהשמעתי אצל ראש הממשלה )פרט לענין 
"הן עם לבדד ישכון" ופרט לענין השיק(". 
בתוך דבריו פרץ הרב מענטליק בבכי ולא 
נרגע גם אחר שהתיישב. הוא סיים בברכה 

הרב מענטליק מדבר בפני הפרזידנט
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השליחות  את  למלאות  יזכו  שהשלוחים 
"לבנות ארץ ישראל בגשמיות וברוחניות", 
והפרזידנט קציר ענה אחר ברכתו הנרגשת 

"אמן" לבבי.

גרייזמן  שמואל  הרב  דיבר  לאחריו 
באנגלית. הוא פתח בפרישת שלום מחצר 
כל  ובשם  בשמו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
את  ותיאר  בחדר,  הנמצאים  השלוחים 
מרגישים  וחבריו  שהוא  הגדול  הכבוד 
הוא  הקודש.  לארץ  הרבי  של  כשלוחים 
סיפר לפרזידנט על פעולותיהם הראשונות 
של השלוחים לחיזוק ארץ ישראל ברוחניות, 
ושיתף ברגשותיו האישיים אודות התחושה 
למרות  הקודש  לארץ  מהגעתו  המיוחדת 

החששות הראשוניים.

יצחק  יוסף  הרב  דיבר  מכן  לאחר 
את  שהמשיך  הקודש,  בלשון  וילשאנסקי 
ברוחניות  הארץ  בנין  אודות  קודמיו  דברי 
ובגשמיות. הרב וילשאנסקי חזר על נקודה 
לשליחות  יציאתם  טרם  הרבי  של  משיחה 
ושים  בספר  זכרון  זאת  "כתוב  הפסוק  על 
באזני יהושע", שמשה רבינו מצטווה לא רק 
לכתוב לזכרון בספר – כי אם גם לשים באזני 
יהושע, כי הוא יהיה נשיא הדור לאחר מכן, 
רבן של ישראל. הרב וילשאנסקי הזכיר כי 
כל השלוחים הם "שלוחו של אדם כמותו", 
וסיים: "מקווים אנו, שנצליח באמת בענין 
זכר  את  אמחה  מחה  בפרשה  שם  שדובר 
עמלק, שהקדוש ברוך הוא ימחה באמת את 
הצדיקים,  הנביאים,  עבדיו  ידי  על  עמלק 

שפועלים  ושליחיו  שליט"א  הרבי  ידי  על 
ועלו  של  המיועד  לזמן  ונזכה  זה.  בכיוון 
עשיו  הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים 
צדקנו  בביאת משיח  המלוכה,  לה'  והיתה 

בקרוב בימינו".

לאחר דבריו ניגנו הכל את השיר "חיילי 
הרבי", כאשר הפרזידנט מר קציר מצטרף 
של  תחושה  מרחפת  ובאויר  לשירה, 

התוועדות חסידית.

הזכות  על  דיבר  )ע"ה(  קפלן  לייב  הרב 
כבר  "אני  אחריות.  גם  איתה  שמביאה 
ולמעשה  ישראל  בארץ  פה  וחצי  שנתיים 
כל  ועל  פרטי  באופן  עלי  גדולה  אחריות 
תושבי הארץ בקבלת פני השלוחים שהגיעו 
עצמנו  על  לקחת  צריכים  כולנו  אנחנו   .  .
אבל  "עול",  אחד  במובן  אולי   – האחריות 
– לראות להשתדל בכל אשר  עול בשמחה 
יש לא-ל ידינו שהשלוחים יהיו שביעי רצון 
הרב  המובנים".  ובכל  הבחינות  בכל  פה 
עוד  יגיעו  זו  קבוצה  שאחרי  איחל  קפלן 
מרוצים  יהיו  שבאם  הרבי  כדברי  קבוצות, 
מפעולותיהם – הרבי ישלח קבוצות נוספות.

לאחר מכן דיברה נציגת השלוחות, מרת 
נחמה גרייזמן )ע"ה( באנגלית. היא דיברה 
על תפקידן של הנשים כשלוחות כ"עקרת 
של  תקוותן  ועל  כנגדו",  ו"עזר  הבית" 
הנשים השלוחות לעזור לבעליהן בשליחות 
בארץ הקודש, ולעבוד בין הנשים והבנות 
בארץ ישראל. גב' גרייזמן תיארה את קבלת 

תמונה קבוצתית עם הפרזידנט מר קציר. נראים עוד בתמונה ר' חנוך 
גליצנשטיין, ר' שלמה מיידנצ'יק, ר' זושא וילמובסקי
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ישראל  בארץ  שהנשים  הנלהבת  הפנים 
השלוחות  כי  בתקוה  וסיימה  להן,  הראו 
כדי  והבנות  הנשים  עם  לפעול  תצלחנה 

למלא את ברכת הרבי שליט"א.

המסובים ניגנו "עוצו עצה ותופר", ולאחר 
אפרים  מר   – הפרזידנט  דברים  נשא  מכן 
בברכת  השלוחים  כל  את  בירך  הוא  קציר. 
בהערכתו  הנוכחים  את  ושיתף  הצלחה, 
הכנה לחב"ד. "תנועת חסידי חב"ד יש בה 
שלשה יסודות שמושכים את ליבי ומרתקים 
תורה  לימוד  בהם  יש  רבה.  במדה  אותי 
וחכמה, יש בהם עבודת בורא מתוך שמחה, 
לכפר  בא  כשאני  כפיים.  עבודת  בהם  ויש 
לי  היתה  מיידנצ'יק  ידידי  ובגלל   – חב"ד 
הזכות להיות בכפר חב"ד – ואני רואה את 
המשפחות העובדות, את הצעירים העובדים 
שהם  בתורה,  ועוסקים  עובדים  כשהם 
מתמלא  אני  להם,  שניתנה  בתורה  שמחים 
שמחה רבה". הוא איחל לשלוחים שיקלטו 

יפה, יחיו בנחת וישמשו דוגמא לאחרים.

שהרבי  לשליחות  התייחס  הפרזידנט 
הטיל עליהם – בנין ארץ ישראל, והתבטא: 
אתם  הרבי,  חיילי  אתם  אומרים,  "אתם 
הרבי  וכחיילי  מצוה,  שליח  משיח,  שליחי 
– יש למלא את כל המצוות – שבנינה של 
ארץ ישראל היא מהמצוות הגדולות ביותר 

שיהודי יכול לקיים".

יצאו  הלבביות,  וברכותיו  דבריו  לאחר 
הניגונים  ובשירת  בריקוד  המשתתפים 
תשב  ו"פרזות  ציון",  יושיע  אלוקים  "כי 

לריקוד  הצטרף  והפרזידנט  ירושלים", 
החסידי. 

באותו היום התקיים מעמד חגיגי לקבלת 
האומה"  "בנייני  באולם  השלוחים  פני 
בראש  העומד  דיבר  ובמרכזו  בירושלים, 

קבוצת השלוחים, הרב מענטליק.

פירוט רבותינו נשיאנו במכתב!
כשבועיים לאחר הגעת השלוחים צלחה 
למקום שליחותם, ושליחת הדו"ח למשלח 
תחילת  על   – שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   –
הפעילות, זכו השלוחים לקבל מכתב מיוחד 
אד"ר  מברכין  "עש"ק  מתאריך  מהרבי, 
האנשים  "להשלוחים  הממוען  ה'תשל"ו", 

והנשים והטף שליט"א".

תומשך  שהשליחות  הרבי  מברך  במכתב 
העניינים  ובכל  והולך  דמוסיף  באופן 
יעשו  וכן  יראו  שמהם   – "כולל  בפרטיהם, 
רבים, וזכות ארץ הקודש מסייעתם וברכות 
כאשר  אותם",  תלוונה  נשיאנו  רבותינו 
שמות  כל  את  מכן  לאחר  מפרט  הרבי 
רבותינו נשיאנו על הפסוק "ועבדתם את ה' 
אלוקיכם ובירך גו' בארצך גו'" – "וכהפירוש 
דהבעש"ט והה"מ ואדה"ז ואדהאמ"צ והצ"צ 

והמהר"ש ואדנ"ע ומו"ח אדמו"ר בזה"!

מכתב זה גילה פעם נוספת את החשיבות 
לשלוחים  רוחש  שהרבי  היתירה  והחיבה 
אלו, כפי שהתגלה גם בהמשך השנים לגבי 
ארץ  וברחבי  ובירושלים,  בצפת  שליחותם 

הקודש.

הקהל בקבלת הפנים בבנייני האומה
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המכתב ששינה את מפת חב"ד בארץ

ובשנת  נוספת של שלוחים,  קבוצה  אד"ש  כ"ק  מכן, תשל"ז, שלח  בשנה שלאחר 
כמה  לשאלת  במענה  אז,  או  לעת-עתה.  והאחרונה  השלישית  הקבוצה  את  תשל"ח 
מהשלוחים – כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב ארוך ומפורט, שלא כדרכו בקודש, ובו 
מונה הרבי את התפקידים שעל השלוחים למלא. המכתב נושא את התאריך "ראש 

חודש שבט ה'תשל"ט" וממוען "אל השלוחים אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו".

"במענה לשאלות כמה מהם – כיון שאין הזמן גרמא לענות לכאו"א בנפרד, וגם אין 
צורך בזה – באתי בשורות הבאות, ואף שאפשר להאריך בזה עוד כהנה וכהנה, בטח 

לדכוותייהו אין צורך, ובודאי יקויים בהם תן לחכם ויחכם עוד. ובהקדים:

ושליחותם,  בנסיעתם  ותועליות  כמה מטרות  בעת התחלת השליחות אשר  נאמר 
נוסף על הכוונה העיקרית – ביסוס המצב באה"ק ת"ו, לא רק על ידי דיבור ומעשה 
כמותו,  אדם  של  ששלוחו  שלוחים,  בתור  אם  כי  בכללות,  ורוחני  גשמי  ועזר  סתם 

להראות דוגמא חי' לאחרים, שמהם יראו וכן יעשו.

בהאמור ג"כ נקודות מסויימות, והן:

)א( בירושלים העתיקה ת"ו )אשר היא היא ירושלים סתם, ועיקר ירושלים, כמדובר 
כמה פעמים, והלכה פסוקה היא(: יסוד וביסוס מוסדות חינוך )כולל ישיבה ושיעורים 
ברבים, הן בנגלה והן בחסידות(, ופשיטא יסוד וביסוס ביהכ"נ וביהמ"ד "צמח צדק" וכו'.

)ב( בצפת: יסוד או נכון יותר חידוש הישוב החב"די ועד להקמת קרי' חב"דית עם 
כל השייך לזה )כמובן בהוספה על העיקר, ביסוס ביהכ"נ על שם הצמח צדק הקיים 
מכבר(, ולהבדיל, מקוה טהרה, וכל המנגנון של מוסדות חינוך מכולל ועד גן ילדים. 

)ג( עזר בפיתוח מושבי חב"ד אשר באה"ק ת"ו הקיימים מכבר, ובפרט כפר חב"ד 
)א' וב'( ונחלת הר חב"ד.

מכבר  הקיימים  ת"ו  באה"ק  אשר  חב"ד  למוסדות  והאפשרי  הדרוש  כפי  עזר  )ד( 
)מתחיל מאגו"ח, צאגו"ח, נשי ובנות חב"ד, והכוללים והישיבות וכו'( ויסוד מוסדות 

חב"ד חדשים במקומות המתאימים, על אכו"כ במקומות הזקוקים לזה.

)ה( מובן וגם פשוט אשר להצלחת כל האמור דרושה השתלמות של השלוחים גם 
ומתאימים  הראויים  אלה  כל  אשר  מתחיל  הפרטיים,  ובעניניהם  הפרטיים  בחייהם 
לזה ילמדו ויקבלו סמיכת-חכמים, יורה יורה וגם ידין ידין; השתלמות בנוגע למעשה 
בנוגע  ישתדלו  לזה  הראויים  אשר  ג"כ  כולל  וכו',  ציבורית  ועסקנות  החינוך  בשטח 

למשרת רבנות ודיינות במקומות המתאימים באה"ק ת"ו.

)ו( למותר להדגיש אשר כל האמור לעיל )כמובן לבד רבנות ודיינות וכו'( שייך גם 
להשלוחות שתליט"א. כמובן וגם פשוט באופן שלא יגע בהנהלת הבית בתור עקרת 

הבית וחינוך הילדים וכו'.

)ז( מובן וגם פשוט )ומקומו של ענין זה בראשונה, אף שבא לאחרונה, כיון שאינו מוגבל 
בזמן ומקום( הוא ענין הפעולה דהפצת המעיינות חוצה תורה ומצוותי' בכלל, מתחיל 

מעשרת המבצעים הידועים, וק"ל.

• • •

לאחרי התקופה שעברה מאז בוא השלוחים הראשונים, שהיא כשלושת שנות חזקה, 
ובהאפשרויות  ובהסביבה  בעצמם  יתבוננו  מהם  ואחת  אחד  כל  אשר  חזקה  התקוה 
והדרישות אשר מצאו באה"ק ת"ו, באיזה אופן יכולים לנצל הכשרונות שחוננו בהם 
והנתינת-כח והברכות של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – להצלחה בהאמור במדה 
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ואפילו אם עד עתה התעסקו במילוי השליחות בכללות, מבלי להיכנס  הכי מלאה, 
לתוכניות פרטיות לכל משפחה ולכאו"א במיוחד, הרי לאחרי תקופה האמורה כבר 
בא הזמן להשתדל ג"כ בנוגע לתכנית פרטית מסויימת ומפורטת של כל משפחה וכל 

או"א, ואבוא עכ"פ בנקודות אחדות, בהוספה על האמור לעיל:

א. כל המתאימים לזה, עכ"פ באם ישתדלו בזה ביגיעה המתאימה, בטח כבר עשו 
לקבל סמיכה יורה יורה ידין ידין, ועכ"פ יעשו וימשיכו בזה ועד לגמר טוב בזריזות 

מהיום והלאה.

בנוגע  ישתדלו  בזה,  להשתדל  שברצונם  ואלה  המתאימים  להאמור,  בהמשך  ב. 
לרבנות ודיינות כו', אשר לזה קדימה לגבי הבא לקמן.

וביסוד  הקיימים  ת"ו  באה"ק  חב"ד  במוסדות  להשתדלות  הקדימה  זה,  לאחרי  ג. 
חדשים במקומות המתאימים וזקוקים לזה כנ"ל.

ד. הסתדרות בשטח החינוך על טהרת הקודש במוסדות המתאימים, מוסדות סתם 
אף שאינם חב"ד.

ה. הסתדרות כהנ"ל במוסדות שאינם של חינוך ובלבד שהם על טהרת הקודש.

ו. אלה שמאיזה טעמים יחליטו אשר לאחרי תקופת השליחות באה"ק ת"ו – רצונם 
והחלטתם להסתדר בחו"ל, בהסכם איש וביתו שי' יחד, יתענינו בזה באופן המתאים, 

ומובן אשר עדיפויות האמורות בתקפם גם בנוגע להסתדרות בחו"ל.

ואין בזה סתירה ח"ו להשליחות, שהרי בכל ענין של מצוה ידוע פס"ד רבינו הזקן 
ביסוס  בנוגע  וגם  ועד".  לעולם  נצחי  הוא  למעלה  זה  "יחוד  עיי"ש(  כ"ה,  פ'  )תניא 
הישוב באה"ק ת"ו ועניני', הרי תקותי חזקה, ובודאי, אשר פעולותיהם שפעלו במשך 
זמן השליחות היא, בסגנון הידוע, באופן דפעולה נמשכת, ובלשון התניא הנ"ל ועד 

לאופן דנצח סלה ועד.

ז. מובן וגם פשוט אשר אם בכל הענינים חשובה הזריזות ונחוצה וטובה היא ויפה 
)עיין אגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"א(, על אכו"כ בהחלטה אודות הכיוון בפעולותיהם של 
כל אחד ואחת מהם, כנ"ל, אף שאין לעשות בזה בחפזון כלל וכלל, ואין כל צורך בדבר, 

ואדרבה ישוב הדעת נכון ונחוץ.

ותהי' ההתבוננות שלהם במתינות הדרושה ומתאימה, אבל בלי שום עצלות כלל 
ח"ו. ובל"נ ישתדלו לעזור לכאו"א מהם, ובפרט אשר נמשכת השליחות גם עתה, ועוד 

ועיקר אשר סו"ס גם תועלת הרבים בזה וזכות הרבים מסייעת,

וברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – אשר עומדים אנו בראש חודש האחד עשר, 
שהעשירי בו קודש הוא – קיימות לעד ופועלות פעולתן. ובודאי עומדים כאו"א וכולם 
יחד הכן לקבל הברכות ולקלוט אותן, ובאופן דנרות להאיר וטופח על מנת להטפיח 
ופירות ופירי-פירות עד סוף העולם, ההעלם והסתר, ובמיוחד באה"ק ת"ו – ארץ אשר 

תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון שיעשו בכל הנ"ל מתוך שמחה אמתית וטוב לבב ויבשרו טוב".

ולבשורות  מופלגה  להצלחה  "בברכה  הרבי  מסיים  והמפורט  הארוך  המכתב  את 
טובות בכל האמור".

ואכן, מאז ועד היום ניכר פועלם הרב של השלוחים מכל הקבוצות, במוסדות ובתי 
חב"ד בארץ הקודש. שליחות זו, שהתחילה לפני ארבעים שנה בי' שבט תשל"ו, עשתה 
וילמובסקי  זושא  ר'  איחול  בהתגשמות  לראות  וציפיה  אמונה  מתוך  פירות,  ועושה 
בקבלת הפנים לשלוחים בשדה התעופה, שהם יהיו בבחינת "את יהודה שלח לפניו", 
לפני עלייתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בכבודו ובעצמו לארץ ישראל, בגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש.
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הגות ומחשבה

א
דבר ידוע הוא, אשר רבותינו נשיאי חב"ד 
רק  לא  ונשיאיה  מנהיגיה  היו  דור,  שבכל 
של החסידים ותורת החסידות, אלא של עם 

ישראל בכלל.

כבר אצל אדמו"ר הזקן – נשיאה הראשון 
השקיע  שהוא  אנו  מוצאים   – חב"ד  של 
אלפי  בהדרכת  רק  לא  וכחות  זמן  הרבה 
דרכה  פי  על  ה'  לעבודת  )הדרכה  חסידיו 
רק  ולא  חב"ד(  חסידות  של  ושיטתה 

בהפצת אור החסידות בין החוגים הרחוקים 
חוצה"(,  מעיינותיך  )"יפוצו  מחסידות 
בהיקפים  של  כללית  בהנהגה  גם  אלא 
להם  שאין  לענינים  )בנוגע  כלל-ישראלים 
הן  החסידות(.  לתורת  לכאורה  קשר  שום 
במישור הרוחני – כשליחת שלוחים לפלך 
תורה  מוסדות  שם  לייסד  בכדי  סמולנסק 
להתנהג  המקומיים  היהודים  את  ולעודד 
בדרך התורה1, והן במישור הגשמי – כניהול 

1( כמובא ב"ספר התולדות אדמו"ר הזקן" עמ' קלד 
ואילך.



בלבד(  עשרה  אחת  בן  )בהיותו  תעמולה 
היהודים בעבודת אדמה2,  בעד התעסקות 
מצורר  להתפטר  גדולה  בהשתדלות  או 

ישראל בשם "דערז'אווין"3, וכיוצא בזה.

נשיאינו  רבותינו  של  זו  כוללת  הנהגה 
החסידים  בהדרכת  הן  בהתעסקות   –
והפצת החסידות, והן בהנהגת כלל ישראל 
ברוחניות ובגשמיות – התפשטה והתרחבה 
והרחבת  עם התפשטות  ויחד  לדור.  מדור 
והסברים  בביאורים   – החסידות  מעיינות 
אור  ובהחדרת  החסידות  בתורת  חדשים 
החסידות בחוגים רחבים יותר –  התרחבה 
בכלל  מנהיגותם  גם  זמנית  בו  והתפתחה 
)חיזוק  הרוחניים  ישראל  בחיי  הן  ישראל, 
בחיי  והן  מקום(  בכל  היהדות  והפצת 
שונות,  גזירות  )ביטול  הכלליים  הציבור 

וכיו"ב(.

הגיעה  המישורים  שני  של  זה  שילוב 
לשיאה בתקופת נשיאותו של כ"ק אדמו"ר 
החסידות  היסטוריית  כל  במשך  שליט"א. 
ועשירה  פורחת  כה  תקופה  היתה  לא 
)בשני המישורים( כבעשרים ושבע השנים 
ייחודיותה  את  לחלק  אפשר  האחרונות4. 

של תקופה זו לשלושה שטחים כלליים:

)א( הסברת תורת החסידות
אדמו"ר  אמר  נשיאותו  מראשית  כבר 
גם  )אשר  דא"ח  מאמרי  רק  לא  שליט"א 
חדשים(,  הסברים  הרבה  התווספו  בהם 
הכי  הענינים  בהם  "שיחות",  גם  אלא 
עמוקים בחסידות מוגשים בצורה קלה כדי 
ידיעה  גם לאלה שאין להם  נגישה  שתהא 

מוקדמת בחסידות חב"ד.

"מכניס"  שליט"א  שהרבי  זאת  ומלבד 
גם  שבחסידות  העמוקים  הענינים  את 
בן-תורה  כל  מסוגל  שעי"ז  נגלה,  בעניני 
לקלוט  חסידות(  למד  שלא  כזה  )אפילו 
ענינים בתורת החסידות – מראה הוא איך 
טמונים  החסידות  תורת  של  שאוצרותיה 

2( ראה שם עמ' יא ואילך.
3( ראה שם עמ' קלט.

4( מתש"י עד תשל"ז – שנת כתיבת הדברים.

גם בדברים "פשוטים" מאוד: ב"פשוטו של 
חמש  ה"בן  של  נחלתו  היא  אשר  מקרא" 
הקושיות  ארבעת  בפירוש  או  למקרא"; 
כפי שהם בהתאם לשכל  נשתנה"  שב"מה 
ענינם  מבוארים  גופא  בזה  )אך  הילדותי 
ארבעת  כנגד  שהם  העולמות  ארבעת  של 

הקושיות(, וכדו'.

יתירה מזו, לא רק ב"דברים הפשוטים" 
ו"ארבעת  מקרא"  של  )"פשוטו  שבתורה 
תורת  של  עיקריה  מבוארים  הקושיות"( 
החסידות, אלא גם תופעות שונות מהעולם 
שהם  באופן  ידו  על  מתבארים  החיצון 
מוכיחים ומשקפים את הענינים העמוקים 
עקרת-בית  החסידות:  שבתורת  ביותר 
יהי'  שלא  )באופן  ביתה  פרט  כל  מארגנת 
על  וביאור  ראי'  הרי   – מבוזבז(  דבר  שום 
שכל  פרטית"  ב"השגחה  החסידות  שיטת 
של  )תנועה  חשוב  ולא  קטן  הכי  מאורע 
עלה או קש( היא בהשגחה פרטית ונוגעת 
לכוונה הכללית של "דירה בתחתונים"5; או 
שטסו  לאסטרונאוטים  שאירעו  מאורעות 
ענין  לבאר  כמשל  משמשים  אשר  לירח 
וב"ן  )"מ"ה  ומופשט בחסידות  מאוד עדין 

דעתיק"( וכדו'.

בחסידות  ענינים  שביאור  מאליו,  מובן 
פשוטים  דברים  ע"י  ובפרט  נגלה,  ע"י 
מועילה  הפשוטים,  העולם  עניני  ואפילו 
ידיעה  להם  יש  אשר  לאלה  גם  במאוד 
שיש  לאלה  ואפילו  בחסידות,  מוקדמת 
להם ידיעה רחבה והבנה עמוקה בחסידות. 
כי סוף-כל-סוף מקרבים ביאורים אלה את 
זה  פועל  כן  ועל  האנושי,  לשכל  הענינים 
גם שההבנה בחסידות נהיית יותר מוחשית.

)ב( בהפצת תורת החסידות
כל מי שיש לו ידיעה – ולו ידיעה מועטת 
שהפצת  יודע  החסידות,  בתולדות   –
החסידות מעולם לא היתה בהיקף כה רחב 

כבתקופה האחרונה.

שיחות  מאמרים,  ספרים,  של  הופעתם 
וחוברות חדשים, שמודפסים לא רק בלשון-

5( ראה שיחת י"א ניסן תשל"ג.
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)ביניהם:  אחרות  בשפות  גם  אלא  הקודש 
איטלקית,  רוסית,  צרפתית,  אנגלית, 

ספרדית, ערבית ועוד(.

שלא  יהודי  איזור  כיום  למצוא  קשה 
הגיעה לשם לימוד החסידות עם השפעתה 
)שאינם  רבים  כנסת  בבתי  המאירה: 
חסידות  חוזרים  חב"ד(  בנוסח  מתפללים 
רבים  כנסת  )בבתי  ויו"ט  שבת  בכל 
שיבוא  החב"דניק  לאברך  ביו"ט  מצפים 
דיומא(;  מענינא  חסידי  "ווארט"  ויאמר 
אמריקה  ישראל,  )בארץ  ישיבות  בכמה 
שבוע  ישיבה  בחורי  מחכים  ואירופה( 
)או  בישיבה  הנלמד  תניא  לשיעור  שלם 
של  הפרטי  בביתו  או  סמוך,  מדרש  בבית 
כל  לומדים  סטודנטים  ואפילו  מישהו(; 
פעמים  כמה   – מקרים  )ובהרבה  שבוע 
כך  כדי  ועד  חסידות;  שיעור  בשבוע( 
שבאוניברסיטאות מסויימות שולב השיעור 
בחסידות במסגרת לימודי המכללה )בשוה 

עם – להבדיל – תחומים אחרים(. 

תורת  של  הרחבה  מההפצה  וחוץ 
של  שלוחיו  ידי  על  שנעשית  החסידות, 
אפשר  לעולם,  מסביב  שליט"א  אדמו"ר 
ושיחות  מאמרים  הרבה  גם  לשמוע 
של  מפיו  החול(  שבימי  )בהתוועדויות 
אדמו"ר שליט"א עצמו: על ידי גלי הרדיו 
והטלפון מגיעים המעיינות החיים של תורה 
וחסידות לעשרות אלפי יהודים – כן ירבו 
– בניו יורק, כמו גם לאלפי יהודים בערים 
שמקשיבים  ובחו"ל,  באמריקה  אחרות 
חסידי  מרכזי  בכל  שמשודרת  להתוועדות 

חב"ד – שלפועל היינו בכל העולם.

)ג( הנהגת כלל ישראל
של  או  החסידות,  תורת  של  נשיא  שום 
עצמו  על  לקח  לא  בכלל,  התורה  יהדות 
את הנהגת כלל ישראל בהיקף עצום כשל 
מישור  ולו  למצוא  קשה  שליט"א.  הרבי 
אחד בחיי היהדות )בגשמיות או ברוחניות( 
שלא מתבטאת בו השפעתו המנהיגית של 
אדמו"ר שליט"א. וניקח כדוגמה: המערכה 
שלוחים  שליחת  יהודי";  "מיהו  גזירת  נגד 
לצפת ולירושלים – תוך כדי קיחת אחריות 

בכדי   – צוארי"  ועל  "עלי  עליהם:  מלאה 
ישראל6;  ארץ  יהודי  את  ולעודד  לחזק 
לעצור  בארה"ב  כאן  המאסיבית  הפעילות 
פורחים,  יהודים  איזורים  של  הריסתן  את 
ההמונית  מהנטייה  כתוצאה  הנגרמת 
שכנים  לשם  שמגיעים  מאיזור  "לברוח" 
חינוך  מוסדות  ייסוד  מסויימים7;  גויים 
התורה  ללימוד  מרכזי-יהדות  תורניים, 
יהודים,  נמצאים  בו  מקום  בכל  והיהדות 
ליהדות;  יהודים  שיותר  כמה  לקרב  בכדי 
המבצעים  עשרת  כולנה  על  ועולים 
אלפי  מאות  שקירבו  והטנקים,  הידועים, 

יהודים ליהדות.

ועל אף שכל הענינים המנויים לעיל אין 
להם שייכות בלעדית לחסידות חב"ד דוקא 
גדולי  גם  בזה  עסקו  קודמים  ובדורות   –
)הן אדמו"רים של תנועות  ישראל אחרים 
ליטאיים(  גדולים  והן  אחרות,  חסידיות 
זה  שבדורנו  היא,  עובדה  מכל-מקום   –

חתומים הם בחותמת "ליובאוויטש".

שואלים(:  )ואכן  לשאול  אמנם  אפשר 
חסיד  להיות  חייבים  האם  כך?  זה  מדוע 
חוק  תיקון  על  להיאבק  בכדי  דוקא  חב"ד 
)ע"י  ליהדות  יהודי  לקרב  או  יהודי,  מיהו 
מזוזה  קביעת  או  איתו,  תפילין  הנחת 
בפתחו(? – דברים אלו מחוייבים גם מצד 

ההלכה היבשה!

ישנם הסבורים, שזה שאדמו"ר שליט"א 
כל  על  וכוחות  זמן  הרבה  כך  כל  משקיע 
בדוקא  קשור  אינו  אמנם  הללו,  הדברים 
לדרך החסידות, אלא מצד זה שהוא מנהיג 
שאדמו"ר  לפיהם,  כן,  אם  יוצא  ישראל. 
שליט"א משתמש בשני כתרים: הוא משמש 
של  ונשיאה  מליובאוויטש"  כ"אדמו"ר  הן 
חסידות חב"ד, שמתעסקת בהארת מוחות 
יהודים באור החסידות ולהדריכם  ולבבות 
כ"מנהיג  והן  חב"ד;  דרך  כפי  ה'  בעבודת 
ישראל" שמתעסק בכל מה שקשור לכלל 

ישראל.

לאה"ק  השלוחים  על  הסקירה  של  א  חלק  ראה   )6
מתשל"ו שנדפס בגליון הקודם.

7( ראה שיחת אחרון של פסח תשכ"ט בארוכה.
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מושלל  כזה  רעיון  חב"ד  חסידי  אצל 
לגמרי.

אחת מיסודותיה העיקריים של חסידות 
פשוטה  אחדות  האחדות,  היא  חב"ד 
חלקים  משני  מורכבת  שאינה  ומוחלטת 
נפרדים. רעיון יסודי זה אינו נכון רק לגבי 
הקדוש ברוך הוא )שהוא האחד האמיתי(, 
אלא במובן מסויים גם בנוגע לבני ישראל, 
ישראל  שעם  אף  ועל  אחד".  "גוי  שהם 
של  גדולה  מכמות  מורכבת  אחד"(  )ה"גוי 
מכל-מקום   – נפרדים  )יהודים(  אנשים 
נוצר מהרבה  אין ה"גוי אחד"  לפי האמת, 
כשאומרים  הוא  שהפירוש  )כפי  יחידים 
מתקבצים  אחדים  שהרבה  אחד",  "אלף 
יחד והווים אלף(, אלא הפירוש הוא אחד 
מוחלט; מציאות אחת ויחידה ש)אחר כך( 
שמבואר  וכפי  פרטים;  להרבה  מתפצלת 
עם  ישראל, שכל  לאהבת  בנוגע  בחסידות 
ישראל הם באמת נשמה אחת, ש)אחר כך( 

מתחלקת לנשמות הרבה.

כן  אחד",  ל"גוי  בנוגע  שהוא  וכשם 
לכל  בנוגע  מזה(  יותר  )ועוד  כן  גם  הוא 
יהודי  בכל  שישנם  אף  על  בפרט.  יהודי 
מספר כחות – אין זה אומר שנשמתו היא 

בעצם  היא  אלא  אלו,  כחות  של  הרכבה 
יהודית  נשמה  של  מהותה  אחת.  מציאות 
היא: "יחידה לייחדך" – התאחדות פשוטה 
הקדוש  עם  שהיא(  צורה  מכל  )מופשטת 
באה  זו  ש"יחידה"  רק  זה  אין  הוא.  ברוך 
לידי ביטוי באופנים שונים )על ידי כחותיה 
אלוקות  בהבנת  הנשמה(:  של  השונים 
)כח השכל(, באהבת ה' ויראת ה' )מדות(, 

ובקיום המצוות )כח המעשה(.

אינה  אחד"  "גוי  של  האחדות  אך 
מסתיימת בזה שבשרשם למעלה כל ישראל 
גם  אלא  אחת(;  )נשמה  אחת  מציאות  הם 
ומתחלקת  מסתעפת  זו  שנשמה  לאחרי 
להרבה נשמות פרטיים, הם כולם קשורים 
ומאוחדים; וכמבואר בחסידות בנוגע לענין 
שיהודי  ישראל,  אהבת   – לעיל  שהוזכר 
כ"שני"  לא  יהודי  עוד  על  להסתכל  צריך 

אלא כ"עצמו ובשרו הוא".

אותו הדבר בנוגע לאחדות של כל הכוחות 
העבודה  שלימות  בפרט:  נשמה  שבכל 
מדות  )שכל,  הנפרדים  בכוחות  שגם  היא, 
אחד.  דבר  באמת  שהם  יורגש  ומעשה( 
מכיון שמהותו של כל כח הוא – ביטוי של 
היחידה: עיקר מציאותו של השכל המבין 
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לעצמה  כמטרה  הבנה  )לא  הוא  אלוקות 
אלא( ביטוי של ה"יחידה ליחדך", האחדות 
המוחלטת עם הקדוש ברוך הוא, כפי שהיא 
גם  הוא  וכן  אלוקות;  בהבנת  מתבטאת 

בנוגע למידות וכח המעשה.

אחת  על   – יהודי  כל  אצל  הוא  כן  אם 
כמה וכמה שכן הוא כאשר מדובר אודות 
הם  נשיאנו  רבותינו  שכידוע,  ונשיא,  רבי 

ה"יחידה" של כלל ישראל.

מזה ברור, שעבודתו של אדמו"ר שליט"א 
במישורים שונים הקשורים ליהדות התורה, 
סתם  אינה  ישראל,  וכלל  בכלל  יהדות 
פעילות  רחב,  בהיקף  ציבורית  עסקנות 
להרבצת התורה וכדו', אלא זהו ביטוי של 
מהותו האמיתית כ"אדמו"ר מליובאוויטש" 

ונשיאה של החסידות.

של  ה"יחידה"  היא  חסידות  כידוע, 
התורה. ועל כן, גם מהותו של רבי היא – 
ה"יחידה" של כלל ישראל. והיות והיחידה 
אינה מוגבלת לצורה מסויימת ויכולה לכן 
להתבטאות באופנים מגוונים – מביא אכן 
אדמו"ר שליט"א את ה"יחידה" של חסידות 
ידי  על  גם  מגוונים,  בביטויים  ביטוי  לידי 

עסקנות ציבורית.

וזהו לכאורה הטעם על זה שדברי אדמו"ר 
נאמרים  הנ"ל  לענינים  בנוגע  שליט"א 
בהתוועדויות חסידיות בהם אומר הרבי גם 
)מכיון,  בחסידות  ושיחות  חסידות  מאמרי 
למשל,  יהודי"  ל"מיהו  בנוגע  דבריו  שאם 
לא היו קשורים לחסידות – אף אם מדובר 
היה  לא   – עולם  של  ברומו  העומד  בענין 
חסידית  התוועדות  באמצע  אומרם  הרבי 
שעניינה הוא דברי חסידות(. עוד ענין ישנו 
בזה: בהרבה מהשיחות בענין "מיהו יהודי", 
עמוקים  ענינים  שליט"א  אדמו"ר  הסביר 
נשמות  למעלת  )בנוגע  בחסידות  ביותר 
ישראל(, מכיון שדבריו בענין "מיהו יהודי" 

הינם באמת ביטוי של תורת החסידות.

ידי  על  חסידות  בהגשת  מזו:  ויתירה 
טנקי- או  יהודי",  "מיהו  כגון  ענינים 

המצוות, או "החזרת השטחים", מתבטאת 
יותר ענינה של חסידות גופא, וכדלקמן.

ב
בקשר למנהג )"יש נוהגין"( ללמוד פרקי 
בפירוש  אפתח  הקייץ,  בשבתות  אבות 
"ונפרעין מן  הבעש"ט8 על מאמר המשנה 

האדם מדעתו ושלא מדעתו"9:

יהודי עובר עבירה ר"ל ומתחייב  כאשר 
בעונש, אין מענישים אותו )אומר הבעש"ט( 
עד שהוא עצמו אינו פוסק שמגיע לו עונש 
זה. והיאך גורמים לאדם לפסוק עונש על 
שההשגחה  הבעש"ט,  מסביר   – מעשיו? 
על  שני שעבר  יהודי  לו  מזמינה  העליונה 
שהוא  דומה(  חטא  )או  העבירה  אותה 
על  דעתו  את  מחווה  וכשהוא  עליה,  עבר 
סוג העונש המגיע לאותו חוטא פוסק הוא 

בעצם את הדין על עצמו.

 – טוב  שם  הבעל  אומר   – הפירוש  וזהו 
ושלא  מן האדם מדעתו  "ונפרעין  במאמר 
מדעתו": ה"נפרעין מן האדם" צריך להיות 
"מדעתו": הוא יודע ו"מסכים" שזהו העונש 
המגיע לו על חטאו; אלא שזה נעשה באופן 
של "שלא מדעתו", הוא אינו יודע שכשהוא 
מחווה את דעתו על סוג העונש לחטא זה 

הוא בעצם פוסק את הדין על עצמו.

על  כאן  מדובר  שטחית,  בהסתכלות 
שיש  מוסר  אימרת  גרידא,  נחמד  פירוש 
בה ללמד את האדם עד כמה צריך להיות 
זהירים כאשר דנים יהדי שני )כי יכול מאוד 
להיות שהוא דן בעצם את עצמו(. מסביר 
אבל הרבי שליט"א בשיחה10, שע"פ הכלל 
"העצם כשאתה תופס במקצתו אתה תופס 
בכולו", יוצא שגם בפירוש זה לבדו מבטא 
את עצם ענינו של הבעש"ט. והרבי שליט"א 
מסביר איך ע"י הפירוש הנ"ל מתבטא ענין 
הינה  החסידות  שתורת  החסידות,  בתורת 

"עצם ענינו" של הבעש"ט.

• • •

בהבאת ענין זה מהשיחה כוונתי להביא 
צריך  אינו  זה  שענין  אף  )על  ראי'  עוד 

8( הובא בלקו"ש ח"ד עמ' 1207.
9( אבות פ"ג מט"ז.

10( לקו"ש שם עמ' 1209.
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ראיות( למה שכתבתי לעיל בנוגע לעבודתו 
המסועפת של אדמו"ר שליט"א בכל מישורי 
התורה ויהדות – שעל אף שעבודה זו הינה 
חובתו של כל יהודי באשר הוא ע"פ שולחן 
ערוך )ולפני דור או שנים השתתפו אמנם 
גדולים  הן   – החוגים  מכל  ישראל  גדולי 
ליטאים והן אדמו"רים חסידיים – בפעולות 
מעין אלו(, אך דבר ברור הוא, שאצל הרבי 
שליט"א עבודה זו הינה )גם( תוצאה ישירה 
של מהותו העיקרית – נשיא חסידות חב"ד.

אחד  פירוש  ומה  וחומר:  קל  והדברים 
הרבי  אומר  )הבעש"ט(  נשיא  של  ויחיד 
ענינו"  "עצם  את  מבטא  שהוא  שליט"א 
של הנשיא – ענין שהוא לא רק פתגם או 
פעולה בודדת של הנשיא, אלא עבודה בה 
לא  וזמן  כחות  הרבה  כך  כל  הוא  משקיע 
כל שכן? ובפרט שדרישותיו על ענינים אלו 
בהתוועדויותיו  כל-כך  חשוב  מקום  תופס 
שהם בדרך כלל מורכבים מאמירת מאמרי 
בוודאי  הרי   – חסידות  ודברי  חסידות 
שעבודה זו נושאת בתוכה ביטוי עמוק של 
חסידות  התגלות  נשיא:  של  ענינו"  "עצם 

חב"ד.

והארה  התחלה  כידוע,  הינה,  חסידות 
מסויימת של גילוי אלוקות כפי שהיא תהיה 

בביאת המשיח. ולכן ברור )ראה באריכות 
החסידות"(  תורת  של  "ענינה  קונטרס 
שכשם שגילוי אלקותו יתברך לאחר ביאת 
גם  כן  הגבלות,  שום  ללא  תהיה  המשיח 
מסויים.  בפן  מוגבלת  אינה  החסידות  אור 
יכול לבוא  ולכן אין פלא, שאור החסידות 
לידי ביטוי גם בשפה של "מבצעים", "מיהו 

יהודי" וכדו'.

הנ"ל  בקונטרס  עד"ז  )ראה  מזו  ויתירה 
החסידות  אור  באה  זו  ב"שפה"  בסופו(: 
לידי ביטוי במידה מסויימת יותר מהשפה 
בזה  דוקא  כי  "הרגילה".  החסידית 
שבחיצוניותה  בשפה  מבוטאת  שחסידות 
אין לה שייכות לחסידות – מתבטאת יותר 
עצם החסידות שהיא אינה מוגבלת בשום 

הגבלה וחודרת בכל דבר.

גם  החסידות  אור  )הורדת  זה  "חידוש" 
לכלים שבחיצוניותם אינם מסוגלים להכיל 
מנשיאה  כבר  למעשה  התחיל  אותה( 
עי"ז  הזקן,  אדמו"ר  חב"ד,  של  הראשון 
למסגרת  החסידות  אור  את  הוריד  שהוא 

השכל )חסידות חב"ד(:

מאוד  רחוק  הינו  בחיצוניותו,  שכל, 
מכיון  לחסידות.  קיבול  כלי  מלהיות 
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שהחסידות הינה גילוי של בחינת האלוקות 
ערוך  באין  ונעלית  מוגבלת  שאינה 
שהוא  )אף  שכל  זאת  ולעומת  מהבריאה, 
מהעולם  חלק  הינו  רוחני(  הכי  הדבר 

וממילא מוגבל הוא כשאר הנבראים.

שהוא  היה  הזקן  אדמו"ר  של  וחידושו 
איפשר,  הוא  חב"ד:  חסידות  את  ייסד 
להשיג  יוכל  המוגבל  האנושי  השכל  שגם 
חסידות  חיבר  הוא  אומרת,  זאת  חסידות. 
)אלוקות( עם ענין של עולם )שכל( שהיא 

)מצד עצמה( אינה כלי לחסידות.

יכל  כיצד  השאלה:  נשאלת  כך,  אם 
אדמו"ר הזקן לפעול זאת? והביאור על זה 
המשיך  הזקן  שאדמו"ר  במאמר11,  מבואר 
פנימיות התורה, שקשור  את ה"עצם" של 
אינו  שהקב"ה  והיות  בעצמו;  הקב"ה  עם 
מוגבל כלל )גם לא הגבלה בגדר של "בלי 
גבולות  ובמילא  מהעולם(  ולמעלה  גבול" 
העולם גם הם אינם מניעה מצידו – והוא 
יכול לכן להתלבש גם בעולם, שגם השכל 
המוגבל של העולם יוכל להשיגו – על ידי 

תורת החסידות.

על  הזקן  אדמו"ר  שהמשיך  זה  וגילוי 

11( ד"ה פדה בשלום תרפ"ה.

אלוקות  "להוריד"   – חב"ד  חסידות  ידי 
הינה   – אנושי  בשכל  מהעולם  שלמעלה 
ה"ונגלה  של  ו"מעין"  מסויימת  התחלה 
בימות  שיהיה  בשר"  כל  וראו  הוי'  כבוד 
אלוקות  )בחינת  הוי'"  שה"כבוד  המשיח, 
יבוא אז  שלמעלה לגמרי מכל גדר עולם( 
לידי גילוי מושלם – "וראו כל בשר", שגם 

הבשר הגשמי יראה את "כבוד הוי'".

ומכיון שחסידות חב"ד )להוריד אלוקות 
לשכל( הינה הארה מסויימת של גילוי משיח, 
לכן ככל שמתקרבים יותר לביאת המשיח, 
של  ההארה  של  ההתבטאות  מתגברת  כך 
אומרת,  זאת  לבוא.  לעתיד  שיהיה  הגילוי 
שמדור לדור יורדים עניני החסידות להבנה 
במוחש,  שרואים  וכפי  ויותר.  יותר  בשכל 
מאוחרים,  היותר  )והשיחות(  שבמאמרים 
בחסידות  עמוקים  הכי  הענינים  מוסברים 
אנושי;  לשכל  ונגיש  מובן  באופן  ואלוקות 
הכי  מהענינים  מאוד  הרבה  שבדורנו  עד 
גם  מובנים  נהיו  בחסידות  ועדינים  דקים 

לאנשים עם כשרונות פשוטים ביותר.

• • •

אך אף על פי שהורדת החסידות בשכל 
הינה הארה מסויימת של "וראו כל בשר" 
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כפי שיהיה לעתיד לבוא, מכל-מקום ברור 
גשמי  בבשר  ראיה  בין  גדול  הבדל  שישנו 
והשגה בשכל )שהינו הדבר הכי נעלה ועדין 
בעולם(. ובפרט שלא מדובר על סתם שכל, 
אלא על שכל דק ועדין. כי סוף סוף צריך 
המאמרים  של  ההסברים  שאפילו  להבין, 
והשיחות בדור האחרון, על אף שחלק גדול 
הם  הרי  פשוטים,  לאנשים  גם  נגיש  מהם 
מזו:  ויתירה  בתורה,  הסברים  מקום  מכל 

פנימיות התורה.

הגילוי  של  שההארה  מובן,  ועל-כן 
הכי  בתקופה  בשר"(  כל  )"וראו  דלעתיד 
אחרונה לפני ביאת המשיח ממש, מורכבת 
אלוקות  של  גדולה  יותר  בהורדה  רק  לא 
בהדרגה  מתגברת  לעיל,  )שכאמור  בשכל 
גילוי  בהורדת  גם  אלא  לדור(,  מדור 
מהשכל,  נחותים  שהם  בענינים  האלוקות 
עד לדברים כאלה שהם דומים לבשר גשמי.

מועברים  שלאחרונה  שזה  ספק,  אין 
שיעורי חסידות גם ע"י הרדיו והטלפון, זה 
לא רק בכדי להפיץ את מעיינות החסידות 
זה  אלא  יהודים,  ליותר  שיגיעו  באופן 
הארת  כבר  שהתחיל  זה  את  גם  משקף 
הביאורים  בשר":  כל  "וראו  של  ה"מעין" 
שמובנים  שניתוספו,  החדשים  וההסברים 
כיום גם לאנשים פשוטי הערך, הינם חלק 
הינם  וטלפון  רדיו  אך  החסידות,  מתורת 
חלק מהעולם – ובעת שגם ע"י עניני עולם 
כאלה נמשך אלוקות הרי זה הכנה ל"וראו 

כל בשר".

בנוגע  גם  לומר  אפשר  לזה  ובדומה 
וכדו'(:  יהודי"  "מיהו  )או  ל"מבצעים" 
מסוגל  ה"רחוב"  היה  לא  עברו,  בשנים 
לתת מקום בכזאת קלות לאלה שהתרחקו 
מהיהדות להתחבר מחדש עם אלוקות ע"י 
מצוות: אם רצו אז לפעול על יהודי ברחוב 
ארוכה  הכנה  לזה  נדרש  תפילין,  שיניח 

עד  ומצוות,  תורה  יהדות,  אודות  והסברה 
מצוה.  לקיים  עליו  להשפיע  אפשר  שהיה 
אולם מאז שאדמו"ר שליט"א יצא ב"מבצע 
אחרים,  ומצוות  תורה  ומבצעי  תפילין", 
מאות  ופלאית:  חדשה  לתופעה  עדים  אנו 
יהדות,  ידעו על  לא  יהודים, שכלל  ואלפי 
כשניגש אליהם בחור או אברך דתי באמצע 
ולהניח  ל"טנק"  להיכנס  לו  והציע  הרחוב 
תפילין – שאלו הם מיד על איזו יד צריכים 
את  והושיטו  שרוולם  את  הפשילו  להניח, 

ידם בנכונות מלאה להניח תפילין!

להיות  יכול  כיצד  השאלה:  נשאלת 
מיהדותם  הרחוקים  אנשים  אלפי  שמאות 
יראו כזאת נכונות מהירה לעשות דבר כזה 

שנראה בעיניהם כל-כך זר ומוזר?

והתירוץ על זה, שהרבי שליט"א, הנשיא 
פעולותיו  )ע"י  המשיך  חב"ד  חסידות  של 
במבצעים( אלוקות לרבדים הכי פרקטיים 
המצוות  נהיו  שם  שגם  כך  העולם,  של 
לפני  לקיום:  וקלים  קרובים  יותר  הרבה 
)במידה  ונפרדים  רחוקים  המצוות  היו  כן 
והרחובי;  הגשמי  מהעולם  מסויימת( 
עברה  תפילין  להנחת  יהודי  לקרב  והדרך 
דרך בית המדרש או בית יהודי, ונלוו אליה 
שורת הכנות של דברי התעוררות והסברה 
העולם  באווירת  וכו';  היהדות  יסודות  על 
עם  יהודי  לקשר  שייך  היה  לא  והרחובות 

מצות התפילין.

אך כעת המשיך הרבי שליט"א אלוקות 
בעולם באופן כזה, שגם לעניני העולם אין 
רוח המצוות "זר". ואדרבה: הנחת תפילין 
ואמירת "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 
נהיתה תופעה "נורמלית" גם במרכז הרעש 

וההמולה ה"רחובית" של העולם.

מקור: "די אידישע היים" אדר-ניסן תשל"ז, "דער 
"אור  תשל"ז  סיון-תמוז  שם  יחידה";  פון  כח 

החסידות דורך מבצעים".
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הצלחה בזכות סדר
המשפיע  עמנו  התוועד  תשנ"ג  בכסלו 
שפרינגר,  ע"ה  יצחק  ר'  הרה"ת  הרה"ח 
קודם  ששבוע  סיפר  ההתוועדות  במהלך 
לכן שמע ממישהו את תוכן היחידות שלו 
לו  סיפר  יחידות  באותה  מה"מ.  הרבי  עם 
כתב  צדק"  ה"צמח  אדמו"ר  שכ"ק  הרבי, 
רבבות בוגין )קונטרס של 4 או 6 עמודים 
וחסידות  נגלה  תורה  בדברי  יותר(  או 
מחד, ומאידך קיבל ריבוי אנשים ליחידות. 
ההסבר לכך שהספיק כ"ק אדמו"ר ה"צמח 
היותו  מפני  הוא  זאת  כל  לעשות  צדק" 
בו  שקבע  זמן  היה  כאשר  ביותר.  מסודר 
לעשות איזה דבר – היה מתחילו ומסיימו 
אמר  לזה  בהמשך  הקבוע.  בזמן  בדיוק 
הוא  בזמנים  מסודר  להיות  שהעצה  הרבי 
ע"י תפילה בציבור. והוסיף הרבי, שישנה 
תועלת בתפילה בציבור שהמחשבות זרות 

אוחז  היכן  הן  המתפלל  במוח  שעולים 
הש"ץ, וע"י כך באים לסדר.

סדר עדיף על ש"ס
בהיותי ב"קבוצה" בשנת "תשמ"ט ידיך" 
קיבלתי מכתב מאאמו"ר הרה"ג ר' שלמה 
)את ששמע  לי  כותב  ובו  הכהן,  שי'  זלמן 
אמת",  "תורת  בישיבת  המשפיע  מאביו 
הרה"ת הרה"ח הרה"ג ר' משה יהודה ע"ה(, 
שכ"ק רבנו הזקן אמר לנכדו כ"ק אדמו"ר 
יותר  מסודר,  להיות  "תתייגע  צדק  הצמח 
מאשר על לימוד ש"ס ופוסקים, כי כאשר 
אשר  לכל  זמן  לך  יהיה  מסודר,  תהיה 

תצטרך".

סדר בשטרות
של  בביתו  בהיותי  הפעמים  באחת 
מענדל  מנחם  ר'  החסיד  הנודע  המשפיע 

 מוגש ע"י הרה"ת ר' שלום דובער הכהן רייכמן
משפיע בישיבת תות"ל קריות

"תתייגע להיות מסודר, 
יותר מאשר על לימוד 

ש"ס ופוסקים"

סיפורי חסידים

התמים
116



ע"ה פוטרפס, שמעתי ממנו מהפלאת גודל 
אדמו"ר  כ"ק  אצל  סדר  בשמירת  הדיוק 
ר'  החסיד  שהמזכיר  וסיפר  נ"ע,  הריי"צ 
בחדרו  ישב  מרוזוב  הי"ד  ע"ה  דוב  אלחנן 
שטרות  וסידר  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של 
עמו  סידר  גם  והרבי  וכיו"ב(,  מעמד  )של 
את השטרות. אך בעוד המזכיר סידר את 
שעלו  כפי  השני  גבי  על  אחד  השטרות 
השטרות בידו, כ"ק אדמו"ר הריי"צ סידרן 
ראש  תמונת  השני,  על  אחד  ישר,  באופן 
ולא שיהיו השטרות  גבי תמונת ראש,  על 
סידור  כדי  תוך  שונים.  בכיוונים  מונחים 
המזכיר,  לעבר  הרבי  הפטיר  השטרות, 
"דו ביסט א בטלן" ]= הנך בטלן[, שאינך 

מצליח להיות מסודר כל כך.

ארבעה בנים
היה  ע"ה  פוטרפס  מענדל  ר'  המשפיע 
בנים"  מ"ארבעה  להיות  שצריך  אומר, 
שבאים לסדר חסידות בבוקר בישיבה, ולא 
כלל  בא  שאינו  חמישי"  ה"בן  ח"ו  להיות 
אל הסדר, ואחר שכבר באים אל הסדר יש 
להשתדל להיות ה"בן חכם" ללמוד כל זמן 

הסדר,  אך לא להיות כשאר הבנים.

וידוי של חסיד
הסיפור הבא אינו קשור לבעל ההילולא 
באחד  אם  כי  צדק",  ה"צמח  אדמו"ר  כ"ק 

מחסידיו שלא נתפרש שמו1.

ע"ה  לייב  זלמן  ר'  הרה"ג  החסיד  סיפר 
אסטולין, שאחד מחסידי ה"צמח צדק" חלה 
ועמד להשיב נשמתו לבוראה. נכנסו אליו 
בשרעפיו,  אחוז  וראוהו  קדישא"  ה"חברא 
מהם,  אחד  העז  בהתבוננות.  מונח  כולו 
זאת  בשמוע  וידוי.  אמירת  על  לו  והזכיר 
להם:  ואמר  מחלום,  ניעור  כאילו  החסיד, 
"מה אתם אומרים "צריך לומר וידוי", אלץ 
איז מיין ארימע קאפ שולדיג" ]= בכל, אשם 
מוחי העני[, ובאמור זאת החסיד מיד יצאה 

נשמתו.

המעשים  על  מתנצלים  פעמים  הרבה 
הוא  ואילו  שווא,  בתירוצי  כדבעי  שאינם 
היה  כדבעי  שלו  המוחין  היה  שלּו  קלט, 

הכל נראה אחרת.

שוטה מביא לחיוך
סיפר הרה"ת ר' הירשל שי' מרוזוב, בנו 
שאחד  שי',  רמ"מ  הישיש  המשפיע  של 
עיה"ק  בירושלים  שהיו  החסידים  מגדולי 
הרה"ח  הרה"ג  הזקן,  אדמו"ר  של  )חסידו 
ר' ברוך מרדכי מבוברויסק, או חסידו של 

החסידים  בהנהגת  שההתבוננות  פשוט  אך   )1
קשורה גם לרבי, כשיחת הרבי הידועה ביו"ד שבט על 
המשפיע ר' מענדל ע"ה פוטרפס, עוד בהיותו מאחורי 
מסך הברזל, שניכר גודל הפלאת עבודתו של כ"ק בעל 
שעוסק  שלו  החסיד  הנהגת  שרואים  מתוך  ההילולא 
במסירת נפש בבניית מקווה אף שאין לו שום תועלת 

לעצמו.

ר' מענדל פוטרפסר' יצחק שפרינגר

ניסן
תשע"ו
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בעל  הגאון  החסיד  הצ"צ,  ההילולא  בעל 
ה"תורת חסד"(, ביקש משמשו שהיה איש 
מנין  לו  לאסוף  החכמה  ממעלת  רחוק 
ליציאת נשמה. לכשאסף את המניין נכנס 
לחדר, ובקול גדול הכריז: "רבי ס'איז שוין 
דא א מנין" ]= רבי ישנו כבר מנין )כאומר 
למסור  כבר  אפשר  מתמהמה  הנך  מה 
ומסר  נתחייך,  החסיד  הגאון  הנשמה([, 
מן  הנפטר  במעלת  הפליאו  חז"ל  נשמתו. 

העולם ובת שחוק על פניו.

דומם ממש
שמעתי מהמשפיע ר' מענדל, שבזקנותו 
דוכמן,  ע"ה  זלמן  שניאור  הרה"ת  של 
בהיותו מאושפז בבית רפואה מאוד הפריע 
לו שאחיות גויות מטפלות בו. בנו הרה"ת 
לרבי,  זאת  סיפר  דוכמן  ע"ה  ישראל  ר' 
והרבי ענה לו שימסור לאביו שהם בבחי' 
צריכה  לא  בו  נגיעתם  לכן  ממש,  דומם 

להפריע לו.

הזכרת נשמות
שי'  לייב  יהודה  רי"מ  מהרה"ת  שמעתי 
הצדקנית  הרבנית  ביקשה  שפעם  זלמנוב, 
רבקה ע"ה מאחד התמימים שיאמרו "א-ל 
מלא רחמים" על אמה הרבנית שרה ע"ה. 
כשהגיעו להזכרת השמות פלונית בת פלוני, 
התמימים שהיו שם לא ידעו בת מי היתה, 
עד שאחד אמר שהיא בת אדמו"ר האמצעי 
רבי דובער נ"ע. סיפור זה סיפר כראיה על 
חוץ  מהנעשה  מופשטים  היו  שהתמימים 
מכותלי תומכי תמימים, ואפילו בבית הרב.

רוסיה ושקר
ע"ה  לייב  זלמן  מהרה"ח ר'  שמעתי 
הרוסי,  לצבא  גויס  אחד  יהודי  אסטולין: 
כחייל  שירותו  משנות  באחת  פסח  בערב 
לקהילה  הצבא  ממחנה  לברוח  החליט 
יהודית לחגוג שם את כל ימי הפסח, ע"מ 
רח"ל.  חמץ  באיסור  מלהיכשל  להימנע 
לאחר תום ימי הפסח תפס את גודל הסכנה 

בכך שברח והשתמט ממילוי תפקידו, לכן 
בה  בקהילה  יהודים  לצבא.  לחזור  פחד 
הרבי  עם  להתייעץ  שיסע  לו,  אמרו  שהה 
ואכן  יעשה.  אשר  את  ויורהו  צדק  הצמח 
צמח  הרבי  לו  ענה  ביחידות  עשה.  כך 
)למעלה(  רוסיה  של  "השר  באמרו:  צדק 
למפקד  לשקר  עליך  כן  אם  שקר,  אוהב 
שלך ולספר לו שיש לך דוד שמאוד חביב 
ל"ע,  מסוכן  חולה  שנעשה  ושמעת  עליך, 
והרגשת  עושה,  אתה  מה  חשבת  לא  ולכן 
שאתה מוכרח לבקר אותו, לכן אתה מבקש 
שיוותרו לך". אותו חייל עשה כדברי הרבי 
צמח צדק, כאשר גמר לספר את דברי שקר 
אלו ענהו המפקד, "הפעם אנחנו מוותרים 

לך אבל אל תחזור על זה שוב".

צפור מזמרת
המשפיע  סיפר  ההתוועדויות  באחת 
בכפר חב"ד בישיבה ר' מנחם מענדל ע"ה 
ה"צמח  אדמו"ר  שכ"ק  שבזמן  פוטרפס, 
משוגע  עלה  דא"ח,  מאמר  אמר  צדק" 
אחד לעזרת־נשים, והכריז בקול: "פייגעלע 
פייגעלע דו זינגסט זייער שיין אבער ווער 
הערט דיר" ]= צפור צפור, את מזמרת כל 
כך יפה אבל מי שומע אותך[, )זהו משוגע 
שיש ממש בדבריו שלא תמיד הרבי מדבר 

על אודנין דשמעין. הכותב(.

ר' זלמן לייב אסטולין מקבל דולר לברכה

התמים
118



לזכות החתן התמים
הרב ארי' לייב שיחי'

והכלה מרת חנה תחי' וואלאסאוו

לרגל חתונתם 
ביום הרביעי ה' ניסן ה'תשע"ו – שנת הקהל

יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל בנין עדי עד
כרצו"ק ולנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•
נדפס ע"י ולזכות
הוריהם וזקניהם

 הרה"ת ר' דניאל שיחי'
 וזוגתו מרת נעמי תחי'

ברנובר

הרה"ת פרופ' ר' ירמיהו שיחי' ברנובר

 הרה"ח הרה"ת ר' שלום דובער שיחי'
 וזוגתו מרת שושנה תחי'

דריזין
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לזכות

כ״ק אדמו״ר שליט"א
מלך המשיח

מהרה יגלה אכי״ר

לז״נ 
 הרה״ח הרה״ת ר' צבי הירש

בן הרה״ח ר' בן ציון 
נלב״ע ז״ך אלול ה'תש״מ 

 מרת רבקה
בת הרה״ח ר' צבי 

נלב״ע כ״ט תמוז ה'תשס״ב 
שּפריצער 

״והקיצו ורננו שוכני עפר״ והם בתוכם,
בהתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

תיכף ומיד ממש
•

 נתרם ע״י בניהם:
הרה״ת ר' שמואל והרה"ת ר' יעקב מרדכי שיחיו 

שּפריצער


