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פתח דבר
מגישים  הננו  ית'  בעזרתו  אשר  ועדה,  ישרים  בסוד  לבב  בכל  ה'  נודה 
התורה  מחבבי  ולקהל  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוד  לנשיאנו 
ולומדיה, את הגליון השישי1 של "הערות התמימים ואנ"ש" דבית משיח – 770 

לשנת הקהל ה'תשע"ו )גליון תצא(.

הקובץ כולל הערות והארות בעניני גאולה ומשיח, נגלה, חסידות, הלכה 
ומנהג, ובתורתו של משיח – כ"ק אדמו"ר שליט"א, והוא יוצא לאור בקשר 

עם ג' תמוז.

• • •

 ,770 בית-משיח  של  ואנ"ש  התמימים  הערות  הוא,  כן  כשמו  זה  קובץ 
תפילה  תורה,  בית  המשולש,  בית  חיינו,  לבית  תורה  של  שופר  ומהווה 

ומעשים-טובים.

לאור  בהוצאתו  והיקרה  החשובה  המעלה  את  לבאר  צורך  אין  כי  דומה 
של קובץ זה ובאופן של הדרת מלך, אשר כל כולו אומר כבוד לאבינו מלכנו 
ד'  תורה,  של  מגדלור  מהווה  רבינו,  בית  שביתו,  רבים  בת  בשער  ומפרסם 
אמות של הלכה "שמשם אורה יוצאה לכל העולם כולו", ומוסיף בכבודה של 

ליובאוויטש כולה בכל רחבי העולם.

אי לכך באנו בבקשה נפשית לכל אחינו ורעינו אנ"ש והתמימים, חסידי 
הערות  להעלות  ושייכים  בידם,  הכתיבה  קולמוס  אשר  ליובאוויטש  חב"ד 
והארות על הכתב – וע"פ דברי כ"ק רבינו הזקן באגה"ק סי' כו כל אחד ואחד 
שייך לזה "ומחוייב בדבר" – להשתתף עמנו בכתיבת חידושי-תורה על מנת 

להוסיף בכבודו ויקרו של מלכנו.

1( בהמשך לקבצים א', ב', ג', ד' וה' שי"ל לקראת י"ט כסלו, יו"ד־י"א שבט, 'פורים קטן', 
'חג הפורים' וי"ג אייר ש"ז.

ב"ה
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אד"ש  כ"ק  של  כבודו  אשר  מקוראינו,  ואחד  אחד  כל  את  נבקש  כן  כמו 
מה"מ ודאי יקר ללבו, להטות שכם לפרסום והפצת הקובץ בין מכריו וידידיו, 
על מנת שישיג את אחת ממטרותיו החשובות – כתביעת כ"ק אד"ש מה"מ – 

להוסיף בכבודה של ליובאוויטש בעולם התורה והחסידות.

• • •

הערות  מערכת  ידי  על  לאור  יוצא  ההערות,  קובצי  כשאר  זה,  קובץ 
ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  תלמידי  ידי  שעל  ואנ"ש  התמימים 
ונדפס  חיינו,  רבינו,  בבית משיח,  מלך  בצלו של  לחסות  הזוכים  המרכזית, 
לזכות כלל התלמידים ובפרט תלמידי ה"קבוצה" דשנה זו – ה'תשע"ו, שיזכו 

להתקשר באילנא דחיי במחשבה דיבור ומעשה.

ויה"ר, אשר הוצאתו לאור של קובץ זה כרצונו של כ"ק אד"ש מה"מ תהווה 
ה"מכה בפטיש" לביטול כל ההעלמות והסתרים, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך 

המשיח שליט"א תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת
ימֹות המשיח, ג' תמוז ה'תשע"ו )הי' תהא שנת עצמות ומהות(

קי"ד שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין, נ.י.
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דבר מלכות

. . ז. ועד"ז אולי י"ל גם ההסברה 
)בשנת  תמוז  דג'  הגאולה  בנס 

תרפ"ז(:

ביחד עם זה שהנס דג' תמוז הי' נס 
שלמעלה מהטבע, היתה לו השפעה 
גופא, שהוא "הסכים" להנס  בהטבע 
נס  זה  הי'  שמלכתחילה  ]ובפרט 
המלובש בטבע, ובמיוחד בערך להנס 
בגבעון  ו"שמש  אהרן"  מטה  ד"פרח 
דום"[, כידוע שאותם אנשים שאסרו 
את בעל המאסר והגאולה, הם גופא 
לשחררו,  נאלצו  בתקפם(  )בעודם 
בשחרור  לסייע  צריכים  שהיו  עד 

והגאולה1.

ויש לומר, שלכן לא בא הנס בבת 
אחת )בגאולה שלימה(, אלא התחלק 

 237 ע'  חי"ח  גם לקו"ש ח"ח שם.  1( ראה 
ואילך. חכ"ח ע' 256.

לשלבים בדרך הטבע – בהתאם למצב 
שהם  בתקפו(,  )שהי'  שכנגד  הצד 
להכרה  יגיעו  )"טבעם"(  מצד מצבם 
מביטול  החל  לשחררו,  שצריכים 
להגלותו  ר"ל  החיים  דהיפך  הגזירה 
 – עד  בקַאסטרַאמַא,  מקלטו  לעיר 

ששחררו אותו לגמרי2.

המדינה  נשארה  אח"כ  גם  אבל 
בשייכות   – כולל  בתקפה,  ההיא 
ולכן  וכו',  ישראל  לדת  להתנגדות 
דבנ"י  הגאולה  שלימות  נמשכה 
עד שהם  זמן,  )במדינה ההיא( משך 

תעודת  נתינת  נתעכב   – גופא  ובזה   )2
 ,)9 הערה  )כנ"ל  תמוז  י"ג  עד  בפועל  השחרור 
שבזה ניכר ומודגש שהפעולה רשמית דהחופש 
נעשית ע"פ חוק המדינה, כיון שנתעכב החופש 
הממשלתי  המשרד  הי'  שבו  תמוז,  לי"ג  עד 
ס'  )ראה  רשמי ע"פ חוק המדינה  באופן  פתוח 

השיחות תשמ"ט ח"ב ע' 568 ואילך(.

מציאותו של יהודי צריכה להיות באופן ד'יפוצו'
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סו"ס  יגיעו  השנים(  )במשך  עצמם 
להכרה ויתחילו משם להרשות לבנ"י 
להתנהג בחפשיות בכל עניני יהדות, 
ממדינה  יהודים  יציאת  להתיר  וגם 

ההיא )ואף לסייע להם בכך(,

 – ממש  אלו  בימים   – גם  כולל 
השקו"ט והרצון דכו"כ במדינה ההיא 
"לענינגררד"  העיר  שם  את  להחזיר 
בבית  והישיבה  המאסר  הי'  )שבה 
לה  נתנו  שהם  השם   – האסורים( 
לשם  בחזרה   – מנהיגם(  שם  )על 
בזמן  העיר  )שם  "פעטערבורג" 
הזקן3(  דאדמו"ר  והגאולה  המאסר 
– השם שהצרר קרא לה בזמן בניית 
הגמור  ההיפך  את  )שמייצג  העיר 
תחת  שאף  והגם  מהקומוניסטים(. 
ועיכובים  מניעות  היו  הצרר  שלטון 
ליהדות – אין זה מגיע למה שנעשה 
המאסר  בעל  את  שאסרו  אלו  ע"י 
שבהשקו"ט  לומר,  ויש  והגאולה; 
העיר  שם  את  להחזיר  והרצון 

)פעטערבורג(  זה  עיר  שם  שעל  ועד   )3
 – הגאולה  ופעולת  שלו,  הגאולה  גם  נקראת 
התחילה  חוצה  המעינות  דהפצת  הענין  שעיקר 
"נאך פעטערבורג" )כן הוא הלשון בס' השיחות 
112(. – ולהעיר שגם גאולת  תורת שלום ס"ע 
אדה"ז היתה קשורה בדרכי הטבע )של אוה"ע( 
– ראה אגרות קודש אדה"ז סל"ח. וש"נ )וראה 
 186 ע'  ס' השיחות תשמ"ט שם. לקו"ש חכ"ה 
בנוגע  הידוע  בסיפור  גם  וכמודגש  ואילך(. 
היותו  בזמן  הספינה  על  שלו  הלבנה  לקידוש 
במאסר )לקו"ד ח"ד תשנב, ב. וראה גם לקו"ש 
 201 ס"ע  ח"א  תש"נ  השיחות  ס'   .80 ע'  ח"ה 

ואילך. שיחת ש"פ ויק"פ שנה זו(.

ל"פעטערבורג"  מ"לענינגררד" 
הפעולה  את  יותר  בגלוי  רואים   –
תמוז,  בי"ב־י"ג  מהגאולה  הנמשכת 
הגאולה הכללית דכל בנ"י ממנגדיהם 

בכלל, ובפרט במדינה ההיא.

עם  גם  זה  לקשר  יש  ואולי  ח. 
חודש הגאולה )חודש תמוז( – חודש 
של  ובכחו   – לאחרי  שבא4  הרביעי, 
תליתאי(6,  )ירחא5  השלישי  חודש   –
"גמול  ר"ת  וד'  ג'  אות  בדוגמת 
דחודש  )גמול(  ההשפעה  דלים"7, 
בחודש  דמתן־תורה,  החודש  הג', 
המאסר  וסיום  דהמשך  החודש  הד', 
)ע"ד ענין "דלים"(, באופן שזה )בחי' 

דלים( מתהפך לחודש הגאולה8.

ויש לומר שענין זה מרומז בצורת 
ה)אות( ד':

דומות  ר'  ואות  ד'  שאות  אע"פ9 
ענין  על  מורות  ששתיהן  בכך 
ור"ת  דלות  מלשון  דלי"ת  העניות: 

4( ראה בארוכה סה"ש תשמ"ז ח"ב – שיחת 
ע'  ח"ב  תשמ"ח  סה"ש  ואילך.  ס"ב  קרח  ש"פ 

494. 528. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 549.
5( שבת פח, א.

בט"ו  היתה  המאסר  שהתחלת  ולהעיר   )6
קנ,  )זח"א  באשלמותא  סיהרא  קיימא  סיון, 
ועוד(  כו.  פט"ו,  שמו"ר  א.  פה,  ח"ב  רע"א. 

דירחא תליתאי.
7( שבת קד, א.

8( ראה לקו"ש חי"ח ע' 309 ואילך. וש"נ.
הערכים־חב"ד  ספר  ראה  להלן,  בהבא   )9
ואילך(.  שס  )ע'  ס"ב  רי"ש   – אותיות  מערכת 

וש"נ.
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אין  )"ולרש  ורי"ש מלשון רש  דלים, 
כל"10(, ושתיהן מורכבות משני קוים, 
באורך  ואחד  ברוחב  למעלה  אחד 
חילוק  ישנו   – למטה(  )מלמעלה 
עיקרי ביניהם: אות ד' יש לה נקודה 
שני  את  )שמקשרת  מאחורי'  )י'( 

הקוים(, משא"כ אות ר'.

הנקודה  בזה:  הענינים  אחד 
וזה קאי על  ענין הביטול,  מורה על 
בשלימות  שישנה  היהדות  נקודת 
כאשר  אפילו  מישראל,  כאו"א  אצל 
)לא  ד"אחוריים"  במצב  נמצא  הוא 
"אע"פ  דקדושה(, כמאחז"ל11  בפנים 
שנקודת  כיון  הוא",  ישראל  שחטא 
העלמות  מכל  למעלה  היא  היהדות 
הדרגות  מכל  ולמעלה  והסתרים, 
בסדר השתלשלות – הנקודה דיחידה 
היחיד  עם  היהודי  את  שמקשרת 

שלמעלה12.

הד'  מאחורי  )ביטול(  זו  ונקודה 
מורה שהדלות והעניות של הד' הוא 
הביטול דקדושה – שמקשר אותו עם 
הדרגות הכי נעלות, דלי"ת גם מלשון 
המעלה  וע"ד  )הרמה(,  "דליתני"13 
ד"תפלה לעני" שמגיעה ש"לפני הוי' 
ישפוך שיחו"14, משא"כ אות ר' שאין 

י, טו.  ג. וראה גם משלי  יב,  10( שמואל־ב 
ל, ח.

11( סנהדרין מד, א.
12( ראה לקו"ת ראה כה, א. כז, א. ובכ"מ.

13( תהלים ל, ב.
14( תהלים קב, א. וראה כתר שם טוב סצ"ז. 
אור המאיר פ' וישלח. וראה סה"ש תנש"א ח"ב 

לה נקודת הביטול – העניות היא בכך 
שאין לה שום שייכות לקדושה.

ועפ"ז ניתן להסביר גם את החילוק 
בין שני הקוים של הר' ושל הד': שני 
כוללים   – ובאורך  ברוחב   – הקוים 
השתלשלות,  דסדר  הדרגות  כל  את 
ותחתון,  לעליון  בכללות  שמתחלק 
)ברוחב(  למעלה  הקו  ואורך:  רוחב 
הוא שלימות בהרחבה, אבל בהדרגא 
והקו  איכות(,  )ע"ד  עצמה  העליונה 
באורך מורה על ההמשכה מלמעלה 

למטה )לדרגות נחותות יותר(.

בכך  מתבטאת  העבודה  שלימות 
נקודת  ביחד:  המעלות  שתי  שיהיו 
גם  וחודר  נמשך  שזה  וכפי  הביטול 
הקוים(:  )שני  השתלשלות  בסדר 
דעליון  הענינים  שני  ישנם  כאשר 
הביטול  נקודת  חסרה  אבל  ותחתון, 
אז  חסר  סו"ס  הרי   – )דהעצם( 
בהחיבור דשני הקוים )עד שחסר גם 
עד  עצמם(,  הקוים  דשני  בשלימות 
שהפירוד ביניהם יכול להביא למצב 
של "רש", עניות היפך הקדושה )ע"ד 
כפי שהי' אצל קרח, אותיות "חק ר'", 
כנ"ל ס"ה(. אבל כאשר ישנו הביטול 
מאחורי  )הנקודה  היהדות  דנקודת 
משני  ולמעלה  מחוץ  שהיא   – הד'( 
זוית[,  דקרן  מהמעלה  ]יותר  הקוים 
וביחד עם זה שני הקוים )כבאות ד'( 
דשני  העבודה  שלימות  ישנה  אז   –
הקוים, וגם שלימות החיבור ביניהם.

ע' 555 )לעיל ע' 167( ואילך.
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חודש  הד',  דחודש  התוכן  וזהו 
וי"ב־י"ג  תמוז  ג'  גאולת   – הגאולה 
תמוז – שהנס שלמעלה מטבע )ע"ד 
טבע  את  ויהפוך  יומשך  הנקודה( 
ורוחב(.  דאורך  הקוים  )שני  העולם 
ד"רש",  למצב  גם  מגיע  שזה  עד 
ע"י  המאסר  )ענין  דלעו"ז  עניות 
את  גם  ומהפך  לקדושה(,  המנגדים 
הירידה  ע"י  דוקא  ואדרבה:  זה15. 
למטה במצב של צרה – מתגלה איך 
על  שקאי  בצרה"16,  אנכי  ש"עמו 
עצמותו ית', שלמעלה מכל הגדרים 
ותחתון,  עליון  השתלשלות  דסדר 
עליון  הוא  שהקב"ה  אע"פ   – ולכן 
שאין למעלה ממנו, וצרה היא בעולם 
תחתון שאין למטה ממנו – הרי "עמו 
השתלשלות,  )היפך  בצרה"  אנכי 
דעליון ותחתון(, וגם במצב זה – בחי' 
)נקודת  היו"ד  מתגלה   – אחוריים 
היהדות(, עד שנמשך ומקשר גם את 
העליון והתחתון דסדר השתלשלות.

כמה  ישנם  לעיל  מהאמור  ט. 
לימודים, הן בכללות עבודת האדם, 
הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לעבודתו 
בעולם, והן בעניני תומ"צ והן בעניני 
וגם  האדם(,  פרנסת  )באופן  רשות 
דג'  הגאולה  עם  בקשר   – ובמיוחד 
דהרבצת  לעבודה  בנוגע   – תמוז 

שנה  )ר'(  מאתיים  לאחרי  ובפרט   )15
להולדת אדמו"ר הצמח צדק.

16( תהלים צא, טו.

המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
חוצה.

שצריכים  הציווי  שישנו  ובפרט 
"למשמרת  אהרן  מטה  את  להניח 
הכהן"(,  באהרן  )"שבחרתי  לאות" 
מקלו  כו'  עמו  נגנז  ארון  "משנגנז 
מובן   – ופרחי'"  בשקדי'  אהרן  של 
נצחית  הוראה  ישנה  שמזה  א"כ 
לדורות; וכיון שכאו"א מישראל הוא 
"כהנים  כהנים"17,  מ"ממלכת  חלק 
גדולים"18 ]וכפס"ד הרמב"ם19, ש"לא 
איש ואיש  כל  אלא  לוי בלבד  שבט 
אשר נדבה רוחו כו' הרי זה נתקדש 
קדש קדשים"[ – מובן, שאצל כאו"א 
מישראל צריך להיות גם מעין הענין 
ד"פרח מטה אהרן", "ויצא פרח ויצץ 

ציץ ויגמול שקדים".

עבודת  בכללות  מזה  הלימוד  י. 
השם:

צריכה  היהודי  שעבודת  אע"פ 
– שלמעלה  להיות מתוך קבלת עול 
זריזות  של  ובאופן  ודעת,  מטעם 
"בכל  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 
ל"מאד"  מגיע  זה  ודוקא  מאדך"20, 
לסברא  מקום  – והי'  שלמעלה21 
העבודה,  שלימות  מתבטאת  שבזה 

17( יתרו יט, ו.
אגדת  גם  וראה  עה"פ.  בעה"ט  ראה   )18

בראשית פע"ט )פ(.
19( סוף הל' שמיטה ויובל.

20( ואתחנן ו, ה.
21( תו"א מקץ לט, ד. ובכ"מ.
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נצטווינו  אילו  הידוע22:  ובלשון 
לחטוב עצים –

ישנה ההוראה מ"פרח מטה אהרן", 
יכולה  עול,  דקבלת  היסוד  שלאחרי 
שלמעלה  הנקודה  אח"כ  וצריכה 
בכל  "להתפשט"  והגבלה  ממדידה 
כחותיו הפנימיים, עד בכל מציאותו 
"ויצא   – פירות  יתן  שזה  עד  וטבעו, 
שקדים",  ויגמול  ציץ  ויצץ  פרח 
ומציאותו  שטבעו   – כזה  ובאופן 
זריזות  של  באופן  נעשים  עצמם 
ממדידה  ושלמעלה  מזורז"(  )"טבע 
בכחותיו  שעושה  מה  שכל  והגבלה, 
גדולה,  הכי  בזריזות  הוא  הטבעיים 

זריזות דקדושה.

בעבודה  הלימוד  גם  ישנו  עד"ז 
ובפרט  יהודי,  של  רשות  בעניני 
בנוגע לפרנסתו הגשמית: לכל לראש 
לומדים מ"פרח מטה אהרן" )שנשאר 
"למשמרת"( – ע"ד הלימוד מ"צנצנת 
"למשמרת  נשארה  היא  שגם  המן" 
טענו  בנ"י  שכאשר   – לדורותיכם"23 
לירמיהו )שתבע מהם "למה אין אתם 
מלאכתנו  "נניח  בתורה"(:  עוסקים 
נתפרנס",  מהיכן  בתורה  ונעסוק 
הוציא ירמיהו את "צנצנת המן" ואמר 
אבותיכם,  נתפרנסו  בזה  "ראו  להם: 
להכין  למקום  לו  יש  שלוחין  הרבה 
הלימוד  ישנו  עד"ז  ליראיו"24.  מזון 

22( לקו"ת שלח מ, א.
23( בשלח טז, לג.
24( פרש"י עה"פ.

)מזון  אהרן", ששקדים  מ"פרח מטה 
ובזריזות,  נסי,  באופן  גדלים  גשמי( 

ועד"ז – בנוגע לפרנסת בנ"י.

"וברכך  נאמר  גיסא  לאידך 
תעשה"25,  אשר  בכל  אלקיך  ה' 
נפעלת  גשמית  דפרנסה  שההמשכה 
ע"י סדר טבעי דצמיחת שקדים )"ויצא 
פרח ויצץ ציץ ויגמול שקדים"(, שבא 
באמונה26)חרישה  ומתן  משא  ע"י 
העולם,  דטבע  בההגבלות  וזריעה(, 
בחי  "שמאמין   – בה'  באמונה  חדור 
הכלי  נעשה  וזה  וזורע"27;  העולמים 
הקב"ה  של  ברכותיו  את  לקבל 
כזה  נס  אבל  נסי,  באופן  לפרנסה 
שרואים  העולם,  בטבע  שמתלבש 
עצמם  ואוה"ע  העולם  שטבע  איך 

מסייעים בהשפעת פרנסה לבנ"י.

וכפי שרואים זאת במיוחד בדורות 
בנ"י  את  ברך  שהקב"ה  האחרונים, 
שיקבלו את פרנסתם ביגיעה פחותה 
ומנוחת  הנפש  מנוחת  מתוך  יותר, 
הגוף )יותר מכפי שהי' בדורות לפני 
זה(, עי"ז שהעולם עצמו מסייע לזה.

וראה  עה"פ.  ספרי  יח.  טו,  ראה  פ'   )25
לקו"ש חי"ח ע' 294. וש"נ. וראה מאמרי אדה"ז 

תקס"ה ח"ב ע' תרמח.
לדין  אדם  שמכניסין  שבשעה  ועד   )26
קודם  עוד  באמונה,  ונתת  נשאת  לו  אומרים 

ששואלים לו עסקת בתורה )שבת לא, סע"א(.
)בשם  שם  שבת   – אמונת  תוד"ה   )27

הירושלמי(.
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מיוחד  לימוד  גם  ישנו  מזה  יא. 
חוצה,  המעינות  דהפצת  בהעבודה 
שנתרחבה עד באופן שלא בערך ע"י 
וי"ב־י"ג  תמוז  דג'  הגאולה  ולאחרי 

תמוז:

ד"יפוצו28  הענינים  שג'  לומר  יש 
ג'  ע"ד  הם  חוצה"29  מעינותיך 
נקודת   – יפוצו  שבאות ד':  הענינים 
למעלה  הקו   – מעינותיך  הביטול, 
)רוחב(, וחוצה – הקו באורך שמרמז 

על ההשפעה מלמעלה למטה.

לעמוד  יהודי  צריך  לראש  לכל 
צריכה  מציאותו   – ד"יפוצו"  במצב 
מציאות  ד"יפוצו",  מציאות  להיות 
שלמעלה  ובאופן  אלקות,  שמפיצה 
ללא  )יפוצו  והגבלה  ממדידה 
לו  שאומרים  לפני  הגבלות30(. 
להפיץ  צריך  הוא  )בפרטיות(  מה 
]מעינותיך[, והיכן הוא צריך להפיץ 
שמיד  לדעת,  הוא  צריך   – ]חוצה[ 
לפני  )עוד  בבוקר  קם  הוא  כאשר 
הרי  בפרטיות(  עבודתו  את  שעושה 
אני  "מודה   – ד"יפוצו"  מציאות  הוא 
נבראתי  "אני  כו'".  רבה  כו'  לפניך 
פירושו  אין  קוני"31  את  לשמש 
ומציאות  לעצמו,  מציאות  שהוא 

28( לשון הכתוב – משלי טז, ה.
29( ראה באגה"ק הבעש"ט )כש"ט בתחלתו. 
ויתגלה בעולם  ובכ"מ(: בעת שיתפרסם למודך 

ויפוצו מעינותיך חוצה.
30( ראה "קובץ כ"ח סיון – יובל שנים" ע' 

.38
31( משנה וברייתא סוף קידושין.

)לשמש  ב"יפוצו"  מתעסקת  זו 
היא  מציאותו  כל  אלא  קוני(,  את 
"יפוצו". ובלשון הידוע32: "לכתחילה 
אריבער", מיד מלכתחילה עומד הוא 

מלמעלה.

זאת  להמשיך  צריך  הוא  ואח"כ 
צריך  הוא   – "מעינותיך  בפרטים: 
התורה,  מעינות  את  דוקא  להפיץ 
]למעלה  שהוא33  בכל  שמטהר 
מי  מזה,  שלמטה  המים  מדרגות 
מקוה וכיו"ב34[, והוא צריך להפיצם 
בעצמו  מחוצה  החל  "חוצה", 
)מנקודת האמונה והקבלת עול שלו 
בשכלו ומדותיו וכחותיו הפנימיים(, 
מהד'  חוץ   – כפשוטה  בחוצה  עד 
ביהכנ"ס  דישיבה,  דקדושה,  אמות 
ה"א  )עם  ב"חוצה"  ועד  וביהמ"ד, 
למטה  חוצה  שאין  חוצה35(  שכולל 

ממנה.

וע"ד הסיפור הידוע אודות חסיד 
שהלך ברחוב במדינה ההיא – מבלי 
להתחשב במדידות והגבלות, כהסדר 
דחסיד אמיתי – בזמן שזה הי' קשור 
ושאל:  אותו  עצר  ושוטר  סכנה.  עם 
והוא  הולך(?  )מי  אידיאט"  "קטא 
)ביטול  אידיאט"  "ביטול  השיב: 

32( אגרות־קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"א ע' 
תריז. לקו"ש ח"א ע' 124. ועוד.

33( מקואות פ"א מ"ז. רמב"ם הל' מקואות 
פ"ט ה"ח. טושו"ע יו"ד סר"א ס"ב.

34( ריש מס' מקואות. רמב"ם שם רפ"ט.
35( ראה סה"ש תנש"א ח"א ע' 144.
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מונח  שהי'  מה  השיב  הוא  הולך(! 
היא  מציאותו  שכל   – באמת  אצלו 
ד"ביטול"  והמציאות  "ביטול", 

הולכת!

לו  השיב  הוא  זאת  עם  ביחד 
– כיון שביטולו נמשך  ברוסית  דוקא 
בהטבע   – המקום  ושפת  במצב  גם 
"אזלת36  ע"ד   – דרוסי'  והמציאות 
כך שטבע  בנימוסא"37,  לקרתא הלך 
ומרגיש  אומר  עצמו  המקום  ולשון 

ש"ביטול אידיאט".

יב. אמנם עדיין נשאלת השאלה – 
כפי שכמה שואלים: אפילו כאשר אני 
בעצמי עושה את עבודתי בשלימות, 
שמציאותי  לדרגא  מגיע  שאני  עד 
היא "יפוצו" )תכלית הביטול( – מהי 
המעט  "אתם  כאשר  בזה,  התועלת 
ישנם  סביב  ובעולם  העמים"38,  מכל 

36( שמו"ר שבהערה 53.
אכל  לא  שמשה  הטעם  שזהו  ולהעיר   )37
ולא שתה ארבעים יום )שמו"ר שם. ב"ר פמ"ח, 
יד. וראה גם ב"מ פו, ב( ]ולהעיר שג' תמוז הוא 
בתוך ארבעים ימים הראשונים[, וכמבואר במ"א 
אפשריות  ג'  בזה  שיש  תש"נ(  תשא  )לקו"ש 
)ולכן  נשתנה  לא  משה  שטבע  )א(  ודרגות: 
ראה  ולא שתה.  אכל  זה שלא  על  נצטער משה 
הנסמן בהערה 53(. )ב( שטבע שלו נשתנה )לפי 
שעה( ע"י נס של הקב"ה, נס שנמשך במשך כל 
הארבעים יום, )ג( הנס הי' רק פעם א' בתחלה, 
כי זה פעל שינוי בטבע שלו, שהטבע שלו עצמו 

נעשה כמו מלאך, שאינו זקוק לאכילה ושתי'.
38( ואתחנן ז, ז.

עצום  ריבוי  שהם  אומות  שבעים 
בכמות בערך להכבשה אחת39.

העולם  יאמר  מה  אחר:  ובסגנון 
שיהודי  כך  על  האומות  יאמרו  ומה 
עושה את עבודתו ד"יפוצו מעינותיך 
הגאולה  בקירוב   – ובמיוחד  חוצה", 
הם  אין  הרי  והשלימה,  האמיתית 
אמנם  הדבר?!  פירוש  מה  מבינים 
ביותר  ונעלית  גדולה  עבודה  זוהי 
 – להתחשב  לכאורה  צריכים  אבל   –

טוען הוא – עם העולם!

והמענה על זה הוא: העולם כבר 
מוכן, מושלם! כאשר יהודי יעשה את 
שלמעלה  באופן   – כדבעי  עבודתו 
ממדידה והגבלה, וביחד עם זה כפי 
הטבע  דלבושי  בכלים  מלובש  שזה 
טבע  שהעולם,  איך  יראה  הוא   –
לו  מסייעים  העולם  ואומות  העולם 

בעבודתו.

מניעות  היו  )כאשר  פעם  אפילו 
החסיד,  אצל  הסדר  הי'  ועיכובים( 
"ביטול  אמר,  הוא  ובמילא  שמצבו, 
כאשר  עכשיו,  עאכו"כ  אידיאט"; 
אינם  אלו  ועיכובים  ממניעות  כו"כ 
ההיא  במדינה  שגם  לעיל,  ]וכאמור 
לטוב[,  גדולים  שינויים  נעשו 
את  רואים  עצמו  בעולם   – ואדרבה 
הנסים והנפלאות שמתרחשים בפרט 
בשנים האחרונות ]שנת נסים, ושנת 

יא.  פ"י,  אסת"ר  ה.  תולדות  תנחומא   )39
פס"ר פ"ט, ב.
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הזמן,  הגיע  כבר   – נפלאות[  אראנו 
שלמעלה  ענין  להיות  שצריך  שהגם 
ונפלאות,  נסים   – והגבלה  ממדידה 
דגאולה  ונפלאות  לנסים  עד 
גם  חודר  ה"ז   – והשלימה  האמיתית 
בטבע העולם, שהעולם עצמו מסייע 
לצמיחת הגאולה ]כפי ש"פרח מטה 
שתהי'  המטה,  בטבע  פעל  אהרן" 

צמיחת הפירות בדרך הטבע[.

 – ביציאת מצרים  כפי שהי'  וע"ד 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  שכימי 
שהיו  הנסים  על  שנוסף   – נפלאות40 
מצרים"41,  את  "וינצלו  הי'  הרי  אז, 
התחיל  שזה  שהגם  כזה  באופן 
לכך שהמצריים  זה  הביא  נס,  בדרך 
יותר  ונתנו  לבנ"י,  בזה  סייעו  עצמם 
בהגאולה  עאכו"כ  שביקשו42.  מכפי 
יהיו  כאשר   – והשלימה  האמיתית 
להנפלאות  בערך  אפילו  נפלאות 
כזה  באופן  כן  גם  זה  יהי'  דיצי"מ43, 
יסייע  עצמו  העולם  וטבע  שהעולם 

לכך.

יג. ובנוגע לפועל:

ימי  ובתוך  אל  תמוז  מג'  בבואנו 
שבכל   – תמוז  די"ב־י"ג  הגאולה 
שנה ושנה )שנה – שכולל כל שינויי 

40( מיכה ז, טו.
41( בא יב, לו.

42( ראה פרש"י שם, ממכילתא עה"פ.
43( ראה אוה"ת נ"ך עה"פ )ע' תפז(. וש"נ.

צריך   – עלי'  בזה  מתוספת  הזמן44( 
וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  כאו"א 
התורה  דהפצת  הפעולות  בכל  עוז 
חוצה,  המעינות  והפצת  והיהדות 
ההכרה  ומתוך  זריזות,  של  ובאופן 
ליהודי  יסייע  עצמו  שהעולם   –

בעבודתו.

 – בזמן הקיץ  – בעמדנו  ובמיוחד 
למחנות־קיץ,  הולכים  ילדים  כאשר 
צריכים להשתדל שילדי ישראל ילכו 
חינוך  על  שמיוסדים  קיץ  למחנות 
ואלו  הקודש;  טהרת  ועל  הכשר 
המתעסקים בחינוך הילדים – צריכים 
בתכלית  הקיץ  זמן  את  לנצל  לדאוג 
לנצל  הזריזות,  ובתכלית  השלימות, 
כל רגע פנוי להוסיף בעצמו ולהוסיף 
יהדות,  עניני  בכל  הילדים  אצל 

בחיות ובשמחה.

ומענין לענין: ע"פ ה"יש נוהגין"45 
שבתות  בכל  אבות  פרקי  לומר46 
כאן   – מנחה(  תפלת  )לאחר  הקיץ 

ערך  ישע  שרש  ב.  רעז,  לזח"ג  רמ"ז   )44
שנה. עבוה"ק ח"ד פ"ט. וראה אוה"ת מקץ שלח, 

סע"א. תתקעו, א.
45( סידור אדה"ז במקומו.

שבתושבע"פ  )אף  זה  על  הטעם  וי"ל   )46
לאדה"ז  ת"ת  הל'  ראה   – והבנה  לימוד  צ"ל 
בהמשך  באה  אבות  פרקי  אמירת  כי   – ספ"ב( 
אינו  התפלה  שענין  מנחה(,  )תפלת  לתפלה 
הריב"ש  )שו"ת  הידוע  בלשון  )ואדרבה,  לימוד 
ונת' בסהמ"צ להצ"צ שרש מצות  סקנ"ז. הובא 
התינוק(,  זה  לדעת  מתפלל  אני  פ"ח(  התפלה 
ולכן גם אמירת הפרק אינה בגדר לימוד כ"כ – 

כנראה בפועל בהנהגת הרוב.
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]ובפרט  זה  המקום לעורר שוב ע"ד 
העשירית47  הפעם  היא  זו  ששבת 
דאמירת פרקי אבות בשנה זו )ששת 
השבועות בין פסח ועצרת, וארבעה 
שבועות לאחר עצרת עד לשבת זו([, 
ומה טוב – בהיותם תורה שבעל־פה – 
שילמדו משנה אחת )עכ"פ( לעיונא.

המנהג  על  לעורר  יש  וכמו"כ 
מאמר  לחזור  מקומות  בכמה  טוב 
בשבת.  מנחה  תפלת  לאחר  חסידות 
ד"חקת"  באופן  זה  שיהי'  ויה"ר   –
)כפי שעומדים לקרוא עתה בתפלת 

זה(  דשבת  )הפרק  דאבות  ברפ"ד  וגם   )47
)דחכם,  ענינים  הד'  כי   – דעשירי  הענין  מרומז 
גבור, עשיר ומכובד( הם כנגד הד' אותיות דשם 
הוי' )שער מארז"ל ולקוטי הש"ס לאבות כאן(, 

ששם הוי' במילואו הוא – עשר אותיות.

ויפעל  בהשומעים  שיחדור  מנחה(, 
בהם שינוי עד לאופן דחקיקה, שזה 

יחקק בהם.

כבר  זה  יביא  ממש  ומיד  ותיכף 
והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את 
שיעשה  העשירית,  פרה  והקרבת 
מלך המשיח מהרה יגלה, אמן כן יהי 

רצון48,

ובבנותינו49  בבנינו  ובזקנינו  ובנערינו 
הולכים כל בנ"י לארץ הקודש, ירושלים 
השלישי,  המקדש  בבית  הקודש,  עיר 

וכאמור – תיכף ומיד ממש.
 ]משיחות ש"פ אחרי־קדושים,
י"ג אייר ה'תנש"א[

48( רמב"ם הל' פרה אדומה ספ"ג.
49( בא י, ט.
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גאולה ומשיח

האם יהיו איטרי יד לעת"ל

 הת' שמואל שי' גינזבורג
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

א
איתא בגמ' )בכורות מה, ב(: "ת"ר: איטר בין ביד בין ברגל – פסול ]לעבוד 
ידיו  בשתי  ששולט  מי  לגבי  תנאים  נחלקו  שם  ובמשנה  המקדש[".  בבית 
ומבואר  וחכמים מכשירים".  - רבי פוסל  ידיו  במידה שווה: "השולט בשתי 
ומר  בימין,  אתחלא  כחישותא  סבר  ]רבי[  "מר  מחלוקתם:  סברת  בגמרא 
]חכמים[ סבר בריותא אתחלא בשמאל". ופסק הרמב"ם1 שהשולט בשתי ידיו 

כשר, כחכמים.

והנה בפסול כהן איטר לעבודה מצינו ב' אופנים2:

א. הרמב"ם )שם( מנה פסול זה כמום שישנו באדם ולא בבהמה; וממילא 
דינו כשאר מומי אדם שפסלום משום ש"כל איש אשר בו מום מזרע אהרון" – 

איש ששוה בזרעו של אהרון"3. והיינו שאכן זהו סוג של פסול מהותי.

1( הלכות ביאת מקדש פ"ח הלכה יא.
2( ראה בארוכה בגליון מעלין בקודש, גליון 2, בדיני איטר מאת הרב אורי כהן. וש"נ.

3( בכורות מג, א-ב.
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ב. רש"י4 כתב: "איטר ביד פסול - דכתיב וטבל אצבעו: כל מקום שנאמר 
אצבע וכהן - אינו אלא ימין", והיינו בפשטות, שאין בו מום כלל, ורק שאין 
הוא יכול לעשות את העבודה בפועל מהסיבה הטכנית שאין הוא יכול לעשות 

את העבודה ביד ימין.

ב
והנה לעת"ל כתיב5: "אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה. 
"וזרחה לכם  וכן נאמר במלאכי6:  ותרון לשון אילם".  ידלג כאייל פיסח,  אז 

יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה".

מנחש  חוץ  מתרפאין  הכל  לבא  לעתיד  לוי  רבי  "אמר  חז"ל7:  אמרו  וכן 
אותן  מרפא  הזה  בעולם  הקב"ה  שהכה  מה  כל  וראה  "בא  וכן:  וגבעונים. 
לעתיד לבא, העורים מתרפאים, שנאמר אז תפקחנה עיני עורים, והפסחים 

מתרפאים, שנאמר אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם".

וא"כ יש לעיין האם גם איטר יד יתרפא בגאולה ויהיה ימני או שמא לו8.

ובפשטות ניתן לומר שזה תלוי במחלוקת הנ"ל:

לפי הרמב"ם זהו מום, וא"כ זה נכלל בגדר "כל מה שהכה הקב"ה בעולם 
הזה" והוא יתרפא ויהיה ימני; משא"כ לפי רש"י, כיון דאין שייך לומר שזה 
משהו ש"הכה הקב"ה", כיון שאין כאן הכאה כלל ואין זה מום, ממילא ישארו 

הכהנים איטרי יד כבזמן הגלות.

4( שם מה, ב. ד"ה איטר ברגל.
5( ישעי' לה, ה-ו.

6( ג, כ.
7(  ב"ר כ, ה.

8( וכן יש לעיין גבי מתן תורה, דגם שם מצינו שכל החולים נתרפאו בגשמיות וברוחניות 
)ישראל שעמדו על הר סיני ונתקנו מכל מום כדכתיב כולך יפה רעיתי ומום אין בך )ע"ז כב, 
ב וברש"י(, "וכל שעמדו על הר סיני נתקדשו ונטהרו ונתרפאו מכל מום ואף עורים ופסחים 
שהיו בישראל כדתניא בספרי" )רש"י שבת קמו, א((. וא"כ יש לעיין האם גם השמאליים היו 

ימניים.
ולהעיר, שהמקום הראשון )בפשטות( בו מוצאים אנו איטר יד הוא רק בזמן שמעי בן גרא 
שהיה שנים רבות אחר מ"ת, ואולי זאת ההוכחה שמזמן מ"ת ואילך לא היו שמאליים הרבה 
זמן, כיון שנתרפאו במתן תורה. ובכלל, יש לעיין מתי התחיל בעולם "איטר יד ימינו", ואכ"מ.
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ועדיין יש לעיין.

ג
מצאתי  לא  ולע"ע  נפק"מ,  כו"כ  עוד  למצוא  יש  זו  שבמחלוקת  ולהעיר, 

שיתייחסו אליהם, ומהם:

א. לגבי מומי נשים – כיון שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים9: 
דלשיטת הרמב"ם הוי מום ומקודשת מספק )או שאינה מקודשת(, משא"כ 
לרש"י הוי כשאר דברים שלא ידע הבעל, שאם לא אמר בפירוש "כל מום" 

אינו יכול לטעון כלום.

ב. לגבי איסור כניסת כהן בין האולם ולמזבח10: דלשיטת הרמב"ם אסור 
לרש"י  מום, משא"כ  בעל  כיון שהוא  ולמזבח  בין האולם  להכנס  יד  לאיטר 

יהיה מותר לו.

ולהעיר, דבגאולה יהיה מותר לכהן איטר יד להכנס בין האולם ולמזבח, 
דממ"נ: אם מום הוא – הרי יתרפא בגאולה, ואם לאו – הרי מותר לו להכנס.

וכמו שכותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח כו"כ פעמים11, דלעת"ל כל ישראל 
יוכלו להכנס לקודש הקדשים, ואף בכל זמן שירצו, ופשוט שכ"ש הוא שיוכלו 

להכנס בין האולם ולמזבח.

לימוד נגלה דתורה לע"ל 

 הרה"ת ישראל שי' גרנובטר
קרַאון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה" 

מלך  אדמו"ר  כ"ק  אומר  הקהל(  )שנת  תשמ"ח12  כסאי  השמים  בסד"ה 
דמשיח  החידוש  שעיקר  מקומות  בכמה  שמבואר  "ואף  שליט"א:  המשיח 

9( שו"ע אבה"ע לט, ד. מגמ' כתובות ע, ב.
10( רמב"ם ביאת המקדש פ"ו הלכה א.

11( דבר מלכות ש"פ תזו"מ, אח"ק.
12( סה"מ ראש חודש ע' קצד. 
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יהי׳ גילוי פנימיות התורה, שזהו הביאור במ״ש שמשיח ילמד גם את משה 
והאבות וכו׳ אף שהם למדו הכל, מ״מ צריך לומר שיהי׳ אז גם לימוד נגלה 
דתורה, וכדמוכח ממארז״ל תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות, ועוד. ולכן ראו 
גם אצל רבותינו נשיאינו שהי׳ על ידם לא רק לימוד פנימיות התורה אלא גם 
תשובות וחיבורים בנגלה דתורה, דאף שלא כולם נתפרסמו, מ״מ הרי הי׳ ענין 
של תשובות מרבותינו נשיאינו בנגלה דתורה, ע״י אדמו״ר הזקן, ותשובות 
אדמו״ר האמצעי ותשובות אדמו״ר הצ״צ ותשובות אדמו״ר מהר״ש ותשובות 
אדמו״ר )מהורש״ב( נ״ע ותשובות כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, וכן יהי׳ גם 

לעתיד לבוא גם לימוד נגלה דתורה מפי משיח צדקנו", עכלה"ק. 

מאגה״ק  להעיר  שם:   46 בהערה  )כנסמן  במ"א  מהמבואר  צ"ע  אמנם 
סוסכ״ו. סה״ש תנש״א ח״ב ע׳ 575( שלא יהי' לימוד נגלה דתורה לע"ל. 

סי"א,  תצא"  מאתי  חדשה  "תורה  )קונטרס  שם  תנש"א  בסה"ש  וכמ"ש 
ושם מצטט מאגה"ק שם(, וזלה"ק: "בימות המשיח – לאחרי שלימות עבודת 
לברר  והמצוות  התורה  עסק  יהי'  "לא   – הטוב  מן  הרע  שיופרד  הבירורים, 
התורה  פנימיות  ע"י  והכל   .  . יותר  עליונים  יחודים  לייחד  אם  כי  בירורין, 
הנסתרים"  וטעמיהם  פנימיות המצוות   .  . עליונות  בכוונות  לקיים המצוות 
"אבל  וטהרה",  וטומאה  והיתר  איסור  לידע הלכות  "יצטרכו  אז  )אלא שגם 
הנגלות יהיו גלויים וידועים לכל איש ישראל בידיעה בתחלה בלי שכחה וא"צ 

לעסוק בהם"(", עכלה"ק. 

ויש לומר בפשטות, שלימוד נגלה דתורה ע"י משיח צדקנו הוא רק בתחילת 
ימות המשיח, כאשר צריכים ליישב כל הענינים בנגלה שלא נתבררו עד עתה 
או  ואיבעיות"(,  קושיות  יתרץ  "תשבי  מארז"ל  שם  בהמאמר  שמביא  )וכפי 
ואילך(   566 )ע'  )וכמבואר בארוכה בסה"ש שם  דינים חדשים  לחדש פסקי 
משיח  של  הבית-דין  ע"י  לע"ל  שיתחדשו  דינים  ופסקי  החידושים  אודות 
צדקנו, כגון הלכה כבית שמאי וכיו"ב(, ואח"כ לא יצטרכו יותר ללמוד נגלה, 

כי יהי' ידוע לכל בלי שכחה. 

]אלא שעצע"ק מהמובא בהערה 89 בסה"ש שם )מאגה"ק שם(: "ובהמשך 
התורה  גופי  כל  התורה  מפנימיות  שידעו  הדבר  וקרוב  אפשר  "וגם  הענין: 
היינו  כלל",  בהם  לעסוק  א"צ  ולכן  ע"ה,  אבינו  אברהם  כמו  הנגלית, 

שמלכתחילה לא יצטרכו ללמוד נגלה כלל[.
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קנאה לעתיד־לבוא

 הת' מנחם מענדל שי' טרבניק  
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

דברי  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  )סי"ג( מבאר  ה'תשמ"ט  הרמב"ם  על  בהדרן 
הרמב"ם ש"באותו הזמן לא יהיה שם . . לא קנאה ולא תחרות", וז"ל: "מ"ש 
בהלכות מלך המשיח ש"באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב לא מלחמה ולא 
קנאה ותחרות" . . – קאי גם על שלילת רעב ברוחניות כמ"ש "לא רעב ללחם 
. . כי אם לשמוע את דבר ה'", וכן שלילת מלחמה וקנאה ותחרות ברוחניות, 
ומלחמה  דרעב  המושגים  כי  וכיו"ב,  סופרים"  "קנאת  תורה,  של  מלחמתה 
)אפי' בעניני קדושה ועבודת ה'( שייכים רק כשנרגשת מציאות של האדם, 
ולא  רעב  "לא  שייך  לא  אזי   .  . דאלוקות  נעשית מציאות  אבל כשמציאותו 

מלחמה ולא קנאה ותחרות". עכלה"ק.

ובהע' 42 שם: "ואף שגם לע"ל "ילכו מחיל אל חיל" . . לא יהיה זה באופן 
של מלחמה, ואפי' לא מתוך רגש של קנאה ותחרות כי מלחמה ואפי' קנאה 

ותחרות, הם מצד גדר מציאות האדם".

ובשוה"ג שם )על המילים "רגש של קנאה ותחרות"(: "ומשארז"ל שלע"ל 
"כל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו" )ב"ב עה, א( – הרי הלשון "נכוה" 
מחופתו  שלמעלה  חבירו  מחופת  החמימות  פעולת  את  )בעיקר(  מדגיש 
)שעי"ז יתוסף אצלו בהליכה מחיל אל חיל(, לא את הרגש הקנאה ותחרות 

שמצד גדר מציאותו, ועצ"ע".

ויש לעיין איך מתאים זה עם פי' כ"ק אדמו"ר הרש"ב המובא בלוח היום 
 – והדומה  סופרים  קנאת  בקנאה:  בחי'  הרבה  הגלויות  "בכל  ניסן(  )יט  יום 
ע"ד  גדולה,  היותר  קנאה   – מרור  כולו   – האחרון  גלות  אחר   – הזה  הלילה 
תהיה  שלע"ל  משמע  דלפי"ז  חבירו";  של  מחופתו  נכוה  צדיק  "כל  מרז"ל  
קנאה גדולה, שלא כפי המוסבר בשוה"ג ב'הדרן' הנ"ל דמשמע שלא תהיה 

קנאה כלל.

ואול"י בזה, דמ"ש בלוח היום יום שלע"ל תהיה קנאה, היינו בתקופה הא' 
דימוה"מ; אך בתקופה השניה דימוה"מ לא תהיה קנאה. וכיון שב'הדרן' הנ"ל 
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מדובר אודות ההלכה האחרונה ברמב"ם דמשמע בכ"מ13 שמדברת על זמן 
התקופה השניה, בה העולם והאדם יהיו בטלים לאלקות ולא יהיו מציאות 

לעצמם14.

13( ראה 'הדרן' על הרמב"ם ה'תנש"א אות ט'. ו'הדרן' תשנ"ב בסופו.
נכוה מחופתו של  )"כל צדיק  ואף שבשני המקורות שבפנים מוזכר אותו מארז"ל   )14
המבואר  ע"ד  שהוא  אוי"ל   – שונים  בזמנים  שאיירי  לבאר  קשה  לכאורה  דלפי"ז  חברו"( 
בלקו"ש )חל"ד ע' 117-118(, שסיפורי התורה בזמננו התקיימו כפשוטם, ולאח"כ מתקיימים 

ברוחניות; ועד"ז אולי ניתן לומר בנוגע למארז"ל, שיתקיימו בכל תקופה באו"א.
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תורתו של משיח

בטעם החילוק בין אונס לחולי

 הת' שמואל שי' גינזבורג
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

א
כתב הרמב"ם )הל' יסוה"ת פ"ה ה"ד(: "כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור 
ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה 
חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות 
אותו  מלקין  אין  באונס  שעבר  מפני  ואעפ"כ  השם,  חלול  שהיא  תעשה  לא 
ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס, שאין מלקין 

וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה".

הרופאים  ואמרו  למות  ונטה  שחלה  "מי  ו(:  )הלכה  כותב  ולאחמ"כ 
איסורין  בכל  ומתרפאין  עושין,  שבתורה  מאיסורין  פלוני  בדבר  שרפואתו 
דמים  ושפיכת  עריות  וגילוי  כוכבים  מעבודת  חוץ  סכנה  במקום  שבתורה 
שאפילו במקום סכנה אין מתרפאין בהן, ואם עבר ונתרפא עונשין אותו בית 

דין עונש הראוי לו".

והיינו, דאף שהעובר על ג' עבירות באונס אין מענישין אותו – מ"מ בחולה 
כן מענישים אותו.
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)תשובות  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כותב  החילוק  ובטעם 
וביאורים עמ' 14, בהערה(1: "דפועל ע׳׳י אונס לא מיקרי מעשה כלל, משא״כ 

בחולי מסוכן בשעת מעשה עושה ברצון".

ב
ולכאורה יש להוסיף ביאור בזה ע"ד החסידות ובהקדים, דהנה בלקו"ש 

ח"ח2 כותב כ"ק אד"ש )בתרגום חפשי ללה"ק(:

"גופו של היהודי הוא גוף קדוש. יותר מכך: ה"ובנו בחרת מכל עם ולשון" 
בחומריותו  נדמה  שהוא  )אע"פ  ולכן  בגוף.  אלא(  בנשמה  )לא  בעיקר  הוא 
לגופי או"ה ולכן מעלים על הנשמה, אבל( לא שייך שהוא ינגד ח"ו לקיום 

המצוות, אדרבא: קיום המצות )בגשמיות( שייך אליו ודווקא דרכו.

העבירה חמורה  עד  עבירה,  יעבור  שייך שהוא  והיצה"ר,  הנפה"ב  "מצד 
ביותר, עד – ג"ע וש"ד )וגניבת נפשות( והתורה צריכה להבהיר "לא תרצח 

לא תנאף לא תגנוב".

משדין  "שד  הם  עצמן(  )מצד  יהודים  של  והנפה"ב  הגוף  גם  "אעפ"כ, 
יוהדאין" ומכל שכן שאין צריך להזהירו על ע"ז "כפירה בעיקר". אבל מצד 
יהי' לך אלקים  עמים אתם שרויים" צריכים כבר להזהיר גם "לא  זה ש"בין 

אחרים". ע"כ לשון השיחה שם.

ועד"ז יש לומר שזהו ההפרש בין העובר באונס ממש, לבין חולה שנתרפא:

לו  יש  אם  אף  ולכן  זרה,  עבודה  של  לעניין  שייך  לא  עצמו  מצד  יהודי 
אפשריות להנצל ממות על ידי שישתמש בעבודה זרה – לא תעלה אפשרות 
יהודאין"; ואם עלתה לו  כיון שגם היצה"ר שלו הוא "שד משדין  זו בדעתו 
אפשרות כזאת – אכן מגיע לו עונש כיון שהוכחה היא שמשוקע הוא בעבירות 

אלו.

1( בשם ספר אוהלי יוסף סוף דיני קידוש השם בשם חמדת שלמה. חאו״ח סי' לח.
ועיי"ש עוד דוגמאות לחילוק הנ"ל מתי מענישים באונס.

2( שיחה ב' לפר' במדבר.
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משא"כ כאשר אנסו אנס לעבור על עבודה זרה – הרי הרעיון לעבור על 
העבירה הגיע לו רק מצד זה ש"בין העמים אתם שרויים" ואין זה אשמתו כ"כ, 

וממילא אין להענישו אף שאכן מצווה הוא למסור נפשו.

ג
ובדקות י"ל שזהו גם ההפרש בשאר העבירות הנ"ל )ג"ע וש"ד, וכן מסירת 

ממון חברו(.

דהנה אף שבשיחה שם כותב שרק ע"ז מגיעה מצד זה ש"בין העמים אתם 
שרויים", משא"כ שאר העבירות יכולות להגיע מצד ה"שד משדין יהודאין"; 
ידוע מש"כ אדה"ז בתניא ש"כח המתאווה" לדברים אסורים הוא  מ"מ הרי 
"שד משדין נוכראין", והיינו3 שיהודי מצ"ע לא שייך שיתאוה לדברים אסורים 
אך כיון שנכשל בתאוות היתר )"שד משדין יהודאין"( זה מפיל אותו אח"כ 

בתאוות איסור.

וא"כ, כל עוד שהוא אונס מצד גוי – שייך לומר שאף עבירה זו היא מצד 
"בין העמים" ולא שהוא גרם לעצמו הרעיון מצד שנכשל בעבירות אחרות; 

אך כאשר זה מצד חולי – לא שייך בין העמים וממילא מגיע לו עונש בי"ד.

ג"כ הביאור לשאר הדברים בהם חייב4, וכמו שאנסו אנס  וזהו בפשטות 
להראות ממון שלו והראה של חברו שחייב )אף שאם אנסו להראות את של 
חברו פטור אם לא נשא ותנן ביד( – כי הרעיון לעבור העבירה לא הגיע מצד 
חברו,  את של  להראות  כשאנסו  )משא"כ  רעיון שלו  היה  וזה  "בין העמים" 

שהגיע מצד "בין העמים"(. וכן בקשר לשאר החילוקים, ודו"ק.

3( כמ"ש בספרי הביאורים לתניא שם.
4( נסמן בתשובות וביאורים שם.
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ירושת מדת הבושה מאאע"ה

 הת' מנחם מענדל שי' טרבניק  
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

הבושה  טבע  בין  החילוק  אד"ש מה"מ  כ"ק  62( מבאר  )ע'  ח"ל  בלקו"ש 
הבושה  במהרש"א שטבע  "מבואר  וזלה"ק:  הרחמים שבהם  לטבע  בנ"י  של 
אכן נקבע בנפש בנ"י אך ורק ע"י מ"ת כי בנ"י מצ"ע הרי הם אדרבה "עזין" 
שבאומות . . אבל בנוגע לרחמים, הרי זהו טבע נפשם של בני אומה זו, שירשו 
מאברהם אבינו . . שאברהם אבינו היה רחמן בטבעו". ובסיום השיחה )שם 
ע' 66(: "מהותו של איש ישראל . . הוא ענין הביטול, שאינו מציאות לעצמו 
אלא כל ענינו הוא לשמש את קונו, וכמו שאמר אברהם אבינו "ואנכי עפר 

אפר"". עכלה"ק.

והנה לכאורה יש לעיין מהו טעם החילוק בין מדת הבושה למדת הרחמים. 
דכשם שבנ"י יורשים מאאע"ה את מדת הרחמים שבו, כן לכאורה בנ"י צריכים 
לירש את טבע הבושה מאאע"ה )כמו שאמר "ואנכי עפר ואפר"(. וא"כ מהו 
הטעם שבפועל עד מ"ת בנ"י היו עזין שבאומות, ולא ירשו את טבע הבושה 

מאאע"ה.   

ואי"ל הביאור בזה בב' אופנים:

1( מדת הרחמים ה"ה בטבעו של אאע"ה וע"כ בנ"י יורשים אותה ממנו5, 
משא"כ הבושה אינה טבעו של אאע"ה, דבאה ע"י עבודה6, וכפי שמשמע בל' 

השיחה הנ"ל שאאע"ה אמר "אנכי עפר ואפר" אבל לא נזכר שזהו טבעו. 

אאע"ה  שאמר  כמו  לקב"ה  ביטול  א(  ענינים:  שני  יש  הבושה  בענין   )2
דאאע"ה  שהביטול  ואי"ל  אחר.  לאדם  ביחס  ביטול  ב(  ואפר".  עפר  "ואנכי 
נאמר ביחס לקב"ה, ואת זה אכן בנ"י ירשו ממנו, אבל ביחס לזולת לא ירשו 
ממנו הביטול, ויומתק ע"פ דברי המהרש"א )ביצה כה, ב ד"ה 'מפני'(: "מטעם 
דמשמע  למד",  הביישן  ולא  ואמרינן  עזין  שהן  מפני  לנו  התורה  נתנה  זה 
לשאול  בטבעם  מתביישים  דאינם  לזולת  ביחס  הוא  דבנ"י  הביטול  שהעדר 

ולהקשות על דבריו.

5( ראה לקו"ש ח"ז ע' 124. 
6( ראה רמב"ם הלכות ע"ז פ"א ה"ג תיאור התהליך שאאע"ה הכיר את בראו.
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שינוי הסדר בין המדרש לרמב"ם

הנ"ל

כ"ק אד"ש מה"מ מבאר7 שישנן שני דרגות ברוממות שנפעלת באדם ע"י 
לימוד התורה: א( רוממות שהיא בערך למעלות אחרות )כהונה ומלכות(. ב( 

רוממות שאין בערכה בעולם, והיא נפעלת ע"י התאחדות עם התורה.

ובזה מבאר חלוקת ההלכות ברמב"ם בהלכות ת"ת )רפ"ג(. שבהלכה א' 
כתב: בשלשה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות . 
. שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכים 
גדול  תורה  למדת שכתר  הא  ישורו,  בי שרים  צדק  יחוקקו  ורוזנים  ימלוכו 

משניהם. 

הארץ  עם  גדול  לכהן  קודם  ת"ח  ממזר  חכמים  אמרו  כתב:  ב'  ובהלכה 
שנאמר יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. 

באדם  שנפעלת  ברוממות  מדובר  הראשונה  שבהלכה  אד"ש  ומבאר 
ששייכת ובערך לכתרים האחרים, ובהלכה השניה מדובר על הרוממות שלא 
בערך שלמעלה מכה"ג שהוא כמו שר שנכנס אל המלך ובלימוד התורה ה"ה 

נתאחד עם המלך עצמו.

ועד"ז במדרש8 איתא: אם היה ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ . . 
מה טעם יקרה היא מפנינים אפי' מזה שהוא נכנס לפני ולפנים. ד"א יקרה 
היא מפנינים מדבר בקהת וגרשון אף על פי שגרשון בכור ומצינו שבכל מקום 
חלק הכתוב כבוד לבכור, לפי שהיה קהת טוען הארון ששם התורה הקדימו 

הכתוב לגרשון.

ומבאר בזה אד"ש שם שהפי' הראשון הוא מעלת הרוממות שלא בערך 
תוכן השיחה  ע"כ  הוא הרוממות שבערך.  והפי' השני  לימוד התורה,  שע"י 

ועיי"ש בארוכה.

7(  לקו"ש חל"ג ע' 42 ואילך.
8( במדב"ר פ''ו, א.
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ויש לדקדק מדוע הסדר במדרש הוא שקודם מדבר ברוממות שלא בערך 
ולאחמ"כ מדבר בדרגה הנמוכה יותר של רוממות בערך, ואילו ברמב"ם הוא 

להיפך, שמתחיל מהדרגה הנמוכה.

וע"כ  הדרגות,  של  חשיבותן  הסדר  לפי  מדבר  שהמדרש  נ"ל  ובפשטות 
הדרגה  גם  ומביא  מוסיף  לאחמ"כ  ורק  יותר,  הנעלית  מדריגה  קודם  הביא 
הפחותה. אמנם ברמב"ם שכידוע ומבואר בכ"מ9 ענינו ספר הלכות הנוגעים 
לעבודת האדם בסדר והדרגה, לכן מקדים מדריגה הנמוכה יותר ורק אח"כ 
מדריגה הנעלית יותר, מפני שכן הוא הדסר הטבעי בעבודת האדם שמתחיל 

מלמטה למעלה.  

השפעה על משה ע"י מס"נ

 הת' אליהו שלמה צדק יעקב רפאל שי' עזאגווי
אהלי תורה

במאמר ד"ה "וקיבל היהודים" תרפ"ז )סה"מ תרפ"ז עמ' ק"י ואילך(, מבאר 
מה שכתוב "ואתה תצווה את בנ"י ויקחו אליך שמן זית זך", דמשה מקשר 
ומחבר את בנ"י לאוא"ס )"תצווה"(, שזהו הענין שרועה את האמונה שתהיה 
בפנימיות, ועל ידי זה שמשה מקשרם ומחברם לאוא"ס, עי"ז מוסיפים בנ"י 
למקום  הראש  את  שמוליך  הראש  על  הרגל  וכמעלת  במשה.  אור  תוספות 

שהוא מצד עצמו לא יכול להגיע לשם.

וממשיך לבאר דכן הוא בכל דור ודור שראשי בנ"י )שהם האתפשטותא 
דמשה שבכל דרא ודרא( מחזקים את האמונה בבנ"י שתהיה בפנימיות. ובזמן 
ומעכבים  המונעים  נגד  במס"נ  לעמוד  בנ"י  את  שמעוררים  מה  זהו  הגלות 

לקיום התומ"צ, ועי"ז מגיעים בנ"י למאור שלמעלה מאור.

עי"ז הוסיפו  בזמן הגלות  נתבאר במאמר שע"י שבנ"י עמדו במס"נ  הרי 
תוספות אור במשה ובאתפשטותא דילי'.

9( ראה מעין זה בהדרן על הרמב"ם ה' תשל"ה בתחילתו ובכ"מ.
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ולכאורה יש לדייק במה שבנ"י בזמן הגלות ממשיכים תוספות אור במשה 
בעיקר ע"י מס"נ )שמשה מקשרם ומחברם לאוא"ס עי"ז שמעורר בהם כח 
המס"נ – ועי"ז הם פועלים עילוי במשה( – ולא ע"י שאר ענייני עבודת ה' – 
והרי מה שנקראים בנ"י בשם רגל ומשה בשם ראש )כמבואר במאמר – שזהו 
מה שממשיכים תוספות אור במשה( הוא לכאורה בנוגע לכל עבודת ה', ולא 

רק בנוגע לענין המס"נ10? 

ואולי יש לבאר זה בדרך אפשר דהנה מבואר בכמה מאמרי חסידות11 דע"י 
העבודה דמס"נ נעשים בנ"י משפיעים כביכול בהקב"ה, וזהו מה שנקראים 

ישראל בשם 'אמו' דהקב"ה. 

כידוע   - הדור  ונשיאי  לצדיקי  בנוגע  דידן  בנדון  גם  עפ"ז  לומר  ואפשר 
ש"צדיקים דומים לבוראם" )רות רבה פ"ד, ג(12, דמה שבנ"י משפיעים במשה 
 – 'אמו'  בשם  נקראים  זה  שע"י  משום  הוא  מס"נ,  ע"י  דווקא  אור  תוספת 

שמשפיעים בהקב"ה. 

דיוק בהערה בלקו"ש

א' התמימים

בלקו"ש חכ"ב שיחת ל"ג בעומר הערה 16 מביא כ"ק אד"ש מה"מ )אודות 
תלמידי ר"ע, שלכל אחד היתה דרך משלו בהבנת תורת רבו(: "וראה אבות 
)פ"ב מ"ט-י( ה' תלמידים היו לו לריב"ז א"ל צאו וראו איזו היא דרך טובה 

שידבק בה האדם, וכאו"א אמר דבר שונה מכל השאר". – ההדגשות במקור.

10( וראה בד"ה "ואתה תצווה" תשמ"א )סה"מ מלוקט ו' עמ' ?(. דשם מבאר הענין שבנ"י 
ממשיכים תוספות אור במשה לאו דווקא בענין המס"נ, אלא גם בזמן של רווחה – כאשר אין 

ענין של מס"נ.
11( ראה לקו"ת ד"ה רני ושמחי הראשון )לו, א ואילך(: שענין העבודה ד"לא זז מחבבה 
רני  ד"ה  וראה  כביכול בהקב"ה.  עד שקראה אימי" הוא העבודה דמס"נ, שעי"ז משפיעים 
ושמחי תשכ"ז )סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפג ואילך( שמקשר זה למבואר בכ"מ עה"פ "בעטרה 
שעטרה לו אמו", שזהו מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע – "כי הביטול דהקדמת נעשה 

לנשמע הוא כהביטול דמס"נ".
שלומד  שא(:  עמ'  ב'  מלוקט  )סה"מ  תשמ"ה  רשב"י"  ענין  "להבין  בד"ה  וראה   )12

מהשבחים שמשבחים את הקב"ה לשבחים ששיבחו את רשב"י. 
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ויש לעיין בכוונת התיבות שמדגיש כ"ק אד"ש – בשלמא ההדגשה "מכל" 
מובנת, כי זה מדגיש החילוק הגדול בין כאו"א, עד שלא נמצאו אפילו שני 
תלמידים שאמרו דבר אחד. וההדגשה "שידבק" אפשר אולי לבאר כוונתה – 
להדגיש שכל אחד מתלמידי ריב"ז היה חדור כל כך בדרך עבודתו באופן של 
דביקות, ועפ"ז מובן יותר עד כמה גדול הריחוק בין התלמידים, שלכן גדל 
הקושי שלהם להתאחד זה עם זה )כפי שממשיך ומבאר עד"ז בגוף השיחה 

שם לגבי תלמידי רע"ק(.

אמנם, הדגשת התיבות "לריב"ז א"ל" לא מצאתי לה שום ביאור ע"ע. וצ"ע.
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נגלה

הערות בפרק השותפין

 הת' לוי יצחק שי' הורביץ
קבוצה, 770 בית משיח

איתא בגמ' )בבא בתרא יג, א(: מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את 
רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי ב"ה, ב"ש אומרים תקנתם את רבו את 
עצמו לא תקנתם, לישא שפחה אינו יכול לישא בת חורין אינו יכול, יבטל, 
והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה . . אלא כופין את רבו ועושין אותו 

בן חורין וכותבין שטר על חצי דמיו.

בפ'  אמרי'  והא  לשחררו  כפינן  היכי  וא"ת  כופין(:  )ד"ה  התוס'  וכתבו 
השולח דכל המשחרר עבדו עובר בעשה. וכי תימא מצוה שאני וכי אומרים 
לו לאדם חטא כדי שיזכה חבירך . . ואומר ר"י דמשום מצוה רבה שרי אף על 

גב דעובר בעשה.

. . וא"ת אמאי כופין וימכור עצמו בעבד עברי למ"ד בפ"ק דקדושין מוכר 
את עצמו רבו מוסר לו שפחה כנענית . . ואור"י דאין זה תקנה דאסור למכור 
עצמו בעבד עברי כדאמרינן בפ"ק דקדושין אוזן ששמעה על הר סיני כי לי 

בני ישראל עבדים וגו'. ע"כ.

וקשה בסוף דברי התוס', דהרי לפנ"ז כתבו שמשום מצווה רבה דפריהו 
ורביה דוחים גם את איסור האדון לשחרר את עבדו, וא"כ מדוע שלא יידחה 

גם האיסור למכור עצמו לעבד עברי.
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וכתב בזה המהרש"א: וליכא לאקשויי דאכתי אמאי כופין את רבו לשחררו 
וימכור  ואומרים לו חטא כדי שיזכה עבדו, טפי הל"ל שיחטא העבד עצמו 
עצמו כדי שיזכה. די"ל דודאי משום מצות פרו ורבו דהוה מצוה רבה כופין 
את רבו לשחררו ולעבור בעשה, אבל למכור עצמו כיון דלא קיים אלא שבת 

כל דהו לא דחינן העשה דכי לי בני ישראל וגו' ודו"ק. ע"כ.

ויש להוסיף ולתרץ, שהטעם לזה שלא כופים את העבד למכור את עצמו 
עבדים  ולא   - עבדים  ישראל  בני  לי  "כי  מכיוון שהאיסור  הוא  עברי  לעבד 
לעבדים" זהו איסור מהותי, שכל המהות של יהודי משועבדת לקב"ה, ולכן 
לא יחייבו את האדם למכור את עצמו לעבד עברי, מאחר שזה סותר את כל 

המהות של יהודי.  

***

כל  ו' טפחים, מכדי  ס"ד ס"ת הקיפו  ואי  א(:  )יד,  בפ"ק  ועוד איתא שם 
שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח, וכיון דלאמצעיתו נגלל נפיש 
ליה מתרי טפחא רווחא דביני ביני, בתרי פושכי היכי יתיב. אמר רב אחא בר 
יעקב ספר עזרה לתחלתו הוא נגלל )אין לו אלא עמוד אחד ונגלל מתחלתו 
לסופו. רש"י(. ואכתי תרי בתרי היכי יתיב. אמר רב אשי דכריך ביה פורתא 
על  הכרך  אותו  ומניח  לעצמו  וכורכו  מקצת  בו  ומניח  כולו  גוללו  )שאינו 

הספר מלמעלה. רש"י( וכרכיה לעיל. ע"כ.

וצ"ע בזה, דלפי תירוצו של רב אשי ניתן לכאורה גם לתרץ את הקושיא 
ביה  כריך  אחד מתוכם  ועמוד  עמודים  שני  ישנם  דהיינו שבאמת  מעיקרה, 
הס"ת  של  מכבודו  לא  כבר  זהו  עמודים  דבתרי  וי"ל  לעיל.  וכרכיה  פורתא 

לגללו בצורה זו, מפני שנראה שהס"ת מונח על צידו.

***

ובהמשך הפרק )טז, ב(: דרבינא ורב חמא בר בוזי הוו יתבי קמיה דרבא 
וקא מנמנם רבא. א"ל רבינא לרב חמא בר בוזי ודאי דאמריתו כל מיתה שיש 
בה גויעה זו היא מיתתן של צדיקים. א"ל אין. והא דור המבול. א"ל אנן גויעה 
ואסיפה קאמרינן.  והא ישמעאל דכתיב ביה גויעה ואסיפה. אדהכי איתער 
בהו רבא, אמר להו דרדקי, הכי א"ר יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, 
חשיב  קא  חכמתן  דרך  ודילמא  בניו.  וישמעאל  יצחק  אותו  ויקברו  שנאמר 
להו. אלא מעתה ויקברו אותו עשו ויעקב בניו, מאי טעמא לא חשיב להו דרך 
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ומדאדבריה שמע מינה תשובה  חכמתן, אלא מדאקדמיה אדבורי אדבריה, 
עבד בימיו.

יתכן  דלכאורה  אברהם,  של  בימיו  תשובה  שעשה  דמנין  בזה  וצ"ע 
רק  ועשה תשובה  לו להרהורי תשובה,  גרמה  שהפטירה של אברהם אבינו 

לאחר פטירתו.

הלימוד דחזקת קרקעות משור המועד

 הת' מנחם מענדל שי' אעוזי
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

א
יוחנן, שמעתי מהולכי אושא שהיו  ר'  )ב"ב כח, א־ב(: "אמר  איתא בגמ' 
אומרים: מנין לחזקה ג' שנים? משור המועד, מה שור המועד כיון שנגח ג' 
נגיחות - נפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת מועד, ה"נ כיון דאכלה תלת 
שנין - נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח. אי מה שור המועד 
עד נגיחה רביעית לא מיחייב, ה"נ עד שנה רביעית לא קיימא ברשותיה! הכי 

השתא, התם מכי נגח שלש נגיחות הוי מועד".

דעות  לכמה  איתא  המועד  משור  קרקעות  דחזקת  הלימוד  ובביאור 
בראשונים:

דהנה התוס' כתבו )ד"ה עד נגיחה רביעית(: "תימה לר"י דמאי פריך הא 
הכי יליף משור המועד, מה התם הוחזק נגחן שלש פעמים ה"נ הוחזק שתקן 
בשלש שנים. א"כ משלש שנים ואילך קמה ליה ברשותיה? ואומר ר"י דס"ד 
לנזק  נזק  מחצי  ליה  נפק  פעמים  ג'  נגח  מכי  התם  מה  יליף,  דהכי  דמקשה 
שלם – ה"נ כיון שאכלה שלש שנים ולא מיחה נפקא ליה מרשות מוכר לרשות 

לוקח אף על גב דמילתא בלא טעמא הוא".

והרמב"ן כתב )ד"ה משור המועד(: "לא נתחוור לי מאי ענין זו לזו, אבל 
נראה שלכך הקישום לומר כשם ששור המועד כיון שנגח שלש נגיחות יצא 
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מאותה חזקה של תמות אף כאן יצאה שדה זו מחזקה של מוכר וכיון שיצאת 
מחזקת המוכר עליו להביא ראיה שלא מכרה שהרי זה מוחזק ועומד.

והיינו דאקשינן אי מה שור המועד עד נגיחה רביעית וכו', כלומר אף על 
פי שיצא מחזקה של תמות לא נכנס לחזקה של מועדות עד פעם רביעית, ה"נ 
לא נכנס שדה זו בחזקת הלוקחו עד שנה רביעית אף על פי שיצאת מרשות 

המוכר והיאך הוא נאמן לגמרי". עכ"ל.

הבעלים  התוס'  דלדעת  זו,  חזקה  ע"י  נפעל  מה  היא  דמחלוקתם  והיינו 
שדהו.  את  לגבות  יכול  אינו  ולכן  מיחה  דלא  כיון  שתקן  הוחזק  הראשונים 
אך לדעת הרמב"ן ע"י ג' שנים אלו יצאה השדה מרשות הבעלים הראשונים 

לרשות המוחזק.

]וי"ל דממחלוקת זו משמע דבר נוסף: דלתוס' שהביא שהחזקה קשורה 
בזה שהבעלים הראשונים הוחזק שקרן משמע שחזקת השדה קשורה לגברא – 
בעלי השדה. אך לדעת הרמב"ן שהשדה עברה בעלות משמע שחזקת השדה 

הינה ענין בחפצא – בגדר השדה עצמה[.

ב
והנה בגדר ענין חזקה זו ומה פעולת החזקה דנו האחרונים:

דבקובץ הערות כתב )הוספות ס"ב(: "וראיה דנעשה מועד למפרע, מר"פ 
חזקת הבתים ]ב"ב כ"ח ע"א[ דהולכי אושא למדו חזקת ג' שנים בקרקע משור 
המועד, והתם בירור החזקה הוא למפרע, ולא שקנה עכשיו. ואפילו לפירוש 
תוס' שם ]ע"ב ד"ה אלא[ בהא דפריך חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה, 

משום דמחל לו, י"ל ג"כ דאגלאי מילתא למפרע שמחל לו משעה ראשונה".

והיינו דחזקתו של השור המועד רק מגלה שהוא היה מועד מההתחלה, 
אלא שבתחילה לא ידענו ע"כ, ורק כעת אחרי שנגח ג"פ מבינים אנו ששור 
זה הינו מועד. ועד"ז בעניננו דע"י חזקה ג' שנים מתגלה שמלמפרע השדה 

היתה שייכת למחזיק.

אך בחידושי ר' נחום כתב באופן אחר, דלאחר שדחה סברא זו הביא שכ"ז 
שהשור נעשה מועד ע"י ג' נגיחות אינו אלא מכח החזקה )ס"ט(:

"דהנה ענין החזקה בשור המועד הוא דכל זמן דליכא חזקה תלינן שכל 
נגיחה היתה במקרה וע"י החזקה אנו צריכים לדון דאין כאן מקרה ושורש 
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לדון שנשתנה  סיבה  אין  חזקה  דין  נראה דבלא  ומה"ט  הנגיחות,  לכל  אחד 
ידעי'  וכדו', ורק ע"י החזקה  נגיחה היתה ע"י מקרה  טבע השור די"ל שכל 

שכל הנגיחות שורשם אחד וע"כ שהנגיחות שינו את טבעו לנגוח".

והיינו דמחלוקתם היא האם ע"י הנגיחות נתגלה בשור שטבעו לנגוח או 
שאז נתעורר בו טבע זה.

ג
שתקן  הינו  שהבעלים  נתגלה  שנים  הג'  שע"י  התוס'  דמ"ש  אוי"ל  והנה 
מתאים למ"ש בקובץ הערות שע"י ג' נגיחות נתגלה שטבעו של השור הוא 

לנגוח.

וכן  זה  מלפני  נגחן  היה  דהשור  הדבר  בעצם  כלום  נשתנה  שלא  והיינו 
הבעלים הראשונים היה שתקן מלפני זה אלא דע"י החזקה נתגלה ענין זה.

ודעת הרמב"ן שע"י חזקת ג' שנים בעלות השדה יצאה מהבעלים הראשונים 
ועברה למוחזק מתאימה לסברא שהביא ר' נחום שע"י החזקה נפעל בשור את 
ענין הנגיחה – ע"ד שהשדה יצאה מחזקתם של הבעלים לחזקתו של המוחזק.

ונמצא שמצינו בדעתם של האחרונים את טעמם וסברותיהם של מחלוקת 
הראשונים.

ד
והנה יש להביא הטעם לחילוק הנ"ל מהחילוק הידוע ע"ד החסידות בין 

העלם שישנו במציאות לבין העלם שאינו במציאות.

דהעלם שישנו במציאות הוא ע"ד אש הטמונה בגחלת שישנה במציאות 
אלא שצריך לגלותה, אך העלם שאינו במציאות אינו גם ע"ד שלהבת הטמונה 
מהאבן  שהוציאוה  שלפני  אש  באבן  הטמונה  אש  ע"ד  הוא  אלא  בגחלת, 
אינה במציאות כלל, ואף אם יכניסוה למים לא תפחת האש שבאבן כי אינה 

במציאות כלל.

ובעניננו: גילוי טבעו של השור שע"י ג' נגיחות מתגלה שהינו נגחן בעצם 
טבעו, הינו כיון שטבע זה היה טמון בשור באופן של העלם השייך לגילוי – 

שישנו במציאות, ולכן התגלה טבע זה ע"י הנגיחות.
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ביאור דעת רש"י "דאסקיניה ע"פ עד הראשון"

 הת' לוי חיים אלימלך שי' אבצן
 הת' יוסף יצחק שי' אקסלרוד
קבוצה, 770 בית משיח

א
איתא בגמ' )ב"ב לא, ב(: "תנן, רבי יהודה אומר: אין מעלין לכהונה על 
פי עד אחד: אמר ר' אלעזר: אימתי? במקום שיש עוררין, אבל במקום שאין 
עוררין - מעלין לכהונה על פי עד אחד; רבן שמעון בן גמליאל אומר משום 
ר' שמעון בן הסגן: מעלין לכהונה ע"פ עד אחד". ושואלת הגמ': "רשב"ג היינו 

ר' אלעזר"! דמהו החידוש בדעת רשב"ג על דעת ר' אלעזר?

דהאי  באבוה  ליה  "דמחזקינן  א(:  )לב,  הגמ'  אומרת  זו  שאלה  ובביאור 
דכהן הוא, ונפק עליה קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא ואחתיניה, ואתא עד 
אחד ואמר דכהן הוא ואסקיניה, ואתו בי תרי ואמרי דבן גרושה וחלוצה הוא 
ואחתיניה, ואתא עד אחד ואמר דכהן הוא. ודכולי עלמא - מצטרפין עדות, 
והכא במיחש לזילותא דבי דינא קא מיפלגי, ר' אלעזר סבר כיון דאחתיניה 
לא מסקינן ליה, חיישינן לזילותא דבי דינא, ורשב"ג סבר אנן אחתיניה ואנן 

מסקינן ליה, ולזילותא דבי דינא לא חיישינן".

והיינו1 דישנו כהן שיצא עליו קול שאינו כהן כשר כיון שאימו גרושה או 
שהוא  והעיד  אחד  עד  הגיע  מכן  לאחר  מהכהונה,  בי"ד  והורידוהו  חלוצה 
כהן כשר – והחזירוהו בי"ד, ולאחר מכן הגיעו ב' עדים והעידו שאינו כשר 

והורידוהו שנית, ולאחר מכן הגיע עד נוסף והעיד שהוא כהן כשר.

ע"ד  בקיצור  הדברים  הובאו  וכאן  בראשונים  מחלוקת  ישנה  הסוגיא  פרטי  בביאור   )1
הפשט בלי להיכנס לפרטי המחלוקת. ועוד חזון למועד בעז"ה.
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ובמקרה זה ישנה למחלוקת ר' אלעזר ורשב"ג: דר"א סבר דלא מחזירין 
אותו  דמחזירין  סבר  ורשב"ג  דבי"ד,  לזילותא  שחוששין  כיון  לכהונה  אותו 

לכהונה, ע"פ העד האחרון.

ב
נחלקו  העד  ע"פ  שנית  לכהונה  זה  כהן  מעלים  שלכו"ע  הטעם  ובביאור 

הראשונים:

התוס' כתבו )ד"ה אנן מסקינן ליה(: "דאוקי תרי בהדי תרי ואוקי גברא 
אחזקיה דמוחזק לן דאביו כהן הוא".

והיינו דכיון דאיכא תרי עדים שאינו כהן ותרי עדים שהוא כהן, ממילא 
אין לנו הכרעה בספק. ולכן מעמידין אותו על חזקתו הראשונה – שהיה כהן, 

שהרי "מוחזק לן דאביו כהן הוא".

אך הרשב"ם כתב )ד"ה ואנן מסקינן ליה(: "אוקי תרי לבהדי תרי ואוקמיה 
אחזקיה קמייתא דאסקוהו על פי עד ראשון שהיה נאמן דהא אכתי אין עוררין 

דקול לאו עוררין הוא".

אחזקיה  גברא  ואוקי  תרי  לבהדי  תרי  "דאוקי  כתב:  סבר"  "דר"א  ובד"ה 
דכשרות קמייתא דהוה מוחזק לן באבוה דכהן הוא וגם הכשרנוהו תחלה על 

פי עד אחד קודם שבאו עוררין".

ומזה משמע שלדעת רשב"ם איתא ב' טעמים לזה ש"מסקינן ליה": א. כיון 
שהעמידוהו תחילה על חזקת כשרות ע"י העד הראשון לפני שבאו עוררין 
ע"ז; ב. שמעמידין אותו של חזקה קמייתא כדכתבו התוס'. אך מדבריו משמע 

שהטעם הראשון הוא הטעם העיקרי בדבריו.

בנוגע  רש"י  כתב  ושם  לסוגיין,  איתא  ב(  )כו,  כתובות  במסכת  גם  והנה 
לשאלה הנ"ל )ד"ה "ואנן מסקינן ליה"(: "ואי קשיא תרי ותרי נינהו אוקי תרי 
לבהדי תרי ואוקמינן אחזקיה קמייתא דאסקיניה ע"פ עד הראשון שהוא נאמן 

דהא אכתי אין עוררין דקול לאו עוררין הוא".
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ומובן שהביא רק את התירוץ הראשון )והעיקרי( בדברי הרשב"ם שמעלין 
אותו לכהונה ע"פ העד הראשון שזוהי בעצם החזקה הראשונה.

ג
"רשב"ג סבר"( הביא את שיטת  ד"ה  ב  כו,  )כתובות  והנה הריטב"א שם 

רש"י אך הקשה עליה, וז"ל:

"הקשה רש"י ז"ל היכי מסקינן ליה תרי ותרי נינהו, ותירץ דאוקי תרי לבהדי 
תרי ואוקי גברא אחזקתיה קמייתא דאסקיניה על פי העד הראשון שהיה נאמן 
דהא אכתי אין עוררין דקול לאו עוררין הוא, והקשו עליו בתוספות דכיון 
שאותו העד הראשון כבר הוכחש עכשיו אין חזקתו כלום דכיון דאוקי תרי 
הקשו  וכן  מדידהו".  בר  אחריתי  חזקה  ובעינן  מהכא  דלכולהו  תרי  לבהדי 

הרמב"ן והרשב"א שם.

והיינו דמאחר שהעד הראשון הינו חלק מהתרי ותרי, א"כ מדוע נתחשב 
בדעתו יותר משאר העדים ונכריע על פיו, והרי הינו חלק מההוכחות לזה 
שהינו כהן כשר אך מנגד יש את אותו חוזק בהוכחה שאינו כהן כשר? ומדוע 

נכריע ע"פ דברי העד הראשון?

והנה הרמב"ן חש לקושיא זו ותירצה וז"ל: "ולדברי רש"י ז"ל איכא למימר 
דחזקה דאבוה ודאי מהני ליה לאצטרופי גבי סהדא"2.

בצירוף  אלא  לכהונה  מעלין  בלבד  העד  שע"פ  רש"י  כוונת  שאין  והיינו 
החזקה הראשונה שהיה לכהן זה שהינו כשר.

דינאי מלכא  "וא"ת לדברינו עובדא  ואומר:  ולאחר מכן ממשיך הרמב"ן 
קשיא, התם גבי עבודה ויוחסין ולא אמרינן אוקי גברא אחזקתיה אלא בדרבנן 

וכבר כתבתיה שם".

ביאור דבריו:

כתר  שילבש  רצו  לא  שחכמים  המלך  ינאי  גבי  א(  )סו,  בקידושין  איתא 
כהונה כיון שהיו אומרים: "אמו נשבית במודיעים, ויבוקש הדבר ולא נמצא". 
כלומר, שהיה קול על ינאי שאימו היתה שבויה )שדבר זה פוסלו מן הכהונה( 

2( ולהעיר שבגמ' מתיבתא )מהדורת עוז והדר( ציינו לשב שמעתא )ש"ב פי"ט( המביא 
דברים אלו, וכנראה אשתמיט מהמו"ל מקור דברים אלו ברמב"ן.
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מקרה  באיזה  ומבררת  הגמ'  ממשיכה  ואח"כ  זאת.  להוכיח  הצליחו  לא  אך 
לא  אמרי  תרי  ובי  אישתבאי  אמרי  תרי  דבי  אילימא  דמי,  "היכי  מדובר: 

אישתבאי, מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני"!

וביאר רש"י )ד"ה סמוך אהני(: "דאמרי אשתבאי והיכי קאמר ולא מצאו 
קמן  היא  אי  ה"מ  אחזקתה  איתתא  ואוקי  תרי  לבהדי  תרי  אוקי  אמרת  ואי 
והיתה באה לב"ד להתירה אבל בנה זה הנדון אין לו חזקה דכשרות שהרי 

מעידים על תחילת לידתו בפסול".

ינאי עצמו, א"א  על  ולא  ינאי  אימו של  היא על  כלומר, שכיון שהעדות 
להעמידו על חזקת כשרות, כיון שרק אימו היתה כשרה אך לינאי מעולם לא 
היתה חזקת כשרות, כיון שישנם ב' עדים המעידים שתחילת לידתו בפסול. 

ונמצא שלדעת רש"י א"א לומר שחזקה של האב תועיל לבן.

למימר  ש"איכא  רש"י  בדעת  הרמב"ן  למ"ש  בסתירה  הינה  זו  ומסקנא 
איך  רש"י  דלדעת  סהדא".  גבי  לאצטרופי  ליה  מהני  ודאי  דאבוה  דחזקה 
תצטרף חזקה דאבוה בעוד שחזינן )בעובדה דינאי המלך( שלדעתו אין חזקת 

אב מועילה לבן.

גברא  אוקי  אמרינן  ולא  ויוחסין  עבודה  גבי  "התם  הרמב"ן:  מתרץ  וע"ז 
אחזקתיה אלא בדרבנן וכבר כתבתיה שם".

דהיינו שדעת רש"י הנ"ל היא גבי "עבודה ויוחסין" שהם דינים דאורייתא, 
אך בסוגיין מדובר בענין שהוא רק דרבנן ובזה אפילו רש"י יקל לצרף את 

חזקת האב לעדותו של העד.

ומבואר מדברי הרמב"ן דרש"י ס"ל בסוגיין שעניני הכהונה שאליהם אנו 
רוצים להעלות את הכהן הם רק דברים דרבנן.

סהדא(:  חד  ואתא  )ד"ה  בסוגיין  שכתבו  התוס'  דעת  היא  זו  דעה  והנה 
"בתרומה דרבנן הקילו".

קאי  דרש"י  לומר  מסתבר  דלא  כיון  הרמב"ן  בדברי  צע"ק  לכאורה  אך 
בדעת התוס' דמיירי הכא רק בענינים דרבנן – כיון שרש"י לא הביא חילוק 

זה בעצמו,
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ועוד והוא עיקר, דלא משמע כן ממ"ש רש"י בכתובות )שם ד"ה ואחתיניה(: 
דרבנן  ענינים  על  רק  שמדובר  הביא  שלא  לשונו  ומפשטות  הכהונה",  "מן 

משמע בבירור שלא חילק בין דאורייתא לדרבנן3.

ד
ויש להביא עוד שכתבו לתרץ שיטת רש"י הנ"ל:

עיקר  לפירושו  "פי'  כו'(:  ואנן  כו'  עוד  ד"ה  )כתובות שם  כתב בשטמ"ק 
חזקה דמוקמינן ליה היינו חזקה דאבהתיה, אלא דהוקשה לו דהא אתא קול 
ואורעה לחזקתיה דאבהתא. וזה תירוץ דהא אסקיניה על פי עד הראשון וכו', 
ליה  ומוקמינן  כלל  קול  כאן  אין  כאילו  ליה  הוה  הראשון  עד  ידי  דעל  פי' 
אחזקתיה קמייתא, והשתא ניחא קושיא אחריתי דהיכי קאמר רשב"ג מעלין 
לכהונה על פי עד אחד דהרי על פי שנים הוא דמעלין ליה אלא משום דעיקר 
מאי דאסקינן ליה היינו על פי העד הראשון דאי לאו הכי הויא ליה תרי ותרי 
להכי נקט רשב"ג מעלין לכהונה על פי עד אחד. כנ"ל פי' לפרש"י ז"ל דעיקר 
החזקה דמהניא לן היינו חזקת אבהת' ולכך קצרו התוס' ז"ל לשון רש"י ז"ל 
וכתבו וז"ל פי' בקונטריס אף על גב דתרי ותרי נינהו אוקי תרי לבהדי תרי 

ואוקי גברא אחזקיה. ע"כ".

והיינו דעיקר חזקה היא חזקת אבהתא אלא דמפני הקול מצרפים גם את 
עדותו של העד )ועפ"ז מסביר ג"כ את לשון רשב"ג וכן את לשון התוס'(. 

והפנ"י כתב: "מסיק דקול לאו עוררין. וכוונתו דמה שהורידוהו תחילה ע"י 
הקול לאו הורדה גמורה הוי מן הדין אלא חששא וריעותא בעלמא. וכמ"ש ג"כ 
התוס' ד"ה ואסקינהו דמשום הורדה שע"י הקול ליכא זילותא והיינו מהאי 
טעמא דפרישית. משא"כ הא דאסקיניה עפ"י העד אחד מיקרי חזקה לשיטת 
רש"י כיון דאסקינהו מן הדין על פיו לאוקמי אחזקה דמעיקרא. ונהי דכשבאו 
שנים והכחישוה נתבטלה החזקה דעד אחד, מ"מ כיון )שבא( ]כשבא[ אח"כ 
עוד עד שני איגלאי מילתא למפרע דשלא כדין הורידוהו השנים דהעד קמא 

אפשר דקושטא קמסהיד וכו'".

3( עוד יש להביא ראיה לכך מכללות מחלוקת רשב"ם ותוס' בסוגיין, דמשמע שרש"י 
בכ"ז  להאריך  ויש  דאורייתא.  בענינים  גם  שזהו  שס"ל  רשב"ם  דעת  עם  אחד  בקנה  עולה 

ואכ"מ.
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אך לכאורה גם בתירוצים אלו צע"ק:

דלא  ב.  מועלת;  אינה  דאבהתא  דחזקה  לעיל  המובאת  רש"י  משיטת  א. 
תירצו הא דאקשינן לעיל דאיך אפשר להעלותו לכהונה ע"פ ע"א והרי הוא 
חלק מהעדות דתרי ותרי ואינו חלק מהחזקה דלפנ"ז )שגם ע"ז א"א לסמוך 
לשיטת רש"י כדביארנו(, וא"כ איך יעמידו על חזקה זו אף שנסתרה לאחמ"כ 

ע"י העדים.

ה
ולכאורה יש להציע אופן נוסף לבאר דעת רש"י, בדא"פ עכ"פ:

דהנה זה שהעלוהו לכהונה בתחילה לא נעשה ע"פ ב' עדים אלא ע"פ עד 
אחד. ולכאורה י"ל דכיון שהעלוהו ע"פ עד אחד בלבד הנה מעיקרא אין בזה 

גדר עדות, כיון דליכא ב' עדים.

זה  נעשה  כהן,  אכן  דהוא  זה  מקרה  על  הראשון  העד  העיד  כאשר  ולכן 
שלנו  הראשונה  הידיעה  דזוהי  כיון  זה,  לכהן  בנוגע  שלנו  ראשון  המושכל 

עליו.

והא דאח"כ מצרפינן עדותו עם העד השני ונעשית עדות אחת משניהם, 
חלק  דהוא  כיון  הראשון  העד  של  חזקתו  על  להעמיד  א"א  לכאורה  וא"כ 
מהעדות )כדאקשינן(, מ"מ זה שמעמידין על חזקה זו אינו מפני עדותו של 

העד אלא מפני שכך ידוע לבי"ד אודות מקרה זה.

ובמילים אחרות: עדותו של העד הראשון נעשית לדעת בי"ד על עד זה, 
וזאת כיון שלדעת רש"י א"א לנו כלל לסמוך על חזקת אבהתא, ולכן אין לנו 
מכח  כהן  חזקת  על  אותו  מעמידין  ולכן  זה,  כהן  של  מצבו  על  כלל  ידיעה 
עדותו של העד הראשון )אף שעל עדות זו עצמה א"א לנו לסמוך כעת כיון 

ש"אוקי תרי בהדי תרי"(.

ועפ"ז א"ש ג"כ הטעם דרש"י לא פירש כהתוס' )מלבד זאת שלשיטתיה אין 
סומכים על חזקה דאבהתיה(:

ובהקדים מ"ש בשטמ"ק )ד"ה וצריך פי' לפירושו(: "נראה לפרש דקשיא 
ליה לרב ז"ל דלמה ליה כולי האי לישני בקוצר כגון דאתו בי תרי ואמרי בן 
גרושה ואחתיני' ואתו בי תרי ואמרי דכשר הוא . . ואי הוה מוקמי' פלוגתייהו 
בתרי ותרי וכדכתיבנא לא מיתרצא לישנא דרבי אלעזר דקתני מעלין לכהונה 
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)והובא  ג"כ  וכה"ג כתב  וכו'".  הוא דמעלין  פי שנים  א' דהא על  פי עד  על 
לעיל( גבי דיוק לשון רשב"ג "מעלין לכהונה ע"פ עד אחד".

וע"פ ההסבר הנ"ל א"ש דמעלין לכהונה אך ורק ע"פ עד אחד בלי צירוף 
החזקה דאבהתא.

וא"ש ג"כ דעת רש"י דלא סמכינן כלל על חזקה דאבהתא אף לא בצירוף 
לעד אחד.

בחילוק בין טעותו של ריב"ז לרזב"א

 הת' שמואל שי' גינזבורג
שליח כ"ק אד"ש מה"מ, חיפה ארה"ק

איתא בגמ' גיטין4 ]לאחר ש"ההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר 
]בר  ליה  אמר  "אזל  בסעודתו[:  קמצא  בר  את  להשאיר  הסכים  לא  קמצא" 
קמצא[ לקיסר מרדו בך יהודאי, א"ל מי יימר, א"ל שדר להו קורבנא חזית אי 
מקרבין ליה. אזל שדר בידיה עגלא תלתא. בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב 
שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין – דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו 
מומא הוא. סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות, אמר להו רבי זכריה בן 
אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין לגבי מזבח. סבור למיקטליה דלא ליזיל 
ולימא, אמר להו רבי זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג. אמר רבי יוחנן 
ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו 

והגליתנו מארצנו". ע"כ לשון המשנה.

והנה לאחמ"כ איתא ]לאחר שר' יוחנן בן זכאי דיבר עם אספסיינוס ואמר 
לו שהוא מלך וכו', אמר לו אספסיינוס[: "בעי מינאי מידי דאתן לך. אמר ליה 
לרבי  ליה  דמסיין  ואסוותא  גמליאל,  דרבן  ושושילתא  וחכמיה,  יבנה  לי  תן 
צדוק. קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא משיב חכמים אחור ודעתם 
יסכל, איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא. והוא סבר דלמא כולי האי 

לא עביד והצלה פורתא נמי לא הוי".

4( נה, ב ואילך.
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ולכאורה אין מובנת כלל ההשוואה בין המקרים. שהרי מצד אחד, גם דברי 
רזב"א וגם דברי ריב"ז גרמו להחריב את ביהמ"ק, ומאידך, כמו שריב"ז חשב 
שכיון שאין ברירה ונגזרה הגזירה על החורבן ועדיף לפחות להציל משהו, 
כן י"ל שסבר רזב"א – דכיון שנגזרה הגזירה על חורבן בית המקדש אין ראוי 
למטיל  )שילמדו  בוודאות  אחרים  דברים  ולהפסיד  מהגזירה  להנצל  לנסות 

מום בקדשים וכו'(.

ונראה לומר בב' אופנים:

א. המקרה עם ריב"ז היה לאחר ג' שנות מצור, וזה היה ברור שאין שום 
ברירה להציל את כל בנ"י ואת ביהמ"ק ולכן מעשהו לא היה כזה חמור, ואף 
יש לומר שצדק; משא"כ המעשה דבר קמצא היה הרבה לפני החורבן, וא"כ 
ימסור את  בכדי שלא  או להקריב את הקרבן  היה להם להרוג את המוסר, 

ביהמ"ק5.

ב. והוא העיקר – החילוק בהתלבטות בין שני המקרים הוא חילוק מהותי:

מפורשים  שאינם  דברים  שני  בין  בהתלבטותו  להכריע  צריך  היה  ריב"ז 
בשום מקום, וממילא אין כ"כ מה לגנותו על שיקול הדעת שלו;

משא"כ רזב"א היה צריך להכריע בין עניין של הלכה לבין גזירה, וא"כ לא 
היה צריך לבטל מצוה זו של הריגת המוסר6 )– הוסף ע"כ שהוא הצלת נפשות 

דרבים( מפני הספק.

)נו"נ בישיבת תות"ל המרכזית  גולדברג שי'  יעקב קאפיל  וכמו ששמעתי מפי הרב   )5
770, בית משיח(, דאף שאמרו חז"ל )ברכות י, א( "אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם 
אל ימנע עצמו מן הרחמים", הרי זהו כאשר היא רק מונחת, אך אחרי שהיא כבר מתחילה 

לחתוך – כבר אין מה להתפלל.
אלא שצ"ע משיחת כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חכ"א עמ' 206 ואילך( אודות ג' הפסוקים 

ד"אל תירא" ואכ"מ.
"מותר להרגו קודם  וש"נ(:  י.  ומזיק פ"ח הלכה  )הלכות חובל  6( כמו שפסק הרמב"ם 
שימסור אלא כשאמר הריני מוסר פלוני בגופו או בממונו . . אם העיז פניו ואמר לא כי אלא 

אמסרנו – מצוה להרגו וכל הקודם להרגו זכה". 
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 מחלוקת המ"א, אדמוה"ז והמשנ"ב בטעם
האיסור לפנות בשדה ניר בשבת

 הת' מנחם מענדל שי' טרבניק
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

איתא בגמ' מסכת שבת )פא, ב(: "אמר רב הונא אסור לפנות בשדה ניר 
בשבת מאי טעמא . . דילמא נקיט מעילאי ושדא לתתאי ומיחייב משום דרבה, 
דאמר רבה היתה לו גומא וטממה בבית חייב משום בונה בשדה חייב משום 

חורש".

וברש"י: שקיל מעילאי - ממקום גבשושית. ושדי לתתאי - למקום גומא, 
ומשוה החרישה והוי תולדה דחורש.

והנה במ"א )סי' שיב סק"ט( ואדה"ז )שם סעי' יד( משמע שהחשש הוא לא 
שיטול עפר לקנח ובו עלול לכסות מקום הגומא, אלא החשש הוא שמא יטול 
יטול  )ועד"ז במ"א(: "שמא  וכל' אדה"ז  יכסה מקום בגומא.  ובה  אבן לקנח 

צרור7 ממקום גבשושית לקנח בו ואח"כ ישליכנו למקום גומא".

ובפשטות, הטעם שלא כתבו שהחשש הוא שמא יטול רגב אדמה וישליכו 
למקום הגומא הוא משום שאסור לקנח בו בשבת. כמ"ש אדה"ז )שם ס"ז(: 
שהיא  לפי  לקינוח  ראויה  שאינה  מפני  בה  לקנח  אדמה  רגב  יטלטל  "לא 
נפרכת". וא"כ לא חיישינן שמא יטול רגב אדמה, אלא שמא יטול צרור )אבן( 

שבו מותר לקנח )ראה באדה"ז שם ס"ו(.

ויטול  ישכח  שיפנה  בעת  שמא  "חיישינן  כתב  כד(  )ס"ק  במשנ"ב  אמנם 
מהרגבים8 שלפניו וישליך למקום הגומות". וצלה"ב מדוע חיישינן לשיטתו 

שיטול מהרגבים והרי אסור לקנח בהם בשבת משום דאינם ראויים לקינוח.

והנה לכאורה אפ"ל שהמשנ"ב אזיל לשיטתיה בביה"ל )ד"ה רגב אדמה( 
וז"ל: "עיין במאירי דאם הוא רגב קשה כאבנים שאינם עשוים להתפרך מותר". 
בנדו"ד  עד"ז  אפ"ל  ועפ"ז  לקנח.  מותר  שבהם  קשים  רגבים  שישנם  היינו 
שהחשש דנפנה בשדה ניר הוא שמא יקנח ברגב קשה וישליכנו למקום גומא.

7( שהוא אבן קטנה )ראה רמב"ם פי"ח מהל' שבת הל' י"א "צרור אבן"(.
בו  לקנח  רגבים  ?יסת  שביל  "דילמא  הרי"ף(  מדפי  )לד,א  הרי"ף  על  רש"י  ל'  וע"ד   )8

וזרוקה לגומא וטומם אותה". 
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המאירי  בדברי  בעיקר  שס"ל  משמע  לא  בסק"כ  המשנ"ב  מדברי  אמנם 
שלא  להחליקו  הקינוח  של  בצרור  ימשמש  לא  וז"ל:  דכתב  בביה"ל,  הנ"ל 
ישרט בשרו כדרך שהוא עושה בחול משום ממחק אלא כלאחר יד. ובשעה"צ 
)סקכ"ד( הוסיף: משום ממחק, הכי איתא בהגהות אשרי. ומה שהביא בשם 
רבנו חננאל משום כתישה לכאורה אינו מובן, דמאי שייך כתישה בצרור, ואם 
ברגב  דאין מקנחין  ד  נימא דמיירי בצרור של עפר הא איתא לעיל בסעיף 
אדמה. אכן לפי מה שכתבנו בביאור הלכה בשם המאירי דברגב קשה שאינה 
עשויה להתפרך מותר ניחא, דאשמועינן דעל ידי משמוש הצרור להחליקו 

יכול להתפרר9. 

והנה לכאורה מזה שבתוך המשנ"ב כתב שהמשמוש בצרור אסור משום 
מחתך ולא משום כתישה, אף שיישב שיטה זו ע"פ דברי המאירי, משמע שלא 
סתם  מדוע  צ"ע  שוב  וא"כ  המאירי.  דברי  את  להלכה  לקבל  אצלו  מוחלט 
המשנ"ב בסקכ"ד שהחשש בנפנה בשדה ניר הוא שמא יטול רגבים וישליכם 
למקום הגומות, והרי הרגבים נפרכים ואסור לקנח בהם. וא"ל דאיירי ברגבים 

קשים דהרי לא קיבל להלכה את שיטת המאירי10.

ואוי"ל הביאור בזה, דלדעת המשנ"ב כיון שאיירי בשוכח )או שלא ידע( 
שאסור להשליך למקום הגומא, אפ"ל שלקח גם רגבים אף שאסור לקנח בהם 

בשבת11, מפני שגם הלכה זו שכח )או שלא ידע(.

בו,  לקנח  שמותר  בצרור  שאיירי  לומר  העדיפו  והמ"א  אדה"ז  אמנם 
ולהעמיד ששכח רק פרט אחד )שאסור להליך למקום גומא(, מאשר להעמיד 

ששכח פרט נוסף )שאסור לקנח ברגב אדמה(.

ליישב  ואוי"ל  כתישה.  משום  בצרור  למשמש  שאסור  )בסי"א(  כתב  אדה"ז  והנה   )9
הקושיא בשעה"צ )איך שייך כתישה בצרור( שחיישינן שיכתוש מעט את ציפוי הצרור שנפרך 

מעט אבל גופו אינו נפרך.
10( ופשוט שאין לומר שכוונת המשנ"ב שישליך רגבים שלא נוטלם לקינוח, דא"כ יהיה 

אסור אף לשהות בשדה ניר ולא רק לפנות.
11( דאף שנפרכים ואינם ראויים לקינוח חיישינן שינסה עכ"פ לקנח בהם, כדמוכח מהא 

גופא שצריכים לכתוב בשו"ע שאסור לנטלם לקינוח.
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 במקור הדין דאין ישיבה בעזרה
אלא למלכי דוד בלבד

 הת' מנחם מענדל שי' אקסלרוד
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

תנן )סוטה מ, ב(: "ברכות כ"ג כיצד: חזן הכנסת נוטל ס"ת וכו' וכ"ג עומד 
ומקבל". ואיתא בגמ': "עומד – מכלל דיושב הוא, והאמר מר אין ישיבה בעזרה 
אלא למלכי בית דוד בלבד שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר מי 
אנכי וגו'? )ומתרצת( כדאמר רב חסדא בעזרת נשים, הכא נמי בעזרת נשים".

ולכאורה צלה"ב הטעם שהובא בגמ' גם המשך הפסוק ממנו לומדים דין 
זה דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי ב"ד בלבד – ")ויבא המלך דוד וישב לפני 
וגו'" – דלכאורה אין בהם צורך, דהרי עצם הדין נלמד  ה'( ויאמר מי אנכי 

מהתיבות שקודם לזה.

ואולי אפ"ל, דהטעם שהובאו גם תיבות אלו הוא ללמד טעם הדין מדוע 
באמת נשתנו בו מלכי ב"ד:

כבוד  המקום  להם  "שחלק  רש"י:  פירש  ב"ד"  למלכי  "אלא  בד"ה  דהנה 
וכ' "והענין כי  יותר  להראות שמלכותו שלימה", ובחדא"ג מהרש"א האריך 
מקום המשכן והמקדש הוא כסא ה' כדכתיב אוה למושב לו ולמלכות ב"ד קרי 

הכתוב כיסא ה' כמ"ש בד"ה וישב שלמה על הכסא ה' וגו' וק"ל".

ירמזון תיבות אלו דהמשך הפסוק, שבשבת המלך  ואפשר הדבר, שלזה 
דוד לפני ה' אזי "ויאמר מי אנכי" וגו'. דהנה מבואר בדא"ח )ראה בארוכה דרך 
מצוותיך תחלת מצות מינוי מלך( דשורש ענין המכוון במינוי המלך הוא שבו 
ועל ידו יהיו ישראל בטלים לה', והוא עי"ז שהעם בטלים למלך והמלך עצמו 
בטל לאלקות, ומביאים ע"ז הדוג' מדהע"ה שאמר "אם לא שניתי ודוממתי" 
שהי' בביטול מוחלט לאלוקות. )ומסיים( וזהו העיקר במלך שמחמת זה נק' 

מלך שהוא מרכבה למדת מלכותו ית' שבאצילות.

ב"ד  למלכי  המקום  שחלק  שכבוד  רש"י  בדברי  הביאור  זהו  ולכאורה 
"להראות שמלכותו שלימה", וכן בדברי המהרש"א שמלכות ב"ד נק' כסא ה' 
– שע"י המלך מב"ד נפעל ביטול ישראל לאלוקות התגלות מלכות ה' בעולם.
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והנה מאחר שטעם הדבר שענין זה )ביטול ישראל לאלוקות( נפעל ע"י 
המלך הוא משום שהוא )המלך( בביטול מוחלט לאלוקות כנ"ל, הנה אפשר 
דמשו"ז הובאו כאן בגמ' תיבות אלו שאמר דהע"ה בשבתו לפני ה' – "ויאמר 
מי אנכי", שבתיבות אלו ניכר ביטולו המוחלט לאלוקות – דהובאו כאן בתור 

נתינת טעם לדין זה.

ואולי אפשר להוסיף, דתיבות אלו הובאו לא רק בתור נתינת טעם לדין, 
אלא גם ללמדנו עצם הדין:

דהנה מתחילת הפסוק )"ויבא המלך דוד וישב לפני ה'"( לכאו' עדין אי"מ 
מדוע למדים דדין זה מיוחד הוא במלכי ב"ד בלבד ואינו שייך בשאר ישראל 
)ולדוג' בכ"ג דבי' עסקינן(. ואפשר שלזה הובאו גם תיבות אלו "ויאמר מי 
אנכי" – להורות ע"כ שדוקא מי שהוא בדרגא נעלית זו דביטול לאלוקות יכול 
לשבת בעזרה ולא אדם אחר, ומשו"ז מה שמצינו ישיבה בעזרה, הוא למלכי 

ב"ד השייכים רק הם לדרגא זו בלבד. 

גדר איסור כלאי בגדים

 הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
תות"ל המרכזית 770 בית משיח12

א
כתב הרמב"ם בסוף הלכות כלאיים: "המלביש את חבירו כלאים, אם היה 
הלובש מזיד – הלובש לוקה והמלביש עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול. 
המלביש   – מזיד  המלביש  והיה  כלאים13,  הוא  הלובש שהבגד  ידע  לא  ואם 

לוקה והלובש פטור".

בדין  לעסוק  שעוררני  ע"ה,  יעקובוביץ  אהרן  ב"ר  שמעון  ר'  הגה"ח  אזמו"ר  לע"נ   )12
זה, עד לעילוי הכי גדול בהתלבשותה בגוף גשמי, בתחה"מ ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א אכי"ר.
13( וצע"ק, שהרי מלקות צריכין התראה "עובר לעשייתו". והיכי תימצי שיתרו במלביש 
יכל,  ולא  מיד  לפשטם  רצה  ואם  כלאיים?  הלובש שהוא  ידע  ולא  כלאיים,  הלבשת  משום 
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ידע הלובש שהבגד הוא כלאים  רבינו שאם לא  "על מ"ש  ותמה הכס"מ 
והיה המלביש מזיד המלביש לוקה, ואמאי לוקה – הא לא כתיב לא תלביש 
. קשיא רישא, אמאי   . . ועוד קשה, דאפי' אי נימא דקרי ביה לא תלביש   .
זו כתובה בתשובות הרא"ש ששאל להרשב"א  ושאלה  לוקה.  אינו  המלביש 
רבינו  על  השיג  שלא  הראב"ד  על  "ותמהני  ומסיים:  לתשובתו".  זכינו  ולא 

בזה". 

ללובש  רחמנא  דמדאפקינהו  רבינו  "שסובר  לתרץ  כתב  דבריו  ובסיום 
ומלביש בחד תיבה, חד מפשטה וחד מקרי ביה, אין לחייב שניהם כאחד. וכל 

היכא דחד חייב אידך פטור".

ובביאור יותר כתב הב"ח )יו"ד סי' שג(: "אף על פי שגם המלביש מזיד . 
. אפילו הכי הלבוש . . חייב בלבדו, והמלביש פטור. ולא דמי למקיף פאת 
דכתיב  כיון  התם  דשאני  חייבין,  שניהם  מזידין  דבשניהם  חבירו  של  ראשו 
לא תקיפו בלשון רבים, ולא כתיב לא תקיף בלשון יחיד, אלמא דבא הכתוב 
. אף על גב דקרי   . לחייב שניהם. אבל הכא דכתיב בלשון יחיד לא תלבש 
ביה לא תלביש . . אפילו הכי מדלא כתיב בלשון רבים אלא בלשון יחיד, אין 
שניהם חייבים . . אלא הלבוש בלבד הוא דחייב". ומסיים ד"לפי זה לא קשיא 

כלל מה שהקשה הרא"ש על זה בתשובתו להרשב"א".

העולה מכהנ"ל, דלדעת הרמב"ם איסור כלאי בגדים אינו מוטל דוקא על 
האדם הלובש, אלא על פעולת הלבשת הבגד. בין אם האדם מעלה את הבגד 
עליו, ובין אם על אדם אחר. אלא דמכיון שגם האדם הלובש שותף בפעולה 
זו, וא"כ האיסור נעשה בידי שניים, ישנה עדיפות לחייב את הלובש )אם הי' 

מזיד, שאז חל עליו חיוב(.

ב
וי"ל הביאור בדין זה בפנימיות הענינים, בהקדים שיחת כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א בביאור החילוק בין כלאי בגדים )המותרין במקדש ובציצית( 

לכלאי זרעים ובהמה )שלא הותר במוקדשין(14:

הוי אנוס ולא שוגג. ואם הי' חרש שלא שמע ההתראה, פטור מן המצוות לגמרי. ולע"ע לא 
מצאתי שעמדו ע"ז.

14( לקו"ש חכ"ט שיחה א' לפ' תצא.
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רבינו בחיי מבאר, שטעם איסור כלאים הוא שב' המינים מורים על שני 
כוחות עליונים – חסד וגבורה – שאינם יכולים להתערב )כמו מים ואש(. ולכן 
דוקא בקדושה, מצד הביטול לאלוקות, יכולה להיות התכללות חסד וגבורה 
)כמרז"ל עה"פ "עושה שלום במרומיו" – "מיכאל שר של מים וגבריאל שר של 

אש, ואין מכבין זא"ז"(, והוי מין במינו.

אמנם, כלאי זרעים ובהמה אסורים גם בעניני מצוה, כי כלאי זרעים ובהמה 
מבטלים לחלוטין את ההפרדה בין המינים )בל' הרמב"ן "להוליד מינים זרים 
ומשונים בתולדותם"(. ודוקא כלאי בגדים שכל מין ניכר בפ"ע והם ניתנים 

להפרדה בכל עת, יכולים להתחבר ע"י הביטול לאלוקות.

]והממוצע ביניהם הוא בשר שנתבשל בחלב, שמחד א"א להפריד המינים, 
אך מאידך לא נעשתה בזה מציאות חדשה. ולכן יש קס"ד שבשר בחלב מותר 
הוי'  הדבר  את  במוחש  יראו  שאז  כיון  זה,  איסור  יתבטל  ולע"ל  בקדשים, 

שבבשר ושבחלב – הכוחות הרוחניים, ולא ייראו כמקשה אחת[.

ג
וע"פ ביאור אד"ש מה"מ מובן גם ההבדל לדינא בגדר האיסורים הנ"ל:

הם  נעשים  כיון שאז  ביצירת הכלאיים,  הוא  ובהמה,  זרעים  כלאי  איסור 
החשש  מצד  הוא  בכלאיים,  לחרוש  האיסור  )וגם  אסורה  אחת  למציאות 

להכלאתם, כמבואר בשיחה הנ"ל(.

ועד"ז איסור בשר בחלב, מדאורייתא, הוא רק בבישולם יחד, היינו דווקא 
כאשר נראים הם למציאות אחת. משא"כ כשלא נתבשלו, היינו שניתן עדיין 
בגוף  יחד  באופן שיתעכלו  באכילתם  רק  הוא  )מדרבנן(  להפרידם, האיסור 
האדם. אך עצם הערבוב ביניהם הוא מותר, כיון שעדיין ניכרים הם כב' מינים.

כיון  הבגד,  בתפירת  איסור  אין  בגדים  שבכלאי  הטעם  גם  שזהו  ואוי"ל 
שעדיין ניתן להפריד את מיני הצמר והפשתים. והאיסור הוא דוקא בלבישת 
הבגד בעוד המינים מעורבים, שאז נעשית ההמשכה בשני הכוחות יחד. )אלא 
א"כ בבגדי כהונה או בציצית, שאז הלבישה היא במצות הבורא ב"ה, ובטלים 
אליו כל הכוחות. אך גם זה הוא דוקא בשעת עבודה או חיוב המצוה, כיון 

שכנ"ל, המשכת הכוחות היא בעת הלבישה ולא ביצירה(.
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כיון   – )כשהי' הלובש שוגג(  וא"כ מובן בפשטות הטעם לחייב המלביש 
בעת  שנעשית  יחד,  המנוגדים  הכוחות  בהמשכת  היא  האסורה  שהפעולה 

לבישת הבגד. וא"כ הוי כמבשל בשר בחלב, שחייב אף בלא אכילה.
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הלכה ומנהג

סיכום דיני חול המועד בקיצור נמרץ

 הרה"ח שלום דובער הלוי וולפא
ראש "מכון הרמב"ם השלם"

איתא בירושלמי )מו"ק פ"ב ה"ג( שהטעם שאסורים במלאכה בחול המועד, 
הוא כדי שיהיו אוכלים ושותים ושמחים ויגעים בתורה. 

איסורי מלאכה בחוה"מ הם מדרבנן. נשים אסורות במלאכה כמו גברים.

אסור גם לומר לנכרי לעשות מלאכה האסורה בחוה"מ עבור הישראל.

מהם איסורי המלאכה בחוה"מ?

גיהוץ,  בנין,  צביעה,  )כגון:  ולהתרגל  ללמוד  היינו שצריך  אומן,  מלאכת 
תפירה(,

אסורה גם למי שאינו אומן, ולאידך גם למי שכבר רגיל בזה.

מלאכה שיש במהותה טרחה )אפילו אם עתה אין בה(.

מלאכה שיש בה שיהוי רב )כגון לתלוש עשבים ללא טרחה(.

טרחה גדולה, אפילו שאינה מלאכה )להעביר קורות ואבנים, לעבור דירה(. 

מסחר, קניה ומכירה של כל דבר, כולל עניני כספים, ניירות ערך, הלוואות 
וכו'.
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מראית עין

אסורה גם פעולה הנראית כמלאכה שנאסרה בחוה"מ. כגון: מלקט עלים 
)נראה  לתנור  זרדים  בשדה  מלקט  וגוזם(.  כקוצר  )נראה  לבהמתו  מהעץ 

כמיפה קרקע(. 

אבל מותר לעשות דבר המותר הגם שיש מראית עין שקדמה לו מלאכה 
אסורה. כגון: להביא בגד מניקוי יבש )שנראה כאילו נתן לו לכבס בחוה"מ(, 

לתלות בגד רטוב )שנראה כאילו כיבסו היום(.

מותר לעשות מלאכות בחוה"מ, באופנים הבאים:

)אבל  גדולה.  ואינה טרחה  אומן,  ובתנאי שאינה מלאכת  לצורך המועד, 
לצורך  נקרא  לא  לחג(,  קשור  )שלא  צילום  דייג,  כגון  הנאה,  בו  שיש  דבר 

המועד(.

לאוכל נפש או לרפואה, מותר גם במלאכת אומן וטרחה גדולה ובפרהסיא.

באומנות  גם  מותר  מיקסר,  או  מקרר  תיקון  כגון:  נפש,  אוכל  מכשירי 
וטרחה. 

אומנות  גם  מותר  מזגן,  לתקן  לרחיצה,  מים  להביא  כגון:  הגוף,  לתיקון 
וטרחה.

לצורך דבר האבד, היינו הפסד מרובה, מותר מלאכת אומן או טרחה רבה 
בחנות,  המקרר  יתקן  לא  שאם  )כגון,  מאד  גדול  ובהפסד  מלאכה.  שאינה 

יתקלקל כל הבשר(, מותר גם מלאכת אומן בטרחה מרובה.

לעבוד  אסורים  ועצמאי  שכיר  ולכן  האבד,  דבר  נקראת  לא  ריוח  מניעת 
בחוה"מ.

מסחר שלא לאבד  לריוח נדיר, מותר לעשות  אם יש הזדמנות שתחלוף, 
הריוח.

לאכילת  פועל שמשתכר  ע"י  וכדאי לעשות  גדולה,  אז אסור טרחה  וגם 
חוה"מ.

צרכי רבים במועד, או צרכי הגוף דרבים, מותר גם מלאכת אומן וטרחה 
רבה.
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לצרכי רבים שאינו לצורך המועד ואינו לגוף, מותר רק מלאכת הדיוט.

לצורך מצוה דרבים, מותר רק מעשה הדיוט ולא מעשה אומן וטרחה.

לצורך מצוה )אפי' דיחיד(, מותר מעשה הדיוט, ולמצוה עוברת גם מלאכת 
אומן.

מה דין הכתיבה?

גרפיקה או אותיות מרובעות, נקרא מעשה אומן, כתב רגיל הוא מעשה 
הדיוט.

כתיבת אומן מותרת לצורך דבר האבד, לצרכי רבים למועד, ולצורך מצוה.

כתיבת הדיוט מותרת לצורך המועד, ולצרכי רבים בכלל, ועושים בשינוי. 

בבית  ס"ת  כשאין  רק  ומותר  אחת,  אות  בס"ת  להגיה  או  לכתוב  אסור 
הכנסת.

כותבים חידושי תורה בכתב הדיוט, תנאים לחתן וכלה, שטר חוב, קבלה, 
מס'  שלומים,  אגרת  לשכוח,  שעלול  חשבונות  לצדקה,  צ'ק  מתנה,  צוואה, 

טלפון, ציורי ילדים.

מותר להקליד במחשב וגם להדפיס במדפסת, וכ"ש דברי תורה.

עבודת האדמה

אסור לחפור, לנטוע, לגזום, לקצור, וגם לא להשקות.

כגון  טרחה,  ללא  להשקות  מותר  הצמח,  יפסד  השקיה  העדר  ע"י  אם 
בממטרה.

אסור להשכיר שדהו למי שיעבוד בה בחוה"מ.

גילוח וגזיזת צפרנים

אין מגלחין ואין קוצצין צפרנים, בכדי שלא יכנס לחג כשהוא "מנוול".

מותר לקצוץ צפרנים ולגזוז שערות רק לצורך טבילת מצוה.
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כביסה וגיהוץ

אסור לכבס, ומותר רק אם אין לו אלא חלוק אחד, וכן מגבת אחת, וגרביים.

מותר לכבס בגדי תינוקות שמתלכלכים הרבה.

כשמכבסים דברים המותרים, אסור להוסיף למכונת הכביסה עוד בגדים.

מותר לגהץ למועד. אסור לחדש קמטים שנתיישרו וכ"ש ליצור קמט חדש. 

יש שאסרו לצחצח נעלים במועד, ובפרט אם יש לו זוג אחר מצוחצח.

שונות

נגינה  גזירה, לא נאסר בחוה"מ. כגון  ויו"ט משום  כל מה שאסרו בשבת 
ורכיבה.

ישכחו  יגרום שהתלמידים  נגינה בשכר, מותר אם העדר השיעור  ללמד 
מה שלמדו.

מותר להסיע אנשים וסחורות בשכר, אם ההסעה היא לצורך המועד )גם 
טיול(.

הזמן  וביטול  הדלק  עבור  הכסף  יקבל  המועד,  לצורך  אינה  אם ההסעה 
)ויבליע(.

אסור לשטוף מכונית, ומותר רק באופן שאי אפשר לנסוע כך בשום אופן.

אם אין לו ולבני ביתו מה לאכול במועד, מותר לעבוד כל עבודה בשכר.

דבר  היא  אפילו  לעשותה  אסור  כיון  ואם  למועד,  מלאכתו  לכוין  אסור 
האבד.

ולילדים  במתנות  לאשה  ביין,  אלא  שמחה  אין  לאנשים  לשמוח,  מצוה 
באגוזים.
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בעניין לימוד מקרא ותהילים בלילה

 הת' מנחם מענדל שי' הכהן אלורו
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

א
ובמדרש  )פמ"ו(  המקור לאיסור מקרא בלילה הוא מפרקי דרבי אלעזר 
תנחומא )פ' תשא אות ל"ו(: "ויהי שם ארבעים יום וארבעים לילה, מנין היה 
משה יודע אימתי יום, אלא כשהקב"ה היה מלמדו תורה שבכתב היה יודע 

שהוא יום וכשהיה מלמדו על פה משנה ותלמוד היה יודע שהוא לילה".

ובתנא דבי אליהו )פ"ב(: "יום ליום יביע אומר זה תורה נביאים וכתובים, 
ולילה לילה יחווה דעת זה משנה". )ומרומז הדבר בעוד ריבוי מקומות, עיין 

פסקי תשובות חלק שני סימן רל"ח בהערות שם(.

שלימוד  כתב  פ"ב(  )הניצוץ(  שישי  )שער  העבודה  ושורש  יסוד  ובספר 
המקרא לבד לולי פירוש זהו 'סכנה'. 

בשם  הטעם  הביא  קב(  סי'  חיו"ד  מסיגעט,  )להרב  צדק  אבני  ובשו"ת 
ה'משנת חסידים', דהלילה הוא זמן תגבורת הדינים, ומבואר בכתבי האריז"ל 
דתושב"כ הוא דין ותשובע"פ הוא חסד, וע"מ לא לעורר הדינים אין לומדים 

תושב"כ בלילה, אלא תושבע"פ שממתיקה הדינים. 

בחי'  והלילה  בעשיה  "דהמקרא  ז':  אות  פקודי  פ'  חי  איש  בבן  כתב  וכן 
ז"ל בשער המצות  רבינו  וכמ"ש  ואין לעורר הדינין  דינין  הוא  והכל  עשיה, 

פרשת ואתחנן ע"ש". 

)ועיין עוד בפסקי תשובות סימן רלח הערה 20 המציין לכמה וכמה ספרים 
שהחמירו בכך, ובהערה 24 – לכמה ספרים המורים שאין למחות ולהעיר ע"כ 

לבעלי בתים, כיון שמדינא ליכא איסור ואינו אלא ע"פ קבלה(.

ובבאר היטב )או"ח סי' רלח סק"ב בשם האריז"ל( כתב דאין לקרוא מקרא 
והמשנה  ביום,  כמו  בלילה  מקרא  שליש  ללמוד  שיש  כתב  ובפמ"ג  בלילה, 
ברורה הביא הדעות ופסק )שער הציון סק"א(: "ונראה שאפי' למחמירין לית 

בזה איסורא אלא שלכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא ביום וכו'". 



55ג' תמוז תשע"ו  •  ס"ו שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ

וכן משמע משו"ע אדה"ז דכתב באו"ח סי' א )מהדו"ק ס"ח ומהדו"ב ס"ב( 
שאחר תיקון חצות יש לעסוק בתורה שבעל פה עד אור היום. 

ב
והנה באגרות קודש )חח"י עמ' לא( כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "שבזמננו זה 
זה בכמה ספרים".  כמה מקילים בהענין דלימוד מקרא בלילה, אף שמובא 
לא(:  עמ'  )חח"י  באג"ק  כמובא  פירוש,  עם  המקרא  ללמוד  הורה  ומ"מ 
"בשאלתו אשר בימים הקצרים בימי החורף מפני טרדתו במשרתו, ספק בידו 
אם יספיק ללמוד השיעור חומש וחק לישראל במשך היום, ושואל אם ילמד 
זה בלילה. והנה הוראה מפורשה לא שמעתי בזה . . ובהנוגע לשיעור חומש 
וחק לישראל . . ובאם גם ע"ז לא יהי' הפנאי, אזי ילמדם עם פירוש על כל 
פסוק ופסוק אשר בשעת הדחק יש להסביר שזהו נכלל בכלל תורה שבע"פ 
ובפרט שבזמננו זה כמה מקילים בהענין דלימוד מקרא בלילה, אף שמובא 

זה בכמה ספרים".

עמ'  חי"ד  ה'שכד,  )אגרת  הריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  קודש  באגרות  מובא  וכן 
שצז(: "במענה על מכתבו ע״ד לימוד פרשת השבוע עם פרש״י בלילה אין 

לחשוש בזה...". 

גם  פרש״י  עם  פסוק  ללמוד  "ותוכל  שם:  העבודה'  ושורש  ב'יסוד  וראה 
בלילה, כי מה שהזהיר האריז׳׳ל שלא ילמוד אדם פסוק בלילה אזהרתו על 
שלומד  כיון  "וא"כ  שם:  צדק  אבני  ובשו"ת  פירש"י.  בלי  הפסוקים  הקורא 
חומש עם פירש"י ומפרש כל פסוק בלשוננו להבינם כראוי, מותר גם בלילה".

ג
והנה לשונו של רבינו לעיל "ילמדם עם פירוש על כל פסוק ופסוק" מדויק 
הוא, ויש להסיק מהכא דבפסוקים שבהם אין פירוש רש"י יש לקרוא עכ"פ פי' 

אחר על אותו הפסוק, ודי בכך.

ולא כדברי ה"יסוד ושורש העבודה" )שער הניצוץ )שישי( פ"ב(, שהתיר 
ללמוד מקרא בלילה רק כשמתרגם כל תיבה ותיבה בפסוק ללע"ז, וז"ל: "...
לכן יזהר האדם כשלומד פסוק בלילה, שלא יאמר כמה תיבות ככתוב בלא 
פי׳ הלע׳׳ז, אפי׳ תיבות המוכנים ומורגלים פירושם כגון "ויאמר ה׳ אל יהושע" 
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וכיוצא בזה, שלא יאמר אותן בלא פי׳ הלע"ז, בהיות כי מוזהר ועומד הוא 
שלא יקרא פסוק בלא פי׳ בלילה, ומה לי פסוק שלם או לשליש ולרביע, אך 

כאשר יפרש השיחה כל תיבה בלשון לע״ז ליכא סכנה כלל". עכ"ל. 

אלא – דיש ללמוד פי' על כל פסוק ופסוק, לכתחילה בפי' רש"י, וכשאין 
פי' רש"י על הפסוק ילמד פי' אחר, אך אין צורך להקפיד שכל תיבה ותיבה 

תפורש או תתורגם ללע"ז.

ד
והנה, יש לברר האם ע"פ מנהג חב"ד אזלינן כשיטת השערי תשובה )סימן 
רפה סק"א( והכף החיים )רפה סקי"ד( המחמירים בתרגום לעשותו כמקרא, 
מטעם ד"התרגום זכה שניתן בסיני" )לשון אדה"ז בשו"ע שלו – או"ח סי' רפה 
ס"ב(, וע"כ אין לקרותו בלילה, דאינו כתושב"ע אלא כמקרא שניתן בסיני. 
ולפי"ז יהיה תלוי האם ניתן לקרוא מקרא בלילה ע"י שקוראים אחר כל פסוק 

את התרגום.

והנה בהיום יום לד' בטבת מובא מנהג נשאי חב"ד בהעברת הסדרה 'שניים 
מקרא ואחד תרגום', שהיו מעבירים פרשה או שתיים ביום חמישי בלילה וכו'. 

ובאם אין לומר תרגום בלילה, היאך נהגו כך נשיאי חב"ד?

ואף דפוסקים רבים התירו ללמוד המקרא בליל שישי ובליל שבת )ראה 
המקורות המצוינים בפסקי תשובות סימן רלח הערות 30 ו-32(, מ"מ מאג"ק 
חי"ג עמ' קס מוכח דיש להתיר ללמוד מקרא )תהילים( רק בלילות ר"ה ויה"כ, 
וכ"ה בספר המנהגים עמ' 20 )בהוספת הימים דעשרת ימי תשובה והושענה 
רבה(, ומדלא נקט שם ליל שישי וליל שבת נראה שאין להתיר ללמוד המקרא 

גם בלילות אלו.

והביאור היחידי י"ל, דנשיאי חב"ד סמכו על כך דהתרגום נחשב גם הוא 
כפירוש שעל ידו אפשר לקרוא מקרא בלילה, ודלא כהשערי תשובה והכף 

החיים שם.

ה
מתרגם  כאשר  המקרא  ללמוד  התיר  שם,  עבודה'  ושורש  ב'יסוד  והנה 

הפסוק ללשון לע"ז, ואף בלא פירוש. 
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וכן כתב בשו"ת אבני צדק )להרב מסיגעט, חיו"ד סי' קב( דאף אם לומד 
המקרא עם פירש"י בלבד, ובפסוקים בהם אין פירוש ילמוד המקרא בלשונו 
המדוברת לו ליכא חשש כלל, )וזהו גם כן כאשר לשונו המדוברת היא שפת 

לשון הקודש, ולאו דווקא בלע"ז( 

וכן כתב ב'בן איש חי' )פ' פקודי ז'( "דאם קורא המקרא בלשונות אחרים 
הכנה"ג  וכמ"ש  דשרי,  פשיטא  לשון,  באותו  המקרא  ביאור  להתלמד  כדי 

דבתרגום לא שייך לומר דברים שבכתב א"א לאומרם בע"פ". 

אמנם בלבושי מרדכי או"ח תנינא סימן קפו כתב, דרק בפירושי הראשונים 
כמו פרש"י וכיו"ב שהם ע"פ יסוד דברי חז"ל הוי ליה כתורה שבע"פ, אך שאר 

הפירושים כמו העתק בלע"ז אינו בכלל זה.

ומדבריו של הרבי דלעיל "פירוש על כל פסוק ופסוק" אינו נראה להכריע 
לא לכאן ולא לכאן. 

השטחי  ואף  שהוא,  פירוש  כל  על  היא  ב'פירוש'  שהכוונה  לומר  דיתכן 
)וראה  המדוברת  בלשונו  הדברים  המפרש  או  בלע"ז  תרגום  וכגון  ביותר, 
תוס' בברכות דף ח ע"א ד"ה 'שנים מקרא', המבאר דגם תרגום ללע"ז נחשב 
כפירוש, מכיון שמפרש לעמי הארץ שמבינים המקרא ע"י הלע"ז(. אמנם יתכן 
דהכוונה רק לפירוש שאין להבינו מתוך המקרא בלבד כפי' רש"י וכו' "שהוא 

בנוי על יסוד התלמוד" )שו"ע אדה"ז או"ח סי' רפה ה"ב(.

בהעברת  בטבת(  ד'  יום  )היום  נשיאנו  רבותינו  של  מנהגם  מתוך  והנה 
הסדרה שמו"ת – שהיו נוהגים להעביר פרשה או שתיים ביום חמישי בלילה 

כו', אפשי להוכיח דהכוונה בפירוש היא גם בתרגום בלע"ז. 

דלעיל ביארנו את המוכח, שהסיבה לכך שאמרו מקרא בלילה, הוא אך ורק 
משום שיחד עם לימוד המקרא אמרו גם התרגום )ודלא כהסוברים שמנהגם 
מקרא  ללמוד  המתירים  כדעת  דאזלו  משום  היא  שבת  בליל  הסדרה  לומר 
המקרא  מתרגם  כאשר  שגם  בפשטות,  נראה  זה  ממנהגם  וא"כ  זה(,  בלילה 

בלע"ז )כתרגום אונקלוס( יכול ללמוד עי"ז מקרא בלילה.    

אמנם יש לציין לשו"ע אדה"ז או"ח סי' רפה הלכה ב' שכתב: "הקורא שנים 
מקרא ואחר כך לועז כל מילה ומלה בלשון לע"ז שמבין לא יצא ידי חובתו 
במקום תרגום, לפי שהתרגום מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך המקרא".
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ונראה מדבריו אלו, ההבדל המוכח בין כל תרגום בלע"ז לתרגום אונקלוס, 
דבתרגום אונקלוס "מפרש כמה דברים שאין להבין מתוך משמעות המקרא" 
וע"כ נחשב הוא כפירוש, משא"כ בתרגום לע"ז גרידא דאין בו שום חידוש 
דייתכן שבאם  היא,  גדולה  והנפק"מ בהנוגע לעניננו  לעומת פשט המקרא. 
אין התרגום מפרש דברים שאין להבינם מתוך משמעות המקרא הרי חל עליו 

עדיין דין מקרא.   

אך מ"מ, אף בתרגום אונקלוס, הרי בריבוי פסוקים מפרש הוא רק התרגום 
בלע"ז ללא תוספת כל שהיא. ואעפ"כ רבותינו נשיאנו למדו על ידו מקרא 
וע"פ  לעיל(.  המוכח  )ע"פ  בלילה  מקרא  ללמוד  הותר  כך  ידי  ועל  בלע"ז, 
דבריו של הרבי הנ"ל "פירוש על כל פסוק ופסוק" החובה לומר דבאם לא היה 
אפשי ללמוד המקרא בלילה עם תרגום בלע"ז, לא היו מסתפקים רבותינו 

נשיאנו בלימוד המקרא עם תרגום אונקלוס גרידא. 

ומש"ה החובה לומר דאף בפסוקים שבהם לא פירש התרגום דבר נוסף 
על פשט המקרא, אפשי ללמוד המקרא על ידי כל תרגום בלע"ז )ואף כאשר 
לשונו המדוברת היא שפת לשון הקודש, ומתרגם הפסוק במילים פשוטות 

וקלות להבנה(, משום דכך נהגו רבותינו נשיאנו.

עם  "ילמוד  לעיל  אדמו"ר  כ"ק  של  לשונו  יתיישב  אף  י"ל שכעת  ]ואולי 
נכלל  שזהו  להסביר  יש  הדחק  בשעת  אשר  ופסוק,  פסוק  כל  על  פירוש 
בכלל תורה שבע"פ וכו'", ובאם נאמר שהכוונה ב'פירוש' היא רק על אותם 
הפירושים המבארים דברים שאין להבינם מתוך משמעות המקרא, א"כ אינו 
מובן, דהרי רוב רובם של הפוסקים מתירים ללמוד המקרא בלילה יחד עם 
פירוש רש"י וכיו"ב, ומדוע אפשר ללומדם יחד עם המקרא בלילה רק "בשעת 
הדחק"? וע"כ י"ל דהכוונה בדבריו של הרבי 'פירוש על כל פסוק וכו'' היא 
על פירוש הלע"ז, שאכן ישנם פוסקים )כהלבושי מרדכי וכו'( הסוברים דאין 
להתיר על ידם ללמוד מקרא בלילה, ואעפ"כ בשעת הדחק יש היתר ללמוד 

אף ע"י תרגום לע"ז – שהוא פירוש שטחי על כל פסוק ופסוק.

אך עדיין ישנו קושי בדבר, דבאם נאמר שלימוד המקרא עם תרגום וכד' 
הוא רק "בשעת הדחק" מדוע א"כ למדו רבותינו נשאינו מקרא בלילה? ואולי 
נהגו כך בהצטרף הדעות דלימוד המקרא עם תרגום בלע"ז מותר )ובמיוחד 
תרגום אונקלוס אשר "מפרש בכמה דברים שאין להבינם מתוך המקרא"(, 
)עיין לקמן( אף  וליל שבת  וכן הדעות המתירות ללמוד מקרא בליל שישי 
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ללא פירוש, א"כ בלילות אלו, לימוד המקרא יחד עם תרגום מותר הוא אף 
לכתחילה[.

ועיין בקובץ הערות התמימים ואנ"ש חח"ל צפת, גיליון מט עמ' 92, בענין 
זה.

ו
גם בלילות שישי ושבת יש להחמיר ללמוד המקרא דווקא עם פירוש )וכן 
תהילים רק לאחר חצות(. והוא מאג"ק חי"ג עמ' קס, וכן הוא בספר המנהגים 

עמ' 20 דלא נקטו לילות שישי ושבת. 

וזהו דלא כשו"ת יוסף אומץ סי' נד, ושו"ת אור לי )לבעל השד"ח( סי' מ 
וכו' המתירים ללמוד מקרא בליל שבת, וב"יסוד ושורש העבודה" שם, ובכף 
החיים סי' רלז סק"ט, וב'בן איש חי' פ' פקודי ז' וכו' )ראה בפסקי תשובות 
ו32( התירו אף בליל שישי, מטעם שאז אין שולטים   30 סימן רלח הערות 

הקליפות. 

]והכה"ח בסימן רפ"ה סקי"ד כתב דתרגום )בשונה ממקרא( אין ללומדו 
אף בליל שישי. )אך מנהג רבותינו נשאינו ללמוד המקרא עם התרגום בליל 
שישי(. ומסיים הכה"ח שם: ואשרי מי שעושה כל דבר בזמנו ובמקום הראוי 

לו וכו'"[.

ובהערות התמימים ואנ"ש צפת גיליון ה' עמ' כז נתן סברא להא דבאג"ק 
והביא  ושבת להיתר דהוא מילתא דפשיטא,  דליל שישי  זמן  נקט  לא  הנ"ל 
סימוכין מכך דלא הזכיר להיתר אמירת תיקון ליל שבועות, אף שגם בו יש 

מקרא ותהילים.

ובגיליון נ' עמ' 113 העיר על דברים הנ"ל, דקשה לומר כן, משום שכיון 
שההיתר  שכתבו  רלח(  סימן  אלעזר(  )למנחת  או"ח  )נימוקי  פוסקים  שיש 
לומר תהילים בלילה הוא רק בר"ה ויה"כ וא"כ זהו אינו מלתא דפשיטא והיה 
צ"ל שגם  ואף דתגבורת הדינין לא שייך בליל שבת מ"מ  זאת.  לציין  צריך 

בליל שבת עדיין ישנה שליטה בקליפות וצ"ע.

ויש לציין למענה שקיבל הר"ש לברטוב ביחידות, היות והוצרך לילך זמן רב 
כדי להגיע להתוועדות בשב"ק מברכים ושאל מה יעשה ע"ד אמירת תהילים 
כי אין הזמן גרמא לגמרו ולהתפלל וכו' וענה לו כ"ק אדמו"ר )אפשרות הג'(:  
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"עס איז פאראן פיר און צוואנציק שעה איז מעת לעת" )ישנם 24 שעות של 
26( ומהא  המעת לעת(" )ראה בספר דיני ומנהגי ראש חודש עמ' ו' הערה 
בכלל  הגם שזהו  לומר תהילים  בליל שבת אפשר  )24 שעות( משמע שאף 
מקרא, ואולי יש לחלק בין לימוד מקרא לאמירת תהילים, דבנוגע לתהילים 
יש להקל משום שכמה פוסקים )ראה בפסקי תשובות שם הערה 26( לא השוו 
זאת למקרא אם אומר זאת בתחנונים, ואף אנו נוהגים שלא לומר רק עד חצי 

הלילה. ועצ"ע.

ז
בלילות ראש השנה ויום כיפור יש היתר לומר תהילים גם לפני חצות והוא 

מאג"ק חי"ג עמ' קס.

רבה", בשם:  ובהושענא  "וכן בעשי"ת  הוסיף   –  20 עמ'  ובספר המנהגים 
"הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א", אף שבאג"ק הנ"ל נוקט הרבי רק בלילות ר"ה 

ויה"כ.

]ובנוגע לאמירת תהילים בהו"ר הוסיף בספר המנהגים: "בהושענא רבה 
גופא – את החומש יש ללמוד לפני חצות והתהילים לאחר חצות". 

ועיין בקובץ הערות התמימים ואנ"ש חח"ל צפת – גליון ה' עמ' כז, שתמה 
מהו ההבדל בין אמירת תהילים בהו"ר לקריאת חומש דברים, )ואולי כי כן 
הוא המנהג בפועל, דאיה"נ שיש מקום לאומרם לפני חצות, אלא שבפועל 
נהגו לאחר חצות(. וכן תמה עוד, מדוע הזכיר בספר המנהגים שם הו"ר בין 
גופא  דבהו"ר  סייג  ולאחמ"כ  חצות,  לפני  תהילים  בהם  שאומרים  הלילות 

מותר לומר התהילים רק לאחר חצות )כמו בשאר ימות השנה([.

ואין  ותהילים,  מקרא  בו  שיש  אף  ה'תיקון'  אומרים  השבועות  חג  ובליל 
צורך לחכות אפי' לאחר חצות, 

וראה בשו"ע אדה"ז או"ח סי' תצד ס"ג: "נוהגים להיות נעורים כל הלילה 
לעסוק בתורה . . ועיקר העסק יהיה בתורה שבע"פ.  
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וראה בספר המאמרים תש"י עמ' 242 – דכ"ק אדמו"ר הרש"ב היה מתחיל 
לומר התיקון מיד בכניסת החג וממשיך לאמרו אחר סיום סעודת יו"ט.   

ח
לא  נשיאנו  מרבותינו  הנה,  וטף,  לנשים  בלילה  מקרא  ללימוד  ובנוגע 

שמענו ע"כ דבר, אך בספרים הק' כבר דנו בזה רבות.

נוהגים  העם  "דמרבית  כתב  ז'(  אות  ה'  )סי'  להחיד"א  לאדן  כיכר  דבס' 
לקרוא תנ"ך בלילה ואין אומרים להם דבר כי דברים נסתרים דברי קבלה אין 
לאמרם בפני ע"ה". וי"ל דכלל בזה אף נשים מהאי טעמא )אף דלא כתב זאת 

בפירוש( וכן כתב בספר פתח עינים )ברכות ג ע"ב ד"ה 'בענין'(.

ומעמדות".  תהילים  אומר  ללמוד  יודע  אינו  "ואם  כתב  יעב"ץ  ובסידור 
דעם  כתב   .  . ז"ל  החיד"א  "והגאון  ז':  פקודי  פרשת  חי  איש  בבן  כתב  וכן 
הארץ שאינו יודע לקרות אלא רק תורה שבכתב שרי לקרות בלילה . .". אך 
לבסוף מסיק הבן איש חי – "מיהו נראה אם יודע לקרות פרק איזהו מקומן 
או פתיחת אליהו זכור לטוב שיש בסידורים באשורית ומנוקדים יקרא אותם 

ויחזור אותם כמה פעמים וזה עדיף מלקרוא מקרא".

ומהכא אולי יש להסיק דבאם לע"ה התירו ללמוד תורה שבכתב בלילה, 
כ"ש הוא דלנשים וילדים שרי.  

אמנם ראיתי בספר שערי ברכה )על הבן איש חי, פרשת פקודי עמ' 51(, 
הארץ  לעמי  שהתירו  דהסיבה  מכיון  לנשים,  ע"ה  לדמות  דאין  שם  דכתב 
לקרוא מקרא בלילה הוא משום שיודעים הם ללמוד רק תורה שבכתב, וע"כ 
כדי שלא יבטלו מלימוד תורה התירו להם ללמוד מקרא בלילה, ומש"ה הרי 

אין להתיר ללמוד מקרא בלילה לנשים הפטורות מלימוד.

ללמוד  ההיתר  בפירוש  ציין  קפו(  סי'  או"ח  )תנינא  מרדכי  בלבושי  אכן 
מקרא בלילה לתינוקות, אך אינו מזכיר נשים בכלל זה. ועדיין נזקקים אנו 
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למקור המתיר ללמוד מקרא בלילה לנשים דפטורות לגמרי מלימוד תורה, 
ומשא"כ תינוקות המחויבים לחנכם בלימוד. 

ט
והנה אף שבלמוד מקרא הורה כ"ק אדמו"ר שלא ללומדו ללא פי' במשך 
כל הלילה, בנוגע לאמירת שיעור היומי בתהילים הגביל כ"ק אדמו"ר את זמן 
אי אמירתו משקיעת החמה ועד חצות הלילה. )ראה בלקו"ש חח"י ע' 435, 

וכ"ה באג"ק חי"ג ע' קס(. 

ובביאור החילוק בין מקרא סתם שגם לאחר חצות אסור ומשא"כ תהילים, 
תהלים  אמירת  בענין  "אמנם  וז"ל:  סק"ט  רלז  סי'  החיים  בכף  הטעם  הובא 
המנהג לומר אחר חצות ואפילו בלילי חול, ונראה הטעם משום שהוא שירות 
והודאות וכתיב חצות לילה אקום להודות לך וכו׳ ועיין ברכות גי. ע״ב ודוק". 

וב'בן איש חי' )פ' פקודי ז'( ציין ל"הגאון החיד"א ז"ל ששמע מאדם גדול 
ומקובל דיש לחלק בין קריאת תהילים לשאר המקרא ע"ש", ומכך מסיק שם 
ד"יש לסמוך על דבריו בקריאת תהילים אחר חצות לילה דוקא". וראה עוד 

בזה בפסקי תשובות שם הערה 26 המציין לספרים הדנים בכך. 

ואף שמאג"ק הנ"ל מוכח דיש להתיר אמירת תהילים אחר חצות הלילה, 
מ"מ באג"ק ח"ח ע' שכח כתב כ"ק אדמו"ר שגם לאחר חצות הלילה אינו דרך, 

מטעם דיש לנוח בשעות אלו.

י
הנה באג"ק חח"י עמ' לא, כותב כ"ק אדמו"ר: "והנראה לי אשר בהנוגע 
חצות  לאחרי  לאומרם  יש  בע"פ,  המזמורים  יודע  אם  הרי  תהלים,  לשיעור 

לילה או קודם צאת הכוכבים, אבל לא מצאת הכוכבים ועד לחצות לילה".

ובשו"ת מי יהודא )או"ח סי' כב, הובא בפסקי תשובות ח"ב סימ' רלח הע' 
21( כתב דאף להאריז"ל יש להמנע מלימוד תורה מצאת הכוכבים, אך לא 

בבין השמשות. 

וראיתי בספר 'נתיבים משדה השליחות' שביאר, שאולי מנהגנו להמנע מן 
השקיעה אך מן הדין יש להקל עד צאת הכוכבים, ויש לסמוך על זה בשעת 

הדחק. ונכון הוא בעיני.
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שונות

אודות נסיעת הצ"צ לאסיפת הרבנים והמסתעף

 הת' ישראל שי' גדסי
קבוצה, 770 בית משיח

ידוע הסיפור1 שאדמו"ר הצמח צדק נסע בשנת תר"ג לפטרבורג לאסיפת 
וביחד  המשכילים  עם  יחד  הרוסית  הממשלה  שרי  השתתפו  שבה  הרבנים, 
רצו להחליט על שינוים בתורת ישראל רח"ל. לאסיפה זו קראו לכמה רבנים: 
המתנגדים,  מעדת  מוולוזין  יצחק  ר'  החסידים,  מעדת  צדק  הצמח  אדמו"ר 
מטעם  הלפרין  ישראל  והגביר  המלומדים  מטעם  שטרן  בצלאל  המלמד 

הגבירים2.

צדק  הצמח  שאדמו"ר  שמעו  הקנטוניסטים  שהחיילים  מסופר  ובהמשך 
נמצא בפטרבורג ורצו שיבוא לבקרם. שרי הממשלה הסכימו לכך ואדמו"ר 
הצמח צדק אמר לפניהם מאמר. אח"כ בקשו שוב החיילים מהפקידים, אך 
הפעם הבקשה היתה שהם יבואו לבקר את אדמו"ר הצמח צדק. גם לזה הם 

הסכימו, וגם הפעם אמר אדמו"ר הצמח צדק לפניהם מאמר.

1( אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ חלק ד' עמ' קמז-קמח.
2( ראה מש"כ בספר "אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה".
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פרטים  בכמה  שינוים  ישנם  הריי"צ3  אדמו"ר  דבאגרות  לציין,  וראיתי 
בסיפור:

א
בחלק ב' שם: "ורבינו הובא לפטרסבורג )אם כי למראית עינים נקרא לבוא 
על אסיפת הרבנים בשנת ת"ר, ובה השתתפו אחד מגדולי גאוני המתנגדים 
)כי  תר״א  בשנת  מפטרסבורג  בבואו  רבינו,  עשה  מה   .  . המשכילים  ואחד 
לפטרסבורג נקרא בקיץ ת׳׳ר ושהה שם מסוף סיון עד תחלת אלול(". היינו 

שכל הסיפור הנ"ל היה בשנת ת"ר ולא בשנת תר"ג.

ואולי אפשר לומר שהיו ב' אסיפות, וכאן מדובר על האסיפה הראשונה, 
אך אין כל מקור שמוכיח כך. ונראה יותר לומר שזוהי טעות המקליד וצריך 

לראות במכתב עצמו את המקור.

ומעניין לציין, שכ"ק אד"ש מה"מ מציין במפתח בתחילת כרך ב' "הצ"צ 
לאידך,  אך  ת"ר.  קיץ  על  אכן  שמדובר  הוכחה  וזאת  תר"א("  )בשנת  הפ"ב 
ב"ספר השיחות – צמח צדק" ישנם ריבוי פעמים בהם מוזכרת האסיפה הנ"ל, 
ובכולם נכתב שאסיפה זו היתה בשנת תר"ג יחד עם אותם אנשים המוזכרים 

לעיל.

ב
בהמשך של אותו אגרות קודש מוסיף לכתוב אדמו"ר הריי"צ, וזלה"ק: 

"בעת ההיא היו קבוצה גדולה של קאנטאניסטין בקראנשטאדט, הם כמו 
התדברו אשר על תשעה באב ילכו לפטרבורג, אל הרבי מליובאוויטש, וידרשו 
רשיון מאת פקידיהם . . ורבינו יצא אליהם אל החצר לראותם ולדבר עמהם, 

ויגדל פניהם איזה מדרשים ממדרש איכה ויבאר להם בשפה המדוברת".

ואח"כ מוסיף ומספר על הביקור בפעם השניה וכתוב מתי זה היה וזלה"ק:

"היום המיועד יום ג׳ או ה׳ אלול באו התקבצו יותר על שש מאות איש, 
הגיד  ושם  הפטראפאוולי,  המבצר  של  הראשון  חצר  אל  אליהם  בא  רבינו 

לפניהם המאמר שמע ישראל, בשזארגון".

3( חלק ב' ע' קד.
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לפי זה יוצא שבפעם הראשונה לא אמר לפניהם כלל מאמר חסידות אלא 
רק בפעם השניה וגם זה אינו אלא המאמר "שמע ישראל".

שבפעם  כותב   174 ע'  השיחות"  ספר   – צדק  "צמח  בספר  זאת  לעומת 
את  לפניהם  אמר  הקנטוניסטים  עם  נפגש  צדק  הצמח  שאדמו"ר  הראשונה 
בקונטרס  נדפס  שזה  כותב  שם  ובהערה  פשעיך,  כעב  מחיתי  ד"ה  המאמר 
איזה  וא"כ  מזכיר שם האם אמר מאמר בפעם השניה,  ולא  ישראל".  "שמע 

מאמר היה זה.

ותנועת  צדק  הצמח  "אדמו"ר  בספר  כי  מאמר,  אותו  שזהו  לומר  וקשה 
השכלה"5 כותב שבפעם הראשונה אמר את המאמר ד"ה "מחיתי כעב פשעיך" 

ובפעם השניה אמר את המאמר "שמע ישראל".

ג
בקטע לעיל כתוב שבפעם השניה שהם נפגשו זה היה בג' או בה' באלול.

אך בקונטרס אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה כותב שהוא עזב את 
פטרבורג בכ"ו מנחם אב. זאת אומרת שהוא כלל לא היו בפטרבוג בחודש 

אלול.

וזה הלשון שם: "כיום השלישי בעשרים וששה בחדש מנחם אב - תר״ג - 
עזב הוד כ״ק אדמו״ר את עיר הבירה פעטערבורג ושבת בעיר פסקאוו".

אדמו"ר  קודש  שבאגרות  כיון  זה,  בתאריך  שעזבו  לומר  מסתבר  יותר 
שיכול  הצ"צ  לאדמו"ר  הודיעו  ימים  שבעה  חמשה  שכעבור  כותב  הריי"צ6 
ר'  וכתב שם אדמו"ר הריי"צ ששמע מהחסיד  ומוסיף  לחזור לליובאוויטש; 
קודש של שבת  בערב שבת  הגיעו  הצ"צ, שהם  עם  רובאשאוו שהיה  יצחק 

סליחות לעיירת ליובאוויטש.

אך עדיין קשה, היות שבקונטרס "אדמו"ר הצ"צ" וההשכלה שבא לביתו 
בעיירת ליובאוויטש בה' באלול, ובאגרות קודש חלק ב שם כותב שהנסיעה 

לקחה להם לערך חודש ולפי זה יוצא שהנסיעה היתה שבועיים בסה"כ.

4( ומצטט שם מתוך ספר השיחות ה'תש"ה ]לה"ק[ עמ' ו-ז.
5( עמ' 31 .

6( חלק ב' ע' קו.
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ואולי כן ניתן לומר שאדמו"ר הצ"צ נסע פעמים לפטרבורג.  וצ"ע.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

מקור הפירוש על "ממעטין בשמחה"

א' התמימים

נודע בשערים הפירוש החסידי על מאמרז"ל )תענית כו, ב( "משנכנס אב 
ע'  ח"ב  תשמ"ח  )סה"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שהביאו  וכפי  בשמחה",  ממעטין 
654 הערה 120(: "להעיר גם מהפתגם הידוע בפירוש דברי חז"ל: "משנכנס 
אב ממעטין בשמחה" – ש'ממעטין' העניינים הבלתי-רצויים דתשעת-הימים 
שולחן-ערוך,  על-פי  המותר  באופן  בשמחה,  ההוספה  על-ידי  'בשמחה', 

כמובן".

והנה בתורת כ"ק אד"ש מה"מ מופיע פתגם זה בריבוי מקומות, אך בנוגע 
למקור הפתגם מצינו ב' סוגי התייחסויות מכ"ק אד"ש: דהנה לעיתים כתב 

"הפירוש הידוע", "מובא בספרים" וכיו"ב ללא ציון מ"מ מדויק,

ממונקאטש.  הרה"ק  בשם  זה  פתגם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הביא  לעיתים  אך 
)שאומרים  הפירוש  גם  תשל"ה7(: "וכידוע  מנ"א  ער"ח  )שיחת  ולדוגמא 
בשם המונקאטשער(, שהוא אמר שמשנכנס אב ממעטים בשמחה – ע"י מה 

ממעטים את העניינים של אב – ע"י שמחה".

והנה יש שהביאו מקור לזה ממ"ש במאור ושמש פ' וישב )עה"פ לט, ב( 
וז"ל: "כן שמעתי פירוש המשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה פי' ממעטין את 

צער ודאגות בשמחה פי' עם שמחה".

אך לא ראיתי מציינים למקור פתגם זה מהרה"צ ממונקאטש. ואולי י"ל 
בד"ה  א  ס"ק  תרפו  )סימן  או"ח  נמוקי  בספרו  למ"ש  היא  הדברים  שכוונת 

אמנם חשבתי( וז"ל:

7( תרגום משיחות קודש תשל"ה ח"ב ע' 343.
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"ואמרתי שם דאדרבה יש לומר דזהו מכונת חכמינו ז״ל כי משנכנס אב 
ממעטין בשמחה, ומפרש במה ממעטין כלי שלא נסבור ח״ו )כי מצוה לקיים 
הדרך  זו  לא  ובאמת  ר״ל,  שחורה  ומרה  גמור  בעצבות  להיות  חז״ל(  דברי 
מתלמידי רבינו הבעש״ט ז״ל והבאים אחריהם )ושצריך להיות גס אז באמת 
לגמרי  נעצב  לא  אבל  המקדש,  בית  וחורבן  הגלות  על  ובכיות  נשבר  בלב 
כמתייאש ח״ו מן הגאולה, וכנודע בספרים הקדושים(, והשמחה הוא חיוב מן 
התורה, וכתיב )דברים כח, מז( תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלוקיך בשמחה 
וגו׳, על כן בודאי אסור להיות נעצב לגמרי בתכליתו, על כן נקט רק באיזה 
יתחזק  דברים  שבשאר  למעט  כדי  אב,  משנכנס  בשמחה  ממעטין  דברים 

בשמחה ובטחון בלבבו הנאמן לה' ומצפה לישועת הגאולה".

ואבקש את דעת הקוראים בזה.

תשב"י יתרץ קושיות ואבעיות )גליון(

 הת' מנחם מענדל גדליה הכהן שי' רוזנפלד
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

 )7 עמ'  א,ק"ז  )גליון  תורה  אהלי  וביאורים  הערות  של  האחרון   בקובץ 
יבוא  הנביא  שאליהו  בש"ס8  שמצינו  מה  על  צירקינד  שלום  הרב  הקשה 
רבות  )המובא  תיק"ו  שר"ת  דאינשי"9  בפומי  "מרגלא  וכן  הלכות,  ויפסוק 
פעמים בגמרא( הוא "תשבי יתרץ קושיות ואבעיות", דלכאורה, הרי כלל הוא 

שאין נביא רשאי לחדש דבר, ותורה לא בשמים היא?

וביאר שם באופנים שונים.

ונראה לי לתרץ באופן פשוט, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש )קונטרס תורה חדשה 
תשנ"ב( בנוגע לתורה חדשה שילמד מלך המשיח, דמקשה עד"ז כיצד יחדש 
מלך המשיח תורה חדשה ע"פ נבואתו הרי אין נביא רשאי לחדש דבר ותורה 

לא בשמים היא?

8( עדויות פ"ח מ"ז, ועוד.
9( ראה תוי"ט לעדויות שם, חידושי הגרי"ז סק"פ, ועוד.
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לסבור  יודעים  ידם  שעל  התורה  כללי  ניתנו  תורה  דבמתן  שם,  ומבאר 
אף  הרי  בתורה,  המחדש  ותיק  שתלמיד  ונמצא,  חידושים.  ולחדש  סברות 
בסיני,  למשה  שנתנו  התורה  כללי  ע"פ  נעשה  הוא  מ"מ  שלו,  חידוש  שזהו 

והוא כלול בהעלם בתורה שניתנה למשה מסיני.

 ועפ"ז מבאר גם בתורה חדשה דלעתיד לבא, שאף שתינתן לעתיד לבא 
בתורה  בהעלם  כלולה  היא  מ"מ  תצא"(,  מאיתי  חדשה  )"תורה  הקב"ה  ע"י 
שניתנה למשה מסיני. רק שישנו חילוק עיקרי בין החידוש של תלמיד ותיק 

בזמן הזה לבין התורה דלעתיד לבא:

"החידושים בתורה שמתגלים בזמן הזה – כיון שהתגלותם היא ע"י היגיעה 
)בהיותם  התגלותם  קודם  שגם  מובן,  ותיק,  תלמיד  של  )המוגבל(  בשכלו 
ולגלותם  למוצאם  ביכולת האדם  באופן שיש  בתורה  כלולים  ה"ה  בהעלם( 

)העלם שישנו במציאות( מן ההעלם אל הגילוי.

משא"כ ה"תורה חדשה" שתתגלה לעתיד לבוא – כיון שאין ביכולת האדם 
)תלמיד ותיק( לגלותם, כי אם ע"י הקב"ה בעצמו, "תורה חדשה מאתי תצא", 
מובן, שהתכללותם בתורה היא באופן של העלם לגמרי שאינו שייך לגילוי 
)העלם שאינו במציאות(, ולכן "התגלותם" לעתיד לבוא ע"י הקב"ה הו"ע של 
חידוש, "תורה חדשה", באין ערוך לגמרי לתורה שבזמן הזה, כמארז"ל "תורה 

שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח".

ומבאר דתורתו של משיח תתגלה באופן שתרד ותתלבש בשכל האדם, כך 
שהיא חלק וכלל מהתורה שניתנה למשה בסיני ש"לא בשמים היא".

ועל דרך זה יש לבאר כאן, דמה ש"תשבי יתרץ קושיות ואבעיות", הנה 
שנשארים  הדברים  על  לעמוד  יכול  לא  הזה  בזמן  ותיק"  שה"תלמיד  אע"פ 
ע"י  נבואה  של  בדרך  רק  להיות  יכול  והאבעיות  הקושיות  ותירוץ  בתיק"ו, 
באופן המובן בשכלם של  יסביר הדברים  הנביא  אליהו  הנביא, מ"מ  אליהו 

בי"ד ע"פ כללי התורה, ויהפוך לחלק וכלל התורה שניתנה למשה מסיני. 
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