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אייננעמן די וועלט
ברגשי גיל הננו להגיש לקהל הרחב – תמימים, שוחרי תורה ולומדיה את גליוננו 

השלישי היוצא לאור לימי הקיץ תשע"ו.
מימי הקיץ הקרבים ובאים נודף ריחו העז של 'בין הזמנים' הקרב ובא. בימי בין 
הזמנים יוצא תמים מד' אמות של "תומכי תמימים" לשליחות מיוחדת וחד פעמית 
במעגל השנה, בו מבטא הוא את  ה"שליח" שב"תמים" וברוח סערה יוצא הוא "אייננעמן 
 די וועלט מיט תורה". בתקופה זו זוכה הוא לשאת בכנפיו את משב רוחה המרענן של
"תומכי תמימים", את ה'נקודה' אותה קיבל ב"זמן קיץ", לסביבתו ולמקום שליחותו.

ומהי אותה 'נקודה'?
•

אגדה המסתובבת שנים רבות בקרב תלמידי התמימים ב־770 מספרת כך: מספר 
בשכונה  מה"בעלי'בתים"  אחר  בבית  השבת  סעודת  את  לסעוד  שניגשו  תמימים 
קיבלו הוראה חד משמעית מהרב חודקוב שעליהם להכיר טובה ולהודות ל"אשת־
חבר" בסיומה של סעודה. התמימים – 'חסיד'ישע בוחרים', 'עובדים' ו'מופרשים' 
מעניני העולם אכן סעדו והתוועדו כראוי אך בסיום הסעודה כאשר באו להודות 
ל"בלבוסטע" כפי שתכננו נעתקו המילים מפיהם. הבושה אחזתם. מה להם ו'לעשות 
ענין' ממאכלים שכל כולם אינם אלא היכא־תמצי להתוועדות ואמירת לחיים, מה 
להם ול"סדר נשים" )מלבד עמלה הרב על המאכלים הערבים לחיך מהם נהנו...(. 
בסופו של דבר אזר אחד מהם עוז ובחרדת קודש ניגש והפטיר "הרב חודקוב ביקש 

לומר שהאוכל היה טעים מאוד"...
•

"תמים מהותו )בל' כ"ק אדמו"ר נ"ע( – "הנחת עצמותו". היינו שהוא בבחי' 
ביטול והפשטה שאין לו מבוקש לעצמו וכל ענינו הוא למלאות רצון מייסדי הישיבה, 

שהוא הוא רצון העליון ב"ה" )משיחת אחש"פ תשל"ו(.
היא.  כן  כלשונה  זו  תמימות  ה"תמימות".  את  לעולם  הביאה  תמימים  תומכי 
שלימות. אצל תמים תורות הנגלה והנסתר משולבות אחת אל אחת. או אז משתנה 
ה'תפיסה' ל'עולם הזה'. ה'עולם־הזה' של תמים צועק דבר אחד – "הוא לבדו ואין 
ל"הנחת  המתאים  הכר  זהו  בהתחדשות".  ומציאות  בפשיטות  "אלוקות  זולתו", 

עצמותו". 
משכך אולי יש מקום גם למשמעות הפשוטה ב'עברית מדוברת' ל'תמימות' – 
'נאיביות', כפי שרגילים להתבטא על אדם ש'לא מבין ענין' - 'תמים'. תמים היוצא 
מכותלי תומכי תמימים אף הוא ניגש ב'נאיביות' לעניני העולם. אינו מבין ולעולם 
לא יבין שיש ערך ל'עולם' בפני עצמו, המבוקש שלו ב'עולם־הזה' אחד הוא. אלוקות, 

רבי, משיח, דירה בתחתונים – שכולם חד הם.
כל זאת לא מחמת ש'אינו מבין עניין' אלא דווקא מחמת שמבין גם מבין, ובעומק 
לפנים מעומק ש"היש הנברא הוא היש האמיתי". זוהי התוצאה של החקיקה הפנימית 

עליה עמל במאמץ רב בזמן הקיץ בהיותו בד' אמות של "תומכי תמימים".
כך יוצאים חיילי בית דוד להכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו, כאשר 
עצמותם'  ש'מניחים  התמימים  לתלמידי  השמורה  ו'איידלקייט'  חן  ענוות  אותה 

מלווה אותם.
•

זכו תלמידי התמימים בדורנו אשר הם חיילי בית דוד בדור שבו כדברי כ"ק 
אד"ש מה"מ "מסתיימת ונשלמת עבודתם של חיילי בית דוד להביא את הגאולה . . 
ומתחילה התקופה השייכת למזמור צדי"ק . . "ומעשה ידינו כוננהו", "מקדש אדנ־י 
כוננו ידיך" )ש"פ וירא תשנ"ב(. יהי רצון שתחזינה עינינו תיכף ומיד ו'לא עיכבן 

אפי' כהרף עין'. 
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'צמצום כפשוטו'  – טעות?
 לא מצאתי אחד שיוכל להסביר בשכל כדבעי –

יתכן צמצום שלא כפשוטו! כיצד 

הננו מביאים בזה קטעים משיחות קודש בנושא הצמצום, אשר כידוע שיטת רבינו הזקן בזה, שהצמצום אינו כפשוטו, 
מתבססת על תורת הבעש"ט הידועה, עה"פ "לעולם הוי' דברך נצב בשמים".

ענין הצמצום מופיע לראשונה בכתבי האריז"ל, בהסבירו כיצד נתהוו עולמות היש מהאין־סוף ב"ה. בנושא זה ידועה 
המחלוקת, החל עוד מהמקובלים הראשונים, האם הצמצום כפשוטו או אינו כפשוטו. אל אחד מגדולי המקובלים, בעל 
ה"משנת חסידים", רבי עמנואל חי ריקי, מיוחסת ראשוניות השיטה שהצמצום הוא כפשוטו, אך אדמו"ר הזקן בספר 
התניא )שער היחוד והאמונה פ"ז(, ביאר כי "שגגו מקצת חכמים בעיניהם" בענין זה, והאמת היא שהצמצום אינו כפשוטו.

בסעודת יום שמיני עצרת תשל"א, באופן מפתיע, דיבר על כך הרבי שאין נכון לקוראם "טועים", כיון שיש מקום 
לשיטתם שהצמצום הוא כפשוטו. חידוש זה, אותם ימים, היה לפליאה בקרב כל החסידים, כיון שהדברים היו מנוגדים 

לחלוטין לתפיסה שהיתה רווחת בקרב החסידים כל השנים, שאי אפשר בשום פנים לומר שהצמצום הוא כפשוטו ח"ו.
בפעם נוספת, התייחס לכך הרבי בשנת תשמ"ג, בהתוועדות יום ב' דחג השבועות, וגם, בהרחבה יותר, בהתוועדות ש"פ 
נשא, כשהוא מזכיר שגם לשיטות שהצמצום כפשוטו יש מקום ע"פ שכל, ואדרבה, שיטתו של אדמו"ר הזקן קשה עוד יותר 

להבנה ע"פ שכל.
להלן מובא בזה קטע מתוך דברי הרבי בעת הסעודה ביום שמיני עצרת תשל"א )המלך במסיבו, עמ' ריז(, וכמו"כ קטע 

משיחת ש"פ נשא תשמ"ג בענין האמור.

ר"ד בעת סעודת יום שמיני עצרת תשל"א
ע"פ רשימות השומעים – בלתי מוגה

הוא  שהצמצום  הסוברים  שיטת  לי  קשה  הי'  מעולם  רש"ג: 
ר"א  מהרב  העיר:  הנוכחים  ]אחד  בזה  פי'  פעם  ושמעתי  כפשוטו, 
מהאמיל[ שהם סברו שהעולם הוא אחיזת עינים וכו', וממילא יכלו 

לסבור כן. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: איני יודע לשם מה צריך להגיע לביאור 
זה – כיון שאצלי שיטה זו מובנת בפשטות.

רש"ג: האם כוונת כ"ק אדמו"ר שליט"א לשיטת הטועים )"שגגת 
מקצת חכמים בעיניהם . . ששגגו וטעו בעיונם בכתבי האריז"ל"1( 
שסברו שהצמצום הוא כפשוטו )"והבינו ענין הצמצום המוזכר שם 

פ"ז. והאמונה  היחוד  תניא, שער   )1

שיחות
קודש
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שמשגיח  רק  מעוה"ז  ח"ו  ומהותו  עצמו  סילק  שהקב"ה  כפשוטו 
מלמעלה בהשגחה פרטית כו'"(. 

רוצה להתווכח עם כ"ק  איני  כ"ק אדמו"ר שליט"א: טועים?! 
וויל  )"איך  הזקן  אדמו"ר 
ַאלט'ן  מיט'ן  שּפַארן  ניט  זיך 
קשה  באמת  אבל  רבי'ן"(, 
שהרי  "טועים"  לקרותם  קצת 
כך  שסברו  ישראל  גדולי  הם 
חי  עמנואל  מהר"ר  וביניהם 
חסידים"  "משנת  בעל  ריקי 
אשר "חיבר . . ]ספר בשם[ יושר 
באריכות  מבאר  ושם2  לבב" 
הוא  שהצמצום  זו,  שיטה 

כפשוטו. 
כותב  צדק"  וה"צמח 
העתיק  לא  חסידים  "והמשנת 

רק דברי האריז"ל"3. 
המשנת  המסובין:  אחד 

חסידים מובא בכ"מ בדא"ח. 
שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 

עובדה זו לבד אינה מהווה ראי', שכן ישנם גדולי ישראל שדבריהם 
הצ"צ  מדברי  בנדו"ד,  ואילו  דבריהם,  כל  לא  אך  בדא"ח  מובאים 

"רק דברי האריז"ל", נמצא שאין זה "כסף קטן" 
)"קליין געלט"( שאפשר לבטלו. 

רש"ג: א"כ מהו אכן ההסבר בשיטתם? איך 
אפ"ל שהצמצום ח"ו כפשוטו? 

שהרי  הוא,  הענין  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
ועל  הצמצום,  שלפני  במדרגה  מדברים  כאן 
שייך  איך  הקושיא  לשאול  רוצים  זו  מדרגה 
שצמצם עצמו וכו', אך הנה קושיא שייך לשאול 
ובמדרגת  רק במקום שהשכל תופס מקום שם, 
ברא  הקב"ה   – הבית  בעל  הוא  ההשתלשלות 
את ההשתלשלות באופן המובן ע"פ שכל – אך 
הבית  בעל  אינו  שכל  מהשתלשלות  למעלה 

וממילא קושיא לא מפריעה שם. 
ובאותיות החסידות: הנה ידועה המחלוקת בין 
שלא  סוברים  שהחוקרים  להרשב"א4  החוקרים 
שייך לומר למעלה נמנע הנמנעות, והיינו שיכול 
להיות גבול ובלי גבול כאחד ]משא"כ הרשב"א 
"נמנע  ית'  שהוא  הידועה5  בתשובתו  כותב 

הנמנעות", שלפניו ית' אין שייך ח"ו שום דבר נמנע[, וא"כ, אם יכול 

פי"ד. א,  חדר  א,  בית   )2
הוא  "ואפשר  סקמ"ג:  חאה"ע  שלו  בשו"ת  אך  סקט"ז.  יו"ד  דינים  פסקי   )3

מהאריז"ל".
ב. לד,  להצ"צ  החקירה  ס'  ראה   )4

סתי"ח. ח"א   )5

להיות גבול ובלי גבול כאחד, מדוע שלא יוכלו לומר שהצמצום הוא 
כפשוטו – ובכל זאת אין זה קושיא וחסרון למעלה.

וע"ד הקושיא המבוארת בא' מספרי החקירה, דאם הקב"ה הוא 
כל יכול האם יכול להגביל 
שיכול  נאמר  שאם  עצמו, 
ח"ו  זה  הרי  עצמו  להגביל 
חסרון למעלה שהוא מוגבל, 
יכול  שאינו  נאמר  ואם 
זה  הרי  עצמו  את  להגביל 

ג"כ הגבלה.
הוא,  בזה  הביאור  אלא 
את  להגביל  יכול  שבאמת 
זה  אין  זאת  ובכל  עצמו 
במקום  רוצה  הוא  חסרון, 
לא  וזו  להיות  לא  מסוים 
עצמותו  מצד  כי  קושיא 
עצמו  שיגביל  להיות  יכול 
לקושיא,  מקום  אין  ושם 
ב"עבודת  המבואר  וע"ד 
לו  שיש  שכשם  הקודש"6 
כוח בבלתי בעל גבול כן יש לו כוח בגבול )"אם תאמר שיש לו כוח 
בבלי גבול ואין לו כוח בגבול אתה מחסר שלימותו"( אשר יש לו 
כוח בגבול פירושו שיש ענין ששם הוא בהגבלה, 
וכו'  חסרון  של  קושיא  לשאול  שייך  לא  ובכ"ז 
שם, וביאור הענין על דרך מה שכתב הצמח צדק 
בספר החקירה, ממה נפשך, אם מדברים בסדר 
אם  אך  קושיא,  לשאול  שייך  שם  השתלשלות 
הקושיא מצד כל יכול )היינו אם הוא כל יכול 
אין שם בכלל  וכך( הרי  יכול לעשות כך  האם 
מקום לקושיא מאחר שבבחי' זו שכל אינו בעל־
הבית, וא"כ שיטה זו שהצמצום כפשוטו מובנת 

בפשיטות ואין מקום לקושיא על זה.
]אחד המסובים: לכאורה ישנה ראיה מפורשת 
נגד שיטה זו כפי שמוכיח כ"ק אדמו"ר מהר"ש 
במאמרו הידוע7, שאי אפשר לומר שהעולם הוא 
אחיזת עיניים ממה שכתוב בתורת אמת בראשית 

ברא אלקים. 
חסידים"  ה"משנת  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
הי' רב, ורב אינו יכול לפסוק נגד ההלכה, ומשום 
ובעוד  שם,  שמובאת  ]הב'  הראיה  עדיפא  כך 
שנים  סנהדרין8,  במשנה  מההלכה  דרושים[ 
לוקטין קישואין אחד לוקט פטור ואחד לוקט חייב, העושה מעשה 
חייב האוחז את העינים פטור, כי אין זה ענין של מעשה, כ"א אחיזת 

רפ"ח. ח"א   )6
קמח־קמט. עמ'  תרכ"ט,  כמוך  מי  ד"ה   )7

א. סז,   )8

הרבי בעת סעודה בבית הרבי הריי"צ בקומה השניה של בית חיינו
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עינים, דמזה מוכיח שמציאות העולם אינו אחיזת עינים כ"א מעשה 
ומציאות, אלא שמציאות זו באה מהוי' אלקים אמת[. 

רש"ג: לפי ביאורו של כ"ק אדמו"ר שליט"א אינו מובן מדוע 
מקשה אדמו"ר הזקן ב"שער היחוד והאמונה" על דעת הנ"ל. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הענין הוא דבאמת אם הי' המשנת חסידים 
כותב שענין זה הוא למעלה מהשכל ולא שייך להקשות שם קושיא 
ע"פ שכל – באמת לא הי' אדה"ז מקשה על זה, אבל ָאט דָאס ווָאס 
ַארט דעם ַאלטן רבי'ן איז, בעל משנת חסידים רוצה להסביר שיטתו 
ע"פ שכל, שמביא לזה משל מ"מלך היושב בהיכלו ומביט במקום 
השגחה  מענין  שיטתם  על  הקושיא  נופלת  בזה  ]אשר  האשפה"9 
ח"ו,  ההשגחה  ענין  אין  כפשוטו  הצמצום  אם  שלכאורה  פרטית, 
וע"ז כותב שמביט במקום האשפה היינו שכל מה שנעשה בעולם זה 
בהשגחתו ויודע מכל דבר אך הוא בעצמו יושב בהיכל מלכותו ורק 

מביט במקום האשפה[.
וע"ז שואל אדה"ז שענין זה לחלק בין המלך עצמו לבין השגחתו 
)שבמשנת חסידים קורא להשגחה הבטה( שייך רק במלך בו"ד, אך 
אצל הקב"ה לא שייך לחלק בין הקב"ה עצמו ובין השגחתו, שהכל 

אחד.
שנותנים  שכל  ע"פ  ההסבר  על  היא  אדה"ז  שקושיית  והיינו 
לשיטתם, אך על הענין עצמו לא שייך לשאול קושיות ע"פ שכל, 
מאחר שכאמור, קושיא ע"פ שכל אינה שייכת שם, אלא שאדה"ז 
צ"ל  חסידות  ַאנטּפלעקט שע"פ  אים  ביי  געווען  איז  עס  ווי  ידע 
שהצמצום אינו כפשוטו, ולכן כתב כן. וע"ד המבואר בענין "חכם 
גדול אתה שקיימת דברי חכמים"10, ששואלים בזה דלכאורה אינו 
מובן: אם דברי חכמים היו קיימים גם בלאו־הכי ע"פ שכל, למאי 
מדובר  ואם  חכמים",  דברי  שקיימת   . . גדול  "חכם  אותו  מכנים 
בדברים שלמעלה מהשכל – הרי לא שייך לקיימם ע"פ שכל? אלא 
שבאמת מה שהם אמרו הי' למעלה מהשכל אצלם, אלא שאח"כ יורד 
זה גם לענין השכל, שגם ע"פ שכל מובן הדבר, וזהו ענין מקיים דברי 
חכמים. וכמו"כ כאן שאדה"ז ידע שע"פ חסידות הוא כך, וכך קבל 
מהמגיד ומהבעש"ט, שהרי שיטת הבעש"ט היא דלעולם ה' דברך 
נצב בשמים, והיינו שאין רגע א' ששם אין אלקות, והרי זמן ומקום 
קשורים זה בזה, וא"כ אין גם נקודה אחת של מקום פנוי מאלקות 
וכל המקומות הם בשוה, וא"כ כמו שבקדש הקדשים יש אלקות כן 
הוא בכל הנקודות של מקום, ולכן מוכרח הוא שהצמצום הוא אינו 
כפשוטו, ומאחר שכך הי' מונח אצלו הנה אח"כ הוכיח את זה גם ע"פ 
שכל, אבל מצד הקושיות עצמם גלויב איך ניט ]אינני מאמין[ שהי' 
אדה"ז מכריח שהצמצום אינו כפשוטו, מאחר שכאמור קושיות ע"פ 

שכל לא שייכות שם, ושיטתם מבוארת בפשיטות.
ומה שכן צריך להבין הוא דעת אדה"ז שאומר שהצמצום אינו 
במקום  נמצא  הקב"ה  המלכים  מלכי  שמלך  יוצא  וא"כ  כפשוטו, 
האשפה. הביטוי "אשפה" הוא ביטוי עדין למה שהתכוונו )"שאשפה 
הוא צו איידעל פַאר דעם"(, ולכן הרי הם יורים חיצי אש על אדה"ז 
)"שיסן פייער אויף דעם ַאלטן רבי'ן"( איך אפשר לומר כן, וכאן גם 

פי"ג. לבב  יושר   )9
ספ"ט. נגעים,   )10

לא שייך לתרץ שמצד 'כל יכול' יכול להיות גם במקום האשפה, 
כי הא ניחא לומר שיש לו כוח בגבול הנה דָאס לייגט זיך ָאּפ אין 
שכל לומר שמצד כל יכול יש לו כוח בגבול ואין זה קושיא, אבל 
לומר שנמצא במקום האשפה אין זה שייך, ולכן היו הרבה שחלקו על 

אדה"ז מצד זה. 
נצחון,  אדה"ז  נחל  כאן  אולם 
ביותר  )ויסודי  עיקרי  שבענין 
בכתבי  שנתגלה  הנסתר  בתורת 
תלמידו  קיבל  כהנ"ל(  האריז"ל 
חיים  הר"ר  הגר"א  של  המובהק 
"נפש  בספרו  וואלוז'ינער 
וכתב  אדה"ז,  דעת  את  החיים"11 

שהצמצום אינו כפשוטו! 
ראיתי  לא  עתה  עד  רש"ג: 
חסידים שילמדו את "נפש החיים" 
וכו' אבל לאחר מה ששמענו מכ"ק 
כדעת  )שדעתו  שליט"א  אדמו"ר 

אדה"ז( אולי צריך ללומדו? 
שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
מחוייבים  אינכם   – בגללי  אם 

להתחיל )"איבער מיר זָאלט איר ניט ָאנהייבען"(... אומרים שחיבר 
את ספרו נגד התפשטות ספר התניא, כדי "לקרר" את הרעש )"אויף 

ָאּפקילן דעם שטורעם"( וההתלהבות שעשתה הופעת הספר. 
]ובענין "ממלא כל עלמין" לומד שלא כשיטת אדה"ז[.

* * *

קטע משיחת ש"פ נשא תשמ"ג
ע"פ רשימות השומעים – בלתי מוגה

. . הענין ד"אלו ואלו דברי אלקים חיים" הוא לא רק בעניני הלכה 
דחייב ופטור וכיו"ב, אלא כן הוא בכל חלקי ועניני התורה, כולל 
השיטות בנוגע לעניני אמונה כו' )כדלקמן(, שגם לאחרי שנפסקה 
הלכה כשיטה א', הרי "אלו ואלו דברי אלקים חיים", היינו, שישנה 

דרגא מסויימת, עולם מסויים, ששם האמת היא כדעה הב'.
. . על דרך זה מובן בנוגע לשיטות בענין הצמצום, שגם לאחרי 
דצמצום  הענין  את  ששולל  הזקן  אדמו"ר  כדעת  היא  שההלכה 
כפשוטו ומבאר שהצמצום אינו כפשוטו )שער היחוד והאמונה פ"ז( – 
הרי גם השיטה דצמצום כפשוטו היא בכלל "אלו ואלו דברי אלקים 

חיים", כדלקמן.
ובהקדים:

מה שמונח בפשיטות אצל כל אחד ואחד שצמצום אינו כפשוטו, 
ועד כדי כך, שאפילו כאשר מדברים עם ילד שלפני גיל בר מצוה 

)הובא  כפשוטו  שהצמצום  שפירש  הגר"א  רבו  דעת  היפך  וזה  פ"ז.  ש"ג   )11
דצניעותא(. לספרא  פירושו  בסוף  בליקוטים 

המשך בעמוד 22 <<
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הגרא"א דסלר ותורת הצמצום
בקשר עם המובא לעיל אודות שיטת החסידות בנושא הצמצום, הננו מביאים בזה אגרת־קודש אודות השיטות השונות 

בתורת הצמצום והחילוק שביניהן )אג"ק, אגרת יא(.
אגרת זו באה כתשובה למכתבו של הרב ירחמיאל בנימינסון, אשר כתב על אודות אחד מידידיו שטען כי בתורת הצמצום 
"כל השיטות בזה הולכים למקום אחד". ככה"נ היה זה הרב אליהו אליעזר דסלר, בעל ה"מכתב מאליהו", מגדולי בעלי 
המוסר בדור הקודם, אשר חקר ודרש בתורה זו והגיע למסקנה, בעיקר מתוך עיון בספר "נפש החיים" לר' חיים וואלאזי'ן, 
תלמידו של הגר"א, כי שיטת הגר"א ושיטת בעל התניא – דא ודא אחת היא, ועל כן הוא מבקש במכתבו ביאור על אודות 

החילוק שבין השיטות )ראה בנספח מכתבו של הרב דסלר(. 
בתחילה פנה הרב דסלר בנידון זה אל ידידו החסיד הרב יצחק הלוי הורוויץ )הידוע בכינויו: ר' איצ'ה דער מתמיד(, שהיה 
עמו בקשרי ידידות קרובים בעקבות מסעותיו של ר' איצ'ה כשד"ר בלונדון, מקום מושבו של הרב דסלר. לאחר מכן נשאל 
בזה הרבי )דרך הרב בנימינסון, שהיה מושבו גם הוא לתקופת מה בלונדון שבאנגליה, וככה"נ משם היכרותם(, והשיב 
באגרת שלפנינו שבעל "נפש החיים" חלק בזה על שיטת רבו. מעניין כי ר' איצ'ה במכתבו )ראה בנספח( כתב שההפרש 

בין השיטות בענין הצמצום הוא רק "בדקות", ואילו הרבי ביאר שהם חלוקים "מן הקצה אל הקצה".
כהוספה להנ"ל, מובאת בזה אגרת־קודש לרבי נחום זאב דסלר, בנו של הגרא"א דסלר )כיהן כראש ישיבת טלז בקליבלנד 
שבאוהיו(, בו מודה לו הרבי על ששלח לו העתק חליפת מכתביהם של אביו ור' איצ'ה בענין הנ"ל. במכתב זה מזכיר לו 
הרבי גם מפעולותיו של אביו בלימוד ופרסום החסידות. כמו כן משיב לו הרבי לשאלתו האם מן הראוי להדפיס עבור 

הקהל הרחב את מכתבו של ר' איצ'ה לאביו על אודות תורת הצמצום ע"פ חב"ד )אג"ק, אגרת ח'תקלט(.
נוסף לזה, מובא כאן קטע מתוך אגרת קודש לרב ירחמיאל בנימינסון בערב חג שבועות תש"ג, כארבע שנים לאחר 

המכתב אודות תורת הצמצום )אג"ק, אגרת עו(. מחמת ייחודו, הן בתוכנו והן בסגנונו, הננו מביאים אותו בזה, כחותם.

א

 ב"ה, ד' י"ט שבט, צ"ט. פאריז.
כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נבון ומשכיל וכו' וכו'

מהור"י שי' ]בנימינסון[
שלום וברכה!

המכתב בצירוף העשרים ושמונה הגיע בזמנו.

שכל  אומר,  ממכיריו  אחד  אשר  הצמצום,  בענין  שכותב  ומה 
השיטות בזה הולכים למקום אחד – נפלאתי ביותר גם על קס"ד כזה, 
ובפרט אשר כת"ר מכנהו במכתבו בשם 'לומד ספרי המקובלים', כי 
פשיטא אשר אינו כן כלל וכלל. ועוד בדור הראשון שאחר האריז"ל, 
דיעות  חלוקי  הצמצום  בענין  הי'  הצמצום,  סוד  לנו  גילה  שהוא 
בין בעלי תריסין מן הקצה אל הקצה, כנראה בספריהם, ונמשכה 

המחלוקת גם אח"כ.
והוא בשני ענינים עיקרים: אם הצמצום הוא כפשוטו אם לאו. 

סילוק או העלם. אם הצמצום הוא רק באור או גם במאור.

 אגרות
קודש
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ואפשר בזה ד' שיטות: א( הצמצום כפשוטו וגם בעצמותו. וראיית 
הסוברים כן, דאיך אפשר לומר דהמלך נמצא במקום האשפה ח"ו. ב( 
הצמצום כפשוטו אבל רק באור. ג( הצמצום דלא כפשוטו אבל גם 

במאור. ד( הצמצום דלא כפשוטו ורק באור.
והנה המתנגדים בימי אדה"ז אחזו בשיטה א' הנ"ל וכידוע, והיו 
מפרשים לית אתר פנוי מיני' היינו מהשגחתו, ואמרו אשר השיטה 
דהעצמות נמצא בכל מקום, היא סותרת לדינים דמבואות המטונפות 
וכו' וכו', וכמ"ש בכרוזים ומודעות שפירסמו בזמן הבעש"ט ואדה"ז. 
כ"ה.  סי'  סוף  הקדש  ואגרת  פ"ז  והאמונה  היחוד  שער  ג"כ  ועיין 

וכמדומה לי שגם ב"בית רבי" נדפס מכתב אדה"ז מדבר בזה.
שיטת בעל המחבר ספר 'נפש החיים', שמזכיר כת"ר במכתבו, 
הוא כשיטה ג' הנ"ל. וחלק בזה על רבו הגר"א. ובכלל, נראה שראה 
הר"ח מואלאזין ספרי חב"ד, ובפרט ספר התניא, ונשפע מהם, אף 

שאיני יודע זה בהוכחות גמורות.
אבל אנו אין לנו, אלא כשיטה ד' הנ"ל, שאין הצמצום כפשוטו, 
וגם זה לא במאור אלא באור, ורק בבחי' התחתונה שבאור שלפני 

הצמצום, וכמבואר בספרי וכתבי חב"ד.
ובימינו אשר זכינו לאורה, שנתבארה מסכת הצמצום, באריכות 
לפי ערך ובכמה וכמה פרטים, בספרי תורת חסידות חב"ד הנדפסים 
ואשר בכתב, הנה הרוצה לדעת ענין הצמצום, עכ"פ במדה ידועה, 
בהבנה והשגה, אין לזה דרך אחר אלא לעיין בהנ"ל. וכדי להיווכח 
בזה, די להשוות הנאמר בזה בשאר ספרים, שכנראה כמה מהם לא 

רצו לפרט הדברים מאיזה טעמים, להמבואר בספרי חב"ד.
איני יודע איזה ספרים וכתבים ישנם אצל כת"ר כדי לציין אליהם.

ויעוין בענין הצמצום: תו"א ד"ה פתח אלי' )וישנם ע"ז הגהות 
ד"ה  לויקרא  הוספות  לקו"ת  באטואצק(,  בקופיר,  שהו"ל,  אדנ"ע 
להבין מ"ש בס' אוצ"ח, שער היחוד, ס' המצות מצות האמנת אלקות 
ושרש מצות התפלה )מתחיל מפרק ל"ד(, סי' ע"פ זכר רב טובך. 
בדרושי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הנדפסים: אל יפטר אדם פ"ט, 
דרשו ה' רצ"א, על כן יאמרו רצ"א, שבועות רצ"ג דף ח', טוב לי רצ"ז.

כן בטח יש אצלו המשך רס"ו, ומבואר גם שם: מתחיל מד"ה ויולך 
ה' את הים, ומד"ה אנכי ה"א.

ושייך לענין הצמצום גם המבואר בתניא פמ"ח ומ"ט ונתפרש 
באריכות יותר בדרושי יביאו לבוש מלכות שבתו"א ושערי אורה.

ציינתי גם הידועים בטח לכת"ר לשלמות הדבר.
ואסיים בכבוד ואיווי כל טוב סלה,

מ. שניאורסאהן

ב

ב"ה, ז' מ"ח, תשכ"ג. ברוקלין.
הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב מו"ה נחום זאב שי' ]דסלר[
שלום וברכה!

באיחור זמן רב קבלתי מכתבו בצירוף העתק מכתבי הרה"ח רב 

פעלים ובעל מדות מוה"ר יצחק הלוי ע"ה, ות"ח ת"ח על שימת לבבו 
לשלחם אלי, וכבר הודיעו חז"ל מילתא אלבישייהו יקירא.

ומכמה  מכבר  זה  ששמעתי  מה  אצלי  יותר  עוד  נתאשר  ובזה 
אנשים, אשר אביו הרה"ג הוו"ח אי"א רב פעלים ובעל מדות וכו' ע"ה 
לא רק למד תורת חב"ד ובעיון, אלא גם פרסמה בין תלמידיו )ועכ"פ 

איזו פעמים גם בהוראת המקור(.
ולפלא מה שכמה מהתלמידים 
להעלים  משתדלים  והמושפעים 
המתמיה  בדבר  להאריך  ואין  זה, 

ומצער.
במשנתם  חכמים  דברי  ע"פ 
בחכמה  לבן  זוכה  האב  אשר 
בסברא הישרה וכו', תקותי חזקה 
כהנ"ל,  עושה  כת"ר  גם  אשר 
החסידות  תורת  ללימוד  כוונתי 
מקום  בכל  אותה  ומפרסם  בעיון 

שידו מגעת.
שנים  עשיריות  באם  והרי 
מלפנים ראו הכרח בזה, עאכו"כ 
בדורנו דור יתום אשר גדול החשך 
"והוכחה"  לאמירה  ועד  ונכפל, 

ופעולה שיאמר לחשך אור ולאור חשך, שדרישת והכרח השעה היא, 
ואשרי חלקו של כל אחד המפיץ מעינות אלו ועד שיגיעו גם חוצה.

בכבוד ובברכה ובקשת סליחה על איחור האישור והמענה עד עתה.
להסברא על דבר הדפסת המכתב אודות תורת הצמצום – הנה 
נכתב הוא בקצור וכו' וכפי הגבלת ואופן כתיבת מכתב, וכבר באו 
הדברים באר היטב בכמה ספרים שבדפוס – מתאים לעומק הענין 
וההכרח בזה, וב יחוד כיון ששגגו בזה מקצת חכמים בעיניהם וכו' 
)שער היחוד והאמונה לרבנו הזקן פ"ז(. ואיזהו מקומן )ולא כולם( 

מצויין במפתח שבסוף ספר תורה אור, לקוטי תורה, דרך מצותיך.

ג

ב"ה, ג' ה' סיון, תשג"ה.
. . בודאי זוכר כת"ר ע"ד מכתבו אלי בענין הצמצום. והנה יתבונן 
האדם לו הי' נמצא בזה המקום ובזו הרגע אתו עמו ממש: האדמו"ר 
שלו אדמו"ר הזקן, הבעש"ט, האריז"ל, רשב"י בעת האידרא, ר"ע 
וכו'  בקה"ק  שהוא  כמו  הגדול  כהן  מרכבה,  במעשה  דרשו  בעת 
וכו' עד משה רבינו ע"ה ברגע מ"ת – הלא לא הי' לו שום תפיסת 
מקום ומציאות כלל, והנה באה תורת הדא"ח ופסקה למסקנה, שאין 
הצמצום אלא באור ולא ח"ו במאור, והמאור נמצא עתה פה ממש כמו 
שהוא נמצא בקה"ק דעולם העשי', ברגע מ"ת על הר סיני, בעולם 
האצי', בעולמות הא"ס כמו שהוא לפני הצמצום הראשון כשהי' אור 

הא"ס ממלא את כל המציאות!
לאלתר  לתשובה  לאלתר  בפנימיות,  התורה  קבלת  בברכת 

לגאולה.

הרב אליהו אליעזר דסלר

9



נספח
בין הרב דסלר  חליפת המכתבים 

איצ'ה דער מתמיד( )ר'  הורוויץ  הלוי  יצחק  והרב 

בהמשך להנ"ל, כנספח, אנו מביאים בזה את מכתבו של הרב דסלר לר' איצה דער מתמיד, ובו הוא פורס את שיטתו בענין 
הצמצום )המכתב נדפס בספר "מרביצי תורה ומוסר" לר' אהרן סורסקי, עמ' סו(, ולאחר מכן את מכתב תשובתו של ר' 

איצ'ה בנושא זה )המכתב נדפס בחלקו בספר הנ"ל, והשאר הושלם מהנדפס בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' סא סי' קי(.
מעניין לציין קטע מתוך הספר הנ"ל )עמ' סה(, בו מתואר הקשר המיוחד שהיה בין שנים אלו: "הוא ]הרב דסלר[ הרחיב אז 
את אפיקי עיונו בתורת הקבלה ובספרי החסידות, ונעשה בן בית בהיכלות המחשבה של מוהרש"ז מליאדי בעל התניא . . 
בעיקר הביאו בסוד הענינים רבי יצחק הורביץ, מגדולי המשפיעים של חב"ד, המכונה ר' איטשה מתמיד, שהתארח זמן 
ניכר בצל קורתו בלונדון, ובכל משך שהותו היו מטיילים יחדיו בפרד"ס ארוכות וקצרות, עד שלא הניח שום דבר קטן 
וגדול שלא בירר מפיו, ועד שרבי אליהו אליעזר ציין את הימים שהמתיק סוד עם ר' איטשה ונתגלו לו רזי עולם כימים 

המאושרים בחייו".

מכתב הרב דסלר לר' איצ'ה
זה מכבר לא יכולתי לברר לי את גדר המחלוקת בענין הצמצום 
בין בעל התניא זי"ע והגר"א ז"ל, אם נחלקו בגדר ענין הצמצום 

גופיה. הן כפי המבואר ב"נפש החיים" למתבונן 
ומעמיק, דא ודא אחת היא, ורק המחלוקת היתה 
בדרך העבודה, אם יש להשתמש בהכרה זו לצורך 
כי  פ"ח  החיים  בנפש  מוזכר  בזה  וגם  העבודה, 
גדולי עולם השתמשו בדרך זה ורק היה חושש 
לטועים וכו', ושם בפ"ז רומז הוא לשורש הענין 
עמוק מאוד כי ההסתר והגילוי מאוחדים בשרשם 
והוא ברור, יען כי ההסתר הנצרך למען הגילוי 
הרי הגילוי הוא צורתו, כי התכלית האמתי של 
של  מציאותו  שורש  וזהו  צורתו,  הוא  דבר  כל 
בנבראים  יורגש  אשר  כל  הכי  ומשום  ההסתר; 
בחינת  גם  אבל  אין,  שהוא  אף  יש,  כמו  נחשב 
לה  יש  אחד  מצד  מוטעית  שהיא  היש  הרגשת 
צורה שהיא תכליתו של טעות זה, והצורה היא 
אמיתית, ואחרי אשר תכלית ההסתר הוא גילוי 
כבודו ית' שהוא טובו ית' והוא ומידותיו אחד, 
א"כ אי אפשר לפרד כלל בין אחדותו ית' לבין 

הגילוי בהסתר שהוא צורת ההסתר גופיה, והדבר הזה הוא כל כך 

ברור למעמיק בו הרבה עד שאי אפשר להבין כלל שיהיה אפשר 
לחלוק עליו, וכן כבר מוזכר בדברי הרבה מגאוני קמאי כרמח"ל 

ועוד, כי צורת הצדיקים הוא השי"ת בעצמו והיינו הך.
כמובן מי שחושב כי הטעות בעצמו אמת הוא, 
וכי ההסתר בעצמו יש הוא, בודאי שהוא טועה 
השוטים  כן  וכמו  יבחון;  המעמיק  אבל  לגמרי, 
הפקרותם  הבחירה,  בגדר  עי"ז  לפקר  החפצים 
היא שגרמה להם לשטותים כאלה, שהרי ברור 
לכל מעיין כי סוף כל סוף בבחינת ההסתר הננו 
הבוחרים, ורק בבחירה טמונה היא צורת הגילוי, 
כי הרגשת אנוכיותו הוא שורש בחירתנו, והיא 
ואילו  הגילוי,  עליו  חל  אשר  ההסתר  בחינת 
יצוייר שאין האדם בוחר אין לו אנוכיות שתהי' 
הוא  כי  גמור  אין  הוא  והרי  הגילוי  אל  שייכת 
נפרד מן השורש בהיפרדו מן התכלית, וממילא 
מוכרח כי צורת הבחירה אמת עפ"י שייכותה אל 

הגילוי, וזו היא מציאותה.
והנה כמה פעמים באתי בדברים עם מצויינים 
שבין מקורבי הדרת קדושתו אם ידעו לבאר את 
תוכן ההפרש שבין בעל התניא והגר"א ז"ל, ולא 

מצאתי אומר דבר ברור – אף לפי עניות דעתי כמו שביארתי.

ר' איצ'ה דער מתמיד
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מענה ר' איצ'ה להרב דסלר
י"ב לחודש זיו, תרצ"ח.

אי"א  הרעיון  זך  חו"ב  הגאון  הרב  לידידי  וכס"ס  חו"ש  שפעת 
מוכתר במעלות ובמדות תרומיות,

הררא"א שליט"א דעסליר 
מחילה  רוב  בקשת  אחרי 
וסליחה על שנתארך תשובתי עד 

כעת.
חג  קודם  עוד  כי  לי  יאמין 
הפסח, תיכף בביאתי מנסיעותיי, 
שאלתו  על  תשובה  לו  הכינותי 
הידיעות  חכם, אך מחמת  שאלת 
ממדינת  המתקבלים  האיומות 
את  מבהילות  ידיעות  רוסיא, 
הרעיון אשר התחילו לדון בדיני 
לאחד  הדת,  לשומרי  נפשות 
סייף  מיתת  דנו  וואלין  מצדיקי 
]ירייה[, ועוד  ר"ל היינו גישָאסין 
הרבה רבנים נשלחו לעבודת פרך 
ממש  הים,  לאיי  שנים  עשר  על 
מוחי ולבי בל עמי להתחיל לכתוב 
דברי ריעות וידידות כראוי והגון, 
שם  נתונים  בני  גם  אשר  ובפרט 
בצרה ובשבי', ומי שאמר לעולמו 

די הוא יאמר לצרותינו די ויחיש וימהר גאולתינו בקרוב אכיה"ר.
והנה בדבר גוף שאלת כת"ר מענין הצמצום, הנה הספר נפש 
החיים איננו תחת ידי כעת יען כי כמעט כל הספרים שלי נשארו 
במדינת רוסיא, אך אכתוב לכת"ר ענין הצמצום כפי המבואר בתורת 
ידין בשכלו הזך ההפרש, וההפרש הוא  ואז כת"ר בעצמו  החב"ד, 
בדקות, והשאר ה' ירחם לשון־הרע ודלטור, וברית כרותה ללה"ר 

שתתקבל ובפרט אצל הגדולים.
והנה לכתוב כל הענינים באריכות הנה יראתי לנפשי שלא אהי' 
בכלל מקצץ בנטיעות ח"ו, אך אכתוב כעת בקיצור וממילא יהי' 
בהיר יותר, ואת אשר יהי' מוקשה לכת"ר יטריח לכתוב לי ואי"ה 

אשיב לו על כל שאלותיו כהוגן.
נא יכתוב לי לפה ריגא כי עד אחר חג השבועות אהי' אי"ה בפה 
ריגא. נא יטריח למסור פ"ש לבבי לתלמידו היקר הרה"ג ר"ס ששון 

יחי'.
והנני ידידו דורש שלומו באהבה רבה ומקרב ולב עמוק.

יצחק הלוי הורוויץ
ענין הצמצום ע"פ תורת החב"ד.

איתא בפרקי דר' אליעזר עד שלא נברא העולם הי' הוא ושמו 
מי  אין  הלא  העולם,  קודם שנברא  שייך שמו  איך  ולהבין  בלבד. 
שיקראנו בשמו. אך פי' "הוא" היינו עצמותו ומהותו ית', ו"שמו" 
היינו אור אין סוף ב"ה. ופי' אור אין סוף היינו שהאור גופא הוא אין 
סוף, וכשעלה ברצונו ית' לברוא את העולמות שיער בכוחו ית' כל 

מה שעתיד להיות בפועל. כמו עד"מ באדם כשעולה ברצונו לבנות 
איזה בנין, הנה משער תחילה במחשבתו אופן עשיית הבנין, כמו"כ 
למעלה כביכול שיער מתחילה בכחו כל מה שעתיד להיות בפועל. 
וידוע אשר בא"ס ב"ה הנה כוח אין חסר פועל, שאם נאמר ח"ו אשר 
כוחו חסר הפועל והפועל משלים 
אותו – זהו ח"ו לאמר, כי אם הוא 
ית' שלם בתכלית ואין צריך למי 
נתהוו  בכוחו  וממילא  שישלימו, 
כל העולמות, וצריכים אנו לאמר 
זיך  פון  זיך  אין  הָאט  ער  בזה"ל 
אויסגישטעלט ַא וועלט, וממילא 
כח  הי' מאיר  בכל פרט מהעולם 
האין סוף ב"ה ואיך שהוא מיוחד 

בא"ס ב"ה.
הי'  לא  כאלו  מעולמות  אך 
המלוכה,  שלימות  כוונת  נשלם 
נופל  אינו  המלוכה  ענין  כי  יען 
נרגש  שיהי'  כזה  עולם  על  רק 
ויהי'  נפרד  ודבר  יש  למציאות 
בטוב  יבחרו  ומ"מ  בחירה  בעל 
ומזה  ב"ה,  הבורא  רצון  להשלים 
כיון  אבל  המלוכה.  תענוג  עיקר 
וויא ער  שהעולם מרגיש בעצמו 
פון  גיווָארין  אויסגישטעלט  איז 
מיוחד  הוא  ממילא  ב"ה  סוף  אין 
בא"ס ב"ה ואינו נרגש כלל למציאות יש. כמו עד"מ זיו השמש אשר 
בודאי נמצא וכלול בגוף וכדור השמש כמ"ש מלאים זיו, ומ"מ אינו 
נראה שם למציאות יש ודבר, מובן שעל עולם כזה אינו נופל ענין 
המלוכה, ולזאת הוצרך להיות הצמצום שאור א"ס יצמצם את עצמו.

וענין הצמצום אינו כפשוטו שהאור אין סוף נסתלק לגמרי ח"ו, 
כ"א שמעלים את עצמו שהעולמות לא ירגישו איך שמיוחדים בא"ס 

ב"ה אבל באמת הוא נמצא בכל מקום. 
ויובן זה איך שהצמצום אינו מעלים "עד"מ בנפש האדם". דהנה 
אנו רואים במשפיע ומקבל כשהמקבל רחוק ערכו מהמשפיע, כמו 
גדול כשרוצה להשפיע שכל עמוק למקבל קטן אשר רחוק  חכם 
ערכו מהמשפיע, ואם ישפיע לו כל עומק ורוחב השכל כמו שמאיר 
אצלו, הרי אז יתבלבלו חושי המקבל ולא יבין מאומה, הנה אז מוכרח 
המשפיע למצוא דרך קצרה באופן שלא יהי' נגלה להמקבל כל עומק 

השכל רק שמץ מנהו מה שלפי ערך המקבל, ואז יוכל לקבל.
לגבי  רק  הוא  שהמציא  קצרה  הדרך  של  הזה  הצמצום  והנה 
המקבל, שלהמקבל אינו מאיר העמקות השכל, אבל לגבי המשפיע 
מאיר בכל פרט ופרט מהדרך קצרה כל העמקות שבהשכל, והאור 
הנגלה להמקבל ע"י הדרך קצרה ממש כאין נחשב לגבי המשפיע, 
וגם המקבל גופא הנה ע"י יגיעתו בהדרך קצרה הנה בכל פעם ופעם 
משיג יותר העמקות שיש בזה הדרך קצרה, עד שסוף כל סוף ע"י 

 בקשת ברכה של הרב דסלר מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
ערב ראש השנה של שנת "אחיש ישועה" לפ"ק )תש"י(
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שנת תש"ל.
הראשי  השליח  סודאק,  נחמן  לרב  אמר  הרבי  עת,  באותה 
לא  עדיין  בהן  מדינות  בחמש  יודפס  התניא  שספר  לאנגליה, 

הודפס עד עתה 'כדי לזרז את הגאולה וביאת המשיח'.
שמעו  אנגליה,  בלונדון,  ליובאוויטש  חב"ד  קהילת  ראשי 
עתה,  עד  מרץ.  במשנה  לעבוד  החלו  ומוחותיהם  אלו,  דברים 
התניא לא הודפס באנגליה, והם הניחו שהרבי מעוניין שחיסרון 

זה יושלם בהקדם.
זלמן יפה – חסיד נלהב ופעיל נמרץ, 

ועוד מאנשי הקהילה, העלו רעיון 
מיוחד: להדפיס תניא עם תרגום 
בלשון־ הטקסט  בצירוף  לאנגלית, 

הקודש — עמוד מול עמוד. עד אז, 
כבר יצא לאור תרגום לאנגלית של 

אך  החסידות,  תורת  של  היסוד  ספר 
היה זה רק התרגום, ללא הספר המקורי.

ספר  לאור  שלהוציא  שיערו  הם 
והתקדמות  קדימה  צעד  יהיה  שכזה, 

אדירה להפצת המעיינות. הן כלפי חוץ – 
לסטודנטים ותלמידים המעוניינים להרוות 

צמאונם ממעיין המים החיים, והן כלפי פנים 
— לאנ"ש הלומדים שיעור יומי בתניא.

כאשר הם הציעו את הרעיון לרבי התשובה 
לא איחרה לבוא. הרבי אישר את ההצעה, והוסיף 

אין  'מייד  יהיה  שהספר  מעוניינים  הם  שאם 
להיות  חייב  זה  הרי  אנגליה(,  )תוצרת  אינגלנד' 

עם  קשר  שייצרו  הציע  אף  הרבי  מושלמת.  הפקה 
דפוס 'שוונציאנו', שהיה ידוע כאחד בתי־ההוצאה־לאור הטובים 

ביותר באנגליה.
הוועדה  את  את  הקימו  בה  אסיפה,  כינסו  הם  שהות  ללא 
להדפסת התניא המיוחד. בראש הוועדה עמדו הרב נחמן סודאק, 
זלמן יפה, ברנרד פרין – יהודי שתרם סכום נכבד להדפסת הספר, 

והירשל גורמן – מי שהופקד על הצד הטכני של ההוצאה לאור.

דרך ארוכה...
את ההודעה הראשונה מבית הדפוס 'שוונציאנו' הם קיבלו 
הסכמה  מתוך  מסרו.  כך  עבודה',  של  שנים  'שלוש  בתדהמה. 
בלית־ברירה לעובדה המצערת, בתקווה שהתוצאה תהיה שווה 
שבמבט  עבודה,  בעבודה.  התחילו  הם  הארוכה,  התקופה  את 
לאחור, תיקח חמש שנים של טרחה ועגמת נפש עד 

שיוכלו להעניק את התניא המתורגם לרבי.
הממונה   – בלוך  מר  של  הראשונה  הדרישה 
מבית־הדפוס 'שוונציאנו' – הייתה תניא מהוצאת 
היו  התניא  הוצאות  שאר  כל  המקורית.  וילנא 
צילומים בלבד מההוצאה המקורית, דבר שלא 
סיפק את מר בלוך. את התניא יקר־הערך קיבל 
זלמן יפה מספריית ליובאוויטש, תוך אזהרה 

חמורה להחזיר אותו ללא כל פגע.
הפרטים של  בפרטי  מעורב  היה  הרבי 
השונים  הטכניים  הפרטים  ואת  ההוצאה, 

של הספר, הרבי בעצמו קבע:
צבע הדפים יהיה קרם במקום לבן; 
להיות  צריך  הקודש  בלשון  הטקסט 
הימני;  בצד  והאנגלי  השמאלי  בצד 
בכל  באנגלית  הראשונה  המילה 
במשמעותה  תואמת  תהיה  עמוד 
הקודש  בלשון  הראשונה  למילה 
בלשון  הטקסט  את  המקביל;  בעמוד 
הקודש אין לשנות מצורתו ואף השער צריך להיות 
וכריכה  סימניות  שתי  להיות  צריכות  ספר  בכל  במקור;  כמו 

ראויה.
הרבי אף הורה בנוגע לעובי הנייר ופרטי הכריכה, ולא אישר 

שהמהדורה תיקרא 'מהדורת שוונציאנו' כפי שביקש הדפוס.
תקופה ארוכה עברה, ולא היו כל עדכונים מבית הדפוס.

לאחר שנה, לשמחת לבבם של העוסקים במלאכה, התקבלו 
החדשות: מספר עמודים מתוך ספר התניא החדש נמסרו להגהה.

תניא, 'מייד אין אינגלנד'
'אני לוקח   • סיפורו של ספר תניא בתרגום לאנגלית שזכה להכוונה מפורטת מהרבי 

ופארבריינגען  • הספר המיוחד שמאחורי שלוש שיחות  עלי את מלוא האחריות' 
• לכשיפוצו מעינותיך חוצה ביום שמש בהיר  בשדרת איסטערן־פארקווי 

מוגש על ידי התמימים חברי המערכת

 מראות
קודש
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תוקנו  וכשאלו  טעויות,  עשרות  נמצאו  החדשים  בעמודים 
ונתקבלו חזרה מבית הדפוס – נתגלו עשרות טעויות אחרות...

כך זה נמשך במשך תקופה ארוכה, הלוך ושוב, עד שאחרי 
ומושלמים  מתורגמים  עמודים  שני  בידם  היה  ויותר,  שנתיים 

מהוצאת התניא החדשה...
מהוועדה,  מרובים  דמים  תשלום  לאחר  הבאה,  בתקופה 
העבודה התקדמה בקצב טוב יותר, והיו מתקבלים תדיר עמודים 
תיקונן  טעויות,  מציאת   – כבעבר  היה  הסדר  כאן  גם  להגהה. 

ויצירת פלא של טעויות חדשות...

...וקצרה
שיותר  כמה  התניא  את  לרבי  להגיש  השתוקקה  הוועדה 

מוקדם, ובצורה מושלמת.
לקראת יום הולדתו ה־70 של הרבי שחל בי"א ניסן תשל"ב, 
למרות הרצון הטוב, הם הסיקו שלא יצליחו להגיש מוצר מוגמר. 
ודאג  ריקות,  בידיים  ניסן  לי"א  להגיע  רצה  לא  סודאק  הרב 

להדפיס תניא בלשון הקודש בלונדון.
אוחזת  היכן  פעמים  כמה  התעניין  הרבי  התקופה,  במשך 
ההדפסה, וגער בעוסקים במלאכה ש'אינם ביזנסמן'ס מוצלחים'... 
במכתב ששלח הרבי לזלמן יפה בתחילת שנת תשל"ד, הוסיף 
הצלחה  "בברכת   — קודשו  יד  בכתב  המכתב  בשולי  הרבי 

ולבשורות־טובות בענין התניא ג"כ". 
חלפו שנים נוספות של עבודה, טעויות ותיקונים, הדפסות 
 – תשל"ה  בעומר  ל"ג  לפני  ששבועיים  עד  ונשנות,  חוזרות 
התניא  ספר  של  ומושלמים,  כרוכים  עותקים  עשרה  התקבלו 

המתורגם החדש.

 שאיבת 'מים שלנו' 

את העותקים הללו, שלחו לכורך שיכרוך אותם בכריכת עור 
מיוחדת. עותקים אלו היו מיועדים עבור הרבי והרבנית  — להם 

גם הרכיבו מכסה עץ מיוחד — ולעוסקים במלאכה.

ונשלוח ספרים
מנהג נאה היה לו לזלמן יפה, להקביל פני רבו בחג השבועות. 
מידי שנה בשנה היה מגיע עם משפחתו וחסידים נוספים מבני 

קהילתו בלונדון.
וככל שנה, כך גם בשנת תשל"ה. אך השנה הם ייסעו בצירוף 
חברי הוועדה שעמלו קשה על מנת להוציא מתחת ידיהם מוצר 
מוגמר ומושלם זה של ספר התניא המתורגם, אותו יביאו כשי 

לרבי.
חמישה ימים לפני הנסיעה, בכ"ו אייר, הם קיבלו לידם את 
העותקים הכרוכים בכריכת עור; ושלושה ימים קודם הנסיעה, 
כרוכים,  רגילים,  עותקים   74 ביותר:  משמחת  בשורה  קיבלו 

מוכנים בבית הדפוס!
ניתן לחוש בשמחה הרבה שאפפה אותם לאחר חמש שנים של 

עבודה, יגיעה ומאמץ רב.

שולי הגיליון ממכתב הרבי לזלמן יפה מתאריך 
י"ט מר־חשון תשל"ד, בעיצומה של העבודה

זלמן יפה משוחח עם הרבי בשביל הכניסה ל־770, 
בימים הסמוכים לחג השבועות תשל"ה
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בשדה התעופה בלונדון, הם עיינו בספר החדש. הוא היה ממש 
יצירה בת 900 עמודים שכלל לא חלמו שתצא  יצירת מופת, 

מתחת ידם.
במשך הטיסה, חברי הוועדה התווכחו כיצד להגיש את התניא 
לרבי. ר' זלמן מאוד רצה שחברי הוועדה יקבלו תניא בכריכת 
עור, חתום על ידי הרבי. בסופו של דבר הם נשמעו לדבריו של 
הכרוכים  הספרים,  כל  את  לרבי  להעניק  סודאק, שצריך  הרב 

והרגילים, בלי כל תנאים מוקדמים.
ביום  חג השבועות שחל  )קודם  ביום שני  הגיעו  ל־770 הם 

חמישי באותה השנה(, שעה בה שהה הרבי ב'אוהל'.
ברגע שהגיעו, הם דאגו להודיע לרבי דרך המזכירות, שהם 
הביאו איתם את המשלוח הראשון של ספר התניא המתורגם, 
והוסיפו, שאת שבעים־וארבעת העותקים הרגילים הביאו הנה 
כאשר אינם כרוכים בשלימות ומחוסרי סימניות משום שהעדיפו 

להביא אותם כך לרבי, מאשר כלל לא.
עור  בכריכת  הכרוכים  הספרים  את  איחרה:  לא  התשובה 
יש להכניס כעת, ולוודא שכל שאר העותקים יהיו מושלמים, 

כרוכים כדבעי ובעלי סימניות.
הרב סודאק והירשל עבדו במרץ. הם השיגו גלילי סרט משי 
ואת שאר החומר הנדרש כדי להשלים את המלאכה. במשך יום 
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חברי הועדה מגישים את התניא לרבי בהתוועדות ערב חג השבועות תשל"ה. 
זלמן יפה מגיש לרבי תניא, מיד אחרי הרב נחמן סודאק העומד לימינו )אשר 

התניא שהגיש – בקופסת עץ — בידיו של ר' לייבל גרונר(
אחר־גבו של זלמן יפה עומד ברנרד פרין ואחריו הירשל גורמן

הרבי מוזג לחברי הועדה 'לחיים'. ששת ספרי התניא 
ניצבים על שולחנו של הרבי

הרבי נותן מכתב כללי לר' חיים פארו. קבוצת 
האורחים האנגלים עומדים על הבימה



אחד הם הדביקו לכל הספרים שני סימניות וכרכו אותם בכריכת 
פלסטיק שקוף.

שי למורא
ר' לייבל גרונר הודיע להם, שהענקת הספרים לרבי תהיה 
בהתוועדות ערב חג השבועות, ביום רביעי בלילה. הרבי יהיה 
שמח, הוא אמר, שחברי הוועדה יעלו לבימה בעת ההתוועדות 

ויגישו שישה ספרים בכריכת עור.
הם התרגשו מאוד לקראת ההתוועדות. מה יותר מרעיד נימי 
לב מלהגיש מתנה, עמל שנים, מוצר מושלם ונאה, לנשיא הדור 

ומנהיגו?
מקום מושבו של ר' זלמן בעת ההתוועדות היה במרכז 770, 

מול הרבי.
ברגע האמת, לקראת סיומה של ההתוועדות, הרבי נתן אות 
לר' זלמן, והוא זינק באחת. אל הבימה עלו גם שאר חברי הוועדה: 

הרב נחמן סודאק, ברנרד פרין והירשל גורמן.
הרב סודאק היה הראשון: הוא הגיש את התניא המיוחד עבור 
הרבי, חתום על ידי ארבעת חברי הוועדה, בקופסת עץ מיוחדת. 
הרבי היה בפנים מאירות, ונראה שמח ומרוצה מאוד. הרבי קיבל 
את התניא, והגיש לרב סודאק מכתב כללי לחג השבועות חתום 

בחתימת יד קודשו, וכוסית עם משקה ל'לחיים'.
הרבי שאל־ ספרים.  שני  בידיו  אוחז  זלמן,  ר'  הגיע  אחריו 

בירר, האם שני העותקים מיועדים עבורו. היה זה פיתוי גדול 
מאוד עבור ר' זלמן. הוא כעת יכול לקבל תניא מידו של הרבי! 

אך הוא חשב על חבריו לוועדה, מה תהיה תגובתם 
כאשר רק הוא יקבל תניא מהקודש והם יביטו עליו 
ששני  לרבי,  ענה  הוא  מוחלט  באי־רצון  בקנאה. 

העותקים עבורו.
וכוסית  מכתב,  זלמן  לר'  ונתן  חייך,  הרבי 
ברנרד  תניא  לרבי  הגישו  בעקבותיו  'לחיים'. 

והירשל.
לאחר מכן הרבי קרא לשאר האורחים האנגלים 

לעלות לבימה. חיים פארו, לואי טיפנברון, מענדל כאץ', שמואל 
לו, ושאר כל האורחים הצטופפו ליד הרבי, עד שכל המקום היה 

מלא עד אפס מקום באזרחי 'ממלכת בריטניה המאוחדת'.
נתן  ולילדים  'לחיים',  וכוסית  מכתב  אחד  לכל  נתן  הרבי 
חתיכת עוגה. גם את הנשים הרבי לא שכח, ומסר לרב סודאק 

קצת יין ועוגה לחלק ל'נשות בריטניה' בעזרת הנשים.
"זה היה מחזה מרשים מאוד! כשהרבי מארגן משהו, זה באמת 

טוב. אין בזה כל ספק", מסיים ר' זלמן יפה ביומנו.
בעוד האורחים ניצבים על יד הרבי, החל הרבי לדבר שיחה 
שאר  )וכן  ]השיחה  המיוחד  התניא  הדפסת  עם  בקשר  קצרה 
השיחות אודות התניא( הוגהה על ידי הרבי ונדפסה בהוספות 

ללקו"ש חי"ג עמ' 177 ואילך[.
נקודת הדברים היתה, שעל־דרך מעשה משה רבינו בתרגום 
התורה לשבעים לשון כדי שתוכל להתגלות לכמה שיותר אנשים 
ותהיה מובנת להם, כך צריך להיות גם בתורת החסידות, שצריך 

לתרגם את ספר התניא – ספר היסוד של תורת החסידות.
והמשיך הרבי, שענין זה הוא בפרט בשפה האנגלית, שהיא 

השפה הכי מדוברת בקרב העם היהודי כיום.
הרבי האציל ברכות לכל העוסקים במלאכה, ביקש שתהיה גם 
מהדורה שניה ושלישית, וסיים בברכת 'ישר כח על גודל הנחת 

רוח' שנגרם על ידי תניא זה.
עשרות  עוד  עם  יחד  האורחים  המתינו  ההתוועדות,  לאחר 
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חברי הועדה מגישים את התניא לרבי בהתוועדות ערב חג השבועות תשל"ה. 
זלמן יפה מגיש לרבי תניא, מיד אחרי הרב נחמן סודאק העומד לימינו )אשר 

התניא שהגיש – בקופסת עץ — בידיו של ר' לייבל גרונר(
אחר־גבו של זלמן יפה עומד ברנרד פרין ואחריו הירשל גורמן



ביציאתו  ללוותו  הרבי,  של  לחדרו  מחוץ  אחרים 
הנוכחים  פצחו  מחדרו,  הרבי  יצא  כאשר  לביתו. 
והרבי עודד בעוז בידו האוחזת בספר  בניגון שמח 
רחב  ובחיוך  לביתו,  עימו  אותו לקח  התניא החדש 

נכנס למכוניתו.
גם בהתוועדות שבת קודש שאחרי חג השבועות, 

התייחס הרבי לתניא המתורגם.
הרבי ביקש שכל מי שהשתתף בהוצאה לאור של 
התניא, שיאמר 'לחיים'. בין הדברים הרבי אמר, שזוהי זכות גדולה של כל 

השותפים בהדפסה.
למחרת, יום ראשון, היתה לר' זלמן 'מיני־יחידות' מחוץ ל־770. הרבי אמר 
לו, כמסביר את דבריו דאמש, שאם יהיו אי־אלו תלונות מאנשים על התניא, 

אזי הוא לוקח על עצמו את מלוא האחריות.

ביזנס'מן מוצלח
לאחרי החג, נכנס ר' זלמן ליחידות אצל הרבי, יחד עם זוגתו.

'לעשות   — לו  האופיינית  ב'חוצפה'   – זלמן  ר'  התחיל  היחידות,  במשך 
עסקים':

בעבר, ביקש ממנו הרבי למצוא שידוך לנערה צעירה, והרבי הבטיח שישלם 
לו 'שדכנות געלט'. ר' זלמן רמז, שהוא יודע עד כמה הרבי לא אוהב להשאר 

בעל־חוב, וכעת הגיע הזמן.
הוא אמר לרבי, שאם יואיל לתת לכל אחד מחברי וועדת התניא, תניא 

בחתימת ידו – יהיה זה 'שדכנות געלט' ממש מצויינים.
הרבי הסכים להצעה, ואמר שיצור קשר איתם לפני הנסיעה לאנגליה.

"אני רואה שאתה ביזנס'מן מצליח לא רק באנגליה, אלא גם באמריקה...", 
סיים הרבי.

התוועדות תחת כיפת השמים
טיסת המשלחת האנגלית תוכננה ליום שני, ט"ז סיון. 

בסמיכות, קיבל ר' זלמן הודעה מהרבי: ידוע שבימים אלו – כבר שנים רבות 
— לא מתקיימת 'יחידות'. ולכן, כדי לא ליצור קנאה וטענות על שוני בין אחד 

לחבירו, אמסור לכם את התניא בחוץ, יחד עם שיחה, ממש לפני נסיעתכם.
וכך מתאר ר' זלמן ביומנו את המעמד המיוחד, בלשונו הייחודית לו:

היינו אמורים לעזוב את 770, ביום שני, ט"ז סיון, בשעה 5:30.  כך שהיה 
16

ר' לייבל גרונר מגיש לרבי את התניא'ס מיד לאחר השיחה
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קנדי  לנמל התעופה  במועד  כדי להגיע  זמן  לנו מספיק  נותר 
בדרכנו חזרה לאנגליה.

ר' לייבל גרונר הזכיר לי )למרות שלא הייתי זקוק לתזכורת( 
שהרבי הבטיח לחלק עותק מיוחד של התניא חתום בחתימת ידו 
לכל אחד מארבעת חברי הוועדה. ר' לייבל הודיע לי שהחלוקה 

תיערך בשעה 5:00 אחר הצהריים "בחוץ".
אנחנו הנחנו, שהכוונה "בחוץ" היא, מחוץ לחדר של הרבי. 
הייתה סבירות גבוהה שלאחר החלוקה, אולי הרבי אפילו יואיל 

לצאת החוצה כדי לתת לנו ברכת פרידה לפני שנצא לדרכנו.
בשנה שעברה, הרבי עמד על מדרגות 770 ומחא כפיים בזמן 
השירה, תוך כדי שאנחנו והבחורים רקדנו במחול, ובעיצומם של 
הריקודים, עלינו למכוניות ויצאנו לדרך. קיווינו שנזכה לאותו 

היחס גם היום.
פתאום, בשעה 4:30, נראתה תכונה רבה. הסטענדר של הרבי 
הוצא החוצה והוצב בכניסה הראשית של 770. גם המיקרופון מצא 
את מקומו. ר' לייבל מיהר לעברנו, והוראות חדשות בפיו: הרבי 

החליט לקיים התוועדות בחוץ — באוויר הפתוח!
איזו התרגשות! כל המכוניות שלנו צריכות להמתין בשורה 
מחוץ ל־770, בדיוק כפי שהיו בשנה שעברה. כל הגברים והנערים 
נדרשים להסתדר בשורה בצד הימני של המדרכה, מול הרבי. כל 
נוסע יקבל מתנה מהרבי, ולאחר מכן כל אחד יפנה לאחור, יעבור 
לצד השני של המדרכה, וייכנס למכוניתו. הנשים הסתדרו אף הם 
בשורה בצד השמאלי של המדרכה, הן אינן היו מעוניינות להיות 

היום ב'מושב האחורי'...
סביבנו – מכל עבר – התאספו מאות מהבחורים של 770, בלי 
עין הרע. הם קפצו על הדשא, טיפסו על קירות ואפילו על עמודי 

חשמל.
זה היה קצת מציק עבור הנוסעים לעמוד כאשר בחורים אלה 
דוחפים אותם, נשענים עליהם, ונושמים בכבדות בעורפם. לא 

כל־כך נוח!
בינתיים, ר' לייבל הוציא החוצה כמה ארגזים שהכילו חלק 
מ־74 ספרי התניא שמסרנו לרבי. הוא שלף כמה ספרים מתוך 

הארגזים ולקח אותם אל תוך חדר הרבי.

ואז, לפתע, הושלך הס, דממה בקהל — והנה הרבי. הוא הלך 
בראש ואחריו ר' לייבל שנשא עימו שישה ספרי תניא. אחריו 
מאיר  ויינברג,  יוס'ל  קליין,  בנימין  חודוקוב,  הרבנים  הגיעו 
הארליג וד"ר ניסן מינדל. אנשים מכובדים אלו התקבצו מאחורי 
הפתוח,  באוויר  ההתוועדות  לקראת  עצמנו  הכנו  ואנו  הרבי, 
שבכלל  הראשונה  וכנראה  אי־פעם,  שהשתתפתי  הראשונה 
בעומר   ל"ג  תהלוכות  בכינוסי  שיחות  אומר  הרבי  התקיימה. 
מחוץ ל־770, אבל למיטב ידיעתי, היתה זו ההתוועדות הראשונה 

שהתקיימה בחוץ, תחת כיפת השמים.
איזה כשרון מדהים יש לרבי שלנו לעשות את הדבר הנכון 
בזמן הנכון. היתה זו הזדמנות מבריקה, התואמת לאור הזוהר של 
יום קיץ יפה, עם שמש נעימה. הנשים בפרט, היו בהחלט שמחות. 
זו הייתה הפעם הראשונה עבורן שיכלו לראות ולשמוע את הרבי 
בצורה בהירה כמו הגברים. למעשה, רעייתי עמדה במרחק מה 

מהרבי, בדיוק כמוני.
בין הדברים אמר  דקות.  הרבי אמר שיחה שנמשכה כחמש 

הרבי:
דבר  מתוך  אלא  מחבירו,  אדם  יפטר  "אל  אומרת,  הגמרא 

הלכה".
צריך  ראשית,  חבירו.  את  יזכור  תמיד  שיהודי  הדרך  זוהי 
לצאת  צריך  אחד  באם  אך  מוחלטת.  מפרידה  להימנע  לנסות 
שיכולה  זו  היא  התורה  אזי  הוא,  למקומו  לחזור  או  לשליחות 
לקשר את נשמותיהם יחד ולשמור עליהם מחוברים ברוחניות. 

הפירוד הוא רק חיצוני, פיזי.

הקדשת הרבי על התניא של הרב נחמן סודאק
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ינסו תמיד לתרגם  והם  יהיו חקוקות אצלם,  מילות התורה 
אותם לפעולה בעניני תורה ומצוותי'.

יהי רצון, שהקב"ה יברך את כולכם ואת כלל ישראל. ההפרדה 
החיצונית בקרוב תבוא אל קיצה עם בואו של משיח צדקנו, כאשר 
הקב"ה יאסוף את כל העם היהודי יחד, לארצנו הקדושה. גאולה 
זו תבוא מהר יותר כאשר היהודים – במקומותיהם בזמן הגלות — 

יאירו את כל סביבתם, כ'מגדלור' של תורה.
כדי לקשר ענין זה עם פעולה, אתן לכל אחד מהנוסעים ספר 
תניא, קשר מובהק עם התורה, לקחת עימו. ספרים אלו חייבים 
שניה  במהדורה  צורך  יהיה  שבקרוב  כדי  קבוע,  באופן  לשמש 

ושלישית...
הרבי סיים: פארט געזונטערהייט און פריילעכערהייט.

מזכרת יקרה
רעייתי אמרה לי שזו הפעם הראשונה שהיא מצליחה להבין 
רובה של שיחה. מישהו הסביר לי שכאשר הרבי מדבר לנשים, 

הוא אינו משתמש במילים רבות או מורכבות בלשון הקודש.
זו, נתתי את המצלמה שלי  לפני שהרבי הגיע להתוועדות 
לאחד מחבריי, בצירוף הוראה שהוא צריך לקחת תמונות רבות 

ככל האפשר מהרבי, כיצד מעניק לי תניא, נוף של הקהל, ושל 
הזדמנות  ולכל האחרים  לי  נתן  האירוע בכללות. הרבי בעצם 
מה  בדיוק  שלו,  טובות  תמונות  כמה  לצלם  ביותר  נפלאה 

שבקשתי ביחידות!
לאחר שהרבי סיים את השיחה, הוא סימן לי בעיניו — כמה 
יפות הם עיני הרבי! — לבוא קדימה. ניגשתי אל הרבי, והעברתי 
לו את המסר, ש"האנגלים הפצירו בי לדרוש מהרבי שהמשיח 
יתגלה בקרוב ובמהרה". הרבי ענה לי, ש"הכל תלוי בך, ובכל 

אחד ואחד, לזרז את ביאת המשיח".
כמדומני, שכאשר ביקשתי מהרבי בקשה זו, הרבי ענה לא רק 
במילים אלא גם עם חיוך מדהים, לואי טיפנברון צילם תמונה 
מוקף  שהוא  תוך  תניא,  לי  מעניק  הרבי  של  ונפלאה  מעולה 

בקבוצת עוזריו הנאמנים.
עשרות אנשים הצליחו גם הם לצלם כמה תמונות נפלאות 
וחברי צילם די הרבה בעצמו, אבל את התמונה הזו בפרט, אני 
אותה  פיתח  הוא  מכן  לאחר  מופת.  כיצירת  מחשיב  בהחלט 
בהגדלה, וראיתי את התמונה בעשרות מבתי ליובאוויטש. אמנם 
לא ניתן לראות את הפנים שלי, אבל אני בטוח כי עתה, יש לי את 

הצוואר המפורסם ביותר בליובאוויטש! 18

"אני בטוח כי עתה, יש לי זלמן יפה מקבל תניא מהרבי
את הצוואר המפורסם ביותר 

בליובאוויטש!"

הרב נחמן סודאק מקבל 
תניא מהרבי

זלמן יפה משוחח עם הרבי. על הסטענדר 
נראים ספרי התניא־כיס עבור הילדים



מר  של  בניו  שני  כי  לי  נאמר 
טיפנברון מכרו תצלומים אלה, והם 
את  לשלם  כדי  כסף  מספיק  עשו 
דמי הנסיעה שלהם לאמריקה, וכדי 

לקנות זוג תפילין של רבינו תם!
לקח  זאת,  לעומת  שלי,  הצלם 
חמישה־עשר תמונות של הרבי, כולן 

זהות!
הרבי העניק לי תניא, ואחרי לרב 
מכן  ולאחר  והירשל.  ברנרד  נחמן, 

ניגשו חיים פארו ומענדל כאץ'.
פתחתי בחשאי את כריכת השער 
בא.  זה  הנה  כן.  שלי...  התניא  של 
הקודש  בלשון  שם,  היתה  החתימה 
כמובן. איזו הרגשה נפלאה ומחממת 
לב קיבלתי כשמצאתי את ההקדשה 
וכך  בעצמו.  כתב  אותה  הרבי,  של 

 .  . חג שבועות תשל"ה. למזכרת  "ב"ה. אסרו  כתוב בהקדשה: 
)חתימתו של הרבי(". היה שם גם את צילום השיחה של ערב חג 

השבועות, עם הגהות בכתב ידו של הרבי.
הייתי נרגש מאוד, שמח ומלא בהכרת תודה לרבי. זה היה 
אותי  לשכנע  מנסה  היה  הירשל  הרבי.  את  'להטריד'  שווה 
בהזדמנויות רבות שזה לא היה ראוי מצידי להטריד את הרבי 

לחתום על התניא שלי. אני חלקתי עליו 
בתוקף. טענתי שזה חשוב לא רק עבורי, 
אלא בעיקר עבור ילדיי ונכדיי שיהיה 

בידיהם אוצר יקר שכזה, וזה העיקר.
הרב נחמן, ברנרד והירשל גם קבלו 

את התניא החתום שלהם מהרבי.
מהנוסעים  אחד  לכל  העניק  הרבי 
תניא'ס  מ־74  אחד  המבוגרים  הגברים 
עכשיו  יש  שמואל,  לנכדי  אלו. 
שלושה ספרי תניא שהוא קיבל מהרבי 
בהזדמנויות שונות, שעם כל אחד מהם 
קיבל הוראה מהרבי שהוא צריך ללמוד 
בספר כל יום. בתניא הראשון, הוא לומד 
את השיעור היומי. בשני, הוא לומד פרק 

כל יום. ובתניא חדש זה, השלישי, הוא לומד כל יום חצי עמוד, 
יחד עם התרגום האנגלי. הרבי קרא לשמואל לעלות שוב, ונתן 

לו עותק משיחת ערב חג השבועות, יחד עם ההגהות.
לכל אחד מהילדים הנוסעים, הרבי נתן תניא מהדורת כיס.

אחר מכן, הרבי קרא לרב יוס'ל ויינברג ומסר לו צרור שטרות 
אפילו   — וילדה  אישה  לכל  לחלקם  לו  והורה  אחד,  דולר  של 
לתינוקות, לכל אחת שני שטרות: אחד עבור מבצע נש"ק, והשני 

לצדקה.

הקטעים מהיומן תורגמו מאנגלית מתוך ספרו של זלמן יפה 
."my encounter with the rebbe"

התמונות והמסמכים, חלקם בפרסום ראשון, מארכיון משפחת 
לו, ועל־כך תודתנו נתונה להם.

הרבי קרא לי שוב )בעיניו העמוקות( ומסר לי תניא עבור 
בצירוף מכתב  יעקובוביץ',  – הרב  רבה הראשי של אנגליה 
אישי עבורו. קודם לכן, ביחידות, קיבלתי הוראה ללכת עם 

משלחת לפגוש את הרב הראשי בלונדון.
המכוניות  לעבר  וצעדנו  ניגונים  כמה  ניגנו  מכן,  לאחר 
שלנו. השיירה יצאה לדרכה, והחלה לנוע. כולנו שרנו בקול 
 ,770 מדרגות  על  עמד  שעדיין  הרבי,  לעבר  בעוז  ונופפנו 

כשהוא מוחא כפיו ונותן לנו ברכת פרידה.
כי בשמחה תצאו!
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הרבי נותן חבילות דולרים לרב 
יוס'ל ויינברג לחלוקה לנשים

הרבי מעודד את השירה 
בצאת הקבוצה לדרכה

ספר התניא אותו 
קיבל פנחס לו, 

נכדו של זלמן יפה



התקשרות
דגש רב ניתן בדור השביעי על נושא ההתקשרות לרבי, דגש אותו העצים הרבי עצמו בהתבטאותו על אדמו"ר הריי"צ, 
בקריאת הרבי לחזק ההתקשרות של החסיד עצמו וקשירת הסובבים אותו ל'נשיא דורנו'. קריאה זו באה בהרבה מהשיחות 
ומכתבים לאורך השנים. באופן נוסף ופנימי יותר בא זה לידי ביטוי בסגנון דיבורו של הרבי בשייכות לאדמו"ר הריי"צ, 

אודות פשטות קיום דבריו, שמירת תקנותיו וכו'.
כתבי היד שלפנינו עוסקים בענין ההתקשרות. אם־כי בכוונה תחילה מביאים אנו כאן מענות מיוחדים בסגנונם, אשר 
אינם רק מצווים ואומרים מפורשות הוסף כח, גבר על ההעלם, חזק הקשר. הם מלמדים – תוך נתינת עצה, בפירוש מענה – 
על גובה מידת השייכות. כבדרך אגב הם מורים לחסיד, אומרים לו – עם הרבי, הלך בדרך פשוטה, קרב אליו, בטל ישותך. 

חבר אחד אל אחד עד ש'והיו לעץ אחד'.
הננו מביאים כתבי־יד־קודש אלו על מנת לעורר ולחזק את ההתקשרות לרבי. לשמור על תקנותיו והוראותיו, עד שתיכף 

ומיד 'יגלה' ויוליכנו קוממיות לארצנו, והוא יגאלנו.

ביאור מענה של הרבי
המכתב שלפנינו הינו מג' תמוז ה'שי"ת. בתחילת 
המכתב מציין הרבי, ששלח יחד עם המכתב קונטרס 
שיצא לקראת י"ב תמוז, וכותב ש"ודאי יזכה בו את כל 
סביבתו" ומוסיף שכולל זה גם שיסביר לכל אחד כיצד 
זה שייך אליו בעבודה בפועל: אצל אחד במוחין ואצל 

השני במידות וכו'.
זה ממשיך הרבי בפסקה שלפנינו,  בהמשך לענין 

בביטויים מיוחדים ונדירים:
יכולת על כל זה ניתנה לנו, חפץ בכל זה יש לנו, 

וכשיהי' הרצון – אין לך דבר העומד בפני הרצון.
מענה  הק'  ידו  בכתב  הרבי  כותב  המכתב  בסיום 

לשאלת הנמען:
מסר לי אחיו הרה"ח וכו' שי' את הפתקא שלו שכותב, אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ענה לו "אודות הצעת שידוך. יתחשב עם חוו"ד ]חוות 
דעת[ של התמימים הקשישים יחיו ויעשה כעצתם והוראתם" ושואל פי' המענה. – ואיני רואה כאן מקום לשאלה. והפי' בזה: יתחשב עם חוו"ד 

כו' – בכללות ההצעה, ויעשה כעצתם והוראתם – בנוגע להפרטים ואופנים בזה.

מוגש על ידי התמימים חברי המערכת

 כתבי
קודש

20



עזר לשינה – תמונת הרבי 
במכתב כללי־פרטי מכ"א טבת ה'תשי"א לר"ז שילדקרויט הוסיף הרבי בסוף המכתב בכתב ידו הק' תשובה בנוגע לבתו שהיתה 

בוכה בלילות באופן בלתי רגיל:
זה עתה נתקבל מכ'. ובנוגע לשינת בתו תי' – יבדוק את כל המזוזות שבביתו. גם יניח אצל מטתה קודם שהולכת לישון 
תמונת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. – גם איזה לילות אחר שתתחיל שוב לישון בטוב. יודיעני שמות תלמידי הכתה שלו ואקראם 

על הציון להצלחה בת"ת ביר"ש ]בתלמוד תורה ביראת שמים[. 

להיות לזכרון בהיכלו
בג' תמוז תש"ט פרסם מוסד 'מחנה ישראל' מכתב, אשר ע"פ 
פקודת אדמו"ר הריי"צ "מתכוננים אנו אי"ה למסור לכ"ק אד"ש 
. . ספר התמונות של אנ"ש יחיו . . הננו להודיע ולזרזם לשלוח 

לנו בהקדם . . ".
בהמשך לענין זה, כותב ומבאר הרבי "שלא לבד שזהו מחזק 
רגש הידידות או ההתקשרות אצל מי שנמצא אצלו התמונה, אלא 
שגם אצל המשלח את התמונה פועל התקרבות כשנזכר שתמונתו 
נמצאת אצל חבירו פלוני ועאכו"כ בנדו"ז. וכבר נראה כאן הרגש 
שפעלה בחוגי מקושרים שונים הידיעה אשר הרבי מליובאוויטש 
מעונין שתמונתם למשפחותיהם תהא אצלו לזכרון – כ"ז הוא 
קל,  עמ'  ח"ג  )אג"ק  ההוראה"  לטעם  שאלתי  לא  כי  השערתי, 

קנד־ה(.
קבלת  הרבי  מאשר  תש"ט  תמוז  מט"ו  שלפנינו  בכתי"ק 

תמונות:

התמונות  ס'  בשביל  הפוטו ששלח  עתה  זה  נתקבלה  יב( 
ולהעיר  שליט"א  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בהיכל  לזכרון  להיות 
ממש"כ אדה"ז באגה"ק סכ"א ]ממה שכתב אדמו"ר הזקן באגרת 

הקודש סימן כ"א[ בענין הזריזות.

מה יכול לעשות הרי צוהו
איסר  ר'  דודו  בן  בהבאת  להתעסק  הרבי  החל  תש"ז  בשנת 
קליובגאנט לקנדה. הרבי שלח מכתבים לאוהביו וקרוביו של ר' 

איסר בבקשה לשלוח לו ויזה.
במכתב מג' כסלו תש"ט כותב הרבי למתעסקים בזה: "שוב 
נחמתי שטוב לחכות עד שתבורר חוו"ד כ"ק מו"ח אד"ש עד"ז". 
אלא  לקנדה  שיסע  טוב  שלא  היתה,  הריי"צ  אדמו"ר  דעת 

לאוסטרליה.
הכתי"ק שלפנינו ממכתב ט"ו כסלו ה'תש"י עוסק בענין זה, 

אך אינו ברור איזה מאורע קדם לכתיבת הדברים:

מה יכול קליוגאנט לעשות אם כ"ק מו"ח אד"ש ציוהו לנסוע 
לאוסטרליא?!
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אודות הענין דצמצום כפשוטו הרי הוא מבטל זאת במחי יד – הרי זה 
מפני שאנו יודעים עד כמה שולל אדמו"ר הזקן שיטה זו.

אבל כאשר מדובר אודות הבנת הענין לאשורו – הנה תלמידי 
אדמו"ר הזקן הבינו זאת בשכלם; אבל בנוגע לאנשים כערכנו – 
הרי זה באופן דהקדמת נעשה לנשמע כו', ועד כדי כך, שמכל אלו 
שדברתי עמהם בנוגע לצמצום שלא כפשוטו, לא מצאתי א' שיוכל 

להסביר בשכל כדבעי כיצד יתכן צמצום שלא כפשוטו! 
ע"פ שכל קשה להסביר כיצד יתכן שהמלך נמצא במקום האשפה, 
ויתירה מזו: בבית של עבודה־זרה, שזהו המקום הכי נמוך ושפל כו', 
למטה ממקום האשפה, כמובן. הלשון הרגיל המובא בענין זה הוא 
– שהמלך נמצא אפילו במקום האשפה, מכיון שלא רוצים לדבר 
אודות מקום שלמטה מזה, בית של ע"ז, וכיו"ב. אבל האמת היא, 
שכאשר אומרים שהצמצום אינו כפשוטו, נמצא הקב"ה גם בבית 
של ע"ז. וענין זה קשה להסביר בשכל: כיצד יתכן שישנו בית של 
ע"ז שהתורה מצווה שצריכים לשרוף אותו באש, וביחד עם זה נמצא 
שם הקב"ה )שהרי הצמצום אינו כפשוטו( בכל התוקף, כפי שנמצא 

בקודש הקדשים?! 
ומובן, שאין זה דומה כלל וכלל לענין ד"גוים מרקדים בהיכלו 
של מלך כו' זו היא גבורתו כו'" – כי שם מדובר אודות היכלו, אלא 
שגבורותיו הן מה שמניח להם לרקד בהיכלו; אבל כאן מדובר אודות 
בית של עבודה־זרה )היפך תענין ד"היכלו"(, ואעפ"כ, נמצא שם 

הקב"ה בכל התוקף, כמו שנמצא בקודש הקדשים, ללא כל חילוק! 
וגם כאשר מסבירים שישנו חילוק בין עצם הדבר לתואר הדבר, 
היינו, שהענין דעבודה־זרה הוא בתואר הדבר, ואילו עצם הדבר הוא 
עצם מציאות הגשמי שנברא באופן דיש מאין מ"מהותו ועצמותו 
של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה 
שקדמה לו ח"ו כו'" )אגה"ק ס"כ( – הנה לאחרי כל הביאור עדיין 
אין הדבר מובן, כי סוף כל סוף קשור עצם הדבר עם התואר שהוא 
נושא, והוכחה לדבר, שהרי צריכים לאבד את עצם המציאות דע"ז 

כו'. וא"כ, כיצד אפשר להסביר בשכל שבד בבד עם זה שעצם הדבר 
נושא את התואר דע"ז, נמצא שם הקב"ה בכל התוקף?! 

]דובר כמה פעמים שכאשר עוסקים בענינים דקים, ועד לדקות 
שבדקות כו', עלולים לסטות ולבוא למסקנא "פראית". דוגמא לדבר 

– בעניננו: 
היינו,  כפשוטו,  שלא  הצמצום  ענין  אודות  מדברים  כאשר 
שהקב"ה נמצא בכל מקום ומקום, "מלא כל הארץ כבודו", אפילו 
במקום האשפה כו' – יכולים להסיק מכך, שכאשר נמצאים במקום 

שאסור להרהר בו דברי תורה –
כמבואר בשו"ע )או"ח רספ"ה( שבבית הכסא יהרהר חשבונותיו 
כו' כדי שלא יבוא להרהר בדברי תורה, וכמסופר בגמרא )ברכות 
כשבילי  דשמיא  שבילי  לי  "נהירין  שאמר  שמואל  אודות  ט(  נח, 
אלו  בענינים  שעסק  ו(  פ"ח,  )דב"ר  במדרש  ואיתא  דנהרדעא", 

בשבתו בבית המים כו' –
"עצמות  אודות  לחשוב  אבל  להרהר,  אסור  תורה  בדברי  הנה 
ומהות" – מותר גם במקום זה, מכיון ששם נמצא "עצמות ומהות", 
שהרי "מלא כל הארץ כבודו", וא"כ, הרי הוא מתייחד במחשבתו עם 

"עצמות ומהות"! 
סברא כזו היא סברא "פראית", ולא עלתה על דעת אף אחד! 
פרה  "המחליף  אודות  זה  במקום  לחשוב  אסור  אם  וק"ו:  ובמכ"ש 
בחמור", אף ששניהם )פרה וחמור( יכולים להימצא במקום זה, הרי 
עאכו"כ שאסור לחשוב אודות "עצמות ומהות"! ואם במקום זה אסור 
להזכיר ולהרהר אודות שמותיו של הקב"ה, הרי עאכו"כ שאסור 
ולא  "אליו  ומהות",  "עצמות  אודות  זה  במקום  ולהרהר  להזכיר 

למידותיו"! 
וכאמור – לא עלתה על דעת אף אחד לומר סברא כזו, ובפשטות: 

סברא כזו היא היפך יסודות האמונה כו'[. 
ונחזור לעניננו: מכיון שקשה ביותר להסביר בשכל את השיטה 
דצמצום שלא כפשוטו, נמצא שענין הצמצום כפי שמתפרש )ע"פ 
כללי תורת אמת( בעולם נמוך )עולם השכל של אלו שאינם מבינים 

את השיטה דצמצום שלא כפשוטו( הוא – כפשוטו.

<< המשך מעמוד 7

עבודה ויגיעה רבה משיג כל העמקות כמו המשפיע בעצמו, יען כי 
באמת יש בהעלם בהדרך קצרה כל העמקות.

והנמשל בזה יובן למעלה הוא כי מה שא"ס ב"ה צמצם א"ע הוא 
רק לגבי העולמות, שבהעולמות לא יהי' מאיר האור אין סוף בגילוי, 
היינו אז דיא עולמות זאלין ניט אויס זאגין פון זעך דעם אור אין 
סוף ב"ה וממילא יהי' עי"ז נראים ליש ודבר נפרד מאלוקות, אבל 
באמת אינם דבר נפרד בפ"ע יען כי המה רק כוחותיו ית' והקב"ה 
ודעתו  ז"ל שהוא  גמור כמ"ש הרמב"ם  וכחותיו המה אחדות  הוא 
אחד. נמצא הרי העולם מיוחד עם עצמות אין סוף ב"ה והמה בטלים 

בתכלית כמו זיו השמש בעודנו כלול בהשמש.
ומי שהוא מזוכך יותר מרגיש יותר איך שהאור אין סוף נמצא 
בכל פרט ופרט בהעולם, עד שע"י הזדככות בעבודת קיום התורה 

ומצות בכל זמן משך השית אלפי שנין הנה עי"ז יזדכך העולם ויקוים 
בנו מ"ש ונגלה כבוד ד' וראו כל בשר יחדיו, היינו איך שהעולם 
הוא מיוחד בעצמות א"ס ב"ה. ודוק היטב בהמשל ועי"ז יומתק יותר 

הנמשל.
איך  היינו  החב"ד,  דרך  ע"פ  ד'  אחדות  אמונת  אמיתית  וזהו 
שהעולם מיוחד ממש בעצמות א"ס ב"ה וממילא הרי העולם בטל 

בתכלית.
את  שמחזיק  מי  כל  אשר  ד'  בעבודת  הדרך  מזה  לנו  והיוצא 
עצמו ליש ודבר נפרד הרי הוא כאלו כופר באמיתית אחדות ד'. 
ובזה יומתק מאד מארז"ל כל המתגאה כאלו עובד עבודה זרה ר"ל, 
כי האמת הגמור הוא אשר העולם בטל בתכלית כאילו אינו, ומה 
שנראה בעיננו ליש הנה זהו רק ע"י הצמצום אשר לגבינו, וכוונת 
הצמצום הוא רק בכדי שיהי' שלימות המלוכה לקבל עומ"ש ע"י 

קיום התומ"צ.

<< המשך מעמוד 11
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לפנימיותם של 'איסורי חפצא'
'שענין זה דאיסור חפצא מכוון ומבואר ע"פ פנימיות הענינים המבואר בספרי חסידות חב"ד' • על גדרם של 'איסורי 
חפצא' על פי המבואר בספר התניא, וכיצד מתייחס אדמו"ר הזקן לקושיית ר' שמעון שקופ לגבי איסורים מדרבנן • 
האם איסור שהתבטל ברוב יונק משלוש קליפות הטמאות או מקליפת נוגה? • האם החמץ מטבעו רע או טוב? • תיווך 
דברי התוספות עם המדרש בענין 'בהמתם של צדיקים', וביאור דברי הירושלמי בענין מצוה הבאה בעבירה, על פי דברי 

אדמו"ר הזקן בתניא • איסורי חפצא – נגלה ופנימיות.

אחד החילוקים הידועים בין סוגי האיסורים שבתורה, זהו החילוק 
במשמעותם  חפצא,  איסורי  חפצא'.  ל'איסורי  גברא'  'איסורי  בין 
הפשוטה, אלו הדברים שנאסרו מחמת סיבה מיוחדת הקיימת בהם 
ובשונה מאיסורי גברא  אין ראוי לאדם להשתמש בהם,  שבגללה 
ביום  אכילה  איסור  וכגון  החפץ,  מצד  ולא  האדם  מצד  שסיבתם 
הכיפורים, שאינו נובע מהמאכלים עצמם, שהרי בשאר ימות השנה 
הכיפורים רצתה התורה  פגם, אלא שביום  ואין בהם  הם מותרים 

שהאדם יתענה ולא יהנה מהם.
שאינם  שבתורה  אכילה  שאיסורי  נראה  דברים  של  ובפשוטם 
תלויים בזמן מסוים או בתנאים אחרים )ראה להלן( הם איסורי חפצא, 
שסיבת איסורם היא מחמת פגם רוחני הקיים בהם, וכל כך פשוט לו 
הדבר לה'אבני נזר' עד שהוא כותב )או"ח לז, ג( ש'יפלא לומר על 

נבילה ושקצים ורמשים שאינם איסורי חפצא'.
ומטעם זה יש שכתבו, שאם נדר אדם שלא יאכל אחד ממאכלות 
אסורות שבתורה אין הנדר חל, שכן הדבר כבר אסור בעצמותו לפני 
הנדר ואין הנדר מוסיף כלום, אך אם נדר על דבר שאיסורו הוא 
רק איסור גברא, כגון שלא לאכול ביום הכיפורים, חל הנדר, שכן 
מלכתחילה לא חל איסור על החפץ ועל ידי הנדר חל בו איסור )ראה 

הגהות רעק"א לשו"ע יו"ד סי' רטו ס"ו בשם הר"ן והרשב"א(1.

נדרים  בין  המחלקת  ב(  ב,  )נדרים  הגמרא  בדברי  הוא  הראשונים  דברי  יסוד   )1
הנדר  קבלת  לשון  שכן  גברא,  איסור  ושבועה  חפצא  איסור  הוא  שנדר  לשבועות, 
לאדם  מתייחסת  השבועה  קבלת  ואילו  וכיו"ב,  עלי'  זו  'כיכר   – לחפץ  מתייחסת 
שבועה,  על  חל  שנדר  הרשב"א  כתב  זה  ולפי  זו',  כיכר  אוכל  שלא  'שבועה   –
יאכלנה,  שלא  ונדר  חזר  כך  ואחר  הכיכר  את  יאכל  שלא  תחילה  שנשבע  כגון 
ולפי  חפצא,  איסור  הכיכר  על  מוסיף  והנדר  גברא  איסור  היא  שהשבועה  משום 
כבר  שהם  משום  הנדר  יחול  לא  התורה  איסורי  שאר  כל  שעל  וכתב  הוסיף  זה 

חפצא. באיסור  אסורים 
כל  על  חל  שנדר  וכתב  הרשב"א  על  נחלק  פ"א(  סוף  )נדרים  הריטב"א  אמנם 
הנדר  ולכן  בלבד  גברא  איסורי  שכולם  משום  וכדומה,  נבילה  כגון  תורה  איסורי 
ההנחה  עיקר  על  שחולק  מדבריו  מבואר  ולכאורה  חפצא,  איסור  עליהם  מוסיף 

בחפץ. סיבה  אסורים מחמת  תורה  שאיסורי 

הרבה  האריכו  והאחרונים 
בהגדרת האיסורים השונים אם הם 
איסור גברא או איסור חפצא, וכן 
בהשלכות נוספות מחילוקים אלו, 
רבי  הגאון  בכך  הרחיב  ובעיקר 
דאורייתא'  ב'אתוון  ענגיל  יוסף 
)סי' י( ובכמה סימנים בספרו 'בית 
היתר:  בין  דן  הוא  בהם  האוצר', 
האם האיסורים הזמניים כולם הם 
רק איסורי גברא )כדוגמת אכילה 
ביניהם  או שיש  ביום הכיפורים( 
כאלו שעל ידי הזמן נהפכו להיות 
איסורים  האם  חפצא;  איסורי 
מדרבנן הם בגדר איסורי חפצא או 

איסורי גברא, ועוד.
דאורייתא  גופא  כידוע, 
הם,  חד  דאורייתא  ונשמתא 

ובהתאם לכך ניתן למצוא הגדרות מקבילות במונחים שונים בין 
פעמים,  כמה  הרבי  שציין  וכפי  החסידות;  לתורת  הנגלה  תורת 
לאור  והבנה  עומק  תוספת  מקבלים  אף  בנגלה  שונים  עניינים 
נעמוד  הבאות  בשורות  החסידות.  בתורת  המבוארים  יסודותיהם 

שהרי  כך,  דבריו  את  לפרש  שאין  בפנים(  )שהובא  האבנ"ז  כך  על  כתב  כבר  אכן 
שלדעת  מפרש  הוא  ולכן  חפצא,  איסורי  שאינם  ורמשים  שקצים  על  לומר  יפלא 
הריטב"א החילוק בין איסור גברא לאיסור חפצא הוא בכך שאיסור גברא נאמר על 
מעשה הפוגם במעלת האדם, כגון שקצים ורמשים שנאמר בהם 'ולא תשקצו את 
החפץ  במעלת  פוגם  האדם  כאשר   – להיפך  הוא  איסור חפצא  ואילו  נפשותיכם', 
שלמעלה ממנו, עיי"ש )וכן כתב הגרש"ש נדרים סי' א בסופו(. ולפי זה אין הדבר 
נוגע לענייננו, כי גם הריטב"א מודה שאיסורי תורה נאסרו מחמת פגם בחפץ אלא 

נדר. עליהם  יחול  שלא  לענין  גברא'  'איסור  בגדר  לדעתו  שזהו 

עיון וחקר בתורת רבותינו נשיאינו  דרכי
נגלה

הרב יהושע מנחם הלוי נויהויזר, ר"מ בישיבת תות"ל אור יהודה
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כפי  חפצא'  'איסור  של  למושג  בנוגע  נקודות  כמה  על  אפוא 
שמתבארות בתורת החסידות.

'חפצא של איסור' – מציאות או דין?
בפשוטם של דברים ניתן היה להבין כי המושג של 'איסור חפצא' 
הוא מושג הלכתי בלבד; התורה מתייחסת לחפץ מסוים כאל דבר רע 
ומתוך כך האדם נאסר באכילתו, 
אך אין לכך משמעות מציאותית 
אין  למעשה  שהרי  שהיא,  כל 
האסור  החפץ  מרכיבי  בין  הבדל 

לחפץ המותר.
בזה  מצאנו  למעשה  אך 
ולפיה  יותר,  עמוקה  הסתכלות 
חפץ שנאסר על ידי התורה אכן 
וטבעו  באופיו  שונה  הוא  הרי 

מחפץ של היתר2.
והגאון ר' שמעון שקופ )'שערי 
יושר' שער א פרק ט( ביאר בכך 
את ההלכה שדבר האסור בהנאה 
נחשב כמי שאינו לו שווי ממוני 
אינה  אשה  בו  המקדש  ולכן 
הדברים  ולכאורה  מקודשת, 
איסור  לדיני  מה  ביאור:  טעונים 
מחמת  ומדוע  ממונות,  ולדיני 
האיסור נעלם השווי הממוני של 

החפץ?
ובפשטות יתכן לפרש שהטעם 
לאדם  אין  שלמעשה  משום  הוא 
שהרי  מהחפץ  ליהנות  אפשרות 
לציווי  להישמע  מחויב  הוא 
כי  ואם  כך,  על  האוסרת  התורה 
מצד המציאות לכאורה הוא יכול 
לעבור על ציווי התורה וליהנות 
לאפשרות  מתייחסים  אנו  אך 
)ועל  קיימת  שאינה  כמי  זאת 
שמע  שכאשר  המסופר,  דרך 
מרעייתו  מקוצק  האדמו"ר  פעם 
נענה  סכין  מביתם  שנגנבה 
בתמיהה ואמר: 'איך הדבר יתכן, 
תגנוב?',  לא  בתורה  כתוב  והרי 
במקום  שנכח  אמת'  וה'שפת 
בשעת מעשה בתור ילד אמר: מכאן למדתי פירוש חדש במילים 'לא 

תגנוב' – אי אפשר לגנוב...(.

התורה  איסור  מחמת  האם  המסובב:  ומהו  הסיבה  מהי  לדון  יש  גופא  ובזה   )2
הקלקול  משום  הוא  התורה  לאיסור  הטעם  שמא  או  החפץ,  של  מהותו  משתנה 

להלן. וראה  בחפץ,  הקיים 

זו )עיי"ש בטעמו3( ומבאר  אמנם ר' שמעון שקופ שולל הבנה 
שאנו  משום  אינה  מהחפץ  הממוני  השווי  הפקעת  אחר:  באופן 
מתעלמים מהאפשרות המציאותית להשתמש בו, אלא אף אם יעבור 
האדם על האיסור וישתמש בו הרי לאמיתתו של דבר אין זו נחשבת 

הנאה, משום שהחפץ בעצמותו הוא דבר רע ומקולקל ומזיק לאדם.
ובלשונו: 'דהא דאיסורי הנאה אינו ממון אין הטעם משום דאי 
התורה  אזהרת  לשמוע  שמוכרח  עי"ז  בהם  להנות  לאדם  אפשר 
שהזהירה אותו על כך, אלא דמה שאסרה תורה איזה דבר באכילה 
דבר זה אינו דבר מאכל לישראל אלא הוי כדבר המזיק לגוף האוכלו, 

והוי כסם המזיק לאדם אף שהאוכלו טועם בו טעם מתוק לחכו'.
ונמצאנו למדים שהמושג של 'איסור חפצא' אינו שייך לתחום 
ההלכתי בלבד אלא הוא נוגע לעצם המציאות החומרית שלו, שיש 

בו קלקול והוא 'כסם המזיק לאדם'.

'שענין זה דאיסור חפצא מכוון 
ע"פ פנימיות הענינים'

מהותו של אותו פגם שבחפץ האסור ניתן להסבר בכמה דרגות:
הפשט  ממפרשי  מהראשונים  לכמה  מצאנו  כבר  הפשט,  בדרך 
נזקים  מחמת  הוא  שבתורה  מאכלות  איסורי  עיקר  שכל  שביארו 
גופניים הנגרמים על ידם, וכפי שכתב ה'חינוך' )מצוה עג(: 'וידוע 
מוליד  לנו  האסורות  הטריפות  כל  שבשר  הרפואה  מדרכי  הדבר 
הפסד אל גוף אוכלו, מחמת שהטריפות מורה חולי בבהמה' )וראה 

בהרחבה בדברי הרמב"ם במורה נבוכים ג, מח(.
ומאידך יש ששללו זאת, וכפי שכתב האברבנאל )שמיני יא, יג(: 
'וחלילה לי מלהאמין כן )שאיסורי אכילה שבתורה הם משום בריאות 
ולבקש  הגופות  האלוקית לרפאות את  התורה  באה  הגוף(... שלא 
בריאותם אלא לבקש בריאות הנפש ולרפאות תחלואיה', ולכן הוא 
מבאר שטעם איסור המאכלים הוא 'לפי שהן מתעבים ומשקצים את 
הנפש הטהורה המשכלת ומולידות במזג האנושי אטימות וקלקול 
התאוות בעשותם באדם רוע מזג אשר ממנו תתהווה רוח הטומאה 

המטמאה הדעות המעשים ומגרש רוח הטהרה והקדושה...'.
אכן בתורת החסידות אנו מוצאים עומק נוסף )ראה תניא סוף פ"ו 
ואילך, והמקור לכך מעץ חיים(, ולפיו החלוקה בין דברים האסורים 
של  חיותם  כי  חיותם,  ושורש  ממקור  נובעת  המותרים  לדברים 
הדברים המותרים היא מקליפת נוגה ושל הדברים האסורים משלוש 

קליפות הטמאות.
וכפי שכותב הרבי, שענין זה הוא הוא יסוד ההגדרה ההלכתית 

של 'איסורי חפצא', וז"ל )לקו"ש חכ"ב ע' 106, בתרגום חופשי(:
הוא, מהיכן  לאיסורי חפצא  גברא  איסורי  בין  'יסוד החילוק 
נובעת חיותו של הדבר הנאסר: 'איסור חפצא' הוא חפץ המקבל 
חיות של איסור, משלוש קליפות הטמאות לגמרי שאינן יכולות 
להתעלות לקדושה, ולכן זהו חפצא של איסור והוא אסור לעולם; 
ואילו איסור גברא הוא כאשר החפץ מקבל חיות רגילה, מקליפת 

.11 הערה  להלן  וראה   )3

הגר"ש שקופ וספרו 'שערי יושר'
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נוגה שיכולה להתעלות לקדושה, ולכן זהו חפץ של היתר )אלא 
שלאדם אסור לאוכלו('.

ויש לציין כאן לדברי הגה"ח ר' משה דובער ריבקין ע"ה, בספרו 
'תפארת ציון' )סי' ב הערה 1(, שבתוך אריכות דבריו בענין איסורי 
גברא ואיסורי חפצא הוא מעיר על נקודה זו, שדברי אדה"ז בתניא 

מהווים יסוד למושג של איסור חפצא על פי נגלה, וז"ל:
'ופעם ביארתי, שענין זה דאיסור חפצא הוא מכוון ומבואר ע"פ 
פנימיות הענינים המבואר בספרי חסידות חב"ד ובעיקר בספר תניא 
קדישא, שכל דבר איסור שהתורה אסרתו הוא מקבל חיות משלש 
קליפות הטמאות לגמרי שאין להם עליה לעולם... אשר זהו פירוש 
'אסור' שקשור ואסור בידי החיצונים ואין עולין משם עד כי יבוא 
יומם ויבולע המות לנצח כו' כמבואר בתניא באריכות, אשר לדעתי 
זהו הפירוש הפשוט והאמיתי של איסור חפצא גם ע"פ נגלית 
התורה, מה שהחפצא הוא אסור בעצם שמקבל חיותו מקליפות 

הטמאות...'.
ואמנם, חילוק זה בעצם מציאותם של חפץ האסור וחפץ המותר 
פותח פתח לכמה דיונים, שעל חלקם מעיר הרמ"ד ריבקין שם, וז"ל:

'ויש להתבונן עוד, איך יבואר החילוקים בהאיסורים, כגון חלב 
שאסור באכילה אבל בהנאה מותר הוא, ואם נהנה מחלב אף הנאה 
של כילוי שהוא מותר לכאורה צ"ל לזה עליה, ואיך יבואר זה שלגבי 
אכילה החלב הוא מקבל חיות מג' קליפות הטמאות ולגבי הנאה הוא 

מקבל חיות מקליפת נוגה שמעורב מטוב ורע'?
אסורים  חפצים  בין  שהחילוק  מניחים  שאנו  מאחר  כלומר: 
מותר  החפץ  האם   – למעשה  להלכה  רק  אינו  המותרים  לחפצים 
לשימוש או אסור, אלא מצד עצם מהותם )ואדרבה: סיבת האיסור 
היא כתוצאה מעצם מציאותו של החפץ שהוא רע במהותו(, מהו אם 
כן החילוק בין דברים האסורים בהנאה לדברים האסורים באכילה 
בלבד? והרי ממה נפשך: אם החפץ יונק את חיותו מקליפת נוגה הרי 
הוא מותר גם באכילה, ואם הוא יונק משלוש קליפות הטמאות עליו 

להיאסר גם בהנאה, כמו באיסורי הנאה?
ועוד יש להתבונן: כאשר אדם אוכל דבר איסור מחמת פיקוח 
נפש, הרי מחד גיסא הוא מקיים בכך מצוה גמורה, וכמו שביארו 
הפוסקים שלכן מברך עליו ברכה ראשונה ואחרונה 'משום דהיתר 
הוא ומצוה קעביד', ואם כן בוודאי יש לזה עליה, ומאידך, הרי דבר 
זה יונק את חיותו משלוש קליפות הטמאות שאין להן עליה, ומבחינה 
זו בוודאי לא השתנה מצבו וטבעו שהרי לכל העולם הוא עדיין עומד 

באיסורו, וכיצד שייך בזה קיום מצוה?
ומסיים: 'ויש להתבונן בזה לעת מצוא לברר הענין ע"פ ספרי 

וכתבי דא"ח חב"ד דרבותינו הקדושים'.

יונק, אך לא קשור
ואמנם אנו זכינו לבירור הענין על ידי הרבי, שהאריך בנושא 
פרשת  בשבת  לכך  )ובהמשך  תשל"ו  פסח  של  אחרון  בשיחת  זה 
אחרי ופרשת קדושים(, ובין הדברים עמד על נקודות אלו, וביארם 

באמצעות חידוש יסודי בכל הענין:
בתניא )פ"ח( מבואר, שמאכלות אסורות נקראות בשם 'איסור' 

שונים  הם  ובכך  החיצונים,  בידי  וקשורים'  'אסורים  שהם  משום 
נוגה ולכן האדם האוכל אותם  ממאכלי היתר שיניקתם מקליפת 
ה',  לעבודת  האכילה  בכוח  כשמשתמש  לקדושה  להעלותם  יכול 
ואילו מאכלות אסורות 'אסורים וקשורים' בשלוש קליפות הטמאות 

ללא אפשרות להעלותם לקדושה.
מכך,  נראה  פניו  ועל 
שמאכלות אסורות מעצם מהותם 
וטבעם הרי הם אסורים וקשורים 
הטמאות.  קליפות  שלוש  בידי 
אמנם, מחדש הרבי, בעצם יש כאן 
מקור  א(  נפרדים:  עניינים  שני 
חיותם של הדברים האסורים הוא 
וזהו  הטמאות,  קליפות  משלוש 
ותולדתם  טבעם  שבעצם  דבר 
ב(  התורה.  מציווי  תוצאה  ואינו 
מה שהם 'אסורים וקשורים בידי 
אינו מוכרח  זה  וענין  החיצונים', 
הוא  בעצם מהענין הראשון אלא 
דבר נוסף, כי עצם העובדה שחיות 
הטמאות  מקליפות  היא  הדבר 

אינה שוללת את האפשרות להעלותו משם, ופרט זה נעשה על ידי 
גזירת התורה שאסרה אותו לאדם ובכך 'אסרה' אותו בתוך שלוש 

קליפות הטמאות וגזרה שלא יוכל להעלותו משם.
החפץ  של  מציאותו  מעצם  מוכרח  אינו  השני  והפרט  ומאחר 
אלא כתוצאה מציווי התורה, ממילא מובן שהענין עשוי להשתנות 
בהתאם לדיני התורה, ולפי זה אין כל סתירה בכך שחפץ מסוים אסור 
באכילה ומותר בהנאה, שאין הפירוש בזה כפי שהבין הרמ"ד ריבקין 
בקושייתו: 'ואיך יבואר זה שלגבי אכילה החלב הוא מקבל חיות מג' 
קליפות הטמאות ולגבי הנאה הוא מקבל חיות מקליפת נוגה', כי 
באמת חיותו היא לגמרי משלוש קליפות הטמאות, אלא שאפשרות 
העלאתו משם תלויה בציווי התורה, ומאחר והתורה התירתו בהנאה 

הרי שעל ידה אפשר להעלות משלוש קליפות הטמאות4.
שאע"פ  נפש,  פיקוח  לצורך  האסור  במאכל  שימוש  לגבי  וכן 
שחיותו היא משלוש קליפות הטמאות, מכל מקום, מאחר ובאופן זה 
התירה התורה את השימוש בו הרי היא 'מתירה' את הקשר הקושר 

אותו לשלוש הקליפות הטמאות באופן שאינו ניתן להפרדה.
ויש לציין, כי בהזדמנות אחרת )שיחת פרשת משפטים תשכ"ט 
– בלתי מוגה, הובא במ"מ וליקוט פירושים לתניא )חיטריק( פ"ז( 
חקר הרבי בענין זה: 'בהמבואר בתניא דכל דבר שאסור הוא אסור 
וקשור בידי החיצונים, ידועה החקירה: האם משום שהוא אסור 
וקשור לכן אסרה תורה, או כיון שאסרה תורה לכן הוא אסור 
בו  שהסתפק  זה  שספק  נראה  ולכאורה  החיצונים',  בידי  וקשור 

באופן  הענין  את  הרבי  מבאר   )88 ע'  חט"ז  )לקו"ש  אחר  שבמקום  לציין  ויש   )4
קליפות  לשלוש  החפץ  של  בשייכותו  הבדל  יש  שאכן  עולה  פיו  ועל  נוסף, 
שהוא  להדיא  מבואר  שם   6 )ובהערה  היטב  עיי"ש  מציאותו,  עצם  מצד  הטמאות 

כאן(. בפ"ע מהמבואר  ביאור 

הגה"ח רבי משה דובער ריבקין
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מעיקרא פשיטא ליה כאן, שאמנם עצם יניקת החפץ משלוש קליפות 
הטמאות הוא מציאות העומדת מצד עצמה ולא מחמת האיסור, אך 

מה שהוא אסור וקשור שם הוא רק כתוצאה מציווי התורה5.

מהיכן יונק חצי שיעור של מאכלות אסורות?
ונראה שעל פי יסוד זה יתבארו כמה ענינים, ונציין אחד מהם:

באכילת  אלא  אסורות  מאכלות  על  מלקות  חיוב  אין  כידוע, 
כשיעור )שברוב איסורי האכילה הוא 'כזית'(, אך נחלקו אמוראים 
האם מותר מדאורייתא לאכול איסור פחות מכשיעור: לדעת רבי 
יוחנן חצי שיעור אסור גם הוא מהתורה, אלא שאין לוקים על כך, אך 
לדעת ריש לקיש מדאורייתא מותר לכתחילה לאכול איסור פחות 

מכשיעור )אלא שחכמים אסרו זאת(.
מציאותם  בעצם  יש  תורה  שבאיסורי  לעיל  המבואר  פי  ועל 
קלקול רוחני, יש לתמוה: מאחר וסיבת האיסור נובעת מצד הפגם 
שבחפץ, איך יתכן שיהיה הפרש בין אכילת שיעור שלם לפחות 

מכשיעור, כאשר סיבת האיסור קיימת בכל חלק ממנו? 
ובאמת, הגאון רבי יוסף ענגיל )בציונים לתורה כלל כב ובבית 
האוצר ח"א סי' קכז( כתב, שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש תלויה 
בשאלה זו גופא – האם איסורי התורה הם איסורי חפצא, דהיינו שיש 
פגם בחפץ עצמו, או רק איסורי גברא, שכן דברי ריש לקיש שחצי 
שיעור מותר מן התורה לא יתכנו אם האיסורים הם בעצם החפץ, 

שהרי הפגם הוא בכל חלק וחלק ממנו6.
הראשונים  בדברי  שהרי  לאומרם,  קשים  לכאורה  הדברים  אך 
שהובאו לעיל מבואר בפשטות שכל איסורי תורה הם איסורי חפצא 
ולא נזכר כלל שהדבר תלוי במחלוקת אמוראים )ואם כי ההלכה 
כדברי רבי יוחנן שחצי שיעור אסור מהתורה והרי זה מתאים עם 
ההנחה שהם איסורי חפצא, מכל מקום אין נראה מדבריהם שדבר זה 

שנוי במחלוקת(.
ובפרט לפי המבואר בתניא שמאכלות אסורות מקבלים חיותם 
משלוש קליפות הטמאות, ולפי זה בהכרח לכאורה שגם חצי שיעור 
יהא אסור באכילה שהרי גם הוא יונק משלוש קליפות הטמאות; וכי 
נאמר שריש לקיש חולק על עיקר גדול זה וסובר שמאכלות אסורות 

מקבלים חיותם מקליפת נוגה? 
שבחפץ  שהקלקול  אע"פ  כי  נראה,  הרבי  של  יסודו  לפי  אכן 
בוודאי קיים בכל חלק וחלק ממנו, אך אין בכך הכרח שהאדם יאסר 
באדם  יפגום  בחפץ  שהקלקול  שאפשר  כשם  ואדרבה:  באכילתו, 
כך אפשר להיפך שהאדם באכילתו יתקן את החפץ, ודבר זה תלוי 
במצות התורה, ולשיטת ריש לקיש שלא אסרה התורה אלא שיעור 
שלם ולא חצי שיעור הרי שבאכילת פחות מכשיעור ניתן להעלות 

את החפץ משלוש קליפות הטמאות ולתקנו.

לצד  מקום  יש  כאן  המבואר  לפי  שגם  יתכן  כי  מוכרחים,  הדברים  אין  אמנם   )5
אלא  הקליפות  בידי  וקשור  אסור  הדבר  טבעו  שמעצם  דהיינו  בחקירה,  הראשון 
אך  הקליפות,  משבי  היתר  פועלת  היא  באכילה  אותו  מתירה  התורה  שכאשר 
תוצאה  הוא  הקליפות  בידי  שאיסורו  להיפך,  אלא  כן,  אינה  הדברים  פשטות 

התורה. מאיסור 
קצת. אחר  בסגנון  זאת  בלשונו שביאר  עיי"ש   )6

האם הקליפות הטמאות מתבטלות ברוב?
ויש לעיין, בנוגע לחפץ של איסור שהתערב ברוב של היתר 
ונעשה מותר באכילה: האם בכך נעשה שינוי בעצם מציאותו וכבר 
אין בו כל פגם, והיינו שאינו יונק עוד משלוש קליפות הטמאות 
אלא מקליפת נוגה, או שמא חיותו היא משלוש קליפות הטמאות 
כמקודם, והשינוי הוא רק לגבי ה'אסור וקשור', שכבר אינו אסור 
וכמו באיסור שהותר  בידי הקליפות אלא אפשר להעלותו משם, 

לצורך פיקוח נפש כמבואר לעיל7.
והנה, ידוע מה שנחלקו הראשונים האם איסור שהתבטל 'חוזר 
היתר  לתוך  איסור  מעט  נפל  שמתחילה  דהיינו  לא,  או  וניעור' 
והתבטל ברוב, ולאחר מכן חזר והתווסף עוד מהאיסור עד שכעת 
כדי  כנגדה  היתר  רוב  איסור שאין  יש בכל התערובת כמות של 
לבטלה, ונחלקו הראשונים האם האיסור 'חוזר וניעור', או שמאחר 
וכבר התבטל הרי אנו רואים את כל התערובת כהיתר גמור, ומאחר 
והאיסור שנפל עתה לתוכה אין בו אחד מששים כנגדה הרי היא 

נשארת בהיתרה.
ובטעמם של הסוברים שהאיסור 'חוזר וניעור', למרות שלכאורה 
)חולין  שיעורים  הקובץ  ביאר  גמור,  היתר  ונעשה  התבטל  כבר 
אות לו(, שההיתר של ביטול ברוב אינו דבר חד־פעמי אלא עליו 
להתחדש בכל רגע ורגע, ולכן ברגע שהשתנה המצב וכבר אין רוב 

כנגד האיסור שוב אין סיבה להתיר וממילא חוזר האיסור8.
ידי  על  משתנה  אינה  האיסור  מציאות  שעצם  נראה  זה  ולפי 
כדי  מתמשכת  בפעולה  צורך  אין  הרי  כן  שאם  ההיתר,  תערובת 
להתירו באכילה שכן כבר השתנתה מציאותו ואין הפרש בינו לבין 
חתיכה של היתר, ובהכרח לומר שגם כשהוא בתוך התערובת לא 

השתנתה מציאותו והפגם שהיה בו נשאר כבתחילה.
ואין תימה בכך שהתורה התירה אותו למרות שהפגם שמחמתו 
נאסר עדיין עומד בעינו, שהרי מדברי הרבי למדנו שעצם הפגם 
כשם  ואדרבה,  באכילה,  שייאסר  מחייב  אינו  שבחפץ  והקלקול 
שאפשר שהחפץ יקלקל את האדם כך יתכן שהאדם יתקן את החפץ, 

שדברים  אפשרות  שיש  הענין  עצם  על  שמעיר   4 ע'  ח"כ  בלקו"ש  ועיין   )7
הוא  אם  שם  מדבריו  ראיה  אין  אך  ברוב,  ביטול  ידי  על  כגון  יתבררו,  האסורים 
באופן שמשתנים לקליפת נוגה ועי"ז יכולים להתברר או שיכולים להתברר בעודם 

הטמאות. קליפות  בשלוש 
נראה שלא כדברי הקוב"ש,  לז(  סי'  גיד הנשה  )חולין פרק  8( אכן מדברי הרא"ש 
לאיסור  זאת  ודימה  נוסף,  איסור  בו  כשהתערב  וניעור  חוזר  שכתב שם שהאיסור 
שהתערב בהיתר והתבטל ברוב ולאחר מכן הוא חזר והוכר בתוך ההיתר שפשיטא 
והרי  מינו'  את  מין  'הכיר  איסור  עוד  לתוכו  כשנפל  הדין  והוא  לאוכלו,  שאסור 
נהפך  שכבר  מאחר  האיסור  שהוכר  בכך  מה  תמה:  והקוב"ש  האיסור,  כהוכר  זה 
אכן  עצמו,  בפני  ורגע  רגע  כל  לפעול  צריך  שההיתר  לחדש  הוצרך  ולכן  להיתר? 
פ"י( שבאמת  יושר ש"ג  )שערי  הגרש"ש  כמו שפירש  יותר  נראה  הרא"ש  מדברי 
אלא  זאת(,  להוכיח  שכתב  מה  בדבריו  )עיי"ש  רגע  כל  נדרשת  ההיתר  סיבת  אין 
מלכתחילה  אך  להיתר,  החפץ  נהפך  ואילך  ומכאן  פעמית  חד  היא  ההיתר  פעולת 

בדבריו. עיי"ש  מכך,  יותר  ולא  התערובת  לזמן  רק  מותר  נעשה  הוא 
והוא עובר  ידי ביטול משתנה עצם החפץ  נראה שגם הרא"ש סובר שעל  זה  ולפי 
לרשות  חוזר  הוא  איסור  עוד  עליו  ומתווסף  חוזר  כאשר  אך  נוגה,  קליפת  לרשות 
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וזה תלוי בדין התורה אם היא 'אסרה' את החפץ במקומו בשלוש 
יתכן  ולכן  לא,  או  משם  להעלותו  יכולת  ללא  הטמאות  קליפות 
שלאחר שהתערב בהיתר עדיין הוא יונק משלוש קליפות הטמאות, 
אלא שכאשר הוא מועט הוא אינו 'אסור' שם וכשחוזר להיות מרובה 

הוא חוזר ונאסר.
חוזר  אינו  שוב  האיסור  שהתבטל  שכיון  הסוברים  לדעת  אכן 
וניעור נראה שעל ידי התערובת בהיתר פקע ממנו הפגם והקלקול, 
ואין הוא יונק משלוש הקליפות הטמאות אלא מקליפת נוגה, ולכן 
אף אם לאחר מכן נפל איסור נוסף אין הוא מצטרף אליו לאסור את 

התערובת, שהרי כבר השתנתה מהותו ואיננו איסור אלא היתר.
)מאמרי  יששכר'  ה'בני  של  דבריו  מעניינים  זה  ענין  )ובעיקר 
בהיתר  התערב  איסור  של  מאכל  שכאשר  ב(,  מאמר  אדר,  חודש 
והתבטל ברוב הרי זה מנפלאות ההשגחה העליונה, משום שהניצוץ 
הטמון באותה חתיכה האסורה )שהרי גם בשלוש קליפות הטמאות 
יש ניצוץ אלוקי המחיה אותן( יכול להתברר על ידי ישראל, ולכן 
ותתבטל  ההיתר  לתוך  הזו  האסורה  החתיכה  שתיפול  מזמנים 
'ואכול יאכלו אותה ע"פ התורה ותתברר הניצוץ הזה', ומטעם זה 
הוא כותב שאין זה מדרך החסידות מה שיש המחמירים ונמנעים 
מלאכול מאכל איסור שהתבטל בהיתר, 'כי לדעתי אדרבה מצוה 
הוא, יאכלו ענווים וישבעו, כי הוא נסיבה מאת הש"י שישוב האיסור 

להיתר ויתברר על ידי אכילת ישראל'9.
ועוד הוא כותב דבר נפלא, כי כידוע חז"ל קבעו ש'רוב בהמות 
כשרות הן', ואילו עינינו הרואות בזמן הזה להיפך שבמקרים רבים 
רק מיעוט בהמות נמצאות כשרות, ועל פי האמור הוא מבאר פשרו 
של דבר, כי בדורות הקודמים עדיין רבים מניצוצות הקדושה לא 
התבררו, ולכן היו הבהמות כשרות כדי שיאכלום בני ישראל ויעלום 
לקדושה, אך בימינו כבר התברר רוב הטוב ולא נשאר אלא מעט ולכן 

רוב הבהמות הן טרפות(.

גדרם של איסורי דרבנן
מאחר שראינו כי קיים שינוי מציאותי בגוף החפץ בין החפץ 

האסור לחפץ המותר, יש לדון בגדרם של איסורי דרבנן:
ומן הסברא לכאורה נראה, שכאשר חכמים אסרו דבר המותר 

ולפי  ניתנה,  שלא  עד  התורה  כל  האבות  שקיימו  מצאנו  שהרי  להעיר,  ויש   )9
מאכילת  ולהימנע  להחמיר  החסידות  מדרך  זה  אין  שהרי  תמוה,  לכאורה  דבריו 
דבר שהותר כיון שאפשר לאוכלו ולבררו? אכן יש לחלק בין מקרה נקרה שנפלה 
להתברר  צריכה  זו  חתיכה  כי  הוא  שאות  והתבטלה,  היתר  לתוך  איסור  חתיכת 
החפצים  שכללות  התורה  שניתנה  קודם  אך  ברוב,  שתתבטל  משמים  סובבו  ולכן 
לא נאסרו אין טעם לומר על דבר איסור מסוים שצריך להתברר. ועוד יש לתלות 
שנשאר  או  נוגה  לקליפת  הדבר  מתהפך  ברוב  בביטול  אם  שהסתפקנו  במה  זאת 
נאמר  ואם  משם,  להעלותו  מאפשרת  שהתורה  אלא  הטמאות  קליפות  ג'  ברשות 
כאופן הא' יש לחלק ולומר שדוקא כשנהפך להיתר אז ראוי לאוכלו בכדי לבררו, 
אסור  שאיננו  אע"פ  הטמאות,  קליפות  משלוש  הוא  עצמו  מצד  החפץ  כאשר  אך 
ממנו,  להתרחק  ראוי  מקום  מכל  באכילתו(,  נאסר  לא  האדם  )שהרי  שם  וקשור 
כן בדברי הרבי בשיחת שבת פרשת אחרי הנ"ל שמשום כך קטן שעשה  גם  ועיין 
כמבואר  כשיגדיל,  וכפרה  לתשובה  דבר  עצמו  על  שיקבל  טוב  בקטנותו  איסורים 
מכל  לגביו  וקשור'  'אסור  הדבר  היה  שלא  אף  כי  סי"א,  שמג  סי'  אדה"ז  בשו"ע 

הטמאות. קליפות  בשלוש  היה  מקום 

מדין התורה אין לומר שהחפץ במהותו הוא פגום ומקולקל, שאם 
כן היאך היה מותר מהתורה קודם שאסרוהו חכמים? ונמצא אם כן 
שאיסורי דרבנן כולם אינם אלא 'איסורי גברא' ולא 'איסורי חפצא'.

 – החפץ  חיותו של  במקור  תלוי  המבואר שהדבר  לפי  ובפרט 
מקליפת נוגה או משלוש קליפות 
הטמאות, ואם כן, כל חפץ שהיה 
קודם שאסרוהו  התורה  מן  מותר 
הוא  חיותו  שמקור  הרי  חז"ל 
בבחינת  ואינו  נוגה,  מקליפת 
חפץ של איסור שמקור חיותו הוא 

משלוש קליפות הטמאות.
שמעון  רבי  נקט  אמנם  וכך 
ובכ"מ(,  שם  יושר  )שערי  שקופ 
ההבדל  את  מגדיר  הוא  וכך 
היסודי בין איסורי תורה לאיסורי 

דרבנן10:
אסורים,  תורה  איסורי  'דכל 
העליונה  החכמה  שהכירה  משום 
וכמו  לישראל,  הוא  רע  שדבר 

סם )המוות( הוא, ונמצא דהאיסור והאזהרה נמשך מפני שהחפץ 
הוא רע, ולא שהחפץ הוא רע מפני שאסרה התורה... ובאיסורי 
דרבנן הוא להיפך, דהחפץ הוא טוב כמו כל חפצים דעלמא, והראיה 
– מדלא אסרה התורה ע"כ דלאו רע הוא, ורק דציוה התורה להשמע 

לרבנן מלא תסור'.
מהותם:  בעצם  דרבנן  מאיסורי  נבדלים  תורה  שאיסורי  הרי 
באיסורי תורה האיסור הוא תוצאה מהפגם שבחפץ, ואילו באיסורי 

דרבנן אין כל פגם בחפץ הנאסר.
ולפי זה הוא מעלה נפקא מינה לדינא )שערי יושר שם(, לפי 
מה שהתבאר לעיל בטעם הדין שאיסורי הנאה אינם שווים פרוטה 
הפגם  מחמת  הוא  שיסודו  מקודשת,  אינה  אשה  בהם  והמקדש 
והקלקול שבעצם החפץ, ולפי זה הרי אין זה שייך אלא באיסורי 

תורה ולא באיסורים מדרבנן.
ואמנם בגמרא )פסחים ז, א(, מבואר להדיא שהמקדש אשה אפילו 
באיסורי הנאה מדרבנן אינה מקודשת, אך כבר פירש רש"י שם )ד"ה 
'אפילו בחיטי קורדנייתא'( בטעם הדבר, ש'הפקר בית דין הפקר, 
והם הפקירו ממונו', ומבואר מדבריו שאמנם באיסורי הנאה מדרבנן 
אינו שייך הטעם שבאיסורי הנאה דאורייתא ולכן בעצם היו צריכים 
הקידושין לחול11, אלא שבכדי לחזק את דבריהם ושלא לחלק בין 

10( מתוך שיעורים שנכתבו ע"י תלמידו הגר"ח שמואלביץ – נדפס בספר הזכרון 
תריג. ע'  להגר"ח שמואלביץ 

אינם  הנאה  שאיסורי  שהטעם  הגרש"ש,  של  יסודו  לעצם  גם  ראיה  ומכאן   )11
שהוא  משום  מהם  ליהנות  יכול  אינו  האדם  שבפועל  משום  אינו  שלו  נחשבים 
תורה  איסורי  בין  לחלק  טעם  כל  אין  זה  לפי  כי  התורה,  לציווי  להישמע  מחויב 
כשם  דרבנן  איסורי  על  לעבור  רשאי  האדם  אין  למעשה  שהרי  דרבנן,  לאיסורי 
ובהכרח לומר שמחמת האיסור בפועל אין  שאינו רשאי לעבור על איסורי תורה, 
שמחמתו  החפץ,  שבעצם  הפגם  מחמת  רק  אלא  ממון,  דין  מהם  להפקיע  27טעם 



איסורי תורה לדרבנן קבעו חכמים שהקידושין אינם חלים, וזאת 
מכוח היסוד של 'הפקר בית דין הפקר', שהפקירו ממנו את החפץ 

ומאחר שאינו שלו ממילא אינו יכול לקדש בו.

חמורים דברי סופרים
אמנם, אם כי נראים הדברים בדעת רש"י, אך כמה מהראשונים 
חולקים על כך וסוברים שאין זה ענין ל'הפקר בית דין הפקר', אלא 
שמעיקר הדין מאחר והחפץ אסור בהנאה מדרבנן ממילא אין לו שווי 

ואין האשה מתקדשת בו.
ובלשון הריטב"א )פסחים שם(: 'שהמקדש באיסורי הנאה דרבנן 
אין חוששין לקידושין כלל, ולא משום טעמא דכל המקדש אדעתא 
דרבנן מקדש, אלא שכך דינו מן התורה, דשוה פרוטה אמר רחמנא 
וליכא', דהיינו שעצם איסורו של החפץ בהנאה, ואפילו מדרבנן, 

מחשיב אותו כמי שאינו שווה פרוטה.
ולפי זה מבואר לכאורה שאפילו באיסור מדרבנן יש שינוי בעצם 
החפץ והוא פגום ומקולקל12, ובנוסח של תורת החסידות: גם חפץ 

האסור מדרבנן יונק את חיותו משלוש קליפות הטמאות.
ובאמת הדברים מפורשים בתניא )פ"ח(: 'שאף מי שאכל מאכל 
איסור בלא הודע... אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה 
משלוש  אחרא  הסטרא  בידי  איסורה  מפני  ההיתר,  כמו  והתפילה 
דברי  שחמורים  דרבנן!  איסור  הוא  ואפילו  הטמאות,  קליפות 

סופרים יותר מדברי תורה'.
ובאשר לטענה שהעלה ר' שמעון שקופ, כי עצם העובדה שחפץ 
זה לא נאסר על ידי התורה מוכיחה שאין בו פגם בעצמותו, הרי 
התשובה לכך מתבארת מתוך דיוקו של הרבי )שיחת אחש"פ תשל"ו( 
בלשונו של אדמו"ר הזקן, שכאשר הוא כותב שאפילו איסור דרבנן 
יונק משלוש קליפות הטמאות הוא מוסיף 'שחמורים דברי סופרים 

בין  לחלק  יש  ובזה  הנאה,  זו  אין  בחפץ  וישתמש  הציווי  על  יעבור  אם  אפילו 
דרבנן. לאיסורי  תורה  איסורי 

היסוד  כעיקר  סובר  אינו  שהריטב"א  אפשר  כי  מוכרחים,  הדברים  אין  אמנם   )12
קלקול  מחמת  הוא  הנאה  מאיסורי  ממון  דין  הפקעת  שטעם  הגרש"ש  שנקט 
האיסור  מחמת  מהם  ליהנות  אפשרות  אין  שלמעשה  משום  אלא  שבחפץ  ופגם 
אליבא  אכן  עיי"ש(.  שם,  בפסחים  פרץ  רבינו  מלשון  נראה  )וכן  האדם  על  הרובץ 
דאמת לפי המבואר בתניא כדלהלן שגם איסורים מדרבנן יונקים משלוש קליפות 
נובעת  הריטב"א שאף אם הפקעת השווי הממוני  בדעת  לומר  ניתן  הרי  הטמאות 

מדרבנן. באיסורים  גם  קיים  זה  פגם  הרי  החפץ  מהפגם שבעצם 
שם  הגמרא  סברה  שמתחילה  שם,  בגמרא  השקו"ט  היטב  תתבאר  זה  ולפירוש 
חמץ  לבטל  אפשר  אי  )ולכן  שלו  שאינם  נחשבים  מדאורייתא  הנאה  איסורי  רק 
נחשבים  דרבנן  איסורי  אך  שלו(  אינו  שכבר  כיון  מדאורייתא,  האיסור  זמן  לאחר 
שלו, ולמסקנא אמרו 'כיון דאיסורא דרבנן עלויה כדאורייתא דמיא ולאו ברשותיה 
קיימא'; ואם נאמר שהטעם שאינו שווה ממון )וממילא אין בו בעלות( הוא מחמת 
לחלק  ההוו"א  סברת  מהי  בחפץ,  מלהשתמש  ממנו  המונע  האדם  על  האיסור 
מנוע  האדם  דרבנן  באיסורי  גם  בפועל  שהרי  דרבנן,  לאיסורי  תורה  איסורי  בין 
שבעצם  הפגם  מחמת  האי  הבעלות  שהפקעת  נניח  אם  אכן  בחפץ?  מלהשתמש 
ובכך  זה,  פגם  חל  דרבנן  באיסורי  גם  האם   – השקו"ט  היא  גופא  בזה  הרי  החפץ 
כדאורייתא  עלויה  דרבנן  דאיסורא  'כיון  במסקנא:  הגמרא  לשון  גם  היטב  תובן 
שאיסור  הוא  למסקנא  החידוש  שעיקר  שמשמע  קיימא'  ברשותיה  ולאו  דמיא, 

ודוק. דאורייתא,  איסור  של  התוכן  אותו  בו  יש  דרבנן 

יותר מדברי תורה', ולכאורה, לשם מה הוצרך להוסיף כאן ענין זה, 
והרי לענייננו די בכך שנאמר שהם שווים בחומרתם לדברי תורה?

אלא שבמילים אלו משיב אדמו"ר הזקן על הטענה דלעיל: הרי 
מעצם טבעו ותולדתו חפץ זה יונק את חיותו מקליפת נוגה ולא 
משלוש קליפות הטמאות, כפי שמוכח מכך שהתורה לא אסרה אותו 
באכילה, ואם אנו אומרים שכאשר חכמים אסרוהו הוא יונק משלוש 
קליפות הטמאות הרי פירושו של דבר הוא שאיסורם של חכמים 
משנה את החפץ ומכאן ואילך הוא יונק משלוש קליפות הטמאות, 
ובכדי לחדש דבר זה עלינו לומר שחמורים דברי סופרים אף יותר 
מדברי תורה, שכן באיסורי תורה עצמם לא מצאנו כעין זה, כי כאשר 
התורה אוסרת איזה דבר אין בזה משום יצירת דבר חדש אלא 'גילוי 
מילתא' בלבד שדבר זה מקבל את חיותו משלוש קליפות הטמאות 
)ומציאות זו לא התחדשה על ידי ציווי התורה אלא כך הוא נברא 
מלכתחילה(, אך לא מצאנו באיסורי תורה שהאיסור עצמו משנה את 
חיותו של החפץ, ודבר זה התחדש רק באיסורי דרבנן, ועל כך נאמר: 

'חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה'.
הרי לפנינו גישה הפוכה מזו של ר' שמעון שקופ ביחס לאיסורי 
דרבנן: בעוד שלדברי הגרש"ש הם אינם חלים על החפץ אלא הם 
זו  רק איסורי גברא, הרי שלפי המבואר בדברי אדמו"ר הזקן לא 
בלבד שהם חלים על החפץ אלא אדרבה: דוקא איסורי דרבנן הם אלו 
הפועלים בחפץ, בשונה מאיסורי תורה שאינם פועלים בו אלא רק 
מגלים את מציאותו הקיימת, ובלשון הרב )שיחת אחש"פ שם, בלתי 
מוגה(: 'איסורי תורה רק מגלים מהי הבריאה, ואילו חכמים משנים 

את הבריאה!'.
אדמו"ר  מדברי  הנראה  שכפי  מעניינת,  לנקודה  לציין  ויש 
הזקן    באחת מתשובותיו, הרי שכוח זה מסור לא רק בידי התנאים 
והאמוראים אלא אף ביד חכמי הדורות שבכל דור, בבחינת 'יפתח 

בדורו כשמואל בדורו'.
וכך משתמש אדמו"ר הזקן בעצמו בכוח זה, באחת מתשובותיו 
חמורה,  שאלה  בו  שנפלה  בגט  העוסקת  לט(  סי'  אדה"ז  )שו"ת 
למנוע  יש  ולכן  מדאורייתא,  פסול  שהגט  פסק  הזקן  ואדמו"ר 
מהמגרש בכל האמצעים האפשריים מלשאת אשה אחרת )משום חרם 
דרבינו גרשום(, 'ובפרט בגזירת חכמים על השוחטים שלא ישחטו 
על החתונה ח"ו שום בהמה ועוף, ואם יעברו ח"ו תהא שחיטתו 

נבילה כדין העובר כו''.
וכוונתו למבואר בשולחן ערוך יו"ד סי' א סי"א: 'אם הטילו הקהל 
חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע ושחט אחר, יש אומרים ששחיטתו 
אסורה' )וראה בשולחן ערוך אדה"ז שם סקנ"ג(, אכן נראה שחידוש 
יש בדברי אדמו"ר הזקן כאן, כי בשולחן ערוך שם נאמר 'ששחיטתו 
אסורה', ואילו אדה"ז מוסיף ומדגיש בדיוק לשונו 'שתהא שחיטתו 
נבילה', והחילוק הוא, כי מהלשון 'שחיטתו אסורה' אין ללמוד שאם 
שחט חל פסול בחפצא אלא הוא רק איסור גברא על האדם לאכול 
מבהמה זו, אך לדברי אדמו"ר הזקן שחיטה זו הופכת את הבהמה 
לנבלה ממש, ומעתה היא יונקת את חיותה משלוש קליפות הטמאות, 

וזאת מכוח האיסור שהוטל על ידי אדמו"ר הזקן! 
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איסורים זמניים
עוד דנו האחרונים בגדרם של איסורים התלויים בזמן: האם גם 
הם בכלל שאר איסורי תורה שהם בבחינת איסורי חפצא )כדברי 
הראשונים דלעיל(, או שמאחר ואינם אסורים אלא בזמנים מסוימים 

הם אינם אלא איסורי גברא.
ויסוד הספק הוא, כי אם אכן יש פגם בחפץ היה מן הדין שייאסר 
באכילה תמיד, ומאחר שאינו אסור אלא בתקופות מסוימות מוכח 
לכאורה שאין פגם בעצמותו, אלא שמטעמים אחרים אסרה התורה 

על האדם להשתמש בו בזמנים מסוימים.
וכבר התבאר לעיל, כי לגבי איסור אכילה ביום הכיפורים ברור 
מסברא כי הוא איסור גברא ולא איסור חפצא, שכן גדר האיסור הוא 
שהאדם יתענה ולא יהנה ולא מחמת פגם בחפץ, ולכן האיסור אינו 
שייך למאכל מסוים אלא הוא חל על כל המאכלים בשווה, אך עדיין 
יש לדון לגבי איסור החל על חפץ מסוים בזמן מסוים, כגון חמץ 
בפסח וכיוצא בו, האם הוא מחמת פגם מסוים שחל באותו זמן בחפץ 
זה, או שמאחר ואינו אסור אלא בזמן מסוים מסתבר לומר שגם באותו 

הזמן אין זה מחמת פגם בחפץ אלא רק איסור על הגברא.
ומצד הסברא הפשוטה היה נראה לכאורה שגם איסורים אלו אינם 
אלא איסור גברא, וכפי שאמר הרבי בתחילת דיונו בנושא זה )שיחת 
אחש"פ שם(, ש'נראה יותר מסברא לומר שאין שינוי בחפץ עצמו... 
שמאחר שיש זמן שבו הוא מותר הרי זה סימן שגם בימי איסורו הוא 

חפץ המותר, אלא שחל איסור על הגברא לאוכלו'.
וכן אמנם נקטו כמה מגדולי האחרונים, וביניהם ה'בית יצחק' 
)או"ח סי' צד ויו"ד סי' קכד( וה'חלקת יואב' )מהדו"ת סי' כ( שכתבו 
כן לגבי חמץ )ובחלקת יואב שם חילק בין חמץ של ישראל לחמץ של 

נכרי, עיי"ש(, ועוד אחרונים.
ושני גדולים, הלוא הם תרין ריעין לרבנות העיר דווינסק – הגאון 
הרוגוצ'ובי ורבי מאיר שמחה הכהן בעל ה'אור שמח', הרחיקו שאלה 
זו למקורות קדומים: לדעת ה'אור שמח' )הלכות חמץ ומצה פ"ו ה"ז( 
'חדש', שלדעת הירושלמי  והירושלמי לגבי איסור  נחלקו הבבלי 
מאחר שהוא תלוי בזמן הרי הוא רק איסור גברא כאיסור אכילה ביום 

הכיפורים, ואילו לדעת הבבלי זהו איסור חפצא. 
ואילו לדעת הרוגוצ'ובי )צפע"נ הל' חו"מ פ"א ה"ו( בשאלה זו 
נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה לגבי חמץ: האם חמץ שעבר עליו 
הפסח אסור מהתורה, שלדעת רבי יהודה חמץ שעבר עליו הפסח 
חלות  פועל  הפסח  זמן  שלדעתו  משום  מהתורה,  באיסורו  נשאר 
איסור בעצם החמץ ומעתה הוא נשאר באיסורו לעולם, אך לדעת 
רבי שמעון החמץ נשאר חפצא של היתר גם בפסח עצמו, אלא שלזמן 

הפסח אין הוא ראוי, וממילא לאחר הפסח אין סיבה לאוסרו.
ולדבריו, מאחר ונפסקה הלכה כרבי שמעון שחמץ שעבר עליו 

הפסח מותר מהתורה, הרי שחמץ בפסח הוא רק איסור גברא.
החפצא של  איסור על  חל  להוכיח שבפסח  יש  לכאורה  אמנם 

החמץ עצמו והוא נהפך למהות של איסור: 
בגמרא )פסחים כא, ב( מבואר, שאם חרך את החמץ פקע ממנו 
האיסור ושוב אינו עובר עליו, אך הדברים אמורים רק כאשר חרכו 
זמן האיסור, אך לאחר שכבר חל האיסור שוב לא  קודם שהגיע 

ביארו הראשונים  הדבר  ובטעם  עליו,  עובר  והוא  החריכה  תועיל 
)ראה ר"ן ומאירי שם(, שמאחר ובתחילת זמן האיסור היה בבחינת 

חמץ וכבר חל עליו האיסור, שוב אינו פוקע.
סברא  דברים,  של  ובפשוטם 
בזמן  כן  אם  אלא  תיתכן  לא  זו 
חלות האיסור נהפך החמץ עצמו 
פגם  בו  שיש  איסור  של  לחפצא 
פוקע  אינו  זה  ופגם  וקלקול, 
אפילו שנשתנה עד שיצא מתורת 
חמץ, אך אם גם בהיותו חמץ אין 
שהתורה  אלא  בעצמותו  פגם  בו 
אסרה על האדם לאוכלו, הרי אין 
בו איסור שוב  לומר שכיון שחל 
עצמו  בחמץ  שהרי  פוקע,  אינו 
לא חל כלום, אלא שלאדם אסור 
בפסח לאכול חמץ, ומאחר ובשעת 
חמץ  בבחינת  אינו  כבר  האכילה 
בדין הוא שלא יהא בו כל איסור13.

מדייק  כך  למעשה  ואמנם, 
הרבי מדברי אדמו"ר הזקן שחמץ 
וז"ל  חפצא,  איסור  הוא  בפסח 
סמ"ה(  תמז  סי'  )בשו"ע  אדה"ז 
הפסח(...  )קודם  מתחילה  'שהרי 
היה שמו חמץ ועכשיו שמו חמץ, 
אלא שעד עכשיו לא אסרו הכתוב 
נבילה',  כחתיכת  הוא  ועכשיו 
ומדייק הרבי )לקו"ש חכ"ב ע' 106 
שס"ל  מזה  'ומשמע   :)21 הערה 
איסור  הוא  הפסח  בתוך  שחמץ 

חפצא'.

חמץ ונבילה
ההנחה  מצד  וכאמור  ומאחר 

הפשוטה היה נראה לא כך, שהרי לפני הפסח ולאחריו )מדאורייתא( 
החמץ מותר באכילה, ואם כן אין סברא לומר שבזמן הפסח הוא נהפך 
להיות איסור חפצא, נראה שאדמו"ר הזקן מבהיר נקודה זו בלשונו 
הזהב: 'והרי הוא כחתיכת נבילה'; נבילה – מאן דכר שמיה? ומדוע לא 

'קול  )בקובץ  הרוגצ'ובי  מהגאון  חדשה  תשובה  נדפסה  שלאחרונה  ומעניין,   )13
זו )שכן  ניסן תשע"ד( ובה הוא עומד על הסתירה לשיטתו מהלכה  התורה' עח – 
אסור מהתורה  אינו  עליו הפסח  כמותו שחמץ שעבר  ר"ש שהלכה  לדעת  לדבריו 
הרי זה איסור גברא ולא איסור חפצא(, ומכוח זה הוא מפרש אותה באופן מחודש, 
ההנאה  איסור  מצד  נובע  אינו  זמנו  לאחר  שחרכו  בחמץ  להשתמש  האיסור  כי 
בשביל  אינו  ההשבתה  ענין  כי  עליו,  חלה  שכבר  מצות תשביתו  מצד  אלא  מחמץ 
ואם לאחר החריכה האפר  יהיה ממנו מציאות',  'בשביל שלא  עצם השריפה אלא 

זו השבתה. אין  מותר  יהיה 
מדיני  הוא  שהאיסור  אלא  כדבריו,  שלא  להדיא  מבואר  הראשונים  בדברי  אכן 
בו איסור  ומוכח מדבריהם שחל  איסור הנאה שבחמץ, שכיון שחל שוב לא פקע, 

שנתבאר. וכמו  חפצא 

 רבי מאיר שמחה הכהן,
בעל ה'אור שמח'

הרב יוסף ראזין, הגאון הרוגוצ'ובי
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כתב בפשיטות שנעשה חתיכת איסור14? אלא שאיסור נבילה משמש 
קודם שהתנבלה  שהרי  במהותו,  שינוי  שחל  לחפץ  ודוגמא  מקור 
הבהמה חיותה היא מקליפת נוגה כבהמות ועופות הטהורים, ומשעה 

שהתנבלה היא יורדת לרשות שלוש קליפות הטמאות.
אכן, אין הנידון דומה לגמרי לראיה, כי נבילה אמנם מתחילה 
היתה מותרת אך משעה שהשתנתה וירדה לרשות שלוש קליפות 
הטמאות שוב אינה חוזרת לקליפת נוגה, ואילו חמץ לאחר הפסח 

נוגה  קליפת  לרשות  חוזר 
לאחר  שחמץ  תורה,  )מדין 
הפסח מותר(15, אך מכל מקום 
מנבילה את עצם  ללמוד  יש 

אפשרות השינוי בחפץ.
כאן  שיש  יתכן  אמנם 
נקודה עמוקה יותר בהשוואה 
שבין נבילה לחמץ, וזאת על 
פי חידושו של הרבי המבוסס 
אדמו"ר  של  לשונו  דיוק  על 

הזקן בתניא:
הזקן  אדמו"ר  כאשר 
מפרט )בסוף פ"ו( את הדברים 
קליפות  משלוש  שחיותם 
'נפשות  כותב  הוא  הטמאות, 

בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם', ומעיר על כך 
הרבי )בהערות לתניא(: 'לכאורה הטמאים מיותר )שהרי 'הטמאים' 
'האסורים  וכותב  ממשיך  הוא  מיד  והרי  באכילה,  האסורים  היינו 
היינו  ד'אסורים באכילה'  'הטמאים' אתי לגלויי  ואולי  באכילה'(, 
דאסורים מעיקרא, ולא שור הנסקל טרפות ונבלות וכו', שאף שגם 
הם מג' קליפות הטמאות ואסורים וקשורים כו' היינו שזהו קליפת 

נוגה שנכללה ברע גמור שבג' קליפות הטמאות'.
כלומר: מהמילים 'אסורים באכילה' ניתן היה להבין שכל גוף של 
בעל חי האסור באכילה, גם אם אינו אסור מתולדתו אלא שנאסר 
לאחר מכן כמו בהמה שנטרפה או שנתנבלה, הוא משלוש קליפות 
רק לבעלי  ומדגיש שהכוונה  הזקן  מוסיף אדמו"ר  ולכן  הטמאות, 
חיים 'הטמאים' דהיינו מין הבהמות האסורות באכילה, אך בהמה 
איננה  שנתנבלה  מחמת  נאסרה  אם  אף  הטהורות,  בהמות  ממיני 
משלוש קליפות הטמאות אלא מ'קליפת נוגה שנכללה ברע גמור 

שבשלוש קליפות הטמאות'.
דוגמא  הזקן  אדמו"ר  מביא  כאשר  גם  שלכן  שם,  עוד  ומוסיף 

'חתיכה  של  הידועה  להלכה  זה  בביטוי  מכוון  הזקן  שאדמו"ר  נראה  ובאמת   )14
כנגדו  רוב  בה  ואין  איסור  שבלעה  היתר  חתיכת  לגבי  שנאמרה  נבילה',  נעשית 
בעצמותה  אסורה  נעשית  והיא  משתנה  עצמה  החתיכה  דין  שמעתה  לבטלו,  כדי 
היתר  רוב של  יידרש  בהיתר  ולכן אם תתערב  בה,  רק מפאת האיסור הבלוע  ולא 
בלבד,  בה  הבלוע  האיסור  כנגד  ברוב  די  ואין  האיסור  את  לבטל  כדי  כולה  כנגד 
לדמותו  כדי  נבילה'  נעשית  'חתיכה  בביטוי  משתמשים  עצמו  זה  בדין  גם  ואמנם 
מציאותה  השתנתה  שהתנבלה  ידי  ועל  מותרת  היתה  שמלכתחילה  נבילה  לדין 

איסור. של  לחפצא  ונהפכה 
.32 הערה   107 ע'  חכ"ב שם  שיחות  בלקוטי  היטב  ועיין   )15

למאכלות אסורות מהצומח הוא נוקט 'ערלה וכלאי הכרם', ולא חמץ 
בפסח וכיוצא בו מדברים שנאסרו באכילה שלא מתחילת הווייתם, 
משום שדברים אלו, בדומה לנבלות וטריפות, אינם משלוש קליפות 

הטמאות אלא מקליפת נוגה שנכללה בשלוש קליפות הטמאות.
ואף על פי שגם הם אסורים באכילה, אך יש נפקא מינה לדינא 
מחילוק זה, וזאת עולה מדברי אדה"ז בפרק לז, שם הוא מבאר את 
טעם הדין שקלף הסת"ם צריך להיות מבהמה טהורה, משום שאי 
לקדושה  להעלות  אפשר 
אלא  המצוה  מעשה  ידי  על 
ואילו  נוגה,  שמקליפת  דבר 
גופם של בהמות טמאות הוא 

משלוש קליפות הטמאות.
והרי  בכך:  התקשו  וכבר 
וטריפות  נבילות  של  קלף 
כשר  טהורות  בהמות  של 
ולדברי  סת"ם,  לכתיבת 
אדמו"ר הזקן הרי מן הנמנע 
שחפץ האסור באכילה ישמש 
הוא  שהרי  סת"ם  לקלף 

משלוש קליפות הטמאות?
שם  הרבי  מדברי  אמנם 
ע"פ  הוא  שהביאור  נראה 
אינן  המותר  ממין  בהמות  של  וטריפות  נבילות  באמת  כי  הנ"ל, 
משלוש קליפות הטמאות אלא מחלק הרע שבקליפת נוגה, ובהן יש 
מעלה לגבי שלוש קליפות הטמאות בכך שניתן להעלותן לקדושה 

על ידי קיום מצוה16.
ולפי זה יבואר היטב טבעו של החמץ, שבפסח הוא חפצא דאיסורא 
ממש ואילו לאחר הפסח הוא חוזר להיתרו )מדאורייתא(, שכן בשונה 
משלוש קליפות הטמאות שאין להן עליה כלל, הרי הרע שבקליפת 

נוגה כך טבעו מלכתחילה, שלעיתים הוא רע ולעיתים הוא טוב.
'וכמ"ש  )פ"א(:  תשובה  בשערי  האמצעי  אדמו"ר  של  ובלשונו 
ונקרא  לרע,  נוטה  וחציה  טוב  חציה  דנוגה  הקבלה  ובספרי  בזהר 
להט החרב המתהפכת, שמתהפכת פעמים כולה לטוב ולפעמים 
מתהפכת לרע, ולפעמים היא כמו בחינת ממוצע בין הטוב ובין הרע'.
בנוגה  אמר  איך  'לכאורה,  פ"ב(:  )שם  מבאר  הוא  כך  ועל 
דמתהפכת כולה לטוב, דמשמע גם חלק הרע שבה?... אך הענין הוא, 
משום דגם בחינת הרע דנוגה אינו כמו הרע הגמור דג' קליפות 
הטמאות שאין להם עליה ותיקון כלל, ובחינת הרע דנוגה יש לו 

בירור ועלייה, ולזה אמר דמתהפך לטוב'.
ולפי זה אין פלא שבפסח החמץ עצמו הוא חפצא דאיסורא ולאחר 
הפסח הוא מותר מהתורה, כי באמת אין כאן שינוי במציאות אלא כך 
היא מציאותו של החמץ מלכתחילה, שמעצם מהותו טמון בו השינוי 

מזמן לזמן, שלעיתים הוא רע ולעיתים הוא טוב.

16( וראה 'המותר בפיך' להרשד"ב שיחי' וולפא )ע' 36 ואילך( שהאריך בענין זה.

 שיטת אדמו"ר הזקן בגדר איסור חמץ:
'שעד עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת נבילה'
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ממה נשמרים הצדיקים?
בנקודה זו יש למעשה חומרא מיוחדת במאכלות אסורות שאין 
כמותה בכל שאר איסורי התורה ואף החמורים ביותר, שכן לגופו 
של האדם נכנס מאכל שחיותו משלוש קליפות והוא נהפך להיות 

דם ובשר מבשרו.
ובכך מבאר הרבי את מאמר חז"ל )גיטין ז, א ובכ"מ(: 'ומה בהמתן 
של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל 
שכן', והתוספות שם הקשו, שהרי מצאנו בדברי חז"ל כמה מעשים 
שהשמירה  ביארו  ולכן  בשוגג?  באיסור  שנכשלו  צדיקים  אודות 
המיוחדת לצדיק שלא יחטא היא דוקא לגבי איסורי אכילה ולא לגבי 
שאר איסורים, ואף שמצאנו שנכשלו אמוראים בשוגג גם באיסורי 
אכילה, וכגון ר' ירמיה בר אבא ששכח ואכל קודם הבדלה )פסחים 
קו, ב(, היינו משום שהשמירה היא דוקא לגבי אכילת חפץ אסור, אך 

לא לגבי אכילה של חפץ המותר בזמן אסור. 
ועד כדי כך גדלה חומרת איסור מאכלות אסורות בשוגג על 
שאר איסורי התורה, שאפילו באיסור רציחה אפשר שיכשל הצדיק 
בשוגג )כרבי יהודה בן טבאי שהרג עד זומם בטעות שלא כדין, עיין 

בתוספות שם( ולא באיסורי אכילה!
שבמאכלות  המיוחדת  החומרא  כי  לבאר,  רגילים  ובפשטות 
אסורות היא משום טמטום הלב והמוח הנעשים על ידם, מה שאין כן 

בשאר האיסורים.
 ,)23 הערה   187 ע'  ח"ה  )לקו"ש  בזה  ומבאר  מוסיף  הרבי  אכן 
וז"ל: 'ויש להטעים זה, ע"פ המבואר בתניא פ"ח אשר מכל מאכל 
בתניא  המבואר  וע"פ  מבשרו,  ובשר  דם  תיכף  נעשה  ומשקה 
פ"ז וח' שמאכלות אסורות הן בגקה"ט יומתק מ"ש בתוס' שם 
שיש הפרש אם האיסור הוא בהמאכל עצמו או שהוא רק בשעת 

האיסור'.
כלומר: מאחר שהמאכל האסור יונק את חיותו משלוש קליפות 
ובשר מבשרו,  הוא נעשה דם  הרי  אוכלו  וכאשר האדם  הטמאות, 
נמצא שעצם גוף האדם מתהווה משלוש קליפות הטמאות, ובכך היא 
ולכן  האיסורים,  כלפי שאר  אכילה  המיוחדת שבאיסורי  החומרא 
אין זה שייך אלא באכילת מאכל אסור ולא באכילת מאכל היתר 
בזמן של איסור שהרי מאכל זה אינו יונק את חיותו משלוש קליפות 
הטמאות )וראה גם הגהות מהריק"ש בתחילת יו"ד המצויין בגליון 

הש"ס לרעק"א גיטין שם(17.
ולפי זה יתבארו דברי המהרש"א )כתובות סא, ב(, על המסופר 

אוכלת  אינה  צדיקים  של  בהמתם  שגם  בגמרא  מבואר  שהרי  להעיר,  ויש   )17
מה  קשה:  ולכאורה  עצמם,  לצדיקים  שכן  במכל  למדו  ומכאן  אסורות,  מאכלות 
והמוח  הלב  טמטום  מצד  שהוא  הראשון  הביאור  ולפי  בבהמה?  זה  ענין  שייך 
לכאורה  הרבי  של  לביאורו  וגם  בבהמה?  הלב'  'טמטום  יש  וכי  יקשה,  בוודאי 
יאיר, הרי שאין  בן  חמורו של רבי פנחס  זה לגבי  יקשה, שהרי בגמרא נאמר ענין 
משלוש  הוא  גופה  שקיום  טמאה  בבהמה  אפילו  אלא  טהורה  בבהמה  רק  מדובר 
קליפות הטמאות )כמבואר בתניא(, ואם כן מה בכך שאוכלת מאכל שהוא משלוש 
בכך  חיסרון  תוספת  יש  מקום  שמכל  לומר  צריך  ולכאורה  הטמאות?  קליפות 
מצד  שמחויב  ממה  יותר  הטמאות  קליפות  לשלוש  משתייך  הצדיק  של  שממונו 

ויל"ע. ותולדתו,  טבעו  עצם 

בגמרא )שם( שפעם עברו ליד מר זוטרא המשרתים הנושאים את 
מאכלי המלך, ומר זוטרא התאווה למאכל והגיע לידי סכנה, וכשראה 

זאת רב אשי לקח ממאכל המלך והניח לו בפיו מחמת פיקוח נפש.
והמהרש"א שם דייק בלשון הגמרא 'אנח ליה בפומיה', דהיינו 
שבכדי להשיב את נפשו היה די לו שיניח לו את הבשר בפיו וירגיש 
את טעמו ולא הוצרך לבולעו, שאם לא כן יקשה: איך קרה שהוצרך 
לכך והרי אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים באיסורי אכילה? ולכן 

בהכרח שאמנם לא הוצרך לבלוע אלא רק להרגיש את טעם הבשר.
במאכלות  והלוא  בתירוצו,  הועיל  מה  להקשות,  יש  ולכאורה 
אסורות אסורה גם הטעימה בפיו ולא רק הבליעה )עי' שו"ת הריב"ש 

סי' רפח(, ואיך נכשל בכך מר זוטרא?
אכן על פי האמור הרי השמירה לצדיקים לבל יכשלו במאכלות 
חמורים  איסורים  על  )שהרי  האיסור  בחומר  אינה תלויה  אסורות 
יותר ממאכלות אסורות לא הובטחו בכך( אלא משום ש'מכל מאכל 
ומשקה נעשה תיכף דם ובשר מבשרו', וזה שייך כמובן רק בבליעה 

ולא בטעימה.

האם גזל הוא 'איסור חפצא'?
כתב, שמהמדרש  בהמתן(  אפי'  ד"ה  ב  ה,  )חולין  סופר  והחתם 
נראה שלא כדברי התוספות, שכן במדרש רבה )פרשת חיי שרה( 
הקשו: מדוע היו צריכים גמליו של אברהם אבינו להיות זמומים כדי 
למונעם מלאכול בשדות אחרים, וכי לא היו במעלת חמורו של רבי 
פנחס בן יאיר שמצד עצמם לא אכלו דברים האסורים? ולפי דברי 
התוספות אין כאן קושיא, שהרי השמירה היא רק לגבי מאכלות 
אסורות, וכשם שלגבי אכילת מאכל של היתר בזמן איסור )כגון 
קודם הבדלה( אין שמירה, כך גם לגבי אכילת היתר בדרך גזלה, 
ומקושיית המדרש יש ללמוד שגם זה נכלל בשמירה על בהמתם של 

צדיקים וכל שכן בצדיקים עצמם.
אכן על פי האמור נראה שאין כאן סתירה, כי הנה לפי המבואר 
הרי נקודת החילוק בין מאכל אסור למאכל של היתר בזמן אסור 
היא האם הדבר יונק את חיותו מקליפת נוגה או משלוש קליפות 
הטמאות, ולפי זה נבוא לדון: מהיכן יונק את חיותו חפץ של היתר 

שנגזל מבעליו?
ואף שמצד הסברא היה נראה לכאורה שיניקתו היא מקליפת 
נוגה, שהרי מדובר בחפץ מותר, וקודם שנגזל ינק את חיותו מקליפת 
נוגה כשאר חפצים של היתר, והרי זה חידוש לומר שברשות הגזלן 
יונק משלוש קליפות הטמאות, אך מה  משתנה מקור חיותו והוא 
נעשה והדברים כמעט מפורשים בדברי אדמו"ר הזקן בתניא )פל"ז(, 
כאשר הוא מבאר שתכלית המצוות המעשיות היא להמשיך אור אין 
סוף להתלבש בגשמיות העולם ולהעלות לקדושה את חפצי העולם 
המצוה  יכולה  זה  ומטעם  נוגה,  קליפת  ממשלת  תחת  הנמצאים 
להתקיים דוקא בחפץ מותר, שכן החפצים האסורים יונקים חיותם 

משלוש קליפות הטמאות שאי אפשר להעלותן לקדושה.
ועל כך מביא כמה דוגמאות: 'כגון קלף התפילין ומזוזה וספר 
טהורים  אלא  שמים  למלאכת  הוכשר  לא  רז"ל  וכמאמר  תורה, 
ומותרים בפיך )דהיינו שצריך להיות מבהמה טהורה דוקא, שיניקתה 
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מקליפת נוגה(, וכן אתרוג שאינו ערלה, ומעות הצדקה שאינן גזל 
וכיוצא בהן', ומכלל הן אתה שומע לאו, שבמעות של גזל אי אפשר 
לקיים מצות צדקה משום שיניקתן משלוש קליפות הטמאות18! )ואף 

שניתן לדחות ולבאר באופן אחר אך כך היא פשטות הדברים(. 
קליפות  משלוש  חיותו  את  יונק  הגזול  שהחפץ  לכך  והטעם 
הטמאות, משום שעצם מצבו כפי שהוא ביד הגזלן הוא כנגד רצון 
ה', ואינו דומה לאיסור גברא שההקפדה היא על מעשה האדם בלבד 
)בדוגמת איסור אכילה ביום הכיפורים וכדומה(, שכן כאן עצם מצב 
החפץ שאינו ברשות הבעלים אינו כראוי ע"פ רצון התורה )וראה 

להלן מקור לזה מדברי הירושלמי(.
ולפי זה נראה שאין סתירה בין דברי המדרש לדברי התוספות, 
שהרי יסוד חומרת איסורי אכילה לגבי שאר איסורים היא משום 
שיניקתם משלוש קליפות הטמאות כמבואר, ומדברי אדה"ז מוכח 
שגם חפץ הגזול יונק משלוש קליפות הטמאות, ובהכרח אם כן שגם 

בזה לא יכשלו הצדיקים.
ומה שכתב החתם סופר 'ופשוט שאין אכילת גזל גרוע מאכילת 
היתר בשעת איסור', לפי האמור אינו מוכרח, שכן באכילת היתר 
בזמן איסור )כגון קודם הבדלה( אין המאכל עובר לשליטת שלוש 
קליפות הטמאות, כי עצם המאכל הוא של היתר וגם במצבו הנוכחי 
אין דבר המנוגד לרצון ה', שהרי הקפדת התורה אינו על מצבו של 
המאכל שהוא במעי האדם אלא רק על עצם מעשה האכילה של 
בניגוד  הוא  החפץ  גזל שמצבו של  באיסור  כן  מה שאין  האדם19, 

לרצון ה' ולכן הוא יונק משלוש קליפות הטמאות.

מצוה הבאה בעבירה
ובדברי אדמו"ר הזקן בתניא )פל"ז( שהובאו לעיל, שאין המצוות 
יכולות להתקיים אלא בחפץ המותר משום שהחפץ האסור יונק את 
חיותו משלוש קליפות הטמאות, הוא ממשיך ומבאר את יסוד דין 
הצדקה  ומעות  ערלה,  שאינו  אתרוג  '...וכן  בעבירה:  הבאה  מצוה 
משלוש  היא  'שהערלה  שם:  ובהגהה  בהם',  וכיוצא  גזל,  שאינן 
קליפות הטמאות לגמרי שאין להן עליה לעולם, וכן כל מצוה הבאה 

בעבירה ח"ו'.

זה ענין למבואר לעיל לגבי חמץ בפסח שחל בו שינוי מזמן לזמן משום  ואין   )18
ואעפ"כ  גמור,  היתר  של  חפץ  הן  המעות  שהרי  נוגה,  קליפת  של  מהרע  שהוא 
ואילו  הטמאות,  קליפות  לשלוש  יורדות  הן  הגזלה  ידי  שעל  בכך  קושיא  כל  אין 
האדם  מעשה  ידי  שעל  משום  נוגה,  לקליפת  יחזרו  הן  לבעליהן  שיוחזרו  לאחר 
בוודאי יכול לחול שינוי בגוף החפץ, וכמבואר בלקוטי שיחות חכ"ב ע' 107 הערה 

עיי"ש.  ,28
האיסור  מעשה  עצם  ידי  על  הרי  גברא,  איסורי  גם  האיסורים,  בכל  אמנם   )19
בזמן  היתר  באכילת  שגם  נאמר  זה  ולפי  הטמאות,  קליפות  לשלוש  החפץ  יורד 
קליפות  לשלוש  המאכל  יורד  האיסור  ידי  על  הרי  הבדלה(  קודם  )כגון  איסור 
אך  הטמאות?  קליפות  משלוש  עתה  מתהווה  הצדיק  של  שגופו  ונמצא  הטמאות 
זה הוא רק כשעובר על האיסור במזיד, שבכך הוא מוריד את  נראה שענין  באמת 
ואילו  כן כשאוכל בשוגג,  יורדת גם חיות הבשר שבקרבו, מה שאין  נפשו ממילא 
קליפות  משלוש  מתהווה  גופו  מקום  מכל  בשוגג  כשאוכל  אף  אסורות  במאכלות 
בשלוש  הוא  הרי  עתה  מצבו  שמצד  אסורות  למאכלות  גזל  דומה  ובזה  הטמאות, 

הטמאות. קליפות 

ובדברים אלו מבאר אדמו"ר הזקן את יסוד הדין של מצוה הבאה 
בעבירה, שהאחרונים האריכו לדון בו:

בירושלמי )שבת פי"ג ה"ג( נאמר, שהאוכל מצה גזולה לא יצא 
ידי חובה, משם 'מצוה הבאה בעבירה', אך הקורע על מתו בשבת 
יצא ידי חובת קריעה למרות שנעשתה תוך עבירה של חילול שבת, 
והטעם: 'תמן )במצה גזולה( – גופה עבירה, ברם הכא )בקורע בשבת 

על מתו( – הוא עבר עבירה'.
ופשטות כוונת הירושלמי לחלק בין איסור גברא לאיסור חפצא: 
בגזילה האיסור הוא בעצם מצב החפץ שאינו נמצא ברשות הבעלים20, 
ואילו באיסור שבת החיסרון אינו במצב החפץ אלא בפעולת האדם 
)וכגון באיסור קורע, אין הקפדת התורה שהחפץ ישאר בשלימותו 
ולא יקרע, אלא על מעשה הקריעה של האדם(, ומבואר מכך שדין 
מצוה הבאה בעבירה נאמר רק באיסורי חפצא ולא באיסורי גברא, 
וכן נראה מדברי הבית יוסף )יו"ד סי' שמ( בביאור דברי הירושלמי, 

וכן נקט ה'תורת חסד' )או"ח סי' לא, א( ועוד מהאחרונים.
וסברא  טעם  ש'אין  כתב  קכז(  סי'  )או"ח  סופר'  ה'כתב  אמנם 
לחילוק זה', שהרי סוף סוף נעשתה כאן עבירה, ו'מצוה כזו שנעשתה 
בעבירה מתועבת לפני ה', מה לי אם היום גורם העבירה או לא, סוף 
כל סוף מתועב הוא לפני ה''! ולכן הוא מסב את כוונת הירושלמי 
לענין אחר, שהדבר תלוי אם המצוה התאפשרה רק על ידי פעולת 
העבירה או שהיתה יכולה להתקיים בלעדיה, עיי"ש בדבריו )וכן 

פירש בשיירי קרבן על הירושלמי שם, עיי"ש(.
אכן פשטות דברי הירושלמי מורים להדיא כפירושו של הבית 
יוסף וסייעתו, שהחילוק בין איסור על האדם או על החפץ )'הוא עבר 
עבירה' או 'היא גופה עבירה'(, ומלבד זאת כבר הקשה בתורת חסד 
שם על הפירוש השני מדברי הירושלמי, עיי"ש, ויש להבין אפוא 

מהי אכן סברת החילוק?
אמנם, בדברים אלו מבאר הירושלמי את עיקר יסוד דין מצוה 
הבאה בעבירה: מדוע המקיים מצוה תוך כדי עבירה לא יצא ידי 
חובתו, והרי לכאורה יש כאן גם עבירה וגם מצוה, ומדוע העבירה 

מבטלת את קיום המצוה?
ועל כך מחדש הירושלמי, שבדין מצוה הבאה בעבירה התחדש 
מצוה,  לקיום  נפסל  איסור  במצב של  הנמצא  חפץ  בחפצא:  פסול 
וממילא יש לחלק בין איסור גזילה שהחפץ עצמו נמצא במצב הסותר 

לרצון ה', למעשה עבירה של האדם שלא פגם בחפץ עצמו.
נראה שהבין בטעם מצוה הבאה בעבירה  סופר  ומדברי הכתב 
סוגי  בין  לחלק  טעם  אין  ולכן  העבירה,  מעשה  מחמת  שהוא 
האיסורים, אך כאמור מדברי הירושלמי יש ללמוד שהטעם אינו 

מצד המעשה אלא מצד החפץ.
וכן נקט ר' שמעון שקופ )שערי יושר ש"ג פי"ט( שמצוה הבאה 
דין  ראיה ממקור  והביא לכך  החפץ,  פסול בעצם  יוצרת  בעבירה 
מצוה הבאה בעבירה, הנלמד מהכתוב 'והבאתם גזול ואת הפסח ואת 
החולה', ומכאן למדו שקרבן גזול נפסל לקרבן כמו פסח וחולה )ראה 
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סוכה ל, א(, והרי בקרבן בעל מום בוודאי הפסול הוא בעצם החפץ, 
וכמו כן קרבן גזול שהושווה אליו. 

ונפלא הדבר שיסוד זה מבואר היטב בדברי אדמו"ר הזקן הנ"ל 
קליפות  שלוש  של  בחפץ  להתקיים  יכולה  המצוה  שאין  בתניא, 
'...שהערלה היא  יכול להתעלות לקדושה,  הטמאות משום שאינו 
כל  וכן  לעולם  להן עליה  לגמרי שאין  קליפות הטמאות  משלוש 
מצוה הבאה בעבירה ח"ו', ולמדנו מכאן כי מצוה הבאה בעבירה 
שמעצם  ואף  לקדושה,  להתעלות  יכול  שאינו  בחפצא  פסול  הוא 
מהותו הוא חפץ של היתר, אך על ידי העבירה שנעשתה בו ירד 
לשלוש קליפות הטמאות וממילא נפסל לקיום מצוה כיון שאינו 

יכול להתעלות לקדושה.

ועל נקודה נפלאה זו בדברי אדמו"ר הזקן מעיר הרבי, כאשר הוא 
מבאר את הכוח שהתחדש במתן תורה לפעול שינוי בחפץ על ידי 
קיום מצוה או עבירה, וז"ל )לקו"ש חט"ז ע' 213 – בתרגום חופשי(: 
'כשעוברים עבירה ר"ל פעולת העבירה אינה רק בנוגע לגברא, אלא 
היא פועלת גם בחפצא שמשתנה ונעשה לדבר מתועב', ובהערה שם: 
'ולהעיר מדין מהב"ע, ועיין תניא פל"ז שלאחר שמביא הדוגמא 
גזל',  שאינן  הצדקה  'ומעות  מוסיף  ערלה'  שאינו  'אתרוג  בזה 
ובהגהה שם מדמה 'כל מצוה הבאה בעבירה' לאתרוג דערלה!', 

והן הן הדברים.

מה שהוא מכיל בכל עת בה יצטרכו לזה, ובקלות כמה שיותר. אשר 
לכן, כאשר אדם עושה שבר בכלי – אף שבשעת מעשה 'סותר' הוא 
את הכלי, אך יחד עם זאת – מתקן הוא את הכלי, שהרי פועל הוא בו 

את האפשרות להוציא מתוכו את תכולתו.
כך מצינו שייתכן מקרה בו אף שאין לחשוש משום סתירה, בבנין 
גרוע, אך חוששים בזה משום 'עשיית נקב' ו'תיקון כלי' )שוע"ר סי' 
שיד ס"א(: "חבית של חרס . . שנשברה ודיבק שבריה בזפת – מותר 
לשברה בשבת כדי ליקח מה שבתוכה ואין בה משום סתירה מפני 
שאינה בנין גמור, ובלבד שלא יתכוין לנקבה נקב יפה שיהא לה 

לפתח נאה, שא"כ הרי הוא מתקן כלי וחייב משום מכה בפטיש".
נמצא, דהפותח אריזות מזון, כיון שהוא נותן אפשרות להוציא מן 
ה'כלי' מה שבתוכו – יש לדון האם ניתן להחשיבו כמתקן את הכלי 
בכדי שיוכלו להשתמש בו, או שזוהי שבירת הכלי ואין בזה משום 

תיקון. במה זה תלוי?

כוונת האדם
האם הגדרת המעשה של האדם, אם שובר וסותר הוא את הכלי, 
או שהוא מתקנו ומכשירו להוצאת תוכנו – תלוי באופן המעשה שלו: 
אם אופן השבירה הוא כסתירה, או שאינו שובר ממש, אלא מתקן 

פתח ]ובזה גופא – מה ההגדרה המדוייקת לזה[;
או שלהגדרת המעשה אם סתירה או תיקון – נשתמש בכוונת 
האדם במעשהו: אם התכוון הוא לעשיית פתח – גם אם אופן הסתירה 

נראה שהוא סותר, ייחשב הדבר לתיקון הכלי ולא לסתירתו?
הלשון  בדיוק  למצוא  ניתן  גמורה,  שאינה  אף  לדבר,  הוכחה 
בהלכה הנ"ל )בשו"ע ובשו"ע אדה"ז(, בענין שבירת חבית )שאין בה 
משום סתירה(: "מותר לשברה בשבת . . ובלבד שלא יתכוין לנקבה 

נקב יפה . . שא"כ הרי הוא מתקן כלי", היינו, שאם אינו מתכוין 
לנקב נקב יפה – ה"ה סותר ואין בזה איסור )כיון שזהו "בנין גרוע"(; 

אך אם רק מתכוין לנקב "א"כ הרי הוא מתקן כלי".
סתירה,  כ"א  תיקון  שאינו  שבירה  מעשה  בהגדרת  נוסף  דיוק 
הוא בלשונו הזהב של אדה"ז: "מותר לשברה בשבת כדי ליקח מה 
שבתוכה", היינו, דכל ההיתר הוא כאשר אין לאדם שום חפץ בכלי 
ובתיקונו, אלא רוצה הוא רק במה שבתוכו, אלא שבכדי לקחת מה 

שבתוכו – מוכרח הוא לתקן פתח לכלי.
הנמצא בנוגע לעניננו: גם כאשר מדובר באריזות מזון שעשויות 
משום  בו  שאין  גרוע"  כ"בנין  שייחשב  יציב,  שאינו  חלש  מחומר 
סתירה ]כאשר בזה גופא יש לדון מה ייכלל בגדר זה[ – יש לדאוג 
שהאדם הפותח אינו מתכוון לפתוח פתח בכדי לתקן את האריזה 

לשימוש, כ"א רק בכדי להוציא את מה שבתוכה.

הוצאה מכלל שימוש
בזה יש להעיר דבר נוסף:

מהו הפירוש בזה שאדם מתכוון להוציא את מה שבתוך האריזה? 
הרי סוכ"ס רוצה הוא בפתיחתה של האריזה, ופועל הוא פתח להוציא 

את תוכנה?
וע"ד דברי אדה"ז )סי' שיד סי"ג(: "אבל אסור לעשות נקב בגוף 
החבית אפילו . . שאינו דומה לפתח מפני שמכל מקום על כרחך 

הוא מתכוין לפתח . . ".
ובכדי לצאת מכל ספק – גם באריזות שאין בהם משום סותר 
– יש לפותחן באופן כזה שמוציאם מכלל שימוש, שרק אז וודאי 
הדבר שאין הוא פותח פתח לכלי ומתקנו, אלא שובר הוא אותו בכדי 

להוציא את תוכנו.
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בענין רצון המוחלט בעצמותו
ענין הדרגות ב'רצונות' ודוגמתם למעלה בענין האור שלפני הצמצום – ענין רחב הוא בתורת החסידות ועוסקים בו 
המשכים מפורסמים הנלמדים בהיכלי הישיבות*. במאמרנו זה נתמקד בהסברת ענין "רצון המוחלט בעצמותו" כפי שהוא 

בא בהלבשה על דרך משל בנפש האדם וממנה יובן היאך הדברים למעלה ברצונו יתברך.

'רצון המוחלט' – מוחלט שכך ראוי להיות
יו"ט של ר"ה תרס"ה )סה"מ תרס"ה ע' ב ואילך(  במאמר ד"ה 
מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב החילוק בין "רצון הגלוי" שרוצה וחפץ 

באיזה דבר, ל"רצון המוחלט" ש"יש החלט בנפשו" לזה. 
התעוררות  ע"י  בא  זה  ד"רצון  המוחלט',  ה'רצון  ענין  ומבאר 
עצמו תחלה" ומביא דוגמא לזה: "וכמו שעולה במח' אדם בעצמו 
שיהי' קצין ושר או מלך והוחלט הרצון הזה בעצמו אבל אין בזה שום 
התעוררות והתפעלות השייכות לפועל רק שהוסכם והוחלט בנפשו 
שיהי' מלך ואז כאשר יבקשוהו להיות מלך יתרצה ויתעורר ברצון 
גלוי למלוכה כו', אבל לולא ההחלט הקודם לא הי' מתעורר כלל 
ברצון למלוכה כו'. ובמח' ורצון המוחלט הזה אינו נק' מלך עדיין כי 
אין זה בהתעוררות בגילוי כ"א בהעלם בעצמו ואין זה שייך עדיין 
לפועל כלל כ"א ע"י שהוחלט בעצמו להיות מלך מתעורר אח"כ 

ברצון גלוי למלוכה כשמבקשים ומכתירים אותו כו'".
בבחי'  אינה  זו  "דבחי'  זה:  רצון  על  כותב  הענין  ובהמשך 
התעוררות ממש . . דבאמת אינו שייך לומר ע"ז שם רצון עדיין . . 
וכמו שאנו רואין בנפש שיש כמה ענינים שהוסכם והוחלט בנפשו 
ומ"מ אין לו רצון בזה עדיין להיות רוצה ממש רק שהוחלט שראוי 
להיות כך וראוי לרצות אבל אינו רוצה עדיין ובמשך זמן יבוא מזה 

התעוררות רצון ממש".
היינו, ד'רצון המוחלט', אין זה רצון שרוצה וחפץ באיזה דבר 
שיהי' בפועל, שהרי כאשר רוצה הוא באיזה דבר – ה"ז כבר 'רצון 

הגלוי'; אלא זהו ההסכמה לכך "שראוי להיות כך וראוי לרצות".
ולכאורה נראית כוונתו בביאור בחינה זו1 – שזהו כאשר חושב 

ד"ה  תרס"ה;  ר"ה  של  יו"ט  ד"ה  בתחילתו;  ראש  עטרת  ראה:  הענין  לכללות   )*
ואנשי  חסידים  וד"ה  תשבו  בסוכות  ד"ה  תרס"ו;  המצוה  כי  וד"ה  יהי'  כי  אדם 

תש"ג.  עולם  אדון  וד"ה  ר"ה  של  יו"ט  ד"ה  עת"ר;  מעשה 
1( פשטות דבריו נראים כסותרים עצמם מיני' ובי', שהרי בתחילה נשמע מדבריו 
שאין  רק  בזה,  רוצה  מצדו  דהוא  היינו,  מלך",  שיהי'  בנפשו  והוחלט  "שהוסכם 
יתרצה  מלך  להיות  יבקשוהו  "כאשר  )ורק  פועל  לידי  זאת  להביא  האפשרות  לו 
הוא  שאף  היינו,  כך",  להיות  שראוי  שהוחלט  "רק  שזהו  כותב  ולאחמ"כ  וכו'"(; 

וממילא  מעולה,  היותר  היא  אופן2  באיזה  מסוימת  מעלה  אודות 
הוחלט אצלו "שראוי להיות כך וראוי לרצות", היינו, שבאם ירצה 
לנצל תכונה זו שבנפשו ה"ז ראוי להיות באופן הזה – "ראוי להיות 
כך". וכמו 'שעולה במחשבת אדם בעצמו' אשר הניצּול הגבוה ביותר 
של רוממות הנפש הוא ע"י ענין המלוכה, וממילא, אם ירצה הוא, 
ונפשו תיטה לרוממות )"כאשר יבקשוהו להיות מלך"( – "יתרצה 

ויתעורר ברצון גלוי למלוכה".
מסוים,  מושג  בעצם  מתבונן  אדם  כאשר  אחרות:  במילים 
שהתבוננות  כיון  פרטיו,  כל  על  ובמעלתו  האמיתית  במשמעותו 
זו עתידה להביאו שכאשר ירצה בדבר – ירצה באופן המסוים בו 
השיג שהוא המעולה, ה"ז נקרא בשם 'רצון הנעלם' ו'רצון המוחלט', 
שמוחלט אצלו שזהו האופן הראוי לרצות בו, רק שבינתיים "אין זה 

בהתעוררות כ"א בהעלם בעצמו".

רצון זה ע"ד אותיות החקיקה
אבל ע"כ אין לפרש כן:

דהנה, לפי ביאור הנ"ל נמצא, דהרצון הגלוי הנ"ל, כאשר רוצה 
וחפץ בדבר בפועל, הוא נעלה ופנימי יותר מהרצון הנעלם, שהרי יש 
לו שייכות לאדם – שנוטה ונמשך אל הדבר. משא"כ רצון הנעלם – 
אין לו שום שייכות עם האדם, כ"א מה שמתבונן במושג שלא קשור 

אליו והרי הוא דבר חיצוני בלבד.
תשבו  בסוכות  ד"ה  במאמר  מהמבואר  כן,  הדבר  שאין  ומוכח 
עת"ר )סה"מ עת"ר ע' כח ואילך(, שם מבואר ג"כ ענין זה בחילוק 

שכתב  במה  ]גם  בזה  לרצות  שראוי   )?( שמבין  רק  בזה,  רוצה  אינו  מצדו  בעצמו 
השייכות  והתפעלות  שום התעוררות  בזה  במ"ש ש"אין  צ"ע  לבד  דבריו  בתחילת 
לפועל כלל", דלכאורה, אף שאין זה בא לידי פועל, הרי המניעה היא צדדית ומצדו 
ונמצא  'איזה שייכות לפועל';  יש בזה  ועכ"פ  'התעוררות והתפעלות לפועל',  ה"ז 
כך  להיות  "שראוי  מה  שזהו  זה  ברצון  למשמעות  יותר  משתייכות  אלו  דמילים 

כבפנים. נראה  וע"כ  לרצות"[.  וראוי 
2( ראה ד"ה אדם כי יהי' תרס"ו )המשך יו"ט של ר"ה תרס"ו ע' קצז(: "עם היות 
לעשות  איך  כמו  בעצמו  זה  רצון  והוחלט  בעצמותו  בו  נתעורר  שכבר  רצון  שהוא 

בו". ולחשוב  לדבר  איך  או  פלוני  חסד  דבר 

 מעייני
חסידות

הרב אורי למברג, משפיע בישיבת תות"ל אור יהודה
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ולאחר שמבאר  ו'רצון גלוי',  'רצון נעלם'  בין  בהתעוררות הרצון 
וטהירו־ דטהירו־עילאה  המדרגות  בב'  למעלה",  מזה  "הדוגמא 

תתאה, מוסיף לבאר החילוק ביניהם ע"פ משל מאותיות הכתיבה 
ואותיות החקיקה. "דאותיות הכתב הרי יש דבר נוסף על הקלף כו' 
והיינו בחי' מציאות דבר כו' . . ואותיות החקיקה הרי אינם בבחי' 

מציאות דבר כו'".
שאף  בלבד,  חיצוני  הוא  הגלוי  הרצון  אשר  ברור,  הדבר  הרי 
שהנפש נמשכת לדבר זה – ה"ז כמו דבר נוסף על הנפש. משא"כ 
הרצון הנעלם הרי הוא כמו חקוק על הנפש וקרוב יותר אליה, ונוגע 
הוא בפנימיות הנפש כל־כך עד שנמצא וחקוק בה. אך לפי הנ"ל, 
הרי גם רצון הנעלם הוא דבר נוסף על הנפש, ואדרבה, רחוק הוא מן 
הנפש יותר מרצון הגלוי, כיון שזהו רק מה שמתבונן בעצם מושג 

מסוים בלא קשר אליו.

'רצון המוחלט' – טבע ואופי האדם
אלא הביאור בזה י"ל: 

מתבונן  שאדם  מה  לא  הוא  המוחלט  ורצון  הנעלם  רצון  ענין 
במושג סתם ש"כך ראוי להיות", אלא שמתבונן בעצמו ומכיר מה 
הוא ראוי להיות, היינו, באיזה אופן הוא ינצל את כשרונותיו בצורה 
הטובה ביותר. ולכן, ה"ז פנימי יותר וקרוב יותר לנפש מרצון הגלוי, 
שהרי זהו לפי טבעו ואישיותו )חקוק בנפשו(. ומ"מ, אף שה"ז מוחלט 
ידיעה בלבד,  ומוסכם בנפשו שלזה הוא מתאים, עכ"ז, אי"ז כ"א 
ולזה הוא מתאים מצד אישיותו, אך אין בזה שייכות  שזהו טבעו 

לפועל כלל – רצון הנעלם.
ומפורש הוא הדבר בדברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ במאמר ד"ה יו"ט 
של ר"ה תש"ג )סה"מ תש"ג ע' 7(, שמביא את דברי הרבי הרש"ב 
הנ"ל, ומוסיף ומפרט יותר וז"ל: "אמנם זהו דוקא כשמתחלה כבר יש 
החלט בנפשו להיות מלך והוא הנקרא רצון המוחלט . . וכמו האדם 
ועולה  ועצמי'  פנימי'  עיונית  במחשבה  שמעיין במהותו העצמי 
במחשבתו בעצמו שיהי' קצין ושר או מושל ומולך והוחלט הרצון 

הזה בעצמו".
וזהו מה שרצון זה נקרא בשם "רצון המוחלט", "שהוסכם והוחלט 
בנפשו" – פי' הלשון "רצון" הוא מל' רץ3, שהו"ע מרוצת הנפש 
ופי'  בחוזקה4.  דבר  קביעת  הוא  ו"מוחלט"  מסוים,  לדבר  והטייתו 
רצון המוחלט הוא, אשר ההטיה הזו לדברים מסויימים אלו – קבועה 

בנפשו בחוזקה כיון שזהו טיב נפשו. 
בעומק יותר י"ל, דרצון הנעלם הוא עצם מה שאדם נוטה לפי 
למה  ורואה  שמעיין  בלא  )גם  מסויימים  לדברים  נפשו  תכונות 
הוא נוטה(. כיון שלאדם ישנו אופי וטיב מסוים, שבא לידי ביטוי 
בכשרונותיו וטבעו – הרי ממילא נפשו נוטה לדברים אלו שמהווים 

3( ראה בדרוש שבהערה הבאה. ו'רצון' אותיות 'צנור' )מקדש מלך לזהר ח"ב קנו, 
בסופו(.  צ  מע'  אור  מאורי  א. 

ועשית  ד"ה  דרוש  ראה  ברותחין".  שחלטו  "בשר  וכמו  "החלטה־טובה",  כמו   )4
שלא  אמתי  שהדבר  הוא  "החלט  שעא(:  ע'  תרנ"ה־ו  )סה"מ  תרנ"ו  שבעות  חג 
בחוזק  שהונח  דבר  כל  ולכן  לחלוטין,  אונקלוס  תרגם  לצמיתות  לעולם,  ישתנה 

החלט". נק'  ישתנה  לבלי 

חלק ממהותו ואישיותו. ויש לדייק זה בלשונו של הרבי הריי"צ5 )שם 
ע' 8(: "אבל בחי' ומדרי' זו אינה בבחי' התעוררות כלל ולכן אינה 
נקרא זה בשם "התעוררות  גם בעצמותו". אבל  בבחי' רצון גלוי 
שחוץ  דבר  לאיזשהו  הנפש  של  ומשיכה  נטייה  שזו  כיון  עצמו", 

הימנה ונוסף עליה.
לפ"ז יובן ויבואר היטב מדוע 
לאותיות  ברצון  זו  בחי'  נדמית 
שאותיות  דכמו  החקיקה: 
החקוקות על האבן הם חלק מגוף 
האבן ולא דבר נוסף עליו, "אינם 
בבחי' מציאות דבר" – כך בחי' זו 
דבר  אי"ז  הנעלם,  רצון  הנקראת 
נוסף על הנפש, אלא תכונות וטיב 

הנפש עצמה.

'רצון המוחלט 
בעצמותו'

ד'רצון  נמצא,  הנ"ל  ע"פ 
מורגש  הנ"ל, אף שאינו  הנעלם' 
כך  עדיין,  בהעלם  והוא  בנפש, 
שאין לו שייכות לפועל כלל; אך 
מ"מ הרי כתוצאה מזה שיש לאדם 

תכונות נפש מסוימות – הרי ייתכן מאוד שמתוך־כך יבוא לרצון 
שייכים  ואישיותו  שמהותו  מה  שזה  היינו,  הדברים.  לאותם  גלוי 

לאופי מסוים – יש בזה הקדמה לכך שירצה בזה בפועל ובגלוי.
בהמשך הדברים מבאר הרבי הרש"ב, אשר "יש בחי' רצון מוחלט 
שלמע' מבחי' מח' ורצון המוחלט הנ"ל", והוא רצון "המוחלט בעצם 
מצד העצם כו'", שרצון זה, בשונה מב' הרצונות הנ"ל שבאים ע"י 
התעוררות, "אינו כלל שנתעורר בזה והוחלט כך אלא שהוא מוחלט 
בעצם מצד עצם נפשו . . ואינו גם מקור למקור לגילוי . . שבחי' 

התעוררות . . נמצא מזה . . כהוי' חדשה".
ומביא משל לזה "באדם שנתעורר ברצון להיות לו בית", הרי "גם 
קודם התעוררות הזאת הי' לו רצון לבית אלא שהי' נעלם כ"כ עד 
שגם הוא בעצמו לא ידע מזה כלל כו' דכל אדם יהי' מי שיהי' יש לו 
בעצם רצון לבית והוא מוסכם ומוחלט בנפשו בהנחה מוחלטת מאד 
וההחלט הזה הוא מצד החלט הנפש עצמה להיות כי כל אדם שאין לו 
קרקע אינו אדם כו' לכן יש בנפש החלט זה שיהי' לו קרקע ובית שזה 

נוגע לכללות מציאות האדם שלו כו'".
המוחלט  ל'רצון  הנעלם'  'רצון  בין  בחילוק   – הדברים  כוונת 
בעצמותו' – כפי שנראה בפשטות היא6: 'רצון הנעלם' הוא בתכונות 

ממש  התעוררות  בבחי'  אינה  זו  "דבחי'  הוא:  ג(  ע'  )שם  הרש"ב  הרבי  של  ל'   )5
התעוררות  בבחי'  ל"אינה  שינה  הריי"צ  והרבי  בעצמותו",  אפי'  גלוי  רצון  ובבחי' 

כלל".
בין  הוא  דההבדל  נ"ל,  הי'  הנעלם'  'רצון  במהות  בפנים  דלעיל  ההסבר  לולא   )6
רצון   –( זה  מסוים  באופן  היא  זו  שמעלה  אצלו  והוחלט  הדבר  אודות  חשב  אם 
נפשו  ותכונות  טבעו  מצד  שזהו  אלא  בזה",  שנתעורר  כלל  ש"אינו  או  35הנעלם(, 



זה בלבד  וכשרונותיו של אדם  וטבע האדם הפרטי, שזהו מטבעו 
ולא של כללות מין האדם; משא"כ 'רצון המוחלט בעצמותו' שהוא 
"מוחלט בעצם מצד עצם נפשו . . מצד החלט הנפש עצמה", היינו, 
שזהו בכל מין האדם, ש"כל אדם יהי' מי שיהי'" יש לו תכונה שכזו, 
ועצם מהות אדם יש בו טיב כזה, שלכן "זה נוגע לכללות מציאות 

האדם שלו"7.

הכל הוא רק ביטוי 
ליכולתו של האדם

אך נ"ל באו"א ובעומק יותר8: 
'רצון  של  הענין  נקודת 
המוחלט בעצמותו' הוא שאין דבר 
נוסף על האדם. טבעו של האדם 
)כשרונותיו, אופיו וכו'( – ה"ז דבר 
נוסף על עצם מציאותו: ישנו מה 
שהוא, והוא יכול להיות קיים גם 
מבלעדי טבע זה, רק שבפועל זהו 
לדוגמא,  )צייר  לו  הטבע ששייך 
ה"ה אדם, ובנוסף לזה – יש לו חוש 
הציור(; ב'רצון המוחלט בעצמותו' 
הכוונה היא לאדם עצמו ללא דבר 

נוסף, זה שהוא אדם.
לפ"ז נמצא, דזה שיש לאדם תכונה בנפשו שזקוק הוא לקרקע 
ובית – ה"ז 'רצון הנעלם', שהרי זו תכונה )נפרדת( ש)רק( נמצאת בו 

)אף שהיא מוכרחת בו(, וה"ז דבר נוסף על עצם מציאותו.
היא,  בעצמותו'  'מוחלט  הוא  לבית  שהרצון  בזה  הכוונה  אלא 
שהאדם קיים, וקיומו הוא חזק ללא הגבלות, ואשר לכן, ראוי שיהי' 
לקיום זה קביעות – קרקע ובית. היינו, דההתייחסות היא רק לאדם, 
והקרקע  חזק,  שלו  והקיום  קיים  שהאדם  עליו,  שנוסף  דבר  ללא 

והבית – רק מבטאים את חוזק הקיום שלו.
שבמחשבה',  'מחשבה  ענין  בחסידות9  מבואר  לדבר:  דוגמא 
דבדרך־כלל כאשר אדם משיג איזה שכל ה"ז כיון שרוצה בהשגת 
השכל, שלכן ה"ה מתאמץ בשכלו להשיג אותו דבר. נמצא, דלאותו 
דבר־שכל ישנה חשיבות אצל האדם, וישנה משמעות להשגת דבר־

)– רצון המוחלט בעצמותו. והוא ע"ד ההסבר שבפנים במהות 'רצון הנעלם'(, אבל 
כבפנים. ביניהם  ההבדל  נ"ל  הנעלם'  ב'רצון  הנ"ל  ההסבר  לאחר 

ביניהם  החילוק  וכל  המוחלט',  'רצון  נק'  הנעלם'  'רצון  שגם  מה  יומתק  לפ"ז   )7
בחוזקה,  קבוע   =( שמוחלט  או  נפשו"(,  עצם  )"מצד  בעצמותו'  'מוחלט  זהו  אם 

אדם. מה שהוא  עצם  מצד  לא  אך  בנפשו,  ג"כ  בפנים(  כנ"ל 
זהו  אם  לחלוטין:  צדדי  הינו  אלו  דרגות  ב'  בין  דהחילוק  נמצא,  הנ"ל  דלפי   )8
מתאים  ואי"ז  שווה.  מהותם  אך  יכונה,  אדם  בשם  אשר  כל  אצל  או  פרטי  באדם 
בזה  יש  אם  ביניהם:  מהותיים  חילוקים  כמה  דישנם  שם,  המאמר  משמעות  עם 
לגילוי  מקור  הוא  אם  בזה";  שנתעורר  כלל  "שאינו  או  עכ"פ(  )עצמו  התעוררות 
או שמה שנמצא ממנו הוא "כהוי' חדשה" )והרי גם כתוצאה מזה שכל אדם זקוק 

לגילוי(. מקור  וה"ה  לבית,  גלוי  לרצון  יבוא   – לבית 
ע'  )סה"מ תרס"ה  כו' אל המחשבה תרס"ה  ומעתה  כו'  ציון במשפט  ד"ה  עיין   )9

ובכ"מ. ואילך(.  רפז 

שכל זה )ולא אחר(. אך ישנו אופן בו אדם מתאמץ להשיג איזה דבר 
חכם  שהוא  חכמתו  להראות  שרוצה  כיון  אחר:  מטעם  אך  שכל, 
בזה  אשר  עמוקה,  השכלה  איזה  להשיג  הוא  מתאמץ  לכן  גדול, 
שלו. ובזה, הרי אין שום  תבוא לידי ביטוי יכולת השכל הגדולה 
חשיבות ומשמעות אצלו לדבר־שכל זה, שה"ז רק אמצעי לבטא את 
יכולתו )ואם יכל לבטא את יכולתו בלא דבר־שכל זה – לא הי' פונה 

להשכילו(.
כך ה'רצון המוחלט בעצמותו', ה"ז רק מה שהאדם קיים בקיום 

חזק, רק שקיום זה בא לידי ביטוי כאשר יש לאדם קרקע ובית.
לפ"ז מובן ומבואר היטב מדוע בחי' זו אינה גם "מקור למקור 
זה  שהרי  חדשה",  "כהוי'  ממנה  נמצא  הנעלם'  ו'רצון  לגילוי", 
שהאדם קיים בקיום חזק – אין לו שייכות והשתוות כלל וה"ז בריחוק 
של אין־ערוך10 לזה שישנה תכונה וטבע באדם שזקוק לבית ויכול 
גילוי כלל,  יבוא לידי  זה שהאדם קיים בתוקף לא  להיות שענין 

ולאדם לא יהי' בית.
בזה יובן החילוק המהותי בין ג' בחי' אלו, והוא, עד כמה הדבר 

הנרצה קיים אצל האדם )כדבר נוסף עליו(: 
כאשר לאדם יש רצון בפועל ובגלוי לבית – הרי הבית )לא שייך 
אליו, כ"א( הוא דבר נפרד לגמרי, רק שהוא משלים אותו – שנוסף 
עליו )ע"ד אותיות הכתב ש"יש דבר נוסף על הקלף"(. היינו, שאצל 

האדם 'בית' הוא דבר קיים בפ"ע, והוא נוטה לזה; 
זה שיש לאדם תכונה שזקוק הוא לבית – הרי הבית כאן הוא חלק 
מהאדם, שישנה תכונה באדם שמצריכה אותו לבית )ע"ד אותיות 
אין  היינו, שלגבי האדם  דבר"(.  בבחי' מציאות  החקיקה, ש"אינם 
מושג 'בית' בפ"ע, כדבר נוסף עליו, כ"א רק כטבע שלו, אך סוכ"ס 

ישנו הבית )אף שהוא חלק מן האדם, אבל ישנו(; 
אבל זה שהאדם קיים וקיומו הוא חזק כל־כך שאינו מוגבל בשום 
דבר, ואשר לכן ראוי שיהי' לו בית – הרי בכאן אצל האדם אין 'בית' 

כלל, רק האדם ישנו.

ג' דרגות באוא"ס שלפני הצמצום
לפ"ז מתבאר בטוב הענין בנמשל, כפי שהוא למעלה אצל הקב"ה 

ברצון לבריאת העולמות, דיש בזה ג"כ ג' בחי' אלו:
דבמדרגות שלאחרי הצמצום – אז יש ערך ושייכות אל העולמות, 
וה"ז כפי שהקב"ה בא להיות מלך בפועל על העולם, שמלך – אף 
שהוא מרומם מן העם – צריך שיהי' לו שייכות אל העם )כמו שאדם 

אינו יכול למלוך על בהמות וחיות, כיון שאין לו שייכות אליהם(. 
הרי, שקודם הצמצום לא הי' מלך בפועל, אבל גם קודם המלוכה 
שהוא  דאף  הצמצום,  שלפני  באוא"ס  דזהו  למלוכה,  הרצון  ישנו 
ערך  אין  זו  בדרגא  שהרי  בפועל,  מלך  מלהיות  מעלה  למעלה 
ושייכות אל העולמות ואל ההשתלשלות בכלל – הרי אעפ"כ יש 

איזה נתינת מקום לעולמות. 
לעולמות,  קיום  יש  כמה  עד  הנ"ל,  המדריגות  ג'  ישנם  ובזה 

וממילא האם ישנו דבר נוסף על הקב"ה:

הקודמים. בגיליונות  במאמרינו  עיין   )10 36



המדרגה הא' היא "רצון גלוי", היינו, דאף שאין את הדבר בפועל 
– לא התחיל עדיין סדר־השתלשלות, אבל אצל האדם הדבר קיים 
בפ"ע, הוא ישנו כדבר נוסף על האדם – במדרגה זו באוא"ס גופא יש 

קיום ל'עולמות' כדבר נוסף על הקב"ה;
המדרגה הב' היא "רצון הנעלם", היינו, דגם אצל האדם אין הדבר 
קיים כענין נוסף בפ"ע, רק כחלק מהאדם – במדרגה הזו באוא"ס אין 
ה'עולמות' קיימים כדבר נוסף בפ"ע, רק כחלק מהקב"ה, אבל סוכ"ס 

יש קיום ְל'עולמות';
המדרגה הג' היא "רצון המוחלט בעצמותו", דאין דבר כלל זולת 
האדם, רק מה שהאדם קיים וללא הגבלות, והדבר יכול לבטא את 
נוסף על  אין כלל משמעות לדבר  הזו באוא"ס  האדם – במדרגה 
הקב"ה, רק מה שהקב"ה הוא קיים ובלתי־גבולי, והעולמות יכולים 

להביא לידי ביטוי את ה'בלי־גבול' של הקב"ה.

אצל הקב"ה – אין שינוי גם כשבא בפועל
אך ע"פ כהנ"ל צ"ל:

לפי המוסבר לעיל, הרי כל החילוק בין 'רצון הנעלם' ל'רצון 
המוחלט בעצמותו' הוא רק בנוגע ליחס הדבר אל האדם, אם קיים 
הוא אצל האדם אם לאו; אבל לגבי הדבר כפי שהוא בפועל – אין 
וקיים  פועל,  לידי  בא  הדבר  סוכ"ס  שהרי  ביניהם,  כלל  חילוק 

כמציאות בפ"ע חשובה ובעלת־משמעות.
א"כ, מה נוגע הביאור דלעיל – דאצל הקב"ה, במדרגות שלפה"צ, 
אין מעלה וחשיבות לעולמות – אל העולמות כפי שהם נבראו, הרי 
ב"רצון  ובאו  השתלשלו  והעולמות  חדשה",  "הוי'  נעשתה  סוכ"ס 

הנעלם", ב"רצון הגלוי", עד שבאו בפועל כדבר קיים?
וי"ל הביאור בזה:

זה ש'רצון הנעלם' בא מ'רצון המוחלט' כ"הוי' חדשה", שאין קשר 
ושייכות בין אי־הגבלת נפש האדם לתכונות מסוימות אצלו – זהו 
צריך  לכן האדם  קיים, אשר  בפועל  דווקא באדם למטה, שהדבר 
'להתנתק' מעצמו ו'לעבור' אל הדבר – דבר חדש ונוסף עליו, וה"ז 

"הוי' חדשה". 
כמו הרצון לבית – הרי ה'בית' קיים בפועל כדבר בפ"ע, נוסף על 
האדם. לכן, כאשר נעשה 'מעבר' מנפש האדם אל הדבר כפי שהוא 
בפועל – נעשה שינוי ו"הוי' חדשה", שממקום בו אין שום דבר חוץ 
מהנפש וה'בלי־גבול' שלה, יורד ובא למקום בו ישנו 'בית', וה"ז דבר 

נוסף עליו.
משא"כ אצל הקב"ה, הרי העולמות לא קיימים מבלעדיו, וקודם 
שנעשתה ההתהוות ובא להיות רצון לעולמות ע"י הצמצומים – אין 
העולמות קיימים כלל. מובן הדבר, שגם כאשר באו לידי פועל, אי"ז 
כוונה  לעולמות  יש  הצמצום  ולאחר  בהקב"ה,  ח"ו  שינוי  שנעשה 
ותכלית בפ"ע כדבר נוסף על הקב"ה, כ"א נשאר באותו האופן כמו 
שזה קודם הצמצום )והצמצום הוא רק לגבי העולמות – שלגבי הדבר 

נראה שיש לו קיום כדבר נוסף על הקב"ה(.

ולזה נוגע הביאור דלעיל, דלפ"ז ברור ענין "אחדות ה'", שזהו 
ונבראו, שאין  וגם כפי שהעולמות באו לידי פועל  גם בעולמות, 
שום דבר מבלעדו, שהרי בעולמות אין תכלית נפרדת ואין בהם 
ענין ומשמעות כלל, כ"א רק מה שישנו הקב”ה והקב"ה אינו מוגבל 

וממילא אינו מושלל מלברוא עולמות, כנ"ל בארוכה.

ג' דרגות באור
יש להמתיק את כל המבואר לעיל, ע"פ ההשוואה לג' הדרגות 
ד'רצון  הג'  המדרגה  בביאור  שם11,  המאמר  בהמשך  דהנה,  באור. 
המוחלט בעצמותו', מביא )בסוגריים( להשוות בחי' זו ד"הוא בבחי' 

עצם האור", וע"ז מבאר וז"ל: 
"וכידוע שיש בהאור ג' מדרי', בחי' עצם האור, ובחי' הגילוי כמו 
שהוא לעצמו והגילוי לעצמו בשביל הזולת השייך אל הזולת כו'. וב' 
בחי' גלוי הנ"ל הן כמשל בחי' מח' ודיבור שיש באוא"ס שלפה"צ, 
דדיבור הוא גילוי אל הזולת, ויש דיבור לעצמו ושייך אל הזולת 
וכמו אמרה ד"פ בינו לבין עצמו כו', ובחי' הגילוי שהוא לעצמו הוא 
כמשל המח' שהוא בהעלם לעצמו עדיין כו', ובחי' עצם האור הוא 
שאינו בבחי' גילוי לעצמו ג"כ כבי' כו' )ובמדרי' פרטי' י"ל שהוא 
בחי' רצון כו'(. ובחי' עצם האור הוא שאינו בבחי' המשכה כלל וכלל 
וכמו כל עצם שאינו נמשך כו' וכמ"ש במ"א ובבחי' זו הוא בחי' הרצון 
המוחלט למלוכה והוחלט מצד העצמות היינו מצד עצמות המאור 

ממש כו'".
וע"פ המבואר לעיל יובן ויבואר היטב. ד'רצון הגלוי', ה"ה בדומה 
לדרגא באור שהוא "גילוי לעצמו בשביל הזולת השייך אל הזולת": 
"גילוי לעצמו" – כיון שעדיין אי"ז מלוכה בפועל, שבא רק לאחה"צ, 
)וממילא(  הזולת  "בשביל  ה"ז  בזה. אבל  רוצה  כ"א רק מה שהוא 
השייך אל הזולת", שהרי 'רצון הגלוי' הוא מה שיש קיום לעולמות 
כענין נוסף עליו, ישנה שייכות אל ה'זולת' ]בדוגמת דרגא זו באור, 
שזהו קודם התפשטותו בעולם, רק מה שהמאור נוטה להתפשט, אך 

במאור גופא זהו מה שנוטה להתפשט[. 
וכן 'רצון הנעלם', אף שהוא 'נעלם' – "בהעלם לעצמו עדיין", 
בחי'  ה"ז  אך  בפ"ע,  נפרד  כדבר  לזולת  תפיסת־מקום  שאין  כיון 
'גילוי', שהרי סוכ"ס ישנו קיום ל'זולת' )– 'עולמות'( אף שרק כחלק 

מהקב"ה ]באור – ה"ז רק מה שיש במאור תכונה של התפשטות[.
משא"כ 'רצון המוחלט בעצמותו' ה"ז בדוגמת בחי' "עצם האור" 
"שאינו בבחי' גילוי לעצמו ג"כ כבי'", שזהו כנ"ל מה שישנו רק 
הקב"ה ואין כלל דבר נוסף, אלא רק מה שה'עולמות' יכולים להביא 
לידי ביטוי את מציאותו של הקב"ה ]בדוגמת דרגא זו באור – שזהו 
מה שהמאור קיים, וקיומו הוא לא־מוגבל במקומו הוא אלא יכול גם 

להתפשט, אבל ההתפשטות היא רק ביטוי לקיומו של המאור[.

ד. ע'   )11
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פתיחת אריזות מזון בשבת
נושא פתיחת אריזות מזון בשבת, החל מקופסאות שימורים וכדומה, וכלה בשקיות חלב, חטיפים וכדומה – נושא רחב הוא 
מאוד ורבו בו הדעות והפרטים. במאמרנו זה נדייק מלשון אדמו"ר הזקן את שיטתו בענין זה ונכתוב בע"ה איך נראית 
מסקנת ההלכה ממבט זה בסוגיא זו. ואם כי רבו כמו רבו גם השיטות בדעת אדה"ז גופא, אנו נכתוב כפי הנראה לפי 

הבנתנו ונהרא נהרא ופשטיה.

ההגדרות ההלכתיות
רבים נוהגים היתר גורף או היתרים מסויימים בפתיחת אריזות 
מזון למיניהם )קופסאות שימורים, שקיות חלב, אריזות ממתקים 
וכדו'(. נושא זה מורכב הוא למאוד. נוסף על מורכבותם של הלכות 
שבת בכלל, הרי נושא זה בפרט הינו נושא שנתחדש בדורנו, ולא הי' 

קודם לכן. 
לכן, ההתייחסות ההלכתית על כל ענפי' לנושא זה, בפוסקים 
ראשונים ואחרונים – אינה ישירה, כ"א יש למצוא את ההתייחסות 

המבוקשת בהסקת מסקנות מהגדרות ההלכה. 
אבות  בב'  ההלכתיות  ההגדרות  בכללות  לקמן  נדון  כך,  לשם 
מלאכות שונים אך מקבילים, שפתיחת אריזות מזון 'נוגעות' בהן, 
ובפרטות – שיטת אדה"ז בזה: בדין אב המלאכה – "סותר", וב"בנין 
וסתירה בכלים"; ולאידך בדין "מתקן כלי", שהוא1 תולדה של אב 

המלאכה "מכה בפטיש".

"אינו עשוי להתקיים הרבה"
המקור לדיון בענין הא' – האם יש בפתיחת אריזת מזון סגורה 

משום "סותר", הוא בענין "בנין וסתירה בכלים": 
דבר ברור ומוסכם הוא, אשר יסוד אב המלאכה של "סותר", הוא 
מחוברים  שאינן  בכלים  אבל  לקרקע2,  המחוברים  בדברים  דוקא 

בקרקע – הרי "אין בנין וסתירה בכלים"3. 
בנין  שאין  הסוברים4  ישנם  מחלוקת:  ישנה  גופא,  שבזה  רק 
סתירה(  )משום  כלל  לחשוש  אין   – ולפ"ז  כלל,  בכלים  וסתירה 

ס"ב. שי"ד  סי'  שוע"ר   )1
ט"ז  ס"ט.  שח  סי'  שו"ע  ב.  קכב,  וגמ'  מברייתא  ועוד.  סי"ז.  שיג  סי'  שוע"ר   )2
שם סק"ט. וראה שוע"ר סי' רנט ס"ז, דאפשר שיהי' רק מדרבנן )כשסותר פתחו(.
שח  סי'  מ"א  ס"א.  שיד  סי'  ושו"ע  טור  שם.  בגמ'  מרבא  סט"ז.  שם  שוע"ר   )3

סק"כ.
וש"נ. סי"ז.  שיד  סי'  שוע"ר   )4

בפתיחת אריזות מזון, שהרי אינם מחוברים לקרקע... אך פסק אדה"ז 
בענין5, הוא שיש לסמוך על דעה זו רק לענין אמירה לנכרי אם הוא 

לצורך השבת.
הדעות החולקות )שכמותם פסק אדה"ז(, סבורים שישנה חלוקה 
בבנין וסתירת כלים, בחוזק החיבור של חלקי הכלי אותו בונים )או 
מפרקים(. ש"לא אמרו שאין בנין וסתירה בכלים אלא בבנין גרוע 
וסתירת בנין גרוע"6. כאשר בונה כלי באופן שאת החלק שבנה בו 
– "יכול ליטלה ממנו בקל", ש"אינו מהדקו כלל אלא מניחו רפוי 
לגמרי", ובניית הכלי "אינו עשוי לקיום כלל" – אז דוקא אין דין 

בנין וסתירה; 
אבל "בנין גמור", כאשר בונה כלי באופן "שהדקם בחוזק בענין 
שצריך לזה גבורה ואומנות", שהכלי "עשוי להתקיים הרבה" – יש בו 

בנין )וממילא גם סתירה(7.
הנמצא מזה בהגדרת הכלי בו אין לחשוש משום סתירה לשיטת 
אדה"ז הוא – כלי שמורכבות חלקיו חלשה עד ש"אינו עשוי להתקיים 

הרבה"8 – בו דוקא אין משום סתירה.

מצד הכלי ומצד האדם
ע"כ אלו דברים המפורשים בשו"ע ואין בהם ספק כלל. אך ב' 
פרטים אינם מבוארים כל צרכם בהגדרה זו, ביחס לפתיחת אריזות 
מסקנות  להסיק  ולנסות  בנפרד  בהם  לדון  ויש  למיניהם,  מזון 

ממקרים ולשונות אחרים:

5( שם.
סי"ט־כ־כא. שיג  סי'  אדה"ז  ל'   – לקמן  הלשונות   )6

עשוי  "אינו  של  בגדר  אינו  הוא  אך  הרבה",  להתקיים  עשוי  ש"אינו  בנין  ישנו   )7
בו  יש  זה  בנין  רפוי".  ואינו  רפוי  שהוא  "בענין  מעט  מהודק  שהוא  כלל",  לקיום 
רמב"ם  ראה  אך  וש"נ.  שם.  שוע"ר  יתקע.  שמא  )גזירה  מדרבנן  "בונה"  מלאכת 
רפכ"א  ברמב"ם  אלו  גדרים  ב'  בין  החילוק  וראה  כבונה".  "שנראה  הכ"ו:  פכ"ב 
"סותר"  בו מלאכת  אין  24 שם(, אך  ובהע'   15 ע'  חי"ד  וראה לקו"ש  מהל' שבת. 

דרבנן.  אפי' 
קודמת. הערה  ראה   )8

הרב שניאור זלמן הכהן כץ, ראש כולל אברכים שע"י תות"ל אור יהודה

 נתיבות
הלכה
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א. הרי ברובם ככולם של המקרים בפתיחת אריזות מזון – הם 
סגורים היטב ו"הדוקים זב"ז בחוזק". א"כ יש לדון, האם מה שאין 
סתירה בכלי ש"אינו עשוי להתקיים הרבה", הוא רק בכלי שחולשתו 
היא מצד מורכבותו וחלקיו שאינם הדוקים זב"ז )כדלעיל בשו"ע(, 
או שזהו גם בכלי שמצד עצמו הוא חלש )מצד החומר שממנו הוא 
עשוי(, שכיון שאין הוא עשוי להתקיים הרבה – נחשב הוא ל"בנין 

גרוע", שאין בו משום מלאכת סותר. 
]כן יש לדון, בהגדרת הדבר ש"אינו עשוי להתקיים הרבה", מהו 
"הרבה" לענין זה. האם שקית ניילון שארוזים בה מאכלים נחשבת 

כחלשה מצ"ע או שהיא "עשויה להתקיים הרבה". ואכ"מ[.
ב. את"ל הכי, שגם כלי שמצד עצמו אינו עשוי להתקיים הרבה, 
נחשב הוא ל"בנין גרוע" – יש לשאול איך נדון כלי שמצד־עצמו 
הוא כלי גמור שמתקיים הרבה )וודאי שנחשב ל"בנין גמור"(, אך 
כוונתו של האדם היא שהכלי לא יתקיים הרבה – שכוונתו של האדם 
להשתמש בכלי זה באופן חד־פעמי, כאשר לאחמ"כ הוא משליכו 
נוכל  אז  האם  שימורים(.  קופסאות  )כגון  עוד  בו  משתמש  ואינו 

להחשיבו ל"בנין גרוע" ולהתיר בו סתירה?

'קופסאות שימורים' של פעם...
פתרונות לשאלות אלו, בשיטות השונות בהלכה ובדעת אדה"ז, 

יש למצוא בדין דלהלן, שדומה הוא לאריזות מזון של ימינו:
העשוים  כלים  דהיינו  גרוגרות,  ושל  תמרים  של  "חותלות9 
מכפות תמרים ומניחים בתוכם גרוגרות או תמרים שלא נתבשלו 
בחמה שיגמרו שם בישולם . . )ו(אפילו גופן של כלים אלו מותר 

להפקיע ולחתוך".
ובטעם היתר זה לחתוך כלים אלו חלקו:

כתב ע"ז בשו"ע המחבר10: "שכל זה כמו ששובר אגוזים ושקדים 
כדי ליטול האוכל שבהם". 

לכאורה כוונתו בזה, דהטעם מדוע מותר לחתוך הכלים הללו ואין 
בזה משום "סותר", הוא משום שזה "כמו ששובר אגוזים ושקדים כדי 
ליטול האוכל שבהם", היינו, ש'חותלות' הללו אינם בגדר 'כלים' 
כלל, אלא בגדר קליפה העוטפת אוכל. 'כלי' הוא מה שמיועד בכדי 
שיכניסו בתוכו איזה דבר, כלומר שזו מטרתו. אך 'חותלות' אלו, הרי 
כל מטרתם הוא רק בכדי שהתמרים יוכלו להתבשל ולא משתמשים 
בהם סתם לקיבול11. אשר לכן לא חשובים ככלים אלא כמו קליפת 

הפרי ואין בהם "סותר" כמו בשבירת אגוזים.

שם  וכפירש"י  כרבנן.  א  קמו,  מברייתא  סי"ח.  שיד  סי'  שלו  בשו"ע  אדה"ז  ל'   )9
חותלות. ד"ה 

בו.  כל  ס"ח.  10( שם 
סקי"ג.  א"א  ופמ"ג  ה'.  אות  ב"י  הגהת  כ"פ שכנה"ג   )11

בתוכם  שיתבשלו  כדי  עשויים  תמרים  של  חותלות  שמילא  הקשו,  שהם  אלא 
התמרים, אך חותלות של גרוגרות אינם עשויים כדי שיתבשלו בתוכם? ועי"ש מה 
כלי  "חותלות.  לפי מה שפירש"י:  רק  זהו  כל שאלתם  בזה. אמנם  לתרץ  שנדחקו 
אך  להתבשל",  רעים  תמרים  לתוכן  ונותנים  סלים  כמין  ועושין  תמרים  כפות  של 
מכפות  העשויים  כלים  דהיינו  גרוגרות,  ושל  תמרים  של  "חותלות  כתב:  בשוע"ר 
שם  שיגמרו  בחמה  נתבשלו  שלא  תמרים  או  גרוגרות  בתוכם  ומניחין  תמרים 
בחותלות,  מניחים  בחמה  נתבשלו  שלא  גרוגרות  שגם  מדבריו  משמע  בישולם", 

הני, דלאו כלים  על דברים אלו כתב המג"א12: "משמע דוקא 
גמורים, דאינם עשוים אלא שיתבשלו התמרים בתוכם, אבל כלי 

גמור פשיטא דאסור".
עשויים  דכתב  הרכבה,  נראה  "לכאורה  הפמ"ג13:  עליו  ותמה 

להתבשל, וכתב אבל כלי גמור. וצ"ע". 
ב'  ערבב  שהמ"א  היינו,   –
טעמים יחד בטעם ההיתר להפקיע 
ולחתוך כלים אלו: בתחילת דבריו 
שזהו  השו"ע,  בדברי  כנ"ל  אמר 
כיון  עשייתם,  במטרת  תלוי 
שיתבשלו  אלא  עשוים  ש"אינם 
גיסא,  ולאידך  בתוכם";  התמרים 
שההיתר  משמע  דבריו  מהמשך 
 . . הוא בזה "דלאו כלים גמורים 
שעצם  כלומר,  גמור",  כלי  אבל 
עשייתם של כלים אלו הוא אינו 
"בנין גמור", שלכן לא שייך בהם 

מלאכת "סותר", כנ"ל.
לכן יש שהסבירו14 את המג"א: 
גמורים"  כלים  "דלאו  שהפירוש 
אלא  עשוים  "דאינם  מפני  הוא 
בתוכם".  התמרים  שיתבשלו 
שהחותלות  שמשום  כלומר, 
הבשלת  זמן  קצר,  לזמן  עשויים 

התמרים, ולאחר מכן זורקם – לכן אינם נחשבים ל"כלים גמורים". 
לפ"ז נמצא לספיקות הנ"ל: עצם כוונת האדם להשתמש בכלי 
באופן חד־פעמי )אע"פ שהכלי מצד עצמו חזק ויכול להתקיים הרבה, 
וכ"ש אם אינו כזה( – מחשיבה את הכלי ל"כלי גרוע" ולא שייך בו 

"סותר"15.

לאדה"ז – לא נוגע כוונת האדם
אך מדיוק בשוע"ר נראה שדעת אדה"ז אינה כך:

אדה"ז כותב ב' הטעמים הנ"ל במג"א, במפורש, א' אחרי השני16: 

שפיר. ואתי 
סקי"ג. 12( שם 

סקי"ד. א"א   )13
או"ח  משה  אגרות  שו"ת  פ"ט.  סי'  ח"ג  משה  באר  כד.  סי'  ח"א  לציון  אור   )14
כל  שכך  אלא  לבד  האדם  כוונת  מספיק  שלא  מוסיף  הוא  אך   –( ט  ענף  קכב  סי' 

זה(. בכלי  משתמשים  העולם 
פ"ט  בשש"כ  בשמו  שכותב  מה  מתוך  אויערבך  הגרש"ז  דעת  גם  משמע  כך   )15
הקופסה  את  מיד  לזרוק  שרגילים  מכיוון  "אך  שימורים:  קופסאות  לגבי  סק"י 
שלמה  שאינה  דאף  מוסתקי,  של  וכחבית  רעוע  ככלי  דחשיב  מסתבר  לאשפה, 
והיא מהודקת מהשברים ע"י זפת, מ"מ משמע שהיו רגילים להשתמש בה הרבה 
. . כלי שלם, היינו  . . ומה שמצאנו שאסור לשבור  פעמים, ואפ"ה מותר לשברה 
מיד  לזורקן  רגילים  בזה"ז  אבל  שני,  בה שימוש  רגילים להשתמש  היו  מפני שאז 
לאחר  הקופסה  את  לזרוק  דעת  על  לפתוח  או  לשבור  מקילים  יש  ולכן  לאשפה 

המאכל". הוצאת 
16( שם.

שער ספר תהלה לדוד המצדד לאסור 
פתיחת קופסאות שימורים בשבת
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"חותלות . . מותר להפקיע ולחתוך מפני שבנין כלים אלו העשויים 
הרבה  להתקיים  עשוי  שאינו  גרוע  בנין  הוא  תמרים  מכפות 
)ולאח"ז מוסיף:( וכשסותרו אינו אלא כמי ששובר אגוזים ושקדים 

בשביל האוכל שבהם". 
ובלשונו אין לפרש הפי' הנ"ל, שהוא בנין גרוע מחמת שמשתמש 
בו לזמן קצר, אלא שטעם ההיתר הוא מחמת שהכלי עצמו "אינו 
"בנין  הוא  נחשב  חלש, שלכן  שהוא  כיון  הרבה",  להתקיים  עשוי 
גרוע" שאין בו "סתירה" )ולא שכוונת האדם שהכלי לא יתקיים 

הרבה אע"פ שהכלי מצד עצמו חזק ויכול להתקיים הרבה(. 
מילים  אדה"ז  שהוסיף  ולומר  הזהב  בלשונו  לדייק  יש  גם 
חומר עשייתם של הכלים ולא  להבהיר שטעם הדבר הוא מחמת 
מטרתם, שהרי כותב: "שבנין כלים אלו העשויים מכפות תמרים 
הוא בנין גרוע שאינו עשוי להתקיים הרבה", ואם כוונתו ש"אינו 
עשוי להתקיים הרבה" זהו בגלל כוונת האדם – לא היה לו להאריך 
כ"כ, שהרי לא נוגע ממה כלים אלו עשויים רק נוגע כוונת האדם. 
אלא מזה שהאריך וכתב שכלים אלו עשויים מכפות תמרים מוכח, 
שבגלל שעשויים כפות תמרים לכן הוא חלש ו"אינו עשוי להתקיים 

הרבה" – "בנין גרוע"17.
לפי הנ"ל נמצא דעת שוע"ר18 בב' ספיקות הנ"ל, שכלי שמצד 
עצמו חלש ו"אינו עשוי להתקיים הרבה" הוא "בנין גרוע" ומותר 
לסותרו, אך כלי שמצד עצמו מתקיים אלא שכוונת האדם שהכלי 
לא יתקיים הרבה, שמעוניין להשתמש בו באופן חד־פעמי ולזורקו 

– אסור לסותרו.

לנקב קודם הפתיחה – מועיל?
ישנו היתר נוסף שרווח ב'עולם' לפתיחת קופסאות שימורים, 
באופן שבו מנקבים הקופסה קודם פתיחתה בצידה או בתחתיתה – 

ורק לאחמ"כ פותחים אותה.
מקור היתר זה הוא בסברא19 שאין לקופסאות שימורים כאשר הם 
סגורות – דין "כלי" כלל כיוון שהם סתומים מכל צד, ולכן במצב זה 
לא שייך בהם כלל איסור "סותר" ]רק יש בפתיחתם משום "עשיית 
כלי" – "בונה", ולפ"ז התירו כמה פוסקים20 לעשות נקב בצד או 
בתחתית הכלי שאז מוציא את הכלי מכדי שימוש ואין שייך "בניית 
כלי" שאינו ראוי לשימוש, ולאח"כ לפותחה[. אך כבר נדחו דבריהם 

בחותלות  "שההיתר  המג"א:  דעת  בביאור  סקי"ב  לדוד  התהלה  כתב  וכן   )17
כדי  אלא  עשויים  שאינם  שכיוון   . . גמור  כלי  שאינו  מפני  הוא  ודאי  לשברם 
שיתבשלו התמרים בתוכם אין עושים אותם כלים גמורים, אבל כלי גמור פשיטא 

התמרים".  שיתבשלו  כדי  אותם  עושים  אם  אף  דאסור 
כב, אלא שהוא הבין שגם  סי'  וכן הבין בדעת אדה"ז בשו"ת קנה בושם ח"א   )18
כלי שמצד עצמו חלש ו"אינו עשוי להתקיים" אין היתר לסותרו אלא ב"חותלות" 
ולכן  ככלים,  לקיבול  ולא  בתוכם"  התמרים  שיתבשלו  אלא  עשוים  ש"אינם 

האוכל שבהם".  בשביל  ושקדים  אגוזים  "כמי ששובר  הוא  הסותרם 
כפילות  דלכאורה  המג"א,  על  הפמ"ג  קושיית  אדה"ז  על  לו  דהוקשה  היינו, 
הטעמים מיותרת, ומזה הסיק דצריך לב' הטעמים בכדי להתיר. אמנם אי"ז מוכרח 

צ"ל. שכך  מכריח  אי"ז  אך  הטעמים,  ב'  בפועל  ישנם  דהכא  לפרש  ואפשר 
סקי"א. נ"א  סימן  חזו"א   )19

פ"ב  סי'  ח"ד  יצחק  מנחת  החזו"א(,  )בדעת  רשז"א  בשם  סק"כ  פ"ט  שש"כ   )20
ל־לב. אות 

מכמה מקומות )ראה הערה(21 והסכמת הפוסקים בזה שכלי שסתום 
מכל צד חשיב "כלי" ושייך בו "סותר".

שיכול  היחיד  ההיתר  אדה"ז22,  שלדעת  נמצא,  הנ"ל  כל  לפי 
להיות לפתיחתם של אריזות מזון בשבת – הוא במקרה בו חומר 
האריזה ייחשב חלש כמו "כפות תמרים . . שאינו עשוי להתקיים 

הרבה", שאז נחשיב את הכלי כ"בנין גרוע" שמותר לסותרו.
]ובזה יש לדון מה נחשב בגדר זה, כנ"ל, אם ניילון נחשב כזה, ואם 

כן – האם תלוי בעוביו או באיזה גדר אחר[.
אך אריזות מחומר יציב כמו מתכת ופלסטיק קשיח – נחשבים 
כ"בנין גמור" ואסור לסותרם בשבת. שלכן, אסור לפתוח קופסאות 
לא  שהכלי  האדם  שכוונת  )אף  "סותר"23  משום  בשבת  שימורים 
ולזורקו(,  חד־פעמי  באופן  בו  להשתמש  שמעוניין  הרבה  יתקיים 
ויכול  חזק  עצמו  מצד  שהכלי  כיוון  גרוע",  "כלי  נחשב  שאינו 

להתקיים הרבה. 

משום מתקן מנא
עד עתה הי' הדיון בענין פתיחת האריזות רק מחמת אב המלאכה 
"סותר", אם מחשיבים את אריזות אלו לכלים שהם "בנין גמור" 

ו)ממילא( האם יש בזה משום סותר. 
גרוע",  "בנין  )כנ"ל(  סותר, שהוא  בו משום  שאין  כלי  גם  אך 
"שאינו עשוי להתקיים הרבה" – ה"ה כלי, ו"כל24 העושה איזה תיקון 
לכלי – הרי תיקון זה נחשב למלאכה וחייב . . אף אם הוא בענין שאין 
בו משום בונה". שכך איתא בגמ' )שבת עה, ב(: "רבה ור' זירא דאמרי 

תרוייהו כל מידי דאית ביה גמר מלאכה חייב משום מכה בפטיש".
כל זה לכאורה לא נוגע לעניננו, בבואנו לדון על אדם שפותח 
אריזות מזון, כיון שזהו סתירתם של כלים, ולכאורה לא שייך בזה 

תיקון כלי.
בכלי  מעשה  עושה  אדם  בו  אופן  וישנו  מאחר  כך,  אין־זה  אך 

שנראה כסתירה, אך בשעת מעשה – ה"ה מתקן את הכלי. 

נקב בכלי
כתב הרמב"ם )פכ"ג מהל' שבת ה"א(: "העושה נקב שהוא עשוי 

להכניס ולהוציא . . בין בכלים – חייב משום מכה בפטיש".
בדרך־כלל, ענינו של כלי הוא להכיל בתוכו איזה דבר; אך ישנה 
מטרה נוספת לכלי, והוא – שתהי' האפשרות להוציא מן הכלי את 

21( במשנה בעדויות פ"ב מ"ה נחלקו חכמים ורבי אליעזר בר צדוק לגבי "אלפסין 
פ"ח  ומושב  )משכב  הרמב"ם  לא,  או  טומאה  לקבלת  ככלי  נחשבים  אם  חרניות" 
אטומים  כשהן  בכבשן  אותם  שמצרפים  חרס  כלי  הם  ש"אלפסין"  מפרש  ה"ג( 
העיר  וכן  טומאה.  מקבלים  אלו  שכלים  כחכמים  ופוסק  אותם,  פותחים  כך  ואחר 
מ"ח  פי"ח  כלים  במסכת  מבואר  זאת  ובכל  צד  מכל  הגרשז"א מתפילין שתפורים 

לכלי. יחשב  לא  "סותר"  תיתי שלגבי  ומהיכא  טומאה,  שמקבלים 
משום  קופסאות  פתיחת  לאסור  סקי"ב,  שי"ד  סי'  לדוד  התהלה  פסק  וכן   )22

סותר. איסור 
יפה  נקב  לנקבה  יתכוין  שמא  גזירה  ג"כ  אסור  זה  אדה"ז  לדעת  לכך  בנוסף   )23

ס"א. שי"ד  סי'  שוע"ר  עיין  נאה,  לפתח  לה  שיהא 
ס"ה. סי' שב  בשולחנו  אדה"ז  ל'   )24

המשך בעמוד 33 <<
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שערי בינה
בגליון הקודם נסקרו בקצרה המושגים 'עיגולים' ו'יושר' המאפיינים את כללות סדר השתלשלות, בשורות הבאות ננסה 

לסקור את ההשתקפות של מושגים אלו בספירת הבינה: 'מ"ט שערי בינה' ו'שער הנו"ן'.

הענינים  אחת  את  מגלמים  הבינה  שבספירת  ה'שערים' 
עבודת  השבועות:  וחג  העומר  לספירת  דא"ח  במאמרי  המרכזיים 
הספירה בעומר היא לזכך את 49 המדות הפרטיות שבנפש הבהמית 
)7 ההתכללויות שבכל אחת מ־7 המדות(. זיכוך זה של המדות נעשה 
באמצעות המשכת מ"ט שערי בינה המכוונים כנגדן. חותם וגמר 
שלמעלה  הנו"ן',  'שער  נמשך  בו  השבועות,  בחג  מגיע  הספירה 

מעבודת הנבראים. 
יש להבין איפה כיצד אכן מ"ט השערים הראשונים של ספירת 
הבינה נמשכים על־ידי הנבראים?! ולאידך, מהי הפלאתו של שער 

הנו"ן, הרי אף הוא נכלל בספירת הבינה כשאר השערים?

הקוטביות בין ה'מוחין' וה'מדות'
להבנת הענין יש להקדים בהגדרת שני החלקים המרכזיים בנפש 
האדם: ה'מוחין' וה'מדות'. בחסידות מבואר, שהמוחין: )א( שייכים 
לפנימיות הנפש; )ב( יכולים לתפוס את האמת והפנימיות שבכל 
)ב(  לזולת;  ששייכת  כפי  מהנפש  באות  )א(  המדות:  ואילו  דבר. 

תופסות רק את היחסיות והחיצוניות שבכל דבר1. 
הסיבה לכך היא: המדות מגלמים את החלק המוגדר והמוגבל 
שבאדם. העובדה שמדת החסד שייכת רק לתחום הנתינה נובעת 
מכך שהיא רחוקה מאד מפשיטות הנפש הכוללת2 את כל השלמויות. 

כל מדה מבטאת פרט מאד מסויים ורחוק מהנפש3. 
מוגבלות זו של המדות היא לא רק בנוגע לאופן פעולתן, חסד 
או גבורה, אלא גם ברמת התפיסה שלהן: מכיון שהמדות במהותן 
הן 'יש', מובן שלעולם לא יוכלו לתפוס את המהות העצמית של 
דבר זולתן. ה'יש' רואה את עצמו במרכז, כל שאר הדברים מקבלים 
ערך בהתאם למקום שהם נותנים לו. לכן הוא תופס רק את הרובד 
החיצוני של הדברים שחוץ הימנו, החלק בו הם מתייחסים אליו, אך 

לא אותם כשלעצמם. 

1( ולכן כדי שיאירו המוחין בלב בהכרח שיתעלם אור המוחין, כי כל זמן שהמוחין 
עא(. ע'  תרס"ה  )סה"מ  מדות  של  מציאות  שייכת  לא  בגילוי  מאירים 

ג. לז,  אמור  לקו"ת   )2
.115 ע'  ח"ו  לקו"ש   )3

תנועתם של המוחין היא הפכית: הם מגלמים את יכולת ההפשטה 
האישיים  והמגבלות  מהתחשיבים  להתעלות  היכולת  האדם.  של 
המוחין  נקראים  לכן  האחר.  האובייקטיבי של  התוכן  את  ולקלוט 
'אין', באמצעותם האדם יכול לתפוס ענין ה'רחוק' ונעלה ממציאותו 
האישית. מובן שהמוחין תופסים בכל דבר את מהותו העצמית, הגם 

שאינה רלוונטית ל'מציאות' של האדם4.

שערים בין המוח ללב
שבין  העולמות  ניגוד  למרות 
המוחין והמדות, שלימות המוחין 
במדות  שולטים  הם  כאשר  היא 
במוחין  קיים  לכן  אותן.  ומשנים 
עצמם סדר השתלשלות המנגיש 
האדם:  למציאות  ההשכלה  את 
תופסת  שבנפש  ה'חכמה'  בחינת 
ואילו  הנבדל.  הרעיון  מהות  את 
ההשכלה,  את  מנתחת  הבינה 
בהתאם  אותה  וממיינת  מגדירה 
של  האישיות  ולהנחות  לתפיסה 

האדם. 
למרות שהבינה כבר מאפשרת 
הרעיון  את  לקלוט  לאדם 
מדובר  אך  האישית,  בתודעתו 
עדיין בהכרה שכלית שאין לה כל 
קשר לעולם הרגש. כפי שנתבאר, 

של  האישית  למציאות  הרלוונטי  החלק  את  רק  תופסות  המדות 
האדם. נמצא שגם לאחרי השגת השכל אין קשר בינו לבין המדות.

כאן מגיע מקומם של 'שערי' הבינה: שערים אלו הם רובד נמוך 
יותר בספירת הבינה המתמקד ב'התפשטות' והיחסיות של המושכל 
לזולת. בתורת החסידות נקראים שערים אלו בשם 'הטי' שכלית'. 
השכל  מדרך  נוטה  הוא  אך  שכלי  בעיסוק  עדיין  מדובר  כלומר: 

רסג.  נו.  ע'  ח"א  תער"ב  בכ"ז המשך  ראה   )4

הת' יוסף יצחק ריבקין

מושגים בחסידות וקבלה ב'קצירת האומר'  מושגים
בחסידות
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בהשפעות  מתמקדת  זו  דרגא  דבר,  שבכל  העצמיות  את  לתפוס 
השונות שיש לדבר על הסובבים אותו5.

פעולתם של שערי הבינה היא במוח, אך הם משפיעים גם על 
זה  אין  'התפעלות שכלית'. עדיין  הנקרא  יוצרים רגש  הם  הלב6. 
רגש של ממש כיון שבהתפעלות נרגש רק הטוב והרע של הדבר, 
ללא עירוב ה'אני'. זהו רגש אובייקטיבי מהמעלות או החסרונות של 
הדבר כשלעצמו. אך עצם העיסוק ב'מעלה' או 'חיסרון' מורה על 
רובד בו הדבר מתייחס לזולת; מיטיב לדברים מסויימים ומפריע 
זו כבר התחלת הופעת המדות, אלא שבשלב זה  לדברים אחרים. 

עדיין "הם בהעלם ובחלישות, ואח"כ בא לידי מדה בהתגלות כו'"7.
הם  והמדות,  המוחין  בין  ממוצע  מהוים  הבינה  ששערי  נמצא 
סוללים את הדרך להיווצרותה של מידה ממשית, בה האדם מפתח 
עמדה ורגש אישי ביחס לדבר אחר. זוהי הסיבה לכך שהם נקראים 
בשם 'שערים': "כך ענין שערים דבינה שהם ב' ענינים א' ענין יציאה 
לחוץ שהוא המשכת השכל במדות שבלב . . שיהיו המדות מתפעלים 
מן השגה . . והב' משמש כניסה מלמטה למעלה לבוא מהתפעלות 

המדות דרך שערי ההשגה לכנוס להיכל דבינה"8.
זו הסיבה לכך ששערי הבינה כבר נחלקים ל־49 יחידות נפרדות: 
במהותה של הבינה הפרטים השונים לא סותרים זה לזה, אך שערי 
הבינה כבר עוסקים ברובד החיצוני של הדבר השייך למדות. כל 
מידה תופסת בדבר הנידון רק את החלק השייך לה. חסד שבחסד 
תופסת את הטוב שבעניינים השייכים לדבר המיטיב לו, וגבורה 
שבחסד רק את השלילה של ענינים המנגדים לאותו דבר, וכן הלאה. 

השערים בהשתלשלות העולמות 
לאחר ההבנה במשמעותם של שערי הבינה בנפש האדם, ניתן 

לשער את ענינם של שערי הבינה בספירות העליונות: 
החיות האלוקית המתייחסת לעולמות היא דרגת אלקות נמוכה 
השייכת ומתייחסת לדבר שהוא 'זולת' ונפרד כביכול מהקב"ה. זהו 
ההבדל בין שלשת הספירות הראשונות שבעולם האצילות – חכמה 
בינה ודעת, לשבעת הספירות הנמוכות: המוחין העליונים מרוממים 
זהו  באלקות,  פנימית  למדריגה  שייכים  הם  העולמות,  ממציאות 
 – לעולם'  תורה  קדמה  שנה  "אלפים  במאמר  הפנימי  הפירוש 

ה'קדימה' והמופשטות של בחינת המוחין מהעולם9.
המידות העליונות לעומת זאת, מתייחסות ומתעסקות בבריאת 
בריאת  'ברא־שית',   – "בראשית"  בתיבה  שנרמז  כפי  העולמות. 

ח"א שם. תער"ב  קיז־ח. המשך  ע'  עת"ר  סה"מ   )5
מ"ט  להתגלות  הכוונה  בלב, אשר  בכך מתבארת שיטת המ"ד שהחכמה שרוי'   )6

רכב.  ע'  ח"א  תרס"ג  סה"מ  ראה   – בלב  שע"ב 
ההתפעלות  לאחר  שגם   –  57 ע'  תש"א  בסה"מ  וראה  לט.  ע'  תרנ"ח  סה"מ   )7
הפסק  לאחר  ורק  התפעלות,  כל  ללא  זמן  ושיהוי  הפסק  שיהא  בהכרח  השכלית 

של ממש. מידה  שייך שתיווצר  זה 
ליתר   .1172 ע'  בראשית  אוה"ת  וראה  תמז.  ע'  ב  דברים  אדהאמ"צ  מאמרי   )8
רכז.  קסד,  ע'  תרס"ד  רפח,  ע'  ח"ב  תרס"ג  סה"מ  ראה   – אלו  תנועות  ב'  ביאור 
קמב,  ע'  תר"פ  סה"מ  ראה  ומידה  שער  מלשון  ה'שערים'  של  נוספת  למשמעות 

תקסא. ע'  עטר"ת  סה"מ 
תרנ"ג. תילים  במדרש  איתא  ד"ה   )9

ששת המדות שהן המקור לעולמות בי"ע. השפעת החיות מהמוחין 
העליונים למדות באה על ידי שערי הבינה, מ"ט השערים שבספירת 

הבינה.

תכלית גילוי שער הנו"ן – לעתיד לבוא
הנמוך  החלק  בינה,  שערי  מ"ט  של  דרגתם  נתבארה  כה  עד 
שבספירת הבינה. דרגתו של שער הנו"ן עומדת בקצה ההפכי. הוא 
אינו מכוון כנגד ספירה כלשהי אלא מורה על עצמותה של ספירת 
הבינה, בה כל הפרטים מושללים מכל חלוקה ומהוים נקודה אחת. 
עצמית  לדרגא  שייכת  זו  שבחינה  היא,  למעלה  הדבר  משמעות 

 ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִני 

לגשר בין העולמות
אצל  בוינה  נ"ע  הרש"ב  הרבי  ביקר  תרס"ג  שבט1  בי"ד 
הפרופ' זיגמונד פרויד2 בנוגע לטיפול בידו הק'. בין הדברים 
נענה:  הרבי  החסידות.  לימוד  מהות  את  להבין  פרויד  ניסה 
"תורת החסידות מלמדת, שהמוח צריך לגרום ללב להבין מה 
צריך לרצות, והלב נדרש ליישם בחיים את מה שהמוח מבין". 
בתגובה שאל פרויד: "איך עושים זאת, והרי המוח והלב הם 
שני עולמות נפרדים וים גדול מפריד ביניהם?". על כך ענה 
הרבי: "זו אכן העבודה, להקים גשר בין שני חלקי עולם אלה, 
או לפחות לקשר ביניהם בכבלי חשמל או טלפון באופן שהאור 

שבמוח יגיע גם ללב"3.
גשר זה הינו ע"י שערי הבינה, כבפנים.

50 שנות פתיחת שערים
ברשימתו המפורסמת של הרבי הקודם מזמן המאסר, מבאר 
מכוונות  האמצעי  ורבינו  הזקן  רבינו  של  השפעתם  ששנות 
התפלסות  שנות  שנה,  "בהחמישים  בינה:  שערי  נ'  כנגד 
תורת חסידות החב"ד ודרכי הדרכתה ועבודתה4 על ידי שני 

תרס"ג. לח"י שבט  אור  ממוצ"ש  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק  אגרת  ראה   )1
בפסיכולוגיה(  שיטה   –( הפסיכואנליזה  שיטת  ומייסד  אבי  יהודי.  היה   )2
כדרך טיפול. יחד עם זאת הי' מטפל בעזרת גלי חשמל והרבי נ"ע בא אליו 
לקבל טיפול בתחום זה. כן יעץ פרויד לרבי הרש"ב כי ידרבן את תלמידיו 
וממילא  נפשו  את  וירומם  סיפוק  לו  שיגרום  דבר  וכו',  במאמריו  ללימוד 

הגשמית. בריאותו  מצב  את  ייטיב 
ביקור  אותו  על  עוד  וראה  פב.  ע'  ד'  ליקוט  ח"א  דיבורים  ליקוטי   )3

ובמצוין שם. רכט  ע'  תרצ"ב  היומן'  ב'רשימות 
לנשיאות רבינו  4( תקל"ח־תקפ"ח ]מובן, שחשבון שנים אלו לא מתייחס 
הנשיאות  את  וקיבל  בתקל"ו  בליטא  החסידים  לנשיא  )שנתמנה  הזקן 
החסידים.  הדרכת  לתקופת  אלא  היחס'(,  ב'שלשלת  כמובא  בתקמ"ח, 
היחס'  ב'שלשלת  וכמצוין  הדרכתה'  ודרכי   .  . 'התפלסות  הלשון  כדיוק 
הודרכו  בהם  בליאזנא,  המפורסמים  ה'חדרים'  הקמת  נסתיימה  שבתקל"ח 
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מורנו  כ"ק  ובנו  הגדול  רבנו  מורנו  כ"ק  הגדולים  המאורות 
רבנו האמצעי, נפתחו חמשים שערי בינה.

אלוקי  עם  לקנין  החסידות  תורת  נעשתה  ההיא  "בעת 
אברהם, הרבה עשיריות אלפים איש מסתכלים ביקרא דמלכא 
עילאה מתוך ידיעה והשגה גדולה ורחבה, והרבה עשיריות 
אלפים מדברים בשפה ברורה על אודות טהירו עילאה ועל 
אודות העולמות מושללי הגשם העומדים בחללו של אין סוף 

ב"ה"5.

בעל ה'שערים' 
ספירה  כנגד  מכוון  נשיאינו  מרבותינו  אחד  כל  כידוע 
כנגד  מכוון  האמצעי  רבינו  הביאורים6,  אחד  לפי  מיוחדת. 
כ"ק  אביו,  הרבי  אל  מרתקת שכתב  באגרת  הבינה.  ספירת 
הרלוי"צ ע"ה, מבאר את ענינו הפנימי של רבינו האמצעי, 
ואשר זהו פשר שמם של כמה מספרי רבינו האמצעי )'שערי 
אורה', 'שערי תשובה', 'שער הק"ש' 'שער התפילין', ו'שער 
הציצית' ב'אמרי בינה'(: ובלשונו הק' "נקראו בשם שערים, 
שערים דוקא בחי' שערי בינה, בחי' יצחק שכתוב בו וימצא כו' 

מאה שערים"7. 

השערים החסידיים והחב"דיים
 – דרא"  בכל  דמשה  "אתפשטותא  הרש"ב:  הרבי  אמר 
"משה" החסידי הכללי עם חמשים שערי בינה שנבראו בעולם 
– הוא הבעל שם טוב ותורת החסידות שלו. "משה" החב"די 
שלנו עם חמשים שערי בינה – הוא רבנו הזקן ותורת החסידות 

שלו.
כולם נמסרו למשה חסר אחד, את ה"אחד" הזה צריכים 
מעינותך  "יפוצו  וזהו  המשיח.  ביאת  עד  להשלים  חסידים 

חוצה"8.

 .])6 הע'   311 ע'  ח"ב  אדה"ז  התולדות  ס'  וראה  הראשונים.  החסידים 
.232 ע'  תרפ"ז  סה"ש   )5

.60 ע'  19, תש"ה  ע'  סה"ש תש"ב  ראה   )6
עיי"ש. שלג,  ע'  אגרות   – יצחק  לוי  לקוטי   )7

.142 ע'  ה'תש"ג  סה"ש   )8

זו נעלית גם  יותר, בחינה  ובעומק  שלמעלה משייכות לנבראים. 
מכל התחלקות והגבלה בקדושה גופא.

בינה  שערי  "חמשים  נאמר:  א(  )לח,  נדרים  במסכת  בגמרא 
נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר "ותחסרהו מעט 
ניתן  החמישים  שער  שגם  מבואר  החסידות  בתורת  אלקים""10. 

10( והדיוק בפסוק הוא ותחסרהו מעט מאלקים – כלומר, שהחסרון וההפלאה של 

למשה ביום פטירתו. במשך ימי חייו עסק משה בעבודות פרטיות 
ולכן האירו בו מ"ט שערי בינה השייכים לעבודה פרטית. בשעת 
פטירתו כשעלה משה להר נבו )מלשון נ' בו( – נתעלה מכל הגדרים 
שבעבודתו ונתגלה לו שער הנו"ן11. זהו הדיוק12 "חמישים חסר אחד" 

שגם  ותשעה"(  "ארבעים  )ולא 
בסיום  לו,  ניתן  האחרון  השער 

עבודתו.
כך גם עבודת הספירה נמשכת 
מ"ט יום, בכל יום ממשיכים שער 
לשון  אך  הבינה.  משערי  אחר 
הפסוק היא: "תספרו חמשים יום" 
– כיון שלאחר המשכת מ"ט שערי 
ב'השתלשלות',  השלימות  בינה, 
יום  של  לעילוי  ממילא13  באים 
החמישים – שער הנו"ן, שלמעלה 

מהשתלשלות14.
החמישים  בשער  אמנם, 
עצמו יש כמה בחינות15. והדרגא 
תתגלה  הנו"ן  שבשער  הנעלית 
דווקא לעתיד לבוא16, אז תתגלה 
הקב"ה  של  עצמותו  בעולם 
והגבלה,  גדר  מכל  שלמעלה 
למעלה גם מההגבלה שבשלילת 
 – בנקודה  הפרטים  של  הציור 
אמתת המצאו שממנו נמצאו כל 

הנמצאים17, בהתממשות היעוד "תורה חדשה מאתי תצא"18.

רבים(.  'אלקים' לשון  )שם  הוא מבחינת אלקות המתלבשת בעולמות  הנו"ן  שער 
.)369 ע'  לח  חו'  )רשימות  מעולמות  הוי' שלמעלה  הוא משם  הנו"ן  ששער  לפי 

.258 ע'  חכ"ד  לקו"ש  א.  יב,  במדבר  לקו"ת   )11
אייר תשמ"ט. י"א  הראשיים  להרבנים  יחידות   .324 ע'  סה"ש תשנ"ב   )12

.176 ע'  כב  חו'  רשימות  ראה  המשלים'.  'מספר  הוא  מ"ט  שמספר  מכיון   )13

ועוד.  9 ע'  חל"ג   .997 ע'  ח"ג  לקו"ש  ג.  לה,  א. שה"ש  י,  במדבר  לקו"ת   )14
שער  בחי'  היא  ואצלו  זה,  אדם  מהשגת  למעלה  שהיא  הבחינה  "ואותה   )15
יותר, היא בכלל המ"ט שערים, ושער הנו"ן שלו הוא  החמישים, לגבי אדם נעלה 
 ,9 ע'  חל"ג  בלקו"ש  עוד  וראה   .8 הע'  שם  ח"ג  לקו"ש   – יותר"  נעלית  בחינה 

.311 ע'  ח"א  תנש"א  סה"ש 
כן ראה סה"מ מלוקט ב בענין דרגות בנ' שערי בינה בספירות )ע' לח(: "והנה ידוע 
נ' שערי בינה כמו שנמשכים במלכות. ולמעלה  שבנ' שערי בינה יש כמה דרגות. 
כלולים  שהם  כמו  יותר  ולמעלה  בבינה.  במקומם  שהם  כמו  בינה  שערי  הנ'  יותר 

עתיק(". בבחי'  גופא  )ובכתר  הכתר  בבחינת  הנ'  בשער 
הרפואה  יהי'  ש"לע"ל  ואילך(  ב  )פד,  אמונה  בדרך  וראה  שם,  רשימות   )16
הנו"ן[, שיהי'  רק שער  לו  בגימטריא מ"ט שחסר  ]חולה  לחולת אהבה  האמיתית 
הערה  וראה  'סמכוני'.  בבחינת  רק  הוא  עתה  הנו"ן  שער  וגילוי  ה'",  כבוד  נגלה 
הקודמת שגילוי שער הנו"ן באופן הנעלה ביותר הוא בחי' עצמית – בחי' עתיק.

.114 ע'  ח"א  סה"ש תש"נ   )17
.82 ע'  סה"ש תשנ"ב  תצו־ז.  ע'  נ"ך  אוה"ת   )18

מכתב של הרבי הרש"ב בו הוא מסכם 
את עצותיו הרפואיות של פרויד
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"תהא שנת משיח ודאי"
'קבוצה' – זו מילה שמספיק להזכירה בקרבתו של חסיד בכדי להציף אותו ברגשות גואים ובגעגועים אל רגעי העבר. 

'קבוצה' זו היא פסגת שנותיו של תמים בתומכי תמימים ו'נקודת' חיי החסיד – שנה שכולה רבי.
עם מלאת שלושים שנה לשנת ה'קבוצה' ה'תשמ"ו, שראשי התיבות שלה נקבעו בפי כל "תהא שנת משיח ודאי" – מוגש 
בזאת ראיון שערכנו עם הרב שניאור זלמן גרליק, שליח ראשי ומנהל בית חב"ד המרכזי בבאר־שבע, שסיפר לנו על ימי 

שהותו במחיצת הרבי, בשנת ה'קבוצה' שלו, לפניה ולאחריה. 
בית חב"ד המושקע והמפואר הרבה מעל הסטנדרטים המקובלים בארץ הקודש הוא עדות חיה ל'קבוצה' של הרב גרליק. 
תשמ"ו – שנה בה הרבי עורר ללא הרף על בניית בתי בתי חב"ד. נכנסנו למשרדו לשמוע על 'קבוצה' ויצאנו עם עולם 
שלם של שיחות של הרבי, חוויות, הגיגים ותובנות, ומעל הכל קבלת עול והתבטלות מוחלטת לרבי אותה לדבריו 

רוכשים במיוחד בשנת ה'קבוצה'. המערכת.

מה מיוחד ב'קבוצה'
'קבוצה' – האם זו הייתה הפעם 

הראשונה שלך אצל הרבי?
לא, הייתי אצל הרבי בתור ילד 
 ;12 בגיל  וסבי,  אבי  עם  אחת  פעם 
'תשרי'  בחודש  הייתי  בחור,  ובתור 

אצל הרבי משנת תשמ"ג בכל שנה.
על  ממך  לשמוע  נחזור  עוד 
לראש  לכל  אבל  הללו,  הפעמים 
מיוחד  היה  מה   – כן  אם  נשאל, 
הפעמים  על־פני  ה'קבוצה'  בשנת 

שהיית אצל הרבי קודם לכן?
כמובן  ה'קבוצה'  בשנת  המיוחד 
מה  הוא  הסביר(,  שהרבי  )וכפי 
שלימה,  שנה  הרבי  אצל  שנמצאים 

במשך כל הזמנים וכל שינויי החגים והמועדים. כמו אתרוג 'הדר 
מנחה־מעריב,  הרבי  עם  כל־יום  התפללנו  לשנה'.  משנה  באילנו 
ובימים שני־וחמישי הרבי יצא לקריאת־התורה. היו התוועדויות של 

הרבי כמעט בכל שבת, והתוועדויות נוספות בימים מיוחדים.
כאשר בחור נמצא ב'קבוצה' הוא 'חי' יום־יום עם הרבי. כאשר 
הוא הולך לישון, אוכל, לומד ומתפלל – הכל סביב הרבי. חוזר על 
ההתוועדות האחרונה שהרבי התוועד וממהר לרוץ שלא לפספס את 

התפילה עם הרבי. זה עושה משהו לבחור.

עיקר החיות – 
בתורה של הרבי

בשנת ה'קבוצה' שלי, היו כל־כך 
שזה  הרבי,  של  התוועדויות  הרבה 
לחזור  הזמן.  כל  את  מילא  פשוט 
ה'הנחה'  את  ללמוד  השיחות,  על 
מההתוועדות כאשר היא יוצאת. היה 
'קאך' עצום סביב התורה של הרבי. 
'ליקוט'  מגיע  היה  שישי  יום  בכל 
חדש מהדפוס. היינו מתיישבים מיד 
היו  לא  פשוט  הליקוט.  את  ללמוד 
'קבלת־שבת'  להתפלל  מתחילים 
לפני שמסיימים את הליקוט. אלו הם 

החיים ב'קבוצה'.
)ישנם בחורים שבקיאים בפרטים 
הקטנים ויודעים בדיוק באיזה שעה ובאיזה תאריך הרבי יצא ממקום 
זה למקום אחר, ומתי בדיוק התחיל 'סדר' פלוני ואיפה היה מאורע 
פלוני... עם כל זאת, חשוב לשים דגש על הדבר העיקרי, שזהו לימוד 
תורתו, שע"י זה "חושי התלמיד נעשים כחושי הרב, וממילא, זוכה 

לכוין לרצון הרב כו'" )משיחת ט"ו שבת תשמ"ח((.
אצלנו, עיקר החיות היה בתורה של הרבי. ללמוד, לחזור ולחיות 
שנת  את  לחיות  שצריכים  לומר,  אפשר  אחרות  במילים  זה.  עם 
ה'קבוצה', ולא את מאורעות ה'קבוצה', לחיות את זה כמקשה אחת 

של שנה של התקשרות לרבי, לא מאורע שמתווסף למאורע...

תמימים מספרים על פסגת חייהם — 'קבוצה' אצל הרבי  שבתי
בבית ה'
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שנה  במשך  יום־יום,  הרבי,  של  התורה  עם  חי  בחור  כאשר 
שלימה – נעשה בו שינוי. הוא מתחיל לחיות ולהרגיש את הרבי. 
האיידלקייט, החושים החסידיים – כל אלו מתפתחים אצלו לכדי 

נקודה אחת: הרבי נמצא במרכז העניינים. 
שהייתי  אף  'קבוצה',  קודם  בחור  בהיותי  מהותי.  שינוי  זהו 
אצל הרבי משנה לשנה – הרי החיים כמו של כל אדם היו 'סביב 
עצמי'. כאשר מגיעים ל'קבוצה' – הרבי הופך להיות במרכז. וזה 
בעצם התכלית של כל עבודת־ה' של בחור: התקשרות לרבי. לחוש 

ולהרגיש את הרבי בכל 'פינה' בחייו.
ביטוי לתחושה שלנו באותה תקופה, ועד כמה "חיינו" עם הרבי, 
אפשר למצוא בזה, שבקיץ של שנת ה'קבוצה' שלי אחותי התחתנה. 
היתה זו החתונה הראשונה אצלנו במשפחה, ולמרות זאת לא היתה 

לי אפילו 'הוה אמינא' לנסוע. 
הייתי  לחתונה,  נוסע  הייתי  אם   – פשוטה  היתה  לכך  הסיבה 
מפספס התוועדות של הרבי בשבת מברכים, וזה לא היה בא בחשבון. 
לא הייתי צריך לעשות 'אתכפיא' בשביל להישאר, זה היה כל־כך 
פשוט. זה היה הדבר הכי חשוב שיכול להיות – פארברייגען של 

הרבי. בשום מחיר שבעולם לא היית מוותר על זה.
ואם כך זה היה בכלל, בכל שנותי ב־770, היוקר של פארברייגען 
של הרבי שאף למקסימום האפשרי – הרי בשנת ה'קבוצה' עאכו"כ...

מבחן אצל הרבי
הפעם הראשונה שלך אצל הרבי, באיזו שנה היתה?

הפעם הראשונה שהייתי אצל הרבי היתה בשנת תשל"ט. אני ועוד 
חבר בנינו דגם של בית־המקדש, והשתתפנו בתחרות שהתקיימה 
סביב נושא זה וב"ה המוצג שלנו זכה וזכינו בכרטיס־טיסה לרבי. 

טסתי יחד עם אבי וסבי לכבוד י"ט כסלו והגענו בי"ג כסלו.
)תרפ"ט־ הרבי  של  לחתונה  החמישים  יובל  היה  שנה  באותה 

תשל"ט( והיתה התוועדות של הרבי לכבוד י"ד כסלו. זאת היתה 
הפעם הראשונה שראיתי את הרבי. כשהרבי נכנס להתוועדות.

ליחידות.  להיכנס  זכיתי  גם  ילד,  בתור  ביקור שהייתי  באותו 
נכנסתי ליחידות עם אבא וסבא שלי. הרבי שאל את אבא שלי אם 

אפשר לדבר איתי אידיש, ואבא שלי ענה לו שכן.
אז הרבי שאל אותי: "דו ביסט שניאור זלמן?" ]– אתה שניאור 
זלמן?[ ועניתי שכן. אח"כ אבי הסביר לי, שלדעתו משמעות השאלה 
היתה כיון שאני נקראתי על שם סבא־רבא שלי, המלמד של הרבי 
– ר' זלמן ווילענקין. אני הייתי הראשון שנקראתי על שמו. כידוע, 
השתתף  שאפילו  עד  מיוחדת,  מאוד  בצורה  אליו  התייחס  הרבי 

בהוצאות הקבורה. ומכאן החביבות וההתעניינות סביב שמי.
לאח"כ הרבי התחיל לבחון אותי על מה שאני לומד: "קענסטו 
מיר עּפעס זָאגן ווָאס דו הָאסט געלערנט אין משנה, אין חומש ָאדער 
גמרא?" ]– אתה יכול לומר לי משהו שלמדת במשנה, בחומש או 
בגמרא?[, עניתי שלמדתי מסכת פסחים – אור לארבעה עשר בודקין 
את החמץ לאור הנר. והרבי שאל אותי שלוש שאלות על המשנה 

הראשונה בפסחים.

"המעלות שבחצי עיגול"...
את הדגם שבנינו והבאנו יחד איתנו, הניחו לתצוגה בכינוס של 
הילדים )'ראלי'( בחנוכה, אבל לא קיבלנו מהרבי שום התייחסות 

מיוחדת לזה.
כל שנה  מגיע  היה  סבא שלי 
שבט  לי'  או  כסלו  לי"ט  לרבי 
היה  פסח,  לפני  עד  שם  ונשאר 
מקבל מצות מהרבי וחוזר לארץ. 
ואבא  שאני  אחרי  שאח"כ,  כך, 
את  לארץ, שמו  חזרנו  כבר  שלי 
שאנחנו  בית־המקדש  של  הדגם 
וכאשר  התחתון,  בגן־עדן  בנינו 
הרבי נכנס לחדרו – הרבי העיף 

מבט על הדגם שבנינו.
מהרבי  יצאה  זמן־מה  לאחר 
תשובה, וז"ל: "דגם ביהמ"ק עושה 
רושם חזק וכו'. מהתיקונים שצ"ל: 
המעלות  כו'(  )מקומם  השערים 
 – כללי  תיקון  עיגול.  שבחצי 

הכלים  ולראות  )וקדה"ק(  דההיכל  העליון  חלק  להסיר  שיוכלו 
שבתוכו. נת' ות"ח. ודבר בעתו – בתחילת חודש הגאולה דכימי 

צאתך מארמ"צ אראנו נפלאות. אזכיר עה"צ".
מפליא הדבר, איך שהרבי – אחרי רגע אחד של 'העפת־מבט' – 
העיר על פרטים קטנים כל־כך: המיקום של שערי הר־הבית, ישנם 
בזה דעות שונות והמיקום שהעמדנו אותם לא היה מדויק. והמפליא 
יותר: לפני שער ניקנור היו חמש־עשרה מדרגות. כאשר גילפנו את 
המדרגות – לא הצלחנו להכניס חמש־עשרה ויצא לנו רק שתים־

עשרה. אמרנו לעצמנו: "נו, מי ישים לב...".

ה'קבוצה'
וכעת ל'קבוצה'. 'קבוצה' של שנת ה'תשמ"ו. כמה בחורים היו 

שם?
החליטה  בכפ"ח,  בישיבה־גדולה  ג'  בשיעור  הייתי  אני  כאשר 
הנהלת הישיבה לשלוח את הכיתה שלנו לשנת שליחות בישיבה 
במגדל העמק לחזק שם את הישיבה, ויסעו לקבוצה רק קבוצה קטנה 
שיעמדו בדרישות מיוחדות – מבחן של 100 דפי גמרא וי"ב פרקים 

בתניא.
בישיבה  נשארנו   – הביתה  נסענו  לא  לכך, שבקיץ  מה שגרם 
ולמדנו, ובאלול – חצי מהכיתה שלנו עברו את המשוכה, וקיבלו 

אישור לטוס. היינו בערך 30 בחורים.
זה  מה'קבוצה':  מעניינת  באפיזודה  נזכר  אני  הזה,  בהקשר 
לזאל  נכנס  ז"ל  מענטליק  הרב  כאשר  בישיבה,  אחד  בוקר  היה 
בשעת חסידות בוקר, וראה שכמעט אין בחורים, הוא שאל: "אמרו 
בחורים  כולם  לפה  שנשלחו  שהבחורים  בכפ"ח,  מהישיבה  לי 
מצויינים?!"... היה עלינו לתרץ לו, שזה רק בגלל שהיתה אתמול 

התוועדות והבחורים הלכו לישון מאוחר וכו' וכו'...

דגם בית המקדש תשלט
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משפט הספרים
'משפט־ הוא  שלך,  ה'קבוצה'  משנת  בולט  הכי  המאורע 

הספרים', איך זה הורגש אצלך ואצל הבחורים בכלל?
המשפט היה בחורף של תשמ"ו. הוא התחיל בי"ט כסלו ונמשך 
כמה שבועות, עד לאחרי חנוכה. 
זה, היו דיונים בבית־ זמן  במשך 

הרגישו  ופשוט  כל־יום.  המשפט 
ב־770 שיש 'משפט'.

בזה  לראש  לכל  הורגש  זה 
כידוע  הלך  הרבי  אלו  שבימים 
דבר  זה  היה  יום.  בכל  ל'אוהל' 
נתן  וזה  וכלל,  כלל  בלתי־רגיל 

תחושה של 'מועקה קשה'.
במשפט  השתתפו  הבחורים 
ע"פ תור. היה סכום מקסימום של 
משתתפים שיכלו להיכנס לאולם 
המשפט, אז עשו תור, שבכל יום 
להשתתף  נסעו  אחרים  בחורים 
במשפט, כך יצא לכל בחור להיות 
בדיון  פעמים  שלוש  או  פעמיים 

בבית־המשפט.
נוסף לזה, בחורים הוסיפו באמירת־תהלים עוד קודם המשפט. 
היה סדר בו ישבו להגיד את כל התהלים בשעה 6:00 בבוקר, עד 
סדר חסידות. במשך כל־זמן המשפט היה ניתן לראות ב־770 בחורים 
אומרים תהלים. בחורים גם התוועדו על הענין, ודיברו ביניהם על 
החלטות־טובות,  קיבלו  במשפט.  לנצח  בכדי  יותר  לפעול  הצורך 
היו בחורים שלקחו על־עצמם להגיע לחסידות בזמן במשך כל זמן 

המשפט ועוד החלטות בדומה לזה. 
כאשר הרבי דיבר שהדרך לבטל את הענינים הבלתי־רצויים היא 
ע"י שמחה, התעוררו מספר בחורים, ועשו ריקודי־שמחה בכל יום, 
בכדי לבטל את הקטרוג ולנצח במשפט. היו ריקודים במשך כל היום: 
קודם התפילות ואחרי התפילות, אחרי הסדרים ועוד קודם חסידות 

בוקר...
ב'זאת־חנוכה' – לקראת סיום המשפט – היו שני פארבריינגענ'ס 
הרבי בש"פ מקץ, שבת־חנוכה.  התוועדות של  היתה  דופן.  יוצאי 
לאחמ"כ, במוצאי שבת היתה התוועדות נוספת וביום ראשון בלילה 

עוד התוועדות. ראו שהיה משהו לא רגיל. 
בהתוועדות של מוצאי־שבת הרבי דיבר את השיחה הידועה )הוגה 
ונדפס בלקו"ש( אודות הקטרוג שהיה לפני י"ט כסלו על כך שאדה"ז 
לימד חסידות, שלכאורה הרי אדה"ז עצמו ביטל קטרוג דומה על 
המגיד עם המשל של בן־המלך, שכיון שזהו פיקוח־נפש – מוכרחים 
להפיץ חסידות; א"כ כיצד נתחדש הקטרוג על אדה"ז? וביאר הרבי 
שזהו כיון שאדה"ז הסביר חסידות יותר בהרחבה, בהבנה והשגה, 

שלזה המשל הנ"ל כבר אינו מועיל.
כאשר שמענו את השיחה, היה ברור שהרבי מדבר אודות הקטרוג 

בדורות  שהיה  מה  כל  לאחרי  נוסף  קטרוג  שזהו  למשפט,  שגרם 
קודמים, כיון שהרבי הפיץ המעיינות בצורה רחבה יותר.

באותה התוועדות, הרבי גם עורר על הוספה מיוחדת בשליחות 
של השלוחים, והוסיף, שייקחו תמונות מהפעילות וידפיסו אלבום 

מיוחד ומהודר עם כל התמונות מכל העולם.
המשפט הסתיים זמן קצר לאחמ"כ, וחיכו להחלטות השופטים.

בתי־חב"ד
אלו עוד מאורעות 'תפסו־מקום' אצלך בשנת ה'קבוצה'?

בתחילת הקיץ הרבי התחיל לעשות 'שטורעם' גדול מהענין של 
'בתי־חב"ד'. בכל התוועדות הרבי דיבר והזכיר על הענין, ועורר שוב 
על חיזוק בהפעלתם של בתי־חב"ד קיימים והוספה ויצירה של בתי־

חב"ד חדשים.
לא רק בכל התוועדות הרבי הזכיר את זה, כ"א גם בכל־קטע 
בהתוועדות. כאשר הרבי דיבר על רש"י – הרבי קישר זאת לבתי־
חב"ד; שאלה ברמב"ם – התקשרה גם היא לענין; ביאור בחסידות 
כמו פלפול בנגלה – תמיד בסוף הכל התקשר לענין אחד: חיזוק 

וייסוד בתי־חב"ד.
ממש כמו שבשנים תנש"א־נ"ב הרבי קישר כל דבר למשיח, כל 
שיחה ודיבור של הרבי היה בעניני משיח וגאולה – כך בקיץ תשמ"ו 

הרבי קישר כל דבר לבתי־חב"ד.
של  הענין  אודות  דיבר  הרבי  לציין, שכאשר  יש  הזה  בהקשר 
בתי־חב"ד, הרבי הדגיש שהקמת בתי־חב"ד – אין הכוונה ליציאה 
לשליחות, כ"א פעולה נוספת בשליחות – הקמת מוסד בשם "בית־

חב"ד". 
בהתוועדות י"ב תמוז, שחל בש"פ חוקת־בלק, הרבי הבהיר שזהו 
שנוסף על כל מה שעושים בשליחות. הרבי התבטא  משהו חדש, 
והיהדות  התורה  דהפצת  הפעולות  כל  על  "נוסף  דלקמן:  בלשון 
שכבר נעשו ונעשים במקום זה, כולל ע"י הקמת מוסדות של תורה 
ויהדות, מוסדות חינוך, בתי־ספר וישיבות, וכן מוסדות של צדקה 

וחסד וכו' – יש להקים גם "בית חב"ד"". 
מהלשון של הרבי רואים שהרבי מתייחס ל"בית־חב"ד", כמוסד. 
כמו שישנם מוסדות־חינוך וישיבות, כך ישנו מוסד בשם בית־חב"ד. 
שליח שאין לו בית־חב"ד, הוא לא נקרא "מנהל בית חב"ד", כמו 
יכול  בית־ספר".  "מנהל  אינו  הוא  בית־ספר  הקים  שלא  ששליח 
להיות שליח שפועל טוב ויפה בכל הענינים, אבל כל עוד אין לו 

מבנה של בית־חב"ד, הוא אינו מנהל בית־חב"ד. 

770 – בית חב"ד הכללי
בהמשך אותה שיחה הרבי גם הגדיר במילים ספורות ונפלאות 
מהי מהותו של אותו מוסד: "בית שישמש מקום מרכזי לכל הפעילות 
דהפצת התורה והיהדות )כולל, במקום שהצורך בזה ושאפשרי זה – 
בית כפשוטו, שיוכל לשמש גם לצרכים דאכילה ושתיה, עד לשינה, 
להבאים בצל קורתו(". ישנו ביטוי מדהים מהרבי שבית־חב"ד הוא 
"בית תורה, בית תפילה ובית גמ"ח", וכיון שכן ה"ה "שלוחה של 
בית חב"ד הכללי – 770. בדוגמת בית חב"ד העיקרי – בית המקדש".

הרב מענטליק
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זה נכון שהרבי אמר שכל בית צריך להיות בית־חב"ד, כיון שבכל 
בית צריך תורה, תפילה וגמ"ח, אבל אי"ז מוסד של בית־חב"ד.

בתי־חב"ד  אודות  אלו  בשיחות  מהרבי  נפלאים  ביטויים  היו 
ומעלתם:

בשיחה דלעיל וביתר־פירוט בהזדמנות 
המעלה  את  הסביר  הרבי  יותר,  מאוחרת 
התורה  הפצת  לפעילות  'בית'  שבהקמת 
ע"י  שפועלים  אופן  שישנו  והיהדות, 
שהולכים לחפש אנשים ולדבר עם כאו"א 
באופן פרטי, וישנו אופן שמקימים "בית־

 – מאליהם  "יתקבצו  ואנשים  חב"ד", 
בלשונו של הרבי – ויבואו מעצמם" לבית 
הזה. הרבי התבטא שההפצה ע"י בית־חב"ד 
היא "באין־ערוך" להפצה בלא בית־חב"ד, 
וע"י הקמת בית־חב"ד "באים גם ממקומות 
שם  שיש  מלכתחילה  שיער  שלא  כאלו 

בני־אדם".
ה'קאך' הגדול הזה של הרבי בקיץ הזה 
השפיע על הבחורים ב'קבוצה' חזק מאוד. 
 – שבפועל  היא  לכך  חזקה  הכי  ההוכחה 

רוב רובם של הבחורים משנת ה'קבוצה' שלנו יצאו לשליחות אחרי 
החתונה והקימו "בתי־חב"ד". 

זה פעל עלינו עוד בהיותנו  'להבא',  זה פעל לא רק על  אבל 
התחיל  בחור  השתנה.  הבחורים  של  המחשבה  הלך  כל  בחורים. 
לחשוב על הפצת התורה והיהדות, וזה עמד לו בראש, כך שבכל פעם 
שהיתה הזדמנות לכך – הוא פשוט ניצל אותה. התחלנו אז לחיות 

"ופרצת"...

להפוך את 
הפרטי לכללי

כל  בין  קשר  רואה  אתה 
בענין  בקיץ  ה'שטורעם' 
בתי־חב"ד למשפט הספרים 

שעמד תלוי באותו זמן?
פשוט  זהו  דעתי  לעניות 
מה  מהמשפט.  פועל־יוצא 
היה כל הענין של המשפט?! 
המשפט היה על השאלה האם 
הרבי הוא איש פרטי או שכל־

כולו הוא ה'כלל', זה ענינו וזה 
מה שהוא.

זה  של  הפועל־יוצא 
אחד  מכל  דרש  שהרבי  היה, 

ל"בית־ הפרטי  הבית  את  להפוך  "איש־כללי".  להיות  מהחסידים 
כללי", בית־חב"ד. גם מה שהרבי אמר ש"כל יהודי הוא שליח", זה 

אותו הענין, שהוא הופך להיות "איש־כללי". 

חיי־שרה תשמ"ז, שהרבי מסביר  ישנה שיחה של הרבי מש"פ 
שזמננו הוא זמן מיוחד שיש בו סדר עבודה מיוחד שמתגלה ע"י 
נשיא־הדור )הרבי התבטא על־זה "גלה סודו אל עבדיו הנביאים"(, 
שסדר העבודה בדורנו הוא להתעסק עם 
מושלם.  עצמו  שהוא  קודם  עוד  הזולת, 
בדורות עברו, גם )ובעיקר( לאחרי גילוי 
"קשוט  של  הסדר  היה  תורת־החסידות 
עצמך ואח"כ קשוט אחרים", שעל האדם 
שלו,  הפנימית  ה'  עבודת  עם  להתעסק 
לברר ולזכך את נפשו, ורק לאחרי שסיים 
עבודה זו היתה עבודה עם הזולת. משא"כ 
בדורנו הרי גם מי שאינו מושלם בעבודת 
ה' הפרטית שלו – צריך הוא לעסוק עם 

זולתו.
וניתן לראות איך שהשינוי הזה שהרבי 
עשה נכנס אצל אנשים, לאו־דוקא חסידי 
חב"ד. אני מכיר אדם, שאינו חסיד, שהוא 
אצלו,  הייתי  וכאשר  במקצועו,  מוסכניק 
ממתינים  שאנשים  שבשעה  איך  ראיתי 
להם  מציע  הוא   – שלהם  הרכב  לתיקון 

להניח תפילין ולהתפלל...

חלוקת דולרים – שיצא טובה ליהודי שלישי
את אותה נקודה של להפוך את האנשים מ"איש־פרטי" ל"איש 
כללי", אפשר לראות גם בחלוקת הדולרים שהרבי התחיל לחלק 

באופן קבוע בשנת תשמ"ו )בי"א ניסן(. 
יצא לי לדבר על זה עם אחד המקורבים, שיש לי איתו שיעור 
קבוע בלקוטי־שיחות. שאלתי 
למה  יודע  אתה  פעם:  אותו 
הרבי  דולרים?  חילק  הרבי 
באחת  זה  את  הסביר  עצמו 
הפעמים, שזהו בגלל, שידוע 
שכאשר שני יהודים נפגשים 
טובה  מזה  לצאת  צריכה   –
כאשר  לכן,  שלישי.  ליהודי 
הרבי  יהודי,  עם  נפגש  הרבי 
חילק לו דולר לצדקה )עבור 

יהודי שלישי(. 
שהרבי  במה  נתבונן  אם 

אמר, נראה משהו נפלא: 
ישנו יהודי, שיש לו איזה 
מחכה  אחר,  מבוקש  או  צרה 
בכדי  שעות  כמה  משך  הוא 
ולהתברך  הרבי  את  לפגוש 
מפיו, ויש לו שניות בודדות בהם הוא עומד מול הרבי. הרבי לוקח 
את אותן שניות שאמורות להיות מוקדשות לענינו הפרטי של אותו 

בית חב"ד המרכזי בבאר שבע

בהתוועדות בשנת הקבוצה

47



אדם, והופך אותו מ"אדם פרטי" ל"אדם כללי", לדאוג ליהודי אחר 
עוד קודם שדואג הוא לעצמו.

אם הזכרתי כבר את הדולרים, אז זהו גם אחד הדברים המורגשים 
שהיו בשנת ה'קבוצה' שלנו )בחצי שנה האחרונה(, שכל יום ראשון – 

770 נהפך על פניו, ומלא באנשים בכל המינים והמגזרים. אחרי זמן 
– התחילו גם לפעול עם אותם אנשים שאינם שומרי תומ"צ שהיו 

מגיעים לתור לחלוקת־הדולרים.
זה החליף עבורנו את  נוסף.  בזה משהו  היה  הבחורים  ובשביל 
ה'יחידות'. בחור שעבר אצל הרבי ב'דולרים' – היה זה מעין יחידות 

)שלא היתה לנו משך שהותנו בקבוצה(.

קירוב וריחוק בחדא מחתא
בין  קירבה  הרגשת  היתה  ב'קבוצה',  היית  אתה  כאשר 

הבחורים והרבי, או שכל היחס היה של ריחוק ורוממות )כרגיל 
באותם שנים(?

התשובה לכך מורכבת. אכן ההרגשה כלפי הרבי היתה – יראה. 
כאשר הרבי עבר הבחורים ברחו. פשוטו כמשמעו. בחור לא העז 

להראות את פניו ליד הרבי.
וזה דבר שהתחזק והתעצם בשנת ה'קבוצה'. גם קודם לכן ישנה 
להשתוקק  יכולתי  כאורח,  יותר.  חלש  באופן  אבל  הזו,  ההרגשה 
לעמוד ממש קרוב לרבי, שהרבי יסתכל עליו וכו'. אבל כשהגעתי 
ל'קבוצה', במשך שנה שלימה אצל הרבי, הרגש הזה מתחדד ומתחזק.

ישנו מקרה שחקוק בליבי חזק מחמת היראה הלזו: 
בתחילת ה'קבוצה' – המקום שלי בהתוועדויות של הרבי היה 
בפירמידה המערבית, מימינו של הרבי. באמצע ה'קבוצה', קיבלתי 
מקום מול הרבי. אבל תמיד היו שני אנשים שהיו לפני, שהסתירו 
אותי. אני הייתי שלישי. פעם אחת, בהתוועדות ר"ח אלול השניים 
שלפני לא הגיעו, ועמדתי ממש מול הרבי. לא ידעתי איפה לשים 

את עצמי...
זה היה ביחס לקרבה פיזית לרבי: לעמוד קרוב, להסתכל וכו'. 

יחד עם זאת, זה ברור שבאופן כללי היתה הרגשה של קרבה. 
כאשר אתה נמצא בכל מעגל השנה אצל הרבי: חנוכה, פסח, ל"ג 
בעומר, שבועות וכו', וההנהלה מכניסה את דו"חות הלימודים שלך 

לרבי – אתה מרגיש את עצמך קרוב. באין־ערוך לקודם לכן.
היה פן נוסף של קרבה בין בחור לרבי בשנת ה'קבוצה' שלנו, הרבי 
דרש בזמננו אודות ההתעסקות עם פירש"י ורמב"ם, למצוא שאלות 
ולענות ולהתפלפל על השאלות ותשובות שהרבי עונה בהתוועדות, 
כאשר לא פעם הרבי מתייחס בהתוועדות לשאלה או תשובה שבחור 
פלוני העלה בקובץ הערות – כל זה גורם קשר פנימי בין הבחור 

לרבי: הרבי מכוון את הראש של הבחור, ופועל בו בפנימיות.

לא מתערבים בפוליטיקה
מאורע נוסף משנת ה'קבוצה' שלי שנחקק בזכרוני, כולל בתוכו 
ג"כ את שתי התנועות הללו של קירוב וריחוק גם יחד. היה זה כאשר 
בקיץ תשמ"ו היה סיפור עם הרבנים בשכונה. הרבי דיבר על זה 

בהתוועדות, והשכונה כולה סערה.
כמובן, שכמו בכל נושא – תמיד הבחורים הם ראש־החץ. בכל 
בחורים שמעו מהרבי את  – כאשר  זה  בענין  גם  וכך  וענין.  דבר 

הנושא, מיד התגייסו לפעול, הדפיסו מודעות וכו' וכו'.
בהתוועדות לאחמ"כ הרבי דיבר שיחה חריפה מאוד, בשיחה הרבי 
דיבר על־זה שבחורים ענינם אחד – לשבת וללמוד, וכל מה שלא 
שייך לזה – אין לו מקום אצלם. בפרט לא התעסקות עם ענינים של 

פוליטיקה...
זה פעל עלינו הבחורים רושם עצום, העמיד אותנו במקום. קשה 
לא לזכור את זה למשך כל החיים, את הדברים שהרבי אמר ואת 
חריפות הסגנון והדיבור. אז מצד אחד זה נותן איזו שהיא קירבה, 
דרך  להם  ומורה  בהתוועדות,  הבחורים  אל  מתייחס  הרבי  כאשר 

והנהגה, ומצד שני, כמובן, הדברים היו מעוררי יראה...

ט"ו תמוז תשמ"ו. הפירמידה של קבוצה מאחורי הרש"ג

בהתוועדות בשנת הקבוצה
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"קופצים" ל־770
חזרת לארץ מיד אחרי שהסתיימה שנת ה'קבוצה' שלך, או 

שנשארת ב־770 עוד משך זמן? 
אני הייתי אצל הרבי משך חמש שנים כמעט ברצף. החל מאלול 
תשמ"ה, זמן הגעתנו לשנת ה'קבוצה', ועד אלול תש"נ – אז חזרתי 
לארץ לחתונתי. את השידוך סגרתי בקראון־הייטס, וטסתי לארץ 
רק אחרי שבת ה"אויפרוף", שבה עוד הספקתי להשתתף בהתוועדות 

נוספת של הרבי.
אמרתי  שלכן  הללו,  שנים  החמש  במשך  לי  היה  אחד  הפסק 

שהייתי בהם "כמעט ברצף": 
הבחורים  יוצאים  היו  בקיץ,  שנה  בכל  תשמ"ט.  בקיץ  זה  היה 
העולם.  ברחבי  לשלוחים  לעזור  ל"מרכז־שליחות",  האמריקאים 
הישראלים בדרך־כלל לא נסעו. אבל באותה שנה, ביקש השליח 
דוקא,  ישראלים  בחורים  אליו  שיבואו  מטורונטו,  גאנזבורג  הרב 
לעבוד עם אנשים ישראלים שנמצאים שם. אז נסענו חמישה בחורים 
למשך כמעט חודש ועשינו פעילות עניפה כאשר "טנק מבצעים" 

לשירותנו.
אבל גם בזה עשינו הפסקה קטנה ו"קפצנו" ל־770 באמצע: כל 
שנה הרב גאנזבורג היה מוציא אוטובוס לשבת מברכים חודש אב 
לרבי. כאשר שמענו על־כך חפצנו להצטרף. אך הוא טען ש"אין 
האוטובוס  על  עלינו   – מקום  שיש  לבסוף  התברר  כאשר  מקום". 

ונסענו לשבת ל־770, להתוועדות של הרבי.
בנסיעה  שהגיעה  לקבוצה  התייחס  הרבי  התוועדות  באותה 
והרבי  מטות־מסעי,  היתה שבת  אותה שבת  לניו־יורק.  מטורונטו 
ענין  הוא  'מטות'  הרי  שלכאורה,  הפרשיות.  בין  הקשר  על  דיבר 
של חוזק ותוקף, ולעומת־זאת 'מסעי' מורה על משהו שאינו קבוע, 
רואים בפועל, שדוקא  אז, שלמרות־זאת  והרבי אמר  משהו חלש. 
ע"י ה'מסעי' מגיעים לתוקף אמיתי בעניני קדושה. שע"י הנסיעה 
לפי־ערך  שלא  עבודת־ה'  בעניני  ומתקדם  מרגילותו  יוצא  הוא 

התקדמותו ללא הנסיעה. 
לרבי,  שנסעה  שלנו,  הקבוצה  על  מדבר  שהרבי  ברור  היה 
ועי"ז התחזקו בעניני תומ"צ. הרב גאנזבורג סיפר שהוא ראה את 
זה בפועל, אשר בכל פעם שנסעו, כל מי שהשתתף בנסיעה הזו – 

התקדם באופן משמעותי מאוד באיזה פרט בחיי התומ"צ.
]לפני שלוש שנים הייתה לי סגירת מעגל של הנסיעה הזאת: 
הייתי בשבת־אבות־ובנים בישיבה של הבן שלי, וסיפרתי שם את 
הסיפור הזה בסעודת־שבת. אחרי שסיימתי, קם אחד ההורים של 
 – הזו  בנסיעה  הנוסעים  אחד  היה  שהוא  וסיפר  התלמידים,  אחד 

ובסופה של התקדמות, הוא הגיע להיות חסיד חב"ד מן המנין[.

שמחה מרקיעה שחקים
מתוך חמש שנים ב־770 – ישנם מאורעות רבות שהיית – מן 

הסתם – נוכח בהם. מה המיוחדים מביניהם שתוכל לספר לנו?
לכל־לראש – היה את ה"דידן־נצח", בה' טבת תשמ"ז. שמחה כזו 
כמו שהיתה כאשר הגיעה הבשורה ל־770 לא ראיתי מימי. "מי שלא 

ראה שמחה זו – לא ראה שמחה מימיו". 

הבשורה הגיעה באחת־עשרה בבוקר, ולפני מנחה כבר כל 770 
היה הפוך. כל מי שהגיעה אליו שמע הבשורה – בא ל־770. התקבצו 
ובאו כל אנ"ש, חסידים מחסידויות שונות וסתם "עמך בית ישראל", 

כולם באו ל־770 כאשר הגיעה הבשורה לאזנם.
770 היה עמוס מפה אל פה, וכולו רוגש ורועש. בחוץ על פני כל 

הרחבה שלפני 770, בפנים: למטה ולמעלה וביניהם – הכל היה מלא 
אנשים ששים ושמחים, רוקדים בשמחה עצומה. ה"משקה" נשפך 

כמים, והיה מחזה שלא מעולם־הזה...
יותר  הרבה  היתה  השמחה  בתשמ"ו,  שהיינו  הבחורים  אצלנו, 
גדולה. כאשר חווינו את הצער והלחץ מהמשפט, הספקות וכו' וכו', 
ואז הרי "לקחנו" את זה באופן רציני, אמרנו תהלים בבוקר וכו' – 

כץ  שמואל  הקבוצה:  מחברי  חלק  בטורונטו.  הטנק  עם  ימים  חודש  פעילות 
באבן  )שליח  נוימן  מנחם  בטורונטו(,  )שליח  לנדא  ישראל  בשיקגו(,  )שליח 

יהודה(, חיים שאול ברוק )מערכת הנחות בלה"ק(

טנק המבצעים שלנו מול 770
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אחרי כל זה, כאשר באה הבשורה ש"דידן נצח" – השמחה הרקיעה 
שחקים; אין לשער...

בשמחת־תורה  חוויתי  באופיה,  שונה  אך  לזה,  דומה  שמחה 
תשמ"ח. עד תשמ"ח כאשר הרבי 
היה  הס"ת,  עושה הקפה עם  היה 
עושה  הרש"ג,  עם  יחד  הולך 
סיבוב־וחצי, שתי סיבובים ובודק 
בפעם  בתשמ"ח,  לו.  קשה  שלא 
הקפות  עשה  שהרבי  הראשונה 

בלי הרש"ג, היה משהו מיוחד.
כאשר הרבי ירד להקפה, הרבי 
והניף  הקטן,  בס"ת  אחז  פשוט 
הרבי  הכיוונים.  לכל  הס"ת  את 
לכל  כאשר  שלם,  סיבוב  עשה 
'חלק' ב־770 שהרבי פונה – אותו 
החלק עולה וקופץ; הרבי ממשיך 
נרגע  הקודם  ה'חלק'   – הלאה 
מעט, וה'חלק' הבא מתחיל לקפוץ 

ולרעוש, וכן הלאה.
את  סיים  שהרבי  לאחר  גם 
המשיך  למקומו,  וחזר  ההקפה 
משך  במקומו  בעוז  לרקוד  הרבי 
הציבור,  וכל  שעה,  חצי  כמעט 
ורוקד. היה  וצפוף – קופץ  לחוץ 

מצב של כמעט "פרחה נשמתן"...
ר' יואל אמר אז, שזה מרמז על 
הוא  כזו  טוב. ששמחה  לא  משהו 
תש"י,  מאז  הרבי  אצל  ראה  לא 
מהבעש"ט,  הסיפור  ידוע  והרי 
שע"מ לבטל גזירות היה בשמחה 
מה  לדעת,  נוכחנו  אח"כ  גדולה. 

היה באותה שנה...
נזכר  גם  אני  הזה  בהקשר 
בדבר בהנהגתו של הרבי, שתפס 
את תשומת־ליבי: היו כמה וכמה 
שהייתי  השנים  במשך  פעמים 
ב־770, שראיתי את הרבי, באמצע 
התוועדות, באחד הניגונים – קם 
ממקומו ומעודד את השירה בשתי 
היתה  כזה,  במצב  בעוצמה.  ידיו 

הרגשה של שמחה עצומה.
בשמחת־ זאת,  לעומת 

לחזור  הספקתי  תשמ"ו,  תורה 
מהתהלוכה ולהשתתף בפארבריינגען של הרבי, וכאשר הרבי דיבר 
על מה שמשה רבינו שבר את הלוחות "לעיני כל ישראל", הרבי 

בכה... שני הקצוות הללו בהתוועדויות של הרבי, תפסו את ליבי.

כתיבת ראשי־דברים
היה לך באופן אישי איזה דבר עם הרבי, מענה פרטי מיוחד או 

משהו כזה?
אכן: החל משנת תשמ"ט, התחלתי להתעסק עם כתיבת ר"דים 
]=ראשי־דברים[ מההתוועדויות של הרבי, תחת מערכת "פאקס א 
באלול  מ־770  שנסעתי  עד  שנתיים,  במשך  בזה  עסקתי  שיחה". 
בכדי  בבוקר,  חמש  עד  ער  הייתי  שבת  מוצאי  כל  כמעט  תש"נ. 

לכתוב את הר"ד, אחרי ששמענו את ה'חזרה'.
בכל־פעם, מיד שסיימנו לכתוב את הר"ד, היינו שולחים בפקס 
לכל המנויים ברחבי העולם. הפקס הראשון שנשלח היה למזכירות 

ונכנס לרבי.
בש"פ נשא תשמ"ט, הרבי דיבר אודות הפסוק האחרון בפרשה, 
הוא שייך  וביאר מדוע  ויקרא,  ספר  צ"ל בתחילת  היה  שלכאורה 

לפרשת הנשיאים שנשנית בפרשת נשא.
כאשר כתבנו הר"ד משיחה זו, הוספנו הבהרה, לפי מה ששמענו 
ב'חזרה', ואיך שהובן מדבריו של הרבי, לפי מה שהרבי הסביר הקשר 

לפרשת הנשיאים – מדוע אין מקום פסוק זה בתחילת ספר ויקרא.
זמן קצר לאחמ"כ, קיבלנו טלפון מהמזכירות, שהרבי הגיה את 
הר"ד. הרבי מחק את כל הוספת ההבהרה שלנו – שתי שורות שלמות 
בר"ד, סימן חץ, וכתב: "ה"ז היפך פשש"מ!". בגב הדף, כתב הרבי 

באותיות מרובעות: "מהיר".
למחרת, ביום ראשון ט"ו סיון, הרבי נסע לאוהל, וכשחזר לאחר 
הרבי  רגיל,  לא  ובאופן  שיחה,  הרבי  אמר  ומעריב,  מנחה  תפילת 
אותה  את  ביאר  הרבי  בשבת.  שדובר  ברש"י  הביאור  את  השלים 
באופן  יצא  זה  אנחנו. לאחמ"כ  להבהיר  מוקשית, שניסינו  נקודה 

מוגה, משולב מהשיחות של שבת ויום ראשון.
דיבר  הרבי  פסח,  בערב  אחת  פעם  כאשר  לי,  היה  נוסף  דבר 
בפתאומיות, ואמר ברכה לחג הפסח. אני הייתי שם וכתבתי את נוסח 
הברכה שהרבי אמר. כאשר הכניסו את זה לרבי, הרבי הוציא תיקון: 
כתבתי שתהיה המשכה "לכל השנה", והרבי תיקן ל־"בכל השנה" 

)המשמעות לכאורה היא, שזה בפנימיות של כל השנה(. 
זכיתי גם לקבל מענה מיוחד בתוך שאר חבריי שעסקנו בהו"ל 
של קובץ מיוחד של שמות בעלי המימרות המופיעות בפירוש רש"י 
מטות־מסעי  בשבת  הרבי  של  להצעתו  בהתאם  זאת  התורה,  על 
מברכים אב תשמ"ו לערוך רשימה כזאת, הרבי ענה "הזכרתי על 
הציון להצלחה". כן בנוגע לשאלתנו האם לערוך גם רשימה של 
גמרות ומדרשים שמביא רש"י ענה הרבי "לא. כי אם ינצלו זמן זה 

ללימוד חומש ופירוש רש"י".
התייחסות, אך לא ישירה, היתה כאשר הרבי עורר על כתיבת 
הרבי  פעם  ומידי  בקבצי־חידושי־תורה,  וברמב"ם  ברש"י  שאלות 
לקח בהתוועדות איזה שאלה שנשאלה בקבצים, וענה עליה. בי"א 
ניסן תשמ"ז, הרבי הזכיר שאלה ש"שאלו בקבצים", והיתה זו שאלה 

שלי...

"הרי זה היפך פשוטו של מקרא!"
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הכל בסדר מסודר
שהותך  שנות  אחרי  לתמימים,  לתת  יכול  אתה  מסר  איזה 

ב־770?
ראיתי אצל הרבי, באופן קבוע, מסר שהרבי העביר לבחורים. 
הרבי הבהיר, שלמרות ש"המעשה הוא העיקר", והעשייה חשובה, 
אבל הכל צריך להיות מסודר, ע"פ הכללים, וכפוף להנהלה. ישנם 
או אחרת – העיקר  זה משנה, לעשות ככה  "מה  כאלו שאומרים: 
לעשות". אבל אצל הרבי ראינו שזה לא ככה. וחיינו עם זה במשך כל 

זמן שהותנו ב־770. 
הבחורים  הרי  תמיד 
כל  את  שמנהלים  אלו  הם 
יש  לבחורים  הפעולות. 
 770 כל  עצומות,  אנרגיות 
היה  הבחורים.  ע"י  התנהל 
'מעשה  מטה  'ממש',  מטה 
מה  היה  תמיד  ועוד,  בפועל' 
התחדשו  הזמן  כל  לעשות, 
מהיום  הרבי  ע"י  דברים 

להיום, והיה צריך לפעול.
ידענו  זה,  עם  יחד  אבל 
זהירות  להיות  שצריכה 
כפולה ומכופלת בכל מעשה 
מכוון  שיהיה  שעושים 
הרבי.  של  ולרצונו  לדעתו 
יכולים לעשות מעשה בלהט 
היפך  לפעול  ההתקשרות, 
ובמקום  הרבי,  של  רצונו 
לגרום נח"ר – לגרום ההיפך 

מזה...
חיינו עם זה שבכל דבר שאנחנו עושים, צריכים להעמיד את 
הרבי מול העינים, ולבדוק שלא נוטים כהוא זה מהמכוון. והדרך 
לזה היא – להיות כפופים להנהלה ולאחראים, רק כך אפשר להיות 

בטוחים שבאמת מכוונים לרצונו של הרבי.
אני זוכר שלושה מקרים שבהם ראינו אצל הרבי את ההכוונה הזו, 

שהכל צריך להיות מכוון, ואם לא – חוטפים על הראש...
דיבר  כשהרבי  לכן,  קודם  שהזכרתי  מה  היה  אחד  מקרה 
בהתוועדות על הסיפור שהיה בשכונה עם הרבנים. הרי הבחורים, 
להט  כל  עם  נכנסו  מיד  בענין,  הרבי  של  הכאב  את  שהרגישו 

ההתקשרות, ו'נכנסו' לענין עד הסוף. 
אך לאחמ"כ התברר, שלא זה היה הרצון של הרבי. הרבי לא רצה 
שהבחורים יתעסקו בזה בכלל, ולמרות כל הלהט והכאב – לא היה 

זה אמור להביא למעשה כפי שעשו.

מקרה שני שמבטא את הנקודה הזו, היה באחת השנים בחנוכה. 
אחרי מעריב הרבי הסתובב לעבר הקהל. כל הקהל חשבו שהרבי 
רוצה לומר שיחה, וכך נהיה כל 770 כגל אחד גדול שכיוונו הוא 

הבימה של הרבי. כולם התקרבו לשמוע את השיחה.
ותפעלו  החוצה,  צאו  נדחפים?!  "מה  ואמר:  פנה  הרבי  אז  אך 
במבצע חנוכה )און שטורעם'ן אין מבצע חנוכה(". שוב, לא כיוונו 

לרצונו של הרבי, והרבי נזף.
מקרה שלישי, שבו בא לידי ביטוי יותר מכל הנקודה האמורה, 
היה אחרי פורים תשמ"ז. בפורים הרבי דיבר שיחה בסגנון של כ"ח 
ניסן. הרבי דיבר ע"ז שאם היו 
הוא  היה   – באמת  מקושרים 
המשיח,  ביאת  לפעול  יכול 
עוברת  העבודה  כעת  אבל 
מ"הנשיא הוא הכל", ל"הכל", 

שזוהי העבודה של כאו"א.
השיחה,  אחרי  מיד 
גדולה  התעוררות  היתה 
ודנו  ישבו  התמימים,  בין 
לעשות  שהחליטו  עד  בדבר, 
קמפיין ענק בעיתונות אודות 
משיח. 'ברוך אומר ועושה' – 
בקמפיין  התחילו  הבחורים 
בתוך השכונה, ע"מ להתרים 
הפרסום  לקמפיין  כסף 
בכל  מודעות  נתלו  הענק. 
בבוקר,  ולמחרת  השכונה, 
הבחורים בכל בתי־ התפרסו 

הכנסת בשכונה ועשו מגבית 
לקמפיין. בתוך יום אחד אספו 

סכום־כסף עצום בגודלו!
לאחמ"כ, כאשר כתבו ע"כ לרבי, הרבי ענה שעל הכל להיות 
תחת צא"ח המרכזי. כמובן, שצא"ח המרכזי לא הסכים לכל המהלך 
שנבנה ע"י הבחורים והקמפיין נגנז. בנוגע לכסף שכבר נאסף – 
הרבי הורה לנסות להחזיר למי שנתן )תלו מודעות בשכונה, שכל מי 
שתרם יכול לבוא לקחת את כספו בחזרה(, והכסף שיישאר – לשאול 

רב מה לעשות בו.
בכל המקרים הללו רואים את הקו שהרבי התווה לבחורים, וכך 
חיינו עם זה, וכך צריך לחיות גם היום: הלהט של הבחורים לעשות 
– הוא טוב ויפה. אבל לפני שעושים חייבים לחשוב טוב שלא ליטות 

מכוונתו של הרבי, והדרך לזה – להיות כפוף להנהלה.

התוועדות לרגל שלושים שנה לקבוצה תשמ"ו — תשע"ו, בבית חב"ד באר 
שבע. עומדים מימין לשמאל, הרבנים: רפאל לרר )כפ"ח(. יצחק גולדשמיד 
)לונג איילנד(. יוסף יצחק אולידורט )כפ"ח(. יגאל ציפורי )קרית שמונה(. 

זלמן גורליק )ב"ש(. יושבים: דובער סגל )ביתר(. מנחם מענדל גורליק 
)אשקלון( מרדכי מישולבין )ביתר(. שמואל בקרמן )באר יעקב(
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הנחת המנורה, הטבתה והדלקתה
הרב דוד העניך זקליקובסקי, מנהל 'ארכיון ליובאוויטש'

בקשר עם עניני בית הבחירה הנלמדים בג' השבועות "יהפכו ימים אלו וגו'", הננו להגיש בזאת חילוף מכתבים בין הרב 
יעקב ישראל זובער לרבי, בענין הנחת המנורה, הטבתה והדלקתה, מארכיון בני המשפחה המכיל מאות מכתבי תורה 

שכתב הרב זובער )מענה הרבי מופיע באגרות קודש(. לשלימות הענין הבאנו כאן תקציר מתולדותיו.

הרב יעקב ישראל זובער
הגאון החסיד התמים הרב יעקב ישראל זובער נולד בשנת תרנ"ו 
בעיירה שצ'עדרין להוריו הרב מנחם מנדל ושיינא. אביו היה מלמד 
ושוחט בעיירה. בגיל עשר, בשנת  ניהולו,  בישיבה שעמדה תחת 
תרס"ו, נשלח יעקב ישראל הקטן ללמוד בתומכי תמימים בעיירה 
ליובאוויטש. בישיבת תומכי תמימים החלו להיראות כישרונותיו. 
יעקב ישראל נעשה לאחד מהחוזרים של מאמרי אדמו"ר הרש"ב, 

ואף אירע פעם אחת שהרבי הריי"צ, שכידוע עמד 
מול הרבי הרש"ב באמירת המאמר, לא יכול היה 
להיות נוכח בעת אמירת המאמר וביקש מהבחור 
מול  ולעמוד  מקומו  למלא  ישראל  יעקב  הצעיר 

פניו הקדושות של אביו.
כישרונותיו העילויים באו לידי ביטוי במשך 
השנים, ועתידו בתור רב היה ברור מאליו. בגיל 
26, בשנת תרפ"ב הוסמך לרבנות על ידי גדולי 
רב  פאגערלסקי,  מרדכי  משה  ר'  מהם  הרבנים, 
בעמה"ס  פריידין,  מענדל  מנחם  ר'  דפאצעפ; 
ז"ק, אב"ד ריגא;  עליות מנחם; ר' מנחם מענדל 
ועוד רבנים גאונים. אחר נישואיו שימש ברבנות 
מכן,  ולאחר  מוהילוב(,  )פלך  סטרעשין  בעיירה 
העיירה  כרב  כיהן  הריי"צ,  הרבי  בשליחות 
סטשכרי שבגרוזיה. באותה תקופה התכתב הרב 

זובער עם גדולי רבני דורו, אף עם הגאון הרוגוצ'ובי היה מתפלפל 
יצא  מהחסידים  כמה  בהשתדלות  לערך,  תרפ"ז  בשנת  בהלכה. 
מברית המועצות, ועבר להתגורר בריגא משך כמה שנים. בשנת 
תרצ"ב, על פי בקשת הרבי הריי"צ, עבר להתגורר ולכהן פאר כרב 

הקהילה היהודית בסטוקהולם שבשבדיה.
ועזר רבות  זובער את עדתו ביד רמה,  ניהל הרב  בסטוקהולם 
המלחמה  בתקופת  למדינה  שהיגרו  הרבים  היהודים  לפליטים 

ילדיו  חינוך  עם  בעיות  בעקבות  המלחמה,  לאחר  העולמית. 
השתדלות  ובעזרת  ארה"ב,  לעבור  מאמצים  עשה  בסטוקהולם, 
הרבי הריי"צ על ידי חתנו הרש"ג, בשנת תש"ו קיבל אישור כניסה 

לארה"ב ועבר לכהן כרב בבית המדרש הגדול שבעיר בוסטון.

תקנת עגונות
נהרו  רבים  פליטים  השניה  העולם  מלחמת  אחרי  כאמור, 
לסטוקהולם, העיר הגדולה של מדינת שבדיה. 
שבורים ורצוצים היו ניצולי השואה. גם אחרי 
המלחמה חיו תחת פחד וחרדה מתמדת מן הלא 
העיר,  של  הראשי  כרבה  זובער,  הרב  נודע. 
שרוב  ניצולים  לאותם  לעזור  שכמו  על  נטל 
משפחתם נספו במחנות ההשמדה. כמו בכל דבר 
אחר בחייו, הוא נכנס בעובי הקורה, הלך לבקר 
ובערים הסמוכות,  את מחנות הפליטים בעיר 
היה לכתף ומשען, למעודד ותומך. הוא נהיה 

הרב של הקהילה המשתקמת.
על סדר יומם של הניצולים באופן תמידי 
מהם  שנותקו  ויקיריהם  קרוביהם  חיפוש  היה 
מוסדות  ועוד  האדום  הצלב  המלחמה.  בימי 
של  רשימות  לערוך  החלו  הומניטריים 
ניצולים הפזורים בכל העולם. יחד עם זה באו 
גם השמועות והסיפורים על ההרג והאובדן הגדול שהיה נראה אין 
סופי. כאן צלל הרב זובער לתוך עסקנות בעניין התרת עגונות. 
עד השעות קטנות היה יושב בסלון ביתו עם ניצולות, שומע את 
סיפורם, נותן להם עידוד ועצות מה לעשות הלאה. על פניו ניכרה 
הדאגה אך הוא הסתיר את תחושות ליבו. אחרי שהן היו עוזבות את 
הבית, הרב, שכולו שכל, בעל מוחין שמיעט להראות רגשות, נפל 
על פניו, כשבני ביתו במיטותיהם שמעו בכיות נוראות משך זמן רב.

הרב יעקב ישראל זובער הי"ד

 מבית
הגנזים
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פתרונות  למצוא  מנת  על  מנגד  עצמו  השליך  זובער  הרב 
מכתבים  קיבל  ומנהיגים,  לרבנים  מכתבים  אלפי  שלח  לעגונות. 
ובהם פרטים ועדויות, ולקח על עצמו את האחריות הכבידה לפסוק 
פסק למעשה בעניין עגונות. כך הפך הרב זובער למומחה באותו 
זמן בענייני עגונות, ואף כתב קונטרס לתיקון עגונות, שיצא בכמה 

מהדורות.

כתיבה והכנת ספריו
ולילה על  יומם  היה איש מסודר להפליא, ששקד  זובער  הרב 
לימודו וכתיבת חידושי תורה. בני ביתו ידעו לא להפריע כשאביהם 

למד או כתב.
ספרייתו של הרב זובער היתה לשם דבר. כל כסף מיותר שהיה לו 
היה משקיע בקניית ספרים, וכי איך אפשר לחיות בלעדי הספרים?! 
כל ספר שהגיע לידיו הוא קנה. עדות לשימוש הרב שנעשה בהם 
ניתן היה לראות על הכריכות הקרועות והדפים המקומטים. אך עם 
זאת הרב זובער השקיע את מרצו לשמרם. הוא נהיה מומחה בתיקון 

ספרים, היה תופר כריכות חדשות והספרים קבלו פנים חדשות.
זובער, בגיל 56 בלבד, היתה באופן טראגי,  פטירתו של הרב 
לאחר שגוי שיכור חבט בו בעוצמה כשניסה לשודדו, בליל י"ד טבת 

תשי"ג, כשצעד רגלית מבית מדרשו אל ביתו. 
של  כרכים  עשרה  להכין  הקצרים  בחייו  הספיק  זובער  הרב 
שאלות ותשובות עם גאוני הדור וכן דרשות שדרש בפני קהילתו, 
שקראם בשם "גפן ישראל". אחרי פטירתו נדפס ספר "זכרון יעקב" 

מחידושי תורתו, שיצא לאור על ידי מכון הרב קוק. 
בימים אלו מכינים ספר עב כרס מכל כתביו שהשאיר, קרוב 

לארבעת אלפים עמודים.
מעניין לציין, לסיום, דברים שכתב הרב זובער לחבירו מספר 
ימים אחר יו"ד שבט, כשעדת חב"ד טולטלה בנוגע להמשך, אחר 

הסתלקות הרבי הריי"צ:
קשה לחשוב סברא הפוכה כזו, איך גם שבכלל לא השאיר צוואה 
אחריו, ג"כ קשה להעלות על הדעת. עלינו לחכות ולראות איך יפול 
ע״ע,  יקבל  שליט״א  הרמ״ש  בכלל שחתנו  היא  אנ״ש  דעת  דבר. 
במשך הזמן, הנשיאות. ראוי הוא לאותה איצטלא, הוא בקי נפלא 
הן בנגלה והן בקבלה ודא״ח, ומגזע הנשיאים, והן הי׳ משך עשרים 
שנה משמש בהיכל כ״ק אדמו״ר זצוקללה״ה. אמנם הוא מסרב לע״ע 
בזה. בעניני הישיבות כו׳ מתנהלים כל הענינים כמקודם ומקווים 
שעבודת הקודש תמשיך ע״י המסייעים לזה, כן יה״ר. אך בין כך וכך 

נשאר חלל ומקום פנוי עד שירחם ה׳.

סיפור המכתב 
בתש"ו הרב זובער שלח את חיבורו על עגונות להרבי הריי"צ. 

בא' סיוון תש"ו הרבי הריי"צ כתב להרב זובער:
הרה"ג  לחתני  מסרתי  שי'  יעקובסאן  הרב  ע"י  ששלח  השו"ת 
לה"פרדס"  לשלחו  וציויתי  בעיניו  ונראה  שליט"א  מוהרמ"מ 
להדפיסו, והשי"ת יצליחו בלימוד ובפרנסה טובה בהרחבה ובנחת 

מילידיהם יחיו, בגשמיות וברוחניות.

הבין  מריגה,  עוד  הרמ"ש,  אז  הרבי,  את  שהכיר  זובער  הרב 
שהרמ"ש כנראה הוא המקום שצריך לשלוח את חידושיו. ואכן כך 
עשה, כשמצא בין כתביו הערה שכתב הרבה שנים קודם לכן, בשנת 
תרפ"ח, עוד בהיותו בסטוקהולם, על מאמר של אדמו"ר הזקן "בכ"ה 

בכסליו" שבתורה אור. 
על הערה זו הגיב הרבי בתשובה ארוכה להרב זובער )נדפסה 

באג"ק ח"ג, אגרת תקנד(.
השאלה והתשובה מובאים כאן לפניכם.

מכתב הרב זובער לרבי
יום א’ ערב חנוכה תפר”ח לפ”ק שטאקלהם

הערה למאמר בתו”א
בכ”ה בכסלו פ’ וישב

הי’  שבלילה  כו’  אהרן  ובהעלות  כתי’  והנה  כו’  בכסלו  בכ”ה 
מדליק כל הז’ נרות ולמחר מדשנם ומטיבם ולא הי’ מדליק אלא נר 

המערבי שהוא נר שישי שממנו מתחיל ובו הי’ מסיים עכ”ל.
וא”מ זה הנה יש מחלוקת במנחות צח: אם המנורה ממזרח למערב 
בין אלו הדעות הוא למ”ד  והנ”מ  היתה עומדת או מצפון לדרום 
מצפון לדרום אז נר האמצעי נק’ נר המערבי, ולמ”ד ממזרח למערב 
אז נר הב’ נק’ נר מערבי, עי”ש בגמ’ וברש”י. ושם במנחות פו: מאי 
זה נר מערבי שנותנין בה שמן כנגד חברותיה  עדותה אמר רבא 
פי’ שונים.  זו  ויש שם בשיטה  הי’ מסיים.  ובה  הי’ מדליק  וממנה 
רש”י כת’, פי’ נר מערבי נר אמצעי כו’ וזהו למ”ד מצפון לדרום 
ועי”ש בתוס’ ד”ה ממנה ובשיטה מקובצת. וע’ במ”ש תמיד דף ל: 
וברע”ב ותוי”ט שם והרמב”ם בפ”ג מהל’ בית הבחירה ופ”ג הל’ תו”מ 
פסק דמנורה מצפון לדרום היתה עומדת. וא”כ נר האמצעי הוי נר 
המערבי שממנה הי’ מדליק. ולפי”ז דברי אדמו”ר הם שלא אליבא 
דהלכתא. והנה הראב”ד פ”ג מהל’ בית הבחירה הל’ י”ב חולק על 

הרמב”ם ולפי”ז נראה שאדמו”ר ס”ל כהראב”ד ז”ל.
אבל גם לפי שיטה זו א”מ. דכיון שהמנורה היתה עומדת ממזרח 
למערב אז נר המזרחי קרוי נר א’ והסמוכה לה נר ב’ וכן השאר כו’ 
ומדליקין מנר הב’ משום דא”א להדליק מנר הא’ דכתי’ לפני ה’ 
מכלל דאיכא חד דלא לפני ה’ וא”כ התחלת ההדלקה הי’ צ”ל מנר 
הב’. וכמבואר ברש”י שבת כב: )ובע”כ הפי’ איכא חד דלא לפני ה’ 
זהו המזרחית ממש דהא המערבית בע”כ גם הראשונה נק’ לפני ה’ 
וד”ל( וא”כ לפי”ז ההדלקה הי’ מנר הב’ ולא מנר השישי כשיטת 
אדמו”ר. ורש”י במ”ש שבת כב: ד”ה נר מערבי וז”ל למ”ד במנחות 
מזרח ומערב מונחים סדר הקנים קרי מערבי נר שני כו’ ושם בד”ה 
ובה הי’ מסיים כו’ וזהו נר מערבי השני של מזרח. א”כ קרי לזה שני. 
וכן כ’ ג”כ ביומא דף ל”ט ע”א ד”ה והיה נר מערבי כו’. ועי’ פי’ 
המשניות להרמב”ם ספ”ג דתמיד ומשנה א’ דפ”ו שם ועי’ בס’ באר 

שבע פ”ג דתמיד שהקשה על הרמב”ם ע”ש ועי’ מ”ש בצד ב’.
ב’  לה  והסמוכה  א’  נר  נק’  ממש  המערבי  שנר  שהאמת  ונ”ל 
וכן השאר עד שהמזרחית ממש נק’ נר ז’. וההדלקה הי’ מהסמוכה 
זהו  ז”ל קרי לה בשם שני  ומה שרש”י  למזרחית שזהו נר שישי. 
להסביר לנו איזו הי’ אבל לא נחית לחלק בדקדוק קריאת השמות 
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אם זהו שישית או שנית. וראי’ מפו’ לזה מצאתי בפי’ המיוחס לרש”י 
במס’ תמיד פ”ו וז”ל שם החלו עולים כו’ ונתבאר שם שהנרות שכתו’ 
עליהם ו’, ז’, הם הנה שהניח לאחרונה אם מצאם כבויים עכ”ל וא”כ 
וכן  ב’  לה  והסמוכה  ראשונה  נק’  ממש  שהמערבי’  כדברינו  מפו’ 
השאר. ודבריו במס’ שבת הנ”ל הם שלא בדיוק לענין קריאת שם 
שני או שישי. אך עכ”פ דברי אדמו”ר הם שלא אליבא דהלכתא, 

וק”ל.
ונר’ שאדמו”ר פי’ אזיל בזה כפי שיטת הרמב”ם בפי’ המשניות 
דתמיד ולפי פירושו שם משמע דס”ל דמנורה מזרח ומערב הי’ עומד 
ומשו”ז פי’ שם שפיות כל הנרות לצד מערב היו כי למ”ד צפון ודרום 
היו פיותיהם פונות כלפי נר האמצעי כמבואר . . בפי’ המשניות שם 
ובבאר שבע פ”ג דתמיד. ואם שהרמב”ם בחיבורו פי’ צפון ודרום 
כנ”ל עכ”ז תפס אדמו”ר פירושו במשניות לעיקר וכדעת הראב”ד 
להלכה כי ר’ ס”ל בפ’ שתי הלחם דמזרח ומערב הוה מונחת ור”א 
בר”ש פליג עלי’ והלכה כרבי מחבירו, וכמו שהקשה הבאר שבע 
על הרמב”ם שפסק צפון ודרום כראב”ש והלא הלכה כרבי מחבירו, 
ומשו”ז ס”ל לאדמו”ר להלכה כהראב”ד. אמנם להרמב”ם שם משמע 
שנר הז’ הוא המערבי יותר, אפשר כיון ששניהם מערבים אין חילוק 
ביניהם. אבל שם משמע שההדלקה היתה מנר הז’ שכ’ שם וז”ל בפ”ו 
. . לפיכך אמר כאן אם מצא עכשיו כשחזר אלו השתי נרות דולקין 
ה”ה מתקן האחת שכתוב עליה ב’ כו’ לפי שמן המערבי והוא שכתוב 
עליה א’ כמו שביארנו ידליק שאר הנרות בין הערביים, וע”כ דברי 
אדמו”ר אינם מובנים? לי שכ’ מנר השישי ממנו הי’ מתחיל. ורק אם 
נפרש כשיטת הרמב”ם בפי’ המשניות דלעיל וכשיטת רש”י דמנר 

הב’ והוא נר הו’ לאדמו”ר וכנ”ל אז יובן זה.

המענה
ב”ה, נר הששי אור לנר השביעי, ה’תש”י

הרה”ג והרה”ח הוו”ח אי”א נו”מ וכו’
מהורי”י שי’

שלום וברכה!
במענה על מכתבו – במה דשאילנא קדמיכון לברר שיטת אדה”ז 
בתו”א ד”ה בכ”ה בכסלו, שכתב שם שבלילה הי’ מדליק כל ז’ הנרות 
“משא”כ ביום הי’ די בהדלקת נר הו’”. דמזה מוכח דס”ל כשיטת 
הפוסקים דמזרח ומערב מונחת המנורה, וקשה לי’ דאדה”ז קורא לנר 
המערבי נר וא”ו, אף שברש”י )שבת כב, ב( קרי לי’ נר שני. עי’ שו”ת 

חת”ס או”ח סי’ קפו. 
והנה עוד צ”ע בענין זה במאמר הנ”ל, כי בפסקא ד”ה והנה אחרי 
כתב אדה”ז שביום “מדליק נר הששי אחר הטבתו ואח”כ מדליק נר 

הז’” – ולא רק נר הוא”ו.
ובמענה על כל זה:

הנרות  הטבת  המנורה  הנחת  אופן  בביאור  הארכתי  במ”א  א( 
שינה  ולמה  וביד”ו,  בפיה”מ  הרמב”ם  לדעת  ובפרט  והדלקתן, 
בפסקיו מפיה”מ להי”ד. ובנוגע לדרוש הנ”ל, הנה הוא מבאר שיטת 
הסוברים: א( דרק בלילה היו מדליקין את המנורה )ודלא כהרמב”ם(; 
ועייג”כ ראב”ד  )כפסק הראב”ד.  ב( שהמנורה היתה מונחת מו”מ  מכתבו של הרב זובער
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נרות  ב’  מדליקין  היו  שביום  ג(  ווילנא(;  בש”ס  נדפס   – לתמיד 
מזרחיות )ראה שו”ת הרשב”א סי’ עט ושט. הרמב”ן לשבת כב, ב 
יומא עא, א. ומש”כ בתוד”ה  ועה”ת שמות כז, כ. תוד”ה ולהטיב 
ממנה במנחות פו, ב י”ל שהוא רק אליבי’ דפי’ הקונטרס דבי’ שקו”ט. 
ורש”י הרי ס”ל בשבת כב, ב ומנחות שם ודפ”ח, ב דרק בנר א’ הי’ 
הנס. ואכמ”ל(; ד( שנר המערבי הוא נר השני ממזרח למערב, שהוא 
הוא נר הששי ממערב למזרח )דלא כפיה”מ ודעת רש”י במנחות צח, 
ב שנהמ”ע הוא נר הסמוך לקה”ק. וכבר עמדו ע”ז דרש”י סותר ד”ע 

בשבת שם(.
ב( בדיוק מדגיש רש”י בנר המערבי זה שהוא השני, ואדה”ז – כי 
הוא נר הששי. כי רש”י בא לפרש הטעם מפני מה מדליק נר זה דוקא, 
שהוא מפני דבי’ פגע ברישא כו’, היינו מפני שהוא השני דרך ביאתו. 
ואדה”ז בא לפרש מפני מה די בהדלקתו, שהוא מפני שמדת היסוד, 
מדה הששית, היא עיקר ההשפעה, ולכן מדגיש שהוא הנר הששי. 
ומעלות  נהי”ם  ומובן דכיון שסדר המדות מלמעלמ”ט הוא חג”ת 
הקדושה במשכן ומקדש מלמעלמ”ט הוא ממערב למזרח, א”כ מדת 

היסוד הוא בנר ששי ממערב למזרח שה”ה נר השני ממזרח למערב.
ג( בתחלת הדרוש כתב שנר הוא”ו מדליק, אף שהדליקו גם נר 
הז’ וכמוש”כ אח”כ. כי אחז בזה לשון הכתוב, בתו”כ ספרי ש”ס כו’ 
שבכ”מ נזכר רק נר אחד, אלא שהתנא דתמיד ספ”ג גילה דממילא 
צריך להדליק גם הנר שהוא מזרחי לו, אבל זהו רק כדי שיהא שמו 
הדלקה  חיוב  ולא  והרשב”א,  הרמב”ן  כמוש”כ  עליו,  המערבי  של 

מצ”ע.
ד( ועדיין נשאר לבאר, מפני מה בתחלת הדרוש לא הזכיר אלא 

הדלקת נר הוא”ו, ואח”כ הזכיר ג”כ הדלקת נר הז’.
במדות,  החכמה  המשכת  ענין  מבאר  המאמר  דבתחלת  וי”ל, 
וע”ז מפרש דביום די לזה ההמשכה במדת היסוד דממילא נמשך 
גם בחג”ת כו’ – )ויש לבאר זה עפמש”כ בהוספות לתו”א ס”פ ויחי 
בפי’ הכתוב יוסף בא אליך ויתחזק ישראל גו’( – והנה בזה אין נוגע 
הדלקת נר הז’, ולכן אין מזכירו. אבל בפיסקא ד”ה והנה אחרי מבאר 
ההמשכה גם למטה מטה ביותר, ולזה נוגע מדת המל’ והגילוי, נר 
הז’ )באור התורה להצ”צ מציין הביאור עפמש”כ בזה בביאוה”ז ס”פ 
בלק( – ולכן כותב שאח”כ מדליק נר הז’. ומדייק “שאחר כך” דוקא, 
וכנ”ל, שהן ע"פ נגלה והן ע”פ רוחניות הענינים, הדלקת נר הז’ בא 

בדרך ממילא מהדלקת נר הוא”ו.
ה( בענין ימי חנוכה ואיך הם מתאימים לסדר המדות – הנה בד”ה 
ברוך שעשה נסים )נדפס בהוספות לדרך אמונה( ספ”ד כתב דז’ ימים 
הראשונים הם ז”י קדם דעתיק ויום הח’ נקרא זאת חנוכה, מל’. וא”כ 
נר הששי הוא יסוד. ואז מתאים גם לסדר ימי חה”ס – הדומים עוד 

בכמה ענינים לחנוכה, כמבואר בדא”ח בדרושי חנוכה.
אבל בסוף הקיצורים לד”ה כי אתה נרי )הנדפסים באור התורה 
להצ”צ( – כתב “והדליקו ממנו ח’ ימים מבינה עד מל’ זאת חנוכה”, 

משמע לכאורה דיום ז’ דחנוכה הוא בחי’ היסוד. ואכמ”ל.
באיווי כט”ס

מענה הרביהרב מנחם שניאורסאהן

55



 "בטח עשה הראוי לטובת
ספרי הב"ח"

מארכיון הרב משה אורנשטיין, ר"י תות"ל נתניה
בעריכת הרב אהרן לייב ראסקין, קראון הייטס, ניו יורק*

הננו להגיש בזאת מסמך מרתק בפרסום ראשון – מכתב מאת הרב יחזקאל פייגין, מזכירו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, בו 
מתאר את התקופה – ערב נסיעתו צלחה לארה"ב – בה כ"ק אדמו"ר הריי"צ הי' מגובס בידו ואמו הייתה חבושה לאחר 
ניתוח. לאחר מכן עוסק הוא בעניני כספי המוסדות תורת אמת וכולל חב"ד ומשלוח דמי המעמד לתעודתם. סגנון 

הכתיבה מרתק ומסווה היטב – מאימת הצנזורה – כיאה לאותם ימים ובשולי הגליון השתדלנו לפענח כוונתו.

מבוא
מלחמת  פרצה  תרצ"ט  באלול  בי"ז 
עזב  אחדים,  ימים  וכעבור  השניה,  עולם 
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ עם בני ביתו את 
אטוואצק ונסע לווארשא על מנת לנסוע 
משם לריגא. משך ארבעה חדשים היה כ"ק 
אדמו"ר מהוריי"צ ובני ביתו תחת הכיבוש 
ב' טבת  ה',  הנאצי ימ"ש בווארשא. ביום 
עזב את ווארשא דרך ברלין, וביום ה' טבת 
הגיע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ עם בני ביתו 

לריגא1.
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  נשאר  בריגא 

כחודשיים וחצי. 
תהיה  מריגא  שהנסיעה  חשבו  מקודם 
ביום י"ט אדר ראשון2, לפועל נסע בכ"ד 

*( הרב ראסקין עוסק בפרוייקט הוצאה לאור של כתבי הרה"ח ר' יחזקאל פייגין, 
יחזקאל  הרב  של  ידו  מכתיבת  חומר  לקוראים  יש  באם  בקשתו:  שטוחה  ובזאת 
.mekoros@gmail.com לכתובת:  לשלוח  או  בקשר,  עמו  לעמוד  נא  פייגין, 

ואילך.  לד  ע'  ה'ש"ת  תרצ"ו־חורף  השיחות  לספר  במבוא  בפרטיות  ראה   )1
ואילך. ע' שמ  ולטביא"  ליטא  בפולין,  חב"ד  "תולדות 

ת"ש. כ"ח שבט  מיום  דזייקאבסאן  הר"י  אל  הרי"פ  מכתב   )2

כפי  כי,   – האיחור3  סיבת  ראשון.  אדר 
בעצמו4:  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  שכותב 
"ביום ששי בערב ]ליל ש"ק פ' יתרו, ט"ז 
הימנית,  ידי  את  ושברתי  נפלתי  שבט[, 
בגבס,  חבוש  הייתי  שבועות  שלשה 
ובשבוע הרביעי היתה לי תחבושת רגילה, 
אבל עד לפני כמה ימים לפני הנסיעה לא 

יכלתי לכתוב".
ובמכתב אחר כותב5: "בטח שמע אשר 
כבוד אמי מורתי שליט"א הוכרחה לנתוח, 
ות"ל שהנתוח עלה יפה, אמנם עדיין היא 
לי  וכן  הנתוח,  צריכה לתחבושת שאחרי 
קרה מקרה בידי הימנית והיא בתחבושת, 

ותודה לה' הולך כשורה". 
ביום כ"ד אשר ראשון נסע כ"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ במטוס לשטוקהולם, בכ"ה אדר 
ראשון נסע במסילת הברזל משטוקהולם 
לניו  בדרך  הספינה  הפליגה  ראשון  אדר  ז"ך  ביום  לגעטעבארג, 

יארק, והגיע לניו יארק ביום ג', ט' אדר שני ה'ש"ת.

ת"ש.  ראשון  אדר  י"ב  מיום  פויזנער  הר"ש  אל  הרי"פ  מכתב  ראה   )3
מרוסית(.  )תרגום  ע' שסה  חט"ו  אגרות־קודש   )4

ל. ע'  ח"ה  אגרות־קודש   )5

הרב יחזקאל פייגין הי"ד
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ב"ה י"ב אד"ר ש"ת
ריגא.

ידידי הנכבד והכי נעלה וו"ח אי"א
חנוך  מוהר"ר  הרב 

הענדיל שי' האוולין
שלום וברכה,

כמדומה  זוכר,  אינני 
הודעתיך  כבר  אשר 
אצל  שהיו  מהסבות 
שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק 
נפל  יתרו  בש"ק  אשר 
בחדרו, ונשבר עצם מידו 
אשר  כמובן  הימנית, 
ב"ה  גדולים,  יסורים  היו 
אשר הי' באופן קל, וכרכו 
אשר  וב"ה  בגיפס6,  היד 
הגיפס,  הסירו  שלשום 
והולך כשורה, גם מהסבה 
הזקנה7  להרבנית  אשר 
נתוח  לעשות  הוכרחו 
אשר  ב"ה  בטן,  שבר  על 
מובן  אבל  כשורה,  עבר 
נפש,  והעגמת  היסורים 
ב"ה אשר הולך ומרפאת, 
יתברך  השם  לה  ישלח 

רפואה שלמה בקרוב8.
הנני9 חושב )אשר על 
הקודמים  מכתביי  יסוד 

ועל יסוד מכתבו(, כי בטח עשה הראוי לטובת ספרי הב"ח10, בטח או 

בגבס. בגיפס:   )6
נ"ע. מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אשת  מרת שטערנא שרה  הצדקנית  הרבנית   )7

)אגרות־קודש  לרח"ה  שני  אדר  כ"ה  מיום  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  ראה   )8
המערבי  לכותל  הלכו  שי'  שהתלמידים  זה  בעד  רבה  בתודה  "והנני  מג(:  ע'  ח"ה 
שבריאותה  ות"ל  ובריאותי,  שליט"א  הרבנית  מורתי  אמי  בריאות  בעד  להתפלל 
חלוש  הנני  עדיין  אבל  נתרפאה,  ת"ל  ידי  וגם  רפו"ש,  השי"ת  לה  ישלח  הוטבה, 

מהנסיעה". ועיף 
הצנזורה. יראת  בהסוואה מחמת  נכתב  לקמן  הבא   )9

כל הספרים הנזכרים כאן מדובר בכספים, כדלקמן. עדכ"ז – ראה גם מכתב הרי"פ 
)ת"ש(. זו  שנה   – ב'  אדר  ג'  ומיום  טבת  י"ט  מיום  הרח"ה  אל 

בית־חיינו. מעות מעמד  הב"ח:   )10

הודיע או יודיע בקרוב ממש הנעשה בזה, כי הידיעה בזה נוגע ביותר 
בשביל הלימודים של מסכת תמורה, ופירושי'11.

השייכים  ספרים  דבר  לדעת  מתענין  הנך  אשר  לי  כידוע 
מאיר13,  ולר'  להישיבה12 
לאור  יצא  כי  אודיעך 
הר"מ  ע"י  ספר  מחדש 
שו"ב14, תוכנו הוא עשרה 
כאלו  הגדולים  מאמרות 
בירושלים,  שנדפסו 
הוא  נחלק  אמנם 
רוב  והיינו  לקונטרסים, 
לר'  שייכים  הקונטרסים 
המפורסם  הגאון  מאיר 
וחלק  בנסים,  והצדיק 
הגאונים  לחידושי  שייך 
ממש,  אמת  תורת  שהם 
ובכדי להכינך היטב אופן 
סידורו של החיבור, הנה 
מהמאמרות  מאמר  כל 
מחמשה  מיוסד  הנ"ל 
סעיפים,  ושלשים 
של  דרכו  הם  הסעיפים 
של  והסעיפים  הרי"פ, 
המה  הגאונים  חידושי 
יובן  ממילא  מעתה  מ"ג, 
לר'  השייכים  הסעיפי]ם[ 

מאיר, והוא חיבור נפלא.
מקבלת  תודיעיני 
המכתב, אבל נא בהקדם, וגם על דבר ספרי הב"ח וספרי כ"ק בכלל 

ודבר כ"ז הקודמים,
ידידו הדו"ש ומברכו

יחזקאל פייגין

מסכת תמורה, ופירושי': כפי הנראה הי' בידי הרח"ה מעות מעמד בית חיינו,   )11
וכותב לו הרי"פ שיתן את הכסף לישיבת תורת אמת ולכולל חב"ד, והכסף שנמצא 
אצל הר' מרדכי חפץ שו"ב השייך לתורת אמת ולכולל חב"ד, ימסור למעמד בית 

הנ"ל.  ההחלפה  תמורת  חיינו 
אמת. תורת  להישיבה:   )12

הנס. בעל  מאיר  ר'  ע"ש  חב"ד  כולל  מאיר:  ולר'   )13
מריגא. חפץ  שו"ב  מרדכי  ר'  החסיד  שו"ב:  הר"מ   )14
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הרב שמעיה העכט, ר"מ בישיבת תות"ל נתניה

ליקוי המאורות — נס או טבע?
אייבשיץ יהונתן  רבי  במשנתו של 

אחת המחלוקות הנודעות והקשות שהיו בין גדולי ישראל, היתה המחלוקת של רבי יעקב עמדין )היעב"ץ( עם רבי יהונתן 
אייבשיץ.

כידוע, בתקופה הקשה שעברה על עם ישראל עם הופעתו של שבתאי צבי שר"י, בעקבות החורבן הגדול שהמיט על 
קהילות יהודיות רבות ברחבי העולם, היו הכל חוששים מפני מי שהיה עולה לגביו רק ספק, וספק ספיקא, שמא ואולי 
נדבק בו שמץ שבתאיות. לא פלא איפוא כי די היה בזה כדי להבעיר את אש המחלוקת הזו שסחפה אחריה רבים מגדולי 

רבני וחכמי ישראל באותו הדור.
כיום, שאלת כשרותו וצדקותו של רבי יהונתן כלל אינה עומדת בשאלה. רבי יהונתן התקבל כאחד מגדולי חכמי ישראל 
בדורות האחרונים. בקשר לזה מצינו התייחסות מעניינת של הרבי על אודות אישיותו ותורתו של רבי יהונתן אייבשיץ, 

ומגוללת היא בזאת לפניכם, תוך דברי רקע והקדמה, כולל סיפור דברי הימים ההם, בקצירת האומר.

זאת תורת הקנאות
ה'ת"נ,  בשנת  נולד  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
כישרונות  וכבעל  כעילוי  מצעירותו  ונודע 
לימוד  על  שקד  מאביו,  יתום  כילד,  מופלאים. 
התורה ועשה חיל בלימודו. כבר בגיל 18 נקרא 
באחת  שלו  הראשונה  הרבנות  במשרת  לשמש 
ולאחר מכן כיהן  מהקהילות היהודיות בצ'כיה, 
פראג  שבקהילת  המפורסמת  הישיבה  כראש 

הגדולה.
בקהילה  כרב  לשמש  נקרא  תק"א  בשנת 
היהודית בעיר מץ שבצרפת, שם כיהן כרב משך 
תק"י,  שנת  בשלהי  מכן,  ולאחר  שנים,  תשע 
הקהילות  באחת  לשמש  ידידיו  ידי  על  נקרא 
היהודיות היותר חשובות של אותו הזמן, קהילת 
אה"ו – היינו איחוד שלשת הקהילות של הערים 
אלטונה, המבורג, וונדסבק )אז ערים עצמאיות, 

כיום חלק מגרמניה(. 
בר־הפלוגתא שלו, רבי יעקב עמדין )בקיצור: 

היעב"ץ, ר"ת של יעקב בן צבי(, נולד בשנת תנ"ח )שנת הולדת 
אשכנזי,  צבי  רבי  צבי",  ה"חכם  בעל  המפורסם  לאביו  הבעש"ט( 

שהיה מגדולי תלמידי החכמים המפורסמים שבאותו הדור.
עמדין  קהילת  כרב  קצרה  תקופה  משך  שימש  יעקב  רבי 

זמן קצר עזב את תפקידו ועבר להתגורר  שבגרמניה, אך כעבור 
באלטונה, פתח בה בית דפוס ועסק במסחר )מסופר כי היה נוהג 
לומר במליצה "ברוך שלא עשני ֶאבד". כוונתו 
היתה לאב בית דין(. בואו של ר' יהונתן לכהן 
כרב קהילות אה"ו, היתה לאחר שרבי יעקב כבר 
התיישב בעיר אלטונה )מושב הרבנות ובית הדין 
של קהילות אה"ו, היה גם הוא בעיר אלטונה(. 
מינויו של רבי יהונתן לא התקבל בעין יפה אצל 
רבי יעקב, והדבר עורר אצלו התנגדות גדולה 
)היה זה למרות שרבי יהונתן כיבדו מאד, ואף היה 

נוטל ממנו רשות לדרוש(.
בשנה הראשונה לכהונתו של רבי יהונתן כרב 
באלטונה, פרצה באזור מגיפה שפגעה בתינוקות 
וכ"עושה  כמקובל  מפורסם  בהיותו  וביולדות. 
יהונתן  רבי  אל  רבים  יהודים  פנו  נפלאות", 
בבקשת עזרה. רבי יהונתן החל לחלק קמיעות 
על  ועונדות  עמן  נושאות  בהריון  הנשים  שהיו 
צווארן. באחד הימים הובאה לתשומת ליבו של 
כתב  כי  לו  שנאמר  הקמיעות  אחת  יעקב  רבי 
אותה רבי יהונתן )אם היה זה קמיע שאכן נכתבה על ידי רבי יהונתן 
או זיוף מכוון, עוד אין לדבר הכרע בידי החוקרים1(. רבי יעקב פענח 

הידוע  שכפי  תשל"ב(,  )חשון  לנוער"  "שיחות  בעיתון  ישראל"  "גדולי  במדור   )1

ציור המיוחס לרבי יהונתן אייבשיץ

 ַא ווָארט
פון רבי'ן
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את הכתוב בקמיע ומצא בו רמזים לשבתאי צבי, משיח השקר. עד 
יהונתן  רבי  כי  הקול  את  והוליך  בהאשמה  יעקב  רבי  יצא  מהרה 

ממאמיניו של שבתאי צבי הוא.
זו התפשטה במהרה בכל רחבי אירופה ועוררה סערה  שמועה 
רבתי. רבים ראו בחומרה רבה את הכרזתו זו של רבי יעקב, אך היו 
גם רבים אחרים שתמכו במאבקו של רבי יעקב. מעתה נקרעה יהדות 
רבי  מצדדי  והללו  יעקב  רבי  תומכי  הללו  מחנות,  לשני  אירופה 

יהונתן.
פרנסי קהילת אלטונה, אשר יצא קצפם על רבי יעקב שעורר את 
הפולמוס בגנות רבם, אסרו עליו להתפלל בבית המדרש, החרימו 
אותו ודרשו שיעזוב את העיר. רבי יעקב לא נכנע, והלך אל שלשה 
מגדולי החכמים באותה תקופה, רבי יעקב יהושע פולק )בעל ה"פני 
יהושע"( רבה של פרנקפורט, רבי שמואל הילמן רבה של מץ, ורבי 
אריה לייב רבה של הקהילה האשכנזית באמסטרדם )שהיה גיסו(, 

ויחד גייסם ללחום נגד רבי יהונתן. 
רבי יהונתן, שרצה להוכיח כי אינו קשור לשבתאות, כינס את כל 
עדתו בבית מדרשו, הכריז חרם על כל מאמיני שבתאי צבי ונשבע 
בו שמץ של שבתאות.  אין  כי  הקודש  ארון  מול  חמורה  בשבועה 
מנגד, מתנגדיו החלו לפרסם קמיעות נוספים הרומזים, לטענתם, 
תקי"ב,  בשנת  יעקב  רבי  שפירסם  בספר  לשבתאות.  לשייכותו 
כשנה לאחר תחילתה של המחלוקת, בשם "תורת הקנאות", גולל 
את כל סיפורו של שבתאי צבי ומעלליו, ובין היתר גם פירט את כל 
האשמתיו נגד רבי יהונתן וסיבת חשדו בו. בשנת תקט"ו, פרסם רבי 
יהונתן ספר בשם "לוחות העדות", ובו הוא מוכיח צדקתו, מעין כתב 

הגנה אל מול כל ההאשמות והחשדות שהועלו נגדו.
ארצות  ארבע  ועד  של  קביעתם  בעקבות  דבר,  של  בסופו 
)שהתכנסה על מנת לדון בענין בשנת תקי"ג( בנוסף למכתבי תמיכה 
של רבנים וחכמים גדולים מכל רחבי אירופה ברבי יהונתן, התבררה 
צדקתו של רבי יהונתן אשר חף הוא מכל חשד. רבי יהונתן התקבל 
בקרב כל עם ישראל, וספריו המפורסמים בהלכה, "כרתי ופלתי" על 
חלק יורה דעה, "אורים ותומים" על חלק חושן משפט, ועוד רבים 

נוספים, נתקבלו ונלמדים עד היום בקרב כל חוגי היראים2. 

יחסו של הבעש"ט למחלוקת זו
באותה תקופה ממש שבה התחוללה המחלוקת הזו, בצד המזרחי 
זמן כבר החלה לזרוח שמשה של החסידות עם  של אירופה, מזה 
התגלותו בעולם של הבעל שם טוב. על פי דברי הימים ההם, שמעה 
של המחלוקת הגיעה אף אל הקהילות היהודיות שישבו באוקראינה 
כלשהי  התייחסות  תשמע  אם  היה  טבעי  אך  כי  דומה,  וברוסיה. 

מגדולי החסידות בהקשר למחלוקת גדולה זו.

רבי  של  לידיו  שהגיע  שהקמיע  נכתב,  הרבי,  ידי  על  בחלקו(  פנים  כל  )על  הוגה 
יהונתן". רבי  ידי  על  שנכתב  "חשבו  רק  יעקב 

של  התנגדותו  "סיבת  בשם  מרגליות,  ראובן  ר'  שהוציא  מיוחד  בקובץ  ראה   )2
הסיבות  את  לשיטתו,  מגולל,  הוא  בו  אייבשיץ",  יהונתן  לרבי  עמדין  יעקב  רבי 
הצדדיות שהובילו אליבא דאמת את היעב"ץ לצאת למלחמה זו כנגד רבי יהונתן, 
מצא  בה  הדרך  רק  אם  כי  כלל  המריבה  סיבת  היתה  לא  בשבתאות  החשד  ואשר 

טעם. דברי  ותמצא שם  דוק  אליו.  להיטפל 

ידי הרבי  בין מכתבי ה"גניזה החרסונית" שפורסמו על  ואכן, 
'התמים', נמצאה התייחסות מעניינת מאוד של  הריי"צ בחוברות 
הרב  לתלמידו  שכתב  במכתב  זו,  מחלוקת  אודות  על  הבעש"ט 
המגיד, בתאריך עש"ק ג' מנחם אב תקט"ו, וכה לשונו )'התמים' עמ' 

סא(:
"לתלמידי הרב הגאון הק' שר 
התורה איש אלוקים וכו' מוהר"ר 

בעריני' יחי',
כאשר שמעתי כי מכניס אתה 
את ראשך בין הרי המחלוקת שבין 
ועמודי ארץ הרי  גאוני  הני תרי 
יעקב  מ'  הקדושים  הגאונים  הם 
בהג' הק' מ' צבי נ"י, והג' הק' מ' 
מעתה  מזהירך  אני  נ"י,  יהונתן 
לך,  לא  ריב  על  תתערב  שבל 
מטעם הכמוס אתי, רק והיו עינך 

רואות את מורך וד"ל.
ד' רבך ומורך דוש"ת, ישראל 
מוהר"ר אליעזר בע"ש ממעזבוז".

מכתבם  מאוד  מעניין  אך 
הבעש"ט,  מתלמידי  כמה  של 
שהתגלה גם הוא בין כתבי הגניזה 
מקץ  ב'  בתאריך  החרסונית, 

תקכ"א, ובו מתייחסים באופן מפורש לכך שתחילה היה בלבם נגד 
רבי יהונתן, ורק לאחר זמן נוכחו לדעת שאין אמת בכל החששות, 
וכי הם מתייצבים לצדו ללחום בעדו עם כל שונאיו. וכה לשונם 

)'התמים' עמ' רפב(:
"אנחנו הח"מ גמרנו בלבנו לעזוב דרכנו מקודם שיקומו לכנגד 
נוכחנו  ועתה  שיחי',  אייבשיץ  יהונתן  מו"ה  האלוקי  הגאון  לכ"ק 
חו"ש  עליו שום חשש שהוא  ואין  הוא  ונורא  קדוש  לדעת שאיש 
מהכ"ת ש"ץ ימ"ש, ומעתה הננו עומדים בצד קודשו הכן ביד רמה 
ללחום בעדו עם שונאיו וה' העושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום 

על כלל כ"י" –
ולמטה חתומים כשמונה מתלמידי הבעש"ט3.

מה ששמע  כותב  חיטריק(  )להר"י  דברים'  ב'רשימות  כן,  כמו 
מהמשפיע ר' שמואל גרונם )שכידוע היה בעל שמועה מוסמך ביותר( 
בענין זה, וכה הוא כותב: "בעת המחלוקת של הרה"ג מוהר"ר יהונתן 
אייבשיץ עם הרה"ג מוהר"ר יעב"ץ, שהיה בשנות התגלות הבעש"ט, 
ציוה כ"ק הבעש"ט להחבריא קדישא שלו ולכל המסתופפים בצילו, 
שלא להתערב בזה בשום אופן. שכן היו גדולי ישראל על צד הר"י 

3( מכתבם זה עומד לכאורה כנגד הוראתו המפורשת של הבעש"ט, שלא להתערב 
בשום אופן במחלוקת זו, היינו שלא לתפוס צד כלל. ואולי הוראתו של הבעש"ט 
מהוראה  אלו  לתלמידים  נודע  שלא  או  המגיד.  הרב  אל  פרטית  הוראה  היתה 
יוסף"  יעקב  שה"תולדות  בספר,  "ראיתי  כותב:  שם  דברים'  וב'רשימות  וצ"ע.  זו, 
מותיקי תלמידי הבעש"ט, התעסק לעשות שלום ביניהם. ואפשר שזה היה קודם 
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אייבשיץ, ויש שהיו על צד היעב"ץ, ויש שהתעסקו לעשות שלום 
ביניהם, וכ"ק הבעש"ט אמר שאינם שייכים להפצת תורתו והם מדור 

אחר4, לכן בל יתערבו" )מדור הבעש"ט, ב(.

גדול ישראל בנגלה ובפנימיות
אין ספק כי למעשה התקבל רבי יהונתן כאחד מגדולי ישראל 
רבים.  בתחומים  ההלכה  פוסקי  מגדולי  ואף  האחרונים,  בדורות 
בהלכות נידה למשל של רבינו הזקן, אין ספור פעמים מצוטטים 

פסקיו מה"כרתי ופלתי", ואף נוטה פעמים רבות לשיטתו.
לא זו אף זו, גם כגדול בחכמת הקבלה ובפנימיות התורה התקבל 
רבי יהונתן, ודבריו נחשבים אף בתורה החסידות כברי סמכא. מעניין 
אף לציין, כי במחלוקת הידועה בין המקובלים בנושא ה'צמצום' אם 
ז'  הוא כפשוטו אם לאו, הביא הרבי, ברשימותיו לתניא על פרק 
בשער היחוד ואמונה, בין אותם הסוברים שהצמצום הוא כפשוטו, 
במדור  )וראה  עולם'.  'שם  בספרו  אייבשיץ  יהונתן  רבי  דעת  את 

'שיחות קודש' גליון זה, התייחסות הרבי לשיטה זו(.
כך גם בשבת פרשת תצוה, ח' אדר ראשון תשכ"ז, אמר הרבי 
)בהקשר לנושא המדובר בהתוועדות(: "בעניינים אלו מדובר בספרי 
יהונתן  ב'יערות דבש' מרבי  גם  ישראל עד  ודרוש מגדולי  נגלה 
אייבשיץ, אשר כידוע ומפורסם היה גדול בנגלה דתורה ובפנימיות 

התורה".
מיוחדת  התייחסות  הרבי  גילה  ההזדמנויות  באחת  זאת,  עם 

ומפתיעה על אודות רבי יהונתן אייבשיץ והיחס לתורתו.

ליקוי המאורות סימן רע הוא לעולם
היה זה בחודש סיון תשל"ה, כאשר התרחש ליקוי לבנה אשר 

ניתן היה לראותו בניו יורק.
ליקוי מאורות השמים, השמש או הירח, גם אם לא ליקוי מלא, 
ולעתים  נראית  לעתים  זמן,  לכמה  אחת  המתרחשת  תופעה  הינו 
לא, כתוצאה מהימצאותם של כדור הארץ, השמש והירח בקו אחד 
)בערך(, כאשר אם הירח באמצע הוא מחשיך ומצליל על השמש 
ונוצר ליקוי חמה, ואילו אם כדור הארץ באמצע הוא מחשיך ומצליל 

על הירח ונוצר ליקוי לבנה. 
בהתוועדות שהתקיימה בסמוך לזה, בשבת מברכים תמוז )פרשת 
שלח(, התייחס הרבי למאורע הזה, והזכיר אודות מאמר חז"ל בגמרא 
היינו  לעולם",  הוא  רע  סימן  לוקין  "כשהמאורות  א(,  כט,  )סוכה 
שליקוי המאורות הינו קשור במעשה בני אדם, וכפי שהגמרא שם 
מפרטת את ה"ארבעה דברים" המביאים לליקוי המאורות, כמו "אב 
בית דין שמת ולא נספד כהלכה" וכיוצא בזה. ואם כן, מאורע זה יש 
בו אות וסימן על כך שצריך לעשות תשובה ולהוסיף בתורה ומצוות.

הינו  המאורות  ליקוי  הרי   – הרבי  הוסיף  השואלים,  ישנם  אך 
מתי  מראש  לשער  שאפשר  כדי  עד  הבריאה,  בסדר  הקבוע  דבר 
בדיוק יתרחש ליקוי חמה או לבנה. כיצד איפוא יתכן לומר שליקוי 

"מטעם  שזהו  אם  כי  לדבר,  טעמו  את  הבעש"ט  כותב  לא  שבמכתבו  מעניין   )4
זה. טעמו  הבעש"ט  גילה  אחרת  בהזדמנות  ואולי  איתי".  הכמוס 

המאורות תלוי במעשה בני אדם, בשעה שזהו דבר הכרחי וקבוע 
בחוקי הטבע?

קושיא זו, אמר הרבי, נוצלה במשך הדורות על מנת להצדיק את 
ההנהגה של אי קיום תורה ומצוות; "הוא רוצה להצדיק את תאוותיו 
באמצעות ה'טענה' – כיון שהוא מצא דבר אחד בגמרא שהוא אינו 
נכון )ח"ו( הנה מכאן ראיה גם בנוגע לשאר הדבר שכתובים בתורה – 
אע"פ שבהתבוננות קלה, כאשר חושבים על כך אפילו מספר רגעים, 

רואים שלכל הקושיא אין יסוד כלל".
שליקוי  באומרם  חז"ל  דברי  כוונת  כי  הרבי,  ביאר  למעשה, 
המאורות הינו סימן רע לישראל, היא שזמן הליקוי הינו זמן המסוגל 
לפורענות, כדרך שמוצאים בהרבה מאמרי חז"ל אודות זמנים שונים 
שהם בבחינת "ריע מזליה" וכדומה. ואכן, הליקוי אינו תוצאה של 
מעשה בני אדם, אלא דבר קבוע ומוכרח מצד סדרי הטבע, אלא 
שאותו הזמן שולט בעולם מזל כזה שהוא מסוגל לפורענות בעקבות 
מעשים בלתי רצויים, כמו אותם ה"ארבעה דברים" המנויים שם 
בגמרא. וזוהי גם הסיבה לנאמר שם ש"בעשותכם רצון הקב"ה אין 
אתם צריכין לידאג מן הפורענות", כיון שכאשר יהודים מתנהגים 
כפי הנדרש אין כלל על מה להענישם, ולכן אין צורך לדאוג מזמן 

המסוגל לפורענות.

קושיית המניחים מספר "יערות דבש"
כיון שבשיחה עצמה הדברים נאמרו בקיצור, התקשו המניחים 
בבואם לערוך הנחה מהשיחה בהבנת הדברים. כפי שנהוג היה הסדר 

בדבר, הכניסו המניחים פתק עם השאלות שהתקשו בהם.
משמע  הגמרא  מלשון  סוף,  סוף   – הקשו  הראשונה  בשאלתם 
בגללם  והיינו  דברים,  ד'  אותם  בשביל  הינו  המאורות  שליקוי 

ובסיבתם, ואיך ביאור הרבי עולה בקנה אחד עם דברי הגמרא?
בשאלתם השניה, הביאו מדבריו של בעל ה"יערות דבש"; יערות 
חלקים  בשני  המאגד  אייבשיץ,  יהונתן  רבי  של  ספרו  הוא  דבש 
מדרשותיו אשר דרש ברבים בפני בני קהילתו, תחילה במץ ולאחר 
מכן באה"ו. והנה, באחת מדרשותיו )חלק ב דרשה ג( התייחס רבי 
יהונתן לאותה קושיא שהביא הרבי על אודות מאמר חז"ל בדבר 
ה'סימן רע' שבליקוי המאורות. אך רבי יהונתן ביאר הדברים בצורה 

אחרת.
וכה הם דבריו: "מה שאמרו חז"ל בשביל הרבה עוונות המאורות 
וירחי,  רבים שהוא קדרות שמשי  הכוונה כמו שחשבו  אין  לוקין, 
שחושבים אותו הזמן ומקומו לפי מהלך וטיב סיבובם, כי זה באמת 
בא לפי חשבון ואינו באמת ליקוי המאורות, כי אם יעשה אדם מחיצה 
בפני נר שלא יבהיק אור, וכי זה ליקוי לנר? הלא הנר דולק כדרכו, 
רק המניעה מהמקבל שמסך מבדיל בינותם. וכן הדבר בליקוי חמה 
ולבנה, כי אין העדר אור במאורות רק הירח או צל הארץ מפסיק 
זה  ואין  במאור החמה שלא אפשר ליושבי הארץ ליהנות מאורם, 
ליקוי המאורות. אבל ליקוי מאורות האמיתי הוא שיש במאורות 
ההם העדר אור ומיעוט כח פעולתם, כמו שמצינו לפעמים כתמים 
שחורים וכדומה בשמש וירח, ואותו מקום הוא אור נעדר, וזה אינו 
אצבע  רק   – יהיה  ואימת  איך  לדעת  וטעם  וסיבה.  בחשבון  תלוי 
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אלקים הוא לפרקים. וזהו ליקוי המאורות שדיברו בו חז"ל, וזהו שבא 
בעוון יושבי הארץ", עכ"ל.

אם כן, הקשו המניחים, "משמע דלא סבירא ליה )הכוונה לרבי( 
להא דמבואר בספר יערות דבש".

ויכוחים עם חכמי 
אומות העולם

הרבי ענה על דף השאלות 
לפי  כדרכו  קדשו,  יד  בכתב 
סדר הדברים, בהקיפו מילים 
השאלות;  מתוך  מסוימות 
ביאר  הראשונה  השאלה  על 
הרבי כי כוונת חז"ל באמרם 
מאורות  דברים  ד'  "בשביל 
לוקין", לא שליקוי המאורות 
הוא בסיבת אותם ד' דברים, 
הינו  המאורות  שליקוי  אלא 
רע  טבע  שולט  שבו  זמן 
האדם  את  המניע  בעולם 
דברים  אותם  את  לעשות 
רעים. היינו, שהמזל משפיע 
וגורם לאדם שתהיה לו נטיה 
אין  כמובן,  אך  לרע.  טבעית 
המזל מכריח את הנהגתו של 
כוחות  יש  לאדם  כי  האדם, 
על  להתגבר  ואפשרות 
נטיותיו, ולא לעשות את מה 
הרע  טבעו  מצד  אצלו  שבא 
ביאור  יותר  באריכות  )ראה 
שיחות   – במקור  הדברים 
שלח  פרשת  תשל"ה  קודש 
ובשיחה  כז־כט,  סעיפים 
שיחות  ליקוטי   – המוגהת 
לפרשת  הב'  שיחה  חט"ו 

בראשית סעיפים ו־ז(.
השניה  השאלה  על  גם 

ענה הרבי, וביאר מדוע לא נוטה דעתו הקדושה לפרש כדברי בעל 
ה'יערות דבש' )הובאו הדברים בפרטות בליקוטי שיחות שם, הע' 6(.

אך לדבר נוסף התייחס שם הרבי בתשובתו, מה שהפתיע מאוד 
הרבי  הרבי;  של  קודשו  יד  כתב  את  לידם  שקיבלו  המניחים  את 
חייו.  ולסיפור  'יערות דבש'  גם למחבר עצמו של הספר  התייחס 
לאחר שהקיף בעיגול את המילים 'יערות דבש', כתב בזה הלשון: 
להיות בויכוחים רבים עם חכמי אומות  "מפורסם שהיה צריך 

העולם בימיו )כולל – תוכנים(5, ועיין ב"ב קטז רע"ב, מנחות סה 
רע"ב, ועוד".

 ,6 להע'  הגליון  בשולי  זה  קטע  מופיע  שם,  שיחות  ]בליקוטי 
בשינוי קצת: "ולהעיר, שמפורסם שבעל מחבר ספר זה היה )מוכרח( 
חכמי  עם  רבים  לוויכוחים 
)כולל – תוכנים  או"ה בימיו 
קטז  ב"ב  ועיין  מפורסמים(, 
רע"ב,  סה  מנחות  רע"ב, 

בכורות ח ב, ועוד"[.
כוונת  את  להבין  בכדי 
הדברים יש לפתוח את מראי 
הרבי  ציין  אליהם  המקומות 

כאן:
רע"ב:  קטז,  בתרא  בבא 
קושיא  הקשה  חמא  בר  רמי 
שתירוצה היה פשוט כל כך, 
הגמרא  עליו  אומרת  כן  ועל 
ש"אגב חורפיה לא עיין בה", 
בר  רמי  של  חריפותו  היינו 
בשאלה  טרוד  )שהיה  חמא 
שלא  גרמה  רש"י(,  אחרת, 

עיין בסוגיה כנדרש.
מנחות סה, רע"ב: הגמרא 
בין  שהיה  ויכוח  על  מספרת 
רבן יוחנן בן זכאי לזקן צדוקי, 
ורבן יוחנן בן זכאי השיבו רק 
על מנת לדחותו, ופירש רש"י 
ליה,  קאמר  בעלמא  "דיחוי 
דברי  אומר  היה  דהוא  משום 

הבל".
איפוא,  הדברים  פירוש 
כך  שעקב  לחשוש  יש  כי 
נדרש  זה,  ספר  מחבר  שבעל 
עם  אלו  בענינים  לויכוחים 
חכמי אומות העולם, יתכן כי 
בעלמא",  "דיחוי  אלא  אינם 

ומה גם שיתכן כי "אגב חורפיה לא עיין בה".
והדברים צריכים לימוד.

5( כך גם כתב רבי יהונתן אייבשיץ על עצמו, בהקדמתו לספרו 'כרתי ופלתי' על 
וכהני  ויוצא בחצרי השרים  נכנס  "והייתי  וזה לשונו:  יורה דעה,  שולחן ערוך חלק 
מכמה  שרים  עלי  צחקו  אשר  תורתנו  בשל  עמם  להתווכח  יר"ה  נוצרים  מלומדי 
דברי  לברר  תעלומה  לאור  מוציא  כמליץ  הייתי  ואני  עלינו  יתפלאו  אשר  דברים 
שהרשוני  חן  ומצאתי  לי  עזרה  חכמתי  שת"ל  עד  מוצאו  נכון  כשחר  ז"ל  קדמונים 

 ."  .  . התלמוד  ספרי  להדפיס 

כתב יד קודשו של הרבי, על גבי שאלות המניחים, משיחת ש"פ שלח תשל"ה. 
כתב זה הומצא לידי מארכיונו של אבי הרב יוסף העכט, ומתפרסם בזאת 

לראשונה
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שו"ת מנחת אלעזר
'מנחת אלעזר' – מלבד היותו שם של ספר, הפך הוא גם לכינויו של מחברו, הלא הוא האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא 

ממונקאטש.
בכתבה זו נעסוק בספר "שו"ת מנחת אלעזר" – ספרו הגדול והעיקרי. אם כי יקשה לקבל מבט כולל על תורתו של המחבר 
וכל שכן שיקשה לקבל מבט על מידת חסידותו )– הבאה לידי ביטוי בשאר ספריו( מתוך ספר זה, אך כמנהגנו במדור זה 

אנו סוקרים ספרים ושיטות ולא אישים.
וזאת למודעי – בפנים הכתבה נעסוק הרבה גם במידת חסידותו הניכרת מתוך ספר זה וכן בנושאים בהם הרבי מציין 
ומקבל הלכה למעשה את שכתב בספר זה, אך עדיין לא תהי' בכתבה זו אלא נגיעה בלבד מתוך שלל התייחסויותיו של 

הרבי למחבר בתחומים רבים ומגוונים, וכן לנושאים רבים אחרים שהובאו בחיבוריו האחרים1.
נקווה על כל פנים שהיכרות מסויימת עם אישיותו של המחבר, ועם ספר זה בפרט, יוכל הקורא לערוך בשורות הבאות.

הספר
1ספר "שאלות ותשובות מנחת אלעזר" – מונה ארבעה כרכים 

במגוון  העוסקים  הלכתיות  ותשובות  בשאלות  וגדושים  מלאים 
רחב של תחומים מכל חלקי השולחן ערוך. יחיד ומיוחד הוא שו"ת 
זה מתוך אחיו – ספרי השו"ת לדורותיהם – השוכנים אחר כבוד 
בארון הספרים היהודי, שכן את שו"ת זה נוכל להכתיר בתואר 'שו"ת 
הלכתי־חסידי'2. ועוד זאת, חסידיותו של הספר אינה בנוסף להלכה 
ההלכה  הם  שבו  החסידים  מנהגי  אלא  לקרא,  ועוד  כיהודה  שבו 

וההלכה היא החסידות, כדלקמן.
ואם כי כבר קדמו לו ספרים שיש בהם מעין זה וכמו שו"ת אבני 
נזר המפורסם )להאדמו"ר הרב אברהם מסוכטשוב(, ועוד, אשר גם 
בהם פעמים שתוך כדי קביעת ההלכה בא בחשבון המנהג ע"פ סוד 

ועל דרך החסידות, אבל דומה שבסגנון של זה – לפניו לא הי' כן3.

רצג,  התקשרות  בגליון  לאופר  מרדכי־מנשה  הרב  ע"י  נערכו  זה  מסוג  סקירה   )1
ובתשורת משפחת גאנץ שבט תשס"ו, אך בכתבתנו אנו עוסקים בעיקר בנושאים 

וכדלהלן. תוכניים מספרו. 
עוסק  בהם  התשובות  זה  שו"ת  בספר  המובאים  התשובות  שמכלל  היות  עם   )2
הוא  מקבל  נידון,  כבר  שכזה  נושא  כאשר  אך  הם,  מעטים  יחסית  חסידות  בעניני 

וכבפנים. נגלה,  ע"פ  מכובד  וביאור  כבוד  של  יחס 
והלכה  בפסיקה  וגדושים  המלאים  מקיפים  הלכה  ספרי  כבר  ישנם  בזמננו   )3
בדורות  וגם  ועוד,  תשובות  פסקי  גבריאל,  נטעי  וכמו  החסידות,  מנהגי  ע"פ 
קודמים נכתבו ספרי הלכה עם דגש מסויים על מידת חסידות וכמו אשל אברהם 
ענינים  בתשובותיו  המבאר  הלכתי  שו"ת  שספר  דומה  אבל  ועוד,  מבוטשאש 

אלעזר. המנחת  מתייחד  בזה  חסידים,  מנהגי  ובפרט  חסידיים 

המחבר
הרב חיים אלעזר שפירא )נולד ח"י טבת ה'תרל"ב – ונסתלק ב' 
בסיון ה'תרצ"ז( – הלא הוא האדמו"ר ממונקאטש )עיירה במדינת 
הונגריה(. חיבור זה אחד ומיוחד הוא מיני עשרות חיבורים קצרים 
וארוכים שנתחברו על ידו )או נכתבו מתוך אמרות שאמר בשלל 

הזדמנויות – כמו 'שולחנות' שערך, שיעורים ועוד(.
בכמות  והגדול  הארוך  חיבורו  הינו  אלעזר"  "מנחת  שו"ת 
והשפעתו הרבה  זה  ומשקלו של שו"ת  ובאיכות. מפאת חשיבותו 
של  שמו  נתקבע  בפרט  והחסידי  בכלל  הכללי  ההלכה  עולם  על 
חיבור זה ככינוי ושם נרדף לרב חיים אליעזר שפירא – האדמו"ר 
ממונקאטש, ומעת הו"ל של שו"ת זה ופרסומו ברבים אזי בדרך כלל 
לא רק 'האדמו"ר ממונקאטש' )או: 'המונקאטשער'( נקרא שמו כי אם 
)גם ובעיקר( 'בעל המנחת אלעזר' יהי' שמו )ליתר תולדות המחבר 

ופרשת גדולתו – ראה במסגרת(.

תוכנו של הספר
הרב בעל ה'מנחת אלעזר' שילב באישיותו שלל תכונות וכמה 
פנים היו לו. פעמים נראה כרב המלמד תורה לעם ופעמים כגיבור 
עושה מלחמה )בעיקר סביב הציונות וגרורותיה )– לשיטתו( בציבור 
ופעמים  חסידית,  חצר  בעל  כאדמו"ר  פעמים  ה'(,  לדבר  החרדים 

כאיש חסד בכל נימי נפשו.
רב ואדמו"ר הי' מעצם מהותו – הוי אומר: למדן מופלג אשר 
כבר  קדוש  וגם  דהלכתא,  אליבא  לאסוקי שמעתתא  לימודו  דרך 
מרחם אמו, נצר לגזע תרשישים אדמו"רי מונקאטש. נתווספה לכך 

הרב משה רוזנבלט, מנהל רוחני ומשפיע תות"ל אור יהודה

 ספרים
ושיטות
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והצטיין בקנאו את קנאת ה' צבאות.  מידת הקנאות בה התאפיין 
קנאה זו באה לידי ביטוי הרבה בנושא היחס לציונות, והשפיעה אף 
על גישתו לעצם העלייה לארץ ישראל ובנייתה – נושא אשר הי' 
שנוי במחלוקת בינו לבין זרמים אחרים ביהדות החרדית והחסידית 
בלט  בנוסף  ועוד.  וחבריה  ראשיה  על  ישראל"  "אגודת  ובראשם 
במסירותו ודאגתו לפליטים רבים שהגיעו לעיירה מונקאטש בזמן 

מלחמת העולם הראשונה ועוד.
דומה שפנים אלו נוכל לחזות מתוך ספרו הגדול 'מנחת אלעזר'. 
גם למדנות וכח פסיקה, וגם 'הנחה' פשוטה אשר הנהגות חסידיות 
הנהוגות אצל גדולי ואבות החסידות יסודותם בהררי קודש – אין 

להקשות ולסתור ח"ו ביניהם ובין ההלכה 
בשולחן  למובא  היטב  תואמים  הם  שכן 
ערוך ונושאי כליו ומעוגנים היטב בעולם 
ההלכה פשוטו כמשמעו. בנוסף, גם קנאות 
ודקדקנות נוכל למצוא בשו"ת זה כאשר 

עיני הלומד תחזינה מישרים. 
חיים  "דרכי  הספר  מלבד  זאת,  )כל 
חסידים  במנהגי  ישירות  העוסק  ושלום" 
ומבאר  במונקאטש  נהג  אשר  רבים 
ופוסקים  בש"ס  ומובאיהם  מוצאיהם 
אנו  זה  במאמרנו  אך   – נפלא  בביאור 

עוסקים במיוחד בספר השו"ת שלו(.

ה'מנחת אלעזר' 
ואדמו"רי חב"ד

יחס של כבוד, חיבה ואף הערצה שכנו 
הריי"צ  הרבי  לבין  אלעזר'  ה'מנחת  בין 
ואף חילופי מכתבים נערכו ביניהם. הרבי 
מספר כי פעם ראה מכתב שבראשו שש 
ויותר של שורות מלאי תארים מופלאים 
מי  עבור  הריי"צ  הרבי  את  שאל  וכאשר 

קודש  )שיחות  לו שזה עבור המונקאטשער  נאמר  זה  מוען מכתב 
תשכ"ט חלק א' עמ' 7(. גם הרבי קיבל מכתבים ממנו ואף נפגש עימו 

)לפחות( פעם אחת )היום יום – שלשלת היחס(.
ומנהגיו  הוא  קיבלו  אותם  והמקום  היחס  הוא  ביותר  המופלא 
ספריו(  )ושאר  זה  בציינו לספרו  רק  לא  זאת  הרבי.  ע"י  וחיבוריו 
במכתבים ובשיחות אלא גם כאדמו"ר חסידי ומורה דרך. פעמים 
רבות בשיחותיו הרבי מזכיר אותו או את מנהגיו של "המונקאטשער" 
תוך כדי איזכורו בשם זה או בשם ספרו. דבר שכמדומה אין לו אח 
ורע בין אדמו"רי או פוסקי הדור האחרים בדור זה האחרון. ידוע אף 
על מקרה שכאשר נהג הרבי במנהג מסויים ונשאל על כך ענה הרבי 

שבהיותו "אוחז" מהמונקאטשער נוהג אף הוא כמותו4.
ואמר  זה  חיבור  של  לחשיבותו  במפורש  התייחס  אף  4הרבי 

4( בס' המלך במסיבו ח"ב ע' צט, במענה לשאלה מדוע הרבי לוקח בליל הסדר גם 
מראש המרור: אני הרי אוחז מהמונקאטשער, ובספר דרכי חיים ושלום המכיל את 
התמכא  של  הקשה  השורש  מן  מקצת  לעצמו  לוקח  היה  שמרור  מובא  הנהגותיו, 

רבינוביץ(  לייב  יהודה  )הרב משה  ממונקאטש שליט"א  לאדמו"ר 
הובא   – תשכ"ה  )בשנת  אמו  פטירת  לאחר  לנחמו  בא  שזה  בעת 
בשיחות קודש תשכ"ט ע 6( כי צריך להדפיס שוב את ספרי המנחת 
אלעזר, כאשר אזלו מן השוק, וכאשר הוא – הרבי – צריך לעיין 
בעוד  כי  אמר  הרבי  מאחר...  הספר  את  צריך לשאול  הוא  בספר, 
שבספרים אחרים )הליטוואקעס( שוקלים וטרים אך אינם מגיעים 

למסקנא, הרי שבמנחת אלעזר כתוב הכל כולל מסקנה ברורה. 
למען האמת, יחס חריג זה אותו מקבל המונקאטשער בתורתו 
כך  כל  מיוחד  מה  ולהבין  לנסות  מעט  מגרה  הרבי  של  והנהגתו 
בחיבוריו ובאישיותו והאם יש איזה קשר עמוק בין דרכו לבין דרכם 

של רבותינו נשיאינו.
לבוא  ביכולתנו  ואין  לדעת  נוכל  לא 
ולהצביע שכך או אחרת העניין  להסביר 
לאשורו, וגם אין לנו היכרות אישית עם 
הריי"צ  לרבי  שהי'  כפי  אלעזר'  ה'מנחת 
ולרבי – שיתכן מאוד שהיא לכשלעצמה 
'לאחוז'  הסיבה  והייתה  ביותר  הרשימה 
ממנו. אבל עם כל זה אין זה מונע מאיתנו 
לחפש בדעתנו – דעת תחתון איזה רעיון 
המונקאטשער  בין  המקשר  החוט  שהוא 

לרבי והרבי הריי"צ בחבלי עבותות.
וביתר   – נמצא  בהחלט  ומשנחפש 
תחומים  בשני  כי  לומר  ניתן  קלות. 
עמדה  המונקאטשער  מציג  עיקריים 
מיוחדת – הלא הם: היחס לדרך החסידות, 
לא  אלו  ענינים  שני  לגאולה.  והציפיה 
היוו תחום צדדי בעיסוקו אלא מילאו את 
אליו,  המיוחד  היחס  ומכאן  ישותו.  כל 
הרבי,  אצל  ובמיוחד  נשיאינו  אצל  שכן 
שני תחומים אלו מהווים ציר מרכזי עליו 
)ולמעשה  הענינים  הולכים שאר  סובבים 
מעיינותיך  קאתי מר לכשיפוצו  שני ענינים אלו חד הם 'אימתי 

חוצה'(.
ה'מנחת אלעזר' התורה תורה  היחס לחסידות – כאמור, אצל 
אחת היא. לא שתורת הנגלה ותורת החסידות על דרכיה ומנהגיה 
שתי תורות המה ויש להתאימם זו לזו, אלא הלכה ומנהגי חסידים 
מאוששים  החסידים  רק שמנהגי  לא  קרי,  הם.  אחד  והליכותיהם 
מכלל  שמתקבל  הרושם  זה  עצמה5.  ההלכה  הם  אלא  ומתורצים 
זאת  אלעזר'.  מנחת  'שו"ת  מספרו  גם  כמו  המחבר  של  ספריו 

התמכא. מן  כזית  שיעור  עד  לזה  והשלים  שאינו משוחק 
5( בעת ניחום אבלים על הרבנית בתשמ"ז אמר הרבי לנכדו האדמו"ר ממונקאטש 

:)131 עמ'  א'  כרך  ציון  מנחם   – מנחם  )תורת  לנחמו  בא  שזה  בעת  שליט"א 
ה"מנחת  ספרי  את  הפעם  עוד  להדפיס   – ההזדמנות  תהי'  באם   – ונכון  "כדאי 
התורה,  ופנימיות  דתורה  נגלה  שבין  בחיבור  גם  מצטיינים  שספריו  אלעזר", 
בבחינת "מחצתי ואני ארפא", ביטול המחיצה שבין נגלה דתורה ופנימיות התורה, 
ומאחד עם פנימיות  בנגלה דתורה שמקשר  כפי שמצינו כמה פעמים בתשובותיו 

בפנים. הדברים שכתבנו  הן  והן  התורה". 

הרב חיים אלעזר שפירא ממונקאטש
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הרבי  מציין  אליהם  החסידיות  והנהגותיו  חסידיותו  מידת  מלבד 
בהזדמנויות רבות.

ומשכך יחס של כבוד מקבלת גישה זו אצל הרבי, שהרי אצל 
הרבי אין צריך לומר שזהו הענין, לפעול ולהראות שתורת החסידות 
'רזין דרזין' מפעפעת כשמן בכל תחום וענין בתורה )כולל: הלכה 
למעשה( ובעולם )ראה קונטרס להבין ענין נרות חנוכה תשכ"ו – 

סה"מ מלוקט ו, קונטרס ענינה של תורת החסידות, ועוד(.
הציפיה לגאולה – האמונה והציפיה לגאולה ולגואל – קיבלו 
אצל ה'מנחת אלעזר' דגש מיוחד במינו. הוא הרעיש אודות המשיח, 
בהמשך  ועכשווי.  מוחשי  בסגנון  אליו  הצפי'  אודות  וכתב  דיבר 
ציווה על תלמידו להוציא קונטרס מיוחד "משמיע ישועה" העוסק 
בעכשוויותה של הגאולה והנדרש להביאה בפועל ממש. אמונה זו 
לדעתו(  )הפשרנית  לדרכם  וגם  לציונות  להתנגד  שהניאתו  היא 
של "אגודת ישראל" ועוד. ובכגון דא חשוב להדגיש: שלא כדרך 
הקנאים דעמא דבר אשר השלילה היא המביאה את החיוב, דרכו 
של ה'מנחת אלעזר' אשר אצלו החיוב הוא הגורם לשלילה. כלומר: 
לא שלילת הציונות ותפיסותיה המופרכות היא זו שהניאתו לומר 
ששום דבר לא יעזור מלבד גאולה שמימית ע"י משיח, אלא להיפך. 
אמונתו המוחשית בגאולה ובמשיח היא זו שהביאתו לסלוד סלידה 
עמוקה מכל פתרון ולו זמני וחלקי )בנין הארץ ע"י יהודים, עליה 

לארץ באופן גורף ועוד( שיציגו אנשים בני תמותה6.
ואצל רבותינו נשיאינו – אין צריך לומר שנושא זה של האמונה 
והציפיה לגאולה זהו כל מאווים. משנה תוקף של מעשיות קיבל 
ענין זה עם הקמת ישיבת תומכי תמימים ע"י הרבי הרש"ב ושיחת 
"כל היוצא למלחמת בית דוד" שהשמיע בהקשר זה של הגאולה. 
הרבי הריי"צ אף הודיע בשיחתו הידועה שנשאר רק לצחצח את 
הכפתורים על מנת לקבל פני משיח. הרבי הכריז פעם אחר פעם 
משיח  פני  לקבל  מוכנים  וכבר  זאת,  עבודה  גם  נסתיימה  שכבר 
צדקנו. אין ספק שלדידם של רבותינו נשיאינו הציפיה והאמונה 
לגאולה זהו הציר המרכזי עליו סובבים הולכים שאר הענינים )ראה 

גם שיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב(. 

6( מענין וחשוב לציין לשיחת שבת פרשת מקץ תשד"מ )התוועדויות כרך ב' עמ' 
בענייני  ההתעוררות  נגד  חוגים  כמה  מצד  להתקפות  הרבי  התייחס  בה  704־703( 
ב'ציונות'.  המלחמה  על  דגש  השם  מסויים  חוג  בהם  לגאולה,  והציפיה  משיח 
וגם  ב'ציונות'  גם  נלחמים  אשר  אלה  של  גישתם  על  הרבי  קובל  זו  בשיחה 
והבנתו הנכונה של ה"מונקאטשער"  בניגוד לתפיסתו  בציפיה המוחשית לגאולה, 

לגאולה. מוחשית  ציפיה  מתוך  נבעה  בציונות  שמלחמתו 
ובריבוי עצום  הנה לשון השיחה שם: לאלה הטוענים אודות מה שמדברים בלהט 
כל כך אודות ביאת משיח צדקנו – הנה ישנו מכתב של ה"מונקאטשער" שנדפס 
לאחרונה עוד פעם )בספר אגרות שפירין ע' רלח ואילך( שבו כותב בפירוש ובאופן 
חד משמעי, שאינו משתמע לתרי אפי )בלשונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר: באותיות 
אמסטרדם( שצריכים מסירות נפש בשביל שיבוא משיח צדקנו, על דרך ובדוגמת 
המלחמה  וזוהי  יעבור',  ואל  'יהרג  נאמר  שעליהם  הענינים  ג'  על  נפש  המסירות 

ציונות! נגד  האמיתית 
נגד  לוחם  בישראל,  גדול  מעלה,  לבעל  החוגים  בכל  מקובל  ה"מונקאטשער" 
צדקנו,  משיח  ביאת  עבור  נפש  למסור  שיש  בפירוש  כותב  והוא  וכו',  הציונות 
זו היא כמו בנוגע לג' הענינים ד"יהרג ואל יעבור".  ומאריך לבאר שמסירות נפש 

ע"כ.

)מעניין כי גם ביחס לציונות ניתן בבירור לומר כי גישה ויחס 
דומה ממש לזה של ה'מנחת אלעזר' נקטו רבותינו נשיאינו בתקופה 
בה האש )הציונית( בערה בקצה המחנה והם נדרשו לנושא זה. יתירה 
מזו – גם בענין היחס לתנועת "אגודת ישראל" הרבי הרש"ב נקט 
בסופו של דבר יחס דומה כאשר נתבהרו קווי אופייה )אם כי בתחילה 
הי' ממקימיה(7. גם הרבי הריי"צ התבטא סביב נושאים אלו בסגנון 
דומה ומפאת אותה הסיבה8 והיא – משיח הוא העומד לגאלנו בפועל 
התורה  ומכחישי  השקר  במשיחי  פורתא  ניחום  למצוא  ואין  ממש 

)קרי: ציונות וציונים, או פשרנים למיניהם(.
משכך דומה כי גם בעינינו, עין של חסידים – מכאן ועד ליחס 

מיוחד שהתקבל מהרבי לאישיותו ספריו ודרכו הדרך קצרה.

סקירת הספר
כאמור השו"ת מלא בשאלות ותשובות בד' חלקי השו"ע כאשר 
המחבר בתשובותיו מחבר נגלה, קבלה, חסידות ומנהגי ודברי סוללי 

דרכה בשפע רב בכל מקום שהוא מהענין.
בסקירה זו נתמקד בעיקר בתשובות בכמה ענינים מרכזיים אותם 
הזכיר הרבי בשיחותיו ואגרותיו, וכן מעט מזעיר באי אלו תשובות 
שיתנו לנו טעימה קצת מסגנונו המיוחד של המחבר כאמור לעיל – 

הלכה, קבלה, חסידות וקנאות במקום אחד.

מנהג חסידים
ספיקת כף בשבת ויו"ט ללא שינוי

מנהג חסידים )ובדורנו, בניצוחו בעידודו ובדוגמתו של הרבי( 
לשמוח בשבת ובפרט ביום טוב בו מצווים על השמחה – ללא גבולות. 
פורצת  השמחה  בו  שמחתנו"  "זמן  הסוכות  בחג  כך  על  מתווסף 
גבולות מעצם היותו חג של שמחה ובפרט בשמחת בית השואבה 
שנחוגה בו. בתוך כך נהוג אצל חסידים לרקוד ולספוק כפיים מתוך 

שמחה וללא שום הגבלה גם בשבת ויו"ט.
ובכגון דא יש לדעת כי ספיקת כף תוך כדי שירה ושמחה – 
אסורה היא ביו"ט על פי כללי ההלכה )הפשוטה(. המשנה במסכת 
ביצה )לו, ב( אוסרת )מדרבנן( ספיקת כף גזירה שמא יבוא לתקן כלי 
שיר. וממשנה זו נשתלשל אף להלכה כן )שו"ע סשל"ט ס"ג(, ואם כן 

כיצד נוהגים ומהדרים אצל חסידים באופן אחר?
מנהג  ולעגן  להגן  חושים  נחלץ  כט(  סי'  )ח"א  אלעזר  המנחת 
חסידים מסורתי זה ומבארו וזה תמצית דבריו: גם ההלכה קובעת 
)מגן אברהם סי' תרס"ט( כי בשמחת תורה ישנו היתר יוצא דופן 
לרקוד ולספוק כף מפני שהיא שמחה יוצאת דופן, בהיותה שמחה 
של תורה ומשכך שמחה של מצווה )ועיין שם שמבסס דבריו על דברי 

7( ביחס לציונות – אגרות קודש שלו ח"א עמ' רו. ביחס לאגודת ישראל – אגרות 
תרסו־תרעד. עמ'  אגרת שסו,  ח"ב,  קודש שלו 

חיבר  גם  הריי"צ  הרבי   .22 ע'  ח"א  הרש"ב  הרבי  קודש  לאגרות  מבוא  ראה   )8
את  בארוכה  מתאר  החיבור  ישראל.  אגודת  בהקמת  העוסק  פרסמו  שלא  חיבור 
הרקע הפוליטי להקמת האגודה, את הקמתה, מקימיה, מעורבות אדמו"ר הרש"ב 
בה, ואת פרישתו, וכולל כ"ג פרקים, הקדמה ומבוא )נחשף לראשונה על ידי הרב 
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פוסקים נוספים(. היות וכך, גם בשאר יו"ט כאשר שמחים שמחה של 
מצווה הנה על זה לא אמרו רבנן את דבריהם לאסור משום שבות. עם 
כל זאת אין זה בסתירה למובא במשנה ועד לשו"ע לאסור ספיקת כף 
ביו"ט שכן דבריהם נאמרו ביחד למצב רגיל אבל לא על מי שנמצא 
במצב שמח בשמחה פנימית ולבו בוער כאש, שם לכתחילה לא 

קיים איסור זה.
...בענין  הנה נטעם קצת מלשונו ספוגת הלחלוחית החסידית: 
רבותינו  שנהגו  ויו"ט  בשבת  ברגלים  וריקוד  בידים  הסיפוק 
הקדושים הגאונים אשר בזכותם אנו חיים והחסידים התלמידים 
הבאים אחריהם . . ומה שלא חשיב לה במתניתין . . יש לומר כיון 
שאינו מצוה לכל אדם רק למי שבוער בקרבו רשפי אש שלהבת ה' 

שמחת יום טוב אשר הנחילנו אבל לא לכל אדם... . ע"כ.
*

הרבי בשיחותיו מזכיר פעמים רבות היתר זה לספיקת כף בשבת 
מתוך שמחה ומציין לתשובה זו של ה'מנחת אלעזר' כביאור ע"פ 
נגלה למנהג )לכאורה תמוה( זה. גם בספר המנהגים נכתב מנהג 
חב"ד בפשטות )במנהגי סוכות( "נוהגים לשורר לספוק ולרקד גם 

יו"ט ואפילו אם חל בשבת".
יש לשים לב שמנהג חב"די זה מרחיק את ההיתר לכת הרבה יותר 
מהיתרו של המנחת אלעזר, שכן בספר המנהגים לא מובעת שום 
הסתייגות לגבי דרגתו הרוחנית של הסופק כף ואין מינימום כזה או 

אחר לרמת שמחתו.
בשיחה מיוחדת )לקו"ש ח"א פרשת שמיני ע' 230( הרבי מרחיב 
בזה יותר. ומוסיף נופך על דבריו של המנחת אלעזר בשני תחומים: 

א. כפי הנראה הרבי מגדיל את ההיתר ולא מצמצם את גבולותיו 
לאנשים מיוחדים או למצב תחושתי מיוחד כפי שצמצם זאת המנחת 
אלעזר – לשיטת הרבי מספיק שהאדם ימחא כף מתוך מטרה לשמוח 

בשמחה של מצוה וכבר נתיר לו זאת. 
ב. הרבי מבאר ע"פ פנימיות את ההיתר לענין והוא – מחמת 
קרבת דורנו לגאולה לכן ההנהגה היא באופן של "מפזז ומכרכר 

לפני ה'". 
יש לציין כי הרבי מבאר בשיחה שביאור זה ע"פ פנימיות הינו 
הכרחי גם לאחר ביאורו של המנחת אלעזר, שכן לולי ביאור זה 
מתעוררת שאלה: אמנם הצלחנו למצוא היתר לספוק כף, אבל עדיין 
נדרש ביאור כיצד נהוגה הלכה זו בפשטות )לכאורה י"ל כוונתו: 
הן מבחי' כמותית – כולם נוהגים זאת, והן מבחי' איכותית – לא רק 
במצבים 'בוערים' במיוחד נוהגים זאת. וראה בהערה לקמן( ועל כך 

בא הביאור הפנימי ומבאר שזוהי מחמת שמחת הגאולה הקריבה9.

על  הרבי  שהוסיף  פנימיות(  ע"פ  וביאור  גורף,  )היתר  הענינים  ששני  יתכן   )9
שמחה  מתוך  כף  לספוק  הכללי  שההיתר  כיון  תליא:  בהא  הא  אלעזר'  ה'מנחת 
הם  אם  בין  חילוקים  ללא  הדור  לכל  בפשטות  הוא  מותר  לכן  הדור,  למצב  קשור 
חסידים יותר או חסידים פחות )כפי שחילק המנחת אלעזר( אם הם שמחים יותר 
דורש  זה  נגלה  שע"פ  "למרות  בשיחה  הרבי  של  שדבריו  וי"ל  פחות.  שמחים  או 
ביאור מיוחד עושים זאת בפשטות" – מדגישים ענין זה שלשיטתו: א. לכל יהודי 
מותר לנהוג כן. ב. הוא עושה זאת בפשטות ובשמחה פנימית שכן כל יהודי שמח 
שמחת  את  מצוה  של  בשמחה  עסקינן(  פנימי'  ב'טעם  שכן   – בפנימיותו  )עכ"פ 

נוסח התפילה
לא לשנות נוסח התפילה מאריז"ל לנוסחאות אחרים

בתשובה  המחבר  מתבטא  האריז"ל  בנוסח  לתפילה  בנוגע  גם 
ארוכה ומיוחדת בחביבות יתירה, ובהסבר ע"פ נגלה ונסתר.

לשאלה  נדרש  הוא  בתשובתו 
נוסח  את  לשנות  ניתן  האם 
ואר"י  לספרד  מאשכנז  התפילה 

או להיפך )בשו"ת ח"א סי' י"א(.
את  בארוכה  מביא  המחבר 
שנוסח  סופר  החתם  של  דבריו 
האר"י הוא נוסח מיוחד לעוסקים 
את  גם  היתר  ובין  בנסתרות, 
שהיות  החת"ס  של  קביעתו 
שהאר"י הי' ספרדי הנה נוסח זה 
לאשכנזים  מתאים  אינו  וודאי 

אשר מנהג אבותיהם בידיהם.
ארוכה  הינה  התשובה 
מעמיד  וביסודה  מאוד  ומעניינת 
בדברי  יסודותיו  )ותומך  המחבר 
אחרים(  ועוד  חיים  הדברי  בעל 
שני ענינים: א. נוסח האר"י הינו 
יוכלו  דרכו  אשר  הכולל"  "שער 

לעלות כל התפילות, גם כאלו אשר מנהג מסוים יש להם במקורם 
ושער מיוחד להם מיוחד לתפילותיהם. ב. היות שכך אין זה משנה 
אם האריז"ל הי' אשכנזי או ספרדי לענין הנ"ל, אך בפועל יש לדעת 

כי הוא הי' אשכנזי, ומוכיח זאת.
היות שכך מסיק המחבר שיש להחליף מנוסחים אחרים לנוסח 
האר"י שהוא המעולה ביותר, אך לא להיפך, שכן מעלין בקודש ואין 

מורידין.
*

נוסח  שינוי  אודות  לשואלים  הרבי  עונה  רבות  בהזדמנויות 
התפילה מאשכז לספרד או לאר"י וכן להיפך תשובה בסגנון זה: 

לדורנו. הגאולה  קרבת 
ומדאתינן להכי, י"ל שגם ניתן להציל את הסברו של הרבי מקושיא מדברי המשנה 
סוגי  בין  שחילק  אלעזר'  לה'מנחת  בשלמא  לכאורה  שהרי  כף,  לספוק  שאסרה 
עוסקים  דבריה  כי  יען   – כף  ספיקת  שאסרה  המשנה  בין  יקשה  לא  לכן  האנשים 
התלהבות  של  ברגעים  החסידים  לגדולי  המתיר  המנהג  לבין  השורה,  מן  באדם 
קודש לספוק כף – היות שעל מצב זה לא דיברה המשנה, אבל לשיטתו של הרבי 

דברי המשנה? עם  ההיתר  יתיישב  איך  אדם,  לכל  ומתיר  זה  חילוק  עושה  שלא 
לקושיא  חדש  ישוב  ישנו  פנימיות  ע"פ  הרבי  של  ביאורו  שלפי  י"ל  ומעתה 
בעם  התקופות  כלל  על  דברה  המשנה  הוא:  וכך  כף,  ספיקת  האוסרת  מהמשנה 
)של  שמחה  התווספה  שבדורנו  בהיות  לדורנו,  הוא  מיוחד  ההיתר  ואילו  ישראל, 

הגאולה. היא שמחת  הלא  הדור,  לכל  כללית  מצווה( 
מהווה  פנימיות  ע"פ  הביאור  ופלא:  הפלא  מכך  שהיוצא  הרי  נכונים  דברנו  ואם 
ביאור  יוצר  הוא  אך  פנימיות  על  מיוסד  הביאור  כלומר:  נגלה.  ע"פ  חדש  ביאור 
שהדברים  ואקווה  אלעזר'(.  ה'מנחת  של  רעיונו  על  )המבוסס  נגלה  ע"פ  מחודש 
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ניתן לשנות מנוסח אחר לנוסח האר"י אך לא להיפך, ומציין למנחת 
אלעזר הנ"ל. הנה מכתב אחד לדוגמא: 

. . נכון הדבר . . בהנוגע לנוסח האריז"ל אשר תיקן הנוסחא שלו 
בסדר מלוקט מכמה נוסחאות באופן אשר מתאים יהי' לכל וכמבואר 
בארוכה בספר לקוטי אמרים מהרב המגיד ממעזריטש, שהוא הי' 
רבו של בעל המחבר ספר הפלאה 
אשר  עולם  גאוני  המקנה  וס' 
ספריהם נלמדים בכל הישיבות . .

בסעיף  לעיל  האמור  ע"פ  ה. 
מנוסח  לשנות  שאפשר  מובן  ג' 
ומנוסח  ספרד  לנוסח  אשכנז 
ספרד לנוסח האריז"ל שהוא נוסח 

חב"ד, אבל לא להיפך . .
להחליף  שיש  לעיל  המובא 
)ומספרד  לספר  אשכנז  מנוסח 
נוסח  שהוא  האריז"ל  לנוסח 
חב"ד( אבל לא להיפך, מבואר בזה 
בשו"ת מנחת אלעזר חלק א' סי' 
יא' ובשיורי מנחה לשם. ושם ציין 
לכמה ספרים המדברים בזה )אג"ק 

חי"ט ע' ה(.

קנאת ה'
הגבהת בית כנסת על ידי דגל ומגדל

תשובה מעניינת ביותר כותב המחבר על שאלה מיוחדת שנשאל 
בענין הדין שבית הכנסת צריך להיות גבוה מיתר בתי העיר )ח"א 
סימן נז(. נביא בקצרה את תוכן שאלה ותשובה זו מפני שזו יכולה 
להיות דוגמא טובה לחלקה של מידת קנאותו והשפעתה על תפיסתו 

ההלכתית.
מעשה שהי' באדם א' שבנה את ביתו גבוה יותר מבית הכנסת, 
ובא לשאול בדיעבד האם יוכל לתקן זאת ע"י שיגביהו עוד יותר את 

בית הכנסת, ע"י שישימו עליו דגל בראשו וכך יגבה.
לאחר שקלא וטריא מסיק המחבר )ע"פ שו"ע או"ח ק"נ סעיף ג( 
שאם יעשו מגדל דק או דגל על בית הכנסת, יועיל לענין זה, משא"כ 

אם רק ישימו יתד דק שע"ז כתב המגן אברהם שם שאינו מועיל.
ובכאן מסיים המחבר את תשובתו בכיוון בלתי צפוי וז"ל: אך 
כעין  או  דגל  יעמוד  אם  דיצא שכרו בהפסדו  בזמנינו לע"ד  הנה 
מגדל על בית הכנסת שזהו דרך המתחדשים בעוונותינו הרבים 
להתדמות להיכלות שלהם . . על כן טוב ההחדל בוודאי . . מחמת 
חשש איסור ההתדמות שהנהיגו בזה הכופרים בבירניות ומגדלים 
על הבתי כנסיות, ויטוש ישראל עושהו ויבנו היכלות וכו'. עכ"ל, 
ומסיים דבריו שמטעם זה כדאי עכ"פ לעשות שפוד דק, ואף שהמ"א 

צידד שאין זה מספיק אך כאן זוהי הברירה היחידה.
הנה לנו דוגמא בה פסיקתו מוכרעת על פי הסברא, ועד כדי כך 
גדלה קנאותו עד שמוותר על פתרון הלכתי מובהק ובלבד שלא 

להידמות לבתי הכנסת של "המתחדשים". 

"ביטול" חסידי
בירך על תפילין והניח בטעות ר"ת כיצד ינהג לאחר מכן

שאלה נוספת ופרקטית הקשורה במנהגי חסידים אליה נדרש 
המחבר )חלק א' סי' כה( הינה בדבר אדם שבירך על התפילין ובטעות 
הניח ר"ת במקום רש"י, האם כאשר יחליף לרש"י יברך שוב ברכת 
התפילין או לא. לאחר אריכות הדיון והפלפול מסיק המחבר: אם 
עדיין לא הפסיק בדיבור ובשעת הברכה ב' הזוגות היו לפניו וגם 
מנהגו בסתם בכל יום להניח ב' זוגות – אזי יניח מיד רש"י בלא 
ברכה )ומייסד זאת על הלכה דומה בעניני ברכות הנהנין(. אולם אם 
כבר הפסיק ביניהם ע"י תפילה צריך שוב לברך על תפילין דרש"י. 

בספר שבח יקר )קיצור הלכות תפילין ע"פ מנהג חב"ד( מביא 
פסק זה להלכה. ובהערה 15 שם כותב: על פי המנחת אלעזר או"ח 
סימן כה. ושמעתי מהרה"ח הרב יהודה לייב גרונער שיחי' שבשנת 
תש"ט הורה לו כ"ק אדמו"ר לענות לאחד על שאלתו )שנזכר מיד 
אחר שהניחן לפני שהפסיק( כתשובת המנחת אלעזר הנ"ל. א"כ לנו 

מעשה רב לפסוק כתשובה זו.
כדאי לדעת פרט מעניין שאיננו ידוע לרבים, בו מסיים שם בסוף 
תשובתו: במקרה כזה )שהניח ר"ת תחילה( צריך לאחר שהניח רש"י 
והתפלל )במקרה שנזכר מיד( או שקרא בהם ק"ש )במקרה שנזכר 
לאחר התפילה( להניח שוב תפילין דר"ת ולקרות בהם קריאת שמע, 
זאת אף שכבר קרא בר"ת קריאת שמע באמצע התפילה. את הטעם 
לכך מנמק המחבר שלמרות שכבר יצא יד"ח הנחת תפילין דר"ת 
"אך מחמת שכתב בשולחן ערוך "ונהוג לקרות ק"ש בשל ר"ת אחר 
התפילה" ע"כ נכון גם בנידון כזה להניחם עוד הפעם אחר התפילה 

לקרות ק"ש כמנהגו".
מלבד  שכן  הרבה.  לימוד  בו  יש  האחרון  זה  להאיר שפסק  יש 
התבטלות מוחלטת ל'מנהג' המובא בשו"ע, לא נוכל למצוא טעם 
מיוחד לחזור ולהניח ר"ת לאחר שכבר קרא ק"ש בר"ת, אך המחבר 
אינו מערב את שכלו והיות שמדובר במנהג אשר לא בנוי על סברא 
או על הלכה, הנה אף שיש לפלפל בענין, מציע המחבר לקיים את 
דברי השולחן ערוך פשוטם כמשמעם. על תשובה זו וכיוצא בה נוכל 

אנו לענות בתרי' גדול שימושה יותר מלימודה.

פסיקה ע"פ קבלה
אם גם אשה צריכה להשלים לרמ"ח תיבות בק"ש

מתשובתו )ח"ב סימן כח( בענין השלמת רמ"ח תיבות באמירת 
קריאת שמע ע"י אשה נוכל לראות גם את פסיקתו על פי קבלה.

השואל שואל שם האם אשה צריכה להשלים באמירת ק"ש עוד 
ג' תיבות )א־ל מלך נאמן או ה' אלקיכם אמת( בכדי לבוא לידי רמ"ח 
תיבות, או שמא כיון שלאשה רנ"ב איברים א"כ אינה צריכה לדייק 
שיהיו התיבות בקריאת שמע שלה רמ"ח. ובתשובתו עונה המחבר 
כי היות שכל עניין השלמת רמ"ח תיבת בק"ש יסודו מהזהר )בית 
יוסף סי' סא(, והאריז"ל בשער הכוונות כתב שענין השלמת הרמ"ח 
הוא כנגד איברים דזעיר אנפין למעלה, א"כ מנין יש לחלק בזה בין 
איש לאשה. ומסיק דעתו להלכה שאכן כן י"ל וכאשר איש או אשה 

66



מתפללים ביחידות יוסיפו לאחר אמירת ק"ש ג' התיבות ה' אלקיכם 
אמת.

)מענין שבספר 'פסקי תשובות' מציין לתשובה זו ומוציא ממנה 
שלאחר אריכות התשובה המחבר ס"ל שההלכה למעשה שאשה או 
איש המתפללים ביחידות אין עליהם להשלים הג' תיבות. ובאמת 
נראה שהרב בעל ה'פסקי תשובות' לא דק היטב בתשובתו שם ונראה 
שנפלה לו טעות בהבנתו את מהלך דבריו, כי הנראה מדבריו הוא 

כפי שכתבנו. וכן הוא מנהג חב"ד המובא ב'היום יום' ז' אייר(.
הנה כי כן, לנו ספר שו"ת הלכתי הכולל תשובות הלכתיות ע"פ 

כוונות האריז"ל. 

'מנהג הצדיקים'
הטלת ד' המינים למים אם יש בזה לפסול משום כבוש

נושא נוסף ומענין בו עוסק המחבר, וגם בו מחזר כדרכו אחר 
ישובן והתאמתם של מנהגי אבות החסידות הקדושים עם ההלכה 
מכל צד ופינה הוא – הנחת לולב והמינים האגודים בו בתוך צנצנת 

מים לאחר נטילתן על מנת לשמור על טריותם. 
בעבר הלא רחוק לפני המצאת קופסאות ודומיהם לד' מינים כן 
הי' דרכם ואף כיום ישנם הנוהגים כן. ובכגון דא מתעוררת שאלה: 
בנושאים הלכתיים רבים )מליחה, בשר וחלב ועוד( ישנו דין "כבוש" 
שמשמעותו שכאשר מניחים דבר מאכל וכיו"ב במים למשך מעת 
לעת )כ"ד שעות( המאכל עובר שינוי, ולענינים רבים דינו כמבושל 
וכו'. ומשכך בא החתם סופר )יו"ד סי' פ"א( ומעורר על כך שיש 
ליזהר שלא לשרות הלולב ומיניו במים יותר מכ"ד שעות רצופות. 
זהירות זו חשובה בכל יום אם אדם מתפלל בשעות שונות, והזהירות 
בזה חשובה שבעתיים כאשר יש שבת חול המועד אז חייבים להוציא 
יקבלו  גוי( באמצע השבת על מנת שלא  )ע"י  מינים מהמים  הד' 

המינים דין כבוש.
רבים מהפוסקים ערערו על החת"ס עצם החשש לדין כבוש בד' 
מינים אולם המנחת אלעזר מוצא לכאורה סימוכין לדבריו מדברי 
הרמב"ן )המובאים בבית יוסף סי' תרמ"ה( המזכיר איסור כבוש לא 
גם במינים האחרים. לאחר  )שהינו דבר מאכל( אלא  רק באתרוג 
חשש  לא  הרמב"ן  שגם  אלעזר  המנחת  מיישב  הפלפול  אריכות 
לכבוש בד' מינים אלא כאשר הם שרויים בחומץ וכיוצא בו אבל לא 

במים, ומאריך שם בזה.
ושוב מסיים דבריו ביחס להנהגת גדולי ומאורי החסידות שלא 
זה  )וזה גם מה שהביאו להמחבר להידרש לעניין  זה  נהגו לחשש 
וליישבו( "כן יש לומר ליישב מנהג הצדיקים שלא שמענו מעולם 
כמו שבת  המעת־לעת  בתוך  המים  מן  הלולב  ליטול  בזה  לדקדק 

כנזכר...".

יחסו לרבי הצמח צדק
גילוח הזקן ע"י מספרים

רבו  כמו  רבו  כבר  מכונה  או  מספרים  ע"י  הזקן  גילוח  בענין 
הסופרים גדולי עולם שכתבו לאסור זאת הן ע"פ נגלה דתורה והן 

ע"פ פנימיות התורה. 

הרבי בעצמו כותב על כך באגרותיו לאנשים רבים ובציינו את 
הפוסקים העוסקים בכך, רגיל לציין )מלבד לתשובת הצמח צדק 
'לא ילבש'( לספר  זאת אף מדאורייתא משום  המפורסת האוסרת 
מנחת אלעזר )ח"ב סי' מ"ח( ולעוד מלקטים )אג"ק כב עמוד תפט־

תצ, וכן חי"ט ע' ט(.
תשובתו הארוכה של המנחת אלעזר בענין זה מקיפה את הענין 
מכל צדדיו, קבלה, חסידות ונגלה, ממש כפי שהרבי נוהג להתייחס 

לענין זה.
מה שצד את העין במיוחד תוך כדי המרוצה בתשובתו של המנחת 

מספריו
 שו"ת מנחת אלעזר – שאלות ותשובות בד' חלקי 
השו"ע. חמישה כרכים המאגדים שאלות ותשובות בכל 

תחומי ההלכה )שני כרכים נוספים אבדו בימי השואה(.
מקורותיהם  בצירוף  מנהגיו   – ושלום  חיים   דרכי 

ההלכתיים וכן פסקים שונים.
 אות חיים — על הלכות תפילין.

מאוחרת  )בהוצאה  מילה  הלכות  על   — שלום   אות 
נדפסו יחד כ"אות חיים ושלום"(.

 דברי קודש — לקוט דרשות שנשא.
ואמרות  אגדות  רמזים,  חידושים,   – תורה  דברי 

במילי דחסידותא, תשעה כרכים.
)המשך  מקוואות  הלכות  על   — תשובה   דרכי 

לחיבוריו של אביו על השו"ע(.
 הגהות הירושלמי – פירוש על התלמוד ירושלמי.

 חיים ושלום – פירוש על התורה.
 מאמר אדון כל – ביאור על הפיוט "א־ל אדון".

ענייני  חלקים:  חמישה  כולל   – מאמרות   חמשה 
חכמים,  כבוד  לספר  תגובה  מסכתות,  סיומי  השבת, 

עיונים בנוסחי התפילה, ליקוטים בדברי אגדה.
 – צדיקים  זיכרון  מאמר  דהספידא,  מילי   מאמר 

מאמרי הספד על צדיקים שנפטרו בדורו.
 משמיע ישועה – לחיזוק האמונה בביאתו הקרובה 

של המשיח. נכתב על ידי תלמידו הרב שלמה צוקר.
 זעקת שפירין – משיחותיו אודות האמונה והתפילה 

לביאת משיח.
חלק  על  וביאורים  חידושים   – חיים  אורח   נימוקי 

אורח חיים בשלחן ערוך.
 עולת תמיד — על מסכת תמיד בתלמוד בבלי.

 שער יששכר — על המועדים. מתוך ספר זה נערכה 
הגדה של פסח — שער יששכר.
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נוקט  אלעזר בענין, הוא המקום המיוחד והתארים הנכבדים בהם 
המחבר כלפי הרבי הצמח צדק, וממילא – כלפי שיטתו בענין.

נצטט רק ציטוט אחד והוא החריף והמעולה שבהם )מתוך מענה 
של המחבר לאחד שהשיג על דבריו בעניין(: " . . הלא הוא הדבר אשר 
אמרתי כי לא עלי תלונתו כי אם עוד על רבנו הרא"ה מהראשונים, 
והמעשה רוקח והמרכבת המשנה והדברי יוסף והמכתם לדוד, ועוד 
כיוצא, ואחרון חביב הצמח צדק 
אלו  כל  וכנגד  האחרונים,  גדול 

יעיז וכו'" ע"כ.
והדברים מדברים בעד עצמם.

כח פסיקה
השתתפות בתפילה בציבור 
וכיו"ב ע"י אמצעי אלקטרוני

נושא מעניין בו הרבי מביא את 
שמיעת  הינו  המחבר  של  דבריו 
דברים שבקדושה בטלפון ויציאת 
ידי חובת המצווה בכך. לדוגמא: 
קדיש  קדושה,  מגילה,  שמיעת 

ועוד.
מעניין כי במכתב אחד )חי"ג 
לשיטתו  מציין  הרבי  רכא(  ע' 
בזה  המיקל  אלעזר  המנחת  של 
ומאפשר יציאת ידי חובת קריאת 
מגילה ע"י שמיעתה בטלפון, ואף 
)כך  כללית  כשיטה  זאת  מציין 

משמע( של 'האשכנזים' שמקילים בכך.
וזה לשונו שם: במה שכתב אודות שו"ת משפט עוזיאל )בענין 
תפילה בצבור ע"י מיקרופון. המו"ל( הרי גם על זה רמזתי במכתבי 
מקילים,  )והאשכנזים  מחמירים  הספרדים  דוקא  אשר  הקודם 
וכוונתי היתה לשו"ת מנחת אלעזר(. ע"כ. ובשולי האגרת מציינים 

המו"ל שהוא בשו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' ע"ב.
מכתב זה שנכתב להרב אוריאל צימער בא בהמשך למכתב אחר 
)שם ע' קעט( בו כותב לו הרבי ששונה בתכלית דין תפילה בציבור 
ועניית אמן ע"י מיקרופון – שמותרת, לקריאת מגילה או לתפילה 
בצבור ע"י טלפון )לאדם הנמצא במקום אחר( שבה יש מקום לאסור, 
ואף בה "השיטה דאונגרן )המנחת אלעזר – ממונקאטש ההונגרית( 

מתירים והספרדים מחמירים".
ומידי דברנו, חשוב לציין כי עם היות שהרבי מציין את שיטתו 

בנוגע  הרבי  הנחרצת של  זה, שיטתו  המנחת אלעזר במכתב  של 
לשמיעת מגילה וכיו"ב ע"י מיקרופון או טלפון )בשונה מתפילה 
בציבור ע"י מיקרופון וכנ"ל( הינה שאי אפשר לצאת ידי חובה באופן 

כזה )ראה אגרות קודש חכ"ג ע' דש ולקו"ש חכ"א ע' 496(.
ובכאן יש לציין שעם על הכבוד, ההערכה וההערצה של הרבי 
למנחת אלעזר הרי שבאגרות קודש הנ"ל )חכ"ג( הרבי כותב אודות 
דברי האחרונים המתירים שמיעת מגילה ע"י טלפון ) – והרי ביניהם 
שאלה  עצמם  שלהם  בהשו"ת  "מוכח  אלעזר'(  ה'מנחת  ובראשם 
שביארו לפניהם מהות אופן פעולת הטלפון טעו בזה טעות עיקרי 

ואכמ"ל".

'הרגש' חסידי
אכילה בסוכה כשיורד גשם רב

תשובה חדשנית נוספת כותב המחבר בענין מנהג החסידים )וכן 
נהגו רבותינו נשיאינו ומופיע בספר המנהגים מנהגי חב"ד( שלא 
הוא  מצטער  הרי  ולכאורה  גשמים,  בירידת  גם  הסוכה  מן  לצאת 
ופטור מן הסוכה. יתירה מזו: כתב בשולחן ערוך אדה"ז סי' תרלט 
סעיף כג "כל הפטור מישיבת הסוכה ואינו יוצא מהסוכה אינו מקבל 
שכר על אותו ישיבה ואינו אלא מהן ההדיוטות", ואם כן מה מהותו 

של מנהג זה?
וכותב ע"ז המחבר "ועד בזה לאשר מנהגנו מאבותנו ורבותינו 
לישב  זי"ע  הקדוש  הבעש"ט  מתלמידי  דור  אחרי  דור  הקדושים 
בסוכה בז' ימי החג גם אם ירדו גשמים ח"ו וכו'", והולך ומבאר שם 
בשם הספרים הקדושים "ואדרבה מרוב שמחת מצוה אינו מרגיש 
בגשמים ואינו מצטער מחויב לישב בה דגם בבית אם היו לו שמחה 
)כ"כ( בביתו לא היה הולך למקום אחר", ומסיים דבריו שם באופן 
נוסף לבאר מנהג זה )ובזה תתיישב גם השאלה מאדה"ז הנ"ל( "אלא 
שישראל קדושים מחמירים ע"ע ואינם יוצאים מן הסוכה ומקבלים 
עליהם גם לקרוא "הדיוט" בשביל מצות ה' החשובה וחביבה עליהם 
ואי משום שאין מקבלין שכר עליה, אז זהו בוודאי מעלת עבדות 

ה'". ע"כ.
והיוצא לנו ב' טעמים מדבריו למנהג זה: א. מרוב שמחה במצווה 
אינו מצטער. ב. גם לחשוש ליקרא 'הדיוט' חסידים אינם מתייראים 
במקום  המצווה  מקיימים  אם  גם  הדיוט  ליקרא  עליהם  ומקבלים 

שפטורים.
יש לציין כי בשיחת חג הסוכות מלקו"ש חכ"ט כאשר מזכיר 
מציין  בגשמים  גם  מהסוכה  לצאת  לא  הריי"צ  הרבי  של  מנהגו 
למנחת אלעזר זה, שאכן מסביר לנו טעם הדברים הן ע"פ נגלה,  והן 

ע"פ מדת חסידות.

ה'מנחת אלעזר' ברכבת. מספר פעמים 
הזכיר הרבי בהתוועדות את מנהגו 
ללמוד הוראה בעבודת ה' ממספר 

הקרון שנסע בו

68



הרב מנחם מענדל פלדמן, שליח בדנייעפער, אוקראינה

"ציור גאולה העתידה"

"משיח" או "פנימיות עתיק"?
העולם רגיל לחזור על הפתגם שהמשיח שהכל מצפים לו לעולם 
לא יבוא, והמשיח שיבוא – אף אחד לא מצפה לו. אכן משיח שונה 
הוא המשיח החסידי. לא כתר נוצץ ובגדי פאר הם כבודו ותפארתו, 

ולא נהרות של זהב ומעדני עולם הם האושר שהוא יביא לעולם. 
כבר הרמב"ם הגדיר את תקופת המשיח בכך שהוא יחזיר את 
שלימות התורה והמצוות, ושעסק כל העולם יהי' לדעת את ה', אך 
בתורת החסידות הדברים מודגשים ומחודדים הרבה יותר. התגלות 
אחדות ה', התגלות תורה חדשה, סודות וטעמי תורה, התגלות מעלת 
וכו' – הם  גילוי בחי' היחידה  וקוב"ה כולא חד,  ישראל דישראל 
המושגים המדוברים בחסידות בקשר למשיח, והם המושגים העולים 

במחשבתו של חסיד כשמדובר בענינים אלו. 
אך יחד עם זאת יש לזכור ואין לשכוח, שנוסף לכל ה"ענינים" 
הנעלים שיתגלו בביאת המשיח, בהם יש לחלק מאיתנו יותר הבנה 
ולחלק מאיתנו פחות הבנה, חלק מאיתנו רוצים בהם וחלק מאיתנו 
מאורעות  גם  הם  והגאולה  המשיח  ביאת  דבר  של  בסופו  פחות, 
שיארעו בקרוב ממש כאן בעולם הזה הגשמי למטה מעשרה טפחים. 
ועוד קודם שיש לנו הבנה שלימה בכל הפרטים והענינים שיהיו 
ושיתגלו לעתיד לבוא, כשמדברים על משיח מדברים לכל לראש 
על ביאת המשיח בגשמיות כפשוטו, זה המשיח שהכל מצפים לו 

והוא אכן יבוא. 
השלוחים  בכינוס  חסידית  בהתוועדות  פעם  שישבתי  זכורני 
ב־770 ואחד השלוחים דיבר על כך שכל ענינו של הרבי הוא משיח 
ושכל עבודת השליחות כיום היא קבלת פני משיח וכו'. והנה שליח 
אחר שישב שם הגיב לדברים: וכי מהו משיח? אנחנו שמענו מהרבי 

שמשיח הוא גילוי פנימיות עתיק בעולם1! 
תגובה ברוח זו נשמעה מאחד החסידים ביחס לשיחה של כינוס 
השלוחים תשנ"ב, בה הודיע הרבי לכל השלוחים שעבודת השליחות 
מתבטאת בזה שיקבלו פני משיח ויכינו את סביבתם לקבלת פני 
חדורים  להיות  צריכים  השליחות  בעבודת  הפרטים  ושכל  משיח, 

שכן  עתיק",  פנימיות  "שנת  זו  שהיתה  תשד"מ  מקבוצה  מאחד  שמעתי  אגב,   )1
נזכר אז ריבוי פעמים בקשר למשיח. ואכן, בקונטרס י"ט כסלו והמשכו  מושג זה 
זה של החידוש דלעתיד בגילוי  בקונטרס חנוכה תשנ"ב מאריך הרבי בביאור ענין 
פנימיות עתיק, וכאשר שמעתי מר' יואל כהן שי': מי שרוצה לדעת מה זה משיח 

זה.  מענין  לדבר  למועד  חזון  עוד  ואי"ה  זה משיח!  הזה!  המאמר  את  שילמד   –

וכל  זה מיד לאחר שיצאה לאור השיחה המוגהת,  הי'  זו.  בנקודה 
השלוחים ואנ"ש נרעשו והתרגשו מהדברים. שאלו את אותו חסיד: 
נו, מה אתה אומר על השיחה שזה עתה יצאה? תגובתו היתה: ביאור 

נפלא בענין של יחוד מ"ה וב"ן!..

משיח למטה מעשרה טפחים
ענין  אכן  ואמיתית:  נכונה  נקודה  אלו  בתגובות  יש  לכאורה 
הגאולה ונקודת החידוש בה הוא באמת שאז תהי' התגלות פנימיות 
עתיק בעולם, ובסגנון השיחה דש"פ חיי שרה תשנ"ב: יחוד מ"ה וב"ן. 

כשמדובר על משיח צריך תמיד 
ולא  והמהות,  התוכן  את  לזכור 
של  החיצונית  לנראות  להיתפס 

הדברים. 
ייתכן  אכן  האם  זאת,  ובכל 
ולהתחיל  המושגים,  את  להחליף 
לדבר על "גילוי אחדות ה'", "יחוד 
מ"ה וב"ן", במקום לדבר בפירוש 
איזה  כלומר,  וגאולה?  משיח  על 
משמעות קיימת במילים "משיח" 
בתוכן  כלולה  שאינה  ו"גאולה" 
של גילוי פנימיות עתיק וכדומה? 
)הדברים  היא  לזה  התשובה 
דלהלן עשויים להישמע פשוטים, 
אבל לפעמים לא מזיק לדבר גם 

על דברים פשוטים(: 
שאין  ייתכן  הענין"  ב"הבנת 
שום הבדל אם קוראים לזה משיח 
עתיק,  פנימיות  לזה  קוראים  או 

אבל אם לוקחים בחשבון שמשיח הוא לא רק "ענין" אלא יהודי בשר 
ודם שיבוא כאן בעולם הזה הגשמי, וביאתו היא מאורע גשמי שיארע 
בקרוב – אזי נקודה זו אכן אינה כלולה במילים "פנימיות עתיק". 

בשביל זה צריכים לקרוא לדבר בשמו: משיח! 
אלא  אינם  דלעתיד  הגילויים  אודות  בחסידות  המבואר  כל 
תוספת עומק והבנה במהות אותם מאורעות שכל ילד יהודי מאמין 
נקודה  בסופם.  מלכים  הלכות  ברמב"ם  המתוארים  בהתרחשותם, 
פעמים,  ואינספור  זה  בענין  הרבי  בשיחות  ביותר  מודגשת  זו 
שכשמדברים על משיח לא מדובר רק על גילויים רוחניים, אלא על 

מיום הולכי לחדר ועוד קודם לזה. 
הרבי לפני גיל שלוש

מאמרים למהות התקופה  לחיות 
עם משיח
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גאולה שלימה למטה מעשרה טפחים. וכידוע הסיפור על הקץ דשנת 
תר"ח, שהרבי הצמח צדק הסביר שנדפס אז הלקוטי תורה וטען הרבי 

מהר"ש שצריכים את משיח למטה מעשרה טפחים2! 
הרבי אמר פעם ביחידות3: "למדתי פיזיקה בסורבון, אני מכיר, 
אני  פשוטה  פיזית  אמונה  ובאותה  הפיזיקה,  בחוקי  ומאמין  יודע 
מאמין במשיח, שהוא יהי' משיח בשר ודם ממש, שאפשר לנגוע בו 
למשש אותו וללכת אחריו. הוא יבוא . . הוא קרוב מאוד מאוד. צריך 
להיות מוכנים לו בכל רגע, משום שהוא יכול לבוא רגע אחד קודם". 

"ציור גאולה העתידה"
כאמור הדברים פשוטים ולכאורה אין צריך לפנים, ומכל מקום 
ביאת  לענין  ביחס  הנפש  לתנועת  בנוגע  גדולה  מינה  נפקא  יש 
המשיח. לפעמים מרוב עיון שכלי שוכחים על העיקר, וכל היחס 
לענין המשיח נעשה עיסוק באיזו סוגיא ללא כל רגש וללא כל חיות, 
ובאופן כזה בודאי שלא שייך לעורר ציפי' וגעגועים לביאת המשיח 
וכו', כי משיח הופך להיות דבר ש"בענין". לעומת זאת היחס לביאת 
המשיח כאל מאורע שעתיד לקרות בקרוב ממש ולשנות את חיינו 

הוא יחס אחר לגמרי. 
ובמה הדבר בא לידי ביטוי? – ניתן לכנות זאת "ציור הגאולה". 
כלומר: כשהגאולה הוא דבר חי ומוחשי, הנה בעסקנו בה ובחשבנו 
אודותה, איננו רק מתבוננים ולומדים אלא גם "מציירים" את הדבר. 
הרבי מעיד על עצמו4: "מיום הלכי ל"חדר" ועוד קודם לזה התחיל 
להתרקם בדמיוני ציור גאולה העתידה – גאולת עם ישראל מגלותו 
האחרון". רבים מצטטים קטע זה עם הדגש על עצם חשיבות נושא 
זה אצל הרבי עוד משחר ילדותו, אך יש כאן נקודה מעניינת נוספת 
שראוי לתת עלי' את הדעת. הלשון "להתרקם בדמיוני ציור גאולה 
העתידה" היא מיוחדת ביותר. מרגע שילד יהודי עומד על דעתו הוא 
"רוקם" במחשבתו "ציור" של הגאולה, כך שהגאולה שהוא מצפה לה 

הופכת לדבר חי ומוחשי. 
דגש מיוחד ביותר מושם בדברי רבותינו ובדרכי החסידים על 
כח הציור. בניגוד לכח העיון, השכלה הבנה והעמקה – כח הציור 
מחי' את נושא הענין ומעמידו מול עיני השכל במוחשיות. כח הציור 
אינו עוסק במושכלות אלא בתמונות, וגם הבנה מעמיקה הופכת 
לתמונה מוחשית בכח הציור. אחת המעלות בכח הציור הוא גם בזה 
שאין לגביו את ההגדרות של עבר ועתיד, וכאשר אדם מצייר משהו 
ובין אם הוא עתיד להתרחש  הי' בעבר  בין אם הדבר  במחשבתו, 

בעתיד, הוא "חי" את הדבר כמו שזה לנגד עיניו בהווה5. 
וב"ציור" הגאולה העתידה יש לכלול לכל לראש את הגאולה 
המשיח  מלך  ושל  גליות  וקיבוץ  המקדש  בית  בנין  של  הגשמית 
הגשמי בשר ודם, שבהם ודרכם יבואו ויתגלו בעולם הזה כל אותם 
הגילויים הנעלים שיתגלו לעתיד, ורק אח"כ להעמיק לצייר את 

ובכ"מ.   .429 ע'  חי"ד   .70 הע'   80 ע'  ח"ו  לקו"ש  ראה   )2
כהן.  גאולה  למרת   )3

תשט"ז.  ניסן  י"א  מיום  קודש  באגרת   )4
ובכ"מ.   .314  .226 קנז.  ע'  ח"א  דיבורים  לקוטי  ראה   )5

המצב הנפשי שלנו, את מעמדם ומצבם של בני ישראל ושל העולם 
בכלל וכו' וכו'6. 

ענין זה בא לידי ביטוי חזק בשיחות הרבי אודות הגאולה וביאת 
העיוני  לביאור  רואה, שמעבר  השיחות  אחרי  מי שעוקב  המשיח. 
במצב העולם שיהי' בגאולה יש בשיחות תיאורים מפורטים אודות 
ריבוי  האדמה,  את  אז  לעבוד  שיחזרו  ההוא,  בזמן  העולם  "ציור" 
ואהרן  משה  עם  המפגשים  יהודי,  לכל  שיהיו  הנכרים  המשרתים 
ואליהו הנביא וכו' וכו', ריבוי פרטים המעידים על ציור מוחשי של 
מצב הגאולה, ואשר קריאתם גם מועילה ביותר ליצור בעצמנו ציור 

של הגאולה במחשבתנו. 

רגע הגאולה
וראש לכל – יש לצייר את התרחשות של רגע הגאולה עצמה. 
את אותו רגע מאושר בו נעבור ברגע כמימרא ממצב הגלות לגאולת 
בשנים  ב־770  שעמדו  חסידים7  שני  על  מספרת  השמועה  עולם. 
הראשונות על יד חדרו של הרבי ודיברו ביניהם איך זה יהי' כשמשיח 
יבוא, לפתע יצא הרבי מחדרו בפתאומיות ואמר להם: כך הוא יבוא! 

מעבר למה שיש ללמוד מתגובת הרבי, חשוב גם עצם הפרט 
הזה שחסידים עמדו ודיבורו "איך" הוא יבוא. מה פירוש איך? "איך" 
זה הציור של הענין, המוחשיות. כשביאת המשיח אינו רק "נושא" 
ו"ענין" אלא חיים את עצם הדבר, המאורע של ביאת המשיח – באופן 
טבעי מתעסקת המחשבה גם בצד זה של הציור, שהוא פרט עיקרי 

כאשר הדבר באמת "חי" אצלך. 
יש כמה ניגונים חסידיים שמתארים את תחילת הגאולה, סעודת 
הלויתן ושור הבר וכו', וכן עד"ז יש כמה שירים מאוחרים יותר )של 
ר' יום טוב ערליך וכדו'( המתארים המאורעות של ביאת המשיח, 
ובית  המשיח  המלך  פני  ראיית  המתים,  תחיית  השופר,  תקיעת 
בהבנת  כ"כ  מוסיפים  אינם  אלו  מובן שדברים  וכו'.  וכו'  המקדש 
וזו  ובציורם.  הדברים  בהמחשת  מאוד  מוסיפים  כן  אבל  הענינים, 
הסיבה שחסידים שרו על כך, כיון שתוך התקשרות המחשבה והציפי' 

לגאולה הם ציירו את התרחשותה במחשבתם ובדמיונם. 

6( כמובן שבחוש ה"ציור" שבמחשבה כמה וכמה דרגות עומק לפנים מעומק. יש 
ויש לציירו באופן כזה שכל העומק  לצייר איזה דבר או מאורע גשמי במחשבתו, 
שמצינו  כמו  המצייר.  של  שכלו  עיני  לנגד  וחי  קם  מאורע  באותו  שיש  והעדינות 
רק פרטי  באופן שלא  )ציור שבדיבור(  "ציורי" התוועדויות  בשיחות הרבי הקודם 
אלא  ההתוועדות,  סיפור  בציור  עוברים  ותוכנם  המתוועדים  שמות  כגון  המאורע 
ידוע  כאילו קמים לתחי' מחדש.  לאותה התוועדות  והרגש המיוחדים  האוירה  גם 
שבמעשה(  )ציור  סוף  ים  קריעת  בציור  שהביט  נ"ע  הרש"ב  הרבי  על  הסיפור 
ים  קריעת  אצלו  אז  שהי'  הקודם  הרבי  ואמר  דמעות,  עיניו  וזלגו  ארוכה  שעה 
על  רק  הכוונה  שאין  ומובן   .)270 ע'  תרצ"ו  )סה"ש  בשר  כבעיני  במוחש  סוף 

הגשמי.  הציור 
ומכל מקום כוונת המכוון בדברים שבפנים הוא ההדגשה שכאשר מדובר על ציור 
ולא רק על ענין עיוני־שכלי – הרי זה מוכרח לכלול גם הציור הגשמי של הדבר, 
מהמבואר  ולהעיר  ודקותו.  עומקו  כל  על  הרוחני  הציור  גם  עובר  ידו  ועל  ובו 
מתניא  גם  להעיר  רנ"ט.  ר"ה  של  יו"ט  סד"ה  תשרי,  ז'  יום  היום  )ראה  בחסידות 

דוקא.  לגשמיות  שייך  המוחשיות  ספמ"ב( שענין 
ור' שמואל איצ'ע רייצעס.  7( ע"פ השמועה היו אלו החסידים ר' משה דובינסקי 

כלל.  אחריות  וללא  מדויק  דוקא שהסיפור  לאו  כמובן  70



כל  עם  ביותר.  בולט  באופן  זו  נקודה  רואים  הרבי  בשיחות 
הביאורים הנפלאים בנוגע לגילויים דלעתיד לבוא ושלימות העולם 
של  המאורע  תיאור  את  שיחה  בכל  מזכיר  הרבי  וכו',  אז  שתהי' 
התגלות וביאת המשיח, "וארו עם ענני שמיא", "לארצנו הקדושה 
השלישי",  המקדש  ולבית  הקודש  ולהר  הקודש  עיר  ולירושלים 

"בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו" וכו' וכו'. 
המשיח  לביאת  שהכוונה  פעם  כל  החוזרת  להדגשה  מעבר 
"כפשוטו", "למטה מעשרה טפחים", "תיכף ומיד" ו"ממש ממש" וכו' 
– יש כאן גם כמה "תיאורים" פרטיים שחוזרים על עצמם בנוגע 
והגאולה.  המשיח  ביאת  של  הראשונים  הרגעים  של  למאורעות 
על  שנתיישב  פעם  שונים,  פרטים  הרבי  מוסיף  שונות  בשיחות 
פעם  המקדש,  לבית  עננים  על  יטוס   770 שכל  פעם  העננים, 
שהעננים יטוסו מהר יותר מאוירון8... וכן עד"ז לשונות אחרים, "הנה 

נפתחת הדלת ונכנס משיח צדקנו" וכדו'9. 
שפשוט  שיחות  הרבה  בכ"כ  עצמן  על  חוזרות  אלו  לשונות 
"התרגלנו" לשמוע את זה, זה פשוט ה"סגנון" של הרבי, ולא נותנים 
את הדעת לחשוב מה הנקודה בזה שהרבי חוזר על אותם דברים 
לכאורה כ"כ הרבה פעמים, כל אימת שמזכיר את ענין ביאת המשיח. 
ביאת  ענין  עם  לחיות  צריכים  כיצד  מבטא  שזה  לומר  יש  ואולי 
המשיח, כשהדבר מוחשי – מציירים אותו באופן טבעי, וכל פעם 
שחושבים על דבר ביאתו חוזרת ועולה תמונת הציור שיש לנו בראש 

כיצד זה יתרחש. 

הצורך ב"סימנים"
את  גם  להבין  ניתן  זו  שברוח  להוסיף  יש  להנ"ל  בהמשך 
משמעות ה"סימנים" שמראה הרבי בשיחותיו לכך שאנו עומדים 
על סף הגאולה ו"הנה הנה משיח בא". יציאת בני ישראל ממדינה 
ההיא, הניסים והנפלאות )המלחמה וכו'( של שנות תש"נ־תשנ"ב, 
המלחמות  מיעוט  של  והמגמה  בעולם  והיושר  הצדק  התפשטות 
ושיתוף הפעולה בין אומות העולם, הסיוע שלהם לבני ישראל וכו' 
וכו'. כל אלו מוזכרים בשיחות כ"סימנים" על התקרבות הגאולה 
ועל כך שאנו נמצאים בסמיכות ממש לגאולה עד שעניני הגאולה 

כבר מתחילים להתממש בעולם10. 
אם ניגשים לשיחות אלו בגישה "למדנית" ניתן להתחיל "לחקור" 
מה המשמעות של "סימנים" אלו ומה הם באים לבטא? וממה נפשך: 
הרי המסקנה שאנו עומדים בדור הגאולה ושתיכף ומיד משיח בא, 
מבאר הרבי מכיון שזהו הדור השביעי הדור של משיח, ומכיון שכבר 
נסתיימה עבודת הגלות, עבודת הבירורים ועד לצחצוח הכפתורים 
נוספות ממאורעות  ב"הוכחות"  צורך  יש  מה  א"כ לשם  וכו',  וכו' 

העולם על כך שמשיח קרוב מאוד? ומה הי' חסר בלי זה11? 

ס"ט.  תנש"א  ניסן  כ"ו  מיחידות   )8
ס"ט.  תנש"א  דברים  ראה שיחת ש"פ   )9

10( לדוגמא ראה בארוכה שיחת כ"ו ניסן, ש"פ אחו"ק תנש"א וש"פ קרח ג' תמוז 
רבות.  שיחות  ועוד  וויקהל תשנ"ב  תנש"א. שיחת ש"פ משפטים 

ניתן הי' להסביר שאין כאן סימנים בלבד, אלא שיש  11( חשוב להבהיר: לכאורה 
ענין בפני עצמו שעניני הגאולה מתחילים כבר, והמסר הוא שאיננו נמצאים רק על 
סף הגאולה ובסמיכות אלי' אלא שאנחנו נמצאים בעיצומו של "תהליך" הגאולה. 

רואים  הראוי'  לב  בשימת  השיחות  את  לומדים  שכאשר  אלא 
שהשאלה לא מתחילה בכלל. הנקודה של הסימנים אינה תוספת 
לנו  ממחישים  הסימנים  אלא  לגאולה,  לסמיכותנו  "הוכחות" 
בראיית העינים שהנה הנה משיח בא! ממחישים לנו כיצד עניני 
מוכן  העולם  וכיצד  העולם  בגדרי  והתקבלו  נמשכו  כבר  הגאולה 

לגאולה. 
רצון  "ויהי  הרבי:  ובלשון 
שהקב"ה יעזור לכל יהודי שיהי' 
לו את ה"עינים לראות ו)במילא( 
 – לדעת"  ו"לב  לשמוע"  אזנים 
לראות את "המסות הגדולות אשר 
והמופתים  האותות  עיניך  ראו 
הנסים  את  ההם",  הגדולים 

הגלויים שקורים בכל יום. 
יהודי  עוד  שישנו  ואפילו   .  .
את  שיראה  לו  להסביר  שצריך 
לא  עדיין  שהוא  )כיון  הנסים 
בא  זה  הרי   – בקיומם(  מבחין 
ובדרכי  נועם  בדרכי  קל,  באופן 
לבב,  ובטוב  ובשמחה  שלום 

לדבר  יצטרכו  ויה"ר שלא  אחת.  פעם  כך  על  שיעוררוהו  מספיק 
ולספר אחד לשני על הנסים, כיון שכל אחד יראה ורואה זאת בגלוי, 
מראה באצבעו ואומר זה, ומכיר ומודה לה' על הנסים, עד שהוא לא 

מתבייש לצאת בריקוד בגלל הנסים גלויים!"12. 
ובהמשך לזה דיבר הרבי על כך שסוף סוף אין כאן גילוי בעיני 
ואמר  נפלאות"13,  "אראנו  ולא  אראנו"  "נפלאות  רק  ממש,  בשר 
בשיחת ש"פ בלק אותה שנה שזהו הטעם לכך שקשה להחדיר את 

ההכרה וההרגשה שעומדים על סף הגאולה14: 
"למרות ה"שטורעם" שבדבר בתקופה האחרונה בשנה זו, תהא 
שזוהי  המעידות  הנפלאות  ראיית  לאחרי  אראנו,  נפלאות  שנת 
ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים שישנו קושי )"עס קומט ָאן 
שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח 

ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה. 

ביחס  "תהליך"  המושג  ועצם  הרבי,  מכוונת  רחוק  זה  שפירוש  היא  האמת  אך 
החסידי.  המושגים  ולעולם  לשפה  זר  הוא  לגאולה 

תהליך,  שום  של  תחילתו  אינן  אלו  מאורעות  שכל  היא  בזה  הנכונה  המשמעות 
בעולם,  נמשכו  הרוחניים  הגאולה  שעניני  כך  על  המעידים  בלבד  "סימנים"  אלא 
יתבאר  ואולי  )ואכמ"ל,  דלעתיד  הגילויים  את  לקבל  ומוכשר  מוכן  עומד  והעולם 
ומה הם  במ"א בהרחבה(. אך השאלה הנשאלת היא כבפנים: מה הצורך בסימנים 

לגאולה?  מוכן  יודעים שהעולם  כבר  למה שאנו  מעבר  מוסיפים 
ס"ח.  תנש"א  ניסן  כ"ו   )12

בתחלתה.  תנש"א  ניסן  כ"ח  בשיחת   – קצת  אחר  באופן   – גם  נזכר  זה  ענין   )13
כותב  ממבט   – ציינו  תקופה  אותה  ממאורעות  הקודם  בגיליון  שהתפרסם  ביומן 
אודות  ניסן  כ"ו  של  שהשיחה  לכך  בהמשך  באה  ניסן  כ"ח  ששיחת   – היומן 
דעת  יודעים  איננו  ציפה.  שהרבי  כמו  אנ"ש  אצל  הדים  עוררה  לא  הנפלאות 
רק הרושם של חלק ממי שהיו שם, הדבר מעיד על עוצם  זה  גם אם  עליון, אבל 

הגאולה.  ענין  ומוחשיות  הנפלאות  לראיית  מייחס  החשיבות שהרבי 
ס"י.  תנש"א  בלק  14( ש"פ 
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ומהטעמים לזה )נוסף על הגלות הפנימי כו'( – כיון שחסר עדיין 
משא"כ   .  . שבכתוב  והסדר  כהלשון  נפלאות"  ד"אראנו  בהענין 
מאורעות  שמתרחשים  אראנו",  ד"נפלאות  באופן  הוא  כשהסדר 
שהם בגדר של "נפלאות", ואח"כ צריכים להתחיל להסביר ולבאר 
ולעורר ע"ד ראיית הנפלאות, להתבונן ולראות בהם סימני הגאולה, 
ועוד ועיקר, שעדיין לא הי' ה"אראנו" ע"י הקב"ה בעצמו – קשה 

לפעול שיחדור בהכרה והרגש דהאדם". 
הרי שתכלית הסימנים בעולם הוא להמחיש לנו שנראה בעיני 

בשר איך שהעולם עומד מוכן 
יחדור  שהדבר  עד  לגאולה, 
אלא  ובהרגשה.  בהכרה 
צורך  יש  סוף  שסוף  שכיון 
עדיין  ובהתבוננות  בהסבר 

"עס קומט ָאן שווער". 
לעצה  בנוגע  מובן  ומזה 
שיחה  באותה  נותן  שהרבי 
עד  הגאולה  עניני  ללמוד   –
עניני  "לחיות" עם  שיתחילו 
רק  הכוונה  אין   – הגאולה 
אלא  גרידא,  שכלי  ללימוד 
"ציור"  היוצר  כזה  ללימוד 
המשיח  וביאת  הגאולה  של 
עד  הלומד  ולב  במחשבת 
ומוחשי  חי  נעשה  שהדבר 
אצלו, ואז הוא מתחיל לחיות 

את הדברים וגם "לראות" זאת15. 

הידיעה "אז דער איז דער"
מזה מובן נקודה עיקרית נוספת – בנוגע לאמונת וידיעת חסידים 
שהרבי הוא מלך המשיח והוא יגאלנו, ואצל רבים כאשר מבקשים 
המשיח"  מלך  הרבי  "התגלות  הוא  הנוסח  הגאולה  על  ומדברים 
וכיו"ב, וכהנוסח ששרו החסידים בפני הרבי בשנים האחרונות "יחי 
אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וקיבלו את עידודו 

העקבי והנמרץ של הרבי.
ושוב עלולה להתעורר השאלה: מה הענין בהדגשת זהותו של 
משיח, שהרבי הוא מלך המשיח, והרי מה שנוגע הוא ענינו ומהותו 
של משיח, יחידה הכללית, גילוי אחדות ה', החזרת שלימות התורה 
והמצוות וכו' וכו', א"כ כל החיות והלהט והקאך שלנו בענין המשיח 

בקשר  העינים"  "פקיחת  ענין  את  הרבי  הזכיר  תשנ"ב  ויצא  שבש"פ  להעיר   )15
"מזה  ס"ה:  תנש"א  ניסן  כ"ו  בשיחת  גם  מצאתי'  זו  ולשון  הגאולה,  עניני  ללימוד 
איפוא   – נפלאות"  אראנו  ב"שנת  בעמדנו  ששואלים:  ליהודים  התשובה  ישנה 
המאורעות  אל  ולהביט  העינים  את  לפתוח  רק  צריכים   .  . ונפלאות  נסים  רואים 
בעניני  הלימוד  שע"י  הוא  העינים"  ב"פתיחת  עיקרי  שחלק  ברור  האחרונות". 

העולם.  במאורעות  גם  מוחשי  באופן  זאת  "לראות"  מתרגלים  הגאולה 

– בהתאם להוראות הרבי בשיחותיו – צריכה להיות במהות ובתוכן, 
ולא בענין צדדי לכאורה, שהרבי שלנו הוא זה שבו בחר ה' להביא 

את הגאולה. 
אמנם בכך אין ספק שזו האמת לאמיתה, שהרי נשיא הדור הוא 
יש  לכאורה  אבל  וכו',  הגאולה  דור  הוא  ודורנו  שבדור,  המשיח 
להתייחס לזה כאל הרגש פרטי שלנו כחסידים, ולא כאל ענין עיקרי 
בעצם הענין של ביאת המשיח והגאולה, ואם כן מה הענין "קָאכן זיך" 
בזה ולחשוב ולהזכיר זאת שוב ושוב. צריכים לצפות לעצם ביאת 
עצמנו  את  ולעורר  המשיח 
ואת סביבתנו להתכונן לקבל 
 – כשיבוא  ובעז"ה  פניו,  את 

כולם כבר יראו מי הוא... 
להתחיל  אפשר  והנה 
שונות  בלמדנויות  "להוכיח" 
משיחה זו ומשיחה אחרת שיש 
נותר  זו  בדרך  אך  ענין,  בזה 
זה  האם  לויכוח  מקום  תמיד 
הפשט הנכון בשיחה או שיש 
ההוכחה  אם  וגם  אחר,  פשט 
צדדי  הוא  הדבר  האם  נכונה 
עיקרי  ענין  שזה  או  ואגבי 

בשיחה וכו'. 
מובן,  הנ"ל  כל  ע"פ  אך 
הסברת  אינו  שהנושא 
או  זו  בשיחה  ווָארט  איזה 
אחרת, אלא בזה מתבטא עיקר הענין של ההכנה לביאת המשיח 
– ה"ציור" והמוחשיות של הדבר. משיח הוא לא "ענין בתורה" או 
"ענין בחסידות", משיח הוא יהודי בשר ודם שעומד לבוא בקרוב 
ולגאול אותנו ואת כל עם ישראל, והרי אנו יודעים מי הוא, א"כ 
כשאנו מציירים במחשבתנו את הגאולה, בהכרח שזהותו של משיח 
– שהוא הוא הרבי – היא חלק בלתי נפרד מן הציור הזה. איך אפשר 
בכלל להפריד בין הדברים?! אצל חסיד חב"ד ביאת המשיח פירושה 

שהרבי יתגלה כמלך המשיח!
ולכן גם הדרך והנוסח שבה מדברים חסידים בנוגע לזה – בינם 
לבין עצמם16 – הוא, שמאחלים לכך שהרבי מלך המשיח יתגלה, 
ונוסח הבקשה והתפלה לגאולה הוא ג"כ בתוכן זה, כנוסח שהושר 
"יחי   – והממושך  הנמרץ  לעידודו  וזכה  המשיח  מלך  הרבי  בפני 

אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"!

16( בתשנ"ג יצא מענה מהרבי שתוכנו הוא שענין זהות המשיח הוא "ענין בעיקר 
בחב"ד" )כן שמעתי מר' יקותיאל שי' פלדמן שהי' אז ב־770 וזוכר שהמענה יצא 
מן הקודש פנימה ועורר הדים בקרב אנ"ש(. ומובן ע"פ המבואר בפנים, שלאחרי 
הגאולה.  מציור  נפרד  בלתי  חלק  נעשה  זה  הרי  משיח  הוא  שהרבי  יודעים  שכבר 

ואכ"מ.  בפ"ע  ענין  הר"ז  אחרים שב"חוצה"  חוגים  עם  זה  ענין  של  ליחס  בנוגע 

הרבי מעודד הכרזת 'יחי אדוננו' — תשרי תשנ"ד
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להשתנות )ג( – איך מתבוננים
לפנינו מאמר שלישי בסדרה בענין ההתבוננות בתפילה. במאמר הראשון נתבאר החשיבות וההכרח בהתבוננות, 

 במאמר השני נתבאר המבוקש שבהתבוננות – התפעלות, ובמאמר זה מתבאר "טַאּפָארו דַא ּפלַאחו" –
נדבך ע"ג נדבך איך מתבוננים.

מה זו התבוננות?
הסתכלות חזקה. בדוגמת הסתכלות חזקה על תמונה שעומדת 

לנגד עיני.
הציור'.  'חוש  לו  שיהיה  צריך  שחסיד  כותב  הריי"צ  אדמו"ר 
בתוך  לצייר  במאמר,  שלמדתי  מה  את  'לצייר'  היכולת  כלומר 

המחשבה שלי. עד כדי כך שהציור יהפך לדבר חי ממש.
איך מציירים במחשבה?

בשביל זה צריך לדעת ממה מורכב 
ציור, גם ציור גשמי.

ציור  דברים.  משני  מורכב  ציור 
מורכב מכלל ומפרטים. הכלל זה הסך 
הכל שיוצא מחיבור כל הפרטים ביחד.

הכינרת  של  תמונה  לדוגמא: 
שנראית למרגלות ההרים. בתמונה יש 
הרבה פרטים. הכינרת, ההרים שסביב 
לה והשמים. בכל אחד מהם יש הרבה 
מאוד פרטים: הצבעים השונים שבמים, 
והרחוקים,  הקרובים  ההרים  מראה 
גווני הירוק שבקבוצות אילנות שונים, 
השמים  בהירות  והצל,  האור  שטחי 

וצורות העננים.
מצד אחד היופי של התמונה, החיּות 
של התמונה, איננו פרט מסוים. היופי 
והעוצמה של התמונה הם מעבר לפרט 
זה או פרט אחר. מצד שני ה'אחיזה' של 
היופי היא בפרטים. בלי הפרטים היופי 

לא יכול להתגלות.
יש בזה שני אופנים: האופן הראשון 

לב  שם  מכן  ולאחר  הכללי  ביופי  תחילה  מבחין  כשהאדם  הוא 
לפרטים, והאופן השני הוא להיפך, הוא שם לב לפרטים ומתוכם לאט 

לאט ניבט היופי הכללי.

כאשר מתבוננים בתמונה זו על מנת להתפעל מגדלות ה' צריך 
לתת את הדעת על שני האופנים. כשהאדם נמצא במצב רוח מרומם 
הוא שייך לאופן הראשון, הוא מיד רואה ומתפעל מהיופי הכללי. 
בהזדמנות אחרת, כשהוא במצב רוח שונה, הוא טרוד ומכווץ ולא 
מבחין בחיּות שביופי שמולו ואז הוא שייך לאופן השני. חבר שעומד 
לידו ומסב את תשומת ליבו לעוד פרט ועוד פרט, לאט לאט מושך 
את ליבו ולבסוף הוא מוצא את עצמו 
נפתח והמרֶאה המופלא מצליח 'לקחת' 

גם אותו.
מדוע הפרטים חשובים? מדוע גם 
וקולטים  מרומם  במצב  כשנמצאים 
צריכים  עדיין  כולו,  היופי  את  מיד 

להתייחס לפרטים?
להתבונן  מתעכב  לא  כשהאדם 
באופן  היופי  את  קולט  הוא  בפרטים, 
שטחי בלבד. בפרטים נמצא העומק של 

הכלל.
כשהאדם סוקר במבטו את המראה 
בדרך  נראים  הפרטים  עיניו,  שלנגד 
ממילא בתוך המראה הכללי, אך אינו 
אם  אך  כשלעצמו.  פרט  לכל  לב  שם 
הוא ישהה משך זמן בהסתכלות באותה 
תמונה וישים לב לפרטים השונים, הוא 

יגלה את עומק היופי יותר ויותר.
חשיבות נוספת קיימת בהתבוננות 
לכך  גורמים  הפרטים  בפרטים: 
תחקק  הכללי  מהיופי  שההתפעלות 
יותר עמוק בנפש וישאר ממנה רושם 

אמיתי למשך זמן ארוך יותר.
נחזור לעניין ההתבוננות

עיני  באמצעות  חזקה'  'הסתכלות  פירושה  התבוננות  כאמור 

שער לעבודת התפילה

הרב ישעיהו גולדברג, משפיע בישיבת חב"ד, רמת אביב

התבוננות
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ההתבוננות  במחשבתי.  אותו  מצייר  שאני  מסוים  בדבר  השכל 
שקשורה לעבודת התפילה היא הסתכלות חזקה בעיני השכל הנפש 

והנשמה באלוקות.
גם בהסתכלות זו צריך שיהיו כלל ופרטים. בכל מושג שלומדים 
בחסידות, בכל מאמר, יש כלל וישנם פרטים. עיקר החיּות נמצאת 

בכלל אבל האחיזה בכלל וההפנמה של הכלל היא מתוך הפרטים.
למשל  הפרטים.  מתוך  שבא  הכל  ובסך  במסקנא  קשור  הכלל 
כשאני מתבונן באחדות ה' ובביטול העולמות באור אין סוף ב"ה 
הכלל הוא שהוא לבדו הוא ואין זולתו. הכלל הוא שלית אתר פנוי 

מיני' ואור אין סוף ברוך הוא נמצא במקום זה ממש.
במאמר הקודם דובר על כך שתוצאת ההתבוננות היא התפעלות 
הנפש. התפעלות זו באה מתוך הכלל. מאיר לו העניין ש'הוא לבדו 
הוא ואין זולתו' הוא מתמלא בחדוה מכך שאור אין סוף ברוך הוא 

נמצא במקום זה ממש.
אבל אי אפשר להגיע להכרה אמיתית ופנימית ַבכלל בלי הקדמה 

של התבוננות באותם פרטים שמסבירים ומבארים את הכלל.
כשמתבוננים באלוקות, אלו פרטים קיימים בעניין אלוקי?

כל מושג שמוסבר בתורת חסידות חב"ד, הוא בא יחד עם פרטים.
הפרטים הם:

א. דוגמאות שבהם בא העניין לידי ביטוי. לדוגמא כשמדובר 
אודות השגחה פרטית מתוארת ההשגחה האלוקית "ועל דרך דוגמא 

הדשאים  אחד  תנועת  הנה 
הצומח בעמקי יער או באחד 
בעמקים  או  הגבוהים  ההרים 
היותר עמוקים אשר לא עבר 
בלבד  זו  לא  הנה  איש  שם 
דתנועת הדשא ההוא לימינו 
ולאחור  לפנים  ולשמאלו 
בכל משך ימי חייו הוא על פי 
השגחה פרטית אשר הוא ית' 
גזר אומר אשר דשא פרטי זה 
חי' יחי' חדשים ימים ושעות 
יסוב  זה  ובמשך  קצובות 
לפניו  ושמאלו  לימינו  ויכוף 
ולאחוריו במספר כזה וכזה..." 
ע'  בהוספות  טוב  שם  )כתר 
קה ממאמר ד"ה על כן יאמרו 

המושלים תרצ"ו(
ב. משלים שעל ידם מובן 
כשמדובר  למשל  העניין. 
מציאות  ביטול  אודות 

שכל  כך  כדי  עד  שבתוכם  האלוקית  לחיות  והנבראים  העולמות 
מציאותם זו החיות האלוקית "ומבשרי אחזה אלוקה, כשם שהאדם 
החיות,  הוא  והעיקר  אותו,  המחי'  חיות  בו  שיש  בנפשו  מרגיש 
ובהסתלק הנפש מן הגוף נשאר כאבן דומם, וגם הגוף כלה ונפסד... 
כמו"כ יובן בכללות העולמות, שיש בהם חיות אלוקי המחי' אותם... 

ואם הי' מסתלק החיות ח"ו הי' נעשה מהם לאין ואפס ממש כו' ולכן 
כל הנבראים והעולמות בטלים להאור והחיות המחי' ומהוה אותם..." 

)ד"ה שובה ישראל רנ"ט(
ג. השלבים של הסברת העניין. לדוגמא סדר העניינים בפרקים 
המשמעות  את  לבאר  הבאים  והאמונה,  היחוד  בשער  הראשונים 
האמיתית של 'אין עוד', שאין עוד מציאות חוץ מה'. המשמעות של 
אחדות ה' איננה שאין עולם. המשמעות האמיתית של אחדות ה' 
היא שהעולם עצמו איננו נפרד מהקב"ה. יתירה מזו, העולם בטל 

לאלוקות עד כדי כך שאינו תופס מקום כלל.
השלב הראשון זה תורת הבעש"ט על הפסוק 'לעולם ה' דברך 
ניצב בשמים', שאותיות עשרה מאמרות ניצבות ומלובשות בתוך 
היו  האותיות  לרגע  ואילו  רגע  בכל  להחיותם  כולם  הנבראים 
מסתלקות מהנברא, הוא הי' חוזר לאין ואפס ממש )פרק א' בשער 

היחוד והאמונה(.
השלב השני זה ההתבוננות בפלא שבפעולת האותיות של עשרה 
מאמרות. ההתבוננות בהבדל בין יצירה של יש מיש לבריאה של יש 
מאין. ההתחדשות של הנברא על ידי האותיות היא באופן של יש 
מאין, האותיות פועלות פעולה של יש מאין. בפעולה של יש מאין 
ֵאין ל'יש' מציאות מצד עצמו, כל הימצאותו היא בכח שמחדש אותו 

ברגע זה )פרק ב'(.
והאמת האלה  "והנה אחרי הדברים  זה  המאירה מכל  המסקנא 
כל משכיל על דבר יבין לאשורו איך שכל נברא ויש הוא באמת 
נחשב לאין ואפס ממש לגבי 
כח הפועל ורוח פיו שבנפעל 
ומוציאו  תמיד  אותו  המהוה 
ומה שכל   – מאין ממש ליש 
ליש  לנו  נראה  ונפעל  נברא 
וממשות זהו מחמת שאין אנו 
בשר  בעיני  ורואים  משיגים 
את כח ה' ורוח פיו שבנברא – 
אבל אילו ניתנה רשות לעין 
החיות  את  ולהשיג  לראות 
ורוחניות שבכל נברא השופע 
בו ממוצא פי ה' ורוח פיו לא 
וחומרו  הנברא  גשמיות  היה 
וממשו נראה כלל לעינינו כי 
הוא בטל במציאות ממש לגבי 
החיות והרוחניות שבו מאחר 
היה  הרוחניות  שמבלעדי 
והרוחניות  ממש...  ואפס  אין 
ה'  פי  ממוצא  עליו  השופע 
ורוח פיו הוא לבדו המוציאו תמיד מאפס ואין ליש ומהוה אותו אם כן 

אפס בלעדו באמת" )פרק ג'(.
ד. צורת ההסברה שבה אתה מסביר לעצמך את העניין. 

חסידים אומרים שהתבוננות פירושה להסביר לעצמך במחשבה 
עניין מסויים בחסידות כאילו אתה מסביר למישהו אחר, למישהו 
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כזה שעל כל דבר שאתה אומר לו הוא שואל אותך: מה זאת אומרת? 
ואתה צריך לפרש כל דבר במילים שלך.

הכלל.  כלפי  וגם  הפרטים  כלפי  גם  להיות  צריך  זה  עיקרון 
שבמאמר,  הדוגמאות  לעיל,  המוזכרים  הפרטים  מאופני  אחד  כל 
המשלים ושלבי ההסברה, אתה צריך לפרש אותם לעצמך גם בשפה 

שלך, להגיד לעצמך את העניין איך שאתה מבין אותו.
המאירה  המסקנא  גם 
צריכה להתחבר לשפה שלך, 
האור הגדול שהוא לבדו הוא 
שיתחבר  צריך  זולתו  ואין 
למילים מאירות משלך שבהם 
דבר  מהעניין.  מתלהב  אתה 
שיש  להשלכה  גם  קשור  זה 
למסקנא המאירה כלפי החיים 
שלך. מתוך ההתרגשות מכך 
'שהוא לבדו הוא ואין זולתו' 
באה בדרך ממילא ההבנה מה 
שלי,  החיים  כלפי  אומר  זה 
שבו  מהמקום  התרוממות 
הדאגות  העצבות,  שייכים 
התמלאות  הכללי.  והכיווץ 
בחדוה  וביטחון,  בתקוה 

ועליצות.
המאמר,  בתחילת  כאמור 
פעמים שהאדם מבחין תחילה 

נדרשת ממנו שימת לב לפרטים  ורק לאחר מכן  בחיות הכללית 
ופעמים להיפך, הוא מזכיר לעצמו את הפרטים השונים ומתוך כך 

לאט לאט חוזר ומאיר אצלו הכלל. 
לעיתים האדם המתבונן מואר מיד מהנושא הכללי. יתירה מזו, 
מאלוקות.  בהתפעלות  כבר  כשהוא  להתבונן  ניגש  האדם  פעמים 
קצת  בהתלהבות  והוא  למד  שהוא  מהמאמר  בהתעוררות  הוא 
מוחצנת. בשביל שההתעוררות הזו תוליד תוצאה אמיתית בתפילה 
ובמשך היום, הוא צריך להיות גיבור שכובש את החלק המוחצן של 
ההתלהבות ולקשר את עצמו בהתבוננות איטית למשך כמה רגעים, 
להתרכז במחשבה אודות עניין אחד בלבד מתוך המאמר שהוא למד. 
לעבור במחשבה שלב אחרי שלב בהסברת אותו עניין ומתוך כך 
חיות  ונותנת  ופנימית  להפוך את ההתלהבות הראשונה לעצמית 

בפרטי עשיותיו השונים.

ומכווץ  הוא טרוד  רוח שונה,  בהזדמנות אחרת, כשהוא במצב 
ונפול ברוחו. הוא למד מאמר חסידות אך עדיין לא מרגיש אף קרן 
אור. ביום שכזה לא צריך ללכת בגדולות ובנפלאות. צריך לסדר 
שבמאמר.  המושגים  אחד  בפרטי  המאמר,  בפרטי  המחשבה  את 
להסביר אותם לעצמו, בדוגמת מורה או שליח שצריך להעביר את 
השיעור גם באותו יום שהוא יבש כעץ. שיעור מסודר ומתון פרט 
אחרי פרט בהסברת הדברים. 
לא מדובר בפעולה ללא חיות 
כלל, עצם ההתגברות 'למסור 
את השיעור' בתוקף גדול יש 
בה כח וחיות של גבורה, עד 

שמאיר האור.
כל  מקשרים  זה  בזמננו 
דבר לגאולה וגם בעניננו זהו 
הענין בנוגע להכנה לגאולה 
בהלכות  הרמב"ם  העתידה. 
ומלך  ומלחמותיהם  מלכים 
המשיח כותב ש"באותו הזמן... 
כולו  העולם  עסק  יהיה  ולא 
בלבד".  ה'  את  לדעת  אלא 
התקשרות  מלשון  'לדעת' 
מלשון  כן  וכמו  והתחברות 
כלומר  והרגשה.  הכרה 
שלעתיד לבא תהיה שלימות 
באופן  באלוקות  ההתחברות 
נכון שהרגשת האלוקות  ולא רק הבנה שכלית קרה.  של הרגשה 
בגאולה היא באופן נעלה מכל מה שניתן לחוש ולהרגיש עכשיו, אך 
היגיעה וההשתדלות להרגיש ולחוש אלוקות כעת היא כלי לפתיחת 

הלב לעתיד לבא. 
הדברים הם בדוגמת דברי חז"ל "אף על פי שאש היתה יורדת מן 
השמים מצוה להביא מן ההדיוט". כלומר, היתה אש עליונה שיורדת 
מן השמים ובכל זאת היה צורך להדליק אש תחתונה מלמטה. האש 
העליונה היתה אלוקית ובלתי מוגבלת, היא לא היתה זקוקה לחומר 
בערה גשמי ולא היתה מנוצחת על ידי גשמים ורוח, לעומת האש 
היא  העליונה  האחיזה של האש  זאת,  למרות  הגשמית.  התחתונה 
דוקא באש התחתונה, האש התחתונה מרכבה של האש העליונה. האש 
האלוקית שיהודי מצליח להדליק בקרבו ברגע האחרון של הגלות 

נעשית מרכבה של האש הגדולה בגאולה האמיתית והשלימה.
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תורתו )או?( אומנותו!
זה קורה כאשר מגיע הקיץ וה"סדר" טוען להפסקת ה"סדר": סדר 
העולם – שקיים )לדאבוננו! גם( ב'עולם' הישיבות ואפי' בתומכי־

"חופש"  ונתינת  הלימוד  מוסדות  סדר  להפסקת  טוען   – תמימים 
למשך איזה שבועות.

המחשבה רצה, מעבדת את הנתונים ומנתחת מסקנות:
א – אין "סדרים". נוספו ל"זמן הפנוי" כמה שעות טובות 

בכל יום; ב – "הזמן הפנוי" של תמים, שייך למייסדי 
הישיבה – רבותינו נשיאינו )אחש"פ תשל"ו(; 
המסקנה – הנה מגיע זמן שכשמו – 'אין 
זמן  "חופש",   – המטעה  השם  אף  על  הוא', 
זה לא נתפש אצל תמים כ"חופש מעבודת 
. . וכ"ש )שלא(  ה'", "אפי' )לא( להרהר בו 

להעלותו על הדעת לעשותו ח"ו". בזמן זה לא 
ניתנת האפשרות למלא את תאוות הלב, לקיים 

חופש מלימוד תורה וחופש מקיום מצוות – מצות 
המלך. ודאי שזמן זה מיועד לעשות את רצונו של הרבי. 

אך מהו אותו רצון?!
*

"המחשבה משוטטת תמיד" וכאשר באה מסקנה אחת – מגיעים 
בעקבותיה נתונים חדשים המביאים את המסקנה שבאה אחריה.

אז הנה "בשם המפורש": "דוקא בימים הנקראים בלשון העולם 
ימי החופש . . בימים אלו שאין מחויבים ע"פ דין הישיבה למשמעת 
ללמוד תורה מספר השעות בכל יום ויום, הרי מראים שברצון הטוב 
ומבלי ציווי מבחוץ מוסיפים על מספר זה כמה וכמה, ובפרט שעליו 

להראות דוגמא חי' בסביבתו עתה . . " )אג"ק חי"ג ע' תא(.
המסקנה ברורה – כל תאוֹות הלימוד, שהיו במשך כל השנה כולה – 
מאז הקיץ הקודם בהתרגשות ההתחלתית, וכלה ברגעי ההתעוררות 
הרב)י(" פני  ו"ראיית  התוועדויות  בשיחות,   – השנה   במשך 
– הכל כאשר לכל מושלך ברגע זה לימי הקיץ הממשמשים ובאים.

המחשבה הינה 'לבוש' גם לכלי הלב, ומכאן – 'הגיון ליבי', הציור 
המתרקם בדמיוני, כמעט חלומי, אך כה מציאותי:

הקיץ מגיע ומראה משובב נפש נראה: 'תמים' שוקד על לימודו. 
בחיות ובהתלהבות, מהבוקר עד הליל, בנגלה בחסידות ובהלכה, 
כמו בליובאוויטש ממש. דפי הגמ' רצים תחת היד, ומשם על־ידי 
העינים אל הראש. והנה – "גאנץ בבא־בתרא" הפך למציאות. מאמרי 
חסידות נקלטים בזה־אחר־זה ועשרות שיחות של הרבי מסודרות 

בראש עד לחזרה על־פה. התענוג מתחיל לצוף כבר כעת...

אה, אין כמו בין הזמנים ללימוד מתוך תענוג פנימי ואישי, אין לו 
אח ורע ל"חופש" כאשר ביטויו הוא בלימוד ב"מקום שלבו חפץ"...

אין ספק. הצד הזה של המטבע טבוע חזק מאוד. הן זו תאוות נפשו 
ומהותו הפנימית של כל תמים. קשה לדמיין שאם נהפוך את המטבע 
– נמצא בצידו השני של אותו המטבע – ציור שונה בתכלית. אך 

המציאות – כפי הנראה – אינה מתחשבת בדמיונות...
*

אבן יסוד אצל התמימים הוא היותם "נרות 
להאיר".

ומעל הכל – הסדר של "מרכז־שליחות" 
אינו  לשליחות  בקיץ  בחורים  בשליחת 
הלימודים"  מתכנית  "חלק  אלא  אקראי 

)אג"ק ח"ז ע' שמט(.
ביטוי מדהים של הרבי בנידון הוא: "ואסיים 
– פַארקָאכט  והנני  לליבי,  היא  שקרובה  בנקודה 
– אין דעם, זה כמה שנים, והוא ע"ד עריכת דעי קעמפ 
לימי החופש מלימודי חול, שאז יכולים, בהכנה מתאימה, לפטמם 

בלימודי קדש . . " )אג"ק חי"ג ע' רכט(.
וכמה מעלות טובות לילדים על הלימודים: 

ניתן   – מבוגרים  אצל  מאשר  יותר  באין־ערוך   – ילדים  אצל 
לראות את פירות החינוך כבר בטווח הקצר. זהו תענוג נפלא לחוש 
זאת, ומי שעבר כמו זה בעבר – לא קשה לשכנעו לחזור לזה בעתיד; 
החסידיים  ואפילו  הסוגים,  מכל  ומחנכים  למורים  הכבוד  כל  עם 
שביניהם )כ"ש וק"ו כשמדובר על ילדים שאינם זוכים לחינוך דתי־
חסידי־חב"די(, אין להשוותם ליד מחנכת של תמים כשהיא עדיין 
חמה מתו"ת; ההתמסרות המוחלטת לילדים נותנת תחושה עילאית, 

של התבטלות וקיום רצון המשלח. בלתי ניתן לתיאור...
נו... נקודה 'שקרובה לליבו של הרבי', הינה תכלית מטרתו של 
תמים והתענוג בה עצום; אז נשאר רק לברר היכן זקוקים למדריכים 

בקיץ הקרוב... 
ואת תאוֹות הלימוד ההם, חלומו של תמים, משאת נפשו – זנחנו?! 

האמנם?!
*

יהיו  צדדים  שני   – המשפיע  יורה  שלא  ומה  יהיה,  שלא  איך 
למטבע...

*
ומה אתם חושבים?

הת' יוסף יצחק גרינברג

שני צדדים 
למטבע

התלבטויות בדרכו של תמים
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"גליון דרך תמים"
חוברות א' וב', מדורים דרכי נגלה וספרים ושיטות

דיוק: לעיין, בשני הגליונות האחרונים של  נהניתי לקרוא, ליתר 
"דרך תמים". ניתן לקבוע בוודאות כי הבטאון בעל רמה תורנית־חסידית 
גבוהה במיוחד, תופעה הבולטת במיוחד לאור פרסומים פופוליסטיים 
זוכים להשתייך  הגורמים לעתים להשכיח את העובדה שאנו  שונים, 
לצבור חסידי חב"ד – חכמה, בינה, דעת – ולהיות קשורים לרבוה"ק 
שהרעיפו ומרעיפים עלינו ללא הרף, זה כ־250 שנה, תכנים מעשירי 

מוח וממילא – מרוממי לב ומפעילי מעשה.
מובן שאין כוונתי במכתב זה לבטא הסכמה מלאה לתכני כל הנכתב 
בבטאונכם, אך כוונתי למאמרים בעלי התוכן העיוני והמחשבתי כרצו"ק 
והדרכת רבוה"ק לדורותיהם, שבעת קני המנורה הטהורה המאירה לארץ 
ולדרים באור יקרות, אור אלוקי, ומוליכה את העולם לקראת היעוד של 

"ומלאה הארץ דעה את ה'" ו"כולם ידעו אותי".
אתכבד להתייחס, בין השאר, למדור "ספרים ושיטות", המעשיר את 
ידיעת התמימים שיחיו בהיכרות קרובה וברורה עם ספרי יסוד, המוכרים 
לכל בשמותיהם בלבד או בציטוטים מסויימים שאינם מלמדים על הכל.

מדור זה נכתב בכשרון רב בידע נרחב ומזכיר לנו במדה מסויימת 
את יצירותיו הנפלאות של גאון ההערכות וההגדרות הקולעות, הגאון 
החסיד רבי שלמה יוסף זוין זצ"ל, שזכיתי להתבשם בשעתו מן הקירבה 

אליו.
באשר למאמר על "קצות השלחן" ומחברו, מו"ר הגאון החסיד רבי 
אברהם חיים נאה זצ"ל, מפורסמת הערכת הרבי לספריו ולפסקיו – כמו 
שפירטתי בספרי "על מנהגים ומקורותיהם" )מהדורת תשע"ה( עמוד 
נ"ה, ובהזדמנויות שונות פירסמתי את אשר זכיתי לשמוע מפי קדשו של 
הרבי )ב"יחידות", תשרי תשכ"ג( שמנה את שלושת המקורות המוסמכים 

למנהגי חב"ד, וביניהם את "לוח כולל חב"ד" )של הגרא"ח נאה זצ"ל(.
אתכבד גם להתייחס לדיון הפורה רב התוכן בענין מצוות תלמוד 
)מהדורת תשע"ו(,  למשיחי"  "נר  בספרי  למה שכתבתי  ולציין  תורה, 

עמוד י"ז, משם ניתן להסיק על הסתירה, כביכול, בין הפסיקות בנידון.
והחיונית  הנפלאה  הקודש  בעבודת  רבה  הצלחה  בברכת  ואסיים 
כל־כך בזמננו – המהווה תרומה משמעותית רבת משקל לקיום היעוד 
של "יפוצו מעיינותיך חוצה" וממילא לזירוז והחשת הגאולה השלמה 

בהתגלות מלכנו משיחנו תומ"י ובקרוב ממש.
בכבוד רב ובהערכה רבה

הרב טוביה בלוי, ירושלים

שם הספר מחיר יין
חוברת ב, ספרים ושיטות, מחיר יין

בדרך תמים חוברת ב' )עמוד 49 ואילך( נותן לנו הרב רוזנבלט סקירה 
על ספר "מחיר יין" להרמ"א ויחסה של חסידות חב"ד לחיבור.

יין": "כפי הנראה את  בהערה 2 כותב: על דבר שם הספר "מחיר 
ההשראה לכך קיבל המחבר מן הפסוק "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב 

בית ה' אלקיך" )דברים כג, יט( כאשר בנדון דידן המחבר יוצר מעין 
'תיקון' להקשר השלילי שבפסוק זה, ומשתמש באותו 'ניב' כשם לחיבור 

תורני עמוק הנכתב על מנת לקיים בו את מצוות משתה ושמחה".
מווילעדניק  )מהרה"צ  ישראל"  "שארית  בספר  ממ"ש  להעיר  ויש 
– ספר שהובא על ידי הרבי כמ"פ בשיחות ובאגרות־קודש( בליקוטים 
לפורים, על מ"ש המגן אברהם )באו"ח סתרצ"ו סק"ז(: "ועכשיו גרירי 
עלמא בתר דברי רמ"א "שאין אבילות נוהג בפורים", "כי הרמ"א חיבר 
ספר מחיר יין על מגלת אסתר, ויש בזה רמז שיהי' תיקון לכל מחיר כלב 

ואתנן זונה, על ידי יין הוא התשובה, וד"ל".
הרב אהרן לייב ראסקין, קראון הייטס, ניו יארק

מי טיפס על המכונית של הרבי?!
חוברת ב', שבתי בבית ה' "בטח יכנסו מיד לסדר לימודים"

בגליון הקודם הבאתם כתבה על קבוצה תשכ"ו עם הרב אברהם אלתר 
הבר, ובין היתר מתוארים שם מאורעות פורים המפורסם ש"כל הפושט 

יד נותנים לו" וחלוקת המשקה ע"י הרבי מחוץ ל־770.
הכתבה כמו הקובץ כולו יפה ומושקעת, אך בכיתוב תחת התמונה בה 
רואים את הרבי מחלק 'משקה' מחוץ ל־770 ומאן דהו עומד על המכונית 
של הרבי ישנה טעות גדולה. כתבתם כך "הרבי מחלק משקה ברחוב 
טרם כניסתו למכונית. בתמונה נראה בחור עומד על המכונית מה שגרם 

שהרכב נמעך והדלת לא תוכל להיפתח".
ברצוני להעיר, שמי שעמד על המכונית בתמונה זו זה לא בחור, אלא 
אבי שיחי' לאויוש"ט הרב יהודה לייב גרונר מזכירו של הרבי שעשה 
זאת בהוראת הרבי ע"מ להשליט סדר בענינים שהיו שם למורת רוח 

הרבי ואין כאן המקום לכותבם.
רק לאחר מכן נדחפו בחורים על המכונית מה שגרם שהדלת לא 

תוכל להיפתח, אך אין בין מעיכת המכונית ותמונה זו ולא כלום.
כל הנ"ל עיניי ראו ולא זר.

הרב מנחם מענדל גרונר, קרית גת

קוראים וכותבים
derechtory@gmail.com
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23:00

השירות זמין ב- 2700* ובאתר הכללית 
בכל ימות השבוע : 20:00-24:00

*2700
ובנוסף:חדש! רופא משפחה און ליין עד חצות

מוקד אחיות 24 שעות
רופא ילדים כל הלילה

רק בכללית תוכלו לדבר עם רופא משפחה און-ליין בין 20:00 ל-24:00

כשהמרפאה 
סגורה 
הרופא 

עדיין עובד

לזכות 
מוריס בן חסיבה
ואילנה בת רזלי

יוסף
וכל משפחתם שיחיו

 לבריאות נכונה ולהצלחה רבה פרנסה טובה
וכל המצטרך בגשמיות וברוחניות

*
לזכות

דוד בן חסיבה
לרפואה שלימה ומהירה

אל תשאל את הרופא – האמנם?
חוברת ב, שני צדדים למטבע, "לחיים לחיים"

במדור "שני צדדים למטבע", מביע כותב המדור צד בו ישנה לתמים 
אפשרות לבחור לשתות משקה יותר מרביעית בחג הפורים – לפי שיקול 
דעתו. זאת לפי שיחתו של אדמו"ר הקודם "אל תשאל את הרופא שאל 

את החולה".
ברצוני למחות בשער בת רבים אודות סלקא דעתך זו ודבריו מרפסין 
איגרי וישתקעו ולא יאמרו )ואקווה מאוד שזו פליטת הקולמוס גרידא(, 

שכן: 
א. "אל תשאל את הרופא שאל את החולה" אמרו חסידים רק על 
דברים שלא סתרו הוראות מפורשת מהרבי, משא"כ בנדון דידן שאין זו 
רק הוראה אלא "חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר וכו'".

ב. לפי דבריו יכול בחור להחליט מחר שאינו לומד רמב"ם לדוגמא 
כי זה בא על חשבון לימוד החסידות שלו והרי "אל תשאל וכו'"– חוכא 

ואטלולא של ממש. ועוד משיחה של הרבי הריי"צ.
הרב"  בדברי  ה"ספק  מחמת  זו  אפשרות  שהציע  דבריו  לפי  גם  ג. 
בדברי  ספק  שיש  במקום  האם  הכותב,  את  לשאול  רצוני  כלשונו, 
הרב)י( ובפרט בענין "גזירת המשקה" שהינו בנפשו של הרבי – לא 

פשיטא שעל בחור לנהוג באופן של "ספיקא וכו' לחומרא"?
הת' יעקב זסלבסקי – תות"ל 770

שלשה צדדים למטבע?!
חוברת ב, שני צדדים למטבע, "לחיים לחיים"

הנפלאים,  מדוריה  כל  על  החוברת  על  רב  כח  ישר  לומר  ברצוני 
ובפרט על המדור הנפלא "שני צדדים למטבע" שמבטא באמנות את הלך 

הנפש ומביא לידי ביטוי את אשר על ליבו של תמים.
למדור זה נודעת חשיבות יתירה שכן בתקופתנו תקופת ה"אינסטנט", 

שאצל  ביותר  חשוב  "שחור־לבן",  של  בחשיבה  האנשים  מורגלים  בה 
תמימים לפחות עדיין תהי' אותה עדינות הנפש המכילה צדדים עדינים 
ומקורה ברצונו של בחור להיות 'חייל בית דוד' מתוך קבלת עול מוחלטת 
לרצונו הק' של הרבי, ומכאן ההתלבטות המתמדת והשאיפה הקבועה 
)בה גם היו תמיד נתונים חסידים מדורי דורות( – היאך "לכווין" לרצונו 

האמיתי של הרבי.
עם כל זאת ברצוני להאיר ולהעיר בנוגע למה שכתב בגליון הקודם 
)בצד השלישי( שמחמת הספק בדברי הרב יוכל בחור לבחור האם לשתות 
יותר מרביעית בפורים, ותמך יסודותיו בשיחה של הרבי הקודם "אל 
תשאל את הרופא שאל את החולה", שאם כי דבריו נכונים לפחות כצד 
מתוך הצדדים, אבל לא דק בדבריו ויכולה להיות מכך יניקה לענין של 

פריקת עול ח"ו וכו'.
השינויים  שבעקבות  כותב,  היה  אם  הי'  נכון  יותר  דעתי  לעניות 
הבלתי מוסברים בהוראותיו של הרבי בעניין שתיית משקה ללא הגבלה 
בפורים, יש מקום לומר שהרבי השאיר זאת פתוח, כאשר יתכן שפנימיות 
הכוונה בזה היא על מנת שכאשר לא תהי' אפשרות לשמוע ברור מהרבי, 
לפי  ולהכריע  בעצה אחת עם משפיע  או  החולה"  "לשאול את  יוכלו 
המצב. ואם כך הדברים הרי שאין זה הכרעה של הבחור, אלא כך מכריע 
הרבי בעצמו בימים טרופים אלו בהם איננו זוכים לשמוע את קולו – 

'אל תשאל את הרופא שאל את החולה'.
מלבד זאת יש להדגיש שלא בכל דבר קיים הפתגם "שאל את החולה" 
אלא בדוגמת הדברים החריפים בהתוועדות חסידים – עליהם נסובו דברי 
הרבי הקודם בשיחה, שם חסידים רצו לקיים את רצון רבם שההתוועדות 
תהי' פנימית ופעילה ותעמיד את המתוועדים במצב חדש וטוב יותר, 
ובעיניהם ראו צורך לדבר דברים חריפים לעיתים על מנת להגיע למצב 
זה. כך גם בענין שתיית המשקה אך ורק כאשר בחור מרגיש ששתיית 
הלחיים ביום זה תעמידו במצב חדש ופנימי ע"פ חסידות של "עד דלא 

ידע", ותרוממו למצב נעלה יותר, רק אז מתחילה השאלה.
הת' ג. ש. – תות"ל 770



23:00

השירות זמין ב- 2700* ובאתר הכללית 
בכל ימות השבוע : 20:00-24:00

*2700
ובנוסף:חדש! רופא משפחה און ליין עד חצות

מוקד אחיות 24 שעות
רופא ילדים כל הלילה

רק בכללית תוכלו לדבר עם רופא משפחה און-ליין בין 20:00 ל-24:00

כשהמרפאה 
סגורה 
הרופא 

עדיין עובד



לזכות 

איש הרוח אשר ידיו רב לו בעשיית צדקה 

וחסד תומך ומוקיר רבנן ותלמידיהון

ידידנו 

ר' הלל בבייב הי"ו

ולזכות 

נוות ביתו אופירה תחי'

ובנם בכורם עקיבא אורי הי"ו

ובתם אדל אלישבע תחי'

ישמרם ה' ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע 

ומחלה, ויזכה אותם לבריאות איתנה ופרנסה 

טובה, אורך ימים ושנות חיים, וירוו נחת מכל יוצאי 

חלציהם וימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה

לזכות 

איש הרוח אשר ידיו רב לו בעשיית צדקה 

וחסד תומך ומוקיר רבנן ותלמידיהון

ידידנו 

ר' הלל בבייב הי"ו

ולזכות 

נוות ביתו אופירה תחי'

ובנם בכורם עקיבא אורי הי"ו

ובתם אדל אלישבע תחי'

ישמרם ה' ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע 

ומחלה, ויזכה אותם לבריאות איתנה ופרנסה 

טובה, אורך ימים ושנות חיים, וירוו נחת מכל יוצאי 

חלציהם וימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה


