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פתח דבר
מגישים  הננו  ית'  בעזרתו  אשר  ועדה,  ישרים  בסוד  לבב  בכל  ה'  נודה 
התורה  מחבבי  ולקהל  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  הוד  לנשיאנו 
ולומדיה, את הגליון השביעי1 של "הערות התמימים ואנ"ש" דבית משיח – 

770 לשנת הקהל ה'תשע"ו )גליון תצב(.

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

ר"ח מנחם־אב - יום ההילולת אהרן הכהן.

• • •

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

ומעשים-טובים.

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

ליובאוויטש כולה בכל רחבי העולם.

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

להוסיף בכבודו ויקרו של מלכנו.

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

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

להוסיף בכבודה של ליובאוויטש בעולם התורה והחסידות.

• • •

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

להתקשר באילנא דחיי במחשבה דיבור ומעשה.

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

המשיח שליט"א תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המערכת
ימֹות המשיח, ר"ח מנחם־אב ה'תשע"ו )הי' תהא שנת עצמות ומהות(

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

לעיל  מההוראות מהאמור  יג.   .  .
בנוגע למעשה בפועל:

בעמדנו בשבת חזק דספר רביעי, 
חמישי,  ספר  גם  מתחילים  שבו 
ובפרט כשחל בחודש החמישי, שבו 
דביהמ"ק  והתוקף  החוזק  מודגש 
העתיד בגאולה העתידה, שהיא )לא 
גאולה  גם  אלא  שלישית,  גאולה  רק 
רביעית, ועד( גאולה חמישית, להיות 
הדרגות  מחילוקי  לגמרי  למעלה 
ראשונה  גאולה  ושני,  ראשון  דבית 
להיות  צריכה   – ס"ו(  )כנ"ל  ושני' 
לנקודת  בנוגע  מיוחדת  הדגשה 

האחדות שלמעלה מהתחלקות.

ע"י  בפועל  במעשה  בא  זה  וענין 
)שיום  אהרן  של  בדרכיו  ההליכה 
באחד  החמישי  בחודש  הסתלקותו 
המשנה  והוראת  כציווי   – לחודש( 
מתלמידיו  "הוי  אבות43:  במסכת 

שלום  ורודף  שלום  אוהב  אהרן  של 
לתורה",  ומקרבן  הבריות  את  אוהב 
האחדות  נקודת  את  שמגלים  עי"ז 

שלמעלה מהתחלקות.

ובפרטיות יותר – ע"פ דיוק לשון 
אהרן  של  מתלמידיו  "הוי  המשנה 
שאין  ציווי,  לשון   – "הוי"  )א(  כו'": 
דמדת  הנהגה  ע"ד  סיפור  רק  זה 
במסכת  ענינים  כבכמה  חסידות, 
אבות, אלא ציווי והוראה )ויש לומר, 
שהלשון "הוי" כולל גם נתינת רשות 
של  מתלמידיו  להיות  והיכולת( 
אהרן("  )של  "מתלמידיו  )ב(  אהרן, 
דייקא, בלשון רבים )ולא "תלמידו"( 
של  הנהגתו  בקיום  שהשתדלותו   –
שעי"ז  הרבים,  עם  ביחד  היא  אהרן 
ניתוסף בזה יותר מצד הענין ד"קנאת 

אהבת ישראל בתור טעימה מהגאולה
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"תרבה"  חכמה"1,  תרבה  סופרים 
דייקא, שריבוי אמיתי הוא בלי גבול, 
ד"בכל מאדך",  באופן  רק  לא  היינו, 
ה"ז  חבירו  שלגבי  אף  שלך2,  מאד 
באופן  שזהו  אלא  והגבלה,  במדידה 
)שאר  חבריו  לגבי  גם  גבול  בלי  של 
תלמידיו של אהרן(, ועד שקשור עם 

בלי גבול )מאד( האמיתי.

הקשר  ולהדגיש  להוסיף  ויש 
להגאולה  ישראל  דאהבת  והשייכות 
שביטול  מפני  )רק(  לא   – העתידה 
הגלות  סיבת  ביטול  ע"י  הוא  הגלות 
ישראל3(,  דאהבת  ההיפך  ע"י  )שבא 
מעשינו  סיום  לאחרי  בעמדנו  שהרי 
הגלות,  משך  זמן  כל  ועבודתינו 
המסעות  מ"ב  כל  סיום  לאחרי 
כבר  נמצאים  העמים"4,  ב"מדבר 
משיח  של  )דרגתו  ירחו"5  ירדן  "על 
הגאולה,  סף  על  ודאין"6(,  ד"מורח 
הגלות,  סיבת  נתתקנה  בודאי שכבר 
ולכן, ההדגשה דאהבת ישראל היא – 
בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה 
הקשורה  והשלימה  האמיתית 
שלמעלה  האחדות  נקודת  עם 
באחדותם  שמודגשת  מהתחלקות, 

1( בבא בתרא כא, סע"א. שם כב, רע"א. 
וראה אוה"ת ויצא ריח, ב ואילך. וש"נ.

2( ראה תו"א מקץ לט, ד. ובכ"מ.
3( ראה יומא ט, ב.

4( ראה לקו"ת פרשתנו פח, ג ואילך.
5( לג, מח.

6( סנהדרין צג, ב. וראה לקו"ת פרשתנו 
פט, ב.

של ישראל, מצד בחי' היחידה )דרגא 
בשווה,  ישראל  שבכל  החמישית( 
משיח7,  של  מנשמתו  ניצוץ  שהיא 

יחידה הכללית8.

בהפירוש  גם  להוסיף  יש  ועפ"ז 
היא  שהכוונה   – לתורה"  "ומקרבן 
דגאולה  התורה  ללימוד  להקירוב 
העתידה, "תורה חדשה מאתי תצא"9.

מאמר  עם  זה  לקשר  ויש  יד. 
דשבת  בפרק  אבות  במסכת  המשנה 
זהיר  הוי  אומר  שמעון  "רבי10   – זה 

בקריאת שמע ובתפלה":

רבי  הוא  דמשנתנו  שמעון  רבי 
שמעון בן נתנאל שנמנה לפנ"ז11 בין 
בן  יוחנן  רבי  של  התלמידים  חמשת 
זכאי, ובהמשך לזה באים מאמריהם, 
וכו'"12,  דברים  שלשה  אמרו  "הם 
ונקרא כאן "רבי שמעון" סתם – לרמז 
ר"ש  שסתם  לרשב"י,  שייכותו  על 

מיעקב"  כוכב  "דרך  שהפסוק  כידוע   )7
כאו"א  על  גם  קאי  המשיח,  מלך  על  שקאי 
שבכאו"א  כיון  לכוכב,  שנמשל  מישראל 
)ראה  משיח  מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל 

לקו"ש ח"ב ע' 599. וש"נ(.
8( רמ"ז לזח"ב מ, ב. ולזח"ג רס, ב. ועוד.

9( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.
10( פ"ב מי"ג.
11( משנה ט.

12( משנה יו"ד.
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אומנתו"14,  ש"תורתו  רשב"י13,  הוא 
בפנימיות  הלימוד  ובמיוחד  כולל 
כפי  דהזהר,  מארי  כרשב"י  התורה, 
"פתח  בן נתנאל  שר"ש  שמצינו15 

במעשה מרכבה כו'"16.

והטעם שרבי שמעון מדגיש "הוי 
אף  ובתפלה",  שמע  בקריאת  זהיר 
שלכאורה הי' צריך להדגיש הזהירות 
ד"תורתו  באופן  התורה  בלימוד 
ד"תורתו  ההנהגה  כי,   – אומנתו"17 
מפסיקין  שאין  באופן  אומנתו" 
מיוחדת  הנהגה  היא  ותפלה18  לק"ש 
)גם  בלבד  סגולה  ליחידי  ששייכת 
ולכן  אומנתם"(,  ש"תורתם  אלו  בין 
צריך ר"ש להזהיר את תלמידיו וכל 

משמו(.  )ד"ה  ב  ב,  שבועות  פרש"י   )13
הששי(.  )פרק  לפיה"מ  הרמב"ם  הקדמת 

ועוד.
14( שבת יא, א.

)פ"ב  שם  ירושלמי  ב.  יד,  חגיגה   )15
ה"א(.

 356 ע'  חי"ז  לקו"ש  בארוכה  ראה   )16
ואילך.

לימוד  בכלל  הוא  ק"ש  שגם  ואף   )17
התורה )כדברי רשב"י "זה שינון וזה שינון" 
הרי,  סה"ב((,  פ"א  ושבת  ברכות  )ירושלמי 
שהיא  כפי  לק"ש  כאן  שהכוונה  לכך  נוסף 
חלק מתפלה, גם לימוד התורה שבק"ש אינו 
בגדר אופן הלימוד ד"תורתו אומנתו", אלא 
וערבית  שחרית  אחד  דפרק  הלימוד  בגדר 
לא  "אפילו  ב(  צט,  )מנחות  רשב"י  )כדברי 
קרא אדם אלא קריית שמע שחרית וערבית 

קיים לא ימוש"(.
18( ירושלמי שם.

ובתפלה  בק"ש  זהירים  שיהיו  בנ"י 
)כמשנ"ת בארוכה במק"א19(.

זהיר  "הוי  ויש לבאר דיוק הלשון 
"זהיר"  ובתפלה",  שמע  בקריאת 
"זהר  ואור, כמו  זוהר  דייקא, מלשון 
הרקיע"20 – שאף שעיקר ענין הזוהר 
התורה,  לימוד  ע"י  נעשה  והאור 
כשהלימוד  )ובפרט  אור"21  "תורה 
שכל  אומנתו,  דתורתו  באופן  הוא 
מ"מ,  אור"(,  "תורה  היא  מציאותו 
אלה  של  בטובתם  ר"ש  משתדל 
שעדיין לא הגיעו להדרגא ד"תורתו 
אומנתו", שגם אצלם יהי' ענין הזוהר 
והאור ע"י ק"ש ותפלה )ועד שסו"ס 
דתורתו  ואור  להזוהר  גם  יגיעו 
תוכן  ובדוגמת  ע"ד   – אומנתו( 
המאמר "הוי מתלמידיו של אהרן כו' 
אוהב את הבריות )כולל גם "בריות"( 

ומקרבן לתורה".

והנתינת־ שההוראה  לומר,  ויש 
ע"י  ובתפלה  בק"ש  לזהירות  כח 
שר"ש  היינו,  אומנתו,  שתורתו  ר"ש 
הזוהר  "מכניס"  אומנתו  שתורתו 
בק"ש  שלו  הרקיע"(  )"זהר  והאור 
האחדות  מדרגת  נמשכת   – ותפלה 
ידה  שעל  מהתחלקות,  שלמעלה 
העבודה  אופני  ב'  חיבור  נעשה 
למטה(  מלמעלה  )המשכה  דתורה 

19( לקו"ש שם.
20( דניאל יב, ג.
21( משלי ו, כג.
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מלמטה  )העלאה  ותפלה  וק"ש 
למעלה(.

התורה  שבלימוד  להוסיף,  ויש 
ב'  ישנם  גופא  אומנתו(  )תורתו 
האופנים דהמשכה והעלאה – כידוע 
מפרריטש22  הלל  ר'  הרה"צ  פתגם 
)ועד"ז  דהצמח־צדק  לדא"ח  בנוגע 
שאמירת  אצל כל רבותינו נשיאינו(, 
המאמר היא באופן ד"שכינה מדברת 
מסיני"23,  "כנתינתה  גרונו",  מתוך 
בהמאמר  והשקו"ט  הביאור  משא"כ 
אפילו ע"י בעל המאמר בעצמו לאחרי 
אמירת המאמר, היינו, שבתורה גופא 
ישנם ב' האופנים דהמשכה מלמעלה 
והעלאה  מסיני(  )כנתינתה  למטה 
ושקו"ט  )ביאור  למעלה  מלמטה 
בשכל האדם(, ע"ד ובדוגמת כללות 
החילוק שבין תורה )המשכה( לק"ש 

ותפלה )העלאה(24.

גם לענין  טו. האמור לעיל קשור 
נוסף שהזמן גרמא – בנוגע לעריכת 

"סיומים" בתשעת הימים:

שיום ההילולא שלו בי"א מנחם־אב   )22
)תרכ"ד( – ראה )ראשי פרקים מתולדותיו ב(
הקדמה לספרו פלח הרמון בראשית ושמות.
ועד"ז בנוגע לדרשה דר"ש במעשה   )23

מרכבה.
בק"ש  זהיר  ד"הוי  הפירוש  וי"ל   )24
זהירות  שצ"ל   – גופא(  )בתורה  ובתפלה" 
דא"ח  במאמר  והשקו"ט  בהביאור  מיוחדת 

שאמירתו כנתינתה מסיני.

נוסף על כללות המנהג25 דעריכת 
סיומים בתשעת הימים כדי להרבות 
בשמחה של תורה )"פיקודי ה' ישרים 
לגמרה של  "שמחה   ,) לב"26 משמחי 
תורה"27, ודוגמתו בסיום מסכת, "כי 
חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתי' 
כולל  לרבנן"28,  טבא  יומא  עבידנא 
)"במשפט  בצדקה29  ההוספה  גם 
)תורה30( ובצדקה"31( ש"מקרבת את 
במיוחד  להשתדל  יש   – הגאולה"32 
בשנה זו בעריכת הסיומים "ברוב עם 
מישראל  רבים  לאחד  מלך"33,  הדרת 
כולל  תורה,  של  לגמרה  בהשמחה 
גם הקטנים )לא רק קטנים בידיעות, 
אלא גם קטנים בשנים( שעדיין אינם 
שייכים להבנה והשגה, ע"ד ובדוגמת 
ישראל  שמנהג  פסח34  דערב  הסיום 

להביא גם בכורים הקטנים.

וראה   .46 ע'  המנהגים־חב"ד  ספר   )25
לקו"ש חכ"ג ע' 223. וש"נ.

26( תהלים יט, ט. וראה תענית ל, סע"א. 
טושו"ע או"ח ר"ס תקנד.

27( טור ורמ"א או"ח סתרס"ט.
יו"ד  ואילך. רמ"א  קיח, סע"ב  שבת   )28

סרמ"ו סכ"ו.
29( גם ב)הסיומים ד(יום השבת – באופן 

המותר, ע"י אכילה ושתי', וכיו"ב.
הכתוב:  )בפי'  דברים  ר"פ  לקו"ת   )30

"ציון במשפט תפדה גו'"(.
הפטרת  וחותם  סיום   – ב  ד,  ירמי'   )31

שבת זו.
32( ב"ב יו"ד, א. וראה תניא פל"ז.

אנציקלופדי'  וראה  כח.  יד,  משלי   )33
תלמודית בערכו. וש"נ.

34( ראה טושו"ע ואדה"ז או"ח סת"ע.
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פסח  דערב  שהסיום  ולהעיר, 
שייך  אלא  בעלמא,  דוגמא  אינו 
 – הימים35  דתשעת  להסיומים  גם 
הכנה  הוא  פסח  דערב  הסיום  כי, 
דתשעת  והסיומים  דפסח,  להגאולה 
העתידה  להגאולה  הכנה  הם  הימים 
מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  שהיא 
ובהדגשה  נפלאות("36,  )אראנו 
יתירה בשנה זו, הי' תהא שנת אראנו 
נפלאות, כשעומדים על סף הגאולה.

וההחלטות  שהדיבור  ויה"ר  טז. 
ויביאו  ויזרזו  ימהרו  בכהנ"ל  טובות 
ה)חוזק  את  ממש  ובגלוי  בפועל 
והתוקף ד(גאולה השלישית וביהמ"ק 

השלישי.

שכבר  לכך  שנוסף   – ובפשטות 
סיימו כל פרטי מ"ב המסעות במדבר 
העמים שבזמן הגלות, ועומדים כבר 
ירחו  ירחו", "מעבר לירדן  ירדן  "על 
קדמה מזרחה"37, עוברים את הירדן 
ישראל,  לארץ  ונכנסים  מערבה 
הולכים  עצמה  ישראל  ובארץ 
הקודש,  עיר  לירושלים   – מערבה 

השנה:  דקביעות  מהסימן  להעיר   )35
א"ת – שבאותו יום שחל א' דפסח חל תשעה 
וראה  ס"ג.  סתכ"ח  או"ח  )טושו"ע  באב 

לקו"ש חי"ח ע' 313(.
36( מיכה ז, טו.

37( פרשתנו לד, טו.

ועד לקדש  ולבית המקדש השלישי, 
ביהמ"ק(,  של  )במערבו  הקדשים 

שבו נמצא הארון והלוחות.

עפר"38,  שוכני  ורננו  ו"הקיצו 
דר"ח  ההילולא  )בעל  ואהרן  ומשה 
הצדיקים  וכל  עמהם39,  מנ"א( 
מו"ח  וכ"ק  עמהם,  ישראל  ונשיאי 
אדמו"ר נשיא דורנו עמהם, ביחד עם 
שבדורנו  בנ"י  דכל  בגופים  נשמות 
בבנינו  גו'  ובזקנינו  "בנערינו  זה, 
לאחד  תלוקטו  "ואתם  ובבנותינו"40, 
יחדיו  וכולם  ישראל"41,  בני  אחד 
)ש(מאתי  חדשה  "תורה  לומדים 
תצא", "אלה הדברים אשר דבר משה 
אחרון"42(  גואל  הוא  ראשון  )"גואל 
מראה  דייקא,  "אלה"  ישראל",  כל  אל 
ובגלוי,  בפועל  אלה43,  ואומר  באצבעו 

ותיכף ומיד ממש.
 ]משיחות ש"פ מטות־מסעי,
ב' מנחם־אב ה'תנש"א[

38( ישעי' כו, יט.
39( ראה יומא ה, ב. תוד"ה אחד – פסחים 

קיד, סע"ב.
40( בא יו"ד, ט.

41( ישעי' כז, יב.
42( ראה לקו"ש חי"א ע' 8 ואילך. וש"נ.

לבוא  דלעתיד  התורה  לימוד  שהרי   )43
א  יז,  צו  לקו"ת  )ראה  ראי'  של  באופן  יהי' 

ואילך. ובכ"מ(.
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גאולה ומשיח

הנבואה "והיה יום אחד . . לא יום ולא לילה"

 ר' יצחק שי' ליפש
 ר' טוביה שי' דורון
מאנ"ש ארה"ק

א
בשורת  את  פותח  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תש"נ1,  באלול 
זמן  .. הגיע  בו  נגלה  ילקוט שמעוני2 "שנה שמלך המשיח  הגאולה במדרש 
גאולתכם, ולא כגאולה ראשונה גאולה אחרונה, כי גאולה ראשונה הי' לכם 
מלכיות  ושעבוד  צער  לכם  אין  אחרונה  אבל  אחרי',  מלכיות  ושעבוד  צער 
אחרי'"3. ויש לומר, שלאחר שפסק שעבוד מלכיות מישראל בשנות "בשורת 
הגאולה", )תשמ"ח – תשנ"ד(, אחרי זה החלה תקופת הכיסוי של כ"ק אד"ש, 

לפני התגלותו המלאה והמושלמת בגאולה האמיתית והשלמה. 

1( בשורת הגאולה עמ' 1.
2( רמז תצ"ט.

3( בשורת הגאולה קה"ת תשנ"ג, עמ'. )מוגה(.
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דהנה לעני"ד יש לומר, שכפי שהיה בגאולה ראשונה, ש"מתחילת אותה 
שנה" של בשורת הגאולה במצרים, פסקה עבודה ]=שעבוד[ מאבותינו4 עוד 
"שנה שמלך  ימות המשיח שהחלו5 מאותה  הוא בתחילת  כן  הגאולה,  לפני 
בשורת  של  השנים  שמאז  אחרונה,  בגאולה  אצלנו  וכן  בו".  נגלה  המשיח 
אד"ש  כ"ק  של  הכיסוי  מתחיל  ואז  מלכיות,  שעבוד  בהדרגה  פסק  הגאולה 

לפני התגלותו בגאולה האמיתית והשלמה, כדלהלן.

תחילת ימות המשיח הם בדרך הטבע, ובמלחמות מלך המשיח6 מציאות 
מלחמה לא מכחישה את "ימות המשיח". השינוי בעולם עליו מצביע הרבי 
בסוף הציטוט מילקוט שמעוני הוא, שנגמר שעבוד מלכיות, ולא יחזור, וזה 

הסימן העיקרי לימות המשיח לפי הרמב"ם7, למרות שיש מלחמות.

)לפני  והניסים"8  הגאולה  ש"תחילת  הראשונה,  בגאולה  שהי'  וכפי 
"אתחלתא דגאולה" ביציאת מצרים בט"ו ניסן( היה במלחמה "למכה מצרים 
בבכוריהם" – עדיין לא גאולה שלמה, עדיין מלחמות, אבל "שעבוד מלכיות" 

כבר לא היה. 

ביטול שעבוד  וכפי שיתבאר בעז"ה(  – תשנ"ד,  )בשנים תשמ"ח  ובזמננו 
מלכיות בביטול "גזרות המלכות" על שמירת תורה ומצוות בבריה"מ, מדינות 

מזרח אירופה, וסין, והפיכת מדינות חבר העמים לטוב צדק ויושר.

ו"נמצאים בימות המשיח9", והרי  אחרי השנה ש"מלך המשיח נגלה בו", 
לימות  הזה  עולם  בין  ש"אין  להלכה,  זאת  מביא  והרמב"ם  חכמים",  "אמרו 

המשיח אלא10 שעבוד מלכיות בלבד"11.

אבל  ליהודי".  שזרה  "עבודה  ובזמננו,  ע"ז.  לא  גזרת שעבוד,  רק  פסקה  א.  יא  ר"ה   )4
שעבוד מלכיות פסק.  

5( יחידות כללית כ' כסלו תשנ"ב, מוגה.
6( רמב"ם הל' מלכים פי"ב, ב.

7( י"א ניסן תשל"ג, )לא מוגה( הוכחת הרמב"ם לימוה"מ מבר כוזיבא שבזמנו היו לכה"פ 
שנתיים וחצי ימוה"מ.   

8( סי' תל, ב  שולחן ערוך אדמוה"ז הל' פסח.
9( יחידות כללית כ' כסלו תשנ"ב, מוגה.

10( הלשון "אין .. אלא" מורה שרק פרט השעבוד הוא ההבדל, והרמב"ם עוד מוסיף את 
המילה "בלבד".

11( הל' מלכים י"ב ב. 
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ואולי יש לומר לפי פירוש רש"י לפסוקים בזכריה ודניאל, שבתקופה זו 
כיסוי  המלך המשיח  יהי'  אחרי שבטל שעבוד מלכיות,  ימות המשיח,  של 
"עתיד  בדניאל12  רש"י  ובלשון  והשלמה,  האמיתית  בגאולה  התגלותו  לפני 
 .. משיחנו להתכסות אחר שנגלה", "עתיד משיחנו להתכסות אחר שיתגלה 

וישוב ויתגלה". וכפי שית' בעז"ה. 

ב
המאפיין הרוחני של תקופה זו של ימות המשיח ותקופת הכיסוי של כ"ק 
אד"ש לפני "אתחלתא דגאולה" האמיתית והשלמה )בירידת ביהמ"ק משמים 
ומשה ואהרן עמהם בתחילת "תקופה שניה"( מתבטא באור הגאולה שחודר 
ומאיר בתוך הגלות, מה שלא היה בשנים שלפני כן, שבהם התבטא כ"ק אד"ש 
"חושך כפול ומכופל של זמן הגלות", ומאז ה"תקופה החדשה13" כ"ב שבט 
תשמ"ח, כמעט לא מוצאים ביטוי זה בשיחות, ובעיקר רק ביטויים על גאולה 
קרובה. ו"אור הגאולה" זה, מתבטא בעולם בעיקר - בביטול שעבוד מלכיות, 

וכפי שכ"ק אד"ש הכריז בתחילת בשורת הגאולה.

אדר  )כ"א  לרבנית  ה"שלושים"  בסיום  החדשה",  ה"תקופה  בתחילת 
תשמ"ח(, אומר כ"ק אד"ש שביטול שעבוד מלכיות בלבד אינו עניין זניח:

בפרט ששעבוד  רצונך'  'כמצוות  ]שיהי'[  הוי'  במצוות  עיקרי  עניין  "זה   
באופן  ה'  ]=עבודת  ברוחניות,  גליות  שעבוד  עם  קשור  ]=בגשמיות[  גליות 
גלותי[, וכשמבטלים את השעבוד גליות ברוחניות, זה דבר הכי עיקרי, ]=של 
שיחרור מעבודת ה' באופן גלותי[, ובמיוחד שזה אינו אלא בתקופה הראשונה 
בימות המשיח, ]=שאז עולם כמנהגו נוהג[ מה שאין כן לאחרי זה, כפי שכותב 

הרמב"ם בארוכה באגרות שלו14".

כוזיבא16. עד  בר  וכפי שהיה אצל  יש מלחמות15,  ימות המשיח  בתחילת 
אבל,  גלות.  עדיין  זו  בירושלים,  הבית  בהר  עומד  השלישי  המקדש  שבית 

12( יב,יב.  ח' יד.
13( כ"ב שבט תשנ"ב. מוגה. 

התרגום  לצורך  המשמעות  הוספת   – בסוגרים  ההקלטה.  סרט  תמליל  מוגה,  לא   )14
ללה"ק. 

15( הל' מלכים פרק יב הל' ב, ועוד. 
16( הל' מלכים פרק יא הלכה ג 
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תקופת ימות המשיח היא כבר לא "חושך כפול ומכופל" של זמן הגלות, היות 
שבטל שעבוד מלכיות. 

מאז ה"תקופה החדשה" כ"ק אד"ש ממשיך אמנם לבטא את קושי ואריכות 
הגלות באופן של "למה הרעות", אבל הביטוי "חושך כפול ומכופל" לתיאור 
הסברים  עם  ביחד  ופוחת  הולך  כן,  לפני  בשנים  ביותר  רגיל  שהיה  המצב 
של כ"ק אד"ש על השינויים שחלים בעולם17. היות שהמשיח נמצא והתגלה, 
ופועל בעולם, ובמילא זה כבר לא חושך כל כך, זהו "לא לילה". "לעת ערב 
– יהי' אור". אור הגאולה האמיתית והשלמה לא רק בוקע, אלא כבר מאיר 

וחודר בתוך חושך הגלות יותר ויותר.

תשנ"ב,  רבה  בהושענא  ואז  השתנה,  העולם  ומצב  שהזמן מתקדם  וככל 
אומר כ"ק אד"ש )תרגום מסרט ההקלטה(: 

מאיר  כבר  שנהיה  העבר,  על  גם  שפועל  כזה  אור  באור,  ומוסיף  "הולך 
בגלות שעדיין נמצאים בה כבר נהיה אור הגאולה האמיתית והשלמה, וזה 

ניכר באופן שחודר וחודר ומאיר" )דורך און דורך(". 

בהם  שנמצאים  המשיח  "ימות  אומר:  תשנ"ב  כסלו  כ'  כללית  וביחידות 
עתה".

 ויש לומר שאחד השינויים בעולם, בהתייחס ל"ילקוט שמעוני", שתחילת 
בשורת הגאולה18 בטלה גזרת המלכות, בטל שעבוד מלכיות.

ג
ְוָהָיה ְלֵעת  ָלְיָלה  ִיָּוַדע ל-ה' ֹלא יֹום ְוֹלא  זכריה יד ז. "ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא 
אחד - והיה הדבר הזה יום אחד מיומו  יום  והיה  ִיְהֶיה אֹור":  וברש"י:  ֶעֶרב 
של הקדוש ברוך הוא, הוא היום ידוע שהוא להכנת ישעו של הקדוש ברוך 
הוא: לא יום ולא לילה - לא אור נוגה כאור של עולם הבא שנא' )ישעיה ל( 
ואור החמה יהיה שבעתים כאור וגומר ולא לילה ולא עת צרה כצרת שיעבוד 
גליות שמקודם שימי משיחנו יהיו ואין בהם שיעבוד: והיה לעת ערב - קודם 

17( ולדוגמה, דאף שנמצאים עדיין בחושך כפול ומכופל .. הרי ביחד עם זה .. מתרחשים 
בעולם .. "משפחת  מצרים" שינתה הנהגתה .. לעזור לבנ"י )התועדויות תנש"א כרך א' 136, 

לא מוגה(.   
18( רמז תצ"ט, לעיל, בפתיחת הענין. 
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שיגמרו אלף שנה, יהיה אור הנוגה וכל הטוב האמור על ישראל וכן ת"י לא 
כנהור יומא ולא כקבל ליליא:

ואולי יש לומר, שבפירוש רש"י לפסוקים בזכריה ודניאל, מפורשת תקופת 
לאחר ביטול שעבוד מלכיות, לפני שמתגלה שוב  הכיסוי של המלך שבאה 

בגאולה האמיתית והשלמה.

ימות המשיח, שאליה כותב הרמב"ם19  זו של  יש לומר שלתקופה  ואולי 
ומבטל"  נוגש  "בלי  תורה  ללמוד  יוכלו  שבהם  ונביאים",  חכמים  "נתאוו 
במצב  לשינוי  בעיקר  מתייחסת  מלכיות(,  שעבוד  המלכות,  גזרות  )דהיינו 
העולם בתחילת ימות המשיח בהם בטל שיעבוד מלכיות, אבל זו לא הגאולה 
האמיתית והשלמה, כפי שפוסק הרמב"ם ש"אין בין ימות המשיח לעולם הזה 

אלא שעבוד מלכיות בלבד20.. אלא עולם כמנהגו נוהג21". 

ביטול  עם  שחל  בנפש  השינוי  את  מביע  אד"ש  שכ"ק  לומר,  יש  ואולי 
שעבוד מלכיות בכך שנפתחה האפשרות להיות צדיק על פי התניא גם למי 
שלא נולד כזה, "ויש לומר שלאחרי כל הענינים של בירור וזיכוך . . בודאי 
יכול עכשיו כל אחד ואחד מבני ישראל להגיע לדגרות הכי גבוהות עד "תהי 
צדיק" בגלוי22", ענין שעל פי ספר התניא עצמו נראה כמופרך, כפי שהרבי 

שליט"א עצמו מביא כהקדמה לדברים אלה. 

ובכ"ח סיון מצביע על כך שהשינוי כבר היה, אבל: "זקוקים כביכול שכל 
אחד מישראל יסכים לזה, ויתרה מזו – שהוא ירצה ויכריז, שלא רק ש"הגיע 

זמן גאולתכם", אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות"23. 

ד
ובספר דניאל )ח, יד(:  ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ַעד ֶעֶרב ֹּבֶקר ַאְלַּפִים ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות ְוִנְצַּדק 

ֹקֶדש.

19( הל' מלכים פרק יב הלכה ד. 
20( בהדגשה, שוב, שהשינוי היחיד בעולם: "אין ..  אלא .. בלבד" - רק שעבוד מלכיות. 

21( הל' מלכים פרק י"ב הל' א-ב 
22( דבר מלכות אמור סוף אות ט )מוגה(. 

23( דבר מלכות יב סיון סוף סעיף יב )מוגה( 
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עון  יכופר   - קדש  ונצדק   .  . מאות  וג'  אלפים  בקר  ערב  "עד  וברש"י: 
ישראל לבטל גזרות מדרסן ומרפסן מאז גלו גלות ראשונה למצרים עד יגאלו 
ויושיעו תשועת עולמים במלך משיחנו . . וחשבון זה . . אשרי המחכה ויגיע 
לקץ הימים  . . יצא המלך המשיח ויחזור ויתכסה מהם . . ואני מצאתי כך 
במדרש רות שעתיד מלך המשיח להתכסות . . לאחר שיגלה ומביא ראיה מן 

המקראות הללו".

זו של תחילת ימות המשיח אחרי שאין שעבוד מלכיות, כחלק  בתקופה 
מתהליך הגאולה, מגיע "קץ" כיסוי המלך המשיח24, לפני התגלותו המלאה 

והמושלמת בגאולה האמיתית והשלמה. 

הביטוי "ערב בוקר" בדניאל, דומה לביטוי "לא יום ולא לילה". כפי ש"יום" 
הוא זמן הגאולה, ו"לילה" זמן הגלות, והזמן שהוא "לא יום ולא לילה" הוא 
ימות המשיח לפני הגאולה האמיתית והשלמה, כך גם "ערב בוקר" הגאולה, 
אבל  הגאולה,  "יום"  זמן  לא  עדיין  חושך,  כלומר  ב"ערב",  עדיין  הוא  הזמן 
כבר  כך,  כל  מחשיך  לא  הגלות  שחושך  הגאולה",  ל"יום  כבר  שייך  זה  זמן 
לא "חושך כפול ומכופל" כדלעיל. ומתי זה קורה? 2300 שנה אחרי נקודה 
בזמן שדניאל רואה בנבואה. ואז, אחרי 2300 שנה, רש"י מסביר שעדיין זמן 
הגלות, אבל בדומה לפירושו בזכריה, "יכופר עון ישראל לבטל גזרות מדרסן 
ומרפסן", כבר אין גזרות שמד ושעבוד מלכיות, וכך זה נמשך עד הגאולה 
בעולם,  ופועל  נמצא  שכבר  המשיח  ימות  הם  אלו  כי  והשלמה,  האמיתית 
וזה זמן כיסוי המשיח אחרי התגלותו הראשונה כהכנה להתגלותו25 בגאולה 

האמיתית והשלמה.

וכן הוא בפעמים רבות מאד שכ"ק אד"ש אומר ב"תקופה החדשה" שהחלה 
)מאז הסתלקות הרבנית, כ"ב שבט תשמ"ח(, ש"נגמר צחצוח הכפתורים" כו', 
ו"ישראל כבר עשו תשובה", "ותשובה אמיתית" וכו', ובלשון רש"י לדניאל, 
היות שכבר "כופר עון ישראל לבטל גזרות מדרסן ומרפסן מאז גלו", התבטל 
במלך  עולמים  תשועת  ויושעו  יגאלו  "עד  השמד  וגזרות  מלכיות  שעבוד 
משיחנו" ומצב זה של ימוה"מ )שאינו שלימות ימוה"מ )בתקופה שניה(, ולא 
גאולה אמיתית והשלמה(, שאליו "התאוו חכמים ונביאים" באופן ש"אין בין 
ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכיות בלבד", ימשך בתקופת כיסוי 

24( "נסירה", "דורמיטא" בלשון הקבלה והחסידות כו'. 
עמהם,  ואהרן  ומשה  ביהמ"ק  עם  שניה,  תקופה  בתחילת  עולם  של  מנהגו  בשינוי   )25

ואכ"מ להאריך.  
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כ"ק אד"ש עד התגלותו מחדש בגאולה האמיתית והשלמה )ושינוי מנהגו של 
עולם(.

ה
והנה, כתב המצודת דוד בדניאל שם: "אלפים ושלש מאות - והיא תהיה 
בשנת ב' אלפים ושלש מאות אבל לא ידענו מאיזה זמן מתחיל החשבון והוא 
סתום וחתום ובבוא המשיח ב"ב )במהרה בימינו( אז נדע ברור מוצא הדבר 
אשר רמוזה בו מאיזה זמן מתחיל חשבון הזה וכמ"ש בסוף הספר כי סתומים 
וחתומים הדברים עד עת קץ: נצדק קדש - ואז עם קדש ימצא צדקה וחסד 

ותבוא הטובה המיועדת".

והיות שכבר היתה ההתגלות הראשונה, והתחיל הכיסוי, צריך לראות מה 
היה 2300 שנה לפי תקופת הכיסוי. ויש לומר שה-2300 שנה מתחילים ממות 
עפ"י  בדניאל,  הקודמים  בפסוקים  כמ"פ  עליו  כמדובר  מוקדון  אלכסנדר 

פירש"י והרס"ג, וראה להלן:

לפי "סדר הדורות", אלכסנדר מוקדון "הומת משר משקהו ג' אלפים תנ"ד 
בן ל"ב שנה, שנת י"ב לתחילת מלכותו", ומאז עד תשנ"ד עברו 2300 שנה. 
ו' למלכותו,  י"ב שנה קודם לכן, ובשנת  מלכות אלכסנדר מוקדון התחילה 
כבש  מותו,  לפני  שנים  שש  האחרון".  פרס  מלך  דרייוש  מלכות  את  "כבש 
שרבי  בגמרא26  הסיפור  היה  ואז  התיכון",  "המזרח  את  מוקדון  אלכסנדר 
יוהכ"פ, ואלכסנדר  ירושלים בבגדי לבן של  יצא מחוץ לחומות  שמעון כ"ג 
מוקדון ירד מסוסו והשתחווה אליו. תקופת אלכסנדר מוקדון בארץ ישראל 
החלה אלפיים שלוש מאות שנה לפני תשמ"ח, והסתיימה שש שנים לאחר 
לשש  שמקבילות  שנים  שש  תשנ"ד,  לפני  שנה  מאות  שלוש  אלפיים  מכן, 

השנים של "התקופה החדשה" ו"בשורת הגאולה".

חדשה"27  ה"תקופה  החלה  הרבנית,  הסתלקות  אחרי  תשמ"ח,  בשנים 
של נשיא דורנו, ואז גם היתה התקופה בה ר' דוד נחשון ואבי טאוב תיקנו 
להם  אמר  שליט"א  והרבי  אז,  של  המועצות  בברית  האדמו"רים  אהלי  את 
שפעולות אלה יהיו ה"מכה בפטיש" של יציאת היהודים מרוסיה וכו', ובאותן 

26( יומא, סט א 
27( לשון הרבי שליט"א, דבר מלכות כב שבט תשנ"ב תחילת אות ז, מוגה  
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המלכות,  גזרת  בטלה  ויושר"28,  צדק  ל"טוב  המועצות  ברית  נהפכה  שנים 
וזהבם  . כספם   . נגמר שעבוד מלכיות, התחיל "מעין קיבוץ גלויות דלע"ל 
איתם", וכל הגילויים של בשורת הגאולה. ובתקופה המקבילה של שש שנים 
ישראל,  לארץ  נכנס  מוקדון  אלכסנדר  כן,  לפני  שנה  מאות  שלוש  אלפיים 
ועד שמת. ויש לומר, שתקופת הכיסוי של כ"ק אד"ש מתחילה אחרי שבטל 

שעבוד מלכיות.

ובדניאל ז', ו': ָּבאַתר ְּדָנה ָחֵזה ֲהֵוית ַוֲארּו ָאֳחִרי ִּכְנַמר ְוַלּה ַּגִּפין ַאְרַּבע ִּדי 
עֹוף ַעל גביה ַּגַּבּה ְוַאְרְּבָעה ֵראִׁשין ְלֵחיְוָתא ְוָׁשְלָטן ְיִהיב ַלּה:

להם  שחלק  מושלים  ד'  הם   - ראשין  וארבעה  וגו'  ארבע  "גפין  וברש"י: 
גוריון  בן  יוסף  בספר  שכתוב  כמו  מלכותו  את  במותו  מוקדון  אלכסנדרוס 
על שם שהיתה  נמר  ונקרא  אנטיוכוס  היא מלכות  הזאת השלישית  שהחיה 

גוזרת גזרות על ישראל מנומרות ומשונות זו מזו".

דהיינו, רש"י מפרש שאחרי תקופת אלכסנדר מוקדון התחיל )בזמן בית 
המקדש השני( קושי גזרות "מדרסן ומרפסן",  ואלו מתבטלות, כאמור, לקץ 

אלפיים שלוש מאות שנה אחרי שבטל שעבוד מלכיות. 

וכן הוא ב"סדר הדורות" )ספר יוחסין מאמר ראשון אלף בית סיום( "ובימיו 
)של אלכסנדר מוקדון( מלכה יון כי ביום שמלכה יון פסקה נבואה מישראל 
שנת ג' אלף ותמ"ח  ]=2300 שנה לפני תשמ"ח[, ומתו חגי זכריה ומלאכי, 
משנת  שנים,  שש  רק  ישראל  ]=בארץ  שנים  י"ב  מלך  מוקדון  ואלסכנדרוס 
ג'תמ"ח[ וקמו אחריו ד' מלכים ממזרים". דהיינו, גם סדר הדורות מייחס את 
תחילת גזרות הגלות לתחילת מלכות יון )אלכסנדר מוקדון( בארץ ישראל, 
בזמן השיא של בית המקדש השני. וכפי שנראה להלן, שזה היה בתחילת שש 

השנים שמלך בארץ.

וכן משמע משיחת הרבי, חנוכה תשנ"ב, שחז"ל אומרים שתרגום התורה 
"כיום  היה  יוונית  ללשון  מוקדון(  אלכסנדר  מיורשי  )אחד  המלך  לתלמי 
)שכל  ליוונית,  בתרגום  שהיה  הגדול  הנס  למרות  כי  העגל",  בו  שנעשה 
החכמים שישבו כל אחד בבית אחד לעצמו בלי קשר אחד עם השני, סיימו 
לתרגם את התורה באותו יום, וכולם באותם מילים, מילה במילה, עם אותם 
שינויים( אבל היות שזה גרם להתקרבות של יהודים לגוים, זה גרם )אחרי 

28( התוע' תשנ"ב כרך ב' ע' 269 מוגה, תנש"א כרך א' ע' 330 מוגה, תשנ"ב כרך א' ע' 
197 מוגה, ועוד.  
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כמאה שנה( לגזרות השמד ושעבוד מלכיות, ולמרות הנס הגדול, נהי' "כיום 
שנעשה בו העגל".

ואחרי שעברו 2300 שנה לאחר תחילת מלכות יון, שש שנים )ה'תשמ"ח 
– ה'תשנ"ד( מקבילות לשש שנות מלכות אלכסנדר מוקדון בארץ ישראל )ג' 
מלכיות,  ושעבוד  המלכות, השמד,  גזרות  התבטלו  ג'תנ"ד(, שבהן   – תמ"ח 
מגיעה תקופת הכיסוי, כפי שמנבאים דניאל וזכריה עפ"י פירש"י הנ"ל. היות 
שכבר אין שעבוד מלכויות, וכבר התחילה תקופה ראשונה של ימות המשיח 

באופן של "לא יום ולא לילה", "לעת ערב יהי' אור", "ונצדק קודש".

 הרמב"ם והרמב"ן לשיטתייהו
בבנין המקדש והגאולה

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

בית  בבניין  המכוון  לעיקר  בנוגע  והרמב"ן  הרמב"ם  מחלוקת  ידועה 
המקדש29:

לדעת הרמב"ם עיקר ענין המשכן ועיקר מצותו הוא כמ"ש בתחילת הל' 
בית הבחירה "מ"ע לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגין 

אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש";

משא"כ לדעת הרמב"ן30: "עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה 
שהוא הארון כמו שאמר ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת על כן 
הקדים הארון והכפורת בכאן )בפ' תרומה( כי הוא מוקדם במעלה כו', אבל 
עשה  וכן  מכסהו  ואת  אהלו  ואת  המשכן  את  ויקהל  בפרשת  הקדים  משה 

בצלאל לפי שהוא הראוי לקדם במעשה".

29( עיין בארוכה בלקו"ש חי"א שיחה ב' לפרשת תרומה, חל"ו שיחה לפרשיות ויקהל 
פקודי, וש"נ.

30(  בפירושו על התורה )ר"פ תרומה(.
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בעניין   – ביניהם  נוספת  הנ"ל עם מחלוקת  יש לקשר מחלוקת  ולכאורה 
תכלית המכוון דביאת משיח31:

דהנה דעת הרמב"ם היא כידוע, שעניינו של משיח הוא "לעמוד ולהחזיר 
בימיו  המשפטים  כל  וחוזרין   .  . הראשונה  לממשלה  ליושנה  דוד  מלכות 
כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה 
עניין בית המקדש הוא דווקא בדברים  וא"כ מסתבר לומר שגם  בתורה32"; 

שקשורים למצוות – הקרבת קרבנות ועליה לרגל.

משא"כ לשיטת הרמב"ן והראב"ד )וכ"ה הכרעת תורת החסידות33( עיקר 
עניינו של משיח הוא גילוי אלוקות בעולם; וא"כ מסתבר לומר שעיקר המכוון 
בבית המקדש יהיה ג"כ גילוי אלוקות בעולם – "מקום מנוחת השכינה שהוא 
הארון". ואף בבית שני שבו לא היה ארון – מ"מ היתה אבן השתיה שעניינה 

הוא34 "סימן לגילוי אלוקות בעולם".

ביאור הלשון "התפשטות המשיח"

 הת' מנחם דוד חיים שי' ורנאי
קבוצה, 770 בית משיח

בדבר מלכות ש"פ חוקת תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

"ויהי רצון, שתיכף ומיד ממש, עוד קודם חג הגאולה, ועאכו"כ לפני היום 
דשבעה עשר בתמוז – תבוא כבר הגאולה, כך שלפני ההתחלה ד"בין המצרים" 
יהי' "יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים", בגאולה האמיתית 
והתפשטות  המשיח  ביאת  בפשטות  תהי'   – צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה 
המשיח, "מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כו', ויכוף 

31( וכמ"ש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )מאמר גדול יהיה תשכ"ב בתחילתו, סה"מ 
מלוקט ח"ד עמ' שלג(, ד"מעיקרי הגאולה הוא בנין בית המקדש. ולהעיר מהלשון הרגיל 

"זמן הבית וזמן הגלות"". ופשוט.
32( הל' מלכים רפי"א.

33( עיין בארוכה בספר "בצאת ישראל ממצרים" ח"א עמ' 254 ואילך, ואכ"מ.
34( ראה שיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א, וש"נ.
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כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמת ה'", ויעשה ויצליח ויבנה 
מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל – כפס"ד הרמב"ם".

ועד"ז הוא גם בהנחה בלתי מוגה:

"זוכים תיכף ומיד לתכלית השלימות בזה – בחירות האמיתית לעתיד לבא, 
המשיח,  מלך  להתפשטות  ועד  המשיח,  גילוי  המשיח,  דביאת  הענינים  ע"י 
ש"ילחום מלחמות ה' . . ונצח כל האומות שמסביביו", עד גם בנוגע לאומות 
העולם שאז "הרי זה משיח בודאי", כפסק הרמב"ם בהלכות מלכים )שמסיים 

"כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"(".

ויש לבאר החילוק בין "ביאת המשיח" לבין "התפשטות המשיח":

דהנה בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו )לקו"ש חכ"ז ע' 249 ואילך( מחדש כ"ק 
אד"ש מה"מ חידוש גדול בנוגע ל"עצם הענין דביאת המשיח" וזלה"ק:

"ענינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן את העולם, אלא( ענין בפ״ע – ״מלך 
מקדש  ״בנה  לאחרי  יהי׳  שזה   – )בעולם(  המשיח  ביאת  וענין   . דוד״  מבית 
במקומו וקבץ נדחי ישראל״, שאז הוא ״משיח בודאי״ – הוא, שיומשך ויתגלה 
בעולם מלך המשיח )שהוא למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה מזה 
״יתקן )גם( את העולם כולו״, שגם העולם יהי׳ בשלימות, עד אשר ״מלאה 

הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״.

דהיינו שבנוגע למלך המשיח ישנם ב' ענינים: א. "ענינו של משיח" שזה 
"ענין בפ"ע" שלא קשור לתיקון העולם והוא רק "שיומשך ויתגלה בעולם מלך 
המשיח"; ב. וכתוצאה )התפשטות( מזה יבואו גם הענינים הבאים הקשורים 

עם תיקון העולם35.

ועפ"ז יובנו ביתר ביאור דברי אד"ש בדבר מלכות הנ"ל שבתחילה יהיה 
"ביאת המשיח" דהיינו עצם ביאתו שאינה קשורה לתיקון העולם, ולאחר מכן 
יהיו כל הדברים הקשורים עם תיקון העולם שזהו "התפשטות המשיח", ומזה 
נובעים שאר הענינים בהמשך דברי כ"ק אד"ש: "מלך מבית דוד הוגה בתורה 
ועוסק במצוות כדוד אביו כו', ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם 

מלחמת ה'".

ולא באתי אלא להעיר.

35( הביאור בזה באריכות ראה בגליון ה – תצ ע' 18 ואילך.
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תורתו של משיח

ביאור החילוק בין י"ט כסלו לי"ב תמוז

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

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מביא  תמוז(,  לי"ב  א'  )שיחה  חל"ג  בלקו"ש 
שליט"א את קושיית אדמו"ר מוהריי"צ גבי מה שאומרים ")הגומל( לחייבים" 

רק בברכת הגומל ולא בברכת הנס.

שנבקע  )כמו  לפנ"ז  סכנה  כשאין  גם  הוא  דנס  בדבריו,  הביאור  ונקודת 
הירדן אף שלא היו בסכנה כלל( וממילא אין הכרח שהיה חייב בדבר, משא"כ 

ברכת הגומל היא כשהיה במצב של סכנה ויצא ממנו.

כדי  סכנה  לידי  מביאו  דהקב"ה  השם,  בעבודת  עניינו  בארוכה  ]ומבאר 
להעלותו לדרגה נעלית ביותר; עייש"ב[.

דרוש  גאולתו  "להעיר, שאדה"ז אמר לאחרי  וז"ל:  ובסים השיחה מעיר, 
"ברוך שעשה נסים לאבותינו", וכ"ק מו"ח אדמו"ר אמר מאמר "ברוך הגומל 

כו'". ואכ"מ".

ולכאורה יש לומר ביאור החילוק ביניהם, לענ"ד עכ"פ:

בהם  במצבים  שהיו  כאלו  ניסים  גם  מצינו  לאדה"ז,  שהיו  בניסים  דהנה 
לא הייתה לאדה"ז סכנה כלל, ולמשל בב' הסיפורים הידועים אודות העגלה 
נס  לו  מ"מ ארע  הנשקפת,  סכנה  לאדה"ז שום  הייתה  דאף שלא   – והסירה 
למעלה מדרך הטבע לגמרי )שהעגלה והסירה נעצרו( כדי שיוכל לשמור על 
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קדושת השבת וכדי שיוכל לקדש את הלבנה )אלא שבשניהם לא רצה שיהיה 
רק בדרך נס, ולכן אח"כ ביקש גם בדרך הטבע(.

משא"כ אצל אדמו"ר הריי"צ היו הניסים תוצאה של סכנה הנשקפת לו, 
לעשות  רצו  באופן שלאחר ששמר  היו   – כל המצוות שהצליח לשמור  וגם 
לתת לו עונשים, ומעונשים אלו ניצל בדרך נס; אך לא שהנס היה על המצוות 

עצמם.

ולפ"ז את"ש החילוק הנ"ל: שאדמו"ר הזקן אמר "ברוך שעשה ניסים" – כי 
אצל  "חובה"; משא"כ  של  עניין  עם  קשורים  היו  שלא  ניסים  גם1  אצלו  היו 
אדמו"ר הריי"צ שהיו הניסים בפשטות רק בדרך "חובה" וא"כ היה צריך לומר 

רק "ברוך הגומל לחייבים טובות". ודו"ק.

יעקב אבינו לא מת )גליון(

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

הקדמה
טרם כתבי הערה זו ברצוני להבהיר:

א. כל הביאורים שכתבתי ואכתוב בענין זה, אינם באים לקבוע מסמרות 
בדברי כ"ק אד"ש בשיחה, ואינם אלא לנסות ולבאר בדעת תחתון כמה עניינים 
מתומצת,  בלשון  שנכתבו  כיון  נוספת  והבהרה  לביאור  שזקוקים  בשיחה 

ובאופן שיש להבין מהם דבר מתוך דבר.

ב. "שגיאות מי יבין", ואבקש את קוראי הערה זו והערתי הקודמת, להעירני 
באם טעיתי בהבנת דברי כ"ק אד"ש.

1( ויש להעיר, שאכן גם אצל אדה"ז עיקר החידוש הוא בעצם זה שניצלו חייו של אדה"ז 
מכך שהרבנית  היא  לזה  והראיה  )"חובה"(,  מסכנה  יציאה  של  נס  שזהו  החסידות,  ותורת 
דבורה לאה היתה צריכה למסור את נפשה. אלא שעדיין היה שייך גם "ברוך שעשה ניסים", 

וכבפנים.
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ג. מובן ופשוט שהביאור בשיחת כ"ק אד"ש, וכן כל מה שכתבתי ואכתוב 
של  לחייהם  כלל  מתייחסים  ואינם  אבינו,  יעקב  של  חייו  על  נסובים  לקמן 
מהם  אחד  ובכל  מתו,  שלא  עליהם  אומרת  אמת  שתורת  אחרים  צדיקים 

הביאור הוא לגופו.

א
בשיחה  ודיוקים  בשאלות  הארכתי  קטן,  פורים  לכבוד  שיצא  בגליון 
המפורסמת ד"יעקב אבינו לא מת". גם התחלתי בביאור ב' האופנים שהביא 

כ"ק אד"ש בהסיבה שקיום התומ"צ צריך להיות בטבע העולם.

ונקודת הענין בקצרה היא: א. כל הדיון אינו בנוגע לעצם הענין דהתומ"צ 
– שהם בוודאי שאינם קשורים לטבע העולם – כמובן בפשטות, אלא בנוגע 
לפעולת התומ"צ בעולם ביחס לאדם – שבזה ניתן לדון האם פעולה זו צריכה 
להיות כפופה לרצונו של הקב"ה בקיום העולם, או שפעולה זו אינה כפופה 
אף לדבר זה )וזה שקיום התומ"צ צריך להיות בטבע העולם הוא משום שכן 

הוא עניינה של התורה עצמה, אך אין הדבר מורה על הגבלה מסויימת(. 

כפופה  – שאין פעולת התומ"צ  כ"ק אד"ש  הב' שהביא  באופן  דייקנו  ב. 
כלל לטבע העולם – דהכוונה היא לא רק לגדרי הטבע כפי שהם מצד עצמם 
)שטבע הוא לשון "טובעו בים סוף", היינו שהטבע מכסה ומסתיר על החיות 
היינו הכללים שקבע הקב"ה מצידו   – ל"גדרי הבריאה"  גם  האלקית(, אלא 

יתברך לקיום העולמות. 

ויש לבאר זה בסגנון אחר, ע"ד החסידות:

מן  למעלה  שהוא  ומצוות,  דתורה  לרצון  בנוגע  בכ"מ2  מבואר  דהנה   
לעולמות  והרצון  הרצון,  פנימיות  הוא  דתורה  )שרצון  העולמות  על  הרצון 
הוא מחיצוניות( – ויש לדון האם לאחר שניתנה התורה למטה – אף שוודאי 
נשארה היא למעלה מהעולמות שהתורה היא אש י-ה גם בהיותה למטה, אך 
בנוגע להרצון על העולמות )"שחפץ השי"ת ורצונו לקיים מנהגו של עולם 
בכל מה דאפשר והטבע יקר בעיניו ולא ישנהו אלא לצורך הכרחי"( יש לדון 
האם אז התורה מושפעת מרצון זה, שלכן לא תפעל פעולתה נגד רצון זה; 
או שאין התורה מושפעת מרצון זה כלל – גם בהיותה למטה, ומה שהתורה 

2( ראה בארוכה המשך "יום טוב של ר"ה" תרס"ו עמ' מ"א ואילך, ועוד. 
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והמצוות צריכים להיות בטבע העולם, זהו משום שהתורה מצד עצמה – גם 
מקודם שירדה למטה – עניינה לפעול בעולמות בתוך הטבע ולא לשנותו.

עפ"ז יש לבאר בעומק יותר כוונת כ"ק אד"ש: "כלומר, לא זו בלבד שאינו 
זאת, שהוא למעלה מגדרי הבריאה, דמצד  מוגדר בטבע העולם, אלא עוד 
העולם  הכוונה  העולם"  בטבע  ש"מוגדר  בעולם",  מיתה  צ"ל  הבריאה  גדר 
מצד עצמו – שזה וודאי ח"ו לומר שהתורה ויעקב אבינו מוגדרים בזה – ואי 
גדרי  אודות  אינו מדבר  הבריאה"  "גדרי  זה. משא"כ  לי'  סבירא  לא  ר"נ  גם 
העולם  בבריאת  העיקרים  היסודות  על  אלא  עצמו,  מצד  והעולם  הטבע 
השייכים לרצונו יתברך על בריאת העולמות3, )וי"ל שהוא ע"ד מה שאמרו 
חז"ל שהתורה היא פינקסאות וכו' שבהם ברא הקב"ה את העולם – שזהו עוד 
לפני שהיה עולם בפועל, כולל – גדרי הטבע, אלא הם פרטי רצונו של הקב"ה 

בבריאה – עוד לפני שנבראה בפועל4(.

וזהו כוונת אד"ש ש"מצד גדרי הבריאה צ"ל מיתה בעולם שהרי אי אפשר 
לנברא מוגבל בעל שינוי להיות קיים בקיום נצחי" – דהיינו שזהו יסוד רצונו 
של הקב"ה בבריאת העולם הזה - שיהיה העולם מוגבל ובעל שינויים – שלכן 
ומכיון  נצחי.  בקיום  קיים  ויהיה  לשינויים  נתון  יהיה  לא  שנברא  שייך  לא 
ש"יעקב אבינו לא מת" – גם בגופו, הרי זה הוכחה על כך שהתורה – גם כפי 

שניתנה למטה, אינה מושפעת אף מרצונו של הקב"ה בבריאת העולמות.

ב
וכו'" – שבזה מבאר  "וכי בכדי  ע"פ כל הנ"ל יש לבאר קושייתו של ר"נ 
כ"ק אד"ש שכוונתו היתה להקשות מדוע מסופר בתורה כך, דמזה מוכח שגם 
מצד התורה יש הגבלות דטבע העולם  - ורצה בכך להוכיח שיטתו דלא כר"י, 

שלתורה יש שייכות להגבלות דטבע העולם.

3( וי"ל ע"ד ההבדל בין העשרה מאמרות – שהם העיקר דבריאת העולם – לבין החילופים 
ליסודות  בנוגע  י"ל  ועד"ז  יא(,  פ'  )שעהיוה"א  הנבראים  שאר  כל  נבראו  שמהם  ותמורות 

ועיקרי הבריאה שיש את העניינים היסודיים ויש את הפרטים המשתלשלים מהם.
4( דהיינו שאין זה הרצון הפשוט כפי שהוא אלא איך שהוא כבר מלובש בפרטים כיצד 
לברא וכו' – כולל הרצון לקיים טבע העולם ולא לשנותו. וע"ד תורת החסידות – קאי על 
הרצון דעולמות בא"ק שם ישנם כבר כל הפרטים – אלא שהם בהשוואה אחת – טהירו תתאה, 
משא"כ טהירו עילאה שלפני הצמצום – שם אין פרטים כלל, אלא רצון פשוט )ראה בארוכה 

המשך תרס"ו שם עמ' קצ"ט ואילך(.  
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ובהקדים דלכאורה קשה מדוע מלכתחילה הגיע ר"נ להקשות על דברי ר"י 
שבתורה אין שייכות להגבלות דהעולם – והלא אין ר"י אמר זה בשם עצמו 
אלא בשמו של ר' יוחנן )שלמד זאת מדבריו ד"יעקב אבינו לא מת" – כמבואר 
הסעודה  בשעת  מסיחין  ש"אין  דאמר  הוא  גופיה  יוחנן  רבי  והלא  בשיחה(, 
שמא וכו'" – שהפירוש בזה שאין מסיחין אף בדברי תורה – כנ"ל, ובכ"ז לא 
יוחנן עצמו למד  )היינו שר'  זאת לומר ד"יעקב אבינו לא מת"  לו  הפריעה 
דבריו בענין ד"אין מסיחין" – כאופן השני, כפי שר"י למד, ולא כאופן הראשון 
- כפי שר"נ למד(. וא"כ היה לר"נ לקבל דעתו של ר' יוחנן ולא להקשות עליו 
– וכמו שקבל דעתו מקודם ללא הרהורים? וממה נפשך – אם לא מקבל דברי 
ר' יוחנן ש"יעקב אבינו לא מת" – א"כ מדוע מקבל דעתו בנוגע ל"אין מסיחין 

בשעת הסעודה"?  

ונראה לומר, דאף שאמר ר' יוחנן "יעקב אבינו לא מת" – מ"מ אין מכאן 
הוכחה מוכרחת כלל, שסובר כך בנוגע לתורה )שהתורה אינה מוגבלת כלל 
בגדרי הבריאה – כאופן שלמד ר"י כנ"ל(, דאפשר שמה שיעקב אבינו חי – 
זהו אינו מצד שייכותו של יעקב לתורה שלמעלה מהעולם – אלא זהו ענין 
שום  לכך  ואין   – לנצח  יחיה  אבינו  שיעקב  הקב"ה  שעשה  פעמי  וחד  ניסי 
קשר לשייכותו לתורה, ולעולם אה"נ דניתן ללמוד שהתורה מוגבלת בטבע 

דהעולם – כפי שלמד ר"נ.

אך כאשר אמר ר"י את דברי ר' יוחנן "יעקב אבינו לא מת" – הוא לא התכוון 
להגיד )רק( את מאמר ר' יוחנן, כי אם בדרך משפט זה התכוון להבהיר את 
דבריו הראשונים )שהביא בשם ר' יוחנן( "שאין מסיחין" – גם לא בדברי תורה 
– שזהו כאופן השני בשיחה ולא כאופן הראשון. ואף שאין זה מוכח בדברי ר' 
יוחנן כנ"ל, מ"מ כוונתו היתה רק להשתמש עם לשון ר' יוחנן ד"יעקב אבינו 
לא מת" וללמוד אותו לפי ענינו, אף שמצד ר' יוחנן אין זה מוכרח כלל כנ"ל 

– וסבר לפי שיטתו להסביר כך את דברי ר' יוחנן.

ויוצא מזה, שהמחלוקת בין ר"נ לר"י באופנים שמביא כ"ק אד"ש בנוגע 
לענין דאין מסיחין בשעת הסעודה, היא מחלוקת בין ר"נ ור"י גרידא, ואין 
הוכחה מדברי ר' יוחנן לכאן או לכאן, וכמו כן שאלת ר"נ מכך שנכתב בתורה 
ר'  כ"כ על עצם דברי  אינה שאלה   – דיעקב אבינו  והקבורה  בנוגע להספד 
 – וכו'  "איך חנטו חנטיא  לי' להקשות  )דאז הוי  יוחנן דיעקב אבינו לא מת 
כקושיית אד"ש בתחילת השיחה(, אלא בעיקר על ההסבר שרצה ר"י להכניס 

בדברי ר' יוחנן, ולכך הקשה לו "וכי בכדי . ." – כמבואר בפנים השיחה   
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יוחנן  ויש לדייק זה מלשון כ"ק אד"ש: "בתר דסעיד א"ל, הכי אמר רבי 
יעקב אבינו לא מת, שיש לומר, שכוונת ר' יצחק בזה היא להדגיש"  - דהיינו 

שאמר לו את מאמר ר' יוחנן, אך כוונתו בזה היא להדגיש מעצמו.

וכן בהמשך כשמסביר את שאלת ר"נ:  " . . אבל ר"נ, לאחרי ששמע מאמר 
ר' יוחנן "אין מסיחין בסעודה כו' ויבא לידי סכנה", נקט )הפירוש בדברי ר' 
 " .  . יוחנן, שס"ל( כאופן הא' הנ"ל, ויש לומר דזהו מה שהקשה "וכי בכדי 
– דהיינו שגם לאחר ששמע את מאמר ר' יוחנן "יעקב אבינו לא מת", עדיין 
נשאר בדעתו שהפירוש בדברי ר"י הוא כאופן הראשון – שלכן הקשה "וכי 
בכדי וכו'", דהיינו שקושייתו לא היתה כל כך על עצם דברי ר' יוחנן ש"יעקב 
אבינו לא מת"5, כ"א בעיקר על מה שהסיק ר"י ממאמר זה – שהתורה אינה 
מושפעת מגדרי טבע העולם, דלכאורה הרי בתורה גופא מוכח שישנו ענין 
הפטירה ביעקב אבינו – שעניינו תורה? )שכן אם הפטירה אינה אמיתית נמצא 

שהתיאור ע"ד הקבורה וההספד אינו אמיתי ע"פ תורה – כמבואר בשיחה(. 

ולפי זה יש לבאר ולהדגיש מה שביארנו קודם – דמכך שיעקב אבינו לא 
גם  אלא  הטבע,  וגדרי  עצמו  מהעולם  נעלית  רק  אינה  שהתורה  מוכח  מת 
היינו מבארים  בבריאת העולם. דאם  רצונו של הקב"ה   – מ"גדרי הבריאה" 
למהותו  בהכרח  קשור  שאינו  ניסי,  ענין  הוא  מת"  לא  אבינו  ש"יעקב  דמה 
של יעקב אבינו, ניתן היה לסבור שהתורה )כפי שירדה למטה( – אף שאינה 
כפופה לגדרי הטבע, מ"מ כפופה לרצונו של הקב"ה בבריאת העולם, ולכך 
אין יעקב אבינו יכול להשאר נצחי מצד מציאותו, כיון שהוא מושפע מרצונו 
של הקב"ה ש"כל הווה נפסד" – והישארותו חי יכולה להיות רק באופן ניסי. 

שהתורה  יוחנן,  ר"'  מדברי  ר"י  של  מסקנתו  דלולא  יותר  בעומק  לומר  יש  ואולי   )5
אל  מת"  לא  אבינו  ש"יעקב  יוחנן  ר'  דברי  לתרץ  היה  ניתן  העולם,  מטבע  מושפעת  אינה 
שאף  ואפשר  שבתורה,  הדרש  בחלק  אלא  דבריו  אמר  לא  יוחנן  דר'  בקרא.  המסופר  מול 
שמצד חלק הפשט שבתורה המסופר בכתובים )או חלק ההלכה – שזה היה ע"פ צוויו של 
מ"מ  אבינו,  ביעקב  המיתה  ענין  שהיה  מוכח  וההספד  הקבורה  ע"ד  בשיחה(  כנזכר  יוסף 
דברי התורה נדרשים "כפטיש יפוצץ סלע" )רש"י עה"ת וישלח לג, כ(, וניתן לבאר הכתובים 
ע"ד הדרש בדרך אחרת ולא יהיה קשיא מענין ההספד והקבורה מה שיעקב אבינו לא מת 
)כיון שלא כתוב מיתה בפירוש – אלא רק "ויגווע ויאסף אל עמיו"(; משא"כ אם נאמר שמה 
ש"יעקב אבינו לא מת" קשור לפעולת התורה – שאינה מושפעת מגדרי הטבע – הרי בזה אין 
חילוק בין חלק הדרש לחלק הפשט שבתורה, כיון שגם התורה כפי שניתנה למטה על כל 
חלקיה – אינה מושפעת מטבע העולם, ואזי כיון שכתוב בתורה בפשט הכתובים תיאור ע"ד 

פטירתו של יעקב, הרי זו סתירה להנחה זו. 
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ממציאותו  נובעת  חי  אבינו  יעקב  של  שהישארותו  נאמר  כאשר  משא"כ 
העצמית שהיא דבר אחד עם התורה – ואין כאן צורך בענין ניסי, נהי' מוכרחים 
אינה כפופה כלל לרצונו של הקב"ה בבריאת העולם, אלא  לומר שהתורה 

תמיד נשארת למעלה מזה6.   

ג
ומעתה יש לבאר תשובתו של ר"י לר"נ: 

"ועל זה ענה לו "מקרא אני דורש כו' מה זרעו בחיים אף הוא בחיים",

כפי שנראית  יעקב  אינה למציאותו של  ב"יעקב לא מת"  יוחנן  ר'  כוונת 
למצ רים, אלא לאמיתית מציאותו )גם של חיי הגוף שלו(, שזוהי מציאותו כפי 
שהיא בתורה, שמצד זה דוקא אינו מוגדר בגדרי טבע הבריאה, "חי הי'". וזהו 
שאומר "מק רא אני דורש כו' מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", דזה ש"אף הוא 
בחיים" אינו ענין שנראה לעיני בשר )למצרים(, אלא זקוקים ל"מקרא )ובזה 

גופא( אני דורש"".

והקשינו קודם על כללות הענין כיצד שייך לומר ביעקב אבינו ב' מציאויות 
שונים כיון שמדובר באדם אחד.

כל  אבינו  שיעקב  בשיחה  כן  לפני  מבואר  דהנה  לומר,  יש  בזה  והביאור 
מציאותו היא תורה כמ"ש "ויעקב איש תם יושב אהלים". ור"י הסביר הכוונה 
ב"יעקב אבינו לא מת", שיעקב אבינו – שעניינו תורה, לא מת, כיון שהתורה 

היא למעלה מהגבלות הבריאה. 

והנה רש"י פי' ש"לא מת" הוא גם בנוגע לגופו של יעקב אבינו – ואם כן 
מוכרח שמציאות יעקב שענינה תורה – כוללת גם את גופו.

ולפ"ז נוצרת קושיא חזקה ביותר על דברי ר' יוחנן ש"אין מסיחין בשעת 
הסעודה" -  גם לא בדברי תורה – כיון שהתורה עניינה לפעול בעולם ולא 
לשנותו – והרי יעקב אבינו יוכיח להיפך, שעניינו תורה גם מצד גופו – ובכ"ז 
נמצא בעולם הזה הגשמי וחי בו, והרי התורה )ומציאותו של יעקב שענינה 
תורה( אינה מוגבלת בטבע העולם, ובאופן כזה התורה בכל רגע משנה טבע 

6( היינו דכאשר נמצאים תחת הגבלות הטבע זקוקים לנס על מנת להתעלות למעלה, 
משא"כ כאשר מלכתחילה נמצאים למעלה מההגבלות, אין צורך לצאת מהם, וק"ל.
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טבע  נוגדת  מציאותו  כל  אשר  אדם  העולם  טבע  בתוך  שחי  בכך  העולם, 
העולם – שלכן הוא חי בקיום נצחי נגד הטבע7?

לכן מוכרח לומר – ע"מ שלא יסתור דברי ר' יוחנן – שיעקב אבינו  כפי 
שכל עניינו הוא תורה אכן לא נמצא בגלוי בתוך טבע העולם, ומה שנראה 
לטבע העולם )"לעיני המצריים"8( – היא מציאות שונה – אשר הגם שקשורה 
היא ובאה ממציאותו האמיתית, מ"מ אין זה גדר מציאותו של יעקב – גם של 

חיי גופו, ומציאותו האמיתית היא כמו שהוא בתורה9.

]ולפי זה יש להמתיק מה שביארתי לעיל, שממאמר ר' יוחנן "יעקב אבינו 
ניסי בגופו של  לא מת" לא מוכרח בנוגע לתורה – דאפשר שזהו היה ענין 
יעקב, שכן ר"נ ס"ל שיעקב לא מת אף במציאותו הנראית לעיני המצרים – 

וזהו יכול להיות רק מצד ענין ניסי כנ"ל ולא מצד התורה, ודו"ק היטב.[

מציאות  אך  שזוהי  לומר  אפשר  דאי  ופשוט  מובן  גיסא  לאידך  אך      
שיקרית ותעתוע עיניים, דא"כ יוקשה ע"ד קושייתו של ר"נ – מדוע מספרת 
– אלא  עיניים  ותעתוע  והספד של מציאות שיקרית  לנו התורה על קבורה 
וודאי מוכרח לומר שלמציאותו של יעקב כפי שהיא בעולם ישנו תוקף אמיתי 
– אך כ"ז הוא רק בנוגע למצריים ולטבע העולם, אך לא בנוגע  ע"פ תורה 

לבנ"י שהם למעלה מהטבע, והם חשים את מציאותו האמיתית של יעקב.

ולביאור ענין זה עיין מה שכתבתי בקובץ די' שבט בנוגע לפעולת התורה 
ולא  העולם  בטבע  לפעול  עניינה  שהתורה  שמה  בקצרה,  ואחזור  בעולם, 
לשנותו הוא לא רק ענין שלילי, שאין להכנס למצב ששכיח היזיקא – כי אם 
גם בענין החיובי – שכל ענייני התורה אף הגבוהים שלמעלה מגדרי העולם 

7( ואפילו אם נאמר שבזמן שקרה ו"יגווע ויאסף אל עמיו", העלים הקב"ה מן המצריים 
בדרך ניסית מה שיעקב אבינו לא מת – וסבירא להם שמת, הרי אין זה מתרץ אלא בנוגע 
למצריים, משא"כ בנוגע לטבע העולם בכללותו – שבפועל ממש נמצא וחי בעולם אדם שחי 
ולא  עניינה לפעול בעולם  נגד הכלל שהתורה  זהו שינו טבע העולם,  והרי   – נצחי  בקיום 

לשנותו. 
8( ויש לבאר הדגש "עיני המצרים" ולא עניים של בנ"י, שכן בני יעקב – בהיות להם עניים 
מזוככות ראו את מציאותו של יעקב האמיתית ולא את מציאותו הנראית לעיני המצריים, 
וע"ד המבואר בהמשך השיחה שבהיות בנ"י למעלה מעבודת הבירורים, הם למעלה מטבע 

העולם – כפי שיתגלה לע"ל.
9( ואין שייך להקשות כיצד לא ראו המצריים את גופו של יעקב במציאותו האמיתית – 
אף שהגוף היה גשמי, דעד"ז מצינו באליהו הנביא שעלה בסערה השמיימה עם גופו הגשמי, 

וכן במשה רבינו במשך הארבעים יום בהר סיני. וראה הערה קודמת. 
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עניינם שיחדרו בסופו של דבר בעולם, רק שבתחילה מתגלה אור קטן יותר 
שהעולם יכול לקבלו, עד שלאט לאט יכול העולם לקבל אוא"ס יותר ויותר – 

כמבואר בהמשך ס"ו בתחילתו.

 – המצריים  לעיני  הנראית  יעקב  של  למציאותו  בנוגע  לבאר  יש  ועפ"ז 
שיש לה תוקף ע"פ תורה, כיון שאין מספיק מה שיעקב אבינו לא מגלה את 
זו נפעל רק  אמיתית מציאותו על מנת לא לשנות טבע העולם, שכן בדרך 
באופן  גם  וצריך שיפעל  לא משנה טבע העולם,  – שהתורה  הענין השלילי 
חיובי – שעניינו של יעקב אבינו יחדור בעולם, ולכן ישנה את מציאותו של 
יעקב הנראית לעיני המצריים – כדי שעניינו של יעקב אבינו יגיע גם לתוך 
טבע העולם וישפיע בו. אך אם היתה מתגלית מציאותו של יעקב כפי שהיא – 
לא היה יכול העולם לקבלו כיון שזה סותר את חוקי הטבע וגדר העולם, לכן 
התגלה במציאות אחרת )כביכול( שאינה מציאותו האמיתית – שמציאות זו 

מושפעת מטבע העולם ושייך בה ענין המיתה וכו'.

בהערה  אד"ש  שכתב  מה  על  לעיל  שהקשנו  מה  בפשטות  יובן  ועפ"ז 
שבכ"ז  מתבאר  בהמשך  דלכאורה   – מטמא"  חי  ואין  מטמא  ל"מת  דנפק"מ 
ספדו ספדנייא וכו' – שכן הענין דטומאת מת הוא ענין השייך בנוגע לבנ"י 
בלבד, ואינו שייך כלל בנוגע למציאות הטבע והעולם וכו' )טומאה וטהרה 
אינם כלל ממאורעות העולם, אלא בכלל הענין דחוקים – כמבואר ברמב"ם(, 
לעיני  הנראית  דיעקב  המציאות  כלל  שייך  לא  מת  לטמאת  בנוגע  וא"כ 
המצריים אלא רק המציאות האמיתית של יעקב כפי שהיא בתורה )ובלשון 

אד"ש "לגביהם הרי זה ענין אמיתי" – ולא בנוגע לבנ"י(.

ד
בהמשך מבאר כ"ק אד"ש שכשם שהוא בנוגע ליעקב – "ישראל סבא", כך 
הוא בנוגע לזרעו, שאף שהם כ"כבשה אחת בן שבעים זאבים" – וע"פ דרך 
הטבע אין מקום שישארו חיים – מ"מ זרעו בחיים. והקשנו במה נשתנו חייו 
של יעקב מחיי בניו, שחיי יעקב אינם גלויים לעיני המצריים )אומות העולם(, 

בעוד שחיי זרעו נשארים נצחיים גם לעיני אומות העולם.

וע"פ הנ"ל פשוט הוא שגם בחיי יעקב, אף שבאותו הזמן של "ויגוע ויאיסף 
אדרבא  היא  המטרה  הרי  הטבע,  בדרך  התגלו  לא  יעקב  חיי   – עמיו"  אל 
שבסופו של דבר יחדור ענין זה בטבע, וההתחלה של ענין זה הוא בחיי זרעו 
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זה גלוי לעיני כל אומות העולם, וכך מוכח  שנשארים חיים וקיימים, ודבר 
לעיני כולם ש"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים".

בין  אחת  ככבשה  נמצאים  שישראל  שמה  אד"ש  כ"ק  דברי  ידוייק  ובזה 
שבעים זאבים "ה"ז בגדר "שכיח היזיקא", הן בגשמיות, ועוד יותר ברוחניות, 
הרי מ"מ . . גם בהיותם בשבי ובגלות, נשארים חיים, "ואתם הדבקים בה"א 
חיים כולכם היום, "אע"פ שע"פ טבע העולם אין מקום לזה, כי טבע העולם 

אינו שולט עליהם".

של  במקרה  אזי  והמצוות,  התורה  בקיום  עוסקים  שכאשר  דאף  היינו, 
מתגלה  לבנ"י  בנוגע  מ"מ  הסעודה".  בשעת  מסיחין  "אין   - היזיקא"  "שכיח 
אינו שולט  העולם  הם למעלה מהעולם, ש"טבע  –איך שבנ"י  העולם  בתוך 

עליהם", ולכך אף ב"שכיח היזיקא" נשארים הם חיים וקיימים.

שליחת המרגלים דיהושע

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

 ,)618 עמ'  ח"ב  תנש"א  )ספה"ש  ס"ב  שלח  דש"פ  מלכות  הדבר  בשיחת 
מביא כ"ק אד"ש כמה וכמה חילוקים בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים 

ששלח יהושע.

אחד מהחילוקים הוא )בלשון כ"ק אד"ש(: "במרגלים דמשה נאמר "שלח 
אם  לך,  מצווה  איני  אני  "לדעתך,  מקרא(  של  )פשוטו  רש"י  ומפרש  לך" 
מדעתו  יהושע  עשה  לא  "בוודאי  דיהושע  במרגלים  משא"כ  שלח",  תרצה 
רק שהשי"ת ציווהו על כך". כמובן בפשטות )ועד שאין צורך לפרש בקרא( 
)ללא  כתוצאה משילוח המרגלים מדעתו של משה  שלאחרי הקלקול שהי' 
ציווי הקב"ה(, לא היה יהושע שולח מרגלים מדעתו ועכצ"ל שהשי"ת צווהו 

ע"כ".  

 )610 עמ'  שם  )ספה"ש  סי"ב  בהעלותך  דש"פ  מלכות  הדבר  בשיחת  אך 
מבואר לכאורה באופן אחר, וזלה"ק )בתרגום ללה"ק(: "הכוונה בכך שהתורה 
מספרת את פרשת המרגלים – היא בכדי לגלות את העילוי שבא גם ממעשה 
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המרגלים – וכפי שבא בגלוי בההפטורה, שע"י שילוח המרגלים ע"י יהושע, 
שי"ל שלמד זאת ממשה רבינו, ויהושע לא ימיש מתוך האוהל, והוא "כפני 
לבנה" שמשקף את "פני חמה" של משה – נפעלה במילואה שליחותו של משה 

ודעתו בשילוח המרגלים שהוא לכבוש את הארץ".

ועי"ז  ממשה,  זאת  שלמד  משום  היה  דיהושע  המרגלים  ששילוח  היינו 
נפעלה שלימות בשילוח המרגלים דמשה. א"כ משמע שהיה זה מדעתו.

וכן מבואר בהמשך השיחה: "עי"ז שיהושע לכאורה למד ממשה לשלוח 
מרגלים – הרי אח"כ הוא מעצמו – "מאלי'" – שלח מרגלים והם מילאו את 

שליחותם". 

 וצ"ע, מהי ההכרעה האם יהושע שלח מעצמו או שזה הי' ע"פ  ציווי השם?

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה10.

10( הערת המערכת: לכאורה יש לומר החילוק בין המרגלים ששלח משה לבין המרגלים 
ששלח יהושע: במרגלים דמשה, חשב משה מדעתו לשלוח מרגלים, ונמלך בשכינה, ואמר לו 

הקב"ה "שלח לך, לדעתך, אם תרצה שלח".
אך יהושע – אף שלמד ממשה רבינו ורצה גם לשלוח מרגלים, מ"מ היה ברור לו שאין 
מספיקה הסכמה גרידא מהקב"ה לשליחת המרגלים )כפי שהיה אצל משה – שכן אז יש חשש 
לקלקול(, אלא רק אם ינתן ציווי מפורש לדבר. ולאחמ"כ כשנמלך בהקב"ה, אכן קיבל לא 

רק הסכמה אלא אף ציווי מפורש לשלוח מרגלים. ודו"ק.   
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הכאה באצבע צרידה במקדש

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

בידם  שאין  שב"לילי שבת  אור",  של  ב"אבוקות  המקדש  לבדיקת  בנוגע 
אור . . בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת"11, מקשה כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א12 דהא "אין שבות במקדש", ומדוע אין בודקים בנרות כבכל 

יום, שטלטולם אינו אלא שבות?

ומביא את תירוץ הכס"מ על אתר, ד"שאני הכא דאפשר בנרות הדלוקין 
מערב שבת", אך מוכיח מדינים אחרים שהרמב"ם מתיר שבות במקדש גם 
מכין  לוי'  פרחי  גדול( להתנמנם,  )כהן  "בקש  ומהם:  באופן אחר,  כשאפשר 
לפניו באצבע צרדה"13, אע"פ שבהל' שבת14 פסק שאסור "להכות באצבע . . 

אחת כנגד אחת" )משום שבות(, ולאידך ניתן להעירו באופנים אחרים.

ומציין לדברי הכס"מ שם )בהל' שבת(, שאכן מבאר כך את הסתירה: "אין 
צרידא,  באצבע  כ"ג  לפני  מכין  שהיו  דיומא  בפ"ק  מדתנן  זה  על  להקשות 
דשאני מקדש שאין בו משום שבות" )ועיי"ש בהמשך השיחה התירוץ לענין 

בדיקת המקדש(.

לי' מעיקרא,  והנה, כמה מהנ"כ שם הקשו על דברי הכס"מ, מאי קשיא 
דהא איסור ההכאה באצבע הוא רק כשנעשה בדרך "קול של שיר" )כמ"ש 
שם המגיד משנה, ד"אע"פ שיש אוסרין, כן עיקר", וכ"פ גם אדה"ז בשו"ע ר"ס 
שלח(, משא"כ כשנעשה לצורך הקצה משינה וכיו"ב – אין בזה כל איסור, גם 

מחוץ למקדש.

גם  צרידה  באצבע  להכות  אסור  הכס"מ  לדעת  דאכן  מזה  שהוכיחו  ויש 
בכדי להקיץ אדם משנתו, וכפי שכתב בפירושו על הטור )סי' לט(: "בתרומת 
הדשן . . כתב להתיר בגודל ובאמה שבאצבעותיו, מדתנן . . ביקש להתנמנם 
פרחי כהונה מכים לפניו באצבע צרדה. ואין לומר דשאני מקדש שלא גזרו 
בו משום שבות דאם כן ה"ל לתלמודא לאסוקי עלה דשרי מהאי טעמא . . 

11( סיום הל' בית הבחירה לרמב"ם.
12( לקו"ש חכ"א, שיחה א' לפ' ויקהל.

13( הל' עבודת יוה"כ פ"א ה"ח.
14( פכ"ג ה"ה.
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ותמהני היאך סמך על דיוק כזה להתיר מה שאסר הרמב"ם להכות אחת כנגד 
אחת כדרך המשוררים", היינו שגם להלכה סובר הב"י שרק במקדש מותר 

להכות באופן זה15, וכך לדעתו סובר גם הרמב"ם.

גם  במקדש  שבות  שאין  זה,  מדין  מה"מ  אד"ש  הוכחת  צלה"ב  ועפ"ז 
כשאפשר באו"א – דהא להלכה אין איסור בהכאה שלא דרך שיר, ובמילא 

אינו מטעם "אין שבות במקדש" אלא דאינו איסור כלל.

ואין לומר שקושייתו היא רק לדעת הכס"מ )דעל תירוצו היא הקושיא(, 
דסוכ"ס תירוצו של הכס"מ )דאפשר באו"א( אינו תלוי בדעתו בהל' שבת, 

ואפשר לתרץ כך גם באם אין סוברים כדעתו בכל התורה כולה.

ואולי יש לתרץ, דבאמת גם לדעת הכס"מ אין איסור בהכאה שלא בדרך 
שיר, ומה שלא תירץ כן בהל' שבת, הוא מפני דשפיר תירץ שמעיקרא אין 

לדמות וללמוד ממעשי המקדש, כיון שאין שבות במקדש.

)בהל'  שכאן   – עצמו  הכס"מ  בדברי  מהסתירה  אכן  היא  הקושיא  וא"כ, 
בית הבחירה( כתב דכשאפשר באופן אחר, יש שבות, ואילו בהל' שבת כתב 

כתירוץ גורף שאין שבות במקדש כלל. ודוחק קצת ליישבו בלשון השיחה.

 כתיבת השם "פטרסבורג" בכותרת
מאמרי הגאולה די"ב תמוז

א' התמימים

בשיחת ש"פ בלק תשמ"ה16 מקשה כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק:

15( וצ"ע, דהמג"א כתב )על דברי הב"י עצמו בשו"ע( "ואע"ג דאי' פ"ק דיומא דהיו מכין 
לפני כ"ג באצבע צרדה, שאני התם שהיו מכין להקיצו ולא הוי קול של שיר . . ולכן כתב 
כדרך המשוררים". היינו שגם לדעת הב"י האיסור הוא רק בדרך שיר )שלא תירץ דאין שבות 

במקדש(.
16( התוועדויות ח"ד ס"ע 2540.
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בכגון  כרגיל  אשר,  פלא,  דבר  על  לעורר  יש   – הנ"ל17  לקונטרס  "בקשר 
דא, אין שמים לב: לא רק המאמרים עצמם נכתבו ע"י בעל הגאולה, אלא גם 
הכותרת, שבה מופיע התאריך והמקום שבו נאמר המאמר, נכתבה אף היא 

ע"י בעל הגאולה בכתב יד קדשו.

ובכן, ב"כותרת" דשני המאמרים האחרונים שבקונטרס הנ"ל, המאמר ד"ה 
ברוך הגומל )הב'( והמאמר ד"ה שאו ידיכם קודש, שנאמרו בשבת שלאחרי 
ימי הגאולה י"ב־י"ג תמוז, לאחרי שחזר לביתו – כתב בעל הגאולה שמקום 

אמירתם ב"פעטרסבורג".

ולכאורה, תמוה הדבר:

וכן  "פעטרסבורג",  ולא  "לענינגראד"  העיר  של  שמה  הי'  ההם  בימים 
בשטר  לכתוב  שיש  תורה,  ע"פ  שטרות  לכתיבת  בנוגע   – תורה  ע"פ  הוא 
כפי  "פעטרסבורג",  ולא  השטר,  כתיבת  בזמן  שנקראת  כפי  "לענינגראד", 

שהיתה נקראת ל פנ"ז.

שלא   – זה  שם  על  המדינה  מלכות  מצד  הקפדה  ישנה  שבנדו"ד  ובפרט 
בשם  אם  כי  "פעטר",  הצאר  ע"ש  "פעטרסבורג"  בשם  זה  למקום  יקראו 
"לענינגראד", ע"ש "לענין", כלומר, אין הכוונה שעיר זו נקראת בב' שמות, 
ובמילא, יכולים לכתוב איזה שם שרוצים, אלא יש הקפדה על שם זה, ומכיון 
שכן, בודאי צריכים לכתוב בשטר שם זה דוקא, ולא השם שהי' נקרא בעבר.

ומכיון שכן, דרוש ביאור: מדוע כתב בעל הגאולה ב"כותרת" של המאמרים 
שמקום אמירתם הי' ב"פעטרסבורג"?!"

"ויבוא  ומאריך עוד בזה, ומביא שבעל הגאולה בעצמו כתב ברשימתו18 
לביתו ללענינגראד ביום ועש"ק י"ד תמוז", וכן מבאר אודות דיוקו של בעל 
הגאולה בכל פרט אפי' בסיפורים, ומשאיר את זה לעיון השומעים וכו'. ע"ש.

אודות  תנש"א19  קרח  ש"פ  מלכות  בדבר  המבואר  ע"פ  זה,  לבאר  ונראה 
השלבים בגאולה די"ב תמוז, החל מהיציאה מהמאסר בג' תמוז ועד לשחרור 
עוד  כל  הגאולה,  הושלמה  לא  לאח"ז  שגם  וממשיך  תמוז;  בי"ב  המלא 

17( קונטרס מאמרי ימי הגאולה דשנת תרפ"ז, נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א קונטרס י"ד.
18( רשימת "המאסר והחופש" שבתחילת קונטרס הנ"ל.

19( ס"ז )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 658(.
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שהמדינה ההיא המשיכה להתנגד לדת ישראל, עד שלבסוף התהפך המשטר 
לטוב. וממשיך שם וזלה"ק )בתרגום ללה"ק(:

"כולל גם – בימים אלו ממש – השקו"ט והרצון דכו"כ במדינה ההיא להחזיר 
 – האסורים(  בבית  והישיבה  המאסר  הי'  )שבה  "לענינגררד"  העיר  שם  את 
השם שהם נתנו לה )על שם מנהיגם( – בחזרה לשם "פעטערבורג" )שם העיר 
בזמן המאסר והגאולה דאדמו"ר הזקן( – השם שהצאר קרא לה בזמן בניית 
העיר )שמייצג את ההיפך הגמור מהקומוניסטים(. והגם שאף תחת שלטון 
אלו  ע"י  למה שנעשה  מגיע  זה  אין   – ליהדות  ועיכובים  מניעות  היו  הצאר 
שאסרו את בעל המאסר והגאולה; ויש לומר, שבהשקו"ט והרצון להחזיר את 
הפעולה  את  יותר  בגלוי  רואים   – ל"פעטערבורג"  מ"לענינגררד"  העיר  שם 
ממנגדיהם  בנ"י  דכל  הכללית  הגאולה  תמוז,  בי"ב־י"ג  מהגאולה  הנמשכת 

בכלל, ובפרט במדינה ההיא".

בכדי  הוא  "פטרסבורג"  הריי"צ  אדמו"ר  שכתב  שמה  י"ל  אולי  ועפ"ז 
ועד  לטוב,  כולו  הגאולה שלו, שתהיה בהפיכת המשטר  לרמז על שלימות 
הסתפק  שלא  והיינו,  והשלימה20.  האמיתית  בגאולה  הגאולה  לשלימות 
בגאולתו הפרטית כל עוד שלא הושלמו שאר השלבים הכלולים בגאולה זו21. 
]ועדיין מובן שברשימה הנ"ל כן כתב "לענינגראד" – כיון שרשימה זו היא 
סיפור דברים של מה שהיה בפועל, וק"ל. ולהעיר גם ממ"ש בשיחה לפני זה22 
בקשר למאמרי הגאולה די"ב תמוז, שההוראות אלינו נמצאות במאמרי בעל 

הגאולה בגילוי יותר מאשר בשיחותיו ומכתביו[.

בשיחה  בעצמו  זאת  מתרץ  אינו  שאד"ש  לכך  שהסיבה  עוד,  י"ל  ואולי 
בתשמ"ה, היא מפני שאז עוד לא הגיע הזמן לגילוי זה – וכמובן בפשטות, 
שעדיין היה המשטר במדינה ההיא בתקפו בהתנגדות ליהדות, ועדיין העיר 
נקראה "לענינגראד". אלא שאף שלאו בפירוש איתמר, הרי מכללא איתמר 
עכ"פ – במה שמבאר באריכות בכל המשך השיחה שם, על הפיכת הענינים 

הבלתי רצויים לטוב המודגשת בגאולה די"ב תמוז )ע"ש(.

חו"ב תשמ"ט  442(, ש"פ  ע'  ח"ב  )סה"ש  באריכות שיחות ש"פ שלח תשמ"ז  ראה   )20
האמיתית  הגאולה  עם  וקשורה  כוללת  הריי"צ  אדמו"ר  שגאולת   –  )563 ע'  ח"ב  )סה"ש 

והשלימה. וכן הוא בעוד ריבוי מקומות. וכן גם משמעות שיחה זו )תנש"א(.
21( ראה גם שיחת ש"פ נשא תשמ"ה )התוועדויות ח"ד ע' 2277(.

22( התוועדויות שם ע' 2539-40.
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ואולי יש להוסיף, במה שממשיך אד"ש בשיחה בתשמ"ה, לאחרי הקושיא 
אודות כתיבת "פעטרסבורג": "וכרגיל לאחרונה – ישאירו שאלה זו לעיונם של 
המשתתפים בהתוועדות. כדי לבחון ולראות עד כמה שומעים את הדברים, 
ועד כמה נוגעים הדברים לשומעים, עד כדי כך, שימצאו אחדים שישתדלו 

למצוא ביאור והסבר בדבר". ומרחיב בזה עוד, ע"ש.

וי"ל שענין זה – שאד"ש אינו מתרץ על השאלה, אלא משאיר זאת לעיונם 
של השומעים לראות שזה נוגע להם ושהם עצמם ימצאו הביאור – הוא לא 
ענין  שכל  דמכיוון  בשיחה.  הביאור  תוכן  לעצם  נוגע  אלא  צדדי,  ענין  רק 
כתיבת השם "פטרסבורג" מראה )כנ"ל( על שלימות ענין האתהפכא חשוכא 
לנהורא, באופן שהעולם התחתון מכיר ומסייע בעניני הגאולה – הרי בענין 
זה מודגש עוד יותר הצורך שזה לא יגיע רק מצד ה"עליון", ע"י הרבי, אלא 

ע"י ה"תחתון", שהחסידים מצידם הם יתבוננו בענין זה ויהיה אכפת להם.

זאת  פועל  אינו  שהרבי   – הגאולה  הבאת  ענין  בכללות  שהוא  כפי  ע"ד 
מגיעה  הם  עבודתם  ידי  על  ודוקא  החסידים,  אל  זאת  מוסר  אלא  בעצמו, 
בכללות  המבואר  הענין  הוא  הוא  זה  ענין  והרי  המטה23.  מצד  גם  הגאולה 
)דתנש"א(, שהגאולה לא היתה בבת אחת אלא בשלבים, כדי שגם  השיחה 
התחתון יכיר בזה. ולכן גם צריכים החסידים עצמם להכיר בעניני הגאולה, 

ולא להסתפק רק במה שהרבי יגלה זאת.

23( ראה שיחות: כ"ח ניסן וש"פ שמיני תנש"א – סה"ש ח"ב ע' 470. ע' 475 ואילך )ובולט 
מאוד ממהלך הענינים בש"פ שמיני, על הענין שהגאולה מגיעה דוקא ע"י עבודה במדידה 
הבאת  על  יהודי  לכל  שיש  האחריות  ואודות   – )סי"ב(  ומוגבל  מדוד  יהודי  ע"י  והגבלה, 
המשיח ואין מקום שיטיל אותה על אחרים )סט"ו(. ע"ש היטב(. פורים תשמ"ז )התוועדויות 
ח"ב ע' 620(. כ"ח סיון תנש"א )סה"ש שם ע' 635(, ובמיוחד בסי"ב. ולהעיר גם משיחת יו"ד 

שבט תשי"א סי"ג )לקו"ש ח"ב בהוספות ע' 501(.
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הפושעים ומורדים בתלמידי חכמים

א' התמימים

א
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מביא  שלח(  לפר'  ב'  )שיחה  חי"ג  בלקו"ש 
אף  שחרה  שאף  ישראל,  בבני  דמצינו  הפסוקים:  בפשטות  קושיא  שליט"א 
ה' בהם ואמר "אכנו בדבר ואורישנו", מ"מ פעל משה ע"י תפילתו שהקב"ה 
יאמר "סלחתי כדבריך" ולא מתו פחות מגיל שישים; "וא"כ, למה לא הועילה 

תפילתו של משה גם בנוגע להמרגלים שלא ימותו תומ"י עוד באותו יום"?

"היינו  העדה",  כל  את  עליו  "וילינו  וכותב  מדייק  דהפסוק  בזה,  ומבאר 
שהם נתכוונו לחלוק על משה עצמו ולכן לא הועיל משה בתפילתו לפעול 
בעדם" )ומביא ב' דוגמאות לכך – אין קטיגור נעשה סניגור ומדה כנגד מדה(.

ישראל  בני  שכל  אדה"ז  מבאר  פ"ב  בתניא  דהנה  לעיין,  יש  ולכאורה 
ישראל,  בני  ראשי   – הצדיקים  של  נר"נ  דרך  מהקב"ה  חיותם  את  מקבלים 
ומוסיף: "והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, יניקת נר"נ שלהם היא מבחי' 

אחורים של נפש רוח ונשמת תלמידי חכמים".

וא"כ אשכחן שאף הפושעים ומורדים בתלמידי חכמים – מקבלים יניקה 
מתלמידי חכמים ושוב צ"ע מדוע "לא הועיל משה בתפילתו לפעול בעדם"?

ב
ולהבין זה יש להקדים תחילה ביאור עניין "בחינת אחוריים" שמהם יונקים 

הת"ח.

דהנה בתניא פכ"ב כותב אדה"ז: "ופי' אחוריים כאדם הנותן דבר לשונאו 
שלא ברצונו שמשליכו לו כלאחר כתפו כי מחזיר פניו ממנו משנאתו אותו; 
כך למעלה בחי' פנים הוא פנימית הרצון העליון וחפצו האמיתי אשר חפץ ה' 
להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסטרא דקדושה, אבל הס"א והטומאה היא 
תועבת ה' אשר שנא ואינו משפיע לה חיות מפנימית הרצון וחפצו האמיתי 
אשר חפץ בה ח"ו כ"א כמאן דשדי בתר כתפוי לשונאו שלא ברצונו; רק כדי 
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להעניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקי' דאכפיין לס"א. וזה נקרא בחי' 
אחוריים דרצון העליון ב"ה".

ובמילים אחרות: בכל דבר שאדם עושה יש את המטרה )פנימיות הרצון( 
ויש את האמצעים )חיצוניות הרצון(; וכשאדם משקיע במטרה – עושה זאת 
אחרת  ברירה  שאין  מאחר  רק  זהו  באמצעים  כשמשקיע  משא"כ  בשמחה, 
וממילא מדגיש שעושה זאת ללא אכפתיות. וכמו ההשפעה לס"א, דמאחר 
שאינם אלא לנסות את האדם ואינם העיקר – ממילא מקבלים מבחי' אחוריים.

ועד"ז החילוק בין בני ישראל לאומות העולם24: שהקב"ה ברא את העולם 
בשביל בני ישראל )ובשביל התורה(, וכל שאר העולם, כולל אומות העולם 

הם רק ה'תפאורה' של העולם אך אינם העיקר.

ג
והנה בלקו"ש ח"ה25 )שיחה א' לפר' וישלח( מביא כ"ק אד"ש את נקודת 

החילוק בין המצוות שנצטוו אוה"ע, למצוות שנצטוו ישראל:

התורה,  ובשביל  ישראל  בשביל  היא  העולם  אומות  שמציאות  דמכיוון 
ממילא גם המצוות שלהם הם "לשבת יצרה" – בשביל שלא תהיה לישראל 
סביבה והשפעה בלתי רצויה, ובשביל להכין את העולם לזה שהיהודים יזככו 

אותו ע"י התורה והמצוות.

ועפ"ז מבאר מדוע אנשי שכם נתחייבו מיתה )וכן שכל גוי העובר על ז' 
המצוות חייב מיתה26(: דמכיוון שכל עניינם היה שיישוב העולם יהיה כדבעי, 
ממילא כאשר התבטלה הסיבה )מאחר שעברו על המצוות שלהם ולא דנו 
את שכם על מעשיו( – בטל המסובב ולא היה צריך אותם בעולם. ע"כ תוכן 

דבריו בלקו"ש שם.

משא"כ כאשר יהודי עובר עבירה, פשוט שיכול לעשות תשובה והקב"ה 
מקיים  לא  אם  גם  הרי   – עצמו  בפני  מטרה  הוא  שהיהודי  דכיוון  לו;  ימחל 
את המצוות אין הוא צריך למות מאחר שאין המצוות הסיבה לבריאתו אלא 

להיפך.

24( עיין בארוכה קונטרס י"א ניסן תשמ"ט )סה"מ מלוקט ח"ג עמ' צט ואילך(.
25( ס"ח.

26( רמב"ם הל' מלכים פ"ט.
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ועפ"ז אולי היה אפשר לבאר הקושיא הנ"ל בתחילת דברינו:

דהפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, עיקר מציאותם מלכתחילה )לגבי 
הת"ח עכ"פ( היא רק חיצוניות הרצון ואינם קיימים לשם עצמם, ולכן יונקים 
רק מבחי' אחוריים של הת"ח; ועפ"ז, כל עוד שיש להם חיות מהקב"ה למלאות 
את תפקידם כ"פושעים ומורדים"27 – מקבלים עדיין חיות מבחי' אחוריים, אך 
כאשר אין הם ממלאים את תפקידם – נמצא שאין להם את הסיבה לקיומם 
וחייבים מיתה, ולא "הועיל משה בתפילתו לפעול בעדם" בדיוק כמו אנשי 

שכם ושאר הגויים.

ד
אלא שעדיין יש לעיין, שהרי מצינו בפרשת פינחס שאמר הקב"ה: "פינחס 
בן אלעזר גו' השיב את חמתי מעל בנ"י גו'", והרי בין בנ"י היו ריבוי אנשים 
שביזו אותו, וכמ"ש רש"י שם: "היו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה 
שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל"; וא"כ כיצד 

הועילה תפילת פינחס גם על יהודים כאלו שביזו אותו עצמו?

והביאור בזה בפשטות, דהנה בלקו"ש חי"ח מבאר כ"ק אד"ש את החילוק 
גילוי  – המשכת  למטה  עבודתו מלמעלה  הייתה  לפינחס, שמשה  בין משה 

אור, ופינחס הייתה עבודתו מלמטה למעלה – זיכוך המטה.

ומבאר שם המעלה דעבודת פינחס:

א. המשכת אור אינה פועלת על המטה מצד עניינו ולכן לאחרי ה"גילוי 
אור" יכול להיות חטא העגל וכו' רח"ל, משא"כ פינחס "עד עכשיו לא זז אלא 

עומד ומכפר עד שיחיו המתים"28.

ב. המשכת אור יכולה להגיע רק אצל המטה שאינו ההיפך מהאור, אבל 
אם המטה הוא עד כדי כך נחות עד שהוא מנגד לאור – שמה האור לא יכול 
לחדור והוא "שובר" אותו; משא"כ ע"י העלאה ממטה למעלה אפשר לברר 

גם את המטה שמזלזל בקדושה.

27( יש לעיין מהו תפקידם, ואלי זה ע"ד דברי אדה"ז בתניא שם כלפי הס"א – בשביל 
ליתן שכר טוב לצדיקים, ועצ"ע.
28( ספרי במדבר ס"פ קלא.
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ועפ"ז את"ש:

דמה ש"לא הועיל משה בתפילתו לפעול" בעד המרגלים הוא מפני שהיתה 
עבודתו בדרך גילוי אור; משא"כ פינחס )וירמי'(, היה יכול לפעול אפילו על 
אלו שביזו אותו ולגלות שגם הם יהודים המקבלים מפנימיות הרצון ושייך 

שיעשו תשובה.

ועדיין יש לעיין.
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נגלה

 מחלוקת הראשונים בדין
"מפלניא זבינתה דזבנה מינך"

 הרב שניאור זלמן שי' הלוי לאבקאבסקי*
1ראש הישיבה

א
בעית  ליה לחבריה מאי  "ההוא דאמר  א-ב(:  ל,  )בבא בתרא  בגמ'  איתא 
בהאי ארעא, אמר ליה מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך. אמר ליה את 
לאו קא מודית דהאי ארעא דידי היא ואת לא זבינתה מינאי, זיל לאו בעל 

דברים דידי את. אמר רבא דינא קאמר ליה".

וכתב הרשב"ם: "והיינו טעמא, דכיון דמודה דשלו היה הקרקע מתחלה 
. . אינה חזקה ומפקינן ליה מיניה דהא חזקה שאין עמה טענה היא – שהוא 
אינו יודע אם היתה של אותו שמכרה לו אם לאו . . ואף על גב דליכא עדים 
אנא  אמר  בעי  דאי  מיגו  אמרינן  ולא  כו'  לי  מודית  ולא  למערער מדקאמר 
זבינתה מינך ואכלתיה שני חזקה כדאמר מפלניא זבינתה דזבנה מינך נאמן – 

שהוא עצמו אינו יודע אם זבנה המוכר מיניה דמערער אם לאו;

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' הת', ונערך בד"א ע"י המערכת.
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"הלכך כיון דהוא מודי למערער דשלו היתה – הודאת בעל דין כמאה עדים 
דמי, וגם מודה הוא שאינו יודע אם לקחה המוכרה לו מן הבעלים אם לאו – 
דהא לא טעין דזבנה מינך קמאי דידי, וגם אין לו עדים שהחזיק בה המוכר 

יום אחד, הלכך הפסיד".

והיינו, שלא הוי עדים למערער שהייתה השדה שלו, ולכן הוצרך שהמחזיק 
יודה לו שהשדה הייתה פעם שלו. ומשמע, שאם לא הודה לו בפירוש שהשדה 
עמה  שיש  חזקה  שזו  כיון  הלוקח  ביד  השדה  נשארת  אז  שלו,  פעם  הייתה 

טענה.

ב
והקשה הרא"ש )סי' ז(: "ותמיה לי, דלא מוכח לישנא כלל שהודה המחזיק 
לו  אמר  שהוא  לו  המוכרה  מפי  שאמר  אלא  המערער  של  היתה  שהקרקע 
שקנאה ממנו, ואילו היה עומד בפנינו אותו שמכרה לו היה נאמן לומר שלך 
היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם, ואם כן זה הבא מכחו 

אמאי לא מהימן נמי בטענה זו"?

והיינו דכיון שהמוכר שלו יכל לטעון טענה זו – א"כ יכול גם הוא כיון שבא 
מכח המוכר שלו, וא"כ קשה על הרשב"ם מדוע שלא נאמין לו במיגו, ונמצא 

שיש כאן חזקה עם טענה.

המחזיק  כשהודה  "דמיירי  יונה:  רבינו  פי'  את  הרא"ש  את  מביא  וע"כ 
שידע שהיה הקרקע של המערער אף בלא דברי המוכרה לו, הלכך אמר ליה 
]המערער[: כיון דידעת בודאי שהקרקע שלי היתה ואינך יודע שהיתה של 
אותו שמכרה לך אלא על פיו – אין לך לסמוך על דבריו ולהניח הודאי מפני 

הספק".

ומוסיף הרמב"ן בביאור הדבר: "אבל מאי דאמר ליה ההוא גברא דדידיה 
היא לאו הודאה היא, דאע"ג דהודאת בעל דין כמאה עדים הכא לא, דהא 
איהו אמר דזבנה מינך והפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא כיון דקא מודה 
ליה ספק  הוה  זבנה  לא  מיניה  ואיהו  היא  ידע דאבהתיה  גופיה  דאיהו  האי 

וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי".

והיינו, דיש הבדל גדול בין אם ידע מקודם לבין אם יודע ע"י המוכר: דאם 
ידע מקודם – הו"ל וודאי שהייתה של המערער וספק שמכרה לו, ואין ספק 
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מוציא מידי וודאי; משא"כ אם ידע מהמוכר שהייתה של המערער – שניהם 
ספיקות ואמרינן על המוכר "הפה שאסר הוא הפה שהתיר".

משא"כ הראב"ד כתב: "דהכא במאי עסקינן דאיהו לא ידע כלל אלא מפיו 
של זה המוכר, ולא אמרינן הפה שאסר הוא הפה שהתיר אלא בדבר שהאוסרו 
אוסרו מידיעתו ומתירו מידיעתו, אבל הכא זה שמע מפי המוכר כי של זה 
היתה מתחלה ובאמת היה ראוי להאמינו דהודאת בעל דין כמאה עדים, וכי 
הדר אמר אנא זבנתה מיניה זה הדבר אצלו בספק ואין לו להאמינו על זכותו, 

א"כ הוה ליה גבך ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי".

והיינו, שאף שמצד עצם הידיעה – שני העניינים אצלו בספק: הן שהייתה 
של המערער, והן שמכרה למוכר )וא"כ יש כאן מיגו(; מ"מ מאחר שאת העניין 
הראשון עשתה התורה כוודאי )הודאת בע"ד כמאה עדים( – נמצא זה כאילו 
ידע מקודם שהייתה של המערער ואינו יודע אם מכרה לו; ושוב אי"צ להעמיד 

במקרה שיודע מקודם, ובכ"מ לא יהיה "הפה שאסר הוא הפה שהתיר".

ג
]הקונה[  הוא  "נאמן  א.  עניינים:  ובב'  הבאי,  דברי  שאלו  הרמב"ן  וכתב 
לומר כך וכך אמר לי פלוני מגו דאי בעי אמר לאו דידך הוא", ב. "אותו פלוני 
]המוכר[ נאמן היה לומר מפלוני לקחתיה בדין מגו, שאלו בב"ד אמר כן היו 

מאמינים אותו עכשיו שאמר לו למה לא יהא נאמן".

והיינו שב' הסברות הנ"ל צריכים עיון:

א. הרי בבי"ד יכל לומר שלא הייתה של המוכר מעולם והיינו מאמינים לו, 
ומה זה משנה לנו מכח מה הביא את טענה זו? כיון שבפועל היה יכול לטעון 

ולא טען שוב יש לו מיגו?

ב. מהי הסברא לחלק בין הודאת בע"ד לסתם הודאה – הרי המוכר עצמו 
נאמן במיגו ומדוע הקונה שבא מכח המוכר, לא יוכל להשתמש במיגו זה?

ד
וברא"ש שם הוסיף עוד ביאור משלו: "ולי נראה דאע"ג דאותו שמכרה לו 
היה נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם, אין מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה; 
שימצא  סבור  הוא  כי  לו  מאותו שמכרה  למימר שלקחה  טפי  ליה  ניחא  כי 
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עדים שהמערער מכרה לו, אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך מעולם כי הוא 
ירא שהוא ימצא עדים שהיה שלו".

ולכאורה קשה על תירוץ הרא"ש: הרי מצינו כעין זה כמה וכמה טענות 
מיגו אף במקומות שירא לטעון את הטענה היותר טובה )ולדוג' שאומרים 
מיגו שיכל לטעון מזוייף, אף שיותר קל לטעון פרעתי וכיו"ב מטעם הנ"ל2( 

ואעפ"כ זה נחשב מיגו; וא"כ עדיין קשה מדוע אין כאן מיגו?

ה
ולהבין מחלוקת זו צריך להקדים, דהנה יש לפרש טענת "הפה שאסר הוא 

הפה שהתיר" בב' אופנים:

א. זה רק כאשר אין הודאת חיוב בכלל, אלא שמתוך הטענה נשמע שהיה 
פעם חיוב; וע"ד האומרת "אשת איש הייתי ונתגרשתי", שהיא אומרת שהיא 
לא אשת איש כרגע ומותרת לכל העולם, ואין כאן הודאה, אלא שמובן ממנה 

שפעם הייתה אסורה לעולם.

ב. זה גם בשני דברים נפרדים, ואפילו אם הייתה הודאת חיוב בפירוש; 
אלא דכיון ששמענו מאותו אחד גם שהוא חייב וגם שהוא פטור – נאמן.

ונראה לומר, דבזה תלויה מחלוקת ר' יונה והרמב"ן )דס"ל שידע המחזיק 
)שבכל  והראב"ד  הרא"ש  עם  המוכר(,  מפי  רק  ולא  המערער,  של  שהייתה 

מקרה אין לו מיגו(:

ר' יונה והרמב"ן למדו בפשטות כאופן הב', שדין "הפה שאסר" הוא רק גם 
בב' הודאות; ולכן כשטוען שהמוכר אמר לו שהייתה של המערער, אף שאמר 

2( שהרי יכול להביא את העדים החתומים על השטר להכחישו שאינו מזוייף, משא"כ 
להכחישו שלא פרע יותר קשה לו – כיון שיכול לטעון זמן שלא היו בו עדים, וכ"ש אם דובר 

אמת שלא ימצא עדים בזמן זה שלא ראו את המעשה.
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ב' דברים של איסור והיתר – מאמינים לו ויש לו מיגו. ולכן מעמידים דווקא 
במקרה שיודע מקודם, שאז אין למוכר "הפה שאסר".

ו
והנה, בדעת הרא"ש והראב"ד נראה לומר, שמצד אחד ס"ל כהרמב"ן שגם 
אם יש ב' הודאות אומרים "הפה שאסר"; אבל לאידך ס"ל שיש לחלק בנדו"ד:

דכל מה שאף בב' הודאות אמרינן "הפה שאסר", הוא רק כאשר הנתבע 
עצמו אסר והתיר, משא"כ כאן הרי אינו טוען כלום משלו ורק מספר ששמע 
מהמוכר ב' הודאות; וכיון שהטוען עצמו אינו יודע אם נכונות ההודאות – 

שוב לא ניתן להאמין לו מטעם "הפה שאסר".

אלא שעדיין יש להאמין לו מטעם "מיגו" – שהרי הוא עצמו כנתבע יכל 
לשתוק ולא לומר מה סיפרו לו, וצריך להבין מדוע לא מאמינים לו מטעם זה. 

ולכן מביא הרא"ש הטעם שאין הטענה יותר חזקה:

דבסתם מיגו כיון שיכל לטעון טענה טובה ולא טען, צריכים אנו להאמין 
לו; ולכן אמרינן מיגו דמזוייף. אך כיון שכאן המיגו הוא חלש )שהטענות שלו 
הם ספק( צריכים לעיין שוודאי היה שוה לו לשתוק; וכיון שיש סיבה לומר 

שפחד לשתוק – שמא יכחישנו הבעלים, שוב אין מועילה לו טענה זו.

היתר דיבור שלא בפני בע"ד

 הת' לוי יצחק שי' שטראקס
 הת' אליהו ינון שי' קטורזה
תות"ל המרכזית 770 בית משיח

איתא בגמ' )ב"ב לב(: "ההוא דאמר לחבריה מאי בעית בהאי ארעא, א"ל 
השטר,  )בעל  גחין  הוא.  זייפא  שטרא  ליה  אמר  שטרא,  והא  זבינתה  מינך 
רשב"ם( לחיש ליה לרבה )בנחת, שלא ישמע המערער, רשב"ם( אין שטרא 
זייפא הוא, מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס, ואמינא אינקיט האי בידאי כל 
דהו. אמר רבה מה לו לשקר, אי בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא. אמר ליה 

רב יוסף אמאי סמכת אהאי שטרא, האי שטרא חספא בעלמא הוא".
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דבריו  את  שמע  ורבה  טענתו,  את  לרבה  השטר  בעל  שלחש  מזה  והנה, 
נותנים לתובע לטעון דבר לדיין באופן שלא ישמע  וקבלם, משמע ששפיר 

בעל הדין השני.

ולכאורה צע"ק, דהנה כתב הרמב"ם )הל' סנהדרין, פכ"א הלכה ז(: "אסור 
לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבא חבירו או שלא בפני חבירו, 
ואפילו דבר אחד אסור שנאמר שמוע בין אחיכם, וכל השומע מאחד עובר 
בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא . . וכן בעל דין מוזהר שלא ישמיע 
דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו, וגם על זה וכיוצא בו נאמר מדבר 

שקר תרחק".

וכן בשו"ע )חו"מ יז, ס"ה(: "אסור לדיין לשמוע דברי בעל דין האחד שלא 
. . וכן הבעל דין מוזהר על כך". ובסמ"ע שם )סק"י(:  בפני בעל דין חבירו 

"דכשישמע דברי האחד שלא בפני השני לא יבוש מלטעון שקר ושוא".

ובפשטות האיסור הוא גם בפניו אם אינו יכול לשמוע3 – שהרי הטעם הוא 
שלא יבוש מלטעון שקר; וא"כ קשה כיצד שמע רבה את דברי בעל השטר. 
ופשוט שהיה וודאי הן לתובע והן לרבה שהמערער לא ישמע הדבר, דא"כ לא 

היה אומרו וכמ"ש הרשב"ם שם.

ויש לומר הביאור בזה בפשטות:

כל הענין שטוענים רק בפני בעל דין הוא רק כאשר הטענה אמורה להועיל, 
שעל זה אומרים שחוששים שישקר ויועיל לעצמו. משא"כ כאן הרי כבר טען 
שהשטר אמיתי )בעצם זה שהביאו לבי"ד(, ומה שאמר לדיין זה מעין "וידוי" 
שלא מעלה ומועיל לו בדיון כלל, וא"כ אין כל חשש – שאף אם לא נתיר לו 

לומר בלחש, לא יפסיד מזה כלל.

3( בדוחק היה אפשר לומר שיש בושה אף כשאין השני שומע, ועצ"ע.
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חסידות

"חלק אלוקה ממעל ממש"

 הרב מנחם שי' כהן
מאנ"ש ארה"ק 

כותב כ"ק אדמו"ר הזקן בספר התניא )רפ"ב(: "ונפש השנית בישראל היא 
חלק אלוה ממעל ממש".

ובזה יש חידוש גדול, דהנה ראשית הגדרת נפש השנית מקורה מהפסוק 
)איוב לא, ב( "חלק אלוה ממעל". וע"ז הוסיף אדה"ז תיבת "ממש".

וכפי שחידוש זה  מוסבר בספר היום יום )כג מנחם אב(:

השנית  "ונפש  התניא  בספר  עמי  למד  אאמו"ר  כאשר  תרנ"ב  "בחורף 
בתיבת ממעל  הנושאים  כי  הסביר  אלקה ממעל ממש",  חלק  היא  בישראל 
תוארו  וממש  שברוחניות  רוחניות  תוארו  ממעל  הפכים.  הם  ממש  ובתיבת 
גשמיות שבגשמיות. ויבאר כי זהו מעלה נפש השנית, שעם היותה רוחניות 

שברוחניות פועלת בגשמיות שבגשמיות".

וביתר ביאור מסביר כ"ק אד"ש מה"מ )ד"ה וביום שמחתכם תש"מ, סה"מ 
מלוקט א ע' שמ(:

"והענין הוא, דנפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש, וידוע 
שיש בזה ב' קצוות. כי ממש קאי על חלק אלוקה ממעל, היינו שנפש השנית 
וידוע מאמר הבעש"ט העצם כשאתה  שבישראל היא חלק ממש מעצומ"ה, 
תופס בחלקו אתה תופס בכולו, ותיבת ממש מורה גם על קצה הכי תחתון, 
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ממש מה שנתפס בחוש המישוש. וזהו מה שנפש השנית שבישראל היא חלק 
אלוקה ממעל ממש, שגם כשהיא מלובשת בגוף ממש מלשון מישוש, גם אז 

היא חלק ממש ממהו"ע ית', חד ממש עם עצומ"ה".

ומזה מובן גודל החידוש שבהוספת תיבת ממש.

והנה בספר מאה שערים )חלק אמרי קודש ע' כט סי"א( מובאת שאלת 
כ"ק אדמו"ר הזקן לר"מ ווליענקעס, ובתוך הדברים מובא שכך אמר אדה"ז:

מספרי  א׳  וגם  כתב  לר״י  השע״ת  בזה״ל  אמר  נשמה  ומהו  אמר  "ואח״כ 
מוסר מכרת את רבונה ואח״ב אמר יודעת את רבונה און איך האב צו געלייגט 
אריכות  לכללות  )עיי"ש  וכו'"  אלוה ממעל  חלק  ב(תניא  הוספתי  )ואני  אין 

הדברים(.

זהו  אינו מובן מדוע לא הוסיף אדה"ז את תיבת "ממש" דהרי  ולכאורה 
עיקר חידושו בתניא )כמובא לעיל(?

ואולי ניתן להסביר זאת ע"פ המובא בספר לקוטי אמרים תניא – מהדורא 
קמא )מכת"י(. דשם )ע' יט הערה 1( מובא שבאחד הכת"י1 תיבת ממש נוספה 

בכתב יד.

ועפ"ז אוי"ל שחידוש זה חידש אדה"ז לאחר זמן ולא מיד בכתיבת הספר. 
לפני  זה  כיון שהיה  ווילינקער  לר' משה  זאת  ועפ"ז א"ש שאדה"ז לא אמר 

שחידש חידוש זה.

1( כת"י ו – כת"י תניא בבוך מס' 262 )לוח הסימונים שם ע' 13(.
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הלכה ומנהג

שיעורי החת"ת והרמב"ם בתשעה באב

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

א
בספר המנהגים עמ' 47 כתב: במנחה – לובשים טלית ותפילין וקורין את 
יום, אין כאלוקינו, וכל השיעורים השייכים לשחרית ואח"כ  שמע, שיר של 

סדר תפילת מנחה.

כ"ק אד"ש  254( מביא  עמ'  ח"ט  בלקו"ש  וכ"ה  )עמ' שלא,  חי"ג  ובאג"ק 
מספר טעמים לכך שאין לדחות שיעורי החת"ת בתשעה באב למוצאי היום 
למוצאי תשעה  חת"ת  שיעורי  לכתחילה  ידחו  לא  למה  "בהערתו  שם:  וז"ל 
באב, כיון דמדמינן חת"ת לקדשים דהלילה הולך אחר היום? )א( מובן דלא 
אמרו להשלימן בלילה שלאחריו אלא בדוחק ובדיעבד, ומצאו סמוכין לזה 
מקדשים כו', אבל לא לכתחילה. שתפלתו ערבית וכו' היא בסתירה לשיעוריו. 
התשלומין  אחרות,  במילות  בדיעבד,  רק  הם   - תשלומין  עניני  וכמה  )ב( 
אלא  העיקר,  כל  את  לא  כולם( שמשלימין  (ולא  כמה  מהם  יש   – שבהלכה 
חלקו. )ג( ועוד להעיר - ידוע מש"כ בכתהאריז"ל שאין ללמוד מקרא בלילה. 

כן נזהרים מאמירת תהלים בלילה עד חצות". עכ"ל.
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מטעמים הנ"ל יוצא, שאף שישנו צורך לדחות שיעורי תורה למוצאי ת"ב, 
מ"מ את שיעורי החת"ת אין יכולת לדחות. אך עדיין אינו מובן המקור להיתר 
ללמוד  שאין  נפסק  שלהלכה  אף  היום,  חצות  לאחר  חת"ת  שיעורי  ללמוד 

תורה בכל משך יום תשעה באב )שו"ע או"ח סי' תקנד ס"א(.

ב
והנה בנוגע לשיעורי החומש, יש מקום להיתר ע"פ רמ"א באו"ח סי' תקנד 
שזהו  בסק"ג  הט"ז  ומבאר  באב,  בט'  הפרשה  לחזור  שמותרין  דפוסק  ס"ד 
 - ה׳  ביום  ט״ב  כמו שחל  דהיינו   - יום  ובאותו  הפרשה,  לחזור  שרגיל  במי 
ה״ל כ'סדר היום' )- היינו, תפילה, קריאת התורה וכו' שמותר בט' באב אף 
בשחרית(. ומ"מ המג"א )בסק"ז( חולק עליו בביאור דברי רמ"א, וכן היתר 

הט"ז הוא רק בנוגע לחזרת הפרשה בלבד ללא פירש"י.

ובנוגע לתהילים, הרי פוסק בזה המג"א סק"ו ד"במדינה זו נוהגים לומר 
)תהילים וכו'( במנחה, אע"ג דאסור בת"ת כל היום, צ"ל דס"ל כיון שאומרה 

דרך בקשה שרי לאומרו במנחה".

חסידות  שדברי  מטעם  בזה  להקל  אפשר  הרי  התניא,  לשיעור  ובנוגע 
מותרים בת"ב )ספר-המנהגים עמ' 77 גבי אבל(.

ג
והנה בנוגע ללימודי יארצייט בתשעה באב )משניות שלפני קדיש( כותב 
נוהגים בזה כמו  )אג"ק חי"א עמ' שו( ש"לאחר חצות היום הרי  כ"ק אד"ש 
גם  עליהם  שומר  השנה  ימות  בכל  בזה  שהעוסק  היינו  השיעורים,  בשאר 

בת"ב" )והיינו שבת"ב לאחר מנחה לומדים כרגיל המשניות שלפני קדיש(.

ומלשון "שהעוסק בזה" וכו' מוכח שהקולא לאחר חצות היא בכל השיעורים 
שעוסק בהם בקביעות במשך כל השנה, ואין זה שייך רק בשיעורי החת"ת.

וכן מצינו מענה ברור להרב מ. זעליגסאן בנוגע להא דמובא בהיום יום ט' 
באב "וכל השיעורים השייכים לשחרית", ושאל הנ"ל "האם הכוונה לשיעורי 
החת"ת?", ומחק כ"ק אד"ש מילים אלו, והוסיף "ברובא דרובא לכל אחד יש 

שיעורים".  
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ימות  כל  במשך  )קביעות  ל'יום'  השייך  שבלימוד  מכיוון  לכאורה,  וזהו 
יחידים שקיבלו על עצמם ללמוד לאחר התפילה  ואף בלימוד של  השנה(, 
)כגון שיעורי משניות, נ"ך סעיף בשו"ע וכו' ראה היום יום י"ט אדר א' ושם 
ליום י"ט מנחם אב וראה ספר המנהגים עמ' 21 ובהערות שם( הרי זה כ'סדר 
תקנד  סימן  )ח"ו  תשובות  )ובפסקי  תורה.  בדברי  אף  בת"ב  שהותר  היום' 
16( כתב דההיתר בשיעורי החת"ת אינו אמור אלא לעניין שיעורים  הערה 
שמקורם קדוש ע"פ קבלה וכו' אבל שיעורי תורה שאדם קובע לעצמו מידי 
יום כגון דף יומי או משנה והלכה יומית וכו' אסור ללמוד בט"ב כל היום ויש 

להשלימם למחרת. ומהמענה הנ"ל מוכח דסובר כ"ק אדמו"ר אחרת(. 

שאפשר  אד"ש  כ"ק  הורה  הבחירה'  'בית  הלכות  מדוע  מובן  אף  עפ"ז 
ומשמע שם   ,691 עמ'  ח"ב  )סה"ש תשנ"א  היום  חצות  אחר  בת"ב  ללומדם 
טוב  שלכתחילה  היום"  במוצאי  להשלים  או  היום,  חצות  "לאחרי  מהלשון 
משום  וזאת  ת"ב(.  במוצאי  להשלימם  יש  ובדיעבד  חצות,  לאחר  ללמדם 
)ולא  הבחירה  בית  הלכות  יום  בכל  ללמוד  היא  המצרים  בבין  שהקביעות 
לסיים את הלכות בית הבחירה וכו'(, ויש בזה הגדר של קביעות במשך כל 

השנה.

ד
אחר  בט"ב  קביעות  בהם  שיש  שיעורים  ללמוד  בהיתר  ביאור  ולתוספת 

חצות הנה מצינו בשו"ע )אדה"ז( או"ח סי' קנה וז"ל שם:

זו שביום מצוה מן  . ועת   . ס"א: "כל איש ישראל מחויב בתלמוד תורה 
שיהיה  צריך  העת  וקביעות   .  . התפילה  אחר  מיד  אותה  לקבוע  המובחר 

קבועה ותקועה בענין שלא יעבירנו אף אם הוא סבר להרוויח הרבה.

ובס"ב: אם צריך לעשות דבר נחוץ מיד אחר התפילה ורוצה ללוות עת 
הקבוע לו ולפורעה אח"כ ביום או בלילה אעפ"כ טוב שילמוד אפילו הלכה 

אחת או פסוק אחד מיד אחר התפילה".

ובלקו"ש חי"ט עמ' 38 הע' 7: "שאני הל' ת"ת שבאו"ח סקנ"ה שהן הלכות 
בסדר היום ולא החיובים דת"ת כשלעצמם".



הערות התמימים ואנ"ש  •  בית משיח - 770 54

ומלשונו המדויק של כ"ק אד"ש "שהן הלכות בסדר היום". מובן שבלימוד 
של 'קביעות עיתים לתורה' ישנו גדר אחר ושונה מכל דיני מצות ת"ת אותם 

מביא אדה"ז בהלכות נפרדות, מכיוון שהם חלק מסדר היום כתפילה וכו'. 

בהם  שיש  השיעורים  באותם  באב  בט'  הלימוד  היתר  היטב  יובן  ועפ"ז 
קביעות, וזאת מכיוון שהשיעורים שיש לכל אחד מידי יום בתורת 'קביעות 
עיתים' הם כחלק מסדר היום, וע"כ אפשר ללומדם גם בט' באב שבו הותר 

ללמוד תורה במסגרת 'סדר היום'. 

וזהו ההיתר ללמוד חת"ת, הלכות בית הבחירה, החיובים ליארצייט וכל 
שיעורא  לפום  חד  כל  עיתים'  'קביעות  מצד  לשחרית  השייכים  השיעורים 
דילי' )שהרי יש להקפיד ללמוד שיעורים דקביעות עיתים דוקא אחר תפילת 

שחרית כמבואר בשו"ע שם ס"ב(.

ה
כ"ק  ע"י  )שהוגה  שיעור'  ב'מורה  מובא   - הרמב"ם  לשיעור  בנוגע  והנה 
ולא לאחר חצות כשיעורי החת"ת  אד"ש( שיש ללומדו דוקא במוצאי ת"ב 

וכו'.

וי"ל החילוק בין שיעורי החת"ת לרמב"ם: דיסוד התקנה דשיעורי החת"ת 
התוועדויות  מנחם  תורת  וראה  ]כפשוט,  לתורה  עיתים  קביעות  מצד  הוא 
תשמ"ט ח"ג עמ' 296: "וכן לזרז אודות ההוספה בקביעות עיתים לתורה, הן 
בשיעורים הפרטים דכל חד לפום שיעורא דילי' והן השיעורים השייכים לכל 
כמו שיעור החת"ת. .". ושם ח"א עמ' 130: "ובפרט שנוסף על העסק בצרכי 

ציבור באמונה יש לו גם קביעת עיתים לתורה החל משיעורי החת"ת"[. 

קביעות  לדיני  ברור  דימיון  יש  החת"ת  שיעורי  בלימוד  להוראות  ואכן 
 199 עמ'  ח"ח  לקו"ש  וראה  קנה.  סימן  בשו"ע  המבוארים  לתורה  עיתים 
)בתרגום ללה"ק(: "שמירת השיעורים דחת"ת . . לא לדחות זאת מיום אחד 
לשני – מכיון ששיעור של אותו היום שייך ליום זה", וכמו"כ ההוראה ללומדם 
פ"א  לפחות  להתחיל  הדחק  ובשעת  קמו(,  ע'  חי"ז  )מאג"ק  שחרית  לאחר 

והשאר להשלים במשך היום )לקו"ש חח"י עמ' 435(.

ע"מ  החת"ת  בשיעורי  להסתפק  שאין  הרבי  שהורה  מצינו  שבכ"מ  ואף 
כח  ח'  מנחם  תורת  )וראה  לתורה'  עיתים  'קביעות  בחיוב  חובה  ידי  לצאת 
עמ' 137, ובכ"מ( הרי אין זה משום שגדר שיעורי החת"ת אינו מצד 'קביעות 
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עיתים' ואדרבה מלשון "ואין להסתפק" מובן שבנוסף לקביעות עיתים שמצד 
שיעורי החת"ת שהם שיעורים הכללים שבהם יוצאים י"ח בקביעות עיתים, 

יש להוסיף בקביעות עיתים כל חד לפום שיעורא דילי'.

ואכן בכ"מ מצינו שהורה כ"ק אד"ש להפך דלא להסתפק בקביעות עיתים 
על  "נוסף  זה  ללימוד  גם את שיעורי החת"ת  לכל אחד, אלא להוסיף  שיש 
קביעות עיתים לתורה שצ"ל אצל כל אחד כפי יכולתו . . הנה כאן המקום 
צריך  התורה  חלקי  בכל  אחד  לכל  הקבועים  שיעורים  שמלבד   .  . להזכיר 

להיות גם הלימוד בשיעורי החת"ת".

משא"כ שיעורי הרמב"ם אין להם שייכות ליום עצמו ולא נתקנו כלל מצד 
קביעות עיתים אלא מדין אחר בהלכות ת"ת, וכפי שמבאר כ"ק אד"ש בלקו"ש 
והמעלה  הגדר  ישנו  לרמב"ם  תורה  משנה  ספר  דבלימוד   229 עמ'  חכ"ז 

במצוות ת"ת של לימוד כל הלכות שבתורה ואף ההלכות שאינן נצרכות.   

אלא שע"מ לסיים את ספר הרמב"ם בכל שנה יש לחלק זאת לימים, וא"כ 
כאשר ישנה אפשרות לדחות את שיעור הרמב"ם למוצאי ת"ב בצורה שלא 

תפגום בקביעות, יש לעשות זאת.

אך מ"מ גם לשיעורי הרמב"ם ישנה החובה ללומדם מידי יום ביומו, ולא 
לדחותם לימים שלאחר מכן, אך הוא מטעם הב' דהתקנה )לקו"ש חכ"ז שם( 
דעל ידי לימוד הרמב"ם באופן קבוע מתוסף באחדות ישראל. וענין זה הרי 
איננו נפגם כלל באם כלל ישראל לומדים יחדיו את שיעור הרמב"ם דט' באב 

במוצאי היום.   

ו
והנה, לשיטת הט"ז אכן יש להתיר לימוד ה'קביעות עיתים' מטעם 'סדר 
היום', וכנ"ל דמבאר שם בסק"ג דמי שרגיל לחזור הפרשה באותו היום ה"ל 
כ'סדר היום'. ומ"מ נוהגים לדחות זאת רק לאחר חצות היום, אף שאת 'סדר 

היום' אומרים גם בשחרית. 

זה  אין  יום  בכל  הסדרה  חזרת  ולטעמו  בזה,  הט"ז  על  חולק  המג"א  אך 
כ'סדר היום', ודברי הרמ"א דמותר לחזור הפרשה בט' באב מכוונים להיתר 
לבעל קורא לחזור הקריאה דט' באב, או דמיירי בט' באב שחל בשבת עיי"ש 

בסק"ז. 
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ובסי' תקנט ס"ד פוסק הרמ"א )סי' תקנט ס"ד( דאין לאמר 'פיטום הקטורת' 
בט' באב, וע"כ מבאר המג"א )שם סק"ז( דזהו משום "דלא מקרי 'סדר היום' 
משום שאין כל אדם אומר אותו" - ומוכח מדבריו דסדר היום הוא רק בדברים 

שנתפשטו בכל ישראל ולא בשיעורים של יחידים.

וע"כ החובה לומר שההיתר הנ"ל ללמוד השיעורים של 'קביעות עיתים 
בט' באב, הוא רק ע"פ דעת הט"ז בזה.  

אמירת  שאי  מכיון  החת"ת,  בשיעורי  להקל  יש  למג"א  אפ"ל שאף  ]היה 
שיעורים אלו ביום הרי זה כעין 'דבר האבד' - דהרי לאחר תשעה באב )ואף 
דכאשר  ברישא,  מהמענה  וכנ"ל  ביום,  בו  זה  יהיה  לא  כבר  ת"ב(  במוצאי 
מקום  שמצאנו  ו'בדיעבד'.  'בדוחק'  זהו  שלאחריו  בלילה  החת"ת  משלים 
הוראה  להורות  ש"אסור  סק"ה(:  )שם  דפוסק  במג"א,  אף  דא  בכגון  להיתר 
. מיהו   . דיני ממונות  ואסור לדון   .  . )בת"ב( אם לא לחולה הצריך עכשיו 
 - דשרי"  לדרכם אפשר  למחר שנחוצים  עד  להמתין  יכולין  הבע"ד  אין  אם 
ומדבריו מוכח שכאשר יש בענין תורה זה 'דבר האבד' אפשר להקל ללומדו 
)וראה עוד בפסקי תשובות ו' עמ' קו ובהערות שם, דחידושי תורה שעלול 
לשכוח, יש להקל לכתבם בת"ב )כעין חול המועד, שהתירו בו לכתוב חידושי 

תורה משום דזהו 'דבר האבד'(.

בסי' תקנט שם  דבריו  ע"פ  בעיקר  בדבריו,  זאת  לדחוק  ביותר  אך קשה 
ד'פיטום הקטורת' אין לאמרו "משום דאין כל אדם אומר אותו" אף שקטע זה 

בתפילה אפי' להשלימו אי אפשר, וכ"ש בשיעורי החת"ת[.

ז
והנה לט"ז צ"ע גדול, דלפי דעתו המבוארת בסימן תקנד שם, הרי מוכח 
בפירוש דע"פ הרמ"א ישנו היתר ללמוד שיעורים השייכים ליחידם אף שאין 
כל אדם נוהג בהם, וע"כ מה נשנתה מ'פטום הקטורת' אותו אין מתיר הרמ"א 

לאומרו )וע"פ ביאור המג"א( מטעם "דאין כל אדם אומר אותו".

ונראה לומר שהמג"א והט"ז פליגי באיזה 'פיטום קטורת' דן הרמ"א.

התפילה  שלפני  הקטורת'  'פיטום  אף  באב  בט'  לומר  אין  המג"א  דע"פ 
בסי'  הרמ"א  דברי  שמבאר  שלאחר  שם  מדבריו  וכדמוכח  שלאחריו,  וכ"ש 
קנט דאין לומר פיטום הקטורת מוסיף "ומכ"ש סדר הקורבנות האמור בסי' 
א". ומבאר המשנ"ב )בסי' תקנד סק"ו( דבריו דאף שבסי' תקנד כתב השו"ע 
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בפירוש דמותר לקרות פרשת הקורבנות ביום ט' באב, הכוונה שם היא על 
פרשת התמיד, משא"כ פרשת הקטורת וכל סדר הקורבנות שלפני התפילה 

המבוארים בסי' א' אין לומר בט' באב, משום דאין כל אדם אומר אותם.

שאחר  הקטורת'  'פיטום  דאף  תקנט  בסי'  הרמ"א  דברי  פשט  ]ולולי 
התפילה אין לאמרו, הייתי בא לומר דדעת המג"א היא דרק פרשת הקטורת 
הוי בכלל הדברים האסורים ללמדם בט' באב, דהוי בכלל  שלפני התפילה 
פרשת הקורבנות שעליהם כתב השו"ע באו"ח סי' א' "יש נוהגים לומר פרשת 
הכיור . . ואח"כ פרשת מזבח מקטר קטורת ופרשת סמני הקטורת ועשייתו". 
אך בנוגע לפיטום הקטורת שאחר התפילה אפשר לאמרו דשם נקט הרמ"א 
הלשון )סי' קלב ס"ב( "ויש לאמר פיטום הקטורת" וא"כ זה אינו כ"יש נוהגים" 

אלא כל אדם מחויב לאמרו.

הקטורת  פיטום  אלא  לומר  דאין  כתב  תקנט  סי'  תנינא  אברהם  ובאשל 
שלפני התפילה דשויניהו כחובה וכפוסד"ז הוא, אבל פיטום הקטורת דאחר 
התפילה אין לאמרו גם במקומות שאומרים בהם בכל יום וכן כתב השד"ח 
)פאת השדה מערכה מע' ביהמ"צ סי' ב אות י( וצ"ע בדבריהם, דאדרבא, ע"פ 
הנ"ל יש טעם לומר דפיטום הקטורת שויניהו כחובה יותר מ'פיטום הקטורת' 
שלפני התפילה. אמנם ע"פ הביאור לקמן בדברי הט"ז אפשר ליישב דבריהם.  

ובעוה"ש או"ח סי' תקנט ס"ה כתב כדברינו אלה, שאכן פשט המג"א הוא 
דגם פיטום הקטורת שלפני התפילה אין לאמרו, אך תמה ע"כ דהרי להדיא 
כתבו הטור ושו"ע )סי' תקנד( להפך, עכ"ד. אך ע"פ המבואר במשנ"ב שהובא 

לעיל, דברי המג"א מיושבים הם[. 

אמנם להט"ז, הטעם שאין לומר פיטום הקטורת שלאחר התפילה אליבא 
לדידי' סדר  דהרי  היום',  'סדר  בכלל  דלא חשבינן  לא מהטעם  הוא  דרמ"א 
היום הוא גם בשיעורים של יחידים וכ"ש בתפילה עליה כותב הרמ"א הלשון 

)סי' קלב שם( "ויש לאמר". 

אלא טעמו הוא, משום שכבר יצא בו י"ח באמירת 'פיטום הקטורת' שלפני 
התפילה, וע"כ אין לכפולו שוב, דבכל אופן הרי ישנו צורך למעט בלימוד 

התורה בט' באב.

פיטום  אמירת  על  שהקשה  סק"ב,  קלב  סי'  שם  הט"ז  מדברי  מוכח  וכן 
הקטורת אחר התפילה דהרי אין מקומו שם אלא לפני תפילת י"ח, דתפילת 
להקרבת תמיד של  קודמת  והקטורת  איברי התמיד  כנגד הקרבת  הוא  י"ח 
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ברוך  קודם  הקטורת  פרשת  לומר  בעצמי  נהגתי  "ועפ"ז  שם  ומסיים  שחר. 
שאמר דליהוי הקטורת בין דם תמיד לאיברים, אף דבטור כתוב אחר התפילה 

נ"ל דגם זה נכון". 

וא"כ ע"פ הט"ז עיקר אמירת פרשת הקטורת הוא לפני התפילה, דמקומו 
הוא שם, וע"כ יש לומר פרשת הקטורת זו אף בט' באב, דהוי כ'סדר היום' אף 
שאין כל אדם אומר אותו כדלקמן. משא"כ 'פיטום הקטורת' שאחר התפילה 
שאליבא דהט"ז ה"ה כפל מיותר בכל השנה כולה, וא"כ בט' באב אין לאמרו.       

ח
'פיטום  לומר  אין  דלמג"א  לט"ז.  המג"א  בין   פשוט  חילוק  נמצא  ועפ"ז 
וכ"ש שלפני התפילה. משא"כ לט"ז יש לומר כל  הקטורת שאחר התפילה, 
פרשת הקורבנות ופרשת הקטורת, ואף שאין כל אדם אומרים אותו, דעדיין 

הוי ליה כסדר היום, משא"כ 'פיטום הקטורת' שאחר התפילה.

אך בימינו אלה וודאי שיש לומר 'פיטום הקטורת' הן לפני התפילה והן 
לאחר התפילה - אליבא דהט"ז והמג"א.

דלטעם המג"א 'דאין כל אדם אומר אותו', הרי בימינו אלה כאשר נתפשטה 
התקנה של אמירת פיטום הקטורת, וכל בית ישראל אומרים אותו הן לפני 
התפילה והן לאחריה, הרי בטל הטעם וממילא בטל הדין. )ועיין בספר קרא 

עלי מועד פ"ח הערה ז' ובשו"ת אז נדברו חי"א עמ' קכז(. 

ואף אליבא דהט"ז, י"ל דאי אמירת 'פיטום הקטורת' לאחר התפילה, הוא 
רק ע"פ טעמו הנ"ל דהוא נתקן רק משום תפילות 'כנגד קורבנות תיקנום'. 

אמנם לדידן, דקי"ל טעמים נוספים לומר פיטום הקטורת לאחר התפילה, 
וכגון הטעם להיפטר מתוך ד"ת, או מטעם להבריח הקליפות )מג"א שם סי' 
בוצינא  "אמר  רכ"ד(  פנחס  פ'  )רע"מ  בזהר  למובא  לציין  ויש  סק"ג(,  קלב 
קדישא קטורת דבתר צלותא איהי כקרבנא, מאן דיימא פיטום הקטורת בתר 
'פיטום הקטורת' שלאחר התפילה  תהילה לדוד בטיל מותנא מביתא". א"כ 
הרי הוא דבר חשוב שלעצמו, וודאי דיש לאמרו אף בט' באב, ומסברת הט"ז 

גופא - דכל מה שנהגו יחידים הרי הוא להם בגדר 'סדר היום'. 

)אכן בכף החיים סי' תקנט סקמ"ח כתב דמנהג המקובלים בירושלים לומר 
אך  הקליפות.  ינקו  שלא  מהטעם  הקטורת  ופיטום  כאלוקינו  אין  בשחרית 
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מנהגנו כנ"ל לדחות זאת לזמן המנחה ע"פ מג"א סי' תקנד סק"ו. ועיין שו"ת 
זרע אמת ח"ג סי' ס"א דמבאר שאכן היה אפשר לומר 'פיטום הקטורת' אף 
בשחרית מטעם דהוי ליה כסדר היום ומ"מ נהוג להחמיר כמו בתפילין וכו' 

עיי"ש(.    

ט
גת  ואנ"ש תות"ל קריית  הנ"ל בקובץ הערות התמימים  ועיין עוד בענין 
)קובץ כז עמ' 102(. ובנטעי גבריאל הלכות בין המצרים ב' סס"ב ובהערות 

שם, ובפסקי תשובות ו' עמ' קז וכו'.

ובכלל יש לזכור היסוד )ראה יום א' כ"ט תמוז תשי"ז(, דיש להקל בדיני 
אבלות )עירובין מו ע"א "הלכה כדברי המקל באבל" ובתוס' שם(, ובדיני ת"ב 
יש להקל טפי דאבילות ישנה היא )ב"י וב"ח יו"ד סי' שצב(, וראה עוד בזה 

בספר המנהגים עמ' 48.

אנוס מחמת חולי, האם יכול ללמוד תורה בהרהור

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

א
להזהר  צריך  אדם  "וכל  י"ב:  סעי'  פ"ב  לאדה"ז  תורה  תלמוד  בהלכות 
להוציא בשפתיו ולהשמיע לאוזניו כל מה שלומד, בין במקרא משנה ותלמוד, 
אא"כ בשעת עיון להבין דבר מתוך דבר. וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר 
ולמדתם  י"ח מצות  זה  בלימוד  יוצא  אינו  מוציא  ואינו  להוציא בשפתיו  לו 

אותם וכו'".

443 )ראה גם באג"ק ח"ו ע' שמא( הובא מענה כ"ק  ובלקו"ש חי"ט עמ' 
החת"ת  שיעורי  להוציא  יכל  ולא  ל"ע  הדיבור  עליו  קשה  שהיה  לא'  אד"ש 
בפיו והורה לו כ"ק אד"ש וזלה"ק: "...ויקח ע"ע בלי נדר לשמור את שלושת 
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עתה  עליו  קשה  ואם  ותניא,  תהילים  בחומש  נפש  לכל  השווים  השיעורים 
הדיבור, הרי אפשר, אם הרופאים יסכימו על זה, שיאמרם במחשבה".

ולכאורה יש להבין, דכנ"ל הרי "הרהור לאו כדיבור" לענין לימוד תורה, 
וא"כ מדוע במענה הנ"ל נתן כ"ק אד"ש האפשרות להרהר במחשבה בשיעורי 

החת"ת? 

והיה יכול להביא פתרון פשוט יותר, והוא: דא' שאינו יכול להוציא בפיו 
המילים ל"ע, יבקש מאחר שיקרא לפניו השיעורים והוא ישמע, והרי השומע 

כעונה, ועי"ז יוצא י"ח מצות 'ולמדתם אותם' בשלימות. 

התלויות  המצות  בכל  "וכמו  הסעיף:  בהמשך  אדה"ז  כ"ק  של  וכלשונו 
בדיבור שאינו יוצא י"ח בהרהור אא"כ שומע מפי המדבר, שהשומע כעונה 
בפיו". וראה בהלכות תלמוד תורה לאדה"ז עם הערות וציונים כרך ה' עמ' 
534, דמשמעות הלשון שם שגם במצות ת"ת, כאשר שומע הלימוד מאדם 

אחר ה"ה כעונה ויוצא י"ח מצות 'ולמדתם אותם', עיי"ש.

ב
ולהבין זאת יש להקדים תחילה המובא בשו"ע או"ח סימן ס"ב ס"ד, ד"אם 
מחמת חולי או אונס אחר קרא קריאת שמע בלבו יצא". וע"כ כותב הרמ"א 
"ואף לכתחילה יעשה כן, אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי ואינו יכול לנקותו 
משום אונס יהרהר בליבו...". ובב"י הביא מקור להדין מירושלמי ברכות פ"א 

ה"א, עיי"ש.

זמן  עבר  לא  עדיין  אם  האונס  יסתלק  שכאשר  דמסתברא  הפר"ח  וכתב 
קריאת שמע מחוייב לחזור ולקרותה, דהא קיי"ל 'הרהור לאו כדיבור דמי', 
והיד הארון חולק עליו בזה ופסק דאינו חייב לחזור ולקרות קריאת שמע כיון 
שכבר יצא י"ח כשהגיע זמן ק"ש בהרהור, דבאותה שעה כשהיה אנוס הרהור 

כדיבור. 

יצא  אונס  במקרה  האם  והרמ"א,  השו"ע  דברי  בפשט  דפליגי  והיינו 
או"ח  )טור  כדיבור  לאו  דאע"פ שלענין הלכה הרהור  לגמרי,  י"ח  המהרהר 
ס"ס, ובשו"ע שם ס"ג, וכן הוא דעת רוב הראשונים – תוס' בברכות דף ט"ו 
ע"א, רא"ש שם, מאירי שם, ראב"ד בהשגות למאור שם,ף מרדכי שם, החינוך 
מצוה תכ וכו'(, מ"מ במקרה אונס הרהור כדיבור )ועיי' כעין זה בברכי יוסף 
בד' המחבר  סי' סב סק"א  זהב  וכ"כ הפמ"ג במשבצות  ב,  פ  וסי'  א  סב  סי' 
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וכו'(. או שאף באונס הרהור לאו כדיבור, ואינו י"ח לגמרי כמדבר, וע"כ צריך 
לחזור ולקרות שוב )ועיי' כעין זה בערוך השולחן סי' ס"ב שם, ומשנה ברורה 

שם, ובבה"ל באורך(.  

והנה אדה"ז בשו"ע שלו סי' ס"ב ס"ג, פסק לכאורה כהאחרונים הסוברים 
דאף באונס הרהור לאו כדיבור, וז"ל: ומכל מקום אם הוא אנוס שאינו יכול 
להוציא בשפתיו  יכול  בענין שאינו  נקי  כגון שאין המקום  להוציא בשפתיו 
דהיינו שאין המקום מטונף לגמרי יש לו להרהר. ואף על פי שאינו יוצא ידי 
חובה אלא באמירה יש לו להרהר בליבו וה' יראה לבבו ויתן לו שכר המחשבה 
דאמרינן הכי במדרש..." עיי"ש. וכן פוסק אדה"ז בסימן ק"א ס"ד גבי תפילה, 

ובסימן קפ"ה ס"ג לענין שאר ברכות, עיי"ש. 

אמנם גבי ברכת המזון )סי' קפה סג(, פוסק אדה"ז במפורש איפכא, וז"ל 
שם: "לא יברך אדם ברכת המזון בליבו . . ומ"מ אם מחמת חולי או אונס אחר 
אינו יכול להוציא בשפתיו צריך להרהר בליבו כמו שהצריכו חכמים לבעל 
קרי קודם שביטלו תקנת עזרא אם אין לו מים לטבול שיהרהר בליבו ברכת 

המזון הואיל והוא מן התורה. 

אבל מי שהוא אנוס ואינו יכול להוציא בשפתיו שאר ברכות שהוא חייב 
בהן מדברי סופרים, אין צריך להרהר בליבו מן הדין כמו שלא הצריכו בעל 
כיון שאינו יוצא יד"ח הברכות בהרהור.  קרי להרהר כל היום בדברי תורה, 
אלא שאעפ"כ יש לו להרהר הברכה שנתחייב בה כי ה' יראה ללבב ליתן לו 

שכר המחשבה, וכמ"ש "אמרו בלבבכם" וגו'...". ע"כ.

להרהר,  הצריכהו  לא  שבברכות  דהסיבה  הוא,  הכא  מדבריו  והנראה 
יהרהר. משא"כ  גם אם  י"ח  יוצא  הוא מכיון שבתקנות מדברי סופרים אינו 
בברכת המזון - שהיא מדאוריתא - יוצא י"ח בהרהור )במקרה אונס(. )ועיין 

באנצלקופדיה תלמודית ערך 'הרהור כדיבור' ב. 'כשאנוס', הערה 52(. 

ודברים אלו אף מדויקים מלשונו של רבינו, וכפי שמצין בס' תהילה לדוד 
בליבו",  להרהר  "צריך  אדה"ז  כ"ק  כותב  המזון  דבברכת  סק"א(,  ס"ב  )סי' 
לו  יש  שאעפ"כ  אלא   .  . להרהר  צריך  "אין  כותב  לברכות  בנוגע  משא"כ 

להרהר".       

ביאור  ע"פ  דאורייתא  למצוות  דרבנן  מצוות  בין  דהחילוק  לומר,  ויש 
כ,  בברכות  חסדא  רב  לדעת  )אף  כדיבור  הרהור  התורה  דמן  הוא:  אדה"ז 
ע"ב( אך רבנן החמירו וקבעו דהרהור לאו כדיבור. ולכן, בברכת המזון שהיא 
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מדאורייתא - הרי במקום אונס )דבעל קרי וכד'( העמידו חכמים דבריהם על 
דין תורה, וע"כ יצא י"ח. אמנם במצוות דרבנן, הרי כל גדר המצווה שתקנו 
חכמים הוא רק בדבור ולא בהרהור, דלרבנן הרהור לאו כדיבור, וע"כ אף אם 

יהרהר בברכות לא ייצא, ורק יקבל שכר המחשבה וכו' כמבואר שם.

ועפ"ז תירוץ הגמרא בברכות שם אליבא דרב חסדא, בנוגע להחילוק בין 
ק"ש וברכת המזון שיש לו לבעל קרי להרהר בהם, לבין ברכות ותפילה שאין 
לו להרהר - משום "דקריאת שמע וברכת המזון דאורייתא, ותפילה מדרבנן", 
הוא מטעם הנ"ל. )וראה בתהילה לדוד שם, שמביא דברי אדה"ז, ומפרש עפ"ז 
הגמרא, אך עיי' בתשובות רע"א תננינא סי' קנ"א, שכ"כ אליבא דרבינא ודלא 

כרב חסדא(.

וא"כ יש להבין, מדוע לעיל בנוגע לק"ש שהיא מצווה דאורייתא פוסק רבינו 
שבאונס אינו י"ח - דהרהור לאו כדיבור, והרי ע"פ המבואר הכא, במצוות 
דאורייתא הרהור כדיבור ]וע"פ דיוק הנ"ל מס' תהילה לדוד בהחילוק בין 
"צריך" ל"יש לו" תגדל הקושיה יותר, דבנוגע לק"ש כתב "יש לו להרהר" ולא 

"צריך להרהר" כבברכת המזון[?

ג
ואולי י"ל הביאור, דישנו הבדל בין שני מקרי האונס שהביא רבינו בדין 
ק"ש ובברכת המזון. דבק"ש הביא הדוגמא לאונס - "כגון שאין המקום נקי 
לגמרי".  מטונף  המקום  שאין  דהיינו  בשפתיו,  להוציא  יכול  שאינו  בענין 
- "אם מחמת חולי או אונס אחר אינו  ומשא"כ בברכת המזון הדוגמא היא 

יכול להוציא בשפתיו . . כמו שהצריכו חכמים לבעל קרי להרהר בליבו".

הרי  נקי  המקום  אין  דכאשר  פשוט.  הוא  האונס  מקרי  שני  בין  והחילוק 
האונס אינו שייך לאדם עצמו – שיכול לדבר, והוא רק מצד החפצא - המקום 
מטונף וכד'. משא"כ כאשר האונס הוא מחמת החולי, או שהוא בעל קרי, הרי 

האונס הוא בגברא ולא בחפצא.

ענין  בו כעת  אין  הרי מצדו של האדם  בגברא,  הוא  וא"כ, כאשר האונס 
של 'דיבור' )אם מחמת חולי, או אף בבעל קרי שאינו יכול להוציא ד"ת מפיו 
מתקנת עזרא(, וע"כ אי אפשר לומר שרבנן יגזרו שבאדם כזה הרהור אינו 
כדיבור, בה בשעה שאין לו כלל אפשרות של דיבור, ואין על גזרה זו על מה 
לחול. משא"כ כאשר לאדם עצמו יש היכולת לדבר, ורק המקום גורם שלא 
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ידבר, כאן מועלת גזרת חכמים שהרהור לאו כדיבור, משום שישנו אצלו ענין 
הדיבור, וע"כ אינו יוצא י"ח.

ד
ה"ה  שלכו"ע   - תורה  בדברי  מדוע  לגמרי,  יובן  אינו  הנ"ל  פי  על  והנה 

מצווה מדאוריתא ד'ודברת בם' - אין החיוב לבעל קרי להרהר?

וביותר אינו מובן לשונו של אדה"ז בסימן קפה ס"ג: 

דמבאר שם ש"אם מחמת חולי או אונס אחר אינו יכול להוציא בשפתיו, 
תקנת  שבטלו  קודם  קרי  לבעל  חכמים  שהצריכו  כמו  בליבו  להרהר  צריך 
מדאורייתא.  מצווה  שזהו  מכיון  והיינו   – התורה"  מן  והיא  הואיל   .  . עזרא 
"אבל מי שהוא אנוס ואינו יכול להוציא בשפתיו שאר ברכות שהוא חייב בהן 
מדברי סופרים א"צ להרהר בליבו מן הדין" – מכיוון שאלו תקנות דרבנן. אך 
ההמשך - "וכמו שלא הצריכו לבעל קרי להרהר בדברי תורה" - אינו מובן 
לגמרי, דהאיך מביא אדה"ז דוגמא לברכות שהן מדרבנן, ממצווה דאורייתא 
של לימוד תורה, ומאי שנא מצווה זו, מברכת המזון שבה מהרהר בעל קרי 

"הואיל והיא מן התורה".

ה
והנה בשו"ע סימן פ"ה ס"א כותב אדה"ז דאין להרהר במבואות המטונפות 

כיון דאסור להרהר בהם אפי' בדברי תורה שחייב להגות בהם יומם ולילה.

ובס' חידושים וביאורים לש"ס ח"א עמ' קלז כותב כ"ק אד"ש: ...שאע"פ 
שעיקר ענינה של ת"ת הוא הבנה והשגה )שלכן הדין בלימוד תורה שבע"פ 
הוא ש"אם לא מבין הפירוש אינו נחשב לו ללימוד כלל"( מ"מ בנוגע לברכת 
הברכה אשר  וכנוסח  תורה,  מצוות תלמוד  על  ברכה  הוא  )שענינה  התורה 
קדשנו במצותיו וצונו הנה "המהרהר בד"ת אינו צריך לברך" )ואע"פ שגם 
בהל'   :21 בהערה  ושם  הוא".  כדיבור  "הרהור  כי  ת"ת(  מצות  מקיים  הוא 
להוציא  לו  ואפשר  לבד  בהרהור  מה שלומד  "וכל  הי"ב:  פ"ב  לאדה"ז  ת"ת 
בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה י"ח מצות ולמדתם אותם . ." אבל 
יוצא  "אינו  לכתוב  הוצרך  דא"כ  והגית,  מצות  גם  מקיים  שאינו  כוונתו  אין 
בלימוד זה מצות תלמוד תורה" )שבה נכללו ב' מצוות "ולמדתם" ו"והגית"( 
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ומדכתב "אינו יוצא י"ח מצות ולמדתם אותם" מוכח שכוונתו רק למצוה זו, 
ומה שמעתיק גם התיבות "והגית בו" הוא כדי להדגיש ש"מפיך" הוא בדיוק 

ואך בדיבור.

ובספר המאמרים מלוקט א' עמ' ריא הע' 55: ... בהלכות ת"ת שם הי"ב 
"וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו 
יוצא י"ח מצות ולמדתם אותם . ." אבל: א. זהו בנוגע מצוות ת"ת, ש"אינו 
יוצא בלימוד זה י"ח מצוות ולמדתם אותם" )ולא לעצם הענין דלימוד תורה. 
.( ב. גם בנוגע למצות ת"ת – מדייק אדה"ז ש"אינו יוצא י"ח מצות ולמדתם 
אותם". שהיא "כמ"ש לא ימוש גו' מפיך", משא"כ מצות "והגית" שלאח"ז י"ל 
שיוצא גם בלימוד זה.... )וע"ע בתניא פ"ה החילוק בין מצוות ידיעת התורה 
למצוות תלמוד תורה שבדיבור, וראה רשימות על התניא שם, וע"ע שיעוירם 
בספר התניא ח"ג )בלה"ק( ע' 1120 הע' 6, וע"ע בביאור הגר"א סי' מ"ז ס"ד, 

ועיי"ש בביה"ל ד"ה המהרהר(.

יוצא איפה, דלימוד התורה נחלק לב' מצות נפרדות מצוות  ומכל הנ"ל 
"והגית" – והוא ידיעת התורה, ומצוות "ולמדתם" והוא לימוד התורה בדיבור.

חכמים  הצריכו  לא  דמדוע  לגבהים,  ומתגדלת  הקושיה  מתחזקת  ועפ"ז 
בעל קרי להרהר בליבו ובכל אופן לצאת י"ח מצות לימוד תורה מצד מצוות 

"והגית", שבזה אין צורך בדיבור ויוצא י"ח גם בהרהור.

ו
להרהר  קרי  לבעל  הצריכו  דמה שלא  בזה,  הביאור  עכ"פ(  )בדא"פ  וי"ל 
בדברי תורה, הוא רק בצורך להרהר בדברי תורה במשך כל היום כולו, שזהו 
ביאור  "ודברת בם" ע"פ  והוא מצד הציויי  לימוד תורה,   צד אחד במצוות 
אדה"ז בהלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ה: "אבל אם מלאכת נעשית ע"י אחרים . . 
חייב לעסוק בתורה יומם וליל ואינו יוצא י"ח כלל מן התורה בקביעות עיתים 
. . שהרי נאמר בתורה סתם על כל אדם מישראל ודברת בם בשבתך בביתך 
ובלכתך בדרך וגו' ופרשו חכמים לעשותם קבע ועיקר . . אבל דברים בטלים 
כלל וכלל לא, ואם שח עובר בעשה שנאמר ודברת בם ולא בדברים בטלים".

ומדויק מלשונו של רבינו: "שלא הצריכו לבעל קרי להרהר בדברי תורה, 
לימוד  של  זו  מצווה  דאכן   – תורה"  בדברי  היום  כל  להרהר  מותר  שהיה 
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תורה במשך כל היום כולו אין מועיל לקיימה בהרהור, מכיון שהכתוב דורש 
"ודברת בם" – בפה דווקא ולא בהרהור.

]ויש להביא ראייה להנ"ל מלשונו של רבינו שם סוף הלכה ג': "ויש אומרים 
שכל הברכות, אפי' ברכת המזון יוצא אדם י"ח בהרהור בדיעבד, ואין דומות 
בברכת  אבל   . כדיבור.  אינו  והרהור  בם,  ודברת  בה  לקריאת שמע שנאמר 
עליה".  ברכה  שם  ג"כ  בליבו  והמברך  וברכת  אלא  ודברת  נאמר  לא  המזון 
ואע"פ שדוחה אדה"ז סברתם, מ"מ אינו דוחה ראייתם, דהה"נ שכאשר נאמר 
זו  בתורה "ודברת בם", אע"פ שבכל מקום הוי הרהור כדיבור, מ"מ מצווה 
דווקא  להיות  המצווה  שצריכה  מפורש  כאשר  בהרהור,  לקיימה  אפשר  אי 

בדיבור. 

ודחיית אדה"ז היא, שאין לומר שבברכת המזון מכיון שכתוב בו "וברכת" 
שאין  אע"פ  בדיבור,  התלויות  המצוות  דבכל  בהרהור.  גם  י"ח  לצאת  יכול 
'ודברת', רבנן תקנו בהם שהרהור לאו כדיבור, אך  מפורש בתורה המילים 
וודאי דמדאורייתא אכן ברכת המזון יכולה להיות גם בהרהור, וע"כ אנוס, 
שלא חל עליו תקנת רבנן ד'הרהור לאו כדיבור', יכול לברך בהרהור ולצאת 

בכך י"ח, וראה בזה עוד לקמן[. 

משא"כ מצוות לימוד התורה מצד "והגית בו יומם ולילה", שזה קאי על 
קביעות עיתים לתורה ע"פ ביאור אדה"ז בשו"ע או"ח ריש סי' קנה: "כל איש 
ישראל . . חייב לקבוע לו עת לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו 
יומם ולילה". יכול האנוס לצאת בה י"ח גם בהרהור, וזאת אין להביא כראייה 

לכך שחכמים לא חייבו בעל קרי בהרהור בלימוד תורה.

לעשותם",  ושמרתם  אותם  "ולמדתם  מצד  תורה  לימוד  מצוות  וכמו"כ 
שעליה כותב אדה"ז בהלכות ת"ת פ"ב ה"א: "מי שלא לימדו אביו תורה חייב 
ללמד עצמו כשיכיר, שנאמר "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" זו מצוות 
עשה של תלמוד תורה", אין חיוב לעשותה דווקא בפה. דאה"נ שכאשר אנוס 
אנוס  לא' שאינו  ורק שחכמים תקנו  בהרהור,  גם  לקיים המצווה  יכול  הוא 

דהרהור לאו כדיבור דמי, וע"כ חייב להוציא בפיו בדיבור.

לו  מועיל  אין  לבד  בהרהור  שלומד  דהמקור שמי  מבאר,  אדה"ז  ]אמנם 
מפיך"  הזה  התורה  ספר  ימוש  "לא  מהפסוק  הוא  אותם"  "ולמדת  למצות 
המצוות  בכל  כמו  הוא  שת"ת  הדין  מביא  מכן  לאחר  ורק  ח(,  א,  )יהושע 
שבכל  שאע"פ  אפ"ל  היה  וא"כ  בהרהור,  י"ח  יוצא  שאינו  בדיבור  התלויות 
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וכו', מ"מ, במצוות  גזרו  המצוות מדאורייתא הרהור כדיבור דמי ורק רבנן 
לימוד התורה שבה כתוב "לא ימוש . . מפיך" אין יועיל לימוד תורה בהרהור 

גם באנוס.

אך לא כך נכון ללמוד הפשט שם, דהרי מצות "ולמדתם אותם וכו'" יכולה 
להתקיים גם לא בפה, ורק שהכתוב "לא ימוש . . מפיך" בה ללמד כיצד לקיים 
'פה', משא"כ  לו  למי שיש  זהו  אך  דווקא.  תורה, שצ"ל בפה  לימוד  מצוות 
באנוס וכו' הרי חזר הדין לפשט המשמעות של "ולמדתם אותם", שאינו חייב 

להיות בפה דווקא.    

באות  מפיך"   .  . ימוש  "לא  בפסוק  המילים  שאחר  לציין,  יש  זאת  ואגב 
המילים "והגית בו יומם ולילה", ולעיל נתבאר באריכות שמצווה זו מתקיימת 
לכתחילה גם בהרהור, ובספר המאמרים מלוקט שם, מבאר כ"ק אד"ש דאלו 

שני המצוות הבאות בפסוק א', ואכ"מ[.  

ולסייעתא דמילתא אפשר להוכיח זאת מלשונו של רבינו בסעיף זה עצמו: 
"אבל מי שהוא אנוס ואינו יכול להוציא בשפתיו שאר ברכות שהוא חייב בהם 
. כמו שלא הצריכו לבעל קרי להרהר   . מדברי סופרים א"צ להרהר בליבו 
בדברי תורה . . כיון שאינו יוצא י"ח הברכות". ומכך שאדה"ז לא נקט אינו 
יוצא י"ח ת"ת וברכות – דעל זה קאי, מוכח דבתלמוד תורה יוצא הוא י"ח 
וכו'  "והגית"  ונאמר בה  כאשר לומד בהרהור, מכיון שזו מצווה דאורייתא, 

כנ"ל, ורק בברכות שהן מדרבנן אינו יוצא.

י"ל, דמה שמוציא רבינו ראייה מת"ת לברכות בנידון דבעל קרי  ואמנם 
שלא הצריכוהו חכמים ללמוד בהרהור, הוא רק ראיה לכך שישנה המציאות 
דאע"פ שיכול להרהר מ"מ לא חייבהו חכמים, דבזה אין חיוב - ובנדו"ד אין 
חיוב ללמוד בכל עת מצד מצוות "ודברת בם". אך אעפ"כ, כאשר לומד תורה 
י"ח לימוד תורה, ומשא"כ כאשר מהרהר הברכות  יוצא  בהרהור בכל אופן 

אינו יוצא עי"ז י"ח.

ז
אכן י"ל, שע"פ הנ"ל הרי גם במצוות 'קריאת שמע', מכיון שהחיוב לקרותה 
הוא מהפסוק "ודברת בם . . בשכבך ובקומך" )רמב"ם ריש הלכות ק"ש(, הרי 

לא יועיל לאנוס לקרותה בהרהור, אע"פ שהיא מדאורייתא.
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ג'(  ס"ב,  )סי'  אדה"ז  כותב  בה  שמע  מקריאת  לעיל  שהקשנו  מה  וא"כ, 
ומשא"כ  בהרהור,  קריאת שמע  י"ח  יוצא  אינו  באונס  לדבר  יכול  שכשאינו 
בברכת המזון )סי' קפה, ג'( כתב שבדאוריתא מועיל הרהור באנוס ויוצא י"ח, 

אפשר לבאר כעת באופן פשוט: 

דהחילוק בין שני מצוות אלו הוא - דבקריאת שמע שורש ומהות המצווה 
נלקח מהפסוק "ודברת בם . . בשכבך ובקומך", ומשא"כ ברכת המזון שנאמר 

בה "וברכת". וכפי שמחלק אדה"ז בעצמו בסי' קפה ס"ג בסופו, וכנ"ל.

וא"כ בקריאת שמע אנוס לא יוכל לקרותה בהרהור, מכיון שגם מדאורייתא 
גדר  שמדאורייתא  המזון,  בברכת  משא"כ  בדיבור.  רק  הוא  המצווה  גדר 
המצווה הוא "וברכת", וברכה יכולה להתפרש גם בהרהור )כדלעיל, מאדה"ז 
שם(, ורק שחכמים תקנו שבמצוות אלו 'הרהור לאו כדיבור', ומשא"כ באנוס 

לא תקנו זאת כדלעיל. 

ח
מצות  י"ח  לצאת  יכול  וכיו"ב,  חולי  אונס מחמת  ישנו  דכאשר  י"ל  עפ"ז 

לימוד התורה גם בהרהור.

ולכאורה י"ל דמדויק הוא מלשונו של אדה"ז בהלכות תלמוד תורה הנ"ל 
)פ"ב הי"ב(: "וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו . . אינו 
י"ח מצות ולמדתם אותם", לאפוקי כשאי אפשר לו להוציא בשפתיו,  יוצא 

דיוצא י"ח בהרהור כדיבור, ממצות "ולמדתם אותם". 

ועתה יובן היטב מדוע בחר כ"ק אד"ש להביא ליהודי הנ"ל העצה ללמוד 
שיעורי החת"ת בהרהור, והוא מכיון שאותו היהודי יש לו גדר של אנוס, וא"כ 
מצוות לימוד התורה שלו מצד קביעות עיתים - "והגית בו יומם ולילה יכולה 
דברי  ע"פ  אותם",  "ולמדתם  גם מצוות  ובזה מקיים  להתקיים אף בהרהור, 
אדה"ז הנ"ל דרק מי "שאפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא י"ח 
מצוות ולמדתם אותם", ומשא"כ הכא שאי אפשר לו להוציא בשפתיו יוצא 

י"ח מצוות לימוד התורה בהידור, כאשר מהרהר התיבות.

ועיין בכ"ז באורך בהלכות תלמוד תורה עם הערות וציונים פרק ב' עמ' 
516 ואילך, וכל דברינו לעיל מריש הערה בלולים מהחידושים ומהמקורות 

שם, ומפאת שרבים הם ואי אפשר לפורטם, על כן יהיו נא בעיניכם וכו'.
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ביאור שיטת אדה"ז בחיוב ברכת התורה 

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

א
כתב המחבר )שו"ע או"ח סי' מז ס"ד(: "המהרהר בדברי תורה, אינו צריך 
לברך". ובהג"ה: "וה"ה דיכול לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבריו )ר"ן פ"ק 

דשבת ופ' כל הצלמים כתב דהוי כהרהור(".

וכן כתב אדה"ז )שם סעיף ב(: "והמהרהר בדברי תורה א"צ לברך וה"ה 
שיכול לפסוק דין בלא נתינת טעם לדבריו שזהו ג"כ אינו אלא הרהור והרהור 

לאו כדיבור הוא כמו ש]י[תבאר בסימן ס"ב".

ובביאור הגר"א בשו"ע שם כתב )ד"ה וה"ה(: "אבל כ"ז צריך עיון דכאן 
מברך על המצוה, וכי ליכא מצוה בהרהור והלא נאמר והגית בו כו' ר"ל בלב 
כמ"ש והגיון לבי וכ"ש לפסוק דין כו' והלא למקרא צריך לברך וכן כשקורא 

בתורה בציבור".

והנה בהלכות ת"ת פ"ב סי"ב כתב אדה"ז: "וכל אדם צריך ליזהר להוציא 
בשפתיו ולהשמיע לאזניו כל מה שלומד בין במקרא משנה ותלמוד אלא אם 
כן בשעת עיון להבין דבר מתוך דבר; וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו 
להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה ידי חובת מצות ולמדתם 
אותם, וכמ"ש לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו וגו'. וכמו בכל המצות 
התלויות בדבור שאינו יוצא בהן ידי חובתו בהרהור אלא אם כן שומע מפי 

המדבר שהשומע כעונה בפיו".

וא"כ יוצא, דלשיטת אדה"ז אין קשה כלל קושיית הגר"א: דכיון שאין יוצא 
ידי חובתו בהרהור בלא דיבור )אא"כ בשעת העיון, ופשוט שלא שייך להגיע 
ל"שעת עיון" עוד לפני תחילת הלימוד( – ממילא אין לברך על הרהור בלא 

דיבור.
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בתהילים  שאיתא  דכיון   – אדה"ז1  שיטת  להבין  צריך  עצמו  שבזה  אלא 
"והגיון לבי לפניך", משמע )כמ"ש הגר"א שם( שיש מצות תלמוד תורה בלא 

דיבור ואי"ז כשאר מצוות שבדיבור.

ב
והנה נוסף על קושיית הגר"א הנ"ל הקשו מכו"כ מקומות על שיטת אדה"ז, 

ומהם2:

א. מתניתין )אבות פ"ג משנה ב(: "מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה 
עליו".  נטל  כי  וידום  בדד  ישב  שנאמר  שכר,  לו  קובע  הוא  ברוך  שהקדוש 
 – במחשבה  ופירשו הראשונים3, שחידוש הפסוק הוא שאפילו אחד שלומד 

הקב"ה קובע לו שכר.

ואינו מדבר.  – פרט לשומע  ילמדו  "ולמען  ג, א(:  )חגיגה  ב. איתא בגמ' 
למימרא דכי לא משתעי לא גמר? והא הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי 
. . דכל אימת דהוה עייל רבי לבי מדרשא הוו עיילי ויתבי קמייהו, ומניידי 
ברישייהו ומרחשין שפוותייהו. ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסו, ואשתכח דהוו 
גמירי הלכתא וספרא וספרי וכולה תלמודא! אמר מר זוטרא: קרי ביה למען 

ילמדו ]לאחרים[".

]אלא שקושיא זו לאו דווקא היא, כיון שאף דמוכח מהגמ' דאלמים יכולים 
ללמוד בפועל, עדיין אין שום הוכחה שמקיימים בזה מצות תלמוד תורה; וגם 

1( אדה"ז מפנה לפנ"י )ברכות טו, ב. ד"ה "בפירש"י בד"ה הסכת ושמע"(, ושם אכן מפרש 
דברי הגמ' שצריך להשמיע תלמוד תורה לאזנו ואפילו דיעבד; אלא שבריטב"א ושיטמ"ק 

פירשו שלא כפנ"י, ואכ"מ.
2( בהבא לקמן עיין בספר "מנחת אשר" )לר' אשר וייס שי'( עה"ת, ספר ויקרא סי' סה. 

ועוד.
3( רש"י ורבינו יונה.
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אם כן – הרי הם נכללים בפשטות בלימוד לעיון שאי אפשר לדבר בו וא"כ 
יוצאים בלא דיבור[.

ג
ולכאורה יש לומר הביאור בזה, ובהקים מש"כ אדה"ז בהלכות ת"ת שם 
)ריש פ"ב(: "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם זו מ"ע של ת"ת על כל אדם 

לעצמו ללמוד כל התורה שבכתב ושבע"פ כולה4".

. אזי יקרא בעתים   . וירבה בה במאד  ואח"כ ממשיך: "כשיגדיל בחכמה 
מדיני  דבר  ישכח  שלא  כדי  שבע"פ  תורה  ודברי  שבכתב  תורה  מזומנים 
התורה, ויפנה כל ימיו לעיון התלמוד לסבור סברות בהלכות ולפלפל בהן 
בקושיות ופירוקים לירד לעומק הסברות וטעמי ההלכות להבין דבר מתוך 
דבר ולדמות דבר לדבר ולחדש חידושי הלכות רבות לפי רוחב שיש בלבו 

וישוב דעתו כמו שאמרו ליגמר אינש והדר ליסבר".

והיינו, דלשיטת אדה"ז יש ב' מצוות בתלמוד תורה: מצוה אחת היא ידיעת 
התורה )ומצוה זו יש לה קץ וגבול(, ומצוה שניה היא לימוד התורה לעיון, 

וזו אין לה גבול.

ועפ"ז אפשר לומר שהקושיות הנ"ל אינן קשות באמת על שיטת אדה"ז:

כיון שכל ההוכחות הנ"ל הם שמקיימים מצוה ע"י לימוד התורה בהרהור, 
ואכן יש מצוה שמקיימים בהרהור גם לשיטת אדה"ז )מצות העיון(; משא"כ 

מצות ידיעת התורה – זה אין שייך לקיים בהרהור וחייב ללומדה בפיו.

וכן יש לדייק בל' אדה"ז שם שכתב: "וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר 
מצות  חובת  ידי  זה  בלימוד  יוצא  אינו  מוציא  ואינו  בשפתיו  להוציא  לו 
עיון התורה, אך את  ידי מצות  והיינו שיכול להיות שיצא  אותם";  ולמדתם 
מצות "ולמדתם אותם" – שמפסוק זה לומדים את החיוב ללמוד כל התורה 

כולה )כמ"ש אדה"ז לעיל(, לא קיים בהרהור.

שהן  האמוראים  ומימרות  וברייתות,  המשניות  שבכל  טעמים  בלי  פסוקות  "הלכות   )4
גם  הזה  ובזמן  סופרים;  ודקדוקי  ודקדוקיהם  תנאיהם  בכל  שבתורה  מצות  התרי"ג  פירוש 
הלכות פסוקות של פסקי הגאונים הפוסקים כמו הטור והשלחן ערוך והגהותיו כו'" – לשון 

אדה"ז שם.
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ללומדה  שצריך  כיון  הרי  למד,  לא  שעוד  דבר  לעיון  לומד  כאשר  ואף 
ת"ת  מצות  קיים  שלא  נמצא   – זאת  עושה  ואינו  )בדיבור(  ידיעה  לשם  גם 

בשלימותה.

ד
ועפ"ז את"ש נמי דעת אדה"ז שאין לברך על לימוד התורה בהרהור – כיון 
די"ל שעיקר ברכת התורה נתקנה על ידיעת התורה ולא על העיון בה, וא"כ 
עיון  ידי  שיצא  )אף  זו  מצוה  עשה  לא  וודאי  בשפתיו  הוציא  שלא  עוד  כל 

בתורה(5.

ויש להוכיח שאכן נתקנה ברכת התורה דווקא על ידיעת התורה )ולא על 
העיון בה6(:

דהנה כותב אדה"ז7: "נשים מברכות ברכות התורה, שהרי חייבות ללמוד 
מצות שלהן לידע היאך לעשותן והיאך ליזהר מכל לא תעשה שהן מוזהרות 

בהן כאנשים, והן חייבות בתפלה כמו אנשים".

ובהל' תלמוד תורה )סוף פרק א( כותב: "אשה אינה במצות תלמוד תורה 
שנאמר ולמדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם . . ומכל מקום גם הנשים 
חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן כמו דיני נדה וטבילה ומליחה 
ואיסור יחוד וכיוצא בהם, וכל מצות עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לא 

תעשה של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים".

5( ולכאורה יש להקשות: דא"כ, הרי אדם שלמד "כל התורה כולה" וקיים מצות ידיעת 
התורה בשלימותה, לא יצטרך לפי הנ"ל לברך על לימוד התורה כיון שכעת אינו מצווה אלא 

על העיון.
ונראה בפשטות, דכיון שמצוה עליו ללמוד שוב ושוב כדי לא לשכוח, ומי שאינו חוזר 
דומה לאשה היולדת ומשכלת – ממילא מובן שוודאי גם הוא מחוייב במצוה ויכול לברך, 
כשם שאף מי שקיים מצות פו"ר מצוה עליו להמשיך לקיימה, ואם מתו בניו בחייו – לא קיים 

את המצוה כלל, ובפשטות כ"ה בענייננו.
6( הערת המערכת: ההוכחה כאן אינה שלילת הברכה בעיון, אלא חיוב הברכה בידיעה, 
ולפי"ז הקושיא  ע"ז.  לברך  א"א  רק במחשבה  זה במעשה אלא  דכיון שאין  ואוי"ל,  ודו"ק. 

שבהערה 5 ליתא. וצריך להתיישב בדבר.
7( סי' מז שם ס"י.
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התורה  בידיעת  רק  ומחוייבות  בתורה  מעיון  שפטורות  נשים  דאף  וכיון 
)במצוות שהם מחוייבות בהם(, מברכות ברכות התורה – מוכח שפיר שנתקנה 

הברכה על הידיעה דווקא8. 

וכ"ז לענ"ד ובד"א, ועדיין יש לעיין, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

8( וראה לקו"ש חל"ו שיחה לכ"ד טבת – דלשיטת אדה"ז גדר מצות ידיעת התורה הוא 
ידיעת כל המצוות. ובלשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שם )ס"ה(:

"יסודו הוא ידיעת תרי"ג מצות שבתורה, וגדר הלימוד הוא ע"ד קיום תרי"ג מצות, אלא 
שזה במעשה וזה ע"י שמירה בלב ]וענין זה מודגש גם בלשון אדה"ז בהל' ת"ת בשם "חכמי 
כו' שתקיים כל  האמת" בנוגע לחיוב לימוד כל התורה כולה, "שכל נפש מישראל צריכה 

התרי"ג מצות במעשה דבור ומחשבה, ודיבור ומחשבה הוא לימוד הלכותיהן"[.
וא"כ שפיר שבן ישראל מחוייב בכל המצוות, וממילא מחוייב בלימוד כל המצוות לשם 
ידיעת התורה; משא"כ אשה מחוייבת בחלק מהמצוות וא"כ חייבת ללמוד מצוות אלו לשם 

ידיעת התורה. ועצ"ע.
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שונות

תשבי יתרץ קושיות ואבעיות )גליון(

א' מאנ"ש

)בית משיח,  ואנ"ש"  "הערות התמימים  קובץ  בגליון האחרון של  ראיתי 
שלום  הרב  עמש"כ  שהעיר  שי',  הכהן  ממג"ר  מהת'  'גליון'  הערה  תצא(, 
ר"ת  דתיק"ו1  הידוע  המאמר  הביא  דהוא  )א'קז(,  אה"ת  בהעו"ב  צירקינד 

1( הובא בכמה מקומות בש"ס: ברכות ח, א. כה, ב. מב, ב. שבת ה, א. ה, ב. לח, ב. מו, א. 
מט, ב. נב, א. סא, ב. סה, ב. סו, ב. עז, ב. פ, א. פ, ב. פג, ב. פו, ב. צא, א. צט, ב. ק, א. קיא, 
ב. קכט, ב. קנג, א. עירובין מו, ב. צ, א. צט, א. פסחים י, ב. מה, ב. מח, ב. פה, ב. פו, ב. קיז, 
א. ראש השנה ל, א. יומא כב, ב. לא, א. מז, ב. מח, א. מח, ב. מט, א. סוכה ד, ב. לג, א. נג, ב. 
ביצה יד, ב. לו, א. תענית כב, ב. חגיגה ד, א. ו, ב. מועד קטן ד, ב. יד, א. טו, א. טו, ב. כב, א. 
יבמות נב, ב. פג, ב. קב, א. קיג, ב. קטז, ב. קיז, א. כתובות לט, א. נג, ב. נד, א. נו, א. סו, ב. 
פ, א. פז, ב. קג, א. קד, א. נזיר יג, א. יז, ב. ל, ב. מב, א. נ, ב. נא, א. נא, ב. סד, א. סוטה ד, א. 
ד, ב. יח, א. כ, א. כז, א. גיטין טו, א. טז, א. כ, ב. לב, ב. מד, ב. סג, ב. פג, א. פה, א. קידושין 
ו, א. ז, ב. ח, ב. כב, א. בבא קמא ט, ב. יט, א. יט, ב. לז, ב. מג, ב. נא, ב. נח, ב. סב, א. עח, 
ב. פה, ב. צו, א. קח, א. קח, ב. קי, ב. קיד, א. קיט, ב. בבא מציעא כא, א. ל, ב. לד, ב. מג, א. 
מד, א. נז, א. עח, א. צא, ב. קה, ב. קו, א. קיז, א. קיט, א. בבא בתרא כ, ב. כא, ב. נג, ב. סב, 
ב. סו, ב. סט, א. פג, א. פג, ב. פח, ב. קג, א. קג, ב. קד, ב. קלד, ב. קלה, ב. קמד, א. קמו, א. 
קמח, ב. קמט, א. קנא, א. קסו, ב. סנהדרין יא, ב. פה, ב. צה, ב. קיב, א. שבועות יד, ב. יז, 
א. כב, ב. מו, ב. מז, ב. מכות ז, א. יט, ב. עבודה זרה יד, ב. מא, א. מו, א. מז, א נב, א. נב, ב. 
סג, א. סח, א. הוריות ג, א. ז, ב. יא, א. יד, א. זבחים ד, ב. ט, ב. יז, א. כד, א. נ, ב. פג, א. פח, 
א. צח, ב. קב, ב. קה, א קח, א. קי, א. קיח, ב. קכ, א. מנחות יא, א. כג, א. כד, א. כו, ב. כז, א. 
לא, ב. לח, ב. מו, א. מו, ב. נז, א. ס, א. סט, א. סט, ב. עו, א. עז, ב. פה, ב. פו, א. פז, א. קד, 
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"תשבי יתרץ קושיות ואבעיות", והקשה דלכאורה, "תורה לאו בשמים היא", 
ואיך יוכלו לפסוק מפיו של אליהו הנביא?

והעיר ע"ז הנ"ל וז"ל: "ונראה לי לתרץ באופן פשוט . . ועד"ז יש לבאר כאן, 
דמה ש"תשני יתרץ קושיות ואבעיות", הנה אע"פ שה"תלמיד ותיק" בזמן הזה 
לא יכול לעמוד על הדברים שנשארים בתיק"ו, ותירוץ הקושיות והאבעיות 
יכול להיות רק בדרך של נבואה ע"י אליהו הנביא, מ"מ אליהו הנביא יסביר 
הדברים באופן המובן בשכלם של בי"ד ע"פ כללי התורה, ויהפוך לחלק וכלל 

התורה שניתנה למשה מסיני", עכ"ל.

יתרצם  הנביא  שאליהו  באופן  שצ"ל  חידש  למה  ע"ז,  קשה  כמובן  והנה 
בדרך נבואה, ומה קשה בזה שהוא חכם גדול בתורה, והרי הוא תלמיד אחי' 
השילוני – תלמידו של מרע"ה )כמש"כ הרמב"ם בהקדמתו לספר הי"ד(, ואם 
ויודע  הוא פנחס ה"ה תלמיד ישר ממרע"ה, וחי בעוה"ז לזמן ארוך ביותר, 

ההלכות שנתחדשו כו'.

וכמה  כן רבינו בכמה  ועוד לקרא, הרי כבר תירץ  זאת, כיהודה  גם  ואף 
שיחו"ק! ולדוגמא עי' בשיחת ו' תשרי תש"מ, סכ"ה ואילך ]ושם: שהוא כמו 
תלמיד שלומד מרבו איזה דבר, דאין נפק"מ אם רבו הוה נביא או חכם, אלא 
העיקר הוא שדבר זה תתקבל בשכלו, ועי"ז יפסוק ההלכה[. וכן הובא בכ"מ 

ע"י רבינו.

והנה ביאור זה כבר הובא כמ"פ )כנ"ל(, וכבר דשו בה רבים, והרב הנ"ל 
רבינו,  הוראת  קיום  למען  ורק  כו'(.  דאה"ת  קובצים  בכו"כ  )עיין  בתוכם 
ולחביבותא דמילתא וכו', ה"ה מפרסם עוד ביאורים וכו' בענין זה. ופשוט, 

שאין צורך להאריך בזה.

ובענין זה יש להעיר, כיון שכנראה לא ידוע שיחות רבינו בנושא, הנה עיין 
)ובכ"מ(, שמבאר רבינו, דמאחר  בשיחת שיחת ש"פ במדבר סמ"ח תשמ"א 
שאליהו הי' חי בעוה"ז )מהזמן של פנחס עד הזמן של אליהו( וכל הפסקים 
שיפסוק לע"ל הוא ממה שלמד באותו זמן ולכן אין זה נקרא מן ה"שמים", 

ע"כ. 

ב. חולין ל, ב. לב, א. לז, א. מה, א. מה, ב. מו, ב. נב, ב. נה, ב. נו, ב. ס, ב. סז, ב. סט, א. ע, 
א. עה, א. צב, ב. קיג, א. קכב, א. קכח, א. קכח, ב. קמ, ב. בכורות כד, ב. לד, ב. לט, א. נה, 
א. ערכין ה, א. ח, א. יט, ב. כה, ב. תמורה ג, א. ט, ב. י, א. יא, ב. כב, ב. כו, ב. כז, א. כט, ב. 

מעילה ג, ב. נדה יט, ב. כ, א. כב, ב. כה, א. לד, ב. מג, א. מג, ב. סג, א.
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ועפ"ז מובן למה כתוב דוקא "'תשבי' יתרץ כו'" כי אליהו נקרא "תשבי" 
היתה  וזה  ובפירש"י(  א  יז,  מלכים  )ראה  תושב  ששמו  במקום  שדר  משום 

כשהיה חי למטה בעוה"ז הגשמי, ולכן, "תשבי יתרץ כו'". 2

ולחביבותא דמילתא, אסיים במה שמבואר בשם רבו של הרה"ח ר' יוחנן 
גורדון ע"ה, בדברי חז"ל3 "יהא מונח עד שיבוא אליהו", דהפי' בזה הוא דבפני 
אליהו הנביא יתבייש השקרן )הבעל חוב(, ויודה מעצמו! – וכמובן שאין מזה 

סתירה ל"תורה לא בשמים היא"...

והכי איתא במפורש בקובץ שעורים )להר"א וסרמן( ב"ב סי' תר"מ, ע"ש.

ועוד יש להאריך בכל זה, וכבר דשו בה רבים.

2(  יש להעיר ממה שכתוב בלקוטי לוי"צ )אג"ק ע' רסו(: "...והדברים שנשארו בתיובתא 
כולם אמרם ה', והוא אמר ג"כ התיקו והתיובתא וכדומה...", ולכאורה צ"ע שהרי אם תיקו 
הוה ר"ת של "תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות" )כלומר שהי בעי' שיוכל לפושטה, ורק צריכים 

אלי' לזה(, הרי איך נאמר שכן אמר ה' "ובאותו לשון"! 
ולכאורה י"ל שדבר זה )בפרט( אין שכלינו הגשמי יכולים להשיגו ולהבינו )על בוריו(, 
וגם באופן שבאה למטה )באותיות אחרות: מובן שאין אנו יכולים להבין התורה )כולה(– על 
היא"(,  בשמים  "לא  ורק שהקב"ה "צמצם" חכמתו שיוכל להתלבש בשכלינו )שהרי  בורי', 
אבל יש דברים סתומים שאין הם מובנים בגשמיות )וכמו כל תורת הנסתר – רק שאדמו"ר 
הזקן הביא חסידות )וקבלה( לשכלינו הדל )- כידוע בענין חסידות "חב"ד"(, ולכן יש לקבל 
)בקב"ע( שדבר זה אירע, כלומר שהקב"ה אמר )ובאותו לשון -( "תיקו" ואף שכשיבא אלי' 
יפשוט, הרי בודאי אמר ה' אותו מילים ג"כ! ופשוט, ואין להאריך בדבר שהוא סמוי מן העין, 

ודו"ק.
3(  מס' שקלים פ"ב מ"ב. בבא מציעא ג, א. כ, א. )כח, א ובפרש"י.( כט, ב. ל, א. לז, א. 

בבא בתרא צד, ב. סנהדרין מח, א. מנחות סג, א. ירושלמי יבמות פט"ו ה"ט. )ועוד?(.
אך כבר מצינו בכמה מקומות שהוא יפסוק בעצמו )עי' בסוף מס' עדיות(: מנחות מד, 
יבמות לה, ב. קב, א.  שבת קח, א.  ב. מה, א )ובפרש"י( )- פרשה זו אלי' עתיד לדורשה(; 
גיטין מב, ב. מנחות לב, ב. ירושלמי יבמות פי"א ה"א )- אם יבא אלי'(; פסחים לב, א )- שאם 
יבא אלי' ויטהרנה(; פסחים טו, א. כ, ב )- ויטהרם(. בכורות לג, ב. לד, א )- שמא יבא אלי' 
ויטהרם(; חגיגה כה, א. ירושלמי ברכות פ"א ה"א )- ולכשיבא אלי' ויטהרנה(; ברכות לה, ב )- 
לכשיבא אלי' ויאמר(; בכורות כב, א ובפרש"י )- עד יבא ויורה צדק לכם(. וראה גם ירושלמי 

פ"ק דתרומות )הלכה ד'(. ועוד.
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בגדר לימוד תורה ברבים

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

א
בשיחת ש"פ וישב תשל"ד )שיחו"ק ס"א( מבאר כ"ק אדמו"ר אשר לימוד 

שיעורי החת"ת אינם יכולים להתקרא בשם לימוד ברבים. 

וזלה"ק שם: "און הגם איז אויך אין דעם לימוד פון חת"ת,לערנען אלעד 
עם זעלבן שיעור און אין דעם זעלבן טאג, איז אעפ"כ הייסט דאס ניט אין 
לימוד ברבים, און ווי מ'געפינט בים קרבן פסח, אז הגם אז אידן האבן דאבס 
מקריב געווען אין איין צייט און אין דער זעלבער ארט, .  . איז אעפ"כ הייסט 

דאס א קרבן יחיד".

ב
ונפק"מ בפשטות הוא, למבואר ונפסק בהלכות תלמוד תורה לאדה"ז פרק 
ד' ה"י בענין לימוד התורה בחבורה, שאין לאדם ללמוד יחידי, ובמקום שישנו 
בית מדרש עליו ללמוד בחבורה דווקא, והוא מברכות ס"ג ע"ב, תענית ז ע"א 
ומכות י ע"א דאין התורה נקנית אלא בחבורה, וממאמר רז"ל באבות פ"ג מ"ו: 

"עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם", עיי"ש. 

ועי' בנדרים דף פא ע"א: "הזהרו בחבורה", ופרש"י שם "שאין אדם מתפלפל 
שהתלמידים  בחבורה  תורה  "ללמד  שם  ובר"ן  חברו",  לימוד  מתוך  אלא 
מחדדים זא"ז ואת הרב", ובפי' הרא"ש שם "ללמוד תורה ברבים כי מתפקחין 

זמ"ז", וכו' וכו'. וע"ע בחגיגה דף ג' ע"ב.

ברבים  תורה  בלימוד  המעלה  באריכות  מבאר  כ"ג  סימן  אגה"ק  ובתניא 
דווקא ע"פ מאמר רז"ל באבות שם וכו', דלענין השראת קדושת הקב"ה אין 
ליחיד ערך אל לימוד ברבים כלל, וההוראה שם שבין מנחה למעריב ללמוד 
בכל יום בעשרה פנימיות התורה, וגם ללמוד מעט הלכות הצריכות, וכל יחיד 
אל יפרוש עצמו מן הציבור וכו'. ונמצא שע"י לימוד החת"ת אין יוצאים י"ח 
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לימוד זו, אלא חייבים בנוסף ללמוד החת"ת גם לקבוע עיתים ללימוד תורה 
ברבים.

וע"ע בספר המאמרים מלוקט ח"ד עמ' שח, ד"ה 'עשרה שיושבין' המבאר 
בעיון רב מעלת לימוד התורה ברבים בכלל ובעשרה בפרט וכו', וע"ע בד"ה 
עליו  תרפ"ח  שיושבים'  'עשרה  ובד"ה  תשמ"ב.  תמוז  ט"ו  שיושבין'  'עשרה 
 ,865 וע"ע בתו"מ התווועדיות תשמ"ה ח"ב עמ'  הנ"ל.  מיוסדים המאמרים 

ובריבוי שיחות משנת תש"נ ראה בתו"מ התוועדיות וסה"ש לשנ"ז.

ג
בסיום  מיד  המתפללים  לומדים  שכאשר  בכהנ"ל,  להציע  יש  אכן  והנה 
בארוכה  וכנתבאר  וכו'(  דר"ת  תפילין  )עם  החת"ת  שיעורי  במנין  התפילה 
או  מקשיבים,  והשאר  מלמד  שאחד  ע"י  ברבים,  זאת  ללמוד  אפשר  לעיל, 
שלומדים יחד ע"י שכל אחד מקריא קטע מהשיעור היומי וכו'. ואז חל עליהם 

הגדר והמעלה דלימוד תורה )חת"ת( ברבים.

הרמב"ם  לימוד  לתקנת  בנוגע   ,539 עמ'  ח"ב  תש"נ  בסה"ש  עד"ז  וראה 
היומי.  

ד
הגדר  עליהם  חל  עדיין  עשרה,  אינם  בשיעור  שהמשתתפים  אע"פ  והנה 
ד'לימוד תורה ברבים', דהפשט במאמר רז"ל 'אין התורה נקנית אלא בחבורה' 

הוא לאו דווקא בלימוד בעשרה אלא בריבוי חברים.

ועיין בסה"מ  לכה"פ עשרה.  מובן שיש להתאמץ שישתתפו בשיעור  אך 
מלוקט שם, דכיון שאין התורה נקנית אלא בחבורה מובן דכשלימוד תורה 
הוא בחבורה גדולה יותר התורה נקנית יותר, וכיון דשלימות התורה דחבורה 
סוגים  העשרה  כל  וכוללים  דוגמת  הם  מישראל  עשרה  כי  בעשרה,  היא 
דישראל, לכן כשלימוד התורה הוא בעשרה קנין תורה הוא בשלימות. וע"ע 
בסה"ש תש"נ ח"ב עמ' 653, ושם עמ' 525 ובהערה 18 שענין זה שייך אפי' 

בלימוד של יחיד, עיי"ש.

]אמנם לכאורה המדובר שם בברכות "דאין התורה נקנית אלא בחבורה" 
)עיי' מהרש"א שם ובמאירי שם(, ולא המעלה  וכד'  הוא בלימוד בחברותא 



הערות התמימים ואנ"ש  •  בית משיח - 770 78

בלימוד בעשרה, ובמימרא באבות - "עשרה שיושבים", הוא דווקא בעשרה 
)עדה( ולא פחות, והיה אפ"ל לחלק שני המימרות הנ"ל. אך מכך שאדה"ז 
בהלכות תלמוד תורה שלו שם מביא זאת בחדא מחתא כאשר פוסק שצריך 
להיות לימוד תורה ברבים )"אבל כשיש בית המדרש בעיר אין ללמוד יחידי 
ואמרו  בחבורה,  אלא  נקנית  התורה  שאין   .  . בחבורה  אלא  הכנסת  בבית 
חכמים עשרה שיושבין ועוסקין וכו'"(, מובן שאין לחלקם, שהם מאותו הענין.

ואכן, בספר המאמרים מלוקט שם מבואר דאלו שני דרגות: "וי"ל שבהלכות 
ת"ת מדבר בשני ענינים: "שאין התורה נקנית אלא בחבורה", ולאח"ז מוסיף 
"ואמרו חכמים עשרה שיושבין כו' שכינה שרוי' ביניהם" שהמעלה הוא גם 
בהמשכה שנשפעת להם". ועיי' עוד בהלכות תלמוד תורה לאד"ז עם הערות 

וציונים כרך ה' עמ' 366[.

ה
והנה יש לעיין האם כאשר כל א' לומד לעצמו שיעורי החת"ת אחר התפילה 
במנין )בזמן דתפילין דר"ת וכו' ע"פ הסדר שנתבאר לעיל( הוי לימוד ברבים. 
היינו: האם גדר 'לימוד ברבים' אינו רק כאשר האחד מלמד והשאר שומעין 
אותו  ולומדים  יחד  אפי' חבורה המכונסין  יחדיו, אלא  או בשעה שלומדים 

הנושא אך כ"א לבדו, הוו רבים. 

מ"מ  אך  הנושא,  באותו  עסוקים  אפי' שאינם  האם  לעיין,  יש  מזו  יתירה 
מכונסים יחדיו לביה"מ אחד הוי לימוד תורה ברבים. 

עשרה  ע"י  שורה  דשכינה  שם  באבות  המובא  מטעם  הרי  גיסא,  דמחד 
אותו  יחדיו  כשלומדים  דווקא  דזהו  להוכיח  אין  בתורה,  ועוסקין  שיושבין 
דאפי'  איפכא,  קצת  משמע  אולי  סתם  בתורה'  'עוסקים  )ומהלשון  הנושא, 
שאינם עסוקים באותו נושא כלל עדיין שכינה שורה, כי עסוקים הם 'בתורה'(. 

ומאידך גיסא בברכות ס"ג ע"ב וכו' נתבאר הטעם דלימוד תורה ברבים: 
 .  . "עשו כתות כיתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה 
חרב על שונאים של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה ולא 
ולא עוד אלא שחוטאים", משמע שהלימוד צריך   .  . עוד אלא  שמטפשים 
להיות דווקא בחבורה העוסקת יחדיו באותו הנושא. )ועיי' מהרש"א במכות 
י, בד"ה 'כל' ובד"ה 'ולא' - שאדם יכול להגיע לאמיתתה של תורה רק על ידי 
ועיי' עוד בכתית למאור ד"ה מאי שהגמרא מרמזת  ופלפול חברים,  חידוד 
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שאפי' יושבים בבית המדרש אלא שאינם עוסקים בתורה יחד אלא כל אחד 
בענינו הוי בד בבד(.

ואת זה הטעם )מברכות( מביא אדה"ז כעיקר כאשר בא לפסוק דיש ללמוד 
תורה ברבים דווקא, )"אבל כשיש בית המדרש בעיר אין לאדם ללמוד יחידי 
. . אלא בבית המדרש בחבורה שנאמר חרב על בדים נואלו . . שאין התורה 
נקנית אלא בחבורה"(, וא"כ מוכח דלימוד תורה ברבים אליבא דאדה"ז הוא 
)או  נושא  באותה  יחד  ודנים  העוסקים  חבורה  הם  הלומדים  כאשר  דווקא 

בשיעור - כשאחד מלמד והשאר מאזינים(. 

ובהלכות ת"ת עם הערות וציונים שם עמ' 367 השאיר זאת בצ"ע, ותמהני, 
דהרי זהו פשט מפורש בהלכות תלמוד תורה שם. 

ו
ועיין במשנ"ב סקנ"ה ס"א - בבה"ל ד"ה 'ויקבע', שמביא שם הטעם )הא'( 
לכך דלכתחילה מצווה להדר ללמוד בחבורה, מכיוון שעל ידי זה יהיה כבוד 
שאינו  אפשר  שהביא,  זה  טעם  וע"פ  מלך.  הדרת  עם  וברוב  יותר,  שמיים 
מוכרח שלימוד ברבים יהיה דווקא כאשר לומדים יחדיו, דהרי כבוד שמיים 

יכול להתגדל גם כאשר בית המדרש מלא בלומדים וכו'.

אך רבינו לא הביא זאת בהלכות תלמוד תורה, ונקט רק הטעם מברכות 
שם דאין התורה נקנית אלא בחבורה. )ועיין הלכות תלמוד תורה עם הערות 
זכרון התורה  - בביאור הענין ד'נקנית' דקאי על   367 וציונים, כרך ה' עמ' 

שלומד(, וזהו בפשטות כנ"ל כאשר הלימוד הוא בצוותא.

ואף שנקט רבינו גם הטעם מאבות דעשרה שיושבין וכו', מ"מ הרי מטעם 
זה אין מוכח האם זהו רק כשעסוקים יחד באותו הלימוד או גם כאשר לומדים 
בנפרד. משא"כ מטעם הנוסף שהביא המשנ"ב דברוב עם הדרת מלך, מובן 
ופשוט שגם כאשר אינם לומדים יחד, אלא אפי' כשבית המדרש מלא בת"ח 

הלומדים כ"א בפ"ע, מתגדל בכבוד שמים ונעשה הענין ד'ברוב עם'.  

ז
ואכן המעיין בשיחה מש"פ וישב הנ"ל, יווכח איפה כדברינו. דכותב שם 
דאס  אלע  לערנען  חת"ת  פון  לימוד  דעם  אויך  אז  הגם  "און  אדמו"ר:  כ"ק 
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זעלבן שיעור און אין דעם זעלבן טאג, איז אעפ"כ הייסט דאס ניט א לימוד 
ברבים. און ווי מ'געפינט ביים קרבן פסח, אז הגם אז אידן האבן דאס מקריב 
געווען אין איין צייט און אין דער זעלבער ארט . . איז אעפ"כ הייסט דאס א 

קרבן יחיד" )הדגש אינו במקור(.

וא"כ מהכא מוכח מפורשות, דכשם שבקרבן פסח אף שהקריבוהו כל עם 
ישראל יחדיו באותו זמן ובאותו מקום )ואף את אותו סוג קרבן(, ואעפ"כ לא 
דאף  ללימוד החת"ת,  בנוגע  הוא  עד"ז  ציבור,  קרבן  נקרא בשם  הוא  נקרא 
שעסוקים באותו הנושא, מ"מ באם אינם לומדים יחדיו לא הוי לימוד ברבים, 

)ועד"ז בכל לימוד תורה שהוא, דמאי שנא(.

ח
לימוד  ישנם מצבים אשר  לעיל,  כל מה שנתבאר  לציין שאף לאחר  ויש 
המקום  לאותו  יחד  נאספים  הלומדים  אין  כאשר  גם  להתקיים  יכול  ברבים 

)ובכל אופן - יש עליהם להיות עסוקים יחד באותו הנושא(.        

והוא משיחת ש"פ יתרו תשמ"א )לקו"ש חכ"א עמ' 449(: "שוין גערעדט 
כמה פעמים דעם גודל הענין פון לימוד התניא אויף דער ראדיא, אז נוסף צו 
דעם וואס דער לימוד התניא אין דם אופן אי א לימוד ברבים )וי"ל – אויך 
בציבור(, און דערגרייכט אויך צו אזוינע וואס מען קען צו זיי ניט אנקומען 

באופן אחר". 

ט
ג' ע"ב משמע דאף שאינם עסוקים  והנה לכאורה, מהגמרא במגילה דף 
באותו נושא הוי לימוד ברבים. דשם נתבאר דלימוד התורה של כל עם ישראל 
לימוד תורה  לי'  קרי  י"ג(   ה'  יהושע  יריחו,  על  )בליל המצור  יהושע  בימי 
ברבים. והרי דוחק לומר שהמדובר שם הוא דכל ישראל )שישים ריבוא( היו 
עסוקים באותו הנושא ולמדו יחדיו, דמילתא דפשיטא היא שהיו הם מכונסים 
לביה"מ אחד וכד' אך כל אחד עסק במשנתו, דמדוע שילמדו אותו הלילה 
נקרא  ואעפ"כ  בש"מ,  כן  מצינו  דלא  א',  משותף  ובשיעור  דווקא  א'  נושא 

לימוד זה בשם 'לימוד ברבים'.
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בשם  לימודם  נקרא  וע"כ  חבורות,  חבורות  שלמדו  דיתכן  לומר,  ]ואין 
לימוד ברבים. זאת כיוון שברש"י, ר"ח, ר"ן ומאירי שם מבואר נחרצות דכל 
הטעם שלכן נקרא לימודם באותו הלילה בשם 'לימוד ברבים' הוא כיוון דהיה 
זה לימוד א' שאיתו התאחדו כל בני ישראל, )ולא אסופת 'לימודים ברבים'( 

עיי"ש.

ויש להוכיח זאת עוד בדא"פ, מהא דלעיל בענין קרבן פסח - דאף שעושים 
אותו חבורות חבורות, מ"מ מכיון ששם 'קרבן ציבור' חל רק בקרבן של כל 
ישראל, ע"כ אין הוא קרבן ציבור. ועד"ז הכא, דשם 'לימוד ברבים' ע"פ גמרא 
דידן הוא רק בלימוד של כל ישראל, וא"כ אף שלומדים חבורות חבורות אין 
זה יועיל שעי"ז יחול שם 'לימוד ברבים', אלא אם נאמר שגם כאשר מכונסים 

למקום אחד )אף שלא לומדים יחדיו( הוי לימוד ברבים[.    

אמנם יש לדחות זאת, דיש לחלק בין לימוד תורה ברבים לביטול תורה 
דרבים. והוא ממג"א או"ח סימן רפ"ז סק"ג: "דאפי' כל יחיד לומד בפני עצמו 
מקרי רבים ]לענין ביטול תורה[", ומהא משמע דאף שאינם מכונסים יחדיו 
הוי ביטול המעלה דלימוד תורה לרבים )עיי"ש היטב(, וזהו וודאי אין לומר 
תורה  דביטול   - חילוק  דישנו  כרחך  על  אלא  ברבים,  תורה  דלימוד  בפשט 

דרבים הוי אף שאינם מוכנסים יחדיו, ומשא"כ לימוד תורה דרבים.

ומובן הדבר מסברא, דהמעלות בלימוד תורה ברבים הם דשכינה שרויה 
וכו' - וזהו רק כאשר מכונסים, משא"כ בביטול תורה הרי החסרון הוא שישנם 
הוא  החסרון  וע"כ  הלימוד,  בטלו  מסויים  ענין  ומשום  ללמוד  שיכלו  רבים 

גדול ביותר מיחיד שביטל לימודו, ואין זה משנה אם היו מכונסים או לא.   

ומהא דאיתא ברא"ש פ"ב דברכות ס"ג בסופו לענין ביטול לימוד תורה 
בטלים  יהיו  להפסיק משום שעי"ז  צריך  אינו  לרבים  דכאשר מלמד  לק"ש, 
מלימוד, )והביאו אדה"ז בהלכות תלמוד תורה שלו פ"ד ה"ד( - ומהא היה 
ד'ביטול תורה דרבים' הוא רק כאשר מכונסים  לכאורה משמע שאף הגדר 
יחדיו – אין לומר זאת, מכיון דשם הטעם הוא מפורש, כפי שכתב הב"י )או"ח 
סי' ע ד"ה תנן( דהא דאמרינן שמי שמלמד תורה לרבים אינו מפסיק מתלמודו, 
זהו דוקא כשהוא בענין שאם יפסיק לקרות את שמע יתבטלו התלמידים ולא 

יוכלו ללמוד אחר כך, אך לא מטעם 'ביטול לימוד תורה דרבים'. 

דווקא  הוא  לרבים  תורה  דלימוד  שהגדר  להוכיח  אין  אף  מהתם  ]וע"כ 
דשם  מכיון  התלמידים,  שמלמד  הרב  כמו  הנושא,  באותו  יחדיו  שעסוקין 
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הטעם הוא שונה, דזהו רק במקרה המדויק של רב המלמד תלמידים שאין 
בכוחם להחזיק את חוט המחשבה אף לרגע של אמירת ק"ש. ועיי' בהלכות 
תלמוד תורה שם הטעם )שאם יפסיק ויבטל לימודו לרבים עכשיו לא יוכלו 

להתאסף עוד ללמוד( ועיי' עוד שם – או"ח סי' פט ס"ז, וסי' רצ ס"ד([.
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נלב״ע כ״ט תמוז ה'תשס״ב

שפריצער

הרה״ח הרה״ת ר' יקותיאל דוב

בן הרה״ח הרה״ת ר' שניאור זלמן

נלב״ע י״ג ניסן ה'תשמ״ח

מרת בת שבע בת הרה״ח ר' יחיאל

נלב״ע ז' תמוז ה'תשע״ד

קלמנסון

* * *

נתרם ע״י הרה״ת ר' שמואל וזוגתו

מרת שטערנא שרה שיחי'

שפריצער


