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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 
 – ואנ"ש" דבית משיח  "הערות התמימים  ולומדיה, את הגליון הראשון של 

770 לשנת ה'תשע"ז )גליון תצג(.

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 
ו' תשרי, יום היארצייט-הילולא הנ"ב של הרבנית הצדקנית מ' חנה ע"ה, אמו 

של יבדלחט"א - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

• • •

 ,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.

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"ז, 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, ליל צום גדלי' ה'תשע"ז )הי' תהא זו שנת עצמות(

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

שייכות  יש  הנ"ל  לענין  יב. 
הזמן   – אלול  חודש  עם  מיוחדת 
שעברה  השנה  על  הנפש1  דחשבון 

וההכנה לשנה הבאה:

"אני2 לדודי  ר"ת   – אלול  חודש 
כאו"א  שבו  זמן  הוא  לי"3 –  ודודי 
להקב"ה,  קרוב  מרגיש  מישראל 
וחיבה,  עם אהבה  וקירבה הקשורה 
. וכמשל  "דודי"4 בהביטוי  כמודגש 

ואילך.   141 ס"ע  1( ראה סה"מ תרצ"ו 
 .129 .75 תרח"ץ ס"ע סו. סה"מ אידיש ע' 
הנוראים.  ימים  הל'  מהרי"ל  לקוטי  וראה 
ימים  ירח  גו'  ובכתה  עה"פ  ל"ת להאריז"ל 
לקו"ת  ר"ס תקפא.  טואו"ח  יג(.  כא,  )תצא 

פ' ראה לב, א.
2( שה"ש ו, ג.

3( אבודרהם סדר תפלת ר"ה ופירושה 
פ"א. סדר היום )בסדר ר"ח אלול(. הנסמן 

בסה"מ מלוקט ח"ב ע' פב הערה 67.
4( ראה ב"ח לטור שבהערה 118.

, שבחודש  הידוע של אדמו"ר הזקן5
בשדה",  כ"מלך  הוא  הקב"ה  אלול 
"ואז רשאין )ויכולים6( כל מי שרוצה 
כולם  את  מקבל  והוא  פניו  להקביל 
פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר 
יכול  אחד  וכל  לכולם",  שוחקות 

לבקש ממנו כל מה שהוא צריך.

התוכן  יותר  עוד  מודגש  ובזה 
בנ"י  התאחדות   – ד"ביכורים" 
ואהבה  קירוב  ומתוך  הקב"ה  עם 
אצל  בנ"י  של  היוקר  מצד  )"דודי"( 
בזה  אין  הרי  לכך  ובנוסף  הקב"ה; 
תלמיד  להיות  שצריך  תנאים,  שום 
או מקיים מצוות  לומד תורה  חכם, 
יכול  שרוצה"  מי  "כל  אלא  וכיו"ב, 
את  "מקבל  והוא  פניו  את  לקבל 

5( לקו"ת שם.
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוספת־ביאור   )6

בסה"מ ה'ש"ת ע' 167.

"וענית ואמרת לפני ה'" - "עד מתי"?!
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זה  וענין  יפות".  פנים  בסבר  כולם 
מדגיש את המעלה העצמית דבנ"י – 
בהיותם "ראשית תבואתה" דהקב"ה 
באהבה  עמו  מאוחדים  הם  הרי   –
מעמדם  על  הבט  )מבלי  עמוקה 

ומצבם בגלוי ובחיצוניות(.

יתירה  בהדגשה  נמצא  זה  וענין 
)ר"ת  לי"  ודודי  לדודי  ש"אני  בכך 
אלול( מתחיל ב"אני" – עצם המהות 
ב"אני"  נמצא  כפי שהוא  יהודי,  של 
שהוא  מצב  בכל  שלו,  )המציאות( 
מעצמו  ומתקשר  נמשך  הוא  הרי   –
"דודי"  עם  דלתתא(  )באתערותא 
)הקב"ה(, וזה )ה"אני לדודי"( דוקא 
לי",  ה"ודודי  את  גם  אח"כ  מביא 
לבנ"י.  דהקב"ה  והאהבה  הקשר 
כן לב  "כמים הפנים לפנים  וכמ"ש7 
האדם"  ש"לב  עי"ז  לאדם":  האדם 
"לאדם"  באהבה  משתוקק  התחתון 
מביא  ה"ז  לדודי",  "אני   – העליון 
אח"כ את ה"ודודי לי" ד"לב האדם" 

העליון "לאדם" התחתון.

של  בכחו  שיש  שזה  לומר,  ויש 
ומצב  במעמד  שהוא  )כפי  יהודי 
ד"אני"( לפעול זאת )עד גם לעורר 
את  מבטא   – לי"(  ה"ודודי  את 
שנמצאים  "ביכורים"  בהיותו  כחו 
וקוב"ה  "ישראל  אלקיך",  ה'  "לפני 
זה  יהי'  שלא  ובכדי  חד";  כולא 

7( משלי כז, יט.

בא בגילוי  ה"ז   , דכיסופא"8 "נהמא 
בעולם  למטה  נמצא  שיהודי  עי"ז 
שמעלים ומסתיר על שייכותו הגלוי' 
עם הקב"ה, בכדי שהוא – ע"י עבודתו 

)"אני"( – יגלה זאת.

ועד שזה מביא גם שלימות בקיום 
כמרומז בחמשת הראשי   – התומ"צ 
עבודה  תורה  כנגד  ד"אלול"  תיבות 
וגאולה  תשובה  חסדים,  וגמילות 
)כמדובר בשנים שעברו9( – כמרומז 
האהבה  משכן  )מקום  "לב"10  במלה 
האדם  "לב   – )אהבה(  ד"דודי" 
כ"ב  בגימטריא  שהיא  לאדם"(, 
בצירוף י', ויש לומר שזהו כנגד כ"ב 
אותיות התורה שמתגלות ע"י עשר 
כחות נפשו של יהודי, שעי"ז נעשה 
אורייתא  ישראל   – "לב"   – ביחד 
ישנה  שאז  חד,  כולא  וקוב"ה 
ד"לב  ההתאחדות  גילוי  שלימות 
האדם לאדם", "אני לדודי ודודי לי".

 – לפועל  לימוד  ישנו  ומזה  יג. 
אחד  שכל  הנפש  לחשבון  בנוגע 
על  אלול  בחודש  לערוך  צריך 
מנת  על  שעברה,  דשנה  העבודה 
להשלים את החסר או את מה שלא 
נעשה בשלימות; וגם לערוך הכנות 

מתאימות לעבודת השנה הבאה:

8( ראה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. לקו"ת 
צו ז, רע"ד.

9( לקו"ש חכ"ט ע' 272 ואילך. וש"נ.
10( ולהעיר, שהמשל דמלך בשדה הוא 

בלקו"ת דף לב.
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ובהתחשב בכך שכאו"א מישראל 
צריכים  שאותם  "ביכורים"  הוא 
לבית  אלקיך"  הוי'  "לפני  להביא 
בכל  לחדור  צריך  וזה  המקדש, 
חייו, גם בעניני החול שלו – לא רק 
רק  לא  והימים־טובים,  השבת  בימי 
בחודש אלול וחודש תשרי )המרובה 
במועדות11(, אלא במשך כל השנה – 
מובן עד כמה צריך הוא להזהר בכל 

מה שהוא עושה.

אודות  מדובר  כאשר  ואפילו 
יחידי  מעשה  או  דיבור  מחשבה, 
שנראה פחות ערך בהשוואה לשאר 
 – מעשיו  או  דיבוריו  מחשבותיו, 
אבל כאשר מתבונן בזה כראוי, שגם 
הוא  זה  מעשה  או  דיבור  מחשבה, 
לבית  שמובאים  מ"ביכורים"  חלק 
והכהן   – אלקיך  ה'  לפני  המקדש, 
על  משגיח  ההם  בימים  יהי'  אשר 
שישתדל  ודאי   – שלו  תנועה  כל 
ויתחזק שכל דבר הכי קטן, כל פרט 
תשומת  במלוא  ייעשה  בהנהגתו, 

הלב והזהירות.

ואם כן הוא בכל ימי השנה, הרי 
האחריות  להיות  שצריכה  עאכו"כ 
והזהירות – ביחד עם הזכות – בעמדנו 
דכל  החשבון  חודש  אלול,  בחודש 
לכל  ההכנה  וחודש  שעברה,  השנה 
עשר  בשנים  ובפרט  הבאה,  השנה 
הימים האחרונים דחודש אלול שהם 

11( ראה ב"י או"ח סתצ"ב )ד"ה ומ"ש(. 
שו"ע אדה"ז שם ס"ב.

לחודש12  יום  החדשים,  י"ב  כנגד 
צריכים  כמה  עד  יותר,  עוד  מובן   –
כנגד  )בהיותו  ביום  רגע  כל  לייקר 
חודש שלם(, בעשיית חשבון הנפש 

המתאים וההכנה לשנה הבאה!

ובפרט שנוסף על חודש הסגולה 
ר"ת  תנש"א,  שנת  זו  הרי   – דאלול 
אראנו,  נפלאות  שנת  תהא  הי' 
תהא  ר"ת  תשנ"ב,  לשנת  והכנה 
להוסיף  ויש  בכל.  נפלאות  שנת 
בינה – עם מעלת הבינה לגבי חכמה 
)ראי', אראנו(, וחיבור שניהם יחד – 
כמבואר  בבינה,  וחכם  בחכמה  הבן 

בכ"מ13.

בכל  עצמו  עבודת  על  ונוסף 
הנ"ל, צריכים לדאוג גם להשפיע על 
הם  שגם  שמסביבו,  אחרים  יהודים 
יעשו את עבודתם בשלימות בחודש 
גם  ואח"כ  הסליחות,  ובימי  אלול, 

בחודש תשרי.

שוב  לעורר   – ועיקר  ועוד 
אודות ההשתדלות לספק את צרכי 
זה  ולפני  לזה,  הזקוקים  לכל  החג 
)"אכלו  השנה  דראש  הצרכים   –
ושלחו  ממתקים  ושתו  משמנים 
מנות לאין נכון לו"14(, ועד"ז בימים 

שבינתיים ובמשך כל חודש תשרי.

12( ספר השיחות תש"ג ע' 177. 179.
וראה סה"מ  יצירה פ"א מ"ד.  13( ספר 

תרנ"ט ע' עד ואילך. ועוד.
ע'  חי"ד  לקו"ש  וראה  י.  ח,  נחמי'   )14

369 ואילך.
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יד. בכל הנ"ל נוסף לימוד מיוחד 
לבוא  שצריכה  להגאולה,  בנוגע 
תיכף ומיד ממש )ע"פ כל הסימנים(:

הארץ"  אל  ד"תבוא  השלימות 
בפשטות(  ביכורים  מצות  )וקיום 
והשלימה,  האמיתית  בגאולה  תהי' 
מארץ  צאתך  "כימי  שהי'  כפי 
מצרים"15, כמדובר בפרשת ביכורים.

כיון שזהו ענין הכי עיקרי שהזמן 
היתה  הסימנים  כל  ע"פ  כי   – גרמא 
הגאולה צריכה לבוא כבר לפני זמן 
רב – מובן שה"וענית ואמרת לפני ה' 
אלקיך", ובפרט בחודש אלול כאשר 
"רשאין כל מי שרוצה להקביל פניו 
פנים  בסבר  כולם  את  מקבל  והוא 
יפות ומראה פנים שוחקות לכולם" 
הבקשה  במיוחד  להיות  צריכה   –
שתבוא  מתי"?!...  "עד  רם(  )בקול 

כבר הגאולה בפועל ממש!

בא  ואמרת"  שה"וענית  והיות 
לה',  "ביכורים"  שהוא   – מיהודי 
וה"וענית  הקב"ה,  עם  חד"  "כולא 
אלקיך"  הוי'  "לפני  נאמר  ואמרת" 
בפנימיותו,   – לפני  בפירושו  )כולל 
ואמרת"  שה"וענית  מובן   – כנ"ל( 
יש בכחו להביא את הגאולה בפועל 
בגלות  ה'"16  אל  שה"ונצעק  ]כפי 
גו'  קולינו  את  ה'  "וישמע  מצרים 
גו'  ויביאנו  גו'  חזקה  ביד  ויוציאנו 

15( ל' הכתוב – מיכה ז, טו.
16( פרשתנו כו, ז.

עד  הזאת"[,  הארץ  את  לנו  ויתן 
ואני  יקראו  ש"טרם   – מזה  יתירה 
המציאות  שישנה  היות  אענה"17: 
במצב  נמצא  והוא  )יהודי(,  דקורא 
עד  ממתין  הקב"ה  אין  ד"יקראו", 
"טרם  אלא  בפועל,  הקריאה  שתהי' 

יקראו ואני אענה".

רבותינו  פתגם  שידוע  ואע"פ 
נשיאינו )שנדפס ומפורסם18(, ש"לא 
ברצוננו  ולא  לגלות  הלכנו  ברצוננו 
 – כו'"  ה'  נצא מהגלות, אלא ברצון 
נמצא  שיהודי  כפי  מדובר  זה  הרי 
)"רצוננו",  שלו  הפרטי  הרצון  עם 
בעולם  ה'(  מרצון  ח"ו  נפרד  שהוא 
הזה הגשמי בעובדין דחול וכו'; אבל 
קוב"ה,  עם  "חד"  הוא  שיהודי  כפי 
ובפרט בחודש אלול )שאז יש מצב 
את  לו  אין  לי"(  ודודי  לדודי  ד"אני 
רצונו הפרטי, אלא בלשון המשנה19 
כדי שיעשה  כרצונך  רצונו  "עשה   –
הקב"ה  של  רצונו   – כרצונו"  רצונך 
של  ורצונו  יהודי  של  רצונו  הוא 
יש   – הקב"ה  של  רצונו  הוא  יהודי 
בכחו של יהודי ל)פעול שהקב"ה י(
בטל את הגלות ולהביא את הגאולה 

תיכף ומיד ממש!

הל'  רמב"ם  וראה  כד.  סה,  ישעי'   )17
תשובה פ"ז ה"ז.

נדפסה   – תרפ"ז  תמוז  ג'  שיחת   )18
בסה"מ תרפ"ז ע' קצו. ובכ"מ.

19( אבות פ"ב מ"ד.
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שייך  אינו  הרי  הגלות  ענין   –
של  שמקומו  כיון  וכלל.  כלל  לבנ"י 
יהודי הוא – סמוך על שולחן אביו20, 
המקדש.  בבית  אלקיך"  ה'  "לפני 
בכדי  הוא  גלות  עשה  שהקב"ה  וזה 
יהודי  של  עבודתו  את  לעורר 
לגלות בעולם שהוא "ביכורים" לה', 
ועי"ז  חד",  כולא  וקוב"ה  ו"ישראל 
ולהוציא  הגלות,  את  מיד  לבטל   –
והנעלים  הטובים  הענינים  כל  את 
לעשות   – עד  בגלות,  שנמצאים 
מ"גולה" שתהי' "גאולה" )ע"י גילוי 
– הכוונה  האל"ף דאלופו של עולם 
המעלה  בגלות21(,   – העליונה 
דתשובה שבאה ע"י הירידה בגלות.

אין  כו'  ואשוב  ש"אחטא  ואע"פ 
 – תשובה"22  לעשות  בידו  מספיקין 
לגלות  בנ"י  את  שלח  הקב"ה  אבל 
כנ"ל(  לגלות"  הלכנו  ברצוננו  )"לא 
עלילה  ש"נורא  עי"ז  בא  זה  אלא   –
להעלות  בכדי  רק  אדם"23  בני  על 

20( ראה ברכות ג, סע"א.
21( ראה לקו"ת בהעלותך לה, ג. ובכ"מ.

22( משנה סוף יומא.
23( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

את בנ"י למעלה יותר; ובמילא, ע"י 
"וענית ואמרת" של יהודי יש בכחו 
לבטל את ההעלם והירידה לפי שעה 
דגלות, ולהכניס את האל"ף – אלופו 
של עולם, לגלות בזה את – הגאולה 

האמיתית והשלימה.

ויהי רצון, שע"י ה"וענית ואמרת" 
להקב"ה:  וצועק  שמבקש  דיהודי, 
בנ"י  את  כבר  והוצא  רחם  אנא 
הגאולה  את  כבר  והבא  מהגלות, 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית 

צדקנו –

יפעל  שזה  מהשם  רצון  ויהי 
הגאולה  את  ויביא  פעולתו,  את 
תיכף ומיד ממש, וכל בנ"י, וכאו"א 
מישראל, הולכים – "תבוא אל הארץ 
אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה וירשת 
וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי 

האדמה גו'",

תיכף  שיהי'   – ואמרת"  "וענית 
ומיד ממש.

 ]משיחות ש"פ תבוא,
כ"א אלול ה'תנש"א[
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גאולה ומשיח

 ביאור חידוש כ"ק אד"ש בענין
עבודת התפילה בזמננו

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

א
שבט  י"ג  שירה  שבת  בשלח  וש"פ  שבט  י"א  בשלח  פ'  ה'  יום  בשיחת 
נוספת  "והוראה  סיום השיחה(:  )לקראת  וזלה"ק  כ"ק אד"ש  אומר  התשנ"ב 
וג"כ עיקרית בענין השירה בנוגע לעבודת התפלה )שנקראת גם בלשון רינה 
 – )שירה(( באופן של שירה )כידוע שרבינו הזקן הי' מתפלל בקול ושירה( 
)לאחר  עכשיו  צ"ל  שנוסף על השירה הקשורה עם העלי' מלמטה למעלה, 
כהכנה  בהעליון,  וההתכללות  הדביקות  שמצד  השירה  העליות(  כל  גמר 

והתחלה ל"שיר חדש" דלעתיד לבוא )כנ"ל ס"ו(".

 – דלע"ל  חדש"  ל"שיר  שבזמה"ז  השירות  בין  החילוק  מבאר  שם  ובס"ו 
"ומהחילוקים שביניהם – שבשירה בלשון נקבה נרגשת בעיקר העלי' מלמטה 
למעלה, שהמקבל מצ"ע )נקבה( משתוקק ומתגעגע לצאת ממדרגתו ולהכלל 
וגלוי  השפעת  בעיקר  נרגשת  זכר  לשון  בשיר  משא"כ  יותר,  נעלית  בדרגא 
אור העליון מלמעלה למטה, שעל ידו נעשית הדביקות וההתכללות בהגלוי 
יחד.  גם  למטה  ומלעמה  דמלמטלמ"ע  המעלות  ב'  בו  יש  ועי"ז  דהעליון, 
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. שיר   . ויש לומר, שב"שבת שירה" )הקשורה גם עם "העשירות  )וממשיך( 
ישנה השלימות דכל השירות באופן של עלי' מלטה  זכר"(  . בלשון   . חדש 
הגילוי שלמעלה  וההתכללות מצד  הדביקות  נרגשת  זה  על  ונוסף  למעלה, 
מעשר – בחי' "אחד עשר", "אנת הוא חד ולא בחושבן" )ע"ד "י"א מסעות . . 

נשאם הקב"ה דרך המדבר מ' שנה, כנ"ל ס"ד(". 

וכיון שראיתי רבים המתקשים בהבנת דברי כ"ק אד"ש אלו ראיתי להציע 
בזה ביאור הדברים בדא"פ, כמו גם הסברת שייכות חידוש נפלא זה )"השירה 
שמצד הדביקות וההתכללות בהעליון"( דוקא לזמננו )"עכשיו, לאחר גמר כל 

העליות"(; וכדלקמן.

ב
ויובן זה ע"פ המבואר בסיום ח"ב של המשך תער"ב )ד"ה וה' אמר המכה 
עד  לאלוקות  והצמאון  הרצוא  בתוקף  שצ"ל  התפילה,  בענין  עתר"ו(  אני 
שיהי' בבחי' חולת אהבה בתפילה. ומבאר שם באריכות איך צ"ל ההתבוננות 
בהפלאת אוא"ס ב"ה )איך שהוא ממכ"ע וסוכ"ע ואיך שעצמות אוא"ס ב"ה 
אינו בגדר ממלא ולא בגדר סובב וכולא קמי' כלא חשיבי כו', שע"י אריכות 
ההתבוננות בזה בהעמקת הדעת נעשה תוקף הצמאון להכלל בעצמות אוא"ס 
וכמ"ש מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ כו'. וממשיך, שעיקר ענין חולת 
אהבה בא ע"י הראי' באלוקות דע"י הראי' נעשה תשוקה יתירה בנפש, וכמו 
עיני האדם לא תשבענה דבמה שרואה בעיניו אינו משביע ומרווה צמאונו 
ע"י  הן  באלוקות  הראי'  צ"ל  איך  ומבאר  מתמלא,  אינו  באמת  שזה  מפני 
התמצות  בנקודת  הדעת  העמקת  ע"י  והן  שבעולם  הא"ס  בכח  ההתבוננות 
שעי"ז יכול להיות הראי' בבחי' אוא"ס מצ"ע )בבחי' יחו"ע, שלמעלה מגדר 

עולמות(.

הענין  אל  והצמאון  התשוקה  "ומעוצם  וזלה"ק:  א'ר(,  )ע'  הענין  ומסיים 
האלוקי יבוא לידי חולי ממש מהעדר ההתגלות והעדר הרוות צמאונו הנורא, 
והוא אמיתית ענין חולת אהבה הבאה מבחי' ראי' דוקא, כי הנפש לא תשבע 
הרפואה  אשר  וכו',  זן  ראי'  בבחי'  אור  גילוי  בשום  צמאונה  את  תרוה  ולא 
אמיתית תהי' לעתיד שיהי' בחי' ראיית המהות בהתגלות ממש ויהי' בבחי' 

שוב".
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והראי'  הדעת  הבעמקת  ההתבוננות  ע"י  דבזמה"ז  הוא,  מכ"ז  והמובן 
באלוקות אפשר להגיע )רק( לידי חולי אהבה, והיינו משום שסו"ס אין רואים 
מהות האלוקות ומשו"ז נפעלת הרווי' לצמאון הנפש, ונשאר בבחי' חולי זה. 
אך לע"ל, כאשר תתגלה מהות האלוקות בהתגלות ממש תהי' הרווי' לצמאון 

הנפש, ולא תהי' עוד בבחי' חולי זה )"ויהי' בבחי' שוב"(.

ג
והנה, לעיל בד"ה והי' כי תבוא ה'עת"ר )שם ע' א' קכה(, שזהו א' המ"מ 
אותם מציין כ"ק אד"ש לביאור הענין בהערה 99, מבאר כ"ק אדנ"ע החילוק 
בין שיר לשון זכר לשירה לשון נקבה )והוא מהסידור )עם דא"ח( סז,ב ואילך(, 
וזלה"ק: "דשירה היא העלי' שע"י הבירורים דכל הבירורים הן משם ב"ן דתהו 
בחי' מלכות ולכן הוא שירה ל' נקבה כו' אבל שיר ל' זכר הוא בחי' עליות שם 
מ"ה עצמו, והוא העלי' דלעתיד שלא יהי' בחי' העלאה ע"י בירורים, אלא גם 
לאחר כל הבירורים יהי' עליית שם מ"ה דז"א בעצמות המאציל והוא הנק' 
שיר חדש כו' וז"ש ביום ההוא יושר השיר הזה ל' זכר דהיינו בגמר הבירורים, 
יושר  וכמ"ש קודם לזה ושמת מעיר לגל שמתבטל בחי' מל' דנוגה כו' ואז 

השיר הזה שהוא עליית שם מ"ה כו'".

והנה, בד"ה וה' אמר המכסה אני הנ"ל ממשיך כ"ק אדנ"ע לבאר סוג חולי 
אשר  החולי  והוא  הנ"ל(,  לאלוקות  אהבה  דבחי  החולי  )מלבד  אחר  נוסף 
מחמת קלקול האברים ועד שטועמים מר למתוק ומתוק למר, והוא במי אשר 
גבר בו ר"ל האש זר ונשקע בתאוות היתר או איסור רח"ל. ומבאר, שהרפואה 
זה הוא ע"י תשובה, שע"י התשובה ה"ה מגלה עומק פנימיות נפשו  לחולי 
כל  מתמלאים  ועי"ז  אוא"ס,  עצמות  פנימיות  עומק  מלמעלה  ממשיך  ועי"ז 
הפגמים וכו' ומתרפא מקור החולי דהיינו בחי' אשר זר. ומסיים שם )ע' א' 
רב(, וזלה"ק: "והוא דוקא ע"י המשכה מבחי' עצמות אוא"ס כו' וכמשנת"ל 
)ד"ה כי תצא הב'( בענין והסירותי מחלה מקרבך, מחלה הוא מקור החולי 
והוא בחי' ק"נ והיינו האש זר כו' ובכדי שיהי' הסרת המחלה עז"א והסרותי 
בעצמי שזהו דוקא ע"י המשכה מבחי' עצמות אוא"ס וכמו ושמתי מעיר לגל 

והוא ביטול מל' דנוגה שזה מבחי' עצמות אוא"ס דוקא וכמשנ"ת שם".
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)"ושמתי מעיר לגל"( שמדבר על ביטול מל'  ונמצא שמביא פסוק הנ"ל 
דנוגה לע"ל בב' המקומות – גם כשמדבר בענין "שיר חדש" שיהי' לע"ל שייך 

לפסוק זה ולבחי' ה"שיר חדש" שיהי' לע"ל.

ד
ועפ"ז לכאורה י"ל ביאור דברי כ"ק אד"ש:

דהנה, במשך כל הדורות שהעבודה היא עבודת הבירורים ולא זכו עדין 
וכו'  לראות מהות האלוקות שתתגלה רק לע"ל, היתה התבוננות באלוקות 
מובילה תמיד לחולי אהבה כנ"ל שאינו יכול לרוות צמאון נפשו הצמאה לה' 
כל השירות  ונראה שזו הכוונה בהמבואר, שבזמה"ז  זה תמיד.  והוא בחולי 
במהות  הראי'  לו  ואין  נפשו  צמאון  לרוות  יכול  ואינו  דמאחר  נקבה  ל'  הם 
האלוקות, הנה משו"ז ה"ה תמיד בבחי' מקבל ובבחי' תשוקה וצמאון לעלות 
"ואל  מ"ש  )וע"ד  לאלוקות  ועלי'  רצוא  בבחי'  תמיד  וה"ה  למעלה  מלמטה 
אישך תשוקתך והוא ימשול בך", וכמבואר זה בקשר לרצוא שבנש"י לאלוקות 

שבזמה"ז אין יכולים לרוות צמאונם – ראה לקו"ת(.

גילוי  יהי'  שאז  משום  והוא  זכר,  לשון  חדש"  "שיר  נא'  לע"ל  לגבי  אך 
המהות דאלוקות בגילוי ממש, וממילא תהי' העבודה בבחי' שוב ולא )רק( 
באלוקות במה שתראה  לרוות צמאונה  הנפש  תוכל  כיון שאז  רצוא,  בבחי' 
עצמותו ומהותו ית' בגילוי ממש בעין הבשר הגשמי, כך שממילא לא תהי' 
בבחי' מקבל ונוקבא בלבד, כיון שיאיר ויתגלה בה מהות האלוקות המלמעלה 

למטה כמו שמאיר אצל המשפיע ממש.

וזהו, לכאורה החידוש הנפלא אותו מחדש כ"ק אד"ש בשיחה, דמה שיהי' 
לע"ל שאז יהי' "שיר חדש" לשון זכר כיון שאז יאיר המהות דאלוקות בגלוי 
שחידוש  כיון  הנה  בזמה"ז,  לה  שהי'  האהבה  וחולי  צמאונה  הנפש  ותרווה 
זה תלוי בכך שאז יהי' גמר ושלימות עבודת הבירורים ועבודה זו הרי כבר 
בזמננו זה )שעומדים על סף הגאולה והכל מוכן לסעודה( נסתיימה ונשלמה, 
בזמננו,  שייך  כבר  בה  התלוי  זכר  לשון  חדש"  ה"שיר  שגם  מובן  מזה  הנה 
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ולכן כבר כעת שייך שתהי' התפילה והשירה גם "מצד הדביקות וההתכללות 
בהעליון, ככהכנה והתחלה ל"שיר חדש" דלעתיד לבוא".  

ה
אמור  ש"פ  שיחת  בסיום  מחדש  אותו  הנפלא  החידוש  לקשר  יש  ואלי 
תנש"א אשר בזמננו זה כל אחד מישראל יכול להיות צדיק עד לדרגות הכי 
גבוהות, וכלשון קודשו: "וי"ל שלאחרי כל הענינים – של בירור וזיכוך כו' – 
שבנ"י עברו במשך הדורות, יכול עכשיו כאו"א מישראל להגיע לדרגות הכי 
גבוהות, עד "תהי צדיק" בגלוי )הגילוי ד"ועמך כולם צדיקים"(, כפי שיהי' 

בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה".

אשר זהו חידוש שלא הי' כמותו מעולם, וכמבואר בארוכה בספר התניא 
וכו',  א' משפט הבחירה להיות צדיק  )וכל לקו"א מלא מזה( אשר לא לכל 
וכאן מחדש כ"ק אד"ש חידוש עצום אשר בזמננו זה "נשתנו העתים" וכאו"א 

מישראל יכול להיות צדיק עד "עד לדרגות הכי גבוהות". 

הוא,  הקשר  לכאו'  הנ"ל  וע"פ  זב"ז,  תלויים  אלו  חידושים  שב'  ומסתבר 
והיו  לאלוקות  האהבה  חולי  להרוות  אפשר  הי'  לא  שתמיד  מה  דבפשטות 
מהות  גילוי  היה  שלא  משום  כנ"ל  זה  הי'  ומקבל  נקבה  בבחי'  רק  תמיד 
האלקות, והר"ז קשור א"כ למה שבזמה"ג לא כ"א יכול להיות צדיק כיון שאין 
גילוי אלוקות במוחש והנה"ב נשארת בתוקפה, דזו הסיבה לזה שאין שליטה 
וממשלה לנה"א על מהותה ועצמותה של הקליפה כיון שתמיד הנה"א היא 
)וכמבואר  צמאונה  מרווה  לא  ולעולם  לאלוקות  ותשוקה  צמאון  בבחי'  רק 
ודלא  ליוצרה,  ע"ש שצמאה  הצמאה  נק'  דהנה"א  ומעיין,  בקונט'  באריכות 
כהנה"ב שנק' הרווה עש"ז שיכולה לרוות צמאונה בתענוגי עוה"ז, וכמבואר 
היא  שבצדיקים  ה'  דאהבת  הוא  ביניהם  שההפרש  ובינונים  צדיקים  בענין 
בבחי' אהבה בתענוגים להתענג על ה' מעיין עוה"ב שבזה דוקא הנה"א מרווה 
כתיב  לעשותם  והיום  שכר  קיבול  מעין  זה  כי  לזה  זוכה  כ"א  ולא  צמאונה 

ולמחר דייקא לקבל שכרם(.

)וכמבואר בכמה משיחות  ישנו מעיין הגילוי דלע"ל  והיינו, דמה שכעת 
הקודש שהגאולה כבר נמצאת והעולם הוא כבר כלי לכל האורות והגילוים 
דלעתיד וצריכים רק לפתוח העינים וכו' ראה לדוג' בשיחת ש"פ ויצא תשנ"ב 
בארוכה( הר"ז גורם לב' דברים – שכ"א יכול להיות צדיק ולשלוט על מהותה 
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ב"דבר  אד"ש  כ"ק  חידוש  )והיא  לקדושה  ולהפכה  הקליפה  של  ועצמותה 
וגם שכעת התפלה והשירה צריכה להיות באופן של  מלכות" אמור הנ"ל(, 
דביקות והתכללות בהעליון כהכנה והתחלה ל"שיר חדש" דלע"ל )כחידוש 

כ"ק אד"ש בשיחה הנ"ל(.

ו
כמו"כ נראה לקשר הדברים לדברי כ"ק אד"ש בשיחת ש"פ בלק תנש"א 
לגמרי",  אחר  "באופן  שצ"ל  זו  בשנה  הבחירה  בית  הלכות  ללימוד  בקשר 
האבילות  רגש  התגברות  מצד  לא  הוא  שהלימוד  לראש  "לכל  וזלה"ק: 
)גם לולי החורבן( מצד  וההשתדלות לתקן החיסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא 
נאמר  עליו  השלישי,  דביהמ"ק  והשלימות  להמעלה  וההשתוקקות  הכוסף 
"גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון", גדלות שלא היתה מעולם 
לא  ובמילא  ולא במשכן שעשה משה(,  בבית הראשון,  ולא  שני,  בבית  )לא 
בית  המשכן,  מעלת  על  ושלימות  הוספה  של  באופן  ובאה  חורבן,  בה  הי' 
ראשון ובית שני )ולא רק באופן שמחזירים דבר שיהי' מקודם שנלקח בתורת 

"משכון"(".

והנה בשיחת ש"פ מטות מסעי תנש"א מבאר כ"ק אד"ש החילוק בין ביהמ"ק 
ואילך(,   26 ע'  ח"ט  בלקו"ש  ובארוכה  בכ"מ,  המבואר  ע"פ  )והוא  לב'  הא' 
דביהמ"ק הראשון הי' עיקר ענינו מצד העליון, בבחי' המשכה מלמעלמ"ט 
בבחי'  התחתון,  מצד  ענינו  בעיקר  היה  השני  וביהמ"ק  צדיקים(,  )עבודת 
העלאה מלמטלמ"ע. ומבאר החידוש דביהמ"ק השלישי בגאולה השלישית - 
שיהי' בו החיבור והאחדות בין העליון לתחתון בתכלית השלימות, שלכן יהי' 

בית נצחי שלא יהי' שייך בו חורבן, וכמבואר שם.

ועפ"ז אולי אפ"ל, דמה שבכל הדורות הי' צ"ל לימוד הל' ביהב"ח וכדו' 
מצד התגברות רגש האבלות וכו' על ביהמ"ק הראשון והשני, הי' זה משום 
וכו' לבית השלישי,  שלא היו שייכים ולא יכלו להגיע לדרגת ההשתוקקות 
 – בבית השלישי  זו שתאיר  נעלית  לדרגת  כלל  שייכים  היו  כיון שלא  והוא 
דרגת החיבור וההתאחדות של העליון והתחתון גם יחד בתכלית השלימות, 
 - השני  בביהמ"ק  שהאירה  האלוקות  דרגת  לתיקון  רק  שייכים  שהיו  כיון 
גילוי אלוקות שמצד התחתון בלבד. ומשו"ז לא הי' שייך שיהי' הלימוד מצד 
כיון  ושני,  ראשון  מבית  באי"ע  שתהי'  השלישי  הבית  למעלת  ההשתקקות 

שלא התנוצץ ולא האיר כלל גילוי נעלה זה אז.



הערות התמימים ואנ"ש  •  בית משיח - 770 18

אך בזמננו זה נראה לבאר שבאמת מאיר ומתנוצץ מעין הגילוי דביהמ"ק 
השלישי )וכנ"ל משיחות כ"ק אד"ש בזמננו העולם כבר כלי לאורו של משיח 
ולאור הגאולה האמיתית והשלימה וכו'(, ומש"ז דוקא בזמננו שייך הכוסף 
וההשתוקקות לתכלית השלימות שתהי' בבית השלישי ועד שלימוד הלכות 
ביהב"ח צ"ל באופן הזה דייקא )שזהו "אופן אחר לגמרי"( - כיון שכעת דוקא 
מאיר ומתנוצץ בעולם גילוי נעלה זה, ועד שאפשר כעת לחוש בו להשתוקק 

אליו.

ואת"ש חידוש זה עם כ"ק אד"ש הנ"ל שכעת צ"ל התפלה והשירה גם מצד 
הדביקות וההתכללות בהעליון – דמאחר ובזמננו זה כבר מאיר בעולם מעין 
הגלוי דלעתיד ועד ששיך עי"ז להרוות החולי אהבה לאלקות כנ"ל בארוכה, 
דביהמ"ק  הנעלה  לגילוי  וההשתוקקות  הכוסף  שיהי'  גם  שייך  משו"ז  הנה 
הגלוי  זכר,  ל'  חדש"  )"שיר  העליון  שמצד  האלקות  שגילוי  כיון  השלישי, 
שיאיר  והתחתון(  דהעליון  והאחדות  החיבור  בו  שיהי'  השלישי  דביהמ"ק 

בשלימות רק לע"ל ה"ה מאיר ומתנוצץ כעת כבר בעולם. 

דברי אד"ש שכבר עשו תשובה

 הת' מנחם מענדל שי' תמרין
קבוצה, 770 בית משיח

א
איתא בסנהדרין )צז, ב(: "אמר רב כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא 
בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. כתנאי ר׳ 
אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה 
רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין אלא הקב״ה מעמיד להן מלך 

שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב".
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אין  רבות  פעמים  האחרונות1  בשנים  אומר  אד"ש  שכ"ק  מה  ידוע  והנה, 
ספור שגם תשובה כבר עשו. ובפרט בש"פ בלק תשנ"א שאפילו תשובה של 

צדיקים הייתה מצד ניצוץ משיח שבכ"א, ובלשון כ"ק אד"ש:

"וגם ענין התשובה )כהמשך המאמר "ואין הדבר תלוי אלא בתשובה"( הי' 
כבר בשלימות, כולל גם השלימות ד"משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא", 

מצד ניצוץ משיח שבכאו"א מישראל".

וראשית כל יש להעיר שלמרות שבכללות מספיק שאפילו רק יהודי אחד 
יעשה תשובה, כדברי אד"ש2: "ובפרט – שאין צורך להמתין לעבודת התשובה 
דכל בנ"י, אלא מספיקה גם עבודת התשובה של יהודי אחד – כפס"ד הרמב"ם: 
"צריך כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל עולם כולו חציו זכאי כו', עשה מצוה 
אחת )מעשה אחד, דיבור אחד, או אפילו מחשבה אחת – הרהור תשובה(, 
הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה 
והצלה", כלומר, הרהור תשובה של יהודי אחד יש בכוחו לפעול את הגאולה 

האמיתי והשלימה",

וכלל שתהי'  "ונמצא, שהענין ד״לאלתר לתשובה״ אינו מעכב כלל  וכן3: 
הגאולה תיכף ומיד, ״לאלתר לגאולה״ - שהרי בכל מעמד ומצב יכול להרהר 
לפני  אפילו   — בדבר  הגבלה  שום  ואין  חדא,  וברגע  חדא  בשעתא  תשובה 
נטילת־ידים, ע״ד אמירת ״מודה אני״ ]ויתירה מזה: באמירת ״מודה אני״ ישנם 
ברגע  להיות  שיכול  תשובה,  הרהור  משא״כ  כו',  פרטים  וכמה  תיבות  כמה 

כמימרא ממש[, ואז — נעשה הענין ד״לאלתר לגאולה״, תיכף ומיד ממש.

אמנם, עדיין יכול לטעון שענין זה אינו אלא בנוגע לעצמו בלבד, ומה שייך 
זה לפעולת הגאולה בעולם כולו?!

בדיבור  במעשה,  אחת״,  ״מצוה  שע״י  ברמב״ם  מפורש  פס״ד  ישנו  ובכן, 
ואפילו במחשבה, ״הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו 

ולהם תשועה והצלה״";

ולדוגמא:  תשובה.  לעשות  צריך  שעדיין  שנאמר  מצאתי  עדיין  תשמ"ה  שנת  עד   )1
התוועדויות - שנת תשד"מ כרך ד' עמוד 2153, שנת תשמ"ה כרך ה' עמוד 2623.

2( התוועדויות - שנת תשמ"ו כרך ב' עמוד 805.
3( התוועדויות - שנת תשמ"ה כרך ה' עמוד 2623.



הערות התמימים ואנ"ש  •  בית משיח - 770 20

שעשה  אחד  יהודי  שישנו  רק  לא  אד"ש  כ"ק  מודיע  זה  כל  למרות  הנה 
תשובה אלא שכל הדור עשו תשובה4.

ויש לבאר בד"א דברים אלו שכל ישראל עשו תשובה, שהרי לכאורה צריך 
להבין מהו הפירוש בכך, ובפרט שכל אחד יודע צרת נפשו ומצבו הרוחני.

שכל  לזה  בנוגע  אד"ש  כ"ק  אצל  ביאורים  סוגי  ב'  שישנם  להקדים  ויש 
ישראל עשו תשובה:

א. מיוסד על דברי אדמו"ר מוהריי"צ שאנחה של יהודי היא תשובה5. וכמו 
שמפורש בסה"מ6 "ועפ"ז כשישראל למטה פוסקים פס"ד ע"פ תורה שהגיע 

כבר זמן הגאולה )כי כלו כל הקיצין וישראל כבר עשו תשובה(".

ובהערה 56 מבאר כ"ק אד"ש "כהפס"ד של כ"ק מו"ח אדמו"ר שאנחה של 
יהודי היא תשובה גדולה . .".

דהיינו שהפירוש בכך שישראל כבר עשו תשובה הרי זה מצד שאנחה של 
יהודי ואפילו מסיבת דבר גשמי היא כתשובה7.

ב. מיוסד על פסק הרמב"ם הידוע8 שהמקדש אישה על מנת שהוא צדיק 
גמור ה"ה מקודשת מספק שמא הרהר תשובה9.

הרהר  שלא  יהודי  שום  שאין  ע"כ  בנבואה  נאמרו  שהדברים  ברור  ובזה 
להם  עלה  שלא  מרדכי  של  דורו  לכל  בנוגע  בלקו"ת  אדה"ז  )ע"ד  תשובה 

הרהור כפירה(.

אמנם, חוץ מעצם הנבואה ע"י כ"ק אד"ש שכבר עשו תשובה הרי יש לבאר 
את זה בהסבר שכלי ע"פ שיחת ש"פ ניסן תשמ"ה10 "שישנם כאלו שרואים 
במוחש את פעולתו של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, בעניניהם הפרטיים . . 

4( לדוגמא ד"מ ש"פ ויחי "שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה" ועוד.
5( לדוגמא: התוועדויות - שנת תש"נ כרך ב' עמוד 418, ש"פ מקץ וש"פ שמות ה'תנש"א, 
ד"מ ש"פ בלק, ברכת כ"ק אד"ש ער"ה לאחרי התרת נדרים, בעת ביקור הרה"ג מרדכי אליהו, 

ש"פ לך לך, חיי שרה, ויחי, שמות ה'תשנ"ב.
6( מלוקט ח"ג עמ' ק"פ.

7( אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג עמ' תקנא.
8( הל' גירושין ספ"ב.

268, תשמ"ט כרך ד'  557, תשמ"ח כרך ד' עמוד  9( התוועדויות תשמ"ו כרך ב' עמוד 
עמוד 120, תש"נ כרך ג' עמוד 334, ד"מ ש"פ ויחי ועוד.

10(  בהתוועדויות תשמ"ה ח"ה עמ' 2618.
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הרהורי תשובה שנופלים להם לפתע, וכיו״ב, אשר כל ענינים אלו הם פעולתו 
של כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו.  בנוגע להרהורי תשובה כו׳ - יודע הוא 
אמנם מ״ש בלקו״ת הבת־קול שמכרזת על ענין התשובה כו', שזוהי הסיבה 
לכך שנופלים לאדם הרהורי תשובה ללא כל הכנה מוקדמת: אבל אעפ״כ, 
ישנם רבים שלא נופלים להם הרהורי תשובה כלל, ואילו אצלו — נפל לא רק 
הרהור תשובה אחד, אלא כ' הרהורי תשובה! ומכיון שכן, הרי כל מי שיש מוח 
בקדקדו יודע ומבין בפשטות שאין זה ״מקרה״, ובפרט ע״פ פס״ד הרמב״ם 
- פס״ד בנגלה דתורה - עד כמה מושלל הענין ד״נקרה נקרית״, אלא ודאי 

שהסיבה לכך היא - פעולתו של נשיא דורנו".

דהיינו שהרהורי התשובה שנופילם בפתאומיות מגיעים ע"י פעולתו של 
נשיא הדור, וא"כ ודאי שנשיה"ד יכול לומר שכל בנ"י עשו תשובה.

ב
ונחשבים כתשובה  והנה, הביאור לכך שאפילו הרהורי תשובה מועילים 
שלימה, מבאר כ"ק אד"ש בד"מ ש"פ נח )ס"ז( "וכפס"ד הרמב"ם שע"י הרהור 
תשובה נעשה צדיק )ויתירה מזה "צדיק גמור"(, ה"ז מפני שההרהור תשובה 
שבלב הוא באופן שכולל )בכח( ההמשך שלאח"ז עד למעשה בפועל )שהוא 

העיקר(".

אך עדיין צריך ביאור האם עשיית עבירות אינה סותרת לעשיית התשובה, 
וא"כ מה מועילה התשובה. וכמו שאכן רואים באגה"ת )אגרת י"א עמוד ק( 
שכותב "מאחר שביקשנו סלח לנו, מחל לנו. ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים 
היינו נגאלין מיד כמו שאנו מברכין בא"י גואל ישראל". דהיינו, שרואים שאכן 

מעשינו הרעים אכן מעכבים את הגאולה.

ויש להעיר ממש"כ בלקו"ש11 "מכל הנ"ל יש הוראה בגודל כחה של תשובה 
- שביכלתה לשנות ולהפוך את האדם מן הקצה אל הקצה: 

בני קרח נמצאו בתחילה בקצה הכי תחתון, וכנ"ל שהם היו בעצה תחלה, 
היינו שלא רק שנכשלו בחטא המחלוקת, אלא היו בגדר מחטיאים את הרבים, 

לחלוק על משה ועל הקב"ה :

11( חל"ג שיחה ב' לפר' פינחס ס"ו.



הערות התמימים ואנ"ש  •  בית משיח - 770 22

וגם תשובתם לא היתה תשובה גלוי', ואדרבא הי' רק הרהור תשובה בלב, 
ובגלוי הייתה  –"בשעת המחלוקת", שהרהור התשובה שלהם לא הי' חזק דיו 

לפעול עליהם שיפרשו בריש גלי מן המחלוקת.

זו בלבד, שבזכות הרהור תשובה זה נמלטו מן העונש  ואעפ"כ, הנה לא 
שבא על עדת קרח, אלא עוד זאת, שגם בעת העונש גופא, בהיותם בלועים 

בגיהנם, היתה זאת ישיבה מתוך "שלווה", במקום גבוה ומבוצר, 

ועד שהגיעו לקצה הכי עליון - ש"אמרו שירה ,"ועוד זאת – שדברי שירתם 
ותהילתם נכללו בספר תהלים, ועד להשירה ש"יסודתו בהררי קודש."

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

והשלימה על ידי משיח צדקנו."

דהיינו, שאפילו הרהור תשובה כזה שבאותו רגע ממשיך לעשות עבירות 
נראה לומר )מבני קורח( שמביא את הגאולה.

ויותר מזה י"ל מד"מ נח )ס"ט( "גם כשידע איניש בנפשי' מעמדו ומצבו 
נשיא  של  לעדותו  ח"ו  בסתירה  זה  אין  תיקון,  הצריכים  ענינים  אצלו  שיש 
דורנו שכבר נשלמה העבודה ועומדים מוכנים לקבל פני משיח צדקנו, כי, 
כדי  הגלות  בזמן  להיות  הדורות שצריכה  כל  בנ"י במשך  דכללות  העבודה 
משך  זמן  )ד(כל  ועבודתינו  "במעשינו  )שתלוי'  דהגאולה  להשלימות  לבוא 
הגאולה,  עיכוב  על  כלל  והסבר  ביאור  ואין  ונשלמה,  נסתיימה   – הגלות"( 
ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה מאיזו 
זה  אין  ולהשלימו, אבל,  סיבה שתהי', ה"ז ענין פרטי שבודאי צריך לתקנו 
גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו ועבודתינו" דכלל ישראל שעומדים מוכנים 
להגאולה, וכיון שכן, גם התיקון והשלימות דהפרט היא בנקל יותר, ומתוך 

שמחה, בידעו שתיכף ומיד ממש באה הגאולה האמיתית והשלימה".

מעשיו  לזה  מפריעים  ולא  עבודתם  את  עשו  כבר  בנ"י  שכללות  דהיינו, 
הפרטיים של כ"א.
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ע"כ  מהעדות  אך  לתשובה,  בנוגע  במפורש  כאן  מדובר  שאין  ]ואע"ג 
שסיימו את כל ענייני העבודה בשאר המקומות מקשר זאת גם לתשובה וא"כ 

לכאורה ה"הגם כאן[.
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תורתו של משיח

השוואת נשיא הדור לאבן השתי'

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

א
בשיחת ה'דבר מלכות' ש"פ שופטים תנש"א סי"ב )סה"ש תנש"א ח"ב ע' 

794(, כותב כ"ק אד"ש1:

"עד גם בכללות העולם – כך שכל העולם, גם עולם מלשון העלם והסתר, 
עם כל פרטיו ופרטי פרטיו נעשה רשות היחיד חדור בנקודה האחת והיחידה 
דיחידו של עולם )מלשון העלם למעליותא, מבחי' "ישת חושך סתרו"(, כפי 
הדור  נשיא  כמוך",  גו'  להם  אקים  "נביא  ע"י  "בקרבנו"  עצמו  את  שמגלה 

ש"הוא הכל", "צדיק יסוד עולם",

– שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת  ע"ד אבן השתי' 
תמיד בלי שינויים )אפילו לא השינוי דגניזה, כהארון שנגנז וכיו"ב(, ע"ד שופט 
ונביא שקיים )נצחי( בכל דור )כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי( – 
נקודה  )א(   – השתי'  באבן  הענינים  ושני  כולו.  העולם  כל  הושתת  שממנה 
אחת )ב( הכוללת הכל )ממנה הושתת כל העולם( – מרומזים גם באותיות 

1( בתרגום חופשי ללה"ק. ללא אחריות כלל וכלל.
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ד"שתי־ה" )ועד"ז בתיבת "ישת" ד"ישת חושך סתרו" כנ"ל(: היו"ד מורה על 
על  מורה  וה"שתה"  ד"שופטיך",  הענין  ע"ד   – עול(  )קבלת  הביטול  נקודת 
התפשטות – כנראה בצורת האותיות ש, ת וה' – ע"ד הענין ד"יועציך"". עכ"ל 

אד"ש.

וביאור הדברים, דיש כאן ב' השוואות בין נשיא הדור לבין אבן השתי', 
בתוך  באה  שני'  והשוואה  השיחה,  ממהלך  כחלק  באה  ראשונה  השוואה 

מקפים:

השוואה הא' )הבאה כחלק ממהלך השיחה(: כמו שאבן השתי' היא )א( 
נקודה אחת )ב( כוללת הכל – כך נשיא הדור )א( על ידו מתגלה הנקודה אחת 
ד"יחידו של עולם" )ב( "צדיק יסוד עולם" ו"הנשיא הוא הכל" – הוא כולל 

בתוכו את כל העולם.

במקום  נמצאת  השתי'  שאבן  כמו  מקפים(:  בתוך  )הבאה  הב'  השוואה 
מסויים בעולם הזה הגשמי וקיימת תמיד בלי שינויים )אפי' לא השינוי דגניזה 
– דלא כהארון, שגם קיים תמיד במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, אך נגנז( – 
כך נשיא ונביא הדור נמצא תמיד בעולם הזה הגשמי – "בכל דור", כיון שהוא 

סימן לגילוי אלקות בעולם.

ודרוש הסבר:

א. מובן בפשטות, שאף שההשוואה השני' באה בתוך מקפים אינה חלק 
ממהלך השיחה, מ"מ ודאי מוכרח לומר שהיא מוסיפה ביאור ובאה כחלק 
מהענין בשיחה – ולכן באה בתוך מקפים כחלק מהשיחה, ולא בתוך סוגריים. 

ובפשטות הקשר הוא, דהנה מבואר בשיחה שעניינו של הנביא הוא ע"ד 
הענין ד"יועציך", שעל ידו נעשה גילוי אלקות בעולם. וזהו מה שמבאר כאן 
שכמו שאבן השתי' קיימת תמיד – כך הנביא קיים בכל דור, שכן ענין הנביא 

הוא גילוי אלקות בעולם, וזהו חייב להיות בכל דור ללא הפסק.

אך עדיין קשה: 

גילוי  להיות  חייב  דור  שבכל  בשיחה  מהמבואר  ההכרח  הוא  מנין  א. 
)בס"ט  בשיחה  הלשון  דור. דמפשטות  בכל  נביא  להיות  חייב  ולכן  אלקות, 
להיות  – בו מבאר ענין הנביא( משמע לכאורה שמיסודי הדת הוא שיכולה 
נבואה בכל דור )כיון שצריך להיות הכנה לימוה"מ( – אך אין זה מוכרח שיהי' 
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נביא בפועל2. ואדרבה לשון הרמב"ם באגרת תימן )המובאת בשיחה3( היא 
ש"עתידה הנבואה לחזור לישראל קודם ביאת משיח", משמע שלפני שחזרה 

הנבואה, לא היו נביאים בפועל )אף שהנבואה לא היתה מושללת(4.  

ב. לפ"ז מדוע כותב שנביא הדור הוא "כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן 
תמידי", לכאורה הוי לי' לנקוט יתירה מזו – שגילוי האלקות נעשה דווקא 
ע"י הנביא – ולכן חייב להיות קיים תמיד, ומדוע אומר שהנביא משמש רק 

כסימן?

ב
גם דרוש הסבר:

א. מהי ההדגשה בזה שאבן השתי' קיימת ללא שינויים, עד שמאריך לבאר 
בסוגריים שזהו אפי' לא כהארון שנגנז5.

ב. לשון כ"ק אד"ש: "כהארון שנגנז וכיו"ב", ובפשטות כוונתו לרבות גם 
שאר כלי המקדש שנגנזו, או אפר הפרה שנגנז. וא"כ לכאורה הוי לי' לומר 

בלשון כוללת "דלא ככלי המקדש ואפר פרה שנגנזו", וכדו'.

2( ראה שם: "ולכן הלכה היא לדורות – גם בזמן הגלות – ש"מיסודי הדת לידע שהא־ל 
מנבא את בני האדם", שתמיד )בכל הדורות( שייך הענין דגילוי הנבואה למטה" )ההדגשה 

אינה במקור(. 
אך ראה בתחילת סי"ב: "ובפרטיות יותר: כשם שישנו שופט ונביא בכל דור, וזהו "מיסודי 
זה  גם בזה דרוש הסבר מדוע  – אך  גילוי אלקות למטה"  ישנו  ובכל מקום  הדת", שתמיד 

מוכרח ע"פ המבואר בשיחה.
3( ס"ט.

4( וראה בלקו"ש חי"ד ע' 72 ואילך, שמבאר לשון חז"ל "נסתלקה רוה"ק מישראל" – ולא 
פסקה או בטלה, שודאי תמיד שייך ענין הנבואה למטה, רק שלא היו בנ"א הראויים לקבלתה. 
ומשמע בפשטות ששייך מציאות שלא יהיו נביאים כלל – רק שאין מושלל שיהי' אדם הראוי 

לקבל הנבואה ואז יקבל אותה.
5( ופשוט שאין לתרץ שבא רק לתאר ענין אבן השתי' – אף שאין זה נוגע לנשיא הדור, 

שכן לשם מה מתארה?
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ג. לשון כ"ק אד"ש: "ע"ד שופט ונביא שקיים )נצחי( בכל דור", מהי כוונתו 
בהספה בתוך סוגריים "נצחי", והרי כיון שקיים שופט ונביא בכל דור כבר 

ידענו שהוא ענין נצחי?

ג
 בסעיף ט' )ע' 788( כותב:

"הלכה היא לדורות – גם בזמן הגלות – ש"מיסודי הדת לידע שהא־ל מנבא 
הנבואה למטה,  דגילוי  הענין  שייך  הדורות(  )בכל  בני האדם", שתמיד  את 
עד לדרגת נבואה שהיא מעין דנבואת משה, "נביא אקים להם מקרב אחיהם 

כמוך" – שלימות ענין הנבואה, כמבואר ברמב"ם בארוכה".

וכן בהמשך האות:

"בכל הדורות – גם לפני תחה"מ של משה – נוגע ההלכה לדעת ש"הא-ל 
מנבא את בני האדם" )גילוי אלקות בגדרי הנבראים(, עד השלימות בזה כפי 
שהי' אצל משה. ויתירה מזה – בכל דור שייך ש"נביא אקים להם גו' כמוך", 
כמבואר ברמב"ם ש"כל נביא שיעמד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים בו 
מפני האות לבדו כו' אלא מפני המצוה שצוה משה בתורה כו'", כלומר, שכל 
ישנם חילוקי  ותורתו )אלא שבגילוי הנבואה  נבואת משה  נביא הוא המשך 
עכ"ל  אדמו"ר.  מו"ח  כ"ק  דורנו  נשיא  ובדורנו  ברמב"ם(.  כמבואר  דרגות, 

אד"ש.

ובהערה 83 נכנס לתרץ דברי קודשו נגד מה שכתוב בתורה )ברכה לד, י( 
"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" – וזלה"ק:

וראה  י.  לד,  )ברכה  כמשה"  בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא  שנאמר  "דאף 
רמב"ם שם פ"ז ה"ו(, הרי מפרש תומ"י שזהו בענין "אשר ידעו ה' פנים אל 
פנים". וכמובן מההבטחה בפרשתנו "נביא מקרבך מאחיך כמוני גו'", "נביא 

אקים להם מקרב אחיהם כמוך" )כבפנים(, ראה גם לקו"ש חי"א ע' 59".

וכן משמע גם מהסוגריים שבתוך השיחה "שבגילוי הנבואה ישנם חילוקי 
דרגות" – אך עצם ענין הנבואה דמשה ישנו גם אצל כל הנביאים.
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וביאור ענין הנבואה דמשה שישנה גם בכל הנביאים, מבאר בלקו"ש חי"ט 
ע' 1856:

נבואת משה דווקא במעמד הר  "הטעם הפנימי למה הקב"ה "אמת" את 
סיני היא כיון שהתכלית של נבואת משה הוא לפעול ביהודים שירגישו לא 
רק את אמת הוי' אלקים, של אלקות בכלל, אלא גם האמת של תורה, שהיא 

)מצד עצמה( למעלה מגדר הנבראים.

האמונה  לנו  יש  משה,  של  נבואתו  שמעו"  ואזננו  כו'  ראו  ש"ענינו  עי"ז 
השלימה ש"אין בו דופי" גם באמיתות התורה )שלמעלה מנבואה(.

ויש לומר" דזה מה שתוקף האמונה בתורה הוא דווקא ע"י נבואת משה, 
ובשני   – שבנבואה  גדולה  הכי  ובמדריגה  במעלה  היא  שנבואתו  כיוון  זהו 
הנעלה  באופן  היא  אלקות  שההתגלות  הנבואה  גילוי  מצד  גם  הקצוות: 
)"במראה ולא בחידות"(; וגם לאידך, שהוא "עמד על עמדו שלם", ז.א שזה 
להוריד  הכלי  היא  נבואתו  ולכן  ממש.  שלם  למטה  שהוא  כפי  אליו  נתגלה 
תורה )שלמעלה מנבראים( לגדר הנבראים ולפעול בהם את תוקף האמונה 

וההתאמתות בתורה". עכ"ל אד"ש.

היינו ששלימות הנבואה היא שזוהי נבואת משה הוא לפעול בבני ישראל 
האמונה באמיתות התורה שלמעלה מנבואה.

והחידוש בשיחת ה'דבר מלכות'7 הוא ששלימות נבואה זו קיימת לא רק 
בנבואת משה אלא אף בנבואת כל שאר הנביאים אחריו – שעניינם לפעול 

בבנ"י ובעולם גילוי אלקות ד'תורה' שלמעלה מ'נבואה'.

ומה שיש חילוק בין הנביאים, ועד שלא קם נביא כמשה, הוא רק בנוגע 
על  עומד  בעודו  או  בחלום  היא  הנבואה  )אם  הנביא  אצל  הנבואה  לגילוי 

6( בתרגום חופשי ללה"ק ללא אחריות כלל וכלל.
7( ראה הערה 89 שמבאר ענין זה דנבואת משה דכמו כן הוא בכל הנביאים שהם "המשך 

דנבואת משה".
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עומדו וכו' – וכן כל השינויים שמביא הרמב"ם8(, אך מטרת הנבואה היא אצל 
כל הנביאים בשוה.

ד
מלכות'  ב'דבר  אד"ש  כ"ק  שמבאר  מה  ביאור  בתוספת  לחדד  יש  עפ"ז 
דימות המשיח,  שם9 דענין הנבואה הוא הקדמה לביאת משיח, דהשלימות 
כבראשונה",  ויועצייך  כבראשונה  שופטייך  "ואשיבה  ביעוד  המתבטאת 
המגיעים  התורה  שפסקי  פנימי,  באופן  בעולם  אלקות  גילוי  יהי'  שאז  הוא 
באופן דגזירה וקבלת עול – יחדרו ויתקבלו באופן פנימי – כך שלא יצטרכו 
כי  זה,  למצב  העולם  את  להכין  כדי  הנבואה,  ענין  את  יש  ולכן  לשוטרים. 
ענין הנבואה הוא גילוי אלקות בגדרי הנבראים, ועניינה נתינת עצות בענייני 

העולם – ע"ד העניין ד"יועציך".

והרי  דלע"ל,  זה  לענין  כהכנה  הנביאים  משמשים  כיצד  קשה  דלכאורה 
לע"ל יוחדרו ויתקבלו בעולם גם הפסקי דין דתורה – והרי מעלת הנבואה 
וכיצד יש בכח  אינה כמעלת התורה, שלכן "אין נביא רשאי לחדש דבר"10, 

הנביאים להביא את ענייני התורה באופן ד"יועצייך"?

אך ע"פ הנ"ל ניחא, שכן אף שהנבואה היא למעלה מהתורה, מ"מ דוקא על 
ידה נעשה האמונה אצל בנ"י באמיתיות התורה.

הנבואה"  ד"גילוי  בענין  דוקא  זהו  מתורה  למעלה  היא  שהנבואה  ומה 
)כלשון אד"ש( – שכמו שמצד הגילוי דנבואה ישנו חילוק בין נביא לנביא, 
כמו כן בכללות יותר ישנו חילוק בין הגילוי דתורה לגילוי דנבואה; אך בנוגע 
למהות הענין דתורה ונבואה – הרי ע"י הנבואה מתגלה ענין התורה שלמעלה 

מנבואה.

8( הל' יסודי התורה פ"ו ה"ז.
9( ס"ט.

10( ראה לקו"ש חי"ט ע' 183 ואילך בארוכה.
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ה
ע"פ הנ"ל למדים אנו דיש ב' יסודות במהות הנבואה: 

א. ענין הנביא הוא לא רק לגלות גילוי אלקות בכלל, אלא בעיקר לגלות 
את עצם ענין התורה – שלמעלה מהאלקות המתלבשת בעולמות, היינו לאמת 

את נצחיות התורה שהיא "עומדת לעד ולעולמי עולמים". 

– שחודר בעולמות", עד  ד"יועצייך"  זה מגלה הנביא באופן  ענין  ב. את 
שפועל בעולם ה"התאמתות" באמת של התורה.

 ויש לומר שב' עניינים אלו מגבילים לעניינו של "נשיא הדור" המבואר 
ומעלה  "מחציו  א.  ואילך11(:   398 ע'  ח"א  תנש"א  )ספה"ש  צו"  ב"דב"מ 
אלקים", ובפרטיות יותר אלקות שלמעלה מהעולמות המרומז בשם "משה" – 
"מן המים משיתיהו", "עלמא דאתכסיא. ב. "מחציו ולמטה איש" – דוקא איש 
בגוף בשר ודם. ודוקא כשיש בו שני עניינים אלו יכול נשיא הדור להשפיע את 

העניינים הכי נעלים – לכל אנשי הדור במצבם הם.

ועד"ז הוא ב"נביא הדור", שבשביל להחדיר בבנ"י את התאמתות והאמונה 
בדרגא הכי נעלית – נצחיות התורה, צריך הוא להיות דוקא בגוף גשמי בשר 
ודם. וכמובן בפשטות מפסק הרמב"ם )הל' יסודי התורה פ"א ה"א( שהנביא 

הוא אדם גשמי – "מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם".

ו
עפ"ז יש לבאר הכרח כ"ק אד"ש שבכל דור חייב להיות נביא כנ"ל:

כיון שענין הנבואה הוא לא רק גילוי אלקות בכלל, כי אם גם גילוי האמת 
– שקיים  נצחי  אמיתי  הוא  הרי שכמו שענין התורה  התורה,  והנצחיות של 
לעולם, כמו כן גילוי ענין זה ע"י הנביא – הוא ענין אמיתי ונצחי, וצריך להיות 

קיים לעולם. 

וכמו שבתורה לא שייך אף שינויים קלים "לא תוסיף ולא תגרע", כמו כן 
בו שום שינויים, שכן אם תאמר  זה ע"י הנביא שלא שייך  הוא בגילוי ענין 
ששיך שינויים בענין הנבואה – אין היא מגלה את אמיתיות התורה בשלימות.

11( ובהמשך לזה שיחת אור לי"א ניסן – עמ' 412.
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עפ"ז תובן ההשוואה שמביא אד"ש מאבן השתי': 

אבן השתי' "נמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי 
ונביא הדור, שחייב הוא להימצאות במקום  – וכך הוא ענין נשיא  שינויים" 
– דהיינו להיות בגוף מוגבל כשאר האדם, ולא  מסויים בעולם הזה הגשמי 
באופן שהוא נמצא בכל מקום. שכן דוקא עי"ז יוכל לחדור ענין הנבואה – 
להיות  חייב  כן  וכמו  הנבראים המוגבלים.  בתוך   – גילוי האמת של התורה 
עניין הנבואה ללא שינויים – שהחדרת וגילוי האמת של התורה אצל הנבראים 
ע"י נביא הדור תהי' ללא שינויים, שדוקא כך מתאמת אצל הנבראים שהתורה 

היא אמת ונצחית.

ובסוגרים מוסיף: "אפילו לא השינוי דגניזה, כהארון שנגנז וכיו"ב":

וי"ל דכוונתו לרמז על המבואר בלקו"ש )חכ"א ע' 159 ואילך( בנוגע למה 
– דהפירוש  ב"מטמוניות עמוקות עקלקלות"  וגנזו את הארון  ישעי'  שציוה 
זה נחשב כחלק מקדש הקדשים, והוא חלק מבנין  בזה שמלכתחילה מקום 
ממנו  ניטל  כאשר  הקדשים  דקדש  בשלימות  חסר  הי'  לא  ולכן   – המקדש 
הארון – שכן הוא לא ניטל ממנו אלא הונח במקום השני של "קדש הקדשים" 

)ועד"ז מבאר בנוגע ל"אורים ותומים" בבית שני(.

וכוונת כ"ק אד"ש כאן היא לומר דבכ"ז – אף דמלכתחילה נחשב מקום זה 
כחלק מקדש הקדשים, מ"מ הוא שינו מסויים – שכן אף שלגבי הארון וקודש 
הקדשים )וממילא בנוגע להשראת השכינה( לא נעשה שום שינוי, הרי בנוגע 
– שאין הם מקבלים את השראת השכינה דקודש  לבני ישראל נעשה שינוי 

הקדשים כפי שהי' הארון במקומו12.

שינוי  שנעשה  הכוונה  אין  בו,  הגניזה  ענין  שלומר  הדור,  בנשיא  ועד"ז 
שלמעלה  האלקות  שמגלה  בנבואה  הן  הנ"ל,  העניינים  –ובשני  במציאותו 
מהעולמות, והן בהיותו בגוף גשמי בשר ודם – והשינוי הוא רק בנוגע לעולם, 

שאין הגילוי כפי שהי' קודם.

 וזהו מה שבא לשלול – שבנביא הדור לא שייך אף ענין הגניזה, שכן כאשר 
חסר בקבלת הגילוי האלקות מצד העולם, הרי זה מורה על חיסרון ושינוי 

12( וכמובן בפשטות, דאף שלאחר חורבן בית שני עדיין נשאר מקום זה דקדש הקדשים 
בבניינו – ולא חרב, וממילא גם השכינה שורה שם כמקודם )כפי שמבאר שם בשיחה המעלה 
בזה(, מ"מ בנוגע לבנ"י )כיון שאינם יכולים להגיע למקום זה( חרבן הבית הוא ענין בלתי 

רצוי ד"סילוק השכינה".
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בעצם ענין הנבואה – שעניינה לגלות את האמת של התורה באופן ד"יועצייך" 
– שחודר בעולם, וכאשר נעשה שינוי בענין הגילוי בעולם, הרי זה מורה שאין 

זה אמיתיות התורה – שלמעלה משינויים. 

ז
עפ"ז יש לבאר:

א. מה שאומר "כסימן לגילוי אלקות בעולם" – והקשינו קודם הרי אלקות 
מתגלה ע"י הנביא ממש, ומהי הכוונה באמרו שהנביא הוא סימן. ויש לומר 
הכוונה בזה – שהמצאותו של נביא הדור בכל דור ללא הפסק בזה הרי זהו 
סימן לגילוי )אמת ה(אלקות בעולם – דהיינו שזהו סימן שהתורה היא אמת 

ונצחית – כמו שרואים שהנביא הוא "אמת ונצחי".

ב. מוסיף בסוגריים "נצחי" – שכן בזה בא להבהיר מדוע הנביא קיים בכל 
דור ללא הפסק, שכן עניין הנביא הוא עניין נצחי, בהיותו מחדיר בנבראים 

את נצחיות התורה כנ"ל.

ג. מה שנוקט דוקא את הארון שנגנז – ולא שאר כלי המקדש, שכן דוקא 
ולא בנוגע לשאר   – בנוגע לארון מבואר שגניזתו אינה חסרון בבניין הבית 
הכלים – ולזה צריך לשלול שנביא הדור לא שייך בו שינויים – אפי' לא כשינוי 

זה13.

דיוק במראה מקום בלקו"ש

 הת' מנחם מענדל שי' רייכמן
קבוצה, 770 בית משיח

49 מציין אד"ש )על מאמר חז"ל "אפילו  247 הערה  בלקו"ש חלק ה' ע' 
פושעי ישראל מלאים מצות"(: "עירובין יט, א. סוף חגיגה. ובברכות נז, א: 

ריקנין שבך".

13( ומה שמוסיף "כיו"ב" – י"ל שמרמז על ה"אורים ותומים", שגם היו בבית שני – אף 
שבפועל לא נתגלה על ידם "רוח הקדש".
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)ונראה שנפלה טה"ד ונדפס "ברכות נג, א" במקום "נז, א"(

וצריך עיון כוונתו הק' בזה, שהרי לכאורה הן בעירובין והן בחגיגה מובא 
גם כן אותו הלשון "ריקנין שבך"14.

]ולהעיר שלא הובא המקור מסנהדרין לז, א ששם ג"כ מאמר חז"ל זה, וגם 
לא הובא בעוד כמה מקומות בלקו"ש ששם מציין למארז"ל זה15[.

 המקור במדרש שלא היו בנים
ליאיר בן מנשה )גיליון(

 הת' לוי שי' שטראקס
קבוצה, 770 בית משיח

רש"י  למ"ש  בנוגע  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  כותב  מטות16  פ'  חל"ח  בלקו"ש 
בד"ה "ויקרא אתהן חות יאיר – לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו לזכרון", 
דלכאורה קשה למה הוצרך לכתוב טעם לזה שקרא לעיר בשמו, שהרי כך 

היא דרכם של בוני וכובשי ערים לקראן בשמם, עיי"ש.

וכותב כ"ק אד"ש דבפשטות י"ל דכיון שהפס' משמיענו שקרא לעיר בשם 
חדש, דלכאורה מאי קמ"ל בזה ששינה את שמה, הנה מזה מובן דהי' זה מצד 
מצב מיוחד. וזהו שפרש"י "לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו לזכרון", היינו 
שבזה שהפס' מספר על שינוי השם הוא בא ללמדנו שלא היו לא בנים ולכן 

קרא לעיר על שמו.

14( הערת המערכת: בב' המקומות הראשונים אכן מובא הל' של השיחה "פושעי ישראל" 
)בנוסף לל' "ריקנים שבך"(, משא"כ בברכות שם שאין מובא אלא הל' "ריקנים שבך; וזוהי  
לכאורה כוונת כ"ק אד"ש בהערה - שאף שבברכות שם אין הלשון כבפנים, מ"מ התוכן שוה.
מדובר  שבסנהדרין  הוא,  בפשטות  הנ"ל  המקומות  בין  החילוק  המערכת:  הערת   )15
י"ל הביאור בזה בד"א, דכיון שבשיחה שם  וא"כ  )עיי"ש(.  זהירות ממצות ל"ת  בעיקר על 
מדבר לגבי שכר המצוות על עשייה בפועל, לכן מביא דווקא מג' המקומות הנ"ל שמדובר 

בשבחם הכללי של בנ"י.
16( ע' 118 ואילך.
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אמנם כ"ק אד"ש מקשה על זה, דאף שמוכח מהפס' שהי' כאן איזה עניין 
מיוחד, מ"מ מנ"ל לרש"י שזה לפי שלא היו לו בנים, ולא מצד עניין אחר.

ומוסיף כ"ק אד"ש וזלה"ק "ובפרט שגם במדרשי חז"ל )לפנינו( לא נמצא 
מקור לכך שלא היו בנים ליאיר". עכלה"ק.

יש מדרש מפורש בבמדבר רבה18,  א' שהקשה17, שלכאורה  ראיתי  והנה 
והובא בלקו"ש )חכ"ח ע' 211 הערה 22(, שליאיר לא היו בנים, וז"ל "ושעיר 
החטאת הי' כנגד יאיר שלא הוריש חלקו לבניו כי לא היו לו בנים", וא"כ מהו 

זה שכ' כ"ק אד"ש שלא נמצא מקור לכך במדרשים.

זה, בדוחק עכ"פ19, דמ"ש כ"ק אד"ש "שגם במדרשי  ואולי אפשר לבאר 
חז"ל )לפנינו( לא נמצא מקור לכך שלא היו בנים ליאיר", אין הכוונה שאין 
מקור לכך שהיו לו בנים בכלל, אלא הכוונה שאין במדרשים מקור בפסוקים 
על זה שלא היו ליאיר בנים, היינו מנין ידעינן שלא היו לו בנים, אך לא על 

עצם העובדה שלא היו ליאיר בנים, וכנ"ל.

ולפי זה כוונת כ"ק אד"ש בהוספה זו20 )"ובפרט שגם במדרשי חז"ל )לפנינו( 
לא נמצא מקור לכך שלא היו בנים ליאיר"( היא, דבנוסף לכך שלכאורה קשה 
מהו ההכרח של רש"י )בפשוטו של מקרא( לומר דזהו דוקא המצב המיוחד 
שלכן משמיענו הפס' זאת, הנה לכאורה לא מצינו גם במדרשים לימוד זה 
)היינו שפסוק זה מלמדינו דלא היו ליאיר בנים(, וא"כ מדוע לו לרש"י לחדש 

לימוד זה, שאין לו שום מקור.

הערה בדבר מלכות פ' שופטים

א' התמימים

בד"מ ש"פ שופטים )ס"ח( כותב כ"ק אד"ש: "ושלימות ענין השופט והחכם 
היא כאשר נוסף לזה "נהנין ממנו עצה ותושי'", או שנוסף על השופט והרב 

17( בקובץ הערות וביאורים אהלי תורה א'קיב.
18( נשא פי"ד, ז.

19( מצד חומר הקושיא כו'.
20( ועד"ז י"ל במ"ש בהע' 29 שם.
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וכיו"ב(,  רב"  לך  )"עשה  "יועציך"  גם  )בנפרד(  לו  יש  בדורו  הוראה  מורה 
הנותן לו עצות ביראת שמים ועבודת ה'".

ובהערה על המילים עשה לך רב מביא את המקור לכך: "שם ]אבות[ פ"א 
מ"ו. שם מט"ז".

וצריך להבין, ובהקדים:

ה'עשה לך רב' המובא בתחילת הפרק מדבר על רב שנותן הוראות בעבודת 
ה' ובלשון העם – 'משפיע', וכמו שאפשר לראות באריכות ובריבוי מקומות 

בשיחות על ה'עשה לך רב' וכן בספר ביאורים לפרקי אבות.

שמורה  רב  על  מדבר  הפרק  בסוף  המדובר  רב'  לך  ה'עשה  מכך  בשונה 
הוראות הלכתיות ואינו קשור כלל לעבודת ה'.

כמ"ש הרמב"ם בפי' המשניות: "זה אשר צוה הנה לעשות רב אינו לענין 
הלמוד אבל להוראה שים לך רב שתסמוך עליו באיסור והיתר". וכן הרע"ב 
לפניך  דין  בא  אם  עכשיו,  מדבר  הוראה  "לענין  רב(:  לך  עשה  ד"ה  )מט"ז 

ונסתפקת בו, עשה לך רב".

ועפ"ז צריך להבין מדוע בשיחה שמדבר רק על 'עשה לך רב' בתור מדריך 
רוחני – 'יועציך' מציין גם למשנה שמדברת על 'עשה לך רב' שנותן הוראות 

בתורה שזהו ענינו של 'שופטיך'?

ה'שופטיך',  על  והן  ה'יועציך'  על  הן  קאי  רב'  לך  לומר שה'עשה  ואא"ל 
רציף  בהמשך  ולא  אחר  במקום  רב'  לך  'עשה  כתוב  צ"ל  הי'  שא"כ  מכיון 

ל'יועציך'.

ואשמח לשמוע את דעת הקוראים בזה.

דיוק בהערה בלקו"ש )גליון(

 הת' מנחם מענדל שי' תמרין
קבוצה, 770 בית משיח

ו )תצא( הביא א' התמימים את הכתוב בלקו"ש חכ"ב שיחת ל"ג  בגליון 
בעומר הערה 16, שמביא כ"ק אד"ש מה"מ )אודות תלמידי ר"ע, שלכל אחד 
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היתה דרך משלו בהבנת תורת רבו(: "וראה אבות (פ"ב מ"ט-י( ה' תלמידים 
היו לו לריב"ז א"ל צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם, וכאו"א 

אמר דבר שונה מכל השאר". – ההדגשות במקור.

בשלמא  אד"ש:  כ"ק  שמדגיש  התיבות  בכוונת  לעיין  שיש  ע"כ  והקשה 
עד שלא  כאו"א,  בין  הגדול  החילוק  מדגיש  זה  כי  מובנת,  "מכל"  ההדגשה 
אפשר  "שידבק"  וההדגשה  אחד.  דבר  שאמרו  תלמידים  שני  אפילו  נמצאו 
– להדגיש שכל אחד מתלמידי ריב"ז היה חדור כל כך  אולי לבאר כוונתה 
גדול הריחוק  יותר עד כמה  ועפ"ז מובן  בדרך עבודתו באופן של דביקות, 
בין התלמידים, שלכן גדל הקושי שלהם להתאחד זה עם זה )כפי שממשיך 
ומבאר עד"ז בגוף השיחה שם לגבי תלמידי רע"ק(, אמנם, הדגשת התיבות 

"לריב"ז א"ל" לא מצאתי לה שום ביאור ע"ע. וצ"ע.

ואולי י"ל שההדגשה מורה ע"כ שהתלמידים לא עשו זאת מעצמם אלא 
בהוראת רבם. וזוהי ההדגשה על ב' התיבות "ריב"ז א"ל".

ויש להמתיק זאת ע"פ מש"כ בספרי )ס"פ ברכה( שיש דמיון בין משרע"ה 
לריב"ז.

וא"כ י"ל שההדגשה בשיחה היא גם ע"כ שכמו שמשרע"ה הרי הוא שהדריך 
את בנ"י ומסר להם את התורה, עד"ז ריב"ז היה מורה דרך של תלמידיו, ולכן 

תלמידיו פעלו בזאת ע"פ הוראותיו.

ועוד יש להוסיף ע"פ שיחת ש"פ דברים תשמ"ב )מובא בביאורים לפרקי 
אבות פ"ב מ"ט )ח"א עמ' 106(( "ניתן למצוא צד השווה נוסף ]בין משרע"ה 
)וכן  חומשים  לחמשה  מחולקת  משה"  "תורת  שנקראת  התורה  לריב"ז[ 
הלוחות שניתנו ע"י משה נחלקים לשתים, כשבכל צד מצויות חמש דברות; 
וכן תורתו של ריב"ז נתחלקה לחמשה סוגים של תלמידים, וכ"א מהם הוא 

כנגד אחד מחמשה חומשי תורה(". 

וא"כ נמצא שזה שיש חמשה סוגים בתלמידיו הוא מגיע מריב"ז בעצמו, 
אותם  שהדריך  זה  שהוא  וכו',  וראו  צאו  להם  אמר  שריב"ז  ההדגשה  וזוהי 

להגיע לחמשה סוגים.
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נגלה

הלימוד משור מועד לחזקת שלוש שנים

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

איתא בגמרא )בבא בתרא כח, א(: אמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי אושא 
שהיו אומרים מנין לחזקה ג' שנים משור המועד, מה שור המועד כיון שנגח 
ג' נגיחות נפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת מועד, ה"נ כיון דאכלה תלת 

שנין נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח.

)בהוו"א דגמרא( חזקת שלוש שנים דוקא מדין  ויש לעיין מדוע למדים 
שור מועד, דלכאורה אפשר ללמוד זאת גם מדין נידה שהווסת שלה נקבעת 

בשלוש פעמים1.

וי"ל שע"מ ללמוד מוחזקות מדין אחר צריך שיהיה לשני הדינים מכנה 
משותף. והייחוד שיש בחזקת קרקע הוא שזוהי חזקה שנוצרת מפעולה, ע"י 
מועד,  שור  אצל  רק  למצוא  אפשר  זה  ואת  בקרקע,  האדם  ועבודת  ישיבת 
שחזקתו נוצרת ע"י שלוש פעולות של נגיחה. משא"כ אצל נידה שהוחזקה 
'חזקה  והוי  טבעי  דבר  שזהו  מכיוון  לקרקע  מזה  ללמוד  א"א  דם  לראות 

העשויה לבוא'.

1( נידה סג, ב.
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אמנם עדיין אפשר להקשות לכאורה שנדמה זאת לאישה שהורגלה לראות 
ע"פ קפיצות, שאם אישה תקפוץ שלוש פעמים אזי ייקבע לה ווסת לראות דם 
בקפיצות, שכל פעם שתקפוץ תהיה מוחזקת לראות דם, דכאן הוי מוחזקות 

על ידי פעולה. 

וי"ל שישנה הגדרה נוספת שמוכנסת במכנה המשותף, היינו שמחפשים 
זה  ואת  חדשה,  מציאות  פועלת  והפעולה  מפעולה  שנוצרת  חזקה  של  סוג 
פלוני  בחזקת  הייתה  שהקרקע  מועד,  ושור  קרקע  אצל  רק  למצוא  אפשר 
תם  בחזקת  היה  שהשור  בשור,  הדבר  ואותו  אלמוני,  בחזקת  היא  ועכשיו 
א"א  דם  לראות  שהוחזקה  נידה  אצל  משא"כ  מועד.  בחזקת  הוא  ועכשיו 
ללמוד מזה לקרקע מכיוון שזהו דבר טבעי, וכל החזקה שנפעלת עכשיו זו 

רק קביעת זמן ואין כאן חזקה שפועלת מציאות. ולכן א"א ללמוד מנידה. 

)בהוו"א( שהחזקה היא שינוי  ניחא רק לשיטת רש"י  אך עדיין כל הנ"ל 
מצב, שהקרקע הייתה בחזקת פלוני ועכשיו היא בחזקת פלוני, ואותו דבר 
בשור, שהשור היה בחזקת תם ועכשיו הוא בחזקת מועד )ראה רש"י ד"ה "לא 
מחייב" שמדייק בלשונו: "לא מחייב לשלם אלא חצי נזק אף כאן עד גמר שנה 
רביעית לא הוי חזקה", היינו שכמו שבשור המועד נפעל התשלום חצי נזק 
רק לאחר ארבע פעמים, כן צריך להיות בחזקת קרקע – שעד שנה רביעית 
לא תעבור השדה לחזקת הקונה(. אבל לפי שיטת התוס' )בהוו"א( שהחזקה 
היא רק גילוי מילתא שהוא אכן מכר לו והיא הייתה שלו לפני כן, וכן בשור, 
שהתגלה הדבר שהוא שור נגחן )ראה תוס' ד"ה עד נגיחה רביעית – דלפי 
א"כ  טעמא(,  בלא  מילתא  אלא  אינה  המועד  לשור  ההשוואה  המקשן  דעת 
מדוע שלא נלמד קרקע מנידה, שהרי גם בנידה אפשר לומר שהתגלה הדבר 

למפרע שתראה דם בזמן מסויים.

וי"ל, שאע"ג שזהו רק גילוי מילתא שהוא אכן מכר לו והיא הייתה שלו 
לפני כן, אבל עדיין יש שינוי במעמד הקרקע, שלפני זה הקרקע הייתה נקראת 
על שם פלוני ועכשיו נקראת על שם פלוני, ואותו דבר בשור, שנכון שהתגלה 
הדבר שהוא שור נגחן אבל נפעל כאן שינוי הגדרה שלפני זה הוגדר שור תם 
ועכשיו הוא מוגדר שור מועד. משא"כ אצל נידה, שא"א ללמוד ממנה, מכיוון 
שבנידה לפני שהוקבע לה ווסת היא הייתה ניטראלית, דהיינו שלא אומרים 

שהיא הייתה מוחזקת ב'חזקה שאין לה ווסת'. 
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זילותא דבי דינא

 הת' מנחם מענדל שי' יעקובוביץ
 הת' מנחם מענדל שי' תמרין
קבוצה, 770 בית משיח

א
איתא בב"ב2: "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, האי אייתי סהדי 
דאבהתיה ואכלה שני חזקה, והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה. אמר רב 
נחמן אוקי אכילה לבהדי אכילה, ואוקי ארעא בחזקת אבהתא. א"ל רבא הא 
. . הדר אייתי סהדי דאבהתיה היא. אמר רב נחמן אנן  עדות מוכחשת היא 

אחתיניה אנן מסקינן ליה, לזילותא דבי דינא לא חיישינן". 

הדין,  בית  לזילות  זה  במקרה  חושש  שאינו  נחמן  רב  דברי  ולכאורה 
בית  כבוד  ומשתמע מכך שהיה מקום להשאיר את הפסק המוטעה בשביל 
הדין, צריכים ביאור: מהו המקור לצורך בכבוד בי"ד, ובפרט כאשר המדובר 
יש הפסד לאחד  זה הרי  ובמקרה  והנכון,  קיום פסק הדין הראוי  כנגד  הוא 
מבעלי הדין ע"י הפסק הקודם3. ומהמשך הגמ' משמע עוד יותר שסברא זו 
של זילותא דבי דינא תתכן גם בענין איסורי דאורייתא )כמו אכילת תרומה 
לזר( ואפי' באיסור אשת איש. ויש להבין כיצד יתכן לחשוש לזילות בית דין 

בנושאים חמורים אלו.

ילגלגו  "שמא  הרשב"ם:  כתב  דינא  דבי  דזילותא  החשש  בביאור  והנה, 
הבריות על ב"ד שסותרין את דינהם ודמי לחוכא ואיטלולא".

לזילותא דבי  כי חס המקום  ובמשכיל לדוד4 מוסיף ביאור: "טעם לדבר 
דינא, שהבריות יוציאו לעז עליהם לומר, דאי הוו צדיקי לא הי' הקב"ה מביא 
וכמו  זה אלא במידי דאכילה,  ואע"ג דלפי האמת לא שייך  ידם.  תקלה על 
שהכריחו התוס' ז"ל בריש חולין, מכל מקום לאו כולי עלמא דינא והלכתא 

גמירי".

2( לא, א.
3( ועד"ז מקשה החת"ס )ד"ה אנן(.

4( שופטים.
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ולפי זה נמצא אופן א' לבאר שחוששים לכבוד חכמים ללא קשר לתוצאות 
אי הכבוד שלהם.

שאינם  מכך  ועוד  הריטב"א  התוס'5,  בדעת  גם  כן  לומר  אפשר  ואולי 
גופא  דינא", דהיינו שזה  מוסיפים עוד מילים בביאורם חוץ מ"זילותא דבי 

החשש.

וישנה עוד אפשרות לבאר, שעצם כבוד הבי"ד לא מצדיק אי קיום הדין, 
אך מכיון שאם יקיימו עכשיו את הדין יגרם זלזול לבי"ד וממילא שמו של 
ביה"ד לא יהיה חזק, א"כ ה"ז יכול לגרום לאי ציות לבי"ד גם בהזדמנויות 
אחרות. ולכן תיקנו חכמים שצריך לחשוש לכבוד בי"ד ולא לקיים את הדין 

)ע"ד חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה6(.

ואפשר למצוא זכר ורמז לדבר בהמשך דבריו של המשכיל לדוד: "ולא עוד 
אלא דטפי יהרהרו עליהם דאגלאי מלתא שלא דרשו העדים יפה בחקירות 
ודרישות היטב, דא"כ הוה משתכח דשקראי נינהו, משום הכי חס המקום על 

כבודם ופטרם".

חוקר  אינו  ויאמרו שהבי"ד  יהרהרו  גם  אלא  לעז  שיהי'  רק  דהיינו שלא 
מספיק, וא"כ אינו דן דין אמת ואין צריך להקשיב לו.

ויש לומר שהראשונים לא בחרו בביאור זה מפני שסברו שגם כאשר אין 
מקום לתוצאות שליליות מזילותא זו, מ"מ צריך למנוע את הזילותא, ולכן 

ביארו שישנו חשש עקרוני בענין זה.

 ב
והנה, המקורות לכבוד בי"ד הם: א. בנוסף לדין הפשוט של כבוד כל ת"ח, 
וכמ"ש הרמב"ם7 "כל תלמיד חכם – מצוה להדרו, ואע"פ שאינו רבו, נאמר8: 
מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זקן - זה שקנה חכמה", הרי יש דין מיוחד 
לדיין וכמ"ש הרמב"ם9 "כדרך שנצטוה הדיין לנהוג במצוה זו כך נצטוו הצבור 

5( ד"ה אבל ניסת.
6( יומא פ"ה, ב.

7( הלכות ת"ת פ"ו ה"א.
8( ויקרא יט, לב.

9( הלכות סנהדרין פכ"ה ה"ג.
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לנהוג כבוד בדיין. שנאמר ואצוה אתכם זו אזהרה לצבור שתהיה אימת הדיין 
עליהן ולא יתבזה בפניהם ולא ינהוג קלות ראש בעצמי".

ומכך שהרמב"ם לא נימק את טעם הדין שייראו ממנו בשביל קיום הדין, 
אלא רק אומר "שתהי' אימת הדיין", לכאורה נראה לומר שזה עצמו הענין 

דכבוד הדיין10.

ב. בהמשך לאופן השני בחשש של הזילותא דבי דינא יש לומר שמקורו 
שופטים  למנות  תורה  של  עשה  מצות  הרמב"ם11  כמ"ש  דאורייתא,  מדין 
ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך שנאמר שופטים ושוטרים תתן 
לך בכל שעריך, שופטים אלו הדיינים הקבועין בבית דין ובעלי דינין באים 
לפניהם, שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינין המסבבין 
בשווקים וברחובות ועל החנויות לתקן השערים והמדות ולהכות כל מעוות 
וכל מעשיהם ע"פ הדיינים וכל שיראו בו עוות דבר מביאין אותו לבית דין 

ודנין אותו כפי רשעו.

דהיינו, שישנו חיוב לדאוג לא רק שיהיו דיינים אלא גם שהפסק של הבי"ד 
יתקיים. וא"כ אם ישנה פעולה שגורמת לאי קיום הפסק אסור לעשותה, ואולי 
יש מקום לומר שה"ז אפילו בפעולה שיכולה לגרום בעתיד לאי קיום פסקי 
בי"ד )שזהו רק גרמא(. ולפי ביאור זה ה"ז לא מצד אימת הדיין ואפילו לא 

מצד הציווי של שופטים אלא של שוטרים.

ג
ולפי הנ"ל אפשר לבאר גם כיצד ניתן מפאת זילותא דבי דינא לדחות פסקי 
הלכה מסוימים. דהנה, כאשר מדובר מול קיום הלכה, הרי לפי ב' האופנים 
הנ"ל יוצא שמקור החיוב דכבוד בי"ד הוא מדאורייתא, וא"כ זה גופא מספיק 

כדי ללכת מול קיום ההלכה כשזה סותר לכבוד הבי"ד.

רק  אלא  מקשה  אינו   )2 הערה  )ראה  החת"ס  מדוע  לבאר  אפשר  ועפ"ז 
במקרה שזהו הפסד ממון שלא כדין מפני שאל"כ ה"ז פשוט.

10( ואין להקשות מכך שהרמב"ם כותב שזהו ציווי על הציבור, מכיון שהדין הזה מחייב 
גם את הדיין עצמו כמו שמיד ממשיך "ולא יתבזה בפניהם ולא ינהוג קלות ראש בעצמו" – 

האיסור חל גם על הדיין עצמו.
11( הלכות סנהדרין פ"א ה"א.
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אמרה  כאן  שגם  לכך  המקור  מהו  כדין  שלא  ממון  הפסד  שיש  ובמקרה 
התורה שצריך לכבד את הבי"ד, י"ל שעצם יכולת הפסיקה שגורמת להפסד 
ממון ה"ז מדין הפקר בי"ד הפקר12, ומפני שבשב ואל תעשה יש לחכמים הכח 

לעקור אפילו דיני דאורייתא13.

וטעם הדבר שביה"ד בוחר אכן להשתמש בכוחו ולדחות את קיום הדין 
מהשבת  שפטור  כבודו  לפי  ואינה  דזקן  הדין  ע"ד  שהוא  י"ל  כבודו  מפני 

אבדה14, ועד"ז כאן שכבוד בית הדין דוחה קיום פסקים מסוימים.

ד
והנה, בנוגע לחשש של זילותא דבי דינא ישנן כמה הגבלות15, ומהן:

הריטב"א והמאירי אומרים שה"ז רק במקרה שהדין נסתר מספק, אך אם 
מדובר בסתירה ודאית אין שום מחלוקת בדבר שאין חוששים לזילותא דבי 

דינא.

וצ"ע מהו ההבדל בין ספק לוודאי, ומכאן אכן נראה יותר להוכיח כאופן 
הא' הנ"ל שאין כ"כ סיבה ללכת נגד, ובמקום ספק הקילו חכמים ושמרו על 

כבודם.

ולמסקנה יש להבין מדוע הראשונים מעדיפים לבאר כאופן הא' ולא לבאר 
כאופן הב'. וגם אם נאמר שהם סוברים שאפילו במקום שאין נגרמות מכך 

12( שקלים פ"א מ"ג.
13( יבמות פט, ב.

14( ב"מ ל, ב.
15( ראה רשב"ם ותוס' ד"ה אנן אחתינן וכן ד"ה אבל ניסת. רי"ף ובאופן אחר ריטב"א, 

רמ"ה, רשב"א ועוד.



43ו' תשרי תשע"ז  •  ס"ו שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ

תוצאות שליליות צריך לכבד את הבי"ד מהו ההכרח ללמוד כך את הסוגיא 
שלנו.

ה
אמנם כל הנ"ל ה"ז הסבר ההו"א של הגמרא, אך למסקנה אין חוששים 

לזילותא דבי דינא.

ובנוגע להסבר מסקנת הגמרא יש לומר בפשטות שמודה לעצם הענין של 
כבוד הבי"ד, אך חולקת על ההשלכות שיוצאות מזה. מכיון שאע"פ שלחכמים 
יש את הכח לא לקיים את הדין, אך אין ר"נ מסכים עם ההכרח לכך שצריכים 

לעשות זאת במקום הפסד ממון שלא כדין.

אך עצ"ע מהי סברת ר"נ, שהרי בזקן ואינה לפי כבודו ה"ז הפסד ממוני, 
ובכ"ז פטור מהשבת אבדה, וא"כ מהו ההבדל בין המקרים.

מתעלם  שהזקן  ה"ז  כבודו  לפי  ואינה  שבזקן  ולומר  לחלק  יש  ואולי 
מעורבים  היו  כבר  שהבי"ד  למקרה  ללמוד  הכח  מכאן  אין  אך  מהאבידה, 
בסיפור, שבמקרה מעין זה ה"ז כבר לא נקרא להתעלם. וע"ד הדין שהדיין 
יכול לא להסכים לדון, אך במקרה שנכנס לדיון אין ברשותו לצאת מהדין 

אלא חייב לפסוק לפי דעתו. ועצ"ע.
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 שיטות הראשונים בדברי רב יוסף
"אמאי סמכת אהאי שטרא"

 הת' מנחם מענדל שי' יעקובוביץ
 הת' מנחם מענדל שי' תמרין
קבוצה, 770 בית משיח

א
איתא בגמ' )ב"ב לב, א(: ההוא דאמר לחבריה מאי בעית בהאי ארעא, א״ל 
מינך זבינתה והא שטרא. אמר ליה, שטרא זייפא הוא. גחין, לחיש ליה לרבה, 
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.

כמה  ישנם  שטרא"  אהאי  סמכת  "אמאי  שטוען  יוסף  רב  בדעת  והנה, 
הסברים בדברי הראשונים, ויש לעיין בסברתו של כל אחד מהם שבחר לפרש 
בכל  שיש  והתמיהות  הקשיים  ע"פ  להלן  שיבואר  וכפי  מקודמיו.  אחר  פי' 
פירוש, ולפיהם יובן מדוע פירש כל אחד באופן אחר ולא כביאורים האחרים 

שישנם עליהם קושיות מסוימות.

"דהא  שכתב16:  הרשב"ם  בדברי  הוא  יוסף  רב  בדברי  הראשון  הביאור 
שני חזקה ליכא והאי שטרא חספא בעלמא הוא וכיון דאודי אודי. ולא דמי 
לשאר מה לו לשקר בגמרא ששתי טענות יכולות להיות אמת אותה שהוא 
טוען ואותה שהוא היה יכול לטעון ולא טען אמרי׳ מיגו, אבל הכא דמי למה 
ידי האי שטר  זו על  וחזקתו בקרקע  כחו  כל  לו לשקר במקום עדים שהרי 
הוא  בעי אמר שטרא מעליא  אי  זה  בשטר  לו לשקר  מה  נאמר  והיאך  הוא 
והלא מודה שהשטר פסול והודאת בעל דין כמאה עדים ואילו באו שני עדים 

שאמרו שהוא פסול ליכא תו מה לו לשקר".

16( ד"ה אמאי קא סמכת אהאי שטרא.
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יוצא מדבריו: א. שאין לו חזקה על הקרקע אלא מכח השטר. ב. שאין לו 
נאמנות על השטר מכיון שאינו עומד בכללי המיגו, שהרי כבר לא יכול לטעון 

את הטענה הב' שהשטר מעולה.

וצריך ביאור בדבריו: א. היכן רואים זאת בדברי הגמרא17 "אמאי סמכת 
אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא".

ב. לדבריו כל טענתו מתבססת על השטר, ומקשה על כך הרא"ש שטענתו 
היא מינך זבינתא והשטר הוא רק ראי' בעלמא. 

ג. יש להבין מדוע אין לו חזקה בקרקע.

ד. מהו ההבדל בין כל מיגו לטענה זו, שהרי לכאורה בכל מיגו ברגע שטען 
את טענתו אינו יכול לטעון את טענה הקודמת והיותר טובה לכאורה שהרי 
טוען כעת שהטענה הב' )הטובה( לא הייתה. ולדוגמא: בש"ש שטוען שאבד 
הפיקדון נאמן במיגו שיכל לטעון נאנס, והרי ברגע שטוען שאבד כבר אינו 
יכול לטעון נאנס שהרי בעצמו אמר שאבד, אלא שפשוט הדבר שצריך שיוכל 
לטעון את ב' הטענות לפני שהתחיל לטעון את טענתו. וא"כ אינו מובן מהו 

החילוק בין כל מיגו למיגו בסוגייתנו.

אמנם יש ליישב חלק מקושיות אלו: על שאלה הב' יש לומר שאכן הרשב"ם 
סובר שה"ז נחשב טענה אחת, משא"כ הרא"ש שסובר שאלו ב' טענות. ובדעת 

הרשב"ם אפשר לומר שאכן זו המחלוקת בין רבה לרב יוסף.

על שאלה ג' יש לבאר בפשטות ע"ד דברי ריב"ם המובאים בהמשך שהוא 
מכיון ש"קרקע בחזקת בעלי' קיימא".

על שאלה ד' יש לומר לכאורה שלשיטת הרשב"ם יש כאן ב' שלבים: א. 
הודאה ע"כ שה"ז חספא בעלמא, ב. טוען שהי' לו שטר אמת. וא"כ במקרה 
ודאי  הטענה  בשעת  א"כ  בעלמא  חספא  שה"ז  הטענה  לפני  בעצמו  והודה 

שא"א לומר מיגו שהי' יכול לטעון שטרא מעליא היא.

ויש לומר שבזה חולקים רבה ורב יוסף האם להתייחס למשפט הזה כשני 
משפטים שונים )פלגינן דיבורי'( – דעת רב יוסף, או שלא מחלקים את דבריו 

17( ע"ד שאלת ר"י בתוס' ד"ה אמאי קא סמכת וברא"ש על שיטת הריב"ם.
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)לא פלגינן דיבורי'( וא"כ ההודאה היא בשעת הטענה וא"כ ה"ז כמו כל שאר 
המיגו – דעת רבה.

ב
השיטה השניה בביאור דעת רב יוסף היא דעת ריב"ם18: "דלא אמרי׳ מיגו 
להוציא ממון, ומה שהוא מוחזק בקרקע אינו כלום דקרקע בחזקת בעליה 
שטרא  שאומר  בעלמא  בדברים  אלא  חזקה  ולא  שטר  לו  שאין  כיון  קיימא 

מעליא הוה לי ואירכס".

יוצא מדבריו: א. שאין לו חזקה על הקרקע. ב. לא אומרים כאן מיגו, מכיון 
שה"ז מיגו להוציא ולא אמרינן מיגו להוציא.

הגמרא,  בלשון  כ"כ  מתאים  לא  זה  ביאור  שהרי  בדבריו  ביאור  וצריך 
שאומרת שזהו חספא בעלמא, ולא שאין מיגו להוציא19. 

ליישב  לי  "ונראה  הרא"ש20:  כתב  הגמרא  בלשון  לשיטתו  הביאור  אמנם 
לישנא דגמרא לפי תירוץ הריב"ם, והכי קאמר אמאי קסמכת אהאי שטרא 
כלומר אמאי סמכת להיות יותר מוחזק בזו הקרקע להאמינך במיגו להעמיד 
שאינך  ונמצא  הוא  בעלמא  חספא  שטרא  האי  שטרא  אהאי  בידך  הקרקע 
מוחזק וקרקע בחזקת בעליה עומדת ואתה בא להוציא מידם ע״י מיגו ולא 

אמרינן מיגו להוציא".

ויש לומר שבזה חולקים רבה ורב יוסף האם אומרים מיגו להוציא או לא.

ג
והנה הר"י ביאר בזה בב' אופנים. ביאור א': "דלא אמרי' מיגו הכא כיון 
והא  ולומר  תחלה  לשקר  שהוצרך  תחלה  שקר  אא״כ  מיגו  הכא  ליה  דלית 

שטרא".

שאינו  באדם  האימון  על  מתבסס  המיגו  שהיגיון  בכוונתו,  לומר  ונראה 
משקר, והרי במקרה זה המיגו מתחיל משקר, שהרי הוא בעצמו הודה שהשטר 

18( תוס' ד"ה אמאי קא סמכת.
19( ר"י בתוס' ד"ה אמאי קא סמכת וברא"ש.

20( סי"ג.
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שהביא מזויף. וא"כ אין לו כבר את חזקת הכשרות ואינו זכאי להאמנה ע"י 
מיגו.

וצריך ביאור בדבריו, שהרי עצם הדבר שהודה ע"כ ששקר והוא שטרא 
זייפא ה"ז מכיון שחושש לשקר, ולכן בסופו של דבר הודה בזיוף. אלא שאולי 
לפנ"ז הורה היתר לעצמו וכשהוכיחו אותו על שקרו אכן הודה עליו. וא"כ 

מדוע איבד את זכותו בתקנת המיגו.

ואולי י"ל שזה שהודה אינו מחייב שדובר אמת והורה היתר לעצמו, אלא 
יצליח לקיים את שטרו וע"כ מעדיף לומר שהי' לו  שאולי חושש שמא לא 

שטר טוב ואבד.

כזה, האם  לאדם  להתייחס  איך  יוסף  ורב  רבה  חולקים  י"ל שבזה  ואולי 
כאדם שקרן שאבדה אמינותו, או כאדם אמין מפאת הודאתו.

ד
וביאר הר"י ביאור נוסף בזה: "לא אמרי׳ הכא מיגו משום דהוי חוזר וטוען, 
דמעיקרא טען והא שטרא ועתה חוזר בו ומודה דחספא בעלמא הוא אלא 

שטרא מעליא הוה לי".

וטוען",  וחוזר  וצריך ביאור בדבריו שהרי לפנ"ז נפסק בגמרא21 ש"טוען 
וא"כ מהי כוונתו שהפגם הוא בזה שחזר וטען.

ואולי י"ל שסובר שה"ז ע"ד דא"ל של אבותי ולא של של אבותיך )שהרי 
עוקר את לגמרי דברים הראשונים - רש"י22(, שבזה מבואר שם שאין "טוען 

וחוזר וטוען".

וי"ל שבזה נחלקו רבה ורב יוסף האם דינו של נדו"ד הוא כ"חוזר וטוען" 
רגיל, או כעקירת הדברים לגמרי.

21( לא, א.
22( ד"ה ומודי עולא.
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ה
ולסיכום, נמצא שישנם ג' ביאורים איך לבאר את מחלוקת רבה ורב יוסף:

א. האם להתייחס לדברי בעל השטר כשני משפטים שונים - פלגינן דיבורי' 
)רב יוסף( או שלא מחלקים את דבריו וא"כ ההודאה היא בשעת הטענה וא"כ 

ה"ז כמו כל שאר המיגו )רבה(. רשב"ם.

ב. האם אומרים מיגו להוציא )רבה( או לא )רב יוסף(. ריב"ם.

ג. האם אפשר להמשיך לסמוך על האדם ולתת לו את זכות המיגו )רבה( 
או לא )רב יוסף(. ר"י ביאור א.

ד. האם המקרה שלנו דומה לדין שחוזר וטוען )רבה( או שה"ז ע"ד המקרה 
היוצא דופן )רב יוסף(. ר"י ביאור ב'.

שאר  את  שהכריח  זה  הוא  מהביאורים  בכ"א  שקיים  שהקושי  לומר  ויש 
הדעות לא להסכים אתו, ולחדש ביאור נוסף שאינו מוקשה בקושי זה.

בגדר כל דאלים גבר

 הת' ישראל שי' גדסי
קבוצה, 770 בית משיח

איתא בגמרא23 "ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי האי אמר דידי היא 
והאי אמר דידי היא, אתא חד מינייהו לבי דינא ואמר תיפסוה אדמייתינא 
סהדי דדידי היא תפסינן או לא תפסינן. רב הונא אמר תפסינן, רב יהודה אמר 
לא תפסינן. אזל ולא אשכח סהדי, אמר להו אפקוה וכל דאלים גבר, מפקינן 
או לא מפקינן. רב יהודה אמר לא מפקינן, רב פפא אמר מפקינן. והלכתא לא 

תפסינן, והיכא דתפס לא מפקינן".

כותב החת"ס24 שהמחלוקת  לא  או  מפקינן  האם  למחלוקת  בנוגע  והנה, 
היא בדין כל דאלים גבר, האם זהו דין וממילא אין בעי' להוציא את הממון 

23( בבא בתרא לד:
24( ד"ה ההיא.
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מידי בי"ד ולפסוק כל דאלים גבר, או שזהו סילוק הדין וממילא אסור להוציא 
לבי"ד את הממון מידיהם.

ויש להבין, כיצד זה שהדין של כל דאלים דבר ה"ז דין ולא סילוק פותר את 
הבעי' "דמאחר שבא ממון ישראל ביד ב״ד אינן רשאין להפקירו"?

ויש לבאר בפשטות ע"פ מש"כ הרא"ש בסוגיא ש'כל דאלים גבר' ה"ז לא 
סתם גזרת הכתוב, אלא דין בטעמו – שברור לבי"ד שהבעה"ב האמיתי יתגבר 
יותר  יתמסר  ב.  ראיות,  להביא  קרוב  עימו  שהדין  דכל  א.  ש:  מכיון  ויזכה 
לזכות בחפץ מאשר הגזלן, ג. הגזלן יחשוש שהבעה"ב האמיתי יביא ראיות 

יותר מאוחר ויזכה.

יבוא  שהחפץ  לבי"ד  וודאות  יש  גבר  דאלים  כל  שבפסיקת  יוצא  ועפ"ז 
לנו  שאין  במקרה  ממון  להוציא  שאסור  הבעי'  בזה  נפתרת  וא"כ  לבעליו, 

וודאות שיגיע לבעליו.

אך עפ"ז צריך להבין את המ"ד שסובר שלא מפקינן והרי יש לנו וודאות 
שיגיע לידי הבעלים וא"כ מהו הטעם שלא להוציא.

ויש לבאר בפשטות שסוברים שיש לנו הסתברות שיגיע לידי הבעלים אך 
אין זה וודאות גמורה אלא רק הסתברות ואין זה מספיק כדי להוציא מידי 

הבי"ד.

של  התפיסה  שעצם  סובר  שמפקינן  למ"ד  אופן:  בעוד  בד"א  לבאר  ויש 
הבי"ד לא הייתה באופן אמיתי אלא על תנאי כמ"ש הרשב"ם "כעין שמצאוהו 
מתחלה שלדעת כן תפסוהו שאם לא יביא עדים יחזירוהו וכל דאלים גבר", 
כזה מושג שהבי"ד לא תפסו מכיון  משא"כ למ"ד שלא מפקינן סובר שאין 
שהאיסור להוציא הוא ענין מציאותי ולא רק דיני וממילא לא עוזר שום הסבר 

בסיבת התפיסה כשהתוצאה בפועל היא שעכשיו החפץ נמצא בידי הבי"ד.
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חסידות

המעלה ביראה תתאה

 הת' מנחם מענדל שי' גרינוולד
 הת' מנחם מענדל שי' חמו
קבוצה, 770 בית משיח

ונדפס בסה"מ מלוקט  )י"ל בתשמ"ט  במאמר ד"ה "אני לדודי" התשל"ב 
ח"ג( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )בס"ד( שעניין העבודה באלול היא התעוררות 
יראה תתאה כהקדמה ליראה עילאה בר"ה. ושם מבאר שיראה תתאה באה 
באה  עילאה  ויראה  העולמות,  התהוות  בבריאת  ית'  בגדולתו  מהתבננות 

מהתבוננות בגדולת ה' שלמעלה מהעולמות ו"דכולי קמיה כלא חשיב".

ובהמשך המאמר )ס"ו(, מבאר את המעלות שביראה תתאה )אלול( לגבי 
ית' )המלך  גילוי מלכותו  )ר"ה(. שביראה עילאה שבאה מצד  יראה עילאה 
בהיכלו בר"ה( היראה והביטול אינם חידוש כיון שהנברא חש את המציאות 
וכן  )אלול,  תתאה  ביראה  משא"כ  ממילא,  ומתבטל  ערוך  שבאין  העליונה 
בכללות בזמן הגלות, עיין לקו"ש ח"ט ע' 73,74( הביטול שנפעל בנברא לא 
מובן מאליו שכן אין זה זמן התגלות רוממות המלך )מלך בשדה( ובכל זאת 

תוקעים בשופר לעורר חרדה כדי לקבל את מלכותו של המלך.

וממשיך שהיראה והביטול דאלול נעלים יותר לא רק מפני החידוש שבזה 
אלא גם בעצם ענין הביטול – שהביטול של יראה עילאה בא מפני ההכרה 
והרגשה של מעלת הגילוי שבאין ערוך ולכן סיבת הביטול קשורה עם מציאות 
האדם, ולעומת זאת יראה תתאה באה מצד הכרח וכפייה לקיים רצון האדון.
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התבוננות  בסיבת  באת  תתאה  יראה  בס"ד  המבואר  דלפי  להבין,  וצריך 
בגדולת הבורא שבערך העולמות, וא"כ כיצד ניתן לומר שיראה תתאה היא 
לגמרי קב"ע ואין זה קשר למציאות האדם? הרי היתה כאן התבוננות בגדלות 
שייכות  לה  שאין  בכך  מעולה  היא  תתאה  שיראה  אומרים  וכיצד  הבורא. 

למציאות האדם.

רב"( שהתקשרות  "ומקנה  )ד"ה  ע"פ המבואר בהמשך תרס"ו  לומר  ויש 
העבד נאמן לאדון הוא מצד ידיעת והכרת "גודל מעלת האדון והפלאתו", 
ולכן עבד זה "אינו עובד בעול ומשא כלל רק מאהבה רבה שחפץ בגדולת 
ועושר והצלחת האדון". ואילו העבד הפשוט "מקבל עליו עול אדנות וממשלה 

האלוקית מצד אימה ופחד נפשו".

העולמות  והתהוות  בבריאת  ה'  בגדלות  שההתבוננות  לומר  יש  ועפ"ז 
מביאה את האדם להסכמה שכלית שיש לעבוד את ה' ומזה הוא מגיע לביטול 
דקב"ע, היינו שאינו רוצה בזה אך מוכרח מאחר שהבין שהקב"ה הוא מהוה 
את העולמות. משא"כ ההתבוננות בגדלות ה' מצד למעלה מהעולמות מביאה 
לביטול מרצון, מאחר שמשיג גודל העילוי רוצה בדרגא הנעלית. ולכן ביראה 
תתאה אע"פ שהבין הביטול עצמו הוא מוכרח לאור ההבנה בקיום האמיתי 

של העולמות ע"י הקב"ה. 

וזהו גם דיוק הלשון במאמר בנוגע ליראה עילאה שמכיר ומרגיש, היינו 
לגילוי  התחבר  כי  מתבטל  מרצונו  האדם  אלא  בשכל  רק  זה  נשאר  שאין 

)משא"כ ביראה תתאה הלשון הוא "השגה והבנה"(.       

דרגת היראה שבכתוב ליראה את הוי'

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

במאמר ד"ה "אני לדודי" ה' תשל"ב1 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: "וזהו 
ה' לעשות את כל החוקים האלה ליראה את הוי' שבכדי לבוא  ויצונו  מ"ש 

ליראה את הוי', יראה עילאה".

1( סה"מ מלוקט ח"ג ע' רסה.
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ובמאמר ד"ה "ועתה ישראל" ה'תשל"ז2: "דפירוש ליראה את הוי' )דלשון 
וכל  כלל,  הוא שאינו מציאות לעצמו  את מורה על דבר שאינו אלא טפל( 
ענינו הוא רק זה שהוא טפל ובטל להוי', וגם להמבואר בתניא3 ד"מה הוי' 
אלקיך שואל מעמך כ"א ליראה את ה' אלקיך" קאי על יראה תתאה, הרי ידוע 

דכל הדרגות שביראה שייכות זל"ז".

 ולכאורה עדין קצת צלה"ב דמכיון "של' את מורה על דבר שאינו אלא 
טפל שאינו מציאות לעצמו כלל" מהו הטעם שבתניא מבואר שהפסוק ליראה 
את הוי' מדבר על יר"ת. שהביטול ביראה תתאה הוא ביטול היש4 )אף ששייך 

לי"ע כנ"ל מד"ה "ועתה ישראל"( שבו יש קצת "מציאות" לאדם5.

ואולי יש להמתיק זה ע"פ המבואר בד"ה "יהי' הוי' אלקינו עמנו" ה'תשכ"ד6 
רז"ל עה"פ את בשרו את הטפל  . מורה על דבר טפל כדרשת   . "לשון את 
אתך  אתך,  ונשאו  עה"פ  רז"ל  כדרשת  להעיקר,  בדומה  הוא  ומ"מ  לבשרו, 
בדומין לך. ומבואר בספרי דיקדוק בהטפל המורמז בלשון את הוא טפל יותר 

מהטפל שבלשון עם".

ה' אלקיך  ליראה את  י"ל שיומתק המבואר בתניא שהפסוק  אולי  ועפ"ז 
מדבר ביר"ת שבה עדיין יש איזה מציאות לאדם, דבל' את יש גם משמעות 
בדומה לעיקר וע"פ שייך לומר שיש לאדם עכ"פ קצת מציאות וחשיבות כבי' 

בדומה לה'.

אמנם בכ"מ בחסידות7 מבואר שאור הוא מעין המאור ויחד עם זה אינו 
בבחי' מציאות וכל ענינו הוא גילוי המאור )ד"ה "יהי' הוי' אלקינו"( "לשון 
את . . מורה על דבר טפל . . ומ"מ הוא בדומה לעיקר משמע קצת שטפל ה"ז 

בסתירה לדומה בעיקר". ועצ"ע8.    

2( סה"מ מלוקט ח"ב ע' שכו.
3( פמ"ב )ס, סע"ב(.

4( ראה הנסמן לעיל הרעה מס' 1.
5( ראה סה"מ מלוקט ח"ה ע' רלו הע' מס' 31. 

6( סה"מ מלוקט ח"ד ע' שטו.
7( ראה סה"מ מלוקט ח"ג ע' ערה, ובכ"מ.

היינו  היש  שביטול  בחסידות  מבואר  שפעמים  שם  שמבואר   5 הע'  בהנסמן  ראה   )8
שהביטול נוסף על מציאות האדם, ופעמים מבואר שהביטול היש היינו שהביטול בא מצד 
עבודת ומציאות האדם אף שאין הביטול נוסף על מציאותו, וע"פ הביאור השני יומתק יותר 
שהדמיון לעיקר אינו בזה שהביטול נוסף על המציאות )שה"ז סותר לזה שהוא טפל(, אלא 
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הערה בענין אורות וכלים

 הת' עקיבא שי' שבריק
בולטימור

וז"ל: להבין ענין ק"ש. הנה ענין ב' פרשיות  כתב אדמו"ר הזקן במאמר9 
דק"ש שמע והיה אם שמוע מבואר בכתבי האריז"ל דפ' הראשונה יש בה מ"ב 
תיבות מואהבת עד ובשעריך הוא בחי' שם מ"ב דאנא בכח כו' ופ' השני' והי' 
יש בה ע"ב תיבות . . ולכאורה יש להקשו' קושיא חזקה, דלפ"ז הפ' ראשונה 
שמע הוא בבחי' הגבורה שהרי ידוע דשם מ"ב דאנא בכח הוא במדת הגבורה 
ושם ע"ב שבפ' שני' הוא בבחי' החסד כידוע דחס"ד בגי' ע"ב כו' ואנו רואי' 
בהיפוך מזה בסדר ענין ד' פרשיו' דתפילין בכתבי האריז"ל שהרי ידוע דפ' 
קדש בחכמה ופ' והי' כי יביאך בבינה שמע בחסד והי' אם שמוע בגבורה שהן 
ענין ד' מוחי' שבד' בתים דתפילין חו"ב חו"ג כידוע וא"כ נהפוך הוא שפ' שמע 

בחסד ופ' והי' א"ש בגבורה כו'.

אך הנה התירוץ ע"ז ע"ד הקבלה פשוט הוא משום דידוע פי' המאמר בזוהר 
במה דאחליפו דוכתייהו כו' ואתכללא שמאלא בימינא וימינא בשמאלא כו' 
שהוא משום שהוחלפו האורות שבכלים מחסד לגבורה ומגבור' לחסד והיינו 
הגבורה  ואור  הגבורה  בכלי  האיר  החסד  דאור  מול"מ(  )בשער  בע"ח  כמ"ש 
האיר בכלי החסד כו' ולכך הוא נמצא ענין ההתכללו' למעלה דשמאלא שהוא 
גבורה אתכלל בימינא שהוא חסד כו' וד"ל. ובזה מתורץ היטב הקושיא הנ"ל 
דהגם שפ' שמע הוא בחסד היינו בכלי החסד אבל אור הגבורה מאיר בו והוא 
והי' א"ש הוא בבחי' הגבורה היינו בכלי  ופ'  כו'  ענין השם מ"ב דאנא בכח 
וד"ל.  כנ"ל  ע"ב שבחס"ד  ענין שם  והוא  בו  אור החסד מאיר  אבל  הגבורה 

עכ"ל.

אור  או  החסד  אור  בשם  האור  לתאר  אפשר  כיצד  קצת,  צ"ע  ולכאורה 
הגבורה בשעה שאינו מתלבש בכלי החסד או כלי גבורה, כיון שידוע שהאורות 

רק שבא מצד מציאותו )ואי"ז כ"כ בסתירה לזה שהוא טפל במציאותו הוא הביטול( וכ"מ 
הכוונה במ"ש בתניא שליראה את הוי' היינו יראה תתאה שהיינו שבא ע"י התבוננות בבחי' 
אלוקות השייכת לעולמות )ראה הנסמן הע' מס' 3 והערה מס' 1 ובריש פמ"ג בתניא )סא, 

ב((. ועצ"ע.   

9( מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ו ע' א.
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הם פשוטים. וכן מצינו ענין זה ברור במאמרי אדמו"ר הזקן10 וז"ל: הנה ידוע 
שכל השתלשלות העולמות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין הוא הכל עפ״י 
המשכת אורות בכלים כו'. והנה נז׳ בע״ח שלפעמים מתחלפי׳ האורות שאור 
החסד נכנס ומתלבש בכלי הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד כו׳ וצריך להבין 
זה איך ישרה אור החסד שהוא מעין כלי החסד בכלי הגבורה ההפכיי ומנגדת 
אליה ממש וכן איך ישרה אור הגבורה בכלי החסד כו׳ )איך נופל הלשון כלל 

על מדת גבור״ה שיהי׳ חסד כו׳ וכן להיפך(. 

אך הענין הוא שבאמת עצם האורות אינן מעין הכלי׳ כלל כ״א הם רק בחי׳ 
כח והתפשטו׳ החיות מן אור א״ס ב״ה הפשוט בתכלית הפשיטות ומופשט 
בתכלית מכל התוארי׳ האלו של הי״ס כמ״כ האור המתפשט הימנו הוא עצם 
פשוט ואינו עולה בשם כלל שיקרא חסד או חכמה כ״א הוא עצם פשוט בחי׳ 
בלשון הפלסופי׳(.  )הנק׳  היול״י  כח  שהוא  ב״ה  א״ס  אור  מן  המתפשט  כח 
בהגיע האור  ורק  כלל.  בשם  עולה  שאינו  מה  הדבר  עצם  הוא  שההיולי 
להתלבש בהכלי אז יכונה בשם כשם הכלי שמתלבש בו שאם יתלבש בחכמ"ה 
יתלבש בכלי  ואם  בה  שמלובש  החכמה  הכלי  ע״ש  החכמה  אור  בחי׳  יקרא 
עצם פשוט  היול״י  הוא  עצמו  שהאור  מפני  והיינו  החסד  אור  יקרא  החסד 
המופשט מכל התוארים אלו רק הוא משתנה לפי תכונת הכלים שמתלבש בהן.

ולכן יכולים האורות להתחלף להיות שורה אור החסד בכלי הגבור׳ מאחר 
שהם עצם פשוט ואינן מערך הכלי׳ כלל רק כפי איכות ושינויי התלבשותו כך 
תשתנה מהותן שכאשר יתלבש בחסד יהי׳ נק׳ חסד אבל כאשר יהי׳ מתלבש 
שהוא  מאחר  אור הגבורה  נק׳  להיות  הכלי  אופן  לפי  ישתנה  הגבורה  בכלי 
בעצמו מופשט מכל התוארים אלו שאין בו לא מחסד ולא מגבורה כ״א הוא 
היולי עצם פשוט לכך יכולי׳ לעשות ממנו כל דבר, שאם ימשיכו אותו לחסד 
גוין  כו׳ ]כמ״ש במ״א כמשל המים שאין להן  גבורה  ואם לגבורה  יהי׳ חסד 
מצד עצמם ורק הם משתנים לפי גווני הכלי׳ שאם יעמדו המים בכלי אדום 
יהי׳ נראה גוון המים אדום ואם בכלי ירוקה יהי׳ ירוקים כו׳ ועד״ז יובן למעלה 

ענין האורו׳ כו׳ וד"ל[. עכ"ל.

הם מתלבשים  כשהאורות  רק  שייך  גבורה  או  החסד  מכאן ששם  למדנו 
בכלים ולא על האור ללא כלים. ולפי"ז עדיין צ"ע הלשון אור הגבורה בכלי 

החסד או להיפוך.

10( תקס"ה ח"א ע' ח.
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אבל כל הנ"ל ניחא לפי מש"כ בהמשך תער"ב11, וז"ל: ולבד כל הנ"ל לא 
יתכן לומר דמה שהאור נק' אור החסד זהו רק לאחר התלבשותו בכלי, אבל 
ע"א  דפ"ז  לך  לך  בזהר  דאי'  מה"ע  דא"כ  הגבורה.  אור  להיות  יוכל  מצ"ע 
ובמק"מ שם בשם האריז"ל אחליפו דוכתייהו אור החסד בכלי הגבו' כו', הרי 

אינו שייך לקרותו אף אחליפו שהרי אין לו יחס לחסד יותר מלגבורה כו'.

. . והמובן מזה הוא ג' ענינים, הא' דהאורות דחו"ג כשהן בהכלים שלהם 
ה"ה בבחי' חו"ג ממש, וכמו הסברא כשהיא בהשגת הלל ושמאי ה"ה בבחי' 
חו"ג ממש, דבהשגת הלל הרי הסברא מחייבת החסד ולהיפך בהשגת שמאי 

כו', הרי שהאורות הן בבחי' חו"ג ממש כו'.

. . וכמו"כ עם היות שע"י הכלים נעשה בחי' החו"ג, מ"מ הסיבה לזה הוא 
מה שבשרש ומקור יש בחי' חו"ג בהעלם וע"כ נעשים בבחי' אור החסד ואור 
היות  דעם  שמאי  גבי  וכמו  דוכתייהו  אחליפו  להיות  יכול  ומ"מ  כו'.  הגבו' 
שהסברות שלהם הן בבחי' חו"ג ממש ומ"מ יכולים להתחלף מצד פשיטות 

מקורם כו'.

וענין הב' שההתחלפות הוא רק בהאורות לא בהכלים, שהרי כלי השגתם 
בעצם אינו משתנה דשמאי כלי השגתו הוא בבחי' גבו' וגבי הלל היא בבחי' 
חסד, רק שהסברות מתחלפים שזהו האור אבל הכלי אינה משתנית שגם בעת 
שהשגת הסברא היא לחסד גבי שמאי מ"מ עצם כלי השגתו היא בבחי' גבו' 
כו' )רק יכול להיות שזהו ע"י התכללות בחי' חסד בגבורה ע"כ ההשגה היא 
בבחי' חסד כו', ונודע דגם חסד שבגבו' היא בבחי' גבו' וכן גבו' שבחסד היא 
ונמצא שהחילוף הוא רק בהאורות לפי שעם היותם בבחי'  כו'(.  בחי' חסד 
אבל  להתחלף,  ויכולים  הכלים  לגבי  פשיטות  בבחי'  ה"ה  מ"מ  ממש  חו"ג 

הכלים שהן בבחי' חו"ג במציאות ממש אינם משתנים ומתחלפים כו'.

והג' שסיבת החילוף הוא ע"י הרב )היינו ע"י הקבלה ממקורם כנ"ל(, והרי 
לגבי  פשיטות  בבחי'  ה"ה  ומ"מ  בהעלם  חו"ג  בחי'  ג"כ  בה  יש  הרב  סברת 
המקבלים עד שיהי' בהם וע"י ההתחלפות שזהו בהכרח ע"י הפשיטות דוקא 
בהעלם  חו"ג  בחי'  שיש  הגם  הרי  כו',  ההתחלפות  בהם  נעשה  דוקא  שעי"ז 
כו',  הסברות  התחלפות  מזה  להיות  שיכול  כזו  פשיטות  בבחי'  היא  ומ"מ 
ונמצא שגם ענין הפשיטות בזה אינו שהוא בבחי' פשיטות לגמרי ומ"מ הוא 

בבחי' פשיטות עד שיהי' עי"ז אחליפו דוכתייהו כו'. עכ"ל.

11( ח"א ע' כ' )ודבריו מיוסדים על לשון אור התורה(.
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וראה שם באריכות דברים נפלאים. ולפי דבריו מבואר היטב הלשון "אור 
ומקור  הגבורה", מפני שבשרש  "אור החסד בכלי  או  הגבורה בכלי החסד" 

האורות ישנן בהעלם בחי' חסד וגבורה.
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הלכה ומנהג

סתירת מחיצה בשבת

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

א
כתב בשו"ע הרב סימן שסב ס"י: "בכל עושין מחיצה מבעוד יום, אפילו 
אף על פי שסופן להנטל אחר השבת".  י' טפחים,  בכלים ואוכפות הגבוהים 
והעתיקו המשנ"ב סק"ל: "אף שהם עתידים לינטל אחר השבת". והמקור לכך 
הוא בפירש"י עירובין עח,ב. ד"ה לענין, וז"ל: "אף על גב דעתיד ליטלו, כל 
כמה דהוי התם מחיצה היא, דהא מפסיק, מידי דהוה אעביטין ואוכפות וכלי 

בהמה, דתנן בפרק קמא )טו,ב( דמקיפין בהן".

אחר  להנטל  שסופן  דאע"פ  ובמשנ"ב  הרב  בשו"ע  שהדגישו  מה  אמנם 
השבת, זה לא מוזכר ברש"י )שכתב "ועתיד ליטלו" סתם, היינו אפילו בשבת 
עצמה(. ובספר "נתיבות שבת" )בלויא, תשמ"ט( פט"ו סקי"ט כתב: "ומשמע 
השבת לא הוי מחיצה, ועדיין לא מצאתי מקור  באמצע  שאם סופן להינטל 
לדבריהם, דמסוגיית הגמרא בעירובין דף ע"ח, לכאורה משמע דאיירי בדבר 
הניטל בשבת, דומיא דמתבן שבין שתי חצרות, וכן מחיצה של בני אדם הוי 

מחיצה, אפילו יודע שלא יעמדו שם כל השבת".



הערות התמימים ואנ"ש  •  בית משיח - 770 58

דסגי במחיצה  ס"א  "כדלעיל  ציינו בשוה"ג:  הנדפס מחדש  ובשו"ע הרב 
העשויה ליום ולילה". ושם ס"א ציינו לפירש"י עירובין טז,ב. ד"ה לא התירום. 
אבל המעיין ברש"י ובשו"ע שם יראה, שהכוונה היא שעושה המחיצה בעש"ק 
מהיכי  אבל  ולילה".  "ליום  וזהו  הלילה,  לשינת  בה  להשתמש  ורוצה  ביום, 
תיתי שהמחיצה חייבת לעמוד גם ביום השבת עצמו, "ליום ולילה ויום" עד 

צאתו.

ב
ואולי י"ל, דאין כוונת שו"ע הרב והמשנ"ב למעט, שאם ניטלה המחיצה 
הוא  "להנטל אחר השבת"  ומה שכתבו  קיומה.  בעת  גם  היא  פסולה  בשבת 
מטעם צדדי, דכמו שצריך להקים את המחיצה מבעו"י, כמבואר בריש דברי 
שו"ע הרב, ומשום דאין עושין מחיצה בשבת )כדאיתא בעירובין מד,א. ויתבאר 
בשו"ע  חידש  וכך  לסתור את המחיצה בשבת.  דאסור  ה"ה  בהלכה הבאה(, 
הרב סימן שעב סכ"ב במוסגר: "שכיון שסמכו עליו למחיצה להתיר טלטול, 
יש איסור בסתירתו מדברי סופרים". )וצ"ע ב"בדי השלחן" סימן קכ אות כז, 
ולהעיר מספר שש"כ סוף פרק כד(. וא"כ אינו מטעם שאם תנטל בשבת אינה 
מחיצה מלכתחלה, אלא דכיון שיש איסור לסתור המחיצה בשבת, לכן כתבו 
דעושין מחיצה רק בדבר שסופו להנטל אחר השבת )משא"כ מחיצת בני אדם 
שממנה הקשה הנתיבות שבת, הרי מותר לסותרה, כיון שיש היתר להקימה 
בשבת, משום ש"אין דרך בנין בכך", וכמבואר בשו"ע הרב שם סי"ג ובמקורות 

שצוינו עה"ג(.

ואפשר שיש לומר עוד, דכיון שנקט השו"ע שם ס"ה "בכלים ובאוכפות", 
ומדובר איפוא בכלי בהמה )כלשון המשנה(, ומלאכתם לאיסור משום איסור 
שביתת בהמתו ומחמר, במילא הם מוקצה, ואסור ליטלם בשבת )משא"כ תבן 
הראוי לבהמה שבגמרא ופירש"י הנ"ל, שאינו מוקצה(. ומעתה יש לומר יותר 
מזה, שכל מחיצה זו היא מוקצה מחמת איסור סתירתה הנ"ל, וכמ"ש בשו"ע 
הרב שם: "ד"מתוך שהוקצה בין השמשות מחמת איסור סתירה, הוקצה לכל 
השבת" )וזה מוקצה חמור יותר מכלי שמלאכתו לאיסור(. ולכן כתבו שו"ע 

הרב והמשנ"ב שסופן להנטל לאחר השבת.
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דיוק סדר דברי אדה"ז בדין ברכת מעין ג'

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

כותב אדה"ז בסדר ברכת הנהנין )פ"א הי"ג( וזלה"ק "אכל פירות משבעת 
המינים ואכל מיני מזונות ושתה יין יפטור הכל בברכה אחת ויקדים המחיה 

ואחר כך הגפן ואחר כך פרי העץ ויאמר כך: על המחיה ועל הכלכלה...".

ובספר "סדר ברכת הנהנין" )להר"א אלאשווילי( כתב )בהערה צח(: "מה 
שכתב בתחילה "אכל פירות פירות משבעת המינים ואכל מיני מזונות ושתה 
להקדים  צריך  האכילה  סדר  ע"פ  כי  האכילה,  סדר  לנו  לומר  בא  לא  יין," 
מזונות ואח"כ יין ואח"כ פירות, כמבואר שם )פ"י הלכה יג( אלא כיון שכאן 
מיירי בדיני פירות מז' המינים )ראה ר"א הלי"ב( לכן הזכירו תחילה. אלא 
אף  פירות,  אכילת  הקדים  ג'(  מעין  ברכת  )לפני  רבינו  בסידור  שגם  שצ"ע 
שמיירי בדיני ברכת מעין ג' בכללות. ואולי שם זהו משום שלא רצה לשנות 

מלשון הלכה זו".

ולענ"ד דוחק קצת לבאר שכיון שאדה"ז עוסק בדיני פירות מז' המינים 
ובפרט בסידור קודם ברכת מעין  ישנה מסדר האכילה שצ"ל ע"פ ההלכה, 
ג' שלא עוסק קודם לזה בדיני פירות מז' המינים. שדוחק לבאר שלא רצה 
לשנות מלשון ההלכה, דלכאורה מצינו שאדה"ז משנה בסידור מלשון ההלכות 

בשו"ע ובפרט בנדו"ד שפותח בלשון שלא מוזכרת בסדר ברכת הנהנין1.

כסדר  שלא  בתחילה  אכל  אם  שאף  לחדש  בא  שאדה"ז  באו"א  ואוי"ל 
הקדימה והקדים ז' המינים למזונות וגפן )וכגון שלא היו לפניו כשאכל מז' 
ג' מברך כסדר הקדימה על  וכיו"ב(, מ"מ כשמברך מעין  המינין או שטעה 
המחיה... על הגפן... על פרי העץ2. וע"ד מה שמבאר בפ"א הי"א שאם שתה 

1( וז"ל נוסח ברכה אחרונה מעין שלש על תבשיל של ה' מיני דגן ועל היין ועל פירות מז' 
המינים )להעיר שכאן כתב כסדר הקדימה( שהם גפן תאנה ורימון וזית ותמרה )ורק אח"כ 
כותב( ואם אכל פירות מז' המינים ומיני מזונות ושתה יין יכלול הכל בברכה אחת ויאמר כך 

)גם בזה שינה הל'( על המחיה.
2( ופשוט שבכדי להשמיענו זאת די בזה שכתב שאכל ז' המינים תחילה, ומזונות וגפן 

אכל כסדר הקדימה, דבשביל חידוש זה אצ"ל שהקדים גם הגפן למזונות.
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משקין שברכתם שהכל ואח"כ שתה יין, מברל "על הגפן" ופוטר בזה גם שאר 
המשקין אף שבברכה ראשונה לא פטרם בברכת בפה"ג. 

ענין בל תוסיף ובל תגרע בנשיאת כפים

 הת' עקיבא שי' שבריק
בולטימור

לכהן שעולה  מנין  אבא,  בר  רב שמן  מתיב  ב(:  )כח,  ר"ה  במסכת  איתא 
לדוכן שלא יאמר הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל אוסיף ברכה 
אחת משלי כגון ה' אלהי אבותיכם יוסף עליכם, ת"ל לא תוסיפו על הדבר. 

עכ"ל.

וכן הוא בספרי פ' ראה )פיסקא פ"ב( וז"ל: מנין שאם פתח לברך ברכת 
כהנים לא יאמר הואיל ופתחתי לברך אומר ה' אלהי אבותיהם יוסף עליכם 

תלמוד לומר הדבר אפילו דבר לא תוסף עליו. עכ"ל.

וכך פסק הרמב"ם בהלכות תפילה )פי"ד הי"ב(: אין הכהנים רשאין בכל 
מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון יי' אלהי אבותיכם יוסף עליכם 
ככם אלף פעמים וכיוצא בה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא תוסיפו על 

הדבר. עכ"ל.

וכן בטור ושו"ע )או"ח סקכ"ח סעי' כ"ז(: כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו 
יותר על השלשה פסוקים של ברכת כהנים ואם הוסיף עובר על בל תוסיף. 

עכ"ל.

ובשו"ע אדמו"ר הזקן )שם סעי' מ'(: כהן אינו רשאי להוסיף מדעתו יותר 
תוסיף אם אמר  בל  על  עובר  הוסיף  ואם  כהנים  ברכת  פסוקים של  הג'  על 
מפני  כו'  השקיפה  אומרים  )ולכן  העם  כלפי  פנים  ובהחזרת  כפים  בנשיאת 
כמה  אלו  פסוקים  ג'  אומר  אם  אבל  פניהם(.  והחזירו  כפיהם  פשטו  שכבר 
פעמים ביום אינו עובר על בל תוסיף שלא שייך בל תוסיף אלא במוסיף על 

המצוה עצמה ולא בעשית המצוה ב' פעמים. עכ"ל.
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נוספת  ולמדנו מכל הנ"ל שיש איסור בל תוסיף אם הכהן מוסיף ברכה 
בברכת כהנים, אבל לא מצינו שיש ג"כ איסור של בל תגרע כאשר הכהן גורע 

אחת מהברכות.

ובכף החיים מצינו שישנו  וכן במשנה ברורה  אמנם בספר ערוך השלחן 
ג"כ איסור של בל תגרע בברכת כהנים. וכמבואר בערוך השלחן )שם סעי' 
ג'(: וכהן שחיסר תיבה אחת לא קיים המצוה וברכתו לבטלה, שהרי כתיב "כה 

תברכו" לעיכובא. עכ"ל.

וראה שם סעיף מ': כהן לא יוסיף על הברכות. ולא יאמר הואיל והקדוש 
יוסיף  "ה' אלהי אבתיכם  כגון  לי רשות לברך אוסיף משלי  נותן  הוא  ברוך 
עליכם" וכיוצא בזה. ואסור לו לעשות כן. ואם עשה כן עובר על "בל תוסיף", 
שהרי כתיב "כה תברכו" ולא יותר. וקל וחומר שאסור לחסר, ואם חיסר עובר 

על "בל תגרעו". עכ"ל.

ובמשנה ברורה )שם סעי' ק"ה(: ואם הוסיף וכו', וה"ה אם גרע מהברכות 
עובר משום בל תגרע. עכ"ל.

גרע  אם  וה"ה  וכו'  עובר  הוסיף  ואם  קס"ב(:  סעיף  )שם  החיים  ובכף 
מהברכות עובר משום בל תגרע, כ"מ בגמרא שם, וכ"כ מ"ב אות ק"ה, ועיין 
במנין  יש  עילאין  רזין  כמה  כי  העמידה,  דחזרת  ה'  דרוש  הכוונות  בשער 
והתיבות והאותיות של ב"כ, וע"כ צריך הכהן הרבה ליתן דעתו בעת הברכות 
שלא יבלע או לגמגם בהם שום אות, כי הוא מאבד טובה הרבה והנזהר שכרו 

מרובה. עכ"ל

ולמדנו מהערוך השלחן והמ"ב וכף החיים שישנו ג"כ איסור של בל תגרע 
בנשיאת כפים.

אח"כ מצאתי מקור לדבריהם בספרי הראשונים, הובאו בספר קובץ שיטות 
קמאי על ר"ה )ע' תי"ד(. וז"ל ספר הבתים, שערי תפילה שער שנים עשר: לא 
ונתנה רשות לברך את ישראל אוסיף  ברכה אחת משלי,  יאמר כהן הואיל 
כגון ה' אלקי אבותיכם יוסף עליכם, לפי  שאין מוסיפין על שלשת הפסוקים 
ואין פוחתין מהם, שנאמר לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא 

תגרעו  ממנו. עכ"ל.

וכן משמע מספר ארחות חיים )הלכות נשיאת כפים סימן י"ד( וז"ל: אבל 
אין כהנים רשאין להוסיף ברכה  על ג' פסוקים כגון ה' אלהיכם יוסיף עליכם 
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וכיוצא בזה  בקול רם ולא בלחש שנא' לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה 
אתכם ולא תגרעו ממנו. עכ"ל.

וכן כתב הכל בו )הלכות נשיאת כפים סימן קכ"ח( וז"ל: אבל אין הכהנים 
יוסף  עליכם  ה' אלהי אבותיכם  כגון  ג' הפסוקים  רשאין להוסיף ברכה על 
וגומר וכיוצא בזה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא תוסיפו על הדבר ולא 

תגרעו ממנו. עכ"ל.

וא"כ כיון שמצינו בדברי הראשונים איסור של בל תגרעו בנשיאת כפים, 
יש להבין מדוע הגמרא והרמב"ם והטור ושו"ע ולבוש ושו"ע אדמו"ר הזקן 

השמיטו ענין זה, וצע"ג.
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שונות

שינוי אד"ש בלשון הפס' "צמאה לך נפשי"

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

ידועה ומפורסמת ההקלטה בה נשמע קול קודשו של כ"ק אד"ש מה"מ 
מנגן את הניגון "צמאה לך נפשי", ובסיום הניגון במקום לומר את המילים 
הכתובים בספר התהילים "לראות עוזך וכבודך", משנה ושר – "לראות נפשי 

וכבודי".

בהיותם למעלה  כ"ק אד"ש  הנהגות  ולבאר  ופשוט שאין להסביר  כמובן 
ישנו לקו"ת מפורש שמבאר הענין  זה  והבנתנו, אך בענין  לגמרי מהשגתנו 

)שה"ש נ' סע"ב(:

בתיובתא  צדיקייא  לאתבא  עתיד  משיחא  מלכא  איתא  דהנה  י"ל  "גם   
שהתשובה בחי' מאדך אכן שהצדיק שלא חטא יבא לבחי' זו זהו כענין שמים 
חדשים. היינו שאין התשובה מחמת ההיפוך רק מחמת כי גם ג"ע עליון מדבר 
זו לא יהיה רק  וזהו ענין וגבה מאד לכן בחי'  יחשב וגם ח"ע עשייה ממש. 
ע"י משיח שאז יתגלה בחי' עתיק מה שאפילו ח"ע נחשב כעשייה ממש נגד 
גילוי זה ולכן דוד בקש במזמור בהיותו במדבר יהודה כן בקדש חזיתיך שיזכה 
לבחי' זו כמו שיוכל לבוא לבחי' צמאון מבחי' מדבר כו' כך גם בקדש יהיה 
בחי' זו והיינו נגד קדה"ק או נגד בחי' קדושתי שלמעלה כו' וזה יומשך רק ע"י 

משיח".
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כעשייה  נחשב  ח"ע  שאפילו  עתיק,  בחי'  גילוי  ענין  הוא  שמשיח  היינו 
לגביו, ולכן דוקא מצד הגילוי דמשיח שייך לומר צמאון גם כאשר "בקדש 

חזיתיך", וד"ל.

אכילה לפני התפילה בדור השביעי )א(

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

א
פוסק רבינו הזקן בהלכות תפילה )סי' פט ס"ה(: "אסרו חכמים לאכול או 
לשתות משעלה עמוד השחר עד שיתפלל י"ח. וסמכו איסור זה על מ"ש לא 
תאכלו על הדם, כלומר, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. וכל האוכל 
גויך. אל  ואותי השלכת אחר  ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר: 
גאיך, לשון גאוה. אמר הקב"ה:  גופך, אלא  גויך, שמשמעו כל צרכי  תקרא 

לאחר שאכל ושתה זה ונתגאה, קיבל עליו עול מלכות שמים".

וממשיך, דהואיל וטעם האיסור הוא משום גאוה, "מותר לשתות מים קודם 
התפלה, אע"פ שהם צורך הגוף, הואיל ולא שייך בהם גאוה . . ואפילו כל מיני 
אוכלים וכל מיני משקין ששייך בהם גאוה, מותר לאכלם ולשתותם לצורך 
רפואה, שאין ברפואה משום גאוה". ומשמע מדבריו, דלא זו בלבד שלצורך 
רפואה הותרה האכילה, אלא שמעיקרא אין בזה האיסור ד"אחר גאיך", שאין 

זו אכילה של גאוה.

דעתו  לכוין  יכול  אינו  א"כ  אלא  אסור,  ולצמאו  לרעבו  "אבל  ומסיים: 
בתפלתו עד שיאכל או שישתה. ואפילו עכשיו שאין מכוונים כל כך בתפלה, 

מכל מקום אם רוצה לאכול ולשתות כדי לכוין, הרשות בידו".

ומשמע לכאורה, דגם כשאוכל לצורך כוונת התפילה לא עקר שם גאוה 
ניתנה  בתפילה  הכוונה  שלצורך  אלא  באיסורה.  נשארה  והיא  מאכילתו, 
הרשות לעבור על איסור זה )היינו דהכוונה בתפילה חשובה יותר מאיסור 

האכילה, ודוחתו(.
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וכן מבואר גם בדא"ח, כפי שמאריך אדמו"ר האמצעי במאמריו1: "שאסור 
בתפלה  בטוב  יותר  לכוין  יוכל  האכילה  שע"י  )ואע"פ  התפלה  קודם  לאכול 
שיחזק שכלו ולבו, ויהופך גם הרע דק"נ כקרבן בהמה ע"ג המזבח בהקטרת 
חלב-ודם, שזהו עיקר ענין התפלה במקום קרבן . . ולא די שאינו אוכל כקרבן 
ולא תעלה תפלתו במקום קרבן, אלא שהוא מוסיף יניקה גדולה לחיצונים 
עי"ז. ואמר בזהר שזו כקליפה דמעונן ומנחש כו' . . לפי שגס לבו ודעתו ע"י 
האכילה . . והתפלה צ"ל בבחי' לב נשבר וחלל ריקן בלבו . . וכמאמר לאחר 
שאכל זה ושתה ונתגאה מקבל עליו עומ"ש כו', ודאי לא ירצה לפני ה' כונתו 

כלל".

יותר בטוב ע"י שיאכל  ישנו היתר לרוצה לכוין  נמצא דאף שע"פ שו"ע 
)אלא  מאומה  בידו  יעלה  לא  הענינים  פנימיות  מצד  מ"מ  תפילתו,  קודם 
דעתו"  לכוין  יכול  ש"אינו  מי  אך  יותר,  לכוון  לרוצה  רק  כוונתו  שלכאורה 
והיניקה  גובר על הגאוה  – הנה הכרח הכוונה הבסיסית  כלל בלא האכילה 

לחיצונים כו'(.

ב
ועידודים  הוראות  מצינו  זה  בדורנו  ובמיוחד  האחרונים  בדורות  אמנם, 
מרבותינו נשיאינו שלא להחמיר באיסור זה, אלא להקפיד לאכול כפי הצורך 

לפני התפילה.

אלה  דורותינו  ד"בחלישות  שליט"א2,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  וכמ"ש 
מתירים לאכול אפילו מזונות קודם התפלה )כמובן לאחר אמירת ק"ש קטנה( 
לאלו שמסיימים תפלתם משך זמן לאחרי קומם משנתם, ואין להחמיר בכגון 

דא, כיון שהחומרא מביאה לקולא בעבודת השם".

"חלישות  מפני  שהוא  עצמו  מה"מ  אד"ש  כותב  לזה,  הפשוט  והטעם 
דורותינו", היינו דבזמן השו"ע היו מסוגלים ע"ד הרגיל לכוון )ע"פ הכוונה 
כלל  לכוון  יכולים  איננו  בדורנו  משא"כ  קודם,  לאכול  בלא  גם  הבסיסית( 
התפילה  כוונת  ביטול  לידי  תביא  לאכול  שלא  וההחמרה  ריקניא,  אליבא 

לגמרי.

1( מאמרי אדהאמ"צ – ויקרא, ח"ב, ע' תשנו. ההדגשות לא במקור.
2( אג"ק חי"ד – י"ג תשרי תשי"ז. ועד"ז בכו"כ אג"ק.
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וא"כ הוי גריעותא בדור זה, שמתפללים בדעת ולב גס, ומוסיפים יניקה 
לחיצונים ח"ו )כדברי אדהאמ"צ הנ"ל(, אלא שמצב זה עדיף על תפילה בלא 

כוונה כלל.

אמנם בשיחת אד"ש מה"מ מבאר ענין זה למעליותא, וזלה"ק3: "בדורות 
האחרונים התירו לשתות משהו קודם התפילה, עד שלאחרונה ממש התירו 
גם לאכול מזונות לכל הפחות. כמו הפתגם שסיפר הרבי, שעדיף לאכול לשם 

התפילה, מלהתפלל לשם האכילה.

בפשטות הטעם לזה הוא מצד חלישות בריאות הגוף שבדורות האחרונים, 
אולם לזה גופא ישנה סיבה רוחנית, והטעם לזה, שככל שעוסקים בעבודת 
ממנו.  נתבררו  כבר  רבים  ניצוצות  כי  הגשמי,  בירור  יותר  נקל  הבירורים, 

ובמילא אפילו קודם התפילה, אבל לשם התפילה, ניתן כיום גם לברר".

ולהלן אי"ה נבאר קישור הענינים, כיצד סר החשש דהתגאות וגסות קודם 
זה  דורנו  בין  בזה  הבדלים  וכן  הבירורים.  עבודת  ענין  מצד  וכו'  התפילה 

לדורות האחרונים הקודמים.

ג
קודם  שנאסרה   – גאוה"  "אכילת  ענין  במהות  להקדים,  יש  זה  ולהבין 

התפילה, וכי אחר התפילה מותר להתגאות ולפרוק עומ"ש ח"ו?

התפילה  לאחר  גם  דבאמת  )פפ"ג(,  חיים  בדרך  אדהאמ"צ  בזה  ומבאר 
צריכה האכילה להיות לשם שמים, ולברר את הנפש הטבעית להאירה באור 
הנשמה. אלא שבכדי לאכול באופן כזה, יש להמשיך קודם את אור הנשמה 
בשעת וע"י התפילה, כיון שלפני התפילה נמצאת הנשמה "באפו" של אדם, 
וטרם התפשטה במוחו וליבו, ואם יאכל אז – לא יוכל לחבר באכילה זו את 
הנפש האלוקית עם הגוף, שהרי עדיין אין לה שייכות עם האיברים הגשמיים.

ובסגנון אחר כותב במאמריו4, ד"זמן עליות הבירורים הוא בתפלה, ולכן 
אסור לאכול קודם התפלה . . כי ענין התפלה הוא התפעלות הנשמה מצד 
עצמה, ולכן אחר התפלה יוכל לברר ע"י האכילה כי הנשמה שואבת כל מיני 

3( שיחת ש"פ ויק"פ תשי"ג בסופה.
4( במדבר ע' קל.



67ו' תשרי תשע"ז  •  ס"ו שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ

הנשמה  אין  התפילה  שקודם  כנ"ל,  והיינו  כו'".  השלהבת  אל  כניצוץ  טוב 
שייכת לאברים הגשמיים, ואין בכח האדם לברר את הניצוצות שבאכילתו.

ד
והדרגה  ישנו סדר  חיים שם ממשיך, דכשם שבאדם הפרטי  בדרך  והנה 
בהמשכת הנשמה בגוף, כך הוא גם בכללות הדורות – אשר אדם הראשון הי' 
בבחינת "האדם אשר נשמה באפו" )שאז רק נפח הקב"ה את הנשמה באפו(, 
וכך הי' עד אברהם אבינו. וממנו ועד למשה רבינו נתגלתה יותר ויותר עד 
לחכמה שבראש, ואח"כ עד לדוד ושלמה שנמשכה ללב, ולאחר החורבן ירדה 

למטה מטה עד לרגליים ועקביים – שזהו הדור דעקבתא דמשיחא.

וכאשר מגיעה הנשמה הכללית עד לעקביים ממש – הוא דור ביאת משיח, 
שעליו נאמר "והריחו ביראת ה'", שזהו התיקון והשלימות ד"נשמה באפו" – 

הקטנות וההעלם דהנשמה.

דככל   – הנ"ל  מה"מ  אד"ש  בדברי  ההסבר  בדא"פ  י"ל  לכאורה  ועפ"ז 
ואפשר  יותר,  קל  הבירור  נעשה  הבירורים,  בעבודת  ויותר  יותר  שפועלים 

לברר את האוכל הגשמי קודם התפילה.

דבדורות הקודמים אכן היתה הנשמה בהעלם קודם התפילה, ולא היתה 
אפשרות כלל לברר את האוכל הגשמי כך שיואר בקדושתה. וזאת בהתאם 
לסדר הכללי של דורות העולם מאז אדה"ר – שהנשמה הכללית טרם נתפשטה 
עד לעקביים ממש. ובמילא בכל יום ויום יש להמשיכה מחדש אצל כאו"א 

ע"י התפילה.

משא"כ בדורנו זה האחרון ממש, עקבתא דעקבתא דמשיחא, גילוי הנשמה 
הכללית בעולם כבר הגיע לרגליים ועקביים, ולכן גם אצל האדם הפרטי נקל 

יותר להמשיך את קדושת הנשמה בגופו הגשמי, עוד קודם התפילה.

לדורות  זה  דורנו  בין  למעשה  ההבדל  עוד  נבאר  אי"ה  הבא  ובגליון 
האחרונים הקודמים, בקלות המשכה זו.
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