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ב"ה

פתח דבר

והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  בהלל 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון השלישי של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 

לאור בשנה זו1 – ה'תשע"ז )גליון קלג(,

ובו חידושים וביאורים בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, בעניני גאולה ומשיח, נגלה 
וחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י תלמידי התמימים והצוות דישיבתנו הק' 

– ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו.

נשלם  בהם  דחג השבועות,  ימי התשלומין  סיום  לרגל  עולם  לאור  יוצא  זה  קובץ 
ונחתם ש'הכל הולך אחר החיתום' הענין דמתן תורה וקבלת התורה. "שמלבד מילוי 
החסרון בנוגע לאותם ענינים שחסרו אצלו בחג השבועות, מפני סיבה שאינה תלוי' בו 
- יש בימי התשלומין גם ענין בפני עצמו, באופן של שלימות ועילוי לגבי חג השבועות 

עצמו, על דרך ובדוגמת העילוי דבעלי תשובה לגבי צדיקים"2.

ומכיון שענינם של "ימי התשלומין" הוא השלימות דעניני חג השבועות, שבו מודגשת 
ההתחדשות וההוספה בלימוד וקבלת התורה - הרי זהו גם הזמן המתאים ביותר לחדש 

בתורה, ולהוצאת קבצים מהערותיהם וביאוריהם של התמימים ואנ"ש.

ידועה תקנת כ"ק אד"ש מה"מ בעריכת 'כינוס תורה' בימים שלאחר שלשת הרגלים, 
וממילא אין מתאים יותר מלהביא חלק משיחתו שנאמרה כהשתתפות בכינוס תורה 
דחג השבועות בשנת ה'תנש"א, בה מבאר באופן נפלא ובאריכות את הענין ד"תורה 
והן  התורה,  בהלכות  הן   – לעת"ל  בתורה  שיהיו  החידושים  תצא":  )ש(מאתי  חדשה 

ב"סוד טעמי' ומסתר צפונותי'".

ופועלים כבר את קבלת  והעיקר שבהוצאת קובץ חידושי תורה, ממהרים מזרזים 
ההלכה  מחייבת  בו  השבועות  מחג  בבואנו  ובמיוחד  תצא'.  שמאתי  תורה  ה'חידוש 
ש'בענין נמי לכם', וכידוע הפירוש הפנימי שבזה - ש'בעינן' הוא לשון תפילה ובקשה, 

ו'נמי לכם' בגימטרי' קץ – "שאז זמן המוכשר להתפלל לקץ הגאולה".

כל הנ"ל מודגש במיוחד בשנה זו בה מלאו ארבעים שנה לפתיחת ישיבתנו הקדושה 
בשנת תשל"ז - בה לומדים מאות רבות של בחורים ומחדשים חידושי תורה, ושקועים 

1( בהמשך לקבצים שיצאו לאור בשנת לימודים זו: א )קלא( יו"ד-י"א שבט, ב )קלב( ז' אדר.

2( שיחת ש"פ נשא ה'תשמ"ג.
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בתורה ועבודה יחד עם עניני מבצעים, וחדורים הם בשליחות היחידה שנותרה 'להכין 
את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש'3!

*

הרבנים  הא"ב שמות  סדר  ע"פ  באו  ובתוכם  נושאים,  ע"פ  נסדרו  בקובץ  ההערות 
במסכת  הדפים  סדר  על  ההערות  באו  בו  הנגלה  ממדור  לבד  התמימים.  ותלמידי 
ולאחרי'  העולם,  ברחבי  תות"ל  בישיבות  זו  בשנה  הנלמדת   - יח-ל(  )דפים  כתובות 

ההערות בשאר מסכתות הש"ס.

בסוף הקובץ הבאנו כהוספה - שיעור מיוחד ונפלא בענין 'כתר מלכות' ע"פ הלכה 
וחסידות. וכן אגרת קודש, הערות על ספר 'לב ארי' החדש' - מפוענחת ומבוארת, אשר 
כל אחד יוכל לראות ולהבין את ההערות והחידושים הנפלאים של כ"ק אד"ש מה"מ.  

אשר  לרב  גינזבורג,  שי'  שמואל  לת'  ובפרט  הישיבה,  לצוות  בזאת  נתונה  תודתנו 
יעקב  ווילשאנסקי, לרב  מאיר שי'  הלפרין, לרב  מנחם מענדל שי'  גרשוביץ, לרב  שי' 
שי' לנדא, לרב שבתי יונה שי' פרידמן ולת' אביחי שילו שי' קופצ'יק על עזרתם הרבה 

בהגהת הקובץ והוצאתו לאור.

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע"מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שיצא לאור בקרוב אי"ה, 
דכ"ק  דגאולה"4  ל"אתחלתא  שנה  תשעים  ימלאו  בו  תמוז,  ג'  הבהיר  יום  עם  בקשר 

אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

ויה"ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א בריבוי שיחות ומכתבים, תגרום לו נחת רוח רב, ותהי' ה"מכה בפטיש" שיביא 
את התגלותו השלימה.  ונשמע תורה חדשה מפיו, "תורה חדשה מאיתי תצא", תיכף 

ומי"ד ממ"ש. 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש
שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

ימות המשיח5
 ימי התשלומין דחג השבועות ה'תשע"ז

קט"ו שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

3( דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב.

4( ראה דבר מלכות ג' תמוז ה'תנש"א, ס"א.

5( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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בימות  העיקריים  מהחידושים  א. 
ש"באותן  הרמב"ם  כפס"ד   – המשיח 
הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת . . 
שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד )המלך 
משלמה,  יתר  יהי'  חכמה  בעל  המשיח( 
רבינו,  למשה  קרוב  הוא  גדול  ונביא 
ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך 
ה'"1, "ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים 
דעת  וישיגו  הסתומים  דברים  ויודעים 

בוראם כפי כח האדם"2.

הפסוק3  על  מיוסד   – חז"ל  ובלשון 
ביעודי  שנאמר  תצא"  מאתי  תורה  "כי 
תצא,  מאתי  חדשה  "תורה   – הגאולה 
"עתיד5  תצא"4,  מאתי  תורה  חידוש 

)1( הל' תשובה פ"ט ה"ב. 

)2( סוף הל' מלכים. 

)3( ישעי' נא, ד. 

)4( ויק"ר פי"ג, ג. 

)5( יל"ש ישעי' רמז תכט. 

תורה  ודורש   .  . יושב  להיות  הקב"ה 
חדשה שעתיד ליתן ע"י משיח"6.

בדברי  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 
הרמב"ם שמלך המשיח "בעל חכמה יהי' 
יתר משלמה ונביא גדול הוא . . ולפיכך 
גדול  ש"נביא  שכיון   – העם"  כל  ילמד 
חדשה  ה"תורה  אליו  תתגלה  לכן  הוא" 

)ש(מאתי תצא", וילמדה לכל העם.

חדשה"  ד"תורה  הענין  ובביאור  ב. 
דלעתיד לבוא – ב' פירושים־אופנים:

טעמי  בהתגלות  הוא  החידוש  א( 
בירושלמי7  כדאיתא   – התורה  וסודות 
הפה  את  עליהם  שמשיקין  דברים  "יש 
את  וסותמין  עליהם  השפתים  )משיקין 
הפה ואין לגלותן8( כד"א9 ישקני מנשיקות 
ב"תורה  יתגלו  אלו  וענינים  פיהו", 

המלך  "כי  עה"פ:  ומצו"ד  הרד"ק  פי'  גם  וראה   )6(

המשיח יורה כו'". 
)7( ע"ז פ"ב סוף ה"ז. 

)8( פי' פני משה. 

)9( שה"ש א, ב. 

דבר מלכות

 בענין תורה חדשה מאתי תצא
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ש"מובטחים10  לבוא,  דלעתיד  חדשה" 
להם  לבאר  עליהם  עוד  להופיע  מאתו 
וכפי  צפונותי'"11,  ומסתר  טעמי'  סוד 
פנימיות  ילמד  שמשיח  בכ"מ12  שמצינו 

התורה את כל העם.

 – התורה  בהלכות  )גם(  חידוש  ב( 
ושור  ללויתן  בנוגע  במדרש  כדאיתא 
נותץ  בהמות  נשחטים,  הם  "כיצד  הבר, 
נותץ  ולויתן  וקורעו  בקרניו  ללויתן 
. זו שחיטה   . לבהמות בסנפיריו ונוחרו 
כשירה היא )בתמי'(, ולא כך תנינן13 הכל 
שוחטין  ולעולם  שוחטין  ובכל  שוחטין 
והשנים מפני  והמגרה  חוץ ממגל קציר 
שהן חונקין . . אמר הקב"ה תורה חדשה 
תצא"  מאתי  תורה  חידוש  תצא,  מאתי 
כזו  ששחיטה  התורה  בהלכות  חידוש   –

תהי' כשירה.

ג. וצריך להבין:

שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  "דבר 
עולמים,  ולעולמי  לעולם  עומדת  מצוה 
אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת, 
שנאמר14 את כל הדבר אשר אנכי מצוה 
תוסף  לא  לעשות  תשמרו  אותו  אתכם 
עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר15 והנגלות 
כל  את  לעשות  עולם  עד  ולבנינו  לנו 

)10( פרש"י עה"פ. 

)11( ראה תניא אגה"ק סי"ט: "טעמי מצוות לא נתגלו . 

. וגם באיזהו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן 
לנו לכאורה, אין זה הטעם המובן לנו לבדו תכלית הטעם 
חכמה  ותעלומות  פנימיות  מלובש  בתוכו  אלא  וגבולו, 

כו'". 
פנ"ו  האמונה  ואילך. שער  א  יז,  צו  לקו"ת  ראה   )12(

ואילך. ועוד. 
)13( חולין טו, ב – במשנה. 

)14( פ' ראה יג, א. 

)15( נצבים כט, כח. 

דברי התורה הזאת, הא למדת שכל דברי 
תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם, וכן 
לדורותיכם,  עולם  חוקת  אומר16  הוא 
ונאמר17 לא בשמים היא, הא למדת שאין 

נביא רשאי לחדש דבר מעתה"18.

ד"תורה  בהענין  ביאור  צריך  ועפ"ז 
חדשה מאתי תצא", "ע"י משיח" ש"נביא 
בשמים  ש"לא  כלל  הרי   – הוא"  גדול 

היא"19, ו"אין נביא רשאי לחדש דבר"?

ובפרטיות יותר – הן בנוגע להתגלות 
)ועאכו"כ(  והן  התורה,  וסודות  טעמי 

בנוגע לחידוש בהלכות התורה:

בנוגע להתגלות טעמי וסודות התורה 
אינם  אלו  וסודות  שטעמים  כיון   –
בפרד"ס  והיגיעה  הלימוד  ע"י  מתגלים 
שבתורה20, כי אם, עי"ז ש"תורה חדשה 
גדול  ש"נביא  משיח"  "ע"י  תצא",  מאתי 
הוא", ה"ז לכאורה גדר של "נבואה", ולא 

גדר של "תורה"21?

ובנוגע לחידוש בהלכות התורה – כיון 
שמפורש בתורה ששחיטה בסכין פגומה 
לבוא  שלעתיד  יתכן  איך  כשרה,  אינה 
הכלל  היפך  מותרת,  זו  שחיטה  תהי' 
שהתורה "אין לה לא שינוי כו', כל דברי 

)16( אמור כג, כד. 

)17( נצבים ל, יב. 

)18( רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. 

)19( ראה ב"מ נט, ב. 

 – הזה  בזמן  שנתגלתה  התורה  בפנימיות  כמו   )20(

ה'  וידיעת  הקבלה  חכמת  שהיא  התורה  סודות  ש"רוב 
"דברי  ה"ג(,  פ"ב  לאדה"ז  ת"ת  )הל'  באגדות"  גנוזים 
ההגדות"  שהן  הפסוקים  מדרש  על  שהסמיכום  חכמים 
)להר"י  אמונים  שומר  בארוכה  וראה  ה"ד(.  פ"א  )שם 

אירגס( וויכוח ראשון. 
)21( בביאור החילוק שביניהם – ראה בארוכה לקו"ש 

חי"ט ע' 177 ואילך. וש"נ. 
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עולם,  עד  לעשותן  אנו  מצווין  תורה 
לדורותיכם,  עולם  חוקת  אומר  הוא  וכן 

ונאמר לא בשמים היא"?

בחידושי  הביאור  בהקדם  ויובן  ד. 
מה  "כל  כמארז"ל22  הזה,  בזמן  תורה 
ניתן  הכל  עתיד לחדש23  ותיק  שתלמיד 
למשה מסיני" – "לחדש" דייקא, חידוש 
"ניתן  של התלמיד ותיק, וביחד עם זה, 

למשה מסיני":

כללי  למשה  ניתנו  במתן־תורה 
"לסבור  יודעים  ידם  שעל  התורה24 
בקושיות  בהן  ולפלפל  בהלכות  סברות 
וטעמי  הסברות  לעומק  לירד  ופירוקים 
ההלכות להבין דבר מתוך דבר ולדמות 
דבר לדבר ולחדש חידושי הלכות . . וכן 
בדרשות ההגדות להתבונן מתוכם מוסר 
סודות  רוב  כי   .  . ה'  את  לידע  השכל 
וידיעת  הקבלה  חכמת  שהיא  התורה 
זה  מצד  ולכן:  באגדות"25.  גנוזים  ה' 
למצוא  בשכלו  התייגע  ותיק  שהתלמיד 
ולגלות דבר זה )ע"פ כללי התורה(, ה"ז 
וגילוי  שמציאת  זה  ומצד  שלו;  חידוש 
התורה  כללי  ע"פ  נעשית  ה"חידוש" 
שניתנו למשה בסיני, ה"ז כלול )בהעלם( 

בתורה וניתן למשה מסיני.

)22( ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר 

רפמ"ז. ויק"ר רפכ"ב. קה"ר פ"א, ט )ב(. פ"ה ח )ב(. ועוד. 
)23( ולהעיר, ש"כל איש ישראל יכול לגלות תעלומות 

הן  באגדות  הן  בהלכות  הן  חדש  שכל  ולחדש  חכמה 
בנגלה הן בנסתר . . ומחוייב בדבר" )תניא אגה"ק סכ"ו 

)קמה, א(. וראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב ה"ב(. 
)24( ראה שמו"ר פמ"א, ו: "וכי כל התורה למד משה 

כו' אלא כללים למדוהו כו'" )וראה בארוכה לקו"ש חי"ט 
ע' 252 ואילך. וש"נ(. 

)25( לשון אדה"ז בהל' ת"ת שם. 

ועד"ז יש לומר בנוגע ל"תורה חדשה" 
שבמתן־תורה   – לבוא  לעתיד  שתתגלה 
עוד  יהי'  לא  שהרי  חד־פעמי,  )שהו"ע 
עניני  כל  ניתנו  מתן־תורה26(  הפעם 
התורה כולה, גם הענינים ד"תורה חדשה 
טעמי  משיח,  ע"י  שיתגלו  תצא"  מאתי 
עם  )יחד  כולה  שניתנה  התורה  וסודות 
למשה  צפונותי'"(  ומסתר  טעמי'  "סוד 
מסיני, וכלולים בהעלם בתורה שניתנה 
יסודי  חילוק  שיש  אלא  מסיני,  למשה 
ע"י  שמתגלים  החידושים  בין  ועיקרי 
תלמיד ותיק בזמן הזה ל"תורה חדשה" 

שתתגלה לעתיד לבוא:

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

במציאות( מן ההעלם אל הגילוי.

שתתגלה  חדשה"  ה"תורה  משא"כ 
לעתיד לבוא – כיון שאין ביכולת האדם 
)תלמיד ותיק( לגלותם, כי אם ע"י הקב"ה 
בעצמו, "תורה חדשה מאתי תצא", מובן, 
של  באופן  היא  בתורה  שהתכללותם 
העלם לגמרי שאינו שייך לגילוי )העלם 
"התגלותם"  ולכן  במציאות(,  שאינו 
של  הו"ע  הקב"ה  ע"י  לבוא  לעתיד 
חידוש, "תורה חדשה", באין ערוך לגמרי 
"תורה  כמארז"ל27  הזה,  שבזמן  לתורה 

)26( סה"מ תרנ"ו ע' שנו. המשך תרס"ו ע' כג. תקמו. 

ע'  ע' רצא. תרפ"ה  ע' שסו. סה"מ עטר"ת  תער"ב ח"א 
קצט. תש"ט ע' 57. ועוד. 

)27( קה"ר פי"א, ח. ועד"ז שם רפ"ב. 
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שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו 
של משיח".

ד"תורה  שההתגלות  מובן  ועפ"ז  ה. 
חדשה מאתי תצא", "ע"י משיח" ש"נביא 
התורה  ובכלל  חלק  היא  הוא",  גדול 
לא  לה  ש"אין  מסיני,  למשה  שניתנה 
נביא  ו"אין  היא",  בשמים  לא  כו'  שינוי 

רשאי לחדש דבר":

וסודות  טעמי  להתגלות  בנוגע  א( 
אף   – "מאתי תצא"  ע"י הקב"ה,  התורה 
יכולה להתגלות  שדרגת התורה שאינה 
בעצמו  הקב"ה  ע"י  אלא  האדם  ע"י 
לשכלו  כלל  בערך  שלא  היא  )"מאתי"( 
בשמים  "לא  והתורה  למטה,  האדם  של 
היא", הרי עז"נ "תורה חדשה מאתי תצא" 
וכיו"ב(,  "תנתן"  ולא  דייקא,  )"תצא" 
שתצא מן השמים )"מאתי"( ותבוא למטה 

בארץ, בהבנה והשגה דשכל האדם.

השמים  מן  שהיציאה  לומר,  ויש 
בארץ  למטה  לבוא  תצא"(  )"מאתי 
חדשה"  ה"תורה  בהתגלות  מודגשת 
"נביא  היותו  שעם  המשיח,  מלך  ע"י 
גדול הוא", יהי' גם "בעל חכמה . . יתר 
 .  . האדם"28(  מכל  )"החכם  משלמה 
ולפיכך ילמד כל העם", היינו, שהתורה 
חדשה שתתגלה אצלו באופן של נבואה 
ודם,  בשר  בחכמת  גם  ותתלבש  תומשך 
חכמים  ש"יהיו  העם",  כל  "ילמד  והוא 
גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו 
דעת בוראם כפי כח האדם", היינו, שגם 

)28( ע"פ מ"א ה, יא. 

הענינים הכי נעלים ד"תורה חדשה" יהיו 
מושגים וחדורים בשכל האדם29.

התורה  בהלכות  להחידוש  ובנוגע  ב( 
של  בסנפיריו  הבר  שור  שחיטת  )היתר 
שהחידוש  לומר,  יש  אולי   – הלויתן( 
גם  )שיהיו  שבתורה  שחיטה  שדיני  הוא 
מלכתחילה  נאמרו  לא  לבוא30(  לעתיד 

על שחיטה מיוחדת זו:

ובהקדם המבואר במפרשים31 שהיתר 
שעה,  דהוראת  באופן  הוא  זו  שחיטה 
אבל, ענין זה אינו בגדר "תורה חדשה", 
מפי  ראשונים  מחכמים  "למדנו  שהרי 
השמועה בכל אם יאמר לך הנביא עבור 
על דברי תורה . . שמע לו )חוץ מע"ז(, 
ויש  שעה"32.  לפי  הדבר  שיהי'  והוא 
לומר, שהיתר שחיטת שור הבר בסנפירי 
אם  כי  שעה,  הוראת  ככל  אינו  הלויתן 
שדיני  תצא"(  )ש"מאתי  תורה"  "חידוש 
שחיטה שבתורה לא נאמרו מלכתחילה 

על שחיטה זו.

)29( ועפ"ז יומתק הצורך בהוספה "כפי כח האדם" )אף 

שעי"ז מתמעטת לכאורה ההפלאה דהשגת דעת בוראם( 
– כיון שבלאה"כ אין זה מתאים עם הכלל שהתורה "לא 

בשמים היא". 
)30( ראה גם תניא אגה"ק שם )קמג, א(: "איך אפשר 

שלימות המשיח לא יצטרכו לידע הלכות איסור והיתר . 
. כי איך ישחטו הקרבנות וגם חולין אם לא ידעו הלכות 
דרסה וחלדה ושהי' הפוסלים השחיטה ופגימת הסכין, 
וכי יולד איש בטבעו שיהא שוחט בלי שהי' ודרסה וגם 

הסכין תהי' בריאה ועומדת בלי פגימה לעולם ועד". 
)31( חידושי הרד"ל לויק"ר שם. חידושי מהר"ץ חיות 

לחולין סז, ב. ולנדה סא, ב. וש"נ. 
)32( רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ט ה"ג. 
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גם  דוגמתו  שמצינו  להוסיף,  ]ויש 
בהוראת שעה – כמ"ש הרגצ'ובי33 בנוגע 
הכרמל  בהר  דאליהו  שעה  להוראת 
תעלה  פן  לך  "השמר  ממ"ש34  שנלמדת 
עולותיך בכל מקום אשר תראה", "אבל 
אתה מעלה בכל מקום שיאמר לך הנביא 
הכרמל"  בהר  אליהו  שהעלה  כדרך 
מיוחד  בלימוד  הצורך  מהו  ]דלכאורה 
דהוראת שעה  הלימוד  כללות  על  נוסף 
אומר  "אפילו  תשמעון",  "אליו  ממ"ש35 
לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה 
. . הכל לפי שעה שמע לו"36[, שהחידוש 
בזה ש"אין עליו שם שחוטי חוץ כלל והוה 
לעבור על  היתר  זה  קרבן", היינו, שאין 
לא  אם שבזה  כי  חוץ,  האיסור דשחוטי 
נאמר מלכתחילה האיסור דשחוטי חוץ37. 
וי"ל שעד"ז יהי' החידוש דהיתר שחיטת 
שהקב"ה   – הלויתן  בסנפירי  הבר  שור 
יגלה "חידוש תורה" )חידוש שאינו יכול 
להתגלות בזמן הזה ע"י תלמיד ותיק, כי 
אם ע"י הקב"ה( שדיני שחיטה לא נאמרו 

מלכתחילה על שחיטה זו[.

ואף שחידוש זה שאינו יכול להתגלות 
כללי  ע"פ  שלומד  ותיק  תלמיד  ע"י 

)33( צפע"נ עה"ת עה"פ. וש"נ. וראה בארוכה לקו"ש 

חי"ד ע' 70 ואילך. 
)34( פ' ראה יב, יג. 

)35( שופטים יח, טו. 

)36( יבמות צ, ב. ספרי עה"פ. 

שבת  חילול  היתר  בין  החילוק  לדבר:  דוגמא   )37(

כו'"  אחת  שבת  עליו  חלל  תורה  "אמרה  נפש,  בפיקוח 
לחלל  )שבת קנא, ב. וש"נ(, שלפי שעה התירה התורה 
השבת, להקרבת שני כבשים ביום השבת, שאין זה דחי' 
או היתר דחילול שבת, אלא שהדין ד"מחללי'" לא נאמר 
בנוגע להקרבת שני כבשים )וראה בארוכה  מלכתחילה 

לקו"ש חט"ז ע' 237 ואילך. וש"נ(. 

בכלל  אינו  הקב"ה,  ע"י  אם  כי  התורה, 
התורה ש"לא בשמים היא"38 – יש לומר, 
שהמלך המשיח )ש"בעל חכמה יהי' יתר 
משלמה"( יבאר וילמד ה"חידוש תורה" 
באופן  שבירושלים"  הגדול  דין  ב"בית 
בשכלם  והשגה  בהבנה  אצלם  שיתקבל 
של הסנהדרין )ע"פ כללי התורה(, וכיון 
ש"הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי 
לכל  יוצא  ומשפט  חק  ומהם  ההוראה 
)ש( תורה  ה"חידוש  גם  יהי'  ישראל"39, 
מאתי תצא" כ"דברים שלמדו אותם מפי 
השמועה . . דברים שלמדום מפי דעתם 
באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן 

ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא"40.

החידוש   – אלו  ענינים  שב'  וכיון  ו. 
בהתגלות טעמי וסודות התורה, והחידוש 

)38( ויתירה מזה: אפילו בענין שנחלקו חכמי ישראל 

)שב' הסברות הם בשכל האדם שלומד ע"פ כללי התורה( 
יש חילוקי דעות אם אפשר לסמוך על הודעה משמים )בת 
 קול, וכיו"ב( שאומרת שהלכה כפלוני. וראה לקמן ס"ז.
מיפלגי  ד"קא  בהסוגיא  הפוסקים  מפלוגתת  ולהעיר 
היא  ההלכה  אם  א(  פו,  )ב"מ  כו'"  דרקיעא  במתיבתא 
כהקב"ה שאומר טהור – כמ"ש רבינו הזקן בלקו"ת ס"פ 
תזריע: "הרמב"ם ספ"ב מהט"צ פסק כהמתיבתא דספיקו 
בזה  פליגי  יהושע  ור'  דת"ק  משום  הכ"מ  וכתב  טמא, 
ספ"ד דנגעים, והלכה כת"ק, ואע"ג דקוב"ה אומר טהור, 
לא בשמים היא כו', אמנם בהר"ש ספ"ד דנגעים משמע 
דהלכה כר' יהושע משום דקוב"ה אמר טהור", ומבאר, 
שדרגתו של רבה בר נחמני שאמר "אני יחיד בנגעים", 
התורה  לדרגת  שייכת  החכמים שבדורו,  מרוב  למעלה 
כפי שהיא אצל הקב"ה, וההלכה בתורה )ש"לא בשמים 
פסק  ולכן  להטות",  רבים  "אחרי  הרוב,  כדעת  היא"( 
דהכא  ד"י"ל  יהושע,  כר'  פסק  והר"ש  כת"ק,  הרמב"ם 
שאני, דאין זה דומה להא דאחרי רבים להטות, דהיינו 
שאני  הכא  אבל  זע"ז,  המשנה  דחכמי  בפלוגתא  דוקא 

דקוב"ה אומר טהור". ואכ"מ. 
)39( רמב"ם ריש הל' ממרים. 

)40( לשון הרמב"ם שם ה"ב. 
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שור  שחיטת  )היתר  התורה  בהלכות 
הבר בסנפירי הלויתן( – הם ב' פירושים 
שיש  לומר,  מסתבר  חדשה",  ב"תורה 
קשר ושייכות ביניהם41, היינו, שהחידוש 
כתוצאה  ובא  שייך  התורה  בהלכות 

מהתגלות טעמי וסודות התורה.

וצריך ביאור:

מהי השייכות דה"חידוש תורה" שדיני 
בנוגע לשחיטת שור  נאמרו  לא  שחיטה 
הבר בסנפירי הלויתן להתגלות הטעמים 
חידוש  יתגלה  והסודות שבתורה, שלכן 
זה לעתיד לבוא דוקא, כש"תורה חדשה 
טעמי'  "סוד  כשיתגלו  תצא",  מאתי 

ומסתר צפונותי'"?

ז. ויש לבאר זה בהקדמת דוגמא להנ"ל 
לבוא  לעתיד  התורה  בהלכות  שינוי   –
שקשור עם דרגא נעלית יותר בתורה – 

בנוגע לפלוגתות דב"ש וב"ה:

נחלקו  שנים  "שלש  בגמרא42  איתא 
ב"ש וב"ה, הללו אומרים הלכה כמותנו 
והללו אומרים הלכה כמותנו, יצאה בת 
קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים חיים 

הן והלכה כב"ה".

כיון  קול",  בבת  משגיחין  ש"אין  ואף 
הרי,   – היא"  בשמים  "לא  שהתורה 
הוו  ש"ב"ה43  מפני  היא  כב"ה  ההלכה 
קול אלא משום  בת  הוצרכו  ולא  רובא, 

)41( כידוע הראי' מ"שעטנז" – ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. 

וש"נ. 
)42( עירובין יג, ב. 

)43( תוד"ה כאן – עירובין ו, סע"ב. וראה תוד"ה רבי 

יהושע – יבמות יד, א. תוד"ה לא בשמים – ב"מ נט, ב. 

דב"ש הוו חריפי טפי" )"מחדדי טפי"44(, 
על  לחלוק  באה  קול"  כשה"בת  כלומר, 
קול"  בבת  משגיחין  "אין  תורה45,  דברי 
אבל  היא",  בשמים  "לא  שהתורה  כיון 
במקום  להכריע  באה  קול"  כשה"בת 
של ספק, כבפלוגתא דב"ש וב"ה, שע"פ 
צ"ל  להטות"46,  רבים  ד"אחרי  הכלל 
הלכה כב"ה שהם הרוב, אלא שנסתפקו 
יותר  חריפים  היו  שב"ש  מפני  בדבר 
מב"ה, סומכים על ה"בת קול" כיון שאין 

זה נגד כללי התורה47.

בהפלוגתות  הביאור  כללות  ובהקדם 
"דברי  בגמרא48  כדאיתא   – שבתורה 
חכמים כדרבונות גו' בעלי אסופות ניתנו 
חכמים  תלמידי  אלו   .  . אחד49  מרועה 
ועוסקין  אסופות  אסופות  שיושבים 
מטהרין  והללו  מטמאין  הללו  בתורה, 
הללו אוסרין והללו מתירין הללו פוסלין 
יאמר אדם האיך  והללו מכשירין, שמא 
לומר  תלמוד  מעתה,  תורה  למד  אני 
נתנן  ניתנו מרועה אחד א־ל אחד  כולם 
פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים 
ברוך הוא, דכתיב50 וידבר אלקים את כל 
הדברים האלה", וכדאיתא במדרש51 "על 

)44( יבמות שם. 

אליעזר  דר'  להפלוגתא  בנוגע  שם,  כבב"מ   )45(

וחכמים, שהבת קול אמרה שהלכה כדעת היחיד, היפך 
הכלל בתורה שהלכה כרבים. 

)46( משפטים כג, ב. רמב"ם הל' סנהדרין רפ"ח. 

– ראה אנציק' תלמודית ערך  בזה  )47( פרטי הדעות 

בת קול. וש"נ. 
)48( חגיגה ג, ב. 

)49( קהלת יב, יא. 

)50( יתרו כ, א. 

)51( ירושלמי סנהדרין פ"ד ה"ב. מדרש תהלים יב, ז. 

ועוד. 
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)הקב"ה  לו  אומר  הי'   .  . ודבר  דבר  כל 
פנים  ומ"ט  טמא  פנים  מ"ט  למשה( 
נעמוד  מתי  רבש"ע  משה  אמר  טהור, 
הקב"ה  א"ל  דברים,  של  בירורן  על 
אחרי רבים להטות, רבו המטמאין טמא 
– ש)כו"כ מ(עניני  רבו המטהרין טהור" 
)חכמתו  עצמם  מצד  שהם  כפי  התורה 
אופנים  בב'  להיות  יכולים  הקב"ה(  של 
הפכיים52, ושניהם אמת, "אלו ואלו דברי 
ע"פ  היא  בזה  וההכרעה  חיים",  אלקים 
דעתם ושכלם של חכמי ישראל53, כדעת 
)"אין לו לדיין  הרוב, כפי ראות עיניהם 
דבר  בכל  רואות"54(  שעיניו  מה  אלא 

ודבר לפי ענינו55.

דב"ש  בהפלוגתות  ההסברה  גם  וזוהי 
בהם  שנחלקו  ההלכות  שבריבוי  וב"ה, 
נוטים ב"ש לחומרא וב"ה לקולא – כיון 
לכאן  פנים  יש  שבהם  ענינים  שבאותם 
ולכאן, לחומרא או לקולא, נטיית שכלם 
שרש  ע"פ  שנעשית  בריאתם,  )בטבע 

מדות  ב'  להביא  יכול  א'  ששכל  שרואים  וכפי   )52(

וגו'  רע  רק  לבו  מחשבות  יצר  "כל  ולדוגמא:  הפכיות, 
אמחה את האדם גו'" )בראשית ו, הז(, "כי יצר לב האדם 
 – כא(  ח,  )נח  גו'"  להכות  עוד  אוסיף  ולא  מנעוריו  רע 

שאותו הטעם שהי' תחילה לחוב נתהפך לזכות. 
מחכם,  עדיף  נביא  אין  וסברא  שבעיון  ובדברים   )53(

ואלף נביאים כאליהו ואלישע, ואלף חכמים ואחד, הלכה 
כחכמים, שנאמר אחרי רבים להטות )הקדמת הרמב"ם 

לפיה"מ ד"ה והחלק השני בסופו(. 
)54( סנהדרין ו, סע"ב. וש"נ. רמב"ם הל' סנהדרין פכ"ג 

ה"ט. 
לאדהאמ"צ  )ביאוה"ז  בכ"מ  המבואר  ע"פ  וגם   )55(

היו מביטים  הגדולים  ואמוראים  ב( שתנאים  כ,  וישלח 
בהלכות התורה כפי שהם למעלה, ולפי זה היו פוסקים 
ירדה  למעלה  שראייתם  לאחרי  שזהו  י"ל   – ההלכה 
ונתלבשה בשכל האנושי, שלכן, אין זה בסתירה להכלל 

ש"לא בשמים היא". 

כלל56(  )בדרך  היא  למעלה(  נשמתם 
לקולא,  וזה  לחומרא  נוטה  שזה  באופן 
המשותפת  והנקודה  השוה  הצד  וזהו 
בזה  וההכרעה  שביניהם.  בהפלוגתות 
להטות",  רבים  "אחרי  הרוב,  כדעת   –
ובמקום שיש ספק בהכרעת הרוב משום 
על  סומכים  טפי",  "מחדדי  שהמיעוט 

ה"בת קול".

ועד  כב"ה",  ש"הלכה  זה  כלל  והנה, 
ש"ב"ש במקום ב"ה אינה משנה"57, אינו 
אלא בזמן הזה, אבל לעתיד לבוא תהי' 

הלכה כב"ש58.

דלכאורה,   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
כיון שנפסקה הלכה כב"ה, כדעת הרוב, 
כב"ש,  הלכה  שתהי'  שינוי  יתכן  איך 
להטות"  רבים  ד"אחרי  הכלל  היפך 
שב"ד  לאחרי  תהי'  כב"ש  שההלכה   –
ודעת  למנין  יעמדו  שבירושלים  הגדול 
הרוב תהי' כב"ש59, ועי"ז )לא יבטל אלא( 
כב"ה,  שהלכה  הקודם  הפס"ד  ישתנה 

כיון שאז יהי' דעת הרוב כב"ש60.

ומחומרי  ב"ש  דברים שהם מקולי  מיעוט  )56( מלבד 

עניני  שבכל  ההתכללות  מצד  פ"ד־ה(,  )עדיות  ב"ה 
קדושה. 

)57( ברכות לו, ב. וש"נ. 

)58( ראה מד"ש לאבות פ"ה מי"ט. מק"מ לזח"א יז, ב. 

לאבות  חדשים  תוספות  ואילך.  סע"ב  נד,  קרח  לקו"ת 
בתחלתו. 

)59( כמו בזמן הזה – בהדברים ש"נמנו ורבו ב"ש על 

יג,  )שבת  מרובין"  ב"ש  של  ונמצאו  למנין  "באו  ב"ה", 
ב"ה  ש"חזרו  בהדברים  ועד"ז  ובפרש"י(,  )במשנה(  ב 
להורות כדברי ב"ש" )ראה לדוגמא עדיות פ"א מי"ב־יד. 

ועוד(. 
באחת  שדרשו  גדול  ש"ב"ד  מזה  וק"ו  ובמכ"ש   )60(

כך  שהדין  בעיניהם  שנראה  מה  כפי  המדות  מן 
ועמד  דין,  ודנו  וב"ה(  ב"ש  פליגי  כאלו  )שבענינים 
אותו,  לסתור  אחר  טעם  לו  ונראה  אחר  ב"ד  אחריהם 
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ישתנה  לבוא  שלעתיד  הדבר  ובטעם 
לנטות  ישראל  דחכמי  הדעת  שיקול 
לדעת ב"ש – יש לומר, ע"פ דברי הגמרא 
ש"ב"ש מחדדי טפי", שמעלתם בחכמת 
התורה גדולה ממעלת ב"ה, אלא, שבזמן 
הזה אין הלכה כמותם כיון שרוב חכמי 
דעתם  ע"פ  ההלכה  שמכריעים  ישראל 
לא הגיעו למעלה זו, וע"ד מארז"ל שלא 
 .  . בדורו  ש"אין  אף  כר"מ  הלכה  קבעו 
כמותו", משום ש"לא יכלו חבריו לעמוד 

שנאמר  בעיניו,  שנראה  מה  כפי  ודן  סותר  זה  הרי 
ההם,  בימים  יהי'  אשר  השופט  אל  ט(  יז,  )שופטים 
אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך". ועאכו"כ 
בחכמה  הראשונים  מן  "גדול  אחריהם  שעמד  כשהב"ד 
ובמנין"*, שאז יכול לבטל גם גזירה או תקנה ומנהג** 
ה"א־ב(. פ"ב  ממרים  הל'  )רמב"ם  ישראל  בכל   שפשט 
אחר  דין  בית  יבוא  "שמא  א:  פ,  מיומא  ולהעיר 
בימיו  המקדש  בית  יבנה  "שמא  בשיעורין",  וירבה 
שם(. )פרש"י  כו'"  הלכה  ותתחדש  דין  בית   ויתחדש 

יהי'  לבוא  דלעתיד  גדול  שהב"ד  לומר,  ומסתבר   )*
בחכמה  שלפנ"ז  הדורות  שבכל  דינים  בתי  מכל  גדול 
חכמים  ישראל  כל  "יהיו  לבוא  שלעתיד  דכיון  ובמנין, 
גדולים", יהי' מנין חכמי הדור שמסכימים ומקבלים דברי 
הב"ד )כדברי הרמב"ם )שם ה"ב( בפירוש "גדול במנין"( 
בכל  הב"ד  דברי  שקיבלו  הדור  חכמי  ממנין  יותר  גדול 
)ש"יהיו  ישראל  מכל  שיבחרו  ואלו  שלפנ"ז,  הדורות 
הכי  חכמים  יהיו  בודאי  הגדול  לב"ד  גדולים"(  חכמים 
גדולים, יותר מהדורות שלפנ"ז, ועאכו"כ שראש הישיבה, 
מלך   – רבינו  משה  תחת  שעומד  הנשיא  דין,  בית  אב 
המשיח – יהי' מופלג בחכמה יותר מכל האב"ד בדורות 
מ"ה(  פ"א  )עדיות  בפיהמ"ש  הרמב"ם  )כדברי  שלפנ"ז 
שהרי  רבינו,  משה  גם  כולל  בחכמה"(,  "גדול  בפירוש 
ומשה  כו'  ואמוראים  גם עם התנאים  תורה  ילמד  משיח 

רבינו )ראה לקו"ת שבהערה 12. ובכ"מ(.
ולאסרם לעשות  לגזור  מלבד דברים שראו ב"ד   )**
יכול  "בכל  א(  לו,  )ע"ז  ה"ג(, כדאיתא בגמרא  )שם  סיג 
חוץ משמונה עשר  דין חבירו  בית  דין דברי  בית  לבטל 
דשבת(,  בפ"ק  עליהם  וגזרו  נמנו  יחד  וב"ה  )ב"ש  דבר 

שאפילו יבוא אליהו ובית דינו אין שומעין לו". 

על סוף דעתו"61, משא"כ לעת"ל ש"יהיו 
מכל  שיבחרו  אלו  )ועאכו"כ  ישראל  כל 
ישראל לב"ד הגדול שבירושלים( חכמים 
אצל  )ואולי  רובם  אצל  תהי'  גדולים", 
ש"מחדדי  דב"ש  החכמה  מעלת  כולם( 
התורה  כללי  ע"פ  יפסקו  ולכן  טפי", 

כדעת ב"ש.

שינוי  יהי'  לבוא  שלעתיד  ונמצא, 
האדם  שכל  טבע  ע"פ  התורה  בהלכות 
בלימוד  יותר  נעלית  מדרגא  כתוצאה 
התורה, וע"י זה במקום הלכה כב"ה תהי' 
הלכה כב"ש, בגלל וע"י שיתוסף בחכמת 
 – טפי"  ש"מחדדי  ב"ש  כדרך  התורה 
הבר  שור  שחיטת  היתר  ובדוגמת  ע"ד 
בסנפירי הלויתן כש"תורה חדשה מאתי 

תצא".

בקשר  שגם  להוסיף,  ויש  יד.   .  .
מתן  "זמן  השבועות,  לחג  ובשייכות 
תורתנו" – שבו ניתנה כל התורה כולה, 
כולל גם ה"תורה חדשה )ש(מאתי תצא" 
)כנ"ל ס"ד( – מצינו דוגמת הענין דהלכה 
דהלכה  החידוש  ודוגמת  מעין  כב"ש, 

כב"ש בימות המשיח62:

כותב  השבועות63  חג  הלכות  בסיום 
רבינו הזקן: "במוצאי חג השבועות אסור 

 . דרקיעא  במתיבתא  מיפלגי  ש"קא  הטעם  וזהו   )61(

. הקב"ה אומר כו' וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי כו'" 
שהקב"ה  כששומעים  דלכאורה,   – הערה  לעיל  )ראה 
שכיון  אלא   – כהקב"ה  דלא  אומרים  איך  כך,  אומר 
השיגו  כשלא  לכן,  דעתם,  ע"פ  צ"ל  שלהם  שהפס"ד 
בדעתם הטעם של הקב"ה, הוכרחו לפסוק כפי שמתקבל 

בדעתם )ראה לקו"ת תזריע כד, ב ואילך(. 
הי'  "וכבר  פל"ו:  בתניא  הזקן  רבינו  ובלשון   )62(

לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה". 
)63( שו"ע או"ח סתצ"ד סי"ט. 
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יום  שהי'  לפי  הדין  מעיקר  להתענות 
טבוח בזמן שביהמ"ק קיים, דהיינו, שבו 
ביום היו מקריבין עולות ראי' שלא היו 
שאין  לפי  עצמו  ביו"ט  להקריב  יכולים 
בהם שום צורך אוכל נפש . . ואע"פ שזה 
הוא לדברי ב"ש אבל לדברי ב"ה מותר 
כיון  מ"מ,  עצמו,  ביו"ט  אף  להקריבן 
והרבה  כדבריהם  ב"ה  עשו  זה  שבדבר 
אחר  להקריבן  כמותם  נהגו  מישראל 
מוצאי  שהוא  זה  יום  להם  ונעשה  יו"ט 
יו"ט כמו יו"ט עצמו להאסר בו בהספד 
ביהמ"ק  משחרב  עתה  אף  א"כ  ותענית 

לא הותר ההספד והתענית בו ביום".

בפנימיות   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
הענינים64:

איתא בגמרא65: "מעלי יומא דעצרתא 
. . דנפיק  . . משום  סכנתא )להקיז דם( 
קבלו  לא  דאי  טבוח  ושמי'  זיקא  בי' 
לבשרייהו  להו  טבח  הוה  תורה  ישראל 
ולדמייהו"66. והקשה בחדא"ג מהרש"א67 
"לכאורה . . לא ה"ל לקרותו טבוח אלא 
ומתרץ  אחרים",  לטבוח  שבא  טובח, 
היצר  הוא  השטן  שהוא  זיקא  ש"ההוא 
את  לטבוח  שבא  מ"ה  רוח  הוא  הרע 
אבל  התורה,  קיבלו  לא  אילו  ישראל 
כיון שקבלו התורה וכבשו את יצרם הרי 

אדרבה זבחו ישראל את היצה"ר".

)64( הביאור ע"ד הנגלה – ראה בארוכה לקו"ש חכ"ח 

ע' 24 ואילך. וש"נ. 
)65( שבת קכט, ב. 

דבכל  "ונודע  תסח:  סו"ס  לאו"ח  מחה"ש  וראה   )66(

הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה כשיגיע זמן ההוא שוב 
מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא". 

)67( לסנהדרין מג, ב. 

ויש לומר, שזהו גם תוכן הענין ד"יום 
זביחת   – השבועות(  חג  )מוצאי  טבוח" 
היצה"ר. כלומר ב"מעלי יומא דעצרתא" 
)ערב חג השבועות(, לפני קבלת התורה, 
"נפיק בי' זיקא" "שבא לטבוח את ישראל 
חג  ובמוצאי  התורה",  קיבלו  לא  אילו 
השבועות, לאחרי שקבלו התורה, נעשה 
את  ישראל  ש"זבחו  ע"ש  טבוח",  "יום 

היצה"ר".

והטעם ש"בדבר זה עשו ב"ה כדבריהם 
נהגו  מישראל  והרבה  ב"ש(  )כדברי 
כמותם להקריבן אחר יו"ט" – יש לומר, 
שביו"ט עצמו, זמן מתן תורתנו, שכולל 
)ש(מאתי  חדשה  ה"תורה  גם  )בהעלם( 
שלמעלה  התורה  וסודות  טעמי  תצא", 
ו( )מקום  אין  הרע,  לבירור  משייכות 
ב"ש,  )כשיטת  היצה"ר68  לזביחת  צורך 
שמצד מעלתם בלימוד התורה, "מחדדי 
הנעלם  רע  גם  ומבטלים  שוללים  טפי", 
והאפשרות לענין בלתירצוי(, ולכן מוצאי 

חג השבועות )דוקא( הוא "יום טבוח".

טו. ונוסף על החידוש בימות המשיח 
דהלכה כב"ש, שדבר שהי' מותר כדעת 
"חידוש  גם  יהי'  ב"ש,  כדעת  יאסר  ב"ה 
דדבר  בההיתר  לבוא  לעתיד  תורה" 
שור  שחיטת  יתיר  שהקב"ה   – האסור69 

הבר בסנפירי הלויתן:

)68( כלשון רבינו הזקן "לא היו יכולין להקריב ביו"ט 

שאין בהם צורך אוכל נפש" – די"ל ש"אוכל  עצמו לפי 
נפש" רומז על הענינים השייכים לנפש האלקית מצ"ע, 

ולא בשייכות לבירור היצה"ר. 
)69( וע"ד שמצינו אצל ר' מאיר "שהוא אומר על טמא 

ומראה לו פנים"  טהור טמא  ומראה לו פנים, על  טהור 
)עירובין יג, ב. וראה לקו"ת ס"פ תזריע(. 
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ובהקדמה – שנוסף על דברי המדרש 
"זו שחיטה כשירה היא )בתמי'( ולא כך 
תנינן הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם 
שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים 
)ולכל  גם  קשה  חונקין",  שהן  מפני 
שזוהי שחיטה  שוחטין",  מ"הכל  לראש( 
הלויתן(,  ע"י  אם  )כי  אדם  בידי  שאינה 
פסולה,   .  . ושחטה  סכין  "נפלה  ותנן70 
שנאמר71 וזבחת ואכלת מה שאתה זובח 

אתה אוכל"72.

ויש לומר הביאור בזה – ששחיטת שור 
הבר בסנפירי הלויתן לעתיד לבוא תהי' 
הלויתן  שסנפירי  היינו,  הקב"ה73,  ע"י 
שור  את  הקב"ה  ישחט  שבו  הסכין  הם 
וכיון שתוכן ה"חידוש תורה" הוא  הבר. 
מלכתחילה  נאמרו  לא  זו  שבשחיטה 
כולל  ה"ז  ס"ה(,  )כנ"ל  שחיטה  דיני 
ד"מה  הדין  נאמר  לא  זו  שבשחיטה  גם 
אדם  )שחיטת  אוכל"  אתה  זובח  שאתה 

דוקא(, להיותה ע"י הקב"ה74.

)70( חולין לא, א – במשנה. 

)71( תבוא כז, ז. 

)72( כקושיית הרש"ש בויק"ר שם. 

עוזרו  הקב"ה  "אלמלא  רע"א:  עה,  ב"ב  ראה   )73(

חרבו",  יגש  העושו  יט(  מ,  )איוב  שנאמר  לו,  יכול  אין 
וראה  )פרש"י שם.  לויתן"  וה"ה עם   .  . כתיב  "בבהמות 

חדא"ג מהרש"א שם(. 
מותר  הוא  "להקב"ה  שם:  ויק"ר  משה  ידי  בפי'   )74(

נתנה  להם  אשר  אדם  לבני  אבל  בסנפירין,  גם  לשחוט 
להם  רחמנות,  בהם  ולקבוע  לבבם*  את  לצרף  התורה 
)א(  אבל:  חיים".  בעלי  צער  הוא  כי  בסנפירין,  אסור 
דוקא,  לבוא  לעתיד  תורה  לחידוש  שייך  אינו  זה  טעם 
)ב( ועיקר: מאי שנא משאר המצוות שמקיים הקב"ה אף 

שלא שייך אצלו הטעם דלצרף כו'.
וראה שו"ת חת"ס חיו"ד סי"ט: "אפילו אנן נמי נשחוט 
ולא  פגעתי  שלא  לי  ברי  לומר  אפשר  הי'  אם  במגירה 
יכול  מי  כי   .  . כן  לומר  יכול  אדם  שאין  אלא  קרעתי, 
לשער זה, אבל הקב"ה ששוחט בעצמו יכול לומר ברי 

ובביאור הטעם ששחיטתו של הקב"ה 
התורה  דיני  ע"פ  האדם  כשחיטת  אינה 
גו'"75,  ליעקב  דבריו  ש"מגיד  )אף 
לישראל  אומר  הוא  עושה  שהוא  "מה 

לעשות"76( – יש לומר:

תוכנה של שחיטה – "אין ושחט אלא 
ומשיכת  בירור  נעשה  שעי"ז  ומשך"77, 
מוכשר  שנעשה  הבעל־חי,  והעלאת 
ובשר  דם  להיות  האדם  למאכל  וראוי 
כבשרו, ובכח זה יעבוד עבודתו לשמש 
ונמצא,  התומ"צ.  קיום  ע"י  קונו  את 
הענין  כללות  מודגש  השחיטה  שבתוכן 
דבירור והעלאת עניני העולם לקדושה, 
ועד לתכלית השלימות – זביחת היצה"ר 

)כנ"ל סי"ב(.

שחיטת  שבין  החילוק  מובן  ועפ"ז 
שבשחיטת   – הקב"ה  לשחיטת  האדם 
האדם, כיון שפעולת הבירור היא בכחו 
באופן  הגבלות  כו"כ  ישנה  האדם,  של 
פעולת הבירור שמתבטאים בפרטי דיני 
השחיטה  ובלעדם  שבתורה,  השחיטה 
כיון  הקב"ה,  בשחיטת  משא"כ  פסולה; 
שפעולת הבירור נעשית ע"י הקב"ה, לא 

לי". וגם טעם זה אינו שייך לחידוש תורה דלעתיד לבוא 
דוקא.

הוא  תורה  שהחידוש  לומר  נראה  לכאורה  ולכן 
שבנוגע לשחיטה זו לא נאמרו דיני שחיטה, כבפנים.

)75( תהלים קמז, יט. 

)76( שמו"ר פ"ל, ט. 

)77( חולין ל, ב. וראה לקו"ש חי"ט ע' 206. וש"נ.

*( כמ"ש בהתחלת הענין: "לא ניתנו המצוות לישראל 
אלא לצרף בהן את הבריות".  
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האופנים  בכל  ולכן  הגבלות,  בזה  שייך 
השחיטה כשרה78.

זה  שענין  הטעם  ובביאור   .  . טז   .  .
הבר  שור  שחיטת  בהיתר  דוקא  מודגש 

בסנפירי הלויתן – יש לומר:

החילוק  חסידות79  בדרושי  מבואר 
האדם,  בעבודת  הבר  לשור  לויתן  שבין 
שלויתן שמקומו בים, עלמא דאתכסייא, 
ביחוד  ברוחניות  העבודה  על  מורה 
יחודים עליונים וכו', ושור הבר שנמצא 
על  מורה  דאתגלייא,  עלמא  ביבשה, 
ויש  העולם.  בבירור  בגשמיות  העבודה 
ברוחניות  העבודה  בזה:  שאין  מה  בזה 
)לויתן( היא באופן של העלאה למעלה, 
אבל  ביותר,  נעלים  אורות  שמשיגים 
למטה,  דהמשכה  השלימות  בה  אין 
באופן  היא  בגשמיות  העבודה  ואילו 
של המשכה למטה, אבל אין בה מעלת 
לבוא  ולעתיד  יותר.  הנעלים  האורות 
יתחברו ב' המעלות יחדיו – שגם למטה 
ביותר,  הנעלים  האורות  ויתגלו  יומשכו 
עי"ז שהלויתן ישחוט ויעלה )"אין ושחט 
אלא ומשך"( השור הבר, היינו, שתתגלה 
שע"י  )העלי'  העליונים  האורות  מעלת 
)שור  למטה  העבודה  בעניני  הלויתן( 

הבר(.

)78( ראה לקו"ת שמיני יח, ד: "היום שחיטה כזו פגומה 

גמורה היא מחמת ההפסק כו', אבל לעתיד צ"ל כן דוקא, 
זו היא בחי' עליות שור הבר למעלה  כי ענין השחיטה 
ולכן צ"ל הפסק  מעלה ע"י הלויתן המעלהו בסנפיריו, 
 .  . אחת  בבת  העליות  כל  להיות  א"א  שהרי  בינתיים, 
בפעם א', אלא הפסק בין היכל להיכל, ולכן יתיר הקב"ה 

פגימה זו". 
)79( ראה לקו"ת ר"פ שמיני. ובכ"מ. 

תוכן  היא  הבר  שור  ששחיטת  היינו, 
ועבודתנו  מעשינו  דכללות  הסך־הכל 
בבירור העולם, ולכן, יתגלה בזה תכלית 
שגם  העבודה,  דכללות  השלימות 
השלילה  דהשגת  נעלים  הכי  הענינים 
)לויתן, עלמא דאתכסייא( יומשכו באופן 
עלמא  הבר,  )שור  החיוב  השגת  של 
אכילת  הקב"ה  יתיר  שלכן  דאתגלייא(, 
שור הבר בשחיטה אסורה, עי"ז ש"תורה 
מאתי  תורה  חידוש  תצא,  מאתי  חדשה 
בתורה,  נעלית  הכי  הדרגא  שגם  תצא", 
להתגלות  יכולה  דייקא, שאינה  "מאתי" 
בזמן הזה, ושייך בה רק השגת השלילה 
בלבד – ")מאתי( תצא", שתצא ותומשך 
החיוב,  השגת  של  באופן  למטה  ותבוא 
ש"יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים 
דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי 
הארץ  מלאה  כי  שנאמר80  האדם,  כח 
)עלמא דאתגלייא( דעה את ה' כמים לים 

)עלמא דאתכסייא( מכסים"81.

)חלקים משיחת יום ב' דחג השבועות 
ה'תנש"א. בתור השתתפות ב"כינוס תורה" 
שמתקיים באסרו-חג(

)80( ישעי' יא, ט. 

)81( רמב"ם בסיום וחותם ספרו "משנה תורה".
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עשירות בגשמיות כהכנה לגאולה

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
בשיחת הדבר מלכות לפרשת תרומה )סי"א( אומר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "בדורנו 
זה - הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה - לאחרי שסיימו הכל, וצריכה להיות 
רק קבלת פני משיח צדקנו בפועל - ודאי שהקב"ה מברך כאו"א מישראל בעשירות 
בזהב בגשמיות וברוחניות, עד לאופן . . ש"אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 

תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים".

ומיד ממשיך להוראה: "מכך ישנה מיד הוראה - שיהודי צריך להשתדל להיות עשיר 
בפועל בכל הענינים, מתחיל מעשירות ברוחניות, אין עשיר אלא בדעת, להיות עשיר 
בתורה ומצוות, ועד גם - עשירות בגשמיות". וכפי שנאמר בתחילת הסעיף: "ובפשטות 
בפשטות  עשירות   - בגשמיות  והן  ברוחניות  הן  עשירות,  צ"ל  מישראל  שלכאו"א   -

ממש!".

והנה הוראה זו 'להיות עשיר', באה מכך שבדורנו הקב"ה מברך כל יהודי בעשירות. 
אלא שהא גופא יש להבין מדוע הענין שהקב"ה מברך כל יהודי בעשירות - באה דוקא 

גאולה ומשיח
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בדורנו זה ובזמננו זה )"ימות המשיח1"( אשר בזמן זה צריכה להיות ההנהגה "מעין 
ובדוגמת חיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש2".

כלומר, נוסף על המבואר בשיחה שזה שצריכה להיות כעת עשירות זהו על דרך 
שהי' ביציאת מצרים, צריך להבין בתוכן ההוראה איך ומדוע היא שייכת לזמן הזה - 

שבו צריכים בנ"י להתנהג כבזמן הגאולה.

ב
ונראה לבאר זה, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות לפרשת אחרי־קדושים, 
שכותב שם כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ט(: "כל בנ"י הם "ממלכת כהנים", "כהנים גדולים", 

ובגלוי ובשלימות יהי' זה בגאולה האמיתית והשלימה".

ובאותה שיחה )סעיף קודם לכן( כותב כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "ועפ"ז אולי יש 
לומר הטעם לכך שהכהן גדול צריך להיות "גדול מאחיו . . בעושר" - כיון ששלימות 
העולם  בגשמיות  עד  בכל  בשלימות  נמשך  שזה  בזה  קשורה  גדול  דכהן  הקדושה 

)עושר(".

בתחתונים,  דירה  שתהי'  היא  הכוונה  שתכלית  בשיחה,  הביאור  שע"פ  היינו, 
שהגילויים הכי נעלים יחדרו דוקא ב'תחתונים' - מובן מדוע כהן גדול צריך להיות 
עשיר )שלכאורה היא מעלה גשמית ואינה נצרכת לכהן גדול שגדולתו היא רוחנית(, 
שבזה מודגש שגדולתו ששלימותו של הכהן גדול נמשכת עד עוה"ז הגשמי - שהוא 

עשיר גם בגשמיות.

ועפ"ז מובן הקשר בין זה שכל יהודי צריך להיות עשיר, עם זמן זה - זמן הגאולה: 
כיון שבגאולה כל יהודי יהי' בדרגת כהן גדול, ועכשיו צריך להתחיל לחיות בהנהגה 
זו, ומכיון שהגדולה של כהן גדול מתבטאת בכך שהיא חודרת גם בגשמיות, עד שהוא 

עשיר כפשוטו - לכן כל יהודי )שנוהג ככהן גדול( צריך להיות עשיר כפשוטו. 

ג
ואולי יש להוסיף בזה: 

ענין זה שכאו"א מישראל הוא כהן גדול קאי על - "יחידה שבנפש". כפי שאומר כ"ק 
אד"ש מה"מ בשיחת ערב יוהכ"פ ה'תשמ"ח )ס"ה(: "ש"כל עבודות יוהכ"פ אינן כשרות 

1( שיחת הדבר מלכות, י"ט כסלו ה'תשנ"ב.
2( שם.
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אלא בו" בכהן גדול דוקא, בחי' "אחת" שבישראל, ודוגמתו בכאו"א מישראל - בחי' 
יחידה שבנפש, שמתגלה ביוהכ"פ, "אחת בשנה"".

ואכן, עבודה זו דגילוי היחידה שבנפש, היא העבודה אותה דורש מאיתנו כ"ק אד"ש 
מה"מ כעת3: "ועוד ועיקר, שע"י גילוי היחידה שבנפש שבכל אחד ואחת מישראל - 
שזהו )חלק( המשיח שבכאו"א מישראל . . יהי' הגילוי דיחידה הכללית, משיח צדקנו".

מה"מ שכאשר  אד"ש  כ"ק  ומתקן  מוסיף  תולדות4  לפרשת  מלכות  הדבר  ובשיחת 
מדובר אודות גילוי היחידה - ניצוץ משיח שבכל אחד ואחד, זה הולך לא )רק( על 

היחידה, אלא )גם ובעיקר( על "עצם הנשמה" שלמעלה מיחידה.

'יחידה' ל'עצם הנשמה' הוא, ש'יחידה'  וממשיך לבאר שם באריכות שההפרש בין 
יכולה להתלבש בפרטי הכחות של האדם ובהנהגתו היומיומית הגשמית, כיון  אינה 
ש'יחידה' היא תנועה של יציאה ממציאותו, משא"כ 'עצם הנשמה', מכיון שהיא עצם 

המציאות של כל פרטיו - "ניכר הדבר בכל פרטי עניניו, באכילתו ובשתייתו כו'5".

ועפ"ז ניתן לומר, שהיות שהעבודה כעת היא גילוי 'עצם הנשמה' של כל יהודי, על 
כן זה מתבטא בכל הפרטים עד לגשמיותו ממש. ולכן דוקא כעת באה ההוראה שכל 
יהודי צריך להיות עשיר כפשוטו, שבזה מתבטאת מעלות העצמית ש"ישראל וקודשא 

בריך הוא כולא חד" בגשמיות ממש.

מהו הקרבן הראשון שיקריבו לעתיד לבוא

 הת' מנחם מענדל שי' גבאי
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ שלח תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "וכל בנ"י באים לארץ ישראל 
. . ולבית המקדש השלישי, ושם מקריבים לכל לראש6 קרבן תודה על היציאה דכל בני 

ישראל ממאסר הגלות".

3( שיחת הדבר מלכות לכ"ח סיון, סי"ד.
4( ס"ט. עיי"ש באריכות בשיחה. 

5( ד"מ תולדות ס"ו. ועיין בכ"ז קונטרס פורים קטן תשנ"ב סעיף י' ואילך. 
6( ההדגשה אינה במקור.
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ובהערה 159 שם: "במכל שכן וק"ו מהיציאה ממאסר דאיש פרטי - "ארבעה צריכין 
להודות יורדי הים . . ומי שהי' חבוש בבית האסורים" . . ועאכו"כ היציאה דכל בני 

ישראל מהמאסר דכל ד' הגלויות לגאולה שאין אחרי' גלות". עכ"ל. 

והיינו, שהקרבן הראשון שיקריבו בבית המקדש בגאולה האמיתית והשלימה יהי' 
קרבן תודה - הודאה לה' על היציאה דכל בני ישראל ממאסר הגלות. 

ולכאורה צריך עיון: איתא בגמ' מנחות )נ, א(: "לא הקריבו כבש בבקר לא יקריבו 
"ואת הכבש השני  . דת"ר:   . שלא נתחנך המזבח  בין הערבים. במה דברים אמורים, 
תעשה בין הערבים", שני בין הערבים ולא ראשון בין הערבים, במה דברים אמורים 
שלא נתחנך המזבח". והיינו, דבמזבח חדש מצינו דין מיוחד - שחינוכו צריך להיות ע"י 

הקרבת תמיד של שחר. 

ועפ"ז לכאורה גם בגאולה האמיתית והשלימה יבנו מזבח חדש ויקריבו עליו לכל 
לראש קרבן תמיד של שחר, מדין חנוך המזבח, וא"כ צ"ל איך יתיישב זה, עם דברי 
כ"ק אד"ש מה"מ - שהקרבן הראשון שיקריבו בגאולה האמיתית והשלימה יהי' קרבן 

תודה?

ב
והנה לכאורה צריך לומר )עכ"פ בדוחק(: שכשכותב ש"לכל לראש" מקריבים קרבן 
תודה - אין הכוונה שזה יהי' הקרבן הראשון בפועל שיקריבו על גבי המזבח, כי אם 
)ראשון( לאחרי שיתאפשר  אותו  ויקריבו  יקריבו קרבן תודה,  ומיד  להדגיש שתיכף 

להקריב בבית המקדש.

אך אולי אפשר לבאר בזה, עפ"י מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת הדבר מלכות 
אור לא' דחנוכה תשנ"ב )ס"ח(: "וממשיכים בכל עניני החנוכה בחצרות קודשך, ביחד 
השייכים  הקרבנות  מעניני  החל  הקרבנות  והקרבת  השלישי  דביהמ"ק  החנוכה  עם 

לתפילת ערבית". 

דלכאורה תמוה, מנין יהי' אברים ופדרים - שנשתיירו מקרבן התמיד - מיד כשיבנה 
ביהמ"ק7 קודם שיקריבו בכלל את התמיד, ובפרט, שלכאורה לא שייך הקרבת התמיד 
קודם שתגיע הגאולה )ויתקבצו כל בנ"י(, דהרי, קרבן התמיד עליו לבא מכספי צבור 

של כלל ישראל8?

7( דלכאורה גם כאן ניתן להקשות, איך יקריבו לכל לראש אברים ופדרים.
8( והנה, בספר הר צבי מקשה קושיא דומה, בנוגע למ"ש מהר"ץ חיות: דאף לשיטת הרמב"ם - דארץ ישראל קידשה 
ומוספים אלא רק קרבן פסח, מכיון  בימינו תמידים  חורבן הבית(, לא שייך להקריב בפועל  )גם לאחר  לעתיד לבא 

שתמידים ומוספים באים רק מתרומת השקלים שנאספה מכל עם ישראל. 
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שמקריב  "מהקרבנות  מאמרות9:  עשרה  בספר  מ"ש  ע"פ  זאת  מתרץ   57 ובהערה 
אליהו לפני בנין ביהמ"ק - "שאמרו עליו שהוא מקריב תמידין בביהמ"ק אף ע"פ שהוא 
שמם"". והיינו, שאם יבנה ביהמ"ק בערב, אזי יקריבו מיד את האברים ופדרים שנשארו 

מהקרבנות שהקריב אליהו הנביא. 

כלל  של  צבור  מכספי  אלא  תמידים  להקריב  אפשר  אי  דלכאורה  שהוקשה  ומה 
ישראל, הנה על זה מבאר בספר עשרה מאמרות: ")ו(אפשר שנגנזו לו קופות מתרומות 

הלשכה כדי שיהיו באים משל ציבור". 

והיינו, שאליהו הנביא מקריב את התמידים מקופות של שקלים שנגנזו, וכך נחשבים 
הם קרבנות ציבור. 

ואולי אפשר ליישב עפ"ז: זה שהקרבן הראשון שיקריבו בגאולה האמיתית והשלימה 
יהי' קרבן תודה, מפני שאליהו הנביא כבר מקריב קרבן התמיד בכל יום, וחשיב כחנוך 

המזבח.

אך עדיין צ"ע, איך ייחשב הקרבת אליהו כחנוך המזבח, דלכאורה לא הקריב אליהו 
וא"כ עדיין יחשב בגאולה כמזבח  הנביא על אותו המזבח שיהי' בביהמ"ק השלישי, 
חדש )ומה שמביא בשיחה מענין זה, הוא רק לגבי גוף הקרבן שיהי' שיירים להקריב 

מיד בגאולה(.

ומקשה על דבריו: "מהא דתנן במשנתנו שאין מחנכין וכו' ולא את מזבח העולה אלא בתמיד של שחר, וכיון דמבואר 
דאין שום קרבן עולה על גבי המזבח בטרם יקריבו עולת הבקר אשר לעולת התמיד, מעתה אם נאמר כדברי הגאונים 
הנ"ל, דאין מקריבין תמיד בזמן הזה, אם כן, גם הקרבת הפסח היכי משכחת לה, דהא אנן סתמא תנן שאין מחנכין את 

המזבח אלא בתמיד של שחר, וזה תלוי בזה".
והיינו, דמכיון שחנוכת המזבח היא אך ורק ע"י תמיד של שחר, ולפי דברי המהר"ץ חיות אי אפשר להקריב בזמננו 

תמיד של שחר מכיון שעליו לבא משקלי הציבור, ולפ"ז, בימינו גם קרבן פסח לא שייך להקריב.
9( מאמר אם כל חי, חלק שלישי סכ"ג.
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מדוע הותר בזמננו למלאות שחוק פינו

 הת' משה שמעון זאב שי' גרינוולד
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )ברכות לא, א( "א"ר יוחנן משום רשב"י: אסור לאדם שימלא שחוק פיו 
בעולם הזה, שנאמר: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אימתי, בזמן שיאמרו בגויים 

הגדיל ה' לעשות עם אלה".

זה,  "בדורנו  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  אומר  )סט"ו(  תשנ"א  אלול  י"ד  תצא  ש"פ  בשיחת 
שנשיא הדור כ"ק מו"ח אדמו"ר, ששמו השני 'יצחק', ע"ש הצחוק והשמחה, הוא נשיא 
)לא  פינו'  שחוק  ד'ימלא  הענין  נעשה  להבעש"ט,  שמונה(  בגימטריא  )'אז'  השמיני 

בלשון עתיד, 'אז', אלא( בלשון הוה".

בפשטות משמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ אלו, שבזמן זה מתחיל הענין של "ימלא 
שחוק פינו" )וראה גם שיחת י"א אלול בהדגשה יתירה(. ועל פי המימרא הנ"ל של ר' 
יוחנן בשם רשב"י, נראה לומר שזהו מפני שאנו נמצאים בזמן ש"יאמרו בגויים הגדיל 

ה' לעשות עם אלה", שדוקא אז אפשר להיות "ימלא שחוק פינו".

ואכן ניתן לראות בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ בחורף תשנ"ב, שבכמה וכמה מקומות 
מראה איך שבדורנו יש בפועל את הענין של "יאמרו בגויים וגו'":

כחודש וחצי לאחר שיחת תצא הנ"ל, בשיחת ש"פ בראשית )ס"ח( אומר כ"ק אד"ש 
מדור  ישראל מתחזק  במעלתם של  אוה"ע  ושל  העולם  וההכרה של  "הגילוי  מה"מ: 
לדור, כשאנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה האמיתית והשלימה . . וכידוע גם, שאוה"ע 

קוראים ליהודים בלשונם )גם כאשר הם מדברים ביניהם( - 'העם הנבחר'".

חודשיים לאחר מכן, בשיחת ש"פ ויגש )סי"ב( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "בדורנו זה 
ובזמננו זה, רואים בפועל שלא קיימים הבלבולים שבעבר, ואוה"ע מאפשרים ליהודים 
להתנהג כרצונם . . יתירה מזו - הממשלות של אוה"ע מסייעות בזה! היום צריך רק 
לפתוח את העיניים, ואזי יראו איך שכל העולם תובע שכל יהודי יהי' כבר בהמעמד 
ומצד דגאולה האמיתית והשלימה . . רואים כיום איך שיהודים יכולים לעמוד בעניני 

היהודים עם כל התוקף והבעה"ב'תיות גם על אוה"ע".
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חודש נוסף לאחר מכן, בשיחת ש"פ בא )סי"ג( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "החידוש 
דדורנו - הדור התשיעי לגבי כל הדורות שלפני זה, עד לדור שלפנ"ז )דור השמיני( . 
. רואים בפועל בעבודת הדור: בדורנו זה נוסף עד שלא בערך לגבי הדורות שלפנ"ז 
בעבודה דהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה . . בנוגע לאוה"ע - ע"י הפצת 

השבע מצוות בני נח . .

עד שרואים בפועל . . כיצד שאוה"ע בכו"כ מדינות מסייעים לבנ"י בעבודתם . . עד 
שגם במדינה ההיא שהיתה סגורה ומסוגרת ריבוי שנים . . לאחרונה נשתנתה מן הקצה 
אל הקצה . . עד שרואים כיום בפועל . . גם אוה"ע עומדים "הכן כולכם" שבנ"י יצאו 

כבר מהגלות וילכו כבר לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה".

משיחות אלו ומשיחות נוספות באותה תקופה, אפשר לראות כיצד כ"ק אד"ש מה"מ 
מציין איך שמתחיל להתקיים הייעוד "אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה", 
וממילא מובנת בשורת כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל, שכיום "ימלא שחוק פינו - בלשון הוה".

ב
אמנם יש לכאורה לשאול: כ"ק אד"ש מה"מ תולה ענין זה, שכעת הגיע הזמן ש"ימלא 
שחוק פינו", בכך שנשיא דורנו ששמו יצחק על שם הצחוק והשמחה, הוא נשיא השמיני 

מהבעש"ט, ו'אז' בגימטריא שמונה.

ולפי זה יוצא שכבר בדור הקודם, בתקופת נשיאותו של אדמו"ר הריי"ץ, תקופת 
הדור השמיני, הגיע הזמן של "ימלא שחוק פינו".

ולפי המבואר לעיל, שהסיבה שכיום מתחיל להתקיים ה"ימלא שחוק פינו" היא כי 
מתקיים היעוד "אז יאמרו בגויים וגו'", אינו מובן:

הרי בשיחת בא הנ"ל, כ"ק אד"ש מה"מ מדגיש שענין זה - שאוה"ע מוכנים לגאולה 
- הוא דוקא בדור התשיעי, ובלשונו הק'10: "החידוש דדורנו - הדור התשיעי לגבי כל 

הדורות שלפנ"ז, עד גם הדור שלפנ"ז )דור השמיני(".

ובהמשך מוכיח זאת בעבודת הדור: "עד שגם במדינה ההיא שהיתה סגורה ומסוגרת 
ריבוי שנים . . לאחרונה נשתנתה מן הקצה אל הקצה", שחידוש זה קרה דוקא בדור 
התשיעי: בדור הקודם היתה ההתנגדות ליהדות במדינה ההיא בכל תוקפה, עד שהגיעה 
לשיא במאסרו של אדמו"ר הריי"ץ, וגם לאחר ששוחרר מן המאסר נשארה ההתנגדות. 

ואך ורק בשנות הנפלאות השתנה יחסה ליהדות.

10( ההדגשות אינם במקור.
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ולפי זה אינו מובן, מדוע בדור השמיני הגיע הזמן ל"ימלא שחוק פינו", כאשר היעוד 
"אז יאמרו בגויים וגו'" - מתחיל להתקיים רק בדור התשיעי.

'יאמרו  ב.  זמן.   - 'אז'  א.  פינו":  ל"ימלא שחוק  לומר שישנם שני תנאים  יש  ואולי 
בגויים' - מצב.

במילים אחרות: כדי שיוכל להיות "ימלא שחוק פינו", צריך להגיע הזמן המתאים, 
המצב  נוצר  לא  עדיין  מכן  לאחר  גם  אך  'אז'.  בגימטריא  השמיני  בדור  הגיע  והוא 
שמאפשר "ימלא שחוק פינו" - המצב של "יאמרו בגויים וגו'", שהוא נוצר רק בדור 

התשיעי.

השייכות דקבלת מלכותו של משיח לקידוש לבנה

 הת' שניאור זלמן שי' הלוי גרנשטט    
תלמיד בישיבה                                   

א
בדבר מלכות ש"פ נח תשנ"ב )ס"ט( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, וזה לשונו: "העבודה 
דכללות בנ"י במשך כל הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות . . נסתיימה ונשלמה, ואין 
ביאור והסבר כלל על עיכוב הגאולה, ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך 
לתקנו  צריך  שבודאי  פרטי  ענין  ה"ז  שתהי',  סיבה  מאיזו  הגאולה  שמתעכבת  הזמן 
ולהשלימו, אבל, אין זה גורע ח"ו בגמר ושלימות "מעשינו ועבודתנו" דכלל ישראל 

שעומדים מוכנים להגאולה".

ומסיים: שעפ"ז "הרי בודאי ובודאי שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, ועכשיו 
אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו!".

והנה בסעיף י"ב כותב: "עפ"ז מובן, שכשעושים חשבון־צדק . . ובאים למסקנא שאין 
בתוספת  צריך הדבר להתבטא   - ס"ט(  )כנ"ל  עצמו  צדקנו  אלא במשיח  תלוי  הדבר 

זהירות והידור בקידוש לבנה".

אלא  תלוי  הדבר  ש"אין  בכך  מתבונן  כשיהודי  מדוע  בזה,  להבין  צריך  ולכאורה 
במשיח צדקנו עצמו" מתבטא "בתוספת זהירות והידור בקידוש לבנה". 

והנה יש שביארו את קישור הדברים, דכשבאים למסקנה שהגאולה תלוי' במשיח 
עצמו, אזי ממילא תפקידנו עכשיו הוא - לקבל את מלכותו של מלך המשיח וע"י זה 
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בזהירות  מתבטא  זה  שענין  ישראל;  עם  את  ולגאול  כמלך  לפעול  אכן  יוכל  כביכול 
בקידוש לבנה, שענינו - קבלת מלכותו של מלך המשיח.

וכמו שמסיים שם בשיחה: ועוד ועיקר - קידוש לבנה מתוך כוונה מיוחדת למהר 
ולזרז ולפעול תיכף ומיד ביאת דוד מלכא משיחא, ע"י ההוספה בדרישה ובקשה על 

הגאולה, כסיום וחותם קידוש לבנה: "ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם אמן""11.

ב
מלך  של  מלכותו  קבלת  שבין  הקשר  בביאור  בדא"פ,  להוסיף  אפשר  אולי  והנה, 
ללבנה  נמשלה  דוד  בית  שמלכות  בגמ'12  שכתוב  מה  ע"פ  לבנה,  לקידוש  המשיח 

)דעתידה להתחדש כמותה(:

דהנה, ידוע החילוק בין ימי החודש לימי השבוע, שימי השבוע - נקבעו מלמעלה 
ע"י הקב"ה בששת ימי בראשית, ואין לאדם למטה כח לשנותם; משא"כ בימי החודש 
- הקב"ה נתן כח ויכולת לבנ"י לקדש ובכך לקבוע את החודשים, ועד שכל קביעת 

החודשים תלוי דוקא במעשה התחתון - בנ"י.

ואינו  אותו,  מקדשים  שבנ"י  ע"י  דוקא  שמקודש  הוא  הלבנה  של  שענינו  והיינו, 
מתקדש מעצמו )רק שעושים זאת ע"פ הכללים שניתנו מלמעלה - הכתובים בתורה(. 

רק  זה  אין  ללבנה,  המשיח  המלך  מלכות  שנמשלה  דמה  למשיח,  גם  נלמד  ומזה 
במלכות עצמה אלא גם בהיווצרות המלוכה - דכמו שהלבנה תלוי' במטה שמקדשים 
את  מקבלים  שהעם  ע"י  דוקא  ומתקיימת  נפעלת  משיח  של  מלכותו  גם  כך  אותה, 

מלכותו )רק שעצם הענין מרמז לנו כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו(.

11( ומפרש המצו"ד על פסוק זה )הושע ג, ה(: "וגם יבקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד ומעמו יבקשו שאלתם 
כי הוא ימשול בם". וכן מובן זה ע"פ מענה כתי"ק כ"ק אד"ש מה"מ למארגני קידוש לבנה המוני בחוצות העיר דטרויט 
לאחר שיחה זו, מתוך דגש על פירסום זהותו וקבלת מלכותו של כ"ק הרבי שליט"א כמלך המשיח: "ויקויים בהם "ובקשו 

את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם" - ומצאו"
12( ר"ה כה, א, ובפרש"י שם.
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בירור קליפת אדום והברזל בתחילת הגאולה

 הת' דובער שי' זלמנוב
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ ויחי תשנ"ב )ס"ד( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "ברזל מושלל בביהמ"ק, 
כמ"ש "והבית בהבנותו אבן שלמה גו' ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית 
בהבנותו" - כיון ששייך לחורבן ביהמ"ק, כדאיתא במדרש "וזאת התרומה גו' זהב וכסף 
ונחושת . . אבל ברזל אין כתיב כאן לא במשכן ולא במקדש, למה - שנמשל בו אדום 

שהחריבו ביהמ"ק".

וממשיך שם )ס"ו(: ""ברזל אין כתיב . . במשכן ובמקדש . . שהחריב ביהמ"ק" - קאי 
על בית ראשון ובית שני שנחרבו ע"י ברזל. משא"כ מקדש העתיד, בית נצחי שלא 
שייך בו חורבן - לא שייך בו חשש מענין של ברזל דלעו"ז, כיון שלעתיד לבוא תתבטל 
מציאות הברזל דלעו"ז, ובמילא יכול וצריך להיות בנינו גם בברזל, כדי להדגיש את 
בהבנין  חלק  שנעשה  לברזל  ביהמ"ק  שהחריב  הברזל  דהפיכת  והשלימות  העילוי 

דביהמ"ק".

כלומר, שהמדרש מבאר שלא הי' ברזל בבנית המשכן ובבית המקדש, מכיון שהוא 
נמשל למלכות אדום שהחריבו את המקדש. אמנם בית המקדש השלישי אכן יהי' בנוי 
גם מברזל - כדי להדגיש את ביטול והפיכת הברזל )מלכות אדום( לקדושה לעתיד 

לבוא.

והקשה הת' ש.ז.ה בקובץ הערות דישיבה קטנה חח"ל צפת13, דהנה לשון המדרש 
המלא הוא )שמות רבה פל"ה, ה(: "אבל ברזל אין כתיב כאן לא במקדש ולא במשכן, 
למה שנמשל בו אדום שהחריבו בהמ"ק - ללמדך שמכל המלכיות יקבל הקדוש ברוך 
הוא דורון לעתיד לבא חוץ מאדום . . אף היא מבקשת להביא דורון למלך המשיח, 

ואומר לו הקדוש ברוך הוא גער חית קנה".

וא"כ כיצד מביא כ"ק אד"ש מה"מ ממדרש זה ש"ברזל אין כתיב . . במשכן ובמקדש, 
שנמשל בו אדום שהחריבו ביהמ"ק", וממשיך לבאר שבבית המקדש השלישי כן יהי' 
ברזל, מאחר שתהי' בירור והפיכת אדום לקדושה - כאשר המדרש עצמו ממשיך לומר 

13( גליון ה' - ֿי־י"א וכ"ב שבט ה'תשע"ז, ע' 29.
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מיד אח"כ, שגם לעתיד לבוא הקב"ה לא יקבל דורון ממלכות אדום, ואומר לה 'גער 
חית קנה'?

ונשאר שם בצריך עיון.

ב
והנה גם בשיחת ש"פ ויצא תנש"א )ס"ח( מביא כ"ק אד"ש מה"מ ענין הנ"ל מהמבואר 
בכו"כ מקומות בחסידות - שע"י העבודה בזמן הגלות נעשה הבירור של מלכות אדום. 
אחר  במקום  המדרש  שכדברי   - ליטהר'  חזיר  'עתיד  למארז"ל  בדוגמא  זאת  ומביא 
)ויקרא רבה סוף פי"ג( "חזיר זו אדום . . שמחזרת עטרה לבעלי'", והיינו שאכן יהי' לה 

בירור לעתיד לבוא.

ומעיר שם בשולי הגיליון להערה 78: "ועדיין צ"ע משמות רבה סוף פרשת תרומה 
]ומצטט את המשך לשון המדרש רבה הנ"ל[ - ואולי יש לומר: שהענין ד'עתיד חזיר 
ליטהר' הוא לאחרי ש"אומר לה הקב"ה גער חית קנה", שיוכרת הקנה, רגל השמאלי 

דאות קו"ף שממנה נמשכת יניקה לקליפות ). .(. ועדיין צריך עיון. ואין כאן מקומו".

תהי'  שלא  לכאורה  משמע  שממנו  המדרש,  דברי  להמשך  מתייחס  שאכן  כלומר 
בירור,  לה  יהי'  יהי' מצב שלא  אכן  ומתרץ שבתחילה   - לבוא  בירור לעתיד  לאדום 
ואומר לה הקב"ה 'גער חית קנה', ולאחר מכן כשתכרות את אפשרות היניקה ממנה 

לקליפות - יהי' לה בירור.

ועפ"ז אולי י"ל גם בקושית הת' הנ"ל - כיצד לפי המשך דברי המדרש יתכן שיבנה 
ברזל בבית המקדש השלישי:

דדברי המדרש הנ"ל בדבר דחיית אדום לעתיד לבוא זהו רק בשלב הראשוני, אמנם 
לאחר זמן אכן יהי' בירור למלכות אדום ו'לחזיר שעתיד להיטהר', וממילא מובן גם 
בנוגע לברזל - שיוכל ויצטרך להיבנות בבית המקדש השלישי, להראות במוחש את 

בירור מלכות אדום והפיכתם לקדושה.

בפירוש:  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הודיע  )סי"ח(  תשנ"ב  ויצא  ש"פ  מלכות  בדבר  והנה   
"כמדובר כמה פעמים לאחרונה, שלאחר הריבוי המופלג של מעשינו ועבודתנו במשך 
כל הדורות . . כבר סיימו את כל הבירורים, כולל גם הבירור של "עשו הוא אדום", 
ומכ"ש וק"ו - שהרי אפילו בזמן יעקב, סבר יעקב וחשב שעשו נתברר כבר, עאכו"כ 

לאחרי ריבוי העבודה מאז, הרי עשו כבר נתברר לגמרי".

אך לפי זה לכאורה צ"ע קצת: שהרי דחיית הקב"ה את מלכות אדום בתחילה הוא 
רק  לכאורה  יהי'  שזה  במדרש(,  )כנ"ל  המשיח  למלך  דורון  להביא  ירצו  הם  כאשר 
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בגאולה האמיתית והשלימה. ומכיון שכבר היום התבררה מלכות אדום לגמרי ונהפכה 
לקדושה - הרי לכאורה לא נותר הזמן של דחיית אדום 'גער חית קנה'?

וכן עדיין יש לעיין בזה, מאחר שכ"ק אד"ש מה"מ השאיר זאת ב"עדיין צריך עיון ואין 
כאן מקומו". ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

האם כבר מוכנים לקבלת פני משיח

 הת' שלום דובער שי' ליפש
תלמיד בישיבה

ידועים דברי כ"ק אד"ש מה"מ, בשיחות רבות שבדורנו כבר סיימנו את כל עניני 
העבודה וכבר עומדים מוכנים לקבלת פני משיח. 

"כפי שהעיד כ"ק מו"ח אדמו"ר  וכמ"ש בשיחת הדבר מלכות ש"פ נשא תנש"א14: 
נשיא דורנו . . לפני עשרות שנים . . וצריכים . . לעמוד הכן לקבלת פני משיח צדקנו 
ועד  חוצה מאז  והמעיינות  והיהדות  ריבוי העבודה דהפצת התורה  ועאכו"כ לאחרי 
עתה . . בודאי ובודאי שסיימו גם לצחצח הכפתורים ועומדים הכן לקבלת פני משיח 

צדקנו"15. והיינו שכבר מוכנים לקבלת פני משיח.

אך בשיחת הדבר מלכות ש"פ יתרו כותב: "אוחזים כבר בסיום עבודת כל הבירורים 
ואף כבר צחצחו את הכפתורים וכו' וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו 

השלימות דאחד עשר". והיינו שעדיין לא מוכנים לקבלת פני משיח.

ויש לבאר זה ע"פ מה שכותב בדבר מלכות ש"פ חיי שרה16: "עד שכבר סיימו את כל 
עניני העבודה אפילו לצחצח את הכפתורים ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו 
פני משיח צדקנו  להיות מוכנים בפועל לקבלת  היא  והשליחות עכשיו  הרי העבודה 

בפועל ממש", היינו שמחלק בין מוכנים סתם למוכנים בפועל ממש17.

14( בשורת הגאולה אות כה.
15( וכן נאמר בריבוי שיחות כמו ש"פ נח - "ועומדים מוכנים )עמדו הכן כולכם( לקבל פני משיח צדקנו", וירא - 
"שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו", חיי שרה - כבפנים, בא - "שכבר 
נשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו", וישב - "ועומדים מוכנים עמדו הכן כולכם לקבל 

פני משיח צדקנו תיכף ומיד ממש", ועוד.
16( ס"א.

17( לגבי ההבדל בשיחה זו בין מוכנים בפועל ממש למוכנים סתם - ראה בספר ענינו של משיח להרב שלום דובער 
וולף, שמביא משל ממלך שאמר לעמו שכאשר יתקנו את מעשיהם הוא יצא מהארמון, לאחר תקופה בדק המלך את מצב 
העם וראה שהעם באמת תיקנו את מעשיהם ומוכנים לצאת המלך אליהם, ואז הודיע המלך שהוא ראה את השתפרות 
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ולפ"ז יש לומר, דמה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בש"פ יתרו )שצריך להיות מוכנים( 
הכוונה היא ע"ד מ"ש בדבר מלכות חיי שרה - "להיות מוכנים . . בפועל ממש".

 וזה שבש"פ חיי שרה כותב "בפועל ממש" ובש"פ יתרו אינו מזכיר זאת, לכאורה זהו 
כי שם מזכיר שאנו כבר עומדים מוכנים, ולכן מחלק בין מוכנים סתם למוכנים בפועל, 
רק  אלא  מוכנים(  עומדים  )שכבר  במוכנים  אחרת  דרגא  מזכיר  שלא  ביתרו  משא"כ 

שצריך להיות מוכנים - לא הי' צריך לחלק18.

שלילת המיתה במלך המשיח לדעת הרמב"ם

 הת' יוסף שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה  "ואם  )הל' מלכים, פי"א ה"ד(:  כתב הרמב"ם 
ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה 

ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' - הרי זה בחזקת שהוא משיח. 

"אם עשה והצליח ]וניצח כל האומות שסביביו[ ובנה מקדש במקומו, וקבץ נדחי 
ישראל הרי זה משיח בודאי, ואם לא הצליח עד כה או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה 
עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש 

ברוך הוא אלא לנסות בו רבים". עכ"ל.

והנה מפשטות לשון הרמב"ם - "ואם לא הצליח", משמע שכוונתו היא על משיח 
במצב שהוא 'בחזקת משיח', שאזי ייתכן שבמקרה שיצא למלחמה ולא ניצח, או שנלחם 
על עניין מסויים ו"לא הצליח" בעניין זה - "בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי 
הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא 

לנסות בו רבים".

העם והוא עומד לצאת, העם כעת נדרש לקבל את פניו בפועל ממש )כמו להכין כרכרה, להגיע לארמון וכדו' - דברים 
שלא היו צריכים לעשותם כשהתכוננו סתם(. וראה שם בארוכה.

צדקנו  משיח  "קבלת  אודות  מדובר  יתרו  דבש"פ  יותר:  בפשטות  הענין  לבאר  יש  ולכאורה  המערכת:  הערת   )18
השלימות דאחד עשר", והיינו לא רק 'פני משיח', אלא משיח בעצמו 'בחינת אחד עשר', שהיא דרגא נעלית יותר מקבלת 
יותר בחורף תשנ"ב, שמדובר  - תקופה מאוחרת  יתרו  גם לתקופה של שיחת ש"פ  )ומתאים  פני משיח צדקנו סתם 

בשיחות אודות גילויים נעלים יותר(. ודו"ק.
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אך לפירוש זה יש להבין: באם עוסקים דברי הרמב"ם הנ"ל במצב של 'בחזקת משיח' 
– מהי הסיבה לפוסלו מגדר מלך המשיח, והרי יתכן שבענין זה, פעולה זו, שליחות זו, 
מלחמה זו, וכל כיו"ב - אכן לא הצליח, אך באם ממשיך להראות פעולות השואפות 

להחזרת שלימות התורה ומצוות, עוסק במצוות וכו' ויכוף וכו' וילחום וכו' –

]שפעולות אלו19 הינם בגדר של "בחזקת משיח" – החזרת שלימות התומ"צ[ לכאורה 
עדיין שייך שישאר "בחזקת משיח", ואזי יתכן שלאחמ"כ גם יהי' "משיח בודאי". ומדוע 

א"כ פוסק הרמב"ם ש"בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה"?

ובסגנון אחר: היות וכל גדרו של "בחזקת משיח" הוא שפועל, וממשיך לפעול בדרך 
להבאת הגאולה – מה שייך בו גדר "לא הצליח" והרי הוא עדיין באמצע פעולותיו?

 )ואין לומר, שמוכרח זה שהביא הרמב"ם הוספה זו – "לא הצליח", רק לאחר שביאר 
את גדרו של 'משיח בודאי', ולא הביא זאת מיד לאחר ביאור גדרו של 'בחזקת משיח', 

שמזה משמע אשר – "לא הצליח" המדובר הוא אודות 'משיח בודאי', 

שהרי לאחר שנעשה "משיח בודאי" – כל גדרו הוא שהצליח לפעול בכל פעולותיו, 
והביא הגאולה - ניצח ובנה מקדש וכו', ואם כן מה שייך "לא הצליח" בזמן של גאולה?( 

ב
כן יש להבין בלשונו של הרמב"ם בהלכה זו:

 "ואם לא הצליח עד כה או נהרג" – שהוספת המילים "עד כה" אינה מובנת: מכיוון 
שמדובר כאן אודות "בחזקת משיח", שאוחז באמצע פעולותיו – מדוע שייך לומר שלא 

הצליח עד זמן מסויים, והרי הוא עדיין באמצע פעולותיו?

כמו כן יש להבין: לפי הפירוש הנ"ל, ש"לא הצליח" הכוונה היא על 'בחזקת משיח' 
שלא הצליח באחת מפעולותיו, מדוע נוקט הרמב"ם בלשון סתמית: "ואם לא הצליח 
עד כה", לכאורה הי' עליו לומר זאת בפירוש, כגון: "ואם הפסיד במלחמתו" או "ואם 
לא הצליחה שליחותו" וכיו"ב, ומדוע נוקט בלשונו "לא הצליח" מבלי להסביר מהו 

הפרט שלא הצליח בו?

פוסק  כה",  עד  הצליח  לא  "ואם  שכתב  לאחר  לשונו  בהמשך   מובן:  אין  ובעיקר 
הרמב"ם: "והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו",

- שמחזיר שלימות  הוא  ומהותו' של משיח  ש'גדרו  ואילך(   271 ע'  )לקו"ש חח"י  כ"ק אד"ש מה"מ  וכפירוש   )19
התומ"צ. וגדר 'חזקת משיח' הוא מי שפועל בכיוון זה, אך עדיין לא מדובר ב'הצליח', ואדרבא, כש'הצליח' הוא נעשה 

בגדר 'משיח ודאי'.                                         
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הכשרים  השלמים  דוד  בית  ל"מלכי  משיח"  ה"בחזקת  בין  החילוק  כל  זהו  והרי 
שמתו": כיוון שהם נפטרו מבלי לפעול הגאולה בפועל ממש, אזי אין שייך שלאחר מכן 
יגיעו לגדר "משיח בודאי", ואילו הוא שעדיין חי, יכול להמשיך בפעולותיו ולהיעשות 
"משיח בודאי" – ומדוע א"כ פוסק הרמב"ם שאם באחת מפעולותיו "לא הצליח" "הרי 

הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו"?

ולאור כל הנ"ל נראה לומר דבלשונו "ואם לא הצליח עד כה", מדבר הרמב"ם דוקא 
באחד שהי' מלך מבית דוד, ופעל בכל כוחו להחזרת שלימות התומ"צ – הבאת הגאולה 
השלימה, ואף חל עליו גדר 'בחזקת משיח', אך באמצע פעולותיו מת ונפטר מן העולם, 
ולא הצליח לסיימם, ומשום כך נעצרו פעולותיו ולא שייך שיישאר 'בחזקת משיח', 
ובטח שלא ימשיך לשלב של 'משיח בודאי'. ואזי יש לחפש סימנים אלו באדם אחר 

מבית דוד.

ג
 ולפי פירוש זה, ש"אם לא הצליח", הכוונה היא - שמת ונפטר מן העולם, מתורצות 

כל השאלות הנ"ל: 

דמה שהוקשה: מדוע "אם לא הצליח" אינו משיח, והרי יכול הוא להמשיך בפעולותיו 
ולהשאר בגדר 'בחזקת משיח' – אינו שייך, כיון שמדובר שכבר נפטר מן העולם, ועל כן 

לא שייך שימשיך בגדר 'בחזקת', ופשיטא שלא בגדר 'בודאי'.

"ואם הפסיד  ולא כתב  עד כה"  "ואם לא הצליח  וכן מה שהוקשה שכתב בלשונו: 
במלחמתו" וכיו"ב - כעת מובן, שכיוון שנפטר, אזי "עד כה" - היינו: עד פטירתו, משום 
שבחייו לא הצליח לסיים פעולותיו ולהביא הגאולה, אין שייך שימשיך בגדר 'בחזקת 

משיח'.

וכן מובן המשך לשונו של הרמב"ם: "בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרי 
הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא 

לנסות בו רבים". דלפירוש הנ"ל מובן היטב לשונו של הרמב"ם.

ד
אך עדיין צריך להבין בלשון הרמב"ם:  "ואם לא הצליח עד כה או שנהרג" – מהו 

ההבדל בין "לא הצליח" ל"נהרג"?
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ויש לומר, דישנו חילוק כללי20 בין אדם ש'מת' ואדם ש'נהרג'. דאותו שמת - פירושו, 
שיצאה נשמתו שלא ע"י אחרים, כאדם שמת בזמנו; אך אדם שכתוב בו 'נהרג', הנה 

הפירוש הפשוט בזה הוא, שנהרג ע"י אחרים. 

 ]וכמו שמוכח בהלכה הקודמת, שהרי כתב )לגבי 'ישוע הנוצרי'( "ונהרג", וממשיך 
"בבית דין". וכך מוכח גם כן בהלכה לפנ"ז )הלכה ג'(, לגבי בן כוזיבא שנאמר עליו 
הלשון - "נהרג", ושם הכוונה היא, שנהרג ע"י גויים, כפי שכתב הרמב"ם )הל' תענית, 
ע"י  פירושו  'נהרג',   - הרמב"ם  שלשיטת  משמע  וא"כ,  גויים".  ביד  "ונפל  ה"ג(  פ"ה 

אחרים דוקא[.

ואם כן מובן היטב מה שחילק הרמב"ם בין דין 'מת' )שלא ע"י אחרים(, ובין 'נהרג' 
)ע"י אחרים, דוקא(. שבכך בא לחדש, שאפילו אם נפטר כדרך כל האדם – אינו משיח. 

אף שאינו נהרג ע"י אחרים שמונעים מלוכתו.

ה
ויש להוסיף בזה, ובהקדים דברי הגמ' )סנהדרין, צ"ח, ב( - "אמר רב אי מן חייא הוא 

כגון רבינו הקדוש". 

ובדרך אפשר אולי יש לומר, שזהו מקורו של הרמב"ם שפסק ע"פ דיעה זו, שמשיח 
מן החיים דוקא, ואוחז באמצע פעולותיו, וע"כ ברגע שמת, אזי "הרי הוא ככל מלכי 

בית דוד הכשרים והשלמים שמתו".

 ]ואע"ג שבהמשך הגמ' שם ממשיך "ואי מן מתיא הוא", והיינו שישנה שם נתינת 
מקום לפרש במשיח שהוא מן המתים,

הנה, בלקו"ש )חלק ל"ה, ויגש )ג(, הערה 6( מביא כ"ק אד"ש מה"מ עניין זה )שמשיח 
מן המתים( ודוחהו בפירוש, וזלה"ק: "בהמדרש: "איכה רבה )פ"א, נא( "אין מי חייא 
הוא דוד שמיה, אין מן דמכייא הוא דוד שמיה" )אם מן החיים הוא יהי' שמו דוד, ואם 

מן המתים הוא יהי' דוד בעצמו. פני משה(".

אלא  המתים,  מן  יהי'  שמשיח  בזה  הפירוש  דאין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בזה  ומסביר   
שנשמת דוד )שנפטר( תתלבש בנשמתו של מלך המשיח. 

ועל כן, 'מן המתים' אינו נופל כלל על לשון הרמב"ם כאן, שהרי בגמ' שם הכוונה 
היא בהו"א שיהי' מן המתים. ופירוש זה שלל הרמב"ם כבר לפנ"ז, באמרו: "ואם יעמוד 
מלך" וכו', והיינו שמדובר באדם שנמצא העולם הזה )ואינו עוסק ב'קם לתחייה' וכו'(". 

204( חילוק זה הובא ג"כ בהערות התמימים ואנ"ש - בהוצאות המוקדמות יותר - העוסקים בנידון. ובנוסף לכך 
שניתן להבין זאת ג"כ מפשטות הלשון )ולהעיר מהלשון ברמב"ם הלכות טומאת מת, פ"ב הי"ד. ובכ"מ(.
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ולסיכום: בפירוש לשון הרמב"ם שכתב: "אם לא הצליח עד כה . . הרי הוא ככל מלכי 
בית דוד", מדבר במלך שמת )ולא ב'נהרג'(. וא"כ, כיוון שבחייו לא הצליח )על אף שהי' 
ב'חזקת משיח'(, ומת - הרי שיש בו הגדר של "ככל מלכי בית דוד . . שמתו ולא העמידו 

הקב"ה אלא לנסות בו רבים".

ישיר  כהמשך  בחייו,  להיות  עליו  ודאי',  'משיח  גדר  עליו  שיחול  שבכדי  ומובן 
לפעולותיו בגדר 'חזקת משיח', ופשוט.

לימוד עניני גאולה פועל ראיית הנפלאות

הנ"ל

א
בשיחת הדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א )ס"י( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "רואים שישנו 
קושי )"עס קומט אן שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח 
ממש, עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה. ומהטעמים לזה . . כיון שחסר עדיין 

בהענין ד"אראנו נפלאות" כהלשון והסדר שבכתוב".

באופן  וזהו  אותם,  מראה  עצמו  שהקב"ה  הוא:  נפלאות'  'אראנו  שדיוק  ומבאר 
שאין  בעולם  מאורעות  מתרחשים  בזמננו  משא"כ  הנפלאות.  רואים  שמלכתחילה 
אכן  שהם  ומסביר  מבאר  הנביא  אח"כ  ורק  שבהם,  הנפלאות  מראה  בעצמו  הקב"ה 
נפלאות שאפשר לראות בהם את סימני הגאולה, ולכן "קשה לפעול שיחדור בהכרה 

והרגש דהאדם".

וממשיך: "והעצה לזה - ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה. כי, בכח התורה 
)חכמתו של הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש 
שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי 
ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות 

בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא"".

והנה הי' אפשר לכאורה להבין, שהעצה כאן לחיות עם משיח היא בדרך עקיפה: 
שהגם שאין רואים בגילוי הנפלאות במאורעות שמתרחשים בעולם - הרי ע"י לימוד 
עניני גאולה ומשיח מתעלים ממצב זה, ומתחילים לחיות בעניני הגאולה למרות שאין 

רואים הנפלאות.
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ב
אמנם הנה כחודשיים לפנ"ז בשיחת ש"פ תזריע מצורע מבאר, וזלה"ק )ס"ז(: "גלות 
שענינו העלם והסתר האור האלקי - מצד שרשו ומקורו הוא ענין נעלה ביותר, "אורות 
)"לא  לגמרי  מגילוי  שלמעלה  לבחינה  ועד  בכלים,  מהתגלות  שלמעלה  עליונים" 

ראינו"(".

- שממשיך  גדולות לבדו  זה נאמר: לעושה נפלאות  "ועל   :50 ומעיר ע"כ בהערה 
נפלאות גדולות תמיד, אלא שהן בבחי' לבדו )הוא לבדו יודע שהוא נס(". ומציין בשולי 
דזמן  ה"אותותינו"  וגילוי  המשכת  נעשה  התורה  שע"י  לומר  יש  ועפ"ז   .  ." הגיליון: 

הגלות )"נפלאות גדולות לבדו"( באופן הנראה ונגלה לעיני בשר".

התורה  וע"י  שבהם,  הנס  את  רואה  הקב"ה  שרק  גדולות  נפלאות  שישנם  כלומר 
מתגלה הנפלאות שבהם גם לעיני בשר )וכפי שמפרט בהערה שם הקשר בזה(.

את  שבעולם  במאורעות  שמגלה  זה  הוא  התורה  שלימוד   - בפשטות  מובן  ועפ"ז 
הנפלאות שבהם. וא"כ העצה ללמוד תורה בעניני גאולה ומשיח בשיחת בלק הנ"ל 
- אינה רק דרך עקיפה לחיות עם הגאולה למרות שאין רואים הנפלאות, אלא היא 
בעצמה הדרך לראות הנפלאות )למרות שאין הקב"ה מראה אותם, ואין רואים אותם 

מלכתחילה(. 

תזריע־ שיחת  בהמשך  ובבירור  בפשטות  זאת  נראה  יותר,  קצת  כשמעיינים  והנה 
מצורע הנ"ל )בסעיף י' - בהורדת קטעי סוגריים(, וזלה"ק: ""תפארת" - קאי על התורה, 
העליונים  שהאורות   - ושוב  דרצוא  התנועות  ב'  לחבר  בכחה  מעלתה  גודל  שמצד 
יומשכו ויתגלו בכלים, שעי"ז מתגלה ענינו האמיתי של הגלות )אורות עליונים(, באופן 

שמושלל ענין הגלות כפשוטו, גאולה שאין אחרי' גלות".

והיינו ש'כח התורה לשנות טבע האדם' )בשיחת ש"פ בלק הנ"ל( הוא - שמצד גודל 
אלא  גלות  אינו  שהעולם  בבירור  נראה  וממילא  בכלים,  האורות  את  מגלת  מעלתה 

גאולה, וממילא מובן שגם במאורעות העולם רואים את הנפלאות שבהם.

ג
והנה בשיחת תזריע־מצורע הנ"ל )ס"ט( מקשה: "והשאלה היא: כיון שכבר נסתיימו 
"מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות" - מהי ה"דרך ישרה" )הקלה והמהירה ביותר 
מבין כל דרכי התורה( שיבור לו האדם )כללות בנ"י( שגמר עניני העבודה כדי לפעול 

התגלות וביאת המשיח"?

 ומסיק )בס' י"ב־י"ג(: "ההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה - היא ה"דרך 
ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה . . ועל של פועל באתי - ובודאי יעוררו 
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ויפרסמו בכל מקום ומקום: כדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד - על כאו"א 
מישראל להוסיף בלימוד התורה בעניני משיח וגאולה".

וע"פ הביאור הנ"ל תובן לשונו הק' בשיחת ש"פ בלק: "ועל דרך המדובר בתקופה 
האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה ומשיח - לא )רק( 
בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל 

"לחיות" בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח" -

עניני  ללמוד  בתקופה האחרונה'(, העצה  )ב'מדובר  זו  שיחה  לפני  דמשמע שכבר 
משיח וגאולה היא 'לא בתור סגולה' 'אלא בעיקר להתחיל לחיות' -

והביאור בזה: שאכן כנ"ל כבר בשיחת תזריע מצורע הנ"ל מבואר שלימוד התורה 
)בעניני משיח וגאולה( פועל שיתאפשר לראות ולחיות שהגלות היא גאולה ולראות 
את הנפלאות בגלות - והיינו שאכן הלימוד הוא לא בתור 'סגולה' לקרב הגאולה, אלא 

בעיקר בכדי לחיות עם משיח )ובמילא זה יזרז את הגאולה(. ודו"ק.

עד כמה נוגעת עבודתנו כעת לשלימות הגאולה

 הת' אלון משה שי' סרוסי
תלמיד בישיבה

א
בשיחה הידועה, שיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א, זועק כ"ק אד"ש מה"מ על כך שעדיין לא 
פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש, ומודיע שהוא עשה את כל אשר ביכולתו, וכעת 
הוא מוסר את הענין אלינו - 'עשו כל אשר ביכולתכם . . להביא בפועל את משיח צדקנו 

תיכף ומיד ממש'.

וממשיך ומסיים: "ויה"ר שסוף כל סוף יימצאו עשרה מישראל שיתעקשו שמוכרחים 
לפעול אצל הקב"ה ובודאי יפעלו אצל הקב"ה . . להביא בפועל את הגאולה האמיתית 
והשלימה תיכף ומיד ממש . . ויה"ר שיימצאו מכם אחד, שנים, שלשה שיטכסו עצה 

מה לעשות וכיצד לעשות".

וידוע הביאור בזה שבשיחה זו מסר כ"ק אד"ש מה"מ את האחריות להבאת הגאולה 
אלינו, וכמו ההבדל בין פועל יום לבין בעל הבית, שהאחריות אינה על כתפי הפועל 
אלא על כתפי בעל הבית - וכך בענין הגאולה, שכעת האחריות מוטלת על כתפינו, ועל 
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גבי פעולותינו אנו. ובשיחות שבאו לאחר שיחה זו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כמה ענינים 
והוראות נפלאות בעניני הגאולה.

וראיתי להעיר שניתן לראות שבהמשך השיחות שבאו לאחר שיחה זו, כ"ק אד"ש 
מה"מ מבאר את חשיבות פעולתנו ועבודתנו בזמן הגלות בארבעה רבדים ודרגות:

א( מצד ענינו של העולם. ב( מצד ענינה של הגלות. ג( מצד ענין הגאולה עצמה. ד( 
מצד שלימות הגאולה והגילוי דלעת"ל. וכדלקמן בארוכה.

ב
בשיחת שבת פרשת שמיני, השבת שלאחר השיחה הנ"ל דכ"ח ניסן, מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ את סגולתו המיוחדת של השבת בקביעות אותה שנה, שבה קוראים בנ"י שמונה 

פעמים את פרשת שמיני, וכהסימן "שמיני שמונה שמינה".

ומבאר שענינו המיוחד של יום השמיני למילואים הוא, שאז נפעלה המשכת השכינה 
למטה במשכן. שהכח על זה בא דוקא מכך שהוא יום השמיני - כי כל עניני העולם 
נכללים במספר שבע שמורה על הטבע, משא"כ מספר שמונה מורה על האור האלקי 
שלמעלה מהתלבשות בעולם, ולכן דוקא ביום השמיני נפעל גילוי אלקות שלמעלה 

מהבריאה.

וממשיך, שתכלית הכוונה היא שהאורות שלמעלה מגילוי בעולם - יומשכו בעולם, 
חיבור רוחניות וגשמיות, גבול ובלי גבול. ובזה מבאר הגילוי של שמונה פעמים שמיני 

- שהגילוי שלמעלה מהשתלשלות - חודר ונקלט בכל הז' שקדמו לו.

ומסיים, שהאופן שבו מגיעים לגילוי זה הוא דוקא ע"י העבודה במדידות והגבלות 
לגילויים  כלי  נעשים  עי"ז  שדוקא  כיון  לשמיני,  שקודמות  הדרגות  בשבע  בעולם, 
הנעלים ביותר. ועד"ז בענין יום השמיני למילואים - שבא דוקא לאחרי הקדמת שבעה 

ימים לפניו.

כ"ק אד"ש מה"מ החשיבות דמעשינו  זו מבאר  נראה שבשיחה  הנ"ל,  היסוד  ולפי 
ועבודתנו בגלות, באופן הא' הנ"ל: מצד ענינו של העולם - שדוקא העבודה מצד )וב(
העולם )"מעשינו ועבודתנו בזמן משך הגלות"( היא זאת שגורמת שהעולם יהי' כלי 

לגילוי ד'שמיני'.
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ג
בשבת שלאחר מכן, שבת פרשת תזריע־מצורע, על מנת לבאר את הקשר בין הפרשה 
לגאולה, מקדים כ"ק אד"ש מה"מ ביאור ענין הנגעים, שהם מצד עצמם 'אורות עליונים 

שלמעלה מהתלבשות בכלים', ולכן באים למטה באופן של נגעים והיפך הטהרה.

אך מכיון ששרשם הוא נעלה ביותר, לכן טהרתם אינה ע"י ענין חדש לגמרי, אלא ע"י 
גילוי ענינם האמיתי של הנגעים - שהם אורות עליונים.

וכך - מבאר כ"ק אד"ש מה"מ - הוא גם בענין הגלות והגאולה:

מהתלבשות  שלמעלה  עליונים  'אורות  ביותר,  נעלה  ענין  היא  עצמה  מצד  גלות 
בכלים', ודוקא לכן באה למטה באופן של חושך והעלם והסתר. אך מכיון ששרשה 
נעלה ביותר, אין הגאולה ענין חדש לגמרי, אלא ע"י מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות, 

שהם גילוי ענינו האמיתי של הגלות - ועי"ז מתבטל העלם 

ושואל, דלכאורה אינו מובן: איך יתכן שהשם של הגאולה, שכל ענינה הוא ההיפך 
מילת  תיבות  כדי שרוב  ועד  אל"ף,  בתוספת  רק  'גולה',  תיבת  היא   - מגלות  הגמור 

'גאולה' הם 'גולה', ואפילו הר"ת של 'גאולה' הוא כהר"ת של 'גולה'?

ומבאר שענין הגאולה הוא שהמציאות שהיתה קודם לכן משועבדת בגלות - נעשית 
משוחררת. כל הענינים החיוביים שנעשו בגלות, נשארים גם בגאולה, רק שמתבטל 
ההעלם והסתר שלהם. ולפי זה מובן מדוע 'גאולה' היא תיבת 'גולה' בתוספת א', כי 
ענינה של הגאולה היא להעלות את עניני הגלות ע"י שמכניסה בהם הא' ד'אלופו של 

עולם' - שמתגלה בהם שהם בריאה של הקב"ה.

לאחר מכן )סעיף ד( מוסיף ומדגיש, שהיות שהשם 'גאולה' כולל את כל הענינים 
העליות  כל  של  התוכן  הוא  בגולה(  הא'  )החדרת  זה  שענין  הרי  המשיח,  שבימות 

והענינים שבגאולה.

דירה  ית'  לו  להיות  ש'נתאווה הקב"ה  היא  הגאולה  של  זאת, שכל מהותה  ומבאר 
בתחתונים', וכל העליות שיהיו בגאולה הם חלק מתכלית זו. וכיון שענין זה )עשיית 
דירה בתחתונים( נעשה ע"י עבודתנו בזמן הגלות )שזהו ענין החדרת הא' בגולה( הרי 

שכל ענין הגאולה מתבטא בכך שהיא 'גולה' בתוספת אל"ף.

כ"ק אד"ש מה"מ החשיבות דמעשינו  זו מבאר  נראה שבשיחה  הנ"ל,  היסוד  ולפי 
ועבודתנו בגלות, באופן הג' הנ"ל: מצד ענינה של הגאולה - היות שכל ענין הגאולה 
היא עשיית דירה לו ית' בתחתונים, הרי מעשינו ועבודתנו בזמן הגלות, פועלים את 

ענין הגאולה עצמה.
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ד
בשיחת שבת שלאחר מכן, שבת פרשת אמור, אומר כ"ק אד"ש מה"מ שכיון שגאולה 
כוללת בתוכה חידושים גדולים ביותר )במעשה בראשית - שמים חדשים וארץ חדשה, 
וכולם  תצא(  מאיתי  תורה חדשה   - ובתורה  למטה,  העצמות  גילוי   - אלקות  בגילוי 
נכללים בשם 'גאולה', צריכים לומר שענין זה של 'גולה בתוספת אל"ף' כולל את כל 

הענינים הנ"ל.

ומבאר, שבאות אל"ף המתווספת במילה 'גולה' ישנם שלושה פירושים: א( מלשון 
אלוף - אלופו של עולם. ב( מלשון אולפנא ולימוד - אאלפך חכמה אאלפך בינה. ג( 

אל"ף אותיות פלא.

כלומר, בעבודה להפיכת הגלות ישנם בכללות ג' ענינים ודרגות:

'אלופו של עולם',  גילוי אלקות שבערך לעולם, הנרמז בפירוש דאל"ף מלשון  א( 
שמגלים איך שכל עניני העולם הם אלקות.

התורה  ע"י  במיוחד  וזהו  לעולם,  בערך  אבל  מהעולם  שלמעלה  אלקות  גילוי  ב( 
שקדמה לעולם, וזה נרמז בפירוש דאל"ף מלשון 'אולפנא'.

ג( גילוי אלקות שלמעלה לגמרי מהעולם, וזה נרמז בפירוש דאל"ף מלשון 'פלא'.

ומבאר, שגילוי הדרגא הג' - גילוי שלמעלה לגמרי מהעולם - הוא דוקא ע"י העבודה 
בירידה בגלות, כמ"ש "אודך ה' כי אנפת בי", שדוקא ע"י הירידה בגלות )"אנפת בי"( 
מתגלים הענינים הכי נעלים בגאולה )'פלא'( ואז מתגלה ה"אודך ה'" ב"אנפת בי" עצמו.

כ"ק אד"ש מה"מ החשיבות דמעשינו  זו מבאר  נראה שבשיחה  הנ"ל,  היסוד  ולפי 
ועבודתנו בגלות, באופן הד' הנ"ל: מצד שלימות הגאולה והגילוי דלעת"ל - שהענינים 

הכי נעלים דהגאולה )'פלא'( מתגלים דוקא ע"י העבודה בזמן הגלות - 'אנפת בי'.

ה
ומכל הנ"ל מובן לכאורה ביתר הדגשה הסיבה שכ"ק אד"ש מה"מ מטיל את האחריות 
על הבאת הגאולה עלינו, שאמנם הכח לכך מגיע מ'אתפשטותא דמשה' שבדור, אך 

העבודה בפועל צריכה להיות דוקא על ידינו:
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להביא  הגלות22,  ענינה האמיתי של  לגלות את  בעולם21,  הגילוי  לפעול את  שכדי 
להסתפק  אפשר  אי  )'פלא'(,  בגאולה23  נעלים  הכי  לענינים  עד  הגאולה,  של  לגילוי 
בעבודה נעלית של נשיא הדור, אלא צריך דוקא את עבודת אנשי הדור, ודוקא בגלות, 

שדוקא עי"ז מגיעים לכל העילויים.

מקומו של מלך המשיח בתחילת זמן הגאולה

 הת' שניאור זלמן שי' צנעני
תלמיד בישיבה

בקונטרס בית רבינו שבבבל )ס"ו(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבדורנו רוב היהודים 
גלו לחצי כדור התחתון, ולכן נשיא הדור נמצא גם הוא שם - איפה שרוב היהודים 
נמצאים, וכיון שעיקר מקום השכינה הוא במקומו של נשיא הדור - גלתה גם השכינה 

לחצי כדור התחתון.

ועפ"ז לכאורה יש לומר, שאם יהי' המצב עוד בזמן הגלות - שרוב עם ישראל יעברו 
לארץ הקודש, יעבור נשיא הדור יחד אתם, וממילא גם השכינה תעבור יחד אתו.

והנה בלקו"ש חלק ט' שיחה )א( לפר' נצבים24, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה את 
דברי רש"י עה"פ "ושב ה"א את שבותך", שהקב"ה אוחז בידיו של כל אחד מבני ישראל 

ומביא אותו מן הגלות אל הגאולה.

ומבאר שם )ס' ט־י(, שמצד הענין ד"הקב"ה נמצא עם ישראל בצרת גלותם" - אין 
הקב"ה בכבודו ובעצמו יוצא מהגלות עד שהיהודי האחרון יצא מהגלות, ומה שהקב"ה 
אוחז בידיו של כאו"א )ומביא אותו לארץ דמשמע שעולה עם כאו"א( - זוהי הארה 

פרטית ומצומצמת.

ועפ"ז לכאורה צריך לומר, שכל הביאור הנ"ל שנשיא הדור והשכינה נמצאים במקום 
שבו נמצאים רוב היהודים הוא רק בזמן הגלות, כיון שהקב"ה נמצא ביחד עם ישראל 

וסובל עמהם, וכאשר עוברים לסבל אחר - עובר הוא איתם;

21( כביאור בשיחת כ"ח ניסן.
22( כביאור בשיחת ש"ק תזו"מ.

23( כביאור בשיחות ש"ק אחו"ק ואמור.
24( ע' 175 ואילך.
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משא"כ כאשר יהודים עולים לארץ הקודש בתור חלק מהתחלת הגאולה, אף שיהי' 
זה עדיין לפני בניין בית המקדש בירושלים וכו'25 - לא תעבור איתם השכינה, אלא 

תישאר במקום בו נמצאים הכי הרבה יהודים בגלות מחוץ לארץ ישראל.

ועפ"ז לכאורה כן הוא בנשיא הדור - שישאר במקום בו שורה השכינה, ולא יעבור 
לארץ ישראל כל עוד נשאר יהודי אחד בגלות.

]ויש להעיר, מפי השמועה, שפעם מישהו שאל את כ"ק אד"ש מה"מ מדוע אינו עולה 
לארה"ק, וענה שמפקד לא עוזב את המערכה עד שאחרון החיילים חוזר; וה"ז כמו 

בשיחה הנ"ל )כלפי הקב"ה([.

יבנה  קודם  - שמשיח  עם מה שכתב הרמב"ם  זה  יסתדר  כיצד  צ"ע,  אלא שעדיין 
את ביהמ"ק ואח"כ יקבץ נדחי ישראל; כי הרי בקונטרס הנ"ל כותב כ"ק אד"ש מה"מ 
במפורש שהמשיח הוא נשיא הדור, וא"כ לכאורה צריך להשאר בגלות עם היהודים 

וכיצד יוכל לבנות את ביהמ"ק בעצמו עוד קודם קיבוץ גלויות?

ואולי אפשר ליישב, דהשיחה הנ"ל היא לדעה שקיבוץ גלויות קודם לבנין ביהמ"ק. 
או שהדברים יקרו בבת אחת - כמובן משיחותיו הק' )במיוחד מתנש"א־נ"ב( שברגע 
הגאולה מיד מגיעים בענני שמיא כל עם ישראל לאה"ק, ובנין ביהמ"ק השלישי יורד 

מלמעלה והכל בפחות מרגע כמימרא. ועצ"ע.

החידוש בלימוד הלכות המקדש בשנות הנפלאות

 הת' יוסף יצחק שי' שמולביץ
תלמיד בישיבה

א
בשיחת דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א )ס"ז(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מעלת צום 
י"ז תמוז שחל בשבת )נדחה( בדורנו זה, אשר לא מודגש בו ענין צער החורבן והגלות, 
כי אם השמחה והגאולה שבו, כתוצאה מכך אשר כ"ק אדמו"ר הריי"צ יצא ממאסרו 

25( ראה ר"ד דבר מלכות ש"פ ויקהל כותב כ"ק אד"ש: "רואים בשנים האחרונות איך שנעשה ה"ויקהל" בפשטות - 
קיבוץ גלויות דבנ"י מכל העולם, שעולים לארה"ק. והעלי' היא באין־ערוך להעליות שהיו פעם בדורות שלפנ"ז".
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בחודש זה, וכן מצד מעלת דורנו זה אשר הוא הדור האחרון לגלות והוא הדור הראשון 
לגאולה.

ובהמשך מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ח(, בנוסף למעלת דורנו זה בכלל, את המעלה 
המיוחדת בשנה זו דוקא, אשר זוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו" ועד ל"שעה שמלך 
המשיח בא", ואשר עומדים כבר על סף התחלת הגאולה. ומכך מסיק את ההוראה, וזה 

לשונו הקדוש: 

"ומזה מובן שבימי בין המצרים דשנה זו צריך להיות "שטורעם" מיוחד ביתר שאת 
וביתר עוז בכל הקשור ללימוד עניני גאולה ומשיח ובנין ביהמ"ק השלישי". ומסיים: 
"וצריך עיון בנוגע להתחלת הלימוד בעניני בית הבחירה בי"ז בתמוז שחל בשבת - האם 
השבת דוחה את כללות הזמן דבין המצרים, והתחלת בין המצרים בקביעות כזו היא 

ביום ראשון, או שהשבת דוחה רק את הצום, והענינים הבלתי־רצויים דבין המצרים".

היינו, צריך עיון האם השבת דוחה את כללות הזמן של ימי בין המצרים, וממילא 
גם לימוד עניני גאולה ומשיח נדחה ליום ראשון, או שהשבת דוחה רק את הצום, אך 

לימוד עניני גאולה ומשיח מתחיל כבר בשבת, ונשאר בצריך עיון. 

מה"מ  אד"ש  כ"ק  שולל  נדחה(26 ,  תמוז  )י"ז  תשמ"ה  בלק  ש"פ  בשיחת  הנה,  אך 
בתכלית את הלימוד הנ"ל ביום השבת, וזה לשונו הקדוש:

"ראיתי שהכינו "הלכות בית הבחירה להרמב"ם", בהתאם למנהג ללמוד הלכות אלו 
בימי "בין המצרים". אמנם, מכיון ששבת זו דוחה את הענין דשבעה עשר בתמוז, הרי 
אין מקום ללמוד "הלכות בית הבחירה" בקשר עם בין המצרים, שכן, בשבת זו צריכים 
לשלול את כל הענינים שיש להם קשר ושייכות עם הענין הבלתי רצוי של שבעה עשר 

בתמוז, כדי שלא יהי' נתינת מקום לחשוב שעושים כן מפני הענין של י"ז תמוז". 

שמזה משמע בפשטות, אשר כ"ק אד"ש מה"מ שולל באופן ברור את ענין לימוד עניני 
בית הבחירה בשבת זו, כדי שלא יהי' נתינת מקום לחשוב שזהו בקשר עם הענינים 
הבלתי רצויים של י"ז תמוז. והאיך בדבר מלכות בלק דלעיל - לא שולל זאת כ"ק אד"ש 

מה"מ, אלא נשאר בצריך עיון, היינו שיש צדדים לכאן ולכאן? 

ב
וראיתי לבאר ענין זה ובהקדים:

במהלך השיחה ניתן לראות את התפנית המיוחדת בנוגע לשנה זו במיוחד )תנש"א(, 
לגבי כל הדורות שלפני זה ואף לגבי דורנו זה, וזלה"ק )ס"ח(:

26( התוועדויות ה'תשמ"ה ע' 2560.
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ממש  בסמיכות  שנמצאים  לכך  נוסף  זו:  בשנה   - גופא  זה  בדורנו  נוסף  "וחידוש 
לגאולה האמיתית והשלימה, הרי . . כבר ראו בפועל "נפלאות" המעידים שזוהי ה"שנה 
שמלך המשיח נגלה בו", ועד ל"שעה שמלך המשיח בא . . והוא משמיע להם לישראל 
ענוים הגיע זמן גאולתם" ועד להכרזה ש"הנה זה )המלך המשיח( בא", שכבר בא, היינו, 
ומיד  ותיכף  הגאולה,  סף התחלת  על  ימות המשיח,  סף התחלת  על  כבר  שעומדים 

המשכתה ושלימותה".

ולאחר שמבאר את כללות מעלת שנה זו במיוחד, אומר - "וכיון שכן, בודאי שבי"ז 
תמוז )שחל בשבת( ובכל ג' השבועות ד"בין המצרים" בשנה זו מודגש ענין הגאולה 
. . ומזה מובן שבימי בין המצרים דשנה זו צריך להיות "שטורעם" מיוחד ביתר שאת 

וביתר עוז בכל הקשור ללימוד עניני גאולה ומשיח ובנין ביהמ"ק השלישי".

עיון' הנ"ל האם השבת דוחה את  ה'צריך  כ"ק אד"ש מה"מ את  ולאחר מכן מביא 
הלימוד או שאינה דוחה. היינו, שמצד מעלת שנה זו, אשר זוהי ה"שנה שמלך המשיח 
נגלה בה" ועד ל"שעה שמלך המשיח בא", וכבר עומדים על סף הגאולה, מובן שבשנה 
זו במיוחד )אף לגבי שאר שנים( מודגש ענין הגאולה במיוחד, ולכן יש מקום לעיין 

בענין שיתחילו ללמוד הלכות אלו כבר בשבת זו , ועל זה נשאר ב'צריך עיון'.

ג
וניתן לראות ענין זה אף בהמשך השיחה באופן ברור יותר )ס"ט(:

"כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית 
הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי: לכל לראש - שהלימוד הוא לא מצד 
התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק, אלא מצד הכוסף 

וההשתוקקות להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישי,

ועוד ועיקר - שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא 
למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאח"ז, כיון ש"מקדש העתיד שאנו 

מצפין בנוי ומשוכלל )כבר עתה למעלה, ותיכף( יגלה ויבוא משמים" רגע כמימרא!"

היינו, שמצד מעלתה המיוחדת של שנה זו כנ"ל, לימוד הלכות בית הבחירה אינו 
באופן של הרגשת צער החורבן והגלות, אלא: א. מצד הכוסף והתשוקה לבית המקדש 

השלישי. ב. בידיעה והכרה גמורה שזו הלכה למעשה בפועל.

בשבת,  ללימוד  בנוגע  עיון'  ב'צריך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נשאר  זה  ביאור  לאחר  ואף 
וזלה"ק )הע' 92(:
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"ועדיין צריך עיון אם ההוספה המיוחדת דלימוד הלכות בית הבחירה הקשורה עם 
ימי בין המצרים )גם כשהלימוד הוא באופן האמור( מתחילה בי"ז תמוז כשחל בשבת, 
כיון שסו"ס קשור לימוד זה עם ימי בין המצרים דוקא, או שהוא ע"ד אמירת שירו של 

יום". 

הלכות  לימוד  אשר  כנ"ל,  זו  שנה  של  המיוחדת  כתוצאה ממעלתה  דוקא  כלומר, 
בית הבחירה הינו באופן שקשור כל כולו לגאולה האמיתית והשלימה, ממילא מתאים 
ללמוד הלכות אלו אף בשבת, אך סוכ"ס לימוד זה קשור עם ימי בין המצרים, ולכן 

נשאר ב'צריך עיון'. 

דוקא  זו  שנה  של  המיוחדים  העילויים  את  היו  לא  מתשמ"ה,  הנ"ל  בשיחה  אך 
)תנש"א27(, וממילא אופן הלימוד הי' קשור יותר עם חורבן וגלות, לכן בשיחה שם שלל 
בתכלית כ"ק אד"ש מה"מ את לימוד הלכות בית הבחירה בשבת, הואיל והם שייכים 

לענינים הבלתי רצויים של י"ז תמוז. 

פעולת לימוד עניני גאולה ומשיח )גליון(

 הת' מנחם מענדל שי' ששון
תלמיד בישיבה

א
י.ה. בנוגע לפעולת  בקובץ "שנות חיים" דישיבת חח"ל חיפה, הקשה הת' השליח 

לימוד עניני גאולה ומשיח כך: 

בשיחת דבר מלכות ש"פ תזו"מ ה'תנש"א )ס"ט( אומר כ"ק אד"ש מה"מ אשר הדרך 
הישרה הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה לפעול התגלות וביאת המשיח, היא - 

לימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה.

ובהערה 74 שם מוסיף: "ומתחיל מהתגלות וביאת המשיח שבכאו"א מישראל, כידוע 
שהפסוק "דרך כוכב מיעקב" כו' שקאי על מלך המשיח, קאי גם על כאו"א מישראל, 

כיון שיש בו ניצוץ מנשמת משיח".

כתוצאה  וזאת  ועכשווי,  מוחשי  יותר  באופן  המשיח  ומלך  הגאולה  על  לדבר  התחיל  במיוחד  זו  משנה  אשר   )27
מהענינים שהתחילו ונתגלו בשנה זו ובשנה שלאחריה, שלא היו בשנים קודמות. וראה בשרשרת השיחות בענין זה בספר 

'בשורת הגאולה' )קה"ת, תשנ"ג(. 
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שמזה משמע בפשטות, אשר ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח ניתן לגלות את הניצוץ 
משיח שבכאו"א, שע"פ המבואר בחסידות הכוונה היא על גילוי דרגת היחידה28, שגילוי 

דרגא זו פועלת אצל האדם אשר עניני העולם לא תופסים אצלו מקום כלל29.

והקשה: דהרי בדבר מלכות ש"פ ואתחנן ה'תנש"א )סי"ב( אומר כ"ק אד"ש מה"מ 
אשר דוקא ע"י העיון וההתבוננות בעניני הגאולה, ניתן להגיע למעמד ומצב אשר עניני 
העולם יהיו מושללים אצלו בדרך ממילא, והיאך אומר בדבר מלכות תזריע־מצורע, 

אשר ניתן לפעול זאת כבר ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח30? ונשאר בצ"ע.

ב
ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים:

בדבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א )ס"י( אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

 "ובנוגע לפועל, למרות השטורעם שבדבר בתקופה האחרונה בשנה זו, תהא שנת 
נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה 
בה", רואים שישנו קושי )"עס קומט אן שווער"( להחדיר ההכרה והרגשה שעומדים על 

סף ימות המשיח ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה . .

"והעצה לזה ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה )חכמתו של 
הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין 
מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי31(, הרי ע"י לימוד התורה 
בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך 

ידיעה והכרה והרגשה ש'הנה זה בא'".

28( ואף למעלה מדרגת היחידה - עצם הנשמה, כמו שנתבאר בארוכה בשיחת דבר מלכות ש"פ תולדות ה'תשנ"ב 
סעיף יג, עיי"ש.

העולם  עניני  כל  וממילא  הגלויים,  לכחות  כלל  שייכות  לה  שאין  הלב"  נקודת  "עצמיות  היא  זו  שדרגא  כיון   )29
מושללים אצלה בדרך ממילא, וראה לקו"ש ח"ו תצווה שיחה ב סעיף יב שם.

30( ומקשה עוד מהנכתב בהערה 119 בדבר מלכות תזו"מ שם: "ולכן, גם אלה שרוצים ללמוד בעיון ושקו"ט )ועד 
לחדש חידושי תורה בעניני גאולה ומשיח(, מתוך מנוחה ויישוב הדעת, ע"י הלימוד לעצמו או בחברותא - ישתדלו 

)מזמן לזמן( להשתתף גם בהלימוד בעשרה, כדי שיהי' אצלם גם המעלה שע"י הלימוד בעשרה".
שמזה משמע )כמו שמסיק שם( אשר אף מי שרוצה ללמוד בעיון כו' צריך לדחות זאת לטובת הלימוד בעשרה שלא 

עיוני כ"כ?
31( ולהעיר מ'השיחה הידועה' כ"ח ניסן ה'תנש"א: "מה עוד יכולני לעשות כדי שכל בנ"י ירעישו ויצעקו באמת 
ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי שכל מה שנעשה עד עתה, לא הועיל, והראי' שנמצאים עדיין בגלות, ועוד 

ועיקר - בגלות פנימי בעניני עבודת השם".
ויש לומר, אשר המילים בדבר מלכות בלק "כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי" הם התשובה לזעקת השיחה בכ"ח 

ניסן שנמצאים בגלות פנימי - "והעצה לזה היא ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה".
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שמזה משמע בפשטות, אשר ע"י לימוד התורה בעניני גאולה ומשיח )בלבד( ניתן 
להתעלות למעמד ומצב של גאולה.

וכמה שורות לפני כן )בתחילת סעיף י'( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "אף שאמרו חז"ל 
שמשיח בא "בהיסח הדעת" אי"ז בסתירה ח"ו למחשבה והתבוננות באופן של "דעת" 
משיח  בעניני  בחוזק"(  מחשבתו  ויתקע  מאוד  וחזק  אמיץ  בקשר  דעתו  )"שמקשר 
בהכניסה  כבר  שעומדים  ולהכיר  לידע  וההתבוננות  המחשבה  לראש  ]ולכל  וגאולה 
לימות המשיח "הנה זה בא", כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל 

עניני העבודה בשלימות, ככל פרטי הדברים האמורים לעיל[ –

"כי "היסח הדעת" פירושו "למעלה מן הדעת", היינו שלאחרי שענין זה חודר בדעתו 
)ע"י המחשבה וההתבוננות כו'( ה"ז נעשה אצלו באופן שב)היסח( ולמעלה מן הדעת".

וגאולה  משיח  בעניני  ההתבוננות  את  דוקא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדגיש  זה  ובקטע 
)"המחשבה וההתבוננות"( ולא את הלימוד.

ויש לומר שאין זה בסתירה כלל, ע"פ הידוע ומפורסם אשר הקשר של האדם עם 
קשר  מכל  יותר  ביותר,  ואמיץ  חזק  קשר  הוא  התבוננות  ע"י  שנעשה  הנלמד  הדבר 

אחר32, שעל ידו האדם נקשר ומתחבר עם הנלמד ונעשה חלק ממנו ממש.

ולכן אומר כ"ק אד"ש מה"מ אשר ע"י "המחשבה וההתבוננות" - זה חודר בשכל האדם 
ונעשה אצלו 'למעלה מן הדעת'. אך אין זה מחייב שזה נעשה דוקא ע"י ההתבוננות, 

אלא גם ע"י הלימוד,

וכמו שממשיך בקטע הבא33, אשר ניתן לפעול זאת גם ע"י הלימוד )"והעצה לזה 
- ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה"( וכמו שמביא הטעם לזה: "כי בכח התורה 
- לשנות טבע האדם", כלומר, שע"י לימוד אמיתי נכון וישר "אליבא דנפשי'", הלימוד 
פועל באדם הלומד לשנות אותו ולהפוך אותו, עד כדי כך, אשר גם כשנמצא "מחוץ 
לענין הגאולה, הרי ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, 

ומתחיל לחיות בעניני הגאולה".

)בלבד( האמיתי34  ואף ע"י הלימוד  ומזה מובן בפשטות שאין סתירה כלל, הואיל 
בעניני משיח וגאולה, ניתן לחיות משיח ולהתרומם מהעולם. משום שמדובר בכח של 

תורה ו"בכח התורה לשנות טבע האדם". 

32( וכמו שנתבאר בפ"ג בתניא - "והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע 
מחשבתו בחוזק בגדולת א"ס ב"ה ואינו מסיח דעתו".

33( שקטע זה הינו ה"בנוגע לפועל" של כללות השיחה, ולא הוזכר בו ענין ההתבוננות. )על אף שדובר על זה בס"ט, 
כנ"ל(.

34( וראה לדוגמא שיחת שמיני ה'תשמ"ב )התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 1335(: "והנה כאשר מדובר אודות עבודת 
המוח )לימוד והתבוננות( מובן שהלימוד צריך להיות באופן שהדבר הנלמד פועל עליו, היינו, לא זו בלבד שיודע מ"ש 
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אך מצד שני אומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"המחשבה וההתבוננות בעניני הגאולה" - היא 
זו שפועלת אשר חיי הגאולה יתקשרו ויתחברו עם האדם בקשר החזק והאמיץ ביותר; 
ולכן מביא כ"ק אד"ש מה"מ גם את הפן של ההתבוננות וגם את הפן של הלימוד, שעל 

ידם ניתן לחיות גאולה ולהתרומם מהעולם, וכפשוט שאין סתירה כלל.

ג
לפעול  ניתן  ומשיח  גאולה  עניני  לימוד  ע"י  אף  אשר  האמורה,  הנקודה  ולחיוזק 
התרוממות מהעולם והעמדת עצמו במצב ורגש של גאולה, ניתן לראות זאת בשרשרת 

ההוראות בשיחות הדבר מלכות בנוגע ללימוד עניני גאולה ומשיח, וכדלהלן:

ברוב השיחות דנ"א־נ"ב המדברות בההוראה דלימוד עניני גאולה ומשיח, ההוראה 
על  מיוחדת  הדגשה  ללא  ומשיח,  גאולה  עניני  ללמוד   - היא  מה"מ  אד"ש  מכ"ק 

ההתבוננות בענינים אלו.

וכמו שניתן לראות בכמה וכמה שיחות, ומהם:

משיח  בעניני  התורה  בלימוד  "וההוספה  )סי"ב(:  ה'תנש"א35  תזו"מ  מלכות  דבר 
והגאולה היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש36".

להוסיף  צריך  מישראל  "שכאו"א  )סי"ד(:  ה'תנש"א  אחרי־קדושים  מלכות  דבר 
התורה  בלימוד  ובמיוחד  כולל  הגאולה,  את  שמביאים  בכלל  ועבודתנו"  ב"מעשינו 

בעניני גאולה, בתושב"כ ותושבע"פ, משנה וגמרא ומדרשים".

דבר מלכות ראה ה'תנש"א )סי"א(: "ענין הגאולה, כפי שחודרת בכל עניני העבודה37, 
עי"ז שחדורים ונעשים ברוחה של הגאולה )כולל ובמיוחד ע"י לימוד התורה בעניני 

בתניא )פ"ה( שלימוד התורה הוא באופן של "יחוד נפלא", אלא כך הוא אופן הלימוד שלו.
וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שהלימוד צריך להיות באופן שהדבר הנלמד מלמד אותו, היינו, לא זו 

בלבד שהוא לומד את הענין, אלא הענין מלמד אותו.
וע"ד פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שצריכים לחיות מחדש כל ענין )"איבער לעבן"(, היינו, שכאשר מדבר אודות ענין שהי' 
בעבר, אין זה באופן של סיפור בלבד, אלא באופן שהוא "חי" מחדש ענין זה, כפי שהי' בפעם הראשונה. וזהו בדוגמת 
החילוק שבין לימוד סתם, ללימוד באופן שהדבר מלמד אותו. )וראה גם שיחת ש"פ ואתחנן תש"נ ס"ה, ושיחת ש"פ 

נשא תנש"א ס"ב(.
35( שמשבת מיוחדת זו החלה ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, באופן של "הדרך הישרה" ובסגנון של "לחיות 
משיח". )על אף שההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח היתה כבר לפנ"כ. )ראה לקו"ש חח"י שיחה ב' פרשת בלק. סה"ש 

תשמ"ט ח"ב ע' 571, ועוד(. אך לא באופן האמור(.
36( לימוד עניני גאומ"ש - באופן שפועל גם התגלות ניצוץ משיח )כמובא בהערה 74 בדבר מלכות תזו"מ שם(.

37( לימוד עניני גאומ"ש - כחלק מהעבודה דהבאת הגאולה, וכיצד צריך להתבונן לגאולה )כמובא בתחילת ס"א 
ובתחילת סי"א(.
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בשר  בעיני  רואים  ממש  ומיד  שתיכף  גמורה  וודאות  צפי'  מתוך  וביהמ"ק(  הגאולה 
ש"הנה זה )המלך המשיח( בא38".

דבר מלכות כי תצא ה'תנש"א )סט"ו(: "לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום 
וחותם מעשינו ועבודתנו ובהתחלת התקופה דתשלום השכר "מתן שכרן של צדיקים", 
החל  המשיח,  לימות  השייכים  בהענינים  גם  העבודה  להיות  צריכה  לכך  ובהתאם 
מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה וביהמ"ק, ועוד ועיקר - מתוך מנוחה והתיישבות 

שמחה וטוב לבב39".

דבר מלכות שמחת תורה ה'תשנ"ב )ס"ב(: "היינו, שהנהגתו של יהודי בכל הענינים 
בחיי היום יום שלו גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה - היא מעין ובדוגמת חיי 
האחרונה  בתקופה  המיוחדת  ההדגשה  גם  וזוהי  ממש.  המשיח  בימות  בנ"י  והנהגת 

בהנוגע להלימוד ד"הלכתא למשיחא", הלכות שנוגעות לחיי בנ"י בזמן הגאולה40".

במיוחד  זה  לעיל שבדורנו  פי המדובר  "על  )סי"ד(:  ה'תשנ"ב  לך  לך  דבר מלכות 
גו' אל הארץ אשר אראך", וקנין  נמצאת בהדגשה יתירה העבודה ד"לך לך מארצך 
כל עשר הארצות הרי מובן, שהדבר צריך להשתקף לכל לראש בעבודה מעין זה של 
יהודי, על ידי שהוא מוסיף בלימוד התורה, לא רק לפי ג' המוחין שלו השייכים למידות, 
אלא גם ג' מוחין בעצם. שזה במיוחד - על ידי שיוסיף בלימוד פנימיות התורה )כולל 

בביאור ענינים אלו דעבודת המוחין( כולל בעניני הגאולה ומשיח צדקנו41".

דבר מלכות חיי שרה ה'תשנ"ב )סי"ד(: "כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את 
כל בנ"י במקומו ובעירו וכו', לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו של 
משיח, כמבואר בתושב"כ ובתושבע"פ, באופן המתקבל אצל כאו"א לפי שכלו והבנתו, 
כולל ובמיוחד - ע"י לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה דעת42".

דבר מלכות ויצא ה'תשנ"ב )סי"ח(: "כעת צריך רק להיות, כאמור, שיפתחו את ה"לב 
לדעת" ויפתחו את "העיניים לראות", ויפתחו את "האזניים לשמוע", ועד"ז - שינצלו 
את כל רמ"ח האברים ושס"ה הגידים הגשמיים - נוסף על לימוד התורה וקיום המצוות 
בכלל - ללימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו 

38( לימוד עניני גאומ"ש - באופן של החדרת ענין הגאולה בכל עניני העבודה )לחיות משיח(.
39( לימוד עניני גאומ"ש - כחלק מהעבודה לשייך את העבודה בזמנינו אנו, עם חיי בנ"י והנהגתם בימות המשיח 

ממש. )ראה גם ד"מ שמח"ת ס"ב(.
40( כנ"ל הע' 12. ובהערה 25 בשיחה מציין לדבר מלכות בלק )העבודה ד'לחיות משיח'(.

41( לימוד עניני גאומ"ש - באופן שישתקף בעבודתו של היהודי הבלי גבול דהגאולה ע"י הטעימה מזה כעת. )וראה 
גם ד"מ ואתחנן סי"א וסי"ב(.

42( לימוד עניני גאומ"ש - כחלק מהעבודה היחידה שנותרה כעת בעבודת השליחות והכנת העולם, "קבלת פני 
משיח צדקנו בפועל ממש". )ובמיוחד לפי המבואר אשר עבודה זו משתייכת לעבודה הפנימית ד'קבלת המלכות' של 

מלך המשיח, ואכ"מ(. 
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נשיאנו, כולל ללמוד בעניני הגאולה באופן שזה יפתח את הלב העינים והאזנים - שיבינו, 
יראו וירגישו בפשטות ממש בגשמיות העולם - את הגאולה האמיתית והשלימה43".

הלימוד  - אשר ההוראות הניתנות מוסבות דוקא על  ניתן לראות  ומשיחות אלו44 
בעניני גאולה, וללא שימת דגש על ההתבוננות דוקא.

ומזה משתמע בצורה ברורה, אשר אף הלימוד לכשעצמו יכול לפעול באדם הלומד, 
להעמיד עצמו במצב ורגש של גאולה, ולחיות משיח.

אלא כפשוט, אשר ההתעצמות החזקה ביותר עם הנלמד )"בקשר חזק ואמיץ מאוד"( 
נעשית דוקא ע"י התבוננות, ולכן הביא כ"ק אד"ש מה"מ אף הוראה זו בכמה מקומות45 

- להתבונן בעניני גאולה ומשיח. ואין סתירה כפשוט.

ד
וע"פ כל הנ"ל ניתן לתרץ בפשטות את השאלה הנ"ל )סעיף א'(, ששאל - אשר מדבר 
מלכות תזו"מ ה'תנש"א משמע אשר ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח ניתן לפעול התגלות 
שזה  ה'תנש"א משמע  ואתחנן  מלכות  אך מדבר  והתרוממות מהעולם,  ניצוץ משיח 

נעשה דוקא ע"י התבוננות בעניני גאולה ומשיח?

והביאור בזה פשוט הוא: מכיון שאף ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח )באופן הראוי( 
ניתן לגלות ניצוץ משיח ולהתרומם מהעולם, אלא שההתבוננות בענינים אלו מחדירה 

ומעצימה זאת אצל האדם הלומד באופן חזק ואמיץ יותר.

מצד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דיבר  ה'תנש"א  תזו"מ  מלכות  בדבר  אשר   - מובן  וממילא 
הלימוד, אשר בכחו לשנות טבע האדם46 ולגלות את הניצוץ משיח, וזו אף ההוראה 

הנחתמת בשיחה זו.

43( לימוד עניני גאומ"ש - כחלק מהדבר היחיד שנשאר כעת "לפקוח את העיניים".
44( וכן מעוד כמה וכמה שיחות בנ"ֿא־נ"ב, אך יותר באופן של דרך אגב. )ראה לדוגמא דבר מלכות ש"פ שמות 

ה'תשנ"ב סי"ד(.
45( דבר מלכות ש"פ בלק ה'תנש"א )ס"ט( - "המחשבה וההתבוננות באופן של "דעת" )"שמקשר דעתו בקשר אמיץ 
וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק"( בעניני משיח וגאולה. ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים 

כבר בהכניסה לימות המשיח".
דבר מלכות ש"פ ואתחנן ה'תנש"א )סי"ב( - "'והסתכל בשלושה דברים' - הסתכל דוקא, שמורה על העיון וההתבוננות 
בהעמקה יתירה בענין הגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי מתוך צפי' והשתוקקות מיוחדת". ובהערה 134 שם - "שגם 
דברים שיכולים להביא לידי עבירה )כמו תאוות היתר( נעשים מושללים בדרך ממילא, מצד ההסתכלות בעניני הגאולה, 

מעין המעמד ומצב דימות המשיח.
דבר מלכות חיי שרה ה'תשנ"ב סי"ד - "כולל במיוחד ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח, ובפרט באופן של חכמה בינה 

דעת".
46( כנ"ל דבר מלכות ש"פ בלק הנ"ל.
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ובדבר מלכות ואתחנן ה'תנש"א47 - דיבר כ"ק אד"ש מה"מ מצד ההתבוננות, אשר 
שלימות   - מאוד"  ואמיץ  חזק  ב"קשר  הלומד  אצל  ויחדור  יתעצם  שהלימוד  בכחה 

ההתקשרות עם הדבר.

וכל זה, הוא בדומה לסגנון המובא לעיל )סעיף ב'( מדבר מלכות בלק ה'תנש"א - 
שישנם את ב' האופנים באופן בו ניתן 'לחיות משיח': א. מצד עצם לימוד עניני גאולה 
ועפ"ז סרה שאלתו  הדבר.  עם  וההתקשרות המושלמת  ב. מצד ההתבוננות  ומשיח. 

בנוגע לסתירה בין ב' השיחות48.

ה
ויש להוסיף ולבאר מדוע מביא כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות ד"המשך נ"א־נ"ב" את ב' 
האופנים הנ"ל, ובהקדים: ענין ההתבוננות הוא יותר מצד האדם. כלומר - שדוקא ע"י 
ההתעמקות שלו וההתבוננות שלו באופן המתאים, הוא פעל בכחו שהדבר יחדור אצלו 

בשכל "בקשר חזק ואמיץ מאוד". אך כל מהלך הדברים הגיע מצידו.

47( ויותר מכך יש לומר, אשר בדבר מלכות ואתחנן גופא מביא ההוראה )בסי"א( ללמוד עניני גאולה ומשיח ללא 
כל קשר להתבוננות - "והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה - הן בנגלה דתורה, ובפרט בספרו 
של הרמב"ם שכולל גם ההלכות ששיכות לזמן הגאולה כמו הלכות בית הבחירה, וכן הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך 
המשיח, והן בפנימיות התורה, שנוסף לכך שכללות הלימוד דפנימיות התורה מקרב את הגאולה, "בהאי חיבורא דילך 
)תורתו של רשב"י( יפקון בי' מן גלותא ברחמי'", יש עילוי מיוחד בלימוד החלקים דפנימיות התורה עניני הגאולה . . 

ומה טוב שלימוד זה יהי' באופן ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה".
וזאת מביא כחלק מה'בנוגע לפועל' )בתחילת סי"א( באופן בו צריכה להיות הטעימה מהבלי גבול דהגאולה )לחיות 
משיח ולהתרומם מהעולם(. וממילא אין מקום כלל לסתירה בין דבר מלכות תזו"מ לדבר מלכות ואתחנן, הואיל ובשיחה 
של ואתחנן גופא אומר כ"ק אד"ש מה"מ שניתן לטעום מהבלי גבול דהגאולה )מה שנעשה ע"י ההתבוננות( אף ע"י לימוד 

עניני גאומ"ש בלבד. בדומה למה שנאמר בדבר מלכות תזו"מ שניתן לפעול זאת ע"י הלימוד כשלעצמו.
אלא שבסעיף י"ב בדבר מלכות ואתחנן מוסיף לבאר )כבכל שבתות הקיץ שמבאר ההוראה מפרקי אבות דשבוע זה( 
שע"י ההתבוננות )"הסתכל בשלושה דברים"( בעניני גאולה ומשיח ניתן להתחבר ולהתקשר עם זה יותר חזק - כמובא 

בהערה 134 שם.
48( וע"פ ההערה הקודמת וע"פ המבואר עד כה, ניתן לתרץ אף את שאלתו הב' )המופיעה לעיל הע' 3( - שהקשה 
מהע' 119 בדבר מלכות תזו"מ אשר משמע ש"גם אלו שרוצים ללמוד בעיון ושקו"ט )ועד לחדש חידושי תורה בעניני 
גם  להשתתף  לזמן(  )מזמן  ישתדלו   - בחברותא  או  לעצמו  הלימוד  ע"י  הדעת,  ויישוב  מנוחה  מתוך  וגאולה(  משיח 

בהלימוד בעשרה, כדי שיהי' אצלם גם המעלה דהלימוד בעשרה".
שמזה משמע אשר גם מי שרוצה ללמוד בעיון וכו' צריך לדחות זאת למען טובת הלימוד בעשרה שלא עיוני כ"כ?

וע"פ המבואר עד כה מובן, שהעיון וההתבוננות זהו דבר חזק ואיתן, אך צריכים לדאוג לכך ש"מזמן לזמן" ישתתפו 
הלימוד לכשעצמו יכול לפעול אצלו חיי משיח והתרוממות מהעולם. ב. משום שיש  ג"כ בלימוד בעשרה, משום: א. 
"מעלה מיוחדת כשלומדים עניני משיח וגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעי"ז הולכת וגדלה 

ההשתוקקות והצפי' לביאת המשיח".
ואין הכוונה )כמו שפירש שם( שהלימוד ברבים יותר נעלה, כ"א שיש בו מעלה מיוחדת שאין בעיון והתבוננות, ולכן 
ישתדלו "מזמן לזמן" להשתתף גם בלימוד בעשרה. ופשוט. )וראה בענין זה בארוכה התוועדויות ה'תשד"מ ח"ב ע' 98(.
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משא"כ הלימוד, הן אמת שהאדם עצמו למד זאת, אך פעולת הלימוד על האדם, 
שישתנה מצבו ויחדור בו כו', זהו דוקא מלמעלה, ולא מצד האדם.

וכמו שהזכרנו לעיל מדבר מלכות ש"פ בלק - "כי בכח התורה לשנות טבע האדם, 
שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ לענין הגאולה, )כיון שלא יצא עדיין 
ומצב של  הגאולה מתעלה למעמד  בעניני  לימוד התורה  ע"י  הרי  הפנימי(  מהגלות 

גאולה". ומשמע, שזה נעשה בכח התורה.

וע"פ חילוק זה מובן - אשר מביא כ"ק אד"ש מה"מ כמה הוראות להתבונן בעניני 
גאולה ומשיח כיון שזהו מצד האדם ונעשה ונפעל על ידו, ונעשה חלק ממנו ממש.

אך מצד שני - מביא כ"ק אד"ש מה"מ )ברוב השיחות, כנ"ל סעיף ב'( את ההוראות 
ללמוד עניני גאולה ומשיח, שפעולה זו שהלימוד יחדור באדם נעשה מלמעלה )"בכח 

התורה"49(.

לסיכום: ב' אופנים בהם ניתן לחיות משיח ולהתרומם מהעולם:

 א. עצם לימוד עניני גאולה ומשיח. ב. התבוננות בעניני גאולה ומשיח - שמתקשר 
יותר עם הענין. )התבוננות - מצד האדם. לימוד - בכח התורה(.

 ובמילא, אין סתירה ב'המשך נ"א נ"ב' בנוגע להוראות שניתנו, כיון שכל מקום דיבר

לפי עניניו, אם בלימוד ואם בהתבוננות.

49( ראה בארוכה תו"א פרשת יתרו )ד"ה בחודש השלישי( שבמצב שאינו יכול לפעול המשכת אהבה בתענוגים 
ע"י התבוננות משום "חלישות כח הנפש שאין בכחה לצאת מנרתיקה ומאסרה", הפתרון הוא - לימוד התורה, שבכחה 

להתגבר על חומריות הגוף ולצאת ממסגר. ונקודה זו מסתדרת היטב עם המבואר לעיל, בפנים.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת54

על ידי נשיאי חב"ד מתקשרים בשרש הנשמה בה' אחד

 הת' אביחי שילו שי' קופצ'יק
נו"נ בישיבה

א
ידוע ומפורסם מכתבו של כ"ק אד"ש מה"מ מיום ג' תמוז ה'שי"ת, המבאר את מעלתו 
של נשיא חב"ד על פני נשיאי ישראל בכלל, וזלה"ק: "נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי 
ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו היא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה 

בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה מעלה".

היינו שענין הנשיא הוא שעל ידו קשורים הנשמות בשרשם, ועל ידו היא היניקה 
והחיות שלהם.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ שישנם כמה סוגים בנשיאים: "אלו אשר השפעתם בבחינת 
פנימיות, ואלו אשר השפעתם בבחינת מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת 
הנגלה או הנסתר או בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות 

גשמיות וכו' וכו'. וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם".

ומבאר, שמעלת נשיאי חב"ד, שהשפיעו בכל הענינים, ובלשונו הק': "וזה הי' מאז 
ועד עתה ענין הנהגת נשיאי חב"ד, מן כ"ק אדמו"ר הזקן ועד כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 
בתורה  ובמקיף,  בפנימיות  השפיעו  והחילוקים:  הסוגים  כל  כללו  אשר  בכלל,  ועד 
עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות. ובמילא היתה התקשרותם עם השייכים אליהם 

בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.

תורתו של משיח
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ועל כל אחד ואחד מאתנו . . להעמיק דעתו . . בזה, אשר הוא הוא הנשיא והראש, 
 .  . ידי ההתקשרות אליו  ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, ועל  ממנו ועל 

קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'".

ויש לעיין בטעם לחילוק הלשון בהתקשרות שע"י הנשיאים, שבנוגע לנשיא בכלל 
הלשון הוא "קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה מעלה", אך בנוגע לנשיאי חב"ד 
מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ "קשורים, ומיוחדים בשרש ושרש השורש עד למעלה מעלה".

ב
האגרת  שבתחילת  להקשות,  יש  שלכאורה  הערתי,  דישיבתנו  קי"ד  בגיליון  והנה, 
אומר כ"ק אד"ש מה"מ שבתארים 'איש המסירות נפש, גאון' וכו' לא מתבטאת מעלתם 
של נשיאי חב"ד. ובסוף האגרת מביא את אותם מעלות, רק במילים שונות: השפיעו 
בפנימיות ובמקיף )כתר(, בתורה )מוחין( עבודה וגמ"ח )מידות(, ברוחניות ובגשמיות 

)מחדו"מ(50.

במילים אחרות: לאיזה ענין מכוון כ"ק אד"ש מה"מ במילותיו פה, שהוא ה'עיקר )ש(
חסר כאן', וזוהי מעלתם של נשיאי חב"ד?

והבאתי, שאולי יש לומר ע"פ המבואר בלקו"ש ח"ח ע' 25, בנוגע לגדר מלוכה:

כ"ק אד"ש מה"מ מסביר שם, ששייכותם של אנשי המדינה למלך, אינה רק בענינים 
של  בענינים  )בעיקר(  שמתבטא  לרבו,  תלמיד  של  הביטול  )כמו  למלוכה  הקשורים 

תורה(, אלא כל מציאותם שייכת ותלוי' במלך.

שאינם  פשוטים,  הכי  בענינים  אפי'  במלך,  לדין שהמורד  הטעם  מבאר שם  ועפ"ז 
נוגעים לענין המלוכה - כמו "שילך למקום פלוני" או "שלא יצא מביתו" - חייב מיתה, 
)וכהדוגמא שמביא בחלק ד' )ע' 1050, שיחה א' לפר' קורח( מסיפור הגמ' "מאן דמחוה 
במחוג קמי' מלכא - חייב מיתה"(, כיון שלא שייך שיהי' אפי' פרט אחד שלא תלוי 

במלך - מאחר שהתקשרותו למלך היא בעצם מציאותו.

למעלות  הרבי  מתכוון  האגרת  שבתחילת  בעניננו,  להסביר  ניתן  אולי  ועפ"ז 
כשלעצמם, וע"ז אומר ש'העיקר חסר כאן'. ובהמשך האגרת מסביר הרבי איך שכל 
מעלות אלו מצטרפים לנקודה אחת: מרבותינו נשיאנו מקבלים את עצם נקודת החיות, 

שממנה נובעות כל שאר השפעות אלו.

50( ההשוואה של המעלות לדרגות אלו הינה ע"פ אגרת תרלז באגרות קודש.
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ג
והנה ע"ד חילוק זה נמצא במפורש בלקוטי שיחות חל"א, שיחה א' לפרשת בשלח 
)ס"ו(, שם כותב כ"ק אד"ש מה"מ: "החיות הרוחנית הנשפעת לכל אנשי הדור על ידי 
תלמידי חכמים בכלל, ראשי אלפי ישראל שבכל דור ודור . . היא בבחי' "מזון רוחני" 
)"נשיא הדור"( הוא,  רבינו  ואחד לפי ערכו; אבל עיקר חידושו של משה  לכל אחד 
לכל  מהלב  הנשפע  הדם  כמו  הדור,  אנשי  לכל  )הרוחני(  החיות  עצם  נמשך  שממנו 

האברים, כי הוא מגלה אצל ישראל את נקודת היהדות שלהם".

וממשיך: "ומזה מובן גם בענין התקשרות נפשות ההמון בשרשן ומקורן: זה שעל ידי 
ראשי אלפי ישראל בכלל מתקשרות נפשות ההמון לשרשן למעלה, היינו לבחי' "אב 
אחד לכולנה", שהתואר "אב" מורה על השייכות . . לבנים . . ואילו משה רבינו )נשיא 

הדור( מקשר נפשות ישראל בשרשם בה' אחד שלמעלה מהתחלקות לגמרי".

ישראל'(  אלפי  )'ראשי  חכמים  מתלמידי  הנמשכת  ההשפעה  בין  שההבדל  היינו 
להשפעה הנמשכת ע"י משה רבינו )'נשיא הדור'( הוא שההמשכה שע"י תלמידי חכמים 
היא השפעות פרטיות כל אחד לפי ערכו, משא"כ ההמשכה שע"י משה רבינו היא עצם 

החיות לכל אנשי הדור - גילוי נקודת היהדות שלהם, )כביאור הנ"ל במכתב(.

וכן בנוגע להתקשרות, שההתקשרות שע"י התלמידי חכמים היא לדרגת האלקות 
המהווה מקור לנשמות ישראל )'אב אחד לכולנה'(; וההתקשרות שע"י נשיא הדור היא 

ל'שרשם בה' אחד שלמעלה מהתחלקות לגמרי'.

ד
ולפי זה ניתן לבאר הדיוק הנ"ל )ס"א( בלשון כ"ק אד"ש, שבנוגע ל'נשיא' בכלל כותב 
ידו  ל'נשיא חב"ד' כותב שעל  ובנוגע  ידו מתקשרים ל"שרשם למעלה מעלה",  שעל 

מתקשרים ל"שרש ושרש השרש עד למעלה מעלה".

שלפי זה מובן בפשטות, שנשיא בכלל מקשר את בנ"י לשרש השייך להתחלקות, 
)נשיא  חב"ד'  'נשיא  ואילו  ישראל,  ל(נשמות  ומשפיע  )ששייך  השרש  שהיא  הדרגא 
הדור( מקשר את בנ"י "בה' אחד שלמעלה מהתחלקות לגמרי", ובפשטות זוהי כוונת 

הלשון "שרש השרש", היינו הדרגא שהיא למעלה משרש ההתחלקות.
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חג של שמונה ימים - בחודש תשרי דוקא

 הת' שלמה שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

מבואר בריבוי מקומות בתורת החסידות ההפרש וההבדל בין החודשים תשרי וניסן: 
חודש תשרי שבו נברא העולם - מסמל את ההנהגה הטבעית של העולם ואת עבודת 
הצדיקים, וחודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצריים - מסמל את ההנהגה הניסית בעולם 

ואת עבודת הבעלי תשובה.

והנה בשיחת ש"פ ויקרא ה'תנש"א )ס"ד( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את ההבדל בין 
הוצאת ג' ספרי תורה בשמחת תורה, שזהו דבר הרגיל בכל שנה ושנה - להוצאת ג' 

ספרי תורה בר"ח ניסן שחל בשבת, שזהו דבר שישנו רק בקביעות מיוחדת.

הקריאה  עיקר  בשמח"ת  בהם:  הקריאה  בתוכן  מתבטא  ביניהם  שההבדל  ומבאר 
בשלושת הספרים היא התחלת התורה, "בראשית ברא אלקים וגו'", ובר"ח ניסן שחל 
בשבת, עיקר הקריאה בשלושת הספרים היא בדבר מעלתו של ר"ח ניסן, "החדש הזה 

לכם וגו'".

בכלל,  ותשרי  ניסן  החודשים  בין  החילוק  דרך  על  הוא  ביניהם  שהחילוק  ומוסיף 
שחודש תשרי ענינו הוא הנהגה טבעית, וניסן ענינו הנהגה ניסית - שזהו סדר ההנהגה 

של ישראל שבשבילם נברא העולם.

סדר  ע"פ  העבודה  כללות  על  חיזוק  הוא  בשמח"ת  ס"ת  ג'  שהוצאת  מבאר  ועפ"ז 
הרגיל, עבודה באופן של הנהגה טבעית, והוצאת ג' ס"ת בר"ח ניסן שחל בשבת הוא 

חזקה על עבודה באופן של הוספה, באופן של הנהגה ניסית.

ויש לעיין, דלכאורה אינו מובן מדוע בחודש ניסן, שענינו הנהגה שלמעלה מהטבע, 
ואילו בחודש תשרי,  יום שמיני, אחרון של פסח(,  ישנו  )ורק בחו"ל  ימי חג   7 ישנם 
שענינו הוא הנהגה טבעית, ישנם 8 ימי חג )ז' ימי חג הסוכות ושמיני עצרת )ובחו"ל 9 
ימים((, והרי ידוע שמספר שבע מורה על הנהגה באופן טבעי )שבעת ימי השבת, שבע 

המידות וכו'( ואילו מספר שמונה מורה על הנהגה שלמעלה מדרך הטבע51?

51( ראה שיחת ש"פ שמיני ה'תנש"א ס"ד, ושם נסמן.
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ואולי אפשר לבאר זה על פי הידוע52 שתכלית בריאת העולם הזה הוא לעשות לו 
ית' דירה בתחתונים, שזה נפעל דוקא על ידי עבודתנו כאן למטה, משא"כ מצד הגילוי 

העליון לבדו ללא עבודת המטה, אין נפעל ענין זה דדירה בתחתונים.

ניסית, שזוהי הנהגתם של  ניסן ענינו הנהגה  זה אפשר לומר, שאמנם חודש  ולפי 
ישראל וכו', אך כל זה הוא כפי שהוא מצד הקב"ה, מצד אתערותא דלעילא, ואין בזה 
)כ"כ( עבודת המטה, עד שצריך להיות "כי ברח העם", כיון שהגילוי לא חדר )עדיין( 
בפנימיות. ולכן על אף שזהו חודש שענינו הנהגה ניסית, יש בו חג של שבעה ימים 

בלבד.

משא"כ בחודש תשרי: אמנם הגילוי מלמעלה הוא באופן של הנהגת הטבע, אבל 
ישראל  ר"א53 ש"אין  וידועה דעת  בנ"י, עבודת התשובה,  דוקא שם מתגלית עבודת 
נגאלין אלא בתשובה". ולכן דוקא בחודש זה, שעיקרו הוא עבודת המטה, ישנו חג של 

שמונה ימים, שמורה על ענין שלמעלה מהטבע54.

ביאור בענין המבעיר גדישו של חבירו

 הרה"ת שניאור זלמן שי' מטוסוב
אברך בכולל

א
בלקו"ש חלק ל"ו שיחה לפרשת ויקהל55 מביא כ"ק אד"ש מה"מ ל' הרמב"ם בהלכות 
שבת56: "המבעיר כל שהוא חייב, והוא שיהא צריך לאפר . . והמבעיר גדישו של חבירו 
. . חייב אע"פ שהוא משחית מפני שכוונתו להנקם משונאו והרי נתקררה דעתו. וכן 

המדליק את הנר או את העצים בין להתחמם בין להאיר הרי זה חייב".

ומבאר ששיטת הרמב"ם היא שבדבר שבמלאכת מבעיר "אינו משום שריפת וכליון 
העצים אלא משום ריבוי האש". 

52( ראה תניא פל"ו.
53( ראה סנהדרין צז, א, מהרש"א יומא פו, א.

 - בפועל  נברא  ובתשרי  במחשבה  עלה  שבניסן  העולם,  נברא  אימתי  במחלוקת  התיווך  כעין  שזהו  ולהעיר   )54
שבחודש ניסן שעדיין לא נברא העולם בפועל, ענינו הוא הגילוי מלמעלה )בכח(, ובחודש תשרי, שנברא העולם בפועל, 

אז הוא הזמן של עבודת המטה.
55( ע' 187.

56( פי"ב ה"א.
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הגדרת  )וכעיקר  "דבתחילה  הרמב"ם:  של  דבריו  בסדר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומקשה 
המלאכה( נקט הבערה בשביל האפר, ורק לבסוף נקט גם הבערה בשביל האש עצמה 
עיקר  שהוא  במה  להתחיל  צריך  הי'  ולכאורה  עכלה"ק.  "להאיר"(".  או  )"להתחמם" 

הגדרת המלאכה - "ריבוי האש" )"להתחמם" או "להאיר"(?

ומתרץ, שהרמב"ם כאן בא לבאר מתי מבעיר אינו נחשב מקלקל, דבזה נוגע יותר 
הענין "שיהא צריך לאפר", אך לא בא לשלול שאם אינו צריך לאפר זהו מלאכה שאינה 

צריכה לגופה.

אבל עדיין אין זה מספיק, דכיון שסוף סוף עיקר המלאכה היא ריבוי אש, הי' צריך 
להתחיל את מלאכת מבעיר באופן המתאים למהותה של מלאכת מבעיר.

ועל כך עונה כ"ק אד"ש ע"פ פנימיות הענינים, דמכיון של"ט מלאכות שבת נלמדות 
ממלאכות המשכן, א"כ בשרשן הן מלאכות הקשורות לעבודת ה'.

 ובעבודת ה' הבערה ענינה הבערת הנשמה, שהיא תנועה של מסירות נפש, ועל זה 
מדגישים שצריכה להיות באופן "שיהא צריך לאפר" היינו לגשמיות ולחומריות עוה"ז 

- דירה בתחתונים. עיין שם באריכות.

ב
והנה, המדובר בשיחה הוא לגבי המקרה של "צריך לאפר" ו"המדליק נר בשבילך 
להתחמם או להאיר", אבל בנוגע למה שכותב כאן הרמב"ם את הענין של "המבעיר 

גדישו של חבירו וכו' נתקררה דעתו כו' חייב", אינו מבאר למה כתב זאת כאן. 

ולכאורה מיד אחרי "ובלבד שיהא צריך לאפר" )שאת זה מובן למה מביא כאן, כי זהו 
הענין של דירה בתחתונים. כנ"ל באריכות(, הי' צריך לכתוב את עצם הגדרת המלאכה 
"המדליק את הנר או את העצים בין להתחמם בין להאיר הרי זה חייב". ולמה מביא את 

הדין של המבעיר גדישו של חבירו, הרי אין בזה ענין בעבודת ה'?

]בנוגע לסוף ההלכה "המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר 
וחייב", הי' ניתן לשאול ג"כ למה נכתב בסוף, שהרי לכאורה זה הכי מדגיש את הגברת 
המלאכה שהיא לא כליון העצים אלא ריבוי האש, וכפי שאכן אדה"ז מוכיח מכאן שזוהי 
שיטת הרמב"ם )עיי שם ס"א( אבל אפ"ל בפשטות דמכיון שזהו תולדה לכן זה נכתב 

בסוף[.

גם ענין דירה בתחתונים,  גדישו של חבירו הוא  ה', שהמבעיר  י"ל בעבודת  ואולי 
ש"נתקררה דעתו" שזהו ענין השוב שאחרי הרצוא.
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)נוסף לזה שהוא חידוש גדול לפרש ב'דעת תחתון' ענין  כי  אבל דוחק גדול הוא 
בנגלה ע"פ פנימיות הענינים שהרי הם ענינים השייכים ל'דעת עליון' וד"ל, הרי גם( 

קשה לומר שענין של גדישו של חבירו - להנקם משונאו הוא ענין בעבודת ה'.

ג
ולכאורה ניתן לומר בזה ע"ד מה שכ"ק אד"ש מה"מ ביאר בסעיף ב' בנוגע ל"צריך 
יהי' מקלקל, והענין של מבעיר גדישו של  לאפר", שהרמב"ם מגיע לבאר כאן שלא 
חבירו הוא אכן המשך לזה, היינו, שהרמב"ם מגיע להדגיש שאם זה בשביל לקרר דעתו 

זה לא נחשב קלקול. 

אבל דוחק קצת עדיין דאפשר לשאול ע"ד מה שכ"ק אד"ש שואל שם שסו"ס כיון 
המלאכה  הגדרת  עצם  את  לבאר  צריך  הי'  האש,  ריבוי  משום  הוא  החיוב  שעיקר 

בהזדמנות הראשונה מיד אחרי ש"יהא צריך לאפר"?!

אך י"ל, שכיון שהתחיל עם האפר מטעם ענינו בעבודת ה', וא"כ נאלץ לפתוח בדין 
של מקלקל ומדוע לא נחשב קלקול - לכן קודם סיים ענין זה )בנתקררה דעתו( ורק 

אח"כ מדבר על הגדרת המלאכה.

גדישו של  לגבי  "וכן", משא"כ  כותב  להאיר  או  יומתק מה שלגבי להתחמם  ובזה 
חבירו: משום שלהתחמם או להאיר הוא דין נוסף, הקשור להגדרת המלאכה, משא"כ 

גדישו של חבירו הוא רק סיום של אותו דין - מתי אינו מקלקל. ודו"ק.
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 הדגשת מסירות הנפש ברבים שהיתה בנס פורים
בדורנו זה דוקא

 הת' יעקב יצחק שי' קופרמן
תלמיד בישיבה

א
החלו  אשר  את  היהודים  "וקיבל  הפסוק  על  אור57,  בתורה  אדה"ז  ביאור  ידוע 
והמצוות,  התורה  את  עצמם  על  לקבל  בנ"י  החלו  רק  תורה  מתן  לעשות58", שבזמן 

ואילו הקבלה הגמורה נעשתה בזמן גזירת המן.

ובלשונו: "וקבל היהודים את אשר החלו לעשות, פי' החלו במתן תורה שאמרו נעשה 
ונשמע, ואז היתה עדיין נקראת בשם התחלה. אבל בימי המן - וקיבל היהודים וגו' 

קבלה גמורה".

והטעם על כך מבואר בהמשך, בזה הלשון: "בימי המן וקבל היהודים קבלה גמורה . 
. ע"י מסירת הנפש על קדוש השם. שהרי אם רצו להמיר דתם לא הי' המן עושה להם 
כלום, שלא גזר אלא על היהודים. אלא שהם מסרו עצמן למות כל השנה כולה ולא 

עלה להם מחשבת חוץ ח"ו, וע"י בחינת מסירת נפש זכו לבחי' קבלה גמורה".

היינו שהקבלה גמורה שבנ"י קיבלו עליהם את התורה ומצוות בזמן המן, היתה בזה 
שמסרו נפשם על קדושת ה' שלא לכפור ח"ו בקב"ה, עד כדי שלא עלתה להם מחשבת 

חוץ ח"ו, כל אותה שנה.

והנה במאמר ד"ה "ואתה תצווה" תשמ"א59 מביא כ"ק אד"ש מה"מ את ביאור אדמו"ר 
הריי"ץ במאמר ד"ה "וקיבל היהודים" תרפ"ז, שמבאר כוונת פסוק זה )כביאור אדה"ז 
הנ"ל( ש'קיבלו מה שהחלו כבר': שבזמן מתן תורה רק 'החלו לעשות' ובזמן המן 'קיבלו 

בקבלה גמורה', כנ"ל.

אלא שמוסיף לשאול על זה )אדמו"ר הריי"ץ( שלכאורה הוא דבר פלא: שהרי בזמן 
מתן תורה - לאחרי יציאת מצרים וקריעת ים סוף - היו בנ"י בתכלית העילוי ובפרט 

57( דרושים למגלת אסתר, צא, ב. צז, א. צט, ב.
58( אסתר ט, כג.

59( ספר המאמרים מלוקט חלק ו, ע' קכט.
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בזמן מתן תורה עצמו, ואעפ"כ היתה אז רק ההתחלה - 'החלו לעשות', ודוקא בימי 
אחשוורוש - בזמן הגלות, עד שישנה גזירת המן - 'וקיבל היהודים'?!

 ומביא כ"ק אד"ש מה"מ שם את ביאור אדמו"ר הריי"ץ, שבזמן הגזירה הי' קיום 
התומ"צ שלהם במס"נ, וזלה"ק: "ומבאר בזה דבזמן הגזירה הי' קיום התומ"צ שלהם 
במס"נ ]דנוסף לזה שהיתה להם מסירות נפש שלא לכפור ח"ו ]כמבואר בתו"א שבאם 
היו ממירים דתם לא היו עושים להם כלום, כי הגזירה היתה רק על היהודים, ואעפ"כ 
לא עלתה על דעתם מחשבת חוץ ח"ו[ הי' להם מס"נ גם על קיום התומ"צ ועד שהקהילו 

קהילות ברבים ללמוד תורה במס"נ[". עכלה"ק.

ומעיר כ"ק אד"ש מה"מ60 על המילים "הי' להם מס"נ גם על קיום המצוות": "שזהו 
חידוש גדול יותר, כי בנוגע לאמונה, גם קל שבקלים מוסר נפשו"; ומוסיף ומעיר61 על 
המילים "ועד שהקהילו קהילות ברבים ללמוד תורה במס"נ": "שזהו חידוש גדול עוד 

יותר, כמובן בפשטות".

היינו שמדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שהמס"נ שלהם לא היתה רק שלא לכפור ח"ו ושלא 
עלתה על דעתם מחשבת חוץ )כמבואר בתו"א(, אלא יתר על כן - שהיתה להם מס"נ 

גם על קיום התומ"צ בפועל, ועד שהקהילו קהילות ברבים.

ולכאורה יש לבאר מה שבתורה אור אדה"ז אינו מזכיר כלל המס"נ על קיום התומ"צ 
והקהלת קהילות ברבים, )בעוד שאדמו"ר הריי"ץ וכ"ק אד"ש מה"מ מדגישים דוקא 

מס"נ זו(? 

ב
ואולי יש לבאר זה בדרך־אפשר, ע"פ מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך המאמר, 
שקול  הי'  בדורו  שמרדכי  במדרש  מ"ש  בהמאמר  שמביא  "דע"י  ס"ז(:  )סוף  וזלה"ק 
כמשה בדורו, עי"ז פסק בעל המאמר על עצמו, שהוא הרעיא מהימנא )בגילוי( של כל 

אנשי הדור".

היינו, שכ"ק אד"ש מה"מ מסביר, שבזה שאדמו"ר הריי"ץ מבאר במאמר את ענין 
מרדכי היהודי, שהי' נשיא הדור בגלוי של כל דורו, הרי בכך פסק על עצמו, שגם הוא 

נשיא הדור בגילוי של כל אנשי הדור.

60( הע' 28.

61( הע' 29.
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ואולי יש לומר עפ"ז שכך הוא גם בנוגע לשאר הענינים במאמרים, שכאשר אדמו"ר 
הזקן, אדמו"ר הריי"ץ, וכ"ק אד"ש מה"מ מבארים את עניני דורו של מרדכי, בכך הם 

פוסקים לגבי דורם.

ולפי זה נראה לבאר החילוק בין מה שכותב אדה"ז בתורה אור, למאמרים הנ"ל:

בזמנו של אדה"ז החלוקה הכללית של אנשי הדור היתה בין אלו שמודים בכל התורה 
כולה לאלו שרח"ל כופרים בכל התורה כולה62. וכיון שתפקידו של אדה"ז בדורו הי' 
לדאוג לצורך הדור - עצם נקודת היהדות - לכן עיקר הדגשתו במסירות הנפש של 

היהודים בפורים היתה על כך שלא כפרו ח"ו בה' אחד.

אך אז לא הי' צורך להדגיש ענין קיום התומ"צ מתוך מס"נ וכו', שהרי )כנ"ל( כמעט 
ולא ידוע שהיו אז כאלה שהודו ביהדותם ואמונתם ולא קיימו תומ"צ.

משא"כ בדורו של אדמו"ר הריי"ץ, ויותר מכך בדורו של כ"ק אד"ש מה"מ רואים 
אך  ביהדותם,  גאים  ואף  כיהודים,  עצמם  מציגים  אשר  רבים  שישנם  מצב  שישנו 

מסתפקים בכך, ואינם מקיימים תומ"צ.

ויתר על כן, ניתן לראות הדגשה מיוחדת בתעסקותם של אדמו"ר הריי"ץ וכ"ק אד"ש 
מה"מ היא דוקא עם אותם אנשים - לקרבם לתורה ומצוות, ולהקהיל קהילות ברבים, 

תהלוכות וכו', ע"י השלוחים שנשלחו לכל פינה ופינה מרחבי העולם.

מה"מ,  אד"ש  וכ"ק  הריי"ץ  שאדמו"ר  הסיבה  שזו  לומר,  אפשר  אולי  הנ"ל  ולפי 
מדגישים שמסירות נפשם של דורו של מרדכי לא היתה רק על עצם נקודת היהדות, 
אלא בעיקר על קיום התומ"צ והקהלת קהילות ברבים, שזהו עיקר צורך הדור - לא רק 

ההודאה והאמונה בקב"ה, אלא גם קיום התומ"צ בפועל ממש, וברבים.

התלבשות פנימית בעניני העולם

 הת' שמואל שי' רייניץ
תלמיד בישיבה

א
בשיחת דבר מלכות ש"פ וישב תשנ"ב, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כיצד ניתן לראות 
כיום שהעולם מוכן לגאולה, יותר מכל הדורות הקודמים. ומביא - אשר ניתן לראות 

62( ראה ספר התולדות אדמו"ר הזקן, פרק כב.
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זאת בכך שכיום בכל מקום בעולם ישנם יהודים שמקיימים תורה ומצוות, ובאופן של 
התלבשות בלבושי המקום.

 ובנוגע לטעם ההתלבשות במנהגי המקום, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ב(, וזלה"ק:

"דוקא ע"י עבודתם של בני ישראל בכל מדינות העולם באופן של התלבשות פנימית 
)בכל מקום לפי ענינו(, עי"ז שמתיישבים ומתגוררים במדינה הזאת, ומתנהגים בענינים 
והזיכוך של כל מקום  יהודי לפעול את הבירור  יכול  המותרים לפי מנהגי המדינה, 
ומקום לפי ענינו הוא, ובאופן שנעשית "דירה לו יתברך בתחתונים", "תחתונים" לשון 

רבים, כל תחתון )ומקום( בגדרו הוא.

"משא"כ כאשר נמצאים במקום ההוא באופן עראי, או שמשפיעים שם ממקום אחר, 
ובהתיישבות  בקביעות  שם  חיים  כאשר  שפועלים  כמו  אופן  באותו  שם  פועלים  לא 

ומתמצאים במנהגי המקום".

כלומר, שדוקא ע"י ההתלבשות במנהגי המקום ניתן לפעול את הבירור והזיכוך של 
אותו המקום באופן המוצלח ביותר.

ובהמשך מבאר שיש בזה ב' אופנים:

א. החדרת קדושה גם במקום התחתון ביותר, אך באופן שהתחתון נשאר תחתון, אלא 
שמקבל מהעליון המשפיע עליו.

ב. החדרת קדושה באופן אשר התחתון עצמו נעשה מקום קדוש, מקום של תורה 
ומצוות )הקמת מוסדות וכו'(, שאינו זקוק להשפעה ממקום אחר. 

והנה, על מאמר חז"ל - "אזלת לקרתא הלך בנימוסי'", מציין כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 
4 לכמה מקורות להבנת הענין: "שמות רבה פמ"ז, ה. ועד"ז בבראשית רבה פמ"ח, יד. 

וראה בבא מציעא פו, ב. - וראה בארוכה לקו"ש חלק לו תשא תש"נ."

ובשיחה בלקו"ש חל"ו הנ"ל )ע' 172 והלאה(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את גדר עליית 
משה למרום לקבלת התורה, אשר לא אכל ולא שתה כל זמן היותו למעלה, ובגדר ענין 

זה חלוקים המדרשים המובאים לעיל בהערה:

א. הגמרא בבבא מציעא )פו, ב( מפרשת, אשר זה שלא אכל משה רבינו, הוא מפני 
הטעם - "אל ישנה אדם ממנהג המקום", כלומר, שלא לנהוג ההיפך ממנהג המקום, 
ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבדרך ממילא משה רבינו לא אכל באופן טבעי, מצד היותו 

במקום שלא שייך שם אכילה ושתי', וכל עיסוקו הי' בקבלת התורה.

ב. ב'שמות רבה' מפרש, אשר זה שלא אכל משה רבינו, הוא מפני הטעם - "אזלת 
לקרתא הלך בנימוסי'", כלומר, כאשר אדם הולך למקום מסויים מחוייב הוא לנהוג 
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כאנשי המקום ממש, ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבדרך ממילא נמצא, שלא רק שלא 
אכל, אלא שהי' שינוי בטבע גופו, שנעשה כמו מלאך שלא זקוק לאכילה ושתי'.

ג. ב'בראשית רבה' מפרש גם מפני הטעם - "אזלת לקרתא הלך בנימוסי'", אך לא 
שהשתנה גופו של משה רבינו כמו המלאכים, אלא שהשתנתה הנהגתו כמו המלאכים, 

וממילא לא אכל ואל שתה. כלומר, זהו רק שינוי חיצוני בהנהגה. 

ב
ויש לומר אשר מהלך שיחת דבר מלכות ש"פ וישב הנ"ל, תואמת בביאורה דוקא 

לביאור של ה'שמות רבה' הנ"ל שנעשה כחלק מהמלאכים ממש, ובפשטות:

במהלך השיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר האופן בו מבררים ומזככים היהודים 
בו, שאז הם נעשים  וגרים  את מקומותיהם, הוא דוקא עי"ז שהם מתלבשים במקום 
כחלק מאנשי המקום ממש, ושם במקום, מקימים מוסדות של תורה ותפילה וגמילות 
והמקום עצמו נעשה מקום של השפעה, כתוצאה מכך שהיהודים התלבשו  חסדים, 
באופן קבוע במקום. וכלשונו הק' - "עבודתם של בני ישראל בכל מדינות העולם באופן 

של התלבשות פנימית".

ומובן, אשר אין המדובר כאן באופן ההתלבשות המדובר ב'בבא מציעא', הואיל ושם 
אין הענין להתלבש ולהיות כחלק מהמקום עצמו, כי אם שלא לעשות ההיפך ממנהג 

המקום - "אל ישנה אדם ממנהג המקום".

וכן אין המדובר כאן באופן ההתלבשות המבואר ב'בראשית רבה', הואיל וגם שם 
אופן ההתלבשות במקום, אינו באופן קבוע שמשתנה ממציאותו, כי אם רק שמשתנה 
הנהגתו, שמשפיע שם וכו' אך אין נעשה כחלק מהמקום ממש. וכפי שמביא כ"ק אד"ש 

מה"מ בהערה 15 שאופן זה הוא - "בהנהגה חיצונית אבל אינם משתנים בעצם".

שנעשה  )כנ"ל(,  פנימית"  "התלבשות   - על  מדובר  מלכות  הדבר  בשיחת  משא"כ 
כחלק מהמקום ממש, שזהו על דרך המבואר ב'שמות רבה', אשר משה רבינו לא אכל 
ולא שתה מצד - "אזלת לקרתא וכו'", שגופו השתנה כמלאך, שזהו הבירור והזיכוך 

בשלימות המבואר בשיחה63.

ועל פי הנ"ל יומתק מדוע סדר הבאת המקורות בהערה הנ"ל הוא: א. 'שמות רבה'. 
ב. 'בראשית רבה'. ג. 'בבא מציעא'.

63( וכפי שמביא בהערה 16 שם, אשר ענין זה הוא על דרך מאמר המשנה )אבות פ"ב מ"ד( - "אל תפרוש מן הציבור", 
שאין זה רק דין בהנהגתו, אלא שנעשה חלק מהציבור ממש, ע"ד אופן ההשפעה שנעשה כחלק מהמקום ממש.
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וזאת משום, אשר הקו הכללי המדובר לאורך השיחה הוא ע"פ ה'שמות רבה', שנעשה 
כחלק מהמקום ממש. וזה שמציין גם ל'בראשית רבה' ול'בבא מציעא', יש לומר אשר 
זהו מצד הסדר64 שאופן ההשפעה צריך להיות: א. לא לנהוג היפך מנהג המקום )'בבא 
מציעא'(. ב. לנהוג כמו מנהג המקום )'בראשית רבה'(. ג. שנעשה כחלק מהמקום ממש 

)'שמות רבה'65(.

ג
ויש לומר, אשר ע"פ כל הנ"ל, מתבהרת נקודת השיחה בנוגע לבירור העולם בכלל, 

ובנוגע לבירורה של מדינת צרפת בפרט:

בשיחה מבואר, אשר כבר מזמנו של הרבי המהר"ש החלו בבירורה של מדינת צרפת, 
עי"ז שעשה שם בעלי תשובה, ולאחרי זה ע"י הרבי הרש"ב, שבניית וחלק מכתיבת 

'המשך ע"ב' היתה במדינת צרפת. וכך פעלו בזיכוך ובירור מדינת צרפת.

ויש לומר, אשר אופן השפעה זו, הינה על דרך המבואר ב'בראשית רבה', שרבותינו 
נשיאנו לא השתקעו במדינת צרפת, כי אם השפיעו מלמעלה באופן שהתחתון נמשאר 

תחתון, וזהו התלבשות ב"הנהגה חיצונית" )כנ"ל(.

אך - "עיקר ושלימות הבירור באופן של קביעות והתיישבות ובאופן פנימי" )כלשון 
כ"ק אד"ש מה"מ, ס"ז(, התחיל ע"י הרבי הריי"צ, ששלח לשם שלוחים שפועלים שם, 
שם  שהוקמו  בדורנו,  בשלימות  שם  הגילוי  ונפעל  וכו'.  חסידות  מאמרי  לשם  ושלח 
מוסדות, וישיבת תומכי תמימים, עד כדי כך שהמקום עצמו נעשה מקום של השפעה 

בקדושה.

ויש לומר, אשר אופן השפעה זה בדורנו, הוא על דרך המבואר ב'שמות רבה', אשר 
נעשה  עצמו  אלא שהמקום  נשאר תחתון,  והתחתון  המדינה  על  רק שמשפיעים  לא 
מקום קדוש, שזהו על דרך האופן שבו משה רבינו הי' למעלה, שלא אכל ולא שתה, 

מצד זה שגופו עצמו נשתנה ונעשה כמלאך.

64( ומוכח מלשון השיחה, אשר לאחר שמבאר אופן ההתלבשות באופן שהתחתון נשאר תחתון, ממשיך ואומר - 
"לאחר מכן צריכה להיות עבודה נעלית יותר", ואז מבאר שנעשה כחלק מהמקום ממש. שמזה משמע, אשר האופן 

הנעלה יותר נעשה דוקא לאחר ההתלבשות באופן הפשוט.
65( ומה שציין דוקא בסדר של מלמעלה למטה )שמו"ר, ב"ר ובב"מ(, הוא מצד סדר חשיבות הענין ותכלית ומטרת 

ההשפעה המבוארת בשיחה.



67 ימי התשלומין דחג השבועות ה'תשע"ז

נגלה

סברת הרש"ש בסוגיית בר שטיא

 הת' יוסף שי' קוביטשעק
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )כתובות כ, א(: "בר שטיא זבין נכסי, אתו בי תרי אמרי כשהוא שוטה 
זבין, ואתו בי תרי ואמרי כשהוא חלים זבין. אמר רב אשי: אוקי תרי להדי תרי ואוקי 
ממונא בחזקת בר שטיא; ולא אמרן אלא דאית לי' חזקה דאבהתי', אבל לית לי' חזקה 

דאבהתי', אמרינן כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין".

היינו שכאשר 'בר שטיא' מכר את נכסיו, הגיעו עדים שהי' שוטה באותו זמן, ועדים 
נוספים העידו שהי' פיכח באותו זמן, ולכן נשארים הנכסים בחזקת ה'בר שטיא'. משא"כ 
כאשר חזקת ה'בר שטיא' מבוססת על כך שהוא עצמו קנה את הקרקע, שאז אומרים 

"כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין", ומשאירים את הקרקע בידי הקונה.

והנה התוס'66 ביארו ש'בר שטיא' היינו אדם שפעמים שוטה ופעמים פיכח, והעדים 
מעידים האם הי' פיכח או שוטה בשעת המכירה, ומסיבה זו כאשר חזקתו נובעת מקנין 

אנו מטילים בספק67 גם את הקנין שלו, ולכן הקרקע נשארת בידי הקונה.

66( ד"ה ואוקי.
67( ועיין בקובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' הקל"ב דישיבתנו, ביאור מח' רש"י וריטב"א בזה.
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יארע דיהי'  וז"ל: "קשה דמאי פסקא, מי לא  וחידושי הרש"ש68 כתב,  אך בהגהות 
עדים שזבן כשהי' חלים. והנראה לי דבר שטי' הי' כל ימיו ועתותיו במצב אחד, רק 
דתרי אמרי שהי' כל ימיו כמו חלים, ותרי אמרי שהי' כמו שוטה, ומיירי שכבר מת 
ואיננו לפנינו לבודקו. אך דברי התוס' בד"ה ואוקי עומדים לנגדי, וכן משמעות דברי 

הפוסקים ועי' ר"ן". עכ"ל.

יתכן  לא  וכי  בספק,  שטיא  הבר  קנין  את  מטילים  מדוע  הרש"ש,  שמקשה  היינו 
שיימצאו עדים שיעידו האם הי' בשעת הקנין פיכח או שוטה?

ומכח קושיא זו רוצה לפרש הגמ' בדרך אחרת: ש'בר שטיא' היינו אדם שכל ימיו הי' 
במצב אחד, אך איננו יודעים האם הי' כל ימיו שוטה או כל ימיו פיכח, ואיננו יכולים 

לבודקו כיון שמת, אך דברי התוס' עומדים לנגדו.

ב
והנה דברי הרש"ש תמוהים ביותר, ומופרכים מיסודם:

א( קושייתו כלל אינה קושיא: שמקשה "מי לא יארע דיהי' עדים שזבן כשהי' חלים", 
ולכאורה אין הכי נמי - הגמ' אכן מדברת דוקא כאשר אין עדים על זמן הקנין, שהרי 

אם היו עדים בשעת הקנין לא היתה הגמ' מטילה בספק קנין זה!

ב( גם לפי סברתו שיש מקום לקושיא זו, הרי יצא מדוחק קל לדוחק קשה ביותר: 
שהרי לפי פירושו העדים חולקים האם 'בר שטיא' הי' שוטה כל ימיו או לא, וקשה מאד 
לומר שאדם שהי' כל ימיו שוטה אין זה ידוע לרבים, ויותר מסתבר לומר )כנ"ל( שרק 

בשעת הקנין לא היו עדים.

ג( סברא זו אינה מסתדרת עם לשון ומשמעות דברי הגמ':

הגמ' אומרת - "כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין", ולפי סברתו יוצא שבזה אנו 
מעמידים ה'בר שטיא' בחזקת שוטה, ומסכימים לדברי העדים שמעידים שהי' שוטה 
כל ימיו. והרי מספר שורות קודם לכן הגמ' כותבת בפירוש שהדבר נשאר בספק, ואיננו 
מעמידים לכת אחת יותר מהשני' )"אוקי תרי להדי תרי"(, ולכן משאירים את הקרקע 

בידי הקונה.

וכן משמע מלשון זו )"כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין"( שדוקא בשעה שקנה 
ומכר אנו אומרים שהי' שוטה, ואיננו אומרים שהי' שוטה כל ימיו.

68( כ, א. ד"ה אבל ל"ל.
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ד( הגמ' כותבת שכאשר יש ל'בר שטיא' חזקת אבותיו בקרקע "אוקי ממונא בחזקת 
בר שטיא", ולכאורה לפי סברת הרש"ש )שהבר שטיא כבר מת( היתה הגמ' צריכה 

לכתוב "אוקי ממונא בחזקת יורשי בר שטיא".

השני  ובמקרה  בחיים,  עדיין  שטיא'  ש'בר  מדובר  הראשון  שבמקרה  לומר  וקשה 
מדובר כאשר הוא כבר מת, שהרי זהו חילוק עיקרי ביותר והגמ' אינה מזכירה זאת 

כלל!

ומכל הנ"ל נראה שאין מקום כלל לפירוש הרש"ש, ובפרט שכותב במפורש שסברא 

זו אינה מתאימה לפירוש התוס'.

איקלע רבנאי - גירסאות רש"י ותוס' רי"ד

 הת' טובי' שי' גינזבורג
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' כתובות )כא, א־ב(: "אמר רב יהודה אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין". 
כלומר: שכאשר המלוה הוציא שטר מונפק עם חותמת בית הדין כדי לגבות בו, וטען 
הלווה שכל השטר מזויף - גם חתימות העדים וגם חתימות הדיינים - הנה כאשר יעידו 

אחד מהעדים ואחד מהדיינים על חתימותיהם, מצטרפים הם להכשיר את השטר.

מאי  רבא:  אמר  שמעתא.  הא  מעליא  כמה  חמא:  בר  רמי  "אמר  הגמ':  וממשיכה 
מעליותא? מאי דקא מסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא, ומאי דקא מסהיד דיינא לא 
קא מסהיד סהדא". דהיינו שטוען רבא על רמב"ח שאין לומר שהלכה זו משם שמואל 

היא טובה ומעולה - שהרי העד והדיין מעידים על שתי ענינים שונים בקיום השטר.

וממשיכה הגמ': "אלא, כי אתא רמי בר יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל 
יהודה אחי משמי' דשמואל. איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי 
ואמר, הכי אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין. אמר אמימר: כמה מעליא הא שמעתא. 
אמר לי' רב אשי לאמימר: משום דקלסה אבוה דאמך, את נמי מקלסת לה? כבר פרכה 

רבא".

ופירש רש"י על אתר: "איקלע רבנאי למיזבן שומשמי - גרסינן, ולא גרסינן 'דאיקלע', 
ולא גרסינן 'לגבן', ולאו רמי אמרה, דאי אפשר לומר כן שאמר רמי עדות זו על אמימר 
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ורב אשי - שהרי רב אשי כמה דורות הי' אחריו, דאמרינן בקדושין: יום שמת רב יהודה 
נולד רבא, יום שמת רבא נולד רב אשי". עכ"ל.

זו כהמשך  מימרא  לגבן', שאז תתפרש  רבנאי  'דאיקלע  בגמ'  לגרוס  כלומר: שאין 
דברי רמי בר יחזקאל - דהיינו שרמי בר יחזקאל אומר לא להקשיב לאחיו רב יהודה 
שאמר משם שמואל שעד ודיין מצטרפים, שהרי "איקלע רבנאי . ." - מאחר שהמשך 
המימרא היא כלפי אמימר ורב אשי, ולא יתכן לומר שרמי שהי' מהדורות הראשונים 

של האמוראים יעיד על אחרוני האמוראים.

אמנם בתוספות רי"ד )שנדפס על דף הגמ' כאן( גרס: "אלא כי אתא רמי בר יחזקאל 
דאיקלע רבנאי  יהודה אחי משמי' דשמואל,  אמר: לא תציתו להו להני כללי דכייל 
אחוה דר' חייא בר אבין ]אבא[ לקמן למיזבן שושמי, ואמר: הכי אמר שמואל עד ודיין 

אין מצטרפין, וכך הלכה".

כלומר שאכן גורס 'דאיקלע רבנאי לגבן', ומפרש שהם המשך דברי רמי - שרמי אומר 
לבני בבל שלא ישמעו לדברי אחיו רב יהודה משם שמואל שהעד והדיין מצטרפים, 
שהרי כשרבנאי הגיע אלינו לארץ ישראל לקנות שומשומין, אמר בפירוש ששמואל 

סובר שעד ודיין אינם מצטרפים.

ב
והנה בספר דורות הראשונים69 מביא את גירסאות רש"י ותוס' רי"ד הנ"ל, ומביא 
כמה וכמה סיבות וטעמים מדוע גירסת רש"י דחוקה ביותר, ונצטט כאן חלק מדבריו 

ונבארם:

א. "כפי הנראה חסר לפנינו בדברי רבינו את אשר ימחוק עוד ויגרוס בדברי רבנאי 
"עד ודיין מצטרפים" - תחת הגירסא הישנה שהיתה בהכרח בדברי רבנאי "עד ודיין 

אין מצטרפים"".

כלומר, דאם נאמר שהגירסא ששולל רש"י היא רק הוספת 'דאיקלע רבנאי לגבן', לא 
מובן לפי גירסא זו כלל מהי הוכחת רמי מדברי רבנאי: שהרי רמי בא להוכיח ששמואל 
סובר ש'עד ודיין אין מצטרפים', ולפי הגירסא בגמ' שלפנינו מוכיח הוא מדברי רבנאי 

ש'עד ודיין מצטרפין' - להיפך מכוונתו.

69( לר' יצחק אייזיק בן אליהו הלוי, ברלין תר"פ. ח"ב ע' רפה )569( ואילך. וציינו אליו כמה מהמלקטים כאן. וראה 
גם בספר שערי תורת בבל ע' 99.
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אלא בהכרח לומר שהגירסא ששולל רש"י היא כפי הגירסא בתוס' רי"ד - שרבנאי 
אלא  שמואל.  של  דעתו  מהי  לרמי  ההוכחה  וזוהי  מצטרפים",  אין  ודיין  ש"עד  אמר 

שכנראה חסר בדברי רש"י התיבות 'לא גרסינן אין מצטרפין'.

ולפי זה מקשה: "דברי רבינו הגדול רש"י ז"ל וכל גירסתו במקום הזה נפלאו מאד, 
שהוא מוחק כל גירסת הספרים ומהפכה" - דמדוע הוכרח רש"י לשנות את הגירסאות 

שבכל הגמרות, כאשר גירסת התוס' רי"ד היא ברורה ומובנת היטב.

ב. "ויפלא עוד יותר על רבינו: שכל ההכרח שהכריחו להפוך כל הגרסא הוא רק מפני 
סדרן של הדורות, אבל הלא לפי דברי רבינו יקשה סדרן של הדורות עוד יותר".

הפשט  יצא   - רמי  לדברי  המשך  אינו  רבנאי'  ש'איקלע  רש"י  דברי  שלפי  דהיינו, 
שרבנאי הי' בדורות האחרונים של האמוראים, והוא הגיע פעם לקנות שומשמין ואמר 
ש'כמה  אמימר  לדבריו אמר  וכהמשך  ודיין מצטרפים',  ש'עד  דעתו של שמואל  את 
מעליא הא שמעתא' )דאם הי' הוא מהדורות הראשונים - מדוע קאי אמימר דוקא על 

דבריו(.

אמנם מוכח מכל הגמרות ש'רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא' הי' תלמידו של שמואל 
מראשוני האמוראים: "בידי' דרבנאי אחוה דרחב"א הוו מטלטלי דיתמי . . אתו לקמי' 

דשמואל" )כתובות נ, ב(. וכן "אמר רבנאי אמר שמואל" )חולין עו, ב(. ועוד.

וא"כ רש"י 'יצא שכרו בהפסדו': שכל מטרת שינוי גירסתו היתה כדי לסדר שרמי 
לפי  אמנם   - מאחרוניהם  שהיו  אשי  ורב  אמימר  על  יעיד  לא  האמוראים  מראשוני 
גירסתו יצא שרבנאי הוא מהדורות האחרונים של אמימר ורב אשי, כאשר מפורש בגמ' 

שהי' תלמידו של שמואל!

ומסיים בספר 'דורות הראשונים' הנ"ל את דבריו "ודוחק גדול דחק רש"י ז"ל לשנות 
כל הגירסא הישנה", דהיינו שלפי כל הקושיות הנ"ל נשאר רש"י בדוחק גדול.  

ג
והנה לאחרי כל ההוכחות הנ"ל, הנה לכאורה בעיון קל בדברי רש"י מופרכות כל 

הקושיות הנ"ל, ודוקא גירסת התוס' רי"ד נשארת בדוחק:

כפי  היא  הגירסא  בידינו70,  הנמצאים  הגמ'  של  היד  כתבי  בכל  לראש  לכל  דהנה 
שפירש רש"י למסקנא: 'איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי'. וא"כ 
נמצא לכל לראש שרש"י בפירושו לא שינה ושלל גירסא בגמ' )כפי שכתב הנ"ל "שהוא 

70( כן כתבו בדקדוקי סופרים השלם על מסכתנו ח"א ע' 40. 
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מוחק כל גירסת הספרים ומהפכה"( - אלא חיזק וביסס את גירסת הגמ' הקיימת, ושלל 
שלא נוכל לגרוס אחרת.

ומה שכתב בהתחלה שחסר בדברי רש"י ש'לא גרסינן אין מצטרפין' בדברי רבנאי, 
דאם לא כן לא יובן האיך מוכיח רמי מדברי רבנאי - הנה ההיפך הגמור הוא הנכון!

דדוקא בגלל שהאפשרות היחידה שהיתה להוסיף בגירסת הגמ' היא רק 'דאיקלע 
רבנאי  כיון שמדברי  - שהרי  כן  לגרוס  רש"י שמוכרח שלא  אומר  לכן  לגבן',  רבנאי 
ש'עד ודיין מצטרפין' אין כלל הוכחה לרמי, היינו צריכים לומר שההוכחה שלו היא רק 

מסיום המימרא, מדברי רב אשי שדוחה את אמימר וסובר ש'אין מצטרפין'.

וע"כ אומר רש"י שאין לגרוס כן: "דאי אפשר לומר כן שאמר רמי עדות זו על אמימר 
ורב אשי - שהרי רב אשי כמה דורות הי' אחריו, דאמרינן בקדושין: יום שמת רב יהודה 
נולד רבא, יום שמת רבא נולד רב אשי" - דדוקא בגלל שהגירסא בדברי רבנאי אכן 
היתה 'מצטרפין', הוכרח רש"י לשלול גירסא זו, שהרי לא יתכן שרמי יעיד על דברי 

רב אשי.

ד
עכ"פ  יצא  שהרי  לרש"י,  זה  הועיל  לא  דלכאורה  השני':  לקושייתו  בקשר  והנה 
שאמימר אמר את דבריו 'כמה מעליא הא שמעתא' על רבנאי שהי' מראשוני האמוראים 
)ומלשון הגמ' משמע באופן מוכח שהי' הוא בדור של אמימר( - הנה אולי יש לומר 

שגם זה מתורץ בדברי רש"י לאחר עיון.

דהנה מצינו לכאורה דבר פלא, שבדברי הגמ' גרסינן: 'איקלע רבנאי אחוה דר' חייא 
 - בר אבא למזבן שומשמי'. אמנם רש"י הנ"ל כתב: "איקלע רבנאי למיזבן שומשמי 
גרסינן", ולא הזכיר שרבנאי הי' אחיו של ר' חייא בר אבא. ואכן בספר 'דקדוקי סופרים 
השלם'71 כבר עמדו על כך, וכתבו "ולא הביא תיבות 'אחוה דר' חייא בר אבא' - וכנראה 

שזהו מקוצר".

רש"י  שיטת  תתבאר  ובזה  מקוצר,  זה  אין  דאדרבה  בדרך־אפשר,  לומר  יש  ואולי 
מהקושיא הנ"ל.

דהנה מצינו במסכת ברכות )לח, ב(: "אמר רבנאי משמי' דאביי: זאת אומרת שלקות 
מברכים עליהם בורא פרי האדמה".

71( שם ע' קמד.
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ולכאורה קשה, שהרי כיון שרבנאי אחוה דר' חייא בר אבא הי' מתלמידי שמואל 
הרביעי  בדור  שהי'  דאביי'  'משמי'  דבר  על  יעיד  כיצד   - לאמוראים  הראשון  בדור 
לאמוראים. ובפרט שכידוע הכלל שכאשר נאמר 'משמי'', הכוונה היא שהאמורא לא 
שמע את השמועה ממנו בעצמו - אלא ממישהו ששמע ממנו, וא"כ רבנאי זה אפילו הי' 

הרבה אחרי תקופת אביי?

ומזה לכאורה אנחנו מוכרחים לומר - שהיו שני 'רבנאי': רבנאי אחיו של ר' חייא 
'רבנאי'  אמנם  שמואל;  של  תלמידו  והי'  לאמוראים  הראשון  בדור  אכן  הי'  אבא  בר 
סתם שנכתב בגמ' ברכות כאן, הי' בדורות האחרונים, ועל כן יכל לומר דבר 'משמי' 

שאביי'72.

ועפ"ז אולי יש לומר - שבזה שכתב רש"י "איקלע רבנאי למיזבן שומשמי גרסינן", 
בא לשלול גם שלא נגרוס בגמ' את התיבות 'אחוה דר' חייא בר אבא': דהיות שדברי 
אמימר 'כמה מעליא הא שמעתא' היו בהמשך לכך שבא רבנאי לקנות שומשמין ואמר 

את דבריו - מוכרח לומר ש'רבנאי' זה הי' בדורו של אמימר ולא אחיו של רחב"א.

ואף שלשון הגמ' היא: "איקלע רבנאי . . ואמר הכי אמר שמואל: עד ודיין מצטרפין", 
שמלשונו משמע שהוא אומר זאת באופן ברור לפי שהוא בעצמו שמע זאת משמואל - 
אמנם אין זה מוכרח כלל, שהרי אין כתוב 'אמר רבנאי אמר שמואל'. ובפרט שמדובר 
וכך אמר  ודרך אגב אומר שכך  כאן במקרה שרבנאי הגיע רק לעסוק בקניית דבר, 

שמואל, וממילא יתכן ששמע זאת מאדם אחר.

את  לדחות  דבריו  את  סיים  שרמי  שלאחרי  רש"י:  ע"פ  הגמ'  מהלך  נמצא  ועפ"ז 
האחרונים של  אחיו רב יהודה, מספרת הגמ' על מאורע אחר לגמרי שקרה בדורות 
האמוראים: ש'איקלע רבנאי למיזבן שומשמי' - שרבנאי סתם )לא אחיו של רחב"א( 
הגיע לקניות, ואמר 'הכי אמר שמואל עד ודיין מצטרפים', ועל זה אמר אמימר 'כמה 

מעליא הא שמעתא', ורב אשי דחהו73.

ה
אמנם עדיין יש להעיר שיש מעלה מסוימת בגירסת התוס' רי"ד - שהרי לגירסת 
רש"י יוצא ש"כי אתא רמי בר יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי 

72( וכן משמע מהביוגרפי' לתנאים ואמוראים במאגר התורני 'פריוקט השו"ת'. ומסדר התולדות ע' תרנה. וראה בזה 
גם בספר תולדות תנאים ואמוראים ח"ג ע' 1095, עיי"ש.

73( ולהעיר מדברי רב אשי )ביצה כט, ב(: "הא דידן - ברתי' דרמי בר חמא", והיינו שאשתו היתה בתו של רמי בר 
חמא, וכאן מקשה לאמימר "משום דקלסה אבוה דאמך )רמי בר חמא )רש"י((, את נמי מקלסת לה?". ונמצא שמקשה 

לאמימר שהי' 'אחיינו' - מדוע הוא ממשיך לומר כדברי סבו, שהי' חמיו של רב אשי.
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משמי' דשמואל", היתה ללא הוכחה לדבריו, אלא אמר סתם אל תקשיבו לאחי רב 
יהודה שאמר משם שמואל.

אמנם הנה בעוד שלשה מקומות בש"ס מובא "כי אתא רמי בר יחזקאל . .", ובכל 
מקומות אלו נזכר אכן מה רמי סובר בדברי הרב שאחיו אמר משמו:

לקמן בדף ס )ע"א(: "כי אתא רמי בר יחזקאל אמר: לא תציתינהו להני כללי דכייל 
יהודה אחי משמי' דשמואל, הכי אמר שמואל וכו'". ועד"ז לקמן בדף עו )ע"ב(. ובחולין 
דף מד )ע"א(: "כי אתא רמי בר יחזקאל, אמר: לא תציתו להו להני כללי דכייל יהודה 

אחי משמי' דרב, הכי אמר רב וכו'".

גירסת התוס' רי"ד, אכן גם כאן ישנו המשך לדבריו כנ"ל: "לא תציתו  אמנם לפי 
להו להני כללי דכייל יהודה אחי משמי' דשמואל, דאיקלע רבנאי אחוה דר' חיי' בר 
אבין ]אבא[ לקמן למיזבן שושמי, ואמר: הכי אמר שמואל עד ודיין אין מצטרפין" - 
והיינו דמוכיח שלא כאחיו רב יהודה, מזה שרבנאי הגיע אלינו לארץ ישראל להתעסק 

במסחר שומשומין, ואמר במפורש ששמע משמואל באופן אחר74.

ואולי יש להוסיף דגם מעצם זה ש'איקלע למיזבן שומשמי', יותר 'חלק' לומר שזהו 
המשך דברי רמי: שהרי פשט המילים 'כי אתא רמי' הוא, שהוא הגיע מארץ ישראל 
לבבל לאחרי שהותו שם במשך כמה שנים. וע"כ הוא מעיד שרבנאי הגיע אלינו לארץ 
ישראל כדי להתעסק במסחר השומשומים, ודרך אגב אמר משם שמואל שעד ודיין לא 

מצטרפין )משא"כ לרש"י אין לכאורה שייכות ש'איקלע למיזבן שומשמי'75(.

ובאמת נמצאת היתה גירסת התוס' רי"ד לכאורה גם אצל רבינו חננאל, שכתב )'אוצר 
הגאונים' כתובות ע' 24(: "ודאמר אמימר כמה מעליא - אעד ודיין מצטרפין קילס". 
כלומר שמה שאמימר אמר 'כמה מעליא הא שמעתא' הוא התכוון לקלס ולשבח את 

הענין של 'עד ודיין'.

גרס  חננאל  רבינו  שגם  י"ל  אלא שאולי  אמימר?  כוונת  היתה  שזו  ברור  ולכאורה 
שדברי רבנאי הם המשך דברי רמי והוכחתו. ועל זה לכאורה קשה על מה אמר אמימר 
'כמה מעליא' - וע"ז תירץ שחוזר לתחילת המימרא, דברי רב יהודה אמר שמואל ש'עד 

ודיין מצטרפים'.

74( והביא מעלה זו גם בספר דורות הראשונים ובספר תולדות תנאים ואמוראים הנ"ל.
75( אמנם אין מזה כלל הוכחה לתוס' רי"ד - שהרי מצינו גם "רב איקלע למזבן גוילי, בעו מיני' . ." )סנהדרין כח, 

ֿא־ב(, ואין למימרא שם שייכות למקום אליו רב הגיע. ועד"ז עוד.
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הא דלא תירצו 'עבד הי' ונשתחרר' בשיטת רש"י ותוס'

 הת' משה חננאל שי' פרידמן
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )כתובות כא, ב ואילך(: "אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב: שלשה 
שישבו לקיים את השטר וקרא ערער על אחד מהן, עד שלא חתמו מעידין עליו וחותם, 

משחתמו אין מעידין עליו וחותם".

 ומבררת הגמרא: "ערער דמאי? אי ערער דגזלנותא, תרי ותרי נינהו. אי ערער דפגם 
משפחה, גלוי מלתא בעלמא הוא. לעולם אימא לך ערער דגזלנותא, וקאמרי הני ידעינן 

בי' דעבד תשובה".

ונחלקו רש"י והתוס' בביאור סוגייתנו:

נוגעין  להו  הוו  "משחתמו:  ולכן  מעידים,  עצמם  דהדיינים  הסוגיא,  העמיד  רש"י 
בעדות שגנאי להם שישבו עם פסול בדין".

וצדדי הספק בגמ' הם - דבערער דגזלנותא - "תרי ותרי נינהו . . ולא מתכשר בהכי" 
אף קודם שחתמו; ולאידך בערער דפגם משפחה - שזהו דבר שניתן לברר ואין ברור 
הדבר תלוי בעדותן, א"כ אף "משחתמו אמאי אין מעידין עליו, מאי חשד נוגע בעדות 

איכא" דמכיון שאינו תלוי בהן אין זה שהם נוגעים פוסלן. 

העדים  מכחישים  שאינם  ומכיון  תשובה,  שעשה  שמעידים  הגמ'  תירצה  וע"כ 
המערערים אינו תרי ותרי, ולכן קודם שחתמו נאמנין אך לאחר שחתמו מכיון שהם 

נוגעים בדבר אינם יכולים להעיד.

אך תוס' ביאר "דלא איירי בעדות דיינין אלא בעדות אחרים". 

וההבדל בין קודם שחתמו לאחר שחתמו, הוא "אם עד שלא חתמו קרא ערער על אחד 
מהם, מעידים שנים מן השוק עליו וחותם, דהוי כאילו ישבו בית דין אחר שהכשירוהו 
ולא בטל ועד המושב וחותמין; משחתמו השנים ולא הספיק השלישי לחתום עד שקרא 
עליו ערער, בא ערער וביטל ועד המושב של אותו ב"ד, אע"פ שאחרי כן העידו אחרים 

שהוא כשר, כיון שביטל ההוא מושב בטל וצריך לחזור ולהושיב ב"ד על כך".
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ולפ"ז קושיית הגמ': "ערער דמאי? אי ערער דגזלנותא תרי ותרי נינהו - ולא מיפסיל, 
דאוקי תרי בהדי תרי ואוקי גברא אחזקתי', וכיון דאיגלאי מלתא דמעולם לא הי' פסול 

הרי לא הי' בטל ועד המושב של אותו ב"ד.

אי ערער דפגם משפחה - שאמרו עליו שהוא עבד ואלו מזימים אותם . . א"כ גלוי 
מילתא בעלמא הוא, דכיון דאיגלאי מלתא דכשר הי' מה איכפת לן בההוא ערעור ולא 

בטל ועד המושב.

לעולם ערער דגזלנותא ודקאמרי הנך סהדי ידעינן בי' דעבד תשובה - וכיון דמודו 
הוא  ואמת  דהואיל  המושב  ועד  ובטל  ערער,  דידהו  ערער  הוה  הוא,  דגזלן  לקמאי 

שנפסל הוי בחזקת פסלות עד שנודע לנו כשרותו". עכ"ל.

והיינו, דקושיית הגמ' היא, דממה נפשך: בערער דגזלנותא - דיש 'תרי ותרי' עדים 
המכחישים, ואזי אין מאמינים לשתי כתי העדים אלא הדיין נשאר בכשרותו מלכתחילה, 

א"כ יוכל הדיין להצטרף ולחתום אף לאחר שחתמו הדיינים הראשונים.

וכן בפגם משפחה - מכיון שמאמינים שאינו עבד א"כ הרי הוא כשר מלכתחילה ולא 
נתבטל ועד המושב של בית דין מעולם.

שעשה  מעידים  שהעדים  אלא  דגזלנותא  בערער  דאיירי  הגמרא,  מתרצת  וע"כ 
תשובה, שאז אין מכשירים אותו מלכתחילה אלא מעכשיו התברר שהוא כשר, ולכן 
קודם שחתמו מצטרף אבל לאחר שחתמו לא יכול לצרף חתימתו )לא משום שאינו 

כשר אלא( כי בטל ועד המושב הראשון וצריכים הם לשבת מחדש.  

וכגון  משפחה  דפגם  בערער  למימר  מצי  דהוה  "וה"ה  כתב:  ישנים  בתוס'  והנה, 
דקאמרי ידענו שנשתחרר". 

ויש לעיין בשיטת התוס', מדוע לא מתייחס לכך שהגמ' לא הביאה תירוץ זה? 

ב
ויובן זה בהקדים סוגיית כשרותו של גר לדון בדיני ממונות: 

איתא בגמרא )סהנדרין לו, ב(: "הכל כשרין לדון דיני ממונות. הכל לאתויי מאי? . . 
לאתויי גר". היינו, דגר כשר לדון דיני ממונות.

ונחלקו הראשונים האם כוונת הגמרא דגר כשר לדון, היינו לכל איש מישראל, או 
רק לחברו - גר כמוהו.
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דהתוס' סברי76 )וכן פסק הרמב"ם77(: "דהכא מיירי לדון גר חבירו". היינו דגר פסול 
לדון את ישראל, ומה שהגמרא אמרה שכשר היינו לדון רק גר כמוהו;

 אך רש"י78 מבאר: "גר דן את חברו: דיני נפשות79, דאילו דיני ממונות אפילו לכל 
ישראל. דתנן הכל כשרים לדון דיני ממונות, ואמרינן הכל לאתויי מאי? לאתויי גר".

ועפ"ז יובן לתוס' מדוע הגמ' לא העמידה בעבד שנשתחרר שדינו כגר, כי לשיטתו 
גר פסול לדון.

]אמנם התוס' ישנים ס"ל בפשטות כרש"י שם, ולכן כתב דהגמ' יכלה להעמיד בעבד 
שנשתחרר[.

ג
והנה, יש לחקור בשיטת רש"י, האם לשיטתו - שגר כשר לדון דיני ממונות - שייך 

לתרץ בגמ' ולהעמיד בעבד שנשתחרר, לפי איך שהעמיד הגמ' כאן?

יתברר  דילמא  פרש"י  על  להקשות  "ואין  וז"ל:  רש"י,  בדעת  ביאר  הש"ך80  דהנה, 
להיפך לפסול, כבר תירץ הריטב"א זה וז"ל, ויש מקשין ומנא לי' שיהא ענינו מתברר 
מאליו להתכשר דילמא יתברר להפך לפסול, וי"ל דלענין פסול יוחסין כל המשפחות 

בחזקת כשרות הן, ע"כ ]=ל' הריטב"א[. 

ועוד נראה לתרץ דהכי פריך, אי ערער דפגם משפחה, ואם כן בע"כ שהם מבררים 
לכל שכדבריהם כן הוא, דאם לא כן תיקשי נמי תרי ותרי נינהו, וא"כ גילוי מילתא הוא 

ולא שייך לומר שנוגעים בעדותן כיון שמתבררים דבריהם.

וכן מוכח להדיא מלשון רש"י שכתב וז"ל: משחתמו אמאי אין מעידין עליו? מאי 
 - הוא  לגלות  העשוי  ודבר  לברר,  הן  צריכין  זה  דבר  הכא  איכא,  בעדות  נוגע  חשד 
שיבדקו אחריו עד שיבורר הדבר, ואין עדותן של אלו תלוי בהגדתן ואינן אלא מגלי 

דבר בעלמא. עכ"ל ]=רש"י[. 

ורצה לומר במה שכתב דבר זה צריכים הן לברר כו', דבע"כ שדבר זה צריכים הן 
לברר, דאם לא כן תיקשי נמי תרי ותרי נינהו, אלא ודאי דמיירי בערער דפגם משפחה 
שאפשר לבדוק הדבר ואומרים שיבררו דבריהם, וא"כ דבר זה צריכים הן לברר, ולא 

שייך לומר שנוגעים, שאינן אלא מגלי דבר בעלמא, כן נ"ל ברור". עכ"ל הש"ך.

76( ד"ה חדא לאתויי גר.
77( הל' שופטים ב, ט. ובנושאי כלי הרמב"ם.

78( יבמות קב, א.
79( משא"כ תוס' סבירא לי' דבדיני נפשות אינו כשר לדון אף גר כמוהו, כמבואר בסוגיא שם.

80( חו"מ סי' מו סע' כז ס"ק סו.
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והיינו, דבעדות הדיינים ישנם ב' ענינים: א. הם נוגעים בדבר, ואת זה אנו מבטלים 
יתכן  ב.  שישקרו.  חשש  ואין  לבררו  עליהם  ומוטל  לבררו  שניתן  דבר  שזהו  משום 
שיתברר ההיפך מעדותם, ועל זה מתרץ בשם הריטב"א: דמכיון שיש לכל המשפחות 

חזקת כשרות אין חוששים שיתברר אחרת מעדותם ואף קודם הבירור נאמן.

ועפ"ז לכאורה לשיטת רש"י שייך להעמיד בעבד שנשתחרר מכיון שעדות זו אינה 
גילוי מילתא בעלמא כי אינה עשוי' להתברר. ולכן אם כבר חתמו לא נאמנים להעיד 

שנשתחרר.

האם הגמ' מקשה מענין שאין הלכה כמותו

 הת' שמואל משה שי' בורושנסקי
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' כתובות )כא, ב(: "אמר רב ספרא . . שלשה שישבו לקיים את השטר, 
שנים מכירין חתימות ידי עדים ואחד אינו מכיר. עד שלא חתמו מעידין בפניו וחותם; 

משחתמו - אין מעידין בפניו וחותם".

ומקשה הגמ': "ומי כתבינן? והאמר רב פפי משמי' דרבא 'האי אשרתא דדייני דניכתב 
מקמי' דניחוו סהדי אחתימת ידייהו - פסולה'".

היינו, שהוקשה לגמ' כיצד אומר רב ספרא שרק אסור לחתום על קיום השטר קודם 
הקיום בפועל, והרי רב פפי אמר בשם רבא שאסור אפילו לכתוב את קיום השטר קודם 
הקיום בפועל? )ומכח קושיא זו משנה הגמ' את מימרת רב ספרא: "אימא - עד שלא 

כתבו"(.

ובתוס' )ד"ה האמר רב פפי( הקשה: "תימה דפריך מדרב פפי, ובפרק הכותב מסיק 
דליתא לדרב פפי"! ומתרץ ר"ת: "דדרך הש"ס להקשות אפילו מדבר דלא הוי הלכתא 

הכי".

והנה בתוס' רי"ד לא הביא כלל הקושיא מרב פפי )וממילא לא הביא גם ההמשך 
לא  אך  זו  ותשובה  קושיא  שגורס  לומר  אפשר  הי'  אמנם  כתבו"(.  שלא  עד  "אימא 

מפרשם, אך נראה לומר שאינו גורסם כלל, וכדלהלן:

דהנה בדף הבא בגמ' )כב, ב( כותב התוס' רי"ד )ד"ה ומי מחצפי בי'(: "ומדמקשינן 
ממילתא דרב המנונא, ש"מ דהכי הלכה. שאין התלמוד מקשה אלא מהלכה פסוקה". 
היינו שתוס' רי"ד סובר, שכאשר הגמ' מביאה מימרא מסויימת ומקשה מכך על מימרא 
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אחרת, הרי זו הוכחה ברורה שהלכה כמימרא זו, וחולק על סברא הנ"ל של ר"ת שהגמ' 
מקשה גם מדבר שאין הלכה כמותו.

ולכן לשיטת תוס' רי"ד, מכיון שהגמ' בפרק הכותב כבר הכריעה שאין הלכה כרב 
זו, שהרי "אין התלמוד  פפי, הרי הגמ' בסוגייתנו אינה יכולה להקשות מכח מימרא 

מקשה אלא מהלכה פסוקה", ולכן השמיט שאלת רב פפי.

ביאור תירוץ התוס' גבי המחזיר גרושתו משניסת

 הת' יצחק משה שי' קרלנשטיין
תלמיד בישיבה

במשנה ריש פרק אלו נערות )כתובות כט, א( מונה המשנה כמה נערות, שלמרות 
היותן פסולות - יש להן קנס. והן: ממזרת, נתינה וכותית.

בתוס' )ד"ה ועל הכותית( הקשה מדוע המשנה לא מונה פסולות נוספות, ואחת מהם 
היא 'מחזיר גרושתו משניסת' - אדם שגירש את אשתו ונישאה לאחר, הרי היא אסורה 
עליו, ומדוע המשנה לא מזכירה שגם המחזיר גרושתו משניסת )עיי"ש המקרה בדיוק( 

חייב קנס אע"פ שאסורה עליו.

ומנסה לתרץ בתוס' )ודוחה זאת אח"כ, עיי"ש( מדברי הגמ' בקידושין: "הכל מודים 
שאם בעל ולא קידש, שאינו לוקה", היינו - שאמנם אסור להחזיר גרושתו משניסת, אך 

אם בא עלי' בלא קידושין - אינו לוקה.

ומכך רוצה התוס' לתרץ, שכיון שאם הי' בא על גרושתו באונס לא הי' חייב מלקות, 
לכן אין המשנה מזכירה מקרה זה.

ולכאורה יש להקשות )עיין רש"ש(, דבהמשך הגמ' מקשה מדוע יש קנס לפסולות 
אלו, והרי כתיב "ולו תהי' לאשה" - ונשים אלו אינן ראויות לו לאשה, ומתרצת על כך 
הגמ' שיש על כך ריבוי בפסוק; היינו שזה גופא הוא חידוש המשנה, שאע"פ שנשים 
אלו הן פסולות, ואינם ראויות להיות לאשה - מכיון שיש ריבוי בפסוק - יש להן קנס.

ועפ"ז אינו מובן ההו"א דהתוס' לתרץ שכיון שאינו חייב מלקות כשבא על גרושתו, 
לכן המשנה אינה מזכירה מקרה זה, דמה בכך שהבא על גרושתו משניסת אינו לוקה, 
והרי אינה ראוי' לו לאשה, ואם יקדשה אכן ילקה, והי' למשנה להשמיענו שיש לה קנס.

וי"ל הביאור בזה בהקדים הקושיא הקודמת בתוס', שהקשה מדוע לא שנתה המשנה 
מצרי ואדומי שאסורים לבוא בקהל עד דור שלישי. ותירץ ב' תירוצים: א. שיש להם 
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היתר )בדור שלישי(. ב. אינו מונה במשנה אלא חייבי לאוין, ומצרי ואדומי הם חייבי 
עשה.

ויש לבאר תירוץ הב', שהמשנה מנתה דוקא את חייבי לאוין, משום שרצתה להשמיע 
בכך חידוש נוסף:

באם היתה המשנה מונה חייבי עשה וXכו' הי' בכך חידוש שאע"פ שהפסוק ממעטם 
ב'ולו תהי' לאשה' אעפ"כ יש להם קנס, אך כשהמשנה מנתה דוקא חייבי לאוין נוסף 
חידוש שאע"פ שיש בכך לאו, וחייב מלקות, אעפ"כ משלם קנס )עיין בדף לא, ב ואילך(.

ועפ"ז אתי שפיר תירוץ התוס' גבי 'מחזיר גרושתו', שאכן, כיון שאין בה מלקות לא 
מנאוה במשנה, שהרי יש בה רק חידוש אחד )של "ולו תהי' לאשה"( וחסר בה החידוש 

השני )של חיוב מלקות(. וק"ל.

אי אמרינן מיגו בעדים - שיטת התוס' ותוס' רא"ש

 הת' אליעזר מאיר שי' וישנפסקי
תלמיד בישיבה

א
במסכת כתובות מביאה הגמרא מחלוקת בין ר"מ לרבנן האם עדים המקיימים את 
השטר נאמנים לפוסלו, וז"ל81: "תנו רבנן: אין נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר, וחכמים 

אומרים נאמנים". 

שואלת הגמרא: "בשלמא לרבנן כי טעמייהו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא לר' 
מאיר מ"ט? בשלמא פסולי עדות מלוה גופי' מעיקרא מידק דייק ומחתם, קטנים נמי 
כדרשב"ל, דאמר ריש לקיש חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה בגדול, 

אלא אנוסין מ"ט?".

היינו שהגמרא אומרת, שאמנם ע"פ שיטת רבנן מובן מדוע העדים נאמנים לפסול 
את השטר, מכיון שהם קיימו את השטר וגרמו לו להיות בר תוקף )- הפה שאסר( לכן 
גם ביכולתם לפסול את השטר ולומר שעדותם פסולה )- הפה שהתיר(, אך מהי סברתו 

של ר"מ שהעדים אינם נאמנים לפסול את השטר? 

81( דף יח, ב ואילך.
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ומבארת הגמרא שלר"מ העדים אינם נאמנים לפסול את השטר, מכיון שכל הבסיס 
להאמין לעדים זה בגלל שיש להם טענת הפה שאסר הפה שהתיר )הם אלו שקיימהו 
ולכן הם יכולים לפוסלו(, אך כאן אינם יכולים לפסול את השטר בטענה שהיו פסולי 
עדות מכיון שישנה חזקה )נגד טענתם( שכשהמלווה מחתים עדים על השטר הוא בודק 
היטב שהעדים כשרים, וכן אינם יכולים לפסול את השטר בטענה שהיו קטנים מכיון 
שגם כאן ישנה חזקה שכל מעשה השטר נעשה עם עדים גדולים, ואין 'הפה שאסר' 

גובר על חזקה! 

אלא מקשה הגמרא: מדוע ר"מ אומר שאם העדים טוענים שעדותם בשטר פסולה 
כי היו אנוסים אינם נאמנים, הרי אין כל חזקה נגד עדותם, ובמילא יש להם טענת הפה 

שאסר82?

והנה תוס' על אתר מקשים ע"כ, וז"ל83: "הכא משמע דלא אמרינן מגו במקום חזקה, 
ולרבנן אמרינן. וצ"ע דבעיא היא בפרק קמא דב"ב ולא אפשיטא, גבי תבע אחר זמנו 

ואמר לי' פרעתיך תוך זמני".

היינו שתוס' מקשים, שיוצא לשיטת ר"מ שחזקה גוברת על מיגו )מיגו דשתיק - הפה 
שאסר הוא הפה שהתיר84(, ולרבנן המיגו של העדים גוברים על החזקות, והרי זהו ספק 
של הגמרא האם מיגו גובר על חזקה והספק לא נפשט85, ומדוע כאן הגמרא מעמידה 

בכך את מחלוקת ר"מ ורבנן?

82( בשיטת ר"מ באנוסים למסקנא, הגמרא )יט, ב( מביאה ב' דעות, א': "אמר רב חסדא קסבר ר"מ עדים שאמרו להם 
חתמו שקר ואל תהרגו יהרגו ואל יחתמו שקר". היינו שלר"מ צריך להיהרג ולא לשקר, וא"כ לא נאמין לו אם יטען שחתם 
לשקר )אנוסים( מכיון שיצא רשע בטענה זו )כי הי' עליו למות( ואין אדם משים עצמו רשע, ב': "אלא טעמא דר"מ כדרב 

הונא אמר רב, דא"ר הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו".
היינו שמדובר שהלווה מודה שהוא כתב את שטר החוב, ובמצב כזה ר"מ אומר שזה נחשב שהלווה קיים את השטר 
ולא צריך קיום נוסף ע"י עדים, וא"כ לא נאמין לעדים לפסול את השטר, כי הם לא קיימהו ואין להם טענת הפה שאסר 
וכו', דלפי שיטה זו בכל סוגי הפסלנות של העדים )קטנים, פסולי עדות, ואנוסים( אינם נאמנים, וכל החזקות חלות 

בסיפא דמשנה ששם העדים אינם מקיימים את השטר ואין להם טענת 'הפה שאסר'. 
83( שם ד"ה חזקה אין כו'.

84( שיטת תוס' היא, שהפה שאסר הפה שהתיר זה בעצם מיגו שהעדים יכלו לשתוק ולא לקיים את השטר וא"כ כעת 
שקיימו את השטר נאמין להם שאכן חתימותיהם פסולות, משא"כ שיטת רש"י שסובר שאינו מיגו, אלא "כיון דאין כתב 
ידם ניכר אלא על פיהם הפה שאסר הוא הפה שהתיר כי היכי דמהימנת להו אהא הימנינהו אהא" )לשון רש"י דף יח, ב 
ד"ה הרי אלו נאמנים(. ועיין בארוכה אנציקלופדי' תלמודית ח"ט ערך 'הפה שאסר הפה שהיתר' בהבדלים שבין מיגו 

ל'הפה שאסר' וש"נ.
85( ראה ב"ב ה, ב.
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ב
והנה תוס' הרא"ש מקשה ג"כ קושיא הנ"ל, וז"ל86: "משמע הכא דלא אמרינן מגו 
במקום חזקה. תימה דבעיא היא בפ"ק דבבא בתרא ולא איפשיטא, גבי תבעו לאחר זמן 
ואמר לו פרעתיך בגו זימני'? וי"ל הך דהכא לאו אוקימתא היא אלא דקא שקיל וטרי, 
אף אם נאמר דלא אמרינן מגו במקום חזקה וניחא לי' בקטנים, אכתי קשה אנוסים 

אמאי".

ומכריעה  הספק  את  פושטת  איננה  שהגמרא  ומתרץ  הנ"ל,  קושיא  שמקשה  היינו 
שחזקה גוברת על מיגו, אלא שהגמרא מבארת שאף את"ל שחזקה גוברת על מיגו ובכך 
יבואר מדוע בקטנים ובפסולי עדות העדים אינם נאמנים - כי ישנה חזקה נגד המיגו 
שלהם, עדיין קשה מדוע באנוסים העדים אינם נאמנים )ששם יש לעדים מיגו ללא 

חזקה כנגד(, ונמצא שזה רק הו"א ואין להוכיח מכאן.

והנה רואים שתוס' הרא"ש הקשה את קושיא הנ"ל רק לפי שיטת ר"מ )כי כותב: 
"משמע הכא דלא אמרינן מגו במקום חזקה, שזוהי שיטת ר"מ(, וצריך להבין מדוע 
תוס' רא"ש לא הקשה קושיא זו גם על שיטת רבנן )שסוברים שמיגו גובר על חזקה( 

כקושית תוס' דסוגייתנו, ובפרט שהתירוץ על ר"מ לא מתרץ את שיטת חכמים?

כמו"כ צריך להבין לאידך גיסא, מדוע תוס' בסוגייתנו לא תירצו בשאלתו על ר"מ 
כתירוצו של התוס' הרא"ש )- שזהו רק את"ל במהלך הגמרא( ונשאר בשאלה?

ג
ויובן זה בהקדים מחלוקת נוספת בין התוס' לתוס' הרא"ש.

איתא במשנתינו )יח, ב(: "העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו, קטנים 
היינו, פסולי עדות היינו, הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם, או שהי' כתב 

ידם יוצא ממקום אחר, אינן נאמנין".

וברש"י: "יוצא ממקום אחר: חתומים בשטר אחר שהוחזק בב"ד וכתוב בו הנפק, ובא 
אותו שטר לפנינו עם זה וכתב חותמן דומין של זה לשל זה, אין כאן הפה שאסר ואין 

נאמנים לומר פסולים היינו".

 היינו שכל הנאמנות של העדים לפסול את השטר בטענה שעדותם פסולה, היא רק 
כשהם גם מקיימים את השטר, אך כשהשטר מתקיים ע"י עדים אחרים אינם נאמנים.

86( שם ד"ה חזקה אין העדים חותמין.
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וכתבו על כך התוס'87, וז"ל: "הכא ליכא לאקשויי, דלהימנו במגו דאי בעו אמרי פרוע 
הוא? . . דבשני עדים לא אמרינן מגו, וברישא נאמנים משום דאי בעו שתקי".

היינו שתוס' מבארים מדוע אין לעדים 'מיגו דפרוע' )שאם היו טוענים שהשטר פרוע 
היו נאמנים, א"כ תאמין להם כשטוענים שחתימותיהם פסולות(, מכיון שאין אומרים 
מיגו בעדים כלל )כי לשתי אנשים לא יוצא לטעון את אותה טענה משום שאין אחד 
יודע מה בליבו של חברו88, ובמילא ב"ד לא יגידו שהיו יכולים לטעון טענה אחרת( 
לבד ממיגו דשתקי )- שהיו יכולים לשתוק ולא לקיים את השטר( שטענה זו כן ניתן 

לטעון בשתי עדים89.

והנה התוס' הרא"ש מקשה על רישא דמשנה90, וז"ל91: "וא"ת היכי מהימני כהאי )פי' 
במגו שהי' שותק(, הא מגו במקום עדים הוא? דכיון שהם מודים שכתבוהו אנן סהדי 
שלא היו פסולי עדות )פי' דמלוה מידק דייק( דהא חזקה חשיבא כעדים כדאמרינן 
בשמעתין, ותרי נינהו דמה שכתב ידן יוצא ממקום אחר חשיב כעדים מעידים שהם 

כשרים". 

ומתרץ: "וי"ל דלהכי נאמנים לפי שהן באין בטענת זיוף )פי' באין במגו דטענה זיוף( 
דאי בעי אמרי מזויף הוא, וכהאי מגו נאמנים אף במקום עדים )פי' במקום שמודים 
שכתבוהו דהוי כעדים(, דהא אלמוה רבנן לטענת זיוף דיכול כל אדם לומר שטר זה 
מזוייף הוא, אע"ג דמן התורה עדים החתומים על השטר נעשה שנחקרה עדותן בב"ד". 

עכ"ל.

מדוע  במיגו(  נאמנים  שהעדים  )שאומרת  המשנה  של  הרישא  על  שמקשה  היינו 
העדים נאמנים, הרי זה מיגו מול עדים )מכיון שישנה חזקה ששטר מקוים בודאי נחתם 
בצורה כשרה, וחזקה זו נחשבת כ'אנן סהדי' - עדים, וא"כ 'אנן סהדי' שהיתה הלוואה 

בעדים כשרים( ואין אומרים טענת מיגו מול עדים?

ומתרץ, שכאן יש להם מיגו שיכולים לטעון שהשטר פרוע, ולמיגו כזה נתנו חכמים 
תוקף מיוחד שיוכל לגבור על העדים מכיון שכל אדם יכול לטעון טענה כזו, ולכן הם 

נאמנים במיגו92.

87( ד"ה אין נאמנים.
88( ראה תוס' יט, ב ד"ה ואם כתב ידן. 

89( אף שאין אחד יודע מה בליבו של חברו, כאן אין לחשוש שיטענו טענה שונה כי אף אם אחד יקיים את השטר, אם 
העד השני ישתוק - לא יתקיים השטר משום שאין ב' עדים. 

90( יח, ב.
91( ד"ה הרי אלו נאמנים.

92( ולכאורה יש לומר שאין להקשות כאן, הרי בשתי אנשים אין טענת מיגו כי אין כל אחד יודע מה שבלב חבירו 
)כנ"ל(, משום שתוס' רא"ש ביאר שטענת 'מיגו דמזויף' הינה טענה שכל אדם יכול לטעון, ז"א שהיא טענה שכיחה אצל 
כל אחד, וא"כ אכן נוכל לומר שהעדים יחשבו ביחד על אותה טענה, ונוכל לומר מיגו. משא"כ לשיטת תוס' שהמיגו של 

העדים במשנה הוא 'מיגו דפרוע', ולכן אין אומרים מיגו בעדים.
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וע"פ דבריו יוצא שלעדים ישנה טענת 'מיגו דמזויף' )ולא רק 'מיגו דשתיק' כשיטת 
תוס'(, כי מבאר שהנאמנות של העדים במשנה היא ע"י 'מיגו דמזויף'.

וא"כ יוצא שהתוס' והתוס' רא"ש נחלקו האם אומרים מיגו בעדים, דהתוס' סברי 
שאין לומר שלעדים ישנה טענת מיגו כלל )לבד מ'מיגו דשתיק'(, ואילו התוס' רא"ש 

סובר שגם לעדים ישנה טענת 'מיגו דמזויף'.

ד
על  והן  ר"מ  על  הן  בסוגייתנו הקשה  תוס'  מדוע  לבאר  נראה  ב(  )אות  הנ"ל  ע"פ 

חכמים ולא תירץ על כך, בעוד תוס' רא"ש הקשה רק על ר"מ ותירץ על כך.

דהנה שיטת תוס' רא"ש היא שיש לעדים טענת מיגו, א"כ לפי שיטת חכמים מובן 
מדוע מיגו דעדים גובר על חזקות הנ"ל )מלוה מידק דייק, ואין העדים חותמין על 

השטר אא"כ נעשה בגדול( - 

כי כאן זה לא מיגו לבד מול חזקה )שזוהי הסתפקות הגמרא בב"ב, ושם אכן לא 
נפשט הספק( אלא זהו מיגו ועדים ביחד, ובמילא מיגו ועדים ביחד בודאי יגברו על 

חזקה, ואין זה סתירה לספק הגמרא במסכת ב"ב.

משא"כ לשיטת ר"מ שחזקה לחוד גוברת על מיגו )אפילו כשיש עדים(, קשה )כמו 
שהקשה כנ"ל(: מדוע הגמרא מבארת כך את שיטתו, הרי זהו ספק שנסתפקה הגמרא 

ולא נפשט?

ועל כך מתרץ תוס' רא"ש שאכן הגמרא לא פושטת את הספק, אלא אומרת שאף 
את"ל כן ולבאר מדוע בקטנים אינו נאמן - כי חזקה גוברת על מיגו - עדיין יוקשה 

מדוע באנוסים אינו נאמן.

משא"כ לשיטת תוס' דסוגייתנו שאין לעדים טענת מיגו כלל, אכן קשה גם לרבנן: 
מדוע הגמרא מבארת שחכמים אומרים שמיגו לבד )ללא עדים, כי אין לעדים מיגו 
כנ"ל( גובר על חזקה, ור"מ אומר שחזקה גוברת על מיגו, הרי זהו ספק שנסתפקה 

הגמרא ולא נפשט?

ולכן גם אינו מתרץ את התירוץ שמביא תוס' רא"ש, כי לשיטתו השאלה קשה הן 
על ר"מ והן על רבנן, ולכן אף אם נתרץ כן לשיטת ר"מ )כמו שתירץ תוס' רא"ש(, 
לא תתורץ לנו שיטת חכמים93, ועדיין נישאר בשאלה מדוע כך הגמרא מעמידה את 

שיטתם הרי זהו ספק שלא נפשט?

93( וראה פנ"י )ריש דף יט, א( שמבאר שעיקר השאלה הינה על שיטת חכמים - מכיון שלמסקנת הגמרא שיטת ר"מ 
שהעדים אינן נאמנים זהו משום שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ובמילא אין לעדים מיגו כי העדים לא מקיימים 
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ה
וע"פ כהנ"ל ניתן לבאר מחלוקת נוספת בין תוס' לתוס' הרא"ש.

הגמרא )יט, ב( מביאה ברייתא דומה בדינה למשנתנו, וז"ל: "ת"ר שנים חתומין על 
השטר ומתו, ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב ידם הוא אבל אנוסים היו, קטנים 
היו, פסולי עדות היו, הרי אלו נאמנים. ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהי' כתב 

ידם יוצא ממקום אחר, משטר שקרא עליו ערער והוחזק בב"ד אין אלו נאמנין". 

ומקשה הגמרא: "ומגבינן בי' כבשטרא מעליא, ואמאי תרי ותרי נינהו?". כלומר: איך 
גובים עם שטר זה ככל שטר שקוים בב"ד, והרי ישנם ב' עדים שמקיימים את השטר 
וכנגדם ב' עדים הפוסלים את השטר, והשטר צריך להיות תלוי ועומד כמו הדין בכל 

'תרי ותרי' שאין ב"ד עושים כלום?

ובתוס' על אתר94: "ופסולי עדות דקתני לא שאומרים שעדיין פסולים דאם כן אמאי 
אין נאמנים, אלא פסולי עדות הוו אז ועתה מודים שהם כשרים. 

וא"ת ומכל מקום אמאי אין נאמנים להימנו במגו דאי בעו אומרים עדיין הם פסולים, 
]וכן בכל[ שתי כתי עדים המכחישות זו את זו אמאי לא מהימני בתראי במגו דאי בעו 
פסלי לקמאי בגזלנותא? ואור"י דבשני עדים לא שייך מגו דאין אחד יודע מה בלב 

חבירו".

והנה, ע"פ שיטת תוס' הרא"ש המבוארת לעיל לא ניתן לתרץ כתירוץ תוס' שאין 
מיגו בעדים, מכיון שסובר שיש מיגו בעדים.

אך ע"פ שיטת תוס' הרא"ש בסוגיא )שחולק על שיטת התוס'( ליתא קושיא כלל, 
וז"ל95: "ולי נראה דאפילו אמרי פסולי עדות הם גם עכשיו, לא מהימני לפסול השטר. 
שהרי מן הדין אע"פ שכתב ידם יוצא ממקום אחר הי' לנו להאמין לאחרונים שהרי אינן 

באין לזייף חתימתן אלא מגרעין השטר בפסול אחר.

והאי דלא מהימני היינו טעמא דאנן סהדי שכל שטר שנכתב ונחתם, בלא שום פסול 
נחתם, הילכך אפילו אמרי נמי פסולי עדות הם גם עכשיו, לא מהימני לפסול השטר 

כיון דכתב ידם יוצא ממקום אחר".

את השטר ולכן לא נאמין להם לפוסלו, ולא בגלל שחזקה גוברת על מיגו )כבהו"א( – 
ובמילא אף אם תוס' יתרץ את שיטת ר"מ, עיקר הקושיא )שהיא על שיטת חכמים( עדיין קיימת, ולכן לא נחית לתרץ 
כלל את שיטת ר"מ, משא"כ לשיטת תוס' רא"ש שאין קושיא על שיטת חכמים )כנ"ל(, א"כ נשארה רק קושיא - לא כ"כ 

חזקה - על שיטת ר"מ )כי זוהי קושיא רק לפי ההו"א( ויכול לתרץ עלי' בקל.
94( ד"ה ואם כתב ידן.

95( ד"ה תרי ותרי נינהו.
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וע"פ דבריו מובן היטב מדוע אין כאן מיגו )שהעדים החתומים על השטר פסולים(, 
מכיון שזהו מיגו מול עדים )'אנן סהדי'(, ואין קושיא מעיקרא.

ו
יטענו שהעדים  )שאף אם  צ"ע, מפני שביאור תוס' הרא"ש באנוסים  אלא שעדיין 
החתומים על השטר אנוסים כעת, לא נאמין להם כי 'אנן סהדי' ששטר שנכתב, נכתב 
עם עדים כשרים(, מתרץ מדוע אין לעדים מיגו שהיו יכולים לומר שהעדים שבשטר 

פסולי עדות כעת. 

אך מ"מ אינו מתרץ מדוע אין מיגו בכל שתי כתי עדים המכחישות זו את זו )כשאלה 
אין  ומדוע  גזלנים,  אינם  'אנן סהדי' שהעדים  אין  וא"כ  אין שטר,  הב' בתוס'(, ששם 
מאמינים לעדים האחרונים במיגו שהיו יכולים לפסול את העדים הראשונים בטענה 

שהם גזלנים - פסולי עדות.

כשרים,  בעדים  נחתם  שהשטר  סהדי'  'אנן  ישנו  שבשטר  דכמו  בדוחק,  י"ל  ואולי 
אף בעדות נאמר 'אנן סהדי' שהעדים הינם עדים כשרים )אף דלא מצינו מפורש כן(, 
מכיון שאותו הגיון שעומד מאחורי כך שאומרים 'אנן סהדי' בשטר )שעדים החתומים 
על השטר כשרים(, כי סתם עדים החתומים בשטר כשרים, הוא גם יאמר ש'אנן סהדי' 

שעדות של עדים בב"ד כשרה, כי סתם עד המעיד כשר.

וא"כ אף בשתי כתי עדים המכחישות זו את זו, לא יהי' מיגו לכת עדים האחרונה כי 
זה מול עדים - 'אנן סהדי'.

מקור דיני ממונות ברצונו של הקב"ה

 הת' דוד שי' מיכאלשוילי
תלמיד בישיבה

א
וכן המוכר שפחתו  וילדה  "המחליף פרה בחמור  א(:  )ק,  בגמ' בבא מציעא  איתא 
וילדה, זה אומר עד שלא מכרתי וזה אומר משלקחתי - יחלוקו . . אמאי יחלוקו, וליחזי 

ברשות דמאן קיימא וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראי' . . דקיימא באגם".
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לברר  יכולים  ואיננו  העבד,  או  העגל  נולד  מי  ברשות  ספק  ישנו  כלומר, שכאשר 
הספק, ובנוסף לכך אף אחד אינו מוחזק - חולקים. 

כמה מהאחרונים96 הקשו: דכיון שיש ספק איסור גזל בזה - שמא ילדה לפני משיכת 
דאורייתא  ש"ספק  הוא  והדין  בלבד,  האחד  של  הוא  העבד(  )או  העגל  ואז  החמור, 
לחומרא" - כיצד כל אחד מהם יכול להחזיק בחצי, והרי ייתכן שבכך גוזל את חבירו?

וכתבו לבאר, דזהו מפני שיש כאן ספק בעצם מציאות הולד דאינו ידוע למי הוא 
שייך, וכהאי גוונא לא אסרה התורה - דהתורה אסרה לגזול דבר שהוא ודאי של חבירו, 
אך כשמציאות החפץ בספק, לא הוי גזל. והביאו ראי' לשיטתם "דלא אסרה התורה 

ממזר ספק ומעשר ספק וכדומה הרבה, ולכך אפילו לצאת ידי שמים אין כאן חשש".

אמנם ב"שערי יושר" )ש"ה פ"א( הקשה ע"כ, דאינו דומה: דהרי בשאר הדינים גילתה 
התורה על כך במיוחד והוי גזירת הכתוב שאינם אסורים, ואילו בנידון דידן אין שום 

פסוק מהתורה שיתיר ספק גזל זה, ומדוע נוקטים בזה לקולא?

דבכל   - התורה  מצוות  כל  כדרך  אינם  לרעהו,  איש  בין  ממונות  ד"בדיני  וביאר: 
המצוות הוא מה שהזהירה לנו תורה בעשה ולא תעשה, חיוב קיומם עלינו הוא העיקר 
לקיים מצות ה'. ובדיני ממונות אינו כן, דקודם שחל עלינו מצות ה' לשלם או להשיב, 

צריך שיוקדם עלינו חיוב משפטי".

ומבאר ש"דין משפטי" הוא חוקים שהנחילונו חכמים מדעתם האנושית, וכמו למשל 
"חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו הוא" וכיו"ב, שאין יסוד דין זה מצד ציווי התורה 
על חבירו שלא לגוזלו, "דלא יתכן בשום פנים לומר דהענין מה שאנו מיחסים החפץ 
לראובן, הוא מחמת ששמעון מוזהר על פי התורה שלא לגוזלו ממנו, אלא הדבר הוא 

בהיפוך - דאיסור גזילה הוא לאחר החלטת הענין בחוקי גבולי הבעלים".

והיינו, שרק לאחרי "חלות חיוב משפטי" אז אומרת התורה שגם על יהודי חל החובה 
לקיים את החיוב, שחיוב זה הוא משפטי. ובכך מבאר הטעם בענינינו: שהאיסור לגזול 
וכדומה הוא ליטול ממון אשר לפי דיני המשפטים שייך לחבירו, אמנם היכא דעפ"י 

דיני המשפטים שייך לו משום שהוא תפוס - ליכא בזה ספק איסור גזל כלל.

ומביא הוכחה לשיטה זו, מדין קטן הגוזל שב"ד מצווין להפרישו - דמוכרחים לומר 
דאי"ז מצד דיני התורה דהא קטן אינו בר חיוב כלל, ומוכרחים לומר שזהו מצד "דיני 

המשפטים". עד כאן עיקר דבריו, עיי"ש לעוד הוכחות. 

96( ראה ב'שערי יושר' דלקמן.
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ב
והנה רבים וטובים כתבו להוכיח ולבאר הפחיתות שבדעה זו97 - לומר שרוב דיני 
התורה בעניני ממונות אינם חכמה אלקית ח"ו כי אם שכל אנושי של התנאים והאמוראים 
- והאריכו לבאר )ובפרט לפי המבואר בתורת החסידות בכמה מקומות( קדושת דיני 

התורה, גם אלו הנראים פשוטים לחלוטין, ומובנים אפילו בשכל של אומות העולם.

ורציתי להוסיף בזה, על פי שיחת כ"ק אד"ש מה"מ, ש"פ משפטים ה'תשנ"ב, שם 
מבאר שלמרות שהמשפטים הרגילים מובנים גם בשכל אנושי עד גם בשכל של אומות 

העולם, הנה יהודי צריך לקיימם רק מצד זה שזהו רצונו של הקב"ה.

ווממשיך שם וזלה"ק: "ובעומק יותר: "ואלה המשפטים", "אף אלו מסיני" - יש לומר 
פירושו, שגם הסיבה להחיוב השכלי ד"משפטים" הוא "מסיני", ולולי נתינתם "מסיני" 

לא הי' שכל האדם מחייבם )כמו "הראשונים"(".

ומסביר: "וההסברה בזה - שהחיוב השכלי הוא כתוצאה מזה שבציוויים אלה נתלבש 
)בתורה(,  ית'  בחכמתו  גם  מהחכמה(  למעלה  הוא  עצמו  )שמצד  הקב"ה  של  רצונו 
וכיון שהתורה היא "דיפתראות ופינקסאות" שבהם נברא העולם, נעשו דברים אלה 
מחוייבים בגדרי העולם, ובמילא גם בשכל האדם )ועד לשכל דאוה"ע(, שדעתו נוטה 

לדברים שמחוייבים מצד חכמתו של הקב"ה )"סיני"(".

היינו, שלא רק שאין דיני התורה מושפעים מהשכל האנושי ח"ו, אלא להיפך ממש: 
דיני התורה הם רצונו של הקב"ה, וכיון שרצונו של הקב"ה התלבש בחכמת התורה, 
והתורה היא היא ה"דיפתראות ופינקסאות" של העולם - לכן דינים אלו התלבשו גם 

בשכל האדם.

והיינו, שעצם ה"אפשרות" לכך שדברים אלו יובנו בשכל האדם - הינה מצד ציווי 
הקב"ה שרצה שדברים אלו יובנו בשכל האדם.

 - להפרישו"  מצווין  שבי"ד  הגוזל  "קטן  דין  יתיישב  כיצד  ביאור  צריך  ולכאורה 
שב'שערי יושר' הביאו כהוכחה שאין דיני ממונות מצד ציווי התורה ח"ו - עם ביאור 

כ"ק אד"ש מה"מ?

97( פולמוס זה הינו רחב היקף וכתבו עליו רבים, ראה לדוגמא בספר שערים לשערי יושר על אתר בהערות. וראה 
מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בתחילת קונטרס עֿץ־החיים, ובספר בכל ביתי נאמן הוא אודות מכתב זה.
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ג
והנראה לומר בזה:

בקונטרס 'הלכות תורה שבעל פה', מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמותר לקבור מתים 
שמצינו  לכך  סותר  זה  ואין  לבוא',  לעתיד  בטילות  ש'מצוות  כיון  כלאים  בתכריכי 
שימשיכו לקיים מצוות גם לעת"ל, מפני שהפירוש "מצוות בטילות" הוא שלא יהיו אז 

בגדר ציווי.

כלומר, כיון שלעת"ל מציאות העולם תהי' מתאימה ומאוחדת עם רצון ה', לא יהי' 
שייך לצוות לקיים את רצון ה' - דציווי שייך דוקא כאשר יש מציאות נפרדת )כביכול( 
לצוות עלי', אך לעת"ל כשיהי' "מלאה הארץ דעה את הוי'" ועד ל"כמים לים מכסים", 
שמציאות האדם תהי' מאוחדת לגמרי עם רצונו ית' - יתבטל גדר המצוות בתור ציווים, 

אך מציאותן תשאר.

ומזה נפקא לן חילוק בין 'רצון' ל'ציווי'.

ולפ"ז יש לומר בעניננו: זה שב"ד מצווין להפריש קטן מלגזול אינו מצד "דין משפטי" 
הבנוי על חכמה אנושית ח"ו, אלא שכך רצונו ית' שלא יגזלו איש את רעהו - אע"פ 
שהקטן אינו בר חיוב להצטוות על כך. ויתירה מזו יש לומר, דזה שע"פ שכל אנושי 

צריך להפריש קטן הגוזל, זה גופא מצד ציווי התורה, כמבואר בשיחה דלעיל.

והביאור במשנה דהמחליף פרה הנ"ל )אף שהוא ספק גזל כנ"ל(98 יש לומר על פי 
הנ"ל, דהתורה ציוותה דבממון העמד ממון על חזקתו והלך אחר כללי התורה הקובעים 
למי שייך החפץ, ולאחר שחל דין ממוני - ששייך לאחד מהם או לשניהם - אין שייך 

ספק גזל.

ויש להאריך בכל זה, ואכ"מ.

98( קונטרס הספקות כלל א' אות וא"ו, עיי"ש.
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ביאור המחלוקת בהיתר 'שמינית שבשמינית' שבגאוה

 הת' יוסף יצחק שי' וובר
תלמיד בישיבה

א
– אפילו  גסות הרוח  בו  "א"ר אלכסנדרי: כל אדם שיש  א(:  ה,  )סוטה  איתא בגמ' 
רוח קימעא עוכרתו . . א"ר חייא בר אשי אמר רב: ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה 
בשמינית )שלא יהו קלי הראש מסתוללין בו ויהא דבריו מתקבלין עליהן בעל כרחם, 
רש"י(  . . אמר רבא: בשמתא דאית ביה, ובשמתא דלית בי' )לפי שאין בני עירו יראים 
ממנו ואין בו כח להוכיחם, רש"י(. א"ר נחמן בר יצחק: לא מינה ולא מקצתה, מי זוטר 

דכתיב בי' תועבת ה' כל גבה לב".

ומשמע שנחלק רנב"י על רחב"א אמר רב )ורבא(, וס"ל שאפילו מעט גאוה אסור 
שתהי' לאדם.

וצריך להבין סברת מחלוקתם, וכן מה יענה כ"א על קושיית חברו: א. לרנב"י - אם 
לא תהי' לרב שום גאוה כלל, כיצד יתקבלו דבריו על בני עירו? ב. לרחב"א -  כיצד 

אדם יכול להרגיש גאוה בעצמו אחרי מה שנאמר "תועבת ה' כל גבה לב"?

ב
והנה המהרש"א99 על-אתר מבאר, שגם ה"שמינית שבשמינית" אינה גאוה של הת"ח 

מצד עצמו, אלא מצד כבוד התורה.

ומוכיח את זה מב' הלשונות בגמ':

א. "שמינית שבשמינית" – הרומז על שמונת מעלות התורה שנאמרו ב"תמניא אפי'" 
שבתהילים )פרק קי"ט(100.

99( בד"ה "ת"ח צריך שיהי' בו א' משמונה שבשמינית".
100( וראה עוד ב' ביאורים בלשון שמונה שבשמינית: א.שלא יהי' חלק מ 63, כיון שאז הוא חלק מ"גס" )בגימ' 63(, 

מהרש"א כאן; ב. שיהי' בטל בשישים, מהר"ץ חיות כאן.
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שיבולת  )ראש  דשיבלתא"  "כסאסא  היא  הגאוה  שאם  עוד  נאמר  שם101  בגמ'  ב. 
גבוהה(, היא גורמת לאדם להיכרת, משא"כ אם הגאוה היא "כסאסא לשיבלתא )היינו 
שה"סאסא" היא בנוסף לשיבולת אינה חלק ממנה( – זה יפה לשיבולת; וכן לענייננו, 
שאם הגאוה היא לא חלק מהאדם – היא יפה לו, משא"כ אם היא חלק ממנו – זה לא 

טוב.

ועפ"ז ניתן לבאר דעת רחב"א, דכיון שאין הגאוה מצד הת"ח אלא מצד התורה – שוב 
אין אני קורא בו "גבה לב".

אך ודאי שאין לפרש שאין מחלוקת ביניהם, ולומר דגם רנב"י מודה שמותר גאוה 
הרי( מלשון  דנחלקו,  הגמ' משמע  לשון  לכך שפשטות  ש)נוסף  כיון  שמצד התורה, 

רנב"י "לא מינה ולא מקצתה" משמע ששולל כל סוג של גאוה.

ג
והנה כתב הרמב"ם102 וז"ל:

 "הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם . . 
כיצד, לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש, אלא בינוני, לא יכעוס 
אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת . . וכן שאר 
דעותיו, ודרך זו היא דרך החכמים, כל אדם שדעותיו דעות בינונית ממוצעות נקרא 

חכם".

וממשיך בהלכה שלאחריה103: "ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה 
בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. כיצד, מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה 
עד  נתרחק  ואם  חסידות.  מדת  היא  וזו  חסיד,  נקרא  ביותר  רוח  שפל  ויהי'  האחרון 
האמצע בלבד ויהי' עניו נקרא חכם, וזו היא מדת חכמה, ועל דרך זו שאר כל הדעות, 

וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות, יש 
דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו 
לפנים משורת הדין, ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטובים 

והישרים שנאמר והלכת בדרכיו".

ועפ"ז הי' מקום לומר, שבזה נחלקו רחב"א ורנב"י:

101( סוטה ה, א.
102(  הל' דיעות פ"א הל' ד'.

103( הל' ה'.
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ר' חייא ס"ל, שמספיק להתנהג כ"חכם" וממילא צריך להתרחק מגאוה רק למידה 
ר'  משא"כ  שבשמינית";  ד"שמונה  באופן  גאוה  שתהי'  מותר  וא"כ  לא,  ותו  בינונית 
נחמן ס"ל, שצריך להתנהג כ"חסיד" ולהתרחק לגמרי מגאוה, וממילא "לא מינה ולא 

מקצתה".

אבל עדיין צ"ע:

מוכח  וא"כ  מזה(,  יותר  )אלא  שבשמינית"  "שמונה  אינה  ודאי  בינונית  מידה  א. 
לכאורה, שגם ר' חייא ס"ל שצריך להיות חסיד ולא רק בינוני.

ב. ועוד ועיקר, דהרמב"ם עצמו כותב לקמן104 וז"ל:

 "ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד 
הקצה האחר, והוא גובה לב, שאין דרך הטובה שיהי' אדם עניו בלבד, אלא שיהי' שפל 
רוח ותהי' רוחו נמוכה למאד . . ועוד אמרו בשמתא מאן דאית בי' גסות הרוח ואפילו 

מקצתה". עכ"ל.

 וא"כ אף אם בדרך כלל יש מקום לנהוג כחכם, הרי כאן בענוה אין מקום לנהוג 
במידה בינונית!

ד
זה בהקדים, דהנה ב"לחם משנה" על-אתר105 הקשה כמה קושיות על דברי  ויובן 

הרמב"ם, ומהם:

א. "הרי בפרק שלאחר זה כתב שאסור לנהוג במדה בינונית במדת הענוה אלא צריך 
שיהי' ענו מאד, ואיך כתב כאן שהעושה זה והולך בדרך בינונית נקרא חכם"?

ב. "לעיל בזה הפרק כתב ששתי הקצוות אינם דרך טובה, ואם האדם נוטה לאחד 
מהם צריך שיחזור עצמו למוטב, ואיך כתב כאן שהיא מדת חסידות לעשות כן?

"ואין לומר דהכא לא מיירי אלא במדת הענוה לבד ולעיל איירי בשאר המדות, שהרי 
]א[ בכל הדעות סתם כתב כל אדם שדעותיו וכו' ומי שהוא מדקדק וכו'" . . ]ב[ לעיל 
ג"כ איירי במדת הענוה, שהרי בהזכירו בתחלה כל הקצוות זכר ג"כ ויש אדם שהוא 
גבה לב וכו' ויש אדם שהוא שפל רוח וכו' ועלה קאי מ"ש ששתי הקצוות אינם דרך 

טובה".

104( פ"ב הל' ג.
105( בד"ה "כל אדם".
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ג. "הרי במדת הכעס כתב, בפרק שלאחר זה, שבמדה זו צריך להרחיק מאד ולא 
יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו וכו'. וכאן כתב ולא כמת וכו' ולא יכעוס אלא 

על דבר גדול שראוי לכעוס עליו וכו'".

ומבאר שם הלח"מ, ותוכן דבריו בקצרה:

א. אף שב' הקצוות אינם טובים, מ"מ בכל מידה יהי' קצה א' מהם מגונה יותר מהשני; 
ולדוגמא: אף שגם המפזר ממונו אינו טוב, מ"מ מגונה הוא פחות ממי שלא נותן בכלל. 
ועפ"ז מובן שקצה הראשון )לפזר ממונו ביותר( הוא המגונה פחות מאשר מי שאינו 

נותן כלל, והוא הנקרא "קצה אחרון"106.

וא"כ י"ל, שהבינונים שמתרחקים "עד הקצה"; ומ"מ הם מגיעים בבחי' "עד ולא עד 
בכלל" ולא מגיעים ממש להיות כמו הקצה )כיון שהוא מגונה(; ועושים זאת בכדי לא 

להגיע ח"ו לקצה השני שמגונה יותר.

ב. הרמב"ם נקט לגבי ענוה את הלשון אמצעית בדוקא ולא בינונית, כיון שאכן המידה 
הנכונה אינה תמיד באמצע בין ב' הקצוות, אלא לפעמים היא מאד נוטה לכיוון מסויים.

ועפ"ז מתרץ:

א. לא קשה שבענוה צריך להיות ענו ולא מידה בינונית, כי אכן הרמב"ם דורש מידה 
אמצעית והיא להיות ענו.

ב. לא קשה ממידת חסידות )שיתרחק מהאמצע לצד זה וכו'( כיון שאינה "קצה" אלא 
רק קרובה לקצה107.

ג. לא קשה ממידת הכעס, כיון שכשדיבר על מידה בינונית אכן המידה היא לכעוס 
על דבר גדול; משא"כ מידה אמצעית היא לא לכעוס גם על דבר כזה.

ע"כ תוכן דברי הלח"מ בקיצור.

ולכאורה, ע"פ דבריו אכן אפשר לחזור ולומר כנ"ל )אות ג(, שאכן נחלקו ר' חייא 
ורנב"י האם אפשר לנהוג גם "ככל אדם", או שכל אחד מוכרח להתנהג כת"ח; כיון שב' 
הדחיות הנ"ל )שמידה בינונית ודאי הינה יותר מ"שמינית שבשמינית", וכן שבענווה 

אין מקום כלל לנהוג במידה בינונית( מתורצות:

חסידות  מדת  אינה  אחד  שמצד  אמצעית",  ב"דיעה  שיהי'  מספיק  חייא  דלר'  א. 
)שהיא "עד ולא עד בכלל" כנ"ל( אך עדיין היא קרובה לה ושייך לומר עלי' "שמינית 

שבשמינית", משא"כ לרנב"י צריך לנהוג במידת חסידות.

106( ועפ"ז מתורצת קושיא הה' שם - "מה קצה האחרון ומהו קצה ראשון".
107( ועפ"ז יש לבאר גם את קושיא ד' שם – "מהו זה שכתב לצד זה או לצד זה דלכאורה נראה דקאמר לצד הגאוה 

או לצד הענוה וזה לא יעלה על לב שיקרא חסיד מי שנוטה לצד הגאוה".
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 ב. אף שהרמב"ם עצמו אומר שאסור לנהוג במידה בינונית, מ"מ עדיין ישנה מידה 
אמצעית שבה לכאורה יהי' מותר לנהוג.

ה
והנה בפי' המשניות להרמב"ם108 כתב וז"ל:

"וזכרנו בפרקים הקודמים שהענוה היא ממעלת המדות והיא ממוצעת בין הגאוה 
ושפלות הרוח ואין להם שם אחר רק ענוה וכו', וכבר בארנו שאדם צריך לו שיטה מעט 
לאחד מן הקצוות עד שיעמוד באמצע המעשים על צד הסייג, אבל במדה הזאת לבדה 
בין שאר המדות ר"ל בגאוה, לגדל חסרון זאת המדה אצל החסידים ודעתם בנזקה 

רחקו ממנה עד הקצה האחרון ונטו אל שפלות הרוח לגמרי", עכ"ל.

ומדברים אלו של הרמב"ם, שאין זה דרך ממוצע אלא הקצה האחרון לגמרי, מוכיח 
דיבר  הי"ד  שבספר   –( הלח"מ  כתירוץ  לתרץ  מקום  אין  דשוב  המלך"109,  ב"עבודת 
הרמב"ם על מידה "אמצעית" שאינה "בינונית"( דהא מפורש בדבריו שבמידת הענווה 

לא יעמוד במידה האמצעית, אלא צריך להטות עד הקצה האחרון!110

ולכן מתרץ ב"עבודת המלך" שם את קושיות הלח"מ באופן אחר לגמרי, ובהקדים:

דהנה, הרמב"ם בפרק הראשון מאריך שהמצוה להתנהג במידות טובות אלו הוא 
מכלל הכתוב "והלכת בדרכיו", ובפשטות נכללה בזה ג"כ מידת הענווה; אך אעפ"כ 
מצינו כמה ממוני המצוות111 שמנו את מצוות ענוה כמצוה בפני עצמה. ואף הרמב"ם 
שלא מנאה כמצוה מכלל התרי"ג, מ"מ השתמש בל' "ציוו חכמים112"; ומשמע, שלכו"ע 
יש כאן ציווי מיוחד שאינו נכלל ב"והלכת בדרכיו" )אלא שנחלקו אי הוי מדאורייתא 

או מדרבנן(.

וממשיך שם, שהראשונים דייקו זאת מדברי האמוראים הנ"ל )במס' סוטה(, שמלבד 
הדעה האמצעית שבכל המדות, הנה במדת ענוה נתחדשו אזהרות ואיסורים מיוחדים.

ועפ"ז מבאר דאין סתירה בין דברי הרמב"ם בפ"א לדבריו בפ"ב, דיש לומר:

108( אבות פ"ב מ"ד.
109( לר' מנחם קראקאווסקי ע"ה.

110( אלא שלא מובן כ"כ מה קשה דהא הכא דיבר בהנהגת חסידים ולא כל אדם ובזה באמת צריך להטות עד קצה 
אחרון? וצ"ע.

111( כמו הבה"ג והיראים שמנו מצווה זו "והוי שפל רוח" בין שאר מצוות עשה; או כמו הסמ"ג והסמ"ק שמנו זאת 
בתור מצוות לא תעשה "אסור להתגאות".

112( לשון הרמב"ם פ"ב שם הל' ג.
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דמה שכתב הרמב"ם בפרק הא' הוא 'שיעור ענוה' שיוצאים בה ידי חובה מהתורה 
)והיינו מידה בינונית(, משא"כ בפ"ב המדובר הוא על אזהרת חכמים שצריך להיות 
שפל רוח כו' )דהרי כנ"ל לשיטתו אין זה נכלל בציווי ד"והלכת בדרכיו" מדאורייתא 
כ"א מדרבנן(, ולכן שם שינה וכתב: "יש דיעות . . שאין דרך הטובה שיהי' עניו בלבד 

אלא יהי' שפל רוח . . ויתרחק מגאווה עד הקצה האחרון"!

ע"כ תוכן דברי "עבודת המלך".

ולפי דבריו, מוכרחים אנו לדחות הביאור הנ"ל )אות ג'( שיש ב' אופנים בענווה – 
דרך לכל אדם ומדת חסידות, כיון שלפי דברי עבודה"מ  בגמ' גופא מדובר על ה"מדת 

חסידות" ועל הוספה על המידה, וא"כ מוכרח שבזה גופא נחלקו רחב"א ורנב"י.

וא"כ שוב צ"ל סברת מחלוקתם.

ו
לכל  חיוב  הוא  חסידות  מדת  אי  שנחלקו  )לבאר  הנ"ל  האפשרות  לדחות  יש  עוד 

אדם(, דהנה איתא במכילתא113:

"והודעת להם את הדרך ילכו בה, זה תלמוד תורה, ואת המעשה אשר יעשון, זה 
מעשה הטוב, דברי ר' יהושע; ר' אלעזר המודעי אומר, והודעת להם, הודע להם בית 
חייהם; את הדרך, זה בקור חולים; ילכו, זו קבורת מתים; בה, זו גמילות חסדים; ואת 

המעשה, זו שורת הדין; אשר יעשון, זה לפנים משורת הדין".

ומשמע שנחלקו התנאים בפי' הכתוב, אי יש כאן ציווי על לפנים משורת הדין: דלר"י 
אין מצוה על לפנים משורת הדין, משא"כ לר"א המודעי114 יש ציווי על כך.

ואם נפרש כנ"ל שנחלקו ר' חייא ורנב"י אי צריך לנהוג במדת חסידות  או לא – נמצא 
שנחלקו "כתנאי" והל"ל למימר "הלכתא כמר" או עד"ז115.

ועכצ"ל שנחלקו במידת חסידות גופא וכנ"ל.

113( שמות יח, כ.
114( כמ"ש בעבודת המלך שם.

115( ולהעיר, שאין קושיא זו חזקה כ"כ כקושיא הקודמת, כיון שמצינו כו"כ פעמים שאומרת הגמ' "כתנאי"; אלא 
שהתירוץ בהמשך דברינו נראה יותר.
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ז
והנה כתב אדה"ז116: מצות עשה מן התורה לילך בדרכי ה', שנאמר: "והלכת בדרכיו 
. .", ואחר שתקבע בנפשו מדה זו לא יפזר יותר מדאי שזו אינה דרך טובה; ותקנת 
חכמים שלא יבזבז יותר מחומש אלא ינהג בדרך המיצוע, הוא דרך הטובה והישרה. 
חוץ משפלות הרוח, שמאד מאד הוי שפל רוח כי תועבת ה' כל גבה לב, לכן יתרחק 

מזה עד קצה האחרון".

שכתב  דלאחר  הרמב"ם,  דברי  המשך  את  אדה"ז  השמיט  דלכאורה  לדייק,  ויש 
"ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה  הרמב"ם117 
האחד עד הקצה האחר ]בלשון אדה"ז "קצה האחרון"[, והוא גובה לב", הוסיף והדגיש 

"ועוד אמרו בשמתא מאן דאית בי' גסות הרוח ואפילו מקצתה".

ומשמע מדיוק זה, דלא ס"ל לאדה"ז שצריך להחמיר כ"כ ב"ואפילו מקצתה" אלא 
שצריך רק להתרחק עד הקצה )דיש לפרשו "עד ולא עד בכלל", כלח"מ הנ"ל(.

ח
והנה בלקו"ש118 מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ, דכיון שב' הפרשיות 'בהר' – 'בחוקותי' 

נקראות יחד באותה שבת – מוכח שלב' הפרשיות יש נקודה משותפת, וא"כ צלה"ב:

עניינו של הר )"בהר"( הוא הגבהה והתנשאות, שהכוונה היא שלפעמים צריך להיות 
"ויגבה ליבו בדרכי הוי'"; משא"כ "בחוקותי" – הרי "חוק" הוא מלשון המאמר הידוע 
"חוקה חקקתי כו' ואין לך רשות להרהר אחרי'", ואם מדובר על קיום מצוות באופן זה, 

הרי זה מביא לביטול – היפך ההגבהה וההתנשאות.

ומקדים ומביא קושיא נוספת על עצם קריאת השם בהר: הרי מדובר על הר סיני, 
שעניינו שפלות )"כאסקופה הנדרסת"(, ובזכות זה ניתנה התורה עליו; וא"כ אף אם 

רוצים לקרוא לפרשה גם "הר", צריכים עכ"פ לקרוא לפרשה "בהר סיני".

ומבאר שם בארוכה, שבעבודת ה' ישנם ג' שלבים:

שום  )בלי  בתכלית  ביטול  היינו  'סיני',  להיות  היהודי  על  העבודה  בתחילת  א. 
התנשאות(.

116( סי' קנו )הל' משא ומתן( ס"ג.
117( שם הל' ג.

118( חכ"ב שיחה לפר' בהר-בחוקותי.
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לו  יש  שכבר  כיון  )כי  'הר-סיני'  הנקראת  נעלית  יותר  לדרגא  מגיעים  אח"כ  ב. 
התבטלות פנימית, אזי היא באה באופן של הגבהה(.

כדי  עד  מושלמת  שההתבטלות  והיינו  'הר',  רק  להיות  הוא  העבודה  שלימות  ג. 
כך שאין בכלל צורך להדגיש את ה'סיני', דכיון שאינו מציאות – הוא מייצג אלקות 

בלבד119.

ועפ"ז מבאר120 דיוק הנ"ל בדברי אדה"ז, שהשמיט הל' "ואפילו מקצתה":

דהנה הרמב"ם מדבר שם על "תחילת העבודה", ובזה צריך להיות בביטול לגמרי, ועל 
כן צריך להתרחק אפילו מ"מקצתה"121, משא"כ אדה"ז מדבר על דרגא הב' בעבודה, 

וא"כ אין להתרחק כ"כ וצריך להיות "בהר סיני".

ע"כ תוכן השיחה הנ"ל בנוגע לענייננו.

ט
ועפ"ז תעלה יפה נמי, מחלוקת ר' חייא בר אשי ור' נחמן בר יצחק:

דרנב"י מדבר על הדרגה הראשונה, שבה צריך להיות בביטול בתכלית ללא פשרות 
)'לא מיני' ולא מקצתיה'(, משא"כ רחב"א מדבר על הדרגה השני' – דכיון שהאדם הוא 
כבר בתכלית הביטול, אזי יכול ]ואפי' צריך[ להיות בהתנשאות מועטת )שמבטאת את 

ההתבטלות הפנימית כנ"ל( 'שמינית שבשמינית'.

לרב  יקשיבו  העיר  בני  כיצד  נחמן  לר'  כלל  קשה  שאין  עוד,  לומר  אפשר  ועפ"ז 
)שמטעם זה מתיר ר' חייא "שמינית שבשמינית"( – כיון שמסתבר לומר שהרב כבר 

עבד על עצמו ונמצא בדרגא הב'.

וכן לאידך, שהפסוק "כי תועבת הוי' כל גבה לב" לא קשה לר' חייא – כיון שגאוה זו 
מקורה בקדושה "ויגבה לבו בדרכי הוי'", )וע"ד המבואר במהרש"א הנ"ל(.

119( וע"פ דרגא זו, מבאר שם ג"כ שמות הפרשה – דההתבטלות בשלימות של 'בהר' מתבטאת ג"כ ב'בחוקותי' כו', 
עש"ב.

120( הערה 32.
121( "וכידוע שע"ד הרגיל הרמב"ם על הרוב ידבר" )לשון כ"ק אד"ש שם(.
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י
והנה, בשיחה שם122 מביא הרבי את דברי אדה"ז בתו"א123, שבת"ח צריכה להיות 
תחילת העבודה באופן של גסות דוקא – לדחות הקליפות, ורק אח"כ להיות בביטול 
אי"ז  וא"כ  ישמעאל"(;  ממנו  "יצא  ולכן  מלכתחילה  בביטול  שהי'  אברהם  )משא"כ 

כהביאור בשיחה, שהרי שם מבאר שצריך להיות ביטול ואח"כ גבהות וגסות?

ומבאר הרבי, שאכן אדה"ז מדבר דוקא על תלמיד חכם, והיינו שהוא כבר סיים את 
החלק הא' בעבודה, וא"כ בשלב השני )שהוא הראשון אחרי הגיעו למעלת ת"ח( אכן 

צריך להיות באופן של גבהות וגסות.

אך עדיין צריך להבין: הרי הדרגא הג' בשיחה שם היא "גבהות בתכלית", משא"כ 
דרגא הב' בתו"א )שאמורה להיות, לכאורה, כמו הג' בשיחה, שלב ב' בעבודת הת"ח( 

– היא דוקא "ביטול בתכלית"?

ואולי י"ל הביאור בזה ובהקדים:

 דהנה בהמשך תרס"ו124 מבואר דיש ב' סוגי נשמות, בנים ועבדים: נשמות דבנים 
ממלכות דאצי'  מז"א דאצי' ונקראות נשמות דמ"ה, ונשמות דעבדים מקורם  מקורם 

ונקראות נשמות דב"ן.

והיינו, שעניינם של נשמות דב"ן )זרע בהמה( לברר את הגוף, ולכן רואים שהעבודה 
דרוב היהודים היא בבחי' "לב נשבר ונדכה125" וכו'. משא"כ ענינם של נשמות דמ"ה, 
הוא העבודה בעיקר עם הנשמה; ואין הגוף צריך בירור, מאחר שהוא מצד עצמו בטל 

בתכלית לאלקות )וכמו נשמות משה, יוסף ורשב"י(.

וכיון שעבודתם של הנשמות דמ"ה אינה עם הגוף אלא עם הנשמה דוקא, אזי מובן 
שגם הנהגתם יכולה להיות באופן של רוממות; וכמו משה, שאף שהי' בתכלית הביטול 
לאלקות )"והאיש משה עניו מאד מכל האדם . ."(, מ"מ, כתיב בי' "שש מאות אלף רגלי 
העם כו' אשר אנכי בקרבו"; וכן יוסף שהי' מלך מצרים, או רשב"י שאמר "אנא סימנא 

בעלמא כו' בחד קטירא אתקטרנא כו'".

אך כ"ז שייך דוקא בהם – מצד גודל ביטולם לאלקות, כי נשמתם מגיעה מז"א דאצי' 
)מיחוד או"א(. משא"כ נשמות דב"ן, אפי' הנשמות הגבוהות של שאר הצדיקים, עיקר 

עבודתם הוא עם הגוף, וממילא לא שייך בהם הגבהה והתנשאות כ"כ.

122( הערה 32.
123( הוספות למג"א קכ, א.

124( ד"ה החודש הזה לכם ע' קנ"ז, נתבאר בארוכה בכו"כ מאמרים בהמשך הנ"ל.
125( תהילים נא, יט.
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ע"כ נקודת המאמר שם בנוגע לענייננו.

ועפ"ז יש לבאר הסתירה הנ"ל:

דמ"ש בתו"א הכוונה לנשמות דב"ן )שהם רוב בנ"י ובפשטות גם רוב הת"ח(, ואכן 
בהם לאחרי העבודה באופן של "ויגבה לבו" – צריכה להיות העבודה בביטול גמור 
"ביטול בתכלית"; משא"כ בשיחה הנ"ל מדבר על הלימוד משם הפרשה, שלכאורה י"ל 
דלא שייך לכל אחד במעשה בפועל דוקא, וא"כ י"ל שמדבר על נשמות דמ"ה שעניינם 

)לאחר ה"ויגבה לבו בדרכי הוי'( – הגבהה והתנשאות בעצם, "בהר". 

יא
והשתא דאתינן להכי, אולי יש לומר ביאור נוסף במחלוקת הרמב"ם ואדה"ז – דגם 

הרמב"ם וגם אדה"ז מדברים על שלימות העבודה, אלא דבזה גופא ישנם ב' אופנים:

לפי הרמב"ם בשלימות העבודה צריך להיות בביטול לגמרי, כי מדבר "על הרוב" 
ורוב העולם הם נשמות דב"ן )שבהם העבודה צ"ל בביטול בתכלית(, משא"כ אדה"ז 
מדבר גם על נשמות דמ"ה ובהם אין שייך לומר "ואפי' מקצתה" כי בהם צ"ל העבודה 
באופן של רוממות כנ"ל126, ומובן מדוע השמיט אדה"ז התיבות "ואפילו מקצתה" כיון 

שלא רצה דברים השייכים רק לנשמות דב"ן כנ"ל.

ועפ"ז יומתק יותר, כיון שגם הרמב"ם וגם אדה"ז כותבים שבתחילה צריך להתרחק 
בכל המידות עד "קצה האחרון", ואח"כ לחזור חזרה למידה האמצעית; ובזה מוסיפים 
הרמב"ם  שאין  לומר  מסתבר  יותר  וא"כ  האחרון".  "קצה  עד  להשאר  צריך  שבענוה 

מדבר על תחילת העבודה.

אלא שכפשוט אין קושיא על הביאור בשיחה שם )שמבאר דהרמב"ם דיבר על תחילת 
העבודה(, כיון די"ל שב' הדרגות אלו גופא )עד קצה האחרון ואח"כ לחזור( הם גופא 
עדיין בחלק הא' דהעבודה; ורק שאדה"ז לא שלל לגמרי גאוה כיון שמדבר גם על דרגא 

הב'.

126( וכמובא בהערה שם, שרק הרמב"ם דיבר על הרוב, משא"כ אדה"ז. וק"ל.
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חסידות

בין יחיד לעשרה לענין השראת השכינה

 הרב אשר שי' גרשוביץ
ר"מ בישיבה

א
איתא בתניא )פ"ו(: "וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקב"ה, 
ואין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתב' בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, 
בין בכח ככל איש ישראל למטה שבכחו להיות בטל ממש לגבי הקב"ה במסירת נפשו 

על קדושת ה'".

היינו, שאע"פ שצד הקדושה ענינו הוא ביטול לקב"ה, הרי ביטול זה אינו חייב להיות 
'בפועל' כמלאכים עליונים, אלא אפילו כשישנו רק 'בכח' - כיהודים - הרי הם נחשבים 

בצד הקדושה.

וכהוכחה לכך מביא אדה"ז ב' ראיות: "ולכן אמרו רז"ל שאפי' אחד שיושב ועוסק 
בתורה שכינה שרוי' כו' וכל בי עשרה שכינתא שריא לעולם".

כעת  נמצא  שאינו  בתורה,  ועוסק  יושב  יהודי  כאשר  שאפילו  ראי',  מובאת  ומכך 
בביטול גמור לקב"ה, ואדרבה - הוא מתעסק עם עניני הבנה והשגה הפועלים בו - 
לכאורה - הרגש מציאותו, אך מפני ש'בכח' הנו מוכן בכל עת למסור נפשו על קידוש 

ה' - הקב"ה שורה כנגדו.
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ויתירה מזה מוסיף אדה"ז, שכאשר עשרה יהודים מתאספים אפילו כשאינם לומדים 
תורה, הנה זה עצמו כבר פועל וממשיך עליהם את השכינה, וזאת - כאמור - אך ורק 

מפני שב'כח' יש בהם ביטול דמס"נ.

וצריך ביאור בהחילוק בין יחיד ל'בי עשרה'. שביחיד אומר אדה"ז שרק כאשר הוא 
לומד תורה שכינה שרוי' כנגדו, ואילו ב'בי עשרה' שכינה שרוי' גם כאשר אינם עוסקים 

במצוות, כדאיתא להדיא באגה"ק סכ"ג.

דלכאורה, כיון שהשראת השכינה קיימת גם אצל דבר שבטל אצלו ית' רק 'בכח', הרי 
לכאורה אין הפרש בזה בין יחיד לרבים, ומדוע ביחיד צריך ענין של מעשה בפועל, 

ואינו מספיק זה שבטל לגבי הקב"ה 'בכח'?

ונראה לבאר זאת כך:

השראת השכינה בעולם הזה )בכלל( הינה אך ורק ע"י לימוד התורה וקיום המצוות 
בפועל ממש127, שהם הכלי להמשכת אור השכינה. ולכן יחיד - אפי' יהי' בעל נשמה 
גבוהה ביותר - אינו יכול להמשיך את השכינה ללא קיום תורה ומצוות בפועל, אפי' 

כאשר יש בו 'בכח' את המס"נ, שהרי 'כמאן דעביד לא אמרינן128'.

אך בעשרה מישראל, הרי בעצם העובדה שמתאספים יחד - יש בזה כבר המעלה 
של מצות 'אהבת - אחדות - ישראל', ובכח מצוה זו להיות הכלי שאליו יומשך אור 

השכינה, וי"ל שלכן אין צורך כביכול לענין נוסף כדי להמשיך את אור השכינה129.

ב
מקור לענין זה שכתבנו שהעובדה שעשרה יהודים מתכללים יחד ונעשים עדה יש 
בזה מעלה גדולה, )עוד בטרם יעשו דבר נוסף, של לימוד תורה וקיום מצוות(, נראה 

ללמוד מתוך דברי הצמח צדק130, וזלה"ק:

"אף דעדה הוא מספר עשרה, עם כל זה, המכוון כאשר העשרה מתכללים יחד שיהי' 
עדה אחת, ועל כן אין אומרים דבר שבקדושה פחות מעשרה, וא"כ עדה זו על דרך 

'שבעים נפש' לשון יחיד הפך 'נפשות עשו' לשון רבים". עכלה"ק.

127( ראה הביאור באריכות בתניא פרק ל"ה.
128( ראה תניא פל"ח.

129( אף שבודאי שחל עליהם חיוב - כמו על כל אדם מישראל - שלא לבטל את זמנם מלימוד התורה, ואדרבה 
במעמד כזה יש יותר הכרח להמנע לעשות 'קלנא בשכינה' ח"ו, כמבואר באריכות בתניא אגה"ק כג.

130( אור התורה ויקהל ב, צז.
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זו יש  הרי שמעלת ה'עדה' של עשרה היא מפני האחדות שיש בהם, ומצד מעלה 
את שאר המעלות שיבואו לאחר מכן131, ובכללם שכל דבר שבקדושה לא יהי' פחות 

מעשרה.

על פי הדברים הנ"ל יובנו דברי אדה"ז באגה"ק הנ"ל )סי' כג(, וזלה"ק: "מה שאין 
כן במלאכים, כמו ששמעתי מרבותי כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה 
מישראל ביחד, אף שאינם מדברים בדברי תורה, תיפול עליו אימתה ופחד בלי גבול 

ותכלית משכינתא דשריא עלייהו, עד שהי' מתבטל ממציאותו לגמרי". עכלה"ק.

ולכאורה יש להבין, הרי גם על המלאכים שורה השכינה, כמובא לעיל שהם בטלים 
לגביו ית' בפועל ממש, ומדוע יתבטלו במעמד עשרה מישראל?

ולפי הנ"ל מובן, שהרי מדובר כאן - בלשון אדה"ז - 'במעמד עשרה מישראל ביחד', 
אור השכינה  נמשך  ישראל', שאז  )ואחדות(  'אהבת  את מצות  בזה  היינו שמקיימים 
כתוצאה ממצות עשה בעוה"ז, וידוע132 שהאור האלקי הנמשך ע"י מצוה בעוה"ז אינו 
הנופל על מלאך במעמד  ולכן הפחד  בעולמות העליונים,  לאור הנמשך  כלל  בערך 

עשרה מישראל ביחד, יהי' 'בלי גבול ותכלית משכינתא דשריא עלייהו'.

ג
אמנם עדיין אינו מובן, שלפי זה שעיקר השראת השכינה בעשרה מישראל היא מצד 
)מצות( 'אהבת ישראל' שבכך, מהו החידוש דוקא בעשרה מישראל, הרי מצות אהבת 

ישראל יכולה להיות גם בין ב' ישראלים בלבד?

ואולי יש לומר, שאמנם הענין קיים בכללות גם בין ב' אנשים מישראל, אלא שבעשרה 
מישראל הענין הוא בשלימות הנעלית ביותר, כידוע המבואר בזהר133 שיש להשוות את 
העשרה הראשונים הבאים לבית הכנסת לגוף אחד שבו תשרה השכינה - מלכות - עם 
כל עשר בחינותי'134, שהרי עשרה מישראל דוקא מהווים 'ציור קומה' אחד, המורכב 
שואב  עד  עצך  'מחוטב  בענין  ניצבים  פרשת  ריש  בלקו"ת  )וכמבואר  דרגות.  מעשר 

מימיך'135, ובתורה אור פר' מקץ דף מג ע' ד136(.

131( וראה ג"כ הל' תפילה )פ"ח ה"ז(: "וצריך להיות כולם במקום אחד" כו'. וראה לקוטי שיחות חכ"א )ע' 257( לענין 
תפילה בציבור, דלפני התפילה צריך שיכלול את עצמו עם כל היהודים ע"י שיקח ע"ע מצות אהבת ישראל.

132( תניא פ' כ"ג. ועוד.
133( ח"ג ע' קכו, א.

134( ומשם נפסק בשו"ע אדה"ז או"ח ח"א הל' תפילה )סי' צ סט"ו( ש'טוב שיאספו עשרה ויבואו ביחד לבית הכנסת', 
)היינו דלא רק כפי שהוא עפ"י נגלה, שיש מעלה להיות בין העשרה הראשונים שאז 'נוטל שכר כנגד כולם', כמבואר בגמ' 

ברכות )מז, ב(; כ"א שיבוא 'ביחד' דוקא, כאיש וכגוף אחד(. וראה תניא אגה"ק כ"ב, ול"א.
135( וראה שיחות קודש תש"ל לפ' יתרו ס"ג, שם מבאר שעשר זהו מספר שלם ומביא כמה דוגמאות לזה, עיי"ש.

136( ושם בזה הלשון: "ואמן יש"ר אומרים בציבור שאז דוקא מנענע בכל בחי' ראשו, משא"כ אחד העוסק בתורה 
אע"פ שהקב"ה קורא ושונה כנגדו מ"מ אין המשכה זו רק בחלק נפשו אבל בצבור ממשיכים בחי' כללות כו'".
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יתרון לימוד ההלכות שבתורה דוקא

הנ"ל

א
בתניא )סוף פל"א( מבאר אדה"ז סוג התבוננות לבינוני )שחש ב'טמטום הלב' או 
'כבדות'(, שאף שמסתכל בגודל ירידת נשמתו צריך לדעת שירידה זו היא צורך עלי', 

להעלות הנפש הבהמית לקדושה.

ומסיים מסקנת התבוננות זו, וזלה"ק: "אם כן איפוא זאת אעשה, וזאת תהי' כל מגמתי 
כל ימי חלדי, לכל בהן חיי רוחי ונפשי . . דהיינו לקשר מחשבתי ודבורי במחשבתו 

ודבורו ית', והן הן גופי הלכות הערוכו' לפנינו".

וצריך ביאור מדוע כאן ממליץ אדה"ז בעיקר על לימוד ההלכות שבתורה ולא על 
שאר חלקי התורה, והרי כל התורה היא חכמתו ורצונו ית', וכפי שכותב זאת בתניא 
. . עד שנתלבשה  )פרק ד'(: "התורה ירדה ממקום כבודה, שהיא רצונו וחכמתו ית' 
בדברים גשמיים . . עשרים וארבעה ספרים שבתורה נביאים וכתובים, כדי שתהא כל 
מחשבה תפיסא בהן", היינו שע"י העיסוק בכל חלקי התורה, המחשבה תופסת בקב"ה.

ואולי יש לבאר זה, לפי מה שכתוב באגה"ק )סי' כו( בדבר מעלת בירור הלכה דוקא, 
וזלה"ק: "והמשכיל יבין ענין פלא . . מה נעשה בשמים ממעל ע"י עיון ובירור הלכה 
פסוקה . . כי ע"י זה מעלה הלכה זו מהקליפות . . וכל דברי תורה ובפרט הלכה היא 
ניצוץ מהשכינה שהיא היא דבר ה', כדאיתא בגמ' דבר ה' זו הלכה . . וירדו בקליפת 

נוגה בשבירת הכלים".

היינו, שמעלת לימוד הלכות התורה היא, שעל ידי זה מתבררות הלכות אלו מקליפת 
נוגה שנפלו אלי', וענין זה הוא בכל דברי תורה אך בפרט בהלכה.

הנפש  ובירור  אודות העלאת  ל"א מדבר  הנ"ל, דמכיון שבפרק  יש לבאר  זה  ולפי 
הבהמית, לכן ממליץ בעיקר על לימוד הלכות התורה, שבהם נפעל בירור העולם יותר 

מבשאר חלקי התורה.
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 ב
אמנם בהא גופא בביאור ענין זה שדוקא הלכות התורה פועלים בירור התחתונים 

יותר משאר חלקי התורה.

ויש לבאר זה, על פי המבואר באגה"ק )סי' כח(, שדרגת הרצון שבכתר )'נוצר חסד', 
נוצר אותיות רצון(, יש בכחו לברר במקום התחתון ביותר, עד ג' קליפות הטמאות, 

ויכול לפעול אתהפכא חשוכא דשבירת הכלים לנהורא137.

והנה, רצון העליון שייך בעיקר לחלק ההלכות שבתורה, שבהן דוקא מתגלה בפועל 
מהו הרצון העליון, ובל' התניא )פכ"ז(: "כי רצון העליון הוא הוא הדבר הלכה עצמה 
שמהרהר ומדבר בה, שכל ההלכות הן פרטי המשכות פנימיות רצון העליון עצמו, שכך 

עלה ברצונו ית' שדבר זה מותר או כשר או פטור או זכאי או להפך".

)ומה שממשיך שם "וכן כל צירופי אותיות תנ"ך הן המשכת רצונו וחכמתו המיוחדות 
בא"ס ב"ה בתכלית היחוד", נראה בפשטות ההפרש ביניהם, שבהלכות התורה כותב: 
"רצון העליון הוא הוא הדבר הלכה עצמה", וב'צירופי אותיות תנ"ך' כותב: "הן המשכת 

רצונו וחכמתו", היינו שהם רק המשכה מרצונו וחכמתו ית'138(.

ולפי זה מובן מדוע דוקא בכח הלכות התורה לברר את העולם, כיון שהם הם עצם 
רצונו של הקב"ה, שבכחו לברר גם את המקומות הנמוכים ביותר.

 .  . ה"הלכות"  בענין  גם  "ומרומז   :)52 )הע'  ה'תשנ"ב  נצבים  ולהעיר משיחת ש"פ 
שע"י   .  . הלכות"  אלא  הליכות  "א"ת  לו",  עולם  "הליכות  הפסוק  על  חז"ל  כדרשת 
לגמרי  ערוך  באופן שבאין  ועד  בעולם, שהעולם מתעלה  "הליכות"  נעשה  "הלכות" 
כולו  העולם  התורה  הלכות  שע"י  היינו  עצמו".  שמצד  והגבלה  להמדידה  )הליכה( 

מתעלה לדרגא שבאין ערוך.

לימוד  שע"י  י"ל  "ועפ"ז   :)17 )הע'  ה'תשנ"ב139  דר"ה  ב'  יום  משיחת  להעיר  וכן 
הרמב"ם )הלכות פסוקות( ממהרים ומזרזים את הזמן דימות המשיח )ע"ד מארז"ל . . 
"אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות", הלכות פסוקות(, שאז תתגלה 

מעלת ההלכות שאינן בטלין לעולם".

137( ומבאר שם שדרגא זו של נוצר חסד מתגלית בשעת פטירת צדיק.
138( ראה המשך תער"ב )ח"א ע' פז( באריכות אודות עצם והתפשטות, פנימיות וחיצוניות, וחילוקם.

139( בענין "הלכות של תושבע"פ שאינן בטלים לעולם".
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על מה מורה בחינת 'הוא'

 הת' לוי יצחק שי' ארבוב
תלמיד בישיבה

במאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ב )ח"א ע' יד(, לאחרי שמפרש ההבדל בין הלשונות 
'אני' ו'אנכי', ממשיך: "ואמנם 'הוא' - דלא ידיע בשם כלל מי הוא, היינו בחינת רדל"א 
למעלה מהמקיף והפנימי, והוא מהותו ועצמותו ית' ממש, וד"ל". ועד"ז עוד שם )ע' 

טו(: "דלא ידיע בשם, לכך נקרא 'הוא', והוא בחינת עצמות המאציל".

וכן הוא בספר המאמרים תרנ"ט )ע' יד(: "כידוע בענין 'והוא עובר לפניהם' - דשורש 
באין סוף עצמות ומהות, שעל  'והוא' הוא  'והוא', דענין  נשמות ישראל הוא מבחינת 
גם מבחינת שמו העצמי הכלול  'הוא' שלמעלה  - בחינת  'הוא ושמו אחד'  זה אומר 

בעצמותו, והיינו בחינת העצמות דא"ס".

ועד"ז הוא בספר המאמרים תרמ"ד )ע' שנח(: "ובחינה זו נקראת 'הוא' שעל זה אומר 
לגילוי  והיינו בחינת העלם שאינו שייך  'הוא' מורה על העלם,  כו', דתיבת  אני הוא 
כלל, וזהו אמיתית ענין הוא . . וא"כ אמיתית בחינת ההעלם לגמרי הוא בחינת פנימיות 

עצמות ומהות, שלמעלה גם מבחינת טהירו עילאה, וגם בחי' הרצון המוחלט"140.

אמנם במאמר ד"ה תקעו בחודש שופר )סה"מ עת"ר ע' ג( כותב אדמו"ר הרש"ב: 
מציאותו ולא  הכתר נקרא 'הוא' וכמו 'ברוך הוא' כו' - דהיינו שנודע  "וזהו דבחינת 
מהותו כו', דעם היות שמהותו אינו נודע כמו בחינת ממכ"ע שנקרא 'אתה' שזהו בחינת 
גילוי ממש בהשגה כו', מכל מקום מציאותו נודע עכ"פ, וכ"ז הוא בבחינת חיצוניות 

הכתר".

ובלקוטי תורה דרושי ראש השנה כתב )נט, ג(: "שבחינת 'הוא' בחינת סתים דהיינו 
בחינת סוכ"ע . . 'הוא' אקרי מאן דסתים ולא שכיח". ובאור התורה בראשית ח"ה )ע' 
תתפד(: "הוא דא עתיקא". ובאוה"ת שמות ח"א )ע' רכו(: "בחינת 'הוא' דהיינו בינה 

שבה התגלות עתיק . . 'הוא' תפארת דאימא שהוא כתר".

ומפורש זה יותר בפירוש המילות )פצ"ד( לאדמו"ר האמצעי, וז"ל: "כי לשון 'הוא' 
היינו על מי שאינו בגילוי ומהות לנוכח רק מוסתר ונעלם, ואינו נודע מהותו בגילוי 
אך נודע מציאותו, לכך נק' 'הוא' דמשמע שנודע מציאותו מי הוא, רק שאינו בא בכאן 

140( וכן בספר המאמרים תרנ"ד ע' רחצ: "הוא קאי על בחינת עצמות אוא"ס". וכן בשער היחוד )קעו, א(: "אכן תיבת 
'הוא' מורה על עצם המאור שלמעלה מגילוי אור". וראה גם סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תתפד.
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בגילוי לנוכח - אז יתכן עליו לומר 'הוא'. אבל כשלא נודע מציאותו כלל איך יאמר 
עליו 'הוא'".

ולכאורה נראה שהמאמרים סותרים זה לזה: במאמרים הראשונים מבואר שבחינת 
'הוא' קאי על עצמות ומהות - הוא שלמעלה משמו העצמי, ובמאמרים האחרים מבואר 

שבחינת 'הוא' קאי רק על הכתר - שנודע מציאותו אך לא מהותו?

ויש לעיין וליישב בזה. ואשמח לשמוע דעת הקוראים.

פעולת לימוד החסידות בגלות ובגאולה

 הת' יוסף יצחק שי' ויצהנדלר
תלמיד בישיבה

א
בשיחת הדבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב )ס"ה(, מסביר כ"ק אד"ש מה"מ אשר 
ההכרח השכלי של משפטי התורה, נובע מרצונו של הקב"ה בתחילת הבריאה. וענין 
זה שייך אף לגבי אומות העולם, אשר קיום מצוות בני נח צריך להיות מפני שכך ציוה 
הקב"ה בתורה ולא מפני ההכרח השכלי, שלכן כלשון הרמב"ם - ש"אם עשאן מפני 

הכרע הדעת . . אינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם141".

וממשיך אשר - "תכלית השלימות בזה תהי' בימות המשיח . . שדעה את ה' )ידיעת 
מעשה מרכבה וכיו"ב, עיקר ענינו של "סיני"( נמשכת וחודרת בשכל האדם". היינו, 

שהחדרת ידיעת ה' בשכל האדם תגיע לשלימותה בגאולה השלימה.

ומציין כ"ק אד"ש מה"מ על הפיסקה הנ"ל בהערה 48: "ראה 'בראשית רבה' פ"ג, ב. 
ושם נתבאר. לקו"ש ח"א סוף ע' 149 ואילך".

והנה, בגוף השיחה לא מבואר הקשר בין ידיעת מעשה מרכבה )הדרגא שתחדור 
בשכל האדם בגאולה השלימה( ל"סיני". אך כשמעיינים ב'בראשית רבה' הנזכר בהערה 

הנ"ל, מתבהר היטב ההקשר, וזה לשונו:

"כשאבוא לסיני ליתן להן את התורה אני יורד בטטראמולי שלי שהן מתבוננים בי". 
ומביא ה'מתנות כהונה' על אתר את פירוש הרמב"ן: "שבפרשת כי תישא פירש ארבע 

141( הלכות מלכים פרק ח' הל' י"א.
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והרמז  שלי.  שבמרכבה  כלומר  פרדות,   - מולין  ארבע.  יוון  בלשון   - טטרא  פרדות, 
לדמות ארבע חיות הקבועים בכסא הכבוד כדכתיב בריש ספר יחזקאל".

שעל פי זה מבואר ההקשר בין מעשה מרכבה ל"סיני", שהקב"ה אומר שכאשר יבוא 
ל"סיני" הוא יורד דוקא על ידי המרכבה, וזהו ההסבר בלשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה 

- "ידיעת מעשה מרכבה . . עיקר ענינו של "סיני"".

ב
בהמשך הסעיף, לאחר שמבאר שידיעת ה' תחדור בשלימות בשכל האדם בגאולה 

השלימה - מרחיב ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ שענין זה שייך גם בזמן הגלות, וזלה"ק:

כמו  עמו  ומתאחדת  האדם  בשכל  וחודרת  נמשכת  )"סיני"(  אלקות  "שראיית 
המזון שנעשה דם ובשר כבשרו, ע"י לימוד פנימיות התורה באופן של הבנה והשגה 

)"יתפרנסון"( בתורת חסידות חב"ד".

היינו, שבדומה לכך שבגאולה השלימה, ע"י גילוי פנימיות התורה באופן מושלם, 
יהי' ניתן להחדיר את ידיעת ה' בשכל האדם. כך גם בזמן הגלות שע"י לימוד תורת 

החסידות, ובמיוחד חסידות חב"ד, ניתן להמשיך ראיית אלקות בשכל האדם.

ומציין כ"ק אד"ש מה"מ על הפיסקה הנ"ל בהערה 50: "תקו"ז תיקון ו' בסופו. וראה 
לקו"ש חכ"ד ע' 136 הערה 35. ושם נתבאר".

וב'תקוני זוהר' שם מבואר כך: "וכמה בני אדם יזונו מחיבורך שיתגלה למטה. בדור 
האחרון בסוף הימים. ובגללו - וקראתם דרור בארץ".

וכהמשך לנאמר ב'תקוני זוהר' מציין בהערה את ה'לקוטי שיחות' שמבאר את הענין 
הנ"ל, וזלה"ק:

"יתפרנסון כו' - יפורשו מאמריו העמוקים . . שיבינו כו'. כי הלומד גירסא בעלמא 
הגם שיש לו שכר טוב כו', עם כל זה הסגולה דבגיני' "וקראתם דרור" היא כשיתפרנסון 

וילמדו פירושי המאמרים כו'".

הבנה  באופן של  החסידות  תורת  לימוד  נפלא, אשר  ביאור  יוצא  זו  הערה  שמכח 
והשגה, אינו פועל רק החדרת ראיית אלקות בשכל האדם עוד בזמן הגלות, כי אם 
שע"י לימוד תורת החסידות באופן הנ"ל ניתן לפעול את הגאולה השלימה - "וקראתם 

דרור בארץ".



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת108

ועל פי זה ניתן לומר, אשר קטע זה משלים את הקטע שלפניו, לא רק בביאור הנ"ל 
אשר הקטע הראשון מבאר את שלימות החדרת ידיעת ה' בגאולה, והקטע השני מבאר 

זאת כעבודה בזמן הגלות, 

כי אם, שע"י לימוד תורת החסידות, ובפרט חסידות חב"ד, ניתן להביא לשלימות 
החדרת ידיעת ה' בגאולה האמיתית והשלימה המדוברת בקטע הראשון.  

ולפי זה, תינתן הבנה יתירה בהוראת כ"ק אד"ש מה"מ )בשיחת דבר מלכות אמור 
ה'תנש"א ס"י(, ללמוד פנימיות התורה באופן של הבנה והשגה, בכדי לפעול בגלוי 

)כנ"ל( את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

הבירור שבאכילת שבת

 הת' מנחם מענדל שי' פיזם
תלמיד בישיבה

בתניא פ"ז מבאר אדה"ז ענין קליפת נוגה, שהיא ממוצעת בין טוב לרע, ולכן פעמים 
שהיא נכללת בג' קליפות הטמאות, ופעמים שהיא נכללת ועולה במדריגת הקדושה.

ומביא לכך דוגמאות: "כגון דרך משל, האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה יין מבושם 
להרחיב דעתו לה' ולתורתו ועבודתו . . או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויו"ט, 

אזי נתברר חיות הבשר והיין . . ועולה לה' כעולה וכקרבן".

מזה נראה שבשבת ישנו ענין של 'בורר' )ברוחניות( שכאשר אוכל כדי לקיים מצוות 
עונג שבת ויו"ט אזי נברר חיות המאכלים שהיו בק"נ ועולים למעלה.

אמנם בתורה אור142 מבאר ענין בירור המאכלים בימות החול, וממשיך: "אך כ"ז הוא 
בימות החול, אבל בשבת בורר אסור, אלא האכילה היא יותר עליונה בבחי' המשכה 

מלמעלה וקראת לשבת ענג".

וכן כתב בדרך מצוותיך143, וזלה"ק: "והענין, כי אכילה דשבת אינה בכדי לברר שזה 
אסור, אלא שהיא כדי להמשיך בחי' עונג העליון למטה".

וצריך להבין החילוק, שמהלשון בתניא הנ"ל נראה שכאשר אוכל בשבת לשם מצוות 
ענג שבת מתבררת חיות הבשר והיין, ובלשון התניא: "אזי נתברר חיות הבשר והיין"; 

142( חיי שרה טו, ג.
143( מצוות אכילת קדשים, ע' 184.
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ואילו בתורה אור )ובדרך מצוותיך( כותב שבאכילת שבת אינה ענין של בירור, כי אם 
המשכה מלמעלה.

ב' סוגי החיות  זה ע"פ דברי ה'צמח צדק' בהמשך המאמר, שמבאר  ונראה לבאר 
שישנם במאכלים, וצריך לברר את שניהם, ולאחר מכן כותב: "אבל בשבת אין צריכים 
בכל  שבנוגה  הטוב  רק  ונשאר  לו,  והלך  הרע  נפרד  שבת  מבערב  כבר  כי  לבירור, 

המאכלים".

ולפי זה אפשר לומר, שעצם הבירור וההפרדה בין הטוב והרע נעשה כבר מלמעלה 
בערב שבת, אך עדיין אין החיות עולה למעלה )"כעולה וכקרבן"( כי אם נשאר מפורד 
מהרע כאן למטה, ורק שע"י אכילת המאכל לשם מצוות עונג שבת עולה למעלה, ובאם 

לאו - לא.

ואם כן יוצא שהאכילה בשבת פועלת רק העלאה )והמשכה(, ומובן לשון ה'תורה 
אור' וה'דרך מצוותיך' שאכילת שבת אין ענינה בירורים.

אמנם מה שכתב בתניא שכאשר אוכל מאכל לשם מצוות עונג שבת "אזי נתברר חיות 
זה לשם מצוות עונג שבת,  והיין", אפשר לומר דמכיון שלולא אכילת מאכל  הבשר 
היתה החיות שבו חוזרת להיות מעורבת ברע כשאר המאכלים, הרי ע"י אכילת מאכל 
זה, גרם שהמאכל יישאר מבורר, ולא יחזור להיות מעורב ברע אחר השבת, ואפשר 

לקרוא על זה שם בירור144.

ולהעיר משיחת ש"ק וארא ה'תשנ"ב )ס"ח(, בביאור השם "העכט" שהוא שם של דג 
כותב: "ויש להוסיף בביאור הקשר . . לערב שבת, זמן הכנת הדגים ליום השבת . . משל 
לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו . . שבזה מרומז הסך הכל . . של ששת ימי המעשה 
בבירור והעלאת עניני החול שבעולם . . ולכן הכנת הדגים היא בערב שבת, ואכילתם 

ביום השבת".

שגם בזה נראה שהעבודה דבירור עניני העולם מתחלת בערב שבת )שאז מכינים 
הדגים לסעודת השבת( ובשבת נשאר רק אכילתם.

144( הערת המערכת: אפשר לבאר דברי התניא באופן אחר, שלשון זה "אזי נתברר חיות הבשר והיין" וכו' אינה באה 
דוקא על אכילת שבת ויו"ט, אלא שמדבר באופן כללי - שכאשר אדם אוכל מאכל לשם שמים, או שאוכלו לשם מצוות 

עונג שבת, "אזי נתברר חיות הבשר והיין".
במילים אחרות: במילים אלו אינו מדבר על האכילה ופעולתה, שבזה יש הפרש בין אכילת שבת לאכילת חול, אלא 

על המאכל ובירורו, שכשאוכלו לשם שמים או למצוות עונג שבת - נתברר החיות שבו.
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ציון המקורות לכך שהוי' הוא מלשון מהוה

 הת' דוב בער שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

בשיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב, מציין כ"ק אד"ש מה"מ את מעלתו המיוחדת של 
הזמן בו התקיימה פגישתם של מנהיגי המעצמות הגדולות, שבה הוחלט על המעמד 

ומצב ד"וכתתו חרבותם לאתים".

בין המעלות שמציין כ"ק אד"ש מה"מ, הוא מעלתו של יום כ"ו בחודש, ובלשונו הק' 
)ס"ג(: "יום כ"ו בחודש, בגימטריא דשם הוי', מלשון מהוה, שרומז על המעמד ומצב 

דלעתיד לבוא שההתהוות ע"י שם הוי' תהי' ניכרת בכל הבריאה כולה".

ועל המילים ")הוי'( מלשון מהוה" מציין בהערה 31: "זהר ח"ג רנז, סע"ב. פרדס ש"א 
פ"ט. תניא שער היחוד והאמונה ריש פרק ד', ובכ"מ".

מעיון בשלושה מקורות אלו ניתן לראות )עד כמה מדוייקים הציונים של כ"ק אד"ש 
מה"מ -( אשר בכל אחד משלושה אלו ישנו חידוש שאינו בזולתו, וכדלהלן:

א( זהר חלק ג' רנז, סע"ב: "י־ה־ו־ה מני' תליין כל הויין . . ואיהו בתוך כל הווי'".

החידוש שנלמד מכך הוא, שכל הווי' תלוי' בשם הוי', והוא נמצא בתוך כל ההווי' 
עצמה )"ואיהו בתוך כל הווי'"(.

ב( פרדס ש"א פ"ט: "והוא הי' והוה ויהי' ומהוה כל הויות, שזהו פירוש שם בן ד' 
בכתיבתו".

י"ל שבכך נוסף חידוש, שהמילה הוי' היא מלשון מהוה: לא רק שכל ההוויות תלויות 
בו והוא נמצא בתוכם, אלא שהוא זה שמהווה אותם. היינו, לא רק שלאחר שנתהוו הרי 

הם תלויות בשם הוי', אלא גם שהוא זה שמהווה אותם.

ג( תניא שער היחוד והאמונה ריש פרק ד': "דשם הוי"ה פירושו שמהוה את הכל מאין 
ליש והיו"ד משמשת על הפעולה שהיא בלשון הוה ותמיד כדפרש"י ע"פ ככה יעשה 
איוב כל הימים, והיינו החיות הנשפע בכל רגע ממש בכל הברואים ממוצא פי ה' ורוחו 

ומהוה אותם מאין ליש בכל רגע".

בתניא מוסיף שהיו"ד שבשם הוי' מורה על הפעולה התמידית, כלומר שאופן ההווי' 
שע"י שם הוי' היא בכל רגע ורגע מחדש.
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הוי':  בכל הבריאה שם  ניכר  יהי'  ביאור במצב דלעת"ל, שאז  הנ"ל מתווסף  ובכל 
שהוא מהווה הכל, בכל רגע ורגע, הכל תלוי בו והוא נמצא בכל ההוויות. וכך מתחדד 
החידוש בכך שיום כ"ו בחודש הוא בגימ' דשם הוי', ובפרט בקשר לגאולה האמיתית 

והשלימה.

הביטוי חכמים בעיניהם בשער היחוד והאמונה

 ר' אברהם שי' קיפניס
מאנ"ש קרית היובל, ירושלים עיה"ק תובב"א

כתב כ"ק אדמו"ר הזקן בשער היחוד והאמונה פרק ז': "והנה מכאן יש להבין שגגת 
מקצת חכמים בעיניהם, ה' יכפר בעדם, ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריז"ל והבינו ענין 

הצמצום המוזכר שם כפשוטו".

והנה מקור הביטוי "חכמים בעינהם" הוא לכאורה מספר ישעי' )ה, כא(: "הוי חכמים 
בעיניהם, ונגד פניהם נבונים", ופירש המצודת דוד: "בעיניהם – מחזיקים את עצמם 

לחכמים".

בהסתכלות ראשונה אינו מובן הביטוי החריף "חכמים בעיניהם" על אותם שטענו 
ש"צמצום כפשוטו", וידוע דיוקו של אדה"ז בכל מילה ואפילו אות בספר התניא, וצריך 

להבין מדוע נזקק דוקא ללשון חריפה זו.

ונראה לבאר ענין זה ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ עם גיסא דבי נשיאה הרש"ג ע"ה 
)המלך במסיבו כרך ב, ע' ריז( בעניין זה ד"צמצום לאו כפשוטו", שם מסביר כ"ק אד"ש 

מה"מ שאמנם מצד השכל מובנת דעת הסוברים ש"צמצום כפשוטו".

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ דזה שאדה"ז הכריע ש"צמצום לאו כפשוטו", אין זה מצד 
הכרח השכל: כיון שמדובר על קודם הצמצום, שם אינו שייך כלל ענין השכל, ולכן 
והאמונה(  היחוד  שער  )עד  כפשוטו"  "צמצום  וסברת  כפשוטו"  לא  "צמצום  סברת 

הגיוניות באותה מידה, הרי אי אפשר להכריע ביניהם על פי שכל.

אלא שכך קיבל אדה"ז מרבותיו145 – המגיד והבעש"ט נ"ע – וידע שכך הוא הענין על 
פי חסידות, ולאחר מכן הוכיח זאת גם על פי שכל בשער היחוד והאמונה.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומבאר שהוא ע"ד המבואר בענין "חכם גדול אתה שקיימת 
דברי חכמים146", שאינו מובן: אם דברי חכמים היו קיימים גם קודם לכן על פי שכל, 

145( וראה גם שיחת הדבר מלכות לפרשת בהעלותך )י"ט סיון(, הע' 69.
146( נגעים ספ"ט, פי"א מ"ז.
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פי  ניתן לקיימם על  ואם הם למעלה מהשכל, כיצד  אינו מובן מה חכמתו שקיימם; 
שכל? אלא שבאמת מה שאמרו חכמים הוא למעלה מהשכל, ולאחר מכן יורד ומובן 

גם על פי שכל.

ש"צמצום  זו  סברא  אמנם  בעיניהם":  "חכמים  אדה"ז  לשון  להסביר  ניתן  זה  ולפי 
כפשוטו" מובנת על פי שכל, אך חכם אמיתי )"חכם גדול"( הוא שבדברים שמצד עצמם 
הם מעל השכל – מקיים את דברי חכמים. אך אלה שהולכים בענין שלמעלה מהשכל 
על פי הכרח השכל, הרי הם "חכמים בעיניהם" – הם אמנם חכמים, אך רק בעיניהם, 

שהרי בענין זה אינו שייך ענין השכל.

אמנם עדיין יש לעיין, שבשיחה הנ"ל אומר כ"ק אד"ש מה"מ שקשה לקרות לאותם 
את  לדוגמא  ומביא  ישראל,  גדולי  הם  שהרי  טועים,   – כפשוטו"  ש"צמצום  שאמרו 
לבב" מבאר  "יושר  חסידים", שבספרו  "משנת  בעל  ריקי  חי  עמנואל  הר"ר  המקובל 

באריכות שיטה זו שהצמצום הוא כפשוטו.

רק  לא העתיק  חסידים  'והמשנת  כותב:  צדק  "והצמח  אד"ש מה"מ:  כ"ק  וממשיך 
דברי האריז"ל' . . מדברי הצ"צ "רק דברי האריז"ל" – נמצא, שאין זה כסף קטן )"קליין 

געלט"( שאפשר לבטלו".

למסקנא  והגיע  האריז"ל,  דברי  את  העתיק  שרק  שמי  יתכן  איך  קשה,  זה  ולפי 
ש"צמצום כפשוטו", נקרא בלשון אדה"ז 'חכמים בעיניהם'.

ואולי אפשר לתרץ זאת, לפי הערת המו"ל שם בספר המלך במסיבו: "ברשימת אחד 
השומעים: "הדגיש כ"ק "והמ"ח . . האריז"ל" הכוונה: בספר "משנת חסידים".

נאמר  חסידים"  "משנת  בספר  שרק  משמע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמהדגשת  היינו 
ש"העתיק רק דברי האריז"ל", אך בשאר ספריו ניתן לומר אחרת, ושייך לומר לשון 

הנ"ל של אדה"ז.

אך קצת קשה, שהרי כ"ק אד"ש מה"מ משתמש בכך שהצ"צ אמר שה"משנת חסידים" 
הביא רק דברי האריז"ל, לומר שגם סברתו בענין "צמצום כפשוטו" )שנכתבה בספר 

אחר( אינה "כסף קטן". ועצ"ע.
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פשוטו של מקרא

באיזה יום נהרג חור

 הת' מנחם מענדל שי' הרטמן
תלמיד בישיבה

על הפסוק )כי תשא לב, ה(: "וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרן ויאמר חג לה' 
מחר", מביא רש"י את פירוש המדרש רבה: "ראה חור בן אחותו שהי' מוכיחם והרגוהו. 
וזהו ויבן מזבח לפניו - ויבן מזבוח לפניו". דהיינו שאהרון ראה את הריגת חור, ועל כן 

אמר 'חג לה' מחר'.

העם  וישב  ויגישו שלמים,  עולות  ויעלו  "וישכימו ממחרת,  הבא:  הפסוק  וממשיך 
לאכול ושתו, ויקמו לצחק". ומפרש רש"י: "לצחק - יש במשמע הזה גלוי עריות, כמו 
שנאמר 'לצחק בי'. ושפיכות דמים, כמו שנאמר 'יקמו נא הנערים וישחקו לפנינו' - אף 

כאן נהרג חור".

ולכאורה צריך להבין: מכיון שמיתת חור היתה כבר ביום הראשון, שהרי - בגלל 
מיתתו אמר אהרון 'חג לה' מחר' - מדוע כתבה התורה שרק לאחרי ההשכמה, הזביחה, 
האכילה והשתי' 'ויקומו לשחק', שמשמעו שרק אז קמו לשפיכות הדמים - הריגת חור?

והנה המדרש רבה כאן כתב )מב, א(: "ואין שחוק האמור כאן אלא עבודת כוכבים 
וגילוי עריות ושפיכות דמים . . ולא הי' שם גדול מחור והרגו אותו". ועד"ז הוא במדרש 
תנחומא כאן )סימן כ(: "ולא עגל בלבד עשו, אלא גילוי עריות ושפיכות דמים . . ואין 

לך גדול מן חור שנהרג".

ועפ"ז הי' אפשר לכאורה לבאר: שהתורה כתבה את 'ויקומו לצחק' רק בפסוק השני, 
היות שאז דוקא הי' עיקר הצחוק - עבודה זרה שעשו את העגל, וכן גם גילוי עריות 
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ושפיכות דמים שעשו ביום השני. אלא שבכדי להדגיש את גודל השפיכות דמים שהיתה 
באותה תקופה, מביא המדרש מעשה שהי' ביום לפני זה 'ואין לך גדול מן חור שנהרג'.

אמנם לכאורה לפירוש רש"י כאן - ענין ה'לצחק' משמעותו היא רק 'גילוי עריות' 
ו'שפיכות דמים', ועל השפיכות דמים מדגיש רש"י במיוחד ובמפורש "אף כאן נהרג 

חור" - והיינו שהמעשה החמור של 'ויקומו לצחק' הי' בעיקר בהריגת חור.

בפסוק  כבר  לצחק'  'ויקומו  ענין  נאמר  לא  מדוע   - התמיהה  חוזרת  שוב  כן  ואם 
הראשון, המדבר על היום הראשון שכבר אז חור נהרג )ובגלל הריגתו אמר אהרן 'חג 

לה' מחר'(.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הקושי בפסוק והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים

 הת' שלמה יעקב שי' וילהלם
תלמיד בישיבה

א
מן הפסוק "וחרה אפי והרגתי אתכם והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים"147 מצטט 
רש"י את המילים "והיו נשיכם אלמנות", ומפרש: "ממשמע שנאמר והרגתי אתכם, איני 
יודע שנשיכם אלמנות ובניכם יתומים, אלא הרי זו קללה אחרת, שיהיו הנשים צרורות 
כאלמנות חיות, שלא יהיו עדים למיתת בעליהן ותהיינה אסורות להנשא, והבנים יהיו 
יתומים, שלא יניחום בית דין לירד לנכסי אביהם, לפי שאין יודעים אם מתו אם נשבו".

והנה בד"כ148 רש"י אינו מביא את השאלה שהוקשתה לו בפסוק, אלא מיד מפרש 
את הענין, וכאשר רש"י כן מביא שאלה בפירושו, זוהי שאלה נוספת - צדדית - על 
העיקרית, אלא שעל ידה מתורצת גם השאלה העיקרית בפסוק )שאותה רש"י לא כותב 

במפורש(.

ולפי זה יש לעיין בפירוש רש"י כאן, מהו הענין הנוסף )והעיקרי( שהוקשה לרש"י 
בפסוק זה, שלכן התחיל פירושו בשאלה: "ממשמע שנאמר והרגתי אתכם, איני יודע 

שנשיכם אלמנות ובניכם יתומים"?

147( משפטים, כב, כג.
148( כללי רש"י פרק ב כלליםֿ 2־4.
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ואולי אפשר לבאר קושית רש"י ע"פ דברי המשכיל לדוד:

בביאור ה"משכיל לדוד" על דברי רש"י כאן כותב: "ההרגש שמבחוץ הוא, דהיכי 
קאמר מלתא פסיקתא והיו נשיכם אלמנות דמשמע בהוויתן יהו שתשארנה אלמנות, 
ומי יכריח זה אפשר שתנשאנה ושוב לא תהיינה אלמנות, אלא מוכרח לפרש שלא יהי' 

עדים".

יתומים  דמילא  אלמנות",  נשיכם  "והיו  נאמר  למה  הפסוק  בלשון  שקשה  והיינו, 
שנשארים במצב והגדרה זו לעולם מובן לשון הקללה "והיו . . יתומים" שכך ישארו; 
אבל אלמנה הרי יכולה לשנות את מצבה והגדרתה ע"י שתינשא שנית, ולמה אומר 

הפסוק ש"והיו נשיכם אלמנות" משמע לעולם ישארו במצב זה?

ולבאר זאת מקדים רש"י שאלה נוספת - מדוע צריך לכתוב מילים אלו בפסוק )כנ"ל, 
עונה על שתי  והתירוץ שמביא  "והרגתי אתכם"(,  מובן בפשטות ממה שנאמר  שזה 
השאלות - שמוסיף קללה נוספת דבזה מתרץ למה זה נאמר בכלל בפסוק, וממילא 
למיתת  עדים  יהיו  "לא  כי  לעולם,  דאלמנה  זה  במצב  תישאר  האשה  למה  גם  מובן 

בעליהן ותהיינה אסורות להנשא".

ב
ולהוסיף שע"פ ביאור זה מתורצות עוד כמה שאלות שמתעוררת על דברי רש"י:

א. מקורו של רש"י הוא )בפשטות( מדברי המכילתא149: "והיו נשיכם אלמנות ובניכם 
יתומים - ממשמע שנאמר "והרגתי אתכם בחרב" איני יודע ש"נשיכם אלמנות ובניכם 
יתומים"?! ומה תלמוד לומר "והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים"? אלא אלמנות ולא 
אלמנות כענין שנאמר "ותהיין צרורות עד יום מותן אלמנות חיות", ובניכם יתומים ואין 

יתומים אלא שאין ב"ד מניחין אותם בנכסי אביהן מפני שהן בחזקת קיימים".

אך רש"י בפירושו משנה מלשון המכילתא דלא כותב שהאלמנות הכתובות הפסוק 
משמעותם "אלמנות ולא אלמנות" אלא "שיהיו הנשים צרורות כאלמנות חיות".

וצריך להבין מפני מה משנה רש"י, דלכאורה העיקר חסר מן הספר, כי זה נקודת 
הביאור של המכילתא על הפסוק - שהם "אלמנות ולא אלמנות"?

ב. רש"י בפירושו מבאר גם את המשך הפסוק מה שנאמר "ובניכם יתומים", ואעפ"כ 
אינו  אף  הפסוק,  המשך  ללא  אלמנות"  נשיכם  "והיו  המילים  רק  רש"י  מצטט  בד"ה 

מוסיף תיבת "וגו'"?

149( משפטים, ספי"ח.
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אך ע"פ הביאור הנ"ל במטרת רש"י בביאור פסוק זה מיושבים הדברים:

עיקר הקושי של רש"י בפסוק הוא כאמור במילים "והיו נשיכם אלמנות" )למה נאמר 
באלמנות "והיו" שמשמע לעולם(, ולכן בדבור המתחיל מצטט רש"י רק מילים אלו150.

ובתוכן דבריו - הביאור של רש"י בפסוק הוא שבאמת "והיו נשיכם אלמנות" לעולם, 
היינו שרוצה לבאר למה אכן יחשבו אלמנות גמורות כל ימיהם ולא יצאו מהגדרה זו 
לעולם )כי אין עדים על מיתת בעליהם(, ולא רק הגדרה של "אלמנות ולא אלמנות" 

כנאמר במכילתא, ולכן משנה רש"י ממקור דבריו151.

150( וזה שרש"י מבאר גם את הקללה שביתומים, היות שלפועל הביא שאלה שמקשה גם על זה שנאמר "ובניכם 
יתומים" וע"כ מבאר גם זה.

151( אלא שעדיין יש להקשות: רש"י מבאר שיש בסיום הפסוק "קללה אחרת", ולכאורה איך הקללה של היתומים 
)שלא יוכלו לירד לנכסי אביהם( נכנסת בלשון הפסוק, מילא הקללה של "נשיכם אלמנות" נכנס בזה שנאמר "והיו", אבל 

איפה משמע בלשון הפסוק הקללה של היתומים?
וראה עוד בתורה תמימה על פסוק זה.
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שונות

בענין דגלים בבית הכנסת

 הת' טובי' שי' גינזבורג
תלמיד בישיבה

א
 .  . "במענה על מכתבם  ע' שכ"א(:  ח"י  )אג"ק  וזלה"ק  כותב,  כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
בשאלת הכנסת דגלים לבית הכנסת - לפלא גדול הי' בעיני מה שלכתחלה עולה בלבו 
של מי שהוא לעשות שינויים ביסודות ההנהגה של בית הכנסת, אשר צריכה להיות 
לגמרי על פי השולחן ערוך, ואין להכניס לבית הכנסת לבד הדברים שצריכים להיות 

שם ע"פ השו"ע.

ולשמחה היתה אצלי הידיעה שהגיעה אלי אחר קבלת המכתב הנ"ל, כי כבר החליטו 
בעצמם לבטל את החלטתם הקודמת בענין הכנסת הדגלים, ושהכל ישאר כמנהג הישן 

וברכות יחולו על ראשם". עכלה"ק.

והנה יש שרצו לומר ע"פ המכתב הנ"ל, שמחמת קדושת בית הכנסת אין להכניס 
"בתי  )בתחילתו(:  קנא  סימן  ערוך  בשולחן  המבואר  וע"פ  'דגלים',  של  ענין  לתוכו 
כנסיות ובתי מדרשות - אין נוהגין בהן קלות ראש, כגון שחוק והתול ושיחה בטלה 

וכו'".
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אמנם הנה ודאי מובן ופשוט, שאין כוונתו הק' של כ"ק אדמו"ר הריי"צ שאין להכניס 
לבית הכנסת ענין של דגלים כלל - שהרי מנהג ישראל ש'תורה הוא' שילדי ישראל 

מנופפים עם דגלים בתוך בית הכנסת בזמן חג שמחת תורה152.

ונראה מוכח שכוונתו היתה על סוג מסויים של דגלים, שענינים הוא היפך השולחן 
ערוך - שדוקא עליהם 'לפלא גדול הי' בעיני' הכנסתם לבית הכנסת, 'ולשמחה אצלי 

היתה הידיעה' שהחליטו לבטל את החלטתם.

ובשימת לב לתאריך המופיע בראש המכתב הנ"ל, והוא מכ"ז כסלו תש"י - מובן הענין 
באופן הכי פשוט: שהמדובר הוא אודות דגלים המכונים 'דגלי ישראל', המבטאים את 
הנהגתה של 'מדינת ישראל' שהחלה לקום באותם השנים, והיות שהקמתה והנהגתה 

היא שלא ע"פ השו"ע - מובן ופשוט שאין להכניס כלל את דגלי' לתוך בית הכנסת.

ב
ויש להביא אסמכתא ברורה להנ"ל, מפסק הגר"ח נאה בענין זה באותם שנים )בעיתון 
המודיע, ז' אייר תשי"ב( - במענה לשאלת אחד על הכנסת 'דגלי ישראל' לביהכנ"ס, 

וז"ל:

"נראה פשוט שזה איסור גמור מצד ההלכה, ובשולחן ערוך )או"ח סקפ"ח מ"ג( הלכה 
פסוקה וזה לשונו: "צריך להזכיר בברכה שלישית של ברכת המזון מלכות בית דוד ואין 

להזכיר בה שום מלכות אחרת".

וממשיך שם: "והדברים קל וחומר: אם בהזכרה לשם תפלה אסור להזכיר מלכותא 
של  גאותה  המסמל  דגל  להעמיד  שאסור  שכן  כל  דארעא,  מלכותא  אצל  דשמיא 
דגל  שכן  וכל  השכינה.  להשראת  מעט  מקדש  הכנסת  בית  בתוך  דארעא,  מלכותא 
ואפילו סמוך לבית הכנסת  והתורה חוגרת שק,  בגלותא,  שבתחום שיפוטו שכינתא 

אסור להעמיד דגל כזה".

כלומר: שההלכה פוסקת שבתפילה ל'מלכותא דשמיא' אסור להזכיר את 'מלכותא 
דארעא'. ולכן פוסק במכל שכן ש'דגל ישראל' המסמל את גאוות המדינה, ויתירה מזו 

את גלות השכינה - אסור להכניסו לבית הכנסת, ואפילו להעמידו בסמוך אליו.

בעי'  כלל  אין  דשמיא'  ל'מלכותא  השייך  ש'דגל'   - הנ"ל  מפסקו  ברור  הנה  אמנם 
וכן הוא בדגל  להכניסו בתוך בית הכנסת, וכמנהג ישראל הנ"ל בזמן שמחת תורה. 

152( ראה שיחות קודש תשמ"א ע' 6 ועוד.
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'מלכות בית דוד' )שענינה הוא שלימות מלוכת ה' על ישראל( - שהרי  שקשור עם 
אדרבה נצטווינו להזכירה בברכת המזון ובעניני קדושה153.

ג
והנה בשיחת ש"פ צו, שושן פורים תשי"ד - אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

)שיחות קודש תשי"ד ע' רמג(:

"ועד"ז הי' המאורע עם שלמה מולכו, שהי' מקובל גדול, ומסר נפשו להתווכח עם 
ה"אפיפיור" ברומי, ברצונו להביא את הגאולה. אלא שהדור לא זכה לכך, והוא עצמו 
)של  בביהכנ"ס  שתלוי  "דגל"  וכן  ספר,  ממנו  ונשאר  השם.  קידוש  על  להישרף  זכה 
המהר"ל( בּפרַאג, שזהו 'חיזוק לענין הגאולה' ))ובהנחה הוסיפו( או שאמר 'לאמונה 

בגאולה'(".

והיינו שבבית הכנסת של המהר"ל מפראג נכנס ונתלה דגל154 - מאחר שהוא מהווה 
'חיזוק לענין ולאמונה בגאולה'.

ומכל הנ"ל מוכח: שאין שום בעי' בהכנסת 'דגל משיח' לבית הכנסת - מאחר שכל 
תוכנו הוא קשור עם 'מלכות בית דוד', "ששלימותה ע"י המלך המשיח שהוא מבית 
דוד"155. ואדרבה הרי 'מעשה רב' של גדול בישראל להכניס דגל בסגנון זה לבית הכנסת 

- שהוא מהוה חיזוק לאמונה בגאולה. וק"ל.

153( הערת המערכת: אלא שבמכתב אדמו"ר הריי"צ הנ"ל מודגש בעיקר הכנסת דגלים כענין של שינוי ביסודות 
ההנהגה בבית הכנסת, ומובן בפשטות שהכוונה היא למה שרצו להנהיג )וכפי שלדאבון לב קיים בכמה בתי כנסיות 
בדורנו( להניח דגלי המדינה באופן קבוע ובפומבי בבית הכנסת. ואין המדובר בהכנסת דגלים סתם לבית הכנסת, שע"ז 

מדבר הגרא"ח נאה במכתבו, למנוע זאת מצד שהוא דגל ישראל.
וי"ל שבעצם דבריו של אדמו"ר הריי"צ שלל להכניס באופן קבוע גם דגלי ארה"ב, ויש לעיין עפי"ז גם בנוגע לקביעת 

דגל של קדושה. אך עיין לקמן בשיחת קדושים ה'תשי"ד.
154( וראה גם שיחות לנוער )אייר תשכ"א( בסיפור הענין: "שלמה מולכו אנוס ספרדי שברח מספרד, הגיע לפראג 
ושם חזר בגלוי לאמונה היהודית. מולכו לא הסתפק בכך, והודיע לכל הנוהרים אחריו כי הנה עוד מעט יבוא המשיח 
שיחזיר את היהודים לארץ ישראל. הוא נשרף בפומבי, כשבקשתו האחרונה היא שדגלו יושם בבית הכנסת פנחס. דגל 

זה העשוי משי צהוב ועליו פסוקים מהתהילים, שמור עד היום במוזאון היהודי בפראג". 
155( דבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב סי"ג.
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הוספות

ביאור ענין כתר מלכות ע"פ חסידות והלכה

 הרב מנחם מענדל שי' הראל*
משגיח בישיבה

)ראב"ד  יאלעס  אפרים  ר'  הרה"ג  הגיע  ה'תשל"ב,  שנת  בפורים 
פילאדעלפי'( לכ"ק אד"ש מה"מ ובין הדברים בירכו לקראת יום הולדתו 
בי"א ניסן )מכיון שלא יכול הי' להגיע לתאריך זה אלא רק לחוה"מ שאחריו(, 

)עד אז( בכתר מלכות". "הלוואי שנראה את הרבי 

הרבי חייך ואמר "מסתמא יבוא משיח קודם, אחכה לו בכל יום שיבוא". 
חזר הנ"ל על דבריו "שנראה את הרבי בכתר מלכות", והמתין לתשובת כ"ק 

אד"ש, והרבי ענה: "נו, נראה למעשה עד אז".

כאלו  דוד,  בית  מלכות  חזרת  על  נתקנו  היהודי,  בחיים  במעגל  מיוחדות  תפילות 
המבטאות את הציפי' לראות בהתגלות שלימות מלכות זו: בכל יום אנו אומרים בברכת 
המזון "רחם נא . . על מלכות בית דוד"156, ובתפילת העמידה בשינוי לשון "וכסא דוד 

עבדך מהרה בתוכה תכין".

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י א' התמימים.
156( "אלא שבעל התפילה כרכה יחד עם "ועל הבית הגדול והקדוש" )וקודם לכן "על ציון )ירושלים( משכן כבודך"(, 

ובתפילת העמידה בברכת ולירושלים "וכסא דוד עבדך", וכו'.
מכך מסתעפת סוגיא מיוחדת ומענינת, מה קודם למה ומי קודם למי בתהליך הגאולה ע"פ תורתנו הק', ודנו בזה 

רבות. ומשנה רחבה בזה להוד כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע באגרותיו.
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כן בכל אחד ממועדי השנה - בתפילות הימים נוראים: "וצמיחת קרן לדוד עבדך 
ועריכת נר לבן ישי משיחך"157; בסיום סדר ההושענות להושענא רבה: "קול צמח איש 
צמח שמו. הוא דוד בעצמו . . קול קומו כפושי עפר. הקיצו ורננו שוכני עפר . . קול 
רומו עם במלכו. מגדול ישועות מלכו . . קול שם עדינה להאביד. ועושה חסד למשיחו 

לדוד . . קול תנה תשועה לעם עולם. לדוד ולזרעו עד עולם";

פיעמה  זו  דוד עצמו" שתפילה  "הוא  ראש השושלת  יש מהשתוקקות  גדולה  ומה 
בליבו, וכשחזה בהתממשותה ברוח קודשו נתן שבח והודי' להשם ית', כפירוש האבן 
ביאת  הקדש  ברוח  המשורר  "ראה   - ואמן"  אמן  לעולם  ה'  "ברוך  הכתוב  על  עזרא 

המשיח על כן נתן תודות לשם".

הקדמה זו באה לפתוח פתח להבנת ענין - שלימות המלכות "כתר מלכות" דבית 
דוד, במלכותו של מלך המשיח.

א
כאשר באים לעסוק בהבנה )כללית עכ"פ( של ענין המלוכה בישראל בכלל ומלכותו 

של מלך המשיח בפרט, יש להקדים עיון קצר בענין מלכות ישראל. 

בדין מצוות מינוי מלך אמרה תורה158: "כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך 
וירשתה וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי; שום תשים 
עליך מלך אשר יבחר ה' אלקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך 

איש נכרי אשר לא אחיך הוא"159.

הדרך האמורה בכתובים אלו מעוררת תמיהה, האם מצות מינוי מלך הוא ענין חיובי 
כשלעצמו, או שמא אינו ענין חיובי אלא בא רק כמענה לטענת היצר במחשבתו להיות 

"ככל הגויים אשר סביבותי".

בסגנון אחר קצת, האם מצוה זו היא בגדר מצוות הרשות )בדוגמת מצוות גירושין, 
שאם רצון האדם לגרש את אשתו אזי המצווה היא שיגרשנה בגט, אך אין זו חובה על 

האדם לגרש את אשתו(, או להיפך, שחובה על עם ישראל למנות להם מלך.

157( ובפירוש הרוקח )לרבי אליעזר מוורמיזא, תלמיד רבי יהודה החסיד(: שתערוך נר אור מלכות לבן ישי המשוח 
בשמן. 

158( דברים יז, יד־טו.
159( ולהאיר מביאור המהר"ל בטעם הדבר שהמלך צ"ל "מקרב אחיך": "המלכות יוצא מן האומה כמו הבן שהוא 

יוצא מן האב, ואין האומה יוצא מן המלך" )או"ח, סג(.
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ממפרשי הכתובים עולות שתי סברות שונות. שיטת הרמב"ן ודעימי': "היא מצות 
עשה שיחייב אותנו לומר כן אחר ירושה וישיבה . . והזכיר "ואמרת", כי מצוה שיבואו 

לפני הכהנים הלוים ואל השופט ויאמרו להם רצוננו שנשים עלינו מלך"160.

ולאידך שיטת הספורנו ודעימי' שהאמור בכתוב זה מדבר בלשון נבואה על העתיד 
שהוא היפך זכותם של ישראל: "שיהי' כמלכי הגויים . . אבל ציוה שכאשר יקשו ערפם 
להעמיד להם מלך בזה האופן . . וכאשר חטאו בשאלת המלך שימלוך הוא וזרעו ככל 
הגוים הי' העונש עליהם בתקלות הקורות להמון בשביל המלך כאמרו וצעקתם ביום 

ההוא מפני מלככם אשר בחרתם לכם"161.

האברבנאל בפירושו לכתוב, אחרי שבדרכו הנפלאה מעמיד את שיטות המפרשים 
באופן  וכותב  זו  ומצוה  זה  כתוב  בלימוד  שיטתו  את  מבאר  ולכאן,  לכאן  וטעמיהם 

מעורר השתאות:

"אין בזה מצוה כלל כי לא צוה ה' ית' שיאמרו זה וישאלו מלך, אבל הנה הוא הגדת 
העתיד . . ידעתי שתהיו כפוים טובה כשתאמרו מעצמכם אשימה עלי מלך162 . . לא 
להכרח ולא לצורך כלל כי אם לעשותכם כמעשה הגוים . . כאומר כאשר תרצה לעשות 

כן עם היותו בלתי ראוי, אל תעשה אותו כי אם בזה האופן כו'163".

אמנם האור החיים הקדוש מעלה דרך של תיווך בין שתי הדעות, מחד ישנו ענין לא 
רצוי בשאלת מלך ומאידך ישנו ענין נעלה בהיות מלך לישראל:

"ונראה שכוונת הכתובים היא על זה הדרך לפי שיש במינוי המלך ב' גדרים: א' - 
כסדר  קרב  ביום  כגבור  ולצאת  בעוצם חכמתו  להנהיג המלחמות  בו  שיהי' המבטח 
מלכי האומות, וזה הוא דבר שנאוי בעיני ה' כי . . ישימו בו כסלם ותקותם ומן ה' יסור 

לבבם. 

160( ל' הרמב"ן. ומבאר דהלשון "כי" מלמדת שפרשה זו נאמרה בלשון נבואה, כפי שהי' אח"כ בפועל בימי שמואל.
161( לשון הספורנו, ומדמה מצוה זו למצות יפת תואר - והי' הרשות במנוי המלך כמו שהי' הרשות ביפת תואר, אשר 

רמז שסופו לשנאתה ולהוליד ממנה בן סורר ומורה, כמו שקרא לדוד בדבר אבשלום.
162( אמנם בדבריו מיישב הוא באופן נפלא את דברי ר"י )שנפסקו להלכה, לקמן( "שלושה דברים נצטוו ישראל 
בכניסתן לארץ למנות להם מלך", ומבאר שמינוי מלך הי' ראוי לבקשו מיד בעת הכניסה לארץ כדי שינהל מלחמותיהם, 
אך מכיון שלא עשו כן אלא ביקשו זאת רק בימי שמואל, משמע שהי' הדבר לענין בלתי רצוי כלל "הי' לכם לשאול מלך 
בהכנסתכם לארץ ללחום את מלחמותיכם שאז הי' הזמן הנאות לצרכו לא אחרי הכבוש והחלוק והישיבה בטח בדד 

בארץ".
163( בדבריו משווה אף הוא את ענין זה לדין יפת תואר וכ' כבספורנו שלעיל: "והוא דומה לפרשת כי תצא למלחמה 
על אויביך וגו' וראית בשבי' שאינו מצוה . . אבל הוא דבר הרשות ומפעל היצר הרע . . ודומה לזה גם כן פרשה כי תוליד 
בנים ובני בנים ונושנתם בארץ . . שאין זה מצוה כי אם עון פלילי, אבל תלוי בו המצוה שהיא ושבת עד ה' אלהיך שכאשר 

יהיו חטאים ישובו אל ה' וישמע בקולו,
וכן בעצמו ענין המלך שאין שאלתו מצוה כי אם רשות ומפעל היצר הרע עם היות שנתלית בו המצוה ששימו המלך 

ההוא בבחירת הש"י מקרב אחיו ולא באופן אחר".
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וגדר ב' - הוא לכבוד ולתפארת ישראל וכדי שה' יעשה בזכותו כדרך שהי' ה' מושיע 
ישראל ביד. . דוד המלך וכו', ודבר זה הוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם".

בדבריו מיישב הוא את המחלוקת בין ר' יהודה164 הרואה במצוות מינוי מלך, מצוה 
שיש מן החובה לקיימה בזריזות עם כניסתם לארץ, ואילו ר' נהוראי ס"ל שכל פרשה 
נצטוו  מצות  שלש  אומר:  יהודה  רבי  הי'  "וכן  היצר:  טענת  כנגד  בתורה  אמורה  זו 
ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית 
הבחירה. רבי נהוראי אומר: לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן, שנאמר ואמרת 

אשימה עלי מלך וגו'".

מדבריו עולה שאין סתירה בין ר' יהודה לר' נהוראי, ר"י קאי כשבקשתם היא מצד 
המעלה שבמלך, ואילו ר"נ קאי כשבקשתם היא מצד הענין השלילי שבזה כנ"ל. )ולכו"ע 
אחר שיבואו בבקשה זו, הרי ש"שום תשים" היא המצוה כיצד לבחור מלך בישראל ע"פ 

הדינים והתנאים האמורים בכתוב(.

ב
כמצוה  זו  מצוה  'דרך'  נקטו  והחינוך  הרמב"ם  ובראשם  ההלכה  פוסקי  אמנם 
לכתחילה. הרמב"ם הביא את דברי ר' יהודה להלכה בריש הלכות מלכים "שלש מצות 
נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ165, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך, 
ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה שנאמר 

לשכנו תדרשו ובאת שמה". 

164( סנהדרין כ, ב. וראה פרש"י בביאור דברי ר"י "כדי לאיים עליהם".
165( ולהעיר שלכאו' האברבנאל אינו חולק על ענין זה, שתיכף בעת כניסתן לארץ הי' להם למנות מלך כדי שילחם 
את המלחמות, אלא רק לאחר שלא נהגו כן משמע שלא הי' ענין רצוי. ולכן נראה שמוכרח להוסיף כאן גם מ"ש הרמב"ם 
בספר המצוות שלו, דברים המלמדים על חשיבות מצוות מינוי מלך לשיטת הרמב"ם כמצווה בפני עצמה ללא שייכות 

ישירה לכניסתם לארץ ולהנהגת המלחמות.
עוד זאת, מלשונו של הרמב"ם במצוה זו גבי יהושע שנהגו בו כמלך, משמע תשובה לדברי האברבנאל, שאכן מינו 

להם מלך כדי לעשות המלחמה בשעת כניסתן לארץ, והוא יהושע )ממלא מקומו של משה רבינו בנבואה ובמלוכה(.
)מ"ע קעג(: "שצונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו. והוא אמרו ית' שום תשים עליך מלך. . 
ולשון ספרי ג"כ שום תשים עליך מלך מצות עשה. ובא בפירוש שאמרו שום תשים עליך מלך שתהא אימתו מוטלת עליך, 
ושייאמן בו מהכבוד והגדולה והמעלה התכלית האחרון שאין למעלה ממנה. עד שתהי' מדרגתו אצלנו יותר גדולה 

ממדרגת הנביא משאר הנביאים שיהיו בדורו. 
ובבאור אמרו מלך קודם לנביא, וכל זמן שיצוה המלך הזה צווי שלא יהי' סותר מצוה מן התורה הנה אנחנו חייבים 
לשמוע מצותו ומי שיעבור על מצותו ולא ישמע אליו הנה מותר למלך להרגו בכל ענין שירצה וכמו שאמרו אבותינו 
על עצמם כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע אל דברך לכל אשר תצונו יומת. וכל מורד במלכות יהי' מי שיהי' דמו 

מותר למלך שהוקם על פי התורה".
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וכפי שהיטיב לבטא החינוך166 את הברכה והתועלת שישנה בקיום מצוה זו: "תועלת 
הנמצא לעם בהיות עליהם איש אחד לראש ולקצין, כי לא יתקיים ישוב העם בשלום 
בלתי זה, והנה תראה בספרי הנבואה בא בקללה להיות אנשים רבים לראש במקום 

אחד".

נמצא עולה מדבריהם שני ענינים שהם שלושה במצוות מינוי מלך:

א. קיום מצוות השם ית'167 "שום תשים עליך מלך".

ובפירוש הציווי כתב הרמב"ם168 "שצונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו 
וינהיגנו". דבריו מלמדים על תפקידו של המלך:

ב. לקבץ את כל העם.

ג. להנהיגם.

לאחדם  לחברם,  ישראל169,  כלל  לתועלת  הוא  מלך  של  שענינו  זה,  לפי  נראה 
ולהנהיגם. נמצאו אם כן, ג' תועלות במינוי מלך על ישראל, ראשית קיום מצות השם, 

שנית ליכוד העם והשלישית )ועיקר( הנהגת העם170.

ג
אחר הקדמה זו, נבוא לשאלה כללית בענין זה, מנא לן ההנחה וההבנה במעלת מצות 
מינוי מלך? עוד זאת, מהי הציפי' הגדולה כל כך לראות בשלימות קיום מצוה זו בביאת 

משיח צדקנו?!

הבנת ענין זה, תבוא אחר שתי הקדמות: ראשית בכללות הטעם דמצות מינוי מלך. 
השנית, ענין המלכות בישראל בכלל ומעלת מלכות בית דוד בפרט. אחר הקדמות אלו 
יובן ענין הציפי' וההשתוקקות לשלימות מלכות בית דוד בגאולה האמיתית והשלימה.

166( מצוה תצז.
167( דברים יז, טו.

168( מ"ע קעג.
169( תוכן דומה לזה מצינו גם בביאור המהר"ל )דבריו הובאו בביאור אודות ענין ביאת אליהו(: "ועל ידי משה היו 
עם אחד לגמרי. כמו שאדם, אף שאבריו וחלקיו הם רבים, והם מתחברים כמו שהוא הגוף, לא נקרא שם אדם אחד עליו 
רק על ידי הנפש, שהוא צורה לאדם, כי הצורה היא אחת. ודברים אלו הם דברים ברורים מאוד למי שיבין דברי חכמה. 
ולכך היו ישראל על ידי משה לעם אחד. כי על ידי אהרן נתקשרו ולא הי' פירוד ביניהם, ומשה הי' מלך להם )זבחים קב 

א(, והוא נחשב צורה לישראל, כמו מלך שנחשב צורה לעם" )נצ"י פנ"ג(.
170( וציינו בכו"כ מפרשים את דברי המשנה באבות )ג, ב( "רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של 

מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו".
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ההקדמה הראשונה: ידוע הדבר שהתורה הנגלית ניתנה יחד עם פנימיות התורה, 
וגופא דאורייתא חד הוא עם נשמתא דאורייתא, וכדי לבוא להבנת ענין או דין בנגלה 

דתורה מוכרח לבוא להבנת )מקצת עכ"פ מ(טעם הדבר בנשמתא דאורייתא.

נשמת  בחדרי  וההבנה  ההבטה  ההסתכלות  מוכרחת  מלך,  מינוי  במצות  הדבר  כן 
התורה, על ידה יואר ויובן היטב למעלה מכל קושיות ענין מצוה זו171.

בריש ביאורו למצוות מינוי מלך, מקשה הרבי הצמח צדק קושיא ההופכת את כל 
ההבנה במצוות מינוי מלך לשונה לגמרי: 

"הנה צריך להבין מה שקצף שמואל על בני ישראל כששאלו ממנו תנה לנו מלך, 
וגם השם ית' אמר לו כי לא אותך מאסו כו' מה החרי אף הזה, הלא זוהי מצוותו יתברך 

כמארז"ל ג' מצות נצטוו בנ"י בכניסתם לארץ ואחת מהם למנות להם מלך?!"

שאלתו של הרבי הצ"צ מעמידה את כל הענין במקום שונה ונעלה לחלוטין, המדובר 
כאן הוא על מצוות השם יתברך, יהודים באים בבקשה ורצון גלוי לקיים את מצוות 

השם )שרצונו ית' בא לידי ביטוי וגילוי ע"י המצוות(!!

כשמבינים שהמדובר הוא על מצוות השם המוטלת )כחובה( על כלל ישראל, ומצוה 
על כל מעלותי' המבוארים בנגלה ובדא"ח, הרי שזהו הענין החיובי ביותר, וממילא מה 

מקום לטענה עליהם?!

]במאמר המוסגר: בהמשך ביאורו מבאר הרבי הצ"צ שמאחר וענינו של המלך הוא 
להמשיך יראת השם בנשמות ישראל לאלו הנמצאים בדרגה נמוכה יותר, קצף על כך 
וזה מה שאמר לו השי"ת - שהם מאסו ב'עבודה' להתייגע להגיע לדרגה  שמואל172 

נעלית שלא יצטרכו להשפעה ע"י מלך[.

לאור הבקשה מצד בנ"י לקיים את ציווי השם "שום תשים עליך מלך", על ידו תומשך 
השפעת אור אלקי המביא לידי יראת שמים לכללות ישראל, ציוה השם לשמואל למנות 

171( ביאור ענין כזה מוכרח להיות מלווה ב'אחסידישע מעשה'. ראשית מפורסם הסיפור על ניגון מתן תורה של 
רבינו הזקן, שהעלה את כל הלומדים הגדולים לדרגא כזו שהכל מואר שם ונפתרו להם כל קושיותיהם מעיקרא.

שנית, המעשה הנפלא מכ"ק אד"ש שהתענין אצל א' מחסידי ס' על התורה שאמר רבו בפורים, וסיפר הלה שרבו 
ערך סיום על מסכת חגיגה והתפלפל במה שאמרו חז"ל בסופה "פושעי ישראל שמלאין מצות כרימון", והקשה הייתכן 
שפושעי ישראל יהיו מלאים מצוות כרימון?! אמר לו כ"ק אד"ש, גם אני דיברתי לאחרונה על ענין זה, והקשה לי מאחר 

וחז"ל מעידים עליהם שהם מלאים מצוות כרימון, איך קראו להם בשם פושעי ישראל?! . . 
תורת החסידות מלמדת ללמוד ולחיות את הלימוד ממקום גבוה יותר, וממילא משתנה השאלה וכו'. וכן בעניננו.

172( רצונו של שמואל שבנ"י יהיו בבחינה הנעלית דעבודת השם, הוא ע"ד רצונו של משה רבינו שימשך בבני ישראל 
עבודת השם באופן הנעלה של 'ראי'' )ולא רק שמיעה(.
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להם מלך. בתחילה מינה את שאול173 ולאחר מכן על פי ציווי ה' משח את דוד למלוכה, 
ומני אז זכה דוד בכתר מלכות לו ולזרעו עד עולם - שהשפעה זו תהי' על ידו.

האוחזים  אלו  על  גם  פועלת  צדקנו,  משיח  ע"י  ובעיקר  דוד  שע"י  האור  השפעת 
ביותר  נעלית  ומשיח  דוד  של  ומעלתם  מאחר  השם,  בעבודת  יותר  נעלות  בדרגות 
וממשיכה גילוי אור נעלה מהשי"ת לנפשו של כאו"א מישראל )כפי שיתבאר בעז"ה 

לקמן(.

ד
יחודיותה של מלכות בית דוד באה לידי ביטוי הן בנגלה דתורה בהלכה, והן בפנימיות 

התורה - בתורת החסידות.

שררה,  של  כתפקיד  מלוכה  ענינים,  שני  שישנם  מצינו  בישראל  המלוכה  בדבר 
ועיקר המלוכה "כתר מלכות". כפי שניתן ללמוד מדברי הרמב"ם, הקובע את הגדרים 

ההלכתים למלכות )או שררה174( בישראל:

פך  את  שמואל  ויקח  שנאמר  המשחה,  בשמן  אותו  מושחין  המלך  "כשמעמידין 
השמן ויצק על ראשו וישקהו, ומאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, 

שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.

. . כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, 
שנאמר כסאך יהי' נכון עד עולם175".

ובספר המצוות כתב: "אמנם המלכות לבד כבר ידעת מכתובי ספרי הנבואה שזכה 
בה דוד. ובביאור אמרו כתר מלכות זכה בו דוד. וכן זרעו אחריו עד סוף כל הדורות. 
אין מלך למי שיאמין תורת משה רבינו ע"ה אדון כל הנביאים אלא מזרע דוד ומזרע 

שלמה לבד"176. 

לכן לא   .  . בינה שלמעלה מן המלכות  ענין שאול הוא שהי' מבחינת  "אמנם  ומבאר הרבי הצ"צ שם ספ"ב   )173
. אלא ששאל נשאל מבחינתו הגבוה לעולם התחתון כדי להמציא ענין המלוכה, לפי שכל   . נתקיימה המלוכה בידו 

ההתחלות קשות וצריך להיות ממקום גבוה יותר כידוע".
174( כפי שלמדו מכך הרבה פוסקים לעניני שררות שונות שעל הציבור, ואכ"מ.

175( וראה בהמשך ההלכות, שישנה אפשרות שע"פ ציווי ה' ע"י נביא ימנו מלך נוסף על חלק מישראל שאינו מזרע 
דוד. גם במצב שכזה עיקר המלוכה )ובירושלים(, ניתנה ונשארה לדוד באופן נצחי. וראה גם מ"ש בזה הרמב"ן בענין לא 

יסור שבט מיהודה, ביישוב לתמיהתו על הריגת כל בית חשמונאי המלכים.
וכן ממשמעות דברי המדרש במדב"ר פ' ד: "מעשה השולחן כנגד מלכות בית דוד שהשלחן מכסין בתכלת כנגד דוד 
שהי' צדיק, וכרת לו הקב"ה ברית מלכות לו ולבניו, ולכך הפריש כליו ממנו וכסם בתולעת שני שע"י חטא בניו נחלקה 

מלכות, ולכך הי' הוא וכליו בכיסוי אחד שבסוף מלכות חוזרת להם כבתחלה".
176( מל"ת שסב, וממשיך: "וכל מי שהוא מזולת זה הזרע הנכבד, לענין מלכות נכרי קרינן בי', כמו שכל מי שהוא 

מזולת זרע אהרן לענין עבודה זר קרינן בי'. וזה מבואר אין ספק בו".
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והנה מלימוד דברי הרמב"ם נראה הדיוק בדבריו ובלשונו אודות מלכות בית דוד 
)נקט לשון שלא זכרה על שררת המלכות בישראל(, באמרו "זכה דוד בכתר מלכות" וכן 

בספר המצוות "כתר מלכות זכה בו דוד"177.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ178: "מלך ומלכות ייתכנו בשני אופנים: א( מלך המכונה כך 
משום שהוא מבצע את תפקידי המלכות . . ב( הוא מלך בשלימות ובעצם. וזהו "עיקר 
המלכות": זה שבית דוד הם מלכים אינו רק מצד זה שהם מלכים בפועל )ומבצעים את 
תפקידי המלוכה(, אלא יש אצלם את ה"עיקר" - עצם גדר המלכות. וזהו הענין של 

"כתר מלכות" - זהו )לא רק מלוכה בפועל, אלא( עצם גדר המלכות".

ב'גברא'  . חל שינוי   . . עד עולם   . ולבניו  לו  . המלכות   . זכה בכתר מלכות  "דוד 
שהמלכות איננה אצלו כתוספת למהותו, אלא היא הופכת לעצם מהותו ועיקרו - כל 

מציאותו היא מציאות של מלך".

על פי יסוד גדול זה אותו מניח כ"ק אד"ש מה"מ, שאצל מלכי בית דוד המלכות היא 
עצם מהותו ועיקרו, יובנו בעומק יותר דברי חז"ל אודות הכתר המיוחד דמלכי בית 
דוד: "א"ר יהודה אמר רב: עדות הוא לבית דוד, שכל הראוי למלכות הולמתו, וכל 

שאינו ראוי למלכות אין הולמתו".

הביאור בפשטות הוא שעל ידי התאמת הכתר לראשו ידעו בו שהוא המלך, אמנם 
לפי היסוד הנ"ל מתחדש, שכל הראוי למלכות, לגילוי הנהגת המלכות דבית דוד כדבר 
עצמי הבא מתוכו וקרבו, כתר מלכות הולמתו, הנהגה זו נובעת ומאירה מתוכו כדבר 

טבעי )ולא רק כהנהגה חיצונית בשררה וכדומה(.

ה
'מלכות' שהיא שררה  בין  חילוק  ברור179 שישנו  באופן  נראה  הנ"ל  היסוד  מהבנת 
במלכות  המיוחדת  והמעלה  המלכות  עיקר  שהיא  מלכות'  'כתר  לבין  כשלעצמה, 
באופן  מלכים  של  עצמית  למציאות  ובניו(  )דוד  בה  הזוכה  את  ההופכת  כשלעצמה 

נצחי180.

177( ובחינוך )מצוה תצח( אינו מדייק כן, אלא כתב "ובמלכות ישראל כבר זכה בו דוד וזרעו לעולם ואין בידינו עוד 
לשנותה" )כמובן מהמשך דבריו שמציין לקה"ר, ז, מביא את הלשון הכתוב שם "כתר מלכות זכה בו דוד". אמנם הרמב"ם 

מדייק בזה הן בספר המצוות והן בהלכות מלכים, וידוע גודל דיוק הלשון בדברי הרמב"ם.
178( לקו"ש חכ"ח, שיחה ב' לפ' קרח. בפנים בתרגום חפשי.

179( )וכפי שעולה כביאור כ"ק אד"ש מה"מ מהמשך הסדר בדברי הרמב"ם בהלכות אלו(.
180( לפי זה אולי אפשר ליישב את ספיקו של המנחת חינוך במצוות שמן המשחה )מצוה קז(, שכתב שם "ולכאורה 
נראה דמלך המשיח המקוים אנו שיגלה במהרה בימינו, כיון דיהי מזרע שלמה דור אחר דור, א"כ המלכות ירושה לו 
מעת שפסקה המלכות ואין צריך משיחה, אע"פ שפסקה המלכות בעוונותינו הרבים מכמה דורות, מכל מקום אין זה 

מפסקת הירושה.
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מלכות כ'שררה' יכולה )מפני סיבה איזו שתהי'(, להיות גם אצל כאלו שאינם מבני 
דוד ושלמה, בתור שררה שלטונית הנמצאת בידם לתקופת מה, על דרך מלכות ירבעם 

)כפי שכתב הרמב"ם בהלכה שלאחר מכן(:

התורה  בדרך  הולך  המלך  אותו  והי'  ישראל,  שבטי  משאר  מלך  שהעמיד  "נביא 
והמצוה ונלחם מלחמות ה', הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו, אע"פ שעיקר 
המלכות לדוד ויהי' מבניו מלך, שהרי אחי' השילוני העמיד ירבעם ואמר לו והי' אם 
שמוע תשמע את כל אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד וגו', ואמר לו 

אחי' ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים".

שררה מלכותית זו )בידי אלו שאינם מבית דוד( הינה בידם כפיקדון לזמן מה, כפי 
שהוסיף הרמב"ם בהלכה שלאחרי זה: 

"מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כסאך יהי' נכון עד עולם, אבל אם יעמוד 
מלך משאר ישראל תפסק המלכות מביתו, שהרי נאמר לירבעם אך לא כל הימים"181.

מכח סברא זו, מובן יותר תירוץ הרמב"ן בדבר הקושיא על הטרגדי' הנוראה בהריגת 
בית חשמונאי המלכים, על ידי עבד מורד: "וזה הי' עונש החשמונאים שמלכו בבית 
שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצות מישראל, ואף על פי כן 
נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל 

גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב . .

אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק 
לגמרי, והי' עונשם מדה כנגד מדה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם 
והם הכריתום". היינו, מאחר והמלוכה בידם היתה רק בגדר 'שררה' זמנית, הי' עליהם 

להשיבה למי שהיא שייכת אליו בהגדרה עצמית מזרע מלכי בית דוד.

העולה מדברים אלו, שישנם להלכה שני 'גדרים' במלוכה:

אך אם נאמר דהבא מכח שצריך משיחה, הוא גם כן צריך משיחה . . אם כן גם מלך המשיח מזרעו יהי' צריך משיחה 
)מטעם שאחר שמרדו ישראל ברחבעם, אם רוצים לשומו כמלך על כל ישראל יצטרך משיחה מחדש(".

כ"ק אד"ש מה"מ בהתייחסו לספק זה )לקו"ש חכ"ג ע' 197, הע' 59( כ': "אם צריך משיחה, או סמיכה כביהושע?! 
וצ"ע שהשם "משיח" הוא ע"ש המשיחה ולא ע"ש למשחה לגדולה, ואולי יהי' בזה שני שלבים. ואכ"מ". ומציין בהערה 

ברמב"ם "יעמוד מלך כו'" שעכצ"ל שאין כוונת הרמב"ם שבשעת העמידה תיכף יש לו דין מלך" )ע"כ(. 
אמנם לפי הביאור שבפנים "שהמלכות הופכת לעצם מהותו ועיקרו - כל מציאותו היא מציאות המלך", נראה לומר 
בדרך אפשר שאכן המשיחה הראשונה בדוד אביו, תועיל לו כיורשו מאחר שנצחיות המלכות "דעיקר המלוכה" של דוד 

נמשכת בו, ואין צורך במשיחה מיוחדת עבורו.
וזרעו עד עולם,  181( אמנם הראב"ד, דרך אחרת יש לו בלימוד ענין מלכות כשררה וכתר מלכות שנמסר לדוד 
לשיטתו גם מלך ממשפחה אחרת יכולה להמשך המלכות בידו וביד בניו לעולם, אלא שהם יהיו משניים למשפחת בית 

דוד בחשיבותם, ונוקט בדוגמא "כגון קיסר ופלגי קיסר".
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א. 'עיקר המלכות' - 'כתר מלכות', ניתן לדוד ושלמה בנו וזרעם אחריהם עד עולם. 
נמשך  בירושלים(,  כגון  )אפילו במלכות קטנה  1. שענין המלוכה  ובכך שני פרטים: 
לו ולזרעו ללא הפסק באופן מהותי במציאותם כהמשך לדוד ושלמה. 2. שהמלכות 

והשלטון הכללי יחזור תמיד לזרעו )גם אם ישנה הפסקה בכך לזמן מה, וכנ"ל(.

ב. 'שררת המלכות'. היינו הממשלה ושלטון בעם שיכול להימסר )ע"פ סיבה( לכל 
משפחה או שבט מישראל, גם אחרי שנמשח דוד.

ו
אך כד דייקת שפיר בדברי הרמב"ם המדייק לפרט בנוסף לענין כתר מלכות שזכה 
בו דוד, גם בדבר נצחיות מלכות בית דוד בהלכות אלו, נראה שבא ללמד שישנו שינוי 
מהותי בתפיסה הפנימית של עצם גדר המלוכה דמלכות בית דוד על שאר המלכויות:

משה   - ישראל  דעם  )הראשון182(  והנשיא  המלך  בענין  קצרה,  הקדמה  ע"פ  ויובן 
רבינו, עליו פירשו חז"ל הכתוב "ויהי בישורון מלך" - זה משה רבינו183.

המלכות  את  שמייחס  ה'תש"נ(,  )בלק  אד"ש  כ"ק  משיחת  להעיר  יש  ישראל,  בבני  הראשון"  ה"מלך  בדבר   )182
הראשונה בבני ישראל ליוסף הצדיק. אמנם לכאורה אי"ז סותר לענין שמשה רבינו הי' המלך הראשון )לא בבני ישראל, 
אלא( של בני ישראל. ולהוסיף שהתוכן הכללי דמלך הממשיך גילוי אלקות מלמעלה באופן שיתגלה למטה בנבראים 

וכו', הי' בתוקף גדול אצל יוסף הצדיק, כמבואר בארוכה בדא"ח.
"יתירה מזו: יוסף הוא המקור לענין המלכות בבנֿי־ישראל )ויש לומר, שלכן הוא הי' המלך הראשון( - מלכות בית 
יוסף, עד משיח בן יוסף. ויש לומר - שגם מלכות בית דוד )עיקר המלכות(, עד משיח בן דוד. וכמבואר בכמה מקומות, 
שבזמן הזה יוסף הוא למעלה מיהודה ויהודה מקבל מיוסף )על דרך 'תלמוד ומעשה', שעכשיו תלמוד גדול שמביא 
לידי מעשה(, כולל גם בענין המלכות. ועֿל־ידי זה תתגלה לעתיד לבא מעלת יהודה )למעלה מיוסף(, "ודוד עבדי נשיא 

להם לעולם".
עֿל־פי זה יובן גם מדוע אצל יוסף הי' החידוש שהוא זכה לאריכות ימים )מאה ועשר שנה( וזכה לראות "בני שלשים 
גו'" - כיון שבענין המלכות נוגע במיוחד אריכות ימים והמשך הדורות, כמו שכתוב "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו 
דור ודור", וכמבואר ברמב"ם, ש"מאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם שהמלכות ירושה, שנאמר למען 

יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל".
"ועל אחת כמה וכמה בנוגע למלכות בית דוד )עיקר המלכות(, "כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות 
לו ולבניו כו' עד עולם כו' מלכי בית דוד הם העומדים לעולם כו'" )מה שאין כן "אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסק 

המלכות מביתו"(;
וכיון שיוסף הי' מלך וממנו ניתן הכח לענין המלכות, כולל - מלכות בית דוד )כנ"ל(, לכן מדגישה התורה שהוא 
גו'", בני  "בני שלשים   - ימים( המשך הדורות  )כיון שהאריך  יוסף מאה ועשר שנים( וזכה לראות  )ויחי  ימים  האריך 

שלשים ובני רבעים. וכמרומז גם בשמו - "יוסף" מלשון הוספה )הוספה והמשך(.
אך היות ש"עיקר המלכות" תהי' לאחר מכן אצל בית דוד )משבט יהודה(, עד שלעתיד לבוא יהי' "ודוד עבדי נשיא 
להם לעולם" )ומלך אחד יהי' לכולם(, גם על בית יוסף )אלא שזה גופא בא בגילוי עֿל־ידי זה שעכשיו מלכות בית יהודה 
מקבלת ממלכות בית יוסף( - לכן בזה לא נוגע כל כך האריכות ימים )בשלימות( של יוסף עצמו )ולכן ליוסף עצמו לא 
הי' אריכות ימים כמו בשאר השבטים והאבות(, רק בעיקר - שחי וראה הדורות שלאחרי זה, "בני שלשים גו'", אשר "בני 

שלשים" מרמז גם על "משיח הבא מיוסף"".
ג' לפ'  183( ולהעיר שאופן המינוי דמשה כמלך, לא הי' בדרך מינוי מצות מינוי מלך. )ראה לקו"ש חט"ז שיחה 

תרומה, סוס"ט(.
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בענינו של משה רבינו, נשיאותו ומלכותו, מבואר בדא"ח )ובאופן מיוחד במאמר 
"ואתה תצוה184", ובשיחת ש"פ צו ה'תנש"א( שישנם שני ענינים, והם על יסוד הכתובים 
"שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו" וכן הכתוב "תפלה למשה איש האלקים":

ו"איש  "אנכי"  גילוי אלקות בבחינת   - מחד ענינו של משה הוא ענין נעלה ביותר 
האלקים", אך יחד עם זאת, כדי שיימשך הגילוי בו עצמו )ובודאי שירד לבנ"י(, הי' 
מוכרח שיהי' "שש מאות אלף רגלי העם", ורק על ידם זכה לגילוי הנעלה ויכול הי' 
להמשיכו, וכן הי' מוכרח שיהי' בו עצמו בחינת 'איש' בשר ודם. רק על ידי שני קוים 

אלו נפעל הגילוי וענינו של משה.

על דרך זה הוא גם כן בגילוי המלכות דמלך ישראל בכלל ומלכות בית דוד )עד 
למלכא משיחא( בפרט - ישנם שני צדדים: המלך והעם185; מחד "אין מלך בלא עם", 

ולאידך "המלך הוא לב כל קהל ישראל"186.

ויש לומר, שהגדר הפנימי של מלך ומי שלו יאתה גדר המלוכה ו'כתר מלכות' )ולא 
רק ששררת המלכות בידיו(, הוא רק אחד כזה שהגדרת מלכותו מאחדת את שני ענינים 
אלו דהמלך והעם, ועי"ז מתקיימת בידי ישראל )ענין נוסף שהוא( המצוה ד"שום תשים 

עליך מלך".

'גדר' כזה במלוכה )לחבר ולאחד את הענין הנעלה שבמלוכה עם כל ישראל( יכול 
להתקיים אך ורק על ידי מלכי בית דוד: מאחר והבחירה כ'מלך' הוענקה ע"י הקב"ה 
לדוד ובניו, בכח זה יש ביכלתו לפעול אצל עם ישראל את השלימות כ'עם', וכן מצידו 

כמלך - "אשר יוציאם ואשר יביאם".

ז 
רעיון זה עולה מהעיון מביאור כ"ק אד"ש מה"מ187 בענין זה: "ההבדל בין מלכות בית 
דוד ומלכי ישראל . . זהו הבדל יסודי בעצם "גדר המלכות", דוד זכה בכתר מלכות. 
עצם גדר המלכות הוא תמיד רק בדוד ובניו188 . . וכפי שנאמר במכילתא "משנבחר דוד 

יצאו כל ישראל"189. 

184( סה"מ מלוקט ח"ו.
185( וכמבואר בארוכה בשיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח.

186( וראה ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדבר המעלה המיוחדת דמלך לב כל קהל ישראל, לב דייקא. לקו"ש חי"ט שי' 
א' לפ' שופטים.

187( לקו"ש חכ"ה, שיחה ג' לפ' חיי שרה.
188( אלא שיתכן מצב בו "בציווי ה'" יתמנה מלך פרטי משאר שבטי ישראל, אך אין זה עיקר המלכות. עד שלגבי 

מלכות דוד "נכרי קרינא בי'". וכנ"ל בפנים.
189( ובהערה על אתר מוסיף מ"ש בספר החינוך )מצוה תצז, בטעם הדבר שמנה מצוה זו כמצוה הנוהגת לדורות( 
והלא משנמשח דוד המלך נסתלקה זאת המצוה מישראל שלא יהי' להם למנות עוד מלך, כי דוד וזרעו נשיאים עליהם 
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אחד  ובהמשך דבריו: "הגמר ושלימות של "עם" הוא דוקא כאשר הוא נעשה עם 
ומאוחד, לא כאשר כל אחד הינו בפני עצמו. וזה נעשה על־ידי המלך, ובלשון הרמב"ם 
אודות המצוה של מינוי מלך: "שצונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתינו וינהיגנו, 
ולכן מתבטאת הבחירה בכללות עם ישראל כעם אחד, בכך שהקב"ה בחר מלך על 
ישראל לעולם, הבחירה בדוד ובשלמה - "מלכי בית דוד העומדים לעולם", שעל ידם 

נמשכת מלכות ה' על ישראל".

ישראל  דמלך  המלכות"  "עיקר  גדר  מהו  ראשית  למדים,  נמצאנו  קדשו  מדברי 
לאמיתתו )כנ"ל(, מלך שבכחו מחד לגלות את מלכות ה' בעם ישראל, ולאידך לחברם 
להיות לעם אחד, רק במלך שכזה יכולה להתקיים הגדרת המלוכה ומצוות ה' "שום 

תשים עליך מלך190" גדר זה, הוענק לדוד ולבניו לעולם.

על  מלך  להיות  דוד"  "משנבחר  המכילתא  מלשון  העולה  הדיוק  לכאורה  גם  זהו 
זה', היינו שאין להם  "יצאו כל ישראל" מ'גדר  ולבניו  וזכה בכתר מלכות לו  ישראל 

שייכות לענין המלכות כלל, ואם יש זהו רק בשם המושאל.

ובפרט ע"פ העולה מדברי החינוך )המובאים בהערה(, שבשעת מינוי דוד למלך, 
הושלם תוכן מצות "שום תשים עליך מלך", מאחר ו"דוד וזרעו נשיאים עליהם לעד" 
)וזה שיכול להיות מצב שימונה אחר )כירבעם( בתור מלך, זהו רק בשם תואר אך לא 

עיקר המלכות ושלימותה, שהוענקה קודם לדוד וזרעו לעולם191(.

כל הנ"ל הבהיר את הצד ההלכתי בגדר מלכות כשררה בכלל, וייחודיותה של 'עיקר 
המלכות' ו'כתר המלכות' שניתנו לדוד ובניו, ע"פ דרך לימודו של כ"ק אד"ש ברמב"ם 

בהלכות מלכים:

לעד עד כי יבא שילה שיהי' מזרעו מלך לעולם במהרה בימינו.
היינו שמשמעות מינוי דוד )וזרעו( כמלכי ישראל לעולם, הביאה )במקום מסויים( לשלימות דקיום מצות "שום תשים 
עליך מלך" - שהגדר הפנימי של המצווה מתקיים בו ובזרעו לעולם )אמנם, כפי שממשיך שם החינוך המצוה עלינו היא 
לראות "להעמיד המלוכה ביד היורש, ולתת מוראו עלינו ונתנהג עמו בכל דבר כמצוה וכתורה הידועה, וזה באמת נוהג 

הוא לעולם"(, אך עיקר גדר המלוכה כ'מצוה' נמסר ביד דוד ובניו, וכנ"ל.
190( ויורשה לומר שכל מלך אחר שאינו אלא בגדר 'מנהיג' זמני )ואם נעשה ע"פ ציווי השם צריך לנהוג בו כבוד של 

מלך(, אך לא חלה עליו 'גדר' המלוכה בשלימותה.
191( מכך עולה עוד דיוק נפלא ביותר, בהמשך למ"ש בהערה לעיל בענין משיחת מה"מ בשמן המשחה:

בהמשך השיחה שם מסיק מענין זה מדוע מלכי בית דוד דוקא נמשכו בשמן המשחה, מכיון שזה מורה על גדר 
הנצחיות של מלכות דוד "עד עולם". נראה שלנצחיות זו ישנה תוקף מיוחד, יותר מאחרים שנמשחו בשמן המשחה.

דהנה בעת הקמת המשכן נצטווה משה רבינו למשוח את אהרן ובניו לכהונה, עם כל זה )לשיטת הרשב"ץ בזהר 
הרקיע, כפי שביארו הבא"ח בתשובה ב' שו"ת ר"פ ס"ב, באופן הא' של ביאור דברי הרשב"ץ( לכשיקומו בימות המשיח 
ויצטרכו  וכו' התבטלה קדושתם הקודמת  יצטרכו להמשח מחדש, כפי שמבאר הרב בא"ח שם, מפני שבעת המיתה 
להמשח מחדש, משא"כ גבי מלכות בית דוד שהמלוכה היא נצחית למשפחה הזאת לעולם ועד, לא נאמר שיצטרכו 

למשיחה מחדש )אמנם עיין במ"ש והסתייג מאמיתות דברי רשב"ץ אלו מכיון שסותרים לשני מדרשות )מ"ר וספרא(.
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'כתר מלכות' - עצם ענין המלוכה, החפצא של המלוכה ההופכת לחלק בלתי נפרד 
מ'הגברא' דוד ובניו שזכה בכתר מלכות לעולם.

המושפע מלמעלה  המלך  כח  המלוכה,  ענין  את  לחבר  היכולת   - המלכות'  'עיקר 
)ממלכו של עולם( לפעול בעם אחדות כעם אחד ולהנהיגם, נמסר לדוד ובניו לעולם.

מלכות כשררה - היינו שם המושאל של מלך יכול להיות גם אצל כל אחד מישראל 
ע"פ ציווי ה'.

ח
אמנם, בדרך הנזכרת לעיל טעמא בעי, מה ענינו של דוד )וזרעו אחריו( עד למלכא 

משיחא שזכה להמשיך את ענין המלוכה בישראל "לעולם ועד"?!

אכן זהו ביאורו הנפלא של הרבי הצ"צ במצוות מינוי מלך )שראוי ללמדה בעיון בפני 
עצמה(, ונביא כאן נקודה קצרה מביאורו:

בביאור זה שתי נקודות:

א. עצם ענינו של המלך להשפיע לבנ"י ולנבראים בכלל, ביטול כלפי מלכות שמים 
לבחינת  מוחלט  וביטול  בבחינת מרכבה  המיוחדת שהי'  דרגתו  דוד בשל  זכה  ולכך 

מלכות דאצילות )פ"א וב'(.

אלא, שלפ"ז מתעוררת תמיהה: ומה כלפי אלו שהינם בדרגה גבוהה בעבודת השם, 
ויש להם ביטול ויראת שמים מצד עבודתם, האם אינם זקוקים למלך, והלא גם להם 
לכך  כלפיהם?  ענינו של המלך  כן  אם  עליך מלך", מה  "שום תשים  ציוותה התורה 

מתייחס בחלק השני של הביאור )פ"ג(:

ב. ישנם ענינים נעלים ביותר שרק המלך ובעיקר מלך המשיח ישיג בבחינתו הנעלית, 
והשפעת ענינים אלו לכללות עם ישראל, אפי' לנעלים ביותר, הינה בדרך מלכות.

ובלשון קדשו:

ית'  מלכותו  למדת  מרכבה  שהוא  מלך  נקרא  זה  שמחמת  במלך  העיקר  "וזהו  א. 
שבאצילות, וידוע דפירוש מרכבה הוא בחינת הביטול כמו ביטול המרכבה לגבי הרוכב.

ומאחר שהמלך הוא בטל למלכות שמים וישראל בטלים למלך, הרי נמצא בו ועל 
ידו הישראל בטלים לאלקותו יתברך. וזאת היא עבודת המלך תמיד להיות בו ועל ידו 

הנבראים בטלים לה', על ידי שהוא בטל והם בטלים אצלו כו'.

. . ומה שזכה לזה הוא לפי שהי' בחינת מרכבה למלכות דאצילות . . בדוד מעלה 
חכם כחכמת מלאך אלקים, דהיינו   .  . וגדולה הרבה היתה בו בענין מלכותו  יתירה 
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בחינת חכמה שבמדת המלכות שמעמיד מלכותו בחכמה . . דוד המלך ע"ה, הי' מנהיג 
עמו ומשגיח עליהם להשפיע להם כל הצטרכותם בגשמיות וברוחניות.

. . דהיינו שנמשך בו מבחינת כללות חכמה עליונה שכוללת של ס"ר )ששים ריבוא( 
דעות של ס"ר נשמות כו' . . וכך בדוד גם במה שהי' מלך על כל העם נמשך ונתלבש גם 

כן מבחינת חכמה והיא בחינת כללות החכמה שכולל לכל הדיעות כו'.

. . ולסיבה זו זכה דוד בכתר מלוכה לפי שהי' מרכבה ממש להמלכות כנ"ל.

ב. "אך הענין דבאמת שייך ענין המלוכה גם על תלמידי חכמים . . אלא שהיא בחינת 
מלוכה יותר נעלית . . והנה לעתיד לבוא יהי' גילוי אלקות בהשגת פנימיות התורה 

והיינו ע"י משיח, שהוא ילמוד פנימיות התורה לכל העם גם מה שהי' כעת בהעלם,

אכן אעפ"כ בודאי הוא עצמו יכיר יותר, כי לא כל מה שמשיג בעצמו יכול לגלות 
וללמד לכל העם כי לא יוכלו להשיג, והנה מחמת בחינה זו נקרא מלך192

. . והנה טעמי תורה יתגלו ע"י המשיח אכן לו בעצמו יתגלה הרבה יותר לאין קץ 
ותכלית ממה שיוכל הוא לגלות לעם . . אלא יהא בבחינת מקיף עליהם ומצד זה נקרא 

בשם מלך עליהם שהמלוכה היא מה שלמעלה משכל המקבל". 

ט
נמצא מובן ומתאים ע"פ דרך החסידות שייכות ענינו של דוד המלך )וזרעו אחריו( 

לגדרי המלוכה כפי שהם בהלכה.

להשפיע  שענינה  מלך",  עליך  תשים  ד"שום  המצוה  קיום  ענין  תוכן  כל,  ראשית 
"עליך", על כל אחד ואחד יראת שמים מה"מלך" - הקב"ה, מתקיים על ידי דוד שבעצם 
מציאתו הי' בטל למלכות העליונה ומכך המשיך השפעה לכל העם. מכיון שכך זכה 
שכתר המלכות הפך לחלק מעצם מציאותו ונמשך בזרעו אחריו להשפיע בעם את ענין 
המלוכה, ובכך פעל את עיקר ענינה של המלכות שהוא - לאחד את העם ולהנהיגם 

בהתאם לרצון ה' יתברך.

במלך המשיח שענינה של המלכות  ויגיע לשלימות  בדוד המלך,  זה התחיל  דבר 
במעלתו  בגילוי  יתבטא  כנ"ל(  המלך,  מדוד  )כירושה  העצמית  במציאותו  הטבוע 
הרוחנית בדרגה רוחנית גבוהה ונעלית מאד )"ישכיל עבדי, ירום ונשא וגבה מאד"( 

ששיג את הענינים הנפלאים והעמוקים ביותר בתורה עד לדרגות סתומות ממש,

192( מומלץ ללמוד בענין זה את ביאורו הנפלא של כ"ק אד"ש וחידושו בענין זה, בקונט' "ונחה עליו" מ"ז )ספ"א(. 
יצא לאור עם ביאור מיוחד לקראת פסח בשנה שעברה, ע"י מערכת המאמר המבואר. להבנת הענין אעתיק את תוכן 

הדברים שנתבארו שם. )וכנ"ל מומלך לעיין וללמוד מבפנים(.
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והשפעתם לכלל ישראל תהי' בדרך של מלך - שיעביר להם את הגילויים הללו בדרך 
של "מקיף" למעלה מהבנה והשגה )בדוגמת מלך הגוזר גזירה או פוקד פקודה, שכולם 
העמוקים  הענינים  את  יעביר  המשיח  מלך  כך  המלכות,  כח  עצם  מצד  אלי'  בטלים 

ביותר בדרך של המשכה שלמעלה מטעם ודעת הבנה והשגה, לכל אחד ואחד(.

ויובן יותר, על פי הנזכר לעיל בדבר ענינו של המלך הראשון משה רבינו המגלם 
בתוכו את המעלה המיוחדת דמלך ישראל )השפעת אלקות מלמעלה מעלה עד לעם 
מטה מטה(, שהרי כל ענינו של משיח צדקנו )"מלך מבית דוד"(, הוא המשך ענינו 
של משה, ע"ד המבואר בענין "שלח נא ביד תשלח" )"משה בתוספת אחד בגימטריא 
משיח", ובפרט בשיחת פ' צו הנ"ל(, הרי כל ענינו של משיח הוא לגלות את ה'אנכי' - 

הדרגא הנעלית ביותר, )בחינת כתר(, שיומשך ויתגלה ב"מלכות" למטה מטה ביותר.

וע"ד הנ"ל יש לומר תוספת ביאור בדברי חז"ל "הראוי למלכות, הולמתו", שכיצד 
ניכר שהוא ראוי להמשיל את מלכות בית דוד, ש'המלכות' הולמתו היינו )בענין זה(, 

שמתגלה על ידו כל ענינה של המלכות שהוא המשכת וגילוי בחינת 'כתר מלכות'.

ויש לומר, שזהו המבואר במאמר באתי לגני )ה'תיש"א(, שענינו של משיח צדקנו 
הוא להמשיך ולגלות לא רק שכינה בתחתונים, ששכינה ענינה בחינת המלכות, אלא 
להמשיך 'עיקר' שכינה, ובתחתונים דוקא, ומהו 'עיקר' שכינה ע"פ המבואר שם, הוא 
משיח  ימשיך  ואותו  לגילוי,  משייכות  שלמעלה  ביותר  ונעלה  הפנימי  הכתר  בחינת 

צדקנו ויגלה את ה'כתר' הנעלה ביותר, בתחתונים - בחינת מלכות )בעוה"ז, למטה(.

זו הציפי' לה מקווים ומייחלים, שנזכה לראות את התגלות בחינת 'כתר מלכות' על 
ויגלה את המקיף )כתר( הנעלה ביותר, למטה )במלכות(  ידי מלך המשיח שימשיך 
לכל הנבראים ועם ישראל בראשם, בדרך של מלכות )פקודה וגזירה מלמעלה למטה(, 

הנוגעת, מגיעה ושייכת לכל אחד מאנשי הממלכה193.

193( וכפי שמסיים הרבי הצ"צ שם )וכן מהמבואר במאמר "ונחה עליו" הנ"ל( "ולכן נק' רב ומלך: מפני מה שיגלה 
טעמי מצות בהשגה לישראל יהי' נק' רב; ומפני מה שישאר בבחי' מקיף עליהם נק' מלך".
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 פענוח אגרת קודש )ג(
הערות כ"ק אד"ש מה"מ על ספר "לב ארי' החדש"

 הת' יגאל יא"ל שי' קופצ'יק
תלמיד בישיבה

העוסקות  הערות  הובאו  דישיבתנו  הקודמים  ואנ"ש'  התמימים  'הערות  בגליונות 
בפענוח אגרות הקודש של כ"ק אד"ש מה"מ194.

כ"ק אד"ש מה"מ שכותב למחברי ספרים  באגרות הקודש של  רבות  כידוע, מצוי 
הערות לספרים שנשלחו אליו, אך מכיון שההערות רשומות במראי מקומות בלבד, 
מראי  לפענח  באתי  ולפיכך  אלו,  הערות  משמעות  להבין  השורה  מן  לקורא  יקשה 

מקומות אלו, ולהביא הערות אלו בצורה ברורה לכל אחד ואחד.

בגליון זה נפענח בעזה"י את אגרת ב'תיד בסדרת הספרים 'אגרות קודש'195:

את אגרת ב'תיד פותח כ"ק אד"ש מה"מ:

ש"ב הרה"ג הרה"ח והרה"צ בנש"ק גזע תרששים חו"ב כהדר"ג מוה"ר 
יהודא ארי' שליט"א )פרלוב. המו"ל(.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב מיום ד'. כן נתקבלו שני הספרים לב ארי' 
דמילתא,  ולחביבותא  זו.  יקרה  תשורתו  על  ת"ח  ות"ח  וח"ב.  ח"א  החדש 
וכהודאה על התשורה, ונשען על מרז"ל )ב"מ פ"ד סוף ע"א( כי הוי אמינא 
מילתא הוה מקשי לי כ"ד קושייתא כו' אטו לא ידענא דשפיר קאמינא, הנני 

בזה בהחפזי באיזה הערות עכ"פ, ובאו בשולי מכתבי.

הי' מצטער אחריו  ריש לקיש  יוחנן, שלאחר שנסתלק  ר'  בגמ' שם מסופר אודות 
הרבה, ואמרו רבנן מי ילך ליישב דעתו? ילך ר' אלעזר בן פדת שמחודדין שמועותיו.

הלך ראב"פ וישב לפני רבי יוחנן, ועל כל דבר שאמר ר' יוחנן, אמר לו ראב"פ משנה 
שמסייעת לדבריו.

194( פענוח אגרת תכז בגליון א )קלא(, ופענוח אגרת ג'תרעג בגליון ב )קלב(.
195( כרך ח, ע' קע.
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אמר לו ר' יוחנן: אתה כבן לקיש? בן לקיש הי' מקשה לי על כל דבר שאמרתי עשרים 
וארבע קושיות, והייתי מתרץ לו עשרים וארבע תירוצים, וממילא "רווחא שמעתא", 

ואתה אומר לי משנה שמסייעת לי? וכי אינני יודע שמה שאמרתי נכון?!

 - אלו  קושיות  ומתרצים  השמועה,  על  שמקשין  ע"י  שדוקא  מארז"ל  שע"פ  היינו 
"רווחא שמעתא", מעיר לו כ"ק אד"ש מה"מ מספר הערות על ספרו.

לאחמ"כ ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ:

בשבועות האחרונים הו"ל - בפעם הראשונה בארצוה"ב, ובכלל בחצי כדור התחתון 
- את ספר התניא )הנקרא בהסכמת רבני קראקא196 הס' תניא קדישא( והוריתי לשלחו 
לכהדר"ג שליט"א, יחד עם הקונטרס בו מבאר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
פתגם רבינו הזקן בעל התניא שבחצי כדור התחתון לא הי' מתן תורה. ובטח ע"י עושי 

רצונו יאשרו קבלתם.

בהוקרה וכבוד וברכה כרו"ע, ש"ב.

לאחר מכן מתחיל כ"ק אד"ש מה"מ בהערות על ספריו, ומעיר לו עליהם חמשה 
הערות.

הערה א' - מדוע בימי משה נאמר 'וזאת התורה', ובימי 
יהושע 'ספר התורה הזה'

בספר 'לב ארי' החדש' כרך א' בתחילתו, מבאר ענינו של היצה"ר, שמסית את האדם 
לקיים התורה ומצוות שלא לשמם.

ומבאר ההפרש שבימי משה נאמר 'וזאת התורה אשר שם משה197' - 'וזאת' - לשון 
נקבה, ובימי יהושע נאמר 'לא ימוש ספר התורה הזה198' - 'הזה' - לשון זכר, שזהו מפני 
"שלימוד שלא לשמה מכונה בשם מקבל, שלומד ע"מ לקבל פרס ענין נקיבה שמקבלת 

שפע מבעלה. אבל לימוד לשמה מכונה בשם משפיע".

הרי  ינצרו199',  ותורתיו  חוקיו  ישמרו  'בעבור  היא  לישראל  הארץ  שהנחלת  והיות 
בדורו של משה הי' לימוד התורה שלא לשמה - על מנת שינחיל להם את הארץ - ולכן 
בדורם נאמר 'התורה הזאת' - לשון נקבה; משא"כ בדורו של יהושע, שכבר באו לארץ, 

ולימוד התורה הי' לשמה, נאמר 'ספר התורה הזה' - לשון זכר.

196( בספר 'אגרות קודש' על אתר מצויין: נעתקה בס' תולדות חב"ד ביבליוגרפיות - תניא )קה"ת, תשמ"ב( ע' 42.
197( דברים ד, מד.
198( יהושע א, ח.

199( תהלים קה, מה.
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ומעיר לו על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

בתחלת חלק א' ע' א. בהדיוק במה שלפעמים כתיב דברי התורה הזאת 
בזה שכשנאמר הזאת  פירוש רש"י  ידוע  )וכבר  הזה  ולפעמים ספר התורה 
גופא  ה"ז  אבל  דבר,  או  ספר  מלת  על  קאי  הזה  וכשנאמר  התורה  על  קאי 
צריך ביאור מפני מה מקשרים התיבה לפעמים באופן שיהי' כתוב בל' נקבה 

ולפעמים - בל' זכר(.

ומבאר כהדר"ג שזה תלוי באופן לימוד התורה, אם הלומד הוא כדבעי, 
שלומד לשמה, משפיע, אז נכתב - הזה. וזה הי' בימי יהושע. אבל אם הלומד 
והוא בימי משה. וצע"ק  - הזאת.  - אז הל' הוא  שלא כדבעי, בבחי' מקבל 

פירושו, כי הרי הזה והזאת שבכתוב מדבר בהתורה ולא בהלומד.

היינו שמקשה כ"ק אד"ש מה"מ על פירושו, שלפיו יוצא שבזמן יהושע - שהלומד הי' 
כדבעי - נאמר על הלומד לשון זכר, ובזמן משה - שהלומד הי' שלא לשמה - נאמר על 

הלומד לשון נקבה, והלשון 'הזאת' ו'הזה' מדבר על התורה ולא על הלומד.

ולכן מציע לו כ"ק אד"ש מה"מ ביאור הפוך בזה:

ולפענ"ד נראה ביאור הנ"ל, כי הרי לימוד תורה לשמה כפשוטו הוא 
לשם ובשביל התורה. היינו שהתורה היא בבחי' מקבל מהלומד, והוא ע"ד 
שבכמה מדרז"ל נקראים - ישראל חתן והתורה כלה, ומבואר בתורת החסידות 
- בארוכה בלקו"ת )ברכה צד, א. שה"ש לט, ג( - משא"כ לימוד שלא לשמה 
דקדושה הוא לימוד אליבא דנפשי' )כפסחים סח, ב. ועייג"כ שער הגלגולים 

סוף הקדמה ד(, שאז התורה משפיע, בבחי' חתן - וישראל בבחי' כלה.

ולכן במדבר שהיו דור דעה ואוכלי המן, הי' לימודם יותר קרוב להיות 
לשמה, וגם לא לשם קבלת שכר, משא"כ כשבאו לארץ ופרנסתם היתה בדרך 
ארץ, אדם חורש וכו', שזה תלוי בתנאי דאם בחוקותי תלכו, וכפי' הספרא 
שתהיו עמלים בתורה, במילא הי' אז מקום ללימוד שלא לשמה. ולכן בנוגע 
ליהושע כתיב הזה, כי אז התורה משפיע, ובנוגע למשה כתיב הזאת, כי אז 

התורה מקבל.

כלומר, שכ"ק אד"ש מה"מ מחלק שבלימוד התורה לשמה, לשם מטרה קדושה, ישנו 
- לשם  היינו פשוטו כמשמעו  לימוד לשמה  ו'שלא לשמה':  'לשמה'  כן מצב של  גם 

התורה; ולימוד שלא לשמה דקדושה היינו - לימוד התורה אליבא דנפשי'.

כאשר יהודי לומד תורה לשם התורה עצמה, התורה נקראת מקבלת מהלומד, והוא 
ע"ד שבכמה מקומות נקראים ישראל חתן והתורה כלה; משא"כ כאשר יהודי לומד 
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וחתן,  משפיע   - התורה  ונקראת  מהתורה,  מקבל  הלומד  הרי  דנפשי',  אליבא  תורה 
וישראל - מקבל וכלה.

למקורות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  מהלומד,  מקבלת  שהתורה  זה,  ענין  להסברת 
מתורת החסידות, בלקוטי תורה:

חתן  נקראים  שישראל  הסיבה  באריכות  מבואר  ברכה200  לפרשת  תורה  בלקוטי 
והתורה נקראת כלה, שתושבע"פ היא בחי' מלכות, וצריכה לקבל מתושב"כ שהיא בחי' 
חכמה עילאה. והשפעה זו היא כענין האירוסין - נתינת הטבעת מהחתן לכלה, שהיא 

השפעת חיות מעט מהחתן לכלה כהכנה לכך שתהי' מופרשת לו.

וכיון שהשפעה זו )שהיא ע"ד אירוסין( נעשית ע"י הביטול של נשמות ישראל, הרי 
שישראל משפיעים בתורה, ולכן נקראים ישראל חתן לגבי התורה.

ויתר על כן מוסיף ומבאר, שלמעלה מב' בחינות הנ"ל )תושב"כ ותושבע"פ, חכמה 
ומלכות( ישנה בחי' נעלית יותר, בחינת 'ישת חושך סתרו', סתימו דכל סתימין, שלגבי' 
זו  וכיון שבחי'  בחי' חכמה ומלכות נחשבות אותו דבר, ולכן מקיפה עליהם בשווה. 

מקיפה את שני הבחי' הנ"ל יחד, הרי זה כעין ענין הנשואין - חופה.

וכיון שגם ענין זה נמשך ע"י ישראל, נמצא שזה שבנ"י משפיעים בתורה, כחתן לגבי 
כלה, הוא גם כענין האירוסין )נתינת טבעת, ובתורה - המשכת תושב"כ לתושבע"פ( 

וגם כענין הנשואין )חופה, ובתורה - המשכת בחי' סתימו דכל סתימין(201.

בלקוטי תורה על שיר השירים202 מבואר )באופן אחר קצת( הטעם שישראל נקראים 
חתן לגבי התורה, ששורש נש"י הוא מבחי' פנימיות החכמה, המקבלת מבחי' הכתר, 
ותושבע"פ היא בחי' מלכות, שלכן נש"י )בחי' פנימיות החכמה( ממשיכים בתורה )בחי' 

מלכות(203.

מכל הנ"ל מבואר שישנו מצב שבנ"י משפיעים בתורה, וממילא באופן לימוד התורה 
לשם השפעה בתורה, התורה נק' בשם מקבל והלומד בשם משפיע.

וכעין הענין שלימוד תורה אליבא דנפשי' הוא ענין של 'לא לשמה', מציין כ"ק אד"ש 
מה"מ לגמ' בפסחים, ולשער הגלגולים:

200( ד"ה תורה צוה לנו משה.
אבל  זו.  המשכה  ממשיך  מישראל  כאו"א  בכללות  ולכן  בנים,  בבחי'  נקראת  בכללותה  שכנס"י  שם  ומוסיף   )201
בפרטיות, יש מי שעבודתו היא בבחי' בן )שאין לו רצון אחר( שהוא ממשיך המשכה זו תמיד, ויש מי שעבודתו היא בבחי' 

עבד )שיש לו רצון אחר( והוא ממשיך המשכה זו רק בשמע"צ. עיי"ש.
202( ד"ה לבאר הדברים ע"פ ששים המה מלכות.

203( ומדגיש שזהו דוקא במי שיש בו רעותא דליבא, שהוא בחי' כתר שלמעלה מתורה. משא"כ מי שאין בו בחי' 
רעו"ד - התורה היא למעלה ממנו. ובזה מבאר מה שלעתים נק' התורה בשם משפיע וישראל בשם מקבלים, ולעיתים 

להיפך, שזהו תלוי ברעו"ד הנ"ל. עיי"ש.
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בגמ' שם מסופר על רב ששת, שבכל שלושים יום הי' חוזר על תלמודו, ולאחר מכן 
הי' נשען על דש הדלת ואומר: "חדאי נפשאי חדאי נפשאי, לך קראי לך תנאי" )=שמחי 
נפשי שמחי נפשי, עבורך אני קורא, עבורך אני שונה(. שזהו כעין לימוד התורה אליבא 

דנפשי'.

ולאחר מכן מקשה הגמ' על סיפור זה: "איני? והא אמר ר' אלעזר אילמלא תורה 
יומם ולילה חקות שמים וארץ לא  'אם לא בריתי  לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר 
שמתי'?". ומתרצת: "מעיקרא כי עביד איניש אדעתא דנפשי' קא עביד", היינו, שלימוד 

התורה משפיע על כל העולם, אך האדם לומדו מתחילה על דעת נפשו.

בשער הגלגולים מדקדק הדרוש ביאור בסיפור זה אודות רב ששת, מדוע אמר דוקא 
'חדאי נפשאי' ולא אמר על עצמו 'שמח אני', וכן מדוע שייך ענין זה דוקא אל רב ששת.

ומבאר שרב ששת הי' גלגולו של בבא בן בוטא, ומביא לכך מספר רמזים, ולאחר 
מכן מבאר שכל הסיבה שהנפש מתגלגלת שנית בגוף הוא להשלים מה שחסר בגלגולו 
הראשון, ולפי שרב ששת ידע שכל התורה שלמד היא רק להשלים את נפשו - מה שלא 
הספיקה בגלגול הראשון, לכן אמר דוקא 'חדאי נפשאי' ולא 'שמח אני'. )וכן מובן מדוע 

שייך ענין זה דוקא לרב ששת(.

ומכל הנ"ל יוצא שלימוד התורה באופן דאליבא דנפשי' הוא אמנם לימוד דקדושה, 
אך במידה מסויימת הוא לימוד שלא לשמה.

ולפי כל הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאלתו של בעל ה'לב ארי' החדש', באופן 
דומה לביאורו, אך הפוך לחלוטין:

בדורו של משה רבינו, הי' לימוד התורה שלהם יותר קרוב ל'לשמה' - לשם התורה 
שהתורה אז היתה בבחי' מקבל   - 'וזאת התורה'  עצמה. ולכן בדורו של משה נאמר 
לימוד התורה  הי'  ארי'' שבדורו של משה  ה'לב  כביאורו של בעל  )ולא  מהלומדים. 
'שלא לשמה', שלכן לומדי התורה בדורו של משה היו כענין נקבה, ולכן נאמר עליהם 

ל' נקבה(.

בדרך ארץ, שברכת  היתה  ופרנסתם  נכנסו לארץ  יהושע, שכבר  בדורו של  ואילו 
עמלים  שתהיו   - תלכו  בחוקותי  'אם  הספרא  )כפירוש  התורה  בלימוד  תלוי'  הארץ 
בתורה', שעי"ז 'ונתתי גשמיכם בעתם וגו''(, הרי לימוד התורה שלהם הי' שלא לשמה 

- על מנת שפרנסתם תצליח.

וכיון שאז התורה היא בבחי' משפיע, שמשפיעה להם ברכה, לכן בדורם נאמר 'ספר 
התורה הזה', שהתורה היא בבחי' משפיע. )ולא כביאורו של בעל ה'לב ארי'' שבדורו של 
יהושע הי' לימוד התורה 'לשמה', שלכן לומדי התורה בדורו של יהושע היו משפיעים, 

ולכן נאמר עליהם ל' זכר(.
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הערה ב' - השייכות בין חטאו של המלך חזקי' לבין נוסח 
תפילתו

בספר 'לב ארי' החדש' בתחילת חלק החידושים על הש"ס, דן אודות הנאמר בגמ' 
בברכות204, שם מסופר שכשחלה המלך חזקי' בא ישעי' הנביא לבקרו, ואמר לו "מת 
אתה ולא תחי'205". כששאלו חזקי' מדוע נענש בכך, ענה לו הנביא - על שלא עסקת 
בפרי' ורבי'. וכשהשיב על כך חזקי' שהסיבה שלא עסק בפו"ר היא שראה שיצאו ממנו 

רשעים, ענה לו ישעי' "בהדי כבשי דרחמנא למה לך?".

לאחר מכן ממשיכה הגמ' ומבארת את תפילתו של חזקי', שאמר: "זכר נא את אשר 
יהודה את  ר'  ומפרש  והטוב בעיניך עשיתי206",  ובלב שלם,  התהלכתי לפניך באמת 

המילים "הטוב בעיניך עשיתי" - שסמך גאולה לתפלה.

בעל ה'לב ארי' החדש' דן באריכות בכל פרט בדו שיח שבין ישעי' הנביא לחזקי' 
המלך, ומבאר הקשר שבין חטאו של חזקי' )שלא עסק בפו"ר( לתפילתו, על פי מארז"ל 

"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה":

למעשה,  טובה  מצרף מחשבה  הקב"ה  החסד  מידת  מצד  שרק  הוא  ביאורו  ותוכן 
משא"כ מצד מידת הדין, וזאת היתה תפילתו של חזקי': "אשר התהלכתי לפניך באמת" 
- שרצה באמת לקיים מצוות פו"ר, וזה שלא עסק בה הוא רק מצד שראה שיצאו מכך 
לתפילה"  גאולה  "שסמך  עשיתי"  בעיניך  "הטוב   - ולכן המשיך  טובות.  לא  תוצאות 
- שכיון שסמך גאולה לתפילה, שהוא דבר טוב בעיני ה', ראוי לדונו במידת החסד, 

ולצרף מחשבתו הטובה )שרצה לעסוק בפו"ר( למעשה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ב( בתחלת החידושים על הש"ס )חלק ב' ע' רנ"ג( בענין חזקי' שנענש 
על שלא עסק בפו"ר ותפלתו היתה אשר הטוב בעיניך עשיתי שסמך גאולה 

לתפלה.

הענינים  דשני  השייכות  י"ל  ובקבלה  החסידות  בתורת  המבואר  ע"פ 
חטאו ותפלתו וכן השייכות דהטוב בעיניך עשיתי וסמיכות גאולה לתפלה, כי 
גאולה היא ספירת היסוד ותפלה - ספירת המלכות. וכן הטוב, מדת היסוד. 
בעיניך עשיתי, מלכות. וסמיכות גאולה לתפלה ויחודם הוא ענין יחוד עליון, 
תפלה אריכתא, שעי"ז אח"כ בתפלת שמו"ע - ובפרט בברכת שים שלום - 

יחוד זו"ן ומילוי הבקשה בפועל ובגשמיות.

204( י, א.
205( ישעי' לח, א.

206( שם לח, ג.
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וזו היתה הצטדקות חזקי' שעסק בפו"ר ברוחניות, ובאופן כזה שנמשך 
באגרת  וכמבואר  תורה,  על  דתפלה  ויתרון  המעלה  )שזהו  בגשמיות  ג"כ 
הקודש לרבינו הזקן קונטרס אחרון דף קנ"ח ע"א(, וז"ל אדמו"ר הצמח צדק 
בספרו אור התורה סד"ה המלאך הגואל: והטוב בעיניך עשיתי, שחיבר בחי' 
הטוב במלכות הנק' עין. ומציין שם לזח"ב קכח, ב ובמק"מ שם. שערי אורה 
ש"ב )ודלא כזהרי חמה ר"פ ויגש(. ועייג"כ סי' האריז"ל ובפע"ח קודם שמו"ע 

ובברכת שים שלום.

היינו, שעל פי חסידות וקבלה מובן עוד יותר הקשר בין תפילת חזקי' לחטאו, וכן 
מובן יותר הקשר בין "הטוב בעיניך עשיתי" לבין "סמך גאולה לתפילה":

גאולה ענינה בספירות - יסוד, ותפלה ענינה בספירות - מלכות. וכן "הטוב" ענינו 
בספירות - יסוד, ו"בעיניך" ענינו בספירות - מלכות, ומובן הקשר בין "הטוב בעיניך 

עשיתי" לבין "סמך גאולה לתפילה".

ענין סמיכת גאולה לתפילה וחיבורם הוא ענין יחוד עליון, ועל ידי זה שאח"כ בתפילת 
שמונה עשרה מבקש צרכיו הגשמיים, ובפרט בברכת שים שלום, הרי יחוד עליון זה 

יורד ומשפיע בגשמיות.

ולצרף  החסד  במידת  לדונו  ש'ראוי  רק  היתה  לא  חזקי'  שתפילת  מובן  זה  ולפי 
מחשבתו הטובה )שרצה לעסוק בפו"ר( למעשה', אלא שהיתה בכך הצטדקות - שלא 

רק שרצה לעסוק בפו"ר, אלא עסק בפו"ר ברוחניות ובאופן שנמשך גם בגשמיות.

זו בדיוק מעלת  ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ שענין זה, שהתפילה נמשכת בגשמיות, 
התפילה על התורה, ומציין לקונטרס אחרון דף קנ"ח ע"א.

אמנם במקום זה בתניא אינו מוזכר כלל מעלת התפילה על התורה, כי אם מוסבר 
ההבדל בין דחילו ורחימו שכליים שהאור האלקי שבהם מוסתר לחלוטין, לבין הלכות 

התורה שניכר בהם בגלוי רצונו ית'.

יתרון התפילה על התורה,  ע"א, מבאר אדה"ז  קנ"ה  נוסף ראיתי שבדף  אך מעיון 
ובלשונו: "להבין מ"ש בפע"ח דבזמן הזה עיקר הבירור ע"י התפלה דוקא, אף שתלמוד 
. אבל   . תורה למעלה מהתפלה. הענין הוא שע"י תורה ומצוות מוסיפין אור באצי' 
התפלה היא המשכת אור או"ס ב"ה לבי"ע דוקא . . לשנות הנבראים . . שיתרפא החולה 
. . משא"כ בתורה ומצוות שאין שינוי בקלף התפילין ע"י הנחתן בראש  וירד הגשם 

ובזרוע".

ולפי זה נראה לי לומר שנפלה טעות בשוגג בהעתקת המכתב, ובמקום להיכתב "דף 
קנ"ה" נכתב "דף קנ"ח", ובפרט שההבדל בין האות ח' לאות ה' קטנה ביותר, אמנם איני 

יכול לקבוע בכך מסמרות, ואבקש מחילה באם טעיתי בהנ"ל.
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כמקור לכך ש"הטוב בעיניך עשיתי" הוא המשכת יסוד למלכות, מביא כ"ק אד"ש 
הטוב  בחי'  שחיבר  עשיתי,  בעיניך  "והטוב  התורה:  באור  צדק  הצמח  לשון  מה"מ 
במלכות הנק' עין", וממשיך שהצמח צדק מציין שם לזהר, למקדש מלך ולשערי אורה, 

ודלא כבזהרי חמה:

בזהר שם נכתב: "ורזא דא, והטוב בעיניך עשיתי, דסמיך גאולה לתפילה". ומבאר 
הי' מחברו עם  יסוד הנק' טוב  פי'  "והטוב בעיניך עשיתי,  מילים אלו:  במקדש מלך 

המלכות שנק' עין, וז"ש דסמיך גאולה לתפילה, שהם יסוד ומלכות".

היינו שהזהר כותב )כעין דברי הגמ'( ש"הטוב בעיניך עשיתי" הוא "דסמיך גאולה 
לתפילה", והמקדש מלך מבאר מילות הזהר שהכוונה המשכת יסוד למלכות.

וענין  אדנ"י,  ענינה שם  ותפילה  ח"י,  א"ל  ענינה שם  אורה מבאר שגאולה  בשערי 
סמיכת גאולה לתפילה הוא חיבור שני שמות אלו, שעי"ז נעשה שם אדנ"י בחי' מלכות 

שמושלת בכל העולמות, משא"כ לולי זאת שם אדנ"י גולה ומשתעבד בעולמות.

ומביא לכך סימן בפסוק "סומך ה' לכל הנופלים", שנאמר עליו בהקדמה לתקוני 
זהר207: "יסוד ספירה תשיעאה דאיהו סומך גאולה לתפלה, ובי' 'סומך ה' לכל הנופלים'". 

ומבאר על כך הגר"א שיסוד נקרא 'גואל' ומלכות 'תפלה'.

היינו שסוד המשכת א"ל ח"י בשם אדנ"י, שהוא ענין סמיכת גאולה לתפילה, הוא 
הוא ענין המשכת יסוד במלכות.

אמנם בספר זהרי חמה כתב: "אל תתמה על החפץ, כי המלכות ג"כ נקר' גואל, שכאן 
אמרו אין מפסיקין בין גאולה מלכות לתפלה ת"ת . . כן ג"כ פי' גאולה ותפלה הוא ת"ת 

ומלכות, ולכן גואלנו דהכא היא ג"כ המלכות".

יסוד  היא  שגאולה   - הנ"ל  הביאור  שכל  בסוגריים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוסיף  ולכן 
ותפילה היא מלכות - אינו כבספר זהרי חמה, ששם מבאר שגאולה היא מלכות ותפילה 

היא תפארת.

שמו"ע  קודם  ובפע"ח  האריז"ל  בסי'  לעיין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוסיף  זה  כל  לאחר 
ובברכת שים שלום:

בפע"ח סוף שער קריאת שמע, כתב: "והנה בזה תבין סוד סמיכת גאולה לתפילה 
באמיתות, כי כל גאולה הוא ביסוד, ותפילה במלכות כנז' בזהר".

ובברכת שים שלום כתב: "שים שלום: כבר ידעת שהוא היסוד, ואז הוא סוד הזיווג".

207( הקדמת תקוני זהר, ט, ב.
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ובסידור האר"י קודם שמו"ע כתב: "סוד מה שאמרו שצריך להסמיך גאולה לתפלה 
. . הכוונה היא שכדי להעלות המלכות הנקראת תפלה כנודע . . צריך להמשיך אלי' 
תחלה הארת יסוד אבא, שהוא נקרא גואל . . שהוא סוד הגאולה . . וזהו סוד סמיכת 

גאולה לתפלה".

ובברכת שים שלום כתב: "ברכה זו היא נגד חסדים המגולים, היוצאים מן יסוד אימא 
י'  בכל  שמאירים  עד  דנוקבא,  האמצעי  קו  לכל  מאירים  ומשם  ז"א,  ביסוד  ונכנסים 

ספירות".

היינו שכנ"ל, גאולה היא יסוד ותפילה היא מלכות, וסמיכת גאולה לתפילה היינו 
המשכת יסוד במלכות, וברכת שים שלום היא המשכת השפעה זו למטה מטה )"עד 

שמאירים בכל י' ספירות"(.

לסיכום כל הנ"ל: כ"ק אד"ש מה"מ מעיר שע"פ קבלה וחסידות מובנת היטב תפילת 
חזקי', שעסק בסמיכת גאולה לתפילה, שהיא המשכת יסוד למלכות, שהוא ענין פו"ר 

ברוחניות, ובאופן שנמשך בגשמיות, בעיקר ע"י ברכת 'שים שלום'.

לכך שסמיכת גאולה לתפילה ענינו המשכת יסוד למלכות, מביא כ"ק אד"ש מה"מ 
סימוכין מדברי הצמח צדק, שמציין לזהר והמקדש מלך, לשערי אורה, ולפע"ח וסידור 

האר"י במקומות הנ"ל. שמכולם משמע שגאולה היא יסוד, ותפילה היא מלכות.

הערה ג' - בביאור דברי הזהר 'קדושים תהיו - תהיו ודאי'
בספר 'לב ארי' החדש' בחלק הביאורים על הזהר, מביא דברי הזהר ביתרו: "אמר 
ר' יהודה, ודאי כתיב זכור את יום השבת לקדשו וכתיב קדושים תהיו"; ודברי הזהר 

בקדושים: "קדושים היו לא כתיב אלא תהיו, תהיו ודאי".

ומבאר שהסיבה לכך היא שביהודים ישנו הכלל ש"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה 
למעשה", משא"כ מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה, וזהו מכיון שכאשר יהודי 
חושב לעשות מצוה - מעמידים אותו על חזקת כשרותו שרוצה אכן לעשות המצוה 
רק שאינו יכול, וכשרוצה לעשות עבירה מעמידים אותו על חזקת כשרותו - שבאמת 

לאמיתו אינו רוצה לעשותה208.

מבואר  שבת  שלגבי  שכמו  יהודי,  של  לקדושתו  שבת  קדושת  שבין  הקשר  וזהו 
במפרשים שהשומר שבת כראוי השבת מגינה עליו שלא יעשה רע, היינו שענין שבת 

זו, כיון שאז כביכול נעשתה נפשו  יהודי מחשב לעבוד ע"ז אין מועילה לו חזקה  208( ומבאר באריכות שכאשר 
כנפשות העו"ג, שאצלם - מחשבה רעה הקב"ה מצרפה למעשה.
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הוא ודאי - שיהודי השומר שבת ודאי שלא יחטא, כך גם כל יהודי, מטעם חזקת כשרות 
ודאי שלא יחטא.

ולכן מקשר הזהר את קדושת שבת לקדושתו של יהודי - שבשניהם ודאי שלא יחטא.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

יתרו  בזהר  במ"ש  רצ"ב.  עמוד  הק'  הזהר  על  החידושים  בחלק  ג( 
וקדושים )ח"ב פט, א. ח"ג פא, א( זכור את יום השבת לקדשו וכתיב קדושים 

תהיו כו' היו לא כתיב כו' תהיו ודאי.

דשבת  הוא,  ויו"ט  שבת  דקדושת  דהחילוק  הפירוש,  י"ל  לכאורה 
מקדשי  תחתונים  הרי  ויו"ט  כלל,  בתחתונים  תלוי'  ואינה  וקיימא  מקדשא 
לזמנים. ועם כ"ז הסדר דשבת הוא מונה ששה ימים תחלה ומקדש שביעי 
)שבת סט, ב ובטושו"ע או"ח סי' שד"מ(. ועד"ז הוא ג"כ קדושת ישראל אשר 
קדושים תהיו בודאי כי, סו"ס, לא ידח ממנו נדח, ולהחליפם באומה אחרת 
אי אפשר, אבל היו לא כתיב, כי מונה תחלה ששה ימים, הענינים דשית אלפי 
שני, שמהם ב' אלפים תהו, ב"א תורה וב"א ימוה"מ, ולבסוף ב"א אלו הוא 
תוס' מחול על הקודש, יום הז' ש"ק, אלף הז', וכפי' הרמב"ן עה"ת )בראשית 

ב, ג( ואז קדושים תהיו.

היינו שמקשר כ"ק אד"ש מה"מ קדושת שבת לקדושתו של יהודי באופן אחר:

שקדושת שבת מצד אחד אינה תלוי' כלל בתחתונים, שהרי 'שבת מקדשא וקיימא' 
ואינה צריכה למעשה התחתונים לקדשה, אך מצד שני הדין הוא שמי שאבד במדבר 
מסויימת  שבמידה  היינו  שביעי,  ומקדש  תחלה  ימים  ששה  מונה  הימים  מנין  ושכח 

התגלות קדושת השבת קשורה למעשה התחתונים.

ודאי שלעולם  יש תוקף  וכך הוא גם בקדושת עם ישראל, שמצד אחד לקדושתם 
אינו משתנה - ש'לא ידח ממנו נדח' ו'להחליפם באומה אחרת איני יכול', אך מצד שני 
קדושתם מתגלית בתקפה רק לאחר ששה ימים - ששת אלפים שנה שהעולם קיים - 

שבמידה מסויימת התגלות קדושת ישראל תלוי' בגדר הזמן.

ומציין כ"ק אד"ש מה"מ למקור שמי שאבד מנין הימים מונה ששה ימים ושובת, בגמ' 
שבת ובשו"ע הל' שבת.

כן מציין למקור לכך שחלק מיום הששי נכלל בקדושת שבת, לפי' הרמב"ן על התורה, 
שם כותב: "ויקדש אותו, כי ימשוך מן הקדש". היינו שיימשך מקדושת שבת לפני'.
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הערה ד' - בביאור דברי הזהר 'עבדין פטורין מעול 
מלכותא דלעילא'

מלכותא  מעול  פטורין  'עבדין  הזהר  מאמר  לבאר  נעמד  החדש'  ארי'  'לב  בספר 
דלעילא', שהוא תמוה ביותר, כיון שהזהר כותב מילים אלו בקשר לפסוק 'יצא לחפשי 

חינם' הנאמר בעבד עברי, ועבד עברי ודאי שחייב במלכות שמים.

ומבאר זאת לפי מה שכתב הרמב"ם209 שאדם המקבל על עצמו דבר שאינו קצוב - 
אף על פי שקנו מידו - לא נתחייב בו. ולפי זה, כאשר בני ישראל קיבלו עליהם את 
התורה, שהרי היא דבר שאינו קצוב - שלא ידעו את כל פרטי תושבע"פ וגזירות חכמים 
- לכאורה יתחייבו רק בתושב"כ ובמה שידעו מתושבע"פ, שהרי כל השאר הוא דבר 

שאין לו קצבה.

'נעשה ונשמע', היינו שקיבלו על עצמם את  אלא שבני ישראל במתן תורה אמרו 
עבודת ה' כעבדות, שענין העבדות הוא שהאדם מקנה את גופו לאדון, ולכן מחוייב 
בכל מלאכות האדון אע"פ שאין להם קצבה. ומבאר בכך בעל ה'לב ארי' החדש' מספר 

הבדלים בין יהודים לגויים.

ולפי זה מבאר מאמר הזהר הנ"ל, שכאשר אדם מוכר עצמו כעבד, הרי הוא מראה 
בעצמו ש)רח"ל( לא קיבל את מלכותו של הקב"ה כעבד, שהרי קנה לו אדון נוסף, ולכן 
כביכול הוא 'פטור מעול מלכותא דלעילא' - היינו שאינו מחוייב בגזירות חכמים וכו' 
שהתווספו לאחר קבלת התורה, כדין הנ"ל באדם שהתחייב לעשות דבר מסויים, אך 

לא הקנה עצמו כעבד.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ד( ובמה שהעיר בזהר בהר דף ק"ח ע"א, דעבדין פטורין מעול מלכותא 
דלעילא. בטח לא נעלם מכהדר"ג מה שעמדו ע"ז במפרשי הזהר וציינו לשער 
זה למעט עבד עברי מתפילין.  זה  ס' העיטור הלכות תפילין דמבאר  חדש 
וציינו ג"כ למס' קדושין כ"ב ע"ב, ירושלמי שם פרק א' סוף הלכה ב', ירושלמי 
ברכות פ"ג הלכה ג', ספר זכר יהוסף לחגיגה ד' סוף ע"א, ספר יקר תפארת 

להרדב"ז על הל' עבדים פרק א' הלכה א'. ועוד.

'שמע  מן התפילין, מכיון שנאמר  הל' תפילין מביא שעבדים פטורים  בס' העיטור 
ישראל ה' אלקינו ה' אחד' - מי שאין לו אדון אחד, יצא עבד שיש לו אדון אחר.

209( הלכות מכירה פי"א הט"ז.
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ובשער חדש שם מעיר על כך שגם עבד עברי פטור מלהניח תפילין, שהרי גם לו יש 
אדון אחר, ומציין שהוא כדעת הזהר הנ"ל, וממשיך שבזה נחה קושיית המערערים על 

הזהר הנ"ל.

בגמ' קדושין איתא: "ריב"ז הי' דורש את המקרא הזה כמין חומר: מה נשתנה אזן 
מכל אברים שבגוף? אמר הקב"ה אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי 'כי לי 
בני ישראל עבדים' ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו - ירצע; ור' שמעון 
ב"ר הי' דורש את המקרה הזה כמין חומר: מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? 
אמר הקב"ה דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי 
המזוזות ואמרתי 'כי לי בני ישראל עבדים' ולא עבדים לעבדים והוצאתים מעבדות 

לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו - ירצע בפניהם".

ובירושלמי שם מובא בנוסח שונה: "שאלו התלמידים את רבן יוחנן בן זכאי: מה ראה 
העבד הזה לירצע באזנו יותר מכל איבריו? אמר להן: אוזן ששמעה מהר סיני 'לא יהי' 
לך אלקים אחרים על פני' ופירקה מעלי' עול מלכות שמים וקיבלה עלי' עול בשר ודם. 
אוזן ששמעה לפני הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' והלך זה וקנה אדון אחר. לפיכך 

תבוא האוזן ותירצע, לפי שלא שמר מה ששמעה אזנו".

בירושלמי ברכות מובאת המשנה 'נשים ועבדים . . פטורים מתפילין", ובגמ' איתא: 
"עבדים מנין? שנאמר 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד', את שאין לו אדון אלא הקב"ה, 

יצא העבד שיש לו אדון אחר.

בספר זכר יהוסף מביא סברא בשם חותנו, שאפשר לבאר דברי הזהר על דרך הביאור 
בכך שחתן פטור מקריאת שמע כיון שעוסק במצוה, ולעומת זאת "האומנים קוראין 
בראש האילן" אף על פי שמבטלים בכך עבודתם, שזוהי מצוה עליהם לעבוד באמונה.

שהביאור בכך הוא שהאומנים אינם יכולים להשכיר עצמם ולפרוק על ידי כך עול 
מלכות שמים, משא"כ חתן שעסוק במצוה. ולכן עבד עברי, שמכרוהו בית דין, ועל ידי 

כך הותר בשפחה, הרי לא הוא פרק מעצמו עומ"ש, ולכן פטור מקריאת שמע.

בספר יקר תפארת להרדב"ז דן בדברי הזהר, ומבאר על פי זה ש"כל הדר בחו"ל 
דומה כמי שאין לו אלקה", ואעפ"כ מובא בספרי "אע"פ שאני מגלה אתכם מן הארץ 
לחו"ל הוו מצויינים במצוות, שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים", היינו שאע"פ 
שכאשר נמצאים בחו"ל כביכול אין עול מלכות שמים, וממילא אין עול מצוות, ואעפ"כ 

צריך לקיים המצוות מצד החזרה לא"י שתהי' לאחמ"כ.

על דרך זה בעבד עברי, שאכן כדברי הזהר בשעת העבדות אין עליו עול מלכות 
שמים, אך מצד זה שאחרי זה ישתחרר - לכן גם בעת העבדות מחוייב במצוות, מצד 

השחרור שיבוא לאחר מכן.
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היינו, שישנם מספר הסברים לדברי הזהר הנ"ל: שפטור מתפילין )שענינם עומ"ש(, 
שמראה בעצמו שפרק מעצמו עומ"ש, שכיון שמכרוהו בי"ד פטור מעומ"ש, שבזמן 

העבדות אכן אינו מחוייב במצוות רק מצד השחרור שיבוא לאחמ"כ, ועוד.

הערה ה' - ביאור מדרש פליאה על הפסוק 'שומר מצוה לא 
ידע דבר רע'

בסיום ספר 'לב ארי' החדש' נעמד לבאר מדרש פליאה על הפסוק בקהלת, וזה לשון 
המדרש: "שומר מצוה לא ידע דבר רע זו אסתר, שהיתה עוסקת במצות ביעור חמץ. 

ועת ומשפט ידע לב חכם זה מרדכי, שנאמר ומרדכי ידע את כל אשר נעשה".

ומבאר זאת על דרך הפלפול, שמבאר כמה וכמה מחלוקות התלויות זו בזו:

ומקדים, שבעל ה'שאגת ארי'' מסתפק האם נשים מחוייבת במצוות 'תשביתו', וביאר 
שזה תלוי במחלוקת )הראשונה דלהלן( אביי ורבא מהו מקור איסור חמץ ביום ארבעה 

עשר, וכדלקמן:

מחלוקת ראשונה היא המובאת בפסחים210 מהו המקור לכך שאסור להחזיק חמץ 
משש שעות שביום ארבעה עשר: אביי אומר שהוא מהפסוק 'אך ביום ראשון', שהוא 
לכאורה מיותר ובא לדרשה 'אך - חילק'; ואילו רבא סובר שלומדים זאת מ'לא תשחט 

על חמץ דם זבחי' - 'לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים'.

ומסביר התוס' שסברת אביי היא שמלת 'אך' מיותרת היא, אך מקשה ה'שאגת ארי'' 
של  לעשה  ניתק  יראה'  'בל  של  הלאו  שיהי'  נצרכת  מיותרת, שהרי  אינה  זו  שמילה 

'תשביתו'.

אלא שכתב הרמב"ם211 שכאשר בלאו יש חיוב יותר מהעשה, אינם ניתקים; וממילא, 
אם העשה ד'תשביתו' אינו נוהג בנשים, הרי שיש בלאו ד'בל יראה' חיוב יותר מאשר 
בגברים(,  אלא  נוהג  אינו  והעשה  ובנשים  בגברים  נוהג  )שהלאו  ד'תשביתו',  העשה 

וממילא העשה והלאו אינם ניתקים, ומילת 'אך' נשארת לדרשה.

ולאידך, אם 'תשביתו' נוהג גם בנשים, הרי שהעשה והלא תעשה שווים, ששניהם 
נוהגים בגברים ובנשים, וניתקים אחד לשני, ומילת 'אך' אינה מיותרת.

היינו, שכדי ללמוד כסברת אביי צריך לומר שמצוות 'תשביתו' אינה נוהגת בנשים, 
ולכן אינה ניתקת ל'בל יראה'; ומכך יצא שמחלוקת אביי ורבא כרוכה במחלוקת האם 

210( ד, ב.
211( הלכות תמורה פ"א ה"א.
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'תשביתו' נוהג בנשים, או לא, וכן תלוי' במחלוקת ר"י ור"ש האם הלאו ד'בל יראה' 
ניתק לעשה ד'תשביתו'.

והנה מחלוקת זו הראשונה )דאביי ורבא, שתלוי' במחלוקת האם הלאו ניתק לעשה( 
מחצות  גם  או  מבערב,  רק  יראה'  ד'בל  בלאו  עובר  האם  ור"ש  ר"י  במחלוקת  תלוי' 
ארבעה עשר: שכדי ללמוד שהלאו ד'בל יראה' ניתק לעשה, צריך לומר שעובר על 

הלאו ד'בל יראה' מחצות ארבעה עשר.

ומחדש בעל ה'לב ארי' החדש' שאפשר לומר שמחלוקת זו השני' )האם עובר בלאו 
עשה  האם  והירושלמי  הבבלי  במחלוקת  תלוי'  מחצות(  גם  או  מבערב  יראה'  ד'בל 
גורעת,  שאינה  מובא  שבירושלמי  הדיבור,  שאחרי  תעשה  לא  גורע  הדיבור  שקודם 
ובבבלי מובא שגורעת: שכדי לומר שהלאו ד'בל יראה' חל מחצות ארבעה עשר צריך 

לומר כדעת הירושלמי.

שבתורה212".  תעשה  לא  את  שדוחה  תשובה  "גדולה  יוחנן:  ר'  מאמר  ישנו  והנה 
מצוות  היא  זו, שהרי תשובה  במימרא  חידוש  כל  אין  ומקשים המפרשים שלכאורה 
עשה שקודם הדיבור - שהרי אדה"ר וקין שבו בתשובה קודם מ"ת - והרי היא ככל עשה 

שקודם הדיבור שדוחה ל"ת.

אלא שלפי הירושלמי, שסתם עשה שקודם הדיבור אינו דוחה לא תעשה שלאחר 
הדיבור, מובן החידוש במימרא זו, שאף שהתשובה )בתור מצוות עשה רגילה( אינה 
צריכה לדחות ל"ת שאחר הדיבור, ואף על פי כן )מצד מעלת התשובה( דוחה. ולפי זה 

יוצא שרק אם נכריע כדעת הירושלמי, יהי' חידוש במימרת ר' יוחנן.

ומכאן מבאר בעל ה'לב ארי' החדש' מדרש פליאה הנ"ל:

"שומר מצוה לא ידע דבר רע זו אסתר, שהיתה עוסקת במצות ביעור חמץ", היינו 
'בל  על  בכך  עוברת  מחוייבת  אינה  אם  )שהרי  'תשביתו'  במצות  מחוייבות  שנשים 
תוסיף'213(, וממילא הלאו ד'בל יראה' ניתק לעשה ד'תשביתו', וממילא מוכרע שעובר 
על ה'לא תעשה' מחצות, וממילא מוכרע כדעת הירושלמי שעשה שקודם הדיבור אינו 
"גדולה  יוחנן  ר'  החידוש שבמימרת  מובן  וממילא  הדיבור,  תעשה שאחר  לא  דוחה 

תשובה שדוחה לא תעשה שבתורה".

מעלת   - היא  חמץ  ביעור  במצות  עוסקת  היתה  שאסתר  מכך  שהמסקנא  היינו 
התשובה.

 )212
213( לפי שיטת רש"י: ראש השנה לג, א,ד"ה הא נשים מעכבין.
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ולפי זה מובן המשך המדרש: "ועת ומשפט ידע לב חכם זה מרדכי, שנאמר ומרדכי 
ידע את כל אשר נעשה".

שישובו  ליהודים  ש'זעק'  היינו  גדולה",  זעקה  "ויזעק  במרדכי  כתוב  לכן  כלומר, 
מחטאתם )שנהנו מסעודתו של אותו רשע(, וזעק להם: 'גדולה' תשובה שדוחה את לא 

תעשה שבתורה.

וזהו "ועת ומשפט ידע לב חכם", שמרדכי שהוא 'חכם' ידע שה'עת' משתנה, שעשה 
מאסתר  זאת  ולמד  ה'עתים',  חילוף  והיינו  תעשה,  הלא  דוחה  אינו  הדיבור  שקודם 

שעסקה בביעור חמץ.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ה( בסוף הספר ביאור המדרש בקה"ר )ח, ה( עה"פ שומר מצוה גו' לב 
חכם.

והנה בילקוט שמעוני )ועייג"כ בקהלת זוטא( נמצא המדרש באריכות 
אהרון  על  הכתוב  ומפרש  במק"א(.  ועשירים  זה  במקום  ענים  )וד"ת  יותר 

ומשה, יהושע ומשה, אסתר ומרדכי.

- הובא שם גם פי' דקאי על יוסף אבל פי' זה הוא רק על תחלת הכתוב, 
משא"כ פי' הנ"ל דמבארים כל הכתוב - 

)בפרט מהפי' דיהושע ומשה( דדרז"ל היא דחכם דקרא  מזה מוכרח 
הוא גדול משומר מצוה.

משה  ושושדמ"ט.  דמלכא  שושבינא  הם  ואהרן  דמשה  בקיצור  ויל"פ 
ומובן  ואסתר.  מרדכי  וכן  ומקבל.  משפיע  לבנה,  ופני  חמה  פני  ויהושע 
שלמעלה אין ידיעת הרע מזקת, משא"כ האדם מצד הלמטה שלו יודעי טו"ר 
גורם לחטא ומיתה )נתבאר בארוכה בתורה אור - לבעל התניא - ד"ה והנחש 

הי' ערום(.

ולכן למשה שושדמ"ל לא הזיק ע"י שידע שיהי' ונקדש בכבודי כביל"ש 
וכן עד"ז ענין מעשה  ובניו וצריך הי' להעלים זה.  שם משא"כ לשושדמ"ט 
והראי' אשר כשסיפרה  ואסתר.  וגזירת המן דמרדכי  ויהושע,  העגל דמשה 
לאסתר הרי פרסה נדה, דמים טמאים ויניקה לחיצונים. - והוא ע"ד מי שדעתו 
חזקה הרי בשורה לא טובה בנוגע לעתיד, ל"ע, לא תבלבלו מעניניו, משא"כ 

נשים שדעתן קלה.
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ואסתר נשמרה מידיעה זו ולא הי' מקום ליניקת החיצונים ע"י שעסקה 
בביעור חמץ דוקא, היינו ביטול הרע לגמרי. והוא ע"ד מרז"ל )פסחים יא, א( 

הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מיני'.

היינו שמביא כ"ק אד"ש מה"מ המשך מדרש הנ"ל, המופיע בילקוט שמעוני ובקהלת 
זוטא:

בילקוט שמעוני שם מביא פירוש ראשון ש"שומר מצוה לא ידע דבר רע" זה אהרן, 
שבזמן שמתו בניו אמר לו משה להתאבל שבעה ימים ולא לצאת בהם מפתח אהל 

מועד, וכששאלו אהרן למה אמר לו הקב"ה כך, השיב לו משה "כי כן צויתִי214".

ו"ועת ומשפט ידע לב חכם" זה משה, שעוד קודם שמתו בני אהרן ידע )מכך שאמר 
לו הקב"ה "ונקדש בכבודי215"( שחלק מהעובדים במשכן ימותו, ואעפ"כ לא נתיירא 

לעבוד במשכן.

יצרו  על  יוסף, שהתגבר  זה  רע"  דבר  ידע  לא  מצוה  שני ש"שומר  פירוש  ]ומביא 
כשניסתה אשת פוטיפר לפתותו[.

ומביא פירוש שלישי, ש"שומר מצוה" הוא יהושע, והוא "לא ידע דבר רע" - שבזמן 
ו"ועת  חטא העגל אמר "קול מלחמה במחנה216" ולא ידע אודות הרע דחטא העגל. 
ומשפט ידע לב חכם" הוא משה, שאמר אז "אין קול ענות גבורה217", וידע משמעות 

קול העם.

ולבסוף מביא פירוש שלישי, ש"שומר מצוה לא ידע דבר רע" היא אסתר, שהיתה 
עסוקה במצות ביעור חמץ, ולא היתה יודעת ברעתו של המן. ו"ועת ומשפט ידע לב 

חכם" זה מרדכי, שעליו נאמר "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה218".

בקהלת זוטא מביא כהוכחה לכך ש"לב חכם" זה משה, הפסוק "ומשה לא ידע כי קרן 
עור פניו219" כענין שנאמר "חכמת אדם תאיר פניו220".

ולפי דברי המדרש אלו מכריח כ"ק אד"ש מה"מ, שכוונת המדרש היא לפרש הפסוק 
"שומר מצוה לא ידע דבר רע, ועת ומשפט ידע לב חכם", ש'חכם' המופיע בפסוק הוא 

נעלה יותר מ'שומר מצוה' המובא קודם לכן.

214( ויקרא יו"ד, ג.
215( שמות כט, מג.
216( שמות לב, יז.

217( שם לב, יח.
218( אסתר ד, א.

219( שמות לד, כט.
220( קהלת ח, א.
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וההכרח לכך הוא בעיקר מכך שמשה )הנעלה מיהושע, וע"ד "פני משה כפני חמה, 
פני יהושע כפני לבנה221"( הוא ה'חכם' שבפסוק, ויהושע הוא ה'שומר מצוה' שבפסוק.

וכעת ניגש כ"ק אד"ש מה"מ לבאר ענין זה בקצרה:

כהתחלה לביאור מביא שמשה ואהרן הם שושבינא דמלכא ושושבינא דמטרוניתא, 
ומשה ויהושע הם פני חמה ופני לבנה, משפיע ומקבל. וכן מרדכי ואסתר. ולפי זה 
לבין:  משפיע,  חמה,  פני  שושד"מ,  בין:  ההבדל  הם,  המדרש  והסבר  הפסוק  כוונת 

שושדמ"ט, פני לבנה, מקבל.

ומביא שלמעלה ידיעת הרע אינה מזקת, משא"כ האדם למטה - ידיעת הטוב והרע 
גורמת לחטא ומיתה. ומציין לתורה אור ד"ה 'והנחש הי' ערום':

]קשה מאוד ציון זה של כ"ק אד"ש מה"מ, שהרי בתורה אור המודפס ומצוי לפנינו 
אין כלל מאמר המתחיל בד"ה זה. אמנם בד"ה 'ויאמר ה' אלקים' מבואר ענין ידיעת 
הרע אצל אדם, לכן ראיתי להביא ביאור זה כאן: )ואבקש שבאם אי מי מקוראי הגליון 
ימצא ביאור להנ"ל, ישלח ביאור זה למערכת 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבת צפת([.

בתורה אור ד"ה 'ויאמר ה' אלקים' מבאר אדה"ז מהו החשש הגדול שיאכל האדם 
מעץ הדעת, שעי"ז ידע אודות טוב ורע, והרי מן המשך הפסוק "הן האדם הי' כאחד 
ורע222" שהוא מאמר הקב"ה למלאכים, משמע שמלאכים עליונים  טוב  ממנו לדעת 

יודעים טוב ורע, ואין זה מזיק להם כלל.

הפרשת  להיות  יכול  ולכן  בלבד,  מקיף  בבחי'  היא  למעלה  הרע  שידיעת  ומבאר 
הטוב מהרע, שיודע אודות מציאות הרע אך לא יחליפנו ח"ו בטוב. וכענין "שממית 
בידים תתפש והיא בהיכלי מלך223", שאף על פי שהשממית נמצאת בהיכלי מלך, ודאי 

שיודעים ומכירים שהיא שממית בלבד.

אודות  יודע  כאשר  ולכן  פנימי,  באופן  היא  שידיעתו  למטה,  כאן  האדם  משא"כ 
הרע אין מנוס מכך שהרע מתערב בו, וכדי להפריש שוב הטוב מהרע נזקק למלחמה 
עצומה, ובמלחמה זו 'לאום מלאום יאמץ' - שאין מנוס מכך שלעיתים הסט"א מתגבר.

ולפי זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ המדרש הנ"ל:

היות שאהרן הוא שושדמ"ט, ויהושע ואסתר הם בחי' מקבל, לכן ידיעת הרע מזיקה 
להם, ולכן אומר הפסוק: "שומר מצוה לא ידע דבר רע" - שאינם יודעים ממציאות 

221( ב"ב עה, א.
222( בראשית ג, כב.

223( משלי ל, כח.
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הרע. שלכן אהרן לא ידע מכך שבזמן חנוכת המשכן ימותו העובדים בו, יהושע לא ידע 
אודות חטא העגל, ואסתר לא ידע אודות גזירת המן.

משא"כ משה ומרדכי, שלהם לא מזיקה ידיעת הרע, שלכן ידע משה על כך שבזמן 
חנוכת המשכן ימותו העובדים בו, וכן ידע אודות חטא העגל, ומרדכי ידע אודות גזירת 

המן.

ומוסיף לבאר ולהוכיח ענין זה מסיפור מרדכי ואסתר, מזה שכאשר הודיע מרדכי 
גרם לתוצאה  היינו שידיעת הרע אצל אסתר  נדה224,  פירסה  הגזירה  לאסתר אודות 

שלילית - דמים טמים ויניקה לחיצונים.

זה שמי שדעתו חזקה, הרי בשורה לא טובה  כ"ק אד"ש מה"מ שהוא ע"ד  ומעיר 
בנוגע לעתיד לא תזיק לו, משא"כ נשים שדעתם קלה.

ולפי זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ לשון המדרש פליאה הנ"ל: "שומר מצוה לא ידע 
דבר רע זו אסתר, שהיתה עוסקת במצות ביעור חמץ" - כיון שידיעת הרע מזיקה לה, 
לכן היתה נשמרת מידיעת דבר רע. ולכן היתה עוסקת בביעור חמץ דוקא - ביטול 

הרע לגמרי.

ומציין כ"ק אד"ש מה"מ למארז"ל בפסחים, "הוא עצמו מחזר עליו לשורפו, מיכל 
קאכיל מיני'?", היינו שכאשר אדם עוסק בביעור חמץ, אין חשש כלל שיבוא לאכלו. 

וכך כאן - כאשר אסתר מתעסקת בביטול הרע לחלוטין, אין חשש שיתערב בה הרע.

ולעומת זאת "ועת ומשפט ידע לב חכם זה מרדכי, שנאמר ומרדכי ידע את כל אשר 
נעשה" - כיון שלמרדכי לא מזיקה ידיעת הרע - לכן 'ומרדכי ידע את כל אשר נעשה'.

*
ונסיים בלשון כ"ק אד"ש מה"מ בסיום המכתב:

עבדי  מהיות  ויגאלנו  ישראל,  כלל  בתוך  כאו"א  את  ישמר  והשי"ת 
בפנימיות  בשמחה  בעיניו  הטוב  ולעשות  ודאי  קדושים  להיות  דאחשורש 

ובשלימות.

ואולי יש לומר שבזה מרמז כ"ק אד"ש מה"מ לכל חמשת ההערות שהעיר על ספר 
'לב ארי' החדש':

224( ילקו"ש אסתר, רמז תתרנו, ד"ה ותתחלחל.
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הערה א' - מדוע בימי משה נאמר 'וזאת' ובימי משה 'הזה' - וביאר כ"ק אד"ש מה"מ 
 .  . בעיניו  הטוב  'לעשות  במילים  זאת  שרמז  וי"ל  לשמה.  תורה  למדו  משה  שבימי 

בשלימות', שקיום התורה בשלימות הוא באופן ד'לשמה'.

הערה ב' - בענין נוסח תפילתו של חזקי' המלך "והטוב בעיניך עשיתי". וי"ל שרמז 
זאת במילים 'ולעשות הטוב בעיניו'.

הערה ג' - בענין לשון הזהר 'קדושים תהיו - תהיו ודאי'. וי"ל שרמז זאת במילים 
'להיות קדושים ודאי'.

הערה ד' - בענין מאמר הזהר 'עבדין פטורין מעול מלכותא דלעילא'. וי"ל שרמז זאת 
במילים 'ויגאלנו מהיות עבדי דאחשורש'.

בענין  שסייים  שכיון  וי"ל  ואסתר.  מרדכי  אודות  פליאה  מדרש  בענין   - ה'  הערה 
פורים, נקט בענין זה במילים 'ויגאלנו מהיות עבדי דאחשורש'.



לזכות

ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה, הרמי"ם, המשפיעים,

משגיחים, נוני"ם והצוותות הגשמיים

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

 הרבנית מרת דבורה ע"ה אשכנזי

בת הרה"ח חיים אליעזר ע"ה קרסיק

נלב"ע ט"ז סיון התשס"ה

ולע"נ

בנה הרה"ת שו"ב ר' נתן

בן הרה"ח הרב ר' משה ע"ה אשכנזי

נלב"ע ט"ו סיון התשס"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

 התמים היקר,
 מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'

שנפטר בדמי ימיו

הת' מנחם מענדל דוד ע"ה

ב"ר יבלחט"א הרב שמעון שי'

אברהמי

נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

ולזכות בני משפחתו שיחיו

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות 

החייל בצבאות השם

מנחם מענדל בן אברהם שיחי'

קיפניס

לרגל יום הולדתו השלישי
ולרגל חגיגת גזיזת השערות

יה"ר שיגדלוהו הוריו
 לתורה חופה ומעשים טובים

מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות
לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ולזכות בני משפחתו שיחיו

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

מרת שטערנא שרה ע"ה רוזן

בת - יבלחט"א -

 הרה"ח ר' שלמה זלמן שי' לבקיבקר

נלב"ע כ"ז ניסן תשס"ז

יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

הרב שלמה ע"ה

בן הרה"ח אלתר בצלאל ע"ה 
קופצי'ק

נלב"ע כ"ט ניסן תש"נ

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ

 הרה"ח ר' נטע שלמה ע"ה

בן יבלחט"א ר' משה אהרן שי'

וילהלם

נלב"ע ה' סיון התשס"ב 

•

ולזכות

משפחת וילהלם - צפת עיה"ק

להצלחה למעלה מהמשוער בבריאות איתנה 

ובפרנסה בהרחבה בגשמיות וברוחניות

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


