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__________

116 לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בודאות - ראה מאמרי אדה"ז הקצרים 
ע' שנה־ו.

)משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית
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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 הרביעי של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 

לאור בשנה זו1 - ה’תשע"ז )גליון קלד(,

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.

אשר  הכהן,  אהרן  הילולת  יום   - אב  מנחם  ר"ח  לרגל  עולם  לאור  יוצא  זה  קובץ 
ע"י ההליכה בדרכיו של אהרן, ש"אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן 
לגאולה  מגיעים  מהתחלקות,  שלמעלה  האחדות  נקודת  הדגשת  ע"י  שזהו  לתורה", 

חמישית שלמעלה לגמרי מחילוקי הדרגות2.

וכן יוצא קובץ זה לרגל ה’ מנחם אב - יום הילולת האריז"ל החי3, שמדורו ואילך 
“מותר ומצוה לגלות זאת החכמה"4, שע"י לימוד תורת הקבלה, ובפרט כפי שנתבארה 

בתורת החסידות, הרי “לכשיפוצו מעיינותיך חוצה - אתי מר דא מלכא משיחא"5.

וכידוע שיחת כ"ק אד"ש מה"מ6 בנוגע ללימוד תורת החסידות, שנוסף על הענין 
של תרופה יש בה את הענין של טעימה מהגאולה, וכידוע שבערב שבת יש לטעום 
רגע קודם שבאה הגאולה האמיתית  ותבשיל7, הרי ברגעים אלו ממש,  מכל תבשיל 

והשלימה, יש ללמוד תורת החסידות באופן דטעימה מתורתו של משיח.

ופועלים כבר את קבלת  והעיקר שבהוצאת קובץ חידושי תורה, ממהרים מזרזים 
ה’חידוש תורה שמאתי תצא’.

1( בהמשך לקבצים שיצאו לאור בשנה זו: א )קלא( יו"ד־י"א שבט, ב )קלב( ר"ח אדר, ג )קלג( ימי המלואים דחג 
השבועות.

2( בכל זה ראה דבר מלכות ש"פ מטות־מסעי סי"ג.
3( ראה שיחת ליל ומוצאי ה’ מנחם־אב ה’תשמ"ח. התוועדויות ח"ד ע’ 103 ואילך.

4( ראה תניא אגה"ק סי’ כו )קמב, ב(.
5( אגרת הבעש"ט לגיסו ר’ שמשון מקיטוב, נדפסה בכתר שם טוב סי’ א.

6( לקוטי שיחות ח"ל, ע’ 170 ואילך.
7( שו"ע אדה"ז הל’ שבת סר"נ סעי’ ח.
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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 
בתורה ועבודה יחד עם עניני מבצעים, וחדורים הם בשליחות היחידה שנותרה ‘להכין 

את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש’8!

*

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 

כתובות )דפים ז־לא( - הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם.

מפוענחת   - החנוך’  ‘תורת  ספר  על  הערות  קודש,  אגרת  הבאנו  הקובץ  בסוף 
יוכל לראות ולהבין את ההערות והחידושים הנפלאים של  ומבוארת, אשר כל אחד 

כ"ק אד"ש מה"מ.

מנחם  לרב  גרשוביץ,  שי’  אשר  לרב  ובפרט  הישיבה,  לצוות  בזאת  נתונה  תודתנו 
מענדל שי’ הלפרין, לרב מאיר שי’ ווילשאנסקי, לרב שבתי יונה שי’ פרידמן, ולתמימים: 
מנחם מענדל שי' הלפרין ואביחי 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 הבא שיצא לאור בקרוב 
אי"ה, בקשר עם יום הבהיר ט"ו אלול, בו ימלאו מאה ועשרים שנה להתייסדות ישיבת 

תומכי תמימים בליובאוויטש.

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 המשיח9
 ר"ח מנחם־אב ה’תשע"ז

 שנת החיי"ם להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

8( דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב.
9( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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"שבת  השם  של  הפנימי  בביאור  א. 
הוא ע"ש ההפטרה1(,  )שבפשטות  חזון" 
ידוע מה שהביא2 הרה"ח הנודע ר' הלל 
מבַארדיטשוב  הרב  "בשם  מפאריטש3 
נבג"ם", ד"שבת חזון" הוא מלשון מחזה, 
המקדש  מישראל4  לכאו"א  "שמראין 

דלעתיד מרחוק" )וכדלקמן ס"ב(. 

ויש לומר, שכאשר שבת חזון חל ביום 
הרי  זו*(,  )כקביעות שנה  הת"ב בעצמו 
ענין זה דשבת חזון — ראיית בית המקדש 

דלעתיד — הוא ביתר שאת ויתר עז.

1( שאומרים בשבת שלפני ת"ב — תוס' מגילה לא, ב 
ד"ה ר"ח )בתחלתו(. טושו"ע או"ח סתכ"ח ס"ח. הגמ"יי 

לרמב"ם הל' תפלה פי"ג ה"ד.
2( נעתק באוה"ת לנ"ך ח"ב ע' א'צז — בשוה"ג — על 

רשימת הצ"צ שם "ומחזון ותחזינה עינינו".
3( להעיר, שיום ההילולא שלו הוא י"א מנ"א )תרכ"ד( 
— ראה ראשי פרקים מתולדותיו בהקדמה לספרו פלח 

הרמון בראשית ושמות )הוצאת קה"ת(.
א(.  צז,   —  1228 )בוך  דהרר"ה  כת"י  בגוף  כ"ה   )4

ובהנעתק באוה"ת שם ליתא תיבה זו.

הצומות  ענין  שמטרת  ידוע5  דהנה 
)ובמילא — כוונתם הפנימית גם עתה( היא 
לימים טובים, בלשון הרמב"ם6  שיהפכו 
"שהם עתידים להיות ימים טובים7 וימי 
בהד גשה  הוא  זה  וענין  ושמחה".  ששון 
אומ רים  ד"אין8  דת"ב,  בתענית  יתירה 
תחנון ולא סליחות בת"ב ואין נופלין על 
פניהם משום דאקרי מועד". ויתירה מזו 
הבית  שחרב  שביום  בירושלמי9  איתא 
ובפרט  משיחא"10.  מלכא  "יליד  )ת"ב( 
אדם  של  הולדתו  שביום  הידוע11  ע"פ 
זה נמצא, שביום ת"ב  גובר, דלפי  מזלו 

5( ראה בארוכה לקו"ש חט"ו ע' 412 ואילך.
6( סוף הל' תעניות.

הוצאת  רמב"ם  )ראה  ועוד  רמ  רומי  בדפוס  כ"ה   )7
פרענקל(. ולכאורה כצ"ל )בל' רבים, ככל ההמשך שם(, 

ולא "יום טוב" כבדפוסים הנפוצים.
8( שו"ע או"ח סתקנ"ט ס"ד. וש"נ.

9( ברכות פ"ב ה"ד. איכ"ר פ"א, נא.
צרה  אינה  היא  אף  בסופו(:  ה  )פי"ג,  בבמדב"ר   )10

אלא שמחה שבו ביום נולד מנחם כו' )וראה מ"כ שם(.
11( ראה ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח ובקה"ע ופני משה 

שם.

דבר מלכות

פעולת ראיית בית המקדש השלישי בשבת חזון

* שנת הדפסת השיחה )תנש"א(, וכן דשנת תשמ"ח. המו"ל.
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מתגבר מזלו של משיח צדקנו12, והוא יום 
מסוגל לענין של ישועה וגאולה13. וענין 
זה נוגע להלכה למעשה, וכמ"ש הרח"ו14 
בשם האריז"ל שזהו מהטעמים שאומרים 
 .  . במנחה  ט"ב  "ביום  נחמה"  "פסו קי 
כי אז במנחת ט"ב נולד המשיח הנקרא 
מנחם"15, וי"ל שזהו הטעם הפנימי שנק' 

ת"ב בשם "מועד". 

ועפ"ז יש לומר, דכאשר הצום דת"ב חל 
ביום הש"ק, שדוחין את התענית ליום א', 
ודיני  זה אלא בשייכות לענין הצום  אין 
ה "מועד"  ענין  אבל  כו',  ואבילות  עינוי 
שבו, בגלל זה שביום זה נולד מושיען של 
ישראל והוא יום מסוגל לנחמה וגאולה, 
ענינים  ואדרבה,  ש"ק,  ע"י  נדחה  אינו 

אלה הם בעיקר ביום הש"ק. 

לכל  בנוגע  במ"א16  משנ"ת  וע"ד 
נדחה  הש"ק  ביום  שכשחלים  ה צומות, 
רק ענין הצום, אבל זה שיום צום נקרא 
"יום רצון לה'"17 אינו נדחה מיום הש"ק, 
ו אדרבה, ה"ה עת רצון ביתר שאת ויתר 

12( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"א ע' קב 
שבכל ט"ב נולד משיח. וראה בארוכה יפה ענף )השלם( 

לאיכ"ר שם.
בבל  נהרות  על  פ'  רבתי  מפסיקתא  להעיר   )13

)בסופו( "אין שמחה בא אלא בתשעה באב".
בברכ"י  הובא  בסופו,  ט"ב  ענין  הכוונות  שער   )14

או"ח סתקנ"ט אות ז.
ומס יים  שם,  וברכ"י  שם  הכוונות  בשער  כ"ה   )15
ברכות  בירושלמי  )וכ"ה  רבתי"  איכה  במדרש  "כנזכר 
שם(. ובפע"ח )שכ"ג — כוונת ט"ב ובין המצרים בסופו( 
בהגהת צמח מביא מהרח"ו הטעם למה שאומרים ברכת 
וכ"ה  משיח".  נולד  באב  בט'  "כי  ת"ב  במוצאי  הלבנה 
ואב( "מפני שבתשעה  )סוף מס' תמוז  במשנת חסידים 

באב נולד מנחם לפיכך כו'". 
16( ראה לקו"ש חל"ג ע' 159 ואילך. סה"ש תנש"א 

ח"ב ס"ע 683 ואילך.
17( ישעי' נח, ה. וראה תניא אגה"ת ספ"ב.

קראת"18,  אותו  ימים  "חמדת  כי  עז, 
ונצטוינו לענגו בעונג אכילה ושתי' כו'19, 
ונמצא, שכשהצום חל ביום ש"ק הרי הוא 

כמו "יום טוב" ויום "ששון ושמחה"20. 

ומזה מובן גם לעניננו, דכיון שכשחל 
ענינו  גלוי  באופן  מודגש  בש"ק  ת"ב 
מסוגל  ויום  "מועד"21  שהוא  ה פנימי, 
גם  הרי  ונחמה,  גאולה  ישועה  לעניני 
זה  ביום  דלעתיד  המקדש  בית  ראיית 
שאת  ביתר  היא  חזון(,  שבת  )להיותו 

וביתר עז. 

ב. ויש לבאר העילוי המיוחד דראיית 
המקדש דלעתיד כשחל שבת חזון ביום 
בהמשך  הביאור  בהקדם  עצמו,  הת"ב 
דברי הרב לוי"צ מבַארדיטשוב, שמביא 
שם משל לבאר זה שמראין את המקדש 

דלעתיד לכאו"א מרחוק, וז"ל22: 

יקר ועשה  . מאב שיש לו בן   . "משל 
לו מלבוש יקר להתלבש בו ומצד שלא 

18( נוסח תפלת עמידה דש"ק.
)כשיום  וי"ל שאז  ר"ס רמב.  או"ח  19( שו"ע אדה"ז 
יותר  בזה  להוסיף  יש  חל בשבת(  ת"ב  ובפרט  התענית 
מכל שבתות השנה כדי לשלול הקס"ד של מיעוט בזה 

בגלל יום הצום. וראה לקו"ש ח"ד ע' 1091.
20( וראה ספרי )בהעלותך י, י(: ביום שמחת כם אלו 
שבתות. וכן משמע בירושלמי מגילה פ"א ה"ד בתחלתה 
)"ששמחתו תלוי' בידי שמים"(, וכן נפסק בשו"ע או"ח 
סתרפ"ח ס"ו — ראה נ"כ ה טושו"ע שם. וראה תוס' סד"ה 
 1090 ע'  שם  לקו"ש  וראה  ועוד.  ב(.  כג,  )מו"ק  מ"ד 
אדה"ז.  ובשו"ע  בפוסקים  נזכר  שלא  מה   31 בהערה 

ובארוכה לקו"ש חל"ג ע' 62 ואילך.
21( והרי דוקא בקביעות כזו שחל ת"ב בשבת ונדחה 
בשבת(,  באחד  באב  תשעה  שחל  )או  השבת  לאחר 
איתא )טושו"ע שם סתקנ"ב ס"י( "אוכל בשר ושותה יין 
בסעודה המפסקת ומעלה על שולחנו ואפילו כסעודת 

שלמה בעת מלכותו".
— ראה לקו"ש  כו'  והמשל  הנ"ל  בביאור מאמר   )22

ח"ט ע' 24 ואילך. חכ"ט ע' 18 ואילך.
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נזהר הבן באותו בגד ועשה מעשים אשר 
לא יעשו קרע אותו לכמה קרעים. ועשה 
לו פעם שני לבוש יקר וקרע אותו ג"כ23. 
מה עשה האב עשה לו לבוש שלישי ולא 
נתן לו ללבוש אותו רק גנזו ולפרקים24 
ואומר  הלבוש  לו  מראה  הוא  ידועים 
ינתן  הישר  בדרך  תתנהג  שאם  ראה  לו 
זה  ]ומצד  אותו  ללבוש  זה  לבוש  לך 
מרגילו לילך בדרך הישר עד שיודע בו 
שנעשה אצלו כמו טבע אז יתן לו הלבוש 
פן  ירא ממנו  אינו  אז  כי  אותו  להלביש 
יחזור לסורו מאחר שנעשה כמו טבעית 
כו'[ וזהו ענין שבת חזון ל' מחזה שמראין 
דלעתיד  המקדש  מישראל  לכאו"א 

מרחוק כו' וד"ל". 

 .  . זה ש"מראין  והיינו שהתכלית של 
המקדש דלעתיד" היא להרגיל את בנ"י 
זו תהי'  ללכת בדרך הישר עד שהליכה 
אצלם "כמו טבע", ואז ניתן להם המקדש 

למטה. 

וצ"ב בהתאמת המשל לתוכן הנמשל, 
הלבוש  הרי  במשל,  בשלמא  דלכאורה, 
גורם  ואינו  צדדי  שכר  אלא  אינו  עצמו 
ולכן  כדבעי,  הבן  שיתנהג  עצמו  מצד 
רק עי"ז שאביו אינו נותן לו הלבוש ורק 
תתנהג  שאם  ראה  לו  ואומר  לו  מראה 
זה  הרי  זה,  לבוש  לך  ינתן  הישר  בדרך 
מרגילו ללכת בדרך הישר; אבל בנמשל, 
הרי עצם מציאות המקדש פועל שיפור 
מקום  היותו  בגלל  בנ"י  במצב  והטבה 
גילוי שכינה וראיית אלקות. ולפי זה צ"ב, 

23( וראה זח"א סא, ב ובאוה"ח שם.
לפר קים  שם:  ובאוה"ת  דהרר"ה.  בכת"י  כ"ה   )24

רחוקים ידועים.

הבית,  בזמן  אלקות  שראיית  יתכן,  איך 
כשהי' בית המקדש על מכונו ובנ"י עלו 
לרגל וראו במו עיניהם את עשרת הנסים 
ובמשך  בביהמ"ק25,  לאבותינו  שנעשו 
עליהם  פעל  לא  כ"ז  הרי  רבות,  שנים 
שייטיבו את דרכם, אע"פ שבשעת מעשה 
היו נביאים שהוכיחו את ישראל והזהירום 
יגרמו לגלות  ידי מעשיהם הרעים  שעל 
מראין  שרק  זה  ואילו   — הבית  וחורבן 
גופא  וזה  מרחוק,  דלעתיד  את המקדש 
רק "לפרקים ידועים", יש בכוחו לפעול 
על בנ"י להרגילם ללכת בדרך הישר עד 

שזה יהי' "כמו טבע" בנפשם? 

ג. ויש לומר, שהביאור בזה נרמז במ"ש 
"שמראין  מבַארדיטשוב  לוי"צ  הרב 
דלעתיד  המקדש  מישראל  לכאו"א 
מרחוק". דלכאורה צ"ב, הרי ראי' וריחוק 
 — מזה  ויתרה  שונים,  ענינים  שני  הם 
הראי' 1( מורה שהדבר הוא בקירוב, 2( 
"מקרבת" ומודיעה פרטי הדבר להרואה. 

לשמיעה26,  ראי'  בין  החילוק  ]וכידוע 
מרחוק27.  ושמיעה  מקרוב  היא  דראי' 
וחודרת  בנפש  מגיעה  ראי'  כלו מר: 
בהאדם בוודאות והתאמתות כזו שאינה 
דבר,  איזה  רואה  דכשהאדם  בשמיעה, 
את  לסתור  וראיות  הוכחות  יועילו  לא 
ראה  בעצמו  שהוא  מאחר  כי  ראייתו28, 

25( אבות פ"ה מ"ה.
מה  ע'  תש"ט  סה"מ  יג.  ע'  תרס"ג  סה"מ  ראה   )26
וראה  ב(.  )קכז,  סי"ט  מאגה"ק  ולהעיר  ובכ"מ.  ואילך. 

בהנסמן בהערה הבאה.
27( מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תקד. ס"ע 
תקמג ואילך. המשך תער"ב ח"ב ע' תדש ואילך. סה"מ 

פר"ת ע' סט. ובכ"מ.
28( ראה רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ח.
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אצלו  ונתברר  נתאמת  הרי  הדבר  את 
הדבר יותר מכל בירור שכלי. 

עד  ד"אין  בההלכה29  וכמודגש   —
נעשה דיין", כדאיתא בגמ'29 הטעם "כיון 
זכותא",  לי'  חזו  מצו  לא  כו'  דחזיוהו 
מהעדים,  שומעים  כשהדיינים  משא"כ 
אף שברור להם שהעדים אומרים אמת30, 
והתפעלות  הוודאות  כי  זכותא,  לי'  חזו 
שמצד ראי' היא גדולה יותר מהוודאות 

והת פעלות שמצד שמיעה[, 

לכאו"א  ש"מראין  שאומר  מהו  וא"כ 
 — מרחוק"  דלעתיד  המקדש  מ ישראל 
דאם זהו באופן של ראי', הרי זה מדגיש 

שאינו "מרחוק" אלא "מקרוב". 

שני  ללמדנו  בזה  דכוונתו  לומר,  ויש 
ענינים הפכיים הנצרכים בכדי שההליכה 
טבע"  "כמו  ותהי'  תעשה  הישר  בדרך 
המקדש  נתינת  את  שתביא  ב אופן 

דלעתיד. 

ד. ביאור הענין: 

המקדש  שבית  הזהר31  דעת  ידועה 
"בניינא  הקב"ה,  ע"י  ייבנה  השלישי 
ד קוב"ה". וכמ"ש רש"י32 "מקדש העתיד 
יגלה  הוא  ומשוכלל  בנוי  מצפין  שאנו 
אדנ י  מקדש  שנאמר33  משמים  ויבא 
ברז"ל34  לאידך מצינו  ידיך". אבל  כוננו 

29( ר"ה כו, א.
30( להעיר מרמב"ם שם ספ"ז. ואכ"מ.

31( ח"א כח, א. ח"ב נט, סע"א. קח, סע"א. ח"ג רכא, 
א.

32( סוכה מא, סע"א. ר"ה ל, סע"א. וכ"ה בתוס' סוכה 
שם. שבועות טו, ריש ע"ב ד"ה אין.

33( בשלח טו, יז. וראה פרש"י שם.
34( ירושלמי מגילה פ"א הי"א. ויק"ר פ"ט, ו. וראה 

ירושלמי פסחים פ"ט ה"א )תוספתא פסחים פ"ח, ב(.

פסק  וכן  בנ"י,  ידי  על  ייבנה  שה מקדש 
המקדש,  בונה  דמשיח  הרמב"ם35 
בנין  שהרי  פשוט,  טעמו  ולכאורה 
ביהמ"ק היא מצות עשה36, כמ"ש37 ועשו 
על  המוטל  דבר  היא  ומצוה  מקדש,  לי 

בנ"י. 

כמה  שי"ל  כמ"פ38  נת'  כבר  והנה 
דתרווייהו  הדיעות,  ב'  בין  תיווכים 
איתנהו בי' ]דבנין הבית למטה יהי' בידי 
וישכון  ירד  שלמטה  זה  ובמקדש  אדם, 
שמקדש  או  דלמעלה,  הרוחני  המקדש 
או  הדלתות  אבל  השמים  מן  ירד  גשמי 
בידי  היו  שהן  בארץ,  שטבעו  השערים 
במקומם  ויעמידום  ויתגלו  יעלו  אדם, 
והמעמיד הדלתות נחשב39 כאילו בנאו[. 
צורך  יש  דלעתיד  שבבנין  נמצא,  ועפ"ז 
ד"בניינא  הענין  הן   — הענינים  בשני 
דקוב"ה", וכן שייעשה על ידי בני אדם, 

המלך המשיח. 

עיקר  כי  היא,  בזה  הביאור  ונקודת 
בית  שיהי'  הוא  השלישי  דבית  החידוש 
ולכן  הב',  ובית  הא'  כבית  דלא  נצחי, 
דבר  בניינא  ולא  דקוב"ה",  "בניינא  צ"ל 
נש, שאין לו קיום )כמבואר בזהר שם40(. 
)גם(  צ"ל  המקדש  נצחיות  לאידך,  אבל 
קביעות  ולכן  המטה,  בגדרי  שהוא  כמו 
נצחית זו למטה היא ע"י מעשה בני אדם, 

35( הל' מלכים רפי"א וסופו.
36( רמב"ם הל' ביהב"ח בתחלתן.

37( תרומה כה, ח.
38( ראה לקו"ש חי"ח ע' 418. וש"נ )נדפס בחידושים 
יט.  סימן  שם  ס"ו.  "פתיחה"  ביהב"ח  בהל'  וביאורים 

ועוד(.
39( ראה ב"ב נג, ב.

40( ח"א וח"ג שם. וכ"ה בפסיקתא רבתי שם.
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"בניינא  מצד  שהיא  כמו  הנצחיות  שאז 
ד קוב"ה" נקבעת גם ב)גדרי( המטה41. 

ה. ויש לומר, דכשם שהוא בנוגע ל בנין 
ביהמ"ק, עד"ז הוא גם בזה שמראין את 
המקדש דלעתיד לכאו"א מישראל, שיש 
"בנינא   — אלה  ענינים  שני  מעין  בזה 
דקוב"ה" ומעשה בני אדם )ונרמזים בב' 

הלשונות "מראין. . מרחוק", כדלקמן(: 

לכאו"א  שמראין  מחזה  "לשון  מ"ש 
חזון  שבשבת  רק  כוונתו  אין  מ ישראל", 
אצל  ראי'  בבחי'  דלעתיד  המקדש  ישנו 
רואה  כאו"א  כותב  הי'  )שאז  כאו"א 
וכיו"ב(, אלא  ופשיטא שביכלתו לראות 
ש"מראין" אותו, היינו שהראי' באה לא 
מצד האדם עצמו, אלא היא פעולתו של 
זה שמראה אותו, שהראי' באה מלמעלה, 

ע"ד שהבנין הוא "בניינא דקוב"ה". 

ראיית  לגבי  זו  בראי'  החידוש  וזהו 
השכינה במקדש הא' והב': 

עלו  שבנ"י  אף  והב',  הא'  במקדש 
וראו  במקדש  קרבנות  והקריבו  לרגל 
שנעשו  הנסים  עשרת  ע"י  שכינה  גילוי 
ליר"ש  מביא  שכ"ז  שפשיטא  לאבותינו, 
עצמה  שהעלי'  מזה  וק"ו  ]במכ"ש 
מביאה  שני  מעשר  לאכול  לירושלים 
גדולה  קדושה  רואה  "שהי'42  ליר"ש, 
מכוון  הי'  בעבודה  עוסקים  וכהנים 

41( ועד"ז הוא בקדושת המקדש וירושלים, דאף שכ' 
הרמב"ם )שם ספ"ו( ד"קדושת המקדש וירושלים מפני 
השכינה ושכינה אינה בטילה", קבי עות קדושה זו נעשה 
וירושלים"  העזרה  קידש  שהוא  שלמה  ש"קדשה  עי"ז 

)רמב"ם שם הי"ד(, ע"י מעשה הקידוש.
42( ל' התוס' ב"ב כא, א ד"ה כי מציון.

תורה  וללמוד  שמים  ליראת  יותר  לבו 
כדדרשי' בספרי למען תלמד ליראה וגו'43 
גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד לפי 
שהי' עומד בירושלים עד שיאכל מע"ש 
שלו והי' רואה שכולם עוסקים במלאכת 
שמים ובעבודה הי' גם הוא מכוון ליראת 
שמים ועוסק בתורה"[ — הרי ראי' זו היא 
ואילו  ליר"ש;  ונתעוררו  ראו  שבנ"י  מה 
ש"מראין  באופן  ה"ז  הג'  המקדש  בבית 
לכאו"א מישראל", שהקב"ה מראה אותו. 

רואה  שהאדם  דבר  בין  והחילוק 
מ עצמו לזה שמראין לו מלמעלה הוא הן 
בכמות והן באיכות: כאשר האדם רואה 
הדבר,  פרטי  כל  את  רואה  אינו  מעצמו 
עצמו;  בכח  לראות  שביכלתו  מה  אלא 
לראות  יכול  הרי  לו,  כשמראין  משא"כ 
ראיית  כאשר  זאת:  ועוד  הדבר.  כל  את 
הדבר היא בכח האדם, הרי תפיסת הדבר 
היא לפי אופן כליו וחושיו, ואינו תופס 
את הדבר כמו שהוא; ואילו כאשר מראין 
לו את הדבר, אין זה לפי מדידת תפיסת 
האדם, אלא לפי ערך הדבר שמראין לו. 

המקדשות:  לבתי  בנוגע  הוא  ועד"ז 
בנ"י  "ראו"  והב'  הא'  המקדש  בבית 
ראי'  שהיא  וכיון  הגילוי,  את  מ עצמם 
אלקות  גילוי  זה  אין  הרי  נברא,  של 
ביכולתו  אין  כי  שהוא,  כמו  דהמקדש 
של נברא לראות ולהשיג מאלקות אלא 
באופן מוגבל, לפי ערך מדידות והגבלות 
דלעתיד  המקדש  משא"כ  האדם44; 

43( פ' ראה יד, כג. בספרי לפנינו ליתא. וראה בספרי 
מכת"י )נ.י., תשכ"ט(.

הגילוי כמבואר  חילוקים בדרגת  בזה  הי'  44( שלכן 
לפום  מישראל  ואחד  אחד  שכל  ב:  צח,  ברכה  בלקו"ת 
לרגל  עולין  כשהיו  זה  גילוי  מקבל  הי'  דילי'  שיעורי' 
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לפי  זה  אין  מישראל,  לכאו"א  שמראין 
המקדש  זהו  אלא  הנברא,  ודרגת  ערך 
זה  וענין  כי הקב"ה מראה אותו,  עצמו, 
הוא נעלה שלא בערך ממה שנברא יכול 

לראות ולהשיג. 

שבבית  הגילויים  ראיית  זה  ומטעם 
ראשון ובית שני והעבודה אז לא פעלה 
"כמו  תהי'  הישר  בדרך  בנ"י  שהנהגת 
ודוקא  הנצחיות,  ענין  בנפשם,  טבע" 
בכוחה  יש  דלעתיד  המקדש  ראיית 

לפעול שהנהגתם תהי' בדרך הישר, 

במקדש  ישראל  ועבודת  ראיית  כי 
ראשון ושני אינה אלא ראייתו ועבודתו 
של נברא, דלהיותו מדוד ומוגבל ובעל 
שינוי, הרי גם עבודתו היא בהגבלה וא"א 
שיהי' לה נצחיות; משא"כ ראיית המקדש 
דלעתיד, ה"ז פעולה מצד הקב"ה, ולכן 
בדרך  שההנהגה  לפעול  בכוחה  דוקא 

ה ישר תיעשה כמו טבע. 

ו. אמנם אעפ"כ, מכיון שכ"ז הוא מצד 
האדם  מצד  ולא  שמלמעלה,  ה"מראין" 
מצד  בנ"י  מצב  שמצד  נמצא,  שלמטה, 
בו  פועלת  המקדש  ראיית  אין  עצמו 

באופן נצחי. 

בנוגע  בכ"מ45  המבואר  ]וע"ד 
מלמעלה,  שמכריזים  השונים  להכרוזים 
שהוא  לתשובה,  האדם  את  לעורר  כדי 
ע"י שהנשמה למעלה שומעת את הבת 
קול, וע"י שהיא שומעת זה למעלה נמשך 

שכולן חייבין בראי', לכך נאמר פני הוי' ל' רבים שלכל 
אחד הי' הגילוי לפי ערכו.

45( ראה לקו"ת תצא לו, ד. במדבר טז, א ואילך. יז, 
א. ד"ה אריב"ל בכ"י ב"ק כו' תש"ב פ"א. ובכ"מ. וראה 

ספר חרדים בחתימת הספר )סגולה ו(.

כמאמר46  שלמטה,  בנשמה  גם  ונרגש 
אע"ג דאיהו לא חזי מזלי' חזי, ולכן אנו 
רואים שנופלים לו לאדם פתאום הרהורי 
לזה  והתבוננות  הכנה  שום  בלי  תשובה 
שהיא  דכיון  בזה47,  שמבואר   — מצדו 
שהוא  שלמטה,  האדם  מצד  לא  באה 
נתעורר בתשובה מצד עצמו, אלא מצד 
זו  להתעוררות  אין  דלעילא,  אתערותא 

קיום אצל האדם[. 

לכאו"א  ש"מראין  שמדייק  וזהו 
מ ישראל המקדש דלעתיד מרחוק", שאף 
שמראין המקדש דלעתיד, צריך שיורגש 
ועבודת  "מרחוק",  שהוא  האדם  אצל 
ה אדם צ"ל להתבונן בזה גופא, שמראין 
עצמו  מצד  והוא  דלעתיד,  המקדש  לו 
תנועה של  אצלו  גורם  וה"ז  מזה,  רחוק 
ביטול עד שעי"ז נעשה "כלי" שההמשכה 

מל מעלה תורגש ותוקלט במציאותו. 

לענין  השייכות  גם  לבאר  יש  עפ"ז 
שבת חזון כפשוטו, שהוא ע"ש התחלת 
הוא  שבגלוי  ישעיהו",  "חזון  ה הפטרה 
גו'",  וירושלים  יהודה  על  חזה  "אשר 
ענינים שהם היפך הישועה והנחמה, כי 
גילוי המחזה דהמקדש דלעתיד, בא ע"י 
רגש הריחוק, המבואר בהפטרה ד"שבת 
חזון", שזה פועל הקירוב ש"מחזון )יהי'( 
המקדש  דראיית  עינינו"48,  ותחזינה 

לעתיד לא תהי' מרחוק, אלא מקרוב. 

העילוי  לבאר  יש  הנ"ל  כל  ע"פ  ז. 
דלעתיד  המקדש  בראיית  המיוחד 
בקביעת שבת חזון שחל ביום ת"ב עצמו, 

46( מגילה ג, א. סנהדרין צד, רע"א.
47( לקו"ת ויקרא ד"ה אדם כי יקריב ב, סע"ב ואילך.

48( ל' הצ"צ באוה"ת נ"ך שם, כנ"ל הערה 2.
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שאז נוסף ע"ז שמראין לכאו"א מישראל 
שמצד  הגילוי  מעלת  דלעתיד,  ה מקדש 
למעלה, הרי כיון שבו ביום נולד משיח 
צדקנו, ועומד מוכן49 לגאול את ישראל 
ולבנות המקדש במקומו, הרי זה מוסיף 
בשייכות  האדם  דעבודת  כח  בהנתינת 
של  באופן  יהי'  שלא  דלעתיד,  ל מקדש 
"מרחוק", אלא באופן קרוב, וקרוב ממש, 

השייך למציאות האדם, 

49( ראה יפה ענף לאיכ"ר שם.

למטה  ביהמ"ק  ונתגלה  יורד  ועי"ז 
לזה  שנזכה  ויה"ר  לכאו"א,  ממש  בגלוי 
בשבת חזון דשנה זו ממש, ובפרט שר"ת 
אראנו  שנת  תהי'  "הי'  הם  השנה  של 
 — מראה  בעצמו  שהקב"ה  נפלאות", 
נפלאות,  מישראל  לכאו"א   — אראנו 
ד"כימי  והשלימה,  האמי תית  דגאולה 
נפלאות"50,  אראנו  מצ רים  מארץ  צאתך 

ותיכף ומיד ממש. 
)משיחות ש"פ דברים תשמ"ז ־ח,
לקוטי שיחות חל"ט ע' 8 ואילך(

50( מיכה ז, טו.
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בקשר למה שדובר )בההתועדות דיום 
ע"ד  מנ"א(  ער"ח  טוב  כי  בו  שהוכפל  ג’ 
השתדלות מיוחדת לסיים מסכתות במשך 
ט’ הימים שמר"ח מנ"א - וכן ע"ד לימוד 
בתורת האריז"ל ביום ההילולא שלו )אשר 
יום זה )ד’ מנ"א( הוא ערב יום ההילולא 
חצות  לאחר  כבר  שעתה   - ובפרט  שלו, 

היום1, ובזמן רעווא דרעווין2(.

להאריז"ל3  הש"ס  בלקוטי  הנה   -
מנוחה  להם  אין  “ת"ח*3  מרז"ל  מבאר 
כו’" שבסיום מס’ ברכות )מס’ הראשונה 
שבש"ס( - ועד"ז בסיום מס’ מו"ק4, שע"פ 
ודיוקים  יתיישבו כמה קושיות  זה  ביאור 

שבמאמר זה, כדלקמן.

* * *

רבי  “אמר  ברכות*4:  בסוף  א.  איתא 
חכמים  תלמידי  רב  אמר  אשי  בר  חייא 

תחנון  א"א  דלכן   - שלאחריו  ליום  ביותר  דשייך   )1
במנחת ער"ח וכו’.

2( דשייך לרזי דרזין דאורייתא - תורת האריז"ל.
3( הובא גם באגה"ק סו"ס יז. ועוד.

4( סיום שמותר לעשותו גם בת"ב.

אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב 
אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו  שנאמר5 

אלקים בציון".

והקשה המהרש"א: הרי “עוה"ב שזוכין 
ליום  כמ"ש6  מנוחה  כולו  הוא  הת"ח  לו 
וא"כ   - כו’"  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו 
איך אפ"ל שת"ח אין להם מנוחה כו’ ולא 

בעוה"ב"?

גם צלה"ב: לפני זה המאמר )“ת"ח אין 
“היוצא  שם:  איתא  וכו’"(  מנוחה  להם 
ועוסק  לביהמ"ד  ונכנס  הכנסת  מבית 
זה  )וגם  שכינה  פני  ומקבל  זוכה  בתורה 
וכדמסיים(  הכתוב  מאותו  שם  נלמד 
אל  יראה  חיל  אל  מחיל  ילכו  שנאמר 
“היוצא"  שאומר  ומזה   - בציון"  אלקים 
סתם, היינו אף מי שאינו ת"ח7, מוכח שגם 
)שמני’  וגו’"  “ילכו מחיל אל חיל  הכתוב 

5( תהלים פד, ח.
6( סוף מס’ תמיד.

הכנסת  מבית  היוצא  “כל  היא  מו"ק  במס’  הלשון   )7
הכוונה:  י"ל  ולכאורה  לביהכ"נ".  ומביהמ"ד  לביהמ"ד 
הוא  ואז  זמן תפלה  עד שבא  היום  כל  בביהמ"ד  שלומד 
יוצא מביהמ"ד לביהכ"נ )ויוקשה ענין ד"כל" היוצא - נוסף 
על הדוחק גדול לומר שמדבר רק בזה שתורתו אומנתו!(. 
 - ומביהמ"ד לביהכ"נ  - שאינו מוסיף  אבל במס’ ברכות 

משמע שמדבר גם בבעלי עסק.
זה  מאמר  שמביא  סקנ"ה,  אדה"ז  בשו"ע  מוכרח  וכן 
למ"ש  בהמשך  כו’"[  לביהמ"ד  מביהכ"נ  היוצא  ]“וכל 
שילך  קודם  התפלה  אחר  מיד  אותה  “לקבוע  לפנ"ז 
לעסקיו". ועפ"ז יל"פ במו"ק הוא"ו ד"ומביהמ"ד" - וא"ו 

המחלק )במקום או(. ועייג"כ פרש"י שם.
ע"ד  )גם(  שהם  האריז"ל  בכתבי  ישנם  ענינים  כו"כ    
המצות  בטעמי  ואתחנן  פ'  להאריז"ל  ל"ת  וראה  הפשט. 

תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב

*3( בשל"ה בהקדמה )יז, א(. עמק המלך שער הדיקנא 
פ"ח )סא, ג(. ועוד. אוה"ת ואתחנן )ע' סז(, המשך תרס"ו 
)ע' יב(: צדיקים אין להם כו'. נתבאר בארוכה לקו"ש חי"ד 

ע' 971 ואילך.

עד"ז  מרז"ל  שהובא  )אף  בירוש'  לא  אבל  בבבלי   )4*
בירוש' שביעית ספ"ד(. וביארו באחרונים שי"ל - שבבבלי 
הודגש יותר הענין דילכו מחיל אל חיל שהיו עולים אח"כ 
ללמוד תורה בא"י ועד שר"ז התענה מאה תעניות כו' )ב"מ 

פה, סע"א( 
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וא"כ   - בת"ח  דווקא  מדבר  אינו  ילפינן( 
מנ"ל ללמוד )במאמר השני( מפסוק זה כי 

רק ת"ח אין להם מנוחה כו’?

גם  )כנ"ל(  איתא  זה  מאמר  ב.  והנה 
בסוף מס’ מו"ק - בשינוי לשון: “ת"ח אין 
ילכו  להם מנוחה אפילו לעוה"ב שנאמר 

מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון".

ושינוי זה הוא שינוי בתוכן הענין:

)ת"ח אין להם מנוחה( אפילו לעוה"ב - 
משמעותו, שמובן ופשוט הוא שאין להם 
וראי’  הודעה  צריך  אבל  בעוה"ז,  מנוחה 
מקרא שאין להם מנוחה אפילו לעוה"ב; 
להם  “אין  שמהל’  ברכות,  במס’  משא"כ 
שנאמר  בעוה"ב  ולא  בעוה"ז  לא  מנוחה 
כו’" מוכח כי החידוש הוא גם בזה שאין 

להם מנוחה בעוה"ז.

ברכות(  )שבמס’  המאמר  על  ג.  והנה 
ולא  בעוה"ז  לא  מנוחה  להם  אין  “ת"ח 
הש"ס  בלקוטי  כתב  וכו’",  בעוה"ב 
להאריז"ל*7, וז"ל: הענין כי בעולם שלאחר 
ועולין  בתורה  עוסקים  ת"ח  המיתה 
ומישיבה לישיבה כי  ממדריגה למדריגה 
אפילו מרע"ה בכל יום ויום עולה ומשיג 
כך  סוף  לו  אין  שהשי"ת  כמו  כי  יותר 
תורתו אין לה סוף. וז"ס יצא אדם לפעלו8 
בעוה"ז  במה שפעל  בתורה  לעסוק  ר"ל9 
תחילה  יוצא  מעוה"ז  האדם  כשיצא  כי 
שפעל  במה  בתורה  לעסוק  ר"ל  לפעלו 
עובד  שהוא  לעבודתו10  ואח"כ  בעוה"ז 

שהאריז"ל מרוב גודל חריפותו הי' מעין ו' דרכים בהלכה, 
וא' ע"ד הסוד.

8( תהלים קד, כג.
9( ראה תנחומא )באבער( עה"פ. זח"א קפב, רע"א.

10( צ"ע ענין עבודה זו.

שם וטורח עדי ערב ר"ל שיגמור העוה"ז 
הדומה לערב כי לעתיד אחר התחי’ יהי’ 
להם מנוחה ומלאה הארץ דעה כל אחד 

לפי מדריגתו11. עכ"ל בהנוגע לעניננו.

ב’  כי  המהרש"א,  קושיית  סרה  ועפ"ז 
אין  ת"ח  שאמרו  מה  הם:  שונים  זמנים 
להם מנוחה בעוה"ב כוונתם למשך הזמן 
“ליום  שנאמר  ומה  עוה"ז";  “שיגמור  עד 
הוא  המכוון  כו’"  ומנוחה  שבת  שכולו 

“לעתיד אחר התחי’".

ד.  וע"פ הביאור בלקוטי הש"ס שם יובן 
ג"כ מה שאמרו “ת"ח אין להם מנוחה כו’" 
- כי הענין ד"יצא אדם לפעלו", שפירושו 
הוא “לעסוק בתורה במה שפעל בעוה"ז" 
ועכ"פ[  אומנתו,  ]בזה שתורתו  רק  שייך 
בתלמיד חכם. משא"כ לימוד התורה של 

-, שאינו באופן ד"פעלו".

ואף שגם - עבודתם את ה’ צריכה להיות 
בתמידות ]“וכל מעשיך יהיו לשם שמים" 
ו)יתירה מזו( “בכל דרכיך דעהו"12[, הרי 
בג"ע דלשם יוצא האדם מעוה"ז שייך רק 
פעלו דעסק התורה13 ולא הפעולה דקיום 
ועסק  שכרם(.  קבלת  רק  )כ"א  המצות 
במארי  הוא  “פעלו"  של  באופן  התורה 

תורה - בתלמידי חכמים דוקא.

מס’  שבין  והענין  הלשון  ה.  שינוי 
ברכות למס’ מו"ק - יובן בהקדים הידוע14 

11( כנאמר בקרא )ירמי’ לא, לג( מקטנם ועד גדולם 
שיהיו קטנים וגדולים. וראה רמב"ם בסופו.

דעות  הל’  רמב"ם  ו.  ג,  משלי  מי"ב.  פ"ב  אבות   )12
ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א. 

כו’  מעשיך  “וכל  על  דעהו"  דרכיך  ד"בכל  המעלה 
לש"ש" - ראה לקו"ש ח"ג ע’ 709. 239. ועוד.

13( ראה ספר המצות להצ"צ טו, ב. ובכ"מ.
14( המשך תרס"ו ע’ יב ואילך.
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להם  “אין   - למדריגה  ממדריגה  שבעלי’ 
מנוחה"15 - שני אופנים

א( שהמדריגה העליונה, עם כל העילוי 
שלמטה  להמדריגה  ערך  לה  יש  שבה, 
הקודמת  דמדריגה  ההשגה  ואז   - ממנה 
העליונה,  מדריגה  להשגת  מסייעת  היא 

הבאה אחרי’.

ב( המדריגה העליונה היא נעלית באין 
ממנה,  שלמטה  המדריגה  לגבי  ערוך*15 
עד שזו התחתונה )לא רק שאינה מסייעת, 
להשגת  מבלבלת  היא  אדרבה(  אלא 
מדריגה העליונה ובכדי להגיע להשגתה 
השגה  ביטול  תחילה  צ"ל  העליונה  של 

הקודמת.

ולכן ר’ זירא כי סליק לארעא דישראל 
גמרא  דלישתכח  תעניתא  מאה  יתיב 
בבלאה מיני’16 - כי )לימוד ר"ז ב(תלמוד 
ירושלמי הוא מובדל בערך מתלמוד בבלי, 
התלמוד  השגת  לידי  לבוא  בכדי  ולכן 
ירושלמי הי’ צריך לשכוח תלמוד בבלי - 

ביטול השגתו הקודמת.

ו.  והנה ידוע17 שבתורה יש ב’ מדריגות: 
זו  שבחינה  בעולם,  שנמשכה  כמו  א( 

בשם   - )בכללות  נקרא  דלקמן  הא’  אופן  גם   )15
תר"ס  צאו"ר  ד"ה  ראה   - מנוחה"  להם  “אין  המושאל( 
)קרוב לתחילתו( שמביא מרז"ל זה לענין העליות שבבחי’ 

גבול ומדה )אף שנקראות שם גופא “עמידה"(.
       וי"ל דזהו ג"כ הענין דלא יכלו חבריו לעמוד על 
סוף דעתו )עירובין יג, ב(, ולא הי' יודע מה הן אומרים 
לאדמו"ר  אורה  שערי  וראה  וצ"ע.  ב(.  כט,  )מנחות 

האמצעי ובד"ה חייב אינש לבסומי תש"ח.
16( ב"מ פה, א. ולגירסת המהרש"ל - מ’ תעניתא.

- הטעם שבפנים להתעניות - כ"כ בכ"מ. וראה בארוכה 
בד"ה חייב אינש לבסומי שם. ויש לתווכו עם פרש"י שם.

17( ד"ה ביום השני תרפ"ה פ"ו. ד"ה עמד וימודד ארץ 
תש"ה פמ"ט.

שבתורה )עם היות שארוכה מארץ מדה 
גו’18( היא במדה ושיעור. ב( התורה כמו 
שהיא מצ"ע, שהיא בבחי’ בלי גבול וסוף. 
וכלשון האריז"ל )המובא לעיל סעיף ג(: 
“כמו שהשי"ת אין לו סוף, כך תורתו אין 

לה סוף".

מנוחה"  להם  ב"אין  אופנים  ושני 
אלו  בחינות  בשתי  הם   - ס"ה  דלעיל 
 - שבהגבלה  התורה  בבחינת  שבתורה: 
גם מדריגה הכי עליונה מוכרח שיהי’ לה 
ואפילו  ממנה  שלמטה  להמדריגות  ערך 
התורה  ובבחי’  תחתונה;  הכי  למדריגה 
א"ע  גם  שיהי’  מוכרח   - א"ס  שבבחי’ 
וכידוע19  א"ס.  שהיא  כיון  במדריגות, 
בבחי’  מהותו,  בכללות  הוא,  שכשהנדון 
בלי גבול, אזי הרי מדריגה העליונה שבו 
היא “בלי גבולית" לגבי המדריגה שלמטה 

ממנה.

במס’  הל’  שבין  השינוי  יובן  ז.  ועפי"ז 
מו"ק לזו שבמס’ ברכות:

שבמס’  מנוחה"  להם  ד"אין  הפירוש 
מו"ק הוא העדר המנוחה כפשוטה, היינו 
שת"ח אינם עומדים במדריגה אחת כי אם 

עולים תמיד מדרגא לדרגא -

מנוחה(  להם  אין  “)ת"ח  אומר  ולכן 
)וזקוק  הוא  החידוש   - לעוה"ב"  אפילו 
מיתה  לאחר  שגם  מקרא(  לראי’ 
והסתלקות )עוה"ב( “משיגים הם השגות 
)אבל  השגה"20  בהם  נתוסף   .  . חדשות 

18( איוב יא, ט.
19( ד"ה צאו"ר שם. המשך תרס"ו שם.

ה"ד.  פ"ח  תשובה  להל’  בצפע"נ  הרגוצובי  לשון   )20
החידוש  מובן  מזה  וגם   - זה  על  חולק  שהרמב"ם  ושם, 

)15*
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בעוה"ז - פשוט שהולכים מחיל אל חיל - 
עולים בהשגת התורה21(.

להם  ב"אין  הכוונה  ברכות  במס’  אבל 
ערוך  דאין  באופן  להעלי’  היא  מנוחה" 
]וכמובן ממש"כ בלקוטי הש"ס להאריז"ל 
“כמו  ברכות:  שבמס’  מרז"ל  בביאור 
לה  אין  תורתו  כך  סוף  לו  אין  שהשי"ת 

סוף"[

ולא  בעוה"ז  “לא  ואומר  מדגיש  ולכן 
מנוחה"  להם  ד"אין  הענין  כי   - בעוה"ב" 
הוא  ערוך,  שבאין  עלי’  כזה,  באופן 
והן בעוה"ז, ואדרבה:  חידוש הן בעוה"ב 
במדה  היא  עוה"ז   של  שההגבלה  מכיון 
הרי   - הבא  שבעולם  מההגבלות  יתירה 
שגם  ]היינו,  בעוה"ז  מנוחה"  להם  ה"אין 
בהיותם בהגבלת עוה"ז יכולים להתעלות 
באופן דאין ערוך[ הוא חידוש יותר מזה 

שבעוה"ב.

 - לקמן  הבא  ויובן  הנ"ל  ח.  ויומתק 
חיל  אל  מחיל  ילכו  הכתובים  בהקדים: 
ויצא אדם לפעלו )ככל התורה( - כמה פי’ 
חדא  אמר  ושזה  כללים,  פי’  ומהם  בהם, 
וזה אמר חדא ולא פליגי, כ"א משלימים 
זא"ז, פי’ אחד בהזמן דהיום לעשותם22 - 
 - לקבל שכרם  - בלמחר  והשני  בעוה"ז, 
עוה"ב. ובהזמן דהיום לעשותם: פי’ אחד 
ועפ"ז  - הבטחה ושכר.  והשני  ציווי,  בל’ 
ענינים.  כו"כ  מלמדנו  אחד  שכתוב  מובן 
ציווי   - חיל  אל  מחיל  ילכו  ובפרטיות: 

שבזה. )ולהעיר שבצפע"נ שם מציין למאמר זה “ת"ח אין 
להם מנוחה כו’"(.

בתורה  לחדש  מחוייב  ישראל  איש  שכל  ובפרט   )21
)אגה"ק סכ"ו )קמה, א(. וראה הל’ ת"ת לאדה"ז פ"ב ס"ב. 

וראה זח"א יב, ב: לאפשא לה כו’(.
22( עירובין כב, א )הובא בפרש"י ס"פ ואתחנן(.

והבטחה  כו’  לביהמ"ד  מביהכנ"ס  ללכת 
בעוה"ז  מנוחה  להם  יהי’  שלא  )ושכר( 
מנוחה  להם  יהי’  שלא  )ושכר(  והבטחה 
אדם  דיצא  הכתוב  בפי’  ועד"ז  בעוה"ב. 
לפעלו - פי’ הבעש"ט ואדמו"ר הזקן ופי’ 

האריז"ל כדלקמן:

לפעלו  אדם  “יצא  הכתוב  ט.  בפירוש 
מו"ח  כ"ק  מביא  ערב",  עדי  ולעבודתו 
די"-"ג  והגאולה  המאסר  )בעל  אדמו"ר 
פירוש  זה23  ד"ה  מאמרו  בתחילת  תמוז( 
שליחות  לה  יש  נשמה  כל  הבעש"ט: 
אדם  יצא  וזהו  למטה.  ירדה  שבשבילה 
ירידת  היינו:  האדם,  שיציאת  לפעלו, 
הנשמה למטה, היא “לפעלו", לקיים את 
שעל   - ערב  עדי  ולעבודתו  השליחות. 
האדם לידע, שהוא צריך ומוכרח להשלים 
קיום השליחות “עדי ערב" בעוד שיש זמן 

לעשות24.

כ"ק  פירוש  מביא  זה  ד"ה  ובסיום 
לפעלו,  אדם  יצא  עה"פ:  הזקן  אדמו"ר 
בעבודת  עבודתו  מתחיל  יהודי  כאשר 
 - “לפעלו"   - עול  דקבלת  באופן  הבורא 
עי"ז נעשה “ולעבודתו עדי ערב", שיש לו 
לו  ומביאה  בעבודתו,  ומתיקות  עריבות 

שמחה גדולה ותענוג.

שבפסוק  שהפירושים  הידוע25  וע"פ 
י"ל   - זל"ז  ושייכות  קשר  להם  יש  אחד 
אדם  דיצא  ההוראה  קיום  שע"י  בנדו"ד, 
ואדה"ז,  הבעש"ט  פירוש  כפי  גו’  לפעלו 

23( בסה"מ אידיש )ע’ 200(.
המשך  טז.  קלט,  )תהלים  יוצרו  ימים  מ"ש  וע"ד   )24

באתי לגני ה’שי"ת פ"י. ובכ"מ(.
25( ראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע’ 287. ובכ"מ.
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מגיעים להשכר דיצא אדם לפעלו גו’ כפי 
פירוש האריז"ל.

יו"ד.  שייכות המיוחדת של ג’ פירושים 
להאריז"ל   - שאמרו  למי  כ"א   - הנ"ל 

הבעש"ט ואדמוה"ז י"ל בדא"פ:

את  בעיקר  מבארים  כתהאריז"ל 
שבעולמות  העילוי  וכו’,  היחודים 
דלמטה  העבודה  ע"י  שנעשה  העליונים 
החסידות  תורת  של  הסברתה  עיקר 
שבעולם  העבודה  ואופן  בענין   - הוא 
דוקא  ובהתחלקות  דוקא  ובפרטיות  הזה 

)ובגודל המעלה שבזה(.

בין  הפרש  גופא  החסידות  ובתורת 
תורת החסידות הכללית לתורת חסידות 
חב"ד, כמ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר26 )בד"ה 
יצא אדם, שם27(: הבעש"ט ביאר אשר כל 
יכול  שבפשוטים(  הפשוט  )אפילו  יהודי 
ביאר  ואדמוה"ז  ה’  עובד  להיות  וצריך 

)והורה את הדרך( איך לעבוד את ה’.

הפירושים  ג’  בענין  י"ל  הנ"ל  וע"פ 
שבפסוק יצא אדם לפעלו גו’:

צריך  אחד  שכל   - הבעש"ט  פירוש 
ומוכרח לקיים את השליחות “עדי ערב" 
יכול  יהודי  שכל  להענין  בהתאם  הוא   -

וצריך להיות עובד ה’

פירוש אדה"ז - שע"י התחלת העבודה 
)שהוא  ומתיקות  עריבות  נעשה  בקב"ע 
הדרך בעבודה( - הוא בהתאם לההוראה 

איך לעבוד את ה’.

26( ראה גם “התמים" ח"ב ע’ נח. סה"מ תש"ח ע’ 292.
המשך  יובן   - בפנים  מ"ש  וע"פ  ס"ב.  תחילת   )27

הענינים שבד"ה יצא אדם שם.

שלאחר  “בעולם   - האריז"ל  ופירוש 
הוא   - כו’"  למדרי’  ממדרי’  עולין   .  .
העילוי  בענין  בקבלה  להמבואר  בהתאם 
שבעולמות עליונים שנעשה ע"י העבודה 

למטה,

שע"י קיום ההוראה דיצא אדם לפעלו 
ולעבודתו עדי ערב כפי פירוש הבעש"ט 
אדם  דיצא  להשכר  מגיעים   - ואדמוה"ז 
לפעלו, ד"עולין ממדרי’ למדרי’ ומישיבה 

לישיבה".

ועד שבאים ל"יום שכולו שבת ומנוחה 
לחיי העולמים".

* * *

הוספה )בכתב( ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, 
ז’ מנ"א:

ויה"ר שיהפכו ימים אלה - מתחיל מיום 
לחודש28  בשבעה  החמישי  בחודש   - זה 
כי  טובים,  ולמועדים  ולשמחה  לששון   -
יצא אדם העליון, כביכול, לפעלו - פועל 
יושיע  אלקים  כי  בקרב הארץ29,  ישועות 

ציון ויבנה ערי יהודה30

מס’  בסיום  במשנתם  חכמים  וכדברי 
כל  מעל  דמעה  אלקים  ה’  ומחה  מו"ק: 

פנים וגו’,

ובל’ )ופי’( הזוהר31: לאחר כו’ ומחה ה’ 
כו’ השמחה שיהי’  אזי  כו’  אלקים דמעה 

לצדיקים לעתיד לבוא,

28( מלכים ב כה, ח. תענית כט, א.
29( תהלים עד, יב.

שציון  לזה  בהתאם  שזהו  וי"ל  לו.  סט,  תהלים   )30
)זקוקה רק ל(תפדה )יושיע( משא"כ ושבי’ )יבנה - מחדש( 

- ראה מאמרי ציון במשפט.
31( ח"א קטו, סע"א.
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ומקרא מלא דיבר הכתוב32: ועמך כולם 

32( ישעי’ ס, כא.

מטעי  נצר  ארץ33  ירשו  לעולם  צדיקים 
מעשה ידי להתפאר.

33( ארץ הקודש, עלי’ נאמר לאברהם אבינו )לך יז, ח(: 
ונתתי לך ולזרעך אחריך גו’ לאחוזת עולם.

 )משיחות ש"פ דברים, שבת חזון, ד' מנ"א
 )ערב יום ההילולא של האריז"ל(, תשל"ה
לקוטי שיחות חי"ד ע' 173 ואילך(
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מלכותו של משיח מתחילה כבר בזמן הגלות

 הרב מנחם מענדל שי' ליפש
שליח כ"ק אד"ש מה"מ בבית שמש

א
בין פרשת  כ"ק אד"ש מה"מ את הקשר  תזו"מ תנש"א, מסביר  בדבר מלכות ש"פ 
השבוע תזריע  ־מצורע, לגאולה השלימה. ומבאר, אשר שם הפרשה "מצורע" מרמזת על 
משיח שנקרא בגמרא1 "חיוורא ]מצורע[ דבי רבי", שסובל בזמן הגלות צער ויסורים, 

אך בעת הגאולה יתרפא, כמרומז בפסוק "זאת תהי' תורת המצורע ביום טהרתו".

ומקשה כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ג(, שהרי ידוע ששם מורה על מהות הדבר2, וא"כ מדוע 
מלך המשיח שתפקידו לגאול את ישראל מהגלות ולהביא גאולה, נקרא בשם "מצורע", 

שם המורה על המצב בו הוא נמצא בזמן הגלות?

ומבאר באריכות3 על פי ביאור הלקוטי תורה, אשר הנגעים שיש ל"מצורע", אינם 
קיבלו את  מ'עולם התוהו', שלא  עליונים, הבאים  אורות  ענין שלילי במהותם, אלא 
ההמשכה לעוה"ז באופן הראוי, וכתוצאה מכך הם נראים בעיננו כנגעים שליליים, אך 
במהותם הפנימית הם אורות עליונים, וכשמתגלה מהותם הפנימית, נראה אשר הם 

ענינים קדושים אשר לא שייכים לטומאה כלל.

1( סנהדרין צח, ב.
2( שעהיוה"א פ"א. ובארוכה בתשובות וביאורים )קהת, תשל"ד( ס"א. לקו"ש ח"ו ס"ע 35 ואילך, ובהערות שם, וש"נ.

3( ס"ד  ־ו.

גאולה ומשיח
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נעלה  ענין  היא  לגלות, שבעצם מהותה  בנוגע  גם  זהו  )ס"ז(, אשר  וממשיך לבאר 
ומזה  רצוי,  נמשכה למטה באופן בלתי  היא  ורוממות הגלות,  ומפני הפלאת  ביותר, 
נוצרו כל עניני הגלות, אך זהו רק בחיצוניות, וכשמתגלה מהותה הפנימית של הגלות, 

נראה אשר היא בעצם ענין טוב - גאולה.

"מצורע",  בשם  דוקא  נקרא  המשיח  מלך  מדוע  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מסביר  ועפ"ז 
למרות ששם זה אינו תואם לכאורה לתפקידו ופעולתו, וזלה"ק )ס"ח(:

"ומודגש עוד יותר בשמו של משיח )הגואל( שנקרא בשם מצורע - "מצורע של בית 
שמשיח נמצא  רבי", ש"יתיב ביני עניי סובלי חלאים", "מנוגעים, והוא נמי מנוגע" - 
בעולם בזמן ומקום הגלות, ובמצב של גלות, שסובל תחלואי הגלות ]כהמשך הגמרא 
"אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי 
היינו רבינו הקדוש, דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה"[, ומצפה בקוצר רוח ובכליון 
עינים להתגלות )מההעלם בזמן ומצב הגלות(, דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה 

האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות, כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'".

היינו, שמשיח נקרא "מצורע" בדומה למצורע של פרשתנו:

יכולים  שאינם  עליונים'  'אורות  בו  יש  כן(,  לפני  התבאר  )עליו  שהמצורע  כמו 
להתגלות, ולכן זה נראה בצורה של נגעים וכו', וע"י התגלות ענינם האמיתי של הנגעים 

מתגלים האורות עליונים של קדושה שקיימים במצורע,

כך גם אצל משיח, שכבר בזמן הגלות עוד לפני הגאולה, קיימים בו האורות העליונים 
של נשמת משיח, אלא שאין זה בהתגלות, ולכן זה מתגלה בחיצוניות בצורה לא טובה, 
שמשיח עצמו נמצא בגלות וסובל יסורים בגלות, אבל כאשר תבוא הגאולה יתגלה 
ענינו האמיתי של משיח, ואז ה'אורות העליונים' שקיימים בו יתגלו, ויראו בגלוי את 

כל הטוב והקדושה שקיימים בו בתור מלך המשיח.

ויש להבין ולברר כמה ענינים:

א. גם אם נאמר שמשיח נקרא "מצורע", על שם שהוא נמצא בגלות וסובל יסורים 
ויסודי  עיקרי  כה  ענין  זהו  מדוע  מובן  אינו  עדיין  האמיתי,  ענינו  את  לגלות  וצריך 
באישיותו של משיח, עד כד כך שנקרא בשם "מצורע", ששמו של כל דבר מבטא את 

מהותו?

ב. בפסקה שצוטטה לעיל, מדוע מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ )בציטוט דברי הגמרא "אם 
משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש"(, את המילים "רבינו הקדוש"? איזו 

הבנה מוסיפה ההדגשה על מילים אלו4?

זו באות לכאורה להביא הוכחה לדברי כ"ק אד"ש מה"מ שמשיח סובל ביחד עם ישראל  4( הסוגריים של פסקה 
בגלות, שעל כך יש הוכחה מדברי הגמרא שדוקא רבינו הקדוש הי' המשיח בדורו )גם( משום שהוא סבל יסורים, כמו 
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ב
בהמשך  בשיחה  שמובאות  להערות  לב  שימת  בהקדים  בזה,  ההסברה  לומר  ויש 

לדברים הנ"ל שבסוגריים אלו.

על המילים "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", כותב כ"ק 
אד"ש מה"מ בהערה 67:

יבוא  כי  עד  שנאמר  שמו,  שילה  אמרי  שילא  רבי  "דבי  הסוגיא(:  )בהתחלת  "ושם 
שילה, דבי רבי ינאי אמרי ינון שמו )כמו ינאי, כל אחד הי' דורש אחר שמו(, שנאמר יהי 
שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, דבי רבי חנינה אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן 
לכם חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקי' שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי".

וממשיך ומסיים: "ואנן )חסידים( נעני אבתרייהו )בנוגע לרבותינו נשיאינו, ובפרט 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( - יוסף שמו, שנאמר "יוסיף אדנ־י שנית ידו גו' ואסף 

נדחי ישראל גו'", יצחק שמו, שנאמר "אז ימלא שחוק פינו"".

בהערה זו מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ, שבאותה סוגיא בגמרא בה מובא שרבינו הקדוש 
הי' המשיח בדורו, מופיע גם על תנאים ואמוראים נוספים שתלמידיהם אמרו עליהם 
שהם המשיח שבאותו דור, ומכך לומד כ"ק אד"ש מה"מ הוראה אלינו, שגם אנו בתור 
חסידים, צריכים לומר על רבותינו נשיאינו ובפרט על נשיא הדור שלנו, שהוא המשיח5. 

ובהמשך המשפט על המילים - ")ודאי היינו רבינו הקדוש( דסובל תחלואים וחסיד 
גמור הוה", כותב כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 68:

"פרש"י שם. - ועל שם זה נקרא "חיוורא )מצורע( דבי רבי", "על שם רבינו הקדוש 
שנקרא רבי . . שהי' סובל תחלואים ויסורים כמוהו" )חדא"ג מהרש"א שם("6. 

כלומר, שבהערה זו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהסיבה שקראו למשיח "מצורע של 
בית רבי", זה על שם רבינו הקדוש שהי' מכונה "רבי", והוא הי' המשיח בדורו.

ולכאורה יש לומר, שהערה זו מתחברת להערה 40 בקונטרס 'בית רבינו שבבבל', 
שם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שהסיבה שרבינו הקדוש בדורו נקרא "רבי" סתם ללא 
כינוי נוסף, היא משום שהוא הי' הרבי של כל בני ישראל שבדורו. ועפ"ז יש לומר שגם 

המשיח שסובל יסורים בגלות.
וההדגשה על המילים "משיח מאותן שחיין עכשיו", באה לכאורה להביא הוכחה לדברי כ"ק אד"ש מה"מ שמשיח 
זה  )וראה בהסבר ענין  ועל כך מביא הוכחה מהגמרא שמשיח הוא מאותן שחיין עכשיו,  נמצא בעולם בזמן הגלות, 

בלקו"ש חל"ה ע' 206 הע' 6(.
אך עדיין יש להבין, מה מוסיפה ההדגשה על המילים "רבינו הקדוש"? 

5( ויש לציין אשר לכאורה זהו אחד המקומות הנדירים, בהם מתבטא כ"ק אד"ש מה"מ בסגנון של הוראה, שחסידים 
צריכים לומר על הרבי שהוא המשיח, )וראה גם שיחת נשא תש"כ, שיחו"ק תש"כ ע' 317(.

6( ההדגשות במקור.
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בהערה זו כאן, מרמז כ"ק אד"ש מה"מ שגם היום המשיח שבדורנו זהו ה"רבי" סתם של 
כל אנשי הדור - הלא הוא נשיא דורנו.

ויוצא א"כ, ששתי הערות אלו מדגישות את העובדה שנשיא דורנו כ"ק אד"ש מה"מ, 
הינו מלך המשיח, וכנ"ל ששתי הערות אלו מגיעות בהמשך למבואר בשיחה שרבינו 

הקדוש הוא הי' המשיח בדורו.

ואולי יש לומר שזו הכוונה בהדגשת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה, שרבינו הקדוש הוא 
הי' המשיח שבדור - להדגיש שהמשיח שבדור הוא נשיא הדור, על דרך רבינו הקדוש 

שהי' נשיא הדור - משיח שבדור, ובדורנו נשיא דורנו כ"ק אד"ש מה"מ. 

ומתאים למבואר בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' )ס"ה(, שהסיבה שאמרו בגמרא דוקא 
על רבינו הקדוש שהוא הי' המשיח בדורו, היא משום שהוא הי' נשיא הדור באותו דור, 
ועפ"ז מבאר ב'קונטרס' שם )הערה 58(, שכך גם בכל דור - המשיח שבדור זהו נשיא 
המשיח  הי'  הוא  הקדוש  שרבינו  כאן  בשיחה  בהדגשה  הכוונה  זוהי  ולכאורה  הדור, 

שבדורו.

ועפ"ז מובן זה שחז"ל קראו למלך המשיח דוקא בשם 'מצורע', כדי להדגיש שמשיח 
נמצא עם ישראל כבר בזמן הגלות, ע"ד המצורע שסובל יסורים וכו', והוא ע"ד רבינו 

הקדוש נשיא הדור - משיח שבדור, נשיא דורנו כ"ק אד"ש מה"מ.

ונמצא, אשר זה שהדגיש בשיחה דוקא את רבינו הקדוש, נותן להבין מדוע משיח 
נקרא דוקא בשם 'מצורע', עד כדי כך שזהו שמו ונוגע לאישיותו, הואיל ועיקר ההסברה 
בקטע זה בשיחה בא ללמד, אשר משיח נמצא בעולם, והוא נשיא הדור של אותו הדור, 

ולכן נקרא בשם 'מצורע', המורה על כך שהוא נמצא בגלות עם בני אותו הדור.

ג
ויש לברר ולהבין, מה הקשר בין המבואר שמשיח נמצא עוד בזמן הגלות, ובדורנו 

זהו נשיא דורנו, לכל מהלך השיחה?

ואולי יש לומר, אשר הנקודה שביאר כ"ק אד"ש מה"מ לאורך מהלך השיחה הינה, 
אלא  הגלות,  בזמן  כבר  קיימים  הגאולה  של  העליונים  האורות  דבר  של  שלאמיתו 
שצריך לגלות את המציאות האמיתית החבוי' בגלות, ואז יתגלה אשר בעצם הגאולה 

כלולה ונמצאת בגלות.

וזו הנקודה המבוארת בדבר מלכות ש"פ אחו"ק תנש"א, אשר הגאולה אינה מנותקת 
מהגלות, כי אם שנעשית ונולדת דוקא בכח הגלות, והופכת את עולם הגלות לגאולה, 

וזלה"ק )ס"ג(:
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 "גאולה אין פירושה, שע"י היציאה מגלות מזניחים את החיים, הפעולות והעולם 
משועבדת  קודם  שהיתה  שהמציאות  פירושה,  גאולה  אדרבה:  בגלות.  )קודם(  שהי' 
בגלות  )החיוביים(  הענינים  כל   .  . משוחררת  אלא(  ח"ו,  בטלה  )לא  נעשית  בגלות 
נשארים גם הלאה, אלא שמתבטל מצבם הגלותי: שמתבטל ההעלם והסתר המכסה על 
מציאותם האמיתית והפנימית, והשיעבוד לדרכי הטבע וגשמיות העולם המשתלשל 

מזה".

ומזה מובן אשר הגלות והגאולה אינם שני ענינים שונים ממש, אלא שמשלימים זה 
את זה, וכהביאור לאורך מהלך השיחה, אשר התיבה גולה היא אותם אותיות של תיבת 

גאולה בתוספת א' - אלופו של עולם, שמסמן ע"כ שענינם זהה.

ובדבר מלכות תזו"מ, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את אותה הנקודה, אך לא לגבי הגאולה 
בכללותה, אלא בנוגע למביא הגאולה - מלך המשיח, אשר אף הוא )שענינו גאולה(, 

נמצא בזמן הגלות עם בנ"י, ומוסיף אשר בדורנו זהו נשיא דורנו.

ובזה מובן ההקשר של מהלך השיחה, העוסקת בביאור הענין שגלות וגאולה ענינם 
אחד, לעניננו, אשר מלך המשיח נמצא בזמן הגלות, שאף הוא שייך וקשור לזמן הגלות 
ולמצב הגלות, על אף היותו גואל ישראל שעיקר ענינו זה גאולה, הואיל וגלות וגאולה 

מתחברים כאחד.

ד
וע"פ המוסבר לעיל, ניתן להבין את השאלה הראשונה, מדוע ענין זה שמשיח נקרא 
"מצורע" הוא ענין כזה עיקרי באישיותו של משיח, עד כדי כך שיקרא שמו כך, שהשם 

מורה על מהות הדבר:

וההסברה בזה היא:

ע"פ המבואר בדבר מלכות אחו"ק )הנ"ל(, שהגאולה השלימה צומחת מתוך הגלות, 
כלים  יהיו  עצמם  מצד  שהתחתונים  בתחתונים,  דירה  שיהי'  היא  שהתכלית  מכיון 
לגילויים של הגאולה, והגאולה תחדור בהם בפנימיות, ולכן יש צורך להכניס ולקבל 

את הגאולה כבר בתוך חיי הגלות, 

כך יש לומר לכאורה גם בנוגע למשיח, שהרצון האלקי הוא שמלכותו של משיח 
תצמח כבר מתוך זמן הגלות, שלא יהי' זה שלטון בדרך כפי' וממשלה )כפי שעלול 
לקרות אם משיח יופיע רק כאשר תבוא הגאולה(, אלא שיהי' זה באופן של "מלכותו 
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שבבוא  כך  הגלות7,  מתוך  כבר  תצמח  משיח  של  שמלכותו  עליהם",  קיבלו  ברצון 
הגאולה מלכותו של משיח תתפשט ותתרחב על כל העולם, אבל לא יהי' בזה שינוי 

מנהגו של עולם, אלא יהי' זה בתוך גדרי התחתונים.

ולכן זהו ענין כל כך מהותי זה שמשיח נמצא עם בני ישראל כבר בזמן הגלות, ועד 
זו,  שעל שם מצב זה קוראים למשיח בשם "מצורע" - משום שדוקא בצורת הנהגה 
שמלכותו של משיח מתחילה כבר בזמן הגלות, מתבטא הנקודה והתכלית של דירה 
בתחתונים, שהעולם מצד עצמו יהי' כלי לגילוי של הגאולה, ולכן זה צריך להתחיל 

עוד בזמן הגלות.

ונמצא, אשר בשיחה זו נרמז הענין של קבלת מלכותו של מלך המשיח, שדוקא באופן 
התחתונים,  מצד  בתחתונים',  'דירה  של  באופן  בעולם  לחדור  במשיח  מלך  יכול  זה 
ועפ"ז מובן מדוע זה שמשיח נקרא "מצורע" הוא ענין כ"כ מהותי, אשר ענין זה מרמז 
לנו עד כמה חשובה העבודה מצד התחתונים בענין קבלת מלכותו של מלך המשיח 

עוד בזמן הגלות8.

נסתיימה עבודת הבירורים כפשוטו ממש

 הת' יוסף שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
נגמרו  "כבר  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  הודיע  )סי"א(  תשנ"ב  וישלח  ש"פ  מלכות  בדבר   
ונשלמו כל הענינים גם מצד )וב(העולם, כפי שהודיע והכריז שכבר נשלמו כל עניני 

העבודה, גם "צחצוח הכפתורים", והכל מוכן לביאת המשיח"9.

ופעולותיו בעולם, מתחילים עוד בזמן  ענין מלכותו  גבי מלך המשיח אשר כל  וכמו שמצינו  הערת המערכת:   )7
הגלות, ושלימותם תהי' בגאולה, וכמובן בפשטות בדעת כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה, ולדוגמא בדבר מלכות בשלח סעי' 
יא - "ויהי דצון ועיקר, שעוד לפני חמשה עשר בשבט יהי' גמר ושלימות הצמיחה ד"איש צמח שמו", "יעמוד מלך מבית 
דוד )מינוי מלך( וילחום מלחמות ה' )"מלחמה לה' בעמלק"( ובנה מקדש במקומו )בנין בית הבחירה(". שמזה מובן אשר 
ישנה הצמיחה של משיח, וישנה "גמר ושלימות הצמיחה", שזהו בגאולה השלימה. וראה דבר מלכות שופטים סעיף ט, 

ודבר מלכות משפטים סעיף ב, ודבר מלכות ויחי סעיף ח, ועוד.
8( וראה שיחת ש"פ משפטים תנש"א. ולהעיר אשר בשבוע זה של אמירת השיחה, הוציא כ"ק אד"ש מה"מ מענה חיובי 

ע"ד פעולת החתימות דקבלת מלכותו בתור מלך המשיח, ומתקשר ענין זה למה שנאמר בשיחה, וד"ל. 
9( וראה גם בדבר מלכות ש"פ ויצא )סי"ח(, ובארוכה הביאור בזה בדבר מלכות ש"פ וישב. ובעוד ריבוי שיחות הדבר 

מלכות.
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והחידוש בהודעה מיוחדת זו, יובן ע"פ דברי אדה"ז בתורה אור, וזלה"ק10: "הנה ידוע 
על פסוק ורוח אלקים מרחפת - רפ"ח מת, דהיינו רפ"ח נצוצין שנפלו מעולם התהו עם 
הכלים שנשברו . . אבל אח"כ כשנפלו - נתפרדו עוד ביותר לאלפים ורבבות . . ובזה 
יובן מה שנמשך הגלות כ"כ הרבה יותר מן י"ז מאות שנה, וידוע שהכוונה הכל לברר 
הרפ"ח ניצוצים . . ולכך נמשך הגלות שעדיין לא נשלם כל הבירורים כו' - וכשיושלם 

הבירור יבא הגואל במהרה בימינו אמן".

מעשינו  ש"לאחרי  הנ"ל(:  וישלח  מלכות  )בדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מודיע  ועפ"ז 
. הופצו המעיינות חוצה בכל קצוי תבל",   . ועבודתינו דכל בנ"י במשך כל הדורות 
את  לברר  סיימנו  בודאי  הגלות,  בזמן  הנדרשת  מכיון שסיימנו את העבודה  כלומר, 
הרפ"ח ניצוצין הנ"ל שנפלו בשבירת הכלים, ואם כן עכשיו הגיע הזמן ש"כשיושלם 

הבירור יבוא הגואל וכו'", שאליו התכוון אדה"ז.

צדקנו  שמשיח  זמן  )כל  שלאח"ז11  העבודה  שהמשך  מובן  "ומזה  שם:  וממשיך 
מתעכב מאיזו סיבה )בלתי ידועה ומובנת כלל(( - אינו "עבודת הבירורים" )שהרי כבר 
נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים(, אלא עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל 
בעולם", ובהמשך השיחה )הע' 112( מבהיר: "לא זו בלבד שנשלמה העבודה וצריכים 
לפעול הגילוי בעולם, אלא יתירה מזה - שישנו כבר בפועל ובגלוי, וצריכים רק לפתוח 

את העינים".

ב
והנה, יש שרצו לבאר שאין הכוונה ממש שנסתיימו כל הבירורים, אלא שנסתיימו 
הבירורים הנוגעים להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, אך נשארו בירורים שאינם 

מעכבים את הגאולה.

ודימו זאת לדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ נח תשנ"ב )ס"ט(, לגבי עבודת 
כל  במשך  בנ"י  דכללות  "העבודה  וזלה"ק:  הגלות,  בזמן  ישראל  בני  של  התשובה 
הדורות שצריכה להיות בזמן הגלות כדי לבוא להשלימות דהגאולה )שתלוי' "במעשינו 
ועבודתינו )ד(כל זמן משך הגלות"( - נסתיימה ונשלמה, ואין ביאור והסבר כלל על 
עיכוב הגאולה. ולכן, גם אם חסר בעבודתו של הפרט במשך הזמן שמתעכבת הגאולה 
מאיזו סיבה שתהי', הרי זה ענין פרטי שבודאי צריך לתקנו ולהשלימו, אבל, אין זה 

גורע ח"ו בגמר ושלימות מעשינו ועבודתינו".

10( וישב כז, ד.
11( כולל גם בענין עבודת האכילה - שבדרך כלל מבואר שמטרתה היא לברר בירורים )ראה תו"א טו, א. כתר שם 

טוב סקצ"ה(.
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והיינו שעבודת התשובה עדיין לא נסתיימה ונשלמה, וחסר עדיין בעבודתו של האיש 
הפרטי וכו' - אבל ביחס לכמות המעשים הנדרשים לצורך הבאת הגאולה 'כבר עשו 
תשובה' ומוכנים לגאולה, ועד"ז רצו לבאר בעניננו, שאכן 'נסתיימה עבודת הבירורים' 
- אלא שזהו ביחס לכללות העבודה הנדרשת להבאת הגאולה, אך עדיין שייך ענין 

התשובה אצל כל אחד בפרטיות.

אמנם אינו דומה זה לזה כלל וכלל, שהרי ישנו חילוק מהותי בין ב' עבודות אלו 
הנדרשות להבאת הגאולה:

שלגבי "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות", שכדברי אדה"ז בתניא )פל"ז( בזה 
- הנה אומר כ"ק אד"ש מה"מ במפורש,  ימות המשיח"  תלוי "תכלית השלימות של 
ואחד,  אחד  כל  של  הפרטית  בשלימות  צורך  ואין  העבודה,  כללות  רק  נדרש  שלזה 
וכפי שמביא על זה בהמשך השיחה שם "והחסרון דהפרט הוא כמו מיחוש או חולי קל 

וחיצוני באבר פרטי שתיקונו ע"י רפואה קלה ומהירה".

שרק  כנ"ל,  במפורש  אדה"ז  כותב  זה  על  הנה  הבירורים",  "עבודת  לגבי  אמנם 
בימינו  במהרה  המשיח  "יבוא  ניצוצין  הרפ"ח  כל   - דהיינו  הברורים"  "כשיושלמו 
אמן", ועל כך מודיע כ"ק אד"ש מה"מ במפורש "שהרי כבר נסיימה ונשלמה עבודת 
הבירורים", והעבודה כעת היא לא בשביל כך, אלא רק בשביל להביא הגילוי בפועל 

בעולם, ואף יותר מכך - רק בכדי לפקוח את העיניים ולראות זאת בגלוי.

וכפי ששולל כ"ק אד"ש מה"מ טענה זאת בתכלית - בשיחת י' שבט תש"נ12, וזלה"ק: 
"בימינו אלה, בודאי נשלם כבר הבירור דכל הניצוצות, שכן לאחרי אריכות הגלות יותר 
מ1900 שנה, טוענים בני ישראל: כמה השיעור לחכות... עד כמה השיעור לומר שעדיין 
נשאר ניצוץ שלא נתברר... דבר מושלל לגמרי! בודאי נתבררו כבר כל הניצוצות מבלי 

שיחסר ח"ו אפילו ניצוץ אחד ויחיד". 

ואם כן, לא ניתן לפרש אשר נשארו עוד בירורים של הפרט שצריך לבררם , הואיל 
וכל הבירורים כולם "מבלי שיחסר ח"ו אפילו ניצוץ אחד ויחיד" נתבררו כבר לגמרי.

ג
ויש לבאר בענין זה, אשר ישנם ב' ענינים בבירור הניצוצות: הא' - רפ"ח ניצוצות 
שעל בנ"י לברר בזמן הגלות. וב' - ניצוצות נוספים שיתבררו דוקא לע"ל בנוסף לרפ"ח 

של זמן הגלות. 

12( התוועדויות תש"נ ח"ב ע' 238, )מתוך סרט ההקלטה בתרגום חפשי(.
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 וכן משמע במאמר ד"ה "להבין ענין חנוכה" תשכ"ו13, וזלה"ק: "וזהו שבימי שלמה 
נתבררו רק נצוצות אלו שהי' בהם איזה ענין של אור ולע"ל יתבררו כל הנצוצות, כי 
בירור הנצוצות שע"י גילוי חיצוניות עתיק הוא לא מצד הניצוצות עצמם אלא מצד זה 
שהגילוי מושך את הנצוצות אליו . . ולכן לע"ל שאז יהי' הגילוי דפנימיות עתיק, גם 

הנצוצות שנחשכו יתעלו ויוכללו בקדושה".

שמזה משמע בפשטות, אשר ישנם בירורים שיתבררו דוקא לע"ל, והרי אין לומר 
יבוא  הבירורים  "וכשיוגמרו  הואיל  הגלות,  זמן  של  הנצוצות  אודות  הוא  שהמדובר 
משיח בב"א", אלא דוקא על נצוצות נוספים שאינם מגדר הנצוצות של זמן הגלות, 
של  גדר  אלא  נצוצות,  מהרפ"ח  חלק  אינם  אלו  ונצוצות  לע"ל,  דוקא  יתבררו  שהם 
נצוצות שונה אשר יתבררו דוקא בגאולה השלימה, ונמצא, שישנם ב' סוגי בירורים 
כנ"ל: א. בירור נצוצות בשייכות לזמן הגלות. ב. ובירור נצוצות בשייכות לזמן הגאולה.

 :)44 הע'  בשלח  לפרשת  א'  )שיחה  חכ"א  מלקו"ש  הוכחה  שהביאו  עוד  יש  והנה 
המוכרחים לקיומם עד הזמן ש"יעביר את  "ואולי הביאור שאלו הם ניצוצי הקדושה 

רוח הטומאה מן הארץ",

עד  מוכרח  באופן  הקיימים  קדושה  ניצוצות  שיש   - הק'  מדבריו  שמשמע  והיינו 
הגאולה בפועל )שתעבור רוח הטומאה מהארץ( - ומזה רצו להסיק שכל עוד שלא 

עברה 'רוח הטומאה מן הארץ', עדיין לא נשלמו כל הבירורים.

ועוד הביאו מקונטרס 'תורה חדשה' תנש"א )סי"ב והע' 108(, וזלה"ק: "ידוע שגם 
בימות המשיח כשתושלם עבודת בנ"י בבירור הטוב מהרע . . תהי' עדיין מציאות הרע 
בעולם, ורק לאח"ז בעולם התחי', יבטל הקב"ה את מציאות הרע מן העולם", ומזה 
הבינו, שמכיון שישנה עדיין למציאות הרע בעולם עד עולם התחי' )התקופה השני'( 

הרי זוהי הוכחה שלא נסתיימו הבירורים.

ופשוט  כ"ק אד"ש מה"מ באופן הכי ברור  ופשוט שכאשר הכריז  ודאי  אמנם הנה 
מושלל  ו"דבר  ויחיד",  אחד  ניצוץ  אפילו  שיחסר  מבלי  הבירורים  כל  ש"נסתיימו 
לגמרי" לומר שנותר עוד משהו לברר - הרי הדברים הם כפשוטם ללא אפשרות וצורך 

בפירושים14.

ובאמת ע"פ הלשון בתו"א הנ"ל מוכרח שיסיימו את כל הבירורים קודם ביאת משיח, 
וכפי שמציין כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ אמור תנש"א )הע' 13(: "ושאר הפ"ו 

13( סה"מ מלוקט ח"ו ע' סג.
14( ראה התוועדויות תשמ"ד ח"ד ע' 2453: "מבקש הנני את "שפיץ חב"ד" שלא יעשו "שטויות" להוסיף בדברי 
פירושים ורמזים, שכוונתי היתה כך וכך - "דאס וואס איך מיין זאג איך" ]־מה שאני מתכוון אני אומר[, ואין צורך בעזר 

שלהם בזה, הלואי שלא יפעלו היפך העזר".
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ניצוצות נתבררו בגלויות שלאח"ז" - היינו שכל הפ"ו ניצוצים מתבררים בגלות, כולל 
ופשוט )וכמובן מתו"א שם( גם הניצוצות הפרטיים שלהם.

 וכפי שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ בא תשנ"ב )ס"י(: "שלימות בירור 
העולם תהי' דוקא בסוף גלות זה האחרון, בגאולה האמיתית והשלימה, "כימי צאתך 
ש"לא  באופן  תהי'  לגאולה  מהגלות  היציאה  שלכן   - נפלאות"  אראנו  מצרים  מארץ 

בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון", כי "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"".

ומה שכותב בקונטרס 'תורה חדשה' הנ"ל שעד לזמן התחי' הנה ישאר מציאות הרע 
בעולם הנה לכאורה אינו שייך כלל לבירור הניצוצים, וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ 
במאמר ד"ה "בסוכות תשבו" תשמ"א15: "דהגם שיש ניצוץ דקדושה גם בפנימיותם, 
הרי ניצוץ זה הוא בבחי' גלות בתוכם, וזה שהם חיים וקיימים הוא מהחיות דקדושה 

שבבחי' מקיף עליהם מלמעלה". ויש עוד ריבוי מאמרים ובשיחות בביאור הענין זה.

ועכ"פ נמצא א"כ שהברורים ודאי כבר נסתיימו ונשלמו כפשוטם ממש, וזה שיש 
עדיין למציאות הרע בעולם הוא מחיות המקיף עליהם מלמעלה, ויובטל ע"י הקב"ה 
אין  העולם  בפנימיות  אמנם  העולם;  בחיצוניות  רק  הוא  כ"ז  אמנם  בגאולה,  עצמו 
שום רע כלל וכלל, וע"כ העבודה שנותרה עכשיו היא רק לפקוח את העינים ולראות 
"שיבינו יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות העולם את הגאולה האמיתית והשלימה 

בפועל ממש"16!

דורות שונים בגאולה - ללא הסתלקות נשיא הדור

 הת' אליהו מרדכי שי' סילם
תלמיד בישיבה

שבו  הדור  שאנו  לדורנו,  בנוגע  מקומות17  בריבוי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  ידועים 
הגאולה באה, ולכן דורנו זה הוא "דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה".

ויש להבין מה שמדייק בלשונו לומר שדורנו זה הוא "דור ראשון לגאולה", שמכך 
משמע שישנו גם כן דור שני וכו', והרי ידוע18 שדור מתחלף כאשר מסתלק נשיא הדור. 
וכיון שבגאולה יהיו נשמות בגופים באופן של 'חיים נצחיים' )כפי שכותב הרמב"ן בשער 
נברא  עולם  אלא  הנשמות  עולם  אינו  הבא  "שהעולם  האדם:  תורת  שבספרו  הגמול 

15( סה"מ מלוקט ח"ב ע' קכג.
16( דבר מלכות ש"פ ויצא סי"ח.

17( ראה לדוגמא: לקו"ש חי"ח ע' 489. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 302. ועוד.
18( ע"פ שה"ש רבה פ"ה, א. וראה לקמן בפנים.
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קיים, שימצאו בו אנשי התחי' בגוף ובנפש", וכן היא ההכרעה בתורת החסידות19(, הרי 
הנשיא דזמן הגאולה )המלך המשיח( לא יתחלף, ולכאורה הדור גם הוא לא יתחלף. 

וא"כ הול"ל "דור אחרון לגלות שהוא דור הגאולה".

כלומר,  תולדות.   - היינו  "דור"  באומרו  כאן  שהכוונה  לבאר  הי'  אפשר  לכאורה 
שדורנו זה הינו ה"דור הראשון" לגאולה והילדים שיוולדו בגאולה כבר יקראו "דור 

שני" ובניהם - "דור שלישי" וכו'.

אך דוחק לפרש כן, כיון שבתחילת המשפט אומר "דור אחרון לגלות", ששם ודאי 
הדור  שאנו  העובדה  את  מקשר  שהרי  הדור,  בנשיא  ותלוי  המתחלף  לדור  הכוונה 
האחרון לכך שזהו הדור השביעי לאדה"ז - דור שביעי בנשיאים20. וקשה לומר שבסיום 

המשפט המושג "דור" מתפרש כתולדות.

ישנה עבודה מיוחדת המוטלת עליו,  דור  בזה ע"פ המבואר21 שלכל  לומר  ונראה 
וכאשר אנשי הדור מסיימים עבודתם עוברים לדור הבא, וממילא נשיא הדור מסתלק 

- כיון שהשלים עבודתו - עבודת הדור.

)ולכאורה זהו גם הביאור בדברי כ"ק אד"ש מה"מ22 - שכל א' מרבותינו נשיאינו גילה 
ופעל עוד שלב בגילוי דתורת חסידות חב"ד, דע"פ הנ"ל י"ל שזהו משום שכל נשיא 

עבד בהתאם לעבודה השונה הנדרשת מדורו במיוחד(.

והיינו, ש'דור' זהו 'תקופת עבודה', ולכן שייך גם בגאולה שיהי' דור ראשון ושני23 
מסתיימת  העבודה  כאשר  גם  ולכן  נצחיים'  ל'חיים  מגיעים  המשיח  שבימות  אלא 
ועוברים לתקופה נעלית יותר, נשיא הדור אינו מסתלק ח"ו, )וראה דוגמא לזה להלן 

משיחת ש"פ וארא ה'תש"נ(.

ובמילים אחרות: מה שגורם למעבר הדורות אינו פטירת הנשיא, אלא, גמר וסיום 
עבודת הדור, ופטירת הנשיא היא תוצאה משלימות העבודה. ומאחר שפטירת הנשיא 
אינה הסיבה אלא התוצאה, לכן בגאולה, כאשר יהיו חיים נצחיים, ומלך המשיח ימשיך 
להנהיג את העם, לא ימנע זה את מעבר הדורות. ומובנת לשונו הק' "דור אחרון לגלות 
וראשון לגאולה", שתפקיד דורנו לסיים את העבודה בגלות, שאז נכנסים מיד לדור 

הגאולה, ובזה גופא לתקופה/שלב הראשון דהגאולה.

19( ראה לקו"ת צו טו, ג. ובכ"מ.
20( ראה לדוגמא שיחת ש"פ בא תשמ"ז )סה"ש ע' 291(. דבר מלכות ש"פ בא )אות יג(, ושם "דור התשיעי" דהיינו 

מהבעש"ט.
21( שה"ש רבה שם, וראה אריכות הביאור בזה במאמרי באתי לגני.

22( דבר מלכות ש"פ ויצא )אות טו(, ובכ"מ.
23( וכידוע שישנם תקופות גם בימות המשיח. ראה לקו"ש חכ"ז ע' 191 ואילך.
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ואולי יש לדייק ולהביא ראי' להנ"ל )שגם בגאולה יהי' המשך הדורות אלא שאז יהי' 
ההמשך עם אותו נשיא דור(, משיחת ש"פ וארא )ר"ח שבט( ה'תש"נ, וזלה"ק24: "עיקר 
רבותינו  ע"י  ומוסיף  והולך   .  . האריז"ל  של  בזמנו  התחיל  התורה  בפנימיות  הגילוי 
באופן  הן  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  השמיני  לנשיא  עד  לדור,  מדור  נשיאנו 
נשיאותו בחיים חיותו בעלמא דין, והן באופן נשיאותו לאחרי ההסתלקות . . כנשיא 
התשיעי דדור התשיעי )מהבעש"ט(, דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה 

- דור העשירי25".

כאשר מבאר את הנהגת נשיא הדור השמיני בדור שלאחריו - דור התשיעי, אומר 
"אופן נשיאותו לאחרי ההסתלקות כנשיא התשיעי דדור התשיעי", ומדגיש לומר שיש 
כאן נשיא תשיעי, מאחר שמדובר עדיין בגלות, ולכן כשמתחלף דור הרי הנשיא הוא 

נשיא חדש )"תשיעי"(.

וכאשר ממשיך ומבאר שדור הגאולה זהו דור חדש )עשירי( חזינן שמדייק בלשונו 
ואומר "דור העשירי" לבד, מבלי לציין שזהו "הנשיא העשירי דדור העשירי", כיון שאין 
ח"ו עוד נשיא אלא הנשיא דדור התשיעי הוא הוא הנשיא דדור העשירי בגאולה, וכנ"ל 

- דלמרות שזהו אותו נשיא אי"ז בסתירה לכך שמתחלף הדור.

לימוד עניני גאולה ומשיח - "לא רק בתור סגולה"

 הת' מנחם מענדל שי' ששון
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות תזו"מ ה'תנש"א, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות את הצורך בעבודתו 
של כאו"א מישראל להבאת הגאולה26 ע"י לימוד התורה בכלל, ובפרט בלימוד עניני 
גאולה ומשיח, אשר העיסוק דוקא בעניני גאומ"ש, היא הדרך הישרה לפעול ביאת 

משיח בפועל, וכלשונו הק' בסי"ב:

24( סה"ש תש"נ ח"א ע' 254 ואילך.
25( לשון דומה לכך בשיחת ש"פ שמיני תשנ"א, סוסי"ג.

26( וכלשון קדשו בתחילת השיחה )ס"א(: "בהמשך להמדובר ומודגש ביותר בזמן האחרון ממש ע"ד הצורך בפעולתו 
 1 של כאו"א מישראל לעשות כל התלוי בו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש תיכף ומיד ממש", ומציין בהערה 
לשיחת כ"ח ניסן בנוגע לדרישה "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש", ובשיחה 

זו מביא את ה'דרך הישרה' לדרישה הנ"ל להביא את משיח צדקנו ע"י לימוד עניני גאולה ומשיח, וכדלקמן הע' 34.
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"וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה )"מלכות שבתפארת"( היא ה"דרך 
ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש".

ובדבר מלכות בלק ה'תנש"א, מבאר גם כן תוכן ההוראה בנוגע ללימוד עניני גאולה 
ומשיח, אך בלשון שונה קצת, וזלה"ק )ס"ט(:

"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" ברגע כמימרא!

וע"ד 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, 
שבתורה,  וגאולה  משיח  בעניני  והשגה  בהבנה  וחדור  ממולא  נעשה  שהשכל  עי"ז 
ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 
באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה 

)המלך המשיח( בא"", עכלה"ק.

על המילים - "וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד 
- לא )רק( בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח  התורה בעניני גאולה ומשיח 

והגאולה", 

יש המבארים27, אשר מה שנדרש בשיחה הכא על סגנון לימוד עניני גאולה ומשיח 
באופן של לחיות ו"לא רק בתור סגולה", כוונתו הק' הינה על דבר מלכות תזו"מ הנ"ל, 
ששם סגנון ההוראה הוא לימוד בתור סגולה28 )"וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח 
והגאולה היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש"(, 

ובדבר מלכות בלק הדרישה הינה ללמוד בשביל לחיות ולא )רק( בתור סגולה.

היינו, שזהו החידוש בדבר מלכות בלק על פני דבר מלכות תזו"מ, אשר ההוראה 
כאן הינה לחיות משיח, ולא כהמבואר לעיל בדבר מלכות תזו"מ ששם ההוראה הינה 

באופן של סגולה.

על אף שזהו הביאור הרווח בקרב לומדי ומעמיקי שיחות אלו, ראיתי לבאר לפענ"ד 
שאין זה הביאור הפשוט, אלא הביאור הוא אשר אף בדבר מלכות תזו"מ המדובר הוא 

באופן של לחיות, ולא בתור סגולה, וזאת מכורח הבנת השיחה כפשוטה, כדלהלן.

27( ספר ענינו של משיח להרשד"ב וואלף )ע' 549(, קובץ שמחם בבנין שלם להר"י יעקובוביץ )ע' 18(, ועוד.
28( וכנראה מכך שמציין בהערה 91 על המילים הנ"ל לדבר מלכות תזו"מ.
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ב
לאחר שמבאר את המשנה בפרקי אבות )פ"ב מ"א( "איזו היא דרך ישרה שיבור לו 
האדם", אשר "האדם" זהו שתיקן את כל מעשיו ונשאר לו רק פסולת שבסוף לבושיו, 
זו עולה  זו, ומכורח קביעה  מודיע אשר בדורנו כל בני ישראל נמצאים כבר בדרגא 

השאלה המתבקשת29:

"כיון שכבר נסתיימו "מעשינו ועבודתינו 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"?

ועל מילים אלו )"כדי לפעול התגלות וביאת המשיח"( מביא בהערה 74:

כוכב  "דרך  כידוע שהפסוק  מישראל,  משיח שבכאו"א  וביאת  מהתגלות  "ומתחיל 
כאו"א  על  גם  קאי  ה"ה(,  פ"ד  תענית  )ירושלמי  המשיח  מלך  על  שקאי  גו'"  מיעקב 
מישראל )ירושלמי מעשר שני פ"ד ה"ו(, כיון שיש בו ניצוץ מנשמת משיח )מאור עינים 

ס"פ פינחס(".

זו ללמוד עניני גאולה ומשיח, בתור הדרך הישרה  כלומר, אשר הדרישה בשיחה 
לפעול התגלות וביאת משיח בפועל ממש, תוכנה הוא אשר כתוצאה מהלימוד יתגלה 
ויבוא גם המשיח הפרטי הנמצא בכאו"א מישראל, וכהלשון הידועה 'התגלות ניצוץ 

משיח'.

וממילא אין לומר אשר ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח בשיחה זו הוא רק באופן 
'סגולה', הואיל ומפורש אשר נקודת הענין המדובר בנוגע ללימוד עניני גאולה  של 

ומשיח, הוא כדי לגלות את הניצוץ משיח הפרטי שבכאו"א מישראל.

ובמיוחד לפי המבואר בדבר מלכות תולדות ה'תשנ"ב, אשר התגלות ניצוץ משיח 
זהו התגלות דרגת היחידה שבנפש30, וכלשונו הק' )ס"ב(:

"מתגלה בכאו"א מישראל ניצוץ משיח שבו, בחי' היחידה, שהיא ניצוץ מבחי' יחידה 
הכללית, נשמתו של משיח, וגילוי זה פועל חידוש בכל מציאותו ובכל עניניו שנעשים 

חדורים בבחינת היחידה".

בכדי  הוא  ומשיח,  גאולה  עניני  ללמוד  תזו"מ  מלכות  בדבר  הדרישה  אשר  היינו, 
לגלות את הניצוץ משיח הפרטי, שזה קאי על גילוי דרגת היחידה, אשר לגבה עניני 
זו היא "עצמיות נקודת הלב" שאין לה  העולם לא תופסים מקום כלל, כיון שדרגא 

29( סעיף ט שם.
30( ואף למעלה מדרגת היחידה - עצם הנשמה, כמו שנתבאר בשיחה זו סעיף יג, עיי"ש.
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שייכות כלל לכחות הגלויים, וממילא כל עניני העולם מושללים אצלה בדרך ממילא31, 
שזהו מעין המעמד ומצב של הגאולה האמיתית והשלימה,

ומשיח  גאולה  עניני  תזו"מ ללמוד  לומר אשר המדובר בדבר מלכות  אין  וממילא 
'סגולה' למהר את הגאולה, הואיל ומפורש אשר זהו בכדי לגלות את  זהו רק בתור 
הניצוץ משיח הפרטי, גילוי היחידה, אשר ענינה ומהותה הוא 'לחיות משיח', ולא בתור 

'סגולה'32. 

ג
וניתן לראות נקודה זו אשר ההוראה בדבר מלכות תזו"מ ללמוד עניני גאולה ומשיח 
אינה באופן של 'סגולה', אלא באופן של 'לחיות משיח', מהתבוננות הראוי' בשיחה זו 
עצמה, לאורך הביאור בתוכן השיחה, ומזה יובן ההוראה הנלמדת משיחה זו, וכדלהלן:

בשיחה )סעיפים ד־ה( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, אשר הנגעים המדוברים בפרשה זו 
אינם ענין שלילי כמו שהם נראים כלפי חוץ, אלא הם 'אורות עליונים' אשר כתוצאה 
מירידתם למטה הם נראים כענינים שלילים, אך במהותם העצמית הם 'אורות עליונים' 

שלמעלה מהתלבשות בכלים.

ומבאר )סעיף ו(, אשר זוהי הנקודה המבוארת בחסידות בענין 'רצוא' בלי 'שוב', שיש 
כליון נפש לאלקות אך אין זה חודר באדם, והכח להחדיר זאת באדם ולחבר את ב' 
התנועות ד'רצוא ושוב', זהו דוקא ע"י לימוד התורה, אשר בכחה לחבר ב' קצוות אלו.

וממשיך לבאר זאת גם בנוגע לענין הגלות והגאולה )סעיף ז(, אשר הגאולה על אף 
עליונותה ורוממתה, היא בעצם כבר נמצאת כאן בזמן הגלות, וניתן לגלות אותה כאן 
למטה דוקא בכח התורה כנ"ל, וממשיך בביאורו )סעיף ח( גם בנוגע למביא הגאולה - 
מלך המשיח, אשר אף הוא נמצא כאן בעוה"ז הגשמי בזמן הגלות "ומצפה בקוצר רוח 

ובכליון עיניים להתגלות". 

ובהמשך מוסיף )סעיף ט(, אשר האמור לעיל מתחבר עם פרק ב' דאבות שלומדים 
בשבת זו, שהתחלתו היא - "רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא 
כבר  נמצאים  בנ"י  כל  בדורנו  ומדגיש אשר  מן האדם",  לו  ותפארת  לעושי'  תפארת 

31( וראה לקו"ש ח"ו תצוה שיחה ב סעיף יב.
32( ובמיוחד אשר 'סגולה' אינה ענין פנימי ומהותי, אלא ענין חיצוני, וכמבואר בכ"מ בתורת החסידות, ומהם בסה"מ 
תרס"ג ח"ב ע' מה: "להיות שההשפעה היא בדבר שאינו נוגע בהעצם ואינו חלק ממנו, רק שנמצא בו בדרך סגולה", היינו, 
אשר ענין ה'סגולה' הוא ענין חיצוני שאינו נוגע למהות הענין, וממילא אין לומר שבדבר מלכות תזו"מ המדובר הוא 

באופן של 'סגולה' ובאופן חיצוני, הואיל ומפורש כנ"ל שזהו ענין פנימי מצד התגלות 'ניצוץ משיח'.
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בדרגת 'אדם', וממילא נשאלת השאלה: מהי הדרך הישרה )"שיבור לו האדם"( להביא 
את משיח צדקנו בפועל ממש?

ומבאר, אשר הדרך הישרה היא דוקא ע"י לימוד התורה, כי בכח התורה להמשיך 
את הארות העליונים ד'רצוא' שיומשכו ויתגלו למטה - 'שוב', שזוהי הנקודה האמורה 
זה נפעל דוקא בכח  וענין  לעיל, שהגאולה נמצאת בתוך הגלות וצריך רק לגלותה, 

התורה כנ"ל. 

ומוסיף ומבאר הטעם לכך שענין זה נפעל דוקא בכח התורה, וזלה"ק:

 "ויש להוסיף בביאור הטעם שהתורה )תפארת( היא "דרך ישרה" להתגלות והבאת 
המשיח - ע"פ הידוע שבמשיח צדקנו ישנם ב' ענינים: מלך )המלך המשיח( ורב )שילמד 
תורה את כל העם(, והחילוק שביניהם, שענין ה"מלך" שבמשיח מורה על ההשפעה 
באופן מקיף שנעשית ע"י הביטול דקבלת עול מלכותו, וענין ה"רב" שבמשיח מורה על 

ההשפעה באופן פנימי שנעשית ע"י לימוד התורה עד שחשיב "כאילו ילדו",

האורות  שגם  מורה  יחדיו  ופנימי(  מקיף  ורב,  )מלך  שניהם  שצירוף  לומר,  ויש   
ומתגלים  נמשכים  בלבד(  מקיף  באופן  )כ"א  בכלים  מהתלבשות  שלמעלה  עליונים 

בכלים )באופן פנימי(, בכח התורה )"תפארת"(", עכלה"ק.

היינו, שהטעם על כך שנדרש מכאו"א מישראל ללמוד תורה כדי לפעול את הגאולה, 
פנימי בעולם  באופן  הוא מכיון שדוקא בכח התורה להחדיר את האורות העליונים 
גאולה  עניני  ללמוד  ההוראה  ותמצית  נקודת  כל  אשר  מובן,  ונמצא  עצמו,  ובאדם 
וזהו הטעם  פנימי,  ומשיח, הוא בכדי להחדיר את האור העליון באדם עצמו באופן 

שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בעצמו בהקשר להוראתו בענין זה.

הטעם  ומפרש  הואיל  'סגולה'  בתור  הוא  הכא  המדובר  אשר  לומר  אין  וממילא   
בפשטות לבקשה זו, שזהו בכדי להמשיך את האורות העליונים בתוך האדם ובאופן 

פנימי, היינו ענין פנימי ששייך לאדם עצמו ולא בתור 'סגולה' גרידא.

וכנראה גם בפשטות מההוראה בסיום השיחה )סעיף יב(, וזלה"ק33:

"וביאור ה"דרך ישרה" להתגלות וביאת המשיח ע"י "מלכות שבתפארת" - בנוגע 
למעשה בפועל: ובהקדמה - שכיון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף ומיד, אבל עדיין 
לא בא בפועל, שלכן דרושה ההשתדלות האחרונה )"סוף לבושיו"( של כאו"א מישראל 
להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה ע"י "מלכות שבתפארת", כלומר, ענינו של 
המשיח )מלכות( כפי שהוא בתורה )תפארת(, כאמור לעיל )ס"ט( שע"י התורה )ענינו 

33( ההדגשות אינן במקור.
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של משיח בתור "רב"( נמשכים ומתגלים האורות עליונים דהגאולה )ענינו של משיח 
בתור "מלך"( באופן פנימי".

שאף בקטע זה אינו מביא ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח, כדבר הסתום שאינו 
יכול לפעול את ביאת המשיח, אלא מביא הטעם באופן  מובן אשר בכחו ה'סגולתי' 
הברור אשר דוקא בכח התורה ניתן להמשיך את האורות העליונים של הגאולה באופן 

פנימי באדם עצמו, היינו 'לחיות משיח' ולא בתור 'סגולה'34.

ד
ולאור הביאור האמור, צריך להבין א"כ מה שולל כ"ק אד"ש מה"מ במילים "לא רק 
בתור סגולה", אשר לפי ביאורנו עד כה אין הכוונה לדבר מלכות תזו"מ, הואיל ומפורש 
'סגולה', וממילא יש לבאר מה כוונת כ"ק אד"ש  אשר ההוראה שם היא אינה בתור 

מה"מ במילים אלו:

וניתן לבאר ענין זה בב' אופנים:

א. באופן כללי כאשר לומדים את השיחה )הן בתזו"מ והן בבלק( ניתן להבין אשר 
ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח היא באופן של 'סגולה' למהר ולקרב את ביאת 
גאולה  עניני  ללמוד  עכשיו  ההוראה  אשר  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מדגיש  וע"כ  המשיח, 
ומשיח אינה באופן של סגולה אשר לא שייכת לאדם ולעבודתו, אלא באופן של לחיות 

משיח כעבודה אישית של האדם בענין זה. 

וא"כ נמצא אשר השלילה לא ללמוד באופן של 'סגולה', נובעת משיחות אלו עצמם.

ב. ישנם כמה התבטאויות של כ"ק אד"ש מה"מ עוד לפני השיחות של תנש"א־תשנ"ב, 
על דבר חשיבות לימוד עניני גאולה ומשיח, ושם ניתן לראות אשר ההוראה ללמוד 

34( ובסגנון אחר יש לומר, על פי הביאור אשר שיחה זו היא תשובה לזעקה בשיחת כ"ח ניסן תנש"א "עשו כל אשר 
ביכולתכם", הרי בשיחה דכ"ח ניסן הבהיר כ"ק אד"ש מה"מ אשר עיקר הבעי' הוא שנמצאים "בגלות פנימי בעניני עבודת 
השם", וממילא לא תהי' מובנת ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש כ'סגולה' לביאת הגאולה, בה בשעה שעיקר הבעי' הינה 

גלות פנימי בעניני עבודת השם, ומה יעזור ענין ה'סגולה'? 
אלא ע"כ יש לומר הביאור כבפנים, אשר ההוראה בשיחה זו היא ללמוד עניני גאומ"ש כדי להמשיך את האורות 
העליונים דהגאולה אל האדם באופן פנימי, אשר כך יכול הוא לצאת מהגלות הפנימי אשר הוא שרוי בה, ולחיות במעמד 

ומצב של גאולה.
וכהדיוק בדבר מלכות בלק ס"י, אשר מבאר שם בפשטות שבכח לימוד עניני גאומ"ש ניתן לצאת מהגלות הפנימי 
ולחיות במצב של גאולה, וכזה נדרוש אף הכא )וראה מה שכתבתי בענין זה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו 

)קלג ע' 47 הע' 31((.
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עניני גאולה ומשיח היא באופן של 'סגולה' למהר ולזרז את ביאת המשיח35, ולא בשביל 
לחיות משיח, ולדוגמא בלקו"ש חח"י )שיחה ב' לפ' בלק( וזלה"ק:

 "ועל־ידי האמונה השלימה בביאת המשיח, לפי התורה ו"מחכה לביאתו", אחכה 
לו בכל יום שיבוא, )ויש לומר שנכלל בכך לימוד הלכות משיח(, על־ידי כך מקרבים 

וממהרים את ביאתו באופן של אחישנה ובקרוב ממש".

שמבאר  לפני  י"א(,  )סעיף  תנש"א36  ואתחנן  מלכות  בדבר  זאת  לראת  ניתן  וכן 
ובאריכות את ענין לימוד גאולה ומשיח וההתבוננות בענינים אלו באופן של 'לחיות 

משיח', מקדים לבאר ענין זה בכללותו ובאופן של 'סגולה', וזלה"ק: 

"והדגשה מיוחדת על ההוספה בלימוד התורה בעניני הגאולה - הן בנגלה דתורה, 
ובפרט בספרו של הרמב"ם שכולל גם ההלכות ששייכות לזמן הגאולה, כמו הלכות 
בית הבחירה )שלמדום זה־עתה בימי בין המצרים(, 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 שמבארים עניני הגאולה".

וא"כ נמצא אשר השלילה לא ללמוד באופן של 'סגולה', נובעת מסיגנון שיחות אלו, 
אשר נקודת ענינם הוא ללמוד באופן של 'סגולה'.

ה
ויש להרחיב ביאור זה ע"פ הדיוק בלשון כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות בלק )סעיף 

ט(, וזלה"ק37:

"וע"ד 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, 
שבתורה,  וגאולה  משיח  בעניני  והשגה  בהבנה  וחדור  ממולא  נעשה  שהשכל  עי"ז 
ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 

35( וכידוע אשר לאחר 'השיחה הידועה' דכ"ח ניסן תנש"א טיכסו תלמידי התמימים עצה לקירוב הגאולה, וערכו 
מפתח נושאים בעניני גאולה ומשיח, וכ"ק אד"ש מה"מ קיבל זאת באהדה רבה, עד שבשיחת השבת דיבר על ענין זה 
במיוחד )דבר מלכות תזו"מ סי"ב הע' 110(, וב'פתח דבר' לקובץ הביאו כמה שיחות מכ"ק אד"ש מה"מ בענין ההוראה 
ובאופן של סגולה, חוץ מהשיחה מחלק ח"י הנ"ל, גם מהתוועדויות  של לימוד עניני גאולה ומשיח משנים קודמות 

תשמ"ד ח"א ע' 314, ומשיחת כ"ה אייר תש"נ, עיי"ש. 
36( על אף ששיחה זו נאמרה מאוחר יותר משיחת בלק שבה נאמר "לא רק בתור סגולה", מ"מ ניתן ללמוד ענין זה 
משיחה זו, הואיל וזהו ביאור כללי בנוגע ללימוד עניני גאולה ומשיח באופן של 'סגולה' שהי' יכול להאמר גם בשנים 

קודמות. 
37( ההדגשות אינן במקור. 
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באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה 
)המלך המשיח( בא".

ומהמילים "וע"ד המדובר בתקופה האחרונה" מובן בפשטות, אשר דוקא בתקופה 
האחרונה מדובר על ענין לימוד גאולה ומשיח באופן של לחיות משיח וכו', משא"כ 

בזמנים שלפני "התקופה האחרונה". 

 ובכדי להבין מה הכוונה "התקופה האחרונה", מביא כ"ק אד"ש מה"מ בהערה )91( 
על מילים אלו ממש, ש"התקופה האחרונה" הכוונה היא לנאמר בשבת פרשת תזריע־
ההוראה  אופן  אז  מני  כבר  אשר  זה38,  שלאחרי  השיחות  ובהמשך  זו,  דשנה  מצורע 

ללמוד עניני גאולה ומשיח, אינו באופן של סגולה, כי אם באופן של לחיות גאולה.

עניני  שהלימוד  מדברים  אנו  עלי'  האחרונה"  "התקופה  אשר  הנ"ל,  מכל  ומשמע 
גאולה ומשיח הינו באופן של לחיות ולא באופן של סגולה, הכוונה היא לשיחת תזו"מ 
המדוברת, וממילא אין לומר אשר ההוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח בשיחה זו הוא 
באופן של סגולה, הואיל ומפורש באופן הכי ברור ופשוט, שמאז )שיחת תזו"מ( אופן 

ההוראה לללמוד עניני גאולה ומשיח הוא באופן של לחיות ולא באופן של סגולה. 

משאר  השיחות  שאר  אך  האחרונה39",  ב"תקופה  מהמדובר  זהו  אשר  משום  וזאת 
השנים שאינם מ"התקופה האחרונה", אופן ההוראה הוא באופן של סגולה כנ"ל.

38( וכלשונו בהערה 91: סה"ש תנש"א ח"ב ע' 501־2. ועוד.
39( ויש לומר בדא"פ אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש באופן של לחיות משיח הינה דוקא "בתקופה האחרונה", 
ובשאר השנים אופן ההוראה היא באופן של 'סגולה', הואיל ודוקא ב"תקופה האחרונה" )שנת תנש"א, כדמוכח בפשטות 
מהערה 91(, היא השנה שבה בישר כ"ק אד"ש מה"מ אשר נמצאים ב"שנה שמלך המשיח נגלה בו" וכן ב"שעה שמלך 
המשיח בא" )ראה דבר מלכות נשא תנש"א סי"ג, ובעוד שיחות שלוקטו בספר בשורת הגאולה(, וממילא כעת ניתן כבר 
לחיות עם מלך המשיח, אשר נמצא ופועל, והגאולה קרובה הרבה יותר משאר השנים, וממילא ניתן כבר לחיות בהווה 

החיים אשר היא דורשת, משא"כ בשאר השנים אשר לא היו במצב זה, ואכמ"ל.



41 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

תורתו של משיח

הערת כ"ק אד"ש מה"מ בענין תוכן השמות

 הת' יוסף יצחק שי' וייצהנדלר
תלמיד בישיבה

א
כפי  הגאולה  תוכן  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה’תשנ"א  אחרי־קדושים  מלכות  בדבר 
א’.  בתוספת  רק  גולה  תיבת  את  בתוכה  הכוללת  גאולה,  המילה   - המתבאר משמה 
ולבאר מדוע אפשר לדרוש מהשם את תוכן הגאולה, כותב כ"ק אד"ש מה"מ: “תוכנו 

של כל דבר מתבטא בשמו".

תשובות  בזה  בארוכה  וראה  פ"א.  שעהיו"א  “ראה   :)3 )הע’  בהערה  מיד  ומציין 
וביאורים )קהת, תשל"ד( ס"א. לקו"ש ח"ו ס"ע 35 ואילך, ובהערות שם, וש"נ".

אד"ש  כ"ק  שכאשר  מובן  וממילא  נשיאינו1,  רבותינו  בדברי  הדייקנות  גודל  ידוע 
מה"מ מציין לשלושה מקורות שונים, הרי יש בכל אחד מהם צורך.

והנה במקורות המצויינים בהערה נכתב:

שעהיוה"א פ"א: “וזה שמו אשר יקראו לו בלה"ק, הוא כלי לחיות המצומצם באותיות 
שם זה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה".

1( ראה לקו"ש חט"ז, ע’ 158.
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תשובות וביאורים )קהת, תשל"ד( ס"א: “מצינו דדורשין שמות אפילו במקום דלא 
נתכוון נותן השם לדרשה כזו. וגדולה מזו מצינו בדרז"ל, אשר השם הוא לא רק מורה 

מהות האדם אלא גם גורם".

לקו"ש ח"ו ס"ע 35 ואילך ובהערות שם2: “כידוע, שמו של אדם מורה על מהותו, אף 
כאשר בנתינת השם לא התכוונו ההורים לבטא בו את מהות ילדם, ועאכו"כ במקרה 
זה: לפי הידוע על גודל הוריו של כ"ק אדמו"ר הזקן, יש לומר, שאמנם הם נתנו לו את 
שמו על שם סבו, אך בודאי היתה להם בכך כוונה מיוחדת: הם ‘ראו’ ששם זה מבטא 

את מעלת מהותו של בנם".

התניא  “בעל   - ישראל  כלל  ידי  על  מכונה  הוא  שבו  שמו  “והן  השיחה:  ובהמשך 
והשו"ע". ואמנם, זהו כינוי בלבד על שם ספריו, אך כיון שבשם זה הוא נקרא בכל 
מהותו  מתבטאת  זה  בשם  שגם  ודאי  ולכן  תורה,  של  שם  זה  הרי  ישראל,  תפוצות 

המיוחדת של אדמו"ר הזקן".

הערה 9: “וגדולה מזה מצינו בדרז"ל . . אשר השם הוא לא רק מורה על מהות האדם, 
אלא גם גורם למהותו . . ועד שגרם גם ביוצאי חלציו".

הערה 10: “שלכן ‘ר’ מאיר הוה דייק בשמא’ - אף שהורי הילד לא כוונו לענין זה".

הערה 11: “כי השם שקורין לאדם אביו ואמו ‘אינו באקראי ובהזדמן, כ"א הקב"ה 
משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא כו’ והשם הזה נרשם למעלה בכסה"כ 

כנודע, ולכן ארז"ל שמא גרים’ )ש’ הגלגולים הקדמה כג . . ס’ חסידים סרמ"ד(".

הערה 13: וי"ל שכאשר נותן השם נתכוון לזה . . ענינו של נושא השם הוא בגילוי 
בהשם, משא"כ בהשאר )ראה לעיל הערה 11( הוא בהעלם. ועפ"ז יובן מה ש’ר’ יהודה 
ור’ יוסי לא הוו דייקו בשמא’ . . אף ש’בכמה דוכתין נתנו חכמים טעם לשמות כפי 
הענין’ . . כי כאן הוא בהעלם. ושאני ר’ מאיר )מלשון אור( שהי’ רואה ענינם של נושאי 

השם גם בהשמות שבבחי’ העלם".

ב
והנה, מטרת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה היא לבאר איך ניתן ללמוד את תוכן הגאולה 
מהמילה גולה, ולזה מציין למקומות הנ"ל. ונראה שבכל אחד מהמקורות יש תוספת 

בענין זה שאין בזולתו:

 א. כ"ק אד"ש מה"מ כותב: ראה שעהיוה"א פ"א. להבנת הענין כל צרכו יש לראות 
מקור זה, שם מוסבר שהאותיות המרכיבות את השם הם החיות שבו.

2( להלן בתרגום חפשי.
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שלולא זאת, היינו יכולים לומר שמי שכבר מבין את תוכן הגאולה, יכול לראות בשם 
זה את התוכן, אך השם מצד עצמו יכול ללמד גם על דברים נוספים. אך כשמעיינים שם 

רואים שמהות ותוכן הדבר נמצא בשמו, כיון ששמו הוא הוא חיותו.

ב. ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ וכותב: ראה בארוכה בזה בתשובות וביאורים: לתוספת 
הבנה בענין יש לראות מקור זה, שם נתבאר שאפשר לדרוש תוכן השם גם כאשר לא 
כוונו לתוכן זה כאשר נתנו אותו. וכן שהשם אינו רק מורה על תוכן הדבר, אלא גם 

גורם ויוצר תוכן זה.

ובכך מתווספת הבנה בענין, שהרי כאשר הקב"ה מחי’ דבר נוצרת חיותו משמו )כנ"ל 
משעהיוה"א(, ולכאורה המילה ‘וגאלתי’ שממנה נלקחת המילה גאולה, נאמרה אודות 

הגאולה ממצרים, ואיך תכלול בתוכה את תוכן הגאולה העתידה?

אלא שבתשובות וביאורים מובא שגם כאשר לא התכוונו לתוכן, אלא נתנו את השם 
ללא כוונה מיוחדת - הרי השם עצמו יוצר ומביא את התוכן. ולכן אפשר לדרוש מהשם 

גאולה לגבי הגאולה העתידה, גם כאשר המילה נלקחת מגאולת מצרים.

ואילך,   35 ס"ע  ח"ו  לקו"ש  ומוסיף:  אד"ש מה"מ  כ"ק  ביאור ממשיך  ולתוספת  ג. 
ובהערות שם, וש"נ.

בשיחה זו )שהובאו לעיל קטעים ממנה( כ"ק אד"ש מה"מ מציין למקומות רבים, אך 
ראיתי לציין מספר דברים אותם ניתן ללמוד אודות תוכן ואופן הלימוד מהשם:

1. גם כאשר השם לא נקבע לכתחילה כשם הדבר, אלא נתקבל בתפוצות ישראל, 
הרי יש לכך תוקף של שם על פי תורה. וכפי שהשם ‘בעל התניא והשו"ע’ מבטא את 
מהותו של אדה"ז. ובכך מתווספת הסברה בענין הגאולה, שאף שנקראת כך על פי 
מנהג ישראל, הרי יש בכך תוקף על פי תורה, וניתן ללמוד משם זה לגבי תוכן הגאולה.

2. ר’ מאיר )דוקא( הי’ מדייק בשם, כיון שכאשר נותן השם לא התכוון לתוכן הרי 
התוכן הוא בהעלם, ורק ר’ מאיר יכול הי’ לדרוש זאת. ובכך מתווסף חילוק בין שמות, 

שישנם שמות שבהם התוכן הוא בגילוי וישנם שהוא בהעלם, אך בכולם התוכן קיים.

3. גם כאשר השם ניתן ללא כוונה, הרי אין זה רק שהשם ניתן ולאחר מכן התוכן 
נרמז )או נוצר( על ידו, אלא שהקב"ה הוא זה שקבע שם זה, וכלשון השער הגלגולים 

)המובא בהע’( “הקב"ה משים בפיו".

ותן לחכם ויחכם עוד.
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 תיווך במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ
בענין הגילוי דפסח ראשון ושני

 הת' חיים שי' הלוי לוי
תלמיד בישיבה

א
במאמר ד"ה “דבר אל כל עדת בנ"י קדושים תהיו כי קדוש אני3" )תשכ"א( מבאר 
כ"ק אד"ש מה"מ את החילוק בעבודת האדם בין פסח ראשון לפסח שני, שזהו בהתאם 

לחילוק הכללי בין חודש ניסן לחודש אייר:

שחודש ניסן ענינו עבודת ה’אתכפיא’, היינו שישנה מציאות רע וכופים אותו, וזהו 
בהתאם לענינו המרכזי של חודש ניסן - יציאת מצרים - שם נאמר “כי ברח העם4", 

שברחו ממצרים כיון שהרע הי’ בתקפו )ראה תניא פרק לא(.

הגילוי  ענינו  ניסן  שחודש  כיון   - ניסן  בחודש  העבודה  שזאת  לזה  הטעם  וכידוע 
מלמעלה שאינו ע"י עבודת האדם, ולכן אין זה נמשך בפנימיות. ובלשון המאמר: “שזה 
נגע רק בנפש האלקית אך לא בנפה"ב". אך מאידך גיסא מעלת החודש שמכיון שזהו 
גילוי מלמעלה שאינו ע"י עבודת האדם - הרי הוא מגיע ממקום כה נעלה שעבודת 

האדם אינה יכולה לפעול5.

משא"כ ענינו של חודש אייר היא עבודת ה’אתהפכא’, כמו שמסביר אדה"ז שהפי’ 
אייר(,  )חודש  מצרים"  מארץ  לצאתם  השנית  בשנה  השני  לחדש  “באחד  בפסוק6 
ה’אתהפכא’  עבודת  זו  השני  בחודש  משא"כ  ‘אתכפיא’,  היא  הראשונה  שהעבודה 

שמגיעה לאחר ה’אתכפיא’. 

“בירור  שענינה  העומר,  ספירת  מצוות  היא  אייר  חודש  של  המיוחד  שענינו  וזהו 
המידות והפיכתם לקדושה", היינו עבודת האתהפכא. והחסרון בזה הוא שהאור הנמשך 

3( סה"מ מלוקט ח"ה, ע’ רנז ואילך.
4( שמות יד, ה.

5( כלשון ההגדה: “נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ב"ה וגאלם", ו"כד אתכפיא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה 
בכלהו עלמין", וידוע הביאור במאמר באתי לגני שהכוונה למדריגת האור שהוא בכלהו עלמין בשווה.

6( במדבר א, א.
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על ידה הוא כפי ערך העבודה )ולכן נקרא אייר בשם זיו, שהגילוי בו הוא רק בחי’ זיו 
והארה(, אך המעלה בזה שהוא נמשך בפנימיות ע"י עבודת האדם.

וממאמר זה יוצא שהחילוק בין ניסן לאייר הוא, שבחודש ניסן הגילוי נעלה יותר, 
היא  עבודתו  ולכן  בפנימיות,  נקלט  האור  אייר  ובחודש  אתכפיא,  היא  עבודתו  ולכן 
אתהפכא. ובהתאם לזה יוצא שהגילוי שבפסח ראשון נעלה יותר מהגילוי שבפסח שני.

ולעומת זאת, במאמר ד"ה “להבין ענין פסח שני7" מביא כ"ק אד"ש מה"מ ממאמר 
שני,  פסח  ענין  יובן  ידם  שעל  הקדמות  שלושה  הנ"ל( שמבאר  )ד"ה  הצ"צ  אדמו"ר 
ומכל ההקדמות יוצא שענינו של חודש ניסן הוא: בעבודת האדם - אתכפיא, ובספירות 
שלמעלה האור שלמעלה מהשתלשלות שאינו יכול לבוא בסדר והדרגה כפי שנמשך 

במלכות.

משא"כ ענינו של חודש אייר: בעבודת האדם - אתהפכא, ובספירות שלמעלה הוא 
השני’  הספירה  שהיא  היסוד,  בספי’  שנמשך  כפי  והגבלה  ממדידה  שלמעלה  האור 

מלמטה.

ובאות ב’ שם אומר כ"ק אד"ש מה"מ: “ואולי יש להוסיף, שהמעלה דפסח שני לגבי 
- אלא שגם  יותר  נעלה  פסח ראשון היא לא רק שהדילוג דפסח שני נמשך במקום 

הדילוג עצמו הוא דילוג נעלה יותר".

ומזה יוצא שהגילוי שבפסח שני יותר נעלה מהגילוי של פסח ראשון. ויש לעיין כיצד 
לתווך בין שני המאמרים, שכאן משמע שהגילוי דפסח שני נעלה יותר, ושם משמע 

שהגילוי דפסח ראשון נעלה יותר.

ב
ואולי יש לבאר זה על פי מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ במאמר הנ"ל )להבין ענין פסח 
שני( בהע’ 25: “ראה ד"ה להבין ענין ספה"ע ה’תשמ"ז . . שבהדרושים המדברים בענין 
ספה"ע - ג’ ביאורים: א( שהעבודה דספה"ע יש בה ב’ הקוין, דסור מרע ודועשה טוב. 

ב( שהעבודה דספה"ע היא רק בהקו דסור מרע. ג( שהיא רק בהקו דועשה טוב".

ולפי זה אולי יש לומר, שבמאמר “דבר . . קדושים תהיו", מדבר בספירת העומר לפי 
הביאור שענינה הוא סור מרע, כפי שכותב שם: “שענינה של ספירת העומר הוא בירור 
המידות והפיכתם לקדושה". משא"כ במאמר “להבין ענין פסח שני" מדבר בספירת 
העומר לפי הביאור שענינה ועשה טוב, כפי שמדגיש באות ג’ במאמר, שמזה שענינו 
של חודש אייר הוא יסוד משמע, שעיקר הענין הוא להמשיך אור ולא לברר בירורים, 

7( סה"מ מלוקט ח"ג, ע’ קמג ואילך.
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שהרי יסוד הוא סיום ז"א שהוא סוף האצי’, ששם לא שייך רע )במכ"ש מכך שלא שייך 
שם ישות(.

הביאור  לפי  )ספה"ע(  ועבודתו  אייר  לחודש  שני  פסח  את  מקשר  כאשר  ולכן, 
שספה"ע ענינה הוא סור מרע, שאז העבודה של פסח ראשון הוא אתכפיא, ופסח שני 
הוא אתהפכא )תכלית השלימות של סור מרע(, אז אכן הגילוי של פסח ראשון הוא 

נעלה יותר, שהרי הוא בא שלא ע"פ עבודת האדם והיכן שהיא יכולה להגיע.

אבל כאשר מקשר את פסח שני לחדש אייר ועבודתו )ספה"ע( לפי הביאור שספה"ע 
בסוף  שכותב  כפי  יותר,  נעלה  הוא  שני  פסח  של  הגילוי  אז  טוב,  ועשה  הוא  ענינה 

המאמר, וז"ל: 

“לאחרי שנמשך הדילוג בהעבודה דועשה טוב, דילוג זה הוא נעלה יותר מהדילוג 
דפסח. כי הוא מחמת היראה מהרע . . משא"כ הדילוג שבתומ"צ )העבודה דועשה טוב( 
הוא מפני שהם חכמתו ורצונו של הקב"ה, בלי גבול האמיתי. ולכן, לאחרי שמתגלה 
הבל"ג שבהם ע"י הדילוג דסור מרע, הדילוג . . דהעבודה דועשה טוב הוא דילוג גדול 

יותר".

בחירת הנשמה באלקות

 הת’ אלון משה שי’ סרוסי
תלמיד בישיבה

א
יום8" )תשל"א( שואל כ"ק אד"ש מה"מ על מאמר  במאמר ד"ה “ביום עשתי עשר 
המדרש9 ש"אין אישורן של ישראל אלא על שבחרו בקב"ה . . והקב"ה בחר בהם" - 
“דבחירה שייך דוקא בשני דברים ששניהם שוים, או שבכל אחד מהם יש מעלה שאין 
בזולתו, אבל בנוגע להקב"ה ולהבדיל אלקי הנכר, האיך שייך לומר שישראל בחרו 
בהקב"ה. ועד"ז שהקב"ה בחר בישראל, הרי ישראל הם נעלים באין ערוך מכל האומות, 

ומהו שהקב"ה בחר בישראל".

ולבאר זה מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הפסוק “חלקי הוי’ אמרה נפשי", ומשל המדרש 
על זה ממלך שנכנס לעיר עם כמה סוגי שרים, והיו שם כמה אנשים וכל אחד בחר בסוג 

8( סה"מ מלוקט ח"ג, ע’ צט ואילך.
9( במדב"ר פי"ד, י.
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אחר דהשרים, ו"הי’ פקח אחד לשם, אמר אנא נסיב מלכא, דכולהו מתחלפין ומלכא 
אינו מתחלף", והנמשל הוא ש"אוה"ע מהן עובדין לחמה ומהן עובדין ללבנה כו’ אבל 

ישראל אינן עובדין אלא להקב"ה".

ומבאר בזה בתחילה שזה שישראל בוחרים בהשפעה המצומצמת מהקדושה, שגם 
דורשת עבודה ויגיעה, לעומת השפע הנשפע )חינם( מהלעומ"ז, הוא משום שחביבה 

להם ההשפעה מהקדושה דוקא.

ומוסיף ומעמיק שאין זה מצד זה שלעת"ל תהי’ ההשפעה לעושי רצונו פי כמה וכמה, 
שהרי אז יוצא שהפקח עושה זאת למען טובתו האישית, אלא שזהו מפני שההשפעה 

לעושי רצונו היא מפנימיות רצונו ית’.

ובסעיף ו’ מוסיף ומדייק, דלכאורה גם לביאור זה שבחירתו היא מצד המלך ולא 
מצד תועלתו הוא, הרי בחירתו במלך היא מצד השכל, דכיון שהשפעת השרים אינה 
ומזה  מצומצמת(,  שהיא  )אף  האמיתית  ובהשפעתו  במלך  לבחור  ראוי   - אמיתית 
שמקשר במדרש ענין זה לפסוק “חלקי הוי’ אמרה נפשי", משמע שזה שישראל בוחרים 

בקב"ה הוא מצד הנשמה שלמעלה מהשכל.

ומבאר זה ששכל האדם כמו שהוא מצד עצמו מכריח את האדם לרצות רק במה 
שטוב לו, ולכן אוה"ע בוחרים בשרים אף שהם מבינים שהמלך הוא העיקר, כיון שהם 
בבחי’ יש אינם רוצים לוותר על תועלתם, וזה שבישראל ישנה ההכרה )בשכל( שיש 
לוותר על השפעת השרים ולבחור במלך הוא מצד הנשמה שבחירתה באלקות היא 
עצמית ולמעלה מהשכל, וזה פועל שגם שכלם מכיר שכיון שאלקות הוא אמת וחיים, 

צריך לוותר על מציאותו העצמאית ולבחור באלקות.

וצריך ביאור, הרי כיון שהנשמה היא חלק אלקה ממעל ממש, והקב"ה הוא אחד 
ויחיד ואין זולתו, הרי אין כאן ח"ו ב’ דברים נפרדים, ובודאי ובמילא אין כאן ‘זולת’ ח"ו 

שיש בו מעלה שאין בו, וכיצד ניתן לומר שהנשמה ‘בוחרת’ בקב"ה?

רוצה  האדם  שנשמת  דזה  פי"ט  מתניא  שמביא   ,47 בהע’  שכתב  מה  ע"פ  ובפרט 
להדבק בשרשה ומקורה בה’ חיי החיים, הגם שתהי’ אין ואפס ותתבטל שם במציאות 
הוא  בשרשה  הנשמה  שדביקות  מפורש  ונראה  מהשכל.  טבע שלמעלה  הוא  לגמרי, 

טבעה, ומהו ענין הבחירה?

ב
אמנם מעיון בפרק י"ט שם נראה שאין מקום לשאלה זו, דבפרק יט מבאר אדה"ז 
שדביקות הנשמה בשרשה ומקורה הוא כמו טבע הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו, 
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מפני שחפץ ליפרד מהפתילה ולידבק בשרשו למעלה ביסוד האש; וכך נשמת האדם 
חפצה ליפרד מהגוף ולידבק בשרשה ומקורה בה’ חיי החיים ב"ה, הגם שתהי’ אין ואפס 

ותתבטל שם במציאות לגמרי, אעפ"כ זהו רצונה בטבעה.

ומסביר את לשון ‘טבע’: “וטבע זה הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחי’ טעם 
ודעת, וגם כאן הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחי’ טעם ודעת ושכל מושג ומובן, 

אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן, והיא בחי’ חכמה שבנפש שבאוא"ס ב"ה".

היינו, שאף שהנשמה היא אלקות, אך הנשמה כשלעצמה היא מציאות, וזה שהנשמה 
ולמעלה  השכל  היפך  זהו   - מציאותה  לעצם  בניגוד  למעלה  בשרשה  להדבק  רוצה 

מהשכל. וזהו הלשון ‘טבע’ - שזהו היפך ולמעלה מהשכל.

בחירה  היא  נראה שמה שכתוב במאמר, שבחירתה של הנשמה באלקות  זה  ולפי 
עצמית, הכוונה היא שזוהי בחי’ בלי סיבה - שהיפך ולמעלה מהשכל, וזהו הרי ענין 
הבחירה - בחירה עצמית שבאה מעצמות הבוחר ולא מסיבות צדדיות של שכל וכדו’.
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נגלה

היתר התפסת מטלטלין בשבת

 הת' מנחם מענדל שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' מסכת כתובות )ז, א(: "רבי אמי שרא למיבעל בתחלה בשבת. אמרי לי' 
רבנן והא לא כתיבא כתובתה? אמר להו אתפסוה מטלטלין". ומפרש רש"י על אתר: 
ידה במשכון לשעבוד כתובתה, עד שיכתבו שטר כתובתה  "תנו לה מטלטלין תחת 

בשעבוד קרקעות".

פי' הדברים: תקנת חכמים היא שאדם חייב לכתוב לאשתו כתובה, ועד שאסרו לאדם 
ולבעול  לישא אישה  ניתן  כיצד  ר"א  ולכן קשה על  לשהות עם אשתו בלא כתובה1, 

בשבת, והרי אי אפשר לכתוב כתובה בשבת?

ומסביר רש"י שמטלטלין אלו הם  ר"א שיכול להתפיסה מטלטלין,  ועל כך משיב 
בתורת משכון אצלה לשעבוד כתובתה, עד שיכתבו לה כתובה לאחר שבת.

וכן פסק המחבר בשו"ע )אה"ע סס"ו, ב(, וז"ל: "אם אינו יכול לכתוב לה כתובה, כגון 
בשבת או ששכח לכתבה, יכול ליתן לה מטלטלין כנגד כתובתה, ויקבל עליו אחריות 

אם יאבדו או יוזלו, ואז מותר לבעול עד שיהי' לו פנאי לכתוב. )ואז כותב לה מיד(".

1( כתובות נז, א. ובפרש"י.
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קנין  כקונה  שנראה  בכתובתה,  מטלטלין  להתפיסה  יכול  איך  הראשונים2:  והקשו 
בשבת, ואסור. ובפרט שבירושלמי3 אמרו שאין לישא אלמנה בשבת, שנראה כקונה 

קנין. ובלשון הרמב"ן: "תמיהא לן, הרי נמצא כקונה קנין בשבת ואסור".

זהו  זה קנין גמור אלא התפסת מטלטלין בלבד. ב.  ופירשו בכמה אופנים: א. אין 
במקום מצוה גדולה, ומותר רק שלא בפרהסיא. ג. יש שפירשו שהכוונה שהתפיסה 
מטלטלין בערב שבת, רק שלא הי' שהות לכתוב כתובה. וכן תירצו עוד כמה תירוצים 

נוספים.

ב
ויש לעיין, דלכאורה בטעם איסור מקח וממכר בשבת מצינו4 ב' טעמים:

"מקח וממכר אסור מן המקרא, דכתיב 'ממצוא חפצך ודבר דבר'".

"מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי מכירה".

והנה, לפי סברא הב', שהאיסור במשא ומתן הוא משום חשש שמא יכתוב שטר, אינה 
מובנת שאלת הראשונים:

דהנה, בתחילת סוגייתנו )ו, א( איתא שמותר להדק 'מסוכרייא דנזייתא' )סתימת נקב 
גיגית שמוציאין השכר דרך הנקב וסותמין אותו בבלאי בגדים. רש"י( ביו"ט אף שיתכן 
שיסחוט מעט. ובסברת הדבר כתב התוס' )ד"ה האי מסוכרייא בתירוץ הב'( שכאשר 
אדם עסוק בזהירות מאיסור, ולכן עושה דבר מסויים, אין לחשוש שיעשה בכך איסור.

ואחת הדוגמאות לכך היא ש'ההולך להקביל פני רבו עובר עד צוארו במים', ואין 
זה על מנת להיזהר  זאת דוקא באופן  - שכיון שעושה  בגדיו  יסחט  בו שמא  גוזרים 

מאיסור שבת, אין לחשוש שישכח ויכשל באיסור שבת.

ולא  מטלטלין  מתפיס  שאדם  שהסיבה  שכיון  בסוגייתנו,  לומר  ניתן  זה  דרך  ועל 
ויכתוב שטר  אין לחשוש שישכח  כדי להיזהר מאיסור שבת, הרי  כותב כתובה הוא 
על מטלטלין אלו, ואינו מובן מדוע הקשו הראשונים כיצד ניתן להתפיסה מטלטלין, 
ובפרט שיש שדוחקים לומר שהכוונה שהתפיסה מטלטלין בערב שבת, שאינו כפשט 

דברי הגמ'?

2( ראה רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, ר"ן, ועוד. 
3( כתובות פ"א ה"א.
4( תוס', ביצה לז, א.
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אמנם ניתן לומר שסבירא לראשונים כתירוץ הראשון בתוס', שאיסור משא ומתן הוא 
מצד 'ודבר דבר', אך דוחק לומר שכל הראשונים שהקשו הקושיא לא סבירא להו כלל 

התירוץ השני של התוס'.

אלא שניתן לתרץ שאף שכל הראשונים סבירא להו כתירוץ הראשון בתוס', חשו 
לתרץ גם לפי התירוץ הב' - אף דלא סבירא להו הכי. ועצ"ע.

בגדר "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"

 הרב שמואל שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה

א
היינו  אנוסים  אבל  זה,  הוא  ידינו  כתב  "העדים שאמרו  ב(:  יח,  )כתובות  מתניתין 
קטנים היינו פסולי עדות היינו - הרי אלו נאמנים; ואם יש עדים שהוא כתב ידם או 

שהי' כתב ידם יוצא ממקום אחר - אינן נאמנין".

ובגמ' הביאו גירסא בדברי רמי בר חמא, דאנוסים שאינם נאמנים בסיפא הוא רק 
והיינו  נאמנין".  אלו  הרי  נפשות  מחמת  היינו  אנוסים  "אבל  ממון,  מחמת  באנוסים 
שברישא כולם נאמנים מכיון ש"הפה שאסר הוא הפה שהתיר", משא"כ בסיפא שאין 
מחמת  "אנוסים  רק  נאמנים   - שטרא"  מיקיים  אפומייהו  ד"לאו  כיון  שאסר"  "הפה 

נפשות" שהיא סברא הוגנת5.

ומקשה רבא: "כל כמיני' כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, וכי תימא הני מילי על פה 
אבל בשטר לא? והא אמר ריש לקיש עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה 
עדותן בב"ד". ולכן למסקנת הגמ' רמי בר חמא דיבר על הרישא6. ובסיפא אינם נאמנים 

בשום טענה הבאה לפסול החתימות מטעם "אינו חוזר ומגיד".

5( בשונה מקטנים, קרובים )פסולי עדות(, ואנוסים מחמת ממון שאינה טענה הגיונית - עיין תוס' ד"ה לא שנו.
6( וכתב רש"י )ד"ה כיון שהגיד(: "בשלמא רישא כשאין כתב ידן יוצא ממקום אחר ועלייהו סמכינן - כולה חדא הגדה 

היא, דהא באותו דבור בכדי שאילת שלום קאמרי אבל אנוסים היינו; אבל הכא - לאו אפומייהו סמכינן".
והיינו, דיש להקשות דהטעם ד"אינו חוזר ומגיד" קיים לכאורה גם ברישא כיון שבשטר אמרו דבר אחד ובבי"ד דבר 

אחר; ועל זה מתרץ רש"י שאין כאן "חוזר ומגיד" כיון שהוא תוך כדי דיבור.
ויש לבאר בב' אופנים )לפי ב' הדיעות בראשונים גבי זמן ה"הגדה" של שטר(:

א. כל עדות ו"הגדת" השטר היא רק בקיומו בבי"ד, ולכן כיון שהקיום בבי"ד הי' עם האמירה "אנוסים היינו" - נאמנים 
"לחזור ולהגיד" )ולפ"ז לכאורה השטר יבטל לגמרי(; משא"כ בסיפא שהשטר מתקיים בלעדיהם והם מגיעים אח"כ - יש 

ב' הגדות ואינם נאמנים.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת52

ובריטב"א כאן בהוו"א הביא, דדין זה נלמד מן הפסוק "והוא עד . . אם לא יגיד ונשא 
עוונו7", ובב' אופנים:

"יש שפירשו בתוס' דהא נפקא מדכתיב "אם לא יגיד ונשא עוונו", דאית לן למדרש: 
כיון שלא הגיד שוב אינו חוזר ומגיד. כדדרשינן8 גבי יבם אשר לא יבנה את בית אחיו 
- כיון שלא בנה שוב לא יבנה; וכיון דכן, ע"כ הכי בעי למימר "כיון שלא הגיד" בתחלה 
דיוק לשון הפסוק  והיינו שהוא  ומגיד".  חוזר  אינו  זה שבא לומר עכשיו שוב  בענין 
שמדבר על עתיד במקום עבר, וא"כ הוא כדרשת חז"ל במ"א על דיוק מעין זה של לשון 

עתיד - שמותר פ"א ולא פעמיים.

וממשיך: "ואחרים פירשו, דאם תמצי לומר חוזר ומגיד - לא תמצא קרבן בשבועת 
עדות  דגבי  ומגיד,  חוזר  אינו  ז"ל:  פירש"י  לזה  וקרוב  ומגיד.  חוזר  דלעולם  העדות, 
חדא הגדה כתיבא אם לא יגיד". והיינו שהמשך הפסוק9 הוא "ונשא עוונו", ולא שייך 
להעניש אדם על שלא אמר עדות אם יוכל להגידה בהמשך, ונמצא שלא יודעים אם 

עבר עבירה עד יום מותו.

ומקשה שם:

"ולא נהירא, דחיוב שבועת עדות אינו אלא במי שכבש עדותו ולא הגיד, ועל זה ראוי 
לחייבו קרבן אפילו חוזר ומגיד עדותו; ומזה הטעם אין הפירוש הראשון מחוור - דלא 

שייך למדרש בי' מידי במי שהעיד בב"ד".

ולכן מבאר שלומדים זה מפסוק אחר, והוא: "על פי שנים עדים יקום דבר":

"אבל הנכון, דנפקא לן האי פירוש דלא יגיד מדכתיב: "על פי שנים עדים יקום דבר" 
- אלמא על מה שהעידו בב"ד מתקיים הדין לזכות או לחובה לאלתר, ואם יכולין לחזור 

ולהעיד - היאך יקום דבר".

ומוכיח שיטתו: "והיינו דאמרינן וכ"ת ה"מ על פה, כלומר משום דכי כתיב יקום דבר 
על פי שנים עדים כתיב, הא אמר ר"ש בן לקיש וכו'. כנ"ל".

ע"כ דברי הריטב"א.

ב. אמנם עדות השטר היא בשעת הכתיבה )כבשטרי גיטין(, אך הקיום שלהם הוא יחד עם האמירה "אנוסים היינו", 
ולכן יכולים העדים "לחזור ולהגיד" על הקיום שהי' כעת ולפוסלו )ולפ"ז לכאורה השטר ישאר 'לא מקויים' אך לא 
פסול(; משא"כ בסיפא שלא הם עשו את הקיום וממילא יש להם רק את העדות שבכתיבת השטר ושם פשיטא שאי"ז תוך 

כדי דיבור. ויש להאריך, ואכ"מ.
7( ויקרא ה, א.
8( יבמות י, ב.

9( הערת המערכת: להעיר, דברש"י דידן כותב "אם לא יגיד וגו'", ומשמע כנזכר בפנים שהדגש הוא גם על המשך 
הפס' ולא רק על המילים "אם לא יגיד".
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ב
ובמילים  ומגיד",  ד"חוזר  הענין  בגדר  חמא  בר  דרמי  ההו"א  היתה  מה  לעיין  ויש 
אחרות, מה היתה פועלת האמירה השני' של העדים לולא גזירת )סברת( הכתוב, דיש 

לבאר בב' אופנים:

א. האמירה השני' היא "חזרה מהעדות" ומבטלת את האמירה הראשונה ונמצא שאין 
כאן עדות כלל.

ב. האמירה השני' היא נגד האמירה הראשונה שנשארת ונמצא שיש כאן "תרי ותרי" 
ומספק אין מוציאים ממון10.

והנה רש"י פירש )ד"ה כיון שהגיד(: "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד . . כיון דחתימי 
למיעקר הואיל וכתב ידן יוצא ממקום  בשטרא היינו הגדה דידהו, והיכי מהימני תו 

אחר". ומשמע דס"ל שזהו ביטול ועקירת העדות כאופן הא'.

ועוד יש להוכיח כאופן הא', דהנה גבי דין תרי ותרי אמרינן, דאין החזקה מכרעת 
בצד אחד בעדים )ולכן אין מכריעים לקמן )יט, ב( שהשטר כשר אף שהחזקה היא שאין 
אנוסים חותמין על שטר - נגד העדות ד"אנוסים היו"(, וא"כ, כיון שמה שאין קטנים 
ופסולים נאמנים בהוו"א הוא מטעם חזקה )כמ"ש בתוס' כאן( - א"כ היו צריכים להיות 
נאמנים כמו ברישא כיון שאין חזקה מכריעה בתרי ותרי. ועל כרחך צריך לומר שהוא 

באופן של חזרה, ולכן משום חזקה לא נאמנים לחזור בהם כשאין להם "הפה שאסר".

ולכאורה נראה לבאר, שב' האופנים אלו הם כנגד ב' הלימודים הנ"ל מהפס' "אם לא 
יגיד":

אם זה מצד שזה "כיון שלא הגיד שוב לא יגיד" - יותר מסתבר לומר שיש כאן ב' 
אמירות, ומחדשת התורה שכיון שהיתה אמירה אחת אין אנו מקבלים את השני' )כאופן 

הב'(;

אך אם זה מצד שאין כאן אמירה ודאית כדי לחייב קרבן - יותר מסתבר לומר שיש 
כאן חזרת עדות, וכדי שלא תוכל להיות חזרת עדות, גזרה תורה שאינם יכולים לחזור 

בהם )כאופן הא'(11.

ועדיין יש לעיין בשיטת הריטב"א דהלימוד הוא מהפס' "יקום דבר" )שאם יכולים 
לחזור ולהעיד היאך יקום דבר( - האם הוא מצד חזרת עדות או מצד עדות שני'.

10( הערת המערכת: ואולי י"ל לחביבותא דמילתא, שזה תלוי מה העיקר במונח "חוזר ומגיד": האם שהוא "חוזר" 
ומבטל העדות, או שהוא "מגיד" ומוסיף עדות.

11( ועפ"ז את"ש שהריטב"א הביא את רש"י כאופן הב' דוקא אף שבפשט דברי רש"י לא מבואר כיצד לומדים מהפס'.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת54

ובקובץ הערות12 מוכיח כהאופן שהוא חזרה, ומקדים קושיא אחרת וז"ל:

"וקשה דאכתי ניחוש שמא יבואו עדים אחרים? אלא על כרחך דריעותא דלא חזינן 
לא מחזקינן, וכל כמה דליכא הכחשה לפנינו אפשר לסמוך על עדותו, וא"כ ה"ה דאין 
צריך לחוש שמא יחזור בעצמו ויכחיש דבריו הראשונים - דמאי אולמא הכחשה ע"י 

עצמו מהכחשה ע"י אחרים".

והיינו, דאם לומדים שאינו "חוזר ומגיד" מצד חוסר ודאות בי"ד - א"כ הוא גם ב"תרי 
ותרי" בעדים אחרים, ומכאן מוכח שאין חוששין לסתירת עדות כל עוד שלא באים 

ומעידים אחרת, ומאי שנא עדים אחרים מעדות עצמו?

ומתרץ: "ושמא ס"ל להריטב"א, דחזרת עצמו עדיפא מהכחשת אחרים דאינה אלא 
תרי ותרי והכחשה היא מכאן ולהבא, אבל כשחוזר בעצמו עוקר עדותו למפרע בודאי 
ולא בספק כהכחשה13". וא"כ מוכח כנ"ל בתחילת דברינו שהוא חזרה ולא עדות שני'.

ובאמרי בינה14 דוחה קושיית הקוב"ש ובהקדים, דהנה לפי דברי הריטב"א משמע 
שרק אחרי פסק בי"ד אינם יכולים לחזור בהם - כדי שתהי' העדות ודאית; ובתוספתא 
כאן )ריש פ"ב( מפורש, שכיון שנחקרה עדותם אינם נאמנים: "כללו של דבר עדים 
שהעידו לטמא לטהר לרחק ולקרב לאסור ולהתיר לפטור ולחייב - עד שלא נחקרה 
עדותן בב"ד אמרו בדאין אנו הרי אלו נאמנין, משנחקרה עדותן בב"ד אמרו בדאין אנו 

אין נאמנין".

הדין  מתקיים  בב"ד  שהעידו  מה  על  "אלמא  שכתב:  הריטב"א  בדברי  מדייק  ולכן 
כבר  רק מצד הפס"ד אלא  ומשמע שכוונתו שאין הקיום  לחובה לאלתר"  או  לזכות 

בסיום אמירת העדות, ולכן לא קשה כנ"ל.

ועפ"ז שוב לא קשה הנ"ל )בקוב"ש(, כיון דיש כאן ב' ענינים - ודאות אמירת העדים, 
ודאות ידיעת בי"ד, ולכן:

באמירת אחרים - ודאי ישנה אמירה ודאית של העדים הראשונים ועל פיהם אפשר 
ודאות העדים; משא"כ  זה מוציא מידי  אין  ומה שיעידו עדים אחרים אח"כ  לפסוק, 
כאשר הם עצמם חוזרים ומעידים - נמצא למפרע שלא היתה ההגדה הראשונה ודאית 
ולא הי' אפשר לסמוך עלי', וא"כ חייבים לאסור הגדה שני' כדי שתהי' ההגדה הראשונה 

ודאית.

12( לר"א וסרמן, עמ"ס יבמות, סי' עח סק"ג.
13( ומסיים שם: "ואף דאפשר שתתבטל העדות בודאי ע"י הזמה ומ"מ לא חיישינן שמא יוזמו, אפשר כיון דהזמה 

חידוש הוא - כל כמה דלא הוזמו לא חיישינן לה".
14( הל' עדות סי' טו סק"א בסופו.
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ועפ"ז שוב אפ"ל, שגם הריטב"א ס"ל כאופן הב' )בתוכן ההגדה הב'( - שהיא עדות 
בפני עצמה, ומה שאסרה אותה תורה הוא כי היא גורמת לעדות הראשונה שלא תהא 

ודאית.

ג
והנה בתוס' כאן )יח, ב ד"ה אין נאמנים( מקשה מדוע אין העדים נאמנים בסיפא 

מטעם "מגו דאי בעי אמרי פרוע".

ומתרץ: א. "כיון דמקויים הוא הוי מגו במקום עדים כדפירשנו", ב. "דחוזרים ומגידים 
הם וכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד כדאמרי' בגמרא".

ובדרוש וחידוש לרעק"א כאן הקשה, דלכאורה כל הדין של "חוזר ומגיד" הוא דין 
בדיני עדות ולא בדיני נאמנות, וא"כ, הרי בסיפא אין התוס' רוצים שיהא נאמן בעדות 
אלא בנאמנות וא"כ מה שייך כאן "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" שמדבר בהגדת 

עדות?

ונדחק לתרץ, דיש כאן דחי' אחת לב' אופני נאמנות: מצד דין עדות אינם נאמנים כי 
הם חוזרים ומגידים, ומצד "מגו" כנאמנות ולא כעדות - אינם נאמנים כי אין אומרים 

מיגו במקום עדים.

ומובא שם דעת בנו הגרש"א, דמוכיח שם מגמ' דידן ד"אינו חוזר ומגיד" הוא אף 
בטענת מיגו; דאם "אינו חוזר" הוא רק בעדים - מדוע במסקנת הגמ' מוכרחים לשנות 
גם את אנוסים מחמת ממון, והרי שם אין "חוזר ומגיד" אלא נאמנות של מיגו15? אלא 
ודאי שכיון שאנוסים הם מחמת ממון אינם נאמנים כעדים ורק כ"נאמנות", וא"כ אינם 
"חוזר  של  בעי'  יש  במיגו  שגם  מוכרח  ומכאן  הם.  ומגידים"  ש"חוזרים  כיון  נאמנים 

ומגיד"16.

היא"  הגדה  "חדא  לומר  שייך  סמוכות  "עדות"  הגדות  דבב'  דבריו,  בסוף  ומסכם 
היא  והשני'  "עדות"  היא  הראשונה  ההגדה  כאשר  אך  הקודמת,  העדות  את  ולפסול 
"מיגו" לא שייכת חדא הגדה כיון שאי"ז אותו סוג, ולכן אינם נאמנים לפסול השטר 

במיגו.

ונראה, דיש לקשר מחלוקתם בב' האופנים הנ"ל - אם ההגדה הב' פוסלת את ההגדה 
הא' או שהיא הגדה חדשה:

15( הערת המערכת: לכאורה אפ"ל, דכיון שזה גירסא אחרת בדברי רמי בר חמא, ומכיון שלכל הגירסאות יש הבדל 
בין אנוסים מחמת ממון לאנוסים מחמת נפשות - חייבים למצוא הבדל אחר, אף שלא מתעוררת קושיא על עצם הדין.

16( ועוד מוכיח ממה שהאריך רש"י וכתב דברישא "כולא חדא הגדה היא" ולא כתב שברישא אי"ז מטעם עדות.
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דאם אמרינן שהיא עדות חדשה - יותר מסתבר לומר שזה רק בעדות ולא בטענת 
מיגו, כיון ש"מיגו במקום עדים" אינו תרי ותרי ולא שייך לגזור בזה; אך אם אמרינן 

לפסול השטר - עדיין י"ל ששייך לגזור גם במיגו. ודו"ק.

ד
והנה גבי איסורין איתא17 "עד אחד נאמן באיסורין", ויש לעיין האם גם בעד אחד 

נאמר ש"אינו חוזר ומגיד" או שזהו רק בב' עדים.

ובמשכנות הרועים כאן18 כתב לקשר זה עם המחלוקת הנ"ל דמקור הלימוד ד"חוזר 
ומגיד":

דלשיטת רש"י ודעימי' שלמדים משבועת העדות - כאן אין עדות וממילא יכול להיות 
"חוזר ומגיד", אך לשיטת הריטב"א שהוא מטעם הבי"ד, על פי כו' יקום דבר - גם כאן 
קם הדבר ולכן צריך הדבר להיות ודאי לבי"ד; דאם יוכל העד אחד לחזור ולהגיד - אין 

הדבר "קם" לבי"ד ואינם יכולים לפסוק.

ולכאורה הי' אפשר לקשר זה גם עם החקירה הידועה האם עד אחד הוא עדות או 
נאמנות19:

אם קבלת עדות העד אחד היא כמו ב' עדים )היינו שבעדות רגילה הצריכה התורה 
ב' ובעדות מיוחדת מספיק א'( יותר מסתבר לומר שגם בו אומרים "אנו חוזר ומגיד" 
דמאי שנא עדות מעדות; אך אם אין כאן קבלת עדות כלל והוא רק נאמן כמו כל דיני 

נאמנות בתורה שאינם בעדים - מסתבר לומר שיכול לחזור ולהגיד.

ה
והנה בנאמנות עד אחד בתורה מצינו כמה דינים, ומהם: עד אחד קם לשבועה, עדות 

טומאה )בסוטה(, עגלה ערופה, עד אחד נאמן באיסורין, עדות אשה עגונה ועוד.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ20:

"החילוק העיקרי בין עדותם של שני עדים בפני בי"ד, לנאמנותו של עד אחד הוא: 
שני עדים עדותם קשורה בבית דין, וכל עוד לא הושמעה העדות בפני בי"ד אין לה כל 
ערך, כיון שיכולים הם להתחרט בעדותם ולומר אחרת ממה שאמרו לפנ"כ. משא"כ עד 

17( גיטין ב, ב. וש"נ.
18( אות קסב. וש"נ.

19( צפנת פענח כללי התוה"מ אות נ, כלל א. ועוד.
20( לקו"ש ח"ג ע' 987. וראה שיחת ש"פ שמיני תשמ"ו.
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אחד אינו קשור בעדותו עם ב"ד, נאמנותו קשורה עם ה'חזקת כשרות' שלו, כשרותה 
של הנפש האלקית". ומצד שני מוצאים אנו ממש להיפך, שאין העדות נקראת אלא 

כאשר מעיד העד בפני בית דין21.

ועל כרחך צריך לפרש ולבאר אופן שלישי, המחבר את ב' האופנים הנ"ל - בגדר 
עדותו ונאמנותו של עד אחד, וכדלקמן:

מצד העד: עדותו של העד אינה עדות אלא נאמנות, והיא מצד חזקת הכשרות של 
כל יהודי ולכן אינה קשורה לבי"ד והוקף שלה נשאר גם שלא בפני ב"ד, וכו', משא"כ 

מצד הב"ד: "קבלת" דברי העד היא הפוסקת את ההלכה למעשה.

קבלת עדות עד אחד היא כ"הגדה" רק מצד הב"ד, והם מבקשים לשמוע דברי עדות 
רק פעם אחת מכל אחד; ולכן גם בע"א נאמר "אינו חוזר ומגיד" )אף שמצדו אי"ז עדות 

אלא נאמנות( כי הבי"ד מצד עצמם אינם שומעים את דבריו שוב.

ויש להאריך בכ"ז, ותן לחכם ויחכם עוד.

מתרץ דיבורי' - שלא בבית דין

 הת' שמואל משה שי' בורושנסקי
תלמיד בישיבה

מתניתין )כתובות יח, ב(: "העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים היינו . . הרי 
אלו נאמנים. ואם יש עדים שהוא כתב ידם או שהי' כתב ידם יוצא ממקום אחר - אינן 

נאמנין".

היינו מחמת ממון, אבל  ובגמ': "אמר רמי בר חמא: לא שנו אלא שאמרו אנוסים 
אנוסים היינו מחמת נפשות - הרי אלו נאמנין. אמר לי' רבא: כל כמיני'? כיון שהגיד 

שוב אינו חוזר ומגיד!".

פסולים  עצמם שהם  על  ומעידים  באים  על שטר,  החתומים  עדים  היינו, שכאשר 
)כגון ע"י עדים  יש כבר הוכחה לאמינותם מצד אחר  - נאמנים. אבל אם  להעיד בו 

נוספים, או שהי' כתב ידם יוצא ממקום אחר( - אינם נאמנים.

ורמב"ח אומר שאינם נאמנים רק כאשר טוענים לאונס מחמת ממון, שאין זה אונס 
ממשי, אבל אם טוענים לאונס מחמת נפשות - נאמנים. ורבא מקשה ואומר שבכל מצב 

- עדים אינם יכולים לשנות את עדותם, ש'כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד'.

21( ראה ש"ך יורה דעה קכז, יד לקראת הסוף, מתחיל ב"מיהו בהא לא פליגי".
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אך הנה בגמ' לקמן )כב, א( איתא: "אמר ר' אסי: מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר 
מן התורה, שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאשה", ובתוס' )ד"ה מנין להפה שאסר( 
כתב: "דאם בא אחד ואמר קדשתי את בתי ולאחר שעה או למחר אמר לפלוני קדשתי' 
. . דבענין זה שאינו סותר דבריו הראשונים, ולא בא אלא לפרש דבריו הראשונים - 

מהימן, אע"ג דליכא מגו".

ולכאורה קשה, דבסוגיין נכתב שאין העדים יכולים לשנות את עדותם, "כיון שהגיד 
שוב אינו חוזר ומגיד", ולקמן תוס' קובע שכאשר אינו סותר דבריו הראשונים - יכול 
זה גם כאן, כיון שאינם סותרים דבריהם  זמן. ולכאורה לפי  לשנות דבריו גם לאחר 

הראשונים, אלא מתרצים ומוסיפים שאנוסים היו מחמת נפשות - יהיו נאמנים.

ואולי יש לתרץ, שבסוגיין מדובר בעדים שמעידין בבי"ד, שאז אינם יכולים לחזור 
בהם, משא"כ לקמן מדובר על אב שאומר בעלמא קדשתי את בתי, ולאחר זמן פירש 

למי קדשה, שאין זו עדות בבי"ד, ולכן יכול לשנות דבריו.

ועוד י"ל, שבעדים - על אף שכאשר אומרים 'אנוסים היינו' אינם סותרים את דבריהם 
שהגיד  "כיון  הכלל  קיים  ובזה  הקודמים,  דבריהם  את  מבטלים  עדיין  אך  הקודמים, 
שוב אינו חוזר ומגיד", משא"כ ב"את בתי נתתי לאיש הזה", שאינו מבטל את דבריו 

הראשונים אלא רק מפרשם.

בטעם ששני דיינין מצטרפים לקיום השטר

 הת' יוסף שי' עמירם
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )כתובות כא, א(: "אמר רב יהודה אמר שמואל, עד ודיין מצטרפין".

ומפרש הרא"ש )סי"ח(, וז"ל: "אם עד אחד החתום בשטר מעיד על כתב ידו, ושני 
עדים מעידים על כתב יד אחד מן הדיינים או הדיין עצמו ואחר עמו - מצטרפין. אבל 

הדיין לבדו - לא, אפילו לרבנן, דאין מעיד על מנה שבשטר".

כלומר, שאין מספיק שהדיין עצמו יבוא ויעיד על כתב ידו, אלא צריך שיהיו שני 
עדים שיעידו על חתימת הדיין )או הדיין עם עד נוסף(. ומסביר הסיבה - שהדיין אינו 

מעיד על מנה שבשטר.
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ההבנה הפשוטה בדברי הרא"ש )כך משמע באחרונים, עיין קרבן נתנאל, בית יוסף, 
ידם  - שכאשר עדים מעידים על חתימת  'על מנה שבשטר הם מעידים'  ש"ך( שדין 
החיוב הממוני המתואר בשטר - קיים רק בעד שמקיים  שבשטר הם גם מעידים על 
חתימתו, ולא בדיין, וא"כ מה מועיל שהדיין ועוד אחד או שניים מעידים על החתימה?

והנה בהמשך הסימן מביא הרא"ש דעת הרבינו יונה, וז"ל: "וה"ר יונה ז"ל כתב: אם 
שני דייני הקיום כל אחד מעיד על כתב ידו, השטר מקויים; ולא אמרינן על כתב ידן 
הן מעידים, אלא כל אחד ואחד מהן מעיד על קיום השטר שהוא כשר, והרי הם כשני 

עדים שמקיימין השטר". ומסיים הרא"ש: "ודברים של טעם הם".

היינו, שגם לדעת רבא )שנפסקה להלכה( שעד ודיין אינם מצטרפים, כאשר יבואו 
שניים מתוך שלושת הדיינים שבהנפק, ויקיימו כל אחד חתימת עצמו - השטר כשר. 

והרא"ש מסכים עם דברים אלו באמרו: "דברים של טעם הם".

וצריך להבין החילוק בין שני הדינין, דבתחילת הסימן משמע מדבריו )כנ"ל( שדין 
'על מנה שבשטר הם מעידין' אינו שייך כלל בדיין, ואינו יכול להעיד כלל לקיים השטר; 
ואילו מסיום הסימן משמע שיש בכח שני דיינין לקיים השטר, אמנם לא מטעם 'על מנה 

שבשטר' אלא כקיום השטר. וצריך להבין החילוק בין שני הדינים.

וכן אין מובן דין זה של רבינו יונה, שהרי צריך ב' עדים על חתימות כל אחד מהדיינים, 
ואילו הדיינים שבפנינו מעידים כ"א על חתימת עצמו בלבד?

והנה, הבית יוסף כתב בפשטות בהסברת דין זה, שכאשר יש שני דיינים המקיימים 
כל אחד חתימת עצמו - זהו דין שונה מדיין אחד, וכך אפשר לקיים את השטר, ואילו 
הקרבן נתנאל והש"ך דחו זאת, ומחמת קושי הנ"ל הסבירו דברי הרא"ש בדרך אחרת, 

עיי"ש.

ולפי זה צריך להבין שיטת הרא"ש לפי הסבר הבית יוסף הנ"ל.

ב
סהדא(,  מסהיד  דקא  מאי  )ד"ה  הסוגיא  על  הר"ן  דברי  בהקדים  זה  לבאר  ונראה 
שמביא דין שכאשר שניים מן השוק מעידים על עד אחד מעדי השטר, ודיין אחד מדייני 

ההנפק - השטר כשר.

חוששים  איננו  מדוע  אך  הדיינים,  אחד  על  קיום  לנו  יש  אמנם  כך,  על  ומקשה 
שחתימות שאר הדיינים מזוייפות?

ומתרץ, שכיון שאין אדם חותם על השטר אא"כ נתקיים בפני שלושה כשרים, לכן גם 
כשיש בידנו קיום רק לחתימת אחד מן הדיינים - איננו חוששים לזיוף.
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לשאר  חוששים  איננו  הדיינים,  אחד  חתימת  מקיימים  שכאשר   - זה  עקרון  ולפי 
החתימות - ניתן לתרץ גם דין הנ"ל דהרא"ש: כאשר באים שני דיינים, ומעידים כ"א על 
חתימת עצמו, הרי כל אחד מהם אינו מעיד רק על חתימתו, שהרי כלול בעדותו ששאר 

הדיינים כשרים, והרי זה כאילו שניים מעידים בפנינו על קיום השטר.

ואין זה שייך כלל לדין 'על מנה שבשטר הם מעידין', שהרי כנ"ל הרי הם כעדים על 
כך ששטר זה קויים בבי"ד.

ג
אמנם לפי זה צריך להבין, מדוע כאשר שני עדים )או דיין ועד( מקיימים חתימת 
אחד מן הדיינים אין בזה קיום, שהרי אם חתימת אחד הדיינים כשרה - ודאי ששאר 

הדיינים כשרים?

ויש לחלק שכאשר יש שני עדים שלא ראו כלל את רגע החתימה )על ההנפק(, אלא 
שהם מכירים צורת חתימתו של דיין פלוני, והם באים ומקיימים חתימה זו - הרי אינם 
מעידים על החתימות האחרות )שלא שייך להעיד בדבר שלא ראו(, וכן אפי' בדיין ועד 
נוסף המקיימים חתימה - אמנם הדיין מעיד גם על שתי האחרות, אך העד השני אינו 

מעיד על החתימות האחרות, ולא סגי בדיין זה שמעיד על השאר.

משא"כ בשני דיינים המעידים שניהם על שלושת החתימות, כנ"ל.

בירור בדעת ר' אליעזר בגמ' - כמי אזלא

 הת' יוסף שי' עמירם
 הת' יגאל יא"ל שי' קופצ'יק
תלמידים בישיבה

א
איתא בגמ' )כתובות כט, א(: "אלו נערות שיש להן קנס . . הבא על אחותו". היינו 
שהבא על אחותו הבתולה חייב לתת לה קנס. ובהמשך )לא, ב( מקשה הגמ': "ורמינהו: 
'אלו הן הלוקין - הבא על אחותו', וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם". היינו שבמס' מכות 
אומרת המשנה שהבא על אחותו לוקה, והיות שאין אדם לוקה ומשלם - כיצד משנתנו 

אומרת שהבא על אחותו משלם קנס?



61 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

ומביאה על כך הגמ' ב' תירוצים:

א( דעת עולא, שבדרך כלל משלם ואינו לוקה, אך במשנה במכות מדובר בבוגרת 
שוטה ומפותה22, שמחלה על החיוב הממוני, ולכן לוקה ואינו משלם.

ודנה הגמ' במקור דבריו, בתחילה מנסה לומר שלומד זאת מעדים זוממים, מחובל 
בחבירו, או מהצד השווה שבהם שמשלמים ואינם לוקים, ולבסוף מגיעה הגמ' למסקנא 
 - ומפתה23  לאונס  עובר  מהמפיל  שווה  בגזירה  שלומד  גמר"  'תחת'  'תחת'  ש"עולא 

שמשלמים ואינם לוקים.

ב( דעת ר' יוחנן, שמתרץ שבדרך כלל לוקה ואינו משלם, אך במשנה כאן מדובר 
שבא עלי' ללא התראה - שאז משלם ואינו לוקה.

ו"ארבעים  רשעתו",  "כדי  הפסוקים:  מסמיכות  היא  שיטתו  שמקור  הגמ'  ואומרת 
יכנו". ומקשה עליו הגמ' מחובל בחבירו שר' יוחנן עצמו אומר שמשלם ואינו לוקה אף 
בהתראה, ומתרצת: "כדאמר ר' אילעא: בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין, 

הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין".

ולאחר מכן אומרת הגמ': "רבי אליעזר אומר: עדים זוממין ממונא משלמי ומילקא 
בהו  ניתרי  "תדע,  ומוכיח רבא את דבריו:  נינהו",  בני התראה  לקי, משום דלאו  לא 
ניתרי בהו בשעת מעשה - פרשי ולא  ניתרי בהו מעיקרא - אמרי אישתלין,  אימת? 

מסהדי, ניתרי בהו לבסוף - מאי דהוה הוה".

ומקשה התוס' )ד"ה ניתרי בהו מעיקרא(: "ואם תאמר תיפוק לי' דהויא התראת ספק, 
דאין אנו יודעין אם מעידים שקר?" ומתרץ: "ויש לומר דהתראת ספק לא הויא אלא 
כגון אל תותיר, שאף למותרה עצמו הוא ספק שסבור שעדיין יש שהות ביום. אבל הכא 

המותרין יודעין שמעידין שקר".

כלומר, התוס' מקשה מדוע הגמ' צריכה לתרץ שא"א בפועל להתרות בעדים זוממין, 
יודעים אם מעידים שקר.  איננו  זו התראת ספק, שהרי  תהי'  יתרו בהם  אם  גם  הרי 

ומתרץ שאין זו התראת ספק, כיון שהעדים יודעים שהם משקרים.

ונראה שלדעת תוס' אם אכן התראת העדים זוממין היתה נחשבת התראת ספק - לא 
היתה שמה התראה, וזה תמוה מאוד, שהרי מקור דבריו הוא במס' מכות )טו, ב ואילך(, 
שם מביאה הגמ' מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש האם התראת ספק נחשבת התראה או 

לא, ור' יוחנן סובר שהתראת ספק נחשבת התראה.

22( או בנערה יתומה מפותה, כסיום הגמ'.
23( כדעת התוס', ד"ה אלא עולא. ולרש"י )בד"ה מאי טעמא לא אמר כעולא( - לומד מגז"ש זו בנין אב לכל התורה 

כולה, שכל חייבי ממון ומלקות - משלמים ואינם לוקים.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת62

ולכאורה דברי ר' אלעזר הם כדעת ר' יוחנן, שהרי דעת ר' יוחנן היא, כלשון הגמ': 
הוא  יוחנן  ר'  תירוץ  וכן  לקי",  מילקא  בי'  ואתרו  ומלקות  ממונא  דאיכא  היכא  "כל 
שמשלם קנס כאשר אין התראה; ויוצא שדברי ר' אליעזר הם ממש כשיטת ר' יוחנן 
)ואף י"ל שהם כעין המשך לדבריו(, שכיון שאין בהם התראה - משלמים ואינם לוקים.

ולפי זה, אינו מובן כיצד סבר התוס' לתרץ )ולכאורה כן דעתו גם למסקנא( שאין 
התראה בעדים זוממין מכך שהתראתם היא התראת ספק - והרי )כנ"ל( ר' אלעזר בא 

לכאורה בהמשך לדברי ר' יוחנן, ור' יוחנן סובר שהתראת ספק - שמה התראה.

ונראה מכך שתוס' למד שר' אלעזר אינו כלל בשיטת ר' יוחנן, וצריך להבין מנא לי' 
הא.

ב
ונראה לבאר זה מעיון נוסף בדברי ר' יוחנן, שבתחילה הבינה הגמ' בדבריו: "אלמא 
- מילקא לקי, ממונא לא  בי'  יוחנן: כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו  ר'  קסבר 
משלם", היינו שבכל התורה כולה בדרך כלל לוקה ואינו משלם, אך זהו בתנאי שהיתה 

לו התראה.

ולפי זה, מובן לשיטת ר' יוחנן מדוע עדים זוממין משלמים ואינם לוקים - שהרי אין 
בהם התראה )כנ"ל, וכדברי ר"א(. ולכן מקשה עליו הגמ' רק מחובל בחבירו - שעל אף 

שהתרו בו, משלם ואינו לוקה.

אך בתשובה לשאלה אודות חובל בחבירו אומרת הגמ': "כדאמר רבי אילעא: בפירוש 
ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין, הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו 
לתשלומין". היינו, שכדי לתרץ אודות חובל בחבירו ש'בפירוש ריבתה תורה' מסתמת 
הגמ' על דברי ר' אילעא שהסיבה שעדים זוממין משלמים היא כי - 'בפירוש ריבתה 

תורה' בהם.

והנה, ישנה גירסא בכמה מהראשונים )רשב"א, ר"ן ועוד(: "אלא כדאמר ר' אילעא", 
שלשון 'אלא' בד"כ משמש לא רק לתשובה לשאלה, אלא גם לשינוי השיטה הקודמת24, 
ולכאורה הכוונה היא שר' יוחנן משנה מעט משיטתו )כדלקמן( ומסתמך על דברי ר' 

אילעא.

והשיטה מקובצת מתייחס לענין בפשטות, עד שמקשה לפי זה: "ואיכא למידק למה 
לי' למתלי' תירוצי' בדר' אילעא, לישני בקוצר: שאני חובל דבפירוש ריבתה תורה". 

היינו שר' יוחנן תולה שיטתו בר' אילעא.

24( ראה הליכות עולם שער ב, פרק ב סעי' ג.
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ובמענה לשאלתו, מביא השטמ"ק ב' תשובות:

א. זה אכן תלוי אחד בשני, כפי שכתב התוס' )ד"ה מכדי כתיב וד"ה חובל בחבירו( 
שהבסיס לכך שבחובל בחבירו המילים 'כן ינתן בו' הם ממון, הוא מכך שבעדים זוממין 

המילים 'יד ביד' הם ממון.

ב. ר' יוחנן לומד מדברי ר' אילעא, שכדי להוציא מסמיכות הפסוקים שממנה למדנו 
מספיק  אין  לוקים,  ולא  ספציפי שמשלמים  במקרה  וללמוד  ואין משלמים,  שלוקים 
לימוד כללי, אלא צריך לימוד מפורש )"בפירוש ריבתה תורה"(; כמו שבעדים זוממין 

אין מספיק הלימוד מ'ועשיתם לו כאשר זמם' אלא צריך לימוד מפורש מ'יד ביד'.

והנה, אם נאמר שר' יוחנן לומד כר' אליעזר, הרי שהפסוק 'יד ביד' אינו בא לדרשה, 
הביאורים  ב'  לפי  )ובפרט  ויוצא  משלמים.  אינם  זוממין  שעדים  לומדים  ממנו  ולא 
בשטמ"ק( שכאשר ר' יוחנן אינו מתבסס על ר' אילעא - הדרא קושיא לדוכתא: מדוע 

חובל בחבירו משלם ואינו לוקה?

ואין  - משלמים  אין התראה  )שכאשר  יוחנן  ר'  דברי  לפי תחילת  במילים אחרות: 
לוקים( אפשר הי' לומר שר' יוחנן אזיל )גם( לשיטת ר' אליעזר - שעדים זוממין פטורין 
כיון שאין בהם התראה; אבל לפי המשך דברי ר' יוחנן, שתולה דבריו בדעת ר' אילעא, 
ורק מכח ר' אילעא מתרץ אודות 'חובל בחבירו' )ובפרט לפי דברי השטמ"ק(, מובן 

שדברי ר' אליעזר אינם בשיטת ר' יוחנן.

ואתי שפיר קושיית התוס' שאפשר לתרץ שאין בעדים זוממין התראה כיון שהיא 
התראת ספק - אע"פ שר' יוחנן חולק ע"ז )כנ"ל( - כיון שר' אליעזר אינו בשיטת ר' 

יוחנן.

ג
והנה, עולא אמר בפשטות שעדים זוממין משלמים ואינם לוקים, ואף רצה ללמוד 
מהם לכל התורה כולה, אך לא הביא מקור לכך שמשלמים ואינם לוקים25, ופרש"י 
)ד"ה ממונא משלם(: "לקמן יליף לה בשמעתין". והיות שהגמ' מביאה ב' לימודים לכך 
שעדים זוממין משלמים ואינם לוקים, יש לעיין כמי סובר עולא - כר' אילעא או כר' 

אליעזר.

ונראה לומר שעולא לא סבר כר' אליעזר:

25( וא"א לומר שרק בהו"א חשבה הגמ' שעולא סובר שעדים זוממין משלמים ואינם לוקים, אבל במסקנא לאו דוקא, 
שהרי תוס' אומר במפורש )ד"ה אלא עולא(: "קאמר עולא דממונא משלם ולא לקי . . בהנהו תלת דגלי בהו קרא", היינו 
שבשלושת אלו )עדים זוממין, חובל בחבירו ואנוסה ומפותה( סובר עולא למסקנא שמשלמים ואינם לוקים. וראה לקמן 

בפנים.
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דאם סבר כר' אליעזר, הרי איך ניתן ללמוד מעדים זוממין לכל התורה כולה? הרי זה 
שעדים זוממין משלמים ואינם לוקים הוא לא דין מיוחד בהם, אלא דבר 'טכני' - היות 
ואין בהם התראה, לכן אינם לוקים. וא"א ללמוד מהם לכל התורה כולה, במקומות 

שיש התראה.

התורה  לכל  זוממין  מעדים  ללמוד  עולא  רצה  דכאשר  לזה,  מהפירכא  נראה  וכן 
כולה, שאלה הגמ': "מה לעדים זוממין שכן אינן צריכים התראה", כלומר שא"א ללמוד 
מעדים זוממין לכל התורה כולה, שהרי יש בהם חומרה - שהרי אינם צריכים התראה.

ואם נלמד כשיטת ר' אליעזר, הרי זה גופא שעדים זוממין משלמים ולא לוקים - היא 
בגלל שאינם צריכים התראה, וכיצד סבר עולא ללמוד מכך לכל התורה כולה, הרי בכל 

התורה כולה יש התראה.

ואפשר לראות זה בלשון רש"י )ד"ה קסבר עולא(: "שמעת מינה אפי' אתרו בי' - 
ממונא משלם ולא לקי", היינו ששיטת עולא היא שבכל מקום בתורה, גם כאשר התרו 

בו - משלם ואינו לוקה, ולפי ר"א, בכזה מקום לוקה ואינו משלם.

וגם בתוס' אפשר לראות זה, שבד"ה אלא עולא כתב: "מצינו למימר לפי מסקנא זו, 
דלא קאמר עולא דממונא משלם ולא לקי - אלא בהנהו תלת דגלי בהו קרא", היינו 
שבעדים זוממין, חובל בחבירו ואנוסה ומפותה סובר עולא שמשלמים ואינם לוקים - 
כיון שגילה בהם הפסוק, והיינו כר' אילעא - שהסיבה שעדים זוממין משלמים ואינם 

לוקים הוא כי "ריבתה תורה בפירוש".

ומכל הנ"ל נראה, שעולא גם סבירא לי' כר' אילעא, שהסיבה שעדים זוממין משלמים 
ואינם לוקים היא מפני ש'בפירוש ריבתה תורה' בהם, ודעת ר' אליעזר היא דעת יחיד, 

שבאה באנפי נפשה.
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 האם הממזרות נגרמת מחוסר הקידושין
- מחלוקת רש"י ותוס' -

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

א
יש לפרש  קידושין,  "בהא דממזרות תלוי בתפיסת  ב'קובץ הערות':  מצינו חקירה 
דמניעת הקידושין היא הסיבה הגורמת לממזרות, או אפשר דאינו אלא סימן, דהיכא 
דלא תפסי בה קידושין מפני שהיא ערוה, ה"נ הולד ממזר מפני שהיא ערוה, ואותה 

הסיבה בעצמה שגורמת דלא תפסי בה קידושין, גורמת ג"כ שיהא הולד ממזר".

היינו, דישנו כלל שכאשר אדם נשא אישה שאין תופסים בה קידושין - הוולד ממזר, 
והחקירה היא האם חוסר התפיסה בקידושין הוא הגורם לממזרות, או ששניהם באים 

כתוצאה מכך שהאשה היא ערוה - שלכן אין קידושין תופסין בה והולד ממזר.

ונראה לומר, שהוא נתון במחלוקת רש"י ותוס':

הוא עושה( כתבו ד"משמע דהא בהא  חילולין  ד"ה  ב,  כט,  )כתובות  דהנה התוס' 
תליא, דכיון דלא הוי ממזר קדושין תופסין . . ויש לומר דלר"ש התימני ולר"ע ודאי הא 
בהא תליא דליכא מידי דלא תפסי בה קדושין והוולד כשר רק שהוא דומה לאשת אב".

והיינו, שכיון שלימוד דין ממזר נלמד מהסמיכות לאשת אב שדינה כרת, ושם אין 
קידושין תופסים, מובן ששני פרטים אלו קשורים אחד בשני.

קרא  לן  דגלי  ד"משום  נמי(  הכא  ד"ה  ב.  )מד,  יבמות  במסכת  התוס'  כתבו  ועד"ז 
שיש ממזר מחייבי כריתות כדילפינן בסוף פירקין, וגלי לן נמי דלא תפסי בהו קדושין 

כדאמרינן בס"פ האומר, משום הכי אית לן למימר דהא בהא תליא".

שמזה משמע שהגורם לממזרות הוא היעדר תפיסת הקידושין, ולא שחומרת האיסור 
גורמת את שניהם. אמנם מדברי רש"י משמע כהצד הב', כדלקמן.
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ב
דהנה תנן במסכת סוטה, בנוגע ל"וענתה האשה אמן אמן" דסוטה - "אמן שלא שטיתי 
ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה", שמזה רצה רב המנונא ללמוד בגמ' ששומרת יבם 
וכנוסה שזינתה, אסורה ליבמה. אך בהמשך הגמ' נאמר "אמרי במערבא לית הילכתא 
כרב המנונא, אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה, הא מני, ר"ע היא, דאמר אין קידושין 

תופסין בחייבי לאוין". 

וברש"י שם כתב: "אלמא לר"ע משוי חייבי לאוין, חמורות לענין איסוריהם כחייבי 
כריתות, שהולד ממזר, ולגבי לאסור על בעלה נמי, כי היכי דהבא על אשת איש שהיא 

בכרת אסורה על בעלה, כן הבא על שומרת יבם נמי".

כיון  הוא  בעלה,  על  נאסרת  לאוין(  )איסורי  יבם  שבשומרת  שכתב  שמלשונו 
משמע  ממזר',  'הולד  גם  זו  שמסיבה  כריתות',  כחייבי  איסוריהם  לענין  ש'חמורות 

לכאורה שהממזרות נובעת מחומרת האיסור ולא מהיעדר תפיסת הקידושין.

ג
קידושין  דאין  סבר  עקיבא  דרבי  דקאמרינן  "דהא  כתבו:  בקידושין26  התוס'  והנה 
תופסין בחייבי לאוין, לא ידעינן לי' אלא משום דשמעינן לי' לר' עקיבא דאמר יש ממזר 

מחייבי לאוין, וכיון דיש ממזר, דין הוא דלא תפסי בה קידושין".

אך רש"י כתב בסוגייתנו "ולר"ע דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין - ביבמות 
בהחולץ )דף מד:( בברייתא המחזיר גרושתו ר"ע אומר אין לו בה קדושין".

וביאר בשיטה מקובצת, שלדעת רש"י "אפשר דס"ל . . דאע"ג דס"ל לר"ע דהולד 
ממזר, אכתי איכא למימר דתפשי בה קידושין, תדע, דאע"ג דקתני בהדיא גבי מחזיר 
גרושתו דהולד ממזר, הוצרך לאפלוגי נמי בברייתא גבי קידושין, ולמימר דלא תפשי 

בה קידושין, אלמא דאלימי קידושין למתפס אע"ג דהולד ממזר".

וממשיך שם: "ומיהו אי אמרינן דאין הולד ממזר, פשיטא ודאי דכל שכן דאמרינן 
בה  דתפסי  ס"ד  הוא,  ממזר  דהולד  אמרינן  דהוה  אע"ג  דהא  קידושין,  בה  דתפשי 
קידושין, משום דאלימי למתפס וכדכתיבנא, א"כ כל שכן כדאמרינן דלא הויא הולד 

ממזר, דדין הוא דתפשי בה קידושין, והיינו דשמעינן מר' שמעון התימני".

כאשר  גם  ממזרות  להיות  שאפשר  ולומד  תוס'  על  חולק  רש"י  שלדעתו  והיינו 
הקידושין תופסים )אלא שלא שייך שהולד יהי' כשר וקידושין לא יתפסו(.

26( בסוף פרק האומר, ראה שטמ"ק בסוגיין.
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ומזה משמע כדלעיל, שלשיטת רש"י אין היעדר תפיסת הקידושין הגורם לממזרות, 
אלא הוא מורה על חומרת האיסור, שגורמת גם לממזרות.

ד
והנה ב'קובץ הערות' שם כתב, שמחלוקת האמוראים בדין "עבד וכותי הבא על בת 

ישראל" האם הולד ממזר או לא, תלוי בחקירה הנ"ל:

שלדעת הסוברים שהגורם לממזרות הוא היעדר תפיסת הקידושין, גם בעבד וכותי, 
אך  דמי";  כריתות  כחייבי  קדושין  בהו  תפסי  דלא  "כיון  לאו,  באיסור  שהם  אע"פ 
להסוברים שהגורם הוא חומרת האיסור, והיעדר תפיסת הקידושין הוי רק סימן, א"כ 

בעבד וכותי שאין בהם חומרת איסור כבכרת, הולד לא יהי' ממזר.

ולפ"ז צ"ל לכאורה שרש"י לומד כהמסקנא שם בגמ', שהולד כשר, וא"כ הגורם הינו 
חומרת האיסור.

אך הנה, זה אינו מוכרח:

הגורם לממזרות  באופן אחר, שלב' הדעות  לתלות את המחלוקת שם  ניתן  דהנה 
זה  ממזר,  שהולד  שלדעה  אלא  הקידושין,  תפיסת  היעדר  ולא  האיסור  חומרת  הוא 
שהתורה גילתה שעל אף שהאיסור הוא לאו, קידושין לא תופסים, זה מורה שבמקרה 

זה החומרה בזה יותר גבוהה, וע"כ גם שם הולד יהי' ממזר או לא.

וזוהי משמעות הלשון "כיון דלא תפסי בהו קדושין כחייבי כריתות דמי" והיינו שזה 
דומה בחומרתו לכריתות, וחומרה זו היא הגורמת שהולד יהי' ממזר.

וכן משמע מדברי רש"י שם, שכתב )לאחר שמביא את המקורות מדוע בעבד ונכרי, 
על אף שאיסורם איסור לאו, קידושין לא יתפסו( "הלכך אין ביאתו ביאה לשם קדושין 

ודמיא לחייבי כריתות", ולא כתב "הלכך אין קידושין תופסים בהם, והולד ממזר".

ויש להאריך עוד בשיטת התוס' בזה. ואכ"מ.
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התוספת בכך שר"ש בן מנסיא "הוא בתרא"

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
הגמ' )כתובות כט, ב( הביאה מחלוקת בנוגע לדיני קנס בנערות פסולות: "ולאפוקי 
מהאי תנא, דתניא ולו תהי' לאשה: שמעון התימני אומר: אשה שיש בה הוי'. רבי שמעון 

בן מנסיא אומר: אשה הראוי' לקיימה".

נשים  ממעטת  שבפסוק  'תהי''  שהמילה  לומדים  ורשב"מ  התימני  ששמעון  היינו, 
מסויימות מקנס, וחולקים איזו אישה מתמעטת במילה 'תהי'': שמעון התימני אומר 

שהם נשים שאין בהם הוי', ורשב"מ אומר שהם נשים שאינו יכול לקיימם.

וממשיכה הגמ' ושואלת: "מאי בינייהו?", ומבארת כמה נפק"מ ביניהם: חייבי לאוין, 
אלמנה לכה"ג27, חייבי עשה ובעולה לכה"ג. ולגבי הנפק"מ האחרונה פרש"י: "ובבעולה 

שלא כדרכה איירי, דאי כדרכה תו ליכא קנס".

והקשו התוס' )ד"ה איכא בינייהו(: "פי' בקונט' בעולה שלא כדרכה. וקשה, דפלוגתא 
דר"מ ורבי אלעזר היא בפרק הבא על יבמתו . . אי כשירה לכ"ג, וה"ל למימר: ולר"מ 

דאמר כשירה לכ"ג מאי איכא למימר, כדקאמר. ולר"ע דאמר כו'".

ותרצו: "ואור"י דמר"ע פריך שפיר כדי לאוקומי ר"ש בן מנסיא שהוא בתרא כר"ע 
שהי' רבו, אבל בהא לא חייש אי פליג ר"מ אר"ש בן מנסיא".

וצריך להבין בתירוץ התוס', מהי הוספתו במילים "שהוא בתרא", הרי תשובתו היא 
שהיות שרשב"מ הוא תלמידו של ר"ע28 לכן צריך להעמיד דבריו אליבא דשיטתו, אך 
אין הכרח להעמידו כשיטת ר"מ, וא"כ מה הוסיפו מילותיו "שהוא בתרא"? ואכן בתוס' 

רא"ש לא הזכיר כלל מילים אלו.

27( סוג מיוחד בחייבי לאוין עיין בגמ'. 
28( ובזה גופא יש להעיר: דהנה בדף כט ע"ב ביאר התוס', וז"ל: "הכא לר''ש בן מנסיא פריך דאי סבר כר''ע מאי 
בינייהו" )וכן פי' רש"י( ואם אכן ר"ע הוא רבו של רשב"מ, הוה לי' לתוס' לומר בפשטות שסובר כר"ע רבו, שאין זה רק 

'דאי סבר' דהלא הוא רבו. ואכ"מ. 
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ב
ויש לבאר בזה בהקדים: התנא דמשנתנו חולק על רשב"מ ועל שמעון התימני, וסובר 
שגם באשה שאינה ראוי' לו ואין לו בה הוי' - משלם את הקנס. וכן פסקו להלכה הרי"ף 
הרמב"ם והרא"ש29. וכל השקו"ט ביניהם שהובאה בגמ' היא כדי להסביר את חידוש 

המשנה, שבאה 'לאפוקי מהאי תנא'.

אך מובן שגם לפי המשנה, אף שמשלם את הקנס אינו נושא את הפסולה לאשה, 
וכפסק המשנה להדיא לקמן30: "נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראוי' לבא בישראל, 

אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהי' לאשה - אשה הראוי' לו"31.

וכן פסק הרמב"ם32, וז"ל: "היתה אנוסה זו אסורה עליו, אפילו מחייבי עשה ואפילו 
שני', הרי זה לא ישאנה".

מבאר  עשה'  'מחייבי  אפילו  הכוונה  עליו'  ש'אסורה  הרמב"ם  דברי  במקור  והנה   
הכסף משנה, וז"ל: "מ"ש חייבי עשה ניחא, דשפיר איכא למימר דבכלל אינה ראוי' לבא 
בקהל היא, ותניא בפרק אלו נערות . . ולו תהי' לאשה: שמעון התימני אומר אשה שיש 
בה הוי', ר"ש בן מנסיא אומר אשה הראוי' לקיימה. מאי בינייהו? ממזרת ונתינה איכא 

בינייהו. ומסקינן דאפילו חייבי עשה אין ראוי לקיימה". עכ"ל.

היינו, שהכס"מ מבאר שמהשקו"ט בגמ' בדברי שמעון התימני ורשב"מ מובן ש'אשה 
הראוי' לקיימה' היינו - אישה שאין בה אף אחת מכל הנפק"מ המובאות בשקו"ט.

ואין ספק שאע"פ שהרב  וז"ל   .  . ע"ז החכם השלם  "וכתב  ובלשון המשנה למלך: 
]=הכס"מ[ הביא ראי' לדברי הרמב"ם מדר"ש בן מנסיא דאסקינא דכל חייבי עשה אין 
ראוי' לקיימה, לאו למימרא שהרמב"ם פסק בכולי' מילתא כר"ש בן מנסיא, דהא ודאי 
ליתא: דלר"ש בן מנסיא מלבד שאינו נושאה, אינו חייב כלל בקנס ולתת חמישים כסף 

אלא פטור . .

אלא שהרב ז"ל מביא ראי', דהשתא לדידן דלא דרשינן דתלי קנס בנישואין, אלא 
דמ"מ איצטריך קרא לגופי' לעיקר נישואין דלא מיחייב לנושאה אלא היכא ד'ולו תהי' 

29( ובפשטות הוא הן מצד שזהו 'סתם משנה' והן מצד שר"ל ור"פ שקו"ט כוותי', משא"כ בדברי רשב"מ ושמעון 
התימני שכל השקו"ט מובאת כסתם דברי הגמ' ולא כדברי אמוראים. 

30( לט, א. 
31( וכן מובן משאלת הגמ': "והני בני קנסא נינהו, ואמאי איקרי כאן ולו תהי' לאשה אשה הראוי' לו". דודאי שאלת 
הגמ' נובעת מפסק המשנה דלקמן דף לט, המצוטט כאן בגמ'. ולפ"ז אתי שפיר ביתר שאת תירוץ ריצב"א בתוס' ד"ה 
נערה אין )כט, א(: "דאסיפא דמתניתין סמיך דתנן . . כל מקום שיש מכר אין קנס". דמשאלת הגמ' בהמשך "והני בני 
קנסא" מובן בפשטות לריצב"א שהגמ' לומדת את כל המשניות כמקשה אחת ולכן שייכת הקושיא. ורק לכן יכול לתרץ 

"דאסיפא . . סמיך". עיי"ש. 
32( הל' נערה בתולה פ"א הל' ה.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת70

לאשה' דהיינו אשה הראוי' לו, דיש בכלל מיעוט הכתוב ג"כ חייבי עשה כי היכי דדרשי' 
ר"ש בן מנסיא". עכ"ל.

בנישואין,  תלוי  הקנס  שחיוב  סוברים  ורשב"מ  התימני  שמעון  פשוטות:  ובמילים 
שאשה שאינה ראוי' לכונסה - אינו חייב בקנס, ובזה חולקים הם על תנא דמשנתנו, 
שסובר שהקנס אינו תלוי בנישואין; אך בנוגע לנישואין עצמם, גם תנא דמשנתנו סובר 

שאשה האסורה עליו לא חל עליו החיוב לנושאה.

ולפיכך, בשקו"ט דדברי שמעון התימני ורשב"מ מהי 'אשה שאינה ראוי' לקיימה', אף 
שחולקים על משנתנו בזה שהנישואין משפיעים על הקנס, יש נפק"מ במשנתנו באיזה 

אשה יש חיוב לנושאה.

והרמב"ם פוסק כת"ק - שאין קשר בין קנס לנשואין. אך בנוגע ל'נישואין' עצמם )עם 
איזה אשה יש חיוב לינשא( פוסק כרשב"מ - שאפי' חייבי עשה )ובעולה לכה"ג( אינו 

יכול לישא.

ג
ולפ"ז יתבאר שפיר, שכל השקו"ט שבדברי שמעון התימני ורשב"מ נוגעת להלכה, 
היות שדנים בדברי המשנה )ורק בפרט האם הנישואין משפיעים על הקנס חולקים על 

דברי המשנה(.

וזהו מה שתוס' אומר על רשב"מ "שהוא בתרא". דלשון בתראה בא לבאר בדרך כלל 
שהלכה כמותו, כהכלל הידוע33 'הלכה כבתראי', וממילא מובן מדוע רשב"מ אינו צריך 
לתרץ עצמו כדעת ר"מ, שהרי אין הלכה כר"מ34, והרי רשב"מ )או הגמ' שדנה אליבא 

דידי'( מדבר אליבא דהלכתא )"הוא בתרא"(.

וזה שמתרצים את ר"ע אע"פ שאין הלכה כמותו, הוא מצד סיבה צדדית, שר"ע הוא 
רבו של רשב"מ. וכנ"ל בדברי ה"משנה למלך" בפירוש.

אלא דעדיין קשה בדברי התוס' )ד"ה וחד לאתויי חייבי לאוין(, שמקשה שם: "אכתי 
נימא חד לאתויי חייבי עשה וחד לאתויי חייבי לאוין, ואכתי חייבי כריתות מנא לן?".

ומבאר: "דלחייבי לאוין ועשה לא צריך אלא חד קרא, דהא אי לאו דכתיב 'ולו תהי' 
לאשה' דמשמע שיש בה הוי' וראוי' לקיימה, לא הוה צריך קרא לרבויינהו, הלכך מחד 
ריבויא מרבינן אין ראוי' לקיימה דהיינו חייבי עשה וחייבי לאוין כיון דאית בהו הוי', 

33( יד מלאכי כלל יז.
34( דפסק רב כר"א )יבמות נט, א( והלכתא כרב באיסורי.
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ואידך ריבויא לחייבי כריתות. ולמאן דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין, הוי חד 
ריבויא לחייבי עשה ואידך לחייבי לאוין וחייבי כריתות".

ומשמע מדברי התוס' דמסברא אין לנו לחלק בין חייבי לאוין לחייבי עשה "ומחד 
ריבויא נפקא". וא"כ ע"פ פשט דבריו אין אנו צריכים לדברי ר"ש בן מנסיא?

דלאחר  הגמ',  דברי  המשך  על  נסמכים  כאן  התוס'  שדברי  בפשטות  לבאר  ויש 
שביררנו את דעת רשב"מ ש"ראוי' לקיימה" כולל גם חייבי עשה, אזי לפי שקו"ט זאת 

ודברי רשב"מ אלו - נכללים חיובי לאוין ועשה בריבוי אחד. וק"ל.

שיטת רש"י שהמשנה 'מפקא' מר' נחוניא

 הת' מנחם מענדל שי' הלפרין
שליח בישיבה

קנס  הנידה שמשלם  על  בבא  מודים  הכל  "א"ר חסדא  )ל,א(:  כתובות  בגמ'  איתא 
. ולאפוקי מדרבי נחוניא בן הקנא, דתניא: רבי נחוניא בן הקנה הי' עושה את יום   .
הכפורים כשבת לתשלומין, מה שבת - מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, אף יום 

הכפורים - מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין".

ופירש רש"י )ד"ה ולאפוקי( - ש"לאפוקי מדר' נחוניא" אינו קאי על דברי רב חסדא, 
אלא על המשנה בדף כט שמחייבת קנס לבא על חייבי כריתות. ובלשונו: "מתניתין 
דמחייב תשלומין לבא על אחותו ואע"פ שמתחייב כרת בביאתו, מפקא מדר' נחוניא".

והתוס' הקשה על פירוש רש"י, וז"ל: "ובקונטרס פירש דאמתניתין קאי . . ותימה מנא 
לי' דמפקא מיני' - דלמא מודה ר' נחוניא דחייבי כריתות יש להם קנס, דרבינאו קרא 

חד לחייבי לאוין וחד לחייבי כריתות".

ובהמשך נדחק ליישב שיטת רש"י, שקמ"ל דלא כר' נחוניא מסיפא דמתניתין )בדף 
- שהרי כל  נחוניא  ודאי שלא כר'  וא"כ  ל"ו( שחייבי מיתות בי"ד לא מקבלים קנס, 
החידוש של ר' נחוניא הוא שאין הבדל בין חיוב כרת או מיתה )יום כיפור ושבת( בכדי 

לפוטרו מן התשלומין.

וראיתי להעיר, דניתן ללמוד ברש"י באופן אחר ובזה יתורץ קושיית התוס':



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת72

דהנה לכאורה צריך להבין בדברי רש"י - מדוע מאריך בדבריו, שהרי הי' יכול לקצר 
ולכתוב "מתני' דמחייב תשלומין לבא על אחותו לאפוקי וכו'", ומדוע מוסיף "ואע"ג 

שמתחייב כרת בביאתו"?

וגם צריך להבין - דרש"י דייק בדבריו וכתב "מפקא מדרבי נחוניא", ולא כתב "מתני' 
 .  . "מתני'  ולאפוקי(  )בד"ה  הקודם  בעמוד  כמו שכתב  )דלא  נחוניא  מדרב'  לאפוקי 
לאפוקי מהאי תנא"( - וההבדל ביניהם הוא: ש'לאפוקי' משמע שזוהי מטרת המשנה, 
והלשון 'מפקא' הוא שאין זה מטרת המשנה, אלא שבאה לדבר על ענין אחר ובדרך 

אגב "מפקא מדר' נחוניא".

ולפי"ז נראה לומר דכוונת רש"י שמשנתינו מפקא מדר' נחוניא - אינו על עצם מה 
שכתבה שחייבי כריתות חייבים בקנס. אלא בעיקר על הטעם שנותנת ע"ז בסוף המשנה 

)בדף כט( "אע"פ שהן בהכרת אין בהן מיתת בי"ד" -

היינו שהמשנה מודיעה בזה שמחייבת קנס בחייבי כרת - הוא לא רק משום שהפסוק 
מרבה, אלא גם ש)לאחר שהפסוק מרבה( "אין בהם מיתת בי"ד" - היינו שלא אומרים 

בכרת "קים לי' בדרבה מיני'" כמו שאומרים בחייבי מיתות.

כרת  שמתחייב  ואע"פ  אחותו  על  לבא  תשלומין  דמחייב  "מתני'  רש"י  דיוק  וזהו 
בביאתו". היינו שהדגש הוא על הקלבד"מ כנ"ל, וא"כ מובן באופן הכי ברור שמשנתנו 

מפקא מדר' נחוניא - שהרי כל חידושו הוא שבחיוב כרת נפטר מתשלומין.

- כיון שהמשנה לא באה להודיע זה במיוחד, אלא  'לאפוקי'  ולכן זה 'מפקא' ולא 
לנו  מציינת  אגב  שבדרך  רק  קנס,  מקבלים  ולכן  מהפסוק  ריבוי  בהם  שיש  להודיע 

המשנה שלא אומרים בהם קלבד"מ, ודלא כר' נחוניא.

מחלוקת רש"י והראשונים בענין צירף ידו למטה מג'

 הת' אלון משה שי' סרוסי
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )כתובות לא, ב(: "מתיב רב ביבי בר אביי: הגונב כיס בשבת חייב, שכבר 
נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. הי' מגרר ויוצא מגרר ויוצא, פטור. 

שהרי איסור שבת וגניבה באים כאחד".
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כלומר, במשנה מובא דין, שכאשר אדם גונב כיס בשבת, באופן שאיסור שבת ואיסור 
גניבה באים כאחד - פטור על הגניבה, מצד דין 'קים לי' בדרבה מיני''.

וכדוגמא למצב שאיסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד, מביאה המשנה מקרה: "הי' 
מגרר ויוצא מגרר ויוצא", והגמ' חוקרת בהבנת המקרה, ומקשה: "ודאפקי' להיכא" - 
להיכן הוציא את הכיס, שלכן יתחייב בשבת ובגניבה בו זמנית? ומתרצת על כך הגמ' 

ג' תירוצים.

ובתירוץ הב': "רב אשי אמר: כגון שצירף ידו למטה מג' וקיבלו. כדרבא, דאמר רבא 
ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'". היינו, שהאדם גרר עם ידו האחת את הכיס עד 

לקצה רה"י, והפילו לתוך ידו השני' המונחת ברה"ר פחות מג' סמוך לקרקע.

ובהבנת דברי רב אשי נחלקו רש"י ותוס':

רש"י )ד"ה כגון( כתב: "כגון שצירף ידו לפחות מג' סמוך לקרקע, ובידו אחת גיררה 
ונפלה לתוך חברתה, וידו קניא לי' . . כדרבא, דאמר רבא ידו של אדם חשובה לענין 
הנחת שבת כמקום ד' על ד', וכי היכי דלענין שבת חשוב מקום, לענין מיקנא נמי חשוב 

מקום למיקני כאילו הגביהה למעלה מג'".

היינו, שמדברי רבא שלענין שבת 'ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'', לומד רב אשי 
לענין קנין שידו תיחשב מקום חשוב לקנות בו, כאילו הגביהה למעלה מג'.

ובתוס' )ד"ה רב אשי( הביא את פירוש רש"י והקשה עליו ג' קושיות: א. מה ענין 
חשיבות מקום ד' בשבת - לקנין. ב. מדוע )לפרש"י( צריך ראי' לכך שיד קונה, והרי 
'ונתן בידה אמר רחמנא'. ג. לפי"ז מדוע מוקי רב אשי בלמטה מג', הי' מעמיד בלמעלה 

מג' ולומד מרבא לענין שבת וקנין.

ובגלל קשיים אלו מביא תוס' את פירוש ריב"ם, שגורס "אי נמי כדרבא", ויוצא שכל 
דברי ר"א באים לתרץ מהו איסור שבת שבמקרה זה, ויש בדבריו ב' בבות: א. כשצירף 
ידו למטה מג', שאע"ג שלענין שבת אינה נחשבת הנחה אלא על מקום ד', הרי כאן 
לו  'כדרבא' שידו של אדם חשובה  מג',  ידו למעלה  וגם אם  ב.  'לבוד'.  נחשבת מצד 

כמקום ד'.

וצריך להבין:

א. בתירוץ הא' דריב"ם יוצא, שידו שמונחת למטה מג' נחשבת מקום חשוב לענין 
קנין, ובו זמנית בטילה לגבי הקרקע לענין שבת, ולכאורה זוהי סתירה מיני' ובי'.

ב. מהו יסוד מחלוקת רש"י וריב"ם?
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ב
והנה, נראה שכבר נחלקו בענין קנין יד בעמוד הקודם )לא, א(, גבי הגונב חלבו של 
חבירו ואכלו, שמודה ר' נחוניא בן הקנה שמשלם על התרומה ואין בזה 'קים לי' בדרבה 
מיני'', ומנסה הגמ' להעמיד שחולק בזה על דברי ר' אבין: "הזורק חץ מתחילת ארבע 
לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור, שעקירה צורך הנחה היא", שר' אבין פוטרו 
שם מצד 'קים לי'' כיון שבעקירת החץ התחיל איסור שבת; ולכאורה לפי ר"א בהגונב 
חלבו של חבירו, עקירת החלב היא צורך אכילה, ויפטור מצד 'קים לי'', ונראה שר' 

נחוניא בן הקנה חולק עליו בזה.

ומתרצת הגמ' בב' אופנים, ותירוץ הא' הוא: "דאי בעי גחין ואכיל", ונחלקו שם רש"י 
ותוס' בהבנת התירוץ:

רש"י כתב, וז"ל: "דאי בעי גחין - למטה מג' טפחים ואכיל, ובציר מג' לאו הגבהה 
היא". היינו, שהרים את החלב למטה מג' טפחים, שאז העקירה אינה צורך ההנחה ולא 
נעשה עדיין מעשה גניבה, ויוצא שהאכילה לא תלוי' בהגבהה - ואין כאן הגבהה צורך 

אכילה.

והתוס' )ד"ה דאי בעי( כתב: "וקשה לר"י: דמה שייך הגבהה בדבר שהוא תופס בידו 
או בפיו, דונתן בידה אמר רחמנא, ואמרינן בגיטין )עח, א( זרק לתוך קלתה מגורשת, 
קשורה אע"פ שאינה תלוי', אע"ג דמיירי ברשות הבעל. ואפי' מאן דבעי התם תלוי' - 

אינו מצריך שתהא גבוה ג'".

היינו, שמקשה על רש"י מדוע צריך הגבהת ג' טפחים, הרי כאשר זה תופס בידו או 
בפיו - קנאם מצד קנין יד, ש'ונתן בידה אמר רחמנא', וכפי שלומדים בגיטין שכאשר 

חפץ נכנס לתוך סל האשה - קנתה, ואין צריך הגבהת ג' טפחים.

ולכן ממשיך תוס': "אלא נראה לר"י דה"פ: דאי בעי גחין ואכיל, אם הוא בראש קנה 
יכול הוא לשחות ולתוחבה עד בית בליעתו, אע"ג דבהך אכילה אינו עושה כן והויא 
הגבהה זו לצורך אכילה, מ"מ הואיל ויכול להתחייב בלא הגבהה - לאו צורך אכילה 

היא וכו'".

היינו, שהיות שכאשר התרומה מונחת בראש קנה, יכול לתחבה עד בית בליעתו, 
ולא תיכנס לרשותו - לכן גם כאשר מגבי' את התרומה, אין העקירה צורך אכילה, כיון 

שאפשר באופן אחר.
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ג
והנה, במחלוקת הב' דלעיל ביארו באחרונים )חידושי הגרנ"ט ב"מ סי' קמט( שנחלקו 
מעשה קנין  רש"י ותוס' במהות קנין יד, שניתן להגדירו בב' אופנים: א. קנין יד זהו 
שנעשה כשמכניס את החפץ לידו. ב. קנין יד מועיל משום דהוי רשותו, ורשותו של 

אדם קונה לו ללא צורך בשום פעולה.

יד הוי  וביארו שבזה פליגי רש"י ותוס' בהגונב חלבו של חבירו, שלפי רש"י קנין 
מעשה קנין, ולכן בעינן הגבהה למעלה מג' כדי שיהי' מעשה להכניסו לרשותו; משא"כ 

לפי תוס' קנין יד הוא שהחפץ נמצא ברשותו, ולכן אינו צריך להגביהו.

ולכאורה על פי יסוד זה הי' ניתן לבאר גם את מחלוקת הא': שלפי רש"י, ר' אשי אינו 
מסתפק בתפיסה בידו לענין קנין, שהרי בעינן מעשה הגבהה, ולכן מביא ר' אשי את 
דברי רבא ש'ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'', שאז נחשבת ידו גם לענין קנין, ובלשון 

רש"י: "כאילו הגביהה למעלה מג'".

ובכך מובן מה ענין שבת לקנין, שלולא זאת לא היתה היד קונה, שהרי אין כאן מעשה 
קנין, ומובן מדוע ר' אשי נצרך לרבא.

משא"כ לפי תוס' באמת אין קשר בין ענין שבת לענין קנין, שהרי היד קונה מצד 
עצמה ולא צריך על כך שום ראי', ולכן נצרך התוס' לגרסת ריב"ם שמדובר על ב' בבות 

שונות בדברי ר' אשי.

אבל קשה לומר כן, שהרי מלשון רש"י "וכי היכי דלענין שבת חשוב מקום, לענין 
בפשטות  משמע  משלשה",  למעלה  הגביהה  כאילו  למיקני  מקום  חשוב  נמי  מיקנא 
שצריך הכנסה לרשותו של הקונה )ולא פעולת קנין(, והחידוש שנלמד מדברי רבא 
הוא - שכמו שלענין שבת היד נחשבת רשות, כמו"כ לענין קנין נחשבת רשות, וכשתפס 
בידו נחשב שהכניס לרשותו; ואם נלמד בדברי רש"י שצריך מעשה קנין, הרי חסר כאן 

העיקר מן הספר, שהרי אין כאן פעולת קנין - אלא הכנסה לרשותו בלבד.

וכן משמע בהדיא מרש"י בסנהדרין )עב, א, ד"ה הי' מגרר ויוצא(: "שלא הגביהו ולא 
קנאו בתוך הבית, אבל כשיוצא לרה"ר קנאו בשנוי רשות שהוציאו מרשות הבעלים, 
וצירף ידו למטה משלשה וקבלה בידו דידו חשובה לו כארבעה על ארבעה, והרי הוא 
לומד  שרש"י  הרי  בכתובות".  לה  מוקים  והכי  הגבהה.  כאן  שאין  ואע"פ  כחצרו,  לו 
במפורש שזה שידו קונה לו אין זה משום דהוי מעשה קנין - אלא בהכנסה לרשותו 

בלבד, כחצרו.

וא"כ הדרי קושיות התוס' לדוכתייהו, ועדיין צריך ביאור במחלוקת רש"י ותוס' הכא, 
ועפי"ז תובן המחלוקת שלהם לעיל )לא, א(, כדלקמן.
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ד
ונראה לבאר זה לפי דברי הרמב"ן והרשב"א בסוגיות אלו:

הרמב"ן35 הקשה על ר' אשי, מכיון שמעמיד בפחות בג' טפחים - מדוע צריך לדברי 
רבא. ועוד, שאם כדברי רבא שידו של אדם חשובה לו כמקום ד' - מדוע צריך להעמיד 

דוקא בלמטה מג'.

ומביא דברי רש"י, ומקשה עליהם מדוע נצרך ר' אשי להוכיח קנין יד מדברי רבא, 
והרי קנין יד נלמד מ'ונתן בידה'.

וביאר ברש"י, שכוונת ר' אשי היא שאע"פ שידו סמוכה ג' טפחים לקרקע ובטילה 
אלי', ולכן לא תקנה מצד עצמה - מצד חשיבותה לענין שבת )כדברי רבא(, תקנה.

)אך ממשיך ומקשה לפי ביאור זה בשיטת רש"י, מדוע העמיד דוקא בלמטה מג'. וכן 
שאין צריך מקור לקנין יד, שנלמדת מ'ונתן בידה'(.

רבא  דברי  את  צריך  בפרש"י שר"א  וביאר  והרמב"ן,  כהתוס'  גם הקשה  וברשב"א 
שהיד תחשב רשות לעצמה, ולא תהי' בטילה לקרקע מדין לבוד. וממשיך שאזיל רש"י 
לשיטתי' שמצריך ג' טפחים בהגבהה, ולמטה מזה כאילו מונחת ע"ג קרקע. וזה שנקט 
ר' אשי למטה מג' הוא לרבותא, שאע"פ שאמורה להיות בטילה - נחשבת לענין קנין 

מצד ענין שבת. )וסיים שאינו מחוור, שהרי בהגבהה כלשהוא קונה(.

ובעמוד הקודם הביא את פרש"י על 'אי בעי גחין ואכיל', וכתב שרש"י אזיל לשיטתי' 
בקידושין גבי פיל, שקונה אותו בחבילי זמורות, שהגבהה אינה קונה אלא בג' טפחים36.

ה
ומדברי הרשב"א יוצא )וכן משמע בקיצור מהרמב"ן( שלפי רש"י אין קנין חל בפחות 
דין  כל  ולכן  לבוד,  לגבי הקרקע מדין  בטילה  כיון שהיד  מג' טפחים סמוך לקרקע, 
הגבהה הוא רק בהגבהת שלושה טפחים; ואילו רשב"א סבירא לי' )וכן משמע מהתוס' 

והרמב"ן(, שאע"פ שג' טפחים סמוך לקרקע הוי לבוד, מ"מ מועיל בזה קנין יד.

35( לא, ב.
36( וממשיך הרשב"א ומקשה על רש"י מפרק המניח בב"ק שם נכתב שההופך את הגלל קנאו, והרי לא הגביהו ג', וכן 
בעירובין גרסינן "וצריך להגבי' כל שהוא, וכמה שהוא - טפח", ובירושלמי "כל המטלטלין נקנים בהפיכה" וסתם הפיכה 

פחות מג"ט. וכן מקשה מסברא, שכיון שהכניס את החלב לפיו - ע"י פיו נקנה לו החלב, ואיסור אכילה חל רק אח"כ.
אמנם בתוס' ישנים )לא, ב( כתב ליישב קושיות אלו, וז"ל: "ורש"י דפירש דצריך הגבהה, הא דאמרינן בהמניח )דף 
כט:( כשהפכה פחות מג' וקאמר דקני, הא פי' התם בקונטרס משום דהוי הפקר, ואיכא למ"ד דאפילו הבטה בהפקר 
קני. ושיתופי מבואות דאמר שצריך שיגבי' טפח, התם נמי בעירוב הקילו". היינו שבמקרים הנ"ל לא הי' צורך מעיקרא 

בהגבהה למעלה מג', ואתי שפיר.
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סמוך  טפחים  בג'  יד  קנין  בהגדרת  היא  הראשונים  ושאר  רש"י  שמחלוקת  היינו 
לקרקע, האם מצד דין לבוד נחשבת לבטילה לגבי קרקע, או שאינה בטילה.

ומאותה סברא נחלקו גם ב"אי בעי גחין ואכיל", שלפי הרשב"א )והתוס' והרמב"ן( אי 
אפשר לפרש שהחלב נמצא בידו של הגנב, שא"כ כבר חל הקנין, ולכן צריכים להעמיד 
שנעוץ בראש קנה. משא"כ לפי רש"י, אף כאשר החלב נמצא ביד הגנב, היות שהיא 

למטה מג' טפחים - לא קנה.

ולפי זה לא קשיא בסוגיא דידן )הגונב כיס בשבת( קושיות תוס' על רש"י, שמובן 
מדוע נצרך ר' אשי לדברי רבא, שהרי לולא חשיבותה לענין שבת - לא היתה היד קונה, 

ורק כך נחשב "כאילו הגביהה למעלה מג'".

אמנם לפי זה צריך עדיין לברר בדברי הראשונים )כנ"ל סעיף א(, מה הסברא לומר 
שהיד תהי' בטילה לקרקע לענין שבת, ובו זמנית לענין קנין תיחשב לרשות - הרי זו 

סתירה מיני' ובי'.

וכן צריך לברר מהו יסוד מחלוקתם עם רש"י האם היד קונה למטה מג' על אף דין 
לבוד.

ו
ואולי י"ל הביאור בזה, ובהקדים שמצינו ב' שיטות במהות דין 'לבוד':

הרמב"ם )הלכות שבת פי"ד, ה"ז( כ' וז"ל: "איזהו מקום פטור, מקום שיש בו פחות 
מד' על ד' וגבהו ג' עד לרקיע שכל פחות מג' הרי הוא כארץ"; ואילו הרשב"א )עירובין 
ח, ב, ד"ה לדברי המתיר( כתב, וז"ל: "דטעמא דלבוד בכל מקום הוא שאנו רואים מה 

שבינתיים שנתמלאו ונתארכו הזוויות ומלאו את הכל כו'".

נחשבים  לקרקע  הסמוכים  טפחים  הג'  שכל  הוא  לבוד  דין  הרמב"ם  שלפי  היינו, 
הקרקע עצמה, )וכאילו הקרקע גבוהה עוד ג' טפחים יותר מהנראה לעין(. ולכן כל 
הסמוך לקרקע בתוך ג' לא יצא מהרשות בה הקרקע נמצאת; ואילו לפי הרשב"א, דין 
לבוד הוא שאנו מחשיבים את המקום של הג' טפחים בתור ההמשך של המחיצה )או 
הקרקע וכו'(. כלומר, מציאות הג' טפחים מקבלים יחס וחשיבות כאילו הם המחיצה 
הזוויות  ונתארכו  שנתמלאו  שבינתיים  מה  רואים  "שאנו  בלשונו  וכמודגש  בעצמה. 

ומלאו את הכל".

ג' הטפחים הסמוכים  בין שתי השיטות, שלפי הרמב"ם  וי"ל שקיים הבדל מהותי 
לקרקע אינם נחשבים מציאות לעצמם, וכאילו ישנה רק מציאות הקרקע; ואילו לפי 
הרשב"א, ג' הטפחים נחשבים כמציאות לעצמם, והם מקבלים את הגדר והתוקף של 
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הדבר אליו הם סמוכים. כלומר, שיש בהם את שתי המעלות: הם נחשבים כמקום של 
ג"ט מחד, ומאידך יש להם את הדין של הקרקע.

ובמילים אחרות: ההבדל בין ב' השיטות הוא האם מחשיבים את המציאות של ג' 
הטפחים, או שאינם נחשבים למציאות כלל.

ז
ולפי הנ"ל אפשר לומר שבזה נחלקו רש"י עם תוס' והרשב"א )והרמב"ן(:

ולכן  כקרקע,  נחשבים  הג' טפחים  דלעיל, שכל  כשיטת הרמב"ם  לי'  סבירא  רש"י 
כאשר ידו של אדם נמצאת בתוך ג' טפחים - אינה חשובה מציאות לעצמה לענין קנין, 

כיון שרשות הקרקע בלבד נחשבת, ואין תוקף לרשות האדם בתוך ג' הטפחים.

שממנו  בידה"  "ונתן  בפסוק  מסתפק  אינו  אשי  ר'  מדוע  לפירושו  קשה  לא  ולכן 
לומדים קנין יד, שהרי קנין היד שעליו דברה התורה הוא למעלה מג', שהרי למטה מג' 
אין כלל מציאות של רשות היד, ואתי שפיר מדוע צריך ר' אשי להביא את דברי רבא 
לענין שבת, שידו של אדם חשובה לו כד' על ד', ומתוקף זה לענין שבת לומד לתוקף 

היד לענין קנין בתוך ג"ט.

וכן מובן מדוע לענין "אי בעי גחין ואכיל" פרש"י למטה מג' טפחים, שאז לא חל 
שום קנין ע"י הגבהת האדם. וכן אתי שפיר הא שרש"י מצריך דוקא ג' טפחים בהגבהה 
שענינה הכנסה לרשותו, שהרי למטה מג' טפחים אינו נחשב רשותו כלל. ולא קשיא 

מידי קושיות הראשונים דלעיל.

ושאר הראשונים ס"ל כשיטת הרשב"א )והוא עצמו אזיל לטעמי'(, שדין לבוד הוא 
שג' הטפחים נחשבים כמציאות לעצמם, ורק שמקבלים את הדין והתוקף של הרשות 
שבה הם נמצאים. ולפי"ז מובן מדוע יד למטה מג' טפחים קונה )גם לולי דברי רבא 
לשבת(, כיון שמחשיבים את הג' טפחים כמציאות לעצמם, הרי היד אינה בטילה בג' 

טפחים, ואדרבה, הג' טפחים מקבלים את גדרה וחשיבותה.

וכן מצינו את ב' המעלות בקנין יד למטה מג', שהיד מועלת מצד עצמה לקנין מדין 
)ולא שאין  לבוד.  מדין  לגבי רשות הקרקע  בטילה  היד  ומאידך  בידה",  "ונתן  תורה 
חשיבות דמציאות יד, אלא שהיד עצמה נחשבת לענין לבוד(. ולא קשה כיצד תיבטל 

לענין שבת אף שנחשבת לענין קנין.

אלא שלפי זה מוכרח תוס' לפרש את דברי ר' אשי כגרסת ריב"ם שמדובר בב' פירושים 
שונים, והרמב"ן והרשב"א גם הם יסכימו לפירוש זה, רק שאין הגרסה בספריהם כן.
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חסידות

ב' בחינות שפלות המשלימות זו את זו

 הרב אשר שי' גרשוביץ
ר"מ בישיבה

בב’  מבואר  השפלות  שענין  מצויין  התניא,  ספר  בסוף  המודפס  ענינים  במפתח 
מקומות בתניא:

הפעם הראשונה בפרק ל’, ושם נכתב: “עוד זאת ישים אל לבו לקיים מאמר רז"ל 
והוי שפל רוח בפני כל האדם. והוי באמת לאמיתו בפני כל האדם ממש אפי’ בפני קל 

שבקלים".

והפעם השני’ באגה"ק סי’ כב, ושם נכתב: “ולהאמין באמונה שלימה במצות חז"ל 
מתוקן  שכ"א  פתגמא  ותקין  מלתא  יציבא  כי  בכלל,  האדם  כל  בפני  רוח  שפל  והוי 

מחבירו".

והנה בב’ מקומות אלו מופיעים הדברים לצורך ענינים שונים: בפרק ל’ מדבר אודות 
ע"י שיתבונן  וזה  כט(,  )כמבואר בתחילת הענין, בפרק  ביטוש  הדרך לפעול בעצמו 
שאפי’ קל שבקלים טוב ממנו, והוא פחות ושפל מהקל שבקלים. ואילו באגה"ק מדבר 
על ענין האחדות בישראל איך שכל אחד מתוקן מחבירו, ולכן צריך להשפיל עצמו 

ולהשתוות לכ"א מישראל.

ויש לומר שע"פ הבדל תכני זה, יובן השינוי בדיוק לשון אדה"ז בין ב’ פרקים אלו, 
שבאגה"ק סי’ כד כותב: “והוי שפל רוח בפני כל אדם", ואילו בפרק ל’ כותב: “והוי שפל 

רוח בפני כל האדם", בהוספת ה’.
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וידוע דיוק כ"ק אד"ש מה"מ1 )ע"פ דברי התוס’ ביבמות סא, א( בטעם ההבדל בין 
אף  היא  הכוונה  ‘האדם’  ואילו  ליהודי,  דוקא  הכוונה  ש’אדם’  זו,  במשנה  הגרסאות 
לאומות העולם. ולפי זה אפשר לומר כאן, שבפרק ל’ בו מדבר אודות הצורך לפעול 
ואילו  ממנו2.  נעלים   - אוה"ע   - ‘האדם’  שאפילו  להתבונן  צריך  אז  ביטוש,  בעצמו 
באגה"ק סכ"ד, שמדבר על הצורך לפעול אחדות בעם ישראל - אז אינו כולל בזה את 

אוה"ע.

אך יש לעיין, שבמפתח ענינים הנ"ל של כ"ק אד"ש מה"מ ערך שפלות כותב בזה 
הלשון: “שפלות. אל )והוי שפל רוח בפני כ"א(, דכב )כנ"ל(3". עכ"ל. ונראה שכשמוסיף 
בנוגע לאגה"ק בסוגריים כנ"ל, כוונתו - לכאורה - שזהו אותו ענין של שפלות, וכיצד 

יתאים להנ"ל שהם שני ענינים שונים?

וי"ל שאמנם בשני המקומות הנ"ל מדובר על ענינים שונים במהותם )כנ"ל(, אך כל 
אחד מלמד ומוסיף ביאור בזולתו, ולכן כ"ק אד"ש מה"מ משווה ביניהם:

בפרק ל’ מאריך לבאר כיצד למרות שהזולת קל שבקלים ומצבו הרוחני ירוד וכו’, 
בכ"ז הרי מקומו גרם לו וכו’, ואילו הוא - שמקומו טוב יותר, הרי נדרש ממנו יותר, 

והרי אינו עומד בדרישות אלו.

וכאן לכאורה יתכן שתישאל השאלה, מדוע ומי קבע בכלל שצריך שישווה עצמו 
לאותו זולת, ומהיכן לומדים שיש קשר או איזה השוואה ביניהם? וע"כ ניתן ללמוד 
מהביאור באגה"ק הנ"ל, שצריך “להאמין4 באמונה שלימה במצות חז"ל והוי שפל רוח 

בפני כל האדם בכלל, כי יציבא מלתא ותקין פתגמא שכ"א מתוקן מחבירו5".

1( לקו"ש ח"ד ע’ 1212 ואילך.
2( ולהדגיש, שבסידור אדה"ז )פרקי אבות פ"ד מ"י( הגרסא היא “והוי שפל רוח בפני כל אדם", ללא ה’, ובעצם 
בפרק ל בתניא אדה"ז משנה ומוסיף ה’ זו. )אמנם אולי י"ל שבפרק ל מביא את הנוסח ממסכת דרך ארץ זוטא )פ"ג( 
שם כותב “ושפל רוח בפני כל האדם’ בתוס’ ה’, אך קשה לומר זה, שהרי במסכת דא"ז אין כותב ‘והוי’, ואילו בפרק ל 

מביא לשון זו(.
3( וצ"ע מדוע אין כ"ק אד"ש מה"מ מציין בערך זה לעוד ב’ מקומות בתניא בהם מדובר בענין השפלות: הא’ בהקדמת 
התניא בענין הזהירות משפלות של שקר, והב’ באגרת הקודש סי’ ב )אגרת קטונתי( להיות שפל רוח במאד, עיי"ש. 

ואכ"מ.
4( ראה דיוק כ"ק אד"ש מה"מ בשיעורים בספה"ת הע’ 12, המבאר מהו לשון אמונה האמור כאן.

5( ואף שכאן )כאמור( מדובר אודות עם ישראל ולא אודות אוה"ע, והלימוד לפרק ל כולל גם הלימוד לאוה"ע, הרי 
הלשון כאן הוא “יציבא מלתא ותקון פתגמא שכל אחד מתוקן מחבירו", שזהו פתגם ומאמר העולם, )היינו ששייך גם 
לאוה"ע(, אלא שכאן אדה"ז לומד מכך אודות עם ישראל, כאמור, אבל בהחלט ניתן ללמוד מכך לענין לימוד ההוראה 

מאוה"ע.
בעבודת  הוראות  אוה"ע  מדבורי  לפעמים  לומדים  היו  מהבעש"ט,  החל  נשיאינו  שרבותינו  סיפורים  כו"כ  וכידוע 
למדים  היינו   - ח"ו   - תורה  ניתנה  ש"אלמלא  וק"ו ממארז"ל  ובמכ"ש  הטובים.  מהנהגותיהם  הוא  כן  ובודאי  וכו’,  ה’ 
צניעות מחתול וגזל מנמלה כו’" )עירובין ק, ב(, בלי להתבונן בפרטי הנהגותיהם האחרים. )עיין בהע’ כ"ק אד"ש מה"מ, 

המצויינת בהע’ הקודמת(.
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וכמו"כ לאידך, באגה"ק כותב: “ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, כתיב ‘ולא 
תעלה על לב לעולם’, ואם תעלה - יהדפנה מלבו כהנדוף עשן, וכמו מחשבת ע"ז ממש" 
)ע"ד, ויותר, מהמבואר בספכ"ח בתניא על הצורך לדחות מחשבה זרה בעת התפילה 

כגוי המבלבלו בתפילתו(.

להתאחד עם אחד  לו  יש  כיצד  הנ"ל,  כל  יכול לחשוב שלמרות  היות שהאדם  אך 
כזה שאינו ראוי לכאורה, ועל כך יש לו ללמוד ולהתבונן במ"ש בתניא פ"ל שעל אף 
שנראה שאינו ראוי, הרי מקומו גרם לו וכו’, ובמילא צריך להמעיט את אשמת הזולת 

ולהשתוות אליו, ובזה הפרקים משלימים זה את זה6.

שני ענינים בהנחת תפילין

א' התמימים

במאמר ד"ה “וקבל היהודים" תשי"א7 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לחילוק בין קיום 
התומ"צ לפני ואחרי מ"ת, וז"ל: “החידוש דמ"ת לגבי התומ"צ שהיו קודם מ"ת הוא 
שהמצוות של האבות )ובכלל קודם מ"ת( היו רק ברוחניות. דנוסף לזה שכו"כ מצוות 
קיימו רק ברוחניות )כמו תפילין שנזכר בהם יצי"מ ואז עדיין לא הי’ גלות מצרים( הנה 
גם במצוות שקיימו בגשמיות היתה המשכת הקדושה רק ברוחניות ולא בדבר הגשמי 

שבו קיימו המצווה".

מסוימות  מצוות  למעט  ברוחניות,  המצוות  את  ישראל  קיימו  מ"ת  דקודם  והיינו, 
שקיימו בגשמיות - אך גם בהם הי’ שונה אופן ההמשכה. ויש להוסיף קצת ביאור במ"ש 
במאמר המוסגר, דתפילין נכללו במצוות שקיימו ברוחניות. דהנה ידוע המובא בזוהר8 
שיעקב אבינו המשיך את ענין התפילין ע"י מקלות ורהטים גשמיים, ולכאורה מדוע 

אומר שקיימו זאת ברוחניות?

וי"ל בפשטות: גם מצוות תפילין שנעשתה ע"י המקלות ורהטים נכללה בגדר אותם 
מצוות שקיימו רק ברוחניות. שכן המקלות היו רק לצורך ההמשכה ולא לקיום המצווה 
זוהי מצווה שצווה בה אדם  זאת  והמצווה נעשתה ע"י מקלות משום שבכל  עצמה. 

6( ואף שבפרק ל מדבר גם על אוה"ע )שלכאורה אין כל צורך להתאחד עמהם, כ"א רק שניתן ללמוד מהם(, אפשר 
לומר הביאור שאין הכוונה בפ"ל ללמדנו להתאחד עמו בכל, כ"א לענין זה ש’מקומו גורם לו’ )וא"כ אין נפק"מ ממי 
ילמד פרט זה, מישראל ה’קל שבקלים’ או מאוה"ע, שמקומו גרם לו(, להיות מה שהוא בעניני השלילה, ואילו בדברים 

הטובים - מתאחד - יכול וצריך ללמוד ממנו.
7( סה"מ מלוקט ח"ג, קונטרס פורים תשמ"ט.

8( ח"א קסב, א, וראה גם תו"א כג, ג.
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גשמי. דלא כמצוות אחרות שכל הציווי הוא על קיומן בחפץ גשמי9. ודוקא במצוות 
מסוג זה אומר כ"ק אד"ש מה"מ שנעשו בגשמיות ממש אך לא חדרו בדבר הגשמי. 
)למעט מצוות מילה שחדרה בגשמיות כמ"ש בשבועת אליעזר לאברהם ויוסף ליעקב: 

“שים נא ידך תחת ירכי" - שנגע בחפצא דמצווה.

שתי דרגות בביטול הנה"ב לאלקות

 הת’ שלום שי’ טל
תלמיד בישיבה

א
בד"ה “תנו רבנן נר חנוכה" תרמ"ג10, מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב שבמושג “מציאות 
היש" מצינו ב’ ענינים: א. מציאות יש ממש )בחוש המישוש( היינו יש גשמי. ב. מציאות 
רצונות  לה  שיש  והיינו  בפ"ע,  ומציאות  חשיבות  שתופסת  הנה"ב  והיא  רוחנית,  יש 

אחרים שאינם אלקות. וממשיך לבאר שם כיצד הוא הביטול של היש הרוחני.

דנה"ב  היש  ביטול  א’  בב’ המדריגות:  כן  גם  הנ"ל  הביטול  להיות  “וצריך  וזלה"ק: 
שלא יהי’ לו מציאות היש )וא"ל שכמו שהאמת הוא שאינו יש בפ"ע דשטן ופנינה לשם 
שמים נתכוונו(, אלא בטל במציאות בא"ס עצומ"ה שלא יהי’ לו רצון אחר כ"א אלקות, 
שיהי’ מואס ברע בתכלית שנאו רע וכל מה שהוא מסט"א . . ישנא אותו בתכלית . . 
כ"א להיות תמיד בטל לאלקות לדבקה בו ולהתענג על הוי’ באה"ר ואהבה בתענוגים, 
וזהו שהוא בטל במציאות שאין לו רצון ותענוג אחר כ"א הרצון והתענוג להתענג על 

ה’, וזהו הביטול דנה"ב". עכלה"ק. 

הוא  שלו  והתענוג  שהרצון  ע"י  הוא  לאין,  )הנה"ב(  הרוחני  היש  שביטול  היינו, 
באלקות, ולכן הוא מואס ברע בתכלית, ותמיד בטל לאלקות לדבקה בו ולהתענג על 

הוי’.

והסיבה לכך שיכולה הנה"ב להיבטל לגבי אלקות הוא מפני שהנה"ב באמת אינה יש 
ומציאות בפ"ע, וכמו ש"שטן ופנינה לש"ש נתכוונו" שאף שמעשיהם התלבש בלבוש 

רע, עכ"ז כוונת ופנימיות המעשה הי’ לטוב ולש"ש.

9( לדוגמא מצות מצה. כמ"ש “ומצות אפה" ומפרש"י - פסח הי’ )וירא יט, ג( שהמצוה נעשית בחפץ הגשמי דוקא.
10( סעי’ ג.
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ב
והנה בביאור מארז"ל “שטן ופנינה לש"ש נתכוונו11" מבאר כ"ק אדמו"ר הצ"צ12 ע"פ 
משל הזונה המובא בתניא )סוף פ"ט( בשם הזהר, )שהמלך שכר זונה לפתות את בנו, 
על מנת שיתגבר הבן ועל ידי זה תתגלה מעלתו(, שהזונה באמת חפצה שלא יציית לה 

הבן, וכאשר הבן לא יתפתה אלי’ היא תשמח מאוד כמו שישמח אבי הבן.

ומקשה שם שלכאורה לפי"ז אין הפרש בינה לבין האב שהרי שניהם אינם חפצים 
נראה כאילו חפיצה שיומשך ברע, אלא שאינו  יכשל, ואמנם במעשה הפיתוי  שהבן 
אמת כלל, שהרי היא מתלבשת בלבוש שאינו שלה, ויתירה מזה הוא אפי’ נגד רצונה 

מפני שעושה זאת רק בשביל השמחה שיהי’ לאב לאחר שיעמוד בנו בניסיון. 

ומבאר שם שמכיון שלבוש זה הוא דבר רע בתכלית לכן צ"ל שיש חילוק בין האב 
לזונה: שהאב, אע"פ שישמח כשיעמוד בנו בנסיון, עכ"ז הוא עצמו לא יוכל להתלבש 
בלבוש כזה ולנסות את בנו, שיעשה כאילו רוצה וחפץ שבנו יומשך ברע, וזה מפני 
גודל המיאוס והשנאה ברע שלכן לא יוכל לסבול ולהתלבש ולהראות את עצמו ואפי’ 

בשקר שרוצה בזה ח"ו.

א"ע  להלביש  שיכולה  מכך  הנסיון,  על  יתגבר  שהבן  שחפצה  אף  הזונה  משא"כ 
בלבושים כאלו, זהו סימן שאין הרע מאוס ושנאוי אצלה כ"כ, שהרי יש לה שייכות לרע 

דאל"כ לא היתה יכולה להראות א"ע אפי’ בשקר.

וכמו"כ הוא אצל השטן, שאף שהשטן כשניסה וייסר את איוב עשה זאת לש"ש, עכ"ז 
“הוא מעשה הפכי מאלקות", )וכן פנינה שהכעיסה את חנה וגרמה לה להתאונן(.

ג
והנה לפי מה שנתבאר שהפירוש במאחז"ל “שטן ופנינה לש"ש נתכוונו" הוא: שרק 
מגושמים  בלבושים  להתלבש  מכיון שבאפשריותם  אך  לש"ש,  הי’  ופנימיותם  חפצם 

ורעים, אין הרע מאוס אצלם בתכלית.

וצריך להבין, דהנה בד"ה “נר חנוכה" )הנ"ל( השוה כ"ק אדמו"ר הרש"ב בין מאחז"ל 
זה )“שטן ופנינה לש"ש נתכוונו"( לבין היש דנה"ב, וביאר שם שזוהי הסיבה שאפשר 
לבטל את היש דנה"ב, כיון שבאמת אינו יש ומציאות בפ"ע כלל, והמשיך לבאר שעי"ז 

יגיע לכך שיהי’ מואס ברע בתכלית ולא יהי’ לו רצון אחר כלל.

11( ב"ב טז, א.
12( ספר הליקוטים ע’ רי.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת84

ולכאורה כיצד ע"י ביטול היש דנה"ב )מצד האמת, שאינו יש ומציאות בפ"ע(, יגיע 
לכך שלא יהי’ לו רצון כ"א אלקות ויהי’ מואס ברע לגמרי, הרי בכדי להגיע לדרגא זו 

צריך לבטל את הנה"ב לגמרי, ואין מספיק רק לגלות את מציאותה האמיתית.

שהרי כמו שאצל הזונה אין הרע מאוס בתכלית )אף שעושה נגד רצונה(, כיון שיכולה 
שכוונתם  שאף  נתכוונו"  לש"ש  ופנינה  “בשטן  הפי’  גם  )שזהו  רע,  בלבוש  להתלבש 
היתה לטובה עכ"ז הרי זה “מעשה הפכי מאלקות"(, הנה כמו"כ נאמר לכאורה בהיש 
דנה"ב שאף שבפנימיות אינו מציאות אמיתית, עכ"ז בפועל הרי מכיון שנראה כמציאות 

המנגדת לאלקות, אינו יכול להגיע לדרגא שהרע מאוס אצלו בתכלית.

ד 
וע"כ צריך לחלק ולומר שבביטול היש דנה"ב יש ב’ שלבים: א. ביטול מציאותו מצד 

הפנימיות והאמת של הנה"ב. ב. ועד לדרגה של ביטול הנה"ב לגמרי13.

וכפי שמבאר שם, שביטול היש הוא שלא יהי’ מציאות היש, וע"ז מביא את מארז"ל 
דשטן ופנינה לש"ש נתכוונו וזהו מצד האמת. 

כ"א  רצון אחר  לו  יהי’  בא"ס עצומ"ה, שלא  “אלא בטל במציאות  ולאח"ז ממשיך 
באלקות" והיינו שלא רק שמגיע לדרגא שרצונו הפנימי הוא להתבטל לאלקות, אך 
עדיין יש לו גם רצונות אחרים. אלא שלא יהי’ לו רצון אחר כלל כ"א אלקות, ועי"ז יגיע 

להיות מואס ברע בתכלית “שנאו רע", ויגיע להתענג הוי’.

ולפי"ז מובן שמה שמקשר את מאחז"ל “שטן ופנינה לש"ש נתכוונו" הוא רק לדרגה 
הא’ בביטול הנה"ב, שהביטול הוא רק מצד שבפנימיות היא אלקות, ולאח"ז מדבר על 

דרגה גבוהה יותר בביטול היש לאין.

13( ובכדי לבאר ב’ דרגות אלו בביטול נה"ב לאלקות נראה לומר שזהו ע"ד ג’ הדרגות שבעבדים )מצות יעוד ופדיון 
אמה עברי’ בדרך מצוותיך, וראה לקו"ש חט"ז שיחה ב לפרשת משפטים(:

א. “עבד כנעני", שהוא בביטול אל האדון, דאף ש"בהפקירא ניחא לי’" עכ"ז מבטל רצונו ומתבטל אל האדון, והוא מי 
שהנה"ב שלו בתקפה )בהפקירא ניחא לי’( ובכל זאת כופה את עצמו כנ"ל.

ב. “עבד עברי", שהוא נעלה יותר, מכיון שאצלו מאירות מידות הנה"א גם בנה"ב שלו, עד שגם הנה"ב שלו משתוקקת 
לאלקות, אך עדיין יש לה תאוות אחרות הואיל ועדיין לא נתהפך לקדושה.

ג. ולמעלה מזה “עבודת אמה העברי’", שתאוות ומדות הנה"ב נהפכו לקדושה עד שכל תשוקתו היא רק לאלקות.
האמת  מצד  הוא  שבהם  שהביטול  שבעבדים  הראשונות  הדרגות  ב’  על  מדבר  שבתחילה  לומר  אפשר  ובנדו"ד 
והפנימיות דנה"ב, ולמעלה מזה הוא שבא לידי כך שאין לו רצון אחר כלל כ"א לאלקות, שיהי’ מואס ברע בתכלית שנאו 

רע, שזהו הדרגה הג’ )אמה העברי’(.
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הלכה ומנהג

האם לעשות קידוש לבד או לצאת מאחר

 הרב שבתי יונה שי’ פרידמן
נו"נ בישיבה

א
בשו"ע אדה"ז סי’ רי"ג ס"ו, ישנו דיון לגבי ברכות המצוות וברכות הנהנין - האם 
עדיף שכל אחד יברך לעצמו מצד ש’מצוה בו יותר מבשלוחו’, או שמא עדיף לצאת ידי 
חובה מאחר משום ש’ברוב עם הדרת מלך’. ומסיים: “אם רצו לקיים כל אחד המצוה 
בפני עצמו ולברך לעצמן הרשות בידם . . ומכל מקום טוב שיקרא אחד לכולם לקיים 

ברב עם הדרת מלך . . וכן בקידוש והבדלה וכל כיוצא בהן".

הגברים  מקפידים  אנ"ש  מבתי  ברבים  אשר  לכך  המקור  מה  עיון,  צריך  זה  ולפי   
לעשות קידוש )לכל הפחות קידוש של ליל שבת( כל אחד בפני עצמו, דלכאורה הרי 

יש מעלה לצאת ידי חובה מאחר משום ‘ברוב עם’1.

אלא שבסימן קס"ז סעיף י"ח כותב אדמו"ר הזקן )לגבי ברכת המוציא, לאחרי שכתב 
שאחד יברך לכולם משום ברוב עם(: “ומכל מקום רשאים הם לקבוע יחד על דעת 
שלא להצטרף . . ולפיכך נהגו עכשיו לברך כל אחד לעצמו, משום שההמון לא היו 
נזהרים מלהשיח בין שמיעת הברכה להטעימה, לכן הנהיגו לברך כל אחד לעצמו, וכיון 

1( בביאור הלכה סתכ"ו ד"ה אלא וכו’ כתב שגם בשלושה אנשים שייך ‘ברוב עם’.
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שנהגו כן הרי זה כאילו היתה דעתם בפירוש בקביעותם יחד שקובעים על דעת שלא 
להצטרף, ופטורים מהידור זה". 

אחר(  ממשהו  חובה  ידי  כשיוצאים   - המזון  ברכת  )לגבי  כתב  ס"י  קפ"ג  ובסימן 
“ושערורי’ זו מצוי’ בין ההמון - שבשעה שהמברך בזימון מברך אין שומעין לו ומדברים 
דברים אחרים ועוברים על עשה של תורה בשאט נפש, וטוב מאד הי’ שלא לברך כלל 
בזימון שאז הי’ כל אחד מברך לעצמו, משא"כ עכשיו שטועים לומר שיוצאים בברכת 

המברך והם אינם שומעין מה הוא אומר.

“וגם לכל אדם נכון שיאמר בלחש מלה במלה עם המברך כל ברכה וברכה ואפילו 
ואם  ותיבה מפי המברך  כל תיבה  לכוין לשמוע  יכול  כל אדם  לפי שאין  החתימות, 

באמצע יפנה לבבו ולא ישמע איזו תיבה המעכבת - לא יצא ידי חובתו".

ידי חובה את בני ביתו בברכת  ובסימן קפ"ה ס"ד כתב )לגבי בעל הבית שמוציא 
המזון(: “בעל הבית שאוכל עם בניו הקטנים שהגיעו לחינוך ברכת המזון ואינן יודעים 
לברך, או עם אשתו שאינה יודעת לברך - צריך לברך בקול רם כדי שישמעו ויצאו 
ידי חובתן אע"פ שאינם מזמנים עליהם, וטוב שיאמרו עמו מלה במלה לפי שאי אפשר 
לכוין ולשמוע כמו שנתבאר בסי’ קפ"ג )וכן בקידוש והבדלה(". )ובסי’ רעא ס"ז, כתב 

ש)רק( אם האשה אינה מבינה לשון הקודש תאמר עמו מלה במלה(.

ב
ובאגרות קודש של כ"ק אד"ש מה"מ2, מוצאים שכאשר יוצאים ידי חובה מאחר ישנו 
גם החשש של כוונה, שלא תהי’ כוונה של היוצא והמוציא ידי חובה - ששם מבאר 
המנהג )דאנ"ש( מדוע כשיוצאים ידי חובת לחם משנה מאחר כל אחד מברך לעצמו 
המוציא, מה שאין כן בקידוש המנהג הוא שהיוצאים ידי חובה אינם מברכים ‘הגפן’ 

כשטועמים -

ומבאר שם: שכיון שבכדי לצאת ידי חובת המוציא צריך כוונת המוציא ידי חובה, 
והיוצא ידי חובה, ואסור להפסיק בין שמיעת הברכה לאכילה וכו’ ומפני אריכות הזמן 
קשה להזהר - לכן מברך כל אחד לעצמו. מה שאין כן בברכת קידוש והבדלה וכיוצא 
- לכן אפילו שאין מכוונים לצאת,  ידי חובה  בזה שכבר הורגלו השומעים שיוצאים 

יוצאים ידי חובה, שנגררים אחרי רוב הפעמים שמכוונים3.

ואם כן מכאן רואים שכשיוצאים ידי חובה מאחר יש חשש נוסף, של כוונה, שצריך 
האשה  שאין  כיון  אלא שבקידוש  חובה,  ידי  ולצאת  חובה  ידי  להוציא  כוונה  שתהי’ 

2( חלק י"ד ע’ כ"ט. שערי הלכה ומנהג חלק א’ ע’ ער"ה.
3( וראה אריכות ההסבר באגרת זו בבירורי מנהגים - שבת ע’ 79.
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והבנות יכולים לעשות קידוש לבד, לכן )בלית ברירה( רגילים לכוון לצאת ידי חובה 
בקידוש וכן בברכת הגפן, אבל מי שכן יכול לעשות קידוש לבד עדיף שיעשה לבד ולא 

יצא ידי חובה מאחר מצד החששות הנ"ל.

ג
ובעולת שבת סרע"ג סק"ה כתב “נראה לי דעדיף יותר לקדש בפיו כשיודע". ובתוספת 
שבת שם סק"י השיג על דבריו ומכל מקום מסיים ש"והעולם נוהגים לקדש כל אחד 
ואחד בפני עצמו" )ובשוה"ג שם הסבירו שזהו משום שהיא ברכה ארוכה וקשה לכוין(.

וכן בליקוטי מהרי"ח ח"ב ע’ כ"ט הביא את העולת שבת ואת התוספת שבת הנ"ל, 
ומסיים שמכיון שקידוש היא ברכה ארוכה ואי אפשר לכוון ולשמוע כל מילה ומילה, 

לכן יותר טוב שיקדש בעצמו על הכוס מלצאת ידי חובה מאחר.

ובספר מנהג ישראל תורה4 כתב שמהראוי הי’ שכל השנה כל אלו שיוצאים ידי חובה 
מבעל הבית יאמרו עמו מילה מילה, כיון דאי אפשר לכוין ולשמוע, אלא שיש בזה בעי’ 
שאם מברכים לעצמם אי אפשר לצאת כיון שאינם מברכים על כוס היין של המקדש5.

אלא שלכאורה עדיין צריך עיון על כל הנ"ל, ממה שמסופר6 שבשמחת תורה רצה א’ 
להוציא אחרים ידי חובה בקידוש, אמר לו הרבי הריי"צ שהשהחיינו של שמחת תורה 
הולך על התורה, והלוואי שיפקיע את עצמו. ואם כן רק בשמחת תורה יש ענין לעשות 
לבד ולא כל השנה. אלא שיש לומר שבשמחת תורה יש יותר ענין לעשות קידוש לבד 

גם אם יודע לכוון ולשמוע טוב ואין אצלו את החששות הנ"ל.

ד
מאדם  קידוש  חובת  ידי  לצאת  עדיפות  שיש  שלמרות  נראה,  האלו  הדברים  מכל 
אחר, מצד המעלה של ‘ברוב עם הדרת מלך’ - בכל זאת במקום שיש חשש שידברו 
במהלך הקידוש7, או שלא ישמעו טוב את כל הקידוש8, או שבמהלך הקידוש חושבים 
ומתעסקים בענינים אחרים )באופן שלא יודעים היכן אוחז המקדש9(, או שלא מכוונים 
לצאת ידי חובה, והמקדש לא מכוון להוציא ידי חובה את השומעים - עדיף לעשות 

4( סימן תע"ב סי"ג.
5( אבל ראה שמירת שבת כהלכתה פרק מ"ז סל"ט. וכן מ"ש בזה בפסקי תשובות סרע"א אות ט’ להתיר.

6( ספר השיחות תש"ד ע’ 32. וראה לקו"ש חי"ט ע’ 371.
7( ואם דיברו ושמעו את עיקר הקידוש )ראה הערה הבאה( יצאו ידי חובה )פסקי תשובות סרע"א הערה 105(.

8( מה שמעכב בקידוש הוא - שמיעת תחילת ברכת הקידוש וסופה ושהנחיל לנו שבת קדשו באהבה וברצון )פסקי 
תשובות שם הערה 103(.

9( פסקי תשובות שם הערה 104.
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קידוש לבד. ואולי זוהי הסיבה שנהוג שעושים קידוש לבד בליל שבת, כיון שהברכה 
ארוכה ויש את החששות הנ"ל.

אבל הנשים והבנות שיוצאות ידי חובה מבעל הבית10, צריכות להקשיב טוב לכל 
הקידוש ולכוון לצאת ידי חובת מצוות קידוש )ומדברי אדמו"ר הזקן נראה שכשיש את 
החששות הנ"ל עדיף לומר מילה מילה יחד עם המקדש )ובודאי במקרה שלא מבינים 

לשון הקודש( וצ"ע למעשה כי לא ראינו שנוהגים כך(11.

שיטת אדמו"ר הזקן בטעם אי אמירת תחנון בי"ג ניסן

 הת’ מנחם מענדל שי’ חדאד
 הת’ דובער שי’ רוזנבלט
תלמידים בישיבה 

א
)סימן תכ"ט,  ניסן, מובא בשו"ע אדה"ז  והתענית בחודש  אי אמירת תחנון  אודות 
ס"ט(: “ואין מתענין בכל חדש ניסן . . וסמכו על מה שאמרו חכמים שבא’ בניסן התחילו 
הנשיאים להקריב את קרבניהם לחנוכת המזבח נשיא אחד ליום, עד י"ג בניסן, וכל 
נשיא ביום שהקריב קרבנו הי’ יום טוב שלו, וערב פסח הוא יו"ט לכל ישראל שהיו 
מקריבן הפסח, ואין כאן פנוי אלא יום י"ג שלא הי’ בו יו"ט, ואחר כך ח’ ימי הפסח הן 
ימים טובים, אם כן יצא רוב החדש בקדושה, לפיכך נוהגין לעשות כולו קודש כעין 

יום טוב".

10( וראה מ"ש בבירורי מנהגים - מועדים ע’ 19 כיצד ינהגו בני הבית בקידוש של ליל הסדר.
11( דיון הנ"ל קיים בעוד מצוות כמו שמיעת קריאת מגילה )ועוד(. דהנה מנהג כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לברך 
לבד את ברכות המגילה ולקרוא את המגילה יחד עם הש"ץ )ראה מעשה מלך ע’ 320(. אלא שלגבי ברכות המגילה 
שיברך כל אחד לעצמו, יש להסתפק האם לנהוג כן למעשה, כיון שכתב אדה"ז )סרי"ג ס"ו( וז"ל: “מצוה שא’ מברך 

לכולם . . טוב שיקרא א’ לכולם".
ואף שנוהגים לקרוא את המגילה יחד עם הש"ץ )אם יודע הטעמים(, הוא מפני דאפשר שלא ישמע כל המילים וכו’. 
משא"כ לגבי הברכות. ובנטעי גבריאל - פורים )פל"ט ס"ז( כתב )ע"פ דברי אדה"ז הנ"ל( שהמנהג הוא שהבעל קורא 

מוציא יד"ח את השומעים בברכות המגילה. 
אך מצד שני יש גם מקום לומר שכאו"א יברך לעצמו כפי שמביא בהערה )יג( שם דיש שנהגו גם לברך ולא לצאת 
יד"ח מברכת הש"ץ )שאולי לא ישמעו מהש"ץ את הברכה או שלא יכוון להוציאם(. וראה גם מש"כ בפסקי תשובות 
)סתרצ"ב אות א( משו"ת רב פעלים )ח"ד סל"ג( - שהקורא את המגילה לעצמו יחד עם הש"ץ עדיף שגם יברך בלחש 

עם הש"ץ.
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נמצא שרוב חודש ניסן הוא בקדושה, ולכך עשו כל החודש ליו"ט. ומוסיף להדגיש 
)שם( שיום י"ג אינו יו"ט ובטל לשאר החודש.

ניסן,  אין מתענין אותן בחודש  “ולמה  ומקור דברי אדה"ז הוא במסכת סופרים12: 
מפני שבאחד בניסן הוקם המשכן ושני עשר נשיאים הקריבו קרבנם לשנים עשר יום 
יום לכל שבט ושבט וכל אחד הי’ עושה ביומו יום טוב . . לפיכך אין אומרים תחנון כל 

ימי ניסן".

והוספת דברי אדה"ז בקשר ליום י"ג, נראה שמקורה הוא מדברי הלבוש )ס"ב(: “ואין 
כאן אלא יום אחד פנוי, והוא יום י"ג שלא עשו בו יום טוב".

והנה האלי’ רבה מעיר על דברי הלבוש: “יום אחד פנוי כו’. ובמנהגים13 כתב שהוא 
אסרו חג וי"ב ימים הנ"ל, וכ"כ מעגלי צדק14. כתב בשל"ה דף ק"מ15 לקרות בכל יום 
פרשת הנשיא שלו. ובי"ג יקרא פרשת בהעלותך עד כן עשה המנורה, שהוא כנגד שבט 

לוי"16.

וכן הובא במנהגי מהרי"ל17: שיום י"ג ניסן הוי אסרו חג. וכך פוסק ומעיר הצ"צ על 
הלכה זו בשו"ת או"ח סי’ קט"ז: “בשו"ע רבינו הל’ פסח סי’ תכ"ט סעיף ט’ ד"ה ואין כאן 
פנוי אלא יום י"ג עכ"ל. עי’ במהרי"ל בדינים השייכים לחדש ניסן מביא שם שיום י"ג 

יש בו יו"ט דהיינו שיום י"ג הי’ איסור חג ליו"ט של הנשיאים ונכון הוא".

וא"כ ישנם לפנינו ב’ טעמים לאי אמירת תחנון ב י"ג ניסן, א( לדעת המנהגים )לר"א 
מטירנא( והמהרי"ל הוי איסרו חג. ב( ולדעת השל"ה יום זה הוא כנגד שבט לוי.

 וא"כ צריך להבין, מדוע אדה"ז לא מתייחס לב’ טעמים אלו. 

ב
הזקן  אדמו"ר  שהרי  הנ"ל,  הזקן  אדמו"ר  בדברי  מקשה18  מה"מ  אד"ש  כ"ק  והנה 
מביא בפירוש בהמשך דבריו )סעיף ט"ו( טעם לאי אמירת תחנון )טעמו של השל"ה(, 
שכותב19: “נראה לענ"ד מנהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה היום . . 

וביום י"ג פרשת בהעלותך עד כן עשה את המנורה, שהוא נגד שבט לוי".

12( ריש פכ"א, כפי שמציין אדה"ז. כן מובא בטור.
13( לר"א מטירנא, הגהות ניסן אות סא.

14( דיני חודש ניסן.
15( ריש מסכת פסחים אותיות ח־ט )הוצאת מכון יד רמ"ה(.

16( וכן הביא את דעת השל"ה האלי’ זוטא )אות ד(.
17( הלכות חודש ניסן.

18( וראה שם שכותב: “בענין הנ"ל שבשו"ע אדה"ז יש תמי’ שמצווה לישבה )ותן לחכם ויחכם עוד(".
19( תשמ"ה )התוועדויות ע’ 1758(.
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וא"כ מדוע כאן )סעיף ט’( כותב שיום י"ג בניסן אין בו טעם מצד עצמו לאי אמירת 
שכמה  בעוד  תחנון(  בו  אומרים  אין  החודש  ימי  לשאר  שמתבטל  מצד  )ורק  תחנון 
סעיפים לאחר מכן מבאר שליום י"ג בניסן יש מעלה בפ"ע משום שהוא כנגד שבט לוי, 

שזוהי סיבה מספקת לאי אמירת תחנון?

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומבאר: “דברי אדה"ז הראשונים )שי"ג ניסן הוא יום פנוי( 
כשלעצמם אפשר להבין - כי בפשטות לא קרה שום דבר מיוחד בי"ג ניסן שכן שבט 
לוי לא השתתף בחנוכת המזבח ונשיא לוי לא הקריב קרבן בי"ג ניסן. ולכן כותב אדה"ז 

“שי"ג ניסן הוא יום פנוי", לפי שאין בו שום תוכן מיוחד.

ואי משום שייכותו להענין דהדלקת המנורה שנחשב להשתתפותו בחנוכת הנשיאים 
- כפרש"י עה"פ בהעלותך את הנרות, ד"כשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו 
כשלא הי’ עמהם כחנוכה לא הוא ולא שבטו א"ל הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם 
שאתה מדליק ומטיב את הנרות" - הרי גם זה לא שייך להיום די"ג ניסן דוקא, שכן, 

הדלקת המנורה ע"י אהרן הותחלה עוד לפני י"ג ניסן,

]הדלקת המנורה בשבעת ימי המילואים, וכן בשמיני למילואים )יום הקמת המשכן( 
בארוכה  פעם  וכמדובר  מקרא  של  בפשוטו  )כמפורש  רבינו  משה  ע"י  אמנם  היתה 
השקו"ט אודות זמן הדלקת המנורה אז( - אבל ההדלקה בימים שלאח"ז )גם קודם י"ג 

ניסן( נעשית ע"י אהרן[.

 אבל ממ"ש אדה"ז אח"כ שבי"ג ניסן אומרים “פ’ בהעלותך . . שהוא נגד שבט לוי" 
מוכח, שאכן גם י"ג ניסן הוא המשך ל"חנוכת הנשיאים".

)ואי  פנוי  יום  הוא  ניסן  שי"ג  אומר  בתחילה  אהדדי:  סתרי  אדה"ז  שדברי  ונמצא, 
אמירת תחנון ביום זה הוא רק בגלל ש"בטל" לגבי רובו של החודש(, ותיכף לאח"ז 
כותב להיפך - שי"ג ניסן מהווה המשך לימי חנוכת הנשיאים שלפנ"ז, כי “הוא נגד שבט 

לוי", שזה לבד הוא טעם מספיק לכאורה שלא לומר תחנון ביום זה!". עכלה"ק.

נמצא א"כ, שכ"ק אד"ש מה"מ מציג כאן סתירה בדברי אדה"ז בין ס"ט לסעיף ט"ו, 
ומסביר דבס"ט מובן מדוע לא הזכיר טעם זה, משום ששבט לוי לא הקריב קרבן, ולכן 
לא הוי גדר יו"ט - וממילא אין טעם זה מספיק לאי אמירת תחנון בי"ג ניסן. אך מכך 
שלמעשה ממשיך הלאה ופוסק להגיד פרשת בהעלותך בי"ג ניסן משמע שאכן יש לזה 

חשיבות!

במילים אחרות: זה שאדה"ז בסעיף ט’ לא חושש לסברתו של השל"ה זה מובן20 כי 
באמת שבט לוי לא הקריב קרבן, אך מזה שאח"כ מביא את זה בתור הלכה זה אומר 

שכן חש לשיטה זו. וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מדוע לא חשש לכך בסעיף ט’.

20( ועיין בשולחן המלך ח"ב ע’ יט הערה 1 שהביא תירוץ זה.
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ג
והנה בהמשך השיחה הנ"ל21 כ"ק אד"ש מה"מ מביא ב’ דעות לאמירת פרשת ‘זאת 
חנוכת המזבח’, וזה לשונו: “ידועה השקו"ט22 אודות זמן אמירת פרשת “זאת חנוכת 
המזבח" )שבין פרשת נשיא האחרון )נפתלי( ופ’ בהעלותך( - אי ביום י"ב ניסן, לאחרי 

אמירת נשיא של היום )נפתלי(, או ביום י"ג ניסן )לפני אמירת פ’ בהעלותך(.

י"א שאומרים אותו בי"ב ניסן, כפי המשתמע מפשטות לשון אדה"ז בשו"ע )הנ"ל( 
שביום י"ג אומרים )רק( “פ’ בהעלותך עד כן עשה את המנורה".

ומילתא דמסתברא היא, שכן, התוכן דפרשת זאת חנוכת המזבח - הסך הכל של י"ב 
קרבנות הנשיאים - לא שייך )לכאורה( לשבט לוי. אמנם בנוגע לפועל, מנהג פשוט 
הוא שביום י"ב ניסן אומרים רק נשיא נפתלי, וביום י"ג מתחילים מזאת חנוכת המזבח. 

ועכצ"ל שהסך - הכל של קרבנות הנשיאים שייך לענינו של שבט לוי.

והביאור בזה: . . ומטעם זה, אמירת הסך הכל של קרבנות הנשיאים שייכת לי"ג ניסן 
שהוא כנגד שבט לוי - שכן, הס"ה של קרבנות הנשיאים מדגיש את שייכותם הכללית 
של כל בנ"י למזבח )וחנוכת המזבח( - ושייכות זו מתבטאת בבחירתם של שבט לוי 

מתוך בני ישראל לשרת את הכהנים". עכלה"ק.

עולה, שעל אף שמאדה"ז לא משמע שצ"ל בי"ג ניסן את פרשת ‘זאת חנוכת המזבח’. 
אך אד"ש אומר “שכן הוא המנהג בפשטות" וההסברה בזה היא: שבט לוי מייצג את כל 
בנ"י )כמוסבר בהרחבה בשיחה הנ"ל( בעבודת המקדש, ולכן ביום י"ג )השייך לשבט 
לוי( אומרים את פרשת ‘זאת חנוכת המזבח’ משום שכללות קרבנות הנשיאים נעשית 

ע"י שבט לוי שהם אלו שנבחרו לייצג את כללות בנ"י.

ד
ויש לבאר קושיא זו, ובהקדים שי"ל שישנם ב’ אופנים בהדלקת הנרות ע"י שבט לוי 

וענינו של י"ג ניסן.

א( שבט לוי הוא השבט שזכה להדליק את המנורה23, ולכן יום י"ג ניסן הוא יו"ט 
)פרטי( שלהם בעבור הדלקת המנורה.

ב( שבט לוי הדליקו את המנורה בעבור ובשביל כל עם ישראל, ולכן יום י"ג ניסן 
שנבחר כיו"ט על הדלקת המנורה הוא יו"ט של כל עם ישראל.

21( סעיף כה.
22( ספר המנהגים חב"ד ס"ע ע’ 36 בהערה.

23( אמנם כל הדלקות המנורה היו בעבור כל בנ"י, אך י"ל לאופן הא’ שהיו"ט על כך בי"ג ניסן הוא רק לשבט לוי.
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ועפ"ז אולי נוכל ליישב קושיות כ"ק אד"ש מה"מ )הסתירה מסעיף ט’ לט"ו(:

אדה"ז סובר )וזה ג"כ שיטתו של השל"ה כפי שמציין אליו( כאופן א’ בהדלקת הנרות 
- שזהו יו"ט רק לשבט לוי, וא"כ אין זו סיבה מספקת לאי אמירת תחנון לכלל ישראל 

)כי הדלקת הנרות היתה כבר לפנ"ז( ויום זה ומוגדר כ’יום פנוי’ לענין אמירת תחנון.

משא"כ המהרי"ל סובר )וכך פוסק הצ"צ: “ונכון הוא"( כאופן הב’ בהדלקת נרות - 
שזהו כנגד כלל ישראל, וא"כ זהו טעם מספיק לאי אמירת תחנון משום שזהו יו"ט לכל 

עם ישראל ומוגדר כ’אסרו חג הנשיאים’.

וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ )בהבא לקמן(: “אמירת הסך הכל של קרבנות הנשיאים 
שייכת לי"ג ניסן שהוא כנגד שבט לוי" )וכמו שבאיסרו חג, המנהג הוא שלא אומרים 

תחנון, ואין מתענין24, ע"ד זה הוא ג"כ פה שהוי איסרו חג של כללות ישראל(.

ה
וע"פ הנ"ל י"ל בד"א שזה שאדה"ז פוסק )סימן ט"ו, כמובא מהשל"ה( שאומרים ביום 
י"ג ניסן רק פרשת בהעלותך משום שסובר כאופן הא’ - שיום זהו רק כנגד שבט לוי 
כנ"ל25, ולכן לא שייך לומר פרשת ‘זאת חנוכת המזבח’ שאינה שייכת לשבט לוי, אלא 

רק פרשת בהעלותך הקשורה להדלקת המנורה. 

24( שוע"ר תכט, יז־יח.
25( אך כשרואים את דברי השל"ה )אות ט( וז"ל: וביום י"ג בניסן, נראה לי לקרות פרשת בהעלותך, עד . . ‘כן עשה 
את המנורה’ והוא נגד שבט לוי, כדאיתא במדרש )מדבר רבה פט"ו ס"ו( שהי’ אהרון מצטער שלא הי’ חלק בנשיאים, 

אמר לי’ הקב"ה, לגדולה יותר אתה מוכן, היינו הדלקת הנרות.
הרי י"ג ימים כולם קדושים וסודם אחד כי הם י"ב שבטים, וקדושת לוי כולל כל הקדושות".

ולכאורה כותב שקדושת לוי )שהיא ביום י"ג( כולל כל הקדושות )היינו כל השבטים(, וא"כ הרי גם לשיטתו זהו יום 
כללי לכלל ישראל - כדברי כ"ק אד"ש מה"מ?

אך אולי י"ל שהן לדברי כ"ק אד"ש מה"מ והן לדברי השל"ה ‘שבט לוי’ הוא שבט כללי אך ישנם ב’ אופנים כיצד 
להתייחס לזה.

כ"ק אד"ש מה"מ לומד לכאורה )ממשמעות השיחה שם( שמזה שביום י"ג ניסן קוראים פרשת ‘זאת חנוכת המזבח’, 
משמע שהוא יום כללי. ומבאר שלכן זה הטעם ששבט לוי הדליק בו - “עכצ"ל שהס"ה שייך לענינו של שבט לוי", ואז 
מסביר איך שייך לכלל ישראל. אך אד"ש מה"מ יוצא מנקודת הנחה שזה יום כללי ומשתקף ע"י שבט לוי. וכלשונו: 
“באמצעות הלויים . . ושייכות זו מתבטאת בבחירתם של שבט לוי מתוך בנ"י". א"כ יוצא ששבט לוי הם השלוחים של 

כל עם ישראל כמ"ש שם. )כי הם אלו שנבחרו לכך(.
אך לפי השל"ה י"ג ניסן הוא כנגד שבט לוי כמו שכותב ‘והוא נגד שבט לוי’, כי לאחר שהי’ יו"ט לכל הנשיאים ישנו 
יו"ט לשבט לוי על הדלקת המנורה כדברי המדרש. ואז ממשיך ומפליג במעלתו של שבט לוי )שהקדושה שלו כולל את 

כולם( אך לא לומד שלכן יום י"ג ניסן הוא יום כללי, אלא מפליג בשבחו.
]כן נראה לענ"ד[. 

ובפרט שאם נלמד שהשל"ה סובר שזהו כנגד כל עם ישראל לא יובן, א: מדוע האלי’ רבה מביא בתחילה מהמנהגים 
שזהו חג לנשיאים ואח"כ מביא בתור דעה נוספת את דעת השל"ה, הרי אם זוהי אותה דעה הי’ צריך לומר וכן משמע 

מהשל"ה וכדומה אך מזה שמחלק משמע שדעת השל"ה שזהו יו"ט רק כנגד שבט לוי.



93 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

‘זאת  ניסן מפרשת  י"ג  משא"כ כ"ק אד"ש מה"מ שמביא ‘שפשוט הוא’ לומר ביום 
חנוכת המזבח’, זהו משום שהמהרי"ל )שכמותו פוסק הצ"צ ובפשטות כן סובר כ"ק 
אד"ש מה"מ26( סובר כאופן הב’ - שיום זה הוא כנגד כלל ישראל, ולכן אומרים מזאת 

חנוכת המזבח עד סוף פרשת בהעלותך משום שיום זה הוא אסרו חג הנשיאים כנ"ל.

ו
וע"פ הנ"ל יומתק ג"כ לשון אדה"ז, שכתב: “ואין כאן פנוי אלא יום י"ג שלא הי’ בו 
יו"ט", שהרי לכאורה אי אזלינן בתר רוב החודש )שאין אומרים בו תחנון( אין זה משנה 

האם הוא פנוי או לא, משום שבטל לימי החודש?

אלא שבדבריו אלו שולל אדה"ז את ההוו"א לומר שיום זה הוא אסרו חג הנשיאים 
ולכן זהו טעם מספיק לאי אמירת תחנון, ומדגיש שזהו ‘יום פנוי’, היינו שאין ביום זה 
מאורע לכשלעצמו שיגרום לאי אמירת תחנון, אלא מצד היותו בטל לשאר ימי החודש.

ז
יוצא א"כ שאדה"ז הולך בשיטתו של השל"ה שיום י"ג ניסן הוא כנגד שבט לוי בלבד 
ולכן אין זה טעם מספיק לאי אמירת תחנון, וזהו הטעם שלא מזכיר זאת אדה"ז בסעיף 

ט’.

ולכן פוסק ג"כ בסעיף ט"ו לומר רק את פרשת בהעלותך )כנגד שבט לוי( ולא ‘זאת 
חנוכת המזבח’ )השייך לכלל ישראל(.

משא"כ המהרי"ל )וכן פסק הצ"צ( סובר שיום י"ג ניסן הוא כנגד כל עם ישראל - 
“אסרו חג", ולכן זהו טעם מספיק לכשלעצמו לאי אמירת תחנון.

ולכן פשוט הוא שאומרים מ’זאת חנוכת המזבח’.

ולא באנו אלא להעיר.

ב: כמו"כ אם השל"ה סובר שזהו כנגד כל עם ישראל, אדה"ז )שמציין לשל"ה( הי’ צריך לומר שאין אומרים תחנון ביום 
י"ג מצד זה שהוא יו"ט כללי, וכן הי’ צריך לומר מפרשת זאת חנוכת המזבח.

ולכן נראה לפרש כבפנים.
26( וראה יחידות הרבנים הראשיים תשמ"ט )התוועדויות ח"ג עמוד 127(



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת94

גניזת פתילות ציצית שנפסקו

 הת’ מנחם מענדל שי’ חדאד
תלמיד בישיבה

א
בהפרש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דן  בשלח(  לפרשת  ד’  )שיחה  ט"ז  חלק  שיחות  בלקוטי 

שבלשון אדה"ז בין עירובי חצירות לעירובי תבשילין:

בנוגע לעירובי תבשילין כותב אדה"ז בשו"ע27: “לכתחילה צריך שיהיו הפת והתבשיל 
ומ"מ מצוה מן המובחר להמתין   .  . שמורים אצלו עד לאחר שתיקן כל צרכי שבת 
מלאכול הפת של עירובי תבשילין עד א’ מג’ סעודות השבת כדי לבצוע עליו . . שכל 

דבר שנעשה בו מצוה אחת, ראוי לעשות בו מצוה אחרת".

ומסיים: “ויש נוהגין שלא לבצוע עליו עד סעודה ג’ של שבת, כדי לעשות בו מצוות 
הרבה - שמניחין זה הככר ללחם משנה בסעודה הראשונה ובסעודה שני’ של שבת, 

ובסעודה שלישית בוצעין עליו".

אך בנוגע לעירובי חצירות כותב אדה"ז28: ויש לבצוע עליו בשבת שחרית . . דהואיל 
ונעשית בו מצוה אחת יש לעשות בו ג"כ מצוה אחרת", ואינו מביא המנהג לבצוע עליו 

דוקא בסעודה שלישית.

ושאלה זו מתחזקת ביותר, שהרי מקור סברא זו של ‘הואיל ונעשה בו מצוה אחת’, 
ריפתא  להו  מתרמי  הוה  כי  אסי,  ור’  אמי  “ר’  חצירות29:  לעירובי  בנוגע  בגמ’  מובא 
חצירות". רש"י( מברכין עלי’ המוציא לחם מן  דעירובא, )“שערבו בו אתמול ערובי 

הארץ, אמרי: הואיל ואתעביד בי’ מצוה חדא נעביד בי’ מצוה אחריתי".

בנוגע  לבצוע פת העירוב בסעודה שלישית, מביאו  וכן כשמהרי"ל מביא מנהגו30 
לעירובי חצירות, וכן מהרש"ל31 כתב: “וכן נהגו בעירובי חצירות".

27( או"ח סתקכ"ז סכ"ה.
28( או"ח סשצ"ג ס"ג.

29( ברכות לט, ב. שבת קיז, ב )בשינוי לשון קצת(.
30( הל’ עירובי חצירות.

31( ביצה יז, ב.
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ב
לבאר זה דן כ"ק אד"ש מה"מ בגדר עירובי תבשילין, ומביא מחלוקת רבא ורב אשי32, 
האם תקנת עירוב תבשילין היא לכבוד שבת )שיזכור לשמור חלק טוב לשבת, סברת 

רבא(, או לכבוד יו"ט )שלא ישכח שאין לבשל בו לחול, סברת ר"א(.

ומביא פסק אדה"ז, שהביא ב’ הטעמים, אך בהיפוך הסדר: “א’ כדי להרבות בכבוד 
יו"ט . . הב’ כדי להרבות בכבוד שבת" - שמביא סברת ר"א ראשונה. והנפק"מ ביניהם 
האם צריך לערב דוקא בערב יו"ט או שאפשר לערב גם זמן ארוך קודם היו"ט, ולהלכה 

פוסק אדה"ז כסברת רבא, ורק בדיעבד מתיר לסמוך על סברת ר"א.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ שההפרש בין השיטות אינו רק האם התקנה היא לכבוד 
השבת או לכבוד היו"ט, אלא האם התקנה היא באופן חיובי או שלילי, עיי"ש. ולפי"ז 
מבאר דברי הגמ’ בנוגע לאסמכתות שסמכו חכמים לעירוב תבשילין, שלרש"י סברת 
חיובית,  היא  התקנה  שפעולת   - לקדשו’  השבת  היום  את  ‘זכור  מהפסוק  היא  רבא 

‘זכרהו’.

ולפי"ז מבאר, שלפי שיטת רבא שענין עירוב תבשילין הוא ‘זכרהו’, הרי יש לשמור 
את העירוב גם לשבת עצמה ולא לאכלו ביו"ט.

ולפי כל זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ דיוק לשון אדה"ז, שבנוגע לעירובי תבשילין 
כתב: “ומ"מ מצוה מן המובחר להמתין מלאכול הפת של עירובי תבשילין עד אחד מג’ 
סעודות השבת כדי לבצוע עליו", כיון שכנ"ל - לאכול הפת של ע"ת בשבת הוא חלק 
מגדר ע"ת )‘זכרהו’(; משא"כ בעירובי חצירות כתב: “ויש לבצוע עליו בשבת שחרית . . 
דהואיל ונעשית בו מצוה אחת וכו’" - שכאן אין אכילת הפת בשבת חלק מגדר העירוב, 

אלא רק הידור - ‘הואיל ונעשית בו מצוה אחת’.

ומסיים ומבאר, שלפי זה מובן מדוע בנוגע לעירובי תבשילין מביא אדה"ז הסברא 
לשמרם עד סעודה שלישית, משא"כ בעירובי חצירות.

ג
ד’הואיל  זו  סברא  מביא  שאדה"ז  שאע"פ  נראה,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביאור  והנה, 
ונעשה בו מצוה אחת, ראוי לעשות בו מצוה אחרת’ גם בעירובי חצירות וגם בעירובי 

תבשילין, הרי יש בו שני גדרים שונים:

א. ‘מצוה מן המובחר’.

ב. הידור, ‘ויש לבצוע’.

32( שם טו, ב.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת96

מביא  מצינו שאדה"ז  דהנה  אחת’,  בו מצוה  ונעשה  ד’הואיל  זה  בגדר  לחקור  ויש 
סברא זו במקומות נוספים: 

א. שימוש בהדס - להבדלה33: “יש אומרים שמצוה לברך במוצאי שבת על הדס של 
מצוה, שהואיל שנעשה בו מצוה אחת יש לעשות בו מצוה אחרת".

בערבה שחבטו  את החמץ  לשרוף  נוהגין  “יש  רבא34:  הושענא  בערבות  שימוש  ב. 
בה מצוה  נכון לעשות  בו מצוה אחת  דבר שנעשה  לפי שכל  רבה,  בהושענא  אותה 

אחרת. ויש נוהגין לעשות היסק מערבות הלולב בפי התנור בשעת אפיית מצות"35.

ג. שימוש במצה שברכו עלי’ לאפיקומן36: “ונהגו כל ישראל שמקצת זה שבוצעים 
מהמצה עושין בו גם כן מצוה אחרת דהיינו שמשמרין אותו לאפיקומן".

ד. גניזה או שימוש בפתילות ציצית37: “ויש בעלי נפש שמחמירין לגונזן או להניחן 
תוך ספר אחד לסימן הואיל ונעשה בהם מצוה אחת יעשו בהן מצוה אחרת".

ונראה שכל אלו דלהלן אינם שייכים לגדר הא’ )כעירוב תבשילין(, שהרי לפי ביאור 
כ"ק אד"ש מה"מ זהו כשהוא השלמה של המצוה הקודמת שנעשתה בו.

אמנם בנוגע להדס, ערבות ואפיקומן, נראה שמתאימים לגדר הב’ )כעירוב חצירות(, 
כלשון אדה"ז בכולם, שזהו מנהג )הידור( בלבד: ‘יש אומרים’ ‘יש נוהגין’ ‘ונהגו’.

אך בנוגע לציצית נראה שאינו מתאים גם לגדר הב’, שהרי אדה"ז אינו מביאו אף 
כהידור מיוחד אלא ‘ויש בעלי נפש שמחמירין’, ונראה שהוא שונה מכל הנ"ל. ונראה 
שיש בזה גדר שלישי בסברת ‘הואיל שנעשה בו מצוה אחת’ - שהוא רק ‘כעין’ הענין, 

ולכן הוא הידור מיוחד - ל’בעלי נפש שמחמירין’.

ויש לחקור בגדר ציצית, מה ההפרש בינו לבין הדברים שהוזכרו לעיל.

לזורקן  יכול  הטלית  מן  שנפסקו  “אחר  אדה"ז:  כתב  לציצית  שבנוגע  לעיין  יש  כן 
אפילו לאשפה . . ויש אומרים דאף לאחר שנפסקו אין לנהוג בהם מנהג בזיון לזרקן 
. ואע"פ שהלכה כסברא הראשונה מ"מ המחמיר ומדקדק   . . וא"צ לגונזן   . באשפה 

במצות תבא עליו ברכה" ולאחר מכן כתב “ויש בעלי נפש שמחמירין לגנזן וכו’".

33( סרצ"ז ס"ו.
34( סתמ"ה סי"ב.

בזיון  ליזהר שלא להשתמש בהן תשמיש  “נכון  )סתרל"ח סי"ט(:  בנוגע לסכך הסוכה, פוסק  ויש לעיין מדוע   )35
שאינה כבוד למצוה שעברה, ואין צריך לומר שאין לפסוע עליהם שלא ינהוג בהם מנהג בזיון", ולא כפי שהוא בנוגע 

להושענות - לשרפם.
ואולי יש לומר שמכיון שסכך הסוכה הוא רב ביותר, לכן לא הצריכו לשמרו עד פסח, משא"כ ערבות. ועצ"ע.

36( סתע"ג סל"ה.
37( סכ"א ס"א.
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ויש לעיין, שלכאורה מקור אדה"ז הוא מהרמ"א )ס"א(, אך הרמ"א כותב ‘תבוא עליו 
ברכה’ על הגונזן או המשתמש בהם, ואילו אדה"ז כתב ‘תבוא עליו ברכה’ על המקפיד 

שלא לזרקן, ועל הגונזן לא כתב זאת.

ד
ולענ"ד נראה לומר בזה ב’ חילוקים:

א. בכל הנ"ל משתמשים בהם למצוה נוספת )עירוב חצירות ותבשילין ל’לחם משנה’ 
ולסעודת שבת, הדס להבדלה, ערבה לביעור חמץ ומצה לאפיקומן(, משא"כ ציצית 

הרי גניזתם אינה מצוה, וכן כשעושים מהם סימן לספר אינו מצוה.

ב. בכל הנ"ל, זה שכעת אינם בגדר המצוה, אינו מצד החפץ עצמו שהרי שמו ושם 
המצוה עליו, רק שעבר זמנם ואינם נצרכים יותר לקיום המצוה.

ולדוגמא, אותה פת שהשתמשו בה לעירוב תבשילין נשארה פת גם לאחר היו"ט, 
וניתן להשתמש בה שנית למצות עירוב, אלא שכעת אינה נצרכת יותר למצוה. וכן בכל 

השאר, שאפשר עדיין להשתמש בהם למצוותם - אלא שאינם נצרכים עוד.

משא"כ בציצית, הרי לאחר שנתנתקה מהציצית - פקע ממנה שם ציצית וקדושתה, 
יותר  בה  להשתמש  אפשר  ואי  בעלמא,  פתיל  אלא  ציצית  כנף  יותר  נקראת  שאינה 
כמו שהיא למצות ציצית )ואם רוצה להשתמש בה שנית, צריך לפתלה מחדש לפתיל 

אחר38(.

ולפי זה אתי שפיר שגניזת הפתיל או השימוש בו לסימן בספר אינו בב’ הגדרים הנ"ל 
ד’הואיל ונעשית בו מצוה אחת’, והוא רק הידור מיוחד ל’בעלי נפש המחמירין’.

בכבוד  הנזהר  אודות  רק  ברכה’  עליו  ‘תבוא  כתב  אדה"ז  מדוע  גם  מובן  זה  ולפי 
מיוחדת  מצוה  אין  שהרי   - למצוה  בהם  המשתמש  או  הגונזם  על  ולא  הפתילות 
בשימושים אלו, והוא רק כעין הענין של ‘הואיל ונעשה בהם מצוה אחת ראוי שתיעשה 

בהם מצוה שני’’.

ועל פי זה מתורץ מה שהקשיתי בגליון הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו )קלב, 
זו( מהו ההבדל בין ציצית להדס וערבה, שלכאורה הם תשמישי מצוה  השני דשנה 
כציצית ושם פסק אדה"ז להחמיר, וכאן כתב זאת רק לבעלי נפש - ולפי המבואר כאן 

יתורץ הנ"ל.

38( וכן ישנה אפשרות לקשור מחדש לפתיל שנקרע )שו"ע אדה"ז סט"ו סעי’ ג־ד(.
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פשוטו של מקרא

למה לא ירדו בנות יעקב למצרים

 הת’ שלמה יעקב שי’ וילהלם
תלמיד בישיבה

מן הפסוק “כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה"1, מעתיק רש"י את המילים “כל הנפש 
אנו  צריכים   - עם השבטים  נולדו  האומר תאומות  “ולדברי  ומפרש:  ליעקב",  הבאה 

לומר שמתו לפני ירידתן למצרים, שהרי לא נמנו כאן".

והקשה הת’ י. מ. ר. בקובץ ‘שנות חיים’2, שלכאורה צריך עיון מנין לרש"י ב"פשוטו 
של מקרא" שהתאומות שנולדו עם השבטים - מתו, הרי ניתן לומר גם שנשארו בארץ 
כנען ולא ירדו כלל למצרים, או שירדו אבל חזרו קודם בואם למצרים, ומנין לו לרש"י 

ב"פשוטו של מקרא" לומר שמתו, שהרי אין זה דבר המחייב שכך הי’?

ועוד הקשה שם, שהרי נאמר3 “בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא 
אתו מצרימה", ובפשטות הכוונה לתאומות שנולדו עם השבטים4, וא"כ אדרבה הרי 

כתוב שירדו עם יעקב למצרים, ומנין לרש"י שמתו? ע"כ תוכן דבריו.

ולכאורה לא מובן מה שהקשה:

1( בראשית, מו, כו.
2( קובץ הערות וביאורים ישיבת חח"ל חיפה גליון א )יד(, יו"ד־י"א שבט תשע"ז.

3( בראשית מו, ז.
4( דאם הכוונה רק לדינה, וזה שנאמר לשון רבים הוא בגלל שכל הפסוק נאמר בלשון רבים, הי’ צריך רש"י לציין 

זאת בפירוש.



99 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

א. לא מסתבר כלל לומר שבשעה שכל זרעו של יעקב יורד למצרים “כי כבד הרעב 
נמנו  לא  שהן  לכך  הפשוט  ההסבר  ולכן  כנען,  בארץ  בנותיו  ישארו   - כנען"5  בארץ 

בירידה למצרים היא מאחר שהן מתו!

ב. ומה שהקשה מן הפסוק “בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו 
מצרימה", שפשטות הכוונה “בנותיו" היא לתאומות שמשמע שירדו למצרים, יש לומר 
בפשטות, שהרי ע"פ דברי האומר שתאומות נולדו עם כל שבט ושבט, הרי השבטים 
במנין  נמנו  לא  שהן  בפירוש  נאמר  שעליהן  יעקב"  בני  “נשי  הן  אלה  וא"כ  נשאום6, 
היורדים7, ולכן כתב רש"י שצריך לומר שהן מתו, שהרי לולא כן מדוע לא נמנו במנין 

השבעים נפש!

)אמנם צ"ע לפי פירוש זה, דמשמע מהפסוק שכל בנותיו הגיעו איתו מצרימה )“הביא 
איתו מצרימה"(, ואילו לפי פרש"י הם מתו קודם לכן: “מתו לפני ירידתם למצרים"(.

ויש להוסיף בביאור פירוש הכתובים לדעת ר’ נחמי’, הסובר ש"לא נולדו תאומות 
עם השבטים"8:

כוונת הכתוב “בנותיו" היא על נשי בניו, ומה שנקראו “בנותיו" למרות ש"כנעניות 
היו" הוא מפני “שאין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו"9,

“בני  אלא  זה  במנין  נמנו  שלא  לומר  יש  למצרים,  היורדים  במנין  נמנו  שלא  ומה 
ישראל הבאים מצרימה", ולכן במנין זה לא נמנה יעקב, ולא נשותיו של יעקב )רחל 

ולאה וכו’( וכן לא כלותיו, מכיון שכל אלה אינם מוגדרים בגדר זרעו של יעקב.

משא"כ לדעת ר’ יהודה ש"תאומות נולדו עם השבטים", הם אכן מזרעו של יעקב, 
והיו צריכים לימנות בכלל יורדי מצרים.

ולכן הוצרך רש"י לבאר פירוש הכתובים לדעת ר’ יהודה - שהטעם שלא נמנו הוא 
מפני “שמתו לפני ירידתן למצרים".

5( ע"פ לשון הפסוק לך־לך יב, י.
6( “רבי יהודה אומר אחיות תאומות נולדו עם כל שבט ושבט ונשאום". רש"י בראשית לז, לה.

7( “כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש" - לשון הפסוק בראשית 
מו, כו.

8( שלכן הוצרך רש"י לבאר פירוש בכתובים רק לדעת ר’ יהודה, משא"כ לדעת ר’ נחמי’ פירוש הכתובים מובן מאליו.
9( רש"י בראשית לז, לה.
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מדוע פחד יעקב אבינו מפני החיות הרעות?

 הת’ יוסף שי’ הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות לפרשת ויצא מבאר כ"ק אד"ש מה"מ הלימוד בהוראת ה’, מהסיפור 
בפרשה אודות יעקב אבינו היורד לחרן. ובקשר לפסוק10 “ויפגע במקום וילן שם כי בא 
השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", מביא את פירוש רש"י: “עשאן כמרזב 

סביב לראשו שירא מפני חיות רעות".

ומביא על כך מיד את שאלות מפרשי רש"י11, דמה יועיל מרזב סביב לראשו, הרי 
החיות יוכלו לשלוט בשאר גופו? ואת ביאורם שכוונת רש"י היא שיעקב הקיף את כל 
גופו באבנים, כמו מזחלה שממנה יוצא המרזב )שסביב לראש(, ולכן לא חשש יעקב 

מפגיעה בשאר גופו.

מול החיות  נמוכה  גדר אבנים  ומקשה, מה מועילה  כ"ק אד"ש מה"מ ממשיך  אך 
הרעות, שיכולות לקפוץ על גבי האבנים, כנראה במוחש?

- גילוי אור  ומבאר זה על דרך החסידות, שלקיחת האבנים היתה עבודה רוחנית 
הנשמה במציאותו הגשמית של היהודי בתוקף גדול, שעי"ז אין להעלם והסתר של 
זו לא הי’ ליעקב ממה לחשוש, כי  ידי פעולה  הגשמיות שום נתינת מקום, ולכן על 

החיות אינן יכולות להזיק לו.

ויש לעיין, מדוע נצרך יעקב אבינו לפעולה זו על מנת להישמר מהחיות הרעות, הרי 
ידוע המובא בתורה12, ומבואר בקבלה וחסידות13 שמפני שהאדם הוא השולט בבריאה, 
אין החיות יכולות להזיק לו כלל, והיות שאצל היהודי מודגש שהוא צלם אלקים, האדם 
המושל בחיות, אין החיות יכולות להזיק לו כלל. ורק כאשר היהודי חוטא ח"ו, וסר 

ממנו צלם אלקים - אזי יכולות החיות להזיק לו.

10( כ"ח, יא.
11( דברי דוד )להט"ז( ועוד, נסמן בהע’ 87 בשיחה.

12( “פחדכם ומוראכם יתן ה’ וגו’" )דברים יא, כה(, וראה תניא פכ"ד וסוף פכ"ה.
13( זהר ח"א קצא, א. אוה"ת פ’ מטות ע’ א’רסב ואילך. ועוד.
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ונצרך לעבודה  אבינו מפני החיות הרעות,  יעקב  מובן, מפני מה חשש  אינו  וא"כ 
אלקים,  הצלם  מורגש  הי’  ודאי  שאצלו  בשעה  בה  וכו’,  האבנים  דלקיחת  הרוחנית 

והחיות הרעות לא יכלו להזיקו כלל14?

ב
אמנם הי’ אפשר לומר שכשם שמובא שלקיחת האבנים היתה עבודה רוחנית, כך גם 

הפחד מפני חיות רעות הי’ פחד רוחני - פחד מפני קליפות וסט"א.

וניתן הי’ לדייק כך בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה זו15, שמסביר את ירידת יעקב 
לחרן בעבודת ה’, שהכוונה שנשמתו של יהודי יורדת לעוה"ז מקום הקליפות וסט"א, 
וממשיך שמענין זה של ירידת הנשמה למטה, עלול היהודי להינזק. ומוסיף )בחצע"ג( 
“כפי שיעקב פחד", שמזה משמע שפחדו של יעקב הי’ מהקליפות וסט"א, פחד רוחני.

וכך גם משמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהמשך השיחה, שאומר שכאשר יהודי יורד 
לעוה"ז המלא קליפות וסט"א, הרי צריך להיות אצלו העבודה ד’ויקח מאבני המקום’, 
כמו עבודתו של יעקב. ואפשר לדייק שגם אצל יעקב הי’ החשש מפני קליפות וסט"א.

אך מוכרחים לומר שמלבד הנ"ל, שהי’ ליעקב פחד מפני קליפות וסט"א - הי’ ליעקב 
גם פחד מפני חיות גשמיות )המשתלשלים מהחיות רעות ברוחניות - הסט"א(, שהרי 
כ"ק אד"ש מה"מ שע"י העבודה  גם מדברי  וכמובן  מידי פשוטו16’,  יוצא  ‘אין מקרא 

ד’ויקח מאבני המקום’ לא הי’ מקום למציאות ‘ההעלם והסתר של הגשמיות’.

)ומהראיות הנ"ל אין ללמוד שפחדו של יעקב הי’ רק ברוחניות, אלא שהי’ לו פחד גם 
ברוחניות, או יתירה מזה - שהפחד בגשמיות נבע מהפחד ברוחניות(.

כן הי’ ניתן לתרץ )כפי שפירשו כמה מהמפרשים17( שיעקב אבינו לא סמך על הנס, 
כדברי הגמ’18: “לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה, שמא אין עושין לו נס . . ואת"ל 
עושין לו נס - מנכין לו מזכויותיו", ולכן הקיף את גופו באבנים, אך באמת לא חשש 

כלל מהחיות.

14( אף שיש לתרץ בפשטות, שעבודת לקיחת האבנים היא גילוי אור הנשמה )‘יחידה’( באדם, שהיא היא גילוי צלם 
אלקים אצלו, וכאשר נמצא במקום סכנה נצרך לחזק זה אצלו ולהוסיף בזה, )וע"ד שבזמנים מיוחדים וקשים היו הרביים 

מוסיפים בפרקי תהלים, וכפי שידוע מאדה"ז בשהותו בכלא(, הרי הא גופא טעמא בעי מדוע נצרך זה, כבפנים.
15( ס"ה־ו.

16( שבת סג, א.
17( ראה נחלת אבות ודברי יוסף עה"פ. ועוד.

18( תענית כ, ב.
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אבל בדברי כ"ק אד"ש מה"מ אי אפשר לומר כן, שהרי הרבי מייסד את דבריו על 
 .  . פרש"י, כפי שרואים בכמה מקומות בשיחה19, ורש"י הרי כותב במפורש: “עשאן 

מפני שירא מחיות רעות", היינו שאכן יעקב הי’ ירא מפני החיות.

ג
אמנם ראיתי בספר ‘יקרא דאורייתא’20 שמביא את ספר ה’חתם סופר החדש’:

דאיתא בגמ’ )שבועות לט, א( שכאשר אדם משביע את חבירו, “אם אמר הריני נשבע, 
העומדים שם אומרים ‘סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה’", שמא נשבע לשקר 
שאז נקרא רשע. ושואלת הגמ’: מילא הנשבע - נשבע לשקר, אך מדוע אומרים על 

המשביע שהוא גם רשע?

ומתרצת הגמ’: “כדתניא, ר"ש בן טרפון אומר: ‘שבועת ה’ תהי’ בין שניהם’ מלמד 
שחלה שבועה על שניהם", ומסביר רש"י: “חלה על שניהן - ששניהן נענשין בה, שלא 

דקדק למסור ממונו ביד נאמן ובא לידי חילול השם".

היינו שכאשר אדם משביע אדם אחר בשבועת שקר, אף שלא עשה בכך עבירה, הרי 
הוא נענש על כך - כיון שעל ידו נעשה חילול השם.

זה, כאשר יעקב השביע את עשו )למכור לו את הבכורה(, ואח"כ הפר עשו  ולפי 
שבועה זו )ובפרט כששלח אחריו את אליפז להרגו(, יוצא ששבועה זו היתה שבועת 

שוא, וע"פ דברי הגמ’ הנ"ל יוצא שחטא יעקב )בדקות( בענין דשבועת שוא.

ולכאורה לפי דברים אלו ניתן לומר שהיות שיעקב חטא )בדקות( בענין דשבועת 
שוא - סר מעליו הצלם אלקים, ולפיכך הי’ לו לחשוש מן החיות הרעות.

מקריב  העבירה(  )אחרי  שהאדם  שע"י  מובא  בזהר21  שהרי  זה,  לומר  קשה  אמנם 
קרבנות )בזמן הבית( או עושה תורה ומעשים טובים )בזמן הגלות(, שב אליו הצלם 
אלקים, והרי ודאי שבזמן שבין שבועת עשו ליציאת יעקב לחרן הי’ יעקב עסוק בתורה 

ומצוות, הרי ששב ליעקב ה’צלם אלקים’.

אך ניתן לומר, שאמנם הי’ ניכר על יעקב הענין ד’צלם אלקים’, מצד התומ"צ שקיים 
לאחר השבועה, אך עדיין חשש יעקב מפני החיות רעות, שהרי במסכת אבות )פ"ה 
מ"ט( תנן: “חי’ רעה באה לעולם על שבועת שוא", ומכיון שהי’ ליעקב קשר )בדקות, 

19( שהרי בשאלה הראשונה כותב כ"ק אד"ש מה"מ )בחצע"ג(: “וכן בפי’ רש"י", וכן כל השאלה השני’ )מה יועיל 
המרזב כאשר החיות יכולות לקפוץ מעליו( מיוסדת על פרש"י - “עשאן כמרזב". וכן בתירוץ כותב כ"ק אד"ש מה"מ 

שיעקב הסתפק דוקא במרזב )ע"ש(, שזהו רק ע"פ דברי רש"י.
20( של הרב יחיאל ציק )דפוס מישור, תשס"ז(.

21( ח"א קצא, א.
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ואף שלאחריו כבר עסק בתומ"צ( לשבועת שוא )כנ"ל( הרי שהי’ לו לחשוש מפני חי’ 
רעה.

ד
אך מאוד יש לתמוה בהסבר זה שיעקב אבינו חטא )בדקות( בענין של שבועת שוא:

 דהנה בדברי הגמ’ שם מובן, שזה שאומרים על המשביע והנשבע ‘סורו נא וכו’’, זהו 
כיון שלא יודעים האם השבועה היא שבועת אמת, וכיון שחוששים שמא יש כאן שבועת 

שוא, שאז יש ענין דחילול ה’ - אומרים ‘סורו נא וכו’’.

ג’  מצינו  עשו  שבועה  ומהות  בטעם  דהנה  לכאן,  שייך  אינו  זה  ענין  לכאורה  אך 
פירושים:

א. נשבע לו שימכור לו את הבכורה אחר שיאכל, ולא יתחרט על כך22.

ב. נשבע לו על המכירה, ועי"ז קנה יעקב את הדברים שלא באו לעולם הכלולים 
במכירה23.

ג. נשבע לו שלא יערער על מכירה זו לעולם24.

והנה לפי פירושים א’ וב’ ודאי שקיים עשו שבועה זו, דלפי פירוש א’ הרי מכר את 
הבכורה לאחר שאכל, ולפי פירוש הב’ הרי אינו יכול לשנות שבועה זו, שהרי זו שבועה 

הסמוכה לקנין.

וגם לפי פירוש הג’, שהשבועה היתה שלא יערער על מכירה זו, הרי עשו לא ערער 
על המכירה. וגם אם נאמר שכששאלו אביו מי הוא, והשיב: “אני בנך בכורך עשו25" 

ערער בזה על מכירת הבכורה, הרי לא עשה בכך מעשה נגד מכירה זו26.

)וזה ששלח את אליפז לרדוף אחרי יעקב להרגו, אין זה מעשה לביטול השבועה, 
השנאה על הברכות ועל המכירה, ולא כדי  שהרי רצונו של עשו להרגו היתה מצד 

לבטל את המכירה(.

22( רד"ק.
23( ספורנו, אור החיים, מלבי"ם ועוד.

24( חזקוני, פירוש הב’ ברמב"ן.
25( בראשית כז, לב.

26( ובפרט לפי פירוש האלשיך, שזה שאמר עשו ‘אני בנך בכורך’: “והיתל, לבל הפסיד הברכות". היינו שלא התכוון 
לערער על המכירה.
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הי’ ליעקב  וממילא לא  ויוצא שלכולי עלמא לא היתה שבועת עשו שבועת שוא, 
שייכות לענין של שבועת שוא. והדרא קושיא לדוכתא: מדוע פחד יעקב מפני החיות 

הרעות?

ה
ונראה לומר הביאור בזה, ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ )ש"פ שלח ה’שי"ת(, שמביא 
רצו  לא  שבת  וכשהגיע  שיירא,  עם  במדבר  שנסע  הקדוש,  החיים’  מה’אור  הסיפור 

לחכות לו, ונשאר לבד במדבר.

ובאמצע השבת בא אליו ארי’, והראה לו האור החיים את אות הברית, וכשראה זאת, 
לא זו בלבד שלא הזיק לו, אלא ששמרו מכל שאר החיות, וכשהגיע מוצאי שבת רכב 

עליו האור החיים עד שהשיג השיירה.

ומבאר סיפור זה, שהוא “ע"פ מארז"ל ‘אין חי’ רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לה 
כבהמה’, ולכן כשראה הארי’ את אות הברית, שברית הוא מלשון התקשרות, שבו נראה 
ביותר הצלם אלקים, אמיתת ענינו של האדם, אזי לא הי’ לו שליטה עליו, ואדרבה, 

ענינו אינו אלא לשמשו".

ולפי זה נראה, שיתכן מצב שישנו אדם שמורגש אצלו ה’צלם אלקים’, כשם שהי’ 
אצל ה’אור החיים’ הקדוש, אך עדיין אין זה ניכר לחיות הרעות, וצריך לעשות פעולה 
מיוחדת כדי לגלות זאת, כשם שה’אור החיים’ הי’ צריך להראות לארי’ את אות הברית27.

ועפ"ז אולי יש לומר גם בעניננו, שהגם שאצל יעקב הי’ ה’צלם אלקים’ בשלימות, הי’ 
עדיין חשש שמא החיות לא יכירו בזה, ועדיין הי’ יעקב צריך לחשוש מפניהם, ונצרך 

לעבודה זו של האבנים.

ולפי זה אפשר לומר שמובנת ביתר ביאור כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בהערה הנ"ל, 
שהביאור בשיחה אודות העבודה ד’ויקח מאבני המקום’ הוא “על דרך" הענין שכאשר 

ניכר על האדם צלם אלקים אין חי’ רעה יכולה להזיקו:

שהרי לפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה דתש"י, יתכן מצב שיש אצל יהודי ‘צלם 
אלקים’ אך אין זה ניכר בכל גופו. ו"על דרך" זה, העבודה ד’ויקח מאבני המקום’ היא 

לגלות את תוקף הנשמה )שאוי"ל שהוא ע"ד ענין ‘צלם אלקים’( בגוף כולו. ודו"ק.

27( וצ"ב כיצד הי’ זה אצל דניאל בגוב האריות )דניאל ו, יז(.
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שונות

ענין חכמת האצטגנינות והמזלות

 הרב שאול שי’ ג’ובני
מאנ"ש דקרית חב"ד, עיה"ק צפת תובב"א

א
איתא בגמ’ )תענית כט, ב(: “חודש אדר בריא מזלי’ )דישראל(", ובילקוט שמעוני על 
מגילת אסתר )רמז תתרנד( נכתב: “אדר מזלו דגים", ומבואר בכמה מקומות שדגים הם 

רמז על שני חדשים, ועל כך שהדגים פרים ורבים ואין שולטת בהם עין הרע.

וראיתי לעיין ולסקור האם מותר ללכת לאנשים הנקראים בימינו חכמי ה"אסטרולוגי’" 
- מגידי עתידות.

והכוכבים על העולם, דבגמ’  ונקדים לכך השאלה מהו המקור להשפעת המזלות 
)שבת קנו, א( מביאה הגמ’ מחלוקת בזה:

דנמצא בפנקסו של ר’ יהושע בן לוי, שכפי היום בו נולד האדם - כן מזלו. והוא לפי 
הנברא בכל יום מששה ימי בראשית כך היא השפעת היום, ומזל היום גורם.

ואילו ר’ חנינא חולק על ריב"ל וסובר שלא מזל היום גורם, אלא שעת הלידה ממש 
- היא הגורמת. והוא לפי הכוכב השולט באותה שעה.

וכן מצינו בגמ’ )מו"ק כח, א(: “אמר רבא, חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא 
אלא במזלא תליא מילתא". ומביאה לכך הגמ’ שם ראי’, שרבה ורב חסדא שניהם היו 
צדיקים, עד שכשהיו שניהם מתפללים על גשם, הגשם הי’ יורד. אך אעפ"כ רב חסדא 
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חי 92 שנה, ורבה חי רק 40 שנה, כמו כן בבית רב חסדא היו ששים שמחות מנישואי 
ילדיו, ובבית רבה היו ששים מקרים של שכול, ודוגמאות נוספות שמביאה שם הגמ’.

בניו  ובשמחות  לפרנסה  זכה  האחד   - צדיקים  היו  ששניהם  שאע"פ  מכאן  רואים 
ובנותיו, ואחד לא זכה. על כרחינו רואים שבמזל תליא מילתא.

יתכן  כיצד  ועוד( התקשו  ר"ן, מהרש"א,  ריטב"א,  )תוס’,  כל המפרשים שם  אמנם 
שהכל תלוי במזל, והרי הקב"ה כתב בתורתו שכאשר אדם לומד תורה ומקיים מצוות, 
אז יהי’ לו שפע וכו’? ותירצו בדוחק שהגם שהמזל גורם - ניתן למעט השפעת המזל 

ע"י לימוד תורה וקיום מצוות.

והמאירי שם כתב, וז"ל: “אין עמנו יודע להבין עומק הדין שהוא עמוק ותלוי בדברים, 
והצור פעלו תמים".

ומזלות, אפשר ע"י תורה  יוצא שאפילו אם נאמר שיש השפעה לכוכבים  זה  מכל 
ותפלה למעט בכחם או אפילו לבטלם.

ב
אכן לבירור ענין השפעת המזלות מצינו ב’ דעות כלליות:

הגויים  חוקות  בין  בכוכבים  החוזים  מונה  )פי"א(  זרה  עבודה  בהלכות  הרמב"ם 
האסורים, ובהלכה טז כתב: “ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן, והם שהטעו בהן 

עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן";

ובפירוש המשניות שם פרק ד’ דף ע"ז משנה ז’ כתב וזה לשונו: “שאני יודע שרוב בני 
אדם כמעט כולם נפתים בזה פתוי גדול מאוד . . ומחשבים שיש להם ענינים אמתיים 
ואין הדבר כן . . ואינם יודעים שהם דברים בטלים כוזבים . . ועיקר זה באומה הנקראת 
והם  להם.  פעולות שאינן  ומייחסין להם  הכוכבים  ומכבדין  והיו מגדלין   .  . ‘צאבים’ 

שכתבו ספרים בדיני הכוכבים והכשוף . . והם שרש ע"ז".

ובמענה לשאלת חכמי “מרישלייא" ששאלו אותו על כך, כותב בחריפות: “צריכים 
אתם לידע שכבר חיברו הטיפשים אלפי ספרים, וכמה אנשים גדולים בשנים לא בחכמה 
אבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, ודימו שאותם הבלים הם חכמות גדולות, ועלה 

על לבם שהם חכמים גדולים מפני שידעו החכמות ההן,

והוא הדבר שטועים בו רוב העולם או הכל, אלא חוץ מאותם אנשים יחידים השרידים 
אשר ה’ קורא הוא הדבר שאני מודיע לכם. וזאת אשר איבדה את מלכותנו והאריכה 
גלותינו והגיעה עד הלום, אבותינו חטאו ואינם לפי שמצאו ספרים רבים באלה הדברים 

של דברי החוזים בכוכבים, ודברים אלו הם עיקר ע"ז". עכ"ל.
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גם בחינוך )מצוה רמט( כתב: “שענינים אלו הם דברי שגעון וסכלות גמורה, ולעם 
קדוש אמתי אשר בחר הא־ל לא יאות להם שישעו בדברי שקר".

ורש"י במס’ סוטה )יב, ב, ד"ה מצפצפים( כתב: “כך דרך איצטגנינין, אינן רואין אלא 
סימן, אבל לא פירושו של כל דבר".

קעט(:  סי’  ביו"ד  יוסף  הבית  )הביאו  הנ"ל  מכל  שונה  הרמב"ן  דעת  זאת,  לעומת 
“ובודאי משמע שאין האצטגנינות בכלל ‘נחש’ . . דרבי חנינא סבר מזל מעשיר, ויש 
מזל לישראל . . ומההיא שמעתין . . נמי משמע דמותר לשמוע להם ולהאמין דבריהם 
. . אלא שפעמים הקב"ה עושה נס ליראיו לבטל מהם גזרת הכוכבים, והם מן הנסים 
הנסתרים שהם בדרך תשמיש של עולם שכל התורה תלוי’ בהם, לפיכך אין שואלים 
. ואם ראה בהם דבר שלא כרצונו עושה מצוה ומרבה   . בהם אלא מהלך בתמימות 
בתפילה, אבל אם ראה באצטגנינות יום שאין טוב למלאכתו - נשמר ממנו ואינו סומך 

על הנס, וכסבור אני שאסור לבוא נגד המזלות ולסמוך על הנס".

ורבינו בחיי כתב )לך לך טו, ה(: “שהרי חכמת המזלות חכמה גדולה ומפוארה היא, 
ואין רז"ל מכחישים אותה כלל".

המזל  כנגד  יודע שהוא  “במה שאדם  למעשה:  הלכה  פסק  ב(  סעי’  )שם,  והרמ"א 
- לא יעשה, ולא יסמוך על הנס. אלא שאין לחקור אחר זה משום ‘תמים תהי’’, כמו 

שנתבאר".

ג
וניגש כעת לענין המעשי, האם מותר לשאול ולסמוך על חכמת הכוכבים והמזלות:

הגמ’ במסכת פסחים )קיג, ב( שואלת: “מנין שאין שואלים בכלדאים )חוזים בכוכבים. 
רשב"ם( שנאמר תמים תהי’ עם ה’ אלקיך".

והרמב"ם בהלכות ע"ז )פ"ט ה"ח( פסק, וזה לשונו: “איזהו מעונן? אלו נותני עתים 
שאומרים באצטגנינות יום פלוני טוב יום פלוני רע, יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה 

פלונית, שנה פלונית או חדש פלוני רע לדבר פלוני".

וכן כתבו חלק הפוסקים שיש איסור ניחוש בכוכבים, ואף שזה אביזרייהו דעבודה 
זרה, ועוברים בזה על איסור ‘לא תנחשו’.

לעומת זאת חלק ממפרשי הרמב"ם הסבירו שהרמב"ם לא התכוון לומר שיש איסור 
‘לאו’ באצטגנינות, אלא זהירות מצד ‘תמים תהי’’, וקצת דחוק.
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בטור יורה דעה )סי’ קעט( הביא את שתי הדעות - של הרמב"ם ושל הרמב"ן. והב"י 
תפס כלשון הרמב"ם שאין בזה איסור של ניחוש, ולכן פסק שם )סעי’ א(: “אין שואלים 

בחוזים ובכוכבים ולא בגורלות, משום שנאמר ‘תמים תהי’ עם ה’ אלקיך’".

ובדרכי תשובה שם, אות א’ מביא בשם ה’ערך לחם’ להמריק"ש וזה לשונו: “ועיין 
יותר מדאי  בערך לחם )למהריק"ש( שכ’ דמ"מ בזה"ז אין לדקדק עם בני אדם בזה 
דאפשר שאינו שואל מהם עצמן אלא ששואל לאותן ששואלים בחוזים ובגרלות וזה לא 
חמיר כולי האי כל שאינו שואל מהם עצמן וה"ה אם אומרים לו בלא שאלה לא חמיר 
עכ"ד. אמנם מסתימת לשון המחבר והרמ"א כאן משמע דאף שאינו שואל מהם עצמם 

רק ששואל להשואל ג"כ עושה איסור".

ומכל הנ"ל נראה שלכולי עלמא יש איסור בדבר לשאול מהם עצמם, והמחלוקת בין 
הרמב"ם לרמב"ן האם יש בכך לאו ד’ניחוש’ ואפי’ אביזרייהו דע"ז או רק עשה ד’תמים 

תהי’’.

אמנם לדעת המקילים, וכן הביא הב"י מלשון הרמב"ן, הרי אם שמע דבר בשמם - אל 
לו לילך נגד זה ולסמוך על הנס, אלא יוסיף בתורה וצדקה.

אין  כיון שבד"כ  אין לדקדק,  הזה  ה’ערך לחם’ שבזמן  ובדרכי תשובה הביא בשם 
גם  והרמ"א משמע שלא הקילו,  הולכים אליהם עצמם, אך מסיים שמלשון המחבר 

כשאינו שואל מהן עצמן.

ויה"ר שלא נצטרך לכל זה, ונתעלה מעל המזל.

 שינויי הנוסחאות בפרקי אבות
בסידור אדמו"ר הזקן

 הרב יואל שי’ דובקין
מאנ"ש דקרית חב"ד, צפת עיה"ק תובב"א

הקדמה
רבים מספור הם שינויי הגרסאות שבמשניות פרקי אבות, עד שכמעט בכל מילה 
ישנם כמה גרסאות. וראיתי לציין את כל המקומות שבהם הגרסא המובאת בסידור 
אדה"ז היא גרסא מיוחדת - או שאינה קיימת כלל במקומות אחרים, או שהיא נדירה 

ביותר.
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להשוואת הגרסאות השתמשתי ב: סידור תהלת ה’; סידור עם דא"ח; משניות שבש"ס 
ויטרי; משניות  ומחזור  יונה  רבינו  - רש"י, רע"ב,  פירושי  דיבור המתחיל של  בבלי; 
נוסחאות שבשולי הגליון, המלקטים ריבוי שינויי  עם מ"ב פירושים, ובפרט בשינויי 
רק  נמצאת  מסויימת  שגרסא  כשאכתוב  לכן  עתיקים.  ודפוסים  יד  מכתבי  נוסחאות 

במקום מסויים, הרי זה רק לפי המקורות הנ"ל, שנמצאו תחת ידי.

ישנם מקומות בהם נראה שגרסת אדה"ז דומה למה שכותב בעל סדר הדורות, אע"פ 
שאין זה תמיד כך. אך כיון שכ"ק אד"ש מה"מ משתמש1 בספר זה להוכיח שישנו רק 
ר’ אליעזר בן יעקב אחד שחי כ־400 שנה )ולא שנים ושלושה תנאים בשם זה - כפי 
להשוות  וניסיתי  זה,  בספר  גם  עיינתי  לכן   - ישראל(  תולדות  מכותבי  כמה  שכתבו 

הדברים לדבריו. 

שאינם  עכ"פ(  )בלימוד שטחי  שנראה  כאלה  ישנם  גרסאות  וחילופי  השינויים  בין 
בעלי משמעות2, וישנם חילוקים בעלי משמעות גדולה בפשט ותוכן3. ואם כי נשגב 
מאיתנו הטעם מדוע בחר אדה"ז גרסא מסויימת על פני האחרת, אבל ברור שכאשר 
לא  )ועכ"פ  דפוס קדמון אחר  או  באף מקום  מוזכרת  גרסא שאינה  בסידור  מוצאים 
באלה המצויינים באחד מהמקורות הנ"ל( מדובר בחידוש של אדה"ז עצמו, ומכל טעם 

שלא יהי’, וכדלקמן.

אחרות  גרסאות  לבין  בינם  הבדל  שאין  לכאורה  נראה  פשט  פי  שעל  בדברים  גם 
במשנה, יש עדיין להמליץ את דברי אדמו"ר הרש"ב בהגהותיו על סידור עם דא"ח4: 
“דהגם שאינו נוגע בעצם הנוסח, מכל מקום אין לשנות . . וגם שאפשר שיש בזה איזה 

כוונה, כי גבהו דרכיו כו’ . . בודאי יש בזה כוונה מיוחדת". עכלה"ק.

בנוסף למקומות בהם גרסת אדה"ז היא נדירה ומיוחדת, ישנם מקומות בהם גרס 
אדה"ז גרסא מסויימת, וכ"ק אד"ש מה"מ מסביר את על פי זה פירוש מיוחד - וציינתי 

גם למקומות אלו.

1( ראה שיחת ש"פ בהעלותך ה’תשמ"א.
2( ולדוגמא, בפרק ב משנה י ומשנה יב, שבחלק מהגרסאות נכתב ‘המקום ברוך הוא’, ובחלק מהגרסאות הושמטו 
עליו השלום’, ובחלק  המילים ‘ברוך הוא’. או בפרק ג משנה יא, שבחלק מהגרסאות נכתב ‘בריתו של אברהם אבינו 

מהגרסאות הושמטו המילים ‘עליו השלום’. 
3( כגון במשנה זו עצמה )פ"ג מי"א(, ראה לקמן.
4( ע’ 640. נעתק בלקו"ש חכ"ב ע’ 115 הע’ 10.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת110

פרק א
משנה ה

“באשתו אמרו קל וחומר באשת חבירו, מכאן אמרו חכמים כל המרבה שיחה עם 
האשה - גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנם".

ברוב הדפוסים שראיתי נדפס: “כל זמן שהאדם מרבה שיחה".

אולי י"ל שההבדל בין הגרסאות הוא: התויו"ט מפרש המשנה כגירסא הרגילה: ‘כל 
זמן’ - בין שאשתו טהורה ובין אם היא טמאה: אם היא טמאה - ‘גורם רעה לעצמו’ - 

שמביא את עצמו לידי תאות איסור, ואם היא טהורה - ‘בוטל מדברי תורה’.

יד אחד  חוץ מכתב  היחידי,  כמעט  )והוא  כאדה"ז  גורס  בפירושו  יונה  רבינו  אבל 
נוסף(, ומפרש: ‘באשתו - כאשר היא טמאה - אמרו’, ‘מכאן אמרו חכמים כל המרבה 
שיחה עם האשה’ - גם כאשר היא טהורה. ולפי זה אין צריך לרמוז בסיפא שאין לדבר 
עם אשתו בטומאתה. ואולי י"ל שאדה"ז סובר כרבינו יונה בפירוש המשנה, ולכן גרס 

כך.

משנה יג
“ודלא מוסיף יסף".

בחלק מהדפוסים שראיתי הגרסא היא “יסיף" )בתוס’ יו"ד(.

בברטנורא על המקום מסביר את השוני בין הגרסאות: “יסיף - יסוף מפיו מה שכבר 
למד וישכח תלמודו. ויש שגורסין יאסף, כלומר יאסף אל עמיו וימות בלא עתו".

לתחילת  ‘יסף’  של  הקשר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה’תשמ"ג,  נשא  ש"פ  בשיחת 
המשנה: כיון שתחילת המשנה עוסקת בזהירות מהגאוה, אדם יכול הי’ לחשוב שאין לו 
לחדש בתורה שמא יבוא לידי גאוה, וע"ז אומרת הסיפא של המשנה: ‘ודלא מוסיף - 
יסף’, שכיון שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, הרי כשאינו עוסק בה כראוי - ‘יסף’ רח"ל.

בלימוד  עוסק  אינו  אדה"ז, שכאשר  גירסתו של  ביתר שאת  מובנת  זו  ולפי שיחה 
כראוי - ‘יסף’ דוקא, שהרי התורה היא חיינו ואורך ימינו, כנ"ל.

משנה טז
“רבן גמליאל הי’ אומר".
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בכל הדפוסים שראיתי, ללא יוצא מן הכלל, נכתב: “רבן גמליאל אומר". ללא תיבת 
הי’5.

משנה יח
“על שלושה דברים העולם קיים".

ברוב הדפוסים שראיתי הגרסא היא: “העולם עומד", כמו בתחילת הפרק.

ומבאר  הנוסחאות,  לשינויי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  ה’תשל"ח  פנחס  ש"פ  בשיחת 
ההבדל בין שני המשניות לפי גרסת אדה"ז: שהמשנה בתחילת הפרק עוסקת בקיום 
עבודה  ב"תורה  יעסוק  בדור  אחד  שלפחות  נצרך  שלזה  קיומו,  עצם  היינו  העולם, 

וגמ"ח". אך יתכן מצב )כפי שהי’ בזמן ר"ע ותלמידיו( שיהי’ העולם )קיים אך( שמם.

וכדי שיהי’ “העולם קיים", שיהי’ בו קיום של תורה ומצוות, אין זה מספיק שרק אחד 
יעסוק ב"תורה עבודה וגמ"ח", אלא צריך שיהי’ “דין אמת ושלום", שבהם מתנהגים 

כל ישראל.

פרק ב
משנה א

“הסתכל בשלושה דברים".

בכל הדפוסים שראיתי, ללא יוצא מן הכלל, כתוב “והסתכל" בוא"ו החיבור.

ההבדל לכאורה הוא האם הבבא הזאת היא המשך לרישא של המשנה או שזו הוראה 
חדשה שלא קשורה לרישא. אך יש להבין הנפק"מ בזה.

משנה ב
“כל העוסקים עם הציבור".

בהרבה דפוסים הגרסא היא “עמלים עם הציבור".

היא:  הגרסא  ויטרי  שבמחזור  מצויין  פירושים,  מ"ב  שבמשניות  נוסחאות  בשינויי 
“העוסקים והעמלים", אבל במחזור ויטרי שתחת ידי הגרסא היא “כל העמלים - כל 

העמלים וטורחים עם הציבור לעסוק בדבריהם".

5( ולהעיר, שכן הוא )ללא תיבת הי’( הלשון בכל המשניות האחרות: הלל אומר, שמאי אומר, שמעון בנו אומר.
ולהעיר מספר המאמרים )אידיש( ע’ 168 )להלן בתרגום חפשי(: “הביטוי ‘הוא הי’ אומר’ זהה לביטוי הגמ’ “מרגלא 
בפומי’", ומשמעו שפתגם זה הוא אצלו כהרגל . . התנאים והאמוראים היו אומרים את הפתגמים הללו לתלמידיהם 

ולשומעי לקחם לעיתים קרובות ככל האפשר, עד שהדבר נחרט בזכרונם של התלמידים והשומעים".
ואולי יש לומר שכך הוא גם כאן, שהוספת מילת ‘הי’’ היא לומר זהי’ זה פתגם שגור על לשנוו של רבן גמליאל.
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משנה ז
“רבי יעקב אומר".

בהרבה דפוסים הגרסא היא: “רבי שמעון אומר".

בשינויי נוסחאות מביא מספר אבות עולם, שגם בזהר כתב מעין דברים אלו, ורוצה 
להוכיח מכך שבעל המאמר הוא רשב"י - סתם ר’ שמעון שבש"ס.

בעל התויו"ט כתב, שהיות ור’ שמעון כבר מובא לעיל, נראה לו שזהו מאמרו של ר’ 
יעקב שהוא אביו של ר’ אליעזר בן יעקב; אך בעל סדר הדורות6 חולק על כך שאביו 
של ראב"י הי’ תנא, וגורס מאמר זה בין מאמריו של רשב"י במשנה, היינו שגם הוא גורס 

“רבי שמעון אומר".

אכן בהרבה דפוסים, וגם במחזור ויטרי ובמלאכת שלמה7, הגרסא היא “רבי יעקב", 
כבסידור.

משניות ח־י
 התחלת המשניות וחלוקתן לפי אדה"ז שונה מרוב הדפוסים האחרים:

לפי אדה"ז, משנה ח מסתיימת במילים “כי לכך נוצרת", משנה ט מתחילה במילים 
“חמשה תלמידים היו לו", ומשנה י מתחילה במילים “אמר להם צאו וראו איזו היא 

דרך טובה".

ברוב הדפוסים האחרים, משנה ח מסתיימת במילים “ורבי אלעזר בן ערך בכף שני’ 
מכריע את כולם", משנה ט מתחילה במילים “אמר להם צאו וראו איזו היא דרך טובה" 
)או ישרה - לפי נוסחאות אחרות; לפי אדה"ז היא תחילת משנה י(, ומשנה י מתחילה 

במילים “הם אמרו שלושה דברים" )לפי אדה"ז זהו המשך משנה י, ולא התחלתה(.

פרק ג
משנה י

בסידור, משנה י מתחילה ממאמרו השני של ר’ חנינא בן דוסא: “כל שמעשיו מרובין 
“כל שרוח  היא מתחילה ממאמרו השלישי:  בכל שאר הדפוסים שראיתי  מחכמתו"; 

הבריות", והמאמר השני כלול במשנה הקודמת )משנה ט8(.

6( בערך ר’ אליעזר בן יעקב.
7( לר’ שלמה העדני מחברון, תלמידו של בעל השטמ"ק. פירושו עוסק רבות בגרסאות המשנה.

8( להעיר מספר המאמרים )אידיש( של אדמו"ר הריי"ץ )ע’ 172 ואילך(, במאמריו על משניות אלו, שלכאורה יכול 
ללמד על הקשר וההמשך דג’ מאמריו של רחב"ד.
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משנה ו
“רבי חלפתא בן דוסא איש כפר חנני’ אומר".

בכל דפוסי המשניות מושמטות המילים “בן דוסא", גם במפרשי המשנה המילים “בן 
דוסא" אינם, ואכן בחילופי נוסחאות מביא שזו גרסת הסידורים.

בשיחת ש"פ שלח תשמ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )לפי גרסא אדה"ז( שבשמו של 
ר’ חלפתא בן דוסא, נרמזים שלושת סימני ישראל )ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים(:

מהי  לומר  ולא  לשנות  לת"ח  מארז"ל9 שמותר  פי  על  ל’ביישנים’,  רומז   - חלפתא 
היינו שהחלפת  היא".  ענוה  “ומדת  רש"י:  וכפי שמפרש  לומד,  הוא  אותה  המסכתא 

המסכת )‘חלפתא’(, היא מצד טבע הביישנות שבעם ישראל.

דוסא - רומז ל"רחמנים". כדאיתא בספרים ש"דוסא" הוא מלשון “הדס", שיש בו ריח 
ואין בו טעם, היינו שגם כאשר ‘אין בו טעם’ - שנמנע מלגמול חסד עם רעהו בפועל 
ממש, הרי ‘יש בו ריח’ - הוא משתתף בצערו ומרחם עליו, בחי’ ‘ריח’ שאין בו ממש - 

סיוע ממשי בפועל.

כפר חנניא - רומז ל"גומלי חסדים" - “חנניא" מלשון חסד. וחסד זה מתבצע בצנעא 
- ‘כפר’, ולא בפרסום - ‘כרך’.

משנה יד
“חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה".

ברוב הדפוסים נוספות המילים: “כלי חמדה שבו נברא העולם".

במשנה נכתבו המילים ‘כלי חמדה’ פעמיים. בחלק מהדפוסים נדפסו המילים “שבו 
נברא העולם" בשתי הפעמים, ובחלקם רק בפעם אחת מתוכם.

בשיחת ש"פ שלח ה’תשל"ט מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע לא קיבל אדה"ז גרסא זו:

בצלם,  שנברא  אדם  חביב  למעלה:  דמלמטה  בסדר  מעלות  שלוש  מונה  המשנה 
ולפי  חמדה.  כלי  להם  שניתן  ישראל  וחביבין  למקום,  בנים  שנקראו  ישראל  חביבין 
גרסא זו )“שבו נברא העולם"(, במה נחשבת מעלה זו שבתורה )שבה נברא העולם(, 

לגבי העילוי שנקראו בנים למקום.

היא למעלת התורה עצמה,  גרסתו הכוונה  ולפי  גרס אדה"ז מילים אלו,  ולכן לא 
שהיא נעלית בעין ערוך ממעלה זו שעל ידה נברא העולם, כפי שהיא כלי חמדתו של 

הקב"ה. 

9( ב"מ כג, ב.
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פרק ד
משנה א

“מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי".

ברוב הדפוסים מובא רק תחילת הפסוק: “מכל מלמדי השכלתי", ובמחזור ויטרי אף 
כתב שסיפא דקרא )“כי עדותיך שיחה לי"( אינו כתוב במשנה.

אמנם, רוב המפרשים )וגם המחזור ויטרי( מפרשים גם את סיום הפסוק.

משנה ה
“רבי ישמעאל ב"ר יוסי אומר".

בכל הדפוסים שראיתי כתוב: או “רבי ישמעאל", או “רבי ישמעאל בנו", או “רבי 
שמעון בנו".

לכאורה לפי כל נוסחאות אלו הכוונה לבנו של ר’ יוחנן בן ברוקה המוזכר במשנה 
הקודמת. ובשינויי נוסחאות אף אומר ש"במקצת סידורים הודפס בטעות ר’ ישמעאל 

ב"ר יוסי".

א"כ יוצא שגרסת אדה"ז )“ר’ ישמעאל ב"ר יוסי"( שונה מכל הגרסאות הנפוצות, ויש 
אף מי שהכריז עלי’ כטעות הדפוס.

בסדר הדורות, בערך ר’ יעקב בן בתו של אלישע )אחר(, מונה סדר התנאים בפרק 
זה, וכותב ר’ ישמעאל סתם. וכשמונה מאמריו של ר’ ישמעאל בריב"ב10 אינו מביא שום 

מימרא בשמו בפרקי אבות.

אמנם יש לעיין בגרסת אדה"ז, שלפי גרסא זו יוצא שבפרק זה מובאים שתי מימרות 
בשם ר’ ישמעאל ב"ר יוסי, וביניהם )מימרת ר’ צדוק ו( מימרת ר’ יוסי אביו, ואינו מובן 
בשתיים: א. מדוע מקדים המימרא הראשונה שלו לר’ יוסי אביו? ב. מדוע לא מצרף ב’ 

המימרות שלו אחת אחרי השני’?

המשך משנה ה
“רבי צדוק אומר: אל תפרוש מן הצבור, ואל תעש עצמך כעורכי הדינין, ואל תעשה 

עטרה להתגדל בה, ולא קרדום לחתך בה".

10( ולגבי ר’ שמעון בריב"ב, בערך ר’ יוחנן בן ברוקה מציין לבנו ר’ ישמעאל ואינו מזכיר כלל ר’ שמעון.
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בכל הדפוסים שראיתי11, אין כלל את שתי הבבות הראשונות בדבריו )“אל תפרוש 
מן הצבור, ואל תעש עצמך כעורכי הדינין"(.

משנה י
“ואם עמלת בתורה הרבה, יש שכר הרבה ליתן לך".

בכל הדפוסים שראיתי מודפס: “ואם עמלת בתורה יש שכר הרבה ליתן לך", ללא 
מילת ‘הרבה’ לאחר ‘בתורה’.

משנה כב
“שאין לפניו . . ולא מקח שוחד".

ברוב הדפוסים נכתב לאחר מכן “שהכל שלו".

פרק ה
משנה ה

“ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים".

ברוב הדפוסים והפירושים הגרסא היא “לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם".

ההבדל בפשט י"ל: בפירוש הגרסא הנפוצה מובא בתויו"ט שהכוונה היא שלא הזיק 
גם שלא בזמן שבית המקדש קיים. ולכאורה לפי גרסת אדה"ז, נס זה אינו בהכרח בזמן 

שאין בית המקדש קיים.

בש"פ חו"ב ה’תשל"ו12 מקשה כ"ק אד"ש מה"מ על משנה זו, כיצד מתחילה המשנה 
ומבאר,  ירושלים?  בניסי  ומסיימת  המקדש’,  בבית  לאבותינו  נעשו  ניסים  ב’עשרה 
ועקרב  נחש  הזיק  ל’לא  בנוגע  ומבאר  המקדש,  בית  בגלל  באים  ירושלים  ניסי  שגם 

בירושלים’, שבא כדי לא להפריע לשמחת הרגל, הקשורה לקרבנות שבבית המקדש.

ועקרב  נחש  הזיק  ד’לא  שהנס  שכיון  אדה"ז,  גרסת  לבאר  ניתן  זה  ביאור  ולפי 
בירושלים’ בא בעקבות שמחת הרגל, הקשורה לקרבנות שבבית המקדש, הרי בזמן 

שאין בית המקדש קיים - אין סיבה לנס זה, ואין לגרוס ‘מעולם’.

משנה ו

11( יש לציין שבספר פירוש מדרש דוד על מסכת אבות )לדוד הנגיד בן אברהם, נכד הרמב"ם( המודפס בירושלים, 
תשנ"א, מצויין בהערה: “בפירוש רבינו נראה דגריס כאן אל תפרוש מן הציבור ואל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכ"ג 

המאירי וכ"כ במדר"ש בשם לב אבות".
12( ועד"ז בשיחת ש"פ ראה ה’תשל"ח.
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אף  אומרים  ויש  אבינו,  ואילו של אברהם  רבנו,  אומרים אף קברו של משה  “ויש 
המזיקין, ואף צבת בצבת עשוי’".

בכל הדפוסים שראיתי הגרסא היא: מזיקין, קברו של משה רבנו, אילו של אברהם 
אבינו, ורק לבסוף צבת בצבת עשוי’.

בלקו"ש )חי"ז, שיחה א על פרק זה( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע ה’יש אומרים’ 
מוסיפים דוקא מזיקין וצבת, ששניהם הם דברים שאינם בעבודתו הרגילה של האדם, 

אלא הוספה עלי’. 

ולפי זה ניתן לבאר גרסת אדה"ז, שכיון שיש קשר בין מזיקין לצבת, לכן מובאים 
צבת  הגרסאות(  כל  )לפי  מדוע  הסבר  מצאתי  לא  לע"ע  אך  לשני.  האחד  בסמיכות 

מובאת בסוף המשנה.

משנה ח
“מקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין, רעב של מהומה בא, מקצתן רעבים ומקצן 

שבעים. גמרו שלא לעשר, רעב של בצרת בא".

“מקצתן  היא:  הגרסא  הכלל,  מן  יוצא  ללא  שראיתי,  והפירושים  הדפוסים  בכל 
מעשרין - רעב של בצורת בא, מקצתן רעבין ומקצתן שבעין. גמרו שלא לעשר - רעב 
של מהומה בא )ובחלק מהדפוסים - רעב של מהומה ושל בצורת בא(". והפלא הגדול 
הוא שבסידור עם דא"ח הגרסא היא: “רעב של בצורת . . רעב של מהומה ושל בצורת".

כל המפרשים )מחזור ויטרי, רבינו יונה, תפארת ישראל ועוד( מסבירים מדוע דוקא 
בבצורת “מקצתן רעבין ומקצתן שבעין".

אמנם אפשר לבאר גרסת אדה"ז על פי המדרש רבה )בראשית מ, ד(: “רעב שבא 
בימי אליהו - רעב של בצורת הי’. רעב שבא בימי אלישע - רעב של מהומה הי’". והרי 
בימי אליהו הי’ הרעב כללי - על כל עשרת השבטים, משא"כ בימי אלישע - הי’ הרעב 
רק בשומרון. וא"כ לפי המדרש - רעב שבו מקצתן רעבין ומקצתן שבעין )שהוא רעב 

דאלישע( הוא רעב דמהומה.

אבל עדיין צריך בירור - מתי ומפני מה הוחלפה הגרסא מכפי שהיא בסידור עם 
דא"ח לכפי שהיא בסידורים הרגילים )תהלת ה’ ותורה אור(, וצע"ג.

משנה י
“ארבע מדות באדם: האומר שלי שלך, ושלך שלי, עם הארץ. שלי שלי, ושלך שלך, 

זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מדת סדום".

בכל שאר הדפוסים מקדימים את מדה בינונית וה’יש אומרים’ למידת עם הארץ.



117 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

משנה יא
“נוח לכעוס ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס וקשה לרצות - יצא שכרו 

בהפסדו".

ברוב המשניות הגרסא היא הפוכה: “נוח לכעוס ונוח לרצות - יצא שכרו בהפסדו. 
קשה לכעוס וקשה לרצות - יצא הפסדו בשכרו".

גורסים  שיש  כותב  דבריו  ובסוף  הנפוצה,  הגרסא  כפי  מפרש  בדבריו  הברטנורא 
כגרסת אדה"ז.

משנה יח
“ירבעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים"

בכל הדפוסים שראיתי מושמטות המילים “בן נבט".

ויש לעיין בגרסת אדה"ז, דלכאורה אף שיש בין מלכי ישראל עוד מלך בשם ירבעם 
)בן יואש(, הרי ירבעם הראשון )בן נבט( מפורסם הוא באין ערוך, ובפרט שבנביאים 
מוזכר כמה פעמים על המלכים שצעדו בדרך ירבעם הרעה13, ואין מודגש בהם דוקא 

“בן נבט".

אמנם קצת ניתן לומר, שתוכן הפסוק שמביאה המשנה )“על חטאות ירבעם וכו’"( 
הוא לפי הפסוקים הקודמים: שבית ירבעם הושמד - “על חטאות ירבעם". וכיון שגם 
בירבעם השני )בן יואש( ניתנה נבואה: “וקמתי על בית ירבעם בחרב14", צריך להדגיש 

שמדובר דוקא בירבעם בן נבט.

משנה יט
במשנה זו יש מספר הבדלים בין גרסת אדה"ז לשאר הדפוסים:

א. “כל מי שיש בו שלשה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלשה 
דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע"

ברוב הדפוסים הגרסא היא: “כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו, מתלמידיו של 
אברהם אבינו, ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע". בהוספת ‘יש בידו’ 

ובהשמטת ‘הוא’ פעמיים.

ב. “תלמידיו של אברהם אבינו - עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה. תלמידיו של 
בלעם הרשע - עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה".

13( ראה לדוגמא מלכים א טז, יט.
14( עמוס ז, ט.
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ברוב הדפוסים הגרסא היא: “עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה - מתלמידיו של 
אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה - מתלמידיו של בלעם הרשע".

ג. “תלמידיו של אברהם אבינו, אוכלין בעולם הזה, ונוחלין העולם הבא".

ברוב הדפוסים הגרסא היא: “תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה, ונוחלין 
בעולם הבא", בהחלפת הב’ בה’.

בנוסף להנ"ל, בחלק מדפוסים נכתב לאחר ‘אברהם אבינו’ - ‘עליו השלום’.

משנה כ
בדפוסי המשניות נוסח ה’יהי רצון’ הוא: “יהי רצון מלפניך ה’ אלקינו שתבנה עירך 

במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך".

בשינויי נוסחאות מעיר: “ידועה נוסחת הסידורים בזה".

סיום הפרק
בחלק גדול מהדפוסים סיום הפרק שונה, ובמקום להסתיים במשנת “הוא הי’ אומר: 
בן חמש וכו’", מסתיימת במשנת “בן בג בג . . בן הא הא", )ובחלק מהדפוסים משנה זו 

מחולקת לשניים(.

בהדרנים על הש"ס, סיום הא’ על מסכת אבות, מצויין בהע’ 2 למקורות לשינוי זה.

פרק ו
משנה א

“והווה צנוע".

ברוב הדפוסים הגרסא היא: “והוי צנוע".

בשנויי נוסחאות מעיר על גרסא זו שלפי"ז הוא לשון ציווי, “ואין הסגנון עולה יפה".

משנה ג
“או אפילו אות אחת".

בכל הדפוסים שראיתי, ללא יוצא מן הכלל, הגרסא היא: “ואפילו אות אחת". לכאורה 
פשט הדברים אינו משתנה, והוא תיקון לשון בלבד.



119 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

משניות ד־ו
בסידור אדה"ז, משנה ד מתחילה: “כך היא דרכה של תורה", משנה ה מתחילה “אל 

תבקש גדולה לעצמך", ומשנה ו מתחילה: “גדולה תורה יותר מן הכהונה".

בכל שאר הדפוסים שראיתי: “אל תבקש גדולה לעצמך" הוא המשך משנה ד, “גדולה 
תורה יותר מן הכהונה" הוא תחילת משנה ה, ומשנה ו מתחילה באמצע המ"ח מעלות 
שהתורה נקנית בהן. לע"ע לא מצאתי ביאור מדוע לפי גרסאות אלו, המ"ח דברים 

מחולקים באמצעם.

משנה ו
שבהרבה  לציין  ראוי  אך  דברים,  המ"ח  ותוכן  בסדר  רבים  גרסאות  שינויי  ישנם 
דפוסים מובא “בשכלות הלב" )שישכיל בלימודו לרדת לעמקם של הדברים. קהתי(, 

ומושמט “בטהרה".

את  משמיטים  אף  מתוכם  ורבים  “בטהרה",  המילה  את  הגורסים  הם15  רבים  אך 
“בשכלות הלב".

משנה ז
“כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים".

שמואל,  ומדרש  שבפרש"י  לציין  יש  וכן  הדפוסים16,  ברוב  מובא  אינו  זה  פסוק 
ויטרי  שבמחזור  ראיתי  אך  זה.  פסוק  מביאים  אינם  הפסוקים,  סדר  את  שמפרשים 

שהודפס בנירנברג )תרפ"ג( מובא פסוק זה.

התנא  נצרך  מדוע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תשמ"א  ובהעלותך  נשא  ש"פ  בשיחת 
)בסדר דמלמטה  כנגד הספירות  ומבאר שהפסוקים הם  ל8 פסוקים להוכחת הענין, 

למעלה(. ופסוק זה מרמז כנגד ספירת הגבורה. ומובנת הגרסא שמביאה פסוק זה.

משנה ט
“אם אתה נותן לי כל כסף וזהב . . שבעולם, איני דר אלא במקום תורה, וכן כתוב 
בספר תהלים . . טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו 

של אדם וכו’".

15( דוד בן יהודה החסיד )נכד הרמב"ן(, נחלת אבות לאברבנאל, דוד הנגיד בן אברהם, ספר המגיד לר"י תאומים 
)בעל הפמ"ג(. ועוד.

זה  16( ראה פירוש מדרש דוד, שאינו מביא הפסוק במשנה, אך מביאו בפירושו. והחיד"א בפירושו מביא פסוק 
כלשון המשנה.
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בכל דפוסי המשניות, מובא קודם הביאור “שבשעת פטירתו של אדם", ורק לאחר 
מכן נכתב “וכן כתוב בספר תהלים וכו’".

משנה י
“בית המקדש מנין, דכתיב: ‘מכון לשבתך פעלת ה’, מקדש אד־ני כוננו ידיך’".

ידיך"(,  כוננו  )“מקדש אד־ני  בכל הדפוסים שראיתי מובא רק הסיפא של הפסוק 
והרישא )“מכון לשבתך פעלת ה’"( מושמטת.

משנה יא
“כל מה שברא הקב"ה בעולמו, לא בראו אלא לכבודו".

בכל הדפוסים שראיתי מודפס: “כל מה שברא הקב"ה בעולמו, לא ברא אלא לכבודו", 
בהשמטת הוא"ו.
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הוספה

 פענוח אגרת קודש )ד(
הערות כ"ק אד"ש מה"מ על ספר תורת החנוך

 הת’ יגאל יא"ל שי’ קופצ’יק
תלמיד בישיבה

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.

נוספות  הערות  הובאו  דישיבתנו  הקודמים  ואנ"ש’  התמימים  ‘הערות  בגליונות 
העוסקות בפענוח אגרות קודש של כ"ק אד"ש מה"מ1.

בגליון זה נפענח בעזה"י את אגרת שיב בסדרת הספרים ‘אגרות קודש’:

את אגרת זו פותח כ"ק אד"ש מה"מ:

הנכבד והנעלה אי"א הרבני מו"ה אברהם יהודא שי’ ליכט

שלום וברכה!

ספרו “תורת החנוך" הגיעני במועדו ות"ח עבורו.

אשר  כללית  הערה  בהקדמת  הנ"ל  בספרו  הערות  באיזה  בזה  ואבוא 
זה בחומר הרב המשתייך למקצוע  חבל שלא השתמש בעת כתבו ספר 

1( פענוח אגרת תכז בגליון א )קלא(, פענוח אגרת ג’תרעג בגליון ב )קלב(, ופענוח אגרת ב’תיד בגליון ג )קלג(.
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זה ונמצא בספרי רבותינו נשיאי חסידי חב"ד. ואפילו הל’ תלמוד תורה 
לאדמו"ר הזקן, שמזכירו פעמים אחדות, נפקד זכרו במקומות בספרו שהי’ 

מאיר עיני הקורא.

ומה שציינתי בעת עברי, בלא עיון הראוי מפני העדר הפנאי, על ספרו:

כ"ק אד"ש מה"מ מעיר על ספרו שתים עשרה הערות. בחלק נכבד מההערות כ"ק 
אד"ש מה"מ אינו מוסיף ביאור כי אם מציין שקטעים מסויימים אינם שייכים לספר זה.

לפי  בספר,  הנידונים  בעניינים  ביאור  המוסיפות  ההערות  את  נביא  בתחילה  לכן, 
הסדר במכתב כ"ק אד"ש מה"מ, ולאחר מכן נביא ההערות שמציינות להשמטת קטעים 

מהספר יחדיו.

 הערה א
מבוא ספר תורת החנוך – נושאים כלליים בחינוך

במבוא לספר תורת החנוך כותב סקירה אודות ענין החינוך בכללות, וניתן לחלק 
המבוא לארבעה חלקים כלליים:

מגדיל ביוקר מצוות חינוך. )שהרבתה התורה להזהיר עליה, ועליה נשתבח  א. 
אברהם אבינו, ואף מובאת בפרשיות ‘שמע’ ‘והיה אם שמוע’ שעוסקות בעיקרי הדת(.

להורות  ה’  אהבת  למצות  נסמכה  חינוך  )שמצות  המצוה.  בפרטי  מרחיב  ב. 
שתיים: שרק מי שאהבת ה’ בליבו יכול לחנך, ושצריך לחנך הבן למצוות שבלב. בעונש 
הפורק מצוה זו מעליו. שצריך להתפלל על בניו. שאהבה הטבעית של אב לבנו היא 

מתנת הקב"ה לצורך מצוה זו(.

מבאר שנשמת כל ילד נוצרה טהורה, ונפגמת רק ע"י הדרכה גרועה, ולכן אין  ג. 
לדכא גם את היצרים החומריים ביותר – אלא לשלוט בהם ולהפכם לדרך טובה; מביא 
הפירוש ש’נער’ מלשון ‘ניעור’, שמנער מעליו השפעות חיצוניות, ובכך טובה גדולה 

שמנער גם ההשפעות הרעות, ועומד איתן בדעתו.

מבאר שדרך החינוך צריכה להיות בהתחשבות עם טבע החניך, ההשפעות  ד. 
החיצוניות עליו מצד המקום והתקופה. שרק כך גם לאחר העדר ההשפעה מבחוץ 

יהיה איתן בחינוכו.

בזה מוסיף באריכות הביאור איך שכל אדם שונה ומיוחד מאחרים בנטיותיו, לדברים 
טובים או להיפך: יש כאלה שקשה עליהם דברים מסויימים שלאחרים אינם אלא כחוט 
השערה, ולכן חשוב ביותר להתייחס לכל אחת מהנטיות לפי עניינה; כן מאריך לבאר 

כוחם של ההשפעות החיצוניות, והכשלון שייגרם אם לא יתיחסו אליהם.



123 ראש חודש - ה' מנחם אב ה'תשע"ז

ומסיים הקדמה זו בשינוי בין הדורות הקודמים לזמננו, שאז מלאכת החינוך היתה 
יותר, כיון שעם ישראל לא היה מעורב בחיי החולין השוקקים סביבו, משא"כ  קלה 

בדורנו שמלאכת החינוך מורכבת יותר, ובו זמנית מוכרחת הרבה יותר.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

אלול  חי  בקונטרס  )נדפס  וההדרכה  החנוך  כללי  מאמר  ראה  מבוא: 
ה’תש"ג לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א(.

כ"ק אד"ש מה"מ אינו מציין ברורות לפרט מסויים במאמר ‘כללי החנוך וההדרכה’, 
אך מעיון שם נראה שישנם כמה דברים שאפשר להשליכם למבוא זה:

א.

במבוא כותב שנפשו של אדם טובה בטבעה, ויכולה להיפגם רק ע"י הדרכה גרועה 
ושמוש מסולף. ובלשונו: “מפי עליון לא תצאנה הרעות. נשמת כל ילד טהורה היא, 

ואינה נפגמת רק ע"י הדרכה גרועה ושמוש מסולף".

וממשיך לבאר זאת: “הרגל נכון והדרכה טובה עושים אותה לקדושה וטהורה. אף 
את היצרים החמריים העצומים ביותר אין לדכא, אלא יש לשלוט עליהם ולהדריכם, 
ואז יהוו כוחות מוסר כבירים. כל המידות הרעות נתונות להיהפך ע"י אמנות החנוך 

לטובה".

ונותן לכך דוגמאות: “הכעס והשנאה יהפכו לזעם ואיבה כלפי כל רוע ורשע, גאוה 
ואדישות  עצלנות  וצדק.  באמת  ולהתחזקות  מוסרי  לרום-לבב  תשתפרנה  ועקשנות 

למידות הסבלנות וההשלמה עם מה שאיני יכול לשנות".

זאת  באיזהו מקומן, אך מבאר  זה  לענין  וההדרכה’ מתייחס  ‘כללי החנוך  במאמר 
בצורה שונה במקצת:

מצד אחד מבאר )ע’ 2122( שבעצם הנפש של האדם אין כלל הבדלים בין אנשים, ואין 
אנשים שעצם הנפש אצלם מושלמת יותר מאשר האחר, וההבדל בין אנשים במעלות 

וחסרונות הוא רק באופני ועניני התגלות כחות הנפש.

207( שהחסרונות הבאים באדם אינם רק מצד ההרגל  )ע’  אך לעומת זאת מבאר 
והטבע, כי אם ‘עיר פרא אדם יולד’ – שאדם נולד בעל טבעיות ורגילות בהמיות, ונמשך 

אחרי הטוב החומרי.

וביתר ביאור כותב במקום אחר )ע’ 209( שכל אדם נולד בעל מעלה וחסרון, וזהו 
במעלות  ולהחליפם  החסרונות  לשרש  עצמו  עם  האדם  שיעבוד  הקב"ה  חסד  מצד 

2( ציוני העמודים הם לספר השיחות )אידיש( ה’תש"ג.
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נאותות, שהרי אין נועם יותר גדול מעבודת האדם המהפך את הרע לטוב, אף יותר 
מהתמדת הטוב סתם, וכמאמר חז"ל “מאן מנכון די חשוכא מהפכן לנהורא וטעמין 

מרירו למיתקא".

ואמנם דוקא מצד זה שגם המידות הרעות באות אצל האדם בטבע, מגדיל באחריות 
המחנך שאם אינו מועיל בהדרכתו יכול לקלקל )ע’ 207 ו210(.

ונראה שבזה העיר כ"ק אד"ש מה"מ לבעל ה’תורת החנוך’, שנכון אמנם שעצם הנפש 
הינו מושלם אצל כל בני האדם ואין בו חסרונות, אך אין נכון לומר שהמידות הרעות 
נולדות רק מהדרכה או הרגל לא טובים, כי אם שהקב"ה נתנם מלכתחילה באדם על 

מנת לתקנם. ומכל מקום אין זה גורע כלל מאחריות המחנך, ואדרבה.

ב.

במבוא כותב שרק אדם שיש אהבת ה’ בלבו יכול לחנך, כיון שרק אז יש לדבריו 
התוקף של ‘דברים היוצאים מן הלב’ ש’נכנסים אל הלב’. ובלשונו: “הקדימה התורה 
למצות ‘ושננתם לבניך’ את מצות אהבת ה’, לרמז שאם קיימת מצות ואהבת את ה’ וכו’, 
יכנסו דבריך בלב בניך, כי דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב, ואם לא קיימת ח"ו 

‘ואהבת’, לא תצליח להכניס ללבו דברי תורה ולהטותו לדרך הישרה".

במאמר אינו מתייחס לענין זה דוקא, אך באות ה’ במאמר מבאר הכשרת המחנך 
היטב  לבחון עצמו  צריך  דרכי ההשפעה לתלמיד,  קודם שבוחן את  והמדריך, אשר 
ביחס למידותיו הוא, אף יותר מאדם פרטי, כיון שרק כאשר המחנך בוחן את עצמו 

כראוי – יכול הוא לחנך אחרים.

ונראה שבזה העיר כ"ק אד"ש מה"מ לבעל ה’תורת חנוך’, שנוסף )או במקום( למה 
שכתב שרק מי שאהבת ה’ בלבו יכול לחנך, הרי כדי לחנך אחרים האדם צריך לשים 

בקורת קפדנית על עצמו, האם הוא מחונך כראוי בענינים אלו.

ג.

במבוא מקדיש חלק נכבד לבאר שיש לכל אדם אופיו האישי שלו, בדעותיו ומידותיו, 
וכן לכל תקופה ומקום ישנם השפעותיהם על מידות האדם, ולכן צריך המחנך להתחשב 

בהם כאשר הוא ניגש למלאכתו.

קצרה היריעה מלהביא את המבואר על כך במאמר ‘כללי החינוך וההדרכה’, אשר 
חלק הארי בו )אותיות ו-יא( עוסק בהערכת המחנך את מהות החניך, אך בקצרה ניתן 
לסכם שמבאר ארבעה חילוקים בין האנשים: א( מצד עסק – אם יושבי אהל או בעלי 
עסק. ב( לפי מצבם – עשירים או עניים. ג( לפי רגילותם. ד( לפי מקום מושבם – בעיר 

קטנה או גדולה. לביאור הדברים יש לעיין במאמר הנ"ל בפנים.
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 הערה ב
תכלית הלימוד ואופן חינוך התלמיד לזה

בספר תורת החנוך פרק ב’ עוסק בתכלית החינוך והלימוד, ובע’ יד מביא מארז"ל 
בימי  לבך  ויטיבך  בילדותך  בחור  ‘שמח  דכתיב  מאי  הונא:  רב  “אמר  ב(:  סג,  )שבת 
האלקים  יביאך  אלה  כל  על  כי  ודע  עיניך,  ובמראה  לבך  בדרכי  והלך  בחורותיך, 
במשפט’? ע"כ דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר הטוב. ריש לקיש אמר: עד כאן 

לדברי תורה, מכאן ואילך למעשים טובים".

ומביא פרש"י: “ע"כ. עד ודע כי על כל אלה וכו’: ע"כ לתורה. שמח בחור בתלמודך, 
לימוד משמחה ומטוב לב והלך בדרכי לבך להבין מה בלבך לפי ראות עיניך: מכאן 
ואילך למעשים טובים. ודע כי על כל אלה, כי על מה שלמדת, סופך ליתן את הדין אם 

לא תקיים".

ועל סוף פירוש רש"י – שצריך לזכור שכאשר לא יקיים את מה שלמד, יתן על כך 
את הדין – מוסיף בהגהה: “אע"פ שתכלית הלימוד הוא תשובה ומעשים טובים, מותר 
ומצוה למשוך את הילדים ללמוד ע"י מתנות, מפני שדעתם קצרה מהבין את התכלית, 

אך המחנך ישאף להגיע אתם לתכלית הנרצה".

ומביא את לשון ‘מנורת המאור’ המביא את סדר הלימוד עם ילד, בתחילה בפרסים 
קטנים ואח"כ גדולים, ואח"כ לשם הכבוד וג"ע וכו’, עד שישיג בדעתו אמיתת כוונתו 

וילמד התורה לשמה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ע’ יד הגהה: ראה פיה"מ להרמב"ם ר"פ חלק.

בפירוש המשניות להרמב"ם, מאריך בהקדמה לפרק חלק לבאר את עיקר השכר על 
קיום המצוות, ומבאר זאת במשל ילד הלומד, שבהתחלה מושכים את ליבו בממתקים 
ואח"כ במנעלים ובגדים, ולאחמ"כ בכבוד וכו’, עד שיגיע לעיקר – קיום המצוות לשמה, 

ולא לשם השכר שבא עליהם.

ובכך  ילד,  נוסף לסדר הלימוד עם  והנראה הוא שכ"ק אד"ש מה"מ מציין למקור 
מתווסף ביאור במשמעות קיום התומ"צ לשמה – שזהו לשם התורה ומצוות עצמם ולא 

לשם שכרם.
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 הערה ג
איזה לימוד תורה נדחה מפני מצוה שא"א לעשותה ע"י 

אחרים
בהמשך פרק ב’ בספרו מביא מארז"ל מבבא בתרא )קעה, א(: “הרוצה שיחכים יעסוק 
בדיני ממונות". ומביא על כך בהגהה את לשון ה’עינים למשפט’3 שמחלק שישנם שני 
סוגי לימוד תורה: הא’ הוא בשביל עצם מצות תלמוד תורה, והב’ הוא על מנת לדעת 

את התורה ולקיימה.

ומבאר שהפסוק ד’ולמדתם אותם’ ו’לא ימוש ספר התורה הזה’ הם על אופן הלימוד 
הא’, והפסוק ‘ושננתם לבניך’ הוא על אופן לימוד הב’.

ואח"כ ממשיך ומחלק שבלימוד לשם ידיעת התורה וקיומה גופא ישנם שני סוגים: 
יש את הלימוד בתחילת חייו, שהוא כדי שיחכים ויוכל לעסוק בתורה כל ימיו, ויש 

הלימוד בהמשך חייו.

ולפי זה מבאר שזה שתלמוד תורה נדחה מפני מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, 
הוא בלימוד שלשם תלמוד תורה, ואילו זה שאמרו ‘גדול תלמוד שמביא לידי מעשה’ 

מדובר על לימוד התורה לידיעת ההלכות וקיום התומ"צ בפועל.

לאחר מכן מוסיף ה’תורת חנוך’ ומונה ארבעה דרכים שמנו חכמים בלימוד התורה 
)מלבד הנ"ל(:

א. לימוד הלכות הנוהגות, שמביא לידי מעשה.

ב. לימוד בפלפול וסברא, שמחכים את האדם לעסוק בשאר התורה.

ג. לימוד המכפר על עוונותיו של אדם.

ד. לימוד על מנת שיעלה מן הטומאה לטהרה, מן הדרך הרעה לטובה.

בלימוד  הראשונים  האופנים  לשני  בעיקר  לב  לשים  יש  הילדים  שבחנוך  ומסיים, 
התורה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

טז, הגהה: ראה הל’ ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ג בקונטרס אחרון.

בהלכות תלמוד תורה פרק ג’, כותב אדה"ז שמי שדעתו יפה ויכול ללמוד ולזכור 
תושבע"פ כולה )היינו כל ההלכות בטעמיהן(, הרי זה ילמד כל התורה כולה קודם 

3( קדושין כט, א.
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מתבטל  נמצא  בצוארו,  ריחיים  ויהיו  לכן,  קודם  אשה  ישא  אם  שהרי  אישה.  שישא 
ממצות ידיעת התורה.

וממשיך שאע"פ שמצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים דוחה ת"ת, היינו רק דחיה בזמן 
ידיעת  ממצות  לחלוטין  יתבטל  עי"ז  אם  אבל  ללימוד.  וחוזר  קצר  לזמן  שמפסיק   –

התורה – הרי תלמוד תורה אינו נדחה, אפילו בפני מצווה גדולה כפו"ר.

ובקונטרס אחרון מפלפל באריכות, מה נדחה מפני מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, 
ומבאר דעת הרא"ש, דעת הרמב"ם ודעת רש"י, ומסקנת הדברים היא: מצות ידיעת 
התורה אינה נדחית מפני מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, משא"כ מצות ‘והגית בו 

יומם ולילה’, שנדחית מפני מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים.

ולפי זה מסביר אדה"ז מדוע אדם שיכול ללמוד כל התושבע"פ כולה )היינו הלכות 
בטעמיהן(, צריך ללמוד את התורה כולה קודם שישא אישה, וכן מדוע אדם שחושש 
שע"י שיינשא ישכח אפילו דבר אחד ממשנתו יכול שלא לינשא, כמו בן עזאי שאמר 
ידיעת  ‘ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה’, אף שדוחה את מצות פו"ר – שהרי מצות 

התורה דוחה גם מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, כמו פו"ר.

כלומר: כ"ק אד"ש מה"מ מעיר על דברי ה’עינים למשפט’, שלימוד תורה לשם לימוד 
תורה נדחה מפני מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים, משא"כ לימוד תורה לשם ידיעת 
ההלכות למעשה שאינו נדחה – שבקונטרס אחרון מסיק אדה"ז שכל לימוד תורה לשם 
ע"י  לעשותה  מצוה שא"א  מפני  נדחה  אינו   – למעשה  ההלכות  לא של  אף  ידיעתה, 

אחרים, והלימוד היחידי שנדחה מפני’ הוא לימוד מצד ‘והגית בו יומם ולילה’.

 הערה ד
האם מצות חינוך נכללת במצות ‘ושננתם לבניך’

בפרק ג’ בספר ‘תורת החנוך’ עוסק בדברים שהאב חייב לעשות לבנו, ומביא הגמ’ 
ולהשיאו  תורה,  וללמדו  ולפדותו,  למולו,  בבנו  חייב  האב  “ת"ר:  א(:  )כט,  בקדושין 

אשה, וללמדו אומנות, וי"א אף להשיטו במים".

ומביא המשך הגמ’ שהמקור לכך שצריך להשיאו אישה וללמדו אומנות הוא מכך 
שצריך ללמדו תורה. ובהגהה מסביר הקשר בין נשיאת אישה ולימוד אומנות למצות 
לימוד התורה, שמטרת חינוך הבן ללימוד תורה או שינחיל זאת לבניו, שאם לא ישא 
אישה לא יהיו לו בנים ללמדם, ואם לא ילמד אומנות, סופו ללסטם את הבריות ולא 

יחנך את בניו לתורה. 
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וממשיך בהגהה: “והא דלא קחשיב כאן ‘לחנכו במצוות’, משום שזה בכלל ללמדו 
תורה הוה. דאי אפשר ללמדו הלכות שבת, אם לא מחנכים אותו לקיים אותן למעשה. 

והיינו טעמיה דתקנו רבנן חנוך למצוות".

וממשיך שכן משמע מדברי הרמב"ם, שאע"פ שקטן האוכל נבלות אין בי"ד מצווין 
להפרישו, הרי מצוה על האב לחנכו, וזהו מטעם שאם לא יחנכו בקדושה בהיותו קטן 

– לא ילך בדרכי התורה כשיגדל.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

במצות’ משום שזה  ‘לחנכו  כאן  קא חשיב  דלא  “והא  שני’:  הגהה  יט, 
בכלל ללמדו תורה כו’" – אינו מובן. וגם ללמדו תורה הוא מה"ת ומצות 

חנוך לרוב הפוסקים – מדרבנן.

היינו שאין מובן מהו הקשר  ‘אינו מובן’,  כ"ק אד"ש מה"מ במילים  נראה שכוונת 
בין מצות לימוד תורה לבן, שנלמדת מהפסוק ‘ושננתם לבניך’, לבין מצוות חינוך הבן 

למצוות.

כלומר: נכון אמנם שמהתורה אדם חייב ללמד לבנו תורה, ולכאורה הסברא נכונה 
שצריך לחנכו גם לקיימה, אך אין לומר שהחינוך נכלל במצוות לימוד תורה לבן, וכל 
שכן שלא מסתבר שהברייתא לא תמנה את חינוך הבן כיון שכבר אמרה שצריך ללמדו 

תורה4.

ולאחר מכן מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ יתירה מזו, שאי אפשר לומר כלל שמצות חינוך 
)לרוב הפוסקים( הינה מדרבנן  חינוך  נכללת במצות לימוד תורה לבן, שהרי מצות 

בלבד.

 הערה ה
‘לעולם ישלש אדם ימיו . . שליש בגמרא’

בפרק ד’ בספר ‘תורת החנוך’ עוסק בגדר מצות לימוד התורה לבן, ועד כמה חייב 
האב בזה. ומביא הגמ’ המפורסמת בקדושין )ל, א(: “אמר רב ספרא משום ר’ יהושע בן 
חנניא: מאי דכתיב “ושננתם לבניך" אל תקרי ‘ושננתם’ אלא ‘ושלשתם’: לעולם ישלש 
אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. מי ידע כמה חיי? לא צריכי 

ליומי".

4( ניתן לבאר באופן אחר: שאחר שהסביר את דברי הגמ’, שזה שאדם חייב להשיא לבנו אישה וללמדו אומנות נלמד 
מכך שצריך ללמדו תורה, איך יכול לומר שחינוכו למצוות שייך גם הוא למצוות לימוד תורה ולכן לא נמנה בברייתא?
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ומביא פירוש גמ’ זו משו"ע, שמקרא היינו כ"ד ספרי תנ"ך, משנה היינו תורה שבע"פ 
ופירוש תורה שבכתב, ותלמוד היינו גמרא. ובביאור ענין ‘גמרא’ מביא לשון הרמב"ם 
ויוציא דבר מתוך דבר  וישכיל אחרית דבר מראשיתו,  )מתוך שו"ע(: “דהיינו שיבין 
וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע היאך יוצא האסור 

והמותר וכיוצא בזה, דברים שלמד מפי השמועה".

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

כד, קדושין ל’: ראה הל’ ת"ת הנ"ל רפ"ב.

בהלכות תלמוד תורה שם כותב אדה"ז, שמי שלא לימדו אביו תורה, הרי כשיגדיל 
חייב ללמד עצמו תורה, וכיון שאינו יודע כמה יחיה – אינו לומד כנער שלומד קודם 
כל המקרא, אח"כ כל המשנה ואח"כ גמרא – אלא ישלש ימיו, במקרא משנה וגמרא, 

כסדר המובא בגמ’ הנ"ל.

וממשיך שכל זה כאשר האדם בתחילת לימודו, אבל כאשר האדם כבר החכים הרבה, 
ואינו צריך יותר ללמוד התושב"כ והתושבע"פ כיון שכבר חזר עליהם רבות וחקוקים 

בזכרונו, הרי אז אינו צריך לשלש ימיו, אלא מקדיש את עיקר זמנו לגמרא.

ומבאר שמשנה היינו הלכות פסוקות שבכל המשניות, ברייתות, מימרות האמוראים, 
לימוד   – היינו  וגמרא  ושו"ע.  והפוסקים כמו הטור  וכן הלכות פסוקות של הגאונים 

טעמי ההלכות.

ומבאר שזה שאמרו בגמ’ )שבת סג, א( ‘ליגמר והדר ליסבר’ – שאדם צריך ללמוד 
קודם ההלכות ורק לאחר מכן לסבור טעמיהן – הכוונה היא להבין דבר מתוך דבר 
ידיעת טעמי  אין לאדם לעשות קודם שבקי בכל פרטי ההלכות; אבל  בסברא, שזה 
ההלכות היא מוכרחת עוד קודם שמסיים כל ההלכות, כיון שלולא זאת נקרא בור, 

ואינו יכול לפסוק הלכה אפילו לעצמו.

ובקונטרס אחרון מביא אדה"ז את דעת הרמב"ם בזה, שכתב ש’גמרא’ היינו להבין 
דבר מתוך דבר, ומבאר דאזיל הרמב"ם לשיטתי’ שאין צריך לדעת טעמי ההלכות על 
מנת לפסוק, שלכן כתב הרמב"ם ספרו בלא טעמים, כיון שלדעתו אפשר לפסוק גם 

בלי לדעת טעמי ההלכות.

אך מביא אדה"ז את החולקים על הרמב"ם, ובראשם הרא"ש, שאין לפסוק הלכות 
מהלכות פסוקות בלא טעמיהם. ומבאר אדה"ז את דעת רש"י שהתלמוד נחלק לשנים: 
חלק אחד הוא ההלכות הפסוקות, שנכללות ב’בן ט"ו לתלמוד’, והחלק הב’ הוא להבין 

דבר מתוך דבר, שזה נכלל ב’בן מ’ לבינה’.

ונראה שכ"ק אד"ש מה"מ מעיר מהלכות ת"ת בשנים:
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באדם  אלא  הרגיל,  דרך  על  הלימוד  בתחילת  אינו  ימיו’  ‘ישלש  של  זה  א( שסדר 
שאביו לא לימדו תורה, והוא עצמו, כגדול, אוחז בתחילת הלימוד; אבל אדם שלמד 
תורה כנער, או אפילו שלא למד כנער, אך כבר בקי במקרא ובמשנה, אינו צריך לנהוג 

בסדר זה של ‘ישלש ימיו’, אלא צריך בעיקר לעסוק בגמרא.

ב( שאמנם דעת הרמב"ם )שהובאה בשו"ע( היא שגמרא היינו – לימוד דבר מתוך 
דבר, אך זהו לשיטתו שאין צריך לדעת טעמי ההלכות לשם הפסיקה, וחלקו עליו בזה 

רבות. ולכן העיקר הוא כדעת רש"י שגמרא היינו – לימוד טעמי ההלכות.

 הערה ו
סדר לימוד הגמ’ המפרשים והפוסקים, לימוד התנ"ך 

ודקדוק
בספר ‘תורת החנוך’ פרק ד’ בסופו, מביא דברי ה’ראש הגבעה’5, בסדר לימוד הגמ’. 

ותוכן דבריו הוא:

מכיון שאמרו רז"ל שסדר הלימוד הוא שליש במקרא שליש במשנה ושליש בתלמוד, 
הרי שהמקרא קודם למשנה והמשנה לתלמוד, ואין לשנות סדר זה.

ומפרט דרך לימוד המקרא: שילמד נביא אחד עם פרש"י, ולאחמ"כ יחזור על נביא 
זה בלי פרש"י כמה פעמים עד שיהיה חקוק בזכרונו. וגם בפרש"י ישים ללבו ללמוד 
פשוטו של מקרא, ואינו צריך לחקוק בראשו המדרשים שמביא רש"י, שהרי מטרתו 

ללמוד המקרא.

לאחרי זה מפרט דרך לימוד המשנה: שילמד רק ההלכות הנוגעות לזמננו, )כעין 
המופיע בגמ’ ב"מ קיד, ב, שלמדו האמוראים רק מה ששייך לזמן הזה( היינו: מסכת 
ברכות, ולאחרי’ סדר מועד כולו, סדר נזיקין כולו, ואח"כ הלכות הנוהגות מספר נשים, 
אח"כ סדר קדשים, אף שהוא הלכתא למשיחא, צריך ללמדו כדי שכשיבוא משיח ידע 

ההלכות, ורק לאחר שבקי בכל זה ילמד סדרי זרעים וטהרות.

לאחמ"כ מפרט סדר לימוד הגמ’ והפוסקים, ומחלקו לשניים:

אם לבו וכח זכרונו רחבים, ילמד המסכת תחלה עם תוס’ והאשר"י, ואח"כ הפוסקים 
הנמשכים אחריהם על סדר המסכת.

ואם אין לו לב רחב וכח זיכרון מספיק, ילמד המשניות על סדר הנ"ל, ואח"כ פסקי 
הרי"ף עם פרש"י, ויחזור אותו תמיד עד שיהיה שגור בפיו משך שנה תמימה ויותר, ואז 

5( לר’ פנחס מפולוצק, תלמיד הגר"א.
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ילמד ספר הרמב"ם בהלכות הנוהגות הנ"ל, וכאשר ילמד דין חדש ברמב"ם שלא למד 
טעמו ברי"ף, יעיין בבית יוסף ובמגיד משנה ויאורו עיניו.

ואח"כ ילמד הטור, ובכל דין חדש יעיין בבית יוסף. “ועל זה אני ערב לך", מסיים 
ה’ראש הגבעה’, “שאם תלמד השו"ע, יהיה שכלך בהיר כל כך, שתדע כל דברי האחרונים 
בהשקפה אחת ותדע בפנים של השו"ע כל הלכה והלכה, דעת מי הוא ולשונו ושיטתו 

של מי היא. וזו ההצלחה האמיתית לזכות בכתרה של תורה".

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

כז: ראה הקדמת אדמו"ר האמצעי לשו"ע רבנו הזקן. – ומקומות רבו 
לספור הובאו בס’ מקורות לתולדות החנוך לאסף.

בהקדמה לשו"ע הרב, כותב אדמו"ר האמצעי: “ומדי דברי מצוה עלי להודיע לכל 
כפי  לימוד  בסדר  שיתנהגו  וחותנם  אביהם  שולחן  על  הסמוכים  הפנויים  הנערים 

שקבלתי מאאמו"ר ז"ל והרגלנו בנעוריי. לתכלית ידיעת דיני ההלכות בטעמיהן".

ומחלק סדר הלימוד לשלוש:

למי שזמנו בידו, ויש לו שעת הכושר לעסוק בעיון בגמ’ וראשונים עד פסקי ההלכות: 
ילמד המסכת עם התוס’ השייכים לדינא ובעיקר האשר"י. לאחמ"כ יחזור על פסקי 
הדינים היוצאים מהרא"ש כמה פעמים. לאחמ"כ ילמד הטור בלא ב"י כמה פעמים, 
ולאחמ"כ הבית יוסף כמה פעמים, ויחד עם הב"י ללמוד מיד השו"ע והרמ"א. ולאחר 
כל זאת ללמוד שו"ע הרב עם קו"א שבו, עד שיהיה בקי במקור וטעם כל דין והלכה 

פסוקה על פי המראי מקום, וידע כל פסקי האחרונים כהט"ז והמ"א.

למי שאין עיתותיו בידו עד כדי כך: ילמד האשר"י לבדו עם פרש"י השייך להלכות 
ילמד השו"ע לבדו עם שו"ע הרב,  ג’ פעמים, ולאחמ"כ  ב’ או  ויחזור על כך  הרי"ף, 

ויספיק לו לידיעת אמיתת הדין והלכה שנפסק בראשונים ובאחרונים.

ולמי שאין לו פנאי כלל, רק ב’ או ג’ שעות ביום: ילמד המשניות והלכות הרי"ף עכ"פ 
לבדו, ובכל יום ב’ דפים בחזרה בפסקי שו"ע הקצר, וזה יספיק לו להיות שונה הלכות 
כמו שהן במקורן בלשון הגמ’ עד פסק הדין שבשו"ע, ובכך יצא גם יד"ח מצוות ידיעת 

הדינין מעט. וכן יקבע לו כשעה ביום ללמוד שו"ע הרב, לדעת טעמי הדינים.

ומסיים שכל זה הוא מלבד שיעורים קצובים ללימוד תנ"ך, מדרשי רז"ל כעין יעקב, 
תוכחות מוסר שבספר הזוהר וספרי המוסר ע"פ חכמת האמת, ובשבת לימוד הזהר 
ומבוארים  הנדפסים  הקודש  בכתבי  דא"ח  לימוד  ומלבד  מפרשיו,  עם  מעט  בעיון 

בהרחבה.
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אמנם רבו ההבדלים בין דברי ‘ראש הגבעה’ לדברי אדמו"ר האמצעי, אך באופן כללי 
ניתן לסכם הדברים כך:

ה’ראש הגבעה’ כותב שני דרכי לימוד:

למי שדעתו חזקה שילמד המסכת עם הפוסקים המשתלשלים ממנה. א. 

למי שדעתו חלשה שילמד המשניות, לאחריהם הרי"ף עם פרש"י, לאחמ"כ  ב. 
הרמב"ם, טור עם ב"י, ולבסוף ילמד השו"ע ויוכל לראות בו מקור כל ההלכות.

אדמו"ר האמצעי כותב שלושה דרכי לימוד:

פסקי  לאחמ"כ  והאשר"י,  לדינא  התוס’  עם  הגמ’  ילמד  בידו  שעתותיו  מי  א. 
הרא"ש, ולאחריו טור בלא בית יוסף, לאחמ"כ ב"י עם השו"ע והרמ"א, ולאחר כל זאת 

שו"ע הרב עם המראי מקומות וקו"א.

מי שאין עתותיו בידו ילמד האשר"י עם פרש"י על הרי"ף, יחזור עליהם כמה  ב. 
פעמים, ולאחמ"כ שו"ע עם שו"ע הרב.

מי שאין לו פנאי כלל, רק ב’ או ג’ שעות, ילמד המשניות והלכות הרי"ף, ובכל  ג. 
יום ב’ דפים בפסקי השו"ע הקצר. ובנוסף לכך ילמד שו"ע הרב לדעת טעמי הדינים.

*
ספר ‘מקורות לתולדות החנוך’, נכתב ע"י שמחה אסף, ובו לוקטו כלשונם ריבוי גדול 
של מקורות אודות דרך הלימוד בכל תפוצות ישראל, מתחילת ימי הביניים עד תחילת 
תקופת ההשכלה; ספר זה מחולק לארבעה כרכים, הכרך הראשון עוסק בדרך הלימוד 

של יהדות אירופה ואשכנז.

כפי שכתב כ"ק אד"ש מה"מ במכתב, הרי ש"מקומות רבו מספור" מובאים בספר זה 
על שיטת הלימוד, אך באופן כללי מובא במבוא לספר סקירה קצרה על כך.

הלימוד השתנה בעקבות מלחמתו של המהר"ל מפראג,  חלק מרכזי מאוד מדרך 
מגמתו היתה ליצור שינוי בחמישה דברים:

‘לעיני כל ישראל’, ולא כפי  ללמד לילד התורה על הסדר, מ’בראשית’ עד  א. 
שהיה נהוג עד אז ללמד לכל ילד חלק קטן מפרשת השבוע בכל שבוע.

ללמוד עם ילדים משניות כסדרן, עד שיהיו בקיאים בהם כראוי. דבר שהוזנח  ב. 
לחלוטין עד אז.
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ללמוד עם הילדים גם שאר ספרי הנ"ך, ולא כפי שהיה נהוג עד אז לדלג מיד  ג. 
ללימוד הגמ’.

לשנות דרך לימוד הגמ’, שיהיה מותאם לרמת התלמיד, ולא כפי שהיה נפוץ  ד. 
אז שהמלמד החל ללמוד עם הילדים תוס’ וכדו’ קודם זמנם. וכן לשנות השיטה שהיתה 

נהוגה בישיבות בדרך הפלפול המיותר, ובמקומה ללמוד לתכלית ידיעת ההלכה.

ללמוד עם הילדים בהיותם צעירים דקדוק. ולא כפי שהיה עד אז שלא היו  ה. 
בקיאים בכך כל עיקר.

רוב הדברים לא השתנו בזמנו של המהר"ל, אך בדורות שלאחריו הנהיגו תלמידיו 
חלק משינויים אלו.

אודות  אז,  עד  נהוגה  הלימוד שהיתה  דרך  אודות  הים  מן  כטיפה  הינה  זו  סקירה 
המלחמה שהיתה למהר"ל וקומץ מגדולי ישראל בדורו עם שאר גדולי ישראל בדורם, 
וכן השתלשלות הדברים מני אז והשינויים שחלו, ואין בכח אכסניא זו להביא דברים 
אלו; על כן הרוצה להעמיק בנושא זה, יכול לפתוח ולהתבונן בספר ‘מקורות לתולדות 

החנוך’ בו מרוכזים )כנ"ל( ריבוי אדיר של מקורות בענין זה.

 הערה ז
חומרת דילוג פרשיות בתורה לילדים

בפרק ה’ בספר ‘תורת החנוך’ עוסק בדרך שבה יש לבאר את כתבי הקודש לילדים, 
ובסופו מביא את לשון קונטרס ‘דרכה של תורה’6 המאריך לבאר שאין לדלג עם הילדים 

על פרשיות בתורה, אף שנראה שאינם מתאימות ללמדם עם הצעירים.

ותוכן הדברים הוא שמעולם לא חששו אבותינו ללמד לילדיהם את כל התורה כולה, 
ואעפ"כ ניתן לראות שכל הילדים יצאו בקדושה ובטהרה מבלי לדלג על אף פרשה. 
אשר למעשה כל הפרשות יפות הן, כמארז"ל )ויק"ר פי"ט(: “’שחורות כעורב’: ר"ש בר’ 
יצחק פתר בפרשיות של תורה שנראות כאלו הן כעורות ושחורות לאמרן ברבים, כגון 

הלכות זיבה ונגעים, נדה ויולדות, אמר הקב"ה: הרי הן עריבות עלי".

ושתי  לוט  מעשה  האם  שואלת  הגמ’  שכאשר  הגמ’,  מדברי  אסמכתא  לכך  ומביא 
בנותיו ומעשה יהודה ותמר מיתרגם, שואלת הגמ’: פשיטא! היינו שברי לגמרא שצריך 
לתרגמם, והסיבה היחידה להוה אמינא שמא לא לתרגמם – הוא משום כבוד האבות 

ויהודה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

6( וילנא, תרס"ב.
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לא. דלוג הפרשיות: ראה מכתב ה"צמח צדק" בענין זה )נדפס בבית רבי 
ח"ג. ובשלמות בקונטרס “ה’צמח צדק’ ותנועת ה’השכלה’"(.

זה, כמפורט  לשלימות היריעה יש לסקור בקצרה את הרקע שבשלו נכתב מכתב 
בהרחבה ברשימותיו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ שנדפסו בקונטרס ‘הצמח צדק ותנועת 

ההשכלה’:

בשנים תקפ"ח ואילך ניטשה מלחמה עזה ביותר בין המשכילים החפשים – שרצונם 
היה לקעקע את יסודות יהדות התורה, בעיקר ע"י שינוי סדר הלימוד אצל ילדי ישראל 
– לבין קהל היראים לתורה ומצוות שבראשם עמד כ"ק אדמו"ר ה’צמח צדק’ – שנאבקו 

על שמירת יסודות החינוך הכשר על טהרת הקודש.

פטרבורג  הבירה  בעיר  אסיפה  נערכה  אז  תר"ג,  בשנת  היה  המאבק  משיאי  אחד 
בהשתתפות ה’צמח צדק’7. באסיפה זו מסר ה’צמח צדק’ את נפשו ממש, ונאסר 22 

פעמים על אי הסכמתו לשנות ולו תג אחד מדרך התורה והיהדות.

מסקנות האסיפה אכן שמרו על המתכונת הקיימת של החינוך הכשר, אך המשכילים 
החפשים לא שקטו, וכעבור 5 שנים, בשנת תר"ח קראה הממשלה לאסיפה נוספת, בה 

השתתפו 6 סוחרים ומלומדים יהודים, שרובם הגדול היו מהחפשים8.

שני הנציגים היראים באסיפה התנגדו נמרצות למהלכה, אך נותרה הסכנה שמסקנות 
האסיפה ינטו לצד החפשים. רשימת הצעות נשלחה לחוות דעת כמה רבנים, ובהם 
ה’צמח צדק’. ההצעות כללו: שינוי נוסח התפילה לנוסח אחיד, יצירת ליקוט מהתורה, 
מהמשניות, ומהרמב"ם המשמיטים את הקטעים ה’בלתי מתאימים’, ותרגום כל אלה 

לגרמנית.

מטרת פעולות אלה היתה לגרום לילדים לזלזל בתורה, להרגילם לדבר בגרמנית 
וממילא ללמוד חכמות חיצוניות, ועי"ז להעבירם על דתם.

כמה  תורגם  זה  אלו. מכתב  הצעות  על  ערך מכתב/קונטרס תשובה  צדק’  ה’צמח 
פעמים ובהם פעם אחת ע"י המשכילים בזיוף. אך היושב בשמים ישחק, ובעקבות זיוף 
זה נוכחו שר ההשכלה והפנים של רוסיה לראות את פניהם האמיתיות של המשכילים 
החפשים, ומני אז התייחסו לדבריהם בערבון מוגבל, ביטלו את האסיפה הנ"ל, והשאירו 
על כנם את החלטות האסיפה דשנת תר"ג, שכנ"ל – חיזקה את יסודות החינוך הכשר.

לאחר הסברת הרקע לכתיבת מכתב זה, מובן ביתר שאת תוכן המכתב:

7( שאר המשתתפים באסיפה: ר’ איצל’ה מוואלוז’ין, ר’ ישראל היילפרין, בצלאל שטרן.
8( שמות המשתתפים באסיפה. מצד החפשים: מר ווערביל, מר אייכענבוים, מר בערנשטיין והמכונה ‘רב’ אליעזר 

ליפשיץ. מצד היראים: הסוחרים גולדברג ובאשקאוויטש.
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לדלג  בלבנו  יעלה  “איך  צדק’:  ה’צמח  פותח  פרשיות’  ב’דילוג  העוסק  החלק  את 
פרשיות בתורת משה עבד ה’, ולומר בשכל אנושי שאינם כ"כ הכרחיים או שאינם כ"כ 
. נאמרו מפי הקב"ה   . הגונות להדרש וללמוד עם נערים? כי מאחר שכל הפרשיות 
למשה ומשה אומר וכותב, והאומר שאף פסוק א’ . . לא מפי הקב"ה יצא . . נדון כאומר 

אין תורה מן השמים".

לאחמ"כ מעתיק ה’צמח צדק’ לשון הרמב"ם בעיקר השמיני מי"ג העיקרים: “היות 
ע"ה,  רבינו  ע"י משה  הנתונה  הזאת  התורה  כל  כי  והוא שנאמין  מן השמים  התורה 
שהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהגיעה אליו מאת השי"ת כו’ וכי הוא היה כמו סופר 

שקורין לו והוא כותב.

היתה  ‘ותמנע  מהיטבאל’,  אשתו  ‘ושם  ומצרים’,  כוש  חם  ‘ובני  בין  הפרש  ואין   .  .
ה’  תורת  והכל  הגבורה  מפי  הכל  כי  ישראל’  ו’שמע  אלקיך’  הוי’  ‘אנכי  ובין  פלגש’, 
סיפרם  והספורים משה  הפסוקים  אלה  שכמו  שאומר  וזה  וקדושה.  וטהורה  תמימה 
מדעתו הנה הוא . . כופר ומגלה פנים יותר מכל הכופרים! לפי שחשב שיש בתורה לב 
וקליפה, ושאלה דברי הימים והספורים אין תועלת בהם ושהם מאת משה רבינו ע"ה; 

וזהו ענין אין תורה מן השמים".

ולפי זה מאריך ה’צמח צדק’ שאין שום מקום לדלג רח"ל על פסוקים ותיבות בתורה, 
שהרי אין אפילו תיבה אחת בתורה שאינה רומזת לחכמות ופלאים שלא נתגלו לנו, 

וכפי שביאר הרלב"ג הלימוד מסיפורי התורה, בעניני מידות, עבודת ה’ וכדומה.

פסוקים  שאין מתרגמים  כך  על  הגמ’  דברי  להסבר  צדק’  ה’צמח  ניגש  מכן  לאחר 
מהתורה, כגון מעשה ראובן ובלהה. ומבאר שאמרו זאת בבית הכנסת בשעת קריאת 
התורה, שנמצאים אז עמי הארץ שלא למדו מימיהם, ומבינים הדברים כפשוטם ללא 
פירוש חז"ל. אך ילד שלומד התורה הרי ילמד הדברים כפירוש חז"ל, המבואר בפרש"י 

בטוב טעם.

ומוסיף ה’צמח צדק’, שכאשר ילד מדלג על מעשה ראובן, הרי לאחמ"כ לא יוכל 
להבין את תוכחת יעקב לראובן, והרי התורה נלמדת ב’סמוכים’ ואי אפשר לדלג על 

תוכחת יעקב לראובן.

ולפיכך – מגיע ה’צמח צדק’ למסקנת הדברים – הרי אין לשנות מסדר הלימוד הנהוג 
מדורי דורות, ללמוד התורה כולה כסדרה, מבלי לדלג ח"ו על אף פרשה.

מכל זה מתברר, קילורין לעיניים, הערת כ"ק אד"ש מה"מ, שאמנם הביא ב’תורת 
חנוך’ שאין לדלג על פרשיות בתורה, אך לא ביאר חומרת הענין, כפי שהביא ה’צמח 
צדק’ בשם הרמב"ם – שענין זה כרוך באומר ‘אין תורה מן השמים’ ו’הוסיף משה מפי 

עצמו’ רח"ל!
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 ח
דברים שאינם שייכים למקומם או לספר בכלל

בפרק ב’ בספר ‘תורת החנוך’ עוסק בתכלית ומטרת הלימוד, ובהקשר לזה מביא 
הגמ’ מבבא מציעא )קיד, ב9(: “אשכחי’ רבה בר’ אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של 
עובדי כוכבים . . א"ל: לאו כהן הוא מר, מאי טעמא קאי מר בבית הקברות? א"ל: לא 
מתני מר טהרות? דתניא רשב"י אומר: קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין . . א"ל: 

בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא? וא"ל: ואמאי? א"ל: דחיקא ליה מילתא".

היינו שרבה בר’ אבוה ענה לאליהו הנביא שאינו לומד סדרי זרעים וטהרות שאינם 
נוהגות אצלו )בחו"ל שלא בזמן הבית(, מכיון שאין לו פנאי.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ע’ טו ב"מ קיח, ב: לכאורה אין מקומו בחבור זה.

*
הגמ’  מביא  ובסופו  המינות’,  מן  ב’להתרחק  עוסק  החנוך’  ‘תורת  בספר  י’  בפרק 
במגילה )כח, א(: “אמר ר’ יוחנן: אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע, שנאמר: 
‘לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם אראך". וכן מביא הגמ’ 

בסוטה )מב, ב(: “אסור לספר בשבחן של רשעים".

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

מא. מגילה וסוטה: לכאורה אין מקומם בס’ כזה.

*
בפרק י"א בספר ‘תורת החנוך’ עוסק באיסור לימוד חכמת יוונית, ומביא בקשר לכך 

ציטוטים מהגמ’ העוסקים בזה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

הנושא מבורר בספרו. ועכ"פ צ"ל נכלל בפרק  פי"א )והוא פ"י10(: אין 
שלפניו או שלפני פניו.

9( בספר תורת החנוך נכתב “בבא מציעא קיח, ב", וכן במכתב כ"ק אד"ש מה"מ מציין לדף קיח, אך למעשה מודפסת 
מימרא זו בדף קיד.

10( כנראה מפני טעות הדפוס, נדפס ספר תורת החנוך ללא פרק ט, היינו שלאחר פרק ח נדפס מיד פרק י.
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עוסק  ט’  ופרק  התורה’,  לחכמת  פרפראות  חכמות  ב’שאר  עוסק  בספר  ח’  פרק 
יוונית  חכמה  של  זה  שענין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  היינו שמעיר  המינות’.  מן  ב’להתרחק 
אינו מבורר בספרו, ועכ"פ אין ענין להביאו בפרק נפרד, כי אם בענין לימוד חכמות 

חיצוניות או בלהתרחק מן המינות.

*
הציטוטים  ומביא  לצניעות’,  ה’חנוך  בנושא  עוסק  החנוך’  ‘תורת  בספר  י"ז  בפרק 

דלהלן:

ינוקא.  באנפי  להדיא  תקום  לא  איתתא  האי  אביי:  “אמר  ב(:  )מד,  מבכורות  הגמ’ 
אגיסא – לית לן בה". היינו שאין לאשה להטיל מים בפני תינוק, שיש בכך חוצפה, אלא 

צריכה לנטות לצד.

הגמ’ מסנהדרין )ק, ב(: “כתיב בספר בן סירא: בת לאביה מטמונת שוא, מפחדה לא 
יישן בלילה. בקטנותה, שמא תתפתה. בנערותה, שמא תזנה. בגרה, שמא לא תינשא. 

נישאת, שמא לא יהיו לה בנים. הזקינה, שמא תעשה כשפים".

ויקרא רבא )פכ"א פ"ז(: “אמר רב: אל תכנס לעיר פתאום ואל תיכנס לבית פתאום. 
בתך בגרה – שחרר עבדך ותנה לו".

הגמ’ מכתובות )נא, ב(: “תני ר’ חייא: הרוצה שיעדן את אשתו, ילבישנה כלי פשתן; 
הרוצה שילבין את בתו, יאכילנה אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפירקה".

ועל כל אלה מעיר כ"ק אד"ש מה"מ:

פי"ז. בכורות, סנהדרין, ויק"ר, כתובות: אין שייך כאן.

*
פסח’,  בערב  לצום  ב’חנוך  העוסק  קצר,  פרק  הוא  החנוך’  ‘תורת  בספר  כ"ט  פרק 
ומביא על כך משו"ע אורח חיים, שנוהגין שכאשר הילד קטן אביו או אמו מתענים 

עבורו.

פרק נ"ב בספר ‘תורת החנוך’ עוסק ב’הכנה ללמוד בצבור’, ומביא המדרשים דלהלן:

בראשית רבה )פכ"ד פ"ה(: כתיב ‘אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה’. רבנן ור’ אחא. 
רבנן אמרין: כל דבור ודבור שהיה הקב"ה אומר למשה, היה אמרו ב’ פעמים בלבו, 
ואח"כ היה אומר למשה. ומ"ט? ‘אז ראה ויספרה’ חד. ‘הכינה וגם חקרה’ חד. ואח"כ 



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת138

‘ויאמר לאדם’, זה משה. ור’ אחא אמר: ד’ ]פעמים[ ‘אז ראה’ – חד, ‘ויספרה’ – חד, 
‘הכינה’ – חד, ‘וגם חקרה’ – חד, ואח"כ, ‘ויאמר לאדם’ זה משה".

שמות רבה )פ"מ פ"א(: “אמרי רבנן: צריך אדם להיות נוטל משל לומר פרקו, או 
אגדתו, או מדרשו, בשעה שהוא מבקש לאמרם בצבור. לא יאמר הואיל שאני יודע בו 
יפה, כשאכנס לדרוש, אני אומר. א"ר אחא מן האלקים אתה למד, כשבקש לומר תורה 
לישראל, אמרה ד’ פעמים בינו לבין עצמו, עד שלא אמרה לישראל. וכן ‘וידבר אלקים 
את כל הדברים האלה’ ואח"כ ‘לאמר’ לישראל. אמרי רבנן: רבי יוחנן בן תורתא פעם 
אחת בא לפני ר"ע. א"ל: עמוד וקרא בתורה. א"ל: לא עברתי על הפרשה. ושבחוה 

חכמים".

ועל כל אלו מעיר כ"ק אד"ש מה"מ:

פכ"ט, פנ"ב: כנ"ל.

היינו, שאין פרקים אלו שייכים לספר.

*
ומסיים כ"ק אד"ש מה"מ את המכתב:

באיווי כל טוב סלה.

חי"ק.



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



לעילוי נשמת
הת' היקר

מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'
שנלב"ע בדמי ימיו

הת' מנחם מענדל דוד ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

ולזכות הוריו היקרים
הרב שמעון שי'

וזוגתו מרת טלי תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לכל בני משפחתם

בגשמיות וברוחניות
שיזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א, מתוך בריאות איתנה ושמחה וטוב לבב



לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 עוסק בצ"צ באמונה
 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח
אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתינו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו בכל מעשיהם

בגשמיות וברוחניות ובשניהם גם יחד

שיזכו לקבל פני משיח צדקנו, כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א, מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב.



לעילוי נשמת
ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה

מרת אסתר ב"ר ראובן ע"ה
ר' דוד ב"ר שמואל ע"ה
ר' יהודה ב"ר ראובן ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה.

שיזכו תומ"י לעליית הנשמה הכי גדולה
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

*

לזכות הרה"ח ר' ראובן ורעייתו מרת שרונה
וילדיהם ומשפחתם שיחיו

שאער

 יהי רצון שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם
וימלא השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה 

בטוב הנראה והנגלה
והעיקר שיזכו לקבל פני משיח צדקנו אדמו"ר 
שליט"א, בגאולה האמיתית והשלימה נאו ממש!



לזכות
הת' שמואל שי' אלגזי

לרגל הגיעו לעול מצוות  -  כ"ג תמוז ה'תשע"ז
 שיזכה לגרום נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ

 ולפעול להתגלותו המיידית והמושלמת לעין כל

*

ולזכות אביו
שליח כ"ק אד"ש מה"מ

לשכונת קריית היובל ירושלים
הרב יוסף יצחק שי' אלגזי ומשפחתו,

להצלחה רבה ומופלגה במילוי השליחות כולה
כפי שחדורה בשליחות היחידה שנותרה -

קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!



לעילוי נשמת
הרבנית מרת מלכה 

בת הרה"ח ר' יחיאל יהודה ע"ה
שוורץ

נלב"ע כ"ב אב ה'תשע"ג

ולעילוי נשמת
הרב הרה"ח ר' ברוך
בן הרה"ח ר' שמעון

קופרמן
נלב"ע ר"ח כסלו תשס"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

שיזכו תומ"י לעליית הנשמה הכי גדולה
בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



לזכות
החתן הרה"ת מנחם מענדל שי'

בן הר"ר שלמה דובער פנחס שי'
 לאזאר

שליח הראשי דכ"ק אד"ש מה"מ לרוסיה

לרגל נישואיו עב"ג מרת חנה שתחי'
בת הר"ר יהודה שי'

 טייכטל
שליח הראשי דכ"ק אד"ש מה"מ לגרמניה

שיזכו להקים בנין עדי עד, מיוסד על יסודי התורה והמצוה
לגרום נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ

ולפעול להתגלותו המיידית והמושלמת לעין כל

*
הוקדש ע"י התמים הנעלה
יעקב יצחק שי' קופרמן



לזכות
החתן הת' משיח שי'

לרגל נישואיו עב"ג מרת יחל נוריה שתחי'
 קופצ'יק

שיזכו להקים בנין עדי עד, מיוסד על יסודי התורה 
והמצוה

בית חב"ד שפועל לעד בשליחות האחת והיחידה
ויגרמו נחת רוח רב לכ"ק אד"ש מה"מ

לפעול להתגלותו המיידית והמושלמת לעין כל






