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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 הראשון של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 

לאור בשנת לימודים זו1 - ה'תשע"ח )גליון קלה(,

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

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

קובץ זה יוצא לאור עולם לרגל ט"ו אלול - בו מציינים 120 שנה להתייסדות ישיבת 
תומכי-תמימים )נזר"ת - תשע"ז(, אשר אופן הלימוד בישיבה, באופן של תמימות - 
ישראל בגאולה האמתית  וזירוז לשלימות העבודה אצל כלל  שלימות, הוא הקדמה 

והשלימה2.

למעלה מזה: בזכות אופן הלימוד והעבודה בישיבה, התמימים הם אלו אשר יזכו 
ללמוד ראשונים מתורתו של משיח בגאולה השלימה, היות ובזמן הגלות הכינו עצמם 
כראוי לקבלת תורה זו3. ובזכות עבודתם בזמן הגלות, אף לעת"ל הם אלו אשר ילמדו 

לבנ"י כולם את תורתו של משיח4.

ובפרט אשר עניינה של 'תומכי תמימים'5 ותלמידי התמימים הוא 'חיילי בית דוד' 
הנלחמים בדרא דעקבתא דמשיחא באלו אשר 'חרפו עקבות משיחך'6, וזאת פועלים 

ע"י עבודתם בלימוד הנגלה וחסידות, והפצת המעיינות חוצה.

1( קובץ זה יו"ל בזמן אלול תשע"ז, הפותח את שנת תשע"ח.

2( שיחת ט"ו אלול תנש"א. התוועדויות תנש"א ח"ד ע' 244.

3( לקוטי שיחות ח"ט, ע' 384.

4( לקוטי שיחות חי"ד, ע' 396.

5( שיחת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שמח"ת תרס"א.

6( ולהעיר משיחת ש"פ חיי-שרה, כ"ף מרחשון תשמ"ה: "ותוכנה של מלחמה זו, לבטל את הענין ד"אשר חרפו אויביך 

ה'" ולאח"ז ביטול הענין ד"אשר חרפו עקבות משיחך".  הסוג ד"אשר חרפו עקבות משיחך" אינם "אויביך ה'", אדרבה, 
הם יהודים לומדי תורה ומקיימי מצוות אלא שאינם יכולים לסבול שיהודי אומר "ָאט ָאט קומט משיח", מכיון ששומעים 

כבר את פעמי "עקבות משיחך".
זוהי איפוא "מלחמת בית דוד" בימינו אלו, לבטל את הענין ד"אשר חרפו עקבות משיחך", וזאת ע"י הפצת המעיינות 
חוצה. היינו שיוצא מד' אמות שלו, אפילו כאשר ד' אמותיו בליובאוויטש והולך למקום ה'חוצה' ששם נמצאים אלו אשר 

"חרפו עקבות משיחך" ושם מפיץ את מעיינות החסידות.
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ובפרט שבדורנו כבר נסתיימה ונשלמה עבודתם של חיילי בית דוד ד'מלחמת בית 
זו, ועומדים מוכנים  דוד', וכעת נמצאים במעמד ומצב של תשלום שכר על עבודה 

לקבלת דוד מלכא משיחא בפועל ובגלוי7.

והעיקר שבהוצאת קובץ חידושי תורה, ממהרים מזרזים ופועלים כבר את קבלתו 
של דוד מלכא משיחא - קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

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 
ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה בו באו ההערות על סדר הדפים במסכת בבא-
קמא - הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם, ולאחריהם הערות במסכת 

כתובות, שנלמדה אשתקד.

'תומכי תמימים' הבאנו  ישיבת  120 שנה להתייסדות  פותחין בדבר מלכות, לרגל 
את שיחת כ"ק אד"ש מה"מ מאחש"פ תשל"ו, בה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בבהירות 
ועפ"ז את עבודתם המיוחדת של  ישיבת תו"ת,  ויחודיותה של  וביסודיות את ענינה 

התלמידים הלומדים בה - התמימים.

השיחה מובאת בזאת בצירוף סיכום קצר לקטעים, ביאורי ענינים, ותרגום המילים 
בסיום  מהרגיל(.  יותר  קטן  ובכתב  אריח  בחצאי  )הוספו  ללה"ק  וארמית  מאידית 
השיחה הובאו רשימת המראי מקומות שבהם השתמשו לצורך כתיבת הביאורים. יש 
לציין כי אין ברשימה זו כדי להצביע על המקורות הראשוניים או העיקריים לנושאים 

המדוברים, אלא לאותם שהיוו מקור לכתיבת הביאור בפועל.

כל הנ"ל נערך ע"י הרה"ת ל.י.נ. משפיע בישי"ק, אנו מודים לו על האישור להשתמש 
בזה. לחביבותא דמילתא הבאנו במדור הוספות את תצלום עלי ההגהה של כ"ק אד"ש 

מה"מ על שיחה זו.

ומצב  למעמד  בנוגע  ה'תנש"א,  תצא  ש"פ  משיחת  קצר  קטע  מובא  לכך  בנוסף 
עקבות  חרפו  אשר  באלו  דוד  בית  דחיילי  המלחמה  נסתיימה  שבה  זו,  דתקופתנו 

משיחך, ומתחילה התקופה דתשלום השכר.

7( דבר מלכות כי תצא. דבר מלכות וירא.

8( דבר מלכות חיי שרה.
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תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב שמואל שי' גינזבורג, לרב אשר שי' 
גרשוביץ, לרב מנחם מענדל שי' הלפרין, לרב שלום דובער שי' וולף, לרב יעקב שי' 
לנדא, לרב שבתי יונה שי' פרידמן, לת' אביחי שילו שי' קופצ'יק, ולת' יוסף חיים שי' 

רוזנבלט 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 ר"ח כסלו, בו ימלאו ארבעים שנה לנס הגדול שאירע עמנו 

בשנת תשל"ח.

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
 ט"ו אלול ה’תשע"ז )הי' תהא זו שנת עוז(

 שנת החיי"ם להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

9( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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ו"פ תשל"שיחת אחש 3

  .א

, ר"ח אדמו"ק מו" סיפר כ1א"תש'בסעודת היום דאחרון של פסח ה

הונהג הסדר להתועד ברבים ) שלשים ושש שנים(ו "שהחל משנת תרס

שמחת "התועדות הקשורה עם  –ובפרט , פ"בעת הסעודה דאחש

אכל אז סעודה זו ביחד , ע"ב נ"ר מהורש"ק אדמו"כ, שאביו, "התמימים

  .ים בפעם הראשונהתמימ עם תלמידי ישיבת תומכי

איין ווארט פון דער שיחה : "ר בסיפורו"ח אדמו"ק מו"והמשיך כ

ר "ק אאמו"נאך דעם ווי הוד כ. קדושה וועל איך אייך איצט איבערגעבן

האט , 2מלכא ומלכתא הוו יתבי: ק האט געזאגט דעם מאמר חסידות"הרה

" וועןה מצליח גע"די ארבעט האט ב: ק געזאגט"ר הרה"ק אאמו"דאן הוד כ

ק "ר הרה"ק אאמו"לאחר שכ.  מהשיחה הקדושה ברצוני כעת למסור לכםת אחאימרה[=

: ק"ר הרה"ק אאמו"אמר כ, מלכא ומלכתא הוו יתבי: אמר את מאמר החסידות) ב"הרש(

כמבואר שם בהמשך דברי , היינו התיסדות הישיבה(] הצליחהה "בהעבודה 

  ).ע"ר נ"ק אדמו"כ

ומזה שבחזרתו על . קים הם בתכלית הדיוקדברי רבותינו נשיאינו מדויי

ר "ח אדמו"ק מו"דייק כ, ע שהישיבה הצליחה"ר נ"ק אדמו"דברי אביו כ

ה מלכא ומלכתא הוו "לאחרי אמירת המאמר ד' ל הי"לספר שדיבור הנ

  .ל"ל יש לה קשר לתוכן המאמר הנ"מובן שהצלחת הישיבה הנ, יתבי

  .ב

ק "אבל יש דרוש מכ, ע"עלא מצאתי ל –שלו " הנחה"ל או "מאמר הנ

ד החסידות "ל ע"המבאר את סיפור הגמרא הנ, ה זה" בד3צ"ר הצ"אדמו

מלכא "ה "וכן ישנם עוד מאמרים מרבותינו נשיאינו ד). כדלקמן(

. צ"ר הצ"ל של אדמו"שכפי הנראה מיוסדים הם על דרוש הנ, 4"ומלכתא

ו "ספ תר"שגם המאמר שנאמר בעת הסעודה דאחש, ואשר לכן קרוב לומר

  .בתוכן זה' הי

  

___________
. ואילך104' א ע"תש'ספר השיחות ה) 1

).בשינוי לשון(כריתות בסופה . ד"פסחים ספ) 2

.ב-א, ת וישלח תכו"אוה) 3

.ז"פ תרצ"שש. ד"פ תרס"שחוהמ) 4

צ משמע "מדברי הרבי הריי

שהצלחת הישיבה קשורה לתוכ� 

'מלכא ומלכתא'המאמר 

שהתורה (ל "נקודת תוכ� מאמר הנ

אינו מתאי� , )והמצוות שווי�

שענינה (לכאורה לתוכ� הישיבה 

)הוא דווקא תורה

16ו"פ תשל"שיחת אחש

' שידוע שהם בבחי, ובפרט דיוק הכי גדול בשמירת זמני סדרי הישיבה     

ד המבואר "ע(ק רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה "מכ" הגבלה עצמית"

לא מדידה בהאור (שענינה , צ" לענין המדידה דתומ54ו"בהמשך תרס

ע להיות נמשך במדידות ועשיות אלו " צמצם א'ה ית"שעצמו) א"כ, עצמו

  ").ו"וממילא אנו מוכרחים לעשות כך דוקא ולא באופן אחר ח", דוקא

ובפרט ', ל ההתעסקות בהרבצת התורה וכו"שאף שצ, אשר מזה מובן

 –לאחרונה שחובת הזמן היא להשתדל בענין המבצעים ככל האפשרי 

ל ההתעסקות רק "צ, מ"מ – 55המתעסק בזה תבא עליו ברכה, ואדרבה

  .שיבהבהזמנים שמחוץ לסדרי הי

ל "כנ(תלמיד ישיבת תומכי תמימים אינו מציאות לעצמו : ויתירה מזו

אלא עומדים הם ברשותם של , ולכן גם הזמנים הפנויים אינם שלו, )ז"ס

זה שבידו זמנים פנויים . א.ז; ק רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה"כ

לא מפני שזמנים אלו הם בבעלות (ז "הר' להתעסק בהפצת המעינות וכו

להשתמש בהם ) מאת רבותינו נשיאינו( לרשותו שניתנומפני ) א"כ, שלו

אם להמשיך בשקידה והתמדה בלימוד (כפי רצונו ובחירתו ' לעבודתו ית

שגם , ומזה מובן). 'וכו' או להתעסק בהפצת המעינות וכו, התורה

  .פ הוראות הנהלת הישיבה"ל ע"צ –ל בזמנים אלו "ההתעסקות בהנ

  .יב

שגם אלו שכבר , מובן" ושה לא זזה ממקומהקד" ד56י הכלל"עפ

 זו של הישיבה לא זזה הקדושת, מכותלי ישיבת תומכי תמימים" יצאו"

היגיעה ,  אודות ריבוי הכחות57י הידוע"ובפרט עפ; ממקומה בהם

  והרי כשם שמעשי –וההשתדלות שהשקיעו רבותינו נשיאינו בהישיבה 

  

___________
  .ה תולדות נחה אל"ד) 54

".רכהבליו עבוא ת"ח בשנת "ט בגמ"להעיר מהתחלת פעולות הבעש) 55

.זך' ק ביאור לסי'"אגה. א"ה פ"של. ג"ד פ"של. ג"פ' ח שער ד"ראה ע) 56

.ועוד). 106' ע(פ שבתחילת השיחה "ראה שיחת אחש) 57

 הקווי� האמורי� 'בדוגמת 

א� , התמסרות לכל סוגי העבודות(

ג� ל "צ) העיקר הוא התורהכש

' תומכי תמימי�'אצל מי שלמד ב

בעבר

תפילי�(ציוונו לקיי� מצוות באופני� מוגדרי� ומוגבלי� ' ה שהשהעובד, ב"ר הרש"ק אדמו" מבאר כ'ו"המש� תרס'ב :13ביאור 

ה הקביל את עצמו"אלא זוהי הגבלה עצמית שבה הקב, פי שכל-אי� לזה טע� על, )ב"רצועות שחורות דווקא וכיו, מרובעות דווקא

  . ויתגלה בעול� יימש�–'  עצמותו ומהותו ית–הוא , שדווקא בקיו� מצוות באופני� שקבע, כביכול

שכביכול הגבילו את עצמ� לזמני סדרי�, שה� הגבלה עצמית של רבותינו נשיאינו, בדומה לכ� ה� זמני סדרי הישיבה

י"מאשר ע' ולכ� כמו שאד� לא יכול לומר שמרגיש שיש לו דר� אחרת וטובה יותר להתקשר אל ה(מדוייקי� כעני� בפני עצמו 

–לדוגמא  –לא יכול לומר ' תמי�'כ� , צמו לאופ� זה דווקא ללא שו� הסברההגביל את ע' שהרי ה,  בצורה שרבנ� קבעוהתפילי�

).יעמוד יותר בהספק חומר הלימודי�באופ� זה שבחשבו ללמוד בלילה ו' סדר'לנמנ� בשמעדי� 

ביאורי�
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13 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

ו"פ תשל"שיחת אחש 3

  .א

, ר"ח אדמו"ק מו" סיפר כ1א"תש'בסעודת היום דאחרון של פסח ה

הונהג הסדר להתועד ברבים ) שלשים ושש שנים(ו "שהחל משנת תרס

שמחת "התועדות הקשורה עם  –ובפרט , פ"בעת הסעודה דאחש

אכל אז סעודה זו ביחד , ע"ב נ"ר מהורש"ק אדמו"כ, שאביו, "התמימים

  .ים בפעם הראשונהתמימ עם תלמידי ישיבת תומכי

איין ווארט פון דער שיחה : "ר בסיפורו"ח אדמו"ק מו"והמשיך כ

ר "ק אאמו"נאך דעם ווי הוד כ. קדושה וועל איך אייך איצט איבערגעבן

האט , 2מלכא ומלכתא הוו יתבי: ק האט געזאגט דעם מאמר חסידות"הרה

" וועןה מצליח גע"די ארבעט האט ב: ק געזאגט"ר הרה"ק אאמו"דאן הוד כ

ק "ר הרה"ק אאמו"לאחר שכ.  מהשיחה הקדושה ברצוני כעת למסור לכםת אחאימרה[=

: ק"ר הרה"ק אאמו"אמר כ, מלכא ומלכתא הוו יתבי: אמר את מאמר החסידות) ב"הרש(

כמבואר שם בהמשך דברי , היינו התיסדות הישיבה(] הצליחהה "בהעבודה 

  ).ע"ר נ"ק אדמו"כ

ומזה שבחזרתו על . קים הם בתכלית הדיוקדברי רבותינו נשיאינו מדויי

ר "ח אדמו"ק מו"דייק כ, ע שהישיבה הצליחה"ר נ"ק אדמו"דברי אביו כ

ה מלכא ומלכתא הוו "לאחרי אמירת המאמר ד' ל הי"לספר שדיבור הנ

  .ל"ל יש לה קשר לתוכן המאמר הנ"מובן שהצלחת הישיבה הנ, יתבי

  .ב

ק "אבל יש דרוש מכ, ע"עלא מצאתי ל –שלו " הנחה"ל או "מאמר הנ

ד החסידות "ל ע"המבאר את סיפור הגמרא הנ, ה זה" בד3צ"ר הצ"אדמו

מלכא "ה "וכן ישנם עוד מאמרים מרבותינו נשיאינו ד). כדלקמן(

. צ"ר הצ"ל של אדמו"שכפי הנראה מיוסדים הם על דרוש הנ, 4"ומלכתא

ו "ספ תר"שגם המאמר שנאמר בעת הסעודה דאחש, ואשר לכן קרוב לומר

  .בתוכן זה' הי

  

___________
. ואילך104' א ע"תש'ספר השיחות ה) 1

).בשינוי לשון(כריתות בסופה . ד"פסחים ספ) 2

.ב-א, ת וישלח תכו"אוה) 3

.ז"פ תרצ"שש. ד"פ תרס"שחוהמ) 4

צ משמע "מדברי הרבי הריי

שהצלחת הישיבה קשורה לתוכ� 

'מלכא ומלכתא'המאמר 

שהתורה (ל "נקודת תוכ� מאמר הנ

אינו מתאי� , )והמצוות שווי�

שענינה (לכאורה לתוכ� הישיבה 

)הוא דווקא תורה

16ו"פ תשל"שיחת אחש

' שידוע שהם בבחי, ובפרט דיוק הכי גדול בשמירת זמני סדרי הישיבה     

ד המבואר "ע(ק רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה "מכ" הגבלה עצמית"

לא מדידה בהאור (שענינה , צ" לענין המדידה דתומ54ו"בהמשך תרס

ע להיות נמשך במדידות ועשיות אלו " צמצם א'ה ית"שעצמו) א"כ, עצמו

  ").ו"וממילא אנו מוכרחים לעשות כך דוקא ולא באופן אחר ח", דוקא

ובפרט ', ל ההתעסקות בהרבצת התורה וכו"שאף שצ, אשר מזה מובן

 –לאחרונה שחובת הזמן היא להשתדל בענין המבצעים ככל האפשרי 

ל ההתעסקות רק "צ, מ"מ – 55המתעסק בזה תבא עליו ברכה, ואדרבה

  .שיבהבהזמנים שמחוץ לסדרי הי

ל "כנ(תלמיד ישיבת תומכי תמימים אינו מציאות לעצמו : ויתירה מזו

אלא עומדים הם ברשותם של , ולכן גם הזמנים הפנויים אינם שלו, )ז"ס

זה שבידו זמנים פנויים . א.ז; ק רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה"כ

לא מפני שזמנים אלו הם בבעלות (ז "הר' להתעסק בהפצת המעינות וכו

להשתמש בהם ) מאת רבותינו נשיאינו( לרשותו שניתנומפני ) א"כ, שלו

אם להמשיך בשקידה והתמדה בלימוד (כפי רצונו ובחירתו ' לעבודתו ית

שגם , ומזה מובן). 'וכו' או להתעסק בהפצת המעינות וכו, התורה

  .פ הוראות הנהלת הישיבה"ל ע"צ –ל בזמנים אלו "ההתעסקות בהנ

  .יב

שגם אלו שכבר , מובן" ושה לא זזה ממקומהקד" ד56י הכלל"עפ

 זו של הישיבה לא זזה הקדושת, מכותלי ישיבת תומכי תמימים" יצאו"

היגיעה ,  אודות ריבוי הכחות57י הידוע"ובפרט עפ; ממקומה בהם

  והרי כשם שמעשי –וההשתדלות שהשקיעו רבותינו נשיאינו בהישיבה 

  

___________
  .ה תולדות נחה אל"ד) 54

".רכהבליו עבוא ת"ח בשנת "ט בגמ"להעיר מהתחלת פעולות הבעש) 55

.זך' ק ביאור לסי'"אגה. א"ה פ"של. ג"ד פ"של. ג"פ' ח שער ד"ראה ע) 56

.ועוד). 106' ע(פ שבתחילת השיחה "ראה שיחת אחש) 57

 הקווי� האמורי� 'בדוגמת 

א� , התמסרות לכל סוגי העבודות(

ג� ל "צ) העיקר הוא התורהכש

' תומכי תמימי�'אצל מי שלמד ב

בעבר

תפילי�(ציוונו לקיי� מצוות באופני� מוגדרי� ומוגבלי� ' ה שהשהעובד, ב"ר הרש"ק אדמו" מבאר כ'ו"המש� תרס'ב :13ביאור 

ה הקביל את עצמו"אלא זוהי הגבלה עצמית שבה הקב, פי שכל-אי� לזה טע� על, )ב"רצועות שחורות דווקא וכיו, מרובעות דווקא

  . ויתגלה בעול� יימש�–'  עצמותו ומהותו ית–הוא , שדווקא בקיו� מצוות באופני� שקבע, כביכול

שכביכול הגבילו את עצמ� לזמני סדרי�, שה� הגבלה עצמית של רבותינו נשיאינו, בדומה לכ� ה� זמני סדרי הישיבה

י"מאשר ע' ולכ� כמו שאד� לא יכול לומר שמרגיש שיש לו דר� אחרת וטובה יותר להתקשר אל ה(מדוייקי� כעני� בפני עצמו 

–לדוגמא  –לא יכול לומר ' תמי�'כ� , צמו לאופ� זה דווקא ללא שו� הסברההגביל את ע' שהרי ה,  בצורה שרבנ� קבעוהתפילי�

).יעמוד יותר בהספק חומר הלימודי�באופ� זה שבחשבו ללמוד בלילה ו' סדר'לנמנ� בשמעדי� 

ביאורי�
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4ו"פ תשל"שיחת אחש

מלכא ומלכתא הוו יתבי מלכא "רא מאיתא בג: צ"תוכן הדרוש של הצ

אמרו מאן מוכח כהן גדול דקא , אמר גדיא יאי ומלכתא אמרה אימרי יאי

המלך . מלך ומלכה ישבו[אי גדיא יאי יסק לתמידא . . מסיק קרבנות כל יומא 

, כהן גדול? מי יוכיח: אמרו, ה ומשובח נא-כבש : והמלכה אמרה, נאה ומשובח - אמר עז

ומסיק . . (!] ?שיעלוהו לקרבן התמיד,  משובחעזאם . . שהרי הוא מעלה קרבנות כל יום 

ש אומר כבשים קודמים לעזים בכל מקום יכול " ר5דתנן) בגמרא דאינו כן

 אם כבש יביא קרבנו מלמד ששניהן שקולין 6ל"מפני שמובחרין במינן ת

  ".כאחד

תורה  ]בעלי[הסוגים דמארי ' הם ב" גדיא"ו" אימרי"ד, 7צ"צומבאר ה

 8כעמר נקא' ושער רישי"כי (קאי על מארי תורה " אימרי: "ובעלי מצות

" גדיא"ו, ישראל' בחי –) 9"'זהו הלכות התורה וכו ]נקיושער ראשו כצמר [

כי (יעקב ' בחי –מצות )שמעלתם היא בקיום ה –עסק (קאי על בעלי 

מ "כך מי שעוסק במו, שערות שלהן יש יניקת החיצוניםעזים מה 'בחי"

  .10")'בריבוי התחכמות מותרי מוחין כו

___________
.כריתות בסופה) 5

.לב, ויקרא ד) 6

.4ה מלכא ומלכתא דלעיל הערה "כ ד"וראה ג) 7

.ט, דניאל ז) 8

  ).ת שם"אוה" ('דיבור התורה וכו' האמירך ל' וה' האמרת כו'  את הד"גם אימרא ע") 9

; אתהפכא ואתכפיא; ת"כ צדיקים ובע"הם ג" גדיא"ו" אימרי"ד, ת שם"וראה אוה) 10

  .ת"ע וד"ד

המל� אמר כי: בעת שישבו לאכול) ממלכי בית חשמונאי( וויכוח בי� מל� למלכה מעי�' שיח שהי-בגמרא מסופר על דו :1ביאור 

והחליטו שהכה�? מי יוכיח לנו ע� מי הצדק, אמרו זה לזה. והמלכה אמרה כי כבש משובח יותר, עז משובח יותר למאכל=) גדי (

תו� כדי שהוא – הכה� הגדול והכריע באמרו הגיע. שהרי הוא מקריב קרבנות מידי יו� ובטח יודע מה משובח יותר, הגדול יוכיח

ומכ� שלא כ�, כלומר)"... אותו מקריבי� פעמיי� ביו�(שיעלה כקרב� התמיד , א� העז משובח יותר" –מסמ� בידו בתנועת לגלוג 

  .מוכח שהכבש משובח יותר מ� העז, ההלכה

כבשי�, רבי שמעו� אומר: "משנה האומרתהוא לא למד את הש מוכיחי� הכה� הגדול ו שלכי דברי, בהמש� אומר רב אשי

לחשובהיה נית� (יכול "ש במשנה ש� ומבהיר "ממשי� ר.  לפני עזבשבכל מקו� בתורה נכתב כ, כלומר, "קודמי� לעזי� בכל מקו�

הרי שכא�, "והביא את קרבנו שעירת עיזי�"ופסוק לפני כ� כתוב " (א� כבש יביא קרבנו"תלמוד לומר , מפני שמובחרי� במינ�) שזהו

  ".מלמד ששניה� שקולי� כאחד) כ�-א�, נכתב עז לפני כבש

  :ההסבר לכ�. על מצוות) גדיא(ועז , מורה על תורה) אימרי(כבש  :2ביאור 

 בחסידות מבואר".נקישער ראשו כצמר "ואשר , ה"כי ראה את הקב, דניאל בתיאור חלומו מספר :כבשי� ובעלי תורה

הקשר בי� ההלכות לדרגא זו.  ה� מגיעי� וממנהת המשמשת מקור להלכות התורה שלפנינואלוקיהדרגא ה שבתיאור זה נרמזת

ההלכות בעניני� גשמיי�שלכ� עוסקות , מאוד עד שעוסק בעניני� פחותי�וירד כי ההלכות ה� אור אלוקי שהצטמצ� , דווקא הוא

מותרי'חיות הנקראת  ( מאודמתבה� מצומצשהחיות ש, כדוגמת שערות האד�', שערות'נקרא ג� בש� הצמצו� הזה . ונחותי�

,וצמר הרי שיי� ומגיע מהכבש, נקימאחר שהפסוק אומר ששער ראשו נראה כצמר . )חיות שולית ומיותרת של המוח,  היינו', מוחי�

  ].כבש= צמר = שערות = צמצו� = הלכות התורה : לסיכו�[ותורה בכלל , סמל  את הלכות התורהמ) אימרי(מכא� שכבש 
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לא באופן של הכשר ללימוד , ל"כנ, ל"ההתעסקות בזה צ: ויתירה מזו     

א באופן שניכר בה "כ, ")אפילו תורה אין לו"כי בלא זה (התורה שלו 

  ;ל"כנ, שהוא ענין ועבודה לעצמו) 'בהמסירה ונתינה כו(

, עבודה שאינה תמה' ל הם בבחי"עליו לדעת שענינים הנ, ז"עכ

והיא  –' הגורמת ומתממת כל זה שלפני, ומוכרחת להיות עבודה תמה

  .להתייגע בלימוד התורה

שבעת עסקו בה אין לו , עבודה היא –י שגם עבודה שאינה תמה "ואעפ

ן  בנידו52ע הידועה"ר נ"ק אדמו"י שיחת כ"ובפרט עפ; להסיח דעתו ממנה

ה תפוס "שהוא זה שכשהוא עוסק בדבר מסויים ה, "פנימי"התואר 

מכיון שעיקר עבודתו , מ"מ –לגמרי ") ער ליגט אין דעם("בזה " מונח"ו

ד המסופר "וע, על לימוד התורה" דעתו"ל "הרי גם אז צ, הוא תורה

שהיה [" דהוה קאי בגינתא"דגם בשעה ,  על רב שמואל בר שילת53בגמרא

  ).על תלמידיו( ]דעתי עליהם[" עתאי עלויהוד" ]נמצא בגינה

  .יא

היות שגם : ל תשובה ברורה לאלה הטועים וטוענים"מכל הנ

התלמידים נתבעים בקשר לעניני הרבצת התורה והיהדות והפצת המעינות 

ובפרט בשנים האחרונות מאז ( התביעה מתגדלתומזמן לזמן , חוצה

שעיקר , לכאורה, ןהרי מכא –) ב"ר בארצה"ח אדמו"ק מו"התיישב כ

ו מזמני "ל דוקא בענינים אלו ובשביל זה יש לגרוע ח"ההתעסקות כעת צ

וכאילו שבזה , לימוד התורה עבודת התפלה ובכלל שמירת סדרי הישיבה

  – ו העתים"נשתנו ח

שתכניתה של הישיבה המבוארת בקונטרס עץ , הנה עליהם לדעת

, היא נצחית –הנצחי מייסד הישיבה ונשיאה  –ע "ר נ"ק אדמו"החיים לכ

ר "ח אדמו"ק מו"והרי זו היתה כוונתו של כ; לכל הזמנים ולכל המקומות

שהתלמידים דישיבת תומכי , בארצות הבריתל "בהדפיסו את קונטרס הנ

בחול צריכים ללמוד : "נו בום בארץ זו יתנהגו כפי הסדרים שניתתמימי

  ', וכולהתעסק בעבודת התפלה, "שליש חסידות ושני שלישים נגלה

___________
  . ואילך39' תורת שלום ע) 52

.ב, ב ח"ב) 53

 כדי,  הגדלה למבצעי�אי� בתביעה

לשנות מתוכניתה הנצחית של 

עבודת , בעני� הלימוד(הישיבה 

ובפרט , )התפילה ושמירת הזמני�

בנוגע לשמירת הזמני� שה� 

  של הרביי�' הגבלה עצמית'

ג� העיסוק במבצעי� מבלי לפגוע 

לפי הוראות ל "צ, ל"בסדר הנ

ההנהלה

רב הכירו כמלמד. שעומד ועובד בגינתו, מלמד תינוקות' את רב שמואל בר שילת שהיבגמרא מסופר על רב שפגש : 12ביאור 

כמלמד(הא� עזבת את עבודת� : שאלו בפליאה, ומשראהו עובד בגינה, תינוקות מסור שלא עוזב את תלמידיו ונמצא תמיד ליד�

,ג� בהיותי תו� כדי עבודתי בגינה, וא� עכשיו, כבר שלוש עשרה שני� שלא ראית אותי: "והוסי�. השיב רב שמואל –לא ? )תינוקות

".דעתי ומחשבתי נתוני� בתלמידי�

ביאורי�
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א דאצילות שאינה יורדת "ז' מלכא הוא בחי": מלכא אמר גדיא יאי"

כי עיקר התענוג הוא , "גדיא יאי"ולכן אמר . ע לברר בירורים"לבי

הנעשה , "ן"ע דב"יכ זאת הוא חידוש לו בירורי ב"ע"ו, בהתחדשות דוקא

מלכות "' בחי –" מלכתא אמרה אימרי יאי"ו; גדיא, י בעלי מצות"ע

' בחי, אומרת אימרי יאי, יעקב' בחי, ע לברר"דאצילות שיורדת בבי

  –" כי זהו חידוש לגבה, ישראל

, הבחינות' ל ב"כי צ, "שניהן שקולין כאחד"ומסקנת הגמרא היא ד

  .ושכ תוכן הדר"ע". יעמדו יחדיו"ושניהם 

דלכאורה הרי , ל להצלחת הישיבה"ז צריך להבין השייכות דענין הנ"עפ

ובמילא מובן " (תורתם אומנתם",  לימוד התורה-כולה של ישיבה הוא -כל

ל אין הכרע ליתרון מעלתה של התורה "ובמאמר הנ, )דבזה גם הצלחתה

ששניהן "ובפרט שהמסקנא היא , )כי תלוי במחלוקת דמלכא ומלכתא(

  ?"אחדשקולין כ

3

איננו, שמצד עוצמתה(לעומת שערות הכבש המורות על חיות מצומצמת הנמשכת מדרגא גבוהה : זי� ובעלי מצוותעי

,הרי שערות העיזי� מורות על חיות מצומצמת הנמשכת מדרגא נמוכה מאוד, )י צמצו� השערות"מסוגלי� לקבל ממנה אלא ע

יינקו) 'החיצוני�'(תיתכ� אפשרות שג� כוחות הקליפה ,  נמוכהשל דרגא שג� כ� היא מאוד) 'שערות'(י צמצו� גדול כל כ� "שע

  .ויקבלו ממנה חיות

כי הנהגת�, לעיזי�) העסקי� שאי� עיקר עסק� בתורה אלא במצוות-כלל אלו ה� בעלי-שבדר�(לכ� משולי� בעלי המצוות 

,שולה לחיּות שערות העיזי� שהיא כאמורמ, ומת�-במשא]  יגיעה מיותרת של המוח–' מותרי מוחי�'[' ריבוי ההתחכמות'באופ� של 

של בעלי' מותרי המוחי�'כ� , של העיזי� נמשכת יניקה לחיצוני�' מותרי מוחי�'אשר כש� שמ, של דרגא נמוכה' מותרי מוחי�'

  .רצוי-העסקי� הינו בלתי

בעלי.  ליניקת החיצוני�הגורמי�, מותרי מוחי� של דרגא נמוכה= שערות עיזי� . מותרי מוחי�) = בכלל( שערות :לסיכו�[

  )].דרגא נמוכה(בעסקי� ' מותרי מוחי�') = בעלי מצוות(העסקי� 

מורה על עבודת הבירורי�, עקב' המורכב מהמילי� י' יעקב'הש� : ישראל- אלו ה� שני שמות בה� נקרא ע�:ישראל ויעקב

ה על עבודה נעלית יותר שענינה הסרת ההעל�מור' ישראל'והש� ). עקב(=בדרגות הנמוכות ) 'י(=ס "יד� ממשיכי� את אוא-שעל

מלשו� שררה', כי שרית ע� אלוקי�'ש "ע' ישראל'שלכ� נקרא . בעול�' והמשכת וגילוי אורו של ה' אלוקי�'וההסתר הנמש� מש� 

  .ושליטה על ש� אלוקי�

,תפארת, גבורה, חסד: פירותש� כולל לשש הס(א "ז: 'מלכה'ו' מל�'הספירות של עול� האצילות מכוני� ג� בשמות  :3ביאור 

  .נקראת מלכה, מלכות –והספירה האחרונה ', מל�'נקרא ) יסוד, הוד, נצח

א"כ ז"משא. ולברר ש� בירורי�, ע"בי –שמלכות תפקידה הוא לרדת לעולמות הנמוכי� , א למלכות הוא"אחד ההבדלי� בי� ז

מכיו� שאינו רגיל לעסוק) א"ז(המל� , א� כ�. ור� להנאה מרובהג, חידוש שאי� רגילי� בו-הטבע הוא שדבר, והנה. אי� ענינה בכ�

אלו שמבררי� בירורי� ודבר, כי עזי� מסמלות הרי את בעלי המצוות, לכ� הוא אומר שהעיזי� משובחות יותר, בעבודת הבירורי�

  .זה גור� לו הנאה

הוא חידוש, שיי� לספירות העליונות יותרענינה של התורה ש, ע"שכ� רגילה לרדת לעולמות בי) מלכות(לעומת זאת למלכה 

.נאי� ומשובחי� יותר) תורה(ולכ� היא אומרת שהכבשי� , עבורה

ביאורי�
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להפת " מלח"' מ לימוד זה הוא בחי"מ, 45ל"של ישיבת תומכי תמימים כנ

; "תמידים כסדרם"' שלימודה הוא בבחי, תורת הנגלה – 46דתורה) ולחם(

בזמן ביום צריכים לעסוק יותר בתורה הנגלית : "47ע"ר נ"ק אדמו"כ' ובל

ז אנו "וע. . ל "אשר כן צ, יותר זמן יתנו על עסק התורה הנגלית"; "'וכו

בחול צריכים ללמוד . . ד הנרצה ת ובלימו"משגיחים שילמדו הרבה בגפ

  ".שליש חסידות ושני שלישים נגלה

דגם , היינו": אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"ד הא דמשיח "וע[

, )ת" בעולא" (צדיקייא"לאחרי שתתוסף בהם מעלת התשובה קראן בשם 

, אלא שבנוסף לזה יגיעו גם למעלת התשובה –כי גם אז זהו עיקר ענינים 

  ].48באופן נעלה יותר' צדיקים תהיז גם מעלת ה"ועי

  .י

  :הוראה ברורה בדבר הנהגת תלמידי ישיבת תומכי תמימים –ל "מכהנ

א לו להצליח בלימוד "וא; לימוד התורהעיקר ענינו של התלמיד הוא 

באם ": יגעתי ומצאתי תאמין "49ל"וכמאמר רז, היגיעהי "א ע"התורה כ

היפך , ותר מרגילותולימוד י –יגיעה אמיתית (אינו מתייגע בתורה 

פ לו להצליח "אא –גם אם מדייק בשמירת זמני הלימוד  –) 50טבעו

  .בלימודו

וכדרישת ,  התפלהבעבודתואף שברור הדבר שעליו להתייגע גם 

 שעבודתדלא כדעת הטועים [' תפלה באריכות וכו –רבותינו נשיאינו 

זמננו שייך בדורות הקודמים ולא ב' שהי – 51"למפרע"ע של "התפלה הו

בזמן דחוץ לסדרי הישיבה (וכן להתעסק בהפצת המעינות חוצה ; ]עתה

  ;)'כו

___________
בענין הכוסות ' הי) 36ראה לעיל הערה (ו "פ תרס"ה דאחשעוד בעת הסהחידושולכן ) 45

ק "דהחידוש של כ, ז שם"ש ח"וראה לקו. [ פנימיות התורה– "ס כוסות'משיח ",פ"דאחש

].ל" ראה לעיל הערה הנ– פ" אחשסעודתולא בעצם , בענין הכוסות דוקא' ע הי"ר נ"אדמו

.ג"ח ספי"עה' קונט. ה ואילך"ה ולא תשבית פ"ת ויקרא ביאור לד"לקו) 46

.ב"ספכ. א"ח רפכ"עה' קונט) 47

.פ וישלח"ח ס"עיין תו) 48

.ב, מגילה ו) 49

  .מ"ובכ. ו"ראה תניא פט) 50

  .ח" הוספות לכתר שם טוב סע– ט"ראה תורת הבעש) 51

למרות שיש : (ל"פ הנ"ההוראה ע

בעבודת התפילה � גלהתייגע 

, עצמ�- וכעניני� בפני'מבצעי�'בו

 –הוא ' תמי�' עיקר עני� ה)א�

!לימוד התורה

.'עבר'כמשהו ששיי� רק ל, עני� כלשהול האד� מתייחסמצב שבו ) פ פנימיות העניני�"ע(מתארת ' למפרע'המילה : 11ביאור 

מעבר(אשר , "לא יצא, הקורא את המגילה למפרע"ברי המשנה ט על ד"מקורה בתורת הבעש', למפרע'משמעות זו למילה [

יש לדעת ולחוש שאי�, בזמ� קריאת המגילה, )הנה, לא יצא, מהסו� להתחלה, לפירוש הפשוט שמי שקורא את המגילה בסדר הפו�

].להווהושיי� ג� ) ברוחניות( מתרחש שוב המאורעאלא , עברה על 'סיפור דברי�'זה רק 

ביאורי�
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  .ג

דאף שהמסקנא , מהמשך הגמרא שם מוכח: מקום לבאר' לכאורא הי

, יש יתרון במעלת הכבשים על העזים, ז"בכ, "ששניהן שקולין כאחד"היא 

  :כי

, הוכיח דאימרי יאי –המומחה ביותר בעניני קרבנות  –ג "הכה) א

  .ובפרט שבגמרא אין פירכא להוכחה זו

 –" ששניהן שקולין כאחד"המסקנא מאותו הענין שממנו מכריחה ) ב

' בל(שהרי , שהכבשים עולים במעלתם על העזים, משם גופא משמע

 הקדימה אחתורק פעם , "בכל מקוםכבשים קודמים לעזים ) "המשנה

  .התורה עזים לכבשים

  .סברא לומר דגדיא יאי, ד"אפילו בתור קס, בגמרא לא הובא: לאידך) ג

נה מעלה בכבשים על העזים שגם להמסקנא יש, אשר מכל זה משמע

ששניהן "ולכן מסיק ,  מגדיאיאיאלא שאין בה כדי להכריע דאימרי (

  ").שקולין כאחד

הצלחת "ל ל"ז יש מקום להסביר השייכות של תוכן המאמר הנ"ועפ

  ).ישיבה(תורה  –" אימרי"היות שלפי המסקנא יש מעלה ב, "הישיבה

  :מכמה טעמים –אבל דוחק גדול לבאר כן 

, ד ומהוכחות צדדיות"ט בהקס"י השקו"ז כל הקשר הוא רק עפ"לפי) א

, ובפרט" (ששניהן שקולין כאחד "המפורשתאבל לא לפי מסקנת הגמרא 

שלכן מסתבר יותר , מעלה' יש תוס) תורה(שבכבשים  –ל "שענין הנ

  ).ל"לא נתבאר כלל במאמר הנ –ד שאימרי יאי "הקס

" הצלחת"אבל לא ל, בכללמעלה זו שייכת לענינה של ישיבה ותורה ) ב

  ).'באיכות וכמות הלימוד והתלמידים וכו(ישיבה 

מהו ההכרח לקשר הצלחת הישיבה עם , עדיין צריך ביאור: ועיקר) ג

  ?ד מעלת התורה"אמירת מאמר שבו מדובר ע

  .ד

די "ל "ע הנ"ר נ"ק אדמו"ויובן זה בהקדים הצריך ביאור בדברי כ

מקום לומר ' שהי, ה משמעדמז": ה מצליח געווען"ארבעט האט ב

ולכן יש ליתן שבח והודאה מיוחדת על , ו"שהעבודה לא תצליח ח

, גם כאשר איש פשוט מייסד ישיבה ללימוד התורה: ותמוה –הצלחתה 

ש� ניכרת ' סו� סו� ג� בדברי הגמ

ז מתאי� " התורה והרימעלת

  .לתוכ� הישיבה

א� דוחק ליישב כ� את הקשר של 

ל להצלחת הישיבה "המאמר הנ

.מכמה סיבות

מה החידוש בכ� שהישיבה ) 1(

  ?הצליחה

,  לא רק נגלה–מטרת הישיבה ) 2(

עבודת התפילה , אלא ג� חסידות

ומבצעי�

ו"פ תשל"שיחת אחש 13

ימיות  שנגלה דתורה שייכת יותר לעבודת הצדיקים ופנ40וכידוע

' ולכן גם הגילוי דנגלה דתורה הי. התורה שייכת יותר לעבודת התשובה

עבודת  –חדשי הקיץ , חודש השלישי לחודש ניסן –בחודש סיון 

 –בחודש כסלו ' הי) א"לכאו(והגילוי דפנימיות התורה למטה ; הצדיקים

  .41עבודת התשובה –חדשי החורף , חודש השלישי לחודש תשרי

ורים בשייכותה של התיסדות ישיבת תומכי תמימים הביא' כ א"וזהו ג[

  לביאת המשיח

בהתחלה זו : "ע בעת התיסדות הישיבה"ר נ"ק אדמו" כ42וכפתגם –

ט והרביים הנחילונו "הנני מדליק את המאורות שמורנו הבעש. . בישיבה 

להחיש את ביאת , למען תקוים ההבטחה של יפוצו מעינותיך חוצה

  – "המשיח

תורת הנגלית ותורת החסידות ' ה להיות תורת המטרת הישיב"שכן 

ה הכנה והקדמה "ואיחוד זה ה –איחוד נגלה ופנימיות התורה , 43"תמימה

מנת להחזיר את -מגיע על) משיח[( 44"אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"ל

י "שיתחדש ע") תיובתא"ו" צדיקייא"המעלות ד' יחוד ב( ]הצדיקים בתשובה

  ].משיח צדקנו

ששניהן "דאף  –" גדיא"ו" אימרי"בענין ) 'עיף חס(ל "ד הנת"וע

 הוא והתמיד, "כבשים קודמים לעזים בכל מקום", מ"מ, "שקולין כאחד

  :שבתורה" גדיא"ו" אימרי"' כן הוא בענין בחי –מאימרי דוקא 

   הוא חידושהבזה, ואדרבה, עם היות שלימוד החסידות הוא דבר הכרחי

___________
  .75' א ע"ש ח"ראה גם לקו) 40

.ו"ת תש"ה להבין ענין שמח"סד) 41

וראה בארוכה שיחת . 133' ב ע"השיחות תש'  נדפסה בס– ז"י אלול תרנ"בשיחת ח) 42

  . ואילך141' השיחות שם ע'  נדפסה בס– )28לעיל הערה ד(ע "ר נ"ק אדמו"כ

 בקשר לקריאת שם – )בשעת הקפות(ט "ת תרנ"ע שמח"ר נ"ק אדמו"שיחת כ) 43

בהקדמה לקונטרס החלצו . כה' א ע"ח" תמים" נדפסה בה– "תומכי תמימים"הישיבה 

  .רכה-רכג' ט ע"תרנ-ספר המאמרים. ט"תרנ

.ב, ג קנג"וראה זח. ב"עס, ש נ"שה. ב, צ צב"ת שמע"לקו) 44

, הרבי ומלמדמוסי�ז "עפ. תשובה-ה� כנגד צדיקי� ובעלי" גדיא"ו" אימרי"במאמרי� של רבותינו נשיאינו מבואר ש: 10ביאור 

 בי�שייכות זו. וחסידות לעבודת התשובה, משו� שנגלה שיי� לעבודת הצדיקי�. ה� ג� כנגד נגלה וחסידות" גדיא"ו" אימרי"ש

ה בחודשי הקי�תהנגלה התגלתורת שהרי , מתבטאת ג� בזמני השנה שבה� התגלו שתי התורות, ת"נגלה וחסידות לצדיקי� ובע

.השייכי� לעבודת התשובה) ט כסלו"י(וחסידות התגלתה בחודשי החור� , שה� שייכי� לעבודת הצדיקי�) חג השבועות(

ביאורי�
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15 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

6ו"פ תשל"שיחת אחש

  .ג

דאף שהמסקנא , מהמשך הגמרא שם מוכח: מקום לבאר' לכאורא הי

, יש יתרון במעלת הכבשים על העזים, ז"בכ, "ששניהן שקולין כאחד"היא 

  :כי

, הוכיח דאימרי יאי –המומחה ביותר בעניני קרבנות  –ג "הכה) א

  .ובפרט שבגמרא אין פירכא להוכחה זו

 –" ששניהן שקולין כאחד"המסקנא מאותו הענין שממנו מכריחה ) ב

' בל(שהרי , שהכבשים עולים במעלתם על העזים, משם גופא משמע

 הקדימה אחתורק פעם , "בכל מקוםכבשים קודמים לעזים ) "המשנה

  .התורה עזים לכבשים

  .סברא לומר דגדיא יאי, ד"אפילו בתור קס, בגמרא לא הובא: לאידך) ג

נה מעלה בכבשים על העזים שגם להמסקנא יש, אשר מכל זה משמע

ששניהן "ולכן מסיק ,  מגדיאיאיאלא שאין בה כדי להכריע דאימרי (

  ").שקולין כאחד

הצלחת "ל ל"ז יש מקום להסביר השייכות של תוכן המאמר הנ"ועפ

  ).ישיבה(תורה  –" אימרי"היות שלפי המסקנא יש מעלה ב, "הישיבה

  :מכמה טעמים –אבל דוחק גדול לבאר כן 

, ד ומהוכחות צדדיות"ט בהקס"י השקו"ז כל הקשר הוא רק עפ"לפי) א

, ובפרט" (ששניהן שקולין כאחד "המפורשתאבל לא לפי מסקנת הגמרא 

שלכן מסתבר יותר , מעלה' יש תוס) תורה(שבכבשים  –ל "שענין הנ

  ).ל"לא נתבאר כלל במאמר הנ –ד שאימרי יאי "הקס

" הצלחת"אבל לא ל, בכללמעלה זו שייכת לענינה של ישיבה ותורה ) ב

  ).'באיכות וכמות הלימוד והתלמידים וכו(ישיבה 

מהו ההכרח לקשר הצלחת הישיבה עם , עדיין צריך ביאור: ועיקר) ג

  ?ד מעלת התורה"אמירת מאמר שבו מדובר ע

  .ד

די "ל "ע הנ"ר נ"ק אדמו"ויובן זה בהקדים הצריך ביאור בדברי כ

מקום לומר ' שהי, ה משמעדמז": ה מצליח געווען"ארבעט האט ב

ולכן יש ליתן שבח והודאה מיוחדת על , ו"שהעבודה לא תצליח ח

, גם כאשר איש פשוט מייסד ישיבה ללימוד התורה: ותמוה –הצלחתה 

ש� ניכרת ' סו� סו� ג� בדברי הגמ

ז מתאי� " התורה והרימעלת

  .לתוכ� הישיבה

א� דוחק ליישב כ� את הקשר של 

ל להצלחת הישיבה "המאמר הנ

.מכמה סיבות

מה החידוש בכ� שהישיבה ) 1(

  ?הצליחה

,  לא רק נגלה–מטרת הישיבה ) 2(

עבודת התפילה , אלא ג� חסידות

ומבצעי�

ו"פ תשל"שיחת אחש 13

ימיות  שנגלה דתורה שייכת יותר לעבודת הצדיקים ופנ40וכידוע

' ולכן גם הגילוי דנגלה דתורה הי. התורה שייכת יותר לעבודת התשובה

עבודת  –חדשי הקיץ , חודש השלישי לחודש ניסן –בחודש סיון 

 –בחודש כסלו ' הי) א"לכאו(והגילוי דפנימיות התורה למטה ; הצדיקים

  .41עבודת התשובה –חדשי החורף , חודש השלישי לחודש תשרי

ורים בשייכותה של התיסדות ישיבת תומכי תמימים הביא' כ א"וזהו ג[

  לביאת המשיח

בהתחלה זו : "ע בעת התיסדות הישיבה"ר נ"ק אדמו" כ42וכפתגם –

ט והרביים הנחילונו "הנני מדליק את המאורות שמורנו הבעש. . בישיבה 

להחיש את ביאת , למען תקוים ההבטחה של יפוצו מעינותיך חוצה

  – "המשיח

תורת הנגלית ותורת החסידות ' ה להיות תורת המטרת הישיב"שכן 

ה הכנה והקדמה "ואיחוד זה ה –איחוד נגלה ופנימיות התורה , 43"תמימה

מנת להחזיר את -מגיע על) משיח[( 44"אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"ל

י "שיתחדש ע") תיובתא"ו" צדיקייא"המעלות ד' יחוד ב( ]הצדיקים בתשובה

  ].משיח צדקנו

ששניהן "דאף  –" גדיא"ו" אימרי"בענין ) 'עיף חס(ל "ד הנת"וע

 הוא והתמיד, "כבשים קודמים לעזים בכל מקום", מ"מ, "שקולין כאחד

  :שבתורה" גדיא"ו" אימרי"' כן הוא בענין בחי –מאימרי דוקא 

   הוא חידושהבזה, ואדרבה, עם היות שלימוד החסידות הוא דבר הכרחי

___________
  .75' א ע"ש ח"ראה גם לקו) 40

.ו"ת תש"ה להבין ענין שמח"סד) 41

וראה בארוכה שיחת . 133' ב ע"השיחות תש'  נדפסה בס– ז"י אלול תרנ"בשיחת ח) 42

  . ואילך141' השיחות שם ע'  נדפסה בס– )28לעיל הערה ד(ע "ר נ"ק אדמו"כ

 בקשר לקריאת שם – )בשעת הקפות(ט "ת תרנ"ע שמח"ר נ"ק אדמו"שיחת כ) 43

בהקדמה לקונטרס החלצו . כה' א ע"ח" תמים" נדפסה בה– "תומכי תמימים"הישיבה 

  .רכה-רכג' ט ע"תרנ-ספר המאמרים. ט"תרנ

.ב, ג קנג"וראה זח. ב"עס, ש נ"שה. ב, צ צב"ת שמע"לקו) 44

, הרבי ומלמדמוסי�ז "עפ. תשובה-ה� כנגד צדיקי� ובעלי" גדיא"ו" אימרי"במאמרי� של רבותינו נשיאינו מבואר ש: 10ביאור 

 בי�שייכות זו. וחסידות לעבודת התשובה, משו� שנגלה שיי� לעבודת הצדיקי�. ה� ג� כנגד נגלה וחסידות" גדיא"ו" אימרי"ש

ה בחודשי הקי�תהנגלה התגלתורת שהרי , מתבטאת ג� בזמני השנה שבה� התגלו שתי התורות, ת"נגלה וחסידות לצדיקי� ובע

.השייכי� לעבודת התשובה) ט כסלו"י(וחסידות התגלתה בחודשי החור� , שה� שייכי� לעבודת הצדיקי�) חג השבועות(

ביאורי�
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קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת16

ו"פ תשל"שיחת אחש 7

ש "ומכ; ברור שמן השמים מסייעים לו שיצליח בעבודתו זו הקדושה

ו  שאינ11'ד כשהמייסד והמנהל של הישיבה הוא נשיא בישראל וכו"בנידו

  ?כ מהו החידוש שהישיבה הצליחה"וא –ו "שייך כלל לפניות צדדיות ח

 בקשר 12ע בקונטרס עץ החיים"ר נ"ק אדמו"על יסוד דברי כ, ויש לבאר

יסוד אגודתינו אינו להגדיל ולהרחיב עסק : "ל"וז –להתיסדות הישיבה 

  התורה הנגלית

רה תו, התיסדות הישיבה אינה בשביל תורה לבד: "13א"וכפתגמו במק[

  "]ישנן הרבה ישיבות, ה"איננה חסרה ב

א זאת היא תכלית יסוד אגודתינו אשר הבחורים העוסקים בתורה "כ

ולתכלית זה . . ותורתו ' יראים ושלימים עם ה) אידען(הנגלית יהיו יהודים 

לנטוע בהם . . נתעוררנו לייסד אגודה להחזיק בחורים העוסקים בתורה 

ובאשר דרך החיים המביאה לזה . . ' בת הואה' איזה הרגש פנימי ביראת ה

  ".'היא לימוד פנימיות התורה וכו

ליסד מקום אשר ילמדו שם . . אמרנו להציע : " כותב14א"ובמק

' אמנם עם זה תהי, ת בשקידה"הבחורים החפצים ללמוד ויתעסקו בגפ

לעבוד את . . עליהם השגחה טובה להשריש בלבם שרשי האמונה והיראה 

ו ואור התורה והמצוה והעבודה יאיר בקרבם להיות זוכים וללכת בדרכי' ה

  ".ומזכים את הרבים

, שתלמידי תומכי תמימים אין להם להסתפק בלימוד הנגלה לחוד. א.ז

תורת החסידות ולהתעסק  –א צריכים גם ללמוד פנימיות התורה "כ

' שיהי, "להשריש בלבם שרשי האמונה והיראה"בכדי , בעבודת התפלה

  .ל"וכמבואר בארוכה בקונטרס הנ, "'ואהבת ה' נימי ביראת ההרגש פ"בהם 

להיות זוכים "מכיון שמתפקידם של תלמידי תומכי תמימים : ועוד זאת

שגם , הרי מובן –" נרות להאיר: "בסגנון הידוע, "ומזכים את הרבים

מבלי לנגוע בסדרי , בהיותם עדיין בין כותלי הישיבה עליהם להתעסק

  .ת חוצהבהפצת המעינו, ישיבה

___________
שהתיסדות הישיבה היתה בברכתם ) 106' ע(א שם "פ תש"להעיר משיחת אחש) 11

  ).'כומ ו"הה, ט"הבעש(ק רבותינו נשיאינו "הקדושה של כ

.ב"פכ) 12

בישיבת תורת אמת (ט "באב תרפ' ר מוצאי ט"ח אדמו"ק מו"הובא בשיחת כ) 13

  ).119' ע(ז " נדפסה בהוספות לשמח תשמח תרנ– ).ירושלים

ונדפס בהוספות . ח שם" נזכר בקונטרס עה– "על כל הטוב' נודה לה"המתחיל ' במכ) 14

. ואילך80' ל ע"הנ' לקונט

12ו"פ תשל"שיחת אחש

אף שכל סוגי העבודות המוטלים על תלמידי תומכי : ז בעניננו"ועד      

א מהם הוא "כאו –' הפצת המעינות וכו, גם עבודת התפלה –תמימים 

 –של תלמיד הישיבה היא " תמהעבודה "מ ה"מ, עיקר ועבודה לעצמו

  . הכנה להתכליתכהבערוכל שאר העבודות הן , רהלימוד התו

ט הגמרא "ובזה יתוסף ביאור בהקשר שבין הצלחת הישיבה גם לשקו

שמהמשך הגמרא מוכח דגם ', ל סעיף ג"נת": אמרי יאי"או " גדיא יאי"אי 

על " אימרי"יש יתרון ב, "ששניהן שקולין כאחד", לפי מסקנת הגמרא

 –" אימרי" תכליתו של תלמיד הישיבה הוא בעיקרכי , ל"והיינו כנ". גדיא"

ויתרון זה מתבטא ; 37")בכל מקוםכבשים קודמים לעזים ("לימוד התורה 

, שרוב זמנו בהישיבה עליו להתעסק בלימוד התורה, גם בריבוי בכמות

  .38הוא באימרי דוקא") תמידים כסדרם("דהכהן גדול דהתמיד ' וכהראי

  .ט

' שגם בתורה עצמה יש ב, ומזה – מתורה משתלשליםכל הענינים 

  ".גדיא"ו" אימרי"ד' יהבח

ודרושי רבותינו (צ "ל של הצ"על יסוד המבואר בדרוש הנ –ל "וי

דגליא  – 39ת"צדיקים ובע) גם(הם " גדיא"ו" אימרי"ד, )ז"נשיאינו שלאח

  ;ת"בע, "גדיא" –ופנימיות התורה ; צדיקים, "אימרי"' דתורה הוא בחי

___________
על לימוד " דעתו"ל "צ) גם בעסקו בענינים אחרים (שבכל עת, י"ראה לקמן ס) 37

  .התורה

ר "ק אדמו"ציוה כ) ו"תרס(ל "פ הנ"ת אחשעודל גם עם זה שבעת ס"ויש לקשר הנ) 38

כוסות פון די ערשטע צוויי נעכט פסח איז משה ' די ד: "ואמר, כוסות' ע לתת לכל תלמיד ד"נ

  – )111' ד ע"השיחות תש' ס" (כוסות' ס ד' איז משיח– פ" אחש– ס און היינט'רבינו

ומשיח ,  דתורהענינו נגלה) עיקר(משה : תורהענינים , משה רבינו ומשיח, כי שניהם

משה "ע של "וזהו; )ועוד. ו"ראה בארוכה שער האמונה פנ(עינו פנימיות התורה ) עיקר(

ובשניהם לימוד באופן ,  נגלה דתורה ופנימיות התורה– "ס כוסות'משיח"ו" ס כוסות'רבינו

  ).227' ז ע"ש ח"ראה לקו(היינו בהבנה והסברה ', שיש בו טעם וכו" יין"של 

 נגלה – )לחם(פ " אחשסעודת: הענינים' פ גופא יש ב"דגם באחש, ל"ובפרטיות יותר י[

 יינה של תורה( פנימיות התורה – )יין(פ " דאחשכוסות; )44ראה הנסמן לקמן הערה (דתורה 

  )].ג ואילך"ש ספנ"ב שער הק" ראה אמ–

. נגלה וחסידות,  לימוד התורה– שענינם, וזוהי השייכות לתלמידי ישיבת תומכי תמימים

.43אה לקמן הערה ור

ע "מ נ"ל בשם הה"דברי אמת מהרב רבי יצק לאנצטר ז' בס' אי: "ת שם מביא"באוה) 39

אבל בסיום המאמר ". ואיני זוכר האיךת גדולים "שהיו מתווכחים אם צדיקים גדולים אם בע

, ושם(ז "ה מלכא ומלכתא תרצ"וראה בארוכה ד". 'ת כו"ש בשם המגיד גדיא בע"ולפמ: "שם

גדיא הוא ... ת הוא גדיא "ועבודת הבע... ת הצדיקים הוא אימרא דקולם קול רחמים דעבוד"

").'עז שהוא התוקף והקשיות וכו

: כ� ג� ביחס בי� נגלה לחסידות

למרות שלימוד חסידות הוא 

,  והוא חידושה של הישיבההכרחי

)נגלה(' פת'ל' מלח'כ נחשב יי�עד

8ו"פ תשל"שיחת אחש

  .ה

ל שבישיבת תומכי "לבאר בפרטיות יותר את החידוש והיתרון הנ

  :תמימים

ל "אלא צ,  כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו15ל"ארז

, דמזה מובן". אם אין יראה אין חכמה "17ל"ועוד ארז; 16"ח"תורה וגמ"

נאי הרי זה ת –' שעבודת התפלה ולימוד דברי מוסר ופנימיות התורה וכו

כדי להשריש , ברבים או גם ביחיד, להצלחת לימוד התורה בישיבה

כולל צדקה  (18ח"ל גם התעסקות בגמ"וכן צ; ויראתו' בהלומד אהבת ה

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, )רוחנית

א לתכלית הצלחת "כ, לעצמםענין ועבודה ' אלא שבזה אין התפלה וכו

צריך הוא להתעסק בעבודות , עיכדב' כדי שלימוד התורה שלו יהי: הלימוד

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, ל"הנ

עוסקים בלימוד ' שתלמידי, החידוש בישיבת תומכי תמימים הוא

לא רק כהכנה  –ח והפצת המעינות חוצה "וגמ, עבודת התפלה, החסידות

א גם באופן של עבודה "כ, שלהם) הנגלית(והקדמה ללימוד התורה 

  ;לעצמם" עיקר"ו

' שחלק מהיום יהי, הנהיגו רבותינו נשיאינו בסדרי הישיבהשלכן 

כלימוד הסוגיות בגליא "' ושאופן הלימוד יהי, 19מוקדש ללימוד החסידות

השתדלות וגם דרשו מהתלמידים ; 21'בהבנה והעמקה וכו – 20"שבתורה

ואף הנהיגו שכמה שבועות ; 22 התפלהואריכות,  בעבודת התפלהויגיעה

במדה , ושימשיכו בזה, להרבצת התורה והיהדותבשנה יקדישו התלמידים 

  .גם במשך השנה, מסוימת בזמנים שמחוץ לסדרי הישיבה

___________
.ב, יבמות קט) 15

ל "וי. ס שם"אינו בש" ח"אלא תורה וגמ"ל זה " סיום מרז– .א, ת ויקרא ה"לקו )16

הפשוט הוא ' שהפי' ל כל האומר כו"אמרז: ל"וז, ג"ה כי תשמע בקול ס"ת ד"ש בלקו"עפמ

.ה"ק ס"אגה. א,  ולהעיר מיבמות קה– .כללות המצות' ח כו"שצריך שיעסוק בתורה ובגמ

  .ז"ג מי"אבות פ) 17

".'ח וכו"גם עיון תפלה הוא בכלל גמ"ד, ת ויקרא שם"וראה לקו) 18

נגלה ושליש ) דכל שעות הסדרים(שלישים ' א ילמדו ב"שכאו: ח שם"עה' ראה קונט) 19

".ח"כולו על עסק דא' ק קדוש יהי"ויום הש: "ה"ובספכ. חסידות

 ז"ו אלול תרנ"שלו בעת התיסדות הישיבה ט" מאמר הפתיחה"ע ב"ר נ"ק אדמו"כ' ל) 20

).כד- כג' א ע"ח" התמים("ר "ח אדמו"ק מו" נעתק במכתב כ–

  .ה"ח פכ"עה' וראה גם קונט) 21

.ל בסופו"הנ' וראה גם קונט) 22

,  הוא'תומכי תמימי�'החידוש ב

עבודת התפילה , שהחסידות

 לסייע אי� מטרת� רק, המבצעי�ו

ה� אלא חשובי� , ללימוד הנגלה

בפני עצמ�ג� 

ו"פ תשל"שיחת אחש 11

וגם בהפצת (עם היות שהתלמידים יתעסקו בעבודת התפלה , היינו     

בית תורה "וגם לא  (33"תפלהבית "מכיון שאין זה , מ"מ, )'המעינות כו

ל לא באה למעט "שהתעסקות הנ, הרי מובן, ישיבה –א "כ) ביחד" ותפלה

 –כי עיקר תכליתם הוא : 34מתלמידי הישיבהו בלימוד התורה הנדרש "ח

  .לימוד התורה

עבודה ) "א: 35סוגים' בעבודות הקרבנות היו ב: דוגמא לדבר בהלכה

הקטרה , כגון זריקה, "עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר" –" תמה

שחיטה "כגון , "עבודה' עבודה שיש אחרי" –עבודה שאינה תמה ) ב'; וכו

זר חייב " "עבודה תמה"ודווקא  –" זריקה' יוקבלה והולכה שיש אחר

פ שהזרים מוזהרין שלא "אע", כ שאר עבודות"משא, "עליהן מיתה

אין חייבין מיתה אלא על עבודה , יתעסקו בעבודה מעבודות הקרבנות

  ".תמה

עבודה "הוא ה – של עבודות הקרבן שעיקר שלימותן ותכליתן. א.ז

 רק בערכההן ' בודות שלפניוהע, את הקרבן" שגומרת ומתממת", "תמה

אינן רק טפל והכשר , גם עבודות אלו, אבל מאידך';  אליהכנה' בבחי

שחיטה ' כ יש לפני" אאלזרוק הדםפ "שאא, כלומר" (עבודה תמה"לה

;  בהקרבןע"מצע וענינים עיקריים "בפא הן עבודות "כ, )קבלה והולכה

א גם "כ") עבודה תמה("שלכן מחשבה פסולה פוסלת לא רק בזריקה 

  .ב"וכיו, 36בשחיטה קבלה והולכה

___________
.א"רע, להעיר ממגילה כז) 33

  .ושעות היום מספיקות ללימוד הנגלה: ה"ח פכ"עה' ראה גם קונט) 34

ם "רמב. ה עבודה תמה"י שם ד"ובפרש) ב, וראה זבחים קטו(א ,  כדז יומא"ראה בכ) 35

  .ב ואילך"ט ה"ביאת המקדש פ' הל

.ג"פסולי המוקדשין פי' ם הל"רמב. ב, משנה זבחים כט) 36

:ואלו ה�, שעושה אות� חייב מיתה) שאינו כה�, ישראל(שרק על ארבע מעבודות הכהני� נאמר שזר , בגמרא נאמר :8ביאור 

משו� שבפסוק האוסר על הזר? מדוע דווקא אלו. ניסו� המי� וניסו� היי�, הקטרת המנחות והאברי� ועוד, זריקת הד� על המזבח

שרק עבודה כזו שמסיימת, מכא�". עבודה תמה"דרשת ונחלקת לשני� והמילה הזו נ, "ועבדת�"נאמר , לעבוד עבודות אלו

,וכאלו ה� ארבעת העבודות האמורות. היא שאסורה על הזר, ושל�' ת�'לומשלימה את העבודה באותו עני� המדובר ועושה אותו 

  .אלא ה� משלימי� את המלאכה, מנת לסיימ� ולהשלימ�-שאי� לאחריה� עבודה נוספת על

אלא, את העבודה ע� הד�ה� אינ� מסיימות , הולכת הד� למזבחקבלת הד� היוצא מ� הבהמה וכ� , ו שחיטהא� עבודות כמ

  . אינו חייב מיתה�א� בא� עשא,  אסור לזר לעשות�למרות שג� אות, ולכ�, לזרוק את הד� על המזבחיש צור� עדיי�  �לאחריה

שלא) לחשוב' שנית� הי(, ההדגשה בזה בעניננו היא.  ההמש�ראוי לקראת' את השטח שיהי' מכשיר'מלשו�  –הכשר  :9ביאור 

את המצב לקראת השלב העיקרי' שירלהכ'שנועד רק , מסוי�' שלב'אלא רק על , שלימות העבודה, מדובר על גו� העבודה עצמה

דוגמא. 'שר טומאההכ '–מת מסוי' ההכשר'צריכי� לקבל , שכדי שיקבלו טומאה, מושג זה מופיע לדוגמא בדיני טומאה במאכלי�[

ג� ההכשרה וההכנה של הלולב, היינו', לולב וכל מכשיריו דוחי� את השבת'אליעזר ש'  דעת רולדוגמא', הכשר מצוה'מ, נוספת

].מוכ� וראוי לקיי� בו את המצוה' שיהי

ביאורי�

9

8



17 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

8ו"פ תשל"שיחת אחש

  .ה

ל שבישיבת תומכי "לבאר בפרטיות יותר את החידוש והיתרון הנ

  :תמימים

ל "אלא צ,  כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו15ל"ארז

, דמזה מובן". אם אין יראה אין חכמה "17ל"ועוד ארז; 16"ח"תורה וגמ"

נאי הרי זה ת –' שעבודת התפלה ולימוד דברי מוסר ופנימיות התורה וכו

כדי להשריש , ברבים או גם ביחיד, להצלחת לימוד התורה בישיבה

כולל צדקה  (18ח"ל גם התעסקות בגמ"וכן צ; ויראתו' בהלומד אהבת ה

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, )רוחנית

א לתכלית הצלחת "כ, לעצמםענין ועבודה ' אלא שבזה אין התפלה וכו

צריך הוא להתעסק בעבודות , עיכדב' כדי שלימוד התורה שלו יהי: הלימוד

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, ל"הנ

עוסקים בלימוד ' שתלמידי, החידוש בישיבת תומכי תמימים הוא

לא רק כהכנה  –ח והפצת המעינות חוצה "וגמ, עבודת התפלה, החסידות

א גם באופן של עבודה "כ, שלהם) הנגלית(והקדמה ללימוד התורה 

  ;לעצמם" עיקר"ו

' שחלק מהיום יהי, הנהיגו רבותינו נשיאינו בסדרי הישיבהשלכן 

כלימוד הסוגיות בגליא "' ושאופן הלימוד יהי, 19מוקדש ללימוד החסידות

השתדלות וגם דרשו מהתלמידים ; 21'בהבנה והעמקה וכו – 20"שבתורה

ואף הנהיגו שכמה שבועות ; 22 התפלהואריכות,  בעבודת התפלהויגיעה

במדה , ושימשיכו בזה, להרבצת התורה והיהדותבשנה יקדישו התלמידים 

  .גם במשך השנה, מסוימת בזמנים שמחוץ לסדרי הישיבה

___________
.ב, יבמות קט) 15

ל "וי. ס שם"אינו בש" ח"אלא תורה וגמ"ל זה " סיום מרז– .א, ת ויקרא ה"לקו )16

הפשוט הוא ' שהפי' ל כל האומר כו"אמרז: ל"וז, ג"ה כי תשמע בקול ס"ת ד"ש בלקו"עפמ

.ה"ק ס"אגה. א,  ולהעיר מיבמות קה– .כללות המצות' ח כו"שצריך שיעסוק בתורה ובגמ
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נגלה ושליש ) דכל שעות הסדרים(שלישים ' א ילמדו ב"שכאו: ח שם"עה' ראה קונט) 19

".ח"כולו על עסק דא' ק קדוש יהי"ויום הש: "ה"ובספכ. חסידות
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).כד- כג' א ע"ח" התמים("ר "ח אדמו"ק מו" נעתק במכתב כ–

  .ה"ח פכ"עה' וראה גם קונט) 21

.ל בסופו"הנ' וראה גם קונט) 22

,  הוא'תומכי תמימי�'החידוש ב

עבודת התפילה , שהחסידות

 לסייע אי� מטרת� רק, המבצעי�ו

ה� אלא חשובי� , ללימוד הנגלה

בפני עצמ�ג� 

ו"פ תשל"שיחת אחש 11

וגם בהפצת (עם היות שהתלמידים יתעסקו בעבודת התפלה , היינו     

בית תורה "וגם לא  (33"תפלהבית "מכיון שאין זה , מ"מ, )'המעינות כו

ל לא באה למעט "שהתעסקות הנ, הרי מובן, ישיבה –א "כ) ביחד" ותפלה

 –כי עיקר תכליתם הוא : 34מתלמידי הישיבהו בלימוד התורה הנדרש "ח

  .לימוד התורה

עבודה ) "א: 35סוגים' בעבודות הקרבנות היו ב: דוגמא לדבר בהלכה

הקטרה , כגון זריקה, "עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר" –" תמה

שחיטה "כגון , "עבודה' עבודה שיש אחרי" –עבודה שאינה תמה ) ב'; וכו

זר חייב " "עבודה תמה"ודווקא  –" זריקה' יוקבלה והולכה שיש אחר

פ שהזרים מוזהרין שלא "אע", כ שאר עבודות"משא, "עליהן מיתה

אין חייבין מיתה אלא על עבודה , יתעסקו בעבודה מעבודות הקרבנות

  ".תמה

עבודה "הוא ה – של עבודות הקרבן שעיקר שלימותן ותכליתן. א.ז

 רק בערכההן ' בודות שלפניוהע, את הקרבן" שגומרת ומתממת", "תמה

אינן רק טפל והכשר , גם עבודות אלו, אבל מאידך';  אליהכנה' בבחי

שחיטה ' כ יש לפני" אאלזרוק הדםפ "שאא, כלומר" (עבודה תמה"לה

;  בהקרבןע"מצע וענינים עיקריים "בפא הן עבודות "כ, )קבלה והולכה

א גם "כ") עבודה תמה("שלכן מחשבה פסולה פוסלת לא רק בזריקה 

  .ב"וכיו, 36בשחיטה קבלה והולכה

___________
.א"רע, להעיר ממגילה כז) 33

  .ושעות היום מספיקות ללימוד הנגלה: ה"ח פכ"עה' ראה גם קונט) 34

ם "רמב. ה עבודה תמה"י שם ד"ובפרש) ב, וראה זבחים קטו(א ,  כדז יומא"ראה בכ) 35

  .ב ואילך"ט ה"ביאת המקדש פ' הל

.ג"פסולי המוקדשין פי' ם הל"רמב. ב, משנה זבחים כט) 36

:ואלו ה�, שעושה אות� חייב מיתה) שאינו כה�, ישראל(שרק על ארבע מעבודות הכהני� נאמר שזר , בגמרא נאמר :8ביאור 

משו� שבפסוק האוסר על הזר? מדוע דווקא אלו. ניסו� המי� וניסו� היי�, הקטרת המנחות והאברי� ועוד, זריקת הד� על המזבח

שרק עבודה כזו שמסיימת, מכא�". עבודה תמה"דרשת ונחלקת לשני� והמילה הזו נ, "ועבדת�"נאמר , לעבוד עבודות אלו

,וכאלו ה� ארבעת העבודות האמורות. היא שאסורה על הזר, ושל�' ת�'לומשלימה את העבודה באותו עני� המדובר ועושה אותו 

  .אלא ה� משלימי� את המלאכה, מנת לסיימ� ולהשלימ�-שאי� לאחריה� עבודה נוספת על

אלא, את העבודה ע� הד�ה� אינ� מסיימות , הולכת הד� למזבחקבלת הד� היוצא מ� הבהמה וכ� , ו שחיטהא� עבודות כמ

  . אינו חייב מיתה�א� בא� עשא,  אסור לזר לעשות�למרות שג� אות, ולכ�, לזרוק את הד� על המזבחיש צור� עדיי�  �לאחריה

שלא) לחשוב' שנית� הי(, ההדגשה בזה בעניננו היא.  ההמש�ראוי לקראת' את השטח שיהי' מכשיר'מלשו�  –הכשר  :9ביאור 

את המצב לקראת השלב העיקרי' שירלהכ'שנועד רק , מסוי�' שלב'אלא רק על , שלימות העבודה, מדובר על גו� העבודה עצמה

דוגמא. 'שר טומאההכ '–מת מסוי' ההכשר'צריכי� לקבל , שכדי שיקבלו טומאה, מושג זה מופיע לדוגמא בדיני טומאה במאכלי�[

ג� ההכשרה וההכנה של הלולב, היינו', לולב וכל מכשיריו דוחי� את השבת'אליעזר ש'  דעת רולדוגמא', הכשר מצוה'מ, נוספת

].מוכ� וראוי לקיי� בו את המצוה' שיהי

ביאורי�
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קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת18

ו"פ תשל"שיחת אחש 9

  .ו

" מלכא ומלכתא הוו יתבי"ל "ז מובן הקשר והשייכות של דרוש הנ"עפ

  ":הצלחת הישיבה"ל

מכיון שבכל ישיבה לימוד התורה : ל"בסדר הנ' לכאורה יש מקום לתמי

איך יתכן שגם עבודה  – 23"כל מעיני בך"' יהלימוד הוא בבח, הוא העיקר

אי אמרה לי אם  "24ו מהא דאמר אביי"ש וק"ומכ? עיקר' בבחי' אחרת תהי

לעשות עבודה קטנה ) (רק(אם אימי היתה אומרת לי [ "קריב כותחא לא תנאי) רק(

לא הייתי לומד כמו שלמדתי , )שם של מאכל-(אליה את הכותח ) להגיש(קרב  ל)כמו

,  בעבודת התפלההתעסקותכ "עאכו –)]ה היה מבטל אותי מהלימודכי ז(בפועל 

  .'בהפצת המעינות וכו

" אימרי"סוגי העבודה ד' ד ב"שבו מבואר ע, ל"ולכן הוקדם דרוש הנ

א "דאף שכ –) ט"כדלקמן ס, ת"צדיקים ובע: או(תורה ומצות  –" גדיא"ו

ח "מדגם מארי תורה צריכים לקיים מצות ולהתעסק בג – 25כלול מחבירו

גם בעלי עסק , ולאידך, )'ה בענין כל האומר אין לי אלא תורה כו"ל ס"וכנ(

כי יש , "יאי"ט בגמרא איזה מהם "מ שקו"מ –עליהם לקבוע עתים לתורה 

יש יתרון בהעבודה שבה לימוד התורה : כלומר, מעלה בזה מה שאין בזה

  .וכן להיפך, )'טפלה אלי" גדיא"ועבודה ד (העיקרהוא 

 'בל "צ"היינו ש, "ששניהם שקולין כאחד"ס היא "ומסקנת הש

 ישיבת תומכי להצלחתוזהו היסוד ; "יעמדו יחדיו"ושתיהן , 26"העבודות

א "וכאו, 27"גדיא"והן ב" אימרי"שבה יתעסקו התלמידים הן ב, תמימים

  . לעצמועיקרבאופן של 

  .ז

 עבודות שונות' סוף איך תתכן ההתעסקות בב-סוף: ע"לכאורה עדיין צ

והרי האדם הוא מדוד  – עיקרכששתיהן הן בתור ") גדיא"ו" אימרי("

דברי  –" נושא שני הפכים"' ובפרט איך אפשר לו להיות בבחי? ומוגבל

  ?א"בב' שכל ומעשה וכו, דוקא' כאש ומצוה בצמר גשמי וכו) שהם(

___________
  .ז, הכתוב תהלים פז' ל) 23

.א, עירובין סה) 24

  .ג"ק סי"להעיר גם מאגה) 25

.ש בארוכה"עיי, ז"ה מלכא ומלכתא תרצ"סד) 26

וראה "). על שתי המזוזות ועל המשקוף"בענין (ם ת ש" ראה אוה– דכולל גם תפלה) 27

.בתורה גופא הם נגלה וחסידות" גדיא"ו" אמרי"ד, ט"לקמן ס

בי� ל עוזרי� לה"הנ' דברי הגמ

כיצד נית� להתייחס לכל אחד 

וזהו היסוד ' עיקר' כהללומהדברי� 

  להצלחת הישיבה

ל "בכ� מוב� הקשר בי� המאמר הנ

להצלחת הישיבה

להתנהג כ� אד� היכולת של 

היא , הגבלה-למרות היותו בעל

' הנחת עצמותו'ו' ביטול'ידי - על

'תמי�'בה� ניח� ה

ואילו המצוות קשורות דווקא, )הוא רוחני יותר מהאחרי�' אש'יסוד ה(רוחנית ועדינה  שהיא', אש'התורה משולה ל: 4ביאור 

.'מעשה'ואילו מצוות ל', שכל'תורה קשור ל-לימוד� ג� מצד זה שכ. ואלו ה� שני הפכי�, )'גשמי'בצמר כדוגמת ציצית (לגשמיות 

ביאורי�

4
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באופן ( מחבירתה מחולקתשכל עבודה , הגבלה זו: והביאור בזה

אבל מצד , שלהן" ציור חיצוני"הוא מצד ה, ")חדיוי"פ להן לעמוד "שאא

  .קיום רצון העליון –הרי כל העבודות נקודתן אחת , פנימיותן ועצמיותן

גם עבודתו ) במילא(ו, מציאות לעצמו' כאשר האדם הוא בבחי, ולכן

לפי , שונההרי אז כל עבודה שלו היא ענין  –היא מוגבלת באופן כזה 

 לו להיות מסור ונתון מכל וכל לשתי א"וא, וההגדרה שלה" ציור"ה

  ;העבודות יחדיו

". הנחת עצמותו" –) 28ע"ר נ"ק אדמו"כ' בל(מהותו " תמים"אבל 

ביטול והפשטה שאין לו מבוקש לעצמו וכל ענינו הוא ' היינו שהוא בבחי

ומצד . 30ה"שהוא הוא רצון העליון ב,  הישיבה29למלאות רצון מייסדי

 להיות מסור ונתון 31)"בראש להניח(ום יש מק"ביטול והפשטה זו הרי 

  .ל"א מעבודות הנ"בתכלית לכאו

  

  .ח

ביסוד (ע "ר נ"ק אדמו"שכוונת כ, מובן ופשוט הוא, מאידך, אמנם

 –שמובנה כמשמעותה , "ישיבה"היתה לייסד ולהקים ") תומכי תמימים"

מימיהן של אבותינו  "32ל"ד לשון חז"ע (ללימוד התורהמקום שמוקדש 

  ;)תלמודשהכוונה בזה היא לבית  –"  מהםישיבהה לא פרש

___________
.107' ה ע"השיחות תש' וראה גם ס. 235' תורת שלום ע) 28

  .14 הערה 484' ב ע"ש ח"ראה לקו) 29

ע "ר נ"ק אדמו" ביאור על השיחה הידועה של כ–  ואילך326' א ע"ש חי"ראה גם לקו) 30

  ".כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו) "א"ת תרס"שמח(

  .ב, ס עירובין צה"הש' ד ל"ע) 31

.ת שם"י עה"רש. פ ויגש"וראה תנחומא ס. ב, יומא כח) 32

כי התורה מוגבלת בכ�, יש את ההגדרה וההגבלה שלה) תורה ומצוות(אמנ� לכל אחת משני סוגי העבודות , כלומר: 5ביאור 

באותהכ� אי� אפשרות לעשות� יחדיו -וא�, י� למשלי נעשות ע� הידות בכ� שה�והמצוות מוגבל, שהיא נעשית ע� השכל

'ציור'ובעניננו ה, כדבר מוגדר שאפשר לציירו, מורה על הגדרה והגבלה' ציור'המילה [בלבד  זוהי הגבלה חיצונית, א�. התמסרות

לקיי�: עושי� זאת מאותה סיבה, ג� כשלומדי� תורה וג� כשמקיימי� מצוות, כי בסופו של דבר, ]היא חיצונית בלבד) ההגבלה(

  .ה� כ� הולכי� יחדיו, )הסיבה הפנימיתמצד (בפנימיות , כ�-א�. ה"ולמלאות את רצונו של הקב

'תמי�'ש –כא� בשיחה המבואר כפי  –הפשוטה היא המשמעות ". תמי�"ב את מהותו של " הרבי הרשהגדירכ� : 6ביאור 

  .ה"שהוא בעצ� רצו� הקב, ומתמסר לגמרי לרצו� מייסדי הישיבה, ואת כל רצונותיו האישיי� הצידה' עצמו'את ' מניח'

מופיע ביטויבשיחה כא� . יויחדתפילי�  להניח שני זוגות כדי מקו� די שיש בראש בה נאמרא זהו לשו� הלקוח מהגמר: 7ביאור 

מופיע כא�" בראש להניח"ג� המש� הלשו� (א� לכאורה [ל המתאי� ג� לעניננו "של חז' מטבע לשו�'זה רק לצור� שימוש ב

 ג� כא�שהרי, ד"המדובר ש� לנדות דמיו� בתוכ� בי� יש ג� קצ) כי, בסוגריי� למרות שבהשקפה ראשונה אינו לכ� כל קשר לעניננו

.] יחדיו)תורה ומצוות( סוגי עבודה שנימדובר על מקו� ואפשרות להסתדר ע� 

ביאורי�

עיקר תכלית , יחד ע� האמור

, ובער� אליה', תורה'הישיבה הוא 

   מהוות הכנהשאר העבודות

ל"הנ' גמכעי� זה נית� לראות ג� ב
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19 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

ו"פ תשל"שיחת אחש 9

  .ו

" מלכא ומלכתא הוו יתבי"ל "ז מובן הקשר והשייכות של דרוש הנ"עפ

  ":הצלחת הישיבה"ל

מכיון שבכל ישיבה לימוד התורה : ל"בסדר הנ' לכאורה יש מקום לתמי

איך יתכן שגם עבודה  – 23"כל מעיני בך"' יהלימוד הוא בבח, הוא העיקר

אי אמרה לי אם  "24ו מהא דאמר אביי"ש וק"ומכ? עיקר' בבחי' אחרת תהי

לעשות עבודה קטנה ) (רק(אם אימי היתה אומרת לי [ "קריב כותחא לא תנאי) רק(

לא הייתי לומד כמו שלמדתי , )שם של מאכל-(אליה את הכותח ) להגיש(קרב  ל)כמו

,  בעבודת התפלההתעסקותכ "עאכו –)]ה היה מבטל אותי מהלימודכי ז(בפועל 

  .'בהפצת המעינות וכו

" אימרי"סוגי העבודה ד' ד ב"שבו מבואר ע, ל"ולכן הוקדם דרוש הנ

א "דאף שכ –) ט"כדלקמן ס, ת"צדיקים ובע: או(תורה ומצות  –" גדיא"ו

ח "מדגם מארי תורה צריכים לקיים מצות ולהתעסק בג – 25כלול מחבירו

גם בעלי עסק , ולאידך, )'ה בענין כל האומר אין לי אלא תורה כו"ל ס"וכנ(

כי יש , "יאי"ט בגמרא איזה מהם "מ שקו"מ –עליהם לקבוע עתים לתורה 

יש יתרון בהעבודה שבה לימוד התורה : כלומר, מעלה בזה מה שאין בזה

  .וכן להיפך, )'טפלה אלי" גדיא"ועבודה ד (העיקרהוא 

 'בל "צ"היינו ש, "ששניהם שקולין כאחד"ס היא "ומסקנת הש

 ישיבת תומכי להצלחתוזהו היסוד ; "יעמדו יחדיו"ושתיהן , 26"העבודות

א "וכאו, 27"גדיא"והן ב" אימרי"שבה יתעסקו התלמידים הן ב, תמימים

  . לעצמועיקרבאופן של 

  .ז

 עבודות שונות' סוף איך תתכן ההתעסקות בב-סוף: ע"לכאורה עדיין צ

והרי האדם הוא מדוד  – עיקרכששתיהן הן בתור ") גדיא"ו" אימרי("

דברי  –" נושא שני הפכים"' ובפרט איך אפשר לו להיות בבחי? ומוגבל

  ?א"בב' שכל ומעשה וכו, דוקא' כאש ומצוה בצמר גשמי וכו) שהם(

___________
  .ז, הכתוב תהלים פז' ל) 23

.א, עירובין סה) 24

  .ג"ק סי"להעיר גם מאגה) 25

.ש בארוכה"עיי, ז"ה מלכא ומלכתא תרצ"סד) 26

וראה "). על שתי המזוזות ועל המשקוף"בענין (ם ת ש" ראה אוה– דכולל גם תפלה) 27

.בתורה גופא הם נגלה וחסידות" גדיא"ו" אמרי"ד, ט"לקמן ס

בי� ל עוזרי� לה"הנ' דברי הגמ

כיצד נית� להתייחס לכל אחד 

וזהו היסוד ' עיקר' כהללומהדברי� 

  להצלחת הישיבה

ל "בכ� מוב� הקשר בי� המאמר הנ

להצלחת הישיבה

להתנהג כ� אד� היכולת של 

היא , הגבלה-למרות היותו בעל

' הנחת עצמותו'ו' ביטול'ידי - על

'תמי�'בה� ניח� ה

ואילו המצוות קשורות דווקא, )הוא רוחני יותר מהאחרי�' אש'יסוד ה(רוחנית ועדינה  שהיא', אש'התורה משולה ל: 4ביאור 

.'מעשה'ואילו מצוות ל', שכל'תורה קשור ל-לימוד� ג� מצד זה שכ. ואלו ה� שני הפכי�, )'גשמי'בצמר כדוגמת ציצית (לגשמיות 

ביאורי�

4
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באופן ( מחבירתה מחולקתשכל עבודה , הגבלה זו: והביאור בזה

אבל מצד , שלהן" ציור חיצוני"הוא מצד ה, ")חדיוי"פ להן לעמוד "שאא

  .קיום רצון העליון –הרי כל העבודות נקודתן אחת , פנימיותן ועצמיותן

גם עבודתו ) במילא(ו, מציאות לעצמו' כאשר האדם הוא בבחי, ולכן

לפי , שונההרי אז כל עבודה שלו היא ענין  –היא מוגבלת באופן כזה 

 לו להיות מסור ונתון מכל וכל לשתי א"וא, וההגדרה שלה" ציור"ה

  ;העבודות יחדיו

". הנחת עצמותו" –) 28ע"ר נ"ק אדמו"כ' בל(מהותו " תמים"אבל 

ביטול והפשטה שאין לו מבוקש לעצמו וכל ענינו הוא ' היינו שהוא בבחי

ומצד . 30ה"שהוא הוא רצון העליון ב,  הישיבה29למלאות רצון מייסדי

 להיות מסור ונתון 31)"בראש להניח(ום יש מק"ביטול והפשטה זו הרי 

  .ל"א מעבודות הנ"בתכלית לכאו

  

  .ח

ביסוד (ע "ר נ"ק אדמו"שכוונת כ, מובן ופשוט הוא, מאידך, אמנם

 –שמובנה כמשמעותה , "ישיבה"היתה לייסד ולהקים ") תומכי תמימים"

מימיהן של אבותינו  "32ל"ד לשון חז"ע (ללימוד התורהמקום שמוקדש 

  ;)תלמודשהכוונה בזה היא לבית  –"  מהםישיבהה לא פרש

___________
.107' ה ע"השיחות תש' וראה גם ס. 235' תורת שלום ע) 28

  .14 הערה 484' ב ע"ש ח"ראה לקו) 29

ע "ר נ"ק אדמו" ביאור על השיחה הידועה של כ–  ואילך326' א ע"ש חי"ראה גם לקו) 30

  ".כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו) "א"ת תרס"שמח(

  .ב, ס עירובין צה"הש' ד ל"ע) 31

.ת שם"י עה"רש. פ ויגש"וראה תנחומא ס. ב, יומא כח) 32

כי התורה מוגבלת בכ�, יש את ההגדרה וההגבלה שלה) תורה ומצוות(אמנ� לכל אחת משני סוגי העבודות , כלומר: 5ביאור 

באותהכ� אי� אפשרות לעשות� יחדיו -וא�, י� למשלי נעשות ע� הידות בכ� שה�והמצוות מוגבל, שהיא נעשית ע� השכל

'ציור'ובעניננו ה, כדבר מוגדר שאפשר לציירו, מורה על הגדרה והגבלה' ציור'המילה [בלבד  זוהי הגבלה חיצונית, א�. התמסרות

לקיי�: עושי� זאת מאותה סיבה, ג� כשלומדי� תורה וג� כשמקיימי� מצוות, כי בסופו של דבר, ]היא חיצונית בלבד) ההגבלה(

  .ה� כ� הולכי� יחדיו, )הסיבה הפנימיתמצד (בפנימיות , כ�-א�. ה"ולמלאות את רצונו של הקב

'תמי�'ש –כא� בשיחה המבואר כפי  –הפשוטה היא המשמעות ". תמי�"ב את מהותו של " הרבי הרשהגדירכ� : 6ביאור 

  .ה"שהוא בעצ� רצו� הקב, ומתמסר לגמרי לרצו� מייסדי הישיבה, ואת כל רצונותיו האישיי� הצידה' עצמו'את ' מניח'

מופיע ביטויבשיחה כא� . יויחדתפילי�  להניח שני זוגות כדי מקו� די שיש בראש בה נאמרא זהו לשו� הלקוח מהגמר: 7ביאור 

מופיע כא�" בראש להניח"ג� המש� הלשו� (א� לכאורה [ל המתאי� ג� לעניננו "של חז' מטבע לשו�'זה רק לצור� שימוש ב

 ג� כא�שהרי, ד"המדובר ש� לנדות דמיו� בתוכ� בי� יש ג� קצ) כי, בסוגריי� למרות שבהשקפה ראשונה אינו לכ� כל קשר לעניננו

.] יחדיו)תורה ומצוות( סוגי עבודה שנימדובר על מקו� ואפשרות להסתדר ע� 

ביאורי�

עיקר תכלית , יחד ע� האמור

, ובער� אליה', תורה'הישיבה הוא 

   מהוות הכנהשאר העבודות

ל"הנ' גמכעי� זה נית� לראות ג� ב

5
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קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת20

8ו"פ תשל"שיחת אחש

  .ה

ל שבישיבת תומכי "לבאר בפרטיות יותר את החידוש והיתרון הנ

  :תמימים

ל "אלא צ,  כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו15ל"ארז

, דמזה מובן". אם אין יראה אין חכמה "17ל"ועוד ארז; 16"ח"תורה וגמ"

נאי הרי זה ת –' שעבודת התפלה ולימוד דברי מוסר ופנימיות התורה וכו

כדי להשריש , ברבים או גם ביחיד, להצלחת לימוד התורה בישיבה

כולל צדקה  (18ח"ל גם התעסקות בגמ"וכן צ; ויראתו' בהלומד אהבת ה

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, )רוחנית

א לתכלית הצלחת "כ, לעצמםענין ועבודה ' אלא שבזה אין התפלה וכו

צריך הוא להתעסק בעבודות , עיכדב' כדי שלימוד התורה שלו יהי: הלימוד

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, ל"הנ

עוסקים בלימוד ' שתלמידי, החידוש בישיבת תומכי תמימים הוא

לא רק כהכנה  –ח והפצת המעינות חוצה "וגמ, עבודת התפלה, החסידות

א גם באופן של עבודה "כ, שלהם) הנגלית(והקדמה ללימוד התורה 

  ;לעצמם" עיקר"ו

' שחלק מהיום יהי, הנהיגו רבותינו נשיאינו בסדרי הישיבהשלכן 

כלימוד הסוגיות בגליא "' ושאופן הלימוד יהי, 19מוקדש ללימוד החסידות

השתדלות וגם דרשו מהתלמידים ; 21'בהבנה והעמקה וכו – 20"שבתורה

ואף הנהיגו שכמה שבועות ; 22 התפלהואריכות,  בעבודת התפלהויגיעה

במדה , ושימשיכו בזה, להרבצת התורה והיהדותבשנה יקדישו התלמידים 

  .גם במשך השנה, מסוימת בזמנים שמחוץ לסדרי הישיבה

___________
.ב, יבמות קט) 15

ל "וי. ס שם"אינו בש" ח"אלא תורה וגמ"ל זה " סיום מרז– .א, ת ויקרא ה"לקו )16

הפשוט הוא ' שהפי' ל כל האומר כו"אמרז: ל"וז, ג"ה כי תשמע בקול ס"ת ד"ש בלקו"עפמ

.ה"ק ס"אגה. א,  ולהעיר מיבמות קה– .כללות המצות' ח כו"שצריך שיעסוק בתורה ובגמ

  .ז"ג מי"אבות פ) 17

".'ח וכו"גם עיון תפלה הוא בכלל גמ"ד, ת ויקרא שם"וראה לקו) 18

נגלה ושליש ) דכל שעות הסדרים(שלישים ' א ילמדו ב"שכאו: ח שם"עה' ראה קונט) 19

".ח"כולו על עסק דא' ק קדוש יהי"ויום הש: "ה"ובספכ. חסידות

 ז"ו אלול תרנ"שלו בעת התיסדות הישיבה ט" מאמר הפתיחה"ע ב"ר נ"ק אדמו"כ' ל) 20

).כד- כג' א ע"ח" התמים("ר "ח אדמו"ק מו" נעתק במכתב כ–

  .ה"ח פכ"עה' וראה גם קונט) 21

.ל בסופו"הנ' וראה גם קונט) 22

,  הוא'תומכי תמימי�'החידוש ב

עבודת התפילה , שהחסידות

 לסייע אי� מטרת� רק, המבצעי�ו

ה� אלא חשובי� , ללימוד הנגלה

בפני עצמ�ג� 

ו"פ תשל"שיחת אחש 11

וגם בהפצת (עם היות שהתלמידים יתעסקו בעבודת התפלה , היינו     

בית תורה "וגם לא  (33"תפלהבית "מכיון שאין זה , מ"מ, )'המעינות כו

ל לא באה למעט "שהתעסקות הנ, הרי מובן, ישיבה –א "כ) ביחד" ותפלה

 –כי עיקר תכליתם הוא : 34מתלמידי הישיבהו בלימוד התורה הנדרש "ח

  .לימוד התורה

עבודה ) "א: 35סוגים' בעבודות הקרבנות היו ב: דוגמא לדבר בהלכה

הקטרה , כגון זריקה, "עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר" –" תמה

שחיטה "כגון , "עבודה' עבודה שיש אחרי" –עבודה שאינה תמה ) ב'; וכו

זר חייב " "עבודה תמה"ודווקא  –" זריקה' יוקבלה והולכה שיש אחר

פ שהזרים מוזהרין שלא "אע", כ שאר עבודות"משא, "עליהן מיתה

אין חייבין מיתה אלא על עבודה , יתעסקו בעבודה מעבודות הקרבנות

  ".תמה

עבודה "הוא ה – של עבודות הקרבן שעיקר שלימותן ותכליתן. א.ז

 רק בערכההן ' בודות שלפניוהע, את הקרבן" שגומרת ומתממת", "תמה

אינן רק טפל והכשר , גם עבודות אלו, אבל מאידך';  אליהכנה' בבחי

שחיטה ' כ יש לפני" אאלזרוק הדםפ "שאא, כלומר" (עבודה תמה"לה

;  בהקרבןע"מצע וענינים עיקריים "בפא הן עבודות "כ, )קבלה והולכה

א גם "כ") עבודה תמה("שלכן מחשבה פסולה פוסלת לא רק בזריקה 

  .ב"וכיו, 36בשחיטה קבלה והולכה

___________
.א"רע, להעיר ממגילה כז) 33

  .ושעות היום מספיקות ללימוד הנגלה: ה"ח פכ"עה' ראה גם קונט) 34

ם "רמב. ה עבודה תמה"י שם ד"ובפרש) ב, וראה זבחים קטו(א ,  כדז יומא"ראה בכ) 35

  .ב ואילך"ט ה"ביאת המקדש פ' הל

.ג"פסולי המוקדשין פי' ם הל"רמב. ב, משנה זבחים כט) 36

:ואלו ה�, שעושה אות� חייב מיתה) שאינו כה�, ישראל(שרק על ארבע מעבודות הכהני� נאמר שזר , בגמרא נאמר :8ביאור 

משו� שבפסוק האוסר על הזר? מדוע דווקא אלו. ניסו� המי� וניסו� היי�, הקטרת המנחות והאברי� ועוד, זריקת הד� על המזבח

שרק עבודה כזו שמסיימת, מכא�". עבודה תמה"דרשת ונחלקת לשני� והמילה הזו נ, "ועבדת�"נאמר , לעבוד עבודות אלו

,וכאלו ה� ארבעת העבודות האמורות. היא שאסורה על הזר, ושל�' ת�'לומשלימה את העבודה באותו עני� המדובר ועושה אותו 

  .אלא ה� משלימי� את המלאכה, מנת לסיימ� ולהשלימ�-שאי� לאחריה� עבודה נוספת על

אלא, את העבודה ע� הד�ה� אינ� מסיימות , הולכת הד� למזבחקבלת הד� היוצא מ� הבהמה וכ� , ו שחיטהא� עבודות כמ

  . אינו חייב מיתה�א� בא� עשא,  אסור לזר לעשות�למרות שג� אות, ולכ�, לזרוק את הד� על המזבחיש צור� עדיי�  �לאחריה

שלא) לחשוב' שנית� הי(, ההדגשה בזה בעניננו היא.  ההמש�ראוי לקראת' את השטח שיהי' מכשיר'מלשו�  –הכשר  :9ביאור 

את המצב לקראת השלב העיקרי' שירלהכ'שנועד רק , מסוי�' שלב'אלא רק על , שלימות העבודה, מדובר על גו� העבודה עצמה

דוגמא. 'שר טומאההכ '–מת מסוי' ההכשר'צריכי� לקבל , שכדי שיקבלו טומאה, מושג זה מופיע לדוגמא בדיני טומאה במאכלי�[

ג� ההכשרה וההכנה של הלולב, היינו', לולב וכל מכשיריו דוחי� את השבת'אליעזר ש'  דעת רולדוגמא', הכשר מצוה'מ, נוספת

].מוכ� וראוי לקיי� בו את המצוה' שיהי

ביאורי�

9
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21 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

8ו"פ תשל"שיחת אחש

  .ה

ל שבישיבת תומכי "לבאר בפרטיות יותר את החידוש והיתרון הנ

  :תמימים

ל "אלא צ,  כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו15ל"ארז

, דמזה מובן". אם אין יראה אין חכמה "17ל"ועוד ארז; 16"ח"תורה וגמ"

נאי הרי זה ת –' שעבודת התפלה ולימוד דברי מוסר ופנימיות התורה וכו

כדי להשריש , ברבים או גם ביחיד, להצלחת לימוד התורה בישיבה

כולל צדקה  (18ח"ל גם התעסקות בגמ"וכן צ; ויראתו' בהלומד אהבת ה

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, )רוחנית

א לתכלית הצלחת "כ, לעצמםענין ועבודה ' אלא שבזה אין התפלה וכו

צריך הוא להתעסק בעבודות , עיכדב' כדי שלימוד התורה שלו יהי: הלימוד

  ".אפילו תורה אין לו" –כ "דאל, ל"הנ

עוסקים בלימוד ' שתלמידי, החידוש בישיבת תומכי תמימים הוא

לא רק כהכנה  –ח והפצת המעינות חוצה "וגמ, עבודת התפלה, החסידות

א גם באופן של עבודה "כ, שלהם) הנגלית(והקדמה ללימוד התורה 

  ;לעצמם" עיקר"ו

' שחלק מהיום יהי, הנהיגו רבותינו נשיאינו בסדרי הישיבהשלכן 

כלימוד הסוגיות בגליא "' ושאופן הלימוד יהי, 19מוקדש ללימוד החסידות

השתדלות וגם דרשו מהתלמידים ; 21'בהבנה והעמקה וכו – 20"שבתורה

ואף הנהיגו שכמה שבועות ; 22 התפלהואריכות,  בעבודת התפלהויגיעה

במדה , ושימשיכו בזה, להרבצת התורה והיהדותבשנה יקדישו התלמידים 

  .גם במשך השנה, מסוימת בזמנים שמחוץ לסדרי הישיבה

___________
.ב, יבמות קט) 15

ל "וי. ס שם"אינו בש" ח"אלא תורה וגמ"ל זה " סיום מרז– .א, ת ויקרא ה"לקו )16

הפשוט הוא ' שהפי' ל כל האומר כו"אמרז: ל"וז, ג"ה כי תשמע בקול ס"ת ד"ש בלקו"עפמ

.ה"ק ס"אגה. א,  ולהעיר מיבמות קה– .כללות המצות' ח כו"שצריך שיעסוק בתורה ובגמ

  .ז"ג מי"אבות פ) 17

".'ח וכו"גם עיון תפלה הוא בכלל גמ"ד, ת ויקרא שם"וראה לקו) 18

נגלה ושליש ) דכל שעות הסדרים(שלישים ' א ילמדו ב"שכאו: ח שם"עה' ראה קונט) 19

".ח"כולו על עסק דא' ק קדוש יהי"ויום הש: "ה"ובספכ. חסידות

 ז"ו אלול תרנ"שלו בעת התיסדות הישיבה ט" מאמר הפתיחה"ע ב"ר נ"ק אדמו"כ' ל) 20

).כד- כג' א ע"ח" התמים("ר "ח אדמו"ק מו" נעתק במכתב כ–

  .ה"ח פכ"עה' וראה גם קונט) 21

.ל בסופו"הנ' וראה גם קונט) 22

,  הוא'תומכי תמימי�'החידוש ב

עבודת התפילה , שהחסידות

 לסייע אי� מטרת� רק, המבצעי�ו

ה� אלא חשובי� , ללימוד הנגלה

בפני עצמ�ג� 

ו"פ תשל"שיחת אחש 11

וגם בהפצת (עם היות שהתלמידים יתעסקו בעבודת התפלה , היינו     

בית תורה "וגם לא  (33"תפלהבית "מכיון שאין זה , מ"מ, )'המעינות כו

ל לא באה למעט "שהתעסקות הנ, הרי מובן, ישיבה –א "כ) ביחד" ותפלה

 –כי עיקר תכליתם הוא : 34מתלמידי הישיבהו בלימוד התורה הנדרש "ח

  .לימוד התורה

עבודה ) "א: 35סוגים' בעבודות הקרבנות היו ב: דוגמא לדבר בהלכה

הקטרה , כגון זריקה, "עבודה שהיא גומרת ומתממת את הדבר" –" תמה

שחיטה "כגון , "עבודה' עבודה שיש אחרי" –עבודה שאינה תמה ) ב'; וכו

זר חייב " "עבודה תמה"ודווקא  –" זריקה' יוקבלה והולכה שיש אחר

פ שהזרים מוזהרין שלא "אע", כ שאר עבודות"משא, "עליהן מיתה

אין חייבין מיתה אלא על עבודה , יתעסקו בעבודה מעבודות הקרבנות

  ".תמה

עבודה "הוא ה – של עבודות הקרבן שעיקר שלימותן ותכליתן. א.ז

 רק בערכההן ' בודות שלפניוהע, את הקרבן" שגומרת ומתממת", "תמה

אינן רק טפל והכשר , גם עבודות אלו, אבל מאידך';  אליהכנה' בבחי

שחיטה ' כ יש לפני" אאלזרוק הדםפ "שאא, כלומר" (עבודה תמה"לה

;  בהקרבןע"מצע וענינים עיקריים "בפא הן עבודות "כ, )קבלה והולכה

א גם "כ") עבודה תמה("שלכן מחשבה פסולה פוסלת לא רק בזריקה 

  .ב"וכיו, 36בשחיטה קבלה והולכה

___________
.א"רע, להעיר ממגילה כז) 33

  .ושעות היום מספיקות ללימוד הנגלה: ה"ח פכ"עה' ראה גם קונט) 34

ם "רמב. ה עבודה תמה"י שם ד"ובפרש) ב, וראה זבחים קטו(א ,  כדז יומא"ראה בכ) 35

  .ב ואילך"ט ה"ביאת המקדש פ' הל

.ג"פסולי המוקדשין פי' ם הל"רמב. ב, משנה זבחים כט) 36

:ואלו ה�, שעושה אות� חייב מיתה) שאינו כה�, ישראל(שרק על ארבע מעבודות הכהני� נאמר שזר , בגמרא נאמר :8ביאור 

משו� שבפסוק האוסר על הזר? מדוע דווקא אלו. ניסו� המי� וניסו� היי�, הקטרת המנחות והאברי� ועוד, זריקת הד� על המזבח

שרק עבודה כזו שמסיימת, מכא�". עבודה תמה"דרשת ונחלקת לשני� והמילה הזו נ, "ועבדת�"נאמר , לעבוד עבודות אלו

,וכאלו ה� ארבעת העבודות האמורות. היא שאסורה על הזר, ושל�' ת�'לומשלימה את העבודה באותו עני� המדובר ועושה אותו 

  .אלא ה� משלימי� את המלאכה, מנת לסיימ� ולהשלימ�-שאי� לאחריה� עבודה נוספת על

אלא, את העבודה ע� הד�ה� אינ� מסיימות , הולכת הד� למזבחקבלת הד� היוצא מ� הבהמה וכ� , ו שחיטהא� עבודות כמ

  . אינו חייב מיתה�א� בא� עשא,  אסור לזר לעשות�למרות שג� אות, ולכ�, לזרוק את הד� על המזבחיש צור� עדיי�  �לאחריה

שלא) לחשוב' שנית� הי(, ההדגשה בזה בעניננו היא.  ההמש�ראוי לקראת' את השטח שיהי' מכשיר'מלשו�  –הכשר  :9ביאור 

את המצב לקראת השלב העיקרי' שירלהכ'שנועד רק , מסוי�' שלב'אלא רק על , שלימות העבודה, מדובר על גו� העבודה עצמה

דוגמא. 'שר טומאההכ '–מת מסוי' ההכשר'צריכי� לקבל , שכדי שיקבלו טומאה, מושג זה מופיע לדוגמא בדיני טומאה במאכלי�[

ג� ההכשרה וההכנה של הלולב, היינו', לולב וכל מכשיריו דוחי� את השבת'אליעזר ש'  דעת רולדוגמא', הכשר מצוה'מ, נוספת

].מוכ� וראוי לקיי� בו את המצוה' שיהי

ביאורי�

9

8
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ש "ומכ; ברור שמן השמים מסייעים לו שיצליח בעבודתו זו הקדושה

ו  שאינ11'ד כשהמייסד והמנהל של הישיבה הוא נשיא בישראל וכו"בנידו

  ?כ מהו החידוש שהישיבה הצליחה"וא –ו "שייך כלל לפניות צדדיות ח

 בקשר 12ע בקונטרס עץ החיים"ר נ"ק אדמו"על יסוד דברי כ, ויש לבאר

יסוד אגודתינו אינו להגדיל ולהרחיב עסק : "ל"וז –להתיסדות הישיבה 

  התורה הנגלית

רה תו, התיסדות הישיבה אינה בשביל תורה לבד: "13א"וכפתגמו במק[

  "]ישנן הרבה ישיבות, ה"איננה חסרה ב

א זאת היא תכלית יסוד אגודתינו אשר הבחורים העוסקים בתורה "כ

ולתכלית זה . . ותורתו ' יראים ושלימים עם ה) אידען(הנגלית יהיו יהודים 

לנטוע בהם . . נתעוררנו לייסד אגודה להחזיק בחורים העוסקים בתורה 

ובאשר דרך החיים המביאה לזה . . ' בת הואה' איזה הרגש פנימי ביראת ה

  ".'היא לימוד פנימיות התורה וכו

ליסד מקום אשר ילמדו שם . . אמרנו להציע : " כותב14א"ובמק

' אמנם עם זה תהי, ת בשקידה"הבחורים החפצים ללמוד ויתעסקו בגפ

לעבוד את . . עליהם השגחה טובה להשריש בלבם שרשי האמונה והיראה 

ו ואור התורה והמצוה והעבודה יאיר בקרבם להיות זוכים וללכת בדרכי' ה

  ".ומזכים את הרבים

, שתלמידי תומכי תמימים אין להם להסתפק בלימוד הנגלה לחוד. א.ז

תורת החסידות ולהתעסק  –א צריכים גם ללמוד פנימיות התורה "כ

' שיהי, "להשריש בלבם שרשי האמונה והיראה"בכדי , בעבודת התפלה

  .ל"וכמבואר בארוכה בקונטרס הנ, "'ואהבת ה' נימי ביראת ההרגש פ"בהם 

להיות זוכים "מכיון שמתפקידם של תלמידי תומכי תמימים : ועוד זאת

שגם , הרי מובן –" נרות להאיר: "בסגנון הידוע, "ומזכים את הרבים

מבלי לנגוע בסדרי , בהיותם עדיין בין כותלי הישיבה עליהם להתעסק

  .ת חוצהבהפצת המעינו, ישיבה

___________
שהתיסדות הישיבה היתה בברכתם ) 106' ע(א שם "פ תש"להעיר משיחת אחש) 11

  ).'כומ ו"הה, ט"הבעש(ק רבותינו נשיאינו "הקדושה של כ

.ב"פכ) 12

בישיבת תורת אמת (ט "באב תרפ' ר מוצאי ט"ח אדמו"ק מו"הובא בשיחת כ) 13

  ).119' ע(ז " נדפסה בהוספות לשמח תשמח תרנ– ).ירושלים

ונדפס בהוספות . ח שם" נזכר בקונטרס עה– "על כל הטוב' נודה לה"המתחיל ' במכ) 14

. ואילך80' ל ע"הנ' לקונט
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אף שכל סוגי העבודות המוטלים על תלמידי תומכי : ז בעניננו"ועד      

א מהם הוא "כאו –' הפצת המעינות וכו, גם עבודת התפלה –תמימים 

 –של תלמיד הישיבה היא " תמהעבודה "מ ה"מ, עיקר ועבודה לעצמו

  . הכנה להתכליתכהבערוכל שאר העבודות הן , רהלימוד התו

ט הגמרא "ובזה יתוסף ביאור בהקשר שבין הצלחת הישיבה גם לשקו

שמהמשך הגמרא מוכח דגם ', ל סעיף ג"נת": אמרי יאי"או " גדיא יאי"אי 

על " אימרי"יש יתרון ב, "ששניהן שקולין כאחד", לפי מסקנת הגמרא

 –" אימרי" תכליתו של תלמיד הישיבה הוא בעיקרכי , ל"והיינו כנ". גדיא"

ויתרון זה מתבטא ; 37")בכל מקוםכבשים קודמים לעזים ("לימוד התורה 

, שרוב זמנו בהישיבה עליו להתעסק בלימוד התורה, גם בריבוי בכמות

  .38הוא באימרי דוקא") תמידים כסדרם("דהכהן גדול דהתמיד ' וכהראי

  .ט

' שגם בתורה עצמה יש ב, ומזה – מתורה משתלשליםכל הענינים 

  ".גדיא"ו" אימרי"ד' יהבח

ודרושי רבותינו (צ "ל של הצ"על יסוד המבואר בדרוש הנ –ל "וי

דגליא  – 39ת"צדיקים ובע) גם(הם " גדיא"ו" אימרי"ד, )ז"נשיאינו שלאח

  ;ת"בע, "גדיא" –ופנימיות התורה ; צדיקים, "אימרי"' דתורה הוא בחי

___________
על לימוד " דעתו"ל "צ) גם בעסקו בענינים אחרים (שבכל עת, י"ראה לקמן ס) 37

  .התורה

ר "ק אדמו"ציוה כ) ו"תרס(ל "פ הנ"ת אחשעודל גם עם זה שבעת ס"ויש לקשר הנ) 38

כוסות פון די ערשטע צוויי נעכט פסח איז משה ' די ד: "ואמר, כוסות' ע לתת לכל תלמיד ד"נ

  – )111' ד ע"השיחות תש' ס" (כוסות' ס ד' איז משיח– פ" אחש– ס און היינט'רבינו

ומשיח ,  דתורהענינו נגלה) עיקר(משה : תורהענינים , משה רבינו ומשיח, כי שניהם

משה "ע של "וזהו; )ועוד. ו"ראה בארוכה שער האמונה פנ(עינו פנימיות התורה ) עיקר(

ובשניהם לימוד באופן ,  נגלה דתורה ופנימיות התורה– "ס כוסות'משיח"ו" ס כוסות'רבינו

  ).227' ז ע"ש ח"ראה לקו(היינו בהבנה והסברה ', שיש בו טעם וכו" יין"של 

 נגלה – )לחם(פ " אחשסעודת: הענינים' פ גופא יש ב"דגם באחש, ל"ובפרטיות יותר י[

 יינה של תורה( פנימיות התורה – )יין(פ " דאחשכוסות; )44ראה הנסמן לקמן הערה (דתורה 

  )].ג ואילך"ש ספנ"ב שער הק" ראה אמ–

. נגלה וחסידות,  לימוד התורה– שענינם, וזוהי השייכות לתלמידי ישיבת תומכי תמימים

.43אה לקמן הערה ור

ע "מ נ"ל בשם הה"דברי אמת מהרב רבי יצק לאנצטר ז' בס' אי: "ת שם מביא"באוה) 39

אבל בסיום המאמר ". ואיני זוכר האיךת גדולים "שהיו מתווכחים אם צדיקים גדולים אם בע

, ושם(ז "ה מלכא ומלכתא תרצ"וראה בארוכה ד". 'ת כו"ש בשם המגיד גדיא בע"ולפמ: "שם

גדיא הוא ... ת הוא גדיא "ועבודת הבע... ת הצדיקים הוא אימרא דקולם קול רחמים דעבוד"

").'עז שהוא התוקף והקשיות וכו

: כ� ג� ביחס בי� נגלה לחסידות

למרות שלימוד חסידות הוא 

,  והוא חידושה של הישיבההכרחי

)נגלה(' פת'ל' מלח'כ נחשב יי�עד
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  .ג

דאף שהמסקנא , מהמשך הגמרא שם מוכח: מקום לבאר' לכאורא הי

, יש יתרון במעלת הכבשים על העזים, ז"בכ, "ששניהן שקולין כאחד"היא 

  :כי

, הוכיח דאימרי יאי –המומחה ביותר בעניני קרבנות  –ג "הכה) א

  .ובפרט שבגמרא אין פירכא להוכחה זו

 –" ששניהן שקולין כאחד"המסקנא מאותו הענין שממנו מכריחה ) ב

' בל(שהרי , שהכבשים עולים במעלתם על העזים, משם גופא משמע

 הקדימה אחתורק פעם , "בכל מקוםכבשים קודמים לעזים ) "המשנה

  .התורה עזים לכבשים

  .סברא לומר דגדיא יאי, ד"אפילו בתור קס, בגמרא לא הובא: לאידך) ג

נה מעלה בכבשים על העזים שגם להמסקנא יש, אשר מכל זה משמע

ששניהן "ולכן מסיק ,  מגדיאיאיאלא שאין בה כדי להכריע דאימרי (

  ").שקולין כאחד

הצלחת "ל ל"ז יש מקום להסביר השייכות של תוכן המאמר הנ"ועפ

  ).ישיבה(תורה  –" אימרי"היות שלפי המסקנא יש מעלה ב, "הישיבה

  :מכמה טעמים –אבל דוחק גדול לבאר כן 

, ד ומהוכחות צדדיות"ט בהקס"י השקו"ז כל הקשר הוא רק עפ"לפי) א

, ובפרט" (ששניהן שקולין כאחד "המפורשתאבל לא לפי מסקנת הגמרא 

שלכן מסתבר יותר , מעלה' יש תוס) תורה(שבכבשים  –ל "שענין הנ

  ).ל"לא נתבאר כלל במאמר הנ –ד שאימרי יאי "הקס

" הצלחת"אבל לא ל, בכללמעלה זו שייכת לענינה של ישיבה ותורה ) ב

  ).'באיכות וכמות הלימוד והתלמידים וכו(ישיבה 

מהו ההכרח לקשר הצלחת הישיבה עם , עדיין צריך ביאור: ועיקר) ג

  ?ד מעלת התורה"אמירת מאמר שבו מדובר ע

  .ד

די "ל "ע הנ"ר נ"ק אדמו"ויובן זה בהקדים הצריך ביאור בדברי כ

מקום לומר ' שהי, ה משמעדמז": ה מצליח געווען"ארבעט האט ב

ולכן יש ליתן שבח והודאה מיוחדת על , ו"שהעבודה לא תצליח ח

, גם כאשר איש פשוט מייסד ישיבה ללימוד התורה: ותמוה –הצלחתה 

ש� ניכרת ' סו� סו� ג� בדברי הגמ

ז מתאי� " התורה והרימעלת

  .לתוכ� הישיבה

א� דוחק ליישב כ� את הקשר של 

ל להצלחת הישיבה "המאמר הנ

.מכמה סיבות

מה החידוש בכ� שהישיבה ) 1(

  ?הצליחה

,  לא רק נגלה–מטרת הישיבה ) 2(

עבודת התפילה , אלא ג� חסידות

ומבצעי�
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ימיות  שנגלה דתורה שייכת יותר לעבודת הצדיקים ופנ40וכידוע

' ולכן גם הגילוי דנגלה דתורה הי. התורה שייכת יותר לעבודת התשובה

עבודת  –חדשי הקיץ , חודש השלישי לחודש ניסן –בחודש סיון 

 –בחודש כסלו ' הי) א"לכאו(והגילוי דפנימיות התורה למטה ; הצדיקים

  .41עבודת התשובה –חדשי החורף , חודש השלישי לחודש תשרי

ורים בשייכותה של התיסדות ישיבת תומכי תמימים הביא' כ א"וזהו ג[

  לביאת המשיח

בהתחלה זו : "ע בעת התיסדות הישיבה"ר נ"ק אדמו" כ42וכפתגם –

ט והרביים הנחילונו "הנני מדליק את המאורות שמורנו הבעש. . בישיבה 

להחיש את ביאת , למען תקוים ההבטחה של יפוצו מעינותיך חוצה

  – "המשיח

תורת הנגלית ותורת החסידות ' ה להיות תורת המטרת הישיב"שכן 

ה הכנה והקדמה "ואיחוד זה ה –איחוד נגלה ופנימיות התורה , 43"תמימה

מנת להחזיר את -מגיע על) משיח[( 44"אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"ל

י "שיתחדש ע") תיובתא"ו" צדיקייא"המעלות ד' יחוד ב( ]הצדיקים בתשובה

  ].משיח צדקנו

ששניהן "דאף  –" גדיא"ו" אימרי"בענין ) 'עיף חס(ל "ד הנת"וע

 הוא והתמיד, "כבשים קודמים לעזים בכל מקום", מ"מ, "שקולין כאחד

  :שבתורה" גדיא"ו" אימרי"' כן הוא בענין בחי –מאימרי דוקא 

   הוא חידושהבזה, ואדרבה, עם היות שלימוד החסידות הוא דבר הכרחי

___________
  .75' א ע"ש ח"ראה גם לקו) 40

.ו"ת תש"ה להבין ענין שמח"סד) 41

וראה בארוכה שיחת . 133' ב ע"השיחות תש'  נדפסה בס– ז"י אלול תרנ"בשיחת ח) 42

  . ואילך141' השיחות שם ע'  נדפסה בס– )28לעיל הערה ד(ע "ר נ"ק אדמו"כ

 בקשר לקריאת שם – )בשעת הקפות(ט "ת תרנ"ע שמח"ר נ"ק אדמו"שיחת כ) 43

בהקדמה לקונטרס החלצו . כה' א ע"ח" תמים" נדפסה בה– "תומכי תמימים"הישיבה 

  .רכה-רכג' ט ע"תרנ-ספר המאמרים. ט"תרנ

.ב, ג קנג"וראה זח. ב"עס, ש נ"שה. ב, צ צב"ת שמע"לקו) 44

, הרבי ומלמדמוסי�ז "עפ. תשובה-ה� כנגד צדיקי� ובעלי" גדיא"ו" אימרי"במאמרי� של רבותינו נשיאינו מבואר ש: 10ביאור 

 בי�שייכות זו. וחסידות לעבודת התשובה, משו� שנגלה שיי� לעבודת הצדיקי�. ה� ג� כנגד נגלה וחסידות" גדיא"ו" אימרי"ש

ה בחודשי הקי�תהנגלה התגלתורת שהרי , מתבטאת ג� בזמני השנה שבה� התגלו שתי התורות, ת"נגלה וחסידות לצדיקי� ובע

.השייכי� לעבודת התשובה) ט כסלו"י(וחסידות התגלתה בחודשי החור� , שה� שייכי� לעבודת הצדיקי�) חג השבועות(

ביאורי�
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23 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

ו"פ תשל"שיחת אחש 5

א דאצילות שאינה יורדת "ז' מלכא הוא בחי": מלכא אמר גדיא יאי"

כי עיקר התענוג הוא , "גדיא יאי"ולכן אמר . ע לברר בירורים"לבי

הנעשה , "ן"ע דב"יכ זאת הוא חידוש לו בירורי ב"ע"ו, בהתחדשות דוקא

מלכות "' בחי –" מלכתא אמרה אימרי יאי"ו; גדיא, י בעלי מצות"ע

' בחי, אומרת אימרי יאי, יעקב' בחי, ע לברר"דאצילות שיורדת בבי

  –" כי זהו חידוש לגבה, ישראל

, הבחינות' ל ב"כי צ, "שניהן שקולין כאחד"ומסקנת הגמרא היא ד

  .ושכ תוכן הדר"ע". יעמדו יחדיו"ושניהם 

דלכאורה הרי , ל להצלחת הישיבה"ז צריך להבין השייכות דענין הנ"עפ

ובמילא מובן " (תורתם אומנתם",  לימוד התורה-כולה של ישיבה הוא -כל

ל אין הכרע ליתרון מעלתה של התורה "ובמאמר הנ, )דבזה גם הצלחתה

ששניהן "ובפרט שהמסקנא היא , )כי תלוי במחלוקת דמלכא ומלכתא(

  ?"אחדשקולין כ

3

איננו, שמצד עוצמתה(לעומת שערות הכבש המורות על חיות מצומצמת הנמשכת מדרגא גבוהה : זי� ובעלי מצוותעי

,הרי שערות העיזי� מורות על חיות מצומצמת הנמשכת מדרגא נמוכה מאוד, )י צמצו� השערות"מסוגלי� לקבל ממנה אלא ע

יינקו) 'החיצוני�'(תיתכ� אפשרות שג� כוחות הקליפה ,  נמוכהשל דרגא שג� כ� היא מאוד) 'שערות'(י צמצו� גדול כל כ� "שע

  .ויקבלו ממנה חיות

כי הנהגת�, לעיזי�) העסקי� שאי� עיקר עסק� בתורה אלא במצוות-כלל אלו ה� בעלי-שבדר�(לכ� משולי� בעלי המצוות 

,שולה לחיּות שערות העיזי� שהיא כאמורמ, ומת�-במשא]  יגיעה מיותרת של המוח–' מותרי מוחי�'[' ריבוי ההתחכמות'באופ� של 

של בעלי' מותרי המוחי�'כ� , של העיזי� נמשכת יניקה לחיצוני�' מותרי מוחי�'אשר כש� שמ, של דרגא נמוכה' מותרי מוחי�'

  .רצוי-העסקי� הינו בלתי

בעלי.  ליניקת החיצוני�הגורמי�, מותרי מוחי� של דרגא נמוכה= שערות עיזי� . מותרי מוחי�) = בכלל( שערות :לסיכו�[

  )].דרגא נמוכה(בעסקי� ' מותרי מוחי�') = בעלי מצוות(העסקי� 

מורה על עבודת הבירורי�, עקב' המורכב מהמילי� י' יעקב'הש� : ישראל- אלו ה� שני שמות בה� נקרא ע�:ישראל ויעקב

ה על עבודה נעלית יותר שענינה הסרת ההעל�מור' ישראל'והש� ). עקב(=בדרגות הנמוכות ) 'י(=ס "יד� ממשיכי� את אוא-שעל

מלשו� שררה', כי שרית ע� אלוקי�'ש "ע' ישראל'שלכ� נקרא . בעול�' והמשכת וגילוי אורו של ה' אלוקי�'וההסתר הנמש� מש� 

  .ושליטה על ש� אלוקי�

,תפארת, גבורה, חסד: פירותש� כולל לשש הס(א "ז: 'מלכה'ו' מל�'הספירות של עול� האצילות מכוני� ג� בשמות  :3ביאור 

  .נקראת מלכה, מלכות –והספירה האחרונה ', מל�'נקרא ) יסוד, הוד, נצח

א"כ ז"משא. ולברר ש� בירורי�, ע"בי –שמלכות תפקידה הוא לרדת לעולמות הנמוכי� , א למלכות הוא"אחד ההבדלי� בי� ז

מכיו� שאינו רגיל לעסוק) א"ז(המל� , א� כ�. ור� להנאה מרובהג, חידוש שאי� רגילי� בו-הטבע הוא שדבר, והנה. אי� ענינה בכ�

אלו שמבררי� בירורי� ודבר, כי עזי� מסמלות הרי את בעלי המצוות, לכ� הוא אומר שהעיזי� משובחות יותר, בעבודת הבירורי�

  .זה גור� לו הנאה

הוא חידוש, שיי� לספירות העליונות יותרענינה של התורה ש, ע"שכ� רגילה לרדת לעולמות בי) מלכות(לעומת זאת למלכה 

.נאי� ומשובחי� יותר) תורה(ולכ� היא אומרת שהכבשי� , עבורה

ביאורי�
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להפת " מלח"' מ לימוד זה הוא בחי"מ, 45ל"של ישיבת תומכי תמימים כנ

; "תמידים כסדרם"' שלימודה הוא בבחי, תורת הנגלה – 46דתורה) ולחם(

בזמן ביום צריכים לעסוק יותר בתורה הנגלית : "47ע"ר נ"ק אדמו"כ' ובל

ז אנו "וע. . ל "אשר כן צ, יותר זמן יתנו על עסק התורה הנגלית"; "'וכו

בחול צריכים ללמוד . . ד הנרצה ת ובלימו"משגיחים שילמדו הרבה בגפ

  ".שליש חסידות ושני שלישים נגלה

דגם , היינו": אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא"ד הא דמשיח "וע[

, )ת" בעולא" (צדיקייא"לאחרי שתתוסף בהם מעלת התשובה קראן בשם 

, אלא שבנוסף לזה יגיעו גם למעלת התשובה –כי גם אז זהו עיקר ענינים 

  ].48באופן נעלה יותר' צדיקים תהיז גם מעלת ה"ועי

  .י

  :הוראה ברורה בדבר הנהגת תלמידי ישיבת תומכי תמימים –ל "מכהנ

א לו להצליח בלימוד "וא; לימוד התורהעיקר ענינו של התלמיד הוא 

באם ": יגעתי ומצאתי תאמין "49ל"וכמאמר רז, היגיעהי "א ע"התורה כ

היפך , ותר מרגילותולימוד י –יגיעה אמיתית (אינו מתייגע בתורה 

פ לו להצליח "אא –גם אם מדייק בשמירת זמני הלימוד  –) 50טבעו

  .בלימודו

וכדרישת ,  התפלהבעבודתואף שברור הדבר שעליו להתייגע גם 

 שעבודתדלא כדעת הטועים [' תפלה באריכות וכו –רבותינו נשיאינו 

זמננו שייך בדורות הקודמים ולא ב' שהי – 51"למפרע"ע של "התפלה הו

בזמן דחוץ לסדרי הישיבה (וכן להתעסק בהפצת המעינות חוצה ; ]עתה

  ;)'כו

___________
בענין הכוסות ' הי) 36ראה לעיל הערה (ו "פ תרס"ה דאחשעוד בעת הסהחידושולכן ) 45

ק "דהחידוש של כ, ז שם"ש ח"וראה לקו. [ פנימיות התורה– "ס כוסות'משיח ",פ"דאחש

].ל" ראה לעיל הערה הנ– פ" אחשסעודתולא בעצם , בענין הכוסות דוקא' ע הי"ר נ"אדמו

.ג"ח ספי"עה' קונט. ה ואילך"ה ולא תשבית פ"ת ויקרא ביאור לד"לקו) 46

.ב"ספכ. א"ח רפכ"עה' קונט) 47

.פ וישלח"ח ס"עיין תו) 48

.ב, מגילה ו) 49

  .מ"ובכ. ו"ראה תניא פט) 50

  .ח" הוספות לכתר שם טוב סע– ט"ראה תורת הבעש) 51

למרות שיש : (ל"פ הנ"ההוראה ע

בעבודת התפילה � גלהתייגע 

, עצמ�- וכעניני� בפני'מבצעי�'בו

 –הוא ' תמי�' עיקר עני� ה)א�

!לימוד התורה

.'עבר'כמשהו ששיי� רק ל, עני� כלשהול האד� מתייחסמצב שבו ) פ פנימיות העניני�"ע(מתארת ' למפרע'המילה : 11ביאור 

מעבר(אשר , "לא יצא, הקורא את המגילה למפרע"ברי המשנה ט על ד"מקורה בתורת הבעש', למפרע'משמעות זו למילה [

יש לדעת ולחוש שאי�, בזמ� קריאת המגילה, )הנה, לא יצא, מהסו� להתחלה, לפירוש הפשוט שמי שקורא את המגילה בסדר הפו�

].להווהושיי� ג� ) ברוחניות( מתרחש שוב המאורעאלא , עברה על 'סיפור דברי�'זה רק 

ביאורי�

11



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת24

4ו"פ תשל"שיחת אחש

מלכא ומלכתא הוו יתבי מלכא "רא מאיתא בג: צ"תוכן הדרוש של הצ

אמרו מאן מוכח כהן גדול דקא , אמר גדיא יאי ומלכתא אמרה אימרי יאי

המלך . מלך ומלכה ישבו[אי גדיא יאי יסק לתמידא . . מסיק קרבנות כל יומא 

, כהן גדול? מי יוכיח: אמרו, ה ומשובח נא-כבש : והמלכה אמרה, נאה ומשובח - אמר עז

ומסיק . . (!] ?שיעלוהו לקרבן התמיד,  משובחעזאם . . שהרי הוא מעלה קרבנות כל יום 

ש אומר כבשים קודמים לעזים בכל מקום יכול " ר5דתנן) בגמרא דאינו כן

 אם כבש יביא קרבנו מלמד ששניהן שקולין 6ל"מפני שמובחרין במינן ת

  ".כאחד

תורה  ]בעלי[הסוגים דמארי ' הם ב" גדיא"ו" אימרי"ד, 7צ"צומבאר ה

 8כעמר נקא' ושער רישי"כי (קאי על מארי תורה " אימרי: "ובעלי מצות

" גדיא"ו, ישראל' בחי –) 9"'זהו הלכות התורה וכו ]נקיושער ראשו כצמר [

כי (יעקב ' בחי –מצות )שמעלתם היא בקיום ה –עסק (קאי על בעלי 

מ "כך מי שעוסק במו, שערות שלהן יש יניקת החיצוניםעזים מה 'בחי"

  .10")'בריבוי התחכמות מותרי מוחין כו

___________
.כריתות בסופה) 5

.לב, ויקרא ד) 6

.4ה מלכא ומלכתא דלעיל הערה "כ ד"וראה ג) 7

.ט, דניאל ז) 8

  ).ת שם"אוה" ('דיבור התורה וכו' האמירך ל' וה' האמרת כו'  את הד"גם אימרא ע") 9

; אתהפכא ואתכפיא; ת"כ צדיקים ובע"הם ג" גדיא"ו" אימרי"ד, ת שם"וראה אוה) 10

  .ת"ע וד"ד

המל� אמר כי: בעת שישבו לאכול) ממלכי בית חשמונאי( וויכוח בי� מל� למלכה מעי�' שיח שהי-בגמרא מסופר על דו :1ביאור 

והחליטו שהכה�? מי יוכיח לנו ע� מי הצדק, אמרו זה לזה. והמלכה אמרה כי כבש משובח יותר, עז משובח יותר למאכל=) גדי (

תו� כדי שהוא – הכה� הגדול והכריע באמרו הגיע. שהרי הוא מקריב קרבנות מידי יו� ובטח יודע מה משובח יותר, הגדול יוכיח

ומכ� שלא כ�, כלומר)"... אותו מקריבי� פעמיי� ביו�(שיעלה כקרב� התמיד , א� העז משובח יותר" –מסמ� בידו בתנועת לגלוג 

  .מוכח שהכבש משובח יותר מ� העז, ההלכה

כבשי�, רבי שמעו� אומר: "משנה האומרתהוא לא למד את הש מוכיחי� הכה� הגדול ו שלכי דברי, בהמש� אומר רב אשי

לחשובהיה נית� (יכול "ש במשנה ש� ומבהיר "ממשי� ר.  לפני עזבשבכל מקו� בתורה נכתב כ, כלומר, "קודמי� לעזי� בכל מקו�

הרי שכא�, "והביא את קרבנו שעירת עיזי�"ופסוק לפני כ� כתוב " (א� כבש יביא קרבנו"תלמוד לומר , מפני שמובחרי� במינ�) שזהו

  ".מלמד ששניה� שקולי� כאחד) כ�-א�, נכתב עז לפני כבש

  :ההסבר לכ�. על מצוות) גדיא(ועז , מורה על תורה) אימרי(כבש  :2ביאור 

 בחסידות מבואר".נקישער ראשו כצמר "ואשר , ה"כי ראה את הקב, דניאל בתיאור חלומו מספר :כבשי� ובעלי תורה

הקשר בי� ההלכות לדרגא זו.  ה� מגיעי� וממנהת המשמשת מקור להלכות התורה שלפנינואלוקיהדרגא ה שבתיאור זה נרמזת

ההלכות בעניני� גשמיי�שלכ� עוסקות , מאוד עד שעוסק בעניני� פחותי�וירד כי ההלכות ה� אור אלוקי שהצטמצ� , דווקא הוא

מותרי'חיות הנקראת  ( מאודמתבה� מצומצשהחיות ש, כדוגמת שערות האד�', שערות'נקרא ג� בש� הצמצו� הזה . ונחותי�

,וצמר הרי שיי� ומגיע מהכבש, נקימאחר שהפסוק אומר ששער ראשו נראה כצמר . )חיות שולית ומיותרת של המוח,  היינו', מוחי�

  ].כבש= צמר = שערות = צמצו� = הלכות התורה : לסיכו�[ותורה בכלל , סמל  את הלכות התורהמ) אימרי(מכא� שכבש 

  

ביאורי�
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לא באופן של הכשר ללימוד , ל"כנ, ל"ההתעסקות בזה צ: ויתירה מזו     

א באופן שניכר בה "כ, ")אפילו תורה אין לו"כי בלא זה (התורה שלו 

  ;ל"כנ, שהוא ענין ועבודה לעצמו) 'בהמסירה ונתינה כו(

, עבודה שאינה תמה' ל הם בבחי"עליו לדעת שענינים הנ, ז"עכ

והיא  –' הגורמת ומתממת כל זה שלפני, ומוכרחת להיות עבודה תמה

  .להתייגע בלימוד התורה

שבעת עסקו בה אין לו , עבודה היא –י שגם עבודה שאינה תמה "ואעפ

ן  בנידו52ע הידועה"ר נ"ק אדמו"י שיחת כ"ובפרט עפ; להסיח דעתו ממנה

ה תפוס "שהוא זה שכשהוא עוסק בדבר מסויים ה, "פנימי"התואר 

מכיון שעיקר עבודתו , מ"מ –לגמרי ") ער ליגט אין דעם("בזה " מונח"ו

ד המסופר "וע, על לימוד התורה" דעתו"ל "הרי גם אז צ, הוא תורה

שהיה [" דהוה קאי בגינתא"דגם בשעה ,  על רב שמואל בר שילת53בגמרא

  ).על תלמידיו( ]דעתי עליהם[" עתאי עלויהוד" ]נמצא בגינה

  .יא

היות שגם : ל תשובה ברורה לאלה הטועים וטוענים"מכל הנ

התלמידים נתבעים בקשר לעניני הרבצת התורה והיהדות והפצת המעינות 

ובפרט בשנים האחרונות מאז ( התביעה מתגדלתומזמן לזמן , חוצה

שעיקר , לכאורה, ןהרי מכא –) ב"ר בארצה"ח אדמו"ק מו"התיישב כ

ו מזמני "ל דוקא בענינים אלו ובשביל זה יש לגרוע ח"ההתעסקות כעת צ

וכאילו שבזה , לימוד התורה עבודת התפלה ובכלל שמירת סדרי הישיבה

  – ו העתים"נשתנו ח

שתכניתה של הישיבה המבוארת בקונטרס עץ , הנה עליהם לדעת

, היא נצחית –הנצחי מייסד הישיבה ונשיאה  –ע "ר נ"ק אדמו"החיים לכ

ר "ח אדמו"ק מו"והרי זו היתה כוונתו של כ; לכל הזמנים ולכל המקומות

שהתלמידים דישיבת תומכי , בארצות הבריתל "בהדפיסו את קונטרס הנ

בחול צריכים ללמוד : "נו בום בארץ זו יתנהגו כפי הסדרים שניתתמימי

  ', וכולהתעסק בעבודת התפלה, "שליש חסידות ושני שלישים נגלה

___________
  . ואילך39' תורת שלום ע) 52

.ב, ב ח"ב) 53

 כדי,  הגדלה למבצעי�אי� בתביעה

לשנות מתוכניתה הנצחית של 

עבודת , בעני� הלימוד(הישיבה 

ובפרט , )התפילה ושמירת הזמני�

בנוגע לשמירת הזמני� שה� 

  של הרביי�' הגבלה עצמית'

ג� העיסוק במבצעי� מבלי לפגוע 

לפי הוראות ל "צ, ל"בסדר הנ

ההנהלה

רב הכירו כמלמד. שעומד ועובד בגינתו, מלמד תינוקות' את רב שמואל בר שילת שהיבגמרא מסופר על רב שפגש : 12ביאור 

כמלמד(הא� עזבת את עבודת� : שאלו בפליאה, ומשראהו עובד בגינה, תינוקות מסור שלא עוזב את תלמידיו ונמצא תמיד ליד�

,ג� בהיותי תו� כדי עבודתי בגינה, וא� עכשיו, כבר שלוש עשרה שני� שלא ראית אותי: "והוסי�. השיב רב שמואל –לא ? )תינוקות

".דעתי ומחשבתי נתוני� בתלמידי�

ביאורי�

12



25 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

ו"פ תשל"שיחת אחש 3

  .א

, ר"ח אדמו"ק מו" סיפר כ1א"תש'בסעודת היום דאחרון של פסח ה

הונהג הסדר להתועד ברבים ) שלשים ושש שנים(ו "שהחל משנת תרס

שמחת "התועדות הקשורה עם  –ובפרט , פ"בעת הסעודה דאחש

אכל אז סעודה זו ביחד , ע"ב נ"ר מהורש"ק אדמו"כ, שאביו, "התמימים

  .ים בפעם הראשונהתמימ עם תלמידי ישיבת תומכי

איין ווארט פון דער שיחה : "ר בסיפורו"ח אדמו"ק מו"והמשיך כ

ר "ק אאמו"נאך דעם ווי הוד כ. קדושה וועל איך אייך איצט איבערגעבן

האט , 2מלכא ומלכתא הוו יתבי: ק האט געזאגט דעם מאמר חסידות"הרה

" וועןה מצליח גע"די ארבעט האט ב: ק געזאגט"ר הרה"ק אאמו"דאן הוד כ

ק "ר הרה"ק אאמו"לאחר שכ.  מהשיחה הקדושה ברצוני כעת למסור לכםת אחאימרה[=

: ק"ר הרה"ק אאמו"אמר כ, מלכא ומלכתא הוו יתבי: אמר את מאמר החסידות) ב"הרש(

כמבואר שם בהמשך דברי , היינו התיסדות הישיבה(] הצליחהה "בהעבודה 

  ).ע"ר נ"ק אדמו"כ

ומזה שבחזרתו על . קים הם בתכלית הדיוקדברי רבותינו נשיאינו מדויי

ר "ח אדמו"ק מו"דייק כ, ע שהישיבה הצליחה"ר נ"ק אדמו"דברי אביו כ

ה מלכא ומלכתא הוו "לאחרי אמירת המאמר ד' ל הי"לספר שדיבור הנ

  .ל"ל יש לה קשר לתוכן המאמר הנ"מובן שהצלחת הישיבה הנ, יתבי

  .ב

ק "אבל יש דרוש מכ, ע"עלא מצאתי ל –שלו " הנחה"ל או "מאמר הנ

ד החסידות "ל ע"המבאר את סיפור הגמרא הנ, ה זה" בד3צ"ר הצ"אדמו

מלכא "ה "וכן ישנם עוד מאמרים מרבותינו נשיאינו ד). כדלקמן(

. צ"ר הצ"ל של אדמו"שכפי הנראה מיוסדים הם על דרוש הנ, 4"ומלכתא

ו "ספ תר"שגם המאמר שנאמר בעת הסעודה דאחש, ואשר לכן קרוב לומר

  .בתוכן זה' הי

  

___________
. ואילך104' א ע"תש'ספר השיחות ה) 1

).בשינוי לשון(כריתות בסופה . ד"פסחים ספ) 2

.ב-א, ת וישלח תכו"אוה) 3

.ז"פ תרצ"שש. ד"פ תרס"שחוהמ) 4

צ משמע "מדברי הרבי הריי

שהצלחת הישיבה קשורה לתוכ� 

'מלכא ומלכתא'המאמר 

שהתורה (ל "נקודת תוכ� מאמר הנ

אינו מתאי� , )והמצוות שווי�

שענינה (לכאורה לתוכ� הישיבה 

)הוא דווקא תורה

16ו"פ תשל"שיחת אחש

' שידוע שהם בבחי, ובפרט דיוק הכי גדול בשמירת זמני סדרי הישיבה     

ד המבואר "ע(ק רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה "מכ" הגבלה עצמית"

לא מדידה בהאור (שענינה , צ" לענין המדידה דתומ54ו"בהמשך תרס

ע להיות נמשך במדידות ועשיות אלו " צמצם א'ה ית"שעצמו) א"כ, עצמו

  ").ו"וממילא אנו מוכרחים לעשות כך דוקא ולא באופן אחר ח", דוקא

ובפרט ', ל ההתעסקות בהרבצת התורה וכו"שאף שצ, אשר מזה מובן

 –לאחרונה שחובת הזמן היא להשתדל בענין המבצעים ככל האפשרי 

ל ההתעסקות רק "צ, מ"מ – 55המתעסק בזה תבא עליו ברכה, ואדרבה

  .שיבהבהזמנים שמחוץ לסדרי הי

ל "כנ(תלמיד ישיבת תומכי תמימים אינו מציאות לעצמו : ויתירה מזו

אלא עומדים הם ברשותם של , ולכן גם הזמנים הפנויים אינם שלו, )ז"ס

זה שבידו זמנים פנויים . א.ז; ק רבותינו נשיאינו מייסדי הישיבה"כ

לא מפני שזמנים אלו הם בבעלות (ז "הר' להתעסק בהפצת המעינות וכו

להשתמש בהם ) מאת רבותינו נשיאינו( לרשותו שניתנומפני ) א"כ, שלו

אם להמשיך בשקידה והתמדה בלימוד (כפי רצונו ובחירתו ' לעבודתו ית

שגם , ומזה מובן). 'וכו' או להתעסק בהפצת המעינות וכו, התורה

  .פ הוראות הנהלת הישיבה"ל ע"צ –ל בזמנים אלו "ההתעסקות בהנ

  .יב

שגם אלו שכבר , מובן" ושה לא זזה ממקומהקד" ד56י הכלל"עפ

 זו של הישיבה לא זזה הקדושת, מכותלי ישיבת תומכי תמימים" יצאו"

היגיעה ,  אודות ריבוי הכחות57י הידוע"ובפרט עפ; ממקומה בהם

  והרי כשם שמעשי –וההשתדלות שהשקיעו רבותינו נשיאינו בהישיבה 

  

___________
  .ה תולדות נחה אל"ד) 54

".רכהבליו עבוא ת"ח בשנת "ט בגמ"להעיר מהתחלת פעולות הבעש) 55

.זך' ק ביאור לסי'"אגה. א"ה פ"של. ג"ד פ"של. ג"פ' ח שער ד"ראה ע) 56

.ועוד). 106' ע(פ שבתחילת השיחה "ראה שיחת אחש) 57

 הקווי� האמורי� 'בדוגמת 

א� , התמסרות לכל סוגי העבודות(

ג� ל "צ) העיקר הוא התורהכש

' תומכי תמימי�'אצל מי שלמד ב

בעבר

תפילי�(ציוונו לקיי� מצוות באופני� מוגדרי� ומוגבלי� ' ה שהשהעובד, ב"ר הרש"ק אדמו" מבאר כ'ו"המש� תרס'ב :13ביאור 

ה הקביל את עצמו"אלא זוהי הגבלה עצמית שבה הקב, פי שכל-אי� לזה טע� על, )ב"רצועות שחורות דווקא וכיו, מרובעות דווקא

  . ויתגלה בעול� יימש�–'  עצמותו ומהותו ית–הוא , שדווקא בקיו� מצוות באופני� שקבע, כביכול

שכביכול הגבילו את עצמ� לזמני סדרי�, שה� הגבלה עצמית של רבותינו נשיאינו, בדומה לכ� ה� זמני סדרי הישיבה

י"מאשר ע' ולכ� כמו שאד� לא יכול לומר שמרגיש שיש לו דר� אחרת וטובה יותר להתקשר אל ה(מדוייקי� כעני� בפני עצמו 

–לדוגמא  –לא יכול לומר ' תמי�'כ� , צמו לאופ� זה דווקא ללא שו� הסברההגביל את ע' שהרי ה,  בצורה שרבנ� קבעוהתפילי�

).יעמוד יותר בהספק חומר הלימודי�באופ� זה שבחשבו ללמוד בלילה ו' סדר'לנמנ� בשמעדי� 

ביאורי�
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קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת26

  ה"ב

  פתח דבר

' א ניס�"מבצע הכנה לי'בקשר ל – הננו מוציאי� בזה לאור, ת"להשי' בשבח והודי

את שיחת  – וכחלק מחומר הלימודי� הכלול בפרטי מבצע זה', המתקיי� בישיבתנו הק

  .324�314' ע) הוספות(ד "ש חי"ו שהוגהה ונדפסה בלקו"פ תשל"אחש

פיעי� בשיחה בשפת האידיש או ק את כל המשפטי� המו"בהוצאה זו תרגמנו ללה

במקומות , כ"כמו. הארמית וה� הובאו בתו� חצאי אריח ובכתב קט� יותר מהרגיל

הצבנו , שראינו צור� להוסי� ביאור לצור� הבנת עני� מסוי� שהובא בשיחה בקצרה

 ליד ע� ציו� בפני� השיחה, במקו� הנדרש בתחתית העמודאפשר �בדר�ביאור 

  .למטה) י�(המתבאר) י�(המשפט

מקומות לספרי� בה� עיינו לצור� כתיבת �בסו� החוברת מובאת רשימת מראי

כי אי� ברשימה זו כדי להצביע על המקורות הראשוניי� או , יש לציי� .הביאורי�

. אלא לאות� שבה� אנו נעזרנו לצור� כתיבת הביאור, העיקריי� לנושאי� המדוברי�

  .ינוותקוותינו שלא שגל נעשה כפי הבנתנו "כל הנ

*  

, יחודיותה של שיחה זו במיוחד לתלמידי התמימי�יכבר נודע בשערי� אודות 

מה ה� התפקידי� , קותרחבת ההסברה תו� מת� הגדרות מדויבאשר בה נתבאר בה

לכל אחד מה� ה� כפי שהוא וכיצד עליו להתייחס , הנדרשי� מתלמיד תומכי תמימי�

כאשר בתו� כ� מופיעות הדגשות בדבר גודל . עצמו וה� ביחס לשאר התפקידי��בפני

הזכות הנפלאה והחובה המוחלטת הקיימות בעני� , מעלת שמירת זמני הסדרי� בישיבה

  .זה

*  

ה כי חוברת זו אכ� תשיג את מטרתה ותסייע לתלמידי ישיבתנו ללמוד ו אנו תקו

 שמההבנה ירדו הדברי� –" המעשה הוא העיקר"ו, חה ולהבינה כראויהיטב את השי

א "ר מל� המשיח שליט"ק אדמו"של כ' קיו� רצונו הק, לרגש הלב ועד למעשה בפועל

  .'ג� כהמש� לרצו� מייסדי הישיבה רבותינו נשיאינו הק

, ההתעסקות בלימוד התורה" אשר –בסיו� השיחה ' הנה כלשונו הק, ובשכר זה

שילמד תורה את כל הע� , ה הכלי וההכנה לגילוי תורתו של משיח"ה. . ידות נגלה וחס

 תיכ� ומיד –" כמי� לי� מכסי�' כי מלאה האר� דעה את ה, כולו למקטנ� ועד גדול�

  .ממש

  יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול� ועד

הנהלת הישיבה

  שקלי��ק משפטי�"עש

   ימות המשיח–ע "תש'ח אדר ה"מבה

א"ק תובב"עיהצפת 

ו"פ תשל"שיחת אחש 17

שכחות  – 58כן הוא בצדיקים שדומים לבוראם,הם נצחייםה "ידיו של הקב

. תלמיד ותלמיד בנפשו פנימה לעד ולעולמי עולמים טמונים בכלאלו 

  . תלמיד של רבותינו נשיאינוכל ימי חייוה "ה –במהותו 

שכל מה שנתבאר לעיל במהותו של תלמיד ישיבת תומכי , ומזה מובן

  תמימים

תון בכל כחות נפשו מצד הביטול שלו ביכולתו להיות מסור ונ) א( –

עבודת , לימוד התורה נגלה וחסידות – סוגי העבודה שתובעים ממנו לכל

 –שלו היא " עבודה תמה"ה, מאידך) ב(; הפצת המעינות חוצה, התפלה

  – וזהו עיקר מהותו ותכליתו, לימוד התורה

מאיזה סיבה (גם אצל כל אלה שכבר יצאו , פ מעין זה"עכ, ל דוגמתו"צ

) תורהי "עפ(גם אם במצבם כעת הם נמצאים , הישיבהמכותלי ) 'שתהי

אפילו אלה שבעבר : ל"ויתירה מזו י[ומארי עובדין טבין " זבולון"בהסוג ד

אבל למדו תורת רבותינו , לא זכו להיות מתלמידי ישיבת תומכי תמימים

הרי הם  – 59"אות אחת' פסוק אחד אוד דבור אחד או אפי"אפילו , נשיאינו

  ,]נשיאינו וכאילו למדו בהישיבה שלהםתלמידי רבותינו 

ובאופן דשניהם " גדיא"והן ב" אימרי"שמחוייבים להתעסק הן ב

 –מ עליהם לדעת שעיקר מהותם ופנימיותם הוא "ומ; "יחדיויעמדו "

ח בקביעות עתים "אין להם להסתפק בזה שיוצאים י, ולכן, לימוד התורה

 משעות העסק שלו גם" לגזול"אלא שעליהם , ע"לתורה כפי שנקבע בשו

  .60ולנצלם ללימוד התורה' וכו

 – 61"ותלמודו בידו" –נגלה וחסידות , וההתעסקות בלימוד התורה

שילמד תורה את כל העם , ה הכלי וההכנה לגילוי תורתו של משיח"ה

כמים לים ' כי מלאה הארץ דעה את ה, 63 למקטנם ועד גדולם62כולו

  .64מכסים

  )314-324' ד ע"חיש "נדפס בלקו. ו"פ תשל"משיחת אחש(

___________
  .ג, ד"רות רבה פ) 58

.ג"ו מ"אבות פ) 59

.עודו. 312' ו ע"ש ח"ראה גם לקו) 60

ז הוא גם בנוגע לתורתו "ל שעד"וי. ועוד. ב, ת בהר מ"ראה לקו. נ"וש. א, פסחים נ) 61

).ז"ראה תניא רפל(של משיח 

.ו ואילך"שער האמונה פנ. א, ת צו יז"ראה לקו) 62

  .לג, לא' ירמי) 63

).מלכים' סוף הל(ם בסופו "וראה רמב. ט, יא' ישעי) 64
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  ה"ב

  פתח דבר

' א ניס�"מבצע הכנה לי'בקשר ל – הננו מוציאי� בזה לאור, ת"להשי' בשבח והודי

את שיחת  – וכחלק מחומר הלימודי� הכלול בפרטי מבצע זה', המתקיי� בישיבתנו הק

  .324�314' ע) הוספות(ד "ש חי"ו שהוגהה ונדפסה בלקו"פ תשל"אחש

פיעי� בשיחה בשפת האידיש או ק את כל המשפטי� המו"בהוצאה זו תרגמנו ללה

במקומות , כ"כמו. הארמית וה� הובאו בתו� חצאי אריח ובכתב קט� יותר מהרגיל

הצבנו , שראינו צור� להוסי� ביאור לצור� הבנת עני� מסוי� שהובא בשיחה בקצרה

 ליד ע� ציו� בפני� השיחה, במקו� הנדרש בתחתית העמודאפשר �בדר�ביאור 

  .למטה) י�(המתבאר) י�(המשפט

מקומות לספרי� בה� עיינו לצור� כתיבת �בסו� החוברת מובאת רשימת מראי

כי אי� ברשימה זו כדי להצביע על המקורות הראשוניי� או , יש לציי� .הביאורי�

. אלא לאות� שבה� אנו נעזרנו לצור� כתיבת הביאור, העיקריי� לנושאי� המדוברי�

  .ינוותקוותינו שלא שגל נעשה כפי הבנתנו "כל הנ

*  

, יחודיותה של שיחה זו במיוחד לתלמידי התמימי�יכבר נודע בשערי� אודות 

מה ה� התפקידי� , קותרחבת ההסברה תו� מת� הגדרות מדויבאשר בה נתבאר בה

לכל אחד מה� ה� כפי שהוא וכיצד עליו להתייחס , הנדרשי� מתלמיד תומכי תמימי�

כאשר בתו� כ� מופיעות הדגשות בדבר גודל . עצמו וה� ביחס לשאר התפקידי��בפני

הזכות הנפלאה והחובה המוחלטת הקיימות בעני� , מעלת שמירת זמני הסדרי� בישיבה

  .זה

*  

ה כי חוברת זו אכ� תשיג את מטרתה ותסייע לתלמידי ישיבתנו ללמוד ו אנו תקו

 שמההבנה ירדו הדברי� –" המעשה הוא העיקר"ו, חה ולהבינה כראויהיטב את השי

א "ר מל� המשיח שליט"ק אדמו"של כ' קיו� רצונו הק, לרגש הלב ועד למעשה בפועל

  .'ג� כהמש� לרצו� מייסדי הישיבה רבותינו נשיאינו הק

, ההתעסקות בלימוד התורה" אשר –בסיו� השיחה ' הנה כלשונו הק, ובשכר זה

שילמד תורה את כל הע� , ה הכלי וההכנה לגילוי תורתו של משיח"ה. . ידות נגלה וחס

 תיכ� ומיד –" כמי� לי� מכסי�' כי מלאה האר� דעה את ה, כולו למקטנ� ועד גדול�

  .ממש

  יחי אדוננו מורנו ורבינו מל� המשיח לעול� ועד

הנהלת הישיבה

  שקלי��ק משפטי�"עש

   ימות המשיח–ע "תש'ח אדר ה"מבה

א"ק תובב"עיהצפת 

ו"פ תשל"שיחת אחש 17

שכחות  – 58כן הוא בצדיקים שדומים לבוראם,הם נצחייםה "ידיו של הקב

. תלמיד ותלמיד בנפשו פנימה לעד ולעולמי עולמים טמונים בכלאלו 

  . תלמיד של רבותינו נשיאינוכל ימי חייוה "ה –במהותו 

שכל מה שנתבאר לעיל במהותו של תלמיד ישיבת תומכי , ומזה מובן

  תמימים

תון בכל כחות נפשו מצד הביטול שלו ביכולתו להיות מסור ונ) א( –

עבודת , לימוד התורה נגלה וחסידות – סוגי העבודה שתובעים ממנו לכל

 –שלו היא " עבודה תמה"ה, מאידך) ב(; הפצת המעינות חוצה, התפלה

  – וזהו עיקר מהותו ותכליתו, לימוד התורה

מאיזה סיבה (גם אצל כל אלה שכבר יצאו , פ מעין זה"עכ, ל דוגמתו"צ

) תורהי "עפ(גם אם במצבם כעת הם נמצאים , הישיבהמכותלי ) 'שתהי

אפילו אלה שבעבר : ל"ויתירה מזו י[ומארי עובדין טבין " זבולון"בהסוג ד

אבל למדו תורת רבותינו , לא זכו להיות מתלמידי ישיבת תומכי תמימים

הרי הם  – 59"אות אחת' פסוק אחד אוד דבור אחד או אפי"אפילו , נשיאינו

  ,]נשיאינו וכאילו למדו בהישיבה שלהםתלמידי רבותינו 

ובאופן דשניהם " גדיא"והן ב" אימרי"שמחוייבים להתעסק הן ב

 –מ עליהם לדעת שעיקר מהותם ופנימיותם הוא "ומ; "יחדיויעמדו "

ח בקביעות עתים "אין להם להסתפק בזה שיוצאים י, ולכן, לימוד התורה

 משעות העסק שלו גם" לגזול"אלא שעליהם , ע"לתורה כפי שנקבע בשו

  .60ולנצלם ללימוד התורה' וכו

 – 61"ותלמודו בידו" –נגלה וחסידות , וההתעסקות בלימוד התורה

שילמד תורה את כל העם , ה הכלי וההכנה לגילוי תורתו של משיח"ה

כמים לים ' כי מלאה הארץ דעה את ה, 63 למקטנם ועד גדולם62כולו

  .64מכסים

  )314-324' ד ע"חיש "נדפס בלקו. ו"פ תשל"משיחת אחש(

___________
  .ג, ד"רות רבה פ) 58

.ג"ו מ"אבות פ) 59

.עודו. 312' ו ע"ש ח"ראה גם לקו) 60

ז הוא גם בנוגע לתורתו "ל שעד"וי. ועוד. ב, ת בהר מ"ראה לקו. נ"וש. א, פסחים נ) 61

).ז"ראה תניא רפל(של משיח 

.ו ואילך"שער האמונה פנ. א, ת צו יז"ראה לקו) 62

  .לג, לא' ירמי) 63

).מלכים' סוף הל(ם בסופו "וראה רמב. ט, יא' ישעי) 64

 נסתיימה המלחמה באלו אשר "חרפו עקבות משיחך"
עומדים בתחילת התקופה דתשלום השכר

 – זה  בדורנו  מיוחדת  והוספה  יד. 
)"מי שטרח בערב שבת  זה  שערב שבת 
יאכל בשבת"1(, הוא ביום י"ג )גימטריא 
ד"אחד"( אלול, הוא, יום הנישואין דכ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ]ולפנ"ז )ביום 
יום  אלול,  י"א  שבתא"2(,  "קמי  רביעי, 
הנישואין של אביו כ"ק אדנ"ע, ושממלא 
מקומו הוא בנו יחידו3כ"ק מו"ח אדמו"ר 
לזה  ובהמשך  ולאח"ז  דורנו[,  נשיא 
)במוצאי שבת( ט"ו אלול, יום התייסדות 
השלישי4  ב)יום  תמימים  תומכי  ישיבת 
ד(שבעת ימי המשתה דנישואי כ"ק מו"ח 
נזר"ת5(,  )בשנת  דורנו  נשיא  אדמו"ר 
לייסד  לאביו  ההצעה  באה  שממנו 
הישיבה, ונתמנה ע"י אביו למנהל-פועל 

דהישיבה:

1( ע"ז ג, סע"א.
2( פסחים קו, סע"א.

3( שאינו צריך משיחה חדשה )"אין מושחין מלך בן 
מלך אא"כ היתה שם מחלוקת . . כדי לסלק המחלוקת" 
אצלו  שנמשכת  כיון  הי"ב((,  פ"א  מלכים  הל'  )רמב"ם 

תוקף המשיחה דדוד שהיא "עד עולם" )שם, ה"ז(.
ביהמ"ק   – לפניו"  ונחי'  יקימנו  השלישי  4( "ביום 

השלישי בגאולה השלישית )הושע ו, ב ובמפרשים שם(.
היו  כלים  צ"ג  הרמז:  וי"ל   – שנה*.  צ"ד  5( לפני 
ויחד עם  פ"ג מ"ד(,  )תמיד  יום  מוציאים בביהמ"ק בכל 

הכהן ה"ז צ"ד.
כמרומז   – זו  לשנה  המיוחדת  מהשייכות  להעיר   )*
תנשאו", שבשנת  צד  "על  יב(  סו,  )ישעי'  הכתוב  בלשון 

הצ"ד )שהיא שנת תנש"א( – "תנשאו".

איש  )גם  מישראל  דכאו"א  נישואין 
פרטי( הו"ע הקשור עם הנישואין דכנס"י 
והקב"ה בימות המשיח6, שלכן מסיימים 
בענין  דנישואין  ברכות  השבע  וחותמים 
יהודה  בערי  ישמע  כו'  "מהרה  הגאולה: 
ועאכו"כ  וגו'"7,  ירושלים  ובחוצות 
הוא  "הנשיא  הדור,  דנשיאי  נישואין 
חב"ד,  דתורת  נשיאים  ובפרט  הכל"8, 
שמגלים פנימיות התורה באופן של הבנה 
מעינותיך  ד"יפוצו  לאופן  ועד  והשגה, 
חוצה", שעי"ז אתי מר דא מלכא משיחא9.

מו"ח  כ"ק  בנישואי  יתירה  ובהדגשה 
לזה  שבהמשך  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 
ישיבת  התייסדות  היתה  זה  עם  וביחד 

תומכי תמימים – כי:

"תמימים"  נקראים  הישיבה  תלמידי 
הנגלית  תורה  ה'  "תורת  שלומדים  ע"ש 

שנאמר  תשמח  שמח  בהמשך  מהמבואר  6( להעיר 
הו"ע  שתכליתם  הנישואין  שע"י  המשתה  ימי  בשבעת 
ההולדה מתגלה כח הא"ס בעולם )סה"מ תרנ"ז ע' קעו 
ואילך( – מעין ודוגמא והכנה לגילוי אור א"ס ב"ה בימות 

המשיח*.
ומזרזת  מקרבת  הלידה  שענין  הטעם  י"ל  ועפ"ז   )*

ופועלת ביאת המשיח )ראה יבמות סב, סע"א ובפרש"י(.
7( ע"פ ירמי' לג, יו"ד.

8( פרש"י חוקת כא, כא.
9( אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו. ובכ"מ.
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עוד  ולא  תמימה"10,  החסידות  ותורת 
הוא  התורה  דפנימיות  שהלימוד  אלא 
בנגלה  הסוגיות  "כלימוד  והשגה  בהבנה 
עם  מתייחד  האדם  ששכל  דתורה"11, 
נפלא  ב"יחוד  התורה  דפנימיות  השכל 
שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל 
לבשר  ש"והיו  גם  בגשמיות"12 )כולל 
והכנה  ודוגמת  מעין  שבנישואין(,  אחד" 
ש"יהיו  המשיח  דימות  ומצב  להמעמד 
כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 

הסתומים וישיגו דעת בוראם כו'"74.

דוד"  בית  "חיילי  נקראים  )ולכן(  וגם 
ד"חרפו13  ומצב  המעמד  את  שמנצחים 
עקבות משיחך", ופועלים התגלות וביאת 
לעולם  ה'  ד"ברוך  באופן  דוד  בן  משיח 

10( שיחת שמח"ת תרנ"ט – "התמים" ח"א ע' כה.
11( שיחת ט"ו אלול תרנ"ז – "התמים" שם ע' כג.

12( תניא פ"ה.
13( ויש לומר, שתיבת "חרפו" רומזת על רפ"ח ניצוצים 
הבירורים(  עבודת  )ע"י  ומטרתם  שתכליתם  דתהו, 
פני  על  ש"מרחפת  המשיח"  מלך  של  ד"רוחו  ההתגלות 
בלימוד  ההוספה  ע"י  ובפרט   ,)70 הערה  )כנ"ל  המים" 
חריפות  של  באופן  משיח(  של  )תורתו  התורה  פנימיות 

)"חרפו" למעליותא(.

אמן ואמן"14, כלשון הכתוב בסיום וחותם 
מזמור פ"ט בתהלים.

)שמתוארת  זו  שתקופה  ולהעיר 
לאחרי  כבר  נסתיימה  זה(  מזמור  בסיום 
שנה  ארבעים  במשך  ועבודתינו  מעשינו 
מהסתלקותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 
דורנו, שניתוסף בהפצת המעיינות חוצה 
באופן ש"נתן15ה' לכם לב לדעת ועינים 
לראות ואזנים לשמוע"16, ועתה עומדים 
בתקופה השייכת למזמור צדי"ק, שסיומו 
אלקינו  ה'  נועם  "ויהי  בפסוק  וחותמו 
עלינו גו' ומעשה ידינו כוננהו", ש"תשרה 
תשלום  שזהו  ידיכם"17,  במעשה  שכינה 

השכר על כללות מעשינו ועבודתינו.

בשמח"ת  הידועה  בשיחתו  אדנ"ע  כ"ק  14( כדברי 
תרס"א )נדפסה בלקו"ד ח"ד תשפז, ב ואילך. ועוד(.

15( תבוא כט, ג.
16( ולהעיר מהשייכות לחודש אלול דשנה זו – חשבון-
והכנה  לראות"(,  )"עינים  אראנו"  "נפלאות  דשנת  צדק 
שראי'  כידוע  לשמוע",  )"אזנים  בינה"  "נפלאות  לשנת 

ושמיעה הם חכמה ובינה(.
17( פרש"י עה"פ.

)משיחות ש"פ כי-תצא, י"ד אלול ה'תנש"א
כולל גם ענינים מהשיחות די"א, י"ג וט"ו אלול(
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"לכל לראש לידע ולהכיר" – ב' הביאורים

 הת' ישראל הכהן שי' ברנדלר
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות בלק תנש"א, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את חשיבות לימוד עניני גאומ"ש 

כמטרה 'לחיות עם הזמן דימות המשיח', וזלה"ק )ס"ט(:

"וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני 
גאולה ומשיח לא )רק( בתור סגולה למהר ולקרב ביאת משיח והגאולה אלא )גם ו(
בעיקר כדי להתחיל לחיות בעניני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח . . 
באופן המתאים לזמן מיוחד זה שעומדים על סף הגאולה ומראים באצבע ש"הנה זה 

משיח בא". 

ולאחר מכן ממשיך שם בס"י ואומר:

 "אף שאמרו חז"ל שמשיח בא בהיסח הדעת אין זה בסתירה ח"ו למחשבה והתבוננות 
באופן של דעת בעניני משיח וגאולה ]לכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר 
שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, הנה זה בא, כיון שכבר כלו כל הקיצין וכבר 
עשו תשובה וסיימו כל עניני העבודה בשלימות ככל פרטי הדברים האמורים לעיל[ – כי 
"היסח הדעת" פירושו "למעלה מן הדעת" היינו שלאחרי שענין זה חודר בדעתו הרי 

זה נעשה אצלו באופן שב)היסח ו(למעלה מן הדעת".

גאולה ומשיח
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ואת הפיסקא – "לכל לראש . . לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח", 
ניתן לכאורה לבאר בב' אופנים, כדלקמן:

ב
ומעמיקי  לומדי  בין  והרווח  הידוע  ההסבר  הינו  זו,  פיסקא  לבאר  הראשון  האופן 
שיחות אלו1, אשר בפיסקא זו כ"ק אד"ש מה"מ דורש, שהלימוד בעניני גאולה ומשיח 
יהי' "לכל לראש" בענינים המבארים ש"עומדים כבר בהכניסה לימות המשיח . . וסיימו 
בשיחות  בארוכה  המבוארים  הנושאים  לימוד  היינו  בשלימות",  העבודה  עניני  כל 
האחרונות, ובפרט מהשנים תנש"א־תשנ"ב, אשר ענין זה מודגש במיוחד בשיחות אלו2,

וביארו הטעם לכך3, אשר דוקא כאשר ילמד האדם שהגאולה קרובה ומגיעה תיכף 
ומיד, הרי יפעל עליו הלימוד שלא יהי' ענין הגאולה כדבר שרחוק ממנו שאינו משפיע 
)כ"כ( על רגשותיו ומעשיו, אלא הלימוד יפעל אצלו אשר ענין הגאולה יחובר לרגשותיו 

וישפיע על מעשיו, וכך יחי' חיי גאולה ממש. 

והנה לפענ"ד יש להבין פיסקא זו אף באופן שונה, שהרי פיסקא זו מופיעה בסוגריים 
שנראית  ומשיח  גאולה  עניני  ללמוד  הדרישה  על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמקשה  לאחר 
ללמוד  ניתן  והיאך  הדעת",  "בהיסח  דוקא  בא  שמשיח  חז"ל  מאמר  את  כסותרת 
ולהתעסק בעניני משיח והגאולה, בה בשעה שענין המשיח צריך להיות בהיסח הדעת? 

ובסוגריים מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ששאלה זו, אודות הסתירה בלימוד עניני גאולה 
ביותר  קרובה  שהגאולה  בכך  העוסקים  ענינים  בלימוד  לראש"  "לכל  הינה  ומשיח, 
הלימוד  אשר  המשיח"(,  לימות  בהכניסה  כבר  )"שעומדים  בא  תיכף  ומשיח  בזמננו 
באופן זה הוא הכי סותר לכך שמשיח בא בהיסח הדעת4, ועל זה מבאר הביאור אשר 

הכוונה היא "למעלה מן הדעת".

1( ראה לדוגמא ספר ענינו של משיח להרשד"ב וואלף ע' 550, ועד"ז בעוד כמה מקומות.

2( וראה הליקוט בענינים אלו, מהשנים )תש"נ(־תנש"א־תשנ"ב בספר בשורת הגאולה.

3( ענינו של משיח שם. 

4( מכיון שהיסח הדעת הינו בעיקר ליחס זמן ביאתו, שהרי מובן ופשוט שכאשר אדם ילמד ע"כ שמשיח מגיע עכשיו 

אזי הוא פועל )לכאורה( נגד היסח הדעת, אך כאשר הוא לומד סתם כך בעניני הגאולה, הרי שעדיין אפשר לומר שביאת 
המשיח אצלו היא באופן של היסח הדעת, הואיל ואין הוא מצפה שזה יקרה כעת ממש, וכן מוכח מהגמ' בסנהדרין שם 
)צז, א( שהיסח הדעת הינו בעיקר ליחס זמן ביאתו, שהרי: א. בסנהדרין שם הביא ר' זירא ברייתא זו לחכמים בזמן 
שעסקו בזמן בואו של משיח כפי שמדגיש רשי, עיי"ש. ב. בברייתא שם מובא אשר ג' באין בהיסח הדעת – משיח מציאה 
ועקרב, ומהשוואה זו ניתן ללמוד שכשם שהיסח הדעת לגבי העקרב והמציאה, בפשטות הינה בעיקר לגבי זמן בואם ולא 
לענין העקרב המציאה בכללות, כן גם הוא לגבי משיח, ועפ"ז מובן בפשטות מדוע השאלה ממאחז"ל דמשיח בא בהיסח 

הדעת קשה "לכל לראש" מלימוד ענינים אלו. 
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ונמצא, אשר פיסקא זו באה לחזק את הסתירה בין המאמר חז"ל לאופן הלימוד, ולא 
כהסבר באופן הא' דלעיל5.

ג
והנה ניתן להביא ראי' לב' הביאורים הנ"ל על פיסקא זו:

לפי הביאור הא' אשר ההדגשה בפיסקא היא, אשר "לכל לראש" צריך ללמוד ענינים 
המבטאים את מעלת זמננו "שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח", הרי שענין זה 

מפורש בשיחה ה'בלתי מוגה' בלשון דומה6, וזלה"ק: 

 "וההתבוננות בפשטות היא – לכל לראש בכך ש"כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי 
אלא בתשובה", ואח"כ בדברי נשיא דורנו, שהכריז וגילה שגם ענין התשובה נפעל כבר 

ונפעלה ונגמרה גם כל העבודה הקשורה עם ה"כפתורים" – "צחצוח הכפתורים".

ולאידך, דוקא לפי הביאור הב' יובן מדוע מופיעה פיסקא זו בסעיף י' כחלק מהביאור 
מדוע מאחז"ל זה אינו סותר לדרישה ללימוד עניני גאומ"ש, אך לביאור הא' יוקשה 
שהרי פיסקא זו היתה צריכה לבוא בסעיף ט', אשר שם מובאת הדרישה ללימוד עניני 

גאומ"ש באופן של לחיות משיח.

ועצ"ע ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

"ַא בעל־שם'סקע הנהגה"

 הת' שניאור זלמן הלוי שי' גרנשטט
תלמיד בישיבה

בשיחת שמחת בית השואבה, ליל א' דחה"ס תשנ"ב )בלתי מוגה(, אומר כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א: "מכיון שישנו הסיוע של האושפיזין, אברהם אבינו והבעש"ט – 
הרי כל הענינים נעשים באופן ד"בעל־שם'סקע הנהגה", למעלה מהטבע, כך שאין צורך 
לסיוע אחר לביאת הגאולה האמיתית והשלימה – כיון שהיא באה תיכף ומיד "אין א 

בע"ש'סקן אופן"!...".

5( אלא שצע"ק, שהרי לפ"ז היתה צריכה להיות הלשון "ולכל לראש להמחשבה וההתבוננות", היינו ההדגשה אשר 

מאחז"ל הנ"ל סותר למחשבה והלימוד דוקא באופן זה, ובדא"פ י"ל אשר מכיון שמילים אלו הינם בסוגריים מרובעות, 
וכידוע אשר הנכתב בהם אינו בא כהמשך ישיר לשיחה )כבסוגריים עגולות(, ולכן לא נוקט הלשון הנ"ל. 

6( ומסתבר לומר שזוהי גם כוונתו הק' בשיחה המוגהת.
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כלומר, בכח האושפיזין דהבעש"ט, יכולה להגיע הגאולה האמיתית והשלימה מצד 
אופן", שענינו הוא  בגלל שהיא מגיעה ב"בעל־שם'סקע  וזאת  סיוע,  כל  עצמה, ללא 

למעלה מהטבע לגמרי.

את ענינו של "ַא בעל־שם'סקע ענין" מגדיר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ליל א' דחה"ס 
תשמ"ג, וזלה"ק )בלתי מוגה(: "ידוע הלשון המורגל בפי עם קודש – אפילו אצל אנשים 
פשוטים, נשים וקטנים – שכאשר רוצים לתאר ענין של נס שלמעלה מהטבע, אומרים 
של  שענינו  אומרת,  זאת  הנהגה".  בעל־שם'סקע  "ַא  ענין",  בעל־שם'סקער  "א  שזהו 
הבעש"ט הוא - הנהגה באופן ניסי שלמעלה מהטבע, למעלה ממדידה והגבלה, בנוגע 

לענינים גשמיים כפשוטם. ובלשון הרגיל - "לכתחילה אריבער"".

יוצא, ש"בעל־שם'סקע הנהגה" היא פעולה שלמעלה לגמרי מהעולם, ולא מוגבלת 
כלל בהגבלות הטבע והחומריות. כמובן גם משיחת ליל א' דחה"ס תש"נ )בלתי מוגה( 

שם אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

"יש מקום לשאלה: איך יתכן שברגע זה ממש, כשנמצאים בגלות – תבוא הגאולה 
האמיתית והשלימה בפועל ממש?!

והמענה לזה - שישנה הנתינת־כח דהבעש"ט, שדרכו והנהגתו היתה באופן שלמעלה 
מן הטבע, ועד שהנהגה שלמעלה מהטבע נקראת על שמו - "ַא בעל־שם'סקע הנהגה", 
וכיון שהבעש"ט הוא האושפיזא דלילה זה, לא יפלא שבלילה זה וברגע זה ממש באה 

הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

ובפרט שדרכו והנהגתו של הבעש"ט הולכת ונמשכת גם בדורנו זה ע"י כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו . . שעל ידו נתגלה ה"שם טוב" שישנו בכאו"א מישראל, שעי"ז 
ממהרים ומזרזים עוד יותר את הגילוי ד"בעל־שם'סקע הנהגה", ולכל לראש - בנוגע 

לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו". עכ"ל.

ולכאורה צע"ק על כהנ"ל, שהרי במשך הדורות היו צדיקים רבים שחוללו מופתים 
ובמה  זה,  נשגב  ביטוי  נקרא  לא  שמם  ועל  הטבע,  מגדרי  לגמרי  למעלה  מופלאים, 

מתייחדת עבודת הבעש"ט שהיא מבטאת ענין זה ביחוד?

ואוי"ל בד"א ע"פ ההקדמה לספר כתר־שם־טוב, במכתב אותו כתב הבעש"ט הקדוש 
לגיסו שבארץ הקודש וזלה"ק: "ושאלתי את פי משיח, אימת אתי מר, והשיב לי, בזאת 
שלמדתי  מה  חוצה  מעיינותיך  ויפוצו  בעולם  ויתגלה  למודך  שיתפרסם  בעת  תדע, 
אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהי' 

עת רצון וישועה".
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הבטחת מלך המשיח לבעש"ט היא שכאשר "העולם" יגלו את מעיינותיו של הבעש"ט 
- תורת החסידות, וילמדו ויתעלו ממנה עד כדי שיוכלו להגיע לדרגתו הק' ו"לעשות 

יחודים ועליות כמוך", אז "אתי מר" - יבוא מלך המשיח.

בכך  היא  שלימותה  הגשמי,  העולם  בתוך  אלקות  מגלה  החסידות  שתורת  מאחר 
שהאלקות גוברת לגמרי על הגבלות הטבע והקב"ה מתגלה בעולם ללא הסתר, וזוהי 

הגאולה האמיתית והשלימה.

ממילא, כל מצב של התגברות על הסתרות העולם הגשמי7 )ַא בעל־שם'סקע ענין( 
כזו  הנהגה  ולכן  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  המושלם  הגילוי  ובדוגמת  מעין  הוא 
נקראת דוקא ע"ש הבעש"ט - מגלה תורת החסידות, המשמשת כ"טעימה" מהגאולה8.

ג' דרגות ב'דירה בתחתונים' והנתינת כח

 הת' מנחם מענדל שי' מזרחי
תלמיד בישיבה

א
ושלבים  דרגות  ג'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תשנ"ב9,  ישראל'  יברך  'בך  בקונטרס 
בחיבור אלקות והעולם כהכנה לגאולה: א. שלימות העולם מצד עצמו. ב. המשכת 
הדרגא שלמעלה מהעולם בתוך העולם. ג. גילוי בעולם מצד עצמו איך שהוא מאוחד 

ממש עם אלקות. 

ומבאר ג' דרגות אלו איך שהם משתקפים בספירות: א. שלימות הי' ספירות – עשר. 
ב. המשכה שלמעלה מהעולם הקשורה לעולם – אחד עשר. ג. גילוי העצמות – כ"ב.

 - י' שבט תש"י  זה: א. שלימות העולם מצ"ע,  וממשיך ומבאר זאת בנוגע לדורנו 
הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ10. ב. המשכה שלמעלה מהעולם בתוך העולם, י"א שבט 

7( להעיר משיחת אדר"ח אייר תשמ"א )בלתי מוגה(: "עאכו"כ כשמדובר אודות הנהגת הקב"ה עם ריבוי גדול )בכמות 

ובאיכות( דבנ"י - הרי בודאי שהנהגת הקב"ה אתם היא באופן ד"בעל־שם'סקע הנהגה". והרי הקב"ה הוא "בעל שם טוב" 
הראשון, כמרז"ל "הלך הקב"ה מהלך ת"ק שנה לקנות לו שם" - וא"כ הנהגת הקב"ה היא "בעל־שם'סקע הנהגה" כפי 

שזה קשור עם "שמו הגדול".
8( ראה לקו"ש ח"כ ע' 173 וש"נ.

9( דבר מלכות כ"ב שבט ס"ז ואילך )ספר השיחות תשנ"ב ח"א ע' 344(.

10( וכמרומז שההסתלקות היתה ביום )גילוי( העשירי לחודש הי"א, שגילוי - "יום" - העבודה הגלוי' היא בהדרגא 

דעשר, והחודש )מלשון חידוש( היא בדרגא הי"א.
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גילוי העצמות לכשעצמו12,  ג.  - היום הראשון בנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ11.  תשי"א 
כ"ב שבט תשמ"ח - התקופה שלאחר הסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא13, 
שאוחזים כבר לאחר כל הבירורים, וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו.

ענין ג' דרגות אלו מצינו בריבוי מקומות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ, ונראה לפענ"ד 
הפרטית  עבודתו  מצד  הינה  הא'  הדרגא  אשר  הוא,  מכולנה  העולה  המתווה  שהקו 
של כאו"א מישראל, והדרגא הב' נפעלת דוקא בכחו של נשיא בישראל, והדרגא הג' 

בשייכות למשיח. 

וכן ניתן לראות זאת באופן ברור בשיחה הנ"ל )כ"ב שבט תשנ"ב(, שבדרגא השני' 
השייכת דוקא לנשיא בישראל, מצביע כ"ק אד"ש מה"מ אשר ענין זה החל בי"א שבט 
תשי"א – התחלת נשיאותו של נשיא בישראל – כ"ק אד"ש מה"מ, והדרגא השלישית 
השייכת למשיח מצביע כ"ק אד"ש מה"מ על כ"ב שבט תשמ"ח, שמאז עומדים כבר 
לאחר גמר כל הבירורים וסיום צחצוח הכפתורים – וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת 

משיח צדקנו.

ויש להוסיף ולבאר ענין זה בעומק יותר ובהרחבה, כדלקמן.

ב
במאמר ד"ה 'מחר חודש' תשי"א14 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ג' דרגות אלו בעבודת 

האדם בבירור נפש הבהמית: 

א. עבודת האדם בחיי היום יום לכפות את יצרו, שעבודה זו הינה ע"פ טעם ודעת - 
אתכפיא. 

ב. היהודי אינו נכנס בטענות ומענות עם היצה"ר, שזוהי בחינת אתהפכא שלמעלה 
מטעם ודעת, והכח לפעול באופן זה מגיע מכחו של הנשיא בישראל, וכלשון קודשו 
במאמר הנ"ל: "הוא מצד הכחות שנותן הרבי )וואס א רבי גיט( שאין זה כחות שהתייגע 
עליהם )אויסגעהארעועטע כחות(, כי אם כחות שהרבי נתן לו )וואס דער רבי האט עם 

געגעבען(". 

ומשמע בצורה פשוטה, אשר הכחות הניתנים לעבודה באופן שאינו נכנס בטענות 
ומענות עם היצה"ר, מגיעים מכחו של הנשיא בישראל.

11( שבדרגא זו גם הגילוי "יום" הוא בדרגא די"א, כפי שמבאר בסה"ש תש"נ )המובא בהערה 47( שם.

12( וממילא כולל את ב' הדרגות הנ"ל.

13( שישנו הי"א הן מצד המשפיע, והן מצד המקבל )ב' פעמים י"א - כ"ב(, והחיבור דשניהם.

14( ספר המאמרים תשי"א ע' 45 והלאה.
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וכלשון  ממש,  כאחד  הקב"ה  עם  קשורה  שהיא  כמו  הנשמה  עצם  מצד  עבודה  ג. 
קודשו: "אך יש עוד ענין באתהפכא והוא מצד גילוי ההעלם העצמי, שאי אפשר לומר 
שמרגישים ומבינים, דאין מרגישים ואין מבינים, לא בפנימיות ולא במקיף, אלא שמצד 
דבקות עצם הנשמה בעצמות ומהות א"ס ב"ה הנה משום זה אין חוסכים ממנו שום 
ענינים ונותנים לו גם את הגילוי של העלם העצמי שאי"ז יכול לבוא לא בכחות פנימיים 

ולא בכחות מקיפים".

היינו, שאע"פ שיהודי אינו מרגיש ואינו יודע על אלקות, אך בכל אופן מצד דבקות 
עצם נשמתו באלקות, הוא מרגיש שאינו יכול להשאר במצבו הנוכחי, וכל רצונו הוא 
להידבק באלקות, וזוהי תכלית העבודה שבאה מצד המטה ללא כל גילוי מלמעלה, 

מצד עצם נשמתו.

ועל דרגא זו ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומבאר, שעל זה נאמר "משיח אתא לאתבא 
צדיקייא בתיובתא", היינו שזו היא העבודה שמשיח יגלה, מצד התבטלותו המוחלטת 

לאלקות שישנה דוקא בו.

וגם מזה משמע כביאורנו עד כה, אשר הדרגא הא' שייכת לעבודתו של יהודי מצד 
עצמו, והדרגא הב' שייכת דוקא לנשיא בישראל, אשר נותן כחות לעבודה באופן זה, 
והדרגא הג' מצד עצם נשמתו, מגיעה מצד כחו של משיח אשר "אתא לאתבא צדיקייא 

בתיובתא", וזהו הביאור במאמר בנוגע לג' דרגות אלו בעבודת האדם. 

ג
ג'  מתוך  דרגות  ב'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  תשנ"ב15  קטן  פורים  בקונטרס  והנה, 

הדרגות הנ"ל במסירות נפש של היהודי:

 א. מסירות נפש שמצד עצם הנשמה שמביאה לידי מס"נ בזמן הגזירה, שמתעוררת 
בכל דור ודור ע"י אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא, שהוא מגלה את עצם הנשמה 

שלמעלה מכחות הגלויים, וזן ומפרנס את האמונה של ישראל שתהי' בפנימיות. 

 ב. מסירות נפש לא רק בזמן הגזירה, אלא מצד זה שהוא מזועזע לגמרי )'אינגאנצען 
נובע מעצם  וזה  משיח,  הגילוי של  את  שאין  אלקות,  גילוי  שאין  מכך  צוטרייסלט'( 
הנשמה כמו שהיא אחד ממש עם העצמות, וממילא היא וכחותי' הם חד ממש, וזה 
מגיע ע"י העבודה של כאו"א מישראל בגילוי עצם הנשמה שלמעלה מיחידה – ניצוץ 

משיח16.

15( סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט והלאה.

16( ועיין בדבר מלכות תולדות תשנ"ב ס"י בנוגע לעצם הנשמה, שהכוונה היא לניצוץ משיח.
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נשיא  ע"י  מתגלה  הב'  הדרגא  אשר  ביותר,  הברור  באופן  לראות  ניתן  מכאן  ואף 
בישראל, והדרגא הג' משתייכת דוקא למשיח, בנוגע למסירות נפשו של היהודי17. 

ד
והנה נקודה זו אשר הדרגא הב' מגיעה מכחו של נשיא בישראל והדרגא הג' מגיעה 

בשייכות למשיח, ניתן לראות אף בדבר מלכות תצווה תשנ"ב בקשר לחג הפורים:

לאורך השיחה מבואר, אשר עיקר הענין שפעל את ביטול הגזירה ונעשה "החודש 
אשר נהפך מיגון לשמחה", הינו לידתו של משה רבינו בחודש זה, וכלשון קודשו )סעיף 

ג(: 

"ועפ"ז יש לומר, שסיום דברי המדרש "והוא לא ידע שבשבעה באדר . . נולד משה" 
הוא תשובה גם על זה ש"אדר אין לו זכות ומזלו אין לו זכות" – שאין צורך בהזכות 
של אדר ומזלו, בגלל שישנו ענין נעלה יותר מהזכות של החודש ומזלו – )התגברות( 
דמזל  העזר  פועלת  אדר  בחודש  ישראל"(  )"הוא  משה  שלידת  כיון  דישראל,  המזל 

החודש )אף שאין לו זכות( להתגברות המזל דישראל".

כלומר, אשר הדרגא הב' מגיעה דוקא מכחו של נשיא בישראל )משה רבינו(, אך מיד 
בהמשך השיחה מגיעה הדרגא הג' בשייכות למשיח, וכלשון קודשו )סעיף ז(:

"אבל אעפ"כ, נס פורים שבחודש אדר הוא באופן ש"אכתי עבדי אחשורוש אנן", 
היינו, שגם לאחרי גאולת פורים נמצאים בנ"י בגלות, שנמצאים במעמד ומצב שיש 
צורך בחוזק ותוקף דעצם הנשמה )"בריא ותקיף מזלי'"( למס"נ באחד – תנועה של 
בנין  ע"י   – בעולם  והגילוי למטה  ושלימות ההמשכה  ועיקר  מהעולם,  למעלה  עלי' 
ביהמ"ק השלישי בגאולה השלישית, בית נצחי, וגאולה נצחית שאין אחרי' גלות – שייך 
לחודש ניסן, "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, שנאמר כימי צאתך מארץ מצרים 

אראנו נפלאות", ובו "הוקם המשכן" )שכולל גם ביהמ"ק השלישי( ושרתה השכינה".

17( ובקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב )סה"מ מלוקט ח"ו ע' קג והלאה(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ג' הדרגות הנ"ל כפי שהם 

מתבטאים בלימוד התורה של יהודי, ע"פ החילוק בין עבד לעבד עברי, ובדרגא הב' מודגש ביותר שזה נעשה ע"י משה 
רבינו – נשיא בישראל, אשר מחבר ב' הדרגות דלימוד התורה אצל האדם הלומד, אשר הלימוד מחד הוא מצד שכלו של 
האדם, ומאידך כמו שהיא תורתו של הקב"ה )למעלה מהעולם בתוך העולם(, וזה נעשה בכחו של משה אשר אליו נאמר 

הציווי "תשים לפניהם", וכלשונו הק' בס"ה:
 "וזהו שלמשה נאמר אשר תשים לפניהם כי תקנה, כי החיבור דב' הדרגות שבתורה )כמו שנתלבשה בשכל האדם 

)תשים לפניהם( וכמו שהיא תורתך שבאצילות( הוא ע"י הגילוי שלמעלה מהשתלשלות הנמשך ע"י משה".
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בישראל  לנשיא  בשייכות  שהיא  כפי  הב'  בדרגא  אינה  הענין  שלימות  אשר  היינו, 
)השייך לחודש אדר(, אלא דוקא בדרגא הג' השייכת למשיח צדקנו – הגאולה השלימה 

)חודש ניסן18(.

ה
וע"פ כל הנ"ל נראה אשר הדרגא הב' הינה דוקא בשייכות לנשיא בישראל, והדרגא 

הג' הינה דוקא מצד השייכות למשיח.

ועפ"ז ניתן להבין ביתר ביאור את הנאמר בשיחת כ"ב שבט תשנ"ב )הנ"ל סעיף א(, 
אשר הדרגא הב' שייכת לי"א שבט תשי"א, משום שהדרגא הב' משתייכת דוקא לנשיא 

בישראל, אשר ביום זה התחיל כ"ק אד"ש מה"מ את נשיאותו באופן גלוי. 

וכן הדרגא הג' שייכת דוקא לכ"ב שבט תשמ"ח, משום שהדרגא הג' משתייכת דוקא 
מוכנים  להיות  רק  "וצריכים  הבירורים  כל  נגמרו  זו  מתקופה  אשר  צדקנו,  למשיח 

לקבלת משיח צדקנו"19. 

ועל פי כל זה ניתן להסביר ולבאר, אשר ניתן לראות שמשנת תשמ"ח אופן הדיבור 
והעיסוק על הגאולה בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ גדול יותר משאר השנים, הואיל ובשאר 
משנת  אך  בכלל,  בישראל  לנשיא  בשייכות  שזהו  הב'  דרגא  דוקא  שייך  הי'  השנים 
תשמ"ח שזהו דרגא הג' בשייכות למשיח צדקנו עצמו, גדל באיכות ובכמות הדיבור 
על הגאולה ומשיח צדקנו, ועד לשנות הנפלאות )תנש"א־תשנ"ב(, אשר התעצם ביתר 

שאת הדיבור בענינים אלו.

וכל זה עולה בקנה אחד על פי כל שרשרת הביאור דלעיל, אשר הדרגא הא' שייכת 
לעבודת האדם עצמו20, הדרגא הב' שייכת דוקא לנשיא בישראל, והדרגא הג' שייכת 

דוקא למשיח צדקנו.

18(וראה עוד בדבר מלכות תצוה תשנ"ב, בענין הקשר דחודש ניסן לגאולה השלימה אף מצד משיחתו של ראש בנ"י 

למלך המשיח בי"א ניסן, וכלשונו הק' )סט"ו(:
"יושלם כבר הענין דאחד עשר בניסן, "ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", שזהו עיקר ושלימות הענין ד"כי תשא 
את ראש בני ישראל", ע"י המשיחה של "ראש בני ישראל" )משה רבינו, גואל ראשון הוא גואל אחרון( למלך המשיח, 

שיבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, תיכף ומיד ממש". 
19( דבר מלכות כ"ב שבט תשנ"ב ס"ח. 

20( וצ"ע מדוע זה נקרא עבודת האדם, שהרי גם אז הי' את נשיא הדור שחיבר את ישראל לקב"ה )וראה קונטרס 

"ואתה תצוה" הנ"ל ס"ז(.
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אופן הלימוד בעניני גאולה ומשיח

 הת' מנחם מענדל שי' ששון
תלמיד בישיבה

א
ומשיח  גאולה  עניני  ללמוד  בכו"כ מקומות,  אד"ש מה"מ  כ"ק  הוראתו של  ידועה 
כדי למהר ולקרב את ביאת משיח צדקנו, ומהם בדבר מלכות תזריע־מצורע תנש"א, 

וכלשונו הק' )סי"ב(: 

"וההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה, היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות 
וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש".

כו"כ מקומות בשיחותיו הק',  גאולה ומשיח בעוד  וכך היא ההוראה ללמוד עניני 
ובמיוחד בשנות הנפלאות )תנש"א־תשנ"ב(, אשר עורר על הוראה זו ריבוי פעמים21.

 והנה יש לברר ולבאר, מהי מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח:

 א. כדי לחזק האמונה והצפי' לביאת משיח צדקנו והגאולה השלימה. ב. כדי לחיות 
ממש כמו במעמד ומצב של הגאולה השלימה. 

ומזה מסתעף נפקא מינה למעשה, אשר אם הלימוד הוא בכדי לחזק האמונה והצפי' 
לגאולה, אזי מובן שעיקר הלימוד צריך להתמקד על לימוד שיחות ומדרשים העוסקים 

באמונה בביאת המשיח והציפי' וההשתוקקות לבואו.

אזי  בגאולה,  כמו  ומצב  במעמד  יחי'  שהלומד  בכדי  הוא  הלימוד  מטרת  אם  אך   
מובן אשר עיקר הלימוד צריך להתמקד על לימוד שיחות ומדרשים העוסקים ביעודי 
הגאולה ובבנין בית המקדש השלישי, אשר הם הענינים שיקרו בזמן הגאולה בהם צריך 

לחיות עתה האדם הלומד. 

וממילא יש לעיין ולברר, מהי מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח, ועפ"ז נוכל להסיק 
למעשה על מה צריכים להניח דגש בלימוד עניני גאולה ומשיח: א. לימוד השיחות 

21( דבר מלכות אחו"ק תנש"א סי"ד. דבר מלכות בלק תנש"א ס"ט. דבר מלכות ואתחנן תנש"א סי"ב. דבר מלכות ראה 

תנש"א סי"א. דבר מלכות כי תצא תנש"א סט"ו. דבר מלכות שמח"ת תשנ"ב ס"ב. דבר מלכות לך לך תשנ"ב סי"ד. דבר 
מלכות חיי שרה תשנ"ב סי"ד. דבר מלכות ויצא תשנ"ב סי"ח. דבר מלכות שמות תשנ"ב סי"ד. ועוד. 
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והמדרשים העוסקים באמונה והצפי' לביאת המשיח. ב. לימוד השיחות והמדרשים 
העוסקים ביעודי הגאולה ובבנין המקדש, ובשאר הענינים השייכים לזמן הגאולה.

ב
והנה בסקירה כללית במכלול השיחות העוסקות בהוראה ללמוד עניני גאולה ומשיח 

עולה כך:

שלפני שנות הנפלאות )תנש"א־תשנ"ב(, ההוראה ללמוד עניני גאולה  בכל השנים 
כדי  ולא  וההשתוקקות לביאת המשיח,  היא בעיקר בכדי לחזק את האמונה  ומשיח 
דוגמאות מהשיחות  בכו"כ  לראות  ניתן  וזאת  גאולה,  של  ומצב  במעמד  כבר  לחיות 

באותן שנים, ומהם:

א. בשיחת ש"פ חוקת־בלק תשמ"ט אומר כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק: 

"בעמדנו בחג הגאולה י"ב תמוז שחל ביום הש"ק )פ' חוקת־בלק(, שבה נאמר "נבא 
בשני המשיחים", ולאחרי חצות היום "רעוא דרעוין", מעין ודוגמת "יום שכולו שבת" 
- יש להדגיש ביתר שאת וביתר עוז ע"ד חיזוק האמנה בביאת המשיח והצפי' לביאתו 
"אחכה לו בכל יום שיבוא", כולל ובמיוחד - ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה, החל 
מפרשת השבוע, וכן בספר הי"ד להרמב"ם - ס' הלכות הלכות - בשני פרקים האחרונים 

הנקראים בשם "הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח".

שמזה נראה אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש היא כחלק מחיזוק האמונה בביאת 
המשיח והצפי' לביאתו.

ב. וכן הוא בלקו"ש חח"י שיחה ב' לפרשת בלק22, וזלה"ק: 

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

וממהרים את ביאתו באופן של אחישנה ובקרוב ממש".

באמונה  חיזוק  לפעול  מטרתו  גאומ"ש  עניני  לימוד  אשר  משמע  זו  משיחה  שאף 
בביאת המשיח והצפי' לביאתו.

ג. וניתן לראות נקודה זו אף בשיחת כ"ה אייר תש"נ23, וזלה"ק:

"מוסיפים גם בהתשוקה והגעגועים להגאולה, שסופרים את הימים והשנים והדורות 
שנמצאים בגלות, וצועקים "עד מתי" . . ומבקשים מהקב"ה שתיכף ומיד יוציא את כל 

22( לקו"ש חח"י ע' 271 ואילך )המתורגם ע' 309(.

23( התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 229 )מוגה(.
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בנ"י . . וכאמור, תיכף ומיד ממש, ביום זה כפי שמתברך כאו"א מישראל: "אחכה לו 
בכל יום שיבוא", וכפי שמבקשים בתפלת שמונה־עשרה: "את צמח דוד עבדך מהרה 
תצמיח", "מהרה" דייקא, ולא רק "מהרה" לפי ההגבלות של בשר ודם, אלא "מהרה" 
בלימוד  ההוספה  ע"י  גם  נעשה  זה  להוסיף, שענין  ויש  ומיד ממש,  תיכף   - דהקב"ה 

התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק". 

להוסיף  בכדי  היא  גאומ"ש  עניני  בלימוד  ההוספה  אשר  לראות  ניתן  מכאן  שאף 
בתשוקה והגעגועים לגאולה. 

וסגנון זה הינו מתאים לרוח אותם השנים אשר עורר כ"ק אד"ש מה"מ בצורה חזקה 
ומתמדת, על דבר התשוקה והצפי' לגאולה, וזעקת "עד מתי"24, ונמצא שההוראות על 
לימוד עניני גאולה ומשיח היו באותו אופן, כדי לחזק האמונה והצפי' לביאת המשיח. 

ג
ב'המשך  כללית  ובסקירה  הנפלאות,  שנות  שלפני  בשנים  הוא  הנ"ל  כל  הנה  אך 
בשביל  היא  ומשיח,  גאולה  עניני  ללמוד  ההוראה  עיקר  אשר  לראות  ניתן  נ"א־נ"ב' 
המשיח  בימות  ישראל  בני  והנהגת  "כחיי  עצמו  ויעמיד  משיח,  יחי'  הלומד  שהאדם 

ממש". 

וניתן לראות נקודה זו בכו"כ שיחות משנות הנפלאות )תנש"א־תשנ"ב(, ומהם:

א. בדבר מלכות כי תצא תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק )סט"ו(:

"לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום וחותם דמעשינו ועבודתינו )"כי תצא 
למלחמה על אויבך"(, ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים" 
)"כי תבוא אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה"(, ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם 
בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה וביהמ"ק, 

ועוד ועיקר – מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה וטוב לבב".

היינו, שההוראה ללמוד עניני גאומ"ש היא כחלק מעבודת האדם, שהנהגתו תהי' 
שייכת להנהגה כבימות המשיח, ולא בהדגשה על חיזוק האמונה והצפי' לביאת המשיח. 

ב. וכן הוא בדבר מלכות שמח"ת תשנ"ב, וזלה"ק )ס"ב(:

"ובמיוחד בשנה זו – עבודה שחדורה עם ענין הגאולה ומשיח, שהנהגתו של יהודי 
בכל הענינים בחיי היום יום שלו גם בזמן הזה תיכף ומיד לפני הגאולה – היא מעין 
בתקופה  המיוחדת  ההדגשה  גם  וזוהי  ממש,  המשיח  בימות  בנ"י  והנגת  חיי  ובדוגמת 

24( וראה בארוכה בספר 'עד מתי' )לאאמו"ר שליט"א( על ההתעוררות הגדולה באותן השנים )בעיקר( בנושא זעקה זו. 
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בזמן  בנ"י  לחיי  שנוגעות  ההלכות  למשיחא",  ד"הלכתא  להלימוד  בנוגע  האחרונה 
הגאולה". 

היא בכדי  לזמן הגאולה,  הנוגעות  ובהלכות  גאומ"ש  בעניני  כלומר, אשר הלימוד 
שהאדם הלומד כבר עתה לפני הגאולה, יתנהג כחיי והנהגת בנ"י בימות המשיח ממש 

כתוצאה מהלימוד בעניני הגאולה.

ג. וניתן לראות נקודה זו אף בדבר מלכות ויצא תשנ"ב, וזלה"ק )סי"ח(:

ה"עינים  את  ויפתחו  לדעת",  ה"לב  את  שיפתחו  כאמור,  להיות,  רק  צריך  "כעת 
שנתגלתה  כפי  התורה  פנימיות  ללימוד   .  . לשמוע"  ה"אזנים  את  ויפתחו  לראות", 
בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאינו, כולל – ללמוד בעניני הגאולה, באופן 
שזה יפתח את הלב והעינים והאזנים – שיבינו, יראו וישמעו בפשטות ממש בגשמיות 

העולם – את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש".

בכדי  הוא  ומשיח  גאולה  עניני  לימוד  ומטרת  אופן  לראות, אשר  ניתן  שאף מכאן 
שהאדם הלומד ירגיש בכל כחותיו את הגאולה האמיתית והשלימה, על אף שנמצא 

עוד בזמן הגלות.

ונקודת קו זה אשר מטרת לימוד עניני גאולה ומשיח, הינו בשביל לחיות במעמד 
ומצב של גאולה, מצינו בעוד כו"כ מקומות25 בשיחות דשנות הנפלאות, וזאת בהתאם 
לזמן המיוחד אליו נכנסנו באותם שנים ולחידושים והגילויים שנאמרו באותן השיחות, 
הגאולה  של  ומצב  במעמד  לחיות  מנת  על  גאומ"ש,  עניני  ללמוד  נדרש  מזה  אשר 

השלימה ממש.

והנה מכל הנ"ל עולה אשר בשיחות שנאמרו לפני שנות הנפלאות עיקר הדרישה 
המשיח,  לביאת  וההשתוקקות  האמונה  את  לחזק  בכדי  היא  גאומ"ש  עניני  ללמוד 
ובשיחות דשנות הנפלאות עיקר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש היא בכדי לפעול אצל 

האדם הלומד שיחי' במעמד ומצב של הגאולה השלימה. 

עניני  בלימוד  הדרישה  עיקר  הנפלאות  שנות  לפני  אשר  לכאורה,  משמע  ומזה 
המשיח,  לבית  והצפי'  האמונה  בחיזוק  העוסקות  והשיחות  במדרשים  הוא  גאומ"ש 

25( ראה דבר מלכות אחו"ק סי"ד – אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש הינה כחלק מהכנסת והחדרת הא' )אלופו של 

עולם( בתוך זמן ומצב הגולה, כך שנעשה אצלו חיי גאולה ממש. 
וראה גם בדבר מלכות לך לך תשנ"ב סי"ד – אשר ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש הינה כחלק מהדרישה אשר אף 

בעבודתו של יהודי בזמן הגלות, תשתקף כבר העבודה והמצב של זמן הגאולה ממש.
וראה ג"כ בדבר מלכות חיי שרה תשנ"ב סי"ד – אשר אף שם ההוראה ללמוד עניני גאומ"ש הינה כחלק מהעבודה של 
"קבלת פני משיח צדקנו", ולהתכונן למעמד ומצב דהגאולה )ובמיוחד לפי המבואר אשר העבודה דקבלת פני משיח 
צדקנו הינה תוכן העבודה דקבלת מלכותו של מלך המשיח, וראה מ"ש בענין זה בשערי ישיבה חי"ז )ע' 324( סעיף ח 

והלאה(. 
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ובשנות הנפלאות עיקר הדרישה בלימוד עניני גאומ"ש הוא ללמוד ענינים השייכים 
לזמן הגאולה ובית המקדש.

ד
אך הנה, לאחר עיון בשיחות דשנות הנפלאות משמע אשר כ"ק אד"ש מה"מ דורש, 
אשר בלימוד עניני גאולה ומשיח יחברו את שני הקווים הנ"ל יחד, היינו אשר ילמדו 
ענינים השייכים לזמן הגאולה ובית המקדש אך מתוך חיזוק האמונה והצפי' לגאולה, 

וילמדו אף הענינים שמחזקים זאת.

וזאת ניתן לראות מכו"כ שיחות משנות הנפלאות המסיקות ענין זה, ומהם:

א. בדבר מלכות ואתחנן תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ כך, וזלה"ק )סי"ב(:

וההתבוננות  העיון  על  שמורה  דייקא,  "הסתכל"   – דברים"  בשלשה  "והסתכל 
בהעמקה יתירה בענין הגאולה השלישית וביהמ"ק השלישי )"שלשה דברים"(, מתוך 
צפי' והשתוקקות מיוחדת, "אחכה לו בכל יום שיבוא", שיבוא בכל יום, ביום זה ממש, 
ביתר שאת  היא  הגאולה, שההסתכלות בשלשה דברים  ועאכו"כ כשעומדים על סף 

וביתר עוז".

היינו, אשר נדרש לעיין ולהתבונן בעניני הגאולה השלישית ובית המקדש השלישי, 
שאלו הם ענינים השייכים לגאולה עצמה, אשר עי"ז האדם הלומד יתעלה להמעמד 
ומצב של הגאולה26, אך כל זה הינו מתוך צפי' והשתוקקות מיוחדת לגאולה, לחבר ב' 

הקוים יחד. 

 ב. וכן הוא בדבר מלכות ראה תנש"א, וזלה"ק )סי"א(:

"ענין הגאולה, כפי שחודרת בכל עניני העבודה, עי"ז שחדורים ונעשים ברוחה של 
הגאולה )כולל ובמיוחד ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה וביהמ"ק(, מתוך צפי' וודאות 

גמורה שתיכף ומיד ממש רואים בעיני בשר ש"הנה זה )המלך המשיח( בא".

שאף כאן ניתן לראות אשר הלימוד על הגאולה וחיי הגאולה, מתמזג יחד עם חיזוק 
הצפי' לגאולה.

עניני  ללמוד  ההוראה  אשר  תנש"א,  בלק  מלכות  בדבר  זו  נקודה  לראות  וניתן  ג. 
גאומ"ש היא בשתי הקוים יחד, וכמובא בס"ט, וזלה"ק: 

26( כמובן מתחילת סי"א בשיחה שם – "כיון שנמצאים על סף הגאולה האמיתית והשלימה שבה יהיו כל הענינים באופן 

של בלי גבול – צריכה להיות ה"טעימה" )בערב שבת, ש"טוב לטעום מכל תבשיל ותבשיל"( מהבלי גבול דהגאולה", 
ובהמשך לכך מביא ההוראה בסעיף יב ללמוד עניני גאולה ומשיח באופן הנ"ל. 
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והשלימות  להמעלה  וההשתוקקות  הכוסף  מצד   .  . הוא  שהלימוד   – לראש  "לכל 
דביהמ"ק השלישי".

ובסיום ס"ט אומר: "גם ובעיקר כדי להתחיל "לחיות" בעניני משיח וגאולה, "לחיות 
בעניני  והשגה  בהבנה  וחדור  נעשה ממולא  עי"ז שהשכל  דימות המשיח,  הזמן"  עם 

משיח וגאולה שבתורה".

ב'  חיבור  של  באופן  הינה  ומשיח  גאולה  עניני  ללמוד  ההוראה  אשר  נמצא,  וא"כ 
הקוים יחד, היינו, )א( לעורר את האמונה והצפי' לביאת משיח צדקנו, וכן )ב( שהאדם 

הלומד יחי' במעמד ומצב של חיי גאולה כתוצאה מהלימוד27. 

וממילא נמצא אשר צריך להניח דגש על הלימוד בשני האופנים הנ"ל, היינו, )א( 
ללמוד המדרשים והשיחות העוסקות בחיזוק האמונה והצפי', וכן )ב( ללמוד הענינים 

השייכים לזמן הגאולה ובנין בית המקדש. 

ובעומק יותר יש לומר, אשר שני הקוים משלימים זה את זה, הואיל וכאשר האדם 
זה, של  ומצב  רוצה לחיות במעמד  הוא כבר  לכן  לגאולה,  ומשתוקק  הלומד מצפה 

הגאולה השלימה. 

וכן כאשר האדם חי במעמד ומצב של הגאולה, בדרך ממילא מתעורר אצלו הרצון 
והחשק והתשוקה להגיע לתכלית השלימות של מעמד ומצב זה, בגאולה השלימה.

הן  גאומ"ש,  עניני  ללמוד  צריך  ולכן  כאחד,  מתחברים  הקוים  שתי  אשר  ונמצא 
בענינים שמחזקים את האמונה והתשוקה, והן הענינים שששיכים לזמן הגאולה ובנין 

בית המקדש.

ה
אך הנה ניתן לראות עוד אופן בהוראה ללימוד עניני גאולה ומשיח, וזאת לא כחלק 
מהאמונה והצפי' לביאת המשיח, ואף לא מהענינים שיהיו בגאולה, אלא ללמוד על 
הזמן המיוחד והנעלה בו אנו נמצאים כעת, וכנראה מדבר מלכות בלק )ס"י(, וזלה"ק:

27( ויש לומר אשר היסוד לדברים אלו נמצא בשיחת ש"פ ראה תשמ"ו )לקו"ש חכ"ט ע' 275(, וכלשונו הק': ""ומובן, 

שהעבודה באופן של גאולה אינה בסתירה כלל לצפי', בקשה ותביעה, מקרב ולב עמוק כו', לגאולה האמיתית והשלימה 
- שהרי פשיטא שמצב ה"גאולה" ביחס לשלימות העבודה האפשרית בזמן הזה אינו בערך כלל וכלל לשלימות העבודה 
שתהי' בגאולה האמיתית והשלימה, ולכן, ביחד עם שלימות עבודתו באופן של גאולה מכל ענינים המבלבלים מצפה 

ומבקש ותובע כו' שתבוא הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו תיכף ומיד".
אך הנאמר שם הינו באופן מיוחד, ולא כסלילת דרך באופן זה כבשיחות הנ"ל משנות הנפלאות, אשר ענין זה חוזר על 

עצמו כו"כ פעמים, ובהדגשה על ענין הלימוד.
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 "ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות 
המשיח, "הנה זה בא", כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל עניני 

העבודה בשלימות".

ולידע  נמצאים,  אנו  בו  המיוחד  הזמן  על  להיות  צריך  לימוד  הסיגנון  היינו, אשר 
הענינים  לימוד   – כלומר  המשיח,  לימות  בכניסה  כבר  נמצאים  שאנו  בכך  ולהכיר 
המדגישים את מעלת ורוממות זמננו עתה, ביחס לקירבה וההנגשה בימינו אלה אל 

ימות המשיח28. 

וסיגנון הלימוד באופן זה, מחזק את שני האופנים הנ"ל בלימוד עניני גאומ"ש, הואיל 
וכאשר האדם ילמד על הזמן המיוחד והנעלה בו אנו נמצאים, ואשר עומדים כבר על 
סף הגאולה, והנה זה משיח בא, זה יפעל אצלו: א. חיזוק האמונה והתשוקה לביאת 
משיח שתהי' תיכף ומיד. ב. יתחיל לחיות חיי גאולה מחמת הרגשת הגאולה הקרבה 

ובאה.

לסיכום:

ישנו הלימוד על מנת לחזק האמונה והצפי', וממילא יש ללמוד המדרשים והשיחות 
העוסקים באמונה והצפי' לגאולה, וישנו הלימוד על מנת לחיות גאולה, וממילא יש 

ללמוד המדרשים והשיחות העוסקים בענינים השייכים לזמן הגאולה.

ענינים  ללמוד  הינה,  הדרישה  אשר  משמע,  הנפלאות  דשנות  השיחות  ממכלול 
צריכים  אשר  נמצא  וממילא  לגאולה,  ותשוקה  אמונה  מתוך  הגאולה  לזמן  השייכים 
האמונה  את  שמחזקים  הענינים  והן  הגאולה,  לזמן  השייכים  הענינים  הן  ללמוד 

והתשוקה.

ומדבר מלכות בלק משמע, אשר הדגש הינו ללמוד על הזמן המיוחד בו אנו נמצאים 
עתה, וממילא הלימוד צריך להתמקד בעיקר בשיחות הדבר מלכות, אשר מזה ינבע 

התשוקה והצפי' ואף ההרגש לחיות חיי גאולה.

28( ויש לומר, אשר ע"פ הנ"ל עיקר ההדגשה בלימוד עניני גאומ"ש צריכה להיות בשיחות המדגישות את מעלת זמננו 

עתה ביחס לגאולה, ולפי זה מודגש בתוספת חוזק הצורך בלימוד העקבי והלוהט בשיחות האחרונות ששמענו לע"ע 
מכ"ק אד"ש מה"מ - שיחות הדבר מלכות, אשר מדגישות את מעלת זמננו וחידוש תקופתנו ביחס לגאולה.

ויש לקשר זאת עם המעשה הידוע, אשר הוגש לכ"ק אד"ש מה"מ בקיץ שנת תנש"א קובץ גאולה ומשיח הכולל 
שיחות משנים קודמות, ע"מ להגיהו ולהוציאו לרבים, ובפועל התעקב הוצאת הקובץ עד לג' שבט תשנ"ב, אשר אז הורה 
כ"ק אד"ש מה"מ להוציא את הקובץ, וציוה "להוסיף השיחות מהתקופה האחרונה", היינו דוקא השיחות אשר עוסקות 

במעלת ויחוד זמננו אנו )ראה במבוא ללקו"ש גאומ"ש ח"א, וכן בפתח דבר לח"ב, עיי"ש(.
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תורתו של משיח

הכרח רש"י בפירוש "ומשם בארה"

 הת' שלום דובער שי' אלישביץ
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות חכ"ג1, מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את פרש"י עה"פ 
"ומשם בארה2", בהמשך לסיפור המסע והחני' במעבר ארנון, מביא רש"י את ה"נסים 
הגדולים" כאשר ישראל היו צריכים לעבור בנחל בין שני ההרים והאמוריים התחבאו 
במערות ההרים בתכננם שכאשר ישראל יעברו "נהרגם בחיצים ואבני בליסטראות". 

אך הקב"ה עשה נס ש"נזדעזע ההר של א"י . . ונקרב לצד הר של מואב . . והרגום".

בהמשך לכך אומרת התורה: "ומשם בארה, היא הבאר אשר אמר ה' למשה אסוף את 
העם ואתנה להם מים". ע"כ מפרש"י: "משם בא האשד אל הבאר, כיצד, אמר הקב"ה 
מי מודיע לבני הניסים הללו, המשל אומר נתת פת לתינוק הודיע לאמו, לאחר שעברו 
חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות 

ואיברים ומוליכן סביב המחנה וישראל ראו ואמרו שירה".

היינו שבסיום המאורע, ירדה הבאר לאסוף את איברי האמוריים ואיתם הסתובבה 
במחנה עבור הודעת הנס לישראל. בפירוש זה משנה רש"י מדברי המדרש3 והגמרא4 

שישראל הם שחפשו ומצאו את הבאר עם האיברים, ולא שהבאר הסתובבה במחנה.

1( בחכ"ג, בשיחה ב לפרשת חוקת.

2( במדבר כא, טז.

3( במדב"ר שם. ועד"ז תנחומא שם.

4( ברכות נד סע"א ואילך.
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על פרש"י זה שואל כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ה(: לכאורה אין זו דרכו של רש"י לשנות 
נמצא  דבריו  שע"פ  וביחוד  פשט?  ע"פ  אינו  כאשר  והגמרא  המדרש  מפירוש  דבר 

ש'עביד קוב"ה ניסא למגנא'?

אלא מסביר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ט( שפירוש זה אכן מתאים יותר לפשט ע"פ רש"י, 
כיון שלפנ"ז, ע"מ להסביר את חשיבות ידיעת ישראל את הנס, הביא את המשל 'נתת 
'הודיע לאמו', בין השאר, הוא שהאם )הבאר(  פת לתינוק הודיע לאמו'. והענין של 

תודיע לתינוק )בנ"י( את החסד הגדול שבנתינת הפת.

לכן, מסביר כ"ק אד"ש מה"מ, הוצרך רש"י לחדש כי הבאר עצמה הסתובבה במחנה 
והודיעה את הנס, כי כך מתקיימת מטרתה של ההוראה "הודיע לאמו", שהבאר הולכת 

ומספרת לבנ"י את החסד והנס הגדול שאירע עמם.

אבל לענ"ד אינו מובן: המשל של "נתת פת כו'" לא מובא בפשט ולא במדרש או 
התורה, שלא  בסיפור  דבר  לחדש  כזה שמכריחו  רש"י משל  מביא  למה  וא"כ  בגמ'. 
)הליכת  הקב"ה  ע"י  לכאורה שנעשה  למגנא'  'נס  ומוסיף  מקום,  בשום  קודם  מופיע 

הבאר במחנה(?

בס"י מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ סיבה נוספת הגורמת לרש"י לבאר כך: במהלך השיחה 
הסביר כ"ק אד"ש מה"מ שרש"י מראה את הדמיון שבין נס זה לנס קרי"ס, כי רק בהם 

נאמרה שירה ע"י בנ"י, וא"כ יש ענין מיוחד בשניהם דוקא מכל הניסים האחרים.

רש"י:  מפרש  משה5"  ישיר  "אז  המילים  על  הים:  בשירת  מוצאים  אנו  הדמיון  את 
"אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה" ומובן מלשונו של רש"י שהגורם לאמירת 
השירה הוא ראיית הנס דוקא, שכאשר רואים את הנס מתעורר הרגש לומר שירה. כך 
גם כאן לפי המדרש והגמרא, בנ"י לא ראו את הנס עצמו אלא רק את תוצאותיו - אברי 

האמוריים.

לכן מביא רש"י נס נוסף, שאמנם אינו עיקר הנס, אך הוא נס שאותו ראו בנ"י במוחש 
ועליו יכלו לומר שירה ע"ד שירת הים, שכאשר הבאר סובבה במחנה והראתה לבנ"י 

את תוצאותיו של הנס, ראו כולם גם נס בפ"ע של הבאר הסובבת במחנה.

ולכאורה התמיהה על מכונה עומדת: הפירוש בקרי"ס "כשראה את הנס עלה בלבו 
שישיר שירה", שבעקבותיו הוצרך רש"י להביא כאן את ספור הבאר הובא ע"י רש"י, 
והדרא קושיא לדוכתי': למה רש"י מבאר את נס קרי"ס בצורה שתכריח אותו להוסיף 

נס שלא ע"פ הפשט ואף לא מוזכר במדרש או בגמרא?

וצע"ג, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

5( שמות טו, א.
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המרגלים ששלח משה – לתור את הארץ או לצורך כיבוש? 

 הת' אלישע שי' גלעד
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות שלח תנש"א )ש"ק כ"ו סיוון(, מסביר כ"ק אד"ש מה"מ את דיוק הלשון 
"ויתורו", ומבאר, אשר עיקר ענין שליחותם של המרגלים דמשה, היתה אך ורק בכדי 

לתור את הארץ, ולא למען מטרת כיבוש וכדומה, וזלה"ק )ס"ג(: 

לדעת  הארץ,  כיבוש  לצורך  )כ"כ(  הי'  לא  דמשה  המרגלים  ששילוח  לומר,  "ויש 
כדי  )בעיקר(  הי' צורך בדבר(, אלא  )כי בזמנו של משה לא  ומבוא הערים  הדרכים 

להכיר את תכונותי' ומעלותי' של הארץ". 

והנה לכאורה בשיחה שנאמרה מיד לאחר מכן בכ"ח סיוון תנש"א נראה באופן שונה 
קצת, וזלה"ק )ס"ג(: 

"ויובן זה ע"פ השייכות עם פרשת שלח . . "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען" 
– קאי על שליחות המרגלים ע"י משה רבינו ללכת ולראות את הארץ בכדי להקל על 

הכניסה לארץ וכיבוש הארץ"?

שמשיחה זו משמע אשר שליחותם של המרגלים הי' למען כיבוש הארץ, וצריך להבין 
איך יסתדר ביאור זה עם הביאור בדבר מלכות שלח הנ"ל, אשר ענין שליחותם של 

המרגלים הי' אך ורק בכדי לתור את הארץ ולא לצורך כיבוש?

ויש לומר בדרך אפשר, אשר באמת המרגלים דמשה עשו שליחותם בכדי לתור את 
הארץ ולא למען מטרת כיבוש, ומה שהוזכר משיחת כ"ח סיוון הנ"ל, אשר המרגלים 
נשלחו – "בכדי להקל את הכניסה לארץ וכיבוש הארץ", אין הכוונה שהם נשלחו ממש 

לרגל את הארץ למען מטרת הכיבוש, 

אלא שכתוצאה משליחותם העכשווית שהיא בכדי לתור את הארץ, ויספרו לבנ"י את 
טיב הארץ, זה מה שיפעל את ההקלה בכניסה וכיבוש הארץ, מכיון שעם ישראל רוצים 

בכיבוש זה ועולים בו בחפץ ותשוקה, עקב דברי מרגלי משה. 

ולכן בשיחת כ"ח סיוון הנ"ל נאמר שהמרגלים של משה נשלחו -"בכדי להקל את 
הכניסה לארץ וכיבוש הארץ", הואיל וע"י שליחותם בגין סיפור טיב הארץ, יבוא השלב 

של הכיבוש והכניסה לארץ.
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וכסימוכין לכך ניתן לראות נקודה בדבר מלכות שלח ס"ו, וזלה"ק:

משילוח  רצוי'  תועלת  היתה  ממש  בפועל  שגם   – לעיל  האמור  ע"פ   – לומר  "ויש 
המרגלים, כי בשובם ובאמרם "באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא 
וזה פרי'", ידעו כל בנ"י בבירור ובוודאות )לא רק באופן של אמונה( טובת ומעלת 
הארץ, וידיעה זו הועילה ופעלה פעולתה – לאחרי משך זמן, בנוגע לכיבוש וכניסה 
לארץ בזמן יהושע, שעלו בשמחה ובחפץ גדול )גם( על סמך דברי המרגלים דמשה 

שראו טובת הארץ בעיני בשר".

ומזה מובן כנ"ל, אשר אף משליחותם של מרגלי משה שנשלחו בכדי לתור את הארץ, 
נפעל הענין של הכיבוש והכניסה לארץ, ומובן הביטוי משיחת כ"ח סיוון הנ"ל.

בענין הנ"ל

 הת' שניאור זלמן שי' סינגאווי
תלמיד בישיבה

א
 בלקו"ש חי"ג6 )שיחה א' לפרשת שלח(, מקשה כ"ק אד"ש מה"מ, שלכאורה אינו 
מובן במה חטאו המרגלים ששלח משה, והרי משה שלחם לראות את הארץ, ואכן הם 
סיפרו מה ראו "כי עז העם וגו'" וא"כ קיימו את שליחותם ומדוע נחשבה להם שליחות 

זו לחטא?

ובלשונו הק': "ולכאורה אינו מובן: הרי נשלחו לראות את "הארץ מה היא ואת העם 
היושב עלי' החזק הוא וגו' ומה הערים גו' הבמחנים אם במבצרים; ובהתאם לזה השיבו 
כי עז העם וגו'", ולמה יחשב זה לחטא? והרי, אדרבה, בזה מילאו את תפקידם לתור 

את הארץ"?

 ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ: "משה רבינו שלחם להוודע באיזה דרך ואופן קל יותר 
לכבוש את א"י, ובאיזה מקום כדאי יותר להתחיל הכיבוש - בדרך הטבע ]כי מכיון 
ש"לא עביד קוב"ה ניסא למגנא" צריכים להשתדל בכל דבר - גם אם סוכו"ס יהי' זקוק 
לנס - לעשות התלוי בו בדרך הטבע ולמעט את מספר הנסים או את פרטי הנס עד כמה 

שאפשר[ אבל בטוח הי' משה שיעלו ויכבשו וכו' כי כן ציוה ה';

6( ע' 40.
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"אולם המרגלים, לאחרי שספרו ע"ד העם והערים והארץ הוסיפו והסיקו מסקנא "לא 
נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו", היינו שמחמת הקושיים שראו בכיבוש א"י 

בדרך הטבע הסיקו ש"לא נוכל לעלות" לכובשה, אע"פ שכן ציווה הקב"ה". עכלה"ק.

כלומר, המרגלים חטאו במטרת שליחותם לכבוש את הארץ, כיון שהוסיפו מסקנה 
שלא נוכל לעלות "כי חזק הוא ממנו וכו'" ולמרות שהקב"ה ציווה אותנו ע"כ, בדרך 

הטבע זה לא יתכן. 

בדבר  ביאורו  עם  זו,  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  מתיישבים  כיצד  להבין,  ויש 
מלכות ש"פ שלח, דהנה, בשיחת הד"מ, מביא כ"ק אד"ש מה"מ מספר הבדלים בין 
המרגלים ששלח משה רבינו למרגלים ששלח יהושע7 )כגון: משה רבינו שלח שנים 

עשר אנשים משא"כ יהושע שלח רק שני מרגלים וכו'. עיי"ש(,

 ומבאר שם שהבדלים אלו נובעים מהחילוק בין מטרת השליחות לשמה נשלחו מרגלי 
משה, למטרה אלי' נשלחו מרגלי יהושע; היו אלו שני שליחויות שונות המצטרפות 

ומשלימות זו את זו, ובלשונו הק' )ס"ד(:

 "לא מצינו בדברי משה להמרגלים שנצטוו לחפר את הארץ לידע מהיכן היא נוחה 
להיכבש. וטעם הדבר . . כיבוש הארץ לא הי' כדרך כל כובשי ארצות בדרך הטבע, אלא 
ע"י הקב"ה, שאין צורך )ועאכו"כ הכרח( לברר "את הדרך אשר נעלה בה", כיון שהענן 

הולך לפניהם ומראה להם הדרך.

"שליחותם של המרגלים היא )כמפורש בקרא( "וישלח אותם משה לתור את הארץ . 
. וראיתם את הארץ" – לראות את טיב הארץ, תכונותי' ומעלותי': ושליחות זו )לראות 
אשר שלחתנו  הארץ  אל  "באנו   – המרגלים  ע"י  במילואה  נתקיימה  הארץ(  טיב  את 
שלהם על  ההוספה  וגם זבת חלב ודבש היא וזה פרי'", ואילו לא היו מקלקלים ע"י 
השליחות )בנוגע לכיבוש הארץ(, "אפס כי עז העם גו' לא נוכל לעלות גו'", היו כל בנ"י 

נכנסים לארץ מיד בשמחה ובחפץ גדול.

"והמרגלים דיהושע – לא נשלחו לראות את טיב הארץ )כיון ששליחות זו נתקיימה 
כיבוש הארץ, כי,  כבר במילואה ע"י המרגלים דמשה(, אלא שליחותם היתה לצורך 
כיבוש הארץ ע"י יהושע לא הי' בדרגא )נעלית כ"כ( כמו הכיבוש שהי' צריך להיות 
ע"י משה, ולכן היו זקוקים גם לפעולות בדרך הטבע, החל משילוח מרגלים, כדרך כל 

הבאים להלחם בארץ נכרי'". עכלה"ק.

ומשיחה זו משמע, כי מרגלי משה נשלחו אך ורק בכדי לראות ולתור את טיב הארץ, 
האנשים שבה והפירות אותם מגדלת - אך לא בכדי לראות מהיכן נוחה ליכבש וכיו"ב, 

7( יהושע ב, א: "וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את הארץ ואת יריחו". וראה 

בד"מ הנ"ל, שהי' זה "מעין ודוגמא בלבד" שכך משמע מלשון יהושע דלעיל: "ראו את הארץ". עיי"ש.
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ולאידך בשיחה דלעיל מבאר שנשלחו בכדי לראות כיצד נוח לכובשה בדרך הטבע, 
וא"כ מהו התיווך בין שני ההסברים?

ב
והנה הביא הת' א. ג.8 דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות שלח תנש"א )ש"ק כ"ו 
סיוון(, שמסביר שם את דיוק הלשון "ויתורו", ומבאר, אשר עיקר ענין שליחותם של 
המרגלים דמשה, היתה אך ורק בכדי לתור את הארץ, ולא למען מטרת כיבוש וכדומה, 

וזלה"ק )ס"ג(: 

לדעת  הארץ,  כיבוש  לצורך  )כ"כ(  הי'  לא  דמשה  המרגלים  ששילוח  לומר,  "ויש 
כדי  )בעיקר(  הי' צורך בדבר(, אלא  )כי בזמנו של משה לא  ומבוא הערים  הדרכים 

להכיר את תכונותי' ומעלותי' של הארץ".

ומקשה בהערתו, מהשיחה שנאמרה לאחר מכן בכ"ח סיוון תנש"א, אשר ממנה נראה 
באופן שונה קצת, וזלה"ק )ס"ג(: 

"ויובן זה ע"פ השייכות עם פרשת שלח . . "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען" 
– קאי על שליחות המרגלים ע"י משה רבינו ללכת ולראות את הארץ בכדי להקל על 

הכניסה לארץ וכיבוש הארץ"?

ומשיחה זו משמע, אשר ענין שליחותם של המרגלים הי' למען כיבוש הארץ, וצריך 
להבין איך יסתדר ביאור זה עם הביאור בדבר מלכות שלח הנ"ל, אשר ענין שליחותם 

של המרגלים הי' אך ורק בכדי לתור את הארץ ולא לצורך כיבוש?

ותירץ בהערתו, אשר באמת המרגלים דמשה עשו שליחותם בכדי לתור את הארץ 
ולא למען מטרת כיבוש, ומה שהוזכר משיחת כ"ח סיוון הנ"ל, אשר המרגלים נשלחו 
"בכדי להקל את הכניסה לארץ וכיבוש הארץ", אין הכוונה שהם נשלחו ממש לרגל את 

הארץ למען מטרת הכיבוש, 

אלא שכתוצאה משליחותם העכשווית, לשמה נשלחו, שהיא בכדי לתור את הארץ 
)ולא בכדי לכבוש(, יספרו לבנ"י את טיב הארץ, וזה מה שיפעל את ההקלה בכניסה 
וכיבוש הארץ, מכיון שעם ישראל רוצים בכיבוש זה ועולים בו בחפץ ותשוקה, עקב 

דברי מרגלי משה. 

אך משיחה הנ"ל )בחלק י"ג( משמע בפירוש שמרגלי משה נשלחו לראות - בדרך 
נתקיימה  לעלות",  נוכל  "לא  המסקנא  הוספת  וללא  ליכבש,  נוחה  מהיכן   - הטבע 

שליחות זו בשלימותה?! ולפי"ז א"א לבאר כדבריו, והדרא קושיא לדוכתא. 

8( בהערה דלעיל.
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ג
ונראה ליישב בדא"פ ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בליקוטי שיחות חלק ח"י )שיחה ב' 
לפרשת שלח(, שמקשה שם: מדוע שליחת המרגלים  היתה תלוי' בדעתו של משה ולא 
ע"פ ציווי ה' וכן כיצד יתכן שהמרגלים שהיו כשרים באותה שעה נשיאי ישראל וכו' 

יתהפכו מן הקצה אל הקצה ויגרמו בכיי' לדורות לכל בנ"י? 

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבשליחות לכבוש את הארץ ישנם ב' פרטים:

 א. להוסיף פרטים בשביל לידע מהיכן נוח לכבוש את הארץ.

 ב. לאסוף פרטים על טיב הארץ, פירותי' וכו' שלכן ציוום משה להביא מפרי הארץ.

 ושואל כ"ק אד"ש מה"מ )על הפרט השני(: מדוע הי' כ"כ נחוץ למרגלים להביא את 
טיב הארץ? ועד כדי כך, שבשביל זה סיכנו עצמם בפני יושבי הארץ!

 ומבאר שם שבמתן תורה הי' ענין של 'נעשה' אך אחרי מתן תורה זה צ"ל באופן של 
'נשמע' בהבנה והשגה, ולכן רצה הקב"ה שבנ"י לא רק יאמינו שהארץ טובה אלא יראו 
זאת בעיניהם ממש וישתכנעו בשכלם שהארץ טובה, וכמו כן בנוגע לפרט הראשון 

שיראו בדרך הטבע איך ניתן לכבוש את הארץ וכו'

 )אלא שטעותם של המרגלים היתה שהלכו רק אחרי השכל, ולפי שכלם, לא הי' ניתן 
לעשות ולכבוש את הארץ "כי חזק הוא ממנו". אך משה שלחם רק בכדי לראות מהיכן 
נוחה הארץ להיכבש ולא האם ניתן לכבוש את הארץ. כלומר, ודאי שהדבר אפשרי 

בדרך הטבע, כיון שהקב"ה ציווה זאת וכו', ויש רק לבדוק מהי הדרך הנוחה(.

 ועפ"ז יש ליישב שבאמת היו ב' מטרות בשליחות של משה:

ע"י  נתקיימה  לא  אכן  הארץ,  את  לכבוש  נוח  מהיכן  לראות   - הראשונה   המטרה 
אינה  כי  נחשבת  אינה  בד"מ  אך  וכו',  הפוכה  כיון שהסיקו מסקנה  המרגלים דמשה 
העיקרית )שהרי ה' כובש, והי' זה רק לבקשת בנ"י "ויחפרו לנו את הארץ" – שיראו זאת 
בדרך הטבע(, ודוקא אצל יהושע נחשבה לעיקרית, )כי לא הי' אותו גילוי מהקב"ה, 

והוזקקו לכבוש בדרך הטבע(.

 המטרה השני' - לראות את את טיב הארץ והיא אכן נתקיימה בשלימותה. 

וכפי שמשמע בשיחה זו, הטעות  היתה רק לגבי הפרט הראשון )מהיכן נוח להיכבש( 
– שהוסיפו מעצמם המסקנה "לא נוכל לעלות", שפרט זה אינו העיקרי בשליחותם,

 משא"כ לגבי הפרט השני )לראות טיב הארץ(, לא נוגעת המסקנה שהוסיפו, ובפרט 
זה – העיקרי, נתקיימה השליחות בשלימותה, ועליו מפורשים הדברים בדבר מלכות 

שלח, ששליחות משה נתקיימה במילואה.
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אך גם את הפרט הראשון )מהיכן נוחה להיכבש( - אותו לא בצעו מרגלי משה כנדרש 
- בצעו לאחר מכן בהצלחה, המרגלים ששלח יהושע, ששבו ובישרו ליהושע ובנ"י: "כי 
נתן ה' בידנו את כל הארץ וגם נמוגו כל ישבי הארץ מפנינו9", ובכח זה כבשו בנ"י את 

יריחו והארץ כולה.

מסירות נפש - אצל ה'בית יוסף'?

 הת' מנחם מענדל שי' גרליק
 הת' פסח אליהו שי' שיפמן
תלמידים בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ תצווה תשנ"ב )סי"א( מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
את מעלתה של מסירות נפש על קידוש השם, )בקשר עם מאורע של מס"נ שאירע 

רח"ל באותה תקופה בשכונת המלך10( ובלשונו הק':

והזכות  וההפלאה  העילוי  גודל  ע"ד  מקומות  בכו"כ  חז"ל  בדברי  המבואר  "ידוע 
השם  בקידוש  יתירה  ובהדגשה  ברבים,  השם  קידוש  ובפרט  השם,  דקידוש  והשכר 
בית  טובים,  ובית מעשים  ובית המדרש  הכנסת  בית  נמצא  זו, שבה  בשכונה  ברבים 
משולש, דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, נעשה קידוש השם ברבים ביתר שאת וביתר 

עוז".

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומוסיף בגודל העילוי דמסירות הנפש, שזהו עילוי מיוחד 
שאין כל אחד זוכה לו וכי אף ה'בית יוסף' )ר' יוסף קארו( עם כל מעלותיו לא זכה לכך. 

ובלשונו הק':

"מצינו אצל הבית יוסף שמצד גודל מעלתו ומדרגתו הי' ראוי שהקב"ה יזכה אותו 
למסור נפשו על קדושת השם, אלא שאח"כ היתה סיבה )ענין שלא הי' מתאים לפי־ערך 
מעמדו ומצבו( שבגללה נענש ולא זכה לכך, ונחשב זה לעונש, אף שלאח"ז זכה לחבר 
את ה"שולחן ערוך" ולהיות מורה־הוראה לכל בנ"י עד סוף כל הדורות – שמזה מובן 

9( יהושע ב, כד.

10( הריגתה של מרת פעשא לאה בת ר' שרגא פייבל הלוי לאפיין הי"ד על קידוש השם ביום ה' פ' תרומה, ב' אדר 

ראשון, וסיום ה"שבעה" ביום ה' פ' תצוה, ט' אדר ראשון, בה נאמר חלק משיחה זו. 
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שהזכות דחיבור ה"שולחן־ערוך" אינה מגעת לגודל הזכות דמסירת נפש על קידוש 
השם!" עכלה"ק. 

ויש להבין, שהרי ישנם מקומות )לקמן ס"ב( בהם מופיע שאכן מסר הבית יוסף את 
נפשו על קידוש השם ומדוע מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שה'בית יוסף' לא מסר נפשו? 

ב
והנה איתא בספר "יוסף עבדי", שמצא בספר "מגיד עתיק" )שהגיע לתימן עם הגהות 

ר' יצחק ב"ר אברהם( שכתב סיפור נורא מחיי ה'בית יוסף', וז"ל: 

"ואני הצעיר המעתיק זה הספר מצאתי כתוב בשם רבי דוד חברוני ז"ל, שישב ר' 
יוסף קארו זק"ל במערת אליהו י"ב חודש ונמשך עליו עמוד ענן והי' עוסק בתענית כל 
ימיו חוץ בשבתות ויו"ט, והי' מתנבא שעתידה צפת להיחרב ועתיד לבוא על שונאי 

ישראל גזירות קשות.

ונכנסו אצלו אנשים יהודים ודימו שהוא מלך המשיח. והי' עמהם מלך ושמו דנו"ק 
ונשמע הדבר אצל  יוצא אלא מזרע עשיו.  אין המלך המשיח  ואמר  עליהן,  והחמיס 
השולטן עותמא"ן, ושלח סריסים להביא את רי"ק מחברון, והלך רי"ק עם הסריסים עד 

שהגיע אצל המלך.

ואמר לו המלך שימיר, ולא רצה. וכיון שלא רצה למיר . . מיד עשה לו מדורה של אש 
והכניסו רי"ק לתוכה, ונעשה לו נס ויצא מעיין גדול מתוך האש ויצא". עכ"ל.

והנה לכאורה מסיפור זה יוצא, שה'בית יוסף' אכן מסר נפשו על קידוש ה', ומהו 
ההסבר בדברי כ"ק אד"ש מה"מ שלא מסר נפשו?

בפשטות ניתן לבאר שאי"ז נקרא מס"נ, אא"כ מסר נפשו בפועל, ובסיפור זה הרי 
נעשה לו נס ויצא מן האש, וא"כ לא מסר את נפשו בפועל, ולכן ה"ז נקרא כאילו לא 
מסר נפשו כלל, כפי שמשמע מכ"מ בספרי קבלה )ראה ס' שער הכוונות מאמר ה'. 

וראה גם 'ספר הכוונות'(.

אך בפנימיות הענינים לפי המבואר בחסידות, אין נראה לומר כן, שהרי בד"ה והי' 
עקב תשמעון11 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את גודל העילוי דמס"נ אצל אלו שזכו למסור 
נפשם בפועל, ולא רק בכח, שעי"ז משתנית נפשם הטבעית ומתבטלת לאלקות, ולכן 
אמר ר"ע "מתי יבוא לידי ואקיימנו", ולא הסתפק בכך שיש לו אפשרות מצד נפשו 
האלקית למסור את נפשו, היות שהדבר לא מגיע מנפש הטבעית )שקיימת גם אצל 

צדיק(.

11( סה"מ מלוקט ב' ע' עא.
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על  בפו"מ  מס"נ  לידי  "כשבא  פ"ו(:  העבודה  )מקונטרס  מוסיף  שם   55 ובהערה 
וספק ספיקא שנשתנה  בלי שום ספק  הנה  ניצל מזה  סיבה מהשי"ת  ומאיזו  קדה"ש 

נפשו הטבעית ונתהפך מן הקצה אל הקצה שנהפך לאדם אחר ממש".

היות  מ"מ  קדה"ש,  על  בפו"מ  נהרג  לא  יוסף'  שה'בית  לכאורה, שאף  מוכח  ומזה 
שכבר מסר את נפשו הנה אף שאח"כ ניצל מזה, פעל הדבר בדיוק את אותה הפעולה 
של מס"נ בפועל, וא"כ חוזרת השאלה למקומה: מדוע מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שלא 

זכה הבית יוסף למסור נפשו למרות שנזרק אל תוך כבשן האש?

ג
והנה בד"ה ואתה תצווה ה'תשמ"א12 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כי בגילוי עצם הנשמה 

בענין המסירות נפש ישנם ב' ענינים:

א. הגילוי של עצם הנשמה כפי שהיא בפנימיות נפשו בלבד, שזהו בכח המסירות 
נפש, אך לא בכחותיו הגלויים.

ב. גילוי עצם הנשמה גם בכחות הגלויים – שזהו נחשב "כמו דבר נוסף". 

ומוכיח שזוהי עבודה נוספת, ובלשונו הק':

"וכמו שרואים בפועל כמה אנשים, שבהיותם במקום שהיו שם גזירות על תומ"צ, הי' 
להם מס"נ בפועל משך כו"כ שנים, וכשבאו למדינות שאפשר לעסוק בתומ"צ מתוך 

הרחבה, אין ניכר בהם )כ"כ( המס"נ שהי' להם מקודם.

הנשמה  עצם  גילוי  בהם  שהאיר  לפי  הוא  שנים,  כו"כ  משך  במס"נ  שעמדו  זה  כי 
שלמעלה מכחות הגלויים ולא נעשה עי"ז שינוי בכחות הגלויים עצמם".

 דהיינו: שישנם יהודים שעסקו בקיום תומ"צ מתוך מס"נ, ולאחמ"כ כשבאו למקום 
בו אפשר לעסוק בתומ"צ מתוך הרחבה, לא ניכר בהם הגילוי דעצם הנשמה במס"נ 

כפי שהי' קודם לכן.

ובהערה 55 שם מפנה לד"ה בלילה ההוא ה'תשכ"ה13 )ס"ח(, בו נתבאר, שגם כאשר 
אדם חי מתוך מס"נ, יתכן שימשיך לחיות ב'לילה', ולא ידע שזהו לילה. ומוסיף ומציין 
להערה 49 - בה מוסיף, שאפילו מי שמוסר נפשו בפועל )ולא רק חי באופן כזה(, הרי 
הציור  כי  אחר,  בענין  עבירה  שיעבור  ויתכן  'קל שבקלים'  נקרא  הוא  בשעת מעשה 

דכחות הגלויים לא השתנה אצלו.

12( קונטרס פורים־קטן ה'תשנ"ב. סה"מ מלוקט ח"ו ע' קלו.

13( סה"מ מלוקט ח"ד ע' קפח.
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נפשו  שנשתנתה  העבודה  בקונטרס  למשנ"ת  סותרים  אינם  שהדברים  ומבאר 
הטבעית וכו' - כי זהו בכללות, אבל בפרטות עדיין יתכן אצלו מציאות של עבירות, 

היות שהציור כנ"ל לא השתנה.

ועפ"ז אולי י"ל, שמצד הדרגא דמס"נ המבוארת בד"ה והי' עקב תשמעון, אכן זכה 
ה'בית יוסף' למסור נפשו )באם המקור הנ"ל נאמן בכל פרטיו, כפשוט(, אך למעלה 
העיקרית של מסירות נפש המבוארת כאן14 הוא לא זכה, וי"ל שלכן אין זה נחשב שמסר 

נפשו בפועל על קידוש ה'. 

ד
בכחות  הגלוי  ללא  גם  )בלבד,  הנשמה  עצם  גילוי   – הא'  הדרגא  שגם  לומר,  אין 
זו כלל לא מסר  ייתכן לומר שהנמצא בדרגא  ולא  הגלויים( נחשבת למסירות נפש, 
נפשו, מכיון שגם אותם יהודים הנזכרים במאמר הנ"ל לאחר שהגיעו לארצות הרווחה – 
ודאי שנחשבו לבעלי מסירות נפש, למרות שזו היתה אצלם רק בדרגא הא', ולא מצינו 
שהתבטא כ"ק אד"ש מה"מ שהיות והיו רק בדרגא זו, נחשב זה כאילו לא מסרו נפשם 
כלל. וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מפני מה להבית יוסף נחשב שלא מסר נפשו כלל? 

ויש לבאר זאת בדא"פ ע"פ לשון כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לעונשו של הבית יוסף – 
שלא זכה למסור נפשו, שמסביר שהי' ראוי לזכות לכך - "אלא שאח"כ היתה סיבה 
)ענין שלא הי' מתאים לפי־ערך מעמדו ומצבו( שבגללה נענש ולא זכה לכך, ונחשב זה 
לעונש" – ומשמע שזה שלא זכה למסור נפשו הי' בגלל סיבה שלא התאימה "לפי – ערך 

מעמדו ומצבו".

ולפי"ז אולי יש לבאר שכשם שהסיבה שמפני' לא זכה למסור נפשו היתה לא לפי 
ערך מעמדו ומצבו כך עונשו הי' שלפי ערך מעמדו ומצבו לא זכה למסור נפשו15 על 

קידוש השם.

ועפ"ז יש לבאר בדא"פ החילוק בין היהודים שנתגלתה אצלם עצם הנשמה וחרפו 
נפשם לקיים תומ"צ – שאכן ה"ז נחשב שמסרו נפשם בפועל ממש! אלא שלגבי "ערך 
מעמדו ומצבו" של הבית יוסף לא הי' זה נחשב שמסר נפשו – ולכן "נחשב זה לעונש" 

אצל הבית יוסף16.

14( ובפשטות, אלי' הכוונה בכל הפעמים בהם מביא כ"ק אד"ש מה"מ את ענין המסירות נפש.

15( וע"ד מארז"ל )ב"ק נ,א(: "וסביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה" 

וכפרש"י שם: עם סביביו. צדיקים הדבקים בו.
16( ועפ"ז יומתק הידוע שהרצון למס"נ נתעורר אצל הב"י לאחר ששמע את הסיפור הידוע עם ר' שלמה מולכו שמסר 

נפשו בפועל על קידוש ה', ואמר "מי יתן מותי כמוך", וע"ז הבטיח לו המגיד ש"תזכה לקדש שמי כר' שלמה בחירי", 
שיזכה למס"נ בפו"מ, ולזה אכן הוא לא זכה.
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"צא ולמד מה ביקש לבן הארמי"

  הת' מנחם מענדל שי' נימץ
תלמיד בישיבה

א
בהגדה של פסח מובא דברי המדרש: "צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב 

אבינו, שפרעה לא גזר רק על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל". 

ויש לעיין ולברר מדוע הביא בעל ההגדה את דברי המדרש "צא ולמד" בסמיכות 
לנאמר שפרעה עמד לכלותינו, היינו שישנו קשר בין בקשת לבן לגזירת פרעה?

 וכן בכללות אינו מובן מדוע הוזכר "לבן" בהגדה, הרי אין הוא שייך לתוכן ההגדה, 
ולמרות שזהו א' מהוראות המשנה17 לעסוק בהענין ד"ארמי אובד אבי" וכו' בהגדה, הא 

גופא קשיא, מדוע שיזכירו ענין זה בהגדה?

והנה, בענין זה הביא כ"ק אד"ש מה"מ בהגדה שלו18, שהתיבות "צא ולמד" פירושם 
הוא, "צא מענין יצאת מצרים שאתה עוסק בו, ולמד מסיפורי לבן ויעקב", וכן בתיבת 

"ולמד" פירש, "שהקב"ה מצילנו מיד הקמים עלינו".

היינו, לאחר שמבאר ש"צא" ענינו הוא, לצאת מענין יציאת מצרים שאתה עסוק בו, 
"ולמד" היינו ללמוד מסיפורי לבן ויעקב, מבהיר שהביאור ד"ולמד" הינו ללמוד מכך 

שהקב"ה הצילנו מיד הקמים עלינו, היינו לבן, אשר הוא נכלל בשם "הקמים עלינו".

היינו, שכל מה שהזכיר את "לבן הארמי" בהגדה הוא בשביל להבהיר לנו, שישנם 
אנשים שהינם בגדר של אויבים ש"קמים עלינו". אך עדיין אינו מובן, מדוע הביא דוקא 
בעל ההגדה את 'לבן' ולא אדם אחר מהתורה שאף הוא הי' מאויבנו "הקמים עלינו"? 

17( פסחים קטז, ב: "ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה".

18( ע' קסג־קסד.
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 ב
א'  "שלא   - הפיסקא  על  בהגדה19  אד"ש מה"מ  כ"ק  ביאור  ע"פ  בזה,  הביאור  וי"ל 
וביאר שם דמצינו במפרשים20 שצריך להשמיט תיבת  בלבד עמד עלינו לכלותינו", 
"לכלותינו", שהרי 'הוא שעמד לכלותינו' כאן הכוונה שפרעה רצה להרוג בנו, אך אין 

פירושו שרצה "לכלותינו" והיינו "לעקור את הכל", שזה נאמר דוקא לגבי לבן.

הואיל  לבן,  את  עלינו"  "הקמים  לאויבים  כדוגמא  בהגדה  שהביא  מה  מובן  ועפ"ז 
ולכן הביא בעל  יש את הענין שרצה "לכלותינו" היינו "לעקור את הכל",  ודוקא בו 

ההגדה דוקא את לבן כדוגמא לענין זה. 

ובהגדה שם ממשיך, שלפי הנ"ל אינו מובן מדוע בהגדות שלנו21 כן נכתב "לכלותינו", 
והרי פרעה לא רצה 'לעקור את הכל' אלא גזר רק על הזכרים )בשונה מלבן(, ומדוע 

נכתב אצלנו "לכלותינו"?

פרעה  רצה  לא  שבתחילה  "דאע"פ  )שם(:  וזלה"ק  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  זאת  וביאר 
"לעקור את הכל" כ"א ש"גזר רק על הזכרים", אעפ"כ היות ולבסוף רצה "לעקור את 
הכל", שהרי אמר "אריק חרבי תורישמו ידי" וכו', דלפיכך תני גבי האי לישנא דקרא".

היינו, למרות שפרעה בתחילה לא רצה 'לעקור את הכל', אלא רק את הזכרים, מ"מ 
בהמשך אמר "אריק חרבי" שמזה משמע שרצה לעקור את הכל, ולכן מובנת המילה 
"לכלותינו" לגבי פרעה גם כמו לבן, הואיל ולשניהם היתה את אותה מטרה, 'לעקור 

את הכל'. 

והנה, ע"פ כל הנ"ל יובן מדוע בהגדה מופיעה בקשת לבן לעקור את הכל בסמיכות 
לגזירת פרעה על הזכרים, ללמדנו,שאין הכוונה שפרעה רצה להרוג רק את הזכרים, 
כמו לבן ממש - 'לעקור את הכל', ומובנת סמיכותם של  אלא שלבסוף רצה לעשות 

בקשת לבן וגזירת פרעה בהגדה, בכדי ללמדנו את הדרשה הנ"ל. 

וממילא גם מתורצת השאלה הראשונה שנשאלה, מדוע הביא בעל ההגדה כדוגמא 
המופיעים  האחרים  ישראל  מאויבי  אחד  את  ולא  לבן  את  עלינו"  "הקמים  לאויבים 
בתורה, הואיל ואשר כל ענינו כאן להביא את לבן הוא בכדי ללמד על פרעה, שאף 
פרעה כוונתו האמיתית היתה 'לעקור את הכל' כמו לבן ממש, ולכן כתב דוקא את לבן 

ולא את אחד מהאויבים האחרים. 

19( ע' קסג.

20( ראה בפי' הרס"ג על אתר. וכן ג"כ ברמב"ן.

21( וכן הוא ג"כ בנוסח האר"י ז"ל. של"ה. יעב"ץ.
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ונמצא שדוקא ע"פ ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ עולה חידוש נפלא זה, ש"לכלותינו" 
הכוונה היא גם כלפי פרעה שאף הוא רצה 'לעקור את הכל', שמזה נמצא מובן מדוע 

באו שניהם יחד, ומדוע הביא כדוגמא דוקא את לבן. 

ג
אך עדיין נשאלת השאלה, הרי זה שכתב את לבן דוקא הוא מפני שכך נלמד פרעה 
ורשעים שרצו  אויבים  עוד  ישנם  הרי  הכל, מ"מ  רצה לעקור את  לבן  כנ"ל, שדוקא 
לעקור את הכל, כמו המן שרצה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים22", ומדוע 

בכל זאת הביא דוקא את לבן?

ויש לבאר זאת ע"פ ביאור רש"י עה"פ "כי גר יהי' זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו 
אותם ארבע מאות שנה23", ומפרש רש"י: "כי גר יהי' זרעך: משנולד יצחק עד שיצאו 
ישראל ממצרים ארבע מאות שנה", היינו אשר ההתחלה דגלות מצרים התחילה כבר 

עם לידתו של יצחק.

ועפ"ז יש לומר, דזה שהביא דוקא את לבן בתור אחד מן אויבינו "הקמים עלינו", 
ולא רשע אחר כמו המן וכיו"ב , זאת משום שישנו צורך בהדגשה אשר גלות מצרים 
ולכן מדגיש בעל  ולא בפועל כשירדו לארץ מצרים.  יצחק  התחילה כבר מזמנו של 
ההגדה שאויבינו "הקמים עלינו" לא באו בדורות מאוחרים יותר, אלא מיד שהתחילה 
גלות מצרים, היינו מלידת יצחק ישנם כבר האויבים של בנ"י "הקמים עלינו" וזהו לבן 
שהי' באותו הזמן, ומובן מדוע הזכיר דוקא את לבן ולא שם רשע אחר שקם "לכלותינו".

22( אסתר פ"ג פי"ג. 

23( בראשית פט"ו פי"ג. 
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נגלה

גדר מזיק ותשלומי נזק

 הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
חקירה  מצינו  חבירו,  ממון  את  המזיק  אדם  על  המוטל  התשלומין  לחיוב  בנוגע 
באחרונים האם חיוב התשלום הינו על החפץ שהזיק, אלא שכיון שהחפץ כבר ניזוק, 
משלם את תמורתו; או שהחיוב מלכתחילה הינו על תמורת החפץ ולא על החפץ עצמו 

וישנם כו"כ נפק"מ בזה.

ב"מחנה אפרים"1 דן מה יהי' הדין ב"מי שהזיק שום חפץ מחברו והי' שווה באותה 
שעה חמשה, ואח"כ בשעת הפרעון הוזל ואינו שוה אלא ארבעה, כמה חייב לשלומי", 
ותולה זאת בחקירה הנ"ל )האם חיוב התשלומין הוא על החפץ או תמורתו(, דאם חייב 
לשלם החפץ, אזי "אפשר דסגי כשיחזיר כלי אחר כמו שהזיק, ואע"ג דהשתא אינו שוה 
כ"כ כדמעיקרא"; אך אם החיוב הינו על שווי החפץ שהזיק, אזי חייב לשלם את השווי 

כפי שהי' בזמן הנזק.

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נכתב ע"י אחד מחברי המערכת )ללא אחריות כלל(.
1( הל' נזקי ממון ס"א.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת60

 ותולה דין זה במחלוקת ראשונים: דהרמב"ם והתוס' ס"ל שהחיוב הינו על החפץ, 
ולכן משלם כפי שוויו דעתה; והראב"ד והרא"ש סוברים שהחיוב הינו על הממון, ולכן 

צריך לשלם כשוויו הראשוני.

והנה בלקו"ש2 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בגדר חיוב מזיק וזלה"ק:

"יש לומר, דחלוקים איסור גניבה וגזילה מאיסור מזיק: איסורו וחיובו של מזיק הוא 
משום שמפסיד את חבירו, ולכן לא יתכן דין מזיק אא"כ יש בחפץ הניזק תועלת והנאה 
כנ"ל,  נק' מזיק,  אינו  זה אם מזיק ממון חבירו בשביל טובת חבירו  )ומטעם  להניזק 
העולה  ותיקון  תועלת  לו  מביא  אדרבה,  אלא  חבירו  נכסי  מפסיד  הוא  שאין  מחמת 

"בשוויות" על שוויות החסרון(;

משא"כ איסור גניבה וגזילה הוא בזה שנוטל חפץ מרשות חבירו ומכניסו לרשותו, 
ואין הדבר תלוי בשוויות החפץ . . אלא בעצם הבעלות של חבירו". 

שמזה משמע לכאורה, שלדעת כ"ק אד"ש מה"מ התשלום הוא על מה שהחסיר את 
ממון חבירו, ודלא כ)חלק משיטות הראשונים כפי שהובאו ב("מחנה אפרים". 

ובספר "שערי ישיבה"3 כתבנו לבאר בזה, די"ל דאין בזה מחלוקת, אלא המדובר בב' 
דברים שונים:

נתנה התורה שם  היינו על מה  גורם החיוב,  בלקו"ש חוקר כ"ק אד"ש מה"מ מהו 
"איסור מזיק", שכתוצאה ממנו חייבה התורה את האדם לשלם ממון לשני; אמנם בדברי 
שהתורה  יודעים  שאנו  שלאחר  היינו,  התשלום,  באופן  הוא  חוקר  אפרים"  ה"מחנה 
חייבה את האדם לשלם )כתוצאה מכך שהי' את גורם החיוב, קרי, הפסדת ממון חבירו( 
אזי יש לנו לחקור באיזה אופן חייבה התורה את התשלום – הם עליו להחזיר את החפץ 

או לשלם את שוויו.

ובזה יומתק מה שלא צויין בליקוט ל"מחנה אפרים", כיון שהנושא הנידון שם הוא 
בעניין אחר.

ב
עד"ז ניתן לראות ולחלק בדברי הגר"ח מבריסק, שלכאורה מצאנו סתירה בדבריו 

בענין זה.

יקרי  תמונות  ב'  היו  אחד  שלאדם  בעירו,  שהתרחש  סיפור  מובא  בספרים  דהנה 
המציאות שלא  הי' כמותם בכל העולם, וכל אחד מהם הי' שווה חמש מאות רובלים, 

2( לד, עקב א.

3( ח"ה, ע' 37.
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ובא אדם ושרף את אחת התמונות, דבר שגרם שהערך של התמונה השניה קפץ פי 
שניים, והיינו כשווי ב' התמונות יחד לפני שנשרפה התמונה.

ובא המעשה לפני הגר"ח, כשהשורף טען שלא חיסר את חבירו מאומה, שהרי שווי 
הנכסים שלו לא ירד בעקבות מה ששרף; ובעל התמונות טען שסוכ"ס, הרי הוא הזיק 

אותו וחיסר לו את התמונה עצמה.

ופסק הגר"ח שהשורף פטור מלשלם, כיון שלא חיסר את ממונו של חבירו4.

ומפסק זה משמע שהחיוב )אינו על החפץ עצמו, אלא שכיון שאינו - משלם את 
שוויו, אלא( מלכתחילה הינו על השווי הכספי שהחסיר, שלכן במקרה זה שלא חיסרו, 

פטרו הגר"ח מתשלומין.

פ"ה,  ונטען  )טוען  על הרמב"ם  דבחידושיו  בדבריו,  סתירה  מצינו  לכאורה  אמנם, 
הל"ב( כתב הגר"ח )בהסבר דברי הרמב"ם ש"החופר בשדה חבירו בורות שיחין ומערות 
והפסידוה . . או שטענו שחפר שתי מערות והוא אומר לא חפרתי . . ה"ז נשבע היסת 
על הכל"(, שהרמב"ם ס"ל שמלבד בדינים מיוחדים, הרי בנזקי ממון "עיקר חיובו הוא 
הממון עצמו שהפסידו, ומחמת חיוב זה הוא מתחייב בהתשלומין, שהם חליפי ממונו 
שהפסיד, דאם לא היה מתחייב בעיקר הממון שהפסיד, לא הוה חייל עלי' גם חיוב 

תשלומין". 

עצמו  שהחפץ  וכיון  עצמו,  החפץ  על  הינו  החיוב  שעיקר  משמע,  אלה  שמדבריו 
ניזוק, ה"ה חייב לשלם את תמורתו, חליפי ממונו שהפסיד.

וכפי שמבאר בספר 'רשימות שיעורים' )לנכדו של הגר"ח, ר' יוסף דב סולובייצ'יק(, 
ש"לפי יסוד הגר"ח זצ"ל, עיקר המחייב דמזיק הוא השחתת החפצא שהוזק, ולא הפסד 

שוויו".

ועפ"ז מבאר הוא את שיטת הרשב"א )בביאור דברי רש"י(, שגם כאשר אדם שולח 
את בהמתו לאכול בשדה חבירו, הרי למרות ש"אח"כ תצמח התבואה ותצלח יותר", 
שלכן "אף בעלי התבואות משלחין שן בהמה בשדותיהן כדי לאכול השחת" הרי "מ"מ 
אם בא בעל השחת להשתלם, משתלם לפי נזקו", כשע"פ הנ"ל מובן, שכיון שהחיוב 
הוא מצד השחתת החפצא )ולא הפסד שוויו(, הרי כאן בפועל הבהמה השחיתה את 

התבואה, ומה שזה גורם שלא הופסד שוויו, אין זה נוגע5.

ולכאו' נמצאו דבריו אלה של הגר"ח סותרים לפסיקה כפי שהובאה לעיל בשמו.

4( וראה לקמן )אות ג( כיצד מתבאר דין זה מתוך שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש.

5( ואכן שם מביא הוא בנוגע לשאלה אודות התמונות, ופוסק הוא שחייב לשלם, אך אינו מזכיר פסקו של סבו הגר"ח.
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ג
אמנם ע"פ המבואר לעיל )אות א( ניתן לתווך גם את ב' ביאורי הגר"ח, עד"ז:

דבסיפור אודות ב' התמונות המדובר הוא אודות גורם החיוב, מתי קובעת התורה 
שהאדם הזיק את ממון חבירו באופן שצריך לשלם, שבזה צידד הגר"ח שהחיוב קיים 

רק כאשר מחסיר את שווי ממון חבירו.

כ"ק אד"ש מה"מ דלעיל. שהרי לכאורה טעון  ע"פ שיחת  ג"כ  זה מתבאר  ]כשדין 
לכאורה הסברה, כיון שסו"ס מקודם היו לו ב' תמונות, ועתה יש בידו רק תמונה אחת, 

הרי שהוא גרם נזק לשני, ומה איכפת לן שבפועל לא חסרו בשווי של התמונות?

וע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ מובן, שהתורה מחילה שם 'מזיק' ומחייבת בתשלומים 
על הנזק רק כאשר הוא מחסיר ממון חבירו, וכיון שכאן הוא לא החסיר את חבירו, א"א 

להחיל עליו שם 'מזיק', וממילא לחייבו ממון[;

 אמנם בביאורו על דברי הרמב"ם בהל' טוען ונטען חוקר הוא באופן התשלום, לאחר 
שכבר ברור שחל עליו שם מזיק, כיון שהחסיר בשווי ממון חבירו, ובזה מסיק הוא 

שהתורה חייבה תשלום על החפץ, ואם הוא אינו, אזי מביא תמורתו ממון.

לישנא קלילא

 הרב שלום דובער שי' וולף
משפיע ונו"נ בישיבה

איתא במתניתין )ריש בבא קמא( בנוגע לד' אבות נזיקין, א' הענינים בצד השווה 
שבהם: "כשהזיק חב המזיק". הגמרא בהמשך )ו ע"א( שואלת על לשון המשנה, שהרי 
מרגילות המשנה לומר בכגון דא "חייב המזיק" ולא "חב המזיק", ועונה הגמ': "אמר 
רב יהודה אמר רב האי תנא ירושלמי הוא דתני לישנא קלילא". היינו דהתנא ששונה 
משנתנו הוא ירושלמי, ודרכו שונה משאר התנאים בכתיבת המשניות )וכפי שיבואר 

לקמן(.

'לישנא קלילא' דתנא  תוס' הרא"ש במשנתנו מוסיף עוד כמה ענינים שמורים על 
ירושלמי: א. "ארבעה אבות נזיקין. לא תני מזיקין משום דתנא ירושלמאה הוא" וכו'. 
ב. "הצד השווה שבשלושתן גורם הדין, ומשום דתנא ירושלמאה הוא קצר לשונו וכלל 

בבבא אחת תשובה אמאי לא אתי אש מתרוויהו ופירכא דליתי בור משלושתן".
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לכאורה יש להסביר כי "תנא ירושלמי" הוא תנא שקדם שנים רבות לתקופת כתיבת 
המשניות שע"י ר' יהודה הנשיא, שהרי תנא זה חי בירושלים, ובודאי שהי' זה לפני 
יוצא  ג'תתקמ"ח,  היא  כתיבת המשנה6  ושנת  ג'תתכ"ח,  היא  החורבן  החורבן. ששנת 

שההפרש בין זמני כתיבת המשניות הוא כ־120 שנה!

א"כ אפשר לומר שמשניות אלו לא נכתבו כלל כדרך כתיבת המשנה, שחידשה את 
העלאת דברים שבע"פ על הכתב7 וממילא בכתיבתה נקבעו כללי הכתיבה, אלא זמן רב 
לפני כן, שבו כתיבת דברי התורה נעשתה באופן סודי, כדברי רש"י8 "מגילת סתרים. 
שהסתירוה מפני שלא ניתנה לכתוב וכששומעין דברי יחיד חדשים שאינן נשנין בבית 

המדרש וכותבין אותן שלא ישתכחו מסתירין את המגילה".

וניתן לומר שתנא זה בכתיבת המשנה לא כתבה כדי לפרסמה אלא בתור "מגילת 
סתרים" לעצמו גרידא, ולכן לשונה קצרה וסתומה, לא רק בניסוח המילים )'נזיקין', 
'חב' וכו'(, אלא גם בהבהרת הדברים, לדוגמא: המשנה לא מפרטת מדוע 'לא הרי' כו' 

אלא אומרת זאת באופן כללי ומשאירה עבור הלומד את הרחבת הענין.

כולן  נשנו ע"י אותו התנא. שהרי  יד:(  )ט:,  ויש לומר שגם שתי המשניות הבאות 
מדברות על נושא זה של אחריות המזיק בנזקיו, ולמעלה מזה - שהן שנויות בלשון 
לעיל שכתיבת  למ"ש  בודדות, מתאים  במילים  מובא  ענין  כל  כאשר  וקשה,  סתומה 
משניות אלו  היתה כמגילת סתרים לזכור עיקרי הדברים, ולא עבור לימוד ממש מתוך 

הכתב.

כן אנו רואים ענין נוסף במשנתנו המעיד על אופן כתיבה שונה, המתאים למשנה 
קדמונית. עיקר המשניות באות כדינים בלבד, אותם למד התנא מהתורה וכו'. אך כאן 
נכנס בגוף המשנה המקור לדין מהתורה, ובזה גופא שקו"ט בו שלא כדרך המשניות, 
ומתאים זה עם הסברא שכחלק מהלימוד שכתב התנא לעצמו, נכתב גם המקור בתורה 

לכך ואופן הלימוד ממנו.

לצריכותות המבוארות במשנה  בנוגע  גם עם סברת התוד"ה  כ"ז  יש לקשר  ואולי 
ויאדיר", שזהו  "והתנא האריך להגדיל תורה  ע"י התנא )שלא כדרך הרגיל( שאומר 
כלל שלא נמצא כמותו בכל הש"ס9, ולכאורה גם אינו בא בקנה אחד עם סגנון המשנה 

באופן כללי, אלא ד"תנא ירושלמי הוא" ולא נכלל בכללי כתיבת המשנה.

6( לרוב הדעות.

7( גיטין, ס ע"ב.

8( שבת, ו ע"ב, ועד"ז צו ע"ב.

9( לשון זו אמנם מובאת במקום נוסף בש"ס )חולין סו ע"ב(, אך לא בנוגע למשנה אלא בנוגע לפסוק בתורה. ואכמ"ל.
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יישוב לשון המאירי בבירור הגדר דמבעה

 הת' דוד שי' אלפנביין
 הת' לוי יצחק שי' מזרחי
תלמידים בישיבה

א
במשנתינו בתחילת המסכת )ב"ק ב, א( מונה התנא את ארבעת אבות הנזיקין, השור 
הבור המבעה וההבער, ומיד מבאר מהי הצריכותא בכל אחד מארבעת אבות אלו, וגבי 
שור ומבעה כתב: "לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור". היינו, 

שישנה חומרא בשור וחומרא במבעה אך המשנה אינה מציינת מהם החומרות. 

והנה בטעם זה )שהמשנה לא פירטה מהם החומרות( מבאר התוס' בד"ה "ולא זה 
וזה": "גבי שור ומבעה לא הוצרך לפרש החומרא כי הכא משום דחד מחד קל למצוא 
חומר באחד מה שאין בחבירו". ז. א. אשר לגבי שור ומבעה לא הוצרך התנא לפרט את 

חומרתם הואיל וברור ההבדל שביניהם בחומרתם.

אך הנה ה'מאירי' על אתר מבאר זאת בצורה שונה, וז"ל: "גבי שור ומבעה לא הזכיר 
החומר מפני שלא נתברר לו עדיין ענין המבעה". היינו, שישנה חומרא בשור ומבעה, 

אלא שלא כתבה הכא מפני שלא ברור לו להתנא עדיין מהו ענין המבעה".

ונשאלת השאלה, כיצד ניתן לומר שהתנא אינו יודע מהו 'מבעה' והרי: א. בהמשך 
ב. מעצם לשון התנא  ושמואל חולקים למה התכוון התנא כשכתב מבעה.  הגמ' רב 

שמחלק בין שור ומבעה משמע שמתכוון לדבר מסויים כשמדבר על מבעה.

ויש לומר הביאור בזה, התנא דמשנתינו ידע שישנם שתי אפשרויות לבאר מה הכוונה 
דמבעה, אך הן לא היו חלוקות בדיעות תנאים מסויימים, אלא הדיעה היתה שבאמת 
ניתן לומר שמבעה זה "שן", ומצד שני אפשר לומר שהוא "אדם". והתנא דידן לא הי' 
בידו לפסוק הלכה ברורה בדין זה, וזו לכאורה הכוונה ב"לא נתברר לו", היינו שהוא 

אכן ידע את צדדי הדעות, אך לא נתברר לו מה היתרון שיש בדעה אחת שאין בשני'.

ולכן לא כתב התנא את צדדי החומרות שישנם בשור ומבעה, הואיל ועדיין לא נתברר 
לו מהות מחלוקתם, במעלות וחסרונות צדדי הדיעות, וא"כ עולה שרב ושמואל רק 
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נחלקו מהי האפשרות המועדפת לבאר את ענין המבעה, והואיל ועדיין לא נתברר לכן 
לא כתב התנא את החומרות. 

תירוץ נוסף לשאלת התוס' ע"פ שיטת הרשב"א

 הת' ישראל הכהן שי' ברנדלר
תלמיד בישיבה

השור  הנזיקין,  אבות  ארבעת  את  מציינת  א(  ב,  )ב"ק  המסכת  בתחילת  משנתינו 
הבור המבעה וההבער, ומגדירה ש"לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי 
ואת  האש,  פני  על  ומבעה  שור  החומרא של  את  ולאחמ"כ מפרטת המשנה  השור", 

החומרא של שור מבעה ואש על פני הבור.

ובתוד"ה "ולא זה וזה" הקשה, וז"ל: "ובסיפא גבי בור הוה מצי למימר לא הרי הבור 
שתחילת עשייתו לנזק כהרי אלו? ולא חש לפי שהפסיק באש", כלומר שכשם שהביא 
החומרא דשור ומבעה, מקשה מדוע לא הביא החומרא דבור )אשר תחילת עשייתו 

לנזק( על פני שור ומבעה?

ומתרץ התוס', אשר מכיון שהתנא במשנתינו כתב "לא הרי השור וכו'", ולאחר מכן 
המשיך במשנה גבי החומרות הכלליות של שור ומבעה על פני אש וכו', והפסיק בלשון 

"לא הרי וכו'", לכן אינו יכול להביא את חומרת הבור, "לא הרי הבור כהרי וכו'". 

והנה במכילתא10 תניא: "כי יפתח איש בור וכי יכרה אם על הפתיחה חייב על הכרי' 
מן  עונשין ממון  "ללמדך שאין  נכתבו שניהם משום  ולדעת התוספות  כל שכן",  לא 

הדין", ולכן צריך לכתוב את שניהם, וכן הוא בכל ממון אשר אין עונשין מן הדין. 

 אך הרשב"א נוקט בדעה אשר דוקא לגבי בור חידשה התורה שאין עונשין מן הדין, 
משום שחיובו של בור הינו מחודש מצד כמה טעמים: א. לפי שאין דרכו לילך ולהזיק. 

ב. הבור לא שייך לכורהו. ג. שהניזק בא לרשותו של מזיק דהיינו חלל הבור.

 וכיון שכן מחדשת התורה שאין לך בו אלא חידושו, ואין עונשין בו ממון מן הדין, 
אך לגבי שאר תשלומי ממון אכן "עונשין מן הדין".

ולפי דעת הרשב"א ניתן ליישב עוד ביאור לשאלת התוס' דלעיל, מדוע לא נכתב 
במשנה "לא הרי הבור כהרי אלו", משום דבשאר הנזיקין צריך לפרט החומרא שבכל 
אחד מהם בכדי שהוא לא ילמד על אב אחר ולא יצטרכו לכותבו, ולכן נאמרו החומרות 
לכל האבות, אך בבור הדבר פשוט שלא כתב החומרא, הואיל ובכל מקרה לא יהי' 

10( משפטים פי"א פ' קט"ז.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת66

ניתן ללמוד מבור את שאר הג' אבות, הואיל ודוקא בו חידשה התורה אשר אין עונשין 
מן הדין, משא"כ בשאר האבות אשר בהם עונשין מן הדין, ואתי שפיר הא דלא הביא 

חומרא זו של בור.

בענין "כח אחר מעורב בו לחומרא ולקולא"

 הת' שלום זאב שי' קרוגליאק
תלמיד בישיבה

א
הנזיקין,  אבות  ארבעת  את  המשנה  מביאה  א(  ב,  )ב"ק  המסכת  בריש  במשנתינו 
השור הבור המבעה וההבער, ומציינת המשנה את ההבדלים בין אבות הנזיקין, תחילה 
קובעת שישנו הבדל בין שור למבעה, ולאחר מכן מביאה את ההבדל בין שור ומבעה 
גופא כלפי האש, שבהם יש רוח חיים ובאש אין חומרא זו, וכלשון המשנה - "לא זה וזה 

שיש בהן רוח חיים כהרי האש שאין בו רוח חיים". 

 ובתוס' ד"ה "ולא זה וזה שיש בהם רוח חיים" הקשה, מדוע לא כותב אף את חומרת 
האש על השור והמבעה )"לא הרי האש כהרי השור ומבעה"(, כמו שכתב לפני כן לגבי 

השור והמבעה )"לא הרי המבעה כהרי השור"(? 

וביאר התוס' שמפני שלא נמצאה חומרא באש על פני שור ומבעה לא כתב זאת, 
ומנסה להוכיח שאכן ישנה חומרא באש, שכח אחר מעורב בו ואין הולך מעצמו כשור 
ומבעה, אך מיד דוחה זאת התוס' מכח זה אשר לא נכתבה חומרא זו באש על השור 

לקמן11. 

ומה שראינו לקמן גבי אבנו וסכינו שנאמרה בו החומרא של אש שכח אחר מעורב 
בו, כוונת הגמ' שם לומר, שאפילו שכח אחר מעורב בו, מ"מ ראוי האדם להתחייב עליו 
משום שהוא ממונו של האדם ושמירתו עליו, ומכך נראה אשר לפי דעת התוס' "כח 
אחר מעורב בו" אין זה חומרא כ"א קולא, ולכן לא כתבה המשנה "לא הרי האש כהרי 

השור ומבעה". 

 וב'נימוקי יוסף' תירץ על קושיא זו באופן אחר, וז"ל12: "הא דלא הדר ותני לא הרי 
האש כהרי שניהם כדקא הדר ברישא, משום דטריחא לי' מילתא". והיינו שלפי הנמוק"י 

11( דף ט, ב. י, א. 

12( בד"ה לא זה וזה.



67 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

נראה שאכן ישנה חומרא באש על שור ומבעה, אך זוהי טירחא13 לתנא לחזור ע"כ, 
ולכן לא שנה זאת.

וצ"ל סברת מחלוקתם דהתוס' והנמוק"י, שלפי התוס' מובן שאין חומרא באש יותר 
משור ומבעה, ולפי הנמוק"י משמע שישנה חומרא אלא שלא כתבה הכא, ויש לברר 

סברת מחלוקתם, וכדלהלן: 

ב
והנה בתוס' יו"ט14 ביאר את סברת מחלוקתם של התוס' והנמוק"י, אשר לפי התוס' 

"כח אחר מעורב בו" הרי זה קולא, ולפי הנמוק"י הרי זה חומרא. 

אך בזה גופא צ"ל סברת מחלוקתם, דהנה ב'כתונת פסים'15 על אתר הוכיח, אשר 
הגדרת "כח אחר מעורב בו" ניתן לפרשו גם לקולא וגם לחומרא, וכמו שמוכיח זאת 
מהמשך הגמ' )ו, א( שאמרה הגמ' "מה לבור שכן אין כח אחר מעורב בו" דמזה משמע 
אשר "כח אחר מעורב בו" הינו קולא, אך מדברי הגמ' קודם שאמרה "מאי שנא אש דכח 

אחר מעורב בו", משמע אשר "כח אחר מעורב בו" הינו לחומרא. 

ולמרות שניתן לפרש משפט זה )"כח אחר מעורב בו"( הן לקולא והן לחומרא, אך 
לגבי אש מפרשו התוס' לקולא והנמוק"י מפרשו לחומרא, וממה שמשמע מהגמ' לקמן 
את  יפרש  והנמוק"י  לקולא,  יפרשו  התוס'  )"מאי שנא אש"(,  לחומרא  זהו  אשר אש 

הקולא לקמן לחומרא, וכמו שמאריך זאת ב'כתונת פסים'.

 שמכל הנ"ל משמע שישנו יסוד חזק למחלוקתם בענין "כח אחר מעורב בו" גבי אש, 
שהוא השורש למחלוקתם בפירוש משפט זה בכל שאר המקומות, ויש לברר ולהבין 

מהי סברת מחלוקתם? 

ג
ואולי יש לבאר זאת ע"פ החקירה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ במכתבו לגרש"י זווין16, 

וזו תוכנה:

13( בענין הטירחא ראה להלן.

14( בפירושו על המשניות.

15( להר"ר יעקב מאיר ב"ר אהרן פאדווא. 

16( מופיע בלקו"ש ח"ו ע' 329.
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כששור הזיק אזי הבעלים מתחייבים בתשלום הנזק שנגרם, וניתן לפרש את סיבת 
חיוב תשלום הבעלים בשני אופנים: א. על שלא שמרו הבעלים על השור. ב. על שממון 

של הבעלים הזיק. 

כלומר, אשר גדר חיוב הבעלים הינו, או מצד "שמירה", שכיון ש'פשעו' בשמירת 
חפציהם ע"כ יצטרכו לשלם, או מדין "ממונו", שכיון שממונם שהוא חלק מהם ממש 

הזיק, אזי נחשב כאילו הבעלים עצמם הזיקו וחייבים

 והנה לגבי אש "שכח אחר מעורב בו", י"ל, שבזה יהי' נפק"מ אם נאמר שחייב מצד 
"ממונו" או מצד "שמירתו", דלגבי "ממונו" יוצא שכח אחר מעורב בו הינו לקולא, כיון 
שההיזק באש נעשה אמנם ע"י ממונו, אך עם תוספת של גורם חיצוני, "כח אחר מעורב 
בו", וממילא "כח אחר מעורב בו" מקל על עונשו הואיל והי' גורם חיצוני אשר עזר 

לפעולת נזק זה ולא רק האדם עצמו.

 אך מצד "שמירתו" גדר "כח אחר מעורב בו" הינו לחומרא, כיון שהי' צריך לשמור 
גורם חיצוני אשר עוזר לפעול את  ישנו  זה  בנזק  ביודעו אשר  יותר על ממונו,  טוב 

פעולת הנזק. 

וע"פ הנ"ל עולה, אשר ניתן לבאר את סברת מחלוקתם של תוס' והנמוק"י, שהתוס' 
סובר שגדר חיוב הבעלים הינו מצד "ממונו", היינו שחיוב התשלום הינו מצד זה אשר 
ממונם הוא חלק מהם, ולכן זה "שכח אחר מעורב בו" הינו לקולא, הואיל והי' גורם 

חיצוני שעזר לפעולת הנזק שנעשה, ולכן מפרש התוס' משפט זה לקולא.

אך הנמוק"י סובר אשר גדר חיוב הבעלים הינו מצד "שמירתו", היינו שישנו חיוב על 
הבעלים לדאוג לשמירת הנזק בכל אופן, ולכן זה "שכח אחר מעורב בו" הינו לחומרא, 
הואיל וביודעם שישנו גורם חיצוני שעוזר לפעולת הנזק, חל עליהם החיוב לשמור על 

נזק זה בצורה יותר חזקה, ולכן מפרש הנמוק"י משפט זה לחומרא. 

ד
ויש לנסות ולהוכיח את שיטתם מתוך דבריהם בענין חיוב הבעלים, האם הינו מצד 

"ממונו" או מצד "שמירתו":

לך  שנמסרו  או  ממונך,  שהן  מחמת  בשמירתן  "שנתחייב  כתב17:  בנימוק"י  דהנה 
לשומרן או שעשית בהם מעשה שחייבך בשמירתן". ולכאורה כשנמסרו לשומר מדוע 
יתחייב השומר והרי אין זה ממונו? אלא מזה מובן שבודאי חייב משום שהתחייב על 

שמירת החפץ וזה מספיק ע"מ לחייבו. 

17( ד"ה ושמירתן עליך.
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אך צ"ע שהדגיש בתוך דבריו "שנתחייב בשמירתן מחמת שהן ממונך"? היינו שזהו 
מצד הממון. 

וגם מדברי התוס' בהמשך צ"ע על כל הנ"ל:

דהנה התוס' ד"ה וממונך18 כתב במפורש "וממונך לאו דוקא, גבי בור דלאו ממונו 
הוא, וכן גבי אש שפשיטא שאם הדליק גדישו של חבירו באש של אחר חייב" והיינו 

שלתוס' במפורש הדגש בחיוב הוא על שמירתו ולא על ממונו?!

ועד"ז בתוס' ד"ה "אשו משום ממונו"19: "כלומר חיוב ממונו יש בו ולא שיהא האש 
שלו וכו"?

ועד"ז לאידך מדברי הנימוק"י מוכח שכן שם דגש על החיוב מצד ממונו וכמ"ש "שור 
ממונו הוא, ובור נמי, ואפי' הפקיר רשותו בעל הבור קרי' רחמנא. ואש נמי ממונו הוא 
כדלקמן.." ויתירה מזו, על אף שבמשנתינו אין גורסים "וממונך" כ"א "ושמירתן עליך" 
הנה בתוס' רא"ש כן גורס, ובפלפולא חריפתא ובציונים מהב"ח20 מציינם שזהו ע"פ 

שיטת הנימוקי יוסף שכתב שגם "בבור קרי' רחמנא ממונו".

התוס'  ששיטת  לעיל  להעמיד  שניסנו  לעיל  המוסבר  כל  ע"פ  ביותר  קשה  וזה   
ב"ממונו" והנימוק"י ב"שמירתו"?!

 ה
ויש לבאר זאת ע"פ החקירה דלעיל, אך בתוספת דברי ה'סוכת דוד'21 שחידד יותר 

את הצדדים: 

"אם החיוב מזיק הוא משום חיוב שמירה וכדכתיב "ולא ישמרנו", או משום דממונו 
הוא ורק דהשמירה פוטרתו, או דאי שמירה הוי תנאי בחיוב". והיינו שלכל הדעות צריך 
לשמור על חפציך ועל זה נסוב החיוב, וכמו שכתוב במפורש בפסוק "ולא ישמרנו" 

ולכן חייב.

 אך בזה גופא יש ב' אופנים כיצד להסתכל על הדברים: א. התורה מחייבת את האדם 
לשמור על חפציו וכאשר לא שמר אזי מתחייב על פשיעתו בשמירה כמ"ש בשור מועד 
"ולא ישמרנו.. שלם ישלם" והיינו שהשמירה זה גדר בחיוב הבעלים. ב. התורה מחייבת 

18( ג, ב.

19( כב, א.

20( תוס ראש ובתחילתו ובמפרשים שעליו.

21( ב עא אות יא.
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את האדם לשלם על הנזקים שעשה בעצמו או ע"י חפציו אך נותנת אפשרות להיפטר 
באם שמר על החפץ כראוי, והיינו שהשמירה זהו גדר בפטור.

הגדר  זהו  הרי  השמירה  מצד  כ"א  ממונך,  מצד  לא  הוא  החיוב  ולתוס' שלשיטתו 
בחיוב. אך לנימוק"י שהחיובים הם ממונך, אזי השמירה היא גדר בחיוב. וי"ל שמזה 

משתלשל שיטתם גם בענין "כח אחר מעורב בו" באש: 

כאשר יש חפץ שיש בו עוד כח חיצוני שיכול להשפיע כגורם נוסף על ההזיקים ממנו, 
אזי אומנם אין הנזק תלוי כ"כ בשמירת הבעלים, אך נדרשת מהבעלים שמירה טובה 

יותר.

ואם נאמר שהשמירה היא גדר בחיוב הבעלים, כשי' התוס', אזי כאן כאשר הוא שומר 
כרגיל ורק שהכח האחר שמעורב בו גורם להיזק, א"א כ"כ לחייבו על ההיזק ולקולא. 
אך אם נאמר שהשמירה היא האפשרות לפוטרו מנזקי ממונו, אזי במקרה שכח אחר 
מעורב בו אם רוצה להיפטר מתשלום נזק ממונו זהו רק ע"י שמירה מעולה ולחומרא. 

וק"ל.

ביאור תירוצי רבינו פרץ לפי השיטות במזל

 הת' אברהם משה שי' אורן
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )ב"ק ב, ב(: "מאי שנא גבי אדם דכתיב כי יגח ומאי שנא גבי בהמה דכתיב 
כי יגוף? אדם דאית לי' מזלא כתיב כי יגח, בהמה דלית לה מזלא כתיב כי יגוף, ומלתא 
אגב אורחי' קמ"ל דמועד לאדם הוי מועד לבהמה ומועד לבהמה לא הוי מועד לאדם".

פירוש, שהאדם מכיון שיש לו מזל והוא יכול לשמור את גופו אזי כתוב "כי יגח", 
הואיל ורק בנגיחה עם כוונה ניתן להזיק לו, אך בבהמה כתוב "כי יגוף" הואיל ולבהמה 
אין מזל ואינה יכולה לשמור את גופה, לכן אף בנגיפה ללא כוונה ניתן לגרום לה נזק. 

ובביאור המושג "מזל" מבואר ברש"י במ"א22 שזהו "מזל" רוחני של האדם ששומר 
עליו מפני המזיקין, ורש"י כאן פירש: "יש לו דעת לשמור את גופו".

והנה בתוס' רבינו פרץ מקשה: "כיון דבהמה לית לי' מזלא, מאי פריך בפרק נגמר 
הדין גבי "בית הסקילה הי' גבוה ב' קומות וקומה שלו" – "ומי בעינן כולי האי והתניא 

בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים"?

22( שבת נג, ב ד"ה "מזלי'".
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י' טפחים בשונה  והיינו, הגמ' לקמן שואלת מדוע שיעור בור להריגת בהמה הוא 
מהריגת אדם שהוא גובה ב' קומות. ולכאורה לפי הגמ' דידן ש"אדם אית לי' מזלא" – 

ודאי צריך גובה יותר גדול בשביל להצליח להורגו.

ומתרץ ע"ז ב' תירוצים:

א. "כיון שנגמר דינו איתרע לי' מזלי'", ולכן הרי הוא כבהמה שאין לה מזל.

ב. "כיון דאיכא התם דחיפה מחלשתו מאד ולהכי פריך דלא בעי כ"כ", והיינו שיש 
לו מזל אך הוא כבר חלוש מלפני כן ומשום כך יהי' קל להורגו יותר מאדם שנופל בלי 

דחיפה.

ולענ"ד נראה דלכאורה ב' תירוצי רבינו פרץ מכוונות כ"א לביאור אחר במושג 'מזל':

גשמי, חייב לבאר שבבית  לשיטת רש"י כאן שמזל האדם הוא דעת וכו' הוא ענין 
הסקילה נחלש האדם הנידון בגשמיות דוקא; אך אם מסבירים כרש"י שם שזהו ענין 
רוחני, הרי יותר מסתבר לומר כתירוץ הא' ברבינו פרץ - שכיון שנגזרה עליו מיתה 

בעולם הזה, נפעל כך גם ברוחניות ונוח לבהמה להמיתו.

תלושה ומחוברת בדעת רבינו פרץ

 הת' שניאור זלמן שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )ב"ק ב, ב(: "כי יגח, אין נגיחה אלא בקרן שנאמר ויעש לו צדקי' בן כנענה 
קרני ברזל ויאמר כה אמר ה' באלה תנגח את ארם וגו' ואומר בכור שורו הדר לו וקרני 
ראם קרניו בהם עמים ינגח. מאי ואומר . . מהו דתימא כי פליג רחמנא בין תם למועד 

ה"מ בתלושה אבל במחוברת אימא כולה מועדת היא, ת"ש בכור שורו הדר לו וגו'".

ובתוס' רבינו פרץ כאן מקשה: "כיון דכתיב קרא דבכור שורו למה צריך עוד קרא 
דצדקי'"? ומתרץ: "משום דא"כ כי מחייב רחמנא הנ"מ מחוברת אבל תלושה לא מחייב 

כלל להכי איצטריך לאתויי קרא דצדקי'".

בכדי  פסוקים  ב'  להביא  התנא  צריך  שמפני'  הסיבה  פרץ,  רבינו  להסבר  כלומר, 
ללמוד שנגיחה היא בקרן )הן את הפסוק מספר דברים והן את הפסוק בענין צדקי'( 
ואין מספיק לכתוב את הפסוק מספר דברים בלבד, היא, ללמדנו שלא רק קרן מחוברת 
בו  צדקי',  בענין  מהפסוק  דוקא  נלמד  שזה  תלושה  קרן  גם  אלא  בנגיחה,  מחוייבת 

הוזכרה נגיחה בקרן תלושה )קרן הברזל שעשה צדקי'(, וע"כ נדרשים ב' הפסוקים.
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וכן בהמשך )ג, א( בד"ה "הא לאו הכי" מקשה הר"פ: "תימה אמאי לא מותיב כמו 
כן לעיל גבי קרן דל"ל קרא דצדקי' ולא קרא דבכור שורו הדר לו, תפוק לי' דבמאי 

מוקמת לה אי שן כתיבה אי רגל כתיבה"?

ומתרץ: וי"ל דא"כ הוה מוקמינן לה בגוף הבהמה, אבל תלושה פטורה לגמרי הילכך 
צריך לאתויי קרן דצדקי', וכיון דאייתי קרן דצדקי' איצטריך נמי לאתויי קרן דבכור 

שורו כדקאמר תלמודא".

נגיחה  בכדי לחדש שישנה  היא  פסוקים,  ב'  לכך שהגמרא מביאה  כלומר, הסיבה 
בקרן תלושה )כנ"ל(, וכיון שהביא את הפסוק של צדקי' ללמוד על תלושה, הביא גם 
הפסוק "בכור שורו וגו'". ומשמע מדבריו שכשמדובר אודות קרן, אזי קודם כל משמע 

קרן מחוברת, ובנוסף יש ללמוד קרן תלושה.

ב
והנה בד"ה שלפנ"כ )"אבל במחוברת"( מביא הר"פ את המחלוקת האם חצי נזק הוא 

ממון או קנס, ושם מבאר את הגמ' לב' שיטות אלו.

ולכאורה צריך עיון: הרי לשיטת "פלגא ניזקא ממונא", הרי יכלנו ללמוד קרן משאר 
אבות נזיקין ולחייבו נזק שלם, וא"כ, כאשר הי' לנו פסוק על קרן, ודאי היינו למדים 

אותו על קרן תלושה ולא על קרן מחוברת.

וא"כ לשיטה זו הי' ר"פ צריך לענות הפוך: דלולא הפסוקים היינו חושבים ש"כי יגוף" 
קאי על תלושה ומחוברת חייב נזק שלם, ואחרי הפסוק "בכור שורו" היינו חושבים 

שתלושה פטור לגמרי ולכן צריך גם את "באלה תנגח את ארם".

ואולי י"ל שלא רצה לתרץ כן כיון שאינו מתאים עם סדר הברייתא – שהרי מביא 
קודם את הפסוק "באלה תנגח", ומשמע יותר שזהו הפסוק הראשון.

ובעומק יותר י"ל, דמכיון שמברייתא זו משמע יותר כשיטה ש"פלגא ניזקא קנסא" 
– הרי לכאורה אין הסוגיא כשיטה הב' וממילא אין להקשות ממנה )ולא רק שקשה 

לתרץ עלי'(.

והשתא מדאתינן להכי, מובנת יותר קושיית התוס' ר"פ )וכן תוס' דידן( כיצד היתה 
היא  שסוגייתנו  כיון   – קנסא"  ניזקא  "פלגא  למ"ד  שלם  נזק  תשלם  שמחוברת  הו"א 

בעיקר כשיטה זו )ולא רק שצריכים להסתדר עם כל הדיעות(.
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מהלך כעומד ע"י פעולת המחשבה 

 הת' דובער שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

א 
איתא בגמ' )כתובות לא, א(: "גופא, אמר ר' אבין הזורק חץ מתחלת ארבע לסוף 
ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור – שעקירה צורך הנחה היא. מתיב רב ביבי בר אביי: 
הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור סקילה . . ואמאי, 

הכא נמי לימא הגבהה צורך הוצאה היא".

כלומר, שר' אבין אומר שעקירה צורך הנחה, היינו שהעקירה היא תחלת מלאכת 
שבת, ולכן כאשר בשעת העבירה יצר גם נזק, פטור מצד דין 'קים לי' בדרבה מיני", 
ומקשה עליו רב ביבי בר אביי שלכאורה גם הגונב כיס בשבת, הרי ברגע שעקר החל 

איסור שבת, ואעפ"כ אנו רואים שחייב על הגניבה, ואינו נפטר עלי' מצד 'קים לי''?

להצניעו  מנת  על  כגון שהגביהו  עסקינן:  במאי  "הכא  כך:  על  לתרץ  הגמ'  ומנסה 
ולא  הכיס,  עקירת  בשעת  הגניבה  על  יתחייב  כזה,  והוציאו". שבמקרה  עליו  ונמלך 
יתחייב לענין שבת עד שנמלך להוציאו. )והגמ' דוחה תירוץ זה למסקנא, שהרי 'הנמלך 

להוציאו' חייב(.

באמצע  דעתו  כששינה  דלכאורה  להצניעו"( מקשה,  ע"מ  "שהגביהו  )ד"ה  ובתוס' 
ונמלך להוציא את החפץ יוצא שעקירת החפץ היתה צורך הוצאה, ויתחייב עלי' משום 
מלאכת שבת, ויפטר על הגניבה מצד 'קים לי''? ומתרץ, שלפי הו"א זו של הגמ', זה 

שנמלך והוציאו נחשב עקירה שני'.

ולכאורה יש לעיין איך הגמ' העלתה על דעתה שעצם שינוי הדעת של האדם ייחשב 
כעקירה חדשה, ובמה נחשב שעקר?

ונראה לבאר זה על פי דברי הגמ' בהמשך, שמעמידה הגמ' תוספתא זו כדעת בן 
עזאי, שסובר שמהלך כעומד, ובנידון דידן, כאשר הרים את החפץ בפעם הראשונה 
התחייב בגניבה, וכאשר הלך לאחמ"כ עם החפץ נחשבת הליכתו עקירה לענין שבת, 

וכדלהלן.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת74

ב
בדעת בן עזאי חקרו האחרונים23 האם זהו דין או מציאות. היינו, או שבן עזאי מחדש 
על  מונחת  האחת  רגלו  שתמיד  כיון  כעומד,  הוא  נייד(  שהוא  )אע"פ  המהלך  שדין 
הקרקע, ורבנן חולקים בדין זה וסוברים שאינו נחשב עומד; או שכיון שזו המציאות – 
שבין פסיעה לפסיעה ב' רגליו מונחות על הקרקע, בן עזאי מחשיב זאת כעומד, ורבנן 

אומרים שאעפ"כ כיון שזהו דרך הילוכו – אינה נחשבת הנחה.

ובשו"ע אדה"ז הלכות שבת )סימן שמו ס"א( קצת משמע כאופן הב': "אבל המוציא 
מרה"י לר"ה . . דרך מקום פטור . . חייב, כיון שלא נח החפץ במקום פטור. ואע"פ 
שהולך ברגליו במקום פטור, והרי הניח רגליו שם בכל פסיעה, אין זו חשובה הנחה 
במקום  מונחת  שהרגל  אכן  היא  שהמציאות  מדבריו  ונראה  לפוש".  שם  עמד  אא"כ 

פטור, רק שכיון שזהו דרך הילוכו – אינה נחשבת הנחה.

ואולי עפ"ז אפשר לבאר דברי התוס', שעצם שינוי מחשבתו נחשב עקירה, כיון שגם 
רבנן מסכימים שמציאות ההליכה היא עקירה והנחה, אלא שכיון שזהו דרך הילוכו 
חולקים ואומרים שאינו נקרא עומד. אך בנדו"ד, שהשתנתה מחשבתו, הרי כאן יתכן 
שגם רבנן יסכימו שמסתכלים על המציאות, שיש כאן הנחה וממילא עקירה חדשה 

להוצאת שבת.

במילים אחרות: לפי אופן הב', לכולי עלמא מציאות ההליכה היא עקירה והנחה, 
אלא שכיון שבדעתו של אדם אין כאן עקירה והנחה, שהרי זהו דרך הילוכו, אזי חולקים 
ומטרתה,  ההליכה  השתנתה  אדם  של  במחשבתו  כאשר  כאן,  אך  עזאי.  בן  על  רבנן 

חוזרים ומסתכלים על המציאות.

למסקנא אומרת הגמ' שלדעת רבנן גם במצב זה לא מסתכלים על המציאות,  אך 
ולכן במצב שנמלך בדרך עדיין יהי' פטור ורק במצב שעמד בפועל אז רבנן מחשיבים 

זאת כעקירה.

23( פני משה סי' לד.
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הגביהו ע"מ להצניעו וחזר והוציאו

 הת' שלום שי' טל
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )כתובות לא, ב(: "הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין 
בהליכתו פטור, שעקירה צורך הנחה היא . . מתיב רב ביבי בר אביי: הגונב כיס בשבת 
חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור סקילה . . ואמאי? הכא נמי לימא 
הגבהה צורך הוצאה היא? הכא במאי עסקינן כגון שהגביהו על מנת להצניעו, ונמלך 

עליו והוציאו".

פירוש, דשואל רב ביבי בר אביי על דברי הגמ' ש"עקירה צורך הנחה היא", ולכן 
פטור על קריעת השיראין, וא"כ מדוע "הגונב כיס בשבת חייב"? הרי גם במקרה זה 
"הגבהה צורך הוצאה היא" וצ"ל הדין שפטור? ומתרצת הגמ' שבתחילת ההגבהה חשב 
להצניעו, ועי"ז התחייב בגניבה, ולאח"ז "נמלך עליו והוציאו" ואז נתחייב גם על שבת.

ושואל תוס' )ד"ה שהגביהו(: "ואם תאמר: וכיון דסלקא דעתי' השתא דמיחייב אהך 
הוצאה, אם כן הדרא קושיא לדוכתין דצורך הוצאה היא". כלומר, באם למפרע מתברר 
שמתחייב על ההוצאה, א"כ חוזרת השאלה: שני האיסורים באו כאחד, וצ"ל פטור על 
הגניבה. ומתרץ תוס' "דסלקא דעתין הא דנמלך והוציאו - הוי עקירה שני'". וכן כתב 

תוס' הרא"ש בסוגיתנו. 

וצלה"ב בדברי התוס', דלכאורה בשעה שנמלך בדעתו להוציאו לא עשה כל מעשה 
עקירה, וא"כ מה כוונת התוס' ש"הוי עקירה שני'"?

וביותר יוקשה דלפי מה שכתב תוס' לפנ"ז24, וז"ל: "דאם הי' אחר עושה עקירה, לא 
הוי מתחייב בהנחה". היינו, במקרה שלא עקר, אלא מישהו שם בידו פטור. ולפי הנ"ל 
)בתוד"ה שהגביהו דס"ל דהוי עקירה שני'( הי' צ"ל הדין שחייב, מפני ש"הוי עקירה 

שני'", ומדוע פטור?

24( ד"ה הכא נמי.
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ב
ב'חידושי רבינו קרשקש' כתב לתרץ את הקושיא הנ"ל באופן אחר25, וז"ל:

"דכיון דבשעת ההגבהה לא הי' דעתו להוציאה, הרי נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי 
איסור שבת, וכי נמלך להוציאה - חיוב השבת לא מתחיל אלא משעת ההולכה, ואף־על־

גב דחיובו אינו אלא משום הגבהה זו26". עכ"ל.

כיון שלאח"כ  אעפ"כ  להוציא,  בכוונתו  הי'  לא  העקירה  שבמעשה  דלמרות  היינו, 
אז הוי כעקירה להתחייב עלי' )"משעת ההולכה"( משום  "נמלך עליו והוציאו" הרי 

שבת. 

אלא שגם תירוצו אינו 'חלק' כ"כ, דאינו מובן מדוע יתחייב על עקירה זו, הרי אין בה 
כל כוונה להוציא, וא"כ אינה 'מלאכת מחשבת' להתחייב עלי' בשבת.

ג
והנה בתשובות רעק"א27 מבאר גדר מלאכה ללא כוונה בשבת, וז"ל: "דהיכא דליכא 

מלאכת מחשבת אינו בכלל מלאכה, ולא נעשית העבירה כלל". 

כלומר, דאין עלי' חלות שם מלאכה, מפני שאינה "מלאכת מחשבת" האסורה בשבת, 
כלומר, דרק על פעולה שיש בה מחשבה ניתן לקראה 'מלאכה', אך באם אין מחשבה 

במעשהו אין זה בגדר מלאכה כלל.

עקירה  שנעשתה  להעמיד  תוס'  של  ההכרח  את  לבאר  לכאורה  ניתן  דבריו  וע"פ 
חדשה, דבשעה שעקר בתחילה לא היתה לו כוונה כלל להוציא )אלא רק להצניעו(, 
ולכן א"א לצרף עקירה זו להנחתו, מפני דאין עלי' חלות שם מלאכה כלל. ולכן מוכרח 

להעמיד שנעשתה עקירה שני'.

כוונה  כל  לו  היתה  שלא  דלמרות  כרעק"א,  שלא  יסבור  קרשקש'  'רבינו  משא"כ 
האסורה בשבת במעשהו, אך מ"מ חל על זה שם "מלאכה", ולכן ניתן לצרפם בשביל 

לחייבו על איסור שבת28.

25( בתירוצו הראשון )שם( כתב דאה"נ, אכן ניתן לדחות כן, אך עדיפא להגמ' להקשות מברייתא שהדין הוא שפטור 

לגמרי. ולכאורה לפי זה לא מובנת סברת תירוץ הגמ', ואולי י"ל הואיל ומהלך הגמ' כאן אינו מפי אמוראים, אלא 'סתמא 
דגמ'' על כן ניתן לישב גם בדוחק וראה עד"ז ב"ב ב, א. תוס' ד"ה "סברוה" ושם ע"ב ד"ה "ואימא".

26( וממשיך שם "והיינו דלא קשיא לי', אלא וכי האי גוונא מי מחייב, דאי מחייב - ודאי ניחא לי', וכדכתבי".

27( ח"א ס"ח

28( אמנם, שלא כבפנים נראה דאין להעמיד את דברי התוס' בהכי, ובהקדים, דבלקו"ש )חי"ד ע' 16 ואילך( מבאר כ"ק 

אד"ש מה"מ החילוק בין איסור קושר )ומתיר( לאיסור עקירה והנחה, וזלה"ק )ההדגשות אינן במקור(:
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ד
ב'תוצאות חיים'29 מביא חקירה בגדר מלאכות שבת30, וז"ל: "יש לחקור בכל מלאכת 
שבת דבעי מלאכת מחשבת . . אם עשה בלא מחשבה אם הוי זה חסרון בשם המלאכה, 
וכעין עקירה בלא הנחה, והוי כחצי מלאכה, או דהוי רק חסרון בהחיוב דגזה"כ דאף 
חיוב  חצי  והוי  מחשבת  מלאכת  הי'  שלא  כל  החיוב  נגמר  לא  מ"מ  מלאכה,  דעשה 

ומלאכה שלימה".

היינו, דבמלאכה ללא כוונה ישנם שני אופנים להגדירה צד א' לומר שהרי זה כ'חצי 
מלאכה' )שזהו "חסרון במלאכה, וכעין עקירה בלא הנחה"(, ולצד הב' יש לומר שזוהי 
מלאכה שלימה, אלא שיש חיסרון רק בשם המלאכה )"והוי חצי חיוב ומלאכה שלימה"(.

ועפ"ז ניתן לבאר את סברותיהם של תוס' )ותוס' הרא"ש( ו'רבינו קרשקש', ובהקדים:

למה  שייך  אינו  והוציאו"(  עליו  ונמלך  להצניעו  מנת  על  )"שהגביהו  דידן  בנידון 
שחוקר ה'תוצאות חיים' - שהרי שם מדבר במלאכה האסורה בשבת, אלא שנעשתה 
ללא כוונה, משא"כ בנדו"ד אין זו מלאכה האסורה בשבת - דאין כל איסור להצניע 

)בבית( בשבת.

"בהסברת הטעם שהתורה אסרה דוקא קשר של קיימא י"ל: מלאכת הקשירה תוכנה - חיבור ואיחוד של שני דברים 
)חוטים וכיו"ב( ואין הקשר ראוי להיקרא בשם חיבור ואחוד אמתי אלא באופן שנעשה ע"מ "שישאר כן לעולם". והיינו 
שהדעת שיהי' קשר של קיימא הוא תנאי במלאכת הקשירה. ולכן אם התכוון לכתחילה לקושרם רק לאיזה זמן ולהתירם 

אח"כ, הרי גם בזמן שהם קשורים יחדיו אי"ז חיבור אמתי ואינו בגדר קשירה שאסרה התורה - 
אין הענין שנחסר חלק משלימות פעולת המלאכה, אלא שנעדר  יובן שבלעדי הדעת שיתקיים הקשר הרי  ועפ"ז 
מלכתחילה העיקר שבמלאכת הקשירה, שהרי החוטים אינם קשורים ומאוחדים באמת, ואין זאת כ"א פעולה של קירוב 
ונגיעת החוטים בלבד וכיו"ב. ומכיון שאין בזה אפי' מקצת וחלק של אותה המלאכה שאסרה התורה, לכן לא גזרו בה 

שמא יבוא ממקצתה לעשותה כולה ויעבור על איסור מה"ת . .
משא"כ מלאכת ההוצאה ע"י עקירה או הנחה לחודא: גדרה של מלאכה זו מה"ת, היא הוצאה )או הכנסה( מרשות 
לרשות, כולל כמה חלקים ופרטים: עקירה הנחה וכו'. כשחסר בפעולתו חלק ופרט בגוף המלאכה, עם היות שאז אינה 
מלאכה שלימה אף באיכותה ומהותה, מ"מ המקצת שעשה ופעל הרי זה חלק מפעולת ההוצאה - ולכן יש לאסור חלקה 

משום גזירה שמא יבוא לעשות כולה ויעבור על איסור מה"ת". עכלה"ק.
היינו, דיש לחלק בין איסור קושר )ומתיר( לאיסור עקירה והנחה: דבאיסור קשירה, ללא כוונתו אין כל גדר מלאכה 
מהתורה )שצריך "קשר של קיימא"(, משא"כ איסור עקירה והנחה גם באם אין כוונה, מ"מ גם חלק מהמלאכה )עקירה 

או הנחה( הרי זה כחלק מפעולת ההוצאה מהתורה.
כלומר, במלאכת עקירה והנחה יש חשש "שמא יבוא ממקצתה לעשותה כולה", וא"כ גם כשעושה מקצת מלאכה 
)אפילו( ללא כל כוונה, מ"מ, חוששים שיבוא מזה לעשיית מלאכה שלימה, ולכן במלאכה זו א"א לומר כדברי רעק"א 
דבאם לא היתה כוונה אין ע"ז חלות שם מלאכה )משא"כ באיסור קשירה, נדרש "קשר של קיימא" ולכן ללא כוונה אין 

על זה חלות שם מלאכה(. 
וא"כ א"א לבאר בשיטת תוס' )כדברי רעק"א( שמלאכה ללא כוונה אין עלי' חלות שם מלאכה, מפני שתוס' מדבר 
על מלאכת הוצאה )כנ"ל(, שבה אם עושה מקצת המלאכה, יש חשש שיבוא לעשות את המלאכה בשלימות, וחל עלי' 

שם מלאכה.
29( ח, ג.

30( ובפשטות מדבר במלאכות שבהם הכוונה הכרחית. כגון באיסור זומר, או קשירה.
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אלא שגם בנדו"ד יש לחלק באופן אחר קצת: צד א' לומר, שבשעה שעקר לא הי' 
כל מעשה )האסור בשבת(, שהרי היתה כוונתו בהצנעה גרידא, )ובמילים אחרות: לא 
רק שלא היתה מחשבה עבור הוצאה - איסור, אלא אף מחשבתו היתה עבור הצנעה - 
היתר(. ולכש"נמלך" רק אז התחילה מלאכה האסורה בשבת, וא"כ לא חל שם מלאכה 

כלל על הגבהתו בתחילה.

היתה  )ואדרבה,  במעשהו  איסור  כוונת  היתה  שלא  שאף  לומר,  הב'  שצד  אלא 
הי'  נמלך מתברר מלמפרע31 שמעשה ההגבהה  ולאח"ז  מחשבת היתר(, מ"מ הואיל 
לצורך הוצאה, אף שלא חשב ע"ז, מ"מ פועלת כוונתו כעת על מעשה העקירה שהי' 

בתחילה.32

ה
ועפ"ז יש לבאר את סברותיהם של התוס' ו'רבינו קרשקש':

דלתוס' )ותוס' הרא"ש( ס"ל הואיל ובשעת עקירתו לא היתה לו כוונה כלל לאיסור 
)שבת( אינה מלאכה כלל, ולכן מה שעקר בתחילה לא חל ע"ז שם 'עקירה', אף שלאח"ז 

רצונו בזה, מ"מ בשעה שעקר לא הי' לו כוונה בזה אין זה עקירה כלל.

משא"כ ל'רבינו קרשקש', מעשה עקירתו )אף שלא הי' בזה כוונה, מ"מ( הוי מלאכה, 
הואיל ולאח"ז "נמלך" מתברר מלמפרע )שבפועל( הי' זה עבור הוצאה. ולכן כיון שלא 
הי' לו כל כוונה במעשה זה אינו חייב ע"ז, אלא שיש כאן מעשה מלאכה )מלמפרע(, 
ולכן ס"ל שהעקירה שנעשתה בתחילה מועלת לו להתחייב עלי' לאח"ז )כש"נמלך"( 

בהנחתו בחוץ.

ועפ"ז מובנים דברי התוס', דמבאר שבעת שהשתנתה מחשבתו של האדם )רק אז( 
מתחילה מלאכת שבת. וא"כ איסור גניבה ושבת "אינם באים כאחד", וחייב על שניהם.

אך לדעת 'רבינו קרשקש' - המלאכה התחילה כבר בשעת העקירה, אלא שהאיסור 
גניבה ושבת אינם באים כאחד  איסור  וא"כ  התחיל רק לאחרי שהשתנתה מחשבתו. 

)אלא רק המעשה הי' יחד(, וחייב על שניהם33.

31( לשיטת ר"ש שקאפ )כתובות א( - שמביא צד לומר שלמפרע פעל רק על מכאן ולהבא. 

32( וראה עד"ז לגבי קטן שהגדיל בספה"ע, דיש לחקור: האם עצם ענין הספירה היא מציאות מסוימת, והתורה אומרת 

שספירה זו תהי' ביחס לספה"ע או שמיטה ויובל וכדו', או שהדבר כשלעצמו )ללא המצווה( אינו מציאות כלל, ורק ע"י 
המצוה נעשה לספירה. וראה בארוכה בלקו"ש ח"א ע' 271 ואילך. ח"ח ע' 54 ואילך.

33( וראה בס' מי טל סי' כד שביאר דבריהם באופן אחר ע"פ חקירה בגדר קלב"מ. עיי"ש.
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ו
וגבי מה שהוקשה לעיל )ס"א( כיצד תוס' מתרץ שהי' כאן עקירה שני', הרי לא הי' 

כאן כל מעשה. יש לומר בהקדים ביאור מחלוקת בן עזאי וחכמים בסוגיתנו:

דבן עזאי ס"ל ש"מהלך כעומד דמי", אך חכמים סוברים ש"מהלך לאו כעומד דמי", 
היינו האם בכל פסיעה שהאדם פוסע - הוא עוקר ומניח )בן עזאי(, או לאו )חכמים(.

וסברותיהם:

אע"פ  וא"כ  כוונתו,  כאן  נוגעת  ופחות  האדם,  של  המעשה  הוא  העיקר  עזאי  לבן 
שכוונתו לא משתנית )בעת שהולך( מ"מ בשעה שהוא הולך הוא עוקר ומניח )בכל 

פסיעה(.

משא"כ לחכמים העיקר הוא מחשבתו של האדם, ואם אין בה שינוי הרי זה כעקירה 
אחת והנחה אחת. היינו, גם חכמים מסכימים עם בן עזאי שבכל פסיעה שהאדם פוסע 
הרי הוא עוקר, ובפסיעה הבאה מניח, אלא שזה תלוי בכוונתו, כל זמן שכוונתו אינה 
משתנת אין כל יחס לכל העקירות וההנחות שיש באמצע, אלא רק לעקירה הראשונה 
ולהנחה האחרונה. ועפ"ז י"ל שבמקרה שמשתנית כוונתו בעת ההליכה גם חכמים יודו, 

שהרי זה עקירה חדשה.

ועפ"ז י"ל בנידון דידן שס"ל לתוס' דבשעה ששינה ממחשבתו הקודמת )להצניעו( 
והחליט להוציאו - הרי זה עקירה חדשה, ע"י עקירת גופו.

)וההכרח לומר כן הוא: מפני שלשיטת תוס' )כנ"ל( אין כל גדר מלאכה בעקירתו 
הראשונה, על כן מעמיד דהוי כעקירה שני'(.

אך 'רבינו קרשקש' ס"ל - דיש גדר מלאכה בעקירתו הראשונית, והיא נחשבת לו 
כעקירה לענין שבת, אע"פ שאין לא כוונה במעשה זה, ואינו צריך להגיע לחידוש גדר 

זה, כנ"ל בארוכה.

ז
ויש לומר דתוס' אזלינן לשיטתייהו במס' שבת34, וז"ל הגמ' שם: "זומר וצריך לעצים 
- חייב". וכתב )שם( ע"ז תוס35, וז"ל: "נראה דאפילו לר' יהודה דמחייב מלאכה שאינה 
צריכה לגופה, בעינן צריך לעצים, דלא מיקרי בעצים קוצר אלא בענין זה, מידי דהוה 
בפ' חבית  יוחנן לקמן  רבי  וכדאמר  לכתוב,  ומוחק על מנת  אקורע על מנת לתפור 

34( עג, ב.

35( ד"ה וצריך לעצים.
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)קמה, א( אחד כבשים ואחד שלקות שסחטן לגופן מותר, למימיהן חייב חטאת, ואמאי 
דישה  דרך  לפי שאין  לגופה? אלא טעמא  צריכה  ליהוי כמלאכה שאינה  לגופן  שרי 

בכך". עכ"ל.

היינו, כותב תוס' דאפילו לר' יהודה שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, מ"מ 
במקרה שזומר באופן שלא צריך לעצים פטור, דאינה בגדר מלאכה כלל, גם לא בגדר 
"מלאכה שאינה צריכה לגופה". ועפ"ז אולי י"ל36 שתוס' אזלינן לשיטתייהו37 - דאם אין 

כוונה במלאכה אינה בגדר מלאכה כלל. 

וז"ל הגמ' שם: "אמר  וכן יש לומר דגם תוס' הרא"'ש אזלינן לשיטתו במס' ב"ק38 
רב פפא: באומר לו זרוק גניבותיך לחצרי, ותיקני לי גניבותיך . . באומר לא תיקני לי 

גניבותיך עד שתנוח" ע"כ.

היינו, דרב פפא מעמיד את מה שהגמ' לפנ"ז אמרה שגנב ומכר בשבת - פטור על 
הגניבה "באומר לו זרוק גניבותיך לחצרי, ותיקני לי גניבותיך", שאז מעמידים אותו 
רק על עונש שבת, ומבארת הגמ' שמדובר באופן שאמר "לא תיקני לי גניבותיך עד 

שתנוח".

והקשו שם התוס' )ועוד ראשונים( מדוע לא מתרצים ש"עקירה צורך הנחה"? ותרצו 
שזו מחלוקת אמוראים והגמ' שם כשיטת ר' ירמי' )שאומר ש"עקירה לאו צורך הנחה 

היא"(.

ותוס' הרא"ש תירץ דיש חילוק מהותי בין מוכר גניבה לזורק חץ בשבת, וז"ל: "דהתם 
. . והוה לי' כמו  נתכוון לזרוק ארבע, אבל הכא לא נתכוון אלא להקנות לו הגניבה 

שנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע דפטור"39. ע"כ.

היינו, דכשם שאין כל גדר מלאכה בזורק שניים, עד"ז אצלינו שכיון שאין זה בכוונתו 
אין בזה כל גדר מלאכה. וזהו לשיטתו שאין כל גדר מלאכה באם אין לו כוונה במעשהו. 

ח
וע"פ כהנ"ל יש לבאר את המשך מהלך הגמ' לשיטת התוס' ו'רבינו קרשקש':

36( אלא שאפשר לומר ש'זומר וצריך לעצים' ו'קורע על מנת לתפור' אין זה כוונה כ"א מהות המלאכה.

37( במלאכות שבהם הכוונה הכרחית. כגון באיסור זומר, או קשירה כנ"ל, ועוד )כמצויין בתוס'(. וכן הוא בנדו"ד - 

שלא הי' מעשה כלל, כנ"ל סעי' ד־ה. 
38( ע, ב.

39( ואי"ז 'פסיק רישי'' - ראה מ"ש בזה ראש ישיבתנו הר"ר יי"צ ווילשאנסקי, בקובץ שערי ישיבה ט"ו ע' 57 ואילך. 
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לשיטת התוס' יש לבאר את דחיית התירוץ )"שהגביהו על מנת להצניעו ונמלך עליו 
והוציאו"( - "וכי האי גוונא מי חייב? והאמר רב סימון אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: 
המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן - פטור, שלא היתה עקירה משעה 

ראשונה לכך?".

סיבת  יוחנן שכל  ר'  מכיון שאמר  עקירה חדשה,  הוי  "שנמלך"  ליישב  דאין  היינו, 
הפטור )או החיוב - כשיש כוונה( היא )רק( מפני שבשעה ראשונה לא היתה עקירה 
לכך, ואין משמעות לעקירה שבאה לאח"ז, מפני - שמ"מ אף שעקר את גופו, עדיין אין 

זה מעשה שיחשב כעקירה גמורה, דיש צורך שיהי' ניכר שזו עקירה חדשה.

וממשיכה הגמ':

"לא תימא ע"מ להצניעו, אלא אימא ע"מ להוציאו. הכא במאי עסקינן - כשעמד. 
עמד למאי? אי לכתף אורחי' הוא. אלא - בעומד לפוש".

ומשום הדחי' הנ"ל חזרה הגמ' לקושי' הראשונה - "לימא הגבהה צורך הוצאה היא?", 
ומעמידה באופן שעמד )באמצע הליכתו לבחוץ( שבזה ניכר ממש דיש כאן עקירה 
חדשה. ובזה גופא - דנה הגמ' באיזה אופן - אם ל"כתף" או "לפוש", ומעמידה שזה 

באופן ש"עומד לפוש" - שאז ניכר ממש שזה עקירה חדשה, ואין זה לצורך הליכתו.

אלא ש'רבינו קרשקש' יבאר כל זה באופן אחר: דחיית הגמ' היא כיצד ניתן להעמיד 
שהמעשה התחיל בעקירה ראשונה, הרי הי' זה מעשה גרידא, ללא כל כוונה, וכיצד 
ניתן להחשיבו לעקירה, וכפי שמובא בברייתא שהרי "לא היתה עקירה משעה ראשונה 

לכך". 

ש"עמד  שמכיון  אלא  להוציאו,  נתכוון  ראשונה  בשעה  שכבר  הגמ'  מעמידה  ולכן 
לפוש" נסתיים איסור הגניבה, ואיסור שבת מתחיל רק לאח"ז. וא"כ אינם באים כאחד 

- וחייב גם על גניבתו.
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"אלמלי נגדוה – פלחו לצלמא"

 הת' יוסף הלוי שי' סגל
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמרא מסכת כתובות )לג, ב( אודות חנני' מישאל ועזרי', אשר מסרו נפשם 
על קדושת ה' והפילו עצמם אל תוך כבשן האש בכדי שלא להשתחוות לצלם: "אלמלי 

נגדוה לחנני' מישאל ועזרי' פלחו לצלמא".

שאיימו  מכיון  היתה  נפשם  ועזרי'  מישאל  חנני'  מסרו  שבגללה  הסיבה  כלומר,   
 - נפשם  היו מוסרים  היו מייסרים אותם עד שישתחוו, לא  עליהם במיתה, אך באם 
היות ולייסורי המלכות אין קצבה, אזי קשים יותר ממיתה )שיש לה קצבה( – אלא היו 

משתחווים לצלם ונפטרים מהייסורים.

ומקשה התוס' )ד"ה אלמלי נגדוה(: "תימה מנא לן דהא אמרי' בהרואה )ברכות סא, 
ב( כשהוציאו את ר"ע אמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה אימתי יבא לידי ואקיימנו 
בכל נפשך אלמא משמע דבכל נפשך מיירי אפי' היו מייסרין את האדם ביסורין קשין 

דומיא דר' עקיבא שהיו מסרקין בשרו במסרקי ברזל וכ"ש לנגודי". ע"כ לשונו.

כלומר, שאלת התוס' היא, מנין למדנו שבמקרה והיו מאיימים עליהם בייסורים ללא 
קצבה, לא היו מוסרים נפשם אלא משתחווים לעבודה זרה ח"ו,

 והרי מר' עקיבא אנו רואים, שבמצוות קידוש ה' נכללים גם ייסורים, ואדרבה – לזה 
שאף ר' עקיבא כל ימיו )"מתי תבוא לידי ואקיימנה"(,

ובפרט שזהו רק לייסרם ולא עד כדי כך – לסרוק בשרם במסרקת של ברזל – כר' 
עקיבא, וא"כ כיצד ייתכן שלא היו מוסרים נפשם?

אפילו  פירושו  שמשמע   – נפשך40"  "בכל  הכתוב:  מלשון  ומוכיח  התוס'  ומוסיף   
מייסרין את האדם עליו למסור נפשו, ומדוע שלא ימסרו נפשם בייסורין גם כן – כר' 

עקיבא?

40( דברים ו, ה. נוסח ברכה ראשונה דקריאת שמע.
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ולכן מביא תוס' את תירוץ ר"ת, ובלשונו: "ואור"ת דאותו צלם לא הי' עבודת כוכבים 
ממש אלא הי' עשוי לכבוד המלך ואעפ"כ הי' בו קידוש השם ולכך מסרו עצמן למיתה".

כלומר, פשוט שבאם ה'צלם' שאליו הכריחו את חנני' מישאל ועזרי' להשתחוות לו, 
הי' פסל של עבודה זרה ממש, אזי ודאי שלא היו משתחווים לו )בכ"ש מר' עקיבא כנ"ל 
בשאלה(, אך היות ולא הי' זה עבודה זרה ממש, אלא כעין פסל לכבודו של המלך, 
שההתחואה אליו היא אמנם חילול השם, אך אינה בגדר "יהרג ואל יעבור" כעבודה 

זרה, 

ולכן מסרו נפשם למיתה )שיש לה קצבה( והפילו את עצמם לכבשן האש. אך באם 
אכן היו מייסרים אותם, מכיון שאין חובה למסור נפשם על זה, היו משתחוים לצלם.

ב
הרשב"א בסוגייתנו מביא את פירושו של רש"י41, שכוונת הגמרא בדברי' "אלמלי 
נגדוה" היא בלשון של תמיהה )ע"ד דברי התוס' הנ"ל בעבודה זרה ש"ח"ו היו מוסרים 
נפשם"( שאפי' אם היו מייסרים אותם, ודאי שלא היו עוברים על כך. ובלשונו: "רש"י 

ז"ל פירשה בתמי' כלומר דילמא ח"ו אפילו הלקום מי פלחו לצלמא".

ומשמע מדבריו שמכיון שאכן הי' זה עבודה זרה ממש ודאי שלא היו משתחווים אלא 
סובלים ייסורים אע"פ שאין להם קצבה. 

ומכל הנ"ל עולה אשר ישנם ב' אפשרויות בפירוש דברי הגמ' ש"אלמלי נגדוה" אזי 
"פלחו לצלמא":

א. הצלם שמפניו מסרו נפשם והפילו עצמם לכבשן האש הי' עבודה זרה ממש, ודברי 
הגמרא נאמרו בתמיהה: וכי אם היו מאיימים עליהם בייסורים היו "פלחו לצלמא"?! 

)כפירוש הרשב"א בשם רש"י(.

ב. צלם זה הי' לכבודו של המלך והשתחוואה אליו היא חילול ה' אך אינו עבודה זרה 
ממש, ולא חל בו הציווי "ייהרג ולא יעבור", וכוונת הגמרא שכיון שלייסורין אלו אין 
קצבה וקשים מעונש מיתה אזי "אלמלי נגדוה" אכן היו משתחווים לצלם בהיתר כי לא 

מוכרח למסור נפשו על גזירות המלך.

ונראה לבאר בדא"פ דברי הגמרא באופן נוסף42 )המשלב את שני הפירושים הנ"ל(:

41( בפירושו של רש"י אצלנו )לג, ב( אינו מפרש באיזו לשון נאמר משפט זה )תמיהה או קביעה( ורק ברשב"א )כדעתו 

של רש"י(.
42( ראה עד"ז בהמשך הרשב"א שם: "ויש מי שפי' בניחותא ודרך גוזמא קאמר, ויש מי שפי' פלחו ממש לפי שלא היתה 

עבודה זרה אלא אנדרטא של נבוכדנצר היתה ולכבודו של נבוכדנצר היו משתחוים לו . . אלא משום דקדושת השם 
בלבד היתה לפי שטועין בה מקצת בני אדם וחושבין שע"ז היתה מסרו נפשם עלי'. ועיי"ש.
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דברי הגמרא ש"אלמלי נגדוה" אכן נאמרו בלשון של תמיהה, ויחד עם זאת בצלם 
שנעשה רק לכבודו של המלך שאינו עבודה זרה ממש אלא חילול ה' בלבד, ואע"פ 
באה  וע"כ  כך,  על  גם  נפשם  מוסרים  שהיו  ודאי  יעבור,  ואל  ייהרג  בזה  שייך  שלא 

התמיהה: "אלמלי נגדוה הוו פלחו לצלמא?!" ואתי שפיר.

ג
אך כעת יש לברר, מהו המקור להנהגה שכזו, למסור הנפש על חילול ה' בלבד לפי 

הפירוש הנ"ל?

ואולי יש להוכיח ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ אודות כ"ק אדמו"ר הריי"ץ )לקו"ש 
חכ"ח43 שיחה לג' תמוז(, אצלו מצינו, שלאחר שפטרוהו מעונש היפך החיים )רח"ל( 
המירו עונשו לגלות בארץ גזרה, אך קבעו את הנסיעה באופן שיצא שנוסע בשבת, 
והודיע כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שלא ייסע בשום אופן, אע"ג שהי' זה כרוך בסכנת נפשות 

של ממש וייתכן שאף היו מתחרטים חזרה ח"ו,

 וכן מצד איסור חילול שבת, לא הי' בזה איסור כ"כ בנסיעה ביום חמישי, כי:

 א. ברגע היציאה הי' הדבר רק בספק אם יגרום חילול השבת.

יוכל לדחות  יותר סיכויים אשר הוא   ב. לאחר היציאה ממקום בית הסוהר ישנם 
את נסיעתו באמצעות שתדלנות או בעצירת הקרון בדרך - אך ההעקשות שלא לסוע 

למקום הגלות מיידית בזמן זה היתה סכנה של מוות, ומדוע מסר נפשו כל כך? 

ומסביר כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "בענין זה לא עמדה לדיון השאלה אם למסור את 
הנפש למען השבת אם לאו, אלא ביתר עומק התעוררה כאן שאלה של קידוש השם או 
חילול השם . . שכאשר מדובר על קידוש השם או חילול השם אין זה משנה אם מדובר 
על איסור חמור ביותר או איסור קל ביותר, אלא מתחשבים רק בכך שאנשים אחרים 

עלולים להבין זאת כענין שלילי".

וכן בענינו י"ל בדא"פ, שחנני' מישאל ועזרי' מסרו נפשם על קידוש ה' וגם אם היו 
מייסרים אותם בייסורים )של גזירת המלכות שאין להם קצבה( אזי הגמרא מדברת 

בלשון תמיהה "פלחו לצלמא"?!

ייסורין  כלומר: חנני' מישאל ועזרי' אכן לא היו משתחווים לצלם, ואפילו במחיר 
שאין להם קצבה, אף שאין בזה חובה למסור הנפש, אזי ע"ד שמצינו אצל כ"ק אדמו"ר 

 אך זהו רק ע"ד ביאור המובא בפנים שהרי לביאור ה"יש מי שפירשו" זהו "בניחותא ודרך גוזמא" ולביאור שבפנים 
זהו ג"כ בדרך תמיהה, שהרי לפי זה אתי שפיר גם כפרש"י )בלשון תמיהה(. 

43( ע' 124 ואילך.
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הריי"ץ, נגע להם שעי"ז שישתחוו "אנשים אחרים עלולים להבין זאת כענין שלילי" 
וע"כ ודאי שהיו מוסרים נפשם ולא משתחווים לצלם44.

בענין הנ"ל

 הת' יצחק משה שי' קרלנשטיין
תלמיד בישיבה

א
על  נפשם  מסרו  אשר  ועזרי',  מישאל  חנני'  אודות  ב(  לג,  )כתובות  בגמרא  איתא 
קדושת ה' והפילו עצמם אל תוך כבשן האש בכדי שלא להשתחוות לצלם: "אלמלי 

נגדוה לחנני' מישאל ועזרי' הוו פלחו לצלמא".

שאיימו  מכיון  היתה  נפשם  ועזרי'  מישאל  חנני'  מסרו  שבגללה  הסיבה  כלומר,   
עליהם במיתה, אך באם מייסרים אותם בייסורין ע"י המלכות לא היו עומדים בנסיון, 
היות ולייסורי המלכות אין קצבה, ובכך קשים יותר ממיתה )שיש לה קצבה( אלא היו 

משתחווים לצלם ונפטרים מהייסורים.

י. ס.45 את דברי התוס' )ד"ה אלמלי נגדוה( שמבאר את דברי הגמרא  והביא הת' 
הנ"ל, לפי ביאורו של ר"ת שלא הי' זה פסל של עבודה זרה ממש, אלא צלם לכבודו של 
המלך, שההתחוואה אליו היא אמנם חילול השם, היא, שאינה בגדר "יהרג ואל יעבור" 
כעבודה זרה. ולכן מסרו נפשם למיתה )שיש לה קצבה( והפילו את עצמם לכבשן האש.

וכוונת הגמ' בדברי' "אילמלא נגדוה . . הוו פלחו לצלמא" אך באם אכן היו מייסרים 
חובה  ואין  קצבה(  להם  אין  )שהרי  ומכיון שקשים  המלכות,  בגזירת  בייסורין  אותם 

למסור הנפש על כך, היו משתחווים לצלם.

אפילו  ח"ו  דילמא  כלומר  "בתמי'.  ברשב"א(:  )המובא  רש"י  פירוש  את  הביא  וכן 
הלקום מי פלחו לצלמא". כלומר כוונת הגמ' היא בתמי': וכי אם היו מאיימים עליהם 

במלקות, היו משתחווים לצלם ח"ו?! 

44( ולפי"ז יומתק יותר פירושו של הרשב"א הנ"ל )הע' 3(: "מה ראו שהפילו עצמן לכבשן האש שהיו יכולים להסתלק 

משם אלא שמסרו עצמן לקדוש השם". שע"פ פשוטו לא מובן היטב, מהי הסיבה למסירת נפש על קידוש ה', אף שאין 
עבודה זרה ממש? ולפי המבואר בפנים אתי שפיר.

45( בהערה דלעיל.
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ומוכיח מדבריו של רש"י שהיות והי' זה עבודה זרה ממש ודאי שלא היו משתחווים 
אלא סובלים ייסורים אע"פ שאין להם קצבה. ומשמע שאם לא הי' זה עבודה זרה ממש 

)בפי' תוס'( לא היו מוכרחים למסור נפשם.

ומוסיף ומבאר דברי הגמ' באופן נוסף )המשלב את שני הפי' הנ"ל(:

כוונת הגמרא בדברי' ש"אלמלי נגדוה פלחו לצלמא" אכן בלשון של תמיהה, אך יחד 
עם זאת בצלם שנעשה רק לכבודו של המלך שאינו עבודה זרה ממש אלא חילול ה' 
בלבד. ומוסיף, שאע"פ שלא שייך בזה ייהרג ואל יעבור, ודאי שהיו מוסרים נפשם גם 
על כך, וע"כ באה התמיהה: "אלמלי נגדוה . . הוו פלחו לצלמא46?! ומבואר היטב דברי 

הגמ' לפירושו.

אדמו"ר  לכ"ק  בנוגע  מה"מ47  אד"ש  כ"ק  דברי  את  לפירושו  והסבר  כראי'  ומביא 
הריי"ץ שמסר נפשו שלא לעלות על הרכבת שמתוכננת ליסוע בשבת, ובכך הכניס 
עצמו לסכנה ועד לפיקוח נפש, וזאת מפני קידוש ה', מכיון ש"אנשים אחרים עלולים 
להבין זאת כענין שלילי". והסביר שעד"ז אצל חנני' מישאל ועזרי', שמסרו נפשם על 

קידוש ה'.

אך כעת יש לברר, הגדר בעניין מסירת הנפש על מצוות "ולא תחללו את שם קדשי", 
שאינה מג' העבירות עליהם נאמר "יהרג ואל יעבור", וכן מהו דינם של שאר המצוות 

שדינם "יהרג ואל יעבור"? כדלקמן.

ב
עליהם  לעבור  ליהודי  שאין  התורה48  פוסקת  שבהם  עבירות  ג'  דישנם  ובהקדים, 
בשום אופן, ואפילו במצב שדבר זה מהווה איום על חייו, ועליו למסור נפשו ולמות על 

קידוש ה', ובלשון רז"ל: "יהרג ואל יעבור": עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

והנה, בענין זה ישנה מחלוקת בראשונים: האם מותר ליהודי למסור את נפשו גם 
בשאר מצוות שאינם מג' הדברים שעליהם נאמר 'יהרג ואל יעבור':

46( ועיי"ש בהערות, שמביא דברי הרשב"א בענין זה. 

47( לקו"ש חכ"ח שיחה לג' תמוז )ע' 124 ואילך(.

48( סנהדרין עד, א: "כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים 

וגילוי עריות ושפיכות דמים". וכן פסק הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב: "ומוזהרין שלא לחללו שנאמר )ויקרא 
כב־לב( "ולא תחללו את שם קדשי" . . עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים . . שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור 

על אחת מהן או תהרג - יהרג ואל יעבור".
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הרמב"ם בהל' יסוה"ת )פ"ה ה"ד( חולק ופוסק ששאר המצוות אזי דינם 'יעבור ואל 
יהרג' ואם ימסור נפשו ויהרג ע"כ הרי זה מתחייב בנפשו. ובלשונו: "כל מי שנאמר בו 

יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו". 

אך נושאי כליו של הרמב"ם ומפרשים נוספים, חולקים על דברי הרמב"ם וסוברים 
שיכול להחמיר ע"ע ולמסור נפשו גם בשאר מצוות:

ובלשון ה'כסף משנה': "אבל שלמים וכן רבים סוברים דאם נהרג ולא עבר צדקה 
תחשב לו. ונראה שמפרשים יעבור ואל יהרג הרשות בידו לעבור כדי שלא יהרג". 

כלומר, "יהרג ואל יעבור" הוא רק נתינת רשות התורה לעבור ולא למות, אך מי 
שנהרג ולא עבר "צדקה תחשב לו49". וכן משמע מדברי ה'לחם משנה50' שם, וכן מדברי 

הרא"ש51 ועוד מפרשים רבים52.

ג
זו, בנוגע ל"יעבור ואל יהרג", האם זהו ציווי או נתינת רשות, מצינו גם  מחלוקת 

בפסקי הטור והב"ח:

פסק הטור )סי' קנז ס"א(: "כל העבירות חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכו דמים 
שאומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג . . אם ירצה יעבור ואל יהרג. ואם ירצה 

להחמיר על עצמו וליהרג רשאי".

49( ומוסיף הכס"מ ומביא דברי ה'נימוקי יוסף': "דאפילו לפי סברת רבינו אם הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ורואה 

שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו העם ולמדו ליראה את השם 
ולאהבו בכל לבם". כלומר, הנמוק"י סובר, שגם לשיטת הרמב"ם, באם רואה ש"הדור פרוץ" בענין שלשמו עליו למסור 

נפשו, אזי רשאי ויכול למסור נפשו.
50( ועיין בדבריו שם שמיישב דברי הרמב"ם באר היטב.

51( מסכת ע"ז סז, ב.

52( ואולי יש לבאר סברות מחלוקתם ע"פ דברי הכסף משנה הנ"ל: 

לשיטת הרמב"ם, המקור לכך שבשאר מצוות אין ליהודי למסור נפשו, הוא, מדרשת רז"ל: "וחי בהם ולא שימות 
בהם", כלומר, מחובתו של יהודי לקיים תורה ומצוות, אך דוקא במצב של "וחי בהם", וממילא, באם עליו למסור נפשו 
על מצוות אלו )"ימות בהם"( – הקב"ה מצווה עליו לעבור על הציווי ולהמשיך לחיות )מלבד ג' העבירות החמורות, אשר 
בהם דוקא "ייהרג ואל יעבור" - עליו למסור נפשו ולא לעבור על העבירה(. ומסיבה זו, המוסר נפשו ואינו עובר בשאר 

מצוות )שאינם מג' העבירות החמורות(, "מתחייב בנפשו".
אך לשאר המפרשים )כהכסף משנה( כוונת הכתוב היא כי במצב של פיקוח נפש, אזי "חלל עליו שבת אחת כדי 
שישמור שבתות הרבה", כלומר, חייו של יהודי קודמים לקיום התומ"צ, כאשר סותרים זה את זה. וכדבריו, אשר בשאר 
המצוות שדינם "יעבור ואל יהרג", ישנה נתינת רשות לעבור ולא למות, אך ודאי שישנו היתר לרוצה למסור נפשו גם על 

שאר מצוות, וכלשון הכס"מ )הנ"ל(: "צדקה תחשב לו".
אך צריך עיון גדול בסברות מחלוקת זו והדעות השונות.
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על  "להחמיר  אך הרוצה  נתינת רשות,  ציווי אלא  אינו  יהרג"  ואל  "יעבור  כלומר, 
והרא"ש  כהכס"מ  היא  ששיטתו  ונראה  זאת.  לעשות  ויכול  מותר  ולמות,  עצמו" 

והמפרשים לשיטתם.

אך הב"ח )על הדף( חולק עליו וסובר ש"יעבור ואל יהרג" זהו ציווי ואין לו להרוג 
עצמו, כשיטת הרמב"ם. ובלשונו: "אבל הרמב"ם בפ"ה מיסודי התורה כתב דמתחייב 
בנפשו הוא דכיון דדינא הוא דיעבור ואל יהרג אם כן איסורא קעביד במה שמוסר נפשו 

למיתה שלא כדין".

ומשמע בפירוש, אשר דעתו היא כהרמב"ם )ובתחילת דבריו מציין בפירוש שהטור 
פסק לשיטתי' דהרא"ש והמפרשים כמותו(, כנ"ל.

וע"פ כהנ"ל יש לומר בפשטות שהרמב"ם והרא"ש )וכן הטור והב"ח, לשיטותיהם(, 
נחלקים בפירוש דברי הגמ' דלעיל: "אלמלי נגדוה לחנני' מישאל ועזרי' פלחו לצלמא":

היא  הגמ'  רש"י, שכוונת  )הרשב"א בשם(  כדעת  יפרשו  והב"ח לשיטתי',  הרמב"ם 
בתמי': וכי אם היו מאיימים עליהם במלקות, היו משתחווים לצלם ח"ו?! 

כלומר, מכיון שצלם זה הי' עבודה זרה ממש, שעליו אמרה התורה "יהרג ואל יעבור", 
ודאי שלא היו משתחווים ואפילו אם היו מייסרים אותם בייסורים )שאין להם קצבה(. 
ומשמע, שאם לא הי' זה עבודה זרה ממש )כפי' ר"ת( לא היו מוסרים נפשם, מכיון 

שישנו הציווי "יעבור ואל יהרג".

 ולאידך, הרא"ש והטור לשיטתם יפרשו כתוס' )לפי' ר"ת(, שלא הי' זה פסל של 
עבודה זרה ממש, אלא צלם לכבודו של המלך, שההשתחוואה אליו היא אמנם חילול 
השם, אך אינה בגדר "יהרג ואל יעבור" כעבודה זרה, אלא "יעבור ואל יהרג". והיות 
שדין זה הוא נתינת רשות בלבד, אך ישנו ענין להחמיר ולמות גם בשאר ציוויים, מסרו 

נפשם למיתה )שיש לה קצבה( והפילו את עצמם לכבשן האש.

]אך באם היו מייסרים אותם בייסורין בגזירת המלכות, שקשים יותר ממיתה )שהרי 
אין להם קצבה(, היות ודינם "יעבור ואל יהרג", שהוא נתינת רשות לעבור ולא למות, 

היו משתחווים לצלם[.

ד
אמנם בעומק יותר י"ל ששתי השיטות סוברות כהפירוש הנוסף, המשלב את שני 
של  בלשון  אכן  לצלמא"  פלחו  נגדוה  ש"אלמלי  בדברי'  הגמרא  כוונת  הפירושים: 
תמיהה, אך יחד עם זאת בצלם שנעשה רק לכבודו של המלך שאינו עבודה זרה ממש, 
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אלא חילול ה' בלבד שדינו "יעבור ואל יהרג". וע"כ באה התמיהה: "אלמלי נגדוה . . 
הוו פלחו לצלמא"?! ודאי שהיו מוסרים נפשם גם על כך!

ומחלוקתם תהי', בסיבת תמיהת הגמ': מדוע באם היו מייסרים אותם בייסורים – היו 
מוסרים נפשם ולא משתחווים לצלם? ומהי הוודאות שלא היו משתחווים:

הרא"ש והטור לשיטתם יפרשו, שהיות וזהו חילול ה' והמחמיר "תבוא עליו ברכה", 
וע"כ באה  זאת,  ודאי שהיו עושים  ולקדש שם שמים  כיוון שיש בכחם להחמיר  אזי 
ומוסרים  ודאי שהיו מחמירים  והרי  . פלחו לצלמא"?!   . נגדוה  "אילו  הגמ':  תמיהת 

נפשם53. ואתי שפיר.

להם למסור  אין  יהרג",  ואל  "יעבור  יפרשו שאכן מצד  והב"ח לשיטתם  והרמב"ם 
נפשם והיו משתחווים, אך היות וזוהי "שעת השמד54" ו"בפרהסיא" יש עליהם לקדש 

שם שמים ודאי שהיו מוסרים נפשם אפי' אם היו מתייסרים.

53( וראה עד"ז בהמשך הרשב"א הנ"ל, שמחזק הסבר זה, ובלשונו: "והיינו דאמרינן התם מה ראו חנני' מישאל ועזרי' 

שהפילו עצמן לכבשן האש ואלו לע"ז היכי אמרינן מה ראו אפילו רשע שבישראל יהרג ואל יעבור כל שכן חנני' מישאל 
ועזרי', אלא משום דקדושת השם בלבד היתה לפי שטועין בה מקצת בני אדם וחושבין שע"ז היתה מסרו נפשם עלי'". 

עיי"ש.
54( כביאורו של הב"ח )בנוגע לסיפור מהירושלמי שמביא שם(: "והך עובדא דירושלמי צריך לומר דהוי בפרהסיא 

בפני עשרה מישראל אי נמי שעת השמד הי'". 
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חסידות

שכר על העבודה שאינה בגילוי

 הרב אשר שי’ גרשוביץ
ר”מ ומשפיע בישיבה

א
בתניא - אגרת הקודש פי”ג אומר כ”ק אדמו”ר הזקן: “שמדת הטוב והחסד אשר היא 
בבחינת העלם והסתר אצל כל מי ששורש נשמתו מבחי’ שמאל הנק’ בשם יראיך כמדת 
ב”ש. הנה אף שהוא טוב הגנוז וצפון אעפ”כ הוא רב וגדול מאד כמו מדת הגדולה 

והחסד ממש שמבחי’ ימין.

“ושתיהן הן מבחי’ גילוי בלי גבול ומדה ושיעור . . ואמר ע”כ אשר רב טוב לבית 
ישראל הצפון והגלוי הוא בבחי’ בלי גבול ומדה לפי ערך נפשותם המלובשת בגוף 
לכן גם אתה ה’ תתנהג עמהם במדת חסדך הגדול בלי גבול ותכלית הנק’ רב חסד”. 

עכלה”ק.

אדה”ז מבאר, אשר גם אלו שאצלם החסד בהעלם - הרי הוא בל”ג, ולכן מבקשים 
מה’ שגם הוא יתנהג עמנו במדת חסדו הגדול בלי גבול וכו’. ולכאורה יש לתמוה, שהרי 
חסד פנימי זה מאיר ביהודי באופן מקיף, וכיצד מקבל יהודי שכר על דבר שלא תלוי 

בו ובעבודתו כלל, אלא מגיע כהארה מלמעלה גרידא?!
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ויש לבאר זאת עפ”י מ”ש בתניא פל”ט: “וכן שאר כל נשמות ישראל שעבדו את ה’ 
בדחילו ורחימו המסותרות בלב כללו’ ישראל אין עולות לשם ]לעולם הבריאה1[ רק 
בשבת ור”ח לבד . . להתענג על ה’ וליהנות מזיו השכינה. כי אין הנאה ותענוג לשכל 
להבין  לו  מה שאפשר  ובינתו  בשכלו  ומשיג  ויודע  ומבין  במה שמשכיל  אלא  נברא 

ולהשיג מאור א”ס ב”ה ע”י חכמתו ובינתו ית’ המאירות שם בעולם הבריאה”.

בדו”ר שכליים שוכנות תמיד בעולם הבריאה, משא”כ  כלומר, הנשמות העובדות 
הנשמות שעבדו בדו”ר טבעיים הנמצאות בד”כ בעולם היצירה, ורק בשבתות ור”ח 

עולות לעולם הבריאה.

לפני כן ביאר אדה”ז שמעמדם של המלאכים זהה למעמד הנשמות דדו”ר טבעיים, 
ששניהם עובדים באופן טבעי ולא למעלה מזה. אך כעת אומר שרק הנשמות עולות 

בשבת לר”ח לעולם הבריאה, ולא מציין את המלאכים, ע”כ שואל מיד:

ורחימו  בדחילו  לעלות למעלה מהמלאכים אף שעבדו  אלו  נשמות  שזוכות  “ומה 
טבעיים לבד, היינו מפני שע”י דחילו ורחימו שלהם אתכפיא ס”א המלובשת בגופם 
בין בבחי’ סור מרע לכבוש התאוות ולשברן ובין בבחי’ ועשה טוב כנ”ל. והם היו בעלי 
בחירה לבחור ברע ח”ו ובחרו בטוב לאכפיא לס”א לאסתלקא יקרא דקב”ה כו’ כיתרון 

האור כו’”.

זו אינה  “הנה בחי’   :)238 )ע’  )פי”ג באגה”ק( שהרי כותב  גם כאן  יש לומר  עפי”ז 
מלובשת תוך הגוף במוחו ולבו אלא הוא בבחינת מקיף מלמעלה, ומשם היא מאירה 
למוחו ולבו לעתים הצריכים להתעוררות בחי’ זו שתתעורר ותאיר למוחו ולבו כדי 

לבא לידי מעשה בפועל ממש”.

מוכח מכאן שהארה זו מתבטאת גם בפועל, ש”לעתים הצריכים להתעוררות” המקיף 
הנסתר מגיע ומאיר, וכעת הוא בבחירתו החפשית של האדם האם לקבלו ולהשתמש 
בו, כנ”ל, בלשון התניא פל”ט. ועפ”ז מובן מה שניתן שכר על הארה זו, מאחר ובפועל 

ממש היא תלוי’ בבחירת ועבודת האדם עצמו.

ב
בעולם  תמיד  שוכנות  הצדיקים  נשמות  רק  כי  אדה”ז  באר  )הנ”ל(  פל”ט  בלק”א 
הבריאה, ונשמות העובדות בדו”ר טבעיים עולות רק בשבת ור”ח. אך ע”פ מה שביארנו 
כעת, ששכרם של הבינונים ניתן להם על העבודה בפועל, צריך ביאור בפל”ט מדוע 

1( כמו העובדים בבחי’ דו”ר שכליים הנמשכים בבחי’ בינה. עיי”ש.
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התעלות הנשמות היא רק בשבת ור”ח ולא תמידית, כמו הנשמות דהצדיקים, כמבואר 
שם בפל”ט.

ויש להקדים עפ”י מ”ש באגה”ק פי”ב על ההבדל בין מעשה הצדקה לעבודת הצדקה, 
שמעשה הצדקה בא מצד טבעם הרחמני של בנ”י ואין בו עבודה, לכן מאיר רק בתפילה 
וכו’. ואילו עבודת הצדקה, שהיא מעבר לרגילות וליכולת הבסיסית של האדם - מאירה 

כל הזמן )אודות כהנ”ל עיי”ש באריכות(.

עד”ז יש לבאר ההבדל בין העובדים בדו”ר שכליים לעובדים בדו”ר טבעיים. כשם 
שבמעשה הצדקה ההארה היא זמנית, על אף שנדרשת גם בזה עבודה מצד האדם, כך 
גם בדו”ר טבעיים, אמנם האדם מבצע עבודה בכח עצמו, אך לפי עבודה זו ההארה 

המיוחדת שמקבל עבור זה היא רק בשבת ור”ח.

שבת:  בחי’  מאירה  השבוע  שבתפילות  כך  אודות  אור2  בתורה  מהמבואר  ולהעיר 
. אך צריך להכין   . “שתוספת נר”נ המאירים בשבת אינן מסתלקין ג”כ בימות החול 
א”ע לקבל בחי’ זו דתוס’ נר”נ. והיינו ע”י מחדו”מ דתומ”צ שהם כלים לבחי’ נר”נ . . 
וזהו ענין חולין שנעשו על טהרת הקודש היינו כשבימי החול מאיר ג”כ מעין קדושת 

השבת”. 

אצל העובדים המתוארים לעיל, מתבצעת הכנה לקבלת ההארה בשבת ע”י מחשבה 
דיבור ומעשה ככלים לקבלת ההארה, לכן אצלם מאיר האור דבריאה בשבת, וי”ל שכן 

הוא בתפילות ימות החול שהם בבחי’ שבת.

אבל לעת”ל אכן יאיר הגילוי בכל השבוע ג”כ. והטעם, עפ”י מה שנתבאר בתורה 
אור3 שהתפילות )בחי’ שבת( מעלות את כל הענינים שאיפשרו לבעלי העסקים להגיע 
לתפילה - לשבת תתאה. אך למעלה מזה היא בחי’ שבת עילאה, יום שכולו שבת - שאז 

הגילוי הוא נעלה לאין ערוך באופן תמידי. עיי”ש באריכות.

אמנם כהנ”ל קיים גם בזה”ז אך בהעלם, ורק יתגלה לעת”ל כמבואר באגה”ק פי”ב, 
היות שעתה זו עבודה בבחי’ העלם. משא”כ אצל העובדים בדו”ר שכליים או העובדים 
מעין  בגילוי ממש,  אצלם  מאיר  היום  )“עבודת הצדקה”( שאף  בצדקה  רבה  ביגיעה 

לעת”ל.

2( ויקהל פח, א.

3( ט, ב. ד”ה מים רבים.



93 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

עלי' בישראל ועלי' במקום

 הת’ דוד אליהו משה שי’ הורביץ
תלמיד בישיבה

א
במאמר “והי’ ביום ההוא יתקע בשופר גדול” תשכ”ח4, מסביר כ”ק אד”ש מה”מ את 
מעלת ופעולת השופר גדול שיהי’ לע”ל, אשר הוא נעלה מכל שאר התקיעות שהיו מאז 

בריאת העולם, ואף יותר נעלה מהשופר דמתן תורה. 

הואיל  סתם,  בשופר  ולא  גדול  בשופר  דוקא  התקיעה  יהי’  שלע”ל  דזה  ומבאר, 
ע”י  דוקא  ליפעל  יכול  וזה  והאובדים,  הנדחים  את  גם  לעורר  צריך  דלע”ל  והשופר 

התקיעה בשופר גדול, ולא בסתם שופר.

וממשיך לבאר, אשר התקיעת השופר דלע”ל תפעל אצל האובדים והנדחים אשר 
יתעוררו, ואף שיגיעו למעמד ומצב יותר נעלה ממה שהיו קודם שנפלו אל מקומות 
אלו, וכן המקום שבו הם היו גם הוא יתעלה למעמד ומצב זה ויתברר לקדושה, וזלה”ק 

)אות ו(:

“כי הכוונה בזה שישראל גלו לארץ אשור ולארץ מצרים, ועד שעי”ז נעשו במצב 
דאובדים ונדחים, היא בכדי שע”י מיצר הגלות, ובפרט מיצר הגלות של אלה שע”י 
יתעלו  שעי”ז  גדול,  השופר  ויומשך  יתעורר  ונדחים,  דאובדים  במצב  נעשו  הגלות 
ישראל למדריגה נעלית יותר מהמדריגה שהיו קודם שגלו, ולכן, כשיתקע בשופר גדול 

ותושלם הכוונה שבשבילה נבראה ארץ אשור וארץ מצרים, תהי’ עלי’ גם בהם”.

והנה, במאמר אינו מבאר הטעם מדוע גם המקום עצמו בו היו האובדים והנדחים אף 
הוא יתברר, אלא סותם זאת אשר כך יהי’.

4( קונטרס ראש השנה תשנ”ב )סה”מ מלוקט ח”ו ע’ ג ואילך(.
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ב
לכאורה ניתן לבאר ענין זה, ע”פ המבואר בכו”כ מקומות בתורת החסידות5, אשר 
בנ”י נשלחים אל מקומות מסויימים בעולם כדי לברר את המקום ולהעלותו לקדושה, 
שהרי בכל מקום ישנם ניצוצי אלקות, אלא שהם חבויים ועומדים, ועי”ז שהיהודי מגיע 
למקום ומתנהג באותו המקום כיהודי אמיתי המקיים תומ”צ, אזי הוא מגלה ומעלה 

ניצוצות אלו לקדושה. 

וכך ע”י בירור כל הניצוצות אשר נמצאים בכל העולם, הנבראים בעולם פועלים את 
התכלית שלשמה נברא העוה”ז - “לעשות לו ית’ דירה בתחתונים”, אשר כל העולם 

מוכן ומבורר לקדושה ואלקות. 

והנה ניתן לראות לדוגמא נקודת הסבר זה בהדגשה וביתר ביאור בדבר מלכות וישב 
תשנ”ב לאורך מהלכי השיחה, וזלה”ק )ס”ב(:

“אף על פי שפיזורם של בני ישראל במדינות השונות ברחבי תבל )“מפוזר ומפורד 
בין העמים”( הוא ירידה בחיצוניות, וככל שהפיזור רב יותר כך הירידה גדולה יותר - 
אומרים חז”ל כי “צדקה עשה הקב”ה לישראל שפיזרן לבין האומות”, וידוע הפירוש 
)הפנימי( בזה, שזהו בגלל המעלה שבאה ע”י עבודתם של בני ישראל בכל מקום ומקום 
. . הרי זה בכדי לברר, לזכך ולהעלות את הניצוצות המצויים באותו מקום, ולכן “צדקה 
מעבודתם  המעלה  מתוספת  עי”ז  כי   - האומות”  לבין  שפיזרן  לישראל  הקב”ה  עשה 

בבירור ניצוצי הקדושה המצויים ב)מנהגי( כל מדינה ומדינה ובכל מקום ומקום”.

לברר  בשביל  הוא  בעולם,  מסויימים  למקומות  נשלחים  שישראל  שזה  כלומר, 
ומקום בעולם כדי  נמצאים בכל מקום  בנ”י  ולכן  ולהעלותם לקדושה,  מקומות אלו 

לברר את העולם כולו.

ג
נקודה  כ”ק אד”ש מה”מ מקשר  לראות מהמשך השיחה אשר  ניתן  לפענ”ד,  והנה 
גם  היינו כהביאור הנ”ל המובא במאמר, אשר העלי’ תהי’  זו אף עם עבודת האדם, 

באובדים והנדחים וגם במקום עצמו, וזלה”ק )שם, סוס”ח(:

“כדי לפעול את בירור התחתון ביותר, זקוקים לכח העצם, מצד בחינת הגילויים - 
שבה יש חילוק בין עליון לתחתון - יכולים להמשיך אלקות במקום שהוא כלי מוכשר 

5( ראה ד”ה מי יתנך תקס”ה )סה”מ תקס”ה ח”א ע’ תפט(. אוה”ת שה”ש כרך ב ע’ תרעט. המשך תרס”ו ס”ע ג. שם ע’ 

תמה. אוה”ת בלק עי תתקצז. סה”מ תרס”ב ע’ שלח. תרעח ע’ קצ. סה”מ תרצ”ט ע’ 84. ובכ”מ. )נסמנו בסה”מ מלוקט 
ח”ב ע’ רמא הערה 32(. וראה גם לקו”ש חכ”ט ע’ 355.
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לזה, משא”כ בכח העצם )שלמעלה מעליון ותחתון( אפשר לברר ולצרף אפילו מקום 
תחתון שאינו כלי, ועד יתירה מזה - להמשיך שם את העצם עצמו”.

היינו, אשר דוקא בכח העצם ניתן לפעול את בירור התחתון באופן המושלם ביותר, 
שיתגלה במקום העצם עצמו, 

ועפ”ז יש לומר, אשר זה שדוקא ישראל הם אלו שפועלים המשכת העצם במקום 
הבירור, הוא משום אשר ישראל - “מציאותם גופא הוא העצמות6”, ומכח זה אשר בהם 

נטוע בגלוי העצמות, יש בידם הכח לגלות זאת בעולם ע”י בירור המקום עצמו. 

וכעת מובן ביתר ביאור הנקודה במאמר הנ”ל, אשר התקיעה בשופר גדול תפעל 
באובדים והנדחים ואף במקום שהיו, הואיל וכל ענין המצאם של בנ”י ברחבי העולם 
הוא בכדי לברר מקומות אלו, ולהעלות את ניצוצות הקדושה החבויים שם, היינו - 
המשכת העצמות, וזה עצמו נעשה בכחם של בנ”י אשר מציאותם היא העצמות, ומובן 

אשר שניהם יתעלו יחד כאחד.

ביאור ג' הלשונות - בד"ה יו"ט של ר"ה רנ"ט

 הת’ זאב שי’ מיידנצ’יק
 הת’ שמואל שי’ מיפעי
תלמידים בישיבה

א
כ”ק אדמו”ר הרש”ב את מארז”ל  )ס”א( מביא  ר”ה תרנ”ט7  יו”ט של  ד”ה  במאמר 
במדרש )ב”ר, ס”פ י”ב(: “משל ע”ז למלך שהי’ לו כוסות דקים )כן הוא הגי’ בערוך( 
)דמתוך דקותם א”א להם לקבל  הן מתבקעין  נותן לתוכן חמין  אני  אמר המלך אם 
חמים, שישברו תומ”י( צונן הם מקריסין )ופי’ בערוך מלשון יין שהקריס פי’ שנעשה 

עב וקרוש,

 “וזהו צונן הם מקריסין שהדבר הצונן נעשה עב ונקרש סביב הכלי ואינו נקי כו’( 
אני  ועמדו, כך אמר הקב”ה אם בורא  ונתן בהם  ומה עשה המלך עירב חמין בצונן 
את העולם במדה”ר הוי חטיוה סגיאין )החטא או החוטאים יהיו רבים כי לא יתפחדו 

6( וראה לקו”ש חי”ב ע’ 75. ובדבר מלכות נשא תנש”א הע’ 50. 

7( המשך רנ”ט בתחילתו.
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מן העונש, מת”כ( במדה”ד איך העולם יכול לעמוד, אלא הריני בורא אותו במדה”ד 
ובמדה”ר והלואי יעמוד”, עכ”ל.

ומבאר שם, מדרש זה ע”י מספר משלים, המשל השני עוסק במעלת הדיבור, שכאשר 
אדם מדבר, אזי, אע”פ שהדיבור מגיע מן השכל, גורם הדיבור תוספת אור בשכל עצמו 

ובאותיות הדיבור. ובהסבר משל זה מופיעים ג’ לשונות שונים:

“שהרי כל דבר שכל8 וחכמה שבא מן מקור השכל . . וכשבא בדיבור אנו רואין בחוש 
שאז יתרחב השכל . . וכן כשבא אור השכל באותיות הדיבור הרי הוא מוצא כמה ענינים 
יתחדשו אצלו שכליות  דוקא  הדיבור  זאת שע”י  ועוד   .  . זה  או שכל  להלביש בהם 

חדשות בתוס’ אור חדש בעמקות השכל”.

היינו, שכשמדבר על השכל מתייחס אליו בג’ לשונות שונים: א. דבר שכל. ב. אור 
השכל. ג. אור חדש.

ונראה לבאר חילוק הלשונות, ומה מוסיפה כל א’ מג’ לשונות אלו, כדלקמן:

“דבר שכל” - היא ההשכלה המגיעה ישירות מנקודת החכמה, ולכן ההדגשה היא 
על נקודת החכמה כפי שהיא בשכלו, עוד קודם שירדה והמשיכה לאותיות הדיבור.

“אור השכל” - זוהי כבר אינה ההשכלה בעצמותה, אלא נקודת “השכל” כפי שהיא 
“אור”, היינו, כפי שיורדת וממשיכה באמצעות דוגמאות ומשלים, לאותיות הדיבור, 

ובהן מצטיירת ומתחלקת לפרטים )בינה(.

והחידוש כאן, שלמרות שזהו   - זהו החידוש שמתווסף ע”י הדיבור   - “אור חדש” 
דיבור, הביטוי החיצוני ביותר - “אור”, אעפ”כ דוקא על־ידו מתווסף בשכל ובאותיות 

הדיבור ענין נעלה וחדש יותר מכפי שהי’ קודם הדיבור.

ב
ויש להוסיף בביאור הענין וחילוק ג’ הלשונות הנ”ל, באמצעות משל המובא פעמים 
רבות בחסידות מ’רב ותלמיד’ - רב המצמצם עומק ורוחב שכלו, בכדי להשפיע אל 
קודם  דרגותיו  על  יתר  הרב  ואזי, מתווסף בשכלו של  נקודת החכמה,  את  התלמיד 

ההשפעה:

קודם  עוד  מגיע מעצמות שכלו של הרב,  כפי שהוא  דבר השכל   - א.“דבר שכל” 
שמתחיל לתכנן ולחשוב כיצד לצמצמו לשכל התלמיד.

8( ההדגשות אינן במקור.
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ב.“אור השכל” - זוהי לא נקודת שכלו בעצמותו, אלא כפי שמוריד ומצמצם זאת 
הרב לדרגות נמוכות יותר, באמצעות משלים ודוגמאות, השייכות להבנת שכלו של 

התלמיד.

- זהו החידוש שמתווסף בשכלו של הרב לאחר שהשפיע שכלו אל  ג.“אור חדש” 
התלמיד, ואף שהוריד שכלו ביותר, אדרבא, דוקא בכח זה מגיע בשכלו לדרגות נעלות 

יותר מהדרגות אלי’ הגיע שכלו קודם ההשפעה לתלמיד. 

וכדברי הרמב”ם )הלכות ת”ת פ”ה הי”ג(: “התלמידים מוסיפין חכמת הרב ומרחיבין 
לבו. אמרו חכמים הרבה חכמה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם. 
ממנו  שיוציא  עד  הרב  מחדד  קטן  תלמיד  כך  הגדול  את  מדליק  קטן  שעץ  וכשם 

בשאלותיו חכמה מפוארה”.

ישראל וקוב"ה כולא חד

 הת’ דוד שי’ מיכאלשוילי
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות נשא תנש”א )ס”ה(, מבאר כ”ק אד”ש מה”מ את החידוש שיהי’ לעת”ל, 
אשר יתגלה שכללות עוה”ז מאוחד עם אלקות לגמרי, וזה נעשה עי”ז שתתגלה החיות 
האלקית המהווה את העולם, והחידוש דאז הוא - לא רק שיתגלה מקור חיותו האלקי 
של הנברא, אלא יתירה מזו, יהי’ ניכר בחוש שהנברא במציאותו - הינו חלק מהאלקות.

ובהמשך מביא מהתניא ש”מיתרון ההארה לישראל יגי’ חושך האומות גם כן”, והיינו, 
שגילוי זה במציאות הנבראים יתחיל בישראל ורק לאחמ”כ יומשך לשאר הנבראים.

ובהערה 50 שם אומר: “כי בישראל - מציאותם גופא הוא )כביכול( העצמות, משא”כ 
כח העצמות שבעולם - ה”ז רק שהעצמות הוא המהווה אותם ומבלעדו אין שום מציאות 

כלל וכלל )ראה לקו”ש חי”ב ע’ 75. וש”נ(”.

בשורש  נעוצה  הנ”ל,  הגילוי  בתחילת  לאומות  ישראל  בין  ההבדל  שסיבת  והיינו, 
חיותם, אשר בנ”י מאוחדים באלקות בעצם - “מציאותם גופא הוא העצמות”, לעומת 

זאת אומות העולם שחיותם הוא רק ב”כח העצמות”.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת98

ובהערה מציין ללקו”ש, שם מבואר יותר הסיבה להבדל בין ישראל לשאר הנבראים, 
שישראל מציאותם גופא הוא ה’עצמות’ משא”כ שאר הנבראים9. 

ב
ובכדי להבין באר היטב ההבדל בין ישראל לשאר הנבראים, שישראל ‘מציאותם גופא 
הוא העצמות’, מובא בחסידות10 משל לכך מרב ותלמיד, ששכל הרב נעלה ממהות 
התלמיד, וע”כ צריך הרב לצמצם שכלו על מנת ללמד לתלמיד דברים השייכים להבנת 
שכלו, ולא עוד אלא שצריך הרב להלביש דבר שכל זה באמצעות משל, כיון שדבר 
זה נמצא אצל הרב בדרגא גבוהה יותר ונדרש להנגיש זאת להבנת שכלו של התלמיד 

ע”י המשל,

 ]והיינו, שישנם ב’ צמצומים צמצום ע”ג צמצום: א. לבחור ענין שהוא בערך להבנת 
התלמיד. ב. להלביש זאת באמצעות משל כדי שיוקלט אצל התלמיד[. 

והנה, כל הצמצומים האלו על אותו דבר שכל - הם כלפי התלמיד, משא”כ כלפי הרב 
הרי שהמשל אינו מסתיר, ולא עוד אלא שבמשל עצמו הוא רואה את הנמשל - עומק 

הענין כפי שהוא מאיר אצלו.

ומזה משתלשל הבדל בהבנת הענין ודבר השכל בין הרב והתלמיד, התלמיד - כיון 
שהבין את דבר השכל באמצעות המשל, שאינו השכל עצמו והוא רק לבוש ודבר זר 
שבו רמוז השכל, יתכן שהענין לא יהי’ ברור אצלו ואף יפלו בו קושיות, כי לא תפס את 

עצם ונקודת אותה השכלה,

משא”כ אצל הרב, שכיון שאצלו מאיר עצם השכל והביא את המשל רק בכדי להסביר 
את הענין, הרי שלא זו בלבד שהמשל אינו מסתיר, אלא יתירה מזו, הרב “רואה” בגוף 

ופרטי המשל איך משתקף בו עצם דבר השכל11.

והבדל זה בין תפיסת הרב את דברי השכל והמשל לבין תפיסתו של התלמיד, משמש 
כ’משל’ לביטול הנבראים.

9( בלקו”ש שם אכן מבאר, דזה שמבואר בחסידות )ולקחתם תרס”א( שמציאות העולמות היא כביכול העצמות אין 

הכוונה שהנבראים מצ”ע שייכים )שיש בהם ‘תכונה’( אל ה’עצמות’, כי אם זהו מצדו ית’ שלהיותו בלתי בע”ג הרי שכולל 
הכל ואף מציאות היש מיוחד בו, משא”כ ישראל יש בהם חלק מן העצם מצידם הם. וראה להלן בהרחבה בביאור דברים 

אלו. 
10( סה”מ תרס”ה ע’ קפב ואילך. ראה בכ”ז סה”מ מלוקט ח”ד, ד”ה גדול יהי’ אות ז ואילך, ובהע’ שם.

11( ולחידוד ההבדל בין הרב לתלמיד ניתן לומר שאצל הרב דבר השכל הוא ב’פשיטות’ והמשל ב’התחדשות’, משא”כ 

אצל התלמיד שדבר המשל ב’פשיטות’ ומובן לו היטב, משא”כ הנמשל ודבר השכל הוא ב’התחדשות’. ודו”ק.
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דהנה הנבראים בהרגשתם אינם חשים בדבר ה’ הנמצא בהם ומחי’ אותם, כיון שהוא 
ירד ע”י צמצומים רבים ועצומים, וכל שמרגישים הם זה רק במציאותם הקיימת12, אך 
נפרדים ממנו  אינם  הרי שהנבראים  אינם מסתירים,  כיון שכל הצמצומים  ית’  מצדו 
ממנו,  חלק  הינם  הצמצומים  שכל  כיון  ממש,  במציאות  אלא שבטלים  עוד  ולא  ית’ 

ומציאותם הינה “כלא חשיב אצלו ית’”.

וההבדל בין ישראל לשאר הנבראים הוא בדוגמת ההבדל שבין אמירת המשל אל 
התלמיד לבין התקשרותו עם הרב, אשר האופן שהרב אומר לתלמיד את דבר השכל 
רק  זאת  לקבל  יכול  שהתלמיד  נפרדות  מציאויות  כשתי  זה  הרי  משל,  באמצעות 

באמצעות צמצום זה,

אך אם זה באופן שהרב אינו צריך להביא משל אל התלמיד אלא מעביר לו את עצם 
השכל, הרי זה באופן אחר לגמרי, שהרי שניהם הם כמציאות אחת ממש ולא צריך 

לצמצום שיחבר בין שני השכלים, שזהו האיחוד האמיתי בין הרב והתלמיד.

ועפ”ז יש לבאר זאת בנוגע לישראל ואוה”ע, אשר אוה”ע הם ע”ד המשכת השכל 
באמצעות משל, המורה ע”כ שהם ב’ מציאויות נפרדות, וישראל הם ע”ד המשכת עצם 

השכל, שהם כמציאות אחת ממש13.

ובזה יובן יותר זה שבגאולה יהי’ “ומיתרון ההארה לישראל יגי’ חושך האומות גם 
כן”, כיון שיתגלה קודם בישראל מפני התאחדותם עם אלקות כנ”ל, ולאחמ”כ יהי’ גם 

כן לאוה”ע. 

ג
והנה ראיתי להביא לענין זה משל מדין בנגלה14, וכדלקמן.

אדם הזקוק להטהר מטומאתו ע”י מקוה חייב שיטבול במקוה שיש בו מי גשמים 
בשיעור מנימום של מ’ סאה מכוונות, והנה שנינו במשנה15: “היו בו ארבעים סאה נתן 

סאה ונטל סאה הרי זה כשר”.

 כלומר, אם יש במקוה שיעור מ’ סאה הרי שכל מים שישפכו לתוכו מעתה יחשבו 
כמי גשם לכל דבר, ולכן אפילו אם לאחר שיינתן סאה של מים שאובים לתוכו )ועתה 

12( כמו התלמיד שברור אצלו ה’משל’.

13( ראה עד”ז בביאורו של כ”ק אד”ש מה”מ בשיעורים בספר התניא שער היחוד והאמונה פ”ח ופ”י ) ח”ג ע’ 935 

והלאה, בלה”ק( גבי ההבדל בין ביטול מציאותם של ה’ספירות’ שבעולם האצילות לבין ביטול שאר הנבראים בעולמות 
בי”ע, ואכ”מ.

14( וכידוע, מעלת דורינו - דור הגאולה, שבו דוקא האיחוד בין נגלה ופנימיות התורה הוא בגלוי יותר, כיון שעומדים 

בסמיכות להגאולה, שאז יתגלה העצם המאחד כל הפרטים )וראה לקו”ש חי”ט שיחה ב לפ’ כי תצא, אות ב ובהע’ שם(.
15( מקוואות פ”ז מ”ה.
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יש לנו מ”א סאה(, והוא נטל סאה מתוכו )וא”כ יש לנו שוב מ’ סאה אלא שמעורב 
בהם מים שאובים(, והמשיך לעשות כן עד שכמות מי הגשם המקוריים נתמעטה, הרי 

המקוה כשר.

 אלא שביבמות )פב, ב( מסייגת זאת הגמרא ואומרת: “וא”ר יהודה בר שילא אמר 
רב אסי א”ר יוחנן עד רובו”.

 כלומר, עד שישארו רוב מי גשם, ונחלקו הפוסקים בהבנת הענין: יש שפירשו ש”עד 
רובו” קאי על שאר משקין ומי פירות שנתערבו, אך מים שאובים - אינם פוסלים, ויש 

שפירשו שגם בנתערבו מים שאובים חובה שיישארו במקוה רוב מי גשם.

והנה, מצינו16 ג’ שיטות בבניית המקוה וכדלהלן: א. מקוה השקה. ב. מקוה זריעה. 
ג. מקוה בור ע”ג בור.

מקוה השקה - בונים בור שבו יאצרו מי הגשמים בשיעור מ’ סאה בדופן המקוה, 
ונוקבים את הדופן בין הבור למקוה, וכך יוצא כשממלאים את המקוה במים השאובים, 

הם מתחברים ונוגעים ע”י הנקב במי גשמים שבבור וע”י כן נכשר המקוה.

מקוה זריעה - שמילוי המקוה במים שאובים נעשה ע”י שמזרימים מים דרך ה’אוצר 
מי  מזרימת  כתוצאה  השאובים  המים  בהם  ומתבטלים  נתערבים  ועי”כ  גשמים’,  מי 

הגשמים, וכך נכשר המקוה.

ובכל אחד מהב’ שיטות הנ”ל קיים חיסרון:

- יתכן שיסתם הנקב, ואזי אין חיבור בין המים השאובים שבמקוה למי  ‘בהשקה’ 
הגשמים שבבור, וגם אם לא נסתם הנקב ישנו חיסרון לכפי כמה דעות, הואיל והמקוה 

והבור הינם ב’ בורות נפרדים, ויוצא אשר אינו טובל בבור מי גשמים. 

וב’זריעה’ - שברבות הזמן ינטלו “סאות” מי הגשמים, וכך יפסל המקוה.

בונים  בור”.  גבי  על  “בור  הינו  הלכתית,  מבחינה  ביותר  המהודר  הפיתרון  וע”כ 
ביציקה אחת17 מקוה ומתחתיו בור שישמש ל’אוצר מי גשמים’, עליו מניחים טבלת 
שיש שמצידי’ חורים, וכך תיווצר ‘השקה’, ומכיון שזהו מבנה אחד הרי זה נחשב שטובל 
ב’אוצר’ של מי הגשמים, וע”י הטבלא מונעים החסרון שב’זריעה’ - שהמים שבאוצר לא 

מתערבים ויוצאים לא בריקון המקוה ולא במילויו, 

16( ראה בכ”ז בספר הפלפולים נראה בכבודו ח”ב ע’ 301. 

17( אג”ק חכ”ב אגרת ח’רפא: “לכאורה פשוט, שהתועלת הכי גדולה באופן בני’ האמורה, היא, שאז הטבילה באוצר 

עצמו. אלא שהרצפה מחלקתו לשני חלקים, ובטלה הרצפה מענינה ע”י החורים שבה, והתועליות בטבילה באוצר עצמו 
כמה וכמה”. עכלה”ק.
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וזהו מצד ב’ טעמים: א. כיון שמי הגשמים נמצאים למטה מהנקב של יציאת המים, 
לכן אין חשש שיצאו בשעת ריקון המים. ב. כיון שהמים שבתוך המקוה מעל הבור 
מחוממים, והרי טבע החום לעלות, הרי שהמים החמים תמיד ‘יצופו’ מעל ‘אוצר מי 

הגשמים’ ולא יתערבו עמהם.

ד
ומכל הנ”ל עולה אשר במקוה בור ע”ג בור, ישנם ב’ הפכים: מצד א’ - נקרא שטובל 
בבור עצמו ולא כמו בהשקה, ומצד ב’ - שולל כל אפשרות שהמים מתערבבים, וכאילו 
נחשבים כב’ בורות ממש, היינו, שמצד המים אינו דבר אחד, אך מצד המקוה נחשב 

כדבר אחד ממש. 

ואולי זהו משל טוב למה שמבאר כ”ק אד”ש מה”מ לעיל, שמצד העולמות הם אינם 
אלקות אלא שבטלים לו ית’, אך מצד עצמותו אז היש הנברא מציאותו האמיתית הוא 

היש האמיתי.

וכמו  וקוב”ה כולא חד”,  “ישראל  גם מצד מציאותם העצמית הרי  משא”כ ישראל 
שמביא כ”ק אד”ש מה”מ בהערה 50 מדבר מלכות נשא הנ”ל - “כי בישראל - מציאותם 
גופא הוא )כביכול( העצמות, משא”כ כח העצמות שבעולם - ה”ז רק שהעצמות הוא 

המהווה אותם ומבלעדו אין שום מציאות כלל וכלל”, 

וגדר זה דישראל מובן ביתר ביאור ע”פ המשל ממקוה בור ע”ג בור, אשר למרות 
שנראה כביכול שישנם ב’ בורות, עכ”ז הם נחשבים כמציאות אחת ממש, עד כדי כך 
אשר למרות שטובל בבור העליון נחשב שטובל בבור התחתון ממש, וכן הוא בישראל 

- “מציאותם גופא הוא העצמות”.

ומסתדר היטב אף לפי המשל הנ”ל בסעיף ב’, אשר הנבראים בעולם הינם כהמשכת 
שכל הרב לתלמיד, שאין זו המשכת העצם דהשכל אלא חיצוניות השכל, אך ישראל 
 - הרב  עם  ממש  מאוחד  שהוא  כמו  היינו  התלמיד,  אל  השכל  עצם  כהמשכת  הינם 

“ישראל וקוב”ה כולא חד”.

לסיכום:

ישראל מציאותם גופא היא העצמות, בדומה למשל: א. המשכת עצם שכל הרב אל 
התלמיד כמו שהוא מאוחד ממש בשכלו של הרב, אף שבגלוי נראה כמשל. ב. מקוה 

בור ע”ג בור ששתי הבורות הינם כמציאות אחת ממש, אף שבגלוי הם ב’ בורות.

ושאר הנבראים הינם מכח העצמות, בדומה למשל: א. המשכת חיצוניות השכל של 
הרב באמצעות משל. ב. מקוה השקה שנחשב כב’ מציאויות נפרדות.
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הלכה ומנהג

בדין שופר שהושחל בו עצם זר

 הרב מנחם מענדל שי' הראל*
נו"נ בישיבה

א
בנוגע למצוות תקיעת שופר בר"ה ישנה שאלה, בנוגע לשופר שנתקע בו עצם זר 
)כגון בורג/מסמר וכדומה( ולא מצליחים להוציאו, האם מותר לתקוע בו בראש השנה?

בעניין  הלכות  מספר  בשלחנו  הזקן  רבינו  שהביא  מה  להקדים  יש  הדבר  בביאור 
ערבוב קול אחר בקול השופר והאפשרות לצאת ידי חובה בשמיעת קול משופר זה.

יסוד העניין עומד על הכלל המובא מספר פעמים בסימן תקפו "אף על פי שהשינוי 
הוא מעט, פסול. לפי שאין קול שופר לבד, אלא קול שופר ודבר אחר" ועוד, בריש סימן 

תקפז "שמיעת קול שופר צריכה להיות בלא ערבוב קול אחר כלל". 

וביאור הדברים: שופר שנסדק הנה מלבד הדיון על כשרותו מצד הסדק שבו, דנה 
וחזר להשמיע קול שופר כמו שהי'  וסתמו  ההלכה במקרה שדיבק את מקום הנקב 
קודם, אם סתמו שלא במינו אפילו ששומע בבירור שקולו כבראשונה, השופר פסול. 
והטעם: "דכשסתם בשאינו מינו, אם כן אינו שומע קול שופר בלחוד, רק קול שופר 

וקול דבר אחר שמעורב בו"1.

1( סימן תקפו ס"ז, הלכה זו חסרה בשוע"ר. וטעם זה הובא במשנה ברורה שם.
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והוא על יסוד דברי הגמרא2 "סתמו שלא במינו פסול". וביאר בתוס' הרא"ש שם: 
"היינו טעמא כיון דסתימה זו מסייעת לקול מיפסיל, משום דשופר אחד אמר רחמנא 

ולא שיסייע דבר אחר לקול".

וכן נפסק להלכה3: "אם ניקב, אם לא סתמו אע"פ שנשתנה קולו, כשר )מיהו אם יש 
שופר אחר אין לתקוע בזה, כי יש אומרים שאין לתקוע בשופר( ואם סתמו שלא במינו, 
אע"פ שאינו מעכב את התקיעה לאחר סתימה, שחזר קולו לכמות שהיה בתחלה, פסול 

אפילו נשתייר בו רובו".

ב
צ"ע  אך  ממש,  השופר  של  בגופו  אחר  דבר  שעירב  במקרה  רק  קאי  שהנ"ל  אלא 

במקרה שדיבק מבחוץ, דישנה סברא לומר שהדבר מותר?

בזהב  השופר  את  ציפה  אם  האחד  אופנים,  בשני  זו  הלכה  מביא  בשלחנו4  אדה"ז 
ציורים  השופר  על  כשצייר  והשני  השופר(,  אורך  על  הוסיף  כשלא  )אפילו  מבחוץ 
מבחוץ, ההבחנה בדינים אלו היא, שכאשר אינו יודע שנשתנה קול השופר, אומרים 

שמן הסתם לא נשתנה, אך אם נשתנה אפילו מעט אינו כשר.

קול  שנשתנה  יודע  אינו  בין  אדה"ז  מחלק  לנאותו,  כדי  בזהב  השופר  ציפוי  בדין 
השופר, ליודע שנשתנה קולו מחמת הציפוי אפילו מעט: "אם הציפוי הוא רחוק מפי 
התוקע כשר, במה דברים אמורים כשלא נשתנה קולו מחמת הציפוי או שאינו יודע אם 

נשתנה, דמן הסתם לא נשתנה קולו בשביל ציפוי כל שהוא.

"אבל אם יודע שנשתנה הקול מחמת הציפוי, אע"פ שהשינוי הוא מעט פסול לפי 
שאין קול שופר לבד אלא קול שופר וקול דבר אחר, דהיינו הציפוי".

ובהמשך מוסיף את הדין בדבר ציורים על גבי השופר "המציירים בשופר צורות כדי 
לנאותו, לא יפה הן עושין אף על פי שאין כולו מצופה במיני הציורין, לפעמים הקול 

משתנה".

בשתי הלכות אלו, איסור השימוש בשופר אינו מוחלט, אך מדבריו מובן שאין נכון 
להשתמש בשופר כזה לכתחילה.

2( ראש השנה כז, ב.

3( שו"ע שם.

4( שוע"ר שם סט"ז, סי"ח.
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אלא, כל זה נכון שאין הציפוי מוסיף על אורך השופר, אך אם הציפוי מוסיף על אורך 
השופר אפילו מעט, השופר פסול "אף על פי שלא נשתנה קולו כלל" מטעם האמור 

לעיל, דהוי קול שופר ודבר אחר.

ג
אך עדיין ניתן להקשות שכהנ"ל אמור כשעירב או דיבק לגוף השופר דבר שאינו 
ייתכן  גופא ממינו,  ובזה  בו, רק הכניס בתוכו  'דיבק'  ממינו של השופר, אך אם לא 

והתקיעה תהיה כשרה?

אדה"ז מתייחס לענין דומה5, בנידון שהכניס שופר בתוך שופר6 ותקע, ונשמע קול 
השופר באופן שיש מקום לומר ששמע קול משתי השופרות, לא יצא. ואומר הטעם 

"התורה אמרה קול היוצא משופר אחד ולא היוצא משני שופרות".

היינו שגם אם הקול הנוסף הוא מ'מינו' של השופר, אלא שנוסף בו מחמת היותו 
שופר נוסף, פסול. על דרך ההלכה בדיבק שברי שופר זה עם זה ועשה מהם שופר 
שלם, פסול מטעם ש"התורה אמרה, קול היוצא משופר אחד ולא היוצא משני שופרות".

עוד מוסיף על יסוד דברי הגמרא שם, דאפילו כשההוספה אינה מחמת תוספת על 
השופר, אלא מחשש של ערבוב קול אחר בקול השופר, אין יוצאים ידי חובה בשמיעת 
קול שופר זה. וכפי שהביא אדה"ז להלכה בשלחנו7 "שמיעת קול שופר צריכה להיות 

בלא ערבוב קול אחר כלל אבל אם שמע הקול בערבוביא לא יצא".

ויתירה מזו הוסיף וכתב "וכן העומד בתוך המערה ותוקע, ושמעו אחרים מבחוץ 
אם ברור להם ששמעו קול שופר יצאו. ואם לאו לא יצאו לפי שהקול מתבלבל בהבל 
הבור והדות קודם שיצא לחוץ ואפשר שלא שמעו אלא קול הברה. וטוב להחמיר שאף 
שברור לו שקול שופר שמע לא יסמוך על בקיאותו ויחזור וישמע שנית התקיעות שלא 

מן התוקע בבור".

על פי הנ"ל, שבשמיעת קול שופר עומד יסוד אחד והוא, שמיעת "קול שופר" ולא 
קול אחר המעורב עמו, נראה מובן גם בנדו"ד שאי אפשר לצאת )לכתחילה( בשופר 
הנידון כאן שנכנס בתוכו עצם זר, למרות שאינו דבוק בו8, מאחר וייתכן שבעת התקיעה 

מתערב קול זה בקול השופר ואינו שם לב לכך9.

5( סימן תקפו ס"י.

6( על יסוד דברי הגמרא בר"ה שם.

7( ריש סימן תקפז.

8( וכפי שרואים גם בטבע הדברים שכאשר הרוח מכה על ברזל, הברזל משמיע קול משלו.

9( ניתן להביא ראי' לכך מטעם הדבר שאם ניקב את הזכרות של השופר בעודו מחובר לשופר ותקע כך, כשר – למרות 

שיש כאן דבר נוסף לשופר עצמו כפי שפסק וביאר רבינו הזקן בסט"ו "אם לא הוציא הזכרות מן הקרן, אלא נקב בו נקב - 
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אמירת סליחות ביום ששי אחר חצות

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

כתבו  שבפועל  אלא  הבוקר10,  לאשמורת  נקבע  לכתחילה  סליחות  אמירת  זמן 
הפוסקים11 שאפשר לאומרו בתחילת היום, ויש שכתבו12 שאפשר לאומרם כל היום, גם 

לפני תפילת המנחה.

אלא שנשאלת השאלה, מה יעשה אדם שלא הספיק לומר סליחות ביום ששי קודם 
חצות היום )בשנים בהם אומרים סליחות ביום ששי(, האם יכול לומר סליחות אחר 

חצות, למרות שאחר חצות יום ששי כבר לא אומרים תחנון.

ולכאורה אין לומר שיאמר סליחות ללא אמירת תחנון, דהרי אמירת תחנון וי"ג מדות 
זהו העיקר של אמירת הסליחות13, ואם אינו אומר את העיקר שלא יאמר כלל, שהרי 
זהו הטעם שאין אומרים הסליחות הראשונות שבמוצאי שבת לפני חצות, כיון שבזמן 

זה אין יכולים לומר תחנון14. 

שאומרים  מהסליחות  שונה  הדין  השנה,  ראש  שקודם  סליחות  אמירת  לגבי  והנה 
בשאר תעניות ציבור, שבהם גם חתן אומר סליחות15 )מה שאין כן התחנון(, ורק לגבי 

כשר. ואפילו לכתחלה מותר לעשות כן. ואפילו הזכרות מפסיק בין הקול להדבר החלול בטבעו שנקרא שופר - אין בכך 
כלום, דמין במינו אינו חוצץ והרי הוא כמו שלא הי' שם זכרות כלל". )באלי' רבה הוסיף טעם "התם הזכרות מדובק בו 
היטב ורוח לא יבא ביניהם, אבל שופר בתוך שופר אי אפשר לעשות כך. ]אמנם יש נפק"מ בין שני הטעמים, ואכמ"ל[(. 
ומטעם זה נמצאנו למדים, דדוקא מינו של השופר אינו חוצץ. אבל אם נכנס שם 'אינו מינו' הרי הוא מהוה חציצה בין 

השופר לקול השופר )או לאלי' רבה כשאינו דבוק בו "יבוא רוח ביניהם", וקול שופר זה אינו קול כשר(.
10( שו"ע סתקפ"א ס"א. אשמורת הבוקר הוא החלק האחרון )השלישי( של הלילה לפני עלות השחר. 

11( אלף המגן סתקפ"א סקכ"ד.

12( שו"ת יחו"ד ח"א סמ"ו. אבל בנטעי גבריאל – ר"ה פ"ח ס"ז כתב "לא נכון הדבר לומר סליחות אם הוא כבר לאחר 

נץ החמה וכ"ש באמצע היום". אבל בהתוועדויות תשמ"ה ח"ה ע' 3063 אומר כ"ק אד"ש מה"מ "כפי שהונהג פה אומרים 
סליחות ב"אשמורת הבוקר" מאוחר קצת... אמנם העובדה שחסיד חב"ד מתנהג ככה אינה מעוררת תמי' אצל אף אחד... 
אשמורת הבוקר .. אין בזה סתירה לומר שבפועל בעת השכמתו כבר עברו כמה שעות ביום... כי העיקר הוא )לא הזמן 

המדוייק "על השעון", כי אם( שהשכים בזמן מוקדם שלא לפי הרגילות שלו".
13( ראה גמ' ר"ה יז; ובאלי' זוטא פכ"ג המובא בליקוט טעמים ומקורות המודפס בסוף ספר הסליחות.

14( ספר המנהגים ע' 54. אלא שבמוצאי שבת ממתינים לאחר חצות ואז אומרים הכל, אבל בנדו"ד לא יכול לדחות 

אמירת הסליחות לזמן אחר.
15( משא"כ בשאר תעניות צבור אינו אומר סליחות – השלמות לשו"ע אדה"ז סקל"א ס"ז מבעל הדברי נחמי'.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת106

ויש חולקים, כיון שאמירת הסליחות שקודם  התחנון של הקהל יש אומרים שידלגו 
ראש השנה אינם מצד עת צרה )כבשאר תעניות ציבור( אלא עשיית תשובה16.

וכן אמר כ"ק אד"ש מה"מ )בשנת תשי"ד( לחתן17, שבאמירת הסליחות דימי הסליחות 
יצא מבית הכנסת בשעה שהציבור אומרים ה"תחנון" שבסליחות18. אם כן רואים מכל 
זה שאת הסליחות של לפני ראש השנה משתדלים לאומרם בשלימותם )גם התחנון(, 

גם במקרים שיכלו לא לומר התחנון שבהם מצד נוכחות החתן. 

ואולי יש לדמות את השאלה הנ"ל לאמירת סליחות של ערב ראש השנה, שלמרות 
שבערב ראש השנה לא אומרים תחנון, ולכן בתפילת שחרית לא אומרים תחנון19, אבל 
בסליחות של ערב ראש השנה כן אומרים, כיון שהסליחות שייכים ללילה שהוא זמן 

שעדיין כן צריך לומר בו תחנון20. 

וכך אפשר לומר גם בעניננו שיכול לומר תחנון בסליחות למרות שזה יום ששי אחר 
חצות שאין אומרים בו תחנון21.

גדר מנהג חב"ד בסעודה שלישית

 הת' לוי יצחק שי' זלמנוב
תלמיד בישיבה

הגמ' במסכת שבת לומדת22 מכך שהמילה "היום" נאמרה ג' פעמים בפסוק - "ויאמר 
משה אכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה"23, שישנה חובת אכילת 

ג' סעודות בשבת.

 בדרך כלל, עיקרה של סעודה היא בפת, אך בנוגע לסעודה שלישית קיימת מחלוקת 
בין הפוסקים )והובאה גם בשו"ע24(: יש דעות הסוברות שגם בסעודה זו חייבים באכילת 

פת, ויש המקילין שניתן לקיימה במזונות או אפילו בבשר ודגים ובפירות.

16( ראה בכ"ז בפסקי תשובות סי' תקפא אותיות ד וה ובס' הנשואין כהלכתם פט"ו סעי' מו ומז, נטעי גבריאל שם 

ה"א, וה"ה.
17( מזכיר כ"ק אד"ש מה"מ הרי"ל גרונר.

18( ואולי הטעם לכך הוא, כדי לא להיכנס למחלוקת הפוסקים הנ"ל האם צריך לומר הוידוי שבסליחות כשנמצא חתן. 

וראה בכל זה בבירורי מנהגים – סדר היום ע' 144.
19( סדור אדה"ז )לפני 'למנצח יענך'(.

20( ראה בירורי מנהגים שבת ע' 21.

21( וע"ד המתחיל להתפלל שחרית אחר חצות יום ששי, שנראה שצריך לומר תחנון בתפילה, ראה בירורי מנהגים שם.

22( שבת קיז, ב. )ולדעת אדה"ז בשו"ע או"ח ח"ב סימן רע"ד ס"א, לימוד זה הוא רק בדרך רמז(.

23( בשלח טז, כה.

24( שו"ע הרב ח"ב סימן רעד ס"ה וס"ו. וכן בסימן רצא סעיף ז.
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 ואדה"ז מסיים בשו"ע שלו25: "ואין לסמוך כלל על כל זה, אלא א"כ אי אפשר כלל 
בענין אחר וכו'". למרות זאת הביא כ"ק אד"ש מה"מ ב'היום יום'26 אשר מנהגנו לא 
לאכול פת, וזלה"ק: "אאמו"ר כותב באחד ממאמריו, הא דסעודה שלישית היום לא גו', 
היינו שא"צ פת, אבל צריך לטעום איזה דבר, וא"ר יוסי יהא חלקי מאוכלי ג' סעודות". 

בלקו"ש מסביר27 כ"ק אד"ש מה"מ את טעם המנהג ע"פ נגלה וחסידות, ומוכיח שיש 
הכרח בטעימה לפחות של פירות )ולא כר"ש בן יוחאי שהמיר את הסעודה שלישית של 

ערב פסח שחל להיות בשבת בדברי תורה על מעשה מרכבה28(.

ובשיחת ש"פ פנחס תנש"א29, מעיר כ"ק אד"ש מה"מ ש"אפילו למנהג חב"ד שיוצאים 
ידי חובת סעודה שלישית באכילת פירות וכיו"ב או בדיבור בדברי תורה", ואיך הנאמר 
הכא יסתדר עם הנאמר לעיל מלקו"ש, שם מוכיח שיש הכרח באכילת פירות וכיו"ב 

ולא בדברי תורה?!

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הרמת ספר קודש באמצע קדושה

 הת' לירון ליפא אברהם שי' שוורץ
תלמיד בישיבה

כ"ק אדמו"ר הזקן פוסק בשולחנו30 לגבי תפילת שמונה עשרה, שאסור לזוז ממקומו 
עד שיסיים את תפילתו, ורק במקרים מיוחדים )כגון שמגיע אליו נחש מסוכן, עקרב או 

בהמה( יכול לזוז ממקומו.

לגבי ספר קודש שנפל על הרצפה פוסק אדה"ז31 שאם הדבר מפריע לכוונת המתפלל 
מותר לו להרים את הספר, אך רק בין ברכה לברכה. אדה"ז אינו מפרט האם ההיתר 
הוא להרים את הספר ממקום עמידתו, או שמא ניתן למתפלל לעקור ממקומו לגמרי 
לעקור  מותר  פוסק שאכן  ב"פסקי תשובות"32  אך  הספר.  את  ולהרים  ללכת  בשביל 

ממקומו בשביל להרימו.

25( סימן רצא סעיף ז. 

26( כ"ב אדר א. 

27( חכ"א שיחה ב' פרשת בשלח.

28( זוהר ח"ג צה, א.

29( שיחות קודש תנש"א ח"ד ע' 99, ההדגשה אינה במקור.

30( סימן קד ס"ב.

31( סימן צו ס"ג.

32( סימן קד אות ג.
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הטעם שאסור לעקור ממקומו בשמונה עשרה הוא לא משום הפסק, כמו שכותב 
אדה"ז בפירוש33 שלא מצינו בשום מקום שהליכה היא הפסק, רק דיבור. אך בשמו"ע 

אסור ללכת משום שעומד בפני המלך1.

בכלל  שהיא  בזהר34  כתוב  קדושה  לגבי  הש"ץ:  דחזרת  לקדושה  בנוגע  לעיין  ויש 
אדה"ז35 שבקדושה  ופוסק  ישראל",  בני  בתוך  "ונקדשתי  של  דאורייתא  עשה  מצות 
אסור לדבר. ונראה לומר שזהו משום הפסק שקיים במצוות ע"י דיבור )כפי שהובא 

לעיל מאדה"ז(. עד כה, נראה שגדרה של קדושה היא מצוה, בה הפסק אסור.

אך בקדושה עצמה יש לעיין אם שם נחשב האדם כ"עומד לפני המלך" כמו בתפילת 
שמו"ע, וכאשר נברר זה נדע אם מותר ללכת בקדושה מצד הדין. דהנה לגבי אמירת 
"קדוש קדוש קדוש" בקדושה אומר אדה"ז בשו"ע36: "לא כאותם שדולגים וקופצים". 
שמא  שזה  מסביר  תשובה"37  וב"שערי  קדושה,  באמצע  ולקפוץ  לדלג  שאין  דהיינו 
יתלוצצו עליו. משמע שהקפיצה מצד עצמה היא לא אסורה, ומזה נלמד שההליכה 
בקדושה אינה חמורה כ"כ. אך יש לסייג ולומר שהקפיצה )וכן הרמת הגוף והעקביים 
כפי שמפורש בשל"ה( היא כדי להדמות למלאכים, אך בלא זה, הי' אסור לקפוץ וכו' 

אפילו להגבי' העקביים והגוף38.

ולמסקנת הדברים: נראה, שכמו שבשמו"ע כאשר זה מפריע ביותר לכוונה ילך וירים, 
כך גם בקדושה. אלא שכמו שבשמו"ע צריך שירים בין ברכה לברכה, כך גם בקדושה. 
בימי החול, שהוא זמן קצר ביותר, ירים בין קדוש לברוך. ובשבתות ומועדים עדיף 
בזמן ההוספות שהן )לדעת המשנ"ב(39 לא בכלל הקדושה. וכל זה לפלפולא בעלמא40, 

ולענין הלכה יש לשאול רב מורה הוראה.

33( סימן קד ס"ב.

34( אמור חג דצ"ג.

35( סקכ"ה ס"ב.

36( שם ס"ג.

37( סק"ד.

38( ולא ניתן ללמוד שקדושה קלה יותר משמונ"ע לענין הליכה, מזה שכותב אדה"ז לגבי קדושה "וטוב לכוין רגליו 

גם כשאומר קדושה עם הש"ץ" )סצ"ה ס"א( ]וכן הוא בסקכ"ה ס"ג: "ויזהר לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם ש"ץ"[ 
ולעומת זאת לגבי שמונ"ע משתמש בלשון "צריך". )וכמו שמדגיש בספר "יוקח נא" מופיע בפסקי תשובות סימן קכ"ה 
הערה -51 שזהו לשון חומרא והידור( שהרי זהו רק לענין להידמות למלאכים, משא"כ בענינינו שמנסים לברר לגבי דין 

הליכה בקדושה לצורך דבר מצוה.
39( סקכ"ה סק"א, וכ"כ המגן אברהם.

40( שקדושה הרי דורשת כוונה כפי שאומר אדה"ז בסימן קכה סעיף ה, ובמשנ"ב )סק"צ( כתב שצריך "לכוין בה 

ביותר" ושהאריז"ל הי' מדקדק בזה.



109 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

פשוטו של מקרא

והשענו תחת העץ

הת' שלמה יעקב שי' וילהלם

תלמיד בישיבה

העץ"  תחת  והשענו  רגליכם  ורחצו  מים  מעט  נא  "יוקח  ד(  יח,  )בראשית  בפסוק 
מעתיק רש"י את המילים "תחת העץ" ומפרש "תחת האילן".

וצ"ע בפרש"י, דמשמע שבא לתרץ קושי מסויים בפסוק, וצריך להבין מה הי' קשה 
במשמעות הפסוק והיאך קושי זה סר ע"י המילים "תחת האילן"?

והנה ה'שפתי חכמים' מבאר את הקושי של רש"י: שהרי עץ משמעותו קרש, היינו 
עץ תלוש. וא"כ קשה איך שייך להישען מתחת לקרש. וזה מתרץ רש"י בדבריו, שאין 
הכוונה כאן לקרש היינו עץ תלוש, אלא לאילן מחובר לקרקע שתחתיו ניתן להישען, 

כפשוט.

אך לכאורה קצת קשה לפרש כך, שהרי בכמה מקומות הוזכר בתורה 'עץ' )עד פרשת 
וירא( משמעותו היא אילן, וכפי שמצינו כבר בבריאת העולם שכתוב "תדשא הארץ . 
. עץ פרי עושה פרי" והכוונה לעץ מחובר לקרקע וכן "עץ הדעת" ו"עץ החיים" הינם 
יודע ש"עץ" כאן אין הכוונה  עצים המחוברים לקרקע1, וא"כ גם "בן חמש למקרא" 

לקרש, ולמה הוצרך רש"י לפרש שהכוונה היא לאילן2.

1( ומ"ש בתיבת נח, "עשה לך תבת עצי גופר", ותיבת "עצי" מוסבת על הקרשים, אולי י"ל ש"עצי" מוסב על "גופר" 

היינו שיקח קרשים מ"עצי גופר" וא"כ גם שם המשמעות של עצים היא ממחובר לקרקע.
2( וראה במשכיל לדוד כאן: מידי ידוע שעץ הוא אילן, ובספר בראשית כתיב עץ ולא פירש שם רש"י כלום.
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והנה ה'משכיל לדוד' כתב "אפשר דרש"י הכא כונס ברמיזה מאי דאיתא בזוהר שהי' 
לו לאברהם אילן שבו הי' מנסה לאורחים, שאם היו צדיקים ענפי האילן עושים צל 
עליו, ע"ש. והיינו דקשה לי' אמאי כתיב העץ דמשמע הידוע, דמסתמא לאו עץ אחד 
לבד הוה לי', ולהכי קאמר דאה"נ דר"ל האילן הידוע, ולא חש לבאר לפי שהוא מרזי 

התורה ולא רמזה אלא ליישב ה"א הידיעה".

'העץ' בה"א הידיעה במקום לכתוב  היינו שהקושי שישנו לרש"י הוא, למה כתוב 
'עץ', וזאת מרמז רש"י בדבריו שהי' לאברהם עץ מיוחד שאיתו הוא הי' בודק האם 

האורחים הם צדיקים או רשעים, וזהו האילן המיוחד בה"א הידיעה שהי' לאברהם.

והנה גם בפירוש זה צ"ע, א. קשה מאוד לומר שרש"י בפירושו ירמז לענין שכ"כ 
רחוק מהפשט, וממ"נ, אם זהו הפירוש הי' לו לכותבו בפירוש3, ואם אין זה הפירוש הי' 

לו לתרץ את השאלה בפירוש באופן אחר4.

דיבורו של  לומר שהתורה כתבה כלשון  זו שאלה, דאפשר  י"ל שאין  ב. בפשטות 
אברהם שזה דרך הרגילה לומר כשמצביע על מקום מסויים שאומר עם ה' הידיעה, 
מאוהלו5  מה  במרחק  המלאכים  עם  מדבר  אברהם  המצב,  את  לעצמינו  נצייר  ואם 
ומציע להם להגיע אליו, לרחוץ רגליים ולהשען תחת העץ שבפשטות ראו מול עיניהם, 
כלומר לאברהם הי' עץ הסמוך לאוהל, מבחוץ, והוא מציע למלאכים להשען תחתיו, 
וא"כ אין שאלה מעיקרא כי כשמדברים על עץ שנמצא מול העיניים אומרים "העץ" 

ב"ה' הידיעה".

ג. איך מרומז ביאור זה בדברי רש"י?

וצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

3( וכידוע בכללי רש"י שכאשר הפירוש היחיד הוא ממדרש רש"י מביאו בפירושו. )לקו"ש ח"ה שיחה ב לפ' בראשית(

4( וכפי שרואים שרש"י בפירושו מתייחס לשאלה כזאת ומתרץ אותה. עדמ"ש "ויפגע במקום" ששם מפרש רש"י 

שהיינו הר המורי' שנזכר קודם לכן בכתובים.
5( שהרי הוא ישב בפתח האוהל וראה אותם ואז רץ אליהם.



111 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

"ילווה אישי אלי" - באיזה ילד?

 הת' ברוך שלום שי' ויסגלס
תלמיד בישיבה

עה"פ )בראשית כט, לד( "ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי 
ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי", מבאר הראב"ע "ילוה אישי" כמו "ונלוו 

עליך" )במדבר יח, ב(.

שם: "וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך" ושם פירש "וילוו כמו 
ונספחו וכן ילוה אישי, והנה הלוים נלוים בשמם".

כלומר שהשורש ל.ו.ה. פירושו 'מתחבר' והוא פשוט כמשמעו, וכמו שתרגם אונקלוס 
"יתחבר לי בעלי" וכן "ויתוספון עלך", מלשון הליכה ביחד וכן פירושו כיום.

ויעקב  לאה  בין  נוספת  והתחברות  חיבור  יהי'  לוי  שנולד  שמכיון  הדבר,  ובסיבת 
מפרש ה'חזקוני' עה"פ: 

"ילוה אישי אלי - עד עכשיו הייתי מנהלת שני בני בשתי ידי ועכשיו שנולד לו בן 
שלישי יצטרך אישי לסייע לי לנהלם". עכ"ל.

כלומר, שטעם השם שנקרא לוי הוא, מכיון שעד עתה לאה הסתדרה כביכול לגדל 
שני עוללים, אך לגדל שלושה עוללים זה כבר קשה ומצריך עזרה )- אין אפשרות לגדל 
שלושה ילדים בשני ידיים בלבד(, על כן אמרה "עתה הפעם ילווה אישי אלי", שכעת 

יעקב )אישי( יתלווה ללאה )אלי(, ויעזור לה בגידול הילדים.

וכל בנתיו לנחמו", מצטט  בניו  "ויקמו כל  לז, לה(  )בראשית  והנה בפרש"י עה"פ 
רש"י את המילים "וכל בנותיו" ומבאר: "רבי יהודה אומר, אחיות תאומות נולדו עם 

כל שבט". 

כלומר, שכבר מלידתו של שמעון היתה לאה מטפלת ביותר משני פעוטות, ולפי זה 
לכאורה הי' צריך יעקב ללוות את לאה כבר מלידתו של שמעון, אשר אז נולד הילד 
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השלישי, ובפרט שאז כבר היו ארבעה פעוטות, ומפני מה מפרש החזקוני6 שבלידתו 
של שמעון גידלה שני בנים בלבד7?

יעקב  קיבל  כל אישה מנשותיו,  הידוע8 שיחד עם  ע"פ  יש לבאר בדא"פ,  הנה  אך 
גברתה  את  ששימשה  זלפה,  שפחתה  את  יעקב  קיבל  לאה  עם  ויחד  נוספת,  שפחה 

)לאה(, )שהרי באותה תקופה טרם התחתנה עם יעקב9, והיתה שפחתה בלבד(, 

פנוי' לנהל  וע"כ היתה לאה  ב' התאומות,  בידי לאה עם  יש לומר שסייעה  ועפ"ז 
את שני בני' )ראובן ושמעון( בשני ידי', אך כשנולד לוי, הוכרח יעקב להילוות אלי' 

בהוספה ולסייע לה לנהל את ילדיהם.

6( אפשר לתרץ שהחזקוני סובר כהדעה השני' המובאת ברש"י שלא ש"בנותיו" של יעקב שבאו לנחמו, לא היו אלא 

כלותיו. אך מוטב לישבו באופן שעולה לשני הפירושים ברש"י. 
7( וייתכן לומר, שמפני קושיא זו העדיף רש"י לפרש )עה"פ: "ילווה אישי אלי"( "לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות 

ששנים עשר שבטים יוצאים מיעקב וארבע נשים ישא, אמרה מעתה אין לו פתחון פה עלי, שהרי נטלתי כל חלקי בבנים" 
ולא את הפירוש הנ"ל בחזקוני.

8( בראשית כט, כד: "ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה".

9( ורק לאחרי לידת יהודה ונישואי יעקב עם בלהה, אזי: "ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן 

אתה ליעקב לאשה" )בראשית ל, ט(.
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שונות

 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.

בשער הכולל )סי' ל ס"ג( מציין בנוגע לגרסת אדמוה"ז בסידור שער השמים של 
מקומות  כו"כ  שיש  אלא  השל"ה,  גרסת  את  תואמים  השינויים  רוב  ואמנם  השל"ה, 
ונוסף לזה,  שאדמוה"ז גרס בצורה אחרת ומהם - שלא מופיעים באף גרסא אחרת. 
גם סידור היעב"ץ גירסתו דומה לסידור השל"ה )ואולי הוא גם גרסת סידור השל"ה, 
למרות שלא מצאתי זאת בהקדמת היעב"ץ לסידורו(, ולכאורה סידור אדמוה"ז הוא 

יותר מזכיר את סידור היעב"ץ מאשר את סידור שער השמים של השל"ה. 

]להשוואת הגרסאות השתמשתי בספרים: סידור תהלת ה'; סידור עם דא"ח; סידור 
תורה אור; משניות שבש"ס בבלי; דיבור המתחיל של פירושי רש"י, רע"ב, רבינו יונה 
נוסחאות שבשולי הגליון,  ובפרט בשינויי  פירושים,  ויטרי; משניות עם מ"ב  ומחזור 
המלקטים ריבוי שינויי נוסחאות מכתבי יד ודפוסים עתיקים. ולכן כשאכתוב שגרסא 
* הערה זו הודפסה בקובץ קל"ד, ומודפסת כאן שוב עם תיקונים הארות וביאורים משמעותיים שנשמטו בהוצאה 

הקודמת, ותוספת מרובה על העיקר. 
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מסויימת נמצאת רק 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 
)ולא שנים ושלושה תנאים בשם זה, כפי  ר' אליעזר בן יעקב אחד שחי כ־400 שנה 
שכתבו כמה מסופרי תולדות ישראל( לכן עיינתי גם בספר זה, וניסתי להשוות 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 
)ועכ"פ, לא  מוצאים בסידור גרסא שאינה מוזכרת באף מקום או דפוס קדמון אחר 
באלה המצויינים באחד מהמקורות הנ"ל( מדובר בחידוש של אדה"ז עצמו, ומכל טעם 
שלא יהי' )וכנ"ל אם גירסת שלושתם, השל"ה היעב"ץ ואדמוה"ז שונה מכל הדפוסים 

ופי' המשנה( וכדלקמן. 

אחרות  גרסאות  לבין  בינם  הבדל  שאין  לכאורה  נראה  פשט  פי  שעל  בדברים  גם 
במשנה, יש עדיין להמליץ על כך 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.

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".

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.



115 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

השל"ה  ובסידור  שיחה".  מרבה  שהאדם  זמן  "כל  נדפס:  שראיתי  הדפוסים  ברוב 
והיעב"ץ הגירסא היא כאדמוה"ז, ואולי זהו המקור. 

אולי י"ל שההבדל בין הגרסאות הוא: התויו"ט מפרש המשנה כגירסא הרגילה: 'כל 
'גורם רעה לעצמו'  היא טמאה,  היא טמאה: אם  ובין אם  בין שאשתו טהורה   - זמן' 

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".

השל"ה  של  בסידור  יו"ד(.  )בתוס'  "יסיף"  היא  הגרסא  שראיתי  מהדפוסים  בחלק 
הגירסא היא יסף, אך בסידור של היעב"ץ הגרסא היא יסיף. 

בברטנורא כאן מבאר 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.

ולפי הביאור בשיחה זו מובנת ביתר שאת גירסתו של אדה"ז, שכאשר אינו עוסק 
בלימוד כראוי 'יסף' דוקא, שהרי התורה היא חיינו ואורך ימינו, כנ"ל5.

משנה טז

"רבן גמליאל הי' אומר".

בסידור של היעב"ץ הגרסא היא "היה אומר", אבל בכל הדפוסים האחרים שראיתי, 
נכתב: "רבן גמליאל אומר". ללא תיבת הי'6. וכן הוא בסידור השל"ה. 

5( ויש לציין אשר הגרסא בסידור תורה אור היא יסיף - עם יו"ד.  

6( 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 לשונו של רבן גמליאל.
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משנה יח

"על שלושה דברים העולם קיים".

כן הוא גם בסידורים של השל"ה והיעב"ץ, אבל ברוב הדפוסים שראיתי הגרסא היא: 
"העולם עומד", כמו בתחילת הפרק.

ויש לציין שבסידור העיב"ץ, וכן בסידור עם דא"ח הגרסא היא: האמת הדין והשלום7. 

ומבאר  הנוסחאות,  לשינויי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  ה'תשל"ח  פנחס  ש"פ  בשיחת 
בקיום  עוסקת  הפרק  בתחילת  אדה"ז: המשנה  גרסת  לפי  המשניות  שני  בין  ההבדל 
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".

אמנם הגרסא של השל"ה והיעב"ץ היא "עוסקים". 

פרק ג

7( אלא שכ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ פנחס תשל"ט ביאר מדוע דין קודם לאמת, משום שהדין מברר מהי האמת. 



117 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

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 הדורות'8 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 שלמה9, הגרסא היא "רבי יעקב", 
כבסידור.

גרסתם של השל"ה והיעב"ץ הינה: ר' יעקב אומר. וכ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ואתחנן 
רשב"י,  שבדרגת  בגלל   – אומר"  יעקב  "ר'  בגרסת  בחר  שאדמוה"ז  ביאר,  תשמ"א 
שתורתו אומנתו זו לא מידת חסידות, )לא להפסיק מדברי התורה( אלא חיוב גמור, 

משא"כ בדרגת ר' יעקב.

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(.

וכן )הגרסא שברוב הדפוסים האחרים( היא חלוקת המשניות לפי גרסת היעב"ץ. 
ובסידור השל"ה כל מימרא היא משנה בפ"ע, ולכן בסידור שלו מספר המשניות בפרק 
– כ"ט  י"ח(, פרק ד'   – )ובאדמוה"ז  – כ"ג  ג'  – ט"ז(, פרק  )ובסידור אדמוה"ז  ב' כ"א 

8( בערך ר' אליעזר בן יעקב.

9( לר' שלמה העדני מחברון, תלמידו של בעל השטמ"ק. פירושו עוסק רבות בגרסאות המשנה.
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)ובאדמוה"ז כ"ב(, בפרק ה' – כ"ו )ובאדמוה"ז – כ"ב(. ורק בפ"א ופ"ו מספר המשניות 
זהה. 

בנוגע למשניות האלו יש לציין שיש חילוקי גרסאות בדברי ר' יוחנן בן זכאי, האם 
לגרוס "רבי" לפני תלמידיו, חלק מהמפרשים מבארים שא"צ לגרוס "רבי", כי ריב"ז 
היה רבם ולא קרא לתלמידיו בתוארי כבוד אלו. בסידור יעב"ץ נמצא "רבי" בסוגריים, 
ויש לציין ששנים ארוכות כך היתה הגרסא בסידורי תהלת ה'. אח"כ הדפיסו לפלא עם 

התואר "רבי", אמנם בסידור שער השמים של השל"ה גורס "רבי" בכל המשנה.     

פרק ג
משנה ג

גרסת השל"ה היא גרסת ר' חנינא בן תרדיון; גרסת היעב"ץ – ר' חנני' בן תרדיון; 
בחילופי גירסאות ישנם את שתי הגרסאות, ואדמוה"ז גורס כהשל"ה. 

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 ט10(.

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(:

- רומז ל'ביישנים', על פי מארז"ל11 שמותר לת"ח לשנות ולא לומר מהי  חלפתא 
שהחלפת  היינו  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 

10( 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.
11( ב"מ כג, ב.
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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. 

אצל אדמוה"ז המילה "בן" )חסמא( היא בסוגריים כמו בסידור היעב"ץ, אצל השל"ה 
וכן בחלק מהדפוסים נכתב "ר"א בן חיסמא", ותוס' יו"ט כתב שצריך למחוק את המילה 
"בן" מפני שחיסמא לא היה שמו של ר"א, אלא תואר שלו בעצמו, כמו שמבואר במדרש. 

פרק ד
משנה א

"מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי".

ויטרי  ובמחזור  ברוב הדפוסים מובא רק תחילת הפסוק: "מכל מלמדי השכלתי", 
אף כתב שסיפא דקרא )"כי עדותיך שיחה לי"( אינו כתוב במשנה. ובסידור השל"ה 

והיעב"ץ מובא כל הפסוק. 
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אמנם, רוב המפרשים )וגם המחזור ויטרי( מפרשים גם את סיום הפסוק12.

משנה ה

"רבי ישמעאל ב"ר יוסי אומר".

בכל הדפוסים שראיתי כתוב: או "רבי ישמעאל", או "רבי ישמעאל בנו", או "רבי 
שמעון בנו". חוץ מסידורי השל"ה והיעב"ץ ששניהם כותבים "ר' ישמעאל ב"ר". 

לכאורה לפי כל נוסחאות אלו הכוונה לבנו של ר' יוחנן בן ברוקה המוזכר במשנה 
הקודמת. ובשינויי נוסחאות אף כותב ש"במקצת סידורים הודפס בטעות ר' ישמעאל 

ב"ר יוסי".

מכל  שונה  יוסי"(  ב"ר  ישמעאל  )"ר'  ואדה"ז  היעב"ץ  השל"ה  שגרסת  יוצא  א"כ 
הגרסאות הנפוצות, ויש אף מי שהכריז עלי' כטעות הדפוס.

בסדר הדורות )ערך ר' יעקב בן בתו של אלישע )אחר((, מונה סדר התנאים בפרק 
זה, וכותב ר' ישמעאל סתם. וכשמונה מאמריו של ר' ישמעאל בריב"ב13 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 
ומשתיים: 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". זוהי גרסת השל"ה והיעב"ץ.

 אבל בכל הדפוסים שראיתי14, 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".

12( וכ"ק אד"ש מה"מ ביאר בשיחת ש"פ קרח תש"מ שכאשר מסתכלים על כל יהודי כעדות להקב"ה, רק אז אפשר 

ללמוד מכל אדם; א"כ סוף הפסוק הינו עיקר הלימוד. 
13( ולגבי ר' שמעון בריב"ב, בערך ר' יוחנן בן ברוקה מציין לבנו ר' ישמעאל ואינו מזכיר כלל ר' שמעון.

14( 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".
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בכל הדפוסים שראיתי מודפס: "ואם עמלת בתורה יש שכר הרבה ליתן לך", ללא 
מילת 'הרבה' לאחר 'בתורה'.

 וכן השל"ה והיעב"ץ לא גורסים "הרבה", וא"כ זו לכאורה ההוספה של אדמוה"ז. 

משנה כב

"שאין לפניו . . ולא מקח שוחד".

ברוב הדפוסים נכתב לאחר מכן "שהכל שלו", וכן היא גרסת השל"ה, אמנם גרסת 
אדמוה"ז היא גרסת היעב"ץ.  

במילים "והמתים להחיות" ישנם שלושה גרסאות; לחיות; לֵהָחיות; ְלַהַחיות.

לחיות,  ואדמוה"ז  היעב"ץ  גרסת  ְלַהַחיות.  היא  גרסאות(  בעוד  )וכו  גרסת השל"ה 
ובסוגריים: לֵהָחיות.

פרק ה
בנוגע למשניות ג־ד בגרסאות השל"ה והיעב"ץ הן כאדמוה"ז, "אברהם אבינו" ללא 

"עליו השלום", וכן בהמשך במשניות הבאות. 

משנה ה

"ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים". וכן הוא גם בשל"ה וביעב"ץ. 

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"ו15 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'.

15( ועד"ז בשיחת ש"פ ראה ה'תשל"ח.
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משנה ו

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".

בשל"ה וביעב"ץ, וכן בכל הדפוסים והפירושים שראיתי, ללא יוצא מן הכלל, הגרסא 
היא: "מקצתן 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 ט
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"גלות בא וכו", גרסת השל"ה "על עבודה זרה" )עבודת כוכבים(, כבסידור תהלת ה'. 
אך היעב"ץ כתב "על עובדי עבודה זרה", והיא גרסת הסידור עם דא"ח וסידור תורה 
אור. כן הוא גם גרסת המשניות ותוס' יו"ט. וב'חילופי גרסאות' מביא שהמילה "עובדי" 

הינה מיותרת.

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, וכן 
גם בשל"ה וביעב"ץ. 

משנה יא

"נוח לכעוס ונוח לרצות יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס וקשה לרצות יצא שכרו 
בהפסדו".

יצא שכרו בהפסדו.  ונוח לרצות  "נוח לכעוס  ברוב המשניות הגרסא היא הפוכה: 
קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו".

גורסים  שיש  כותב  דבריו  ובסוף  הנפוצה,  הגרסא  כפי  מפרש  בדבריו  הברטנורא 
כהגירסא המובאת באדה"ז, וכן השל"ה והיעב"ץ גורסים כגרסת אדמוה"ז. 

משנה יח

"ירבעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים".

בכל הדפוסים שראיתי מושמטות המילים "בן נבט", מלבד מהשל"ה והיעב"ץ שאכן 
גורסים "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 בדרכו הרעה של ירבעם16, ואין מודגש בהם 

דוקא "בן נבט".

אמנם קצת ניתן לומר, שתוכן הפסוק שמביאה המשנה )"על חטאות ירבעם וכו'"( 
וכיון שגם  ירבעם".  "על חטאות  ירבעם הושמד  הוא לפי הפסוקים הקודמים: שבית 
בירבעם השני )בן יואש( ניתנה נבואה: "וקמתי על בית ירבעם בחרב17", צריך להדגיש 

שמדובר דוקא בירבעם בן נבט.

16( ראה לדוגמא מלכים א טז, יט.

17( עמוס ז, ט.
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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".

של  מתלמידיו  שפלה,  ונפש  נמוכה  ורוח  טובה  "עין  היא:  הגרסא  הדפוסים  ברוב 
אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע".

אמנם דברי אדמוה"ז הן גירסתם של השל"ה והיעב"ץ, אלא שהיעב"ץ משמיט את 
המילה "אבל". 

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' דבעולם  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".

ומיוחדת גרסתו של ה'מלאכת שלמה' "בתורתך ועם עושי רצונך". 

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. 



125 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

ובשער הכולל מביא מתוס' יו"ט שהמשנה ""הוא היה אומר בן ה' וכו'", אינה כלל 
מהמסכת ונתווספה אח"כ. 

פרק ו
משנה א

"והווה צנוע". וכן הוא בסידורי השל"ה והיעב"ץ. 

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". וכן הוא בסידור היעב"ץ.

אבל בשל"ה ובכל הדפוסים שראיתי, ללא יוצא מן הכלל, הגרסא היא: "ואפילו אות 
אחת". לכאורה פשט הדברים אינו משתנה, והוא תיקון לשון בלבד.

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". וכן הוא 

בשל"ה וביעב"ץ. 

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  הם18  רבים  אך 
"בשכלות הלב".

18( דוד בן יהודה החסיד )נכד הרמב"ן(, נחלת אבות לאברבנאל, דוד הנגיד בן אברהם, ספר המגיד לר"י תאומים 

)בעל הפמ"ג(. ועוד.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת126

ותורה  נקנית ב־ל', כהונה ב־כ"ד,  בסידור השל"ה התחלת המשנה הינה: המלכות 
מגרסת  שונים  תוכנם  והן  הדברים  סדר  הן  אח"כ  אבל  אדמוה"ז.  כגרסת  ב־מ"ח, 

אדמוה"ז19. 

בסדר  ב־מ"ח,  ותורה  ב־ל',  מלכות  ב־כ"ד,  כהונה  המשנה:  בתחילת  גרס  והיעב"ץ 
שונה מהשל"ה ומאדמוה"ז; ולאחמ"כ כשמונה את סדר כל המ"ח דברים הוא כגרסת 
אדמוה"ז מילה במילה, אלא שחלק מהם כתובים בסידורו בסוגריים, ואודות "טהרה", 

כתב בסוגריים "בגמרא ליתא". 

משנה ז

"כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים".

שמואל,  ומדרש  שבפרש"י  לציין  יש  וכן  הדפוסים20,  ברוב  מובא  אינו  זה  פסוק 
ויטרי  שבמחזור  ראיתי  אך  זה.  פסוק  מביאים  אינם  הפסוקים,  סדר  את  שמפרשים 

שהודפס בנירנברג )תרפ"ג( מובא פסוק זה. וכן הוא בשל"ה וביעב"ץ. 

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 ח

גרסת היעב"ץ בסדר הפסוקים היא ממש כמו אדמוה"ז, למעט הוספת היעב"ץ את 
הפסוק "עטרת חכמים ראשם", פסוק זה מובא בעוד גרסאות, אמנם בשינויי נוסחאות 
מציין לא לגרסא בסידור השל"ה – חוץ מתוספת הפסוק "עטרת חכמים ראשם", סדר 
)וכן עוד דפוסים(  וכן יש להעיר שהשל"ה  הפסוקים שונה לגמרי מגרסת אדמוה"ז. 

גורסים גם בתחילת המשנה "ר' שמעון בן מנסיא", ולא "ר' שמעון בן יהודה"21.  

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'".

19( יש לציין שאף השל"ה לא גרס "שכלות הלב". 

20( ראה פירוש מדרש דוד, שאינו מביא הפסוק במשנה, אך מביאו בפירושו. והחיד"א בפירושו מביא פסוק זה כלשון 

המשנה.
21( וראה שיחת בלק תשכ"ח )ביאורים לפרקי אבות פרק ו ע' 360( בביאור עומק ענין זה. 
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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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הוספות

 פענוח אגרת קודש )ה(
 הערות כ"ק אד"ש מה"מ על ספרים

"עדות בישראל" ו"קבוצת כתבי אגדה"

 הת' יגאל יא"ל שי' קופצ'יק
תלמיד בישיבה

א
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 תקי בסדרת הספרים 'אגרות קודש'.

את אגרת זו פותח כ"ק אד"ש מה"מ:

ב"ה, כ"ה תמוז, תש"ט

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהר"א שי' שטערן

1( אגרת תכז בגליון א )קלא(, אגרת ג'תרעג בגליון ב )קלב(, אגרת ב'תיד בגליון ג )קלג(, ואגרת שיב בגליון ד )קלד(.
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שלום וברכה!

מכתבו קבלתי, ואף שכנראה לא פירשתי כוונתי יפה לפני הרה"ח וכו' 
וכו' מהורמ"ז שי' הלוי ]גרינגלאס[, בכ"ז אחרי שהכל תלוי במזל )תיקון 
נוצר חסד, חסד לאברהם( ואפילו )זח"ג קלד, א( ספרים )לרמז ע"ד הצחות 
מיו"ד סו"ס ע"ר. ער והנעירתו מסכת )עירובין נג, ב(( בודאי כן היא המדה. 

והגיעוני שני ספריו עדות בישראל וקבוצת כתבי אגדה.

היות ואין בידינו את חליפת המכתבים שקדמה למכתב זה, קצת יקשה להבין דברי 
סיון  ער"ח  )מתאריך  תריד  באגרת  לקמן,  אך  זו,  אגרת  בתחילת  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
בלי   - "מכתבו  זו:  אגרת  ומזכיר  גרינגלאס  לרמ"ז  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כותב  ה'שי"ת(, 
וכו'  הקונ'  פרסום  הנשים,  מארגון  ההודעה  על  ות"ח,  נתקבל.   - הכתיבה  זמן  הוראת 

וההערה למש"כ בס' מהר"א שי' שטערן - ויעויין ג"כ שו"ת חת"ס ח"ו סצ"ח".

אודות  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  כתב  גרינגלאס  זאב  מנחם  שהרב  )לענ"ד(  נראה  ומכך 
הנכתב בספרים אלו, ונראה שבעקבות כך הגיעו לכ"ק אד"ש מה"מ ספרים אלו, ע"י 
וזהו לכאורה ההסבר לכך שכ"ק אד"ש  גרינגלאס,  הרב שטערן או שמא ע"י הרמ"ז 

מה"מ מסביר בתחילת המכתב מדוע וכיצד הגיעו הספרים אליו.

)מכך שכ"ק אד"ש מה"מ מציין לשו"ת חת"ס הנ"ל, העוסק בענין תחומים למעלה 
מעשרה בקשר עם ביאת משיח ואליהו, נראה לענ"ד שהרמ"ז כתב לכ"ק אד"ש מה"מ 
החסידות,  ולימוד  אליהו,  של  שמו  המשיח,  ביאת  אודות  זה  בספר  לנכתב  בקשר 

וכדלקמן(.

ולגוף דברי כ"ק אד"ש מה"מ:

כ"ק אד"ש מה"מ מציין לספר "חסד לאברהם2", שם מסביר שענין 'הכל תלוי במזל' 
הוא שהשפע שהקב"ה משפיע, מגיע לכל אחד ואחד כפי הדבר בו הוא מונח: באם הוא 
בן תורה - הרי מתווסף לו בהשגת התורה, באם הוא בעל אהבה או יראה - מתווסף לו 

בהם, ובאם הוא בעל עסק - מתווסף לו בעסק.

ומציין כ"ק אד"ש מה"מ לזהר, שם כתוב: "קם רבי אלעזר )ברי'( פתח ואמר: הכל 
תלוי במזל, ואפילו ס"ת בהיכל".

ולאחר מכן מעיר בדרך הצחות משו"ע יורה דעה, שם נכתב שכיום מצוות כתיבת 
ספר תורה הוא גם בכתיבת חומשים ומשניות עם פירושיהם. לכאורה כוונת כ"ק אד"ש 
מה"מ להסביר בזה כיצד ענין "הכל תלוי במזל אפילו ס"ת שבהיכל", קאי גם על ספרי 

חידושי תורה.

2( להרה"ק וכו' ר' אברהם המלאך, בנו של כ"ק המגיד ממעזריטש.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת130

וכן מעיר בדרך הצחות מהגמ' בעירובין, ששם איתא: "רבי אבהו כי הוה משתעי 
בלשון חכמה )שלא יבינו האחרים. רש"י( הוה אמר . . אמרו לי' רבנן לר' אבהו: הצפיננו 
היכן ר' אלעאי צפון )הי' מתחבא, דלא היו יודעים התלמידים להיכן הי', והיו שואלים 
ממנו. רש"י(. אמר להן: עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו. אמרי לה 

אשה ואמרי לה מסכתא".

ומפרש רש"י: "עלץ בנערה אהרונית אחרונית עירנית והנעירתו. שמח הלילה בנערה 
אהרונית ועכשיו הוא ישן. ואמרי לה . . מסכתא. אהרונית מסדר קדשים עבודת אהרן, 

אחרונית סיים אחרת והתחיל בזו, עירנית עמוקה וחמורה ומעוררת לומדי'".

ונראה לעניות דעתי שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ בכל הנ"ל לומר, שכיון שהכל תלוי 
במזל, וגם ספרים )כפי שנכתב בזהר, ובדרך הצחות משו"ע יו"ד(, וכפי דברי ה'חסד 
לאברהם' שלכל אחד מגיע השפע לפי הדבר בו הוא שרוי, לכן הגיעו לכ"ק אד"ש מה"מ 
ספרים אלו )ואויו"ל שזהו בקשר לכך שהספר עוסק גם בעניני משיח, אליהו ולימוד 
"עמוקה  שהיא  מכיון  הלילה  כל  העירתו  שהמסכת  מכך  הצחות  ובדרך  חסידות(. 
וחמורה ומעוררת לומדי'" - שכ"ק אד"ש מה"מ עוסק בסוגיות אלו בעומק וכו'. וכל 

זה הוא לענ"ד.

לאחמ"כ ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ:

ת"ח על המשלוח ומוסג"פ המחאה. ויה"ר אשר יקויימו בו ברכות כ"ק 
מו"ח אדמו"ר שליט"א על מילואן. ואבוא בזה באיזה הערות בעברי בין 
דפיו, ונשען על מרז"ל )ב"מ פד, סע"א( הוה מקשי לי' כו' וממילא רוחא 

שמעתא כו' אטו לא ידענא דשפיר קאמינא.

שקיבל  המכתבים  שטערן  המהר"א  הדפיס  אגדה,  כתבי  קבוצת  ספר  בתחילת 
בהדפסת ספרו הראשון - עדות בישראל - וביניהם מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, וז"ל:

"ב"ה, כ"ד מנחם אב, תש"ד, ברוקלין.

ידידי הרה"ג וו"ח אי"א מוה"ר אברהם שיחי', שו"ב, שלום וברכה.

במועדו קיבלתי את ספרו "עדות בישראל", ותודה עבור תשורתו, יחזק השי"ת את 
בריאותו ואת בריאות ב"ב יחיו, ויתן לו פרנסה טובה בהרחבה, שיוכל לשקוד בתורה, 

ולעסוק בעבודת השי"ת כחפצו הטוב, הדו"ש ומברכו. חתי"ק.

ונראה שלזה כיון כ"ק אד"ש מה"מ כשכתב: "ויה"ר אשר יקויימו בו ברכות כ"ק מו"ח 
אדמו"ר שליט"א על מילואן".
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לאחמ"כ ניגש כ"ק אד"ש מה"מ להערות על הספר, ומקדים בציון לגמרא ב"מ, שם 
מסופר אודות ר' יוחנן, שלאחר שנסתלק ריש לקיש הי' מצטער אחריו הרבה, ושלחו 

את ר' אלעזר בן פדת שמחודדין שמועותיו, כדי ליישב דעתו.

הלך ראב"פ וישב לפני רבי יוחנן, ועל כל דבר שאמר ר' יוחנן, אמר לו ראב"פ משנה 
שמסייעת לדבריו.

יוחנן: אתה כבן לקיש? בן לקיש כל דבר שהייתי אומר הי' מקשה לי  ר'  לו  אמר 
עליו עשרים וארבע קושיות, והייתי מתרץ לו עשרים וארבע תירוצים, וממילא "רווחא 

שמעתא". ואתה אומר לי משנה שמסייעת לי? וכי אינני יודע שמה שאמרתי נכון?!

היינו שדוקא ע"י הקושיא והתירוץ - "רווחא שמעתא". וזאת הסיבה שמעיר לו כ"ק 
אד"ש מה"מ הערות, לא לסתור את דרשותיו, אלא אדרבה, לחדדן.

לאחמ"כ מעיר לו כ"ק אד"ש מה"מ עשר הערות על ספריו, ובסיום האגרת מספר 
הערות קצרות נוספות.

 ב
הערה א' - ההפרש בין אכילת תרומה לעבודת ביהמ"ק

בתחילת ספר עדות לישראל3 מביא המשנה בתחילת ברכות: "מאימתי קורין את שמע 
בערבית, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן". ובהמשך הגמ' מובא בברייתא: 

"משהעני נכנס לאכול פתו", והתוס' שם הקשו מתי קורא העני ק"ש.

ומביא קושיית המהרש"א, מדוע הקשו זאת התוס' דוקא על העני ולא על הכהנים, 
שהרי גם הכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ומתי יקראו ק"ש. ומציין לתירוץ המהרש"א.

ב, דאכילת תרומה  פי האמור בפסחים עב,  "ולי העני אפשר על  כותב:  ולאחמ"כ 
נקראת עבודה, ועבודה הלא היא דוחה ק"ש בזמנה, כיומא לז, ב, דאנשי משמר ומעמד 

היו מקדימין ומאחרין".

היינו שמכיון שאכילת תרומה נקראת עבודה, ועבודה דוחה ק"ש בזמנה, לכן אין 
ק"ש.  קורין  לאחמ"כ  ורק  בתרומה  האוכלים  הכהנים  על  אין שאלה  מדוע  להקשות 
וכהוכחה לכך שעבודה דוחה ק"ש בזמנה מביא את דברי הגמ' ביומא ש"אנשי משמר 
ומעמד היו מקדימין ומאחרין" - שאנשי משמר ומעמד בבית המקדש, היו מקדימין 

ומאחרין את ק"ש ותפילה לפני או אחרי עבודת השחר בביהמ"ק.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

3( הספר הינו מקבץ של חידושי תורה שכתב המחבר במשך השנים על הש"ס, וכשנצטברו מהם סך גדול קיבצם 

לאכסניא אחת.
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א( בתחילת ספרו עדות בישראל )ע"א(, דעבודה דאכילת תרומה תדחה 
מקדימין  ומעמד  משמר  דאנשי  ב  לז,  מיומא  ראי'  ומביא  בזמנה,  ק"ש 

ומאחרין.

יקראו  דלא  לחשש  מקום  אין  א(  בשניהם  מו"מ  דבאנשי  ראי',  ואינה 
ק"ש כלל, דהדחי' יש לה קצבה, ב( אין דרך אחר כ"א להקדים ולאחר, 
משא"כ  בזמנה,  בביהמ"ק  העבודה  תתחיל  לא  לעולם  הרי  דבלאה"כ 
כשמקדימין ומאחרין הרי אפילו אנשי משמר ומעמד אלו עצמן בשבוע 

הבא קורין שמע בזמנה - משא"כ באכילת תרומה.

וגם סברתו מצ"ע לפענ"ד אינה, כי איסור האכילה בזמן ק"ש ות"ע אינו 
איסור מצד עצמו )כמו בתפלת שחרית( כ"א גזירה שמא עי"ז יסובב אשר 
או  דרשות  אכילה  ע"י  באה  השינה  אם  נפ"מ  מאי  וא"כ  הלילה.  כל  ישן 
דקבעו  ענין  ה"ז  כי, לסברתו,  בהיתר,  ענין להתחילו  כאן  )אין   - דמצוה 

חכמים לכתחילה דכל כהן שטהר אוכל תרומתו בזמן ק"ש(.

אכילה  בין  לחלק  אין  שינה  חשש  מפני  לאכול  דאסור  דכיון  ועפי"ז, 
דרשות ומצוה, מובן ג"כ הא דמקדימין ת"ע גם לסעודת שוי"ט, וביחוד 
דמקדימין ק"ש ותפלה גם למצה ופת דליל א' דפסח וסוכות, דלכאורה 
אינה,  פוסקים,  לכמה  הנ"ל,  ופת  הלילה,  כל  זמנן  התורה,  מן  דהן  קשה 

מה"ת, אלא עד חצות. וראה ברכות כז, א.

היינו, שאין להביא ראי' מכך שאנשי משמר ומעמד מקדימין ומאחרין הק"ש, כיון 
ששם יש שני סיבות להיתר: א. אין חשש שלא יקראו כיון שיש לכך קצבה. ב. אין דרך 
אחרת להתחיל העבודה בביהמ"ק בזמנה, ואין זה סדר קבוע לאנשי המשמר והמעמד, 

כי אם רק לשבוע שלהם.

ובעצם הסברא לומר שכיון שאכילת תרומה היא מצוה תדחה את ק"ש, כפי שדוחה 
תפילת שחרית - כותב כ"ק אד"ש מה"מ שיש הבדל עקרוני בין סיבת איסור דחיית ק"ש 
ותפילת ערבית לדחיית ק"ש של שחר ותפילת שחרית, שבק"ש של ערבית הסיבה היא 
שמא ישכח וישן כל הלילה ויבטל מצוות ק"ש, ובזה אין הבדל בין אם זה בא מחמת 

סעודת מצוה או מחמת סעודה סתם.

ומוסיף בסוגריים שאין בזה ענין של התחלה בהיתר, כיון שבמשנה זהו הסדר הקבוע 
- שכהן שטהר אוכל בתרומה מיד בשקיעת השמש.

ולפי ענין זה, מסביר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע מקדימים ק"ש ותפילת ערבית לאכילת 
התורה.  מן  מצוות  שהן  אף  דסוכות,  א'  בליל  בסוכה  פת  ואכילת  פסח,  בליל  מצה 

ואדרבה, אכילת פת בסוכה, לכמה דעות, אינה אלא עד חצות יום ראשון.
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ומציין כ"ק אד"ש מה"מ לגמרא בברכות, שם דנה הגמ' האם מותר להתפלל תפילת 
ערבית של שבת בערב שבת, וממהלך הדברים משמע שהעדיפות היא אכן להתפלל 

בשבת עצמה, היינו, להקדים ק"ש לסעודת שבת ויו"ט.

 ג
הערה ב' - המנהג הי' להניח את כלי הכהן במקום משומר

לא  מדוע  קושיית המהרש"א  לתרץ  הנ"ל, שמנסה  לישראל  העדות  דברי  בהמשך 
הקשו התוס' על אכילת הכהנים קודם ק"ש - בכך שאכילת תרומה היא מצוה, מביא 
מוצנע  במקום  נשמרת  האם  מחלוקת  יש  תלוי'  לתרומה  שבנוגע  בפסחים,  מהגמ' 

ומשומר, וא"כ תרומה טהורה ודאי שמונחת במקום משומר ומוצנע לדברי הכל.

'נכנסין לאכול בתרומתן' היינו למקום השמור, ושכוונת  ומזה רוצה לומר שלשון 
ישכחו  שמא  ק"ש,  זמן  קודם  לשם  להיכנס  לכהנים  שאין  להשמיענו  היא  המשנה 

מבהילותם ויאכלו ממנה קודם שיטהרו.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ב( שם דתרומה מונחת במקום השמור. המנהג הי' דכל ביתו וכליו וכו' 
של כהן כן הוא. יעוין סוף חגיגה )אלא שבתרומה יש גם חיוב שמירה(.

בסוף מס' חגיגה דנה הגמ' בהפרש בין עמי הארץ לחברים, ומתי ובמה נאמנים עמי 
ואחת הדוגמאות היא לחבר שפתח חבית למכרה בשוק,  הארץ להעיד על הטהרה. 
דמשום שהכל ממשמשין בה הרי היא טמאה )רק שכיון שבזמן הרגל כולם נחשבים 

לחברים, טהורה בזמן הרגל(.

המוצנע  במקום  כליהם  מניחים  היו  והחברים  הכהנים  כלל  שבדרך  נראה,  ומכך 
והשמור, כדי שיהיו כליהם טהורין לתרומה, והחידוש היחידי שהי' בתרומה עצמה, 

שלא הי' זה רק מצד המנהג, אלא מצד חיוב שמירתה.

 ד
הערה ג' - מכשירי מצוה כמצוה

חברוב4  ז"ל  אליהו  ר'  הרה"ג  חברו,  בשם  שכתב  מה  דלפי  כותב  להנ"ל,  בהמשך 
שהכנת המצוה כמצוה עצמה, הרי כניסת הכהנים למקום המוצנע לאכול בתרומתן, 

הוי כמצוה עצמה ודוחה ק"ש.

4( אבדק"ק אוסטרהא.
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ומציין, שהרב חברוב ציין כמקור לכך מהשוטח את האבידה לצרכה, שנחשב כעוסק 
במצוה5, ומעיר שאפשר לדחות זאת שהרי שם הוי בכלל המצוה, שהרי התורה אמרה 
"והשבותו לו - ראה היאך תשיבנו לו", אך בכל זאת מביא לכך סימוכין מהגמ' ביבמות 

)ו, א( בסוגיא דעשה דוחה לא תעשה, בענין מכשירי מצוה6.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ג( שם הכנה דמצוה כמצוה - יש מעירין ממכילתא דרשב"י לשמות )יב, 
כח( וילכו ויעשו ליתן להם שכר הליכה כשכר עשי' )משא"כ במכילתא 

שהובאה ברש"י שם(.

ברש"י שם כתב: "וילכו ויעשו בני ישראל. וכי כבר עשו, והלא מראש חודש נאמר 
וילכו ויעשו. אף  להם? אלא מכיון שקבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו. 
ההליכה מנה הכתוב ליתן שכר להליכה ושכר לעשי'". ולעומת זאת במכילתא דרשב"י 

נכתב: "ליתן להן שכר הליכה כשכר עשי'".

ונראה שמהבדל הלשון בין רש"י למכילתא דרשב"י, האם זהו "שכר להליכה ושכר 
לעשי'" )שני סוגי שכר נפרדים(, או "שכר הליכה כשכר עשי'" )סוג שכר אחד(, דייקו 

שההליכה נחשבת כעשי' עצמה.

 ה
הערה ד' - אמירת פסוק או פרשת קריאת שמע קודם צאת 

האדם מביתו
בספר עדות בישראל מעיר על מה שנכתב בעטרת זקנים על שו"ע או"ח סי' א' - 
"וקודם צאתו מביתו יאמר פסוק שמע ישראל, קבלה בשם ר' יהודה חסיד" - שכן הוא 

בתשב"ץ הקטן סי' ריח7.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ד( ער"פ בתחילת הערותיו על השו"ע אמירת פסוק שמע ישראל - יעוין 
שע"ת ס"ו. ובשו"ע רבנו הזקן סו"ס מו מעתיק פרשת שמע ישראל.

בשערי תפילה8, הלכות ק"ש סעיף ו', מעתיק דברי החיד"א בספרו 'קשר גודל', סימן 
ו' סעיף ה' )בתרגום לערבית(, וז"ל החיד"א: "לכן אם אינו יכול להתפלל עם הצבור, 

5( תוס' ב"מ כט, א.

6( ויש להעיר לדבר מלכות ש"פ פנחס ה'תנש"א, סעיף ד ואילך, ושם באריכות בדברי הרוגצ'ובי, עיי"ש.

7( ולהעיר שבשו"ע השלם מהדורת פריעדמאן, מצויין על אתר שכן הוא בתשב"ץ.

8( להר"ר סאסי כהן ז"ל.
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כי ראשו ואבריו כבדים, יקום וילבש טלית ותפילין ויברך ברכות השחר ויקרא ק"ש, 
ושוב יישן דרך עראי"9.

ובשו"ע הרב כתב: "ויש מי שקבלה בידו לומר פרשה שמע ישראל, כשיוצא מביתו 
לבית הכנסת10".

 ו
הערה ה' - מדוע ר' חנניא בן תרדיון ור' יהודה בן בתירה 

מסרו נפשם על ת"ת וסמיכה
)הלכות  הרמב"ם  על  משנה  לכסף  שהוקשה  מה  על  מעיר  בישראל,  עדות  בספר 
יסוה"ת פ"ה, הלכות א־ג(, דלפי מה שכתב הרמב"ם שאין למסור הנפש על עבירות 
קלות אא"כ זוהי שעת השמד, כיצד ר' חנינא בן תרדיון מסר נפשו על לימוד תורה, ור' 

יהודה בן בבא מסר נפשו על הסמיכה.

ומביא שאפשר לתרץ על פי דברי הנמוקי יוסף, שאז גזרו על כל המצוות, ובפרט 
על לימוד תורה כדי להשכיחה מישראל, וממילא לימוד התורה והסמיכה הם מצוות 
תלוי לדעת את  בלימוד התורה   - וכמה מצוות אחרות  כמה  תלויים  כלליות שבהם 

המעשה אשר יעשון, ובסמיכה תלוי כל קביעות החגים וראשי חדשים.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

יסוה"ת רפ"ה בכס"מ. מתרץ  ה( עש"ן בתחילת הערותיו על הרמב"ם 
הקושיא מרחב"ת וריב"ב - דת"ת וסמיכת חכמים שאני דבזה תלוים כמה 
גופי תורה. וצ"ע כוונתו א( דא"כ גם על זה צ"ל יהרג ואל יעבור. ועוד יותר 
ממילא נשכחים גופי תורה, אין נפק"מ למאי מכוון העכו"ם  דכיון דבזה 
להנאתו אם לאו. ב( באם רוצה לתרץ לדעת הר"ן דס"ל דבמ"ע יעבור, הנה 
סברת הר"ן היא דבלא"ה יכולים לבטלו, וא"כ מאי יועיל במס"נ שלו. וא"כ 

בת"ת וסמיכה ג"כ שייך זה.

היינו, שמעיר לו כ"ק אד"ש מה"מ בשתיים:

9( בעיון ראשון משמע שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ לציין לשערי תפילה הנזכר בפנים. אמנם בעיון בשערי תשובה )ספר 

היראה(, שם נכתב סדר יום האדם, הרי בסעיף ו נכתב "ויכניע לבו", ומבארים שהכוונה שהאדם יתחיל כל בוקר בהכנעת 
לבו לקב"ה. ואולי בזה נרמז המנהג לומר פסוק )או פרשת( ק"ש קודם שיוצא מביתו, שבזה היא הכנעת לבו לקב"ה. 

ועצ"ע.
10( וצ"ע בשינוי הלשון, שאדה"ז כתב בשלחנו 'פרשה שמע ישראל', וכ"ק אד"ש מה"מ מעתיק 'פרשת שמע ישראל'.
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א. לפי זה שמצוות תלמוד תורה וסמיכה הם מיסודי הדת, הרי גם הם צריכים להיות 
בכלל ש'יהרג ואל יעבור', ויתירה מכך, שלא כמו בשאר עבירות חמורות שבהם אין 

נפק"מ האם מתכוין הגוי להנאתו או לא.

ב. אם נרצה לומר כדעת הר"ן, שבמצוות עשה יעבור ואל יהרג )ולפי"ז ניתן לומר 
סברת העדות בישראל, שדוקא בת"ת וסמיכה יהרג ואל יעבור(, הרי סברת הר"ן היא 
שאין צריך להיהרג על מצות עשה, כי גם בלאה"כ אפשר לבטלה, וא"כ יוצא שגם בת"ת 

וסמיכה הדין יהי' שווה.

 ז
הערה ו' - נחמי' בן חושיאל שמו של משיח בן יוסף

בספר קבוצת כתבי אגדה11 כותב במענה לתמיהת בנו שמצא ב"מדרש תלפיות", 
מצא  שכן  לו  ומציין  חושיאל',  בן  'נחמי'  הוא  בימינו  במהרה  שיבוא  המשיח  ששם 

במדרש קטן בשם "זרובבל12".

ומפרשו ברמז שנחמי' הוא מלשון מנחם, וכן מצא בפיוט דיום ג' דעשי"ת: "תמהר, 
לכך  מקורות  כמה  ומביא  "אחישנה".  מלשון  הוא  וחושיאל  ונחמי'",  מנחם  תשבי, 

שפעמים דורשים שמות באופן זה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

משיח  של  שמו  לענין  )עכ"ה(  בתחלתו  אגדה  כתבי  קבוצת  בספרו  ו( 
שנזכר במדרש זרובבל בשם נחמי' בן חושיאל, ומפרשו ברמז מל' בעתה 

אחישנה וכו' וע"ד מנחם בן חזקי',

בן  שנחמי'  להוסיף  צריך  ספרו בשטחיות,  את  הקוראים  מלב  להוציא 
חושיאל )נזכר מלבד הנ"ל גם במדרש תילים סו"ס סמך. ובמדרש אותות 
משיח הועתק במד' תלפיות( הוא משיח בן יוסף, ומשיח ב"ד נקרא במד' 

זרובבל בשם מנחם בן עמיאל.

היינו שכ"ק אד"ש מה"מ מוסיף מקור נוסף לשם זה, אך מעיר שיש להדגיש שהכוונה 
היא למשיח בן יוסף, ואילו משיח בן דוד נקרא במדרש זרובבל בשם מנחם בן עמיאל.

11( אוסף מכתבים שכתב המחבר לבניו המפוזרים ברחבי העולם, ולאחר זמן קיבץ כל המכתבים יחדיו, היות ויש בהם 

חידושים וביאורים שלו בעניני אגדה שונים. והוסיף עליהם דרשות שדרש עם הזמן.
12( הודפס בקוסטאנטינא בשנת רפ"ד, ושוב בירושלים בשנת תרצ"ה בדפוס יבנה.
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 ח
הערה ז' - קושיית 'מסובין' בזמן שביהמ"ק קיים

בספר קבוצת כתבי אגדה, מביא דברי הגמ' בפסחים )קטז, א(: "אמר לי' רב נחמן 
לדרו עבדי', עבדא דמפיק לי' מרי' לחירות, ויהיב לי' כספא ודהבא, מאי בעי למימר 

לי'? אמר לי' בעי לאודויי ולשבוחי'. אמר לי' פטרתן מלומר מה נשתנה".

ומציין, שנוסח מה נשתנה בארבעת שאלותיו, מוזכר במשנה שם ולכאורה הי' נוהג 
בזמן  שהם  והחגיגה  הפסח  אכילת  בו  שמוזכר  מכיון  קיים,  הי'  המקדש  שבית  בזמן 
כולנו  שאלת  במקומה  הכניסו  החורבן,  "ואחרי  בסוגריים:  ומוסיף  בלבד.  ביהמ"ק 

מסובין".

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ז( שם ע' ל"ה. דקושית מסובין הוסיפו לאחר החורבן )עד"ז כתב הגר"א( 
ראה רמב"ם הל' חו"מ פ"ח הל' ב שקושיא דמסובין הקשו ביחד עם קושית 

צלי, היינו בזמן שהקריבו הפסח.

בפירוש הגר"א על ההגדה כתב: "ואמר הלילה הזה כלנו מסובין, שלא הוזכר במשנה 
קושיא זו מפני שכשהי' בהמ"ק קיים הי' קרבן פסח, לכן הי' הקושיא הלילה הזה כולו 

צלי, ומסובין לא נחשב כשינוי כי היו יושבין תמיד מסובין שכן הי' דרכם".

הקושיות,  את  שמזכיר  הרמב"ם,  לדברי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  זאת  לעומת  אך 
ומביא 5 קושיות - גם את קושיית מסובין וגם את קושיית צלי. ומדבריו יוצא ששאלת 

מסובין הוזכרה גם בזמן שביהמ"ק קיים13.

 ט
הערה ח' - גודל חשיבות לימוד פנימיות התורה, וחומרת 

הקירור בזה
בספר קבוצת כתבי אגדה, עונה לשאלת בנו בדבר האריז"ל, ומשיבו שלדעתו בכל 
פעם שעם ישראל הגיע למצב קשה - נשלח משמים שליח לעוררם. כן הי' בזמן האר"י 
לאחר גירוש ספרד ופורטוגל, וכן הי' בזמן הבעש"ט לאחר פרעות ת"ח ות"ט, ומשיחי 

השקר ש"צ ופרנק ימ"ש.

לאחר מכן ממשיך, שבמה שכתב לו בנו שלומד בספר הזהר, הרי ללימוד הכוונה 
הפנימית שבו צריך ל"התבוננות יתירה, ועיון רב בתיבותיו, אותיותיו נקודיו וצירופיו, 

13( וראה הגש"פ עם ליקוטי טעמים ומנהגים, ד"ה מטבילין, מצה, מרור, מסובין.
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להתנהג  צריך  בו  העוסק  ולכן  בו".  לעמוד  יכול  ממרום  רוח  עליו  יערה  אשר  ואך 
בקדושה ובטהרה ופרישות יתירה.

וממשיך שאף שאכן מאמין הוא שכל התורה הנגלית שבכתב ושבע"פ מלאה שמות 
וצירופין, שהרי כל התורה היא שמותיו של הקב"ה, עכ"ז - "מכיון שדרך הפשט שוה 

לכל נפש, הוא גורם לטהר את הנפש, מגועל נפש".

וממשיך: "בייא! בייא! היינו דאחרבי' לעלמא ולעמא, ואפילו כל משיחי השקר, לא 
בשקר יסודם שרצו ברצונם לשקר ולרמות את העם ולפרוע פרעות בישראל, אלא, 
ורימו  טעו  אחור,  ונפלו  וינקשו  מצידם,  ההגונה  הכנה  בלתי  ד'  את  לעלות  שהרסו 
את עצמם בחשבם שכבר העטרה הולמתם, ועסקו בקבלה למעלה ממדריגתם, ורצו 
להתבונן במה שלא הורשו להתבונן, ועי"ז נפלו והפילו, הודחו והדיחו, עד שנפל עם 

רב מישראל".

לשמור  מנת  על  שבה,  הנגלות  למוד   - נפשך  חשקה  בתורה  אם  "ולכן,  ומסיים: 
ולעשות".

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ח( שם עמ"ב. מקרר מלימוד פנימיות התורה! ולא הייתי מאמין זה לולא 
ראיתי זאת בפירוש. והיאומן כי יסופר, אשר איש מקושר לגזע הריזינאי, 
וא"כ  ותלמידיו,  מהבעש"ט  ומופתים  ד"ת  בספרו  פעמים  כמה  מביא 
בטח יודע מאגה"ק של הבעש"ט שהמשיח א"ל שיבוא כשיפוצו מעינות 
הבעש"ט חוצה - ואחכ"ז כותב ומדפיס לרבים, אשר כל מי שלא הגיע לזה 
אשר "יערה עליו רוח ממרום להתנהג בקדושה וטהרה ופרישות יתרה" לא 

ילמוד אלא בנגלות התורה.

באגרת  בשמו  הזקן  רבנו  שהביא  )כמו  אמר  האריז"ל  בעצמך:  והגע 
זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו  בדורות  דדוקא  סכ"ו(  הקודש 
החכמה. רעיא מהימנא הוא משה רבנו אמר )זח"ג קכד, ב( ובגין דעתידין 
גלותא  מן  בי'  יפקון  הזהר  ס'  האי  דאיהו  דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל 
ברחמי )ועייג"כ ת"ז סוף ת"ו(. הקב"ה מגלה מסתורין שלו ע"י הבעש"ט 
הגאולה,  שתבוא  ובלבד  אלו,  בדורותנו  וגם  תלמידיו  ותלמידי  תלמידיו 
חרות מיצה"ר ושעבוד מלכיות, ושכ"ז יהי', כנ"ל ברע"מ, ברחמי, וכל אשר 
ההשפעה בידו צריך הי' לצעוק בקול פנימי: אחב"י חוסו על עצמכם ועל 
כלל ישראל והפיצו תורת ודברי אלק' חיים. ולהודיע ממש"כ ר"ח ויטל 
בהקדמתו לשער ההקדמות שעי"ז הוא עכוב קץ הגאולה, היינו שמעכבין 

עי"ז את עצמו את כלל ישראל וכביכול את השכינה בגלות.
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הנגלה,  בלימוד  ולהסתפק  לחכות  יש  לע"ע  אשר  נדפס,  זה  ותמורת 
וכשיפנה ויערה עליו רוח ממרום ויתנהג בקדושה ובטהרה ופרישות יתרה 

אז יתחיל בלימוד פנימיות התורה!

או  הגלות?  ח"ו  ואין מספיק  ח"ו?  ע"ע  ישראל  די בצרות  לא  האומנם 
שח"ו לא יאמנו דברי הגואל אחרון הוא משיח צדקנו, דכשיפוצו מעינות 

הבעש"ט חוצה אז יבוא.

והם הם דברי הגואל ראשון הוא רע"מ, דבגין דיטעמו מס' הזהר יפקון 
מן גלותא?

אשר  זה,  מכתבי  תוצאות  יהיו  ואם  הענין.  צער  לגודל  בזה  הארכתי 
בהקדם היותר אפשרי יתקן את הנ"ל - )כמובן אינו נוגע כלל שידעו שהי' 

מי שעורר ע"ז( - דיינו.

ודוקא רבא וגברא רבא, יש בו די גבורה לדרוש דברים שאמרתי לפניכם 
כו' )עירובין קד, א(.

ובאמת, אין אחר דברי המלך כלום, ורק נותר לנו להביא המקומות שסתם בהם - 
גלויים:

בתקוני זהר סוף תיקון ו' כתוב: "וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חבורא דילך, 
וגומר  בארץ"  דרור  "וקראתם  ובגיני'  יומיא,  בסוף  בתראה  בדרא  לתתא  יתגלי  כד 
]=וכמה בני אדם למטה יתפרנסו מהחבור הזה שלך, כשיתגלה למטה בדור האחרון 

בסוף הימים, ובגללו "וקראתם דרור בארץ" וגו'[.

את הקדמתו לשער ההקדמות פותח הרח"ו, בכך שהתבונן באריכות הגלות, ושעברו 
לעיכוב  הסיבה  ומהי  רח"ל,  ביהמ"ק  מחורבן  שנה  מאות  וחמש  מאלף  למעלה  כבר 

מבהיל זה.

התורה  פנימיות  עם  הנגלית  התורה  לומדים  שאין  מפני  שזהו  באריכות  ומסביר 
)חכמת האמת בלשונו(, אשר אז אין לומדים תורה לשמה אלא 'לשמו' - לצורך האדם 

עצמו, למען עשות לו שם וכו'.

אלא שאעפ"כ אומר שצריך להקדים למלאות כריסו במקרא משנה וגמרא, ויחד עם 
זה ילמד חכמת האמת. ומי שאינו רואה ברכה בלימוד הנגלה - יתמסר ללימוד חכמת 

האמת.

ובמילים פשוטות: כל הקדמת הרח"ו לשער ההקדמות היא שעיכוב קץ הגאולה הוא 
מכיון שאין עוסקים כדבעי בחכמת האמת - זו פנימיות התורה.
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ולבסוף כותב כ"ק אד"ש מה"מ שכל דברים אלו נועדו על מנת שיתקן זאת, ומציין 
ודרש: דברים שאמרתי  עלי'  אוקים רבא אמורא  "הדר  איתא:  בעירובין, שם  לגמרא 
לפניכם טעון הן בידי". ומובנת כוונת כ"ק אד"ש מה"מ: "דוקא רבא )כבגמ'( וגברא רבא 

)המהר"א שטערן( יש בו די גבורה לדרוש: 'דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי'".

 י
הערה ט' - "פנחס זה אליהו" או "אליהו זה פנחס"

בספר קבוצת כתבי אגדה, כותב לבנו ששאל ממנו מהו ענין "פנחס זה אליהו", שתולה 
פנחס המוקדם )שמוזכר בתורה( באליהו המאוחר )שמוזכר רק בנביאים ובכתובים(.

ומבאר זה לפי מה שפנחס נהי' לכהן רק אחרי הריגת זמרי, וזהו מצד שנשמתו היתה 
מניצוצי יתרו ופנחס, ולא היו בו ניצוצי כהונה. ולכן תולה פנחס באליהו, שגם הוא 
מצד גופו לא הי' כהן, וכהתוס' בב"מ )קיד, ד"ה מהו אלא(, שאמר להם אני מבני בני' 

של רחל, ואעפ"כ הביאו לו כעין לחם ביכורים - שמצד שורש נשמתו הי' כהן.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

ט( שם עס"ט. אמרז"ל פנחס זה אליהו, ומקשה דלכאורה הול"ל אליהו 
זה פנחס כי פנחס קדם. והקשה כן בקדושת לוי פ' פנחס. וצ"ע כי שתי 
הלשונות נמצאו. אליהו זה פנחס: זח"ג רט"ו א, רש"י ב"מ קיד, ב ד"ה לאו, 
רשב"ם ותוס' ב"ב קכא, ב. פנחס זה אליהו: יל"ש ר"פ פנחס, זח"ב ק"צ א, 
ו, יח, ס' הלקוטים סוף מ"א, עשרה מאמרות מחקו"ד ח"ד  תיב"ע וארא 

פי"ח, בחיי ר"פ פנחס, מדרש תלפיות.

וע"פ פשט, הנה במקום שמדבר בפנחס אומר פנחס זה אליהו, ובמקום 
דקאי באלי' - נהפוך הוא.

מו,  בזח"א  אלי'.  או  פנחס  קדם,  מי  ישנם  דעות  דשתי  י"ל,  ח"ן  וע"פ 
ב )עייג"כ שם יג, א. ז"ח רות( דאלי' הי' מוי"ב. אבל בב"ר פע"א ובכ"מ 

דפנחס קדם. ועייג"כ פרי ע"ח שער הק"ש פ"ח.

היינו, שאין להקשות דוקא קושיא זו, מדוע הסדר הוא "פנחס זה אליהו", שהרי שני 
הלשונות קיימים, והשאלה צריכה להיות מהי סיבת החילוק.

ואם  אותו,  - מקדימים  בפנחס  אם  עוסקים,  במי  הוא  דע"פ פשט ההבדל  ומבאר, 
באליהו - מקדימים אותו.

אך על פי ח"ן מבאר שישנם שני דעות מי קדם:
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בזח"א דף מו ע' ב' כתוב: "ועוף דא מיכא"ל . . יעופף דא גבריא"ל . . על הארץ דא 
אליהו, דאשתכח תדיר בארעא".

יעופף על הארץ, דא אליהו דטאס כל עלמא בארבע  "ועוף  א' כתוב:  ע'  יג  ובדף 
טאסין".

ובזהר חדש על רות כתוב: "אליהו מילתא אחרא הוה בי', דכתיב "מי עלה שמים 
וירד. מי עלה שמים - אמר ר' אלעזר משמי' דרבי שמעון דא אליהו. וירד - מקודם 

לכן".

ומכל הנ"ל יוצא שאליהו הי' קיים כבר מששת ימי בראשית.

ולעומת זאת, בבראשית רבה כתוב: "ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה 
אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא את שמו שמעון - זה עתיד להעמיד שונא, ומי מרפא 

מכתו - גם את זה פנחס שהוא עתיד לעמוד מלוי".

ואילו לגבי אליהו כתוב בהמשך: "בא מי שעתיד לגדר משתיתן של אוה"ע, ומנו - 
אליהו". ודן המדרש משל מי הוא אליהו, ולבסוף כתוב: "פעם אחת נחלקו רבותינו 
בדבר, אלו אומרים משל גד, ואלו אומרים משל בנימין, בא ועמד לפניהם, אמר להם: 

רבותי, מה אתם נחלקים עלי, אני מבני בני' של רחל אני".

ומדברים אלו משמע שפנחס קדם לאליהו, כפי הפשט שפנחס קדם בזמן.

ובפע"ח שם כתוב: "כבר בארתי לך כי אליהו יש בו סוד נדב ואביהוא . . לכן פנחס 
הוא אליהו, אחרי שנתעבר מנו"א . . לכן תחלה הי' נקרא פנחס, ואח"כ נקרא אליהו".

ובמילים פשוטות: מצד הפשט - ההבדל בסדר השמות הוא לפי הענין, ומצד ח"ן - 
כיון שיש שני דעות מי קדם, ההבדל בסדר השמות הוא לפי איזה דעה מדובר באותו 

מקום.

 יא
הערה י' - ביאור הגמ' בענין "תפשו הקב"ה לירבעם בבגדו"
בספר עדות בישראל כותב אודות מה דאיתא בגמ' )סנהדרין קה, ב(: "א"ר אבהו: 
אחר שתפשו הקב"ה לירבעם בבגדו, ואמר לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן 

עדן, אמר לו מי בראש? בן ישי בראש, אי הכי לא בעינא".
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ומבאר זה, שירבעם ידע שחטאו גדול יותר מחטאו של דוד, שהרי דוד לא חטא אלא 
בסתר, והחטא עצמו לא הי' של ממש, שהרי "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה14", 

ואילו ירבעם חטא והחטיא את הרבים, ובדבר שהוא מעיקרי הדת.

וכיון שאם הי' חוזר בתשובה שלימה מאהבה, שזדונות נהפכו לו כזכיות, הי' עומד 
היא  התשובה  שעיקר  שכיון  אלא  בראש.  שהוא  פשיטא  אז  מדוד,  נעלית  במדריגה 
תשובת המשקל, שכפי שהי' מחטיא את הרבים כך עתה יזכה את הרבים, שאלתו היתה 

האם גם בענין זה יהי' נעלה מדוד.

שהרי על דוד נאמר "לא דוד ראוי לאותו מעשה . . אלא לומר לך שאם חטא יחיד 
אומרים לו כלך אצל יחיד . . א"ר יונתן מאי דכתיב "נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם 
על", נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה"; ורצה ירבעם לדעת האם גם עליו 
יאמרו: "לא הי' ירבעם ראוי לאותו מעשה אלא להורות תשובה לבעלי תשובה", שאז 

תועיל תשובתו )שזוהי כעין טעות אחר(.

והתשובה היתה, ש'בן ישי בראש', כיון שאין בנמצא אדם כדהמע"ה שקיים בעצמו 
'ולבי חלל בקרבי', ומצדו לא הי' ראוי לאותו החטא כלל. וגם בבחי' חומרת העוון, הרי 
בסנהדרין שם אמרו: "ביקש דוד לעבוד עכו"ם באמתלא שאמר מלך שכמותי יהרגנו 
בנו", היינו שאין כדהמע"ה שמצד אחד לא הי' שייך כלל לעוון, אך אפשר ללמוד ממנו 

שאפשר לשוב גם מעוונות החמורים ביותר.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

י( בעדות בישראל עק"ח בסנה' קה, ב - ראה לקוטי הש"ס להאריז"ל, 
ונתבאר ג"כ בתורה אור לרבנו הזקן סד"ה ויגש.

גבורות  ה'  מבחי'  הי'  )שלכן  הנוקבא  מבחי'  הוא  שדוד  מבאר  שם  הש"ס  בלקוטי 
דנוקבא, אדמוני(, ושאול וכן ירבעם היו מבחי' הדכורא. וזאת היתה שאלת ירבעם 'מי 
בראש', שחשב שהדכורא עיקר וילך בראש, אבל תשובת הקב"ה היתה 'דוד בראש', 

כיון ש'אשת חיל עטרת בעלה'.

ובתורה אור מבאר מעלת יוסף על יהודה, ושלעת"ל יהי' יהודה למעלה מיוסף.

ובזה מבאר הלקוטי הש"ס הנ"ל, שרצה הקב"ה שיחזור ירבעם בתשובה ויאיר בו 
מבחי' ומדרגת יוסף בחי' עץ אפרים, שיהי' מאיר בהם אוא"ס ב"ה בהארה רבה; ורצון 
ירבעם הי' שהוא יהי' בראש, כפי שעתה יוסף הוא למעלה מיהודה; אבל הקב"ה השיבו 
שלעת"ל יתעלה יהודה, ולכן בן ישי בראש; ולירבעם לא הי' בחי' בטול ושפלות זה, 

ולכן השיב שאין רצונו בכך. וזהו מה שארז"ל "גסות הרוח שבירבעם טרדתו".

14( שבת נו, א.
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 יב
הערות נוספות בענינים שונים

בקבוצת כתבי אגדה, כותב במענה לשאלת בנו מהו ההבדל בין עצבות למרירות, 
ומבאר שעצבות באה מהחטא עצמו, שעל זה נאמר "רשעים מלאים חרטות", וענינה 
מביאתו  העצבות   - אדרבה  ולכן  לעזבו,  יכול  שאינו  אלא  החטא  על  הוא שמתעצב 
לידי ייאוש נורא שאינו יכול לשוב, ואומר לעצמו שהואיל וכבר נטרד מעוה"ב, יהנה 

בעוה"ז, וכלשון הנביא: "אכול ושתו כי מחר נמות".

ולעומת זאת מרירות, ענינה שעושה האדם חשבון צדק בנפשו, ומתעמק איך "אנוש 
שתקותו רימה, קצר ימים שבע רוגז, העיז למרוד באלקים חיים ומלך עולם, יתמרמר 

ויתחמץ לבבו ויקרע קרעים", ומקבל על עצמו לעזוב העבירה ולשוב בתשובה.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

בקבוצת כ"א ער"ו. עצבות ומרירות - ראה תניא פל"א.

הנפש  בחשבון  מתבונן  האדם  כאשר  שגם  הזקן,  אדמו"ר  מסביר  ל"א  פרק  בתניא 
טוב, אעפ"כ  אינה  יחוש, שאף שעצבות  לא   - גדולה  לעצבות  כך  ע"י  ומגיע  כדבעי 
בנפש הבהמית  להילחם  יכול  ועי"ז  היא מהטוב שבנוגה,  בעניני קדושה  היא  כאשר 

במינה ודוגמתה.

ויתר על זה מבאר, שעצבות זו אינה נקראת בשם עצבות אלא מרירות, כי עצבות 
פירושה שלבו מטומטם כאבן ואין בו כח להתעורר ולהתפעל, ואילו מרירות הכוונה 

שיש בו חיות גדולה אלא שהיא בבחי' גבורות.

היינו, שכ"ק אד"ש מה"מ מעיר לתניא, שם מבואר ביתר חידוד ההפרש בין עצבות 
למרירות, שאין זה רק האם היא נובעת מחשבון נפש או לאו, אלא האם יש בו חיות או 

שלבו מטוטמם כאבן.

*

בספר קבוצת כתבי אגדה, כותב לבנו מה שאמר המגיד ר' אברהם מטריסק הכיצד 
אחרי שהכניע עצמו משה רבינו בפני בעלי מחלוקתו והלך אליהם - הי' להם עדיין 

טענות עליו?

ומבאר שבכל דור מביא הקב"ה אצל הצדיקים ענינים שעליהם נאמר שהם 'כעין' 
'כל הכועס כאילו עובד ע"ז'(, וע"י שאח"כ מהרהרים עליהם בתשובה, עולים  )כגון 

הרהורי תשובה באנשי הדור שעברו בענין זה ממש )כגון עובדי ע"ז רח"ל(.
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וכיון שבדורו של משה לא הי' אצל משה רבינו ואהרן הכהן אף שמץ של מחלוקת, 
לכן לא הרהרו בזה בתשובה, ולכן גם קרח ועדתו לא הרהרו בתשובה.

ומביא לאחמ"כ בשם הרמ"מ מרימנוב, בענין "קורח שפקח הי' מה ראה לשטות זו", 
אף שהי' גדול ביותר מטועני ונושאי הארון, ונקרא קורח על שם 'קרח הוא טהור הוא', 

ופיקח על שם סוד הדעת, והשתמש ברוח הקודש.

אלא שאדם כזה חזקתו שהוא ממארי דחושבנא, ובחזקת 'ודאי עשה תשובה' )מהגמ' 
)ברכות יט, א( שאם ראית ת"ח עובר עבירה אל תהרהר אחריו, שודאי עשה תשובה(, 
ולכן אמר לו משה 'בוקר ויודע ה'', שסמך שיעשה תשובה בלילה. אלא שגרם החטא, 
וכל הלילה הי' הולך ומפתה השבטים בדברי ליצנות, ולא הלך לישון, ולכן לא עשה 

חשבון נפש ולא שב.

ומעיר על כך כ"ק אד"ש מה"מ:

שם. ענין מחלוקת קרח - נתבאר באריכות בכתהאריז"ל ומפורש יפה 
בלקוטי תורה לרבנו הזקן ס"פ שלח ופ' קרח.

בכתבי האריז"ל ובלקוטי תורה, מוסבר באריכות ענין מחלוקת קרח בפנימיות, ואין 
כאן מקומו. וראשי הדברים הם שרצה להיות במצב הגאולה, שהלויים יהיו למעלה 

מהכהנים, אלא שעדיין לא הי' שייך ענין זה מצד העולם וכו'.

ומסיים כ"ק אד"ש מה"מ:

נתארך מכתבי וכל פטפוטי כו' לבד כו'.

"כל פטפוטי בישין לבד מפטפוטי דאורייתא דטבין15".

באיחולי כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן

*

לאחר מכן מוסיף בשוה"ג:

ע"ד אלי' אריכות בילקוט אברהם בתחלתו ולחאו"ח סקפ"ט.

עיין בניצוצי זהר ח"א רמה, ב עד"ז.

בניצ"ז ח"ג רנב, א: מש"כ קוף במקום ה"א.

15( ראה חידושי ר' מאיר שמחה, סנהדרין סט, א; מנחת חינוך מצוה רפג אות א; שם משמואל בכ"מ. ועוד.
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בילקוט אברהם בתחלתו מאריך בדברי רש"י )מ"א יז, יג( על כך שאמר אליהו לאשה 
הצרפתית "עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה": "עוגה קטנה בראשונה. מדרש אגדה 

יש בב"ר )למה בראשונה( ותאמר לאה בגד".

מקורות.  ריבוי  לכך  ומביא  פנחס,  הוא  שאליהו  זה  לפי  באריכות  זה  ענין  ומבאר 
ומאריך בכלל בביאור ענין אליהו, כיצד הוא יורד בגוף, והאם אשתו מותרת וכו' וכו'.

נטל דוקא מאליהו  יעקב אבינו  זה שדוקא  סי' קפט מבאר באריכות  ובחלק או"ח 
פקדון משמו שיבוא לבשר על הגאולה, ומדוע נטל כפקדון דוקא אות וא"ו משמו.

ומבאר זה שוא"ו היא אות חיים כמבואר בזוה"ק בכמה מקומות, וכיון ש"יעקב אבינו 
לא מת", ואליהו הנביא עלה בסערה השמימה, לכן דוקא יעקב נטל מאליהו את אות 
וא"ו כמשכון, שיבוא לבשר על משיח צדקנו "דוד מלך ישראל חי וקיים", וזהו כעין 

"האזינו השמים" שהעיד דוקא בהם, שהם )כפרש"י( קיימים לעולם.

ומוסיף שלפי"ז ניתן להבין מה שכתב החיד"א16 בשם סדר הדורות בשם המגיד, שכל 
הפסוקים במגילת רות מתחילים באות וא"ו17, ולכאורה מדוע מתחילים דוקא באות 
וא"ו? "משום דעתידין למיפק מינה שיתא צדיקי עלמא וכו' ומלכא משיחא. וגם משום 
דאות וא"ו הוא אות חיים כמ"ש בזה"ק, ודוד המלך מלכא משיחא הוא חי וקיים, והבן".

ובהמשך כותב בנוגע לזמנו של אליהו, שראה במדרש תלפיות )אות א' ענף אליהו 
האדם,  בבריאת  שקטרגו  המלאכים  מכת  הבריאה  בתחלת  הי'  "שאליהו  ואלישע( 
והשליכו הקב"ה לארץ ממכון שבתו . . כדי שיהי' לו הנאה מן התחתונים ויכיר וידע 
מה טוב חלקם ומה נעים מציאתם בעולם, וזהו הטעם שעלה אליהו בסערה השמים, 
דחבר לעיקרו שהי' מלאך". ומביא מקורות נוספים שאליהו הי' כבר בתחילת הבריאה.

בניצוצי זהר חלק א' מבאר, שזה שכתוב בכמה מקומות בזהר שאליהו לא הי' מצד 
אב ואם, אין המדובר בגופו, שהרי לכו"ע הי' ילוד אשה - שהרי בגמ' לא חולקים אלא 
מאיזה שבט הי', אבל כולם מודים שהי' ילוד אישה - אלא שנשמתו לא היתה נשמה 

רגילה ששייך בה בחי' אב ואם, אלא נשמת מלאך.

ובניצוצי זהר ח"ג על מאמר הזהר "גער חית קנה - יתבר רגל קוף מן קנה וישתאר 
הנה, מיד 'הנה ה' אלקים בחזק יבא ראשון לציון הנה הנם'" כותב: "ואגב כדאי להעיר 
שמכאן המקור מה שכותבים אלקינו בקוף במקום שלא יכולים לכתוב אותיות השם 

כהוויתם, קו"ף במקום ה"א, כיון דאם יתבר רגל קו"ף הוי ה"א".

16( שם הגדולים, מערכת גדולים אות י, סי' שצט בערך השל"ה הקדוש.

17( חוץ משמונה פסוקים, שר"ת שלהם הוא ישעי"ה בא"ל, וזהו רמז לבעל השל"ה "ישעי' בן אברהם לוי", שהי' נשמת 

רות.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת146

ונראה שכ"ק אד"ש מה"מ מציין לזה, כיון שבספר קבוצת כתבי אגדה, כותב בענין 
שזהו  וממשיך  הקב"ה.  של  שמו  נוטריקון  הוא  ש"המקום"  הזה",  המקום  נורא  "מה 

דאיתא באותיות דר' עקיבא "קו"ף - שמו של הקב"ה".



147 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים

 עלי ההגהה משיחת אחרון של פסח ה'תשל"ו
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת148



149 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת150



151 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת152



153 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת154



155 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת156



157 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת158



159 ט"ו אלול ה'תשע"ז - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת160



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 - יבלחט"א - הוריו היקרים
הרב שמעון שי'

וזוגתו מרת טלי תחי'
בהוקרה על השקעתם והתמסרותם האדירה

בגופם ובממונם, בביסוס והרחבת מבצע תורה
בישיבתנו

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

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י
למוסדות תורה ותשובה, צדקה וחסד,

ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,
עוסק בצ"צ באמונה,

מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ
אחיעזר ואחיסמך, מעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הר' שלום בער שיחי'
דריזין

בהוקרה והערכה רבה על מפעלו האדיר, במימון
מלגות לתלמידי התמימים לנסיעה לחצרות

קדשנו - 770 - בית משיח
*

ניו-יארק, ארה"ב



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!



לע"נ הגאון החסיד
הר' יעקב ישראל בן דוד מזרחי

נלב"ע בא' אלול תש"ע

הוקדש ע"י יוצאי חלציו התמימים: 
מנחם מענדל בן לאה מזרחי

מנחם מענדל בן אפרת מזרחי
לוי יצחק בן אפרת מזרחי

שמואל בן רות מיפעי
אברהם אביחי בן מירב מעטוף

יוסף יצחק בן אבישג פש
שמואל חיים בן אבישג פש

מנחם מענדל בן נחמה דינה מזרחי
יוסף יצחק בן נחמה דינה מזרחי

שניאור זלמן בן אפרת הלל
מנחם מענדל בן אפרת הלל

*

לזכות
הרך הנולד בן תמר חנה

למשפחת משה



לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ

אלי' ארי' ע"ה
פרידמן

מנהלה הראשון של ישיבתנו הק'
נלב"ע י"ז אלול ה'תש"נ

*

לעילוי נשמת
 הרה"ח משה שמואל שמעלקא הלוי 

 בן ר' שלמה יהודה ע"ה
סגל

 נלב"ע י"ג שבט תשע"ז
 שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול

בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי
בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



הת' אליהו שי' סילם
הת' משה שי' ברקש

הת' רפאל יצחק שי' בליניצקי
הת' מנחם מענדל שי' בלוך

הת' שלמה שי' כהן
הת' שניאור זלמן שי' אקסלרוד

הת' מנחם מענדל שי' נביאי
הת' יוסף יצחק שי' בן שמואל

הת' משה שי' פרידמן
הת' ברוך שלום שי' וייסגלאס
הת' מנחם מענדל שי' גורביץ

הת' שמואל שי' גרוזמן
הת' שניאור זלמן שי' קלפמן
הת' יוסף יצחק שי' שמולביץ
הת' מנחם מענדל שי' הרפז

הת' שניאור זלמן שי' ליפסקר
הת' מנחם מענדל  שי' 

מיכאלשווילי
הת' שמואל שי' אסולין

הת' דוד שי' הינדי

הת' אלון שי' סרוסי
הת' מנחם מענדל שי' מישולובין
הת' לוי יצחק שי' שניאורסאהן
הת' שניאור זלמן שי' סינגאוי

הת' מנחם מענדל שי' דונין
הת' שלום דוב בער שי' רוזנבלט

הת' יוסף חיים שי' ערד
הת' מנחם מענדל שי' גרליק
הת' שלום זאב שי' קרוגליאק

הת' שלמה שי' וילהלם
הת' רפאל שי' גבאי

הת' מנחם מענדל שי' העניג
הת' שניאור זלמן שי' וייספיש

הת' מנחם מענדל שי' כהן
הת' שמואל שי' מישולבין

הת' מנחם מענדל שי' מרנץ
הת' יוסף שי' פורטל

הת' לוי יצחק שי' מנגמי
הת' מנחם מענדל שי' כהן

לזכות
תלמידי התמימים מצטייני 'מבצע תורה' לשנת תשע"ז

נבחני מסכת כתובות בע"פ



הת' מנחם מענדל שי' אברמוב
הת' יוסף יצחק שי' דיין

הת' שניאור זלמן שי' ברוצקי
הת' שמחה שי' פריינד
הת' יוסף חיים שי' ערד

הת' מנחם מענדל שי' קידר
הת' ישראל שי' פערלשטיין

הת' יואל שי' פרצובסקי
הת' מיכאל שי' מולר

הת' מנחם מענדל שי' מרנץ
הת' שניאור זלמן שי' ליפסקר

הת' זאב שי' מיידנצ'יק
הת' לוי שי' אלורו

הת' שלמה שי' כהן
הת' מנחם מענדל שי' אברמוב

הת' שמואל שי' אסולין
הת' מנחם מענדל שי' גורביץ'

הת' מנחם מענדל שי' כהן
הת' שמעון שי' איבערט

הת' מנחם מענדל שי' חדאד
הת' מנחם מענדל שי' וילהלם

הת' לירון שי' שוורץ
הת' חנוך שי' הכט

הת' שמואל שי' מישולבין
הת' יוסף יצחק שי' בן שמואל

הת' יהודה אריה שי' הרשקוביץ
הת' מנחם מענדל שי' מיכאלשווילי

הת' שניאור זלמן שי' וייספיש
הת' מנחם מענדל שי' העניג
הת' מנחם מענדל שי' דונין

הת' שמואל שי' גוצל
הת' מנחם מענדל שי' קלדרון

הת' מנחם מענדל שי' שמעונוביץ
הת' דוד שי' הורביץ

הת' מנחם מענדל שי' כהן
הת' יוסף שי' סגל

הת' נתנאל שי' קאמיגרוב
הת' דוד שי' קמחי

הת' חיים דוד שי' רחמים
הת' שלום דב בער שי' רוזנבלט

הת' לוי יצחק שי' מנגמי
הת' עמרם שי' חמו

הת' לוי יצחק שי' שניאורסאהן
הת' שלום דב בער שי' זלמנוב

הת' יעקב שי' קופרמן
הת' אברהם שי' פוגל
הת' נתי שי' אדרעי

הת' מנחם מענדל שי' מעקלער
הת' יצחק שי' לירה

הת' מנחם מענדל שי' מישולבין
הת' דוד שי' חיימוב

הת' יוסף יצחק שי' וובר
הת' שד"ב שי' עידה

לזכות
תלמידי התמימים מצטייני 'מבצע תורה' לשנת תשע"ז

נבחני הל' פסח שו"ע הרב בע"פ



לזכות
התלמידים השלוחים לסניף הישיבה בעי"ת חיפה

קבוצה ל"ט
מנחם מענדל אביעד
יוסף יצחק אברביה

שמואל משה 
בורושנסקי

יצחק הרשקוביץ
יוסף יצחק וובר
מאיר וישנפסקי

מנחם מענדל כהן
יוסף יצחק ליאני

לוי מפעי
משה כדורי משען

ינון סויסה
מנחם מענדל נימץ

משה חננאל פרידמן
ישראל פרלשטיין
שמואל חיים פש

שמואל צדוק
יוסף קוביטשעק

יגאל קופצ'יק
שניאור זלמן קלאפמאן

אהרן מאיר ראטמאן
ראובן ברוך רהב

לוי יצחק רוזנבלט
ינון שיטרית
אלירן תעיזי

שיזכו למלאות רצונו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
בלימוד התורה מתוך שקידה והתמדה, ובמילוי השליחות היחידה 

- הכנת עצמו והעולם לקבלת פני משיח צדקנו






