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)משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית(





5 יום הבהיר ר"ח כסלו - ארבעים שנה תשל"ח - תשע"ח

ב"ה

פתח דבר

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

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

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.

גליון זה יוצא לאור בקשר עם יום הבהיר ר"ח כסלו – יום בו זכינו לחזות ב'אור פני 
מלך חיים' כאשר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא ביום זה לראשונה מחדרו 
הק' לביתו לאחר האירוע בשמע"צ תשל"ח. יום אשר נקבע ל"ראש חודש של גאולה", 
שמודגש דווקא בו שלימות ענין הגאולה באופן נעלה יותר משאר כל הראשי חודשים2.  

יום גדול זה נחגג בשנה זו באופן יוצא דופן לרגל שנת הארבעים תשל"ח - תשע"ח, 
אשר בשנת הארבעים "קאי איניש אדעתיה דרביה"3, ובמיוחד בעומדנו לאחר ההודעה4 
שמכבר "נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזניים לשמוע", ועתה נותר רק "לפקוח 

את העיניים" ולחוש זאת5. 

ובפרט בעומדנו במעמד ומצב של העלם והסתר נורא כאשר איננו רואים בעיני בשר 
את כ"ק אד"ש מה"מ, אף שבטוחים אנו בוודאות גמורה בנצחיות חייו כנשמה בגוף 
בעוה"ז הגשמי6, עם כל זאת - מתעוררת התשוקה7 במיוחד ביום זה בו זכינו לגילוי 
מלכנו לאחר זמן של העלם והסתר, שגם עכשיו נזכה "לראות את מלכנו" בהתגלותו 
המליאה והמושלמת באופן ש"והיו עיניך רואות את מוריך", כאשר יתגלה בפשטות 
גדול בגאולה  והגילוי הכי  כוונת ההעלם והסתר היתה כדי לפעול את העילוי  שכל 

האמיתית והשלימה8.  

11 בהמשך לקובץ א' שי"ל בקשר עם ט"ו אלול - 120 שנה להתייסדות ישיבת תומכי תמימים. 
12 דבר מלכות תולדות )ב( ה'תשנ"ב. 

13 עבודה זרה ה, ב. 
14 דבר מלכות שמיני ה'תנש"א. 

15 דבר מלכות ויצא ה'תשנ"ב הע' 112.
16 כנשיא הדור, מלך המשיח, ונשיא הדור השביעי דווקא )ועיין בספר לקוטי מקורות לרש"ז מאיעסקי שי'(.

17 הקדמת כ"ק אדמו"ר האמצעי לשער האמונה בדרך חיים. 
18 דבר מלכות תשא ה'תשנ"ב. 
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 וביום זה בזמננו אנו כאשר - "בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה תקיעא בלבאי 
מסטרא דא", פועלים תלמידי התמימים דישיבתנו הק' לעשות כל שביכולתם להביא 
היחידה  בשליחות  ו'קאך'  חיות  מתוך  מלכנו,  התגלות  את  ממש  בפועל  גילוי  לידי 
שנותרה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"9,  וכחלק עיקרי מ"הכנת עצמו" לענין 

זה מתבטא הדבר בכתיבת הערות וחידו"ת כרצונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ10. 

*

במדור 'דבר מלכות' הבאנו את שיחת הדבר מלכות לפרשת תולדות )ב( ה'תשנ"ב, 
ותוכן   - ר"ח כסלו   - זה  מיוחד  יום  והפנימי במעלת  בביאורה הנפלא  אור  השופכת 

הגאולה החדור בתוכו.

בקשר עם הקובץ דחודש כסלו, הבאנו בפתח הקובץ את מכתב כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א למערכת 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבתנו הק', על קבלת גליון י' 

מימי החנוכה שנת ה'תשמ"ב.

ההערות בקובץ נסדרו ע"פ נושאים, ובתוכם באו ע"פ סדר הא"ב של שמות הרבנים 
ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה בו באו ההערות על סדר הדפים במסכת בבא-

קמא - הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם.

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. כן ישר כח גדול לת' יואל שי' 

איידעלמאן על הסיוע הרב בהכנת הקובץ להו"ל.           

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע"מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שיצא לאור בקרוב אי"ה, 
בקשר עם יום קבלת הנשיאות י'-י"א שבט, בו ימלאו חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א.

שנה  חיי"ם  לרגל  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  וכמתנה  עשיר"  כ"מנחת 
העיקרי  שעניינו   .  . הדור  לנשיא  "קודש   - כולו  כל  הבא  הקובץ  יוקדש  לנשיאותו, 
ומשיח  גאולה  בעניני  וביאורים  לחידושים  ממש"11,  בפועל  המשיח"  לימות  "להביא 

מפרי עטם של תלמידי התמימים דישיבתנו הק', כרצונו וכבקשתו הק' ולנחת רוחו.  

19 דבר מלכות חיי שרה ה'תשנ"ב.   
110 דבר מלכות לך לך ה'תשנ"ב. 

111 דבר מלכות וארא ה'תשנ"ב.
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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 המשיח12
יום הבהיר ר"ח כסלו ה'תשע"ח )הי' תהא שנת עת חירותינו(

ארבעים שנה ליציאת כ"ק אד"ש מה"מ אל החסידים 
שנת הקט"ז להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

112 שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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דבר מלכות

 מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למערכת,
לרגל הוצאת הקובץ דחודש כסלו תשמ"ב:



11 יום הבהיר ר"ח כסלו - ארבעים שנה תשל"ח - תשע"ח

א. ידוע שבכל ראש חודש יש ענין 
כללי המשותף לכל החדשים )כמודגש 
ע"ד  מוסף  ובתפלת  התורה  בקריאת 
חדשיכם"2,  "ובראשי1  היום:  קרבן 
השנה(,  חדשי  ר"ה(  )לבד  בכל  שהוא 
לחודש  במיוחד  השייך  פרטי  וענין 
החודש,  של  בשמו  גם  )כמודגש  זה 

בהימים-טובים שבו, וכיו"ב(.

ראש  של  המיוחד  ענינו  לבאר  ויש 
חודש כסלו – הן בהענין הכללי דר"ח, 
שבו  כסלו,  דר"ח  הפרטי  הענין  והן 
דר"ח,  הענין  כללות  גם  יותר  מודגש 

כדלקמן.

הקשר   – העיקר  והוא  ועוד 
והשייכות דכהנ"ל להנקודה העיקרית 
שבחיי כאו"א מישראל וכללות ישראל 
חייך  ימי  "כל  הדורות:  כל  במשך 
ובהדגשה  המשיח"3,  לימות  להביא 
זו,  ובתקופתנו  זה  בדורנו  יתירה 
האחרונה  בתקופה  כמ"פ  כמדובר 
וצריכים  הענינים  כל  נשלמו  )שכבר 
בפועל  צדקנו  משיח  פני  לקבל  רק 

11 פינחס כח, יא.

12 ומודגש יותר בראש חודש שיש בו ב' ימים, כדאיתא 

בזהר )ח"ג רמח, א( "בראשי חדשיכם . . ראשי תרין בכל 
ירחא וירחא" )ראה אוה"ת פינחס ע' א'קסו ואילך(.

13 ברכות יב, סע"ב – במשנה.

ממש4(.

מודגש  ר"ח  של  הכללי  ענינו  ב. 
בשמו – "ראש חודש":

ע"ש  חידוש5,  מלשון   – "חודש" 
שלאחרי  הלבנה,  דמולד  החידוש 
השני  )בחציו  ומתמעטת6  שהולכת 
ומתכסה  שמתעלמת  עד  החודש(  של 
ההולדה  נעשית  ר"ח(,  )בערב  לגמרי 
ובלשון  התחדשות.  של  באופן  שלה 
מושבך",  יפקד  כי  "ונפקדת  הכתוב7 
מושבך",  ד"יפקד  החסרון  שע"י 
נעשה  הלבנה,  וכיסוי  העלם  בדוגמת 
מולד  בדוגמת  ד"ונפקדת",  הזכרון 

הלבנה מחדש.

ואף שמולד הלבנה הוא באופן של 
נקודה בלבד, הרי, להיותה נקודה של 
נכלל בה כל ההמשך שלאח"ז  לידה, 

14 סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 97 )לעיל ע' 52( ואילך.

15 ראה ראב"ע בא יב, ב. ס' השרשים לר' יונה בן ג'נאח 

ולהרד"ק ערך חדש.
16 ע"ד לשון חז"ל )חולין ס, ב( "לכי ומעטי את עצמך" 

– דיש לומר הביאור בזה, שהמיעוט )"מעטי"( הוא כדי 
הליכה  של  באופן  שהוא  שבאין-ערוך  לעילוי  לבוא 
)ישעי'  החמה"  כאור  הלבנה  אור  "והי'  כמ"ש  )"לכי"(, 
)מלכות(  הלבנה  מעלת  שתתגלה  מזה,  ויתירה  כו(,  ל, 
לגבי החמה )ז"א( באופן ד"נקבה תסובב גבר" )ירמי' לא, 
כא(, "אשת חיל עטרת בעלה" )משלי יב, ד(. וראה לקמן 

הערה 17.
17 ש"א כ, יח.

משיחות ליל ה' פ' תולדות, אדר"ח כסלו, וש"פ תולדות, ב' 
כסלו ה'תשנ"ב
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האדם  מציאות  כל  התכללות  )בדוגמת 
במשך כל ימי חייו – ברגע שנולד ויצא 
לאויר העולם(, ולכן נקרא בשם "ראש 
כל  שכולל  הראש  בדוגמת  )חודש(", 

מציאות האדם8.

גם  שהוא  השנה,  בראש  ]וכמודגש 
ראש חודש, ור"ח תשרי, אותיות רשית9, 
"בכסה  כמ"ש10   – השנה  דכל  ראשית 
מתכסה  שהחודש  "חג  חגינו",  ליום 
שלאח"ז  הלבנה,  וכיסוי  העלם  בו"11, 
התחדשות12,  של  באופן  הלידה  נעשית 
שכוללת כל המציאות שלאח"ז, שלכן 

ה"ז ה"ראש" דכל השנה כולה[.

וענינו בעבודתם של ישראל שדומין 
ועתידים  ללבנה13,  ומונין  ללבנה 
שנעשה  החידוש   – כמותה14  להתחדש 
בעולם ע"י עבודתם של ישראל15 )שאולי 
י"ל שגם לכן נקרא "חדשיכם", חידוש 
שלכם(, ועד להחידוש שנעשה בישראל 

18 ראה לקו"ת דרושי ר"ה נח, סע"א ואילך. ובכ"מ.

19 בעה"ט עקב יא, יב.

110 תהלים פא, ד.

111 ר"ה ח, סע"א ואילך.

112 כידוע שבר"ה "יורד ומאיר . . אור חדש ומחודש . 

. עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם אור עליון 
כזה" )תניא אגה"ק סי"ד(. – ויש לומר שדוגמתו גם בכל 
לי"ב  מתחלק  דר"ה  הכללי  שהחיות  דכיון  חודש,  ראש 
הפרטי  החיות  ומתגלה  נמשך  ר"ח  ובכל  חדשים  ראשי 
דחודש זה, נמצא, שגם בר"ח מאיר "אור חדש ומחודש . . 

שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם".
ד,  בראשית  אוה"ת  ג.  פ"ו,  ב"ר  א.  כט,  סוכה  113ראה 

סע"ב ואילך. ועוד.
114 נוסח קידוש לבנה )סנהדרין מב, א(.

ד"אשר  באופן  היתה  הקב"ה  ע"י  שברה"ע  כידוע   115

"לתקן"  ד(, שפירושו  ב,  )בראשית  לעשות"  אלקים  ברא 
)ראה ב"ר פי"א, ו ובפרש"י(, ותיקון זה נעשה ע"י עבודתם 
של ישראל, שכאו"א מהם נעשה "שותף להקב"ה במעשה 

בראשית" )שבת יו"ד, א. וש"נ(.

רק  לא  ממש,  )"חדשיכם"  עצמם 
ידכם, אלא חידוש  על  חידוש שנעשה 
בעולם  עבודתם  שע"י  מציאותכם16(, 
מכמו  יותר  נעלית  לדרגא  מתעלים 
שיתגלה  כפי   – למטה17  ירידתם  לפני 
בפועל בגאולה האמיתית והשלימה ע"י 
ישראל  מלך  )"דוד  משיחא  מלכא  דוד 
נמשלו  שדוד ומלכותו   , וקיים"18 חי 

ללבנה19(.

ויש לומר, שבראש חודש20 מתגלה 
שבו21,  משיח  ניצוץ  מישראל  בכאו"א 
בחי' היחידה, שהיא ניצוץ מבחי' יחידה 
הכללית, נשמתו של משיח22, וגילוי זה 
פועל חידוש בכל מציאותו ובכל עניניו 
היחידה,  בבחינת  חדורים  שנעשים 
וביאת  התגלות  נעשה  שעי"ז  והעיקר, 

116 ועפ"ז יומתק הדיוק "ראשי חדשיכם" – כיון שישראל 

ישראל  בשביל  כולה*, שהיא  הבריאה  דכל  ה"ראש"  הם 
שנקראו ראשית )פרש"י ר"פ בראשית. ובכ"מ(, גם מלשון 

ראש.
*( ויתירה מזה – "ישראל הוא אותיות לי ראש 
שהם נעשים להקב"ה בחי' ראש כביכול" )לקו"ת 

שלח מח, ב. ובכ"מ(. וראה הערה הבאה.
117 ע"ד "לכי ומעטי את עצמך" )כנ"ל הערה 6( – שע"י 

הירידה למטה )"מעטי"( נעשים נש"י בבחינת "מהלכים" 
מתעלים  למטה  עבודתם  שע"י  אלא  עוד  ולא  )"לכי"(, 
למעלה מבחינת "שמש הוי'", כביכול, כיון שעל ידם דוקא 
דהקב"ה,  והתאווה  הכוסף  שלימות(  מלשון  )וגם  נשלם 
"למעשה ידיךתכסוף", "נתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה 

בתחתונים" )ראה סה"מ מלוקט ח"ו ע' כט(.
118 נוסח קידוש לבנה )ר"ה כה, א(.

119 פרש"י ר"ה שם. רמ"א או"ח סתכ"ו ס"ב.

120 וכשר"ח הוא ב' ימים – מתגלה בשניהם בחי' היחידה 

הימים  מב'  כשנכנסים  יתירה  ובהדגשה  כפול(,  )באופן 
דר"ח ליום השבת, שאין לו בן זוג )כמו שישראל אין להם 
בן זוג )ב"ר פי"א, ח((, בחי' היחידה בימים, וממנו נכנסים 
יחידי  "יום אחד", "שבו הי' הקב"ה  ליום ראשון, שנקרא 

בעולמו" )ב"ר פ"ג, ח(, בחי' היחידה בעולם.
121 ראה מאור עינים ס"פ פינחס.

122 רמ"ז לזח"ב מ, ב. ולזח"ג רס, ב. ועוד.
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משיח צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה 
בגוף, "מלך מבית דוד כו'"23.

בר"ח  ביותר  מודגש  זה  וענין  ג. 
חודש  של  הפרטי  ענינו  מצד   – כסלו 

כסלו:

שמו של החודש – "כסלו" – שכולל 
ב' התיבות "כס" "לו"24: "כס" – מורה 
הלבנה  )"בכסה"(  וכיסוי  העלם  על 
שמספרו   – ו"לו"  מושבך"(,  )"יפקד 
מורה  ד"אלה",  הגימטריא  ל"ו, 
הלבנה  )חידוש(  דמולד  הגילוי  על 
ההמשך  כל  שכולל  כפי  )"ונפקדת"( 
לשלימות הגילוי,  שלאח"ז )ראש( עד 
כפי  מדות  דששה  הענינים  פרטי  בכל 
שכלולות כל אחת מששה מדות, מספר 
שב"כסלו"  היינו,  ו'(,  פעמים  )ו'  ל"ו 

מודגש גם כללות הענין דר"ח.

מודגש  שב"כסלו"  מזה,  ויתירה 
ענינו של ר"ח יותר מאשר בר"ח סתם 
ד"בכסה"  באופן  הוא  סתם  שר"ח   –
"בכסא"  גם  שפירושו  ר"ה(,  )כמו 
שהאל"ף  א',  כס  מלשון  )באל"ף(25, 
על  רק  מורה  ה"כס"(  )שלאחרי 
התחלת הגילוי26 )בדוגמת אל"ף שהוא 
בכסלו,  משא"כ  האותיות(,  התחלת 
"כס לו", מודגשת גם מעלת ושלימות 

הגילוי בכל פרטי המדות, שהם ל"ו27.

123 רמב"ם הל' מלכים ספי"א.

124 לקוטי לוי"צ אג"ק ע' רה. רכב.

סה"מ  וראה  עה"פ.  )מצו"צ  האל"ף  תמורת  הה"א   125

תרכ"ח ע' קעג ואילך(.
)בכח  שכולל  "ראש",  גם  היא  זו  שהתחלה  אלא   126

ובהעלם( כל ההמשך שלאח"ז.
בהאל"ף  ובהעלם  בכח  שכלולים  כפי  רק  לא   127

ד"בכסא", אלא גם שלימות הגילוי בפועל.

מודגש  כסלו  שבר"ח  מובן  ומזה 
ענין הגאולה )"שהם עתידים להתחדש 
כמותה"( באופן נעלה יותר מאשר בכל 
ר"ח – לא רק התחלת הגילוי )כס א'(, 

אלא גם שלימות הגילוי )"כס לו"(.

בהימים- גם  מודגש  הגאולה  וענין 
טובים דחודש כסלו:

היו"ט דחותמו, יו"ט דחנוכה – ע"ש 
שני  בית  בזמן  והמקדש  המזבח  חנוכת 
שנתחנך מחדש28)"חנוכת חשמונאי"(, 
בהחנוכה  העיקרי  להחידוש  ועד 
דביהמ"ק השלישי29 בגאולה האמיתית 
השלימה ע"י משיח צדקנו, כמרומז גם 
חנוכה  ימי  שמונת  שבמספר  בהחידוש 
וסוכות30,  דפסח  הימים  שבעת  לגבי 
לגבי  חנוכה31  שמונת נרות  ודמספר 
שבה  שבמקדש  במנורה  הנרות  שבעת 
ע"י  שנעשה  )חידוש  דשמן  הנס  אירע 
על  בהוספה  ישראל32  של  עבודתם 

128 מרדכי ואור זרוע )הל' חנוכה סשכ"א(. הובאו בדרכי 

משה לטואו"ח ר"ס עתר. שבלי הלקט )ענין ר"ח( סי' קעד. 
ועוד )ראה הנסמן בלקו"ש חכ"ה ע' 235 הערה 16.

השלישי  חודש   – כסלו  לחודש  במיוחד  ששייך   129

דמתן-תורה  החודש  גם  שהוא  ולהעיר,  החורף.  בחדשי 
הקיץ  בחדשי  השלישי  שחודש  )כמו  התורה  דפנימיות 
בירחא  כו'  תליתאי  "אוריאן  דמתן-תורה,  החודש  הוא 
חדשה  ד"תורה  להגילוי  והכנה  ודוגמת  מעין  תליתאי"(, 

מאתי תצא".
פז"ר  לענין  בפ"ע  "רגל  הוא  עצרת"  "שמיני  כי,   130

קש"ב" )סוכה מח, רע"א. וש"נ(.
131 ומספרם הכללי ל"ו, ששייך במיוחד ל")כס(לו".

)שחמורין  סופרים  מדברי  יו"ט  הוא  חנוכה  שהרי   132

וערבין יותר מדברי תורה )סנהדרין פח, ב. ירושלמי שם 
של  באופן  היא  עצמה  העבודה  וגם:  ועוד((.  ה"ד.  פי"א 
ראשון  יום   .  . המהדרין  מן  "מהדרין   – והוספה  חידוש 
מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך" )שבת כא, ב(, ועד 
שנעשה "מנהג פשוט" בכל ישראל )רמ"א או"ח סתרע"א 

ס"ב(.
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שלימות הבריאה בשבעת ימי הבנין33(, 
ושייך  קשור  שמונה  שמספר  וכידוע 

לימות המשיח34.

ובדורות האחרונים ניתוספו ונתגלו 
 – החסידות  דתורת  טובים  הימים  גם 
בי"ט  הזקן  אדמו"ר  של  הגאולה  חג 
וחג  לחסידות36(,  השנה  )ראש  כסלו35 
ביו"ד  האמצעי  אדמו"ר  של  הגאולה 
כסלו37 – פנימיות התורה, בחי' השמן38 
שבתורה40,  היחידה  בחי'  שבתורה39, 
מר  אתי  חוצה41  הפצתה  ידי  שעל 
היחידה  )בחי'  משיחא42  מלכא  דא 
דוד  "מצאתי  נאמר43  עליו  שבנש"י(, 

עבדי בשמן קדשי משחתיו".

ונתפשט  נתקבל  שכבר  ולהוסיף, 
והולך(  )ומוסיף  ישראל  בתפוצות 
שחודש כסלו נקרא "חודש הגאולה", 
ימי  כל  )שכולל  כסלו  מר"ח  החל 
גאולה"44  של  חודש  "ראש  החודש(, 

133 ראה שו"ת הרשב"א ח"א ס"ט. ועוד.

134 ראה ערכין יג, ב: "כינור של מקדש של שבעת נימין 

הי' . . ושל ימות המשיח שמונה" )וראה גם תו"א מקץ לג, 
סע"ג ואילך. ובכ"מ(.

135 שהוא גם יום ההילולא של המגיד )"היום יום" י"ט 

כסלו. וראה לקו"ד ח"א קא, א(.
136 אגה"ק דכ"ק אדנ"ע מיום ט"ז כסלו תרס"ב )אג"ק 

שלו ח"א ע' רנט. וש"נ(. וראה לקו"ד ח"ד תשנט, ב ואילך. 
"היום יום" בתחלתו.

137 וכן יום ההולדת ויום ההילולא של אדמו"ר האמצעי 

– בט' כסלו )"היום יום" ט' כסלו(.
138 להעיר מהשייכות להיו"ט דחנוכה – שנקבע על נס 

השמן )שבת שם ובפרש"י(.
139 ראה בארוכה אמ"ב שער הק"ש פנ"ד ואילך.

140 ראה בארוכה קונטרס ענינה של תורת החסידות.

141 ודוגמתו בהדלקת נר חנוכה )שנקבע על נס השמן( – 

"מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ" )שבת שם(.
142 אגה"ק דהבעש"ט – כש"ט בתחלתו. ובכ"מ.

143 תהלים פט, כא.

144 ע"ד לשון חז"ל – שמו"ר פט"ו, יא.

דגאולה  הכללית  השייכות  על  נוסף   –
)ובהדגשה  ר"ח  שבכל  הלבנה  לחידוש 
לו"(, שמורה  יתירה בר"ח כסלו, "כס 
ש"עתידים  דישראל  החידוש  על 
מלכא  דוד  בביאת  כמותה"  להתחדש 

משיחא )כנ"ל ס"ב(.

השייכות  בביאור  להוסיף  ויש  ד. 
)מולד(  לחידוש  ישראל  של  דגאולתם 
להתחדש  עתידים  )"שהם  הלבנה 

כמותה"( – דלכאורה אינו מובן:

ששלימותם  חז"ל  במדרשי  מצינו 
ע"ד  היא  ו(שלמה  )דוד  בזמן  בנ"י  של 
 – הלבנה  ושלימות  מילוי  ובדוגמת 
מתחלת  ניסן  של  בראשון  "הלבנה 
להאיר וכל שהיא הולכת מאירה עד ט"ו 
ימים ודסקוס שלה מתמלא . . כך ישראל 
ט"ו דור מן אברהם ועד שלמה, אברהם 
שלמה  שבא  כיון   .  . להאיר  התחיל 
שנאמר45  לבנה,  של  דיסקוס  נתמלא 
למלך"46,  ה'  כסא  על  שלמה  וישב 

"קיימא סיהרא באשלמותא"47.

וכיון שבגאולה האמיתית והשלימה 
ומזרע  דוד  "מבית  צדקנו,  משיח  ע"י 
של  מצבם  מעמדם  יהי'  שלמה"48, 
יותר  )עוד  השלימות  בתכלית  בנ"י 
ושלמה(  דוד  בזמן  שהיתה  מהשלימות 
למילוי  הדמיון  יותר  ומתאים  שייך   –
בחודש(,  )בט"ו  הלבנה  ושלימות 
שזה- )בר"ח(,  הלבנה  למולד  ולא 

145 דה"א כט, כג.

146 שמו"ר שם, כו.

147 זהר ח"א קנ, רע"א. ח"ב פה, רע"א. ועוד.

148 סהמ"צ להרמב"ם מל"ת שסב. פיה"מ סנהדרין ר"פ 

חלק יסוד הי"ב. אגרת תימן.
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הלבנה  )ומציאות49(  אור  נתחדש  עתה 
)לאחרי  בלבד  נקודה  של  באופן 
שלפני  ברגע  לגמרי  והכיסוי  ההעלם 
ושלימות  למילוי  בערך  המולד(,שלא 
אור הלבנה באמצע החודש, כש"נתמלא 
שלא  ועאכו"כ  לבנה",  של  דיסקוס 
הלבנה  אור  ושלימות  למילוי  בערך 
הלבנה  אור  כש"יהי'50  לבוא  לעתיד 
קודם  שהיתה  כמו   . החמה .  כאור 

מיעוטה"?!

מודגשת  זו  ששאלה  ולהוסיף, 
לו",  "כס  כסלו,  לר"ח  בשייכות  יותר 
התחלת  על  רק  )לא  מורה  "לו"  כי 
שלימות  על  גם(  אלא  א',  כס  הגילוי, 
בפועל  שנעשה  ס"ג(,  )כנ"ל  הגילוי 
ולא  לבנה",  של  דיסקוס  כש"נתמלא 
ברגע שלאחרי ההעלם והכיסוי )"כס"(, 

רגע המולד.

הגאולה  של  שבהדמיון  ועכצ"ל, 
מלכא  דוד  ע"י  והשלימה  האמיתית 
)ולא  הלבנה  וחידוש  למולד  משיחא 
מודגשת  הלבנה(,  ושלימות  למילוי 
גם  וחידוש  במולד  שיש  יתירה  מעלה 
לגבי מילוי ושלימות, ובגאולה העתידה 
תתגלה  משיחא  מלכא  דוד  ע"י  לבוא 
עתידים  "שהם  זו,  מעלה  בנ"י  אצל 

להתחדש כמותה", כדלקמן.

לבאר  יש  לעיל  האמור  ע"פ  ט.   .  .
האמיתית  שבגאולה  החידוש  תוכן  גם 
 – משיחא  מלכא  דוד  ע"י  והשלימה 

הארץ"  על  "להאיר  בריאתה  שתכלית  דכיון   149

)בראשית א, טו-יז(, הרי, כשאינה מאירה על הארץ )ברגע 
שלפני המולד(, ה"ז כמו שאינה במציאות.

150 נוסח קידוש לבנה.

כמותה",  להתחדש  עתידים  "שהם 
דוקא,  דמולד הלבנה  בדוגמת החידוש 

ולא בדוגמת מילוי ושלימות הלבנה:

)בר"ח(  הלבנה  דמולד  העילוי 
)בט"ו(  הלבנה  ושלימות  מילוי  לגבי 
בנוגע  הוא  ושלימות הלבנה  – שמילוי 
להאור )בחי' הגילויים(, היינו, שמיום 
עד  הלבנה  באור  וניתוסף  הולך  ליום 
המעלה  משא"כ  האור,  לשלימות 
להאור,  בנוגע  )לא  היא  הלבנה  דמולד 
אלא(  להאיר,  מתחילה  עתה  שזה  כיון 
שלמעלה  )עצם  למציאותה  בנוגע 
בתכלית  ההעלם  שלאחרי  מגילויים(, 
ברגע שלפני המולד, מתחדשת ומתגלה 
שמציאות  אלא  הלבנה;  של  מציאותה 
נמשכת  מגילויים(  )העצם שלמעלה  זו 
אור  בהתגלות  ובגלוי  בפועל  ובאה 
הלבנה מיום ליום עד למילוי ושלימות 
נמשך  הגילויים  בבחי'  )שגם  הלבנה 

וחודר העצם(.

העיקרית  שהמעלה  מובן  ומזה 
מתבטאת  והשלימה  האמיתית  דגאולה 
כיון שאז  המולד –  שברגע  בהחידוש 
ודוגמתו  הלבנה,  מציאות  מתגלית 
להתחדש  עתידים  )"שהם  בישראל 
המציאות  עצם  התגלות  כמותה"( 
דישראל )עצם הנשמה(51, ולא עוד אלא 
שהעצם נמשך ובא בגילוי ממש, היינו, 
שגם בדרגת הגילויים )כשניתוסף באור 

151 בדוגמת המעמד ומצב ד"ניעור משנתו"* עוד לפני 

אמירת "מודה אני לפניך".
*( להעיר, שהגלות נמשל לשינה )ראה זח"ג צה, 
העליון,  לאדם  בנוגע  והן  להאדם,  בנוגע  הן  ב(, 
ועז"נ "עורה למה תישן ה'" )תהלים מד, כד(, ועד 

ש"ויקץ כישן ה'" )שם עח, סה(, שניעור משנתו.
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ועד  לרגע השני  הלבנה מרגע הראשון 
העצם  נרגש  הלבנה(  ושלימות  למילוי 
שברגע  )החידוש  מגילויים  שלמעלה 
בפועל  יראו  לבוא  שלעתיד  המולד(, 
של  האמיתית  מציאותם  את  ובגלוי 
עם  חד  שהיא  הנשמה  עצם  ישראל, 
וקוב"ה  "ישראל  ית',  ומהותו  עצמותו 
כולא חד", כפי שנמשך וחודר ומתגלה 
שנקראו  שמות  דחמשה  הדרגות  בכל 
ורצון,  תענוג  הנפש,  כחות  בכל  לה, 
דיבור  ולבושיהם מחשבה  ומדות,  שכל 
רמ"ח  בכל  הגשמי,  ובגוף  ומעשה, 
בהם  שניכר  גידים,  ושס"ה  אברים 
בפועל ובגילוי ש"ישראל וקוב"ה כולא 

חד".

שהשלימות  לומר,  יש  ועפ"ז 
בדרגת  )שגם  לבוא  דלעתיד  האמיתית 
שלמעלה  העצם  יורגש  הגילויים 
בר"ח  בעיקר  מודגשת  מגילויים( 
בשלימות  שגם   – לו"  "כס  כסלו, 
ד"אלה"(,  הגימטריא  )"לו",  הגילוי 
ונרגש  ניכר  הלבנה,  ושלימות  מילוי 
דהרגע  ההתחדשות  היתה  עתה  שזה 
ההעלםוהכיסוי  שלאחרי  הראשון 
ל"כס"(,  וחיבור  בסמיכות  )"לו" 
ומתגלה  מתחדשת  שבו  המולד,  רגע 
שהעצם  היינו,  הלבנה,  של  מציאותה 
גם  ונמשך  חודר  מגילויים  שלמעלה 

בדרגת הגילויים.

גם  מודגש  זה  שענין  להוסיף,  ויש 
חנוכה,  כסלו,  דחודש  טובים  בהימים 
הקשורים  כסלו,  ויו"ד  כסלו  י"ט 
התורה  פנימיות  שבתורה,  עםהשמן 
)כנ"ל  החסידות  בתורת  שנתגלתה 

נעשה  ע"י תורת החסידות  כי,  ס"ג( – 
)התגלות  הויתיו"52  ד"ידעתיו  הענין 
והכנה  ודוגמא  מעין  בידיעה(,  העצם 
לעתיד  אלקות  דידיעת  להשלימות 
לבוא, ש"לא יהי' עסק כל העולם כולו 
שנאמר53   .  . בלבד  ה'  את  לדעת  אלא 
כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
מכסים"54, ועאכו"כ אצל בנ"י ש"כולם 
)לא  ד"אותי"  ההתגלות  אותי"55,  ידעו 
אלא  "מאציל",  ואפילו  "בורא"  רק 

עצמות ומהות( באופן של ידיעה.

י. וע"פ הידוע שכל הענינים דלעתיד 
כל  ועבודתינו  במעשינו  תלויים  לבוא 
שבעבודת  מובן,  הגלות56,  משך  זמן 
והשלימה  האמיתית  להגאולה  ההכנה 
ע"י משיח צדקנו צ"ל מעין ההתחדשות 
ש"עתידים להתחדש כמותה", בדוגמת 
החידוש דמולד הלבנה, שהו"ע התגלות 
העצם דישראל, עצם הנשמה שלמעלה 

גם מבחי' היחידה:

שהגאולה  כמ"פ  המדובר  על  נוסף 
צדקנו  משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית 
מגלה  מישראל  שכאו"א  עי"ז  באה 
)כנ"ל  היחידה  בחי'  ניצוץ משיח שבו, 
שעיקר  ולתקן  להוסיף  יש   – ס"ב( 
שהיא  היחידה  לבחי'  )לא  היא  הכוונה 
לעצם  שנקראו  שמות  מחמשה  א' 
הנשמה, אלא( להתגלות עצם הנשמה 
משיח  של  ענינו  אמיתת  שזהו  ממש, 
מישראל,  שבכאו"א  משיח  ניצוץ  )הן 

152 ראה ס' השיחות ה'ש"ת ע' 26 ואילך.

153 ישעי' יא, ט.

154 רמב"ם בסיום וחותם ספרו "משנה תורה".

155 ירמי' לא, לג.

156 תניא רפל"ז.
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העצם  הכללי(,  משיח  ועאכו"כ  והן 
דישראל שלמעלה מבחי' היחידה.

זה מרומז בלשון  לומר, שענין  ויש 
הכתוב57 "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי 
מלשון  )גם(  "מצאתי"   – משחתיו" 
המציאות  עצם  על  שמורה  "מצוי", 
שהוא למעלה מתואר וגדר כו', למעלה 
מפני  ורק  מציאות,  של  מגדר  גם 
מסויים  בביטוי  להשתמש  שמוכרחים 
)כנ"ל  "מצוי"  בלשון  משתמשים 
עבדי"  דוד  ש"מצאתי  היינו,  ס"ה(, 
קאי על העצם דנשמת משיח שלמעלה 
יחידה  וגדר )למעלה גם מבחי'  מתואר 
"מצוי"  בשם  נקרא  שלכן  הכללית(, 
"בשמן  זה  ולאחרי  )"מצאתי"(; 
על  מורה  ש"שמן"  משחתיו",  קדשי 
בחי' היחידה הכללית שבנשמת משיח, 
השמן  בדוגמת  עניניו,  בכל  שחודרת 

שמפעפע בכל דבר58.

 – מישראל  כאו"א  בעבודת  וענינו 
שגם לפני שפועל בעצמו התגלות בחי' 
והתמסרות  והודאה  ביטול  היחידה, 
ומצב  במעמד  שנמצא  ]ועד  להקב"ה 
שאין לו להרהר בדברי תורה59, ובודאי 
פנימיות  שבתורה,  היחידה  בבחי'  לא 
עצם  מציאותו,  עצם  ישנה   – התורה[ 
שניעור   – )רק  זו  ו"ידיעה"  נשמה, 
עניני  לכל  ומביאה  פועלת  משנתו( 
שחדורים  כפי  ממש  בפועל  העבודה 
וזהו  הנשמה,  דעצם  בההתגלות 

157 בתהלים מזמור פ"ט – שממנו באים למזמור צדי"ק, 

השייך במיוחד לשנה זו, שנת הצדי"ק.
158 ראה חולין צז, רע"א. שו"ע יו"ד סק"ה ס"ה.

159 ראה שו"ע אדה"ז מהדו"ת שבהערה 64.

שהעצם  המשיח,  דביאת  הענין  אמיתת 
ממש  בפועל  בהתגלות  הוא  דישראל 

)כנ"ל ס"ט(.

מרומז  זה  שענין  לומר  ויש  יא. 
להביא  חייך  ימי  "כל  חז"ל  בלשון 

לימות המשיח":

"כל ימי חייך" – פירושו בכל רגע 
ורגע שהאדם חי, הן ביום והן בלילה, הן 
ער והן ישן, שגם אז הוא חי ע"י נשימת 
"על  י-ה",  )"כל הנשמה תהלל  האויר 
כל נשימה ונשימה שאדם נושם כו'"60( 
שמוכרח להיות בכל רגע ורגע )משא"כ 
להביא  חייך  ימי  ו"כל  ושתי'(.  אכילה 
שהחיות  פירושו   – המשיח"  לימות 
שלו )בכל רגע ורגע( הוא בהבאת ימות 
המשיח, כלומר, לא רק בשעה שחושב 
ומדבר ועושה פעולות להבאת המשיח, 
להביא  הוא  )"חייך"(  חיותו  עצם  אלא 

לימות המשיח.

"להביא  הלשון  בדיוק  להוסיף  ויש 
דייקא,  "להביא"   – המשיח"  לימות 
ו"לימות  "לרבות",  הרגיל  בלשון  ולא 
המשיח" לשון רבים – שכאשר החיות 
המשיח  בענין  הוא  מישראל  דכאו"א 
ממילא(  )בדרך  מביא  ה"ז  הנ"ל, 
שהעצם  המשיח,  דימות  ומצב  למעמד 
ממש;  בפועל  בהתגלות  יהי'  דישראל 
לשון  המשיח"  "לימות  גופא  ובזה 
התקופות  שתי  על  שרומז  די"ל  רבים, 
ורומז  המשיח61,  שבימות  הכלליות 
בימות  שיהיו  העליות  ריבוי  כל  על  גם 

160 תהלים בסופו. ב"ר ודב"ר שבהערה 61.

161 ראה לקו"ש חכ"ז ע' 198 ואילך. ועוד.
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המשיח באופן של הליכה מחיל אל חיל 
עד אין קץ.

ובפרטיות יותר:

להביא  חייך  ימי  ד"כל  הענין 
שתיכף  בכך  מתבטא  המשיח"  לימות 
עצם  )שמתגלה  הנשמה  עצם  כשניעור 
בנשימת  מרגיש  העצם(  ורק  מציאותו 
של  אויר   – משיח62  של  ענינו  האויר 
משיח, ובלשון חז"ל63 "רוחו של מלך 

המשיח".

ויש לומר, ש"אויר )רוח( של משיח" 
הוא למעלה גם מ"אורו64 של משיח"65, 
כי, אור של משיח מורה על ההתגלות 
"ילחם  )כמו  פעולותיו  ע"י  דמשיח 
וכיו"ב(,  ש"נצח"23,  עד  ה'"  מלחמות 
על  מורה  משיח  של  אויר  משא"כ 
העצם )חיות( דמשיח, כלומר, התגלות 
מציאותו )מציאות שקיימת גם לפנ"ז 
למלכות66( בתור מלך המשיח, ולאחרי 
)אויר שבאין ערוך  מציאותו  התגלות 

162 וגם בעת השינה נושם האויר של משיח, אלא שאינו 

מרגיש זה, ולכן, עיקר הענין ד"למען תזכור . . כל ימי חייך 
)ועי"ז  משנתו  כשניעור  מתחיל  המשיח"  לימות  להביא 

נפעל גם בעת השינה(.
163 ב"ר פ"ב, ד. פ"ח, א.

164 זח"ג לד, ב. נת' בלקוטי לוי"צ לזח"ג ע' ריט ואילך.

165 כידוע ש"אויר" אותיות אור י', שהיו"ד* הוא מקור 

כשיש  הוא  הנר  שאור  במוחש  שרואים  וכפי  ה"אור", 
אויר סביב האור )ובלא אויר יכבה ולא יאיר כלל(, היינו, 
שהאויר הוא מקור האור )כמבואר בדרושי חנוכה )תו"א 
מע'  ב(  )כרך  ספר הערכים-חב"ד  גם  וראה  ג.  מב,  מקץ 

אויר. וש"נ((.
*( שרומז גם על היו"ד שבנפש האדם, יו"ד עקב, 
הנפש  לעצם  ועד  היחידה,  בחי'  היהדות,  נקודת 

שלמעלה גם מבחי' היחידה.
166 "מאותן הבאים מבני דוד ועדיין הי' להם ממשלה גם 

בגלות . . כגון רבינו הקדוש" )חדא"ג מהרש"א לסנהדרין 
צח, ב(.

ההתגלות  מתחילה  משיח(,  של  מאורו 
של  )אור  פעולותיו  ע"י  כל  לעיני 

משיח(.

ועפ"ז מובן שעיקר החידוש דביאת 
מציאותו  בהתגלות  הוא  המשיח 
פרטי  כל  כי,  עבדי"(,  דוד  )"מצאתי 
לעין  )התגלותו  שלאח"ז  הענינים 
ישראל,  את  לגאול  פעולותיו  ע"י  כל 
באים  המשיח(,  דימות  הענינים  וכל 
מהתגלות  והסתעפות  כתוצאה 
שמולד  כשם  בה,  וכלולים  מציאותו, 
באופן של  אורה  כולל התגלות  הלבנה 
הוספה מרגע לרגע עד למילוי ושלימות 

הלבנה.

ויומתק בדיוק הלשון "כל ימי חייך 
שהחיות   – המשיח"  לימות  להביא 
)"חייך"( כשנתגלתה מציאותו מביאה 
כיון  המשיח,  לימות  ממילא(  )בדרך 
פרטי  כל  כוללת  )חיותו(  שמציאותו 
הענינים דימות המשיח, שכולם כלולים 
בהתגלות עצם מציאותו )מולד הלבנה(.

הוא  "המעשה   – לפועל  ובנוגע  יב. 
העיקר"67:

כיון שכבר הי' מולד הלבנה )"שהם 
עתידים להתחדש כמותה"( בראש חודש 
כסלו )"ראש חודש של גאולה"(, חודש 
השלישי )שקשור עם גאולה השלישית 
ה'תשנ"ב  דשנת  השלישי(  וביהמ"ק 
מכל  בכל  בה,  נפלאות  שנת  תהא  )הי' 
להוסיף  מישראל  כאו"א  צריך   – כל( 
הענין  בהדגשת  עוז  וביתר  שאת  ביתר 
ד"כל ימי חייך להביא לימות המשיח", 

167 אבות פ"א מי"ז.
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כשניעור  תיכף  מציאותו,  שכל  עי"ז 
משנתו, חדורה בהחיות דמשיח )שזוהי 
מישראל,  כאו"א  של  מציאותו  עצם 

משיח שבו( שמביאה לימות המשיח.

וענין זה יכול וצריך להיות גם ברגע 
בתוקף  מחודשת  התעוררות  ע"י   – זה 
ניעור  )ע"ד  הנשמה  דעצם  מחודש 
משנתו( "להביא לימות המשיח", עי"ז 
שמוסיף עוד "מצוה אחת" כדי להכריע 
לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את 
זכות ולהביא לו ולהם תשועה והצלה68.

וכל זה – לאו דוקא בענינים נעלים 
כמו  היחידה,  בחי'  עם  הקשורים 
יחידה  החסידות,  תורת  והפצת  לימוד 
בענינים  )ובעיקר(  גם  אלא  שבתורה, 
הגשמיים  צרכיו  נתינת  כמו  פשוטים, 
של יהודי, הקשורים עם עצם מציאותו 
)נשמה בגוף69(, כולל ובמיוחד הצרכים 
חנוכה,  בימי  כסלו,  דחודש  הנוספים 
שמוסיפים  והלל"70,  שמחה  "ימי 
בסעודות של שמחה71, כולל גם המנהג 
שנהגו  )כפי  חנוכה  מעות  דנתינת 
בסעודות  ולפנ"ז  נשיאינו72(,  רבותינו 
הגאולה  דימי  שמחה  של  והתוועדויות 

יו"ד וי"ט כסלו.

והוא העיקר – שבתחלת  ויה"ר  יג. 

168 קידושין מ, ריש ע"ב. רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד.

)ש(  .  . ועצמותו  מ"מהותו  שהתהוותו  גשמי,  גוף   169

אגה"ק  )תניא  מאין"  יש  לברוא  ויכלתו  בכחו  לבדו  הוא 
ס"כ(, ובו דוקא היא בחירת העצמות )ראה תניא פמ"ט. ס' 

השיחות תורת שלום ע' 120 ואילך(.
170 רמב"ם הל' חנוכה פ"ג ה"ג.

171 ראה לקו"ש ח"י ע' 142 ואילך. וש"נ.

172 "היום יום" כ"ח כסלו. וראה לקוטי לוי"צ אג"ק ע' 

שנח.

תבוא  הגאולה,  חודש  כסלו,  חודש 
האמיתית  הגאולה  ובגילוי  בפועל 
והשלימה, התחלת הגאולה ושלימותה, 
ע"י משיח צדקנו – "יעמוד מלך מבית 
דוד כו'", עד ש"יתקן את העולם לעבוד 
אל  אהפוך  אז  שנאמר73  ביחד,  ה'  את 

עמים גו' לעבדו שכם אחד"23.

וכמרומז גם בסיום וחותם ההפטרה 
דשבוע שעבר ובהתחלת פרשת השבוע:

מסתיימת  שעבר  דשבוע  ההפטרה 
דוד  המלך  אדוני  "יחי  בהכרזה 
דוד  מלכות  נצחיות   – לעולם"74 
שנמשכה במלכות שלמה, ששלימותה 
דוד  "מבית  שהוא  המשיח  המלך  ע"י 
של  שתוכנה   – שלמה"48  ומזרע 
הכרזה זו הוא התגלות מציאותו דמלך 

המשיח.

ועי"ז ולאח"ז באה התגלותו לעין כל 
כו' – כמרומז בהתחלת  ע"י פעולותיו 
תולדות  "ואלה  השבוע:  פרשת 
דמלך  )"תולדות"(  שהלידה   – יצחק" 
המשיח )התגלות מציאותו( היא באופן 
ש"כל  עד  )"ואלה"75(,  כל  לעין  גלוי 
ולא  )"יצחק"(77,  לי"76  יצחק  השומע 

173 צפני' ג, ט.

174 מ"א א, לא.

"ואלה"  אלא  "אלה",  רק  לא  יותר:  ובפרטיות   175

מ"ש  וע"ד  הראשונות",  על  "מוסיף  וא"ו(*,  )בתוספת 
ויחזור  "יתן  "ויתן",  ובפרש"י(  כח  )כז,  הפרשה  בהמשך 

ויתן".
 – להגאולה  וא"ו  דאות  מהשייכות  ולהעיר   )*
חמשה ואוי"ן ד"יעקוב " )פרש"י בחוקותי כו, מב(.

176 וירא כא, ו.

177 ולהעיר שלעתיד לבוא יאמרו ליצחק דוקא "כי אתה 

אבינו" )ישעי' סג, טז. שבת פט, ב. וראה תו"א פרשתנו יז, 
ג. תו"ח שם ד, ד ואילך. ועוד(.
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אוה"ע78,  על  גם  שפועל  אלא  עוד 
והן  ויצא(  )בפרשת  דלבן  הן הבירור 
"עד  וישלח(,  )בפרשת  דעשו  הבירור 
אשר אבוא אל אדוני שעירה"79, "בימי 
בהר  מושיעים  ועלו  שנאמר80  המשיח, 
לה'  והיתה  עשו  הר  את  לשפוט  ציון 

המלוכה"81 – תיכף ומיד ממש.

178 להעיר ש"תולדות יצחק" הם "יעקב ועשו האמורים 

בפרשה" )פרש"י ריש פרשתנו(.
179 וישלח לג, יד.

180 עובדי' בסופו.

181 פרש"י וישלח שם.
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לימוד גאומ"ש אינו בסתירה ל"היסח הדעת"

 הת' ישראל שי' הכהן ברנדלר
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )סנהדרין צז, א(: "ר' זירא כי הווה משכח רבנן דמעסקי בי' אמר להו 
במטותא בעינא מינייכו לא תרחקוה ]= כאשר הי' מוצא חכמים שהיו מתעסקים בו 
)במלך המשיח, לידע מתי יבא1( אמר להם בבקשה, מבקש אני ממכם, אל תרחקו את 
ביאתו )ע"י עיסוקכם בו([ דתנינא ג' באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח מציאה ועקרב".

והנה, בדבר מלכות בלק תנש"א )ס"י בתחילתו(, מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
הברייתא  דברי  עם  זאת  ומיישב  וגאולה,  משיח  בעניני  הלימוד  מעלת  את  המשיח 
שציטט ר' זירא, ובלה"ק: "ואף שאמרו חז"ל שמשיח בא בהיסח הדעת" אין זה בסתירה 
וחזק מאוד  )"שמקשר דעתו בקשר אמיץ  והתבוננות באופן של דעת  ח"ו למחשבה 
ויתקע מחשבתו בחוזק"( בעניני משיח וגאולה", כי היסח הדעת פירושו למעלה מן 
הדעת היינו שאחרי שענין זה חודר בדעתו )ע"י המחשבה וההתבוננות כו'( ה"ז נעשה 

אצלו באופן שב)היסח ו(למעלה מן הדעת".

ולפי זה צריך להבין:

11 פרש"י שם.

גאולה ומשיח
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הצורך והמעלה בלימוד עניני גאולה ומשיח נתבארו בתורת כ"ק אד"ש מה"מ כמה 
וכמה פעמים2 עוד קודם שיחות הדבר המלכות )מהשנים תנש"א־ב3(, ולכאורה קושיא 

זו מתעוררת כבר בשיחות אלו, ומדוע לא הקשה שם כ"ק אד"ש מה"מ כך4? 

ביאור  וביתר  זה בהרחבה  ענין  נתבאר  כבר  גופא,  ובנוסף, בשיחות הדבר מלכות 
בדבר מלכות תזו"מ תנש"א )ס"ט ואילך(?

זה  לימוד  כי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוסיף  אף  תזו"מ(  )ד"מ  זו  בשיחה  כן,  על  יתר   
הינו "ה'דרך ישרה' הקלה והמהירה5" לזרז ולפעול את ביאת משיח צדקנו, ולפי זה 

מתעוררת הקושיא ביתר שאת: 

הרי ממאחז"ל הנ"ל משמע להיפך - שהעיסוק והלימוד בעניני מלך המשיח מרחק 
את ביאתו מכיון שביאתו תהי' דוקא בהיסח הדעת, ובלשון ר' זירא "בעינא מינייכו דלא 
תרחקוה", ואילו בד"מ תזו"מ שלימוד זה הינו ה"דרך ישרה" . . לפעול התגלות וביאת 
המשיח תיכף ומיד ממש" ומדוע א"כ לא מיישב שם כ"ק אד"ש מה"מ ביאורו עם דברי 

ר' זירא, ורק בדבר מלכות בלק )כו"כ שבועות לאח"ז( מיישב ענין זה?

 ב

ובברייתא  בסנהדרין  הגמרא  בדברי  והבנה  הסברה  תוספת  לפי  יובן  בזה  הביאור 
אותה מביא ר' זירא, ובהקדים:

 בביאור דברי הגמ' אודות גערת ר' זירא בחכמים ע"כ שהיו "מעסקין בי'", מפרש 
רש"י )ד"ה "דמעסקי בי'"( שעיסוק חכמים הי' "לידע מתי יבוא". 

ולפי זה צריך להבין: מנ"ל לרש"י שעיסוקם הי' דוקא בעניין זה )מתי יבוא משיח(, 
והרי ייתכן שעסקו בכללות בעניני משיח )כפי שמשמע לכאורה מפשט הגמ' ד"מעסקין 

בי'" היינו בכללות ענינו של מלך המשיח(?

זה דוקא  גם אם נאמר שרש"י הבין בדרך כלשהי שעיסוקם של חכמים הי' בענין 
)"לידע מתי יבוא"(, מהו הטעם שמדגיש זאת בפירושו, כיצד נחוץ פירוש זה להבנת 

דברי הגמ' כפשוטם? 

12 לקו"ש חח"י שיחה ב' לפ' בלק, סט"ז. שיחת כ"ט אייר תש"נ )התוועדויות ח"ג ע' 229(. ועוד.

13 בביאור התואר "דבר מלכות" בייחוד לשיחות משנים אלו, ראה בס' עניינו של משיח )להרשד"ב וולף( ע' 23 הע' 12.

14 אכן מצינו שכ"ק אד"ש מה"מ מקשה ממאחז"ל זה, אודות הציפי' לביאת משיח בכ"מ )ראה לדוגמא: לקו"ש חח"י 

ע' 172(, אך על עניין לימוד ענייני משיח וגאולה, לא מצינו שיקשה כן.
ואולי אפ"ל שעל השיחות מהשנים שקודם תנש"א ותשנ"ב ) ראה הע' 3( לא קשה כ"כ, מכיוון ששם נתבאר לימוד 

הגאומ"ש כצפי'ה לביאת משיח, אך קשה על שיחת הד"מ תזו"מ, בה נתבאר לימוד זה כעניין בפ"ע. 
15 סעיפים ט, י"א.
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 ואולי יש לבאר בדא"פ שאת דברי הברייתא "ג' באין בהיסח הדעת אלו הן משיח 
המשיח,  ביאת  ניתן לפרש בב' אופנים: א. "היסח הדעת" קאי על   - מציאה ועקרב" 
היינו, שמשיח יגאל את ישראל במצב בו יהי' אצלם היסח הדעת מזמן בואו )אך אין זה 
בסתירה מכך שידעו על ענינו ומהותו(. ב. "היסח הדעת" קאי על משיח עצמו, היינו, 

שמשיח יבוא כאשר בנ"י יהיו בהיסח הדעת ממנו ומענינו הוא. 

היינו  הדעת  בהיסח  הבאים  דברים  ב'  עוד  המונה  הברייתא  בדברי  מעיון  והנה, 
מציאה ועקרב, ואף משווה את היסח הדעת מהם להיסח הדעת ממלך המשיח, משמע 
כפירוש הא' דוקא, שכשם שבמציאה ועקרב היסח הדעת שבהם הוא, בכך שהם מגיעים 
בפתאומיות לאדם )בזמן(, אך ייתכן שהוא מודע למציאותן ועניינם, כמובן בפשטות, 
ולכאורה כן הוא בהיסח הדעת במלך המשיח, שהכוונה היא להיסח הדעת מזמן בואו 

דוקא )אופן הא'( אך לא ממנו עצמו ומענינו.

 ג

בואו1  מזמן  היסח  דוקא  הא'  כאופן  משמעו  הדעת'  )ש'היסח  הנ"ל  ביאור  ולפי 
מתורצות השאלות דלעיל )ס"ב(:

 מכיון שהפשט בברייתא הוא בהיסח הדעת מזמן בואם של ג' הדברים, לכן הוצרך 
רש"י לפרש, שהפשט בסיפור הגמרא הוא שחכמים עסקו בזמן בואו של משיח "לידע 
מתי יבוא", ודווקא לפירוש זה מובנת גערת ר' זירא שלא ירחקו את משיח, שהרי ענין 
זה - מתי יבוא משיח – שבו עסקו הוא הוא המרחק את ביאת המשיח כנ"ל, ואתי שפיר 

מנ"ל לרש"י שבזה הי' עיסוקם וכן מדוע צריך להדגיש זה בפשט הגמ'.

ועפ"י כהנ"ל יש לבאר הקושיא שבס"א, אודות מה שבדבר מלכות בלק מקשה כ"ק 
אד"ש מה"מ מברייתא זו ומיישבה עם ביאורו, אך בדבר מלכות תזו"מ שלפניו לא נחית 

לבאר ענין זה: 

דמכיוון שבפשט הברייתא הוכח ש"היסח הדעת" קאי על ההיסח מזמן ביאת משיח, 
מובן, שאין להקשות כלל בד"מ תזו"מ העוסק בלימוד עניני גאומ"ש בכללות, כ"דרך 
ישרה" להבאת המשיח, מדברי הברייתא העוסקת בזמן בואו דוקא, שהוא המרחק את 

ביאת המשיח )ואינה שוללת כלל לימוד עניני גאומ"ש בכללותם(,

 אך בד"מ בלק בו נתבאר6 שלימוד זה בעניני הגאולה ומשיח, עליו להיות "מתוך 
ווודאות גמורה שאי"ז "הלכתא למשיחא" כי אם הלכה למעשה בפועל ברגע  הכרה 

16 בסעיף שלפנ"ז - ס"ט.
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שלאח"ז" – היינו, לימוד גאומ"ש באופן שהלימוד חדור בזמן בואו של משיח - ברגע 
שלאח"ז, שעליו נאמר "דלא תרחקוה" כיון שעליו להיות "בהיסח הדעת" - אזי מקשה 

כ"ק אד"ש מה"מ מברייתא זו ומיישבה עם ביאורו, כדלעיל )ס"א(. 

ד

אלא שעפ"ז יש להבין מהו תי' כ"ק אד"ש מה"מ בד"מ בלק על הקושיא מברייתא 
זו, שמפרש שכוונת חז"ל ב"היסח הדעת" הוא "שלאחרי שענין זה חודר בדעתו )ע"י 

המחשבה והתבוננות כו'( ה"ז נעשה אצלו באופן שב)היסח ו(למעלה מן הדעת", 

שהרי, לפי' זה אין מובן מדוע גער ר' זירא בחכמים שעסקו בזמן בואו של משיח, 
והרי לביאור כ"ק אד"ש מה"מ "היסח הדעת" בפירוש למעלה מן הדעת אינו סותר 

להתבוננות בזמן בואו של משיח?

ואולי י"ל הביאור בזה כפי שמפרשים בכ"מ7 סוגיא זו: שכאשר חכמים ישבו ועסקו 
הוא שאמרו  הקץ  חישוב  ופי' של  קץ,  לחשב  צ"ל שעסקו  יבוא" משיח,  מתי  "לידע 

שבזמן זה וזה יבוא משיח – קודם זמן זה לא יבוא משיח,

 ויש להוכיח ענין זה )שחישוב הקץ פי': אמירה שעד אז לא יבוא משיח( גם מדברי 
הרמב"ם בפיה"מ )בהקדמתו לפרק חלק(: "ולא יחשוב שיתאחר . . ולא ישים לו זמן", 
כלומר, שימת זמן מסוים לביאת המשיח, חישוב הקץ, מקבילה למחשבה שיתאחר ח"ו 

וכפי שהוסבר לעיל8.

ועפ"י ביאור כ"ק אד"ש מה"מ ש"היסח הדעת" פי' שיחדור בשכלו )לאחר התבוננות 
-"למעלה מן הדעת"( שמשיח בא היום ממש ברגע הקרוב, מובן היטב מדוע גער בהם 
ר' זירא, מכיון שעסקו בחישוב שמשיח לא יבוא כעת אלא לאחר זמן, שזהו ההיפך 

הגמור מ"היסח הדעת", שפירושו ציפי' לביאת משיח והחדרתה בדעת האדם.

17 ראה מ"ש בזה הרמ"מ פלדמן בקובץ זכרון ישראל נח, וכן מ"ש בס' עניינו של משיח )להרשד"ב וולף( ע' 169.

18 ועפ"ז פי' "לא תרחקוה", היינו, שימת קץ לגאולה והרחקתה מיום זה, שתבוא בעוד זמן.
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איסור בכי על הגלות בשבת בתקופתנו

 הרה"ת יחיאל שי' יעקובוביץ*
אברך בכולל

א

אחד  להכרזת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  התייחס  תשנ"ב  תרומה  בש"פ 
מהקהל ש"אנו צועקים ובוכים שתהי' התגלות מלך המשיח", בבקשו מהרבנים לפסוק 

שבשבת אסור לבכות! )"ַא רב זָאל מכריז זיין ַאז בשבת טָאר מען ניט וויינען"(9.

אינה  משיח  התגלות  אודות  הבכי'  שעצם  משמע,  לכאורה  ראשונה  ובהשקפה 
בשבת, יש להימנע גם מבכי זה )בשבת  מושללת, אלא שמצד ההלכה האוסרת בכי 

בלבד(.

אמנם, בעיון בשיחות ויומנים משנים קודמות, ניתן למצוא כי אף כ"ק אד"ש מה"מ 
בעצמו בכה על גלות בנ"י גם בשבתות10. וע"פ הידוע גם בתורת אד"ש מה"מ, שלא 
שייך אצל רבי ענין ש"אינו בשליטתו" ח"ו )ובפרט ע"פ המפורסם מאירועי אבל אישיים 
של אד"ש מה"מ שאירעו בשבת, שמנע עצמו מלבכות עד צאת השבת11(, מוכרחים 

* לז"נ זקני הגה"ח ר' שמעון ב"ר אהרן יעקובוביץ ע"ה, מזקני משפיעי אנ"ש במאה-שערים וסמוכותי' ופעיל נמרץ 
בשליחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. נלב"ע כ"ה מרחשון תשע"ג. תנצב"ה.

19 שיחות קודש תשנ"ב ע' 713. ושם, שלאחר כמה רגעים בהם לא נענה אף אחד, הוסיף: "צווישן אייך ַאלע ניטָא קיין 

רב? קלייבט אויס ַא רב"! )בין כולכם אין אף רב אחד? תבחרו רב!(. כשהכריז המד"א הרב מרלאוו ע"ה על כך )בלחש(, 
אמר "רעדט העכער, איך זָאל אויך קענען הערן"... )דבר בקול יותר, שאוכל גם לשמוע(. וכשעשה כן, בירכו ב"ברכה 

והצלחה".
110 ראה לדוגמא בשיחת ש"פ ויגש תשמ"ו )התוועדויות ח"ב ע' 279 ואילך( דברים ש"נאמרו מתוך מרירות עצומה, 

כשהדיבור נקטע בבכי" על "צעקת בנ"י "עד מתי"... "וויפל איז ַא שיעור מַאטערן אידן אין גלות"?!... הקב"ה חפץ בהנאה 
ונח"ר כו' - "געזונטער-הייד"... שיביא את משיח צדקנו, ואז תהי' לו נח"ר בתכלית השלימות". עיי"ש עוד בארוכה.

ובשיחת ש"פ פנחס תשכ"ה )שיחות קודש ע' 282(: "יהודי טוען ממה נפשך, אם הקב"ה רוצה שיקריב עולה שיבנה 
ביהמ"ק . . ונקריב, ואם לאו אז גם זה לאו, שלקח מאיתנו שאין לא כהן ולא טהרה ולא ביהמ"ק )הרבי בכה חזק( וכו', 

ואם רוצה שנקריב שיתן כהן ויתן טהרה וכו' וכו'". וכהנה רבות בפרט בשנים הראשונות לנשיאותו.
111 ראה בספר "ר' מאיר - החסיד שאמר הנני" ע' 66, ביומנו משבת שובה ו' תשרי תשכ"ה, בו נסתלקה אם כ"ק אד"ש 

מה"מ הרבנית חנה נ"ע, שבעת ההתוועדות, קודם פטירתה, בכה אד"ש מה"מ "בצורה איומה, ולא יכול הי' להמשיך 
לדבר, התחיל כמה מילים ונעצר מהדמעות והבכי", אולם "מיד שהיא נפטרה לא הי' ניכר על פניו שום עצבות . . מיד 

עם צאת השבת, התחיל הרבי לבכות עד שכל הנמצאים בכו איתו".
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לומר שאין מדובר חלילה בענין הנוגד להלכה, אלא שהבכי על הגלות בשבת מותר 
גם ע"פ שו"ע12.

ומכיוון שהאיסור ההלכתי לבכות בשבת לא נתחדש בשנת תשנ"ב, עכצ"ל ששינוי 
ענין  ישנו  והפסיקה בזה היא בכללות ענין הבכי על הגלות, שבזמן הגלות  ההנהגה 

לבכות על הגלות, ומצד ענין זה הותרה הבכי' בשבת. 

הגאולה13,  התנוצצות  על  המורים  והניסים  משיח  התגלות  לאחר  בתקופתנו,  אך 
על  ובשירה  הצורך בשמחה  לעומת  מושלל,  ועד שנעשה  והבכי  פחות הצער  נדרש 

הגאולה הקרבה.

כל  "כלו  שכבר  "לאחרי  )סוס"ט(:  תשנ"ב  בשלח  ש"פ  מלכות  מדבר  גם  וכמובן 
והגעגועים  והתשוקה  הכוסף  רגש  על  נוסף   .  . העבודה  עניני  כל  ונשלמו  הקיצין", 
להגאולה )עד עתה( צ"ל עכשיו גם ובעיקר רגש השמחה מזה שהגאולה באה בפועל 

ממש ברגע זה ממש"14. 

ב

מי  ש"כל  האריז"ל15,  בדברי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  בהקדים  בזה,  הביאור  ונ"ל 
שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלימה". שמכריח שהדבר אמור גם בנוגע 
דביקות  "מחמת  שמחה  של  בדמעות  )רק(  לא  לבכות  ושעליהם  גמורים,  לצדיקים 
הנפש", אלא גם במרירות על הריחוק מאלקות )אע"פ שלכאורה אינו שייך לצדיקים(.

לעוה"ז,  נשמתם  ירידת  עצם  על  היא  הצדיקים  הדבר מבאר שם, שבכיית  ובטעם 
שמטרתה היא להגיע לדביקות והתבטלות נעלית יותר מקודם ירידתה; ומכיוון שהיא 
עודנה מלובשת בגוף, שהוא "יש ולא אפס", יש לבכות על שלא הגיעו לביטול המוחלט.

ומכיוון שמטרת הבכי היא )לא הצער לכשעצמו, אלא( להביא לתיקון ענין זה, מבאר 
אותו  ומוציאה  היא  פועלת  הנברא  ישות  על  והצער  הבכי'  עצם  שאכן  מה"מ  אד"ש 

יבכה כדי שילך הצער מליבו מותר  )סי' רפ"ח ס"ב( ש"מי שיש לו עונג אם  ואולי ההיתר הוא כמובא ברמ"א   112

לו לבכות". ואף שהט"ז שם הוכיח שרק אם בוכה מחמת רוב דביקותו בהקב"ה מותר, אבל סתם לבכות כדי שיצא 
הצער מליבו אסור, כבר כתב המשנה ברורה ש'אליהו רבה' וה'תוספות שבת' התירו בכל גוונא. וכפי שיתבאר בהרחבה 

בגיליונות הבאים אי"ה.
113 כמבואר בארוכה בשיחות משנים אלו, ונלקטו על הסדר בספר "בשורת הגאולה".

114 וראה בהרחבה בשיחת ש"פ תצא תשמ"ח, שעכשיו נדרשת עבודת השמחה, משא"כ בדורות שלפנ"ז שהיו שקועים 

בצער ומרירות על הגלות.
115 ראה לקו"ש ח"ט ע' 206. 
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מהגבלותיו ומביאה אותו לביטול מוחלט של הנשמה, עם היותה מלובשת בגוף ובנפש 
הבהמית.

ובכך מושגת מטרת הנשמה, להגיע לביטול נעלה יותר מקודם ירידתה. כיון שדווקא 
בביטולה כשהיא מלובשת בגוף, מודגשת אחדותה הבלתי מוגבל עם הקב"ה, כפי שהיא 
מושרשת בעצמותו ומהותו שלמעלה מהגדרת "בלי גבול", כך שגם בירידתה למציאות 
נברא, היא בטלה אליו ית' לחלוטין16, ומשא"כ קודם ירידתה שהייתה מאוחדת אתו 

ללא גוף דוקא. 

ג

והנה בהערה 48 בשיחה שם, מתייחס אד"ש מה"מ גם לבכי על הגלות, שהצורך בו 
מובן מלכתחילה )בשונה מבכיית הצדיקים, שלולי הביאור הייתה נראית כהתמרמרות 
על רצון השי"ת וכוונתו העליונה בבריאה( מכיון ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו", ורצון 
השם הוא שאכן בנ"י ישובו מחטאיהם ויבטלו את הגלות – וההתעוררות לכך היא ע"י 

הבכי' וצער הגלות, ולכן נדרש הוא גם ללא הביאור הנ"ל דכ"ק אד"ש מה"מ. 

ולכאורה נ"ל, דאף שמכלל שאלה יצא גם ללא הביאור הנ"ל, מ"מ ביאור זה )על 
בכיית הצדיקים( כולל ומוסיף גם בהבנת ענין זה.

שהרי, החיסרון העיקרי שנגרם בחורבן בית המקדש וגלות בנ"י, הוא בביטול האדם 
לאלקות והתגברות ישותו )כידוע ביאור החסידות בנוסח התפילה "ואין אנו יכולים 
ליראות ולהשתחוות לפניך", שאיננו מסוגלים להגיע לביטול פנימי בדרגא שהייתה 

בזמן הבית117.

והתיקון לזה הוא בבניין בית המקדש השלישי והתגלות מלך המשיח, המגלה בכל 
יהודי את בחינת היחידה שלו, שמצידה מאוחד האדם ובטל לאלקות עם היותו מציאות 
נברא. )וכמודגש גם בסיום שיחה זו גופא, שמבאר ההבדל בין משה לישעי' - שבהיותו 

נביא הגאולה, הדגיש את מעלת הביטול באופן שחודר במציאות הנברא(.

האדם  בהתעוררות  רק  אינה  שתועלתו  החורבן.  על  לבכי  בנוגע  גם  אפ"ל  ועפ"ז 
לתשובה, אלא גם בפעולת הבכי עצמו, כמבואר בשיחה שהצער והבכי פועלים את 
הביטול הנדרש. וא"כ, ברצות האדם להגיע לביטול המצופה בהתגלות מלך המשיח, 

הרי בעצם הבכי הוא משיג את )ועכ"פ מתחיל להגיע ל(מטרתו.

116 לשלימות הביאור עיי"ש בארוכה.

117 ראה לקו"ת ברכה צח, ב. 
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ד
ע"פ הנ"ל י"ל בדא"פ הטעם שבזמננו נדרשת פחות הבכי' וההתמרמרות על הגלות, 
שהוא מצד ביטול עצם הצורך וההכרח שהי' בדורות קודמים )לא בתור צער ומרמור 

גרידא(, אלא למען תיקון סיבת הגלות,

שהרי לאחרי שכבר נשלמו מעשינו ועבודתנו, ותוקנו "חטאינו" שמפניהם "גלינו"18, 
כעת עיכוב הגאולה אינו תלוי במעשי האדם, ובמילא הבכי' אינה לשם הבאת הגאולה. 

]אמנם גם בתקופה זו דורש אד"ש מה"מ שלא "לקבל" רצון וכוונה זו אלא לדרוש 
ולתבוע "עד מתי", וכפי שמפרש גם בלשון ההלכה "כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה 
חוץ מצא" – שלא לקבל את רצון הקב"ה להישאר מחוץ ל"שולחן אביהם"19, אך אי"ז 
)וכ"ש הבכי', המבטאת צער שאין  כולל בכך את הצער ומרירות האדם כלפי עצמו 

ביכולת האדם לסבלו, כמבואר בשיחה שם([.

ה

ועד"ז י"ל גם מצד התועלת שבעצם הבכי' - ביטול האדם לאלקות:

שבזמננו, עם התגלות היחידה הכללית נשמת משיח צדקנו, והכוח לגילוי היחידה 
שבכאו"א, שמצידה הוא הביטול המוחלט לאלקות בתוך מציאות הגוף הגשמי, שוב 
אין הכרח כ"כ בצער וביטוש הישות ע"מ להגיע לביטול זה, אלא יכולים לפעול זאת 

בקו השמחה.

ייסורי  וכידוע דברי אד"ש מה"מ במאמר "מרגלא בפומי' דרבא" תשמ"ו, שלאחר 
הגלות ושלימות הבירור וזיכוך הגשמיות אין צורך בעבודת המרירות, אלא העבודה 

צ"ל מתוך שמחה דוקא,

ובמיוחד לאחר בשורתו בשיחת י"א אלול תנש"א, שעתה הוא הזמן ד"ימלא שחוק 
כפריקת  נראית  גופו  ישות האדם ששמחת  תוקף  הי' מושלל מצד  פינו", שעד עתה 
גילוי היחידה שהיש הנברא נעשה חד עם היש האמתי  עומ"ש מעליו, משא"כ מצד 

ושמחתו היא שמחת הקב"ה20.

118 כפי שמאריך כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות ה'דבר מלכות', וראה בדבר מלכות מטו"מ תנש"א שגם סיבת החורבן 

העיקרית והמפורשת - "שנאת חינם" - תוקנה כבר.
119 דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב. וראה משנ"ת בזה בקובץ הערות התמימים ואנ"ש חח"ל צפת גליון צד.

120 וכמבואר כ"ז בארוכה בקונטרס "שמחם בבנין שלם" )תשורה מחתונת יעקובוביץ' - פריימן תמוז תשע"ז( פ"ג 

ואילך.
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וא"כ מובן שגם בימות החול אין תועלת וצורך בבכי על הגלות, וכ"ש ביום השבת 
שהבכי אסור מצד הדין. ובגיליונות הבאים אי"ה יתבארו אופני ההיתר שאפ"ל בזה 

בשנים שלפנ"ז, שאינם שייכים בזה"ז לאור הביאור דלעיל. 

איסור שתיית יין לכהן בזמן הזה

 הרה"ת יחיאל שי' יעקובוביץ
אברך בישיבה

א

ידועה הוכחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שבית המקדש עשוי להבנות תוך 
פחות מ24 דקות, ע"פ הדעה בנגלה אשר "כהן אסור בשתיית יין", וזלה"ק21:

"ישנה דעה שלכהן אסור לשתות רביעית יין בזמן הזה, כי במהרה יבנה בית המקדש 
ושיכור אסור בעבודה, הפגת השיכרות מיין תיתכן בשני אופנים: א. שינה. ב. שהיית 
כדי מיל. השיעור של מיל הוא 18 דקות, השיעור הגדול ביותר שישנו על מיל הוא 24 
דקות. הרי זו ראי' ע"פ נגלה, שבמשך זמן קצר, פחות משיעור מיל, שזהו לכל היותר 
עשרים ושלוש דקות וחמישים ותשע שניות, יכול לבוא משיח עם בית המקדש מוכן, 

כך שיהי' צריך לגשת ישר לעבודה". 

כמקור לכך, מציין כ"ק אד"ש מה"מ לדברי הגמ' בתענית )יז, א(: "תנו רבנן: מפני 
מה אמרו אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות . . אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה 
- מפני שהן עסוקין תמיד בעבודה. מכאן אמרו: כל כהן שמכיר משמרתו ומשמרת בית 
אב שלו . . אסור לשתות יין כל אותו היום . . אינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו 

ויודע שבתי אבותיו קבועין שם אסור לשתות יין כל השנה".

לעולם, אבל מה אעשה  יין  אני: אסור לשתות  אומר  אומר,  "רבי  ובסיום הסוגיא: 
שתקנתו קלקלתו. אמר אביי: כמאן שתו האידנא כהני חמרא - כרבי". 

וכן נפסק ברמב"ם22 )אליו מציין אד"ש מה"מ בהמשך לכך(: "לא הי' מכיר משמרתו 
ולא בית אבותיו - הדין נותן שאסור לשתות יין לעולם, אבל תקנתו קלקלתו והרי הוא 

מותר לשתות תמיד. שאינו יכול לעבוד עד שיקבע בבית אב שלו ובמשמרתו".

121 הוספות ללקו"ש ח"ב ע' 522. תרגום מאידית.

122 הלכות ביאת המקדש פרק א הלכה ז.
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דיעה שלכהן אסור לשתות  "ישנה  כ"ק אד"ש מה"מ בלשונו הק'  כוונת  ולכאורה, 
זמני  יודע  שאינו  שכהן  הסוגיא  בתחילת  רבנן  לדעת  היא  הזה"  בזמן  יין  רביעית 
זו לא נפסקה  יין שמא יזדקק מיידית לעבודה; אמנם דעה  משמרתו, אסור בשתיית 
להלכה, כדברי אביי: "כמאן שתו האידנא כהני חמרא - כרבי". וכמובא לעיל מהרמב"ם 

שתקנתו קלקלתו.

ב

והנה, רש"י בגמרא שם פירש דעת רבי, שכוונתו להתיר בשתיית יין גם את הכהנים 
המכיר  אפי'  לעולם  אסור  יהא  יבנה,  לשמא  חיישינן  "אי  וז"ל:  משמרתם.  המכירים 
יעבדו  ושמא  סדר משמרות  ישתנה  דחיישינן שמא  אבותיו,  בית  ומשמרת  משמרתו 
כולם לחנוכת הבית בבת אחת ונמצא זה צריך לעבוד. אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו 
- דהרי כמה שנים שלא חזרה בירה. וקלקלה זו תקנתו לשתות יין בהדיא. ולשמא יבנה 
לא חיישינן". וכ"כ הראב"ד בהשגותיו שם: "ובין מכיר ובין שאינו מכיר מותר לשתות 

יין, דסתמא אמר אביי כמאן שתו כהני האידנא חמרא כרבי".

אמנם הרמב"ם לא פירש כן דעת רבי23, וכתב בהדיא בריש ההלכה: "כל כהן שיודע 
מאי זה משמר הוא . . אסור לו לשתות יין כל אותו היום". היינו דלהלכה קיימת אפשרות 
תיאורטית שכהן ייאסר בשתי' כאשר הוא כן יודע את משמרתו, ובמיוחד בזמן שלאחר 

החורבן )שעליו מדבר רבי(, שעדיין היו יודעים את זמני משמרתם הקבועים.

וכיון שכ"ק אד"ש מה"מ מציין לדברי הרמב"ם )ולא לנו"כ(, קשה קצת אמאי נקט 
הלשון "דיעה" - והרי לדעת הרמב"ם, גם להלכה אסורים כהנים מסוימים בשתיית יין, 

כנ"ל?

ג
ויתירה מזו יש להקשות, דהנה הדגשת כ"ק אד"ש מה"מ היא על האיסור בשתיית 
רביעית יין - ששיעור הפגתה הוא לכל היותר 24 דקות, אשר מזה מוכח שבנין ביהמ"ק 

עשוי להיות בפחות משיעור זה.

123 וראה בנו"כ שם מה שהשיבו על השגת הראב"ד.
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שמפרשת  חיישינן,  לא  בלבד  יין  רביעית  לשתות  אשר  משמע  שם24  בגמ'  אמנם 
שנאסרו  יין"  ל"שתויי  הזה,  בזמן  שהותר  ראש"(  )"פרועי  השיער  גידול  בין  החילוק 
מכיון שכשיבנה בית המקדש יוכלו פרועי הראש להסתפר ולעבוד מיד, ואילו שתויי 
יין באם שתו רביעית בלבד, אכן יוכלו להפיגו בשינה או מהלך מיל ולעבוד מיד. אך 
רביעית  ומשמע ששתיית  ושינה משכרתו".  "דרך מטרידתו  מרביעית  יותר  כשישתו 

בלבד אין בה חשש ואיסור, והיא מותרת כפריעת הראש. 

אלא שלמסקנת הגמ' שם מפרש רב אשי, שהחילוק הוא מצד שכהן העובד כשהוא 
שתוי יין עבודתו פסולה, משא"כ כהן שעבד עבודתו פרוע ראש אין עבודתו פסולה, 
ולכן לא גזרו בו רבנן. ולמסקנה זו אכן לא מוכרח שהאיסור הוא דוקא ביותר מרביעית.

מחללין  הראש  פרועי  "ואין  שם:  ט  )בהלכה  אשי  רב  כדעת  פסק  וכיון שהרמב"ם 
שלהלכה לא נתפרש שמותר  עבודה - אע"פ שהוא במיתה עבודתו כשירה"(. נמצא 

לשתות רביעית יין, ומובן שהאיסור הוא גם ברביעית יין.

ושוב קשה טובא, אמאי נקט כ"ק אד"ש מה"מ הוכחה זו כ"דעה" - והרי דוקא להלכה 
ולמסקנת הגמ' ישנו איסור ברור בשתיית רביעית )משא"כ לקס"ד בגמ'(? 

ד

ואולי יש לבאר זאת ע"פ דעת המאירי בתענית שם, שהרמב"ם מיירי בזמן הבית, 
ולא מדבר כלל על איסור הכהנים בזמן הזה )וכרובן ככולן של הלכות ביאת המקדש 
שמיירי בזמן הבית, כפשוט למעיין(. ומבאר שגם ההלכה שאם אינו מכיר משמרתו 
מותר בשתיית יין - היא גם בזמן הבית )שמכיוון שנתרחק כ"כ מעבודת המקדש עד 

שאינו מכיר משמרתו, אינו ראוי לעבודה(. 

ולפי ביאור זה, סרה השגת הראב"ד על הרמב"ם, שגם הוא סובר שאין איסור כלל על 
אף כהן לשתות יין בזמן הזה, גם המכיר משמרתו.

מוכח  שמזה  עבודתם,  מחללים  לא  ראש  שפרועי  להלכה  שנפסק  מה  גם  ועד"ז 
שהאיסור הוא גם ברביעית הוא דוקא בזמן הבית. משא"כ בזה"ז אין איסור בשתיית 

רביעית ויותר.

ובזה מובן מה שנקט כ"ק אד"ש מה"מ בלשון "דעה" דהיינו דעת אביי בפירוש דברי 
יין בזה"ז )ורק לדעת רבי יכולים הכהנים לשתות  רבנן, שלדעתו הם אוסרים שתיין 

בזה"ז(. 

124 יז, ב. 
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פחות  על  איסור  גם  הי'  הבית  שבזמן  משמע,  שם  בגמ'  אשי  רב  ובדעת  והואיל 
לכן  הבית,  כבזמן  הינו  הזה  בזמן  האיסור  רבנן  בדברי  אביי  ולדעת  כנ"ל,  מרביעית 
מוכיח כ"ק אד"ש מה"מ מ'דעה' זו שע"פ נגלה שייכת אפשרות לבניית בית המקדש 

תוך פחות ממהלך מיל, ופשוט. 

ה

ויש להוסיף, שלפירוש זה מובן גם מצד פנימיות העניינים - הקשר לבעל המאמר, 
רבינו הקדוש:

כזה  בסגנון  ידבר  בדורו25  משיח  שהי'  רבי  שדווקא  יתכן  איך  יוקשה,  דלפירש"י 
המייאש מן הגאולה ״כמה שנים שלא חזרה בירה״, ולא חיישינן למהרה יבנה המקדש? 
משא״כ לפירוש המאירי לא קשה, כיון שמדובר בזמן הבית ולא נוגע כלל במשמעות 

החורבן. 

]ובדעת רש"י אוי״ל בדא"פ שהיא הנותנת, דמכיוון שהי' משיח בדורו ידע והכיר 
מציאותה הפנימית של הגלות והמטרה שבאריכותה, ובמילא לא חש לבנינו קודם הזמן 
שנקבע )אא"כ באופן ד"זכו - אחישנה", שאז יהיו כל העניינים באופן ניסי ובהתגלות 
״יין קשה פחד מפיגו״(.  גאונו״ שע"ז מבאר אד״ש מה״מ את הלשון  והדר  ה'  ״פחד 
זמני  ידעו  כיוון שהכהנים כבר  נוגע הדבר למעשה,  יהי'  זמן הקץ כבר לא  וכשיגיע 

משמרותם[.

125 וראה בדבר מלכות בלק )הע' 10( שמצד זה רצה רבינו הקדוש לבטל את הצומות על החורבן, היינו שהאיר אצלו 

וראה במוחש הגילוי דביהמ"ק גם בזמן החורבן, עד שלא ראה צורך להתאבל ולהתענות על החורבן. ואיך יתכן שבנוגע 
לבנינו בפשטות ובגשמיות - ירחיק הציפי' והאמונה בזה?!
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ענין השינה לעתיד לבוא

 הת' מנחם מענדל שי' מגור
תלמיד בישיבה

א

בשיחת ליל שמחת תורה ה'תשט"ו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מהות ענין השינה 
וזלה"ק26:

 "כפי שמצינו ש"בשעה שאדם ישן היא )הנשמה( עולה ושואבת לה חיים מלמעלה", 
דהיינו, מקום כזה שבשעה שהאדם ער אינו יכול לקבל ממנו, כי, בשעה שהוא ער ישנן 
הגבלות הגוף. ורק בשעת השינה, שאז מתבטלות הגבלות אלו, אזי ביכולתו לקבל חיות 

ממקום זה".

היינו, שענין השינה הוא בכדי לשאוב כחות חדשים, ומכיוון שהם נמצאים במקומות 
יכול להגיע אליהם, לכן צריך לענין השינה, שאז  עליונים שאין הגוף עם הגבלותיו 

הנשמה מתפשטת מהגבלות הגוף וכך יכולה לקבל כחות חדשים אלו. 

חובת  מצד  השינה  ענין  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה'תש"נ,  דברים  ובשיחת   
ההתחדשות בעבודת האדם וזלה"ק27:

"וחידוש זה נעשה ע"י קיום התומ"צ, שממשיך קדושה בעולם, ופועל עילוי והרמה 
בטבע העולם - כלשון חז"ל בנוגע להחידוש דמתן תורה :"תחתונים יעלו לעליונים", 
היינו, שמצד בריאתו ע"י הקב"ה ה"ה" תחתון", ועי"ז שהאדם מקיים תומ"צ ה"ה "עולה 

לעליונים", 

ועפ"ז יש לבאר טעם לבריאת האדם באופן שבכל יום צריך לישון ולמחרת נעשה 
. וכיון שגדר החידוש שלעצמו מחייב   . ברי' חדשה, כדי להדגיש החידוש בעבודתו 

)ע"פ שכל( הקדמת ההפסק, כי ללא הפסק לא שייך חידוש".

126 שיחות קודש תשט"ו-תשט"ז ע' לז. 

127 התוועדויות תש"נ ח"ד ע' 94. 
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היינו, שענין השינה, הוא החידוש בעבודת האדם לברר ולזכך את העולם ע"י העבודה 
בתומ"צ, שהחידוש שבזה נעשה דוקא ע"י הירידה בעת השינה28. 

והנה בדבר מלכות ויצא )ס"ו( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שענין השינה מתייחס למעמד 
ומצב הגלות וזלה"ק: 

"שענין השכיבה מסמל שראש האדם )המעלה שבו( משתווה אל רגל האדם )המטה 
שבו(, ע"י ההעלם וההסתר של "עולם הזה הגשמי והחומרי . . וחושך כפול ומכופל, 
ובפרט בחושך הגלות . . כאשר מצויים במצב של שינה ושכיבה, כשהכחות הגלויים 

נמצאים בהעלם, וממילא הראש והרגל הם בשווה". 

שמזה משמע, שתוכן ענין השינה זהה למעמד ומצב הגלות, כאשר נמצאים בחושך 
כפול ומכופל, שהראש והרגל שווים. 

וא"כ נמצא, שתוכן ענין השינה בעבודת האדם הוא: א. כדי לצאת מהגבלות הגוף 
ולשאוב כחות. ב. כדי שבעבודתנו בעולם בתומ"צ יודגש החידוש בכל יום ויום.

יתבטל,  שמא  או  השינה  ענין  ימשיך  בגאולה  האם  ולעיין  לברר  יש  הנ"ל,  וע"פ 
ובהקדים דברי הרמב"ם בנוגע לימות המשיח:

ב

הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח אומר29: "אל יעלה על דעתך, 
שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהי' שם חידוש במעשה בראשית, 
לימות  הזה  עולם  בין  אין  חכמים,  "אמרו  שם:  ב'  ובהלכה  נוהג.  כמנהגו  עולם  אלא 

המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד". 

היינו, שבימות המשיח לא יהי' שום שינוי במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו עד 
עתה כך ימשיך לנהוג, חוץ משעבוד מלכויות שישתנה, אך בכל שאר העניינים לא יהי' 

שום שינוי כלל. 

128 וראה סוס"ז שם: "ונקודת הענין - שבמעמד ומצב של אור וגילוי, שהעבודה היא באופן של עלי' תמידית, לא 

ניכר )כ"כ( החידוש שבעבודת האדם בכח עצמו, שהרי יתכן שעבודתו באופן של עלי' תמידית אינה אלא מפני שנמצא 
במעמד ומצב של אור וגילוי, ולא ידוע איך תהי' עבודתו במעמד ומצב של העדר האור והגילוי; אבל לאחרי שיש מעמד 
ומצב של ירידה, עד לתכלית הירידה שאין למטה ממנה, ואעפ"כ, אינו מתפעל מזה ועובד עבודתו בכל התוקף, אזי 

מתגלה החידוש שבעבודת האדם בכח עצמו ועד שעבודתו היא באופן של קביעות ונצחיות )בכל זמן ובכל מצב(".
129 פי"ב ה"א. 
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ובלקו"ש חכ"ז30 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שישנם ב' תקופות בימות המשיח, ובתקופה 
הראשונה אכן לא יהי' שינוי במנהגו של עולם כלל, אך בתקופה השני' של ימות המשיח 

אזי יחולו כל השינויים בעולם המובטחים בתורה. 

ענין  יש  שונים.  זמנים  בשני  ענינים  ב'  שיש  להרמב"ם  "ונראה שס"ל  וזלה"ק שם: 
וזמן בימות המשיח שקשור עם ביאת המשיח, ויש עוד ענין וזמן נוסף . . שבו יתווספו 
הנהגות, דברים שיעשה הקב"ה באותו זמן. לרבות עניני שינוי מנהגו של עולם, וזה יהי' 

כאמור בתקופה מאוחרת יותר בימות המשיח גופא".

 ג

וע"פ הנ"ל יש לברר האם יהי' שייך ענין השינה בתקופה הראשונה של ימות המשיח, 
כאשר "עולם כמנהגו נוהג":

דהנה, לאחר העיון בשיחות דלעיל משמע אשר ענין השינה לע"ל אינו שייך כלל, 
ומב' הטעמים שהובאו: א. ענין השינה הוא שהאדם יצא מהגבלות הגוף ויוכל לשאוב 
כחות להמשך עבודתו בתומ"צ בעולם, אך בגאולה אינו שייך כלל הגבלות הגוף על 
הנשמה, הואיל וזהו כל תוכן ענין וביאת הגאולה - כאשר הגוף אינו מעלים ומסתיר 
על הנשמה והנשמה חופשית לקיים את רצונו ית' בשלימות31. ב. ענין השינה הוא כדי 
בימות  זה  ענין  והרי  תומ"צ,  ע"י  העולם  וזיכוך  בבירור  בעבודתנו  החידוש  שיודגש 
המשיח אינו שייך כלל, הואיל ובגאולה לא שייך הענין של בירור וזיכוך העולם, שזוהי 

העבודה בזמן הגלות דוקא32.

וכן בכללות נראה מדבר מלכות ויצא דלעיל, שענין השינה מורה על מעמד ומצב 
ומכל הנ"ל משמע שבתוכן עבודת האדם ענין השינה לא שייך כלל לעתיד  הגלות, 

לבוא. 

ולאידך גיסא, נראה מהרמב"ם דלעיל, ש"אל יעלה על דעתך שבימות המשיח יבטל 
דבר ממנהגו של עולם, אלא עולם כמנהגו נוהג", היינו, שהעניינים שהיו בזמן הגלות 

130 שיחה א' לפ' בחוקותי, ע' 198. 

131 ראה לקו"א תניא פל"ו. סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 514. וראה דרך חיים ע' כה: "בימות המשיח . . גם הגוף ישתנה, וכפי 

שהי' מצבו של אדם הראשון לפני חטא עץ הדעת, שגופו הי' נקי מכל רע". )ומשמע מלקו"ש חכ"ז בחוקותי שיחה א' 
בסופה, שענין זה שייך לתקופה הא' דימוה"מ, מזה שמוכיח שכבר אז יסור "הנוגש ומבטל" וכל אלו שלא נותנים לבנ"י 
"לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן", ועד שאז יהיו בנ"י "פנויים בתורה וחוכמתה", עד שאפילו "עסק כל העולם" יהי' "לדעת 
את ה' בלבד . . כמים לים מכסים", שמזה נראה שגם בתקופה הא' לא שייך הגבלות הגוף, על אף שמצד הטבע כן יהיו 

הגבלות, אך בפועל לא יהי' כך, עיי"ש באריכות(. 
132 ראה סה"מ תש"ב ע' 69. לקו"ש ח"ג ע' 1016. סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 554. לקו"ש ח"ל ע' 251. 
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ימשיכו בתקופה הראשונה של ימות המשיח, וממילא גם ענין השינה. אך לעיל הסקנו 
שבתוכן ענין זה לא שייך ענין השינה כלל לע"ל?

ויש לעיין בזה. ואשמח לשמוע דעת הקוראים.

בענין הנ"ל

  הת' יואל שי' איידעלמאן
תלמיד בישיבה

בהערה הקודמת הקשה הת' מ.מ.מ. האם ענין השינה יהי' בתקופה הראשונה דימות 
המשיח, דמצד אחד משמע כדברי הרמב"ם - "שלא יבטל דבר ממנהגו של עולם ועולם 
השינה  ענין  בתוכן  מה"מ  אד"ש  כ"ק  משיחות  מהעולה  שני,  ומצד  נוהג"33,  כמנהגו 
משמע, שענין זה לא יהי' בימות המשיח, הואיל וב' הטעמים המובאים בשיחות שייכים 

דוקא למעמד ומצב של גלות34. 

ועוד הביא מדבר מלכות ויצא )ס"ו(, אשר כללות ענין השינה מרמז על זמן הגלות, 
וממילא ענין זה לא שייך לעתיד לבוא, ונשאר בצ"ע האם ענין השינה יהי' בתקופה 

הראשונה דימוה"מ, או שמא יתבטל?

הנ"ל,  ויצא  מלכות  הדבר  שיחת  בהמשך  המבואר  ע"פ  לפענ"ד,  זאת  לבאר  ויש 
שלאחר שביאר שענין השינה מורה ומרמז על מעמד ומצב של גלות כנ"ל, אומר כ"ק 
אד"ש מה"מ שענין השינה הוא ענין חיובי ואף מרמז על תוכן ענין הגאולה, וזלה"ק35: 

"אבל דוקא על־ידי הירידה, נפעל גילוי והתגברות הרוחניות )הנשמה( גם בגשמיות 
הגוף, שגם במצב ירוד של "וילן שם כי בא השמש גו' וישכב", שראשו בהשוואה עם 
גופו, הוא ממשיך את קדושת הנשמה גם בתוך גופו; ויתירה מזה, שנעשה "וישכב" 
למעליותא, שהגוף הגשמי מתאחד עם הנשמה, ועל־ידי זה נפעלת שלימות נעלית יותר 

באין־ערוך גם בנשמה".

היינו, שבתחילה ביאר שענין השינה הוא ענין שלילי, שראש האדם מתחבר למטה 
ומכופל דגלות, אך מיד לאחמ"כ  וחושך כפול  והסתר  שבו שזה מגיע מצד ההעלם 
על התאחדות  מורה  שזה  הגוף,  עם  בהשוואה  חיובי, שהראש  ענין  גם  מבאר שהוא 

הנשמה עם הגוף הגשמי. 

133 הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי"ב ה"א-ה"ב. 

134 שיחת ליל שמח"ת תשט"ו )שיחו"ק תשט"ו-תשט"ז ע' לז(. שיחת דברים תש"נ )התוועדויות תש"נ ח"ד ע' 194.

135 סוס"ו שם )ההדגשות אינם במקור(. 
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וכמו שמביא לאחמ"כ, שלמרות שבהיבט חיצוני ענין השינה הוא שלילי, אך בשורש 
העניינים הוא ענין חיובי, וזלה"ק )ס"ז(:

)רוחניות(  כשה"מעלה"   – השכיבה  ענין  ובגלוי,  שבפשטות  שאע"פ  מובן,  "מזה 
משתווה עם ה"מטה" )גשמיות( – הוא ירידה גדולה ביותר )בבחינת הגילויים(, מ"מ, 
נמצא  זה  במצב  שדווקא  ביותר,  גדול  עילוי  בזה  יש  הענין,  ובפנימיות  בשורש  הרי 
ה"מעלה" יחד עם ה"מטה" בהשוואה גמורה, שזה בא מצד גילוי עצמותו ומהותו ית', 
שבהיותו "למעלה" לגמרי מכל הגדרים של מעלה ומטה, הרי שניהם בהשוואה גמורה 
השכל  מאיר  לא  )שאצלו  פשוט  איש  של  שהפשיטות  הידוע  דרך  ועל  לגביו.  ממש 

שבראש( קשורה עם פשיטות העצמות".

ובהמשך השיחה מסיק כ"ק אד"ש מה"מ את ההוראה מזה לכאו"א, שעבודתו צריכה 
ההעלם  על  הרוחניות  גילוי  את  להגביר  רק  לא  הנ"ל,  השינה  ענין  בדוגמת  להיות 
הגשמיות, אלא לפעול התאחדות והשתוות מוחלטת בין שניהם ע"י הדרגה שלמעלה 

משניהם - עצמות.

ומכל הנ"ל עולה יפה, שענין השינה לא רק שאינו מרמז על מצב גלותי, אלא תוכנו 
ששלימותם  והגשמיות  הרוחניות  של  והשתוות  התאחדות  גאולה,   - הוא  הפנימי 

תתממש בגאולה האמיתית והשלימה36. 

עצמו, שהרוחניות  האדם  בעבודת  לדרגה  מדרגה  יתעלה  זה  ענין  גופא,  ובגאולה 
והגשמיות יתאחדו יותר ויותר37. 

ולפי כל הנ"ל יש לומר, שגם בגאולה יהי' שייך את ענין השינה, הואיל ותוכנו הפנימי 
שייך למעמד ומצב של גאולה; ומה שניתן לראות בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ שענין 
השינה בתוכן עבודתו שייך למצב של גלות, אינו סותר כלל את זה שענין השינה ימשיך 
בגאולה, הואיל שזה שהוא מורה על מצב של גלות הוא ענינו החיצוני )כמובא בדבר 
מלכות לעיל(, אך מצד ענינו הפנימי הוא שייך למצב של גאולה, ולכן לפי זה י"ל שענין 

השינה אכן ימשיך בגאולה.

 ולא באתי אלא להעיר. 

 

136 כמובא בהמשך השיחה שם סי"ח והלאה. וראה לקו"ש חי"ז ע' 93. ולקו"ש חי"א ע' 10. 

137 וראה במאמרי אדמוה"ז הקצרים ע' שכה, שבעולם התחי' יהי' את הגילוי הכי נעלה, שגם הגוף )גשמיות( יוכל 

)ואף לפני הגאולה, כמובא בארוכה  נעשה כבר בתחילת הגאולה  זה  )רוחניות(, שאף שאיחוד  ליהנות מזיו השכינה 
ב'המשך' ויצא-וישלח-וישב תשנ"ב, עיי"ש(, הרי מוכח שבתקופה השני' הוא מגיע לאיחוד יותר נעלה, וי"ל ואכ"מ. 
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"ביומו תתן שכרו" - לע"ל או כל יום ויום?

 הת' דובער שי' מלכיאלי
תלמיד בישיבה

א

בנוגע לציווי התורה38 "ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש גו'" )וכן הציווי39 
"לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר"(, מקשה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
"מקיים" מה ש"הוא  ויצא(, ממאמר חז"ל41 שהקב"ה  לפ'  א'  )שיחה  בלקו"ש חכ"ט40 
על  את שכרו  לקבל  יהודי  כל  צריך  הי'  זה,  ולשמור", שלפי  לעשות  לישראל  אומר 

המצוות שעשה מיד באותו יום.

וא"כ מדוע אנו מוצאים שהקב"ה משלם את שכר המצוות רק "למחר", כמאחז"ל42: 
"היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם"?

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ ענין זה, ע"פ דברי אדה"ז בספר התניא43 ש"מטרת הבריאה 
היא שנתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים44" שזהו ע"י שבעולם הזה ש"אין 

תחתון למטה הימנו" יאיר "אור ה'" ללא הסתר כלל, 

הגלות45"  משך  זמן  כל  ועבודתינו  "מעשינו  כיום  עושה  שיהודי  מצווה  בכל  וכי 
ממשיך את "גילוי אוא"ס ב"ה" שמתלבש בגשמיות עוה"ז, ומזרז את התגלות "אור ה'" 

בכל העולם כולו.

138 תצא כד, טו. 

139 קדושים יט, יג. וראה פרש"י עה"פ.

140 ע' 138 ואילך. 

141 שמו"ר פ"ל, ט. ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. וראה ויק"ר פל"ה, ג. ועוד.

142 עירובין כב, א. ע"ז )ג, א. ד, ב(.

143 רפל"ו.

144 מאחז"ל תנחומא נשא טז. ועוד.

145 רפל"ז.
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ותכלית ושלימות עבודה זו תהי' בגאולה האמיתית והשלימה, כאשר "יאיר אור ה' 
אין סוף ב"ה במקום החשך והס"א של כל עוה"ז כולו46" ותהי' לקב"ה דירה בתחתונים.

 ולפי"ז מסביר כ"ק אד"ש מה"מ שקבלת שכרם של בנ"י מהקב"ה אינה על עבודה 
פרטית בכל יום, אלא, על עבודתם הכללית במשך כל הדורות כשכירות אחת ארוכה 
רק  וכי  עבודתו(,  כל  על  תשלום  מקבל  עבודתו  בסיום  שרק  כקבלן  מזו,  )ויתירה 
בסיומה, בגאולה האמיתית והשלימה אזי "למחר לקבל שכרם" יקבלו כל בנ"י שכר 

עבודתם בזמן הגלות. 

]בנוסף לכך מביא כ"ק אד"ש מה"מ כי בנוסף לשכר העתיד, ישנם ייעודים גשמיים 
אותם מקבלים בנ"י תוך כדי העבודה, אך לא בהם מתקיים הציווי "ביומו תתן שכרו" 

ע"י הקב"ה, אלא כעניין נוסף. עיי"ש[.

ב

לפרשת  בנוגע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  )ס"א(  תנש"א  תצא  מלכות  בדבר  והנה   
)בשחרית  באותה שבת  נקראים  תבוא"  ו"כי  "כי תצא"  השבוע, שמכיוון שהפרשיות 
ובמנחה(, בהכרח לומר כי הם קשורים הם זל"ז, אע"פ שבשמם ובתוכנם של הפרשות 

נראים הפכיים זה מזה, ובלשונו הק':

)שקורין  כי תצא  – פרשת  זו  בנוגע לשתי הפרשיות שקורין בשבת  להבין  "וצריך 
בשחרית( ופרשת כי תבוא )שקורין במנחה( – שהם )לכאורה( ענינים הפכיים זה מזה:

"בשמות הפרשיות )שהשם מורה על תוכן הפרשה כולה( – "תצא" ו"תבוא" – שיציאה 
וביאה הם ענינים הפכיים זמ"ז, כפשוט.

"ובתוכן )התחלת וראש( הפרשיות – "כי תצא למלחמה על אויבך גו'", "כי תבוא 
אל הארץ גו' וירשתה וישבת בה" – שיציאה למלחמה וישיבה בארץ הם מצבים שונים 
והפכיים זמ"ז, שכן, אף שהמלחמה היא באופן ש"ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו" 
)כהמשך וסיום הכתוב(, ה"ז קשור עם מעמד ומצב דהעדר המנוחה וההתיישבות . . 
היפך בתכלית מהמעמד ומצב דירושה וישבה בארץ, "איש תחת גפנו ותחת תאנתו"47 

. . מתוך התיישבות ומנוחה בשלימות". עכלה"ק.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומסביר, כי ענינים הפכיים אלו ישנם גם בעבודת האדם 
לקונו:

146 פל"ו.

)147 לשון הכתוב - מלכים-א ה, ה. מיכה ד, ד.
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 "כי תצא" רומז על עבודת היהודי בעולם הזה, בירידת נשמתו לגוף גשמי, לבררו 
ולזככו ומצד קשיי הגלות עלי' להילחם עם המנגדים ביתר תוקף ולנצחם.

ו"כי תבוא" – מורה על עבודה באופן של מנוחה ושלום, בזמן שישראל יושבין על 
אדמתם וביהמ"ק על מכונו )ועד כבימי שלמה( – היפך בתכלית מהמעמד ומצב ד"כי 

תצא למלחמה על אויבך" שבעבודה דזמן הגלות.

יתירה מזו, התוכן ד"כי תבוא" שייך גם ובעיקר לביאת בנ"י לארץ הקודש בגאולה 
האמיתית והשלימה.

ועפ"ז מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ את החילוק וריחוק הערך שבין הפרשיות כי תצא 
וכי תבוא, שהינם לא רק ב' אופני עבודה )בדרך של מלחמה ובדרך של מנוחה ושלום( 
שחלוקים זה מזה, אלא חילוק כללי שבין עבודה לשכר – שפרשת כי תצא קשורה עם 
מעשינו ועבודתינו )כולל זמן משך הגלות(, ופרשת כי תבוא קשורה עם השכר דלעתיד 

לבוא.

 ועפ"ז מקשה כ"ק אד"ש מה"מ: ב' פרשות אלו נקראות יחד באותה שבת, בהכרח 
שישנו קשר ביניהם, כיצד הם קשורים זה לזה?

ג

תבוא  כי  דפרשת  הקריאה  "התחלת  )ס"ד(:  הק'  בלשונו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר 
לאחרי ובהמשך להקריאה דפרשת כי תצא היא כמו פירוש וביאור לפרשת כי תצא – 
שגם העבודה דמלחמה )"כי תצא למלחמה על אויבך"( צריכה להיות באופן של מנוחה 
שבכללות  מזה,  ויתירה  בה"(,  וישבת  וירשתה  גו'  הארץ  אל  תבוא  )"כי  והתיישבות 
העבודה )"כי תצא"( ישנו כבר מעין ודוגמא ועד להתחלת המעמד ומצב דשכר )"כי 

תבוא"(".

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומביא להוראה זו רמז מפרשת כי תצא )ס"ד(: "ענין זה 
מרומז גם בפרשת כי תצא עצמה – שבה נאמר הציווי דנתינת שכר שכיר )פועל( באופן 
ש"ביומו תתן שכרו", ומזה מובן גם בנוגע לנתינת השכר על עבודתם של בני ישראל על 
ידי הקב"ה )בדוגמת "בעל הבית" ששוכר "פועלים", "בעל מלאכתך שישלם לך שכר 
פעולתך", כלשון המשנה בפרקי אבות דשבת זו(, שנוסף על "מתן שכרן של צדיקים 
לעתיד לבוא", "למחר לקבל שכרם", צ"ל וישנו גם השכר שניתן בו ביום, "ביומו )"היום 

לעשותם"( תתן שכרו", כדלקמן". 
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קיום  על  מהקב"ה  שכרו"  תתן  ד"ביומו  הענין  בבנ"י  נעשה  כיצד  ומבאר  וממשיך 
התומ"צ )ס"ט(:

אלקות  גילוי   – עצמה  העבודה  של  ענינה  תוכן  הוא  העבודה  על  השכר  "תשלום 
בעולם, להיות לו ית' דירה בתחתונים.

"ועפ"ז יש לבאר אופן קיום הציווי "ביומו תתן שכרו" ע"י הקב"ה – דכיון שע"י עשיית 
כל מצוה ומצוה נמשך גילוי אור א"ס ב"ה בעולם, נמצא, שישנו תשלום השכר )לא רק 
מידי יום ביומו, "ביומו תתן שכרו", אלא גם( ע"י כל מצוה ומצוה בפ"ע – בענין פרטי, 

גאולה פרטית, וכיו"ב".

קודם  עוד  הגלות,  בזמן  כיום  גם  כי  זו,  בשיחה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדברי  ומשמע 
הגאולה, מקיים הקב"ה הציווי ד"ביומו תתן שכרו" אצל בנ"י בכל מצווה שהם עושים.

ועפ"ז יוצא שבדבר מלכות זה ישנו חידוש נפלא, שלא נתבאר בשיחה הנ"ל מלקו"ש 
יום על  נתינת שכר בכל  כ"ק אד"ש מה"מ שאין שייך בבנ"י  ביאר  )חכ"ט(: בלקו"ש 
כל  ובסיום  ארוכה,  אחת  כשכירות  הינה  שעבודתם  או(  בקבלן  )כמו  אלא  עבודתם, 
האמיתית  בגאולה   - "למחר"  השכר  את  יקבלו  הדורות,  שבכל  בנ"י  דכל  זו  עבודה 

והשלימה. 

ואילו בשיחת הד"מ48, מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ: יתירה מזו, לא זו בלבד שישנו שכר 
בסוף העבודה, השכירות הארוכה, אלא גם בכל יום ויום ואף בכל מצווה ומצווה, ישנו 
אצל בנ"י את קיום הציווי "ביומו תתן שכרו" מהקב"ה, וזאת, ע"י כל מצווה בה ממשיך 

ומגלה היהודי אוא"ס בעולם שזהו השכר על עבודתו - "שכר מצווה מצווה49"!

וכעת יש להבין: מדוע דווקא בשיחת הד"מ דפרשת ויצא מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ 
את הביאור שבכל יום ויום ישנו שכר, וזהו קיום הציווי "ביומו תתן שכרו", משא"כ 

בלקו"ש חכ"ט?

ד

ואולי ניתן להסביר בדא"פ: בשיחות הדבר מלכות50 מתקופת קיץ תנש"א והמשכה 
בחורף תשנ"ב )ובכללות, החל מכ"ח ניסן תנש"א( מדבר כ"ק אד"ש מה"מ על הגאולה 

148 ובהע' 22 שבשיחת הד"מ אף מציין לשיחה המובאת בחכ"ט בלקו"ש, ומשמע שבזה מוסיף ומחדש.

149 וזאת, ע"פ דברי אדה"ז בפ' לו-ז בספר התניא, המובאים גם בחכ"ט בלקו"ש, ואעפ"כ שם לא לומד זאת כ"ק אד"ש 

מה"מ, ודווקא בשיחת הד"מ הזו מחדש כן, שבכל יום ויום ישנו קיום הציווי "ביומו תתן שכרו"!
150 בביאור התואר "דבר מלכות" בייחוד לשיחות משנים אלו, ראה עניינו של משיח )להרשד"ב וולף( ע' 23 הע' 12.
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בצורה יוצאת דופן הן בריבוי הדיבור בענין זה והן בהחידושים הנפלאים והביטויים 
הנדירים וכו', כנראה במוחש. 

כמו כן ניתן לשים לב, לעניינים רבים שנאמרו ע"י כ"ק אד"ש מה"מ במשך שנות 
רצון"  ד"יהי  באופן  הוזכרו  קבע  ובדרך  מלכות,  הדבר  לשיחות  שקדמו  הנשיאות 
וכעתידיים ולעיתים אף כקרובים ביותר – הנה בשיחות הד"מ מופיעים הם כעניינים 
שהחלו להתרחש ולהתממש, ובחלקם אף שכבר באו לשלימותם, וכל זה באופן מוחשי 

ממש!

וכנראה בפרטיות בהספר בשורת הגאולה51 בנוגע להתממשות סימני הגאולה החל 
ממלחמת המפרץ ונפילת מסך הברזל, וכן מינויו של מלך המשיח, הכרזתו: "הגיע זמן 
גאולתכם", התגלותו על גג ביהמ"ק, נבואתו העיקרית ושליחותו מאת הקב"ה לגאול 
את ישראל, ועוד עניינים רבים52: פעולת הפס"ד ד"בחזקת משיח", פעולותיו של מה"מ 
על העמים, סיום עבודת השליחות והבירורים וכו', עד שכמעט בכל שבוע מוסיף כ"ק 

אד"ש מה"מ חידוש נוסף בענייני הגאולה ומלך המשיח ש"הנה זה בא".

וכחלק מהמשך זה, באה שיחה זו בה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כי בזמננו זה עלינו 
שאנחנו  בידיעה  והתיישבות,  מנוחה  אויבך",  "על  של  באופן  המנגדים  נגד  להילחם 
מכל  שלמעלה  ית'  עצמותו  עם  חד"  ד"כולא  ומצב  במעמד  אנו  וכי  מהם,  למעלה 

המנגדים, וודאי מנצחים במלחמה.

וכהמשך לחידוש זה, וכחלק ממנו מביא כ"ק אד"ש מה"מ החידוש )בקשר עם פרשת 
תצא( בציווי של "ביומו תתן שכרו", שהכוונה בזה היא, שגם עכשיו ישנה קבלת השכר 

בכל יום ובכל מצווה,

]אלא שכפשוט, יחד עם כל העילויים וההפלאות שישנם בתקופתנו, זוהי עדיין אינה 
אד"ש  כ"ק  דברי  כהמשך  פועלים,  אנו  ובזה  השלימה  בגאולה  רק  השלימות שתהא 

מה"מ )בס"ט(, ובלה"ק:

כבר  נמצא  בתיבה"53,  "סגור  שלעת־עתה  השכר  )עיקר(  שגם   – עיקר  וג"ז  "ועוד 
בבעלותו של ה"פועל" )כאו"א מישראל(, ולא עוד אלא שבידו וברשותו לפתוח התיבה 
)ולגלות השכר( בכל עת שירצה – עי"ז שמוסיף עוד "מצוה אחת" שעל ידה "הכריע 
דגאולה  והצלה"54  ולהם תשועה  לו  וגרם  זכות  לכף  כולו  כל העולם  ואת  את עצמו 
האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, שאז )בימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים( 

151 הוצאת קה"ת, תשנ"ג )מוגה(.

152 בכל זה, ובאריכות רבה ובתוספת מ"מ מפורטים וכו' - ראה קונטרס "שלוחי אדוננו" )כינוס השלוחים העולמי, 

תשס"ה( להרגי"ב קנטור ולהרלוי"צ ניסלביץ'.
)153 לקו"ת דברים א, ב. וראה סה"מ תרכ"ז ס"ע תלג ואילך. תרכ"ט ריש ע' רט. ועוד.

)154 רמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד.
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יתגלה השכר, "גילוי אור א"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי", כמ"ש55 "ונגלה כבוד ה' וראו כל 
בשר יחדיו וגו'"[.

ויתירה מזו, כבר לפני תחילת העבודה ישנו הכוח לבנ"י לנצח במלחמה מכיון שהם 
במעמד ומצב העתיד  חד עם עצמותו ית'. 

ועפ"ז מבואר היטב - בדא"פ עכ"פ - מה שנקט כ"ק אד"ש מה"מ בחידוש וביאור זה 
דווקא בשיחת דבר מלכות תצא, ולא בשיחות שקדמו לה, כבלקו"ש חכ"ט. ויש עוד 

להאריך בדבר, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

לימוד עניני גאומ"ש - "לא ע"י מלכות בטהרתה" 

 הת' מנחם מענדל שי' ששון
תלמיד בישיבה

א
מצינו כו"כ מקומות בהם אמר כ"ק אד"ש מה"מ את הוראתו הידועה ללמוד עניני 
גאולה ומשיח56, ובמיוחד בשנות הנפלאות )תנש"א-תשנ"ב(57, ונתן הטעם בזה - כדי 

לפעול את ביאת משיח צדקנו בפועל ממש.  

ובדבר מלכות תזריע-מצורע תנש"א הודיע, שהלימוד בענינים אלו היא הדרך הישרה 
הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה, לפעול את התגלות וביאת משיח צדקנו בפועל 
ממש. ובסי"ב בשיחה מגדיר כ"ק אד"ש מה"מ, מה צריך ללמוד מחד כדי להביא את 
משיח, וממה צריך להסתייג מאידך, כיוון שהיא עבודה שאינה שייכת לזמננו, וזלה"ק:  

"וביאור ה"דרך ישרה" להתגלות וביאת המשיח ע"י "מלכות שבתפארת" – בנוגע 
למעשה בפועל: ובהקדמה – שכיון שמשיח צדקנו עומד לבוא תיכף ומיד, אבל עדיין 
לא בא בפועל, שלכן דרושה ההשתדלות האחרונה )"סוף לבושיו"( של כאו"א מישראל 
להביא את המשיח, צריכה להיות הפעולה )לא ע"י מלכות בטהרתה, ענינו של מלך 
)מלכות(  המשיח  של  ענינו  כלומר,  שבתפארת",  "מלכות  ע"י  אלא(  עצמו,  המשיח 
כפי שהוא בתורה )תפארת( . .  ובפשטות: "תפארת" – הו"ע לימוד התורה, ו"מלכות 

155 ישעי' מ, ה. תניא רפל"ו.
156 ראה: לקו"ש חח"י ע' 271. שיחת ש"פ חו"ב ה'תשמ"ט. שיחת כ"ה אייר תש"נ. 

157 ראה: דבר מלכות אחו"ק סי"ד. דבר מלכות בלק ס"ט. דבר מלכות ואתחנן סי"ב. דבר מלכות ראה סי"א. דבר 
מלכות כי תצא סט"ו. דבר מלכות שמח"ת ס"ב. דבר מלכות לך לך סי"ד. דבר מלכות חיי שרה סי"ד. דבר מלכות ויצא 

סי"ח. דבר מלכות שמות סי"ד. ועוד. 
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שבתפארת" – הוא לימוד התורה בעניני מלך המשיח ובעניני הגאולה שנתבארו בריבוי 
מקומות".

ואחת  אחד  כל  צריך  לכן  ומיד,  תיכף  לבוא  צריך  משיח  שבזמננו  מכיוון  כלומר, 
מישראל להשתדל להביא את משיח, וענין זה נעשה דווקא ע"י לימוד עניני גאולה 

ומשיח, אך -"לא ע"י מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו".  

כלומר, שכ"ק אד"ש מה"מ שולל את העבודה באופן של "מלכות בטהרתה", היינו - 
שאין זו עבודה השייכת לזמננו בכדי לפעול את ביאת המשיח, ומדריך ומתווה את קו 

העבודה שיהיה באופן של "מלכות שבתפארת" דווקא. 

ובזה צריך לברר ג' ענינים:

א. מה הכוונה - "מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו", ששולל זאת כעבודה 
בזמננו? 

ב. מדוע עבודה זו אינה שייכת אלינו כלל, עד כדי כך - שצריך לשלול זאת במפורש? 

ג. ולפי כל זה, מדוע דווקא העבודה ד"מלכות שבתפארת" - לימוד עניני גאומ"ש, 
אכן שייכת אלינו? 

כתוצאה  להעלות  שיכולה  ההבנה  את  תחילה,  להקדים  יש  זה,  כל  להבין  ובכדי 
זו אינה מובנת  מקריאת השיחה בפשטות, ולאחמ"כ ניתן יהיה להסביר מדוע הבנה 
מקווי יסודות השיחה, וכך יובן ביתר בהירות מהי שלילת העבודה באופן של "מלכות 

בטהרתה", ומדוע העבודה היא דווקא "מלכות שבתפארת", וכדלקמן:

ב
והנה, בהבנה ראשונה ניתן להבין, שתוכן העבודה של - "מלכות בטהרתה ענינו של 
מלך המשיח עצמו", מבואר בסוף הסעיף הקודם )סי"א(, כאשר מסביר את ענינם של 
הספירות המסתעפות מ"מלכות שבתפארת", ומבאר גם את תוכן ענינה של -"מלכות 

שבמלכות", וזלה"ק:

 – דייקא  )"מלכותך"  עולמים"  כל  ד"מלכותך  מלכות  הגילוי   – "ומלכות שבמלכות 
מלכות דא"ס שלפני הצמצום )הקשורה עם כתר ופנימיות הכתר, "כתר עליון איהו 
כתר מלכות"(, שנמשכת ומתגלה ונעשית "מלכות כל עולמים", "מלכות" דייקא, שאין 

צורך ב"ממשלה" בעל כרחם, כיון ש"מלכותו ברצון קיבלו עליהם"158.

158 ההדגשות אינם במקור. 
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היינו; ענינה של "מלכות שבמלכות" - זהו התגלות מלכותו של הקב"ה בכל העולם, 
ולא באופן של מלחמה ושררה, אלא באופן שהנבראים חפצים ומקבלים ברצון מלכות 

זו, ובכך59 מתבססת ומתפשטת מלכות זו בכל העולם כולו. 

כוונתה  בטהרתה",  "מלכות  של  העבודה  אופן  ששלילת  לומר,  היה  ניתן  זה  ולפי 
ב"מלכות  הפשוטה  ההבנה  לכאורה  שזהו  שבמלכות",  ד"מלכות  העבודה  לאופן   -

בטהרתה" - היינו, מלכות כמו שהיא בפ"ע - "מלכות שבמלכות"60. 

ונמצא לפי הבנה זו, ששלילת אופן העבודה של "מלכות בטהרתה", כוונתה - לשלול 
את אופן העבודה של "מלכות שבמלכות", היינו - גילוי המלכות בעולם ע"י קבלת 
מלכותו ברצון; כלומר, שאופן העבודה וההתעסקות בקבלת מלכותו ית' )המתבטאת 

גם בקבלת מלכותו של מלך המשיח61(, נשללת בזמננו אנו.

ג
אך הנה, לאחר התבוננות קלה במילים - "ולא ע"י מלכות בטהרתה ענינו של מלך 
המשיח עצמו", מובן בפשטות שאינו בא לשלול את הקטע שצוטט לעיל לגבי קבלת 
לא  אך  שבמלכות",  "מלכות  ספירת  בביאור  עוסק  אמנם  זה  וקטע  הואיל  המלכות, 
"מלכות  "ענינו של מלך המשיח עצמו", אלא מדבר בכללות על   - בו שזהו  מודגש 

שבמלכות". 

ובשלילת העבודה אותה מבהיר כ"ק אד"ש מה"מ, מודגשת השלילה של "מלכות 
בטהרתה" - כיוון שהיא "ענינו של מלך המשיח עצמו", ולא שלילה העוסקת ב"מלכות 

שבמלכות" סתם - המגיעה מ"מלכות שבתפארת" )כמבואר בשיחה שם162. 

159 כדמוכח מפשטות לשונו הק' - "כיוון שמלכותו ברצון קיבלו עליהם", היינו, שמלכותו מתפשטת בכל העולם, 
כתוצאה )"כיוון"( שמקבלים הנבראים מלכות זו ברצון עליהם. 

160 וכמו בכלי כסף שמכנים אותו "כסף טהור", היינו - שאינו כלול ממרכיבים אחרים, וכל חומר גלם יצירתו הוא 
מכסף; כך גם ב"מלכות בטהרתה", שמצד ההבנה הפשוטה ענינה הוא "מלכות שבמלכות", היינו מלכות כמו שהיא 

בפ"ע, וכבפנים. 
161 קבלת מלכותו ית' המתבטאת בקבלת מלכותו של מלך המשיח, ראה: שיחת ברכות ער"ה ה'תשנ"ב ס"ג. עמוס 
פרק ט' פסוק י"א ובפי' המלבי"ם שם. וכן בפי' ביחזקאל פרק ל"ד פסוקים כ"ג-כ"ד. וראה ב'דרך מצוותיך' להצ"צ מצוות 
'מינוי מלך' בתחילתה – "הנה שורש ענין המכוון במינוי מלך הוא, שבו ועל ידו יהיו ישראל בטלים לה' . . ומאחר שהמלך 
הוא בטל למלכות שמים וישראל בטלים למלך, הרי נמצא בו ועל ידו הישראל בטלים לאלוקותו ית', וזאת היא עבודת 

המלך תמיד להיות בו ועל ידו הנבראים בטלים לה', ע"י שהוא בטל והם בטלים אצלו".
מלכות שבתפארת )"דרך ישרה", בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, מרום  162 הביאור שם סי"א: "שע"י 
המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין (, נמשכים ומתגלים גם פרטי עניני המלכות שלאח"ז . .  ומלכות שבמלכות – הגילוי 
ד"מלכותך  מלכות כל עולמים"  . . "מלכות" דייקא, שאין צורך ב"ממשלה" בעל כרחם, כיון ש"מלכותו ברצון  קיבלו 
עליהם"". היינו, ש"מלכות שבמלכות" מגיעה ונוצרת מ"מלכות שבתפארת", ולכאורה לא על זה קאי שלילת העבודה 

ד"מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו". 
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ויש לומר, ששלילת העבודה באופן של "מלכות בטהרתה" בנוגע ל"ענינו של מלך 
המשיח עצמו", הכוונה היא, על תוכן הביאור המובא בתחילת סי"א בשיחה, העוסק 

בביאור ענין המלכות כמו שהיא בנוגע למלך המשיח עצמו, וזלה"ק:  

"מודגש ביותר ענין הגאולה ב"מלכות" – מלכות בית דוד בתקפה ובשלימותה ע"י 
לה'  "והיתה  ידו תתגלה מלכותו של הקב"ה בכל העולם, כמ"ש  מלך המשיח, שעל 
המלוכה", "והי' ה' למלך על כל הארץ". והענין בזה: מלכות )בשייכות לגאולה( – מלך 
המשיח – מורה על החוזק והתוקף דענין הגאולה ללא התחשבות במניעות ועיכובים 
ובלשון חז"ל "אמר מלכא עקר טורא", שאפילו "הר" )"טורא"(, תוקף המנגד, נעקר 

)ממקומו למקום אחר( ע"י המלך". 

 והיינו, שמלכות בנוגע למלך המשיח עצמו, ענינה - אופן הבאת הגאולה, בחוזק 
ובתוקף וללא התחשבות מצד המונעים ומעכבים כלל63. ואופן עבודה זה שולל כ"ק 
אד"ש מה"מ בביאור עבודתנו שנשארה להבאת הגאולה, ומדגיש דרך עבודה אחרת 
)ע"י עניני גאומ"ש - "מלכות שבתפארת"(, ושולל בפירוש דרך עבודה באופן של חוזק 

ותוקף ללא התחשבות במונעים ומעכבים.  

ויש לומר לפענ"ד, את הביאור בכך שכ"ק אד"ש מה"מ שולל דרך עבודה זאת:

א. העבודה באופן זה שייכת דווקא בגאולה האמיתית והשלימה, וכמוכח בפשטות 
מתחילת הקטע לעיל: "מודגש ביותר ענין הגאולה ב"מלכות" – מלכות בית דוד בתקפה 
דוד  בית  מלכות  שלימות  על  הוא  שהמדובר  היינו,  המשיח",  מלך  ע"י  ובשלימותה 
שתתגלה ע"י מלך המשיח, וזה אכן יושלם בפועל דווקא בגאולה האמיתית והשלימה, 

וממילא אופן עבודה זה, אינו שייך כעת בזמננו64. 

ב. עבודה זו שייכת דווקא לאדם מסויים - מלך המשיח, וכמו שמודגש כמה פעמים 
לאורך קטעים אלו בשיחה, שענין זה שייך דווקא למלך המשיח - "מלכות בית דוד . . 
ע"י מלך המשיח", וכן - "מלכות )בשייכות לגאולה( – מלך המשיח", ולכן גם מגדיר זאת 

כ"ענינו של מלך המשיח עצמו", וממילא אופן עבודה זה אינו שייך אלינו65. 

163 ובהמשך הסעיף מסביר בעומק יותר, מצד פנימיות הענינים מדוע לא מתחשבים במונעים ומעכבים, עד כדי כך 
שלא שייך כלל ענינים שמתנגדים למשיח, הואיל ו"לא איברא עלמא אלא למשיח", עיי"ש. 

164 וכמוכח בפשטות מהפסוק שנאמר בנוגע למשיח - "וקרקר כל בני שת", וראה בלקו"ש חי"ג ע' 85 ואילך.  
165 ולפי המבואר עד כה יש להקשות, שכיוון שעבודה זו שייכת דווקא למלך המשיח ולזמן הגאולה, מה ההו"א שזו 

עבודה ששייכת אלינו, עד כדי כך שכ"ק אד"ש מה"מ נצרך לשלול אותה? ולפענ"ד יש לומר הביאור בזה:
כבר עכשיו מעין העבודה  לחיות  ע"פ המבואר בשיחה,  הוו"א  יש  בגאולה,  דווקא  זו שייכת  א. למרות שעבודה   
שתיהיה בגאולה, ולכך נצרך לשלול זאת. )ולענין חיבור גלות וגאולה ע"פ המבואר בשיחה, ראה באריכות מ"ש בזה 
בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון קלד ע' 38 והלאה. ולכללות הענין לטעום בזמן הגלות מעין העבודה 
דזמן הגאולה, ראה: דבר מלכות שופטים ס"ט. דבר מלכות תצא ס"ד. דבר מלכות שמח"ת ס"ב. דבר מלכות בראשית 

ס"ח. דבר מלכות משפטים ס"ב. ועוד(.
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"מלכות  עבודת  את  שולל  אינו  מה"מ,  אד"ש  שכ"ק  הנ"ל,  מכל  בפשטות  ומובן 
שבמלכות", היינו קבלת המלכות66 )ואדרבה, אף מחזק עבודה זו67(, אלא שולל את 
אופן עבודת "מלכות בטהרתה" כפי שהיא בנוגע ל"מלך המשיח עצמו", שזהו אופן 

העבודה ללא התחשבות במונעים ומעכבים, שאינו שייך בזמננו.   

ד
והנה, בכדי להבין ביתר ביאור, מדוע שולל כ"ק אד"ש מה"מ את אופן העבודה של 
חוזק ותוקף ואי התחשבות במונעים ומעכבים, ומדוע דורש ומדגיש את אופן העבודה 
בכללותה,  השיחה  בתוכן  לעיין  יש  דווקא,  שבתורה  ומשיח  גאולה  עניני  לימוד  של 

וכתוצאה מכך יהיה ניתן להבין זאת, וכדלהלן: 

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

שלמעלה מהתלבשות בכלים.

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

אלו.  

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

ובכיליון עיניים להתגלות". 

 ב. למרות שעבודה זו שייכת דווקא למלך המשיח, יש הוו"א לעבוד גם כן באופן זה )לפי ערך עכ"פ(, מצד הניצוץ 
משיח שבכאו"א מישראל. )וראה בענין זה: לקו"ש ח"ב ע' 599. התוועדויות תשמ"ג  ח"ג ע' 1315. דבר מלכות בלק ס"ז 

ובהע' 80 שם. דבר מלכות וירא סי"א. דבר מלכות תולדות ס"י. ועוד(. 
166 ובזה יש לדחות את המבואר בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו גליון סט ע' 43, המבאר שם - ששלילת 

העבודה היא על קבלת המלכות. עיי"ש. 
"מלכות  ספירת  את  שמביא  שבמלכות";  ב"מלכות  העוסק  בקטע  בשיחה  המבואר  ע"פ  זאת  להסביר  ניתן   167
שבתפארת", שענינה הוא לימוד עניני גאומ"ש )ההוראה המרכזית משיחה זו(, ומבאר שמספירה זו נמשכים כל הענינים 
הבאים לאח"ז, כולל - "מלכות שבמלכות", היינו קבלת המלכות. )ובביאור הקשר והשייכות בין לימוד עניני גאומ"ש 
לקבלת המלכות ראה דבר מלכות חיי"ש סי"ג. ולכללות ענין זה, ראה מ"ש בזה בספר שערי ישיבה דישיבתנו חי"ז ע' 

.1341
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ובהמשך מוסיף )סעיף ט(, אשר האמור לעיל מתחבר עם פרק ב' דאבות שלומדים 
בשבת זו, שהתחלתו היא – "רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא 
תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם", ומדגיש אשר בדורנו כל בנ"י נמצאים כבר 
בדרגת 'אדם', וממילא נשאלת השאלה: מה הדרך הישרה )"שיבור לו האדם"( להביא 

את משיח צדקנו בפועל ממש?

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

התורה כנ"ל. 

ומוסיף ומבאר הטעם לכך שענין זה נפעל דווקא בכוח התורה, וזלה"ק:

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

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

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

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

היינו, שהטעם על כך שנדרש מכאו"א מישראל ללמוד תורה כדי לפעול את הגאולה, 
הוא מכיון שדווקא בכוח התורה להחדיר את האורות העליונים באופן פנימי בעולם 
גאולה  עניני  ללמוד  ההוראה  ותמצית  נקודת  כל  אשר  מובן,  ונמצא  עצמו.  ובאדם 

ומשיח, הוא בכדי להחדיר את האור העליון באדם עצמו באופן פנימי.

ה
וע"פ כל מהלך השיחה, ניתן להבין ביתר ביאור מדוע שולל כ"ק אד"ש מה"מ את 

אופן העבודה דחוזק ותוקף ללא התחשבות במונעים ומעכבים;  

כיוון שלאורך כל מהלך השיחה, עוסק כ"ק אד"ש מה"מ בביאור הענין דחיבור גלות 
וגאולה, ולחבר למעלה מהעולם בתוך העולם, ממילא לא מתאימה העבודה דחוזק 
עם   - העולם  חיבור  ולא  מהעולם,  ובריחה  יציאה  של  סיגנון  המשקפת  וכו',  ותוקף 

למעלה מהעולם. 
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משא"כ העבודה דלימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה, היא המשקפת )כנ"ל(, את 
חיבור העולם ולמעלה מהעולם – גלות וגאולה, באופן הטוב ביותר, הואיל ומדובר 
בכוח התורה, שעניינה לחבר ב' קווים אלו, ולכן דרש )כתוצאה משיחה זו68(, עבודה 

באופן זה דווקא.  

ולסיכום:

א. "מלכות בטהרתה ענינו של מלך המשיח עצמו", קאי על אופן העבודה של מלך 
המשיח עצמו בשייכות לגאולה, לעמוד בחוזק ותוקף וללא התחשבות מצד המונעים 

ומעכבים. 

עבודה  א.  ובשתיים:  אלינו,  כהוראה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שולל  זה,  עבודה  אופן  ב. 
באופן זה שייכת דווקא לזמן הגאולה. ב. עבודה זו שייכת דווקא למלך המשיח – מביא 

הגאולה. 

- היא ללמוד עניני גאומ"ש שבתורה, כיוון  זו אלינו  ג. ההוראה הנלמדת משיחה 
שדווקא בכוח התורה לחבר למעלה מהעולם )גאולה( בתוך העולם )גלות(, משא"כ 

העבודה באופן של "מלכות בטהרתה" הנ"ל.

168 וכן בשאר השיחות בהמשך נ"א-נ"ב, העוסקות בהוראה זו בכדי לחבר את מעמד ומצב הגלות - עם מצב ורגש 
של גאולה. )וראה במיוחד: דבר מלכות בלק ס"י. דבר מלכות שמח"ת ס"ב. דבר מלכות ויצא סי"ח(. 
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תורתו של משיח

ב' אופנים בסיבת פטירת שרה 

 הת' מנחם מענדל שי' חדאד
 הת' משה שי' שושן 
תלמידים בישיבה

על הפסוק1: "ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד 
לשרה ולבכותה". מפרש רש"י על המילים "לספוד לשרה ולבכותה": "נסמכה מיתת 
שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה, שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא 

נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה". 

מפירוש רש"י משמע ששרה נפטרה עקב הצער שנגרם לה ששמעה שנזדמן בנה 
לשחיטה. וכך גם ניתן לראות בביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ח, 

וזלה"ק2:

העקידה  בשורת  שע"י  לפי  יצחק,  לעקידת  שרה  ד"מיתת  מהסמיכות  גם  "להעיר 
שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה". שאצל שרה 
לא הי' נתינת מקום להענין דעקידת יצחק )משא"כ אצל אברהם(, עד כדי כך, שבגלל 
בשורת העקידה )"שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט"( פרחה נשמתה - די"ל, 
שתהי'  בהכרח  שלכן  דוקא,  בעולם  לפעול  הי'  ענינה  שכל  מפני  היא  לכך  שהסיבה 

11 בראשית כג, ב. 

12 ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע' 88 הע' 45. 
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מציאותו של יצחק באופן דנשמה בגוף דוקא )משא"כ אברהם שלקח את יצחק לעקידה, 
והלך בשמחה כו'(".

והיינו, ששרה נפטרה עקב הצער מעצם מעשה העקידה גופא. שעצם זה שאברהם 
לקח את יצחק לעקידה, דבר זה הביא לצער אצל שרה - הואיל וכל ענינה של שרה 
זה לפעול בתוך העולם, וכאשר שמעה מההתעסקות של אברהם בעקידת יצחק, לא 
יכלה לקבל זאת, שהרי יצחק חייב להיות באופן של נשמה בגוף, ומשום צער גדול זה 

נפטרה.

אך הנה, במקום אחר ניתן לראות שהטעם שמביא כ"ק אד"ש מה"מ לסיבת פטירת 
שרה, אינו מפני ששרה הצטערה על העקידה, אלא האופן בו בישרו לשרה ע"ז שיצחק 

נמצא בריא ולא נעקד בפועל, וזלה"ק בשיחת ש"פ חיי שרה תשל"ט3: 

"ורואים בטבע האדם שבשעה שמספרים לו רק דבר טוב, או רק היפך הטוב רח"ל, 
בשעה  מאשר  זאת,  להכיל  קל  יותר  הוא  הרי   - והיפוכו  דבר  לו  מספרים  לא  אבל 
שאומרים דבר והיפוכו. שמזה מובן, שבשעה שסיפרו לשרה דבר והיפוכו - סיפרו לה 
ש"נזדמן בנה לשחיטה", שהבן היחיד איננו, ומיד אחרי זה סיפרו לה שניצל, וההצלה 
הייתה באופן ש"כמעט שלא נשחט" - בגלל שסיפרו לה דבר והיפוכו, פעל שהייתה 

"פרחה נשמתה"".

היינו, שסיבת פטירתה של שרה היא מפני שאופן אמירת הבשורה לא הי' באופן 
הראוי, וזה גרם לפטירתה4; משא"כ בשיחה דלעיל )חיי שרה תשמ"ח(, ביאר כ"ק אד"ש 
מה"מ שסיבת פטירתה הייתה מפני הצער שנגרם לה מסיפור העקידה גופא, שלא יכלה 

להכילו, ולא מפני אופן האמירה של הבשורה5. 

ויש להאיר בתיווך ב' שיחות אלו, שנקודת השוני בין ב' הביאורים נגרם כתוצאה 
ע"פ  הסתכלות  או  פשטנית,  הסתכלות  שרה:  פטירת  סיבת  על  ההסתכלות  מאופן 

פנימיות העניינים. 

וכמו שמביא  אופן האמירה,  נפטרה מפני  אזי כמובן ששרה  בהסתכלות פשטנית, 
בשיחת ש"פ חיי שרה תשל"ט - "וכמו שרואים בטבע האדם", היינו, שכאשר מספרים 
זו,  נוקט בשיחה  וממילא  זאת  להכיל  יכול  אינו  אזי מצד טבעו  והיפוכו  דבר  לאדם 

13 שיחות קודש תשל"ט ח"א ע' לג. 

14 ובדומה לזה בפירוש ה'שפתי חכמים', שסדר אמירת הדברים פעל בה פטירה, ובלשונו: "שליח בא מהר המורי' 

והגיד לה ענין העקידה, והתחיל להגיד לה שנזדמן בנה לשחיטה, ואיחר המגיד לסיים דבריו ולומר לה שניצל ולא נשחט, 
וכמעט שאמר לה שלא נשחט ר"ל שעה מועטת קודם, לכן נבהלה כל כך מדבריו ופרחה רוחה ונשמתה".

15 ולהעיר, שבב' הביאורים בב' השיחות, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הביאור, ומדגיש שזהו הביאור בדברי רש"י. וצ"ל 

הענין בזה, וכבפנים.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת52

שסיבת פטירת שרה הוא מפני אופן אמירת הבשורה, שזהו דבר הרגיל בטבע בני אדם 
שאינם יכולים להכיל זאת6. 

פעולה  הוא  ענינה  מסבירים ששרה  העניינים,  פנימיות  מצד  כאשר מסתכלים  אך 
בתוך העולם דוקא, וממילא כאשר היא שומעת ענין שקשור לבנה )יצחק( שנוגד את 
הפעולה בתוך העולם כמיתה, שאז הנשמה מתנתקת מהגוף והעולם ועולה למעלה, 
אזי שרה, כאישיות שעניינה לפעול בעולם לא יכולה להכיל זאת, וממילא נגרם הענין 
ש"פרחה נשמתה". ולכן נוקט בשיחה זו, שסיבת פטירתה היא מצער העקידה גופא, 

ולא מאופן אמירת הבשורה7.

בירור הניצוצות במצרים

 הת' מנחם מענדל שי' נחשון
תלמיד בישיבה

א
בעניין 'עבודת הבירורים' בה עסקו בנ"י בהיותם בארץ מצרים - מבאר כ"ק אדמו"ר 

שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות אמור )ס"ב( בהע' 13, וזלה"ק:

"במצרים היו רק ר"ב ניצוצים, ונתבררו כולם, ושאר הפ"ו ניצוצים )בגימט' אלקים( 
נתבררו בגליות שלאחרי זה )תו"א וארא נו, סע"ד(".

ובשוה"ג שם: "ראה לקו"ת וספר הליקוטים להאריז"ל . . כי "הגליות הוצרך לברר 
ניצוצי קדושה . . והנה במצרים באותו גלות ביררו כל הקדושה שהי' בקרבם ולא נשאר 
דבר . . ולכן צוה שלא לראותם עוד, ולא עשה כן בשאר גליות שעדיין לא ביררו כל 

מה שהי' בקרבם לגמרי".

16 ובביאורים אחרים פירשו, ששרה שמחה מכך שרוצים לשחוט את בנה ע"פ ציווי ה', ומרוב שמחה - פרחה נשמתה. 

וכמו שמביא הריב"א בפירושו על אתר - "וכי היתה שרה מצטערת במה שבחר השם בבנה להיות לעולה? לכך יש לפרש: 
פרחה רוחה מרוב שמחה". וי"ל שגם פירוש זה הוא מצד פשטות הענינים ששרה שמחה ע"כ שקיימה את רצון ה', אך 
מצד פנימיות הענינים, שענינה של שרה זה לפעול בתוך העולם, אזי כל סיפור והמהלך העקידה, פעל בה צער ומכך 

היא נפטרה, וכבפנים. 
17 ולפי הביאור הנ"ל יש לומר, שאכן בב' השיחות מבאר שזהו הביאור בדברי רש"י )כנ"ל הע' 5(, אלא שגם בביאור 

דבריו גופא ניתן להסתכל מב' הצדדים, באופן הפשוט, או ע"פ פנימיות הענינים. )וע"ד שמצינו בריבוי מקומות בתורת 
כ"ק אד"ש מה"מ שמבאר באופן זה, ואכ"מ(. 
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 וכמקור לדבריו מציין כ"ק אד"ש מה"מ לדברי כ"ק אדה"ז בתו"א8, וזלה"ק: "הנה 
כתיב וינצלו את מצרים וארז"ל )פסחים קיט, א( שעשאו' כמצולה שאין בה דגים. פי' 
שלקטו כל הנצוצין שנפלו בשבירה אליהם ונתרוקנו מצרים מהם עד שנשארו כמצולה 

כו' ולא השאירו שם אפי' ניצוץ אחד". עכלה"ק. 

ומשמע, מדבריו הק' כי בנ"י ביררו כל הנצוצות שהיו בארץ מצרים ואזי יצאו משם.

ובשיחת ש"פ בלק תשמ"ז9 )סי"ט( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי אדה"ז בתו"א10, 
ובלה"ק: 

"ובזה יובן מה שנמשך הגלות כ"כ הרבה יותר מן י"ז מאות שנה וידוע שהכוונה הכל 
לברר הרפ"ח ניצוצים וכשיוגמרו הברורי' יבא משיח בב"א. וא"כ הוא תמוה וכי אפשר 
שלא נתברר עדיין רפ"ח נצוצים במשך רב כזה אשר דור הולך ודור בא וכל א' מישראל 
מברר חלקו שצריך לברר ומה גם שמספרן של ישראל שצריכי' לברר הרפ"ח הם ס"ר 

כיוצאי מצרים והרי עתה ב"ה ישראל רבים יותר ממספר זה יוסף ה' עליהם כו' . .

"אלא שהוא משום שלמטה בעשייה נתפרדו הניצוצי' לאלפים ורבבות אין מספר 
ומספר רפ"ח הוא באצי' ושם הם ג"כ מספר ס"ר נשמות כלליי' שהם צריכים לברר 
רפ"ח חלקים גדולים הן הניצוצות שבאצי'. וכמו שלמטה נתרבה מספר הנשמות כנ"ל 
כך נתרבו מאד הניצוצים לאלפי אלפים חלקים קטנים ולכך נמשך הגלות שעדיין לא 

נשלם כל הבירורים כו'".

ועפ"ז מוסיף ומבאר, מנין היה לבנ"י הכוח לעבודת בירור ר"ב הניצוצות של מצרים, 
ובלה"ק: "בנ"י שהיו בגלות מצרים היו נשמות כלליות, ולכן, בזמן קצר, מאתיים ועשר 

שנים, יכלו לברר ר"ב ניצוצים כלליים )מרפ"ח ניצוצים(".

ב
ולפי"ז יש להקשות: דהנה, בספר התניא פל"א כותב אדה"ז וזלה"ק: 

"והנה בחי' זו היא בחי' יציאת מצרים שנאמר בה כי ברח העם דלכאור' הוא תמוה 
למה היתה כזאת וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חפשי לעולם לא היה מוכרח לשלחם 
אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתקפו בחלל השמאלי כי לא פסקה 
זוהמתם עד מתן תורה רק מגמתם וחפצם היתה לצאת נפשם האלהית מגלות הס"א 
וגו'  צרה  ביום  ומנוסי  ומעוזי  עוזי  ה'  וכדכתיב  ית'  בו  ולדבקה  מצרים  טומאת  היא 

משגבי ומנוסי וגו' והוא מנוס לי וגו'". 

18 וארא נו, סע"ד.
19 התוועדויות תשמ"ז ח"ד ע' 32. 

110 וישב כז,ד. 
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ועפ"ז אין מובן: בנ"י )על אף נשמותיהם הכלליות( הרי היו אז במצב הגרוע ביותר, 
שקועים במ"ט שערי טומאה, ובכדי להוציאם היה צריך לנס מיוחד, כיצד א"כ היה 
ניצוצות  רפ"ח  מתוך  ר"ב  של  כזו  בכמות  ועוד  הניצוצות  בבירור  שיעסקו  אז  שייך 

)כלליים( - רוב הניצוצות?

וקושיא זו מתחזקת ביתר שאת, שהרי אחז"ל שקטרגה מדת הדין ואמרה11: "הללו 
עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז", ולפי כל זאת אין מובן, כיצד היה בכוחם להעלות ניצוצות 

לקדושה?! 

וי"ל הביאור בזה בדא"פ: 

ר"ב הניצוצות שעם ישראל העלו לקדושה היו ע"י ייסורי הגוף והנפש שבאו ע"י 
עיקר  "שכל  )ריש פרשת שמות(:  כ"ק אדה"ז בתו"א  וע"ד מה שכתב  עבודת הפרך. 
תכלית  המכוון בגלות מצרים והשעבוד רד"ו שנה הי' בכדי לזכו' לקבלת התורה פנים 
בפנים דבר ה' . . וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו את חייהם 

בעבדה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה".

ניצוצות  הר"ב  כל  את  העלה  ישראל  שעם  י"ל  אולי  והנפש  הגוף  ייסורי  ע"י  וכך 
לקדושה למרות שהם עבדו עבודה זרה! ]אבל הפ"ו ניצוצות שנשארו זה היה ניצוצות 
שיותר קשה להעלות אותם לקדושה שבכדי להעלותם יש להתפזר ברחבי שאר מדינות 

העולם12[.

ומלשון  אמור  מלכות  בדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדברי  כי,  כן,  לומר  נראה  אין  אך 
התו"א, משמע, שבירור ניצוצות אלו היו ע"י שאילת כלי הכסף והזהב וכו' ממצרים 
)שעל זה באה לשון הגמרא בפסחים המובאת בתו"א - "כמצולה שאין בה דגים"(, ולא 

מוזכרים ייסורי בנ"י.

זה  ולעניין  היות  הניצוצות,  בבירור  לעסוק  יכלו  כיצד  קשה  אין  בזה  ]ולכאורה 
היה נתינת כח מיוחדת מהקב"ה באמצעות משה רבינו שציוום ע"כ בפירוש, ובלשון 
"וישאלו נא" היות ולא רצה הקב"ה שיאמר אברהם אבינו )"אותו צדיק", "ועבדום ועינו 
אותם - קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול - לא קיים בהם", וע"כ על אף מצבם 

הירוד היה בכוחם לברר זאת[. 

111 כלי יקר עה"ת דברים כו, ז. 
112 ראה דבר מלכות וישב )ס"ב(: "ובלשון החסידות בביאור מאמר חז"ל )פסחים פז, ב( "לא הגלה הקב"ה את ישראל 
לבין האומות, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים", ש"גרים" רומז ומתייחס לניצוצות הקדושה המצויים בכל עניני העולם, 
וזה ש"הגלה הקב"ה את ישראל" במקומות שונים בעולם, הרי זה בכדי לברר, לזכך ולהעלות את הניצוצות המצויים 
באותו מקום. ולכן "צדקה עשה הקב"ה לישראל שפיזרן לבין האומות" – כי עי"ז מתוספת המעלה מעבודתם בבירור 

ניצוצי הקדושה המצויים ב)מנהגי( כל מדינה ומדינה ובכל מקום ומקום".
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ג
ואולי י"ל כהביאור הנ"ל, ע"פ המובא בס' 'תורת המגיד' )תורה פרשת בא י, א(:

"לפי שהקב"ה היה רוצה לברר כל הניצוצות ממצרים מן השבירה. ומהו ענין בירור 
הניצוצות, היינו כל הדברים הבטלים של פרעה ושל מצרים שהם אותיות, כי מה לי 
אותיות של דברים בטלים ומה לי אותיות של התורה, רק החילוק הוא שאותיות של 
דברים בטלים הם מהשבירה, ורצה הקדוש ברוך הוא לבררם, דהיינו בזה יהיה הבירור 
וזהו  שהכניס הדיבורים והאותיות אלו בהתורה ועשה מהם צירוף אחר של קדושה 
הבירור שלהם, וזהו סוד א' מסיפורי התורה, לבד שארי סודות הנרמזים בסיפורים עד 

אין קץ ומספר בכל אות ואות, כי קב"ה ואורייתא וישראל חד הוא.

ונחזור לענין, שאם לא הביא על מצרים עוד אלו ג' מכות היו חסרים כמה סיפורים 
שלא היה נכתב בתורה, ולא היו מתבררים כל הניצוצות, וזהו רמז בפסוק למען שיתי 
אתותי אלה, ר"ל אותיות של השבירה צריך אני לבררם ע"י התורה, לכן הוא מן ההכרח 

לשלוח עליהם עוד ג' מכות, בכדי להכניסם באותיות צירופים שבתורה כנ"ל, והבן".

ומשמע מדבריו, כי בירור הניצוצות במצרים היה בכח המכות שהביא הקב"ה על 
מצרים, ובכח שהביאם הקב"ה בתורה, ובזה ביטל את פרעה, וקשה: שהרי אין מזכיר 
והזהב  )בשאילת כלי הכסף  בנ"י  בנוגע לבירור הניצוצות במצרים את עבודתם של 

כלל(, אלא משמע כי הקב"ה בירר הניצוצות בעצמו ולא היתה זו כלל עבודת בנ"י?

במספר  היו  בנ"י  ע"י  שבמצרים  הניצוצות  בירור  בדא"פ:  ולבאר  לתווך  יש  ואולי 
אופנים )בהם נכללת ג"כ עזרת הקב"ה בפעולות מצידו(: 

א. השעבוד והגלות של בנ"י בגלות מצרים בעבודה קשה בחומר ובלבנים וכו', אשר 
בעצם זה גרמו לבירור הניצוצות מבלי הבט על מעמדם ומצבם.

ב. שאילת בנ"י כלי כסף וזהב ושמלות וכו' ממצרים, אשר היתה בנתינת כח מיוחדת 
מהקב"ה באמצעות משה רבינו.

ג. שבירת פרעה וקליפתו ע"י המכות והייסורים שהביא הקב"ה על פרעה ועל מצרים, 
וכתיבת סיפוריו בתורה.

ובצירוף עניינים אלו יחד גרמו בנ"י לכך, שלמרות מצבם הירוד, בררו את כל הר"ב 
נצוצות שהיו במצרים וקבלו את הכח להמשיך לקבלת התורה בהר סיני.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת56

נגלה

בעל חוב בזיבורית

 הרה"ת מנחם מענדל שי' הלפרין
נו"נ בישיבה

בין עשרים וארבעת אבות הנזיקין שמונה ר' חייא1 שכולם משלמים ממיטב הארץ, 
נמנים גם עדים זוממין, ורש"י בדף ה, א. ד"ה תחת נתינה וכו' נדחק למצוא את המקור 

לכך.

זמם  "כאשר  הוא  זוממים  עדים  מכיון שעונשם של  דלכאורה  ומקשים המפרשים, 
לעשות לאחיו", הרי בשעה שהעידו )בשקר( על אחד מהמזיקין האחרים, שדינו הוא 

שמשלם ממיטב, הרי ממילא נתחייבו הם )כשהוזמו( לשלם ממיטב.

ומבאר התוס' הנ"ל שהצורך בפסוק מיוחד הוא למקרה בו "העידו על שור תם שהזיק 
בזיבורית,  דדינו  מנה",  לפלוני  חייב  פלוני  "העידו  או  מגופו[,  הוא שמשלם  ]שדינו 

]ואעפ"כ מחדש הפסוק[ דמשלמי במיטב".

דין  והלא  לווה לשלם מזיבורית,  ולשון התוס' מעוררת תמיהה, שכתב שדינו של 
פשוט הוא ש"בעל חוב בבינונית" )גיטין מח, ב. במשנה ועוד(?

ובהגהות בן אריה2 מתקן שצ"ל: חייב לפלוני מנה דדינו ]בבינונית או שהעידו על 
כתובה דדינה[ בזיבורית. ואכן )כמעט( בלשון זה כותב בתוס' רבינו פרץ3!

11 ב"ק ד, ב.

12 נדפסו בסוף ש"ס וילנא.

13 ועד"ז כתב ברשב"א בשם התוס': "על שור תם שהזיק או על כתובת אשה שאינה גובה אלא מן הזיבורית".
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 ויש להבין: מהו הביאור בלשון התוס' ע"פ הגירסא שלפנינו?

בין  הבדלים  שני  ישנם  שלמעשה  ובהקדים,  שלפנינו,  התוס'  גרסת  ליישב  ויש 
שתי הגרסאות: א. שבתוס' שלנו כתוב שבעל חוב דינו בזיבורית. ובתוס' ר"פ שדינו 
בבינונית. ב. שבתוס' ר"פ הזכיר גם כתובת אשה )שדינה בזיבורית(, ובתוס' שלפנינו 

השמיט דין זה. ויש לומר ששני שינויים אלו תלויים זה בזה4:

די"ל, שמכיוון שהתוס' בא לבאר מהו הצורך בפסוק שילמד אותנו שעדים זוממין 
)וכפי שהפסוק  לכן התייחס לכל הדברים כפי שדינם מדאורייתא  משלמים במיטב, 
מסתכל עליהם(. ולכן: א. כתב שבעל חוב דינו בזבורית, כי כן הוא דינו מדאורייתא 

)וכפי שאמר עולא בגיטין נ, א. ועוד(. ב. השמיט דין כתובה, כי כתובה דרבנן5.

וכמובן שלא יקשה על תוס' ר"פ, כי הוא כתב את הדברים כפי שהם לדינא, ודיבר 
שלנו יש צורך ללמוד מהפסוק, דלולא כן היינו פוסקים לעדים כמו שזממו  על כך 

לעשות. וק"ל.

מקור הלימוד דשן ורגל - לשיטת רש"י

 הת' שניאור זלמן שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
כולהו  אתיא  בינייהו,  בור  שדית  כי  וכולהו  רבא:  "אמר  ב(:  ה,  )ב"ק  בגמ'  איתא 
במה הצד . . אלא למאי הלכתא כתבינהו רחמנא? להלכותיהן: קרן - לחלק בין תמה 

למועדת; שן ורגל - לפוטרן ברשות הרבים וכו'".

ובפנ"י כאן מקשה: "אף על גב שהי' צריך למצוא בכל אחד מהניזקין מה שאין בחבירו 
וא"כ כאן דפי' פטורא דשן ורגל כחדא", ומתרץ: "על כרחך דס"ל דשן ורגל באמת מחד 
קרא נפקא אלא דושלח ובער איצטרכו להיכא דלא כליא קרנא ודאזלי ממילא וק"ל".

כלומר, מכיון שהגמ' אומרת שכל אב נכתב כיון שיש לו דין פרטי בפני עצמו )מתי 
משלם(, צריך להבין מדוע כתבה הגמ' גם את שן וגם את רגל - הרי לכאורה דינם 

14 ועצ"ע בדברי הרשב"א, שהשמיט לגמרי דין בעל חוב.

15 ראה כתובות י, א. רמב"ם הל' אישות פ"י ה"ז בסופה. אמנם ראה בתוד"ה אמר, כתובות שם.
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שוה בכל הפרטים - שמשלמים נזק שלם על היזק שהוא "כדרכה", ורק ברשות הניזק 
)וכאשר יש שינוי ה"ז תולדה של קרן(?

ולכן מבאר שס"ל כאן בגמ' כמסקנת הסוגיא לעיל )ג, א( שאכן לומדים את שן ורגל 
מאותו פסוק )"ושלח את בעירו"(, והפסוק "וביער בשדה אחר" נאמר רק על דין מסוים 

בשניהם )אף אם הלכו ממילא(.

ב
ושן  דמבור  "וכולהו"(  )ד"ה  רש"י  כתב  כיצד  דלפ"ז  בסוגיין,  גם  זאת  לפרש  וצ"ע 
אפשר ללמוד על רגל, וכן מבור ורגל אפשר ללמוד על שן, שהרי הם נלמדים מאותו 

פסוק ומדוע צריך ללמוד מא' על השני?

ניתן הי' לבאר, כי התורה הייתה יכולה לכתוב זאת באופן שילמדו רק על א' מהם 
ואת השני יצטרכו ללמוד בצד השווה משניהם, אך גם זה צ"ע, דלפ"ז אין הגמ' עונה 
מדוע כתבה התורה שן ורגל מאותו פסוק ולא כתבה באופן שיוכלו ללמוד רק א' מהם, 

לפי תשובה זאת.

וראיתי לבאר קושייתו באופן נוסף, ובהקדים דברי התוס' כמ"פ6 שכאשר לומדים 
מהצד השווה של ב' פרטים על פרט נוסף, אין אפשרות לחייבו על פרט שפטור אפי' 

מא' מהם )ולכן מהצד השווה של בור וחד מהנך פטרינן כלים(.

והייתה  רגל,  על  ושן  מבור  כללי  באופן  ללמוד  שניתן  רש"י  דברי  מדויקים  וא"כ, 
התורה יכולה לכתוב באופן שנלמד רק על א' מהם, אלא שאז היינו פוטרים כלים ברגל, 

ולכן כתבה התורה באופן שאפשר ללמוד את שניהם מהפסוק.

אלא שעדיין קשה, שהרי לשון הגמ' הוא "לפוטרן ברה"ר", ולא "לחייב את הכלים" 
)וראה תוד"ה להלכותיהן וד"ה אש(?

ולכן יש לפרש, שבאם כל האבות היו כתובים חוץ מרגל, היינו למדים את רגל )לא 
כללה  כך  ומשום  ברה"ר,  חייבת  הייתה  הרגל  ואזי  לדוגמא,  ואש  מקרן  אלא(  משן, 

התורה את רגל עם שן "לפוטרה ברה"ר".

16 ג, ב - ד"ה "משורו למדנו". ד, ב - ד"ה "ואימא מבעה". ה, ב - ד"ה "להלכותיהן".



59 יום הבהיר ר"ח כסלו - ארבעים שנה תשל"ח - תשע"ח

"תני אדם דאזיק שור" - לשיטת רש"י

 הת' מנחם מענדל שי' בלוך
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )ב"ק ד, ב(: "תני רב אושעיא שלשה עשר אבות נזיקין שומר חנם והשואל 
נושא שכר והשוכר נזק צער וריפוי שבת ובושת וארבעה דמתני' הא תליסר". כלומר, 
ר' אושעיא מוסיף על דברי התנא דמשנתינו שהביא רק ארבעה אבות נזיקין, ומביא 

תשעה אבות נזיקין נוספים. 

 ומקשה הגמ': "ותנא דידן מ"ט לא תני הני, בשלמא לשמואל בנזקי ממון קמיירי 
בנזקי גופו לא קמיירי אלא לרב ליתני"? ומתרצת הגמ': "תנא אדם וכל מילי דאדם". 

כלומר, אין קשה על התנא דמשנתינו בכך שנקט רק ארבעה אבות:

לשיטת שמואל - התנא דמשנתינו עוסק רק בנזקי ממון, ולכן נקט את הארבעה   
)העוסקים בנזקי ממון( בלבד, אך לא את התשעה הנוספים העוסקים בנזקי אדם.

ולשיטת רב - כאשר התנא מזכיר באחד מארבעת האבות - ב'אדם', אזי בזה נכללים 
כל סוגי האדם ממילא, ואין צורך לכותבם בפירוש. 

 ומקשה הגמ': "לר' אושעיא נמי הא תני לי' אדם? תרי גווני אדם, תנא אדם דאזיק 
רב  מביאורו של  אושעיא  ר'  על  להקשות  אין  כלומר,  שור".  דאזיק  אדם  ותנא  אדם 
)שכאשר התנא כתב 'אדם' אזי נכללים בזה כל תשעת סוגי נזקי אדם, ומדוע הוסיפם 
בפירוש?( - מכיון שר' אושעיא סובר שישנם ב' סוגי אדם: א. אדם המזיק שור, שזהו 
ה'אדם' המובא בתור אב במשנתנו. ב. אדם המזיק אדם אחר, סוג נזקים אלו לא נכלל 

במשנתנו וע"כ הוסיפו ר' אושעיא בתשעת האבות שמביא. 

 רש"י על אתר מתייחס לכך, ומבאר את גדרו של 'אדם המזיק שור' )ד"ה "תנא אדם 
דאזיק שור"(, ובלשונו: "כלומר נזקי ממון דהא מבעה דומיא דבור קתני ובור לא מיירי 
ולא  ולא אדם חמור  נג:( שור  )דף  לגמרי כדתניא לקמן  בנזקי אדם דרחמנא פטרי' 

כלים".
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 ויש להקשות על דברי רש"י: "דהא מבעה דומיא דבור קתני", והרי לכאורה ישנו 
דימיון בין אדם לשאר האבות גם כן, ומהי הסיבה שרש"י מדמה את האדם לבור דוקא, 

יותר מאשר לשאר האבות שבמשנתנו?

בפשטות נראה להסביר בפירוש רש"י: 

הדימיון בין 'מבעה' ל'בור' הוא, בכך שבשניהם ישנו חילוק בדין בין נזקי ממון לנזקי 
אדם:

 בבור - חייב על נזקי ממון ופטור על נזקי אדם, ועד"ז באדם - שכשהזיק אדם דינו 
שונה משהזיק שור. משא"כ בשאר האבות שבמשנתנו - שור והבער - אין כל הבדל 

בדינם, בין נזקי אדם לנזקי שור. 

ולכן מפרש רש"י שהדימיון של אדם הוא לבור דוקא, ולפי זה מבאר, שהיות ובבור 
מדובר על נזקי שור )ממון( בלבד, כך גם באדם )'מבעה'( מדובר בנזקי שור בלבד7.

ב
אמנם יש להקשות על ביאור זה:

בין אדם  ישנה חלוקה  בין אדם לבור אינו מובן, שהרי, אף שבשניהם  א. הדימיון 
לממון, אך דיניהם שונים זה מזה: אדם שהזיק אדם אחר חייב בה' דברים, ונחשב לאב 
נזיקין אותו שונה רב אושעיא בברייתא. משא"כ בור שהזיק אדם לא נחשב כלל בגדר 
נזק ובוודאי שלא אב נזיקין )שהרי פטור מצד גזירת הכתוב( וא"כ מהו הדימיון בין 

אדם לבור8?

ב. מהי סברתו של רש"י לומר, שהדמיון בין אדם לבור מלמדנו על סוג האדם המדובר 
במשנתנו )אדם המזיק שור, ע"ד בור שמתחייב דוקא על ממון( - והרי, במשנתנו נמנים 
ענינים השונים זה מזה בתכלית, ומנין שעל כל האבות שבמשנתנו להיות דומים זה 
לזה9? וכפי הנראה מדברי רב אושעיא בעצמו, שמנה הן את 'אדם שהזיק אדם' והן 

'אדם שהזיק שור', והן את בור וכו' וזאת למרות שאינם דומים?! 

17 ועיין תוס' ר"פ )וכן מפרשים נוספים( שמקשים על פי' רש"י זה - מכך שבבור חייב על נזקי אדם, שמזה מוכח 

שהדימיון הוא מצד הדין.
18 אמנם ניתן לתרץ בפשטות, שהדימיון אליו מתכון רש"י, הוא אכן לא מצד הדין אלא מצד החילוק בדין בין נזקי 

אדם לנזקי ממון, בעצם זה ששונים בדיניהם ולכן מלמדים זל"ז, וכלשון רש"י: "מבעה דומיא דבור" - שהוא דומה בכך 
שבשניהם ישנו הבדל בדיניהם )ולא שדינם שווה ממש( - אך ישנה עדיפות לבאר פרש"י זה, באופן שיסתדר לחלוטין 

ובצורה טובה וחלקה יותר )ולא רק בחלוקות שבהם(.
19 שאלה זו קשה על עצם ההסבר בדברי רש"י ולא רק על הדמיון לבור דוקא.
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ג. ועיקר: מהביאור הנ"ל משמע שכבר בשלב זה )בהו"א( הבינה הגמ' שאין חילוק 
בשאר האבות בין נזקי אדם לנזקי שור, ובשניהם חייבים. )ובאדם בלבד ישנו חילוק זה 

ולכן הוא דומה לבור(,

 וקשה, שהרי הגמרא מיד ממשיכה ומקשה: "אי הכי שור נמי לתני תרי גווני שור"? 
ומקושיא זו משמע שבשלב זה עדיין לא ברור לגמ' שבשאר האבות שבמשנתנו אין את 
חילוק זה, ותיתכן אפשרות לחלק בשור בין נזקי אדם לנזקי שור, וא"כ אין מובן: מנין 
לרש"י שדווקא אדם דומה לבור בחילוק בין נזקי גוף וממון, והרי, בשלב זה ייתכן שגם 

באבות נוספים ישנו חילוק זה )כדמוכח מקושיית הגמ' אודות שור(?

ונראה לבאר בדא"פ ביאור אחר בפרש"י: כוונת הגמ' בדברי' "תרי גווני אדם כו'" היא, 
שלרב אושעיא ברור היטב שישנו חילוק עיקרי בין אדם שהזיק אדם לאדם שהזיק שור, 
שזהו נזקי גופו וזהו נזקי ממונו, ולכן, כאשר כותב התנא 'אדם' - לא יתכן שפירושו הן 

נזקי אדם והן נזקי שור, אלא אחד מהם בלבד. 

ועפ"ז יש לומר, שלאחר קביעה זו בא רש"י לברר מהם ב' הסוגים של אדם אותם 
מונה רב אושעיא, וכיצד ידע רב אושעיא באיזה סוג מהם מדובר במשנה, שלכן הביא 

את הסוג השני10.

ומוכיח, שבמשנתנו מדובר על אדם שהזיק שור מכך שהוא דומה לבור. שהרי משור 
והבער א"א להוכיח, כי הם מדברים גם בשור ואש שפגעו בשור )ממון( וגם בשור ואש 
שפגעו באדם )גוף( וא"כ א"א להוכיח מכך מה הפירוש אדם באדם שכנ"ל חייב להיות 
או שהזיק אדם או שהזיק שור וממילא ניתן ללמוד רק מבור שהיות ומדובר בו רק 

בבור שהזיק שור )שור ולא אדם( מסתבר שגם באדם מדובר על אדם שהזיק שור11. 

ג
ועפ"ז אולי ניתן לבאר ענין נוסף:

 השאלה הקרובה אותה מקשה הגמ' היא "אי הכי שור". ואין מובן: לכאורה השאלה 
הבאה בגמ' - "והא שומר חינם" הרבה יותר נדרשת, היות והיא מקשה על עצם החילוק 
לכאורה שאלה  נזקי שור שהיא  רק מקשה על הפרט של  ולא  נזקי אדם לממון  בין 

צדדית בלבד, ומדוע הקדימה הגמ' שאלה זו )"אי הכי שור"(?

110 אמנם עדיין יש להקשות בכלל על פירושו של רש"י - למה צריך לבאר את הדמיון לבור ולהוכיח מכך שבמשנה 

מדובר ב'אדם דאזיק שור', והרי זה ברור מאליו, שהרי: א. ודאי שאצל רב אושעיא מדובר באדם דאזיק אדם, כדמוכח 
בדבריו בברייתא: "נזק צער וכו'". ב. משאלת הגמ' 'והא שומר חינם' גם ברור כך? ועצ"ע. 

111 ולהעיר מתוס' ר"פ: "וסברא הוא דקתני שור דומיא דעיקר בור". ועפ"ז ניתן לתרץ בדא"פ את שאלה ב' )בס"ב(: 

בנקודת החילוק בין נזקי אדם לנזקי שור )'דעיקר בור'( - אכן דומים ארבעת האבות שבמשנתינו )ולא בור בלבד(, אלא 
שבסברותיהם ניתן לחלק בין אב אחד למשנהו, ובזה בא רש"י ומדמה לבור את אדם בלבד. ואתי שפיר. 
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אלא שלפי הביאור הנ"ל אין קשה כלל, מכיון שישנה קודם כל קביעה ברורה )כנ"ל( 
שלא ייתכן שהאב 'אדם' עוסק גם בנזקי אדם וגם בנזקי שור אלא על אחד מהם בלבד, 
ובכך דומה אדם לבור )שגם אצלו ישנו כלל זה(, משא"כ שור והבער עוסקים בב' סוגים 

בנזק הנ"ל, ואזי השאלה המתבקשת היא, השאלה אודות שור דוקא:

 היות וראינו באדם ובור שישנה קביעה ברורה, שלא ייתכן שיעסקו הן בנזקי גופו והן 
בנזקי ממונו, מדוע א"כ בשור יתכן לומר שמדובר אודות שניהם יחד?

 ומובן היטב מה שהקדימה הגמ' קושיא זו, ורק לאחר שמבארת את החילוק שבין 
שור לבור ואדם, באה ושואלת על עצם החילוק מהזכרת דין שומר חינם - נזקי ממון 

- במשנתנו. ואתי שפיר. 

"ומאי איכא בין אב לתולדה"

 הת' ישראל  שי' ברנדלר
 הת' יוסף יצחק שי' ג'יאן
 תלמידים בישיבה

א
איתא בגמ' )ב"ק ב, א(: "ומאי איכא בין אב לתולדה? נפקא מינה דאילו עביד שתי 
אבות בהדי הדדי אי נמי שתי תולדות בהדי הדדי, מחייב אכל חדא וחדא. ואילו עביד 

אב ותולדה דידי' לא מחייב אלא חדא".

היינו, שההבדל בין אב לתולדה הינו, דכאשר עשה ב' אבות או ב' תולדות משלם על 
כל אחת ואחת, אך אם עשה אב ותולדה של אותו האב חייב רק אחת. 

וממשיכה הגמ' לשאול בדעת ר' אליעזר: "ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום 
אב, אמאי קרי לי' אב ואמאי קרי לה תולדה? הך דהוה במשכן חשיבא קרי לי' אב הך 

דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה".

כלומר, שאין הבדל ממשי בין אב לתולדה, אלא שהמלאכות החשובות שהיו נעשים 
במשכן נקראות אבות, והמלאכות שלא היו כ"כ חשובות במשכן נקראות תולדות. 

והנה בתוד"ה "ולרבי אליעזר אמאי קרי לי' אב" הקשו: "וא"ת, ונימא דנפקא מינה 
לא  הגמ'  מדוע  כלומר,  דידה"?  אב  משום  אתולדא  להתרות  שצריך  התראה  לענין 
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הביאה נפק"מ פשוטה זו, דאכן יש ענין מעשי לחלק בין אב לתולדה בנוגע להתראה, 
שכאשר עובר על תולדה צריך לידע משום איזה אב צריך להתרותו על תולדה זו?

דזה   - הגמ'  תשובת  זוהי  ובאמת  נמי,  הכי  שאין  הב'(  )בתירוץ  התוס'  ומתרצים 
ש"הוואי במשכן קרי לי' אב" מלמד שצריך להתרות בתולדה משום האב שלה דוקא, 
ובלשון התוס': "דזהו שמתרץ הך דהוואי במשכן קרי לי' אב וצריך להתרות התולדה 

בשמה".

ובפשטות יש לומר בהבנת התוס' בשאלתו ובתירוצו: 

תוס' שואלים מדוע מביאה הגמ' חילוק בין אב לתולדה שאינו חילוק מעשי וממשי, 
אלא חילוק הנוגע למה שהי' במשכן. והרי ניתן להביא חילוק טוב יותר: דהסיבה לחלק 
בין אב לתולדה הוא בכדי לדעת עם מה צריך להתרות לענין שבת, שזהו דבר מעשי, 

דהאדם העובר יתחייב רק באם התרו בו באב של אותה המלאכה?

ומתרצים )בתירוצו הב'( דאכן זוהי כוונת תשובת הגמ' בתירוצה "הך דהוואי במשכן 
קרי אב", ולכן צריך להתרות בו משום אותו האב דוקא12. 

ב
והנה תוס' הרא"ש בד"ה "ורבי אליעזר אמאי קרי לי' אב" שואל ומתרץ מעין זה, וז"ל:

"אימא דלהכי קרי לי' אב, שאם התרו בתולדה משום אב מחייב ואם התרו באב משום 
תולדה מיפטר"?

שם  ע"י  להתרות  ניתן  אלא  נפק"מ  כזאת  אין  באמת  א.  תירוצים:  ב'  בזה  ומתרץ 
)היינו דמחייב  ר' אליעזר שמחייב על תולדה במקום אב  ב. לדעת  התולדה עצמה. 
עליה כמו על אב(, אזי גם ההתראה אינה צריכה להיות משום האב דווקא, אלא אף על 

התולדה עצמה. 

זהו תירוץ  )דאכן  וניתן לראות דאינו מזכיר כלל את תירוץ הב' שמביאים התוס' 
הגמ', וצריך להתרות על התולדה משום האב, כנ"ל(. אלא מזכיר ב' טעמים אחרים 
)וביניהם התי' הראשון של התוס'(, ואילו את תירוצו השני של התוס' אינו מזכיר כלל, 

ויש להבין הטעם בזה.

112 וראה במהר"ם על סוגייתנו שמבאר התוס' באופן זהה.
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ויובן בהקדים דיוק הראשונים13, מדוע לשון הגמ' בשאלתה גבי רבנן "ומאי איכא בין 
אב לתולדה", דהיינו מה הנפק"מ ביניהם, ואילו גבי ר' אליעזר שואלת "אמאי קרי לי' 
אב ואמאי קרי לי' תולדה", כלומר, מדוע לזה קוראים אב ולזה קוראים תולדה, ולא 

נראה ששואלת מה הנפק"מ ביניהם )דא"כ לא היתה משנה הגמ' לשונה(?

 וההסבר בזה הוא )כפי שמבארים הראשונים הנ"ל(, שאכן לגמ' פשוט טעם השמות 
של אב ותולדה ומבררת מה הנפק"מ ביניהם, ומאחר ולפי דעתו של ר' אליעזר אין כל 
נפק"מ, ממילא טעם החילוק )לפי דעתו( הוא בטעם השמות דוקא, מצד חשיבות הענין 

שהי' במשכן )"הך דהוואי במשכן חשיבא"(. 

וע"ז מקשים התוס': מדוע אין נפק"מ בדעתו של ר' אליעזר, והרי ישנה נפק"מ לענין 
התראה? 

ועפ"ז מובן ג"כ מדוע לשון תוס' הוא "ונימא דנפק"מ", היינו דעיקר השאלה היא 
דוקא על הנפק"מ, הואיל ועל תוכן השמות מובן הטעם; ומזה נראה לכאורה שתוס' 

סבירא להו כשיטת הראשונים הנ"ל. 

אבל לאחר העיון נראה קצת דאין התוס' הולכים כשיטת הראשונים הנ"ל, הואיל 
לומר  ניתן  לא  וא"כ  התראה,  לענין  נפק"מ  הגמ'  כתבה  שאכן  תירצו  הב'  ובתירוצם 
שהתוס' חשבו שהגמ' לא רצתה להוציא נפק"מ, כיון שזהו כל חידוש ונקודת תשובתו 
הב' של התוס' - דאכן לפי הגמ' ישנה נפק"מ, וממילא שאלת הגמ' היא בענין הנפק"מ 

דוקא. 

ולכן נראה לבאר שאלת התוס' כפי שנת' בראשונה - מדוע הגמ' מביאה חילוק כללי 
ואינו מעשי, בה בשעה שניתן להביא חילוק מעשי בין אב לתולדה לענין התראה. וע"כ 

מתרץ, שאכן זהו תירוץ הגמ' - הנפק"מ לענין התראה כנ"ל.

אך לפי זה צריך להבין מדוע הגמ' שינתה בשאלתה גבי ר' אליעזר, ובמקום לשאול 
"ומאי איכא" שואלת "אמאי קרי ליה", והרי לפי התוס' זו אותה השאלה - מאי נפק"מ14?

ג
וע"פ כל הנ"ל יש לבאר מדוע התוס' רא"ש דלעיל לא תירץ בתירוציו את תירוץ הב' 
בתוס' הכא, שהרי כתב תוס' הרא"ש )בד"ה "אמאי קרי לי' אב"(: "ונראה לי דידע שפיר 
דהך דהוואי במשכן חשיבא למקרי אב. דאי לאו הכי, לא ידענא הי מלאכה הויא אב 
והי מלאכה הוויא לי' תולדה . . אלא דטרי ושקיל תלמודא לידע אם יש שום נפקותא 

113 ראה רמב"ן וריטב"א על אתר. 

114 ועיין בפני יהושע על התוס' שמבאר שאלה זו. 
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בדבר. וקאמר, דאין הכי נמי דלרבנן איכא נפקותא בדבר כדמפרש, ואסיק דר"א ודאי 
לא אשכחן שום נפקותא, אלא הך דהויא במשכן חשיבא קרי אב".

והיינו דלדעת תוס' הרא"ש משמע שלפי ר' אליעזר לא מצינו שום נפק"מ, ואין כלל 
נפק"מ, אלא כל דבריו הוא בענין השמות של אב ותולדה, ש"הך דהוואי במשכן חשיבא 

קרי אב הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה".

וא"כ אתי שפיר מדוע לא הביא תוס' הרא"ש בתירוציו את תירוץ הב' דתוס' שישנה 
נפק"מ בגמ' לדעת ר' אליעזר לענין התראה, הואיל ולפי דעתו כל דבריו של ר' אליעזר 

אינם לענין נפק"מ, אלא לתוכן השמות בלבד. 

"מבעה זה אדם" בדעת רש"י

 הת' מנחם מענדל שי' מזרחי )בר"צ(
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' )בבא קמא ג, ב( "מאי מבעה, רב אמר מבעה זה אדם ושמואל אמר מבעה 
זה השן. רב אמר מבעה זה אדם, דכתיב אמר שומר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון 

בעיו". 

היינו, שישנה מחלוקת בין רב לשמואל באיזה אופן לפרש את המילה 'מבעה': רב 
אמר - מבעה פי' אדם, ושמואל אמר - מבעה פי' שן. ורב לשיטתו מביא כראי' את 
הפסוק "אמר שומר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו", ממנו משמע שהשורש של 

'מבעה' מופיע גבי אדם. 

ורש"י )בגמ'( מפרש את הפסוק באופן מיוחד, וז"ל: "אמר שומר. אמר הקב"ה: אתא 
בוקר. גאולה לצדיקים: וגם לילה. חושך לרשעים. אם תשובו בתשובה ותבקשו מחילה 
בעיו - אלמא באדם כתיב בעיו"; היינו, שהפירוש של הלשון "מבעה" הוא בקשה, שבנ"י 
ישובו בתשובה ויבקשו מחילה, ומזה מובן )לשיטתי' דרב( שלשון זו נאמרה דוקא גבי 

אדם. 

 והנה התוס' רא"ש מפרש כאן את הפסוק באופן שונה, ומגדיר את אופן פירושו 
בפסוק כ"פשטי' דקרא", וז"ל: 

"פשטי' דקרא איירי בשוללים שרוצים לפשוט על העיירות היושבות בטח ולשללם 
. . כלומר, כמה עבר מהלילה וכמה עתיד לבוא, והוא משיב "אתא בוקר וגם לילה", 
כלומר קרוב ליום אבל עדיין הוא לילה, אותה שעה טובה לבוז ולשלול. וכן הוא אומר 
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להם "אם תבעיון בעיו" אם תבקשו לחפש את כל המטמוניות של בני העיר, מה תבקש 
- תרגום מה את בעי, שובו אתיו כמה פעמים לחפש ולבקש ולא תשאירו עוללות". 

היינו שמדובר בגנבים שמחפשים בדרכים מסוימות לגנוב את הטמון בבתי העיר, 
ניתן  "מבעה", שמזה  נאמר הלשון  ובו  בגנבים,  "פשטי' דקרא", שהפסוק עוסק  וזהו 

ללמוד שמבעה זה אדם. 

ולכאורה נראה שביאורו של התוס' רא"ש מובן יותר בפשט )"פשטי' דקרא"(, שקאי 
על גנב שמזיק, ומדוע נצרך רש"י לפרש באופן שאינו כ"כ נראה כהפשט, שקאי על 
צריך  הי'  רש"י  ולכאורה  בתשובה,  לחזור  בנ"י  בקשת  ועל  הקב"ה  אל  בנ"י  תשובת 

להביא את הפירוש הפשטני יותר ולא את הדרוש?

 ויש לבאר מדוע הביא רש"י דוקא את ביאורו, ולא ביאר כהתוס' רא"ש, ע"פ ביאורו 
וז"ל: "ולא תנא אדם דהוה אמינא אפילו  של ה'נמוקי יוסף' בד"ה "מבעה זה אדם", 
עבדו ושפחתו מחייב, ולפיכך נקט מבעה דהוא לישנא דכתיב גבי בן חורין דכתיב אם 

תבעיון בעיו דגבי ישראל כתיב". 

 היינו, שהמשנה כתבה דוקא מבעה ולא אדם, הואיל ואדם ניתן לפרש שהכוונה היא 
גם לעבד ושפחה, לכן כתב דוקא "מבעה" שפירושו דוקא גבי בן חורין ישראל, שעליו 

נאמר "אם תבעיון בעיו", ומובן מדוע כתבה כך המשנה.

ועפ"ז מובן מדוע רש"י בביאורו פירש, ש"מבעה" הכוונה היא על הקשר בין ישראל 
יובן מדוע כתוב מבעה ולא אדם, הואיל  לקב"ה ועשיית התשובה, כיון שדווקא כך 
ומדובר גבי בן חורין ישראל; אך אם הי' מפרש שמדובר על סתם אדם, לא הי' מובן 

מדוע כתוב מבעה ולא אדם.

 ונמצא שע"פ ביאורו של הנמוק"י מובנת דעתו של רש"י בפירוש המושג "מבעה".
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קושיית הגיליון דתוס' מריש מסכת ר"ה

 הת' מנחם מענדל שי' קמינסקי
תלמיד בישיבה

א
בריש המסכת )ב"ק ב, א( פותחת המשנה ומביאה את ארבעת אבות הנזיקין, ובלשון 

המשנה: "ארבעה אבות נזיקין השור הבור המבעה וההבער וכו'".

 בתוס' על אתר )ד"ה: מתני' ארבעה אבות נזיקין( נעמד התוס' על לשון התנא במשנתנו 
"ארבעה אבות נזיקין" – ומביא מספר מקומות נוספים בש"ס הדומים למשנתנו בהם 
לא השתמש התנא בהוספת המילה "הן", ומקומות נוספים בש"ס בהן מוסיף ומשתמש 
גבי שלש  ובגמרא  כמו הכא  הן  תני  דוכתא דלא  "אית  ובלשונו:  "הן".  התנא במילה 
עשרה אבות נזיקין ובארבעה מחוסרי כפרה )כריתות דף ח:( ואית דוכתא דקתני הן 
כדקתני ארבעה שומרין הן )שבועות ד' מט.( וארבעה ראשי שנים הן )ר"ה ד' ב. ושם(".

ובגיליון התוס' מובא ג"כ ענין זה, אך הלשון בשאלה שם הוא: "וא"ת אמאי לא קאמר 
ארבעה אבות נזיקין הן כדקתני ד' ראשי שנים הן"? 

)כגון  בש"ס  אחרים  מקומות  מביא  כאשר  הגיליון, שבקושייתו  בדברי  לדייק,  ויש 
זה(, בהם נוספת המילה "הן" - נוקט דוקא במשנה בריש מסכת ר"ה, ומשווה אותה 
למשנתנו, ובלשונו הנ"ל: "אמאי לא קאמר ארבעה אבות נזיקין הן כדקתני ד' ראשי 

שנים הן",

 – "הן"  המילה  בהוספת  הש"ס  בו משתמש  נוסף  מקום  הביא  עצמו  בתוס'  דהרי   
ארבעה שומרין הן )שבועות מט, א(, ומדוע בהגיליון נקט דוקא בהמשנה מריש מסכת 

ראש השנה ולא )לפחות בנוסף( ממסכת שבועות15? 

115 ובפרט שמבין שני המקומות בהן נתווספה המילה "הן", מובאת משנה זו ראשונה בדוגמאות התוס'.

וראה בתוס' רבינו פרץ )ד"ה ד' אבות( שמקשה כהגליון )ולא רק מביא ב' האפשרויות - בתוספת "הן" או לא( ומביא 
בדבריו ב' המקורות, ובלשונו: "וא"ת אמאי לא תני הכא ]הן[ כמו ד' ראשי שנים הם, ד' שומרין הן". ולפי זה מתחזק 

הדיוק בדברי הגליון שהקשה מ"ד' ראשי שנים הם" בלבד, שנראה שנוח לו להקשות ממשנה זו.
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 אין לומר שהסיבה שתוס' בחר דוקא את הדוגמא מריש מסכת ר"ה, הוא מכיוון 
אבות  "ארבעה  אבות  ד'  אודות  מדובר  שבשניהם  בכך  למשנתנו  זהה  שם  שהמשנה 
אודות  מדובר  שבועות  במסכת  במשנה  שגם  משום,  שנים",  ראשי  ו"ארבעה  נזיקין" 

"ארבעה שומרין הן".

ב
ובפשטות יש לומר, דמפני שמסכת ר"ה קודמת בסדר הש"ס למסכת שבועות, ע"כ 

הקשה דוקא ממסכת ר"ה למשנתנו16.

אמנם יש ליישב זאת באופן אחר, שיומתק ויתיישב יותר גם עם פנימיות העניינים: 
דוקא  ולהקשות  להשוות  העדיף  אזי  נזיקין"  "אבות  אודות  מדובר  ובמשנתנו  היות 
מהמשנה 'ארבעה ראשי שנים הן', מכיון שבה מדובר ג"כ אודות "ראשי שנים" שזהו 

ע"ד ובדוגמת משנתנו, שבניהם מדובר אודות האבות והראשים בענין זה.

סוגים  ארבעה  אודות  מדובר  הן"  שומרין  "ארבעה  בשבועות  במשנה  משא"כ   
וע"כ העדיף התוס' להשוות משנתנו  דוקא האבות שבהם,  ולא מודגש  של שומרים 

ל"ארבעה ראשי שנים" דווקא, וממנה להקשות. 

ויומתק יותר עפ"י ביאור אדמו"ר האמצעי ב'עטרת ראש'17: שראש השנה נק' דוקא 
כך ולא תחילת השנה, כי 'ראש' מלבד זה שהוא עיקר הגוף, גם נמשך ממנו החיות לכל 
האברים וכך גם בראש השנה, יכול יהודי להמשיך חיות לכל השנה כולה לכל ענין 

ופרט בחייו.

 וכן הוא בארבעה אבות נזיקין, שנק' כך משום שהם נזכרו בתורה לדיני חיוב נזקים, 
ומהם נלמדים כל היוצאים והנמשכים מהן - "תולדותיהן" - לחייבם בדיני נזקים. ולפי 
כהנ"ל אתי שפיר מה שנקט התוס' בקושייתו )בגיליון( דוקא "ארבעה ראשי שנים הן". 

"דרבי לא שנה לתלמידיו כסדר המסכתות  א(:  ב,  )ב"ב  זה מדברי התוס' ד"ה: "השותפין"  ואין לדחות תירוץ   116

ופעמים שנה האחרונה קודם הראשונה", דמדבריו משמע, שסדר הש"ס נסדר בתקופה מאוחרת יותר, אך בעת הלימוד 
ייתכן שמסכת שבועות נלמדה לפני ב"ק ואף לפני ר"ה - מכיוון שתוס' בא לאחר סידור הש"ס ובחר להקשות לפי הסדר. 

וא"ש. 

117 שער ראש השנה בתחילתו )ע' א ואילך(.
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"כאשר זמם ולא כאשר עשה" בשיטת ר"י וריב"א 

 הת' שמואל שי' קפלן
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )בבא קמא ד, ב(: תני ר' חייא, עשרים וארבעה אבות נזיקין: תשלומי 
כפל, ותשלומי ארבעה וחמשה, וגנב, וגזלן, ועדים זוממין וכו'". כלומר, עדים שהעידו 
עדות שקר לחייב את הנתבע שלא כדין, ובאו עדים אחרים והזימו את עדותם, חייבים 

הזוממים לשלם לנתבע אותו ממון שרצו לחייבו. 

פי  על  שילם  דאפילו  ריב"א  "פירש  כך:  כתבו  זוממין"  "ועדים  בד"ה  התוס'  והנה 
העדים זוממין חייבין. דלא שייך בממון כאשר זמם ולא כאשר עשה, דאפשר בחזרה". 
היינו, למרות שע"פ עדותם של העדים הזוממין כבר שילם הנתבע בפועל, מ"מ, כאשר 

הגיעו עדים אחרים והזימום, חייבים העדים הזוממים לשלם. 

הגמ'  דורשת  שם  ב(,  )ה,  מכות  במסכת  הגמ'  ע"פ  יובן  ריב"א  של  חידושו  והנה 
מהפסוק "כאשר זמם - ולא כאשר עשה", ז. א., כאשר בי"ד עדיין לא עשו על פיהם 
של העדים הזוממין אזי מתחייבים. אך כאשר עשו בי"ד על פיהם של העדים זוממין, 
אזי למרות שיבואו עדים אחרים ויכחישו את עדותם של העדים הזוממין, מ"מ העדים 

הזוממין פטורים. 

 ובזה יובן חידושו של ריב"א, שבמקרה שלנו, גם לאחר שבי"ד עשו על פיהם של 
משום  וזאת  זוממין.  העדים  מתחייבים  עדותם  כשהוכחשה  בכ"ז  הזוממין,  העדים 
)כביאורו של ריב"א(, שמדובר הכא על ממון, ובממון לא שייך כלל לדרוש "כאשר זמם 
ולא כאשר עשה", הואיל ועדיין לא נעשה דבר בפועל כמיתה ומלקות, אלא הנתבע 
שילם ממון שניתן להחזירו שוב אליו, וממילא אי"ז נכלל בגדר "כאשר עשה", אלא 

בגדר "כאשר זמם", ולכן יתחייבו העדים זוממין אף כשבי"ד עשו על פיהם. 

וממשיכים התוס' ומביאים את דעתו של ר"י בנידון: "ור"י מפרש דלא צריך להאי 
טעמא, דגבי ממון מחייבינן להו בק"ו דגבי ממון עונשין מן הדין"; והיינו שר"י אכן 
מסכים עם ריב"א שהעדים מתחייבים אף לאחר שבי"ד עשו על פיהם, אך ר"י מבהיר 
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שאינו נצרך לטעמו של ריב"א )"דלא צריך להאי טעמא"(, אלא טעם חיובו הוא מכוח 
'קל וחומר': דאם כשזממו יתחייבו, כל שכן שבאם עשו יתחייבו18. 

כלל  נצרך  שאינו  היינו  טעמא",  להאי  צריך  "דלא  ר"י  דכתב  בהא  צ"ע  ולכאורה 
לדעתו של ריב"א דלעיל, והרי הדרשה ד"כאשר זמם ולא כאשר עשה" אומרת, שדווקא 

כשזממו מתחייבים אך כשעשו אינם מתחייבים, ולא מתחשבים בק"ו19? 

ב
 ויש לומר הביאור בזה לפענ"ד, שניתן לפרש את המשפט "כאשר זמם ולא כאשר 

עשה" בב' אופנים, שעל פיהם נוכל לתרץ את דעתו של ר"י: 

ריב"א מפרש את המשפט "כאשר זמם ולא כאשר עשה", שמצד התורה דוקא "כאשר 
מדין התורה  אינו מתחייב. פירוש, שזהו חלק  "כאשר עשה"  זמם" הוא מתחייב, אך 
שדווקא כשזמם מתחייב וכשעשה אינו מתחייב. אלא שבמקרה הכא בגמ' הוא אכן 

יתחייב, הואיל ומדובר בממון שהוא ניתן להשבה, ונכלל בגדר של "כאשר זמם".

אך ר"י מפרש משפט זה )"כאשר זמם ולא כאשר עשה"(, שמצד הדין התורה דיברה 
ב"כאשר זמם", שדווקא אז הוא מתחייב, אך "כאשר עשה" התורה לא דיברה כלל, היינו 
שהתורה לא ירדה לבאר מה הדין ב"כאשר עשה", אלא אך ורק ב"כאשר זמם". שזהו 
פירוש המילים "כאשר זמם ולא כאשר עשה", היינו שהתורה דיברה וירדה לדין דוקא 

כשזמם, משא"כ "כאשר עשה", שבמקרה זה התורה לא עסקה בדינו.

ולפי דעת ר"י נמצא, שהא ד"כאשר עשה" אינו מתחייב, אין זה כתוב בתורה כלל ואף 
לא נלמד מ"כאשר זמם", ולכן גם כשבי"ד עשו על פיהם של העדים הזוממין )"כאשר 
עשה"(, ניתן לומר שחייבים עדים אלו מכוח הק"ו - שאם כאשר זממו יתחייבו, כ"ש 
כשעשו יתחייבו20. ובמילא, ר"י יכול ללמוד שהעדים יתחייבו למרות שעשו בי"ד על 
פיהם, הואיל והתורה נותנת נתינת מקום לק"ו בנושא, ומכורח זה ניתן לומר שיתחייבו 

מכוח הק"ו.

118 וממשיך שם בדעת ר"י, שבממון ניתן לעשות קל וחומר ובכך לחייב דבר על אף שאינו כתוב בתורה. 

וישנה דרשה  יוכל לומר ק"ו מכך שאם זממו יתחייבו, כל שכן שאם עשו יתחייבו. הואיל  119 ובמקרה זה ר"י לא 

מפורשת בגמ' )הנלמדת מפסוק( שדורשת ההיפך לגמרי, ואומרת שכאשר עשו אינם מתחייבים כלל. 
ודוקא לפי ביאורו של ריב"א, שבממון לא שייך לומר "כאשר עשה", הואיל וזה ודבר הניתן להחזירו, מובן שעל אף 
שבי"ד עשו על פיהם, מכל מקום יתחייבו העדים הזוממין; וממילא לא מובן הא דכתב ר"י -"דלא צריך להאי טעמא", 

והרי ללא טעמו של ריב"א לא ניתן ליישב אף את הק"ו של ר"י?, וכנאמר בפנים.
120 משא"כ בדיני נפשות ומלקות וכדו', שאז מכיוון שאין עונשיו מן הדין - לכן דבר שאינו כתוב בתורה, לא עושים 

אותו )למרות הק"ו(, אך בדיני ממונות ע"פ הק"ו ניתן לומר שחייבין, וכבפנים. 
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ואתי שפיר הא דכתב ר"י - "דלא צריך להאי טעמא", כיון שאכן אינו נצרך לטעמו 
של ריב"א, הואיל וכל טעמו של ריב"א מגיע כתוצאה מהבנת הפסוק שדווקא "כאשר 
זמם" הוא יתחייב, ולא "כאשר עשה", אך ר"י לא לומדו באופן זה, אלא שהתורה דיברה 
דוקא על "כאשר זמם" ולא דיברה על "כאשר עשה", ומזה ניתן הכוח לר"י לומר את 

הק"ו, ולחייב אף לאחר שנעשה הדין, ללא כל צורך בדברי ריב"א.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת72

חסידות

"פירושים שבאותו הפסוק שייכים זה לזה"

  הת' אלחנן יוסף שי' אביעד 
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה "ויהיו חיי שרה" ה'תשמ"ה1, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את כפילות לשון 
הפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה", שלכאורה 

הפעם השני' מיותרת שנאמר "שני חיי שרה", לאחר שנאמר "ויהיו חיי שרה".

ומביא במאמר את פירוש הזוהר, שאצל שרה דוקא נאמר הייתור של "שני חיי שרה" 
ייעשו  כיון שזכתה לחיין עילאין, ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר הרש"ב2 שזכתה שהחיים 
שלה. ושואל כ"ק אד"ש מה"מ איך קשור הפירוש הנ"ל עם פירוש רש"י על "שני חיי 

שרה - שכולן שווים לטובה".

ומבאר3 שהקשר בין שני הפירושים הוא ע"פ הכלל "שכל הפירושים שבאותו הפסוק 
שייכים זה לזה", וממילא יש להבין מהו הקשר בין שני הפירושים. 

וצריך לבאר מהו ענין "שכל הפירושים שבאותו הפסוק שייכים זה לזה", היינו מצד 
איזה סיבה נוצרת השייכות ביניהם, שהלא לעיתים חלוקים הפירושים זה מזה לגמרי.

וכמקור לשיטה זו מביא כ"ק אד"ש מה"מ בשולי הגיליון להערה הנ"ל: "כידוע הראי' 
לזה משעטנז )נדה סא, ב ולקו"ש ח"ג ע' 782(".

11 סה"מ מלוקט ח"ה ע' נה. 
12 סה"מ עטר"ת ע' פז ואילך. 

13 בהערה 8 שם. 
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והנה בגמרא )נדה סא, ב( מבואר מקור המלה "שעטנז" שהוא מלשון "שוע טווי ונוז", 
היינו סדר האריגה בבגד, שלכל לראש צריך שיהי' "שוע" שהוא סירוק חומר הגלם 
ממנו נעשה הבגד, לאחר מכן הוא "טווי", היינו לטוות את החוטים, ולאחר מכן "נוז" 

שזהו אריגת הבגד בפועל.

כלומר, שבגד מוגדר כ"שעטנז" דוקא כאשר מתקיימים בו כל ג' תנאים אלו, ובאם 
שלושת  כל  כאשר  רק  אלא  קיים,  אינו  "שעטנז"  חיוב  אלו  תנאים  מג'  אחד  נחסר 

המרכיבים נמצאים יחד4.

"נמצא ששלושה  וזלה"ק:  זה,  ענין  אד"ש  כ"ק  מבאר   )782 )ע'  שם  בלקו"ש  והנה 
ענינים אף שנלמדים מאותיות שונות, כיון שנכתבו בתיבה אחת יש קשר ביניהם".

גלוי,  באופן  המילה  בתוכן  נמצא  מ"שעטנז"  הלימוד  שהרי  מובן,  אינו  ולכאורה 
ש"שוע טווי ונוז" הוא במילה "שעטנז" במפורש, וממילא מובן מדוע ישנו הקשר בין 
שלושה ענינים אלו, משא"כ בשאר הפירושים שהדבר אינו גלוי בהם, ורק מצד הכלל 

"שכל הפירושים שבאותו הפסוק שייכים זה לזה" מקשרים זאת.

אם כן, יש להבין את הוכחת כ"ק אד"ש מה"מ מ"שעטנז", לכך שפירושו של הזוהר 
ופירוש רש"י צריכים להיות קשורים זה לזה, שהרי אופן הלימוד מ"שעטנז" אינו דומה 

לצורת הלימוד במאמר.

ועוד חזון למועד אי"ה. 

המקור ל"קדש עצמך במותר לך"

 הת' ישראל שם טוב שיחי' כהן
  הת' מנחם מענדל שיחי' חמילבסקי
תלמידים בישיבה

במאמר ד"ה "ת"ר נר חנוכה" תרמ"ג5, מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב את עבודת ביטול 
היש דגופו ונפשו הבהמית לקיום רצונו ית' ע"י עשיית תומ"צ, ואיך שעניין זה מתבטא 

בכפיית עצמו בדברים המותרים, וזלה"ק: 

14 נתבאר בשו"ת הצ"צ שער המילואים סל"ח. וראה פס"ד להצ"צ )ליו"ד ס"ש(.
15 סה"מ תרמ"ג ע' מו. )ההדגשה אינה במקור(. 
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החיים  להמשיך  ומביא  הדרך  פי'  מוסר,  תוכחות  חיים  ודרך  אח"כ  "וזהו שמסיים 
העליונים היינו בחי' א"ס עצומ"ה הבבע"ג הוא ע"י תוכחות מוסר - שמייסר את עצמו 
בדברים המותרים . . שאינם בהכרח לו ויכפה את עצמו ויתרחק מאוד מתענוגי בני 
אדם ומתענוגי עוה"ז רק מה שצריכים בהכרח . . ויקדש את עצמו במותר לו שהוא מ"ע 

דאורייתא וכמ"ש בסש"ב פכ"ט". עכלה"ק. 

מ"ע  שזו  מדגיש  המותרים,  בדברים  עצמו  לכפות  שצריך  שמבאר  לאחר  והנה 
מדאורייתא ומציין - "וכמ"ש בספר של בינונים פרק כ"ט". היינו שהמקור לכך שהאדם 

יקדש עצמו במותר לו הוא מפרק כ"ט בתניא. 

אך לאחר עיון קל בפרק כ"ט בתניא, ניתן להבחין שאין אזכור כלל ע"כ שזו מ"ע 
מדאורייתא, אלא אדמוה"ז פותח את הפרק בחסרונות שיכול להיתקל בהם הבינוני 
וביניהם שלא יכול לקדש עצמו במותר לו, אך לא מזכיר כלל שזו מצווה מדאורייתא, 
וזלה"ק: "אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשות הבינונים . . וגם לפעמים לא יוכל 

להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבלבו". 

מ"ע  זו  לו  במותר  עצמו  שלקדש  לכך  התניא  בספר  מקור  ישנו  אכן  שני,  ומצד 
מדאורייתא, וכמו שמצינו בפרק כ"ז, וזלה"ק: "וז"ש רז"ל אדם מקדש עצמו מעט למטה 
מקדשין אותו הרבה מלמעלה, לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה והתקדשתם וכו' 

כשמקדש עצמו במותר לו"6.

 ואכן ניתן לראות שבמקומות אחרים בחסידות7, כאשר מובא הביאור שיקדש עצמו 
במותר לו זו מ"ע מדאורייתא, מציינים לתניא פרק כ"ז, ששם נמצא באופן הכי ברור 

שזו מ"ע מדאורייתא.

 ויש להבין מדוע במאמר דלעיל כשמבאר שזו מ"ע מדאורייתא, לא ציין כ"ק אדמו"ר 
הרש"ב לפרק כ"ז אלא לפרק כ"ט, שבפרק זה לא הוזכר כלל שזו מ"ע מדאורייתא:

ויש לבאר זאת בפשטות, שבמאמר דלעיל אינו מוכיח כ"ק אדמו"ר הרש"ב לענין 
החומרא שב"קדש עצמך" )שאז הי' מתאים לציין לפרק כ"ז שזו מ"ע מדאורייתא(, אלא 
מבאר שם איך ניתן להשיג "חיים עליונים" מא"ס הבבע"ג, שזה נעשה ע"י "תוכחות 
ועד  עוה"ז  מתענוגי  ומתרחק  ברצונותיו  אתכפיא  ופועל  עצמו  את  שמבטש  מוסר" 

ש"מקדש עצמו" וכו'; 

16 וכן בפרק ל': "ובפרט בענין לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאורייתא". 

17 ראה לדוגמא: סה"מ תרנ"ה ע' כא - ""וכ"ש בדברים המותרים ה"ה עושה מה שלבו חפץ, אשר באמת גם קדש 

עצמך במותר לך הוא מדאורייתא כמ"ש "והתקדשתם והייתם קדושים" - כמ"ש בסש"ב פכ"ז". וכ"ה באותו לשון בסה"מ 
תש"ה ע' 92, ועוד. 
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והיינו שכל התוכן במאמר בא לבאר את התוכן המבואר בפרק כ"ט דוקא, שמבטש 
עצמו ופועל נגד רצונו, ושהביטוש מגיע גם לכך שהוא מקדש עצמו במותר לו, ולכן 

ציין לפרק כ"ט בתניא ששם אכן מבואר ענין זה.

ומה שציין שזו מ"ע מדאורייתא זוהי הערה צדדית שאינה נוגעת לנקודה הכללית 
שעלי' מדבר, ולכן לא ציין לפרק כ"ז בתניא ששם מובא שזו מ"ע מדאורייתא, אלא 

לפרק כ"ט ששם מבוארת הנקודה התוכנית הנ"ל.

דרגות הביטול לקב"ה באמצעות כריעה והשתחוואה

 הרב יוסף יצחק שיחי' סילברמן
שליח כ"ק אד"ש מה"מ ומנהל בית חב"ד אלעד

הקדמה: כללות ההבדל בין כריעה והשתחוואה ושתי 
הבחינות בהשתחוואה

בתפילת 'נשמת כל חי' נאמר: "כי כל פה לך יודה . . וכל עין לך תצפה וכל ברך לך 
תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה". תורת החסידות8 מבארת שישנן כאן כמה מדרגות 
שונות בביטול לקב"ה: כריעת הברך היא כריעה חיצונית בלבד, אך רצון האדם לא 
התבטל בשלימות. לעומת זאת, השתחוואת הקומה כולה היא השתחוואה פנימית, ובה 

כל רצון האדם הוא לבטל את מציאותו לרצון הקב"ה כנר בפני האבוקה. 

לעלות  יכולים  אנו  "ואין  ביהמ"ק:  חורבן  עם  בקשר  נאמר  בחגים  מוסף  בתפילת 
"לעלות  בשלמא  השאלה9,  מובאת  מאמרים  ובכמה  לפניך".  ולהשתחוות  ולראות 
יכולים, מחמת החורבן. אך מדוע אי אפשר "להשתחוות לפניך", והרי  ולראות" אין 

בפשטות אפשר להשתחוות בפישוט ידיים ורגליים גם כיום?

ומתרץ ע"ז כ"ק אדה"ז בלקו"ת פ' ברכה10 וזלה"ק: "יש השתחוואה בבחי' חיצוניות 
שמכניע את הגוף שלא ימרוד אבל עיקר רצון ופנימית הנפש אינה מבוטלת, שאעפ"כ 
הוא דבר בפ"ע ויש לו רצון אחר ומחשבה אחרת בפ"ע זולת ענין ההכנעה. משא"כ 
בחי' ההשתחוואה בבחי' פנימי' הוא בחי' בטל רצונך מפני רצונו שאין לו רצון וחפץ 
אחר כלל וכמו ברא כרעא כו' שהרגל היא בטלה ממש כו' והוא השתחוואות הנפש 

18 במ"מ דלהלן,
19 לדוגמא לקו"ת דלקמן.

110 ד"ה "מזמור שיר חנוכת הבית". צח, ב.
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והשתחוואה זו היו מקבלים ישראל ע"י ראיה שלש רגלים בשנה בבהמ"ק ששם היה 
נתפשטה  עכ"פ  להשתחוות  יכולים  אנו  שאין  הגם  בהמ"ק  ומשחרב   .  . שכינה  גילוי 
 .  . והיינו בשעת התפלה  ובהמ"ד  זו אפס קצהו במקדש מעט בהכ"נ  קדושת הארה 

נעשה בחי' השתחואה וביטול כנר בפני האבוקה".

היינו שבזמן הבית הייתה ההשתחוואה בבחי' פנימיות ממש וכל מציאות ורצון האדם 
התבטלו לגמרי לקב"ה ללא רצון עצמי כלל. אך בזמן הגלות לא ניתן - באופן כללי - 
להגיע לכזו מדרגה של השתחוואה פנימית וביטול במציאות לקב"ה כנר בפני האבוקה, 
גם אם ישכב בפישוט ידיים ורגליים, אלא רק השתחוואה חיצונית - שמכניע את גופו 
ומחשבותיו.  רצונו  במציאותו,  נשאר  אך  עבירות,  עובר  ולא  הקב"ה  לרצון  בכללות 
אלא, שבבית הכנסת שהוא בחינת 'מקדש מעט', שם גם בזמן הגלות קיימת אפשרות 

להגיע למעין בחינת השתחוואה פנימית.

ומובן כך גם ממאמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בסה"מ תשכ"ז ש"פ נח11, 
שמבאר ההבדל בין הזמן שהיה ביהמ"ק קיים, שהיו באים להשתחוות רק שלוש פעמים 
בשנה בשלושת הרגלים - ביום טוב, כי רק אז ראו בגילוי בבית המקדש "בראיה פנימית 
ואמיתית" את האור שגרם להם להגיע לבחינת השתחוואה פנימית. אבל לע"ל יאיר 
גילוי פנימיות עתיק בבית המקדש בכל שבת וראש חודש, וממילא יהי' גילוי המאפשר 

להשתחוות בפנימיות בבית המקדש בכל שבת ור"ח.

א

"כריעה" - ביטול חיצוני או ביטול פנימי

רק  נקראת  האבוקה,  בפני  נר  של  באופן  פנימית  השתחוואה  האם  לחקור  ויש 
'השתחוואה' או גם שם כריעה עליה:

במאמרי אדמו"ר האמצעי פרשת ואתחנן12 מבאר הטעם שאין כריעה והשתחוואה 
בקריאת שמע – כי עבודת הביטול בקריאת שמע הוא רק ביטול היש, לעומת תפילת 
כריעות  חובת עמידה,  בה  יש  ולכן  ביטול במציאות  בחינת  זהו  שמונה עשרה שבה 
והשתחוואות. וראה גם במאמרי אדמו"ר הזקן תקסה13 ש"כורע בברוך" זהו רק בשמונה 

עשרה מכיון ש"כריעה זו השתחוואות הנשמות הוא בבחי' יראה פנימיות דוקא".

111 ד"ה "והי' מידי חודש בחדשו".
112 עמ' קעב.
113 עמ' תשפ.
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וגם במאמרי אדה"ז תקסו14: " . . וזהו ענין הכורע כורע בברוך כו', והוא ענין הכריעות 
והשתחוואות שבש"ע שהוא בחי' ח"י המשכות עליונות משמות דהוי' דג' מדרגות הנ"ל 

בכלל בג"ר וג' אחרונות כו'".

ביטול  בחינת  הוא  כריעה  ושגם  בזה  והשתחוואה  כריעה  בין  חילוק  ומשמע שאין 
פנימי כהשתחוואה.

אך עכ"ז צריך עיון מהמבואר בלקוטי תורה בדרושים לחג הסוכות15 שמבאר ההבדל 
עוד  ומסכים בלבו שאין  "אינו אלא בחינת הודאה שמודה  כריעה להשתחוואה:  בין 
מלבדו ואפס זולתו וכולא קמיה כלא חשיב אך לא אתכפייא סט"א להיות כל רצון הגוף 
וכחותיו נכנעים לעשות רצון נפשו הא-להית באמת לאמיתו ונקרא בחי' זו כריעה . . 
שכורע על ברכיו שהם לבר מגופא שהגוף עומד על עמדו. משא"כ ביטול רצונו לגמרי 
וכלות הנפש אליו ית' לדבקה בו בפנימיות נקודת לבו זה הוא בחי' השתחוואה שכופף 
קומתו וראשו ששם מקור הדעת שרעותא דליבא נמשך מחמת שמקשר דעתו בחוזק 
בגדולת ה' ואזי נכנס בעומקא דליבא ונגע עד הנפש בחי' פנימית נקודת לבבו ממש 

עד שאתכפייא סט"א ואין לו רצון אחר כלל"16.

הוא  הכריעה  דענין  והשתחוואה.  כריעה  דרגות,  ב'  ישנם  לקב"ה  דבביטול  היינו 
הרכנת הראש, ביטול חיצוני והסכמה כללית לענין, אך לא ביטול מוחלט ופנימי של 

הרצון העצמי לרצונו של הקב"ה.

מהראיות  כמוכח   - אחד  ענין  אכן  הן  והשתחוואה  כריעה  האם  צע"ג,  ומכהנ"ל 
הראשונות שמאותה סיבה אין בקריאת שמע כריעה והשתחוואה, כי ענינן הוא ביטול 
פנימי ומוחלט דווקא - או שמדובר בב' דרגות נפרדות לגמרי - כמוכח מלקו"ת הנ"ל 
)ומהמ"מ בהע' 9( - דכריעה היא ביטול כללי וחיצוני, והשתחוואה היא ביטול מוחלט 

ופנימי17?

114 ח"א עמוד רס.
115 פב, ב.

116 ועד"ז ראה גם )בסגנונות שונים(: סה"מ תש"ט מאמר ד"ה "קול דודי" ס"ג. סה"מ תרפ"ו ד"ה "ואתה ברחמיך 
הרבים" עמ' קע. סה"מ תרס"ט עמ' קכו. סה"מ תרס"ד עמ' צא. סה"מ עזר"ת עמ' מה.

 117הערת המערכת: ראה לקו"ת הנ"ל )פרשת ברכה עמ' צח ב( שביטול המלאכים הוא בחי' השתחוואה חיצונית, 

וביטול הנשמות הוא בחי' השתחוואה פנימית. ואולי יש ליישב שגם בשאר המקומות הכוונה היא שהביטול של המלאכים 
הוא פנימי יותר מהביטול של הגלגלים, אך חיצוני ביחס לנשמות.
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ב

השתחוואה בשמונה עשרה - חיצונית או פנימית

והנה בהשתחוואה גופא יש שני בחינות )כנ"ל בארוכה מלקו"ת שהובא בהקדמה(. 
היא  חיצונית  שהשתחוואה  מטות18  פרשת  לצ"צ  באוה"ת  וגם  שם,  בלקו"ת  וראה 
ההשתחוואה דשמונה עשרה, והשתחוואה פנימית היא בפישוט ידיים ורגליים כפשוטו, 

הנעשה בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים שזהו מעין מה שהיה בבית המקדש.

ולפי זה צריך עיון נוסף, שאם בשמונה עשרה זהו רק ביטול היש כנ"ל - ובסגנון 
אדמו"ר הזקן שזהו רק השתחוואה והסכמה חיצונית - ללא פישוט ידיים ורגלים שהוא 
השתחוואה וביטול פנימי, אין זה מסתדר עם כל המבואר עד עתה, שדווקא הביטול 

דתפילת שמו"ע הוא הפנימי?

הביטול  עבודת  לבין  שמע  בקריאת  הביטול  עבודת  בין  ההבדל  מהו  אופן,  ובכל 
בשמונה עשרה? הרי לכאורה לפהנ"ל - בשניהם הביטול הוא חיצוני לעומת הביטול 

הפנימי דפישוט ידיים ורגליים בר"ה ויוה"כ?

ג

ביאור הא': קריאת שמע, שמונה-עשרה ופישוט ידיים 
ורגליים - ג' בחינות בביטול לאלוקות

ולכאורה יש לבאר כהנ"ל ע"פ הביאור הכללי בתורת החסידות בנוגע להבדל בין 
זכר  הכיפורים שהוא  ויום  בר"ה  ורגליים  ידיים  ופישוט  קריאת שמע, שמונה עשרה 

להשתחוואה שבמקדש:

קריאת שמע הוא בחינת בינה - עולם הבריאה19 - ביטול היש20, שמונה עשרה הוא 
בחינת החכמה - עולם אצילות21 - ביטול דאין22 ובבית המקדש האיר גילוי בחינת סובב 

כל עלמין שמבחינת כתר - ביטול במציאות23.

118 עמ' א'רסא.
119 אור התורה במדבר ד א'קו.

120 סה"מ תשכ"ד, ד"ה קטנתי מכל החסדים י"ט כסלו.
121 ראה לקו"ש ח"ד פ' מטות ס"ד.

122 אור התורה נ"ך א'שפד.
123 סה"מ עטר"ת תקעה.
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ונמצא שישנן שלוש מדריגות בביטול: א. ביטול היש שבקריאת שמע. ב. ביטול פנימי 
חיצונית'  'השתחוואה  המהוות  והשתחואות  כריעות  יש  שם  עשרה,  שבשמונה  יותר 
לגבי ההשתחוואה שבבית המקדש. ג. "וכל קומה לפניך תשתחווה" - בחינת ביטול 

פנימי ממש, פישוט ידים ורגליים.

ד

קושיא על ביאור הא' והבאת ביאור הב'

אך צ"ע על ביאור הנ"ל מהמבואר בסה"מ תרל"ח24 שגם עניין ההשתחוואה )בשמונה 
ידיים ורגליים, ולא כההבדל המבואר לעיל שהן ב' דרגות  עשרה( הוא בחי' פישוט 

שונות?

ויש להקדים המבואר בסה"מ תשל"ז25 על מאמר הזהר "מאן דלא כרע במודים לא 
יקום בתחיית המתים" שהכריעה דמודים היא בחי' הכי נעלית שבביטול, הנוגעת לכל 
היא שניתן  עפ"ז שהכוונה בסה"מ תרל"ח שם  לבאר  יש  ואולי  מציאותו של האדם. 
לפעול את העניין של פישוט ידים ורגלים - ביטול במציאות - בשמונה עשרה, בכריעה 

שבמודים.

מבחינת  הוא  השתחוואה  שבבחינת  העצמי  שהביטול  תרס"ד26  בסה"מ  גם  וראה 
חכמה. ולפי ביאור זה, כיון שבשמונה עשרה יש את בחינת החכמה )אצילות( כנ"ל, 

הרי שכבר בשמונה עשרה ישנו הביטול העצמי שבבחינת השתחוואה.

אך ראה במאמרי אדה"ז27 שמבאר ד"מאן דלא כרע במודים" וכו' הוא כי העבודה 
בזמן הגלות היא רק לכרוע בשמונה עשרה, אך לא בחי' השתחוואה. ומשמע מדבריו 
שכל ענין שמונה עשרה בזמן הגלות אינו עניין של השתחוואה וביטול פנימי, אלא רק 
כריעה חיצונית. וראה גם בספר הליקוטים צמח צדק28 שמבאר שהכריעה שבמודים 
היא ענין חיצוני כהביטול של הגלגלים שהוא רק בחינת נפש, ואילו נשמות הן בחינת 

ביטול פנימי.

ולכאורה עפהנ"ל צ"ל שההבדל בין שמונה עשרה וקריאת שמע בזמן הגלות הוא 
כמשנת"ל בהקדמה, שבקריאת שמע הוא רק בחי' ביטול היש ואילו בשמונה עשרה הוא 

124 ש"פ דברים עמ' תנה.
125 ש"פ עקב, עמ' 318.

126 עמ' צב.
127 מאמרז"ל אבות עמ' קיב.

128 נ-ס עמ' ריז.
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רק בחינת כריעה - השתחוואה חיצונית. וא"כ ישנה - לכאורה - סתירה מהנ"ל למבואר 
בריש ס"ד כאן, שהביטול דשמו"ע הוא ביטול עצמי בבחי' פישוט ידיים ורגליים?

ולכאורה יש לבאר כהנ"ל באופן דלהלן: יש לחלק ולומר שבתפילת שמונה עשרה 
עצמה ישנן שתי בחינות: א. שאר הכריעות שעושים כשאומרים "ברוך" שזהו רק בחינת 
כריעה 'חיצונית' )אך פנימית יותר מהביטול של קריאת שמע(. ב. הכריעה במודים, 
שאינה כריעת הברך גרידא אלא פעולה של השתחוואה - בחינת כריעה פנימית וביטול 

במציאות.

בחי'  הוא  קריאת שמע  )סס"ב(:  לעיל  הביאור בשאלות שנשאלו  זה משתנה  ולפי 
דאמירת  ובהשתחוואות  "ברוך"  דאמירת  בכריעות   - עשרה  ובשמונה  היש,  ביטול 
"אתה" זהו בחי' פנימית יותר )מקריאת שמע(, אך היא עדיין בחי' השתחוואה חיצונית 
זהו  "מודים"  ובכריעה דאמירת  כנ"ל.  ומוחלטת  פנימית, עצמית  ביחס להשתחוואה 
כבר ע"ד בחי' ההשתחוואה בפישוט ידיים ורגליים בבית המקדש שזהו בחינת ביטול 

במציאות ממש.

ה

הספירות המאירות בדרגות הביטול

חיצוניות.  בחי'  היא  השתחוואה  שבחי'  מהזהר  דמשמע  מקשה  תורה29  בלקוטי 
דמבאר שם שהשתחוואה הוא מבחינת נצח שהיא "לבר מגופא", וזהו כמו הוד )שזהו 
בחינת כריעה חיצוני(, וכיצד אפ"ל שהשתחוואה היא בחי' חיצוניות גרידא? ומתרץ 

שם שני תירוצים:

נחשבת  לכן  וראיה,  פנימיות  בחי'  זהו  ובחכמה  הוא ענף החכמה,  א. מכיון שנצח 
השתחוואה בחי' פנימיות למרות שהיא מנצח, מכיוון שהיא ענף החכמה, אך הוד שהוא 

ענף הבינה - בחינת שמיעה - זהו חיצוניות.

ב. יש שני בחינות בהשתחוואה )כנ"ל(: השתחוואה חיצונית, שעלי' קאי בזהר שזהו 
רק מבחי' נצח, והשתחוואה פנימית שלמעלה מנצח.

וראה בלקוטי שיחות ח"ה30 שמבאר שהשתחוואה חיצונית הוא בחינת הארת החכמה 
בנצח והשתחוואה פנימית הוא מצד גילוי החכמה עצמה.

129 דרושים לסוכות פב, ב.
130 מקץ שיחה ב הערה 45.
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ועל פי הנ"ל אתי שפיר החילוק בין הספירות המאירות בדרגות הביטול שבוארו. 
קריאת שמע הוא בחינת בינה - חיצוניות )הוד(, הכריעות וההשתחוואות שבשמונה 
הכריעה  ואילו  בנצח.  שמאיר   - פנימיות   - החכמה  הארת  מבחי'  הן  בכלל  עשרה 
ד"מודים" היא כבר כהביטול בפישוט ידיים ורגליים שבבית המקדש, הוא הביטול מצד 

גילוי בחינת החכמה עצמה. וק"ל.
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הלכה ומנהג

דין החלפת חפץ שלו בשל חברו

 הרה"ת מנחם מענדל שי' הראל
נו"נ בישיבה

א
בעניין 'נתחלפו לו כליו עם אחר' נפסק בשלחן ערוך )ח"מ סי' קלו( "נתחלפו לו כליו 

בבית האבל או בבית המשתה לא ישתמש בהם".

והוא על יסוד דברי הברייתא )ב"ב מו, א( "נתחלפו לו כליו . . בבית האבל או בבית 
המשתה הרי זה לא ישתמש בהן ויחזיר לו את שלו", וביאר ר' חייא את טעם האיסור 
להשתמש בכלים אלו, מכיון שכשנתחלפו לו בבית האבל, אין זה מ'דעתו' של המאבד 

ולכן אסור להשתמש בהן )ע"פ רש"י ד"ה א"ר חייא(.

במקום סתם  ובעניין זה יש לחקור: אדם המניח חפציו )כגון: טלית, כובע וכיו"ב( 
)שאינו בית האבל או בית המשתה(, ולאחר זמן מבחין שהחליפו איתו אחרים, כלומר, 
לקחו את חפציו ונשארו שם חפציהם - האם מותר לו לקחת את החפצים הנשארים 
ולהשתמש בהם, כתחליף לחפציו, או שדין כלים אלו - בסתם מקום - שונה מפסק 

השו"ע )העוסק בבית האבל ובבית המשתה(.

וכובע  וגם בטלית  - שאין לחלק  )הנ"ל(  לפי פסק השו"ע   - לומר  נראה  בפשטות 
שהוחלפו, אין לשואל לקחת את החפצים שנשארו בסתם מקום במקום חפציו שנלקחו.
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ב
אך לאידך גיסא מצינו בכו"כ1 שחילקו בין דין סתם חפץ ל'טלית' וכיו"ב ששימושן 
לדבר מצווה, והסברא לכך ששונה דין הטלית משאר חפצים, מאחר והטלית הינה חפץ 
של מצוה ולפי הכלל ההלכתי2 "ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה בממוני'", מובן, שאדם 
שהוחלפה טליתו יכול לקחת את הטלית המוחלפת ולהשתמש בה ]אלא שעליו לדעת 
שהטלית איננה שלו, ואדרבה בדעתו צריך להיות שברגע שימצא את בעל הטלית ישיב 
לו אותה )ולכאורה גם לאחר שתתבלה אין לו רשות לזרוק אותה, אלא ישאירה מונחת 
אצלו, מאחר ולא זכה בה ב'קניין' אלא יש לו בה רק זכות השתמשות למצוות ציצית 

ותו לא([.

ואמנם, אף שסברא זו היא סברא נאה3, הנה כאשר מעיינים בגוף הדין ובפרט בנוגע 
לטלית, נראה לומר שלמעשה אין כל חילוק בין טלית לשאר חפצים אחר ומשני טעמים 

עיקריים א. מדיני גזילה, ב. מדיני טלית4.

הנה כ"ק אדה"ז בשולחנו )ח"מ, הלכות גזילה ואבידה ס"ל( כתב וז"ל:

"מי שנתחלפו לו כליו בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא ישתמש בה )שהרי 
אף אם חבירו משתמש בשלו הרי זה כגוזל מן הגזלן ואסור לעשות דין לעצמו אלא 
על פי בית דין כמו שנתבאר למעלה)  וכשבא בעל החפץ צריך להחזירו לו אפילו אם 

שלו נאבד".

ומשמע מדבריו כי: א. אין חילוק איזה כלים נתחלפו לו בבית האבל, אלא כל כלי 
שנתחלף לו אסור לו לעשות דין לעצמו ולקחת את של חברו5. ב. ועיקר: בדבריו ישנו 
טעם נסף )שלא נזכר בשו"ע( לכך שאם אכן לוקח את כליו של חבירו ה"ז בגדר גזלן, 

ומכאן מצינו חידוש נוסף:

בממוני'",  מצוה  דליעבד  לאיניש  לי  "ניחא  מטעם  חברו  של  בטלית  שימוש  בדין 
מפורט טעמו )בהלכות ציצית(: שהיתר זה הינו רק כאשר אינו נכנס לכלל גדר גזלן 

11 עיין בפסק"ת סי"ד ס"ק יא ובמ"מ שם.
12 מקורו בלשון הגמ' ב"מ כט, ב. ואף ששם אין הגמ' מקבלת כלל זה, אך בהלכה משתמשים בו למעשה, כגון )או"ח 

סי"ד ס"ד(: "מותר ליטול טלית חברו ולברך עליה".
13 להעיר ממה שמביא שם בשולי הגליון שההיתר להשתמש הוא רק אם יש להניח שבינתיים נודע לבעל הטלית 
שנתחלפה טליתו ומוחל על השימוש בשלו, והנה מלבד שזהו דבר עיקרי בנידו"ד, מנ"ל לדעת כמה זמן חלף עד שנודע 

או לא נודע וכו'?!
14 ולהוסיף, שממשמעות הסוגיא משמע שעסקינן בדין 'טלית', שעלי' נאמר "לא ישתמש בהן".

15 ובכלל מאז שנכתב דין זה, לא הגיע אף פוסק לחילוק זה לסברא ולדין למרות שהחלפת טליתות של מצוה הוא 
כמעט דבר ביומו במקום שמתאספים בו רבים, ומדשתקו כל הפוסקים מהאי דינא, שמא מינה דלא ניחא להו חילוק זה, 

אלא דין זה חל על כל 'כליו' שנתחלפו.
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וכו', אך באם נכנס לכלל גדר 'גזלן' אסור לו להשתמש בטלית זו ובודאי שלא לברך 
עליה )כמבואר באריכות בסי"ד16.

מכל הנ"ל נראה בדא"פ, כי למעשה הן בטלית והן בכובע, אין היתר לקחת את החפץ 
הנשאר ולהשתמש בו, אלא עליו להשאירו במקום בו נשכח וכשיבוא בעל החפץ ייקח 

את שלו.

ביאור דין עמידה ולבישת בגדי לבן לנשים ביוה"כ

 הרב אשר שי' גרשוביץ
נו"נ בישיבה

א
בענין לבישת בגדי לבן ביום הכיפורים פוסק כ"ק אדמו"ר הזקן בשולחנו7, וזלה"ק:

"יש נוהגין ללבוש בגדים לבנים נקיים ביוה"כ כדי להיות דוגמת מלאכי השרת וכן 
נוהגין במדינות אלו ללבוש הקיטל מפני שהוא בגד לבן ונקי ויש עוד טעם בלבישת 
הקיטל מפני שהוא בגד מתים ועל ידי זה נכנע לב אדם לעשות תשובה שלימה ולפיכך 

גם מי שהוא אבל מותר ללבוש הקיטל".

ובנוגע למנהג הנשים בלבישת בגדי לבן, מביא בהמשך הסעיף: "וכן הנשים יכולות 
ללבוש הקיטל כדי להכניע לבן אבל שאר בגדים לבנים אין להם ללבוש כדי להיות 
דוגמת מלאכי השרת שאין יכולות להיות כמלאכים שנאמר עיר גבורים עלה חכם וגו' 

גברים כתיב".

16 ה"ט: מותר להתעטף בטלית של חבירו שלא מדעתו ואינו כשואל שלא מדעת דנקרא גזלן כיון דליכא הכא חשש 
כילוי קרנא שאינו מתעטף בה אלא לפי שעה ומחזירה לו אחר כך וניחא ליה לאינש שיעשה מצוה בממונו במקום שאין 
שם חסרון כיס אלא דאם מצא הטלית מקופלת צריך הוא גם כן לקפלה לאחר שיסירנה מעליו דאם לא יקפלנה יקפיד 
בעל הטלית והוה שואל שלא מדעת דנקרא גזלן ואין צריך לקפלה כסדר ]קיפולו[ הראשון דוקא אלא אפילו אם מקפל 

בענין אחר די בכך ובשבת אין צריך לקפלו כלל ועיין סימן ש"ב:
ה"י: לא התירו להתעטף בטלית של חבירו שלא מדעתו אלא באקראי בעלמא אבל בקביעות אסור שמא יקפיד בעל 
הטלית ואפילו באקראי לא התירו להתעטף אלא במקום שהניחו בעלים אבל לא יוציאנה מאותו מקום למקום אחר כגון 
מבית הכנסת לביתו או מבית בעלים לבית הכנסת ואפילו יחזור ויניחנה במקום שנטלה משם אסור דלא ניחא ליה לאינש 

שיטלטלו חפציו במקום שאין מיוחדים לו:

17 או"ח סי' תרי ס"ט, ח"ג-ד ע' תרכה.
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והנה, הלימוד הנ"ל מפסוק זה, מקורו לכאורה בדברי ה'מדרש רבה' עה"פ המדייק 
מפסוק זה שאין במלאכים נשים, ובלשונו8: "רבי יהושע דסכנין בשם ר' אחא אמר 'עיר 

גבורים עלה חכם' גברים כתיב שכולם גברים ואין בהם נקבה".

וצריך להבין: דהנה בתורה אור9 פרשת וירא ד"ה ארדה נא וגו', מבאר אדה"ז את 
עניינם של המלאכים, בדרגותיהם ואופניהם ושורשיהם השונים, ובלשונו הק': 

 "והנה בזוהר בסבא דמשפטים דק"ז ע"א פי' מ"ש עיניו משוטטות אלין נוקבין ומ"ש 
דפי' משוטטים הם בתקוני שכינתא  ויחי10  בזוהר  וכ"ה  דכורין  אלין  המה משוטטים 
לתתא כו' היינו כי יש מלאכים שהם מז"א ויש מלאכים שהם ממלכות . . והמלאכים 
שהם בתקוני שכינתא היא בחי' מלכות דאצי' נק' נוקבין . . שההשגחה הנמשכת ע"י 
הע"ס דמלכות דאצי' שהיא בחי' עין משפט ע"ש מלך במשפט יעמיד ארץ הוא נמשך 

ומתלבש בהמלאכים הנקראים בנות שהם בחי' נוקבין" עכלה"ק. עיי"ש באריכות.

זה,  במאמר  הנזכרים  והרח"ו,  הזוהר  על  המיוסדים  הנ"ל  אדה"ז  מדברי  ומשמע   
שישנם ב' סוגי מלאכים: א. מלאכים זכרים )דכורין( ששורשם מבחי' ז"א, ב. מלאכים 
משפט'  'עין  להיות  הוא,  אלו  מלאכים  של  ועניינם  מלכות.  מבחי'  ששורשם  נוקבין 
משוטטים"  ה' המה  "ועיני  ולהביט על מעשה התחתונים, כלשון הכתוב11:  ולהשגיח 

)לשון זכר(, וכן12 "ועיניו משוטטות" )לשון נקבה(. 

ולפי"ז יש להבין: מהו התיווך בין דברי אדה"ז בשו"ע שאין במלאכים נשים, לבין 
דבריו בתו"א שיש במלאכים נשים?

ב 
ואולי יש לבאר בדרך אפשר: 

בהמשך דברי אדה"ז הנ"ל בתו"א אודות ב' סוגי המלאכים, מבאר כי הינם חלוקים 
)לא רק בשורשם ושמותיהם אלא גם( באופן פעולותיהם, וזלה"ק:

 "שההשגחה הנמשכת ע"י הע"ס דמלכות דאצי' שהיא בחי' עין משפט ע"ש מלך 
במשפט יעמיד ארץ הוא נמשך ומתלבש בהמלאכים הנקראים בנות שהם בחי' נוקבין. 
וזהו בנות צעדה שהמל' צועדת על הבנות עלי שור לראות ולהשגיח מעשה התחתונים 
וע"ז נאמר עיניו משוטטות לשון נוקבא . . והוא העלאת הפגם ע"י המלאכים שמבחי' 

18 ויקרא פל"א סי' ה.
19 יד, ד ואילך.

110 דרמ"א סע"א.
111 זכרי' ד, י.

112 דה"ב טז, ט.
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מל' . . שבחי' ההשגחה ע"י בחי' עיניו משוטטות ל' נוקבא הוא בחי' דין וההשגחה שע"י 
בחי' עיני ה' המה משוטטים הוא בחי' רחמים כו'". עכלה"ק.

ומשמע, שעניינם של מלאכים אלו, להיות 'עין משפט' ולהשגיח ולהביט על מעשה 
ורחמים  חסד  של  באופן  השגחה  א.  אופנים:  לב'  מתחלקים  גופא  ובזה  התחתונים, 
)מלאכים דכורין( ב. השגחה באופן של דין )ולהעלות הפגמים והכתמים שנגרמו ע"י 

העבירות שנעשים בעוה"ז(.

ואולי יש לומר, שהיות שבפסק הלכה זו עוסק אדה"ז בהלכות יום הכיפורים, שענינו 
של יום זה הוא, לפעול כפרה ולעורר רחמים רבים מאת ה', כלשון הכתוב13: "וכפר על 
הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם", וא"כ לא מתאים אז לעורר את 
ענין המלאכים שבבחי' 'נוקבין' שענינם )כנ"ל( לראות ולהשגיח על הפגמים והכתמים 
שבמעשה התחתונים, ולהעלותם לאור א"ס המלובש בי' ספירות דאצי', ענינים של 

היפך הרחמים והחסד.

ועפ"ז אולי ניתן לבאר את דברי אדה"ז בשו"ע, שאין לנשים ללבוש בגדי לבן:

אזי  דוגמת מלאכי השרת",  "להיות  בכדי  הוא  הלבן  בגדי  לבישת  ענין  וכל  היות   
לגברים זהו אכן ענין חיובי ורצוי, שהרי המלאכים שבבחי' דוכרין )זכרים( פעולתם 

הינה בבחי' החסד, וזהו מתאים ורצוי ביותר ביום הכיפורים.

משא"כ בנוגע לנשים, אין להם ללבוש בגדי לבן, מכיון "שאין יכולות להיות כמלאכים", 
היינו, שהינם כהמלאכים שבבחי' נוקבין בלבד ואין בכוחם להיות כהמלאכים הדוכרין, 
וא"כ מובן שבאם ילבשו בגדי לבן אזי יידמו למלאכים ה'נוקבין' הפועלים ענינים של 
דין בלבד, ויכולות לעורר דינים רח"ל, שזהו היפך ענינו של יום הכיפורים, וע"כ אין 

להם ללבוש בגדי לבן ביוה"כ. 

ג
ועפ"ז אולי יש לבאר ענין נוסף בהלכות יוה"כ:

לעמוד  נוהגין  "יש  וזלה"ק:  אדה"ז14  פוסק  יוה"כ,  כל  במשך  לעמוד  למנהג  בנוגע 
על רגליהם כל היום וכל הלילה דהיינו כ"ז שהם ניעורים בלילה אין יושבין אבל מ"מ 

צריכין לישן בלילה כדי שיוכלו להתפלל ביום בכוונה ולא ינמנמו בתפילתם".

113 ויקרא טז, טז.
114 סי' תריט סי"ז.



87 יום הבהיר ר"ח כסלו - ארבעים שנה תשל"ח - תשע"ח

 ומשמע מדבריו הק' שישנו ענין במנהג זה ושייך לנהוג בו, אך בנוגע לנשים מבהיר 
אדה"ז15:

"הנשים אין להם לעמוד כל יוה"כ לפי שאין תועלת בעמידתם שעיקר טעם העמידה 
הוא כדי להיות דוגמת המלאכים שנקראים עומדים וזה אין שייך בנשים כמ"ש בסי' 

תרי".

ויש לבאר בדא"פ דברי אדה"ז בהלכה זו ע"ד המבואר לעיל בנוגע ללבישת בגדי 
לבן: בדרושי חסידות16 מבואר כי המלאכים נקראים 'עומדים' מכיון17 שעמידה מורה 

על ביטול. וכלשונו הק'18: "ולכך נק' עומדים כבחי' דומם שאין להם בחי' הילוך".

והנה, ידוע וברור הדבר, שככל שדרגת המלאכים גבוהה יותר הרי גדול יותר ביטולם 
לה' ובאופן קבוע, וא"כ מובן שהמלאכים ה'דוכרין' ששורשם בז"א )שאין בו שינויים( 
הינם בדרגת ביטול קבוע יותר שלא בערך מהמלאכים ה'נוקבין' ששורשם במלכות. 
היות שמלכות היא שורש המקום והזמן, הרי יש בה עליות וירידות, )וכמ"ש19: "רגלי' 

יורדות כו'", ע"ד כמו שהוא ב'לבנה' שיש בה חילוקים ושינויים כידוע(.

ועפ"ז אולי יש לבאר דברי אדה"ז הנ"ל שאין לנשים לעמוד כל יום הכיפורים מכיון 
ש"עיקר טעם העמידה הוא כדי להיות דוגמת המלאכים שנקראים עומדים וזה אין שייך 
בנשים", שכוונת דבריו היא, שביטול נעלה קבוע כזה שייך רק למלאכים ה'דוכרין' 

ששורשם בז"א בו אין שינויים כנ"ל, לו יכולים רק הגברים להידמות;

אך הנשים, בכוחם להידמות רק למלאכים ה'נוקבין' ששורשם במלכות - נוקבא - 
שאין ביטולם קבוע כ"כ, היות ויש בה )במלכות( שינויים, עליות וירידות. והיות ולא 
יגיעו להיות בדוגמת הביטול שישנו במלאכים ה'דוכרין', אזי ממילא אין מן הצורך 
שיעמדו כל היום, כ"א באותן המקומות וזמנים בתפילה שיש לעמוד בהם . ואתי שפיר.

115 סי"ט.
116 ראה )לדוגמא( ד"ה "ונתתי לך מהלכים בין העומדים גו'" )תו"א ס"פ וישב(. ד"ה "ועתה יגדל נא' )לקו"ת פ' שלח(. 

ד"ה "הים ראה וינס )לקו"ת פ' צו(. ועוד.
117 זהו עכ"פ אחד מהטעמים.

118 בד"ה: "כה אמר ה' צבאות אם בדרכי תלך כו' ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" )תו"א וישב ל, א(.
119 משלי ה, ה.
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ברכה על מאכל שנאכל יחד עם מזונות

 הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

א

ברכה על המילוי של לחמנית מזונות

כתב אדמו"ר הזקן20 "מין דגן הואיל ונקרא מזון הוא חשוב עיקר לעולם, שאפילו רוב 
התבשיל דבש או מינים אחרים ומיעוטו מאחד מחמשת המינים . . הוא נעשה עיקר 

ומברך עליו בורא מיני מזונות".

והנה אדמו"ר הזקן מדבר כאן על תבשיל שיש בו מזונות )וכן על מקרה שהמזונות 
מעורב עם מאכל אחר21(. ונשאלת השאלה האם לפי זה גם במקרה שאוכל לחמנית 
המזונות  זה  שהעיקר  הוא  הדין  וכדומה23,  דגים  או  ירקות  של  מילוי  עם  מזונות22 
וכשמברך מזונות פוטר גם את שאר הדברים, או שהדין הוא שצריך לברך בנפרד גם 

על התוספות. 

 ומצאנו שיש שחילקו24 בין תבשיל שהתבשל יחד עם מזונות או שנאפה יחד, לבין 
אם רק נאכל יחד עם המזונות, שרק אם התבשלו יחד נאמר הכלל שמין המזונות הוא 
עיקר )אם ניתן לתת טעם ולא רק לדבק המאכל וכדומה25( ומברכים רק עליו, אבל 

אם רק נאכלים יחד ומה שאינו מזונות חשוב בעיניו, יש צורך לברך גם עליו בנפרד.

120 סדר ברכת הנהנין פ"ג ס"ב.
121 שם ס"ג ואילך.

122 באכילת לחמנית מזונות יש לשים לב שלא יהי' יותר משיעור קביעות סעודה. )בדרך כלל לחמניית מזונות רגילה 
יש בה הרבה יותר מ-230 סמ"ק שהוא שיעור 4 ביצים לפי מדות נפח, ואם שבע מהלחמני' והתוספות מתחייב בברה"מ, 

וע"כ יש להיזהר(. 
123 וכן פריקסה שממלאים בה מאכלים הרבה, וכן כשאוכלים קרקרים ביחד עם מאכלים נוספים. 

124 משנ"ב סקס"ח סקמ"ה.
125 סדר ברכת הנהנין פ"ג ס"ג.
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אלא שכתבו הפוסקים26 שאם אוכל את המאכל הנוסף ביחד עם המזונות כדי ללפת 
את המזונות )שיהי' יותר נעים לאכילה(, אינו צריך לברך על המאכל הנוסף ונפטר 

בברכת המזונות. ולפי זה אין צורך לברך על המילוי שבלחמנית מזונות. 

ויש שכתבו27 שכל זה רק כאשר המאכל הנוסף משמש כממרח וכדומה שאינו נאכל 
כל כך בפני עצמו, וכן אם מדובר בכמות קטנה של ירקות דגים וכדומה, אזי המאכל 
טפל למזונות ומברך רק מזונות, אך אם מדובר בכמות גדולה שהאדם רוצה לשבוע גם 

מהם אזי יברך עליהם בנפרד28. 

אבל יש שכתבו29 שגם אם המאכל הנוסף הוא מרובה, בכל זאת כיוון שעיקר מטרתו 
לשבוע מהמזונות, והמילוי עיקרו בא ללפת את הלחמני', ועיקר מטרתו לשבוע ממנה 

הרי הכול טפל ללחמני' )אלא אם כן מדובר בחתיכת בשר גדולה(.

ולכן נראה שבמקרה שאוכל לחמנית מזונות עם הרבה מילוי, עדיף שיוציא חלק 
מהמילוי לברך עליו את ברכתו המיוחדת, ואחר כך יברך על הלחמני' ברכת מזונות30. 
או שיוציא חלק מהמילוי ויכוון לא לפטור אותו בברכת המזונות ויברך אחר כך גם 

עליו31. 

ב

ברכה על הגביע של הגלידה

וכל זה כשהמאכל הנוסף טפל למזונות, אבל אם המזונות טפל למאכל הנוסף והוא 
העיקר ולא הי' אוכל המזונות ללא המאכל הנוסף, יברך רק על המאכל הנוסף, וכמ"ש 
אדה"ז32 ש"אותם רקיקין דקין שנותנים מרקחת עליהם שהדבר ידוע שאין מתכוונים 

כלל לאכול העיסה . . הרי הם טפלים לגבי המרקחת וברכת המרקחת פוטרתן"33.

126 משנ"ב סרי"ב סק"ו ובשעה"צ שם סק"כ וסקכ"א. קצוה"ש סנ"ח סק"ח. וראה סדר ברכת הנהנין פ"ג ס"ח.
127 פסקי תשובות סרי"ב אות י"ב.

128 ואם מסתפק אם המאכל טפל, יקח חלק ממנו ויכוון לא לפטור אותו בברכת המזונות ויברך אחר כך גם עליו.
129 משנה ערוכה פרק ו' סי"א ושם בבירורי הלכות סימן ח' ס"ט.

130 ולכאורה אין בזה חשש מצד ברכה שאינה צריכה או קדימה בברכות, ראה שו"ע אדה"ז סרי"ב ס"ח ואילך וסרט"ו 
ס"ד. סדר ברכת הנהנין פ"ג סי"ד וסט"ו. פסקי תשובות סרי"ב הערה 33. ועצ"ע בזה האם הלחמנית מזונות נחשבת תמיד 

כעיקר ויותר חביבה משאר המאכלים, או לא.
131 כהצעת הפסקי תשובות שם אות י"ב לגבי המסתפק האם נקרא הרבה מילוי. 

132 שו"ע סקס"ח ס"ט.
133 וכן כתב אדה"ז )סרי"ב ס"א(: "אפילו אינן מעורבין כלל זה עם זה אלא שעיקר האכילה הוא ממין אחד והשני 
אינו בא אלא מחמת הראשון, שאם לא הי' אוכל הראשון לא הי' אוכלו כלל עתה, הרי הוא טפל אליו ונפטר בברכתו 

אפילו הוא לחם".
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ולכן כתבו הפוסקים34 שהאוכל גלידה בגביע שאינו מתוק, כיון שכל המטרה של 
יברך רק על  הי' אוכל אותו ללא הגלידה,  ולא  הגביע היא רק להחזיק את הגלידה 

הגלידה ויפטור את הגביע בברכה, גם אם אוכל את הגביע בנפרד.

וכן לגבי קרמבו, כתבו הפוסקים35 שיברך שתי  גלידה בגביע מתוק  ולגבי אכילת 
עליו  ומברך  רק ממנו,  ויאכל  ע"י שיקח חתיכה  הגביע  על  מזונות  ברכות בהתחלה 
כיון שנהנה גם ממנו, וגם יברך שהכל על הגלידה36, אבל אין ברכת הגביע פוטרת את 

הגלידה כיון שעיקר כוונת האדם היא באכילת הגלידה ולא הגביע37.

 אלא שראיתי שיש שכתבו38 שאם מברך על הגביע כבר אינו יכול לברך שהכל על 
רוצה לברך שהכל  ולדבריהם אם  פוטרת את הגלידה,  מזונות  כיון שברכת  הגלידה 

יברך תחילה על הגלידה ואח"כ על הגביע.

אך דבריהם צריכים עיון39, מאחר דוודאי אף כשיש טעם לגביע עדיין הגלידה נחשבת 
עיקר, שהרי ישנם הרבה אנשים שאוכלים רק הגלידה לבד ללא הגביע, ומדוע בגלל 
שנהנה גם מהגביע יחשב כבר לעיקר ויפטור את הגלידה40. ויותר מכך מצאנו באדה"ז41 
שכתב לגבי מרק שנתבשל בו גם מין מזונות אבל מעוניין בעיקר במרק, שיברך גם על 
המזונות וגם על המרק. אלא שכתב שם שעדיף שתחילה יברך שהכל על המרק ואח"כ 

מזונות, ואז בוודאי שלא נפטר בברכת המזונות.

גם  לברך  יכול  לגביע,  יש טעם מתוק  אם  גם  בגביע  גלידה  לגבי  נראה שגם  ולכן 
על  שהכל  יברך  שבתחילה  שעדיף  אלא  הגלידה,  על  שהכל  וגם  הגביע  על  מזונות 

הגלידה ואח"כ יברך מזונות על הגביע. ועצ"ע בכ"ז.

134 קצוה"ש סנ"ח סק"י ועוד.

135 שו"ת אג"מ או"ח ח"ד סמ"ג. שו"ת בצל החכמה ח"ג סקי"ד. ועוד.

136 ויש שכתבו )וזאת הברכה ע' 303 וראה גם בבצל החכמה שם( שכך יעשה בכל סוג של גביע, ולכאורה לא משמע 

כן ממ"ש אדה"ז שם.
137 ומטעם זה יש שכתבו )שו"ת אור לציון ח"ב פי"ד ס"כ משנה ערוכה ע' פה( שגם כשהגביע מתוק יברך רק על 

הגלידה ויפטור הגביע.
138 סדברה"נ להרב אלאשוילי בלוח ברכות שבסוף הספר. הרב ברוין - משולחן הבד"ץ לימי הקיץ ע' כ"ו. שמירת 

הברכות ע' 129.
139 ולא מצאתי לזה חבר בכל פוסקי זמנינו )ראה הנסמן בפסקי תשובות סרי"ב אות יד, שו"ע הקצר פס"א ס"ה. וזאת 

הברכה ע' 303. כזית השלם ע' 200. באור ברה"נ - הרב גרין ע' 458. ועוד(.
140 ומ"ש אדה"ז )סקס"ח ס"ט( שבעוגת דבש ממולאת במרקחת יברך רק על המזונות ולא על המרקחת, מדבר על 

מקרה שזה כעוגה שנאפתה יחד עם קרם, ולא כבנדו"ד.
141 שו"ע סר"ב סי"ב. סדר ברה"נ פ"ז.
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גדר סעודה שלישית למנהג חב"ד )גיליון(

 הת' לוי שי' זלמנוב
תלמיד בישיבה

א
שבלקו"ש  חב"ד,  למנהג  שלישית'  'סעודה  לגדר  בנוגע  הקשיתי  הקודם42  בגיליון 
חכ"א43 )שיחה ב' לפרשת בשלח( מסביר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות, שלמנהג חב"ד 
מוגה(  )בלתי  פנחס תנש"א44  ואילו משיחת ש"פ  אכילה בסעודה שלישית.  מוכרחת 
דיוק  )ע"פ  חב"ד45  מנהג  ע"פ  תורה  בדברי  בדיבור  חובה  ידי  לצאת  שניתן  משמע, 

מהמילים ב'הנחה' שם(.

והנה לאחרי זה מצאתי כי בשיחת אחש"פ תשל"ט46 )בלתי מוגה(, מביא כ"ק אד"ש 
מה"מ כי ישנה אפשרות נוספת: לצאת יד"ח סעודה שלישית בלימוד דברי תורה בלבד, 

גם ללא אכילת סעודת שבת ואף ללא טעימת מיני תרגימא וכיו"ב.

 וכדבריו הק' )בתרגום ללה"ק147:

)"עפעס"( בסעודה שלישית,  "ישנה ההוראה של רבותינו נשיאינו48 לטעום משהו 
או כהעצה הידועה לטעום מיד לאחר קידוש מימי  מיני תרגימא,  או  פירות  לטעום 
ולאחמ"כ  מנחה,  תפילת  עם  ולהפסיק  סעודה,  במקום  קידוש  שיהא  כדי  תרגימא, 
לאכול סעודת שבת . . עד שמצינו שהיו כמה חסידים שהיו מקפידים ומהדרים כלל לא 
לאכול בסעודה שלישית . . ומסתמא ישנם כעת ג"כ כאלו חסידים, ואין לשלול זאת, 

מכיון שכך נהגו זקני החסידים, ומסתמא ג"כ חסידים הראשונים - 

142 קובץ הקל"ה דישיבתינו הק'.

143 ע' 84.

144 שיחות קודש תנש"א ח"ד ע' 99.

145 וראה קובץ הערות התמימים ואנ"ש המ"ג דישיבתנו, ע' 50 - בהערת הת' ש. א. נ. שעוסק בעניין זה )באופן חלקי(. 

146 סכ"ג ואילך. שיחות קודש תשל"ט ע' 499 ואילך.

147 תורגם ע"י המערכת - ללא אחריות כלל וכלל.

148 היום יום כ"ב אדר א' )ע' ל(: "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". 
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 ויש רק לעורר אודות ההנהגה של רבותינו נשיאינו בזה: או כהעצה שראינו כמ"פ 
אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, שלאחר קידוש הי' טועם משהו, מתפלל מנחה, ואח"כ אוכל 
סעודת שבת, או כהעצה של הרבי ]הרש"ב[ נ"ע שיטעמו משהו בסעודה שלישית . . או 

שיצאו יד"ח בדברי תורה )"אדער יוצא זיין מיט דברי תורה"(". 

]וכ"ק אד"ש מה"מ ממשיך שם ומדגיש כי מספיק הלימוד בדברי תורה ואין צורך 
דוקא בחידושי תורה, שאז ייתכן שבמוצש"ק יגלה כי אינם לאמיתתה של תורה ובמילא 

לא יוצא ידי חובת סעודה שלישית. עיי"ש[.

ב
והנה, בשיחת ש"פ בלק תשט"ז49 מעלה אד"ש סברא שאולי ניתן לומר, שרבותינו 
נשיאינו יצאו יד"ח סעודה שלישית בד"ת ובדברי חסידות בלבד שאמרו לאחרי האכילה, 
ומה שנהגו לטעום אחרי הקידוש ולהפסיק בתפילת מנחה ורק לאחמ"כ לאכול סעודת 
שבת אין זה שייך לג' הסעודות. אך דוחה זאת ממאמר כ"ק אדמו"ר הרש"ב "מהרה 

יישמע" תרמ"ח50, שצריך לטעום משהו )מיני תרגימא ופירות וכדו'(.

סעודה  יד"ח  יצאו  נשיאינו  שרבותינו  לומר  "אין  ללה"ק51(:  )בתרגום  שם  ומסיק 
שלישית באמצעות ]אמירת דברי[ תורה, מכיון שזהו היפך מאמר הנ"ל ]מהרה ישמע 

תרמ"ח[, ומוכרחים לומר, שלמזונות בשעת הקידוש יש שייכות עם ג' הסעודות". 

ומשמע משיחה זו, כי אין להסתפק באמירת ד"ת בסעודה שלישית וכי יש לטעום 
משהו )פירות ומיני תרגימא( בסעודה זו. 

ועפ"ז צריך להבין: מהו התיווך בין דברי כ"ק אד"ש מה"מ בב' שיחות אלו - האם 
)כבשיחת  שלישית  בסעודה  תרגימא  ומיני  פירות  בטעימת  צורך  ישנו  חב"ד  למנהג 
ש"פ בלק תשט"ז( או שניתן להסתפק באמירת דברי תורה בלבד )כבשיחת אחש"פ 

תשל"ט(? 

מה"מ  אד"ש  כ"ק  עוסק  הנ"ל,  בלק  ש"פ  בשיחת  אפשר:  בדרך  ולחלק  לבאר  ויש 
ואילו  והנהגותיהם52,  דבריהם  לפי  דבריו  ומסביר  נשיאינו,  רבותינו  הנהגת  בביאור 
בשיחת אחש"פ הנ"ל מביא כ"ק אד"ש מה"מ הנהגה זו דרבותינו נשיאינו ומוסיף ומספר 
אודות הנהגת החסידים שהקפידו והידרו שלא לאכול מאומה בסעודה שלישית, ומביא 

149 סי"ח ואילך. שיחות קודש תשט"ו-ז ע' -318ב.

150 וראה בהערות כ"ק אד"ש מה"מ לספר היום יום, שמציין בכתי"ק המקור לתאריך כ"ב אדר א' )הנ"ל( למאמר זה: 

"מהרה יישמע רמ"ח".
151 תורגם ע"י המערכת - ללא אחריות כלל וכלל.

152 ואין מוסיף שכן יש לנהוג בפועל ממש, או לעורר ע"כ וכיו"ב. 
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שגם כיום ניתן לנהוג כחסידים אלו )שמקור הנהגתם מהחסידים הראשונים( ולהסתפק 
באמירת ד"ת בלבד.

כלומר, אין כל סתירה בין ב' השיחות, אלא ישנם ב' אפשרויות הנהגה: א. כרבותינו 
נשיאינו, ובזה גופא ישנם ב' אופנים: א. כהנהגת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ שעיקר סעודתו 
אכל לאחר מנחה. ב. כדברי כ"ק אדמו"ר הרש"ב שיש לטעום פירות ומיני תרגימא. ב. 

כמנהג המקובל מהחסידים הראשונים שלא לטעום מאומה ולהסתפק בדברי תורה.

ג
והנה, בענין הנהגת החסידים כהנהגת רבותינו נשיאינו, מצינו בלקו"ש חכ"ט53 )שיחה 

לחג הסוכות( שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ, ובלשונו הק' )בתרגום ללה"ק154: 

"חסידים קשורים לרבותינו נשיאינו, לומדים את תורתם על מנת לעשות, והולכים 
בדרכיהם, ולכן מנהג רבותיהם בידיהם . . ובנוסף לכך בעניינו: התנהגות שאינה בפועל 

כהנהגת רבותיהם בכל האפשרי, מעוררת אצל החסידים צער". 

ישנם כמה אפשרויות  כי  הנ"ל משמע,  יש להוסיף בדא"פ: משיחת אחש"פ  ועפ"ז 
למנהג חב"ד בסעודה שלישית, כרבותינו נשיאינו או כמנהג החסידים הראשונים. וע"פ 
דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל )לקו"ש חכ"ט( אודות הדיוק בהנהגת החסידים כמנהגי 
רבותינו נשיאינו, אולי י"ל שההנהגה הרצוי' הינה כרבותינו נשיאינו - עכ"פ לטעום 

משהו בסעודה שלישית )ולא להסתפק בדברי תורה(!

אמנם אעפ"כ, לאלו הנוהגים כיום שלא לטעום מאומה ולהסתפק באמירת מאמר 
חסידות וכיו"ב55 - ישנו מקור לכך מהנהגת החסידים הראשונים, כדברי כ"ק אד"ש 
סעודה  יד"ח  לצאת  כאפשרות  זו  הנהגה  מביא  בה  תשל"ט,  אחש"פ  בשיחת  מה"מ 

שלישית, ואין לשלול הנהגה זו. 

נשיאינו"  לרבותינו  ה"קשורים  וכחסידים  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  ע"פ  לסיכום: 
ו"הולכים בדרכיהם" - יש לטעום משהו )"טועם זיין עפעס"( בסעודה שלישית, פירות 

או מזונות וכדו' כמנהג רבותינו נשיאינו56. 

153 ע' 218 )בלקו"ש המתורגם ע' 1249. 

154 תרגום מכון לוי יצחק - ראה בחצע"ג בהע' דלעיל.

155 וראה דבר מלכות קרח )סי"ג(: "וכמו"כ יש לעורר על המנהג טוב בכמה מקומות לחזור מאמר חסידות לאחר 

תפלת מנחה בשבת".
156 בנוגע להאפשרות הא' בשיחת אחש"פ הנ"ל: לדחות את עיקר הסעודה לאחר מנחה, כמנהג כ"ק אדמו"ר הריי"ץ - 

אולי יש להוסיף ולהבהיר )בדרך אפשר עכ"פ(: בהנהגת כ"ק אד"ש מה"מ מצינו שאינו נוהג כן, אלא גם כאשר נוטל ידיו 
לסעודת יום השבת, ה"ז )בחיי הרבנית עכ"פ( לפני תפילת מנחה )ראה בס' מעשה מלך שער שבת ומועד(.
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לאלו הנוהגים כבר שלא לטעום מאומה בסעודה שלישית, יש מקום לדבריהם למנהג 
חב"ד.

בענין הנ"ל

 הת' יוסף שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

א
בהערה דלעיל, הביא הת' ל.ז. את דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת אחש"פ תשל"ט57, 
ממנה משמע כי ישנה אפשרות לצאת יד"ח סעודה שלישית ע"י דברי תורה, למנהג 
חב"ד, אף בלי לטעום מאומה )כהנהגה המקובלת מחסידים הראשונים(. וכן משמע 

משיחת ש"פ פנחס תנש"א58.

ולאחמ"כ הביא דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ בלק תשט"ז59 כי למנהג רבותינו 
נשיאינו אין לצאת יד"ח באמירת ד"ת ובחזרת חסידות בלבד, כי אם בטעימת משהו 
)פירות ומיני תרגימא(, כדברי אדמו"ר הרש"ב בהמאמר "מהרה ישמע" תרמ"ח )המקור 

לפתגם כ"ק אד"ש מה"מ בס' היום יום160.

לנהוג  החסידים  דיוק  אודות  הסוכות(  לחג  )שיחה  חכ"ט61  בלקו"ש  המובא  וע"פ 
בדרכי והנהגות רבותינו נשיאנו, וע"פ המובא בלקו"ש חכ"א62 )שיחה ב לפרשת בשלח( 

וראה בס' המלך במסיבו ח"ב ע' קלה: "רש"ג: שמעתי שישנה שיחה מכ"ק מו"ח אדמו"ר משנת תרפ"ט שאדמו"ר 
הזקן אכל סעודה שלישית עד שנת תקס"ב, ואח"כ, אחרי אמירת המאמר ד"ה "לא תבושו וגו'"- הפסיק לאכול סעודה 

שלישית. וגם הצמח צדק לא אכל סעודה ג'. איך נהג אביכם ז"ל - הוא הרי הי' רב'!?
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: הוא הי' נוהג לאכול פירות". וראה בס' מעשה מלך שם שכן נוהג כ"ק אד"ש מה"מ 

)עכ"פ בשנים הקודמות(. 
ועפ"ז אולי י"ל שיש שבהנהגות רבותינו נשיאינו גופא, יש לנהוג כהנהגת נשיא דורנו זה - כ"ק אד"ש מה"מ, שהיא 

כמובא ב'היום יום' הנ"ל - לטעום משהו )מזונות, פירות וכיו"ב( בסעודה שלישית. 
157 סכ"ג ואילך. שיחות קודש תשל"ט ע' 499 ואילך.

158 שיחות קודש תנש"א ח"ד ע' 99.

159 סי"ח ואילך. שיחות קודש תשט"ו-ז ע' -318ב.

160 לתאריך כ"ב אדר א' )ע' ל(: "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".
וראה בהערות כ"ק אד"ש מה"מ לספר היום יום, שמציין בכתי"ק המקור לתאריך כ"ב אדר א' למאמר זה: "מהרה 

יישמע רמ"ח".
161 ע' 218 )בלקו"ש המתורגם ע' 1249.

162 ע' 86. וראה הע' 20 שם שמציין לשיחה הנ"ל בחכ"ט.
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אודות הטעם הפנימי להנהגה זו )וע"פ מנהג כ"ק אד"ש מה"מ, אותו מביא בהערתו 
שם(, מסיק, כי יש )עדיפות עכ"פ( לטעום בסעודה שלישית פירות או מזונות וכיו"ב 

ובכך לצאת יד"ח סעודה שלישית.

ואפשרות נוספת: להסתפק בדברי תורה, כמנהג כמה מהחסידים, שמקורו בחסידים 
הראשונים. 

ואולי יש לדייק ולהוסיף בענין זה:

בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ באחש"פ תשל"ט כאשר מביא את האפשרות הג', מנהג כמה 
מהחסידים שנהגו שלא לטעום מאומה, מביא טעם וסיבה להנהגה זו, וכדבריו הק': "עד 
שמצינו שהיו כמה חסידים שהיו מקפידים ומהדרים כלל לא לאכול בסעודה שלישית, 

מכיון שהנהגה זו היא בדוגמת לע"ל".

 כלומר, סיבת כמה מהחסידים הנוהגים בכך, היא מכיון שמתנהגים בדוגמת מה 
אלא  באכו"ש  צורך  יהא  לא  שאז  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  לבוא,  לעתיד  שיהי' 
בדברי תורה, וכדברי הגמ' )ברכות יז, א(: "עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתי' כו'".

זו - שלא לטעום  זו אין משמע שעדיף לנהוג בהנהגה  י"ל, שאמנם משיחה  ואולי 
מאומה, ומה שאמרה ה"ז רק כאפשרות נוספת, שבשיחה זו מביא את כל האפשרויות 
למנהג חב"ד )כדמוכח ממה שמביא את הנהגת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ, אף שאין מוזכרת 
יום' הנ"ל ולא בשיחת ש"פ בלק תשט"ז(, ובפשטות, הסיבה לכך שאינה  לא ב'היום 
עדיפה )אף שהיא בדוגמת ההנהגה לע"ל( היא מפני שאין זו הנהגת רבותינו נשיאינו 

)כנ"ל(.

אך, משיחת ש"פ פנחס תנש"א כאשר מביא כ"ק אד"ש מה"מ הנהגה זו, נראה )בדא"פ 
עכ"פ( כי יש בכך נתינת מקום ואף עדיפות לנהוג כן, מכך שמביא הנהגות הראויות 
לפועל )ולא בכללות את כל האפשרויות, כבשיחת אחש"פ הנ"ל(: שמביא את הנהגת 
רבותינו נשיאנו )לטעום פירות ומיני תרגימא - כבספר היום יום( ואת הנהגה זו )לא 
לטעום מאומה(, ועוד: מכך שמביא זאת כאפשרות הנהוגה בפועל )על אף שזו אינה 

הנהגת רבותינו נשיאנו(. וכדלקמן.

ב
בשנת  שנאמרו  מלכות63,  הדבר  משיחות  אחת  היא  תנש"א,  פנחס  דש"פ  זו  שיחה 
תנש"א ותשנ"ב, בשיחות אלו ניתן לשים לב )ובפרט בהספר בשורת הגאולה64, המלקט 

163 בביאור התואר "דבר מלכות" בייחוד לשיחות משנים אלו )תנש"א-תשנ"ב(, ראה בספר עניינו של משיח )להרשד"ב 

וולף( ע' 23 הע' 12.
164 הוגה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ.
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קטעים משיחות אלו( לחידושים ולביטויים הנפלאים אודות תקופתנו המיוחדת בה אנו 
נמצאים - "סף הגאולה65", ולעבודה המיוחדת הנדרשת מאתנו בתקופה זו.

הצורך  כ"ק אד"ש מה"מ את  פנחס מסביר  ד"מ  זה, בשיחת  כחלק מהמשך  והנה, 
בעבודתנו המיוחדת "להתרגל לגאולה66" ו"להעמיד את עצמו במצב ורגש של גאולה".

זו:  בשיחה  הנ"ל  ההנהגה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מזכיר  שכאשר  לומר,  יש  אולי  ועפ"ז 
. בדיבור בדברי תורה" - ה"ז   . ידי חובת סעודה שלישית  ש"למנהג חב"ד שיוצאים 
מכיון שיש ענין ללמוד מהנהגת אותם כמה החסידים, "שהיו מקפידים ומהדרים כלל 
לא לאכול בסעודה שלישית, מכיון שהנהגה זו היא בדוגמת לע"ל", כלומר, בתקופתנו 
בה עלינו "להתרגל לגאולה" שייכת ביותר )ואף ישנה עדיפות ב( הנהגה זו, היות והיא 

בדוגמת ההנהגה לע"ל.

ג
הנהגת  אודות  כ"ק אד"ש מה"מ  דברי  ע"פ  זה אתי שפיר  ביאור  יש להקשות:  אך 
חסידים הראשונים בשיחת אחש"פ תשל"ט, אך לפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש 

חכ"א )שיחה ב לפרשת בשלח( הנ"ל, אין מובן:

שהרי בשיחה שם מסביר67, כי, ההנהגה הנדרשת בד"ת לע"ל היא דווקא באכילה 
ושתי', וכפי שתורת החסידות פוסקת כשיטת הרמב"ן שבעוה"ב יהיו נשמות בגופים, 
ולפי"ז מסביר כ"ק אד"ש מה"מ כי ישנו ענין לטעום משהו בסעודה שלישית, בדוגמת 

לע"ל. 

ולפי"ז: הנהגת החסידים הראשונים הינה טעות מיסודה, ואינה בדוגמת לע"ל וקשה 
לביאור הנ"ל, מדוע מביא כ"ק אד"ש מה"מ הנהגה זו בד"מ פנחס והרי אינה בדוגמת 

לע"ל, ומה שייך בה הענין ד"להתרגל לגאולה"?

ואולי יש לבאר בדרך אפשר:

בשיחת דבר מלכות בלק מחדש כ"ק אד"ש מה"מ כי ישנו צורך להתרגל לגאולה - 
ע"י שהופך את יומו הפרטי ליום של גאולה, ואת מקומו הפרטי ל'ארץ ישראל'.

 ועפ"ז יש לומר שהחסידים הראשונים אכן התנהגו בהנהגה מעין זו, שנהגו )כפי מה 
שידעו והסיקו שהוא( בדוגמת לע"ל, וע"כ בשיחת אחש"פ תשל"ט לא שולל כ"ק אד"ש 

מה"מ הנהגה זו ואף מביאה כאפשרית למעשה בפועל.

165 אות ל בספר בשורת הגאולה.

166 אות לא בספר בשורת הגאולה.

167 ס"ז.
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ואף שלפועל לא צדקו בחישוב מה שיהא לע"ל, אך אופן ההנהגה הוא הנדרש בשיחה 
זו, וייתכן שזו הסיבה שמביאה כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות פנחס.

אך אין זה בסתירה לכך שהנדרש כיום )בדוגמא מה שיהא לע"ל( הוא לטעום משהו, 
כמנהג רבותינו נשיאנו וכדמשמע מלקו"ש חכ"א בשיחה הנ"ל. 

ועפ"ז יומתק, מה שבדבר מלכות פנחס, מבין ג' ההנהגות בסעודה שלישית למנהג 
חב"ד, בוחר כ"ק אד"ש מה"מ להביא דוקא ב' דוגמאות אלו - היות ושניהם נעשים 

מתוך רצון להנהגה בדוגמת לע"ל.

לטעום  ההנהגה  ראשונה  מובאת  אלו,  דוגמאות  ב'  שמבין  מה  ג"כ,  יומתק  ועפ"ז 
משהו, היות והיא באמת בדוגמת לע"ל )כהכרעת החסידות, כנ"ל(, אלא שיחד עמה 
הובאה גם הנהגת כמה מהחסידים שלא לטעום מאומה, היות וזו נעשית מתוך רצון 
לנהוג בדוגמת לע"ל, ושייכת לשיחה זו, בה נדרש מהיהודי "להציב עצמו במצב ורגש 

של גאולה" ו"להתרגל לגאולה". 

ויש לעיין בכל זה, ועצ"ע. 

נקיון הבית לכבוד ש"ק - גם כשנוסע

 הת' לירון אברהם ליפא שי' שוורץ
תלמידים בישיבה

איתא בגמ' )שבת קיט, ב(: "תניא ר' יוסי בר יהודה אומר שני מלאכי השרת מלוין 
לו לאדם בע"ש מבית הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע וכשבא לביתו ומצא נר דלוק 
ושלחן ערוך ומטתו מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך ומלאך 
רע עונה אמן בעל כרחו"; שמזה משמע שישנו ענין שאדם יכין ביתו כראוי לכבוד ש"ק 

וכך יקבל את ברכת המלאך. 

ויש לברר ולעיין, האם במקרה שאדם שובת במקום אחר, הוא צריך עדיין לנקות 
ולסדר את ביתו, ושיהא נר דלוק ומיטה מוצעת וכו'; או שמא כיון שלא נמצא בביתו 

לא חל עליו חיוב כיבוד הבית מפני כבוד השבת68?

168 כן שאל בקובץ "נזר התורה" )יד( עמוד שז, ונותר בספק.
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והשו"ע פסקו69:  א. הטור  ב' טעמים:  כיבוד הבית לכבוד ש"ק מצינו  והנה בטעם 
"יסדר שלחנו ויציע במיטות ויתכנן כל עניני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו 
מבית הכנסת"; היינו שכל טעם כיבוד הבית הוא בכדי שכשיבוא מבית הכנסת אל ביתו, 
וימצא את ביתו מכובד ונקי כרואי ליום הש"ק70. ב. הרמב"ם פסק71: "וצריך לתקן ביתו 
מבעוד יום מפני כבוד השבת. ויהי' נר דלוק ושולחן ערוך לאכול ומטה מוצעת שכל 
אלו לכבוד שבת הן"; היינו שכל טעם כיבוד הבית הוא בכדי לכבד את השבת כראוי, 

ולכן צריך לעשות את כל פרטי ההכנות לעיל. 

והנה בענין הכנת צרכי השבת וכיבוד הבית לכבוד השבת, ישנה חקירה72: האם זהו 
רק הכנה לקיום מצוות עונג שבת, או שעצם הטרחא היא מצווה בפני עצמה?.

והכריעו שם73 שהכנת צרכי החג היא מצוה בפני עצמה לפי הרמב"ם, וחובת הטרחא 
היא גם מצווה משום כבוד שבת. לכן מפורש בשו"ע אדה"ז74 שאפילו אם יש לאדם 
כמה עבדים יש לו להשתדל להכין צרכי שבת עד כדי שהוא "חייב להשתדל ולעשות 

שום דבר מצרכי שבת בעצמו".

וע"פ הנ"ל יוצא כך: לדעת הטור והשו"ע אם אינו נמצא בביתו באותה השבת, אינו 
צריך לכבד ולנקות את ביתו, הואיל וכל טעם הכיבוד הינו ע"מ שיכנס לביתו ויראה 
איך הכול מוכן ויתענג וכו'. אך לפי דעת הרמב"ם75 משמע שאף שלא נמצא בביתו, 
מ"מ יצטרך לכבד ולנקות את ביתו )אף באופן מועט(, כיון שטעם כיבוד וניקיון הבית 

הוא מפני כבוד השבת, שענין זה שייך אף שלא נמצא בביתו76.

169 סימן רסב סעיף א'.

170 ועיין ב"פרישה" על אתר שמבאר זאת מצד פנימיות הענין. 

171 הלכות שבת פ"ל ה"ה. וכן משמע בדעתו של אדמוה"ז, עיין שו"ע אדמוה"ז סימן רסב סעי' א. 

172 מתיבתא: שבת פרק ז' "אוצר עיונים" מערכה סא אות ג'.

173 על פי דברי הגרי"ז ושיעורי רבי שמואל. 

174 סימן ר"נ סעיף ד.

175 והי' ניתן להביא לכך ראי' מדין הדלקת נר בבית הכנסת, שגם שאין מתפללים ואפילו בלילה יש ענין שיהיו נרות 

דולקין משום כבוד המקום. ראה שו"ע או"ח סימן תקי"ד סעיף ב'. מ"ב ס"ד ל"א. אך אין ללמוד מכך, הואיל ודווקא גבי 
הדלקת נרות מצינו ענין זה, וכמ"ש )ישעי' כד, טו( "על כן באורים כבדו ה'". אלא הביאור בזה הוא כבפנים. 

176 וראה בשו"ע אדמוה"ז שפסק שיכול לעשות דבר אחד בלבד לכבוד השבת ויצא, הואיל וכל הטעם הינו מפני כבוד 

השבת. ועיין סימן ר"נ קונטרס אחרון סימן ב סעיף א.
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הוספה

סיכום מאמר ד"ה ושבתי בשלום תשל"ח

 הת' שניאור זלמן שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

בימים אלו מציינים את יובל הארבעים ליציאתו הניסית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א לקהל החסידים בר"ח כסלו תשל"ח. יחד עם זאת, מלאו שלושים שנה לייסודו 
של 'כינוס השלוחים העולמי' לראשונה - בשנת תשמ"ח, בו חילק כ"ק אד"ש מה"מ את 

קונטרס המאמר "ושבתי בשלום תשל"ח"1.

המאמר נאמר ע"י כ"ק אד"ש מה"מ כשבוע וחצי לאחר ר"ח כסלו, אור לחג הגאולה 
יו"ד כסלו, בחדרו הק'. עשר שנים לאחר מכן הגיה כ"ק אד"ש מה"מ את המאמר במיוחד 
לכבוד ר"ח כסלו, וחילקו לשלוחים בלבד. המאמר מוכר כמאמר המוגה הארוך ביותר 
של כ"ק אד"ש מה"מ, ולרגל שלושים שנה לחלוקתו מוגש כאן סיכום של המאמר ללא 

אחריות כלל וכלל ושגיאות מי יבין.

א
ג' שאלות על הפסוק: א. מדוע מוסיף "בשלום" הרי אם ישוב, ודאי שיהי' זה בשלום? 
ב. הוי' הוא האלוקים הוא ענין תמידי ואינו תלוי במאורע מסוים, ומה שייכותו לכאן? 

ג. איך אבן הנחותה תהי' 'בית אלוקים', ובפרט כשמדובר על אלוקים דלע"ל - הוי'?

11 סה"מ מלוקט ב ע' קנה.
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ב
לכאו"א יש הוראה מ"וידר יעקב" ומ"ויצא יעקב" וישנה אף הנתינת כח ע"כ.

ג
ב"ויצא יעקב" ב' פירושים. פירוש הא': באר שבע דאברהם. אברהם - חכמה, באר 
שבע - המקבל שלו, בינה. ויצא - נמשך מבינה למלכות. פירוש הב': באר שבע דיצחק. 
יצחק - בינה. באר שבע - המקבל שלו, מלכות. ויצא - נמשך ממלכות לעולמות בי"ע. 
ולכאורה הוא באר שבע של יצחק, כי "ויצא" הי' לאחר הסתלקות אברהם ובחיי יצחק, 

ובעיקר כי עבודת הבירורים אליה יצא יעקב שייכת רק בעולמות בי"ע.

ד
ויצא - יציאה לבירורים באופן שתהא מיטתו שלימה. יו"ד עקב, שהיו"ד דשם הוי' 
נמשכת בעקב והופכת לראשו - י'עקב, כי היו"ד היא חכמה עילאה והוי' מלשון מהווה 
ששולט על כל העולם וממילא אפשר לצאת לחרן ולהשאר שלם. ולכן יעקב יורד לחרן 
- עולמו בי"ע, ובזה גופא לעשיה, חרון אף של עולם, אך נשאר שלם כי כולם מתהווים 

מהוי', חכמה עילאה.

ה
שכן עבור המשכת חכמה עילאה לחרן,  מיידית,  זו לחרן היא לצורך עליה  ירידה 
חרון אף של עולם - מתקבל מיד כח מיוחד שלא היה קיים עד כה. הכח ליציאה זו 
הוא "צוה ישועות יעקב" ישועה - שע"ה נהורין דאריך, אותם צריך יעקב כדי להמשיך 
היו"ד גם בחרן. צוה - צוותא וחיבור, אע"פ שנהורין אלו נעלים מיעקב, הם מתחברים 

ומתאחדים עמו. ולכן הרגיש עוד לפני יציאתו שבוודאי שתפילתו תתקיים.

ו
לכן התפלל יעקב "והאבן הזאת יהי' בית אלוקים" כי למרות ש"אבני המקום" רומז 
על 'אבן' - הדומם הנחות ביותר. 'מקום' - מסמל את הגבלת הזמן בעולם. מגיע יעקב 
ומאחד את כל האבנים - לשון רבים המורה על פירוד, מאחד אותן ושם אותן מעל 

לראשו - למעלה מיו"ד עילאה, ומתפלל שתהי' זו אף דירה לעצמותו ית'.
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ז
ג' עניינים ביעקב: א. יציאה מבאר שבע לחרן. ב. ויקח מאבני המקום. ג. האבן נעשית 
בית אלוקים. ענינים אלו הם הוראה ונתינת כח לכל יהודי. לפני ירידת הנשמה לגוף 
ולעולם - מקבלת הנשמה כח מיוחד להצליח בעבודתה, ויוצאת מבאר שבע - משביעים 

אותה ונותנים לה כח לעבוד בחרן.

ח
העבודה של יעקב - של הנשמה - בחרן, כאן בעולם, היא: א. עילוי הנשמה כפי שהיא 
למעלה - תומ"צ המגיעים לג"ע. ב. בירור בגוף, נה"ב וחלקו בעולם, בעיקר ע"י קיום 
המצוות, והעבודה ד"בכל דרכיך דעהו". וזה "ונתן לי לחם לאכול" - תורה, מזון הגוף. 

"ובגד ללבוש" - מצוות, לבושי הנשמה. ושבתי - עבודת הבירורים.

ט
ירידת הנשמה - "וילך חרנה", כל ענינה הוא העלאת הגשמיות לאלוקות - "ויקח 
מאבני המקום". מקום הוא הגבלה גשמית של העולם, ובזה גופא "אבני" - לשון פירוד, 
אלוקים,  לבית  להפוך  ניתן  המקום(  )אבני  זה  ואת  ביותר.  הנחות  הדומם  הוא  ואבן 
ולא אלוקים אלא הוי', כי הוי' יהי' לאלוקים. ובזה מתגשם בעיקר רצון הקב"ה לדירה 
בתחתונים - שזהו העלאת הנחות ביותר, דברי הרשות, שיהיו "לשם שמים" ו"דעהו" 

אע"פ שהם עדיין "מעשיך" ו"דרכיך".

י
ובזה שהאבן הנחותה ביותר הופכת להיות בית אלוקים, מובן גודל העילוי ברצון 
הקב"ה לדירה בתחתונים. מכיוון שכל הטעמים המובנים לבריאת העולם הם ברמת 
הגילויים, אך התאווה לדירה בתחתונים היא טעם עצמי, ולכן רק האבן – שיא ההמשכה 
של הקב"ה בגשמיות העולם, יכולה להיות בית אלוקים, ובזה גופא - אלוקים דלע"ל, 

גילוי העצמי של הקב"ה.

יא 
אבני המקום בעבודת האדם הם האותיות – דומם שבאדם )ללא רגש ושכל, מעשה 
ודיבור(, שעבודה זו על אף שנראית פחות משמעותית, דווקא לה יש כח מיוחד. כמו 
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מוצא פי ה' של הלחם שנעלה ממוצא פי ה' של האדם, שדווקא בכוחו להחיות את 
האדם. כי כל הגבוה יותר יורד למטה יותר. ודווקא עבודה בבחינת אותיות ממשיכה 

את הבחי' הנעלית ביותר - מראשותיו - למעלה מהשכל. 

יב
ע"י  רק  כי  לשני,  אחד  שייכים  האדם  בעבודת  המקום"  ד"אבני  הפירושים   שני 
- עניני הרשות,  ודיבור, אפשר לברר את הדומם שבעולם  הדומם שבאדם - מעשה 
ואפשר לעשות מהעולם הגשמי והתחתון דירה לעצמותו רק ע"י עבודה בעצם הנשמה 
יו"ד דשם הוי' )יעקב( היא חי', וממילא כששם את אבני המקום למעלה  של יהודי. 
ממראשותיו – זה יחידה, המתגלית ע"י עבודת הדומם שבאדם. שלמרות שאין שום 
חיות, רגש ושכל, הוא עובד מצד העצם שלו השווה בין כל ישראל - יחידה. ולכן שום 
דבר תחתון לא יכול להיות מנגד לזה. הכוח לעשות דירה ליחידו של עולם, הוא רק 

ע"י יחידה.

יג 
הכוחות  כאשר  דומם,  ע"י  דווקא  היא  מס"נ,   - יחידה  דבחי'  ההתעוררות  אמנם 
כוחות  גילוי  גם  פועל  המס"נ,  בחי'  את  שמעורר  אחרי  אך  בהעלם,  הם  הפנימיים 
ועדיין ממשיך את  זו פועלת שפע גשמי כפשוטו  – עבודה  וכן בגשמיות  הפנימיים. 
בשכל.  ובעיקר  הטבעיים  בכוחות  מושגת  שהיא  למרות  מהגבלה  למעלה  העבודה 
"מאוד מאוד" - ע"י העבודה במאוד שלך, מגיע למאוד של הקב"ה. ע"י שהעבודה היא 
בבחי' מאוד - לא רק חיה אלא יחידה, ההמשכה היא בבחינת מאוד - לא רק אריך אלא 
עתיק. ע"י שעובד ב"מאודך" עושה רצונו של מקום - עושה את הרצון ונהיה בעל הבית 

על חלקו בעולם - שפע בגו"ר. 

יד
יותר. מכיוון  - דירה בתחתונים, נעלית  - עניני הרשות  העבודה של אבני המקום 
)"נמלך  אותו  ממליכים  כך  והעובדים  הקב"ה,  של  רצונו  הם  ומצוות  תורה  שאמנם 
דירה  היא  העצמית,  תאוותו  הקב"ה,  של  עצמותו  אך  צדיקים"(  של  בנשמותיהן 

בתחתונים. ולכן אין לצדיקים אפי' יכולת להגיע לדרגת בע"ת, כי היא עצם.
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טו
הסיבה שיעקב "יוצא מבאר שבע" אך "שב לבית אביו", היא כי בעבודתו בחרן נעשה 
יצחק   - גופא  אביו  ובבית  דווקא.  אביו  לבית  בכללות,  מיוחד מבאר שבע  עילוי  בו 
דווקא. שע"י עבודת בע"ת שיש בה חידוש, נעשה ונגרם צחוק ותענוג למעלה – יצחק.

טז
היא  הנפה"א, שמלכתחילה  בעבודת  לא  הוא  ותענוג  שגורם שחוק  החידוש  עיקר 
לגשמיות  כביכול  שייכים  שהם  ונפה"ב,  הגוף  בעבודת  אלא  חוזרת,  ורק  קדושה 
הן  שדווקא  ואתהפכא  אתכפיא  ע"י  לאלוקות  ומתחברות  חידוש  ויוצרות  וחומריות 

גורמות את השחוק והתענוג.

יז
עפי"ז יובן היתרון שב"בכל דרכיך" ו"בכל מעשיך" לעומת תורה ומצוות כפשוטם. 
תורה ומצוות סתם מגיעים מצד הנפה"א, והאדם - באופן כללי - בעניני עבודת ה', 
הוא הנפש האלוקית )ועמך כולם  צדיקים(, לכן בכל פעם שמקיים תורה ומצוות זה 
מצד טבעו, רק שהנה"ב לא מתגברת עליו. אך בעניני הרשות האדם הוא נה"ב, וכששם 
הוא מתגבר על נה"ב. לכן דווקא עניני הרשות הם  האדם מתנהג בהתאם לאלוקות 

כעבודת התשובה.

יח
בזמן הגלות גם תומ"צ כפשוטם דורשים התגברות על כל המניעות והעיכובים. לכן 
בתורה הוא אומר קודם "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" ואז "ושבתי בשלום" כי 
תומ"צ בזמן גילוי אלוקות הוא מובן מאליו, ורק אח"כ מתעלה לדרגה של בעל תשובה 
בענייני הרשות "ושבתי בשלום". אך בזוהר, כשהפסוק הולך על הגלות, אומר קודם 
וגם הוא דורש  כי בזמן הגלות קיום תומ"צ מלא בהעלמות,  "ונתן לי"  ואז  "ושבתי" 
עבודה של בירור ותשובה. לכן "ונתן לי" הרומז על תומ"צ מגיע אחרי "ושבתי" הרומז 

על תשובה.
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יט
למרות המבואר כעת שגם תומ"צ הוא ענין התשובה, עדיין התשובה הנ"ל דענייני 
הרשות ו"וכל מעשיך יהיו לש"ש" היא הנעלית ביותר. שבתשובה דתומ"צ ובתשובה 
העולם,  וגשמיות  הבהמית  נפש  של  המצב  על  מתגבר  האדם  עבירות,  על  כפשוטה 
ועובר לרוחניות. זהו מצב רגיל של תשובה. אך ככל שיש בתשובה יותר חידוש, היא 
יותר נעלית. ובתשובה ד"וכל מעשיך" הוא לא מתגבר ומתנתק מנפש הבהמית, אלא 
לוקח את ענייני הרשות שהם בעצמם נפש הבהמית, ומכניס בהם את הכוונה ד"לשם 

שמים". ובגלל החידוש שבה - היא הנעלית ביותר.

כ
גם בירור הגוף ונפש הבהמית הוא לא ממש חידוש, כי הם נבחרו על ידי הקדוש 
ברוך הוא להיות גוף ונפש של יהודי ומיועדים להתייחד עם אלוקות. החידוש והמטרה 
האמיתית היא בירור חלקו בעולם הגשמי והחומרי ודווקא זה "ושבתי בשלום אל בית" 
בית - קביעות, שהשינוי והבירור הוא לא בגוף או בנפש שיכול להשתנות אלא באופן 

של קביעות - בעולם.

כא
לאור כל המבואר, העבודה דענייני הרשות - אבני המקום, לא רק שהיא התגשמות 
עילוי  גם  פועלת  אלא  ממש,  בתחתונים  דירה  טוב,  הכי  באופן  הקב"ה  רצון  וקיום 
באדם המברר, שמתעלה בחידוש דעבודתו - "והיה הוי' לי לאלוקים" שנהיה אלוקים 
שלמעלה מהוי' - עצמות - "לי" - המברר, לאלוקים. וכן עילוי במתברר - "והאבן הזאת 
תהיה בית אלוקים" - שחלקו בעולם מתברר באופן קבוע ונהי' בית לעצמותו, אלוקים 

שלמעלה מהוי'.

כב
כעת הסברנו שהאבן תהי' בית אלוקים באופן נצחי - איך זה קורה? אחרי שהפכו 
מאבנים לאבן – יחיד, שזהו יו"ד דשם הוי' הנ"ל - חכמה, כעת מעלה את האבן עוד 
יותר - ל'מצבה', ע"י בחי' י"ג מדות העליונות שצמצומן על ידי יו"ד - מקום יניקת 
השערה, ווא"ו - המשכת הצמצום. ואח"כ "ויצוק שמן" - חכמה עילאה שלמעלה מי"ג 
מדות הרחמים, ולאחר ששורה בה הגילוי של חכמה עילאה למעלה מצמצומים הנ"ל, 
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האבן יהי' בית אלוקים, יהי' - לשון זכר, ששורה בקביעות ומרמז על הגאולה, "שיר 
חדש" לשון זכר.

כג
ל"ושבתי  האדם,  בעבודת  בשלום"  "ושבתי  בין  הקשר  הוא  לעיל,  המבואר  וע"ד 
בשלום" כפשוטו - בגאולה. )חוץ מהקשר ליצחק - אז ימלא שחוק פינו( ע"י "ושבתי 
בשלום" - שלום בין אלוקות לחומריות, לא רק בנפשו, אלא גם בחלקו בעולם - עי"ז 

אפשרי הגילוי דשלום בעולם - הגילוי דהגאולה השלימה.

כד
אף על פי ש"יצחק" לשון עתיד - כי התענוג יהיה לע"ל דווקא, הרי הצחוק והתענוג 
בעניין השלום. ששלימותו תהי'  גם  הוא  וכן  קיימים כבר עכשיו, רק שיתגלו לע"ל. 
רק לעתיד לבוא, אך מעין זה יכול להיות כבר בזמן הזה - ע"י התוקף בעבודה הנ"ל 
 - ואדרבא, הופכים למסייעים  ומעכבים,  - מתבטלים המונעים  יחידה  דמס"נ מבחי' 

מעין השלום לע"ל.

כה
על פי זה יובן התיווך בין ב' הפירושים ב"פדה בשלום" - פירוש הא': "פדה . . מקרב 
אדמו"ר  דוד,  בגאולת  והוא  עליהם.  לגבור  וצריך  לאויבים  שישנה ממשות  הוא  לי" 
הזקן, אדמו"ר האמצעי ואדמו"ר הריי"צ. ופירוש הב': הוא שאין מציאות למנגדים. כפי 
שאצל שלמה היתה הפדי' בשלום כהפדיה דלע"ל. וע"פ הנ"ל ב' הפירושים הם המשך. 
אמנם בזמן הגלות הפדי' היא מאויבים ממש, אך זוהי התחלה של הפדי' המושלמת 

לעתיד לבוא - שהגילוי דלע"ל תלוי במעשינו ועבודתינו כעת.

כו
הגאולה די"ט ויו"ד כסלו קשורה ממש לפירוש הב' ב"פדה בשלום", שאין ממשות 
לאויבים כלל. העבודה ללא מציאות של אויבים היא עבודת התשובה - שהיא העבודה 
שקודם זמן הגאולה בסוף הגלות, עבודה ללא מציאות של אויבים. וזהו חידושם של 
וממילא  תשובה,  בעלי  הרבה  חסידות  ע"י  שעשו  האמצעי  ואדמו"ר  הזקן  אדמו"ר 

גאולתם היא ע"ד הפירוש הב' - ללא מציאות של אויבים.
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כז
 - דלע"ל  גילוי  שמאפשר  בעולם  חלקו  מתברר  בשלום"  ד"ושבתי  העבודה  אחרי 
"מלאה הארץ" - "לא יכנף עוד מוריך" - גילוי העצמות. שזהו הגילוי שהוי' דעכשיו 

נחשב לגביו אלוקים - עצמות.

כח
עבודת הבירורים המשכינה גילוי עצמות בעולם, היא העבודה שבסוף זמן הגלות 
ידי שהיא נעשית  - עבודת התשובה. שבסוף הגלות היא קודמת אפי' לתומ"צ, ועל 
עכשיו, נעשה מעין הגילוי דלעתיד כבר עכשיו, במיוחד שעל בעלי תשובה נאמר "טרם 
יקראו ואני אענה" שעוד לפני שנשלמת העבודה ומתקבל השכר ממש - מתחיל כבר 
הגילוי. וכך אצל כאו"א מישראל, שבסוף הגלות "ויפרוץ האיש מאוד מאוד" כמו יעקב 
שהי' זה אצלו עוד לפני שהגיע לאה"ק, ויפרוץ ברוחניות ובגשמיות. וקדימת גילוי זה 

מזרזת את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל באופן דאחישנה תיכף ומיד ממש.



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



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
לרגל יום הולדתו בכ"ד טבת לאויוש"ט

שתהי' שנת הצלחה בכל עניניו, ובפרט בכל הקשור 
לשליחות היחידה – "קבלת פני משיח צדקנו בפועל 

ממש",

ויהי' מן העומדים ראשונה בהתגלות כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות 

איזה בת חיה מושקא

לרגל יום הולדתה - י"ט תשרי תשע"ח

שתגדל להיות חיילת נאמנה בצבאות ה' לנחת רוח 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•

הוקדש ע"י הוריה

מנחם מענדל ראובן הכהן וחיה מושקא

איבערט

לזכות

החיילת בצבאות ה'

חי'ה מושקא תחי' ששון

לרגל הולדתה בט' מרחשוון תשע"ח

שתגדל להיות חיילת בצבאות ה' לנחת רוח כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 

איזה בת חיה מושקא

לרגל יום הולדתה - י"ט תשרי תשע"ח

שתגדל להיות חיילת נאמנה בצבאות ה' לנחת רוח 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•

הוקדש ע"י הוריה

מנחם מענדל ראובן הכהן וחיה מושקא

איבערט

לזכות

החיילת בצבאות ה'

חי'ה מושקא תחי' ששון

לרגל הולדתה בט' מרחשוון תשע"ח

שתגדל להיות חיילת בצבאות ה' לנחת רוח כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

הת' לוי יצחק הכהן שיחי'

בן יעל

כהן
לרגל הכנסו לעול המצוות.

 יה"ר שיגדל לחסיד ירא שמים ולמדן ויגרום

 נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר מה"מ

 ויתמיד בלימוד התורה נגלה וחסידות ויצליח,

 ובקנין מדות טובות והנהגות חסידיות

 ומתוך שמחה וטוב לבב ובריאות נכונה

יחד עם כל אחיו ואחיותיו שיחיו

•

נתרם ע"י אביו ואמו שיחיו

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

מאיר דוד בן יצחק, יצחק בן משה ,רפאל בן משה
שלמה בן משה, מנשה חיים בן משה

יעקב בן דוד, נדיב דובער בן עוזי
ולזכות

משה בן פרחה
בברכת עשירות  ולהצלחה בכל עניניו

לרפואה שלימה יוסף בן מסעודה והצלחה בכל
למשפחת עזאגווי עלאזרה

 ולזכות התלמידים השלוחים לישיבתנו הק'
 שיגרמו נחת רוח לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

ויפעלו את התגלותו תיכף ומיד ממש!

לזכות

החתן מנחם מענדל הכהן בן ר' מרדכי

והכלה מושקא בת ר' שמואל

פלדמן
שיזכו להקים בית נאמן בישראל

בנין עדי עד על יסודות התורה והמצווה

כפי שמוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות

חדור בשליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

נעמי בת הרב יעקב ישראל ז"ל
שתזכה לעילוי הנשמה

הגדול ביותר בהתלבשות בגוף גשמי
בגאולה האמתית והשלימה

תיכף ומיד ממש

נלב"ע כ"ו מר - חשוון ה'תשע"ב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ
מרת מנוחה חנה סגל ע"ה

בת יבלחט"א הרב שניאור זלמן אליהו שיחי'
שליחת כ"ק אד"ש מה"מ בראשון לציון

שתזכה לעילוי הנשמה
הגדול ביותר בהתלבשות בגוף גשמי

בגאולה האמתית והשלימה
תיכף ומיד ממש

נלב"ע ד' מר - חשוון ה'תשע"ח
ת.נ.צ.ב.ה.

ולזכות בעלה וב"ב יבדלחט"א
להצלחה רבה בעבודת השליחות

החדורה ב"קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

מרת אסתר מנוחה בת ר' עקיבא ע"ה

פאליי
שתזכה לעילוי הנשמה

הגדול ביותר בהתלבשות בגוף גשמי
בגאולה האמתית והשלימה

תיכף ומיד ממש

נפ' מוצש"ק פ' וישלח ח"י כסלו תשע"ז
והובאה למנוחות ערב ר"ה לחסידות י"ט כסלו

ומנ"כ בעיה"ק צפת ת"ו
נדבת בני'ה שיחיו

ת.נ.צ.ב.ה.

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

 הרה"ח משה שמואל שמעלקא הלוי

בן ר' שלמה יהודה ע"ה

סגל 
נלב"ע י"ג שבט תשע"ז

- מוקדש לקראת סיום אמירת הקדיש -

 יה"ר שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול
 בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ
תיכף ומיד ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות
הרה"ת שניאור זלמן בן הרה"ח עופר שיחי'

וזוג' מרת מור בת הרה"ח מרדכי תחי'
מיודובניק

 לרגל נישואיהם בשעה טובה ומוצלחת
ביום י"ב מרחשון תשע"ח

שיזכו להקים בית נאמן בישראל
בנין עדי עד על יסודות התורה והמצווה

כפי שמוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות
חדור בשליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו

לזכות
הת' חיים שלום מרדכי בן הרה"ח מאיר שיחי'

ווילשאנסקי
 לרגל הגיעו לגיל מצוות
ביום י"ד כסלו תשע"ח

שיגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן
ויגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד




