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בפתח הגליון

יום   - ניסן  י"א  הבהיר"  ל"יום  ההכנה  בימי  ובעומדנו  יתברך  להשם  והודיה  בשבח 
הולדתו הקט"ז של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - שמחים אנו להגיש גליון נוסף 

)מח( של בטאון "התמים" לשנה זו.

בימים אלו בהם מתכוננים קהל אנ"ש ותלמידי התמימים ברחבי תבל לרגל יום הולדתו 
של אבינו רוענו "ביום עשתי עשר יום", שומה עלינו להעמיק ולהגביר את להט, אור וחום 
ההתקשרות לנשיאנו. וכחלק בלתי נפרד משאיפה זו מוגש גליון זה העוסק בביאור, ליבון 

ועיון דברי תורתו הק' של כ"ק אבינו רוענו.

במרכזו של הגליון ניצבים להם המדורים העוסקים בענינים שה'זמן גרמא':

המשיח  מלך  של  עניינו  בביאור  העוסק  מיוחד  המשיח: מאמר  ומלך  הגאולה  בעניני 
לאור ביאורי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח כפי שמיוסדים על ביאורי תורת הנגלה והחסידות 

כאחד.

בעניני חג הפסח: מאמר העוסק בביאור דברי כ"ק אדמו"ר הזקן ב"סדר קרבן פסח" 
בסידורו וכן על השתלשלות מנהג אמירתו ומקורו.

כללי ההגדה: חלק שני מתוך סקירה נפלאה היורד לעומקם של דברים בחיבורו של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח - "הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים".

וכחלק בלתי נפרד ממצוות "והגדת לבנך" הובאו צרור זכרונות מיוחדים מימי קדם 
המאירים באור חדש ומיוחד ימים אלו ורמת הקשר האישי לה זכו "תלמידי התמימים" 
באותם ימים ומעוררים געגועים לימים טובים יותר בהם נזכה להתראות עם אבינו רוענו 

"פנים בפנים".   

כמו כן הובאו המאמרים הקבועים בענייני תורת החסידות ודרכיה. וכן מאמר מחקר 
מיוחד למנהג חסידות חב"ד להימנע מאכילת שרויה בימי חג הפסח לאור ביאורי רבותינו 

נשיאנו.

 - רוענו  אבינו  כ"ק  של  הולדתו  ליום  והתמימים  אנ"ש  מתכוננים  בהם  אלו  ובימים 
שבעצם הינו יום הולדתו של כל אחד ואחד מאנשי הדור - מתפרצת זעקה ותפלה מלב 

בניו אוהביו על אריכות הגלות. 

יחד עם זאת נטועה בליבנו התקווה להתראות עימו תיכף ומיד בעיני בשר. וכלשון 
ה"כותרת" לפרקו החדש: "רמז על ימות המשיח וישראל בתפארתם ולכן הללוי' כולם כי 

אז כולם יקראו בשם ה'".

 בברכת חג הפסח כשר ושמח 
 ערב שבת קודש "שבת הגדול" ה'תשע"ח
המערכת

ב"ה
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 ב"ה, י"א ניסן, ה'תשי"ח
ברוקלין, נ.י.

 אל אחינו בני ישראל,
 בכל אתר ואתר
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

כל יום-טוב יש לו תוכנו המיוחד, ולכן גם 
לכל  הנוגעים  המיוחדים,  והוראותיו  לימודיו 
אחד  כל  דהיינו,  להם,  ניתן  שהיום-טוב  אלה 
מכלל  חלק  בתור  והן  יחיד  בתור   – מישראל 

ישראל – וכן לכלל ישראל בתור כלל.

ומתבטא  משתקף  יום-טוב  כל  של  אופיו 
בשמו של היום-טוב, והמצוות, דינים ומנהגים 

הקשורים עמו.

אחד הענינים העיקריים שבחג הפסח נרמז 
גם בשם שקבעו אנשי כנסת-הגדולה ליום טוב 

זה – "זמן חרותינו".

והתורה שנקראת "תורת חיים", מורה דרך 
בחיים – דורשת מכל יהודי לזכור, היינו לחיות 
יום  כל  מצרים,  יציאת  החירות,  את  מחדש, 
מימי חיינו. ובסגנון רז"ל: בכל דור ודור ובכל 
כאילו  עצמו  אדם לראות את  חייב  ויום  יום 

הוא יצא היום ממצרים.

בזמנים  הן   – והדרישה הם לכל דור  הציווי 
שמלכות בית-דוד היתה קיימת זה כמה דורות 
ובית המקדש היה קיים, והן בזמנים החשוכים 

של דור השמד, ר"ל.

שאתמול  אע"פ  יהודי בכל יום.  כל  ואל 
היתה אצלו "יציאת מצרים", צריך הוא לחיות 
עוד  ומחר  מחדש,  היום  מצרים"  "יציאת  את 

הפעם.

מתבטא  מצרים"  "יציאת  של  התוכן  כי 

והמיצרים  מההפרעות  משתחרר  שהוא  בכך 
מה  להיות  ממנו  ומונעים  בדרכו  העומדים 
צריך  שהוא  מה  ולעשות  להיות  צריך  שהוא 

לעשות.

אינה  אתמול  של  מצרים"  ה"יציאת  ולכן, 
מספיקה עבור מצבו ודרגתו היום, וה"יציאת 

מצרים" של היום – לא תספיק עבור מחר.

* * *

יובהר  לעיל  האמור 
יותר ע"פ הרעיון דלהלן:

שבעולם  בהדרגות 
שמסביבנו – הנה הצומח, 
הדרוש  כל  כאשר 
מים  אדמה  לצמיחה, 
מסופקים  וכדומה,  ואויר 
אזי   – במילואם  לו 
מכל  הצומח  "משוחרר" 

יכול  שאינו  ואף  שלו.  וההפרעות  ה"דאגות" 
במקומו  להשאר  עליו  ו"נגזר"  ממקומו,  לזוז 
כל ימיו – יש לו את מלוא החירות של צומח. 
כל זמן שאינו אלא צומח – הרי הוא בן חורין 

באמת.

אבל החי, אפילו כאשר מסופקים כל צרכיו, 
הוא  מוכרח  אבל  וכדומה,  שתיה  אכילה, 
המיצר  אצלו  זה  הרי   – אחד  במקום  לעמוד 
הכי גדול – מאסר, מאסר הכי גרוע, כי חסרה 

לו עיקר מהותו.

ואילו האדם, שהוא שכלי, אפילו אם יש לו 
כשמרחיקים  אבל  תנועה,  של  החירות  מלוא 
אותו מחיים שכליים – אזי הוא במאסר, מאסר 

שגוזל אותו מעיקר מהותו.

מי   – עצמו  השכל  בעולם  הוא  וכן 

שכלי,  שהוא  האדם,  ואילו 
החירות  מלוא  לו  יש  אם  אפילו 
כשמרחיקים  אבל  תנועה,  של 
הוא  אזי   – שכליים  מחיים  אותו 
אותו  שגוזל  מאסר  במאסר, 

מעיקר מהותו.
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שביכלתו להגיע לדרגות הכי עליונות בשכל, 
קטן  ילד  של  שכליים  לחיים  אותו  ומגבילים 
ה"אני"  עבור  ביותר  הכבד  המאסר  זה  הרי   –

האמיתי שלו,

 – בכך  עצמו  את  מגביל  בעצמו  הוא  ואם 
ואפשרויותיו  ושכלו  שנותיו  בזבוז  ידי  על 
אמצעים  ולחיפוש  וכדומה,  ושתי'  אכילה  על 
להשגת מאכל ומשקה, מבלי להתעלות יותר – 
הרי, מבחינות רבות, מאסר-עצמי זה מר יותר 

בהרבה, וגורם תוצאות חמורות יותר.

* * *

נפש  לו  יש  מהם  אחד  שכל  ישראל,  בני 
אלקית, חלק אלוקה ממעל ממש, אשר, אפילו 
ובגוף,  הבהמית  בנפש  מלובשת  היא  כאשר 
סוף"  "אין  עם  הקב"ה,  עם  קשורה  היא  הרי 
ליציאת  שלה,  האמיתית  לחרות  שאיפתה   –
מצרים, היא תמידית ו"אין-סופית". היא אינה 

יכולה להישאר במקום אחד. כל יום, בעלייתה 
לאין- המקרבים  ומצוות,  תורה  ע"י  הנוספת 
פנימיותה  בעומק  הנשמה  מרגישה   – סוף 
שהמדריגה של אתמול היא היום כבר בבחינת 
למעלה  ולהגיע  ממנה  לצאת  שיש  "מצרים", 

יותר.

* * *

הבעל"ט,  חירותנו"  ש"זמן  השי"ת,  יעזור 
מכל  החירות  את  ואחת  אחד  לכל  יביא 
ורוחניות,  חומריות  גשמיות,  ההפרעות, 
אחר  בעילוי  לבב,  ובטוב  בשמחה  ולשגשג, 
 – המדה  במלוא  חירותינו  לזמן  עד  עילוי, 
הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו 

במהרה בימינו.

 בברכת חג הפסח כשר ושמח
מנחם שניאורסאהן

שבכל  כללי,  בהמכתב  בהענין המבואר  א. 
)"איבערלעבן  ולחוות  לחיות  יהודי  צריך  יום 
און דורכמַאכן"( יציאת מצרים )כיון ש"יציאת 
מצרים" של אתמול אינה מספיקה עבור מצבו 
ודרגתו היום, וה"יציאת מצרים" של היום לא 

תספיק עבור מחר( – יש הוספה:

רז"ל על  וכמאמר  לבושים,  נקראים  מצוות 
אחת  "מצוה  הם",  ערומים  כי  "וידעו  פסוק 

שהיתה בידן, נתערטלו הימנה".

משל בתורה – מתאים בכל הפרטים.

בלבושים, רואים אנו, שכאשר האדם הולך 
וגדל, צריך להחליפם. אם הוא נשאר באותם 
לבושים שלבש מקודם, הנה מבלי הבט על כך 
כמאמר  בכבודו,  הלבושים  הוסיפו  שמקודם 
הרי  מכבדותי,  למאני'  קרי  יוחנן  רז"ל ר' 
עתה, לא זו בלבד שאינם מכבדים אותו, אלא 
מבוגר  שאדם  כך  על  ממנו  ילעגו   – אדרבה 

לובש לבושים ילדותיים.

שהם  למצוות,  בנוגע   – בנמשל  גם  וכמו"כ 
במובן  גדל  שהאדם  ככל  רוחניים.  לבושים 

 – שלו  הלבושים  את  להגדיל  עליו  הרוחני, 
המצוות. ה"מדה" של המצוות שקיים לפני כן, 

אינה מספיקה די' למצבו עתה.

בכל  שהרי  תמיד,  וגדל  הולך  יהודי  ב. 
נעשה  מצוה  כל  וע"י  מצוות,  הוא מקיים  יום 
זו עלי' בלתי  נעלה וקדוש יותר. ובאמת הרי 
צוותא( מקשרת  )לשון  מצוה  מוגבלת, שהרי 

את היהודי עם הקב"ה, שהוא ית' בלי גבול.

המצוות  במדת  להסתפק  יכול  אינו  ולכן 
זה  הי'  אתמול  אם  אפילו  כי,  אתמול,  שעשה 
בבחינת יציאת מצרים,  והי'  עבורו,  מספיק 

הנה לגבי מצבו היום הרי זה עדיין – מצרים.

והדברים קל וחומר: ומה בלבושים גשמיים, 
תינוק  בין  אפילו  למבוגר,  ילד  בין  שהחילוק 
בהגבלה,  הוא  שנה,  שבעים  בן  לזקן  יומו  בן 
ברוחניות,   – הלבושים  את  להחליף  צריכים 
שע"י מצוה יכול להיות שינוי ממהות למהות, 
בלתי  עלי'  וכו',  לצדיק  לבינוני,  גמור  מרשע 

מוגבלת – על אחת כמה וכמה.

מרגיש  שאינו  טוען  הוא   – מאי?  אלא  ג. 
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בעצמו שינוי ועלי'.

כ"ק  לעיל פתגם  כמוזכר   – זה  על  והמענה 
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע, שהעדר הידיעה אינו 

משנה את המציאות.

וזה דבר הסיפור:

כ"ק  אל  לליובאוויטש  בא  המשכילים  אחד 
למציאות  בנוגע  הוכחה  ממנו  וביקש  אדנ"ע, 
המלאכים – שהרי להיותם מב' יסודות הדקים, 
אף אחד לא ראה אותם ולא מישש אותם, א"כ, 

מניין ההכרח על מציאותם?!...

ישכנע אותו  כ"ק אדנ"ע ראה שלא  וכאשר 
ע"י טענות שכליות – המשיל לו משל:

מקראסאניע לליובאוויטש – נוסעים בעגלה.

]גם עובדה זו קשורה עם סיפור:

כבישים  ברוסיא  לבנות  התחילו  כאשר 
ומסילות ברזל – צוה ניקאליי שמסילת הברזל 
תעבור דרך ליובאוויטש. וכאשר הצמח-צדק 
בעל- הנני  שלי  אמות  בד'  אמר:  זאת,  שמע 
הבית )כי הצ"צ לא רצה שליובאוויטש תהפוך 

ל"כרך", כיון ש"ישיבת כרכים קשה"(.

וכאשר שאל יהודי אחד את הצ"צ אם לקבל 
מסילת  את  לבנות  לו  שמציעים  ההצעה  את 
ההצעה  את  שיקבל  הצ"צ,  השיב  הברזל, 
הצדדים,  משני  הברזל  מסילת  חלקי  כל  על 
מלבד על קטע מסילת הברזל שצריך לעבור 
כהוראת  עשה  ואכן  לליובאוויטש.  בסמיכות 

הצ"צ, והרויח בזה ממון רב.

ואילו חלק מסילת הברזל שהי' צריך לעבור 
אינו-יהודי,  לקח   – לליובאוויטש  בסמיכות 
וכאשר התחיל לבנות, שקע היסוד שעליו היו 
תיקנוהו,  וכאשר  הדרך,  את  לבנות  צריכים 
התקלקל משהו אחר, והקבלן )"ּפַאדרַאטשיק"( 

הפסיד הון רב.

היתה  לא  אדנ"ע,  כ"ק  של  לזמנו  עד  ומאז 
צריכים  והיו  ברזל,  מסילת  בליובאוויטש 
לנסוע בעגלה רתומה לסוסים. וכל זה – בגלל 
בעל- הנני   – שלי  אמות  בד'  הצ"צ:  דברי 

הבית![.

מקראסאניע  ההולכת  בעגלה  ובכן: 
ע"ד  ודנים  משכילים  יושבים  לליובאוויטש 
איפוא  ישנם  המלאכים.  מציאות  על  הוכחה 
העגלה,  את  שמושך  הסוס  מחשבות:  שלש 
שבבואו  בכדי  היא  הנסיעה  שכוונת  חושב, 
בעל  לאכול.  תבן  לו  יתנו  לליובאוויטש 
שבבואו  היא  הנסיעה  שכוונת  חושב  העגלה 
עבור  התשלום  את  יקבל  לליובאוויטש 
ואילו  השבת.  צרכי  לקנות  ויוכל  הנסיעה 
היא  הנסיעה  שכוונת  חושבים  המשכילים 
בירור  לתוספת  יזכו  לליובאוויטש  שבבואם 

בענין המלאכים.

וסיים כ"ק אדנ"ע: וכי משום שהסוס חושב 
של  מציאותם  קיימת  לא   – התבן  אודות 

המלאכים?!...

)משיחת אחש"פ ה'תשח"י, סעיפים ל-לב(

מח
ון 

לי
ג

"ח 
שע

ת
ה'

סן 
 ני

יא
9   







תפקיד אומות העולם -
שבע מצוות בני נח

 קיום שבע מצוות
ועשיית חסד

מענה למכתב בתאריך י"ז מנ"א תשכ"ב:

להוסיף

במענה לשאלתה הטעם שאין על בנ"י להשתדל לגייר את או"ה ]אומות העולם[ –

לכאו"א יש לו תפקידו בעולם וסדר הנהגתו ע"פ תורת ה': לבנ"י תרי"ג מצות, או"ה – ז' מצות ב"נ 
]בני נח[ ופרטיהם

רק נשמות מעטות )במספר( ביותר תפקידן גם ענין הגירות.
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נכרים מצווים בישוב העולם

מענה לאחת שרצתה להתגייר בניגוד לרצון הוריה:

ע"פ כתבה – למה לה להכנס למחלוקת והפרדה גדולה ונפשית עם הורי' וכו', עם כל ידידי' עמהם 
כלל  בהם  מחוייבת  אינה  עתה  שבמצבה  ושעל,  צעד  כל  על  תומ"צ  עול  ע"ע  לקחת  וכו',  גדלה 

וכלל?!

תקיים ז' מצות ב"נ כדרוש, תעשה חסד עם בנ"א, תשלים לגמרי עם הורי' וכו'

מענה לאשה יועצת לעניני נישואין, בנוגע לבני זוג שפנו אלי' שלא הסתדרו ביניהם, והבעל רצה 
להתגרש, ושאלה מה עליה לענות להם:

ואפשר  וכו'(,  בהמה  גם  יכולה   – ר"ל  להחריב  )כי  שכל  בעלי  מעלת  ובזה  וכו'  השלום  שגדול 
שנתחתנו שלא כדמו"י ]כדת משה וישראל[, ולכן עליהם לתקן זה

המדובר )תחלתו( גם בנוגע לנכרים שמצווים בישוב העולם
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17  םינינעםינינע /  תשכ"א-תשמ"ו

ב.
דברי עידוד וברכה על 

קבלת הפרס נובל
לפנינו מכתב כ"ק אדמו"ר להעביר 
הפרס  ע"ד  ויזל  ע"ה  אלי'  ר'  לסופר 

נובל שקיבל.

לפני  שנפגשנו  שמעת  מובן 
אחרי  עוקב  הנני   – שנים  כו"כ 

הנעשה אתו ומכו"כ טעמים
לא רק כאיש פרטי בנוגע לאיש 
 – גם  רק  )ולא  “גם"  אלא  פרטי 
כטפל, אלא כעיקר בפ"ע( כפי ]?[ 
והכלל  הציבור  על  לו  שהשפעה 

דבנ"י וגם דהעולם בכלל
בקשר   – מצדי  וגם 
יכולתי  כפי  ועבודתי  להשתדלותי 
הציבור  ובעניני  יחידים  בעניני 

והכלל
תודה  רגש  נתוסף  לכהנ"ל   –
ולבבית  השתתפותו  בעד  עמוקה 
וכו'  הקדושים  כת"י  על  בהגנה 

דחב"ד והחסידים
השמים,  מן  מיוחדה  זכות   –
יותר  עוד  גדולה  היא  שכנראה 

מאשר אני בעצמי שיערתי –
על  גם  השפיע  זה  ורגש 

התבוננותי בהנעשה אתו, כמובן.
„פרס  קיבל  אשר  כשנודעתי 

נובל" – גרם לי תענוג וכו' וכו'
הפ"ש  לאחרי  שבא  ובפרט 
ממנו שקיבלתי ע"י אחותו תי' – 

התחדשות הקשר גם מצדו
בכ"ז הייתי בספק באם ואיך להגיב ע"ז ומכמה טעמים

]=לקדש השם[ ע"י  ובפרט – ע"ד האפשריות לקדה"ש  לי הרר"י שי' קרינסקי ע"ד שיחתם בכלל  כשמסר 
מאורע זה 

ראיתי בזה השגח"פ בולטת שעלי לומד עכ"פ נקודה מהנראה לי ברור בזה
כמו שרואה הנני השגח"פ בזה שקיבלו למחרת יוהכ"פ, יום המשפט לבנ"י ולכל העולם ושאומרים בו בסגנון 

דחתימה שהשם “עושה השלום", בה"א הידיעה
)שכולם  הממשלות  ע"י  הארץ  ובכל  למעשה  שיפעול  לפרסום  המאורע  לנצל   – שבהנקודה  והנקודה 
משתתפות במאורעי קרן הנ"ל(: החדרת בעיון דהשם “לשבת )בשלום( יצרה" כל הארץ, וזה מכריח החינוך 

בכיון זה )גם דהמבוגרים(, ובעיקר ע"י חיזוק

82
%

חינוך לקיום
שבע מצוות בני נח

ויזל  אלי  למר  מכתב 
)תשרי תשמ"ז(:

שנפגשנו  שמעת  מובן 
הנני   – שנים  כו"כ  לפני 
עוקב אחרי הנעשה אתו 

ומכו"כ טעמים

לא רק כאיש פרטי בנוגע 
לאיש פרטי

גם  רק  )ולא  "גם"  אלא 
כעיקר  אלא  כטפל,   –
איש  שהוא  כפי  בפ"ע( 
שהשפעה לו על הציבור 
והכלל דבנ"י וגם דהעולם 

בכלל

בקשר   – מצדי  וגם 
ועבודתי  להשתדלותי 
כפי יכולתי בעניני יחידים 

ובעניני הציבור והכלל

רגש  נתוסף  לכהנ"ל   –
בעד  עמוקה  תודה 
ולבבית  השתתפותו 
כת"י  על  בהגנה 
דחב"ד  וכו'  הקדושים 

והחסידים 

מן  מיוחדה  זכות   –
היא  שכנראה  השמים, 

גדולה עוד יותר מאשר אני בעצמי שיערתי –

ורגש זה השפיע גם על התבוננותי בהנעשה אתו, כמובן.

כשנודעתי אשר קיבל "פרס נובל" – גרם לי תענוג וכו' וכו'

ובפרט שבא לאחרי הפ"ש ממנו שקיבלתי ע"י אחותו תי' – התחדשות הקשר גם מצדו

בכ"ז הייתי בספק באם ואיך להגיב ע"ז ומכמה טעמים

]לקידוש  לקדה"ש  האפשריות  ע"ד   – ובפרט  בכלל  שיחתם  ע"ד  קרינסקי  שי'  הרר"י  לי  כשמסר 
השם[ ע"י מאורע זה
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ראיתי בזה השגח"פ בולטת שעלי לומר עכ"פ 
נקודה מהנראה לי ברור בזה

שקיבלו  בזה  השגח"פ  הנני  שרואה  כמו 
ולכל  לבנ"י  המשפט  יום  יוהכ"פ,  למחרת 
העולם ושאומרים בו בסגנון דחתימה שהשם 

"עושה השלום", בה"א הידיעה

המאורע  לנצל   – שבהנקודה  והנקודה 
ע"י  הארץ  ובכל  למעשה  שיפעול  לפרסום 
הממשלות )שכולן משתתפות במאורעי קרן 
הנ"ל(: החדרת העיון דהשם "לשבת )בשלום( 
יצרה" כל הארץ, וזה מכריח החינוך בכיון זה 
לקיום  חינוך  ע"י  ובעיקר  דהמבוגרים(,  )גם 
דבני  מצוות  ]ז'  דב"נ  ז"מ  של  בפועל  במעשה 
נח[, וכדי שיהי' קיומם בלי שינוים – לקיימם 
עולם  בורא  בקשת  וגם  ציווי  שזהו  מפני 
ומנהיגו שהוא Super Power ]מעצמת העל[ 

.Super Powers שעל כל ה

הנשיא ריגַאן כבר הזכיר עד"ז )בקיצור(,

לודאי  קרוב   – אליו  דהנ"ל  היחס  וע"פ 
שיצטרף לקריאתו-דרישתו הוא בזה,

ובפרסום ותוקף וכו'

ופשוט שכל המחונך ומקיים ז"מ אלה – לא 
הי' מסוגל כלל לקחת חלק בעניני השואה,

ובתור אחד שעבר הגיהנום דהשואה בפועל, 
השואה  מעשי  בפועל  עושים  אנשים  וראה 

ובקור נפש וכו'

ובחסדי השם ניצול וכו' –

ולחזור  להכריז  הקדוש  החוב  עליו 
ולהכריז שעל כאו"א החוב להשפיע 

בהפצת החינוך האמור וכו'

יש להאריך בכ"ז – אבל לדכוותו אין 
צורך בזה

בסגנון  בכהנ"ל  כשידבר  ואדרבא 
דעצמו – טוב יותר ומועיל.

כהנ"ל בתור הצעה ולשיקול דעת כ', 
כמובן

 א ק פ18 /  תשורה

וכדי שיהי' קיומם  ז"מ דב"נ,  לקיום במעשה בפועל של 
בורא  בקשת  וגם  ציווי  שזהו  מפני  לקיימם  שינוים –  בלי 
 Superה כל  שעל   Super Power שהוא  ומנהיגו  עולם 

.Powers
________

הנשיא ריגַאן כבר הזכיר עד"ז )בקיצור(,
וע"פ היחס דהנ"ל אליו – 

קרוב לודאי שיצטרף לקריאתו –
דרישתו הוא בזה.

________

ובפרסום ובתוקף וכו' )1(
________

יש להאריך בכ"ז – אבל לדכוותו אין צורך בזה
יותר  טוב   – דעצמו  בסגנון  בכהנ"ל  כשידבר  ואדרבא 

ומועיל.
כהנ"ל בתור הצעה ולשיקול דעת כ', כמובן

אסיים בברכת בנ"י ובמאמע
לשון – פַארנוצען )הפרס( גע-

זונטרעהייט בגו"ר
שהוא  כיון  טרחתו(  )למרות  טלפנית  למסור  בקשתי 

עריו"ט ודט' ימים
גמח"ט ובכבוד ובברכה

)1( ופשוט שכל המחונך ומקיים ז"מ אלה 
לא הי' מסוגל כלל לקחת חלק בעניני השואה

דהשואה  הגיהנום  שעבר  אחד  ובתור 
מעשי  בפועל  עושים  אנשים  וראה  בפועל, 

השואה ובקור נפש וכו'
ובחסדי השם ניצול וכו' –

עליו החוב הקדוש להכריז ולחזור ולהכריז 
החינוך  בהפצת  להשפיע  החוב  כאו"א  שעל 

האמור וכו'

82
%

80
%
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עריו"ט ודט' ימים
גמח"ט ובכבוד ובברכה

)1( ופשוט שכל המחונך ומקיים ז"מ אלה 
לא הי' מסוגל כלל לקחת חלק בעניני השואה

דהשואה  הגיהנום  שעבר  אחד  ובתור 
מעשי  בפועל  עושים  אנשים  וראה  בפועל, 

השואה ובקור נפש וכו'
ובחסדי השם ניצול וכו' –

עליו החוב הקדוש להכריז ולחזור ולהכריז 
החינוך  בהפצת  להשפיע  החוב  כאו"א  שעל 

האמור וכו'

82
%

80
%

מח
ון 

לי
ג

"ח 
שע

ת
ה'

סן 
 ני

יא
15

   



]ובשפת האם )שלו(  אסיים בברכת בנ"י ובמַאמע לשון – פַארנוצען )הפרס( געזונטערהייט בגו"ר 
לנצל )הפרס( לבריאות בגשמיות ורוחניות[

בקשתי למסור טלפנית )למרות טרחתו( כיון שהוא עריו"ט ]ערב יום טוב[ ודט' ימים

גמח"ט ובכבוד ובברכה

עלון בנושא שבע מצוות ב"נ
- האופן הנכון )א(
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22,aurvq presw

c/

ngbv kvurh vj,i gk suWj ak vahsur nhWY fxku vw,anWd/

chi vatr atku to bfui kxsr jucr, gWs acg nmu, cbh bj/ ugWz gbv fWe tsnuWr:

cto hnmt nunjvczv

)bux; gk vms vvkf,h _

cxdbui akt hrdhz t, vbfrho udo h,tho kvtn, _ akfi cxpe_ kt kvuWk(

7
5
%

7
5
%

/ / /

עלון בנושא שבע מצוות ב"נ
– האופן הנכון )ב(

שלהי מכתב ימי חנוכה ה'תשמ"ב לר' דוד לייב גראסבוים ממלבורן אוסטרליה, ששלח תדפיס 
מספר מסויים באנגלית אודות שבע מצות ב"נ, שרצה להפיץ:

נ.ב.

נתעכב המשלוח ובנתים נתקבל המכ' מיום ב' דר"ח טבת והמצו"ב – ע"ד ז' מצות ב"נ. המסקנא 
תומ"י ]תיכף ומיד[ בקריאתו, שהעובר על כל שאר העברות שבין אדם לחברו ה"ה מחסידי או"ה! 
וכן גוי שנשא אשת חברו באם עזבה את בעלה לשעה וכו'. וכן ההדגשה בחילוק שבין בנ"י לב"נ 

ובפרט בעונש מיתה – מובן הרושם באם יפול לידי ב"נ. וק"ל. וכדאי שיבער כל הטופסים.

מענה לר' הלל דוד קרינסקי על מכתב דו"ח משידור התוועדות י"ט כסלו תשמ"ג, בו שאל בין 
המדובר  לאור  שהגיעו  לפניות  בהמשך  ב"נ,  מצות  שבע  דבר  על  חוברת  לסדר  נכון  אם  היתר 

בנושא בהתוועדות האמורה:

באם ימצא מומחה בזה )נוסף על הצד ההלכתי – בסגנון שלא ירגיז את הנכרים וגם יתאים להאמת 
– שלכן בספק – לא להו"ל(
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התאמת שבע המצוות
עם ה"דתות" השונות

מההגהות לתצהיר שהוכן לעיתונות, בקשר עם המשפט שנערך בבית המשפט העליון בנושא 
החנוכיות הפומביות )שלהי סיון תשמ"ט(.

בין השאר נכתב )תרגום( ש"האבות המייסדים את ארצות הברית, קיוו לייסד על אדמתה חיים 
שבהם יוכלו האנשים ליהנות מחופש דת, ולעבוד את ה' בחופשיות, כל אחד בהתאם לאמונתו 

או אמונתה".

או אמונתה",  "כל אחד בהתאם לאמונתו  קו מחיקה על הנכתב  כ"ק אדמו"ר שליט"א העביר 
וכתב:

ח

נצרות – היא ע"ז – היפך של ז"מ דב"נ משא"כ ִאיסַלם )1(

– אלא שהנוצרים שבימינו מעשה אבותיהם בידיהם )2( ם
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שבע  אודות  באו"ם  רב  נאום  בנושא  מענה 
מצות ב"נ:

 u.n.ב רב  נאום  ע"ד  השאלה  נוסח  כמובן 
]או"ם[ צ"ל

 u.n.כיון שתועלת גדולה ביותר שרב ינאום ב
ע"ד ז"מ ב"נ וכו' באיזה דרך להביא זה בפועל 
)ולא – מה דעתו של הנשאל האם אפשר שרב 

ינאום וכו'(

הערה-הארה: כשמר יוסף שי' קיירא סיפר לי 
"שהרב שלו מתעסק בזה כו'"

"מונח  כבר  שהדבר   – דבורו  "נשמת"  הי' 
בקופסא"

u.n.באיזה "דרך" יגיע הרב לבימת ה

אין נפק"מ כ"כ

כי בנאומו יאמר שהוא רב וכו'

נאום על דבר שבע המצוות

רגע של שתיקה

הספר  בבתי  שתיקה"  של  "רגע  לקבוע  בקריאה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יצא  תשמ"ג  בשנת 
הממלכתיים, במטרה לחנך את כל הילדים שיש בורא עולם ומנהיגו – "עין רואה ואוזן שומעת".

לפנינו קטע ממכתב באנגלית, בו הוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א:

In present situation

A moment of silence

]=במצב הנוכחי – רגע של שתיקה[.

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    144צדי"ק למלך - א שניאורסון, מנחם מנדל בן לוי יצחק עמוד מס  
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1981( חגגה יהדות העולם את יום הולדתו  ביום י"א בניסן תשמ"א )ה-15 באפריל 
ה-79 של מנהיגה הנערץ, הרב מנחם מ. שניאורסון שליט"א )הרבי מליובאוויטש(.

מ-10,000,  למעלה  של  לקהל  בדברים  הרבי  פנה  ליובאוויטש,  של  הראשי  במטה 
שכלל את כל חלקי הקהילה, שהגיעו לציין אירוע זה. מאות אלפים נוספים ראו את 

מהלך הענינים בטלוויזיה בכבלים באמצעות לוויין.

חלק חשוב מדברי הרבי, שנמשכו ארבע שעות בהפסקים קצרים, הוקדשו למשימת 
המשרד והאחריות של מוסד הנשיאות, ושל הנשיא בפרט.

להלן תרגום חופשי ועיבוד של חלק מהדברים.

לכל אלה ששלחו את מיטב איחוליהם בהזדמנות זו אני מביע מעומק לבי את תודתי והערכתי. 
במיוחד לנשיא ארצות הברית של אמריקה, אשר, למרות מצב בריאותו, כתב בכדי להביע את 

כ"ק  של  הקט"ז  ההולדת  יום   – ה'תשע"ח  ניסן  י"א  הבהיר  יום  לרגל 
אדמו"ר שליט"א, בו מתחילים לומר פרק קי"ז בתהילים, "הללו את ה' כל 
גוים שבחוהו כל האמים", ובקשר עם ההתעוררות לאחרונה בנוגע ל"רגע 
של שתיקה" אותו עודד הרבי לכונן בבתי הספר הציבוריים, מובא בזה 
תקציר התוועדות י"א ניסן תשמ"א באנגלית )מתורגם ללה"ק(, שהוכן על 

ידי וועד "שיחות באנגלית" אותו הגיה כ"ק אדמו"ר שליט"א.

ניסיון התנקשות בנשיא  יש לציין, שכשבועיים לפני התוועדות אירע 
ארה"ב דאז, מר רונלד רייגן. ממיטת חוליו שלח הנשיא אגרת ברכה לרבי 

לרגל יום הולדתו. 

הרבי החל את ההתוועדות בדברי ברכה לכל אלה שאיחלו לו איחולי 
לרגל יום הולדתו, ובפרט לנשיא. הרבי שיבחו על מאמציו לכתוב לו – 
בפרט נוכח מצבו, וברכו שיצליח לבצע את משימתו ותפקידו שניתנו לו 

על ידי בחירת רוב העם. 

בהתוועדות דיבר הרבי ארוכות אודות הסיבה שגרמה למתנקש לבצע 
את מעשהו הזדוני, ואמר שהסיבה לכך היתה העובדה שלא חונך שהקב"ה 
רואה ושומע את כל מה שהוא עושה. הדרך לפתור בעיה זו, אמר הרבי, 
הציבוריים,  הספר  בבתי  שתונהג  דתית,  שאינה  תפילה  באמצעות  היא 
באמצעותה תחדור בתלמידים ההכרה שישנה "עין רואה". הרבי הבהיר 
בנוגע  ארה"ב,  של  המייסדים  האבות  לתקנת  מנוגדת  אינה  זו  שתפילה 

להפרדת הדת מהמדינה. 

המסר של הרבי בנוגע לאיזון שארצות הברית חייבת לשמור בין שמירה 
החינוך  בנושא  ועמדתו  לעולם,  אור  היותה  לבין  שלה  האינטרסים  על 

ובמיוחד האתגר של דור ה"אני", נשמע כאילו נאמר היום.

עם  הכתי"ק  צילומי  פיענוחי  מובאים  המתורגמת,  לשיחה  בהמשך 
הגהותיו הק' של הרבי.
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ברכותיו ואיחוליו הטובים. אני אסיר תודה עמוקות על מחשבותיו ורגשותיו הטובות, ושולח את 
ברכותיי להחלמה מלאה ומהירה. יהי רצון שישתמש בכוחות שהושקעו בו כמנהיגו הנבחר של 
ארה"ב למען טובת אמריקה וכל האמריקאים. "הבטחון באלוקים" שנותן את היכולות והחוזק 
למלא משימה זו, ללא ספק יסייע לו להחלמה מלאה, ולהשיג את המשימות והמטרות העצומות 

שעומדות מולנו.

הניסיון, שתודה לא-ל נכשל, נותן לנו חומר למחשבה. התוקף הגיע ממשפחה עשירה, ואי 
אפשר להציע תירוצים כעוני או קשיים; יש לחפש את הסיבה במקום אחר. האשמה רובצת על 
החינוך שקיבל. וזה חל לא רק על המקרה שלו, אלא להרבה הרבה ילדים. הכישלון להחדיר 
בילדים מודעות לאלוקים גורם לסגנון חיים אגוצנטרי וֶאנוכי של חלק גדול מהצעירים של היום 
– דור ה"אני". למרבה הצער, הורים רבים היום אינם מספקים או שאינם יכולים לספק חינוך כזה; 
האחריות לעשות זאת עוברת למערכת החינוך הציבורית. הדגשתי זאת פעמים רבות, ואכן, יום 
חינוך מיוחד נחקק בכדי להדגיש את חשיבות החינוך. חינוך שמספק לא רק ידע, אלא שמאמן 

את הילדים להיות אזרחים הגונים ומועילים.

הדרך הטובה ביותר להתחיל תכנית כזו היא כינון של הצהרה פשוטה, שאינה שייכת לדת של 
הילדים בתחילת כל יום, שמאשרת את אמונתם ובטחונם באלוקים. זה בשום פנים ואופן אינו 
סותר את הרעיון של הפרדת הדת והמדינה, משום שכוונת האבות המייסדים בכינון עיקרון זה 
היתה אך ורק חיסול הרדיפה הדתית כפי שסבלו. תפילה פשוטה שאינה שייכת לדת אינה יכולה 

בשום אופן להתפרש כאי-סובלנות דתית.

לכלל  אלא  לאזרחיה,  רק  אינה  והגונים,  מועילים  חיים  לוודא  הברית  ארצות  של  האחריות 
האנושות. מדינה זו היא מעצמת-על, החשובה ביותר בעולם, עם הזדמנויות אדירות להשפיע 
זאת,  עם  אלוקים,  בדלנית.  למדיניות  מטרידה  מגמה  ישנה  אולם  לטובה.  אחרות  מדינות  על 
בהחלט נתן למדינה זאת את עושרה וכוחה להשתמש בהם במילואם וביעילות. לארצות הברית 
יש את הזכות, זכות גדולה מאוד, גלובלית, להשתמש בהשפעתה במלואה בכדי לתקן את המצב 
המדאיג של חוסר יציבות ותוהו ובוהו, של אלימות גוברת בעולם, שקיימת כיום, ולוודא שלום 

אמיתי ובר קיימא.

ארצות הברית הצליחה להפוך למדינה הדומיננטית שהיא, משום שהתברכה במשאבי טבע 
גדולים. אבל בכדי להישאר חזקה ועצמאית, היא חייבת להסיר את התלות שלה במדינות אחרות 
למקורות אנרגיה, בעיקר נפט. תלות משתקת זו מנעה מארצות הברית לפעמים מלעקוב אחר 
מדיניות שאינה בהתאם לאידיאלים של צדק שלה. אבל זה לא צריך, זה לא חייב להיות כך. 
כשלעצמה, מדינה זו בעזרת אלוקים יכולה להיות בלתי תלויה באנרגיה. ישנם מספיק מקורות 
כגון פחם, וכו', לא רק בכדי לספק לארה"ב עם כל צרכי האנרגיה שלה, אלא גם למדינות אחרות. 
זמן קצר מאוד לספק את כל  יכול בתוך  ייעשה,  אנרגיה סולארית בלבד, באם המאמץ הנכון 
זה הביקוש במדינה זו. עם הנחישות הנכונה ארצות הברית יכולה לספק לעצמה וגם לנצל את 

הנכסים שאלוקים נתן בכדי להשפיע על העמים סביב להיות אזרחים מועילים, יראי אלוקים.

לסיום, אני רוצה שוב להביע את הוקרתי לברכותיו הלבביות של הנשיא בהזדמנות זו, ולהביע 
את ברכותיי להחלמתו המלאה והמהירה.
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קווים  כמה  מגלה  השיחות,  עיבודי  את  לערוך  הרבי  של  דרכו  ניתוח 
מנחים והעדפות לניסוח ולסגנון – במיוחד בפרסומים באנגלית. חלקם 
כוללים: א( הימנעות מהכללות והגזמות. ב( הימנעות משפה חזקה. ג( 
העדפה של שפה חיובית. ד( שמירה על שפה וניסוח פשוט וברור ככל 

האפשר. דוגמאות לכך ניתן לראות בבירור בשיחה הנ"ל.

בין שאר העריכות לשיחה זו, אחת המרתקות היא האופן בו הרבי בחר 
לתאר את אורך ההתוועדות.

במקום "חלק עיקרי", כתב הרבי "חלק חשוב".

הרבי מחק את המילים "למעלה מ", כך שיובן שההתוועדות ארכה ארבע שעות 
בלבד ולא יותר, הרבי גם הוסיף "בהפסקים קצרים", כך שלא ישתמע שדיבר ארבע 

שעות רצוף. 

הרבי הוסיף את "משימת" משרד הנשיאות, ומחק את המילה "נוכחי" שהתייחסה 
לנשיא. 

הרבי הוסיף "מעומק לבי" לתודתו וברכתו.

הרבי מחק את מילים "ההתנקשות המפחיד". 

הרבי מחק את המילים "בילדותו" בנוגע לחינוכו של המתנקש.

במקום ל"כל הילדים", כתב הרבי "הרבה הרבה ילדים".

בנוגע לאופי החינוך של הדור הזה, הוסיף הרבי את המילים "חלק גדול", כביכול 
לא כולם סובלים מזה.

בנוגע לכך שהורים אינם מספקים את החינוך, הוסיף הרבי "רבים".

במקום את הילדים שלנו, העיר הרבי שיהיה כתוב "הילדים". 

הרבי הדגיש את המילים "שאינה שייכת לדת". 

הרבי מחק את המילים "לשקול רק את האינטרסים שלה".

בפסקה בנוגע ליכולות של אמריקה, שינה הרבי את הנוסח לחיובי במקום לשלילי. 

להשתמש  הגלובלית,  זכותה  את  והדגיש  אמריקה,  ה"חובה" של  את  הרבי מחק 
בהשפעתה לדכא אלימות ולעודד שלום בר קיימא. 

הרבי תיקן, שעקב התנגדות פנימית באמריקה היא אינה משקיעה מספיק משאבים 
לפיתוח אנרגיה שתסייע לה להפוך לישות עצמאית בלתי תלויה במדינות בעלות 
משאבי נפט אדירים, והעיר, שבאמריקה יש מספיק אנרגיה, לא רק לעצמה, אלא גם 

בכדי לתת לאחרים, כל מה שנדרש היא נחישות נכונה.
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 מבוא 
השתלשלות המנהג

המקור הראשון למנהג אמירת "סדר קרבן פסח" בערב פסח, הוא בספר "סדר היום" 
הודפס  )הספר  שנה  וחמישים  מאות  כארבע  לפני  בצפת  שחי  מכיר1,  בן  משה  לרבי 
לראשונה בשנת ה'שנט, בחיי מחבר הספר(, בתקופת האר"י ז"ל, והיה ריש מתיבתא דעין 
כותב  הוא  אותו  פסח",  קרבן  "סדר  נוסח  את  כותב  הוא  בספרו  לצפת.  הסמוכה  זיתים 
לומר אחרי מנחה, ומסיים "וידאג דאגה על חורבן הבית, ויתחנן לפני בורא עולם יתברך 

ויתעלה שיבנה אותו במהרה בימינו".

מנהג זה התפשט במהירות2, והובא בסידורי האר"י השונים, בשל"ה, ועוד.

כשהגיע היעב"ץ להדפסת סידורו )הודפס בשנת תק"ה( ורצה לכלול בתוכו את "סדר 
עשר  עליו  והקשה  לדעתו,  מתוקן  מספיק  לא  היום"  "סדר  שנוסח  ראה  פסח",  קרבן 
וכיו"ב, ושאלה אחת על פרט שאיננו מדויק.  קושיות, רובם על כך שחסרים בו פרטים 
הבית,  לבנין  תפילה  כולל  הנוסח  פסח.  בערב  לאמירה  חדש  נוסח  היעב"ץ  כתב  ולכן 

פסוקים מפרשת בא, ותיאור מפורט יותר של סדר ההקרבה.

אדה"ז בחר להביא את הנוסח שב"סדר היום", להוציא תיקון תוכני אחד )בפרט עליו 
הקשה היעב"ץ( ושינויי לשון קלים. לכל שאלות היעב"ץ על כך שישנם פרטים חסרים, 

לא התייחס אדה"ז בסידורו3. והרבי בהגדה מבאר כיצד ניתן לתרץ שאלות אלו. 

)ומעניין לציין שאדה"ז לא הזכיר בשולחן ערוך את מנהג אמירת "סדר קרבן פסח", על 
אף שהביא אותו בסידורו4(. 

1( אודות המחבר וספרו ראה גליוננו "התמים" גליון לט שי"ל בחודש אד"ר ה'תשע"ו, בתחילת מאמרו 
של הרב אסף חנוך פרומר.

2( ומעניין שספר זה הוא גם המקור הראשון לאמירת "מודה אני" כשנעור משנתו. ומעניין לבדוק האם 
יש פרטים נוספים אותם הוא חידש, והם התפשטו באופן כל כך משמעותי.

החשובים  מהסידורים  והיה  ה'תק"ה  בסביבות  שהודפס  היעב"ץ  סידור  את  ראה  שאדה"ז  ומסתבר   )3
ביותר. אך אין לכך וודאות גמורה.

4( ומאידך, יש מנהג אחר השייך לימים אלו, ובו קרה בדיוק הפוך; השל"ה )שחי אחרי בעל "סדר היום"( 
הנהיג לקרוא בתחילת חודש ניסן את הקטעים בתורה בהם מדובר על הקרבנות שהקריבו הנשיאים בחנוכת 
המשכן. אף מנהג זה התקבל והתפשט מאוד, ואדה"ז אף מזכירו בשולחן ערוך. אך בסידור אדה"ז לא הביא 
מנהג זה. וא"כ לפנינו מנהג אחד אותו הביא אדה"ז רק בסידור, ומנהג שני אותו הזכיר רק בשו"ע. וצ"ע 



נוסח  הוא  פסח,  בערב  לאמירה  שלישי  נוסח 
הגר"א. בסדר הגר"א יש אך ורק פסוקים, ולא תיאור 
בצורה סיפורית. הפסוקים נלקחו מפרשת בא ועוד 
ואף  הקרבן,  על  מדובר  בהם  בתורה  רבים  מקורות 

ממקומות בנביא בהם מדובר על ענין זה.

מקורות הנוסח

משה  רבי  שכתב  פסח"  קרבן  "סדר  של  הנוסח 
מקורות  מב'  נלקח  אדה"ז  בסידור  והובא  מכיר  בן 
עיקריים: א( המשנה בפרקים חמישי ושישי במסכת 
שם  לציין  מבלי  לגמ'  במאמרנו  )וכשמצוין  פסחים 
המסכת, הכוונה היא למסכת פסחים(. ב( הרמב"ם 
בפרק ראשון מהלכות קרבן פסח )וכשמצוין להלכה 
ברמב"ם בלי לציין באיזה פרק והלכות, הכוונה היא 

לפרק זה(.

ב"סדר"  שנתוספו  פרטים  וכמה  כמה  ישנם  אך 
וכמה  כמה  ולעומתם  הנ"ל,  במקורות  קיימים  ולא 
שנוספו,  לפרטים  דוגמאות  וניתן  שירדו.  פרטים 

ירדו, ולחילוקים בין המשנה לרמב"ם5, ומה בחר בעל "סדר היום" להביא בספרו.

המשנה לא כותבת שקרבן הפסח מגיע מהכבשים או מהעיזים זכר בן שנה. כנראה מאחר וזה 
פשוט ביותר, ואין צורך להזכיר זאת. הרמב"ם כן מביא זאת, וכן בעל "סדר היום".

הן ברמב"ם והן במשנה לא מוזכר ששחיטתו בכל מקום בעזרה. וכנראה שהם סומכים על מה 
שנתבאר במקומות אחרים ברמב"ם ובמשנה. אך ב"סדר" זה מופיע.

השוחט וקבל הכהן", כי  ישראל וקבל הכהן", אך הרמב"ם כותב "שחט  במשנה כתוב "שחט 
הרי אין הכרח שהשוחט יהיה ישראל דווקא. וב"סדר" נכתב כמו שכתב הרמב"ם.

גם הרמב"ם וגם המשנה מזכירים שניתן להקטיר את החלבים כל הלילה. פרט זה לא מופיע 
ב"סדר".

אף במקומות בהם דעת הרמב"ם שנויה במחלוקת, באופן כללי נכתב בסדר כדעת הרמב"ם, 
)יוצא  וכפי שיבואר לקמן  כגון "הטבת הנרות", או הפשטת כל הקרבן לפני הוצאת האימורין, 
מכלל זה שב"סדר" כתוב שדם הפסח ב"זריקה" כמו שכתוב במשנה, ולא ב"שפיכה" כמו שפסק 

הרמב"ם(. ועיין בכל זה בגוף מאמרנו.

כנראה מטרת הכותב )רבי משה בן מכיר( הייתה לבחור את הנוסח הברור ביותר, שימחיש 
ביותר מה היה )ולכן הוא מזכיר כיצד היו מדיחין את העזרה, על אף שבמשנה וברמב"ם כתוב 
רק שהיו מדיחין ולא כתוב כיצד עשו זאת( ומאידך להתייחס לכמה שפחות פרטים מיוחדים או 

יוצאי דופן )עיין בדברי הרבי בהגדה(. 

•

נוסח נוסף של "סדר קרבן פסח" מופיע בגמרות הרגילות בדף נז, ב במסכת פסחים )עד כמה 
שידוע לי אין מנהג לומר נוסח זה באף עדה בעם ישראל(. דברים אלו נוספו לגמ' החל מדפוס 

בטעם הדבר.
5( רוב החילוקים הינם לשוניים. ויש גם שינויים עקרוניים השנויים במחלוקת התנאים, או שאת לשון המשנה ניתן 

לפרש ביותר מאופן אחד, והרמב"ם פירש אחרת משאר הראשונים, וכדלקמן.

שער הספר "סדר היום"
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אמשטרדם תע"ד-תע"ז, ושם 
נוסף גם כן קיצור הלכות פסח 
לגמרי  )ולא  א  צט,  בדף  שני 
לא  וכמובן  כתבם(,  מי  ברור 
של  לנוסח  מקור  לשמש  יכלו 

"סדר היום"6. 

• • •

לכך  רבים7  מקורות  ישנם 
שרבותינו נשיאינו לא הסתפקו 
עיינו  גם  באמירת הסדר, אלא 
הוסיפו  ואף  אותו,  ולמדו  בו 

ביאורים ע"פ קבלה וחסידות.

חודש  מברכים  בשבת 
אמר  הרבי  ה'תשמ"ח  ניסן 
להקרבת  להתכונן  שמתחילים 

הפסח, והוסיף: "ומובן שבהכנה לקרבן הפסח נכלל גם )ולכל לראש( לימוד פרטי הענינים דהקרבת 
הפסח, החל מ"סדר קרבן פסח" הנדפס בסידור השוה לכל נפש" )"התוועדויות" ח"ב עמ' 448(.

6( ויש עימי דברים בשאלה מה טעם הכניסו דווקא קיצור הלכות פסח, ולא קיצור הלכות שבת, או דיני עירובין, 
כתיבת תפילין, או כל חטיבת הלכות אחרת. ואכ"מ.

7( ראה "אוצר מנהגי חב"ד" עמ' קג.

"סדר והלכות קרבן פסח ראשון בקצרה" בתוך הגמ'

מן  או  הכבשים  מן  מביא  פסח  “קרבן 
העיזים זכר בן שנה"

“שה  מהפסוק1  הוא  זה  קטע  של  מקורו 
תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן 
העיזים תקחו". ומפסוק זה למדים ג' עניינים2: 
ולא ממין  א( הקרבן צריך להיות ממין הזכר 
הנקבה. ב( גילו של הקרבן הוא שנה, דהיינו, 
ימים3,  בן שמונה  היותו  מיום  שניתן להקריב 

1( שמות יב, ה. 
כאן  שנתבארו  הפרטים  ששלושת  לציין  ומעניין   )2
להלכה  מופיעים  לא  לכאורה   - וצאן  שנה,  בן  זכר,   -
במשנה ובבלי )כנראה לגודל פשיטותם(, והמקור בדברי 
חז"ל הוא בתוספתא )פ"ח ה"ח(, והועתק ברמב"ם )ה"א( 

ובספרים הבאים לאחריו.
שנתו  בתוך  הוא  ימים  שמונה  לפני  שגם  אף   )3
הראשונה, לא ניתן עדיין להקריבו, כמו שכתוב “מיום 
השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'" )ויקרא כב, כז(. 
וראה רמב"ם הלכות איסורי מזבח פ"ג ה"ח “מצות עשה 
להקריב כל הקרבנות מיום השמיני והלאה . . וכל שבעת 

הימים נקרא מחוסר זמן".

כפי השגור  )ולא  ועד שהגיעה שנה מלידתו4 
למי  נועד  שנה"  “בן  שהכינוי  בלשוננו, 
לגיל  ועד שמגיע  מלידתו,  שנה  חלפה  שכבר 
ניתן לקחת בהמה לקרבן הפסח  ג(  שנתיים(. 
 - הקיימים  הצאן  סוגי  ומב'  בלבד5,  הצאן  מן 

בין כבשים ובין עיזים.

4( “תפארת ישראל" פרה פ"א מ"ג.
מביא  לעיל  המובא  הפסוק  על  עזרא"  ה"אבן   )5
ומעניין  קראי.  )שהיה  הפרסי  עמרם  בן  משה  ר'  דברי 
שהראב"ע מכנהו “ר'" ומתייחס אליו בכבוד, ולא מזלזל 
בו בחריפות כדרכו בנוגע לקראים אחרים(, המחלק בין 
פסח מצרים ובין פסח דורות, ואומר שהפסוק בו כתוב 
בפסח  שנאמר  פסוק  הוא  הצאן,  מן  דווקא  שמקריבים 
מצרים, אך בפסח דורות נאמר “וזבחת פסח לה' אלוקיך 

צאן ובקר" )דברים טז, ה(. 
אך הראב"ע דוחה את דבריו, ואומר ש"כל פסח דורות 
שבפסח  לומר  הגיון  אין  וא"כ  מצרים",  לפסח  זכר  הוא 
בפסוק  שכתוב  ומה  שונות.  מבהמות  מקריבים  דורות 
כשהוא  אוכלים  אותו  לשלמים  בקר  על  מדובר  “בקר", 
בצלי.  אוכלים  אותו  הפסח  כמו  ולא  במים,  מבושל 

והקרבת הבקר היא רשות ואינה חובה. עיי"ש עוד.
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•

אף שמותר להביא מב' סוגי הצאן, לכאורה 
המנהג הרגיל היה להביא מן הכבשים דווקא6.

יהודה  רבי  על  הידוע7  בסיפור  זאת  רואים 
אוכל  שהוא  לו  שסיפר  גוי  שהיה  בתירא,  בן 
מן קרבן הפסח )על אף שהתורה מצווה “כל 
בן נכר לא יאכל בו"8(. אמר לו רבי יהודה בן 
מן  שיאכילוהו  החבורה  מבני  שיבקש  בתירא 
האליה, ומטרתו של ר' יהודה בן בתירא הייתה 
שכך הם יגלו שאינו יהודי )מאחר ואינו יודע 
שהאליה קריבה על גבי המזבח ולא מתחלקת 

בין המסובים(.

את  קלטו  אכן  והם  ביקש,  הוא  אכן  וכך 
בן  יהודה  לרבי  ושלחו  אותו9,  והרגו  המסר 
יהודה  רבי  “שלם לך  בתירא בלשון מוצפנת: 
פרוסה  ומצודתך  בנציבין  דאת  בתירא,  בן 
בירושלים". ומקשה שם התוס', שאולי הקריבו 
מן העיזים ולא מן הכבשים, ובהם אין האליה 
היה  לא  התרגיל  היה,  אכן  כך  ואם  קריבה10, 
והראשון  תירוצים,  ב'  תוס'  ומביא  מצליח? 

6( ע"פ דברי הרבי בהגדה כאן.
7( פסחים ג, ב.

8( שמות יב, מג.
ויש להקשות, מאי טעמא הרגוהו. בשלמא שלא   )9
עשה  הוא  מה  אבל  הפסח,  מקרבן  לאכול  לו  יתנו 

שבגללו נתחייב מיתה?
חלק  ונביא  אופנים,  וכמה  בכמה  האחרונים  וביארו 
דעת  שלפי  אומר  יד(  )מצוה  חינוך"  ה"מנחת  מהם: 
הסמ"ג האיסור "כל בן נכר לא יאכל בו" נאמר על הגוי 
שאסור לו לאכול, וא"כ מובן שברגע שהוא עבר עבירה 

הוא חייב מיתה כדין בן נח.
הרמב"ם  לשיטת  ביאורים  ב'  המנ"ח  שם  מביא  עוד 
הסובר שהאיסור הוא על היהודי שלא יאכיל את הגוי, 
וא"כ אין סיבה להמיתו בגלל לאו זה: או שנאמר שאגב 
זה שגילו שהוא גוי גילו שהוא עובר על שאר ז' מצוות 
מן  שאכל  שברגע  שנאמר  או  קטלוהו,  ובגללם  נח  בני 
שאף  השיטות  )לפי  גבוה"  "גזל  על  עבר  הוא  הקרבן 
וגוי  גבוה(,  ממון  הינו  קלים"  ב"קדשים  הנאכל  החלק 

שגזל חייב מיתה. עיי"ש.
ה"קובץ שיעורים" על אתר כותב בדומה לדרך הנ"ל, 
שנהרג בגלל שאכילתו הייתה גזל, אך הוא כותב שהוא 
גזל מבני החבורה מפני שהוא נתמנה על הקרבן שלא 

כדין, וגזל מהבשר המיועד להם.
ועוד ביארו בדרכים נוספות, ואכ"מ להאריך עוד.

10( ראה פסחים צו, ב: “לימד על העז שאין טעונה 
אליה".

זה  ועל  הרגילות11,  הייתה  שכך  הוא  שבהם 
עוד  לקמן  )וראה  בתירא  בן  יהודה  רבי  סמך 

בעניין זה(.

מהכבשים?  בעיקר  הקריבו  באמת  ומדוע 
בכבש  שדווקא  בגלל  שזהו  מסביר12  הרבי 
את  מקיימים  ובכך  האליה,  את  גם  מקריבים 
המצוה להקריב “מן היפה והמשובח ביותר", 

מאחר וזה החלק המובחר ביותר שבכבש13.

“ושוחטו בעזרה בכל מקום"

“איזהו  בפרק  בוקר  כל  אומרים  שאנו  כפי 
סוגים:  לשני  מתחלקים  הקרבנות  מקומן", 
“קדשי קדשים" וקדשים קלים". כמה הבדלים 
הלכתיים ישנם בין הקבוצות הללו14, והראשון 
שבהם הוא מקום השחיטה וקבלת הדם: “קדשי 
דווקא15,  העזרה  בצפון  נשחטים  הקדשים" 

הייתה  שהרגילות  וסובר  חולק  היעב"ץ  אך   )11
להביא דווקא מן העיזים. ראה בדרשתו לשבת הגדול, 
המובאת בהגדתו “מטיב נגן" )במהדורת תשע"ד נמצאת 
בדרשתו,  המרכזיים  הנושאים  אחד  זהו  ההגדה.  בסוף 

ומודגש במיוחד בעמ' נה(.
12( לקו"ש חט"ו עמ' 24 הערה 31 ובשוה"ג.

13( ראה אנצי"ת ערך “אליה".
14( הבדל אחד קיים בנוגע לשאלה למי מותר לאכול 
את הקרבן: ישנם קרבנות מ"קדשי קדשים" שאין אוכלים 
אותם אלא הם “כליל לאישים", ואף הקרבנות הנאכלים 
מבין “קדשי הקדשים" נאכלים רק לזכרי כהונה. ואילו 
של  ולעבדיהם  לנשיהם  אף  נאכלים  קלים"  ה"קדשים 
הכהנים, או אף לישראלים; אך אין קרבן “קדשים קלים" 

שאין אוכלים אותו או שנאכל לזכרי כהונה בלבד.
הבדל נוסף הוא בענין מקום האכילה: “קדשי קדשים" 
נאכלים “לפנים מן הקלעים" )היינו בתוך חצר המשכן, 
ובבית  החצר",  “קלעי  נקרא  במשכן  הקלעים  שהקף 
המקדש היה זה בתוך העזרה. ראה רע"ב לזבחים פ"ה 
מ"ג(, ואילו ה"קדשים קלים" נאכלים “בכל העיר", ולא 

רק “לפנים מן הקלעים". 
הבדל נוסף קיים ביניהם בנוגע לדיני מעילה )והבדל 
הלכות  רמב"ם  ראה  מקומן"(.  ב"איזהו  מוזכר  לא  זה 

מעילה ריש פרק ב.
כתב,  מו(  פרק  ח"ג  נבוכים"  )“מורה  הרמב"ם   )15
שכדי לכבד את הקרבנות קבעה התורה סייגים למקום 
אכילתם ולזמן אכילתם. ונראה שכך יבאר הרמב"ם אף 
את הסייג בנוגע למקום שחיטתן וזריקת דמן של קדשי 
ולכאורה  הקרבנות.  את  לכבד  בשביל  שהוא  הקדשים, 
לשיטתו אין ענין בשחיטה בצפון דווקא, אלא יש עניין 
דווקא  מוגבל  במקום  תהיה  הקדשים  קדשי  ששחיטת 
ולא בכל מקום בעזרה )ואף שצ"ע מדוע לא הזכיר זאת 
בפירוש אלא רק את מקום אכילתם וזמן אכילתם(. ועיין 
מדוע  אחר  הסבר  )ובמפרשיו(  יא  א,  ויקרא  ברמב"ן 
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מקום  בכל  נשחטים  קלים"  ה"קדשים  ואילו 
ה"קדשים  מן  שהוא  הפסח  את  ולכן,  בעזרה. 

קלים", ניתן לשחוט בכל מקום בעזרה.

ואחר  דוקא,  עשר  ארבעה  חצות  “אחר 
שחיטת תמיד של בין הערבים, ואחר הטבת 

נרות של בין הערבים"

היום  מחצות  הוא  הפסח  שחיטת  של  זמנה 
ואילך16, ואם שחט לפני חצות, הקרבן פסול. אך 
בפועל לא ניתן לשחוט מיד לאחר חצות היום, 
מכיוון שיש לשחוט קודם את קרבן התמיד של 
בין הערבים ולהשלים את הקרבתו17, להדליק18 
את הנרות של בין הערבים, ורק לאחמ"כ ניתן 

להקריב את הפסח.

שחיטתן בצפון דווקא.
הקרבת  שזמן  לחדש  רצה  ה(  )מצוה  המנ"ח   )16
הפסח לא מתחיל מחצות, כי מאחר ולמדו מן הפסוקים 
הערביים",  ובין  בערב  בו  שנאמר  דבר  ש"יאוחר 
וכדלקמן, א"כ זמנו מתחיל מאוחר יותר, אחרי שמתחיל 
“בין  עם  יחד  “בערב"  שהביטוי  מפני  התמיד,  זמן 
הערביים" מורה על זמן מאוחר יותר ממתי שנאמר “בין 

הערביים" בלבד. 
בזה",  שהתעורר  “מי  מצא  לא  שם  שכותב  כפי  אך 
הראשון  בתירוצו  א  ה,  פסחים  חלואה  מהר"ם  וראה 
“דזמן שחיטת הפסח מיהא מתחילת שבע, אלא שהתמיד 
מעכבו", ואף בתירוצו השני ובתוד"ה “לא תשחט" שם, 
לא משמע כדברי המנ"ח. וראה גם לשון אדה"ז “מחצות 

ואילך הוא זמן הקרבת הפסח" )ריש סימן תסח(.
17( ראה במשנה וברש"י דף נח, א, שהקרבת הפסח 
כל  עם  התמיד  הקרבת  את  שמסיימים  לאחר  רק  היא 

הכרוך בה.
18( כתבנו שהקרבת הפסח היא אחרי הדלקת הנרות. 
“הטבת  כותב  אדה"ז  שהרי  הדברים,  את  לבאר  ויש 
את  שמקריבים  ולא  להדלקה  שהכוונה  ומנין  הנרות", 

הפסח בין הכשרת הנרות ]“הטבת"[ להדלקתם?
ברמב"ם  הוא  הנרות"  “הטבת  הלשון  מקור  והנה, 
)ה"ד( שכתב שמקריבין את הפסח “אחר שמטיבין את 
בכלל  שאין  הראשונים  שאר  לדעת  )משא"כ  הנרות" 

הטבת נרות בין הערביים, וכדלקמן(.
פ"ג  ומוספין  תמידין  )הלכות  היא  הרמב"ם  ודעת 
כתבנו  ולכן  הטבתם".  היא  הנרות  ש"הדלקת  הי"ב(, 

בפנים שההקרבה היא אחרי הדלקת הנרות. 
)ביארנו פשטותם של דברים. אך עדיין יש שפירשו 
)ראה  הדלקתם  לבין  הנרות  הכנת  בין  שמקריבים 
ואילך(.  קיט  עמ'  חינוך"  ה"מנחת  על  הלוי"  “תורת 
עמ'  ח"ג  פסחים  )פוברסקי(  דוד"  ר'  ב"שיעורי  ועיין 
מו שדחה סברא זו בכמה ראיות. ואכ"מ להאריך יותר. 
אומר  הרבי   961 עמ'  ח"ג  תשמ"ה  וב"התוועדויות" 

בפשטות שהכוונה פה להדלקת הנרות(.

לאחר  הפסח  את  שמקריבים  לכך  המקור 
הקרבת התמיד והדלקת הנרות, הוא מלשונות 
לעשותו  שיש  כתוב  לתמיד  בנוגע  הפסוקים: 
השני  הכבש  “ואת  שנאמר19  הערבים",  “בין 
להדלקת  בנוגע  ואף  הערבים",  בין  תעשה 
אהרן  “ובהעלות  שנאמר20  כך,  כתוב  הנרות 
לפסח  בנוגע  ואילו  הערבים".  בין  הנרות  את 
“בין  הביטוי  את  גם  ביטויים:  ב'  כתובים 
קהל  כל  אותו  “ושחטו  שנאמר  הערבים" 
עדת ישראל בין הערבים"21, וגם ביטוי נוסף, 
ומסיקה  בערב"22;  הפסח  את  תזבח  “שם 
ו"בין  “בערב"  בו  הגמ' ש"יאוחר דבר שנאמר 
“בין  אלא  בו  נאמר  שלא  מדבר  הערביים", 

הערביים" בלבד.

)לפי  דנן  הדין  במקור  הגמ'  דברי  כאן  עד 
שנפסקה  השיטה  היא  בגמ',  הב'  השיטה 
קרבן  ב"סדר  כאן  והובאה  ברמב"ם,  להלכה 

פסח"23(.

אלא שלכאורה יש להקשות: מה זה משנה 
אם כתוב פעמיים את אותו רעיון. אם לדוגמא, 
נאמר פעם אחת שיש  היה  לדבר אחד  בנוגע 
לעשותו בחצות היום, ואילו בנוגע לדבר אחר 
היה כתוב פעמיים שיש לעשותו בחצות היום, 
האם זה אומר שיש לעשותו מאוחר או מוקדם 
אותי  מלמדת  הביטויים  כפילות  כיצד  יותר? 

מה מוקדם ומה מאוחר?

המאירי24  הראשונים:  בזה  שנחלקו  ונראה 
כתב ש"כל שריבה בו הכתוב בלשון ערב, הוא 
מתאחר יותר", והיינו, שהביטוי “בין הערבים" 
מלמד על כך שצריך לעשות זאת לקראת סוף 
היום, והביטוי הכפול “ערב" מדגיש יותר שיש 
“יאוחר  ולכן  השמש,  לעריבת  סמוך  לעשותו 
וכן  ו"בין הערבים"".  דבר שנאמר בו “בערב" 
אלא  כתוב  לא  שבתמיד  מלוניל,  הר"י  כתב 
שינויי  מצד  זה  שאין  ומשמע  אחד,  “ערב" 

הלשונות, אלא בגלל המספר.

19( במדבר כח, ד.
20( שמות ל, ח.
21( שמות יב, ו.

22( דברים טז, ו.
הנרות  שהדלקת  סוברת  שם  בגמ'  הא'  והדעה   )23
וכן  ועיי"ש הטעם.  צריכה להיות אחרי הקרבת הפסח, 

פסק המאירי שם נח, ב.
24( שם נח, ב.
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שיאחר  הוא  “דדין  כתב  הריב"ן25  אך 
 .  . גווני  בתרי  ערב  לשון  בו  שנאמר  הפסח 
“בין  אחד  בלשון  אלא  בו  נאמר  שלא  לתמיד 
הערבים"". והיינו, שלשיטתו הלימוד הוא לא 
מהכפילות גרידא, אלא כך לומדים מזה שיש 

ב' סוגי לשונות26. 

•

אחרי  היא  הפסח  שהקרבת  כותב  אדה"ז 
בין הערבים". ביטוי זה בו  “הטבת הנרות של 
בין  קדומה  במחלוקת  שנוי  אדה"ז  משתמש 
רבותינו הראשונים - האם בכלל הייתה הטבת 

נרות בין הערביים?

המחלוקת  ושורש 
הפסוק  בהבנת  נעוץ 
לקטורת  בנוגע  שנאמר 
בהיטיבו  בבוקר  “בבוקר 
יקטירנה,  הנרות  את 
ובהעלות אהרן את הנרות 
בין הערביים יקטירנה"27.

רואים  אנו  זה  בפסוק 
קטורת  להקטיר  שיש 
הפעם  ביום;  פעמיים 
האחת היא בבוקר, בשעת 
והפעם  הנרות",  “הטבת 
השני' היא בצהריים, בשעת “העלאת הנרות". 
העלאת  של  שהמשמעות  מסכימים  כולם 
הנרות בין הערביים היא הדלקת המנורה. אלא 
שנחלקו מהי “הטבת הנרות" הנעשית בבוקר.

הנעשית  הנרות"  ש"הטבת  סבור  הרמב"ם28 
בבוקר היא הדלקת הנרות שכבו במשך הלילה.

אין תח"י המקור,  ירושלים תשד"מ.  י"ל מכת"י   )25
אך הובא בכמה מלקטים.

26( ומלשון רש"י “דבקטורת ונרות חד בין הערביים 
כתיב", משמע יותר כדעת המאירי. 

ב"שפת אמת" כתב שעצם זה שנאמרה הלשון “ערב" 
זה מה שלימד אותנו שהפסח קרב מאוחר יותר, מאחר 
יותר  זמן מאוחר  והלשון “ערב" בדרך כלל הולכת על 
מאשר “בין הערביים". אך הראשונים לא קיבלו פירוש 
שהסיבה  משמע  הגמ'  שמפשט  משום  זהו  וכנראה  זה, 
ל"בין  בנוסף  “בערב"  שכתוב  זה  מצד  היא  לאיחור 
הערביים", ולא בגלל עצם הלשון “בערב" )כפי שהקשה 

השפ"א עצמו על ביאורו(.
27( שמות ל, ז.

28( הלכות תמידין ומוספין פ"ג הי"ב.

משמעות  הראשונים29,  רוב  לדעת  אך 
הביטוי “הטבה" הוא הכשרת הנרות להדלקה, 
רש"י30:  כתב  וכך  בפועל.  הדלקה  ללא 
המנורה  של  הבזיכין  ניקוי  לשון  “בהיטיבו. 
מִדשן הפתילות שנשרפה בלילה, והיה מיטיבן 
בכל בוקר ובוקר". וממילא, לשיטה זו, התורה 
להדלקה  הנרות  את  להכין  עלינו  מצווה 
בבוקר, ואילו בערב להדליקם בפועל. הרמב"ם 
לעומתם סבור, שבין בבוקר ובין בערב יש גם 

להכין את הנרות להדלקה, וגם להדליקם.

ונמצינו למדים: ביטוי זה, “הטבת הנרות של 
הרמב"ם.  לשיטת  רק  מתאים  הערביים",  בין 
לשאר רבותינו הראשונים אין “הטבת הנרות" 
ללא  בבוקר  נרות  הטבת  יש  הערביים31.  בין 
את  מדליקים  הערביים  בבין  ואילו  הדלקה, 
שלצורך  )אף  בבוקר32  הוטבו  שכבר  הנרות 

29( ראה “כסף משנה" שם, ועוד.
30( עה"פ שם.

את  כותבת  גם  מ"ד  פ"ז  ביומא  שהמשנה  ואף   )31
הערביים,  בין  לנרות  בנוגע  הנרות"  "הטבת  הביטוי 
בכל זאת סברו הראשונים החולקים על הרמב"ם שאין 
הכיפורים  יום  עבודת  בהלכות  זה.  בביטוי  להשתמש 
של  הנרות  "הטבת  כותב  הרמב"ם  שני  פרק  בתחילת 
לשון  הוא  שכן  שאף  משיג,  והראב"ד  הערביים",  בין 
המשנה, שם הכוונה היא לנר המערבי בלבד, ולא לכל 
הנרות. ומשמע מלשונו שאין להשתמש בלשון המשנה 
שיש  שם,  המשנה  על  טוב  יום  בתוס'  ועיין  בפשטות. 
לתקופה  היא  שהכוונה  שבארו  הראשונים  מרבותינו 
אך  הערביים,  בבין  נרות  הטבת  הייתה  בה  מסוימת 
באופן כללי ההטבה הייתה רק בבוקר, עיי"ש. סוף דבר: 
אם  אך  בראשונים.  שונים  ביאורים  יש  למשנה,  בנוגע 
משתמשים בלשון זו אחרי הדיונים הנ"ל בין הראשונים, 
הרמב"ם  כשיטת  לכתוב  היא  שהכוונה  לכאורה  ברור 

דווקא.
הערה  כאן  מקופלת  שלכאורה  לב  לשים  ויש   )32
בנוגע  כאן  מתבטאים  ואדה"ז  הרמב"ם  מעניינת: 

להדלקה של בין הערביים בכינוי “הטבה". 
והנה, יש שרצו לחלק בין ההדלקה בבוקר להדלקה 
בין הערביים בשיטת הרמב"ם, ולומר שההדלקה בבוקר 
הנרות  הדלקת  רק  שהיא  מכיוון  כ"הטבה"  מוגדרת 
קיים,  מצב  של  כ"הטבה"  מוגדרת  היא  ולכן  שכבו, 
מוגדרת  הערב  הדלקת  משא"כ  חדשה.  כהדלקה  ולא 
כ"הדלקה", ולכן בהדלקת הערב יש לכבות את הנרות 
שעדיין דולקים בשביל לקיים בהם מצוות הדלקה, ואף 
שאין בהם צורך בהטבה )והדבר מתיישב בלשון הפסוק 
- בו יש חילוק בלשון, שהדלקת הבוקר מוגדרת כהטבה, 

והדלקת הערב לא(.
אין  הערביים  בין  ובין  בבוקר  שבין  סוברים  יש  אך 

כותב שהקרבת הפסח  אדה"ז 
הנרות  "הטבת  אחרי  היא 
זה  ביטוי  הערבים".  בין  של 
שנוי  אדה"ז  משתמש  בו 
רבותינו  בין  קדומה  במחלוקת 
הראשונים - האם בכלל הייתה 
הערביים? בין  נרות  הטבת 

ם
תמי

ה
 

ם
תמימי

תלמידי ה
טאון ל

בי
32



גם את  ניתן להגדיר  ולכן  לכבות את הנרות הדולקים, 
ערך  אנצי"ת  )ראה  כהטבה  הערביים"  “בין  הדלקת 
“הדלקת הנרות" פ"ב ובהערה 40, וב"הערות וביאורים" 

גליון תתכט עמ' 10 ובגליונות שלאחריו, וש"נ(. 
והנה, מלשון הרמב"ם ואדה"ז כאן משמע שאין חילוק 
בין ההדלקה בבוקר להדלקה של בין הערביים, מאחר 
וכאן מדובר על ההדלקה של בין הערביים בלבד, ובכל 
זאת היא נקראת “הטבה", ומזה משמע שגם בה אין צורך 
לכבות ולהדליק, אלא רק להיטיב את ההדלקה הקיימת. 

אין  כי  עקרוני,  חילוק  בכך  אין  שלנו  הנושא 
קשר בין זמן הקרבת הפסח לבין אופן הדלקת 

הרמב"ם  בלשונות  הן  מאוד  רחב  הינו  זה  )נושא 
טעימה  לא  ואפילו  כאן  הבאנו  ולא  הרבי,  בדברי  והן 
מהנושא. להבנת העניין יש לעיין במקורות הנ"ל ובמה 
שנסמן בהם. ויודגש שאין בראיה זו כדי להכריע בדיון, 

אלא רק להציע זוית נוספת(.

ה"מנחת חינוך", רבי יוסף באב"ד

רבי יוסף נולד בכ"ד אלול תקס"א למשפחת באב"ד 
שבמשך  משפחה  הרב(,  של  בניו  היינו,  אב"ד,  )בני 
דורות רבים היו בה גדולי תורה רבים שכיהנו ברבנות. 

ובה  בטרנופול,  ובאחרונה  ערים,  בכמה  רב  היה 
התפרסם. בנוסף לכתיבה וללימוד עם תלמידים, עסק 

גם במעשי חסד רבים.

נלב"ע ביום כ"ד אלול תרל"ד.

על  כפירוש  נכתב  חינוך"  "מנחת  המפורסם  ספרו 
לפי  המצוות  תרי"ג  על  ספר  )שהוא  החינוך"  "ספר 
סדר פרשיות השבוע(, אך בעצם כמעט אין קשר בין 
יכול  היה  חינוך"  וה"מנחת  המתפרש,  לבין  המפרש 
עניינים  או כקובץ  גם על הרמב"ם לדוגמא,  להיכתב 
)ואמנם מידי פעם הוא מברר גם את שיטת ה"חינוך" 
שיכולה  בצורה  לא  אך  המדוברים,  לנושאים  בנוגע 
להגדיר אותו כמפרש ה"חינוך"(. גם מטרות הספרים 

הפוכות לגמרי: ה"חינוך" נכתב בצורה פשוטה ומטרתו לקרב את המצוות להמוני העם 
ולנוער )וכלשונו: "לב הנער בני ולב חבריו . . "(, וה"מנחת חינוך" לעומתו הינו ספר 

למדני ופלפולי מובהק.

למושגים  חדשות  והגדרות  מרתקות  קושיות  רבות,  חקירות  מביא  חינוך"  ה"מנחת 
מוכרים, ועוסק בכל חלקי התורה ולא רק בסוגיות ישיבתיות )שהרי נכתב על כל תרי"ג 
להביא  המקום  כאן  אין  היריעה  מגבלות  ועקב  "נשים-נזיקין"(.  על  רק  ולא  המצוות, 

דוגמאות לחקירותיו ולחידושיו המעניינים.

יצא לאור בדורנו במהדורות רבות ומשובחות, ובהרבה מקומות יש שיעורים בתורתו, 
ואף "כוללים" מיוחדים לעיסוק ב"מנחת חינוך".

הרבי עסק פעמים רבות מאוד בספרו, וכפי שנלקט כמה פעמים, ולאחרונה יצא לאור 
)י"ל ע"י "תורת חב"ד לבני  ספר שלם של ליקוט עיונים ב"מנחת חינוך" מדברי הרבי 

הישיבות"(.

)בנוגע לתולדותיו ולתולדות משפחתו עיין באריכות ב"מוריה" שנה שישית גליון ח-ט עמ' 
עג ואילך(

"מנחת חינוך" עם הגהות 
ה"אור שמח"
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הנרות, ביארנו את הלשון שננקטה כאן33(.

•

ובשולי הדברים, נשאר להעיר הערה קטנה 
על פיסקא זו: הגמ' שם מזכירה יחד עם הדלקת 
הנרות גם את הקטרת הקטורת34. ולכאורה, מה 
טעם לא הזכירו ב"סדר קרבן פסח" שהקרבת 

הפסח היא גם אחרי הקטרת הקטורת? 

יש שביארו35, שברור בגמ' שהדלקת הנרות 
שם  הדיון  כל  הקטורת.  הקטרת  אחרי  היא 
הקטרת  לפני  היא  הפסח  הקרבת  האם  הוא 
אבל  לאחריהם,  או  הנרות  והדלקת  הקטורת 
בין הקטרת הקטורת להדלקת הנרות - ברור 
מאחר  ומשכך,  המוקדמת.  היא  שהקטורת 
הנרות,  לאחר  היא  הפסח  שהקרבת  ונכתב 
ואין  גם לאחר הקטרת הקטורת,  ברור שהיא 

צורך להדגיש זאת במפורש36.

“ואין שוחטין את הפסח על החמץ"

דם  חמץ  על  תזבח  “לא  אומר  הפסוק 
זבחי"37, ומכאן שאסור שיהיה לו חמץ כשהוא 
שהאיסור  מסבירה  והגמ'  הפסח.  את  שוחט 
או  השוחט,  ברשות  נמצא  החמץ  אם  בין  חל 
ברשות הזורק את הדם, או ברשות מי שמעלה 
הוא  אם  וכן  המזבח38,  גבי  על  האיברים  את 

33( וב"תורה אור" דף כט, א נקט אדה"ז שההדלקה 
מכתב  יש   354 עמ'  חכ"ג  ובלקו"ש  בערב.  רק  הייתה 
היא  מהרמב"ם,  אחרת  כתב  שאדה"ז  שהסיבה  מהרבי 
מפני שכן היא דעת רוב הראשונים. עיי"ש. אך כאן הסדר 

בנוי בעיקר על דעת הרמב"ם )וכדלעיל בפתיחה(.
וכן ב"חינוך" מצוה  ד,  וכן כתב ברמב"ם הלכה   )34
פט, וכן ב"סדר קרבן פסח" המודפס בפסחים נז, ב. אך 

ב"סדר היום", אדה"ז, וביעב"ץ, נשמט.
35( הרח"א ביכאווסקי. דבריו הובאו בקובץ “היכל 

הבעש"ט" חוברת י עמ' יט. 
36( ולכאורה עדיין צריך עיון, מאחר ונראה שהנוסח 
של “סדר קרבן פסח" נכתב בסגנון שיכניס את הקורא 
למה שהיה בבית המקדש, בלא שיצטרך להסתמך על 
2 שכן נכתב  ידע מוקדם מהגמ' )וכמו שראינו בהערה 
שנה,  בן  זכר  תמים  שה  שמביאים  פסח"  קרבן  ב"סדר 
ואף שבמשנה זה לא נכתב, ולכאורה לגודל פשיטותו(. 

הרמב"ם  שהביא  הפסוק  זהו  יח.  כג,  שמות   )37
תשחט  בהלכה ה. ובגמ' )ה, א( הביאו את הפסוק “לא 
על חמץ דם זבחי" )שם לד, כה(. ואכ"מ לדון בחילוק זה.

38( בגמ' סד, א מובא שנחלקו תנאים האם האיסור 
האיברים.  מעלה  אצל  נמצא  שהחמץ  במקרה  גם  חל 
והרמב"ם בהלכה ה' פוסק שהאיסור חל גם במקרה זה. 

החבורה  מבני  אחד  כל  של  ברשותו  נמצא 
נמצא  החמץ  אם  )אולם  הפסח  על  המנויים 
בעזרה )ח"ו(, והשוחט רואה אותו בעיניו, אך 
אינו בבעלות אחד מהשייכים לקרבן, אין כל 

בעיה בהקרבת הקרבן שלהם39(.

מי  על  הראשונים  רבותינו  שנחלקו  אלא 
כותב  רש"י40  בדבר:  דעות  וכמה  חל,  האיסור 
כולם  הנזכרים,  מכל  לאחד  חמץ  שיש  שברגע 
עוברים על הלאו, ולא רק מי שמחזיק את החמץ 
ברשותו. תוס'41 לעומתו סבור שהאיסור חל רק 
על השוחט והזורק, מאחר שכתוב “לא תשחט", 
)ועיי"ש  ושאר בני החבורה לא שוחטים כלל42 
עוד(. ואילו הרמב"ם43 וה"חינוך"44 סוברים, שמי 
שהחמץ נמצא ברשותו עובר אף אם לא עשה 
זריקה, ומי שהחמץ לא  מעשה של שחיטה או 
נמצא ברשותו אינו עובר, ואף אם הוא השוחט.

אך, אף אם אחד מן השייכים לקרבן החזיקו 
חמץ ברשותם, הקרבן כשר ואינו נפסל בגלל 

החמץ45.

]ויש להבהיר: קיים ציווי לבער חמץ בחצות 
הפסח,  להקרבת  קשר  בלי  אף  ניסן,  י"ד  יום 
חמץ  “כששהה  אדה"ז46  זאת  שניסח  וכפי 
בביתו . . עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד 
ימים מצות תאכלו  . שנאמר “שבעת   . ואילך 
מבתיכם"  שאור  תשביתו  הראשון  ביום  אך 
וגו', ומפי השמועה למדו שיום ראשון זה הוא 
הפסח,  ימי  לשבעת  ראשון  ונקרא  בניסן,  י"ד 

כלומר קודם להם . . “.

אך ברגע שמחזיק חמץ בזמן שחיטת הפסח 
ה"עשה",  לאיסור  בנוסף  “לאו"  על  גם  עובר 

ולוקה47[.

39( רש"י סג, א ד"ה “עד שיהא".
40( שם.

41( שם ע"ב בראש העמוד.
“דמרבינן  מאחר  כשוחט,  דינו  הזורק  אבל   )42

במכילתא זריקה כשחיטה" )פי' הריב"ן שם(.
43( ספר המצוות לא תעשה קטו. ובלשונו בספר היד 

)ה"ה( יש מקום לכאן ולכאן.
44( מצוה פט.

45( רמב"ם הלכות קרבן פסח פ"א הלכה ה, ותוד"ה 
“השוחט", פסחים סג, א. 

46( סימן תלא ס"א.
47(  שהרי יש מלקות רק בלאו.

שהיה  ברגע  לוקה  מי  ואחרונים  ראשונים  ונחלקו 
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ובלבד  כשר48,  לתמיד  קודם  שחט  “ואם 
שלא  כדי  הפסח  בדם  ממרס  אחר49  שיהא 

יקרש עד שיזרקו דם התמיד"

למדנו שלכתחילה שוחטים את הפסח לאחר 
התמיד. אך בדיעבד, אם אחד מקרבנות הפסח 

ספר  שם,  רמב"ם  עיין  לקרבן.  מהשייכים  לאחד  חמץ 
המצוה  ובסוף  בתחילת  מנ"ח  פט,  מצוה  סוף  החינוך 
הנ"ל, ובנסמן בהערות במהדורת “מכון ירושלים" שם. 
ואכ"מ להאריך בזה )והמחלוקת לא תלויה רק בשאלה 

מי עובר על הלאו, אלא בהיבטים נוספים. עיי"ש(.
כתב  אלא  היום",  ב"סדר  נמצאת  לא  זו  פיסקא   )48
שם ש"ממרסים בדם הפסח כדי שלא יקרוש עד שיזרקו 
ולא  לכתחילה,  הסדר  שזה  כאילו  ונראה  התמיד",  דם 
רק בדיעבד. וזו אחת מקושיות היעב"ץ על “סדר היום" 
את  שוחטים  שלכתחילה  משמע  ממנו  בסגנון  )שכתב 
הפסח לפני התמיד(, וזו בעצם הקושיא היחידה שאדה"ז 
תיקן את הניסוח על מנת לתרצה. לשאר קושיות היעב"ץ 
היום"  “סדר  דברי  את  העתיק  אלא  אדה"ז,  חשש  לא 
כלשונו, כדלעיל בפתיחה למאמרנו. ועיין בדברי הרבי 

בהגדתו, שמיישב את שאר קושיות היעב"ץ. ואכ"מ.
49( כתוב בסידור “ובלבד שיהא אחר ממרס בדמו", 
או  ולכאורה תמוה: מאי אכפת לן שאותו אחד ששחט 
אותו אחד שקיבל את הדם גם ימרס בדמו שלא ייקרש? 

מה תוכן ההדגשה שדווקא אחר יעשה את זה?
זה  כלשון  כתוב  א(  )סד,  בגמ'  המובאת  במשנה 
)“אחר"(, אך במשנה שבמשניות ובמשנה שבתוך תלמוד 
ירושלמי, כתוב “ובלבד שיהא אחד ממרס בדמו". גירסא 
זו לכאורה הרבה יותר ברורה, מאחר והאחד הזה יכול 
להיות השוחט, או זה שקיבל את הדם, או כל אחד אחר. 
“אחד"  כתוב  הבבלי,  של  רפ"א  ונציא  במהדורת  גם 
כתבי  חמשה  של  נוסח  מובא  גרסינן"  “הכי  )ובאתר 
רש"י  כתב  וכן  “אחר"(.  ולא  “אחד"  כתוב  ובכולם  יד, 
כשציטט משנה זו )זבחים צא, א( וכן העתיקו הרמב"ם 
)הלכה ד( והסמ"ג )עשין רכג(. אך הרי"ד בפסקיו כותב 
“נותן  כותב  כשמסביר  ואף  המאירי,  כותב  וכן  “אחר", 
הדם לממרס שינידהו תמיד שלא יקרוש", ומשמע ברור 
אין  אם  ואף  אחד,  לאותו  ולא  אחר  למישהו  שהכוונה 
חיוב בכך מצד הדין, נראה שעכ"פ כך היה הסדר הרגיל.
ומדוע בחר אדמו"ר הזקן דווקא את הגירסא ַהְשִכיחה 
פחות, וזאת שלכאורה תמוהה יותר )ובמיוחד שעד כמה 
שידוע לנו, רש"י הרמב"ם והסמ"ג היו תחת ידו, ואילו 

המאירי והרי"ד יצאו לאור עולם רק בדורנו(?
במהדורה  לסידור  בביאורו  ראסקין  לוי"צ  הרב 
באדיבות  לי  והועבר  עריכה,  בשלבי  )נמצא  החדשה 
המחבר( מציין שבכמה סידורי אדה"ז קדומים הגירסא 
היא “אחד" )כגירסא במשניות, בירושלמי, בדפוס ונציא, 
הגמרות  )כגירסת  “אחר"  והגירסא  ובסמ"ג(.  ברמב"ם 

שבידינו כיום והרי"ד( בסידורי אדה"ז, מאוחרת יותר.
ומשכך, לכאורה אין תמיהה על אדה"ז. ועצ"ע.

נשחט לפני התמיד, הקרבן כשר50.

יש להשתהות  נשחט,  כבר  אף שהפסח  אך 
זריקת  לאחר  עד  הפסח  של  הדם  זריקת  עם 

הדם של התמיד. 

דם הפסח  זרקו את  כבר  ובדיעבד, אף אם 
לפני שחיטת התמיד, הקרבן כשר51.

ומה שכתוב “ובלבד שיהא אחר ממרס בדם 
הפסח כדי שלא יקרש . . “, שמשמעו שיש כאן 
הפסח  דם  שזריקת  וחייבים  לעיכובא,  תנאי 
תהיה לאחר זריקת דם התמיד, ורק אם יעשה 

כך יהיה כשר?

הוא  לעיכובא  התנאי  אלא  כך,  הכוונה  אין 
יקרש,  שחייבים למרס את הדם בשביל שלא 
שאם יקרש לא יהיה ניתן לזורקו על המזבח52, 
זה  ועל  לעיכובא,  וזה  פסול,  יהיה  והקרבן 
נאמר “ובלבד שיהא אחר ממרס בדם הפסח". 
לפני  הפסח  דם  את  זרקו  בדיעבד  אם  אך 

שחיטת התמיד, כשר.

אחת  זריקה  הפסח  דם  יזרקו  כך  “ואחר 
כנגד היסוד"

מתחת  החוצה  שבלטה  אבן  הוא  ה"יסוד" 
למזבח, אך לא מסביב כל המזבח, “אלא היה 

50( וכפי שראינו לעיל בלשון אדה"ז, שאומר “אחר 
דוקא, ואחר שחיטת תמיד של בין  חצות ארבעה עשר 
הערבים", היינו שרק בנוגע לתנאי שיש לשחוט לאחר 
לתנאי  בנוגע  ואילו  “דווקא",  המילה  את  מוסיף  חצות 
שיש לשחוט אחר התמיד אינו אומר כך, מאחר ובאמת 

אין זה “דווקא" אלא לכתחילה בלבד.
51( רמב"ם ה"ד.

שלא  כדי  בדמו  “ממרס  א  סד,  רש"י  כתב  כך   )52
קרוש  דדם  ומשמע  לזריקה",  ראוי  שיהא  כדי  יקרוש, 

אינו ראוי לזריקה.
)ירושלים  הקודש"  “מדת  )ראה  האחרונים  ודנו 
כאן  אומרים  כיצד  וש"נ(:  ואילך,  קג  עמ'  ה'תשס"ג( 
שדם קרוש פסול, והרי במנחות כא, א משמע שדווקא 
בחטאות  ואילו  פסול,  קרוש  דם  הפנימיות  בחטאות 
החיצונות דם קרוש כשר, והרי דם הפסח ניתן במזבח 
שכתבו  תלח  עמ'  “זריקה"  ערך  אנצי"ת  )ועיין  החיצון 

שדם קרוש מותר(?
ומביא שם חילוק בשם ר' חיים בריסקער, שבחטאות 
בחטאות  משא"כ  לגמרי,  פסול  קרוש  דם  הפנימיות 
ניתן  לא  שבפועל  טכני  ענין  רק  שזה  החיצוניות 
לזורקם על המזבח. ונפק"מ אם יחזרו וימיסו את הדם, 
שבחטאות הפנימיות הוא יישאר פסול, משא"כ בחטאות 

החיצוניות שיהיה כשר, כי כעת ניתן לזורקו.
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רבי יעקב עמדין, היעב"ץ

)שנת  תנ"ח  בשנת  שבאשכנז  באלטונא  נולד 
צבי  רבי  המפורסם  לאביו  הבעש"ט(  הולדת 

אשכנזי בעל ה"חכם צבי". 

רבנות  משרת  עצמו  על  קיבל  אחת  פעם  רק 
שמה  )שעל  באשכנז  היא  שאף  עמדין  בקהילת 
נקרא לתמיד רבי יעקב עמדין(, אך בגלל אפיו 
התמיד  לא  לאיש  פנים  נושא  שלא  המלחמתי 
בכהונה זו, ונאלץ להתפטר כעבור שנים אחדות. 
עשני  שלא  "ברוך  הצחות  דרך  על  מברך  והיה 

אב"ד".

משנת תצ"ג ישב בעיר הולדתו אלטונא, פתח 
בית דפוס עברי )בו הדפיס את ספריו הרבים(, 
עסק במסחר, וישב על התורה ועל העבודה בלי 

משרה רבנית.

נודע בידיעותיו הרבות בתורה, והוא מגדולי ישראל הבולטים ביותר בכל התחומים 
התורניים. היה תקיף מאוד, ולא חת מלומר דעתו ולהילחם עליה בחירוף נפש, אף נגד 
והיום בכלל לא מובן כיצד מישהו העלה  המקובל )בדברים רבים דעתו לא נתקבלה, 
על דעתו לומר כך, כגון חשדו הנודע שר' יהונתן אייבשיץ שייך לכת שבתי צבי, ועוד(.

העצמאית,  ההלכתית  לעמדתו  דוגמא  ניתן 
מענייני הפסח: "ומעידני על אבי מורי הרב זצ"ל, 
כמה צער נצטער אותו צדיק על זאת כל חג המצות 
אבטליניה  חיליה  איישר  אי  ואומר  מתרעם  היה 
קולא  לידי  דאתיא  חומרא  שהיא  זה  גרוע  למנהג 
ונפק מיניה חורבא ומכשול . . כי מתוך שאין מיני 
צריכים  ולשבוע  לאכול  להמון  מצויים  קטניות 
לאפות לחם מצה הרבה . . " )"מור וקציעה" סימן 
תנג. ועוד הוסיף ותקף את המנהג ב"שאילת יעב"ץ" 
סימן קמז אות ד(. כמדומני שהוא היחיד מבין רבני 
את  שתקף  המנהג,  שהתקבל  אחרי  האשכנזים 
המנהג בצורה חריפה כל כך. אך לפועל הוא לא 

קרא לבטל את המנהג.

ומגוונים:  שונים  בתחומים  רבים  ספרים  כתב 
הוא  שבהם  המפורסם  ועוד.  דקדוק,  תולדות,  פולמוס,  מנהגים,  קבלה,  דרוש,  הלכה, 
סידורו, בו הקפיד על ניקוד לפי הדקדוק, פירט הלכות רבות, ובו הביא גם את "סדר 
קרבן פסח" בנוסח החדש שתיקן, ובקהילות רבות נוהגים לומר "סדר קרבן פסח" בנוסח 

זה.

ספריו חשובים מאוד, והולכים ונדפסים שוב ושוב במהדורות מתוקנות )להוציא ספרי 
הפולמוס החריפים שלו(.

שער הספר "מגלת ספר", 
תולדות היעב"ץ ומשפחתו כפי 

שכתבם בעצמו

ה"חכם צבי",
אביו של ר' יעקב עמדין

ם
תמי

ה
 

ם
תמימי

תלמידי ה
טאון ל

בי
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היסוד משוך כנגד כל רוח צפון ומערבי, ואוכל 
וקרן  אחת.  אמה  ובמזרח  אחת  אמה  בדרום 
דרומית מזרחית לא היה לה יסוד"53. את דם 
הפסח יש לזרוק על קיר המזבח “כנגד היסוד", 

היינו, באחד הצדדים בהם יש יסוד.

•

היום"  ב"סדר  )וכ"ה  אדה"ז  כתב  והנה, 
ובפרט  הפסח.  דם  את  שזורקים  ובשל"ה(, 
בפסחים  המשנה  תנאים:  מחלוקת  קיימת  זה 
המתארת את סדר הקרבת הקרבן אומרת שדם 
“מאן  הגמ'54  שואלת  כך  ועל  בזריקה,  הפסח 
תנא פסח בזריקה?", ועונה, שזו דעת ר' יוסי 

הגלילי שסבור שהפסח ניתן בזריקה.

היא  החולקת  שהדעה  רש"י  שם  ומסביר 
דעת ר' ישמעאל הסובר שדם הפסח ניתן על 
ר'  )ושיטת  בזריקה  ולא  בשפיכה  המזבח  גבי 
אלא  במשנה,  במפורש  כתובה  לא  ישמעאל 
מובנת מתוך מה שכתוב במשנה בסוף פסחים 

)עיי"ש בדברי הגמ'((. 

]החילוק בין זריקה לשפיכה הוא, שבזריקה 
זורקים מרחוק על קיר המזבח, ואילו בשפיכה 
מקרבים את הכלי לכותל המזבח ואז שופכים, 

ולא זורקים מרחוק55[.

הפסח  שדם  ישמעאל,  כר'  פסק  הרמב"ם 
ניתן בשפיכה ולא בזריקה56. 

53( הלכות בית הבחירה פרק ב הלכה י.
54( סד, ב.

55( רש"י בגמ' שם.
לשון  את  העתיק  רכג(  )עשין  הסמ"ג  אך  ה"ו.   )56
כלל הסמ"ג  ואף שבדרך  בזריקה,  המשנה שדם הפסח 
א  שיחה  חל"ח  לקו"ש  )ראה  הרמב"ם  בשיטת  הולך 

ניתן  הפסח  שדם  כאן  כתב  אדה"ז  והנה, 
בזריקה, דלא כפסק הרמב"ם.

שהדברים  הסבר  למצוא  עדיף  ולענ"ד, 
ונראה,  מאחר  הרמב"ם,  דעת  עם  יתיישבו 
שבאופן כללי ב"סדר קרבן פסח" נכתב כדעת 

הרמב"ם, ואף כשרבים חולקים עליו.

ולומר  הרמב"ם  דעת  עם  זאת  ליישב  ויש 
שאמנם השם “זריקה" משמעותו אופן מסויים 
של זריקת הדם על המזבח, השונה מ"הזאה", 
“נתינה" או “שפיכה"; אך לעיתים השם “זריקה" 
משמש כשם כללי לכל הדמים הניתנים על גבי 

המזבח, בכל האופנים שישנם57.

באמת  פה  שהכוונה  י"ל  אולי  ועפ"ז 
ל"שפיכה", אלא שבחר בשם הכללי ולא נחית 
ועצ"ע  מדובר.  זריקה  סוג  איזה  על  להסביר 

מדוע לא העתיק לשון הרמב"ם.

“וכיצד עושין? שחט השוחט וקבל הכהן 
לחבירו,  ונתן  השורה  שבראש  הראשון 

וחבירו לחבירו"

ע"י  נעשה  התהליך  ואילך,  הדם  מקבלת 
“שחט  הלשון  משמעות  וזהו  בלבד,  כהנים 
השוחט" - ואין זה משנה מי הוא יהיה, “וקבל 
הכהן" - כהן בדווקא58 )ולכן לא כתוב “וקבל 

המקבל", כמו “שחט השוחט"(.

לבאר  יש  גם את שיטתו  ואולי  ב(.  אות  פנחס  לפרשת 
כפי שהצענו לבאר בפנים את נוסח “סדר קרבן פסח".

57( ראה אנצי"ת ערך “זריקה" בתחילתו, וש"נ.
כתוב  בע"ב(  בגמ'  וביאורה  א,  )סד,  ובמשנה   )58
יותר בפירוש “שחט ישראל וקבל הכהן". ואולי הרמב"ם 
שינה מלשון המשנה, כי אין הכרח שהשוחט יהיה דווקא 

ישראל, אלא רק שיש אפשרות כזאת. 

עד  הדיוק,  ענין בתכלית  בכל  מדייק  היה  יעקב עמדין  ש"ר'  אודותיו  הרבי התבטא 
לדיוק אפילו בנוגע לאותיות כו1'", והביא אותו ודן בדבריו פעמים רבות2.

נסתלק בר"ח אייר ה'תקל"ו.

)תולדותיו נכתבו במבואות לספריו ובעוד מקומות רבים. ולא נגענו אלא בקצה מן הקצה 
מחייו הסוערים(

1( "בצל החכמה" עמ' 265 בשיחה עם ר' פנחס מנחם אלטר, לימים האדמו"ר מגור בעל ה"פני מנחם".
2( ראה "התקשרות" גליון תרמח עמ' 12.
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הכהן שמקבל את הדם לא היה הולך בעצמו 
הייתה  אלא  המזבח,  על  הדם  את  לשפוך 
כהנים, שהיו מעבירים את  עומדת שורה של 
האחרון  והכהן  לחבירו,  מכהן  הדם  עם  הבזך 
זה  הוא  המזבח,  אל  ביותר  הקרוב  בשורה, 

שהיה זורק את הדם.

כזו  בצורה  התהליך  את  עשו  מדוע 
ילך  המקבל  שהכהן  לא  למה  מסורבלת? 
בעצמו, יזרוק את הדם על המזבח, והכל יהיה 

פשוט יותר?

עם  ש"ברב  משום  שזהו  מסבירה  הגמ'59 
“עסוקין  רבים  כהנים  שיהיו  מלך",  הדרת 

בעבודה"60.

•

את  המכשירות  העבודות  מארבע  אחת 
הדם  קירוב  דהיינו,  ה"הולכה",  היא  הקרבן 
מה  בגמ'62  ונסתפקו  זריקתו61.  לשם  למזבח 
הדין האם עשה פעולה זו בלי ללכת, דהיינו, 
והדם הגיע  וחבירו לחבירו,  שהעביר לחבירו 
למזבח בלי שאף אחד זז ממקומו. האם בכזה 

אופן זה כשר או לא?

הקרבן  כזה  שבאופן  היא  ההלכה  הכרעת 
העבירו  הפסח  בקרבן  כיצד  וא"כ,  פסול63. 
לזוז מהמקום? הרי  בלי  ליד  את המזרק מיד 
מסבירה  הגמ'64  “הולכה"?  כאן  הייתה  לא 
שהדם לא הגיע למזבח בלי שאף אחד זז, אלא 
פורתא",  “נייד  בשורה(  האחרון  )הכהן  הוא 

והתקדם קצת ברגליו עד שהגיע למזבח65.

59( שם. ונפסק להלכה ברמב"ם פ"א הי"ד.
60( רש"י.

61( ראה אנצי"ת ערך “הולכה" בתחילתו.
62( זבחים יד, ב.

בהלכות  הרמב"ם  פסק  וכן  יוחנן.  ר'  בשם  שם   )63
“פסולי המוקדשין" פ"א הכ"ג.

64( סד ע"ב.
אריכות   40 הערה  קיז  עמ'  הקרבן"  “שער  ראה   )65
הסברא  הדברים:  ונקודת  רבים.  מ"מ  עם  זה,  בענין 
ויש  זז.  היה  בשורה  האחרון  הכהן  שרק  היא  הפשוטה 
אומרים  יש  הקצה:  אל  הקצה  ומן  כך,  על  החולקים 
מספיק  ולא  ברגליהם  קצת  ילכו  הכהנים  שכל  שצריך 
שרק הכהן האחרון. ומאידך, יש הסבורים שבקרבן פסח 
אין צריך כלל שהכהנים יתקדמו ברגליהם. ולדבריהם, 
זה בהלכות  הזכיר פרט  לא  זהו הטעם לכך שהרמב"ם 
קרבן פסח )ואף שאין זה קשה כל כך, שהרי הרמב"ם לא 
הזכיר, לדוגמא, ששחיטתו בכל מקום בעזרה, ועל כרחך 

•

ששחטו  בגלל  שלכאורה,  שואלת  הגמ'66 
שבגדי  הכרחי  אחת,  בבת  קרבנות  הרבה 
אסור  והרי  בדם,  מתלכלכים  היו  הכהנים 
לעשות עבודה מעבודות הכהונה כשהבגדים 

מלוכלכים?

מתרצת הגמ', שהכהנים היו הולכים על גבי 
אצטבאות גבוהות מהקרקע ולכן לא התלכלכו 
מהדם, ומסביר רש"י שזה היה אצטבאות של 

בנין, ואין בהם משום חציצה67.

כך  ואחר  תחילה  המלא  הכלי  “ומקבל 
כסף,  בזיכי  של  שורות  והיו  הריקן.  מחזיר 

ושורות של בזיכי זהב"

שקודם  לכך  שהסיבה  מסבירה  הגמ'68 
מקבלים את הכלי המלא ורק אחר כך מחזירים 
של  מהתהליך  כעת  שחוזר  הריק  הכלי  את 
הכלי  שהעברת  מפני  היא  הקודם,  הקרבן 
אל  הדם  הולכת  ממצות  חלק  היא  המלא 
על  מעבירין  ש"אין  בידינו  וכלל  המזבח, 

המצוות", ולכן יש לעשות זאת קודם.

•

של  שורות  שורות  עומדים  שהיו  יצא,  וכך 
מסויימת  מנקודה  עומדת  שורה  כל  כהנים, 
עד המזבח, מקבלים את הדם מקרבן  בעזרה 
המזבח,  עד  בשרשרת  אותו  מעבירים  אחד, 
ומיד לאחמ"כ מקבלים את הדם מקרבן נוסף, 

הרמב"ם  נוספים  בקרבנות  השייכים  כלליים  שבדינים 
סמך על מה שכתב שם, כדרכו בכגון דא(. 

66( סה, ב.
בה  נקודה בעזרה  67( משמע מתירוץ הגמ', שמכל 
היו שוחטים, הייתה שורת אבנים מחוברות לקרקע עד 
המזבח. ויש לדון: האם זה היה מחובר תמיד, או שהיו 
מצינו  לא  ולכאורה  הפסח?  בערב  רק  זאת  מחברים 
אזכור לכך; לא לזה שתמיד היו אצטבאות רבות באמצע 
העזרה, ולא לכך שבערב פסח היה צריך לחברם. וצ"ע 
)והרמב"ם לא הזכיר מאומה על דבר אצטבאות אלה(. 

מבארת  שהגמ'  שלמרות  לב  לשים  ויש  ב.  סד,   )68
שהפסח  הטעם  כגון  פסח",  קרבן  מ"סדר  רבים  פרטים 
נשחט אחרי התמיד, הטעם שיש שלוש קבוצות דווקא, 
הטעם שיש שורת כהנים ולא שהכהן המקבל ילך בעצמו 
סוג מזרקים אחיד לכל  לשפוך את הדם, הטעם שהיה 
השורה וכו' וכו', הפרט היחיד מהגמ' אותו בחר הרבי 
להביא בביאורו ל"סדר קרבן פסח" שבהגדה, הוא הפרט 
כך  ואחר  המלא  את  מקבל  שקודם  לכך  הטעם  הזה, 

מחזיר את הריקן. וצ"ע בטעם הדבר.
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למזבח,  מגיע  אחד  שמזרק  אחרי  הלאה.  וכן 
בזריקה,  או  )בשפיכה  דמו  את  שם  נותנים 
מנת  על  חזרה  המזרק  את  ומחזירים  כנ"ל(, 
הבא.  הקרבן  של  הדם  את  בו  לקבל  שיוכלו 
וא"כ, מאחר ושחטו קרבנות רבים ברצף אחד 
אחרי השני, כל הכהנים שבשורה היו כל הזמן 
עם מזרק ביד; או עם מזרק מלא בדרך לנתינת 
בדרך  ריק  מזרק  עם  או  המזבח,  על  הדם 

לקבלת דם הקרבן הבא.

ואומרת המשנה שהמזרקים היו של זהב או 
כולה  )או  הייתה אחידה  וכל שורה  של כסף, 
את  מסבירה  והגמ'69  כסף(,  כולה  או  זהב 

הטעם, שזהו משום שכך זה יותר יפה.

יניחם  שמא  שולים,  לבזיכים  היו  “ולא 
ויקרש הדם"

אם  כי  מעוגלת,  הייתה  הבזיכים  תחתית 
בצד  אותם  להניח  ניתן  היה  שטוחה  הייתה 
לכמה דקות, ואז הדם עלול להיקרש ולא ניתן 
כזה הקרבן  ובמקרה  גבי המזבח,  על  לשופכו 
שאם  לכך  בנוגע  לעיל  שביארנו  )כמו  נפסל 
“ובלבד  כשר,  התמיד  לפני  הפסח  את  שחטו 
ייקרש(.  שלא  כדי  בדמו"  ממרס  אחר  שיהא 
ולכן עשו את הבזיכים בצורה שהתחתית שלהם 
אינה ישרה )אלא מעוגלת( באופן שאם יניחום 

בצד הם יישפכו מיד, וכך יימנעו מלהניחם. 

ומפשיטין  הפסח  את  תולין  כך  “אחר 
אותו כולו"

להקטרת  עוברים  הדם  זריקת  לאחר 
נדרש  זה  ובשביל  המזבח,  גבי  על  האיברים 
להפשיט את הקרבן מן העור, על מנת שתהיה 

גישה לאיברים הפנימיים;

“בית מטבחיים", דהיינו  בצפון המזבח היה 
והיו  הבהמות70,  את  שוחטים  היו  שבו  מקום 
שם טבעות קבועות ברצפה בשביל לתפוס את 
שמונה  גם  היו  ושם  השחיטה,  בשעת  הבקר 
עמודים ננסים )קטנים מאוד( ועליהם “רביעית 
עמוד  בין  שהונחו  ארז  של  )קנים  ארז"  של 

69( שם.
בנין,  שם  היה  שלא  שם,  ובראב"ד  ב.  ל,  תמיד   )70
והפשטת  שחיטת  לצורך  מתקנים  עם  שטח  רק  אלא 

הקרבן וכו', ורק נקרא “בית המטבחיים". 

של  “אונקליות  קבועים  היו  ובהם  לעמוד71(, 
ברזל" )מסמרים כפופים( שעליהם תולים את 

הקרבן לצורך הפשטתו.

בנוסף לאונקליות במקום המיועד להפשטה, 
אונקליות כאלה על  גם  מבואר במשנה שהיו 
בהם  משתמשים  היו  )שכנראה  העזרה  כתלי 
ובזמנים  כתיקונם,  בזמנים  ולא  עומס  בזמן 
באונקליות  רק  משתמשים  היו  כתיקונם 

שבבית המטבחיים(.

ובשביל מי שלא הצליח לתפוס מסמר לצורך 
ההפשטה, היו שם מקלות דקים וחלקים, והיה 
ניתן לשים מקל על כתפיהם של שני אנשים, 

על  הפסח  את  לתלות 
המקל, וכך להפשיטו72.

•

האם  רבותינו:  ונחלקו 
מלכתחילה מפשיטים את 
או  הקרבן,  של  העור  כל 
מפשיטים  שמלכתחילה 
החזה,  עד  רק  אותו 
האיברים  את  מוציאים 
לאחמ"כ  ורק  הפנימיים, 
משלימים את ההפשטה?

הגמ'  דברי  מפשט 
קודם  שלבים.  בב'  נעשית  שההפשטה  נראה 
הוצאת  לאחר  ורק  החזה,  עד  מפשיטים 
האימורין ממשיכים בהפשטה, וכן כתבו כמה 
כתב  הרמב"ם  אך  הראשונים73.  מרבותינו 
ש"מפשיטין את כולו", ורק לאחמ"כ מוציאין 
נטה  מדוע  במפרשים  וביארו  האיברים74.  את 
כיצד  לבאר  אכ"מ  אך  הגמ',  מפשט  מהמובן 

משמע מהגמ' ומדוע הרמב"ם חולק75.

ב"סדר קרבן פסח" נכתב כשיטת הרמב"ם, 
ש"מפשיטין אותו כולו", ורק לאחמ"כ “קורעין 

הראב"ד  ובפי'  גרשום.  רבינו  בפירוש  שם  ראה   )71
שנקראת “רביעית של ארז" מלשון “רביצה" )כמו “אריה 
רובצת על העמודים.  והיא  הוא דרביע עליה"(, מאחר 
והברטנורא כתב “חתיכות מרובעות של ארז", ולשיטתו 

משמע ש"רביעית" הוא מלשון “מרובע".
72( כל זה מבואר במשנה פסחים סד, א.

73( שבת קלג, ב וברש"י שם. ועוד.
74( הלכה יד.

75( וראה “שאגת אריה" סימן נא ועוד.

הכהן שמקבל את הדם לא היה 
הדם  את  לשפוך  בעצמו  הולך 
על המזבח, אלא הייתה עומדת 
שורה של כהנים, שהיו מעבירים 
מכהן  הדם  עם  הבזך  את 
והכהן האחרון בשורה,  לחבירו, 
המזבח,  אל  ביותר  הקרוב 
הדם. את  זורק  שהיה  זה  הוא 
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אותו . . ומוציאין את האימורים", וכדלקמן. 

עד  קרביו  את  וממחין  אותו  “וקורעין 
שיצא הפרש, ומוציאין את האימורים, והם: 
החלב שעל הקרב, ויותרת הכבד, וב' כליות, 

והחלב שעליהן, והאליה לעומת העצה76"

הצואה  מן  הקרבן  את  מנקים  ראשון  דבר 
לפני  להוציאה  הספיק  ולא  בבטנו  שנשארה 
ה"אימורים"  את  מוציאין  ולאחמ"כ  שנשחט, 

- האיברים שנועדו להקרבה על גבי המזבח.

מה פי' המילה “אימורים"?

שה'  וציווי,  אמירה  מלשון  הוא  “אמורים" 
כינוי  זה  אין  )אך  להקריבם77  עלינו  ציווה 

לאברים הפנימיים(.

•

“סדר  נוסח  על  היעב"ץ  מקושיות  אחת 
קטע  על  הייתה  היום",  שב"סדר  פסח"  קרבן 
את  שמקריבים  בפשטות  נכתב  זה  בקטע  זה. 
ה"אליה לעומת העצה", והקשה היעב"ץ, שהרי 
הקרבת האליה היא רק בכבש ולא בעז, וא"כ 
שרק  ולכתוב  הדברים  את  לסייג  צריך  היה 
גם את האליה,  יקריב   - כבש  במקרה שהביא 
משא"כ בהקרבת עז שאינו מקריב את האליה.

והרבי בהגדתו מבאר שכנראה הסדר הרגיל 
היה שמקריבים כבש ולא עז, ולכן ניתן לכתוב 

נוסח זה ללא הסתייגות78.

ומקטירם  ומולחם  שרת  בכלי  “ונותנם 
הכהן על גבי המזבח כל אחד לבדו"

והמליחה  שרת  בכלי  הנתינה  ההפשטה, 
זה  ואת  ישראלים,  ע"י  אף  להיעשות  יכולים 
הפסח79.  קרבן  של  החבורה  בני  עושים  היו 

76( ואין כאן המקום לבאר כיצד לזהות בגוף הבהמה 
את האיברים הללו.

77( ראה אנצי"ת בריש הערך “אמורים". ושם נסמן 
לביאורים נוספים למשמעות שם זה.

שבדרך  סבור  שהיעב"ץ   11 הערה  לעיל  וראה   )78
כלל היו מקריבים עיזים ולא כבשים, וא"כ הוא לא יקבל 

תירוץ זה.
שצריכים  אלו  הם  החבורה  בני  לכתחילה   )79
את  “והפשיט  הפסוק  על  הרמב"ן  כתב  וכך  להפשיט. 

העולה" )ויקרא א, ז(: “בבעל הקרבן ידבר". 
ההפשט  את  לעשות  מניחים  היו  שלא  כתב  ובתוס' 
)כתובות  לכהונה  המשיאים  מיוחסים  לישראלים  אלא 
היו  אם  רק  שלשיטתו  ונראה  א(.  עו,  וקידושין  ב,  כד, 

יכולה  המזבח  גבי  על  האיברים  הקטרת  אך 
כתוב  )ולכן  הכהנים80  ע"י  רק  להיעשות 

“ונותנם בכלי שרת . . ומקטירם הכהן . . "(.

•

מהפסוק82  שלומדים  מבארת  הגמ'81 
את  להקטיר  שיש  המזבחה",  הכהן  “והקטירֹו 
להקריב  ולא  בנפרד,  קרבן  כל  של  האיברים 
במה  הכוונה  וזה  ביחד,  קרבנות  כמה  אברי 
שכתוב “כל אחד", כל קרבן בנפרד ולא לערב 
ביניהם )ומפסוק נוסף שם הגמ' לומדת שיש 
להקריב את כל אברי הקרבן ביחד, ולא לפצל 

ביניהם, עיי"ש(. 

קרביו,  ומיחוי  והזריקה,  “והשחיטה, 
ושאר  השבת.  את  דוחין  חלביו,  והקטר 

עניניו אינם דוחין את השבת"

סיפור  מביאה  הגמ'  זו  להלכה  בנוגע 
מעניין83: פעם אחת כשהגיע שנה שערב פסח 
חל בשבת, נסתפקו בני בתירא - שהיו מנהיגי 
הדור - ולא ידעו האם פסח דוחה את השבת 

או שאין להקריב פסח בשנה זו. 

עד שסיפרו להם על הלל הזקן שעלה מבבל 
והוא שימש את גדולי הדור, והוא אמור לדעת 
והוא  לו,  וקראו  שלחו  זו.  לשאלה  תשובה 
אף  שבת  דוחה  התמיד  שקרבן  שכמו  הכריע 
פסח דוחה שבת, ולומדים זאת מגזירה שווה 

מהמילה “מועדו" הכתובה בשניהם.

נשיא  ומינוהו  בראש  הושיבוהו  “מיד 
עליהם". בני בתירא גילו גדלות נפש נדירה84, 

מפשיטים  היו  הם  מיוחסים  ישראלים  החבורה  בני  בין 
וכותב  חולק  שם(  קידושין  הרא"ש  בתוס'  אך  בעצמם. 
משמע  וברמב"ם  תנאי.  כזה  מקום  בשום  מצינו  שלא 
ש)בנוגע לתמידים עכ"פ( ההפשט היה בפועל ע"י כהנים 
)הלכות תמידין ומוספין פ"ו ה"ג(. ואולי יש לחלק בין 

קרבנות ציבור לקרבנות יחיד.
80( ראה בגמ' וברש"י סה, ב.

81( סד, ב.
82( ויקרא ג, יא.

83( סו, א.
84( אמרו בירושלמי )כתובות פי"ב ה"ג( שרבי היה 
עניו גדול, והיה אומר שכל מה שיאמר לי אדם אעשה, 
חוץ ממה שעשו בני בתירא לזקני שסילקו את עצמם מן 
באנצי"ת  עוד  ועיין  במקומם.  הלל  את  ומינו  הנשיאות 
חובה  שאין  שמט(  עמ'  יד  )כרך  שררה"  “חזקת  ערך 
לעשות זאת מצד הדין, והם היו ענותנים באופן מיוחד.
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הישיבה,  בראשות  מקומם  את  לאלתר  פינו 
והעמידו את ה"עולה חדש" מבבל, במקומם.

אירוע זה היה אירוע מאוד מרכזי, שהרי גם 
ההנהגה  עברה  רבים  דורות  הבאים,  בדורות 
התחיל  והכל  בן,  אחר  בן  הלל  צאצאי  בקרב 

מגדלות רוחם של בני בתירא.

•

בנוגע  רק  היא  כל הדרשה מהפסוק  אולם, 
לעשותם  ניתן  ולא  זמן  להם  שקבוע  לדברים 
בחול. אך דברים שניתן לעשותם בחול אינם 
דוחים את השבת, ולכן אין להביא בשבת את 
הקרבן מחוץ לתחום, ואת זה היה צריך לעשות 
לפני שבת. ואף את צליית הקרבן אין לעשות 
בשבת, מאחר וניתן לעשות זאת במוצאי שבת.

“וכן אין מוליכין את הפסח לבית כשחל 
עם  מתעכבים  הם  האחת  כת  אלא  בשבת, 
פסחיהם בהר הבית והכת השניה יושבת לה 
חשכה,  עומדת.  במקומה  והשלישית  בחיל 

יצאו וצלו פסחיהן"

אין מוליכין את הפסח לבית בשבת מאחר 
וזה טלטול85 )וניתן לעשותו גם במוצאי שבת(, 

85( ולכאורה קשה: הרי ירושלים מוקפת חומה, וא"כ 
מה הבעיה לטלטל את הפסח עד הבית? מה טעם היו 

צריכים להשתהות בתחומי הר הבית?
וביאר המאירי שאף שירושלים היא “כרמלית" בלבד 
את  לקחת  אין  זאת  בכל  דאורייתא,  הרבים  רשות  ולא 
בו משום  יש  “כל שיוצא מן העזרה,  כי  הקרבן בשבת, 
שבות", היינו שחלים עליו איסורי דרבנן, בשונה מתוך 
העזרה עליה אמרנו ש"אין שבות במקדש" )אגב: המאירי 
כותב ששברגע שיוצאים מן העזרה חלים איסורי דרבנן, 
שנוי  שהדבר  ולהעיר,  הבית.  הר  בתוך  נמצא  אם  ואף 
במחלוקת ראשונים האם מחוץ לעזרה יש שבות, או רק 

מחוץ להר הבית, ואכ"מ(. 
א( שלא  )ו,  לשיטתו, שכתב במסכת שבת  והמאירי 
ערך  אנצי"ת  גם  )ראה  בירושלים  עירוב  לעשות  ניתן 
“ירושלים" כרך כה עמ' שכח(. וביארו האחרונים, שזאת 
משום שבתוך ירושלים יש רשות הרבים ממש ולא רק 

מבוי של רבים, ולכן לא ניתן לערב לשיטתו.
המשניות  על  שלמה"  ב"מלאכת  ישנו  נוסף  ביאור 
איסור  אין  באמת   :)107 הערה  לקמן  אודותיו  )וראה 
שאם  שחששו  אלא  לבית,  הקרבן  את  לקחת  הלכתי 
יוליכוהו מיד לבית יחשבו הנשים שמותר גם לצלותו, 
זה,  לביאור  מקור  )ומציין  מוצאי השבת  עד  אסור  וזה 
לתוס' בפרק “אלו נאמרים" דף מ, ולע"ע לא מצאתי את 

המקור המדוייק(.
ועיין עוד בדף סו, א תוד"ה “תוחב לו בצמרו", ואכ"מ. 

אלא מתעכבים בתוך הר הבית.

הכת  מתעכבים:  היו  מקומות  ובשלושה 
שמחוץ  הפתוח  השטח  אל  יצאה  הראשונה 
לבית המקדש, לפני חומת הר הבית. לקבוצה 
חמש  הבית  “הר  שהרי  גדול,  שטח  היה  זו 

חמש  על  אמה  מאות 
בית  ואילו  מאות אמה"86, 
המקדש היה 135 אמה על 
187 אמה87, ויוצא שנשאר 
מספיק  גדול  שטח  להם 
הזמן  את  לבלות  מנת  על 

עד צאת הכוכבים. 

התעכבה  השניה  הכת 
לשטח  מסביב  ב"חיל"88: 
ביהמ"ק היה “סורג" שהוא 
נקבים  העשויה  מחיצה 

נקבים, ובינו לבין ביהמ"ק היה ה"חיל" שהוא 
שעשר  שמבינים  ראשונים  יש  אמות89.  עשר 
אמות הם השטח עליו התפרס ה"חיל", וא"כ, 
מצומצם.  די  שטח  השנייה  לקבוצה  הוקצב 
בגובה  חומה  הוא  שה"חיל"  הסוברים  יש  אך 
שבינו  השטח  נתפרש  לא  אך  אמות,  עשר 
לבין העזרה. ולדעה זו ניתן לומר שהיה לכת 
השניה שטח רחב יותר מעשר אמות, ולא שהו 

כל כך בצמצום90 .

במקומה  לעמוד  נשארת  השלישית  הכת 
להשתהות,  מלשון  לעמוד  רק  הכוונה  )ואין 
שהרי  שנותר,  בזמן  כפשוטו  עמדו  הם  אלא 

“אין ישיבה בעזרה"91(.

ויש להקשות: מה טעם הכת השלישית נשארה 
הנשים?  לעזרת  יצאו  ולא  בעזרה,  במקומה 
ובפרט שבעזרת הנשים מותר לשהות אף אם אין 
זה צורך עבודה, ומשא"כ בעזרת הכהנים אסור 

לשהות אם אין בכך צורך עבודה92.

86( משנה במדות ריש פרק ב.
87( שם משנה ו.

ראה  קטנה.  חומה  היא  “חיל"  המילה  פירוש   )88
אנצי"ת בערכו.

89( שם משנה ג.
השונות  הדעות  את  “חיל"  ערך  באנצי"ת  ראה   )90

ומקורם. ואכ"מ.
91( “מלאכת שלמה" ורעק"א למשנה, פ"ה משנה י. 

וב"אור שמח" לרמב"ם הלכה י.
92( ראה משנה כלים פ"א מ"ח. ואם נאמר ששהו רק 

ומינוהו  בראש  הושיבוהו  "מיד 
בתירא  בני  עליהם".  נשיא 
פינו  נדירה,  נפש  גדלות  גילו 
בראשות  מקומם  את  לאלתר 
ה"עולה  את  והעמידו  הישיבה, 
במקומם. מבבל,  חדש" 
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בתוספתא93  שאכן  מביא  שמח"  ה"אור 
מובאת דעת ר' אליעזר בן יעקב הסובר שהכת 
השלישית יושבת בעזרת הנשים. ומנסה לבאר 
שם את סברות המחלוקת בין ראב"י למשנתנו, 
שראב"י סובר שבפסח החל בשבת הנשים אינן 
חייבות בפסח, ולכן עזרת הנשים הייתה ריקה 
ויכלו לשהות שם. אך משנתנו סוברת שנשים 
ולכן  בשבת,  כשחל  אף  פסח  בקרבן  חייבות 

השאירו את המקום פנוי עבורן94. ועצ"ע.

כת  ואין  נשחט,  הפסח  כתות  “בשלושה 
פחותה משלושים אנשים" 

מה הטעם שהפסח נשחט בשלושה קבוצות 
להיות  צריך  לקבוצה  ושהמינימום  דווקא, 

לפחות שלושים איש?

הגמ'95 מביאה פסוק: “ושחטו אותו כל קהל 
ומבינה מפסוק  בין הערביים"96,  ישראל  עדת 
אשר משמעותם  ביטויים  שלושה  בו  שיש  זה 
ו"ישראל"97.  “עדה"  “קהל",  אנשים:  עשרה 
הללו  המניינים  שלושת  האם  שנסתפקו  אלא 
שונות.  בקבוצות  או  ביחד,  להיות  צריכים 
לעשות  שיש  המשנה  כתבה  זה  ספק  ומחמת 
ג' כתות, וכך נצא ידי חובת הצד שמדובר על 
צריך  בכל קבוצה  ומאידך  שונות,  ג' קבוצות 
כוונת  שאם  איש,  שלושים  לפחות  שיהיה 
צריכים  ו"ישראל"  “עדה"  ש"קהל"  התורה 

זו, אך  בי"א אמה שהם עזרת ישראל לא יקשה קושיא 
יקשה מדוע היו צריכים להצטופף כל כך. 

93( פ"ד ה"י.
הכת  למה  ששאל  שם  למשנה  רש"ש  וראה   )94
השניה לא שהתה בעזרת הנשים במקום ב"חיל" )בשונה 
הייתה  לא  השלישית  הכת  מדוע  שדן  שמח"  מה"אור 

בעזרת הנשים(.
95( סד, ב.

96( שמות יב, ו.
97( ומקשה המהרש"א בחידושי אגדות שלו, שבנוגע 
אחרים  ממקומות  יודעים  אנו  ול"ישראל"  ל"עדה" 
מתוך  “הבדלו  כתוב  במרגלים  לעשרה.  היא  שהכוונה 
ובקידוש  זה עשרה,  לומדים ש"עדה"  ומשם  העדה...", 
השם כתוב “ונקדשתי בתוך בני ישראל", והמילה “תוך" 
עשרה.  שזה  ל"ישראל"  מ"עדה"  שוה  בגזירה  מלמדת 
אלא בנוגע ל"קהל" קשה, שהרי בשום מקום לא מצינו 

מפורש ש"קהל" זה עשרה?
אך  מפורש,  זה  אין  אמנם  א(  אופנים:  בב'  ומבאר 
כך משמע תמיד. ב( מאחר וזה נמצא ביחד עם “עדה" 

ו"ישראל", כנראה גם כאן הכוונה לעשרה. 

להיות ביחד, יש כאן שלושים איש ביחד98.

•

יוכרע  המשיח  בימות  שאם  כותב99,  הרבי 
“עדה"  “קהל",  הפסוק  בדברי  שהכוונה 
ו"ישראל" היא שצריך שיהיו שלושה מניינים 
נפרדות,  קבוצות  בשלושה  הכרח  ואין  ביחד, 
מאחר  תתבטל,  השלישית  שהקבוצה  ייתכן 
מגיעים  היו  זו  שלקבוצה  אומרת  והגמ' 
יהיו  לא  כנראה  המשיח  בימות  העצלנים100. 
יוכרע  ואם  זו,  תכונה  בעלי  אנשים  בנמצא 
תיסגר  היא  זו,  בקבוצה  הלכתי  הכרח  שאין 

מחוסר היענות.

העזרה,  נתמלאה  הראשונה,  כת  “נכנסה 
נועלין אותה"

אומר  אביי  ורבא:  אביי  בדבר  נחלקו 
ש"ננעלו" תנן, היינו שהדלתות ננעלו מאליהם 
בדרך נס. אך רבא אומר ש"נועלין" תנן, והיינו 

שזה נעשה בידי אדם101.

מסבירה  הגמ'  המחלוקת?  סברות  מהם 
לדעת  ואילו  הנס,  על  סומכים  אביי  שלדעת 

98( וראה ברמב"ם שדין זה הוא לכתחילה בלבד ולא 
בדיעבד, והאריכו מפרשיו לבאר מקורו.

99( אגרות קודש חכ"ב עמ' תמג.
100( סה, א.
101( סד, ב.
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רבא אין סומכין על הנס.

אך הדבר עדיין לא ברור. מהי בכלל המטרה 
לסגירת הדלת, שבגללה נחלקו האם יש לפתור 
את הבעיה הזאת בידי אדם, או שניתן לסמוך 

על הנס? מה רע שהדלת תישאר פתוחה?

מסביר  רש"י  הראשונים:  בכך  נחלקו 
בשביל  היא  הדלת,  את  לסגור  שיש  שהסיבה 
שלא ייכנסו כולם בקבוצות הראשונות, ויווצר 
שלישית  לקבוצה  אנשים  מספיק  שאין  מצב 

)היינו, שיש לנו חשש הלכתי(.

אך רבינו חננאל כותב שהסיבה לנעילה היא 
החשש שמא ייכנסו יותר מדאי אנשים וירמסו 
אחד את השני )ולדעה זו החשש אינו הלכתי, 
שם  הגמ'  ובהמשך  המקריבים.  ִּבְטחון  אלא 
מוזכר שהיה פעם שאדם נמעך בעזרה, ולאותו 

הפסח קראו “פסח מעוכין"(102.

הרמב"ם(  מלשון  )המועתק  אדה"ז  מלשון 
ש"נועלין"  רבא,  כדעת  שההלכה  משמע 
שפסקו  וכנראה  אדם.  בידי  העזרה  דלתות 
כך את ההלכה ע"פ הכלל שבכל מחלוקת בין 

אביי לרבא ההלכה כרבא103.

את  לנעול  צורך  אין  לר"ח  ובין  לרש"י  ובין   )102
הדלתות בזמן הקרבת הכת השלישית: לרש"י אין בכך 
צורך מאחר ואין עוד עת שנצטרך לחשוש שמא לא יהיו 
בה מספיק אנשים, ולר"ח אין חשש מאחר וכתוב שבכת 
השלישית היו “עמה מועטין" )משנה סד, א(. ועיין לקמן 
שנראה שלא נעלו את הדלתות בכת השלישית, והדבר 

מתאים לב' השיטות.
בכת  שאף  במקרה  ביניהם,  נפק"מ  תהיה  ולכאורה 
הראשונה אין אנשים רבים, שלר"ח לא יהיה צורך לנעול, 

ואילו לרש"י ינעלו בכל אופן. ואכ"מ להאריך יותר. 
103(  ב"מ כב, ב.

ולכאורה יש להקשות על הנחה זו: המהרי"ק נשאל 
מסויים  פסוק  מפרש  רש"י  כיצד  בסופו(  קסה  )שורש 
בדיני נגעים כר' שמעון נגד ר' יהודה, והרי הכלל הוא 
שבמחלוקת בין ר' יהודה לר' שמעון הלכה כר' יהודה 
מקום  אין  רש"י  בלימוד  הרבי  שיטת  שלפי  )כמובן 

לקושיא זו, ואכ"מ(?
והשיב המהרי"ק: כל כללי הפסק נאמרו רק בהלכות 
אלו  כללים  נגעים  בהלכות  אך  בימיהם.  נוהגות  שהיו 
לא תקפים, מאחר ודיני נגעים אינם נוהגים בזמננו אלא 

בימות המשיח. 
וא"כ לכאורה קשה, מנין לרמב"ם לפסוק כאן שהלכה 
כרבא נגד אביי, והרי לדברי המהרי"ק הכללים הרגילים 
לא תקפים לכאורה, מאחר ודין זה לא נוהג בזמננו אלא 

בימות המשיח? 

את  ומקריבין  שוחטין  שהם  “ובעוד 
גמרו  אם  ההלל.  את  קוראין  האימורים, 
אותו.  שונים  כולם,  שיקריבו  קודם  אותו 

ואם שנו, ישלשו"

שנחלקו  מקובל  היה  השנים  במשך 
ההלל  את  שקוראים  אלה  היו  מי  הראשונים 
בזמן הקרבת הקרבן. בתוספתא כתוב שהלוים 
הם אלו שהיו קוראים את ההלל בזמן הקרבן104, 

וי"ל בב' אופנים:
זה  )כלים פ"ג מ"ב( שכלל  א( כתב ב"תוס' חדשים" 
לפי  פוסק  כן  הרמב"ם  אלא  הרמב"ם,  לדעת  תקף  לא 

הכללים הרגילים אף בדברים שלא נוהגים כיום.
דברי  את  הביא   15 הערה  עב  עמ'  ח"ב  באג"ק  ב( 
הובאו  בהם  נוספים  לספרים  )וציין  הללו  המהרי"ק 
הדברים(, אך סייג את הדברים “דמסיק שם, דכל כמה 
שנוכל לקיים הכלל נקיים" )ולא הצלחתי למצוא לאיזה 
ספר הכוונה(, וא"כ נראה שרק אם ראינו שפסקו שלא 
לפי הכללים נתרץ בדוחק שהכללים לא הכרחיים בנוגע 
להלכות שלא נוהגות כיום, אך באופן כללי כן אמורים 
לפסוק לפי הכללים הרגילים אף בהלכות שאין נוהגות 

כיום )ועיין “ימות המשיח בהלכה" חלק ב בפתיחה(.
תוד"ה  א  נד,  בסוכה  מובא  ה"ט.  פ"ד  פסחים   )104

“שייר", ובפסחים סד, א תוד"ה “קראו".

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    223} עמוד מס 0){10ימי מלך - ב: לאופר, מרדכי מנשה ( 

מכתב הרבי לרב זוין בגוף כתי"ק
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אך רש"י כתב “וכל כת קוראה את ההלל"105, 
ומשמע, שמקריבי הקרבן הם אלו שקראו את 
ההלל. ותוס'106 כותב על דבריו: “ומה שפירש 
היתה  לא  ההלל  את  קוראה  בקונטרס שהכת 
איתא  וכן  קוראים,  הלוים  אלא  קוראה  הכת 
סובר  ואף הרמב"ם   ,“  .  . בתוספתא דפסחים 
כתוס': “וכל זמן שהן שוחטין, הלוים קוראים 

את ההלל".

עומדים  אחד  מצד  מחלוקת:  ישנה  וא"כ, 
תוס', הרמב"ם ועוד, הטוענים שהלוים הם אלו 
שקראו את ההלל, ומקור לדבריהם בתוספתא. 
מן הצד השני עומד רש"י הטוען שאנשי הכת, 

המקריבים, הם אלו שקראו את ההלל.

כך הייתה הנחת היסוד107.

כתב  הרבי  להגדה,  הרבי  בביאורי  אך 
שהלוים היו קוראים את ההלל, ולא ציין שיש 

בכך מחלוקת ראשונים.

הרב זוין שקיבל את ההגדה ומאוד התפעל 
דבריו  על  שאלות  כמה  לרבי  שלח  ממנה108, 
זו109:  שאלה  היא  שבהם  והראשונה  בהגדה, 
מדוע הרבי מתעלם משיטת רש"י שהישראלים 

היו קוראים את ההלל?

מענה הרבי הפתיע מאוד את הרב זוין. וכך 
רבים,  בספרים  מקובל  שכך  אף  הרבי:  ענה 
זאת “דעה מוזרה". אין שיטת רש"י כזאת; מה 
שרש"י כותב “וכל כת קוראה את ההלל", אין 
כוונתו שכל אנשי הכת קראו את ההלל, אלא 

105( סוכה נד, ב. ואצלנו בפסחים סד, א כתב בד"ה 
“קראו את ההלל" - “אכל כיתות קאי".

106( סוכה נד, א ד"ה “שייר" בסופו.
107( עיין לדוגמא ב"מלאכת שלמה" למשנה פ"ה מ"ז 
)בעל ה"מלאכת שלמה" הוא רבי שלמה העדני, תלמידם 
של רבי בצלאל אשכנזי בעל ה"שיטה מקובצת" ושל רבי 
ב"שם  הגדול של האר"י. החיד"א  ויטאל תלמידו  חיים 
הגדולה(.  בהערכה  אודותיו  כותב  בערכו,  הגדולים" 
נוספת, מאות שנים לאחמ"כ: ב"מכתבי  בולטת  דוגמא 
והבאים  ב'  במכתב  הרוגאצ'ובער  הגאון  של  תורה" 
על  חולק  שרש"י  פשוט  אלה  עולם  ענקי  לשני  אחריו. 
שאר הראשונים וסובר שאנשי הכת קוראים את ההלל. 

ועוד מקורות רבים, ואכ"מ להאריך עוד.
108( עיין בדבריו ב"ספרים וסופרים" )ח"ג עמ' 270(: 
אדם  לכל  ומתאימה  דוגמתה,  שמעטים  נפלאה  “הגדה 
. פנינה בספרות   . ְּכֲאֶשר איננו חסיד  ְכחסיד  מישראל, 

ההגדית".
109( ראה “אגרות קודש" ח"ב עמ' רמא ועמ' רס.

כוונתו לומר שמה שכתוב שקוראים את ההלל, 
קיים בכל אחת משלושת הכתות, ולא רק בכת 
ראשונה. רש"י לא בא להסביר מי קורא, אלא 
הוא  קורא,  מי  לשאלה  )ובנוגע  קוראים  מתי 

מסכים עם דברי התוספתא שזה הלוים(.

וחולק  רש"י  דברי  את  מביא  תוס'  והרי 
עליהם, וְַודאי לא ייתכן לומר שתוס' לא הבין 

את דברי רש"י כהלכה? 

אומר הרבי שיש לקרוא את דברי התוס' קצת 
אחרת, והדברים יובנו: “ומה שפירש בקונטרס 
היתה" - כוונתו  שהכת קוראה את ההלל, לא 
כוונתו   - אלא"  קוראה,  “הכת   - ש  רש"י  של 
של רש"י הייתה ש - “הלוים קוראים", והיינו, 
לפרש  אלא  רש"י,  על  לחלוק  בא  לא  שתוס' 
בא  שתוס'  יוצא,  זה  )ולפי  נטעה  שלא  דבריו 
למנוע מטעות בהבנת דברי רש"י, אך כתב את 

הסברו באופן שבדבריו עצמו נוצרה טעות(.

בדיון זה ישנם עוד פרטים רבים, אך די לנו 
רואים שהרבי  אנו  זו מהדיון.  בטעימה קטנה 
עם  שיתאימו  באופן  רש"י  דברי  את  מבאר 
נדחק  התוספתא בשביל למנוע מחלוקת, אך 

קצת בלשון רש"י ותוס'.

והנה, שנים רבות אחרי דיון זה110, שמו לב 
לתגלית מעניינת: בדברי תוס' הרא"ש הניסוח 
קצת שונה, ושם משמע ברור כדברי הרבי111. 
וכך כותב תוס' הרא"ש: “ומה שפירש"י שהכת 
שהיו קוראים בעצמם,  קוראה את ההלל, לא 
הקטנה  התוספת  קוראים".  היו  הלוים  אלא 
את  להסביר  שכוונתו  מבררת  “ש"  האות  של 
קוראים  שהיו  כוונתו  “אין  היינו,  רש"י,  דברי 
בעצמם", ואין מטרת התוס' לחלוק על רש"י, 

בדיוק כמו שביאר הרבי בדברי התוס'.

זו  ומעניינת  חשובה  שתגלית  נראה  היה 

110( “הערות וביאורים" גליון תשעב עמ' 35 )י"א ניסן 
)ומוסיף שם  וועכטער  שי'  ה'תשנ"ט( בשם הרב מענדל 
גליון  “התמים"  גליוננו  כך(.  נראה  המאירי  שאף מלשון 
שי'  מנחם  יהושע  הרב  מאת  במאמר  ה'תשס"א,  ניסן  ז 
נויהויזר )אלא ששם כתב בטעות שדברי הרא"ש התגלו 

רק לאחר הוויכוח, ואינו, וכדלקמן בהערה הבאה(.
הרא"ש  תוס'  של  הראשונה  שההדפסה  אף   )111
שלא  נראה  תרס"ג,  בירושלים  הייתה  סוכה  למסכת 
הסתייעו  שלא  מכך  זוין,  והרב  הרבי  ידי  תחת  הייתה 

מלשונו במהלך הדיון. וצ"ע.
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סוגרת את הפרשייה באופן שאין מקום להמשיך 
רבינו  תוספות  בדברי  זאת,  לעומת  אך  ולדון, 
פרץ ברור לגמרי אחרת112, וכך כתב רבינו פרץ: 
“ומה שפי' הקונטרס שהכת היתה קוראה, אינו 
נראה, שהרי לא היתה הכת קוראה, אלא הלוים 
היו הקוראים". מדבריו ברור שהוא הבין שרש"י 
בא  והוא  קוראים,  היו  שהישראלים  מפרש 
לחלוק עליו ולומר שהלוים היו קוראים. וצ"ע.

“על כל קריאה תוקעין ג' תקיעות, תקיעה 
תרועה תקיעה"

על  היו  שהתקיעות  בהגדה  מביא  הרבי 
בחצוצרות  הייתה  והתקיעה  הכהנים,  ידי 
אהרן  “ובני  הפסוקים  ע"פ  בשופרות(,  )ולא 
הכהנים יתקעו בחצוצרות . . וביום שמחתכם 
על  בחצוצרות  ותקעתם   .  . ובמועדיכם 

עולותיכם ועל זבחי שלמיכם"113.

כת  יצאה  העזרה.  פותחין  להקריב  “גמרו 
דלתות  נועלין  שניה,  כת  נכנסה  ראשונה 
נכנסה  כת שניה  יצאה  פותחין.  גמרו,  העזרה. 

כת שלישית. ומעשה כולן שוין"

מוזכרת  הדלתות  נעילת  ובמשנה  ברמב"ם 
קרבן  ב"סדר  אך  הראשונה.  לכת  בנוגע  רק 
פסח" נעילת הדלתות מוזכרת גם בנוגע לכת 
השניה, ומכאן נראה לדקדק שבכת השלישית 
בשיטות  לעיל  )ועיין  הדלתות  את  נעלו  לא 
רש"י ור"ח בטעמים לנעילת הדלתות, ולפיהם 

יובן מדוע לא נועלים בכת השלישית(.

“ואחר שיצאו כולן רוחצין העזרה ואפילו 
בשבת, מפני לכלוך הדם שהיה בה"

יבוא  שמא  מדרבנן,  בשבת  אסורה  שטיפה 
ואף  “בונה".  משום  ואסור  גומות  להשוות 
חכמים  אסרו  מרוצפת,  קרקע  על  מדובר  אם 
בקרקע  לשטוף  יבוא  שמא  בשבת,  לשטוף 

שאינה מרוצפת, ומזה יבוא לאיסור בונה114.

הגמ'115 מסבירה שההיתר הוא משום ש"אין 
שבות במקדש", היינו, שאיסורי דרבנן מותרים 
שדין  הרמב"ם  ומוסיף  המקדש.  בבית  בשבת 

112( הודפס לראשונה בתשל"ב, הרבה אחרי הדיון 
הנ"ל בין הרבי לרב זוין.
113( במדבר י, ח-י.

114( רמב"ם הלכות שבת פכ"א ה"ג.
115( סה, א.

עבודה.  צורך  שאינם  בדברים  אף  קיים  זה 
“איסור שבות במקדש - היתר הוא"116.

בשבת  העזרה  שהדחת  כתוב  ]במשנה117 
הייתה שלא ברצון חכמים, והגמ' שם מסבירה 
שהכוונה היא לרבי אליעזר בלבד הסבור שיש 
בזה איסור דאורייתא, ולכן זה אסור אף בבית 
זהו  הלכה,  וכן  חכמים,  לדעת  אך  המקדש. 
איסור דרבנן בלבד, ומותר לכתחילה לעשות 

זאת בשבת בביהמ"ק.

הוא  בגמ'  נוסף  ביאור 
נתן  ר'  לדעת  שהכוונה 
הסובר שהכלל “אין שבות 
ורק  אך  נאמר  במקדש" 
אם זה לצורך. אך הרמב"ם 
סבור שההלכה היא ש"אין 
אם  אף  במקדש"  שבות 
אין זה לצורך, וא"כ מותר 
את  להדיח  לכתחילה 
“שלא  זה  ואין  העזרה, 

ברצון חכמים"[. 

“וכיצד היתה הרחיצה? אמת המים היתה 
עוברת בעזרה והיה לה מקום לצאת ממנה, 
וכשרוצין להדיח את הרצפה, סותמין מקום 
גדותיה  כל  על  מתמלאת  והיא  יציאתה 
מפה ומפה עד שהמים עולים וצפים מכאן 
ומכאן ומקבץ אליה כל דם וכל לכלוך שהיה 
יציאתה  מקום  פותחין  כך  ואחר  בעזרה, 
מנוקה  הרצפה  שנשאר  עד  יוצא  והכל 

ומשופה. זהו כבוד הבית"

כמדומני שלא נתבאר מהיכן בדיוק הייתה 
האמה מתחילה ואיפה היא הייתה יוצאת118.

•

יש לעיין כיצד עשו רחיצה זו בשבת, והרי 
כמו  בעזרה,  עומדים  היו  השלישית  הכת 

שראינו לעיל?

116( הלכה טז.
117( סד, א.

ישראל  )מגדולי  קזיס  הר"מ  משיטת  לבד   )118
באיטליה. היה תלמיד של הרמ"ע מפאנו. נסתלק לפני 
כארבע מאות שנה )ראה בהקדמת המו"ל לספר “באור 
ר"מ קזיס על מסכת מידות"(( בביאורו למידות פ"ג מ"ב 
שמבאר שהאמה הייתה הולכת על כל רוחב בית המקדש 

)לשיטתו, בתוך העזרה היה עובר נחל מקיר לקיר(. 

נעילת  ובמשנה  ברמב"ם 
בנוגע  רק  מוזכרת  הדלתות 
ב"סדר  אך  הראשונה.  לכת 
הדלתות  נעילת  פסח"  קרבן 
מוזכרת גם בנוגע לכת השניה, 
שבכת  לדקדק  נראה  ומכאן 
השלישית לא נעלו את הדלתות
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“וכיצד  )בקטע  לעיל  הבאנו  לומר:  ויש 
עושין"( את דברי הגמ' שהיו בעזרה אצטבאות 
ואולי  מהדם.  יתלכלכו  לא  שהכהנים  בשביל 
על אצטבאות אלו עמדו אנשי הכת השלישית.

“ואם הפסח נמצא טריפה, לא עלה לו עד 
שמביא אחר"119

אם לאחר השחיטה גילו שיש בבהמה מכה 
הבהמה  אותה,  להמית  שסופה  מחלה  או 

פסולה לקרבן, ועליו להביא אחר.

והוסיף הרמב"ם120: “ואפילו מאה זה אחר זה 
שוחט והולך עד שיכשר אחד, או עד שתחשך 

וידחה לשני שהרי אנוס הוא".

• • •

נושאים  עוד  לבאר  נשאר  נשלם.  ולא  תם 
ביקור  כגון  פסח,  לקרבן  הקשורים  רבים 

מקשה  הרבי  פסח  לערב  שיחה  חל"ב  בלקו"ש   )119
מדוע בכלל הובא קטע זה, והרי לא הובאו פרטים שאינם 

רגילים ותדירים בכל שנה, ומבאר באריכות, עיי"ש.
120( הלכה כ.

ועוד  האכילה,  אופן  הצליה,  אופן  מומים, 
חזון  ועוד  מהכיל,  היריעה  קצרה  אך  ועוד. 

למועד בע"ה. 

נזכה  פסח,  בקרבן  העיסוק  בזכות  ובע"ה, 
להקריבו כהלכתו, ועוד השנה “נאכל שם מן 
הזבחים ומן הפסחים . . ונודה לך שיר חדש על 
גאולתנו ועל פדות נפשנו"121 תיכף ומיד ממש.

קרבן  על  הקרבן"  “שער  א(  כלליים:  מקורות 
קרבן  “דיני  ב(  הקרבנות".  “תורת  מכון  של  פסח 
פסח והזאת מי חטאת" של מכון “עבודת המקדש". 
הגמ'  פרקי  על  מפרשים  לקט  הפסח"  “עבודת  ג( 
הרב  הערות  ד(  לב.  להר"י  בנושא,  העוסקים 
המהדורה  )מתוך  אדה"ז  סידור  על  ראסקין 
ויישר  לדפוס,  הכנה  בשלבי  הנמצאת  החדשה, 

כוחו של המחבר שהעביר זאת לצורך המאמר(.

 לתגובות והערות:
eiser770@gmail.com

121( מתוך נוסח הגדה של פסח.

היכולת הזו, להפנים ולהרגיש ענין שהאדם 
'הגיע' אליו בכוח שכלו, ולהפוך אותו לאמיתי 
והקירוב  לאמת  בדומה   - הנפש  אל  וקרוב 
של האדם אל עצמו, בא כתוצאה מכך ובכוח 
ההשכלות  כל  דבר,  של  שלאמיתו  העובדה 
והתובנות שבאדם, אין מקורם 'מבחוץ', אלא, 
ועצמות  בפנימיות  מקורם  שביארנו,  כמו 
ומובן מאיליו, ותהליך  הנפש, שם הכל בהיר 
העוצמתית  האמת  את  להעביר  הוא  השכל 
המוגבל  הרובד  אל  הנפש'  'בפנים  שקיימת 

וה'טכני' של המודעות שלנו.

הצדדים  שני  ה'דעת',  של  בשלב  לכן, 
מתחברים: האדם חש מודעות וחווה את עצמו 
אדוק  הוא  ומאידך,  שמסביבו,  הדברים  ואת 
ומחובר לאמת שהתגלתה לו במלוא העוצמה, 
הוא  כאילו  בפניו,  ואמיתי  בקרבו  חי  הדבר 
עצמו והדבר, הרעיון או האדם שהוא הכיר על 

ידי השכל, אינם שני דברים נפרדים20.

20( ראה בכ"ז בארוכה ד"ה ואני נתתי עת"ר )עמ' קנו 
15. המשך  בדפוס החדש( וש"נ. קונטרס התפילה עמ' 

פנימיות הנפש הבהמית
איך  מובן  ה'דעת'  כוח  על  שהתבאר  ממה 
להיות  הופכות  השכל  של  והתובנות  המידע 
דבר קיים ואמיתי באדם, וממילא מובן כיצד 
שהתקבל  מה  לבין  האדם  בין  יחס  מתקיים 
בשכלו עד כדי כך שהנהגת האדם נקבעת לפי 

מה שמשיג בשכלו.

אבל עדיין צריך להבין איך ביאור זה יועיל 
הבהמית,  הנפש  לגבי  השאלה  את  לפתור  לנו 
הכוללת בעצם את מידותיו הטבעיות של האדם, 
מבנה נפשו הטבעית. לכאורה, הנפש הבהמית 
שהיא  ובמה  בעצמה  וממוקדת  לגוף  מחוברת 
אל  וההתייחסות  המידות  היא  עיקרה  חשה. 
מה שמסביבה לא נעשית בצורה אובייקטיבית 

ושכלית כמו ה'נפש השכלית'.

השכל  והתבגרות  הגדלת  מדוע  כן  ואם 
ישפיע על הנפש הבהמית ונטיותיה הטבעיות 
והאנוכיות של האדם, עד כדי לשנות ולהפנות 

תער"ב ח"ב עמ' תקיב.

המשך מעמוד 85
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הוא  אותם   - טבעיים  רגשותיו מתענוגים  את 
אהב בהיותו תינוק בעריסה - לדברים גדולים 

ומופשטים יותר.

נקודת התשובה לכך היא שקיים יחס וקשר 
חיונית,  הנפש  של  השונים  חלקיה  בין  אדוק 
לשנים:  המתחלקת  אחת  נפש  בכללות  שהיא 
זו  בנקודה  יסודית  הבנה  ושכלית.  בהמית 
הסוגים  בין  להבחין  הבסיס  הנחת  תהווה 
המידות  על  ופעולתם  השונים של ההשכלות 
והרגשות, והיא תפתח פתח לראות את הדרך 
של  נפשו  בתוך  האלקית  הנפש  תשכון  בה 
האדם, מתוך תיקון החלקים השונים שבנפשו 

ולא שבירתן, ח"ו.

יסוד גדול שמבדיל את האדם מן הבעל חי, 
את ה'נפש הבהמית' של מין ה'מדבר' מהנפש 
רעיון  ונותן  כפשוטן,  הבהמות  של  הבהמית 

חדש ובהיר במהות נפשו של האדם.

הבהמית  "נפש  הצ"צ21:  לשון  וזה 
שבפנימיותה הוא בחי' אדם נפש השכלית".

מילים אלו, המגדירות את היחס שבין נפש 
במבט  מפתיעות  אולי  והשכלית,  הבהמית 
ראשון. כלומר: היה מקום גדול לומר שהנפש 
מה'בהמית'.  ומופרשת  מובדלת  השכלית, 
ואמיתית  רוחנית  היא  ו'השכלית'  היות  כי 
לחשוב  מתאים  היה  מה'בהמית',  יותר  הרבה 
לנפש  וזרה  מובדלת  הינה  שה'בהמית' 

השכלית.

וכעת מובן ההיפך הגמור, הנפש ה'שכלית' 
דהיינו  הבהמית.  הנפש  של  הפנימיות  היא 
שאם נחתור לעומק, מעבר למראה השטחי של 
הנפש ה'בהמית', נגלה שהיא לא נפש שלימה 
נפש  עם  'חיצונית'  נפש  רק  היא  עצמה,  עם 

עמוקה יותר – נפש 'השכלית'.

על פי זה נבין קטע מעניין ממאמר ב'תורה 
אור' על חנוכה22:

"נודע שיש בכל אדם ב׳ נפשות נפש אלקית 
ונה״ב, וכל נפש מתחלקת לשנים. שהם שכל 
ומדות. והנה עיקר הנפש הוא השכל. כי נה״א 
תמיד  ומתבוננת  המשכלת  נפש  היא  עיקרה 

21( קיצורים והערות על התניא עמ' פו.
22( תורה אור לח, ב.

ומשגת באוא״ס ב״ה. ואין לה השכלה אחרת. 
והמדות אהוי״ר הנולדות מן השכל והשגה זו 
נה״ב היא  וכן עיקר  יצ״ט.  הן הנקראות בשם 
וחומריותו  עוה״ז  גשמיות  ומשגת  המשכלת 
שהוא זלעו״ז לעומת נה״א. שהשכל המלובש 
השכל  מן  ממש  הפך  הוא  גשמיים  בענינים 

שבנה״א".

הדגשנו את המילים שמובילות אותנו לאותה 
המסקנא: השכל של הנפש הבהמית איננו לגמרי 

'טפל ובטל' למידותיו הטבעיות של האדם.

בשכלו  משתמש  האדם  לפעמים  אמנם, 
להגשים  ודרכים  תחבולות  להמציא  כדי  רק 
את התאוות שלו, אבל קיימת השפעה הרבה 
יותר פנימית ומהותית של השכל על המידות, 
שהבאנו  וכפי  הבהמית,  הנפש  של  אפילו 
לעיל, רמת וגדלות השכל והמודעות קובעות 
מתפתח,  ה'דעת'  כשמוח  מידותיו.  יפנו  לאן 
וערכיו,  שאיפותיו  את  לשנות  מתחיל  האדם 
הוא מתבגר. ובזה מתבטא ש'עיקר הנפש הוא 

השכל', גם כשמדובר על הנפש הבהמית.

בגליון הבא נמשיך בביאור הדברים, ונבוא 
איך  השכלית,  הנפש  מהות  על  נכונה  להבנה 
יוצרת  ובכך  והרע'  ה'טוב  את  מודדת  היא 

מידות ותענוגים נעלים יותר בנפש הבהמית.

ככל שמתקדמים יותר בנושא, באים להבין 
מדוע האושר האמיתי של כל אדם הוא כאשר 
יגביר את הצורה על החומר וישליט המוח על 
הלב, לא רק בנוגע למעשיו והנהגתו, אלא גם 

ביחס לתיקון מידותיו ונטיותיו על פי השכל.

לאחר שנגדיר את המידות הטובות האנושיות 
שדרושות מכל אדם, נבין את ההתעלות והיתרון 
האין-סופי של יהודי, בכך שפנימיות נפשו היא 
נראה איך מתבטאת  ולבסוף  ה'נפש האלקית'. 
לאומות  ועד  נפשו,  בכללות  הנשמה  השפעת 
גלויה  בדרך  שפעולותיה,  ואיך  כולו,  העולם 
או בעקיפין, חיוניים המה גם לעצם התקדמות 
חיי כל אדם בפרט וחיי המין האנושי בכלל, עד 
לקיום השליחות "לתקן עולם במלכות שד-י", 

במהרה בימינו ממש!
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חלק ראשון - הספרים

כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד

והלומד  בהגדה,  מוזכרים  רבים  ספרים 
המצוי לא תמיד מצוי בשמותיהם ובכינוייהם. 
מה גם, שברוב הפעמים הם מופיעים בראשי 

מצוי  שאינו  שמי  לכך,  הגורם  דבר   – תיבות 
בתוך עולם הספרים יתקשה להבין במה ובמי 

מדובר. 

לכך.  בהקשר  מעניינת  עובדה  ישנה  אולם 
באופן כמעט מוחלט, כל הספרים המופיעים 
בהגדה, מופיעים בפעם הראשונה ללא ראשי 
תיבות. רק לאחר שהם נכתבו בצורה מליאה, 
מתחיל הרבי לכתוב אותם בר"ת. כגון: משנת 
סידור  )מח"ו(,  ויטרי  מחזור  )מ"ח(,  חסידים 

1( סה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 202 ואילך.

בכל חלקי התורה 'נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן', ובקרב רבותינו נשיאנו הדבר 
ניכר בדברים רבים. ואכן, כמעשהו בדור הראשון כך מעשהו בדור האחרון. כשם שדרכו 
של רבינו הזקן, בספרו הראשון והגדול, 'ליקוטי אמרים תניא' - כך דרכו של הרבי מלך 

המשיח בחיבורו הראשון 'לקוטי טעמים ומנהגים'.

ספרי  של  שבחן  מונה  שם  תשמ"ח1,  שמות  ש"פ  בשיחת  עצמו',  על  פסק  ו'הוא 
'מקבץ  'משנה תורה' להרמב"ם, שאינו אלא  ה"ליקוטים" המפורסמים. הלא הם, ספר 

לתורה שבעל פה כולה'. וליקוטיו של רבינו הזקן 'מפי ספרים ומפי סופרים'. 

בשיחה זו מעמיד אותנו הרבי על דרך האמת, כיצד יש ללמוד את ספרי ה"ליקוטים" 
של רבותינו. לכל לראש, מבהיר הרבי "ע"י שליקט כ"ק אדה"ז את ה"אמרים" שהיו מפי 
ספרים ומפי סופרים והניחם בסדר מסודר עד שהם בהישג יד כל א' מישראל . . בזה 

גופא ניתוסף חידוש בה"אמרים" לכמו שהיו מקודם". 

בנוסף לכך, מלמדנו הרבי, תורה שלימה יש כאן – והיא, 'השמטה מהליקוט'. דהיינו, 
יש להבחין היטב מה נכנס ונלקט, ומה נדחה והוצא. הבחנה זו מוכרח להבנת החידוש 

שבליקוט, והשגת עומק דרכי המלקט. ובלשונו הקדוש "וה"ז חידוש עיקרי"! 

דרך סלולה יש לנו כאן בפתיחת ההיכל המפואר, ההגדה של הרבי. 

לאחר שעסקנו אשתקד, במטרת כתיבת ההגדה ועניינה – שומה עלינו לעסוק בשנה 
ופניניה. כדי  ובשבילי הזהב המובילים אותנו לגלות צפונותיה  זו בדרכי הלימוד בה, 
שנכיר לראות את האור כי טוב, כיצד ניתן להעמיק כל כך, בכל קטע, משפט, מילה, אות 

ואפילו נקודה – בחיבור קדוש זה. 

גודל הדיוק

כהקדמה לתוכן המאמר, יש להוסיף כמה דוגמאות בדיוק המופלא שקיים בהגדה. 
אף שברור לכל בר בי רב העוסק בתורתו של הרבי, שמשנתו של נשיאנו 'קב ונקי' וכל 
מילה ואות בה מדוקדקים – הרי שלפעמים, דווקא בלימוד ההגדה, בהשקפה ראשונה 
נראים כל מיני דברים שנכתבו כבדרך אגב. אך כשבוחנים את הדברים בדקדוק, מתוך 
ידיעה ברורה שכל דברי רבינו מדוייקים הם בתכלית הדיוק, מתגלים דברים מרתקים 

המצביעים על הדיוק המירבי שיש בחיבור זה.

בראשית דברינו ניגע בחלקים ביבליוגרפיים מעניינים שיש בדברי הרבי.
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הלקט  שבלי  רע"ג(,  )סי'  גאון  עמרם  רב 
)שבה"ל(, חק יעקב )ח"י(, סי' הר"ש ראשקוב 
)סי' הרש"ר( – כל אלו מופיעים בהגדה בשמם 
המלא, ללא קיצורים ור"ת. רק לאחר שהופיעו 
בצורה רגילה, ובחלקם רק אחרי כמה פעמים 

כאלה - הם מתחילים להופיע בר"ת. 

אם כן, הלומד המתחיל גם אם הוא לא בקי 
להיכנס  יוכל  והפוסקים,  המפרשים  בספרי 
הספרים  אמנם,  הגדה.  בשערי  בביטחה 
ב"י,  רמ"א,  שו"ע,  כדוגמת  המפורסמים 
כנראה  בר"ת.  מלכתחילה  הובאו   – וכדומה 
להיות  אמורים  אלו  שספרים  ההנחה  מתוך 
מוכרים ושגורים בפי הכל )יישר כח לתלמידי 
תשומת  את  שהסב  גורביץ,  שיחי'  שולם  הת' 

ליבי לעניין מרתק זה(.

הרבי  מדייק  כיצד  לנו  מראה  זה  דבר 
מחמת  הן   – המ"מ  וציוני  הביאורים  בניסוחי 
התוכן  הנגשת  מצד  והן  העניין,  ועומק  דיוק 

ללומד והמעיין.

 ספר המנהיג או אבן הירחי,
כלבו או כל בו

אנו  מוצאים  עצמם,  הספרים  בשמות  גם 
ניסוחים מדוייקים ומיוחדים של הרבי.

בהגדה,  הרבי  בהם משתמש  הספרים  אחד 
ידי  על  נכתב  זה,  ספר  'המנהיג'.  ספר  הוא 
ראב"ן  המוכנה  הירחי,  נתן  בר  אברהם  רבי 
הירחי )להבדיל מן הראב"ן האשכנזי, סביו של 
הראבי"ה(. מה פשרו של כינוי זה – הירחי? זהו 
כינוי שמוביל אותנו אל עיר גדולה לאלוקים, 
הלא היא העיר לוניל, השוכנת במדינת פרובנס 
שבדרום צרפת. מדינה זו ועיר זו, זכו להיות 
שקמו  הרבים  ישראל  גדולי  עקב  מפורסמים 
'חכמי  בה  ששכנו  לוניל  העיר  ובפרט  בהם, 
לוניל' הידועים בהתכתבויותיהם עם הרמב"ם, 
ועוד. לוניל, בלשון הקודש – פירושו, ירח. על 
כונו  זו,  עיר  שוכני  ישראל  מגדולי  כמה  כן, 

בשם 'הירחי'. 

ותחילת  ולידתו  הורתו  המנהיג,  ספר  בעל 
ד'תתקטו  בשנת  בלוניל  אכן  היה  גידולו 
לערך2, אך משם נדד על פני כל הארץ. הוא 

2( ראה במבוא לספרו, הוצאת מוה"ק.

ומגוונות,  שונות  בקהילות  מסעות  ערך 
ישראל  מנהגי  את  אסף  נדידתו,  כדי  ותוך 
ספרו  לו  יצא  מכאן  שורשיהם.  על  והתחקה 
'מנהיג בני העולם'.  יקבנו:  הגדול, אשר שמו 
את  ואסף  קבץ  זה  בספר  'המנהיג'.  ובקיצור 
שקיבל  והמעשיים  ההלכתיים  המנהגים  כל 
כמו  ביקר.  בהם  הקודש  ומקהילות  מרבותיו 
כן הוסיף לזה, מחידושיו והכרעותיו בהלכות 

ומנהגים השונים.

כמעט בכל קטע בספר, הוא חותם בהוראת 
מחכם  הגיע  זה  קטע  אם  הדברים.  מקור 
זה  באם  מסויימת.  קהילה  מנהג  או  מסויים 
חידוש הלכתי שלו, חותם בסופו את חתימתו 

האישית – 'אב"ן'. דהיינו 'אברהם בר נתן'.

הרבי,  של  בהגדה  בהסתכלותינו  והנה 
הרבי.  של  ציוניו  מדוייקים  כמה  אנו  רואים 
בכל מקום בו מוזכר 'המנהיג', אלו הן מקומות 
בהם הרבי מצטט מנהגים קדומים ש'המנהיג' 
כותב  דופן  יוצאת  אחת,  פעם  אולם,  הביא. 
הרבי "ויכוין לפטור ג"כ אכילת הכריכה. ולכן 
נזהרין בינתיים משיחה שלא מעין הסעודה )ר' 
יחיאל אחי בעה"ט. אבן הירחי(". ואכן במקום 
זה – אין כאן הבאת מנהג בספרו אלא הכרעה 
שלו, וכפי שחותם שם בסוף הדברים - 'אב"ן'. 
וציין זאת  ואכן בחר הרבי להדגיש כאן זאת, 
'ספר  של  הכללית  לקטגוריה  שייך  אינו  שזה 
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המנהיג', אלא חידוש הלכתי של ראב"ן הירחי.

מן  נוסף  ספר  לגבי  מוצאים  בדבר  כיוצא 
הראשונים. ספר ה'כלבו'. 

ספרי  בין  מיוחד  ספר  הוא  ה'כלבו'  ספר 
הראשונים, ובולט באופיו הייחודי. הוא כתוב 
בשפה פשוטה וקולחת, ומקיף את חיי האדם 
ונעימה.  קלילה  פשוטה,  בשפה  והלכותיו 
מחברו לא נודע. מרוב הבלבול ששורר אודות 
המחבר, היה מי שהעלה השערה שכתבה אותו 

אישה, תלמידת חכמים.. 

האם  בלבול.  שורר  גם  ספר,  של  בשמו 
יש  שנא?  ומאי  בו'.  'כל  או  'כלבו'  הוא  שמו 
אומרים, ש'כלבו' זוהי מילה ביוונית, 'קאלבא' 
– משמעותה היא, אוצר הכולל בתוכו דברים 
כלבו  בלה"ק:  שם  שזהו  אומרים  ויש  רבים. 
נפוץ  האחרונים  בדורות  בו.  נמצא  שהכל   -

לכותבו בשם 'כלבו'3.

בהגדה, שתי השמות משמשים בעירבוביא 
– פעמים 'כלבו' ופעמים 'כל בו'. והדבר אומר 
כאן הכתיבה  לראות, שגם  ניתן  והנה  דרשני. 
שמוזכר  פעמים  בכל  ומדוייקת.  עקבית  היא 

הרב  מהדורת  זה  לספר  במבוא  הנ"ל,  בכל  ראה   )3
דוד אברהם.

אולם  'כלבו'.  הנפוץ  בשם  נקרא  הוא  הספר, 
הכלבו,  של  לשונו  את  הרבי  מצטט  כאשר 
 – בו'  'כל  לכנותו  בב"י, שדרכו  כפי שהובאה 
מעתיק הרבי את לשון הבית יוסף כמות שהא, 
כולל באופן בו הוא מכנה את הספר. וכל זה, 

לגודל הדיוק בהבאת דברי הפוסקים.

נגלה   – ונהפוך  לכשנהפוך  אשר  לנו,  הרי 
כי כל אות ושינוי, יסודותיו בכוונה מדוייקת 
על  להורות  בגו,  דברים  יש  ועוד  ומלוטשת. 
אך  מקומות,  המראי  כתיבת  בסגנון  דיוקים 

נתארכה היריעה ועוד חזון למועד בעז"ה. 

של  לעיקרן  לגשת  נוכל  זו,  הקדמה  לאחר 
נוכל  למען  והעיון,  הלימוד  דרכי   – דברים 
הגות בהגדה ולהשתעשע מצוף אמרותיה. וזה 

החלנו.

חלק שני - הביאורים

ליקוט שאיננו ליקוט

מאות  כשלוש  ישנם  הרבי,  של  בהגדתו 
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חלקי  כל  את  המבארים  קטעים  וחמישים 
מקורותיהם  רבים,  קטעים  מתוכם  ההגדה. 
ועד  הראשונים  מן   – המפרשים  בדברי 
לאחרוני האחרונים. דרכו של הרבי, לצטט את 
דברי הפוסקים והמפרשים, ולאחר מכן לציין 

אליהם. 

נאה  ליקוט  שעבודת  נראה  פשוט,  בלימוד 
יש כאן. אך לא כן הדבר! יש כאן בניית פירוש 
שה'ליקוט'  מתגלה,  העיון  שלאחר  עד  חדש, 
- כלל וכלל איננו 'ליקוט'. הרבי משתמש כל 
מוסיף  הוא  אולם  המפרשים,  בפירושי  הזמן 
וגורע משמיט ובונה באופן שנבנית כאן יצירה 

חדשה.

יצירה זו נעשית בכמה סגנונות. ואלו הם:

א( שינויי מילים, היוצרים חידושים בתוכן.

כפירושים  הנראים  חדשים  פירושים  ב( 
מקובלים.

ג( ציון למפרשים שלא כפי סדרם ההיסטורי.

ה( 'לשיטתיה' בביאור ההגדה.

להלן יבוא הפירוט של כל הכללים הללו. 

קנקן חדש מלא חדש

היוצרים  מילים,  שינויי  ראשון:  כלל 
חידושים בתוכן.

הרבי  מביא  שבהגדה,  הקטעים  מן  בחלק 
מקורותיו.  את  ומצטט  המפרשים  ביאור  את 
אך לאחר העיון מתברר שהרבי הוסיף מילים 
המפרשים  דברי  בהבנת  חדש  טעם  שנתנו 

הללו. 

במהלך המגיד, מעלה 'בעל ההגדה' סברא, 
ערב  לפני  גם  ההגדה  את  לומר  נוכל  אשר 
פסח – "יכול מראש חודש" או אפילו "מבעוד 
יום". והדבר דורש ביאור, מדוע שנחשוב כך, 
קודם  הפסח  חג  את  לחוג  סברא  תעלה  וכי 
זמנו? האבודרהם ביאר את הטעם לכך: "יכול 
יהיה חייב לדרוש לו מבעוד יום, כששוחטים 
ביום'.  כאן  ונאמר  הואיל  י"ד,  ביום  פסחיהן 
לבנך  "והגדת  נאמר,  ובפסוק  מאחר  כלומר, 
ביום ההוא', עולה הסברא לדרוש ולספר לילד 

את סיפורי הפסח, ביום דווקא. 

בשם  ביאור  הרבי  מביא  ההגדה,  בביאור 

זמן  הוא  שאז  יום.  "מבעוד  וז"ל:  האבודרהם. 
עבודת הפסח שהזכיר בכתוב לפני זה". 

הבה ונתבונן: פירוש האבודרהם קיבל כאן 
תנופה משמעותית ביותר! בדבריו לכשעצמם, 
יש דוחק מעט. וכי בגלל שאמר בפסוק 'ביום', 
אין  וכי  היום?  במהלך  ההגדה  את  לספר  יש 
של  הקצרים  בדבריו  לעת'?  'מעת  שהוא  יום 
הרבי, יש הבחנה חדה. אמנם, הוא הולך בדרך 
ההגדה  את  לומר  הסברא  אשר   – האבודרהם 
ביום נובעת מלשון הפסוק. אך מניין ההוכחה? 

מהפסוק הקודם. 

וביאור הדברים: בתורה נאמר4 "ויאמר משה 
אל העם . . והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני 
 .  . הזה  בחדש  הזאת  העבדה  את  ועבדת   .  .
והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה 
ה' לי בצאתי ממצרים". מכאן נראה שהפסוק 
'ההגדה'. דבר  ובין  'עבודת הפסח'  בין  מחבר 
סיפור  אשר  שנחשוב,  לכך  אותנו  מוביל  זה 
על  הפסח.  עבודת  בזמן  להיות  צריך  ההגדה 
אלא  כן,  שלא  ההגדה  בעל  לנו  מבהיר  כן, 
ראינו  בלילה. מכאן  ורק  אך  תיאמר  ה'הגדה' 
כיצד ציטוט מדברי המפרשים, הופך ליצירה 

חדשה5.

גם שינויי לשון ברוח 'חסידית' ניתן למצוא 
בסגנונו של הרבי. 

התחבטו  הבנים,  ארבעת  מניין  בסדר 
בחר  ההגדה  בעל  סדרם.  לפשר  המפרשים 
הפסוקים  של  הסדר  כפי  אותם  למנות  שלא 
מונה  אלא  ובן,  בן  כל  לגבי  בתורה  הכתובים 
אותם בסדר ומבנה אחר. והסדר הוא, כידוע, 
הרבי  לשאול.  יודע  ושאינו  תם  רשע  חכם 
מביא את ביאור האבודרהם לכך, וז"ל: "סדר 
כדרך  ומזכירם  כך,  כתיב  אינו  המקראות 
חכם  הוא  שגם  רשע  ואחריו  חכם  חכמתם: 

4( שמות יג, ג-ח.
ניתן  שבהם  נוספים  מקומות  כמה  יובאו  להלן   )5

לראות את צורת הביאור הזו: 
בד"ה "ורחץ - ונט"י ואינו מברך" שינוי מלשון הח"י, 

והבנה מדוייקת בדבריו. 
מלשון  שינוי  ויפסח",  ייתי  דצריך  "כל  בד"ה 

האבודרהם. וחידוש מפתיע בהבנת ההגדה.
המהר"ל,  מלשון  שינוי  לכלותינו.  כו'  אחד  בד"ה 

המוביל להבנה פשטנית בדברי המגיד.
ועוד רבים.
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בו  שיש  תם  ואחריו  מרשיע  לבו  זדון  ומתוך 
קצת חכמה לשאול )אבודרהם(".

לא  לשאול'  יודע  ה'שאינו  לבנו,  לשימת 
שהדבר  מאחר  כנראה  התייחסות.  כאן  קיבל 
ומובן, מדוע הוא אחרון. שהרי חכמתו  ברור 
בדברי  המעיין  ואכן,  כולם..  משל  קטנה 
וז"ל:  הקטע.  לסיום  לב  ישים  האבודרהם, 
חכמה  בו  שאין  לשאול,  יודע  שאינו  "ואחריו 
הרבי.  בדברי  הושמטו  אלו,  מילים  כלל". 
מי  גם  ישראל,  נשיא  של  שבשולחנו  מסתבר 
בנקודת  מחזיק  עדיין  לשאול,  דעת  בו  שאין 
ה'חכמה', נקודת היהדות. ומשפט זה שבדברי 
גם  הרבי.  של  בהגדתו  הושמט  האבודרהם, 
של  הנוסח  הבאת  בצורת  דיוק  רואים  כאן 

המפרשים. 

פירוש חדש או פירוש מקובל

הנראים  חדשים  פירושים  שני:  כלל 
כפירושים מקובלים.

רחב  עולם  הוא  ההגדה,  מפרשי  עולם 
הדיעה,  רווחת  הספרים  אספני  ובפי  ביותר. 
שזהו החיבור שקיבל פרשנות במידה הרחבה 
במסגרת  קבע,  דרך  משתמש  הרבי  ביותר. 
רבותינו  הם  הלא   – פרשנים  של  קבועה 
הראשונים שפירשו את ההגדה, וחלק מגדולי 

האחרונים. 

הרבי  ביאר  בהגדה,  המקומות  מן  בחלק 
ההבנה  מקור.  הצגת  ללא  שונים,  ביאורים 
הם  מקורם  אלו  שביאורים  היא,  המתבקשת 
בדברי הרבי. אולם, מהעיון בדברי המפרשים 
נראה שביאורים אלו כבר קדמו לדברי הרבי. 
לכך6.  ציין  לא  הרבי  מדוע  עולה,  והפליאה 
שמדובר  בשעה  שבעתיים,  עולה  התמיהה 
שהרבי  המחברים  גדולי  של  פירושיהם  על 
משתמש בהם פעמים רבות מאד בהגדה. כגון: 
אבודרהם, מחזור ויטרי וכדומה. והדבר צריך 

תלמוד.

מתוך ביאורים אלו, אנחנו מתוודעים לעוד 

6( יש לציין: חלק מביאורי הרבי אכן יש להם מקור 
בשעת  הדפוס  אור  את  ראו  שלא  הראשונים  בדברי 
כתיבת ההגדה, והרבי כיון לדבריהם. אך מאחר והם לא 
נתגלו בתקופה זו עדיין, ולכאורה, גם כתבי היד שלהם 

לא היו בספריית הרבי - לא צויין לדבריהם.

ניתן  מתוכם  הרבי.  של  הדיוק  בגודל  רובד 
לראות, כיצד הרבי בדיוק לשונו, מבאר בצורה 
על  ועומק  אור  השופך  חדשני  באופן  אחרת, 

קטעים אלו בהגדה.

דוגמא לדבר:

הקצר  ביאורו  זכור  ההגדה,  לומדי  לכל 
זו  מי  שעמדה".  "והיא  המילים  על  הרבי  של 
והיא   " הרבי  מבאר  לאבותינו.  'היא' שעמדה 
- ההבטחה - היא שעמדה". דהיינו, ההבטחה 
את  שיציל  אבינו,  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח 

זרעו. 

אבודרהם  ויטרי,  במחזור  נמצא  זה  ביאור 
ללא  כביאור  זאת  כותב  הרבי  והנה,  ועוד. 

מקור! 

קודם,  לקטע  לחזור  יש  הדברים  להבנת 
בהמשך  לישראל'.  הבטחתו  שומר  'ברוך 
זו  הבטחה   – 'והיא  אומרים  אנו  זה,  לקטע 
לאבותינו  עומדת  היא   – מקודם  שהזכרנו 
הבטחה  איזו  על  הזו?  ההבטחה  מהי  ולנו'. 
מדובר? הפירוש הפשוט הוא, שזוהי ההבטחה 

לאברהם אבינו, בברית בין הבתרים.

אבל כבר בקטע זה, נותן הרבי פירוש מיוחד: 
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אבינו  לאברהם  שונים:  בזמנים  "הבטחתו. 
ע"ה ע"ד גלות מצרים, ולנביאים ע"ד הקמים 
בכל דור ודור, והיא שעמדה לאבותינו וכו'." 
דהיינו, אין הכוונה כאן על הבטחה מסויימת, 
לעם  מהקב"ה  שיש  ההבטחות  כלל  על  אלא 
ישראל בכל הדורות, על ידי כל הנביאים. וכפי 
שמפורט יותר בקטע הבא בדברי הרבי "]ברוך 
שומר הבטחתו[ לישראל. יש לפרש . . שומר 
ולנביאים".  לאברהם  שהבטיח  מה  לישראל 
זה הוא ביאור חדש. היינו, אנו מודים  ביאור 
להקב"ה לא רק על שמירת הבטחת 'ברית בין 
הבתרים', אלא על כל ההבטחות של הנביאים 

שבכל הדורות. 

ביאורי  כל  שעמדה'.  ל'והיא  נחזור  ומכאן 
אנו  שעוסקים  בדיעה  מחזיקים  הראשונים, 
קשה,  ולדידם  הבתרים'.  בין  'ברית  בהבטחת 
שהקב"ה  הבתרים  בין  בברית  הובטחנו  היכן 
אנו  זה  כיצד  כן,  הדורות? אם  בכל  עלינו  יגן 
אומרים ש'הבטחת ברית בין הבתרים' עומדת 

לנו? וביאורים שונים נמצאו לדבר.

לדברי הרבי, קושיא מעיקרא ליתא. באמירת 
'והיא שעמדה' אין כוונתנו להבטחה מסויימת, 
אלא להבטחה של דור אחר דור, נביא ונביא, 

משה יהושע שמואל ויפתח עד לנביא דורנו.

בכך תומתק הדגשת הרבי "והיא - ההבטחה 
שעמדה. ראה לעיל פיסקא הבטחתו".  - היא 
שעמדה'  ב'והיא  לנו  להזכיר  טורח  הרבי 
שומר  ב'ברוך  ביאורו  את  היטב  שנזכור 
בצורה  להבין  נותן  זה  ביאור  כי  הבטחתו'. 
נכונה, את ההבטחה של 'והיא שעמדה'. ביאור 
זה, הוא ביאור חדשני של הרבי, ולכן אין כאן 

ציון לאף אחד ממפרשי ההגדה.

פירוש  כאן  שקיבלנו  חשבנו  עתה  עד  ואם 
 – חדש  פירוש  כאן  שקיבלנו  לנו  הרי  קדום, 
לזכור  אנו  צריכים  בהגדה  כיצד  לנו  המראה 
עד  דור,  שבכל  הנביאים  של  ההבטחה  את 

לנבואת דורנו, דור הגאולה.

פנים חדשות באו לכאן

כלל שלישי: ציון למפרשים שלא כפי סדרם 
ההיסטורי.

הקודם.  הכלל  מן  ונולד  מגיע  זה,  כלל 

פעמים רבות, הרבי מביא ביאור אשר מקורו 
בדברי הראשונים. ואכן בסיום הקטע, מופיעה 

הפנייה, מהיכן נלקח ביאור זה. 

וחלקם  המה,  רבים  ההגדה  ומפרשי  מאחר 
ואף  קרובות,  בתקופות  זה  לצד  זה  חיו  אף 
למדו בבתי מדרש מקבילים – קורה והפירוש 
פעמים  ואכן  ספרים.  בכמה  עצמו  על  חוזר 
רבות אין הרבי מציין לכל הספרים שמבארים 
שכתבו,  ויש  בדבריו.  שמוזכר  הביאור  את 
לציין את המראי מקומות  אינו טורח  שהרבי 
הרבים, אלא רק מקור אחד, למען הקיצור. אך 
בידם. ראה הוכחה  היא  גדולה  נראה שטעות 

לכך בהערה7.

והכלל בזה: בדרך כלל מציין הרבי, למקור 
מוסיף  ולא  הדברים,  נכתבו  שבו  הראשון 
דבריו  על  חזרו  הם  שהרי   – נוספים  מקורות 
של הראשון. אולם באם הם מוסיפים דברים, 

7( אחד מהקטעים שנחבטו בהם רבים מהוגי ולומדי 
ההגדה של הרבי, הוא פרשת ברכת 'שעשה ניסים'.

מברכים  אנו  אין  מדוע  הרבי  ביאר  מקומות,  בשתי 
ציין לספרים שונים.  ברכה זו בליל הסדר. ובכל מקום 
בזה.  העוסקים  ספרים  לחמש  ציין  הראשונה,  בפעם 
ונשתברו  אחרים.  ספרים  לשני  ציין  האחרת  ובפעם 

קולומסים רבים לבאר זאת.
שהרבי  לומר  היא  שטעות  לדידן,  מכאן  העולה 
מציין רק למקור אחד ומשמיט את השאר מפאת קוצר 

היריעה. אלא ברור שההשמטה היא בכוונה ובדיוק. 
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גם  מציין  בהגדה,  מדבריהם  ציטט  והרבי 
אליהם8.

פעמים  מרתקת.  לתופעה  אנו  באים  וכאן 
המראי  בציון  משתנה,  ההיסטורי  שהסדר 
מקומות. כדי להבין זאת עלינו להכיר את חלק 

מפרשי ההגדה, ושנות חייהם. 

ספר  מחבר  בעל  אברבנאל,  יצחק  רבי 
אחרי  הרשימה  בסדר  מופיע  פסח',  'זבח 
ה'אבודרהם' שחי כמאתיים שנה לפניו. אולם 
בשתי מקומות מקדים הרבי את ה'זבח פסח' 

של האברבנאל ל'אבודרהם'.

בתוכו  העבירנו  "ולא  לדבר:  דוגמא 
"בחרבה" - אלא במעט מים או טיט דינו )ז"פ, 
 - ביבשה  צ"ל  דהי'  וצ"ע  אבודרהם, מהר"ל(. 
יבשה  ב(  הכתוב.  כלשון  א(  בחרבה:  במקום 
מורה שיבשה לגמרי, משא"כ חרבה. וכמש"נ 
פני  חרבו  גו'  בראשון  יג-יד(  ח,  )בראשית 
יבשה  לחדש  יום  בכז'  השני  ובחדש  האדמה 

הארץ".

דיינו,  באמירת  בקצרה:  הדבר  ביאור 
אומרים אנו שהיה די לנו שלא היינו עוברים 
איך  וכי  השאלה:  נשאלת  בחרבה.  הים  בתוך 
שהיינו  המפרשים,  מבארים  עוברים?  היינו 
הראשון  מים.  מעט  או  טיט  במעט  עוברים 
הזבח  ולאחריו  האבודרהם,  היה  כך  שביאר 
הנוגע  דברים.  בזה  הוסיף  והמהר"ל  פסח, 
מקדים  מקום,  המראי  שבציון  הוא,  לענייננו 
הרבי את הזבח פסח לאבודרהם. והדבר צריך 

ביאור. 

הדיוק  גודל  את  לראות  ניתן  יהיה  כאן  גם 
של הרבי. וההסבר בכך: בהמשך הקטע מקשה 
הרבי קושיא חזקה על פירוש זה – מדוע אם כן 
לא אומרים אנו 'ולא העבירנו בתוכו ביבשה', 
המורה על 'יובש' יתר? ואילו 'חרבה' מורה על 

יובש שאינו מוחלט. 

בעקבות הקושיא ברור מדוע מקדים הרבי 
וכשמעיינים  מאחר  פסח,  הזבח  דברי  את 
שהמילה  מדגיש  הוא  כיצד  רואים  בדבריו, 

8( יש להבהיר: כל זה מכוון לגבי מקורות העוסקים 
ההגדה. אולם כאשר עוסק הרבי בנוסח, יביא  בביאורי 
אדמו"ר  נוסחת  את  להוכיח  כדי  רבים  מקומות  מראי 

הזקן, או כדי להציג את החולקים על שיטתו בנוסח.

עיקר  לכן,  מוחלט.  יובש  על  מורה  'בחרבה' 
שהקושיא  אמת,  הן  מדבריו.  נובעת  הקושיא 
עיקר  אבל   – המפרשים  כל  על  נסובה  הזו 
והוא  מאחר  דבריו,  על  הוא  שלה  המשקל 
הדגיש את היובש במילה 'בחרבה'. לכן בציון 
המראי מקומות הוקדם הזבח פסח, לפני כולם.

לשיטתי'

כלל רביעי: 'לשיטתיה' בביאור ההגדה.

לדקדק  יש  כיצד  זאת;  כל  רואנו  לאחר 
המראי  ובציון  בהשמטה  הרבי,  של  בניסוח 
מקומות – עלינו לעלות מעלה, ולהביט במבט 
בקו  ולהבחין  הרבי,  ביאורי  על  יותר  כללי 

השזור ביניהם.

לעיתים  גורמים  הביאורים,  קטעי  לימוד 
– אך  לנו להבין שכל קטע עומד בפני עצמו 
לאמיתו של דבר מהתבוננות בקטעים רואים 
רואים  רבים  בקטעים  ברור.  קו  כאן  שיש 
דיוקים של ניסוח הרבי, או השמטת ביאורים 
יש  העניין,  הבנת  ולצורך   – מפרשים  של 
להעמיק בקטעים שלפניהם ואחריהם על מנת 

להבין את כוונת הרבי.

דוגמא לדבר:

כך  אודות  הראשונים  בדברי  יש  רחב  דיון 

ם
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שאין אנו מברכים על מצוות ד' כוסות. הרבי 
מתייחס לעניין. וז"ל: "ד' כוסות - מצוה מדברי 
סופרים . . ואין מברכים עליהם ברוך כו' וצונו 
לשתות ד' כוסות, לפי שהם מופסקים )כלבו, 
לכך:  נוסף  טעם  מביא  האבודרהם  רוקח(." 
היא  הכוסות  ד'  של  הראשונה  והכוס  מאחר 
עצמה,  בפני  מצווה  היא  כן,  ואם  ה'קידוש'. 

ואיננה נכללת בד' הכוסות. 

זה  ביאור  אחר,  במקום  הרבי  ביאור  לפי 
את  הרבי  מבאר  קדש,  בד"ה  מתקבל.  איננו 
פני  על  הפסח  בליל  הקידוש  של  הייחודיות 
הקידוש שבכל השנה – מאחר ובליל פסח, זהו 
חלק מד' הכוסות. הרי ברור שלשיטת הרבי, 
ד'  ממצוות  נפרד  בלתי  חלק  הוא  הקידוש 
כוסות, ואינו עומד בפני עצמו. על כן, בוחר 
ולא  הראשונים  ביאור שאר  את  להביא  הרבי 

את ביאור האבודרהם. 

וכן בקטעים נוספים רבים9. 

מכאן עלינו ללמוד אשר יש לדייק בכל קטע 
כיצד הוא עולה ומתאים בקנה אחד, עם שאר 
הביאורים של הרבי בחלקי ההגדה השונים – 

כי 'ליקוט' אין כאן, אלא 'בניין' שלם יש כאן!

חלק שלישי – המבנה והפיסוק

"יש לדייק בהפיסוק שבהגדה..."

אבן יסוד בלימוד ועיון ההגדה, הוא המכתב 
שוחט  בנימין  עזרא  להרה"ג  הרבי  שכתב 
שעוד  קליפורניה,  אלחנן,  אור  ר"י  שליט"א, 
בדקדוק  רבות  עסק  לימים  צעיר  בהיותו 
דברי הרבי בהגדה. בשלב מסויים זכה שהרבי 
'כללי  במכתב  וביאוריו.  לעיוניו  התייחס 

9( ומהם: ד"ה אנוס ע"פ הדיבור, השמיט את ביאור 
המחזור ויטרי, מאחר ואינו עולה בקנה אחד עם המשך 
ולא  ברצון  היתה  למרים  יעקב  שירידת   – הרבי  דברי 

באונס. 
ד"ה מצויינים, בחר רק את ביאור הזבח פסח, מאחר 
ומתאים למה שביאר בד"ה יהי שם לגוי גדול, ומתאים 

לגירסתנו, 'לגוי גדול'. ועוד. 

הרבי  הוסיף  התשכ"ט',  כסלו  מ'טו"ב  פרטי' 
וכתב "אין לדייק כ"כ בהפיסוק שבהגש"פ עם 

הלקו"ט הנדפסת"10.

יש  אשר  שוחאט,  דהרב  משמי'  ביה  ומטו 
לדקדק במענה הרבי... והוא: אשר הרבי כתב 
לדייק  מקום  שיש  היינו  כ"כ",  לדייק  "אין 
בהפיסוק, אלא שלא לדייק כל כך. ועוד כתב 
הרבי "הנדפסת", היינו שבהגדה הנדפסת יתכן 
בכתי"ק.  משא"כ  הדפוס,  טעויות  בה  שיש 
ומכאן יש לנו לנסות ולדייק עד כמה שמגיעה 
כל  את  להבין  מצליחים  אנו  אין  ואם   – ידינו 
המשיג  מקוצר  זה  הרי  שבהפיסוק,  הדיוקים 
ההדפסה.  דיוק  אי  מחמת  או  המושג,  ועומק 
בכל  מלעיין  עצמנו  את  להרפות  לנו  אין  אך 
בהפיסוק  לדייק  "יש  כן  ועל  ונקודה.  אות 

שבהגדה".

במסגרת החלק הזה, נדון ונדייק: הן במבנה 
הניקוד והפיסוק.

שנים בדיבור אחד

מראי  של  ציון  בעת  אשר  הדבר  מצוי 
מקומות, יש לציין לשני סעיפים סמוכים, או 
שני עמודים סמוכים זה לזה. וכמה דרכים יש 
יש לשים לב אליהם,  זה בהגדת הרבי.  לציון 

כדי לדעת היאך יש לדייק בדברים.

האופן הראשון: באמצעות המילה 'ושם':

בתורתו  רבות  קיים  זה  סגנון  להקדים,  יש 
של הרבי, וכאן היא ההזדמנות לבארו. כאשר 
נמשך  והנושא  מסויים,  לעמוד  הרבי  מציין 
"ושם"11.  גם לעמוד הבא, כותב על כך הרבי 

10( אג"ק חכ"ו עמ' מב.
11( רבים מקשרים זאת לציון 'וש"נ', המורה על כך 
שיש שם מקורות נוספים להעשרת הידיעה בנשא. אך 
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מעניין לציין, אשר סגנון זה קיים בעיקר לגבי 
ש"ס וזוהר, ולא לגבי ספרים אחרים.

"פסחים  יחץ,  בד"ה  בהגדה:  לדבר  דוגמא 
יח, א  ואילו, "בזהר ח"ב  ושם". בד"ה  ב  קטו, 

ושם". ובעוד ריבוי מקומות בתורת הרבי12. 

האופן השני: באמצעות מקף. כזה: - 

כו'  יהושע  "ויאמר  בתנ"ך,  לדבר:  דוגמא 
"רבן  בש"ס  ב-ד(".  כד,  )יהושע  ד'.  אמר  כה 
גמליאל - ונאמר לפניו הללוי' )משנה פסחים 
רבנו  )שו"ע   .  .  . "כורך  בשו"ע,  א-ב."  קטז, 

סתע"ה ס' טז-יח". 

האופן השלישי: באמצעות פסיק. כזה: , . או 
שמפרט כל 'מראה מקום' בפ"ע:

כדי  כו'  נוטל  "כרפס  בש"ס,  לדבר:  דוגמא 
ב(".  א,  קי"ד,  )פסחים   .  . להתמי' התינוקות, 
בשו"ע, "יחץ ויקח כו' . . שו"ע רבינו סתע"ה 

ס"ה וס"ז(".

ושלושה מינים שונים יש כאן:

שהנושא  אותנו,  מלמדת  'ושם'  המילה 
נמשך ברצף מהעמוד הראשון לחבירו. ואילו 
כאשר זה מסומן ב'פסיק', הנושא נמצא בעמוד 
הראשון, ומפסיקים ממנו לנושא אחר, ולאחר 
הוא  וכך  שוב.  בו  עוסקים  הבא  בעמוד  מכן 
ממש בכל הפעמים שהרבי מציין. לפי זה יש 
לדקדק בצורת הציון, על מנת לדעת כיצד יש 

להביט ב'מראי מקום' הזה13.

ולדוגמא בד"ה "כרפס נוטל כו'" כותב הרבי 
כזה  עושים  שאין  התינוקות,  להתמי'  "כדי 
כאן  ב(".  א,  קי"ד,  )פסחים  השנה  ימות  בכל 

אין זה כך, אלא המילה 'ושם', תפקידה על הוראה אחרת 
לחלוטין, כמבואר כאן.

קלג.  קיז.  נח.  מו.  עמ'  ח"א  אג"ק  למשל:  ראה   )12
שיא.  רסג.  רנט.  רנז.  ]זוהר[.  ריג  ]זוהר[.  קצה  קמד. 

שטז. אג"ק ח"ב, עמ' מח. 
 - גמליאל  "רבן  מעניין:  דבר  יש  זה  במשפט   )13
מצד  א-ב."  קטז,  פסחים  )משנה  הללוי'  לפניו  ונאמר 
לא  שני,  ומצד  רצף,  על  'מקף' המורה  כאן  כותב  אחד 
'ושם'  המילה  פשוט:  והביאור  'ושם'.  בביטוי  משתמש 
מורה על המשך של אותו נושא. לעומת זאת כאן, הרבי 
נוסח ההגדה, שמוזכר בשני עמודים הללו.  מציין לכל 
כלומר כמה קטעים שונים, לכן מציין הרבי בצורת מקף. 
להורות, אכן יש רצף ב'מראי מקום', אולם הרצף עוסק 

בשלל קטעים שונים. והדיוק ברור!

לא כותב "פסחים קי"ד א ושם". וזאת, מאחר 
ויש הפסק בנושא, בין עמוד א' לעמוד ב'. לכן 
מצויין  אחד  כשכל   – העמודים  לשני  מציין 

בפני עצמו.

הלויים קוראים והכהנים תוקעין

אותנו  מביא   - ה'מקף'  שהוא  השני,  האופן 
לפרשה מעניינת. כפי שהוזכר, מטרת ה'מקף' 
שכל  מקום'.  ה'מראי  בין  רצף  על  להורות 
לחבירו,  זה  קטע  בין  העוסקים  הקטעים 
שייכים לענייננו. בשתי מקומות בהגדה, נראה 
שיש יוצא מן הכלל. אולם לאחר העיון גם זה 

ברור ופשוט.

שתוקעין  אנו  אומרים  פסח'  קרבן  ב'סדר 
הרבי  כך  על  ומעיר  הפסח.  קרבן  בשעת 
"תוקעין - הכהנים בחצוצרות )במדבר י, ח-י. 

תמיד פ"ז, מ"ג(." 

המקור הראשון שמביא הרבי, הוא "במדבר 
ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהֹרן  ּוְבֵני  "}ח{  נאמר  ושם  ח-י".  י, 
עֹוָלם  ְלֻחַּקת  ָלֶכם  ְוָהיּו  ַּבֲחצְֹצרֹות  ִיְתְקעּו 
ְלֹדֹרֵתיֶכם: }ט{ ְוִכי ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל 
ַהַּצר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם ַּבֲחֹצְצֹרת ְוִנְזַּכְרֶּתם 
}י{  ֵמאְֹיֵביֶכם:  ְונֹוַׁשְעֶּתם  ֱאֹלקיֶכם  ה'  ִלְפֵני 
ָחְדֵׁשֶכם  ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  ּוְביֹום 
ִזְבֵחי  ְוַעל  ֹעֹלֵתיֶכם  ַעל  ַּבֲחֹצְצֹרת  ּוְתַקְעֶּתם 
ֲאִני  ֱאֹלקיֶכם  ִלְפֵני  ְלִזָּכרֹון  ָלֶכם  ְוָהיּו  ַׁשְלֵמיֶכם 
א(  אלו למדנו, אשר:  ֱאֹלקיֶכם". מפסוקים  ה' 
ב(  בחצוצרות.  שתוקעים  אלו  הם  הכהנים, 
מצוות התקיעה קיימת בעת הקרבת הקרבנות 
יש  הפסח,  הקרבת  בעת  כן  על  במועדים. 

לתקוע בחצוצרות.

והנה, פסוק ט', אין בינו ובין הנושא הנידון, 
ולא כלום? שהרי הוא עוסק בתקיעת הכהנים 
והיה  לנדו"ד.  קשור  ומהו  המלחמה,  בזמן 
מתאים יותר לציין באמצעות 'פסיק': במדבר 

י, ח,י.

כדי להבין זאת, יש להבחין שהרבי מבליע 
כאן חידוש בתוך דבריו הקצרים.

כתב הרמב"ם14 "ִּביֵמי ַהּמֹוֲעדֹות ֻּכָּלם ּוְבָראֵׁשי 
ֳחָדִׁשים ָהיּו ַהֹּכֲהִנים ּתֹוְקִעים ַּבֲחצֹוְצרֹות ִּבְׁשַעת 
ַהָּקְרָּבן ְוַהְלִוִּים אֹוְמִרין ִׁשיָרה ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 

14( הלכות כלי המקדש והעובדים בו פ"ג, ה"ה.
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ּוְבָראֵׁשי  ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם  ִׂשְמַחְתֶכם  'ּוְביֹום  י-י( 
ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחֹצְצרֹות".

הרי  תמיהה:  העלה  חינוך15  המנחת  והנה, 
במשנה16 למדנו ש"שופר של ראש השנה של 
חצוצרות  ושתי  זהב  מצופה  ופיו  פשוט  יעל 
מן הצדדין, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות 
זכרים  בשל  ובתעניות  בשופר.  היום  שמצות 
חצוצרות  ושתי  כסף  מצופה  ופיהן  כפופין 
מאריכות  וחצוצרות  מקצר  שופר  באמצע 
המשנה  מדברי  בחצוצרות".  היום  שמצות 
 – והריעו  תקעו  המקדש  שבבית  למדנו, 

בחצוצרות ובשופרות.

"בחצוצרות  מהפסוק  זאת  דרשו  ובגמרא 
וקול שופר הריעו לפני המלך ה". היינו שכל 
ושופרות,  חצוצרות  בתוכה  כוללת  תרועה 
א"כ  שופר'.  וקול  'בחצוצרות  נאמר  שהרי 
מדוע פסק הרמב"ם, שרק במועדות ובתעניות 
כן,  כמו  להיות  צריך  היה  בשופרות.  תוקעין 

בכל יום ויום?

מדבריהם  שמשמע  מהראשונים  יש  ואכן, 
שמצוות תקיעת השופרות יחד עם החצוצרות 
קרבן.  ובכל  יום  בכל  הינה  המקדש,  בבית 

ומקורן מדברי חז"ל הללו17.

הרמב"ם,  כשיטת  כאן  מכריע  הרבי  והנה 
ונראה  בלבד.  בחצוצרות  נעשית  שהתקיעה 
המשנה  לדברי  הרבי  מציין  כך  שלשם 
זו  במשנה  מ"ג.".  פ"ז,  "תמיד  תמיד:  במסכת 
מתואר סדר הקרבת קרבן התמיד, שם למדנו 
ַהֲחָלִבים  ֻׁשְלַחן  ַעל  עֹוְמִדים  ֹכֲהִנים  ש"ּוְׁשֵני 
ְוֵהִריעּו  ָּתְקעּו  ְּבָיָדם,  ֶּכֶסף  ֶׁשל  ֲחצֹוְצרֹות  ּוְׁשֵּתי 

ְוָתְקעּו".

בעת  עומדים  שהכהנים  רואים,  מכאן 
הקרבת הקרבן, ותוקעים בחצוצרות בלבד.

בזה מובן, מדוע אינו מסתפק לציין לפסוקים, 
של  'תמיד  בדיני  העוסקת  למשנה  גם  אלא 
ומשם  מאחר  פסח.  קרבן  בדיני  ולא  שחר', 
ראייתו, שדברי הרמב"ם הם עיקר - אשר אין 

תקיעה בשופרות, בזמן הקרבת הפסח.

15( מצוה שפד.
16( ר"ה כז, א.

17( נסמנו באנציקלופדיה תלמודית ערך 'חצוצרות'. 
ועיי"ש.

אין  אכן  מדוע  ביאור,  צריך  עדיין  אולם 
אנו מקיימים בפשטות את דרשת חז"ל, שיש 
לתקוע במקדש בחצוצרות ובשופרות. ונראה 
שבציון לפסוק ט', מביא הרבי הוכחה ניצחת 

לשיטת הרמב"ם, ומסיר את קושיית המנ"ח.

בשפת אמת, )ר"ה, כו, ב( נעמד לבאר את 
שיטת הרמב"ם, וכך הוא הסברו: אמנם הפסוק 
עם החצוצרות,  יחד  מחייב תקיעה בשופרות 
אבל חיוב זה קיים רק בשעת 'תרועה' – שהרי 
דברי הפסוק נסובים על המילים 'הריעו לפני 
המלך ה''. על כן, הבינו הראשונים, שרק בר"ה 
שהרי  הכלים,  בשני  להשתמש  יש  ובתעניות 
במועדות  משא"כ  'תרועה'.  לשון  נאמר  שם 
 - בשופרות  לתקוע  אין  הרגילים,  ובקרבנות 

מאחר ובהם לא נאמר לשון תרועה.

בו  אשר  ט',  לפסוק  הרבי  ציין  שלכן  יתכן, 
ללמדנו   - להריע  יש  מלחמה  שבעת  נאמר 
שמשלושת הפסוקים הללו יחד, למדנו 'כלל'; 
בתעניות, מריעים. ]היינו, תוקעם בחצוצרות 
]בחצוצרות  תוקעים  ובמועדות,  ובשופרות[ 

בלבד[.

הרבי,  של  המופלאה  בהגדתו  רואים  ושוב 
כיצד כל מילה וכל ציון מקור, נושאים בתוכם 

את חידושיו והגדרותיו של מלכנו18.

תפקידיו של ה'מקף'

שה'מקף'  לציין  ראוי  העניין,  לשלימות 
נרחב בהגדה של הרבי. באופן  עושה שימוש 
בהגדה.  שונים  שימושים  לו חמשה  יש  כללי, 

והם:

א( כאמור, להורות על רצף ה'מראה מקום'.

ב( להורות על ביאור מילה או מושג.

כגון: "או זכיתי - נצחתי )הרע"ב(." "מצוינים 
דתם  לשונם  שמם  את  שינו  שלא  מסומנין,   -

ומלבושיהם )ז"פ(".

לדברי  והשלמה  המשך  על  להורות  ג( 
ההגדה:

הרעב  כעבור  אבל   - הרעב  כבד  "כי  כגון: 

נוסף בהגדה, שיש לדון על הוראת  ישנו מקום   )18
ה'מקף' שבו – והוא ד"ה 'ויטבול בחרוסת'. ומפאת קוצר 

היריעה לא נבארו כאן.
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יחזרו לכנען, הרי שלא ירדו להשתקע )שבה"ל, 
מיד  מצילנו  - שהקב"ה  ולמד  ")צא(  מח"ו(." 

הקמים עלינו".

ד( להורות על פתיחת קטע חדש, או קטע 
המשנה משמעות מהקטע הקודם.

כגון: " ואף שמצוה מן התורה להזכיר יצי"מ 
בכל יום יש לחלק ביניהם, א( דבכ"י יוצא גם 
בזכירה בלב ובעיון בעלמא . . - ב( . . . - ג( . 

. . - ד( . .". 

ה( כעין סוגריים.

כגון: "ואף אתה - מלבד התשובה שבפרשה 
את   - ה"א  חסר   - "וארב  כו'"  הקהה   - שם 

זרעו." "ויטבול - ואח"כ – ויברך." 19

19( ע"פ כלל זה נבין היטב כיצד יש לקרוא קטעים 
כאן  אביא  זה,  להבנת  כמבולבלים.  הנראים  מורכבים 
נראה  כך  'מקף'.  פי  על  ברורה  חלוקה  עם  אחד,  קטע 
משמש  שה'מקף'  ההבנה  ידי  על  מתבאר  הוא  כיצד 

כ'סוגריים':
"ד' כוסות . . ותקנום:

והצלתי  והוצאתי  גאולה  של  לשונות  ד'  כנגד  ]א[ 
גזירות  ד'  כנגד  שהן   - ו-ז(  ו,  )שמות  ולקחתי  וגאלתי 
ד'  שבירת  כנגד  ספ"ו(.  )שמ"ר  פרעה  עליהם  שגזר 
קליפות )תולעת יעקב( – ]שני הטעמים הללו, מבארים 
גאולה,  של  הלשונות  לד'  קשורים  כסוות  שד'  זה  את 

• • •

בשלב זה ראינו יש לדקדק היטב בכל מילה 
בכל אות ובכל צורת ניקוד אפשרית, כפי מה 
שידינו מגעת. כך וודאי שניגש ללימוד ההגדה 
מתוך העיון הראוי, ונגיע לעומק נפלא בהבנת 

דברי הרבי.

והיא:  שלימה',  'מסכת  לבאר  נותר  עוד 
הרבי,  של  בהגדה  הזקן  רבינו  לדברי  היחס 
ועל כך יורחב הדיבור בפעם הבאה. ועוד חזון 

למועד בעז"ה.

טעמים  מביא  ואילך  מכאן  בפרטיות.  שם  כמבואר 
נוספים, שאינם קשורים לד' לשונות של גאולה[.

יא-יג(  מ,  )בראשית  פרעה  של  כוסות  ד'  כנגד  ]ב[ 
שנרמזה באותו חלום גאולתן של ישראל כדרז"ל בב"ר 

פ' פ"ח, 
]ג[ כנגד ד' מלכיות, 

משקה  שהקב"ה  פורעניות  של  כוסות  ד'  כנגד  ]ד[ 
את או"ה וכנגדן משקה את ישראל ד' כוסות של נחמה 

)ירושלמי פסחים פ"י ה"א(, 
]ה[ כנגד ד' אותיות שם הוי' )סי' של"ה. ועיי"ש מזהר 

ח"ג צה, ב(.

תגובת ה'אנציקלופדיה תלמודית'

במאמר ‘כללי ההגדה' דאשתקד )גליון מד עמוד 37(, עמדנו על כך שבדברי הרבי 
משמע שה'הלל' נאמר כבר במצרים בעת שחיטת הפסח, על פי משמעות דברי רבי יוסי, 

בפסחים קיז, א. 

ליבם  את  שמו  לא  ‘הלל',  בערך  תלמודית  שבאנציקלופדיה  צויין,  המאמר  בגוף 
למשמעות מדוייקת זו בדברי הגמרא, ונשמט מדבריהם פרט זה.

פניתי בעניין זה למערכת האנציקלופדיה, והצעתי לתקן את הדבר במהדורות הבאות. 
וזו תגובתם:

תודתנו על הערתך החשובה. על פניו הדין עמך, וביותר מפליא שדברי ר' יוסי הובאו 
העורכים,  לידי  ההערה  העברתי  בפתיחה.  הובאו  לא  ולמה   ,41 ציון  הערך,  בהמשך 

ובקשתי שיורו איך להוסיף את דבריו.

דא עקא, שאנו עתה בלחץ עצום לסיים את המפעל בהקדם, ולכן כמעט מן הנמנע 
לעסוק בתיקונים בערכים ישנים )מלבד שגיאות דפוס שונות(, ומכל מקום הכנסתי את 

מכתבך גם לתיק של הערך פסח מצרים, כדי שלפחות כשיגיעו לשם יתוקן.

כפל ברכה, חילך לאורייתא. 
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המשך מעמוד 75

להחמיר  האריז"ל  מ"ש  לפי  אבל  והרמב"ם. 
להחמיר  שיש  פשיטא  בפסח,  החומרות  כל 

כהרשד"ם".

וכך מתוארת הנהגת רבותינו נשיאנו, ממנה 
עולה שיש להקפיד בענין זה מאוד:

בספר השיחות ה'ת"ש60 מספר הרבי הריי"ץ: 
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ]מוהרש"ב[ לא היה 
אוכל את ה"שמורה" עם דגים או בשר, מחשש 

“שרויה", אלא רק עם יין. 

ובאוצר מנהגי חב"ד )ניסן, עמ' מה(, אודות 
 - - בעת האכילה  הרבי הריי"ץ: המצות שלו 

מכוסים תמיד במפה. 

לא  מוהרש"ב  “אדמו"ר  במסיבו61:  ובהמלך 
הפסח,  בחג  לאכילה  במזלג  משתמש  היה 
בגלל הקושי לנקות בין שיני המזלג. היו שנים 
שהשתמש בכף בלבד בשעת האכילה, והיתה 
מגבת מונחת על כתפו, ואחרי כל פעם שהכניס 
אדמו"ר  במגבת.  מנגבה  היה  לפיו,  הכף  את 
וכן  בפסח"62.  במזלג  משתמש  היה  מוהריי"ץ 
במזלג  להשתמש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נהג 

בפסח63.

עורך'  ‘שולחן  בפיסקא  הרבי,  בהגדת  וכן 
ולכן   .  . שרוי'  ממצה  ביותר  “נזהרין  נכתב: 
יפלו  שמא  מכוסות,  השולחן  שעל  המצות 
משקין  או  מים,  ששופכין  קודם  מים.  עליהם 
שמים מעורבים בהם, לכוס או קערה בודקין 

שלא יהיו בכלי פירורי מצה.

ידיו  להעביר  אין  ואחרונים  אמצעים  למים 

והדברים  והרמב"ם.  רש"י  על  היא  סמיכתם  עיקר 
פשוטים.

60( עמ' 37. והובא גם בספר המנהגים.
61( ח"ב עמ' קיב.

מסויימות  שבשנים  חב"ד,  מנהגי  באוצר  וראה   )62
השתמש הרבי הריי"ץ רק בכף ולא במזלג.

63( אוצר מנהגים שם.

משא"כ  הפסח,  ימי  ז'  כל  )וכן  שפתיו.  על 
אחש"פ שמהדרין לשרות(".

ונסיים בקשר שבין ה"שרויה" לגאולה:

ההנהגה  אודות  כותב  בתשובתו  אדה"ז 
טוב  ביום  מקום  “ומכל  פסח:  של  באחרון 
לא  יו"ט  שמחת  משום  המיקל  האחרון, 

הפסיד".

ואף שמלשון אדה"ז משמע שמדובר בקולא, 
רבותינו נשיאנו הקפידו בדווקא להשרות את 
רק  )הקיים  פסח  של  באחרון  במים  המצה 

בחו"ל(.

באריכות64,  זו  הנהגה  טעם  מבאר  והרבי 
והטומאה,  הרע  ענייני  על  מורה  שהחמץ 
נאסר  הרע  התברר  לא  שעוד  ביצי"מ  ולכן 
לא  שאז  העתידה,  בגאולה  אולם  החמץ. 
תהיה מציאות של רע וטומאה, הרי שעומדים 
למעלה מענייני החששות והזהירות מהן. ולא 
יהפך הרע  זו בלבד, אלא שבגאולה העתידה 
יהיה  חשש  בבחינת  הוא  שעתה  ומה  לטוב, 
ה'  לעבודת  ויסייע  וקדושה,  טוב  בבחינת  אז 
מתוך שמחה. ומכיוון שאחש"פ שייך לגאולה, 
לכן נוהגים לאכול בו “שרויה", שבזה מתבטא 
לנו  תהיה  כן  העתידה.  מהגאולה  ההארה 

בקרוב ממש. 

ובהנסמן  ו'  סי'  אדה"ז  שו"ת  כלליים:  מקורות 
שם )במהדורה החדשה(. שו"ת הרב סי' כח. מאמר 
מאת הרב גדליה אבערלאנדער בנושא "חומרת אי 
ישראל'  'אור  בקובץ  בפסח",  שרויה  מצה  אכילת 
איסור  "מנהג  בנושא  מאמר  תשנ"ט(.  טו,  )גליון 
אכילת מצה שרויה בפסח" בקובץ 'תפארת ישראל 

רוז'ין )גל' כט(. ועוד.

 לתגובות והערות:
dmmb770@gmail.com

64( לקו"ש חכ"ב עמ' 30.
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השריית מצה אפויה במים – מדין הגמרא
בפסח  שרויה  מצה  אכילת  לאסור  המנהג 
נהוג בקרב קהילות רבות, ובפרט בקרב אנ"ש 
חסידי חב"ד. אולם, מדין הגמרא, לא רק שאין 
מקור לאיסור, אלא ישנו מקור מפורש להיתר 

מצה שרויה.

רבנן, אלו דברים  “תנו  נאמר בגמרא1:  וכך 
והמבושל".  האפוי,  חימוץ:  לידי  באין  שאין 
ותמהה הגמרא: כיצד מותר לבשל קמח ומים, 
הוא  להתבשל,  יספיק  שהקמח  עד  והלוא, 
יתחמץ בסיר? ותירץ רב פפא: “האפוי שבישלו 
קאמר". וברש"י שם: “כלומר: אפוי, אפילו הוא 

מבשלו לאחר אפייה - אינו מחמיץ".

“יוצאין  בגמרא2:  שם  נאמר  מזו  ויתירה 
פי  על  אף  במבושל,  לא  אבל  השרוי,  ברקיק 
ברמב"ם,  להלכה  נפסק  וכך  נימוח".  שלא 
ובשו"ע אדה"ז3: “יוצא אדם ידי חובתו במצה 
נלמד,  ומכאן  אפייתה"4.  לאחר  במים  שרוייה 
שאין  ברור  חובה,  ידי  בה  לצאת  ניתן  שאם 

מצה זו אסורה באכילה מחשש חמץ.

להשרות  המתירים  מקורות  ראינו  כאן  עד 

1( פסחים לט, ב.
2( מא, א בדעת ר' יוסי )שאוסר מצה מבושלת(.

3( סימן תסא סי"ב.
4( ובשו"ע שם מבוארים כל פרטי הדינים בזה. מתי 
מתבטל מהמצה תורת לחם, ואין יוצא בה יד"ח. ואינו 

נוגע לדידן, המחמירים בשרויה.

יובא  הבא,  בקטע  במים.  עצמה  המצה  את 
מקור הלכתי המתיר לעשות ‘שרויה' גם בקמח 
מצה. ומקור זה אינו משמש רק כראיה להיתר, 
האמוראים  מגדולי  רב'  ‘מעשה  אפילו  אלא 

המעיד שכך נהגו:

ונקדים ונביא את דברי אדה"ז5: “מצה אפויה 
שחזר וטחנה מותר לבשל הקמח שלה ולעשות 
ממנה כל מה שירצה אפילו במקום שמצויים 
עבדים שמזלזלים באיסורים, אין חוששין שמא 
כשיראו שמתירים לעשות תבשיל מקמח של 
מצה, יתפרצו להתיר לעצמם לעשות תבשיל 

מקמח של חטים".

כאן  ‘נכנסו'  כיצד  ביאור,  קצת  ודרוש 
העבדים, עד שצריך לחדש שאין לאסור מצד 

החשש שהעבדים יתבלבלו?

ההלכה  בגמרא,  הדין  במקור  בעיון  אולם 
מתבהרת היטב: וכך מסופר בגמרא6: “רב פפי 
שרי ליה לבורדיקי ]=נחתומין. רש"י[ דבי ריש 
רבא:  אמר  בחסיסי.  קדירה  לממחה  גלותא, 
דשכיחי  בדוכתא  מילתא  האי  כי  דשרי  איכא 
עבדי? איכא דאמרי: רבא גופא מחי לה קידרא 

בחסיסי.

חדשות,  קדרות  קנו  כאשר  הדברים:  ביאור 
היו רגילים לבשל בהם דבר על מנת להקשותם7. 

5( סימן תסג ס"ג.
6( פסחים מ, ב.

7( ראה שו"ע אדה"ז סי' תסג ס"ד.

ידועים דברי האריז"ל ש"הנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השנה". 
והוסיף והורה )כמובא בשו"ת אדה"ז סי' ו'( שצריך “להחמיר כל החומרות בפסח". ואכן 
חג הפסח מתאפיין בענין זה ביחוד, להחמיר בו ככל האפשר, על מנת להתרחק מאיסור 

החמץ. 

חומרת  כידוע  הינה  החסידים,  בקרב  הנוהגת  ביותר,  המפורסמות  מהחומרות  אחת 
ה"שרויה" - שאין להשרות מצה אפויה במים בפסח.

אחת מהתשובות הידועות ביותר העוסקות בסיבת האיסור, הינה תשובת אדמו"ר הזקן 
המופיעה בשו"ת סימן ו. בה מפרט את יסודות האיסור המיוסד על רבותינו הראשונים 

והאחרונים.

במאמר זה נעסוק בהרחבה בביאור תשובה זו. ונתחיל מסקירת התפתחות המנהג החל 
מרבותינו הראשונים עד לדורנו.
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ורב פפי התיר לנחתומים של ריש גלותא, לבשל 
בקדרה חדשה “קמחא דאסיסי". שזהו לפירוש 
הרא"ש8, מצה אפויה טחונה, שמבשלים אותה 

במים.

)ללישנא  וגם רבא  והיוצא מכך, שרב פפי, 
בתרא(, התירו לעשות ‘שרויה' למהדרין בפסח 
ורבא אף עשה כן בעצמו, ולא חששו לעבדים 
שילמדו מזה להתיר בקמח רגיל. וכתב הבית 
בגמ',  הראשונה  הגירסא  שלפי  שאף  יוסף9, 
ההלכה  הכרעת  מ"מ  זה,  במעשה  מחה  רבא 

היא כלישנא בתרא דרבא. 

המנהג להחמיר בשרויה
בעשיית  איסור  אין  הגמרא  שמדין  אף  על 
שרויה, בכל זאת נהגו ישראל קדושים להיזהר 

באכילת מצה שרויה. 

עוד  ביאורים  מצינו  זו,  חומרא  בטעמי 
בהמשך(,  שיובא  )וכפי  הראשונים  מרבותינו 
ברמה  המנהג,  של  קיומו  על  המעיד  דבר 

מצומצמת, עוד בתקופת הראשונים.

והתבסס  התפשט  המנהג  החסידים,  בקרב 
רק מתקופת המגיד ממעזריטש. וכפי שמובא 
בשם רבי מענדל מוויטבסק10 שחומרא זו לא 
מימי  רק  והיא התחילה  נהגה אצל הבעש"ט, 

המגיד ממעזריטש.

8( פרק ב' סימן כח. וכן פירש הרי"ף שם. אולם רש"י 
פירש שחסיסי הוא “קמחא דאבשונא". שזהו קמח קלוי. 

וראה בתוס' שם שהקשה על פירושו. 
שקמחא  נוסף  פירוש  מובא  בערוך  לציין,  ומעניין 
רבא  מנע  זאת  ובכל  עדשים.  של  קמח  הוא  דאסיסי 
מצד  בקדירה,  אותם  לשים  פפי  מרב  קמא(  )ללישנא 

החשש שמא יבואו להחליפו בקמח של ה' מיני דגן.
בתחילתו(  תנג  )סימן  והגר"א  הפר"ח  מכאן  ולמדו 
אכילת  לאיסור  הנפוץ  למנהג  בגמרא  סמך  שמצינו 
קמח  לבשל  עבדים,  מאותם  מנע  רבא  שהרי  קטניות. 

קטניות.
ללמוד  לאפשרות  בקשר   14 בהערה  לקמן  וראה 

איסור שרויה ממעשה זה.
9( או"ח סימן תסג.

טו  חוברת  תשנ"ט  ישראל'  ‘אור  בקובץ  ראה   )10
שרויה,  מצה  בענין  אבערלאנדער  הר"ג  של  במאמרו 
ובהערה 21 )מ'כתבי ר' יאשע שו"ב'(. ושם מוסיף ומדייק 
כן מלשון תשובת אדה"ז. וראה גם בקובץ ‘יגדיל תורה' 
)נ.י. חוברת יב עמוד י'( בשם מוהר"י אייזיק מויטבעסק 
שהיו  במעזריטש,  רבותינו  של  דרכם  היה  “וכך  שכתב 
נזהרים מלאכול מאכלי מצה טחונה קניידלעך וכדומה".

רק  התפשט  שהמנהג  שזה  נראה,  בהמשך 
מזמן המגיד ממעזריטש, אינו ענין של עיתוי 
בלבד, כי אם התרחש שינוי משמעותי בצורת 
לעלות,  לחשש  שגרם  דבר  המצות,  עריכת 

ולמנהג להתפשט.

טעם האיסור בדברי הראשונים
בטעמי מנהג זה, מצינו סיבות שונות:

שהובא  מהסיפור  לומד  חלאווה11  המהר"ם 
לעיל, לפי הלישנא קמא )ולשיטתו, יש להחמיר 
כדבריה(, שכשם שרבא אסר במקום שמצויים 
עבדים לשרות מצה אפויה במים, כך יש לאסור 
בכל מקום בו מצויים אנשים העשויים לטעות 

ולהתיר גם שריית קמח רגיל במים.

לעשות  נכון  שאין  מינה:  “שמע  ובלשונו: 
פנדיש )=מאפה העשוי מפת וחתיכות שומן12( 
דשכיחי  בביתא  אפויה,  מצה  מקמח  בפסח 
“ולאו  ומוסיף המהר"ם הערה חשובה:  עבדי. 
דלאו  לקטנים,  הדין  הוא  אלא  עבדי  דוקא 
בני דעת, כל שעוסקין הן בצרכי התבשילין". 
יותר  מעשי  הינו  זה  איסור  זו,  הוספה  ומצד 
בזמנינו  יותר  מצויים  קטנים,  ילדים  )שהרי 

מעבדים, וכפשוט(.

או"ח  הטור  מדברי  גם  מובן  וכך  ב.  מ,  פסחים   )11
סימן תסג, להבנת הב"י שם.

12( והשווה: בית יוסף אורח חיים סימן שיח.

 המנהג החל  מימי מעזריטש.
כתבי ר' יאשע שו"ב
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אולם גם מדבריו נלמד, שאין מדובר באיסור 
כללי החל על כולם. אלא רק על מקומות בהם 
כותב  וכך  לטעות13.  העשויים  כאלו  ישנם 
במפורש, שבמקום בו אין עבדים וקטנים, ניתן 

לשרות מצה אפויה עם מים14.

עבדים,  המצויים  במקום  החוששת  זו  וכשיטה   )13
סוברים גם הטור )סימן תסג(, והט"ז )סימן תסג סק"ג(.

והט"ז הוסיף, שמקור דברי הבית יוסף, הוא מהלישנא 
בתרא, שם הוכרעה ההלכה, ממעשה רבא עצמו, שאין 
ניתן להבין שכל המעשה עם  חוששים לעבדים. אולם, 
רבא, היה במקום בו לא היו מצויים עבדים. וא"כ, אין 

שום הוכחה, שכאשר יהיו עבדים, לא נחוש להם.
זה, שהחשש  היו שניסו להוציא מסיפור  14( אולם, 
קיים לא רק במקום בו מצויים עבדים, אלא בכל מקום 

ומקום. 
כתב  תסג,  בסימן  קלוגר(  )להגר"ש  שלמה  החכמת 
שהגמרא בלשונה “רבא גופיה מחי לה קידרא בחסיסי", 
מהמקרה  בשונה  בזה,  ההיתר  סיבת  את  להדגיש  באה 

הראשון בו רבא אסר.
זה  ישראל,  גדולי  ע"י  נעשה  הדבר  כאשר  ולדבריו, 
וזוהי  עצמו מהווה היכר ואין חשש שיבואו לאיחלופי. 

כוונת הגמרא “רבא גופיה".
ולאחר ביאור זה, מוסיף ומחדש שכל מקום שנאסר 
וה"ה  אסור.  חדרים  בחדרי  אפילו  עין,  מראית  מפני 
שבכל מקום הדבר נאסר, ולא רק במקומות בו מצויים 
עבדים )למעט אם יש נוכחות של גדולי ישראל, וכנ"ל(.
ומסיים דבריו: “ובזה מצאתי טעם נכון לאלו שנוהגין 

שלא לאכול קניידליך".
את  מבסס  הוא  אף  ענגיל(,  )להר"י  הש"ס  בגליוני 

ישנה  ובו  הראשונים,  מזמן  נוסף  מקור 
כעין עליית דרגא בחומרא זו, המתייחסת לא 
הראבי"ה  הינו  עבדים  מצויים  בו  למקום  רק 
ולזקן  לתינוק  כגון  שבישל,  “ואפוי  שכותב15: 
. . אין בו משום חימוץ. ויש שמחמירים דלא 
ליתי למיטעי ]=שיבואו לטעות להחליף בקמח 

חומרת השרויה על דברי גמרא זו. שכתב על הגמ' שם 
שרויה,  ממצה  הנזהרים  לחומרת  סמך  “מכאן  ב(:  )מ, 
בדוכתא  פפי  רב  שהתירו  מה  על  רבא  הקפיד  שהרי 

דשכיחי עבדי. ופרש"י, מפאת שמזלזלים באיסורים.
ובעוונתינו בדורות הללו, לא ידענו אם טובים אנחנו 
מעבדים הגרועים שלהם". ולדבריו, למרות שרבא אסר 
רק במקומות שמצויים עבדים, מ"מ בדורותינו, לצורך 

חשש זה, כולם עונים להגדרה זו.
הרלו"י  וביאר  הוסיף  )חי"ד(,  תורה  יגדיל  ובקובץ 
הלפרין, שכשם שהתבאר לעיל )הערה 7( מדברי הפר"ח 
הוא  שחסיסי  הערוך  פירוש  )לפי  זה  שסיפור  והגר"א, 
מאכילת  להימנע  ישראל  למנהג  סמך  הינו  עדשים(, 
בו  במקום  רק  ולא  מקום,  בכל  נוהג  והאיסור  קטניות. 

מצויים עבדים. 
מצה,  קמח  הוא  שחסיסי  הרא"ש,  לפירוש  כן,  כמו 
מצה  להימנע מהשריית  גורף  איסור  מכאן  להוציא  יש 

אפויה במים.
שהרי  הטעם,  זה  שאין  פשוט  אדה"ז  בדעת  אמנם, 
פוסק במפורש )סי' תסג ס"ג( להתיר לשרות, גם במקום 
שמצויים בו עבדים. והיינו, שפוסק כדעת הבית יוסף, 

וכלישנא בתרא.
15( מסכת פסחים סימן תעה.

| לו |

מזכרת מנישואי מנחם מענדל וחנה שיחיו קאנטאר 

שיסדר  להרש''ל  אמר  אד''ש  כ''ק  חמץ.  מכירת  שלנו.  למים  סידורו  עם  יצא 
וחזר   8 בשעה  לביתו  הלך  אד''ש  כ''ק  מעריב,  ניסן.  י''ג  עם  בקשר  התוועדות 
ל770 בשעה 9. כשהיה ליד הדלת שאל כ''ק אד''ש מה אמר הר' יוסף וויינבערג 

אל נשי חב''ד. כ''ק אד''ש הלך לביתו 11:30

שני, י''ד ניסן – ערב חגה''פ

כ''ק אד''ש הגיע ל770 בשעה 9:45. בשעה 10:55 ירד לביעור חמץ אח''ז היה 
קריה''ת. בשעה 3 היה ר' יענקל כ''ץ בחדרו הק'. מנחה היה כרגיל, בשעה 3:30 
התחיל לחלק מצה וגמר בשעה 6:40. כ''ק אד''ש הלך לביתו בשעה 6:45 וחזר 
ל770 בשעה 7:45. מעריב היה כרגיל, אחר זה נתן אד"ש מצה. בשעה 9:45 עלה 
למעלה לערוך את ה'סדר', בכללות היה כרגיל רש''ג שאל כמה קושיות ע''ד 
וגם כוס ד' לא היה כרגיל.  חרוסת. כ''ק אד''ש לא לקח מהקערה שלו לכורך 
הלך  אד''ש  כ''ק   .1 בשעה  נגמרה  הסעודה  חכם''  ''איזה  על  שאל  גם  הרש''ג 

לביתו בשעה 1:30.

ערב חג הפסח תש"נ

הרבי מחלק מצה שמורה
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רגיל[. וחומרא של בעל נפש16 הוא".

כחומרא  הדברים  הוצגו  שבראבי"ה  ואף 
הראב"ן,  סביו17,  אצל  בלבד,  נפש  בעל  של 
באים הדברים באופן מחייב יותר. ואלו דברי 
הראב"ן18: “ומצה אפויה שבישלה כמו שעושין 
פרפיל,  מאכל  לתינוקות  וגם  שלקיק,  מאכל 
אינו בא לידי חימוץ ושרי . . ומיהו אינו טוב 
לעשות פרפיל שלא יעשו גם מקמח, וטוב הוא 

לאסור זה מפני זה".

איננו  הראב"ן  בדברי  גם  זאת  ובכל 
יוסף  וכפי שכתב הברכי  גמור.  חיוב  מוצאים 
גם  “ומיהו  הראב"ן19:  דברי  על  )להחיד"א(, 
שלהבנתו,  והיינו,  קאמר".  טוב  בדרך  ראב"ן 
אין זה חיוב, אלא רק הנהגה טובה )וכעין דברי 

הראבי"ה(.

מעשה בשניצל דג
נשאר  לא  לאיחלופי",  “אתי  של  זה  חשש 
אף  אלא  יחליפו,  שמא  של  בלבד  כחשש  רק 
רגיל  קמח  והתירו  טעו  שאכן  שהיה'  ‘מעשה 

מפני קמח מצה.

וכך מספר ה'כנסת הגדולה'20: שמעתי בימי 

הוא".  הבל  של  “חומרא  הגורסים  שיש  ולהעיר   )16
ראה ‘ירושתנו' שנת תשע"ד גליון ז.
17( ראה ב'שם הגדולים' בערכו.

18( מסכת פסחים סימן תלד.
ח"ב  פסח  הנט"ג  על  ופלא  סק"ב.  תסג  סימן   )19
וציין  חימוץ.  להימנע משרויה מחשש  ר(, שכתב  )עמ' 
ועיננו  הראב"ן.  בשם  הברכ"י  את  המקורות,  כאחד 
רואות, שהבר"י הביא מהראב"ן להימנע משרויה מחשש 
שתיווצר  חימוץ  בעיית  מצד  ולא  לאיחלופי,  אתי  של 

כתוצאה מהשרייה.
 – ה'שס"ג  בשנת  )נולד  בנבנשתי  חיים  להרב   )20
נפטר ה'תל"ג(. מגדולי חכמי טורקיא. נודע בעיקר בשל 
ספרו כנסת הגדולה על הבית יוסף. מטרת הספר היא 
)כלשונו בהקדמתו(: “החבור הזה כולל כל פרטי הדינין 
האחרונים  גדולי  תשובות  בספרי  שבאו  המחודשין 
וגם קצת דברים   .  . יוסף(  )=הבית  מזמן הרב המשביר 

שהשמיט הרב המשביר מהקודמים אליו".
וכפי  זה התקבל בשבח רב בקהילת הלומדים.  ספר 
מורה  איש  ירים  לא  “בלעדו  החיד"א:  עליו  שממליץ 
את  הוראה,  מיראי  והוא  הוראה,  בדרכי  הבקי  הוראה, 
ידו בשום הוראה עד שילך מהרה לבית הכנסת ויראה 
מבית  צאתו  ואחר  חכמתו,  עיני  ירמזון  ומה  בפיו  מה 
הכנסת בנחת רוח יערה יורה יורה". וראה עוד פרטים 

על דמותו באנצקלופדיה לגדולי ישראל )ח"ב( בערכו.

ילדותי, שפעם אחת אשת חבר היתה מטגנת 
דגים  כשטוגנין  והמנהג  במחבת,  בשמן  דגים 
טחים אותם בקמח שלא ידבקו במחבת, ולפי 
האשה  לקחה  כן  לעשות  יכולין  אין  שבפסח 
הנזכרת מצה אפויה וטחן אותה עד אשר דק 
הדק הטב ונעשית כקמח והטיח בה את הדגים.

וראתה  השכנה  נכנסה  ההיא  ובעונה  ובעת 
באותה  הדגים  הנזכרת שהיתה מטחת  לאשה 
הקמח וחשבה שהיה קמח ממש. למחר הביאו 
לה דגים לטגן וטחה אותם בקמח ממש, ביני 
וביני נכנס בעלה וראה את אשתו שהיתה טוחה 
הדגים בקמח ויגער בה. אף היא תשיב אמריה, 
כזאת וכזאת עשתה אשת החכם אתמול, ומה 

תצעק אלי?!

בית  אל  וירץ  גדולה,  חרדה  הבעל  ויחרד 
הדברים  כנים  אם  החכם  לאשת  ושאל  החכם 
שאמרה לו אשתו. ותאמר לו חס ושלום, מצה 
העיר  לחכמי  הדברים  ונשמעו  היתה.  אפויה 
]ו[גזרו שלא יעשו עוד כן מפני מראית העין. 
וכך הוא המנהג עד היום הזה, שאין עושין דבר 

זה מפני מראית העין"21.

אולם שם  ב'פרי חדש'22,  גם  הובאו  ודבריו 
בגלל  לגזור  שיש  מסקנתו  על  לחלוק  כתב 
מעשה זה. וכתב: “ואני אומר שהכל מותר מן 
ומה  מדעתינו!  גזירות  לגזור  לנו  ואין  הדין, 

בכך אם אשה אחת טעתה בדין"23.

ויש להבחין בכך, שגם המחמירים עד כאן 
מצה,  בקמח  רק  עסקו  הראשונים,  בתקופת 
ולא במצה רגילה שבא להשרותה במים. שהרי 
החשש הוא רק שמא יטעו להתיר קמח רגיל, 

וחשש זה אינו קיים במצה רגילה.

הימנעות  על  עדיין  הוזכר  לא  כן,  כמו 
- שמא השריית  חימוץ כלשהו  משרויה מצד 
להחמיץ,  למשהו  תגרום  במים  מצה  הקמח 

אלא רק חשש בלבול בלבד.

בנושא.  התפתחות  נראה  הבא,  בטעם 

21( הגהות על הבית יוסף סימן תסא.
נפטר   – ה'תט"ז  )נולד  סילוה  די  חזקיה  להרב   )22
צעיר  בגיל  בא"י  ונפטר  באיטליא  נולד  ה'תנ"ו(.  בשנת 
השו"ע,  על  חדש"  “פרי  ספרו  בשל  נודע  בלבד(.   39(
ב'אוצר  אודותיו  וראה  דעה.  ויורה  חיים  אורח  חלקים 

ישראל' ח"ז )178(.
23( סימן תסא ס"ב.
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זה  מהיבט  אף  משרויה  ההימנעות  נידון  ובו 
וכפי  השרויה,  במצה  ממש  חמץ  חשש  של 

שיתבאר.

הימנעות משרויה עקב חשש חימוץ

האחרונים24(  )מרבותינו  שבת'  ה'עולת 
מעלה חשש נוסף הקיים בבישול מצה אפויה, 
וחשש זה כבר מקרב אותנו לבעיית החימוץ. 
יש  החשש,  יסודות  את  להבין  בכדי  אולם 

להקדים כמה הקדמות:

הקדמה ראשונה – ביטול איסורים
שכאשר  איסורים,  ביטול  לגבי  דין  ישנו 
הוא  הרי  היתר,  ברוב  נתערב  איסור  מיעוט 
ברוב,  בטל  הוא  לעיתים  ההיתר.  ברוב  בטל 

ולפעמים ביטולו הוא בשישים25.

האם  הביטול,  בגדר  הראשונים26  ונחלקו 
חתיכת  בתערובת  מונח  שעדיין  נחשב  הדבר 
איסור, אלא שמצד סיבות שונות הותר לאכול 
שהתורה  שאחר  שנאמר,  או  התערובת.  את 
חידשה שבתערובת הולכים אחר הרוב, כלשון 
הפסוק “אחרי רבים להטות", שוב גם חתיכת 

האיסור נהפכה להיות כהיתר לכל דבר.

24( הרב שמואל ב"ר יוסף מקרקא )נולד סביב שנת 
ביאורו  עקב  בעיקר  נודע  ה'ת"ס(.  בשנת  נפטר   – ה'ת 
תמיד'  ‘עולת  נקרא  הראשון  שחלקו  או"ח,  שו"ע  על 
וחלקו השני )על שבת ומועד( נקרא ‘עולת שבת'. ה'מגן 
אברהם' שנדפס על דפי השו"ע מביא את דבריו פעמים 

רבות וחולק עליו באופן שיטתי ולפעמים בחריפות.
כי  “ואף  יופי":  “כלילת  בספר  כך  על  העיד  וכבר 
‘עולת  בתחילת צאתו לאור הדפוס נתקבל לרצון ספר 
נדפס  כאשר  אכן  וחמיד,  חביב  היה  כל  ובעיני  תמיד', 
הרבה  כן  גם  בו  באו  אשר  אברהם,  מגן  הנפלא  הספר 

השגות עליו . . מני אז ביטל התמיד".
‘לח  או  ביבש'  ‘יבש  היא  התערובת  אם  ותלוי,   )25
בשאינו  ‘מין  שזהו  או  במינו',  ‘מין  זהו  האם  וכן  בלח'. 
מינו'. ועיין בכל זה באינצקלופדיה תלמודית בערכים: 

“בטול איסורים", “בטול ברוב", “יבש ביבש". ועוד.
ו"חוזר  ביבש",  “יבש  ערכים  באנצקלופ"ת  ראה   )26

וניעור" ובהנסמן שם.

וההכרעה בזה באופן כללי, שבתערובת של 
איסור יבש יחד עם היתר יבש )“יבש ביבש"(, 
לבלילה  הופכת  התערובת  אין  זה,  שבמצב 
שאכן  לומר,  היא  המקובלת  ההכרעה  אחת, 
גוף האיסור עדיין קיים בתערובת אלא שהותר 
בו  בלח',  ‘לח  של  בתערובת  אולם  לאכלו. 
הכל נבלל יחד, האיסור וההיתר, הכרעת רוב 
הפוסקים לתפוס את התערובת כהיתר גמור, 
אדה"ז27:  ובלשון  להיתר.  נהפך  האיסור  ואף 

“הרי הוא כמי שאינו בעולם כלל".

הגדרות אלו, אינם משמשים לפלפול בלבד. 
בהלכות  משמעותית  השלכה  להם  יש  אלא 

חמץ ומצה.

גם  הקיים  חשוב,  הלכתי  מושג  ישנו  שכן: 
בפסח, המכונה בשם “חוזר וניעור"28. ופירושו 
במיעוטו,  ובטל  שהתערב  איסור  בכללות: 
)או  בתערובת  מסויים  שינוי  נעשה  ואח"כ 
האיסור,  הרי  האיסור(,  בחומרת  שהתווסף 

מצד השינוי שהתרחש, חוזר ומתעורר. 

כן,  אם  יוצא  שהוזכרו,  ההגדרות  ולפי 
תופסים  אנו  בו  ביבש,  יבש  של  שבתערובת 
בין  קיים  שעדיין  כדבר  האיסור,  חתיכת  את 
שבהגיע  הרי  התבטל,  ולא  ההיתר,  תערובת 
וניעור"  “חוזר  של  הדין  עליו  ויחול  זמנו, 
את  ותאסור  האיסור  חתיכת  תתעורר   -
התערובת. אולם בתערובת של ‘לח בלח', כיון 
שגוף האיסור כבר “אינו בעולם כלל", אין את 

מי ‘לעורר' כאשר יתפתח שינוי כלשהו.

 הקדמה שני' – הצורך באפיית מצות
קודם הפסח

ויש להקדים דבר נוסף הקשור לזמן אפיית 
המצות:

ישנם גרעיני חיטה שקיים בהם חשש שמא 
אלו, כתב הב"ח29,  חיטים  ומצד  הם החמיצו. 
שכדאי לאפות את המצות בערב הפסח, וזאת 
שהשתמשו  שבקמח  נחשוש  אם  שאף  משום 
מחומצות,  חיטים  מאותם  היה  המצות  עבור 
מכל מקום על ידי אפייתן קודם הפסח נעשה 

27( סימן תמז סעיף כב.
28( ראה באנצקלופ"ת בערכו.

29( סימן תנג.
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כאן תערובת של ‘לח בלח' מצד לישתן לעיסה 
אחת, והכל התבטל והותר קודם הפסח.

עצמו,  בפסח  המצות  את  נאפה  אם  אולם 
בקמח,  קמח  של  תערובת  נגדיר  שאם  הרי 
בתואר ‘יבש ביבש", נמצא, שקמח האיסור לא 
קמח  ויתעורר  ישוב  החג,  ובהיכנס  התבטל, 
שהכרעת  ואף  המצות.  את  ויאסור  האיסור 
בלח',  כ'לח  הקמח  את  להגדיר  היא  ההלכה 
לעצמו  יחמיר  נפש  בעל  “כל  מקום  מכל 
בקמח  שקמח  לסברא"30  לחוש  לכתחילה, 

מוגדר כיבש ביבש.

טעם החומרא – לשיטת ה'עולת שבת'
את  להבין  יהיה  ניתן  אלו,  הקדמות  לאור 

הטעם לחומרת השרויה שתובא לקמן.

הב"ח  דברי  על  שבת  העולת  כתב  דהנה, 
הנ"ל: “וגם מאן דחש לחומרא זו אין לו לעשות 
מאפייה.  שנא  דמאי  בפסח,  ממצות  תבשיל 
ובפסח  והנזהרים באפייה שתהיה קודם פסח 

עושין תבשיל ממצות, אין טעם לדבריהם".

דברי  את  לוקח  שבת  שהעולת  והיינו, 
הב"ח צעד אחד קדימה. ולטענתו, כשם שאנו 
בקמח  המעורב  המחומץ  לקמח  חוששים 
ההיתר, שיחזור ויתעורר איסורו בפסח ובכך 

מורה  גם  וכך  ס"ט.  תנג  בסימן  אדה"ז  לשון   )30
למעשה לחוש לדברי הב"ח.

תיאסר כל תערובת הקמח, כמו כן יש לחוש 
לקמח זה, שיתכן שקיים בכל מצה אפויה, ולכן 
יש לאסור לבשל מצה אפויה בתבשיל בפסח.

ודברים אלו תמוהים לכאורה, שהרי הבדל 
גדול קיים בין קמח חמץ, שהתבטל בתערובת, 
לבין  וניעור,  לומר שחוזר  )אולי(  ניתן  שעליו 
החמץ,  שקמח  למהדרין,  כשרה  אפויה,  מצה 
אפיית  בעת  בטל  הוא  הרי  בה,  היה  אם  אף 
המצה כדין ‘לח בלח', ושוב אין שום דבר שיכול 
בתבשיל?!  נבשלה  אם  זו  במצה  ‘להתעורר' 
ועוד, שאם נחשוש למשהו חמץ הקיים במצה 

– כיצד בכלל מותר לאכול מצה בפסח?

ואכן המגן אברהם31 תמה על דברי העולת 
“ופשוט  וכתב:  הנ"ל,  הקושי  מצד  שבת 
ומותר  בלישה,  נתערב  פסח  קודם  דכשנאפה 

אח"כ לבשל המצות בפסח".

אך העולת שבת לא נשאר לבדו במערכה. 
הפרי מגדים32 האריך בביאור דבריו, ומבאר, 
מותרת  כשלעצמה,  אפויה,  מצה  שאכן 
באכילה. אולם רק כאשר בא לבשלה33 בפסח, 
המצה.  ע"י  בתבשיל  חדש  טעם  כאן  מתווסף 
יש לחשוש שמא קמח החמץ  זה,  ומצד טעם 

הטמון במצה, חוזר וניעור.

ולסיכום הטעמים שהתבארו עד כאן:

מהכנת  חששו  הראשונים  בתקופת  א( 
החשש  מפני  אפויה,  מצה  מקמח  תבשילים 
קמח  גם  להתיר  ויבואו  האנשים  יראו  שמא 
רגיל. ולפי זה, הצורך להחמיר הוא רק בדברים 
ולא  מצה,  )כקמח  מהם  שיטעו  שיתכן  כאלו 
בזה  להחמיר  יש  האם  ונחלקו,  מצה שלמה(. 
רק במקומות בו מצויים עבדים, או בכל מקום.

בפסח,  אפויה  מצה  מלבשל  להימנע  יש  ב( 
שמא יש במצה קמח שהחמיץ. וכאשר חמץ זה 
יבוא במגע עם התבשיל, הרי הוא ‘חוזר וניעור'. 

טעם החומרא – לשיטת אדה"ז
אדה"ז  כתב  הנזכרים,  הטעמים  אף  על 

31( סימן תנח סק"א.
32( סימן תנג משבצות זהב סק"ב.

33( ולפי טעמו יוצא, כיון שהתחדשות הטעם מגיעה 
רק בתהליך של בישול, א"כ, אין לאסור מצה השרויה 

במים צוננים. וכך מפורש בדבריו.
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יש  מדוע  חדשה  סיבה  ו(,  )סימן  בשו"ת 
יש  ולכאורה  וכדלקמן.  בשרויה,  להחמיר 

להבין מכך, שאין הוא חושש לטעמים הנ"ל.

יבואו להחליף,  לגבי הטעם הראשון, שמא 
להשרות  שמותר  במפורש,  אדה"ז34  כתב 
בו מצויים  וזהו אף במקום  במים,  את המצה 
כדעת  להלכה  שפסק  כן,  אם  ופשוט  עבדים. 
יבואו  )והרמ"א35( שאין לחשוש שמא  השו"ע 

לטעות ולהתיר קמח רגיל.

34( תסג ס"ג. הובא לעיל.
‘כללי  ראה  המחבר.  דברי  על  השיג  שלא  מכך   )35

הפוסקים וההוראה' )עמ' שיא( כלל רצו.

וכן לגבי הטעם השני, מכך שהוצרך לחדש 
הוזכר  לא  זה  שטעם  מכך  וכן  חדשה,  סיבה 
בשו"ת – נראה להוכיח שסובר כקושיית המגן 
אברהם הנזכרת על דברי העולת שבת, שאין 

טעם להחמיר משום זה.

 קמח קלוי – מחלוקת הראשונים
האם יכול להחמיץ

היא  אדה"ז  שחומרת  ומפורסם,  ידוע  דבר 
מצד החשש שמא נשאר קמח על המצה, וקמח 
אולם  המים.  עם  בהיפגשו  להחמיץ  עשוי  זה 
כלל,  פשוט  אינו  זה  דבר  להלן,  שיובא  כפי 

שרויה במי פירות

בשאלה, האם מותר להשרות מצה במי פירות, כותב אדה"ז בתשובתו באופן ברור: 
“ובמי פירות פשיטא דאין להחמיר כלל כל הפסח".

וטעם הדבר הוא, כיון שמי פירות אפילו עם דגן ממש אינם מחמיצים, וכפי שכתב 
אדה"ז )סי' תסב ס"א(: “אבל עיסה שנילושה במי פירות, אפילו שהתה כל היום בלא 
עסק עד שנתפחה, אין זה חמץ ומותר לאכלה בפסח". וכיון שאפילו עם דגן ממש אינם 

מחמיצים, שוב אין מקום לחוש לקמח שעל המצה.

ובשאלה מה מוגדר כמי פירות, כותב אדה"ז )סי' תסב ס"ב(: “וכל המשקין שבעולם 
שאינן מתולדות המים . . הם נקראים מי פירות. כגון: היין . . והשמן ומי תותים ורימונים 
ומי ביצים  ושאר כל הפירות. ואפילו משקין שאינם באים מפירות כגון החלב והדבש 

וכיוצא בהם הם בכלל מי פירות לענין זה".

אך היו מהפוסקים שהחמירו גם בשרויה במי פירות. וכפי שכתב בספר ‘סמא דחיי' )יג, 
ו( דיש מקום להחמיר גם במי פירות. וביסס את חומרתו, שמא המים שבמצה, יחד עם 

מי הפירות יגרמו לקמח להחמיץ.

אולם מצינו עדויות שרבותינו נשיאנו1 לא חשו לכך. וכפי שמעיד הרבי הריי"ץ )סה"ש 
תש"ג עמ' 64(: כ"ק אאמו"ר הרה"ק מוהרש"ב היה מדקדק מאוד בענין “שרויה", כידוע 
שלא היה אוכל “שמורה" אלא רק עם “שמורה-מילך" ]=חלב ששמרוהו גם מתערובת 

מים[, או יין )בלי חשש תערובת מים(.

י"י שי'  ‘לוח הבד"ץ' מאת המד"א הרב  וכך מורים למעשה כמה מרבני חב"ד )ראה 
ברוין(. זאת בנוגע לדברים שידוע באופן הכי ודאי שאין בהם טיפת מים )לדוגמא, לימון 
שסוחט על המצה, אבוקדו על המצה וכדו'(. עם תוספת הדגשה על הזהירות הנדרשת 

שלא יתערב שום טיפת מים בעת ההשרייה.

1( ומעניין לציין, שברשימת דברים )עמ' 364 במהדורה החדשה(, מביא שאצל הצ"צ היו אוכלים מצה 
חלוטה )ראה שו"ע אדה"ז סי' תנד ס"ו, שמעיקר הדין קמח שנחלט אינו בא לידי חימוץ. ושם ס"ז, מהגאונים 

שאיננו בקיאים בחליטה. וכנראה שלענין מצה שרויה הקילו בזה(. ורק אח"כ ענין זה הפסיק.
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לחשוש שמא הקמח יחמיץ.

החומרא,  יסודות  את  היטב  להבין  בכדי 
לברר  יש  מאחוריה,  העומד  ההלכתי  והרקע 

כמה שאלות יסודיות בנושא.

שיכול  הקמח  להבהיר:  חשוב  קודם-לכן 
להחמיץ בבואו במגע עם מים, הוא רק קמח 
רגיל, שלא נאפה קודם. אך קמח קלוי, היינו 
שכולו  לחלוטין  לנו  וברור  בתנור,  שנאפה 

נאפה כראוי – אינו יכול להחמיץ לעולם.

אלא שכאן יש לברר:

הקמח  קליית  על  לסמוך  ניתן  אכן  האם   )1
שנעשתה כראוי?

2( אם וכאשר יימצא קמח על המצה – האם 
הוא יוגדר כקמח קלוי?

3( מדוע להתחיל לחשוש שמא יימצא קמח 
על המצה?

תחילה  נקדים  לאשורן,  הדברים  להבנת 
שהתבארו  כפי  הדברים,  מקורות  בהצגת 

בגמרא ובפוסקים:

מר  “אמר  נאמר:  ב(  )לט,  בפסחים  בגמ' 
בקמחא  קדרא  איניש  לימחי  לא  זוטרא: 
דאבישונא, דילמא לא בשיל שפיר, ואתי לידי 

חימוץ".

פירוש הדברים: תבשיל שמעוניינים להכניס 
 - יותר  סמיך  שיהיה  מנת  על  קמח  לתוכו 
‘קמחא  אפילו  בתוכו  לתת  זוטרא  מר  אוסר 

דאבישונא';

ובפירוש המושג “קמחא דאבישונא", נאמרו 
הרמב"ם36,  לדעת  א(  בראשונים:  דעות  שתי 
בתנור,  אותם  )=אפה(  שקלה  חיטים  אלו 
הוא,  מוסכם  שדבר  ואף  לאחר-מכן.  וטחנם 
ש"דבר האפוי אינו בא לידי חימוץ לעולם"37, 
מ"מ יש לחוש שמא חום התנור לא אפה את 
לעשות  יבוא  כאשר  ואח"כ  כראוי,  החיטים 
מחיטים אלו קמח, יש לחוש לקמח זה, שמא 
זוטרא  מר  אסר  ולכן  להחמיץ.  יכול  עדיין 

להכניסם לתבשיל. 

36( כך יוצא מדבריו בהלכות חמץ ומצה פ"ה ה"ה. 
בסימן  הרמב"ם(  )בהבנת  הב"י  וכ"כ  ג'.  בהלכה  ושם 

תסא.
37( לשון אדה"ז סימן תנד ס"ו.

לתוך  קמח  יכניס  אם  זו,  לשיטה  אולם 
התנור, ויאפה אותו, אזי יהיה מותר לכתחילה 

לבשל קמח זה עם מים.

זהו  והסמ"ק38,  ירוחם  רבינו  לדעת  ב( 
קמח קלוי. כלומר, שהכניס קמח לתנור ע"מ 
זה  קמח  שאין  חוששים  אנו  ובכ"ז  לאפותו. 
הוא  מים,  עם  במגע  יבוא  ואם  כראוי,  נאפה 

עלול להחמיץ.

אפויה,  לוקח מצה  כולם, כאשר  אך לדעת 
וטוחנה עד אשר דק כקמח, בזה אין שום חשש 
רבא  עם  הנזכר  וכמעשה  מים.  עם  לבשלה 
שהכניס ‘חסיסי' )קמח של מצה אפויה( לתוך 

התבשיל39.

ההכרעה ההלכתית בנוגע לקמח קלוי
האם  קלוי,  בקמח  ההלכה  להכרעת  בנוגע 
הבית   – והסמ"ק  ירוחם  כרבינו  או  כרמב"ם 
כפי  ולא הכריע  יוסף הביא את שני השיטות 
כתב  ערוך'40,  ה'שולחן  ובספרו  ההלכה.  מי 
לאסור להשרות קמח העשוי מחיטים קלויות 
במים. ולאידך, כתב להתיר להשרות קמח של 
מצה אפויה במים. ולא הזכיר מה הדין במקרה 

האמצעי - בקמח קלוי.

אך ה'חק יעקב'41 דייק, שמכך שהשו"ע כתב 
את  והשמיט  אפויה,  ממצה  קמח  רק  להתיר 
משמע  קלוי,  קמח  גם  להתיר  הרמב"ם  פסק 

שסובר לאיסור כדעת רבינו ירוחם והסמ"ק.

38( וכן ניתן לראות אצל תלמיד הסמ"ק – רבינו פרץ, 
בתוספותיו על מסכת פסחים )לט, ב(.

39( ורש"י שם כתב ש'חסיסי' הוא ‘קמחא דאבישונא'. 
לבשל  זוטרא  מר  אסר  לעיל,  שהרי  התוספות,  והקשו 
קמחא דאבשונא עם מים. וכיצד מפרש רש"י, שרבא נהג 

היתר בדבר שאין מחלוקת באיסורו?
את  ליישב  כתב  סק"ד(,  תסג  )סי'  החק-יעקב  אולם 
דעת רש"י, ש'קמחא דאבישונא', מתפרש בשני אופנים: 

א( קמח העשוי מקליות. ב( קמח קלוי.
שאסר  זוטרא  שמר  רש"י:  דעת  מבוארת  זה  ולפי 
קמחא דאבישונא, דיבר על קמח העשוי מקליות. ואילו 
ונלמד  קלוי.  קמח  על  מדובר  שם  היתר,  שנהג  רבא 
)וכ"כ  הרמב"ם  כדעת  להלכה  ס"ל  רש"י  שאף  מכאן, 

אדה"ז בתשובה(.
40( סימן תסג ס"ג.

41( לרבי יעקב ריישר. ראה אודותיו בגליון ‘התמים' 
בסימן  הוא  בפנים  והמובא  ה'תשע"ח(.  )שבט  האחרון 

תסג סק"ד.
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והוסיף ופסק למעשה בנדון הקמח הקלוי. 
ירוחם  ורבינו  הסמ"ק  אחד  שמצד  שכיון 
אוסרים, ודעת השו"ע כמותם, ולאידך, רש"י42 
והרמב"ם מתירים לכתחילה – לכן יש לפסוק 
במקרה זה לאסור גם בדיעבד לאכול מתבשיל 
זה. אולם יש להתיר להנות ממנו בתוך הפסח, 
וכהכרעתו,  הפסח.  לאחר  עד  להשהותו  או 

פסק כמו כן אדה"ז43.

כדעת  מכריע  זו  בסוגיא  חדש44  הפרי  גם 
רבינו ירוחם והסמ"ק, ובלשונו: “ולהם שומעין 
באיסורא  להחמיר  שכן  וכל  רבים,  שהם 

דאורייתא".

על  הוא  הנדון  כאשר  הנ"ל:  מכל  והיוצא 
קמח קלוי, הרי שהכרעת ההלכה היא לאסור 
החק- מדברי  עולה  כך  התבשיל.  אכילת  את 

יעקב, הפרי-חדש ואדה"ז.

נחשב  המצה  שעל  הקמח  האם   :2 שאלה 
כקמח קלוי?

לתנור  שנכנס  לבדו  בקמח  עסקנו  כאן  עד 
יש לברר האם הקמח  חימוצו. כעת  ובשאלת 

שעל המצה ייחשב אף הוא כקמח קלוי?

שהרי: אף אם נניח שישנו קמח על המצה, 

42( ראה בהערה 39.
43( שם ס"ב.

44( סי' תסא ס"ב.

המצה,  על  שתהיה  הקמח  שכמות  ברור  הרי 
אף  האם  לברר,  ויש  ממש.  מועטת  הינה 
המחמירים )הסמ"ק ורבינו ירוחם( אכן דיברו 
גם על כמות מועטת מאוד של קמח, או שהם 
דיברו רק על כמות גדולה של קמח – והיינו, 

קמח לבדו שנאפה בתנור?

ובשאלה זו נחלקו האחרונים:

לדעת45 מהרשד"ם46 יש להחמיר גם בכמות 
“דשומר  ובלשונו:  קמח.  של  מאוד  מועטת 

נפשו ירחק ממנו"47.

אך הפרי חדש48 חולק על הרשד"ם, וסובר, 
לא  המחמירים,  ירוחם  ורבינו  הסמ"ק  שאף 
דיברו  שהם  קמח.  של  מועטת  בכמות  דיברו 
]=הרבה[, שאין כח אפילו  וטובא  “בקמח דק 
באפיה להתפשט בכולו. אבל הכא שהקמח . . 

45( ומוסיף אדה"ז בתשובה, שאף המגן אברהם סובר 
- בהבנת דעת הסמ"ק ורבינו ירוחם - כדעת הרשד"ם, 
המגן  לדעת  )אך  למרובה  מועט  בין קמח  חילוק  שאין 
כיון  באכילה,  בדיעבד  לאסור  אין  למעשה,  אברהם 

שניתן לסמוך על דעת הרמב"ם ורש"י(.
 – ה'רס"ו  בשנת  )נולד  מדינה  די  שמואל  ר'   )46
נפטר בשנת ה'ש"נ(. מגדולי חכמי טורקיה. רבותיו היו 
הרלב"ח, ומהר"י טאיטאצק. עמד בקשר עם גדולי דורו, 
אבן  יוסף  ורבי  קארו(,  יוסף  )רבי  יוסף  הבית  ביניהם 
לב. חיבר שו"ת מהרשד"ם. ראה אינצקלופדיה לגדולי 

ישראל )ח"ד( בערכו. 
47( אורח חיים סימן כו. הובא בפרי חדש סימן תסא. 

48( שם סימן תסא.
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הוי פורתא ]=קצת[, וברגע אחד נאפית העוגה 
- פשיטא לי שמותר לכולי עלמא". 

ונמצינו למדים, שאם נחוש לדעת הרשד"ם49, 
יש להחמיר גם בקמח מועט הנמצא על המצה, 
שמא אינו נקלה כראוי, ובבואו במגע עם מים, 

הוא עלול להחמיץ.

שאלה 3: מדוע להתחיל לחשוש להימצאות 
קמח על המצה?

יש  כעת  הנ"ל,  ההלכתי  הבירור  לאחר 
קמח  יש  אכן  האם  מציאותית,  מבחינה  לברר 
לדעת  לחשוש  ניתן  אז  ורק  שאז  המצה?  על 

הסמ"ק )להבנת הרשד"ם(.

קמח,  ישנו  אכן  אם  ולשאול,  להוסיף  ויש 
בדברי  מצאנו  לא  מדוע   – לחשוש  סיבה  ויש 
שיאסרו  אדה"ז,  עד  האחרונים50  הפוסקים 

49( וכן לדעת המגן אברהם כמבואר בהערה 45.
המגן  את  נשאל  אם  שהרי  ומפלפל,  מוסיף  ושם 
יכריע  הוא   – המצה  שעל  בקמח  הדין  מה  אברהם 
בדיעבד כדעת הרמב"ם ורש"י להתיר באכילה )ויחמיר 

אף בדיעבד רק בקמח הנמצא בתוך המצה, עיי"ש(.
שעל  בקמח  הדין  מה  חדש,  הפרי  את  נשאל  ואם 
כולם, קמח זה קלוי כראוי,  המצה? הוא יענה שלדעת 
ומותר לנותנו במרק. וא"כ, האם כל החומרא מבוססת 

על הרשד"ם בלבד כנגד המג"א והפר"ח?!
ומיישב שם, ששתי שיטות שהכריעו להקל, כל אחד 
מצד סיבה אחרת – אין שיטותיהם מצטרפים להיחשב 
לחוש  יש  אלא  עליהם.  החולק  היחיד  כנגד  כרבים 
לדעת היחיד. ומציין לדברי הש"ך סי' רמב )בסוף כללי 

ההוראה(.
50( שהרי גם הרשד"ם, לא דיבר ועסק במצה אפויה, 

אלא בתבשיל שיש על גביו קמח. 

לבשל מצה אפויה במים מצד חשש זה51?

נוצר  זה  שחשש  בתשובה,  אדה"ז  ומבאר 
כיון שהחלו בזמן זה למהר בזמן לישת וגלגול 

העיסה, דבר שלא נהגו בו קודם לכן.

לזמן  בקשר  ההלכה  לאור  יובנו52  הדברים 
הדרוש באפיית המצות:

וכך נפסק בשו"ע53: “לא יניחו העיסה בלא 
שמתעסקים  זמן  וכל  אחד.  רגע  ואפילו  עסק 
בו, אפילו כל היום אינו מחמיץ". וראינו מכאן, 
כאשר  גם  חימוץ  חשש  אין  הדין,  שמעיקר 
עובר יותר מח"י דקות מזמן שהקמח נפגש עם 
זמן שמתעסקים  שכל  כיון  האפיה,  עד  המים 

עימו אינו מחמיץ.

להקפיד  החלו  האחרונים,  בדורות  אמנם 
למהר בזמן אפיית המצות. וכפי שכותב הרמ"א 
שם: “ויש להחמיר למהר בענין עשיית המצות, 
כי יש לחוש שהשהיות יצטרפו לשיעור מיל". 
אמנם גם כאן, איננו רואים שיעור וכמות זמן 

למהירות זו.

אינם  המאמר,  בתחילת  שהוזכרו  הטעמים  וכל   )51
יצאו לאסור מצד חשש הקמח, אלא מצד סיבות אחרות, 
השרויה.  את  להתיר  מובא  אדמוה"ז  שבשו"ע  וכנ"ל, 
וזאת כנראה, שהכרעת הפוסקים שלא לחשוש לחששות 

שהוזכרו.
מז,  )גל'  ישראל'  ‘אור  קובץ  ראה  לקמן  בהבא   )52
תשס"ז( מאת הר"ב אבערלאנדער. וראה שם עוד הרבה 

פרטים בנושא.
53( סימן תנט ס"ב.
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אך בחיי אדם54 כתב “ומנהגנו כהיום לרחוץ 
בו  שלשין  הכלים  וכן  ידיה  את  הלשה  אשה 
בו שנים או שלושה עיסות, עד  לאחר שעשו 
משיעור  יותר  הלישה  מהתחלת  יהיה  שלא 

מיל"55.

השרויה.  לחשש  הגענו  זו  מהירות  ועקב 
וכפי שמבאר אדה"ז: “בדורות הראשונים היו 
נילוש  שהיה  עד  וגלגול  בלישה  הרבה  שוהין 

יפה.

יותר,  או  שנה  עשרים  זה  שמקרוב  עד 
למהר  קדושים,  בישראל  זו  זהירות  נתפשטה 
מאוד מאוד בלישה ואין לשין יפה יפה, ולכן 
נמצא קמח מעט במצות של עיסה קשה כנראה 

בחוש למדקדקים באמת".

דברים ברורים על הקמח הקיים על המצות, 
וכפי  בתשובה.  ושוב  שוב  עצמו  על  חוזר 
שכותב: “והנה עיננו רואות בהרבה מצות שיש 
עליהם מעט קמח אחר אפייה . . כיון שעיננו 
מעט  קמח  בהם  שמצוי  הרבה  מצות  רואות 
להכחיש  אפשר  אי  האפייה,  אחר  לעין  נראה 

החוש"56.

הימצאות  של  זה  שחשש  כן,  אם  ולמדנו 
הסמוך  בזמן  התחילה  המצות  על57  הקמח 

54( כלל קכד סעיפים כא-כג. הובא במשנה ברורה 
סימן תנט סקל"ג.

55( ובשיעור זה נאמרו שתי דעות )שו"ע אדה"ז סי' 
תנט ס"י(: דעת הרמב"ם – 24 דקות. דעת תרומת הדשן 
– 18 דקות. וכותב אדה"ז שהעיקר כדעת הרמב"ם. אולם 
יש לחוש לדעת תרומת הדשן )ונפק"מ גדולה לשיעור 

זמני היום ואכ"מ(. ומכאן המקור למושג “ח"י רגעים".
56( ואם יטען הטוען שזהו רק בתקופת אדה"ז, ואילו 
כיום המציאות השתנתה, ואין כלל אפשרות לקמח על 
המצות – על כך יש לציין נתון מעניין המופיע במאמרו 
של הר"ב אבערלאנדער )שם(. בשנת תשס"ו בדקו וגילו 
בכמה מאפיות בניו יורק אבק לבן על המצות האפויות, 
ובדיקת מעבדה אישרה שאבק זה אינו אלא “קמח שעוד 

לא נרטב במים"!
השתמשו  שלא  במצות  זאת  שגילו  שם,  ומעיר 
לאפייתן במוטות ברזל )“פינר"(. אולם כמובן, שלא ניתן 
לטעון שב'פינר' אין שום מקום לחשש שבהם הדבר לא 

יימצא. עיי"ש.
57( ויש להעיר: בשערי תשובה סוף סימן תס, מעיד 
כמו כן על שינוי בעריכת המצות. שבעבר נהגו לעשות 
וממצות אלו החלו לחשוש לקמח הקיים  מצות עבות, 
ושם  כראוי.  נקלה  לא  זה  קמח  ושמא  המצות,  בתוך 
מבאר, שלאחר שהחלו לערוך את המצות הדקות, כבר 

מצינו  לא  כך,  ומשום  התשובה.  לכתיבת 
מגדולי הפוסקים הקודמים, שחששו לחומרת 

השרויה58.

אין חשש לקמח שבתוך המצות.
אולם אדה"ז בתשובה, מבסס את עיקר החשש לא על 
הקמח שבתוך המצות, כיון שכנ"ל, במצות דקות ליתא 
לחשש זה, כי אם כאמור לקמח שיימצא על גבי המצות.

בטעם  כתב   )233 )עמ'  המועדים'  שב'שבח  ופלא, 
בתוך  חשש השרויה, שהוא מצד החשש שמא יש קמח 
ומציין  הקמח.  לבין  האור  בין  הפסיקה  והמצה  המצה, 
ולתשובת אדה"ז. אף שהשערי תשובה  לשערי תשובה 

דוחה סיבה זו, ואדה"ז חושש רק לקמח שעל המצה. 
וראה עוד בהערה הבאה.

ליעב"ץ,  מצינו  השרויה  לחומרת  שלילי  יחס   )58
סה(  סימן  )ח"ב  יעב"ץ'  ב'שאילת  צבי.  החכם  ולאביו 
מביא “שהמתחסדים פורשים ממצה שרויה, ואביו סתר 
כי  רחוק  דמפני חשש  דבריו  וסוף  דברי המחמירין  כל 

האי אין למנוע שמחת יו"ט".
כאשר  רק  התחיל  החשש  שכל  נתבאר  כבר  אמנם, 

שינו את אופן עריכת המצות.
כותב  )תשס"ח(,  נא  גליון  ישראל'  ‘אור  ובקובץ 
הר"ב אבערלאנדער לחדש כמה תקופות באופן עריכת 
כיון  ורכות,  עבות  היו  המצות  בהתחלה,  א(  המצות: 
אין  אלו,  ובמצות  מים.  הרבה  בלישתם  מערבים  שהיו 
שום חשש שמא הקמח איננו נדבק כראוי במים, וממילא 

אין כלל חשש לשרויה.
ב( לאחמ"כ, עקב הבעיה, שמצות עם הרבה מים, אין 
כיון  הפסח,  קודם  גדולה  כמות  מהם  לאפות  אפשרות 
שהם מתעפשות מהר, החלו להמעיט בכמות המים, מה 

שיצר מצות עבות וקשות.
במצות אלו, התעוררה בעיה של קמח בתוך המצה, 
כיון שקשה מאוד לערוך וללוש מצה כזו באופן שהקמח 

יידבק היטב, ובהם התיר היעב"ץ משום שמחת יו"ט.
ג( לאחמ"כ, החלו לרדד את מצות באופן דק יותר, 
אך דבר זה לקח זמן רב יותר בעריכת ולישת המצות. 
ובמצות אלו אין חשש של קמח בתוך המצות, וכמו"כ 

מהירות לישת המצות - הסיבה לחומרת השרויה
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קטניות או שרויה – מה עדיף?

מנהג איסור הקטניות ומנהג איסור אכילת השרויה, דומים זה לזה בטעמי האיסור, אך 
בכל זאת שונים אחד מחבירו, וכפי שיפורט לקמן.

והן באיסור השרויה, מצינו שימוש בדמיון לדגן  הן באיסור הקטניות  הדמיון לדגן: 
שאינן  הארץ  עמי  “רבו  ס"ג(:  תנג  )סי'  אדה"ז  כותב  קטניות  באיסור  לאיסור.  כטעם 
בקיאין באיסור והיתר, ואם יראו שאוכלים בפסח תבשיל של מיני קטניות יטעו להתיר 
גם כן תבשיל של מיני דגן". וכן באיסור ‘שרויה' למדנו בפנים, שיש שאסרו זאת מצד 

החשש שמא יטעו ויבואו להתיר קמח רגיל.

אולם בעוד שבקטניות חשש זה צבר תאוצה, והמנהג התפשט בקרב קהילות אשכנז, 
בנוגע לזהירות מאכילת שרויה )מצד סיבה זו(, חשש זה לא התפשט.

הקמח  שמא  הוא  החשש  שיסוד  אדה"ז  מדברי  למדנו  ‘שרויה'  באיסור  חמץ:  חשש 
הגהות  כתב  קטניות,  באיסור  וכן  ויחמיץ.  כראוי,  יאפה  לא   - המים  בו  נדבק  שלא   -
ואי אפשר לבררו  “וגם פעמים תבואה מעורבת בהם  )הובא בב"י סי' תנג(:  מיימוניות 
יפה". והיינו, שגם בהם, ישנו החשש שמא יתערב גרגרי דגן בקטניות, וכאשר יתבשל, 

יבוא לידי חימוץ.

]ולהעיר, שה'משנה ברורה' )שם סק"ו( בבואו לבאר את איסור הקטניות מביא טעם 
זה כסיבה ראשונה לאיסור. ואילו אדה"ז )שם ס"ג( מביא רק את הטעם של אתי לאחלופי 
כיסוד האיסור. ורק בס"ו, העוסק במיני זרעים המותרים בפסח, מעיר, שגם בהם נדרשת 
מלאכלם,  הנמנע  זה  חשש  ועקב  חמץ,  בהם  מעורב  שלפעמים  כיון  בברירתם  זהירות 
מחשש שמא לא יברור יפה – תבוא עליו ברכה. ומשמע מדבריו, שסיבת האיסור בקטניות 

הינה רק הדמיון לדגן, והטעם השני מהווה סיבה ‘טכנית' בלבד שניתן לעקפה[.

“חשש  הינו  לאיסור  הנימוק העיקרי  באיסור השרויה,  יש להבדיל, שבעוד  בזה  וגם 
דאורייתא" של חמץ )ל' אדה"ז בתשובה(, משא"כ בקטניות יסוד האיסור הינה  איסור 
הגזירה שלא יטעו ויתבלבלו. ואילו ענין זה של החמץ מגרגירי תבואה, ניתן למנעו ע"י 

ברירת הגרגרים.

התפשטות האיסור: באיסור קטניות האיסור הינו קדום יותר, ומקיף את כל קהילות 
ה"שרויה",  איסור  ואילו  אכילתן.  את  שאסר  הרמ"א  פסקי  לאור  ההולכים  אשכנז 
בזה  הפירוט  )ראה  החסידים  קהילות  בקרב  בעיקר  נוהגת  במעזריטש,  שהתפתחה 

בפסק"ת סי' תנח בסופו(. 

למעשה.  להלכה  אף  נוגע  אשכנז  קהילות  כל  את  מקיף  הקטניות  שאיסור  זה,  ענין 
שכיון שזהו מנהג שפשט איסורו, לכן קשה מאוד לבטלו. וידועה תשובתו של הצמח-
ומסיק  הדחק,  נו( שמפקפק מאוד בענין היתר הקטניות אפילו בשעת  סי'  )או"ח  צדק 
קטנית  ממיני  שמן  לעשות  להקל  יש   - הדחק  בשעת  העניים  על  להקל  שבשביל  שם 
באופן שיאפו את הקטניות בתנור חם, ועי"ז יקלו אותם קודם, ואח"כ יחלטו אותם במים 

רותחים. ובכך, מעיקר הדין, אפילו דגן איננו מחמיץ.

שזהו  הינה  הקטניות  איסור  את  המחמירה  העיקרית  לומר, שהבעיה  ניתן  ולסיכום, 
מנהג שפשט איסורו וכתשובת הצ"צ בנידון. ואילו הבעיה העיקרית המחמירה את איסור 

השרויה, היא שזהו חשש איסור דאורייתא, דבר שאיננו בקטניות.
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חומרת  מיוסדת  עמודים  ג'  על  דבר:  סוף 
השרויה הנהוגה אצלינו:

א( דעת הסמ"ק ורבינו ירוחם לחוש לקמח 
קלוי שאיננו נאפה כראוי, ושוב יחמיץ בבואו 

במגע עם מים.

שאין  אברהם(  )והמגן  מהרשד"ם  דעת  ב( 
ובכל  מרובה,  לקמח  מועט  קמח  בין  חילוק 

קמח יש לחשוש שמא אינו נקלה כראוי.

גדול מאוד להימצאות קמח  ג( קיים חשש 
על המצות, עקב לישה מהירה של המצות.

לישתם  שזמן  כיון  גבי המצות,  על  קמח  אין חשש של 
ארך הרבה זמן, באופן המאפשר לקמח להידבק במים.

עריכת  בזמן  להחמיר  החלו  לאחר-זמן,  אולם  ד( 
שגרם  דבר  רגעים,  מח"י  יותר  יארך  שלא  המצות, 
ואדה"ז  ולהתעורר.  לשוב  שעל המצות  לבעיית הקמח 
ועיי"ש  לד'.  ג'  תקופה  שבין  בשינוי  עוסק  בתשובתו 

שהאריך בכל זה. והדברים נאים ומחודשים.

זהירויות  סוגי  ג'  רואים  אנו  כללי,  ובאופן 
בתקופות שונות:

מראית  בשל  נמנעו  הראשונים,  בתקופת 
עין, ונזהרו רק מקמח מצה ולא ממצה שלימה.

העולת שבת חידש טעם ששייך אף במצה 
שלימה.

ובתקופת אדה"ז השתנתה המציאות, ומאז 
מנהג זה התפשט מאוד ולא היה נחלת יחידים 

בלבד.

המנהג בפועל
אין  מקום,  “ומכל  תשובתו:  מסיים  אדה"ז 
להם  שיש  כיון  המקילים  עם  בהמון  למחות 
רש"י  דעת  על  והעיקר59  שיסמוכו,  מה  על 

שיסמוכו,  מי  על  להם  ב"יש  הכוונה  ובפשטות   )59
והעיקר ע"ד רש"י ורמב"ם", אין פירושו ששיטתם היא 
העיקר להלכה, אלא שרק אלו שרוצים לסמוך להקל, 

ונחלקו רבני חב"ד, במקרה בהם רוצים להביא לתינוקות מזון מקטניות או משרויה, 
ממה עדיף יותר להימנע. וביסוד הדברים עומדת ההתלבטות איזו בעיה חמורה יותר: 

האם החשש איסור דאורייתא, או מנהג שפשט איסורו:

לגבי ספק זה, יש להקדים: בנוגע לחומרות אצל ילדים, ראינו שני התבטאויות מהרבי 
בנושא: בתורת מנחם )ח"ג עמ' 7( מובא: “אין ליתן מצת מכונה אפילו לילדים. אפשר 
להקל בנתינת מצה שרויה או לוותר על שאר הידורים מעין זה, אבל לא מצת מכונה. 
ובהתוועדויות  הילדות".  מן  כבר  להחדיר  יש  ואותה  “אמונה",  הוא  המצה  של  עניינה 
תשמ"ח ח"ג )עמ' 111, בהע' 258( נכתב: “שיש להחמיר בענין של מצה שרויה גם בנוגע 

לקטנים, אשר מצד ענין החינוך צריכים גם הם להיזהר ממצה שרויה".

]ובפשטות כוונת הדברים, שבאופן כללי ראוי להחמיר בענין השרויה אצל הילדים. 
אולם בשאלת ‘שרויה' מול ‘מצת מכונה', יש להעדיף את ה'שרויה'[.

לדעת הרב מרדכי שמואל אשכנזי ז"ל )מובא בקובץ הלכות שהוציא בנו המד"א הרב 
מאיר שי' אשכנזי(, יש להעדיף להקל באיסור הקטניות מאשר באיסור שרויה )ומנמק 
זאת אף משום חינוך(. אולם ישנם מרבני חב"ד1 שהורו להיפך, שעדיף להקל באיסור 

השרויה מאשר באיסור הקטניות.

וכמובן שלמעשה כל אחד יתייעץ עם הפוסק שלו.

1( הרב י"ש גינזבורג בקובץ ‘התקשרות' 1133 ושם בהע' 26. הרב אלאשווילי באתר ‘שולחן הרב', הרב 
בליזנסקי באתר ‘צעירי חב"ד'. הרב י"י הענדל )מגדל העמק( בספר ‘מגדל דוד' חי"ד עמ' 211.

המשך בעמוד 61
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תאוות רוחניות
זה  כל  הקודמים,  בגליונות  שביארנו  כפי 
צמיחת  הנפש,  התפתחות  התחלת  רק  הוא 
סוף  שסוף  עד  ממשיכה  השכל  והתפתחות 
הנפש:  על  השכל  של  ישירה  להשפעה  באים 
השכל מייצר בעצמו עולם של רגשות ונטיות, 
הוא מכניס בנפשו של האדם ערכים ורצונות 
מצרכים  לגמרי  מנותקים  לגמרי,  אחר  מסוג 
על  מדובר  גשמי.  תענוג  של  ותאוות  גופניים 
ואנוכיות,  ישות  על  עדיין  שמיוסדות  רגשות 

אבל צירם המרכזי אינו תענוגי הגוף וצרכיו.

החברה  יחסי  את  להחשיב  מתחיל  האדם 

אהבה  של  נפשיות  לחוויות  נמשך  שמסביבו, 
והנאה  שעשוע  השפלה.  או  כבוד  שנאה,  או 
ממשחקים המאתגרים את המוח או מחשיפה 
לתובנה חדשה, דביקות ותענוג בצלילי נגינה 
או במחזה עוצר נשימה וכדומה, כל אלו הינם 

חוויות הנפש ולא חוויות הגוף.

כבר  להתפתח  מתחילות  זה  מסוג  הנאות 
בגיל קטן, ולכן גם ילד נהנה ממשחק משעשע 
שאיננה  רוחנית,  חוויה  הרי  זוהי  וכיו"ב, 
אך כשאדם  ולתענוגיו.  הגוף  לצרכי  מחוברת 
הוא  יותר,  גדול  מושגים  עולם  ומכיר  גודל 
מתחבר לדברים מורכבים יותר, ואז הוא עוזב 
את סוג המשחקים שהיו לו מקודם, ואדרבה, 

פתיחה
בגליון הקודם הארכנו בניתוח הצד הטבעי שב'נפש החיונית' שבאדם, והבאנו שהיא 
והיא  אחרא,  וסטרא  הקליפה  מצד  האחת  “נפש  בתור  התניא  בספר  שמוגדרת  זאת 
בשגרת  שמכונה  שמה  היא,  הדברים  ונקודת  הגוף".  להחיות  האדם  בדם  המתלבשת 

הלשון ‘נפש הבהמית' שבאדם, שונה מאד מנפשה של בהמה כפשוטה.

‘נפש החיונית',  ‘הנפש שמצד הקליפה' הוא  לשם כך יש לדעת שהשם המגדיר את 
והבאנו את דברי הרבי במכתב האומר ש'נפש החיונית' זו, בנויה הן מנפש ‘בהמית' והן 

מנפש ‘שכלית'.

שם ביארנו את הצד הטבעי שבנפש החיונית, החל מהרצון העמוק להתקיים בתוך 
גוף, שזה המניע הראשוני בנפש זו, ובזה האדם והבהמה שווים לגמרי. אך מלבד זאת 
בנפש החיונית יש גם צד שכלי, ובכך האדם נבדל הרבה מן הבהמה עוד בתחילת ימי 

התבגרותו.

ונתבאר שלנפש חיונית יש כמה שלבי התפתחות, תינוקות חשים רק תחושות גופניות 
שמיועדות להבטיח את ההתנהגות התקינה של הגוף, ילדים מתחילים להראות תכונות 

אופי ונטיות נפשיות שמאפיינות אותם מעבר למילוי צרכיהם הפיזיים.

האופי  את  ישנה  לא  לעולם  האדם  הנפש,  בעומק  מושרשות  אלו  שמידות  וביארנו 
הטבעי שלו גם על ידי מאמץ רב, אלא שבאמצעות השכל יוכל לפתח נטיות אחרות גם 
כן, ואפילו כשיצליח להשליט את המידות השכליות על פני המידות הטבעיות, הם תמיד 

יהיו משניות וטפלות למידות הנטועות בליבו בטבעו.

מתקדם  בגיל  בעיקר  מתבטאים  שבאדם  והרוחני  הנפשי  שהצד  להסביר  המשכנו 
יחסית, כשהשכל מתחיל להתגלות בנפש ולפעול את פעולתו.

עד אז, השכל לא משמיע קול עצמאי ולא כ"כ בא לידי ביטוי בנפש, אלא רק נותן את 
חלקו ותרומתו למשיכות הטבעיות. הוא מצליח לעורר שנאה או אהבה כלפי הדברים 
שאהובים או שנואים מכבר, או שהוא מרגיע או משקיט את הרצונות הטבעיים על ידי 

שמראה שצדדים הפוכים מרצונו הראשון יועילו לו יותר.
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שרואים,  וכמו  אלו.  במעשים  מתבייש  הוא 
וככל  הגילאים,  לפי  משתנים  ילדים  משחקי 
גם  כך  גדלים,  הילד  של  והתפיסה  שהשכל 

השעשוע צריך להיות מורכב יותר.

בא  הוא  יותר,  עוד  מתגבר  האדם  וכאשר 
בחוויות  מונח  שלו  העונג  בו  חדש  לשלב 
רוחניות, כגון בראיית נופים יפים, או בשמיעת 
עם  וחברות  בידידות  נעימה,  מוזיקה  צלילי 
שכולן   - מעצמו  סיפוק  בהרגשת  או  אחרים, 
בוגר  ובאדם  מאד.  נפשיות  נטיות  הינם 
ממשחקי  יותר  לעיקר,  נעשות  אלו  מידות 
הילדות שלו, וכל שכן מצרכי הגוף או תאוות 

חומריות1.

בהנאות  רמות  שתי  קיימות  ולסיכום, 
רוחניות: כפי שהם בקטן )שעשוע ממשחקים 
גדול  באדם  שהם  וכפי  שונים(,  ומאתגרים 
שהכיר בעולם מושגים נעלה יותר ואותו הוא 
לב  לשים  חשוב  שראינו,  )וכמו  לחוות  שואף 
השכל  בהתפתחות  שלבים  ריבוי  שקיימים 
אצל ילד, ושזה מתבטא ישירות בהנהגתו ומה 
דרגות  הרבה  קיימות  כן  וכמו  אותו,  ישעשע 

בין רצונות של ילד לרצונות של אדם גדול(.

 רצונות נפשיים:
שכליים או טבעיים?

סוג הרגשות המוזכר לעיל, הוא מה שנקרא 
ופירוש  פי שכל'2,  ‘מידות על  בכמה מקומות 
חי, האדם מפתח  הוא, שבשונה מבעל  הדבר 
הנפש  ערכי  על  שמיוסדים  ורגשות  מידות 
ולא על ערכי הגוף. הסיבה שזה נקרא ‘מידות 
ורגשות  ערכים  התפתחות  כי  היא  שכליים', 
זוהי  השכל,  התגלות  בסיס  על  הינה  אלו 

תוצאה של פעולת השכל בנפשו של האדם.

כבוד,  של  שתחושות  ברור  גיסא,  מאידך 

נשארת,  גשמיים  לתענוגים  הבסיסית  המשיכה   )1
על  מדובר  כאן  אך  הבא.  בגליון  בעז"ה  נדון  ובזה 
הראויים  בוגרים,  אדם  ובבני  הנפשית,  ההתמסרות 
לתואר 'אדם', אין התמסרות נפשית לתענוגים חומריים, 

וכפי שיבואר בעז"ה.
2( עיין בסה"מ תש"א עמ' 122 שקורא למידות סתם 
פי  על  'מידות  החי,  ממין  כשמחלקם  המדבר,  מין  של 
שכל'. וכבר הבאנו בגליון הקודם דברי אדמו"ר הרש"ב 
)מהמשך תער"ב ח"ג עמ' א'רכג( בענין מידות טבעיים 

שמשתנות על פי השכל.

כיו"ב  או  שכלי  עונג  קנאה, שפלות,  נצחנות, 
– כל אלו הם רגשות ותופעות טבעיות באדם, 
ולא נדרש ממנו מאמץ שכלי מיוחד כדי לפתח 
מגיע  בנפשו  הבריא  אדם  כל  אלא  אותם, 

בטבעו להתבגרות כזו.

שמתייחסים  בדא"ח  אנו  מוצאים  ואכן 
להם  שאין  טבעיים'  כ'מידות  אלו  למידות 
בסיס בעולם השכל ויתירה מכך: הם מוגדרים 

כנטיות גופניות.

במאמר  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לשון  וזה 
מפורסם3 הדן באריכות בנושא )מתורגם כאן 

מאידית(:

את  ומבינה  המשיגה  היא  הטבעית,  “נפש 
אל  שקרובים  הדברים  הטבעיים,  הדברים 
הסברה  בו  שאין  הגם  הזה,  והקירוב  האדם. 
שכלית, הינו קרוב ומקובל מאד אצל האדם. 
להיות  גופניות,  להנאות  האדם  רצון  למשל: 
עשיר, ללא דאגות, להיראות יפה, לאכול טוב 
וכדומה; הנה לכל הדברים האלה אין לו קירוב 
ושייכות המובנת בשכל, אין לו הסברה למה 
טבעו  הטבע,  הוא  כך  אך  אלה,  בכל  שירצה 
של אדם הוא שיש בו משיכה לדברים גופניים 

אלו".

רואים בדבריו שכולל את תענוגי הגשם ואת 
תענוגי הרוח כאחד, ולשניהם קורא: "רצונות 
לתאוות  גם  גופניים",  ו"דברים  טבעיים" 
'ללא  לחיות  והרצון  יפה  להיראות  העושר, 

דאגות'.

על  דנים  בו  מקום  שבכל  היא,  והאמת 
כשהנידון  גם  הבהמית,  הנפש  של  מידותיה 
הוא מידות רוחניות יותר, כגון תאוות הכבוד 
מוגדרים  הם  הנצחנות,  או  הקנאה  מידת  או 
פי  על  מ'מידות  ורחוקים  טבעיות  כמידות 

שכל' לאמיתתם4.

קונטרסים  בסה"מ  המנונא,  לרב  חזי'  רבא  ד"ה   )3
ח"א.

וטבעיות  חומריות  בתאוות  ההפוכים  הצדדים   )4
"נפשיים",  או  גופניים"  "דברים  נחשבים  הן  אם  באדם, 
בולט בכך שבמאמר זה משמע שכולם נכללים ב"דברים 
שהובאו  הריי"צ  אדמו"ר  בדברי  ומאידך,  גופניים", 
חומרית  הכי  התאווה  שאפילו  מוכח  הקודם,  בגליון 
איפוא,  מובן  הנפש.  והתפשטות  להתגלות  רצון  הינה 
שבכל רצון הנפש הבהמית, משאיפה הרמה הכי גבוהה 
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אחד  מצד  קצת:  סותרים  ונמצא שהדברים 
לגמרי  שאינם  לתחושות  שהאחראי  מפורש 
גופניות הוא התפתחות השכל. ומאידך, מובן 
והתמסרות  שכלי  מאמץ  כאן  שאין  בפשטות 
הם  אלא  אלו,  מידות  לפתח  מנת  על  לאמת 

באות מאליהם ובטבע.

תאוות חומריות – שאיפת הנפש
עונג  של  אחר  סוג  ישנו  שהזכרנו,  כמו 
ביותר: חוויות  בנפש הבהמית, הדבר שתדיר 
בחלק  שגם  איך  נראה,  והנה  ממש.  חומריות 
האדם,  של  שכלו  פועל  שבנפש,  הזה  הנמוך 
המרכזי  הציר  הינה  השכלית'  שה'נפש  ועד 
גם של הצד הכי חומרי ברצונותיו של האדם. 
מדברי  המובן  כלל  הבאנו  הקודם  בגליון 
של  הגשמיות  התאוות  גם  הריי"צ:  אדמו"ר 
כל אדם - עיקר מטרתם היא להרגיש ולגלות 

יותר את נפשו הרוחנית.

מספיק  התבגר  שטרם  אדם  אפילו  דהיינו, 
לו  אכפת  לא  גופניות,  לתאוות  מסור  והינו 
בתענוג  רק  מונח  והוא  סביבו,  מהמתרחש 
של  לאמיתו  הנה  ממש,  חומריים  ממעשים 
דבר, גם נפש בהמית כזו הינה אישיות רוחנית, 
שהרי היא מונחת בהתפשטות החיות הרוחנית 
יותר מחיזוק הגוף והדאגה לנוחיותו ותענוגיו, 
שלכן מוכן הוא להתאמץ ולהתייגע כדי להשיג 

את תאוותיו.

ליתר הסברה: בגליון הקודם הוסבר בארוכה 
כל  קטנים  ילדים  אצל  וכן  בהמות  שאצל 
ושאיפותיהם הם רק ע"מ לשמור  רצונותיהם 
ולהגן על גופם, ומטרה זו היא העומדת כבסיס 

לעונג הטבעי שנטוע באדם, מהרגע שנולד.

תענוגי  בה  נדירה,  לא  תופעה  ישנה  אך 
אפילו  כלומר,  הנפש.  לשאיפת  הופכים  הגוף 
הופכת  גשמי,  לעונג  התאווה  על  שמדובר 
הגוף,  של  ולא  הנפש  של  לשאיפה  זו  תאוה 
זמן  במשך  לסבול  מוכן  שאדם  לכך,  והראיה 
להוציא  יוכל  כך  שאחר  כדי  בגשמיות,  רב 
תאוותיו.  את  ולהשיג  שאיפותיו  את  לפועל 
הם  גופניות,  בתאוות  שמדובר  שאף  ונמצא, 

מגיעות מהנפש וממלאים את סיפוקה.

לתאווה הכי נמוכה, בכולם ישנם שני צדדים אלו, וכפי 
שיתבאר להלן.

שהשכל  פשוט  איש  אחרות:  במילים 
היה  לכאורה  אצלו,  מפותחים  לא  והמידות 
צריך להיות מעוניין רק בבריאות וקיום גופו. 
אך כיון שרואים בחוש שאין הדבר כן, והאדם 
מובן  פיזיים,  תענוגים  לחוות  כולו  מתמסר 
שהתענוג שבא לו עי"ז אינו תענוג גופני אלא 
תענוג נפשי, זו רק עוד הוכחה שבני אדם אינם 

'בעלי חיים מפותחים'.

שיכול  ומגושם  חומרי  הכי  האדם  אפילו 
להיות, השאיפה שלו לרוח ונפש גדולה יותר 
מהשאיפה שלו לגוף וחומר. עצם ההתמסרות 
צמאה  שנפשו  מוכיחה  חומריים  לתענוגים 
בריא  גוף  בתוך  הקיום  מעצם  שונים  לחיים 
אדם,  בכל  קיים  זה  נפשי  צימאון  ושלם, 
והשחתת המידות של אנשים מסויימים יכולה 

להיות תוצאה ישירה של צימאון זה.

מאיפה  להבין:  צריכים  זה  את  שגם  אלא 
מגיע צימאון זה ומדוע הוא קורה בנפש האדם. 

•

מובן  גם  וכך  לנו  ברור  השאלות:  ולסיכום 
של  היוולדו  שברגע  ראשונה,  בהשקפה  יותר 
האדם )וגם כמה שנים לאחר מכן(, אין באדם 
חוויות  או  או שנאה כלפי דברים  שום אהבה 
גופני, רעב ושובע  יותר מנוחות וכאב  נעלים 
או עייפות וערנות. מצד טבעו ומידותיו האדם 
חווה ומרגיש רק את גופו ואת מה שמתרחש 

בו,

רצונות  באדם  נולדים  מאיפה  )א(  כן:  ואם 
וצרכים נפשיים ורגשיים? )ב( מאין בא בנפש 
הבהמית הטבעית שאיפה להרגיש את עצמה 
והבראת  קיום  של  המטרה  מהשלמת  יותר 

הגוף?

את  נבאר  הבא,  ובגליון  שלפנינו  בגליון 
גורם  השכל  איך  ונבין  האדם,  נפש  מהלך 
)הן  הבהמית  החיונית  הנפש  להתפתחות 
ההתמסרות  והן  רוחניים  רצונות  התפתחות 

לתאוות חומריות(.

עליהם  התופעות  שכל  איך  מקרוב  נראה 
החיונית  שהנפש  מכך  כתוצאה  באות  דיברנו 
של בני אדם הינה בעלת שכל, ושכל זה אינו 
רק תכונה אלא היא 'נפש' – זהות שלימה בפני 
עצמה, שנקראת 'הנפש השכלית', ונראה איך 
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שמבין הנפשות שבמין המדבר היא הפנימית 
נפש  מהלך  כללות  את  יסביר  וזה  שבהם, 

האדם, וכמו שיתבאר.

זוהי תמצית התשובה לשאלות אלו ואחרות: 
הנפש  היא  הבהמית  הנפש  של  הפנימיות 
שבחיצוניות  שאפילו  אומרת,  זאת  השכלית. 
בחיות  רק  עוסקת  החיונית  שהנפש  נראה 
שבאמת  הרי  תפקידה,  כל  וזה  הגוף,  וקיום 
רק  הינה  הגוף',  את  'להחיות  של  המגמה 
נפש   – יותר  עמוקה  נפש  של  חיצונית  שכבה 

השכלית5.

שכל ומידות – שני מחנות
כאן שאלה  להציג  כדאי  תורה,  כדרכה של 
הרבה יותר כללית ומהותית, שתשמש כפתח 

לכללות הנושא והבנתו.

אף  דא"ח,  לומד  לכל  ומפורסם  ידוע  דבר 
השכל.  הוא  המידות  מקור  אשר  למתחילים, 
בגליון הקודם ולעיל, התמקדנו לחלק את סוגי 
השפעה השונים של השכל על הרגשות, ובאנו 
לידי מסקנה שקיימות מידות ומשיכות רבות 
התפתחות  היא  היחידה  וסיבתם  שמקורם 
השכל והמוחין. וכאן הבן שואל, מה למידות 
רגשות  בין  ישנו  ויחס  עסק  איזה  השכל,  עם 

הלב לבין המובן ונתפס במוח שבראש?

ברור כשמש, שלשכל ולמידות ישנם יחסים 
הפוכים עם העולם שמסביב להם, ויחסים אלו 
הם הקובעים את מהותם של שני חלקי הנפש 

האלו:

ולשקול  להבחין  היכולת  הוא  השכל  כוח 
האמת  בין  נכון,  שלא  ומה  שנכון  מה  בין 
מרוכז  קיים. השכל  והלא  הקיים  בין  והשקר, 
הוא  אותה,  ולהגדיר  המציאות  את  בלבחון 

הצד  עם  מתחיל  האדם  הדברים,  שמטבע  אלא   )5
פועלת  השכלית  הנפש  בהתחלה  שבו,  והגופני  הטבעי 
)או  ואהבה  ערך  מפתחת  ורק  מודע  בתת  רק  באדם 
על  שמירה  תוך  יותר,  רוחניים  דברים  כלפי  ההיפך( 
כללות טבעיות והאנוכיות של האדם בטבעו. רק על ידי 
מאמץ ואחרי הרבה שנים, מצליח האדם לגלות בעצמו 
ואז הכרת מעלת האמת  את הנפש השכלית בטהרתה, 
והאדם  ביותר,  והחשוב  היחיד  לערך  הופכת  והנכון 
האישית,  לטובתו  יחסו  את  דבר  בכל  לראות  מפסיק 
כפי שזה מצד הנפש הבהמית. ובגליון הבא נאריך עוד 

בעניין זה בעז"ה.

הנטיות  את  להשאיר  האדם  בני  של  היכולת 
ולהביט  לחלוטין,  לתמונה'  'מחוץ  האישיות 
על המציאות בלבד, כמו שהיא, ולנסות להבין 
ההיגיון  קווי  ידי  על  אמיתותיה,  את  ולתפוס 

שנטועים באדם.

היכולת  היא  המידות  מהות  זאת,  ולעומת 
מה  לבין  בינו  היחס  את  לחוות  לאדם  שיש 
מגיבה  האדם  של  נפשו  לו.  מחוצה  שעומד 
אל  שלילית,  או  חיובית  בדרך  ומתייחסת 
הדברים אליה היא נחשפת. כל מטרת המידות 
היא שהנפש תרגיש את עצמה ואת היחס שלה 

כלפי הדבר או האדם.

נמצא, שבה בשעה שהשכל מברר באדישות 
'מה  להרגיש:  עסוקות  המידות  יש?',  'מה 

איתי?'. 

 ‘טוב לי' אמור להיקבע
על פי רגש הלב

מהותם  על  וחושבים  לרגע  כשעוצרים 
תמיהה  יוצאת  אלו,  כוחות  שני  של  ההופכי 
על כל מערכת הנפש על פי תורת החסידות. 
לכאורה, היחס היחידי בין השכל והמידות היה 
השכל  של  השירות  מאד!  טכני  להיות  צריך 
אל המידות היה צריך להיות רק לברר וללבן 
שמשתמש  חי,  בבעל  כמו  הדברים.  מצב  מה 
למצוא  יוכל  איפה  לדעת  כדי  ובינתו  בשכלו 
מזונותיו, איך יוכל להינצל מסכנות ואיך יוכל 
לפעול לפי טבעו בדרך הכי טובה. בחיות, אין 
לשכל פעולה עמוקה יותר, וכך לכאורה היה 

אמור להיות בבני אדם.

נוכל לקבל את מה שרואים אפילו אצל קטן 
מפותח, שמבין בשכלו מה מביא לו עונג ואיך 
ולדמיין  להתבונן  יודע  וכן  התענוג,  לו  בא 
את תענוגיו או פחדיו עד שיתעוררו בו רגשי 
תאווה או אימה – על פעולות אלו של השכל 
על המידות אין תמיהה, כי בכל מקרים אלו, 
הרגשות  השכל6.  ידי  על  השתנו  לא  המידות 
שאותם  גשמיים,  בתענוגים  תקועים  נשארו 
רק  כאן  השכל  ברייתו.  מתחילת  הילד  חווה 
מביאים  דברים  איזה  להבין  למידות  מסייע 

6( להעיר מתורה אור עה, ב אשר לבהמה יש אפילו 
כוח המדמה, וההבדל העיקרי בין מדבר וחי הוא בעניין 

ה'דעת', כדלקמן.
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לו  יגרמו  דברים  ואיזה  הגשמי  העונג  את  לו 
לצער, או שהוא מתחכם איך להביא את דבר 
התאווה אצלו ואיך יוכל ליהנות בו במילואו, 

כנ"ל באריכות7.

שהזכרנו,  האחרון  הרגשות  סוג  אבל 
המתייחסות לחוויות רוחניות בין אדם לחברו 
בכמה  נקראים  גם  הם  ועולמו,  אדם  ובין 
הדבר  ופירוש  פי שכל'8,  על  'מידות  מקומות 
הוא, שבשונה מבעל חי, האדם מפתח מידות 
ולא  נפשיים  ערכים  על  שמיוסדים  ורגשות 
גופניים. הסיבה שהם נקראים ‘מידות שכליים', 
היא כי התפתחות ערכים ורגשות אלו הינה על 
זו תוצאה של פעולת  בסיס התגלות המוחין, 

השכל בנפשו של האדם, כמו שהבאנו לעיל.

לכאורה,  להבינם.  קשה  זה  מסוג  רגשות 
להישאר  אמורות  צער  או  עונג  של  חוויות 
תמיד צמודות לחושי הגוף, היה אמור להיות 
שרק מה שמביא עונג גשמי לנפש המלובשת 
כדבר  באדם  ייקלט  זה  רק   – החומרי  בגוף 
יוגדר   – פיזי  צער  לידי  שמביא  ומה  'טוב', 

כ'רע'.

הרי לגבי רגש המידות, המושגים של 'טוב' 
ו'רע' המה 'סובייקטיביים' בעצם. אותו הדבר 
שאהוב לאחד יהי' מאוס לאחר, ופעמים רבות, 
אותו מעשה ממש יהיה טוב לאחד ורע לשני 
)דוגמא קיצונית לכך היא פגיעה באדם הרודף 
טוב,  מעשה  זה  הרי  הניצל  עבור  חברו:  את 
ובעבור הפוגע הרי זה כאב ונזק(. אם כן מדד 
חווית  פי  על  נמדד  להיות  אמור  והרע  הטוב 
ותחושת האדם, מה שמורגש לו כטוב ומהנה, 
הוא הנקבע ל'טוב' עבורו, ומובן שאליו ליבו 

נמשך. ועל דרך זה בצד השלילה.

 למה ה'קיים והנכון'
הופך ל'טוב לי'

של  תכונותיהם  את  שהבהרנו  לאחר 
יותר  להעמיק  נוכל  ה'מידות',  מול  ה'שכל' 
שתובנות  הייתכן  שלנו.  השאלה  את  ולחזק 
נכונים,  או  כקיימים  בשכל  שנקלטים  ומידע 
וה'רע'  ה'טוב'  בקביעת  דאמר'  ל'מאן  יהפכו 
להיות הפרדה  לכאורה אמורה  עבור האדם? 

7( ראה גם סה"מ קונטרסים ח"ב עמ' 778.
8( ראה לעיל הערה 2.

ביניהם: 'אמת לחוד וטוב לחוד'.

מציאותו  את  קולט  שהשכל  זה  לדוגמא: 
של הזולת ואת היחסים שמתקיימים עמו, לא 
'טוב' או  אמור להפוך לבסיס של ערכים של 
'רע', בהם ידידות וכבוד הדדי הם 'טוב' ולזה 
ליבו שואף, ושנאה או זלזול הם 'רע' וכלפיהם 

מתפתחים רגשי נסיגה ופחד. 

לומר  נסכים  אם  אפילו  נשארת  השאלה 
כמו  ומתקבל,  שנכון  מה  את  חשים  שבשכל 
עדיין  אתיקה,  של  ויסודות  מוסריות  הנהגות 
של  רגשותיו  על  משפיעים  הם  איך  יובן  לא 
הפוך  באופן  להתנהג  ירצה  שלא  עד  האדם, 

ממה שנתפס בשכלו כנכון ומוסרי.

התקדמות  איך  להבין  לנו  נותר  עדיין  כי 
שמכיר  זה  כגון  שבו,  השכלי  בצד  האדם 
זה הופך  בהימצאותם של עוד בני אדם, איך 
למושג משמעותי לחייו, עד שיתחיל להחשיב 
את עמדתם של חבריו כלפיו, ורמת הכבוד או 

האהבה שהוא מקבל מהם.

לאדם  באה  מנין  להבין,  קשה  זה  דרך  על 
נופש,  או  טיול  של  נפשית  מחוויה  ההנאה 
הבנה נכונה של רעיון שכלי, הסתכלות על נוף 
מרשים או שמיעת תווי נגינה מרגשים. הרי כל 
אחד מחוויות אלו חסרות כל בסיס לכאורה, 
הגופני,  הצער  או  העונג  חושי  זאת  ולעומת 
ונשכחות  נופלות  שנטועות באדם מהתולדה, 
שרוי  האדם  כן  אם  )אלא  החיים  של  ברקע 

במצב לא תקין מבחינה בריאותית, ר"ל(.

המקום  הם  והמידות  היות  אחר:  בסגנון 
שמסביבו,  מה  ומרגיש  חש  האדם  בו  בנפש 
'תקועים'  להישאר  לכאורה  אמורים  היו  הם 
באדם  שקיימות  וחוויות  תחושות  אותם  עם 
מצד עצמו וטבעו. איך משתנים הרגשות לפי 
ערך ועל פי המתקבל בכוח השכל. הרי בשעה 
שהמוחין מחפשים לדעת את הקיים והלא, מה 
במישור  פועל  הלב  פחות,  ומה  הגיוני  יותר 
אחר לגמרי, ועסוק בלחוש את חוויותיו ואת 

רצונותיו.

הרגש  על  משתלט  השכל  כיצד  ובקיצור: 
ומייצר מידות על פי המתקבל בשכלו? והרי 
השכל והמידות הם עולמות נפרדים ורחוקים 
)כמבואר לעיל באריכות(, וכיצד הם נפגשים 
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ברגש האדם? השאלה היא משני הצדדים: איך 
בעולם השכל נולדים מושגים של 'טוב לי' או 
הנתפס  מדוע  המידות,  בתחום  והן  להיפך, 
למשמעותי  הופך  ההיפך,  או  כ'טוב'  בשכל 

וקובע במשיכות ורגשות הלב?

עולם השכל
שכל האדם – לא רק כלי ופנס

המושכל ראשון שלנו, שהביא אותנו להגביל 
את מידותיו של האדם כנטיות טבעיות, ואת 
מדד הטוב והרע בידי תחושות טבעיות בלבד, 
של  נפשו  בהגדרת  טעות  על  מבוסס  הינו 

האדם.

ככלי  האדם  שכל  את  ורואים  טועים  אנו 
וחושבים שמיקום השכל בנפש  ו'פנס' בלבד, 
הדברים  מציאות  את  לגלות  אמצעי  רק  הוא 
ותו לא. ממבט כזה אכן יוקשה לנו להבין מאין 
שלא  ברור  אך  כך,  כל  שכליים  רגשות  באים 

זה המצב.

נפשו,  בעומק  מושרש  האדם  של  שכלו 
אותו  והופך  שבו,  הבהמי  מהצד  יותר  עוד 
באין  יותר  ורוחנית  עמוקה  זהות  בעל  ליצור 
זו, בהיותה שכלית  ערוך מבעלי החיים. נפש 
שקיים  למה  ומתחברת  מזדהה  ורוחנית, 
כלפי  ויחסים  רגשות  ומפתחת  רוחני,  ברובד 
במובנים  וריאלי  כקיים  אצלה  שמתקבל  מה 
בתחילת  מסתתרת  היא  עומקה,  בגלל  שלה. 
ומתגברת  מתגלה  היא  הזמן  עם  ורק  החיים, 
על פני הצד הבהמי וטבעי יותר9, ואז נוכחים 
לדעת שנפש שכלית זו הינה חלק בלתי נפרד 

ממבנה הנפש הטבעית החיונית.

הבעל  לנפש  זהה  אינה  האדם  של  נפשו 
לחלוטין,  וטבעית  גופנית  נפש  דהיינו  חי, 

על  הסדר  לכללות  דומה  זה,  שתהליך  מבואר   )9
צריך  האדם  תחילה  הכבד'.  אל  הקל  'מן  התורה:  פי 
שה'כלי'  לאחר  ורק  ופעיל,  חי  נברא  בתור  להשתלם 
נפשו,  יותר של  ורוחני  עמוק  חלק  בו  הושלם, מתגלה 
חדשים,  ומשמעות  כ'אור'  לקחת  צריך  הוא  אותו 
מוכנים,  שעומדים  הטבעית  ונפשו  בגופו  ולהשתמש 
בריאים ושלימים, לשמש כאמצעי ומשכן לנפש ולחיים 
הנפש  ובריאות  התפתחות  זה,  דרך  על  יותר.  רוחניים 
של  ובריאה  תקינה  להתגלות  כהקדמה  באים  והשכל 
הנפש האלקית בתוך האדם, כפי שיתבאר בגיליון הבא.

ודרגת  בכמות  רק  אינו  ביניהם  ההפרש  כי 
או  להבין  ביכולתם  כמה  שלהם,  ההשכלה 
לזכור, אלא קיים ביניהם הבדל מהותי: בנפשו 
בטהרתו,  ורוחני  'שכלי'  צד  יש  האדם  של 

ולעומתו בעלי החיים נטולים נפש שכזו.

שבלתי  טהור  צד  ישנו  זו  'שכלית'  לנפש 
יותר  הנמוכים  החלקים  עם  ומתערב  נתפס 
הענקיים  ההבדלים  את  יוצר  וזה  שבאדם, 
קיים  ומאידך,  ומדבר.  חי  הסוגים:  שני  בין 
חיבור בין נפש עמוקה זו לחלק הטבעי ובהמי 
מעורבים  ורגשות  לזהות  שמביאה  שבאדם, 

מהשנים.

הבדל יסודי זה שבין חיות ובני אדם מוגדר 
הלשון  וכפי  'דעת'.  אחת:  במילה  בחז"ל 
שמופיע בכמה מקומות: 'בהמה וקטן אין להם 

דעת'.

הדעת',  'מוח  מהות  את  נכון  שנבין  כדי 
באדם,  השכל  כוח  כללות  על  סקירה  נקדים 
שקיים  הענק  הפער  את  יותר  טוב  נבין  ובכך 
החיים,  בעלי  נפשות  גבי  על  האדם  בנפש 
ועולם  ה'שכל'  ענין  כללות  בין  הקשר  ואת 
נפש  של  ייחודה  נבנית  שעליהם  ה'רוחניות', 

האדם.

במובנו  השכל  כוח  של  ענינו  כבר  הוזכר 
הפשוט: מבט אובייקטיבי על הדברים.

נולד  שהוא  השכליות  התובנות  עם  האדם 
הולך  הזמן,  עם  רכש  שהוא  אלו  ועם  עמהם 
ומגדיר לעצמו איך בנויים החפצים, האנשים, 
במגע10.  בא  הוא  עמו  דבר  וכל  ההתנהגויות 
שמתרחש  הדבר  מהו  לעצמו  מבהיר  האדם 
לפניו, משער מה יקרה בעתיד וכמו כן שוקל 
מתוך  נעשה  זה  כל  לדבר.  וגרם  הביא  מה 

שימוש בהיגיון ובשכל.

נראה  היה  ראשונה,  שבהשקפה  הסיבה  זה 
ש'שכל' הינו רק כוח ותכונה של הנפש, לחוש 

באדם  שנתפסות  ראשונות'  'מושכלות  ישנם   )10
כמובנות מאליהם, וההכרה בנכונות שלהם באה מתוך 
שמאחורי  ההיגיון  )לדוגמא,  עצמה  השכלית  נפשו 
הקביעה ש'חצי יהיה תמיד קטן יותר מהשלם' או ש'סיבה 
חייבת להקדים את המסובב'(. היסודות השכליים שיש 
באדם  שמתקבלות  נוספות  תובנות  עם  ביחד  לאדם 
במשך ימי חייו, משמשות לו כ'מקפצה' להבין ולבנות 

על גביהם רעיונות והמצאות חדשות.
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ולמדוד  דבר,  כל  של  ההיגיון  את  ולתפוס 
ומידע  תובנות  שיקולי  פי  על  ומצב  דבר  כל 
שכליים שבנויים על היגיון טהור. אבל האמת 
היא שמבואר בחסידות, שכוח השכל של בני 
אדם, בשונה מבעלי חיים, מושרש הרבה יותר 
יסביר איך ענין השכל  גם  וזה  בעומק הנפש. 
הופך ל'נפש' וזהות שלימה משל עצמה, ועד 
)שבצד  ה'נפשות'  כל  מבין  הפנימית  שהיא 

הקליפה( שכלולות בנפש האדם.

השכל והמושכל – מי קדם למי?
בא  מאין  רבים:  שואלים  השכל  כוח  על 
להבין  ובנכון,  באמת  להכיר  כזה,  כוח  לנפש 
ומה  הגיוני  מה  ולקבוע  דבר,  מתוך  דבר 
ונשאל  לכת  נרחיק  נרצה,  ואם  הגיוני?  לא 
ישנן  מדוע  'היגיון':  בעצם  זה  מה  מזה:  יותר 
סברות שמתקבלות בשכלנו כנכונות ואחרות 

כמשובשות?

הדבר קובע ברכה לעצמו, אך נזכיר כאן את 
הוא  ההיגיון  לעולם  היסוד  העניין11.  תמצית 
העובדה שהקב"ה קבע כללים בתחילת ברייתו 
סדר  כל  בנוי   – אלה  כללים  ועל  העולם,  את 

ההשתלשלות.

הבלתי  אורו  את  הגדיר  הקב"ה  לדוגמא: 
מוגבל לאור המאיר כעשר ספירות, והם יסודי 
דבר  וכל  והגשמי,  הרוחני  ומלואו,  העולם 
שנברא ונוצר ממנו ית', בנוי ועומד על בסיס 
כל  זו,  מקביעה  כתוצאה  אלו.  ויסודות  סדר 
בבריאתו,  קבע  שהקב"ה  לסדר  שמתאים  מה 
ומה  ואמיתי,  נכון  כדבר  האדם  בשכל  נתפס 
ביסוד  קבע  שהקב"ה  לכללים  מתאים  שאינו 
בריית היקום וכל אשר בו – נתפס בשכל האדם 

כשקרי ומשובש.

ומתאמתים  מתבטאים  השכל  שכללי  זה 
מכך  תוצאה  אלא  אינו  הגשמי,  בעולם 
ידי  על  ברוחניות,  הם  נכונים  אלו  שיסודות 
השתלשלות  שסדר  וקבע  החליט  שה'  כך 

העולמות ייבנה על פי כללים אלו.

איך באים הנבראים לידי הכרה וידיעה על 

עמ'  ח"ל  לקו"ש   .252 עמ'  חכ"ז  לקו"ש  ראה   )11
בד"ה  הדיוק  וכידוע   .561 עמ'  ח"ב  לקו"ש  ואילך.   2
29, שכללות הצמצום של סדר  החודש תשמ"ז, הערה 

השתלשלות הוא כדי שיהי' מקום לשכל.

הבדל  שוב  נראה  כאן  אלו?  ויסודות  כללים 
משמעותי מאד בין שכלו של האדם ובין שכל 
הבעל חי, ובפרט, שנפש השכלית באדם היא 

שונה לחלוטין מנפש הבהמה.

שכל נקנה ושכל עצמי
בספרי  כבר  ונמצא  בחסידות,  מבואר 
שבין  היסודיים  ההבדלים  שאחד  הראשונים, 
בני אדם ובעלי חיים הוא במהות כוח השכל 
הנקנה'12,  'שכל  הינו  חי  הבעל  שכל  שלהם: 
ולעומת זאת אצל בני אדם, השכל הוא 'עצמי'.

ביאור הדבר: את כללי ההיגיון ואופן היחס 
'מלמטה  אופנים:  ביניהם אפשר להשיג בשני 
למטה'  'מלמעלה  או  הנקנה(,  )שכל  למעלה' 
ההיגיון  לכללי  להיוודע  אפשר  עצמי(.  )שכל 
עליהם הושתת העולם ומלואו מהנהגת העולם 

עצמו, וזו היא דרכם של בעלי חיים:

תחושות  חיים  לבעלי  שיש  זאת  מלבד 
'אינסטינקטים',  שנקראות  טבעיות,  והנהגות 
ובהם אין היגיון וחשבון שכלי כלל, הם מהר 
ואופן  מסביבם  הנעשה  את  תופסים  גם  מאד 
זאת  בהתאם.  להתנהג  ולומדים  התנהגותו, 
בנוי על הניסיון  אומרת, ששכלו של בעל חי 
מידע.  וצבר  למד  הוא  מהם  שלו,  והחוויות 
וכתוצאה מכך, תהינה כל השכלתו וידיעותיו 
מוגבלות בדברים חומרים וחוקי הטבע שלהם, 

ותו לא13.

אך האדם, חונן בשכל עצמי, דהיינו יכולת 
וההשכלות  ההיגיון  באמיתת  ולהכיר  להשיג 
בנעשה  הבחנה  מתוך  רק  ולא  עצמם,  מצד 

בעולם הגשמי.

הינו  החיים  בעלי  של  השכל  שכוח  ברור 
מקור  אך  גופנית14,  ולא  נפשית  תופעה 
הלימוד  הוא  הבהמה  של  והתובנות  הידיעות 

זה  בין  שמקשר  קכג  עמ'  תרס"ד  בסה"מ  ראה   )12
שלבהמה אין דעת ל'שכל הנקנה', עיי"ש.

13( עיין בסה"מ תרס"ד שם. ובכ"מ.
ושם:  רפ,  עמ'  ח"ב  קונטרסים  בסה"מ  עיין   )14
יותר  המתיחסים  בענינים  היא  החיים  בעלי  "ומעלת 
שכל  בהן  שיש  הפקחות  חיות  וכמו  הנפש,  מעלת  אל 
שהשכל בכללותו הוא ממעלת הנפש. ועם היות ששכל 
הבעלי חיים הוא שכל הנקנה". ונלמד עוד מדבריו שם 

בגליון הבא בעז"ה.
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וההכרה בנעשה עם הדברים הגשמיים. לעומת 
זאת לאדם ישנה יכולת להכיר בנכון ובהגיוני 

בלי להתבסס על חוויה והוכחה חומרית15.

ולהכיר  להשיג  האדם  בידי  מכך,  כתוצאה 
מופשטים  רוחניים,  ורעיונות  בתובנות 
ומנותקים מהחומר המוגבל, וביכולתו לנדוד 
ולקבוע  לבחון  הטהור,  השכל  בעולם  ולטייל 
על  בהתבססו  ומסתבר,  כהגיוני  מתקבל  מה 

עצם הנכונות וההיגיון של סברה או רעיון.

מתבטא  חי  הבעל  על  האדם  שיתרון  יוצא 
ורמת  בסוג  והן  המושכלות  השגת  באופן  הן 
הדברים  ששני  ומובן  שלהם,  המושכלות 
קשורה  האדם  של  נפשו  בזה:  זה  תלויים 
כללי  מאירים  בו  הרוחני  עולם  אל  ישירות 

השכל וההיגיון, עולם האמת.

השכל במקורו
הוא  עצמה,  בנפש  שמקורו  כזה,  שכל  סוג 
אופי השכלתה של הנפש השכלית של האדם. 
בנפש,  נמצא בכמה תחומים  זו, השכל  בנפש 
החל מדרגות התת-מודע עד להיגיון של חיי 

היום-יום.

ולהגדיר  לחתור  ננסה  אם  מהסוף.  נתחיל 
האנושית  המהות  דהיינו  עצמה16,  הנפש  את 
בני  על  שחולפים  הפרטיות  לחוויות  שמעבר 
שמעבר  ברמה  קיימת  שהנפש  נראה  אדם, 

ליחס עם מה שעומד מסביבה.

שאנחנו  בנפש  מאוד  עמוקה  דרגה  זוהי 
לענייננו:  אבל  כלל.  בדרך  אליה  מודעים  לא 

15( ראה בכל זה בסה"מ ש"ת עמ' 96. סה"מ תרפ"ז 
עמ' מו. ועוד.

הנפש  ל'עצם'  היא  כאן  הנפש'  ב'עצם  הכוונה   )16
נקראת  שהיא  השכלית,  נפש  עומק  דהיינו  החיונית 
כמובן  לקמן.  שיבואר  כפי  הבהמית"  נפש  "פנימיות 
בשם  כאלו  בדיונים  נלקחות  הם  'עצם'  של  שהתואר 
המושאל. כאן הוא ברמה יחסית להתפשטות הנפש. וזה 
על פי מה שאיתא בכמה מקומות בחסידות בהם דנים 
על 'עצם הנפש', ומובן שאין הכוונה בכל מקומות אלו 

לנפש האלקית דווקא.
התפתחות  ותהליך  יסוד  הוא  כאן  מה שמתבאר  כל 
בעומקה  אף  שהיא,  ומובן  השכלית,  בנפש  השכל 
זו מצד  נמוכה מהנפש האלקית,  יותר  וביסודה, הרבה 
וכמו שיתבאר בגליון הבא  וזו מצד הקדושה,  הקליפה 

בעז"ה.

בעצמיות הנפש קיימת בהירות האמת. במקום 
מצד  מאירה  האמת  ומואר,  בהיר  הכול  זה 
הנכון  את  ו'לקלוט'  לטפס  צורך  ואין  עצמה 

ולהבדיל את האמת מהשקר.

במילים אחרות: במקורם של כוחות הנפש, 
הכול עומד ברור בלי צורך לבירור והגדרה17. 
בגדר  אינה  הנפש,  בעצמיות  שיש  זו  בהירות 
זהו צד בלתי  'כוח' או תכונה מסויימת, אלא 
נפרד מהנפש: כתוצאה מהיותה קיימת באמת, 

היא צמודה ומודעת לאמת.

רחוקה  הנפש  עצמיות  של  זו  בהירות  אך 
החיים  של  ההגיונית  הבהירות  מסוג  מאד 
ובינתו  בשכלו  טורח  אדם  בהם  השגרתיים, 
רק  לדברים.  והיגיון  הסברה  לעצמו  ובונה 
לדבר  מתייחסים  אנחנו  שלנו,  במודעות 
דבר  ואת  ספציפיים,  ומקום  בזמן  מסויים, 

מוגבל זה אנחנו בוחנים.

פיתוח השכל - בחכמה ובינה
מתחיל  שלנו,  במודעות  ההשכלה  תהליך 
ומקבל  קולט  האדם  בה  החכמה18,  בכוח 
השראה בדרך 'הברקה' של הפתרון או ההיגיון 
כוח החכמה  אותו אל הכרת האמת.  שמוביל 
בהירות  ולשאוב  לטפס  מהיכולת  מורכב 
שכלית מהכוח המשכיל הנמצא בעומק הנפש, 
ולהביאו אל הרובד הטכני והמוגבל של הנפש.

עדיין  שקרוב  ראשוני  שלב  הינה  החכמה 
לרמות מופשטות וכלליות שבנפש, ולכן בשלב 
זה יש רק נקודת תפיסה חדשה שמגשרת בין 
בהירות הנפש למודעות החשוכה של האדם, 
והיא טרם נפרטה לתובנה המתאימה להגדרות 
של המציאות הטכנית והמוגבלת של העולם, 
ומצויירת  מוגבלת  מציאות  הינו  דבר  כל  בו 

בתכלית, שונה מחברו.

במוח הבינה האדם מפרט ומגביל עוד יותר 
את התובנה שנפלה בידו בשלב ה'חכמה'. כוח 
ולכן  הנפש  מעצמות  יותר  עוד  רחוק  הבינה 

17( עיין ד"ה ואברהם זקן תרס"ו בענין 'כוח המשכיל' 
ה'חכם  על  תרפ"ב  אלעזר  בן  פנחס  ד"ה  וראה  וש"נ. 

בעצם כוח חוכמתו', וש"נ.
'כוח המשכיל',  כאן על מהותו של  לא הארכנו   )18
השכל  וכוח  עצמה  הנפש  בין  הממוצע  בכללות  שהינו 

הגלוי. ובעז"ה עוד חזון למועד.
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לעומת  והפרטים,  ההגבלות  את  מדגיש  הוא 
כוח החכמה שמחובר עדיין אל עומק הנפש בה 

הכול מאוחד ולא נתון בהגבלות של ממש19.

והנה, באם אדם יעצור את תהליך השכלתו 
במוח הבינה, הוא יישאר עם בהירות שכלית 
לחוד, ויהי' חסר את השלב האחרון והמשלים 
וזה מה שחסר  הדעת.  מוח   – כוח השכל  של 

לבעלי חיים וילדים.

התפתחות נפש השכלית
התפתחות השכל אצל בני אדם לא מתבטאת 
רק ביכולת להבין דברים עמוקים או מורכבים 
יותר, אלא יש כאן תהליך של התגברות נפש 
השכלית שבו על פני הנפש הטבעית והבהמית, 

וזה טמון בהתפתחות והגדלת מוח הדעת.

ואילו  'דעת',  אין מוח  וקטנים  חיים  לבעלי 
וכתוצאה  הדעת',  ב'מוח  חונן  הבוגר  האדם 
ונקבעות  משתנות  ושאיפותיו  מידותיו  מכך, 
על פי השכל, ולא נשארות קשורות לרצונות 

טבעיים כמתחילת הולדתו, כפי שנבאר.

את  להבין  יוכל  לא  קטן  שילד  ברור 
עם  להתחשב  ההכרח  או  לכבוד,  התאווה 
אנשים אחרים. אדישות זו אינה כי הילד חסר 
לא  שהוא  מפני  לא  וגם  תפיסה,  או  חריפות 
מבין שקיימים עוד אנשים מלבדו או שאנשים 
נמדדים בחברה על פי כמה נתונים. אלא טעם 
והכיר בעובדה  הילד לא התחבר  הוא:  הדבר 
שנקרא  ענין  ושיש  אנשים,  עוד  שקיימים 
רעיון  אצלו  נשארה  החברה  חברתי'.  'מעמד 
כדבר  אצלו  מורגשת  לא  והיא  ותיאוריה, 

אמיתי וריאלי.

19( על פי מה שהתבאר נבין מדוע רואים שכשאדם 
תענוג  מרגיש  הוא  בהתחלה  הנה  חדש,  דבר  מבין 
שהיו  והסברה  התפיסה  וקולט  מקבל  כשהוא  ושמחה 
הוא מרגיש  רגע  ובאותו  זאת  יחד עם  לו, אבל  חסרים 
שהסברה 'הגיעה' ממקום עמוק שבקרבו, ויתירה מכך, 
הוא ירגיש שהדבר היה מובן וידוע לו מתמיד כביכול. 
אמת  והכרת  תובנה  שכל  היא  זו  לניגודיות  הסיבה 
בעומק  מתמיד  כבר  קיימת  היא  הרי  חווים,  שאנחנו 
נפשותינו, ומה שהתחדש הוא רק הוצאת בהירות ואור 

זה אל רובד המוגבל והחיצוני של המודעות.
ועיין בענין זה באריכות בסה"מ תרנ"ז עמ' רד ואילך. 

ד"ה ויגדלו הנערים תרס"ה.

חוויות גשמיות, כגון אוכל מתוק לחיך, הם 
הוא  בהם.  נדבק  והוא  חווה  שהתינוק  דברים 
ושל  העונג  של  הנועם  את  בשרו  על  הרגיש 
המתיקות, ולכן נקלט אצלו שהם דברים טובים.

אך הדברים שלא נקלטו בחמשת חושיו אלא 
רק בכלי מוחו והשגתו, לא נחשבים לאמיתיים 
וקיימים. רק כוח השכל תופס אותם, והיות וצד 
הנפש השכלית שבו טרם התגלה והתגבר על 
ידיעות אלו משפיעות  שאר חלקי הנפש, אין 
כלל על הילד עצמו, ולא מתעוררים בו שום 

רגשות כלפיהם.

דברים  עם  ההתאמתות  לאדם  באה  מאין 
כיון  לכאורה  שהרי  אלה?  'רוחניים'  ומושגים 
יכולת  לו  ואין  בהם,  מכיר  השכל  כוח  שרק 
לחוש אותם בתחושה גופנית, איך הם יהפכו 
לקירוב  דומה  ברמה  עכ"פ  למציאותיים, 

וההתאמתות של דברים גשמיים?

כל אלו תוצאות ישירות של התפתחות נפש 
השכלית ופעולתו של 'מוח הדעת' באדם.

מוח הדעת
עד שהאדם לא עובר לרובד השכל שנקרא 
כרעיונות  תובנותיו  כל  את  חווה  הוא  'דעת', 
את  מוליכות  והבינה  החכמה  ותיאוריות. 
האדם בטיול של הגיון וסברה, אבל בשלבים 
אלו, הנפש והמושגים אליהם היא מתחברת – 

נשארים לעולם שני דברים נפרדים.

וכאן בא כח ה'דעת'. הדעת הוא הכוח בשכל 
חדש  רעיון  שום  האדם  למודעות  מביא  שלא 
לא  וגם  ה'חכמה'(,  )כמו  הנפש  ממטמוניות 
מגדיר ומתרגם את ההברקה שהתקבלה לרובד 
הדעת  אלא  הבינה(,  )כמו  העולם  של  הטכני 
הדבר  להכרה,  מתיאוריה  ידיעה  כל  הופך 
שנפל לו בשכלו ונתפס אצלו בצורה שכלית, 

עובר מרעיון מרחף במוחו לעובדה בשטח.

התובנות  כל  הדעת,  מוח  פעולת  לפני 
מורגשים  לא  בשכל  שהתקבלו  והרעיונות 
האדם  של  להימצאותו  דומה  ברמה  כקיימים 
עצמו. זו הסיבה שאחת הפעולות של ה'דעת' 
היא 'התאמתות'. להפוך תובנה שכלית לדבר 

ריאלי ואמיתי.

המשך בעמוד 46
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התגלות בחי' היחידה
החסידות  תורת  של  ענינה  בקונטרס  א. 
ענינה  את  לדעת  שבשביל  הרבי  מבהיר 
להבין  תחילה  עלינו  החסידות,  של  ומהותה 
ביאת  שהרי  משיח,  של  הפנימי  תוכנו  מהו 
המעיינות,  הפצת  על  שכר  היא  המשיח 

ו"משכרה נדע מהותה".

מהו אכן ענינו של משיח? מבאר הרבי )שם 
סעיף ה'( וז"ל:

יחידה.   – הוא  העיקרי של משיח  ענינו 
כידוע, שדוד זכה לבחינת נפש, אלי' – 
 – הראשון  אדם  לנשמה,   – משה  לרוח, 

לחי' ומשיח יזכה ליחידה.

"חמשה  נאמר  במדרש  הדברים:  ביאור 
חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,  לה:  נקראו  שמות 
שמות,  חמישה  יש  לנשמה  דהיינו,  יחידה". 
שמות אלו מסמלים חמש דרגות בנשמה של 

כל אחד מישראל.

יותר: חמש דרגות אלה, הן חמש  ובכללות 
סדר  של  האלוקית  החיות  בכללות  בחינות 
לבחינת  זכה  שדוד  הכוונה  וזו  ההשתלשלות. 
נפש, היינו שאצלו האירה בגלוי בחינת הנפש 
האירה  אליהו  אצל  כללות ההשתלשלות;  של 
בחינת הרוח; אצל משה בחינת הנשמה; ואצל 
אדם הראשון בחינת החי'. ואילו בחינת היחידה, 
שהיא כנגד האין סוף המאיר בפנימיות עתיק – 

תאיר ותתגלה אצל משיח צדקנו.

בחינת  של  המיוחד  ענינה  את  להבין  בכדי 
ההשתלשלשות  סדר  שבכללות  היחידה 
הרבי  מקדים  משיח,  אצל  ותתגלה  שתאיר 
היחידה  בחינת  של  ענינה  את  בקצרה  לבאר 
כפי שהיא בכל נשמה פרטית ואת מעלתה על 

הנרנ"ח.

תורף הדברים הוא:

מורה  נרנ"ח,  הבחינות  מארבע  בחינה  כל 
עם  יהודי  של  בהתקשרות  מסויים  אופן  על 
על  מורה  "נפש"  בקצרה:  וענינם  הקב"ה. 

פתיחה
נא  שלח  בקונטרס  )י"ל  ה'תשנ"ב  העולמי,  השלוחים  כינוס  שרה,  חיי  ש"פ  בשיחת 
ביד תשלח( סעיף יד, הרבי מסכם את תוכן ההתוועדות והמסר לשלוחים: "לכל לראש 
– צריך לצאת בהכרזה ובהודעה לכל השלוחים, עבודת השליחות עכשיו ושל כאו"א 
מישראל מתבטאת בזה – שיקבלו את פני משיח צדקנו. כלומר: כל הפרטים בעבודת 
והפצת המעינות חוצה, צריכים להיות חדורים  והיהדות  השליחות של הפצת התורה 

בנקודה זו – כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו".

וממשיך הרבי ש"הכוונה בפשטות היא – שמכינוס השלוחים צריכים לבוא ולהביא 
החלטות טובות כיצד כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל בנ"י במקומו ובעירו 
וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, ע"י שהוא מסביר את ענינו של משיח, כמבואר בתושב"כ 
ובתושבע"פ, באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד – ע"י 

לימוד עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת".

ע"י  הוא  צדקנו  משיח  פני  לקבלת  בנ"י  כל  ואת  עצמנו  את  להכין  שהדרך  דהיינו 
הסברת ענין המשיח באופן המתקבל כפי שנתבאר בתושב"כ ובתושבע"פ.

ומובן בפשטות שכדי לדעת מהו ענינו של משיח לאמיתתו, ובמילא כיצד ניתן להסביר 
את ענין זה לאחרים, צריך לכל לראש להבין איך מגדיר הרבי את 'ענינו של משיח', ואז 

נוכל לקבל הבנה בענין אותו יש להסביר "לכאו"א לפי שכלו והבנתו".

כמובן שבמאמר אחד קצת קשה למצות את ענינו של משיח כפי שנתבאר בכל תורת 
הרבי, אך נתמקד בנקודה אחת אותה הגדיר הרבי כ"ענינו העיקרי של משיח". 
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הקשר במעשה, כאשר יהודי מקבל על עצמו 
עול מלכות שמים, לקיים במעשה בפועל רצון 
הקב"ה – זוהי ההתקשרות של בחינת "נפש"; 
"רוח" היינו הקשר באמצעות המידות, אהבה 
לקב"ה ויראה ממנו, ועל דרך זה שאר מידות; 
 – מוחין  ידי  שעל  ההתקשרות  הוא  "נשמה" 
הבנה והשגה בגדולתו ית'; ו"חי'" הוא הקשר 
המתבטא ברצון הנפש, "רעותא דלבא", שהיא 

משיכה טבעית של הנפש אל הקב"ה.

הצד השוה שבכל אופנים אלו הוא – שהקשר 
מוגדר בציור מסויים המגדיר ומבטא את אופי 
במעשה,  המתבטא  קשר  על  מדובר  הקשר. 
ברגש, בהבנה או ברצון. כל אחד מענינים אלה 

הוא תחום מוגדר ומוגבל.

משא"כ הבחינה החמישית, בחינת ה"יחידה" 
אינה צורה מוגדרת של התקשרות, אלא היא 
ההתקשרות  נקודת  עצם   – מופשטת  נקודה 
של יהודי עם הקב"ה. זהו קשר שאינו מתבטא 
בענין מסויים, ואין לו שום פירוש או הגדרה. 
של  מוגבלת  בלתי  עצמית  התקשרות  זוהי 
וכשם  הקב"ה.  של  עצמותו  עם  הנשמה  עצם 
שלקב"ה עצמו אין שום תואר, ציור או הגדרה, 
כמו כן עצם הנשמה של היהודי שענינה הוא 
התאחדות מוחלטת שלו עם עצמות האלוקות, 

אין לו שום תואר, ציור או הגדרה. 

ובלשון הרבי בקונטרס שם: "בחינת יחידה 
פרטים,  מגדר  שלמעלה  הנשמה  עצם  היא 
כשמה". השם "יחידה" מורה על נקודה אחת 
ויחידה, שאינה מורכבת כלל, ואינה מתחלקת 
ואינה מתבטאת בפרטים; זו נקודה עצמית של 

התקשרות עם הקב"ה בלי שום הגבלות.

מה מיוחד בבחי' היחידה?
היחס  את  הרבי,  מבאר  הסעיף  בהמשך  ב. 
)נקודה  הנפש  דרגות  לשאר  היחידה  של 
העיקרי  כענינו  היחידה  ענין  להבנת  הנוגעת 

של משיח(, וז"ל:

עצם   – יחידה  מבחינת  אשר  היות  ועם 
נרנ"ח,  הבחינות  ד'  נמשכות   – הנשמה 
אין זה שבחינת היחידה היא בגדר מקור 
ו"כלל" לפרטים אלו – כי לשון "יחידה" 
המושללת  פשוטה  אחדות  על  מורה 

גם  לפרטים,  שייכות  שהיא  מאיזו 
ההפרש  )וכידוע  לפרטים  מקור  מגדר 
שהיא  אם  כי   – ל"אחד"(  "יחיד"  בין 
נקודה עצמית של הנשמה, אלא שממנה 

נמצאות ד' הבחינות נרנ"ח.

דהיינו: בחינת היחידה, עם היותה מופשטת 
מכל ציור והגדרה פרטית, מכל מקום ארבעת 

הבחינות נרנ"ח שבנשמה מסתעפות ממנה. 

דבר  כאשר  שאלה:  מעורר  זה  שדבר  אלא 
אומרת  זאת  שני,  לדבר  כמקור  משמש  אחד 
שיש שייכות ביניהם. הסיבה לכך שדבר אחד 
הוא סיבה לדבר השני היא מפני שהם שייכים 
לזה.  זה  בהמשך  באים  הם  ולכן  לזה,  זה 
ומשמש  המידות  את  מעורר  השכל  לדוגמה: 
שייכות  לו  שיש  כיוון  להולדתם,  ואם  כאב 

אליהם.

היחידה  שמבחינת  זה  מעצם  וממילא, 
מובן  נרנ"ח,  הבחינות  ארבע  כל  מגיעים 
באופן  אליה  שייכים  אלה  בחינות  שארבע 
שאר  כמו  היא  היחידה  גם  כן  ואם  כלשהו, 
חלקי הנשמה, בעלת ציור כלשהו, וכיצד ניתן 
לומר שהיא מופשטת מציור והגדרה לגמרי? 

על כך מבאר הרבי, שהיחידה היא "נקודה 
עצמית  בבחינה  מדובר  הנשמה",  של  עצמית 
המופשטת לגמרי מן הפרטים; "אלא, שממנה 

נמצאות ד' הבחינות נרנ"ח":

מבחינת  משתלשלות  אינן  הנרנ"ח  בחינות 
היחידה כמו דבר המשתלשל מן מקורו הקרוב 
שהוא  השכל,  מן  הנולדות  מידות  )ע"ד  אליו 
קרוב אליהם והינו בערכן(, אלא הן "נמצאות" 
קרוב  מקור  שיש  בחסידות,  כמבואר  ממנה. 
ויש  ממנו;  הנמשכת  לתוצאה  השייך  מקור   –
מקור רחוק – מקור המופשט לגמרי משייכות 
לא  היא  ממנו  הפרטים  והסתעפות  לפרטים, 
מפני שייכותו אליהם, אלא אדרבה – להיותו 
מופשט מהם ובלתי מוגדר בהם, לכן הפרטים 

השונים יכולים להימצא ממנו. 

נקראים  אלו  אופנים  שני  חסידות  במאמרי 
בשם 'אחד' ו'יחיד': 'אחד' מורה על התאחדות 
של  ה'כלל'  ובחינת  יחד.  שונים  פרטים  של 
מכל  מהם  למעלה  היותו  שעל-אף  הפרטים, 
מקום יש לו שייכות עמם נקראת 'אחד'; ואילו 
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'יחיד' מורה על 'אחדות פשוטה'. על דבר שהוא 
יחיד בעצם, לא שייך מציאות של זולת לגביו 
כי הוא למעלה משייכות כלשהי לפרטים. לכן 
עצם הנשמה שהיא נקודה עצמית המופשטת 
לגמרי מהפרטים המסתעפים ממנה – נקראת 

'יחידה'.

מכל זאת נמצא, שישנה חלוקה כללית בין 
ארבע בחינות נרנ"ח לבחינת היחידה: בחינות 
האלוקית,  בנשמה  שונות  דרגות  הן  נרנ"ח 
המתבטאת בציור מוגדר – מעשה, רגש, הבנה 
או רצון; לעומתן בחינת היחידה, היא נקודה 
עצמית המופשטת מכל ציור והגבלה. ודווקא 
מסתעפות  לגמרי,  מופשטת  היותה  מפני 
של  הפרטיות  הבחינות  ממנה  ונמצאות 

הנשמה.

היחידה דכללות ההשתלשלות
אלה  בחינות  של  ענינן  נתבאר  כאן  עד  ג. 
יהודי. כעת ממשיך  כל  כפי שהן בנשמה של 
הרבי ומבאר את ענינן כפי שהן בכללות סדר 

ההשתלשלות:

בחינת  פרטית,  נשמה  שבכל  וכמו 
היחידה היא נקודה העצמית של הנשמה, 
כללות  של  ו(הנשמה  ב)החיות  הוא  כן 
שבה  היחידה  שבחינת  ההשתלשלות, 
)בחינתו של משיח( היא – עצם נקודת 
החיות שלמעלה מגדר ציור. ומנקודה זו, 
נרנ"ח  הפרטיות,  כל מעלות  מסתעפות 

דכללות,

מוגבל.  בלתי  הוא  החיות  עצם  כי 
הנצחיות,  בענין  רק  אינו  שלו  והבל"ג 
שאיננו נתפס בשינויי הזמן כי כל עצם 
בלתי משתנה . . אלא גם בענין האיכות 
והמעלה, ששלם הוא בתכלית השלימות. 
ולכן, כשתומשך בעולמות בחי' היחידה 
ויחיו בחיות עצמי, יהיו במילא בתכלית 

המעלה והשלימות.

ארבע  מבטאות  נרנ"ח  הבחינות  ארבעת 
סדר  של  האלוקית  בחיות  כלליות  דרגות 
בתואר  ומוגדרות  המוגבלות  ההשתלשלות, 
סדר  של  האלוקי  שבאור  וכידוע,  כלשהו. 
על  המורה  שלשלת  מלשון   - ההשתלשלות 

למטה  אחת  רבות  דרגות  של  המשכה  סדר 
בכל  כלשהי  והגבלה  מדידה  יש   - מחברתה 

דרגה לפי ענינה.

נקודת  "עצם  היא  היחידה  בחינת  משא"כ 
שהובא  וכפי  ציור".  מגדר  שלמעלה  החיות 
לעיל, היחידה היא בחינת "פנימיות עתיק" בה 
אין  הוא:  כן  כשמו  סוף  אין  סוף.  האין  שורה 
לתפוס  ניתן  בו  וגדר  תואר  שום  אין  סוף.  לו 

ולהגביל אותו. הוא מופשט לגמרי. 

שנמשך  האלוקי  האור  המשיח,  ביאת  עד 
שהיא  כפי  האלוקית  החיות  הוא  בעולם 
סדר  של  מסויים  בציור  ומוגדרת  מלובשת 
הפועלת  האלוקית  ההארה  ההשתלשלות. 
היא  שבו,  השונות  התקופות  בכל  בעולם, 
וזהו  מה;  במידת  ומצומצמת  מוגבלת  הארה 
אז   – המשיח  בימות  שיהיה  העיקרי  החידוש 
החיות  עצם  הכללית,  היחידה  בחינת  תתגלה 

האלוקית שלמעלה מכל צורה והגדרה.

כשם שנתבאר לעיל בנוגע להמשכת ארבע 
שזהו  היחידה,  מבחינת  נרנ"ח  הבחינות 
השייך  מקור  בגדר  היא  שהיחידה  מפני  לא 
מפני  אדרבה,  אלא  ממנו,  הנמשכים  לפרטים 
פשיטותה והעדר הגדרתה מסתעפים ונמצאים 

ממנה הבחינות הפרטיות,

כך גם בנוגע להמשכת ה"נרנ"ח דכללות" – 
הדרגות השונות בחיות של סדר ההשתלשלות, 
הכוללות את כל ה"מעלות הפרטיות" השונות 
ההשתלשלות:  סדר  של  האלוקי  באור  שיש 
לה  שיש  מפני  אינה  מהיחידה  המשכתם 
שייכות כלשהי עם הציור וההגבלה של בחינות 
אלה, אלא אדרבה – כיוון ש"עצם החיות הוא 
כל המעלות השונות  לכן  כלל,  מוגבל"  בלתי 
בהמשכת החיות האלוקית באופנים מוגדרים 

מסתעפות ונמשכות ממנה. 

והפעולות  המעלות  עולה, שכל  הנ"ל  מכל 
שיפעל משיח בבריאה, הם תוצאה והסתעפות 
משיח  של  העיקרית  מהותו  מהותו:  מעיקר 
כל  בעולם.  היחידה  בחינת  המשכת   – הוא 
ביותר,  נעלות  שהם  אע"פ  המעלות,  שאר 
בתחומים  שיתחדשו  פרטיות  פעולות  הם 
את  מבטאות  אינן  והן  בבריאה  מסויימים 

מהותו העיקרית של משיח.
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מתבטאת  אינה  בעולם  היחידה  המשכת 
שעצם  מכיון  כי  בעולם,  פרטיים  בשינויים 
מוגבלת  בלתי  מהות  היא  )היחידה(  החיות 
מעלה  כל  לכן,  וגדר,  ציור  מכל  המופשטת 
פרטית, נעלית ככל שתהיה, אינה מבטאת את 

מהותה.

של  ענינו  מעיקר  כתוצאה  זאת,  עם  יחד 
בכל  תומשך שלימות  היחידה,  גילוי   – משיח 
עניני הבריאה ופרטיה. כי דווקא מפני שהוא 
המעלות  כל  לכן  ההגדרות,  מכל  מופשט 

מסתעפות ונמצאות ממנו.

בעולם  מאירה  המשיח  ביאת  עד  דהיינו, 
חיות מוגבלת, חיות שמצויירת בציור מסויים, 
מוגדר  )שאינו  העצם  המשיח  בביאת  אך 
אור  גילוי  בעולם,  יאיר  פרטיות(  בהגדרות 
החיות  מדרגת  לגמרי  אחרת  באיכות  הוא  זה 

שמאירה עכשיו בעולם.

בעולם,  ותתגלה  תאיר  היחידה  וכשבחי' 
כל הבריאה תתחדש בדרך ממילא, החל מעם 
שבבריאה.  האלקות  וגילוי  הבריאה,  ישראל, 
ונעלים  חדשים  חיים  תפיח  זו  חדשה  נשמה 
למצב  העולם  את  ותביא  הבריאה  בכל  יותר 

של תכלית השלימות. 

נשיא הדור – יחידה הכללית
העיקרי  "ענינו  מהו  ביארנו  כאן  עד  ד. 
כללות  של  כללית  היחידה   - משיח  של 
ההשתלשלות". מעתה, נמשיך לבאר שהגדרה 
זו היא ההגדרה הבסיסית והיסודית של "נשיא 

הדור".

)לבעמח"ס  יעקב  בקהלת  מ"ש  ובהקדים 
ר"ת  הוא  שנשיא  רבי,  מערכת  הרועים(  מלא 
ניצוצו של יעקב אבינו, ובטעם הדמיון ליעקב 
אבינו דווקא, מבואר1 ששופריה דיעקב מעין 
היו  הנשמות  "שכל  הראשון  דאדם  שופריה 
כלולות בנשמת אדם הראשון", וכן הוא בנשיא 
"נשמה כללית" הכוללת  הדור, שנשמתו היא 

את כל הנשמות שבדורו. 

יהודי  לכל  בנוגע  לעיל  שביארנו  וכשם 
באופן פרטי, שיש בו את נקודת היהדות – בחי' 
היחידה, כמו"כ בכללות ישראל ישנה היחידה 
בנשמת  המאירה  ישראל  כללות  של  כללית 
האמצעי2:  אדמו"ר  שכותב  וכמו  הדור.  נשיא 
"אותה הארה הכללי דבחי' יחידה שכולל כל 
נשמות ישראל . . . מאיר ביחידי סגולה שבכל 

גם  וראה   .18 הע'   1051 עמ'  ח"ד  לקו"ש   )1
בהתוועדות י' שבט תשכ"ב.

2( שערי תשובה ד"ה פדה בשלום פי"ב.
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דור".

ומטעם זה נשיאי הדור, ובפרט נשיאי חב"ד, 
מגלים לאנשי דורם, פנימיות התורה – יחידה 
של  כללית  היחידה  הם  להיותם  שבתורה, 
לבאר  הרבי  שממשיך  וכמו  ישראל,  כללות 

בקונטרס ענינה שם )סעיף ו(:

ה[ ]הפצת  של  משכרה  לעיל,  כאמור 
חסידות – ביאת המשיח, נדע את מהותה 
. . חסידות היא חיות חדש, חיות עצמי 

דבחינת יחידה. 

כלומר: תורת החסידות היא בחי' ה"יחידה" 
תורת  והפצת  לימוד  ע"י  לכן,  שבתורה, 
החסידות, "מעיינותיך" - "אתי מר דא מלכא 
בחינת  בארוכה(  )כנ"ל  שהוא   - משיחא" 

ה"יחידה כללית" דסדר ההשתלשלות.

וביטויים  הוכחות  הרבי  מביא   43 ובהערה 
ה"יחידה"  דרגת  היא  שחסידות  לכך  נוספים 

שבתורה: 

ראה ד"ה וידבר תרצ"ט שם, שפנימיות 
בחי'  מצד  הוא  משיח  שילמד  התורה 
שאחי'  מה  ולהעיר  שבו.  היחידה 
מייסד  הבעש"ט,  של  רבו   – השלוני 
תורת החסידות ]פנימיות התורה, מעין 
 – לעתיד[  שתתגלה  התורה  פנימיות 
)סה"ש  יחידה"  חי'  "בעל  בשם  נקרא 
אלפי  ראשי  וכן   .)159 ע'  ה'ש"ת  קיץ 
שגילו  הנשיאים   – דור  שבכל  ישראל 
תורת החסידות, הם בחי' יחידה הכללית 
בשלום  פדה  )ד"ה  ישראל  כלל  של 

)בשעה"ת לאדמוהאמ"צ( פי"ב(.

בסגנון פשוט: לכל לראש, מבואר בחסידות 
שפנימיות התורה שמשיח ילמד את העם, היא 
מצד בחי' ה"יחידה" שבו. מכך מובן שחסידות 

)פנימיות התורה(, היא ה"יחידה" שבתורה.

בהמשך ההערה מעיר שאחי' השילוני, רבו 
נקרא  החסידות(  תורת  )מגלה  הבעש"ט  של 
בשם "בעל חי' יחידה". וכן הנשיאים שלאחריו 
תורת  את  שגילו  ישראל",  אלפי  "ראשי   -
החסידות, נקראים אף הם ה"יחידה הכללית" 

של כלל ישראל.

זה שנשיאי חב"ד מגלים את תורת  דהיינו, 

החסידות, היחידה שבתורה, זה מצד שענינם 
הוא היחידה כללית של כלל ישראל. 

עיקר ענינו של נשיא הדור
היחידה  הוא  הדור  שנשיא  זה,  ענין  ה. 
בתפקידו  צדדית  נקודה  אינו  הכללית, 
ומעלתו, אלא זהו עיקר ענינו וחידושו. הדבר 
ללב  נמשל  שהמלך  הביאור  בהקדים  יובן 

דווקא3, וז"ל:

ויובן זה בהקדם שמצינו בכמה מקומות 
שה"מלך" נמשל ל"לב" )וכנרמז בלשון 
כל  לב  הוא  מלך(  )של  "לבו  הרמב"ם 
הוא,  בפשטות  שהטעם  ישראל"(,  קהל 
כך  בלב  תלוי'  הגוף  כל  שחיות  דכשם 

חיות "כל קהל ישראל" תלוי' במלך.

אבל צריך להבין: הלא חיות הגוף תלוי' 
נמשכת  )שממנו  שבראש  במוח  בעיקר 
חיות לכל אברי הגוף, גם להלב(, וא"כ 

למה מדמים מלך ללב ולא למוח?

כדי לתרץ קושיה זו מקדים הרבי לבאר את 
ההבדל בין המוח והלב:

ויש לומר הביאור בזה:

הגוף  לאברי  הלב  שבהשפעת  המעלה 
 – היא  אליהם  המוח  השפעת  לגבי 
שאותה החיות הנמשכת מהלב באבר זה 
האברים,  ובכל  אחר  באבר  גם  נמשכת 
האברים  לכל  דם  נמשך  מהלב  שהרי 
הדם  "כי  הנפש,  חיות  מלובשת  )שבו 
נמצא  והרי בכל האברים  הוא הנפש"(, 
משא"כ  התחלקות;  בלי  הדם,  אותו 
)עיקר( החיות הנשפעת )בגלוי( לאברי 
הגוף מהמוח שבראש, היא באופן שכל 
לו  השייכים  וכח"  "חיות  מקבל  אבר 
"לפי מזגו ותכונתו, העין לראות והאוזן 

לשמוע והפה לדבר והרגלים להלוך".

לכל  פרטית  חיות  משפיע  המוח  דהיינו, 
וממילא החיות  ותכונתו  ואבר לפי מזגו  אבר 
משתנה מאבר לאבר. הלב לעומתו משפיע את 
הדם לכל האיברים, בדם אין חילוקים וכולם 

3( לקו"ש חל"א שיחה א לפרשת בשלח.
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מקבלים את אותו סוג דם בדיוק. הטעם לכך 
)כפי שמסביר הרבי בקטע הבא( הוא כי הלב 
 - הגוף  אברי  לכל  החיות  עצם  את  משפיע 

ובעצם החיות אין חילוקים. 

בכך יובן מדוע נמשל המלך ללב:

כי  ל"לב",  נמשל  שהמלך  הטעם  וזהו 
נוסף לזה שהמלך משפיע לבני המדינה 
לפי  ואחד  אחד  )לכל  צרכיהם  כל  את 
הוא,  המלכות  ענין  עיקר  הרי  ענינו(, 
מה שעצם מציאות המדינה כולה תלוי' 
בהמלך, כמו הלב המשפיע עצם החיות 

לכל אברי הגוף.

ללב,  המוח  שבין  החילוק  לביאור  כהמשך 
המוח, ממשיך  על  הלב  והחידוש שבהשפעת 
אלפי  "ראשי  בין  החילוק  בעצם  שזהו  הרבי, 
לכל  רוחניות  השפעות  המשפיעים  ישראל" 
לאברים(,  המוח  )כהשפעת  ערכו  לפי  יהודי 
החיות  עצם  את  המשפיע  הדור,  נשיא  לבין 
)כפעולת הלב בכל האברים  לכל אנשי הדור 
בשווה(, ובזה מתבטא החידוש שבנשיא הדור 

על שאר "ראשי אלפי ישראל":

ויש לומר, שעד"ז הוא ההפרש ברוחניות 
שבין ראשי אלפי ישראל שבכל דור ודור 
הנשפעת  הרוחנית  החיות  הדור:  ונשיא 
לכל אנשי הדור על ידי תלמידי חכמים 
דור  שבכל  ישראל  אלפי  ראשי  בכלל, 
ודור )שהם כמו "ראש ומוח לגבי נשמות 
ההמון"(, היא בבחי' "מזון רוחני" לכל 
אחד ואחד לפי ערכו; אבל עיקר חידושו 
הוא,  הדור"(  )"נשיא  רבינו  משה  של 
שממנו נמשך עצם החיות )הרוחני( לכל 
אנשי הדור, כמו הדם הנשפע מהלב לכל 
האברים, כי הוא מגלה אצל ישראל את 
בשווה  שהיא  שלהם,  היהדות  נקודת 

ממש אצל כל ישראל.

ובהערה 49:

להעיר מהמבואר בכ"מ שיחידה שבנפש 
תער"ב  המשך  )ראה  דוקא  בלב  שורה 
ח"א פל"ה. וראה תו"א מג"א צד, סע"ד 
פט"ז  וקבל  ד"ה  אורה  שערי  ואילך. 

ואילך. ועוד(.

אינה במקור(,  )ההדגשה  בשורה המודגשת 
עצם  המשכת  מתבטאת  כיצד  הרבי  מבאר 
)נשיא  שמשה  ע"י  הדור:  אנשי  בכל  החיות 
הדור( מגלה אצל כל ישראל את נקודת היהדות 
)נקודת היהדות  ישראל  השווה ממש אצל כל 
היא הנקודה שבה נרגש הקשר והייחוד העצמי 

של כל א' מישראל עם הקב"ה - "יחידה"(.

בעומק יותר, ממשיך הרבי לבאר, שהחילוק 
אלפי  "ראשי  להשפעת  הנשיא  השפעת  בין 
בנ"י  של  בהתקשרות  גם  מתבטאת  ישראל", 
אלפי  "ראשי  ידם:  על  הנפעלת  הקב"ה,  עם 
יהודי  שבין  לחילוקים  מתייחסים  ישראל", 
אבר  לכל  שמשפיע  הראש  )כמו  למשנהו  א' 
ולכן  הפרטי(,  האבר  תכונת  לפי  שונה  חיות 
גם פעולתם לקשר את נשמות ישראל לקב"ה, 
היא )רק( בדרגא שיש בה מקום להתחלקות. 
מגלה  והוא  מאחר  הדור,  נשיא  זאת,  לעומת 
 - ישראל  בכל  השווה  היהדות  נקודת  את 
את  מקשר  גם  הוא  לכן  מהתחלקות,  למעלה 
בנ"י בהקב"ה - בדרגא שלמעלה מהתחלקות 
- 'עצמות ומהות א"ס ב"ה'. ובלשונו של הרבי:

ומזה מובן גם בענין התקשרות נפשות 
ידי  שעל  זה  ומקורן:  בשרשן  ההמון 
מתקשרות  בכלל  ישראל  אלפי  ראשי 
היינו  למעלה,  לשרשן  ההמון  נפשות 
שהתואר  לכולנה",  אחד  "אב  לבחי' 
"אב" מורה על השייכות )שורש, מקור( 
להתחלקות  שורש  והיינו שהוא  לבנים, 
למטה; ואילו משה רבינו )נשיא הדור( 
מקשר נפשות ישראל בשרשם בה' אחד 
שלמעלה מהתחלקות לגמרי )שזה שייך 
בשווה  שהיא  שלהם,  היהדות  לנקודת 

ממש אצל כל ישראל(.

ובהערה 52:

הוא  הדור  שנשיא   - החסידות  בלשון 
ה"יחידה" הכללית של כל הדור, המגלה 

את ה"יחידה" שבכאו"א מאנשי הדור.

בהערה מוסיף הרבי: נקודת היהדות, דרגת 
הנשמה בה נרגש הקשר העצמי של כל יהודי 
עם הקב"ה, מכונה בדרך כלל בחסידות בשם 
נקודת  את  שמגלה  הדור  ונשיא  "יחידה", 

היהדות - ה'יחידה', נק' 'יחידה כללית'. 
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ונמצא, שחידושו וייחודיותו של נשיא הדור 
ישראל  אלפי  "ראשי   – הצדיקים  שאר  )על 
שבדורם"( הוא היותו היחידה הכללית של כל 
הדור, המגלה את היחידה – נקודת היהדות – 
שבכל יהודי )ועי"ז הוא משפיע להם את עצם 

החיות שזהו התפקיד של הלב(.

נשיא הדור – משיח שבדור
של  המבט  שמנקודת  מובן,  מעתה  ו. 
הוא  הדור  שנשיא  הטעם  התורה,  פנימיות 
המשיח שבדור, אינו מפני שנשיא הדור נבחר 
אלא  המשיח,  מלך  גם  להיות  שונות  מסיבות 
שמציאותו ותפקידו של נשיא הדור היא היינו 

הך עם מציאותו ותפקידו של מלך המשיח4.

הסיבה לכך היא )כנ"ל(, משום שנשיא הדור 
ומלך  הדור,  אנשי  אצל  היחידה  את  מגלה 
העולם,  בכללות  היחידה  את  מגלה  המשיח 
את  שמגלה  זו  היא  הכללית  שהיחידה  כיון 
היחידה גם בפרטים. והיות ששניהם הם בחי' 
היחידה הכללית, מובן שנשיא הדור הוא מלך 

המשיח.

הוא  הדור  שנשיא  מבאר  כשהרבי  ואכן, 
משיח שבדור, הביאור הוא כנ"ל, שענינם הוא 
יחידה כללית. ולדוגמא, בקונטרס בית רבינו 

שבבבל כותב הרבי, וז"ל:

המשיח  גם  הוא  הדור,  נשיא  "רבינו", 
משה  כמו  ישראל( שבדור,  )גואלן של 

לעיל  המבואר  את  גם  להסביר  יש  לזה  ובהתאם   )4
נשיא  של  ייחודיותו  אודות  בשלח(  חל"א  )מלקו"ש 
הדור – היחידה כללית – שמגלה את היחידה שבכאו"א, 
ובשיחת ב' ניסן תשמ"ח אומר וז"ל: "ויש להוסיף, שאצל 
מישראל  לכאו"א  שייכותו  יותר  מודגשת  המשיח  מלך 
מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו"א  הידוע  ע"פ   .  .
ניצוץ  שהיא  כאו"א,  שבנפש  היחידה  בחי'  היא  משיח, 
ונמצא,  צדקנו.  משיח  של  נשמתו  הכללית,  מהיחידה 
והשייכות  ביותר הקשר  מודגש  שבנוגע למלך המשיח 
לכל ישראל – שעצם נשמתם, בחי' היחידה היא ניצוץ 
מנשמתו של משיח, ולכן, גם הענין ד"אין מלך בלא עם" 
יתירה  בהדגשה  הוא  המלך"(  "יחי  העם  הכרזת  )תוכן 
אצל מלך המשיח – "דרך כוכב מיעקב", כוכב דכללות 
אצל  מיעקב"  כוכב  "דרך  גילוי  עם  הקשור  ישראל, 

כאו"א מישראל, התגלות בחי' היחידה שלו".
ובהערה 56 שם: להעיר שמקום משכן בחי' היחידה 
הוא בלב, די"ל דוגמתו בכללות ישראל, יחידה הכללית 

דמשיח – מלך המשיח, לב כל קהל ישראל.

ראשון  "גואל  הראשון(,  )הנשיא  רבינו 
דור  שבכל  כידוע  אחרון",  גואל  הוא 
גואל,  להיות  מצדקתו  הראוי  "א'  ישנו 
השי"ת  אליו  יגלה  הזמן  ולכשיגיע 
וישלחו כו'", ומסתבר לומר שהוא נשיא 
לרבי  בנוגע  בגמרא  כמפורש  הדור, 
יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן חייא הוא 
כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן 
שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", 

הנשיא שבדור.

ובהערה 53:

ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו"א  להעיר, 
חז"ל  דרשות  לתווך  יש  ]ועפ"ז  משיח 
כוכב  "דרך  יז(  כד,  )בלק  הפסוק  על 
המשיח  מלך  על  שקאי  מיעקב", 
על  וקאי  ה"ה(,  פ"ד  תענית  )ירושלמי 
כאו"א מישראל )ירושלמי מע"ש ספ"ד( 
– ששניהם אמת בפועל כיון שבכאו"א 
מאור  )ראה  משיח  ניצוץ  יש  מישראל 
היחידה,  בחי'  פינחס([,  ס"פ  עינים 
שהיא  הכללית  היחידה  מבחי'  ניצוץ 
נשמת משיח )רמ"ז לזח"ב מ, ב. ועוד(. 
כל  הכל", שכולל  הוא  וכיון ש"הנשיא 
מישראל,  שבכאו"א  דמשיח  הניצוצות 
בחי' היחידה הפרטית, נמצא שנשמתו 
היא בחי' היחידה הכללית, נשמתו של 

משיח, ולכן הוא המשיח שבדור.

ובהערה 58:

ראה שד"ח שם:

דור  בכל  אצלם  משוער  הי'  הזה  בדרך 
מי הוא . . רבינו הקדוש . . בדורו אמרו 
וידעו שהוא המוכן . . וכן הוא בכל דור 
ודור צ"ל אחד מוכשר שמא יזכו, ועפ"ז 
כתבו ג"כ תלמידי האר"י ז"ל שבימיו הי' 
האר"י ז"ל", ומסיים "וכ"ז הוא פשוט".

וכמו כן בשיחת ליל שמח"ת תשמ"ו )מוגה. 
לקו"ש חכ"ט עמ' 360. תרגום חפשי ללה"ק(:

מו"ח  כ"ק  הדור  )נשיא  שהמשלח 
אדמו"ר( הוא ה"משיח שבדור" עם כל 
של  הפירוש  כולל  שבדבר,  הפירושים 
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ונשיא  ונבחר  "משוח"  מלשון  משיח 
ו"משיח" כפשוטו - היות שהנשיא שבכל 
דור הוא המשה שבכל דור, שמשה הוא 
)משיח(,  גואל אחרון  הוא  גואל ראשון 
הדור, שבחי'  כללית של  היחידה  והוא 
היחידה היא הדרגא של משיח צדקינו 

כמבואר בכתבי האריז"ל.

חובה לציין, שבפעם היחידה שהרבי מדריך 
איך להסביר כשנשאלים על האמונה וההכרה 
המשיח  הוא  הדור  שנשיא  החסידים  של 
כנ"ל,  הענין  את  לבאר  מורה  הרבי  שבדור, 
להיותם   – חד  כולא  שבדור  ומשיח  שנשיא 
ליל  בשיחת  זה  גם  כללית".  "יחידה  שניהם 
נדפס   - מוגה  בלתי  )הנחה  הנ"ל  שמח"ת 
הבא  ואילך.   396 עמ'  ח"א  תשמ"ו  בסה"ש 

לקמן בתרגום חפשי מאידיש(:

ובשעה שהשליח מנצל את עשר כוחותיו, 
)הגימטריא  "משיח"  של  הענין  מתגלה 
)כחות((,  עשר  עוד  עם  "שליח"  של 
)"מה  למשלח  דומה  הוא  איך  מתגלה 
נהיה  שהוא  עד  כו'"(,  ברית  בני  אתם 
לדבר אחד עם המשלח )שלוחו של אדם 
כמותו( - נשיא דורנו, שהוא המשיח, עם 
כל הפירושים של משיח: משוח, נבחר, 
)משיח(  שזה  עד  ישראל,  ורועה  מנהיג 
הוא הפירוש הפשוט של נשיא, ולא יהיה 
לי כל תרעומת אם יפרשו שנשיא דורנו 

היא  כך  כי  כפשוטו,  צדקנו  משיח  הוא 
אכן המציאות - שנשיא דורנו היה משיח 

בדורו והוא משיח בדורנו.

ואלו ששואלים שאלות וכו' - יש על זה 
את ההסברה בפשטות, שכך זה אצל כל 
נשיא בדורו, שהוא המשיח בדורו - כיון 
שנשיא הדור הוא משה רבינו של אותו 
הדור ]עד שאומרים אף יותר מכך, שכל 
תלמיד חכם נקרא "משה", "משה שפיר 
קאמרת"[, ומשה הוא גואל ראשון והוא 
גואל אחרון, משיח צדקנו, ממילא יוצא 
צדקנו  משיח  הוא  דור  שבכל  שמשה 
שנשיא  בכ"מ  כמבואר  אחרון(,  )גואל 
הדור, עד נשיא דורנו בדורנו זה, הוא 
בחי' יחידה הכללית של הדור, שיחידה 

היא דרגת משיח.

ונמצא שעיקר ענינם של נשיא הדור ומלך 
ולכן  כללית",  "יחידה  היותם  הוא  המשיח 
שבדור  המשיח  הוא  הדור  שנשיא  ההצהרה 
מובנת מאליה כי חד הם. כאילו נאמר שמשיח 
שבדור הוא מילה נרדפת לנשיא הדור. אין זה 

הוספת "תואר" או מעלה, אלא היינו הך.

נשיא  על  הוא  שכשהמדובר  לציין  כדאי 
הדור"  של  כללית  "יחידה  הוא  הלשון  הדור, 
כל  של  כללית  "יחידה  תשמ"ו(,  )שמח"ת 
הכללית  "יחידה  שם(,  חל"א  )לקו"ש  הדור" 
של כלל ישראל" )קונטרס ענינה שם(, ולאידך 
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כשהמדובר הוא אודות מלך המשיח כשלעצמו 
הלשון הוא "יחידה של כללות ההשתלשלות" 
פדה  ד"ה  במאמר  וכן  שם(,  ענינה  )קונטרס 
העולם,  בכללות  הוא  "עד"ז  תשמ"ו5:  בשלום 
דכללות  היחידה  שהוא  משיח,  ע"י  שדווקא 

ההשתלשלות, יהי' ביטול הסט"א לגמרי".

ש"פ  בשיחת  המבואר  ע"פ  לומר  יש  ואולי 
האזינו – שבת שובה תנש"א ס"ט וז"ל:

ידוע שנשיא הדור הוא בחי' יחידה כללית 
כח  ממשיך  הוא  שעי"ז  וי"ל  דורו,  של 
יהודי לגלות את היחידה שבנפשו  לכל 
עד בגופו הגשמי ובחלקו בעולם. ובכדי 
מזכירים   – וגילוי  בהמשכה  להוסיף 
הנשיאים,  שמות  את  ובדיבור  בגלוי 
)כנ"ל(  כנשיאים  שמותם  ובעיקר 
יחידה  ענין  את  יותר  עוד  שמדגיש 
הכללית שלהם ]נוסף על שמם הפרטי, 
שקשור עם הנפש של הנקרא בשם זה[, 
הלב,  קולמוס  הניגון שלהם,  עם  וביחד 
המגלה הפנימיות וכו' – שעי"ז מיתוסף 
בגילוי היחידה דכל הנשיאים . . . ועד 
הכללית  דיחידה  הגילוי   – מזו  יתירה 
נשיא  צדקנו,  משיח   – הדורות  כל  של 
כל הנשיאים . . . עד – הגילוי ד"יחידה 
ית'  עצמותו  גילוי  שלך,  יחיד  ליחדך", 

בדירה לו יתברך בתחתונים.

בסגנון אחר, נשיא הדור הוא היחידה כללית 
היותו  ומצד  )שבדורו(,  ישראל  כללות  של 
בבחי' "יחידה כללית", הרי הוא אותה הבחינה 
 - תשמ"ו  שמח"ת  משיחת  וכנ"ל  משיח,  של 
להיות  בצדקתו  "הראוי  הוא  שהוא  דהיינו 
היא  נשמתו  כי  שבדור  המשיח  הוא  גואל", 
נשמת המשיח )וכן הוא הלשון בקונטרס בית 
רבינו שבבבל שם: נמצא שנשמתו )של נשיא 
הדור( היא בחי' היחידה הכללית, נשמתו של 

משיח, ולכן הוא המשיח שבדור(.

וכשמגיע הזמן, ונשיא דור זה מתגלה לעין 
ה"יחידה כללית" שלו  אזי  כל כמלך המשיח, 
כל הדורות ושל  מתגלה כהיחידה כללית של 

5( סה"מ מלוקט ח"ה עמ' פט.

כללות ההשתלשלות6.

והתגלות  דביאת  שהפעולה  יוצא,  זה  ולפי 
המשיח הוא שמתבטא ומתגלה בנשיא הדור – 
המשיח שבדור, שהיחידה כללית של דורנו זה, 
היא לא רק היחידה כללית של דורנו, או של 
כללות ישראל, אלא של כללות ההשתלשלות 
כל הדורות, זהו התוכן דביאת המשיח.  – של 
שעיקר  שם  ענינה  בקונטרס  הרבי  וכלשון 
ענינו של משיח הוא גילוי היחידה כללית של 
והסתעפות  ו"כתוצאה  ההשתלשלות,  כללות 
המשיח:  בביאת  הדברים  שאר  כל  יהיו  מזה" 
תחיית המתים, בניין ביהמ"ק - פעולותיו וכו'.

ביאור הדברים ע"פ הרמב"ם
של  וענינה  תוכנה  את  ביארנו  כעת  עד  ז. 
ומעתה  החסידות,  תורת  ע"פ  המשיח  ביאת 
נמשיך לבאר איך הביאור ע"פ חסידות עולה 
מלך  אודות  הרמב"ם  דברי  עם  אחד  בקנה 
המשיח ע"פ ביאורו של הרבי. הרמב"ם כותב 
הוגה  דוד,  מבית  "מלך  להיות  צריך  שמשיח 
בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה, ויכוף בה כל ישראל לילך 
בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' . . עשה 
ובנה  שסביביו,  האומות  כל  ונצח  והצליח, 
כעת  ישראל".  נדחי  וקבץ  במקומו  מקדש 
להגדרה  מתאימות  אלו  הגדרות  כיצר  יוסבר 

ע"פ חסידות שמדובר על יחידה הכללית.

הדבר יובן ובהקדים דברי הרבי בהדרן על 
הרמב"ם תשמ"ו7: 

ענינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן את 
העולם, אלא( ענין בפ"ע – "מלך מבית 
 – )בעולם(  המשיח  ביאת  וענין  דוד". 

6( ואולי יש לומר, שרואים זאת בבירור בנשיאותו של 
נשיא דורנו המשיח שבדור, שככל שעולה רף המודעות 
והקאך בעניני משיח, ושהגאולה קרובה והעולם מוכן, 
נשיא הדור ה"מסורתי" שדואג רק  גבולות  נפרצים  כך 
"לכללות ישראל", והרבי מדבר ומטפל בענינים של כלל 
האנושות והבריאה: שבע מצוות בני נח, רגע של שתיקה, 
פרטי  על  שמיימיים  סימנים  מעצמות,  בין  הסכמים 
שככל  לומר,  אפשר  ואולי  וכו'.  וכו'  האו"ם  ותולדות 
שנשיא הדור מתגלה ומתבטא יותר כמלך המשיח, יותר 
מתפתחת  שבדורו"  "ישראל  של  כללית  היחידה  ויותר 

ומתגלה כהיחידה כללית של כללות ההשתלשלות.
7( סי"ב, לקו"ש חכ"ז עמ' 256.
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במקומו  מקדש  "בנה  לאחרי  יהיה  שזה 
"משיח  הוא  שאז  ישראל",  נדחי  וקבץ 
בוודאי" – הוא, שיומשך ויתגלה בעולם 
מלך המשיח )שהוא למעלה מענין תיקון 
"יתקן  מזה  שכתוצאה  אלא  העולם(, 
העולם  שגם  כולו",  העולם  את  )גם( 
יהיה בשלימות, עד אשר "מלאה הארץ 

דעה את ה' כמים לים מכסים".

בהערות  הרבי  מסביר  זה  משפט  ובביאור 
שם וז"ל:

ענין בפ"ע:

ח"א  תער"ב  )המשך  מהידוע  להעיר 
רפקכ"ג. סה"מ תרצ"ט ע' 107. ובכ"מ( 
ומכיון  יחידה,  לבחינת  יזכה  שמשיח 
מיחיד,  "שמקבלת  הוא  יחידה  שענין 
עולם  של  ליחידו  תשוקתה  רק  היא  כי 
בלבד" )לקו"ת ראה כה, א( – לכן משיח 
 – עצמו  בפני  הו"ע  יחידה(  )בחינת 

דוגמת יחידו של עולם.

אמצעי  להיות  יכול  אינו  שמשיח  דהיינו 
בחי'  הוא  ענינו  שכל  דכיון  אחר,  למשהו 
היחידה המיוחדת עם "יחידו של עולם", וכשם 
אמצעי  ח"ו  אינו  עולם  של  שיחידו  שפשוט 
בו עצמו,  היא  לתכלית אחרת, אלא התכלית 
כך גם במלך המשיח שהתכלית היא בו עצמו 
ואינו אמצעי לענין אחר8. ענין זה מתבטא גם 
"מלך  המשיח:  מלך  אודות  הרמב"ם  בלשון 
מבית דוד". והטעם לזה, מבאר הרבי בהערה 

הבאה: 

מלך מבית דוד:

ומפשטות לשון  ה"ד.  פי"א  הל' מלכים 
הרמב"ם משמע שענין זה )"מלך מבית 

8( וע"ד המבואר בלקו"ש אודות כל יהודי. ולכאורה 
של  בדרגא  רק  זה  יהודי  כל  הוא שאצל  י"ל שהחילוק 
הנשמה קודם שירדה למטה, וכהשנשמה יורדת למטה, 
גילוי  לידי  בא  שאינו  הנשמה  בעצם  רק  הוא  הנ"ל 
44 ו45  163 ובהערות  )ראה בכהנ"ל לקו"ש חכ"ד עמ' 

ובהמצויין שם(.
והחידוש של מלך המשיח )ועל משקל זה, גם נשיא 
הדור( שבחינתו וענינו הוא היותו יחידה כללית, אין בו 
מציאות אחרת חוץ מייחודו ודביקותו בעצומ"ה – יחידה 
לייחדך, ולכן כהנ"ל הוא בגלוי אצלו. ויש להאריך בכ"ז.

דוד"( הוא )לא רק מצד ההבטחה ש"לא 
לעולם"  דוד  מזרע  המלוכה  תכרת 
הגדר  אלא(  ה"ז(,  פ"א  שם  )רמב"ם 

דמשיח.

ויש לבאר זה ע"פ הידוע )המשך תער"ב 
אופנים:  שני   – שבמלך  פקכ"ב(  שם 
באה  שלו  וההתנשאות  שהמלוכה  )א( 
אותו  שמנשאין  העם  "מן  )בעיקר( 
זה  ועל  למלך",  אותו  ועושין  עליהם 
)ב( ש"אינו  "אין מלך בלא עם".  אמרו 
צריך להסכמה מזולתו כלל וכלל, להיותו 
מלך בעצם . . )ובחינה זו דמלכות יכולה 
דמה  לומר,  ויש  עם".  בלא  גם  להיות( 
שם(,  )רמב"ם  מלכות  בכתר  זכה  שדוד 
הוא  ה"ח(  )שם  לדוד"  המלכות  ו"עיקר 
- שלמלכי בית דוד יש )גם( הענין דמלך 
בעצם*. ועפ"ז יובן מה שהתואר דמשיח 
הוא  משיח  כי   – דוד"  מבית  "מלך  הוא 
ענין בפני עצמו )שלמעלה מענין תיקון 
שאינו  בעצם"**  "מלך  בחינת  העולם(, 

תלוי בהעם.

ובשוה"ג הראשון שם:

ראה עד"ז לקו"ש חכ"ח ע' 109 ואילך. 
שם  תער"ב  בהמשך  מהמבואר  ולהעיר 
שהכתר  "הו"ע  דמלוכה  זו  שבחינה 
הולמתו  דכתר  הענין  והרי   – הולמתו" 
"עדות הוא לבית דוד" )ע"ז מד, סע"א(.

ובשוה"ג השני:

רפקכ"ג,  שם  תער"ב  המשך  גם  ראה 
לבחינת  שיזכה  )מה  משיח  של  דענינו 
יחידה( הוא דוגמת בחינת "מלך בעצם".

דהיינו, זה שענינו של משיח הוא בחי' יחידה 
עולה בקנה אחד עם זה שהוא "מלך בעצם":

ובהקדים9, ישנם שני סוגי מלכים, יש מלך 
העם  ואם  בו,  העם  בחירת  מצד  מלך  שהוא 
גם  להיות  יכול  היה  הוא  בו  בוחרים  היו  לא 
דרגא  אחר.  תפקיד  למלאות  או  חשוב  שר 
דהיינו  בעצם',  'מלך  הוא  במלך  יותר  נעלית 

9( בהבא לקמן – ראה המשך ר"ה תש"ג, לקו"ש חכ"ה 
וח"ל שיחה ג' לפרשת חיי שרה.
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שמציאותו בתור מלך אינה תלויה בעם, אלא 
כמו אדם  בו מתולדתו,  זוהי תכונה שטבועה 
שיש לו כישרון לצייר או לשיר או כיו"ב )רק 
שאם העם לא יבחר בו, תכונה זו תישאר אצלו 
ומבואר  ביטוי(,  לידי  תבוא  ולא  בפנימיות 
בכ"מ שמלכי בית דוד הם מלכים בעצם. היינו 
רק  והם  בטבעם  נמצאת  המלוכה  שתכונת 

צריכים לגלותה.

ובעניננו: המציאות שמשיח הוא )גם( מלך, 
אינה מכיון שהוא קיבל עוד 'תפקיד' או כיון 
מצא,  שהעם  מתאים  הכי  המועמד  שהוא 
הוא  המשיח  מלך  אלא  מלך.  הוא  זה  ומצד 
מלך  את  מתאר  הרמב"ם  ולכן  בעצם,  מלך 
המשיח בתואר "מלך מבית דוד", כי זה הגדר 
של משיח – מלך בעצם. ודבר זה עולה בקנה 
אחד עם עיקר ההגדרה של מלך המשיח ע"פ 
חסידות שהוא 'יחידה הכללית', ובסגנון הדרן 

הנ"ל 'ענין בפ"ע', 'מלך בעצם'.

לנו  יש   – ומבאר  הרבי  ממשיך   – ומעתה 
הפרטים  שאר  כל  על  אחרת  הסתכלות 
והתוארים של הרמב"ם על מלך המשיח. הם 
להיות  ע"מ  הנדרשים  ומשימות  תנאים  אינם 
התכלית  אינם  הם  גם  המתאים,  המועמד 
שלשמה יש את מלך המשיח )כיון שהוא ענין 

עצמי ולא אמצעי לענין אחר(, 

בנין  ברמב"ם:  המנויים  הענינים  כל  אלא, 
ביהמ"ק, קיבוץ נדחי ישראל וכו' הם האופנים 
המשיח  מלך  של  ענינו  מתבטא  ידם  שעל 
“ביאת  המושג  ועפ"ז,  ובעולם.  בישראל 
המשיח" פירושו שנמשך ומתגלה בעולם ענינו 
העצמי – היותו היחידה כללית – המלך בעצם. 
דברים  ישנם  מזה,  והסתעפות  שכתוצאה  רק 
שנפעלים בעולם: תיקון ושלימות העולם ועד 

שמלאה הארץ דיעה.

זה  זו המטרה של ביאת משיח, לא  אך לא 
אלא  למלך,  משיח  את  שהופכים  המרכיבים 
אדרבה, כל זה קורה רק כדי להמשיך ולגלות 

את ענינו של משיח בעולם. 

ונמצא, שהמסקנא כעת היא בדומה להבנה 
הביאור  ע"פ  הקודם  הסעיף  בסוף  שהסקנו 
גם  זה  את  הבנו  שכאן  רק  ענינה,  בקונטרס 

בלשונו של הרמב"ם. 

עיקר החידוש דביאת משיח
ענינו  כל ההסברה הנפלאה במהות  ח. את 
נגלה וחסידות, אפשר לראות  של משיח ע"פ 
בשיחה  נפלאות  ובאותיות  בהוספה  בבירור, 
בתחילת  תשנ"ב.  תולדות  ש"פ  של  הידועה 
בין  החילוק  את  לבאר  הרבי  מאריך  השיחה 
גדול  ושל  להקב"ה,  תינוק  של  ההתקשרות 
בישראל להקב"ה, ובסעיף ז' מסכם זאת הרבי 

כך:

אצל גדול בישראל מתגלה ההתקשרות 
הגילויים  דרגת  )בעיקר( מצד  להקב"ה 
 – הנשמה(  עצם  מצד  )כ"כ(  )ולא 
ולפי־ ע"י  היא  להקב"ה  שההתקשרות 

והמדות  בשכל  וההשגה  ההבנה  ערך 
שבלב, ולמעלה מזה, רצון ותענוג, ועד 
לשלימות ההתקשרות להקב"ה ע"י בחי' 
היחידה, שלאחרי כל העילויים ה"ה רק 
)לנשמה  לה"  שנקראו  שמות  מ"חמשה 
וגדר  תואר  על  שמורה  "שם"  עצמה(, 
רצונה  שכל  לייחדך",  "יחידה  מסויים, 
ולהתאחד עם  וחפצה לצאת ממציאותה 

הקב"ה.

ההתקשרות   – תינוק  אצל  משא"כ 
להקב"ה היא מצד עצם הנשמה, למעלה 
מכל החמשה שמות שנקראו לה, למעלה 

גם מבחי' "חלק אלקה ממעל ממש".

ובהמשך השיחה הרבי מקשר זאת באריכות 
וימות המשיח,  לחידוש של הגאולה העתידה 

ובסעיף י' כותב:

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

דהיינו שכאן הרבי "מעביר הילוך", ומבאר 
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בחי'  הוא  משיח  של  ענינו  )עיקר(  שאמנם 
להוסיף  "יש  אך  באריכות,  וכנ"ל  היחידה 
זה  משיח"  של  ענינו  ש"אמיתית  ולתקן10" 
העצם שלמעלה מיחידה ]ליתר ביאור במושג 
זה ראה בשיחת ש"פ תצווה תשמ"ט[. בהמשך 
מתבטא  הדבר  איך  מבאר  הרבי  הסעיף 

בעבודת כאו"א מישראל:

 – מישראל  כאו"א  בעבודת  וענינו 
התגלות  בעצמו  שפועל  לפני  שגם 
בחי' היחידה . . . ישנה עצם מציאותו, 
שניעור  )רק  זו  ו"ידיעה"  נשמה,  עצם 
עניני  לכל  ומביאה  פועלת  משנתו( 
שחדורים  כפי  ממש  בפועל  העבודה 
בההתגלות דעצם הנשמה, וזהו אמיתית 
הענין דביאת המשיח, שהעצם דישראל 

הוא בהתגלות בפועל ממש. 

ובסעיף יא הרבי מסביר איך הדבר מתבטא 
במלך המשיח עצמו, וכאן אנו מגיעים לנקודה 

עליה הרחבנו למעלה במאמרנו: 

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

של משיח(.

דביאת  החידוש  שעיקר  מובן  ועפ"ז 
מציאותו  בהתגלות  הוא  המשיח 
פרטי  כל  כי,  עבדי"(,  דוד  )"מצאתי 
כל  לעין  )התגלותו  שלאח"ז  הענינים 
וכל  ישראל,  את  לגאול  פעולותיו  ע"י 

10( מצאתי לו חבר בלקו"ש חכ"ד עמ' 164 בהערה 
44, שם הרבי מחדש ומבאר באו"א ממה שהתבאר עד 
וכשהמערכת כתבה תיווך  אז בכו"כ מקומות בלקו"ש, 
ביאורם-תיווכם  כל  את  מחק  הרבי  בהערה,  מסויים 
וכתב על המקורות הקודמים "הל' שם צריך תיקון" )מפי 

השמועה(. ואולי יש לקשר בין ב' ה"תיקונים". ואכ"מ. 

הענינים דימות המשיח( באים כתוצאה 
מציאותו,  מהתגלות  והסתעפות 
הלשון  בדיוק  ויומתק   .  . בה  וכלולים 
"כל ימי חייך להביא לימות המשיח" – 
שהחיות )"חייך"( כשנתגלתה מציאותו 
מביאה )בדרך ממילא( לימות המשיח, 
כיון שמציאותו )חיותו( כוללת כל פרטי 
הענינים דימות המשיח, שכולם כלולים 

בהתגלות עצם מציאותו. 

ובהערה 94:

מאותן הבאים מבני דוד ועדיין הי' להם 
ממשלה גם בגלות . . כגון רבינו הקדוש" 

)חדא"ג מהרש"א לסנהדרין צח, ב(.

ממש.  ברורים  הדברים  זו  בשיחה  וגם 
התגלות  היא  משיח  ביאת  של  החידוש  עיקר 
של  הכללית  היחידה  התגלות   – מציאותו 
ה"מלך  של  בעצם"  ה"מלך  התגלות  העולם, 
מבית דוד", זה עיקר הענין דביאת משיח וכל 

השאר זה רק תוצאות מהחידוש העיקרי.

חובה לציין שבכל אחת משיחות נפלאות אלו, 
בהם הרבי מחדד את ההבנה וההכרה באמיתית 
ועיקר ענינו של משיח, הרבי מורה בפועל מה 
צריך לעשות בקשר לזה, ואיך למהר ולזרז עוד 

יותר את הגילוי וההמשכה של כהנ"ל:

יחידה  התורה,  פנימיות  והפצת  לימוד 
שבתורה, בכל מקום ומקום בעולם לכל יהודי 
משיח  הניצוץ  גילוי  ענינה(.  )קונ'  ויהודי 
שבכאו"א ע"י קיום ומילוי שליחותו של נשיא 
שיעור  לימוד  תשמ"ו(.  שמח"ת  )ליל  הדור 
והתעוררות  תשמ"ו(  )הדרן  היומי  הרמב"ם 
לימות  "להביא  הנשמה  עצם  של  מחודשת 
אחת  מצווה  ועוד  פעולה  עוד  ע"י  המשיח", 
כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את  להכריע  כדי 
והצלה  תשועה  ולהם  לו  ולהביא  זכות  לכף 

)שיחת ש"פ תולדות תשנ"ב(. 

עניינה  נעזרתי רבות בקונטרס  בהכנת המאמר 
של תורת החסידות עם ביאורי הגה"ח ר' יואל כהן 
ומשיח  "חסידות  ומאמרו  תשע"ח(  )מעיינותיך. 
היינו הך" שהתפרסם בקובץ משיח וגאולה גליון ב' 
)ברוקלין. תשנ"ז(. קובץ נשיא הדור )ברוקלין. ג' 
תמוז תשע"ו( והספר עניינו של משיח )להרשד"ב 

וולף(.
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הבריחה מרוסיה

בשנת תש"ז התארגנה קבוצה מאנ"ש )ובה 
מרוסיה.  בריחה  לקראת  משפחתי(  הייתה 
חלק מתהליך הבריחה היה להשיג סכום כסף 
נכבד שישמש עבור הניירות וכרטיסי הנסיעה. 
באחד מן הימים קיבלה משפחתי מידע מידיד 
בו  זה  שזמן  הממשלה  במשרדי  שעבד  יהודי 
שיש  מכיוון  טוב  זמן  אינו  הבריחה  מתוכננת 
ההתלבטות  זה.  בזמן  בנסיעה  רבים  סיכונים 
סיכון  לקחת  רצינו  לא  מחד,  גדולה.  הייתה 
לתוצאות  תביא  ואף  תצלח  שלא  בנסיעה 
היה  הוא  גם  ברוסיה  מאידך, המצב  הפוכות. 
כפולה.  הייתה  כך שההתלבטות  נסבל,  בלתי 
לאור המצב החליטו אנ"ש לערוך בית דין של 

דיני נפשות – עשרים ושלושה דיינים.

והתחילו  המחתרות  בא'  נערך  תורה  הדין 
ואמר:  מהדיינים  אחד  שקם  עד  בעניין  לדון 
זהו  הנוכחי  במצב  שהישארות  מודים  "הכל 
רק  זהו  הנסיעה  ואילו  נפש,  פיקוח  עניין של 
חשש של פקוח נפש, שהרי ייתכן ודברי אותו 
לפסוק  צריכים  כן  אם  וכו'.  אמת  אינם  ידיד 
חן  מצאו  דבריו  להיערך".  צריכה  שהנסיעה 
שהנסיעה  אחד  פה  ופסקו  הדיינים  כל  בעיני 
הרבה  אחרי  הנסיעה  להיערך. בסיום  צריכה 

טלטולים, הגענו לפאריז. 

מחשבה של הרבי

בזמן  לנו:  סיפרו  לפאריז  הגענו  כאשר 
האם  החסידים  שאלוהו  בפאריז  היה  שהרבי 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ יודע מי הם וכו'. כמענה 
חושב  לא  שהרבי  חושבים  "אתם  הרבי:  אמר 
עליכם"? אספר לכם סיפור: כאשר הרבי )כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ( קיבל התקף לב ר"ל, לא הרשו 
הרופאים להיכנס לקודש פנימה. מכיוון שכך, 
כל הזמן עמדו ליד חדרו הק' של כ"ק אדמו"ר 
בכל  הרופאים  נכנסים  היו  היתר  בין  הריי"צ. 

יום לתת לרבי תרופה.

ראו  נכנסו,  הרופאים  כאשר  אחד,  יום 
שראשו הק' של הרבי הריי"צ שעון על ידו הק' 
מיד  נראה שהתעלף.  והיה  השולחן  מעל-גבי 
התחילו לנסות לדבר עם כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
אך כ"ק אדמו"ר הריי"צ לא הגיב. כאשר ראו 
שהרבי לא מגיב מיהרו הרופאים לרדת למטה 

כאשר  שליט"א(.  אדמו"ר  )כ"ק  לי  לקרוא 
עליתי למעלה נכנסתי לחדרו הק' ולאחר מכן 
יצאתי ואמרתי שהכל בסדר ומסרתי זאת גם 
ע"כ  לוקח  ואני  לדאוג,  מה  שאין  לרופאים 

אחריות.

אדמו"ר  )כ"ק  נכנסתי  שוב  מכן  לאחר 
וראיתי  עושה,  הרבי  מה  לראות  שליט"א( 
ולפתע  ושוב,  שוב  ישיר"  "אז  אומר  שהרבי 

אמר "אה ב"ה א דורך" ]=ב"ה. עברו[.

כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לנוכחים שסיפור 
את  חציתם  בו  זמן  באותו  בדיוק  אירע  זה 
ישיר!  "אז  אז  אמר  הריי"ץ  ואדמו"ר  הגבול 
דער  אז  "זעהט  סיים:  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק 
שווער טראכט פון אייך" ]=הנכם רואים שכ"ק 

מו"ח אדמו"ר חושב עליכם[.

זאת הייתה הרכבת בה נסענו!

"שבתי בבית ה' כל ימי חיי"

בהיותי בחור התגוררנו בלונדון והייתי לומד 
בישיבה במנצ'סתר )יחד עם האחים אברהמ'ל 
פוטרפאס  בער'ל  שם-טוב,  שי'  וישראל'יק 
שי', ועוד כמה בחורים )חלקם חבדי''ם, שאר 

הבחורים לא היו חסידי חב''ד((.

בסוף שנת הלימודים של שנת תשי"ג ישבנו 
יחד )אני אברהמ'ל ועוד( ואמרנו אחד לשני: 
"מה אנחנו עושים כאן? צריכים לנסוע וללמוד 
לרבי  מכתב  וכתבנו  ישבנו  מיד  הרבי!"  אצל 
ואברהמ'ל חתם בשם כל הבחורים החב"דיים, 

ושלחנו את המכתב לרבי. 

אחד  כל  הלימודים  שנת  נגמרה  כאשר 
לישיבה  חזרתי  כאשר  לביתו.  נסע  מאיתנו 
שאברהמ'ל  לי  מתברר  תשי"ג  באלול 

ובער'ל נסעו לרבי!.. 

מיד התקשרתי לאבי ואמרתי לו שאני רוצה 
ללא  לבד  להישאר  רוצה  ואיני  לרבי  לנסוע 
חברים. אבי ענה לי שדבר זה אינו אפשרי ואני 

צריך להישאר. וכך הווה.

שאלנו  שכאשר  לי  סיפר  אבי  מכן  לאחר 
הרבי  ענה  לבוא,  יכולים  אנו  האם  הרבי  את 
יכול  מי  תחליט  שההנהלה  הישיבה  להנהלת 
לנסוע ומי לא, אבל שזה לא יהי' בשם הרבי. 
ומה שקרה הוא שההנהלה נתנה רשות לאחים 

ם
תמי

ה
 

ם
תמימי
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שאשאר  רצו  אלי  ובנוגע  לנסוע,  שם-טוב 
בישיבה... 

הנסיעה לאמריקה

תשי"ד  שנת  של  הלימודים  שנת  בסוף 
ללמוד  לבוא  וביקשתי  לרבי  מכתב  כתבתי 
מכתב  קבלתי  אלול  בח"י  הרבי.  אצל 
ולאחר  תשרי  לחודש  שאבוא  מהרבי  מענה 
במונטריאול  בישיבה  ללמוד  אלך  מכן 
והיכן  מונטריאול  זה  מה  ידעתי  לא  )בשעתו 
לא(. ותו  הרבי  איפה  ידעתי  רק   נמצאת, 
עיכובים  לאנשים  עושים  היו  זמנים  באותם 
ובכדי  לאמריקה,  להיכנס  בשביל  ובעיות 
למנוע בעיות אלו היו צריכים לקנות גם כרטיס 
חזור כהוכחה שהנסיעה היא לזמן מועט ולא 
לקניית  כסף  לי  היה  שלא  מכיוון  להשתקע. 
קניתי  הלוך  כרטיס  רק  אלא  חזור  כרטיס 
לאמריקה  הגעתי  כאשר  הלוך.  כרטיס  רק 

)באוניה( היה לי נס ולא עשו לי שום בעיות.

אחי  לי  שמחכים  ראיתי  החוצה  כשיצאתי 
פוטערפאס ואברהמ'ל  בער'ל  וחבריי  שיחיה 
שיחיו שם-טוב ועוד כמה בחורים, כמובן וגם 
פשוט שהם שמחו לראותי ואני אותם. באותו 
זמן הם סיפרו לי שכמה ימים קודם בואי הרבי 
ביקש מהריל"ג שישאל את אחי האם הוא יודע 
שאני בא. וכאשר אחי ענה בחיוב מסר הרבי 

עבורו שילך לנמל לפגוש אותי.

הנסיעה למונטריאול

רק  היה  ברשותי  לעיל,  שהזכרתי  כפי 
כרטיס נסיעה לצד אחד ששימש אותי בכניסה 
הייתה  הרשות  לזה  ובהתאם  לאמריקה, 

לשהות באמריקה לחודש אחד בלבד. מכיוון 
שכך, לא ידעתי מה עלי לעשות. נגשתי לרב 
ספקותיי  את  בפניו  ופרסתי  חודקוב  חמ"א 
כן  כמו  למונטריאול,  לנסוע  לי  אמר  שהרבי 
איך עלי לנסוע. הרב חודקוב שאל את הרבי 
זה  כל  והרבי אמר שאסע עם הרב קרעמער. 

היה קודם 'שבת בראשית'.

מתכנן  קרעמער  הרב  מתי  ביררתי  כאשר 
'שבת  קודם  נוסע  שהוא  גיליתי  לנסוע 
לפספס  רציתי  לא  זאת  עם  יחד  בראשית'. 
לי  נותרה  לא  אך  הרבי.  של  ההתוועדות  את 
שגם  היא  נוספת  בעיה  עמו.  ונסעתי  ברירה 
להישאר  באפשרותי  היה  לא  במונטריאול 
לתקופה ארוכה מכיוון שהייתי צריך אשרות 

שהייה, שכמובן לא היו בידי.

לגבול  קרעמער(  והרב  )אני  הגענו  כאשר 
רוצה  אני  מדוע  המפקח  אותי  שאל  קנדה 
בישיבה  לבקר  שבאתי  לו  עניתי  להיכנס? 
לאחר  בה.  ללמוד  רוצה  אני  האם  ולראות 
אם  יקרה  מה  המפקח  שוב  שאל  לו  שעניתי 
ארצה להישאר בישיבה? עניתי לו שאשאר... 

ובאופן ניסי נתן לי להיכנס.

"הביאני המלך חדריו"

לחצרות  לנסוע  ורציתי  התקרב  שבט  י' 
ניירות  בידי  היו  שלא  עקא  דא  קודשינו, 
ואצליח  לי  יאיר  שמזלי  קיוויתי  המתאימים.. 
להתחמק. כאשר עליתי על הרכבת מיד הבחין 
שהוביל  מה  ניירות  בידי  שאין  המפקח  בי 
נאלצתי  הצער  ולמרבה  מהרכבת,  לירידתי 

להישאר במונטריאול.

הרב גורקאוו מתוועד עם תלמידי התמימים
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לפני שעזבתי את הרכבת כתבתי פתק לרבי 
רוצה  שאני  העובדה  וציון  מצבי  תיאור  עם 
לבוא. את הפתק מסרתי לידידי ר' בערל שי' 
מאצקין )שלו כן היו ניירות( על מנת שימסרו 
לרבי. מיד לאחר מכן ירדתי מהרכבת וחזרתי 

לביתי.

הוא  ל770  מאצקין  שי'  בערל  ר'  כשהגיע 
לרבי.  שיביאו  להריל"ג  הפתק  את  מסר 
תוך  לרבי,  הפתק  את  הכניס  הריל"ג  וכאשר 
כדי קריאתו אמר "זאל ער קומען"! ]=שיבוא[ 
הרבי המשיך ואמר שלא אבוא לבד אלא יחד 

עם אנשים נוספים. 

כאשר קיבלתי את הבשורה שמחתי מאוד. 
אנשים  עם  יחד  שאבוא  אמר  שהרבי  ומכיוון 
נוספים נסעתי עם הבעה"ב )שנסעו יום אחרי 
לי  אמרו  לא  לגבול  הגענו  כאשר  הבחורים(. 
יחד  בדרכי  והמשכתי  ליכנס!  לי  ונתנו  כלום 

עם הבעה"ב שמח וטוב לב.

ל770 הגעתי בשעה 8:30 בבוקר. חצי שעה 
לאחר מכן הגיע הרבי מביתו ל770. במבואה 
עמדו קבוצת בחורים וביניהם עמדתי. כאשר 
 – הילוך  כדי  תוך   - לפרוזדור  נכנס  הרבי 
ושאל באם הוא  ולעבר הבחורים  הצביע אלי 

)גורקאוו( הגיע?... וריל"ג ענה שכן. 

בלי משחקים!

בין  לרבי.  מכתב  כתבתי  תמוז  י"ב  לקראת 
יתר הדברים כתבתי שלא השגתי ניירות עדיין 
אבל אני רוצה להגיע... כאשר הרבי קרא את 
מדי  ]יותר  קונצען"...  "צופיל  אמר  המכתב 

תעלולים[ וכמובן שלא נסעתי.

לבוא  רציתי  הפסח  בחג  שנים  כמה  לאחר 
ניירות  בידי  היו  לא  עדיין  לא  אבל  לרבי 
המתאימים. וכשכתבתי לרבי מכתב לרגל יום 
הפסח.  לחג  לבוא  רצוני  על  כתבתי  הולדתי 
יתברך  ה'  "ימלא  הרבי:  כתב  במכתב המענה 
משאלות ליבו לטובה". לאחר מכן הראתי את 
המכתב לחברי ר' בערל שי' מאצקין שהתלהב 
שקרה  ומה  ניירות"!  תשיג  בטח  "אתה  ואמר 
קבלתי  הפסח  חג  קודם  ימים  שכמה  הוא 

בדואר דרכון וניירות!

בדיקת  לאחר  לרבי  נסעתי  בפועל, 

חמץ. קודם נסיעתי ביקשו ממני כמה בעה"ב 
שהיו מקבלים בקביעות מצות מהרבי שאעבור 
המצות  ואת  מצות  עבורם  ואקבל  הרבי  אצל 
ב'  בליל  לאוכלם  שיוכלו  כך  בדואר  אשלח 
אמרתי  הרבי  ליד  עברתי  כאשר  הפסח.  דחג 
שאני לוקח מצות עבור אותם בעה"ב )ונקבתי 
געקראגן  "האסט  לי:  אמר  הרבי  בשמם(. 
ניירות  ]השגת  שוועריקייט'?!...  אן  פאפירן 

בלי קשיים?[

"ומביט עליו"

כאשר הייתי בחור ב770 בחן אותי המשגיח 
בעיצומה  ע"ה.  בוקיעט  מאיר  חיים  הגה"ח 
במסדרון  עומד  שהרבי  הבחנתי  הבחינה  של 
ומקשיב למהלך הדברים. כאשר הרבי הבחין 

שמסתכלים בו חזר לחדרו.

חיבה יתרה נודעת להם

ב'יומא דפגרא' בשנים הראשונות נהג הרבי 
קודם  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  לדירת  לעלות 
ההתוועדות ושם היה מתוועד משך זמן קצר. 
ובחורים  אני  עמדתי  השנים  בא'  תמוז  בי"ב 
נוספים בסלון ביתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ. 
ואמר  הרבי  אלינו  פנה  ההתוועדות  באמצע 
העביר  זה  קירוב  "לחיים".  מאתנו  אחד  לכל 
ניתן  שלא  מיוחדת  לבבית  הרגשה  בקרבי 

לתארה במילים.

בסיום ההתוועדות הגישו למסובים קינוח. 
הרבי לקח כלי אכילה וחתך בידו הק' למספר 
לאחר  שנכחו!  הבחורים  מספר  כפי  חתיכות 
מכן השאיר את הקינוח )החתוך( על השולחן. 
ניגשנו אל הקינוח  לאחר שהרבי הלך לחדרו 
חתיכה  אכל  שנכחו  מהבחורים  אחד  וכל 
ה"חיבה  הרגשת  לידי  שהביא  דבר  מהקינוח. 

יתרה" מהרבי.

 "בכוח התורה תוכל לחזור
את כל המאמר"

סיון.  בט'  במונטריאול  התקיימה  חתונתי 
ל'יחידות' נכנסתי לילה קודם החתונה )'אסרו 
ב'יחידות' אמרתי לרבי שלא מפריע לי  חג'(. 
לקבל את הסידור )של הרבי( מחר בצהריים 
כך  על  למונטריאול.  לטוס  מכן  לאחר  ומיד 
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זאל  נישט אז א חתן  "ס'פאסט  ענה לי הרבי: 
אנקומען גלייך צום חופה" ]=לא מתאים לחתן 

להגיע ישר לחופה[.

"און  ברכבת  שתסעו  ואמר:  המשיך  הרבי 
אן  ס'דא  "טריין".  אויפ'ן  פארברענגען  מ'זאל 
ענין פון חתן-מאל" ]=שיתוועדו ברכבת. הרי 
יש ענין של "חתן-מאל"[. מכיוון שלא ידעתי 
מה זה חתן-מאל שאלתי ע"כ את הרבי, וענה: 
דאס"  איז  וואס  פרעגען  נאך  זאלסט  "דו 
]=תבררו אצל אחרים מה זה[. "ובנוגע לסידור 
אני אצא מוקדם למעריב )בד"כ בליל יחידות 
הרבי יצא למעריב בחצות, הכותב( ואז אמסור 

לך את הסידור". וכך הווה.

שאלתי את הרבי בנוגע לאמירת "ועל חטא" 
)כי א"א תחנון עד י"ג( ענה הרבי "דו זאלסט 
וועלען  רבנים  די  מסתמא  רבנים.  ביי  פרעגן 
רבנים.  אצל  ]=תשאל  מאכען"  מתיר  דיר 

מסתמא יתירו לך להגיד[. 

ובפרט  להתענות,  קשה  לי  היה  בבחרותי 
שיהיה  לרבי  אמרתי  ב'יחידות'  בקול.  לדבר 
פנים  בקבלת  המאמר  את  לחזור  קשה  לי 
רק  תגיד  "אז  לי  ענה  הרבי  אז  הצום(  )בגלל 
חצי מהמאמר". "התחצפתי" ואמרתי שאצלנו 

לא נהוג לעצור באמצע המאמר. על כך ענה 
הרבי: "אנחנו באים עכשיו ממתן תורה, בכוח 

התורה תוכל לחזור את כל המאמר".

 ל'קבלת פנים' הגיעו משתתפים גם מחוגים 
אחרים. בסה"כ נכחו מאה ועשרים איש לערך. 
חזרתי על המאמר ולא רק שקולי לא כאב אלא 

גם כל הנוכחים שמעו בבירור!

יישר כח מהרבי

בשנים הראשונות, כאשר ההתוועדויות היו 
נערכות באולמות שונים ברחבי שכונת קראון 
לומר  ההתוועדות  בסיום  הרבי  נהג  הייטס 
אותו  האירוח.  על  האולם  לבעל  כוח"  "יישר 
בעל אולם שהיה גוי אפריקני נהג לחכות עד 
סיום ההתוועדות בכדי לקבל את ה"יישר כוח" 

מהרבי! 

זיכרונות מליובאוויטש 

באחת הסעודות שנערכו בבית כ"ק אדמו"ר 
זעליג  ר' עזריאל  נכח  - פסח תשט"ו,  הריי"צ 
זיכרונות  שיספר  ממנו  ביקש  הרבי  סלונים. 
בנוח  הרגיש  לא  עזריאל  ר'  מליובאוויטש. 
לדבר בפני הרבי. הרבי פנה אליו ואמר: "זאג 
]=תספר  לעפל"  א  גאפל  א  גענוצט  מ'האט 
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שיספר  דהיינו  כפית[.  במזלג.  שהשתמשו 
דברים פשוטים. ר' עזריאל סיפר שכאשר היה 
עם  השתמש  לא  שהצ"צ  שמע  בליובאוויטש 

מזלג בפסח. 

על  אמר  הרש"ב  שהרבי  סיפר  מכן  לאחר 
"לולא  בציבור,  אשם  בעניין  צו  בפ'  פרש"י 
כאשר  זה".  רש"י  מוחק  הייתי  דמסתפינא 
הרבי שמע זאת אמר בהתפעלות: "אזוי האט 
וועגן  רעדן  מפרשים  אסאך  געזאגט?!  ער 
דעם פרש"י" ]=כך הוא אמר? הרבה מפרשים 
מדברים על הרש"י הזה[. בינתיים הגישו את 
המרק, וכ"ק אדמו"ר שליט"א לקח את הכפית 
ואמר  הפסיק  שהרימה  כדי  ותוך  המרק  עם 

שוב: "אזוי האט ער געזאגט"

לכתחילה אריבער!

תפלת  קודם  תשי"ז  השנה  דראש  א'  ביום 
שחרית שלח הרבי )בגלל שירד גשם( לבדוק 
ה'תשליך(  נערך  )שבו  הפארק  שער  האם 
פתוח. אינני זוכר מה הייתה התשובה. לפועל, 
לתהלוכה  יצא  הרבי  מנחה  אחרי  בצהריים 
שירד  למרות  תשליך  לעשות  בכדי  לפארק 
גשם חזק. הרבי החזיק את הסידור באופן שלא 

נרטב, וכולם הלכו אחרי הרבי.

נעול.  היה  השער  לפארק  הגיעו  כאשר 
הרבי נתן את סידורו לאחד הנוכחים והתחיל 
נתן  והרבי  לרבי  לעזור  ניסה  אחד  לטפס... 
בכדי  זבל  פח  נוסף הביא  חזק. אחד  בו מבט 
והרבי התעלם ממנו.  יוכל לטפס ע"ז  שהרבי 
הגדר שליד השער הייתה גבוהה יותר מהגדר 
שמסביב לפארק ובכל זאת הרבי טיפס דווקא 
מעל הגדר הגבוהה )אחרים הלכו לטפס מעל 
הגדר הנמוכה יותר(. הרבי ניסה לעלות מעל 
פסע  לקח  הרבי  כביכול,  הצליח"  ו"לא  הגדר 
פסיעה אחורה ואז תפס בגדר וקפץ מעליה... 

לאחר שהרבי קפץ כולם קפצו אחרי הרבי.

שבמהלך  זקן  חסיד  נכח  'תשליך'  באותו 
אותו  נקרעו...  מכנסיו  הגדר  מעל  הטיפוס 
זקן התלהב ואמר: "אני ישמור את המכנסיים 
האלו לעולם ועד בתור זכרון!" ביציאה אחרי 
תשליך יצאו דרך השער המסתובב )ולא מעל 

הגדר(.

"אמרתי 'לחיים' כללי עבור כל אחד 
באופן פרטי"

בחוץ.  לרקוד  התחלנו  ל770  כשחזרנו 
נפתח  לפתע ראינו את החלון של חדר הרבי 
והרבי ניצב בחלון ומסמן עם ידיו הק' להיכנס 
פנימה. במחשבה ראשונה חשבנו שהרבי רוצה 
כשנכנסנו  אבל  בגשם(,  )ולא  בפנים  שנרקוד 
הרבי  'לחיים'.  לחלק  רוצה  שהרבי  שמענו 
בנוגע שלא  ורמז על הסיפור עם אדה"ז  יצא 
יהי' חשש שלא ירגישו טוב ויצטננו או כיו"ב. 
הרבי המשיך ואמר שיחלק ענין גשמי לכולם 
בכדי שלא יצטננו וכיו"ב, ומכיוון שעוד מעט 
שקיעה ואין זמן אומר )הרבי( לחיים פעם א' 
עבור כולם ואפילו אותם שלא יספיקו לקבל 
לפני שקיעה ייחשב להם כאילו קיבלו )כלומר 

שגם הם לא יצטננו וכו'(.

מכיוון שלא שמעתי את דברי הרבי )שהוא 
יאמר לחיים פעם א' עבור כולם( כאשר נגשתי 
מהרבי  יין(  הי'  )ה"לחיים"  'לחיים'  לקבל 
'כוס של ברכה'(  בכל  )כרגיל  'לחיים'  אמרתי 
והרבי לא ענה. אמרתי שוב פעם 'לחיים' והרבי 
כללות'דיקע  איין  געזאגט  האב  "איך  אמר: 
]=אמרתי  בפרטי"  איינער  יעדער  פאר  לחיים 

"לחיים" כללי עבור כל אחד באופן פרטי"[.

יותר  וכיו"ב.  הצטנן  לא  אחד  שאף  כמובן 
רב  זמן  שסבלו  זקנים  כמה  לי  זכורים  מזה 

מהצטננות וגם הם התרפאו!

"מים תחתונים בוכים אנן בעינן כו'"

כאשר ניגש המזכיר ר' משה לייב ראדשטיין 
ע"ה לקבל 'לחיים' נגע הרבי בכובעו שלמרבה 
רודשטיין  לייב  משה  הרב  יבש...  היה  הפלא 
אמר לרבי שהוא הלך ל'תשליך' יחד עם כולם 
אבל הלך לביתו והחליף כובע, הרבי הקשיב 

ונתן לו לחיים.

רצה  אבל  ל'תשליך'  הלך  שלא  אדם  היה 
זמן  משך  עמד  שכך  ומכיוון  'לחיים',  לקבל 
בגשם ולאחר שכובעו נרטב קצת ניגש לקבל 
'לחיים'. הרבי הביט בו ואמר: "מים תחתונים 
בוכים אנן בעינן כו'" והרבי לא נתן לו 'לחיים'. ם
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אירועי יג אייר ה'תשי"ב

בי"ג אייר תשי"ב קיבל הרב בן ציון שם-טוב באנגלי' מברק מהרבי. מכיוון שבאותו 
יום הרב שם-טוב לא שהה בעיר הועבר הטלגרם לביתו של הרב יצחק דובאוו. זכורני 
שנכתב במברק "אחי בליברפול מת". לאחר מכן הרבי כתב שאנ"ש באנגליה יערכו 

את הסידורים הנדרשים, 'טהרה', לוויה וכו' והרבי ישלם על ההוצאות.

בינתיים חזר הרב שם-טוב לעיר והתחיל להתעסק בזה. לכל לראש ערכו אסיפה 
של הרבנים במנצ'סטר ושם נכחו הרבנים: שם טוב, דובאוו, סיגל.

בישרו לנו הבחורים )ואני ביניהם( על הפטירה. והחליטו שהבחורים ייסעו לערוך 
את ה'טהרה'. כמובן ששמחנו לעזור.

אחי  אני.  שם-טוב.  הרב  דובאוו.  הרב  בטהרה:  ועסקו  שנסעו  אנשים  ששה  היו 
שמואל דוד. אברהמ'ל שם טוב. בער'ל פוטערפאס.

כאשר  שם-טוב.  הרב  עם  יחד  ממנצ'סטר  רחוק  לא  שנמצאת  לליברפול  נסענו 
העיר שוחח  לנו שרבה של  נודע  בליברפול  ה'טהרה'.  את  ערכנו  לליברפול  הגענו 
עם ר' ישראל ארי' לייב זמן מועט קודם פטירתו בבית הרפואה למשך שעתיים. הרב 
הנ''ל לא הסכים לחזור על תוכן השיחה רק לרבי, אך לא לאף אחד אחר, אפי' לא 

המשפחה שלו. 

את  לערוך  קשה  לי  שהיה  לציין  אוכל  רק  הדברים  לפרטי  להיכנס  רוצה  אינני 
ה'טהרה'. 

בזמן עריכת ה'טהרה' הראה לנו א' מ'חברא קדישא' שלא היה חסיד חב''ד את סדר 
עריכת ה'טהרה' ואנו עשינו כפי הוראותיו. אחרי ה'טהרה' אמר הרב שם-טוב שנראה 
לו שהמים לא נגעו באחת מהידיים, וממילא צריכים לעשות את הטהרה שוב פעם. 
אבל איש מה'חברא קדישא' אמר שהוא ראה שהמים נגעו. הרב דובאוו הסכים עם 

"החברא קדישא". הרב שם-טוב קיבל את הדברים.

לאחר מכן דיבר הרב שם-טוב עם הרבי בטלפון. הרבי שאל האם ה'טהרה' נערכה 
שה'טהרה'  ענה  שם-טוב  הרב  שם.  קדישא'  ה'חברא  על  לסמוך  ניתן  והאם  כראוי 
נערכה כראוי ושניתן לסמוך. בחודש תשרי הבא, כאשר נכנס הרב שם-טוב ל'יחידות' 

הרבי שאלו שוב אודות ה'טהרה'. ושוב ענה הרב שם-טוב שהכל היה כראוי.

כאשר הרב שם-טוב סיפר לנו סיפור זה, הוסיף ואמר: "כנראה הרבי רוצה לתקן 
מה שהחסרנו בטהרה, בעולם העליון".

הארון  את  הבאנו  מכן  לאחר  בליברפול.  לוויה  ערכנו  ה'טהרה'  עריכת  לאחר 
היה  ברכב  שנסע  היחיד  ארונות.  הסעת  עבור  המיועדת  מכונית  דרך  למנצ'סטר 
משפחתי  בבית  הניחו  הארון  את  שבת.  בערב  ללונדון  הגיע  הרכב  שם-טוב.  הרב 
בגלל שבאותו בנין היה גם בית הכנסת של אנ"ש וסידרנו שיהי' שמירה כל הזמן עד 
שהעבירו את הארון לאנייה. כשהסיעו את הארון לאנייה נערכה לוויה גדולה וכל 
אנ"ש ליוו את הארון עד לאנייה. לאחר מכן הועבר הארון למרסיי, צרפת. שם אנ"ש 
ממרסיי,  הארון  את  שתסיע  לאנייה  עד  הארון  את  וליוו  ג"כ.  לוויה  ערכו  מפאריז 
צרפת לפטרי. מפטרי הועבר הארון )דרך אנייה( לארץ הקודש שם נערכה הלוויה 

מחהאחרונה ושם מנוחתו כבוד בצפת עיה"ק.
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קשוט עצמך
והדרשה  דאקשיץ,  של  הרב  היה  שיינין  לייב  ר' 
שלו בשבת הגדול היתה: "מקום שמכניסים בו חמץ 
צריך בדיקה, מקום שאין מכניסים בו חמץ אין צריך 
- האסט געלייגט חמץ ביי זיך, נישט ביי א צווייטן, 
אתה   =[ זיך..."  ביי  זיין  בודק  מען  דארף  ממילא 
הכנסת חמץ אצל עצמך לא אצל השני, ממילא אתה 
צריך לבדוק את עצמך...[. וזהו היה כל הדרשה שלו.

מוכרחים לא לרצות
מקובל בשם חסידים בנוגע לפתגם אדמו"ר הזקן: 

"איך וויל נישט דיין ג"ע . . איך וויל נאר דיר אליין" 
]= איני רוצה את הגן-עדן שלך . . אני רוצה רק אותך 
בעצמך[. למה לא אמר רק "איך וויל נאר דיר אליין", 

והוסיף את השלילה מה אינו רוצה?

אותך  רק  רוצה  שאני  להגיד  שבכדי  כנראה  אלא 
אנחנו  במשהו...  לרצות  לא  זה  לפני  מוכרח  עצמך, 
רוצים את כל עולם הזה, עם גן עדן התחתון והעליון 

וגם את הקב"ה עצמו...

היה פיקח אחד
בתשכ"ג-כ"ד כאשר היינו בחורים צעירים בישיבת 



תות"ל המרכזית, ר' שמואל לויטין קרא לנו ושאל מה 
אנחנו לומדים? ענינו "המשך תר"ס". שאל מה כתוב 

שם? ענינו ספירות, תיקונים, בחירה, נשמה...

אמר לנו: "זאלסט וויסן אויף אייער גאנצע לעבן, 
לשם"!..."  אחד  פיקח  "היה  איז  תר"ס  פון  נקודה  די 
]= תדעו ותזכרו זאת כל חייכם: ה'נקודה' של המשך 

תר"ס היא – "היה פיקח אחד לשם"[.

היה זה כמה שנים לפני שהרבי אמר המאמר ד"ה 
ביום עשתי עשר תשל"א.

מה לכתוב לרבי?
היו שנים שהרבי דיבר שלא לנסוע לחתונות מעבר 
בחור  והיה  עולה,  שהנסיעה  הרב  הכסף  בגלל  לים 
שנת  ובתוך  ה'מזרחי',  מחוגי  שהגיע  בישיבה  שלמד 
שלו  שהאמא  לנו  ואמר  התחתנה,  אחותו  הלימודים 
מפחדת  והיא  לחתונה,  יגיע  לא  שהאח  חלמה  לא 

שיהיה לה התקף לב אם הבן שלה לא יגיע.

ברכה  ויבקש  לרבי  שיכתוב  בחור  לאותו  הצענו 
שזה לא יזיק לאמא שלו ושלא תקבל התקף לב... זה 

שהוא לא נוסע היה בפשטות.



עצה מהרבי לא להסתכל בסיר...
ע"ה  קפלן  לייבל  ר'  עם  התוועדתי  פעם 
הפארברענגען  וכל  בצפת,  הרבי  של  השליח 
שלא  צריך  חסידות  חושבים  שכאשר  היה 

לשכוח את אותיות הרב.

היום הולדת שלו היה באמצע חול המועד 
ליחידות  קיבל  לא  שהרבי  ומכיון  סוכות, 
באמצע חול המועד, הוא היה נכנס לפני חול 

המועד לקראת יום ההולדת.

בישיבה  ולמדנו  צעירים  בחורים  כשהיינו 
תשכ"א-כ"ב(,  )בשנת  בבעדפארד  קטנה 
ובאמצע  בסוכה,  הימים  באחד  התוועדנו 
והתחיל  השולחן  על  קפץ  הוא  ההתוועדות 

לספר משהו שאמר לו הרבי ביחידות:

והסדר   ,14 בן  בחור  הכל  סך  אז  היה  הוא 
בישיבה  ערב  ארוחת  שאחרי  היה  בישיבה 
מכן  ולאחר  חסידות,  לסדר  נשארים  היינו 
הולכים לישון בבית, והוא שאל את הרבי מה 
הוא יכול לעשות כדי להפסיק עם ההרגל שלו 
שכאשר חוזר הביתה לאחר סדר חסידות הוא 
אמא  מה  לראות  והסירים  המקרר  את  פותח 
שלו בישלה היום, למרות שהוא כבר אכל לפני 

שעתיים בסך הכל והוא לא רעב.

שנים  כמה  שבעוד  "תתבונן  הרבי:  לו  ענה 
תהיה ראש של כל העיר או רב של כל העיר או 
מנהיג של כל העיר, ולא יפה שאדם חשוב כזה 
יפעל  בזה  תתבונן  כאשר  בסירים...  מסתכל 

אצלך שלא תסתכל בסירים"...

לא לדרוש דברים שהבחורים לא 
אוחזים בהם

הרבי אמר פעם ביחידות לאחד המשפיעים 
בישיבות תות"ל שלא ידבר בהתוועדויות על 

עניינים שלא שייכים לבחורים.

נכנסו  בחורים  משני  דוגמא  לו  נתן  הרבי 
שלהם  מהמשפיע  שמעו  ושניהם  ליחידות, 
בהתוועדות שצריכים לשאול על עניינים אלו 
אצל הרבי. הבחור הראשון שאל את הרבי על 
עניינים אלו, והרבי ענה לו והוא הלך בשמחה, 
בקירוב  יותר  שהיה  השני  הבחור  ואילו 
לעניינים אודותם דובר שאל: "ווען קריך איך 
'אצא מזה'[, והרבי  שוין ארויס" ]= מתי כבר 

אמר שהיות וראה שהוא אכן מתכוון לזה, ענה 
לו באריכות. 

ידבר  שלא  שיזהר  למשפיע  אמר  הרבי 
לא  שהבחורים  עניינים  על  בהתוועדות 
אוחזים בהם, כי אח"כ יכנסו ליחידות וישאלו 
הבחור  )כמו  להם  שייכים  שאינם  דברים  על 
בקיצור  ענה  והרבי  בקיצור  ששאל  הראשון 

והוא היה שמח...(.

מה לשאול ביחידות?
שהבחורים  נהוג  היה  הראשונות  בשנים 
נכנסים ליחידות לקראת הבר-מצווה ולקראת 

יום-ההולדת.

צעירים,  בחורים  שעה  באותה  והיינו  היות 
לא ידענו מה צריכים לשאול ביחידות, והלכנו 
הדרכה.  ממנו  לקבל  יואל  ר'  שלנו  למשפיע 
כשניגשנו אליו, הוא החל להתוועד איתנו על 

עצם השאלה, והוא 'נתן לנו על הראש'...

הוא  העולם  שכל  היה  ההתוועדות  תוכן 
שקר והקב"ה ברא ד' אמות של אמת בעולם-
של  ההכנה  מה  הרבי,  של  החדר  שזהו  הזה 
מה  שואל  הוא  ליחידות?  שהולך  לפני  בחור 
זאת  הוא צריך לשאול אצל הרבי ביחידות?! 
אומרת: איך הוא יכול להכניס את השקר שלו 
חסידים  אבל,  לאידך,  אמת!  של  אמות  לד' 

יודעים שצריך לספר לרבי על הכל.

"לא ביקשה דבר... "
פעמים  כמה  לי  אמר  ע"ה  מענטליק  הרב 
שכאשר נכנס ליחידות הוא כותב רק שמו ושם 
כותב  הוא  תמימים  תומכי  של  עניינים  אמו. 
דבר  שום  כתב  לא  ליחידות  אבל  במכתבים, 

ומה שהרבי רוצה להגיד, יגיד.

"כל היום אי' אלקיך"
בהתוועדות חג החנוכה תשי"ג הרבי הזכיר 
דמעתי  לי  "היתה  חיים'  ב'דרך  שכתוב  מה 
אי'  היום  כל  אלי  באמור  ולילה  יומם  לחם 
איה  היום  "כל  הרבה  בכה  והרבי  אלוקיך", 
אלוקיך", בשעת'ן לערנען און דאווענען הערט 
וואו  אי' אלוקיך,  היום  כל  זיך אלקות, אבער 
איז דער אויבערשטער ווען דו עסט. ווען דו 
שלאפסט, ווען דו גייסט אויפ'ן גאס. והראיה 
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זאלץ  לייגסטו  וואס  נישט,  פילסט  דו  אז 
ומתפללים  שלומדים  בשעה   =[ עסן?!  אויפ'ן 
מרגישים אלוקות, אבל כל היום אי' אלוקיך? 
את  כאשר  אוכל?  אתה  כאשר  הקב"ה  איפה 
והראיה  ברחוב?  הולך  אתה  כאשר  ישן, 
מלח  מוסיף  אתה  מה   – זאת  מרגיש  שאינך 

באוכל?!...[.

והלשון של הרבי היתה: "א בהמה האט ליב 
זאלץ" ]= בהמה אוהבת מלח[.

לא תהיה משכלה
את  הרבי  אמר  ה'תשי"ב  משפטים  בש"פ 
ודיבר  משכלה",  תהיה  ד"לא  הידוע  המאמר 
יש את  יום  יוצרו" שכל  "ימים  אז על הפסוק 
התפקיד והייעוד שלו, ואם יהודי מחסיר יום 
או אפילו רגע אחד לבטלה במשך היום – הרי 
הוא מורד במלך מלכי המלכים הקב"ה, והרבי 

בכה אז הרבה.

מכתב  וכתב  שם  היה  גורארי'  משה'קע  ר' 
לחסידים בא"י שהרבי אמר אז במאמר שפעם 
בשנה צריכה להיות הזזה עצמית, והוא הוסיף 
וכתב: "וואס איז הזזה עצמית ווייס איך נישט, 
אבער איך האב געזען הזזה עצמית"... ]= מהי 

ראיתי  אני  אבל  יודע,  אינני   – עצמית  הזזה 
ופרץ  )בשעה שהרבי הזדעזע  הזזה עצמית... 

בבכי תוך כדי הדברים([.

ר' משה'קע  ניגש  בפארברענגען של פורים 
יש  לרבי,  שאמר  מה  ברור  שמעו  ולא  לרבי 
אומרים שאמר: "מילא פארשטיין פארשטייט 
ער נישט זאל ער גלויבן לכל הפחות ]= מילא 
להבין אינני מבין, אבל שאאמין לכל הפחות[, 
וועלן  מען,  דארף  "פארשטיין  הרבי:  לו  אמר 
להבין   =[ נישט"...  מען  דארף  פארשטיין 

צריכים, לרצות להבין – לא צריכים[.

הבחורים ישנים והרבי מתפלל...
בשנת תשכ"ה התפלל הרבי בקביעות לפני 
קהל  היה  ע"ה,  הרבנית  אמו  אחרי  העמוד 
קטן שהשתתף במניין היות ולא כל הבחורים 

הקפידו לקום בזמן...

בטבת  בעשרה  אז  בכה  כשהרבי  )אפילו 
אז  היו  קהל.  היה  בקושי  העמוד,  על  ודפק 
אמנם ב' מכשירי הקלטה, אבל אחד קרע את 
הטייפ של השני, וממילא נותרה רק ההקלטה 
אז  בכה  הרבי  חודוקוב.  ישראל  שלום  של 

בסליחות, וכל מילה היתה "אמירה"(.
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מפעם  נכנס  היה  טייטלבוים  מיכאל   ר' 
וכאשר  למנחה,  או  שחרית  לתפילת  לפעם 
"והסר  שופטינו(  )בהשיבה  אומר  היה  הרבי 
כשהרבי  או  ובבכי',  בניגון  ואנחה"  יגון  ממנו 
אמר "שמע קולנו ה' אלוקינו" - ר' מיכאל היה 
ריק...  והזאל היה  עומד בצד ומשתפך בבכי, 

)ואפילו במנחה!(.

ואמר:  משקה  קצת  מיכאל  ר'  לקח  פעם 
וואו  איז,  דאס  וואס  נישט  פארשטייט  איר 
איז געהערט געווארן אין היסטוריה אזא מין 
זאך, מ'קומט אריין אין מיט'ן א מאנטאג צו א 
ביים עמוד און  זיך  גיסט  מנחה און דער רבי 
מה  מבין  לא  אני   =[ דא!  נישט  זיינען  חבר'ה 
זה, איפה שמענו כזה דבר לאורך ההיסטוריה 
שנכנסים בסתם יום שני לתפילת מנחה והרבי 

"משתפך" בעמוד, והקהל לא כאן![.

תפילה  כל  מגיע  היה  דוכמאן  זלמן  ר'  גם 
בשיר  "היום  ואמר:  בתשכ"ה  התוועד  ופעם 
של יום הרבי בכה כשאמר "הנוטע אוזן הלא 
ישמע היוצר עין הלא יביט" )בכלל אצל הרבי 
לקח יותר זמן לאחרי שמו"ע מקודם שמו"ע( 
דערהערן  אויף  הארעווען  מען  דארף  אמאל 
זאגט  רבי  דער  ווי  מ'הערט  בשעת  השגח"פ, 
צריך  לפעמים   =[ דאס"  זיך  דערהערט  דאס 
אבל  פרטית,  השגחה  'לקלוט'  כדי  להתייגע 
 – זאת  אומר  הרבי  את  ששומעים  בשעה 
איך  הבין  לא  והוא  במוחש[,  זאת  מרגישים 

הבחורים נשארים לישון.

נוכחים  והיו  הקפידו  החסידים  זקני  בכלל, 
זלמן  ר'  גורדון,  יוחנן  ר'  תפילה:  כל  שם 

דוכמאן, ור' שמואל לויטין.

פסח אצל הרבי
בנוגע לשנת ה'קבוצה' שאלו את הרבי מתי 
כדאי שתגיע הקבוצה האם מתשרי לתשרי או 
מניסן לניסן, והרבי אמר בעסער צו זיין צוויי 
]= עדיף שיהיה שני  צווי תשרי'ס  וויי  ניסן'ס 
)י"א  תשרי[  חודשי  שני  מאשר  ניסן  חודשי 

ניסן, ופסח שאז היו אצל הסדר של הרבי(.

לחזור  צריכים  היו  הבחורים  השנים  באחת 
שנה  שאותה  מכיון  פסח  לפני  ישראל  לארץ 
כפר  בועד  נזף  והרבי  מעוברת,  שנה  היתה 
חב"ד על כך שלא הצליחו לפעול שהבחורים 

"אז  הקדוש:  ובלשונו  בפסח,  הרבי  אצל  יהיו 
די בחורים זאלן זעהן א כשר'ן און א אידיש'ן 

סדר" ]= שהבחורים יראו סדר כשר ו'יהודי'[.

זה הנהלת תומכי תמימים בארה"ק  לאחרי 
שהבחורים  נוח  יותר  שעבורם  לרבי  כתבו 
לתחילת  קרוב  הוא  שאז  כיוון  לתשרי  יגיעו 

שנת הלימודים, והרבי הסכים.

כל הפוסל במומו פוסל
באחת השנים היתה קבוצה בחורים בישיבת 
הרב  על  טענות  להם  שהיו  המרכזית  תות"ל 
מענטליק ע"ה, ורצו להוציא אותו מההנהלה 
כבר  היה  )זה  מקושר  מספיק  שאינו  בטענה 

אחרי שהתמניתי למשפיע(.

הרבי  הגיב  הרבי,  אל  הדברים  כשהגיעו 
זיך  מען  האט  "אמאל  ואמר:  רבה,  בחריפות 
געקאכט אין התקשרות, היינט קאכט מען זיך 
ס'איז  פוסל...  כל הפוסל במומו  נפרדים,  אין 
דא א מנהל א משפיע און א ראש ישיבה וואס 
פעם   =[ אוועקגעשטעלט"  האט  שווער  דער 
היו עסוקים בלהט בהתקשרות, היום עסוקים 
פוסל.  במומו  הפוסל  כל  ב'נפרדים',  בלהט 
שכ"ק  ישיבה  והראש  המשפיע  המנהל  ישנו 

מו"ח אדמו"ר מינה[.

לישון באמצע היום?!
התפילה,  בעבודת  התעסק  הבחורים  אחד 
להאריך  נוהג  והיה  באמת,  בזה  אחז  לא  אך 
ולא  יום,  בכל   2 השעה  סביבות  עד  בתפילה 
סדר  כל  את  לרבי  כתב  ופעם  אז,  עד  אכל 
ציין  הדברים  ובין  וכו',  בעבודה  שלו  היום 
שבצהריים הולך לנוח עשר דקות כדי שיהיה 
לו כח, ולאחר מכן חוזר ל-770, ושאל בנוגע 

לדרך עבודתו.

הרבי לא הגיב על שאר העניינים, אלא אמר 
שזוהי הפעם הראשונה ששומע על בחור צעיר 

שהולך לנוח באמצע היום!

והרבי המשיך )התוכן(: מילא ביי י"ט כסלו 
זיין אוף  זיך ביי חסידים  ושמח"ת אז מ'פירט 
א גאנצע נאכט קען מען זיך לייגן שלאפן 15 
דאווענען  קענען  צו  שעה  האלבע  מינוט-א 
לייגן  זיך  סתם  אבער  קאפ,  קלארע  א  מיט 
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כסלו  בי"ט  מילא   =[ טאג?!  מיטן  אין  שלאפן 
ושמחת תורה שנוהגים אצל חסידים לא לישון 
כדי  דקות   15-30 לנוח  הולכים  הלילה,  כל 
שיהיה אפשר להתפלל עם ראש 'צלול', אבל 

סתם ללכת לנוח באמצע היום?!...[.

קנס על גזירת המשקה
פעם בחורים כתבו לרבי וביקשו תיקון על 
כך ששתו יותר מג' פעמים ועברו על ה'גזירה'. 
הרבי ענה שבהתוועדויות הבאות במשך החצי 

שנה הקרובה ישתו רק פעמיים בתור קנס.

מלקות לרבי?!...
בנוסף לזכות שהרב קלמנסון זכה להכין את 
כשוחט  גם לשמש  זכה  שנה,  מידי  לרבי  היין 
את  לרבי  נתן  וגם  יוה"כ,  בערב  בכפרות 
ה'מלקות' שנוהגים בהם, כי אף אחד לא רצה 
לתת עד שהרבי אמר שמי שהתחיל בעבודת 

יוה"כ )שחיטת התרנגול( יסיים.

לרבי  נותן  גורדון  יוחנן  ר'  היה  ]בהתחלה 
מלקות. פעם אחת איחר ר' יוחנן ומישהו אחר 
כאשר  מתאונה.  נפטר  שנה  ובאותה   - נכנס 
את  לקחת  אחד  אף  רצה  לא  יוחנן  ר'  נפטר 
מקומו והריל"ג ביקש מר' שמואל לויטין ולא 
רצה, והריל"ג חזר לרבי ואמר שאף אחד לא 
לו  ויאמרו  לשוחט  שילכו  הרבי  אמר  רוצה. 

שמכיוון שהתחיל בעבודת ערב יוה"כ יסיים[.

עשר שנים של אדמו"ר המהר"ש
לב'  הרשב"ץ  את  שלח  צדק'  ה'צמח 
שליחויות: א( להדפיס את הלקוטי תורה. ב( 

לקחת פ"נ להניח על אהלי הבעש"ט והמגיד.

הצמח צדק הורה לו שילך קודם לאוהלים, 
שהיה  אישי  עניין  היה  ולרשב"ץ  מכיון  אך 
צריך לעשות בדרך הילוכו והיה זה בסמיכות 
למקום שבו הדפיסו את הלקוטי תורה, שינה 
מדברי הרבי והלך קודם להדפיס את הלקו"ת.

וכשפתח  הצ"צ,  שנסתלק  שמע  בינתיים, 
והמגיד  להבעש"ט  כתב  שהצ"צ  ראה  הפ"נ 
מאוד  היה  הרשב"ץ  ימים.  לאריכות  ברכה 
כ"כ  ובכה  הבעש"ט  של  לאוהל  והלך  שבור 
ולקח  בהקיץ  הבעש"ט  את  שראה  עד  הרבה 

את זה כסימן שנמחל לו.

מהר"ש  הרבי  לו  קרא  לאח"ז  שנים  אעפ"כ 
שנים  עשר  נסתלק  שאדה"ז  שידוע  לו  ואמר 
לפני זמנו )וכידוע הסיפור עם ר' נחום שטעה 
והלך למקומות הקרים  ירד מהעגלה  ואדה"ז 
בהרים ואמר "אני ציוויתי לנסוע בדרך אחרת", 
"וויפל  מהר"ש:  הרבי  והמשיך  נאנח(  ואדה"ז 
דעם  פון  וועלט  דער  אין  געפעלט  האט  אור 
דער  פאר  אוועק  איז  רבי  אלטער  דער  וואס 
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צייט, וכן האבא הצ"צ ג"כ נסתלק עשר שנים 
להאוהלים  ישר  הלכת  שלא  מזה  הזמן  לפני 
וממילא פעלט א סאך אור אין די וועלט" ]= 
הזקן  שאדמו"ר  מכך  בעולם  נחסר  אור  כמה 
נסתלק  גם  האבא  וכן  זמנו,  קודם  הסתלק 
ישר  הלכת  שלא  מזה  הזמן  לפני  שנים  עשר 

לאוהלים, וממילא נחסר הרבה אור בעולם[.

אני צריך  "עכשיו  וסיים אדמו"ר המהר"ש: 
שתלך בשבילי לאוהלים אבל אני מפחד שלא 
זה  ובגלל  בדיוק...",  השליחות  את  תמלא 
ביקש הרבי מהר"ש מר' זלמן זלאטאפאלסקי 
להאוהלים  ישר  שילך  הרשב"ץ  על  שישגיח 

והרבי מהר"ש חי עוד עשר שנים לאח"ז.

זלמן  לר'  הייתה  לעיל  האמור  בגלל 
בגלל  וכן  הרשב"ץ,  על  טינה  זלאטאפאלסקי 
עד  בתוקף  אדמו"ר הרש"ב מאוד  את  שחינך 
התפילה  באמצע  שלו  מהאף  דם  ירד  שפעם 
מהר"ש  הרבי  אביו  צריך  והיה  הרגיש,  ולא 

להפסיק הדם.

מאוד  שחינך  בזה  הרשב"ץ  של  הטעם 
בתוקף היה מכיוון שהוא בן של הרבי, ורצה 
אחז  זלאטאפאלסקי  זלמן  ור'  'רבי',  לחנך 
הרבה...  כך  כל  לענות  אסור  הרבי  שילד של 

]ר' זלמן היה מקושר גדול[.

ממלא מקומו של הצמח צדק
לאחרי הסתלקות הצ"צ התאספו ג' אלפים 
חסידים בעיר מסויימת כדי למנות רבי חדש, 
והיה שם חסיד של הצ"צ שהיה בגיל תשעים 
וקראו לו ר' יחזקאל והוא היה ראש המדברים.

למנות  שצריכים  הסביר  הוא  בדבריו, 
חובה  ידי  לצאת  ובכדי  המהרי"ל  את  דווקא 
הזכיר עוד כמה שמות של בני הצ"צ אבל חזר 
ואמר שהוא אוחז שצריכים למנות דווקא את 

המהרי"ל.

שאלו אחד החסידים: "ומה עם מהר"ש?".

אמר החסיד הזקן: "אהא! איך האב געוואלט 
היטן אויפ'ן קינדער פון צ"צ'ס כבוד איך נישט 
רציתי  אני  אהא!   =[ נאמען...  זיין  דערמאנט 
לא  צדק,  הצמח  של  בניו  כבוד  על  לשמור 
הזכרתי את שמו...[, וממילא הייתה המסקנא 

שצריכים לבחור בהמהרי"ל.

קם חסיד אחד שהיה יהודי פשוט ואמר: "ר' 
יחזקאל, איר זיינט טאקע זקן החסידים אבער 
לבושים  די  פון  אויסגעטאן  נישט  נאך  ביסט 
וואס אייער מאמע האט אייך געגעבן און איר 
פארשטייט אין א רבי אזוי ווי איך פארשטיי, 
הגם איהר זיינט דער עלטסטער חסיד פון צ"צ. 
ווען דער צ"צ איז געווען אין די העכסטע צייטן 
און די הייליגסטע צייטן, ווער זיינט איהר צו 
זקן  אמנם  אתם  יחזקאל,  ר'   =[ דעה"  א  זאגן 
החסידים, אבל עדיין לא נפטרת מה'לבושים' 
שאמא שלך נתנה לך, ואתם מבינים ברבי כמו 
שאני מבין, הגם שהינכם חסיד זקן של הצמח 
צדק. כאשר הצמח צדק בזמני השיא הקדושים 

ביותר, מי אתם שתאמרו דעה?!...[.

וכל האסיפה נתפרדה והלכו לבתיהם...

'קולות' בגזירת המשקה
היה  הגזירה,  על  שמרו  שהבחורים  בשנים 
הרבי מוריד את הגזירה מזמן לזמן. בתשכ"ד 
– שהיתה השנה הראשונה של הגזירה, הוריד 
פסח,  של  אחרון  בשמח"ת,  הגזירה  את  הרבי 
בש"פ  בתשכ"ה  וכן  בשבת.  שחל  תמוז  וי"ז 

בראשית.

'ענין פרטי' בי"א ניסן
ביום ההילולא של אדמו"ר נ"ע ב' ניסן תש"י 
הוציא  להתוועד.  מהרבי  הבחורים  ביקשו 
הרבי לוח ואמר: י"א ניסן אין צען טעג ארום, 
האב איך אן עניין פרטי און אלע וועלן פארן 
צוזאמען אויפ'ן אוהל, און ב' אייר וועלן מיר 
פארברענגען ]= בי"א ניסן – בעוד עשרה ימים 
– יש לי ענין פרטי וכולם יסעו יחד על האוהל, 
וב' אייר אני אתוועד[, ואז התוועד הרבי ג"פ 

עם הבחורים: ב' אייר, פסח שני ול"ג בעומר.

תשובה עילאה בדור השביעי
ר' זלמן דוכמאן התוועד פעם ואמר שפעם 
עילאה",  "תשובה  להגיד  אפילו  מפחדים  היו 
בהתוועדויות  בקָאך  עוסק  הרבי  ואילו 

בתשו"ע.

החיילים בארמון המלך
כאשר ר' ניסן נעמענוב היה מגיע לחצרות 
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כך  על  גדול  בקָאך  מתוועד  היה  קודשנו, 
בדוגמת  הם  ב-770,  שלומדים  שהבחורים 
שיש  המלך,  בארמון  הנמצאים  החיילים 
לא  הכפתורים  רק  אם  ואפילו  אחר  דין  להם 

מבהיקים מספיק - חייב ע"ז עונש.

הברידטשובער של דורנו...
אחד  על  לה"ר  לרבי  מישהו  כתב  פעם 
נכנסה  ההנהלה  וכאשר  בישיבה,  הבחורים 
על  שהיה  העיפרון  את  הרבי  לקח  לרבי 
השולחן וזרקו ואמר: אויב ס'קען זיין אמת אז 
איז  מעשה?  אזא  צו  שייכות  א  האט  בחור  א 
וואס האב איך אויפגעטאן? ]= אם יכול להיות 
מה  ענין,  לכזה  שייכות  יש  שלבחור  באמת 
פעלתי?[, ור' שמואל לויטין שהיה א קלוגער 
איד אמר: רבי, דבר ראשון אין זה אמת, ואני 
יודע בבירור שאין אמת בדבר. שנית, הרי גם 

בליובאוויטש היו כאלו דברים...

דער  זייט  "איהר  לו:  ואמר  הרבי  השיב 
הינכם   =[ דור?!"  דעם  פון  בארדיטשובער 
הבארדיטשובער של דור זה?[, ענה ר' שמואל: 
זכות אננעמען אזא עניין" ]=  "ביי מיר איז א 

אצלי זו זכות לקחת כזה ענין...[.

שיחה בב' ניסן בימות החול
פסח  קודם  שבועות  מספר  שנה  בכל 
לרחבי  שלח  שהרבי  מצות  חלוקת  התקיימה 

מגיע  היה  והמשלוח  ישראל,  ולארץ  העולם 
באמצעות מטוסים, והרבה פעמים ערך הרבי 

את החלוקה בספריה.

לא"י  החלוקה  התקיימה  תשמ"א  ניסן  בב' 
למרפסת  הרבי  הלך  ופתאום  בספרייה, 
ומרוב  לספריה  רצו  וכולם  לדבר,  והתחיל 
בהלה ומרוצה שברו את כל המרפסת, והרבי 

אמר אז שיחה.

מאמר מיוחד לחוזרי דא"ח
י"א ניסן תשי"ב כשהרבי אמר מאמר בחדרו 
10 שמות שיהיו בשעת המאמר.  והרבי רשם 
על  ממונים  שהיה  בחורים  היו  מהם  שלשה 
חזרת דא"ח ור' דוד רסקין היה אחד מהבחורים 
האלה. הרי"כ היה בתור חוזר, היו שד"רים ור' 
כל  רושם  היה  רסקין  דוד  ר'  לויטין.  שמואל 

שבוע מי הולך לחזור חסידות בבתי כנסיות.

הקרוב קרוב קודם
בתשכ"ז או בשנת תשכ"ח באחש"פ דיבר אז 
הרבי על ב' עניינים: א( התקנה של ד' כוסות. 
לחיים  יגידו  לתהלוכה  שהלכו  שאותם  ב( 
גאלנו  "אשר  כתוב:  שבהגדה  אז  אמר  והרבי 
מה  עם  שמתחילים  היינו  אבותינו"  את  וגאל 
שיותר קרוב אלינו, וממילא צריך להתחיל עם 
התהלוכה שזהו של הרבי הריי"צ, משא"כ ד' 

כוסות שהוא של הרבי נ"ע.
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במעלות  ההכרה  היא  החסידות  בדרכי  יסוד  אבן 
עצמו. בליל שמחת תורה תרפ"ז אחר ההקפות, אמר 
שפלות  על  שהתאונן  לרמ"ש1,  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
]הרש"ב[  אאמו"ר  כ"ק  אמר  רס"ג  "בשנת  עצמו: 
נבג"מ: כשם שצריכים לידע חסרונות עצמו, כן צריך 
זוכר?"  "אתה  הרש"ל2:  את  ושאל  מעלותיו".  לידע 

והשיב: "כן".

שאסור  "כמו  הריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק  והמשיך 

1( ר' מאיר שמחה חן.
2( כפי הנראה ר' שמואל לויטין.

לידע  צריך  לטמיון3.  להוריד  אסור  כך  להתגאות, 
מדריגת עצמו כפי שהיא לאמיתתה. מריקבון בלבד 
אבל  להיות,  צריך  זה  גם  צמיחה,  להיות  יכולה  לא 

צמיחה בפועל היא מזריעה"4.

ובהוספה על זה, הביא כ"ק אדמו"ר הריי"צ באגרת 
"במענה על  קודש5 את דברי כ"ק אדמו"ר המהר"ש: 

3( במקור: "ווארפען אומזיסט". ובסה"ש בלה"ק החדש תרגם: 
"להיזרק לחינם". ונראה שיש לתרגם כבפנים.
4( ספר השיחות תרפ"ז )בלה"ק( עמ' 89.

שכח.  עמ'  ט  חלק  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  קודש  אגרות    )5
ההדגשות אינם במקור.



כתבו, הוד כבוד קדושת אדוני אבי זקני מורי ורבי הרב 
הקדוש מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ענה לאחד על 
יחידות: חשבון נפש צריך להיות אמיתי, כמו שאסור 
להתעלם מחסרונות עצמו, ולהקל על עצמו, כך אסור 
להתעלם ממעלות עצמו ולהכביד על עצמו, צריכים 
לבקש מה' יתברך ולעשות כל שביכולתנו להמעיט את 

החסרונות ולהגדיל את המעלות".

 ידיעת המעלות ולחזקם,
ידיעת החסרונות ולתקנם

הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  כתב  ובהוספה,  זה  דרך  על 

שטועים  "ויש  ת"ש6:  ניסן  י'  מתאריך  קודש  באגרת 
בדרכי העבודה, וחושבים שהמרבה להתאונן על עצמו 
– קלאגען זיך אויף זיך – ולמצוא חסרונות בעצמו הרי 
הוא משובח, ובאמת הנה לא זו בלבד שאינו מדרכי 
והוא  עקלתון,  בדרך  מוליכו  אדרבה  אלא  העבודה 

שנעשה מוטעה בעצמו – ער איז גענארט אין זיך.

עצמו  מהות  לדעת  שצריכים  הוא  האמיתי  הדרך 
אמיתית  בהכרה   – אליין  זיך  קענען  בעדארף  מען   –
בחסרונות עצמו ובמעלות עצמו, וכאשר יודעים את 

6( אג"ק כ"ק אדמו"ר הריי"צ חלק ה' עמ' נ-נא, ומשם ל'היום 
יום' כ"ו מר חשון.



החסרונות צריכים לתקנם בעבודה בפועל ולא 
לצאת ידי חובתו באנחות בלבד".

כ"ק  התבטא  תש"י  כסלו  י"ט-כ'  בשיחת 
אדמו"ר הריי"צ7: "צריכים לדעת איך לנצל את 
לדעת  שצריכים  כשם  אחד,  כל  של  מעלותיו 
מעלות  לדעת  אדם  צריך  כן  החסרונות,  את 

עצמו, גם המעלות שאין לו" )וראה מסגרת(.

כ"ק  הביא  אב,  מנחם  לכ"ז  יום'  וב'היום 
אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  שליט"א  אדמו"ר 
הריי"צ8: "חודש אלול הוא חדש החשבון. דכמו 
בגשמיות הנה הבעל עסק, בכדי שיהיה העסק 
כדבעי ויתן רוח רב, צריך מזמן לזמן לעשות 
גם  הוא  כן  החסרונות.  כל  את  ולתקן  חשבון 
יתברך,  השם  בעבודת  הרוחנית  בעבודה 
בתורה  עוסקין  ישראל  כל  הנה  השנה  דכל 
הוא  אלול  בחדש  טובות,  ובמדות  ומצות 
מישראל,  ואחד  אחד  כל  אשר  החשבון  חדש 
היושב  הן  דיליה  שיעורא  לפום  וחד  חד  כל 
חשבון  לעשות  צריכים  עסק,  הבעל  והן  אהל 
במשך  עליהם  עבר  אשר  מכל  בנפשם  צדק 
ולחזקם,  בעבודתם  המעלות  ולידע  השנה, 
ואת החסרונות שבהם ובעבודתם לתקנם. דעל 
ידי הכנה טובה זו זוכים לשנה טובה ומתוקה 

בגשמיות ורוחניות".

המעלות, הכשרונות והיכולת

של  זה  לפתגם  ציין  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
קודש9,  באגרות  פעמים  כמה  נשיאנו  רבותינו 
הביטוי  כדלקמן.  לזה,  שיחות  הקדיש  ואף 
בנושא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הראשון 
בו  )תש"ח(,  תשג"ה  טבת  מי"ב  במכתב  הוא 
הוא כותב10: "ונפילת הרוח אך למותר, וכמה 

7( לקוטי דיבורים בלה"ק, חלק ג-ד עמ' 759.
מסדר  לדייק  יש  ואולי  במקור.  אינם  ההדגשות   )8
לשונו ]ע"ד הידוע שסדר בתורה הוא גם הוראה - ראה 
ב(.  )תב,  בתחלתו  לשונות  כלל  תושבע"פ,  חלק  של"ה 
לקו"ד ח"א ח, א. ועוד. הובא רבות בתורת כ"ק אדמו"ר 
ואת  ולחזקם,  בעבודתם  המעלות  "ולידע  שליט"א[ 
שבמסגרת   – לתקנם"  ובעבודתם  שבהם  החסרונות 
חשבון הנפש וההכנה לשנה החדשה יש קודם כל לדעת 
את המעלות ולחזק אותם, ורק לאחר מכן את החסרונות 

ולתקנם על ידי עבודה.
9( ומהם: אג"ק חלק טו עמ' ל, קנב-ג. חלק יח עמ' 

שמז, חלק כ' עמ' יג, ועוד. 
10( אג"ק אדמו"ר שליט"א חלק א' עמ' עג.

פעמים שמעתי מכ"ק מו"ח אד"ש שכמו שאין 
צריך לטעות בחסרונות עצמו, כך צריך כל אחד 
שלפעמים  הורה,  ונסיון  עצמו.  מעלות  לדעת 
היצר  מתחבולות  הוא  עצמו  בערך  המיעוט 
להחליש או לבלבל מעשית איזה דבר בפועל 

ממש, וידע אינש בנפשי' . . ".

ובאגרת קודש נוספת11, הוסיף כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בתוך הפתגם עוד שתי מילים בעלות 
מו"ח  כ"ק  פתגם  "ידוע  גדולה:  משמעות 
לכל  שמוכרח  כשם  אשר  דא,  בכגון  אדמו"ר 
יכול  אז  שרק  עצמו,  חסרונות  לדעת  אדם 
האדם לתקנם ולחיות חייו כדבעי, הרי במדה 
זו מוכרח ג"כ לדעת כשרונות ויכולת ומעלות 
עצמו" – דהיינו, שנוסף על ידיעת המעלות יש 
גם לדעת את הכשרונות והיכולת בהווה ולאן 

ניתן להגיע בעתיד.

ולאחר הקדמת כל הנ"ל, ברי לנו שלכל אחד 
מתלמידי התמימים יחיו יש מעלות, כשרונות 
בהם  להתבונן  ועליו  בו,  הנמצאים  ויכולת 
כ'תמים'  שלו  שהעבודה  כדי  דנפשי'  אליבא 
שמחה,  מתוך  ובעיקר  וראויה,  נכונה  תהיה 
וכלשון קדשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א12: ". . 
כציווי רבותינו נשיאנו יראה גם מעלת עצמו, 
לעבודת  זה  נוגע  במוחש  שכנראה  ובפרט 
לבב,  ובטוב  בשמחה  ולעבודה  בכלל  השם 
שזהו עיקר גדול, כמבואר הענין בכ"מ בתורת 

החסידות".

הם  'מה  פרטי  באופן  להתבונן  יש  ראשית, 
פי  על  שלי?',  המעלות  מה  שלי?  הכשרונות 
דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א 13: "רואים במוחש 
וכישרון  חוש  יש  אחד  אדם שלכל  בני  בטבע 
מסויים. זאת אומרת: גם כאשר הוא אדם שלם, 
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו – יש לו כשרון 
מיוחד בענין מסויים; אם בענין שכלי, או בענין 
של מעשה – מעשה הצדקה, נתינת עצה טובה 
וכיו"ב, ובלשון חז"ל – "במאי הוי זהיר טפי"".

שידיעת  ברורה,  ידיעה  מתוך  זה  וכל   -
ולבוא  להתבטא  מכן  לאחר  צריכה  המעלות 
העולם  בהכנת  בפועל  במעשה  שימוש  לידי 
שכ"ק  כהוראה  צדקנו,  משיח  פני  לקבלת 

11( חלק יח עמ' תעה.
12( אגרות קודש חלק כג עמ' רצז.

13( התוועדויות תשמ"ב חלק א' עמ' 53.
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בניית  מענייני  לומד  שליט"א  אדמו"ר 
נתן  הוא  ברוך  הקדוש  "כאשר  המשכן14: 
וכשרון מיוחד, הוא צריך לדעת  ליהודי חוש 
להשתמש  עליו  אלא  עצמו,  בשביל  לא  שזה 
דירה  משכן,  מהעולם  לעשות  בעבודתו  בזה 
לו יתברך", ואזי נזכה ל"בית המקדש השלישי, 
אחד  כל  הגלות  שבזמן  זה  ידי  על  שיבנה 
ברוך  שהקדוש  והחושים  בכשרונות  ישתמש 
הוא נתן לו, לעשות מהעולם משכן ומקדש לו 

יתברך" -

והתבוננות פרטית זו במעלותיו וכשרונותיו 
צריכה להיות, כפשוט, יחד עם המשפיע ו'עשה 
לך רב' ]אשר באופן כזה אין את השוחד של 
אהבת עצמו, כפי שהתבטא ע"כ כ"ק אדמו"ר 

שליט"א בשיחת ש"פ דברים תשמ"ו[.

הרוחני  ומצב  במעמד  להתבונן  יש  שנית, 
אך  יחיו,  התמימים  תלמידי  לכלל  שמשותף 
ואחד  אחד  כל  של  פרטי  ומצב  מעמד  הוא 
שנשמתו  דוד,  בבית  חייל  'תמים',  היותו   –
נבחרה לכך וזו תעודתו. מעמד ומצב זה כולל 

14( לקוטי שיחות חלק יז עמ' 456-7, בתרגום חפשי 
ללה"ק.

ונשגבים,  רבים  וכוחות  רבות  מעלות  בתוכו 
ובמסגרת סקירה זו נציע כמה נקודות בודדות, 
להתבוננות אליבא דנפשי' בזמן מוכשר לכך, 
לחכם  ותן   – נשיאנו  רבותינו  תורת  מתוך 

ויחכם עוד.

הרבי בחר דווקא בי! 

'תמים'  בחור  של  היותו  עצם  לראש,  לכל 
מעלה  על  מורה   – תמימים  תומכי  בישיבת 
וזכות מיוחדת שהוא נבחר באופן אישי להיות 

'תמים'.

אותך  הכניס  עדן  נשמתו  ]הרש"ב[  "הרבי 
בהשגחה   – או  פרטית,  בהשגחה  לישיבה 
מיוחדת", אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א15, "ישנם 
מאות ועשרות אלפי ילדים שיש להם כשרונות 
אותם   – פנים  כל  על  ממך,  יותר  טובים 
אחד  אף   – פחותים  כשרונות  או  כשרונות, 
ואין להם   – יכול לבוא "בסוד ה' ליראיו"  לא 
שזכו  מאות  כמה  בחרו  ומכולם  הזכות...  את 
ורומם  הרים  עדן  נשמתו  ]הרש"ב[  שהרבי 

15( שיחות קודש תשמ"א חלק א' עמ' 672. ובסיום 
וכשהוא  בא"ק,  מקורה  פרטית  "שהשגחה  שם:  הענין 

מתנהג שלא כדבעי זה נוגע באדם קדמון!".

המעלות – של עצמו, החסרונות – מצד העולם

בפנים הובאו דברי אדמו"ר הריי"צ "כשם שצריכים לדעת את החסרונות, כן 
צריך לדעת מעלות עצמו". על כך, מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א ביאור נפלא:

כאשר מדובר במעלות – הלשון הוא "מעלת עצמו", ואילו לגבי החסרונות – נאמר 
הלשון "חסרונות" סתם, ולא חסרונות עצמו!

ביאור הדברים:

יהודי מצד-עצמו אינו שייך לעניין של חטא כלל – וכידוע מה שנאמר בזוהר "ונפש 
כי תחטא, תווהא ]=בתמיהה[" – וגם כאשר נכשל בעניין של חטא חס ושלום – אין זה 
לא מצד עצמו, אלא מצד  אליו  הימנו ש"נדבק"  זהו דבר שמחוץ  חיסרון עצמו, אלא 
לפעמים  הרי  בעולם,  ולפעול  לעסוק  שתפקידו  דמכיוון  שמסביבו,  העולם  מציאות 
כשמתאבק עם מנוול – עולם-הזה הגשמי והחומרי יתכן שנדבק אצלו משהו מגשמיות 
וחומריות העולם דבר צדדי כו', ולכן, אע"פ שזהו "חסרון" אין זה חסרון עצמו, כי חסרון 

זה אינו מצד עצמו, אלא מצד מציאות העולם שמסביבו.

התוועדויות תשמ"ב חלק א' עמ' 53
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בהשגחה  או  פרטית  בהשגחה  מהכלל  אותם 
מיוחדת, והראה להם את החלק היפה, לעשות 

מ"אדם – אדמה לעליון", והוא אחד מהם".

שמואל  ר'  הרה"ח  בשם  גם  ידוע 
תמימים  בתומכי  שכשלמד  שאמר  לויטין16, 
בשם  אם  ידוע  )ולא  אמרו  בליובאוויטש, 
הריי"צ  שאדמו"ר  חסידים(  בשם  או  הרבי 
אמר שהאבא – אדמו"ר הרש"ב - אמר שבחר 
ב"תומכי  ללמוד  שתזכה  ונשמה  נשמה  כל 
כל  לאורך  אלא  בזמנו  רק  ולא  תמימים", 
אמר,  שמואל  ר'  הישיבה.  של  קיומה  שנות 
תלמידים  באו  הישיבה,  את  יסד  שכשהרבי 
מהם  הרבה  אבל  חסידיות,  ממשפחות  רבים 
לא התקבלו. עליהם אמר הרבי הריי"צ, כנראה 

שאת הנשמות האלה האבא לא בחר.

שכן  בחור  של  והמעלה  היוקר  מובן  מזה 
והזכות  תמימים,  בתומכי  ללמוד  התקבל 

הגדולה והנפלאה שיש לו.

בן של הרבי

ידוע לכל ביטויו המיוחד של כ"ק אדמו"ר 
שליט"א בברכת התמימים בערב יום הכיפורים 
– בכה כ"ק  )ובעת אמירת מילים אלו  תשי"ב 
של  בישיבה  לומדים  "אתם   - הרבה(  אד"ש 

הרבי, הרי אתם הבנים של הרבי"17.

אדמו"ר  כ"ק  ע"י  נכתב  כבר  זה  ביטוי 
שליט"א באגרת קודש בהנוגע למייסד ונשיא 
כבוד  "גם  הרש"ב:  אדמו"ר  כ"ק  הישיבה 
אמר  נשמתו-עדן  הרש"ב  אדמו"ר  קדושת 
שהתמימים הם נרות להאיר, זאת אומרת אשר 
תפקידם המיוחד שהטיל עליהם רבם )שגם על 
פי נגלה כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה 
עליו הכתוב כאילו ילדו, ובפרט בחסיד ורבי 
שהוא לא ב"כ" הדמיון אלא ילדו ממש, והרבי 

אמר שילידיו צריך להיות נר להאיר( . . "18.

אדמו"ר  כ"ק  זאת  הזכיר  תשט"ז  ובשנת 
נגלה":  פי  "על  נוספת  נקודה  עם  שליט"א 
לא  זאת  ולמרות  לב,  ששמו  מנהגים  "היו 
היות  התמימים,  לתלמידי  רק  עליהם,  סיפרו 

16( 'בית משיח' גליון 959, מפי הריל"ג.
17( תורת מנחם התוועדויות תשי"ב חלק א' עמ' יט.

18( אגרות קודש חלק ג' עמ' 422.

שהם הרי הבנים – כדאיתא בספרי "בנים אלו 
סיפרו  ולכן  הכל,  נותנים  ולבן  התלמידים", 

להם"19.

כדאי לצטט את  ובן,  בענין אב  ומדעסקינן 
הרש"ב20,  אדמו"ר  כ"ק  הישיבה,  מייסד  דברי 
פי  על  שאינו  האב  עם  הבן  "התקשרות  אשר 
טעם ודעת כלל . . כי אם הוא מצד העצם כו', 
וממילא ההתקשרות היא בהעצמות ממש לא 
סיבת  הגילוים  שאין  מאחר  בלבד,  בהגילוים 
והאהבה  כו',  דוקא  העצמות  אם  כי  האהבה 
בהבן,  בתמידות  היא  הזאת  וההתקשרות 
לעוררה  וצריכים  בהעלם  היא  לפעמים  רק 
אל  משים  כאשר  והיינו  הגילוי,  אל  מההעלם 

ליבו שהוא אביו - בזה מתעורר האהבה . . ".

כוחות של הרבי

בהמשך לזה, יש להתבונן בכך שבכל אחד 
רבותינו  השקיעו  התמימים  מתלמידי  ואחד 
נשיאנו כוחות מיוחדים, וכלשון הרב21: "נודע 
ומפורסם שישיבות אלו השקיעו בהן נשיאינו 
רבותינו כוחות עצומים. כוחות נפשיים וכוחות 
תלמידי  הם  הרי  ישיבה  כל  ויסוד  עצמיים, 
 - האמורים  שהכוחות  אומרת  זאת  הישיבה, 

נשקעו בתוככי התלמידים ובשבילם".

הכיפורים  יום  ערב  של  התמימים  ובברכת 
שליט"א22:  אדמו"ר  כ"ק  התבטא  תשנ"ב, 
"בהיותו נשיא הדור, אשר "הנשיא הוא הכל", 
נתן  כי(  יבורך  הוא  עין  ש")טוב  ופשוט  מובן 
ובפרט  התמימים.  לתלמידי  לדל",  מלחמו 
שהמדובר הוא לא ב"דל" סתם, אלא בהתוכן 
כעפר  ד"ונפשי  שזוהי העבודה  ד"דל"  והענין 
– מהענינים  "נתן מלחמו"  ולהם  לכל תהיה", 
שהיו דם ובשר כבשרו ברוחניות, וכמו כן דם 

ובשר מבשרו בגשמיות".

'יצא'  שכבר  מי  על  גם  שנאמר  וכפי 

עמ'  שני  התוועדויות תשט"ז חלק  מנחם  תורת   )19
.236

20( המשך יו"ט של ר"ה תרס"ו, עמ' ס'.
יד עמ' רטז. ובהמשך אותה  21( אגרות קודש חלק 
הישיבה,  מייסדי  הם  צדיקים,  "דברי  אגרת-קודש: 
אלא  פעולתם,  ופועלים  לעד  קיימים  שלהם  והמעשים 
שהמקבל פונה עורף חס ושלום ומתעסק בדברי הבל, 

קשה להאריך בדבר המבהיל כל כך . . ".
22( התוועדויות תשנ"ב חלק א' עמ' 65.
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האם ידיעת המעלות אינה אלא 'גאווה' ו'יישות'?

שאלה זו עולה כאשר עוסקים בידיעת המעלות, ויש לה אכן בסיס ומקום, אך מעיון 
כדי  להיות  חייבת  והכרת מעלת עצמו  ידיעת  כי  עולה,  כ"ק אדמו"ר שליט"א  בתורת 
שעבודת ה' תהיה כדבעי, מתוך הבנה שאין הם אלא מתנה מאת הקדוש ברוך הוא, ואילו 
היו ניתנות למישהו אחר – הוא היה נעלה יותר, וזה מביאו להיות 'שפל בעיני עצמו'. 

להלן ליקוט קצר וחלקי מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בנושא זה.

בהתחלת העבודה צריכים להיות "בבחינת הגבהה"

ובהקדמה – שבנוגע לענין הגאוה מצינו סתירה )לכאורה( בדברי חז"ל: מחד גיסא 
– "בשמתא מאן דאית בי' גסות הרוח ואפילו מקצתה", "לא מינה ולא מקצתה", היינו, 
שההנהגה בזה אינה יכולה להיות בדרך המיצוע )כבכל עניני דעות שהדרך הטובה בהם 
היא מדה בינונית(, אלא צריך להתרחק מזה "עד קצה האחרון"; ולאידך גיסא – "ת"ח 

צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית".

ומהתירוצים בזה – שכאשר נמצאים באמצע העבודה, בדרגא נעלית יותר, אזי צריך 
צריך  העבודה  בהתחלת  מקצתה", משא"כ  ולא  מינה  "לא  לגמרי,  הגאוה  ענין  לשלול 
להיות "שמינית שבשמינית", "כי אם לא יהי' בבחינת הגבהה כלל, לא יערב לבו לגשת 

אל העבודה, באמרו מי אנכי ומה עבודתי".

ונמצא, שלצורך העבודה מנצלים גם ענין בלתי-רצוי, כמו ענין הגאוה, לידע מעלת 
וחשיבות עבודתו שנוגעת למעלה, שעי"ז תהי' עבודתו כדבעי.

התוועדויות תשי"א חלק ב' עמ' 151-2

ידיעת המעלות – מתוך ביטול לה'

בגדר ענוה יש כמה דרגות — ובכללות יש לחלקם לשלש:

א( שאינו מחזיק טובה לעצמו, ובמילא אינו מרגיש עצמו למעלה משאר בנ"א, והיינו 
דאף שיודע מעלות שלו שבגללן הוא למעלה משאר בני אדם, ויודע ומכיר את ערכו, 
מכל מקום אינו מתגאה בזה כלל וכלל, כי יודע אשר כל מעלותיו ניתנו לו מהקב"ה, 
מחועושה חשבון בנפשו, שאילו היו הכוחות הללו ניתנים לאחר הי' ג"כ במדריגה ומעלה 
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ללמוד  ניתן  )ומזה  תמימים  תומכי  מישיבת 
על מי שהוא 'תמים' כעת בפועל( - "גם אלו 
ישיבת תומכי תמימים,  'יצאו' מכותלי  שכבר 
קדושתה של הישיבה לא זזה ממקומה בהם . . 
ריבוי הכוחות, היגיעה וההשתדלות שהשקיעו 
בכל  טמונים   .  . בהישיבה  נשיאנו  רבותינו 
ולעולמי  לעד  פנימה  בנפשו  ותלמיד  תלמיד 
חייו  ימי  כל  הוא  הרי   – במהותו  עולמים. 

תלמיד של רבותינו נשיאינו"23.

ביטוי מרטיט לב נאמר על ידי כ"ק אדמו"ר 
מעלה  "יש  תש"י24:  אייר  ב'  בליל  שליט"א 
מיוחדת אצל התלמידים – שהם מקבלים את 

החי' יחידה של הרבי"!

23( לקוטי שיחות חלק יד עמ' 324.
ושם:   .40 עמ'  תש"י  התוועדויות  מנחם  תורת   )24
ולכן, נתחייבו גם לפרוע בהחי' יחידה שלהם. וע"ש במה 

מתבטא פרעון החוב.

זו, ואפשר שאם היו לו להשני מעלות אלו בטבע תולדתו, הי' מגיע ע"י עבודתו למדריגה 
עליונה יותר.

ב( לא רק שאינו מחזיק טובה לעצמו, אלא משפיל א"ע ומרגיש א"ע למטה מכל אדם, 
כי הוא עניו ובטל באמת, עד שפשוט בשכל אצלו )ולא רק "אפשר"( שאם היו לו להשני 

מדות ותכונות אלו שהקב"ה נתנם לו הי' בודאי למעלה יותר ממנו.

ג( למעלה מכל זה ישנה ענוה הגורמת שישפיל את עצמו ולירד ולהתעסק גם עם זה 
שברור אצלו שהוא הירוד והשפל ביותר . .

לקוטי שיחות חלק לח עמ' 42-3

יודע מעלת עצמו - ואינו מחזיק טובה לעצמו

טוב  מוצא  שאינו  הנפש,  פחיתות  מצד  הבאה  השפלות  אינה  דענוה  הוא  הענין  אך 
בנפשו, אלא ענין הענוה הוא מצד העדר הרגש עצמו, דהגם שיודע מעלות עצמו אינו 
מחשב את עצמו למציאות, דאין זה שאינו יודע מהטוב שלו, כי אם יודע הוא שהוא טוב 

וישר בכל דבר, ומכל מקום אינו מחזיק טובה לעצמו להיותו בטל בעצם.

התוועדויות תשי"ב חלק א' עמ' 121

אם כל המעלות האלו היו לאחר – הוא היה נעלה ממני!

ואדרבה – צריכה להיות הכרה בערך עצמו, עד שלפעמים זוהי הדרך )על ידי "ויגבה 
ליבו בדרכי ה'"( כדי לנצח את ההעלמות וההסתרים של העולם הזה – כשהעבודה היא 

בתוקף של קדושה, עבודה הדומה לעבודת הצדיקים.

 . . מצד אחד יש לדעת שלכל יהודי יש בירושה מעלות נפלאות, והוא צריך להכיר בערך 
עצמו. כאשר הדבר נוגע למצוה וכדומה, וידע איניש בנפשיה מעמדו ומצבו הרוחני, הוא 
טוען: מי אני ומה אני שאקבל על עצמי דבר שבקדושה? אומרים לו: אצלך קיימת עכשיו 
בחינת אדם הראשון, כפי שהיה לפני החטא, ולפיכך: ללא קשר למה שהתרחש אצלך עד 

עתה – עכשיו אתה צריך להתנהג כאילו אתה נעלה לגמרי מענין החטאים.

אך מצד שני יש לזכור שכל המעלות הנפלאות הן מתנה, ונכון הוא, שאם כל המעלות 
הללו היו לאחר, הוא היה טוב יותר ממך – וכתוצאה מכך לא תגרום ההכרה במעלת 

עצמו להרגשת גאווה וכדומה, ואדרבה – תביא אותו להרגשה של "שפל בעיני עצמו".

לקוטי שיחות חלק יז )בתרגום ללה"ק( שיחת ויקרא א'
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גילוי המקיפים ועד לעצם הנפש

כוחות  נותנים  נשיאנו  רבותינו  כן,  כמו 
הנפש25:  לעצם  ועד  המקיפים שבנפש  לגילוי 
נשיאינו,  רבותינו  נותנים  זה  על  "והכח 
נותנים  בהווה,  גם  הישיבה  מנהלי  שלהיותם 
הם את הכח לגלות את המקיפים שבנפש, ועד 

לעצם הנפש26".

עמ'  א  חלק  תשי"ט  התוועדויות  מנחם  תורת   )25
.310-311

26( ושם, מבאר מה עבודת התמים שצריכה להיות 
פנימיות  לימוד  ידי  "על   - הנ"ל  את  לגלות  מנת  על 
התורה באופן ד"שמן", שמפעפע בכל דבר עד שנעשה 
]חסידות[  חיים  אלוקים  בדברי  וכמבואר  שמן,  דבר 

אדמו"ר  כ"ק  אמר  מזו,  יתירה  ומעלה 
שליט"א בשיחת ש"פ קדושים תשי"ט27, אשר 
רבותינו  של  תלמידים  הם  הישיבה  "תלמידי 
עם  הקשר  ידי  שעל  הישיבה,  מייסדי  נשיאנו 
עצם הרביים הם קשורים עם עצמות שלמעלה 
דקודשא  וסתים  הוא  בריך  דקודשא  מגליא 
בעניינים  ה'ופרצת'  ידי  ועל   .  . הוא  בריך 
של תומכי תמימים, נעשים קשורים עם עצם 

סוף,  אין  לאור  כלי  שהיא  דחכמה  הביטול  ענין  שהוא 
ובאופן שחודר בחיי היום-יומיים, הן בהיותו בישיבה . 
. באופן שה"שמן" יאיר בכל עניניו, להיות "בכל דרכיך 

דעהו".
27( תורת מנחם התוועדויות תשי"ט חלק ב עמ' 267.

עצם מציאותו של יהודי מספרת את תהילת ה'!

לעיתים אנו מחפשים מעלות וכשרונות מיוחדים ש'יצדיקו' כביכול את עצם 
 - זו(  שיחה  לאמירת  שהוביל  הרקע  )שאכ"מ  מיוחדת  בשיחה  מציאותנו. 
מתבטא כ"ק אדמו"ר שליט"א בדבר מעלתו של יהודי, שבעצם היותו חי עלי 
אדמות – הוא מספר את תהילתו של הקדוש ברוך הוא, וקרוב ומיוחד עימו

"שמציאותו של כל אחד ואחת מעם ישראל, בכל הסוגים שלהם, ובאיזה מעמד ומצב 
שיהי׳, היא, שהוא קרוב ומיוחד עם הקב״ה – ״לי״.

הצורה  הצורה שלהם,  לי״, שגם  יצרתי  זו  ״עם  הכתוב  לשון  בדיוק  להוסיף  ויש   .  .
החיצונית של הנהגתם בפועל וכו׳ – היא ״לי״, כלומר לא רק המהות הפנימית של כל 
יהודי היא ״לי״ )כידוע שכל אחד מישראל הוא ״חלק אלוקה ממעל ממש״(, אלא גם 
כיון שכחותיו דלמטה   – גם התפתחות הכחות שלו  כולל  ״לי״,  היא  צורתם החיצונית 
משתלשלים מהעשר ספירות דלמעלה! וזה כולל כל אחד ואחד מישראל הנמצא עתה 
אלו  ואפילו  וכו׳,  ומצוות  התורה  בקיום  ומצבו  מעמדו  על  הבט  מבלי  הזה,  בעולם 
שנקראים ״עם״ )כלשון הכתוב ״עם זו יצרתי לי״( מלשון ״גחלים עוממות״, שהם גחלים 
– שנקראים ״עם״ מלשון  ויתירה מזו  שלא נראה בהם בגלוי כל אש ושלהבת בוערת, 
גלוי  ובאופן  – בכל זאת גם הם עמו של הקב״ה,  ״עוממות״ בלבד )אפילו לא גחלים( 
ונראה – ״עם זו יצרתי לי״, ש״מראה באצבעו ואומר זה״ - הנה אלו הם היהודים ששייכים 

לעמו של הקב״ה!

. . כלומר, שעצם מציאותו של כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל, עמו של הקב״ה 
)״עם זו יצרתי לי״( – מספרת ומפרסמת את תהלתו של הקב״ה! ע״ד ״השמים מספרים 
כבוד א-ל״, שזהו ע״י עצם מציאות השמים ואין נוגע כלל מעמדו ומצבו בתורה ומצוות, 
הקב״ה,  של  תהלתו  את  מספר  הוא  בזה   – אדמות  עלי  החי  יהודי  היותו  בעצם  אלא 
שאע״פ שעם ישראל הוא ״ככבשה אחת בין שבעים זאבים״ הם חיים וקיימים, כיון שהם 

עמו של הקב״ה – ״עם זו יצרתי לי״.

משיחת ויקרא תש"נ – בלתי מוגה, וראה את דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה המוגהת, 
התוועדויות תש"נ חלק ב' עמ' 480 

מח
ון 

לי
ג

"ח 
שע

ת
ה'

סן 
 ני

יא
12

3   



הרביים ועל ידם עם עצמות ממש"!

במאבק  נמצא  'תמים'  כאשר  שגם  והיינו, 
בנפשו  ומדמה  הבהמית,  הנפש  עם  ומלחמה 
שאין לו את הכוחות המתאימים לעמוד כנגד 
היצה"ר ונה"ב ולנצחם – עליו לדעת שיש לו כח 
לגלות את המקיפים שבנפש ועד עצם הנפש, 
כי הוא קשור עם עצם הרביים המקשרים אותו 
יחידה'  ה'חי'  את  לו  נותן  והרבי  עצמות,  עם 
שלו,  הרוחניות  ואת  שלו  הגשמיות  את  שלו, 
ומשקיע בו כוחות נפשיים וכוחות עצמיים – 
נפש  כוחות  המתבונן  בנפש  מעורר  זה  שכל 
אדירים והבנה שניתן להצליח ולנצח במלחמה 

היום-יומית28.

הרבי חושב עלי ומתפלל עלי

לומדים  תמימים'  'תומכי  בישיבות  כי  אף 
כולו,  העולם  מכל  בחורים  אלפי  ומתחנכים 
והתחושה האישית יכולה להיות 'אני תמים בין 
כולנו  הוא  לרבי  שלנו  והקשר  תמימים  אלפי 
עם  עצמי  שלי  בקשר  מיוחד  משהו  ואין  יחד 
לרבי  התמים  בין  שהקשר  לדעת  יש   – הרבי' 

הוא אישי, פרטי ומיוחד:

תלמידי  ש"על  התבטא29,  הריי"צ  אדמו"ר 
זו  שישיבה  לדעת  תמימים  תומכי  הישיבה 
את  לדעת  עליהם  הישיבות,  שאר  כמו  איננה 
מייסד הישיבה, לא זו בלבד שגדולים צדיקים 
אחד  מכל  הישיבה  מייסד  יודע  הרי  וכו', 
ואחד בפרט, והוא מתפלל על הרוחניות ועל 

הרה"ח  המשפיע  מספר  שהיה  מה  בזה  וידוע   )28
חסידים  שני  נפגשו  פעם  אשר  פוטרפס,  ע"ה  מענדל 
אני  "פעם  ויענהו:  נשמע?"  "מה  חבירו  את  הא'  ושאל 
מנצח אותו ופעם הוא מנצח אותי, ושוב...". נענה ואמר 

לו: "העיקר שבפעם האחרונה אתה תנצח אותו...".
29( ספר השיחות תש"ג )בתרגום ללה"ק( עמ' קלד.

הגשמיות שברוחניות, כל תנועה נוגעת לו".

לפני  התמימים  לתלמידי  מיוחדת  ובשיחה 
שנסעו לבתיהם לחג הפסח ה'תש"ז, אמר כ"ק 
גם  לזכור  עליכם  כן  "וכמו  הריי"צ:  אדמו"ר 
אודות המצוה דכיבוד מורים, אשר, ההוכחה 
שגם   – היא  מורים,  כיבוד  מצות  שמירת  על 
עלינו  תחשבו  לבתיכם,  נוסעים  הנכם  כאשר 
ובפרט עלי, כשם שאנחנו ובפרט אני חושבים 

אודותיכם בכל רגע".

תמים  כל  על  חושב  הרבי  בעצמך:  הגע 
יום'30  ב'היום  מש"כ  ע"ד  זה  והרי  רגע!  בכל 
רבותינו  אבותינו  קדושת  כבוד  "אצל  אשר 
הקדושים, הרי שמלבד הענין של התעוררות 
של  עבודה  היתה   – המקושרים  על  רחמים 
הזכרת המקושרים בינו לבין עצמו, ולהתבונן 
הפנים,  כמים  והתקשרותם,  אהבתם  בענין 
זה  של  הפנימיים  כוחותיו  את  מעורר  שזה 
שמתבוננים אודותיו" – ונוסף על זה הרי הוא 

חושב אודות התלמידים בכל רגע!

עובדות אלו מייקרות בעיני כל 'תמים' את 
רבותינו  אל  התקשרותו  עצם  ואת  חשיבותו, 
כ"ק  מדברי  להעלות  שניתן  וכפי  נשיאנו, 
יקר  היותר  "הדבר  אשר  שליט"א31,  אדמו"ר 
נשיאינו:  רבותינו  של  תלמיד  היותו   – הוא 
כבוד קדושת אדמו"ר מהורש"ב נשמתו עדן, 

ובנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר".

חשיבות זו נותרת גם כאשר עולה מחשבת 
חוץ במחשבתו של אי-מי, ש". . לשעה אפסיק 
חס ושלום הציור של תמים וכן אפסיק ח"ו לפי 
שעה הציור של חסידו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
הכ"מ ובמילא יפלו הטענות" – על כך מתבטא 

30( לוח 'היום יום' י"ד שבט.
31( תורת מנחם תשי"ט חלק ב' עמ' 267.

"מחמת ששוכח יחוסו הנורא והנפלא כי בן מלך הוא"

יש גאוה אחרת רוחניות טובה מאד כו' וכל מה שהאדם נלכד במצודת יצר הרע בא 
לו מחמת ששוכח יחוסו הנורא ונפלא כי בן מלך הוא כו' והוא שהכתוב משבח יהושפט 

ויגבה ליבו בדרכי ה'.

ר"י עמדין בהקדמתו לסידור 'בית יעקב – סולם בית אל'
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כ"ק אדמו"ר שליט"א32 "מי שנעשה חסיד פעם 
במילא  אשר  לאדמו"ר  שנתקשר  ומי  אחת 
אדמו"ר  ונתקשר  הפנים  אל  הפנים  כמים  הי' 
ח"ו  להפסיק  ביכולתו  עוד  אין  הנה  עימו, 
בהאדמו"ר,  גם  תלוי  שזה  כיון  ההתקשרות, 

והוא ברוב טוב וחסדו אסור עימו באזיקים".

בכך  מתבונן  בחור  כאשר  החיוב:  ובדרך 
תמימים  תומכי  בישיבת  ולומד  זכה  שהוא 
והרבי  אליו  ומקושר  הרבי  של  חסיד  והוא 
מקושר איתו תמיד, בכל אשר יפנה ובכל אשר 
יעשה – הרי זה גורם לכך שהוא יתנהג כדבעי 

כרצונו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

כל אחד נוגע לרבים

גם  נוגעת  ה'תמים'  במעלת  התבוננות 
 – הגשמיים  בעניינים  וההתנהגות  להתנהלות 
שמירת זמני האכילה, השתיה והשינה – אשר 
אם מתוך התמקדות  בהם,  לזלזל  הוא  הטבע 
רק בעניינים רוחניים )טענות של קדושה( ואם 

מתוך עצלות )ערמומיות של נפש הבהמית(.

פיתרון מיוחד יכולה לשמש לכך ההתבוננות 
בדברי הרב33: "ובפרט הנוער הצעיר המתחיל 
מיוחדים,  נסיונות  בפני  ועומד  בחיים  דרכו 
בריאות  והן  הגוף  בריאות  הן  בריאותו  ואשר 

הנשמה, נוגע לרבים".

שזהו  הרי  כך,  הצעיר"  "הנוער  לגבי  ואם 
תמימים  תומכי  ישיבת  בתלמיד  בפרט   .  .  "
קדושת  כבוד  ידי  על  ומתנהגת  שנתייסדה 
נשיאינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ 

32( אגרות קודש חלק ד' עמ' נב.
33( אגרות קודש חלק יד עמ' קלה

זי"ע, שעליו לשמור את סדרי הישיבה ולשמור 
את גופו ונשמתו שיהיו בריאים ושלמים ויוכל 

לעבוד את השם מבלי בלבולים"34.

מה עושים כאשר עד עתה התנהג 
שלא כדבעי?

הכוחות המיוחדים שניתנים לתלמידי תומכי 
תקופה  היתה  כאשר  גם  מסייעים   – תמימים 
או ענין מסויים בו לא התנהג כדבעי למהווי, 
וכדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א35: " . . להדגיש 
)אין אף  ניט פארפאלן"  "אז עס איז קיינמאל 
על  הבט  שמבלי  כלומר,  אבוד(,  מקרה  פעם 
מעמדו ומצבו בהווה, ביכולתו "בשעתא חדא 
וברגעא חדא" - באופן ד"לכתחילה אריבער" 
- להתעלות למעמד ומצב נעלה ביותר, באופן 

המתאים לתלמיד ד"תומכי תמימים".

ונחתום ב'לשון הרב' כ"ק אדמו"ר שליט"א: 
תעורר  האמורה  שהתבוננות  רצון  "ויהי 
עז  ורצון  ושקידה  התמדה  תוספת  בכאו"א 
ללכת מחיל אל חיל בלימודם, לימוד המביא 
לידי מעשה, קיום המצוות בהידור, וזכות בעל 
ולהיות  בזה  להצליחם  עליהם  תגן  הגאולה 
דוגמא חי' ומזהירה לכל רואיהם, שמהם יראו 
וכן יעשו הקטנים עם הגדולים, וברוכים יהיו 

בכל המצטרך להם36",

" . . והוא – הרבי – בראשם, ויוליך את כולנו, 
להוראותיו  שהתמסרו  התמימים  ותלמידי 
בראש, לקראת משיח צדקנו, במהרה בימינו"37.

34( אגרות קודש חלק ט' עמ' קט.
35( התוועדויות תשמ"ג עמ' 460-462.

36( לקוטי שיחות חלק יג עמ' 249.
37( תורת מנחם התוועדויות תשי"ח חלק ב, עמ' 294.

אני חסיד של הרבי – לא מתאים לי לעבור עבירה

מספרים על א' החסידים של אדמו"ר הזקן, שאמרו עליו שאינו שייך לעבור עבירה 
מצד גאוה... שכן, כאשר היצה"ר בא אליו ואומר לו: "הער זיך איין מָאטיל" )שמע נא 
ר' מרדכי( – כך הי' שמו של החסיד הנ"ל – "עשה כך", נעמד הוא מלא קומתו וצועק: 
אני – חסיד של אדמו"ר הזקן, גביר, למדן ומשכיל – אעבור עבירה?!... אין זה מתאים 

)"עס ּפַאסט ניט"( עבורי!

התוועדויות תשי"ד חלק א' עמ' 58
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ח' ניסן
באוהל.  הי'  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
7 לערך בערב לחצר כ"ק  הגעתי בשעה 
אדמו"ר שליט"א, לאחרי הפסק של קצת 
יותר מחמשה חודשים, וזכיתי לראות את 
כ"ק אדמו"ר שליט"א עוד כשהלך לביתו.

שבת הגדול י' ניסן
התוועדות מ-1:30 עד 5, אמר ההגדה 
הארון  ע"י  שעובר  פעם  בכל  במניין. 

קודש תופס בפרוכת.

י"א ניסן
בערך ב-1 בצהריים ירד כ"ק אדמו"ר 
לביהכ"נ  אנ"ש  זקני  ואתו  שליט"א 
לר'  נתן  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  למטה. 
ספרי  שני  ולקחו  כסף,  גורדון  יוחנן 
לארון הקודש למעלה.  והכניסום  תורה 
אח"כ נסע כ"ק אדמו"ר שליט"א לאוהל. 
לאחר מנחה יצא ללוות את הספרי תורה 
כ"ק  והלך  חב"ד',  הר  'לנחלת  שנשלחו 
אדמו"ר שליט"א עד פינת הרחוב ועוד, 

עד שנעלמו מהעין.

י"ב ניסן
הספרי  עם  הפעם  עוד  נסעו  בבוקר 
תורה )לאחר שאתמול חזרו אתם חזרה(. 
דיבר עם שז"ר בטלפון וכן שלח אליו את 
הרב חדקוב והרב קזרנובסקי, ונתנו לו 
שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  פסח  של  הגדה 

והוא שלח ספר ה'קן'.

י"ג ניסן
לערך.  ב-6:15  וחזר  לאוהל  נסע 
אמר  מנחה  לאחרי  שלנו'.  'מים  לקח 
לו  קרא  ואח"כ  שיתוועדו,  דוכמן  לר"ז 
שיסיימו  ואמר  משקה  לו  ונתן  לחדרו 
את המשקה היום או מחר לאחרי הסיום, 

וכן שלא  יותר משלוש  ישתו  אבל שלא 
ימכרו את זה לגוי.

י"ד ניסן
ירד במעלית לבוילער לשרוף החמץ. 
ולשלוחים  6 לערך  חילק מצה מ-3 עד 

מאוסטרליה נתן מצה שלמה.

ט"ו ניסן – יום א' דחג הפסח
צוה  וע"כ  הסדר,  בליל  דחיפות  היו 
אף  יעלו  שלא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
אחד. נכנס לבחורים למטבח והביט על 
און  א'כשרן  אמר  ולבסוף  ואחד,  כ"א 
כימי  זיין  זאל  עס  און  פסח  א'פריילכן 
נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
בקרוב ממש. בסדר למעלה כ"ק אדמו"ר 
'פרזות'  לבסוף  לשיר  החל  שליט"א 
ועשה בידיו על מקומו וכן בדרך לחדרו.

ט"ז ניסן – יום ב' דחג הפסח
מפטיר.  קיבל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בליל סדר ב' הסכים לבקשת רש"ג שיעלו 
התמימים שנוסעים לא"י, וכן השלוחים 
מאוסטרליה, ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א 
שלו.  מהאפיקומן  מצה  הנ"ל  לשלוחים 
לבסוף   .4 עד  בלילה   1:30 התוועדות 
קם כ"ק אדמו"ר שליט"א ורקד קצת על 

מקומו ועשה בידיו.

י"ז ניסן
במעריב  ש"ק  במוצאי  כנ"ל.  מפטיר 
דרך  ויצא  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ע"י  כסאו  על  וישב  צפון  בצד  הדלת 

הסטנדר.

חול המועד פסח
עליית  קיבל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

'רביעי'.



כ"א ניסן – שביעי של פסח
פלטבוש.  ולאיסט  לויליאמסבורג  תהלוכה 
מקויים  זאל  און  כח  ישר  א   – הברכה  נוסח 
ווערן און גיבן )?( דער יעוד והדריך בנעלים. 
בקריאת השירה מביט מפעם לפעם אל הבעל 

קורא.

כ"ב ניסן - אחרון של פסח
בלילה,   1:30 עד  בערב   6:25 התוועדות 
לשלוחים  אמר   .3:15 עד  ברכה  של  כוס 

מאוסטרליה לשתות כוס חמישי.

כ"ג ניסן
הי' יחידות עד 6:15 לערך.

כ"ד ניסן
קידוש,  עשה   ,5:10 עד  מ-1:30  התוועדות 
אמר לתמימים שנוסעים לומר לחיים, ונתן את 

המזונות לר' דוד רסקין עבור הבחורים.

כ"ו ניסן
לאחרי מנחה נכנסו התמימים מא"י ליחידות 

פרטית.

כ"ז ניסן
נסעו התמימים )מא"י( חזרה. כ"ק אדמו"ר 
שליט"א יצא וחייך מאוד כשראה את המלווים 
בידו  ועשה  )סגורה(  משאית  בתוך  שעמדו 

לבחורים שרקדו, ועמד עד שנעלמו מהעין.

כ"ח ניסן
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-12:50, לא יצא 

למנחה.

כ"ט ניסן
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-10 ונכנס לחדרו. 
כעבור דקה יצא לקריאת התורה, עלה שלישי, 
וכשהקהל אומרים אשוב"ל אומר תהילים עד 
לאחרי הכנסת הס"ת. לאחרי זה נסע למקווה 
נסע  ב-12:50  ב-11:25.  שעה  כעבור  וחזר 
לאוהל וחזר ב-6:52 ושם החבילה עם הפ"נ על 
המדרגה ליד חדרו ונוטל ידיו במסדרון ואינו 
מכניס  והריל"ג  לחדרו  נכנס  ואח"כ  מנגב, 
כרבע  ולאחרי  למנחה,  יוצא  ואח"כ  החבילה 

שעה יוצא למעריב ונוסע לביתו.

ל' ניסן
יצא  ב-10.  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
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לחדרו  וחזר  לרביעי  ועלה  התורה  לקריאת 
תיכף לאחר הכנסת הס"ת. נסע לביתו כשעה 
לפני הדלקת הנרות, אח"כ חזר ויצא למנחה, 
נכנס ויצא למנחה דרך הדלת בדרום, ועומד 
כל זמן התפילה ע"י הסטנדר )הגם שהשולחן 

והכסא עומדים לידו(.

שבת א' אייר
כ"ק  נכנס  למנחה  התוועדות.  הייתה  לא 
וישב  בדרום  הדלת  דרך  שליט"א  אדמו"ר 
בחזרת הש"ץ על כסאו ליד השולחן ויצא דרך 

הדלת בצפון, לא אומר פרקי אבות במנין.

ב' אייר
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-1. יצא למנחה 
מהעם  פניו  מחזיר  באשמנו  כשמכה  ב-3:00. 
וכן ברקיקה בעלינו וגם שם ידו על פיו באופן 
על  ידו  מעביר  ולאח"ז  הרקיקה  שמסתיר 
זקנו. לא ראיתי שכ"ק אדמו"ר שליט"א ינשק 
עד  מ-8:30  יחידות  בידו.  נוגע  רק  המזוזה 
למנחה  כרגיל  ב-10:10.  מעריב  לערך,   1:00
ומעריב נכנס ויוצא כ"ק אדמו"ר שליט"א דרך 
הדלת בצד שמאל של ארון הקודש ויושב על 

ספסל ליד שולחן.

ג' אייר
ולאחרי  ב-1:00  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
רבע שעה יצא לקריאת התורה בג"ע התחתון, 
יושב,  הש"ץ  בחזרת  ב-3:15,  כרגיל  מנחה 
בע"פ.  אומר  וכו'  אשמנו  וכן  דרבנן  מודים 
יושב  שליט"א  אדמו"ר  כשכ"ק  כלל  בדרך 
וידו  השולחן  על  האחת  ידו  מניח  בתפילה 
השנית על מצחו. לא ראיתי שיגע כ"ק אדמו"ר 
כרגיל  מעריב  כשיוצא.  במזוזה  שליט"א 
ב-9:30, כשהחזן מגיע בקדיש שלפני שמו"ע 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  קם  אז  וכו'  יהא  לאמן 

ממקומו ולא קודם.

ה' אייר
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-11:00 וב-11:30 
יצא ללוויה של ר' ש' דייטש. הלך עד הפינה 
מעבר השני של הכביש וחיכה עד שנסעו כל 
המלווים וחזר באותה דרך רק בצד השני של 
המדרכה. נטל ידיו לפני הכניסה ונכנס לזאל. 
ישב וקם כמה פעמים ואמר משהו בע"פ כשתי 

דקות ונכנס לחדרו.
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ו' אייר
אומר  כשהגבאי  בע"פ.  בנסוע  ויהי  אומר 
כבר  וכו'  בן  שאומר  לפני  אדמו"ר  יעמוד 
לס"ת.  לגשת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מתחיל 
היום לא אמר תהילים כרגיל אלא התעמק בפי' 
יחידות  המזוזה.  על  ידו  שם  כשיצא  החומש, 
ב-10:15.  מעריב  לערך,   2:00 עד  מ-7:30 
נושק  לתורה  עולה  שליט"א  אדמו"ר  כשכ"ק 

הס"ת בתחילה ובסוף ע"י האבנט של הס"ת.

ז' אייר
בסביבות  כרגיל  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
הדלה"נ  לפני  כשעה  לביתו  ונסע   2 השעה 
וחוזר בהדלקת הנרות, מתפלל מנחה למעלה. 
ב'בואי  למעריב.  למטה  יורד  שעה  כעבור 
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מסתובב  וכו'  בשלום' 

לצד שמאל.

שבת ח' אייר
לא הייתה התוועדות.

ט' אייר
יחידות עד 1:30 לערך, מעריב ב-10.

י' אייר
ויצא  ב-12:30  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
ע"י  ב-8:30  מעריב  התחתון.  בג"ע  לקריה"ת 

חדרו )כי כ"ק אדמו"ר שליט"א צם בה"ב(.

י"א אייר
לא יצא למנחה.

י"ב אייר
יצא  לא  ב-1:57.  בא  אדמו"ר שליט"א  כ"ק 
הקדיש  את  גם  אמר  מעריב  לאחרי  למנחה, 
יתום לרגל יאצ"ט אחיו. כשמגיע למילים מחט 
שהיא וכו' אומר בקול עד הסיום ואח"כ שוהה 

כרגע ומעביר ידו על מצחו ואומר קדיש.

י"ג אייר
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-10 יצא לקריאת 
לקח  לס"ת  וכשניגש  בידו,  וסידור  התורה 
הסידור בידו ולאחרי העליה אמר קדיש מתוך 
ואמר  הסטנדר(  )ע"י  למקומו  וחזר  הסידור 
משניות וכן תהילים )אומרים שאמר ס"ח ס"ט 
יצא  למנחה  הקדישים.  את  אמר  וכן  ופ"ט( 
ב-3:30 כי הרבא"ג היה בחדרו, וג"כ אמר את 
שני הקדישים. לפני מנחה אמר קדיש דרבנן 
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וכן אמר קודם את הר' חנניה וכו', בזמן חזרת 
]י'  ב'  יום  כנ"ל  מעריב  משניות.  אמר  הש"ץ 

אייר[.

י"ד אייר יום שישי
נסע לאוהל מ-2:30 עד 7:15.

שבת ט"ו אייר
לא הייתה התוועדות.

ט"ז אייר
מנחה 3:30, יחידות עד 1 לערך.

י"ז אייר
ע"י  מעריב  חדרו,  ע"י  קריה"ת  ב-12,  בא 

חדרו ב-8:30.

י"ח אייר – לג בעומר
נסע לאוהל ב-3:30 וחזר ב-8:15. כשגמרו 
והחל  בשבת  שיושב  למקומו  ניגש  מנחה 
אח"כ  נעים.  ומה  טוב  מה  הנה  ד"ה  מאמר 
ויצא תיכף למעריב, נסע לביתו  נכנס לחדרו 
ב-9:50, המאמר ארך כ-15 דקות מ-8:30 עד 

.8:45

כ' אייר
יצא  ב-10,  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לתורה  לעלות  כשניגש  התורה.  לקריאת 
אם  רק  בו,  שמסתכל  החומש  את  סוגר  אינו 
אין בדעתו להמשיך להסתכל אז סוגר אותו. 

מעריב ב-9:30. יחידות עד 3:30.

שבת כ"ב אייר
לא הייתה התוועדות, כ"ק אדמו"ר שליט"א 

בא ב-4:20.

כ"ג אייר
יצא  לא  ב-2,  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

למנחה, יחידות עד 1.

כ"ד אייר
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-11:50, קריה"ת 

ע"י חדרו, לא יצא למנחה.

כ"ה אייר
לא יצא למנחה.

כ"ו אייר
יחידות עד 4 לערך, מעריב 12:15.

כ"ז אייר 
קריה"ת  ב-1:15,  בא  כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ע"י חדרו, נסע לאוהל ב-3:30 חזר ב-8:15.

שבת כ"ט אייר
ד"ה  מאמר  קידוש,  עשה  לא  התוועדות, 

בחודש השלישי.

א' סיון
עלה  ב-10,  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לפני  דיבר  ב-7:10  ב-3:25,  מנחה  לרביעי, 
נשי חב"ד כ-20 דקות, ואח"כ יחידות עד 3:30 

ואח"כ מעריב.

ב' סיון
לאוהל  נסע  חדרו,  ע"י  קריה"ת  ב-12,  בא 

בערך ב-3 חזר ב-8:15.

ה' סיון]אור לו'[
ב-3 בלילה מאמר ד"ה בשעה שעלה משה 

למרום, ארך 35 דקות.

שבת ז' סיון – יום ב' דחג השבועות
וידבר  ד"ה  מאמר   ,2:45 עד  התוועדות 

אלוקים, כוס של ברכה עד 4.

ח' סיון
יחידות עד 3:30, מעריב ב-11:30.

ט' סיון
בקידוש לבנה עומד ופניו למזרח.

י"ב סיון
נסע לאוהל ב-1:30 וחזר ב-8:40.

י"ג סיון 
כ"ק  עומד  שבת  קבלת  של  שמו"ע  לאחרי 
אדמו"ר שליט"א עד שהש"ץ אומר קונה שמים 

וארץ ואח"כ חוזר למקומו.

שבת י"ד סיון
תורה  הלומד  כל  ד"ה  מאמר  התוועדות, 

מחלשמה.
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ט"ו סיון
נסע לאוהל ב-3 חזר ב-8:45.

י"ט סיון
לא יצא למנחה, יחידות עד 8:30 בבוקר.

שבת כ"א סיון
התוועדות עד 4:45, מאמר ד"ה בהעלותך.

כ"ב סיון
ב-1:30  ב-1:05,  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
יצא  לא  מאנגליה,  האורחים  את  ללוות  יצא 

למנחה. יחידות עד 4:30.

כ"ג סיון
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-12:30, קריה"ת 

ליד חדרו.

כ"ה סיון
ונסע  ב-11:15  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

למקווה ולאחרי שעה חזר.

כ"ו סיון
בשעה 8 ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א לביהכ"נ 

ודיבר כ-20 דקות לפני הנשים. יחידות עד 5.

שבת כ"ח סיון
התוועדות, מאמר ד"ה ראשית עריסותיכם.

כ"ט סיון
נסע  ב-11:15,  בא  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

לאוהל ב-2, חזר ב-9.

א' תמוז 
קריה"ת כרגיל.

ג' תמוז
לא יצא למנחה, יחידות עד 2 לערך.

ז' תמוז
כ"ק אדמו"ר שליט"א בא ב-12, קריה"ת ליד 

חדרו.

שבת י"ב תמוז
מאמר ד"ה זאת חוקת התורה.

י"ג תמוז
ד"ה  מאמר   ,4:30 עד  מ-9:30  התוועדות 

תפלה למשה.

ם
תמי

ה
 

ם
תמימי

תלמידי ה
טאון ל

בי
132



י"ד תמוז
יחידות עד 2:30.

ט"ו תמוז 
נסע לאוהל.

שבת י"ט תמוז
לא הייתה התוועדות.

שבת כ"ו תמוז 
מאמר ד"ה ומקנה רב וגו'.

שבת ד' מנחם אב
מאמר ד"ה ציון במשפט תפדה.

ה' מנחם אב
יצא  לא  ב-2:30,  בא  אדמו"ר שליט"א  כ"ק 

למנחה.

ו' מנחם אב
ב-9:45 בלילה יצא ללוות את ספרי התורה 

לארץ ישראל.

תשעה באב
כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה למפטיר בשחרית 
נעליים  עם  יצא  לבנה  לקידוש  ובמנחה, 

רגילות.

כ' מנחם אב
שחרית ב-9:30 למטה בביהכ"נ, ירד בטו"ת 
והחל איזהו מקומן בלחש ובסיום ברייתא דר' 
ישמעאל אמר בקול. ברוך שאמר אומר בקול, 
לאחרי  שמיה,  בבריך  עבדא  אנא  לשיר  החל 
משניות אמר איגרת התשובה בפ' ה'-ו', מנחה 
למעלה. התוועדות מ-9 עד 1, סיום על זבחים.

כ"ה מנחם אב
מאמר ד"ה אחרי ה' אלוקיכם.

כ"ו מנחם אב
יחידות עד 6 ואח"כ קריה"ת.

כ"ט מנחם אב
נסע לאוהל.

ל' מנחם אב
יצא ללוויה של ר' יוחנן גורדון ב-11.

שבת ב' אלול

התוועדות, מאמר ד"ה שופטים וגו'.

כ"ב אלול
חמש  בשעה  מתוניס,  שהובא  ס"ת  הכנסת 
למטה,  הס"ת  עם  ירד  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

אח"כ התפללו מנחה למטה.

שבת כ"ג אלול
אדמו"ר  כ"ק  נצבים.  אתם  ד"ה  מאמר 

שליט"א אמר את הקדישים.

אור לכ"ד אלול
למטה  בלילה  ב-1  סליחות  ש"ק  במוצאי 

בביהכ"נ.

כ"ה אלול
בבוקר  ב-7  סליחות  יום  בכל  לאוהל.  נסע 

למטה בביהכ"נ.

כ"ו אלול  - ליל ג דסליחות
ב-9:45 בלילה ירד להתוועדות, מאמר ד"ה 

אני לדודי, ההתוועדות הסתיימה ב-11:30.

כ"ז אלול
נסע לאוהל ב-12:30.

כ"ט אלול
וירד  למקווה  נסע  ואח"כ  ב-7  סליחות 
 – מהר  מתפללים   – בביהכ"נ  למטה  לתפילה 
התרת  ערך  זה  )לפני  פדיונות  קבלת  ואח"כ 
לאוהל.  נסע  ואח"כ  אנ"ש(  זקני  לפני  נדרים 
ע"י  הסטנדר  ע"י  הכסא  ע"י  למעלה,  מנחה 

הדלת במזרח.
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מוקדש
לעילוי נשמת

האשה החשובה מרת חנה
בת הרה"ח התמים ר' אברהם ז"ל

נפטרה כ"ג ניסן – אסרו חג הפסח ה'תשע"ד
•

נתרם ע"י בעלה 
מנחם מענדל הכהן שי' ווינטער

ומשפחתו שיחיו לאויש"ט

לע"נ
ר' שמואל בן ר' רפאל מרדכי

בר

נפטר בח' ניסן ה'תשס"ח

יהי רצון שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה

•
ולזכות כל יוצאי חלציו שיחיו



לזכות שלוחי הרבי בכל אתר ואתר
להצלחה רבה ומופלגה בעבודתם הק'

ובעיקר בענין העיקרי - להכין את העולם לקבל פני 
משיח צדקנו



קובץ זה נדפס ע"י ולזכות
 ר' מרדכי וזוגתו מרת חי' מושקא שיחיו 

בן שבת
•

ולזכות ליאור בת מרדכי, יהושע בן אברהם שיחיו
יזכו להצלחה רבה ומופלגה בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

•
ולזכות ר' דוד ציון בן יצחק

וזוגתו זהבה בת מרדכי שיחיו
לרפואה שלימה וקרובה



לעילוי נשמת
עוזר בן משה יצחק 
נפטר כו אדר ה'תשע"ה

שרה חנה בת חנוך העניך
 נפטרה ו טבת ה'תשנ"ג

דב בן עוזר
 נפטר שב"ק יז מרחשון ה'תשס"ו

יהודה אריה בן נפתלי הרצקה 
נפטר ר"ח שבט ה'תשס"ט

תנצב"ה
•

נדפס ע"י הרה"ת ר' חנוך איזנברג ומשפחתו שיחיו 



לזכות
 החתן הרב התמים אליעזר 

והכלה מרת רחל שיחיו 
דריזין

לרגל חתונתם ביום ג', ד' ניסן ה'תשע"ח 
 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראלעל יסודי התורה והמצוה

כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות

•

נדפס ע"י ולזכות הוריהם וזקניהם 
הרה"ת ר' שניאור זלמן משה וזוגתו מרת עטא שפרא שיחיו דריזין

דר. אברהם ראובן וזוגתו מרת ליבא חנה שיחיו לובין
הרה"ת ר' שלום דובער וזוגתו מרת שושנה שיחיו דריזין
הרה"ת ר' אברהם ברוך וזוגתו מרת חי' רייזל שיחיו גליק



לזכות 
 כ״ק אדמו״ר שליט״א

מלך המשיח
מהרה יגלה אכי״ר 

לז״נ
הרה״ח הרה״ת ר׳ צבי הירש בן הרה״ח ר׳ בן ציון

נלב״ע ז״ך אלול ה׳תש״מ
מרת רבקה בת הרה״ח ר׳ צבי
נלב״ע כ״ט תמוז ה׳תשס״ב

שּפריצער

״והקיצו ורננו שוכני עפר״ והם בתוכם,
בהתגלות כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 

תיכף ומיד ממש

•

 נתרם ע״י בניהם:
הרה״ת ר' שמואל והרה"ת ר' יעקב מרדכי שיחיו 

שּפריצער

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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83,000

6,600

אנו מאחלים לכם

פסח כשר ושמח!
יהי רצון שתזכו להשתמש שוב ושוב בתוכנה הנפלאה,

המביאה לביתכם למעלה מ-90,000 ספרי קודש
מצולמים דף אחרי דף כצורתם המקורית.

צוות ’אוצר החכמה‘, ירושלים.

נאסף בעזרתם האדיבה של הוצאת קה“ת

?


