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צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל 
שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה, 
עצות  ויתן  הוראות  שיורה  הדור,  ונביא  ו"יועצייך"  ה"שופטייך" 
בנוגע לעבודת בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, 
ובנוגע להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם ב"בכל דרכיך )דעהו(" 

ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",

ותיכף  לגאולה"  ש"לאלתר  הנבואה116   - העיקרית  הנבואה   - עד 
ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".

__________

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

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

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעודד את שירת
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"

ר"ח כסלו ה'תשנ"ג



ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת
. . בבית - לפעול התיישבות וקביעות,
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)כנ"ל( וחסידותי, לפנים משורת הדין וחודרת באופן פנימי, ונקבעת )בית( בכל פרטי 
הכחות דחכמה בינה ודעת, כולל ובמיוחד - הפצת פנימיות התורה, כפי שנתגלתה 

בתורת חסידות חב"ד, "יתפרנסון", באופן של הבנה והשגה בחב"ד שבנפש,

ליובאוויטש - ע"ש ענין האהבה )"ליובא" בשפת המדינה ההיא(, היינו שהעבודה 
דהפצת התורה והיהדות חדורה באהבת ישראל ואחדות ישראל,

צפת עיה"ק ת"ו - המפורסמת במעלות שבה, ובפרט בנוגע להגאולה, אלי' קיווינו 
כל היום ומצפים, שאז ת"ו . .

)ממכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכינוס השלוחים השמיני באה"ק(

___________

בבית . . התיישבות וקביעות: ראה ש"ב ז, ה־ז )בית לגבי אהל(. מפרשים )חדא"ג עיון יעקב ועוד( 

לפסחים פח, א )בית לגבי הר ושדה(.

דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג(.

יתפרנסון: תקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 136 הע' 35. וש"נ.

ליובא . . ההיא: ראה ספר הזכרונות ח"א ס"ע 17. וראה גם שם ריש ע' 342.

צפת . . במעלות שבה: ראה לקו"ש חי"ז ע' 514 ואילך.



 קובץ זה מוקדש לרגל סיום ה'שלושים'
לפטירת המשפיע דישיבתנו,

הגה"ח הרב משה מרדכי ב"ר אברהם ע"ה

ארנשטיין

ויקחו   .  . תצווה  "ואתה  לסדר  ש"ק  ליל  נלב"ע 
אליך" - י"א אדר ראשון תשע"ט

מסר נפשו וגופו לחינוך תלמידי התמימים בלימוד החסידות 
והנהגה בדרכי החסידות כפי שהורונו רבותינו הקדושים והתייגע 

לדלות ולהשקות את צעירי הצאן ממעין מיים חיים דתורת 
החסידות בשיעורו היומי הקבוע בספר התניא קדישא, שיעורי 
חסידות ב'חסידישע פרשה' - תורה אור ולקוטי תורה מאדמו"ר 
הזקן, ומאמרי רבותינו נשיאנו - אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר הצ"צ, 

אדמו"ר המהר"ש, אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר הריי"צ ומאמרים ולקוטי 
שיחות של נשיא דורנו - הוד כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א,
חדור ברוח העבודה של תומכי תמימים מתוך אחריות מיוחדת 

לקבלת פני משיח צדקנו, בהתמסרות להדרכת התמימים כרצון 
הרבי שליט"א להיות להם משפיע ורועה בקיום ההוראה 'עשה לך 

רב'.
יה"ר שיזכה לעלית הנשמה הכי עיקרית - בהתלבשותה בגוף גשמי 

בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש!

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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ב"ה

פתח דבר

בעומדנו בסיום ה'שלושים' לפטירת המשפיע הראשי דישיבתינו הק' - הרה"ח הרב 
משה מרדכי בן ר' אברהם ארנשטיין ע"ה, שנלקח בחטף לעולמו בצער רב בקרב חסידי 
חב"ד בכלל ורבני ותלמידי ישיבתנו הק' בפרט, לאחר שהשקיע ומסר את נפשו לכלל 
ענייני כ"ק אד"ש מה"מ, ובמיוחד להנחלת תורת החסידות בקרב אלפי תלמידי ובוגרי 

הישיבה, 

היו"ל בשנת  החמישי  מוציאים אנו לאור עולם את קובץ הערות התמימים ואנ"ש 
לימודים זו1 - ה'תשע"ט )גליון קמג(, המוקדש כולו לזכר ולעילוי נשמת הרב ארנשטיין 

ע"ה. 

 הקובץ כולל בתוכו ג' שערים:

קודש, שנאמרו בקשר עם פטירת  ובו מובאים שני שיחות  'שער דבר מלכות',  א. 
הרה"ח וכו' ר' משה יצחק ע"ה העכט, העוסקות בביאור מעלת 'סילוקן של צדיקים', 
המוגשים לראשונה בבמה זו עם פענוח המראי מקומות2, אשר בהם נתבאר במעלת 
יום הפטירה שחל בערב )וכן בליל3( שבת, ובמעלת ההו"ל של קובץ החידו"ת לרגל 

ה'שלושים' לפטירתו.

כפתיחה לכך הבאנו חלק משיחת ש"פ תזו"מ תשמ"ח, השופכת אור בביאורה הנפלא 
על הוראת התורה "והחי יתן אל לבו".

תורתינו  מקצועות  מכלל  וביאורים  חידושים  ובו  מרדכי',  משה  תפארת  'שער  ב. 
כאן  הנאגדים  ע"ה,  ארנשטיין  הרב  של  עטו  מפרי  השנים  במשך  שנדפסו  הקדושה, 

לראשונה.

1( בהמשך לשרשרת הקבצים הקודמים שי"ל על ידינו: גליון קלט )ערב ר"ה תשע"ט(. גליון קמ )י"ד כסלו תשע"ט(. 
גליון קמא )יו"ד שבט תשע"ט(. גליון קמב )ז"ך אדר ראשון תשע"ט(. 

2( המילואים לפענוח השיחות מופיעים בסוף הקובץ.
3( ונפלא הדיוק בזה בשיחת ש"פ וארא )ב( ה'תשנ"ב בשוה"ג להע' 2, שם מדייק את מעלת הנפטר ב'ערב שבת' 
ש'סימן יפה לו' גבי משה רבינו. ומוסיף, שאף לדעת השיטה האומרת שמת בשבת )ראה תוד"ה מכאן - מנחות ל, א( 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ הכוונה בזה - שמת בליל שבת, וזאת לנוכח הביאור ב'עיון יעקב' שם, שבדיני 'קדשים - הלילה 
הולך אחר היום', וממילא חשיב כנפטר בערב שבת )ועניין זה עולה יפה לנוכח פטירת הרב ארנשטיין בליל השבת קודש 

- י"א אדר ראשון תשע"ט(. 



7 י' אד"ש ה'תשע"ט - סיום ה'שלושים' לפטירת הרב ארנשטיין ע"ה

ג. 'שער הערות התמימים ואנ"ש', ובו חידושים וביאורים מתלמידי הישיבה ובוגרי' 
שי', מכלל מקצועות תורתינו הק', שנכתבו עם סיום ה'שלושים' לפטירת הרב ארנשטיין 

ע"ה4, וזאת ע"פ הוראת כ"ק אד"ש מה"מ בעניין זה, וזלה"ק5: 

"וכאן המקום להציע - שיערכו קובץ של חידושי תורה, שיכתבו ע"י תלמידי מוסדותיו 
לקראת  כבר  מוכן  יהי'  שהקובץ  באופן   .  . לאחרונה  שם  שלמדו  והתלמידים  בעבר, 
השלושים - "פייערען די שלושים" ב"אש דקדושה" . . ובוודאי קובץ זה יאחד את כל 
אלו שהקובץ יגיע לידם, ויחזק עוד יותר את כל פעולותיהם במוסדותיו של הנפטר, וזה 
יפעל גם עילוי והוספה בהנפטר עצמו, ובהרחבת כל עניניו, החל מהרחבת מוסדותיו". 

בטוחים אנו שהוצאת קובץ זה לאור עולם, תפעל ותחיש את ביאת הגאולה האמיתית 
והשלימה, וכדברי מלכנו בהמשך השיחה שם: 

"ויהי רצון שלא נצטרך להגיע להענין ד"מזכרת נצח", כיון שתיכף ומיד נזכה ל"נצח 
נצחים" שאמרנו היום בקדושה, הגאולה האמיתית והשלימה, גאולה נצחית, שאז לא 
יהי' צורך בהנצחתו וכו', מכיון שיקוים הייעוד ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם, 

ביחד עם נשיא דורנו".

וכפי דבריו הק' בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב )ב(, וזלה"ק6: 

"ויה"ר והוא העיקר שתיכף ומיד ממש תהי' השלימות ד")ספר( זכרון" - "ויכתב ספר 
"זכרנו בזכרון טוב   - ולחושבי שמו", "כל הנמצא כתוב בספר"  ה'  זכרון לפניו ליראי 
לפניך ופקדנו בפקודת ישועה וכו'", הישועה העיקרית דגאולה האמיתית והשלימה ע"י 

משיח צדקנו".

*

תודתנו נתונה בזאת לכללות צוות ישיבתינו הק', ובפרט לרב שמואל שי' גינזבורג, 
לרב לוי יצחק שי' דינרי, לרב מנחם מענדל שי' הלפרין, לרב מאיר שי' ווילשאנסקי, לרב 
שבתי יונה שי' פרידמן,  על עזרתם הרבה בהגהת קובץ זה והוצאתו לאור. וכן תודתנו 

הרבה נתונה לת' יואל שי' איידעלמאן על עזרתו הגדולה בהכנת הקובץ להו"ל.

הקובץ הבא יצא לאור בעז"ה לקראת יום הולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
- י"א ניסן תשע"ט, ויוקדש כולו להערות וביאורים בענייני גאולה ומשיח, שנתבארו 

בכלל מקצועות תורתינו הקדושה. 

4( בהמשך לקובץ קמ"ב שיצא לאור על ידינו בקשר עם התאריך ז"ך אדר )שאף בו נכללו הערות מתלמידי הישיבה 
ובוגרי' שנכתבו לע"נ הרב ארנשטייין ע"ה(. 

5( שיחת ש"פ משפטים, ז"ך שבט, מבה"ח אדר א' - סכ"ב )שיחו"ק תשנ"ב ח"ב ע' 556(. 
6( ז"ך שבט, מבה"ח אדר א', ס"ג. 
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והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע"מ שנוכל להדפיסם בקובץ האגדי, שיוגש לכ"ק אד"ש 

מה"מ כ'מנחת עשיר' לרגל יום הולדתו.

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

תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 

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

ימות המשיח7
י"א אדר שני תשע"ט – הי' תהא שנת עצמות טובה 

שנת השבעים לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
שנת הקט"ז להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

צפת עיה"ק ת"ו, ארה"ק    

7( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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א. בהמשך להמדובר בתקופה האחרונה אודות הענין ד"והחי יתן אל לבו"1 בקו השמחה 
שע"י  היינו  "חיים"2,  שנקראת  התורה,  בענין  הוספה  צ"ל  לראש  לכל  הרי,   - כו'  והטוב 
התורה נעשה הענין ד"והחי יתן אל לבו", תוספת חיים3, בקו הטוב - "אין טוב אלא תורה"4, 

ובקו השמחה - "פיקודי ה' ישרים משמחי לב"5.

בתורה",  ועוסקים  שיושבים  "עשרה  המשנה6   כמאמר   - בתורה  בהוספה  ומהאופנים 
לימוד התורה בעשרה )ברבים( דוקא.

ובהקדמה:

יושב  וגם פשוט, שכאו"א מהעשרה  מובן  הרי,  ישראל בחזקת כשרות"7,  מכיון ש"כל 
ועוסק בתורה ככל רגע פנוי )כפי שמאריך רבינו הזקן בהתחלת ספר התניא בגודל החומר 
בעניני העולם  עוד, אלא, ש"גוזל" מהזמן שעוסק  ולא  לרגע אחד(,  דביטול תורה אפילו 

)ע"פ שו"ע( כדי להוסיף עוד יותר בלימוד התורה8.

כפי שמבאר   - "עסק"  באופן של  הוא  ביחיד(  )גם  התורה שלו  מובן שלימוד  כן  וכמו 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו9 במעלת ה"עסק" בתורה, לא רק לימוד סתם, אלא באופן 
של "עסק", מיוסד על דברי הב"ח10 בפירוש נוסח ברכת התורה )לכמה נוסחאות( "לעסוק 

בדברי תורה".

דבר מלכות

1( ל' הכתוב - קהלת ז, ב.
2( אבות דר"נ ספל"ד.

זו(: מרבה תורה מרבה  3( ראה אבות פ"ב מ"ז )פרק דשבת 
חיים.

4( שם פ"ו מ"ג.
5( תהלים יט, ט.

6( שם פ"ג מ"ו.
7( רמב"ם הל' קידוה"ח פ"ב ה"ב.

8( ראה גם לקו"ש ח"ו ע' 312. ועוד.
ע'  ואילך. תרפ"ח ע' קיב.  9( סה"מ קונטרסים ח"א רנח, א 

קכז. ועוד.
10( או"ח סמ"ז )ד"ה ונוסחא(.

"והחי יתן אל לבו"



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת12

11( סכ"ג )קלז, א(.
12( אג"ק שלו ח"ב ע' פ. וש"נ.

13( ל' המכתב הנ"ל.
14( נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמח.

ח"ה  אד"ש מה"מ  כ"ק  אג"ק  וראה  ב.  ל,  קידושין  ראה   )15
ע' רסו.

לך  וראה שיחת כ"ק אד"ש מה"מ - ש"פ  יב.  וילך לא,   )16
לך שנה זו.

ואעפ"כ, ישנה מעלה גדולה יותר - "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה", לימוד התורה 
ברבים )בעשרה( דוקא, כלומר, אף שלא ניתוסף בכמות הלימוד )שהרי גם לפנ"ז למד תורה 

ובכל רגע פנוי(, וגם בנוגע לאיכות הלימוד למד כבר באופן של "עוסק בתורה", מ"מ, ניתו
סף איכות מיוחדת ונעלית יותר מצד מעלת הקדושה דעשרה מישראל, ולכן, צריך כאו"א 
להשתדל ללמוד תורה ברבים )בעשרה( דוקא, ולא "ללמוד ענין אחר, כ"א בדבר שהציבור 

עסוקין בו", כפי שמבאר רבינו הזקן באגה"ק11.

י"ב תמוז  חגיגת  דורנו בקשר עם  נשיא  כ"ק מו"ח אדמו"ר  ולהעיר, שהמאמר ששלח 
הראשונה - חג הגאולה לכללות ישראל, כפי שמדגיש במכתבו12 )המצורף למאמר( ש"לא 
אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם 
את אשר בשם ישראל יכונה" )כל הסוגים שבישראל( - הוא: "המאמר13 עשרה שיושבים 

ועוסקים בתורה"14, שבו נתבאר גודל העילוי דלימוד התורה בעשרה )ברבים( דוקא.

בלתי  )בזמן  רגילה  בלתי  התוועדות   - זו  להתוועדות  ושייכות  לקשר  באים  ומכאן  ב. 
רגיל(:

מכיון שכל המאורע )עליו נאמר "והחי יתן אל לבו"( הו"ע בלתי רגיל, לכן, צ"ל הוספה 
בלתי רגילה גם בעניני חיים, טוב ושמחה, ולכל לראש - ההוספה בתורה, כדרשת חז"ל15 

"ראה חיים עם אשה זו תורה", באופן של טוב ושמחה )כנ"ל ס"א(.

התוועדות - שכו"כ מישראל מתאספים ועוסקים בתוו  וענין זה נעשה )גם ובמיוחד( ע"י
רה יחדיו, "עשרה שיושבים ועוסקים בתורה", ובזה גופא - מתוך התוועדות של שמחה, 

שבזה מודגש יותר השמחה שבתורה.

ג. ובכל זה ניתוסף הדגשה יתירה בשנה זו - שנת הקהל, ושנת תשמח:

התוכן ד"הקהל" הוא - "הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו' למען ישמעו ולמען 
בתוו מהם  כאו"א  עסק  לפנ"ז  שגם  אף  כלומר,   ,16 הזאת התורה  דברי  כל  את  גו'  "ילמדו 

בחזקת  ישראל  ש"כל  כאמור,  דילי'(,  שיעורא  לפום  חד  כל  והטף,  והנשים  )האנשים  רה 
כשרות", עד לחזקת קדושה כו', מ"מ, ניתוסף עילוי גדול יותר ע"י הפעולה ד"הקהל את 

העם", שזהו גם התוכן דלימוד התורה ברבים דוקא.

ו תשמח - שצ"ל הוספה יתירה בענין השמחה, ובזה גופא - ִתשמח ות�  וכן בנוגע לשנת
שמח, הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לאחרים.

וומכיון שכן, הרי, בשנה זו יש הדגשה יתירה בנוגע להתוועדות של שמחה דכו"כ מיש
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17( ראה יומא ט, ב.
18( סה"ש ה'ש"ת ע' 57. תש"ב ע' 119.

19( הל' תעניות בסופן.
20( ישעי' לה, יו"ד. נא, יא.

21( סנהדרין לט, סע"א.

22( שבת כ, א. וש"נ. רמב"ם הל' שבת פ"ג ה"כ.
הלכה        פ"ז  תשובה  הל'  רמב"ם  וראה  ב.  צז,  סנהדרין   )23

ה-ז.
24( זח"א קכט, סע"א.

25( תהלים קמז, יט. וראה שמו"ר פ"ל, ט.

ראל שבה עוסקים בדברי תורה - שעי"ז נעשים ב' הענינים דהקהל ושמחה גם יחד.

ד"עשרה  העילוי  כללות  מלבד   - ההתוועדות  במעלת  עיקרי  ענין  עוד  להוסיף  ויש  ד. 
שיושבים ועוסקים בתורה":

ומהענינים העיקריים דהתוועדות הוא - שבה מודגש הענין דאהבת ישראל ואחדות יש
ראל, אשר, עי"ז מבטלים סיבת הגלות17, ובהבטל הסיבה בטל בדרך ממילא גם המסובב, 

הגלות.

]ולהעיר, שאף שישנו הפתגם הידוע18 שאצל חסידים אין בדרך ממילא, אלא צ"ל ענין 
של עבודה כו' - הרי, בהאמור ע"ד ביטול הגלות "בדרך ממילא" אין הכוונה לשלול הצורך 
בענין העבודה, אלא אדרבה - שהעבודה תוכל להיות בענינים נעלים יותר, ענינים הקשורים 
ושייכים להגאולה )לא רק ביטול הגלות(, מכיון שלא יצטרכו לעבודה בשביל ביטול הגלות 

שיהי' בדרך ממילא[.

ובדרך ממילא יתבטלו גם כל הענינים הבלתי רצויים )כולל הענין שעז"נ "והחי יתן אל 
לבו"(, ולא רק באופן שלא נשאר מהם רושם כלל, אלא יתירה מזה - שנהפכים לטוב, ע"ד 
פס"ד הרמב"ם19 ש"כל הצומות האלו עתידים ליבטל לימות המשיח, ולא עוד, אלא, שהם 
עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה", עד לשלימות השמחה - "שמחת עולם על 

ראשם"20.

ויש לומר )אף שלא מצינו בפירוש( שכן הוא גם בנוגע לתורה - "ראה חיים . . זו תורה" 
- שלאחרי הירידה דשבירת הלוחות, הרי, לא זו בלבד שלעתיד לבוא יהיו לוחות ראשונות 
ולוחות שניות באופן שלא ישאר רושם כלל משבירת הלוחות, אלא יתירה מזה, שהירידה 

)דשבירת הלוחות( עצמה תתהפך לטוב.

ה. ויה"ר - והוא העיקר - שמהדיבור בענינים אלו נבוא תיכף ומיד לקיומם בפועל ממש, 
ביטול הגלות וביטול כל הענינים הבלתי רצויים, והפיכתם לטוב ושמחה, בגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י משיח צדקנו.

וכל זה - באופן של זריזות, שהרי, "אלקיכם כהן הוא"21, ו"כהנים זריזין הם"22,

ובפרט לאחרי ש"כלו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה"23, שהיא "בשעתא חדא 
וברגעא חדא"24,

כולל גם )ואדרבה - לכל לראש - כמ"ש25 "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל"( 
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26( רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ד.
27( בא יו"ד, ט.
28( ירמי' לא, ז.

29( שופטים יט, ח ובפירש"י.

30( זכרי' יד, יו"ד. וראה ב"ב עה, ב.
31( ראה ברכות ח, ב. וש"נ.

32( ישעי' ל, כ. וראה תניא פל"ו )מו, א(.

ביחס להקב"ה, כביכול, הן בנוגע לענין התשובה, שנעשית "בשעתא חדא וברגעא חדא", 
ותיכף ומיד - הגאולה, גאולת השכינה )כביכול( ביחד עם גאולתם של ישראל.

ובפשטות - ש"מיד הן נגאלין"26, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"27, "קהל גדול 
ישובו הנה"28, לארצנו הקדושה, שיתוסף בה העילוי ד"ירחיב ה' אלקיך את גבולך"29, ושם 
גופא - לירושלים עיר הקודש, שיתוסף בה העילוי ד"וראמה"30, עד לבית המקדש וקדש 
בהם  גם  אשר,  ראשונות31(,  לוחות  ושברי  שניות  )לוחות  הלוחות  נמצאים  הקדשים שבו 

יתוסף עילוי גדול יותר )כנ"ל ס"ד(.

והעיקר - כאמור - שכל זה יתקיים תיכף ומיד, בפועל ממש למטה מעשרה טפחים, 
וכאופן הנראה והנגלה לעיני בשר, עדי קיום היעוד32 "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות 

את מוריך", בעגלא דידן ממש.

)משיחות ש"פ תזו"מ תשמ"ח - בלתי מוגה(
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"מת  שנינו  כתובות1  מסכת  בסוף  א. 
)"שיכנס  לו"  יפה  סימן  שבת  בערב 

למנוחה מיד"2(.

אדמו"ר  כ"ק  של  השלוחים  מראשוני   *
שליט"א(  אדמו"ר  כ"ק   - )ויבלח"ט  מהוריי"צ 
הייבן  בניו  חב"ד  מוסדות  מנהל  בארה"ב, 

קונטיקט )וראה לקמן ס"ו(. המו"ל.
וראה  ב(.  פכ"ה,  גם אדר"נ  )וראה  ב  קג,   )1

לקמן סוף ס"ג.
2( פרש"י שם. ובשיטה מקובצת שם: "בעת 
וקא  במנוחה  לאלתר  מעייל  וקא  מת  מנוחה 

מינצל מחיבוט הקבר". וראה גם ראשית חכמה 
שער היראה פי"ב פ"ג. ובכתבי האריז"ל )שער 
הגלגולים הקדמה כג. ועוד( ש"כל הנקבר בערב 
קדושת  כי  הקבר  חיבוט  רואה  אינו  כו'  שבת 
חיבוט  צער  בלי  הקליפה  ממנו  מפריד  שבת 

הקבר כו'".
בערב  מת  שאדה"ר  שם,  יעקב  עיון  וראה 
שבת )שמצינו שאמר הקב"ה לאדם ביום אכלך 
ממנו מות תמות, ובאמת לא מת באותו היום, 
צדיקים  של  שנותיהם  משלים  דהקב"ה  וצ"ל 
מיום ליום, ובע"ש נולד ובע"ש מת(, וכן משה, 

אומר  הי'  הוא  ב:  פכ"ה,  אדר"נ   :1 הע' 
מת מתוך היישוב סימן יפה לו. מתוך הטירוף 
סימן רע לו. מתוך הדבור סימן יפה לו. מתוך 
השתיקה סימן רע לו. מתוך דברי תורה סימן 
יפה לו. מתוך דבר סחורה סימן רע לו. מתוך 
בטילה  דבר  מתוך  לו.  יפה  סימן  מצוה  דבר 
סימן רע לו. מתוך שמחה סימן יפה לו. מתוך 
יפה  סימן  השחוק  מתוך  לו.  רע  סימן  עצבות 
שבת  בערב  מת  לו.  רע  סימן  בכי'  מתוך  לו. 
מת  לו.  רע  סימן  שבת  במוצאי  לו.  יפה  סימן 
יום  במוצאי  לו.  רע  סימן  הכפורים  יום  בערב 

הכפורים סימן יפה לו.

היראה  שער  חכמה  ראשית   :2 הע' 
רבי אלעזר:  רבי מאיר משום  פ"ג: אמר  פי"ב 
את  דן  הוא  ברוך  שהקדוש  הדין  יום  קשה 
האדם בקבר יותר מדין של גיהנם. דין גיהנם - 
מעשרים שנה ולמעלה; אבל דין הקבר - אפילו 
אפילו  חלב,  גמולי  אפילו  בו;  נדונים  צדיקים 
הדר  ז"ל  אמרו  אבל  בו.  נדונים  שדים  יונקי 
בארץ ישראל ומת בערב שבת - אינו רואה דין 

הקבר.

בע"ש  מת  הגמ'[:  ]על  שם  יעקב  עיון 
סימן יפה לו. נ"ל הטעם משום דמצינו שאמר 
תמות  מות  ממנו  אכלך  ביום  לאדם  הקב"ה 
דהקב"ה  וצ"ל  יום  באותו  מת  לא  ובאמת 
ליום  מיום  צדיקים  של  שנותיהם  משלים 
וזה ביום אכלך ממנו  נולד ובע"ש מת  ובע"ש 
כל  שקיים  דמשה  מצינו  ומה"ט  תמות  מות 
התורה ומת בעטיו של נחש כדאי' במדרש הן 
ומת  קהלת  במדרש  עיין  מהן  כא'  הי'  האדם 
אמרינן  וכה"ג  במנחות  בתוס'  כדאי'  בע"ש 
וגדולה  תורה  מצינו  לא  ר'  ועד  משה  מימות 
מת  ולהכי  מה"ט  בע"ש  ג"כ  ומת  א'  במקום 
בע"ש סימן יפה לו שלא מת בחטא עצמו רק 

מחטא של אדה"ר וק"ל.

בסדר  א:  ל,  מנחות   - מכאן  תוד"ה 
בו  משה  שמת  באדר  דבשבעה  משמע  עולם 
"ואחר הפסח בעשרים  הי', דקתני  ערב שבת 
ושנים סבבו את העיר כל אנשי המלחמה הקף 
פעם אחת, ויהי ביום השביעי וישכימו בבוקר 
והשתא,  הי'.  שבת  יום  אומר  יוסי  רבי  וגו'"; 
יום  א"כ  בניסן,  בכ"ב  לו  לסבב  משהמחילו 

חלק משיחות ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט התשנ"ב
- בקשר לפטירת הרה"ח וכו' ר' משה יצחק ע"ה העכט* בערב שבת -
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רבי  "כשחלה  הענין:  והתחלת 
נכנס ר' חייא אצלו3 ומצאו בוכה, אמר 
והתניא  בוכה,  אתה  מה  מפני  רבי  לו 
מת מתוך השחוק סימן יפה לו מתוך 
כו',  למעלה  פניו  לו,  רע  סימן  הבכי 
כו'  צהובין  פניו  כו',  העם  כלפי  פניו 
מת בערב שבת סימן יפה לו וכו', מת 

ומחולי מעיים סימן יפה לו מפני שרו
בם של צדיקים מיתתן בחולי מעיים, 

א"ל אנא אתורה ומצות קא בכינא"4.

נחש,  של  בעטיו  ומת  כולה  התורה  כל  שקיים 
מת בערב שבת* )ראה תוד"ה מכאן - מנחות ל, 
א )מסדר עולם( ועוד(. ולכן מת בע"ש סימן יפה 
לו, שלא מת בחטא עצמו רק מחטא של אדה"ר.

)שר'  "איפוך"  הסוגיא  בהמשך  ומ"ש   )3
חייא חלה ורבי נכנס אצלו(, הרי מוסיף לאח"ז 

"לעולם לא תיפוך כו'".
מיתה**  יראת  מפני  שבוכה  מי  דודאי   )4
תורה  על  בוכה  אני  אבל  לו,  הוא  רע  סימן 
ומצוות שיתבטלו ממני, כדאמרינן במתי חפשי 
מצינו  וכה"ג  מהרש"א(.  )חדא"ג  המצוות  מן 
מיתתו,  בשעת  דמעות  עיניו  שזלגו  במרע"ה 

חייא  לר'  לו  למה  להבין:  וצריך 
להביא הברייתא בשלימות ללא צורך, 
מתוך  מת  דברייתא,  מרישא  דהא 
הבכי סימן רע לו, די לו לשלול בכייתו 

פסוקים  שמונה  גבי  ט"ו  דף  בב"ב  כדאיתא 
שבתורה שהקב"ה אומר ומשה כותב בדמע, לפי 
לקיים המצוות התלויות בארץ,  שנתאוה משה 

כדאיתא סוף פ"ק דסוטה )עיון יעקב(.
וראה גם אדר"נ שם, ג )ועד"ז בסנהדרין סח, 
א(: "כשחלה רבי אליעזר אותו היום ערב שבת 
הי' . . אמר אוי לי על שתי זרועותי אלה ב' ספרי 
תורה שנפטרין מן העולם, שאם יהיו כל הימים 
לבלרין  אדם  בני  וכל  קולמוסים  קנים  וכל  דיו 
אינן יכולין לכתוב כל מה שקריתי שניתי . . ולא 
שטובל  כאדם  אלא  התורה[  מן  ]נ"א:  חסרתי 
אצבעו בים כו'", היינו שהצטער )"אוי לי"( על 
התורה  בלימוד  לעסוק  להמשיך  יוכל  שלא  כך 
)נוסף על החסרון בנוגע לתלמידים שלא יוכלו 
התורה  ריבוי  שכל  כיון  תורה(,  ממנו  ללמוד 
שלמד עד עתה אינו אלא "כאדם שטובל אצבעו 

בים".

ומדכ"ח  הי'  בניסן  כ"ח   - שבת  שהי'  שביעי 
בניסן שבמ שבעה באדר ערב שבת.

לומר  שנוהגין  מה  שם:  תוס'  בשוה"ג: 
צידוק הדין בשבת במנחה, פירש רב שר שלום 
שעה,  באותה  רבינו  משה  שנפטר  על  גאון 

דאמרי'  משום  בתורה,  מלעסוק  נמנעו  לפיכך 
חכם שמת כל בתי מדרשות שבעיר בטילין.

שבת  בלילי  מת  ואפי'  שם:  יעקב  עיון 
למ"ד  א"ש  ומה"ט  היום  אחר  הולך  הלילה 
משה מת בשבת היינו בליל שבת כמו גבי קרבן 

*( ולמ"ד שמת בשבת )תוס' שם - בשם ר' 
שבת  בליל  שמת  י"ל   - ועוד(  גאון.  שלום  שר 
הלילה  שבקדשים  כיון  שבת,  ערב  גם  שחשיב 

הולך אחר היום )עיון יעקב שם((.
לכך  )נוסף  ריב"ז  של  בכייתו  ושאני   )**
שלא היתה בשעת פטירתו ממש )ראה שוה"ג 

להערה 8(( שלא היתה מפני המיתה עצמה, אלא 
)ברכות  הקב"ה  ממ"ה  של  משפטו"  "מאימת 
כח, ב ובפירש"י(, ולכן לא שאלו תלמידיו מהא 
הבכי  על  דקאי  כו'",  סימן  הבכי  מתוך  ד"מת 

מיראת המיתה עצמה.
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של רבי5?

הבו כל  שבהזכירו   ,6 לומ רויש 
ר'  כוונת  היתה  סיומה(  )עד  רייתא 
רע  הסימן  )ולבטל(  להחליש  חייא7 
שבבכיתו של רבי )ש"מצאו בוכה"(8, 

סברת  בביאור   - שם  יוסף  עץ  ראה   )5
המקשה דלא אסיק דעתי' דלישני' לי' כדמשני 

בקדמיתא איפוך, עיי"ש.
6( ראה עץ יוסף שם.

אתורה  "אנא  רבי  של  תשובתו  לפני  גם   )7
ומצוות קא בכינא".

שזוהי  שחשש  חייא  ר'  של  סברתו  לפי   )8
אתה  מה  "מפני  לו  אמר  שלכן  פטירתו,  שעת 
לא  האמת  שלפי  אף  כו'",  מת  והתניא  בוכה 

שבסיום  יפה  גם הסימן  לו  כיון שיש 
סימן  מעיים  מחולי  "מת  הברייתא9: 

ויפה לו מפני שרובם של צדיקים מי
רבי חש  בחולי מעיים"10, שהרי  תתן 

מדובר  זה  )שעל  פטירתו  שעת  אז  היתה 
בהתחלת הסוגיא )קג, א(: "בשעת פטירתו של 

רבי אמר כו'", ואז לא הי' בוכה*( 
9( דלא כבאבות דר"נ )שם, ב( שהסיום הוא 

ב"מת במוצאי יוה"כ".
ומתמרקין  ביסורין  "שמתייסרין   )10
וראה מסכת  עוונותיהן" )פרש"י שבת קיח, א. 
שמחות ספ"ג. ב"ר פס"ב, ב**(, "למרק אכילה 
כמלאכי  וטהורים  נקיים  להיות  המעיים  מן 

השרת" )פי' התוס' - שבת שם***(.

ג"כ הלילה הולך אחר היום.

אסיק  דלא  והא  שם:  יוסף  עץ   :5 הע' 
אדעתי' דלישני לי' כדמשני בקדמייתא איפוך 
להביא  לו  למה  קשה  דהא  משום  לומר  יש 
מרישא  דהא  צורך  ללא  בשלימות  הברייתא 
לו  די  לו  רע  סימן  הבכי  מתוך  מת  דברייתא 
הוא  באמת  כי  תאמר  שלא  לומר  צריך  אלא 
סימן רע לו ח"ו ובשגיאות מי יבין לכך הביא 
סימן  מעיים  בחולי  מת  דברייתא  סיומא  גם 
גם  וא"כ  בו.  מתים  צדיקים  של  ורובן  לו  יפה 
זה  מתוך  ומת  מעיים  בחולי  בי'  דחש  רבי 
הסימנים סותרין זה את זה וא"כ דשאלת רבי 

אפשר  דאי  המקשן  סברת  הי'  היתה  כן  חייא 
לומר איפוך לפי שלא מצינו גבי רבי חייא דחש 
במעיו רק התרצן משני איפוך שגם רבי חייא 

חש במעיו הוה.

הע' 6: עץ יוסף שם: ראה בפענוח להע' 
.5

אמר  ספ"ג:  שמחות  מסכת   :10 הע' 
רבי יהודה: חסידים הראשונים היו מתייסרין 
בחולי מעיים כעשרה ועשרים יום לפני מיתתן, 
כדי למרק את הכל שיבואו זגאין לעתיד לבוא, 
שנאמר מצרף לכסף וכור לזהב ובוחן לבות ה'.

שם  לברכות  יעב"ץ  הגהות  גם  ראה   )*
)"כשחלה ריב"ז כו' התחיל לבכות וכו' בשעת 
פטירתו אמר להם פנו כלים כו' והכינו כסא כו'"( 
ומ"ש  - ש"אז )בשעת פטירתו( לא הי' בוכה". 
ריב"ז  של  פטירתו  "בשעת  א(  )שם,  באדר"נ 
בשעת  זה  שאין  י"ל   - ובוכה"  קולו  מגבי'  הי' 
שהרי  לפטירתו,  סמוך  אלא  ממש,  פטירתו 

לאח"ז "הוא הי' אומר פנו הבית מפני הטומאה 
גם  )כהסיום  יהודה"  מלך  לחזקי'  כסא  והכינו 
באדר"נ(, שתוכן אמירה זו שייך לשעת הפטירה 

ממש )כפשוט(, ואז לא הי' בוכה.(.
**( ושם: "כל מי שנאמר בו גויעה מת בחולי 

מעיים".(
עוונותיהם,  למרק  בקונטרס  "פי'  ושם:   )***
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ומת מחולי מעיים11.

ויש להוסיף ולבאר גם שייכותה 
סימן  שבת  בערב  "מת  הבבא  של 
יפה לו" - כיון שרבי עצמו מת בערב 

11( ראה בהמשך הסוגיא קד, רע"א ובתוד"ה 
ומנח. סדה"ד בערכו.

יפה  היינו, שנוסף על הסימן  שבת12, 
גם  רבי  הי' אצל  דמת מחולי מעיים, 

ה"סימן יפה" ד"מת בערב שבת".

סי בב'  )הצורך  הדבר  וובטעם 

12( ראה ירושלמי כלאים פ"ט ה"ד. כתובות 
פי"ב ה"ג. סדה"ד שם.

אילעי:  בר  יהודה  א"ר  פס"ב:  ב"ר 
בחולי  מתייסרין  היו  הראשונים  החסידים 
שהחולי  לאמר  יום  ועשרים  בעשרה  מעיים 
גויעה  בו  שנא'  מי  כל  אומר  יהודה  ר'  ממרק. 

מת בחולי מעיים.

רע"א:  קד,  הסוגיא  המשך   :11 הע' 
ההוא יומא דנח נפשי' דרבי גזרו רבנן תעניתא, 
ובעו רחמי. ואמרי - מאן דאמר נח נפשי' דר' 
לאיגרא,  דרבי  אמתי'  סליקא  בחרב.  ידקר 
והתחתוני'  רבי,  את  מבקשין  עליוני'   - אמרה 
תחתונים  שיכופו  רצון  יהי  רבי;  את  מבקשין 
דעייל  זימני  כמה  דחזאי  כיון  העליונים.  את 
רש"י(  לי'.  הוה  מעיים  )דחולי  הכסא  לבית 
לחלוץ  מצער  )וקא  להו  ומנח  תפילין  וחלץ 
רצון  יהי   - אמרה  וקמצטער,  רש"י(  ולהניח. 

שיכופו עליונים את התחתונים.

מעיים  שחולי  ואע"ג  ומנח:  תוד"ה 
להזהר  יכולין  שאין  לפי  התפילין  מן  פטורין 
יותר  הי' מנהיג עצמו בקדושה  ר'  היטב, אבל 

מדאי והי' יודע היטב ליזהר.

בחולי מעיים  חולה  והי'  סדה"ד בערכו: 
בשלשול מפני שחולי מעיים דעתם עמהם עד 

המות.

הע' 12: ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג: רבי 
נחמן בשם רבי מנא מעשה ניסין נעשו באותו 
העיירות  כל  ונתכנסו  היתה  שבת  ערב  היום 
כנישן  עשרה  תמני  ואשירוני'  להספידו 
יומא עד שהי'  ואחתוני' לבית שריי ותלה לון 
חבית  לו  וממלא  לביתו  מגיע  ואחד  אחד  כל 
ששקעה  כיון  הנר.  את  לו  ומדליק  מים  של 
החמה קרא הגבר. שרון מציקין אמרין דילמא 
דחללינן שבתא. יצתה בת קול ואמרה להן כל 
מי שלא נתעצל בהספדו של רבי יהא מבושר 

לחיי העולם הבא.

מנא  ר'  בשם  נתן  ר'  ה"ג:  פי"ב  כתובות 
הי'  נעשו באותו היום ערב שבת  נסים  מעשה 
ואישרוני' תמני  העיירות להספידו  כל  ונכנסו 
לון  ותלת  שריי  לבית  ואחתוני'  כנישן  עשרה 

ובעין  כו'",  למרק  במדרש  יש  כי  אומר  ור"י 
משפט )על הגליון( מציין לב"ר פס"ב )"החסידים 
הראשונים היו מתייסרין בחולי מעיים . . שהחולי 
ממרק" )וכ"ה במסכת שמחות שם, ומסיים: כדי 
שיבואו זכאין לעוה"ב((, כלומר, ש"חולי מעיים" 
הוא לא "למרק עוונותיהם", אלא "למרק אכילה 
נעשה  שהמירוק  מובן  )ועפ"ז  כו'"  המעיים  מן 
ה"ז  רש"י  לפי'  משא"כ  דוקא,  מעיים  חולי  ע"י 
שייך שכל ענין של חולי ויסורים(. אבל, ההוספה 
אינה  וטהורים( כמלאכי השרת"  נקיים  ")להיות 

בב"ר שם.
וי"ל שהמקור הוא ביומא )ד, ריש ע"ב(: "לא 
שבמעיו  ושתי'  אכילה  למרק  אלא  הכתוב  בא 
)של משה בעלייתו להר( לשומו כמלאכי השרת" 
מדבר  ביומא  כי   - כו'"  במדרש  יש  "כי  )ומ"ש 
האכו"ש  ע"י העדר  ושתי'  אכילה  מירוק  אודות 
זה  ענין  נתפרש  ובמדרש  להר,  משה  בעליית 

בנוגע למיתת צדיקים מחולי מעיים((.
)ובחדא"ג  סע"א  יו"ד,  ממכות  להעיר   )*
רבש"ע,  הקב"ה,  לפני  דוד  "אמר  מהרש"א(: 
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לאחרי  שגם   - לומר  יש  יפים(  מנים 
שלילת הסימן רע ד"מת מתוך הבכי" 
כוונתו ומחשבתו של רבי "אנא  מצד 
צורך  יש  בכינא",  קא  ומצות  אתורה 
לשלול ה)קס"ד ד("סימן רע" בבכייתו 
וב�ג בחיצוניות  שנראה כפי  רבי   של 

יודע מה שבלבו  אין אדם  )שהרי  לוי 
של חבירו13( - ע"' הוספת עוד "סימן 
דחולי  יפה  הסימן  על  )נוסף  יפה" 
בערב  דמת  יפה  הסימן  גם  מעיים, 
שבת(, שני סימנים יפים כנגד הקס"ד 

ד"סימן רע" בבכייתו של רבי.

ב. וצריך ביאור בגוף הענין:

בערב  דמת  יפה  הסימן  הוספת 
ד"מת  רע"  ה"סימן  רק  שוללת  שבת 
אינה  )לכאורה(  אבל  הבכי",  מתוך 
לבכייתו  הסיבה  )ומתקנת(  מבטלת 
של רבי, "אתורה ומצות קא בכינא", 

13( פסחים נד, ריש ע"ב.

צביטול התומ" לאחרי המיתה, שבנוו
גע לענין זה אין חילוק )לכאורה( אם 
המיתה היא בערב שבת או בשאר ימי 

השבוע?!

וכמודגש בדברי הגמרא14 אודות 
מיתת דוד המלך שביקש למות בערב 
תשב )דיש לומר שהי' חפץ גם בהמו

לו  ואמר  עלה ד"מת בערב שבת"15(, 
הקב"ה "כי טוב יום בחצריך מאלף16, 
ועוסק  ושב  שאתה  אחד  יום  לי  טוב 
שלמה  שעתיד  עולות  מאלף  בתורה 
המזבח",  גבי  על  לפני  להקריב  בנך 

אפי בתומ"צ  העסק  שמעלת  והיינו, 

14( שבת ל, סע"א.
15( כלומר, נוסף על עיקר הבקשה בשלילת 
המיתה ביום השבת )כש"אמר לו הקב"ה( בשבת 
בנוגע  חיובי*   ענין  גם  בבקשה  נכלל  תמות"(, 
בשבת",  באחד  "אמות  כמו  המבוקש,  להיום 

"שיוכלו להתעסק בי ובהספדי" )פרש"י(.
16( תהלים פד, יא.

לביתו  מגיע  ואחד  אחד  כל  שהי'  עד  יומא 
הנר  את  ומדליק  מים  של  חבית  לו  וממלא 
כיון ששקעה החמה קרא הגבר שריין מציקין 
אמרין דילמא דחללינן שובתא ואתת בת קול 
ואמרה להון כל מי שלא נתעצל בהספידו של 

ר' יהא מבושר לחיי העולם הבא.

ומעשה  שבת,  בערב  ומת  שם:  סדה"ד 
העיירות  כל  נתכנסו  היום,  באותו  נעשו  נסים 

כנישן  עשרה  תמני  ואשירוני'  להספידו 

שהי'  עד  יומא  לן  ותלא  שריי  לבית  ואחתוני' 

חבית  לו  וממלא  לביתו  מגיע  ואחד  אחד  כל 

ששקעה  כיון  הנר,  את  לו  ומדליק  מים  של 

החמה קרא הגבר. שרון מציקון אמרין דילמא 

דחללינן שבתא, יצתה בת קול ואמרה להן כל 

מי שלא נתעצל בהספידו של רבי יהא מבושר 

מחיי העולם הבא.

זה  זקן  ימות  מתי  אומרים  אדם  בני  שמעתי 
. . אמר לו  ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה 
הקב"ה כי טוב יום בחצריך גו'" - שמזה משמע 

שבבקשתו להקדים הסתלקותו לערב שבת נכלל 
הענין החיובי דהקדמת בנין ביהמ"ק.
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�וברת על המעלה  יום אחד בלבד  לו 
ד"מת בערב שבת".

ועוד ועיקר:

ואיך שייך לומר באמיתיות )בתו
רתואמת( "מת בערב שבת סימן יפה 

שע מיתה  אופני  בשאר  )ועד"ז  ולו" 
ליהם נאמר "סימן יפה לו"( - "סימן 
יפה" ביחס למאורע של מיתה, היפך 
ע"פ  בתכלית  הטוב  והיפך  החיים, 
ואורך  "חיינו  חיים,  תורת  התורה, 
וכמ"ש18 "אשר עשה אותם  ימינו"17, 
האדם וחי בהם", "ולא שימות בהם", 

17( נוסח תפילת ערבית - ע"פ ל' הכ' ס"פ 
נצבים.

18( אחרי יח, ה.

התורה  כל  דוחה  פיקוחונפש  שלכן 
רצונו  ע"פ  שהשלימות  כיון  כולה19, 
20 היא בחיי הנשו ושל הקב"ה בתורת

מה בגוף דוקא?!

 - בזה  הביאור  נקודת  לומר  ויש 
שבת"  בערב  ד"מת  יפה"  שה"סימן 
הבלתי  הענין  תיקון  ומדגיש  מורה 

ובמי המיתה,  ענין  שבכללות  ורצוי 
סיבת  גם  )ומתתקנת(  מתבטלת  לא 

19( יומא פה, ב. וש"נ.
"ונשמרתם  התורה  בציווי  גם  וכמודגש   )20
מאד לנפשותיכם" )ואתחנן ד, טו. וראה ברכות 
ש"מה  וכיון  מהרש"א(,  ובחדא"ג  סע"ב  לב, 
)שמו"ר  לעשות"  לישראל  אומר  עושה  שהוא 
חיי  בשמירת  הקב"ה  כביכול  מחוייב  ט(,  פ"ל, 

הגוף דכאו"א מישראל.

רבנן:  תנו  סע"ב:  לב,  ברכות   :20 הע' 
בא  בדרך,  מתפלל  שהי'  אחד  בחסיד  מעשה 
הגמון אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, 
שסיים  לאחר  תפלתו.  שסיים  עד  לו  המתין 
תפלתו אמר לו: ריקא, והלא כתוב בתורתכם 
ונשמרתם  וכתיב  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק 
לא  למה  שלום  לך  כשנתתי  לנפשתיכם,  מאד 
החזרת לי שלום? אם הייתי חותך ראשך בסייף 
המתן  לו:  אמר  מידי?  דמך  את  תובע  הי'  מי 
לי עד שאפייסך בדברים. אמר לו: אילו היית 
לך  ונתן  ובא חברך  ודם  לפני מלך בשר  עומד 
שלום - היית מחזיר לו? - אמר לו: לאו. ואם 
היית מחזיר לו, מה היו עושים לך? - אמר לו: 
היו חותכים את ראשי בסייף. - אמר לו: והלא 
דברים קל וחומר; ומה אתה שהיית עומד לפני 
כך,   - ומחר בקבר  כאן  ודם שהיום  מלך בשר 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  עומד  שהייתי  אני 
הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעד ולעולמי 

נתפייס  מיד  וכמה!  כמה  אחת  על   - עולמים 
אותו הגמון, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום.

רק  בתורתכם  כתיב  מהרש"א:  חדא"ג 
כמ"ש  קמיירי  התורה  בשכחת  קרא  האי  וגו'. 
פן תשכח את הדברים וגו' ובפ"ג דאבות שנינו 
מתחייב  כאלו  כו'  ממשנתו  ד"א  השוכח  כל 
בנפשו שנאמר רק השמר לך וגו' וכן האי קרא 
שלא  איירי  וגו'  לנפשותיכם  מאד  ונשמרתם 
הני  איירי  ולא  וגו'  פסל  תבנית  בשום  נאמין 
מסכנה  עצמו  אדם  נפש  בשמירת  כלל  קראי 
לי'  דריש  א(  )לו,  שבועות  במסכת  ומיהו 
אזהרה  דהיינו  אחריתי  למלתא  נמי  תלמודא 
למקלל עצמו מנין שנאמר רק השמר לך ושמור 
אם  ידע  שלא  גם  הזה  וחסיד  ע"ש  וגו'  נפשך 
יתפייס ההגמון מ"מ לא פסק להשיב לו שלום 
שלא הי' חושש לסכנה כמו במלך עכו"ם ואנס 
מפני  להשיב  דשרי  וכ"ש  להפסיק  שאמרו 

סכנה וק"ל:
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התומ"צ,  ביטול  על  רבי  של  בכייתו 
כדלקמן.

התחלת  ביאור  בהקדים  ויובן  ג. 
ושורש הענין ד"מת בערב שבת סימן 
הראג  יפה לו" - כפי שהי' בערב שבת

שון:

הששי  יום  הראשון,  שבת  בערב 
אדה"ר,  ברוא  יום  העולם,  לבריאת 
 - המיתה21  ענין  ודוגמת  מעין  הי' 
האדם  על  תרדמה  אלקים  ה'  "ויפל 

כפשוטה  דמיתה  שהעונש  לכך  נוסף   )21
נגזר בגלל החטא דאדה"ר בערב שבת הראשו, 
ואדה"ר עצמו מת בערב שבת )ראה לעיל הערה 

.)2

ויישן"22, ששינה היא "אחד23 מששים 
למיתה"24.

ואף שתרדמה ושינה הו"ע בלתי 
)"אחד  החיות  סילוק  לכאורה,  רצוי 

)שגו "סימן  ה"ז  למיתה"(,  ומששים 
שעי"ז  כיון  יפה",  דבר(  ומביא  רם25 
להוספה  ועד  חיות  תוספת  נעשה 

22( בראשית ב, כא.
23( ברכות נז, ב. וראה גם ב"ר פי"ז, ה.

24( ולהעיר, שמיתה נקראת גם בלשון שינה 
שם.  רד"ל  ובחידושי   ,10 שבהערה  ב"ר  )ראה 

ועוד(.
25( להעיר ש"סימן" הוא )לפעמים רק דבר 
בארוכה  )ראה  ה�ורם  דבר  ובעיקר(  המברר, 
אסורות  מאכלות  הל'  ריש  לרמב"ם  צפע"נ 

)שיעור היומי דעש"ק זה((.

אלהים  ה'  ויפל  ה:  פי"ז,  ב"ר   :23 הע' 
לוי  רבי  בשם  דסכנין  יהושע  רבי  תרדמה, 
לעי  ולא  לי'  דמך  שינה,  מפלה  תחלת  אמר 
באורייתא, ולא עביד עבידתא, רב אמר שלש 
נבואה,  ותרדמת  שינה,  תרדמת  הן,  תרדמות 
ה'  ויפל  שינה  תרדמת  מרמיטה,  ותרדמת 
תרדמת  ויישן,  האדם  על  תרדמה  אלהים 
על  נפלה  ותרדמה  לבא  השמש  ויהי  נבואה 
יודע  ואין  רואה  אין  מרמיטה  תרדמת  אברם, 
ואין מקיץ כי כולם ישנים כי תרדמת ה' נפלה 

עליהם.

הע' 24: ב"ר שבהע' 10 ]פס"ב[: כתיב עוז 
והדר לבושה. כל מתן שכרן של צדיקים מתוקן 
להם לעתיד לבא ומראה להם הקב"ה עד שהם 
בעולם הזה מתן שכרן שהוא עתיד ליתן להם 
א"ר  ישינים.  והן  שבעה  ונפשן  לבא  לעתיד 
אלעזר משל לסעודה שעשה אותה המלך וזימן 
אוכלים  שהם  מה  להם  והראה  האורחים  את 
הקב"ה  כך  להם.  וישנו  נפשן  ושבעה  ושותין 

מתן  בעה"ז  שהם  עד  לצדיקים  להם  מראה 
ליתן להם לעתיד לבא  שכרן מה שהוא עתיד 

והם ישנים שנאמר כי עתה שכבתי ואשקוט.

כאדם  ישנים.  והם  שם:  רד"ל  חידושי 
שהוא שבע ומתוך כך המאכל מביא את השינה 
והצפון  הטוב  בראיית  שבעים  הם  כן  לגוף, 
ונפשם שבעה וישנה במנוחה. ועי' רמב"ן. וזהו 
שמכנים בב"ר ובירושלמי מיתת צדיקים בשם 

דמך שהוא שינה ועי' פר"א פל"ד.

הל'  ריש  לרמב"ם  צפע"נ   :25 הע' 
מאכלות אסורות: אך באמת כך דס"ל לרבינו 
דגבי  עוף  לבין סימני בהמה לסימני  נ"מ  דיש 
מחמת  שלה  הטהרה  הוא  הסימנים  בהמה 
גזיה"כ וזה מה דאמר בגמ' ב"ב ד' ט"ז בראתי 
המטהר,  הוא  דזה  דר"ל  ברש"י  ע"ש  כו'  שור 
טמא  בין  ע"א  ק"ד  ד'  דפסחים  בהך  ועיין 
או  המבדילים  הם  דהסימנים  ר"ל  לטהור 
והטומאה  הטהרה  הגורמים  הם  דהסימנים 
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הכו כהמשך   - ערוך26  באין   שהיא
ויבן  גו'  "ויקח אחת מצלעותיו  תוב27 
גו' את הצלע גו' לאשה", "זכר ונקבה 
28, "זכר ונקבה בראם ויבו "ברא אותם

רך אותם ויקרא את שמם אדם גו'"29, 
"ויברך אותם גו' פרו ורבו ומלאו את 
הארץ גו'"30, המשכת וגילוי כח האין 

לדרגא  בערך  שהיא  שהוספה  כידוע   )26
הפסק  וללא  בהמשך  לבוא  יכולה  הקודמת 
שבאיןו בהוספה  משא"כ  הקודמת,  מהדרגא 

ערוך יש צורך בהפסק )ביטול( דרגא הקודמת, 
סה"מ  )ראה  שבאיןוערוך  לדרגא  באים  שעי"ז 

מלוקט ח"ב ע' לו. וש"נ.(.
27( שם, כאוכב.

28( שם א, כז.
29( שם ה, ב.

30( שם א' כח.

סוף להוליד בנים ובני בנים עד סוף כל 
הדורות31 - שמלבד החיות של האדם 
שהיא בה�בלה32, ניתוספה חיות בלתי 
ערוך(  באין  חיות  )תוספת  מו�בלת 
עד  זרעו  וזרע  דזרעו  החיות  בהמשך 

כמ"ש   - וכלה  חתן  בנישואי  ועד"ז   )31
כו'  האדם  את  יצר  "אשר  נישואין:  בברגות 
והתקין לו ממנו בנין עדי עד" )בנין נוהג לדורות 
- פרש"י כתובות ח, א(, וחותם )גם בה( "יוצר 
ליצירת אדם  נבראת  ג"כ  ודאי  )"שהיא  האדם" 
ברא  "אשר  שם(,  מהרש"א  חדא"ג   - לדורות" 
בריאה  לשון  אמר  וכלה*  חתן  ושמחה  ששון 
נישואין  בברכת  אבודרהם   - ושמחה"  בששון 

ופירושן(.
32( לא יותר מאלף שנה - "שכך אמרת לו 
כי ביום אכלת ממנו תמות . . נתת לו יום אחד 

משלך שהוא אלף שנה" )ב"ר רפכ"ב. וש"נ(.

וכן בדגים כה"ג ועיין בע"ז ד' מ' ע"א גבי ראש 
לגבי  חי'  וסימני  עופות  סימני  אבל  ושדרה, 
ואיזה  הטהור  איזהו  סימן  הוה  רק  זה  חלבה 
גבי  ע"א  ע"ח  דף  ב"ק  ועיין ברש"י  היא החי', 
קלוט בן פרה דבעי דוקא מקצת סימני טהרה 
ולא שאר דברים ועיין בהך דבכורות ד' י' גבי 
שינוי  בה  פועלים  דהסימנים  וארנבת  שפן 
לדינא, ואף דחשיב שם גם עורב נ"ל דהך סימן 
דלא דריס הוי ג"כ סימן עצמיי לא בירור וס"ל 
דגם עורב לא דריס. אך התוס' נדה ד' נ' ע"ב 
ד"ה תרנגולתא לא ס"ל כן ומשמע שם דס"ל 
דהסימנים הם מטמאים וע"ש ד' נ"א ע"ב ד"ה 
בן  או קלוט  גמל טמא  בן  והך דפרה  ולכתוב, 

פרה טהור הוא מחמת גזיה"כ.

סה"מ מלוקט ח"ג ע' לו: ועוד   :26 הע' 
ג"ע  בחינות,  ב'  בכללות  יש  דבג"ע  חילוק, 
ריבוי  יש  א' מהם  ובכל  וג"ע העליון,  התחתון 

להם  אין  ת"ח  כמרז"ל  קץ,  אין  עד  מדריגות 
ילכו מחיל אל חיל, שעולים תמיד  כו'  מנוחה 
מנוחה  להם  אין  ופירוש  למדריגה.  ממדריגה 
ע"י  היא  למדריגה  ממדריגה  שעלייתם  הוא 
עבודה. דבעלי' צ"ל מקודם טבילה בנהר דינור 
התחתונה,  דמדריגה  והתענוג  ההשגה  לשכוח 
וגם העלי' עצמה היא דרך העמוד שבין מדריגה 
מהשגתו  מתבטל  הוא  עי"ז  שגם  למדריגה, 
הקודמת, אלא שהביטול שע"י הטבילה בנהר 
והביטול  התחתון  שמצד  הביטול  הוא  דינור 
שע"י העמוד הוא שמתבטל מצד גלוי אור של 
שהעלי'  וזהו  עליו.  שמאיר  העליונה  מדריגה 
ממדריגה למדריגה היא ע"י עבודה )אין להם 
העבודה  בדוגמת  הביטול,  עבודת  מנוחה(, 
את  לצרף  היא  שכללותה  בעוה"ז,  למטה 
עיבוד  מלשון  עבודה  וביטול,  זיכוך  הבריות, 

עורות.

* וי"ל שכולל גם הבריאה חדשה שהיא תכלית הנישואין - לידת הולד.
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איןוסוף.

שנ השנה,  ראש  בכל  וודוגמתו 
למע ששי  יום  בתשרי,  באחד  וקבע 

נברא  באלול  בכ"ה  )כי  בראשית  שה 

העולם(33:

מבואר בספרי קבלה34 שבכל ר"ה 

33( ויק"ר רפכ"ט. ועוד.
34( ראה שער הכוונתו ענין ר"ה. פע"ח שער 

ר"ה. ועוד.

הע' 34: שער הכוונות ענין ר"ה: ויראה 
לי כי בכל ר"ה חוזר האצילות העליונ' לכמות 
שהי' בתחילת בריאת העולם . . הנה בהתחלת 
היתה  והנקבה  לבד,  ו"ק  בבחי  ז"א  הי'  האצי 
מי',  כלולה  קטנה  נקודה  בסוד  עשירית  בחי' 
ולא הי' בה פר' שלם. והנה זו הנקו' אשר עלי' 
כמבואר  עין  בת  לאישון  ומאיר  אומרים  אנו 
ולבאר  שינה.  חבלי  המפיל  בברכת  באורך 
הדרוש.  זה  כל  נתבאר  שם  כי  היטב  וע"ש  כו' 
וזאת הנקודה היתה בה כח לעמוד עמו פב"פ 
כנז' שם, וטעם הדבר נתבאר היטב בדרוש ה' 
והוא,  בלילה,  ולא  ביום  נוהגים  למה  דתפילין 
די  עתה  שבה  הכתר  בחי  היא  הזו  הנקו'  כי 
כי הנקב' הית' בתחלת' מקבלת  ולהיות  בזה. 
ולא  גרועה ממנו,  ז"א, לכן היתה  הארתה ע"י 
ואז  שלם,  פר'  בבחי'  להתקן  יכולה  הייתה 
על  תרדמה  להפיל  העליון  המאציל  הוצרך 
נשמתו  בבחינ'  לבדו  ז"א  ואז  ז"א,  דא  האדם 
המסתלקת ממנו בעת התרדמה והשינה עולה 
למעל' בסו' מ"ן אל אימא עילאה, כדרך האדם 
שבה,  מ"ן  לצורך  המל'  ביד  נשמתו  המפקיד 
הנאמר  רוחי  אפקיד  בידך  בפ'  לעיל  כמבואר 
שכל  ואע"פ  מטתו,  על  ישן  כשהאדם  בלילה 
העלאת מ"ן צריך שזו"ן יעלו ב' זה באבא וזה 
דאו"א  הזה  זווג  צורך  שכל  עתה  עכ"ז  באימ', 
אינו אלא לצורך בנין המל' שהיא נקבה לבדה, 
לכן מספיק בהעלאת מ"ן ע"י ז"א לבדו, וע"י 
הארת  ומן  או"א,  מזדווגים  אלו  מ"ן  העלאת 
הנקבה  את  ומתקנים  בונים  ההוא  הזווג 
הנקודה  באותה  אחרים  מוחין  בה  ומורידין 
שבה, ונגדלת וניתוספין בה ט' נקודות אחרות 

ונעשה פר' שלם די"ס, ועומדת עמו אב"א מן 
החזה שבו ולמטה. והבנין הזה נעשה ע"י הפלת 
דורמיטה על ז"א . . כי בר"ה לפי שנברא העולם 
ביום הזה לכן נעשה בכל שנה באלו הימים ככל 

מה שהי' בעת שנברא העולם.

הדברים  כי  להיות  ר"ה:  שער  פע"ח 
הראשון,  למציאת  השנה  בכל  בזמנם  חוזרים 
ד"ו  אב"א  זו"ן  יצאו  הבריאה  בתחלת  והנה 
פרצופים, וגרם זה מה שלא המתין אדה"ר את 
הזווג עד ליל שבת, כי אז הי' יורד הכל מתוקן, 
כדי  אב"א,  שיצאו  כן  עשה  העליון  והמאציל 
כי בפנים אין  שלא יתאחזו הקליפות באחור, 
להם אחיזה, אבל באחור שהוא בחי' א־להים, 
בקדושה,  שיש  א־להים  צרופי  הק"ך  ואחר 
בסוף יש אלהים אחרים, וינקו, לכן באו אב"א, 
אין  ובזה  אליו,  דבוקה  דנוקבא  אחור  שיהי' 

להם שום יניקה משם.

הדבר  וחזר  העולם,  נברא  בתשרי  והנה 
הנסירה  וענין  הנסירה,  צריך  לכן  לקדמותו, 
כולו  הוא  וישאר  הדינין,  כל  לה  ליתן  הוא, 
מיתוקים  בכמה  דיני'  למתק  וצריך  רחמים, 
כאשר נבאר למטה. והנה הנסירה נעשית באלו 
וידוע  אחת,  מדה  ננסר  יום  בכל  ימים,  עשרה 
כי רישא דנוקבא הוא באחור שלו נגד החזה, 
ומשם ולמעלה היא מקום לאה, כנודע שעמה 
רחל  כי  הימים,  אלו  בכל  נעשית  הזווג  הוא 
עדיין לא נשלמת נסירה עד יה"כ, ואפ"ה אינה 

ראוי לזווג עד ש"ע.

עד  דז"א  מרישא  ננסר  דר"ה,  א'  וביום 
הת"ת שלו ועד בכלל, ולהיות נוטלת ביום זה 
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ישנו דוגמת הענין ד"ויפל גו' תרדמה 
גו' ויישן ויקח אחת מצלעותיו גו' ויבן 
שז"א  כיון   - לאשה"  גו'  הצלע  את 
לעמוד  חוזרין  ואשה(  )איש  ומלכות 
בתחילת  כמו  באחור,  אחור  בבחינת 
פרצופים"35,  שני  "שנבראו  הבריאה 
וכדי  מאחור"36,  ונקבה  מלפניו  "זכר 

בפ פנים  בבחינת  להיות  ושיחזרו 

35( פרש"י בראשית א, כז. וראה ברכות סא, 
א. וש"נ.

36( פרש"י כתובות שם.

"ויקח  כמו  הנסירה,  ענין  צ"ל  נים, 
שני  "שנבראו  וגו'",  מצלעותיו  אחת 
כך  ואחר  ראשונה  בריאה  פרצופים 
דורמיו צ"ל  הנסירה  וקודם   ,35" ןחלק

טא )שינה(, סילוק החיות, לצורך בנין 
ז"א  עם  להתייחד  שתחזור  המלכות, 

פנים בפנים.

שבכל  ששי  ביום  זה  ומעין 
יום ששי דששת  שבוע37 )שהוא כמו 

37( ראה סה"ש תורת שלום ע' 31 ובהערה 
01 שם. וש"נ.

ויום  קשיא.  דינא  הוי  לכן  הללו,  הנסירות  כל 
ב' דר"ה, שאינו ננסר אלא הפרק העליון דנצח 
ולכן הוי דינא רפיא.  שלו, שהיא חכמה שלה, 
מקומה,  הוי  זה  כי  ממש,  ראשים  ב'  הוי  ולכן 
קשיא.  דינא  שהוא  שלה,  מראש  בלאה  הא' 
כי  ועוד,  רפיא.  דינא  שהיא  רחל,  מראש  והב' 
הכתר דהיינו ת"ת שבו, שהוא כתר שלה, הוי 
ב' ראשית, כי נקרא ראשית חכמה, וגם הוי יום 
המוח  ננסרה  לא  שעדיין  לפי  קשיא,  דינא  א' 
לעולם  בנסירה  כי  נמתקה,  ולא  חכמה  שהוא 
הוי  החכמה,  ננסרה  שכבר  ב'  וביום  נמתקת. 

דינא רפיא.

נחמן  רב  דרש  א:  סא,  ברכות   :35 הע' 
בר רב חסדא: מאי דכתיב וייצר ה' אלהים את 
הקדוש  ברא  יצרים  שני   - יודי"ן  בשני  האדם 
ברוך הוא, אחד יצר טוב ואחד יצר רע. מתקיף 
לה רב נחמן בר יצחק: אלא מעתה, בהמה דלא 
כתיב בה וייצר - לית לה יצרא? והא קא חזינן 
דמזקא ונשכא ובעטא! אלא כדרבי שמעון בן 
מיוצרי  לי  אוי  פזי:  בן  שמעון  רבי  דאמר  פזי, 
ואוי לי מיצרי. אי נמי: כדרבי ירמיה בן אלעזר, 
ברא  פרצופין  דו  בן אלעזר:  ירמיה  רבי  דאמר 
שנאמר  הראשון,  באדם  הוא  ברוך  הקדוש 

אחור וקדם צרתני.

הע' 37: סה"ש תורת שלום ע' 13: הרבי 
]כ"ק רבינו הזקן נ"ע[ ישב יום שלם בתפילין, 
עם  להרדם  הוא  נהג  ביום ששי אחר הצהרים 
התפילין, כולם יודעים שאסור לישון בתפילין, 
גם פיישע ה'בעל עגלה' לא ישן בתפילין - אלא 
גם  שינה,  זמן  הוא  שלמעלה  זמן  וזהו  שהיות 
שלמע',  בדוגמא  הי'  והוא  היות  נרדם,  הוא 

וכמו שהוא למעלה כך הוא הי'.

מכתהאריז"ל  להעיר  יש  שם:   10 הערה 
לכן  נבה"ע  ר"ה  ביום  כי  להיות  כי  ודע  וז"ל: 
חוזר להיות ביום ר"ה שבכל שנה ושנה כענין 
מה שהי' ביום ר"ה שבו נבה"ע והוא כי חוזרין 
וחוזרת  נסירה  וצריכים  אב"א  לעמוד  זו"ן 
מר"ה  נמשך  וזה  וזיווג  ונישוק  וחיבוק  פב"פ 
אמנם  ד"ג(.  סוכות  הכוונות  )ש'  שמע"צ  עד 
אחר שמע"צ אז בכל שבת ושבת יש זיווג פב"פ 
של  הבחי'  אלו  כל  כי  כו'  ורחל  ז"א  כו'  דזו"ן 
עכובים כו' עתה הכל נעשה ברגע )פע"ח שר"ה 
ספ"ב וראה ג"כ ע"ח שער מיעוט הירח פ"ב־ג(. 
 - ושינה  דורמיטא  לנסירה  קודם  אשר  וידוע 
ולהעיר ג"כ ממ"ש באמת ליעקב מע' מ"ם אות 
בסוף  )שם  אמת  שפת  ובקונטרס  במ"ב  מו 
אשר  למודעי,  ונאת   - ולה.  כה  אות  הספר( 
אין זה שייך לענין עליות דשבת, כי רק העלי' 
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הענין  שנעשה   - בראשית38(  ימי 
דדורמיטא דז"א, ענין הנסירה, שעיט 
נעשה יחוד ז"א ומלכות בליל שבת39.

38( כמודגש בשירו של יום, "ה' מלך גאות 
לבש", "ע"ש שגמר מלאכתו ומלך עליהן" )ר"ה 
לא, א(. ולכן נקרא "יום ששי", אף שכבר עברו 
כה,  שה"ש  לקו"  )וראה  משי"ב  ימים  רבבות 

סע"א. ובכ"מ.
39( כפי שהי' צריך להיות אצל אדה"ר, לולי 
)ראה  שבת  בערב  היחוד  והקדמת  עה"ד  חטא 
פ"ד.  שם  פע"ח  א'.  דרוש  שם  הכוונות  שער 

ועד"ז בנוגע לכללות הזמן דשית 
כנגד  שהם  עלמא,  דהוה  שנין  אלפי 
הששי,  שבאלף   - השבוע  ימי  ששת 

וערב שבת, סוף זמן הגלות, ישנו הע
הנסירה40,  ענין  דז"א,  דדורמיטא  נין 

ועוד(.
אמת  )בסוף  אמת  שפת  קונטרס  ראה   )40
בר"ה   .  . הנסירות  "חילוק  לה:  אות  ליעקב( 
יותר  והוא  השנה  כל  של  הכוללת  הנסירה  היא 
קשה . . וצריך תק"ש והתעוררות גדול. ונסירה 

דר"ה היא בדוגמת שינה, משא"כ זו של שבת, 
וכמבואר בד"ה מן המיצר תר"ס. בסוף המשך 
מאמרי  בש'  )ומ"ש  ועוד  רס"ה  ר"ה  של  יו"ט 
הרשב"י פ' קדושים שגם עלית שבת היא רק 
בפנימיות, כבר השאיר זה בצ"ע בשעה"כ ענין 
עומד  והוא  ובד"ה  ד"ג  שבח  ותוספת  השבח 

עליהם רס"ג(.

הע' 38: לקו"ת שה"ש כה, סע"א: ותדע 
יום  בשבת  ראשון  יום  היום  מונין  אנו  שהרי 
יום שביעי. וקשה  יום השבת הוא  כו' עד  שני 
הרי כבר עברו רבבות ימים משימ"ב עד עתה 
אלא  כו'  ראשון  יום  היום  אומרים  איך  וא"כ 
העולם  שר  נער  בחי'  של  העלי'  שבשבת  מפני 
יום  כל  זמן ע"כ  באצילות ושם למעלה מבחי' 
א' הוא ממש יום ראשון כמו יום א' של ששת 
ימי בראשית שנתחדש הזמן מלמעלה מהזמן 

כך מתחדש כל יום ראשון שאחר השבת.

א':  דרוש  שם  הכוונות  שער   :39 הע' 
הנה נודע, כי ביום ר"ה הא', נברא אדה"ר. ויום 
ר"ה של בריאת העולם, הי' ביום ו' כנודע. והנה 
אם אדה"ר הי' נמנע מן הזווג ביום ההוא, וגם 
כל  היו  שבת,  ליל  עד  ממתין  והי'  החטא,  מן 
בדרושינו  זה  ענין  כמבואר  כתקנם,  העולמות 
בעצת  חטא  יען  אבל  אדה"ר,  בחטא  אצלנו, 
הנחש, הוא ואשתו, והנחש בא על חוה והטיל 

בה זוהמא, קודם שנזדווגו אדם וחוה. ומחמת 
וחוה,  דאדם  הזווג  אחר  והבל  קין  יצאו  כן 
הנחש  שקדם  הזוהמא  מפני  טו"ר,  מעורבים 
ומקצת  רז"ל,  מדברי  כנראה  בחוה,  להטיל 
הזוהר  מאמרי  שיש  אע"פ  הזוהר.  מאמרי 
וחוה  אדם  היו  שבתחילה  דמשמע  אחרים, 
עסוקים בתשמיש, וראה אותם הנחש ונתאוה 
עכ"ז  בחוה.  הזוהמא  הטיל  האח"כ  להם, 

הסברא נוטה כדברי המאמרים הנ"ל.

טו"ר,  הדעת  מעץ  ואכל  שחטא  ולפי 
ביום  לו להזדווג  וגרמה  גוררת עבירה,  עבירה 
הו' עם אשתו, שעדיין הי' חול, ולא המתין עד 
וז"ס אכילת עץ הדעת  ליל שבת שהוא קדש. 
טו"ר, כי דעת הוא מלשון זווג, כמו וידע אדם 

את חוה אשתו, ואיש לא ידעה, וכאלה רבים.

חטאו,  ע"י  אדה"ר  שגרם  מה  והנה 
ר"ה,  יום  הנה  כי  הוא,  החול  ביום  שנזדווג 
עד  ממתין  הי'  ואם  כנודע,  קשיא  דינא  הוא 
ההוא  הזווג  והי'  רפיא,  דינא  הוא  שבת,  ליל 
כתיקונו, והיו זו"ן מזדווגים באותו יום שבת, 
בבחי' פנים בפנים. אבל ע"י שאדה"ר הקדים 
זווגו ביום החול, שאז הי' יום ר"ה דינא קשיא 
זווגם  שיתאחר  זו"ן,  אל  גרם  לכן  ותקיפא, 
אשר  הימים  שבהמשך  כדי  עצרת,  ח'  יום  עד 
בו  אשר  הקשים  הדינין  יתמתקו  בינתיים, 



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת26

ושעי"ז נעשה שלימות היחוד דז"א ומ
לכות )הקב"ה וכנס"י( "ליום41 שכולו 

שבת ומנוחה לחיי העולמים"42.

גם  )ראה  ואסתר  מרדכי  בזמן  בפורים  שהיתה 
גדולה  צרה  הי'  ואילך(  סע"א  צג,  מג"א  תו"א 
שהוחשכו עיניהם של ישראל כנודע, יען היתה 
נסירה של שבעים שנה של גלות בבל, ובעה"י 
משיח  שיבוא  בזמן  להיות  העתידה  הנסירה 
אלפי  שיתא  כל   .  . כוללת  נסירה  הוא  צדקנו 

שנה, לפיכך הם כל אותם חבלי משיח כו'".
41( תמיד בסופה.

 - וארא  לפרשת  מהשייכות  ולהעיר   )42
שהקב"ה השיב למשה על טענתו )בס"פ שמות( 
מצרים  ששעבוד  הזה",  לעם  הרעותה  "למה 

ויומתק יותר שמארז"ל זה )"מת 
בערב שבת סימן יפה לו"( הוא קרוב 

כתו מסכת  ושלימות(  )גמר  ולסיום 
בות - כי, "כתובה" היא לצורך היחוד 

הוא הכנה לגילוי שם הוי' במ"ת, כי "כדי שיהי' 
בחי' זו בגלוי במ"ת צ"ל תחלה בחי' הסתלקות 
החיות, למעלה . . ולכן הי' מתחלה זמן הגלות 
הסתלקות  מפני  שנה(  )רד"ו  מצרים  ושליטת 
ועד"ז  ד(,  נד,  פרשתנו  )תו"א  למעלה"  החיות 
"גם  האחרון,  זה  לגלות  בנוגע  מזה(  )ויתירה 
בגלות אדום הוא אריכות הגלות . . כדי שיהי' . . 
לימות המשיח . . ביתר שאת וביתר עז מבמ"ת 
כו'" )תו"א שם. וראה גם תו"א שמות נ, סע"ב 

ואילך(.

כי  בתחילתה,  פנחס  בפרשת  כנזכר  ובנוקבא, 
ר"ה הוא בחיי שמאלו תחת לראשי עד יוה"כ, 
ע"י  ההם  הדינים  ונתמתקו  האירו  וביוה"כ 
וימינו  בחי'  הוא  הסוכות  ובחג  עילאה,  אימא 
ממש,  זווג  הוא  אז  עצרת,  ח'  וביום  תחבקני, 

ואלו הם פשטן של דברים.

פע"ח שם פ"ד: ענין ר"ה, דע כי הלא סוד 
ר"ה, בו נברא אדה"ר, אז הוא יום אשר שמאלו 
בריאת  של  ר"ה  יום  ואמנם  לראשי.  תחת 
העולם הי' יום ששי, ואם הי' אדה"ר ממתין עד 
כל העולמות כתיקונן, אך  היו  אז  יום השבת, 
והי' בא נחש על חוה  לפי שחטאו אדם וחוה, 
כי  מטותיהן,  ששימשו  קודם  מהזוהר,  כנודע 
לכן יצאו קין והבל מעורבים מטו"ר, והנה חטא 
לו להזדווג  הזה שאכל מעץ הדעת טו"ר, גרם 
עם אשתו בו ביום, וז"ס עץ הדעת, מלשון וידע 

אדם את אשתו.

הלא  כי  הוא,  אדם  שגרם  מה  ואמנם 
ואם  קשיא,  דינא  השמאל  סוד  הוא  זה  סוד 
יום השבת, אז הי' דינא רפיא,  הי' ממתין עד 
והי' הזווג כתיקונו, והי' זו"נ מזדווגים באותו 

הראשון  אדם  שהקדים  וע"י  פב"פ,  שבת  יום 
לכן  דינין הקשין,  ביום ההוא להזדווג בתוקף 
זווג העליון של ז"א להתאחר עד יום  גרם אל 
ש"ע, כדי להמתיק באותן הימים. אמנם בר"ה 
וביה"כ  אז הי' שמאלו תחת לראשי עד יה"כ, 
אז האיר ונמתקו הדינין ההם ע"י הבינה, ובחג 
אז  ש"ע  וביום  תחבקני,  וימינו  הי'  הסוכות 

הזווג, זהו כפי פשוטי הדברים.

ואילך:  סע"ב  נ,  שמות  תו"א   :42 הע' 
ע"י  אלא  להיות  א"א  הגלוי  בחי'  להיות  והנה 
ואח"כ  צמצום  יו"ד  בחינת  תחלה  העלם  בחי' 
עולם  של  כברייתו  ורוחב  אורך  התפשטות  ה' 
ברישא חשוכא והדר נהורא והוא ענין הגלות 
הנגלות  תורה  מתן  גילוי  צ"ל  שהי'  שבמצרים 
רד"ו  בגלות  די  הי'  ה'  דבר  פב"פ  ולבנינו  לנו 
שנה ולע"ל שיתגלה פנימית התורה כי עין בעין 
אריכות  כל  צריך  כו'  ה'  כבוד  ונגלה  כו'  יראו 
וישכם  וכמ"ש  חשוכא  ברישא  הזה  החשך 
אברהם  בחינת  גלוי  שלהיות  בבקר  אברהם 
הוא בבקר אחר חשכת הלילה דוקא )כי הנה 
מ"ת הי' גלוי שם הוי"ה וכמ"ש ושמי הוי"ה לא 
כו'  הוי"ה  אנכי  נאמר  במ"ת  רק  להם  נודעתי 
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בהנישואין  )ודוגמתו  ואשה43  דאיש 
גמר  הוא  שהיחוד  וכנס"י(,  דהקב"ה 
ה"כתובה",  ענין  )סיום(  ושלימות 
כתובות  מסכת  לסיום  קרוב  ולכן, 
מדובר  להיחוד(  ובסמיכות  )לפני 

ואודות "מת בערב שבת", שהו"ע דו
רמיטא דז"א לצורך הנסירה שעל ידה 
הכתובה(  ושלימות  )גמר  היחוד  יהי' 
ענין  לעתיד לבוא, שאז תה שלימות 
הלידה )גמר ושלימות היחוד( בעולם 
גם במין הצומח, כסיום וחותם מסכת 

הל'  רמב"ם  רע"א.  נז,  כתובות  ראה   )43
אישות פ"י ה"י. טושו"ע אה"ע סס"ו ס"ג.

וכתובות "עתידין כל אילני סרק שבא
רץ ישראל שיטענו פירות".

ד. ע"פ הביאור בהתחלת ושורש 
יפה  סימן  שבת  בערב  ד"מת  הענין 
בעבוג הענין תוכן  גם  לבאר  יש   לו", 

דת האדם44 - שהרי נוסף על הפירוש 
כפשוטו45, יש גם לימוד והוראה )ככל 

44( נוסף על המבואר בדרושי חסידות ענין 
ע'  תש"ט  סה"מ  )ראה  האדם  בעבודת  הנסירה 

712. וש"נ(.
בעבודת  והוראה  לימוד  צ"ל  בזה  שגם   )45
וראה  ב.  ז,  )קהלת  יתן אל לבו"  "החי   - האדם 

רמב"ם הל' אבל ספי"ג(.

אך לע"ל כתיב והי' הוי' לי לאלקים שיהי' גלוי 
ממקום עליון יותר עד דשם הוי' יהי' חשוב רק 
כאלקים כמ"ש במ"א וזהו עיקר ענין גלוי שמו 
הגדול וכנודע דבי"ג מדה"ר נאמר הוי"ה הוי"ה 
הוי"ה הראשון הוא  כי שם  כו'.  ופסיק טעמא 
מה שלמעלה מהשתלשלות ומשם יהי' הגילוי 
כי  יותר  גדול  והחשך  רב  זמן  מתעכב  ע"כ  כו' 

יהי' אח"כ אור גדול יותר.

אחתי'  רע"א:  נז,  כתובות   :43 הע' 
דרמי בר חמא הות נסיבא לרב אויא, אירכס 
כתובתה, אתו לקמי' דרב יוסף, אמר להו, הכי 
אמר רב יהודה אמר שמואל: זו דברי ר' מאיר, 
אבל חכמים אומרים: משהא אדם את אשתו 
שתים ושלש שנים בלא כתובה. אמר לי' אביי, 
כרבי  הלכה  שמואל:  אמר  נחמן  רב  אמר  והא 

מאיר בגזירותיו! אי הכי, זיל כתוב לה.

בהערה:   217 ע'  תש"ט  סה"מ   :44 הע' 
ר"פ  להאריז"ל  בלקו"ת  הובא  הנסירה  ענין 
ופי"ג.  פ"י  הכללים  שער  חים  עץ  בראשית. 
פע"ח  פ"ב.  לד  שער  שם  הנסירה.  שער  שם 

שער  פט"ז.  העמידה  שער  פכ"א.  הק"ש  שער 
בשער  המקבילית  במקומות  ופ"ו.  פ"א  ר"ה 

הכוונות ובסידור האריז"ל, ועוד.

הביאור ע"פ דא"ח ראה תורה אור ד"ה 
ד"ה  תבוא  תורה  לקוטי  ידענו.  לא  אברהם 
ענין ר"ה ויוהכ"פ. שם דרושים ליוהכ"פ סד"ה 
שבת שבתון. שם קיצור ע"פ ביום השמע"צ כו' 
ובכל המועדים. המאמרים דש"פ לך וירא חיי 

בהמשך ר"ה עת"ר. ועוד.

הע' 45: רמב"ם הל' אבל ספי"ג: כל מי 
שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי זה אכזרי, 
ויחזור  במעשיו  ויפשפש  וידאג  יפחד  אלא 
כל  תדאג  שמת  חבורה  מבני  ואחד  בתשובה, 
הראשונים,  ימים  שלשה  כל  כולה,  החבורה 
יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על צוארו, 
ומשלשה ועד שבעה ]כאילו היא[ מונחת בקרן 
זוית, מכאן ואילך ]כאילו[ עוברת כנגדו בשוק, 
והרי  משנתו,  ויעור  ויחזור  עצמו  להכין  זה  כל 
הוא אומר הכיתה אותם ולא חלו מכלל שצריך 

להקיץ ולחול.
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עניני התורה מלשון הוראה46( להאדם 
בתור  בעבודתו  זה47  מארז"ל  הלומד 
טוו ושנים  ימים  לאורך  ב�ו  ףנשמה 

בות:

כיון שבערב שבת )לאחרי חצות( 
ישנו הענין דדורמיטא דז"א, זמן שינה 
למעלה, ה"ז גם זמן שינה למטה, כפי 
החסידים  גדולי  בהנהגת  שמצינו 

ר"פ  גו"א  ח.  יט,  לתהלים  רד"ק  ראה   )46
בראשית. זח"ג נג, ב.

גדול  "מוסר  סקנ"ז:  כש"ט  גם  ראה   )47
שימות בע"ש, ר"ל לפנות א"ע מכל עסקי עוה"ז 

כאילו מת כדי לעשות הכנה לשבת כו'".

וכיו"ב(  מפַאריטש  הלל  ר'  )הרה"ח 
שינה  זמן  )להיותו  זה  בזמן  לישון 

למעלה(48.

בערב  ד"מת  שזהו"ע  לומר  ויש 
למיג מששים  )אחד  השינה  -  שבת" 

תה( בערב שבת לאחרי חצות.

שע"י  כיון   - לו"  יפה  ו"סימן 

שרבינו  שם,  שלום  תורת  סה"ש  וראה   )48
הי'  הזקן  רבינו  כי,  מעצמו,  נרדם  הי'  הזקן 
שינה  זמן  שלמעלה  וכיון  שלמעלה,  בדו�מא 
נעשה כן גם אצלו בדרך ממלא, משא"כ ר' הלל 

הי' שוכב לישון בזמן זה.

והנה  ח:  יט,  לתהלים  רד"ק   :46 הע' 
הדרך  האדם  ּמֹוָרה  ׁשֶ הנפש,  משיבת  התורה 
העולם  מתאות  אותו  ומסירה  הישרה 
את  משיבה  היא  והנה  רבים.  וממכשולות 
ואל  תולדתה  אל  וממאסרה  ְבי'  ִ ִמּשׁ הנפש, 
ובמצות  בתורה  דוד  וסיפר  כבודה.  מקום 
והתורה  ישרם.  ועל  אמיתתם  על  ובמשפטים 
מענין  והוא  תעשה,  היאך  המצוה  תכונת  היא 
ולא שמעתי בקול מורי )משלי ה, יג(, ולהורֹת 
תכונת  על  ּמֹוֶרה  ׁשֶ לד(,  לה,  )שמות  בלבו  נתן 
יא,  )ויקרא  והעוף  הבהמה  תורת  כמו  הדבר, 
מו(, תורת המצֹרע )שם יד, ב(, תורת היולדת 
תורת  לב(,  טו,  )שם  הזב  תורת  ז(,  יב,  )שם 
הספר  כן  פי  על  ואף  כא(,  ו,  )במדבר  הנזיר 
כל  לעיני  עד  מבראשית  התורה  בשם  נקרא 
ויכּתֹב  ט(:  לא,  )דברים  שכתוב  כמו  ישראל, 
משה את התורה הזאת, ָלקַֹח את ספר התורה 
בראשית  מעשה  ר  ִסּפֵ כי  כו(,  פסוק  )שם  הזה 
ר כל שאר הדברים  ִסּפֵ וכן  ענין האבות,  ר  ְוִסּפֵ
כולם מורים על הא־ל, כי הוא יוצר העולם ועל 
טובתו ועל ברואיו והשגחתו בטובים וברעים. 
לעשות  האל  שצוה  מה  והוא  המצות,  והזכיר 

ה  הְמַצּוֶ כאדון  ואהבתו  האל  עבודת  בדרכי 
בין  עדות  שהוא  מה  היא  והעדות  לעבדו. 
והוא  לאלהים  אותו  הם  שקבלו  לאל  ישראל 
)שמות  העדות  ארון  כמו  סגולה,  לעם  קבלם 
כו, לג(, אהל העדות )במדבר יז, כג(. כי המצות 
ֻצּוּו ישראל בהן הן עדות, והלוחות שהיו  אשר 
כולה,  התורה  כל  שהם  הדברים,  עשרת  בהם 
לישראל  גדולה  עדות  היו  ההם  והדברים 
ולפידים,  בראותם כבודו על הר סיני בקולות 
והמראה הגדול ההוא הוא עדות להם ולבניהם 
הם  והמועדים  השבת  שמירת  וכן  עולם.  עד 
הוא  הכל  ויובל  ושמיטה  וזכרון,  ואות  עדות 

עדות להם ולבניהם עד עולם.

'תורה'  ששם  אחר  בראשית:  ר"פ  גו"א 
לשון  שהרי  התורה,  מצות  על  אלא  נופל  אינו 
'תורה' הוא לשון הוראה - להורות לנו המעשה 
נקרא  משה  תורת  דוקא  ולפיכך  נעשה.  אשר 
כתובים  שבה  מפני  ד(,  לג,  )דברים  "תורה" 
הוא  'תורה'  הרד"קשלשון  פירש  וכן  המצות. 

לשון הוראה.

זח"ג נג, ב: תורה אמאי אקרי תורה בגין 
דאורי וגלי.
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כידוע49  חידוש החיות,  נעשה  השינה 
למעלה  הנשמה  עולה  השינה  שבעת 
ושואבת חיים ממקור החיים למעלה, 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  ניתוסף  וע"ז 
ובפו דתורה,  )נגלה   50 הבלימוד התור

רט פנימיות התורה, ובאופן של הבנה 
והשגה כבתורת חסידות חב"ד( מתוך 
ומתחיל  הנפש,  ומנוחת  הגוף  מנוחת 
החיוב  שהרי  השינה,  לאחרי  תיכף 
דלימוד התורה הוא בכל רגע שביום, 

לכני ובסמיכות  שבת  בערב  וובפרט 
סת השבת, כיון ששבת שייך במיוחד 
51 "דכו"ע בשבת ניו ללתורה, כמארז"

49( ב"ר פי"ד, ט. וראה פרדר"א פל"ד.
50( שלימות הטוב - "אין טוב אלא תורה" 

)אבות פ"ו מ"ג(.
51( שבת פו, ב. וראה תו"א יתרו ע' ג. ויקהל 

תנה תורה לישראל"52.

ויש להוסיף בדיוק הלשון "סימן 
יפה לו" - שהשינה בערב שבת שעל 
החיות  וחידוש  תוספת  נעשה  ידה 
)שגוו סימן"  היא,  התורה,  "בלימוד 

רם25 ומביא( לתוספת וחידוש החיות 
השלימות,  בתכלית  התורה  בלימוד 
בהגילוי ד"תורה חדשה מאתי תצא"53 

ולעתיד לבוא, "ליום שכולו שבת ומ

פח, א ואילך. ובכ"מ.
וההוספה  החיות  שחידוש  ולהעיר,   )52
בכל  הוא  השינה  וע"י  לאחרי  התורה  בלימוד 
וש"נ(,   .6201 ע'  ח"ד  לקו"ש  גם  )ראה  לילה 
אבל בערב שבת ה"ז באופן נעלה יותר )בהתאם 
ובנוגע  להעילוי בלימוד התורה ביום השבת*(, 

לכללות השבוע.
53( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

הע' 49: פרדר"א פל"ד: רבי זכרי' אומר, 
שינת  מה   .  . הזה  לעולם  דומה  הלילה  שינת 
בכל  שוטטת  ורוחו  וישן  שוכב  אדם  הלילה 
הארץ ומגדת לו בחלום כל דבר שיהי', שנאמר 
בחלום חזיון לילה וגו' אז יגלה אזן אנשים, כך 
המתים רוחן משוטטת בכל הארץ ומגדת להם 

כל דבר שיהי'.

עיקר  והנה  ג:  ע,  יתרו  תו"א   :51 הע' 
בשבת  הוא  למטה  מלמעלה  ההמשכה  זו  ענין 
מ"מ  ברכות  מאה  מברכים  יום  שבכל  )דהגם 
ויחוד סובב בממלא הוא בשבת(.  גילוי  עיקר 
היא  בשבת  היינו  רמ"ח  ו"ה  עם  זכרי  וזהו 
ההמשכה מלמעלה למטה אל בחי' ו' שהוא"ו 
שהיא  התורה  ענין  ג"כ  והיינו  המשכה.  הוא 

בחי' המשכה קול בוי"ו דאורייתא מח"ע נפקת 
ודבור.  בקול  למטה  ונמשך  דזכרי  יו"ד  והוא 
וכמ"ש ודברי אשר שמתי בפיך. וכמו שאמרו 
ו"ה  והיינו  דא"ח.  ואלו  דאלו  והלל  שמאי  על 
וזהו ג"כ שרש ענין השבת  ודבור בתורה.  קול 
ונמשך למטה  יו"ד דזכרי  שהוא בחי' החכמה 

בבחי' ו"ה.

ויקהל פח, א: ראה לקמן במילואים.

בשעת   :1026 ע'  ח"ד  לקו"ש   :52 הע' 
למעלה  ועולה  מהגוף  הנשמה  נפרדת  השינה 
)נשאר מהנשמה בגוף רק "קיסטא דחיותא"(. 
השגות  הרבה  השינה  בעת  הנשמה  יכולה  לכן 
יותר מכאשר נמצאת )כולה( מלובשת  נעלות 

בגוף, בעת שהוא ער.

*( ולכן מודגש יותר גם הצורך "לפנות א"ע מכל עסקי עוה"ז כאילו מת כו'", כנ"ל הערה 74.
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נוחה לחיי העולמים".

יש לבאר תוכן המאמר  ה. עפ"ז 
גם  לו"  יפה  סימן  שבת  בערב  "מת 

בנוגע לפשוטם של דברים:

מששים  )"אחד  שהשינה  כשם 
בערב  )דאדה"ר(  הראשונה  למיתה"( 
וחידוש  תוספת  לצורך  היא  שבת 
המיתה  גם  כך  ס"ג(,  )כנ"ל  החיות 
תוספת  לצורך  היא  שבת54,  בערב 

וחידוש החיות55.

54( החל ממיתת אדה"ר - שעל ידו נקנסה 
שבת  בערב  ומת  הראשון,  שבת  בערב  מיתה 

)כנ"ל הערה 12(.
היא  שהדורמיטא  כיון  מזה:  ויתירה   )55
ככל  הרי,  החיות,  וחידוש  תוספת  לצורך 
תוספת  גם  נעשה  יותר,  גדולה  שהדורמיטא 
וחידוש החיות באופן נעלה יותר )ראה גם שפת 

אמת שבהערה 04( - ששים פעמים ככה.

וההסברה בזה - בשתים:

אבינו57  "יעקב  חז"ל56  אמרו  א( 
הוא  אף  בחיים  זרעו  מה   .  . מת  לא 
בחיים", שע"' המשך החיים ד"זרעו" 
ענינו  תורה,  ע"פ  אמיתיים  )חיים 
של יעקב58( נעשה "אף הוא בחיים", 
בחיים"  ד"הוא  שהענין  מזה,  ויתירה 
כדבר  )דלא  נצחי  בקיום  לאמיתתו, 
"כזב"59(,  של  אופן  שהוא  הנפסק 

56( תענית ה,ב.
57( להעיר מהשייכות ד"רבי" )שמת בערב 
תורת  ראה   - אבינו  ליעקב  ס"א(  כנ"ל  שבת, 
מנחם תפארת לוי יצחק ח"א ס"פ ויחי )ע' רסז(. 

וש"נ.
שם  ותורה  ביעקב  עדות  "ויקם  כמ"ש   )58

בישראל" )תהלים עח, ה(.
שפסולים  המכזבין"  "נהרות  ע"ד   )59
לקידוש מי חטאת כיון שאינם "מים חיים" )פרה 

פ"ח מ"ט(.

כפי הידוע שאלו שעסקו בתורה במסירה 
ענינים  השינה  בשעת  להם  מגלים  ונתינה 
בתורה, עד שלפעמים, הענינים עליהם התיגעו 
הנה  בקושיא,  אצלם  ונשארו  היום  במשך 
משנתם,  בקומם  להם  מתורצים  אלו  ענינים 

ע"י השגת הנשמה למעלה בעת השינה.

הע' 57: תורת מנחם תפארת לוי יצחק 
עם  הקשר  בביאור  רסז(:  )ע'  ויחי  ס"פ  ח"א 
שמו של בעל המאמר "איזהו דרך ישרה כו'", 

רבי אומר כו'" - כותב אאאמו"ר במק"א:

"רבי הוא בחי' ז"א ע"ד כמו יעקב מדת 
ישרה  דרך  איזהו  רבי  אמר  ולכן  התפארת, 
לעושי'  תפארת  שהיא  כל  האדם  לו  שיבור 

ותפארת לו מן האדם, מדת תפארת דיעקב".

ויש להוסיף בזה, ע"פ מ"ש בקה"י ש"רבי 

הנק' רבינו הקדוש הי' מניצוץ של יעקב אבינו 
ניצוץ של  הוא  ר"ת  ר"י הנשיא  נקרא  וע"כ   .  .

יעקב אבינו".

הוא  "נשיא"  שכל  לכך  נוסף  כלומר: 
"ניצוץ של יעקב אבינו", כי, "נשמתו )של יעקב( 
. . כלולה מכל הנשמות שבישראל מעתה ועד 
שכולל  בישראל,  נשיא  בכל  ודוגמתו  עולם". 
קשר  ניתוסף   - הכל"  הוא  "הנשיא  בנ"י,  כל 
מיוחד ברבי יהודה הנשיא מצד שייכותו למדת 

התפארת, מדתו של יעקב.

דרבי  המיוחדת  שהשייכות  לומר,  ויש 
בשמו  גם  מודגשת  ליעקב  הנשיא  יהודה 
"הוא  הידיעה,  בה"א  הנשיא,  יהודה  רבי   -
נשיא  לגבי  בהוספה  אבינו",  יעקב  של  ניצוץ 
סתם, להיותו "בחי' ז"א, ע"ד כמו יעקב מדת 

התפארת".
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ד"זרעו  והנצחיות  בההמשך  מתגלה 
אז  שדוקא  פטירתו,  לאחרי  בחיים" 
)אמיתיות(  הנצחיות  בגלוי  רואים 
ד"הוא בחיים". ונמצא, שע"י המיתה 

- הת החיות  וחידוש  תוספת  ונעשה 
גלות הנצחיות והאמיתיות דהחיים60.

החיות  הסתלקות  ועיקר:  ב( 
וחידוש  תוספת  לצורך  היא  דמיתה 
בתחיית   - ב�וף  נשמה  בתור  החיות 
בגוף61  הנשמה  חיי  יהיו  שא  המתים, 

א(  עא,  )ח"ג  הזהר  ממאמר  ולהעיר   )60
יתיר  עלמין  בכלהו  אשתכח  דאתפטר  "צדיקא 
 .  . המעשה  העולם  בזה  "שגם  מבחיוהי", 
אשתכח יתיר", כיון שלאחר ההסתלקות "יכול 
כל הקרוב אליו לקבל חלק מבחי' רוחו שבג"ע 
הואיל ואינה בתוך כלי ולא בבחי' מקום גשמי" 
)תניא אגה"ק סי' ז"ך וביאור( - תוספת וחידוש 
ב"הוא  גם  ועי"ז  בחיים",  ב"זרעו  גם  החיות 

בחיים".
61( ובאופן דהנשמה ניזונית מן הגוף )המשך 

חיים נצחיים.

מסכת  שבסיום  יותר  ויומתק 
ד"מת  ההקדמה  )ולאחרי  כתובות62 
בערב שבת כו'" קרוב לסיום המסכת, 
תחיית  אודות  מדובר  סוס"ג(  כנ"ל 
63 - "עתידין צדיקים שמבצבו םהמתי
וצין ועולין בירושלים . . עתידין צדי

קים שיעמדו במלבושיהן64 ק"ו מחטה 

ואילך. וראה סה"ש תשנ"ב  וככה תרל"ז פפ"ח 
ח"א ע' 811ו91. וש"נ(.

62( קיא, ב.
הוא  המתים  דתחיית  שהזמן  להעיר   )63
שהוא  ששי  יום  זהו  ערב  לעת   - שבת*  בערב 
 .  . מתייא  לקיימא  הזמן  שאז  השבת  ערב 
חכמים  תלמידי  הם  אלו  השואבות  צאת  לעת 
לצאת  עת  שהוא  תורה  של  מימי'  השואבים 
ואילך  סע"ב  קכז,  )זח"א  העפר"  מן  להתנער 

)במדרש הנעלם((.
ש"אמר   - לרבי  מהשייכות  להעיר   )64
צדיקים  שעתידים  בתכריכין  מעטו  לבניו  רבי 

הע' 61: וככה תרל"ז פפ"ח ואילך: ראה 
לקמן במילואים.

]ועפ"ז   :-118 19 ע'  ח"א  תשנ"ב  סה"ש 
הנשמה  לבוא  שלעתיד  הענין  תוכן  לבאר  יש 
העבודה  זמן  הזה,  שבזמן   – הגוף  מן  ניזונית 
דבירור וזיכוך הגוף, עיקר ההדגשה היא שגילוי 
ויחדור  יומשך  הגילויים(  )מעלת  אור הנשמה 
הבירורים,  גמר  לאחרי  לבוא,  ולעתיד  בהגוף, 
העצם  התגלות  על  ההדגשה  עיקר  תהי' 
בהנשמה  יורגש  שלכן  מגילויים,  שלמעלה 
)רק( מצד  שהתקשרותה עם הקב"ה היא לא 
ית'  עצמותו  מצד  ובעיקר(  )גם  אלא  מעלתה, 
שבו  מהגוף  הנשמה  מקבלת  זה  שרגש  ממש, 

מתגלה בחירת העצמות[.

בכל  כ':  ס"ע  תרנ"ט  סה"מ   :65 הע' 
דבר בעוה"ז יש גשמיות ורוחניות, והרוחניות 
את  ומהווה  המחי'  האלקי  החיות  בחי'  הוא 
הנפש  הנה  ומדבר,  בחי  וכמו  הנברא.  גשם 
המדבר  או  הבע"ח  גוף  את  המחי'  הוא  שבו 
להיות בבחינת חי או מדבר, ובהסתלק הנפש 
מן הגוף, יצא הגוף מגדר חי ויתבטל חיותו . . 
נפסד  ג"כ אינו מובן למה אינו  )והגם דלפי"ז 
שגם  משום  י"ל,  הנפש,  כשמסתלק  תיכף 
לאחר ההסתלקות עדיין רוח הנפש נמצא על 
הגוף. ויש בזה חילוקים דשלשה ימים ושבעה 
ועמ"ש  בספרים.  כמ"ש  כו',  ויב"ח  ושלשים 
בראשית  ובמד"ר  ה"הף  פ"ג  מ"ק  בירושלמי 
פ"ק ע"פ ונפשו עליו תאבל כו'. ולכן זמן הזה 
קיים  שנשאר  לוז  ועצם  כו'.  קיים  הגוף  ג"כ 
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כו'", נשמות בגופים גשמיים בעוה"ז 
אז  יהי'  שבו  הענינים  שכל  הגשמי, 
בתכלית השלימות, כמו "עתידה חטה 
שתתמר כדקל ועולה בראש הרים . . 
שתהא כשתי כליות של שור הגדול" 

)כהמשך הסוגיא(.

בערב  ד"מת  הפירוש  י"ל  ועפ"ז 
שבת סימן יפה לו":

שהו מודגש  שבת  שבערב  ןכיו 
תוספת  לצורך  היא  החיות  סתלקות 
וחידוש החיות, הרי, זמן המיתה בערב 
שהמיתה  לו"  יפה  "סימן  הוא  שבת 
שלו היא באופן שמוד�ש ב�לוי )רק( 
הענין הטוב דתוספת וחידוש החיות, 
ואמיתיות  דנצחיות  ההוספה  ע"י  הן 
ובג והן עי"ז ש"זרעו בחיים",   החיים 

שיעמדו בלבושיהן"* )ירושלמי שבהערה 21 - 
הובא בתוס' כאן(.

בסמיכות  המתים  תחיית  ע"י  עיקר 
זמן להקבורה65.

מורה  זה  יפה"  ש"סימן  ונמצא 
רצוי  הבלתי  הענין  תיקון  ומדגיש 
שבמיתה, ובמילא מתתקנת גם סיבת 
התומ"צ,  ביטול  על  רבי  של  בכייתו 

)בהת לתחי'  קמים  כשצדיקים  וכי, 
שנה  ארבעים  המשיח66,  ימות  חלת 
בנ"י67(  דכל  דתחה"מ  התקופה  לפני 

)ואדר התומ"צ  קיום  המשך  וישנו 
בה: בשלימות נעלית יותר - "כמצות 

שוכני  ורננו  ד"הקיצו  שהענין  ובפרט   )65
עפר" נקל יותר אצל אלו שנעשו "שווכני עפר" 
הגוף  על  עדין  שורה  הנפש  שרוח  זהועתה, 
)כידוע פרטי הילוקים בזה בנוגע לשלשה שבעה 

ושלושים כו' )ראה סה"מ תרנ"ט ס"ע כ'((.
נמי  לבוא  "לעתיד  ב:  ה,  יומא  ראה   )66
שמזה  עמהם",  ומשה  ובניו  אהרן  לכשיבואו 

מוכח שצדיקים קמים לתחי' מיד.
67( ראה זח"א קמ, א.

לעולם הוא מפני שממנו אינו מסתלק החיות 
כו' כידוע(.

הע' 67: זח"א קמא, א: תנינן שלש כתות 
גמורים  רשעים  ושל  גמורים  צדיקים  של  הן, 
ושל בינונים, צדיקים גמורים יקומות בקימה 
של מתי א"י מהיום כמה שנים שהם קודמים 
גלויות  קיבוץ  של  הארבעים  בשנת  בתחלה 
ושמנה  מאות  ארבע  לזמן  כלם  והאחרונים 

שנה לאלף הששי כדקאמרן . . וכמה שנים הם 

נקדמים רבי יהודה אומר מאתים ועשר שנים 

רבי יצחק אומר רד"י שנה דכתיב וירמ מיעקב 

כל  לשאר  הצדיקים  נקדמים  שנה  יר"ד  וגו' 

אדם רב נחמן אמר לפי השיעור שנבלה בעפר 

הוו? אלא  כן הרבה תחיות  יוסי אם  רבי  א"ל 

דאתמר  והאי  הזמן  באותו  יהיו  התחיות  כל 

בחזו"ן ואמת הדבר וצבא גדול.

*( ויש לומר, שמעין זה הי' אצל רבי - ש"כל 
בי שמשי )ערב שבת( הוה אתי לביתי'" )כתובות 
בשבת  לובד  שהי'  חמודות  "בבגדים  א(,  קג, 
חובתן  ידי  הרבים  את  ופוטר   .  . ולא בתכריכין 

חפשי  שהם  המתים  כשאר  ולא  היום,  בקידוש 
מן המצוות כו'" )ספר חסידים סי' תשכט( - ע"ד 

ובדוגמת תחה"מ )וראה שוה"ג שלאח"ז(.



33 י' אד"ש ה'תשע"ט - סיום ה'שלושים' לפטירת הרב ארנשטיין ע"ה

68(, ובפרט להרעות שאין מצו "רצונך
לאחרי  )גם  לבוא  לעתיד  בטלות  וות 

תחה"מ(69.

המכוון  שעיקר  לומר,  ויש 
במארז"ל "מת בערב שבת סימן יפה" 

68( ראה תו"ח ר"פ ויחי. המשך וככה תרל"ז 
פי"ז ואילך. ועוד.

69( ראה בארוכה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 82 
ואילך. וש"נ.

חסד,  ותורת  חיים  תורת  בתורה,  לו 
בנוגע  אלא(  ח"ו,  כפשוטו,  )לא  הוא 
בגוף  הנשמה  בחיי  האדם  לעבודת 

הנ בטוב  טובות  ושנים  ימים  ולאורך 
וראה והנגלה )כנ"ל ס"ד(; ובפרט לא

)אצל  כפשוטו  גם  אירע  שכבר  חרי 
)"די  מספיק  ה"ז  סגולה70(,  יחידי 

ד"מת  הרוחנית  העבודה  באה  שאצלם   )70
בחיים  עבודתם  ולימות  )בגמר  שבת"  בערב 

ימות  הנה  ויחי:  ר"פ  תו"ח   :68 הע' 
המתים  תחיית  שלאחר  העוה"ב  אינו  המשיח 
שאז יהי' מתן שכרם של צדיקים אבל בימות 
המצות  במעשה  השלימות  עיקר  יהי'  המשיח 
לקבל  ולא  לעשותם  היום  בבחי'  והוא  דוקא 
שכרם )וזהו שהשיבו משיח היום אם תשמעו 
המעשה  שלימות  הי'  שלא  ומה  כו'(  בקולי 
באדה"ר בג"ע דכתי' בי' ויגרש האדם כו' וידוע 
ושס"ה  מ"ע  רמ"ח  שהן  ולשמרה  לעבדה  פי' 
מה  וגם  כו'  הקוצים  מבער  שהי'  ע"י  ל"ת 
הבית  ובזמן  דוד  בימי  המעשה  נשתלם  שלא 
שאז  בימוהמ"ש  ישתלם  כו'  מא"י  שגלו  עד 
ואדם  לכן  קודם  משא"כ  בשלימות  אדם  נק' 
אין כו' כי כל עיקר הכוונה הראשונה שהניחו 
לאדה"ר בג"ע הוא לעבדה כו' ולא עלתה בידו 
בכניסת  המעשה  לתקן  הכוונה  הי'  לזאת  כו' 
המצות  עיקרי  שכל  בהיות  לא"י  אבותינו 
כו'  מהם  חלקים  ד'  כמעט  דוקא  בארץ  תלוין 
המעשה  בשביל  הכוונה  שעיקר  נראה  מזה 
נשלמה  שלא  אך  לעשותם.  היום  שאמר  כמו 
המעשה עד יוהמ"ש וד"ל. וזהו שאנו אומרים 
תמידים  חובותינו  קרבנות  את  נעשה  ושם 
נעשה  דוקא  שאז  דמשמע  רצונך  כמצות  כו' 

שעיקר  מפני  לכן  קודם  ולא  רצונך  כמצות 
ליוהמ"ש  עד  עדיין  הי'  לא  המעשה  שלימות 
קרבן  במקום  התפילה  שנתקנה  ובגלות  כנ"ל 

א"ז עדיין כמצות רצונך ממש.

אך  ואילך:  פי"ז  תרל"ז  וככה  המשך 
מה  זה  שענין  משנת"ל  דלפי  הוא  הענין 
שנתלבשו המצוות בדברים גשמי' זהו בשביל 
ושפלותן של  נפילתן  ענין  ועיקר  בירור התהו, 
כל דברים הגשמי' זהו עתה אבל לע"ל יזדככו 
הכל . . וא"כ ענין נמצוות דעכשיו שע"י מתגלה 
ה"ז  ומדיח  מסית  היצה"ר  ובעוד  גס  דבר  גם 
במה  דרז"ל  פשט  מובן  וא"כ  כו',  יותר  יפה 
שהכוונה  בעוה"ז,  כו'  א'  שעה  יפה  שאמרו 
הוא על המצות דעכשיו דוקא כו', אמנם לפ"ז 
כמצות  יהי'  דלע"ל  המצות  למה  מובן  אינו 
הענין  אך   .  . כו'  עכשיו  של  ולא  דוקא  רצונך 
כו'  מכם  יקריב  כי  אדם  דכתי'  בקצרה  הוא 
מן הבהמה מן הבקר כו', וכאשר לע"ל יתעלה 
ג"כ,  גם הקרבת הקרבן שמכם  יתעלה  האדם 

ולכן אמר ושם נעשה לםניך כמצות רצונך כו'.

הע' 69: סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 28 ואילך: 
ראה לקמן במילואים.

*( וגם בבואו לביתו בערב שבת "הי' נראה בבגדים חמודות שהי' לובש בשבת ולא בתכריכין".
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שאר  כל  י"ח  להוציא  כדי  והותר"( 
ח"ו(,  המאורע  לפשטות  )בנוגע  בנ"י 

וובמילא יהי' אצלם ענין זה רק בעבו
ודה הרוחנית, לאורך ימים ושנים טו

הפסק  )ללא  נצחיים  לחיים  עד  בות, 
כלל( דלעתיד לבוא.



ו. האמור לעיל קשור במיוחד עם 
כפשו שבת"  בערב  ד"מת  והמאורע 

טו71 בערב שבת זה.

מאורע  היותו  - שעם  ובהקדמה 
פרטי אצל יחיד מישראל, הרי ]נוסף 
"עולם  הוא  מישראל  שכאו"א  לכך 
חלק  הוא  מישראל  וכאו"א  מלא"72, 
וקשור עם כלל ישראל, "קומה אחת 

חיותם בעלמא דין( גם ב�שמיות - ע"ד שמצינו 
בהתמימות דשנותיהם של צדיקים, "כשם שהם 
רפנ"ח(,  )ב"ר  תמימים"  שנותיהם  כך  תמימים 
צדיקים  של  שנותיהם  וממלא  יושב  "הקב"ה 
יחידי  שאצל  וש"נ(,  א.  יא,  )ר"ה  ליו"  מיום 
בגשמיות,  גם  הרוחנית  התמימות  באה  סגולה 
כמו משה רבינו, ש"בשבעה באדר מת* ובשבעה 
באדר נולד" )מגילה יג, ב. וש"נ(, ועד"ז אדמו"ר 
בט'  הסתלקותו  וים  הולדתו  שיום  האמצעי, 

כסלו )"היום יום" ט' כסלו. ובכ"מ(.
וכו' ר' משה יצחק ע"ה  71( פטירת הרה"ח 

העכט )המו"ל(.
כו'  יחידי  אדם  נברא  "לפיכך  כמארז"ל   )72
של  מילאו  נברא  א'  "שמאדם  מלא",  עולם 

עולם" )סנהדרין לז, סע"א ובפירש"י(.

ומו חסיד  אודות  מדובר   ]73 "שלימה
וקושר לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דור

נו, ששלחו ומסר על ידו הקמת וניהול 
והיהדות  התורה  הפצת  של  מוסדות 
והמעיינות חוצה, ובמילוי שליחות זו 
חייו  ימי  משך  כל  התעסקותו  היתה 
עד ליומו האחרון - ערב ש"ק מברכים 
יום  הוא  חודש שבט, שהעשירי שבו 
ההילולא )גמר ושלימות עבודתו( של 

והמשלח, כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דו
רנו )כמדובר לעיל74(, בודאי שיש בזה 
לבו"75,  אל  יתן  "החי  והוראה,  לימוד 

וובפרט בקשר להמשך עבודת השלי
דור נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  וחות 

והיהדות  נו לכל דורו בהפצת התורה 
והמעיינות חוצה.

על  להתעכב  יש  לכך  ובהתאם 
הנפטר,  וההוראה משמו של  הלימוד 

כולל גם שם המשפחה76, כדלקמן.

73( לקו"ת ר"פ נצבים. ובכ"מ.
בסה"ש  נדפסו   - שלפנ"ז  בשיחות   )74

תשנ"ב ח"א ע' 462 ואילך.
75( כנ"ל הערה 54.

76( דאף שהוא שם לע"ז, הרי ידועה הנהגת 
למדים  שהיו  פולין,  אדמו"רי  ישראל,  גדול 
בשפת  ושמות  מענינים  גם  ה'  בעבודת  הוראה 
חב"ד,  נשיאי  אצל  גם  מצינו  ועד"ז  המדינה, 
תורת  והפצת  בלימוד  הוא  ענינם  שאף שעיקר 
וכן  חסידות,  מאמרי  אמירת  ע"י  החסידות, 
מבארים  היו  לזמן  מזמן  מ"מ,  דתורה,  בנגלה 

לימוד והוראה מעניני העולם כו'.

*( בערב שבת )כנ"ל הערה 2(.
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יצחק"  "משה   - שמותיו  בב'  ז. 
ההתקשרות  לראש  לכל  מרומזת   -

ולכ"ק מו"ח אדמו"ר: "משה" - "את
ודרא"77,  דרא  בכל  רמשה  פשטותא 
 - ו"יצחק"  שבדורנו,  רבינו  משה 
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  של  השני  שמו 
השומע  )"כל  והשחוק  השמחה  ע"ש 
ושלימותה  שעיקרה  לי"78(,  יצחק 
צדקנו  משיח  ע"'  העתידה  בהגאולה 
אחרון"79(,  גואל  הוא  ראשון   )"גואל 
פינו",  שחוק  ימלא  "אז  כמ"ש80 

77( תקו"ז תס"ט )קיב, רע"א. קיד, רע"א(. 
וראה ב"ר פנ"ו, ז.

78( וירא כא, ו.
79( ראה שמו"ר פ"ב, ד. זח"א רנג, א. לקו"ש 

חי"א ע' 8 ואילך. וש"נ
80( תהלים קכו, ב. וראה ברכות לא, א.

אתה  "כי  דוקא  ליצחק  כשיאמרו 
אבינו"81.

השמות  ב'  בתוכן  להוסיף  ויש 
במילוי  לעבודתו  ובשייכות  בקשר   -

השליחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר:

ליצ משה  שבין  ומהחילוקים 
חק - שמשה חי מאה ועשרים שנה, 
אנכי  ועשרים שנה  "בן מאה  כמ"ש82 
מיג  היום", "היום מלאו ימי ושנותי"

ימיו  )"והיו  האדם  חיי  ושלימות  לוי 
עלי  ועבודתו  שנה"83(  ועשרים  מאה 
ושמונים  מאה  חי  ויצחק  אדמות; 

81( ישעי' סג, טז. וראה שבת פט, ב.
82( וילך לא, ב ובפירש"י.

83( בראשית ו,ג.

ה'  ויקרא אליו מלאך  ז:  נו,  ב"ר   :77 הע' 
מן השמים ויאמר אברהם אברהם. תני ר' חיי' 
לשון חיבה לשון זירוז, ר' ליעזר א' לו ולדורות, 
בו  שאין  דור  ואין  כאברהם  בו  שאין  דור  אין 

כיעקב וכמשה וכשמואל.

ד"א ומשה הי'  שמו"ר פ"ב, ד:   :79 הע' 
)בראשית  לכך,  מתוקן  הי'  בו  שכתוב  מי  כל 
ג( הן האדם הי', מתוקנת היתה המיתה לבא 
מיתה  זו  תהום  פני  על  וחשך  שנאמר  לעולם 
ערום  הי'  )והנחש  הבריות,  פני  שמחשיך 
הי'  תמים  כתיב  בנח  הי',  לפורעניות  מתוקן 
מתוקן לגאולה, ביוסף כתיב ויוסף הי' מתוקן 
לפרנסה, במרדכי כתיב איש יהודי הי' מתוקן 
להצלה, ומשה לגאולה, מתחלת ברייתם נתקנו 

לכך.

זח"א רנג, א: ובגין דא כפל קודשא בריך 
הוא שמי' משה משה חד על פורקנא קדמאה 
וחד על בתרייתא ובג"ד אז ישיר משה אז שר 
לא נאמר אלא אז ישיר עשיראה בתפלה ודא 

יי'  שמעה  לדוד  תפלה  אתמר  עלה  שכינתא 
יומין  באחרית  אמר  קדשא  ברוח  ודוד  צדק 
פקדת  לבי  בחנת  ישראל  על  אמר  דגלותא 

לילה ולית לילה אלא גלותא.

לקו"ש חי"א ע' 8: ראה לקמן במילואים.

יוחנן  רבי  אמר  א:  לא,  ברכות   :80 הע' 
לאדם  אסור  יוחאי:  בן  שמעון  רבי  משום 
אז  שנאמר:  הזה,  בעולם  פיו  שחוק  שימלא 
ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן 
אלה.  עם  לעשות  ה'  הגדיל  בגוים  שיאמרו 
מלא  לא  שמימיו  לקיש,  ריש  על  עליו  אמרו 
יוחנן  שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מרבי 

רבי'.

ב: אמר רבי שמואל  81: שבת פט,  הע' 
בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב כי אתה 
אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו 
לעתיד  שמך.  מעולם  גואלנו  אבינו  ה'  אתה 
לאברהם:  הוא  ברוך  הקדוש  לו  יאמר  לבא 
 - עולם  של  רבונו  לפניו:  אמר  לי.  חטאו  בניך 
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דאריכות  השלימות  תכלית  שנה84, 
מים ושנים יותר משאר האבות )יעקב 
שחי קמ"ז שנה, ואפילו אברהם שחי 

קע"ה שנה85(.

84( וישלח לה, כח. 
צריכים  היו  ויעקב  אברהם  שגם  ואף   )85
צדדית  סיבה  שבגלל  אלא  שנה,  ק"פ  לחיות 
לאברהם  ]בנוגע  שנותיהם  נחסרו  )לכאורה( 

אדם  של  )בשמו  שניהם  וחיבור 

ל.  כה,  תולדות  טו.  טו,  לך  לך  פרש"י  ראה   -
ובנוגע ליעקב - ראה מדרש הובא בדעת זקנים 
ש"כל  הידוע  ע"פ  הרי,  ח[,  מז,  ויגש  מבעה"ת 
דבר אף שהוא הכרחי לכאורה הכל בכוונה כו'" 
שאצלם  לומר,  יש  מסעי(,  ר"פ  עה"ת  )צפע"נ 
היתה שלימות ואריכות ימים במספר שנותיהם 

בפועל )קע"ה דאברהם* וקמ"ז דיעקב(**.

בעולם  שמך  ויתקדש  שחטאו,  )הואיל  ימחו 
על  רש"י(  דבריך.  על  בעוברין  דין  כשתעשה 
קדושת שמך. אמר: אימר לי' ליעקב דהוה לי' 
עלייהו.  רחמי  דבעי  אפשר  בנים,  גידול  צער 
אמר ליה: בניך חטאו. - אמר לפניו: רבונו של 
עולם, ימחו על קדושת שמך. - אמר: לא בסבי 
טעמא, ולא בדרדקי עצה. אמר לו ליצחק: בניך 
חטאו לי. - אמר לפניו: רבונו של עולם, בני ולא 
לנשמע,  נעשה  לפניך  שהקדימו  בשעה  בניך? 
שהן  לפניך  גלוי  )שהי'  בכורי  בני  להם  קראת 
עתידין לומר לפניך בסיני נעשה ונשמע, לקבל 
ולא  בני  עכשיו  רש"י(,  כבנים.  מאהבה  עולך 
בניך? ועוד, כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם 
עלייהו  ענשת  דלא  עשרין  דל  שנה.  שבעים   -
הקדוש  ענש  שלא  המדבר  בדור  מצינו  )שכן 
דכתיב  ומעלה,  שנה  מעשרים  אלא  הוא  ברוך 
במדבר הזה יפלו פגריכם וגו' מבן עשרים שנה 
להו  פשו   - רש"י(  עלי.  הלינותם  אשר  ומעלה 
פשו   - דלילותא  וחמשה  עשרין  דל  חמשין. 
ופלגא,  סרי  תרתי  דל  וחמשה.  עשרין  להו 

תרתי  להו  פשו   - הכסא  ודבית  ומיכל  דצלויי 
סרי ופלגא. אם אתה סובל את כולם - מוטב, 
ואם לאו - פלגא עלי ופלגא עליך. ואם תמצא 
לומר כולם עלי - הא קריבית נפשי קמך. פתחו 
אמרו,  יצחק  )כנגד  אבינו  אתה  )כי(  ואמרו: 
והוא אמר להם: הראו כנגד הקדוש ברוך הוא 
עד  יצחק:  להם  אמר  רש"י(.  אביכם.  שהוא 
שאתם מקלסין לי - קלסו להקדוש ברוך הוא, 
בעינייהו.  הוא  ברוך  הקדוש  יצחק  להו  ומחוי 
ה'  אתה  ואומרים  למרום  עיניהם  נשאו  מיד 

אבינו גואלנו מעולם שמך.

תקבר  טו:  טו,  לך  לך  פרש"י   :85 הע' 
בשיבה טובה - בשרו שיעשה ישמעאל תשובה 
בימיו ולא יצא עשו לתרבות רעה בימיו, ולפיכך 
מת חמש שנים קודם זמנו ובו ביום מרד עשו.

מדרש הובא בדעת זקנים מבעה"ת ויגש 
מדרש בשעה שאמר יעקב מעט ורעים  מז, ח: 
מלטתיך  אני  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  היו 
מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף ואתה 
מתרעם על חייך שהם מעט ורעים חייך שמנין 

*( ומודגש ביותר בהטעם דחסרון חמש שנים 
 - טובה"  "שיבה  אצלו  שתהי'  בשביל  משנותיו 
דאריכות  השלימות  מודגשת  החסרון  שבסיבת 

ימים שמתבטאת בה"שיבה טובה".
**( נוסף לכך שבשנים אלו השיגו השלימות 
שמצינו  )ע"ד  שנה  ק"פ  במשך  יצחק  שהשיג 
בון(,  לר'  בנוגע  ה"ח(  פ"ב  )ברכות  בירושלמי 

"מער  לפרעה  שאמר  שאף  ביעקב,  כמודגש 
ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו )בטובה( את 
ימי שני חיי אבותי" )ויגש מז, ט ובפירש"י(, הרי, 
נעשו  ידם  שעל  האחרונות  שנותיו  )טוב(  בי"ז 
גם  נכללת  פ"ה(,  )תדבא"ר  בטובה"  ימיו  "כל 
השלימות דק"פ שנה, ש"השיגו את ימי שני חיי 

אבותי".
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בשלי ההוספה  על  מורה   - ואחד( 
מות העבודה )ק"כ שנה( ע"י אריכות 
ימים )ק"פ שנה(, ולא עוד אלא שגם 

וההוספה נעשית באותו אופן כמו הע
בודה המוכרחת )ק"כ שנה(:

שעוס שלאחרי  כאלה  וישנם 
קים בעבודתם משך זמן ארוך וזוכים 
חושבים  בעמלם,  טוב  פרי  לראות 
שכבר הגיע הזמן לנוח מגודל היגיעה 
בעבודתם, ובמילא מחכים כבר לגמר 
וסיום העבודה )ועד להשלימות בזה - 

בימות המשיח(.

שלי לאחרי  שגם  כאלה  ווישנם 
ומשתדלים  חפצים  העבודה  מות 
להוסיף עוד יותר, אבל אעפ"כ, אין זה 
המוכרחת,  העבודה  כמו  אופן  באותו 

כי אם כמו ענין של הוספה.

מודגשת  האמיתית  והשלימות 
 - ויצחק  משה  השמות  ב'  בחיבור 
העו שלימות  )לאחרי  ההוספה   שגם

ימים  לאורך  העבודה  בהמשך  בודה( 

)ועד לק"פ שנה, כשני  ושנים טובות 
כמו  אופן  באותו  היא,  יצחק(,  חיי 
שלימות  )לפנ'  המוכרחת  העבודה 
העבודה, ועד להשלימות דק"כ שנה( 
הנפטר  של  בהנהגתו  שרואים  כפי   -
שלא הסתפק בשלימות הקיימת כבר, 

ואלא המשיך לעסוק בכל עניני העבו
באותו מרץ, חיות ושמחה )כמודו  דה

גש גם בהשם "יצחק", ע"ש השמחה( 
כל ימי חייו, עד ליומו האחרון )כנראה 
המוסדות  ניהול  בעניני  מהשאלות 

שהגיעו לכאן גם בימים האחרונים(.

בשם  גפ  הרמז  להוסיף  ויש  ח. 
דג,  של  שם   - )"העכט"(  המשפחה 

ואשר, עם היותו דג טורף, יש בו חי
מזה,  ויתירה  טהור86,  דג  שהוא  דוש 

לה בנוגע  לו  נודעת  יתירה  ושחיבה 

86( ויומתק יותר ע"פ הידוע טבעו של דג זה, 
שפיו פתוח, והדגים הקטנים נכנסים )מאליהם( 
האכזריות  טבע  בו  אין  ובמילא  פיו*,  לתוך 

דבעלי חיים טורפים שנאסרו באכילה.

כך  מגורי  בימי  עד  ויאמר  מן  שיש  התיבות 
אביך  יצחק  כחיי  תחי'  שלא  משנותיך  יחסרו 
והם ל"ג תיבות ובמנין זה נחסרו מחייו שהרי 

יצחק חי ק"פ שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ז.

רבי  הי'  ברכות פ"ב ה"ח: למה  בשוה"ג: 
בון בר' חייא דומה למלך ששכר פועלים הרבה 
במלאכתו  משתכר  והי'  אחד  פועל  שם  והי' 
מטייל  והי'  נטלו  המלך  עשה  מה  מדאי  יותר 

עמו ארוכות וקצרות. לעיתותי ערב באו אותם 
פועלים ליטול שכרן ונתן לו שכרו עמהן משלם. 
והיו הפועלים מתרעמין ואומרים אנו יגענו כל 
היום וזה לא יגע אלא שתי שעות ונתן לו שכרו 
לשתי  זה  יגע  המלך  להן  אמר  משלם.  עמנו 
היום  כל  אתם  יגעתם  שלא  ממה  יותר  שעות 
יגע רבי בון בתורה לעשרים ושמונה  כולו. כך 
שנה מה שאין תלמיד וותיק יכול ללמוד למאה 

שנה.

ללויתן:  בנוגע  )פ"ט(  מפרדר"א  להעיר   )*
"הוא פותח פיו והתנין הגדול שבא יומו להאכל 

בורח ונס ונכנס לתוך פיו של לויתן" )וראה לקמן 
סוס"ט(.
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חיוב87 דאכילת דגים ביום השבת:

דגים - "מים מכסים עליהם ואין 
ודוגמתו  בהם"88,  שולטת  הרע  עין 
ב"זרעו של יוסף", כולל ובמיוחד זרעו 

שבדו יוסף  של  ושלוחיו(  ו)תלמידיו 
דור נשיא  אדמו"ר  מו"ח  ב"ק  ורנו, 

87( ראה שו"ע אדה"ז או"ח סרמ"ב ס"ב. שם 
ס"ז ובקו"א )ד(.

88( ברכות כ, סע"א.

בקרב  לרוב  "וידגו  בהם89  שנאמר  נו, 
הארץ"88.

ודג טורף - ע"ד מ"ש90 "בנימין91 

89( ויחי מט, כז.
90( שם מט, כז.

91( להעיר מהשייכות דבנימין ליוסף* )כ"ק 
מו"ח אדמו"ר( - צדיק עליון וצדיק תחתון )ראה 
זח"א קנג, ב. תו"א תרומה פ, ד. לקו"ת ראה כה, 

ד ואילך. לקו"ש חכ"ה ס"ע 182 ואילך. וש"נ.

סרמ"ב  או"ח  אדה"ז  שו"ע   :87 הע' 
היו  הגמרא  חכמי  בימי  מענגו  במה  ס"ב: 
תרדין  של  ובתבשיל  גדולים  בדגים  מענגין 
וכל  בימיהם  ענג  חשובים  היו  אלו  שמאכלים 
במאכלים  יענגוהו  מנהגו  לפי  ומקום  מקום 

ומשקים החשובים להם ענג.

שם ס"ז: אף מי שאין ידו משגת להרבות 
במאכלי שבת טוב לו ליזהר שלא יפחות משני 
תבשילין וטוב ליזהר לאכול דגים בכל סעודה 
או  טבעו  לפי  לו  מזיקים  הדגים  כן  אם  אלא 
ששונאם שאין לו מהם עונג אלא צער והשבת 

לענג ניתן כמו שיתבאר בסימן רפ"ח.

ואם הנכרים מייקרים השער של הדגים 
יכולים  שאין  אדם  בני  כמה  יש  זה  ומחמת 
ליקח דגים לשבתד נכון לתקן שלא יקנה שום 
שאח"כ  כדי  שבתות  איזה  דגים  מהם  ישראל 
עונג  מצות  לקיים  הכל  ויוכלו  השער  יוזילו 

שבת:

של  בנו  הנה  כו'.  לתקן  נכון  )ד(:  קו"א 
שליש  עד  דדוקא  בהג"ה  כתב  הלל  הבית 
הוא  דדגים  וסיים  שליש,  עד  מצוה  דהידור 

חיוב גמור מדאורייתא ע"ש, והוא תמוה מאוד, 
דאורייתא,  חיוב  השמיטו  והשו"ע  שהרמב"ם 
מדרבנן  וגם  באורייתא,  דגים  כתיבי  מי  ועוד 
דגים,  דוקא  שיתקנו  הנגלה  בדרך  טעם  אין 
מקומות  בכמה  בגמרא  דגים  שהזכירו  ומה 
ידו  שאין  מי  ולכן  המובחר,  מן  למצוה  היינו 
עולה  דמיונו  אין  הוא  וכיון שכן  פטור.  משגת 
אתרוג  דהתם  שליש,  עד  מצוה  מהידור  יפה 
לכן  גמור,  חיוב  לקנותו  הוא  מחויב  הראשון 
הידור  זה משום  חיוב  על  צריך להוסיף שליש 
מצוה, אבל הכא עיקר חיוב הדגים הוא משום 
הידור מצות עונג, שהרי יכול לענג ג"כ בדברים 
אחרים חשובים, ואף אם הדגים יותר חשובים 
ומנין  מצוה,  הידור  זה  נקרא  מקום  מכל 
לא  )לכן  ההידור  על  שליש  עוד  להוסיף  לנו 

העתקתי דבריו(:

הע' 91: ראה לקמן במילואים.

יש  עפ"ז   :68 הע'  שם  לקו"ש  בשוה"ג: 
ברכת  שסמך  )הפנימי(  הטעם  ג"כ  לבאר 
בנימין ל"ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך 
אותם" )מט, כח(. ש"כללן כולם בכל הברכות" 

)פרש"י(:

ל"איש  בנימין  ברכת  שסמך  לכך  נוסף   )*
בכל  כלם  ש"כללן  אותם",  ברך  כברכתו  אשר 

הברכות" )שם, כח ובפירש"י. וראה לקו"ש שם 
הערה 68(.
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שקאי  דקדושה93,  טרף  יטרף",  זאב92 
והעלאת  דבירור  העבודה  כללות  על 
מעניני  שחוטפים  הקדושה  ניצוצות 

כמ לקדושה,  אותם  ומעלים  והעולם 
רפ"ח  ד"טרף",  בהגימטריא  גם  רומז 

ניצו רפ"ח  על  שרומז  א',  ובתוספת 
94 שנפלו בשבה"כ דתהו, שבירוו םצי
ורם ועלייתם לקדושה היא ע"י המש
כת וגילוי האל"ף, אלופו של עולם.

הקשר  בביאור  להוסיף  ויש 
זמן הכנת הדו לערב שבת,   והשיכות

"כל  א(  קכז,  )חולין  ממארז"ל  להעיר   )92
טורף  שדג  ובנדו"ד,  בים",  יש  ביבשה  שיש 
הוא דוגמת הזאב ביבשה. - ויומתק יותר שדג 
)ראה  הים"  "זאב  בשם  גם  נקרא  )"העכט"(  זה 

קיצושו"ע סמ"ו סמ"ג(.
93( ראה אוה"ת ויחי תטז, א ואילך. לקו"ש 

שם ע' 282. וש"נ.
בגימטריא  הכולל  עם  שרפ"ח  ולהעיר,   )94

"טרף" )ראה סה"מ תרס"ג ע' נא. וש"נ(.

)"מי שטרח בערב  ליום השבת95  גים 
שבת יאכל בשבת"96( - ע"פ מארז"ל97 
"זכור מלפניו ושמור מלאחריו, מכאן 
אמרו מוסיפין מחול על הקודש, משל 
לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו" 

וש )גמר  הסךוהכל  מרומז  שבזה  ו- 
לימות( של כללות העבודה )טירחא( 
והעלאת  בבירור  המעשה  ימי  וששת 
עניני החול שבעולם, שגם הם עולים 
ונכללים בקדושת יום השבת )הוספה 

הד הכנת  ולכן,  הקודש(,  על  ומחול 
גים )העבודה דזאב טורף( היא בערב 

ושבת, ואכילתם ביום השבת )זמן המ

מלח  "רבא  א:  קיט,  משבת  להעיר   )95
שיבוטא" )וע"פ מ"ש בסרי הטבעיים - שייך דג 
זה למשפחת הדגים הנקראים בשם "שיבוטא"(. 
חודש  מברכים(  ל)שבת  מהשייכות  ולהעיר   -

שבט.
96( ע"ז ג, סע"א.

97( מכילתא יתרו כ, ח. וראה לקו"ש חט"ז 
ע' 132 ואילך. וש"נ.

היא,  כברכתו"  אשר  "איש  ההדגשה 
כמבואר בכ"מ )לקו"ת ראה, יט רע"א. ד"ה כה 
היא  הברכה  המשכת  כי  ועוד(  תרכ"ו  תברכו 
רק משרשו ומקורו של המתברך; וא"כ, הענין 
)שהברכה  אותם"  ברך  כברכתו  אשר  ד"איש 
שבט  דכל  הפרטי(  ומקורו  )משרשו  הפרטית 
של  הו"ע  השבטים(  שאר  לכל  נמשכה  ושבט 
המשכה  מצד  רק  ואפשרי  וחטיפה,  "יטרף" 
מלמעלה מהשתלשלות )שרש ומקור הברכה(.

בתוך  סמ"ג:  סמ"ו  קיצושו"ע   :92 הע' 
הדגים נמצאו לפעמים תולעים במוח או בכבד 
בדג  ובפרט  באזנים,  או  בפה  או  במעיים  או 

תולעים  בו  יש  )"העכט"(  הים  זאב  הנקרא 
דקים וארוכים ובמקום השכיח צריכין בדיקה.

הע' 93: אוה"ת ויחי תטז, א:  ראה לקמן 
במילואים.

לקו"ש שם ע' 282: ראה לעיל פענוח להע' 
.91

וכמ"ש  נא:  ע'  תרס"ג  סה"מ   :94 הע' 
ותתן טרף לביתה טרף בגימ' רפ"ח עם הכולל 

כו'.

ואילך:   231 ע'  חט"ז  לקו"ש   :97 הע' 
ראה לקמן במילואים.
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נוחה שלאחרי העבודה דזאב טורף(.

ועפ"ז יש להוסיף בביאור ה"סימן 
יפה" ד"מת בערב שבת" - שמורה על 
עניני  בבירור  העבודה  ושלימות  גמר 
"נכנס  ולכן  יטרף"98(,  )"זאב  העולם 

למנוחה מיד".

ממאורע  וההוראה  והלימוד  ט. 
הנ"ל - "החי תן אל לבו":

פטי לאחרי  - שגם  לראש  ולכל 
המו והרחבת  קיום  המשך  צ"ל  ורתו 

של  בשליחותו  בהם  )שעסק  סדות 
ביתר  ואדרבה,  אדמו"ר(,  מו"ח  כ"ק 
תוספת  של  באופן  עוז,  וביתר  שאת 
וחידוש החיות - "מה זרעו בחיים אף 
)כנ"ל ס"ה(, ובפרט ע"י  הוא בחיים" 
"זרעו"  שיחיו,  ומשפחתו  ביתו  בני 
כפשוטו, "זרעו בחיים", מתוך הוספה 
בכל עניני חיים, ברוחניות ובגשמיות, 
נשמה בריאה בגוף בריא, לאורך ימים 
ושנים טובות, עד מאה ועשרים שנה 
עד  מזה,  ויתירה  משה(,  חיי  )כשני 

ואילך:  תתקכט  ס"ע  יתרו  אוה"ת  ראה   )98
"בנימין הי' צדיק גמור ומת רק בעטיו של נחש* 
א"כ בירר נה"ב שלו להפריד ממנה כל הרע, זהו 

כמשל הזאב שטורף כו'".

מאה ושמונים שנה )כשני חיי יצחק(.

היא  כל הענינים  וכיון שהתחלת 
ובתורה, "משה קיבל תורה מסיני ומ

הרבה"99  תלמידים  והעמידו  כו'  סרה 
על  )"מפקחין  ולעורר  להציע  יש   -
התחו ע"ד  י   )100 בשבת ציבור  "צרכי 
המוס והרחבת  בקיום  ההוספה  ולת 

)לקראת  לאור  הוצאה  ע"י  הנ"ל  דות 
תורה101  חידושי  קובץ  ה"שלושים"( 
בעניני  התעוררות  דברי   - )כולל 

בהש המדינה(,  בשפת  וגם  ותומ"צ, 
בני  הנ"ל,  המוסדות  תלמידי  תתפות 

וכיו"ב, וב וידידיו  ומשפחתו, קרוביו 
של  שמותיהם  גם  יפרסמו  זה  קובץ 

ית שבודאי  והמסייעים  והתומכים 

99( אבות רפ"א.
100( ראה שבת קנ, א.

101( וברט שעיקר הענין ד"מת בערב שבת" 
שהנשמה  באופן  השינה  הו"ע  האדם  בעבודת 
החיות  וחידוש  תוספת  לצורך  חיים  שואבת 
שבת  כבערב   - ס"ד(  )כנ"ל  התורה  בלימוד 
דתורה  בנגלה  התורה,  בלימוד  שניתוסף  זה, 
חב"ד,  חסידות  תורת  ע"פ  התורה,  ובפנימיות 
ד"מת  להמאורע  ובשייכות  ובקשר  בסמיכות 
הענינים  פרטי  בביאור  ובפרט  שבת",  בערב 
שבמארז"ל זה )"מת בערב שבת סימן יפה לו"(, 

כנ"ל בארוכה.

ורב  חסדא  רב  א:  קנ,  שבת   :100 הע' 
מצוה  של  חשבונות  תרוייהו:  דאמרי  המנונא 
אלעזר:  רבי  ואמר  בשבת.  לחשבן  מותר   -
פוסקים צדקה לעניים בשבת. ואמר רבי יעקב 
נפש  יוחנן: מפקחין פיקוח  בר אידי אמר רבי 

כנסיות  לבתי  והולכין  בשבת,  רבים  ופיקוח 
לפקח על עסקי רבים בשבת. ואמר רבי שמואל 
לטרטיאות  הולכין  יוחנן:  רבי  אמר  נחמני  בר 
עסקי  על  לפקח  ולבסילקאות  ולקרקסאות 

רבים בשבת.

*( להעיר מהשייכות ל"מת בערב שבת" - עין יעקב שבהערה 2.
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והרח לקיום  יותר  עוד  ויסייעו  ומכו 
לפר ש"מצוה  הנ"ל,  המוסדות  ובת 

יתוסף  שעי"ז   - מצוה"102  עושי  סם 
בחיים  זרעו  ד"מה  בהענין  יותר  עוד 
"מזכרת  של  באופן  בחיים",  הוא  אף 
את  יותר  עוד  ממהרים  שעי"ז  נצח", 
)ללא  ד"נצח"  האמיתית  השלימות 
צורך ב"מזכרת נצח"(, בחיים נצחיים 

שלאחרי התחי'.

ד"מת  שהמאורע   - ועיקר  ועוד 
בערב שבת" מהוה "סימן יפה"103 )אם 
נ�ג  עדין יש צורך ב"סימנים"( שכבר
דביו עבודת השליחות  ונשלמ  המרה 

ד"זאב  באופן  החול  עניני  וזיכוך  רור 
)כ"ק  יוסף"  של  "זרעו  ע"י  יטרף" 
שנמשלו  דורנו(  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
104, הסעוו הלדגים, והכל מוכן לסעוד

וראה  סתקפ"א.  ח"א  הרשב"א  שו"ת   )102
מג"א או"ח סקנ"ד סקכ"ג. יו"ד סרמ"ט סי"ג.

103( ומ"ש "סימן יפה לו" - אין זה רק בתור 
איש פרטי, אלא גם בתור חלק מכלל התלמידים 

והשלוחים דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
א(  לח,  )סנהדרין  ממארז"ל  להעיר   )104

דה דלעתיד לבוא )"ליום שכולו שבת 
תהי'  שבה  העולמים"(,  לחיי  ומנוחה 
הדגים105  דאכילת  השלימות  תכלית 
)לאחרי שלימות ההכנה בערב שבת( 
שור  וכן  לויתן107",  של  "מבשרו106   -

לסעודה  שיכנס  כדי   .  . שבת  בעב  נברא  "אדם 
מיד" )"שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ" 

- פרש"י(.
דדגים  מהשייכות  גם  להעיר   )105
כמארז"ל   - המשיח  דימות  לה"סימנים" 
)סנהדרין צח, א( "אין בן דוד בא עד שיתבקש 
מהרש"א:  )ובחדא"ג  ימצא"  ולא  לחולה  דג 
"לפי שכבר גלו כל הדגים מא"י לח"ל כדאיתא 
אמר  בסופה(,  דאיכ"ר  )פתיחתא  במדרשות 
בעת הגאולה שיהי' מפלה למצרים יבקשו שם 
הדגים  שיחזרו  לפי  שם  ימצא  ולא  לחולה  דג 

לא"י"(.
106( ב"ב עה, א.

107( להעיר ממ"ש )תהלים קד, כו( "לויתן 
זה יצרת לשחק בו" - שהוע" השחוק והתענוג 
למעלה מכללות העבודה דברירור העולם )ראה 
יהל  א.  כב,  נשא  לקו"ת  ד.  יז,  תולדות  תו"א 
אור עה"פ )ס"ע תה ואילך((, שזהו תוכן הענין 

ד"זאב יטרף".

סקכ"ג:  סקנ"ד  או"ח  מג"א   :102 הע' 
לו  הי'  ראובן  תקפ"א  סימן  הרשב"א  כתב 
ורצה  ובנה אותו נאה  בית סמוך להיכל בה"כ 
ועכבו  בה"כ  להרחיב  כדי  בה"כ  עם  לערבו 
ישיבה שם  בידו מחמת שהי' מקומות  הצבור 
הבית  מן  שיעשה  והסכימו  ממעלתם  שירדו 
היכל לבה"כ וכן עשה ורוצה לכתוב שמו עליו 
כותבת  התורה  שגם  עליו  לעכב  יכולים  אין 

ומפרסמת העושה מצוה עכ"ל.

פנים  כל  ועל  סי"ג:  סרמ"ט  יו"ד  רמ"א 
לא יתפאר האדם בצדקה שנותן. ואם מתפאר, 
לא די שאינו מקבל שכר, אלא אפילו מענישין 
אותו עלי' )סמ"ג מביאו ב"י סי' רמ"ז(. ומ"מ 
שיכתוב  לו  מותר  לצדקה,  דבר  שמקדיש  מי 

שמו עליו שיהא לו לזכרון, וראוי לעשות כן

הנה  כי  ד:  יז,  תולדות  תו"א   :107 הע' 
יצחק הוא לשון צחוק ותענוג והוא גילוי תענוג 
יצרת  זה  לויתן  כמ"ש  לע"ל  לצדיקים  העליון 
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הב108ר ויין המשומר.

108( לאחרי ש"לויתן נותץ בסנפיריו ונוחרו" 
מותרת  תהי'  זו  ששחיטה   - ג(  פי"ג,  )ויק"ר 
לעתיד לבוא* כיון ש"חידוש תורה מאתי תצא" 
ח"ב  תנש"א  סה"ש  בארוכה  וראה  שם.  )ויק"ר 

ע' 665 ואילך(.

ויה"ר והוא העיקר שלא יצטרכו 
ושלימות  גמר  על  ל"סימנים"109 
לגאולה,  וההכנה  ועבודתינו  מעשינו 

ח"ו,  הנ"ל  מסוג  סימנים  לא  ובודאי   )109
כיון שכבר יצאו י"ח, ומכאן ולהבא תהי' אריכות 

ימים ושנים טובות לכאו"א מבנ"י שליט"א.

לשחק בו. ולכן יצחק הוא לשון עתיד כי הנה 
בחי' צחוק עשה לנו אלקים שבחי' גילוי תענוג 

זה נמשך ע"י שם אלקים.

יצרת  זה  לויתן  ופי'  א:  כב,  נשא  לקו"ת 
ברכת  בדרוש  בסדור  מבואר  הנה  בו  לשחק 
נמשך  והתענוג  השחוק  הנה  וגם  הזימון 
מביטול היש )וכמ"ש במ"א בפ' פנחס ע"פ צו 
לויתן  היש  ביטול  שנק'  ומה  ישראל(  בני  את 
היינו כנ"ל דלוי ולויתן לשון חיבור והתאחדות 
וכמ"כ  חו"ב.  יחוד  ענין  שזהו  האין  עם  היש 
וזהו  באין  בטל  שהיש  היינו  למעלה  מלמטה 
בחי' לויתן ונוני ימא וכמ"ש במ"א בפ' בשלח 
ע"פ אז ישיר משה. בענין ההפרש שבין יבשה 
כו'  לחוץ  נראים  אינם  שבים  שהברואים  לים 
משא"כ  באין  ממש  הבטל  היש  בחי'  והיינו 
כו'  נפרד  דבר  הוא  היש  שביבשה  הברואים 
וע"ש שזהו ממש בחי' לוים והיינו כי לוי הוא 

בחי' לויתן.

יהל אור עה"פ )ס"ע תה ואילך(: בפרדס 
אבל  וחיבור.  ולוי'  יחוד  לשון  ר"ל  לויתן  ערך 
המייחד  דעת  דהיינו  יחודים  שני  פי'  לויתן 
הם  הקשקשין  כו'  זו"נ  המייחד  ויסוד  חו"ב 
נו"ה וסנפירין חו"ג והיינו כי קשקשת לבושא 
לכן  תומ"צ  ע"י  הנמשכים  לבושים  שהם  הוא 
הם בנו"ה שהם בחי' מעשה כו'. וא"כ לפ"ז פי' 
ע"ד  דו"נ  וזווג  יחוד  ענין  ר"ל  יצרת  זה  לויתן 

אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה כו' כי באור 
א"ס עצמו לא שייך כלל ענין יחודים הנ"ל כי 
ואין  הוא  אני  אני  וכמ"ש  ומיוחד  יחיד  הוא 
מחו"ב  מתחיל  דו"נ  ושרש  כו'  עמדי  אלקים 
לויתן  בחי'  יצירת  ולכן  נח.  פ'  בת"א  וכמ"ש 
שחוק  נמשך  להיות  בו  לשחק  זהו  וכלה  חתן 
ותענוג העליון ע"י יחודים הנ"ל שע"י העלאת 
עי"ז  א"כ  מלמעלה  האור  יומשך  מלמטה  מ"ן 
יתחברו העולמות עשי' הגשמיות עם אצילות 
שמאיר  עד  האור  תוספת  הוא  שהיחוד  כו' 
ג"כ למטה משא"כ בלעדי זה הי' העשי' נשאר 
שעי"ז  יצרת  זה  לויתן  פי'  וזהו  כו'.  בגשמיות 
י"ב  שבו  תפארת  היינו  זה  בחי'  גלוי  יומשך 
כמ"ש  זאת  בבחי'  ומזדווג  ומתחבר  הויות 

בפרד"ס ערך זה.

 566 ע'  ח"ב  תנש"א  סה"ש   :108 הע' 
ואילך: ראה לקמן במילואים.

בן  יוסי  ר'  תניא,  ב:  סז,  חולין  בשוה"ג: 
דורמסקית אומר: לויתן דג טהור הוא, שנאמר 
גאוה אפיקי מגנים, תחתיו חדודי חרש; אפיקי 
חדודי  תחתיו  שבו,  קשקשים  אלו   - מגנים 

חרש - אלו סנפירין שפורח בהן.

הוא  טהור  דג  לויתן  מהרש"א:  חדא"ג 
שנאמר כו'. ק"ק וכי יש להסתפק בו בדג טמא 
יאכיל הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד  וכי 
בלויתן  להסתפק  דיש  ליישב  ויש  טמא  דבר 

*( להעיר מהשקו"ט בנוגע ללויתן אם הוא דג 
טהור גם בזמן הזה או שיטהר לעתיד לבוא )ראה 

ירושלמי שבת  מהרש"א.  ובחדא"ג  ב  סז,  חולין 
ספ"ט ובשירי קרבן שם. ויק"ר ספכ"ב(.
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כיון שתיכף ומיד ממש - ביום הש"ק 
זה - בא משיח צדקנו, ו"הקיצו ורננו 
שוכן  )שנעשה  והוא  עפר"110,  שוכני 
עפר בערב שבת זה111( בתוכם, וב"ק 
)בעל  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
בראשם  בשבט(  דהעשירי  ההילולא 
זה,  שבדורנו  בנ"י  כל   - ובראשנו 

110( ישעי' כו, יט.
111( ראה לעיל הערה 56.

)ללא  נצחיים  חיים  בגופים,  נשמות 
ביחד  יחד,  כולם  ובאים  ח"ו(,  הפסק 
עם הבתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי 
הנ"ל  מוסדות  )כולל  טובים  מעשים 
לארצנו  לארץ112,  שבחוץ  כפשוט( 
הקודש,  עיר  לירושלים  הקדושה, 
להר הקודש ולבית המקדש השלישי 

)והמשולש(, תיכף ומיד ממש.

112( ראה מגילה כט, א.

שאינו כלל מין דג טהור ומין אחר טהור הוא 
כגון עוף הדר במים כמו בר אווזא ומייתי דדג 
וסנפירים  קשקשים  לו  יש  שהרי  הוא  טהור 

כשאר דגים טהורים וק"ל.

ירושלמי שבת ספ"ט ובשירי קרבן שם: 
רבי יהודה אומר אף המוציא חגב חי טמא כל 
ר'  כגרוגרת  מת  בין  חי  בין  טהור  הא  שהוא. 
יהודה כדעתי' דר' יהודה אומר אוכלין טהורין 
אין משחקין בהן. והא כתיב התשחק בו כצפור. 
השיירי  ]וכ'  הוא.  איסור  כלל  מן  הותר  לא 
בן  ר"י  תני  א"ט  ס"פ  בחולין  ובבבלי  קרבן:[ 
דורמסקית לויתן דג טהור הוא וכ' המהרש"א 
בח"א ואין הספק אם הוא דג טמא דא"כ איך 
דהספק  אלא  לבא  לעתיד  הצדיקים  יאכלוהו 
הוא אם הוא דג טהור או עוף טהור ואין נראה 
דג  לויתן  דאמר  תנא  מאידך  דלאפוקי  אלא 
רבה  בויקרא  משמע  וכן  וכסוגיין  הוא  טמא 
פ' אחרי ר' מנחם ורבי ביבי וכו' בשם ר' יונתן 
תחת  לך  התרתי  לך  שאסרתי  מה  כל  אמרין 

דגים טמאים לויתן משמע שהוא דג טמא אף 
על גב דפריך התם לויתן דג טהור הוא מ"מ ר' 

יונתן ס"ל דדג טמא הוא כסוגיין.

ור'  ביבי  ור'  מנחמא  ר'  ספכ"ב:  ויק"ר 
מה  תחת  אמרו  יונתן  ר'  בשם  יוחנן  ור'  אחא 
דגים  איסור  תחת  לך  התרתי  לך  שאסרתי 
עוף  זיז  עופות  איסור  תחת  טהור  דג  לויתן 
כל  ידעתי  נ(  /תהלים/  )שם  הה"ד  הוא  טהור 

עוף הרים וזיז שדי עמדי.

רבי  תניא,  א:  כט,  מגילה   :112 הע' 
כנסיות  בתי  עתידין  אומר:  הקפר  אלעזר 
ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, 
יבוא,  בים  וככרמל  בהרים  כתבור  כי  שנאמר 
והלא דברים קל וחומר: ומה תבור וכרמל שלא 
נקבעים   - תורה  ללמוד  שעה  לפי  אלא  באו 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  ישראל,  בארץ 
כמה  אחת  על   - תורה  בהן  ומרביצין  שקורין 

וכמה.
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לגמילות  השייכים  מהענינים  א. 
להיות  צריכה  )שבהם  וצדקה  חסדים 
ולזרז  למהר  כדי  יתירה  השתדלות 
ועשו  "שמרו משפט  כמ"ש  הגאולה, 
צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי 
כתיבת   - לעיל2(  כמדובר  להגלות"1, 
והדפסת והפצת ספרים בעניני תורה, 
הפסוק4  על  חז"ל3  מדרשת  כמובן 
הכותב  "זה  לעד",  עומדת  "צדקתו 

ותורה נביאים וכתובים ומשאילן לא
חרים" )"הספרים5 קיימים לו שאינם 

כלים וצדקתו עומדת לעד"(6.

ש"ק  שבערב   - גרמא  והזמן 
פרשת משפטים )שבה מודגש הענין 
דמשפט וצדקה, כמדובר לעיל2( הגיע 

לפטירת  ה"שלושים"  לקראת  לאור  יצא   )*
יצחק ע"ה העכט,  ר' משה  וכו' התמים  הרה"ח 
ע"פ הוראת - יבדלח"ט - כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בש"פ וארא, מבה"ח שבט )וראה בארוכה סה"ש 

תשנ"ב ח"א ע' 682. המו"ל.
1( ישעי' נו, א. ב"ב יו"ד, א.

2( ראה סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 46ו363.
3( כתובות נ, סע"א.

4( תהלים קיב, ג.
5( פרש"י כתובות שם.

שומרי  "אשרי  שם:  הענין  ובהתחלת   )6
משפט עושה צדקה בכל עת, וכי אפשר לעשות 
"הכותב  שגם  לומר,  ויש  וכו'".  עת  בכל  צדקה 
כו' ומשאילן כו'", ש"צדקתו עומדת לעד" הוא 
בכלל "עושה צדקה בכל עת" )וראה לקמן ס"ב(.

עניני  של  חדש  ספר  הדפוס  מבית 
תורה.

ובפרטיות יותר:

ובספר זה ישנם כו"כ דברי וחידו
התעו דברי  התורה;  קו   - תורה  ושי 
וררות בעניני יהדות ותומ"צ - קו הע

ופירסומם של תומכי מוסדות  בודה; 
לפרסם  )"מצוה  צדקה  ונותני  תורה 
עושי מצוה"(7 - קו דגמילות חסדים, 

ג' העמודים שעליהם העולם עומד8.

ושמא גרים9: משה - קו התורה, 
)קו  ותפארת10  העבודה,  קו   - יצחק 

השלישי(- גמילות חסדים.

וומעלה נוספת ועיקרית - עריכ

הובא  סתקפ"א.  ח"א  הרשב"א  שו"ת   )7
במג"א או"ח סקנ"ד סקכ"ג. רמ"א יו"ד סרמ"ט 

סי"ג.
מהשייכות  ולהעיר   - מ"ב.  פ"א  אבות   )8
)כד,  הפרשה  סיום   - תורה  השבוע:  לפרשת 
משה  "ואל  דמ"ת:  הענינים  בפרטי  ואילך(  א 
אמר עלה אל ה' וגו'", עד "ויהי משה בהר סיני 
ארבעים יום וארבעים לילה". עבודה )תפלה( - 
"ועבדתם את ה' אלקיכם" )כג, כה(, "זו קריאת 
שמע ותפילה" )ב"מ קז, ב(. ו�מ"ח - "אם כסף 

תלוה את עמי" )כב, כד(.
תשובות  בארוכה  וראה  ב.  ז,  ברכות   )9

וביאורים )קה"ת תשל"ד( ס"א*. וש"נ.
ג'  דכל  ההתכללות  על  גם  שרומז  וי"ל   )10

הקוין יחד - בספר אחד.

חלק משיחת ש"פ משפטים, ז"ך שבט, מבה"ח אדר א' ה'תשנ"ב
- ע"ד ספר זכרון תפארת משה יצחק* -

*( נדפס גם באגרות־קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"א ע' רפו ואילך. המו"ל.
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תו והוצאתו לאור באופן נאה ומהודר, 
אולי  :זה  תומ"צ:  עניני  בכל  כהציווי 
במצוות"12,  לפניו  התנאה  ואנוהו11, 
בנוגע לכתיבת ספר  ומודגש במיוחד 
בדיו   .  . נאה  תורה14  "ספר   - תורה13 
נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו 
15, ועד"ז בנוגע להדפו "בשיראין נאין

11( בשלח טו, ב.
סוף  רמב"ם  וראה  וש"נ.  ב.  קלג,  שבת   )12
הל' איסורי המזבח: "כל דבר שהוא לשם האול 
הטוב )ש(יהי' מן הנאה והטוב . . וכן הוא אומר 
כל חלב לה' וגו'". וראה בארוכה לקו"ש חכ"ז )ע' 
8 ואילך( - ביאור החילוק בין החיוב ד"כל חלב 
בנוגע להחפצא שהוא לשם אול  לה'" שעיקרו 
)גדר הקרבן(, להחיוב ד"התנאה לפניו במצוות" 

שעיקרו הוא בנוגע להגברא. וראה הערה 41.
 - השבוע  לפרשת  מהשייכות  להעיר   )13
"ויכתוב משה את כל דברי ה' גו' ספר הברית", 
שנצטוו  ומצוות  תורה  מתן  ועד  מבראשית 

במרה"* )כד, דוז ובפרש"י(.
14( ראה לקו"ש חכ"ז שם )ע' 21 הערה 43( 
עיי"ש.  דקרבן,  גדר  מעין  ישנו  שבכתיבת ס"ת 
)ובנדו"ד, "צדקתו עומדת  ועד"ז בנוגע לצדקה 
"בגדר  גם  שהיא  ספרים(  שבכתיבת  לעד" 

כפרה" כמו קרבן )לקו"ש שם ע' 41, וש"נ(.
15( שבת שם.

סת ספר של דברי תורה16, ספר נאה, 
נייר נאה, ודפוס נאה וכריכה נאה.

ב. ובהמשך לזה יש לעורר שמהם 
ורק  אך  אבל,  רבים,  יעשו  וכן  יראו 

בענינים דטוב הנראה והנגלה:

קשורה  זה  דספר  לאור  ההוצאה 
עם ה"שלושים" לפטירה רח"ל - ספר 
17 עוו וזכרון להנפטר, בבחינת "צדקת

מדת לעד" )זכרון נצח(.

לאור  הוצאה  שתהיינה  ויה"ר 
של ספרים בעניני תומ"צ אבל מכאן 
ולהבא אך ורק בטוב הנראה והנגלה, 
ואורך  "חיינו  בהם",18  ד"וחי  באופן 

תורה  ספר  כתיבת  למצות  גם  ששייך   )16
תורה  חומשי  לכתוב חמישה  "האידנא מצוה   -
סע"ר  יו"ד  )שו"ע  ופירושיהן"  וגמרא  ומשנה 
ויש  וש"נ(,   .81 ע'  חכ"ג  לקו"ש  וראה  ס"ב. 
לומר, שב"לכתוב . . פירושיהן" נכלל גם כתיבת 

חידושי תורה שמחדש בעצמו.
17( להעיר שגם הלווית המת וניחום אבלים, 
)רמב"ם  שבגופו"  חסדים  "�מילות  הם  רח"ל, 

הל' אבל רפי"ד(.
18( אחרי יח, ה.

ראה  ס"א:  וביאורים  תשובות   :9 הע' 
לקמן במילואים.

בפשטות   :18 ע'  חכ"ג  לקו"ש   :16 הע' 
ניתן לומר, שמנהג ישראל בזה ]בכתיבת ס"ת[ 
ס"ת  כתיבת  שחיוב   - הרא"ש  דעת  ע"פ  הוא 
הראשונים  "בדורות  היתה  ואחד  אחד  כל  על 
האידנא  אבל  בו,  ולומדין  ס"ת  כותבים  שהיו 

כנסיות  בבתי  אותו  ומניחין  ס"ת  שכותבין 
לקרות בו ברבים מצות עשה היא על כל איש 
תורה  חומשי  לכתוב  משגת  ידו  אשר  ישראל 
הוא  בהן  להגות  ופירושי'  וגמרא  ומשנה 
ובניו, כי מצות כתיבת התורה הוא ללמוד בה 
כדכתיב ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם 
והדינים  המצות  פי'  ידע  והפי'  הגמרא  וע"י 
לכן הם הם הספרים שאדם מצוה  בוריים  על 

ביום   - הס"ת  כתיבת  וגמר  והמשך   )*
הסתלקותו, שבעה באדר, שעיקרו באדר ראשון 

לקו"ש  וראה  סק"ח.  או"ח סתק"פ  מג"א  )ראה 
חט"ז ע' 243. וש"נ(, שמתברך ביום הש"ק זה.
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ימינו"19, אריכות ימים ושנים טובות, 
וועד בקרוב - בגאולה האמיתית והש

לימה - לחיים נצחיים.

ועוד וג"ז עיקר:

כמה  מבטל  ש"שלושים"  כיון 
ביו התחלת  ה"ז   ,20 אבילו תעניני 

בתחיית   - כולו  האבילות  ענין  טול 
"ובלע  היעוד21  יקויים  שאז  המתים, 

 - הכתוב  ל'  )ע"פ  נוסח תפילת ערבית   )19
ס"פ נצבים. ועוד(.

20( ראה מו"ק כא, ב. רמב"ם הל' אבל פ"ו. 
שו"ע יו"ד סש"פ ואילך.

21( ישעי' כה, ח.

כל  ה' דמעה מעל  ומחה  המות לנצח 
פנים".

ויש להוסיף, שענין זה מודגש גם 
הש"ק  ביום  דהשלושים  בהקביעות 
אשר  "החודש  אדר,  חודש  מברכים 

נהפך גו' לשמחה"22.

כשמברכים  יתירה  ובהדגשה 
לראשוו מודגשת  שבו  ראשון,   אדר

נה ההכרזה )ע"פ מנהג ישראל תורה 
היא23, ובתפלה בציבור( שהשנה היא 

22( אסתר ט, כב.
סתצ"ד  קפ.  סו"ס  או"ח  אדה"ז  שו"ע   )23

לכותבם",

וכך פוסק המחבר בשו"ע: האידנא מצוה 
לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן" 
"האידנא"   - מכך  יותר  פוסקים,  כמה  ולדעת 
כו',  וגמרא  משנה  בחומשין  רק  היא  המצוה 

ולא בס"ת.

הע' 20: מו"ק כא, ב: המוצא את חבירו 
אבל, בתוך שלשים יום - מדבר עמו תנחומין 
 - יום  שלשים  לאחר  בשלומו,  שואל  ואינו 

שואל בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין.

רמב"ם הל' אבל פ"ו: )א( מדברי סופרים 
כל  אבילות  דברי  במקצת  נוהג  האבל  שיהי' 
שלשים יום, ומנין סמכו חכמים לשלשים יום, 
שנאמר ובכתה את אבי' ואת אמה ירח ימים, 

מכלל שהאבל מצטער כל שלשים יום.

בהן  אסור  שהאבל  דברים  ואלו  )ב( 
ובגיהוץ,  בתספורת,  אסור  יום:  שלשים  כל 
בסחורה  ולילך  מרעות,  ובשמחת  ובנשואין, 

ממדינה למדינה, הכל חמשה דברים.

דברים  אלו  ואילך:  סש"פ  יו"ד  שו"ע 

שהאבל אסור בהם: במלאכה, ברחיצה וסיכה 
ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואסור לקרות 
בתורה, ואסור בשאלת שלום ובכביסה, וחייב 
שבעה,  כל  המטה,  ובכפיית  הראש  בעטיפת 
ואסור  הראשון,  ביום  תפילין  להניח  ואסור 
כל  קרע  ואיחוי  ושמחה  ובתספורת  בגיהוץ 
ל' יום . . על כל המתים אסור עד ל' יום לילך 
בסחורה למרחוק, דאיכא פרסום גדול ודומה 
לשמחה שהולך בשיירא גדולה ושמחים הרבה 
חביריו  בו  שיגערו  עד  ואמו,  באביו  בדרך; 
הראשונים  ימים  שלשה   .  . עמנו  לך  ויאמרו: 
לא  אחרים  ואם  אדם,  כל  בשלום  שואל  אינו 
ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו, לא ישיב להם 
שלום אלא יודיעם שהוא אבל. מג' עד שבעה, 
אבל  שהוא  ידעו  לא  אחרים  ואם  שואל,  אינו 
ל',  עד  משבעה  להם.  משיב  בשלומו,  ושאלו 
בשלום,  שרויים  שהם  אחרים  בשלום  שואל 
שמשיב  וכ"ש  בשלומו,  שואלים  אחרים  ואין 
הוא  הרי  יום,  ל'  לאחר  בשלומו.  ששואל  למי 
כשאר כל אדם . . המוצא את חבירו אבל בתוך 
ל' יום, מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו. 
יום, שואל בשלומו ואינו מדבר עמו  ל'  לאחר 
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ראשון  אדר  בה  שיש  מעוברת  שנה 
דכיון שבו  - יום24  ששים  שני,  ואדר 

סט"ז. וראה לקו"ש חכ"ב ע' 65. וש"נ.
לעולם  חסר  לניסן  הסמוך  שאדר  דאף   )24
יום  בצירוף  יום(, מ"מ,  נ"ט  רק  ישנם  )ובמילא 

ל' שבט שהוא א' דר"ח אדר א', ישנם ס' יום.

י"ל  איסור25,  עניני  מתבטלים  ששים 
יום דחודש אדר רומזים על  שששים 
כל  בפועל26(  שמבטלים  )ועד  ביטול 

הל'  רמב"ם  ואילך.  ב  צז,  חולין  ראה   )25
יו"ד  ואילך. שו"ע  מאכלות אסורות פט"ו הי"ז 

סצ"ח.
26( עוד לפני בוא הששים יום בפועל - תיכף 

תנחומים כדרכו, אלא מן הצד, שאינו מזכיר לו 
שם המת, אלא אומר לו: תתנחם.

"מנהג   :56 ע'  חכ"ב  לקו"ש   :23 הע' 
ישראל תורה היא" ]ובהע' 2 שם:[ ראה תוד"ה 
נפסל )מנחות כ, ב(. ושם: מנהג אבותינו תורה 
היא. ועד"ז במהרי"ל הובא ברמ"א שו"ע יו"ד 
 153 ע'  סשע"ו ס"ד. ובמנהגים ישנים מדורא 
פסחים  ירושלמי  וראה  היא".  תורה  "והמנהג 

פיד ה"א.

הע' 25: חולין צז, ב ואילך: דאמר רבא: 
בקפילא,  רבנן:  ואמור  בטעמא,  רבנן:  אמור 
דמסכת  בתרא  )בפרק  בששים  רבנן:  ואמור 
איסורין  בכל  הלכתא  פסקינן  סט(  )דף  ע"ז 
שאר  ובין  בחלב  בשר  בין  )בששים(  שבתורה 
בשאינו  מין  הלכך:  רש"י(;  בששים.  איסורין 
מינו דהיתרא - בטעמא, דאיסורא - בקפילא, 
נמי  אי  אטעמא,  למיקם  דליכא  במינו  ומין 
 - קפילא  דליכא  דאיסורא  מינו  בשאינו  מין 
ואין   - גיד בששים  . אמר רב נחמן:   . בששים 
- וכחל מן המנין,  גיד מן המנין, כחל בששים 

ביצה בששים - ואין ביצה מן המנין.

פט"ו  אסורות  מאכלות  הל'  רמב"ם 
כולן  )יז( שאר איסורין שבתורה  ואילך:  הי"ז 
וכיוצא  ודם  וחלב  ורמשים  שקצים  בשר  כגון 
כליות  חלב  כזית  כיצד  בששים,  שיעורן  בהן 
הכל  האלי'  מחלב  כזית  ששים  לתוך  שנפל 
מותר, נפל לפחות מששים הכל אסור, וכן אם 
נפל כשעורה חלב צריך שיהי' שם כמו ששים 
שעורה וכן בשאר אסורין, וכן שומן ח של גיד 

אותו  משערין  בשר  של  לקדרה  שנפל  הנשה 
על  ואף  המנין,  מן  הגיד  שומן  ואין  בששים, 
פי ששומן גיד הנשה מדבריהם כמו שביארנו, 
הואיל וגיד הנשה ברי' בפני עצמה החמירו בו 
בו  משערין  אין  עצמו  והגיד  תורה,  כאיסורי 

ואינו אוסר שאין בגידים בנותן טעם. 

הבשר  עם  שנתבשל  כחל  אבל  )יח( 
והכחל  הואיל  המנין,  מן  וכחל  בששים 

מדבריהם כמו שביארנו הקלו בשיעורו.

)יט( ביצה שנמצא בה אפרוח שנשלקה 
ששים  עם  היתה  אם  המותרות  ביצים  עם 
ואחת והיא הרי הן מותרות, היתה עם ששים 
בלבד נאסרו הכל מפני שהיא ברי' בפני עצמה 

עשו היכר בה והוסיפו בשיעורה. 

עם  שנשלקה  טמא  עוף  ביצת  אבל  )כ( 
ביצי עוף טהור לא ט אסרה אותם, ואם טרף 
טמא  עוף  ביצת  שנתערבה  או  אלו,  עם  אלו 
שיעורן  י  אחרות  ביצים  עם  טריפה  ביצת  או 

בששים. 

שיעור  על  חכמים  סמכו  ומנין  )כא( 
הזרוע  והיא  נזיר  מאיל  המורם  שהרי  ששים, 
אחד מששים משאר האיל והיא מתבשלת עמו 
את  הכהן  ולקח  שנאמר  אותו  אוסרת  ואינה 

הזרוע בשלה מן האיל.

שנתערב  איסור  )א(  סצ"ח:  יו"ד  שו"ע 
שנתערב  חלב  כגון  מינו,  בשאינו  מין  בהיתר 
בו טעם  נכרי, אם אומר שאין  יטעמנו  בבשר, 
חלב או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום, 
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הענינים הבלתי רצויים, החל מביטול 
הענין דהיפך החיים הקשור עם חטא 
הענינים  כל  ומקור  התחלת  עה"ד, 
ועד להפיכתם לטוב,  רצויים,  הבלתי 
ומרירו  לנהורא  חשוכא  אתהפכא27 

למיתקא28.

שתיכף  העיקר  הוא  ויה"ר  ג. 
ד"ספר  השלימות  תהי'  ממש  ומיד 
" - "ויכתב ספר זכרון לפניו ליו ןזכרו

זו ישנם ששים  כשמכריזים ע"פ תורה שבשנה 
יום דחודש אדר.

27( ראה זח"א ד, א.
"שני  מטעמים",  לי  "ועשה  מ"ש  ע"ד   )28
מיני מעדנים, אחד ממאכלים ערבים ומתוקים, 
שהם  רק  חמוצים  או  חריפים  מדברים  והשני 
מעדנים  שנעשו  עד  היטב  ומתוקנים  מתובלים 

להשיב הנפש )תניא פכ"ז(.

ראי ה' ולחושבי שמו"29, "כל הנמצא 
כתוב בספר"30 - "זכרנו31 בזכרון טוב 
לפניך ופקדנו32 בפקודת ישועה כו'", 
הישועה העיקרית דגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י משיח צדקנו.

וכן שלימות הענין ד"ספר" - ספר 
תורה, ספרו של משה רבינו - בלימוד 
תורו  ,33 תצא מאתי  חדשה  ""תורה 

)משה(  ראשון  "גואל  משיח,  של  תו 
ומתוך  )משיח(,  אחרון34  גואל  הוא 

29( מלאכי ג, טז.
30( דניאל יב, א.

31( נוסח ברכת שופרות במוסף דר"ה.
 .  . ויבוא  "יעלה   - לר"ח*  גם  ושייך   )32

ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדוננו".
33( ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.

34( ראה שמו"ר פ"ב, ד. לקו"ש חי"א ע' 8 
ואילך. וש"נ.

וצריך  להשביח.  סופו  יהא  שלא  והוא  מותר. 
עובד  שם  אין  ואם  עליו.  שסומכין  ידע  שלא 
אם  וכן  בס'.  משערינן  )ב(  לטועמו,  כוכבים 
אטעמא,  למיקם  דליכא  כיון  במינו,  מין  הוא 
עכשיו  נוהגים  ואין  )הגה"ה:  בס'.  משערים 

לסמוך על עו"ג, ומשערין הכל בס'( . . 

אפילו  היתר,  עם  שנתבשל  איסור  )ד( 
כנגד  ששים  צריך  וזרקו,  שלם  והוא  מכירו 
יצא  יודעים כמה  כל האיסור, מפני שאין אנו 
שהיא  איסור  בקדרת  המבשל  לפיכך  ממנו. 
יא  בהיתר,  איסור  של  כף  תחב  או  יומא,  בת 
צריך ס' כנגד כל הקדירה וכנגד כל מה שתחב 
שהם  בין  בלעו,  כמה  יודעין  אנו  שאין  מהכף, 

של חרס או עץ או מתכת. 

הע' 27: זח"א ד, א: מאן מנכון די חשוכא 
מהפכן לנהורא וטעמין מרירא למתקא עד לא 

ייתון הכא.

ד"א ומשה הי'  34: שמו"ר פ"ב, ד:  הע' 
כל מי שכתוב בו הי' מתוקן לכך, הן האדם הי', 
שנאמר  לעולם  לבא  המיתה  היתה  מתוקנת 
פני  שמחשיך  מיתה  זו  תהום  פני  על  וחשך 
לפורעניות  מתוקן  ערום  הי'  והנחש  הבריות, 
הי', בנח כתיב תמים הי' מתוקן לגאולה, ביוסף 
כתיב ויוסף הי' מתוקן לפרנסה, במרדכי כתיב 
איש יהודי הי' מתוקן להצלה, ומשה לגאולה, 

מתחלת ברייתם נתקנו לכך.

בפענוח  ראה  ואילך:   8 ע'  חי"א  לקו"ש 

*( ולהעיר, שר"ה הוא גם ר"ח )תשרי(.
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שלימות השמחה - "אז ימלא שחוק 
פינו"35, ענינו של יצחק.

השלימות  גם  תהי'  ואז 
והתפארת  התהלה   - ד"תפארת"36 
)ולפנ"ז "האדרת והאמונה", וכל שאר 
וא"ב  הא"ב,  אותיות  דכל  הענינים 
כפול37, שכולל כל הענינים כולם( לחי 

35( תהלים קכו, ב. וראה ברכות לא, א.
מתן  זו  "התפארת  ממארז"ל  להעיר   )36
אחת  פעם  דהיתה  סע"א(,  נח,  )ברכות  תורה" 
חדשה  ה"תורה  גם  כוללת  ובמילא  ויחידית, 

מאתי תצא".
37( להעיר מהשייכות ד"כפל" לגאולה )ראה 
לך  לך  ד"ה  לך.  לך  ר"פ  יל"ש  פמ"ח.  פרדר"א 

עולמים", כמ"ש בתפלת שחרית דיום 
מהולל  "מלך  לזה  ובהמשך  השבת, 
בשירי  ל"הבוחר  ועד  בתשבחות", 
זמרה מלך יחיד חי העולמים", שלימות 
והתפארת  השיר  )התהלה(  ההילול 
העולמים"38,  ב"בית   - העולמים  לחי 
ביהמ"ק השלישי, "מקדש אדנוי כוננו 
ידיך"39, כש"צדיקים יודו לשמך ישבו 
ישרים את פניך"40, תיכף ומיד ממש.

תרכ"ז. תר"ל. ועוד.
38( רמב"ם הל' ביהב"ח פ"א ה"ב.

39( בשלח טו, יז ובפרש"י.
40( תהלים קמ, יד.

לשיחה הקודמת הע' 79.

יוחנן  רבי  אמר  א:  לא,  ברכות   :35 הע' 
לאדם  אסור  יוחאי:  בן  שמעון  רבי  משום 
אז  שנאמר:  הזה,  בעולם  פיו  שחוק  שימלא 
ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - בזמן 
אלה.  עם  לעשות  ה'  הגדיל  בגוים  שיאמרו 
מלא  לא  שמימיו  לקיש,  ריש  על  עליו  אמרו 
יוחנן  שחוק פיו בעולם הזה מכי שמעה מרבי 

רבי'.

אליעזר  רבי  פמ"ח:  פרדר"א   :37 הע' 
באותיות  בתורה  שכפלו  אותיות  ה'  אומר, 
אברהם  נגאל  בו  כ"ך,  הגאולה,  בסוד  כלם 
מארצך.  לך  לך  שנאמר  כשדים,  מאור  אבינו 
פלישתים,  מיד  אבינו  יצחק  נגאל  בו  מ"ם, 
נ"ן,  מאוד.  ממנו  עצמת  כי  מעמנו  לך  שנאמר 
בו נגאל יעקב אבינו מיד עשו, שנאמר הצילני 
נא מיד אחי מיד עשו. פ"ף, בו נגאלו אבותינו 

צ"ץ,  אתכם.  פקדתי  פקד  שנאמר  ממצרים, 
ד'  בסוף  ישראל  את  לגאול  הקב"ה  עתיד  בו 
מלכיות ולומר להם צמח צמחתי לכם, שנאמר 
הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את 

היכל ה'.

אומר  אליעזר  רבי  לך:  לך  ר"פ  יל"ש 
ך"ך  גאולה,  לשון  וכולן  נכפלו  אותיות  חמש 
שבו נגאל אבינו אברהם מאור כשדים שנאמר 
לך לך מארצך, מ"מ בו נגאל אבינו יצחק מיד 
ממנו  עצמת  כי  מעמנו  לך  שנאמר  פלשתים 
מאד, ן"ן בו נגאל אבינו יעקב מיד עשו שנאמר 
הצילני נא, ף"ף בו נגאלו ישראל ממצרים פקד 
לישראל  לגאול  הקב"ה  עתיד  בו  ץ"ץ  פקדתי, 
שמו  צמח  איש  שנאמר  רביעית  מלכות  בסוף 

ותחתיו יצמח.

לקמן  ראה  תר"ל:  תרכ"ז.  לך  לך  ד"ה 
במילואים.
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 שער תפארת
 משה מרדכי

הערות, ביאורים וחידו"ת שנכתבו ע"י משפיע 
ישיבתנו, הגה"ח הרב משה מרדכי ב"ר אברהם 

ע"ה ארנשטיין
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עבודת המרירות בדורנו

א
יקשה סתירה בדברי כ"ק אד"ש מה"מ - בענין עבודת המרירות בדורנו

בהתוועדויות תשמ"ו חלק א' )ע' 667( במאמר ד"ה "מרגלא בפומי' דרבא", אומר 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "ענין המרירות שבתשובה אינו שייך בדורנו זה 
וצריכים  כיון שבדורנו אין לנו כחל ענין המרירות  האחרון, דרא דעקבתא דמשיחא 
התחזקות והתעודדות יתרה, ולכן בדורנו זה עבודת התשובה היא מתוך שמחה דוקא", 

עכלה"ק.

ולכאורה יש להבין איך מתיישב מה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ כאן אודות החידוש 
אד"ש  כ"ק  בהם מדבר  ריבוי מקומות  עם  המרירות,  לעבודת  שייך  - שאינו  דדורנו 

מה"מ על עבודת המרירות בשייכות לדורנו זה, ומהם בתקופה האחרונה: 

א. בשיחת חמשה עשר בשבט ה'תשנ"ב סעיף ג' - וז"ל: "ודוגמתו בעבודת האדם 
ונדכה  נשבר  "לב  כמ"ש  ונדכה,  נשבר  לב  בבחינת  האי  העבודה  שהתחלת   - לקונו 

אלקים לא תבזה" ועי"ז תהי' הזריעה והצמיחה כו'", עכ"ל1.

אודות מה  ה'תשנ"ב( מבאר בארוכה  פורים־קטן  )קונטרב  ואתה תצוה  ב. במאמר 
שיהודי הוא כתית - שבור ונדכה מזה שהוא נמצא עדיין בגלות, וכפי שכותב - "דע"י 
נמצאים  כשישראל  בזה.  ענינים  דשני  למאור,  מגיעים  הגלות  שבזמן  דכתית  הענין 
במצב של כתית מצד זה שישנם גזירות על קיום התומ"צ . . ועי"ז מגיעים להמאור ע"י 
המס"נ שלהם. ועוד ענין בכתית למאור, שגם כשישראל נמצאם במצב של הרחבה, 
הם שבורים   .  . בגלות  נמצאים  אלא שהם  ברוחניות,  וגם הרחבה  בגשמיות  הרחבה 
ונדכאים )כתית( מזה שהם בגלות. וע"י הכתית דישראל מזה שנמצאים בגלות, מגיעים 

להמאור".

שהיהודי  כאן  משמע  לא  כי  ראי',  כ"כ  אין  זה  דממאמר  לומר,  אפשר  הי'  ]ואולי 
צריך לקבוע לו עיתים להתבונן ע"מ להיות במרירות - דהיינו שצריכה להיות עבודת 

המרירות, אלא שמצד ענין הגלות - היהודי מצ"ע במצב של כתית.

1( ובהע' 43 שם: "אלא שביחד עם זה צ"ל גם רגש השמחה, שהרי כל עניני עבודת ה' צ"ל מתוך שמחה וטוב לבב", 
וראה לקמן סעיף ה'.
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אך מ"מ יש מקום לומר שיש להביא הוכחה ממאמר זה, מכך שאד"ש מביא ענין זה 
)שאצל יהודים יש את התנועה ד'כתית'( ולא שולל זאת, אלא אדרבה מתיחס למעלות 

שבזה )גילוי המאור וכו', עיי"ש([.

ג. בד"ה ואשה אחת )סה"מ מלוקט ד'( כותב, שע"י המרירות וההתבוננות בריחוקו 
מה' - יהי' כלי לאלקות, ומאמר זה נאמר פחות מחודש לפני המאמר "מרגלא בפומי' 
דרב", וקשה מאוד לומר, שהמאמר היחידי, שנראה ממנו שאין מקום למרירות בדורנו 
- שולל את כל המקומות שכ"ק אד"ש מה"מ מדבר על מרירות, ובפרט ששנים אחדות 
לאחר אמירת המאמר בשנת תש"נ, הגי' כ"ק אד"ש מה"מ את המאמר "ואשה אחת" 

שממנו נראה שצ"ל עבודת המרירות2. 

ונראה מוכח מכל הנ"ל שלשיטת כ"ק אד"ש מה"מ צריכה להיות העבודה של מרירות 
גם בדורנו זה.

ב
כיצד תיתכן עבודת ה' ללא ענין המרירות

ובכללות הענין, הנה מבואר רבות בחסידות, ורבו מלספר במאמרי רבותינו נשיאנו 
שתהי'  שייך  איך  להבין  צריך  ולפי"ז  המרירות,  בעבודת  וההכרח  החשיבות  בדבר 
שיטתו  מהי  להבין  שצריך   - לכהנ"ל  בנוסף  )והיינו,  המרירות,  ענין  ללא  ה'  עבודת 
של כ"ק אד"ש מה"מ בזה, גם צלה"ב איך תיתכן מציאות כזו - עבודת ה' ללא ענין 

המרירות, וכדלקמן( ולדוגמא: 

מבחינת  חיות  היא   .  . נשבר  ולב  מרירות  "אבל  אדמוה"ז:  כותב  ל"א  פרק  בתניא 
גבורות קדושות . . והנה לעתים צריך לעורר בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק 
הדינים  אין  כי  האדם,  על  ח"ו  כששולט  ויצה"ר  הבהמית  נפש  בחינת  שהם  הדינים 

נמתקים אלא בשרשן".

ובאגה"ת סוף פ"י כתב -"וז"ש רז"ל במשנה אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד 
ראש ופרש"י הכנעה והיא בחלי' תשובה תתאה לעורר רחמים רבים . . וכדיליף התם 
בגמרא והיא מרת נפש", וכ"ק אד"ש מה"מ מדגיש בשיחה )התוועדויות תשד"מ, ח"א, 
ע' 466( "שעבודת התפילה צריכה להיות לאחרי ההתבוננות בגדלות הא־ל ושפלות 
האדם, מיוסד על דברי המשנה )ברכות רפ"ה( "אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד 
ראש" ]שלשון זה )"אין כו' אלא כו'"( מורה על ההכרח הגמור שבדבר, לעיכובא כו'[". 

2( וראה גם מאמר ד"ה "לך אמר לבי" סה"מ מלוקט ג' ע' רפ"ב.
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וכן במכתב אדה"ז שנדפס בסידור כתב, וז"ל - "אך צריך תחילה להעביר כל יגון 
ואנחה וכל שמץ עצבות, והעצה היעוצה לזה הלכניס בליבו יגון ואנחה קודם התפילה 
ולשבור לבו על כל ח"נ ולבכות עליהם בדמות שליש ולבקש מחילה גמורה מה' בקול 
בכי' ולאמר מזמור נ"א, ואזי ע"י הבכי יסיר היגון מלבו ויהי' שש ושמח בבטחונו בה' 

כי בלי שום ספק בעולם ימחל לו כל עונותיו ברגע זה".

וכמו"כ מצינו בשיחת כ"ק אדמו"ר הריי"צ )ש"פ וישלח תש"א, מובא כאן בתרגום 
ללה"ק(: "החסיד רק אייזיק מהומיל סיפר מה ששמע מהחסידים הראשונים של רבינו 
הזקן, שבתחילת הנשיאות ביטל הוד כ"ק רבנו הזקן את העצבות, והחסידים לא הבינו 
וכללו בזה גם מרירות, וביטלו גם אותה, והיו תמיד בעבודה של שמחה. לאחר מכן 
כשכתב הרבי בתניא )פכ"ו, ל"א, עיי"ש( ובכל עצב יהי' מותר, הבינו רק אז שמרירות 

צריכה להיות".

ורואים מכל הנ"ל דוגמא למבואר רבות בחסידות אודות ההכרח שבעבודת המרירות, 
וא"כ כיצד ניתן לבאר את החידוש שאין שייך ענין זה בדורנו3?

ג
ההכרח בתשובה - חרטה על העבר וקבלה לעתיד

והנה תחילה צריך להבהיר, דבפשטות אין שייך לומר - שהיוצא ממאמר הנ"ל הוא 
- שמעתה לא יהי' אכפת לו מהעוונות שעושה, אלא תמיד יהי' בשמחה כי זו העבודה 
של דורנו. שהרי אם יאבד אדם ממונו מובן שיהי' לו צער גדול כי זה נוגע ואכפת לו 
ביותר, וא"כ כשמדובר בדברים רוחניים )ומהותיים יותר( - עוונות וכדומה - איך ייתכן 
לומר שצריך להיות בשמחה ואינו צריך צער וחרטה כלל, הרי ברור שזה נובע מתנועה 

של חוסר איכפתיות.

דכמו  )פ"ג(,  לאגה"ת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בביאורי  עפמ"ש  זו  שאלה  על  מתרץ  ד'  חלק  ישיבה  ובשערי    )3
יכולים להקריב קרבנות, מ"מ "כל העוסק בתורת עולה כאילו  שאומרים חז"ל בענין הקרבנות, דאף שהיום אין אנו 
הקריב עולה", ז"א, שהלימוד בתורת הקרבנות מהווה תחליף להקרבת הקרבן בזמן הגלות, כן ע"י הלימוד תורה בעניני 

הצומות ותשובה, הרי פועלים את ענין הצומות והתשובה עצמו.
כן בעניננו, שע"י הלימוד בתורה בעניני מרירות, הרי  ר"ל  הנ"ל מאג"ק ח"ח,  יסוד השוואת הדברים שבמכ'  ועל 

פועלים את ענין המרירות עצמו מבלי שנצטרך להתעסק בעבודת המרירות בפועל.
ולפי זה, מה שהוזכר ענין המרירות גם בשנים מאוחרות יותר, הוא בנוגע ללימוד בענין זה, ועי"ז יקיימו את ענין 

המרירות.
אך ע"פ כל המובא בפנים רואים בבירור שרבו המקומות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ )ועד לשנים הכי אחרונות( בהם 
אומר הרבי שליט"א בפי' שעבודה זו נדרשת גם כיום, ודוחק גדול לומר שבהסתמך על מאמר הנ"ל, ובצירוף עם הביאור 
של כ"ק אד"ש מה"מ באגה"ת, לומר שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ בכל המאמרים והשיחות וכו' - היא רק לומר שכל העוסק 
בתורת עולה וכו'. ובכלל כ"ק אד"ש מה"מ בכל המאמרים והשיחות וכו' - היא רק לומר שכל העוסק בתורת עולה וכו'. 
ובכלל כ"ק אד"ש מה"מ אומר את הוראותיו באופן הכי ברור לכאו"א מישראל, ולא מסתדר שכוונתו היא רק ללימוד 

ולא למעשה וכו'. 
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וכמ"ש בלק"א בתחילתו )פ"א( - "וגם אם יהי' בעיניו כרשע, ירע לבבו ויהי' עצב ולא 
יכול לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, ואם לא ירע לבבו כלל מזה, יכול לבוא לידי 
קלות ח"ו", רואים ג"כ מהכא שצ"ל אכפתיות מהעוונות, כלומר שתהי' עזיבת החטא - 

חרטה על העב וקבלה לעתיד.

אלא בודאי דגם לפי מ"ש במאמר שם - שבדורנו אין לנו כח לעבודת המרירות, ודאי 
הוא - שכשאדם עובר עבירה צריך להיות חרטה על העבר וקבלה על העתיד, אלא רק 

שבא לומר שבדורנו ענין זה יהי' במוח בלבד ולא צ"ל בלב, כדלקמן. 

ד
עבודת המרירות בדורנו צ"ל במוח בלבד ולא בהרגש הלב

נפש  עבודה של חשבון  מצינו שישנה  דהנה  ובהקדים:  בזה4  הביאור  לומר  ונראה 
שבאה ברגש שבלב )כמו תיקון חצות בבכי' וכדומה(, וישנה עבודה של חשבון נפש 

שכלי, כלומר שמתבונן במוח ללא ההרגש בלב. 

ודוגמא לעבודה של חשבון נפש בשכל: אדם שאבד לו כסף מפני טעות אישית שלו, 
)וכפי שמבאר  הלב  עבודת המרירות בהרגש   - לא  או  יבכה  אם  נוגע  לא  בכאן  הרי 
במאמר דר"ה תש"י )סעיף ד'( בענין עבודת המרירות שזהו ענין דמעות מכבסות את 
הפגמים וכו'(, אלא מה שנוגע זה המסקנא בשכלו - שמכאן ולהבא יזהר שלא יאבד לו 
שוב כסף, "המעשה האו העיקר". והיינו, שעיקר ההבנה באה אצלו במוח ולא בהרגש 

שבלב. 

ואפשר לומר ראי' לדבר, דהנה בתניא )לקו"א, פט"ז( מבואר שאפי' אצל בינוני יכול 
להיות שיתבונן התבוננות הראוי', ושאעפ"כ לא תהי' אצלו אהוי"ר מורגשת בלב )מפני 
ששורש נשמתו היא בבחי' עיבור(, ורואים מכאן שישנה עבודה מושלמת של אהוי"ר 
במוח בלבד ללא הרגש בלב, ואעפ"כ מכיון שישנה התבוננות הראוי' שמביאה למעשה, 

העבודה נחשבת כאילו יש לו אהוי"ר בהרגש הלב. 

וכן ידועה השאלה עה"פ - "ואהבת את ה' אלקיך" )הובא בד"ה האומנם תרמ"ג(, 
דלכאורה איך שייך ציווי על אהבה שבלב? ומבאר דהציווי הוא על ההתבוננות שעי"ז 

תבוא האהבה.

וי"ל שעד"ז הוא בנוגע לעבודת המרירות - שעיקר העבודה היא ההתבוננות שבמוח, 
שזה בא למעשה בפועל, ולא ההרגש בלב.

4( והעירני חכם אחד ששמע בשם הרמ"מ פוטרפעס, שמאמר זה )ד"ה מרגלא בפומי' דרבא תשמ"ו( הי' הוראת 
שעה בלבד, ובאמץ צ"ל עבודת המרירות כמבואר במאמרי רבותינו נשיאנו. ולא מצאתי לו עוד סמוכין ששמעו כך מר' 

מענדל. וצ"ע. 
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 וראי' חזקה לכך ניתן להביא מלקו"ת לאדה"ז פ' תבוא )מג, ב ריש פ"ג( ד"ה 'תחת 
אשר לא עבדת', שכותב מפורש שהמרירות א"צ להיות בלב, וז"ל: "והנה קודם התפלה 
צריך כובד ראש, שהוא המרירות על שאין בחי' ישראל לי ראש מאיר בו בגילוי מחמת 
עונותי עברו ראשי. וזהו בחי' כובד ראש, והיינו שיבא לידי הכנעה והשפלות ופחיתות 

עצמו במוח בידיעה היטב, וא"צ שיהי' בלב דוקא".

ועפ"ז אפ"ל שמש"כ כ"ק אד"ש מה"מ במאמר בתשמ"ו מתאים כבר לזמן אדה"ז, 
אלא שיתכן שאדה"ז אמר זאת בשביל לעודד את אלו שנמצאים בדרגא הנמוכה ולא 
יכולים להגיע להרגש בלב, אבל אין זו הוראה לחסידים בכלל - לשלול מרירות בהרגש 
הלב - כי קשה לומר שזה סותר את התניא )כנ"ל(. מ"מ רואים שהי' נתינת מקום לכך, 

כבר בזמן אדה"ז. 

עבודת  להיות  שצריכה  א'(  סעיף  לעיל  )המובאים  המקומות  בשאר  שכתב  ומה 
בלב,  אודות ההרגש  ולא  במוח  אודות ההתבוננות  הוא  הרי המדובר שם  המרירות, 

ובודאי שהתבוננות זו במוח אינה עומדת בסתירה לעבודת השמחה.

ה
ביאור נוסף שעבודת התשובה גופא צריכה להיות בשמחה

ועוד י"ל הביאור בזה, שעבודה זו של תשובה גופא צ"ל מתוך שמחה, ולא הפי' שיש 
פה התעלמות ואי איכפתיות מתיקון העוונות אלא שזה גופא מתוך שמחה:

וכפי שראינו שמדבר על עבודת התשובה בשמחה, ולדוגמא מה שהובא לעיל )סעיף 
א'( מהשיחה דחמשה עשר בשבט ה'תשנ"ב, שצ"ל העבודה דלב נשבר )ומוסיף בהע' 

43( וזה גופא מתוך שמחה.

וכן במאמר דליל ג' דסליחות ה'תשכ"ט )המאמר נאמר ע"י כ"ק אד"ש מה"מ בבכיות 
ומרירות, ואעפ"כ( הדגיש כ"ק אד"ש מה"מ, עד כמה מצות התשובה צריכה להיות 
בשמחה, שהרי היא למעלה מכל המצות, ואם כל המצות צריכה להיות בשמחה, הרי 

עאכו"כ כשעבודת התשובה צריכה להיות בשמחה, וז"ל: 

ממה"מ  אליו  מגיע  בעבר,  ומצבו  מעמדו  על  הבט  מבלי  מישראל,  לכאו"א  "הנה 
הקב"ה בעצמו, ונעשה אושפיזכן לגבורה כמבואר בתניא )פל"ד(, ודוקא מתוך שמחה 
וטוב לבב, כי מכיון אשר באור פני מלך חיים הרי כל עניני המלך באים מתוך שמחה 
דוקא כי מלך פורץ גדר ושמחה פורץ גדר, שלכן עבודת התשובה צריכה להיות מתוך 
שמחה דוקא, פורץ גדר ושמחה םורץ גדר, שלכן עבודת התשובה צריכה להיות מתוך 

שמחה דוקא, ואדרבא: שמחה גדולה יותר משמחה שבכל שארי המצות". 
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וכן רואים שגם בספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי שהוא )כלשון הרבי הרש"ב נ"ע, 
נדפס בקובץ מכתבים על אודות גודל ערך אמירת תהילים, ע' 206( - "כלי המחרישה 
היותר חד, החורש ומפרר גם את הקרקע היותר קשה", בענין המרירות, הרי מדגיש 

שהתשובה צריכה להיות במרירות ושמחה. וכפי שכתב שם:

 "ואעפ"י שהן ב' התשובות, א' תשובה מן הרע שנק' ריחוק והבדלה, והב' תשובה 
אל ה' שהיא הקירוב והדיבוק, הכל א' ממש במשקל א', כי הא בהא תליא ממש כמו 
השב מארץ מרחק כל שיתרחק משם יתקרב יותר לארץ אחוזתו כו' ומ"מ במהות אופן 
התשובה שני הפכים הן שזה בא בתכלית העוצב ומרת הנפש, וזה בא בתכלית השמחה 

וחדות הנפש".

ומובן בפשטות, דכאשר אדם עושה )אפילו( תשובה תתאה לטהר את הפגמים - הרי 
זה גופא שמבטל את הקליפות ומטהר את נפשו - מביאו לשמחה בכך שטיהר את נפשו 
)כמו עד"מ שאדם יכול לעשות נקיון לפסח בשמחה, משום שיודע את המעלות וכו', 
ולא מתוך עצבות וכבדות(, ולכן גם עבודת המרירות גופא שצריכה להיות במוח - 

תהי' מתוך שמחה.

וכפי שאומר בשיחת ח"י אלול ה'תשי"ב: "ומזה מובן שגם ענין המרירות צ"ל בשמחה 
- דכיון שהמרירוות שייכת למצות ועבודת התשובה, ה"ז ככל עניני המצות ועבודת ה' 
שצריכים להעשות בשמחה דוקא". ובהמשך השיחה מסביר הטעם גם ע"פ חסידות - 
ומתמרמר  שמרגיש שנמצא בהסתר,  גופא  "וזוהי סיבת השמחה שבמרירות - שמזה 
בנפשו על ההסתר, נעשה אצלו רגש של שמחה על כך שיצא מהסתר הכפול )"הסתר 

אסתיר"(, ובמילא ייצא סו"ס גם מהסתר הראשון )שעליו הוא מתמרמר(".

ועפ"ז מובן דמלכתחילה אין כאן שתי גישות סותרות )בין המאמרים שבהם מבואר 
צ"ל  אין  שבדורנו  מחדש  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  המאמר  לבין  המרירות,  עבודת  שצ"ל 
עבודת  א.   - הוא  שבדורנו  החידוש  וביאור  אמת,  שניהם  אלא  המרירות(  עבודת 

המרירות שצ"ל היא במוח ולא בהרגש בלב. ב. עבודת התשובה גופא צ"ל בשמחה.

והמורם מכל הנ"ל, דבודאי שגם פעם וגם היום צ"ל עזיבת החטא - חרטה על העבר 
וקבלה על עתיד, עבודה דלב נשבר ונדכה5, וגם תשובה מתוך שמחה, אלא שבנוגע 

לעבודה דלב נשבר -מחדש כ"ק אד"ש מה"מ שבדורנו אין על זה הדגש, כנ"ל.

ואפשר לומר, שהחילוק הוא האם מסתכלים על החיצוניות או הפנימיות של הדבר, 
לכך  אד"ש מה"מ מבאר שהסיבה  הצומות שכ"ק  לענין  בנוגע  דמצינו  כשם  כלומר: 
שבדורנו אין זה שייך: א. הטעם החיצוני לזה הוא מפני חלישות הדור. ב. הטעם הפנימי 

לכך הוא מפני שמתקרבים לגאולה;

5( כפי שמביא אדמו"ר הזקן בתניא פי"ז מהזוהר פ' ויקרא ה, א. 
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 כך אפ"ל בענין המרירות, שהטעם החיצוני לזה הוא משום חלישות הדור - "שבדורנו 
אין לנו כח לזה", ואילו הטעם הפנימי הוא - משום שמתקרבים לזמן הגאולה - לכן 

בדורנו מודגשת ביותר עבודת השמחה ולא המרירות.

'לית תמן לא קשיא ולא מחלוקת'*

בתניא אגה"ק )סכ"ו( מביא כ"ק אדה"ז מאמר הרעיא מיהמנא שלעת"ל יעסקו כולם 
באילנא דחיי - פנימיות התורה, "דלית תמן לא קשיא מסטרא דרע, ולא מחלוקת מרוח 

הטומאה". ומקשה עליו ומבארו ע"ש.

קושיות  אין  התורה  פנימיות   - החיים  שבעץ  במ"ש  הכוונה  להבין  צריך  והנה 
ומחלוקות, והרי מצינו ריבוי קושיות ומחלוקות בפנימיות התורה. ויש לסכם ולבאר 

זאת, וכדלקמן:  

א
והנה, בנוגע לקושיות: ודאי שקושיות המתעוררות כתוצאה מהלימוד, אינם נחשבות 
נגרמות מאי הבנתו של הם הלומד, ולאחרי  כקושיות בפנימיות התורה, מפני שהם 

שילמד יותר, יבין שמה שלא הבין בתחילה אין זה קושי'6.

כי  "וי"ל  וזלה"ק:   )47 הע'   ,164 )ע'  חכ"ה  בלקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  וכן   
התורה  מצד  ולא  הלומד,  האדם  מצד  הן  התורה  פנימיות  בלימוד  שישנם  הקושיות 

עצמה".

שלימוד  מבאר,  שם   ,)28 )ע'  חכ"ז  בלקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדברי  מובן  ועד"ז 
פנימיות התורה צ"ל באופן של עיון ושקו"ט, ושאין לצאת י"ח בקב"ע - שמה שכתוב 
זהו אמת, אלא צריך להבין בשכלו עד כדי קושיות. ומעיר ע"ז )הע' 34(: "וניכר גם 
באופן ובסגנון קושייתו, שאין בזה שום תנועה של עזות פנים ח"ו. כי מכיר שהחסרון 

הוא רק מצדו "אם הוא ריק - מכם הוא"". עכלה"ק.

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נכתב ע"י א' התמימים.
6( וזהו בכל חכמה, שע"מ להבין הדברים שבה שמוקשים לו, צריך הוא להוסיף בחכמתו ובעיון בדבר הנלמד. ויתירה 
מזו בנוגע ללימוד )התורה בכלל, ובפרט( פנימיות התורה, דמכיון שזהו שכל אלקי, ע"כ בשעה שרוצה להבין דבר 
שמוקשה לו, עליו להוסיף בעידון וזיכוך נפשו וגופו, שע"כ מובן שזה שלא הבין בתחילה, זהו מצד שלא עמד בדרגה 

הראוי' ע"מ להבין.
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כקושיות  נחשבת  אינם  מהלימוד,  כתוצאה  שמתעוררת  שהקושיות  כנ"ל,  והיינו   
בפנימיות התורה, כיון שהם נובעות מצד האדם הלומד, ומחסרון בו )שע"כ גם באופן 

שמקשה ניכר זה, והיינו שאינו שואל באופן של עזות פנים(.

 - במאמרים  הכתובות  השאלות  דהיינו  בחסידות,  שנשאלות  לקושיות  בנוגע  ואף 
שלכאורה, הרי לית תמן קושיא )כדלעיל(? הנה מבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת 

ש"פ תשא תש"נ7, הע' 47, ובלשונו הק':

 "ועפ"ז יש לומר הטעם שגם בפנימיות התורה, כפי שנתגלתה בתורת חסידות חב"ד, 
יש בו גם פלפולא ושקו"ט )אף שבאילנא דחיי לית תמן לא קשיא כו' ולא מחלוקת כו' 
כפי שהוא בנגלה דתורה( - מפני המעלה בידיעת והשגת הענינים שבאה ע"י שקו"ט 

)רצוא ושוב(".

נפלה  הבנה  תוספת  ע"י  ולאחמ"כ  ידיעה,  היתה  לא  שבתחילה  זה  שאין  כלומר, 
הקושי', אלא שמלכתחילה היתה התשובה. וזה שהיא הגיעה ע"י הקדמת השאלה, זהו 
מפני שבאופן כזה )של שאלה ותשובה(, יש את המעלה דרצוא ושוב, וראה שם בשיחה 

המעלה בענין זה.

ב
ובנוגע למחלוקת: הנה יש לחלק הביאור בזה לב' שלבים: א. מחלוקות המובאות 

בפנימיות התורה. ב. מחלוקות בענינים המבוארים בפנימיות התורה.

)אגרות,  לוי"צ  בלקוטי  הנה  בחסידות,  המובאות  למחלוקות  בנוגע  הוא:  והענין 
ע' ש"ה( מבאר, שכיון שפנימיות התורה אין ענינה לפרש הפסקי דינים, אלא לפרש 
הענינים ברוחניות ובעבודה שבלב, ע"כ ברובד זה אין מחלוקת, כיון שמה שכ"א אומר 
משהו מסוים, כוונתו בדרגה )ברוחניות, או של האדם העובד( אחרת8. אך בנגלה א"א 

לומר כן, כיון שבפועל במה שצריך לעשות ישנם דעות חלוקות, כפשוט9.

ויתירה מזו מצינו, דהנה בסה"מ תש"ג )ד"ה "שיר המעלות"( מובאת מחלוקת רב 
יצחק ורב אבא בפירוש תיבת "ממעמקים קראתיך הוי'": שר"י מפרש שהכוונה לעומק 
שלפנים מעומק אצל האדם, ור"א מפרש זאת על למעלה. ומבאר שם דעת ר"א, ומפרש 

שבעשי"ת העיקר הוא כשיטתו. 

7( סה"ש תש"נ ח"א ע' 357.
8( וכן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בכ"מ, ראה לקו"ש חל"ב ע' 135. לקו"ש ח"ל ע' 206 הע' 22, ועוד.

9( ולהעיר ממאמר הבעש"ט שמביא כ"ק אד"ש מה"מ )התוועדויות תשמ"ט ח"ב ע' 118(: "שכל פשט שיאמרו לו 
בחריפות ופלפול הן בגמרא או פוסקים, יקשה עליו תיכף ומיד קושיא . . יתרץ ויקשה עוד קושיא עד אין קץ ותכלית". 

וראה מה שמבאר בזה.  
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ובמאמר שמבוסס על ד"ה זה )סה"מ מלוקט ח"ב, ע' קט"ו(, מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ, 
וזלה"ק: "והקשר דב' הפירושים )דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי( הוא, כי 
זה שהוא למעלה מכל גדר התחלקות, הוא ע"י בחי'  היכולת להמשיך מבחי' עומק 
עומקא דליבא". היינו שלפי"ז אין כלל מחלוקת בין ר"י לר"א. כיון שדעתו של ר"א, היא 

כתוצאה ובהמשך לדעתו של ר"י. 

]ולהעיר. דלפעמים לפי המוסבר בפנימיות התורה, מובן שאף בפשט הדברים אין 
כלל מחלוקת. כגון, המבואר בתו"א )מג"א צב א. ובהוספות קכ א. ועוד(, בנוגע למחז"ל 
)סוטה ה, א(: "ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית", שמבאר זאת אע"פ שלא 

נפסק כן להלכה ברמב"ם )הלכ' דעות פ"ב ה"ג(. 

בתו"א  32(: שהמדובר  הע'   ,162 ע'  )חכ"ב  בלקו"ש  אד"ש מה"מ  כ"ק  ע"ז  ומבאר 
הוא בנוגע לת"ח, שכבר הסיר מעליו כל ענין של ישות עצמית, עד כדי כך שזה גורם 
לו שלא לגשת לעבודה מחמת ביטלו, שע"כ צ"ל בו שמינית שבשמינית, ע"מ שיגש 
לעבודה. אך לא מדובר על גסות הרוח וגאוה, שאותה אכן יש לשלול בתכלית כפסק 

הרמב"ם. היינו שבביאור זה מחדש כ"ק אד"ש מה"מ שאין כל מחלוקת בענין זה10[.

ג
החלוקות  לשיטות  ועד  התורה  בפנימיות  למה שמצינו מחלוקות ממש  בנוגע  אך 

לגמרי )לכאורה( שנראה בבירור שאינם עולים בקנה אחד, כגון: 

שני השיטות הכלליות בתורת הקבלה11: שיטת הרמ"ק - דהכתר הוא מכלל הע"ס, 
וע"כ א"א לקרוא לו א"ס. ושיטת האריז"ל - שאע"פ שהוא במנין הא"ס, הנה זה מצד 
בחי' התחתונה שבו, אך מצד הבחי' העליונה שבו שהיא פנימיותו, אפשר לקרוא א"ס, 

כיון שמתלבש בה א"ס. 

ומחלוקת זו מתקשרת עם עוד מחלוקת בפירוש הל' 'אין־סוף': שיטת הרמ"ק - שא"ס 
שייך לומר רק על העצמות, כיון שרק הוא בל"ג האמיתי. ושיטת האריז"ל - שא"ס 
אינו קאי רק על העצמות, אלא )גם( על בחי' שממש קרובה להעצמות. ולשיטתו, מה 
שקוראים לה בשם א"ס שמיוחס לעצמות, זהו מפני ביטולה לעצמות, שע"כ אפשר 

להתבטאות גם עלי' את הביטוי א"ס שמיוחס )בעיקר( לעצמות12. 

10( ולהעיר, שבשוה"ג שם מציין ללקוטי לוי"צ שהובא בפנים, שמבאר שבחסידות מבארים אף כדעות שלא נפסקו 
להלכה.  

11( ראה בכ"ז ד"ה ויולך ה' את הים רס"ו )המשך תרס"ו ע' קסה(.
12( להעיר, דישנה לדעה שלישית בענין זה - שיטת הרמ"ע, אך אין כאן המקום להרחיב בה, ובפנים יבארו רק ב' 

העיקריות. 
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והקשר בין ב' המחלוקות הוא, דשיטת האריז"ל שאומרת שיש בכתר התלבשות של 
א"ס, אפשרית רק באם אומרים ששם א"ס אינו מיוחס רק לעצמות, דאל"כ הרי שם א"ס 

מיוחד רק לעצמות, וזהו ודאי שא"א לומר שיש בכתר התלבשות של עצמות.  

ידע  לא  ז"ל  "שהרמ"ק  דמכיון  היא13:  זו,  ממחלוקת  היוצאת  העיקרית  ]והנקודה 
ומקום פנוי הנז' בע"ח", ע"כ מחויב הוא לומר שהשתלשלות הכתר  מענין הצמצום 

מא"ס היא בדרך עילה ועלול. 

והנה נוסף לזה שעפ"ז יוצא שיש לכתר איזוהי תפיסת מקום וחשיבות לגבי העצמות 
)כלומר, דלשיטתו א"א לומר שהכתר ועשי' שווים ממש לגבי העצמות(. הנה יתירה 
מזו, דלפי"ז א"א לומר על העצמות 'לא שניתי' מהתהוות העולמות. כלומר, דמכיון 
דלשיטתו הכתר נמשך בדרך עו"ע מהעצמות, והרי הכתר הוא בבחי' מקור )עכ"פ( 
שמופלא  מצד  בעצמות,  רח"ל  שינוי  גורמים  לא  שהעולמות  אע"פ  ע"כ  לעולמות, 

ומרומם מהם )שע"כ אינו בבחי' התלבשות(, אך עכ"פ א"א לומר 'לא שניתי' ממש. 

היא  אומר שהתהוות  ע"כ  עצמותו,  על  רק  לא  שייך  שא"ס  שסובר  להאריז"ל  אך 
מבחי' זו )והיא לא פועלת שינוי בא"ס, כיון שאין היא עצמותו(, ונוסף לזה ישנו בא"ס 
את ענין הצמצום, ואזי יוצא שכתר ועשי' שווין ממש לגבי העצמות, דהיינו שאין הכתר 

)וממילא העולמות( תופס מקום כלל[.   

ענין   - לאחד  שיש  שעיקרון  ובפרט  שונות,  שיטות  ב'  הינם  אלו  שיטות  ב'  והנה 
הצמצום, אין לשני' ולכאורה ודאי חולקים. 

ואכן מצינו במקובלים שהולכים בשיטת האר"י לשונות חריפים על שיטות המקובלים 
ובכללם הרמ"ק )מובא כאן מעמק המלך שער עולם התהו, פנ"ה14(:  שלפני האר"י, 
"זרעו לריק ולבהלה ילדו . . וכל הסודות כללים ופרטים לא ידעו ולא הבינו אפי' אות 
א' מהם . . ובאמת אינו סובל פירושם . . וכל דברי הרשב"י נעלם מהם, ועכ"פ אינם 

נענשים ע"ז".  

ד
ובהקדים, דהנה בס' החזיונות לר"ח  זה באופן שלא תהא מחלוקת.  יש לבאר  אך 
וויטאל )ח"ב אות י"ז(, מביא שאמר הרמ"ק לרח"ו בחלום: "שתי הדרכים אמת, אמנם 
דרכי היא על דרך הפשט אל המתחילים בחכמה זו, ודרך רבך היא פנימית והעיקרית, 

וגם אני עתה למעלה איני לומד אלא בדרך רבך".

13( בפרט זה ראה גם הגהות לד"ה פתח אליהו - תרנ"ח ע' לח ואילך. סד"ה ואל מי תדמיוני תרס"ה, ועוד. 
14( בענין ההתיחסות לספר עמק המלך ראה התוועדויות ה'תשמ"ב ח"א ע' 109. התוועדיות ה'תשמ"ח ח"ג ע' 413. 
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וכן בעמק־המלך )פ"ב הקדמה ב'( כתב בנוגע לקבלת הרמ"ק: "ואל יעלה על לבך . 
. שתהיו סברותיו נדחית לגמרי או פגם בזה, ח"ו וחלילה מלהאמין זה, אלא משה אמת 
ותורתו אמת אף שלא ידע מסודות האר"י זלה"ה". שמשמע ששני השיטות נכונות, רק 

ששיטת האריז"ל היא יותר מדויקת לפרטי'.

ויתרה מזו מצינו, דהנה בסה"מ תר"ן )ע' שלד( כותב אדמו"ר נ"ע: "ידוע ההפרש בין 
קבלת הרמ"ק לקבלת האריז"ל, דהרמ"ק מדבר בסוד נקודות, ועיקר קבלת האריז"ל 

בסוד ספי' ופרצוף )ע' בהקדמת אוצ"ח(, ויש בכלל מאתים מנה"15.  

 ויש להוסיף בזה ע"פ המבואר בשיחו"ק )תשמ"א ח"ב, ע' 770(, שמבאר שם שקבלת 
הרמ"ק היא בבחי' תהו שבתיקון שע"כ היא בבחי' נקודות, משא"כ קבלת האר"י היא 

בבחי' תיקון שבתיקון שבבחי' זו לוקחים את הנקודה ועושים ממנה פרצוף.

הסברת הדברים: הנה מבואר בדא"ח )תו"א וישלח כד, ד. ובכ"מ( דעיקר ההבדל בין 
תהו לתיקון הוא )כלשון כ"ק אד"ש מה"מ בסה"מ מלוקט ח"ב ע' רמד(: "דבתוהו היו 
הספירות בבחי' ב' קוין )ימין ושמאל(, ובתיקון הם בבחי' ג' קוין )ימין שמאל ואמצע(. 
ומעלת התיקון . . שע"י קו האמצעי נעשה חיבור והתכללות דב' הקוין ימין ושמאל". 

היינו, בתוהו רואים רק צד א' - ימין או שמאל, וע"כ שם הכל בבחי' נקודות - ללא 
התכללות. משא"כ בתיקון שיש את קו האמצעי שמחבר וכולל את ב' הקוין, ע"כ שם 

זהו בבחי' פרצופין, כלומר שכולל כמה בחי'.   

אך חשוב להדגיש, דמה שהוסבר לעיל )מסה"מ מלוקט( בענין עולם התוהו, שהוא 
כיון שאנו  זהו עולם התוהו שהוא עולם שנשבר. אך  נקודות ללא התכללות,  בבחי' 
רואים שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר שקבלת הרמ"ק הינה בבחי' 'תהו שבתיקון', הוי אומר 

שבקבלתו ישנו את הענין של תהו - נקודות ללא התכללות.   

ה
ועפ"ז יש לשוב לבאר שיטותיהם בהתאם לכלל הנ"ל, ובאופן שלא יחלקו.

אלא שסובר  על העצמות,  קאי  א"ס  עיקר שם  להאריז"ל  דגם  לעיל  הוסבר  דהנה 
דשייך גם על בחי' שקרובות לעצמות, מחמת ביטולם לעצמות. היינו שמצד עצמם אין 

שייך לקראותם בשם א"ס, אלא מחמת ביטולם.

ועפ"ז יובן מדוע אין מחלוקת: בנוגע להרמ"ק, היות שמדבר בבחי' תהו - נקודות, 
ע"כ אומר שא"ס קאי רק על העצמות, וגם האריז"ל אומר כמוהו )שרק על עצמות 

15( וראה בהגהותיו המובאות בסידור )עם דא"ח( על קבלת שבת, שמביא עד"ז ממאמרי אדה"ז )על מארז"ל, ע' תנו(. 
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מצ"ע נופל שם א"ס(, אלא שמצד התיקון - התכללות, מוסיף שישנם בחי' שמחמת 
ביטולם שייך לקראותם בשם א"ס.     

וכן הוא בנוגע לכתר, דהנה גם האריז"ל אומר שהכתר נכלל בע"ס - כשיטת הרמ"ק, 
הבחי'  רק  שזהו  התכללות(   - פרצוף  בבחי'  שהוא  מכיון  זהו  )דכנ"ל  שמוסיף  אלא 
החיצונה שבו, אבל מצד פנימיותו נקרא א"ס, מחמת שמתלבש בו מבחי' התחתונה 

שבא"ס.  

הסדר  א.  אופנים16:  ב'  ישנם  הספי'  עמידת  ידוע שבאופן  דהנה  בזה.  להוסיף  ויש 
שבספר יצירה - זו תחת זו, דהיינו חכמה ומתחתי' בינה וכן הלאה. ב. הסדר שבפתח 
אליהו - ג' קוין, דהיינו חכמה חסד ונצח בקו הימין, בינה גבורה והוד בקו השמאל, 

דעת תפארת ויסוד בקו האמצעי.

והנה, א' ההבדלים שבין ב' האופנים הוא: דלאופן שהספירות הם זו תחת זו, הנה אז 
הכתר נמנה, מפני דאז הכוונה על בחי' חיצוניות הכתר. אך להאופן שמחולקין בג' קוין 
הנה אז אין מונין את הכתר, ואזי כשאומרים כתר הכוונה היא על פנימיות הכתר, שעל 

בחי' זו אומר האריז"ל שיש בה בחי' תחתונה שבא"ס17.

בענין "קדש עצמך במותר לך" 

מצווה  הוי  לו,  במותר  עצמו  לקדש   - שענין  אדמוה"ז,  כ"ק  מבאר  פכ"ז  בתניא   
מדאורייתא וזלה"ק: "וז"ש רז"ל אדם מקדש עמצו מעט למטה מקדשין אותו הרבה 
מלמעלה לבד מה שמקיים מצות עשה של תורה והתקדשתם וכו'". וכן כתב בפרק ל': 
"ובפרט לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאורייתא כמ"ש קדושים תהיו וגו' והתקדשתם 

וגו'". 

וידועה הערת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א18, המביא בה, שישנם המחשיבים 
החיים, המבאר, אשר  עץ  לקונטרס  אד"ש מה"מ  כ"ק  מציין  וכן  במנין המצות.  זאת 

16( בהבא לקמן ראה לקו"ת ואתחנן ה, א. סה"מ תר"ס ע' מט ואילך. סה"מ ת"ש ע' 38.
17( לחביבותא דמילתא מובאות כאן עוד כמה מחלוקות שלכאורה ישנם בפנימיות התורה, ומ"מ למקום שמבואר 
על כ"א מהם, איך אין בו מחלוקת: א. המחלוקת בטעמי הבריאה, האם היתה: "כדי להיטיב לברואיו, ויכירו גדולתו" 
)ע"ח שער הכללים בתחילתו(, בגין דישתדמעון לי' )זוהר פר' בא מב, ב(, נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים 
)חסידות(. וראה בנוגע לזה - לקו"ש ח"ו ע' 21 הע' 69. ב. המבואר באוה"ת )ענינים, ע' רנ"ח( בענין ג' שיטות שישנם 
בענין הספירות, כלומר בפשיטות שישנה באורות האם: א. האורות פשוטים בתכלית, ובהתלבשותם בכלים נעשה בהם 
ציור. ב. יש בהם ציור עוד לפני התלבשותם בכלים. ג. האורות פשוטים אף לאחרי התלבשותם בכלים. וראה בנוגע לזה 

שיחו"ק תשט"ו, ע' קמז'.
18( הערות וציונים לקונטרס ומעין בתחילתו. ומציין לספר חרדים בשם גאון ור"ש בן גבירול וכן בשם הרמב"ן )ר"פ 

קדושים(. 
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התאוה בדברים המותרים הוא איסור של תורה ממש, וכמ"ש החינוך19, והוא מל"ת 
ד"לא תתורו", עיי"ש. 

ונמצא, אשר הציווי דלקדש עצמו במותר לו הוי מצווה מדאורייתא, ואפילו לדעת 
הרמב"ם שאינו מונה זאת במנין המצות - ישנו ל"ת ד"לא תתורו". 

ועפ"ז תמוה מ"ש בתניא בתחילת פכ"ט, אשר לגבי הבינונים - "לפעמים ועתים רבים 
יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יוכל להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו 
מפני כבדות שבלבו"; וא"כ יפלא, שהרי לקדש עצמו במותר לו הוי מ"ע )וקשור ג"כ 
בל"ת(, והרי הבינוני לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם וכו'20, ואיך יתכן שהוא 

אינו מקיים את המצוה לקדש עצמו במותר לו?

והנה בביאורי תניא של המשפיע ר' שמואל גרונם ע"ה, כתב בזה וז"ל: "הגם דבינוני 
אינו עובר על עשה וכאן הוא עשה דוהתקדשתם, הענין הוא - דהיכא שייך לקרותו 
בשם רשע וטוב לו רק כשעושה כן תמיד )רק בינתיים מתחרט(, משא"כ לפרקים אם 

עובר כו' שייך ג"כ עליו השם בינוני כו'". עכ"ל. 

הלב  לטמטום  שבנוגע  בתניא,  זה  מדויק  עובר",  אם  "לפרקים   - שכתב  מה  והנה 
כתוב - "לפעמים ועתים רבות", משא"כ להלחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו כותב 
- "לפעמים", ואינו מזכיר "עתים רבות" - כיון שאם זה קורה אצלו יותר מ"לפעמים", 
הוא אינו בגדר בינוני, דדוקא בנוגע לטמטום הלב שאין זה תלוי בו כ"כ, עלול להיות 
גם "עתים רבים", שהרי ישנם כמה סיבות מלמעלה שגורמים טמטום הלב, וכפי שמובא 
בפרק זה, שיתכן שהיום "לא נתקבלה תשובתו", או שרוצים להעלותו לתשובה עילאה 

יותר מעומקא דליבא יותר.

 וכן כותב בפט"ז, אשר יתכן בבינוני שלא יוכל להגיע לאהבה בהתגלות, מפני היות 
המוחין שלו ונר"ן שלו מבחי' עיבור והעלם תוך התבונה ולא מבחי' לידה והתגלות. וכן 
ידוע פתגם אדמו"ר הזקן, שכעת יכול להיות חסרון בלב, ורק לעת"ל נאמר - "והסרתי 
את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר", משא"כ בהבנה והשגה במוח צריך להיות 

זה גם עתה בשלימות )וכמבואר בכ"מ בחסידות(. 

לקדש  משא"כ  רבים",  "לעתים  גם  הלב  טמטום  להיות  עלול  בבינוני  אפילו  ולכן, 
אמנם  "לפרקים".  רק  להכשל  עלול  הוא  ובבחירתו  ביכולתו  שזה  לו,  במותר  עצמו 
הקושיא עדיין בעינה עומדת - איך יתכן שהבינוני אינו מקיים את הצווי לקדש עצמו 

במותר לו?

19( סי' שפ"ז ובסהמ"צ להרמב"ם ל"ת מז. 
20( כמבואר בפי"ב. 
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פעולה  ובכל  ענין  שבכל  כללית  מ"ע  הוא  "והתקדשתם",  דהציווי  לומר,  והנראה 
שהאדם מתאוה ורוצה לעשות, והוא כופה את עצמו ונמנע מלעשות, הוא מקיים בזה 
את המצוה. מכיון שעי"ז נוסף אצלו קדושה. אמנם ישנם שני סוגים ב"והתקדשתם": 
סוג האחד הוא - שכשאינו מקדש עצמו הוא עובר על המצוה ונחשב לרשע, והסוג 
השני - שאם לא קדש עצמו הוא לא עבר ממש על המצוה, כלומר שאע"פ שחסר אצלו 

בחיוב אך א"א לומר שבגלל זה נהי' רשע. 

)ר"פ  הרמב"ן  מ"ש  בדוגמת  לו,  במותר  עצמו  לקדש  הצווי  ישנו  בזה:  והביאור 
וזוללי  יין  בסובאי  להיות  ושלא  המותרות  מן  פרושים  שנהי'  "שהוזהרנו   - קדושים( 
בשר וידבר כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה ויהי' נבל ברשות התורה 
לפיכך בא הכתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי וצוה בדבר כללי שנהי' 

פרושים מן המותרות", עיי"ש. 

ועד"ז מבואר בתניא פ"ז, באוכל למלאות תאות גופו ונפשו הבהמית. והנה, פשוט 
הוא שאם נכשלים בהנהגה כזאת, ה"ז עבירה ממש על הציווי דלקדש עצמו, ואפילו 
לדעת הרמב"ם שאינו מונה הצווי "קדושים תהיו" - הרי ישנו הצווי "ולא תתרו אחרי 

לבבכם", וא"כ פשוט, שאצל הבינוני אי"ז שייך שיכשל בנהגה כזאת!

 ומפורש בפרק ז', שבאוכל למלאות תאותו יורדת חיות הבשר והיין לגקה"ט לגמרי, 
ב"אתכפיא",  הקשורה  שתהי'  איזו  פעולה  כל  כוללת  "והתקדשתם"  מצות  אמנם, 
וכמבואר בפרק כ"ז - "שהת"ח היו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו . . ובכל פעם 
מקדשים אותו הרבה מלמעלה לבד מה שמקיים מצות עשה של תורה והתקדשתם", 
ובאופן כזה אם לא איחר סעודתו וכה"ג, אף שחסר בצד החיוב - לא עבר איסור תורה 

ולא נקרא רשע בגלל זה.

ודוגמא לדבר ניתן להביא מענין ביטול תורה, שישנו ביטול תורה בכמות )בזמן(, 
שהמבטל תורה אפילו רגע אחד, חל עליו הפס"ד "כי דבר ה' בזה", וכמובא בתניא פ"א.

 ומבאר בזאת כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש ח"ב21, שישנו ביטול תורה באיכות, כלומר 
שאם אינו מנצל את כל כח השכל והעיון, הרי 'עשיר שהביא קרבן עני לא יצא', שזה 
בנין אב על שאר ענינים בתורה, ובפרט בנדו"ד ש"אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא 
בדעת". ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בזה, שזהו ענין ביטול תורה בדקות. אמנם בביטול 
תורה בדקות, שאינו מנצל את כח השכל שלו ביגיעה בתורה, אעפ"י שנקרא בוזה דבר 
ה' )בדקות( כמובא בשיחה, מ"מ לא מסתבר לומר שבאופן כזה הוא נקרא רשע, אף 

שלכתחילה ישנו החיוב להתיגע בכל כחות הנפש שלו.

21( ע' 566 )הובא בקובץ כנוס תורה ח"א(. 
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הפעולות  כל  את  הכולל  "והתקדשתם",  כללי  ציווי  שישנו  בעניננו,  יובן  וכמו"כ 
המוסיפות קדושה )ע"ד החיוב בת"ת שכולל הן כמות והן יגיעה וכנ"ל(, אך בביטול 
המצוה ישנו אופן שאוכל מאכלות למלאות התאוה, שאז הוא עובר ממש על הציווי 

)ע"ד בטול תורה בכמות(, וענין זה לא שייך כלל לבינוני. 

איחר  לא  שאם  מובן,  כ"ז(  בפרק  )המבואר  ב"והתקדשתם"  השני  מהסוג  אמנם 
סעודתו וכה"ג, אין בזה איסור תורה, והבינוני לא נהי' רשע ח"ו בגלל זה )ע"ד בטול 
תורה באיכות שמצד העדר החיוב לא נהי' רשע בגלל זה(. ועפ"ז מובן מ"ש ברפכ"ט, 
שלפעמים לא יוכל לקדש עצמו במותר לו - המדובר בסוג הנזכר בפרק כ"ז. כך נראה 

לומר, ועדיין צ"ע בכ"ז. 

לעולם ילמוד במקום שלבו חפץ - רצון או תענוג?
בהמשך תרס"ו22 )ע' כה( מביא כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, שהעונג שבנפש "הוא 
שהוא  מעונג',  למעלה  'אין  וכמאמר  שבנפש,  מקיפים  בהכחות  עליון  היותר  הכח 
למעלה גם מכח הרצון, וכמו"כ הוא בכל כחות הנפש, וכמו כח החכמה שבנפש שתלוי 
ג"כ בעונג כו', כמו "לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ", וידוע דחפץ הוא רצון שיש 

בו עונג ואז דוקא ישכיל בזה כו', וכמ"ש במ"א" עכ"ל.

היינו, שכח התענוג שבאדם הוא הכח הנעלה ביותר )בין מכחות המקיפים ובין משאר 
כחות הנפש(, והדוגמא לזה היא מכח החכמה שתלוי בעונג האדם, וכפי שאומרים חז"ל 

"לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ".

וצע"ק, שהרי לקמן23 )ע' סה( מדבר בעילוי כח הרצון ביחס לכח התענוג, והוא - 
שהתענוג תלוי ברצון שקדם לו. וז"ל: "ולפי זה מוכרח לומר שאין תענוג בלא רצון 
תחילה - שירצה בעונג זה )וכמו בתענוג שבשכל הוא כאשר רוצה בעונג זה שבשכל או 
שרוצה בהענין שכלי בכלל או בשכל זה בפרט, וכמו "לעולם ילמוד אדם במקום שלבו 

חפץ", ואז דוקא יתענג בו כו'(".

היינו, שהתענוג מגיע לאחר שאדם רוצה בזה דוקא, והדוגמא לזה היא תענוג מענין 
שכלי - שבא רק לאחר שהאדם רוצה בזה, וכפי שאומרים חז"ל "לעולם ילמוד אדם 

במקום שלבו חפץ", שהתענוג מגיע לאחר שהאדם רוצה בזה.

22( בד"ה "לולב וערבה", ההדגשה אינה במקור.
23( בד"ה "לך לך", ההדגשה אינה במקור.
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וקצת תמוה שמארז"ל "לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ", מובא במ"א להוכיח 
את העילוי שבעונג לגבי הרצון, ובמ"א מובא להוכיח את העילוי שברצון לגבי העונג.

ב' תקופות בתחית המתים

א
בלקו"ש חי"ד ע' 182 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שבזמן עולם התחי' גופא תהיינה ב' 
תקופות: תקופה ראשונה עלי' כאו"א אומר "ושם נעשה לפניך כמצות רצונך", כי אז 
מצוות קיימות ולכן ישנן גם העליות שע"י מדרגא לדרגא. ותקופה שני' שאז מצוות 

בטלות.

ויש להעיר ממאמר ד"ה "להבין מארז"ל כל המועדים" תשט"ז24 וז"ל: "להבין מאמר 
רז"ל כל המועדים עתידים להתבטל וימי פורים אינם בטלים . . הנה ידוע הפירוש בזה 
שהתורה היא נצחית שלא תשתנה ושום מצוה לא תתבטל, אלא הכוונה היא שמצד 
רוב הטוב והשמחה שיהי לעת"ל הנה הטובה והשמחה של המועדים, מועדים לשמחה 
וכמ"ש ושמחת בחגך - יתבטלו לגבי השמחה דלעתיד, ע"ד שאמרו שרגא בטיהרא מאי 

אהני". עכלה"ק.

ועפי"ז לכאו' הנה השקו"ט בלקו"ש שם, והחילוק בתחה"מ בין תקופה ראשונה לשני' 
וכו' - היינו בענין העליות שישנן ע"י קיום המצוות; אבל קיום המצוה בפו"מ פשיטא 

שלא יתבטל, וכמ"ש במאמר הנ"ל.

ויל"ע אם אמנם זהו הפשט בשיחה הנ"ל, ובפרט ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 
37, וזלה"ק: "וצ"ע מנדה שם ]סא, ב[ דבגד שאבד בו כלאים עושה ממנו תכריכין למת 
יתבטלו  כפשוטו, שלע"ל  היא  מזה שהכוונה  נראה  ולכאו'  לעת"ל".  בטלות  דמצוות 
בעי'  תהי'  לא  לתחי'  וכשיקומו  )היות  כלאים  לקבור  מותר  שלכן  כפשוטו,  המצוות 

ללבוש כלאים כי מצוה זו תתבטל(.

יהי' בה עליות )שאז  ב' התקופות שבפשטות התקופה השני שלא  עוד צ"ב בענין 
 - מהעליות   - ומנוחה  שבת  שכולו  יום  שזהו  השביעי  באלף  תהי'  בטלות(  מצוות 
נ'  בענין  יתאים להמבואר בחסידות25  זה  איך  ליישב  וצריך  ובמ"מ.  כמבואר בשיחה 

אלפים יובלות שמבואר שכולם הם עליות מבחי' ממכ"ע.

24( סה"מ תשט"ז ע' 451.
25( לק"ת ד"ה ויקח קרח. ובכ"מ.
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ב
והנה שיחה זו נמצאת ג"כ בלקו"ש חט"ו בשיחה לכ"ף מרחשון. אלא שמובאת בכמה 

שינויים )כמצויין בהערת המו"ל כאן בחי"ד(, והנוגע לעניננו:

בו  דבגד שאבד  "וצ"ע מנדה שם  )הנ"ל( שמקשה:  בחי"ד  הנ"ל, שבשיחה   37 הע' 
זו לא  כלאים עושה ממנו תכריכין למת דמצוות בטלות לעת"ל ואכ"מ". - הנה הע' 
נמצאת בשיחה בחט"ו; ומאידך, בשיחה בחט"ו26 מציין ל"שד"ח )כללים ודברי חכמים( 
בערך מצות אב בטלות וש"נ". והע' זו לא נמצאת בשיחה בחי"ד ]ואולי לכן לא מציין 
בחט"ו את הצ"ע מבגד שאבד בו כלאים כי זה נכלל בציון לשד"ח ששם דן בסוגיא זו, 

ומביא גם את הגמ' בנידה[.

וי"ל גם שעפ"י השד"ח יש להעיר קצת בישוב הקושיא:

ס"ל  יעקב ספ"ק דברכות, דהרשב"א  עין  בס'  נ"ג מציין לרשב"א  סי'  ח"ט  בשד"ח 
בזמן  היינו   - לעת"ל  בטלות  מצוות  שאומרים  ומה  המצוות,  בכל  יתחייבו  שלעת"ל 
זה גם בזמן  )ומוכיח מכ"מ שלעת"ל  יתחייבו בכל המצוות  המיתה, ואח"כ בתחה"מ 
סמוך(. והראי', שר' יוחנן שאומר מותר לקברו - מביא את הפס' "במתים חפשי", "כיון 

שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות", וזה קאי רק על זמן המיתה.

לכאו'  מוכרח  ומכך  בכלאים,  לקברו  )שמותר  המת  מקבורת  שמה שקשה  ומבאר 
שמצוות בטילות לגמרי לע"ל(, י"ל שר' יוסי ור' יוחנן בנדה, שהתירו לקבור את המת, 
לא יסברו כר' חייא בר יוסף )בשילהי כתובות קי"א, ב( שאמר עתידין צדיקים שיעמדו 
בלבושיהן. ושמא גם לדעת רחב"י אין הכוונה שיהיו עומדין באותן מלבושים עצמם 
עד שאם הי' שם חוט של צמר נאבד בו שיהא אותו חוט חוזר בתוכו אלא הכוונה שיהיו 
עומדין ק"ו שהביא מחיטה וכו' עיי"ש. )ועיין בתוס' כתובות )שם( שהביא מירושלמי 
שעתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהן, הכוונה לא בתכריכין אלא בלבושיהן מחיים(. 

עכ"ד.

ולפי"ז, הנה אעפ"י שבשיחה מבואר דלא כרשב"א בפי' הענין דלעת"ל, כי בשיחה 
ולא בזמן המיתה כדעת הרשב"א, מ"מ חומר הקושיא  זה בתחה"מ  מפרש שלעת"ל 
מדינא דר' יוחנן על עצם השיטה שבשיחה שמצוות קיימות בתקופה ראשונה דתחה"מ, 
יתיישב עפ"י דברי הרשב"א - שהן אמת שבתקופה הראשונה דתחה"מ יתחייבו במצוות, 
ומ"מ ל"ק מהדין שמותר לעשות תכריכין מכלאים למת27, כי באמת כשיקומו המתים 
לתחי' הם לא יקומו בתכריכין, וממילא לא יעברו על איסור כלאים. ולכך אי"ז סתירה 

להמבואר בפנים. ועדיין יל"ע בכ"ז.

26( ע' 141 הע' 34.
27( ולהעיר שכ"ה ההלכה )ראה שו"ע יו"ד סי' ש"א ס"ז(.
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ג
והנה כל הביאור דלעיל, הוא בכדי לבאר שגם השיחה הנ"ל, וגם המאמר הינם לכו"ע 
)היינו לכל דעות הראשונים(, אמנם לאחר זמן נתעוררתי שבענין זה עצמו )־פלוגתת 
ראשונים זו( מצאנו בקובץ ליובאוויטש )הובא בליקוטי ביאורים ע' תנ"ח( שכ"ק אד"ש 
מה"מ כותב בנוגע להמבואר באגה"ק סכ"ו שמ"ש רז"ל במצוות בטלות לעת"ל היינו 
בתחה"מ, אבל לימוה"מ קודם תחה"מ אין בטלים וז"ל: "וצע"ק מתניא הגהה בפל"ו 
]דמשמע שם דרק עד האלף השביעי הוא זמן העבודה[, וי"ל אשר שם ובלקו"ת ד"ה 
יתקע בשופר ס"ה הוא לשיטת הרשב"א וחי' הר"ן - . . שאין מצוות בטלות לתחה"מ".

והיינו שבענין זה עצמו ישנה מחלוקת: לשיטת הרשב"א והר"ן אין מצוות בטלות 
ואין  )שהיות  בשופר  יתקע  ד"ה  ובלקו"ת  פל"ו  בתניא  היא שהובאה  זו  ודעה  לע"ל, 
מצוות בטלות, לכן גם לע"ל יהי' ענין העבודה(; ולעומת זאת ישנו מה שהובא באגה"ק 

שלע"ל )בימוה"מ שקודם תחה"מ( כן יהי' ענין העבודה.

 וא"כ י"ל שפיר שבשיחה בחי"ד שם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ עפ"י המבואר באגה"ק 
שישנם ב' תקופות וכו', ובמאמר פורים תשט"ז הוא ע"ד שיטת הרשב"א הנ"ל )שישנה 

רק תקופה א' ובה אין מצוות בטלות(, )ועיין ג"כ בליקוטי ביאורים בתניא ע' ע'(.

התלבשות גלגולי הנשמות בגופים לע"ל )גיליון(  

א
י.ד.ז. את מענה  )ס"י( מביא הת'  ואנ"ש דישיבת כפ"ח28  בקובץ הערות התמימים 
אודות  לשאלה  בקשר  חט"ז29  שיחות  מלקוטי  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
נשמה שבאה בגלגול כמ"פ, איזה גוף יקום בתחה"מ, ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שכיון 
שכל ישראל מלאים מצוות כרימון, הרי בכל ירידה וגלגול נתקנו כמה בחי' בנשמה, 

ובתחה"מ קם כל גוף וגוף אם חלקי הנשמה שתיקן הוא. ע"כ.

ומקשה ע"ז הת' הנ"ל מתקו"ז )סוף תקון מ'(, אשר שם מובאת שאלה זו, ומענה ר' 
יוסי שם הוא, שבנוגע לכל הגופים הראשונים נאמר "יהי כערער בערבה וגו'" והם אכן 
יאבדו, אך רק הגוף האחרון שהי' בעוה"ז יקום בתחיית המתים, בשונה מביאור הנ"ל 

מכ"ק אד"ש מה"מ?

28( גיליון ו, י"א ניסן תשמ"ב.
29( ע' 517.
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 ורצה לבאר זה ע"פ המשך התקו"ז, שם מובאת דעה נוספת, וכן מוסיף לביאורו את 
המובא ב"עמק המלך" שם )בביאורו על התקו"ז( שזוהי מחלוקת. ועפ"ז רצה לבאר 

שדעת כ"ק אד"ש מה"מ תתאים לפי הדעה הב' שם. ע"כ תמצית דבריו, ועיי"ש.

וראיתי להעיר על דבריו:

 ]ובהקדים, שכנראה נפלה טה"ד, ובמקום ספר "עמק המלך" צ"ל "כסא מלך" שהוא 
אכן מפרש כן על הדף בתקו"ז, שפי שמביא בדבריו. ודו"ק.[

דהנה, בגוף הענין לא נראה לי לומר מ"ש לעיל, כנראה בתשובות וביאורים30 )בענין 
זה( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את המקור לשאלה זו מהזהר )ח"א קל"א(. ובת"ז תיקון 
הנ"ל - "אמר ר"י אינון גופין כו'", ומוסיף, שהאריז"ל פירש דבריו, ומביא את ביאורו 

של האריז"ל, שמופיע במקור אליו מציין כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש.

וכן בהע' 16 שם )ב'תשובות וביאורים'( מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמ"ז - 
שלר' יצחק דפליג על ר"י בזהר - הרי לאדם שלא תיקן אלא חלק פרטי מנפשו, יזמן 
הקב"ה בזמן התחי' נשמה בתורת חסד, אולי יעשו מצוה באותה שעה. ומסיים שם, 

שמכך שלא הביא האריז"ל אלא דברי ר' יוסי, נראה דסבירא לי' כוותי'.

וממילא מובן שהמענה בלקו"ש מיוסד עפ"י האריז"ל, והאריז"ל דס"ל כר' יוסי הרי 
לא יתכן כלל לומר שדעת כ"ק אד"ש מה"מ היא כדעה הב' בתקו"ז, ופשוט הוא.

ב
ועפ"ז מובן ג"כ שאין מקום כלל למה שמסיים הנ"ל את הערתו, וז"ל: "ומ"מ קשה 
דב"תשובות וביאורים" ישנו ביאור מפורט על תהליך הסדר דתחה"מ, ובמקורות שם 

בכ"מ בתקו"ז, אך תיקון המ' הנ"ל אינו מזכיר כלל".

ופשוט שטעות היא בידו, שהרי ב"תשובות וביאורים" מציין בפירוש )ריש ע' 55( 
לתקו"ז תיקון מ'. וכפי שהוזכר לעיל תיקון מ' הנ"ל, ואדרבא, זהו המקור )מתקו"ז( 

שכ"ק אד"ש מה"מ מציין בכל אריכות התשובה.

ומובן שתשובת כ"ק אד"ש מה"מ היא לדעת ר' יוסי שהאריז"ל ס"ל כוותי'. והביאור 
הוא, שהאריז"ל מבאר לשיטתו אליבא דר' יוסי - שלגוף הא', מאחר ולא השלים לתקן 
כל בחי' הנפש, לכן בעת תחה"מ אין לו לגוף הא' אלא אותו החלק הפרטי אשר תיקן 
של  החלקים  אזי  תיקונה,  להשלים  אחר  בגוף  הנפש  כשמתגלגלת  ולכן  בחיים,  הוא 

הנפש בגוף הזה השני, הם משתייכים לגוף הב' בזמן התחי'.

30( ע' 54 - 55.
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והנה, בענין זה מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ שכל ישראל מלאים מצוות כרמון כו'. שבזה 
רואים את גודל האהבת ישראל אפי' לגוף של יהודי, שאע"פ שנראה לכאו' שהגופים 
מאומה,  תיקן  אדם שלא  אד"ש מה"מ מהאריז"ל שאף  כ"ק  מביא  ר"י,  לדעת  יאבדו 

אעפ"כ אותו חלק פרטי שתיקן בגוף הרי הוא שייך לו בתחה"מ.

ועוד מוסיף ע"ז כ"ק אד"ש מה"מ )בלקו"ש וב'תשובות וביאורים'( שכל בחי' כלולה 
מכל הבחינות, וכל בחי' היא ציור קומה בפ"ע, עיי"ש.

וי"ל שזהו ע"ד ביאור מארז"ל )סנהדרין רפי"א(: "כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב 
)סי' ח( האריך לבאר איך שכאו"א  וביאורים'  כו'. דהנה, ב'תשובות  ואלו שאין להם 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  דרכו  בזה  שרואים  כפי  לעוה"ב,  יזכה  שיהי'  מי  יהי'  מישראל 
להכניס כאו"א )אפי' כזה שלכאו' - כהמשנה דלעיל - אין לו חלק לעוה"ב( עד"ז בנוגע 

לתחה"מ, שמצד היוקר של הגוף היהודי יזכה כאו"א לעוה"ב.

משיח מזרע שלמה

א
דברי הרמב"ם האם משיח מזרע שלמה דוקא

כתב הרמב"ם בהל' מלכים ומלחמות ומלך המשיח )פי"א ה"ד(: "ואם יעמוד מלך 
מבית דוד ואם יעמד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו. כפי תורה 
שבכתב ושבעל פה. ויכף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה. וילחם מלחמות ה'. הרי זה 
בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה 

משיח בודאי".

והנה, בפיה"מ )הקדמה לפ' חלק יסוד הי"ב( כתב הרמב"ם: "ומכלל יסוד זה ]־דביאת 
משיח[ שאין מלך בישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד". וכן כתב באגרת תימן 

)פ"ג(: "אי אפשר שלא יעמוד מזרע שלמה איש . .".

ולכאו' צ"ע דאי ס"ל להרמב"ם דמשיח צ"ל דוקא מזרע שלמה, למה לא כתב כן 
בספר היד, ורק כתב שהוא מבית דוד.
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ב
מקור הרמב"ם שמשיח מזרע שלמה

והנה, יסודו של הרמב"ם בפשטות, הוא מהמפורש בקרא בנוגע לשלמה )שמואל־ב 
ז, יב־יג(: "והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי וכוננתי את כסא ממלכתו עד 

עולם".

וכמו שכתב בפירוש בספר המצוות ל"ת )שס"ב(: "אין מלך למי שמאמין תורת משה 
רבינו אלא מזרע דוד ומזרע שלמה דוקא".

)תרגום  חכ"ה31  שיחות  בלקוטי  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שמביא  וכפי 
חפשי(: "אע"פ ש"כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות" מ"מ כיון שהמשך עיקר ענין 
המלכות הוא דוקא ע"י שלמה, עד שהרמב"ם כותב בספר המצוות שלו . . והרמב"ם 
כולל את זה ב)עיקר הי"ב של( י"ג העיקרים . . נמצא, שמלכות שלמה ומשיחתו אינו 
רק המשך של מלכות דוד היות שבפועל הוא הי' היורש של מלכות דוד, אלא גדר 

מלכות בית דוד, מלכות "עד עולם", באה )לאחרי דוד( דוקא - ע"י מלכות שלמה . .

 "והטעם ע"ז - כי על מלכות שלמה היתה נבואה מפורשת לדוד מתחילה על נצחיות 
מלכות שלמה )דה"א כב, ט־י( הנה בן נולד לך הוא יהי' איש מנוחה גו' שלמה יהי' שמו 
גו' הוא יבנה בית לשמי . . והכינותי את כסא מלכותו על ישראל עד עולם" . . ולכן שם 

המלכות נקרא על שם שניהם, דוד ושלמה. עכלה"ק.

)תרגום  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כותב  )ס"ו(  התנש"א  אמור  ש"פ  מלכות  בדבר  הנה  אך 
חפשי(: "ובהקדים הדיוק בדברי הרמב"ם שמלך המשיח הוא "מבית דוד ומזרע שלמה" 
דלכאו' אינו מובן: מה שהוא כותב "מבית דוד" ]כמו שהוא כותב ג"כ בספר היד[ ה"ז 
והרי  מלכות  בכתר  זכה  דוד  שנמשח  "כיון  המלכות",  "עיקר  הוא  דוד  שבבית  מפני 
המלכות לו ולבניו כו' עד עולם", "מלכי דוד הם העומדים לעולם", אבל מהו הרמז 

ב"ומזרע שלמה"".

ובהע' 83 שם, מציין למקור דברי הרמב"ם לכך שמשיח הוא מזרע שלמה: "והוא ע"פ 
תנחומא ס"פ תולדות. אגדת בראשית פמ"ד )מה( וראה מפרשי הזהר ח"א קי, ב וש"נ". 
ובשוה"ג שם: "ושם ]־בתנחומא ואגדת בראשית[ ממי הוא מדוד, שנאמר )דה"א ג, י( 

ובן שלמה רחבעם )בנו(, אבי' בנו וגו'".

ובהע' 88 על השאלה "מהו הרמז ב"ומזרע שלמה" מוסיף: "דאם בא רק לשלול שאר 
בני דודף הו"ל לפרש גם שם בנו של שלמה )ראה שוה"ג להערה 83(, שהרי גם לשלמה 

31( ע' 112 ואילך.
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היו כמה בנים". עכלה"ק. כלומר, דע"פ הנ"ל שמקורו בתנחומא וכו' הרי שם גם נאמר 
שהוא בא מרחבעם בנו וכו' ומפני מה לא כתבם הרמב"ם.

וממשיך בשיחה שם: "ויש לומר )בפנימיות הענינים(: בימי שלמה הי' מעין המצב 
של הגאולה האמיתית והשלימה . . בזמנו של שלמה שרר שלום, שלכן הוא נקרא בשם 

שלמה, כי שלום הי' בימיו - מעין שלימות השלום לעתיד לבא". עכלה"ק.

ולכאו' יש לעיין בזה:

כ"ק  דמפנ"ז מקשה  בראשית,  ומאגדת  הוא מהתנחומא  הרמב"ם  מנ"ל שמקור  א. 
אד"ש מה"מ דהול"ל גם בנו של שלמה, אולי לרמב"ם לא ס"ל כאגדות אלו, אלא מקורו 
מהנבואה כנ"ל בחכ"ה. ובפרט שבמדרשים אלו לא הוזכר כלל ענין זה שכל המלכים 
משלמה,  צ"ל  שמשיח  כ"א  כנ"ל,  בסהמ"צ  הרמב"ם  כמ"ש  משלמה,  לבא  חייבים 
ולא  מהנבואה  הוא  בסהמ"צ  הרמב"ם  של  שמקורו  )לכאורה(  שעכצ"ל  כשם  וא"כ, 
מהמדרשים. עד"ז אפ"ל שמקורו של הרמב"ם שמשיח יהי' מזרע שלמה הוא מהנבואה, 

ולא מהמדרשים. וא"כ יש דיוק רק בשלמה ולא ברחבעם32.

זאת ועוד: במדרשים הנ"ל לא מודגש כלל שמשיח יהי' מזרע שלמה, כי אם שיהי' 
מזרע דוד )וזרובבל(, אלא שהוכחתם שיהי' מזרע דוד היא מהפסוקים בדה"א )שם( 
שלמה  מוזכר  זו  ובשושלת  )ע"ש(,  משיח  שהוא  ענני  עד  מדוד  השושלת  שמונים 
)ורחבעם(, וא"כ, לכאורה מסתבר יותר לומר, שמקור הרמב"ם שמדגיש שבא משלמה 

הוא מהנבואה ולא מהמדרשים.

ועיקר: מה שהקשה כ"ק אד"ש מה"מ דזה שהזכיר דוד הוא מפני שהוא עיקר  ב. 
המלכות והם העומדים לעולם משא"כ שלמה, - לכאו' ע"פ הנ"ל, גם שלמה הוא עיקר 
המלכות וגם זרעו הוא עד עולם, )משא"כ רחבעם אינו עיקר המלכות, ולא הובטח לו 

שזרעו עד עולם(, ולמה לא כתבו הרמב"ם.

ג. אם אכן ס"ל להרמב"ם דיש דיוק שיבוא מרחבעם, צלה"ב למה לא כתבו, וכי מפני 
שאין רמז בשמו לענינו של משיח לא יכתבנו הרמב"ם?!

ד. מפשטות לשון כ"ק אד"ש מה"מ משמע, דאם הי' כותב גם שם בנו של שלמה 
- רחבעם - הוה ניחא לי'. ולכאורה אם מקורו במדרש, הו"ל למנות כל השושלת עד 

משיח )אבי' וכו' זרובבל וכו'(, כדי לשלול שאר בני רחבעם וכו'.

32( אך י"ל, דכיון דלא מצינו מחלוקת בזה בהתנחומא או באגדת בראשית, א"כ ע"כ דוהו מסקנא דמילתא והכי קיי"ל 
ולמה שהרמב"ם יחלוק בזה אך מ"מ מפשטות לשון כ"ק אד"ש מה"מ, משמע, דממני שזה מקורו של הרמב"ם לכן צ"ל 

דס"ל הכי, וכנ"ל בפנים מנלן דזהו מקורו. וראה לקמן הערה 6.
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ג
מחלוקת מפרשי הזהר וחכמי הקבלה אי הוי משיח מזרע נעמה

והנה, בענין זה אם יהי' משיח מזרע שלמה, מצינו מחלוקת במפרשי הזהר.

דהנה בזהר )פ' וירא קי, ב( כתב: "ר' יוסי אמר, בכירה בחציפו אמרה, מואב מאבא 
הוא. והצעירה גם היא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי, בצניעו אמרה, בן עמי בר עמי, 
ולא אמרה מאן הוה. ת"ח ]=תא חזי[ בקדמיתא כתיב ולא ידע בשכבה ובקומה בוא"ו, 
ונקוד על וא"ו, בגין דסיועא דעילא הוה אישתכח בההוא עובדא, דזמין מלכא משיחא 
חסר  ובקמה  כתיב  ובאחרא  בוא"ו.  הכא  אישתלים  כך[  ]=ובגין  ובג"כ  מינה,  לנפקא 
וי"ו בגין דלא נפקא מינה חולקא לקוב"ה כהאי אחרא, ועל דא בהאי אחרא קשישא 
ובקומה בוא"ו מלא ונקוד עלה". ולכאו' משמע מדברי הזהר שמשיח יבא רק ממואב 

ולא מעמון.

וכ"כ בדרך אמת שם, וז"ל: "מכאן רמז שלא יצא משיח מנעמה, ועי' פ' שלח לך )קמג( 
]קעג[ ע"ב". ושם איתא: "מבשרת ציון דא איהי חפצי בה אתתא דנתן בר דוד, אימא 

איהי דמשיחא מנחם ב"ר עמיאל". ע"כ. וא"כ מוכח גם מזה שמשיח לא יבא מנעמה.

והנה בדרך אמת שם ממשיך: "ותימה שאח"כ אמר וכל שאר מלכין ומלכא משיחא, 
ומלכא  מלכין  שאר  יצאו  דמ"ש  שמבאר  היינו,  וצ"ע".  מלכין,  יצאו  לא  בה  ומחפצי 
שאר  אבל  בה,  מחפצי  יבא  משיח  רק  דהרי  מקשה  וע"ז  בה,  חפצי  על  קאי  משיחא 

המלכים לא יצאו ממנה.

וכתב ע"ז בניצוצי אורות )בשם המקובל ר' שלמה בוזגלו( "עי' דרך אמת, גם זה 
טעות ושיבוש, כי לאוקמא מינה קאי על רות מהבכירה, מנה דוד ושלמה ושאר מלכין 
איזה תלמיד טועה  ולא קאי אחפצי בה כמו שהבין  דוד,  נתן בר  בן  ומלכא משיחא 

שהניח בצ"ע, וזה פשוט".

רבינו מהרח"ו  הוא  ידע שהמקשה  "לא  אורות שם:  בניצוצי  זה החיד"א  על  וכתב 
כמבואר בהדיא בסימן י"ב ותו איך נתפייס, וס"ס קשה, דנעמה אשת שלמה, ורחבעם 
בנה, והיא שלשלת שיצא המשיח. אמנם הרמ"ז שם בי"ב תריץ יתיב באורך, ותורף 
דבריו, כי העיקר דהע"ה, ונעמה לא סלקא בחושבנא כמו שאר נשי מלכי בית דוד, 

עש"ב.

ומכל זה נמצא, דיש כאן ב' דעות בפי' דברי הזהר, דלדרך אמת )מהרח"ו( וכן משמע 
יבא מעמון,  פי' דברי הזהר הם כפשוטם, שמשיח לא  לדעת הרש"ב בנצוצי אורות, 
ובמילא לא יבא מנעמה, אלא יבא מחפצי בה אשת נתן בר דוד. ואילו לדעת הרמ"ז, 
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מנעמה  שיבא  דאף  פירושו,  מעמון  יבא  לא  שמשיח  ומ"ש  מנעמה.  יבא  אכן  משיח 
העמונית, מ"מ לא סלקא בחושבנא33.

והנה כשיטה זו שמשיח יבא מנעמה, מצינו בס' עשרה מאמרות )להרמ"ע מפאנו( 
מאמר אם כל חי ח"ג ס"ט, וז"ל: "מאלף נשים שגייר שלמה לא נתקבלה מכלן להעמיד 
מלכות ישראל אלא נעמה העמונית . . ונעמה היא אם המשיח לדעת חז"ל34, ושמה יעיד 

על נעם ה' אלקינו".

וכמו"כ כ' בעמק המלך שער קרית ארבע )דף קט, ב( ובלשונו: "וזכתה יותר מרות 
שנקראת אם המלך סתם . . ונעמה היא אם המשיח".

וכן כתב הרמ"ק באור יקר פרשת וירא )שער ג' סוסי"ט(: "וכן הי' שמהם יוצא דוד 
משיח . . דהיינו דוד רחבעם שממנו משיח כנודע". וכן משמע מכל המשך לשונו שם 

שמשיח יבא מב' בנות לוט.

והנה לדעת הרמ"ז ודעימי', שמשיח יבא מנעמה ומרחבעם, צ"ל דמ"ש בזהר פ' שלח 
שם, שמשיח יבא מנתן בר דוד, פי' דיבא משניהם. דאל"כ יקשה גם שם מה שהקשה 
החיד"א כאן "וסוף סוף קשה דנעמה אשת שלמה, ורחבעם בנה, והיא שלשלת שיצא 

משיח".

בר  מנתן  רק  דיבא  משמע  לכאו'  מנעמה  יבא  לא  שמשיח  ודעימי'  הרח"ו  ולדעת 
דוד ולא משלמה, וכן משמע מזה שבדרך אמת ציין לזהר בפ' שלח להוכיח שלא יבא 
מנעמה, כי לשיטתי' פי' דברי הזהר הוא, שיבא רק מנתן, ובמילא לא יבא מנעמה וא"כ 

גם משלמה לא יבא.

ד
קושיא על שיטת האומרים שמשיח לא יבא משלמה,

תי' הניצוצי זהר בזה ודחייתו ותי' הרמ"ק בזה

ולכאורה צ"ע לשיטת האומרים שמשיח לא יבא משלמה, דלכאו' כנ"ל מפורש בקרא 
דמלכות שלמה תכון לעד.

וז"ל  לוט"  בנות  ב"ענין  וירא  פ'  תורה  בלקוטי  הרחנו  כתב  כן  אמת,  בדרך  כאן  דכשיטתו  נראה,  לכאו'  והנה   )33
"וכשנפרד לוט מאברהם, אז הוציא ב' טיפין וניצוצין מן הקדושה, א' נגד מלכות והיא רות, ב' מן הבינה והיא נעמה. 

אמנם מרות יצאו עובד ודוד, וכל שורש אמונת המלוכה עד משיח. משא"כ בנעמה".
אמנם בזה אפ"ל, דעובד ודוד, שהם שורש אמונת המלוכה עד משיח, יצאו דוקא מרות ולא מנעמה, אבל משיח עצמו 

אפ"ל דיצא מנעמה. ועכצ"ל כן לגבי המלוכה שעד משיח ולא עד בכלל שזה ודאי יצא מנעמה ועצ"ע.
34( לכאו' צ"ע היכן נמצא כן בחז"ל, דגם במדרשים הנ"ל )תנחומא ואגדת בראשית( לא הודגש זכותה של נעמה, אלא 
דמהפסוק שממנו הוכיחו שמשיח הוא מדוד, מוכח דהוא גם משלמה ורחבעם, אך מ"מ נראה דהי' פשוט לכולם, מאיזה 

מקום, שמשיח יבא מנעמה דהרי גם הרח"ו כתב זה כדבר חידוש שמשיח לא יבוא מנעמה.
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יתירה מזו: גם החיד"א כשמקשה על מ"ש הרח"ו שמשיח לא יבא מנעמה, הוה לי' 
לא  וממילא  מנעמה,  ולא  מנתן  שיבא  פ' שלח,  מהזוהר  הרח"ו  הוכחת  על  להקשות 
משלמה כנ"ל, דלכאו' עכצ"ל דיבא משניהם, דהרי מלכות שלמה עומדת לעולם. ומזה 
שלא הקשה כן משמע, דגם לשיטתו אין הכרח מנבואת שלמה שיבא משלמה, וההכרח 

הוא רק מזה שנעמה ורחבעם בנה, הוא שלשלת שממנה יצא משיח.

וכן יפלא זה על הרמב"ם שבהל' מלכים )פ"א ה"ז־ט( הזכיר רק שהמלכות היא לדוד 
עד עולם, ולא הזכיר שלמה כלל.

שם  בזהר  דמ"ש  ביאר,  שלח,  בפ'  הזהר  על  מרגליות(  )להר"ר  זהר  בנצוצי  והנה' 
דחפצי בה אשת נתן היא אם המשיח, אין פירושו דמשיח יבא מנתן, כ"א שנתן מת בלי 
בנים ושלמה יבמה, ולכן יבא משיח משלמה ומחפצי בה. וא"כ הי' אפשר לבאר לדעת 
יבא משיח מנעמה, הוא רק שיצא  הרח"ו, דמה שציין לזהר בפ' שלח להוכיח שלא 

מאשה אחרת, דהיינו מחפצי בה, אך גם הוא ס"ל דמשיח יבא משלמה35.

אך הנה, הוא עצמו ציין לדברי הגמ' בסנהדרין )יח, א(: "המלך . . לא מיבם . . ר' 
יהודה אומר אם רצה . . ליבם זכור לטוב. אמרו לו אין שומעין לו". וכן נפסק להלכה 

ברמב"ם )הל' מלכים פ"ב ה"ג( שמלך אינו מיבם.

 ומ"ש בניצוצי זהר שם ש"מצוה שאני", לכאו' אינו מובן כלל איזה מצוה יש כאן טפי 
משאר יבום. ועוד קשה, היכן מצינו שבענין זה מצוה שאני, ואם כוונתו למצוות יבום 
עצמה הרי ע"ז גופא נאמר בגמ' ש"אין שומעין לו" אפי' רצה. ועוד, שהיו לדוד כמה 

בנים שיכלו ליבם.

כמו כן, מש"כ שם שמשפחת בית נתן המוזכר בזכרי' )יג, ב( אינו נתן בר דוד כ"א נתן 
הנביא, אינו פשוט כ"כ, דברש"י שם יש ב' פירושים. א. דקאי על נתן הנביא. ב. דקאי 
על נתן בר דוד. ולא משמע משם שהמחלוקת ביניהם הוא אם הי' לנתן משפחה, כ"א 
במה איירי בפסוק כאן. ותו, היכן מצינו בחז"ל דלנתן בן דוד לא היו בנים. )וגם בנצוצי 

זהר לא ציין מקור לזה(.

35( והנה בנצוצי זהר הביא מ"ש בסדה"ד )ג' אלפים נ"ו( שכשעתלי' השמידה כל זרע המלכות השאירה רק את יואש 
והוא הי' מזרע נתן בן דוד. והקשה ע"ז בנצוצי זהר דהרי בהוריות דף יא, ב מוכח שהוא הי' בן אחזי' המלך, וא"כ הי' 

מזרע שלמה.
אך תמהני עליו למה הביא ממרחק לחמו, דהרי בקרא מפורש כו"כ פעמים שהוא הי' בן אחזי' המלך )מלכים ב יא, 

ב־ד־יג. דה"א ג, יא. דה"ב כב, יא. כג, ג, יא(.
גם בתירוצו לא העלה ארוכה, דהרי כיון שהי' בן אחזי' הרי הי' מזרע רחבעם. וא"כ הי' מזרע נעמה. ולא מחפצי בה. 

ואם יאמר שיבא משניהם, הי' יכול להשאיר הדבר על כנו, שיבא מזתן עצמו, וגם משלמה, כנ"ל לפי' הרמ"ז.
ולכאו' זה יקשה מאוד על פי' הרח"ו הנ"ל, דהרי יואש ודאי הי' מזרע נעמה. ואולי צ"ל דלשיטתי' הפי' בדברי הכתוב 
)דה"ב כב, י( שעתלי' "תדבר את כל זרע הממלכה לבית יהודה" פי רק בני אחזי' ולא כל בית דוד ופירושו שהרגה כל 
הזרע של מי שהי' מלך לבית יהודה אז. וצ"ע אם נמצא מדרש או מפרש שפרש כן, דרוב המפרשים מבארים שהשמידה 

כל זרע דוד. וצ"ע.
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וא"כ עכצ"ל דמ"ש בזהר שם שמשיח יבא מחפצי בה אשת נתן בר דוד, פירושו שיבא 
מנתן בר דוד, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא על דעת הרח"ו, שמבאר דברי הזהר שם 

שמשיח יבא רק מחפצי בה, א"כ לא יבא משלמה.

אמנם, הרמ"ק )אור החמה על הזהר )ינוקא( פ' שלח דף קעג ע"ב36( ביאר, דלאחר 
ששלמה קלקל בג' דברים, בזהב בנשים ובסוסים, זכה אחיו הקרוב אליו שהוא נתן בר 

דוד שממנו יצא משיח.

וי"ל דזהו מיוסד עמ"ש על שלמה בדה"א )כח, ז( "והכינותי מלכותו עד לעולם אם 
יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה" וא"כ כיון שקלקל בג' דברים אבד זכותו. משא"כ 
בדוד כתב הרמב"ם )שם( "אף על פי שלא זכה אלא לכשרים, לא תכרת המלוכה מזרע 
דוד לעולם הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא 

ילכון . . ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם וחסדי לא אפיר מעמו".

ועפ"ז י"ל דגם הרמב"ם, שלא הזכיר שהמלכות היא רק משלמה כנ"ל, ס"ל כביאור 
הרמ"ק דשלמה איבד זכותו.

שלמה  אשת  שנעמה  הקשה  דמה  הרמ"ז,  לדעת  גיסא  לאידך  יוקשה  עפ"ז  אמנם 
ורחבעם בנה היא שלשלת שממנה יצא משיח, לכאו' ה"ז לפני שחטא שלמה, אך לאחר 
שחטא עבר לנתן בן דוד, וכדמשמע מפשטות הלשון בזהר שם, שיבא דוקא מנתן בן 

דוד.

אלא אפ"ל דגם הרמ"ז ס"ל כפי מ"ש הרמ"ק, דשלמה איבד זכותו ע"י שקלקל בג' 
דברים, אך מ"מ, אין בזה כדי לאבד זכותה של נעמה, ולכן זהו כל ראיתו שא"א לבאר 
דברי הזהר שמשיח לא יבא מנעמה כפשוטם, כי משיח צ"ל מנעמה, ואינו מביא כלל 
ענין נצחיות מלכות שלמה, כי רק זה מכריח שממנה יצא משיח כנ"ל. ולכן מוכרח הוא 
לפרש דברי הזהר בפ' שלח דפירושו הוא שיבא גם מנתן בר דוד, כי בזה לא יועיל 

תירוץ הרמ"ק.

ה
הביאור ברמב"ם ע"פ הנ"ל

והנה ידוע )ראה "הרמב"ם והזהר" להר"ר מרגליות )סיני כרכים לב־לד( הובא כו"כ 
הזהר.  ס'  ע"פ  ופסק כמה דברים  יסד  כ"ק אד"ש מה"מ( דהרמב"ם  פעמים בשיחות 
ועפ"ז אפ"ל דהרמב"ם הסתפק בפי' דברי הזהר כהפירושים הנ"ל, אם פי' דבריו הוא 
ס' הלכות הלכות,  היד שהוא  בס'  ולכן  כן,  נאמר  או שלא  יבא מנעמה,  לא  שמשיח 

36( כפי שהבינו במתוק מדבש על הזהר פ' שלח וכן בספר ידיד נפש על הזהר. וצייע לתווך זה עם דברי הרמ"ק 
הנ"ל באור יקר.
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כתב רק "פס"ד הברור בכל מקרה" )ראה לקו"ש חכ"ז ע' 191 ואילך, ועוד(, משא"כ 
בפיה"מ כותב גם דברים שאינם מוכרחים ע"פ הלכה, ולכן כותב שם כדעה שמשיח יבא 

משלמה, אף דלא ס"ל כן בוודאות, וכדלקמן37.

ו
ביאור דברי כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ ביאור הנ"ל

והנה הדברים אכן כהביאור הנ""k, דלכו"ע בין חכמי הקבלה אם משיח צ"ל משלמה 
אין זה מפני זכותו של שלמה, כ"א מפני זכותה של נעמה, נוכל לבאר )בדא"פ ובדוחק 

עכ"פ(, דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל;

דע"פ הנ"ל י"ל דבשיחת ש"פ אמור תנש"א קאי כ"ק אד"ש מה"מ לשיטת המקובלים 
הרח"ו והרמ"ז - דשלמה איבד זכותו, היינו, שרוצה לבאר גם את דברי פיה"מ לשיטתם, 
ולכן כשכותב הרמב"ם בפיה"מ שיבא משלמה, הרי לשיטתם בהכרח שיהי' גם מנעמה 
שכן הוא דעת הרמ"ז, ולכן מציין כ"ק אד"ש מה"מ למדרשים האומרים שמשיח יהי' 
מרחבעם שהם מקור בחז"ל לדעת הרמ"ז )ופשיטא דאי אפשר לציין מקורו של הרמב"ם 
נצחיות מלכות שלמה,  ולא לענין  ולכן מציינים למקורו של הרמ"ז בחז"ל(,  לרמ"ז, 
כי לשיטתם איבד זכותו. ומפני זה כתב כ"ק אד"ש מה"מ, דדוד הוא עיקר המלכות, 

והמלכות לבניו עד עולם, משא"כ שלמה - דכן הוא שיטתם כנ"ל. 

- כי לשיטת  ולכן מקשה כ"ק אד"ש מה"מ, למה לא כתב שיהי' מרחבעם דוקא38 
הרמ"ז מוכרח הוא. ולכן, אם הי' כותב גם שצריך לבוא מרחבעם, הוה ניחא לי', ולא הי' 
צריך למנות כל השושלת, כי זה העיקר שיבוא מנעמה ורחבעם. ולאידך מקשה כ"ק 
אד"ש מה"מ, דמזה שלא כתב זה בס' היד משמע דלא ס"ל כן באופן ברור להלכה, וא"כ 

למה כתבו בפיה"מ.

וע"ז מתרץ כ"ק אד"ש מה"מ, דאף שאין הרמב"ם סובר כן באופן ברור להלכה, מ"מ, 
זו, משא"כ  לכן מביא הרמב"ם דעה  וענינו לענינו של משיח,  מפני שיש רמז בשמו 

37( ואוי"ל באו"א - ודלא כבפנים - דהרי כנ"ל )הערה 3( משמע מפשטות הכתובים ומדחז"ל, דלא נותר מזרע דוד 
מלבד יואש שהי' מזרע שלמה, ולכן בס' היד שהוא ספר הלכה אינו כותב שמשיח מזרע שלמה, כי אין בזה נפק"מ 
להלכה, כי כל מי שהוא מזרע דוד ע"כ שהוא מזרע שלמה. משא"כ בפיה"מ וכיו"ב, מדגיש גס שזה מזכות שלמה אף 

שאין בזה נפק"מ להלכה.
38( ואף דלכאו' עפ"ז הול"ל שיכתוב שם אשתו של שלמה, כי זה העיקר שיבא מנעמה, ולא שם בנו, אפ"ל כנ"ל 
ברמ"ז, שנשי מלכות בית דוד לא הוו בחושבנא, ולכן לא הו"ל לרמב"ם לכתוב שמה, אלא לכתוב שם בנה, במילא היינו 

מבינים שיהי' מנעמה, ועצ"ע.
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רחבעם אין רמז בשמו לענין המשיח, לכן אין הרמב"ם מביאו, כי כנ"ל לא הוכרע אצלו 
בבירור כדעה זו39.

משא"כ בלקו"ש חכ"ה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את פיה"מ דלא כהמקובלים, ולכן 
מבאר דמ"ש "מזרע שלמה" הוא מפני ששלמה הוא עיקר המלכות.

אפקעינהו רבנן לקידושין מיני'

א
קושיית הפנ"י על תוס' שאפקעינהו רבנן לקידושין במתנה עמ"ל

- לא  )ו, ב( "אמר רבא: הילך מנה על מנת שתחזירהו לי, במכר  איתא בקידושין 
קנה . . אלא אמר רב אשי: בכולהו קני, לבר מאשה, לפי שאין אשה נקנית בחליפין". 
ובתוד"ה 'לבר מאשה' הובאו דברי ר"י על הגמ' - "דלאו חליפין הוא ומדרבנן הוא דלא 

הוו קידושין . . הלכך אפקעינהו רבנן לקידושין מינה".

והקשה הפני יהושע "דהסוגיא תמוה, דכל כי הא לא הוי שתיק הש"ס לפרש בהדיא 
ולולא  להדיא.  הש"ס  דמפרש  טובא  בדוכתי  כדאשכחן  לקידושין  רבנן  דאפקעינהו 
פירושם הי' נ"ל לפרש בהשקפה ראשונה דמדאורייתא לא הוי קידושין, דנהי דמקרי 
נתינה אכתי לא מקרי כסף, משום דאיתתא בכי האי גוונא לא מיקדשה נפשה דמהאי 
טעמא לא מיקדשא בחליפין כדאיתא לעיל, וכן נ"ל מלשון הרשב"א בחידושיו ועדיין 

צ"ע". עכ"ל.

)ונראה שזהו גם טעמו של הרמב"ם40 שמדאורייתא אינה מקודשת, שכתב הטעם 
"שאם לא החזירתו הרי לא נתקיים התנאי, ואם החזירתו הרי לא נהנית ולא הגיע לידה 
כלום". אבל רוב הפוסקים סבירא להו כתוס' וסייעתם דרבנן אפקעינהו לקידושין ואין 

צריך גט41(.

39( אמנם עדיין צ"ע במ"ש הרמב"ם בסהמ"צ שם שכל המלכות צ"ל משלמה, לאו דוקא משיח, דלכאו' משמע מזה 
שזהו מפני זכותו של שלמה, אמנם אפ"ל דלדעות הנ"ל שמשיח צ"ל מנעמה, גם כל המלכות צ"ל מנעמה, כלשון החיד"א 

הנ"ל "והיא שלשלת שיצא משיח". היינו שכל שלשלת המלוכה שממנה יצא משיח צ"ל מנעמה.
אמנם עצ"ע, כנ"ל, דממ"נ אי ס"ל להרמב"ם שצ"ל דוקא מנעמה הול"ל גם דצ"ל דוקא מרחבעם, ואי לא ס"ל הכי 
לא הוה לי' להזכיר שלמה. וכאן א"א לתרץ כנ"ל דזהו מפני הרמז על ענין המשיח, כי כאן לא קאי על משיח, כ"א על 
המלכות בכלל. אולי י"ל דבזה רמז לשלימות המלכות שיהי' כשיבא משיח )שיהי' "ומשלו מים עד ים"( ולכן הזכיר 

שלמה לרמז לזה. ועצ"ע.
40( הלכות אישות פ"ה, הל' כד.

41( וכן הכריע הבית שמואל סי' כט סק"ב, ודלא כשלטי הגבורים.
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 ב
מח' הראשונים אי אמרינן אפקעינהו אף במקום שלא אמרו חז"ל

רבנן  "אפקעינהו  אמרינן  אי  בראשונים  מח'  מצאנו  הפנ"י,  קושיית  בענין  והנה 
לקידושין מיניה" על מקרה שלא מצאנו עליו טעם זה מפורש בגמ':

א. כתב הרשב"א )בתשובה בח"א סי' א' קפה ד"ה תשובה כבר הובא בשו"ת הריב"ש 
סי' שצט( "כל המקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושי מיני'. אין זה 
הכלל לכל מה שאמרו חכמים שלא יעשה כן שאם עשה אינו עשוי. אלא אין לך בכלל 

דברים אלו אלא מה שהתירו בהן בפירוש"42. 

ב. כתב המהרי"ט43 "מ"ש מהר"י קולון שאין כח ביד הקהל להפקיע הקידושין, ותמ' 
עליו - שהרי הרשב"א אמר שרשאין בכך"44.

ג
ב' אופנים בהפקעת הקידושין ע"י רבנן

ונראה לתווך ב' הדיעות הנ"ל בשאלה אי אמרינן לבד "אפקעינהו", ועי"ז תתיישב 
לנו קושית הפנ"י על התוס', ובהקדים:

ומשום  גט,  להוי  לא  דמדאורייתא  מידי,  איכא  "ומי  א(  )ג,  בכתובות  איתא  דהנה 
דרבנן  אדעתא  דמקדש  כל  אין,  לעלמא?  איש  אשת  שרינן  פרוצות  ומשום  צנועות 
מקדש, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיני'. אמר לי' רבינא לרב אשי: תינח קדיש בכספא, 

קדיש בביאה מאי איכא למימר? שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות".

הי'  ב"ד  דהפקר   - בכספא  דקדיש  "תינח  בד"ה  התוס'  כתבו  הגמ'  ובביאור מהלך 
הפקר והוו מעות מתנה וממילא יהו כל בעילותיו זנות, קדיש בביאה מאי איכא למימר 

- איך יפקיעו ביאה של קידושין".

דקדיש  תינח  הא  קאמר:  דהכי  לומר  "ויש  אתר  על  מקובצת  בשיטה  כתב  ועד"ז 
בכספא שהוא מקדש על דעתם מפני שהפקר ב"ד הפקר ואין ממון זה שלו אלא ברצון 
רבנן  שויוה  ופריק  קדש,  דעתם  על  לא  יפקיעו שמא  מה  בביאה  קדש  אבל  חכמים, 
לבעילתו בעילת זנות שהוא מדעתו מקדש לעולם על רצון חכמים ולאו משום הפקע 

הממון נגעו בה".

42( וראה עד"ז במהרי"ק שורש פד, ובשו"ת ב"י אבן העזר, ועוד.
43( בשו"ת שלו, ח"א סי' קלט.

44( וראה עוד ברבינו ירוחם, נתיב כב ח"ד, שלטי גבורים ב"ב פ"ה סי' תתב, ועוד.
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רבנן  ואפקעינהו  מקדש  דרבנן  אדעתא  המקדש  ד"כל  שהכלל  מדבריהם,  והיוצא 
לקידושין מיני'" - נצרך במקדש בביאה דוקא, כי בנוגע לקידושי ביאה נדרש ביאור 
- כיצד יש כח לחכמים לעשות בעילותיו בעילת זנות, ולכן צריכים לכלל זה, משא"כ 
בקידושי כסף שרבנן מפקיעים את ממונו וממילא לא הי' כסף קידושין, שאין זה חידוש 

כ"כ, שהרי הלכה מצוי' היא שב"ד יכולים להפקיע ממון - מצד "הפקר ב"ד הפקר".

ועיי' גם בתשובת הריב"ש45 שכותב, שיש כח לב"ד להפקיר הממון ואין צורך בטעם 
דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש וכו', דמאחר והפקירו ממונו אין כאן כסף קידושין, 

ורק בקידושי ביאה צריכים לטעם כל דמקדש וכו'.

ונמצא דישנם שני אופנים בהפקעת הקידושין: א. מצד כל דמקדש אדעתא דרבנן 
מקדש ולכן יכולים רבנן להפקיע הקידושין )ולזה נצטרך ע"מ להפקיע קידושי ביאה(. 
ב. הפקעה )בקידושי כסף( שמצד הפקר ב"ד הפקר )שהפקירו הכסף ובדרך ממילא 

נתבטלו הקידושין(, וכשההפקעה היא באופן הב' אי"ז חידוש כ"כ גדול.

ד
תיווך הדיעות אי אמרינן אפקעינהו לבד ותי' דעת התוס' עפ"י הנ"ל

וע"פ ביאור הנ"ל בחילוק היסוד ד'אפקעינהו' בין קידושי כסף ושטר לקידושי ביאה, 
יש לתווך הדיעות הנ"ל - אי אמרינן אפקעינהו אף במקום שאינו מפורש בגמ'.

די"ל שלא בכל דוכתי מוכרחת הגמ' לכתוב בפירוש "אפקעינהו", אלא רק במקום 
שאתינן עלה מטעם "כל דמקדש כו'" - שזהו חידוש גדול - אז מדייקת הגמ' לכתוב 
להדיא, אבל כש'אפקעינהו רבנן' מטעם "הפקר ב"ד הפקר" אמרינן גם היכא דלא נזכר 

בפירוש.

ועפ"ז תיושב בטוב קושיית הפנ"י על התוס'. דמכיון שבסוגייתנו המדובר הוא אודות 
קידושי כסף, הרי אף שלא נאמר בגמ' באופן מפורש שהטעם לכך שאין אשה נקנית 
ניתן לומר לבד שזהו  בחליפין הוא משום דכל דאפקעינהו רבנן לקידושי מיני' הרי 

הטעם האמיתי לכך שאין כאן קידושין, כי הגמ' לא חששה לכתוב זאת במפורש.

וי"ל שאף דעת רש"י כן. דהנה, ישנה מחלוקת בין ב"ש לב"ה מהו הסכום בו ניתן 
לקדש אשה: ב"ש סוברים שלפחות דינר, וב"ה סוברים שחפלות בפרוטי'. ובטעם ב"ש 
וכתב ברש"י ד"ה  ישראל כהפקר".  בנות  יהו  "רבא אמר שלא  א(:  )יב,  אמרינן בגמ' 
"כהפקר. לקנות בדבר מועט, ומדרבנן הוא דקאמרי לה ב"ש דאפקעי' רבנן לקידושין 

הפחותין מדינר".

45( סי' שצט.
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ואף שלא הוזכר בגמ' בפירוש שטעם ב"ש הוא מדין 'אפקעינהו', רש"י סובר )כתוס'( 
דבקידושי כסף )לא צריכין שיכתבו בגמ' בפירוש דאתינן עלה מטעם אפקעינהו, כי( 

הוי מטעם "הפקר ב"ד הפקר" ויכולים לומר בזה אפקעינהו אף שלא כתוב בפירוש.

ראי' שצ"ל  הביא  - שממנה  בקדושין שם  ה'מקנה'  קושיית  דברינו תתיישב  ועפ"י 
שרבנן  מטעם  )כפרש"י(  ולא  מדינר  בפחות  מקודשת  אינה  דמדאורייתא  כריטב"א, 
הפקיעו הקידושין, מהא דאיתא ביבמות )טו, ב( שאעפ"י שנחלקו ב"ש וב"ה כו' בפרוטה 

ובשווה פרוטה )שלכאורה יש חשש איסור אשת איש( לא נמנעו לשאת אלו מאלו.

אינה  ולב"ש  איש  הוי אשת  ולכאורה, אם במציאות שאחד קידש בפרוטה דלב"ה 
מקודשת והיא פנוי', אם נאמר כריטב"א דמדאורייתא אינה מקודשת א"ש דיכול להיות 

איסור א"א אם יתחתנו אלו באלו )ומובנת כוונת הגמרא(.

אבל אם נאמר דלב"ש הוי מטעם אפקעינהו, הרי בכה"ג לא שייך לומר אפקעינהו, 
דמאחר ואמרינן אפקעינהו רק אליבא דב"ש, וזה שקידש בפרוטה לא קידש אדעתא 
שב"ש  לומר  שייך  לא  דב"ש  אדעתא  קידש  ולא  ומאחר  דב"ה,  אדעתא  אלא  דב"ש 
הפקיעו הקידושין, וא"כ היא נשארת מקודשת גם אליבא דב"ש ומה שייך בכה"ג איסור 
א"א, שלכן משמע בטעמא דמדאורייתא אינה מקודשת וכריטב"א, ונשאר בצ"ע על 

רש"י דאומר אפקעינהו.

ועפ"י דברינו אתי שפיר, דהרי הכא מיירי בקידושי כסף, וההפקעה היא מכח הפקר 
ב"ד הפקר )שלכן אי"צ לומר בפירוש אפקעינהו וכנ"ל(, ועפ"ז סרה קושיית המקנה 
בזה  לומר  )שנוכל  כל דמקדש אדעתא דרבנן  מיבמות, דהרי לא אתינן עלה מטעם 
חילוקים אם אדעתא דב"ה או דב"ש כו' כבמקנה( אלא מטעם הפקר ב"ד הפקר, וא"כ 
לב"ש הפקירו גם קידושין אלו )שעשו האנשים כבית הלל( ומובנת שפיר כוונת הגמרא 

לפי דברי רש"י.

ה
יישוב סתירה עם דברי רש"י במ"א ותוספת ביאור בהנ"ל

אך עדיין יש להקשות מדברי רש"י על הגמ' בפסחים )ז, א( "אמר רב גידל אמר רב 
אין  ולמעלה אפילו בחיטי קורדנייתא  יוסף אמר רב: המקדש משש שעות  חייא בר 
חוששין לקידושין", ומפרש רש"י: "אפילו בחיטי קורדנייתא. ואף על גב דאתי איסור 
הנאת חמץ דרבנן דשש ומפקע קידושי תורה ושרי אשת איש לעלמא הא מתרצינן 
בכמה דוכתין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש והפקר ב"ד הפקר והם הפקירו ממונו". 

וא"כ מוכח דאף שמדובר שם בקידושי כסף ומ"מ אתי עלה מטעם כל דמקדש.
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ויובן בהקדים קושיא נוספת על יסוד הנ"ל שביארנו, דמפורש הוא בגמ' )כתובות שם( 
"כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה". ומיד ממשיכה 
הגמ' שם על הטעם דכל דמקדש כו' "אמר לי' רבינא לרב אשי תינח קדיש בכספא, 
קדיש בביאה מאי איכא למימר", היינו, דאף בקידושי כסף הוא משום ד"כל דמקדש 
כו'" )וכנראה אף מביאור השטמ"ק שם )הובא לעיל((, ואיך יתאים עם דברינו דלעיל.

ויש לבאר בזה )ומשם יהי' קצת ראי' לדברינו(: דהנה, רש"י שם כתב "והפקר ב"ד 
הפקר", ולכאורה מה מוסיף בזה אחרי שכבר כתב "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש". 
הוא רק  כאן  ליישב, דבאמת רש"י ס"ל שהטעם דאפקעינהו  יש  ועפ"י דברינו לעיל 

מטעם הפקר ב"ד הפקר,

)ואם לאו - לא היינו אומרים מעצמנו דין אפקעינהו )וכפי שהקשה עליו היש"ש46 - 
שהרי לא מצינו שאמרו הפקעת הקידושין וכו', ולפי דברינו מיושבת קושייתו דבאמת 

רש"י לא אמר כן אלא בקידושי כסף ומטעם הפקר ב"ד הפקר((,

והא דנקט בדבריו לפני זה דין "כל דמקדש כו'", הוא מכיון שרש"י סובר בביאור 
מכיון  רק  הוא  ב"ד הפקר  הפקר  קידושין מטעם  יפקיעו  הגמרא שכל הטעם שרבנן 
שבכלל "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" - היינו שבכלל קידושין נעשים אדעתם ויש 

בידם להפקיע, לכן מפקיעים גם מטעם הפקר ב"ד הפקר.

ולפי"ז נמצא בדעת התוס' ורש"י דסברי שבמקום שה"אפקעינהו" הוא מצד דין הפקר 
ב"ד אמרינן זה )בפי' הגמרא( אע"פ שלא הוזכר להדיא, משא"כ בהיכא דה"אפקעינהו" 
היכא  אלא  אמרינן  דלא  יודו  ביאה(  בקידושי  )היינו  דמקדש"  "כל  מטעם  רק  הוא 

שמפורש להדיא.

ו
ע"פ הנ"ל קושי בדברי רש"י בשבת

אלא שלפי הנ"ל יש להבין. דהנה, איתא בשבת )קמה, א־ב( "תני דבי מנשה דבר 
תורה אין עד מפי עד כשר אלא לעדות אשה בלבד". ומפרש רש"י "לעדות אשה. לומר 
לאשה מת בעליך, דאקילו בה רבנן משום עיגונא, וכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 

ואפקועי רבנן לקדושין מיניה".

ולכאורה, הרי שם מדובר בפשטות בכל קידושי אשה - ואף בביאה, וא"כ איך כתב 
רש"י דהטעם לכך שעד מפי עד כשר בעדות אשה הוא משום ד"אפקועי רבנן לקדושין 

46( כתובות פ"ג, סי' ה.



83 י' אד"ש ה'תשע"ט - סיום ה'שלושים' לפטירת הרב ארנשטיין ע"ה

מיניה", והרי לפי דברינו דלעיל אין בכחנו לומר לבד בפי' הגמ' ענין אפקעינהו - אלא 
בקידושי כסף ושטר, אך לא בקידושי ביאה.

ויובן בהקדים גוף דברי רש"י, מפני מה נדחק להסביר בטעם דברי הגמ' שעד מפי 
עד כשר לעדות אשה - שהוא מטעם דאפקעינהו, והרי מצאנו בהסבר דין זה טעמים 

פשוטים יותר, ומדוע נצרך לטעם זה שבעצם הינו חידוש גדול.

דהנה הרמב"ם כתב47 בטעם דין זה "דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה 
ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת כגון זה שהעיד שמת פלונית לא הקפידה 
זה  בדבר  לפיכך הקלו חכמים  בו העד בשקר,  הוא שיעיד  רחוק  עליו, שדבר  תורה 
והאמינו בו עד אחד מפי שפחה ומן הכתב ובלא דרישה וחקירה כדי שלא ישארו בנות 
ישראל עגונות". ובראב"ד הוסיף "אי נמי דהיא דייקא ומינסבא מפני חומר שהחמירו 

עלי' בסופה".

דעבידא  "מילתא  דזהו  עד מטעם  מפי  המעיד  העד  להאמין  טעמים  לנו  דיש  הרי 
ונצרך  אלו  טעמים  רש"י  כתב  לא  מה  ומפני  ומינסבא",  ד"דייקא  ומשום  לאיגלויי", 

לטעם דאפקעינהו.

ז
ג' אופנים באפקעינהו

ונראה לבאר החילוק בין היכא דאמרינן אפקעינהו אף דלא נזכר להדיא בגמ' להיכא 
דלא אמרינן באו"א מהאמור לעיל, ועי"ז יתיישבו הקושיות על רש"י.

דנראה לומר שישנם ג' אופנים וסיבות לפעול אפקעינהו:

א. בתור עונש וקנס על קידושין שלא כרצון חכמים וכדו'. וכדברי הגמ' במס' יבמות 
אבי  ואותבי'  וגדלה,  קטנה  כשהיא  ואיקדישה  בנרשת  דהוה  עובדא  "ההיא  א(:  )קי, 
כורסייא ואתא אחרינא וחטפה מיני'. רב אשי אמר, הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו 

בו שלא כהוגן, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה"48.

ב. כשראו חכמים לפסול קידושין מסוימים משום גזירה מסויימת. וכביאור התוס' 
נקנית  אשה  שאין  לפי  מאשה  לבר  קני  ש"בכולהו  ב(  )ו,  בקידושין  הגמ'  דברי  על 
בחליפין" - "ונראה לר"י דלאו חליפין הוא, ומדרבנן הוא דלא הוו קידושין, לפי שדרך 
העולם להחזיר חליפין, והני כעין חליפין דמי ואתי למימר אשה נקנית בחליפין, הילכך 

אפקעינהו רבנן לקידושין מינה".

47( סוף הל' גירושין.
48( וראה עד"ז ב"ב מח, ב.
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ג. לטובת האשה בצורך גדול. וכביאור רש"י על דברי הגמ' במס' שבת )שם( "תני 
דבי מנשה דבר תורה אין עד מפי עד כשר אלא לעדות אשה בלבד" - "לומר לאשה 
מת בעליך דאקילו בה רבנן משום עיגונא וכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקועי 

רבנן לקדושין מיניה".

ועפ"ז, יש לבאר חילוק חדש היכן ניתן לומר אפקעינהו אף שלא אמרינן בפירוש 
בגמ', והיכן לא ניתן:

דבאופנים ב' וג' הנ"ל, ניתן לומר אפקעינהו לבד. היינו, דכשהגענו לדין שהקידושין 
אינם חלים וכיו"ב, והוא מצד גזירה של רבנן )כאופן הב'(, או שהוא דין שחידשו רבנן 

לטובת האשה, נוכל לומר לבד שתוכן ביטול הקידושין בזה הוא מדין דאפקעינהו.

אך באופן הא' - היינו בדבר שבו חייבים לבטל חיי אישות לנשואים שנישאו שלא 
דין  כאן  אמרו  שחכמים  לומר  ניתן  לא  אז  הרי  חכמים,  שקנסו  קנס  שזהו   - כהוגן 

דאפקעינהו אם לא נכתב כן בגמ' במפורש.

והביאור בזה יש לומר בפשטות, שקנס הוא דבר חמור יותר )וכדמוכח מזה שיש 
לקנס הגבלות מסויימות כמו שאין קנסינן אלא בא"י(, ולא ניתן לקנוס לבד, וע"כ אף 
לא ניתן להגדיל את הקנס ולומר שהקנס כאן הוא באופן דאפקעינהו רבנן לקידושי 
מיני', אך באופנים האחרים שבהם הוא שעשו רבנן לטובת ענין מסוים )דלא לגרום 

היזק, או משום עיגונא( הרי אז ניתן לומר לבד שהוא מטעם דאפקעינהו.

ולפי ביאור זה, אין בזה כל הבדל בין קידושין בביאה לקידושין בכסף ושטר, דאף 
בביאה, הרי אם זהו במצב כהאופן הא', לא נאמר לבד דזהו משום אפקעינהו, ובמקרה 
כזה - הוא הדין בכסף ושטר )כנראה מכל הראשונים(, אך אם זה כאופן הב' או הג' 

נוכל כן לומר לבד.

ח
הסבר חדש היכא מצינן למימר אפקעינהו ע"פ ג' אופנים הנ"ל

ונראה לומר דזהו הביאור בדברי הריב"ש דלעיל.

דנשאלה לפניו שאלה "הקהל הסכימו לעשות גדר ותקנה, שלא יהא רשות ביד שום 
אדם לקדש שום אשה, כי אם בידיעת נאמני הקהלת ובפניהם ובפני עשרה. ואם שמא 

יעבור ויקדש שלא כנזכר, שיהיו קדושיו נפקעין ובטלים".

וע"ז הביא את דברי הרשב"א הנ"ל שאומר ש"אין זה הכלל לכל מה שאמרו חכמים 
שלא יעשה כן שאם עשה אינו עשוי", אך מיד מחלק ואומר "מ"מ בנדון זה, אין אנו באין 
להפקיר הקדושין מטעם עשה שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקדושי' מיני', אלא מפני 
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שהקהל בפירוש קנסו אותו, והפקירו המעות ההם, ואבדו זכותו מהם וה"ל כקדשה 
בגזל".

היינו שהרשב"א דיבר על מצב שבו חכמים קנסו אותו ולכן הפקיעו את קידושיו, 
ולכן ניתן לומר זאת לבד, אך במקרה שהובא לפני הריב"ש הוא שבאו לתקן תקנה 

לטובת הענין שלא יצא מכשול, כפי שנראה מנוסח שאלתם.

]אלא שצריך ביאור בדברי הרי"ף49 שחולק על הרשב"א וכותב גבי המקדש בפני 
שני עדים הפסולים מדרבנן, שאין צריכים גט כי אפקעינהו רבנן לקידושי מיני'. ועליו 
באמת מקשה הריב"ש, וכותב שזה שהרשב"א כותב שצריכה גט הוא משום דעתו הנ"ל 
שא"א לומר אפקעינהו לבד בכל מקום, וצ"ע אמאי ס"ל דאמרינן אפקעינהו במקרה 

זה[.

ט
יישוב וביאור דברי רש"י בשבת עפ"י הנ"ל

ועפ"י הנ"ל נראה לבאר דברי רש"י בשבת. ובהקדים, דהנה איתא כתובות )צב, א( 
"מתני'. האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך וניסת ואח"כ בא 
בעלה . . הולד ממזר מזה ומזה", ואם כדברי רש"י - שכשהעדים מעידים לאשה שבעלה 
מת אפקעינהו רבנן לקידושין, א"כ מדוע הולד ממזר, ובפרט ע"פ דברי הגמ' )שם פט, 

ב( מהם משמע שזהו ממזר מדאורייתא!

ונראה לומר הביאור בזה, דאכן לשיטת רש"י אין הכוונה שתמיד הפקיעו רבנן את 
הפקיעו  שרבנן  כוונתם  אלא  בעליך",  ש"מת  העיד  עד  כאשר  הראשונים  הקידושין 
בשביל מקרה שהבעל לא חזר, אך הוא חי במקום אחר, והעדות מוטעית, דכדי שלא 

להרבות ממזרים בישראל, ראו רבנן צורך גדול להפקיע אז הקידושין.

וכן במצב רגיל שהעיד העד שהבעל מת, לא נאמר שהפקיעו רבנן את הקידושין, 
אלא נסמוך על העדות ותוכל האשה להינשא לאחר )אלא שהרמב"ם לא דיבר על מצב 
זה, כי דיבר על מצב רגיל ולא נכנס למקרה דחוק, ובכלל ידועה דרכו של הרמב"ם 

שמביא רק מקרים המובאים במשנה ובגמ'(.

ולפי"ז תתורץ קושיית ה'פנים מאירות'50 על דברי רש"י )שאפקעינהו רבנן לקידושין 
בעד שהעיד לאשה שבעל מת( - "וקשיא לי על פירוש זה דהא אמרינן ריש פ' האשה 
רבה: האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך ונישאת, ואח"כ בא 
בעלה תצא מזה ומזה . . והולד ממזר מזה ומזה. ואם איתא היכא דניסת ע"פ עד אחד 

49( הובא בשו"ת הריב"ש שם.
50( בתשו', ח"א סי' פט. הובא בחתם סופר בשבת שם.
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אפקועי רבנן לקדושי' מיני' א"כ משני נמי לא הוי ממזר דאוריית'" - דאכן כנ"ל אין 
הדין דאפקעינהו על מצב שבו הבעל חזר חי, אלא אז באמת הולד ממזר דאורייתא, 

אלא שדיבר על מקרה אחר כנ"ל.

רבנן  "מת בעליך" הפקיעו  זה שרש"י הביא שם דבעד שהעיד לאשה  מובן  ועפ"ז 
לקידושין אף שלא מובא שם בגמ' )ואף שבפשטות מדובר שם אף על קידושי ביאה(, 
דמקרה זה הוא כדוגמת האופן הב' שם שרבנן הפקיעו את הקידושין לצורך מניעת 

בעי' - כשהבעל בא חי.

ומזה באנו להבהרה חדשה בביאור הנ"ל בג' האופנים שבאפקעינהו, דאין לאופן הג', 
אלא רק לאופן הב', שהרי לטובת האשה הוא רק במקרה מיוחד והוא כבר נכלל באופן 
הב' שתקנו רבנן ע"מ למנוע תקלה העלולה לבוא. דרק משום עיגונא - היינו מצב רגיל 
שעד מעיד לאשה "מת בעליך" - לא תיקנו אפקעינהו, וכנ"ל רק למצב שבו הבעל חי 

ולא ידוע לנו מכך.

וזה שרש"י משתית את הדין דאפקעינהו על "כל דמקדש" אף שמדובר אף על כסף 
ושטר,

 ]דהרי עצם החילוק בין כסף ושטר לביאה הוא שבביאה בלבד ה'אפקעינהו' הוא 
)בעיקר( משום "כל דמקדש כו'", ורק שלא בזה תלוי אי מצינן למימר דין זה דאפקעינהו 

אף שלא נאמר במפורש )ולכן לא נפל אף היישוב דלעיל לקושיית המקנה על רש"י[,

הוא משום שבביאה - החידוש לומר אפקעינהו - סו"ס הוא גדול יותר מבכסף ושטר 
)כמוכח מקושיית הגמ' וכנ"ל(, ולכן מביא את ההסבר לומר אפקעינהו בביאה שהוא 
משום ד"כל דמקדש כו'", ולאחר שהסביר איך נאמר אפקעינהו בביאה, מובן שנוכל 

לומר כן אף בכסף ושטר מצד הפקר ב"ד הפקר.

חציו עבד וחציו בן חורין - לשיטת הרמב"ם

א
שיטת הראשונים בחציו עבד וחציו בן חורין  

תנן בריש חגיגה )ב, א(: "הכל חייבין בראי' חוץ מחרש שוטה וקטן . . ונשים ועבדים 
שאינם משוחררים". ואיתא בגמרא: "הכל לאתויי מאי? לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן 
חורין". ומקשינן עלה: "ולרבינא דאמר מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראי', 

הכל לאתויי מאי?"
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)ד, א(: "עבדים מנלן, אמר רב הונא אמר קרא אל פני  ]וכוונת הגמ' למ"ש להלן 
האדון ה' מי שאין לו אלא אדון אחד, יצא זה שיש לו אדון אחר. הא למה לי קרא, מכדי 
כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בה, כל מצוה שאין האשה חייבת בה אין העבד 
חייב בה, דגמר לה לה מאשה, אמר רבינא לא נצרכה אלא למי שחציו עבד וחציו בן 
חורין דיקא נמי דקתני נשים ועבדים שאינן משוחררים כלל, ליתני עבדים סתמא, אלא 
לאו שאינן משוחררין לגמרי, ומאי נינהו: מי שחציו עבד עבד וחציו בן חורין, שמע 

מינה"[. 

ובמסקנת הגמ': "לעולם כדאמרי מעיקרא ודקא קשיא לך הא דרבינא, לא קשיא כאן 
כמשנה ראשונה, כאן כמשנה ראשונה, כאן כמשנה אחרונה, דתנן )גיטין מא, א( מי 
שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי ב"ה, אמרו 
להם ב"ש תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם, לישא שפחה אינו יכול, בת חורין אינו 
יכול, ליבטיל - והלא לא נברא העולם אלא לפרי' ורבי' שנאמר לא לתהו בראה לשבת 
יצרה, אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב לו שטר על 

חצי דמיו וחציו וחזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש51. 

וז"ל: קודם שחזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש סיפא  'משנה ראשונה',  ופרש"י בד"ה 
דמתניתין דקתני חוץ מן העבדים שאינן משוחררים דאוקמא רבינא במי שחציו עבד 
וחציו בן חורין דפטור נשנית קודם שחזרו ב"ה, אבל לאחר שהודו לב"ש שיש על ב"ד 
לכוף את אדונו לשחררו והוה לי' כאילו משוחרר כבר וחייב, ומשנה שנשנית לא זזה 

ממקומה", עכ"ל.

והיינו, דלרש"י רישא דהמשנה דמדייקינן מיני' הכל לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן 
חורין - היא משנה אחרונה, דכיון שכופין הוי כמשוחרר וחייב, וסיפא דחוץ מן העבדים 
שאינם משוחררים דדייקינן מיני' דמי שחציו עבד וחציו בו חורין פטור - היא כמשנה 

ראשונה52. 

חייב  חורין  בן  וחציו  עבד  דחציו  הראשונים  פסקו  אחרונה,  כמשנה  וכיון שהלכה 
בחגיגה.

וכגונא דסוגיא הנ"ל במסכת חגיגה לענין קרבן חגיגה, איתא נמי במסכת פסחים )פז, 
א( לענין קרבן פסח: "מתני': מי שחציו עבד וחציו בן חורין לא יאכל )קרבן פסח( משל 
רבו". ובגמרא )פ"ח, א(: "משל רבו הוא דלא יאכל, אבל משל עצמו יאכל, והא תניא לא 

יאכל משלו ולא משל רבו, לא קשיא כאן כמשנה ראשונה דתנן מי שחציו עבד וכו'".

51( ומשנה ראשונה היינו דברי ב"ה לפני שחזרו בהם ומשנה אחרונה היינו לאחר שחזרו להורות כדברי ב"ש.
52( ועיי"ש שכ"ה דעת התוס' )בד"ה לאתויי( ודעת רבנו חננאל, וכן הוא בפי' רגמ"ה בריש ערכין, ועוד. 
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וברש"י שם ד"ה 'כמשנה ראשונה' וז"ל: "קודם שגזרו ב"ה, לא יאכל משל עצמו מפני 
ובידינו  וז"ל: "הואיל  'כמשנה אחרונה'  שאין חלק עבדות נמשך אחר דעתו". ובד"ה 

לשחררו הרי הוא כבן חורין ואוכל משל עצמו". 

וכשם שלענין חגיגה פוסקים הראשונים שחייב, כי הלכה כמשנה אחרונה, כן הוא גם 
לענין קרבן פסח שפוסקים שאוכל משלו, כי הלכה כמשנה אחרונה. 

נמצא מכהנ"ל שחציו עבד וחציו בן חורין, חייב בראי' ואוכל קרבן פסח משלו.

ב
שיטת הרמב"ם שלמש"ר חייב ולמש"א פטור ותמיהות

בשיטתו, בדין בפשט הגמ' ובסברא 

אך להרמב"ם ישנה שיטה שונה מכל דברי הראשונים; דבהלכות עבדים פ"ז ה"ז פסק 
וז"ל: "מי שחציו עבד וחציו בן חורין הואיל ואינו מותר לא בשפחה ולא בבן חורין כופין 
את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר עליו בחצי דמיו", עכ"ל; הרי שפסק הרמב"ם 

כמשנה אחרונה.

ולכאו', עפ"י הנ"ל צריך הי' הרמב"ם לפסוק לענין קרבן חגיגה שחייב ולענין קרבן 
כותב  ה"א(  )פ"ב  חגיגה  בהלכות  אמנם  אחרונה.  וכמשנה  עצמו,  משל  שאוכל  פסח 
וראה  עכ"ל.  שבו.  עבדות  צד  מפני  פטור  חורין  בו  וחציו  עבד  שחציו  מי  הרמב"ם 

בראב"ד שהשיגו שם וז"ל: "א"א הא דלא כהלכתא דהיא כמשנה ראשונה". 

וכן בהלכות פסח )פ"ב הי"ג( "מי שחציו עבד וחציו בן חורין לא יאכל לא משל רבו 
ולא משל עצמו עד שיעשה כולו בן חורין". וגם שם השיגו הראב"ד: "א"א הא דלא 

הלכתא דמשנה אחרונה אוכל משל עצמו".

ושיטת הרמב"ם טעונה ביאור בג' דברים: 

העבד  לחייב   - לכאורה   - לו  הי'  אחרונה  כמשנה  שפסק  כיון  הראב"ד:  השגת  א. 
בחגיגה ובק"פ, כפי שנראה מפשט הגמ' )ע"פ ביאור הראשונים(, דרק למשנה ראשונה 
פטרו העבד, אבל למשנה אחרונה שכופין רבו לשחררו שוב חייב העבד בקרבן, ומדוע 

פסק שפטור.

ב. גם צריך להבין, דלאחר שפסק הרמב"ם שהעבד פטור, והיינו שהוא עבד, א"כ 
מדוע לא פטרו אותו גם משאר המצוות שנשים פטורות מהן, כגון שופר ולולב, דבהל' 
שופר )פ"ב ה"א( פסק וז"ל: "הכל חייבין לשמוע קול שופר . . מי שחציו עבד וחציו בן 
חורין . . חייבין". ובהל' סוכה )פ"ו ה"א( פסק וז"ל: "וכן מי שח"ע וחב"ח חייב", ועוד 

כהנה.
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דהיינו: בשלמא לשיטת שאר ראשונים שביארו שזה שכופין רבו לשחררו, הרי זה 
מחייבו בקרבן פסח וחגיגה, נמצא שמשנה אחרונה באה להוציאו מדין עבד, וממילא 
מובן הוא מתחייב גם בשופר ולולב. אבל לשיטת הרמב"ם, שמשנה אחרונה פוטרת 
אותו, היינו שהוא עבד ככל העבדים, מדוע שלא יפטר גם משופר ולולב, ככל העבדים 

הפטורים ממצות כנשים?

פוטרו, משמע שס"ל  ומ"מ  אחרונה,  כמשנה  הרמב"ם  מזה שפסק  ועיקר:  ועוד  ג. 
בפשט הגמ' שמשנה ראשונה באה לחייבו, ומשנה אחרונה לפוטרו, וזה תמוה מאוד 
בסברא, דאי כאשר אמרנו שהוא עבד ממש ]ויש עליו את את דרשת הגמ' "אל פני 
האדון, מי שאין לו אלא אדון אחד"[, כמשנה ראשונה, בכל זאת מחייבים אותו. הרי 
כאשר מחדשים שכופים לשחררו, כמשנה אחרונה, פשיטא שיש לנו לחייבו, ומדוע 

פטרו הרמב"ם. 

]היינו שלבד הקושיא הא' לעיל, כיצד יתישב בלשון הגמ' שמורה לכאו' כדברי שאר 
והמשנה  הראשונה  המשנה  להעמדת  הסברא  בעצם  קושיא  לנו  יש  הרי  הראשונים, 

האחרונה באופן שבראשונה יתחייב ובאחרונה יפטר[. 

ג
ישוב פשט הגמ' אליבא דהרמב"ם ע"פ שיטתו בפיה"מ

והנה, את השאלה הראשונה ניתן לבאר בפשטות, כיון שהרמב"ם שיטה אחרת יש לו 
בהבנת הגמ', המתישבת לשיטתו בספר היד:

כתב  חגיגה(  בהלכות  בלח"מ  גם  )מובא  דחגיגה  בפ"ק  המשניות  בפיה"מ  דהנה 
הרמב"ם וז"ל: "אמרו הכל חייבין בראי' להביא מי שחציו עבד וחציו בן חורין, וכבר 
הודעתיך כי חזר מזה הדעת והדין אצלנו שלא נניח אדם חציו עבד וחציו בן חורין שלא 

נגמר פדיונו", עכ"ל. 

ומהא חזינן, דפשט הגמ' לשיטת הרמב"ם, אינה כדרך שלמדו שאר ראשונים )רש"י 
מעבדים  דחוץ  דמתניתין  סיפא  היינו  ראשונה,  דמשנה  וכו'(,  והראב"ד  ר"ח  ותוס', 
שאינם משוחררים ונתמעט מהחיוב חציו עבד וחציו בן חורין. ומשנה אחרונה, היינו 
רישא דמתניתין דהכל חייבין לאתויי חציו עבד וחציו בן חורין לחיובא, אלא איפכא, 

דרישא דמתניתין כמשנה ראשונה, ופטור, וסיפא כמשנה אחרונה דחייב.

וראה מ"ש בפיה"מ במסכת פסחים בפ' האשה, גבי קרבן פסח, ע"ד מ"ש כאן גבי 
חגיגה. דהמשנה דאוכל משל עצמו - היינו משנה ראשונה, וברייתא דאינו אוכל לא 

משלו ולא משל רבו - היינו משנה אחרונה.
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ולפי זה אין כל קושיא מפשט דברי הגמ', דהרמב"ם לשיטתו שהלכה כמשנה אחרונה, 
ופירושו הוא שח"ע וחב"ח פטור מחגיגה ומפסח.

ולהוסיף, שאליבא דשיטת הרמב"ם, מתיישב יותר פשט המשנה משיטת הראשונים, 
מס'  )בריש  ראשונה  משנה  לפני  נשנית  אחרונה  שמשנה  יוצא  הראשונים  דלשיטת 
משנה  וסיפא  ראשונה  משנה  רישא  לשיטתם  יתישב  לא  וגם  לעיל(,  שהבאנו  חגיגה 

אחרונה ומשנה שנשנית כבר - לא זזה ממקומה.

אלא, שעדיין יש עלינו לתרץ את קושיא הב' במהות החילוק בין שופר ולולב שהעבד 
לא נפטר מהן, לחגיגה וק"פ שכן נפטר, וכמו"כ את קושיא הג' בסברא לומר דלמשנה 

ראשונה מתחייב ולאחרונה פטור.

ד
סברת הר"א בן הרמב"ם דכל החיוב הוא מתק"ח, ודוקא

למש"ר שלא כופין לשחררו, וישוב קושיא עפ"ד

דבריו,  ותוכן  הרמב"ם,  שיטת  לבאר  יצא  הי"ג(  )פ"ב  ק"פ  בהלכות  הכס"מ  והנה 
דמעלה במשנה ראשונה על משנה אחרונה, דלפי מש"ר אף שלא שחררוהו לגמרי, 
אבל מ"מ, יום א' מתוך יומיים הרי הוא בן חורין, שאינו עובד את רבו כ"א את עצמו, 
ומכח זה מתחייב. משא"כ במשנה אחרונה שכופין את רבו, הרי הוא לא עובד כלל 
ונמצא שאין לו זמן מיוחד שהוא כבן חורין, כ"א שתמיד הוא עבד שאמור להיות בן 

חורין. ולכך נפטר. 

אבל הוא עצמו דחה פירושו, שהרי האיך אפשר שתקנת רבנן לכוף רבו ולהניחו 
מעבדות, תפטרנו מחיובו. 

ולאחר שדחה תירוצו, מביא תירוץ ר' אברהם בן הרמב"ם ותורף דבריו )כפי שמובא 
במקור הדברים בספר ברכת אברהם סימן ג'(, דלעולם גם למשנה ראשונה וגם למשנה 
אחרונה אין חיוב ברור מן התורה, כי הדבר ספק הוא, דמחד לא קרינן בי' עבד שכבר 
הוא  חיובו  שכל  אלא  בעצמו,  גמורה  קני'  לו  אין  הרי  ומאידך,  עבדים,  מתורת  יצא 
מדברי חכמים שחיובוהו מספק. ותקנה זו לא עשו אלא למשנה ראשונה, אבל למשנה 
אחרונה, הרי הפקיעו דין חציו עבד וחציו בן חורין, שהרי כופים רבו לשחררו, ולא 

יעשו תקנה על דבר שהופקע על ידם.

ובנוסף לזה, אדרבה, כיון שכופין רבו לשחררו הרי ניטלת האפשרות מהעבד להקריב, 
מזרזת האדון לשחררו, שהרי הוא אינו יכול לשתפו עמו כיון שכופים לשחררו, ולאידך, 
העבד לא יכול להקריב לעצמו, כי לא אפשרוהו חכמים. ואזי האדון ימהר לשחררו ע"מ 

שלא ימנע מהמצוה.
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ופשיטא שלא שייך כאן הדחי' שדחה הכס"מ את דבריו, כיון דבאמת אינו חייב מן 
הדין, אלא מתקנת חכמים, והם לא תיקנו אלא למשנה ראשונה.

והנה, עפ"י שיטת ר"א בן הרמב"ם, תתישב הקושיא שהקשו האחרונים - מדוע לא 
הביא הרמב"ם את הדינים שבמקום שאין דין כפי' כמו בשפחה )שאינה מצווה על פו"ר 
ולכן לא כופין את רבה( שהיא חייבת בקרבן פסח וכן עבד סריס שאין בו דין כפי', וכן 
חצי עבד של קטן שאינו בר כפי' )כדאיתא בגיטין מ, א( והרמב"ם לא הביא שבאופנים 

כאלו הם יאכלו בקרבן פסה או שסריס ועבד של קטן יתחייבו בחגיגה.

אמנם, דלשיטת ר"א בן הרמב"ם הנ"ל שכל החיוב הוא תק"ח, כיון דלמשנה אחרונה 
הדין, שחצ"ע פטור  כמו שהוא מעיקר  להיות  הדין  חזר  הרי  לא תקנו חכמים, אלא 
מפסח וחגיגה ולכן גם במקרים שאין כופין לשחרר, בטלו חכמים את התקנה לחייבו 

ונשארה ההלכה כעיקר הדין ופטור ולא פלוג רבנן. 

ה
קושיות האחרונים על ר"א בן הרמב"ם מצד החיוב דתק"ח 

אלא שהלח"מ )שם( ועמו הרבה מהאחרונים53, הקשו על שיטת ר"א בן הרמב"ם, 
דלפי שיטתו דכל חיוב העבד הוא מדרבנן, אבל מה"ת הוא פטור, יוצא לנו שהוא מביא 
חולין בעזרה, וחכמים לא יתקנו תקנה שגורמת לדבר זה )וע"ד דמקשה הגמ' בכמה 

מקומות בש"ס(.

עבד  לחציו  רק  חשו  מדוע  לכאן,  באנו  תקנה  משום  דאי  שיטתו,  על  הקשו  ועוד 
וחציו בן חורין לחייבו בראי' מטעם הספק אי חייב או לא, ולא תקנו לשאר ספקות 
כמו טומטום ואנדרוגינוס. ולפום ריהטא, דקושיא זו אפשר לתרץ דאינו דומה זה לזה, 
דח"ע וחב"ח יש ספק )בעיקר( בדין - אי צד החרות מחייבו, או שצד העבדות פוטרו, 
ובאנדרוגינוס יש ספק במציאות. ורבנן, שהם מורי הוראה והלכה, תקנו לספק בדין ולא 
לספק במציאות. אבל עדיין אי"ז מחוור דיו, דסוכ"ס כאשר יש כבר תקנה, מדוע לא 

לכלול בה ולתקן כל הספקות.

ומכח דחיית דברי הר"א בן הרמב"ם, יש שהכריחו שאין כאן תקנה אלא חיוב מעיקר 
הדין לחייבו במש"ר, ולפוטרו מטעם כופין למש"א. והיינו שהפטור הוא תוצאה ישירה 
בן  לנו מה שהסברנו לעיל אליבא דהר"א  יוקשה  זו  דין הכפי'. אבל לשיטה  מעיקר 
להיות  צריכים  והיו  כפי',  שאין  וכו',  שפחה  לדין  להתיחס  לרמב"ם  שהי'  הרמב"ם, 

פטורים, והרמב"ם לא הזכיר כלל מזה.

53( ראה טורי אבן ריש מס' חגיגה, שאגת ארי' סימן ו, מנחת חינוך מצוה ה' ס"ד, ועוד. 
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]וראה בשאג"א )ס"ו( שמחמת קושיא זו, נטה לגמרי מדברי הרמב"ם, וסיכם ד"ודאי 
פי' רש"י ותוס' והראב"ד עיקר"[.

ו
חקירה בגדר השחרור אי הוי שהפקיעוהו מעברותו )וצריך גם שחרור(,

או רק שציוו על האדון לשחררו, והסברת שיטת הרמב"ם לפי זה

ויש לבאר דברי הרמב"ם בהקדים החקירה: דהנה זה שלמשנה אחרונה כופין האדון 
לשחרר העבד, אפשר לבאר בשני פנים: א. שהפקירוהו ממש )בכח הפקר בי"ד( ואינו 
מעוכב אלא גט שחרור )וראה במשנה למלך, שיובא להלן(. ב. זה שכופים רבו, הוא דין 
מיוחד לרבו, שצריך לשחררו, אבל אין לעבד כל השפעה מכפי' זו, וכל שלא נשתחרר 

בפועל, אף שהוא מועמד לשחרור, הרי הוא עבד ממש כמקודם.

מש"ר  בין  לחלק  גדול  מקום  מצאו  ולכן  הא',  כצד  ס"ל  הנ"ל  שהראשונים  ונראה 
משוחרר  הוא  ולמש"א  העבדים,  ככל  ונפטר  ממש  עבד  הוא  הרי  שלמש"ר  למש"א, 
וחייב. אבל הרמב"ם ס"ל כצד הב' ולכן אין מקום לחלק, מצד דין עבדות בין מש"ר 

למש"א.

ונראה שהרמב"ם סמך דבריו על ב' מקומות בגמ' שמהם משמע שגם למש"א יש 
עדיין דין עבדות:

א. בגמ' מס' ר"ה כ"ט, א: "ת"ר הכל חייבין בתקיעת שופר כו' מי שחציו עבד חציו 
בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, ובהמשך הגמרא שם - אמר רב 
הונא ולעצמו מוציא, א"ל רב נחמן לרב הונא, מאי שנא לאחרים דלא אתי צד עבדות 
ומפיק צד חרות, לעצמו נמי לא אתי צד עבדות דידי' ומפיק צד חרות דידי', אלא אר"נ 
אף לעצמו אינו מוציא תניא נמי הכי מי שחציו עבד וחציו בן חורין אף לעצמו אינו 

מוציא".

קול שופר מפני צד החרות שבו  ביאור הדברים: אמת הדבר שהוא צריך לשמוע 
המחויב במצוה )כנ"ל( אבל להוציא י"ח אחרים, ואפילו לצאת בעצמו - אינו יכול, כיון 

שיש בו גם צד עבדות ולא אתי צד עבדות ומפיק צד חרות.

והנה כל המפרשים אומרים - וכן הוא פשוט - שגמרא זו היא למשנה אחרונה, ולפי 
דבריהם דלמ"א הוא כמשוחרר ודינו ככל ישראל ואמאי לא יוציא אחרים ידי חובתם 

והרי הוא כמשוחרר ואין בו כלל צד עבדות.

ב. בגמ' מס' גיטין דף מ, א: "ההוא עבדא דבי תרי קם חד מינייהו ומשהררי' לפלגי', 
אמר אידך השתא שמעי בי' רבנן ומפסדו לי' מינאי אזל אקניי' לבנו קטן שלחה רב יוסף 
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ברי' דרבא לקמי' דרב פפא שלח לי' כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישיב לו בראשו 
אנן קים לן בינוקא דמקרבא דעתי' לגבי זוזי מוקמינן לי' אפוטרופוס ומקרקיש לי' זוזי 

וכתב לי' גיטא דחירותא על שמיה".

ומגמרא זו, ישנה גם ראי' דהחצי עבד כ"ז שעדיין לא שחררו האדון בפועל, יש לו 
אפילו קנין ממון בהעבד, שאל"כ היכי מצי לאקנויי לבנו, כיון דאיסורא גרידא לא מצי 

לאקנויי כדאיתא התם לעיל בגמרא.

הנה מב' גמרות אלו ועוד כהנה, ראיות ברורות שגם אחר שתיקנו במש"א לכפות 
לרבו, עדיין אינו משוחרר. ואף שבפועל, אין רשות להשתעבד בו, אבל הוא עדיין עבד 
ועד כדי כך כמו שרואים במסכת גיטין שיש לרבו קנין ממון בו ויכול להקנות אותו 

לאחר מצד אותו קנין שיש לו בו.

ויש להעיר, שכמו שצד זה שהוא עבד, מחיל עליו דין עבדות ממש, הרי כמו כן צד 
החורין שבו, הוא גם של חרות ממש. ומצד זה הרי הוא בן חורין ככל המשוחררים 

לגמרי.

ז
חילוק בין שאר מצוות לחגיגה וק"פ, וישוב הקושיות על ר"א בן הרמב"ם

על העבד מב' הצדדים  והפטורים המוטלים  בחיובים  לנו להתבונן  יש  והנה עתה 
דעבד וחרות: דמצד דין החרות שבו, הרי יש לנו לחייבו בכל המצוות כתפילין ולולב 
פטור מכל המצוות  לפוטרו  לנו  יש  הרי  ומצד העבדות שבו,  וק"פ;  בהגיגה  וכמו"כ 

האלו, ויש לנו לדון כיצד לדונו כאשר יש בו ב' הצדדים כאחד.

והנה, בגדר הפטור דעבד ממצוות כאשה, אפשר לומר בב' פנים: א. זה שהוא עבד 
הרי זה עצמו פועל בו פטור ממצוות אלו. ב. זה שהוא עבד )רק( גורם שלא יחייבוהו 

במצוות שאינם נשים אבל לא שזה עצמו פוטרו מכך.

ושני הצדדים מסברא אחת באו: דעבד דומה לאשה בזה שמוטל עליו עבודה בבית 
וממילא לא הטילו עליו מצוות שהזמ"ג. ומזה יכול להיות לנו ב' פנים: א. קיום המצוות 
עליו  שיש  כיון  ב.  הללו.  המצות  מקיום  מוציאתו  עבדותו  ולכן  העבודה,  את  סותר 

עבודה לא חייבוהו. אבל סוכ"ס אפשר שיהי' עליו מצות.

והנפקא מינה בין ב' הצדדים, בעבד שחציו עבד וחציו בן חורין: דאי נימא שהעבדות 
פוטרת אותו מהמצוות, הרי שיש לנו כאן פטור מחד וחיוב מאידך, וא"א לחייבו, והרי"ז 
בבחינת שב ואל תעשה עדיף. ואי נימא שהעבדות רק לא מחייבתו, אבל לא פוטרתו, 

הרי הוא מתחייב מצד החירות שבו.
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אמנם, שלב' הצדדים, אפילו אי נימא עבדות רק לא מחייבת אבל לא שפוטרת, הרי 
אי"ז אלא בכל המצוות לבד מקרבן פסח וחגיגה, כי באלו האחרונים ודאי העבדות 

והחירות מפריעים זל"ז.

דבמצות ראי' נאמר בה אל פני האדון ה', ודרשו בגמרא )הנ"ל( - מי שאין לו אלא 
אדון אחד יצא זה שיש לו אדון אחר, וכיון שיש לו אדון אחר הרי זה מפריע לקיום 

המצווה.

 ]ואולי אפשר לדייק זה בלשון הרמב"ם, בהל' חגיגה )פ"ב ה"א( וז"ל: "מי שחציו 
עבד וחציו בן חורין פטור מפני צד עבדות שבו", די"ל שכוונת דבריו "מפני צד עבדות 
שבו", הוא - לא שחסר בו בצד הבן חורין שבו, שהוא רק חציו בן חורין, שאז הי' מתאים 
הלשון: "כיון שאינו בן חורין לגמרי", אלא - שמצד בחינת העבדות שבו הוא עבד ממש, 

וזה פוטרו[.

ובקרבן פסח הוא לאידך, דכיון שאיננו נאכל אלא למנויו והוא חצי עבד וחצי בן 
חורין, אין רבו יכול למנות על קרבנו את חלק החרות, ואין החציו עבד והחציו בן חורין 
יכול למנות חלק העבדות על קרבנו. הרי חלק החירות שבו מפריע המצוה, ללא תקנה 
מיוחדת הי' מעיקר הדין נפטר. ובזה מתורצת הקושיא הב' על הרמב"ם בטעם שפטר 

בק"פ וחגיגה וחייב בכל המצוות.

ומובן היטב החילוק בין חציו עבד וחציו בן חורין לשאר ספקות שבהם לא תקנו 
והספק  כולה,  כל התורה  לקיום  אינה מפריעה  וחב"ח, הבעי' שבו  כיון שח"ע  רבנן; 
מתעורר רק בחגיגה וק"פ, ולכן תקנו בשבילו רבנן תקנה, אבל בשאר ספקות אין כל 
סיבה שיתקנו בשבילם תקנה דוקא בחגיגה וק"פ. ובזה מתורצת קושית האחרונים על 

ר"א בן הרמב"ם מדוע תיקנו דוקא בח"ע וחב"ח ולא בשאר ספקות.

ויש להוסיף, שלפי הנ"ל, שמצד דין התורה הרי העבד פטור מלהקריב הקרבן )בין 
למשנה ראשונה ובין למשנה אחרונה(, הרי ע"כ ההקרבה הוא מתקנת חכמים. ולפי 
זה סרה קושית האחרונים על ר"א בן הרמב"ם, כי שיטתו שהכל הוא מתקנת חכמים 
מוכרחת, וממילא הקושיא שהוא מכניס חולין בעזרה, היא לא קושיא דוקא לרמב"ם, 
כי על כל הדין לפי איזה משנה שתהי', ואין ענינו של ר"א לתרץ זאת, ומה שנתרץ 

לשיטות שאר ראשונים, כן נתרץ לשיטת הרמב"ם כמבואר באחרונים.

ואדרבה - דלשיטתם יוקשה ביתר תוקף מאשר על פי ר"א בן הרמב"ם, דלשיטתי', 
יש עכ"פ ספק מה"ת וחכמים תיקנו לחייבו. אבל לשיטתם הרי יש תקנה בודאי שהיא 

נגד דברי התורה.
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ח
ישוב הקושיא בסברא על דברי הרמב"ם

והנה לפי הנ"ל, שח"ע וחב"ח הוא עבד ממש, הן למשנה ראשונה וגם למשנה אחרונה, 
ואין כל נפק"מ ביניהם לענין העבדות, הרי אין לנו לחלק בסברא בין מש"ר למש"א, 
יותר בן  יותר סברא לחייבו מבמש"ר כי כופין רבו לשחררו, והרי הוא  דלמש"א יש 
חורין, כי לדיני עבדות אין כל נפק"מ ביניהם, ובין לראשונים ובין לרמב"ם נצטרך לומר 

סברא, שבגללה תקנו חכמים.

שכופין  הראשונים  סברת  את  להעדיף  סיבה  כל  אין  לכאן,  באנו  סברא  מכח  ואם 
)ברמב"ם(  הרמב"ם  בן  הר"א  סברת  על  נחייבו,  ולכן  כמשוחרר,  הוא  הרי  לשחררו, 
דלעיל שיש כאן ספק, וחכמים תקנו לחייבו, ובכופין לשחררו לא תקנו, כי זו מציאות 
מושללת שיעבור על כפית רבנן ולא ישחררו, וכמו"כ שזה עצמו יזרזו לשחררו, כדי 

שלא יבטל מהמצווה וכנ"ל בארוכה.

ט
ישוב קושית רעק"א על הרע"ב ע"י ביאורו כהרמב"ם

והנה, ע"פ הנ"ל )ס"ח( נוכל גם לישב את קושית התוס' רעק"א ריש חגיגה )אות ד'( 
על הרע"ב:

 הרע"ב כתב בד"ה - "וטומטום . . ועבדים שאינם משוחררים", וז"ל: "וכל מצוה שאין 
נשים חייבות בה אין העבדים חייבים בה", עכ"ל. ובתוס' רעק"א אות ד' דייק מדבריו, 
ד"לפ"ז נראה ח"ע וחב"ח חייב בראי' משום צד חירות, אבל בסוגיין מבואר הפטור 
משום דכתיב "אל פני האדון הוי'" מי שאין לו אלא אדון אחד, יצא זה שיש לו אדון 
אחר, ואף לפי משנה אחרונה בפ"ד דגיטין, דכופין את רבו לשחרר ח"ע וחב"ח חייב 
בראי', מ"מ נ"מ לדינא היכא דהעבד הוא סריס דאין כופין לרבו דפטור מראי', וא"כ לא 

הו"ל להרע"ב להשמיט דבר זה", עכ"ל התוס' רעק"א. 

ביאור קושיתו: דמזה שהרע"ב לא ציין את פירוש הגמ' על המשנה שמדובר דוקא 
בעבדים משוחררים לגמרי, שאזי הי' מובן שחציו עבד וחציו בן חורין לא מתחייב על 
ידי צד החירות בלבד, הרי משמע דלשיטתו מספיק בצד העבדות בשביל לפוטרו. וע"ז 
הקשה, דבגמ' אמרינן טעם אחר דיש לו אדון אחר והנפק"מ בעבד סריס, ששם אין 

כופין ויהי' פטור ולא חייב.

והנה הגרעק"א למד פשט בדברי הגמרא - במסכת חגיגה וכן בפסחים - "כאן כמשנה 
היינו  וכו',  והתוס'  רש"י,  רוב המפרשים  כמו שלמדו  כאן כמשנה אחרונה"  ראשונה 
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דרישא כמש"א והסיפא כמש"ר, וההלכה היא הרי כהמ"א - היינו רישא דמתניתין, לכן 
הקשה על הרע"ב מדוע השמיט את דיוק הגמרא בסיפא של המשנה, שאף שזה מש"ר 
ואין זה להלכה, מ"מ נפק"מ לסריס שגם למש"א אפשר שפטור כיון שאין בו דין כפי'.

שלומד  וכמו  לאתויי,  והכל  בד"ה  כמ"ש  כהרמב"ם  סובר  שהרע"ב  נימא,  אי  אבל 
התוי"ט לפי זה יש מקום לקושיית הרעק"א עליו, הרי"ז להיפך - לא כמו שמקשה שהי' 
לו לציין שסריס פטור, אלא אדרבה, הי' לו לציין שסריס חייב )כנ"ל ס"ח(. אבל לפי 
הנ"ל גם זה אינו קשה כלל, מכיון דלמש"א לא עשו חכמים תקנה הנה חזר הדין להיות 

כמו שהוא מעיקר הדין בכ"מ, ולא פלוג, וגם סריס דינו ככל ח"ע וחב"ח שפטור54. 

כשאר  כתב  דפסחים  פ"ח  שבריש  הרע"ב,  דברי  על  שם  שהעיר  ממה  ]ולהעיר 
ראשונים, דלמשנה אחרונה כופין לרבו לשחררו ופטור. ואולי יש לחלק בין דין פסח 
שהוה בכרת, ולכן חייבוהו גם למש"א, לדין חגיגה שאינו חמור כ"כ. או באופן אחר, 
יודע למי יתמנה, דמצד  יותר מפסח, שבפסח הבעי' היא רק שאיני  דראי' נתמעטה 
חירות יש מינוי לעצמו, ומצד עבדות עם רבו, אבל בחגיגה "יצא זה שיש לו אדון אחר", 

וע"פ צד עבדות צריך להיפטר לגמרי, ויל"ע עוד בכל זה[.

י
ביאור שיטת רמב"ם בהל' נזקי ממון ע"פ יסוד בנו ר"א 

ועפ"י דברינו יובן גם הרמב"ם בהל' נזקי ממון )פי"א ה"ב( וז"ל: "למי נותנין הכופר, 
ליורשי הנהרג . . המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי הקנס לרבו והחצי 
ראוי ליתן ואין לו מי יקחנו". והקשה במ"מ ז"ל: דברי רבינו ז"ל קיימין בשפחה שחצי' 
וזה  גט שחרור  אלא שמחוסר  הוא  חורין  כבן  לא שהרי  ודאי  בעבד  אבל  חורין,  בת 
מוכח בגמ' שם פרק השולח )עיי"ש במ"מ( . . וכיון שכתב רבינו דמעוכב גט שחרור 
אין לו קנס וקי"ל כמשנה אחרונה כמו שיתבאר בהלכות עבדים פ"ז )ה"ז( היאך יהי' 
לזה קנס, אבל בשפחה דקיי"ל דעובדת את את רבה יום אחד ואין חוששין לפרי' ורבי', 
לפי שאינה מצווה עלי' וכמשי"ת שם יש לרבה חצי נזק, ואני תמה איך כתב רבינו ז"ל 
כן בסתם, וע"ק שכתב חציו עבד, וצ"ע. אח"כ מצאתי לרבינו מאיר ז"ל שכתב כדברי, 

שעבד אין לו קנס וכן עיקר". עכ"ל המ"מ.

ובהל' חובל ומזיק פ"ד הי"ב: "מי שחציו עבד וחציו בן חורין שביישו אדם או צערו 
או שנגחו שור וכיוצא באלו, אם אירעו זה ביום של רבו לרבו, ביום של עצמו לעצמו". 
והשיג עליו הראב"ד, וז"ל: "נראה לי זה הדין כמשנה ראשונה, אבל במשנה אחרונה אין 

54( וראה בתיו"ט חגיגה שם, שביאר את שיטת הרע"ב כרמב"ם. 
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כאן חלוקת ימים, אלא או הכל לעצמו או הכל לרבו דהני ממונא נינהו ולא קנסא או 
נותנין הרשאה וגובין את הכל כמו שאמרנו".

וע"פ הסבר דברי ר"א בן הרמב"ם, שלמשנה אחרונה כופין לשחרר את העבד ואם 
אירע שלא שחררו, אדרבא אומרים שהעבד פטור מפסח ומראי' כדי שהאדון ימהר 
וישחררו, והעמידו את הדין כמו לפני התקנה, יש לומר, שבנוגע לקנין הגוף בממונות, 
לא היתה תקנת חכמים להפקיע את הקנין בגוף העבד, ולכן מגיע חצי קנס לרבו כי זה 
פשוט שתקנת הכמים למש"א לא תגרום שיהי' חוטא נשכר ויפטר מהקנס )וכן יפסידו 

את האדון(. 

וזהו שכותב הרמב"ם: "והחצי ראוי ליתן ואין לו מי יקחנו" - כלומר שראוי ליתן שלא 
יהי' חוטא נשכר אלא שאין לו מי יקחנו משא"כ חצי הא' נותן לאדון וכנ"ל. ומיושבת 

קושית המגיד משנה.

ואי"ז דומה למעוכב ג"ש )כגון שרבו הקדיש את העבד או הפקירו(, שאין לו קנס 
שהרי האדון מעצמו סילק כל זכות ממונית שיש לו בעבד, והעבד אגיד בי' רק בענין 
האיסור, וצריך ג"ש ולכן אין לו קנס, משא"כ חציו עבד וחציו בן חורין, שמד"ת חצי 
האדון  את  יפסידו  לא  חכמים  העבד(  של  הממוני  מהחצי  )גם  לרבו  קנוי  העבדות 
להפקיע את חצי הקנס שמגיע לו מד"ת. ועפ"ז יבואר גם הרמב"ם בהל' חובל ומזיק, 
שח"ע וחב"ח שביישו אדם או ציערו, או שנגחו שור וכיו"ב55, ואם אירעו ביום של רבו 

לרבו, ביום של עצמו לעצמו.

וע"פ המבואר שמשנה אחרונה ביטלה את תקנת משנה ראשונה, בנוגע לחיובי קרבן 
פסח וחגיגה, אבל בנוגע לממונות, הרי יש לאדון זכות ממון בעבד, גם למש"א - לכן 

אומר הרמב"ם שאם אירע זה ביום של רבו, לרבו, וביום של עצמו - לעצמו.

ובת  לענין שפחה  אלא  וב"ה  ב"ש  פליגי  לא  כאן  עוז שאומר, שעד  במגדל  ועיין   
חורין, משום דאיסורא הוא, אבל בכהאי גוונא דממונא הוא, כולי עלמא מודו כמשנה 
ראשונה. וא"כ האדון משתעבד בעבד ביום שלו. ועפ"ז לא קשיא מידי, אמנם ר"א בן 
הרמב"ם אומר שלמשנה אחרונה, אין האדון משתעבד בעבד, ולכן צריך להסביר כנ"ל. 

ויל"ע עוד בכ"ז. 

55( ועי"ש בלח"מ דמוקים מש"כ הרמב"ם או שנגחו שור בנזק שאין בו פחת דמים. 
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בענין יבום וחליצה

א
מביא קושית הלחם משנה בדברי הרמב"ם

מיאון  מעדות  אדם  יתרחק  "ולעולם  טז(:  הלכה  )פ"י  גרושין  בהל'  הרמב"ם  כתב 
ויתקרב לחליצה".

והנה בהלכות יבום וחליצה )פ"א ה"ב( כתב הרמב"ם: "לא רצה ליבם או שלא רצתה 
היא הרי זה חולץ לה ואחר כך תהי' מותרת להנשא לאחר, ומצות עשה מן התורה 

לחלוץ אם לא רצה ליבם שנ' וחלצה נעלו וכו', ומצות יבום קודמת למצות חליצה".

ובלחם משנה בהל' גירושין שם עמד על הסתירה בדברי הרמב"ם וז"ל: "זה יצא לו 
לרבינו ממה שאמרו ביבמות בגמ' כדכתב הה"מ, דאמרו שם תני בר קפרא לעולם ידבק 
כאבא  בחליצה  ופירשו שם  וכו',  ובהבאת שלום  בחליצה  וכו'  דברים  אדם בשלושה 
נוי וכו', והשתא דברי רבינו  שאול, דתניא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם 
מתמיהים, דבפרק החולץ אמרו דאבא שאול סבר מצות חליצה קודמת, דאמרו שם 
דבראשונה וכו' אמרו מצות חליצה קודמת וכו', אמר רמי בר חמא חזרו לומר מצות 
וא"כ  שאול,  כאבא  לה  סברי  דמעיקרא  ותירצו  הראשונה,  שם  ביקשו  קודמת,  יבום 
לרבינו נראה דפסק בריש הל' יבום וחליצה דמצות יבום קודמת, איך פסק בהא כבר 

קפרא דאתי כאבא שאול והוי מזכה שטרא לבי תרי". 

ועוד שם: "גם דין זה אמור כאן איני יודע מה קשר יש לו כאן, בהל' יבום וחליצה, 
ובדיני מיאון הי' לו להזכירו". ומסיים: "וזה אינו קושיא כ"כ, אבל הקושיא הראשונה 

עצומה אצלי לא ידעתי להולמה".

והנה יותר מזה מצינו בהלכות יבום וחליצה )פ"ב ה"י( שכתב הרמב"ם: "יבמה הראוי' 
ליבום שלא רצת להתיבם, דינה כדין מורדת על בעלה וכופין את יבמה לחלוץ לה 
ותצא בלא כתובה, הניח אחיו נשים רבות, כל מי שתבע היבם מהן ליבום ולא רצת, 
היא המורדת וחולץ לה, ותצא בלא כתובה ושאר צרותי' שלא נתבעו נוטלות כתובתן 
כשאר האלמנות". דהיינו שסבירא לי' להרמב"ם שאשה שאינה רוצה להתיבם יש לה 

דין מורדת, וא"כ איך פסק בהלכות גירושין שחליצה עדיפה מיבום.



99 י' אד"ש ה'תשע"ט - סיום ה'שלושים' לפטירת הרב ארנשטיין ע"ה

ולכאורה יש לישב, שאמנם אומרים לו ליבם שעדיף שיחלוץ, אבל אם היבם רוצה 
לייבם היא איננה יכולה לסרב )ואם לא רצתה היא המורדת(, אבל א"א לומר כך, כיון 
שבהדרן על מסכתות בני"ך )התועדויות בלה"ק ה'תנש"א ח"ג ע' 440 )הובא לקמן( 
קודמת  יבום  מצות  שם:  הרמב"ם  שלדעת  "ולהעיר   - כותב   )120 הערה  ט"ו  סעיף 

למצות חליצה", בכל זמן ואפילו נתכוין שלא למצוה56. 

ב
מביא דברי הגמ' והשו"ע בענין

והנה במשנה בבכורות )פ"א מ"ז, ובגמ' מס' בכורות יג, א( איתא: "מצות יבום קודמת 
למצות חליצה בראשונה שהיו מתכונין לשם מצוה ועכשיו שאין מתכונים לשם מצוה 

אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום".

ובגמ' ביבמות לט, ב איתא: "בראשונה שהיו מתכונין לשם מצוה - מצות יבום קודמת 
למצות חליצה, ועכשיו שאין מתכונין לשם מצוה, אמרו: מצות חליצה קודמת למצות 
יבום. אמר רמי בר חמא א"ר יצחק, חזרו לומר: מצות יבום קודמת למצות חליצה. 
א"ל רב נחמן בר יצחק: אכשור דרי? מעיקרא סברי לה כאבא שאול, ולבסוף סברי לה 
כרבנן; דתניא, אבא שאול אומר: הכונס את יבמתו לשם נוי, ולשום אישות, ולשום דבר 
אחר - כאילו פוגע בערוה, וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר; וחכמים אומרים: יבמה 

יבא עלי' - מכל מקום".

והנה ברש"י שם ד"ה "אמר רב אין כופין", כתב, שאם שניהם רוצים ליבם אין כופין 
אמנם  וכו'.  אח  אשת  באיסור  ופגע  למצוה  מתכוונים  אינם  שמא  מצד  לחלוץ  אותו 
התוס' בד"ה אמר רב שם, מביא את שיטת ר"ת שאין מניחים ליבם אלא כופין לחלוץ, 
ואומר ר"ת דהלכה כאבא שאול כסתם מתניתין דבכורות ולא כרמי בר חמא וכו' עיי"ש. 
והרי"ף מביא בסוגיא שם, דקי"ל כרבנן דאמרי "יבמה יבוא עליה" מכל מקום. ]ושם 
בשלטי הגיבורים מביא כמה דעות ומסיים שמסקנת הרא"ש כר"ת וכבר דנו בזה הרבה, 

הראשונים והאחרונים[.

והנה בשו"ע אהע"ז סימן קסה ס"א, מביא ב' השיטות האם מצות יבום קודמת למצות 
חליצה או לא וז"ל: "מצות יבום קודמת למצות חליצה, ואם אינה רוצה להתייבם לשום 
וי"א  דינה כמורדת.  לייבם( בלא טענה מספקת,  בגדול כשרוצה  )או  אחד מהאחים, 

שמצות חליצה קודמת".

56( פיהמ"ש להרמב"ם בכורות ספ"א.
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ובהגה"ה שם כתב: "ואין לה דין מורדת אם אינה רוצה להתייבם. ומכל מקום אין 
כופין אותו לחלוץ, אלא מטעין אותו אם יכולין להטעותו, כגון שאומרים לו: חלוץ על 

מנת שתתן לך מנה )טור בשם ר"ת והרא"ש(. 

ודוקא אם אינו מאותן שכופין להוציא גבי בעל, כמו שנתבאר לעיל סימן קנ"ד. ואם 
שניהם רוצים ביבום, אין מניחים אותם לייבם אלא אם כן ניכר וידוע שמכוונים לשם 
וי"א דאם יש לו אשה אחרת, שכופין אותו ומנדין אותו עד  מצוה )טור בשם ר"ת(. 
שיחלוץ )טור בשם סמ"ג(. וי"א אפילו בלא אשה אחרת, אם אינם מכוונים לשם מצוה, 

והיא אינה רוצה להתייבם, ואין יכולים להטעותו, כופין אותו לחלוץ".

וממשיך שם - "והמנהג כסברא הראשונה, שאין כופין לחליצה כלל, אפילו יודעין 
בו שנתן עיניו בממון )מהר"ם פאדוואה סימן י"ח(, אלא מפשרים ביניהם כפי תקנת 
הקהלות, כמו שיתבאר למטה. וכל זה כשהוא אומר שרוצה להתייבם, ואפשר להתייבם 
שאין חשש איסור ביבומו. אבל אם אומר שאינו רוצה לא לייבם ולא לחלוץ, כופין אותו 

)ב"י בשם ר"ת(". 

כלל  ובדרך  כרבנן,  או  שאול  כאבא  פוסקים  האם  שיטות  ב'  שיש  נראה  זה  ולפי 
והספרדים  והרא"ש(  ר"ת  מרש"י  )כנ"ל  שאול  כאבא  פוסקים  האשכנזים  הפוסקים 
פוסקים כרבנן )כנ"ל מהרי"ף והרמב"ם( וכפי שהמחבר מביא שמצות יבום קודמת ורק 

לאח"ז אומר וי"א שמצות חליצה קודמת57.

ג
מביא מכמה מקומות שמעיקר הדין מצות יבום קודמת

נראה שהוא לא פוסק באופן החלטי כאבא  אמנם כשנדייק בדברי הרמ"א בשו"ע 
שאול ממה שמביא, והמנהג כסברא האחרונה שאין כופין לחליצה כלל אפילו יודעים 
בו שנתן עיניו בממון וכו', וכפי שמביא הבית שמואל סק"א: "ומנהג שלנו דאין כופין 
משום דחיישינן שמא הלכתא כהרי"ף והמחבר דסבירא להו מצות יבום קודמת אפי' 

57( והנה גם בנסתר דתורה מוצאים אנו שיש קדימה ליבום על חליצה, אך רק בתנאי שזה לשם שמים, דהנה, ברעיא 
מהימנא פ' תצא )דף רפ ע"ב( מבאר את היחוד במצות יבום, שאשת אח היא ד' )כנגד מלכות( ועם א"ח )שהוא ז"א( 
נעשה אחד )עשה יחוד זו"נ שזוהי צריכה להיות הכוונה במצות יבום( ואם ח"ו ליבו אינו להביא את א"ח עם ד' ( היינו, 
שאין כוונתו לייחד את זו"נ אלא מכוין להנאת עצמו אזי אין נשמת אחיו המת מתגלגלת שם, אלא) עביד פרודא )בין זו"נ( 

ומכניס ס"מ באמצע )שע"י זה נמנע יחוד זו"נ( - )הביאורים שבסוגרים עפ"י ס' מתוק מדבש( עיי"ש. 
רואים מכאן את גודל הענין של יבום ובפרט כפי המבואר בספרי קבלה גודל המצוה )עיין בשער הפסוקים ובטעמי 
המצות פ' תצא(, ולאידך הפירוד הגדול )כלשון טעמי המצות( שיש בחליצה, ואעפ"כ היבום מותנה רק בכוונה לשם 
שמים. הרי, שגם עפ"י נסתר יש דין קדימה למצות יבום על חליצה. ומאידך, אם הכוונה היא לא לשם שמים אומר על 

כך הזוהר דברים קשים ביותר ע"ד דברי אבא שאול.
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אם מתכון שלא לשום מצוה". והגר"א שם בס"ק י"ג כתב - "שהמנהג שאין כופין וכו' כי 
רוב הפוסקים הסכימו לפסק הגאונים שפסקו כחכמים וכו'".

והנה, גם בשיחות הק' של כ"ק אד"ש מה"מ מצינו בכמה מקומות התייחסות לענין:

דהנה בשיחת ש"פ תזו"מ תשמ"ז סעיף כ"ב )בלתי מוגה( מביא את דברי הרמב"ם - 
"מצות יבום קודמת למצות חליצה, ולהלכה למעשה מצינו בזה פלוגתא מן הקצה אל 
הקצה, דלדעת הרמב"ם מצות יבום קודמת למצות חליצה אפי' אם כוונתו שלא לשם 
מצוה, אבל בשו"ע פסק שמצות חליצה קודמת ולא עוד, אלא שאין מניחין אותם ליבם 

)אא"כ ניכר וידוע שמכוונים לשם מצוה(".

)כמצויין  גדולי ישראל  דין של  238 מבאר, שכאשר מעיינים בפסק  ובהמשך, בע' 
פוסקים  כלל  שבדרך  רואים  זה(,  בענין  שלאח"ז  ובספרים  אתר,  על  תשובה  בפתחי 
חכמי ספרד שמצות יבום קודמת, וחכמי אשכנז שמצות חליצה קודמת, ומבאר שעד"ז 
מצינו ענין נוסף דוגמתו שבהם חלוקים הספרדים עם האשכנזים, האם מותר לשאת 
יותר מאשה אחת, ומבאר ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות דעות שהסדר בחיי הנישואין 
נקבע ע"פ המצב שיוכל להביא פרנסה לביתו וכו', ולכן בארצות האשכנזים שהיו הרבה 
גלות ישמעאל שקושי הגלות בארצות  גלות אדום לארצות הספרדים,  יותר קשיים, 

האשכנזים בתוקף גדול יותר מאשר בארצות הספרדים.

ויש לומר שבזה תלוי כללות החילוק בין חכמי אשכנז לחכמי ספרד בקשר לעניני 
נישואין )הקדמת יבום או חליצה, וחדר"ג(, בהתחשב עם קושי הגלות )ובנדו"ד - בנוגע 
להשגת הפרנסה כו'( בארצות האשכנזים יותר מאשר בארצות הספרדים, ע"כ תוכן 
דבריו58. וגם על פי הנ"ל נראה שהעיקר הוא שמצות יבום קודמת, אלא שמפני קושי 

הגלות, לכן בארצות האשכנזים, נהגו שמצות חליצה קודמת.

ד
מדייק בלשון הרמב"ם ששינה מדברי הגמ'

והנה מקורו של הרמב"ם הוא מדברי אבא שאול בגמ' ביבמות )קט, ב( דאיתא שם:

"התני בר קפרא: לעולם ידבק אדם בשלשה דברים, ויתרחק משלשה דברים; ידבק 
בשלשה דברים: בחליצה, ובהבאת שלום, ובהפרת נדרים, ויתרחק משלשה דברים: מן 
המיאון, ומן הפקדונות, ומן הערבונות מיאון דמצוה שאני. גופא, תני בר קפרא: לעולם 
ידבק אדם בשלשה דברים. בחליצה - כאבא שאול; דתניא, אבא שאול אומר: הכונס 

58( ויש להעיר דיש לומר ששני הדברים קשורים זה בזה בד"כ, מכיון שעפ"י רוב היבם הוא נשוי, והיבום קשור 
בנשיאת שני נשים.
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את יבמתו לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר - כאילו פוגע בערוה, וקרוב בעיני 
להיות הולד ממזר".

אמנם כד דייקת שפיר בדברי הרמב"ם, מכיון שמוצאים אנו בדבריו, שמשנה בלשונו 
היינו  ידבק,  לשון  פירוש  ובפשטות  ידבק"  "לעולם  הוא  בגמ'  דהלשון  הגמ',  מדברי 
שצריכים אנו תמיד להעדיף את החליצה, וגם כשהיבם והיבמה רוצים ביבום הדין הוא 

ששניהם צריכים לדבוק בחליצה, )כנ"ל בדעת רש"י ור"ת(.

משא"כ הרמב"ם כתב: "ויתקרב אל החליצה" שאין זה ציווי והוראה, אלא זוהי עצה 
הוגנת שכדאי להתקרב לחליצה, אבל מובן ופשוט שאם שניהם רוצים ליבם, יכולים 

להתיבם.

וי"ל בביאור הענין שעדיף להתקרב לחליצה יותר מן המיאון זה ענין של עצה טובה, 
כיון שעפ"י רוב, האשה שונאת את אחי בעלה, וא"כ אין זו עצה הוגנת להשיא אותם, 

כמ"ש הרמב"ם בהל' גרושין פ"ט הכ"א: 

"בעל שנתן גט לאחד ואמר לו זכה בגט זה לאשתי כדי שלא תפול לפני יבם, ומת 
הבעל קודם שיגיע הגט לידה הרי זו ספק מגורשת, שרוב הנשים זכות היא להן שלא 
יפלו לפני יבם ולפיכך תהי' ספק מגורשת אע"פ שלא הגיע גט לידה הואיל וזכה לה 

בו אחר". 

וכמ"ש המ"מ שם, שמקור הדין הוא מהגמ' ביבמות דף קיח, ב: "בעא מיני' רבא מרב 
נחמן המזכה גט לאישתו במקום יבם מהו, כיון דסניא לי' זכות הוא לה וזכין לאדם שלא 
בפניו, או דלמא כיון זימנין דרחמא לי' חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו, א"ל 
תניתוה חוששין, וחולצת ולא מתיבמת" עכ"ל. הרי שעפ"י רוב היבמה שונאת את היבם 

וזכות הוא לה שלא תזדקק ליבום59.

שחכמים  שראינו  כמו  לחליצה  להתקרב  שעדיף  עצה  אותם  הרמב"ם  משיא  ולכן 
יבום  בהל'  הרמב"ם  כמ"ש  לא,  או  להתיבם  האם  הוגנת,  עצה  הנשים  את  משיאים 
וחליצה )פ"ד ה"א( וז"ל: "כיצד מצות חליצה, היבמה הולכת אחר יבמה למקום שהוא 
שם, ובאה לדיינין והן קוראין לו, ונותנין לו עצה ההוגנת לו ולה, אם עצה טובה ליבם 

59( והנה, אע"פ שיש אולי מקום לומר שרוב נשים שונאות את היבם זהו רק בכה"ג שהבעל מזכה גט לאשתו בגלל 
שהוא יודע שמסתמא אשתו שונאת את היבם ולא תרצה לפול ליבם, אבל בד"כ מנא לן לומר שהיא שונאתו, וכן הוא 
ברש"י )יבמות קיח, א ד"ה אינה נאמנת", אבל לאפוקי נפשה מיבם לא הימנוה דזמנין דסני עלי', כלומר שרק לפעמים 

היא שונאתו, וכן ברש"י )שם ע"ב ד"ה וחוששין( שלפעמים היא שונאתו ולפעמים אוהבתו. 
אמנם, מפשטות לשון הרמב"ם שאומר שרוב נשים זכות היא להן שלא יפלו לפני יבם, נראה שס"ל כפי התוס' ישנים 
)יבמות שם ד"ה א"ל: "ונראה דודאי לעולם קים לי' דסניא ליבם וכו'", וכן במאירי שם - "שאלו כאן במזכה גט לאשתו 
במקום יבם, אם היא זכות הוא לה ושיהא גט מיד, הואיל וסתם הדברים היא שונאתו מעולם". ובפשטות גם הרמב"ם 

סובר כן.
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יועצין אותו ליבם, ואם עצה טובה לחלוץ, כגון שהיתה היא ילדה והוא זקן, או היא 
זקנה והוא ילד, יועצין אותו לחלוץ".

ה
מוכיח את חילוקו מדברי הפוסקים

והנה בגמ' בכתובות )סד, א( דנה הגמ' האם כותבים אגרת מרד ליבמה שלא רוצה 
להתיבם, והרי"ף שם מביא שנחלקו בזה שתי ישיבות, מתיבתא חדא ס"ל שאין כותבים 

כשמואל, ומתיבתא אחריתי ס"ל דהויא מורדת, ודכוותי' עבדינן.

מאורחא  ולאו  קמייתא  כמתיבתא  "ומסתברא  וז"ל:  כתב  )שם(  הראב"ד  ובהשגות 
דדינא אלא מן דרך הישר והטוב, דתני בר קפרא לעולם יתרחק אדם משלושה וידבק 
בשלושה . . בחליצה ובהבאת שלום ובהפרת נדרים, מדקאמר ויתרחק לאו מאורחא 

דדינא קאמר אלא מן דרך הישר והטוב ואפילו למשנה ראשונה".

ומוכיח שגם למשנה ראשונה שמצות יבום קודמת למצות חליצה היא אינה מצוה 
מן המובחר וכו', אלא נראה כי היא מצוה מרוחקת בעיניהם וכו', )ועיי"ש בספר הזכות 

להרמב"ן שדחה את דברי הראב"ד(.

עכ"פ יוצא מדברי הראב"ד שאעפ"י שמצות יבום קודמת מ"מ מדרך הישר והטוב 
לדבוק בחליצה ואפילו למשנה ראשונה שאמרו שמצות יבום קודמת, ואעפ"כ גם אז 

הרי מדרך הישר והטוב לדבוק בחליצה.

יבם בשם הר"ח שכתב, דאעפ"י שאין הלכה כאבא שאול עדיף  ועיין בערוך ערך 
לעשות כדבריו שכן אמרו לעולם ידבק אדם בחליצה כאבא שאול.

ו
מוכיח דבריו מדברי הרמב"ם בדיני מיאון ועפי"ז מישב קושיות הלח"מ

והנה באותה הלכה כתב הרמב"ם גם לגבי מיאון שצריך להתרחק מן המיאון אעפ"י 
שבודאי אם היא היתה רוצה למאן, יכולה היא למאן, כמ"ש הרמב"ם )הל' גירושין פי"א 

הי"א( את דיני המיאון, וז"ל: 

"ממאנת היא הקטנה בין מן האירוסין, ובין מן הנשואין, בין בפני בעלה ובין שלא 
בפניו . . וממאנת בבעל זה וממאנת בשני, אם נשאת לאחר, וכן בשלישי אפילו כמה 
היא  שאם  מדבריו  נראה  הרי  עיי"ש.   ".  . למאן  לה  יש  קטנה  שהיא  זמן  כל  פעמים 
מתעקשת יכולה למאן ובי"ד מקבלים את המיאון, ואעפ"כ אומרת הגמ' וכ"כ הרמב"ם 

הנ"ל שצריך להתרחק מן המיאון.
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ועפי"ז י"ל שגם ביבום וחליצה עדיף להתקרב לחליצה אעפ"י שמצות יבום קודמת, 
מכיון שמצד כמה סיבות אומרים חכמים עצה טובה להעדיף חליצה, אבל אם הוא 

מתעקש ליבם אזי ההלכה היא שמצות יבום קודמת למצות חליצה.

ולהעיר שיש מי60 שדייקו מלשון הגמ' הנ"ל - "ידבק בחליצה", ואעפ"כ לגבי יבום לא 
כתוב להתרחק מהיבום כמו לגבי מיאון, מכיון שסו"ס יש מצוה ביבום אלא שבמקום 
יתקרב  ידבק בחליצה, או כדיוק לשון הרמב"ם  וכו' אז  ספק או שיש לב"ד חששות 
לחליצה. ועכ"פ גם לפי דברי הראב"ד הנ"ל בהשגותיו על הרי"ף בכתובות והערוך 

הנ"ל מיושבת קושית הלחם משנה.

ועפ"י הנ"ל אפשר לישב גם את קושיתו השני' של הלחם משנה, מדוע הרמב"ם כתב 
דין זה בהלכות גירושין ולא בהלכות יבום וחליצה, מכיון שבהלכות יבום וחליצה פוסק 
הרמב"ם שמצות יבום קודמת, ואצלינו הוא מדבר הרי על עצה טובה )כנ"ל( להתקרב 
כתב  מיאון  וכמו שלגבי  טובה  ענין של עצה  הוי  ובשניהם  למיאון,  הדומה  לחליצה 
הרמב"ם שאעפ"י שאפשר למאן מ"מ כדאי להתרחק מן המיאון, עד"ז בחליצה הדומה 

למיאון מכיון שמרחקת בין היבם ליבמה - אעפ"כ יתקרב לחליצה וכנ"ל בגמ'.

ז
מקשה על הנ"ל מביאור כ"ק אד"ש ומתרץ דבריו

והנה בשיחת ש"פ פנחס תשמ"ד )התועדיות תשמ"ד ח"ד ע' 2225( מביא את דברי 
הרמב"ם בסוף הל' אישות שכתב:

"מי שהי' בעלה בעל ריח הפה או ריח החוטם או מלקט צואת כלבים וכיוצא בהן 
ומת, ונפלה לפני אחיו ויש בו אותו מום שהי' בבעלה, יכולה היא לומר לאחיך הייתי 
יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל, ויחלוץ ויתן כתובה". ומסיים שם - "וראה בנים 

לבניך שלום על ישראל".

והרי  וכו',  וראה  הפסוק  את  הרמב"ם  כתב  מדוע  מובן  אינו  דלכאורה  שם  ושואל 
בגמ' איתא כתובות )נ, א( על פסוק זה גופא - "שלום על ישראל דלא אתי לידי חליצה 
ויבום", כלומר שפסוק זה שולל אפילו ענין של יבום ואילו הרמב"ם מביאו בהמשך 

לדין "דיחלוץ ויתן כתובה"?

ומסביר כ"ק אד"ש מה"מ, שבפסוק זה מתרץ הרמב"ם חידוש של הלכה, ובהקדים, 
אינו  בעלי  ואמרה  דין  לבית  שבאה  "האשה  כתב:  הט"ו(  פט"ו  )שם  הרמב"ם  דהנה 
יכול לשמש כדרך כל הארץ שמוש שמוליד, או שאינו יורה כחץ, יעשו הדיינין פשרה 

60( ראה אנצקלופדי' תלמודית ערך יבום הערה 256 משו"ת שבות יעקב ח"ג סי' קל"ה. 
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ואומרים לה ראוי ליך שתנהגי עם בעליך עד שתשהי עשר שנים ולא תולידי ואחר כך 
תתבעי, ומגלגלין עמה בדבר זה ואין כופין אותה לישב ולא דנין אותה דין מורדת, אלא 

מאריכין בדבר זה עד שיעשו פשרה.

לקבל, אמרינן  יכולה  טוענת שאינה  אצלינו כאשר  נשאלת השאלה, מדוע  ועפי"ז 
יחלוץ ויתן כתובה, והטעם הוא לכאורה - מכיון שיש זיקת יבמין שלכן יכול לכונסה 
בלא כסף קידושין, ולאידך כאשר אינו רוצה לכונסה צריך חליצה שהיא בדוגמת גט, 
עימו,  ולשכנעה לחיות  ליבה  היינו לדבר אל  ראוי שיעשו הדיינים פשרה,  ולכאורה 
ובפרט כאשר רואים שמאחיו יכלה לקבל מום זה, שאז סביר להניח שאז שיעשו דרך 
בקשה יצליחו לשכנע אותה שתקבל גם ממנו, וא"כ מדוע פסק הרמב"ם יחלוץ ויתן 

כתובה ולא שיעשו הדינים פשרה?

וי"ל שזוהי כוונת הרמב"ם בהביאו את הפסוק - "וראה בנים לבניך שלום על ישראל", 
לחדש שאכן יש לשכנעה לקבל ממנו, עי"ז שמסבירים לה שעי"ז יהי' וראה בנים לבניך, 

ובמילא יהי' עי"ז שלום על ישראל, ע"כ דברי כ"ק אד"ש מה"מ. 

והנה שיחה זו מתאימה לפס"ד הרמב"ם, שמצות יבום קודמת לחליצה, ולכן אפילו 
כשיש ליבמה טענה צודקת לאחיך הייתי יכולה לקבל וכו', ואעפ"כ היא לא תהי' מורדת 
בטענה זו, מ"מ יש לשכנעה לקבל ממנו, מכיון שע"י זה יהי' 'וראה בנים לבניך' וממילא 

יהי' 'שלום על ישראל' כיון שמצות יבום קודמת61.

61( ואולי יש לבאר את הפסוק שלום על ישראל, דהנה ידוע שהתורה נקראת שלום, וכדברי רז"ל בכמה מקומות 
וכסיום ספר זמנים להרמב"ם: "גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר, "דרכי' דרכי נועם וכל 

נתיבותי' שלום" ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" ע"כ.
והנה, ע"י קיום מצות יבום זוכים לתורה, וכמסופר בזוהר הק' )ח"א דצ"ז ע"ב - הזוהר שנהוג לקרותו בלילה שקודם 
ברית מילה( דשם מסופר אודות ר' אבא ור' יעקב בנו שהתארחו בכפר טרשא, ומסופר שהמארח הי' תלמיד חכם וקם 
בחצות ללמוד תורה עם שני בניו וכו', ומסופר שם כל החידושי תורה שנאמרו ובפרט בלילה שלפני הברית מילה של 
בנו ובזמן הברית וכו', ואיך שהאש ליהטה סביבם וכו', ואחר כך המארחים ליוו את ר' אבא ואמרו לו המלוים שבעל 
השמחה - המארח שלך, זכה לכל זה בזכות קיום מצוה. שאל רבי אבא מהי המצוה, ואמר אותו אדם, שאשתו זאת היא 

היתה אשת אחיו שמת בלא בנים, והוא יבם אותה, וקרא לבנו ע"ש אחיו המת.
ולפני שליוו את ר' אבא, הוא בירך את בעל האכסני', והוא קרא על התינוק את הפסוק "כל הנקרא בשמי וגו'", וכתיב 
"וכל בניך למודי ה'". ובלקוטי לוי"צ האריך כדרכו בק' להסביר ע"פ הקבלה את כל פרטי המעשה. ומסביר שם, שכל 
בניך למודי ה', הם כנגד שני הבנים הראשונים של בעל האכסניא שהיו בעלי תורה, אבל התינוק הזה, גדלה מעלתו 
ממעלת בניו הקודמים, ועליו נאמר "כל הנקרא בשמי וכו'". ומסביר, ששני בניו הקודמים, הם נצח והוד, והאח הנולד 
הוא יסוד, ויש בחי' שיסוד קודם לנו"ה, ומאריך בזה הרבה, ומביא כו"כ רמזים אשר ר' אבא הוא בינה, ור"ת בינה הוא - 
בינה יסוד נצח הוד, וכן מה שאמר ר' אבא לקרוא לתינוק אידי, שזה ר"ת אברהם יצחק דוד יעקב, ארבעת רגלי המרכבה, 

ויסוד הוא כולל את כולם עיי"ש באריכות.
ומכל זה רואים שע"י מצות יבום זוכים לתורה, הן האב שיבם שבזכותו נתגלו הרבה חידושי תורה, והן הבן הנולד 
לו שעתיד להיות גדול בתורה, ועפי"ז יובן מה שמסיים הרמב"ם שע"י מצות יבום יהי' שלום על ישראל כנ"ל מכיון 

שהתורה נקראת שלום.
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אבל איך יתישב ביאור כ"ק אד"ש עם ההלכה שיתקרב לחליצה והרי כאן היא רוצה 
לחלוץ ומדוע צריכים לשכנעה להתיבם?

וי"ל, שמדובר כאן שאכן בי"ד יודעים שזוהי עצה הוגנת לשניהם, והם יזכו לבנים 
אותה  משכנעים  אזי  לקבל,  תוכל  לא  שמא  חוששת  והיבמה  מאחר  אמנם  לבניך. 
להתיבם. אבל פשוט הוא שאם בי"ד רואים שעלול להיות מזה קטטה וכיו"ב ואי"ז עצה 

הוגנת בודאי שבי"ד לא ייעצו להם להתייבם. 

ולכן אע"פ שאם היבם לא הי' מאותם אלו שכופים להוציא - הי' לה דין מורדת מ"מ 
אם היא טוענת ומתעקשת "לאחיך הייתי יכולה לקבל ולך איני" וכו', אין לה דין מורדת 

אלא יחלוץ ויתן כתובה.

ומובן שכל הביאור של כ"ק אד"ש הוא לשיטת הרמב"ם, אבל למעשה אומר כ"ק 
אד"ש בשיחה הנ"ל )דתזו"מ תשמ"ז( דבשו"ע נפסק שמצות חליצה קודמת.

ח
מביא מהדרן כ"ק אד"ש, שיש מקום גם ליבום

והנה, בהדרן על מסכתות בני"ך )התוועדויות תנש"א ח"ג ע' 437 סעיף יג( אומר כ"ק 
אד"ש מה"מ וז"ל: "ובהקדמה, שהסדר הרגיל הוא וראה בנים לבניך שלום על ישראל, 

כיון שבנים לבניך שלום על ישראל דלא אתי לידי חליצה ויבום )שאי"ז שלום(.

ואף שעיקר הענין דשלום על ישראל הוא כשבנים לבניך . . דלא אתי לידי חליצה 
ויבום, לא חליצה ולא יבום, מ"מ, כשאתי לידי חליצה ויבום, תוכנה של מסכת יבמות 

- יש מעלה ביבום על חליצה בנוגע לענין השלום כי:

)א( "חליצה היא כעין קטטה ומריבה שהיא מביישתו וירקה בפניו על שאינו חפץ 
ביבום", משא"כ יבום שיש שלום בין היבם ליבמה, )ב( חליצה היא "אם לא יחפוץ האיש 
לקחת את יבמתו . . להקים לאחיו שם בישראל", היפך השלום בינו לבין אחיו, משא"כ 
יבום, ש"הבכור אשר תלד יקום ע"ש אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל", שזהו ענין 
ישראל"  על  ה"שלום  מעין  בישראל",  שם  לאחיו  להקים  עש"ה  ישראל,  על  ד"שלום 

כש"בנים לבניך".

ואעפ"כ גם בחליצה יש ענין של שלום - הן בנוגע ליבמה, שע"י החליצה נפטרת 
מזיקת יבום ומותרת להנשא לשוק, והן בנוגע לאחיו, שגם ע"י חליצה, עושה טובה 
לנשמת אחיו, כדאיתא בזוהר )והובא גם בפוסקים(, אלא שעיקר מעלת השלום היא 

ע"י יבום, שלכן מצות יבום קודמת למצות חליצה", עכלה"ק.
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"ביבום  ואומר:  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ממשיך   )439 )ע'  י"ד  בסעיף  השיחה  ובהמשך 
וחליצה יש חילוק בין דין תורה לתקנת חכמים, מצד דין תורה "מצות יבום קודמת 
למצות חליצה", ומצד תקנת חכמים, "עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה", ולדעת אבא 
שאול "הכונס את יבמתו לשם נוי ולשם אישות ולשום דבר אחר כאילו פוגע בערוה, 

וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר", "אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום".

אחיו  את אשת  לייבם  אף שמחייבת   - תורה  בדין  המקבל:  גדרי  מודגש  ובשניהם 
המת, מ"מ, נותנת אפשרות לחליצה "אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו", בגלל 

ההתחשבות בגדרי המקבל, רצונו של האיש )וכן רצונה של האשה(.

ובתקנת חכמים - שבגלל ההתחשבות בגדרי המקבל, "שאין מתכוונין לשם מצוה", 
עוקרים דין התורה ש"מצות יבום קודמת למצות חליצה", ואומרים ש"מצות חליצה 

קודמת למצות יבום", אף שהשלום שבחליצה אינו דומה להשלום שביבום.

ורק לאחר דרישה וחקירה עד "שניכר וידוע שמכוונים לשם מצוה", להיותם בדרגא 
- יכול )וצריך( להיות ענין השלום בשלימות, ע"י יבום, "להקים  ד"תלמידי חכמים" 
לאחיו )המת( שם בישראל" שלימות בירור התחתון עי"ז שמהפכים אותו לקדושה. 

עכלה"ק.

ונראה מזה שאעפ"י שבשיחה הנ"ל )תזו"מ תשמ"ז( אומר כ"ק אד"ש מה"מ, שבשו"ע 
פסק שמצות חליצה קודמת ולא עוד אלא שאין מניחים אותם לייבם, ובסוגריים כתב 
"אא"כ ניכר וידוע שמכוונים לשם מצוה", ומשמע מזה שיש להעדיף חליצה אלא שאם 

ניכר שמכוונים לשם מצוה - מניחים אותם. 

מ"מ בשיחה של ה'הדרן' אומר, שלאחר דרישה וחקירה עד שניכר וידוע שמכוונים 
לשם מצוה יכול וצריך להיות ענין השלום בשלימות ע"י ענין היבום כנ"ל, נראה שלא 
רק שמניחים אותם אלא צריך להיות יבום ולא כדעת הפוסקים שאומרים שבשום אופן 

לא יניחו ליבם.

את  מביא  בשיחה  גם  כי  הנ"ל,  לשיחה  ביחס  מה'הדרן'  סתירה  כאן  שאין  ופשוט 
הרמ"א והשיחה דה'הדרן' המוגהת מגלית את הכוונה בשיחת הבלתי מוגהת, שכוונת 
הרמ"א שאכן צריך להיות יבום. אלא שאעפ"כ למעשה בפועל כפי שכ"ק אד"ש מה"מ 
מציין בשיחה דתשד"מ הפוסקים האשכנזים פוסקים שחליצה קודמת ולכן כפי שכתבו 
האחרונים62 שבמדינות אירופה לא ראינו שנהגו למעשה ביבום, אבל במדינות המזרח 

נוהגים לייבם.

ולסיכום שיטת הרמב"ם ברורה גם ע"פ המובא בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ, שמצות 
"לאחיך   - צודקת  טענה  לה  כשיש  גם  שלכן  זמן,  בכל  חליצה  למצות  קודמת  יבום 

62( הובאו באנציקלופדי' תלמודית כרך כ"א ע' שב. 
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הייתי יכולה לקבל ולך איני יכולה לקבל ויחלוץ ויתן כתובה" כנ"ל, אעפ"כ, בית דין 
משתדלים לשכנע אותה שתסכים להתייבם בתנאי שברור לבי"ד שזוהי עצה הוגנת. 
אבל אם יש חשש שהייבום אינו עצה הוגנת )כפי שיש מקרים רבים( אז אומר הרמב"ם 

יתקרב לחליצה. 

קריאת שמע שלושת רבעי שעה קודם סוף זמנה

א
הזהירות בדבר קריאת־שמע שלושת רבעי קודם סוף זמנה

ידוע פסק אדה"ז בסידורו, אשר יש לקרוא קריאת־שמע של שחרית, )עד( שלושת 
רבעי שעה קודם סוף זמן הקריאה.

וז"ל: "זמן ק"ש של שחרית שהוא רביע היום, צריך ליזהר במאד בקיץ ביותר שלא 
לעבור הזמן כי הוא יותר מוקדם בקיץ, שבמדינות אלו נץ החמה בקיץ הוא בערך ג' 
שעות ומחצה אחר חצות הלילה ורבע היום ארבע שעות ורביע. נמצא כלה הזמן בג' 
רביעי שעה שמינית. ולפי שמורי השעות אין כולם הולכים באמת63 והוא ספק של תורה 
וגם אין ראוי לצמצם, לכן צריך ליזהר לגמור קריאת שמע בסוף שעה שביעית בקיץ". 

ע"כ.

פסק זה הועתק ככל שאר פסקי סידורו גם בסידור עם דא"ח ובסידור 'תורה אור' 
'פתח דבר'  יחד בהוספות לשו"ע אדה"ז ח"א )ראה  וקובצו כולם  )שלוקטו לאחמ"כ 
מכ"ק אד"ש מה"מ לשו"ע אדה"ז דהוצאת תש"כ((. ולפלא שבסידורי 'תהלת ה' לא 
הובא פס"ד זה של אדמו"ר הזקן, למרות שכן הובאו כמה מפסקיו האחרים הנוגעים 

63( והנה, אף שלכאורה הטעם אינו שייך כיום, שהרי השעונים שלנו הינם מדוייקים, הנה:
א( כבר נכתב ונפסק להלכה )רמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ב(: "בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה והנהיגו מנהג ופשט 
הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר ובקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה 
ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהי' גדול מן הראשונים בחכמה ובמנין", ואם אינם כן, הנה "אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו 

הראשונים או התקינו אין האחרונים יכולין".
ועד"ז י"ל בנדו"ד, שלמרות שייתכן ובטל טעם תקנת אדה"ז, הנה כל עוד לא נמצא יהודי הגדול ממנו בחכמה שיבטל 

את תקנתו, תקנתו בתוקפה עומדת. 
]ולהעיר מכו"כ שיחות )ראה ספר השיחות תשמ"ז ח"א ע' 300, 302. ח"ב ע' 415( בהם מציין כ"ק אד"ש להלכה זו 
ברמב"ם, בקשר לתקנת לימוד הרמב"ם שלו. אך אולי אין ללמוד משם לעניננו, מפני שהציון שם הוא בקשר למילים 
"מנהג שנתפשט ונתקבל בתפוצות ישראל )ללמוד ג' פרקים בכל יום(", שע"כ מביא שמצאנו בהלכה תוקף מיוחד לתקנה 

ש)כלשון הרמב"ם( "פשט הדבר בכל ישראל", ומשא"כ בנדו"ד שלכאורה לא פשטה התקנה בכל ישראל[.
ב( גם אי נימא שאכן בטל מכבר טעם זה, הנה בדברי אדה"ז הובאו ב' טעמים, והטעם השני - "וגם אין ראוי לצמצם" 

- במקומו עומד.
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לתפלה במקומות המתאימים64. מה גם, שפסק זה הוא - כלשון אדה"ז שהועתק לעיל 
- בענין 'ספק של תורה'.

ב
זהירות הנ"ל גם כשהקריאה בתוך התפילה היא בתוך השלושת רבעי שעה

והנה, הנפוץ באופן תפיסת הקפדת וזהירות זו בקרב אנ"ש הוא, אשר יש לנהוג בה 
זמן ק"ש. שבנוסף לכך שמצד איחור אמירת  היינו, לאחר  כאשר מתפללים מאוחר, 
ה'שמע' בתפילה, יש לקוראה מוקדם )לפני התפילה ובלי ברכותי'(, הנה אז, לא די 
בכך ששמים לב לקוראה לפני סוף זמנה, אלא מדקדקים לקוראה אף לפני שלושת 

רבעי שעה לפני כן.

אך לכאורה, זהירות זו נוגעת למעשה גם כשמתפללים בזמן שאין חשש שיפסידו את 
זמן ק"ש. והוא, כאשר התפילה מתחילה בשעה המוכיחה שלקריאת־שמע יגיעו בתוך 
שלושת רבעי השעה האחרונים לזמן ק"ש, שגם אז יש לקרוא את ק"ש דוקא קודם 

התפילה, דמאי שנא.

ולדוגמא, אם סוף זמן ק"ש הוא ב- 9 בבוקר, והמנין מתחיל ב- 8 כך שמגיעים לק"ש 
ב- 8.20 או 8.30, יש להקדים ולקרוא ק"ש לפני התפילה. דאעפ"י שראוי לכתחילה 
שיש  אדה"ז  ופסק  מאחר  אך  ולאחרי',  שלפני'  ברכותי'  עם  דאורייתא  ק"ש  לקרוא 
להקדים את קריאת הק"ש עד שלושת רבעי שעה לפני סוף זמנה, הרי פשוט שכך יש 

לנהוג.

מבלי  היינו,  אופן.  בכל  קטנה  ק"ש  לקרוא  חסידים  אצל  נהגו  כבר  למעשה,  והנה 
להתייחס ולבדוק באם הקריאת־שמע שיקראו בעת תפלתם תהי' בתוך הזמן האפשרי 
מזו,  ויתירה  ברכותיה65.  בלא  ק"ש  את  התפילה  לפני  קוראים  כן,  אם  דגם  לאו.  או 
דמדברי כ"ק אד"ש נראה דאין זה מנהג חסידים בלבד, אלא אף מבוסס על ענין בנגלה.

64( אף שכבר ידועים ומפורסמים דברי כ"ק אד"ש על העדר הדיוק שבסידור זה )אג"ק ח"ג ע' קלח( "סידור תהלת 
השם השלם הוא פוטוגראפי' מסידור שקדמו, ולא הספיק הזמן להגיהו כדבעי". ויש ללמוד מכך בפרט בהנוגע לעניננו, 
מאחר שדברים אלו נאמרו ביחס לפסק הלכה שהובא בסידור תהלת ה' בנוגע לאמירת י"ג מדות הרחמים ביחיד )שנכתב 

שם רק בתפילת מנחה(. שפסק זה אגב, לא הוזכר כלל בסידור 'תורה אור'!
65( ובטעם הדבר י"ל מצד גודל הזהירות לקרוא ק"ש בהקדם הכי אפשרי, והוא ע"פ הנפסק בשו"ע )סי' נח, לאחר 
שכותב )ס"א( שלמרות ש"נמשך זמנה עד סוף ג' שעות", אך "מצוה מן המובחר לקרותה כוותיקין . . מעט קודם הנץ 

החמה", מוסיף )בס"ג( ש"אם לא קרא אותה קודם הנץ החמה"( "יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל".
]וראה מש"כ במ"ב שם: "מכאן תוכחת מגולה לבני אשכנז שמאחרים מאד ק"ש ואחז"ל אלמלא לא נברא העולם אלא 

בשביל קבלת מלכות שמים די"[;
דאע"פ שעיקר המכוון כאן הוא לקריאת שמע בברכותי' ובתוך סדר התפילה, אך מאחר שמאחרין את התפילה מצד 
ההכנה וכו' ]ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' שמג: "במענה על שאלתך בענין זמן התפלה אם מצד ההכנה 
פנימיות בלימוד ומחשבת דא"ח קודם התפלה בשביל התפלה אין להקפיד על הזמן, כה נהגו וכה נוהגים". וראה אג"ק 
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דהנה בשיחת ש"פ שלח מבה"ח תמוז, תשי"ב, מבאר את מנהג החסידים )בשונה 
ממנהג שנהג אדמו"ר מוהרש"ב66 עיי"ש(, לקרוא ק"ש קטנה לפני התפילה בלא תפילין, 
ומבאר מדוע אין זה היפך מארז"ל "כל הקורא ק"ש בלא תפילין, כאילו מעיד עדות 
שקר בעצמו"67. ותורף ביאורו שם, ע"פ דברי הרה"צ ממונקאטש68 שמאחר שתפילין 
הוא למעלה מקריאת שמע וכלל הוא ד'מעלין בקודש', ע"כ הסדר הוא דתחלה צריך 

לקרוא שמע ואח"כ להניח תפילין.

ובהמשך מביא מה שאפשר להקשות ע"ז ומיישב ע"פ דברי האחרונים בענין אחר 
"עפי"ז מובן  )ע"פ הנחה בלתי מוגה(69:  ואלו דבריו  ומסיים  עיי"ש.  הדומה לעניננו, 
מדוע אי"ז עדות שקר בשעה שקורא שמע ואינו מניח תפילין, דכיון דכן צריך להיות 

הסדר שבתחלה צריך לקרוא קריאת שמע ואח"כ להניח תפילין, דמעלין בקודש".

כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' קמז. ועוד[, הנה עכ"פ 'מהדרים' לקרות את שמע "במהרה כל מה שיוכל". וראה להלן 
הערה 8.

666 להעיר משיחת )כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע( שמח"ת תרס"ט )הנחת כ"ק אדמו"ר הריי"צ - סה"ש תורת שלום 
ע' 139(, וז"ל: "והאמת הוא אם אחד קורא ק"ש עם תפילין בבקר )ק"ש קטנה( והשני קורא ק"ש קטנה בלא תפילין 
- והגם שמי שקורא ק"ש בלא תפילין ה"ה קורא בכוונה יותר מהקורא בתפילין - מ"מ הרי הקורא בתפילין ה"ה קורא 

בכוונה יותר כו'".
דביאור הדברים בפשטות הוא, שאמנם הקורא בלא תפילין, הנה מבחינה מעשית יש לו יותר אפשרות לכאורה לכוון 
באמירת הק"ש )הן מצד שהזמן יותר מרווח לו שאינו צריך להיות עסוק במעשה בהנחת התפילין, סידורם המדוייק על 
הראש וכו', והן מצד הכוונה, שלא נדרשת ממנו באותה עת לכוין גם את הכוונה הדרושה בשעת הנחת התפילין ועם 
התפילין(, הנה אעפ"כ, בשעה שקורא את שמע כשהתפילין בראשו ובזרועו, הרי הכוונה והפעולה של הקריאה, עמוקה 
ותוכנית יותר )וראה מ"ש הבית יוסף )או"ח סי' כה ד"ה דאמר רבי יוחנן( בשם הר"ר יונה גבי הקורא ק"ש בלא תפילין, 
וז"ל: "ורבי יוחנן סבירא לי' שאפילו המצוה עצמה אינה נעשית שלמה כיון שלא קיבל עליו עול מלכות שמים דהוי לי' 
כמי שמקריב תודה בלא מנחה וכו' כיון שקורא בלא קבלת מלכות שמים". ע"כ. היינו, שהתפילין הוא לתועלת הק"ש 

גופי'(.

'תומכי  51 בהנחיות לסדר הלימוד בישיבת  ע'  נ"ע(  )לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב  'עץ החיים'  גם מקונטרס  ולהעיר 
. אחרי הנחת תפלין וקריאת שמע ואחר   . וז"ל: "בשעה שביעית ומחצה יתאספו כולם אל הזאל הגדול  תמימים', 

שתיית טיי". עכ"ל. שבפשטות הכוונה להנחת תפילין לצורך אמירת ק"ש עמם.
שי'  התלמידים  "בדבר  ז"ל  נמנוב  ניסן  ר'  אל  ב(  ע'  ח"י  )אג"ק  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  מכתבו  מפורסם  וכבר 
ששואלים בנדון טעימה קודם התפלה, הנה בודאי המה נזהרים בקריאת ק"ש קטנה בתפילין ואז אפשר לטעום מיני 
מזונות". וכבר דשו רבים בהנלמד ממנו לפועל, ויש שכתבו שאין בדברים אלו הדגשה על הכרח ההנהגה באופן זה 
בשעת אמירת ק"ש קטנה )מצד שאל"כ ה"ה 'כאילו מעיד עדות שקר בעצמו'(, אלא שאם רוצים לטעום טעימה, יש קודם 
להניח תפילין. דלפי"ז כן י"ל אף בנוגע להמובא בקונ' עץ החיים דלעיל )אף שלמנהגנו שאוכלים מזונות קודם התפילה, 

הנה גם להסברה זו לפועל יש להניח תפלין קודם הטעימה, היינו - כבמכתב - בעת אמירת ק"ש קטנה(.
67( ברכות יד, סע"ב.

68( אות חיים ושלום סכ"ה סק"ו.
69( שיחות קודש )הוצאה חדשה( ע' 323 . ההדגשה במקור. וראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 6( בהערה על המילים 

'בקריאת שמע שיש אומרים בבוקר' שציין לדברי המונקאטשער הנ"ל ולשיחה זו )בלי לכתוב את העולה מהם(.
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תפילין,  בלא  ק"ש  לקרוא  בפני־עצמו  ענין  דישנו  לכאורה,  משמע  אלו  ומדברים 
כשיקראו את שמע  בלי קשר לחשש שמא  אף  ברכותי',  ובלא  לפני התפילה  דהיינו 

בסדר התפילה יאחרו את זמן ק"ש70.

תוך  אך  בזמנה  ק"ש  יקרא  שכשיתפלל  כשיודע  האם  לעיין  יש  לפ"ז  שגם  אלא, 
שלושת רבעי שעה האחרונים לזמן קריאתה, כדאי שכשקורא את שמע בלא תפילין 
בתנאי,  רק  ק"ש  מצות  יד"ח  בה  לצאת  כוונה שמכווין  מתוך  יקראה  התפילה,  לפני 
שבאם יקרא את שמע בתוך התפילה בזמנה, יתברר למפרע שלא רצה לצאת בקריאתו 
הראשונה, אלא בזו השני' מפני מעלתה שנקראת עם ברכותי' )כפי שיש שעושים כן 
כשקוראים את שמע לפני התפילה כשחוששים שאת 'שמע' שבתפילה יקראו רק לאחר 

סוף זמן ק"ש(.

אך בפשטות נראה, דכיון דסוף כל סוף, כל הענין בקריאת שמע שלושת רבעי שעה 
קודם זמנה הוא לא כ'גזירת הכתוב', אלא מצד זהירות שמא יפסיד את קריאתה בזמנה, 
זו שקורא עם ברכותי' בתוך  ידי חובתו, תהי'  יוצא  הנה ודאי שעדיף שהקריאה בה 
שלושת רבעי השעה האחרונים לזמן קריאתה, מאשר בלא ברכותי' אך לפני שלושת 

רבעי השעה הללו.

)וכלשונו  הלכה'  'פסק  שזהו  עומד,  במקומו  החידוש  עדיין  זה,  כל  לאחר  גם  אך 
שהובא לעיל 'צריך ליזהר'( ולא רק מנהג הנסמך על ענין בנגלה, שיש לקרות את שמע 
קודם התפילה )אפילו שזה בלא ברכותי'(, גם אם בתפילתו יספיק לקוראה קודם סוף 

זמנה אך לא קודם שלושת רבעי השעה האחרונים לזמנה, וכנ"ל בארוכה.

גו'" שכתב: "כשהן עומדין  152, בהתייחסו לדברי רש"י עה"פ "הן עם כלביא יקום  70( וראה גם לקו"ש חל"ג ע' 
 ,".  . תפלין  ולהניח  שמע  את  לקרוא  ציצית  ללבוש  המצות  את  לחטוף  וכארי  כלביא  מתגברים  הן  שחרית  משינתם 
דלכאורה המצוות המנויות כאן אינן לא לפי סדרן בפרשיות התורה )עיי"ש בהשיחה( ו"אף לא כפי סדר עשייתן ע"י 
האדם, דאף שהמנהג הוא שלובשים ציצית בבוקר תיכף לאחרי נט"י, ולאח"ז קורין ק"ש, הרי ק"ש באה לאחרי הנחת 

תפילין, וכדאיתא בגמ' "כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו כו'".
ובהערה 28 שם כתב וזלה"ק: "אלא שי"ל שלדעת רש"י נוהגין כן שקוראין ק"ש לפני הנחת תפילין כהדיעות בזה . . 
ע"ד מנהג חסידים ואנשי מעשה לקרות ק"ש בבוקר כשיעמדו ממטתם פן יעברו זמן ק"ש, ושקו"ט והאריכו בסדר ק"ש 
ותפילין". דאף שמפורש הוא שזהו מצד "פן יעברו זמן ק"ש", אך בדעת רש"י כתב ב'סתם' ש"נוהגין כן שקוראין ק"ש 

לפני הנחת תפילין", ורק שזהו גם "ע"ד מנהג חסידים" כו'.
ואולי יתירה מזו, שמכך נלמד גם בדבר מנהג חסידים זה, שלמרות שמעיקרו נוסד מחשש 'פן יעברו זמן ק"ש', אחר 
אח"כ נעשה הדבר למנהג קבוע גם כשאין חשש כזה. או באופן אחר: שמלכתחילה, מצד גודל הזהירות ב'זמן ק"ש', 
ומצד החשש פן ביום מן הימים יאחרוהו ח"ו, הנה נקבע המנהג לקרוא תמיד את ק"ש קודם התפילה )אפילו שזהו ללא 

תפילין(. וראה לעיל הערה 3.
ולהעיר מס' המנהגים - חב"ד ע' 47 , שמבאר בהערה שם )בדרך 'אוי"ל'( את מנהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שבתשעה 
באב בבוקר, הי' לובש טלית ופושטה ללא שהי' מתפלל בה, ואח"כ הי' לובש תפלין ומתפלל בהם )בחדרו בלי שירגישו 
בדבר(, ע"פ מ"ש בשער הכוונות )הנסמן שם( שגם בטלית גדול צריך להתעטף קודם תפילין. ובהמשך לזה שואל וז"ל: 
"ומה שבהנחת תפלין לק"ש קטנה אין מקפידין ע"ז, י"ל מפני שאז הנחת התפלין הוא רק בכדי שלא יהי' קורא ק"ש בלא 

תפלין כו'. משא"כ בשחרית תשעה באב שהי' מתפלל בהם כל התפלה". ע"כ.
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ג
דיוק במיקום זהירות הנ"ל ב'סידור'

אף  אדה"ז,  של  הדברים שבסידורו  בסדר  דיוק  על  בדא"פ  להעיר  יש  עפ"ז  והנה, 
שמדובר בסדר ומיקום פסקיו במהלך הסידור עצמו. דהנה, בסידור עם דא"ח מופיעים 
הדברים בדבר הזהירות הנ"ל בנוגע לזמן ק"ש, לפני ובסמיכות לק"ש, יחד עם - ובסוף 
- כל הלכות ק"ש. משא"כ בסידור 'תורה אור', נכתבו הלכות ק"ש לפני 'הריני מקבל' 
לפני  שייכתבו  לכאורה,  יותר  דאכן מתאים  הכא,  ולכאורה, מה מקומם  טובו'.  ו'מה 

ובסמיכות לק"ש.

)זקנו של  לאוואט  דוד  הרב אברהם  ע"י  נסדר  אור'  'תורה  למרות שסידור  דהנה, 
אד"ש מה"מ( בתקופת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב )הוצאתו הראשונה היתה בשנת תרמ"ז(, 
לעומת 'סידור עם דא"ח' שנסדר ע"י אדמו"ר האמצעי ויצא לאור כ- 70 שנה לפני זה, 
ובסמיכות זמן להוצאת סידורו של אדה"ז71, אך הוא נחשב למדויק ביותר. עד כדי כך, 
שלמרות שבהגהות כ"ק אדמו"ר הרש"ב על הסידור תורה אור, העיר על כמה שינויים 
שעשה המו"ל הנ"ל דסידור זה בעריכת הסידור, ועד שמתבטא "לא טוב עשה המו"ל 
הזה ]=של סידור תורה אור[ מה ששינה בענינים האלו בהסידור הזה בכמה מקומות", 
אך לא הי' בשינויים קלים72 אלו למנוע ממנו לכתוב במכתב שכתב להרב לאוואט עם 
נוסח האמיתי  סידור התפלה  "נהניתי מאד מה שמו"ל  וזלה"ק:  אליו,  הסידור  הגעת 
של כ"ק אדמו"ר ]הזקן[ זצללה"ה"73. וראה גם בכמה ממכתביו של כ"ק אד"ש שמציין 

לסידור תורה אור כ"הנוסח ה]יותר[ מדוייק"74. 

מה גם, שבפרט בנוגע לסדר הדברים, מפורש הוא בדברי כ"ק אד"ש, שמדויק הוא 
יותר בסידור תורה אור מאשר בסידור עם דא"ח. דבלקו"ש חכ"ב75 מאריך בביאור טעם 
קביעת נוסח 'ספירת העומר' בסידור אדה"ז בסוף הסידור. ועל מה שכותב בהערה 17 
שם תוך כדי פלפול בביאור הסדר שבסידורו, דמצות מילה ועוד נסדרו אחרי תפילת 
בסידור  משא"כ   .  . אור  תורה  בסידור  "כ"ה  וזלה"ק:  בשוה"ג,  מעיר  דחול,  שחרית 
אדמו"ר  כ"ק  "ובהגהות  וממשיך  ואכ"מ".  נישואין.  ברכת  לאחרי  שבאות  דא"ח  עם 

71( ההוצאה הראשונה של סידור עם דא"ח היתה בשנת תקע"ו )ראה בית רבי ע' 168 . בטאון חב"ד גליון 26 בכתבה 
על 'סידור התפלה של אדמו"ר הזקן' ע' 20 . 'פתח דבר' לסידור עם דא"ח הוצאת שנת תשכ"ה ]בס' 'הסידור' ע' עג כתב 
שסידור זה נדפס בפעם הראשונה בשנת תקע"ג )למרות שהכתבה הנ"ל שנדפסה בבטאון חב"ד היתה למראה עיני כ"ק 
אד"ש שאף הגי' ומחק בה בענין אחר, כפי שהביא בעצמו בס' הנ"ל ע' עח( ולא בדקתי מקורו מהו[, שזה כ 13- שנים 

בלבד לאחר ההדפסה הראשונה של סידור אדה"ז - בשנת תקס"ג )ראה בהקדמת 'שער הכולל'. בית רבי ע' 168(.
72( 'קלים' בחיצוניות, שהרי אין בהם שינוי בהנוסח, אך ראה בהמשך ההגהה שם "דהגם שאינו נוגע בעצם הנוסח 
מ"מ אין לשנת וע"ד חייב אדם לומר בלשון רבו וגם שאפשר שיש בזה איזה כוונה כי גבהו דרכיו כו' . . בודאי יש בזה 

כוונה מיוחדת".
73( אג"ק שלו ח"א ע' ו.

74( אג"ק ח"ב ע' שכז. ח"ו ע' שכ. חי"ב ע' קסד.
75( ע' 114 ואילך.
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הזכיר  ולא  מהם  כמה  ומנה  אור  תורה  בסי'  השינויים  על  שהקפיד  נ"ע  )מהורש"ב( 
השינויים בהסדר הנ"ל. וי"ל שבזה לא שינה בסדור תו"א מסידור אדה"ז".

דאע"פ שעיקר הכוונה כאן לכאורה הוא להסדר בנוגע למצות מילה הנ"ל, שבזה 
לא שינה בתו"א מסידור אדה"ז, אך נראה שהכוונה היא גם שכן הוא בכללות הסידור, 
שבנוגע להסדר, לא שינה בתו"א מסידור אדה"ז76. אך זה ודאי שבסידור עם דא"ח אינו 
מדויק הסדר, כפי שממשיך מיד לאח"ז "וסידור עם דא"ח עיקר הכוונה הי' להו"ל את 

הדרושים דדא"ח, וסדר הסידור טפל". 

אם כן לכאורה כן יש ללמוד אף בנוגע לסדר הצבת פסקי ההלכה, שבסידור 'תורה 
אור' דייק להציבם באותו מקום בדיוק כפי שקבע אדה"ז, וא"כ, יש לנו ללמוד מבחירת 
מיקום הלכות אלו דוקא לפני התחלת כל התפילה ולא במקומם הראוי לכאורה, לפני 

ובסמיכות לק"ש.

ואכן נראה, דבזה בא להדגיש החידוש האמור, אשר כבר לפני התחלת כל התפילה, 
ולסיימה  שבתפילה  לק"ש  להגיע  שבאפשרותו  נראה  באם  ולבדוק  לעיין  האדם  על 
לפני שלושת רבעי שעה שלפני סוף זמן ק"ש, ובאם לאו, עליו לקרוא כבר כעת קודם 
יספיק לקוראה  קורא את ק"ש קודם התפילה מאחר שרואה שלא  וכאשר  התפילה. 
ולסיימה לפני שלושת רבעי שעה קודם סיום זמנה, הנה מאחר שבק"ש זו יוצא ידי־
חובתו, כל הלכות ק"ש נוגעים בעיקר אלי'. ע"כ, נוגעים הלכות אלו וחשובים כבר לפני 

התחלת כל התפילה.

ד
זהירות הנ"ל גם בדרבנן,

ביאורים לחילוק בין מקרים מתי חוששים לזה

והנה בספר 'יגדיל תורה'77 מובא מרשימות הרה"ג הרה"ח ר' יעקב לנדא ע"ה )שכתב 
זכרונותיו מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע - שהי' אצלו בן־בית - אל כ"ק אד"ש מה"מ( 
וז"ל: "פעם בערב פסח זרז אותי כ"ק רבינו לגמור אכילת חמץ שלשת רבעי שעה לפני 
הזמן, והואיל לאמר לי בשם אביו כ"ק אדמו"ר מהר"ש זצוקללה"ה זיע"א שאמר שכשם 
שאדמו"ר הזקן כותב בסידורו לענין ק"ש לגומרה שלשת רבעי שעה לפני הזמן ככה 

הוא בענינים דרבנן". עכ"ל.

76( כיהודא ועוד לקרא יש לצטט מלשון הסקירה המובאת בס' בית רבי )שבהע' 9( על סידורו של אדה"ז, ושם כתב 
)לאחר שסוקר את הסידור שנדפס ע"י אדה"ז עצמו, ע"י אדמו"ר האמצעי ועוד(: "וזה לא כביר נדפסו בהידור גדול 
ע"י הרה"ג ר' אברהם דוד לאוואוט זלה"ה אב"ד דניקאלאייעב שהגי' את הסידור מהסידורים הראשונים שהדפיס רבינו 

בעצמו ומהכת"י שעל גליון הסידור שהגי' רבינו בעצמו. ודקדק הרבה בכל תיבה ותיבה ובהנקודות".
77( )נ.י.( שנה ז' חוברת ג' ע' קז )הובא גם בספר שמועות וסיפורים ח"א ע' 323(.
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ומדברים אלו דאדמו"ר מהר"ש נמצינו למדים שני דברים: א( אי"ז זהירות מיוחדת 
לגבי )זמן( ק"ש בלבד, אלא גם בשאר מצוות. ב( ולא רק ב)שאר מצוות( דאורייתא 

)כבק"ש(, אלא אף בדרבנן.

ביצועם  את  שיקדימו  מצינו  שלא  מצוות  מכו"כ  להקשות  לכאורה  יש  עפ"ז  והנה 
שלושת רבעי שעה לפני זמנם. ולדוגמא הנוגעת מידי שבוע ולכל ישראל, הדלקת נרות 
שבת ויו"ט. דאינו מובן, הכיצד למרות שבחשש איסור דאורייתא ועונש סקילה וכו' 
רח"ל עסקינן, מצד האיסור להדליק נרות שבת לאחר השקיעה, לא מצאנו בשום מקום 

שיקפידו בענין זה להדליק נרות שלושת רבעי שעה לפני הזמן78.

והנה, אולי יש לחלק בין זמן ק"ש להדלקת נש"ק ולומר, דאף שבשניהם בדאורייתא 
עסקינן, אעפ"כ אין בזה כדי ללמד על זה. מאחר שהזהירות האמורה בדבר סיום קריאת 
שמע שלושת רבעי שעה קודם הזמן, הוא כדי שלא יפסיד את מצוה זו גופא, ולכן אפשר 
לומר לו, שיסיימנה זמן מסויים קודם הזמן האחרון, כדי שלא יפסיד את קיומה. היינו, 
שאפשר כביכול לצמצם את זמן קיום המצוה, כאשר הצמצום נועד לצורך ולטובת 
מצוה זו עצמה. אך בזהירות להדליק נרות שבת קודש קודם הזמן האחרון כדי שלא 
יעבור ח"ו על איסור 'מבעיר', הרי האיסור )דאורייתא( שבזה, הוא איסור מצד אחר 
שאינו קשור לעצם החיוב דהדלקת נש"ק. ועל כגון דא לא אמרינן שיקיים את המצוה 
מוקדם כדי שלא ייכשל באיסור אחר. אלא על האדם לעשות את החשבון והזהירות 

לבדו, ולדאוג שמצוה אחת שעושה לא תבוא על חשבון מצוה )או איסור( אחרת.

נש"ק  הדלקת  על  להזהיר  הצורך  בדבר  האמורה  הסברא  שהרי  כן,  לומר  אין  אך 
איסור  על  יעבור  שאז  השקיעה  לאחר  ידליקם  שמא  החשש  מצד  רק  אינו  מוקדם, 
זמן  שיגיע  כיון  קודש,  נרות שבת  יפסיד את מצות הדלקת  אף שמא  'מבעיר', אלא 
הנה  דרבנן79,  היא מצוה  שזו  הניתן להדלקה. שאף  הזמן  ויאחר את  שקיעת החמה, 
בדברי אדמו"ר המהר"ש לדעיל חזינן להדיא כנ"ל, שהזהירות היא אף בענינים דרבנן. 
ואם־כן, שוב יש מקום ליזהר להדליק את הנרות שלושת רבעי שעה קודם סיום הזמן 

האפשרי להדלקתם, שזהו הקדמת קיום המצוה, לצורך קיום מצוה זו עצמה.

ועיקר, שהרי בדברי אדמו"ר מוהרש"ב להגר"י לנדא מדובר בנוגע לאכילת  ועוד 
חמץ, שהזהירות לגמור את האכילה עתה, הוא מצד האיסור לאכול חמץ לאחר הזמן, 
והיינו, שאין זה כדי להספיק לקיים מצוה מסויימת עתה, שאומרים לו להזדרז בה כדי 
שבטוח יקיימה ולא יפסידה, אלא זהירות וזריזות במעשה מסוים, משום שלא ייכשל 
חלילה באיסור חדש שיתחיל מהרגע של איסור אכילת חמץ, ויש חשש שמא ייכשל בו. 

 577 ע'  חט"ז  לקו"ש  ראה   - השקיעה  קודם  דק'   18 נרות־שבת־קודש  להדליק  רבות  בקהילות  הנהיגו  אמנם   )78
)ובארה"ק נוהגים להקדים, בכלל - 20 דק'; ערי הצפון - 30 דק'; ירושלים - 40 דק'(, אך לכאורה לפי הנ"ל הי' צ"ל 

שלושת רבעי שעה ובכל אתר ואתר.
79( שבת כה, ב. וראה רמב"ם הל' שבת פ"ה ה"א.
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וחזינן מהא שאין מקום לחלק כדברינו, והדרא קושיא לדוכתא, מדוע לא מצינו זהירות 
אף בנוגע להדלקת נרות ש"ק שלושת רבעי שעה קודם שקיעת החמה.

בישובן  ישראל  "כשהיו  וז"ל:  בשולחנו80  אדה"ז  מ"ש  ע"פ  בזה,  לומר  נראה  אלא 
תיקנו חכמים לתקוע שש תקיעות במקום גבוה להבדיל העם מן המלאכה ועכשיו נהגו 
בקהלות הקדושות שכל שהוא סמוך לשבת כחצי שעה או שעה שמכריז שליח צבור 
להכין עצמן לשבת שצריך להוסיף מחול על הקודש כמו שיתבאר בסי' רסא וכן ראוי 

לנהוג בכל מקום )שמאחרים תפלת ערבית"(. ע"כ.

ועפ"ז נראה לומר, דכיון שמכריזים )ע"י שופרות, או ע"י החזן( ומודיעים ומתריעים 
את הקהל על־דבר השבת הקרובה לבוא, אין עוד צורך להיזהר להדליק נרות ולהיבטל 

ממלאכה שלושת רבעי שעה קודם השקיעה, כי כבר יזכרו ע"י ההכרזות הנ"ל.

ה
חלוקה בין זמנים שיש לטעות בהם ודחייתה

ונדרשת  שייכת  הזקן,  אדמו"ר  של  הלזו  הזהירות  דכל  בזה,  לומר  נראה  יותר  אך 
רק במקום שיש חשש שיבואו לטעות בזמן, שמחמת טעות זו יפסידו ח"ו קיום מ"ע 

וכדומה. אך במקום שאי אפשר לטעות, אין מקום להחמיר יותר מהנדרש.

והוא, ע"פ דברי הרמב"ם81 לגבי חקירת עדים, וז"ל: "אמר עד אחד בשתי שעות ביום 
והשני אומר בשלש שעות, הרי עדותן קיימת שדרך העם לטעות בשעה אחת אבל אם 
אמר האחד בשלש שעות והשני אומר בחמש עדותן בטלה. אמר עד אחד קודם הנץ 
החמה ואחד אומר בהנץ החמה עדותן בטלה, אע"פ שהיא שעה אחת שהדבר ניכר 

לכל. וכן אם נחלקו בשקיעתה".

לא  לכל",  ניכר  "הדבר  דבזה  כיון  בנוגע לשקיעת החמה דערב שבת,  הנה  ועפ"ז, 
יבואו לטעות ולהפסיד את זמנה ואין חשש שמא ייכשל לעולם באיסור 'מבעיר' ע"י 
שידליק נרות לאחר השקיעה, שהרי ניכר לכל שכבר לילה הוא. משא"כ בנוגע לזמן 
ק"ש בבוקר וכן אכילת חמץ בער"פ, שהם חלים בזמן ביום שלא תלוי בשינוי הניכר 
באור השמש, ועלולים לטעות בזה בשעה כנ"ל, וע"כ ודאי יש מקום להרחקה של כ"ק 

אדה"ז )ואדמו"ר מהר"ש(.

אלא דגם על זה יש להקשות: )א( הרי כפי הנתבאר לעיל )ס"ג(, אין מדובר על קביעת 
הקדמת הדלקת הנרות שלושת רבעי שעה קודם השקיעה מצד שלא יעבור חלילה על 
איסור 'מבעיר' )דע"ז אית לנו ליישב כדלעיל, שאין להזהיר להקדים מצוה, מצד שלא 

80( סי' רנו. כן נפסק בטושו"ע ובהגהת הרמ"א שם.
81( הל' עדות פ"ב ה"ה.
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יעבור על מצוה או איסור אחר(, אלא כדי שלא יפסידו את מצות הדלקת נרות שבת 
קודש, ובהא ודאי שיש ליזהר להדליק קודם, דאמנם השקיעה היא "דבר הניכר לכל", 

אך מה יעזור כאשר יראה בעיניו שכבר שקעה החמה, הרי את המצוה כבר הפסיד.

)ב( לפי זה שבזמנים שעלולים לטעות בהם כי השינוי בהם לא ניכר, יש מקום להיזהר 
ולהקדים את קיומם, מה נימא לגבי מצות ק"ש של ערבית, דלכאורה הי' מתאים ליזהר 
ולהקפיד בה לאומרה בכל אופן קודם שלושת רבעי שעה לפני חצות הלילה, וממילא 

להתפלל תפילת ערבית שלושת רבעי שעה לפני חצות.

)ג( בנוגע לסוף זמן אכילת חמץ בער"פ: הנה על דברי הרמב"ם דלעיל בנוגע לחקירת 
העדים, הקשה הלחם משנה דהרי זה בסתירה לדברי הרמב"ם גבי איסור אכילת חמץ 
בשעה החמישית, דז"ל הרמב"ם82 "שעה חמישית אין אוכלין בה חמץ גזרה משום יום 
המעונן שמא יטעה בין חמישית לששית". והקשה, ד"למה לי יום המעונן, אפילו בלא 
מעונן נמי, הרי כתב כאן ]הל' עדות שם[ שדרך העם לטעות בשעה אחת", ותירץ "וי"ל 
דלא כתב שם יום המעונן אלא לרמוז הגזרה האמורה בגמרא בין חמש לשבע דהיא 
נוגע באיסור תורה. אבל הא דבין חמישית לששית לא כתבה אלא  האמיתית שהוא 

לקרב הדבר אל המושכל".

והיוצא מזה, דהא גופא שאסרו חכמים לאכול בשעה החמישית הוא משום שרגיל 
ונסיים אכילת חמץ  זהירות  לומר שנוסיף  הייתכן  וא"כ,  האדם לטעות בשעה אחת. 
שלושת רבעי שעה קודם הזמן שאסרו חכמים ומאותה סיבה - שאנשים טועים בשעה.

יש  וכן  זמנה  סיום  קודם  רבעי  שלושת  ק"ש  לקרוא  הטעם  דאם  ועיקר,  ועוד  )ד( 
לעשות לגבי אכילת חמץ בער"פ, הוא מצד הענין שאנשים טועים בשעה, הרי הי' צריך 
ליזהר לקרוא וכן לסיים לאכול 'שעה' קודם סוף הזמן, ואיזה תיקון לדבר יש בזהירות 

של שלושת רבעי שעה.

ו
חלוקה בין איסורים שע"י עשי', לאיסורים שע"י העדר עשי'

אלא נראה לומר בזה, שיש לחלק בין זמן ק"ש בבוקר וסוף זמן אכילת חמץ, לבין 
מצוות ק"ש ותפילה בלילה ומצות הדלקת נרות שבת קודש:

עשה  מצוות  הוא  שהרי  מכולם  יותר  חמור  הוא  שחרית,  של  שק"ש  ודאי  דזה 
דאורייתא. ואם יאחר הזמן, הרי עבר על מ"ע דאורייתא, ועליו נאמר83 'מעות לא יוכל 

82( הל' חמץ ומצה פ"א ה"ט.
83( קהלת א, טו.
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לתקן'84 . ולכן לגביו ברורה הנחיצות בזהירות לקרוא את שמע ולסיימה מוקדם )עד 
שלושת רבעי קודם סוף זמנו85(.

ובשאר המצוות הנ"ל, הנה אף שכולם הם מצוות דרבנן, נראה שיש לחלק חילוק 
עיקרי ויסודי ביניהם, והוא, בין המצוות שקיומם הוא באופן ד'קום ועשה', ובין אלו 
שאופן קיומם הוא ב'שב ואל תעשה'. דלגבי סוף זמן אכילת חמץ, הנה אם יאחר חלילה 
ויאכל בזמן שאמרו עליו חכמים שאסור לאכול בו חמץ, הרי יעבור על איסור דרבנן 
שאמרו לא לעשות, והוא עשה היפך דבריהם. ובמקום כזה יש בהם מקום לחומרא של 

3/4 שעה לפני סוף הזמן.

קודם  מלהדליקם  ויפסיד  ישכח  אם  הנה  קודש,  שבת  נרות  הדלקת  במצוות  אך 
דברי  על  עבר  בו  האופן  אך  לעשות.  חכמים  שאמרו  מצוה  קיים  לא  בזה  השקיעה, 
חכמים הי' רק בכך שישב ולא עשה כלום86. ולכן לא ראו לנכון לתקן אף בכזו מצוה, 

שיזהרו לקיימה מוקדם מאוד פן ישכחוה.

ובפרט בנוגע לק"ש של ערבית, שהרי מן התורה, זמן ק"ש הוא כל הלילה, וחכמים 
אמרו עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה87. וכיון שכן, הרי אין לתקן ולומר 
שיקרא שלושת רבעי שעה קודם הזמן שאמרו חכמים כדי שלא יעבור על דבריהם, 
דאף לאחר דבריהם, הנה "אם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר, יצא ידי 
חובתו"88, היינו, שגם חכמים אומרים, שבאם עבר על דבריהם וקרא את שמע לאחר 

חצות הלילה, יצא ידי חובת מצוות קריאת שמע בשלימותה89.

84( ברכות כו, א.
85( אף שעדיין יש לעיין )מה שהקשינו בסוף הסעיף הקודם( מהו הענין ומדוע נקט דוקא שלושת רבעי שעה, וצ"ע. 
למרות שאינו קשה באותו אופן כבסעיף הקודם, שהרי הקושי שם הוא מצד מה שביארנו שם, שכל מטרת הקדמת 
נקט אדה"ז  לנו להבין מדוע לפועל  הי'  ולפי"ז טפי  וכן בשאר הדברים, הוא מצד שאנשים טועים ב'שעה',  הקריאה 

שלושת רבעי שעה.
וראה ס' המנהגים - חב"ד ע' 11 שהביא זהירות זו לקרוא את שמע מוקדם כדי לא לאחר, אך בלי להזכיר ע"ד שלושת 
רבעי שעה דוקא. וצ"ע טעמו. ובפרט שמדברי כ"ק אדמו"ר המהר"ש והרש"ב שהובאו לעיל בפנים משמע שכן לקחו את 

ענין השלושת רבעי שעה כשיעור זמן מוגבל שיש להתחשב בו דוקא בהקדמת הק"ש.
86( דוגמא לדבר: כתב הרמב"ם )הל' חמץ ומצה פ"א ה"ט( "שעה חמישית אין אוכלין בה חמץ . . ואינו אסור בהניי' 
בשעה חמישית. לפיכך, תולין בה תרומה ולחם תודה וכיוצא בהן מחמץ שהוא קדש, לא אוכלין ולא שורפין עד שתגיע 

שעה ששית ושורפין הכל".
והקשה בכסף משנה שם "וקשה דהא כיון שהגיע שעה ששית אסור בהנאה מדרבנן וא"כ צריך להוציאו מביתו קודם 
שעה ששית". ותירץ "ואפשר הי' לומר דמשום דאסור לשרוף קדשים ולאבדם אמרו שימתין עד תחלת שעה ששית". 

וממשיך "ואע"ג דעבר בתשביתו, כיון דמדרבנן הוא ושב ואל תעשה הוא שרו לי' רבנן עד ההיא שעתא".
)וכנ"ל בפנים, דאינו דומה לנדו"ד לגבי אכילת חמץ, דבזה הרי משהגיע זמן האיסור דרבנן, הרי האוכל חמץ, עובר 
על דברי חכמים באופן ד'קום ועשה', משא"כ בנדון דהכס"מ, דקאי בענין החובה מדרבנן לבער את החמץ, דכשמשהה 

עדיין החמץ בביתו, עובר על דבריהם באופן ד'שב ואל תעשה'(.
87( ברכות ב, א.

88( רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ט. שו"ע סי' רלה ס"ג.
89( להעיר שפעמים רבות בהתוועדויות כ"ק אד"ש מה"מ של מוצאי שמח"ת )או מוצאי שבת בראשית(, סעודת 

משיח, וסיום חג השבועות, ההתוועדות הסתיימה כמה שעות אחר חצות ואז היו מתפללים ערבית.
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ז
עיון בדבר זהירות הנ"ל ביחס לברכות ק"ש

ייתכן שיצא לנו נפק"מ  יש להעיר, דעפ"י דברי אדה"ז בדבר הזהירות הנ"ל,  עוד 
קודם  ולסיים  לומר  יצטרכו  אותם  שאף  ק"ש.  ברכות  אמירת  זמן  גבי  והיא  נוספת, 

שלשת רבעי שעה לפני סיום ארבע שעות.

דהנה, כתב אדה"ז בשולחנו90: "אם עברה שעה ד' ולא קראה ]את שמע[ שוב אינו 
יכול לקרותה עם ברכותי' אבל בלא ברכותי' יכול לקרותה כל היום וטוב שיקראנה 
)ויש אומרים שיכול לקרותה כל היום בברכותי'  כדי לקבל עליו עול מלכות שמים 
את  לקרות  א"א  ד',  לדעתו, שלאחר שעה  הרי מפורש  כסברא הראשונה(".  והעיקר 
שמע בברכותי'. ואם כן הם הדברים, הרי גם בזה יש להקפיד לגמור את כל ברכות ק"ש 
קודם שלושת רבעי שעה לפני סוף זמנה, שהרי אח"כ אינו יכול כלל להשלימם ועלול 

להפסיד אותם.

כן  אלא  בזה,  נזהרים  נראים  לא  אדה"ז  של  בעקבותיו  ההולכים  גם  בפועל  והנה, 
מברכים ברכות ק"ש גם אחר שעה רביעית. וכפי שראינו במנהג כ"ק אד"ש - שעפ"ז 
נוהגים ב)רוב( קהילות אנ"ש - שהתחלת תפילת שחרית היא בשעה עשר בבוקר, שאזי 
מגיעים לברכות ק"ש לאחר שעה ד'91. ומסתבר לומר שגם אדה"ז בתפילתו הי' מגיע 
לברכות ק"ש אחר שעה רביעית, בפרט בשבת, אז היתה תפילתו - כלשון כ"ק אדמו"ר 

הרש"ב92 - 'למעלה מהגבלה'.

ואמנם לא מצאתי לע"ע ביאור לכך בדבריהם של רבותינו נשיאינו איך מתאים הדבר 
עם פסק־ההלכה הנ"ל של אדה"ז )שכדוגמתו כן מצינו בנוגע לכמה ענינים דומים: שינה 
בסוכה93, אי־אכילת פת בסעודה שלישית94 ו)הידור ב(אכילת מצה שרוי' באחש"פ95(, 
אך ברור שכיון שכן נהגו והנהיגו רבותינו נשיאינו בחצרותיהם, כן יש לנהוג וללא שום 

פקפוק.

]ולהעיר, דמלשונו של כ"ק אדמו"ר הצ"צ משמע שנוטה להדיעה שאפשר לברך 
ברכות ק"ש עד חצות. דהנה איתא בגמ'96 לגבי זמן ק"ש "רבי יהושע אומר, עד שלש 

90( סי' נח ס"י.
91( ובפרט כשמתפללים באריכות כפי הנהוג אצל חסידים, וראה בהנסמן בשוה"ג להערה 3.

92( ספר השיחות תורת שלום ע' 12־13 .
93( לקו"ש חכ"ט ע' 211 ואילך.
94( לקו"ש חכ"א ע' 84 ואילך.
95( לקו"ש חכ"ב ע' 30 ואילך.

96( ברכות י, סע"ב.
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שעות. אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהושע. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד 
. . אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: מאי לא הפסיד - שלא הפסיד ברכות".

וכתב הצ"צ בחידושיו לש"ס97, וז"ל: "בגמרא )ד"י סע"ב( שלא הפסיד ברכות. הרא"ש 
סס"י יו"ד העיר הספק בג' אופנים ע"ש ובשם ר"ה ]רב האי[ גאון כ' דוקא עד סוף שעה 
רביעית. והש"ג ]והשלטי גיבורים[ כ' שלדעת הרי"ף והרמב"ם אפילו איחר עד ערבית 
יש לו לקרות ק"ש בברכותי'. וכן בחה"ר ]בחידושי הרשב"א[ כ' אבל ראיתי בתוספת 
שנסתפקו אם לא הפסיד בברכות אפילו כל היום או שמא עד חצות כזמן תפלה לת"ק". 
עכ"ל. משמע שהספק שלהם על מחצות עד סוף היום אבל עד חצות ודאי לא הפסיד 
הברכות. ונלע"ד עוד ראי' לזה ממ"ש בב"י סי' רל"ה בד"ה וה"ר יונה כתב וז"ל: "וא"ת 
האיך הוא אומר ברכת ק"ש בבה"כ כיון שאינו יוצא י"ח באותה קריאה הרי הן ברכות 
לבטלה כבר כתב הרשב"א בתשובה אל תתמה דברכות ק"ש אינן ברכות של ק"ש ממש 
כו' אלא ברכות הן שנתקנו בפני עצמן אלא שתקנו לאומרם לפני ק"ש ולאחריו כן 
הסכימו הגאונים עכ"ל. ובש"ע סס"י נ"ח פסק כדעת רב האי גאון. וראיתי בב"י שלא 
הביא ד' חה"ר בשם התוספת. ובשו"ת משכנות יעקב סי' ע"ז כ' שדעתו נוטה דעכ"פ עד 

חצות יוכל לקרוא בברכותיה". ע"כ.

ואף שודאי לא בא הצ"צ לחלוק על דברי אדה"ז, דאם במקום שהצ"צ הקשה בדברי 
אדה"ז )בענין אחר( כתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ד"כיון שהצ"צ רק מסתפק 
ומקשה בדברי אדמו"ר הזקן . . הרי לא מפני זה משנה ההלכה ופס"ד מפורש ובמקום 
שחלק הצ"צ הנה כתוב בזה בלשון יותר ברור"98, עאכו"כ בנדו"ד שכלל אינו מזכיר את 
דברי אדה"ז, ופשוט שכל דבריו באו לשקו"ט ולא להלכה, אך אולי יש בכך איזה סמך 

ומקור להנהגת רבותינו נשיאנו הנ"ל, וצ"ע99[.

97( ברכות ג, ג ד"ה לא הפסיד.
98( אג"ק ח"י ע' רצד. נדפס בלקו"ש חכ"ט ע' 378 . וראה גם מה שיחת ש"פ תזריע תשמ"א )סעי' צג(, וזלה"ק )הנחה 
בלתי מוגה - מובא בתרגום חפשי ללה"ק(: "בכלל לא נמצא בשום מקום שהצ"צ יחלוק על אדה"ז, עד שהצ"צ אומר ע"ע 
שהוא כ"חולין" לגבי אדה"ז שהוא כ"קדה"ק"; כאן זהו המקום היחיד )עכ"פ שראיתי( שהצ"צ חולק על אדה"ז וכותב 

שאע"פ שאדה"ז כותב . ." עיי"ש.
99( והנה, ביישוב דעת אדה"ז שיתאים עם ההנהגה בפועל דרבותינו נשיאנו בזה, אולי אפ"ל: דהנה בהלכה הנ"ל 
היום  כל  לקרותה  שיכול  אומרים  "ויש  המילים  )היינו,  הראשונה  כדיעה  הפסיקה  בתוספת  השני'  הדיעה  דאדה"ז, 

בברכותי' והעיקר כסברא הראשונה"( מופיעים בתוך סוגריים.
וע"פ דבריו הידועים של המהרי"ל )אחי אדה"ז( "שמעתי מפי קדשו )של רבינו ז"ל( פעמים רבות דכל ספק העמיד 
נעתק  ס"ו.  חאו"ח  יהודה  )שארית  דבריו"  צדקו  אם  לראות  זה  פרק  ולשנות  לחזור  היתה  ודעתו  עיגול  חצאי  בתוך 

בהוספות לשו"ע אדה"ז קה"ת ח"א ע' 52 [ 356 ](, הנה מסתבר שאף בעניננו כן.
]דאף שב'מבוא' לספר קונטרס השולחן )לר' חיים נאה ז"ל( כתב )ע' י־יא שם( ש"רובם כמעט ככולם של המאמרים 
המוסגרים אין ליישב בדרך זה כלל כמבואר לכל מעיין )והשארית יהודה כ' רק זה דכל ספק הוא מוסגר, אבל לא שכל 
מוסגר הוא ספק)", וממשיך שאחרי העיון התברר לו שיש 6 סוגי סוגריים בשו"ע אדה"ז, ורק סוג אחד של סוגריים 
)ש"מעטים הם"( הוא זה שעליו דיבר השארית יהודה, הנה בנדו"ד לכאורה לא מתאימים כל סוגי הסיבות האחרות, 
עיי"ש )מלבד אולי הסוג החמישי שמונה שם, ובלשונו "ויש הלכות במוסגר שהם הוספות, ואינם תקונים להשמטות 

המעתיק, רק הוספת הלכה לשלימות הענין", ויש לעיין([.
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אכן, אותם ה'מדקדקים' לנהוג בדוקא כפי שכתב אדה"ז בשולחנו100 ולא די להם 
ב'מעשה רב' הנ"ל, הנה לפי הזהירות דאדה"ז, עליהם לדאוג לגמור את ברכות ק"ש 
)גם הברכות שלאחרי'( לפני ארבע שעות, ולא יהי' די להם במה שקראו את שמע קודם 

התפילה וסיימוה קודם שלושת רבעי שעה קודם סוף זמנה.

אמנם יש לדחות, דע"פ דברינו דלעיל )סעיף ה(, הרי כיון דברכות ק"ש חיובן רק 
מדרבנן, והפסד אמירתם הוא רק באופן שישב ולא עשה כלום ולא שעשה מעשה שעל־

ידו עבר על דברי חכמים, הנה בכגון דא אין לתקן זהירות זו, כנ"ל בארוכה.

לסיכום:

א. יש להעיר ולעורר שהזהירות שבדברי אדה"ז אודות הקדמת ק"ש וסיומה קודם 
שלושת רבעי שעה לפני סוף זמנה, הוא גם כשאין חשש שאת "שמע" שבמנין יקרא 

לאחר סוף זמנה.

ב. בשאר מצוות, הנה במצוות דאורייתא כאלו שאם יאחר את זמנם, יפסיד ויבטל 
את המצוה, וכן - אפי' במצוות דרבנן - היכן שאם יפסיד את הזמן הנקבע , יעבור על 
איסור ע"י מעשה )ולא ע"י העדר מעשה(, גם אז יש להקדים ולהתייחס לשלושת רבעי 

השעה שלפני סוף הזמן, כסופו.

בענין חשיבות קנית ד' מינים לעצמו

א
יתומים, קונים להם לולב

ידוע מנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בימי חג הסוכות, שמוציא את ד' מיניו 
לציבור הרחב ע"מ לזכותם לברך "על נטילת לולב" על לולבו הק'.

והנה ראיתי, אשר ישנם שכיון שמברכים על ד' מיניו של כ"ק אד"ש מה"מ כנ"ל, הרי 
אינם קונים ד' מינים אף לעצמם לצורך הנענועים שבהלל וכו', כנראה משום ש"התורה 

חסה על ממונם של ישראל".

כלומר, דנימא שאדה"ז הסתפק אם ההלכה כהדיעה הא' או הב', וההכרעה בספק זה נמצאת במנהג רבותינו נשיאנו 
הנ"ל )ואולי יתירה מזו, שלאדה"ז עצמו הוכרע בסוף ימיו כדיעה השני', ורק שלא הספיק להכניס זאת לשולחנו(. ועדיין 

צ"ע.
100( דכה"ג ראיתי לאחרונה בא' הגליונות היוצאים מזמן לזמן, מ"ש הרה"ג יעקב יוסף שליט"א פס"ד ברור ע"פ דברי 

אדה"ז אלו, שאין לברך ברכות ק"ש לאחר ארבע שעות!
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בהבא לקמן באתי לציין אשר חשוב זה במאוד, וצריך שיהי' לכ"א לולב משלו. לא 
מיבעי בשביל ברכת "על נטילת לולב" שלא יסתמך על כך שיקח ממאן דהו באופן של 
מתנה על מנת להחזיר, אלא אף לצורך הנענועים. ואף במנהג קדוש זה, כשמברך על 

לולבו של כ"ק אד"ש מה"מ שודאי שאין חשוב מזה, כדאי שיהי' לו לולב משלו.

דהנה, איתא בגמ' )גיטין101(: "האפוטרופין . . עושין להן לולב וערבה וסוכה וציצית 
וכל דבר שיש לו קצבה, לאתויי שופר. ולוקחין להם ספר תורה, תפילין ומזוזות, וכל 
דבר שיש לו קצבה, לאתויי מגילה. ואין פוסקין עליהם צדקה, ואין פודין עליהן את 

השבויין, ולא כל דבר שאין לו קצבה, לאתויי תנחומי אבלים".

וכן פסק הרמב"ם102: "האפוטרופין . . עושין לקטנים לולב וסוכה וציצית ושופר ספר 
תורה ותפילין ומזוזות ומגילה".

היינו החידוש שבאותם דברים,  זו,  ובמהר"ם שי"ף שם, מסביר ה"לאתויי" שבגמ' 
וכתב: "לאתויי שופר. אף שיכול לצאת בשמיעת שופר של חבירו משא"כ באינך לכם 

משלכם וכן לאיתויי מגילה אף דיכול לצאת פעם בשנה בשל חבירו". ע"כ.

יש  הרי  משלו,  לכ"א  שיהי'  חיוב  בו  שאין  שאע"פ  הוא  בשופר  שהחידוש  היינו, 
לקנותו ליתומים. משא"כ בשאר הדברים המנויים שם אין בזה כל חידוש שקונים אותם 

ליתומים, דגביהם אמרה התורה "לכם103 - משלכם יהא"104.

הרי, שבלולב פשוט הדבר שכיון שאמרה תורה לכם, צריך לקנות ליתומים לולב על 
אף שחסים מאוד על ממונם, וזאת אע"פ שלמרות שאמרה תורה "לכם", ישנה אפשרות 

לקחת מאדם אחר במתנה על מנת להחזיר - אעפ"כ קונים זאת ליתומים.

ואין לומר שהמדובר שם הוא ביתומים קטנים שצריכים לאפוטרופסים, וכיון שקטנים 
אינם יכולים להקנות, אזי לא ניתן שהם ישתמשו בלולב של אחר באופן של מתנה על 

מנת להחזיר, ולכן כותבת הגמ' שקונים להם לולב -

וכמו שפסק הרמב"ם105 ")אין אדם יוצא ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חבירו 
שישאלנו ממנו עד שיתתנו לו במתנה, נתנו לו על מנת להחזירו הרי זה יוצא בו ידי 
חובתו ומחזירו, שמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, ואם לא החזירו לא יצא שנמצא 
ו(אין נותנין אותו לקטן שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה ונמצא  כגזול, 

שאם החזירו לו אינו חוזר",

101( נב, א.
102( הל' נחלות פ"א ה"י.

103( ויקרא כג, מ.
104( פסחים לח, א.

105( הל' שופר סוכה ולולב פ"ח ה"י.
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- דהמדובר שם הוא אודות קניית תפילין וכדו', היינו שמדובר אודות מחוייבי מצוות 
- ברי מצוה.

וצריכים  יכולים להסתדר לבדם,  גדולים הרי כל עוד שאינם  יתומים  וכידוע שגם 
לאפוטרופסים, נקראים יתומים. כמ"ש הרמב"ם106, וז"ל: ועד אימתי נקראים יתומים 
לענין זה, עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול להסמך עליו ולאמנן ולהטפל בהן אלא יהי' 

עושה כל צרכי עצמו לעצמו בשאר כל הגדולים. ע"כ.

ב
"זה עוסק בלולבו" בימים שבין יוה"כ לסוכות

עוד יש להוסיף בזה, דהנה ידוע מארז"ל )המובא רבות במאמרי כ"ק רבותינו נשיאנו 
ובריבוי משיחות קודש כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א( בילקוט שמעוני107:

"מיוהכ"פ עד החג כל ישראל עסוקין במצות, זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו, 
וביום טוב הראשון של חג הם נוטלין לולביהן ואתרוגיהן בידיהן, ומקלסין להקב"ה, 
עונותיכם  חשבו  ואילך  מכאן  שעבר  מה  על  לכם  מחלתי  כבר  להן  אומר  והקב"ה 
]לפניכם[. לפיכך אמר 'ביום הראשון', ראשון לחשבון עונות מיום הראשון של מועד 

ואילך".

וא"כ, כאשר אין עיסוק ב)בחירת ו(קניית לולב בימים שבין יוהכ"פ לסוכות, היות 
בהסיבה  לכאורה  הנענועים, חסר  לולב מאחר בשעת  בכך שיקח  שישנה הסתפקות 
ל"זה  עונות' רק מ"ביום הראשון", דליתא  וטעם לכך שהקב"ה מתחיל את ה'חשבון 

עוסק בלולבו"108.

106( הל' דעות פ"ו ה"י
107( אמור רמז תרנא.

108( להעיר שכן הוא ביל"ש. אך במדרש תנחומא )פר' אמור סי' ל( הלשון הוא: המלך זה ]מלך מלכי המלכים[ 
הקב"ה בני המדינה שלו אלו ישראל, שהן מסגלין עונות של כל השנה כולה, מה הקב"ה עושה אומר להם עשו תשובה 
בראש השנה והם נכנעים ובאים ביום הכפורים והם מתענין ועושין תשובה והקב"ה מוחל להם את הכל, ובסכות כלם 
נוטלים את לולביהם ביום טוב ראשון ומקלסין להקב"ה והוא מתרצה להם ומוחל להם אמר להם הרי וותרתי לכם כל 

עונותיכם הראשונות ]אבל מעכשיו ראש חשבון הוא, שנאמר ולקחתם לכם כיוס הראשון ראשון לחשבון עונות[.
ובדברים אלו דהמדרש הרי לא מוזכר הענין של עיסוק בלולב בהימים שבין יוהכ"פ לסוכות, אלא הא ש"בסכות כלם 

נוטלים את לולביהם וכו'".
אך בפשטות הרי אף בלשון זה משמע שישנה עדיפות שיהיי לולב משלו, שכתב "ובסכות כלם נוטלים את לולביהם 
ביו"ט ראשון ומקלסים להקב"ה והוא מתרצה להם וכו'", ובנטילת לולב של אחר הרי )אף שזהו באופן של מתנה על מנת 

להחזיר, דהוי כשלו, הנה( חסר לכאור' קצת בהענין.
ולהעיר שאכן בטור )סי' תקפא( מביא אף הוא מאמרז"ל זה, ומציין למדרש תנחומא הנ"ל ואעפ"כ משנה מל' המדרש, 
וכותב באופן הדומה יותר לדברי היל"ש: "ובמוצאי י"ה ]יום הכיפורים[ עוסקים במצות סוכה ולולב ואין עושין עונות 
לכך קורא י"ס ראשון ראשון לחשבון עונות" שפשטות הכוונה הוא, שממוצאי יוה"כ ואילך )היינו, עד יו"ט האי דסוכות( 

עוסקים במצות סוכה ולולב )דבאופן מעשי, הרי לא ניתן להספיק העיסוק בסוכה ולולב במוצאי יום כיפור(.
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ג
הוראת כ"ק אד"ש מה"מ לתת ד' מינים לכ"א בין צרכי החג

נוסף לכל זה, הנה כ"ק אד"ש מה"מ הורה בפירוש כמ"פ: שבין הדברים שיש לדאוג 
להמציאם - ליהודים נזקקים שאין להם את היכולת להשיג משל עצמם - עבור צרכי 

החג, יהיו גם ד' מינים!

)י"ג תשרי ה'תשמ"ט, סכ"א109(: "יש להזכיר עוה"פ  ולדוגמא, בשיחת ש"פ האזינו 
אודות ההשתדלות לתת צרכי החג לכל הזקוקים, בעוד מועד, הן בנוגע לסעודות החג, 
"לכם",  ובפרט שבנוגע לד' מינים מודגש החיוב שצ"ל  וד' מינים,  והן בנוגע לסוכה 
משלו דוקא, ומה טוב - שגם בנוגע לסוכה ישתדלו שתהי' לכאו"א סוכה משלו, שאז, 

שמחת החג היא בשלימות יותר".

הרי שבנוגע לד' מינים זהו פשוט שצריך שיהי' לכ"א, ועד כדי כך שבכסף שמשתמשים 
לנזקקים, יוציאו אף לד' מינים שיהי' פרטי לכ"א, כיון שכתוב "לכם", ומוסיף כ"ק אד"ש 
מה"מ ש'מה טוב' - דבזה חידוש הוא יותר, "שגם בנוגע לסוכה ישתדלו שתהי' לכאו"א 
יכול לאכול בסוכתו של חבירו, כפי שלמדו חז"ל  סוכה משלו", "אף שמעיקר הדין 
)סוכה שם110( ממש"נ "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות", ש"כל ישראל ראויים לישב 

בסוכה אחת"111, אך ד' מינים הינם דבר הפשוט.

ד
אהבת ישראל - לולב מהודר גם לאחר

לבד מזאת, הרי מצד החיוב ד"ואהבת לרעך כמוך" המוטל על כל יהודי, ראוי שיהי' 
לכ"א לולב משלו, אחריו הוא מחזר שיהי' מהודר ובוחר בעצמו את ד' המינים שבו, 
דלאחר שמורה לנו כ"ק אד"ש מה"מ ריבוי פעמים לזכות יהודים ולברך איתם על ד' 
לולב  על  לברך  הנוסף  ליהודי  ליתן  ראוי  ישראל  אהבת  מצד  הרי  בחגה"ס,  המינים 

מהודר, שאף היהודי הנוסף יקיים את המצוה באופן של מהדרין מן המהדרין.

ומה לנו יותר מאשר "מעשה רב" דכ"ק אד"ש מה"מ, אשר בגודל אהבתו וחיבתו לכל 
יהודי באשר הוא, נותן כל שנה את לולבו האישי אשר הוא בעצמו בחר כל מין ומין שבו 

שיהי' מן המובחר, לכל אחד ואחד אשר רוצה לברך עליו.

109( התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 97.
110( שבהערה הקודמת: סוכה כז, ב.

111( הע' מס' 114 שם.
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וכידוע מה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ112 ש"מסופר על אחד הרה"צ )כמדומה מפולין( 
ענה,  דהדר,  בהענין  נוגעים  המשמוש  ע"י  והרי  וכששאלוהו,  בקביעות,  כן  שהתנהג 

שאין לך הדר מזה שכו"כ מבנ"י יקיימו בו מצוה נעלית זו".

בשבת  להיות  שחל  חג  של  הראשון  טוב  "יום  )בסוכה113(  המשנה  דברי  וידועים 
מוליכין את לולביהן להר הבית, והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן על גבי איצטבא, 
והזקנים מניחין את שלהן בלשכה. ומלמדין אותם לומר: כל מי שמגיע לולבי לידו - 

הרי הוא לו במתנה".

הרי שאע"פ שכ"א קנה לולב משל עצמו אותו הוא בחר, הרי מצד אהב"י שגם לשני 
יהי' לולב, וייתכן שהשני יפגוש בלולבו ולא יהי' זה שלו )וצריך הרי שיהי' 'לכם', כנ"ל(, 

הרי היו אומרים "כל מי שמגיע כו' הרי הוא לו במתנה".

ה
קניית לולב פרטי מצד הידור מצוה

כן יש להוסיף בזה, מצד הענין של הידור מצוה, ודאי שישנו ענין שכ"א יקנה לעצמו 
שיהי' לו לולב משל עצמו, הן מצד עצם הענין שיהי' לו פרטי, דודאי שיש בזה משום 
הידור, והן מצד זה שכאשר קונה לבד הרי בוחר את המובחר לדעתו, והמהודר ביותר.

ובפרט שגבי לולב מצינו בגמ'114 "תניא, זה א לי ואנוהו, התנאה לפניו במצות: עשה 
לפניו סוכה נאה ולולב נאה וכו'".

הרי לנו גבי לולב שאמרה הגמ' שיש ענין של לולב נאה, ודאי שאם לוקח משל אחר, 
גם אם לולבו של השני מהודר הוא ויפה, הרי חסר מהענין של זה א־לי ואנוהו.

וראה גם בראבי"ה115 שלמד מגמ' זו שצריך אדם להוציא מכספו לקנות לולב, שכתב, 
וז"ל: "ומחייב איניש לוותורי בממונא לזבוני' לולב ואתרוג נאה, דתניא זה אלי ואנוהו 

התנאה לפניו במצות עשה לפניו לולב נאה וכו'".

וכידוע ההידור הרב שנהגו החסידים להדר אחר כל מצוה, וכידוע116 שהאר"י ז"ל 
"לא התמקח על מחירה של מצוה, אלא שילם עבורה ככל שנדרש"117. כן מסופר על 

112( ממכתב ב' מ"ח תשח"י. מובא בלקו"ש ח"ט ע' 390.
113( מב, ב.

114( קלג, ב.
115( ח"ב הל' לולב סי' תרנה.

116( טעהמ"צ פ' ראה מצות הצדקה.
117( לקו"ש ח"ה פ' וירא ס"ו )בתרגום ללה"ק(.
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פזרנותו של האר"י ז"ל למען קניית דבר מצוה ש"לפעמים הי' מניח לפנים הכיס עם 
המעות, והי' אומר להם שיקחו )המוכרים( מה שירצו"16.

וכן מצינו מסופר בגמ' )שבת118( על "רבן גמליאל שקנה אתרוג119 באלף זוז"120.

ו
חשיבות ההכנה למצוה

של  ענין  שישנו  בעצמו,  לולב  ולחפש  לקנות  שחשוב  ודאי  הרי  הנ"ל,  כל  מלבד 
השתדלות ויגיעה בקיום המצוה, ואף בהכנה להמצוה. דנוסף להענין של "זיעה של 
בדרושי  רבות  כמובא  האדם,  את  מזכך  המצוה  בדבר  ההתעסקות  עצם  הרי  מצוה" 

חסידות121.

118( סוכה מא, ב.
119( כ"ה הגירסא בתוס' ב"ק ט, ב ד"ה אילימא שליש, בשונה מהגירסא בגמ' שם )מקור דברי התוס'(, שם כתוב "ולא 

הי' לולב אלא לרבן גמליאל שלקחו באלף זוז". וראה לקו"ש שם שכותב בפנים השיחה כהגירסא בתוס' שם.
120( ראה ס' משנה הלכות ח"י סי' עז "מ"מ אכתי תקשה הא גופי' למה לא קנו גם הם לעצמם אתרוגים כמו שעשה 
ר"ג שקנה באלף זוז . . ואין לומר שהם לא היו עשירים ולא הי' ביכולתם לקנות באלף זוז, דהרי רי אלעזר בן עזרי' הי' 

עשיר גדול . . גם בר"ע מבואר בגמי דהי' עשיר גדול".
"ולפי"ז הנלפענ"ד דהכ"נ כיון שהמוכרים כ"כ העלו השער עד שעלה אתרוג אחד לאלף זוז ראו ר"ג וזקנים לתקן שלא 
יקנו אתרוגים כולם ולא קנה רק ר"ג אתרוג אחד שיצאו בו כולם . . ומחמת חביבות המצוה שהיו רוצים שכל ישראל 

יקיימו מצות אתרוג לא קנו דגם זה בכלל חביבות המצוה הוא שיוכלו כל ישראל לקיים המצוה".
"ובדרך אפשר דמהאי טעמא היו על הספינה סוכות דוקא ולא היו בביתם עם כלל ישראל, ולהנ"ל י"ל דכיון דתקנו 
שלא לקנות אתרוג ביוקר משום עת לעשות, והם לא רצו עכ"פ שלא לצאת ולכן יצאו בספינה וקנה ר"ג אתרוג אחד 

וכנ"ל".
ובסיום דבריו כותב דכיום מוכרים אתרוגים מהודרים ביוקר כמו "בעד מאה דאללאר", ו"לכן הי' תקנה גדולה שאם 
יסכימו הרבנים הגאונים וראשי הישיבות שאחד מהחבורה יקנו להם אתרוג הדר כגון הראש ישיבה וכל בני ישיבה יקיימו 

המצוה באתרוג שלו במעמ"ל או רב מביהכ"נ" כיון שישנם שקונים אתרוגים ביוקר גדול כמו מאה דאללאר".
והנה, לעצם הענין שמא צודק הוא שכאשר מוכרים ביוקר והפקעת המחירים יש לתקן תקנות כעין הנ"ל, אך בנדו"ד 
הרי לכאו' מאה דאלאר לאתרוג אינו נקרא מחיר מופקע ועל כך - כנ"ל בפנים - יש לפזר ממון, דאינו דומה כלל לענ"ד 
להא דר"ג קנה אתרוג באלף זוז והם לא, דגם אם נכונים דבריו אשר לא קנו ראב"ע ור"ע כיון שהי' ביוקר גדול, דאכן 

אלף זוז מחיר גבוה הוא, אך אינו דומה להמחיר של אתרוג כיוס אשר אינו מחיר מופקע.
121( אודות פעולת הזיכוך באדם שע"י "זיעה של מצוה" ראה המסופר בלקו"ד ליקוט הי סי"ב־ג מתורגם ללה"ק( 
אודות תלמיד שהגיע ללמוד בישיבת 'תומכי תמימים' שהי' "למדן ובעל כשרון", אלא ש"לפי הרצאת הועד המבקר 

החשאי, צויין שאותו בחור הנו בעל מדות גסות וגם פניו אינן עדינות ביותר".
הרבי הרש"ב "חשב רבות והתעמק בענין . . ולאחמ"כ אמר שיש לקבלו כתלמיד אלא שיהי' צורך לקחת אותו חזק 
בידים". ומספר שם כייק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע אודות העבודות הקשות שהוטלו על אותו תלמיד בעבודת הכנה לחג 
הפסח, כגון "בדיקת חמץ ב"מנין" . . עבודה שנמשכה עד לשעת שתים־שלש אחרי חצות הלילה, ובשעה שבע בבוקר של 
ער"פ הי' עליו להיות במקום האפי' כדי להכשיר את המאפיה". וכשסיימו את כל העבודות, הי' עליו ללמוד היטב את 

מאמר "ששת ימים" שבסידור, וללמוד זאת למחרת בבוקר בשעה שבע עם הרבי הרייייצ.
לאחמ"כ אמר הרבי הרש"ב לבנו הרבי הריי"צ: "יוסף יצחק, ראה פעולת זיעה של מצוה . . הוא הרי קיבל פנים אחרות 

לגמרי, הגסות הוסר ונראים פני אדם".
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וכדמשמע מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ב' ניסן התשמ"ח122, וזלה"ק: ויש להוסיף 
בלימוד והוראה בעבודת האדם לקונו - בענין הזריזות, "אין צו אלא לשון זירוז": תוכן 
הפרשה - שעלי' נאמר "צו את אהרן", "אין צו אלא לשון זירוז" - הוא בנוגע לתרומת 

הדשן וסידור המערכות.

"כלומר, אע"פ שפרשה זו אין עיקרה אודות הקרבת התמיד, כי אם, ע"ד העבודות 
שלפנ"ז, שהם בגדר דכשר, והכשר דהכשר כו' להקרבת התמיד . . - הרי, )גם( ההכשר 

וההכנה צ"ל באופן של זריזות, "אין צו אלא לשון זירוז".

"ומכאן למדים הוראה בעבודת האדם - שהענין ד"זריזין מקדימים למצוות" הוא לא 
רק בנוגע לעשיית המצוה עצמה, אלא גם בנוגע להכנה והכשר דהכשר כו'. עכלה"ק.

הרי, שאף ענין ההכנה למצוה חשובה מאוד, ונוסף לכך הנה כ"ק אד"ש מה"מ מורה 
לעשותה באופן של זריזות.

ובפרט בהנוגע לעניננו, דמצינו מענין זה גבי לולב. דאומרת הגמ' בירושלמי123 "רבי 
יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי כגון אנו שעוסקין בתלמוד תורה אפילו לקרית שמע אין 
אנו מפסיקין . . ולא מודי רבי שמעון בן יוחי שמפסיקין לעשות סוכה ולעשות לולב". 
הרי, שרשב"י שלא הפסיק אף לק"ש, וכידוע שהי' מתפלל רק א' לשנה124 מכיון שהי' 

לומד תורה באופן של 'תורתו אומנותו', סובר שמפסיקין בשביל "לעשות לולב".

להתייגע  מאוד  שחשוב  מובן  וא"כ  המצוה,  למען  היגיעה  ענין  גודל  מובן,  ומזה 
בחיפוש אחר אתרוג ולולב שכולל היגיעה בחיפוש מינים מהודרים ועצם הקני' ועשי' 
למען המצוה עוד טרם שמקיימה בפועל, ולא להסתמך על כך שהשני יתייגע והוא רק 

ינענע בשלו.

מצות  וכל  לברך,  צריך   .  . מצוה  גמר  דעשייתה  מצוה  ש"כל  הוא  שהדין  ואע"פ 
דעשייתה לאו גמר מצוה . . אינו צריך לברך"125, הנה זהו לדינא - מצד גדר חיוב הברכה 
שהיא רק אחר גמר העשי', אך ודאי שישנו ענין כנ"ל בהכנה של המצוה. ואדרבה, מזה 
שצריכה הגמ' להשמיענו זאת, הרי שהי' מקום לומר ש"עשייתה" היא חלק מהמצוה 

ויש לברך עלי', וא"כ ודאי שהוא - ההכנה למצוה - חשוב ביותר126.

122( סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 347 ואילך, סי"א.
123( ברכות פ"א סוף ה"ב, שבת פ"א ה"ב. מובא בלקו"ש חי"ז שיחת בהר־ל"ג בעומר ס"ג ע' 305.

124( רבינו יונה לרי"ף בברכות ח, א ד"ה אלא ביני עמודי. מובא בסה"מ תשל"ה מאמר ד"ה להבין ענין הילולא 
דרשב"י. ועיי"ש שמפליא גודל אופן תורתו אומנותו של רשב"י אף ביחס לר"י ש"הוה מצלי מתלתין יומין לתלתין יומין" 

)ר"ה לה, א(.
125( מנחות מב, ב. וכן נפסק ברמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ח, ושם: כיצד, "העושה סוכה או לולב . . אינו מברך בשעת 

עשיי' אשר קדשנו במצותיו וצונו לעשות סוכה או לולב . .".
126( ועיין בשו"ת חלקת יעקב )ענינים שונים סי' כו( שכתב ח"א בדעת הט"ז )המובא לעיל הע' 8( בביאור המדרש 

ד"ראשון לחשבון עוונות" - "עדיף הכנה למצוה של סוכה מן היום עצמו שמקיימין המצוה".
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ובכל הנ"ל לא באתי אלא לעורר על החשיבות שברכישת ד' המינים לחג הסוכות127, 
אף לצורך הנענועים גרידא.

המהרש"א - מקובל או מתנגד?

בלקוטי ביאורים על התניא128 מזכיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בסוגריים 
בנוגע למהרש"א "שהי' 'מקובל' ופירושיו מובאים בחסידות".

ולכאורה יש לעיין בזה, שהרי בספר הזכרונות ח"ב129 מספר אדמו"ר הריי"ץ אודות 
המהרש"א שהי' מתנגד ללימוד הקבלה: "אחד מילידי פוזנא הי' הגאון רבי שמואל 
אליעזר הלוי אידלס מהרש"א. הוא הי' רב בטיקטין, ולאחר מכן באוסטרא. הוא נודע 

בישיבתו המפוארת שהוציאה מקרבה גדולי תורה רבים".

"מהרש"א הי' בשעתו מן המתנגדים לקבלה, וכן רבים מתלמידיו שהיו ילידי פוזנא, 
וכך התגבשה בפוזנא קבוצה גדולה של מתנגדים ללימוד הקבלה".

ר' מיכאל אפאצקער הי' רק אצל כ"ק אדה"ז?

מיכאל  ר'  אודות  מסופר  החסידים130  ימי  דברי  במדור  א'  חוברת  התמים  בקובץ 
אפאצקער: "לליובאוויטש לא הי' נוסע, רק אצל רבינו הגדול, בעל התניא, בליאזנא, 

ושם שהה בערך ארבע שנים, ומאז לא הי' נוסע לשום רבי".

127( אלא שלגבי זמן תשלום הכסף, הנה אף שעצם ענין התשלום חשוב הוא מצד ה"שלכם" כנ"ל בארוכה, הרי נראה 
מדברי כ"ק אד"ש מה"מ שישנו ענין שהתשלום יהא לאחר חג הסוכות:

 "]ר' יוסף ראבינסאן פתח ב"מערכת די מינים". כ"ק אדמו"ר שליט"א עיין בספר ]שדי חמד[ רגעים אחדים, ואח"כ 
אמר:[

כאן ]שדי חמד כרך ד' תרפה, ב ואילך[ מדובר אודות המנהג שישנו אצל יהודים, שכאשר קונים אתרוג, לא משלמים 
מיד, אלא לאחר זמן.

כך גם הרבי נהג. ר' ישראל דזייקאבסאהן נהג לבחור את האתרוג בשביל הרבי . . משך זמן לאחר סוכות הי' ר' ישראל 
דזייקאבסאהן נותן לרבי דו"ח בשביל האתרוגים והרבי הי' אז משלם.

כיון שחשבתי  בשנה הראשונה שהייתי כאן, ביקשתי מהרבי שמיד לפני סוכות, ישלם לרי ישראל דזייקאבסאהן, 
אודות "משלכם". הרבי לא רצה". )מתורגם ללה"ק משיחות קודש ה'שי"ת ]הוצאה חדשה[ שיחת ר"ח סיון, ע' 73(.

ושמעתי מהר' . . אולטיין )אשר לו הזכות למכור לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במשך כל השנים את האתרוג(, 
שכן נוהג כ"ק אד"ש מה"מ - לשלם עבור האתרוג לאחר חג הסוכות, חוץ משנים בודדות בהם שילם קודם חג הסוכות 

)ולא פירט הטעם לזה(.
128( ח"ב, ע' לג.

129( ע' 162.
130( בתולדות הרשב"ץ, ע' עו.
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האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  הוד  "כשבא  תש"א131  השיחות  מספר  כך  על  להעיר  ויש 
לליובאוויטש, הגיע הר' מיכל אפאצקער לליובאוויטש אל הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי 
ושהה שם חמש שנים. במשך זמן זה היתה לו קביעות בלימוד עם הוד כ"ק אאזמו"ר 
הרה"ק "צמח צדק" חמש שעות בכל יום חוץ מערב שבת ויום טוב. ורק אז חש והרגיש 

הר' מיכל אפאצקער בטעם ובעונג של ידיעת התורה". 

ובהמשך הדברים "אחרי הסתלקות הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי חזר הר' מיכל לביתו 
המקדש  בית  באמרו,  חזקה,  בהתבודדות  ושקע  מאד,  ממורמר  הי'  הוא  באפאצק. 

הרוחני שלו - חרב".

131( בשיחת שביעי של פסח בסעודת הלילה, ע' 97.
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 שער הערות
התמימים ואנ"ש

הערות, ביאורים וחידו"ת שנכתבו ע"י רבני 
ותלמידי התמימים דישיבתנו הק' והבוגרים שי', 
לע"נ משפיע ישיבתנו, הגה"ח הרב משה מרדכי 

ב"ר אברהם ע"ה ארנשטיין
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דיוק הלשון "לכך" בגליון התוס'

 הת' חיים שלום שי' אביעד
תלמיד בישיבה

בריש מסכתין )ב"ק(: "ארבעה אבות נזיקין השור הבור המבעה וההבער. לא הרי 
השור כהרי המבעה . . לא זה וזה שיש בהן רוח חיים כהרי וכו'". ובתוס' ד"ה ארבעה 

אבות נזיקין מביא שיש מקומות שכותב התנא "הן" ויש מקומות שלא.

ובגליון שם מקשה כנ"ל: "אמאי לא קאמר ארבעה אבות נזיקין הן כדקתני ד' ראשי 
שנים הן? וי"ל שלא בא אלא להגיד ארבע אבות הללו לא ראי זה כראי זה; וקצת קשה 
דבגמרא מוכח דנחית תנא למניינא מדפריך ותנא דידן מאי טעמא לא תני הני, לכך י"ל 

דיש מקומות דלא תני הן כדאשכחן בארבעה מחוסרי כפרה".

והיינו, שבתחילה רוצה לתרץ שלא כותב "הן" כי אינו מדגיש את המספר, ודוחה כי 
בגמ' לקמן רואים סופרים את מספר האבות בדוקא.

ויש לדייק מדוע כתבו בגליון התוס' את הדחי' בלשון "לכך יש לומר" ולא בסגנון 
הרגיל "אלא צריך לומר" וכיוצ"ב.

ואולי יש לומר ובהקדים, דהנה את דחיית הגליון יש להבין בב' אופנים:

א. שאכן המשנה באה לא באה לומר שלא ראי זה כזה אלא לומר שאין יותר מד' 
אבות;

ב. המשנה באה לומר את ב' הענינים: גם את המספר, וגם שלא ראי זה כראי זה.

ולפ"ז אפשר לומר, שלכן דייק הגליון ולא כתב אלא שמשמעו מיעוט הקודם וכתב 
לכך )לכן( שאינו ממעט הקודם; כדי להדגיש שאכן באה המשנה לומר את ב' הענינים.

וכמוכח במ"ש תוס' שלאחריו )ד"ה "השור והבור"( לגבי סדר אבות הנזיקין במשנה 
- שלמרות שמבעה כתוב בתורה אחרי הבער, מ"מ זה שכתבו הבער אחרי מבעה זה 

בגלל שב "לא הרי" מבעה קודם להבער.

ויש להוכיח ממקומות נוספים בלשון התוס', שכאשר מקשים בל' "קצת קשה", אינם 
דוחים אח"כ לגמרי את מה שנאמר לפני, ולדוגמא:
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א. ברכות מב, א ד"ה "ברך" כתבו התוספות הל' "וקצת קשה" על שיטת רש"י מהי 
"פרפרת", וכותב עקב כך "נראה" כר"ח והיינו שאינה דחיי' לגמרי.

ב. ב"ק כב, ב ד"ה "בגדי" כתבו התוספות הל' "וקצת קשה" - "מה חידוש יש בגדי 
דחד ועבדא דחד טפי ממה שהי' של אחד"; ובתשובה כתבו "וצריך לדחוק" כמו ההוה 
אמינא, והיינו, שאכן הלשון "קצת קשה" אינה קושיא חזקה ואין לשלול את מה שנאמר 

עקב השאלה.

הערות קצרות בסוגיית פת שעיפשה

הנ"ל

 - הרגל  "בשעת  בירושלים:  שנמצאו  מעות  לגבי  ברייתא  הובאה  א(  )ז,  במסכתין 
מעשר, בשאר ימות השנה - חולין"; והסבירו שם, שבשעת הרגל ישנם הרבה יהודים 
הוא  הנמצא  הכסף  רוב  ולכן  בירושלים,  להשתמש  שני  מעשר  כספי  עם  שמגיעים 
מעשר; משא"כ בשאר ימות השנה נמצאים היהודים המקומיים עם כסף חולין. וכיון 
של  זה  עכשיו  שיש  המעות  לכן  יום,  כל  ומתנקים  מתכבדים  הרחובות  שבירושלים 

עכשיו כי חזקה שכל המעות של הימים קודמים כבר פונו.

וע"ז מקשים: "ומי אזלינן בתר בתרא? והא תניא, רבי יוסי בר יהודה אומר: תיבה 
 - רוב מעשר  חולין, אם   - חולין  רוב  ומעות מעשר, אם  חולין  שנשתמשו בה מעות 

מעשר. ואמאי? ליזיל בתר בתרא"!

ומתרצים 3 תירוצים:

א. רב נחמן בר יצחק: השתמשו בה גם חולין וגם מעשר ולא יודעים מה בסוף.

ב. רב זביד: מדובר שמשתמשים בה מעשר בזווית אחת וחולין בזווית אחרת ולאף 
אחד מהם אי אפשר לקרוא אחרון.

יכול  כי הרי  וא"א ללכת אחרי האחרון,  ג. רב פפא: מדובר שהכסף נמצא בגומא 
להיות שנטמן בפעמים הקודמות ולא ראו אותו כשהוציאו את שאר הכסף.

ועל זה באתי להעיר ג' ענינים: א. עשויים להתכבד, ב. התרוצים של רנב"י, ר"ז, ור"פ, 
ג. סתירה בתוס' מנדה; וכדלקמן:
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א
בשביל  הוא  ירושלים  שוקי  "כיבוד"  הרי  לר"י:  קשה  ובב"מ2  בסוגייתנו1  בתוס' 
הטומאה, וכיצד סומכים על זה בנוגע לכספים שנמצאים בהם; והרי בגמ' נדה3 ראינו 
"דמבוי דאינה בחזקת בדוקה משרצים אף על פי שכבדוהו אינו מועיל כיון שלא בדקו 

משרצים בשעת כיבוד".

ובכל מקום תירצו התוס' באופן אחר:

במעות",  כמו  מתכבד  כך  כל  חזקתו  אין  בכעדשה  שהוא  "שרץ  תירצו:  בפסחים 
משא"כ בב"מ: "כיון שבודקין משרצים שלא יהא אפילו עצם בכעדשה, אי אפשר שלא 

ימצא מעות אם היו שם".

כמו  לא מתכבד  כאן סתירה: אצלנו אומרים ששרץ  ונראה בהבנה ראשונית שיש 
מעות משמע שהשרץ ישאר במקומו; משא"כ בב"מ משמע שגם שרץ לא ישאר.

ועל זה באתי להאיר שההבדל בפשטות הוא:

בתוס' אצלנו מדברים על כיבוד )ובלשונו: "אין חזקתו כל כך מתכבד"( "שכיבוד זה 
נקיון "לא כ"כ טוב" ולכן בטוח ישארו חלקים מהשרץ; משא"כ בב"מ מדברים התוס' 

על בדיקה )ובלשונו: "כיון שבודקין משרצים( שזה "ניקיון טוב".

אין  ולכן  ברחוב,  שהולכים  לאנשים  כבוד  לתת  הוא  "כיבוד"  בפשטות:  וכמובן 
מתאמצים למצוא דברים שאינם נראים לעין כמו שרץ כעדשה, כי הם לא מפריעים 

לכבוד האנשים;

משא"כ "בדיקה" היינו כמו בדיקת חמץ - שיש ענין שלא ישאר שום דבר ובודקים 
ביסודיות, בחורים ובסדקים וכו'; וממילא מוצאים גם עצם כעדשה. ודו"ק.

ב
בכמה  לגבי מעות מעשר  לברייתא  בין המשנה  את הסתירה  תירצו  לעיל,  כמובא 

אופנים:

א. רב נחמן בר יצחק: שהשתמשו גם חולין וגם מעשר ולא יודעים מה הי' בסוף ולכן 
א"א ללכת אחרי האחרון; ב. רב זביד אומר יש בזווית אחת מעשר וזווית אחרת חולין; 

ג. רב פפא אומר שמונח בגומא.

1( שם ד"ה "עשויים להתכבד".
2( כו ע"א ד"ה "עשויים להתכבד".

3( נו, ב.
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חסרונות  מפני  הוא  תירוצים4  כמה  מקומות שכאשר מתרצים  בריבוי  מצינו  והנה 
בתירוצים אחרים5; וראיתי לבאר מדוע כל אמורא תירץ באופן אחר, כדלקמן:

א. הדוחק בתירוצו של רב נחמן בר יצחק:

הרי הסברו הוא כ"כ פשוט, וקשה לומר שהמקשן לא חשב על אפשרות זו.

ולכן רב זביד מתרץ שמדובר במקרה שיש בתיבה כמה זווית: של מעשר שמו בזווית 
אחת, ושל חולין שמו בזווית אחרת והשתמשו בו זמנית.

ב. הדוחק בתירוצו של רב זביד:

1. הרי מצינו6 שהיו בבית המקדש י"ג שופרות7 לי"ג מטרות שונות של בית המקדש, 
ושם כל א' רשום עליהם כדי שלא יתבלבלו;

וא"כ, הרי מי שהשתמש בתיבה אחת לכמה מטרות הי' צריך לרשום שם על כל ציבור 
ולא לסמוך על זכרונו; וכיצד קרה הדבר שאינו יודע מהו ציבור זה? 

2. בסוגיא בב"מ כותב רש"י8: "סתם שוכר בית כשהוא יוצא מחפש כל זויותיו, ונוטל 
את שלו ויוצא", ולכאורה כן הוא באדם המסיים להשתמש בתיבה עם כסף שלו, שבודק 
שלקח הכל; ובפרט שכאן קשה לא למצוא כסף שנשאר )בשונה מאכסניא שיכול להיות 

שלא ימצא בבית שלם משהו קטן(;

וא"כ קשה לומר שכאשר יודע שיש בתיבה זו גם חולין פרטי שלו וגם מעשר, לא 
יוציא את כל הכסף; וא"כ9 איך נוצר מקרה שנשאר כסף שאינו יודע של מה הוא10?

ולכן מתרץ רב פפא תירוץ אחר - שנמצא בגומא. ומובן מאד מדוע לא מצא כיון 
ש)כלשון הרמ"א11( "איכא למימר שהיו מונחים שם זמן ארוך ולא ראה".

4( ולהעיר מהפר"ח )שו"ע או"ח סימן תמו הלכה ד( שכותב: "והי' אפשר לומר דסבירא לי' להרב ז"ל דהני אוקימתות 
לא נאמרו אלא לפי דעת המקשן שהקשה בההיא ברייתא דניזיל בתר בתרא, אבל לפום קושטא דמילתא לא קשה מידי 

דהא בתיבות שמשתמשים בהם אין דרך לכבד, ולא דמי לשוקי ירושלים ולההיא דפת שעיפשה שכן דרך לכבד;
ולפי דבריו נמצא שכולם באו לדחות את המקשן ואין תירוצים אלו למעשה; אך עכ"פ גם בדחיית תירוץ - לכאורה 

עדיף לכ"א לדחות ממקום קל יותר, וכבפנים.
5( לדוג' לקמן סח, ב. ובריבוי מקומות.

6( מסכת שקלים פרק ו' משנה ה'
7( קופות שרחבות למטה וצרות למעלה כדי שמי שרוצה יוכל להכניס כסף, אך לא לגנוב.

8( שם ד"ה "הכא נמי".
9( להעיר, שהמרדכי לקמן מביא דין זה למעשה )בשונה מהרמב"ם ועוד(, וק"ק על הנ"ל שמקרה זה דחוק.

10( לכאורה יש להקשות, שהרי בתירוץ שם עונים שהשתמשו ג' אכסנאים יחד ולא יודעים של מי זה, ואין אומרים 
שכל אחד שומר על שלו; אך יש לחלק בפשטות - שם מדובר בג' אנשים שונים בבית אחד, וייתכן שנפל לאחד ולא 
ימצא ויתייאש )כמו שרשי בעצמו כותב בד"ה הנ"ל(, אך אצלינו בקופה הרי יש אדם אחד והוא שם את הכסף מרצונו, 
ומסתמא כיון שיש שם עוד כספים שאינם שלו, הרי יקפיד לקחת הכל, וכיון שלקח - קשה להעמיד שכן ימצא שם כספים.

11( שו"ע יו"ד סי' רנט ה"ו. וראה מרדכי ב"ב סימן תרנ"ט שבגומא שרגילים לבדוק הולכים אחר האחרון.
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ג. הדוחק בתירוצו של רב פפא:

כתב המהר"י קורקוס12: "מסוגיא דפרק אילו מציאות משמע דליתי' לההיא תירוצא; 
דבתרא  והני  אזיל  קמאי  קמאי  ונימא  בתרא  בתר  וניזיל  שוכרים  גבי  התם  דפרכינן 
הוא ושנוי לה בשינויי דחיקי ולא אוקמוה בשמצא בגומא משמע דלא קי"ל בההוא 

תירוצא".

והיינו, שכיון שלא הביאו בסוגיא דב"מ את תירוצו של ר"פ )ועוד(, מוכח שתירוץ 
זה דחוק; וממשיך שם, שלכן רנב"י ור"ז חלקו עליו. ולכן גם הרמב"ם לא הביא דין זה 

להלכה.

ויש לדחות ע"פ תירוץ התוס' בסוגיא שם:

. . ויש גומא שהיא עמוקה או סדק  "ויש לומר שיש גומא שנבדקת על ידי כיבוד 
שהוא עמוק שאינו נבדק ע"י כיבוד כי ההיא דפסחים; ומתני' דקתני מצא בתוך הבית, 
לא משמע שמצא בסדק עמוק או בגומא עמוקה כל כך שלא יוכל לו למצוא בשעת 

כיבוד".

וא"כ מובן שאף שתירוצו של ר"פ מובן מסברא ואינו דחוק, לא הביאוהו בסוגיא 
דב"מ שם.

ג
אי אמרת  בדיק,  נמי  בגומא   - בדוק, מאן דבדק  חזקתו  "אי אמרת  נדה שם:  בגמ' 
חזקתו מתכבד, גומא לא מתכבדא". והקשו התוס' בנדה ובב"מ, שבסוגייתנו בפסחים 
משמע מדברי ר"פ שדבר הנמצא בגומא אין הולכים אחרי האחרון כיון שלא סומכים 

שכשבודק - מוצא. ותירצו בכ"מ באופן אחר:

בנדה: "התם בחריץ המכוסה בקרשי התיבה דההיא גומא אינה נבדקת".

ובב"מ: "יש גומא שהיא עמוקה או סדק שהוא עמוק שאינו נבדק ע"י כיבוד כי ההיא 
דפסחים".

וצ"ע מדוע תירצו בכל מקום באופן שונה.

וצ"ע.

12( רמב"ם הלכות מעשר עני ונטע רביעי פרק ו' הלכה יא.
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ביאור בדברי תוס' ד"ה 'הניח'
 הת' דוד שיחי' גבריאל
תלמיד בישיבה

גבי חמץ הנשאר אצל האדם לאחר הבדיקה  ב( מובאים דברי רבא  )ט,  במסכתין 
יניחנו בצנעה, שמא תטול חולדה בפנינו". ובהמשך לכך מובאים   - - "מה שמשייר 
מקרים שונים בהם ישנו ספק האם החולדה נטלה מהחמץ, והאם ישנו כעת חמץ בבית.

והמקרה השביעי אודותיו דנה הגמ', הוא אדם שהניח חמץ בזוית מסוימת בביתו 
ומצאו בזוית אחרת, ובזה חולקים רשב"ג וחכמים. "דתניא: קרדום שאבד בבית - הבית 
טמא, שאני אומר: אדם טמא נכנס לשם ונטלו. רבן שמעון בן גמליאל אומר: הבית 
האחרת  בזוית  והניח  זו  מזוית  שנטלו  או  ושכח,  לאחר  השאילו  אומר:  שאני  טהור, 

ושכח".

ועל כך שואלת הגמ': "זוית מאן דכר שמי'?" שהרי ת"ק לא דיבר כלל אודות זוית, 
ומהי א"כ מחלוקתם? ועל כך משיבה הגמ' "חסורי מחסרא והכי קתני: קרדום שאבד 
בבית - הבית טמא, שאני אומר: אדם טמא נכנס לשם ונטלו; או שהניחו בזוית זו ומצאו 
בזוית אחרת - הבית טמא, שאני אומר: אדם טמא נכנס לשם ונטלו מזוית זו והניחו 
בזוית אחרת. רבן שמעון בן גמליאל אומר: הבית טהור, שאני אומר: השאילו לאחר 

ושכח, או שנטלו מזוית זו והניח בזוית זו ושכח".

בזוית אחרת אני  ומצאו  זו  בזוית  - סובר שאפי' אם הניחו  - חכמים  היינו, שת"ק 
תולה שאדם טמא עשה פעולה זו והבית טמא, וכן בנוגע לחמץ - לשיטת חכמים צריך 
הוא לבדוק את ביתו, שחוששים לגורם חיצוני, וכך גם כאן נחשוש שעכבר נטל את 
החמץ שהי' בזוית זו למקום אחר וחמץ זה המונח לפנינו ב'זוית אחרת' הינו חמץ אחר. 
משא"כ לרשב"ג אין חוששים לגורם חיצוני, ותולין שהאדם הזיז )כבסוגיא ד'קרדום'( 

והחמץ המונח לפנינו הוא החמץ שהניח ואינו צריך לבדוק שוב את ביתו.

דרבן  פלוגתא  אחרת  בזוית  ומצא  זו  בזוית  "הניח  שיטתם:  את  ומבאר  נעמד  תוס' 
זהו  ולא  עשה  עכבר  שמא  דחוששין  בדיקה  צריך  דלרבנן  ורבנן.  גמליאל  בן  שמעון 
שהניח, ולית להו לרבנן הוא שאבד הוא שנמצא אלא כרשב"ג דאמר תיבדק כל השדה 

כולה".
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וההסבר בדבריו: בנוגע לשדה שאבד בה קבר, ישנה מחלוקת רבנן ורשב"ג עד כמה 
צריך האדם לבדוק את שדהו ע"מ ששדהו תטהר - רבנן סוברים שעל האדם לבדוק עד 
שימצא בה קבר אחד, שתולים שהקבר שאבד הוא הקבר שמצא, ואילו רשב"ג סובר 
שעל האדם לבדוק את שדהו כולה, ואע"פ שמצא בה קבר - אינו יכול להסתפק בזה 

ועליו לבדוק את כל השדה13.

ותוס' בא בתירוצו לומר שרבנן בסוגיין סבירא להו כרשב"ג בסוגיא ד'שדה שאבד בה 
קבר', ובזה מובנת שיטתם שמצריכים בדיקה אע"פ שמצא, כיון ויתכן שחתיכת חמץ זו 

אינה החתיכה שהניח, והחתיכה שהניח נגררה ע"י עכבר לזוית אחרת בביתו.

ולכאורה דברי התוס' אינם מובנים כלל, שהרי בפשטות הסברות העומדות מאחורי 
בסוגיות  ובין  קבר,  בה  שאבד  דשדה  בסוגיא  בין  שוות  הינם  ורשב"ג  רבנן  שיטות 
מהמקרים  אחד  בכל  ורשב"ג  רבנן  פוסקים  ומדוע  בבית,  שאבדו  ו'חמץ'  ד'קרדום' 

בהיפוך גמור מבחבירו! ומה תירוץ יש בדברי התוס'?

ויש לומר בדברי התוס', שבא לבאר דמחלוקת רבנן ורשב"ג היא כיצד "חמץ שהניח 
בזוית זו" - "מצאו בזוית אחרת":

רבנן סוברים שיש לחשוש שמא עכבר גרר אותו מזוית זו לזוית זו, ולכן יש להסתכל 
על מקרה זה כמקרה ד"שדה שאבד בה קבר", כיון שהמדובר הוא בעכבר. ובזה גופא 
סוברים הם בדין זה כרשב"ג מכיון שהמדובר כאן הוא בעכבר )שביכולתו לגרור את 

החמץ ולפורר אותו בכל חלקי הבית(.

ואילו רשב"ג סובר שאין לחשוש שמא עכבר גרר את החמץ מזוית זו לזוית זו, אלא 
בעה"ב נטלו והניחו וכפי הנראה שכח, וא"כ לדין זה אין מקרה ד"אבד", ולכן אינו חייב 

לבדוק את ביתו שוב.

עכבר לבית - "אבד" - הי' רשב"ג סובר  היינו, שבאם המדובר הי' במקרה שנכנס 
שעל האדם לבדוק שוב את ביתו )כפי שפסק בסוגיא ד"שדה שאבד בה קבר"(, אך 
בסוגיין - כאמור - סובר רשב"ג שאין לחשוש שמא פעולה זו נעשתה ע"י עכבר, אלא 

בעה"ב עשאה ושכח.

וכל זה הוא פשוט, ולא באתי אלא לתת חידוד בדברי תוס'.

13( ורק לאחר שבדק כל השדה ולא מצא בה אלא קבר אחד תולים שהקבר שאבד הוא הקבר שמצא, וכפשוט.
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שיעור איסור הנאה
 הרב לוי יצחק שי' דינרי
נו"נ בישיבה

א
איתא במסכתין )כב, א(: "אמר ר' אבהו, כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא 
תאכלו - אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה )משמע(". היינו שבכל מקום בו התורה 
כותבת איסור אכילה, הכוונה גם לאיסור הנאה )אא"כ מפרט הכתוב במפורש שאין 

בזה איסור הנאה(.

ובגמ' הקשו מברייתא: "ותניא: ממשמע שנאמר סקול יסקל השור איני יודע שהיא 
הכתוב, שאם  לך  מגיד  יאכל,  לא  לומר  תלמוד  ומה  באכילה?  אסורה  ונבלה  נבלה, 
מנין? תלמוד  לי אלא באכילה, בהנאה  אין  - אסור.  דינו  )את(  שחטו לאחר שנגמר 
לומר ובעל השור נקי". ומברייתא זו לכאו' משמע בפירוש שהאיסור אכילה אינו כולל 
בתוכו איסור הנאה, שלכן צריך לכך לימוד מיוחד מ"ובעל השור נקי". ומתרצת הגמ' 
ש"לעולם לא יאכל - איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. ובעל השור נקי - להנאת עורו 

הוא דאתא".

הנה בספר דבר שמואל14 בסוגיין כתב וז"ל: "מקושיית הגמ' טעמא דכתב רחמנא וכו' 
אפשר להביא ראי' למה שמסתפק בשו"ת רעק"א סי' ק"צ דאיסור הנאה דנפ"ל מלא 
יאכל שיעורו בפרוטה, שאם נאמר דשיעורו בכזית א"כ מה הקשה, נאמר דלכך אפקי' 
רחמנא בלשון נקי להורות דשיעורו בפרוטה ולא בכזית, אלא ודאי דאף אם נלמוד 

מלא יאכל ג"כ הי' שיעורו בפרוטה".

ביאור הדברים ביתר הרחבה: רעק"א בשו"ת שלו מסתפק בדין איסורי הנאה אם 
איסורם בפרוטה או בכזית. ואומר הדבר שמואל שמסוגיין ישנה הוכחה לכך שאיסור 
לומר שהפסוק  הגמ'  יכלה  בכזית,  הי'  אכילה  איסור  ואם  היות  בפרוטה,  הוא  הנאה 
"ובעל השור נקי" בא ללמדנו ש)למרות שבד"כ איסורי הנאה הם בכזית, מ"מ( שבשור 
שנגח ישנו דין מיוחד שישנו איסור הנאה אפי' בפרוטה )שלכן נקרא זה 'נקי' - שיוצא 

14( להר"ר שמואל ברוך אליעזרוב ע"ה. ירושלים תשל"ח.
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ללא שום רוח(. ומכך שהגמ' מקשה מכך גבי איסור הנאה בכלל, משמע שאיסור הנאה 
בכלל הוא בפרוטה.

ולכאו' הוכחת הדבר שמואל צריכה ביאור, שהרי הגמ' כותבת מפורש שהתיבות 
"ובעל השור נקי" נצרכות כדי להתיר גם את העור בהנאה, ובאם נאמר שתיבות אלו 
באות ללמד שבשור ישנו דין מיוחד - שאיסור הנאתו הוא בפרוטה, אז מהיכן נלמד 

שגם העור אסור בהנאה?

עוד צריך להבין: לשון הברייתא הוא "אין לי אלא באכילה, בהנאה מנין? ת"ל ובעל 
השור נקי". ומלשון זו משמע שמ"ובעל השור נקי" למדים גבי איסור הנאה בכלל, ומהי 
הסברא לומר שנלמד מכך שאיסור הנאה הוא בפרוטה )שאין זה מסתדר כלל עם לשון 

הברייתא(?

ב
ובחידושי הר"ן בסוגיין )ד"ה סד"א בשרו( פי' וז"ל: "וברייתא דלעיל הכי מפרשא, 
מגיד לך הכתוב שאם שחטו לאחר שנגמר דינו אסור, ונפיק לן מדכתיב את בשרו, 
כלומר אע"ג דעבדי' כעין בשר. אין לי אלא באכילה, כלומר לבשר דבר אכילה, למידי 

דלא שייכא אלא הנאה דהיינו עור מנין, ת"ל ובעל השור נקי".

היינו שהר"ן מפרש שפירוש המילים "אין לי אלא באכילה, בהנאה מנין" )שלכאו' 
למסקנת הגמ' שתיבות "ובעל השור נקי" באות ללמד שהעור מותר בהנאה, לא מובנת 
לשון זו, שמשמע ממנה שתיבות "ובעל השור נקי" באות ללמד על כל השור שמותר 
בהנאה(, הוא, "אין לי אלא במידי דאכילה", היינו שמ"לא יאכל" למדים רק שחלקי 
השור המיועדים לאכילה - אסורים, "במידי דהנאה" - בחלקי השור שלא אוכלים אותם 

ורק נהנים מהם )כגון העור( - "מנין" שאסורים באכילה? - "ת"ל ובעל השור נקי".

ועפ"ז אוי"ל שכ"ה הכוונה גם בקושית הדבר שמואל הנ"ל:

הפירוש ב"אין לי אלא באכילה" הוא - "אין לי אלא בשיעור אכילה", שבשיעור אכילה 
באכילה,  אסורה  נבילה  )שהרי  בהנאה  הוכחה מהפסוק שאסור  ישנה  כזית(  )דהיינו 
- מנין הוכחה שאסור להנות ב'שיעור  "בשיעור הנאה מנין?"  ואיסורה הוא בכזית(, 
הנאה' )שניתן הרי להנות גם בפחות מכזית(, "ת"ל ובעל השור נקי" - מכך שכתוב 'נקי' 

למדים שאינו מרויח מאומה מהשור, אפילו לא שוה פרוטה.

ומכך שהגמ' לא אמרה באופן זה, מוכח כהדיעה שהביא הרעק"א שאיסור הנאה הוא 
בפרוטה, ולכן לא יכולה הגמ' לומר באופן זה )שהרי אם איסור הנאה הוא בפרוטה, 
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אז א"א לומר שהחידוש ב"ובעל השור נקי" היא שאסור ליהנות גם בפרוטה, שהרי זהו 
דבר הפשוט(, וא"ש ההוכחה מגמ' זו.

אלא  לי  ב"אין  שהכוונה  נלמד  באם  שהרי  הנ"ל,  הא'  הקושיא  גם  מתורצת  ובכך 
בין בשר  לי אלא בשיעור אכילה", אזי ממילא מובן שאין הבדל  "אין  באכילה" הוא 
השור לעורו, ואין צריך ללמוד מהפסוק שהעור אסור בהנאה )ורק שצריכים ללמוד 
מהו השיעור האסור בהנאה )גם בבשר וגם בעור(, ואפשר לומר שהפסוק בא ללמדנו 

ששור אסור בהנאה בפרוטה כנ"ל.

הערות קצרות בתניא 
 הרב שלום דובער שי' וולף
ר"מ ומשפיע בישיבה

 - לקוטי אמרים - 
פרק ט 

בתחילת פ"ט מבאר מקום משכן הנפה"א והנפה"ב בגוף האדם, שהנפה"ב שוכנת 
כהקדמה  בא  זה  ביאור  ולכאורה  שבראש.  במוחין  והנפה"א  שבלב,  השמאלי  בחלל 

למבואר בהמשך הפרק אודות מלחמת הנפשות על השליטה בגוף.

כשמדבר על משכן הנפה"ב בלב מפרט - "כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן 
בלב", ולכאורה מפרט כאן ג' ענינים השייכים לג' הקוים חג"ת. וצ"ע לפ"ז מדוע הקדים 

התפארות לכעס.

*

ומאריך  כשמדבר על משכן הנפה"א, מקצר בענין מקום משכנה העיקרי שבמוח, 
דוקא בענין התפשטותה בחלל הימני שבלב, ומפרט בזה ב' ענינים: ")א( והיא אהבת 
ה' כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם 
בדברים המעוררים את האהבה. וכן )ב( שמחת לבב בתפארת ה' והדר גאונו כאשר עיני 
החכם אשר בראשו במוח חכמתו ובינתו מסתכלים ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד 

אין חקר ואין סוף ותכלית".

 וגם בהמשך הפרק כשמדבר על רצון הנפה"א למשול בגוף מקצר בענין המוחין 
ומאריך בענין הלב, ובעיקר אודות ב' בחי' אהבה שיש בלב, אהבה כרשפי אש ואהבה 
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בתענוגים. ולכאורה יהי' נכון לומר שב' הענינים שבחלל הימני שבתחילת הפרק, הם 
הם ב' הענינים של אהבה כרשפי אש ואהבה בתענוגים שבהמשך, שהרי "שמחת לבב 

בתפארת ה'" היא היא בחי' אהבה בתענוגים של הצדיקים )כמבואר באגה"ק סי"ח(.

והטעם שמאריך בב' בחי' אלו דוקא, הן בתחילת הפרק והן בהמשכו, מפני שבב' בחי' 
אלו מתבטא ההבדל בין הבינוני שעבודתו בעיקר באהבה כרשפי אש )כפי שחוזר אודות 
ביטוי זה שוב ושוב לכל אורך הפרקים הבאים(, לצדיק שעבודתו באהבה בתענוגים 
)כמבואר בפרק י(. וזהו גם הטעם שבכלל מזכיר בפרק זה בחי' אהבה בתענוגים, אף 
שאין זה ענינו בספר התניא שהוא ספר של בינונים, כיון שאין זה אלא הקדמה לפרק 

שלאח"ז בביאור ענין הצדיק. 

*

נולדת  אש  כרשפי  אהבה  שבחי'  הפרק,  בראש  הנ"ל  מלשונו  לדייק  אפשר  גם 
בעיקר מהבינה )"משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם"(, לעומת אהבה 
בתענוגים שנולדת בעיקר ממח חכמה )"כאשר עיני החכם אשר בראשו במח חכמתו 
ובינתו מסתכלים ביקרא דמלכא", שהסתכלות העיניים היא משל על התפיסה של בחי' 

החכמה כידוע(.

וה"ז מתאים למה שמפורש בהמשך הפרק בנוגע לאהבה בתענוגים - "העונג הוא 
במח חכמה ושכל המתענג בהשכלת ה' וידיעתו". ובפי"ג לגבי הבינוני - "שנפש האלקית 
מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה, להתבונן בגדולת ה' 
א"ס ב"ה ולהוליד אהבה עזה לה' כרשפי אש". ולהעיר ג"כ מהמבואר בדרושים בענין 

אמה עברי' שעיקר בירור המדות והפיכתם לטוב הוא על ידי מוח החכמה דוקא. 

*

בתוך הפרק מבאר רצונה של הנפש האלקית שהלב יהי' - "תוכו רצוף אהבה מלא 
וגדוש עד שתתפשט וכו'". ומבואר על זה שיש כאן סדר של מלמטלמ"ע. בתחילה רק 

רצוף אהבה, ואחרי זה מלא, ואחרי זה גדוש.

ולהעיר מפי"ב שם מבאר שהבינוני אחר התפלה - "אין רשפי אש אהבת ה' בהתגלות 
לבו, רק תוכו רצוף אהבה שהיא אהבה הטבעית המסותרת".

פרק י
וכו'".  נפשו האלקית  מגביר  "והנה כשהאדם   - ומתחיל  בפ"י מבאר דרגת הצדיק, 
משמע שאין נפש האלקית מתגברת מאלי', אלא שהאדם הוא המגביר ומעורר אותה. 
ואילו בפי"א כשמדבר על מצבו של הרשע, הלשון היא - "מתגבר הרע על הטוב . . 
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שהרע שבנפשו גובר בו . . ואח"כ גובר בו הטוב", ועד"ז כל המשך הפרק. היינו שהטוב 
והרע הם מתגברים מעצמם, ללא עבודתו של האדם.

ויש לומר בפשטות דיוק הלשון: כי לכל אדם יש נפש אלקית ונפש בהמית, והנפה"ב 
מצד עצמה נמשכת לעניני' והנפה"א מצד עצמה נמשכת לעניני'. וגם כאשר האדם 
אינו חי חיי עבודה, שאינו עובד על עצמו להיות כפי שצריך להיות, גם אז ב' הנפשות 

פועלות ונלחמות ביניהם, ולפעמים זו גוברת ולפעמים זו.

ולכן בפי"א שמדבר על רשע שאיננו עובד על עצמו, אלא הנפה"א והנפה"ב נלחמים 
בבחירתו  באים  אינם  שלו  תשובה  ההרהורי  וגם  העבירות  גם  אזי  כטבעם,  ביניהם 
ועבודתו אלא הם מקרים שקורים לו. ולכן הלשון הוא שהטוב או הרע מתגבר או גובר 

- היינו מעצמו.

אמנם בפ"י שמדבר על צדיק שבא לאחרי קדימת העבודה דבינוני, שהבינוני הוא 
האדם העובד על עצמו שהמוח )בו משכן הנפה"א( יהי' שליט ומושל על הרוח שבלבו 
"שהאדם מגביר נפשו האלקית",  )משכן הנפה"ב( )כמבואר בפי"ב(, לכן הלשון הוא 

היינו התגברות נפה"א הבאה על ידי עבודת האדם.

ועפ"ז נמצא שהחילוק האמיתי בין בינוני לרשע הוא לא בכמות העבירות, שהרשע 
שהבינוני  הוא  הענין  עיקר  אלא  מימיו  עבירה  עבר  לא  והבינוני  מימיו  עבירה  עבר 
"שליט ומושל ברוח שבלבו", וזו הסיבה שלא עבר עבירה. ואילו הרשע עיקר חסרונו 
הוא שאינו שולט ברוחו, ולכן אף שלפעמים עושה מצוות )מצד התגברות נפה"א(, יכול 

להיות גם שיעבור עבירות )מצד התגברות הנפה"ב(.

ולפי זה נמצא דבר נפלא, שמי שמפעם לפעם כן שליט ומושל ברוח שבלבו, ועושה 
מצוות לא מצד התגברות הנפש האלקית מאלי', אלא מצד זה שהוא מדעתו ובבחירתו 
הגביר את הנפש האלקית, הרי יש לו שייכות מסויימת לדרגת הבינוני, אף אם עבר 

עבירה מימיו בהזדמנויות אחרות כשלא השליט המח על הלב.

ובסגנון אחר: אדמו"ר הזקן מצייר את הבינוני המוחלט, שלעולם הוא שולט בנפשו, 
ולעומתו הרשע המוחלט שכל ימיו הוא נסחף אחר הנפשות הפועלות בו ולעולם אינו 
נוקט יוזמה להשתלט על המצב. אך רוב האנשים נמצאים במצב שלפעמים הם שולטים 

במצב )כבינוני( ולפעמים לא )כרשע(. ודו"ק.

פרק טז
בפט"ז מבאר שההתבוננות השכלית בגדולת ה' מתלבשת במעשה המצוות "להיות 
להם בחי' מוחין וחיות וגדפין לפרחא לעילא", ומשמע שזהו בסדר מלמעלה מלמטה, 
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שההתבוננות יורדת מהמוח העליון אל המעשה התחתון להיות לו מוחין, ויתירה מזו, 
לרדת עוד יותר ולהיות לו אפילו חיות ממש, ויתירה מזו, אפילו גדפין.

ורחימו שבהתגלות לבו שהם חומריים  ודו"ק בהמשך הפרק, כשמדבר על דחילו 
לב  שבתעלומת  ורחימו  דחילו  ועל  המצוות,  למעשה  גדפין  בחי'  שהם  אומר  יותר, 

שגבהו דרכיהם למעלה מעלה, אומר שהם בחי' מוחין וחיות. 

פרק יט
בפי"ט מדבר על הנכונות שיש בנפש האלקית למסור את הנפש על קידוש ה', כיון 
בשרשה  "לידבק  רוצה  שהנשמה  מבאר  הענין  ובתחילת  בה'.  דבוקה  להיות  שרוצה 
ומקורה בה' חיי החיים ברוך הוא", וחוזר על ביטוי זה )"ה' חיי החיים"( שוב בהמשך 

הפרק. ובהמשך כשמדבר על הקליפות מזכיר כבדרך אגב כביכול ש"נקראים מתים".

שהמס"נ  מרמז  שבזה  הפרק.  לכללות  ונוגעים  בדוקא,  הם  אלו  ביטויים  ולכאורה 
של הנשמה על האלקות אינו ענין של ויתור על החיים בשביל אהבת ה', אלא להיפך, 
שמרוב שרצונה של הנשמה הוא לחיות, לכן היא מעדיפה את החיים האמיתיים של חיי 

החיים על פני המוות של הקליפות. ודו"ק.

*

בסיום הפרק מבאר שכח המס"נ על אמונת ה' אחד גדול כל כך לגרש הקליפות עד 
שלא יוכלו לגעת אפילו בלבושים של דיבור ומעשה - "שלא לעשות רק איזה מעשה 
לבד נגד אמונת ה' אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה אף שאינו מאמין בה כלל בלבו. 

וכן שלא לדבר תועה ח"ו על אחדות ה', אף שאין פיו ולבו שוין".

כפי  הוא  אלו,  בפרקים  המבואר  הענין  לכללות  זה  ענין  של  החשיבות  ובפשטות 
שמסיים שבזה ניכר כיצד הנשמה - "יראה ומפחדת בטבעה מנגוע בקצה טומאת ע"ז 
יח ש"קרוב  וזהו המשך לאמור בריש פרק  דחילו הנכלל ברחימו".  "וזה נקרא  ח"ו", 
הדבר מאד" לכל אחד לעבוד את ה' "בדחילו ורחימו", שביאר שם שהכוונה לאהבה 
הטבעית שבכל אחד מישראל, אלא שצריך ביאור "כיצד נכלל בה גם דחילו". ועל זה 

בא המענה כאן בסוף פרק יט.  

ואולי אפשר להוסיף בזה, שבהדגשה על ענין הלבושים של דיבור ומעשה ישנו עוד 
על  כח המס"נ  אודות  כאן  כל המבואר  הענין. שהרי  לכללות  ג"כ  הנוגע  ענין חשוב 
אמונת ה' אחד בא כהקדמה למבואר בהמשך )פרק כד( שכל עבירה היא מעין ע"ז, 
ולכן כשם שיש ליהודי את הכח למס"נ על ע"ז, כך יש לו את הכח למס"נ על כל עבירה 
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שהיא. וכיון שרוב השס"ה ל"ת הם בדיבור ומעשה בלבד, לזה חשובה כאן ההדגשה 
שכח המס"נ על ע"ז כפשוטה הוא גם על ענינים של דיבור ומעשה בלבד.

פרק כח
בפכ"ח כותב שאדם העומד בתפלה ועומד לנגדו מישהו ומבלבלו, צריך להתבונן 
שיש במאורע זה השגחה עליונה לכוונה חיובית, והמטרה היא שהמתפלל יוסיף אומץ 
בתפלתו עד שלא ישמע דברי המבלבל. שבביאור זה נמצא שהמבלבל אינו אלא אמצעי 

להוספה בתפלה של המתפלל, ואין כוונה בו עצמו.

לומר  שייך  בנכרי  דוקא  כי  ערל,  בנכרי  שמדובר  וכתב  דייק  שאדה"ז  לומר  ויש 
משא"כ  היהודי.  אצל  תועלת  מזה  שתהי'  אחר,  ענין  בשביל  אלא  אינה  שמציאותו 

בישראל שלא שייך לומר זאת, כמבואר במ"א15.

פרק לב
בפל"ב מבאר שמי שאינו חבירו ואינו מקרב אצלו צריך לאהבו, ומה שכתוב שמצוה 
לשנאתו הוא רק בחבירו בתורה ומצוות וכבר קיים בו הוכח תוכיח ואעפ"כ לא שב, 
שאז מצוה לאהבו ומצוה לשנאו, וגם יעורר רחמים בלבו. ודו"ק, שמונה כאן ג' ענינים, 

אהבה שנאה ורחמים, ג' הקוין דחג"ת. 

והנה מבואר בלקו"ש )ח"ב ע' 398 ואילך( שבין בנ"י יש קשר על שכלי של "לעברכם 
בברית", וקשר זה מתבטא דוקא עם היהודים הפשוטים "חוטב עציך ושואב מימיך". 
כיון  עציך"(,  )"חוטב  לגבעונים  נשבע  שיהושע  בכך  הפנימי  הענין  ועפ"ז מבאר שם 

שההתקשרות אתם היא דוקא באופן של שבועה שלמעלה מטו"ד. 

שב"חיצוניות  התקשרות  ישנה  אלקות,  עם  שבהתקשרות  שכשם  לומר,  יש  ועפ"ז 
הלב", היינו מדות הנולדות ע"פ טעם ודעת, ובזה שייך ההתחלקות דחג"ת וכו', וישנה 
ההתקשרות שב"פנימיות הלב", בחי' היחידה שלמעלה מטו"ד, התקשרות פשוטה עם 

אלקות, ולא שייך שם התחלקות קוין וכו'. 

עד"ז הוא ב' הענינים המבוארים בתניא, שמי שחבירו ומקרב אצלו, אז התקשרותו 
א' מהם הוא מצד סיבה  וכל  קוין,  הג'  יש שם מקום לכל  ולכן  טו"ד,  היא ע"פ  עמו 
)"אהבה מצד הטוב ושנאה מצד הרע"(. אך מי שאינו חבירו - "בריות בעלמא", ע"ז 
אומר שההתקשרות אתו צ"ל רק באהבה מוחלטת בלי סיבה ובלי נתינת מקום לענין 

אחר. וכנ"ל שדוקא שם מתגלה ההתקשרות העצמית. 

15( לקו"ש ח"י שיחה לפ' נח.
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פרק מא
בפרק מא בתחילתו, ישנם שני עניני התבוננות, המביאים לידי שני ענינים בעבודת 

האדם:

 א. "להתבונן במחשבתו גדולת א"ס ברוך הוא ומלכותו אשר היא מלכות כל עולמים 
. . ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט", שמזה באה המסקנה לפועל 

- "והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו . . לעבדו ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד". 

ב. ואח"ז התבוננות נוספת, "והנה ה' נצב עליו . . ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי". 
שמזה באה המסקנה לפועל, "ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה, כעומד לפני 
במדינת  שנמצא  כאחד  רק  "לא   - בסה"ת(  )בשיעורים  אד"ש  שמדייק  וכפי  המלך". 

המלך".

כלומר, שיכול להיות ב' סוגי עבדים: ישנו עבד הנמצא במדינת המלך, רחוק מהמלך, 
והוא מכיר בכך שיש לו מלך והוא מקבל עולו וממלא כל הציוויים שלו, אך בלי רגש 

של יראה גלוי' בלב.

וישנו עבד שעומד לפני המלך ממש לשרת אותו בהיכלו, שעבד זה משרת את המלך 
זהו  עול  החסידות, שקבלת  ובסגנון  ממש.  ויראה  באימה  אלא  עול,  בקבלת  רק  לא 
ענין מקיף, ויראה היא רגש פנימי. והם הם ב' התבוננויות הנ"ל. וכפי שיראה המעיין 
בהמשך הפרק, כיצד חוזר אדה"ז שוב ושוב על כפל הענינים 'עבודה' ו'יראה', והם הם 

ב' הענינים הנ"ל. 

פרק מו־מט
ובפרטיות,  הפנים".  אל  הפנים  "כמים  של  האהבה  אודות  מבאר  מ"ו־מט  בפרקים 

מבאר בזה ב' ענינים:

א. אהבת ה' אל ישראל התגלתה בעת יציאת מצרים, שירד ממקום כבודו להוציאם 
יום  ובכל  ודור  דור  בכל  הוא  זה  דרך  ועל  מו(.  )פרק  אליו  ולקרבם  הארץ  מערוות 
ויום, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים )פרק מז(. והתבוננות בזה 

מעוררת באדם אהבה לה' כמים הפנים אל הפנים. 

הגדול  אורו  שצמצם  העולם,  בריאת  בעצם  מתגלית  החומרי  לאדם  ה'  אהבת  ב. 
הבלתי תכלית וסילק אותו על הצד, בכדי לברוא עולם הזה ובו אדם חומרי שיתקרב 
לה'. וכמים הפנים אל הפנים, ראוי לאדם גם כן לעזוב כל אשר לו ולדבוק בה' )פרקים 

מח־מט(.
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ומההבדלים שבין ב' ענינים אלו, שבהתבוננות הראשונה מודגש כיצד היא שייכת 
לכל אחד, גם לאנשים פשוטים, ודוקא לאנשים פשוטים16. וכפי שמבאר במשל בתחילת 
הענין שאם על כל אדם אמרו - "כמים הפנים אל הפנים כן לב האדם אל האדם", "על 
אחת כמה וכמה אם מלך גדול ורב מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה 
ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה . . תתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת בלב 

ההדיוט ושפל אנשים הזה אל נפש המלך". 

וכן הוא בנמשל, שהקב"ה הוציא את ישראל ממצרים "ערות הארץ מקום הזוהמא 
והטומאה". ועד"ז הוא בכל דור ודור, שהאדם נמצא ב"מאסר הגוף, משכא דחויא ]= 
עור הנחש[", והקב"ה מוציא אותו משם ומקרב אותו אליו. ולכן בהתבוננות זו, ככל 
שהאדם מכיר יותר בפחיתותו, הוא מתפעל יותר מאהבת ה' אליו, ומתעוררת בו אהבה 

יותר עמוקה.

וכן בסוף פרק מו, שאדה"ז ממשיך את הנמשל ומבאר שעל ידי קיום המצוות נעשה 
יחוד והתכללות הנפש באור א"ס, כמו המלך שמחבק את ההדיוט במשל. ונכנס לבאר 
באריכות שאין הכוונה רק לצדיקים הגדולים כמו האבות, אלא - "כן הוא בכל נפש 
מישראל . . אף אם הוא בור ועם הארץ . . כי אין החומר מונע יחוד הנפש באור א"ס 
ב"ה . . אף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור קדושת שבת ויו"ט". ועל פי הנ"ל 
מובן שהדגשה זו נוגעת לכללות הענין, לבאר שאף ההדיוט ושפל אנשים זוכה לחיבוק 

ונישוק המלך. 

אדה"ז  ע"י  במפורש  מיועדת  מח־ט(  )פרק  השני'  ההתבוננות  זה,  כל  ולעומת 
א"ס  בגדולת  המשכיל  יתבונן  "כאשר  הענין,  בתחילת  ובלשונו  בלבד.  ל"משכילים" 
ב"ה". וכן בסוף פרק מט, "כאשר ישים המשכיל אלה הדברים אל עומקא דלבא ומוחא". 
ובפשטות מובן כיון שהתבוננות זו עוסקת בסוד הצמצום וכו', שזה לא שייך לכל נפש. 

*

והאהבה  הצמצום,  בענין  מח־מט  בפרק  המבוארת  ההתבוננות  של  ענין  באותו 
הנולדת מזה אצל המשכילים. יש להעיר על הבדל שיש בין אהבה זו לכל האהבות 
המדוברות לפני', שכל האהבות מביאות רצון "לדבקה בו" סתם על ידי קיום המצוות. 
אך ההתבוננות בכך שהקב"ה צמצם אורו הגדול וסילק אותו על הצד, מולידה בלב 
ולהפקיר הכל  אדם תנועה בדוגמת זה, "להניח ולעזוב כל אשר לו מנפש ועד בשר, 
בשביל לדבקה בו יתברך . . ולא יהי' שום מונע מבית ומחוץ לא גוף ולא נפש ולא ממון 

ולא אשה ובנים".

16( וראה הערת אד"ש בשיעורים בסה"ת, שלכן נאמר בתחילת הענין "קרוב הדבר מאד מאד", בכפליים. כי ככל 
שהאדם יותר נמוך, כך הענין יותר מתקרב אליו.
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וכפי שמבאר בהמשך הפרק, שג' הענינים המוזכרים כאן )נפש, ממון, אשה ובנים(, 
הם הם האמורים בפרשה ראשונה של ק"ש "בכל לבבך" - "הן האשה וילדי' שלבבו של 
אדם קשורה בהן". "ונפשך ומאדך כמשמעו, חיי ומזוני". ועל זה אומרת הפרשה שיש 
לאהוב ה' "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", היינו "להפקיר הכל בשביל אהבת ה'". 
ועד"ז חוזר בסיום הענין, "להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד, ורק לדבקה בו 

יתברך".

*

עוד יש לדייק בענין זה, שבפרק מט אדה"ז חוזר שוב ושוב על ההגדרה "חומרי". 
הן בהסברת תכלית הצמצום - "כדי לברוא גוף האדם החומרי". הן בשאלה "איך יבוא 
האדם החומרי למדה זו", להפקיר כל עניניו בשביל אהבת ה'. והן בביאור נוסח אהבת 
עולם "ובנו בחרת מכל עם ולשון, הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות 

העולם".

ולכאורה אפשר לומר שביטויים אלו משלימים זה את זה. היינו שבכדי לענות על 
השאלה "איך יבוא האדם החומרי למדה זו", של אהבת ה' אמיתית ולהפקיר כל עניני 
העולם, שהרי הוא מלובש בחומר וקשור בחומר. על זה המענה בהתבוננות שתכלית 
הצמצום היא לברוא גוף האדם החומרי דייקא, ובו דייקא הקב"ה בחר מכל עם ולשון, 

שלכן חומריות האדם אינה סותרת לאהבת ה', אלא אדרבה, ממנה באים לאהבת ה'.

שער היחוד והאמונה - פרקים א־ו
בשער היחוד והאמונה פרק א מבאר שהתהוות הנבראים היא מחיות אלקית הנמשכת 

מדבר ה' שבעשרה מאמרות. 

והנה ידוע בחסידות החילוק שבין אור ושפע, שאלו ב' סוגים שונים של השפעה. 
ודו"ק בפרק ג־ד, שבכל פעם שמדבר על הנבראים עצמם מגדיר אותם כאור המתפשט 
מהמקור, הוא החיות הרוחנית שבהם. וכשמדבר על החיות הרוחנית עצמה, שאף היא 

התפשטות ממקור עליון יותר, דבר ה' עצמו, מגדיר אותה תמיד כשפע דוקא. 

ובלשונו בתחילת הענין - "אילו נתנה רשות לעין לראות ולהשיג את החיות ורוחניות 
"הרוחניות   - ושוב מיד לאחר מכן  פיו",  ורוח  ה'  פי  בו ממוצא  השופע  נברא  שבכל 
אור  ביטול  של  המשל  מביא  הענין  ובהמשך  פיו".  ורוח  ה'  פי  ממוצא  עליו  השופע 
השמש לגבי השמש עצמה, ומסיים "וכדברים האלה ממש . . הם כל הברואים לגבי 
שפע האלקי מרוח פיו השופע עליהם ומהווה אותם, והם עצמם אינם רק כמו אור וזיו 
מתפשט מן השפע ורוח ה' השופע ומתלבש בתוכם . . ולכן הם בטלים במציאות לגבי 

מקורם כמו אור השמש".
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הנשפע בכל רגע ממש בכל  "החיות   - ד, מבאר ענינה של מדת החסד  וכן בפרק 
הברואים . . גדול ה' ולגדולתו אין חקר ולכן משפיע ג"כ חיות והתהוות מאין ליש", 

ולעומת זאת מדת הגבורה ענינה "לצמצם החיות והרוחניות הנשפע מרוח פיו".

קצת  באופן  הדברים  את  להגדיר  שאפשר  לחדש  בא  ד,  פרק  בסוף  בסוגריים  אך 
שונה, ש"בחינת הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים, והחיות עצמו נקרא בשם 
האור  ומסתיר  אור, שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחינת הצמצום מכסה 
יכול להיות מוגדר בהקשרים  והחיות השופע17". ולכאורה כוונתו לומר שאותו ענין 
שונים בצורות שונות. ובעניננו, שאף שעד כאן הגדיר את החיות הרוחנית שבנבראים 
אור שהצמצום  אותה  לקרוא  נכון  יהי'  עלי'  כלפי הצמצום המסתיר  אך  בשם שפע, 

מסתיר אותו מלהאיר.

ולכן גם בפרק ו כשממשיך לדבר על ענין הצמצום, חוזר שוב על הגדרה זו "שמסתיר 
האור שלמעלה המהוה ומחי' העולם . . להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי'". אך 
כשמדבר על החיות כשלעצמה - לא בהקשר של צמצום - שוב חוזר ללשון הרגיל 

"עדיין נצב דבר ה' לעולם ושופע בהם תמיד בכל רגע".

להסתיר  והצמצום  הגבורה  "מדת  על  שמדבר  ממש,  ו  פרק  בסוף  עיון  צריך  אך 
השופע בהם", שלכאורה לפי האמור לעיל כאן הי' צריך להתייחס  ולהעלים החיות 

לחיות כאור ולא רק כשפע. 

אגה"ק - סימן יג
ימין ועובדי ה' שבבחי'  יג עוסק בענין ההתכללות שיש בין עובדי ה' בבחי'  סימן 
שמאל. והנה בד"כ בתניא, כפי שזה בכל התורה כולה, מקדים תמיד ימין לשמאל. אך 
בסימן זה, מלבד בפעם הראשונה בתחילת הענין, מקדים תמיד להזכיר השמאל קודם 
הימין. הן בתחילה כשמדבר על ב' האופנים בעבודת ה', והן בהמשך כשמדבר על בית 

שמאי ובית הלל, וגם אח"כ כשמדבר על יצחק ואברהם18.

ולכאורה זה קשור לתוכן הסימן, בביאור הפסוק - "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, 
פעלת לחוסים בך נגד בני אדם", שמבאר ש"יראיך" היינו קו השמאל, וה"חוסים בך" 
היינו בעלי בטחון שמקו הימין. והפסוק בא לחדש ולהדגיש המעלה של "רב טובך" 
שב"יראיך" דוקא )וגם הפסוק הרי מקדים "יראיך" ל"חוסים בך"(. ואולי לכן בסימן זה 

מקדים אדה"ז שמאל לימין.

*

17( וגם כאן, עדיין משתמש גם בהגדרה שפע, "האור והחיות השופע".
18( כשמזכיר שמותיהם בתחילה מקדים אברהם ליצחק, כפי סדרם. אך בביאור עבודתם מקדים יצחק לאברהם.
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בתחילת הענין כשמבאר ההבדל בין קו השמאל והימין, מפרט ב' ענינים בצמצום של 
קו השמאל. א. צמצום והסתר. ב. צמצום וגבול. וכנגדם ב' ענינים בהתרחבות של קו 

הימין. א. בלי צמצום והסתר. ב. בלי צמצום וגבול. עיי"ש.

ולכאורה פירוט זה קשור למבואר בהמשך הסימן בתוכן הפסוק "מה רב טובך . . נגד 
בני אדם". שמבאר שנרמז בזה אותם ב' ענינים. "מה רב טובך, כלומר בלי גבול ומדה 

ושיעור . . בבחי' גילוי והתפשטות נגד בני אדם ולא בבחינת צמצום והסתר כלל". 

*

כשמבאר ענין הגילוי בקו הימין מביא על זה ב' דוגמאות, "כמ"ש ואתהלכה ברחבה, 
וממנה נמשך ג"כ מה שאמרו רז"ל זרוק מרה בתלמידים". ובתניא שלפנינו העירו על 

זה בסוגריים "צריך עיון". והציעו שאולי זה שייך לפנ"ז בביאור אודות קו השמאל.

ולכאורה יש ליישב הגירסה שלפנינו בפשטות, שבענין של "זרוק מרה בתלמידים", 
אף שמצד התלמידים זהו ענין של "מרה", וגם מצד המלמד זוהי הנהגה של גבורה. אך 
מה שכאן נוגע זה היכולת של המלמד להתנהג בתקיפות והתפשטות, שזה אכן קשור 

עם ה"ואתהלכה ברחבה" של קו הימין.

*

לזה  דוגמה  מביא  ה',  עובדי  בין  שצ"ל  ההתכללות  על  כשמדבר  הענין  בהמשך 
ובית הלל. ואח"ז מבאר שורש הדברים שכן הוא "דרך  מההתכללות בין בית שמאי 
הדוגמה  מביא  לזה  ובהמשך  מזו".  זו  כלולות  המדות  כל   .  . העליון  קודש  ומדות 

מההתכללות בין אברהם ויצחק.

דוגמה  אכן  הם  דבי"ע,  נשמות  שהם  הלל  ובית  שמאי  שבית  מובן  ובפשטות 
ויצחק שהם נשמות דאצי' ממש, הרי הם  להתכללות בין עובדי ה'. משא"כ אברהם 
דוגמה להתכללות "מדות קודש העליון" עצמם, שהכוונה כמובן למדות שבאצילות. 
וכפי שמדייק גם בלשונו, שגבי בית שמאי אומר "ששרש נשמתם מבחי' שמאל העליון". 

משא"כ גבי אברהם אומר "שהוא מדת החסד והאהבה", הוא ממש. 
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בדיקת חמץ על הספק ניתקנה 

 הת' נתנאל ארי' שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמרא )פסחים ט, ב(: "תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר 

ושקל ולא ידעינן אי מצה שקל אי חמץ שקל היינו תשע חנויות".

דהיינו, כאשר היו מונחים עשרה ערימות - תשע מהן של חמץ ואחת נוספת של 
אנו  ואין  ונכנס עם הפרוסה לבית,  נוטל פרוסה מאחת הערימות  וראה עכבר  מצה, 

יודעים מאיזה ערימה לקח את הפרוסה, האם הינה חמץ או מצה?

ובכדי להכריע ספק זה, מדמה זאת הגמ' לספק במקרה של תשע חנויות, שבו הכלל 
הוא שכל קבוע שנטלו ממקום קבוע אין הולכין בו אחר הרוב, אלא נחשב כמחצה על 

מחצה וספק איסורא לחומרא, ויש לבדוק שוב.

ונחלקו רש"י ותוס' בנוגע למה הסתפקה הגמ': 

רש"י מפרש את הספק כך, וז"ל: "ואתא עכבר ושקל. ונכנס לבית בפנינו ולא ידעינן 
אי חמץ שקל וכיון דחזינא צריכין אנו לבדוק או דילמא מצה שקל". כלומר, לשיטת 
צריך לבדוק את הבית פעם  בנוגע לבדיקת חמץ אם האדם  - הגמ' הסתפקה  רש"י 
דינו כמו ב"תשע  זה  והיות שמקרה  ודאי לקח מצה,  נוספת, או שאומרים שהעכבר 

חנויות" שהספק לחומרא, אזי ממילא צריך לבדוק עוה"פ.

אך בתוס' מקשים על פרש"י, ובלשונם: "היינו תשע חנויות. לפי מה שפ"ה לענין 
בדיקה לא נהירא לר"י דהיכי מייתי ראי' מתשע חנויות דהוי ספיקא דאוריית' ואזלינן 

לחומרא והכא ספיקא דרבנן הוא כדאמרינן בסמוך". 

דהיינו, קושיית התוס' היא, שהרי בדיקת חמץ הוא דין רבנן משא"כ הנידון בתשע 
חנויות הוא בנוגע לבשר נבילה שהיא דאורייתא, שבזה פסקנו לחומרא - היות וספיקא 
דאורייתא לחומרא. וא"כ כיצד לשיטת רש"י, שהספק הינו בנוגע לבדיקת חמץ, שהינה 
מדרבנן - דינו לחומרא, והרי זהו ספק דרבנן וממילא אין להוכיח מהמקרה של תשע 

חנויות, והי' נדרש לפסוק לקולא - שלא דרוש לבדוק שוב?
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כלומר,  ביטל".  שלא  כגון  דאיירי  י"ל  "מיהו  אחרת:  ומפרשים  עליו  חולקים  וע"כ 
התוס' )חולקים על שיטת רש"י, ו(מבארים שספק הגמ' הוא כאשר לא ביטל את החמץ, 
ואזי הספק הוא לא על הבדיקה בלבד, אלא על חמץ ממש שייתכן וישנו ברשותו - 

שזהו ספק דין דאורייתא.

ב
והנה בענין זה, פסק הרמב"ם: "הניח תשעה צבורין של מצה ואחד של חמץ ובא 
ונכנס לבית בדוק צריך לבדוק שכל  נטל  ידענו אם חמץ אם מצה  ולא  ונטל  עכבר 
הקבוע כמחצה על מחצה". ומשמע מדבריו שפוסק כשיטת רש"י, שמקרה זה נחשב 
כמו הספק ב"תשע חנויות" שהינו ספק דאורייתא, ודינו ש"מחצה על מחצה - כקבוע 

דמי" ולכן עליו לבדוק שוב.

והנה דרוש ביאור בזה, שהרי קושיית תוס' הנ"ל )על שיטת רש"י( בתוקפה עומדת, 
וכפי שהשיג עליו הראב"ד, ובלשונו: "לא מיחוורא הא מילתא אלא לענין בטול אבל 

לענין בדיקה ספיקא דרבנן הוא". ואין מובן, כיצד א"כ פסק הרמב"ם כשיטת רש"י?

והנה, המגיד משנה )על אתר( מבאר את הטעם לפסיקת הרמב"ם כדעת רש"י דוקא, 
ובלשונו:

 "הניח תשעה צבורין של מצה וכו'. שם )דף ט':( ט' צבורין של מצה ואחד של חמץ 
ידעינן אי חמץ שקל אי מצה שקל היינו תשע חנויות דתנן  ולא  ואתא עכבר ושקל 
תשעה חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחת מהן 

ואינו יודע מאי זה מהן לקח אסור. ובהשגות א"א לא מיחוורא הא מלתא וכו'.

"ודעת רש"י ז"ל ושאר המפרשים האחרונים כדעת רבינו גם מדברי הגאונים נראה 
כן וכן כתוב בפירוש בהלכות ה"ר יצחק אבן גיאת וכתב הרא"ה ז"ל שהטעם דאע"ג 
דספיקא דרבנן היא כיון שבדיקת חמץ תחילתה על הספק החמירו בספקה יותר משאר 

ספיקות של דבריהם וכן עיקר". עכ"ל.

מכיון  אך  לקולא,   - דרבנן  ספיקא  שאמנם  היא  המ"מ  של  ביאורו  נקודת  כלומר, 
שבדיקת חמץ נתקנה מלכתחילה על ספק )שמא עדיין נשאר חמץ בביתו אף לאחר 
שניקה וכו'( - אף שבד"כ מתקנים על הודאי - ומכך מובן שזהו ספק חמור יותר משאר 
על  )דלעיל(  תוס'  קושיית  ממילא  סרה  ועפ"ז  לחומרא.  דינו  וע"כ  דרבנן,  הספיקות 

שיטת רש"י. ומובן היטב הטעם לפסק הרמב"ם. 
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ג
 והנה, בדעת התוס' - יש לבאר טעם מחלוקתם, שסוברים שלא ביטל את החמץ 
יכולים  שלכאורה  אף  ימצא",  ובל  יראה  "בל  של  מדאורייתא  ספק  שזהו  שברשותו, 
לבאר )כביאורו של המ"מ( שזהו מטעם בדיקת חמץ )ולא משום "בל יראה וגו'"( שאף 
שזהו מדרבנן, אך היות שזהו ספק חמור יותר )כנראה מכך שהבדיקה נתקנה מתחילה 
על הספק( אזי חייב לבדוק שוב, ומפני מה מעדיף את הביאור שזהו ספק דאורייתא 

על פני ביאור זה - 

הספק,  על  נתקנה  חמץ  שבדיקת  מסכימים  אמנם  שתוס'  בפשטות,  לבאר  נראה 
וחמורה יותר אך סוברים שישנם מספר סוגי ספיקות: ישנם סוגי ספקות חמורים יותר 
עליהם  מתקנים  שאין  חמורים  פחות  ספיקות  סוגי  וישנם  בדיקה  עליהם  שמתקנים 

בדיקה.

 ובעניננו, תקנת שחכמים אודות בדיקת חמץ, הינה מספק חמור - היות שיש לו 
שאין  מקום  הוי  לא  )שאז  בחמץ  השנה  כל  בבית  משתמש  שהאדם   - וסיבה  שורש 
מכניסין בו חמץ שפטור מבדיקה(, והספק הוא: האם בשעת הניקיון אכן הוציא את כל 
החמץ מביתו, או שמא נשאר קצת שלא ראה - שהיות שזהו מסוג הספיקות החמורים 

- ע"כ נדרש לבדוק אחריו ולבערו;

 משא"כ בסוגייתנו, זהו מסוג הספיקות החמורים פחות, שהרי בה מדובר בבית שכבר 
עומד ובדוק מחמץ )כהמשך דברי התוס'(, והספק כעת הוא: האם העכבר שנכנס כעת 
אחז בפיו חתיכת חמץ דוקא והצניעה בתוך הבית, שבספק כזה - היות שפחות חמור - 

לא תיקנו חכמים בדיקה, ואתי שפיר שיטת התוס'.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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הקשר פתגמי היום יום לשיעורים היומיים
 הרב יוסף יצחק שי' ליסון
מאנ"ש נחלת הר חב"ד

הקדמה
בלוח היום יום, ליום ב' חשון מביא כ"ק אד"ש מה"מ את ההוראה כי "יש לחיות עם 
הזמן", ובלה"ק: "שיש לחיות עם פרשת השבוע ופרשת היום של הסדרה השבועית. לא 
רק ללמוד את פרשת השבוע בכל יום, אלא לחיות עמה". בשורות דלקמן יבואו כו"כ 
וניתן יהי' לראות במוחש  יום, אשר ימחישו את ההוראה הנ"ל,  פתגמים מלוח היום 
כיצד הפתגמים בעצם תוכנם ולשונם מבטאים את השיעורים היומיים שנכתבו בכוונה 

לפני כל פתגם, לאותו היום. 

כ"ק  מקשר  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  של  קודש  בהתוועדויות  רבות  שבהזדמנויות  ידוע 
מצינו  וכמו"כ  ההתוועדות.  מתקיימת  שבו  ליום  היומי  התהלים  את  מה"מ  אד"ש 
התייחסות לגבי שיעור התניא היומי, וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות שבת פ' 
לך לך תשי"א19 - "שמוצאים א בעלשם'סקע הנהגה בחלוקת שיעורי התניא )משיעורי 

החת"ת( שנחלקו ע"י הרבי הריי"צ". 

אי לכך, הובאו לקמן כו"כ פתגמים מלוח היום יום, אשר בהם רואים במיוחד את 
הקשר הנ"ל, ותן לחכם ויחכם עוד: 

י"ד חשון
חומש: וירא ששי עם פירש"י.

תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . -קמז- תאמין.  

והוא  בחיים,  רוחנית  תעודה  לו  יש  מישראל  אחד  לכל  כוננו,  גבר  מצעדי  "מה' 
להתעסק בעבודת הבנין לעשות דירה לו ית'. וכל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא 

19( היוצאת במכוון בתאריך היום יום דב' חשוון הנ"ל, העוסק בביאור ענין זה. 
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צריך להתענין בכל מאמצי כחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו 
שהוא מחפש אחר פרנסה גשמיית. והוא לפי שדרכו - של הקב"ה - יחפץ, כדכתיב 
באברהם כי ידעתיו גו' ושמרו דרך ה', כי יש שני דרכים: דרך הטבע ושלמעלה מן 
הטבע, העולם בראו הקב"ה להיות נראה כמו שהוא בדרך הטבע - בעיני בשר - והוא 
דרך אלקים. תורה ומצות הם דרך הוי' והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר 

בגלל זאת הנה הקב"ה משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע".

*  *  *

"מה' מצעדי גבר כוננו", שתוכנו מרומז בחומש היומי )פסוק לד( וברש"י - "בחברון 
עשה כ"ה שנה וכאן כ"ו . . ויבא וישב באלוני ממרא . . שבכל מקומותיו הי' כאורח, 
חונה ונוסע והולך, שנאמר ויעבר אברם, ויעתק משם . . וירד אברם מצרימה . . וילך 
למסעיו . . ויסע משם אברהם . . יצא משם וחזר לחברון". ובפסוק לג - "ויטע אשל 

בבאר שבע".

והמשך הפתגם - "לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים, והוא להתעסק 
פרנסה  איזה  למצוא  בחפש מחופש  לחפש  וכו'  ית'  לו  דירה  לעשות  הבנין  בעבודת 
בחומש  היומי  בשיעור  זה  גם  הנה  גשמית".  פרנסה  אחר  מחפש  שהוא  כמו  רוחנית 
)פסוק ל( - "כי חפרתי את הבאר הזאת" - "והוא לפי שדרכו - של הקב"ה - יחפץ, 
 - )לג(  כנ"ל, שמבטא את הפסוק המפורסם  וזאת  גו'".  ידעתיו  כי  כדכתיב באברהם 
"ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א־ל עולם", שזה תוכנו של הפתגם כולו, 
הפצת אור היהדות, ובהתעסקות עבודת הבנין לעשות דירה לו ית' - כפי שמסופר 

בחומש היומי על אברהם אבינו. 

ובחלק השני של הפתגם מובא: "יש שני דרכים: דרך הטבע ושלמעלה מן הטבע, 
העולם בראו הקב"ה להיות נראה כמו שהוא בדרך הטבע - בעיני בשר"; ואף פתגם זה 
מרומז בפסוק כה - "והוכיח אברהם את אבימלך", וברש"י - "נתוכח עמו על כך". ועוד, 

"כי חפרתי את הבאר הזאת" - "והוא דרך אלקים". 

והמשך הפתגם - "תורה ומצות הם דרך הוי'", מרומז בפסוק לג - "ויקרא שם בשם 
ה'" , שזהו ענין של למעלה מן הטבע, ובהמשך הפסוק - "א־ל עולם", שהפתגם מבטא 
את תוכנו - "והוא דרך אלקים" )בטבע(, "והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר 
בגלל זאת הנה הקב"ה משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע", שמבטא את הפסוק 
הראשון של השיעור היומי )פסוק כב( - "אלקים עמך בכל אשר אתה עושה", וכברש"י 
ונפלו  - "אלקים עמך. לפי שראה שיצא משכונת סדום לשלום, ועם המלכים נלחם 

בידו, ונפקדה אשתו לזקוניו" - משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע.
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ועוד בענין הנ"ל, נראה בפסוק ל וברש"י שם - "כי חפרתי את הבאר. מריבים היו 
עלי' רועי אבימלך ואומרים אנו חפרנוה, אמרו ביניהם כל מי שיתראה על הבאר ויעלו 

המים לקראתו שלו הוא, ועלו לקראת אברהם".

מן  למעלה  ומספר שמונה  הטבע,  ע"ד  לומר, שמספר שבע מרמז  יש  הרמז  וע"ד 
הטבע, והפסוק הנ"ל - "ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם ה'", מבטא, שבתוך 
והיינו,  כנ"ל למעלה מן הטבע.  ה', שהוא  בשם  וקרא שם  נטע אשל  )הטבע(  השבע 

שקרא בשם ה' )למעלה מן הטבע( בבאר שבע )בטבע(. 

התניא  בשיעור  אף  הרמז  לראות  ניתן  היומי,  החומש  בשיעור  לרמז  בנוסף  והנה, 
היומי: 

בפתגם נכתב - "הנה הקב"ה משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע", והנה בתניא 
היומי מובא - "לפיכך יכול כל הקרוב אליו לקבל חלק מבחי' רוחו שבג"ע, הואיל ואינה 
בתוך כלי ולא בבחי' מקום גשמי". ובעצם כל תוכן השיעור הוא שה' משפיע לישראל 

למעלה מן הטבע בטבע; א"כ, נראה בגלוי ההקשר של שיעור התניא לפתגם היומי. 

ועוד דוגמא ניתן להביא מהמשך התניא - "ונודע שכל דבר שבקדושה אינו נעקר 
למעלה,  למעלה  שנתעלה  לאחר  גם  הראשונה  ומדרגתו  ממקומו  וכל  מכל  לגמרי 
ובחי' זו הראשונה שנשארה למטה בגן עדן התחתון במקומו ומדרגתו הראשונה היא 

המתפשטת בתלמידיו"; שאלו הם תוכן הדברים הזהים להנ"ל. 

ועוד יש לומר בענין ה"השפעה" המדוברת בפתגם, ניתן לראות שמתבטא זה בתוכנו 
בתניא: 

בפתגם מובא - "איזה פרנסה רוחנית . . ושמרו דרך ה'". ובתניא - "הלכך נקל מאד 
לתלמידיו לקבל חלקם מבחי' רוח רבם העצמית, שהם אמונתו ויראתו ואהבתו אשר 
עבד בהם את ה' . . היא המתפשטת בתלמידיו, כל אחד כפי בחי' התקשרותו וקרבתו 

אליו . . כדרך שהורהו רבו". 

בפתגם מובא - "בכל מאמצי כחו", ובתניא - "וכמארז"ל יגעת ומצאת תאמין". 

והנה, ניתן לראות ההקשר אף בשיעור התהלים היומי: 

בתהלים היומי ישנם מספר דוגמאות לתוכן הנ"ל: בפרק ע"ב בסופו נכתב - "ברוך 
ה' . . עושה נפלאות לבדו. וברוך שם כבודו לעולם )למעלה מן הטבע( וימלא כבודו 

את כל הארץ" )בטבע(.

בפרק ע"ד נכתב )פסוק יב( - "ואלקים מלכי מקדם )למעלה מן הטבע( פועל ישועות 
בקרב הארץ" )בטבע(.
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כ' חשון 
חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.

תהלים: צז־קג. 

תניא: והנה רצון . . . -קן- האדם.

נקרא ע"ש  - כלשון הצ"צ.  - שנת כתר"א  נ"ע  "יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום ההולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום ההולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - והדבר ארך שבע 

שנים". 

*  *  *

ניתן לראות כמה רמזים בשיעור החומש היומי: 

מהתוכן של הפסוק האחרון )סז( וברש"י, מובן, שרבקה נעשית בדוגמת שרה אמו, 
שאצל שרה היו שלשה ענינים: נר דלוק מערב שבת, ברכה מצוי' בעיסה וענן קשור על 
האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו. וכ"ק אד"ש מה"מ מבטא זאת בפתגם 
הנ"ל, ש"ביום ההולדת האחרון בעלמא דין )בחומש "ומשמתה פסקו"( אמר מאמר . 
. וכשסיים אמר לי . . שתאמר חסידות ביום ההולדת שלך )ובחומש "וכשבאת רבקה 
חזרו"("; שזהו ממש התוכן שהרבי הריי"צ נעשה בדוגמת )שרה אמו( האאמו"ר, שגם 

אמר חסידות ומילא את מקומו. 

ועוד בענין זה ניתן לראות, שבחומש נאמר -"וינחם יצחק", ובפתגם נכתב - "ביום 
ההולדת האחרון בעלמא דין". 

שנולד,  חדש  כאדם  נעשה  האדם  החתונה  שביום  מהידוע,  להנ"ל  דוגמא  ועוד 
וכבחומש נאמר - "ותהי לו לאשה".

וניתן לראות עוד מהשמך החומש )פסוק נג(, בו נכתב על המתנות שנתן אליעזר 
- שליח אברהם - לרבקה, כלי כסף וכלי זהב, ובפתגם נכתב - "יתן לך השי"ת מתנה 

שתאמר חסידות ביום ההולדת שלך".

וניתן לראות מהמשך החומש )פסוק נה( וברש"י, שם מסופר על בתואל - "ובתואל 
היכן הי', הוא הי' רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו". וכידוע המדרש, המספר על הרעל 
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בחסד  שיהי'  "אלא   - נכתב  ובפתגם  השידוך.  את  לעכב  בכדי  למרק  להכניס  שרצה 
וברחמים", ענין הממלא מקום של אביו וענין המאסר והגאולה. 

ועוד בחומש היומי ניתן לראות )פסוק נה( - "תשב הנערה אתנו ימים או עשור אחר 
תלך", והיינו, שרצו לעכב את הענין. וכ"ק אד"ש מה"מ מרמז זאת בפתגם - "שזה לקח 

שבע שנים".

אף בענין הברכות והירושה, ניתן לראות שבחומש )פסוק ס( - "ויברכו את רבקה 
כ"ק אד"ש מה"מ בברכות שבירך אאמו"ר את  זאת  ובפתגם מבטא  זרעך",  וירש   .  .
הרבי הריי"צ. וכן ענין הירושה שימלא מקומו שיאמר חסידות, מרומז בחומש שרבקה 

נעשית כדוגמת שרה אמו )האאמו"ר(. 

ונפלא לראות, שבחומש מדובר על יצחק, הבן היחיד של אברהם, וכן כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ )ששמותיו הם - יוסף יצחק( הוא הבן היחיד של אביו )האאמו"ר( הרש"ב.

ויש להביא עוד כו"כ רמזים נפלאים באותו הענין: 

בפתגם מובא, שאביו אמר לו ש"ביום ההולדת צריך לומר חסידות". ובהמשך - "יתן 
וברחמים.  בחסד  שיהי'  אלא  שלך,  ההולדת  ביום  חסידות  שתאמר  מתנה  לך  השי"ת 

והדבר ארך שבע שנים".

גאולתו,  תהי'  ימים  כמו  "שנה,  "ימים":  ד"ה  ברש"י  נה  בפסוק  מרומז  הזה  והענין 
שכך נותנים לבתולה זמן י"ב חודש לפרנס עצמה בתכשיטים". שבזה מרומז שגאולת 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ תהי' - בזמן י"ב חודש ]בחודש תמוז[, יום הולדתו ויום גאולתו 
מהמאסר. ו"לפרנס עצמה בתכשיטים", י"ל, שאצל רבותינו נשיאנו זהו לומר חסידות20. 

ולחידודא ברש"י ניתן לומר, "זמן": כאשר לוקחים את האותיות זמ יוצא 47, הגיל 
שהי' כ"ק אדמו"ר הריי"צ בזמן גאולתו. והאות ן הנותרת, מרמזת על ענין הנס שנגאל. 
גם זה מרומז בפתגם במאמר האחרון שאמר אביו - "נתת ליראך נס להתנוסס". ורש"י 

בפסוק שלאח"ז )סו( כתב -"גילה לו ניסים שנעשו לו". 

ועוד יש לומר ברש"י )פסוק נה( - "ויאמר אחי' ואמה. ובתואל היכן הי', הוא הי' 
רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו", שכפי הידוע הי' גזר דין היפך החיים על כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ, שזהו תוכנו של מה שבתואל שם את הרעל ורצה להמית ח"ו, ואזי נתבטלה 
הגזירה. ואח"כ רצו לתת עשר שנים גלות, וזה מרומז בתיבת "]ימים או[ עשור", ואח"כ 
בטלה אף גזירה זו. ואח"כ רצו "ימים", היינו - שלוש שנים, וגם זה נתבטל. ובהמשך 

בחומש "אחר תלך", ורק אחר כך הוא יצא והלך מבית הסוהר.

20( ראה לקו"ש ח"כ ע' 171 ואילך. 
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כ"ק  על  מדובר  ובפתגם  פעמים.  ששה  מוזכר  שמו  וכן  יצחק,  על  מדובר  בחומש 
אדמו"ר הריי"צ, שי"ל שמרמז שהוא יהי' הנשיא הששי, מכיון שזהו תוכנו של הפתגם. 

ונראה לפענ"ד, שמרומז בחומש וברש"י ומתבטא בפתגם היומי, שהוא מעביר את 
זכינו לכ"ק אד"ש  זה  הנשיאות לבנו ומסמיך אותו להיות נשיא הדור אחריו, ושע"י 
מה"מ שנהי' חתנו. ושביום י"ד כסלו תרפ"ט הוא יום חתונתו, שעל היום הזה אמר כ"ק 

אד"ש מה"מ - "היום שקישר אותי אתכם". 

וניתן לראות ההקשר אף בשיעור התהלים היומי: 

בפרק קא כתוב - "אשכילה בדרך תמים . . אתהלך בתם לבבי בקרב ביתי", שמתבטא 
בפתגם "הי' אאמו"ר אומר דא"ח . . אמר לי . . לומר חסידות". 

ובפרק קב כתוב - "תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י־ה . . בהקבץ עמים 
יחדו וממלכות לעבוד את ה'", שמתבטא בפתגם "אמר לי . . לומר חסידות . . שתאמר 
"בני   - ובהמשך שם  ענין המלוכה.   - חסידות"  "ויאמר  מקומו  ימלא  חסידות", שבנו 
יכון", מתבטא בפתגם שאאמו"ר אמר לבנו והדבר ארך  וזרעם לפניך  עבדיך ישכונו 

שבע שנים לזרעו. 

בפרק קג כתוב - "המעטרכי חסד ורחמים", והפתגם מבטא זאת - "אלא שיהי' בחסד 
וברחמים". ובהמשך שם - "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי", שמתבטא 

בפתגם שאאמו"ר נתן לו ברכה שהשי"ת יתן לו מתנה שיאמר חסידות. 

וכן הוא בהמשך הפסוקים - "יודיע דרכיו למשה", ומרומז בהא שאאמו"ר מודיע 
"גבר   - ובהמשך מובא  לבנו שימלא מקומו, הנשיא שבדור, שיאמר חסידות.  דרכיו 
חסדו על יראיו", בפתגם מתבטא זאת ג"כ - "נתת ליראך נס להתנוסס . . אלא שיהי' 

בחסד וברחמים".

וניתן לראות זאת ג"כ מהמשך הפסוק שלאחמ"כ - "כרחם אב על בנים רחם ה' על 
יראיו", בפתגם מתבטא התוכן באריכות. וכ"ה לקראת סופו - "וחסד ה' . . על יראיו . 
. וצדקתו לבני בנים. לשומרי בריתו ולזוכרי פקדיו לעשותם", הפתגם מבטא את תוכן 

הפסוק היומי באריכות, וגם כנ"ל.

וניתן לראות ההקשר אף לשיעור התניא היומי: 

ותוכנו בפתגם  לאדם הגשמי שבעוה"ז דוקא".  ניתנה  "הרי המצוה   - בתניא מובא 
כתר  "בשם   - הכתר  על  מדובר  ובהמשך  נ"ע".  מהורש"ב  אדמו"ר  את  הולדת  -"יום 
עליון . . ככה ממש עד"מ כתר עליון )תר"ך = 620 = כתר( . . והוא מלשון כותרת שהוא 
מכתיר ומקיף . . ומלובשת באור הכתר . . שלמעלה ממעלת הכתר", והפתגם מבטא 

זאת -"שנת כתר"א".
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ומתבטא  עליון",  כתר  בשם  האמת  חכמי  בפי  ונקרא  "מכונה   - מובא  בתניא  ועוד 
ומתבטא  האמת",  "חכמי   - התניא  ובהמשך  הצ"צ".  כלשון  כתר"א  "שנת   - בפתגם 
בפתגם - "נקרא ע"ש אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ", שגם מבטא ומרמז על 

"חכמי האמת" כנ"ל. ועוד בפתגם - "אמר מאמר נתת ליראיך".

בתניא היומי מדובר גבי - "תר"ך עמודי אור . . עמודים בבית חומה גדול, נצבים 
מבחי'  למעלה  הוא  ב"ה  עליון  כתר  עד"מ  ככה ממש  בתקרה.  מחובר  וראשם  בארץ 
"נס   - המאמר  בהמשך  זאת  מבטא  ובפתגם  כותרת",  מלשון  והוא  החכמה,  מדרגת 

להתנוסס". ועיין עוד בשיעור שתוכנו "נס להתנוסס". 

ובהמשך התניא מובא - "וע"י לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה' וצחצחות שלמעלה 
ממעלת הכתר והן פנימיותו", והפתגם מבטא זאת ג"כ - "יתן לך השי"ת מתנה שתאמר 

חסידות".

ז' מצות  "והנה  וז' מצוות דרבנן",  - "בתרי"ג מצוות התורה  בהמשך בתניא מובא 
דרבנן", וכן הפתגם מרמז זאת - "והדבר ארך שבע שנים". 

וכן הוא בהתחלת השיעור - "כתר עליון", ומסיים - "והנה ז' מצות דרבנן", והפתגם 
מתחיל "שנת כתר"א" ומסיים "והדבר ארך שבע שנים". 

ובהמשך התניא מובא - "הן מצוות מעשיות, וגם התלויות בדיבור הא קיי"ל דעקימת 
שפתיו הוי מעשה". ועוד, "וע"י לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה'", שמתבטא בפתגם 

שזהו המאמר חסידות שאומר בכל שנה ושנה. 

דוקא", שהפתגם  שבעוה"ז  לאדם הגשמי  ניתנה  "הרי המצוה   - ועוד בתניא מובא 
מבטא זאת - "אמר לי ביום הולדת צריך לומר חסידות". ובהמשך בתניא מובא -"משא"כ 
הנשמה בלא גוף אין צריך לצוותה ע"ז", שהפתגם מבטא זאת - "ביום ההולדת האחרון 
בעלמא דין אמר מאמר", ואח"כ כבר לא מצווה ע"ז. ולכן מצוה את בנו "לאדם הגשמי 

שבעוה"ז דוקא", שלו "המצוה ניתנה", "וע"י לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה'". 

ג' כסלו
חומש: ויצא שלישי עם פירש"י.

תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . -קנו- אחורי כו'.

בנסיעות  עסוק  הי'  הבעש"ט  כי  המגיד,  להנהגת  הבעש"ט  הנהגת  בין  "מההפרש 
ענין  מפורסם  הי'  כבר  המגיד,  נשיאות  בימי  זאת:  עוד  בביתו.  ישב  והמגיד  שונות, 
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החסידות גם במרחקים, ע"י נסיעות החבריא קדישא, ורבים מבע"ב בינונים נתקשרו 
לתורת החסידות והיו נוסעים למעזריטש".

* * *

הפרשה נקראת "ויצא", העוסקת בענין הנסיעות. ולפני זה דובר על אברהם כיצד 
הי' עסוק בנסיעות, ואח"כ על יצחק שהי' אסור לו לצאת לחוץ לארץ, ועבודתו היתה 
לחפור בארות. וכן על "כי זקן יצחק ותכהינה עיניו מראות", וכמובן שהי' כל הזמן 
שהפתגם  לראות  וניתן  אביו.  יצחק  בחיי  אבינו  יעקב  על  מדובר  זו  ובפרשה  בבית. 
מבטא ומרמז זאת, שהרי ידוע בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ על האושפיזין בחג הסוכות, 
הבעש"ט - הוא כנגד אברהם - ענין הנסיעות כנ"ל, לפרסם אלקות, לפרסם חסידות. 
- הוא כנגד יצחק, שישב בביתו כנ"ל. ואדמו"ר הזקן בחיי רבו המגיד נקרא  המגיד 

"חבריא קדישא", שפרסמו את ענין החסידות גם במרחקים )חרנה(. 

ובפתגם הובא - "כבר הי' מפורסם ענין החסידות גם במרחקים, ע"י נסיעות החבריא 
קדישא", שמבטא את החומש היומי, שבו מסופר איך ענין החסידות כבר הי' מפורסם. 
אבינו  מיעקב  שלמדו  כפי  כבר  התנהגו  שלו  הבנות  לבן  של  שבביתו  אומרת  זאת 
)אדמוה"ז(, וכברש"י )פסוק כה( - "ויהי בבוקר והנה היא לאה. אבל בלילה לא היתה 
לאה, לפי שמסר יעקב סימנים לרחל, וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה, אמרה עכשיו 

תכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים )ענין החסידות(.

 - וברש"י  ראובן",  שמו  "ותקרא   - לב(  )בפסוק  לראות  ניתן  היומי  בשיעור  ועוד 
"רבותינו פירשו: אמרה ראו מה בין בני לבן חמי, שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה 
ליוסף ולא ערער עליו. ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור" )ענין 

החסידות(.

ועוד בשיעור )בפרק ל פסוק א( - "ותקנא רחל באחותה", וברש"י - "קנאה במעשי' 
הטובים". ובהמשך - "והלא התפלל עלי'". )ובפסוק ג( - "ואבנה גם אנכי ממנה", ורש"י 
כתב -"כשרה". וזאת מצד מסירות נפשה עבור בנים ש"הכניסה צרתה לביתה". ולעיל 
)פרק כט פסוק לה( מובא - "הפעם אודה", וברש"י - "מעתה יש לי להודות". ועוד 
החסידות  ענין  תפילתי",  "נתקבלה   - וברש"י  אלקים",  "נפתולי   - ח(  פסוק  ל  )פרק 
ועבודת התפילה. ובהמשך, כפי הידוע רחל ולאה אמרו ליעקב - "כל אשר אמר אלקים 

אליך עשה", והם נסעו לארץ ישראל ליצחק )למגיד למעזריטש(. 

חודש  כסלו,  חודש  הוא  שהחודש  החודש,  מתחילת  הלוח  לנו  שמרמז  ענין  ועוד 
החסידות, שמדבר כאן על לימוד והתקשרות לתורת החסידות. ומרמז בשלושת הימים 
על  מדובר  כסלו  א'  ביום  חסדים:  וגמילות  עבודה  תורה  על  החודש,  של  הראשונים 
עבודה - תפילה, שהחסיד של אדמו"ר הזקן התפלל כל היום. ביום ב' כסלו מדובר על 

גמ"ח, ענין הצדקה לעני. והיום ג' כסלו על תורה - תורת החסידות. 
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והנ"ל מרמז על התוכן העיקרי של החודש, חודש הגאולה, וכדלהלן:

קודם  נפשי,  בס' תהלים בפסוק פדה בשלום  "וכשקריתי   - וכפי שכותב אדמוה"ז 
שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מה' שלום". וכידוע מארז"ל על הפסוק הנ"ל 
ומתפלל עם הציבור מעלה אני  ובגמילות חסדים  בתורה  - "אמר הקב"ה כל העוסק 
עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם", כנ"ל בשלושת הימים הראשונים של 

החודש.

הימים  בכל שלושת  וזה מתבטא  וכו'",  העוסק בתורה  "כל   - דיוק במארז"ל  ועוד 
"הי' אאמו"ר   - ב'  ביום  = עוסק.  היום  כל  א' החסיד מתפלל  ביום  בלוח,  הראשונים 
מחזר אחרי עני", וכן תוכן הפתגם הוא החיות בזה, שזה גם ענין "העוסק". וביום ג' 
ש"הבעש"ט הי' עסוק בנסיעות שונות" בכדי לפרסם את תורת החסידות. ובכל הנ"ל 

ישנו התוכן של "פדה בשלום נפשי".

ועוד נרמז בזה, מהקל אל הכבד - מהפנים אל החוץ, ביום א' מדובר על האדם עצמו, 
והפדי' שלו ע"י תפילה. ביום ב' מחיים )פודים( גם את הזולת, את העני. וביום ג' מחיים 
ופודים "גם במרחקים" את ה"בע"ב הבינונים" שגם הם יתקשרו לתורת החסידות, שזהו 

ה"יפוצו מעיינותיך חוצה", התוכן די"ט כסלו. 

ואח"כ מגיע ד' כסלו, המרמז על דרגה עוד יותר חוצה, שאפילו הגויים מקבלים את 
הפדי' שלהם ע"י הצדיק. ובחומש היומי לד' כסלו נכתב שלבן אומר ליעקב "ויברכני 
ה' בגללך". והלוח היומי מבטא זאת ע"ד הסוד, בענין המים אחרונים שאומרים בו "זה 
חלק אדם רשע", שהצד שכנגד מקבל את שלו, ע"ד השעיר לעזאזל ביום הכיפורים, 

כדי שלא יקטרג על עם ישראל.

וכן ניתן למצוא ההקשר בשיעור התהלים היומי: 

בפרק יח )פסוק כו( כתוב -"עם חסיד תתחסד", ובפתגם נאמר - "נתקשרו לתורת 
החסידות". ובפסוק כט - "כי אתה תאיר נרי", ובפתגם נאמר -"מפורסם ענין החסידות", 
"נתקשרו לתורת החסידות". בפסוק לא כתוב - "מגן הוא לכל החוסים בו", ובפתגם 

נאמר - "ורבים מבעלי בתים נתקשרו לתורת החסידות, והיו נוסעים למעזריטש".

ובפתגם  אהללך",  קהל  בתוך  לאחי,  שמך  "אספרה   - כתוב  כג(  )פסוק  כב  בפרק 
נאמר - "כבר הי' מפורסם ענין החסידות . . ע"י נסיעות החבריא קדישא". ובפסוק כד 
כתוב - "יראי ה' הללהו כל זרע יעקב כבדוהו", ובפתגם נאמר -"כבר הי' מפורסם ענין 
החסידות גם במרחקים . . החבריא קדישא". ובפסוק כח כתוב - "יזכרו וישובו אל ה' 
כל אפסי ארץ וישתחו לפניך כל משפחות גוים", ובפתגם נאמר - "גם במרחקים . . והיו 

נוסעים למעזריטש".
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לעם  צדקתו  ויגידו  "יבואו   - )לד(  בפסוק  מסתיים  בתהלים  היומי  השיעור  והנה, 
נולד כי עשה", ובפתגם נאמר -"יבואו" - "והיו נוסעים למעזריטש", "ויגידו צדקתו" 
- "נתקשרו לתורת החסידות", "לעם נולד כי עשה" - ש"ע"י נסיעות החבריא קדישא" 
בינונים  בתים  "מבעלי  שאפי'  שנולד,  חדש  כעם  שנהיו  נולד,  לעם  ונהיו  נתקשרו 

נתקשרו", ש"כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו".

והיינו, שהחבריא קדישא באו והגידו צדקתו של המגיד ממעזריטש והבעש"ט ותורת 
החסידות גם לבעלי בתים הבינונים גם במרחקים, והם נתקשרו ונהיו לעם חדש ובאו.

וכן ניתן לראות זאת בשיעור התניא היומי: 

- "והנה לקיום מצוה שא"א לעשות ע"י אחרים מבטלים ת"ת, ואפי'  בתניא נכתב 
מעשה מרכבה. וכש"כ תפלה שהיא בחי' מוחין ודו"ר שכליים, והטעם כנ"ל. ועוד זאת, 
המוחין  מעלת  על  לימודם,  וכן  מעשיות,  המצות  מעלת  וגבהה  גדלה  מאד  שבאמת 
שהן דו"ר שכליים, כי הגם דכתיב ולדבקה בו ע"י מדותיו, מ"מ איננו דבק אפי' במדות 

העליונות אלא במציאותן ולא במהותן"; 

והנה, ידוע שבזמן הבעש"ט רק התחיל לפרסם את החסידות, והבעש"ט הי' חייב 
בעצמו להיות עסוק בנסיעות וכו', משא"כ בזמן המגיד, כנ"ל. 

יב כסלו 
חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.

תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל. 

"ברכת שפטרני מברכים בלא שם ומלכות, ומברכים אותה גם ביום ב', ה', בר"ח, ולאו 
דוקא בשבת. מקובל בידינו בשם מורנו הבעש"ט: כששומעים דבר לא טוב על אחד 
מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב, כי אחד מהם הוא בודאי 
לא טוב: אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הלא הוא לא טוב, ואם אינו אמת הלא 

המספר נמצא במצב לא טוב". 

*  *  *

ענינה של ברכת "ברוך שפטרני" הוא כפי שכתוב במדרש, ששמעון ולוי היו אז בני 
13־14 וכפי שכתוב - "ויתעצבו האנשים" שכבר היו בר מצווה. ונרמז גם ברש"י )פ' 
כה( - "שני בני יעקב. בניו היו ואעפ"כ נהגו עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם 
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בניו, שלא נטלו עצה הימנו". וע"ז מרמז כ"ק אד"ש מה"מ ביום יום זה דוקא - שאומרים 
"ברוך שפטרני", כיון שהגיעו לגיל מצוות. 

ועוד, גם על מה שעשו בשכם שיעקב לא הסכים לזה, וכפי המובא בחומש )פ' ל( 
שיעקב אמר להם - "עכרתם אותי", ופירש רש"י - "אין דעתי צלולה עכשיו", מכיון 
ש"ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי". ואזי מובא בפרק לה )פסוק ה( - "ויסעו, 
ויהי חתת אלקים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב". וגם ע"ז מרמז 

הפתגם, שיעקב מברך ברוך שפטרני מעונש הלזה. 

ועוד ענין בזה, שברכת שפטרני מבטאת את פטירת האבא מצרותיו ועברויתו של 
בנו, וענין זה מתבטא בחומש היומי, בו מדובר שיעקב התפטר מצרת עשיו ומצרת לבן 

והגיע סוף סוף לארץ ישראל לשכם. 

וכידוע, שיעקב נדר נדר כשברח מעשיו אחיו - "ושבתי בשלום אל בית אבי . . והאבן 
הזאת . . יהי' בית אלקים", ופתאום נופלת עליו צרת דינה, ואזי בשיעור היומי הקב"ה 
אומר לו - "קום עלה בית אל . . ועשה שם מזבח", שמרמז לנו, שמכיון שהתפטר מעשו 
שם  ועשה  אל  בית  עלה  "קום   - הפסוק  ותחילת  אחיך".  עשו  מפני  "בברחך   - כנ"ל 
מזבח", שהתוכן הזה מבטא בפתגם לעלות לתורה ולברך ולומר תודה לה' )לעשות 

מזבח( ולברך "ברוך שפטרני". 

ורש"י בפרק לה )פסוק א( מסביר - "קום עלה", "לפי שאחרת בדרך נענשת ובא לך 
זאת מבתך", ומכאן לכאורה לוקח כ"ק אד"ש מה"מ ראי' שאסור לאחר את הברכה 

וההודאה לה', ובהזדמנות הראשונה צריך לברך את ה' ולא לחכות לשבת.

והנה, בפתגם נכתב - "בשם מורנו )ישראל( הבעש"ט", ואף ענין זה מבטא את השיעור 
בסופו - "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהי' שמך, ויקרא שמו ישראל". ועוד 
יותר מודגש בזה, שבפתגם כתוב - "על אחד מישראל", והי' אולי מתאים יותר לכתוב 
ישראל הבעש"ט. וכן גם מרמז ל' רש"י  יהודי", ובזה מדגיש עוד יותר את ענין  "על 

"לשון שר ונגיד". 

כי אם  יעקב  שמך עוד  יקרא  "ולא   - יש לומר, אשר בחומש כתוב  זה  ועוד בענין 
ישראל יהי' שמך", שלכאורה המילים "יהי' שמך" מיותרים. וע"ז גם מרמז ומבטא לנו 

הפתגם "בשם מורנו", ולא נכתב בפתגם 'מקובל בידינו ממורנו הבעש"ט'. 

ובהמשך הפתגם מובא - שצריך להצטער צער רב כששומעים דבר לא טוב על יהודי, 
שזה מבטא את השיעור בתחילתו - "ויעקב שמע". ובהמשך שם מובא - "ובני יעקב 
באו מן השדה כשמעם, ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד", שהפתגם מבטא את הפסוק 

במילים - "צער רב".

וניתן לראות את ההקשר אף בשיעור התהלים היומי: 
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בפרק סו )פסוק ה( נאמר - "נורא עלילה על בני אדם". והפתגם מבטא את תוכנו, 
שכאשר ישנה עלילה על אחד, אז המשכו כבפתגם כנ"ל. וכמובן שעד"ז בכיון ההפוך, 
ששומעים דבר טוב על אחד, ושהקב"ה שמע בקול תפילתו, צריך לברך את הקב"ה 
ולשמוח שמחה רבה שהקב"ה לא הסיר חסדו ממנו. וכדלהלן בתהלים היומי )פרק סו 
פסוק טז( - "לכו שמעו ואספרה", בפתגם מבטא במילים "כששומעים", "שמספרים", 

"הלא המספר". 

ובהמשך הפסוק מובא -"כל יראי אלקים אשר עשה לנפשי". ובפסוק יח - "און אם 
ראיתי בלבי לא ישמע ה'". וכ"ה בפסוק יט - "אכן שמע אלקים הקשיב בקול תפילתי". 

ובפסוק כ - "ברוך אלקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאתי".

וכן ניתן לראות ההקשר בשיעור התניא היומי: 

בתניא מובא - "כל משך זמן הגלות דשלטא אילנא דטו"ר ]דטוב ורע[, כמ"ש עת 
טוב  לא  דבר  "כששומעים   - זאת  כו'", שאף הפתגם מבטא  באדם  אשר שלט האדם 
ואז כמובן  ורע,  ענין של טוב  ישנו  על אחד מישראל", שנקודת הענין בזה שבגלות 

כששומעים דבר לא טוב על יהודי צריכים להצטער ע"ז צער רב.

נכלל  להיות  בעוה"ז  ב"ה  א"ס  אור  לומד, ממשיך  -"וכשהאדם  מובא  בתניא  ועוד 
ובטל באורו ית', כי זה כל האדם". ובפתגם זה מתבטא שאם זה להיפך מהנ"ל והאדם 
לא מתנהג טוב כמה צריכים להצטער ע"ז, כי עי"ז ממשיך ההפך מאור אין סוף פה 

בעוה"ז. 

והנה, בתחילת הפתגם מדובר על הברכה שמברך האבא על בן הנכנס לעול מצות, 
שניהי' אדם. וזהו מה שמבטא השיעור היומי בתניא, וכדלהלן:

ויהי' לו דירה בתחתונים, כדי  "כי זהו תכלית ההשתלשלות, שירד העליון למטה   
להעלותן למהוי אחד באחד". וכן כנ"ל בתניא - "וכשהאדם לומד, ממשיך אור א"ס 
ב"ה בעוה"ז להיות נכלל ובטל באורו ית', כי זה כל האדם". ועוד כנ"ל - "עת אשר שלט 
האדם באדם", שהפתגם מבטא על ענין הבר מצוה, שנהי' לאדם, והיצר הטוב נכנס בו 
ומתחיל אצלו ה"עת אשר שלט האדם באדם", "ולברר בירורי נוגה כל משך זמן הגלות 

דשלטא אילנא דטו"ר". 

טו טבת 
חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.

תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה ... -טו- כמו השנאה. 
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"תו"א ד"ה אוסרי סעיף המתחיל והנה זהו, צ"ל: "והעלאת ניצוצות שנפלו אפילו 
הבהמות יתעלו כמו שהי' בתחילת".

הסכת ושמע ישראל, העת הזאת היא מועד הגאולה על ידי משיח צדקנו, והיסורים 
הבאים עלינו הם חבלי משיח, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. אל תאמינו לנביאי 
השקר המבטיחים לכם ישועות ונחמות אחרי כלות המלחמה, זכרו דבר ה' )ירמי' יז, 
ה( ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו. שובה ישראל עד ד' 

אלקיך, והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו הבא בקרוב ממש". 

*  *  *

הציון למאמר בתו"א בד"ה "אוסרי" הינו מהשיעור החומש היומי )פרק מט פסוק 
לגפן  יאסור  יהודה  איש   .  . עירה  לגפן  "אסרי   - ברש"י  במיוחד  זאת  ומתבטא  יא(, 
עיר אחד, ויטעננו מגפן אחת, ומשורק אחד בן אתון אחד". ובפתגם מבטא ע"ד זה - 

"והעלאת ניצוצות שנפלו אפילו הבהמות יתעלו כמו שהי' בתחילת". 

היום המדובר הינו - ט"ו טבת, שמרמז גם שנכנסים לשלושים יום קודם החג, שהוא 
ט"ו בשבט ר"ה לאילנות, לכן מתחיל עם "אוסרי לגפן" שזהו משבעת המינים. וכמו"כ 

ברש"י הנ"ל )ד"ה "אסרי"( - "ואונקלוס תרגם במלך המשיח", וכפי שיתבאר לקמן. 

בהמשך הפתגם מבטא בבירור את השיעור היומי בחומש גם בתחילתו )בפרק מט 
פסוק א( - "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם", ובפתגם כותב - "הסכת 
ושמע ישראל". ובהמשך בחומש - "את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", ובפתגם 
בחומש  ובהמשך  צדקנו".  משיח  ידי  על  הגאולה  מועד  היא  הזאת  "העת   - מתבטא 
ישראל אביכם", בפתגם מתבטא -  ושמעו אל  "הקבצו ושמעו בני יעקב   - )פסוק ב( 

"הסכת ושמע ישראל".

קשתה,  כי  ועברתם  עז  כי  אפם  -"ארור  מובא  ז'(  )פסוק  היומי  החומש  ובהמשך 
אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל", שהפתגם מבטא זאת כנ"ל. 

ובהמשך החומש )פסוק ו'( - "בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי", ורש"י 
כתב )ד"ה "אל תחד כבודי"( - "ולא נאמר בן יעקב", לכן גם בפתגם לא כתוב מי אומר 

את הפתגם. 

ובהמשך )בפסוק יו"ד( מובא -"לא יסור שבט מיהודה וגו'", וברש"י )ד"ה "לא יסור 
שבט מיהודה"( - "מדוד ואילך, אלו ראשי גלויות שבבבל שרודים את העם בשבט" - )י' 
שבט(. ובהמשך )ד"ה "עד כי יבוא שילה"( - "מלך המשיח", שבהשגחה פרטית זה גם 
פסוק י', שזהו בהקשר ליום ההסתלקות של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, ויום קבלת נשיאותו 

של כ"ק אד"ש מה"מ. 
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וכן מתבטא בפסוק הנ"ל )פסוק י' וברש"י שם( גם סוף הפתגם - "שובה ישראל עד 
ה' אלקיך, והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו הבא בקרוב ממש". ומתבטא 
כל  "יכוף  גלויות שבבבל שרודים את העם",  ראשי  אלו  ואילך  מרש"י שם, ש"מדוד 

ישראל לחזק בדקה"21. 

וניתן לראות ההקשר לכך אף בשיעור התהלים היומי: 

בפרק עז )פסוק ב( כתוב - "קולי אל אלקים ואצעקה", ואף הפתגם מבטא זאת - 
"שובה ישראל עד ד' אלקיך". ובפסוק ג כתוב -"ביום צרתי", ובפתגם נאמר - "והיסורים 
הבאים". ובפסוק יב כתוב - "אזכור מעללי י'ה כי אזכרה מקדם פלאך", ובפתגם נאמר 
- "זכרו דבר ה'". ובפסוק טז כתוב -"גאלת בזרוע עמך", ובפתגם - "העת הזאת היא 

מועד הגאולה על ידי משיח צדקנו".

בפרק עח )פסוק א( כתוב - "האזינה עמי תורתי, הטו אזנכם לאמרי פי", ובפתגם 
אחרון מספרים  כתוב־"לדור  ד  בפסוק  ישראל".  ושמע  "הסכת   - בנאמר  זה  מתבטא 
תהלות ה' ועזוזו ונפלאתיו", ובפתגם נאמר - "העת הזאת )הדור האחרון( היא מועד 
הגאולה". בפסוק ה כתוב -"אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם", ובהמשך פסוק 

ו - "למען ידעו דור אחרון . . ויספרו לבניהם", כהנ"ל. 

בפסוק ח כתוב - "ולא יהיו כאבותם דור סורר ומורה", ובפתגם נאמר -"נביאי השקר". 
בפסוק סח כתוב -"ויבחר את שבט יהודה", ובפסוק ע - "ויבחר בדוד עבדו", ובהמשך 

בסוף השיעור היומי בפסוק עב כתוב -"וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם". 

וניתן לראות ההקשר לראות משיעור התניא היומי: 

"וביאור הענין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב 
לו, הוא ע"י הסרת הבגדים הצואים לגמרי מהרע, דהיינו למאוס מאד בתענוגי עוה"ז 
להתענג בם בתענוגות בני אדם למלאת תאות הגוף בלבד ולא לעבודת ה', מפני היותם 

נמשכים ונשפעים מהקליפה וס"א". 

וממשיך בתניא שם: "וכל מה שהוא מהס"א, הצדיק גמור הוא שונאו בתכלית השנאה, 
מחמת גודל אהבתו לה' וקדושתו באהבה רבה בתענוגים וחיבה יתרה הנ"ל, כי הם זה 
לעומת זה, כדכתיב תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני ודע לבבי וגו'. וכפי 
ערך גודל האהבה לה' כך ערך גודל השנאה לס"א והמיאוס ברע בתכלית, כי המיאוס 

הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה". 

ולפי זה מובן יותר כנ"ל מדוע מביא את הפסוק הנ"ל מירמי', כי זהו הגדר של צדיק 
וטוב לו, ומובן כיצד הפתגם מבטא את השיעור היומי בתניא. 

21( ראה רמב"ם הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פי"א ה"ד. 
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שיטת רש"י בלימוד מ'אותו' דטריפה
 הת' מנחם מענדל שי' הכהן ראדאל
תלמיד בישיבה

א
בנוגע לאיסור הנאה מן החמץ בפסח, איתא במסכתין )כא, ב( מחלוקת חזקי' ורבי 
אבהו מנין לומדים מן התורה איסור זה: חזקי' לומד איסור זה מדיוק הלשון בכתוב "לא 
ֵיָאֵכל חמץ" - שהכוונה באיסור זה הוא לאו דוקא לאכילה, אלא לאיסור הנאה המביא 
לידי היתר אכילה. רבי אבהו לעומתו סובר, שבכל מקום שאסר הכתוב "אכילה" הרי 

בזה אסר בו גם הנאה.

ומיד לאחמ"כ מביאה הגמ' מספר קושיות על שיטתם, והקושיא השישית שמקשה 
הגמ' )כג, א( לשיטת רבי אבהו )משא"כ לשיטת חזקי'(, היא מדין הנאה מן הקדשים: 
"והרי תרומה דרחמנא אמר וכל זר לא יאכל קדש, ותנן: מערבין לנזיר ביין ולישראל 
בתרומה". ומוכח בפירוש שתרומה מותרת בהנאה ואע"פ שאסור באכילה, וקשיא לרבי 

אבהו.

ה'שפת אמת' נעמד על דברי הגמ' ומקשה: "קצת קשה, דיש לומר דמ'אותו' דכתיב 
גבי טריפה לא אימעוט אלא איסור השוה בכל דומיא דטריפה, ולא תרומה דמותר 

לכהנים ונזיר דאסור רק לדידי'".

וקושייתו: מקור רבי אבהו לשיטתו )לשיטת רבי יהודה( - שכל איסורי אכילה הרי 
הם אסורים בהנאה ג"כ עד שיפרט לך בהם הכתוב - הוא מדיוק ל' הפסוק "ובשר בשדה 
טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו"22 )כב, א(. היינו, ששיטתו נאמרה דוקא באיסור 
כללי התקף בכל ענין כגון טריפה. ולכאורה אינו מובן כיצד מקשה הגמ' מאיסור שאינו 

כולל - תרומה לישראל23 - על שיטתו.

22( רש"י שם: "דאי לאו 'אותו' הוה אמינא קרא למצותי' איצטריך, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל ברי', 
ונאמר במצרים לא יחרץ כלב לשונולפיכך הקפידה תורה ליתן שכרו, ונכבד ]שכר[ הכלב מן העובד כוכבים, שהנבלה 

ימכור לנכרי וטרפה לכלב".
23( שהרי מותרת לכהנים.
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ויש לומר שרש"י בדבריו רמז לתרץ ענין זה, וז"ל: )שם( "אותו אתה משליך כו' כל 
איסורין. שנאמר בהן לא תאכל כגון זה". ואולי יש לומר, שכוונתו היא שבכל איסור 
שנאמר בו לשון "לא תאכל" )- כל ל' אכילה( הרי כולל הוא גם איסור הנאה, ואף אם 

אינו איסור השוה בכל )כגון תרומה(. ולכן קשה מדין תרומה לשיטת רבי אבהו.

ב
ונראה לי לדייק ביאור זה גם במקום נוסף בדברי רש"י בסוגייתנו.

ובהקדים, דהנה הצל"ח מפרש שכל קושיות הגמ' על שיטת רבי אבהו נאמרו אליבא 
ולכן אין הדין תלוי  דרבי מאיר דוקא, שלומד איסורי הנאה מ"לא תאכלו" דנבילה, 
במקרה - האם האיסור דומה לנבילה )שהרי דין נבילה גופא אינו כולל24( אלא בל' 
תאכלו"  מ"לא  הנאה  איסורי  יהודה שלומד  לרבי  אבל  תאכל",  "לא   - בלבד  הכתוב 
דטריפה - "אותו", הרי ניתן ללמוד רק איסור התקף בכל מקום, ואזלו הקושיות כדלעיל.

ועפ"ז מבאר את לשון הגמ' בשאלתה "ואידך" בסוגיא ד'חדש'. דהנה, לאחר שלומדת 
הגמ' היתר הנאה בחדש מדיוק ל' הפסוק "קצירכם", שואל הגמ' 'ואידך'? היינו, מה 
ואין שאלת הגמ'  ללימוד היתר הנאה.  מי שאינו צריך אותה  ילמד מתיבת קצירכם 
לה  שקדמו  מהשאלות  )בשונה  זו  ששאלה  כך  על  המורה   - 'ואידך'  אלא  'וחזקי'', 
בסוגיין( אינה קשה רק לשיטת חזקי', אלא גם לשיטת רבי אבהו אליבא דר"י! שהרי 
לא ניתן ללמוד איסור הנאה בחדש מטריפה, מכיון שטריפה אסור לעולם וחדש אסור 

רק עד הפסח.

אמנם רש"י ד"ה "ואידך" ביאר וז"ל: "חזקי', דאמר לא תאכלו לא משמע הנאה".

וע"פ הביאור הנ"ל )סע' א'( יובן, שרש"י בשיטתו אזיל ולימוד איסורי הנאה מ"לא 
תאכלו" דטריפה - הוא איסור הכולל בתוכו כל איסורים שנאמר בהם ל' אכילה, ואף 
אם אינו תקף בכל המקרים, ולכן שאלת הגמ' ואידך הינה על חזקי' בלבד, ולא על רבי 

אבהו אליבא דר"י25.

24( דנבילה מותרת לגר תושב.
25( אך עפ"ז יש להבין מדוע שינתה הגמ' לשאול "ואידך" - מלשונה עד כה - "חזקי'".



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת168

 פענוח אגרת קודש
הערות כ"ק אד"ש מה"מ על ספר "עדות לאסף"

 הת' שמואל שי' דורון
תלמיד בישיבה

א
כידוע, מצוי רבות באגרות הקודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכותב 
הערות למחברי ספרים על ספרים וכתבים תורניים ששלחו אליו, אך מכיון שההערות 
מצוטטים  אינם  המחבר  דברי  וכן  בלבד,  מקומות  מראי  ובציוני  בקצרה  רשומות 
במלואם - יקשה לקורא מן השורה להבין משמעות הערות אלו, ולפיכך באתי לפענח 

מראי מקומות אלו, ולהביא הערות אלו בצורה ברורה ומובנת לכל אחד ואחד.

נוספות  הערות  הובאו  דישיבתנו  הקודמים  ואנ"ש'  התמימים  'הערות  בגליונות 
העוסקות בפענוח אגרות הקודש של כ"ק אד"ש מה"מ26, בגליון זה נפענח בעזה"י את 

אגרת ב'תתקפד בסדרת הספרים 'אגרות קודש'.

החידושים שבספר זה נדפסו בתחילה - בשלהי שנת תשי"ד – כחוברת, ולאחמ"כ 
- בחודש כסלו שנת תשט"ז - נדפסה החוברת בתור ספר 'עדות לאסף' ללא שינויים 

מהותיים, כך שתורות המחבר עליהם העיר כ"ק אד"ש מה"מ נשארו כשהיו.

נעמצאוו,  סענדער  אברהם  הרב  המחבר  ע"י  מה"מ  אד"ש  לכ"ק  נשלחה  החוברת 
וברש"י  ומדרש,  בגמרא  סתומים  מאמרים  וכמה  כמה  על  "ביאורים  בתוכה  וכוללת 

באיזה פרשיות בחומש, וגם ביאורים בעניני חיזוק עיקרי הדת".

ב"ה 27, כ"ז תשרי תשט"ו

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדר שי'

26( אגרת תכז בגליון א )קלא(, אגרת ג'תרעג בגליון ב )קלב(, אגרת ב'תיד בגליון ג )קלג(, אגרת שיב בגליון ד )קלד(, 
אגרת תקי בגליון א )קלה(, קבוצת אגרות בעניני גאומ"ש בקובץ הדרך הישרה )ג, קלז(, אגרת ב'תנה בגליון ד )קלח(, 

ואגרת ב'תתקעז בגליון ד )קמב(.
27( להלן יבואו דברי כ"ק אד"ש מה"מ באופן זה בו הם מודגשים.
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שלום וברכה!

את החוברת שלח המחבר לכ"ק אד"ש מה"מ לפני חגי חודש תשרי בצירוף הצעה 
להמתין עם ההערות על הספר עד לאחר החגים.

ואכן, כ"ק אד"ש מה"מ מתייחס מיד בתחילת האגרת לכך שקיבל את הצעתו, אך יחד 
עם זאת מתייחס לתוצאות שגרם עיכוב זה28. 

בעתו קבלתו החוברת שלו וכהצעתו הנחתי את הענין על אחרי החגים ונתקיים מרז"ל 
במילי דאבות אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה, כי הטרדות לא נתמעטו אלא 
אדרבה, ובמילא אינני רוצה לדחות הענין יותר ובמילא אבוא עכ"פ באיזה שורות ואתו 

הסליחה.

בקטע הבא מקדים כ"ק אד"ש מה"מ, שאע"פ שספרו כולל דרשות, וישנו כלל שאין 
משיבים עליהן29, בכ"ז יעיר עליהם מס' הערות.

ידוע אשר אין משיבין על הדרוש )כנפי יונה חלק ב' סימן קכ"ה( בכ"ז כנהוג בענינים 
כגון אלו אענה גם אני חלקי וידוע מרז"ל )ירושלמי סוף ברכות( פיטטיא דאורייתא טבין.

יוסי בן גזירה "כל  יונה בשם רבי  בירושלמי מס' ברכות30 מובאת אמרתו של רבי 
פיטטיא בישין ופיטטיא דאורייתא טבין". ועל כן, אף שבד"כ "אין משיבין על הדרוש" 

הרי בנידון דידן יש להשיב, כיון ואלו "פיטטיא טבין".

כ"ק אד"ש מה"מ מעיר על ספרו שלש הערות, וכדלקמן.

ב
הערה א' בפירש"י "אילו הי' בדורו של אברהם לא הי' נחשב לכלום"

לסימן א' עה"כ צדיק הי' בדורותיו, וד]ר[ז"ל בזה משא"כ בדורו של אברהם, והקשה 
וכן הקשה בתו"ש, שהרי כשמת נח הי' אברהם בן נ"ח.

בדרוש הראשון בספר מקשה המחבר על פירוש רש"י הראשון בפרשת נח ומתרץ 
קושיא זו.

28( ולהעיר מפירוש ה'תפארת ישראל - יכין' "שמא לא תפנה. גם זה אזהרה למנהיג הטרוד הרבה, וכמו כן לכל אדם 
הטרוד בעסקיו, שכשיהי' לו פנאי קצת באמצע טרדותיו לא יאמר מה אוכל ללמוד בזמן מועט כזה, אלא כשיהי' לי פנאי 

הרבה מעסקי אשנה ואלמוד, שמא לא תפנה".
29( הכלל מובא בספר 'כנפי יונה' לרמ"ע מפאנו )בעמח"ס 'עשרה מאמרות'(, ע' פט.

30( פ"ט, הל' ה.
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רש"י נעמד על תיבות הפסוק "נח איש צדיק תמים הי' בדורותיו"31 ומפרש "בדורותיו. 
יש מרבותינו דורשים אותו לשבח - כל שכן שאילו הי' בדור צדיקים הי' צדיק יותר, ויש 
שדורשים אותו לגנאי - לפי דורו הי' צדיק ואילו הי' בדורו של אברהם לא הי' נחשב 

לכלום".

ומקשה המחבר על הדעה הב' המובאת ברש"י, שהרי נח חי בדורו של אברהם - נ"ח 
שנה - וכיצד ניתן לדרוש - שרק בדורו הי' צדיק ואם הי' בדורו של אברהם לא הי' 

נחשב אפי' ל'כלום'32?

ומתרץ, שבדורו של אברהם גופא - בזמן בו חי נח עדיין33 לא הגיע אברהם למעלתו 
העליונה ונקרא אברם )ללא ה'34(, ולכן אין זה 'דורו של אברהם', ורבותינו דרשו שאילו 

הי' נח בזמן בו הי' אברהם במעלתו העליונה - לא הי' נקרא צדיק.

- י"ל בזה דהכוונה בדורותיו בדור שלו, היינו שהוא הפרנס שלו ומנהיגו וכלשון רז"ל 
דור ופרנסיו וכו' )ויק"ר פס"ו(.

כ"ק אד"ש מה"מ מתרץ בזה, שהכוונה בתיבת 'בדורותיו', היא ההדגשה שהכוונה 
היא לדור שהוא פרנסו ומנהיגו.

וכל' חז"ל המובאת בויקרא רבה35 "דור דור ופרנסיו", ומכך משמע שישנה מניית 
דורות ע"פ פרנסי הדור, וא"כ אין העובדה שאברהם חי נ"ח שנה בחיי נח קשה במאום, 

שהרי כל עוד נח חי - עדיין הוא דורו של נח36.

ג
הערה ב' "בטעמי המצוות ובטעם מצוות מליחת הקרבנות"

ריש עמוד ג' בענין טעמי המצות.

בדרוש לפ' ויקרא, נעמד המחבר להסביר את טעם מצוות 'מליחת הקרבנות' הנאמרת 
בפרשה37, אך לפני כן מקדים בנוגע לכללות ענין טעמי המצוות.

31( נח ו, ט.
32( ואדרבה, מכך ניתן להוכיח שנח הי' צדיק אף לאמיתם של דברים, שהרי חי בדורו של אברהם ונקרא צדיק?!

33( אלא רק בגיל תשעים ותשע. ראה לך לך יז, א ואילך. 
34( ריקאנטי על התורה: "וטעם והי' שמך אברהם. כבר פירשנו טעם תוספת הה"א כי רומזת לשכינה שהיא הה"א 

אחרונה של שם".
35( כ"ק אד"ש מה"מ מציין לויק"ר פס"ו, וכפי הנראה הרי זו טעות דפוס דמוכח, שהרי בויקרא רבה אין פרשה סו, 

וכנראה הכוונה היא לפרשה כו סי' ז. 
36( ואולי יש לומר בזה ביאור נוסף ועמוק יותר, שדברי כ"ק אד"ש מה"מ מתרצים קושיא שישנה לפי פירושו:

שלכאורה קשה על תי', מדוע ל' הפסוק היא "בדורותיו"? והרי לכאו' הל' "בזמנו" מתאימה יותר! שהרי לפי פירושו 
הי' זה בדור אברהם - אלא שלא הגיע אברהם למעלה העליונה.

וע"פ תירוץ כ"ק אד"ש מה"מ הדבר מובן, שאכן עדיין לא חלף דור, והי' זה בדורו של נח.
37( ויקרא ב, יג.
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בנוגע לטעמי המצוות בכלל כותב המחבר, שעל אף "שאין לנו לחפש למצוא טעמים 
למצוות התורה, אך מאחר שאין איסור בזה, כמו שמצינו בר' שמעון שהי' דריש קרא", 

ע"כ אכתוב את דברי בנוגע לטעם מצוות מליחת הקרבנות.

ועל כך מציין כ"ק אד"ש מה"מ:

- יעוין מ"ש בזה המורה הגדול במורה נבוכים ח"ג פרק ל"א ואילך. אגה"ק לרבנו הזקן 
סימן י"ט. ספר טעמי המצות להצ"צ סוף מצוה פו"ר. מצות נר חנוכה ריש פרק ג'. ועוד.

הרמב"ם - המכונה 'המורה הגדול'38 - כותב בספרו 'מורה הנבוכים' בנוגע לטעמי 
כיון  התורה  למצוות  טעם  באיזשהו  כלל  מעונינים  שאינם  אנשים  שישנם  המצוות, 
שסוברים שכשהתורה מביאה לתועלת )שזהו ענין הטעם הפנימי( הרי אינה שכל אלקי 

גמור, ורק כשלא תביא תועלת הרי הרי לנו סימן שהינה שכל אלקי ללא ספק.

ומיד מבהיר הרמב"ם "אבל הענין בהפך זה, והכוונה כולה להועילנהו, כמו שביארנו 
מאמרו - "לטוב לנו כל הימים לחיותנו כהיום הזה", ואמר "אשר ישמעון את כל החקים 
האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה", היינו - "שאפילו החוקים כולם יורו 
אל כל הגוים שהם בחכמה ובתבונה, ואם יהי' ענין שלא יוודע לו סבה ולא יביא תועלת 
ולא ידחה נזק, למה יאמר במאמינו או בעושהו שהוא חכם ונבון וגדול המעלה ויפלאו 

מזה האומות".

"אבל הענין כמו שזכרנו בלא ספק, והוא שכל מצוה מאלו התרי"ג מצות, היא, אם 
לנתינת דעת אמתי, או להסיר דעת רע, או לנתינת סדר ישר, או להסיר עול, או להתלמד 
במדות טובות, או להזהיר ממדות רעות, הכל נתלה בשלשה דברים, בדעות, ובמדות, 
ובמעשה ההנהגה המדינית . . ומפני זה הספיק לנו אלו השלשה ענינים בנתינת סבה 
בכל מצוה מן המצות". וממשיך לבאר בענין טעמי המצוות, כשבהמשך מפרט טעמי 

מצוות. עיי"ש.

יט, שרואים בזה ב' ענינים:  בנוגע לטעמי המצוות מבאר כ"ק אדה"ז באגה"ק סי' 
והם  נתגלו  לא  מצות  ש"טעמי  מכיון  וזאת  נפקת"  מחכמה  "אורייתא  נאמר  בזהר39 

למעלה מהשכל וההבנה".

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

שלמעלה מהשכל וההבנה".

38( שו"ת הריטב"א סי' קכב, ובכ"מ.
39( ח"ב, קכא, א.
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'מצות  רז"ל41  מ"ש  עיקר  באמת  "ואמנם  הצ"צ:  אדמו"ר  מבאר  מצוותיך40  ובדרך 
זו מצותו  וידע שמקיים במעשה  צריכות כוונה' היינו לכוין שכך ציוהו בורא עולם, 
ורצונו העליון ב"ה אשר רצון זה הוא מקור החיים והוא א"ס כו' הגם שאינו יודע מהו 
המכוון בזה, כי 'לא מחשבותי מחשבותיכם', ומה שמובן קצת - ענינו ע"ד הנ"ל הוא 
באמת רמז וכטיפה מאוקיינוס בלבד ויותר מזה כי אין ערוך ממש, שהרי אין האדם 

בעל חומר משיג רוחני'".

"והרי, משה רבינו ע"ה זה ג' אלפים שנה בג"ע, וכל שעה הוא הולך מחיל בעומק 
ההשגה בטעמי המצות, ועכ"ז נאמר עליו לכל תכלה ראיתי קץ והמצוה עצמה רחבה 
מאד כי יש בה עילוי אחר עילוי כו' רק אעפ"כ מה טוב ומה נעים גם קצת ומקצת 
דמקצת ושמץ מיני' המובן וכי נחמד הוא להשכיל וידע שהעיקר הוא קיום רצונו ית' 

שבו כמוס טעמו וחכמתו ית' וישמח ויגיל מזה כעל כל הון".

הציווי ופי' הברכות  ובביאור מצוות נר חנוכה )ריש פ"ג(, לאחר שמבאר את ענין 
דהדלקת נר חנוכה )שהרי ציווי' הוא דרבנן( ממשיך: מעתה נבא לבאר פרטי דקדוקי 
גם  אשר  חז"ל  דברי  גדולים  כמה  תשכיל  למען  הזאת,  במצוה  חז"ל  שציוו  הדינים 
במצוה שציוו הם יש בה כמה גנזי סודות התורה והמשכות עליונות מאד מאא"ס ב"ה 
ושבדקדוק א' במצוה שלהם תלוי ענינים גדולים בהמשכת א"ס ב"ה ותדבק נפשך בהם 
כי חיים הם למוצאיהם ומזה תקיש על שאר כל המצות דרבנן וכן דקדוקי ד"ס שבכל 

מצוה דאורייתא".

והמורם מכהנ"ל הוא, שטעמי המצוות הינם נעלים - ועוד יותר מההבנה הפשוטה 
בדברים, ובטעמים גופא ישנם דרגות למע' מדרגות, ודבר זה הינו בכל המצוות42.

בהנוגע למלח בפרט

כאמור, לאחר דברי המחבר בנוגע לטעמי המצות בכלל מבאר את טעמה של מצוות 
מליחת הקרבנות - "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח".

גם ברוחניות:  ומבאר, ע"פ ענין מליחה בכלל ששומרת על לחות הבשר, כך הוא 
כאשר יהודי מביא קרבן הרי זה מכיון שמעונין לשוב בתשובה. אך מכיון שייתכן מצב 
לאחר התשובה - 'הבאת הקרבן' - בו ישכח מרצונו לשוב לה' ויחזור לסורו, על כן 

אומרת לו התורה - 'במלח תמלח' - החזק ברעיון זה דתשובה ואל תסור ממנו.

40( בביאור מצות פו"ר.
41( ברכות יג, א.

42( ויש לדקדק בכל ארבעת המקורות אליהם מציין כ"ק אד"ש מה"מ, דצריכא: במורה הנבוכים מבאר את הכרח 
טעמי המצוות בשכל האלקי והאנושי - שבכל מצוה יש טובה לאדם, באגה"ק מבאר את מעלת טעמי המצוות - שעומקם 
האמיתי אינו ניתן להשגה, ובדרמ"צ: בביאור מצות פו"ר מבאר את עיקר הכוונה שצריכה להיות בעשיית המצוות - 
שבמעשה זה מקיים את רצונו של הקב"ה, ובביאור מצוות נר חנוכה מבאר שענין זה שייך בכל המצוות - גם במצוות 

דרבנן.
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הבא  )והביאור  מלח"  תשבית  "לא  לדרוש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  זה  טעם  ועל 
לאחריו( בלקו"ת:

- יעויין לקוטי תורה סוף פרשת ויקרא ד"ה לא תשבית מלח וביאורו.

הטעם  את  מסביר  ולאחמ"כ  המלח  ענין  את  אדה"ז  כ"ק  מסביר  הדרוש  בתחילת 
כמו הבשר43  בו  הנמלחים  בדברים  נותן טעם  הוא  "הנה מלח  הפנימי שבזה:  והרמז 
וכמ"ש היאכל תפל מבלי מלח שבלי מלח הוא בשר תפל שאין בו טעם, וכשמולחים 
אותו במלח אזי נעשה בהכשר טעם, שהמלח ממתקת את הבשר. והרי המלח עצמו אין 

בו טעם ואעפ"כ הוא פועל הטעם בהבשר". 

"והנה כמו"כ יש בחי' זו גם כן בתורה, שבחי' חכמת הקבלה היא גם כן בבחי' המלח. 
שהיא בעצמה נסתרה ונעלמה שאינה מושגת בבחינת טעם ממש כמו שיש לנו השגה 
וטעם בהנגלות לנו ואעפ"כ המלח הוא הנותן טעם בכל המאכלים גם בלחם גם בבשר. 
שכל הנהגות העולמות הוא ע"פ פנימי' התורה וכל התורה נאמרה ע"פ הקבלה וכן 
גם באדם העוסק בתורה הוא כן שהמלח הוא נותן טעם בלחם ובשר כו' וכמ"ש כולם 
אתברירו  בחכמה  כי  כו'.  מלח  תשבית  ולא  נאמר  בקרבנות  גם  וע"כ  עשית  בחכמה 
והקרבנות המה ענין בירור נפש הבהמית כו' ונק' המלח ברית אלקיך ברית הוא בחינת 
התקשרות הבורא עם הנבראים שההתקשרות הוא ע"י בחי' זו דבחכמה אתברירו כו'".

יובן בתוספת ביאור  "והנה מכ"ז  יותר:  זה בעומק  ובביאור הדברים מסביר הבדל 
ענין ולא תשבית מלח כו', שלימוד הפנימית נק' בשם מלח שהמלח ממתקת הבשר. אף 
שאין בו טעם בעצמו כמו הבשר, וכך הנגלה שבתורה נמשל ללחם כמ"ש לכו לחמו 
בלחמי. וגם לבשר כמ"ש במ"א ע"פ "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי" דקאי על 

תשבע"פ וכן בגמ' ב"ב אמרו אכלו בישרא שמינא בי רבא".

"והיינו כמו הלחם והבשר יש בהן טעם וממש כך בלימוד הנגלה שבתורה יש בה 
השגת המהות ממש משא"כ בלימוד הפנימי' שאין בזה רק ידיעת המציאות ולא השגת 
המהות והמהות נסתר ונעלם ואינו מושג כלל להיות בבחי' טעם ממש כמו הנגלה עד 
לע"ל שיתגלה פנימית התורה ולכן נמשל למלח לומר שעם היות שאין בו טעם עכ"ז 

הוא דייקא הנותן טעם בהבשר".

על  שרומז  מלח',  תקריב  קרבנך  כל  'על  דמצוות  הפנימי  טעם  לראות  ניתן  ובזה 
פנימיות התורה הנמשלת למלח שהוא עצמו אינו מאכל, אך הוא הנותן טעם במאכלים. 
וכך הוא גם בלימוד פנימיות התורה, שהאדם יודע ומשיג רק את עצם מציאות הדברים 
ולא את מהותם הפנימית כך שאינו 'טועם' בזה ממש, אך לימוד זה הוא הנותן חיות 

בלימוד נגלה דתורה – בו האדם מבין ומשיג גם את מהותם של הדברים.

43( וכמ"ש בגמ' פ"ק דברכות ה, א בסופו, ובמנחות כא, א בסופו.
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ד
הערה ג' "בטעם עילוי בעלי תשובה על צדיקים גמורים"

לסוף החוברת בענין גדולים בעלי תשובה שאפילו צדיקים גמורים כו' 

שנשאל  שאלה  הוא  בספרו  לבאר44  המחבר  נעמד  אותם  האחרונים  מהענינים  א' 
"מדוע בעל תשובה גדול אף מצדיק גמור"45.

"והשבתי בע"ה, כי הנה צדיק גמור אשר ברב ימיו לא חטא אף שעברו עליו כמה 
נסיונות ועמד בהם ובסוף ימיו בא לידי נסיון גדול מאד ואומר הנה עברו עלי רוב 
וגם  לבי הטהור  ואקלקל את  איכה אחטא עתה  ולא חטאתי  בנסיוני  ועמדתי  שנותי 

אקלקל מה שעשיתי עד עתה,

"א"כ אם אנו באים לעומק הדבר, הנה מתערב בעבודתו זאת גם שמירת עצמותו 
שאינו רוצה לקלקל עתה.

"אבל בעל תשובה הוא להיפך, אשר רוב ימיו עברו בחטאים ופשעים אשר אין בו 
והיצר  מאד,  גדול  נסיון  לנגדו  ובא  תשובה,  בעל  להיות  בדעתו  עלה  ואח"כ  מאום, 
והעולם שוחקים ממנו - מה תרויח בתשובתך? כי אין תרופה למכתך! ואומר הבעל 
תשובה: יהי' מה שיהי'! והגם שלא ַאתקן כי אין לי שום תרופה, בכ"ז מהיום והלאה לא 

אעשה שום דבר נגד הקב"ה!

ד' לבדו בלי שום תערובת שמירת עצמותו של הגוף או של  "א"כ עובד הוא את 
הנשמה שלו וד"ל.

היינו, שמעלתו של בעל התשובה על הצדיק )אפילו צדיק גמור( היא בכך שעובד 
את ה' ללא פניות אישיות כלל - בין מצד הגוף ובין מצד הנשמה, משא"כ ה'צדיק גמור'.

ובנוגע לביאור זה מציין כ"ק אד"ש מה"מ ב' ציונים בתניא:

יעויין אגרת התשובה לרבנו הזקן סוף פרק ח' והוא מתאים למ"ש בתניא סוף פרק ז' 
תשובה גדולה כ"כ כו' כמרז"ל במקום שבעלי תשובה כו'.

באגרת התשובה, מביא כ"ק אדה"ז את מאמר הזוהר "דתשובה עליאה היא דיתעסק 
על  תשובה  בעלי  "ומעלת  אדה"ז  כ"ק  כותב46  כך  ועל  ורחימו",  בדחילו  באורייתא 

44( אמנם אין זה סיומו של הספר ממש, אך הדברים המובאים בהמשך הינם 'דברי התעוררות' מהמחבר לשמירת 
חומת היהדות בענין הטבילה במקווה לאחר שרבו בזה הפירצות, בענין שחיטת כבשים )ששחיטתן קשה יתר(, ובענין 

חשיבות "עבודה שבלב - זו תפילה". 
45( מיוסד על מאמרז"ל המובא בכ"מ )ולדוגמ' - ברכות לד, ב( "אמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדים - 

צדיקים גמורים אינם עומדין שם".
46( מילים אלו מופיעות בתניא בחצ"ע.
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צדיקים גמורים בזה היא, כמ"ש בזוה"ק פ' חי שרה דאינון משכי עלייהו ברעותא דלבא 
יתיר ובחילא סגי לאתקרבא למלכא וכו".

היינו47, על אף שתשובה עילאה ענינה הוא לימוד התורה ביראה ואהבה, ולכאורה 
עפ"ז גם בעלי תשובה במדריגה נעלית אינם אלא במדריגת צדיקים גמורים הלומדים 

גם הם את התורה מתוך יראה ואהבה,

ם, כיון  אעפ"כ עבודת בעלי התשובה מעולה מעבודת הצדיקים - ובזה הוא עילויַָ
שעובדים את ה' מתוך התעוררות לב מיוחדת ובכח גדול יותר ע"מ להתקרב לקב"ה48.

 ומציין כ"ק אד"ש מה"מ דרך אגב, שביאור זה - במעלת בעלי תשובה לגבי צדיקים 
גמורים - מתאים למבואר בליקוטי אמרים אודות מעלת תשובה מאהבה רבה המועלת 

להפוך זדונות לזכיות. 

דהנה, בסוף פרק ז' לאחר שמבאר כ"ק אדה"ז חומרת הוצאת שז"ל, מבאר גם חומרת 
ביאות אסורות, והיא - שבהם "מוסיף כח וחיות בקליפה טמאה ביותר עד שאינו יכול 
להעלות משם החיות בתשובה". "אלא אם כן" - מסייג כ"ק אדה"ז - "יעשה תשובה 

מאהבה רבה כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכיות".

ונמצאת מעלת בעלי תשובה - העובדים את ה' מתוך התעוררות לב מיוחדת ובכח 
גדול יותר - מהפכת את החטאים שנעשו בזדון על ידם לזכיות.

ונמצינו למדים ב' ביאורים במעלת בע"ת על צדיקים: א. עבודתם הינה בחילא יתיר. 
ב. זדונותיהם נהפכו לזכיות.

ומסיים כ"ק אד"ש מה"מ:

נהניתי ממה שראיתיו כאן בהתועדות דשמחת תורה וחבל אשר לא הי' בידו להיות 
נוכח ג"כ בהתועדות דשבת בראשית ראשית השנה. וע"פ הידוע פתגם האדמו"ר הצ"צ 
ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע לשבת בראשית, שההנהגה בו משפיעה על כל 

השנה כולה ויה"ר שכוונתו הרצוי' תחשב כמעשה בפועל. 

47( הביאור דלקמן הינו ע"פ "שיעורים בספר התניא".
48( ויש להעיר עוד, שע"פ המבואר בתניא )ספ"י( במעלה העליונה יותר דצדיקים גמורים "שגם עבודתם בבחי' ועשה 
טוב בקיום התורה ומצותי' - הוא לצורך גבוה ומעלה מעלה עד רום המעלות ולא כדי לדבקה בו ית' בלבד לרוות צמאון 

נפשם הצמאה לה'" אין פירושו ניתן להיאמר כלל, וכפשוט.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת176

מילואים לפענוח דבר מלכות ש"פ וירא
התחתון  הרצון  שזה  המעשה  ימי  ששת  בכל  וההתבוננות  ואילך:  א  פח,  ויקהל   :51 הע' 
זה הרצה"ע שיומשך בתוכו ממש בבחי' השראה כהשראת האור בתוך  לגבי  כלי  נעשה בחינת 
הכלי ממש. מפני שהרצון התחתון אע"פ שהוא למטה מבחינת רצה"ע אבל עכ"פ כלי הוא לגילוי 
שבתון  שבת  נאמר  וע"ז  השבת.  ביום  אמתי  ויחוד  בהתחברות  בו  מתלבש  שיהי'  העליון  רצון 
להוי"ה. פי' שבת שבתון הם ב' רצונות הנ"ל שמתחברים כאחד והיו לאחדי' ממש ולשון שבתון 
להוי"ה היינו כי שם הוי"ה הנה היו"ד בחי' חכמה כו' ובשבת הוא בחי' שבת להוי"ה שמתגלה 

הרצה"ע שלמעלה משם הוי"ה כו'.

וז"ש כי אל דעות הוי"ה שיש ב' בחי' דעת. הא' דעת עליון והב' דעת תחתון. פי' דעת הוא 
הוא  כו'. שהכוונה  ידעתי מכל משפחות  א' כמ"ש רק אתכם  ענין  ורצון הכל  רצון שדעת  לשון 
התקשרות  בחי'  שזהו  הכרה  ענין  הוא  דעת  כי  סגולה  לעם  לי  לבחור  אתכם  ורציתי  שבחרתי 
היינו  דעות  אל  וענין  כו'.  והתחברות  התקשרות  ל'  ידע  והאדם  וכן  כו'.  הרצון  לידי  המביא 
התחברות ב' דעות הנ"ל שהם ב' הרצונות הנ"ל. ואז הוא בחי' שבת שבתון לשם הוי"ה והוא ג"כ 
פי' אל דעות הוי"ה שמתחברים ב' הרצונות שהרצון העליון שלמעלה מהחכמה מאיר ומתגלה 
ג"כ ברצון התחתון כו'. וזהו ענין הנשמה יתירה דשבת שהוא גלוי רצה"ע מבחי' יחידה כנ"ל. וזהו 
שנק' נשמת כל חי. וכמ"ש ומשביע לכל חי רצון שגלוי רצה"ע נמשך בבחי' הנק' כל חי כו' ומשם 

נמשך להיות רצון יראיו יעשה שיתגלה בהם הרצון העליון:

והנה כשנמשך הרצה"ע להתלבש ברצון התחתון ביום השבת אזי נמשך ממנו ג"כ הארה 
וגילוי  מהשכל.  שלמעלה  מרצה"ע  הארה  בחינת  בהאדם  נמצא  להיות  המעשה  ימי  ששת  בכל 
הארה זו היא בזמן התפלה דחול כשמתעורר באהבה וחפץ לה' ית' שהוא בחי' הארה מקדושת 
שבת המאיר בימי החול כמ"ש בזוה"ק יומא דא יהיב חילא לשאר יומי כו'. ולכן יכול להאיר בהן 

מבחי' רצה"ע הנ"ל . . 

ליומין דחול הממשיך ההארה מבחי'  בין שבת  בחי' הממוצע  היא  חול  והנה התפלה של 
רצה"ע המתגלה בשבת בכל יומין דחול כו'. ולכן נמשלה התפלה לסולם דכתיב והנה סלם מוצב 
ארצה וראשו מגיע השמימה כו' כמשל הסולם שבו ועל ידו עולה התחתון מלמטה מהארץ על 
יורד העליון מלמעלה למטה. כך עד"מ התפלה נמשלה לסולם שע"י התפלה עולה  וכן בו  הגג. 
הנפש מלמטה למעלה במעלות ומדרגות עליונות דרגא בתר דרגא עד רום המעלות. והיינו ע"י 
צעקת הלב ברעותא דלבא לכלות נפשו אליו ית' שזהו בחי' העלאת מ"נ מלמטה למעלה לעלות 
מלמעלה  הירידה  בחי'  בה  נמצא  וכן  ב"ה.  באוא"ס  ליכלל  המעלות  רום  עד  עילוי  אחר  בעילוי 
למטה דהיינו כאשר כבר נתעלה בתכלית העילוי ברום המעלות בהגיעו אל בחי' רצה"ע ב"ה אזי 
וימשיכו שירד בהשתלשלות המדרגות מלמעלה למטה להתלבש ברצון התחתון וממנו  יעוררו 

יתפשט ההארה בכל ו' יומין.

וז"ש ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו שבהסולם ימצא ב' בחי' ומדרגות שונות בחי' העלי' 
מלמטה למעלה ובחי' הירידה מלמעלה למטה. והיינו בחי' התפלה כו' שמחברת בחינת קדושת 
השבת עם ו' יומין דחול להיות מאיר הארת רצה"ע שבשבת בכל יומין דחול להיות חולין שנעשו 
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עטה"ק. והיינו על ידי עליי' וירידה)ועבמ"ש בפסוק יונתי כו' איך שיש בחי' נשמה שבגוף ויש 
בחי' שרש הנשמה ושם נתבאר דשרש הנשמה היא בבחי' מחשבה הקדומה שלמעלה אפי' מבחי' 
תורה והיא בחי' רצה"ע הנ"ל וגם נתבאר דע"י התפלה עולה נשמה שבגוף לשרשה הנ"ל. וא"כ 
נראה בענין תוס' נשמה יתירה דשבת דהיינו גם מבחי' שרש הנשמה הנ"ל. וכ"מ בפע"ח שער 
השבת פי"ט דהמקיפים נכנסים בשבת בבחי' פנימיים והארה ממנה מאיר בכל יום כו' על ידי 

התפלה כנ"ל.

נמשכה  התורה  כי  התחתון  ברצון  שיתלבש  העליון  רצון  ג"כ  ממשיכים  התורה  ע"י  והנה 
נפקת. נפקת דוקא שיציאתה מהעלם אל הגילוי הוא  והגם דאורייתא מחכמה  מבחי' רצה"ע. 
מבחי' חכמה אבל שרשה מבחי' רצה"ע ית' )כי תרי"ג מצות דאורייתא עם ז' דרבנן בגימטריא 
כתר( רק שנתלבשה למטה בבחי' המדות חג"ת דאצי' שמבחי' חסד נמשך להקל להיות כשר 
ענין  נמצא  ובחי' המדות הם למטה מהחכמה.  כו'.  נמשך להחמיר  גבורה  ומבחי'  וזכאי  ומותר 
התורה הוא המשכת רצה"ע שלמעלה ברצון התחתון שהוא בחי' דעת תחתון שהוא בחי' פנימיות 

המדות כנודע.

ולא  בו לא אכילה  ויובן בהקדם מארז"ל עוה"ב אין  ואילך:  וככה תרל"ז פפ"ח   :61 הע' 
שתי', כ"א שיתלבשו הנשמות בגופים גשמים כמו שהיו תחלה בעוה"ז ויהיו ניזונים מזיו השכינה, 
ושתי',  בלי אכילה  יתקיים הגוף  יפלא האיך  ולכאו'  ניזון מזיו השכינה,  יהי'  שגם הגוף הגשמי 
ואיך יהי' ניזון מרוחניות לבד . . וגם צ"ל למה יצטרכו הנשמות שהם כבר בג"ע להתלבש בגופם 
הקדום, הלא הנשמה בלתי הגוף יכולה להשיג יותר השגת אלרות, ולכן בג"ע שהיא השגת מהות 
גסותו מונע  לעוצם  לומר שהגוף  גופי', שמוכרח  כנ"ל, הנה הוא תענוג הנשמות בלא  האלקות 
הנשמה מלהשיג דקות רוחניות מהות האלקות שבג"ע . . ואמנם מכ"ז מובן שיותר בנקל לקבל 
בעולם התחי'  לעוה"ב  וא"כ למה  בגוף,  היותה מלובשת  גוף מכמו  גילוי אלרות להנשמה בלא 
שזהו בחי' היותר נעלה בגילוי אלקות יצטרכו הנשמות שיושבי' כבר בגעה"ע יותר מג"א שנה 
כו', להתלבש בגופיהם דוקא לצורך קבלת הגילוי  כמו נשמות האבות והשבטים ומשה ואהרן 
שיהי' בעולם התחי', שמזה משמע שהנשמה לבדה בלא הגוף איננה יכולה לקבל כלל עוצם הגילוי 
אלקות שיהי' לעוה"ב, כ"א דוקא ע"י אמצעית התלבשותה בגוף דוקא שזהו לכאו' פלא ואינו 

מובן כלל, מהו יתרון מעלת הגוף כ"כ.

)פט( והענין הוא, דהנה כל הנבראי' הם מב' בחי' גוף ונפש . . ואמנם הנה כ"ז הוא ששרש 
חיות המרכבה, שהנפשות הם  ונפשות הבע"ח הם מד'  ונה"ב  מבחי' אדם שעה"כ  הוא  הנה"א 
רוחני' ונשתלשלו מבחי' המרכבה העליונה, אבל התהוות הגוף של הבע"ח או גוף האדם זהו א"א 
יהיו רבבות מדרגות השתלשלו' א"א להיות גשמיות  שיהי' נמשך מבחי' השתשלו' שאפי' אם 
מרוחניות, שגם החוקרים מודים בזה שהתהוות הגשמיות מן הרוחניות אין לך בריאה יש מאין 
גדול מזה, ושרש ענין יש מאין הוא מה שעלה ברצונו ית' הפשוט שיתהוו הנבראי' . . שאם היו 
דוקא  אלא  גשמיות,  בחי'  להיות  מרוחניות  להשתלשל  יכול  הי'  לא  השתלשלו'  מרגות  רבבות 
מאוא"ס הסוכ"ע ממנו נתהוה בחי' גוף האדם וגוף הבע"ח . . ואי לזאת מובן גודל מעלת הגוף 
שהגם שפחיתות ערכו נודע לנו איך שהוא גשמי וגס ועב כו', עכ"ז שרש שרשו הוא הגבה למעלה 
מעלה יותר מבחי' שרש הנשפש המחי' את הגוף ששרש הנפש בכ"ד הוא מבחי' ממכ"ע בבחי' 

השתל' כו', אבל שרש הגוף הוא מבחי' סוכ"ע כו'.

)צ( והנה כדי להיות חיבור הנפש עם הגוף זהו ע"י המאכל . . והענין הוא בקצרה שהאדם 
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הוא מעולם התיקון, אמנם המאכל שרשו מבחי' התהו שקדם במעלה על בחי' התיקון . . ולהיות 
כי שרש המאכל בעצם הוא גבוה יותר משרש האדם שהרי המאכל שרשו מבחי' התהו שקדם 

במעלה כו', לכן הוא מחי' את האדם כו'.

 . . 

גוף  מבחי'  שזהו  נת"ל  שבמאכל  הוי'  פי  מוצא  מכח  חי  שהגוף  זה  חיות  בחי'  והנה  )צא( 
המאכל ולא מחיותו, א"כ זהו בחי' מה שנתהוה מכח האוא"ס הסוכ"ע שהוא הוא שנשפל להיות 
. אמנם הנה מעלת שרשו זה   . מאכל גשמי להחיות גוף הגשמי ששרש הגוף הוא ג"כ מסוכ"ע 
הוא בהסתר פנים מאד שהרי הוא ממה שנפל בשבה"כ, וגם בכלל כח הסוכ"ע הנה הוא בבחי' 
העלם, וכ"ש בהמאכל ובע"ח הטהורי' הנה הוא בבחי' הסתר מאד כו', שנתלבש בלבוש גס מאד 
בכדי שיוכל להחיות הגוף שהוא ג"כ גס ועב . . אך הנה כשיתברר כל הרפ"ח ניצוצי' ויזדכך חומר 
הוי'  וכשתזדכך הארץ להיות בבחי' מעלה עד שתהי' בבחי' את   .  . וגוף האדם  כלליות העולם 
השגה  בבי'  ד"ע  בחי'  שושג  הוי'  את  בבחי'  בבחי' מעלה  להיות  ג"כ  הנבראי' ממנה  כל  יזדככו 
גמורה ולא בבחי' ידיעה בלבד כו', הנה אז יחי' האדם מבחי' אור א"ס הסוכ"ע בלתי הסתר פנים 
ובלתי העלם כלל, שהרי תזדכך הארץ וכל מה שנברא ממנה להיות בהם בחי' דיעה דדעת עליון 
כנ"ל, ואי לזאת לא יצטרך הגוף שהוא עכשיו חי מכח הא"ס הסוכ"ע שנשפל ונפל בשבה"כ והנהו 
בבחי' העלם והסתר פנים כ"א שיחי' האדם מבחי' אוא"ס הסוכ"ע בלא הסתר פנים ובלא העלם, 
ולכן אז לא יצטרך הגוף הגשמי לאכילה ושתי' הגשמיות כמו עתה שנתלבש בלבוש גס דצומח 

וחי, כ"א שיקבל גם הגוף חיות מאוא"ס הסוכ"ע בלא לבוש,

וזהו שאמרו שעוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתי', אלא שהנשמות יתלבשו בגופי' שבאמת 
שרש הגוף הוא מסוכ"ע בחי' רצה"ע כנ"ל שגבוה במעלה יותר מבחי' הנפש שהוא מבחי' ממכ"ע, 
ולכן לע"ל שיהי' גילוי או"ס הסוכ"ע הנה דוקא גוף הגשמי שהוא ג"כ מסוכ"ע אלא שהי' גס ועב 
בעוה"ז והוצרך לזון ג"כ מדבר גס לפי ערכו כו' כנ"ל, אבל כשיזדכך עד שיוכל להיות כמו שהוא 
במעלתו בשרשו אז יקבל עונג מאוא"ס הסוכ"ע, ולכן גם הנשמות שהם כבר בג"ע יותר מג"א 
שנה כמו האבות והשבטי' ומשה ואהרן יתלבשו ג"כ בגופים דוקא מפני כי הנשמה היא מבחי' 
לבוא  א"א  גסותו  לעוצם  כי  רצה"ע  סוכ"ע  מבחי'  שנתהוה  הוא  דוקא  הגוף  כ"א  כנ"ל  ממכ"ע 
בבחי' השתלשלו' מרוחניות כ"א מצד כח הא"ס הכל יכול נתהוה בדרך בריאה יש מאין . . ולכן 
בגילוי בלתי  גילוי אוא"ס הסוכ"ע שיאיר אז  יהי' הוא דוקא הכלי לקבל  יזדכך  לע"ל כשהגוף 
הסתר פנים כנ"ל, ולכן גם הנשמות של האבות כו' יצטרכו להתלבש בגופם דוקא בכדי ליהנות 

מזיו וענג שיתגלה לע"ל מבחי' אוא"ס ב"ה הסוכ"ע.

הע' 69: סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 28 ואילך: ויש לבאר ענין הנצחיות דהלכות התורה לעתיד 
לבוא )"הלכות של תורה שבעל פה אינן בטלין לעולם"( - דלכאורה צריך להבין:

ידוע שהכלל ש"הלכה כבית הלל", ועד ש"בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה", אינו 
אלא בזמן הזה, משא"כ לעתיד לבוא תהי' הלכה כבית שמאי )וכמשנ"ת במק"א ששינוי ההלכה 

יהי' עי"ז שב"ד הגדול שיחזור לירושלים יעמדו למנין, ודעת הרוב אז תהי' כדברי ב"ש(.

ועפ"ז, יבטלו לעתיד לבוא כו"כ הלכות של תורה שבעל פה - כל ההלכות שנפסקו בתורה 
)כולל גם בחיבורו של הרמב"ם( כדעת ב"ה, שהלכות אלו יבטלו, ובמקומן יפסקו הלכות חדשות, 

כדעת ב"ש?
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ויתירה מזה - והוא העיקר:

ידוע שלכמה דעות "מצוות בטלות לעתיד לבוא" - בתחיית המתים )בתקופה השני' דימות 
המשיח, משא"כ בתקופה הראשונה דימות המשיח, לפני תחית המתים, שא יהי' קיום המצוות 
בתכלית השלימות(, שלכן, "בגד שאבד בו כלאים . . עושה ממנו תכריכין למת, אמר רב יוסף זאת 
לו תכריכין מכלאים אע"פ שכשיעמוד  אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא", "לכתחילה עושה 

לעתיד יעמוד במלבושיו שנקבר בהן, שמע מינה מצוות בטלות לעתיד לבוא".

ועפ"ז יבטלו לעתיד לבוא )בתקופה השני' דימות המשיח, כשיחיו המתים( כל ההלכות של 
תורה שבעל פה, דכיון ש"מצות בטלות", בטלים בדרך ממילא כל ההלכות שהם משפטי מצוות 

אלו?

ג. ויש להקדים תחילה ביאור הענין ד"מצות בטלות לעתיד לבוא" - דלכאורה ה"ז בסתירה 
 .  . ולעולמי עולמים  לנצחיות התורה, ש"דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם 

שכל דברי התורה מצווין אנו לעשותן עד עולם"?

לכאורה אפשר לומר שהענין ד"מצות בטלות לעתיד לבוא" אינו בסתירה לנצחיות התורה, 
כיון שהגדר דנצחיות התורה )"שכל דברי התורה מצווין אנו לעשותן עד עולם"( הוא מלכתחילה 
בנוגע לכל משך הזמן ד"היום לעשותם", ולא בנוגע לזמן ד"למחר )לעולם הבא( לקבל שכרם", 

לאחרי שנתקיים הציווי דכל דברי התורה בתכלית השלימות, שאז מצוות בטלות.

אבל, ביאור זה אינו מספיק, כי:

יהיו  שלא  מסיני"(  למשה  לו  שניתנו  )"המצוות  התורה  שבמצוות  להנצחיות  הטעם 
מוחלפות, "מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים", הוא, להיותן רצונו של הקב"ה, היינו, שהרצון 
דמצוות אינו בשביל מטרה ותכלית אחרת, לברר ולזכך את האדם והעולם שיהיו בשלימות ]שאז 
יש מקום לומר שכשהאדם והעולם מתעלים לדרגא נעלית יותר יצטרכו מצוות אחרות, או שלא 

יצטרכו למצוות כלל[, אלא רצון מצד עצמו, שלכן, אין בו שינוי, גרעון או הוספה.

]וזהו החילוק שבין מצוות התורה להציוויים שע"י הנביאים - שהציוויים שע"י הנביאים הם 
לצורך תועלת אחרת, לא מבעי בציווי "בדברי הרשות, כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו", אלא 
גם בציווי בעניני התורה, שהמכוון והתכלית אינו בציווי זה עצמו, אלא( "לצוות על דברי התורה 
ולהזהיר העם שלא יעברו עלי'", ולכן ציוויים אלו אינם אלא לפי שעה, משא"כ מצוות התורה הם 

נצחיים, "מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים", להיותם רצונו של הקב"ה[.

ומזה מובן שאין לומר שהנצחיות דמצוות התורה היא רק במשך הזמן ד"היום לעשותם", 
כשיש צורך בעבודתם של ישראל בבירור העולם, ולאחרי זה )"למחר לקבל שכרם"( מתבטלת 
מציאות המצוות - כיון שרצונו הנ"ל של הקב"ה הו"ע נצחי שאינו תלוי ואינו משתנה בהתאם 

לשינויים במצב האדם והעולם.

ועפ"ז: כיון ש"דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים", איך 
יתכן ש"מצוות בטלות לעתיד לבוא"?

ד. ויובן בהקדם הדיוק בהסוגיא ד"מצוות בטלות לעתיד לבוא" - "בגד שאבד בו כלאים . 
. עושה ממנו תכריכין למת, אמר רב יוסף זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא, א"ל אביי ואי 
תימא רב דימי, והא א"ר מני א"ר ינאי לא שנו אלא לספדו אבל לקוברו אסור, א"ל לאו אתמר 
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עלה א"ר יוחנן אפילו לקוברו, ור' יוחנן לטעמי' דא"ר יוחנן מאי דכתיב במתים חפשי כיון שמת 
אדם נעשה חפשי מן המצוות" - דלכאורה תמוה:

טעמו של ר' יוחנן "כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות", מהני שכל זמן שהוא מת אין 
עליו משום איסור כלאים, אבל לא מהני לזמן שלאחרי התחי', כשיעמוד במלבושיו שנקבר בהן, 
שאז יחול עליו איסור כלאים, וכיון שכן, אין הזמן דטעמו של ר' יוחנן ד"במתים", שייך להזמן 

שבו צריך טעמו של רב יוסף שמצוות בטלות לעתיד לבוא.

ועוד ועיקר:

בסוגיא דתחיית המתים בסנהדרין "אמר ר' יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה שנאמר 
ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן, וכי אהרן לעולם קיים, והלא לא נכנס לארץ ישראל 
שנותנין לו תרומה, אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה", שמזה מוכח שס"ל לר' 
יוחנן שאין מצוות בטלות לעתיד לבוא )שיקיימו מצות תרומה לאחרי תחה"מ(. וא"כ איך אמר 

ר' יוחנן אפילו לקוברו, הרי כשיעמוד במלבושיו יהי' לבוש בכלאים?

ה. ויש לומר, ש"ר' יוחנן לטעמי' . . כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות" הוא )גם( ביאור 
והסבר לדברי רב יוסף ש"מצוות בטלות לעתיד לבוא":

הפירוש ד"מצוות בטלות לעתיד לבוא" אינו אלא בנוגע להציווי להאדם )"מצוות" דייקא, 
שגדרם הוא ציווי לאדם(, ש"כיון שמת אדם )לאחרי גמר עבודתו בקיום המצוות( נעשה )האדם( 
המצוות  בקיום  ועבודתינו  מעשינו  גמר  )לאחרי  התחי'  בעולם  שגם  היינו,  המצוות",  מן  חפשי 
במשך הזמן ד"היום לעשותם"( אין עליו ציווי דקיום המצוות, אבל מציאות המצוות כשלעצמה 
היא בקיום נצחי, "מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים", לא בתור ציווי לאדם, אלא בתור רצונו 

של הקב"ה.

וההסברה בזה:

עליו  נופל  שאז  בפ"ע,  מציאות  הוא  כשהאדם  רק  שייר   - להאדם  ציווי  ד"מצוות",  הגדר 
גדר של ציווי הקב"ה להתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה. אבל לאחרי שנשלמת עבודתו של האדם 
בקיום המצוות, שכל מציאותו )כל הפרטים שבו( חדורה ברצונו של הקב"ה, ונעשה במעמד ומצב 
של צוותא )מצוה מלשון צוותא( וחיבור עם הקב"ה, עד שנעשים מציאות אחת, "ישראל )ע"י 
אורייתא( וקוב"ה כולא חד", כפי שיהי' בפועל ובגלוי לעתיד לבוא - לא שייך הגדר דציווי לאדם 
)כיון שאינו מציאות בפ"ע(, כי אם, שהוא מציאות רצונו של הקב"ה, שבודאי מתקיים בפועל 

)בדרך ממילא( ע"י המציאות דהמצוות.

כיון שמצוות  יוחנן, שס"ל שמותר לקוברו בכלאים,  ר'  ועפ"ז מתורצת הסתירה שבדברי 
כי,   - לחיות  שעתיד  לאחרי  לאהרן  תרומה  מנתינת  תחה"מ  שיליף  אף  לבוא,  לעתיד  בטלות 
המציאות דנתינת תרומה תהי' גם לאחרי תחה"מ, אבל לא בגדר של ציווי לאדם שנעשה חפשי 
מן המצוות )חפשי למעליותא, שאינו זקוק לציווי, כיון שאינו מציאות בפ"ע, אלא מציאות אחת 
עם הקב"ה(, ולכן מותר לקוברו בכלאים, כי כש יעמוד לעתיד לא יהי' עליו הציווי דאיסור כלאים, 
אף שבודאי לא ישאר לבוש בכלאים )לאחרי רגע התחי'(, אם כי לא בתורת ציווי, אלא )בדרך 

ממילא( מצד רצונו של הקב"ה לשלול )שמתגלה ומתבטא ע"י האיסור ד(כלאים.

 - זל"ז  סותרים  שלכאורה  המאמרים  דב'  הלשון  בדיוק  מודגש  ה"ז   - ביאור  ולתוספת 
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"מצוות בטלות לעתיד לבוא", ו"הלכות של תורה . . אינן בטלין לעולם":

בעולם,  להתנהג  איך  לאדם  ציווי  הוא  גדרם  שמצוות  הוא,  לתורה,  מצוות  שבין  החילוק 
היינו, שישנה מציאות האדם והעולם, והמצוות הם ציווי איך יהיו האדם והעולם ]ונמצא, שאף 
שהמצוות אינם בשביל תועלת האדם והעולם )להיותם רצונו של הקב"ה(, מ"מ, מתייחסים הם 
להאדם והעולם, שהרצון הוא בנוגע להאדם והעולם[. משא"כ תורה היא "חמודה גנוזה . . קודם 
שנברא העולם", ו"הלכות של תורה" אינם להורות להאדם והעולם )שהרי דרגא זו היא "קודם 
שנברא העולם"(, אלא רצונו ית' כפי שהוא בעצמותו ממש, "אנא נפשי כתבית יהבית" שאינו 

מתייחם לענין אחר שחוץ ממנו.

כפי  יתנהג  שהעולם  היינו,  העולם,  בשביל  הם  המצוות   - דמצוות  בהדרגא  אחר:  בסגנון 
כדי  התורה",  "בשביל  היא  העולם  ובריאת  לעולם,  קדמה  ה"ה   - דתורה  בהדרגא  אבל  רצונו. 

שרצון זה )שאינו מתייחס לעולם( יהי' גם בפועל.

כי,   - לעולם"  אינן בטלין  ו"הלכות של תורה  לבוא",  לעתיד  מובן שמצוות בטלות  ועפ"ז 
לעתיד לבוא יתעלה האדם והעולם לדרגא שלמעלה מהעולם, ולכן, המצוות שמתייחסים לעולם 

בטלות לעתיד לבוא, משא"כ הלכות של תורה שאינם מתייחסים לעולם אינן בטלין לעולם.

שמקיים  )ישראל(  באדם  שיתגלה  הוא,  שכרם",  לקבל  ד"למחר  שהפירוש  לומר,  ויש 
ידו גם בעולם( ענינם האמיתי של המצוות )"שכר מצוה היא מצוה עצמה"( כפי  המצוות )ועל 

שהם בתורה שלמעלה מהעולם, וכל מציאותו של העולם הוא שבו מתקיים רצון זה בפועל.

ז. ויש להוסיף, שענין זה מודגש גם בדרשת חז"ל ש"הלכות של תורה . . אינן בטלין לעולם" 
- "אף . . הלכות אינן עתידין ליבטל . . הליכות עולם לו", "אל תקרי הליכות אלא הלכות )לעולם 

יהיו(":

ידוע הכלל שהלימוד ד"אל תקרי כו' אלא כו'", אינו שולל הפירוש הפשוט, אלא מוסיף עוד 
פירוש, ושניהם אמת, ועד"ז בנדו"ד, שהלימוד "אל תקרי הליכות אלא הלכות" הוא בהוספה על 
ב' ענינים־דרגות: )א( "הליכות  הענין ד"הליכות עולם לו", ומזה מובן שבהלכות התורה ישנם 

עולם לו", )ב( "אל תקרי הליכות אלא הלכות".

והחילוק שביניהם:

הלכות  ופעולת  העולם,  )הליכות(  והנהגת  מציאות  שישנה  פירושו,  לו",  עולם  "הליכות 
התורה היא שיהיו "הליכות עולם לו", שהעולם יתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה, שיהי' ניכר בפועל 

ובגלוי "שכל מהלכו של עולם שלו )דהקב"ה( הוא".

ולמעלה מזה, "אל תקרי הליכות אלא הלכות" - שמצד דרגת התורה שקדמה לעולם אין 
הלכות"(,  )"אלא  דתורה  המציאות  אם,  כי  הליכות"(,  תקרי  )"אל  עולם"  ד"הליכות  מציאות 

ובריאת העולם היא בשביל קיום רצונו של הקב"ה שבהלכות התורה.

ועפ"ז יש לבאר תוכן הדרשה "אל תקרי הליכות אלא הלכות )ולכן( לעולם יהיו" - שמצד 
הדרגא ד"הליכות עולם לו", שישנו מציאות העולם, וענינם של ההלכות הוא לפעול בעולם, הרי, 
כשנשלמת פעולת ההלכות בעולם עתידין ליבטל; אבל מצד הדרגא ד"אל תקרי הליכות אלא 
הלכות", שענינם האמיתי הוא רצונו של הקב"ה - "לעולם יהיו", שנשארת המציאות דהלכות 
התורה בעולם, לא באופן של פעולה )ציווי( בעולם, אלא )בדרך ממילא( מצד רצונו של הקב"ה 
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שמתגלה במציאות דהלכות התורה שבעולם.

ח. וע"פ האמור שהקיום דהלכות התורה לעתיד לבוא )ש"אינן בטלין לעולם"( הוא )לא 
בתור ציווי להאדם, אלא( כפי שהם מצד התורה, רצונו של הקב"ה - יש לבאר שגם ההלכות כבית 
הלל )בענינים שנחלקו ב"ש וב"ה, נבפסקה הלכה כב"ה, ולעתיד לבוא יחזרו ויפסקו הלכה כב"ש( 

אינן בטלין לעולם:

זו   .  . להתקיים  סופה  שמים  לשם  שהיא  מחלוקת  "כל  המשנה  בדברי  הביאור  ובהקדם 
מחלוקת שמאי והלל" - ש"הקשו על זה איך ראוי לומר על מחלוקת שיתקיים, והרי אי אפשר 
להתקיים אלא אחד מן הדעות, ומלת מחלוקת כוללת השני צדדים? ותירצו, משום שאלו ואלו 
דברי אלקים חיים ויש לדברי ב"ש ג"כ שרש למעלה באצילות רק שאין הלכה כן . . ואין זה תירוץ 
מספיק על לשון סופה להתקיים, אכן האריז"ל פי' שלעתיד בזמן המשיח תהי' הלכה כב"ש . . 

וזהו סופה להתקיים ממש".

וצריך להבין:

גם לפי' האריז"ל ש"לעתיד בזמן המשיח תהי' הלכה כב"ש . . וזהו סופה להתקיים ממש" 
על  ולא  כמותם(,  הלכה  תהי'  )שלעתיד  ב"ש  דעת  על  קאי  להתקיים"  ד"סופה  הפירוש  הרי,   -
"מחלוקת שמאי והלל", כי, כשתתקיים דעת ב"ש עי"ז שתפסק הלכה כמותם, תתבטל ההלכה 

כב"ה.

כל  בנ"י כדעת ב"ה במשך  יתכן שתתבטל ההלכה כב"ה לאחרי הנהגת  ועיקר: איך  ועוד 
הדורות )מאז שנפסקה הלכה כמותם( - ה"ז ירידה הכי גדולה לדעת ב"ה, היפך בתכלית מהכלל 

"מעלין בקודש" ודוקא בזמן המשיח?!

ואולי יש לומר, שמ"ש האריז"ל של עתיד בזמן המשיח תהי' הלכה כב"ש, קאי על התקופה 
הראשונה דימות המשיח, אבל בתקופה השני' דימות המשיח, כשיחיו המתים, ומצוות בטלות 
לעתיד לבוא, אזי תתקיים "מחלוקת שמאי והלל", שתהי' הלכה כשמאי והלל גם יחד, כדלקמן.

ט. והביאור בזה:

הללו  מתירין  והללו  אוסרין  הללו  מטהרין  והללו  מטמאין  "הללו  וב"ה,  דב"ש  המחלוקת 
פוסלין והללו מכשירין", עד ש"נעשית תורה כשתי תורות" - אינה אלא בנוגע להלכות התורה 
ניכרת  זו  שבדרגא  דכיון  לו"(,  עולם  )"הליכות  בעולם  לפעול  להאדם  ציווי  בתור  שבאים  כפי 
ומודגשת מציאות האדם והעולם, ומצד גדרי הבריאה ישנם ב' תנועות הפכיות דחסד וגבורה, 

לכן גם ברצונו ית' )בדרגא זו( יושנם ב' אופנים.

אבל מצד הלכות התורה כפי שהם לאמיתתם, שאינם באים לפעול בעולם, אלא הם רצונו 
של הקב"ה כפי שהוא מצד עצמו )"אל תקרי הליכות אלא הלכות"( - גם חילוקי הדעות שבהלכות 
התורה )ש"אלו ואלו דברי אלקים חיים"( הם "תורה אחת", "כולם ניתנו מרועה אחד", שלהיותו 
נושא הכל, יש בו ב' הדעות דחיוב ושלילה, ושניהם כאחד, ע"ד מ"ש "אחת דבר אלקים שתים 
זו שמעתי", ומצדו ית' יכולים לבוא ולהתגלות במציאות העולם כמו שהם בעצמותו ית', חיוב 

ושלילה ביחד, להיותו "נמנע הנמנעות".

ובזה תלוי החילוק בפסק ההלכה במחלוקת שמאי והלל - בזמן הזה )הלכה כב"ה(, בימות 
המשיח )הלכה כב"ש(, ובזמן התחי' )הלכה כב"ש וב"ה גם יחד(:
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)לפני  המשיח  דימות  הראשונה  התקופה  וגם  הזה,  זמן  שכולל  לעשותם",  ד"היום  בזמן 
בעולם  הפעולה  בעיקר  שמודגשת  כיון   - השלימות  בתכלית  התומ"צ  קיום  שיהי'  תחה"מ( 
)"הליכות עולם לו"(, הרי, מצד גדרי העולם בהכרח שתהי' ההלכה למעשה בפועל כדעה אחת, 
והדעה השני' אינה אלא ברוחניות: בזמן הזה - הלכה כב"ה, ודעת ב"ש היא ברוחניות, ובימות 

המשיח - הלכה כב"ש, ודעת ב"ה היא ברוחניות.

אבל לאחרי הזמן ד"היום לעשותם", "למחר לקבל שכרם", בעולם התחי', ש"מצוות בטלות 
הקב"ה,  של  רצונו  שהם  האמיתי  ענינם  רק  ונשאר  להאדם,  הציווי  גדר  שבטל  לבוא",  לעתיד 
"הלכות של תורה . . שאינן בטלין לעולם" - תהי' ההלכה כב"ש וב"ה יחדיו, כיון שיתגלה בעולם 

רצונו של הקב"ה כמו שהוא בעצמותו ית' "נמנע הנמנעות".

הע' 79: לקו"ש חי"א ע' 8: א. עה"פ "שלח נא ביד תשלח" אי' במדרש: "אמר )משה( לפניו 
זו של משה לא  לגלות". אמנם, בקשתו  ביד משיח שהוא עתיד   - ביד תשלח  נא  רבש"ע שלח 

נתקבלה, כי רצונו של הקב"ה הי' שדוקא משה יהי' השליח להוציא את בנ"י ממצרים.

מדברי המדרש מובן שישנה שייכות מיוחדת בין משה ומשיח, אשר משום זה ביקש משה 
שהשליחות )בגאולתן של בנ"י ממצרים( שהוטלה עליו תימסר "ביד משיח"; אלא שמ"מ הייתה 
צריכה להיות הגאולה דיצי"מ דוקא ע"י משה, וענינו של משיח הוא דוקא גאולתן של ישראל 

מגלותם האחרון.

זה בא הצד השוה שבתפקידיהם:  ומשיח )שמפני  זו שבין משה  והנה תוכנה של שייכות 
לגאול את בני ישראל מגלותם( מובן ע"פ מארז"ל "משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון". 
והנה אין הפירוש שמשה גופו ובעצמו יהי' ה"גואל האחרון", שהרי משה הוא משבט לוי, ומשיח 
הוא  הוא  ראשון"  "גואל  שהוא  שמשה  הפירוש,  אלא  יהודה;  משבט   - דוד"  מבית   .  . "יעמוד  

שבכוחו ועל ידו יבא משיח הגואל האחרון.

והיינו  בתורה";  "הוגה   - המשיח  מלך  של  מעלתו  )ועיקר(  ראשית  היא  התורה  והביאור: 
שכחו זה להיות גואלן של ישראל הוא ע"י התורה, שהיא "תורת משה"; וכן עד"ז כחם של ישראל 

להביא את הגאולה העתידה ע"י עבודתם הם, הוא ע"י התורה.

ושייכות פנימית זו שבין משיח ומשה מרומזת גם בזה שביאת משיח נקראת יבוא שילה 
של  גילויו  היינו  שילה"  "יבא  כי  "משה":  בגימט'  ו"שילה"  "משיח";  בגימט'  שילה"  ש"יבא   -
משיח וביאתו בפועל - הוא )בגימ'( "משיח". ו"שילה" בגימ' "משה", היינו )זה שכבר ישנו קודם 

ל"יבוא"( הכח על ביאתו של משיח הוא הוא ענינו של משה.

והנה ידועה שיחה כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"יבא )שילה(" בגי' "אחד" ו"משה" בצירוף "אחד" 
בגי' "משיח".

והיינו שביאתו של משיח בפועל )"יבא"( יהי' ע"י העבודה באופן של "אחד". והכח לבצע 
עבודה זו ניתן לנו ממשה, ולכן "משה" )נתינת הכח על עבודה זו( בצירוף "אחד" )העבודה עצמה( 

בגי' "משיח".

. .

ז. ועפ"ז יבואר מה ש"משה" בהוספת "אחד" בגימטריא "משיח". כי ענינו של משה )מ"ת( 
הוא נתינת כח על העבודה בבירור וזיכוך העולם באופן של "אחד", ועבודה זו בכחו של משה, 
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תביא את הגאולה העתידה שהוא ענינו של משיח.

כי הגאולה העתידה באה בפועל ע"י  בין משה ומשיח,  עפ"ז מבוארת השייכות הפנימית 
משיח, אבל זהו בכחו של משה, שממנו וע"י ניתנה היכולת לקרב ולהביא גילוי משיח.

מאידך, מובן גם ההבדל שביניהם: כי אף שמשה הוא גואלם של ישראל, הרי תכלית שעבוד 
העם  את  "בהוציאך  כמ"ש  מ"ת,  הוא  ממצרים  ישראל  של  ויציאתם  וגאולתם  מצרים  וגלות 
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה", וענינו של מ"ת שהוא ענינו של משה )נוסף על הענין 
העיקרי של בחירת הקב"ה בבנ"י כנ"ל(, ה"ה נתינת הכח על העבודה בבירור וזיכוך העולם; ענינו 
ויזדכך  של משיח הוא גמר הבירור והזיכוך והעיקר העבודה לאח"ז, כאשר העולם כבר יתברר 

וכו'.

הע' 91: זח"א קנג, ב: רחל אולידת תרין צדיקים והכי אתחזי הא שמטה דבין תרי צדיקי 
יתבא לעלמין דכתיב )תהלים ל"ז( צדיקים ירשו ארץ צדיק לעילא וצדיק לתתא, צדיק לעילא 
מני' נגדן מיין עלאין, צדיק לתתא מני' נבעא נוקבא מיא לגבי דכורא בתיאובתא שלים, צדיק 
מסטרא דא וצדיק מסטרא דא כמה דדכורא לעילא יתיב בין תרי נוקבי הכי נמי נוקבא לתתא 
יתבא בין תרי צדיקי ועל דא יוסף ובנימין תרין צדיקין נינהו, יוסף זכה למהוי צדיק לעילא בגין 
דנטר את קיימא, בנימין איהו צדיק לתתא לאתעטרא שמטה בין תרי צדיקי יוסף הצדיק ובנימין 

הצדיק.

תו"א תרומה פ, ד: הנה כתיב ועמך כולם צדיקים. והנה יוסף נק' צדיק עליון ובנימין נק' 
צדיק תחתון. ויש נשמות שהם מבחי' יוסף. ויש מבחי' בנימין. ולכן נאמר ועמך כולם צדיקים. 
ופי' צדיק עליון היינו המקשר אצי' בבריאה כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא וארעא. כי הנה 
נק' בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה היינו להיות ההמשכה מאא"ס עד מקור  יעקב 
דבי"ע שהוא בחי' הדבור עליון שהמשכה זו היא ע"י יעקב שהוא כללות המדות עליונות. וכמו 
עד"מ שע"י המדות נמשך ההשפעה שכשיש לו אהבה מדבר כו'. אך אלה תולדות יעקב הוא בחי' 
יוסף שהוא בחי' יסוד התקשרות של המשפיע עם המקבל וזהו בחי' צ"ע. אך בכדי שיהי' המקבל 
קולט את ההשפעה צ"ל ג"כ בבחי' התקשרות שהוא בעבודת ה' בחי' מס"נ והוא בחי' בנימין צ"ת 
שמקשר בריאה באצי' מלמטה למעלה. ולכן נאמר בלידת בנימין ותקש בלדתה. כי בנימין הוא 

ההתכללות והבטול מבי"ע לאצי' שזהו הפך ענין הלידה והגילוי מלמעלה למטה.

לקו"ת ראה כה, ד ואילך: והנה יוסף הצדיק הוא בחי' המשכה והשפעה מלמעלה למטה 
כי יוסף הוא מלשון תוספת אור הבא מלמעלה וכמ"ש ויוסף הוא המשביר כו' ויכלכל יוסף את 
אביו כו'. ועמ"ש ע"פ ויגש אליו יהודה. והיינו שכל ההמשכות וגילוי אלקות בנבראים הוא ע"י 
נשמת יוסף ובנימין הצדיק הוא העלאה מלמטה למעלה והיינו שהתעלות כל הנבראים ליכלל 
תחת כנפי השכינה הוא ע"י נשמת בנימין בן ימין בנו של אברהם איש החסד ימין מקרבת וכמ"ש 
והוכן בחסד כסאו. וע"כ שניהם קרויין צדיקים כי צדיק הוא בחי' התקשרות משפיע ומקבל אלא 
שיוסף הוא צדיק עליון שמקשר המשפיע למקבל וממשיך השפע מלמעלה למטה. ובנימין הוא 
צדיק תחתון שמקשר המקבל להמשפיע ומעלהו ממטה למעלה ועליהם נאמר צדיקים לעולם 
יירשו ארץ תרין צדיקים כו' )ועמ"ש מענין יוסף ובנימין בביאור ע"פ כי תשמע בקול בענין עיני ה' 
אל צדיקים ועמ"ש ע"פ בפ' תרומה בביאור ע"פ מי יתנך כאח לי( והייינו דקמפלגי תרין מלאכים 
בב"א  על"ל  שיהי'  אלקות  הגילוי  וסדר  באופן  הוא  שהחלוקת  פי'  כו'  שהם  אמר  חד  ברקיעא 
דכתיב עין בעין יראו. כי הנה יש ב' מיני התגלות אם שיתעלו העולמות או שיהי' המשכות אלקות 
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בגילוי רב בהם מלמעלה למטה. ועד"מ שני בני אדם אחד עומד בהר גבוה והב' בבקעה מקום 
מדרו ן ושפל שיש ב' אופנים בקירובם או שיעלה התחתון או שירד העליון.

והנה מיכאל שמדתו בחי' חסד בחר שוהם שהוא מדרגתו של יוסף הצדיק דהיינו שיהי' 
גילוי אלקות מלמעלה למטה והגם שלא ישתנו העולמות ממדרגתם כ"כ לפי ערך הגילוי האור 
אעפ"כ יהי' בהם הגילוי הגדול והעצום והיינו דכתיב לעתיד לבוא ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר 
העולמות  שיתעלו  דהיינו  הצדיק  בנימין  בחינת  ישפה  בחר  גבורה  בחי'  שמדתו  וגבריאל  כו' 
ויזדככו זיכוך ועילוי רב עד שיהיו בחי' כלי הראוי לקבל הגילוי העצום ההוא וכמשל הנכנס לבית 
לא  כו' שאז לחם  ומשה עלה  כעין שהי' משה בהר שנאמר  והוא  פנימה.  המלך להיכל מלכותו 
אכל כו' ואפי' מן שנק' לחם אבירים שמלאכי השרת ניזונין בו לא אכל כו' משא"כ כשהי' למטה 
אכל. והגם שמעלתו ואכילתו גבוה מאד שהרי גם כשהי' למטה ואכל הי' הגוף טהור ומזוכך כך 
כך עד שתמיד הי' מוכן לנבואה עצומה וגילוי אור ה' מבחי' אצילות בלי שום הכנה כו'. ועכ"ז 
כשעלה בהר לא אכל כו'. ועד"ז ענין אליהו שעלה בסערה השמימה. וכך הוא ענין עליות העולמות 
יש  ועד"ז  כו'.  בבריאה  ויצירה  ביצי'  נכלל  דעשיי'  בע"ח  וכמ"ש  והגוף  הכלים  ויזדככו  שיתעלו 

עליות אין קץ כו'.

לקו"ש חכ"ה ס"ע 281 ואילך: ידוע החילוק בין הדרגות דיוסף ובנימין, שיוסף נקרא "צדיק 
עליון" ובנימין - "צדיק תחתון". ומהחילוקים ביניהם: צדיק עליון עבודתו היא בדרך מלמעלה 
למטה - להמשיך אלקות למטה; וצדיק עליון - העלאה מלמטה למעלה, זיכוך התחתון וההעלאה.

שלכן מבואר, שעבודת ה"תדיק תחתון" היא ע"ד עבודת התשובה, היות וזהו ג"כ החידוש 
בתשובה - המלחמה בלעו"ז, עד להפך ולהעלות את הרע לטוב, זדונות נעשו לו כזכיות.

עבודת  על  הברכה  יטרף":  זאב  "בנימין   - לבנימין  יעקב  בברכת  הפנימי  הביאור  וזהו 
דזדונות  באופן  שהיא  התשובה,  ושלימות  היות  וחטיפה.  "יטרף"  של  באופן  שהינה  התשובה, 
נעשו לו כזכיות )כנ"ל(, זהו ענין של "חטיפה": "חוטפים", מוציאים את ניצוצות הקדושה שהיו 

ברשות הקליפה ומעלים אותם לקדושה.

וזה קשור ג"כ עם החוזק הנפשי המיוחד של בעל תשובה )כפשטות הענין, שכדי "לחטוף" 
מהמנגד צריך זה להיות קשור עם גבורה יתירה( - כיון שזה שלבעל תשובה יש את הכח "לחטוף" 
את הניצוצות מרשות הקליפה, זהו מכיון שעבודת התשובה היא "בחילא יתיר", יותר מעבודת 

הצדיקים.

ועד"ז מצד ההמשכה שמלמעלה: כיון שע"י תשובה מהפכים את החושך לאור, נהי' יתרון 
. . ועי"ז  האור מן החשך, שהמשכה זו נקראת "טורף", כפי שהצ"צ מבאר על כך "שטורף נה"ב 

טורף וממשיך מבחי' שלמעלה מהשתלשלות".

שכינתא.  תשרי  בארעי'  בנימין  ות"א  יטרף.  זאב  בנימין  א:  תטז,  ויחי  אוה"ת   :93 הע' 
ובאחסנתי' יתבני מקדשא ועיין פ"ה דזבחים נ"ג ע"א רב מתרגם באחסנתי' יתבני מדבחא ולוי 
מתרגם באחסנתי' יתבני מקדשא ולכאו' משמע שם דזהו תרגום ובין כתפיו שכן. וממש"כ משמע 
שזהו תרגום של בנימין זאב יטרף. ויש להבין איך שייך השראת השכינה לתיבת זאב יטרף. ואפ"ל 
ע"ד מ"ש טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו תלים סי' קי"א ה' ות"א מזונא יהב לדיחילי. וכן 
בפסוק הביאו את המעשר כו' ויהי טרף בביתי במלאכי סי' ג' יו"ד. היינו ג"כ מזון. אך מה שנק' 
טרף זהו כדפי' בזהר פ' אמור ד"צ ע"א טרף כו' כמ"ד ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה כו' מהו 
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טרף. טרף ממש דאיהי נטלא מאתר רחיקא עלאה דכתיב ממרחק תביא לחמה כו'. ובמק"מ שם 
מהרח"ו ממרחק נכתב בצדו היא חכמה דכתיב מרחוק ה' נראה לי והיינו כמש"ש בזהר ב"פ צו 
דל"ה ע"ד ע"פ עצות מרחוק דכתיב מרחוק ה' נראה לי וכתיב ממרחק תביא לחמה ובפ' ויקרא 
ד"כ סע"ב פי' ומאן הוא עמיקא אתר דההוא נהר נגיד ונפיק דהיינו יסוד דאבא שבחכמה נאמר 
אחכמה והיא רחוקה ממני והיינו יחוד פנימי דחו"ב שזהו מה שנמשך ממו"ס דא"א ע"י ב' מזלות 
ונוצר ונקה כו'. וע' ברבות פ' שמות ע"פ ותתצב אחותו מרחוק ומ"ש בלקו"ת פ' נצבים ע"פ ולא 
רחוקה היא ממך כו' ובפ' חוקת סד"ה זאת חקת התורה בפי' אחכמה והיא רחוקה ממני וברע"מ 
פ' פנחס דרכ"ג ע"א ועמ"ש בפי' מוחין דאבא בד"ה מצה זו שזהו"ע מעלת השבת הנק' קדש על 

יו"ט הנק' מקרא קדש יעו"ש.

והרמ"ז שם פ' אמור פי' טרף הוא ע"ב רי"ו הנמשך מדעת העליון דעתיק עד יסוד דנוקבא 
אור מזל נוצר חסד ובו ממיתים החיצונים וטורפים הניצוצות העשוקים בידם כו' והנה האור הזה 
זו טרף והוא מושאל ממזון החי'  הוא הוא המתקן יסודה לעשות כלי כו'. ע"ש. וע"כ נק' בחי' 
הבאה ע"י טרפה שאינו כדרך מזון הבהמה שבא לה כסדר הנהוג שניזונית מצמח הארץ משא"כ 
ההשתלשלות  שבסדר  המזון  עד"מ  וכמ"כ  כו'.  מרחוק  והמצאה  טרף  ע"י  לה  שבא  החי'  מזון 
מעילה לעילה אינו נקרא טרף אבל מה שנמשך מלמעלה מסדר ההשתלשלות ממוחין דאבא כנז' 
בד"ה מצה זו הנ"ל לכן נק' טרף והיינו ממרחק תביא לחמה וזהו הנמשך ליראיו דוקא וכמ"ש 
יראו את ה' קדושין כי אין מחסור ליראיו כי יראה עילאה היא בחכ' כח מה. ועד"ז נא' בנימין זאב 
יטרף דקאי על השראת השכינה לפי שהשראה זו אינו נמשך כבדר ההשתל' מעילה לעלול אלא 
בדילוג מלמעלה מסדר ההשתלשלות וכמ"ש בסש"ב סוף ח"א פנ"ב נ"ג. ולכן נק' היכל קדה"ק 
היינו ג"ר כח"ב שזהו הנק' והיא רחוקה ממני ומשם דוקא נמשך השראה זו למטה וכמ"ש ע"פ 
יושב  נכון כסאך מאז אגוסטוס  וידוע ענין כסה"כ ע"פ  מכון לשבתך פעלת מכוון  נגד כסה"כ 
דהיינו מלך המלכים כו' ששרשו מל' דא"ס כו'. ואפ"ל לפ"ז אותיות זאב היי"ן היינו היכל השביעי 
הנקרא היכל קדה"ק ובו נמשך ג"ר כח"ב שזהו אל"ף בי"ת א' כתר ב' חו"ב כו'. א"נ ז' מורה על 
ז"ת ששורה בהם ג"ר הנק' אל"ף בי"ת כנ"ל. בפי' ממרחק תביא י"ל ג"כ מבירור ק"נ. זח"ג רמ"ט 
אילת השחר ובבה"ז שם. ושניהם אמת שע"י בירור זה נמשך המ"ד מחכמה כמו אפר ומ"ח. וזהו 

טרף כפשוטו בירור רפ"ח.

ועד"ז ארז"ל שבאל"ף דאחד צריך לחטוף כמ"ש במג"א סי' ס"א סק"ה. וכ"כ סכד הקמח 
אות יו"ד בד"ה יחווד השם וזהו שארז"ל ובלבד שלא יחטוף בחי"ת כאלו אמר אלא באל"ף כו' 
ויש לבעלי הקבלה סוד גדול כו' במה שאנו חייבים שנחטוף את האל"ף ושלא נחטוף את החי"ת 
שנאריך בדל"ת כו'. והיינו כי האל"ף זהו רומז לבחי' נוצר חסד לאלפים שהוא ההמשכה מבחי' 
כו'. שזה מורה על  וזהו מה הזאב חוטף  ליראיו.  נתן  והיא באה כענין טרף  לי  נראה  ה'  מרחוק 
חטוף  ואכול  חטוף  כו'  עלמא  האי  ארז"ל  ועד"ז  כו'.  ההשתלשלות  וסדר  בדרך  שלא  ההמשכה 
ושתי כו' המכוון בזה כי בהאי עלמא דוקא היום לעשותם וזהו דאזלינן מיני' שמחמתו אנו נעשם 
זה  ביום חתונתו  עליונים  יחודים  כבי הילולא דמי שדוקא כאן אנו ממשיכים  בבחי' מהלכים. 
מ"ת וע"ש קדש הילולים לה' ע"כ חטוף ואכו והיינו שיחטוף הניצוצי' מק"נ ולא ישאירם בק"נ. 
כי כשאוכל לתיאבון זהו מק"נ. וא"כ לא חטף ממנה. אבל כשאוכל בכוונה לש"ש חוטף הניצוצי' 
כו' ועי"ז ממשיך כן מלמעלה הההמשכה גבוה מאד להיות ע"ד טרף נתן ליראיו וה"ע אכלו רעים 
כו' לכו לחמו בלחמי לחם גימט' מזלא ג' הויות כו'. וז"ש בקי"ס מה תצעק אלי וארז"ל במכילתא 
הובא בילקוט יש שעה לקצר ויש להאריך. כי קי"ס בעתיקא תלי'. שם אין שום השגה ונק' נורא 
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תהלות לך דומי' תהלה ע"כ אין שייך שם להאריך בתפלה וזהו"ע תפלה קרה דכה"ג כו'. ועמ"ש 
ר' בת"א פ' בראשית בד"ה להבין ענין הברכות פי' מטבע קצר ומטבע ארוך כו'. קיצור ענין יטרף. 
טרף נתן ליראיו. ממרחק תביא לחמה. חכמה. מרחיק ה' נראה לי. אחכמה והיא רחוקה ממני. 
גם טרף ע"ב רי"ו. והוא המשכה שלא כסדר ההשתלשלות. ליראיו כי אין מחסור ליראיו בחי' 
ונק' היכל קדה"ק. מכוון נגד כסה"כ.  והכחמה מאין תמצא. ועד"ז השראת השכינה בבהמ"ק. 
חסד  ונוצר  דאחד.  באל"ף  לחטוף  עד"ז  הטרף.  זהו  מתחברים  ג"ר  ז"ת  זאב  מאז.  כסאך  נכון 
לאלפים. האי עלמא היום לעשותם חטוף ואכול. לחם גימט' מזלא. ועד"ז מה תצעק אלי ר"ת 

אמת. ותפלה קצרה דכה"ג:

רפ"ח  בירור  ג"כ  היינו  טרף  ותתן  כי  והענין  הבהמה.  שטורף  יטרף  זאב  ענין  כפשוטו  אך 
ניצוצים שנפלו בשבה"כ. וכמבואר בזהר פ' פנחס דרמ"ט ע"ב ועאלת לגו טורא דחשוכא ומתמן 
כי המזון שרשו מיחוד או"א להחיות העולמות שהוא ההמשכה  ובבה"ז שם  כו'.  ארחת מזונא 
מאין ליש כו' כי חכמה נק' אין ובינה נק' יש כו' ולכן צ"ל העלאה לזה והוא ע"י שיורדת לברר 
חב"ד דק"נ הנק' טורי חשוכא שנפלו בשבה"כ מעולם התהו. וע"י העלאה זו ממשיך יחוד או"א 
אכלו רעים. ובירור זה נק' טרף. כמו הזאב חוטף וטורף הבהמה. כך הוא המל' מבררת מה שנפל 
נה"ב  זאב שחיטף  נק'  ועד"ז המזבח  הניצוצים מן הקליפות.  ומוציא  כו'  ב"ן בחי' בהמה  משם 
נה"ב.  גלוי אה"ר אש שלמעלה שהוא התלהבות שלמעלה מהשכל ממילא תוכלל  כענין  והיינו 
וכענין מ"ש במחנה אשור מרוממתך נפצו גויים ישעי' ל"ג ג' וארז"ל בסנהדרין פרק חלק דצ"ה 

סע"ב אזנים גילה להם שמעו שירה מפי חיות ומתו.

ובמ"א מבואר שזהו ענין חסד שבגבורה. שהרי זהו בחי' גבורה ודין להמיתם ועכ"ז זהו ע"י 
חסד שהי' ע"י ששמעו שירה מפי חיות כו'. גם מענין כפה עליהם הר שארז"ל מכאן מודעא רבא 
לאורייתא לפי שהי' ע"י גלוי אהבה עליונה וימינו תחבקני כו'. בנימין נק' בן אחר שמהפך מבחי' 
אחר להתהפך חשוכא לנהורא להיות בחי' בן. כמו כי שת לי זרע אחר דקאי על משיח כו'. והוא 
יתרון האור הנמשך מהחשך כו'. וע"כ נק' זאב יטרף שטורף נה"ב כו' ועי"ז טורף וממשיך מבחי' 
שלמעלה מהשתלשלות והיינו להיות בבקר יאכל עד. ע"ד כי כה אמר רם ונשא שוכן עד. אפ"ל 
פי' בן אחר ע"ד השיבני אחור. השיב אחור ימינו. ובן ימין ממשיך להיות נעשה מבחי' אחור בחי' 
פנים הושיעה ימינך כו'. וכל אחוריהם ביתה. ושבת עד. ותשובה החזרה מאחור לפב"פ כמ"ש 
בד"ה שובה ישראל עד. ועמ"ש באריכות מענין עד ע"פ כי כה אמר רם ונשא שוכן עד בישעי' סי' 
נז ושם נתבאר ג"כ פי' בבקר יאכל עד. ועמ"ש ג"כ מענין בנימין זאב יטרף בד"ה זכור את יום 
יובן ג"כ ענין  השבת עפמ"ש בילקוט מה הזאב טורף כו' כך שבת זכור מלפניו כו' ע"ש. ומשם 

שאומרים בשבת יושב על כסא רם ונשא שוכן עד. ע"ג בבקר יאכל עד.

יום השבת לקדשו" נאמר  231 ואילך: א. על הפסוק "זכור את  ע'  לקו"ש חט"ז   :97 הע' 
שני  השבת  וביום  יומת  מות  מחללי'  אחד  בדיבור  נאמרו  שניהם  ושמור  "זכור  ב"מכילתא": 
כבשים שניהם נאמרו בדיבור אחד, ערות אשת אחיך יבמה יבוא עלי' שניהם נאמרו בדיבור אחד 
לא תלבש שעטנז וגדילים תעשה לך שניהם נאמרו בדיבור אחד מה שאי אפשר לאדם לאמר כן 

שנאמר וכו'.

 בהמשך נאמר ב"מכילתא" "זכור ושמו,ר זכור מלפניו ושמור מאחריו, מכאן אמרו: מוסיפין 
מחול על הקודש, משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו".

צריך להבין: כידוע, יש קשר בין כל הפירושים לאותה מילה או לאותו ענין. ובפרט בעניננו, 
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כאשר שני המדרשים באים בזה אחר זה -

מהו הקשר בין המאמר הראשון במכילתא )על כל הענינים ש"נאמרו בדיבור אחד"( לבין 
המאמר "זכור מלפניו ושמור מלאחריו, מכאן אמרו מוסיפין מחול על הקודש"?

ב. כדי להבין זאת יש להסביר תחילה את המדרש "זכור מלפניו ושמור מלאחריו כו'. מכך 
שב"מכילתא" נלמדת ההלכה ש"מוסיפין מחול על הקודש" מן הפסוק "זכור את יום השבת", 
יום  לגבי  גם  בדיוק  זהה  זו  הלכה  הרי  להבין:  וצריך  לשבת,  בקשר  בעיקר  הלכה  שזוהי  נראה, 
על  מחול  מוסיפין  שבות  שנאמר  מקום  "כל  בגמרא  ה"ברייתא"  ובלשון  טוב,  ויום  הכיפורים 

הקודש".

אין לומר שלימוד זה מן הפסוק אינו אלא אסמכתא בלבד, כי דרשה זו מובאת בין מדרשים 
נוספים שאינם אסמכתא בלבד, אלא שמלמדים הלכות מן התורה -

]מ"זכור ושמור שניהם נאמרו בדיבור אחד" לומדים ש"נשים חייבות בקידוש היום - דבר 
תורה" )כי "כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה"(. מכך שמחללי' מות יומת וביום השבת שני כבשים, 
ערות אשת אחיך יבמה יבוא עלי', לא תלבש שעטנז וגדילים תעשה לך - בדיבור אחד נאמרו, 
מופיעה  כך  ואחר  בציצית;  כלאים  וענין  היבום,  ענין  בשבת,  התמיד  הקרבת  ענין  את  לומדים 
במכילתא הדרשה "תהא זוכרו באחד בשבת שאם יתמנה לך מנה יפה תהא מתקנו לשם שבת" 
)-כדעת שמאי(, ואחר כך דרשת רבי יצחק "לא תהא מונה כדרך שאחרים מונים אלא תהא מונה 
לשם שבת" - שדין זה, שצריך לזכור את השבת )לא רק ביום השבת, אלא( גם בכל השבוע הוא 

)לדעת הרמב"ן( מצות עשה מן התורה[

בתוך  )שנאמרה  כו'"  מלאחריו  ושמור  מלפניו  "זכור  שהדרשה  לומר  מאוד  דחוק  ולכן 
הדרשות הללו( היא אסמכתא בעלמא.

ג.לכאורה ניתן הי' לומר, שאכן זוהי מחלוקת בין המכילתא לבין הברייתא, ושהמכילתא 
אינה סוברת ש"כל מקום שנאמר שבות מוסיפין מחול על הקודש".

אך כיון שקיים כלל שלאפושי פלוגתא לא מפשינן, לא מסתבר לחדש ולומר שהמכילתא 
ויום  חולקת על הברייתא לגבי הדין - אם הדין לגבי תוספת הוא רק בשבת או גם ביום טוב 
הכיפורים - אלא שההבדל ביניהם הוא רק באופן הדרשה: לפי הברייתא לומדים את ההלכה 
של תוספת בשבת מאותו פסוק כמו תוספת ביום הכיפורים וביום טוב; ואילו לפי המכילתא יש 
בתוספת שבת חידוש מיוחד שאינו קיים ביום הכיפורים וביום טוב, וחידוש זה נלמד מן הפסוק 
"זכור את יום השבת לקדשו" ]משא"כ בברייתא אין סוברים שיש חידוש מיוחד בתוספת שבת, 

והדבר קשור בכך שלומדים הלכה זו לגבי שבת מהתוספת ביום הכיפורים[.

שהוא  לזאב  "משל  באומרה  המכילתא  רומזת  שבת  בתוספת  זה  חידוש  שעל  לומר,  ויש 
טורף מלפניו ומלאחריו" - שהרי לכאורה לא מובן )וכפי ששואלים המפרשים(: מה מוסיף המשל 

בהבנת הענין "מוסיפין מחול על הקודש"? -וכדלקמן.

ד.ההסבר לכך הוא: את הדין "מוסיפין מחול על הקודש" ניתן לבאר בשלושה אופנים:

א( מצוה על האדם לקבל על עצמו תוספת שבת, ולא לעשות בה מלאכה; אך אם הוא עבר 
על כך ולא קיבל על עצמו את התוספת, מותר לו לעשות מלאכה עד לתחילת זמן השבת ממש 

)בין השמשות(.
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)בזמן  מלאכה  איסור  עליו  הל  שבת,  תוספת  עצמו  על  מקבל  אינו  האדם  כאשר  אף  ב( 
התוספת( בעל כרחו; כלומר, התורה אסרה לעשות מלאכה זמן )מסויים( לפני שבת.

- המשותף לשני האופנים האלו הוא שהחובה מוטלת על הגברא, אלא שבזה גופא ישנם 
שני אופנים: א( האיסור על הגברא הוא מצד קבלתו על עצמו. ב( האיסור חל על האדם גם ללא 

קבלה.

אופן שלישי:

התוספת מחול על הקודש באה מן השבת עצמה, בסגנון הידוע: ה"חפצא" דשבת מוסיף 
מלפניו ומלאחריו; קדושת השבת מתפשטת מלפניו ומלאחריו ובמילא האדם אסור אז בעשיית 

מלאכה.

ה. וזהו החידוש במכילתא:

לפי שיטת הברייתא והש"ס הציווי של מוסיפין מחול על הקודש הוא על האדם בלבד - 
"כל מקום שנאמר שבות מוסיפין מחול על הקודש", זהו דין בשביתת האדם: הוא צריך לשבות 

ממלאכה בזמן החולין הסמוך לקודש;

לפי המכילתא יש בשבת ענין עמוק יותר בתוספתף שהשבת גופא מוסיפה מלפני' ומאחרי'; 
זה מובן באמצעות המשל המובא במכילתא "משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו": בדיוק 
כמו זאב, שהוא טורף מלפניו ומלאחריו, כך התוספת מחול על הקודש היא באופן שהשבת עצמה 

"טורף מלפניו ומאחריו".

ובביאור הענין ד"תורה חדשה" דלעתיד  ב.  ואילך:   566 ע'  108: סה"ש תנש"א ח"ב  הע' 
לבוא ב' פירושים־אופנים:

 . .

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

תצא" - חידוש בהלכות התורה ששחיטה כזו תהי' כשירה.

ג. וצריך להבין:

"דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי 
ולא גרעון ולא תוספת, שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות לא 
תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמרי והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה 
עולם  חוקת  אומר  הוא  וכן  עולם,  עד  לעשותן  אנו  מצווין  תורה  דברי  שכל  למדת  הא  הזאת, 

לדורותיכם ונאמר לא בשמים היא הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה".

ועפ"ז צריך ביאור בהענין ד"תורה חדשה מאתי תצא", "ע"י משיח" ש"נביא גדול הוא" - 
הרי כלל ש"לא בשמים היא", ו"אין נביא רשאי לחדש דבר"?

 . .
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ובנוגע לחידוש בהלכות התורה - כיון שמפורש בתורה ששחיטה בסכין פגומה אינה כשרה, 
כו',  שינוי  לא  לה  "אין  היפך הכלל שהתורה  זו מותרת,  שחיטה  תהי'  לבוא  שלעתיד  יתכן  איך 
כל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם, וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם, ונאמר לא 

בשמים היא"?

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

למשה מסיני":

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

בתורה וניתן למשה מסיני.

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

לעתיד לבוא:

החידושים בתורה שמתגלים בזמן הזה - כיון שהתגלותם היא ע"י היגיעה בשכלו )המוגבל( 
של תלמיד ותיק, מובן, שגם קודם התגלותם )בהיותם בהעלם( ה"ה כלולים בתורה באופן שיש 

ביכולת האדם למוצאם ולגלותם )העלם שישנו במציאות( מן ההעלם אל הגילוי.

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

"תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח".

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

נביא רשאי לחדש דבר":

 . .

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

שחיטה מיוחדת זו:

ובהקדם המבואר במפרשים שהיתר שחיטה זו הוא באופן דהוראת שעה, אבל, ענין זה אינו 
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בגדר "תורה חדשה", שהרי "למדנו מחכמים ראשונים מפי השמועה בכל אם יאמר לך הנביא 
עבור על דברי תורה . . שמע לו )חוץ מע"ז(, והוא שיהי' הדבר לפי שעה".

ויש לומר, שהיתר שחיטת שור הבר בסנפירי הלויתן אינו ככל הוראת שעה, כי אם "חידוש 
תורה" )ש"מאתי תצא"( שדיני שחיטה שבתורה לא נאמרו מלכתחילה על שחיטה זו.

שעה  להוראת  בנוגע  הרגצ'ובי  כמ"ש   - שעה  בהוראת  גם  דוגמתו  שמצינו  להוסיף,  ]ויש 
תראה",  אשר  מקום  בכל  עולותיך  תעלה  פן  לך  "השמר  ממ"ש  שנלמדת  הכרמל  בהר  דאליהו 
]דלכאורה  לך הנביא כדרך שהעלה אליהו בהר הכרמל"  "אבל אתה מעלה בכל מקום שיאמר 
מהו הצורך בלימוד מיוחד נוסף על כללות הלימוד דהוראת שעה ממ"ש "אליו תשמעון", "אפילו 
אומר לך עבור על אחת מכל מצות שבתורה . . הכל לפי שעה שמע לו"[, שהחידוש בזה שאין עליו 
שם שחוטי חוץ כלל והוה קרבן", היינו, שאין זה היתר לעבור על האיסור דשחוטי חוץ, כי אם 
שבזה לא נאמר מלכתחילה האיסור דשחוטי חוץ. וי"ל שעד"ז יהי' החידוש דהיתר שחיטת שור 
הבר בסנפירי הלויתן - שהקב"ה יגלה "חידוש תורה" )חידוש שאינו יכול להתגלות בזמן הזה ע"י 

תלמיד ותיק, כי אם ע"י הקב"ה( שדיני שחיטה לא נאמרו מלכתחילה על שחיטה זו[.

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

שהתורה נדרשת בהן ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא".

 . .

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

שור הבר בסנפירי הלויתן:

ובהקדמה - שנוסף על דברי המדרש "זו שחיטה כשירה היא )בתמי'( ולא כך תנינן הכל 
שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים מפני שהן חונקין", קשה 
גם )ולכל לראש( מ"הכל שוחטין", שזוהי שחיטה שאינה בידי אדם )כי אם ע"י הלויתן(, ותנן 

"נפלה סכין ושחטה . . פסולה, שנאמר וזבחת ואכלת מה שאתה זובח אתה אוכל".

ויש לומר הביאור בזה - ששחיטת שור הבר בסנפירי הלויתן לעתיד לבוא תהי' ע"י הקב"ה, 
היינו, שסנפירי הלויתן הם הסכין שבו ישחט הקב"ה את שור הבר. וכיון שתוכן ה"חידוש תורה" 
הוא שבשחיטה זו לא נאמרו מלכתחילה דיני שחיטה )כנ"ל ס"ה(, ה"ז כולל גם שבשחיטה זו לא 

נאמר הדין ד"מה שאתה זובח אתה אוכל" )שחיטת אדם דוקא(, להיותה ע"י הקב"ה.

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

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

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

הבירור נעשית ע"י הקב"ה, לא שייך בזה הגבלות, ולכן בכל האופנים השחיטה כשרה.
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מילואים לפענוח דבר מלכות ש"פ משפטים
אשר  כללית,  שאלה  על  לענות  הנני  זה  מדור  בפתיחת  ס"א:  וביאורים  תשובות   :9 הע' 

שמעתי רבים שואלים בקראם בשיחות היו"ל על ידי מערכת "אוצר החסידים" והיא:

ענין פלוני אשר בשיחה - אינו מבואר כלל.

פירוש הפסוק ומרז"ל אשר בשיחה - הלא אינו אלא צחות בעלמא ואין לו יסוד ומקור.

התשובה על זה היא: אף שהשיחות )הנדפסות(, ברובם המכריע, מובנות אף לאלו שלא 
עסקו בתורת חסידות חב"ד, בכל זה יש בהם כמה ענינים, ובפרט מאלו שלא באו בשיחה אלא 
דרך אגב, אשר אי אפשר להבינם, כי אם אחרי הקדמת לימוד תורת החסידות, או, על כל פנים, 
זו. ובמאמרי דא"ח או בשיחה אחרת מתבאר בודאי ענין זה כדי צרכו, כי  ידיעת יסודי שיטה 
דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר )ברייתא דל"ב מדות טו. וע' ג"כ ירוש' ר"ה 

פ"ג סוף ה"ה(.

כן פירושי הכתובים ומרז"ל אשר בשיחות רובם ככולם מקורם הוא בדרז"ל, או שמיוסדים 
הם על המתבאר בדרז"ל בתורת הנגלה והנסתר.

* * *

לדוגמא הנני מביא פה אחת התמיהות ב"מאמר פליאה" )לפי דעת השואלים(, אשר שאלו 
זו, באשר חשבוה השואלים  זה עתה לאור. בחרתי בשאלה  בקונטרס "ביקור שיקאגא" שיצא 
אלא  אינה  כזו  שאלה  שאפילו  בזה  נוכח  וכאשר  וכלל.  כלל  עלי'  לתשובה  מקום  שאין  לתמי' 
מחסרון ידיעת השואלים, ולא עוד - אלא שהמאמר פליאה מקורו מפורש בדרז"ל, הרי מתמי' זו 

ידונו בכל שכן וקל וחומר על שאר השאלות.

לשתי  המקשים  נתחלקו   - ה'תש"ב  חורף  במימיוגרף,   - לראשונה  השיחה  כשנתפרסמה 
כתות:

כת המבקרים על מנת לקנתר ושמחים למצוא תקלה הכריזו: הלא אלו דברינו מאז ומקדם, 
אשר דרך החסידים ומנהגם לאמר רמזים וצחות בלי כל יסוד ומקור, והרי בזה ראי' נוספת. כי 
אף אשר התיבות "עקביא" "מהללא"ל הם לשון נופל על לשון "עקב" ו"הלל". אבל היש מקום 
"א  לענין  שייכות  איזה  לזה  יש  אומר"  מהללא  בן  "עקביא  במשנה  הנאמר  אשר  לאמר,  בשכל 

פיאטע פון א דאוונער וואס לויבט דעם אויבערשטן זאגט?!...

והנה לא די לחסידים בזאת ועוד הוסיפו חידוד על חידוד, כי - עקביא ומהללאל הם אנשים 
נפרדים ופירוש החסידים הוא כאלו זהו אדם אחד!

כת השני', אלו החפצים לדון את כל אדם, "אפילו את החסידים", לכף זכות, אמרו: אמת כן 
הוא אשר מאמר הר' ברוך מרדכי אינו אלא צחות ואין לו יסוד - אבל הרי מפורש נאמר בשיחה 
שאינו אלא צחות. ואם לטובי המגידים הותר לאמר פי' כאלו למה יגרע חלק החסידים? ובפרט 

אשר רעיון הכרוך במאמר זה רעיון נשגב הוא: בגודל ערך עבודת הלב והרגש וכו'.

פתגם הר' ברוך מרדכי עורר תמי' עד כדי כך שאפילו מאנ"ש נמצאו שואלים בטענה: למה 
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מפרסמים בדפוס ענינים הנותנים מקום למנגדים לקנתר: ראו החסידים הוסיפו "עוד" פי' אחד 
שאין השכל סובלו ואין לו מקור בדרז"ל.

* * *

אשר  אמרה,  מסיבה  ובאיזה  הנ"ל  פתגם  שאמר  האיש  אופי  עינינו  לנגד  נשים  אם  והנה 
הרב ר' ברוך מרדכי הי' מהגאונים אשר בימיו ובהיותו צעיר לימים כבר הי' - בימי הגר"א - ריש 
מתיבתא בעיר ווילנא, וצחות זו אמר במענה לגיסו - גאון בנגלה מנגד על שיטת החסידות ובנו 

של מנגד לשיטה זו, ואמרה במעמד גאוני העיר ולומדי' ואחרי שמיעת פלפול עמוק.

בעלמא  מוסר  ודבר  בצחות  לגיסו  עונה  הי'  לא  רב"מ  אשר  כלל,  לספק  מקום  ישאר  לא 
בלי יסוד חזק בדרז"ל, חזק כל כך עד אשר גם גיסו וכל המסובים מוכרחים יהיו להודות בזה. 
ובפרט אשר בימים ההם הנה רוב המכריע של המתנגדים אחזו בשיטה, אשר אין ענין למגידים 
ואומרי מוסר אלא בשביל הנשים, עמי הארץ ות"ח בשעה שראשם כבד עליהם וא"א להם לעסוק 

בלימוד. ובכל דבר וענין היו שואלים לכל לראש: מנא הני מילי ואיפוא רמיזא באורייתא.

* * *

והנה שיטת מדרש השמות - לדרוש סמוכין בין משמעות השם ומהות הנקרא בשם זה - 
חזון נפרץ הוא בתושב"כ ותושבע"פ.

ולא רק בשמות כלליים - שמות המין - השם מורה על טבעי המין, וכמרז"ל )ב"ר פי"ז( א"ל 
)הקב"ה למלאכים( חכמתו )של האדם( מרובה משלכם הביא לפינהם את הבהמה את החי' ואת 
העוף, א"ל זה מה שמו ולא היו יודעין, העבירן לפני האדם, א"ל זה מה שמו, אמר זה שור זה חמור 
כו'. וביאר הרמב"ן )בראשית ב, יט( הקב"ה הביא כל חית השדה וכל עוף השמים )עיין תוד"ה כל. 
חולין סו, ב( לפני אדם והוא הכיר טבעם וקרא להם שמות, כלומר השם הראוי להם לפי טבעיהם 
זה, של"ה בהקדמה בית המקדש בסופו. תניא שער היחוד והאמונה פ"א,  ג"כ בחיי ע"פ  )ועי' 
ד"ה אר"י כו' לא אבוא בירושלים של מעלה כו' דשנת ת"ש - נדפס בקונטרס מא, ועוד( אלא 
גם בשמות פרטיים כן הוא, אשר דרשו משמעות השם על מהות הנקרא בשם. וראשון במקרא 

מפורש )בראשית ג, כ( ויקרא גו' חוה כי היא היתה גו'.

יותר מזה: מצינו דדורשין שמות אפילו במקום דלא נתכוון נותן השם לדרשה כזו.

גו' וכפול בנביאים  ויעקבני  ודבר זה כתוב בתורה )בראשית כז, לו( הכי קרא שמו יעקב 
)ש"א כה, כה( כי כשמו כן הוא נבל שמו גו'. ומצוי לרוב בדרז"ל.

למעלה מזה: אף את"ל שאין ראי' מדרשות רז"ל בשמות המובאים בתנ"ך, כי בהם יש לומר 
הטעם לדרשה, אשר כיוון שהובא השם בתורה בודאי גם בו יש איזה רמז ולימוד )ובזה מתורצת 

הערת המהרש"א בחדא"ג יומא פג, ב(.

הרי מצינו )יומא שם( דר' מאיר הוה דייק בשמות אנשים שהיו בימיו. ומעשה רב הוכיח 
כדברי ר' מאיר.

- והא דמסיים שם ר"מ אימא דאמרי אנא חששא אחזוקי מי אמרי, הוא משום שאין בעל 
השם מוכרח במעשיו, כי הבחירה בידו היא, אלא שטבעו נוטה לזה )עדמ"ש ברמב"ם ריש הל' 
דעות ועיי' ג"כ הל' תשובה פ"ה ה"ד. ומש"כ שם בלח"מ - מפורש הוא ברפ"ח משמונה פרקים 
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להרמב"ם(. וי"ל שזהו ג"כ כונת המדרש )ב"ר פע"א(: יש ששמותיהם כעורים ומעשיהם נאים כו', 
להשמיענו שאין השם מכריח באופן - בל' הרמב"ם - שא"א לזוז ממנו -

וגדולה מזה מצינו בדרז"ל, אשר השם הוא לא רק מורה על מהות האדם אלא גם גורם, 
וכמרז"ל )תנחומא ס"פ האזינו( לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו.. כי לפעמים השם גורם 
גרים   - רשע  של  שמו  על   - דשמו  )היינו  בי'  סליק  מאי  חזי  ב(  )לח,  וביומא  רע.  גורם  או  טוב 
למיתתו. דאין לומר שהוא בתור עונש, דא"כ העונש גדול יותר מדי ועוד דהעונש הי' צ"ל על נותן 
השם ולא על נושא השם(. וגורם באיש נושא השם לא רק במה ששיך בעצמו, אלא גם ביוצאי 
חלציו, וכדאיתא בברכות )ז, ב( מאי רות אר"י שזכתה ויצא ממנה גוד שריוהו כו' מנא לך דשמא 

גרים כו'.

במילא מובן שיש מקום לדרוש שמות האבות גם בנוגע למהות הבנים. ושני אופנים מצינו 
בזה בדרז"ל: א( שהאבות נקראו על שם מהות הבנים וכנ"ל ברות וכמרז"ל )מגילה יב, ב( מרדכי 
בן יאיר בן שמעי בן קיש תנא כולן על שמו )של מרדכי( נקראו. ב( שאף שלא נקראו ע"ש הבנים, 
בכל זה כשמזכירין שם האבות על הבנים הרי זה בא להורות על תכונות הבנים וכמרז"ל )סנה' 
קט, ב( קרח כו' בן יצהר בן שהרתיח עליו את כל העולם כצהרים כו' וליחשוב נמי בן יעקב בן 
שעקב עצמו לגיהנם כו' - אשר מדמקשי' בפשיטות וליחשוב נמי בן יעקב מוכח דאף דלא נקראו 

האבות לאמינה ולא מקצתי' ע"ש הבנים, בכ"ז דורשין שתומיהם אם נזכרים על הבנים.

* * *

עד כאן בנוגע למדרש שמות בכלל, אשר מיוסד דרך דרוש זה בדברי רז"ל לדייק בשמא, 
ולא רק בשמו עצמו, אלא גם בשמות אבותיו אם נזכר שם אביו עליו )וכמו בעקביא בן מהללאל(.

ובנידון דידן דצחות הרב ר' ברוך מרדכי בפרט - מקורו מפורש בדברי האריז"ל.

ונקדים מ"ש במדרש אגדת בראשית )הוצאות בובער, מבוא פי"א( וז"ל: ולמה נקרא שמו 
)של בן קינן( מהללאל, שהוא חזר בתשובה תחלה להלל והתחיל לשבח לפני הקב"ה.

וזה"ל בכתבי האריז"ל בשער הגלגולים )הקדמה לא(: דע כי כל הנשמות.. כלולים ונתלים 
באדם הראשון.. כל אבר ואבר מרמ"ח אבריו.. והנה העקב.. מתחלק ליותר מן תרי"ג ניצוצות 

נשמות ומכללם הם נשמת.. ונשמת עקביא בן מהללאל.

וביתר באור שם )סוף הקדמה לב( וז"ל: עקביא בן מהללאל.. בסוד עקב.. ולכן נקרא שמו 
עקביא ולפי שעקביא זה תיקן גם כן בחי' מהללאל בן קינן לכן נקרא עתה עקביא בן מהללאל.

- ויש להעיר מן המשנה )עדיות פ"ה מ"ו(: אין עזרה ננעלת בפני לכל אדם מישראל בחכמה 
- ויש גורסין בענוה - וביראת חטא כעקביא בן מהללאל. וראה בבעל הטורים ר"פ עקב, של"ה 

שם ועוד - על הפסוק עקב ענוה יראת ד' - ששניהם, ענוה ויראה, נקראים עקב.

* * *

ביאור יסוד צחות "תמוה" זו יוכל להיות לנו לדוגמא ולאות, כי בודאי כל המאמרים אשר 
בשיחות הקודש, אף אלו הנראים לתמוהים בעינינו, יש להם פי' וביאור היטב, ועל כגון זה ארז"ל 
)ירוש' פאה פ"א ה"א( כי לא דבר רק הוא מכם, ואם הוא רק, מכם הוא, למה שאין אתם יגיעים 

בתורה.
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ואם צחות של חסידים הראשונים כן תורתם ועבודתם על אחת כמה וכמה.

ד"ה לך לך תרכ"ז: והנה בילקוט ע"פ זה אר"א חמש אותיות נכפלו וכולן לשון   :37 הע' 
גאולה, כ"ך שנגאל אברהם אבינו מאור כשדים שנאמר לך לך מארצך, מ"מ בו נגאל אבינו יצחק 
מיד פלשתים שנא' לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד, נ"ן בו נגאל אבינו יעקב מיד עשו שנא' הצילני 
נא, פ"ף בו נגאלו ישראל ממצרים שנא' פקד פקדתי, צ"ץ בו עתיד הקב"ה ליגאל ישראל בסוף 
כו' שנא' איש צמח שמו ותחתיו יצמח )זכרי' ו'( והוא מפדר"א פמ"ח, וכ"ה בערוך ערך חמשה 
בשינוי קצת. והענין כי אותיות כפולות רומזים לבחי' סוכ"ע, כי סתם אותיות הם מבחי' ממכ"ע, 
ואותיות כפולות הם מבחי' סוכ"ע ע"ד עסקא דשבתא כפול מזמור שיר שענין הכפל רומז לבחי' 
הבינה. והנה ארז"ל אלמלא שמרו ישראל שני שבתות כהלכתן מיד נגאלין, ופי' במ"א שבשבת 
א' גופא יש ב' שבתות, והיינו שבתא דמעלי שבתא ושבתא דיומא, שבתא דמעלי שבתא הוא 
בחי' עליות המל', ושבתא דיומא הוא בחי' המשכות כו', ואלמלא שמרו ב' בחי' שבת שבשבת 
א' מיד היו נגאלין, והיינו מפני כי הכפל רומז לבינה שלא נמצא לשם אחיזה לחיצונים, ועד"ז 
הוא באותיות שיש אותיות נוקבין ויש בחי' אותיות דוכרין והם אותיות מנצפ"ך לכן הם רומזים 

לגאולה, והכ"ף ניתן לאברהם ולכן נא' לך לך שהוא בחי' הכ"ף שבו נגאל אברהם מאור כשדים.

אך הענין הוא דהנה בילקוט מביא רא"א חמש אותיות נכפלו וכולן ל' גאולה כ"ף  תר"ל: 
שבו נגאל אבינו אברהם מאור כשדים לך לך, מ"מ שבו נגאל אבינו יצחק מיד פלשתים כי עצמת 
ממנה, נ"ן שבו נגאל אבינו יעקב הצילני נא, פ"ף שבו נגאלו ישראל ממצרים, והצ' לע"ל. ולהבין 
למה אותיות מנצפ"ך שהם כפולות מרמזין על הגאולה דוקא, הענין הוא דהנה איתא כל עיסקא 
דשבתא כפול עומרו כפול, קרבנו כפול כו' שירו כפול. ופי' כפול היינו לפי שבשבת מאיר בחי' 
סוכ"ע בממכ"ע. וז"ע משארז"ל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלים, ופי' 
שתי שבתות היינו שתי שבתות שיש בכל שבת שהו"ע שבת דמעלי שבתא ושבתא דיומא שז"ע 
יחוד סובב  נגאלין לפי שכשנעשה בחי'  ועי"ז הם  יחוד סוכ"ע בממכ"ע,  בחי' כפול שהוא בחי' 
בממלא שזהו ג"כ ענין יחוד קוב"ה ושכינתי' שזה"ע הגאולה, לפי שענין הגלות הוא לפי שבזמן 
חורבן בהמק"ד אז לא יש בחי' יחוד קודב"ה ושכינתי' לפי שבגלותא קודב"ה סליק לעילא לעילא, 
אבל אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן שאז הי' נעשה היחוד היו נגאלין. ובזה יובן ג"כ 
מה שאותיות מנצפ"ך שהם כפולות הם מרמזים על הגאולה, והיינו שיש שני בחי' אותיות אתוון 
נוקבין ואתוון דוכרין, אתוון נוקבין הם במל' ואתוון דוכרין הם בז"א. והנה אותיות כפולות הם 

בחי' יחוד אתוון דוכרין עם אתוון נוקבין כו' ולכך הם מרמזים על הגאולה כו'.
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, 
המשפיעים, משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י
 למוסדות תורה, צדקה וחסד, ועניני משיח וגאולה,
מסור ונתון בלו"נ לעניני הת' שי' במלבושים לרגל 

החג ובקרן דור דעה לנסיעה לכ"ק אד"ש מה"מ 
 ולכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

הרה"ח הר' שלום בער שי' דריזין ורעייתו תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו, לזוגתו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות

 ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 עוסק בצ"צ באמונה
 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח
אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות

 ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
 התמים היקר,

 מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'
שנפטר בדמי ימיו

 הת' מנחם מענדל דוד ע"ה
 ב"ר יבלחט"א הרב שמעון שי'

אברהמי
נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד

 ולזכות הוריו היקרים
 הרב שמעון שי'

וזוגתו מרת טלי תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לכל בני משפחתם

בגשמיות וברוחניות

 שיזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!
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לע"נ
ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי

נלב"ע כ"ו אדר
מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל

נלב"ע כ"ח מרחשוון
ומ"כ בטשקנט

ולע"נ
ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול
מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי
ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי'

ולזכות זוגתו הנכבדה
מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

לע"נ אביו
הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

ולע"נ אביו
ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט ה'תשנ"ח

ולע"נ אמו
מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה

נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
שמואל בן משה וגוהר ע"ה שמאי 

נלב"ע ביום שמח"ת תשע"ט 

ולע"נ 
חיים ב"ר משה בצלאל ע"ה אוכברג

נלב"ע בח"י מרחשוון תשע"ב 

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה. 



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
הבחור התמים, שנפטר בדמי ימיו

הת' מרדכי ע"ה
ב"ר יבלחט"א הרב שבתאי חיים שי'

בלוך
נלב"ע ט"ו כסלו ה'תשנ"ח

ולע"נ
הרה"ח משה שמואל שמעלקא 

ב"ר שלמה יהודה הלוי
סגל

נלב"ע י"ג שבט ה'תשע"ז

 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!




