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פתח דבר

בשבח והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון הראשון של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 
לאור בשנת לימודים זו1 - ה'תש"פ )גליון קמז(, היוצא לאור לרגל ערב ראש השנה – 

שנת ה'תש"פ. 

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

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

גליון זה יוצא לאור בקשר עם חודש אלול אשר רבו בו התאריכים החסידיים, ומהם 
)הסמוכים לימים אלו(: י"א אלול - יום חתונתו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע; י"ג 
אלול – יום חתונתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע; ט"ו אלול – יום התייסדות ישיבת 
תומכי תמימים; ח"י אלול - ימי הולדתם של שני המאורות הגדולים הבעל שם טוב 

ואדמו"ר הזקן, ותחילת הלימודים בנגלה ובדא"ח בישיבת תו"ת.

ובמיוחד יוצא הוא לאור לרגל ערב ר"ה – וכפי הידועה בשער בת רבים חביבות כ"ק 
אד"ש מה"מ להשלמת מספר שנים עגול בעניני קדושה2 - הנה בשנה זו מלאו מאתיים 

ושלושים שנים להולדת כ"ק אדמו"ר הצ"צ בשנת התקמ"ט.

זה:  יום  במעלת  נצבים-וילך3  דש"פ  מלכות  בדבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שכותב  כפי 
"להעיר, שערב ר"ה הוא יום הולדתו, ומזלו גובר, כולל ובמיוחד בנוגע לענין הגאולה 

המודגש בב' שמותיו, "צמח" ו"צדק", שמותיו של משיח".

*

ידועה שיחת כ"ק אד"ש מה"מ מערב ראש השנה ה'תשנ"ב לאחר קבלת הפ"נ הכללי, 
השופכת אור בביאורה הנפלא על הפסק דין בתורתנו הק', שהדין של בני ישראל בראש 
השנה צריך להיות באופן ד"שפטו העדה והצילו העדה", היינו שכל גישתם לדין בר"ה 

)י"ד כסליו  1( בהמשך לקבצים שיצאו לאור בשנת הלימודים החולפת: גליון קלט )ערב ר"ה תשע"ט(; גליון קמ 
תשע"ט(; גליון קמא )יו"ד שבט תשע"ט(; גליון קמב )ז"ך אדר ראשון תשע"ט(; גליון קמג )י"א אדר שני תשע"ט(; גליון 

קמד  - 'הדרך הישרה' )י"א ניסן תשע"ט(; גליון קמה )כ"ח סיון תשע"ט(; גליון קמו )תשעה באב נדחה תשע"ט(.
2( ראה דברי כ"ק אד"ש מה"מ בשנת תש"כ בקשר עם 200 שנה לפטירת הבעש"ט, בשנת תשכ"ד בקשר עם שנת 

הק"ן לפטירת כ"ק אדמו"ר הזקן. ועוד. 
3( בשוה"ג להע' 142.
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האמיתית  בגאולה  המושלמת  להצלה  עד   – העדה"  "והצילו  של  וודאות  מתוך  הוא 
והשלימה. 

ויותר מכך מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ, את הקשר של יום ראש השנה עם הגאולה בקשר 
לקבלת מלכותו ית', המתבטאת בקבלת מלכותו של מלך המשיח, וזלה"ק )ס"ג בשיחה 

שם(: 

העדה"(  )"והצילו  הגאולה  עם  השנה  דראש  הדין  יום  של  שהשייכות  לומר,  "ויש 
מודגשת גם בכך שבראש השנה היא העבודה דקבלת מלכותו ית', למלאות בקשתו של 
הקב"ה "תמליכוני עליכם", שמלכותו ית' קשורה ומתגלה בשלימותה ע"י דוד מלכא 

משיחא )שענינו ספירת המלכות(".

וכמו  הגאולה,  על  דווקא  הוא  הנוכחי  בדין  הדגש  שימת  שעיקר  מובן  וממילא 
הגאולה,  לפני  האחרונים  ברגעים  כעת  שבעמדנו  מובן,  "ומזה   – ומסיים  שממשיך 
הדין בימים אלו )ימי הדין( צריך להביא את העיקר והשלימות ד"והצילו" – הגאולה 

האמיתית והשלימה". 

ובהדגשה מיוחדת זו על ענין הגאולה ביום ראש השנה, מבהיר כ"ק אד"ש מה"מ כי 
ענין זה מקבל תוקף אף בערב ראש השנה, כיוון שהוא מהווה הכנה והקדמה לראש 

השנה, וזלה"ק:

"השייכות דיום הדין ראש השנה עם "והצילו העדה", כולל ובעיקר הגאולה – מתחילה 
כבר בערב ראש השנה, שערב והכנה הוא מעין הדבר שאליו מתכוננים. ועאכו"כ בנוגע 
לערב ראש השנה, שאז ישנו כבר "והצילו העדה" דראש השנה – כהפס"ד הנ"ל דהטור, 
ההכנות  את  כבר  ואז מתחילים  בדין,  שזוכים  בנ"י  יודעים  ראש השנה  בערב  שכבר 

לראש השנה".

ובזאת גופא מחזק כ"ק אד"ש מה"מ את ענין הגאולה המתעצם ביום זה כתוצאה 
מיום הולדתו של ה'צמח צדק' - אשר כפי האמור בשנה זו מלאו מאתיים ושלושים 
שנה, שב' שמותיו הם אלו שמותיו של משיח4, ואשר יש בכוחו לעורר את הענין של 

גילוי משיח ביום זה, ובלשונו הק':

"מזלו  הרי  ראש השנה(, שאז  )בערב  צדק  הולדתו של הצמח  מובן שביום  "ומזה 
גובר" – גובר הענין דשמו של משיח, ובעל יום ההולדת עושה כל התלוי בו – ובמילא 
בוודאי שזה פועל את פעולתו – שיהיה הגילוי דשמו של משיח, ויתירה מזו – הגילוי 

דמשיח עצמו!".

4( וראה גם דבר מלכות נשא ה'תנש"א הע' 151. 
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פועלים  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  במיוחד  הנקשר  זה,  מיוחד  תאריך  ולרגל 
תלמידי התמימים דישיבתנו הק' - "הידועה במעלות שבה ובפרט בנוגע לגאולה"5, 
לעשות כל שביכולתם להביא לידי גילוי בפועל ממש את התגלות מלכנו, מתוך חיות 
ו'קָאך' בשליחות היחידה שנותרה - "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"6, אשר חלק 
עיקרי מ"הכנת עצמו" לענין זה7, מתבטא בכתיבת הערות וחידו"ת - כרצונו הק' של 

כ"ק אד"ש מה"מ8.

*

כאמור, קובץ זה יוצא לאור עולם בקשר עם ערב ראש השנה, ועל כן הבאנו במדור 
"דבר מלכות" את שיחת הדבר מלכות דש"פ נצבים-וילך העוסקת בביאור הקביעות 
המיוחדת דר"ה והפרשיות החופפות לו - פתב"ג המלך - בשנה זו. כמו"כ הובאה שיחת 
ערב ר"ה תשמ"ט שנאמרה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ במלאות מאתיים שנה להולדת כ"ק 

אדמו"ר הצ"צ, ומבארת את העילוי דיום זה.

*

ההערות בקובץ נסדרו ע"פ נושאים, ובתוכם באו ע"פ סדר הא"ב של שמות הרבנים 
תחילה  הדפים,  סדר  על  ההערות  באו  בו  הנגלה  ממדור  לבד  התמימים.  ותלמידי 
במסכת קידושין - הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם, ולאחמ"כ במסכת 

פסחים - שנלמדה בשנה שעברה.

בתור פתיחה להערות במדור הנגלה על מס' קידושין הובא מאמר אותו כתב בזמנו 
הרב משה מרדכי ע"ה ארנשטיין - משפיע דישיבתינו, העוסק בעניני המס'.

תודתינו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב שלמה זלמן שי' לבקיבקר, לרב 
שמואל שי' גינזבורג, לרב מנחם מענדל שי' הלפרין, לרב מאיר שי' ווילשאנסקי, ולרב 
שבתי יונה שי' פרידמן על עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור. וכן תודתנו 

הרבה לת' שלום דובער שי' ניסלעוויטש על עזרתו הגדולה בהכנת הקובץ להו"ל. 

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע"מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שיצא לאור בקרוב אי"ה.

5( ממכתב כ"ק אד"ש מה"מ לכינוס השלוחים השמיני באה"ק.
6( דבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב.   

7( ראה דבר מלכות לך לך ה'תשנ"ב. ולפני שמקשר זאת להכנה לגאולה האמיתית והשלימה אומר )סי"ד(: "החידוש 
האמיתי הוא – כאשר הוא מגלה בתוכו )"אותך בעצמך"( כוחות נעלמים, שאף אחד )כולל – הוא עצמו( לא ידע ולא 
שיער שיש לו כאלו כוחות, ועד שמתפלאים מנין לו הגיעו אליו ענינים אלו – וכאשר הוא מנצל כוחות אלו לחדש בתורה, 

זהו ה"לך לך גו' אל הארץ אשר אראך" האמיתי". 
8( דבר מלכות ש"פ במדבר ה'תנש"א. 
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ויה"ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ"ק אד"ש מה"מ בריבוי 
שיחות ומכתבים, תגרום לו נחת רוח רב, ותהי' ה"מכה בפטיש" שיביא את התגלותו 

השלימה.  ונשמע תורה חדשה מפיו, "תורה חדשה מאיתי תצא", תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

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

ימות המשיח9
ערב ראש השנה – יום הולדת כ"ק אדמו"ר הצ"צ )הי' תהא שנת עצמות טובה( 

שנת הקי"ז להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
ושנת השבעים לנשיאותו

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

9( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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t/ngk,v vnhujs, ak vabv

vjsav1)vw,ab"c( _ nusda, )kfk

krta( cechgu, vabv' ucpry cvgbhbho

vgherhho abecgu gkhvo xhnbho g"h

dsukh hartk' unvo:

t( vechgu, srta vabv chuo abh

cacug _ fvxhni
"

p,cd vnkl"2'
"

c"d

vnkl p, uhkl"3' afajk r"v )agbhbu

"
,nkhfubh gkhfo"4'

"
vnkl"( chuo cw tu

chuo dw'
"

p, uhkl' p, nkaui p,u,

tu,v p,ho5' anjkeho bmcho uhkl

ka,ho"6' aeurhi pra, bmcho cac,

akpbh r"v' ac, xkhju, vcw7' upw uhkl

cac, aktjrh r"v' ac, aucv/

ungkv h,hrv cvechgu, sr"v chuo cw

do kdch vechgu, sr"v chuo dw )aabhvo

bfkkho cvxhni
"

p,cd vnkl"( _

ca,ho: )t( cvxhni
"

c"d vnkl" _ sha

kunr' avcw uvdw )c"d( runzho do kcw

vhnho sr"v )huo rtaui sr"v _ cw' uhuo

abh sr"v _ dw(' )c( ucahhfu, kerht,

v,urv )
"

p, uhkl / / anjkeho bmcho

uhkl ka,ho"( _ aeurhi
"

t,o bmcho

vhuo duw" )a
"

vhuo" eth gk rta vabv8(

,ul dw hnho )ac,' huo rtaui grc r"v'

ur"v( abjacho )cfnv gbhbho( knmhtu,

tj,9/

c( vxhni sechgu, vabv )fnuspx do

cvkuju,( vut ca"z: cw _ huo cw acu jk

r"v' aw _ akhnv' ajaui ufxku

aknho01' zw _ huo zw acu jk r"j bhxi/

ugbhi zv eaur go vhu,v abv ngucr,

_ fh' far"v jk chuo cw )cw(' ujaui

ufxku nktho' abv akhnv )aw(' kt hjuk

r"j bhxi cac, )zw( tkt cabv ngucr,/

ubnmt' acabv zu habo dw gbhbho ak

akhnu, _ akhnu, nauka,: )t(

vakhnu, veaurv go vjsaho jaui

1( bux; kfl a
"

cfk abv uabv hurs unthr 

/ / tur jsa unjusa / / gkhui hu,r akt vhw nthr

gshhi nhnh guko tur gkhui fzv" ),bht tdv"e

xh"s(/

2( kaui vf,uc _ sbhtk t' v/ ugus/

3( yuau"g tu"j x,f"j x"s/ njzur uhyrh xhw

ab/ tcusrvo cxsr vprahu, uvvpyru,/ cgv"y

r"p uhkl/

4( r"v yz' xg"t/ ua"b/

5( uhert c' u/

6( nd"t ao/ pr"j ao/ njzur uhyrh ao )
"

p,

ujhke pra, uhkl' nkaui p,u, tu,v p,ho"(/

tcusrvo ao/

7( bux; gk ac, xkhju, vtw' ac, pw ,cut'

acechgu, fzu )c"d vnkl( n,jhkho tnhr,

vxkhju,
"

cnumth nbujv" spw ,cut )nat"f

far"v jk chuo vw tu chuo zw' ahabo sw hnho

stnhr, vxkhju, n
"

numth nbujv" spw bmcho('

untrhfhi ctnhr, vxkhju, cnal hu,r nacug

ako )rtv gy"z kau"g tu"j r"x ,ept/ kcua

ao(/

8( rn"z kzj"c kc' c)vuct ckeu", ,cut

nt' d(/ urtv do zj"d rkt' t/ pgbj rzt x"p

bmcho/ keu", r"p bmcho/

9( rtv )ksudnt( pxjho eu' xg"t/ ugus/

01(
"

xsr vjsaho vnktho uvjxrho / / tjs

nkt utjs jxr gk vxsr / / nrjaui ufxku*

pgnho hvhu abhvo nktho upgnho hvhu abhvo

jxrho upgnho hvhw nrjaui jxr ufxku nkt/

uabv ahvhw cv abh jsaho tku nktho vht

abertu jsahw aknho" )rnc"o vkw esuv"j p"j

v"v-u(/

435

nahju, a"p bmcho vw,ba"t'

huo cw sr"v' ua"p uhkl uw ,arh vw,ab"c

*(vygnho kvahbuh cjsaho nrjaui ufxku

suet _rtv xpr vgcur )kvesnui rw tcrvo cr

jhht vbaht( agr vanhbh/hxus guko )krchbu hmje

ci hux; ,knhs vrt"a( ntnr rchgh p"y/ugus/

במעלת הקביעות ד'פתב"ג המלך'
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ufxku aabhvo nktho' )c( vakhnu,

veaurv go ab, vghcur _ ag"h vuxp,

jusa vghcur )vh"d( bgah, vabv fukv

"
abv ,nhnv"' fsra, jz"k11

"
abv

,nhnv' kvcht jusa vghcur"' )d(

uvakhnu, veaurv go vechgu, sr"j

bhxi chuo vac, _ ado huo rtaui spxj

jk cac,' uv,jk, xpv"g )nnjr,

vpxj( vht cnumth ac,'
"

nnjr,

vac," do fpauyu' atz habo
"

acg

ac,u, ,nhnu," cakhnu,' acugu,

an,jhku, ctjs cac, unxhhnu,

cac,' fhnh crtah,21' ,nhnu,

cakhnu,31/

uha kctr vngkv vnhujs,

acechgu, vabv' vi cbudg kvechgu,

sr"v chuo cw udw )c"d vnkl(' uvi cbudg

kvechgu, svnal vabv' ugk vxsr:

jaui ufxku nktho' abv ngucr,' ur"j

bhxi )ujd vpxj( cac, )ca"z(Q ubux; gk

vngkv sechgu, vabv ha kctr do

vngkv vnhujs, sab, vw,ab"c kdch

atr abho aechgu,o fi vht' ufi ha

kctr vear uvahhfu, sfk gbhbho vb"k'

fskeni/

c/c"d vnkl:

ngk, vechgu, sr"v chuo abh _

kvhu,u cxnhfu, vfh dsukv khuo

rtaui
41:

huo rtaui cacug vut csudn, huo

rtaui sv,jk, vcrhtv _ akfi bert

"
huo rtaui" t; afcr gcru rccu, hnho

naa, hnh crtah,51' ufnusda do

cahru ak huo'
"

crtaui nv vhu tunrho

kvw vtr. unkutv' gk ao aebv uvebv

uakhy cguknu"61/

uzvu do gbhbu ak r"v _ fn"a71

"
zv

vhuo ,jk, ngahl zfrui khuo rtaui"'

ufnusda do ctnhr, vnznur ksus nznur

kvw vtr. unkutv )ahru ak huo rtaui(

c,pk, grch, skhk r"v81' v,pkv

vrtaubv sr"v91/

ucpryhu, hu,r:

hsug02chtur vygo a
"

zv vhuo ,jk,

ngahl zfrui khuo rtaui" eth gk r"v

)tw c,arh(' t; acf"v ctkuk bcrt

vguko12utw c,arh vut huo vaah

kcrv"g _ kvhu,u huo crut tsv"r'

gher u,fkh, unyr, vcrhtv fukv' ugk

hsu bpgkv akhnu, cfk vcrhtv fukv'

fncutr cnsrah jz"k22atsv"r ert

utnr kfk vbcrtho acguko
"

cutu

ba,juv ubfrgv bcrfv kpbh vw

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh

51( keu", av"a fv' xg"t/ ucf"n/

61( r"v kt' rg"t/

71( ao fz' t/

81( ny"t x,ep"c xef"d/ xhsur vtrhz"k

utsv"z cneunu/

91( kvghr nvhsug g"s dusk vpkt, gcus,o

ak rcu,hbu bahthbu c,pk, grch, skhk tw

sr"v )fph arthbu tmk f"e nu"j tsnu"r baht

surbu' nnkt neuo tchu f"e tsb"g' ufk rcu,hbu

bahthbu akpb"z(' unzv nuci anghi zv uan. nbvu

m"k do tmk ftu"t nvjxhsho/

02( keu", bmcho nz' d/ urtv xv"n nkuey

j"d c,jk,u/ ua"b/

12( uhe"r rpf"y/ ugus/

22( zvr j"t rft' c/ j"d ez' c/ urtv

prsr"t ph"t/

11( grfhi kt' t _ cnabv/ rnc"o vkw

anhyv uhuck ph"c v"v/

21( pxhe,t sr"f phw j/ px"r ph"j/ rtc"i

xp"u/ rtch"v pxjho x,ef"u/ ugus/

31( rtv ctrufv ahj, tjrui ak pxj ,ba"t

)xv"a ,ba"t j"t gw 734 )kghk gw 65( uthklQ

744 )kghk gw 66( uthkl(/

41( fh' chuo rtaui gmnu kt jk r"v' fvfkk

"
kt ts"u rta" )yuau"g tu"j r"x ,fj(/ urtv

keni x"v/

436
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guabu"32' uvnkhl t, vec"v knkl gk

fk vtr.' g"h vvfrzv
"

vw42nkl dtu,

kca"52' usudn,u cfk r"v' fntrz"k4

"
tnr vec"v / / tnru kpbh cr"v nkfhu,

/ / fsh a,nkhfubh gkhfo"' ug"h cb"h

bgav do
"

nkl gk fk vtr."/

ugp"z h"k' acechgu, sr"v cxnhfu,

vfh dsukv khuo rtaui nusda, akhnu,

vcrhtv fukv )fk aa, hnh crtah,(

fnu avht cngns unmc shuo rtaui

abert
"

huo tjs"62'
"

avhw vec"v hjhs

cguknu"72' vhhbu' ado ktjrh abcrtu

fk vbcrtho acguko nthr un,dkv

cguko a
"

vec"v hjhs cguknu"/

ugus ugher' acechgu, sr"v ktjrh

huo rtaui )chuo abh vxnul tkhu' tck

kt chuo rtaui gmnu(' nusda acr"v

habu gbhi bgkv hu,ract ktjrh huo

rtaui )
"

huo tjs"' a
"

vec"v hjhs

cguknu"( _ vjhsua ag"h gcus,

vtso82cvuxpv gk akhnu, vcrhtv

)fukk do crht, vtso( g"h vec"v'

fskeni/

d/ucvesho _ ahuo crut tsv"r

vut rta vabv )
"

,jk, ngahl / / huo

rtaui"( kt re cdkk vakhnu, accrht,

vtso )cjhr vbcrtho' hmhr fphu ak

vec"v92( fakgmnv' tkt do )ucgher?(

cdkk vakhnu, abgah, cvcrhtv fukv

g"hgcus,vtso' ctnru
"

cutu ba,juv

duw"'
"

vw nkl duw"' azuvh akhnu, bgkh,

hu,r nakhnu, vcrhtv g"h vec"v/

uvgbhi czv:

ktjrh dnr uxhuo vcrhtv fukv

ccrht, vtso chuo vaah btnr03

"
tar

crt tkeho kgau,"' aphruau
"

k,ei"13'

vhhbu' aktjrh akhnu, crht,u ak

vec"v'
"

tar crt tkeho"' m"k

"
kgau," ,heui uvuxpv g"h gcus,

vtso)
"

t,o eruhi tso"23' g"a tsnv

kgkhui33( cehuo v,un"m' fnusda do

cn,i-,urv caah cxhui abrnz c
"

huo

vaah" sngav crtah,'
"

vaah" cv"t

h,hrv'
"

vaah vnhujs"43'
"

vut aah

cxhui vnufi kn,i ,urv"53a
"

huo aah

cxhui aecku hartk v,urv / / bjac

fthku bcrt vguko g,v"63' unsdhaho

cpxueh aupru, sr"v vgbhi sn,i ,urv'

fhui acrht, vguko cr"v vht cachk

gcus,o ak hartk cehuo v,urv/

uchtur ,ufi v,heui uvvuxpv ag"h

gcus, vtso )
"

kgau,"( kdch akhnu,

vguko )fukk do ktjrh abcrt cu vtso(

nms
"

tar crt tkeho" _ avakhnu,

anms vcrhtv thbv tkt srd, vtkeu,

acgrl kvguko' ug"h gcus, vtso

cehuo v,un"m bnaf, un,dkv cguko

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh437

92( rtv c"r pf"s' v/ ev"r p"d' ht )c(/

03( crtah, c' d/

13( rtv c"r ph"t' u ucpra"h/

23( hcnu, xt' rg"t/

33( rtv ga"n )kvrn"g nptbu( ntnr tf"j

pk"d/ ak"v d' t/ f' c/ rxj' c/ aj' c/ ugus/

43( pra"h ac, pj' t/

53( pra"h crtah, t' kt/

63( pra"h ao )cjmg"d _ cao x"t(/

32( ,vkho mv' u/

42( ao md' t/

52( ukvghr nr"v kt' t:
"

caah vhu tunrho

vw nkl dtu, kca' gk ao adnr nktf,u unkl

gkhvi"/

62( crtah, t' v/

72( pra"h gv"p )nc"r p"d' j(/

82( fhsug acrht, tsv"r )r"v vrtaui(

vh,v nms cjhw fh jp. jxs vut' ugfahu )cr"v

sfk abv( ct,gru,t sk,,t)gcus, vtso(

,kht nhk,t )keu", bmcho nz' c/ urtv xv"n

nkuey ao/ ua"b(/
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do srd, vtkeu, akngkv nvguko' ugs

kvnaf, udhkuh nvu,u ugmnu,u h,w

cguko73' azvu"g sb,tuv vec"v kvhu,

ku h,w shrv c,j,ubho83' anmhtu,

vguko ),j,ubho( bgah, shrv acv

n,dkv nvu,u ugmnu,u h,w/

uha kunr' agbhi zv nrunz ccrht,

vtso ctupi s
"

uhhmr vw tkeho t, vtso

gpr ni vtsnv uhpj ctphu ban,

jhho"93_ ag"h v
"

ban, jhho" abpj04

vec"v cdu; vtso abgav n
"

gpr ni

vtsnv" avut vhxus sfk vcrhtv fukv

a
"

vfk vhw ni vgpr"14' bh,i fj

kvnaf, udhkuh v
"

ban, jhho" cfk

vcrhtv fukv: kfk krta _ dhkuh

v
"

ban, jhho" svcrhtv gmnv' ahvhw

bhfr cguko vfj vtkeh anvuv unjhw t,

vguko )srd, vtkeu, acgrl kvguko('

ugus ugher _ vnaf, udhkuh
"

ban,

jhho" svtso'
"

jke tkev nngk

nna"24' jke ni vgmo s
"

tkev"'

a,,dkv cguko do srd, vtkeu,

akngkv nvguko' ugs kdhkuh nvu,u

ugmnu,u h,w/

ugbhi zv bgav g"h gcus,u ak tsv"r

avfrhz cfk vcrhtv
"

cutu ba,juv

ubfrgv bcrfv kpbh vw guabu"'
"

vw nkl

dtu, kca" _ abux; gk vvfrzv s
"

vw

guabu")srd, vtkeu, acgrl kvguko

agk hsv bgah, vv,vuu, uvehuo uvjhu,

svguko(' pgk tsv"r cfk vcrhtv

vva,juutv veaurv go )upugk, t,(

vf,r, vnkl'
"

vw nkldtu, kca"34'

an,dkv cguko nkfu,u ak vec"v'

srd, vtkeu, acthi grul )fkk(

kvguko44' ucpry g"p vhsug54aara

vnkfu, vut kngkv nfk vxphru,'

ccjhw vf,r' ugs kpbhnhu, vf,r' ugs

knvu,u ugmnu,u h,w/

s/uha kvuxh;' aabh gbhbho tku

)akhnu, vguko nms vcrhtv' uvakhnu,

vh,hrv abgah, g"h gcus, vtso(

nrunzho do cpreh tcu, akunsho cac,

akpbh )unnbu n,crl64( r"v _ pre

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh 438

73( bux; kfl av,vuu, vguko nthi utpx

vnujky vht cfj vgmnu, ),bht tdv"e x"f( _

fh' fj vgmnu, acv,vuu, vut ctupi ak vcskv

)rtv ctrufv s"v p,j tkhvu ,ay"u p"u )xv"n

nkuey j"v gw ev uthkl(/ ua"b/

83( rtv ,bjunt bat yz/ ugus/ ,bht rpk"u/

ucf"n/

93( crtah, c' z/

04(
"

bpj" shhet _
"

nti sbpj n,ufhw bpj'

phw n,ufhu,u unpbhnhu,u" ),bht rp"c(/

14( evk, d' f/

24( ,bht ao/

34( uckaui jz"k )prsr"t acvgrv 22(:

"
tnr kvo ct,o kva,juu, kh' cutu tbh ut,o

bkl ubkcha dtu, uguz ubnkhl gkhbu nh acrtbu'

vkl tso kgmnu uvnkhl tu,u rtaui ufk vcrhu,

tjrhuutnr vw nkl dtu, kca uduw"/

44( udo v,dku, vnkfu, cguko vht )kt nms

v,phx, neuo svguko' fnu vdhkuh s
"

fh jp.

jxs vut" acv,jk, vcrhtv' armubu h,w

kvaphg jxs cguko( ctupi avguko thbu ,upx

neuo' fhui ankufv gbhbv runnu, uv,batu,'

unmhtu, vguko thbv tkt npbh a
"

thi nkl ckt

go"/ ugm"g/ utf"n/

54( rtv xv"n nkuey j"c gw ez/ ua"b/

64( fh' bux; kfl anhuo vac, n,crfho fk

hnh vacug )rtv zj"c xd' c/ pj' t(' ha crfv

nhujs, cac, akpbh r"v _ kvhu,u do ac,

ncrfho sfk jusa ,arh' ug"h crf,u ak

vec"v' acfj zv ncrfho cb"h t, vjsaho h"t*

pgnho cabv )
"

vhuo huo" f"v tkuk/ ucf"n(/

*(ug"p vncutr keni cpbho agcus, vtso

eaurv go cjhw 
"

tjs gar" )h"t('hun,e shue

vkaui a
"

hartk ncrfho t, vjsaho h"tpgnho

cabv" )t; acab, vghcur ncrfho hartk h"c

jsaho(/
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jnhah upre aah74:

v,jk, pre jnhah'
"

cgarv ntnru,

bcrt vguko" _ vakhnu, anms

vcrhtv' srd, vtkeu, acgrl kvgukoQ

upre aah84' av,jk,u
"

abu jfnho

ckaui vnabv"' ag"h gcus,o ak

"
jfnho" )

"
fk cbhl khnush vw"94(

ckhnus v
"

nabv"05veaurv go gbhi

vdtukv15' bgah, dtukv nvnshsv

uvvdckv scrht, vguko25

"
cgarv

ntnru,"' g"h dhkuh fcusu unkfu,u ak

vec"v' fvxhuo uvju,o spre aah
"

fk

nv acrt vec"v cguknu kt crtu tkt

kfcusu' abtnr35fk vbert canh

ukfcush crt,hu hmr,hu t; gah,hu'

utunr45vw hnkul kguko ugs" _ fuub,

vcrhtv cachk vvuxpv abgah, g"h

gcus, vtso kdku, cguko fcusu

unkfu,u ak vec"v acthi-grul

kvguko/

utukh ha kvghr nvrnz cmhru;

vpreho jnhah uaahchjs _ amhru;

nxprhvo gukv tjs gar' fhsug55anurv

gk cjhw
"

tb, vut js ukt cjuaci"65'

kngkv ngar xphru,' ukngkv n
"

garv

ntnru," afbds vgar xphru,75'

ukngkv do ngar, vscru, ac,urv

veaurho go garv ntnru,85' acjhw zu

bnaf, un,dkv g"h gcus,o ak hartk

c)khnus uehuo v(,urv' fnrunz cpxue95

"
tjs gar huo njurc"' acn,i-,urv

c
"

jurc" bh,bu gar,vscru, )srd,

v,urv vahhf, kguko abcrt cgarv

ntnru,(' u
"

njurc" )favukfho

njurc06( n,jhkv gcus,o ak hartk

c,urv' kvnahl ukdku, )c,urv ahrsv

kguko' ugk hsh zv do cguko( cjhw
"

tjs

gar"' srd, v,urv fnu avht kngkv

nvguko' ugs fnu avht cgmnu,u h,w

)
"

tb, vut js ukt cjuaci"(16/

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh439

55( rtv rahnu, vm"m k,vkho )hvk tur( gw

nj/ tuv", scrho gw hy/ xv"n gyr", gw ,epz/

ugus/

65( ,eu"z cvesnv )hz' t(/

75( rtv nsra anutk fti )s"v uvjxhs z"k

_ cxupu(/

85( fsra, jz"k gk vpxue
"

garv garv

vf; caek veusa" )zj"d ht' xg"c(/

95( scrho t' c/

06( uvv,jkv czv cjurc gmnu _ fntrz"k

)ac, pj' c(
"

gk fk shcur ushcur ahmt nph

vec"v prjv ban,i"' vhhbu' aktjrh v,dku,

gar,vscru, )veaurho go garv ntnru,

acvo bcrt vguko( g"h vec"v' v,jhkv gcus,o

ak hartkctupi akngkvn)vnshsv uvdckv

s(gar_
"

prjv ban,i" )tkt avjzhrv kvo

vec"v cyk ag,hs kvjhu, cu t, vn,ho )ac,

ao(' fhui aakhnu, vgcusv vht ctupi sbanu,

cdupho suet' fnusda cvmhuuh s
"

tjrh nu, abh

cbh tvri" )aeurhi chuvf"p( avfbhxv tk veusa

m"k ctupi s
"

bfbx cakuo uhmt cakuo" suet(/

16( ugp"z ha kctr n"a cpw bmcho )k' ht-

hs(
"

kt bpkt, vht nnl ukt rjuev vht kt

74( fsh kxhho vkhnus spreh tcu, )do( cfk

ac,u, veh./

84( fbds huo aah sngav crtah, uaah

cxhui veaurho go r"v )fb"k x"d(/

94( haghw bs' hd/

05( fukk do crhh,u,' at; anms gmno thbo

nabv' nmyrpho do vo knabv gh"z a
"

abu

jfnho )cfj gmno( ckaui vnabv"/

15( fntrz"k
"

thi fk vdkhu, vkku n,fbxu,

tkt czfu, vnabhu,' n"y do fh h,bu)nkaui

nabv( cduho g,v tecmo" )uhe"r p"z' d(/

25( unrunz do cgbhi v
"

vkfu," ),ufbo

ugbhbo ak vnabhu,( _ fsra, jz"k gk vpxue

"
vkhfu, guko ku"'

"
t", vkhfu, tkt vkfu,"

)ndhkv fj' xg"c/ ua"b(' ag"h
"

vkfu," bgav

"
vkhfu," cguko' avguko n,gkv ugs ctupi

acthi-grul kdnrh )vkhfv( kvnshsv uvdckv

anms gmnu/

35( haghw nd' z/

45( cakj yu' hj/
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v/uha kunr' agbhi zv )vvuxpv

abgah, g"h gcus, vtso( vut cvsdav

h,hrv cvechgu, sr"v chuo cw u)vnafu

c(huo dw _
"

c"d vnkl":

cvechgu, sr"v cxnhfu, vfh dsukv

khuo rtaui' acu nusda, akhnu,

vcrhtv fukv )cfk aa, hnh crtah,(

fnu avht c
"

huo tjs"'
"

vec"v hjhs

cguknu" )fb"k x"c( _ nusda,

vakhnu, anms crht, vguko g"h

vec"v)kpbh gcus, vtso(Q uvghkuh

abh,ux; g"h gcus, vtso_ nrunz

cakhk, tparu, vechgu, sr"v chuo

rtaui gmnu )
"

kt ts"u rta"(26' fh to

chnho aktjrhu' ucnhujs chuo abh uchuo

akhah'
"

c"dvnkl"/

uvchtur czv:

ncutr cnsrah jz"k36achuo abh

bcrt, njkue,' uchuo akhah cykv

vnjkue, ubgav akuo/

ugbhbu cgcus, vtso:

v
"

njkue," shuo abh vht npbh

vvgko uvvx,r snmhtu, vguko )guko

nkaui vgko46( gk tkeu,' fh' vngns

unmc s
"

huo tjs"' a
"

vhw vec"v hjhs

cguknu"' vut nms curtvguko )
"

vec"v

hjhs cguknu"' guko aku(' tck vguko

)vbcrt(nms gmnuvut cngns unmc ak

"
njkue," )abh(Q uvjhsua shuo vakhah

_ acykv vnjkue, ubgav akuo chi

vguko ktkeu, ctupi avguko do nms

gmnu
"

nxfho" )fchfuk( go tkeu,/

ugbhi zv bgav g"h gcus,o ak

hartk cehuo v,urv _ aabhvo )hartk

u,urv( bertho
"

akhah"'
"

turhti

,kh,th / / kgo ,kh,th"56' akhah

vnfrhg chi vjukeho' gh"z a
"

fukk cw

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh 440

canho vht duw ukt ngcr kho vht duw fh eruc

tkhl vscr uduw" _ skfturv thbu nuci: nth

en"k _ ktjrh n,i-,urv' ukhnusv kcb"h cnal

trcgho abv _ a
"

kt canho vht"?! uha kunr'

avjhsua vut )kt cbudg ksrd, v,urv aahhf,

kguko' tkt( cbudg ksrd, v,urv akngkv kdnrh

nvguko*' at; anms gmnv
"

bpkt, vht"

u
"

rjuev vht"'
"

canho vht" u
"

ngcr kho"**'

n"n'
"

kt bpkt, vht nnlduw fh eruc tkhl duw"'

nms dusk ngk,o ak hartk a
"

bmcho duw kpbh

vw tkehfo duw"***/

26( uhun,e hu,r _ avsjhw sr"v nhuo rtaui

)kt ts"u rta( vht czni athi nesaho g"p

vrthw tkt g"p vjacui' avjacui bgav g"h

gcus, vtso' nat"f )cvehsua g"p( vrthw'

arutv nuks vkcbv g"h vec"v/

36( c"r p"s' u/ zj"t hz' t/ hj' t/ ugus/

46( keu", akj kz' s/ ucf"n/

56( ac, pj' t/

*(uh,hrv nzv _aeth gk nmu, v,aucv avht

kngkv nv,urv )akfi cfjv k,ei ukvakho

vjxrui c,un"m('nms ngk,o vgmnh, ak hartk

avo kngkv nv,urv/

**(pryh vsrdu, s
"

bpkt," u
"

rjuev"'

"
canho" u

"
ngcr kho" _rtv keu", bmcho nv'

xg"s uthkl/xs"v fh vnmuv vzt, ,rs"g )xv"n

,gr"c-,rg"u( gw rjm uthkl(/ugus/

ukvghr'ackeu", ao nctr aeth gk pbhnhu,

ux,ho ac,urv'ag"h bgav vv,earu, spbhnhu,

ux,ho achartk go vpbhnhu, ux,ho seuc"v )bux;

gk vv,earu, sdkht achartk go dkht seuc"v

g"h dkht ac,urv(/ugp"z hun,e axpr v,bht'

,uac"f s,ur, vjxhsu,'
"

nhuxs gk pxue fh eruc

tkhl vscr nts duw" )fn"a rchbu vzei cs;-vagr('

act cvnal kn"a kpb"z 
"

kt bpkt, vht ukt

rjuev vht"'agher vjhsua czv vut cbudg

kpbhnhu, ux,ho ac,urv'abgav )cpry g"h ,ur,

vjxhsu,( ctupi s
"

eruc tkhl vscr nts cphl

uckccl kgau,u"/

***(
"

scva,kw v"z ccjhw pkt urjue'tck

cba"h thi zv ccjhw pkt urjue"'fhui a
"

vo

nuaraho cgmnu, tut"x fuw" )xv"n ,gr"c-,rg"u

ao(/
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vsgu, uabhvo nxfhnho ksg,

vnfrhg"66_ fntrz"k ahartk bertho

"
auknh,' tunv aga,v akuo chbh uchi

guknh"76' g"h gcus,o cehuo v,urv

a
"

bh,bv kgau, akuo cguko"86/

ucgune hu,r:

vfuubv c
"

njkue," )shuo abh( vht

do )ucgher( k
"

njkue," sesuav'

uckaui vnabv )cpre jnhah stcu,96

akunsho cac, akpbh r"v(
"

njkue,

avht kao anho )a(xupv kv,ehho / / zu

njkue, vkk uanth" _ njkue, c,urv'

nms vv,jkeu, )njkue, nkaui

v,jkeu,( scw euhi hnhi uantk' jxs

udcurv' kvek tu kvjnhr07Q

uvakuo )shuo akhah( _ bgav g"h

vnaf, uv,dku, srdt bgkh, hu,r

c,urv akngkv nv,jkeu, scw euhi'

ukfi fukk, abhvo chjs' vhhbu' ag"h

gcus,o ak hartk ckhnus uehuo v,urv

bnaf, un,dkv )c,urv ahrsv cguko'

ugk hsv do cguko( kt re srd, v,urv

vahhf, kguko )akfi ha cv v,jkeu,

scw euhi(' tkt do srd, v,urv akngkv

nvguko' ugs ksrd, v,urv fph avht

cnvu,u ugmnu,u h,w' tjsu, vpauyv

akngkv ndsr v,jkeu,17/

ugp"z nuci acvechgu, sr"v

)cxnhfu, khuo rtaui'
"

,jk, ngahl 

/ / huo rtaui"' tck kt chuo rtaui

gmnu' tkt( chuo abh uchuo akhah

)c"d(' nusda gbhbu vgherh ak r"v

)vnkl( _ vjhsua abgav g"h gcus,

vtsocvuxpv gk akhnu, vcrhtv g"h

vec"v _ ado vguko nm"g )kt re nms

vec"v fnu avut
"

hjhs cguknu"( avut

ctupi ak njkue,
"

nxfho" go tkeu,'

ukt re go srd, vtkeu, acgrl vguko

)
"

hjhs cguknu"' g"s
"

hjhsu ak guko"('

tkt do srd, vtkeu, acthi-grul

kdnrh kvguko' ugs kngkv ndsr

v,jkeu, )cjhw
"

tb, vut js ukt

cjuaci"(/

u/ugbhi zv nrunz do cvxhni
"

p,cd

vnkl" cbudg kerht, v,urv _
"

c"d

vnklp, uhkl"'
"

anjkeho bmcho uhkl

ka,ho"' pra, bmcho cac, akpbh

r"v' upra, uhkl cac, aucv:

cpra, bmcho'
"

t,o bmcho duw kpbh

vw tkehfo duw kgcrl ccrh,27vw tkehl

uduw" _ nsucr tusu, ngnso unmco ak

hartk nms nmhtu,o vgmnh,)kvhu,o

cbh tcrvo hmje uhgec37( fph abcrtu

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh441

shnu, vnahj a,vhw vkfv fc"a(' nms srd,

v,urv fph avht cgmnu,u h,w' bnbg vbnbgu,

)b,ctr ctrufv cv,uugsu,(/

27(
"

crh, uv,earu, fthku bgau kcar tjs

/ / ukfi bew ckaui frh,, crh,' fn"a tar fr,u

t, vgdk uhgcru chi c,rhu' fkunr' kvhu, abhvo

gucrho c,ul du; tjs kvhu, ktjsho" )keu",

r"p bmcho(/

37( fvnal vprav
"

kngi veho tu,l vhuo ku

kgo duw uftar bacg ktcu,hl ktcrvo khmje

ukhgec"' ugs kxhuo uju,o vprav'
"

kac, gk

vtsnv tar bacg vw ktcu,hl ktcrvo khmje

ukhgec k,, kvo"/

66( vnal ,rx"u gw ,kv/ urtv keu"a jf"t

gw 111 uthkl/ ua"b/

76( ava"r rp"z/

86( rnc"o vkw jbufv cxupi )urtv keu"a

j"j gw 943 uthkl/ ua"b(/

96( nabv hz/

07( rtv ,bht cvesnv/ ao tdv"e xh"d/

ucf"n/

17( uha kunr' agbhi zv h,dkv c
"

,urv jsav

nt,h )shhet( ,mt" )haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d(

kg,hs kcut' utz ,,ehho njkue, vkk uanth

ctupi avkfv fabhvo )ktjrh v,eupv vrtaubv
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g"h vec"v )kpbh vgcusv47(' fnusda do

cv,jk, urta vprav c,hc,
"

t,o"'

ansdhaho kfk krta gmonmhtu,o ak

hartk' uktj"z ctho pryh vgbhbho

s
"

bmcho vhuo fukfo uduw"/

ucpra, uhkl'
"

uhkl nav duw ci ntv

ugarho abv tbfh vhuo" _ nsucr tusu,

ngnsu unmcu ak nav rchbu cdnr

uakhnu, gcus,u' usudn,u do cbudg

kakhnu, gcus,uak ftu"t nhartk nms

bhmu. nav acu57/

uvghkuh abh,ux; g"h vgcusv kdch

vngns unmc akpbh vgcusv nusda cao

vprav )anurv gk ,ufbv67( _
"

uhkl" _

agh"z bgah, vkhfv tnh,h, avht cthi-

grul77kdch vngns unmc s
"

bmcho"87/

ufk zv nusda hu,r faeurhi pra,

bmcho cp"g upra, uhkl cp"g )far"v

jk chuo cw uchuo dw(' fh' ffk a,dsk

vsda, ngk,o ak hartk kpbh vgcusv

)g"h verhtv spra, bmcho cp"g('

,dsk hu,r vsda, vghkuh uvakhnu,

acgcusv )g"h verhtv spra, uhkl

cp"g(/

uhun,e hu,r shue vkaui cvxhni
"

c"d

vnkl p, uhkl / / anjkeho bmcho uhkl

ka,ho" _ avjkuev ka,ho
97),ufbu

ak huo abh )vcw s
"

cd"( abcrt, cu

njkue,(' vhpl vtjsu, s
"

vec"v hjhs

cguknu"' vht' fsh kvsdha t, vjhcur

vtnh,hachbhvo )vakuo shuo akhah' dw

s
"

cd"( g"h gcus, vtso' agh"z bgav

ghkuh acthi-grul kdnrh'
"

p, uhkl"'

vkhfv )
"

uhkl"( avht ctupi ak vcskv

)
"

p,"( nvngns unmc akpbh vgcusv

)
"

bmcho"(/

z/uha kvuxh;' avsda, vngkv

uvakhnu, ag"h gcus, vtso )
"

uhkl"(

cverhtv spra, uhkl cac, cp"g )
"

p,

uhkl"( vht do )ucgher( nms ,ufbu ak

vac, aktjrhr"v )
"

p, uhkl"' anjuke

npra, bmcho aeurhi cac, akpbh r"v(

_ vac, ac
"

garv hnho achi r"v

khuv"f"08' ac, aucv:

chir"v khuv"f )nckh knbu, r"v

uhuv"f gmno( habo acgv hnho rmupho'

fk acg, hnh vacug' fbds acg, hnh

vacug acfk vabv fukv18' acvo bgav

v,heui uvakhnu, sacg, hnh vacug

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh 442

47( ukfi guaho frh,, crh, gk vgcusv

sehuo v,un"m )fncutr cpryhu, cvnal

vprav(' fukk do vvusgv a
"

kt bpkt, vht duw

kt canho vht duw fh eruc tkhl vscr nts duw"

)k' ht-hs(' uvsda, gbhi vcjhrv'
"

rtv b,,h

kpbhl uduw ucjr, cjhho")ao' yu-hy(/

57( rtv ,bht rpn"c/

67( rtv keu"a j"v gw 75 uthkl/ ua"b/

77( uha kunr' avghkuh s
"

uhkl" )g"h gcus,

vtso( vut do chjx kngns unmc scb"h fph

abjkeho kgarxudho'
"

t,o bmcho duw rtahfo

acyhfo uduw njuyc gmhl gs autc nhnhl"' fbds

gar xphru, anvo ba,kaku garv ntnru,'

srd, vtkeu, acgrl kguko _ fh' g"h vgcusv

bgah, vvkhfv )
"

uhkl"( kcjhw
"

tjs gar"

akngkv ngar xphru,'
"

tb, vut js ukt

cjuaci" )fb"k x"s(' usudn,u chartk an,tjsho

ktjsho ftjs ctupi akngkv nv,jkeu, kgar

xudho' fnusda cnmu, vevk acpra, uhkl/

87( ukvghr' a
"

bmcho" runz do gk ngns

unmc vbanv euso hrhs,v knyv' fn"a )n"t hz'

t(
"

jh vw tkeh hartk tar gns,h kpbhu"

)
"

bmcho duw kpbh vw tkehfo"(' ug"h hrhs,v

ugcus,v knyv bgah, ccjhb,
"

nvkl" )
"

uhkl

nav"(' fn"a )zfrhw d' z(
"

ub,,h kl nvkfho"

)rtv ,u"t x"p uhac/ ucf"n(/

97( kvghr' abmcho uhkl vht prav tj,

abjke, ka,ho' skt fatr prahu, njucru,

anjcrho a,h prahu, bprsu, )rtv keu"a jh"y

gw 892/ ua"b(/

08( r"v hj' t/ ua"b/

18( rtv xhsur vtrhz"k cneunu/
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sabv agcrv' uvvfbv kakhnu, vgcusv

sacg, hnh vacug sabv vjsav _ huo

rtaui acgah", fbds hnh rtaui sfk

vabv' huo abh fbds hnh abh acfk

vabv' ufhu"c catr hnh vacug

acgah",' fukk ac, aucv' fbds

vac,u, sfk vabv28/

ufhui aac, aucv fukk fk vac,u,

sfk vabv fukv' nusda cu chu,r ,ufbu

ugbhbu ak huo vac, _ dnr uakhnu,

vgcusv_ fn"a38

"
uhfuku vanho uvtr.

duw uhacu, chuo vachgh duw"' a
"

gukv

vjhu, abnal caa, hnh vngav cgarv

ntnru, abcrt vguko )cjhw shcur( kcjhw

vnjacv48/ / ukfi ac, tu,hu, ,ac58'

agbhi ac, ugbhi ,aucv vfktjs'

svhhbu jzr, vscrho kneuri uarai"68'

uckaui vf,uc78

"
uvruj ,auc tk

vtkeho tar b,bv"' vhhbu' abnmtho

cguv"z' banu, cdupho )cfk v,ue;

scrhtu, vdu;88( kturl hnho uabho

yucu, ugs kjhho bmjhho' cngns unmc

vfh bgkv' fnu kpbh vhrhsv knyv

)
"

,auc tk vtkeho tar b,bv"(' uctupi

bgkv hu,r cthi-grul )
"

uhkl"(' fhui

ahabu vghkuh sdnr uakhnu, fk

vgcusv/

ugp"z ha kunr' avac, akpbh r"v

)pra, bmcho( vht g"s ucsudn, vac,

akpbhv,jk, vcrhtv98' uahhf,

kvcrhtv' fph avcrhtv vht ccjhb,

vnjacv akpbhvngav'
"

xu; ngav

cnjacv ,jhkv"09' uvac, aktjrh

r"v' ac, aucv )pra, uhkl(' vht g"s

ucsudn, vac, aktjrhdnr vcrhtv

caa, hnh vngav' vgkhw kcjhw

vnjacv ktjrhdnr uakhnu, vngav/

j/uha kctr do vrnz cxhni
"

p,cd

vnkl" )xhni kzfrui jkue, vprahu,

cv,to kechgu, vabv'
"

c"d vnkl p,

uhkl"( _ sfhui afk gbhbh v,urv vo

c,fkh, vshue' nuci' acxhnbho

ac,urv abecgu g"h dsukh hartk

k,ugk, vzfrui ha do ,ufi cp"g19:

"
p,cd29vnkl" _

"
vut ao ntfk

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh443

78( evk, hc' z/ urtv keu", r"p vtzhbu/

88( uckaui pra"h cr"p uhkl:
"

hfuk a,aa

fju ,"k kt fv,v ghbu ukt bx khju"/

98( prsx agr s )agr gmnu, ufkho( p"z/

,ur, vgukv )kvrn"t( j"d pb"y/ phw jfnubh

)krw ac,h subuku( kxpr hmhrv p"s n"s/

09( phuy
"

kfv sush"/

19( sudnt kscr: chtur vxhni hg"k ed"o _

rtv ,ur, kuh"m gw eky/ ugus/

29( vchtur s
"

p,cd" g"s veckv _ rtv

keuyh kuh"m kzj"c gw py )uha kear go vncutr

fti/ utf"n(/

28( unusda chu,r faac, aucv jk cpra,

uhkl _ sha kunr' a
"

uhkl" runz gk vvkhfv

uvvnafv nhuo vac, anhbhw n,crfhi fukvu

hunhi gk fk hnh vacug cfk vabv fukv/

unzv nuci acac, aucv )ucpry fajk cpw

uhkl( mrhfho keck vjkyu, yucu, cbudg

kvac,u, sfk vabv _ vi cbudg kvevk,

evhku, cac,' uvi cbudg kb,hb, mrfh vac,

)ufk vacug( kfk nh azeue kfl ctupi ak

vrjcv u,gbud' car ani uhhi hai )ufnusda

cr"v:
"

tfku nanbho ua,u nn,eho"(' nghi

usudnt uvfbv kvxgusv skuh,i uaur vcr uhhi

vnaunr kg,hs kcut/

38( crtah, c' t-c/

48( uha kunr' avgkhw vht do ncjhw
"

garv

ntnru," kcjhw
"

tjs gar")
"

tb, vut js ukt

cjuaci"(' fnusda cfl aac, aucv vut kngkv

nfk v
"

garvhnho achi r"v khuv"f" )fukk do

r"v uhuv"f(' fhui acu bgav vghkuh uvakhnu,

)
"

uhfuku"( sr"v' unnbu n,crl huv"f/ ugm"g/

58( ucvsdav h,hrv c
"

ac, aucv" )afbds

vac,u, sfk vabv(_ abert cao
"

ac,

aucv" )ucvsdav h,hrv cechgu, abv zu_ act

ktjrh a,h ac,u, sxkhju,(/

68( keu", sruaho kac, aucv xu' d/
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vnkl ckw fasho"39' uckaui vf,uc2

"
uhni kvo vnkl scr huo chunu np,cd

vnkl unhhi na,hu" )ni vhhi tar ha,v

vut49(' vhhbu' acr"v )abert
"

vnkl"(

nznhi vec"v )nkfu ak guko( kftu"t

nhartk fk mrfhu )abertho59

"
ntfk"69( gk fk vabv fukv )

"
scr huo

chunu"( c,fkh, vvrjcv' naukji vnkl!

ugbhi zv vut cvsdav h,hrv

cvechgu, sr"v chuo cw uchuo dw'
"

c"d

vnkl p, uhkl / / anjkeho bmcho uhkl

ka,ho" )agk zv runz vxhni
"

p,cd

vnkl"( _ aczv nrunz a
"

uhni kvo

vnkl scr huo chunu np,cd vnkl" m"k

uhabu nmsgmo nmhtu,oak hartk

)bmcho( do kukhgcus,o )p, uhkl'

anprhsho uhkl nbmcho(' ufpx"s

vnabv79cbudg kjhuc cgv"c kpugkho:

"
tphku to t,v guav kvi fxgus, aknv

cag,ukt hmt, hsh juc,l gnvo avo

cbh tcrvo hmje uhgec"' u
"

ndhs scrhu

khgec juehu unapyhu khartk"89'
"

nv

avut guav vut tunr khartk

kgau,"99' avec"v mrhl kh,i ubu,i

kftu"t nhartk
"

fxgus, aknv

cag,u"' kt re
"

sh njxuru tar hjxr

ku"001' afukk do
"

xux101krfuc gkhu

ugcs kru. kpbhu"201' tkt do
"

kgaru"'

ugs kvgahru, saknv cag,u!

unzv nuci do cbudg kvshi unapy

sr"v athi neuo kygbv ak

"
nanthkho"301_ fh' vaeu"y achi

"
nhhnhbho" k

"
nanthkho" thbv tkt

cbudg kgbhi vgcusv' tkt' nms gmo

nmhtu,o ak hartk custh ucusth akfk

vsgu,vpx"s vut am"k vvbvdv ctupi

s
"

uhni kvo vnkl scr huo chunu np,cd

vnkl"' ucpry ado cbudg kgbhi vgcusv

custh arcu vnzfhi' fhui a
"

fk hartk

cjze, faru,"401' ucpry ktjrh gcus,

v,aucv sjusa tkuk uhnh vxkhju,

ctupi a
"

zsubu, bgau ku fzfhu,"501' ugs

kzfhu, nna' ucusth a
"

bf,chi ubj,nhi

)cxpri ak msheho dnurho( ktk,r

kjhho"601' kabv yucv un,uev cdanhu,

ucrujbhu, do hjs/

y/gp"z ha kctr do vear

uvahhfu, kechgu, vabv _ ca"z701:

ngk, vakhnu, ag"h gcus, vtso

cvuxpv gk vakhnu, anms vcrhtv

gmnv anusda, cvechgu, sr"v chuo

abh )cw(' nusda, do cvechgu, sjaui

ufxku aabhvo aknho )aw(' ucvechgu,

sr"j bhxi ujd vpxj chuo vac, )zw('

vakhnu, s
"

acg ac,u, ,nhnu," _ fh'

cw gbhbh akhnu, acechgu, vabv

n,thnho kvakhnu, anms vcrhtv

uvakhnu, vh,hrv ag"h gcus, vtso:

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh 444

39( pra"h sbhtk t' v/ ucphw vrx"d:

"
nnygnh kjo ntfk vnkl cdhnyrht p, cd"/

49( nmu"s gv"p/

59( rtv xbvsrhi kj' t ucpra"h/

69( utukh h"k cpryhu, hu,r: p, _ scrho

vnufrjho' uhhi _ scrho ak ,gbud/

79( c"n rp"z/

89( ,vkho enz' hy/

99( anu"r p"k' y/

001( pw rtv yu' j/

101( f,ucu, xz' c/ vuct cpra"h gv"p/

201( ugs kvbvd, vnkfu, ctupi s
"

jnhaho

tha rmho kpbhu" )a"c yu' t/ n"t t' v(/

301( rtv ,bjunt anu, hj/ napyho yu/

ugus/

401( rnc"o vkfu, ehsuv"j p"c v"c/

501( hunt pu' c/

601( r"v yz' c/

701( utukh h"k kjhsush: cw aw vo fnu cw dw

)c"d vnkl(' v,jkeu, )cw( uakuo )dw(' vjhsua

ag"h gcus, vtso' uzw runz gk vgkhw aktjrh

akhnu, vgcusv' gbhbu ak huo vac, )fb"k x"z(/
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vakhnu, sjaui ufxku )f,umtv nehcu.

agu, uhnho npbh vjkeho ),am"d

jkeho( aha cfk jusa ujusa hu,r gk

jmh vhuo801( _ akhnu, anms vcrhtv'

uvakhnu, s
"

acg ac,u, ,nhnu,"

)akhnu,cehuo vnmuvsxphr, vgunr(

_ akhnu, cgcus, vtso)veaurv

upugk, akhnu, bgkh, hu,r kdch

akhnu, vcrhtv' ,nhnu, fhnh

crtah,31(/

uha kunr' agbhi zv nusda do

cvakhnu, sab, vghcur'
"

abv ,nhnv"

_ at; anms vcrhtv
"

h,rv ab, vjnv

gk ab, vkcbv eruc ntjs gar huo"901'

n"n'
"

nuxhphi jusa tjs uguahi tu,v

vabv akav gar jusa uvht vbert,

abv ngucr,"011' vuxpv abgah, g"h

c"s ak nyv
111' ukmurl gcus,o ak

hartk'
"

npbh zni vtchc fsh ahvt

vpxj ctu,u zni' abtnr anur t, jusa

vtchc ahvhw jusa zv czni vtchc"211/

h/ucfk zv bh,ux; vsdav h,hrv

cabv zu _ ab, vw,ab"c:

vukl un,eck g"h cb"t vrtah-

,hcu, abecg g"h cbh hartk knbhi

vabv _ asw tu,hu, vrtaubho

)vw,a"b( vo r",
"

vhw ,vt ab,

bpktu," )cvuxpv gk ab, bxho(' uvtu,

vjnhah,311)cw( vht rtah-,hcu,
"

cv"'

av
"

bpktu," thbo gbhi pryh cvabv'

tkt vo gbhbv ak vabv' udo rtah-

,hcu,
"

cfk"' a
"

vbpktu," vo cfk

vgbhbho fuko411'
"

cfk nfk fk"511' udo

r", chbv' a
"

vbpktu," vo ctupi ak

"
rjucu, vbvr"611/

uvgbhi czv:

"
bpktu," _ eth )cgher( gk vdtukv

vtnh,h, uvakhnv g"h nahj msebu'

fkaui vf,uc711

"
fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu,"' acv hrtu

)
"

trtbu"( cpugk ucdhkuh vakhnu,

abpgkv g"h ngahbu ugcus,hbu cnal

ah, tkph abhi svuh gknt cvuxpv gk

vakhnu, acv,jk, vcrhtv' abux; gk

vakhnu, s
"

guko gk nhkutu bcrt"811'

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh445

311( kvghr nvghkuh s
"

jnhah, kprgv"'

"
st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"' srdt

vjnhah, akngkv nxsr va,kaku, an,jke

cfkku, ksw guknu, )rtv keu", x"p phbjx/

ucf"n( _ g"s ucsudn, vghkuh s
"

tjs gar"

akngkv nxsr va,kaku, sgar xphru,/

411( ukvghr' atu, cw vht tu, vahnua

cbudg kfk vgbhbho fuko' urunz avabv vht

ncurf, cfk vgbhbho fuko an,jhkho ctw

ntu,hu, vt"c: cturv' ccrfv' cdsku,'

cshmv' cvus uvsr' cugs yuc' czfhu, dsuku,'

cjhho yucho utrufho' cyuc vbrtv uvbdkv'

chgus yuc' cfk'
"

cfk nfk fk"' ufuw _ cfk

vgbhbho ctu,hu, gs tu, ,h"u' c,vku,

u,acju, gk bpktu, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv/

511( fvbuxj cxu; crf, vnzui* _
"

fnu

acrl t, tcu,hbu tcrvo hmje uhgec cfk nfk

fk fi hcrl tu,bu fukbu hjs"/

611( rtv keu", sruah ang"m pj' s/ ucf"n/

711( nhfv z' yu/

811( rtv c"r ph"c' u/ ph"d' d/ ph"s' z/

801( rnc"o ao p"j v"d/

901( uhun,e vrnz cshue vkaui
"

eruc ntjs

gar huo" _ ag"h gcus,o ak hartk )anusda,

cghcur vabv( nnahfho undkho cjhw
"

tjs gar"

)fb"k x"s(/

011( rnc"o ao p"t v"c/

111( ugk hso becg do cc"s ak ngkv'

fntrz"k avec"v tunr knktfh var,
"

tbh

ut,o bkl tmk c"s ak nyv fuw" )sc"r p"c' hs/

urtv anu"r py"u' c(/

211( rnc"o ao rp"s/*(ccrfv rchgh,'arunz, gk vdtukv vrchgh,/
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"
tkv ,uksu, )nkt( vanho uvtr.

cvcrto"911' ,vhw vakhnu, s
"

tkv

,uksu, )nkt( pr."021' ctupi ak prhm,

dsr'
"

prm, gkhl pr."121'
"

zv nahj'

abtnr221gkv vpur. kpbhvo"321/

"
cfk"421)ucpry

"
cfk nfk fk"( _

fukk fk gbhbh yucv uakhnu,

vtparhho' fnuci nntrz"k521

"
akav

vyghni vec"v cguko vzv nghi vguko

vct' tku vi' tcrvo hmje uhgec'

tcrvo sf,hc chw cfk )
"

uvw crl t,

tcrvo cfk"621(' hmje sf,hc chw nfk

)
"

utufk nfk"721(' hgec sf,hc chw fk"

)
"

ufh ha kh fk"821(' vhhbu' a
"

fk" nurv

a
"

kt jxru auo yucv"921' vi vakhnu,

anms vcrhtv' uvi ucgher vakhnu,

vh,hrv ag"h gcus, vtso' ugs

kvakhnu, sxhuo udnr fk vgcusv

)
"

nghi vguko vct"( cguv"z031' ugbhi zv

bnal ntcrvo hmje uhgec kftu"t

nhartk/

"
chbv"' ucpry cahhfu, k

"
bpktu,"

)
"

bpktu, chbv"(' bu"i pktu,131_ nurv

gk vdhkuh sagr vbu"i schbv cxhuo udnr

vgcusv c,fkh, vakhnu,' fph anmhbu

cnav rchbu acdnr uxhuo gcus,u

)fa
"

uhkl nav duw ci ntv ugarho abv

tbfh vhuo"231( b,gkv k
"

vr bcu"'

"
bu"i331cu"431' cthi-grul kakhnu,

vcrhtv ctupi s
"

jnhaho / / jxr

tj,"531/

ht/uha kvuxh;' avakhnu,

svdtukv nusda, do cechgu, vabv:

vechgu, sr"v chuo cw )udw('
"

c"d

vnkl p, uhkl" _ adnr uakhnu,

vgcusv sac, aucv631vut cpra,

uhkl' afukk do ucgher vvkhfv acdnr

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh 446

911( crtah, c' s/

021( ru, s' hj/

121( uhac kj' fy/

221( nhfv c' hd/

321( tds, crtah, xpx"d/ urtv c"r xpp"v

ucpra"h/

421( kvghr kjhsush a
"

cfk" cdhnyrht b"c'

afukk fk vr", vtnurho: bpktu, cv' bpktu,

cfk' bpktu, chbv/

521( c"c yz' xg"c uthkl/

621( jhh arv fs' t/

721( ,uksu, fz' kd/

821( uhakj kd' ht/

921( pra"h c"c ao/

031( g"s vncutr kghk )x"z( cbudg kac,

pra, uhkl' ac, aucv/

131( zj"t rx"t' c/

231( r"p uhkl/

331( xw vkheuyho kvtrhz"k ut,jbi )d' fu( _

vuct cak"v jke ,uac"f pw ut,jbi )axy' t(

cao vrj"u/ a"l gv", gv"p )cao nmt,h

f,uc(/ urtv ctrufv keu", cnscr hc' t uthkl

)cao vndhs(/ ugus/

431( uha kunr' azvu do phrua vr", sab,

v),a(b"c_ bu"i cu/

531( ugs"z cxhuo vgcusv s
"

acg ac,u,

,nhnu, ,vhhbv"' n"y hnho sxpv"g _ achuo

vjnhaho ctho kvghkuh sagr vbu"i )rtv keu",

ao/ ucf"n(/

631( kvghr' acechgu, zu )c"d vnkl( ct

ac, aucv ktjrh a,h ac,u, sxkhju,' aczv

nusda chu,r gbhi vdtukv _ vi nms fkku, gbhi

vac,' avut nghi usudn,
"

huo afuku ac,

unbujv kjhh vguknho" ),nhs cxupv(' vi nms

a,h ac,u,*' a
"

tknkh nanrhi hartk a,h

ac,u, fvkf,i nhs vi bdtkho" )ac, ehj' c('

uvi nms a,h ac,u, sxkhju,' gbhi v,aucv

)ucpry ,aucv ghktv(' a
"

vcyhjv ,urv axu;

hartk kgau, ,aucv cxu; dku,i unhs vi

bdtkhi" )rnc"o vkw ,aucv p"z v"v(/

*(bux; gk vahhfu, sfpk )a,hac,u,(

kvdtukv )rtv hk"a r"p kl kl('ugtfu"f fpk

sac, )afk ghxet sac,t fpuk('anm"g ahhl

kdtukv/
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uakhnu, fk vgcusv fukv' afk cb"h

ctho uacho ktrmbu vesuav' khruakho

ghr veusa ukch, vnesa' fn"a731

"
hkfunjhk831tk jhk hrtv tk tkeho

cmhui"' uckaui vf,uc cpra, uhkl

"
ccut931fk hartk )

"
vevk t, vgo

vtbaho uvbaho uvy; uduw"041( krtu, t,

pbh vw tkehl duw"141' ugs kxhuo uju,o

vprav c
"

scrh vahrv vzt, gs ,uno"'

arunz do kakhnu, vahrv )nkaui

,nho( skg,hs kcut )ahrv gahrh,241('

"
ahru kvw ahr jsa"341' kaui zfr'

cdtukv vtnh,h, uvakhnv athi tjrhw

dku,441/

vechgu, sjaui ufxku aabhvo

nktho'
"

jsahw aknho" )aw( _

aakhnu, vjsaho nurv gk vakhnu,

shartk541a
"

sunhi kkcbv" u
"

nubhi

kkcbv"641' u
"

g,hsho kv,jsa

fnu,v"741' cdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h
"

sus nkl hartk jh uehho"841' sus

nkft nahjt/

]uha kvuxh;' ado vakhnu, sab,

vghcur eaurv go vdtukv _ vauut,

ab, vkcbv kab, vjnv' arunz gk

vngns unmc skg,hs kcut a
"

hvhw tur

vkcbv ftur vjnv ftur acg, hnh

crtah,"941[/

uvechgu, sjd vpxj chuo vac, )zw('

avac,u, )sxpv"g( vi ,nhnu, fhnh

crtah, _ a,fkh, vakhnu, s
"

acg

ac,u, ,nhnu, ,vhhbv" vht g"h verc,

vgunr ua,h vkjo cchvn"e vakhah/

hc/uhv"r accutbu nxhunv ak ab,

trtbu bpktu,' ucvfbxbu kab, bpktu,

cv' bpktu, cfk' bpktu, chbv' ,cut

cpugk nna u,hf; unhs nna vdtukv

vtnh,h, uvakhnv'
"

fhnh mt,l ntr.

nmrho trtbu bpktu,"/

uckaui vf,uc cpra, bmcho aeurhi

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh447

441( nfhk,t cakj yu' t/ ugus/

541( ukvghr' afajaui ufxku nktho habo

akav jsaho nktho zv ktjr zv ),arh )akguko

nkt( jaui ufxku( _
"

jzev" cvakhnu, shartk

asunhi kkcbv/

641( rtv xufv fy' t/ c"r p"u' d/ tuv",

crtah, s' xg"c uthkl/ ugus/

741( crf, ehsua kcbv )nxbvsrhi nc' t(/

841( ao )nr"v fv' t(/

941( ao )g"p haghw k' fu(/

731( ,vkho ps' j/

831( kvghr' a
"

jhk" cdhnyrht n"j' sh"k

arunz knxpr vagu, scw hnh r"v )
"

hunt

trhf,t"(' cdhnyw fsfs _ rtv keu", s"v

uan,h fsfs )pw rtv fs' s uthkl(/ ugus/

931( kt' ht/

041( ao' hc/

141( unusda do cvpyrv sac, aucv _

"
aucv hartk gs vuhw tkehl"' uhsug vphrua

czv' av,aucv vht gs avuhw bgav tkehl )rtv

keu", sruaho kac, aucv xv' t/ ucf"n(' ugbhi

zv vut cakhnu, cchvn"e'
"

ccut fk hartk

krtu, t, pbh vuhw tkehl"' ufao act khrtu,

fl ct krtu,' arutv cdkuh
"

pbh vuhw tkehl"'

avuhw bgav tkehlQ uvnal vvpyrv
"

ubaknv

prho ap,hbu"' tar' vakhnu, vtnh,h, czv vht

g"h verc, vprho )nucjr acercbu,( g"d

vnzcj acchvn"e/ 

241( kvghr nvnbvd cr"v kbdi bhdubh

rcu,hbu bahthbu cvzfr, anu,hvo ]un,jhk

nveruc tkhbu _ baht surbu' f"e nu"j tsnu"r'

tsnu"r nvura"c' tsnu"r nvr"a' tsnu"r

vmnj mse*' tsnu"r vtnmgh' tsnu"r vzei'

vndhs uvcga"y[' sha kunr' abhdubho tku vo

vfbv kbhdui sahrv vgahrh,/

341( haghw nc' hu"s/ ugus/

*(kvghr'agrc r"v vut huo vuks,u'unzku

ducr'fukk ucnhujs cbudg kgbhi vdtukv vnusda

ccw anu,hu'
"

mnj" u
"

mse"'anu,hu ak nahj/
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kguko cac, akpbh r"v:
"

uac vw

tkehl t, acu,l urjnl uac uecml

uduw"051' ufnusda cnhujs cvr",

s
"

bpktu, cfk"'
"

cfk nfk fk"'

a
"

cfk nfk fk" cdhnyrht
"

ec."151_

cdtukv vtnh,h, uvakhnv g"h nahj

msebu' gkhu btnr c,pk, jbv251

)anpyhrhi chuo tw sr"v(
"

uh,i guz

knkfu uhro eri nahju"351/

uckaui v,pkv cxhuo crf, aupru,

)acv nxhhnho uju,nho dw vcrfu,

snkfhu, zfrubu, uaupru,451(:
"

,eg

caupr dsuk kjru,bu uat bx kec.

dkuhu,hbu"' tar' ktjrh gcus,o ak

hartk c,ehg, aupr551)ucpry ccw

vhnho sr"v( nehho vec"v vcyj,u
"

uvhw

chuo vvut h,eg caupr dsuk"651' ukt

re ckaui g,hs' tkt ckaui vuv' ugs

ckaui gcr' afcr vh,v v,ehgv caupr

dsuk' u,hf; unhs
"

bpyrhi kc,hvo

kakuo"751' kch, vtnh,h sftu"t

nhartk _ ch, vnesa vakhah cdtukv

vakhah, )
"

hjhhbu nhunhho chuo vakhah

hehnbu ubjhw kpbhu"851(' ucchvn"e gmnu

_ cfk aka vesuau, acu951' ucpry

cesa vesaho061/

ugus uvut vgher _ afi ,vhw kbu

cpu"n' uh,hrv nzv' afcr vh,v kbu'

ckaui gcr' ucpry g"p vp,do vhsug

ak rcu,hbu bahthbu g"s vphrxuo

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh 448

051( k' d/

151( rtv jhsuah j,"x kc"c ao/

251( kvghr nvahhfu, kcgk, vhTrmhhy suw

c,arh )ajk cac, aucv*(' aanv jbv' r",

jkv bsv vske, vbr** )ndkv gnueu, gv", pw

akj )hz' s( _ cao vdvu, nhhnubhu,(' dw vnmuu,

)agkhvo guns fk ch, hartk( abh,bu kbah

hartk' aczfu,i bdtku hartk nnmrho uczfu,i

g,hshi kvdtk )xuyv ht' c/ hk"a ru, rnz ,ru

)cxupu((/

351( anutk-t c' hu"s/

451( fnusda do ckaui jz"k
"

tnru kpbh

cr"v nkfhu, zfrubu, uaupru,' nkfhu, fuw

zfrubu, fuw ucnv caupr"' utw vphruaho czv'

a
"

cnv caupr" eth )kt re gk ,e"a' tkt( do

gk pxueh aupru,' vhhbu' avgbhi snkfhu,

uzfrubu, bgav )do( g"h pxueh aupru, )rtv

ctrufv keu"a jke kv uw ,arh ),a"b(/ ua"b(/

551( kvghr ukvsdha nvxhuo cst"j

)skfturv m"g vahhfu, ucpry c,ur ju,o(

cxhsur )go st"j( agr v,ehgu, cxupu:
"

ukt

h,trl zni chrurho f"f uhcut nahj c"c tni

us"k"/

651( haghw fz' hd/

751( xhsur tsv"z cneunu/

851( vuag u' c/ _ ueth gk chvn"e vakhah

)cdtukv vakhah,( aktjrh )ufukk( a,h c,h

nesau, akpbhu )pra"h ao(/ ukvghr' a
"

hjhhbu

nhunhho" runz do gk cw hnho sr"v' u
"

chuo

vakhah" runz gk muo dskhw* )jst"d nvra"t

kr"v hj' c(' ug"p vhsug acw phruaho cpxue tw

ahhfho zk"z' nusda, hu,r vahhfu, sr"v

kchvn"e vakhah udtukv vakhah,/

951( rnc"o vkw chvc"j p"t v"v/

061( afukk dw esuau,: esaho)kaui rcho(

_ cw srdu,' uesa )vesaho( _ srdt akhah,

)rtv keu", peush v' t/ ucf"n(/

*(fvechgu, cab, vvx,keu, ),af"v( auw

,arh jk cac, aucv pra, uhkl/_ukvghr

nvahhfu, )t( kac, aucv _
"

uvruj ,auc tk

vtkeho tar b,bv"')c( ukpra, uhkl _
"

ci ntv

ugarho abv tbfh vhuo"'
"

vhuo nktu hnh uabu,h"/

**(kvghr nvahhfu, kr"v'huo crut tsv"r _

avut jk,u snu ubruak guko'tar'v,heui

uvakhnu, cdw gbhbho tku )ktjrh vjxrui abgav

g"h jyt gv"s( bgav g"h gcus,i ak bah hartk

cehuo dw nmuu, tku )hruaknh ac, p"c v"u/ugus(/

*(udo gk huv"f )keu", sruah r"v xd'xg"c/

urtv ctrufv ahj, muo dskhw ,ba"t )xv"a

,ba"t j"t gw 02(/
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scht, vnahj cgh,ubho161' fph

ab,ehho cpugk nna c,eupv vtjrubv

ab,prxo cfu"f gh,ubho cguko fuku

)uha kvuxh; ukprxo gus hu,r( a
"

vbv

zv )vnkl vnahj( ct"261' u,hf; _ fcr

ct_ cpugk nna' knyv ngarv

ypjho' ucdkuh kghbh fk cth guko'

ugtfu"f
"

kghbh fk hartk"361' u,hf;

unhs nna/

a"p bmcho vw,ba"t' huo cw sr"v ua"p uhkl uw ,arh449

161( rtv xv"a ,ur, akuo gw 21:
"

sgr rch

)tsnu"r vzei( vTy dgzTdy Rz nahj uugy ayhhi

thi dRzgygi / / Rkg thsgi uugkgi zhhi pRryhd

mu cht, vnahj dkhhl uuh gx ayhhy thi dRzgygi

Rz gr dhhy"/

261( av"a c' j/ ucava"r gv"p/

361( xhuo uju,o pw crfv/
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מבט פנימי להיסטוריה 

הרב שלום דובער שיחי' וולף
משפיע ונו"נ בישיבה

לאן העולם צועד?
בבואנו להתבונן במאורעות הדורות ולנסות למצוא בהן סדר וחוקיות, אנו מוצאים 
מאמרי חז"ל רבים שמצביעים על תהליך קבוע1 של ירידה אחר ירידה. וכמאמר הידוע 
"אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו וכו'", ועוד מאמרים 

רבים עד"ז. וכפי הביטוי השגור, "ירידת הדורות".

ובפרטיות, רואים זאת כבר בתחילת התורה אודות ירידת הדורות מאדם ועד אנוש, 
ש"אז הוחל לקרוא בשם ה'", שהחלו לעבוד ע"ז. וכפי שהרמב"ם בריש הל' ע"ז מאריך 

בתיאור הירידה והשכחה של שם ה' שלב אחר שלב.

ועד"ז בחיי האדם שהלכו ונתקצרו מדורות הראשונים שחיו קרוב לאלף שנה ועד 
ועשרים שנה",  ימיו מאה  ל"והיו  עד משה שהתקרבו  והשבטים  לדורות של האבות 

ואח"כ בימי דוד שאמר "ימי שנותינו בהם שבעים שנה".

הנביאים  לדורות  משה  של   – מדורו  הדורות  ירידת  בפרט,  לבנ"י  בנוגע  ועד"ז 
שלאחריו, ומהם לדורות שנסתלקה הנבואה, ואח"ז חורבן הבית וגלות וכו'. וכסוגיית 

1( בכל הבא לקמן, להעיר ג"כ מגישה נוספת לכל הענין, בלקו"ת פ' ואתחנן ד"ה 'וידעת היום' הא' וביאורו, שם אומר 
שהסדר בעולם הוא עליות וירידות חליפות, ומציין שם להקדמת ספר חסד לאברהם שמבאר זאת בפרטיות. 

גאולה ומשיח



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת32

הגמ' בסוף מס' סוטה אודות הסתלקות החכמה וכו' במיתת חכמי המשנה. וכן דור 
לאחר דור. עד שבדור האחרון שלפני ביאת משיח, הירידה הכי גדולה. וכהמשך הסוגי' 
הנ"ל, "בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי". ועד"ז בסוגיא בפרק חלק בסנהדרין, ש"אין בן 

דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה" מצד גודל הירידה שתהי' אז וכו'.

וכשמתבוננים בדבר אפשר להבין שזהו דבר המתבקש מצד סדר הטבע2. על דרך 
העולם  וכך  ליבש".  מתחיל  שנולד  משעה  ו"התינוק  נפסד",  הווה  ש"כל  הטבע  חוק 
הקב"ה,  ע"י  בכללו  העולם  )בריאת  האלקי  ממקורו  ומתרחק  שהולך  ככל  בכללותו 
וההתגלות לישראל ביצי"מ ומ"ת(, כך האור האלקי הולך ומתמעט )וע"ד כפי שהוא 
הסדר בהשתלשלות עולמות העליונים, שמדרגה לדרגה מתמעט האור. ועד"ז בעולמנו 

גופא מזמן לזמן(.

עלי' מיום ליום
תהליכים  בב'  במקביל  חיים  שאנו  היא  שהאמת  אומר,  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אמנם, 

עקביים הפוכים. תהליך חיצוני של ירידה, ותהליך פנימי של עליה3. ובלשון קדשו: 

"כשמתבוננים במצב העולם בו אנו נמצאים, כיצד החושך מתחזק מיום ליום . . כל 
הירידות העלמות והסתרים הם רק דבר חיצוני, אבל בפנימיות, אדרבה: היות שהעולם 
אינו מתנהל מעצמו ח"ו אלא הקב"ה מנהיג אותו, וזהו הרי ודאי שכוונת הקב"ה בכל 
מה שהוא מנהיג בעולם - גם מה שנראה בחיצוניות חושך וירידה, היא בכדי שהעולם 
על ידי זה יזדכך ויתעלה, והירידה גופא היא באמת רק הכנה וחלק מהעלי' - נמצא 
אם כן, שמיום ליום העולם נעשה נעלה ומזוכך יותר, עד שהוא יבוא לתכלית שלימותו, 

שהוא יעשה דירה לו ית'".

וכפי ההנהגה למצוא לכל ענין בחסידות ביטוי בנגלה דתורה, אפשר לקשר זאת עם 
דברי הרמב"ם הידועים והמופלאים בהל' מה"מ ספי"א:

ולהשפיל שאריתם  בחרב  ישראל  לאבד  גרם   .  . משיח  שיהי'  האיש שדמה  "אותו 
ולהטעות רוב העולם לעבוד אלקה מבלעדי ה'. אבל מחשבות בורא העולם אין כח 
באדם להשיגם, כל אותם הדברים . . אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח . . כיצד, כבר 
נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה והמצוות, ופשטו דברים אלו באיים 
רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בהם . . וכשיעמוד המלך המשיח 
באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולם חוזרים לדת האמת ויודעים ששקר הנחילום 

אבותיהם, ושנביאיהם וואבותיהם הטעום". 

2( ראה לקו"ש חט"ו פ' נח ב, שטבע העולם מושך כלפי מטה.
3( לקו"ש ח"ה שיחה א' לפ' לך לך.
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וה"ז ממש דוגמה לאמור לעיל, שאף שבחיצוניות הי' כאן תהליך של התגברות חושך 
הגלות, אך בפנימיות על ידי זה גופא נעשה הכנה לביאת המשיח, שמיום ליום דברי 
התורה והמצוות פושטים בעמים רבים ורחוקים, כך "שמיום ליום העולם נעשה נעלה 

ומזוכך יותר עד שהוא יבוא לתכלית שלימותו".

והרמב"ם כדרכו מבאר הדברים בסגנון פשוט, שמדבר על התפשטות דברי התורה 
של  בהסברה  אך  גישה,  באותה  דברים  באים  החסידות  ובתורת  בעולם.  והמצוות 
ניצוצות  והעלאת  ובירור  הטומאה  וכחות  הקליפות  אודות שבירת  התורה,  פנימיות 
ופיזור  גלות  הירידה של  ידי  על  דוקא4  נעשה  זה  ענין  בהן. שגם  הקדושה השבויים 
ישראל לבין האומות, ועל יסוד מאמר חז"ל "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפזרן לבין 
האומות", לפי שעל ידי זה דוקא מגיעים ישראל לכל פינה בעולם ומשברים הקליפות 

ומבררים הניצוצות ששם ומכשירים את כל המקומות שבעולם להיות דירה לו ית'. 

הגלוי  עולים בקנה אחד, שבמקביל לתהליך החיצוני  לעניננו הדברים  כך,  או  כך 
ירידת הדורות, מתרחש תהליך פנימי נסתר של עליית העולם לקראת הגאולה  של 

השלימה על ידי משיח.

פנימיות התורה והמציאות הפנימית
כ'חיצוניות'  המקבילים  התהליכים  ב'  את  מגדיר  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  אף  והנה, 
על  כלל  מקום  לו  אין  הירידה  של  החיצוני  לומר שהתהליך  הכוונה  אין  ו'פנימיות', 
מקומות  בריבוי  זה  תהליך  מתואר  הקדושה  בתורתנו  כנ"ל  שהרי  התורה,  אמת  פי 
שמקצתם צויינו לעיל. ולכאורה נראה נכון לומר שבתורה גופא זהו ההבדל שבין נגלה 
דתורה ופנימיות התורה. שנגלה דתורה מתייחסת למציאות החיצונית שבעולם, ובה 
מודגש יותר התהליך החיצוני של הירידה. ואילו בפנימיות התורה שמגלה את פנימיות 

המציאות מודגש יותר התהליך הפנימי של עליית העולם לקראת משיח.

ואף שכנ"ל, האמירה אודות העלי' שבעולם מתבססת על הנחת יסוד "שהעולם אינו 
מתנהל מעצמו אלא הקב"ה מנהיג אותו", שלכן ברור שכל המאורעות שבעולם הם 
חלק מעלי'. אמנם הנחה זו גופא עיקרה על פי פנימיות התורה. כי על פי נגלה דתורה 
ולחוקי הטבע שבו  יש לעולם  אף שהקב"ה לבדו מנהיג את העולם כרצונו, אעפ"כ 
מציאות קיימת. ואף שהקב"ה שולט עליהם שליטה מוחלטת, הנה פעמים רבות הוא 
מניח לחוקי הטבע להתנהל לפי מציאותם הם5, שאז יכול להיות ענינים של רע. ודוקא 
על פי פנימיות התורה המבארת שלאמיתו של דבר הקב"ה משגיח על כל הנמצאים 

4( ראה שיחת ש"פ וישב תשנ"ב.
5( וע"ד שיטת ההשגחה הכללית, שהקב"ה משגיח על כללות הנמצאים, אך הפרטים נתונים ליד המקרה של חוקי 

הטבע.
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בהשגחה פרטית, והוא לבדו פועל הכל, ואין שום מציאות שחוץ ממנו. דוקא הבנה כזו 
מכריחה שהכל ממש הוא לטוב. ועד"ז כללות הירידה של הגלות והירידה של העולם 

בכלל היא אך ורק לטוב ועלי'.

זאת ועוד, שגם המסקנה מהנחת היסוד הנ"ל, שמיום ליום העולם נעשה נעלה ומזוכך 
יותר, מתבטאת בענינים פנימיים שבתחילה אינם מתגלים כ"כ במציאות החיצונית של 
העולם. וכנ"ל שמדובר על ענין של בירור הניצוצות ושבירת הקליפות שאלו ענינים 

המתרחשים ברובד הפנימי של המציאות שאינו גלוי לאנשים כערכנו.

דברי  דרך  ועל  העולם,  במציאות  בפועל  מתבטאים  אלו  פנימיים  כשענינים  וגם 
וראוי  מוכשר  נעשה  ובזה  התורה  מדברי  התמלא  שהעולם  שמבאר  הנ"ל  הרמב"ם 
לביאת המשיח וכו', עדיין ה"ז באופן שאין זה ניכר כ"כ במציאות העולם בפשטות, 
וקשה לתפוס שאכן יש כאן הכנה לביאת המשיח, וזקוקים ל'חוש' מיוחד והתבוננות 
והעמקה מיוחדת להבחין בזה. כי כשרואים בגלוי גויים שונאי ישראל והתורה, קשה 
וכתב  הרמב"ם  הקדים  לכן  ולכאורה  לגאולה.  הכנה  יש  גופא  שבזה  ולהכיר  להבין 
ש"מחשבות בורא העולם אין כח באדם להשיגם", כיון שגם לאחר הסברת דברים אלו 

על ידי הרמב"ם, עדיין זהו ענין שרחוק מתפיסתנו. 

ולכן כנ"ל, בענינים אלו זקוקים להגיע לפנימיות התורה דוקא שמלמדת להתעלות 
ומשמעותה  המציאות  פנימיות  את  ולראות  הנוכחית  החיצונית  המציאות  מעל 

האמיתית6, ומדריכה לחיות עם ענין זה דוקא.

*

אמנם מובן שסוף כל סוף המטרה היא שהתהליך הפנימי של זיכוך ועלית העולם 
בגאולה  בשלימות  שיהי'  וכפי  החיצונית,  העולם  במציאות  ובגלוי  בפועל  יתבטא 
לגאולה  דרך  היו  שבעולם  המאורעות  כל  כיצד  יתגלה  שאז  והשלימה,  האמיתית 
השלימה. וכדברי הרמב"ם הנ"ל שכשיעמוד המלך המשיח יחזרו כולם לדת האמת ואז 

יתגלה כיצד נביאי השקר לא היו אלא הכנה לגילוי האמת.

אז  שכבר  לגאולה,  בסמיכות  הגלות  זמן  בסוף  לכן,  קודם  עוד  מתחיל  זה  וענין 
ועי"ז מתגלה  העולם,  במציאות  להתממש  הפנימי מתחילות  התהליך  התוצאות של 

6( להעיר גם, בסגנון אחר קצת, מאמירת חז"ל אודות הירידה דעקבתא דמשיחא ש"נערים פני זקנים ילבינו", ולעומת 
זאת ביאור פנימיות התורה )בלקו"ת פ' צו ד"ה 'והי' אור הלבנה'( שענין זה גופא מורה על עליית העולמות, עליית 

הנערים למעלה מהזקנים.
לענינים  ומתאימה  וגלוי',  פשוטה  מעלה  שזוהי  המידות,  על  השכל  מעלת  היא  הנערים  על  הזקנים  מעלת  והנה 
המדוברים בנגלה דתורה. לכן בנגלה הענין של נערים פני זקנים ילבינו הוא ענין שלילי. אך מעלת הנערים על הזקנים 
היא בענין אחר, ובכללות זוהי מעלת הלמעלה מן השכל על השכל, שענין זה שייך דוקא לפנימיות התורה המגלה את 

מה שמעבר לשכל, ולכן רק פנימיות התורה רואה ומבארת הצד החיובי שבזה. וכפי שיתבאר במקומו בעזרת ה'.
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התהליך הפנימי שהוביל לכך. כמבואר בכמה וכמה מהשיחות7 האחרונות לע"ע, בנוגע 
לכמה ענינים. ומסמיך זאת8 ג"כ על דברי הרמב"ם9 "שיכון הבורא יתברך לבות בני 
האדם ותרבה זכותם ותשוקתם לשם יתברך ותגדל חכמתם קודם בוא המשיח". ועל 
פי הנ"ל שהתהליך הפנימי קשור עם פנימיות התורה, מובן שזה קשור ג"כ עם גילוי 

פנימיות התורה בדורות האחרונים שלפני הגאולה.

ישנם  אמנם מובן שכל עוד שהגאולה האמיתית והשלימה לא באה בפועל, עדיין 
בעולם עניני גלות וחושך, ויתירה מזו, שנראה שהתהליך השלילי עדיין ממשיך, דהיינו 
ב'  במקביל  שישנם  כך  ירידה.  אחר  בירידה  ומתגברים  הולכים  עוד  החושך  שעניני 
התהליכים. אך מובן שהתהליך החיצוני השלילי עומד לקראת סיומו, והתהליך הפנימי 

החיובי עומד להתגלות ולהתגבר עוד יותר ועוד יותר עד שישתלט על כל המציאות.

וע"פ כהנ"ל אפשר להבין בנוגע לשיחות הנ"ל, שכ"ק אד"ש מה"מ מדגיש  במיוחד 
תהליכים חיוביים המתרחשים במציאות העולם, ומתעלם לכאורה מענינים שליליים 
שיכולים להתרחש במקביל, או אפילו באותם ענינים עצמם. כיון שאין ענינו של כ"ק 
אד"ש מה"מ לספר על מה שקורה בעולם )כולל ענינים השליליים שבו(, אלא להפנות 
את תשומת לבנו לתהליכים הפנימיים החיוביים שהם העיקר ובהם אנו צריכים לחיות. 

ואפשר לומר עוד, שהרי כשם שבעולם ובתורה ישנו החילוק בין חיצוניות ופנימיות, 
עד"ז הוא ג"כ בנפש האדם10. ובכללות חיצוניות הנפש היינו כחותי' שמהשכל ומטה, 
ופנימיות הנפש היינו מה שלמעלה מהשכל עד לעצם הנפש וכו'. ומובן שחיצוניות 
הנפש תופסת החיצוניות שבעולם, ופנימיות הנפש תופסת הפנימיות שבעולם. ולכן 
וכו'  הדבר תלוי באדם עצמו, שככל שפנימיות הנפש נמצאת בגלוי בהלך מחשבתו 
)ובעיקר על ידי לימוד השיחות הנ"ל וכו'(, הרי הוא מודע יותר לפנימיות המציאות 

וכיוונה החיובי כנ"ל.

להיכן פנינו מועדות
ומענין לענין, באותו ענין:

האדם העומד בהווה, מקבל כיוון וכח בחייו על ידי הסתכלות בעבר או בעתיד. כך 
שגם אם ההווה אינו כראוי, על ידי ההסתכלות במצב העבר שהי' יותר טוב, או במצב 

7( ראה דבר־מלכות ש"פ אחו"ק תנש"א, "אומות העולם עצמם )גם בזמן הגלות( מסייעים )באמת( לעבודה של הבאת 
הגאולה. ויש לומר שבעמדנו בסוף זמן הגלות, סמוך להגאולה - בא סיוע זה בגלוי יותר".

8( דבר־מלכות ש"פ שופטים תנש"א, הע' 8, ו־110.
9( פיה"מ סנהדרין, פ"א מ"ג.

יותר, ועל דרך  יותר ופנימיים  10( וכמובן, הכוונה בכל זה היא לנפש האלקית עצמה, שיש בה חלקים חיצוניים 
החילוק שבין בחינות נר"נ לבחינת היחידה. שלכן ב' אופנים אלו הם אופנים בתורה וקדושה.
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העתיד שמקווה ובוטח שיהי' יותר טוב, ה"ז נותן לו כח להתמודד עם ההווה בצורה 
טובה.

ובנוגע להנהגת בני ישראל על פי התורה בזמן הזה, אפשר לראות את ב' האופנים 
הנ"ל. כי גם כשההווה הוא עגום, שעדיין נמצאים במצב הגלות עם כל ההבהלה שבזה, 

הרי יודעים אנו שיש לנו עבר מפואר ועתיד מזהיר.

ומחד גיסא מודגש אצל בני ישראל בצורה מאד חזקה המבט לאחור, לעבר המפואר. 
כציוויי התורה על זכירת יציאת מצרים ומתן תורה, ואח"ז ציווי חז"ל על זכירת המקדש 
וכו', שהמטרה בכל זה היא לא זכרון בעלמא אלא 'למשוך' את העבר לתוך ההווה. 
כהוראת חז"ל ש"בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", ועד"ז 
בנוגע למ"ת ש"מה להלן באימה וביראה . . אף כאן באימה וביראה". ועד"ז הנהגת בני 
ישראל בכל הדורות שמשתדלים לזכור הדורות שלפנינו שהיו טובים מאתנו וללמוד 

מהם ולהשתדל ללכת בדרכיהם וכו'.

יום צאתך מארץ מצרים כל  ולאידך גיסא מצאנו, בנוגע לציווי "למען תזכור את 
ימי חייך", שחז"ל דרשוהו "כל ימי חייך, להביא לימות המשיח". ומבואר על זה11 שכל 
תוכנה הפנימי של יציאת מצרים היא הגאולה השלימה. ולכן כשם שצריך לזכור יציאת 
מצרים כל יום, כך צריך לחיות כל יום בענין של ביאת המשיח ול'המשיך' את ביאת 

המשיח לתוך המציאות שלנו בהווה.

ועד"ז בנוגע לבית המקדש, שבמקביל לתקנות חז"ל לעשות זכר לחורבן ובפרט בג' 
השבועות וכו', כ"ק אד"ש מה"מ מורה12 שבזמננו זה העיסוק בענין בית המקדש ולימוד 
הל' בית הבחירה צריך להיות "לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן 
והשלימות  וההשתוקקות להמעלה  הכוסף  בית המקדש, אלא מצד  דחורבן  החסרון 

דבית המקדש השלישי". 

ואולי יש לומר, שב' אופנים אלו, היכן ממוקדות פניו של היהודי, קשורים עם ב' 
מגמת  את  רואים  שכאשר  בכלל.  ההיסטורי'  על  להסתכלות  בנוגע  הנ"ל  האופנים 
הירידה שבהיסטורי', הרי ברור שצריך להיות המבט לאחור, לימים הראשונים שהיו 
טובים מאלה ואתם לחיות. אך כאשר מודעים למגמה הפנימית של העלי', כפי שיהי' 

בגלוי בביאת משיח תיכף ומיד, הרי ברור שהמבט צריך להיות קדימה, אל העתיד. 

ולכן אפשר לראות ג"כ בענין זה, שזה קשור עם החילוק בין נגלה דתורה ופנימיות 
התורה. שבנגלה דתורה הדגש הוא על החיים עם העבר, ובפנימיות התורה, ובפרט 

בשיחות האחרונות, כמצויין לעיל, הדגש הוא על החיים עם העתיד.

11( דבר־מלכות ש"פ שמות תשנ"ב.
12( דבר־מלכות ש"פ בלק תנש"א.
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ומובן ג"כ שעד"ז הוא בנפש האדם, שאלו הם ב' בחי' נפשיות שונות. וע"ד הנ"ל 
ומופשט  דק  דבר  זה  הרי  לקראתו,  העלי'  ובמגמת  במציאות העתיד  שעצם ההכרה 
יותר שנתפס יותר בפנימיות הנפש וכו'. ועד"ז בעניננו, שמדובר על לחיות בהווה עם 
מצב העתיד, הרי זה בחי' נפשית גבוהה יותר מאשר הבחי' הנדרשת בשביל לחיות עם 

העבר.

ובהקדים שבכללות, הנה מצד טבעו הגופני של האדם הרי הוא מוגבל בתוך המצב 
ההווה ומרגיש אותו למציאות העיקרית והיחידה, ובכדי להתעלות מעל ההווה ולחיות 
עם ענין שבעבר או בעתיד, צריך להגביר את הכחות הרוחניים שלו שאינם מוגבלים 
כ"כ בזמן. אמנם בזה גופא13, יותר קל לאדם לחיות עם ענין שכבר קרה ולהציב את 
עצמו שם, מאשר לחיות עם ענין שטרם קרה בפועל. ומובן שנדרש לזה בחי' גבוהה 

יותר בנפש.

ואולי יש לומר שבכללות זהו החילוק בין עבודה שעל פי טעם ודעת )שכח השכל 
הרוחני מרים את האדם ממצבו בהווה ומחי' לו את העבר שכבר הי' במציאות(. לעומת 
עבודה שלמעלה מטעם ודעת )שבכח האמונה להרים את האדם ממגבלות המציאות 
בכלל ולחיות עם ענין שמחוץ למציאות, שטרם קרה, וע"פ דרך הטבע גם לא יקרה, 

כיון שזהו ענין של נס שלמעלה מהגבלה(.

]וכמובן, שאף שזהו ענין עוד יותר נעלה וכו', הרי לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה 
ישראל שבפנימיות  בית  כל  נפשות  להיותו טבע  אליך הדבר מאד,  קרוב  היא, אלא 
נפשם נרגשים כל הענינים הנ"ל. ואדרבה, בסוד נעוץ תחלתן בסופן, הרי ענינים אלו 
שלמעלה מהשכל קרובים להתגלות דוקא בדור נמוך ואצל אנשים פשוטים כערכנו 

וכו', כמבואר בכ"מ בחסידות בנוגע לענינים כיו"ב[.

ובהנוגע לעניננו
בעמדנו בעת כזאת, לאחר ז"ך אדר הא' והב', ולאחר ג' תמוז וכו' כשלא רואים מלך 
ביפיו ולא שומעים דברי אלקים חיים, עם כל הענינים הבלתי רצויים שמשתלשלים 

מזה. הנה אפשר להסתכל על זה בב' אופנים הנ"ל.

כי על פניו, הרי זו ירידה הכי גדולה שלא היתה כמוה, והעלם והסתר הכי גדול, 
כמובן וכפשוט. אך כאשר ברור כנ"ל "שהעולם אינו מתנהל מעצמו ח"ו אלא הקב"ה 
מנהיג אותו", ולכן ברור שההיסטורי' בכללה צועדת לכיוון אחד ויחיד של התגלות 

משיח וכל הענינים מוליכים לשם.

13( כמבואר בלקו"ש ח"ז הוספות לאחש"פ )ושם הוא בנוגע לחילוק בין שש"פ בו חיים עם קרי"ס שהיתה בעבר, לבין 
אחש"פ בו חיים עם הגילוי של גאולה העתידה(.
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משיח  זה  "הנה  אודות  הנפלאים  הדיבורים  כל  לאחר  כזאת  בעת  בעמדנו  ובפרט 
בא", ועד ש"ישנה כבר ההתגלות דמשיח" וכו', ועל יסוד האמונה הברורה שדבר אחד 
מדבריו אחור לא ישוב ריקם. אזי ברור שגם את המאורעות הנ"ל ומצבנו הנוכחי יש 
לראות מאותו היבט14, ולשאול את השאלה "כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקנו". 
ובין אם יודעים לזה תשובה ובין אם לאו, הרי זו השאלה שצריכה להשאל באופן הכי 

ברור. 

ואם נרצה, אפשר לבאר זאת על פי מה שאמרו חז"ל )ובלקו"ש15 מבואר שכן הוא 
מתאים גם לפי ההלכה שברמב"ם( שבסדר התגלותו של משיח, לאחר הענין ד"קול 
דודי הנה זה בא", שקאי על התגלותו של משיח לבשר לישראל בשורת הגאולה, אח"ז 
ישנו הענין של "דומה דודי לצבי", שכשם שהצבי נגלה ונכסה כך גואל ראשון בזמנו 
ויתגלה. שזה  ונכסה, עד שישוב  נגלה  יש אצלו הענין של  בזמנו  גואל אחרון  ועד"ז 
נותן להבין שהכיסוי שבינתיים אינו ח"ו נסיגה או הפסק בענין, אלא חלק בלתי נפרד 

מהענין, כפי שעלה במחשבתו ית'.

ומובן כנ"ל שאיננו 'עומדים' על המדרש כשלעצמו, אלא שדברי המדרש הם לבוש 
וכלי והסברה להנחה הפנימית שדברי כ"ק אד"ש מה"מ ש"ישנה ההתגלות דמשיח" הם 
נצחיים וביתר תוקף, ומקלים על הבאתה של הנחה פנימית זו לגילוי בשכל וברגש. בין 
אם בהסברה זו, או בהסברה אחרת. ]ומובן שאין הכוונה לומר שאין בזה ענין של ירידה 
והעלם16, אלא שהכל ענין של חיצוניות ופנימיות, ירידה וגלות בחיצוניות עלי' וגאולה 

בפנימיות. וכ"ק אד"ש מה"מ מדריך אותנו להתמקד בפנימיות17 ו'לחיות' אתה18[. 

14( להעיר מסד"ה באתי לגני תשי"א. שיחת כ"ב שבט תשנ"ב. בנוגע למאורעות הבלתי רצויים של הסתלקות אדמו"ר 
זה "אך ורק לפעול את העלי' היחידה שנותרה, הגאולה  נ"ע, שהרי  הריי"צ ואח"ז הסתלקות בתו הרבנית הצדקנית 

האמיתית והשלימה".
15( ח"ט שיחה א' לפ' ראה בשוה"ג בסופה. 

עזבתיך"(  קטן  "ברגע  שנאמר  מה  )ע"ד  שעה  לפי  ירידה  "נעשית  תשנ"ב,  תשא  ש"פ  מדבר־מלכות  להעיר   )16
ובחיצוניות )רק למראה עיניים(, בכדי להביא את העלי' שלא בערך, ולא רק עלי' לרגע קטן, אלא עלי' נצחית שאין 

אחרי' הפסק כלל".
ולהעיר ג"כ מדברי אדמו"ר הרש"ב )תורת שלום ע' 26( בקשר למאסר של אדה"ז שדוקא עי"ז היתה התגלות תורת 

החסידות וכו', ושם ש"הגם שקשה לאמר אבל האמת הוא כן". וד"ל.
17( להעיר גם מדבר־מלכות ש"פ בא וש"פ בשלח תשנ"ב, "ביחד עם התפלה הבקשה והדרישה מהקב"ה שיביא 
את הגאולה תיכף ומיד ממש, שהיא מתוך רגש של צער ומרירות על אריכות הגלות . . חדורות הן )גם ובעיקר( ברגש 

השמחה . . מצד גודל הבטחון שהנה זה )המלך המשיח( בא".
ומובן שדברים אלו נצחיים גם ועוד יותר כעת, שגם אם בגלוי חושך הגלות התגבר, אך פנימיות הנפש אומרת שגם 
התקרבנו עוד יותר לגאולה. ולכן אף שמחד גיסא צריך להיות רגש הצער והמרירות מהגלות, שזה תלוי בהכרח בהכרה 

במר הגלות בכל משמעותו, אך "גם ובעיקר" צריך להיות מודגש הבטחון בנבואת הגאולה והשמחה שכתוצאה מזה. 
18( ואת"ל עוד, ה"ז מתחיל ג"כ בשאלה כיצד מתייחסים לתקופה שלפנ"ז, בתשנ"ג וכו', כשחלינו ]דייקא[ הוא נשא 
ולא נאמרו שיחות וכו'. שברור שאין דיון על העובדות, אלא על הפרשנות שנותנים להם. כי מצד א' הרי זו ירידה והעלם 
הכי גדול, ומצד שני הנה דוקא אז כ"ק אד"ש מה"מ הראה הנהגתו שעודד שירת 'יחי אדוננו' בכל התוקף והפרסום. ואם 
כנים אנו באמונתנו שדברי כ"ק אד"ש מה"מ "ישנה ההתגלות דמשיח" הם כנים ואמיתיים, הרי ברור שא"א להפריד בין 
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*

זאת ועוד:

בנוגע לכללות ענין החורבן וכו', מצאנו בדברי כ"ק אד"ש מה"מ ב' ביאורים:

א. אף19 שבפשטות ובגלוי חורבן ביהמ"ק הוא מפני חטאינו וכו', כמבואר באריכות 
בנביא ובדברי חז"ל. אך בו זמנית, בפנימיות הכוונה של הקב"ה, אין זה אלא "סותר 
שבפשטות  אף20  ב.  השלישי.  המקדש  בית  יותר,  ונעלה  חדש  בית  לבנות"  מנת  על 
ובגלוי בית המקדש נחרב כולו, אך האמת היא שהחלק העיקרי של בית המקדש, קודש 
הקדשים מקום מנוחת הארון והשכינה, נשאר קיים בשלימותו, בקה"ק התחתי שבנה 
שלמה המלך ב"מחילות עמוקות ועקלקלות". כך שהעיקר והעצם דבית המקדש נשאר 

קיים בפועל ממש בעוה"ז הגשמי, רק בצורה נעלמת מאתנו.

ומובן שב' הביאורים משלימים זה את זה. כי כאשר מבינים שהמציאות בפועל בעולם 
הזה הגשמי היא שהעיקר דביהמ"ק קיים לנצח, הרי זה נותן התאמתות ופשטות בכל 
יותר על  ומתיישב  יותר להבין  ואז קל  גם לבן חמש למקרא.  הענין21, באופן המובן 
המשמעות של חורבן בית המקדש, שאף  יותר( אודות  )הרוחני  השכל הרעיון השני 
שבגלוי זה נראה )ואכן יש בזה( ענין בלתי רצוי לחלוטין, שלכן זה בא בכזו צורה של 
התגברות האויבים על ישראל ושפיכת דם ישראל וכו' וכו', למרות זאת יהודי מבין 

שכל זה ענין חיצוני ביחס לכוונה הפנימית של סותר על מנת לבנות.

ועד"ז יש לומר בענינינו: שאם מסתכלים על המציאות שלנו כפשוטה, ועל המאורע 
דג' תמוז כפשוטו, קשה להכיר ולהרגיש שהמציאות שלנו היא שלב בסדר גילוי משיח 
וכו'. אך כאשר יודעים ועומדים חזק בזה שהמציאות בפועל בעוה"ז הגשמי היא שלא 
כפי שנראה בחיצוניות, כיון שרק "נדמה22 להם שמת", אבל באמת "חי הוא", אזי קל 
יותר להכיר ולהרגיש כנ"ל את המשמעות הפנימית של הענין, "כיצד זה )גופא( מוליך 

דברים אלו לבין ההנהגה דתשנ"ג, שזהו חלק בלתי נפרד מההתגלות דמשיח. וה"ז תלוי כנ"ל אם מסתכלים על חיצוניות 
הענינים )שמיום ליום החושך מתגבר( או על פנימיות הענינים )שבאמת מיום ליום נעשים קרובים יותר לגאולה(.

ועד"ז לפנ"ז, כיצד מתייחסים לשיחה דכ"ח ניסן תנש"א, "אני את שלי עשיתי ומכאן ולהבא תעשו אתם כל אשר 
ביכלתכם". שמובן שאמירה זו קשורה ישירות למאורעות שלאח"ז וכו'. אך זה גופא יכול להיות בב' אופנים. כי אפשר 
להסתכל בהסתכלות טבעית, וד"ל. ואפשר להסתכל על זה בהסתכלות של השגח"פ שהקב"ה מנהל את הענינים במהלך 
אלקי מסודר. שלפי זה יש לפרש )למי שירצה( שיש כאן תכנית אלקית, לגלות בנו ניצוץ משיח, לגלות הכחות העצומים 
והנפלאים שבכל אחד מאתנו. ובהמשך לזה גם ז"ך אד"ר וכו', ואח"ז ג' תמוז וכו', כל זה בא אך ורק בכדי לחדד את 
ה"עשו כל אשר ביכלתכם", "שאין לסמוך על אחרים ואין להטיל את העבודה על אחרים", אלא לגלות הכחות העצומים 
והנפלאים שיש בנו, להביא לימות המשיח תיכף ומיד ממש. שאז תתגלה האמת שאין זה אלא ירידה לרגע קטן ולמראה 

עיניים כנ"ל.
19( לקו"ש חכ"ט, שיחה לפ' דברים.
20( לקו"ש חכ"א, שיחה לפ' תרומה.

21( ראה עד"ז שיחת שבת הגדול תש"מ בנוגע לנצחיות דהמשכן בגשמיות דוקא.
22( רש"י לתענית ה, ב.
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לקבלת פני משיח צדקנו". אם בהסברה הנ"ל שאין זה אלא 'כיסוי' בדרך לגילוי השלם, 
או בהסברה אחרת כיו"ב.

*

ועד"ז מובן עוד בנוגע לדרך בה יהודי וחסיד חי בזמן הזה. שכשם שנדרש מיהודי 
בכלל לחיות עם העבר המפואר, אך הרבי דורש לשים את הדגש הפנימי על העתיד 
דוקא. עד"ז בפרטיות בנוגע לזמננו זה, שאפשר ונכון לחיות עם העבר וכו', וה"ז דבר 
מתבקש מצד הטבע דנפש האלקית וכו'. אך כאשר חיים עם פנימיות התורה בכלל 
ועם השיחות האחרונות בפרט, הרי עיקר העיסוק של יהודי הוא בעתיד, שהאמונה 
והבטחון שבפנימיות נפשו בהתגלות הרבי מלך המשיח לעין כל תיכף ומי"ד ממ"ש 

נמשכת ובאה בגלוי במחשבה ודיבור שלו ובזה הוא עסוק וחי בכל הלהט. 

"ומלאה הארץ דעה" - ע"י משיח?

 הת' דוד שי' אקסלרוד
תות"ל 770־בית משיח

א
דיוקים  ריבוי  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מביא  הרמב"ם,  על  ב'הדרנים' 
והבדלים בין הלכות תשובה להלכות מלכים ברמב"ם, שם מתאר הרמב"ם את ימות 

המשיח. על יסוד זה, ראיתי לדייק עוד, וכדלקמן.

כתב הרמב"ם בהל' תשובה23: "לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, 
שנאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה'" ונאמר "ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו", 
ונאמר "והסירותי את לב האבן מבשרכם", מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל 
חכמה יהי' יתר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם 

ויורה אותם דרך ה'". 

 - המשיח  מלך  של  בפעולתו  והאמת"  והחכמה  "הדעה  ריבוי  את  שתולה  כלומר, 
"מפני שאותו המלך" כו'.

23( פ"ט ה"ב.
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ואילו בהל' מלכים24 כתב: "ולא יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך 
יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, 

שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 

ואינו מציין כלל שזה שיהיו חכמים גדולים "ויודעים דברים הסתומים" וכו' הוא מצד 
מלך המשיח שילמד את העם25.

והנה, לכאורה ובפשטות, אין זו סתירה, כיון שכתב זאת בהל' תשובה שוב לא חזר 
וכתב זאת בהל' מלכים. אבל, נוסף לזה שאכן חוזר כאן על כו"כ פרטים שכבר כתב הל' 
תשובה, הנה לפי ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ שישנו חילוק מרכזי בין הל' תשובה להל' 

מלכים26, מסתבר לומר שגם דיוק זה מתקשר לחילוק המרכזי וכפי שיתבאר לקמן. 

ב
ונקדים ב' הקדמות: 

א. החילוק המרכזי בין הל' תשובה להלכות מלכים, אותו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ27: 
"בהלכות תשובה - גם תיאור המצב ש"באותן הימים" הוא לפי ערך וביחס לזמן הזה . 
. ולאידך, בהלכות מלך המשיח - גם ה"נתאוו . . ימות המשיח" בזמן הזה )לפני ימות 

המשיח( הוא לפי ערך וביחס ל"אותו הזמן"".

ומאריך לבאר, שבהלכות תשובה מדבר על מצב בו העולם נשאר בגדרי מציאותו, 
רק שנעשה ממולא ב"דעה את ה'", ובהלכות מלכים מדבר על מצב שגדר מציאותו של 

העולם הוא אלקות - "כמים לים מכסים".

ב. בחסידות28 מבואר שמשיח נק' הן מלך והן רב: 

ודעת  טעם  טוב  לכולם  וישפיע  ישראל  לכל  תורה  ילמד  שמשיח  זה  על  "דנוסף 
בסודות, בפנימיות התורה, שמצד השפעה זו נק' משיח בשם רב, הנה הוא בעצמו ישיג 
הרבה יותר לאין קץ ממש שישפיע בהשגה, וההשפעה דענינים אלו תהי' בבחי' מקיף 

בדוגמת השפעה דמלך".

24( פי"ב ה"ה. 
כותב  הקודש",  ברוח  כולם  "יתייחסו  כך שבימות המשיח  על  ג' כשמדבר  בהלכה  כאשר  יותר,  בולט  והדבר   )25

במפורש שזהו על ידי מלך המשיח. 
26( המקום המרכזי שמבאר זאת - הדרן על הרמב"ם תשמ"ט. 

27( שם, ס"ד. 
28( ראה דרך מצוותיך מצוות "מינוי מלך", ד"ה ונחה עליו תשכ"ה )סה"מ מלוקט ב' ע' מה(.
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כלומר, השפעת התורה והסודות וכו' לעם ישראל ע"י משיח תהי' בשני מישורים: 
באופן ישיר, שילמד את העם, וזהו ענינו בתור "רב". באופן מקיף, שישפיע לעם ענינים 

הרבה יותר גבוהים, וזהו ענינו בתור "מלך"29.

ג
ואולי יש לומר, שבהלכות תשובה )שכפי הנ"ל מדובר בהם על ימות המשיח בהתאם 

למעמד ומצב של זמן הזה( מדבר הרמב"ם אודות השפעתו של משיח בתור רב.

וחכמה,  בדעה  להרבות  ניתן  כיצד  מכירים  הרגילה שאנו  הזה הדרך  היות שבזמן 
היא ע"י שמגיע רב שהוא נעלה שלא בערך ומלמד סודות ודברים עמוקים וכו' לעם. 
ואין אנו מכירים תופעה כזאת של השפעת דברים עמוקים שאין ביכולת להשיגם ע"י 
השפעה באופן מקיף. ולכן מתאר הרמב"ם את המשיח כרב שמלמד תורה את העם, 

באופן ישיר. 

ואילו בהלכות מלכים )נוסף על זה שכפי הנ"ל מדובר בהם על ימות המשיח בהתאם 
מלך  בתור  משיח  של  דמותו  את  ומתאר  עוסק  אלו  בהלכות  הנה  הזמן"(  ל"אותו 
)"הלכות מלכים"(, ועל כן גם את מצבם של ישראל בענין "דעה את ה'" מתאר הרמב"ם 

כהשפעתו של משיח בתור מלך.

ולכן, לא כותב הרמב"ם שמדרגתם של ישראל מושפעת באופן ישיר על ידי משיח, 
שילמד את העם, אלא שהדבר מובן כבי' מכללו של דבר שגם זה נעשה בהשפעתו של 

משיח30. 

29( הדרך לקבל השפעות אלו ממשיח הוא ע"י קבלת מלכותו של מלך המשיח, כמבואר בדבר מלכות ש"פ תזו"מ 
ס"ט: "ענין ה"מלך" שבמשיח מורה על ההשפעה באופן מקיף שנעשית ע"י הביטול דקבלת עול מלכותו". ואכ"מ. 

30( ואולי יש לומר שלזה רמז הרמב"ם בכפל לשונו: "ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם". 
שיודעים "דברים הסתומים", כוונתו למה שסתום ואינו שייך להיות מושג מצד עצמו, ורק נשפע ע"י משיח באופן מקיף. 
]ולפ"ז קשה מה שממשיך "וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם", דלכאורה מאי קמ"ל, אם כבר אמר ש"יודעים דברים 

הסתומים" - דברים הנעלים מהשגה כנ"ל, ודאי ששיגו דברים השייכים להשגה?
ואולי יש לומר ע"פ המבואר בדבר מלכות ש"פ תזו"מ שם: "ויש לומר, שצירוף שניהם )מלך ורב, מקיף ופנימי( יחדיו 
מורה שגם האורות עליונים שלמעלה מהתלבשות בכלים )כ"א באופן מקיף בלבד( נמשכים ומתגלים בכלים )באופן 

פנימי(, בכח התורה )"תפארת"(". והיינו, שלאחרי המשכת עניני המלך באופן 'מקיף', יומשכו הם באופן 'פנימי'. 
וזה מרומז בלשון הרמב"ם, שהדברים הסתומים יומשכו בהבנת והשגת האדם "וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם".

]בפשטות ניתן להבין זאת גם ממ"ש בדבר מלכות ש"פ חיי"ש ס"י: "ויש לומר, שעי"ז שמשה פעל ש"שלח נא ביד 
תשלח", עי"ז ש"גואל ראשון הוא גואל אחרון" )כנ"ל סעיף ב(, נפעל היחוד של שני הענינים והמעלות - אשר במשיח 
בו שני  בזה הוא לא רק שיש  )גם( רב", שהפירוש הפשוט  לזה שהוא מלך, הוא  נוסף  והמעלות:  ישנם שני הענינים 

הענינים, אלא שהם מתאחדים, וזהו החידוש בשיחה היחוד דמ"ה וב"ן וק"ל[.
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ד
בעומק יותר יש לומר: 

בהדרן על הש"ס תשמ"ט31 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה שהלכות התורה מגלות 
ה"אמת"  את  מגלים  התורה  חלקי  כל  התורה:  חלקי  משאר  יותר  נעלה  ענין  בעולם 
שבתורה, כלומר את תוקף וחוזק התורה שכל שינויי הזמן והמקום של העולם, לא 

מפריעים לה - היינו שמגלה כיצד העולם בטל בתכלית לאלקות. 

ואילו חלק ההלכה שבתורה מגלה את ה"אמת לאמיתו" של התורה, היינו שלא רק 
 - שהעולם אינו מפריע לאלקות, אלא שמציאותו האמיתית של העולם היא אלקות 
יתגלה בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש,  וזה  גדרו.  לא רק שבטל, אלא שזהו 
כאשר "לעתיד לבוא אם אדם הולך ללקוט תאנה בשבת היא צווחת ואומרת שבת היום" 

שהעולם עצמו מגלה אלקות כו'. עיי"ש באריכות.

ומוסיף ומבאר: "שישראל ממשיכים בתורה הכח דאמת לאמיתו . . הגילוי ד"אמת 
לאמיתו" . . יש לומר שענין זה "נעשה" כביכול ע"י עבודתם של ישראל, כלומר, שלפני 
עבודתם אין זה בגילוי גם למעלה, ורק ע"י עבודתם של ישראל נעשה כביכול הגילוי 

דבחינה זו גם למעלה".

והמורם מדברים אלו הוא, שהחלק הנעלה ביותר של התורה - "אמת לאמיתו" - 
כדי  עד  כנ"ל  אלקות  היא  מציאותו  כולו  שהעולם  באופן  בעולם,  בגאולה  שיתגלה 
כך ש"תאנה צווחת", נעשה ומתגלה ע"י ישראל דוקא ומצד עצמם32, וראה באריכות 

החידושים הנפלאים המבוארים בשיחה שם!

ולפ"ז אולי יש לומר, שמ"ש הרמב"ם ש"יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 
הסתומים" )ומשמע שהשגות אלו הגיעו אליהם מצ"ע( הוא לפי שמדבר על הדרגות 
הנעלות ביותר - "אמת לאמיתו" - והחידושים האמיתיים שבתורה33, שנעשים ומתגלים 

ע"י מציאותם האמיתית של ישראל מצ"ע. 

ולכן לא כתב הרמב"ם שענין זה נפעל ע"י משיח - גילוי מלמעלה, כי רוצה להדגיש 
שמדובר על גילוי ענינים של ישראל מצ"ע.

אלא שודאי גם ענין זה עצמו נפעל ע"י משיח, שהוא מגלה את הניצוץ 

31( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 719 ואילך.
32( ראה גם בארוכה הדרן על מסכתות ברכות ומו"ק כ"ב שבט תשנ"ב: "חידוש" ממש שהוא הוספה על העומק 
שבתורה כפי שהיא מצד עצמה . . שמתחדש ע"י ישראל )מצד שרשם בעצמותו ית' שלמלעה מבחי' החכמה(, ולפנ"ז 

אינו המציאות, כי אם, בבחינת העלם העצמי שאינו שייך לגילוי.
עי"ז  ועלי'  ישראל על אמיתת התורה, תהי' הוספה  יעמדו  כולא חד" שאז  וקוב"ה  "כשיתגלה ש"ישראל ארוייתא 

שישראל יחדשו ויוסיפו בתורה". 
33( ראה בארוכה בהדרן המצויין בהע' 10.
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משיח שבכל יהודי, שהוא עצם מציאותו ש"ישראל וקודשא בריך הוא כולא 
עצם  עם  הקשור  ענין  שזה  להדגיש  בכדי  זאת  כתב  לא  שהרמב"ם  רק  חד". 

מציאותו של יהודי. וק"ל. 

בסברת חיישינן שמא יבנה בית המקדש

 הת' ישראל הכהן שי' אלורו
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ'34 "תנו רבנן מפני מה אמרו אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל 
לא בימים . . מפני מה אמרו אנשי בית אב לא ביום ולא בלילה? מפני שהן עסוקין תמיד 
בעבודה. מכאן אמרו, כל כהן שמכיר משמרתו, ומשמרת בית אב שלו, ויודע שבתי 
אבותיו קבועין שם, אסור לשתות יין כל אותו היום. רבי אומר: אומר אני, אסור לשתות 

יין לעולם; אבל מה אעשה שתקנתו - קלקלתו".

ובסוף העמוד שם "אמר אביי, כמאן שתו האידנא כהני חמרא"? ומשיב - "כרבי". 
זמני  )יודע את  כהן ש'מכיר משמרתו'  לרבנן האם  רבי  בין  כלומר שמצינו מחלוקת 

עבודת משמרתו בשנה( מותר בשתית יין; לרבנן - אסור, ולרבי - מותר.

וברש"י על אתר מבאר במה חולקים רבי ורבנן:

"אסור לשתות יין כל אותו היום; ותו לא, שמא יבנה בית המקדש, ותכבד העבודה 
ויהי' זה צריך לעבוד". וממשיך שם "רבי אומר אומר אני כהן אסור כו'; ולשמא יבנה 

לא חיישינן".

ונמצא, שסברת המחלוקת בין רבי לרבנן הינה האם חוששים שמא לפתע יבנה בית 
המקדש השלישי; לרבנן - חוששים, ולכן נאסר על הכהן לשתות יין שמא יהי' עליו 

לעבוד ולא יהי' כשיר לכך, אך לרבי - אין חוששים, ולכן הותר לכהן לשתות יין.

והנה, א' מי"ג עיקרי האמונה אותם מונה הרמב"ם35 הוא "אני מאמין באמונה שלימה 
ובלקוטי  שיבוא".  יום  בכל  לו  אחכה  זה,  כל  עם  שיתמהמה,  ואע"פ  המשיח,  בביאת 

34( תענית יז, א.
35( עיקר הי"ב.
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שיחות36 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שהפירוש בתיבות 'בכל יום שיבוא' 
הוא ש'יבוא בכל יום', היינו, שישנו חיוב על כל יהודי להאמין שמשיח יכול לבוא בכל 

יום כפשוטו ממש.

ויש לבאר כיצד מתיישבים דברי הרמב"ם הנ"ל )שעל יהודי להאמין שמשיח יבוא 
'בכל יום'(, לפי שיטתו של רבי - ש'לא חיישינן לשמא יבנה' - 'בכל יום'.

ב
 ויובן בהקדים הידוע, שבגאולה העתידה מצינו שני אופנים בביאתה: א - בעתה. 
ב - אחישנה. וב' מצבים אלו תלויים במצב בנ"י שבאותו הדור. וכפי שמובא בגמ'37 

"זכו - אחישנה. לא זכו - בעתה".

ובלקו"ש38 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את החילוק בין ב' אופנים הנ"ל בביאת הגאולה 
את  )"וינצח  והדרגה  בסדר  הגאולה  תבוא  ד'בעתה'  באופן  ל'בעתה';  'אחישנה'  בין 
כל האומות, ובונה המקדש, ומקבץ נדחי ישראל וכו'"( ובאופן טבעי. משא"כ באופן 
ד'אחישנה' תבוא הגאולה באופן על־טבעי, וללא סדר והדרגה, אלא כהרף עין, יהיו כל 

בנ"י על אדמתם, ונבנה המקדש וכו'.

ועפ"ז יש לבאר את סברת רבי שאינו חושש שמא יבנה בית המקדש, דרצונו לומר, 
שאינו חושש שיבוא בכל יום באופן של 'אחישנה', אבל ודאי שסובר שיכול לבוא בכל 

יום באופן ד'בעתה'.

יבנה המקדש, מכיוון שבגאולה באופן  ומכיון שכן, לשיטת רבי אין לחשוש שמא 
ד'בעתה' ישנם כמה שלבים עוד לפני השלב של בניית בית המקדש השלישי, ונמצא אם 
כן, שהחל מהיום בו מגיעה הגאולה ועד היום בו יבנה בית המקדש בפועל ישנו משך 

זמן, ואין לחשוש שמא הכהן לא יהי' כשיר אז לעבודה.

באופן  תהי'   - יום  בכל  לבוא  ביכולה  הגאולה  שמא  הוא  החשש  רבנן  ולשיטת 
ד'אחישנה', ובשתיית יין הכהן לא יהי' כשיר לעבודה בבית המקדש, שנבנה היום.

ובביאור סברות מחלוקתם, י"ל בדא"פ ע"פ דברי רש"י בסוגיין, המבאר את סברת 
רבי "אבל מה אעשה, שתקנתו - קלקלתו. דהוי כמה שנים שלא חזרה בירה".

36( מופיע בריבוי שיחות, ולדוגמא: "שזה עיקר באמונת ישראל )"אני מאמין"( ש"אחכה לו בכל יום שיבוא", בפירושו 
"שיבוא בכל יום". ספר השיחות תנש"א ע' 721. 

37( סנהדרין צח, א.
338 חלק כז' ע' 204.
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היינו; המציאות היא שמספר שנים רב אנו מצפים לביאת משיח, ועדיין לא בא, ולכן 
מסתברא לי' לרבי לומר שאין אנו דור זכאי, ולכן אין לחשוש שבדורנו תבוא הגאולה 

באופן ד'אחישנה'.

היות  לרבי,  ההווה.  על  העבר  של  ההשפעה  ברמת  קמיפלגי  ורבנן  שרבי  ונמצא, 
 - ד"זכו  באופן  שלנו  בדור  יבוא  שלא  נותנת  הדעת  בא,  ולא  חיכינו  עברו  ובשנים 
אחישנה". ואילו לרבנן - העובדה שבדור זה משיח עדיין לא בא אינה משנה כלל, ובכל 

רגע יכולה לבוא הגאולה האמיתית והשלימה, ובאופן ד'אחישנה'.

ויש לציין, שבנוגע לדורנו אנו, כבר הודיע כ"ק אד"ש מה"מ39 שמצד א' כעת צריכה 
הגאולה לבוא באופן של 'בעתה' בו משיח מוכרח לבוא בכל רגע, אך מצד ב' בגאולה 
ונמצא,  כנ"ל,  והדרגה  מסדר  ולמעלה  על־טבעי  באופן   - ד'אחישנה'  באופן  תבוא 
שגאולה זו כלולה מב' המעלות גם יחד. ועפ"ז אולי י"ל שבדורנו לכו"ע - גם לרבי וגם 

לרבנן - חוששים בכל רגע שמא כעת יבנה בית המקדש40.

וכ"ז הוא בדרך אפשר, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

המעלה שתתוסף מלמע' - באבן השתי' ובנשיא הדור

 הת' מנחם מענדל שי' נחשון
תלמיד בישיבה

א
בסיומו של דבר מלכות ש"פ שופטים )סי"ב( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בפשטות את ההוראה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" - "שלימוד התורה שלו 
צריך להיות לימוד שמביא לידי מעשה, המתבטא בהנהגתו בפועל . . ובאופן - שכל 
הפרטים ופרטי פרטים דחיי היהודי חדורים ומונהגים ע"פ הוראות ה"שופט" וה"יועץ" 

שלו - נשמתו.

"עד גם בכללות העולם - כך שכל העולם, גם עולם מלשון העלם והסתר, עם כל 
פרטיו ופרטי פרטיו נעשה רשות היחיד חדור בנקודה האחת והיחידה דיחידו של עולם 
כפי שמגלה את עצמו "בקרבנו" ע"י "נביא אקים להם גו' כמוך", נשיא הדור ש"הוא 

הכל", "צדיק יסוד עולם",

39( התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 1331, תשמ"ג ח"ד ע' 1892, התוועדויות תשמ"ה ח"א ע' 499.
40( ופשוט שאין דברים אלו להלכה בפועל, ולמעשה יש לשאול רב מורה הוראה.
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"ע"ד אבן השתי' - שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי, וקיימת תמיד בלי 
שקיים  ונביא  שופט  ע"ד  וכיו"ב(,  שנגנז  כהארון  דגניזה,  השינוי  לא  )אפילו  שינויים 
כל  - שממנה הושתת  לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי(  )כסימן  דור  )נצחי( בכל 

העולם כולו".

העבודה  רצון, שע"י  "ויהי  ואומר:  אד"ש מה"מ,  כ"ק  מסיים  ובהמשך השיחה שם 
בקיום "שופטים גו' תתן לך בכל שעריך", באופן ד"ואשיבה שופטיך גו'" הנ"ל - יקויים 
ש"טבעו  השלישי,  דביהמ"ק  וב"שעריך"  ישראל,  בארץ  ב"שעריך"  ממש,  בפועל  זה 
זה בית המקדש  וביחד עם  ובנ"י ע"י עבודתם מעמידים זאת מחדש,  בארץ שערי'", 
קדש הקדשים  יורד מלמעלה למטה, ביחד עם  עצמו )שהוא בנוי ומשוכלל למעלה( 

ואבן השתי' שבו, שממנה הושתת כל העולם כולו".

קיימת  השתי'  אבן  של  מציאותה  שהרי  האחרון,  זה  במשפט  הסבר  דרוש  ולכאו' 
בעוה"ז בגשמיות ללא כל שינוי דגניזה גם בימינו אנו, ודבר זה הוא מוכח ואין בו כל 

מחלוקת! ומהי משמעות הביטוי ש"ביהמ"ק יורד מלמעלה יחד עם אבן השתי' שבו".

ב
ואולי יש לבאר זה ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לזהות בונה המקדש, ובהקדים:

דהנה בתנחומא איתא41 "'כי שמחתני ה' בפעלך במעשה ידיך ארנן' . . במעשה ידיך 
ארנן זה בנין ביהמ"ק שיבנה במהרה בימינו". ורש"י במס' סוכה כתב42: "אבל מקדש 
העתיד שאנו מצפין, בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר 'מקדש ה' כוננו 
ידיך'". וכן בזהר43 "'גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון' - דקדמאה אתבני 

על ידא דבר נש, והאי ]ביהמ"ק דלעתיד[ על ידא דקוב"ה".

ומכל הנ"ל משמע שביהמ"ק יבנה ויבוא משמים. אך לעומ"ז משמע ממקומות אחרים 
שביהמ"ק יבנה ע"י אדם )משיח(:

בירושלמי44: "עורי צפון ובואי תימן . . מה עבד לה ר' יוסי בר חנינא לכשיתעוררו 
ויבנו בית המקדש שהוא נתון בדרום". וכן דעת  ויבואו  הגלויות שהן נתונות בצפון 
'עורי צפון'  יוסי ברבי חנינא?  ר'  ר' אלעזר למקראו של  "מה מקיים  ר"א במדרש45: 
. . מלך המשיח שנתון בצפון, יבוא ויבנה בית המקדש הנתון  - לכשיתעוררו גליות 

41( פקודי יא.
42( מא, א.

43( ח"א כח, א.
44( מגילה פ"א הי"א.

45( ויק"ר פ"ט, ו.
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בדרום". וכך גם נפסק להלכה ברמב"ם46: "המלך המשיח עתיד לעמוד . . ובונה המקדש 
במקומו . . ואם יעמוד מלך מבית דוד . . ובנה מקדש במקומו . . הרי זה משיח בודאי".

כשא' מהם48  הנ"ל,  הסתירה  את  בהם  לבאר  אופנים47  ד'  מציג  מה"מ  אד"ש  ]כ"ק 
)ש"טבעו  ביהמ"ק  של  השערים  אך  השמים,  מן  ירד  שביהמ"ק  השיחה,  בגוף  מוזכר 
בארץ שערי'"( יתגלו, ומשיח יעמידם במקומם, והמעמיד את הדלתות נחשב כאילו 
בנה את כל הבית, וזהו מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ "ש"טבעו בארץ שערי'", ובנ"י ע"י 

עבודתם מעמידים זאת מחדש", ואילו ביהמ"ק עצמו ירד מלמעלה[.

אדם  ע"י  יבנה  המקדש  בית  שכל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  בו  תיווך49  ישנו  והנה, 
)ומה שאינו מבואר ומפורש ביחזקאל יתגלה למשיח(, ובבית המקדש זה יתלבש בית 
מן  )ע"ד האש שלמעלה שנתלבשה באש דלמטה, שמצוה להביא  המקדש דלמעלה 

ההדיוט(.

היינו, שאכן ביהמ"ק יבנה ע"י אדם )משיח( ובזה נכללים הן בנין ביהמ"ק עצמו, הן 
והן אבן השתי' שקיימת גם כעת. אלא  יעמידו אותם במקומותיהם,  השערים שבנ"י 
שלאחמ"כ תתלבש בבנין הגשמי של בנ"י בית המקדש שירד מלמעלה )שיהי' גם הוא 

גשמי אך מזוכך יותר(.

ועפ"ז מובן שהדברים אינם סותרים כלל, אלא המעלה שיוסיף בנין ביהמ"ק שירד 
מלמעלה תחדור בכל פרטי ביהמ"ק; הן בבנין שבנו בנ"י, והן באבן השתי' שקיימת 

תמיד בלי שינויים אפי' לא השינוי דגניזה.

]ואוי"ל החידוש בתיווך זה ע"ג התיווך המובא בגוף השיחה הנ"ל, כיון שדוקא ע"פ 
תיווך זה מובנים דברי כ"ק אד"ש מה"מ גבי אבן השתי' שתרד מלמע', משא"כ לפי 
התיווך הנזכר בגוף השיחה )המתייחס לשערי ביהמ"ק בלבד( עדיין קשה. וכ"ז הוא 

פשוט[. 

ג
ואולי י"ל, שההקבלה בין אבן השתי' לבין "שופט ונביא שקיים נצחי בכל דור" )כפי 

שהובא לעיל( אמורה גם בנוגע לפרט זה.

46( הל' מלכים פי"א, ה"א וה"ד.
47( ראה לקו"ש חח"י שיחה לפ' בלק.

48( לקו"ש חי"א ע' 98, הע' 61.
49( לקו"ש חי"ח ע' 418.
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ובהקדים דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות50 למעלה אודות מציאות גילוי הנבואה. 
ומתחיל ממציאות גילוי הנבואה בזמן הגלות בכלל קודם שתחור נבואה לישראל: "בכל 
הדורות - גם לפני תחה"מ של משה - נוגע ההלכה לדעת ש"הא־ל מנבא את בני האדם" 
)גילוי אלקות בגדרי הנבראים(, עד השלימות בזה כפי שהי' אצל משה. ויתירה מזה - 
בכל דור שייך ש"נביא אקים להם גו' כמוך" . . כלומר, שכל נביא הוא המשך נבואת 

משה ותורתו . . ובדורנו נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר".

 וממשיך בגילוי הנבואה בדורנו אנו: "לאחרי הריבוי הכי מופלג ד"מעשינו ועבודתינו" 
במשך כל הדורות, מובן שמתקרבים יותר ויותר למצב זה. ובמיוחד בדורות האחרונים, 
כאשר ניתוסף הענין דגילוי פנימיות התורה . . ע"י רבותינו נשיאנו - שעל ידם "תחזור 
נבואה לישראל", "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", הם הנם נביאי דורנו עד "נביא מקרבך 
גו' כמוני" )בהיותם אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא(, והם "שופטיך" ו"יועציך" 
דדורנו: הן "שופטיך" - בהיותם נשיאינו . . והן "יועציך" - הנותנים עצות בעניני תורה 

ויראת שמים, עד גם עצות בענינים גשמיים )ענין הנביאים(.

"ובכל זה גופא ניתוסף עוד יותר בדורנו זה - כאשר ישנה השלימות דיפוצו מעינותיך 
סיימו את  הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכבר  וע"פ ההכרזה   .  . חוצה בכל קצוי תבל 
כל עניני העבודה . . מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך 
כבתחלה" בתכלית השלימות )ואין צריכים לשוטרים, כיון שכבר הכל מבורר(, לאחרי 

הטעימה וההתחלה בזה ע"י רבותינו נשיאינו”. 

וכן כאן ניתן לראות, שכפי הוסבר גבי אבן השתי' - שעל אף והיא קיימת בעולם הזה 
באופן נצחי ללא שינויים, הרי תתוסף בה מעלה מצד ביהמ"ק שעתיד לירד מלמעלה, 
כך גם לגבי שופט ונביא הדור - על אף שקיימת אצלו מעלת גילוי הנבואה ובשלימות 

בזמן שקודם הגאולה, הרי לעת"ל יתוסף בגילוי זה עד 'תכלית השלימות'.

50( סע' ט.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת50

נשיא הדור הוא המשיח שבדור )גיליון(

א' התמימים

א
מלך  אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  י.א.ב.  הת'  הביא  דישיבתינו  הישרה'51  'הדרך  בקובץ 
המשיח שליט"א בקונטרס בית רבינו שבבבל )ס"ה(, שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, 
והקשה שהרי מצינו נשיאים רבים שלא היו מזרע דוד, וכמו מרדכי - שע"פ דברי כ"ק 
אד"ש מה"מ52 - הי' נשיא הדור בדורו, ומרדכי הי' משבט בנימין53 ולא מזרע דוד )מצד 

אביו54(, וא"כ קשה שהרי משיח צ"ל מזרע דוד )כפי שפוסק הרמב"ם55(?

ותירץ שבדורות בהם הנשיא לא הי' מזרע דוד היתה "חלוקה בנשיאות", כלומר שהי' 
נשיא נוסף שהוא הי' מזרע דוד. ולדוגמא, מרדכי בדורו הי' הנשיא אבל לא המשיח 
שבדורו, ובאותו דור הי' עוד נשיא, שהוא הי' מזרע דוד, והוא )ולא מרדכי( הי' המשיח 

בדורו.

ובקבצים שאח"כ56 האריך לבאר ע"פ דברי הרמב"ם57 ש"משנמשח דוד זכה בכתר 
מלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם" - וביאר שמרגע זה )"שנמשח דוד"( זכה דוד לבחי' 
היחידה )"כתר מלכות"( לו ולזרעו, ולכן כל נשיא דור )שהוא ג"כ בחי' היחידה( חייב 
להיות מזרע דוד! וע"כ מכריח )כנ"ל( שהי' בזמנו של מרדכי עוד נשיא דור מזרע דוד 

והוא הי' המשיח שבדור.

ובקבצים שאחריו58 השיג עליו הת' מ.מ.ב. והאריך להוכיח מדברי כ"ק אד"ש מה"מ:

51( י"א ניסן תשע"ח, ע' 38 ואילך.
52( קונטרס פורים קטן תשנ"ב. ונדפס בסה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט ואילך.

53( כמפורש באסתר )ב, ה(: "איש ימיני". וראה הע' הבאה.
54( אבל מצד אמו. )מגילה יב, ב( "אביו מבנימין ואימו מיהודה".

55( הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח )כ"ה הכותרת בדפוס וינציאה רפד. שי( פי"א ה"ג.
56( גליון קלח - שבעה עשר בתמוז תשע"ט, ע' 31 ואילך. גליון קמ - י"ד כסלו תשע"ט, ע' 34 ואילך. גליון קמא - 

יו"ד־י"א שבט תשע"ט, ע' 50 ואילך.
57( שם פ"א ה"ח.

58( ]גליון יד דסניף ישיבתנו בעי"ת חיפה - כ"ח סיון תשע"ח, ע' 40 ואילך[. גליון קלט - ער"ה תשע"ט, ע' 30 ואילך. 
גליון קמא - יו"ד־י"א שבט תשע"ט, ע' 42 ואילך.
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א. שאין שייכת כלל "חלוקה בנשיאות", ובמילא אין שייך כלל שיהיו ב' נשיאים בדור 
אחד )וכן הי' בדורו של מרדכי, שהוא הי' הנשיא היחידי(.

בלבד  רוחנית  הנהגה  פירושה  ונשיאות  כלל,  למלכות  שייכת  הנשיאות  שאין  ב. 
)ע"ד נשיא הסנהדרין(, ומלוכה פירושה הנהגה גשמית בלבד. ודוד זכה במלכות ולא 

בנשיאות, ולכן יכל מרדכי להיות נשיא הדור למרות שלא הי' מזרע דוד.

מלשון  דייק  )וכן  והאברבנאל60  המהר"ל59  דברי  ע"פ  הנזכרת  הקושיא  על  ותירץ 
השד"ח61( שבדורו של מרדכי )קודם חורבן הבית השני( לא יכלה הגאולה לבוא )"זמן 
המנע בואו"62(, ולכן גם לא הי' באותו הדור משיח שבדור, וממילא בדורו של מרדכי 

לא היתה מניעה שנשיא הדור יהי' שלא מזרע דוד.

ובקובץ הדרך הישרה השתא63 כתב וביאר את כל הנ"ל באריכות גדולה.

וחילק זאת לד' חלקים:

א. "ענינו של נשיא הדור" - ושם ביאר בהרחבה: א( - אשר עיקר התואר נשיא הוא על 
ענינים הרוחניים וע"ד נשיא סנהדרין נשיא ישראל. ב( - אשר נשיא הדור ענינו למעלה 
מכל התארים הנ"ל וענינו יחידה הכללית. ג( - שישנו דוקא נשיא א' לדור "ולא שני 
ַדַּברים לדור". ד( - שלילת הטענה שישנה "חלוקה בנשיאות", ופריכת הטענות על כך.

ב. "ענינו של משיח שבדור" - ושם ביאר בהרחבה: א( - אשר הטעם לכך שצריך 
משיח בכל דור הוא - שאם יהי' הדור זכאי יהי' "א' הראוי להיות גואל", ואשר טעם זה 
קיים רק בזמן אפשרות בואו ולא קודם לכן. ב( - אשר קודם ב' אלפים ימות המשיח לא 
היתה הגאולה יכולה לבוא )אלא "באופן אחר לגמרי" כלשונו(, וזאת ע"פ דברי המהר"ל 
ואברבנאל הנ"ל, וכן עולה מן המבואר בחסידות. ג( - שאף שמשמע מדברי כ"ק אד"ש 
מה"מ אשר מיד ברגע החורבן )קודם לב' אלפים ימות המשיח( היתה אפשרות לגאולה, 
אי"ז סותר להנ"ל, משום שאז היתה אפשרות אבל למעלה מדרך הרגיל. ד( - אשר 

משיח שבדור הינו א' ולא יותר.

ג. "נשיא הדור הוא המשיח שבדור" - ושם ביאר בהרחבה: א( - אשר ע"פ דברי כ"ק 
אד"ש מה"מ נשיא הדור בהכרח הוא הוא משיח שבדור. ב( - ביאר שאף שלכאורה 
ענינם שונה וא"כ מדוע מקשרים ביניהם? - הנה י"ל שענין המלוכה של ב"ד הוא שונה 
משאר מלכויות, וענינו א' עם ענינו של נשיא הדור. ג( - מצד נשמתם הקשר אף עמוק 

59( נצח ישראל פכ"ז.
60( ישועות משיחו ח"א בתחילתו.

61( שו"ת פאת השדה מערכת האותיות אל"ף אות ע.
62( לשון האברבנאל שם.

63( י"א ניסן תשע"ט, ע' 287 ואילך.
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יותר. ד( - כל פעולה מיוחדת שבדור נעשית ע"י הנשיא וודאי שגם הגאולה תהי' על 
ידו.

בדורו של  - אשר  א(  ביאר בהרחבה:  ושם   - בבל"  גלות  "הנ"ל בשבעים שנות  ד. 
מרדכי לא הי' משיח שבדור משום שהי' קודם חורבן בית שני )וביאור נוסף - שמרדכי 
הי' מ"נוקבתא דדוד"(. ב( - מקשה מדניאל, עזרא וזרובבל בני דורו של מרדכי, ומתרץ 

שהיו נשיאים זה אחר זה. עכ"ד בקיצור נמרץ.

ב
ובקובץ האחרון64 האריך הת' ר.ג. לפרוך את הדברים.

הערתו נסובה על נקודת ביאורו של הת' מ.מ.ב. - שכיון וקודם החורבן זוהי תקופה 
הי' צורך שיהי' א'  "זמן המנע בואו65", ממילא לא  שבה אין אפשרות שיבוא משיח, 

הראוי להיות משיח כיון שמשיח לא יכל לבוא קודם החורבן.

והקשה ע"כ הת' הנ"ל, שהרי גם קודם החורבן הי' אפשרות שיבוא משיח, והאריך 
להביא דוגמאות לכך66. והוסיף עוד, שלכאורה דעת כ"ק אד"ש מה"מ היא שכבר ברגע 
החורבן הי' יכול משיח לבוא )גם בסדר הרגיל ולא רק כביציאת מצרים וכדו'(, ולא 

כאותם גדולי ישראל שכתבו67, שגם לאחר החורבן נמשך ונתארך "זמן המנע בואו". 

והסיק, שאכן בכל דור ישנו ה"ראוי להיות משיח", כיון שלא קיים זמן בו משיח לא 
יכול לבוא, וממילא כל דור צריך שיהי' בו א' הראוי להיות משיח, ואם ירצה השם 

לגאול את ישראל יהי' הוא המשיח.

וממילא גם לפי שיטת הת' מ.מ.ב. צריך לומר שהי' בדורו של מרדכי משיח שבדור. 
וא"כ הדרא קושיא לדוכתא כיצד הי' מרדכי נשיא הדור, והרי נשיא הדור הוא המשיח 
שבדור, והמשיח שבדור צ"ל מבית דוד, ומרדכי לא הי' מבית דוד. והציע ביאור חדש 

בכל הנ"ל.

64( ט' באב )נדחה( תשע"ט, ע' 35 ואילך.
65( כלשון האברבנאל בספרו ישועות משיחו.

66( מגאולת מצרים - שאילו זכו היו נכנסים לארץ, מחזקי' - שביקש הקב"ה לעשותו משיח, ומדניאל )ש"אי מן מתיא 
כגון דניאל איש חמודות"( ועזרא שראויים היו לבנות ביהמ"ק השלישי אלא שגרם החטא.

ויש להעיר שלא זכיתי להבין כיצד הוכיח מהנ"ל שבכל דור מוכרח הראוי להיות משיח שמא יזכו, והרי אפ"ל - 
ובפשטות, שהיו אלו מקרים מיוחדים, שכיון שהדור הי' ראוי היתה הגאולה יכולה לבוא עוד קודם החורבן, וממילא 
- היתה מוכרחת  - עוד קודם החורבן  דור  ניתן להוכיח ממקרים אלו שבכל  הי' מנהיגו המשיח, אך לא  דור  באותו 
האפשריות שיבוא משיח שלכן מוכרח שיהי' בכל דור אחד הראוי להיות משיח. אלא רק בדורות מיוחדים הי' יכול משיח 

לבוא ולא בכל דור, וממילא אין צורך ב"ראוי" שיהי' בכל דור, אלא בדורות מיוחדים יבחר הקב"ה במשיח.
67( אברבנאל בספרו 'ישועות משיחו'. המהר"ל בספרו 'נצח ישראל'.
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ולהלן מובאת ביאורו בקיצור:

דהנה, ענינו ותפקידו של נשיא הדור הוא להנהיג את בנ"י - הנהגה רוחנית, וכמו 
שנאמר גבי משה "אנכי עומד בין ה' וביניכם . . להגיד לכם דבר ה'". וכמ"ש בתניא68, 
ש"בכל דור יורדים ניצוצין מנשמת משה רבינו ע"ה בכדי ללמד דעת את העם". וע"י 
ההתקשרות עמהם קשורים נשמות ישראל למקורם הראשון כיון שהם נשמות מבחי' 

ראש.

ומנהיג זה - הוא הנשיא - מוכרח להיות בכל דור. וכפי שתיכף ומיד לאחר הסתלקותו 
של משה כבר הי' מנהיג לעם - יהושע, והוא הי' הנשיא, כך המשיך בדורות שלאחמ"כ, 
וגם כשהומלכו מלכים על עם ישראל - הנשיאות )הנהגת העם( נשראה אצל הנביאים, 
ורק ההנהגה הגשמית נשארה בידי המלכים, שהרי חלקם היו רשעים69. ואחר שפסקה 
נבואה מישראל היו ראשי הסנהדרין נשיאים, אע"פ שלא היתה בידם ההנהגה הגשמית.

והקשה על ביאורו שלו שנשיאי הדור הם מעתיקי השמועה )המנהיגים הרוחניים של 
עם ישראל(, ממספ' אירועים בסדר הדורות בהם מצינו שנשיאי הדור לא היו מעתיקי 
ישעיהו,  ביקש הקב"ה לעשותו משיח אף שהי' בדורו את  ולדוגמ': חזקי'  השמועה. 
ואחי' השילוני שהי' לוי חי בדורו של שלמה ולא יכל להיות המשיח. ומביא לכך מספר 

דוגמאות נוספות.

הוא המשיח  הדור  אד"ש מה"מ ש"נשיא  כ"ק  דברי  את  באופן מחודש  ביאר  וע"כ 
שבדור", וחילק בין אחד 'הראוי להיות משיח' לבין 'משיח שבדור'.

וביאר, שה'ראוי להיות משיח' הוא אדם צדיק וחסיד שבאם תבוא הגאולה בדורו 
יהי' הוא מלך המשיח, ונוסף על כך - וללא קשר לכך - ישנו בכל דור נשיא הדור אשר 
נשמתו היא נשמת משיח והוא המשיח שבדור כיון שנשמתו היא נשמת משיח, אך אין 

הכוונה שהוא גואל את ישראל, אלא רק שנשמתו היא נשמת משיח.

ואמנם, בדור בו משיח יבוא תתלבש מלכתחילה נשמת משיח )נשמת נשיא הדור( 
בנשמת הראוי להיות משיח, והוא נהי' הנשיא שבדור.

ועפ"ז ביאר מספר דיוקים בשיחה; שבתחילתה כתוב ש"רבינו נשיא הדור הוא גם 
המשיח שבדור", שזאת קביעה ודאית - שהרי באמת כל נשיא דור הוא המשיח שבדורו 
כנ"ל. ולאחר מכן ממשיך, שכאשר רואים בנשיא הדור שהוא ראוי להיות משיח )מצד 

68( פמ"ב.
69( ובכך ניסה לדחות מה שכתבתי שמלכי בית דוד היו הנשיאים כיון שהי' להם כתר מלכות, שהרי לא היו צדיקים 

ודבר ודאי הוא שלא היו נשיאי דורם.
אך כנראה שלא שם לבו אל דברי הרמב"ם המפורשים אודות כתר המלכות שזכה בו דוד לו ולזרעו אחריו "ולא זכה 

אלא לכשרים".



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת54

צדקותו, וכן הוא מב"ד וכו'(, אזי "מסתבר לומר" )אך לא מוכרח( שהוא דוקא ה'ראוי 
להיות משיח' בדורו, ובאם יגיע זמן הגאולה יהי' הוא המלך המשיח.

יכול להיות שנשיא הדור אינו ראוי להיות המשיח באם  אמנם בשאר כל הדורות 
תבוא הגאולה )מאיזה סיבה שתהי'(. ולכן, יכולים להיות דורות בהם נשיא הדור לא 
יהי' מבית דוד, ואין בזה שום סתירה לכך שמשיח צריך להיות מבית דוד, שהרי באותו 
הדור ישנו עוד אדם אחד שהוא ה'ראוי להיות משיח', ובאם יגיע זמן הגאולה יהפוך 

הוא להיות נשיא הדור ויהי' מלך המשיח.

ג
אך לענ"ד אין לומר כך כלל, ובהקדים המבואר בקונטרס 'ענינה של תורת החסידות'70 
אודות מהותו של משיח, אשר ענינו הוא יחידה, ומהתגלות היחידה אצל מלך המשיח 
נפעל גם בעולם כל המעלות שיהיו אז - גאולת ישראל מהגלות, מלאה הארץ דעה 
את ה', שינוי במעשה בראשית וכו'. אך כל מעלות אלו אינם אלא הסתעפות מנקודתו 

העיקרית של משיח - בחי' היחידה.

וכן בהדרן על הרמב"ם71 כותב כ"ק אד"ש מה"מ - "ענינו של משיח הוא ענין בפ"ע - 
"מלך מבית דוד", וענין ביאת המשיח הוא, שיומשך ויתגלה בעולם מלך המשיח, אלא 

שכתוצאה מזה "יתקן את העולם כולו", שגם העולם יהי' בשלימות".

ובהערות שם ממשיך לבאר, שמשיח הו"ע בפני עצמו כמו יחידה שהיא בפ"ע, כלומר 
שכל ענין הגאולה, הוא התגלותו של משיח כיון שהוא בחי' היחידה.

והדברים מובנים, כיון שמהותה של הגאולה היא קיום תאותו של הקב"ה להיות לו 
ית' דירה בתחתונים, היינו, לגלות את הקב"ה בתוך העולם, ולהראות שכל מציאות 
העולם היא אלקות, ומציאות זו מתגלית הרי ע"י בחי' יחידה שבעולם, שמתגלית ע"י 

משיח שהוא בחי' היחידה, שמגלה בכל דבר את היחידה שבו72. 

אך לכאורה לא מצינו הכרח שבכל דור יהי' את בחי' יחידה הכללית בתור משיח, 
ואדרבה בקונטרס בית רבינו כותב כ"ק אד"ש מה"מ "מה שנשיא הדור הוא המשיח 
שבדור" בלשון של חידוש, ובלשונו הק' - "וכיון שהנשיא הוא הכל שכולל כל הניצוצות 
יחידה  בחי'  היא  שנשמתו  נמצא  הפרטית,  היחידה  בחי'  מישראל  שבכאו"א  דמשיח 

הכללית נשמתו של משיח, ולכן הוא הנשיא שבדור".

70( סע' ד־ה.
71( תשמ"ו.

72( כמבואר בארוכה בספר 'ענינו של משיח' להרשד"ב וולף.
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כלומר, ענינו של נשיא הדור הוא מה שהוא הנשיא והראש. היינו, שמנהיג את כל 
הדור בגשמיות וברוחניות, כמו הראש שענינו הוא לדאוג לכל האברים ולספק להם 
כל צרכם, וכך הנשיא הוא מנהיג הדור, ותפקידו לספק לבנ"י שבדורו הן את צרכיהם 

הגשמיים והן את צרכיהם הרוחניים.

וכיון שהוא הנשיא - הראש - לכן הוא כולל את הכל "הנשיא הוא הכל", ולכן הוא 
יחידה  היא  שנשמתו  ונמצא,  ישראל.  של  שבנשמותיהם  היחידה  בחי'  את  גם  כולל 
הכללית כיון שכולל כל בנ"י כולל הניצוץ משיח שבהם. וכיון שכן נמצא שהוא המשיח 

כיון שנשמתו היא נשמת משיח.

)ונראה לומר ע"פ הנ"ל שנשמתו היא בחי' יחידה כללית לא מצד עיקר ענינו שהרי 
אין ענינו העיקרי להיות יחידה הכללית, אלא הנשיא של הדור - ראש הדור כנ"ל, ע"כ 
היותו גם בחי' יחידה הכללית זהו בתור פועל יוצא ו"סעיף נוסף" בתפקידו כיון ש"הוא 

הכל", אך לא שזהו עיקר ענינו(.

ועכ"פ נמצא, שאין מושג של משיח שבדור כתפקיד עיקרי, שהרי אין הגדרה עצמאית 
ליחדה כללית שבדור רק נשיא הדור שכולל את "הכל" כנ"ל, וע"כ כל מציאותו של 
משיח שבדור אינה הגדרה בפ"ע, רק כיון שבכל דור ישנה האפשרות שירצה הקב"ה 
לגאול את ישראל ממילא בכל דור ישנו א' שאם ירצה הקב"ה לגאול יהי' זה הוא, אך 

תואר משיח שבדור עם משמעות 'מרחיקת לכת' כפי שרצה לפרש איננו. 

ובאותיות פשוטות: לא מצינו שמשיח שבדור הינה הגדרה עצמאית רק דבר א' עם 
הראוי להיות משיח שהוא נשיא הדור כמו משה שהי' נשיא הדור וגואל ראשון הוא 
גואל אחרון נמצא שגם אותו א' הראוי להיות משיח בכל דור הוא נשיא הדור וזה הפשט 

ב"נשיא הדור הוא המשיח שבדור".

ומכהנ"ל יוצא שאין לחלק בין ראוי להיות משיח למשיח שבדור, כיון שאין אלו ב' 
אנשים שונים אלא אדם א' ממש ונשיא הדור הוא המשיח שבדור כמו משה רבינו שגאל 
את ישראל והי' נשיא הדור, כך גואל ראשון הוא גואל אחרון ונשיא הדור הוא המשיח 

שבדור.
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"יכרתו יגועו" - גם מישראל?

 הת' שניאור זלמן שי' הלל )ברי"ד(
תלמיד בישיבה

א
אודות זמן הגאולה איתא בזכריה1 "והי' בכל הארץ נאום ה' פי שנים בה יכרתו יגועו 
והשלישית ִיָוֵתר בה". ובגמ'2 מבואר ששליש מבני האדם שיישארו בזמן הגאולה הם 

ישראל, ואילו אומות העולם ייכרתו.

ובלקוטי שיחות3 מעלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א קושיא, שלכאו' נבואה 
זו סותרת לנבואות אחרות בהם מפורש שמציאות הגויים ואומות העולם תהי' קיימת 
לע"ל. ומביא שאכן בגמ' ישנם ב' דעות, והדעה הנ"ל היא דעת ריש לקיש, ואילו דעת 
ר"י היא שחלק מאוה"ע יישארו )ועל חלק זה נסובו נבואות הגאולה( ולשיטתי' ל"ק, 

אך עדיין קשה לדעת ר"ל הסובר שאוה"ע ייכרתו לגמרי.

והנה, בחצא"ר שם, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי המהרש"א בחידושי אגדות שלו, 
שמחלוקת ר"י ור"ל היא בנוגע למציאות ישראל )האם גם הם נכללים בשני השלישים 
שיכרתו ויגועו(, כשר"ל סובר שחלק מעם ישראל ייכרת ג"כ, ואילו ר"י סובר ש"לא 

1( יג, ח.
2( סנהדרין קיא, א.

3( חכ"ג, שיחה ב' לפרשת בלק.

תורתו של משיח
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ניחא להו למרייהו דישראל" שיכרתו חלק מישראל, אך בנוגע לאוה"ע גם הוא סובר 
שייכרתו לגמרי.

והנה, בהמשך מתרץ כ"ק אד"ש מה"מ את הקושיא הנ"ל )ואת הקושיות הנוספות 
העולות על נבואת זכריה( שאוה"ע לא ימותו לע"ל וישארו בחייהם הגשמיים בעוה"ז, 
והכוונה ביעוד 'יכרתו יגועו' היא שלא תהי' להם גאולה שלימה אלא רק לישראל, וכל 
מציאותם תהי' אך ורק כדי לשמש את עם ישראל ולעזור להם, ואילו מציאותם הפרטית 

בתור 'אוה"ע' תתבטל )ועיין שם בארוכה בביאור מחלוקת ר"ל ור"י ע"פ תירוץ זה(.

ולכאורה, לפי הסבר המהרש"א הנ"ל )במחלוקת ר"י ור"ל( התירוץ הנ"ל אינו מובן 
לדעת ר"ל. שהרי נקודת התירוץ היא, שמשמעות 'יכרתו יגועו' אינה כפשוטו - ימותו, 
אלא שמציאות אוה"ע תתבטל לגבי ישראל. וכיצד שייך לבאר בצורה זו תיבות 'יכרתו 

יגועו' בנוגע לישראל עצמם?!

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה בדא"פ, ובהקדים:

מישראל  אחד  כל  "אשר  אמר4  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שערך  משנה  ש"ס  בסיום  דהנה, 
יהי' מי שיהי', אפילו רשע גמור, ר"ל, כל ימיו יש לו תקוה, וסוף סוף, אם ברצונו או 
ע"י כפי' מלמעלה, אם בחייו או לאחר מותו, מעלין אותו משערי טומאה אשר נשקע 
בהם, מעבירים אותו דרך כמה ענינים של טהרה וזיכוך, עד אדר גם הוא מתאחד ודבק 

בשרשו אוא"ס ב"ה".

להיות,  מוכרח  שהנ"ל  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוכיח  שטוקהאמער  דוד  לרב  ובאג"ק5 
ומיישב מספר מקורות הסותרים לכאו' קביעה זו )המוכחת ממקורות אחרים(, עיי"ש.

והנה, הקושיא הראשונה אותה מיישב כ"ק אד"ש מה"מ היא ממרז"ל6 "כל שיראל 
יש להם חלק לעולם הבא . . ואלו שאין להם חלק לעולם הבא", ולכאורה משמעות 

הדברים היא, שלא יזכו 'להתאחד ולהידבק בשרשם אוא"ס ב"ה'.

ומיישב זה ע"פ המבואר בשער הגלגולים )הקדמה יא( ובס' הגלגולים )פ"ה( "שאם 
הניצוץ )נשמה הפרטית( חטא חטא א' מאותן חטאים שגופיהם כלה ב"מ ואבד ואין לו 
תחה"מ, אז כיון שאותו גוף כלה הנה הניצוץ . . מתגלגל בגוך ההוא השני והוא יקום 

בתחה"מ עם כל חלקי הניצוץ וגוף הראשון נאבד ונכרת".

4( בכ"ז ראה אג"ק דלקמן.
5( פה. ח"א ע' קמא ואילך.

6( סנהדרין צ, א.
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היינו, שלא יהי' להם חלק לעולם הבא בגוף שלהם, אך ניצוץ נשמתם יקום לתחי' 
ויתלבש בגוף של יהודי אחר.

ועפ"ז אולי י"ל בדא"פ גם בענינינו, שחלק מישראל ש'יכרתו יגועו' הם אלו שנשמתם 
תתלבש בגוף של יהודי שני, ובזה הוא כ"בטל" לאותו הגוף דישראל7.

"מגיד דבריו ליעקב" )ב(

 הת' גיא בצלאל שי' קנטור
בוגר הישיבה

הקדמה
ביאורי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א רחבים הם ונוגעים במקומות רבים מספור. 
העוסק   - הנושא  על  מקיפה  מסקירה  ראשון  חלק  הובא  דישיבתינו8  הקודם  בגליון 
בעיקר בקיום המצוות ע"י הקב"ה, ולקמן מובא חלק שני - העוסק בעיקר בביאורי כ"ק 

אד"ש מה"מ על הפסוק "מגיד דבריו" מכיוונים נוספים.

דרישה מהקב"ה לקיים פס"ד בתורה
בחלק נכבד מהמקומות בהן מביא כ"ק אד"ש מה"מ את "מגיד דבריו ליעקב" הוא 
משאר  בשונה  זאת   - בתורתו  הכתוב  את  לקיים  מהקב"ה  דרישה  באמצעותו  מביע 
המקומות בהן מודגשת יותר ההשלכה והלימוד מזה לגבינו, כאשר פה המשמעות היא 

כהוכחת הבן כלפי אביו. אנו מביאים כאן כמה מהן.

א' הדוגמאות הבולטות לכך הוא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ נצבים־
וילך9 המדבר על קביעותם של ימי הדין ע"פ סימן "פתבג המלך" שמשמעותו 'מאכל 

7( הערת המערכת: יש להבהיר בזה, ובהקדם תמיהה - כיצד ייתכן שבנוגע לאוה"ע משמעות היעוד 'יכרתו יגועו' 
הוא לא לגופם אלא רק בנוגע לגאולתם )האם תהי' להם גאולה פרטית ג"כ, או רק כחלק מישראל(, ואילו בנוגע לישראל 

משמעות היעוד 'יכרתו יגועו' הוא לגופם.
ויש לחלק: שבנוגע לאוה"ע המחלוקת היא האם ימותו החיים או לא. ומצד "ורחמיו על כל מעשיו" מוכרח שלא ימותו 
החיים בגופים, ומשמעות היעוד 'יכרתו יגועו' הוא שלא תהי' להם גאולה באופן פרטי אלא רק כחלק מישראל. ואילו 
בנוגע לישראל כפי שנתבאר, משמעות היעוד 'יכרתו יגועו' היא בנוגע למתים כבר, וממילא לא שייך בהם "ורחמיו על 
כל מעשיו", והחידוש הוא שגם הם יקומו לתחי' אלא שתחה"מ שלהם תהי' באופן של 'יכרתו יגועו' - שלא יקומו בגופם 

אלא בטלים לגופו של יהודי שני.
8( ח )קמו(.

9( ס"ח.
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ובקשר  המלך'.  מ'שולחן  יהודי  כל  של  הצרכים  את  מזמין  שהקב"ה  ומרמז  המלך', 
לכך דורש כ"ק אד"ש מה"מ שע"פ הפסוק "מגיד דבריו ליעקב" - הקב"ה חייב כביכ' 
לתת לכל יהודי את צרכיו עוד לפני העבודה כדין בעה"ב עם פועליו היהודים10 ועד 

לעשירות של שלמה:

"וכפס״ד המשנה בנוגע לחיוב בעה״ב לפועלים: ״אפילו אם אתה עושה להן   
כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב", 
ו״מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל״, ״מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 
לעשות״. שהקב״ה צריך ליתן ונותן לכאו״א מישראל ״כסעודת שלמה בשעתו״, לא רק 
״די מחסורו אשר יחסר לו״. שכולל גם ״סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו״. אלא גם 

״לעשרו״, ועד להעשירות דשלמה בשעתו".

דוגמא נוספת לתביעה כביכ' מהקב"ה ע"פ "מגיד דבריו ליעקב" ניתן לראות בסיומו 
של המאמר ד"ה 'אשר ברא'11 כאשר כ"ק אד"ש מה"מ דורש מהקב"ה לקיים את הפסוק 
"אשר ברא ששון ושמחה" ע"י שיברא בריאה חדשה של ששון ושמחה, ושיקיים גם את 
הכתוב "מהרה ה"א ישמע בהרי יהודה וגו'" - כיון שמה שהוא עושה אומר לישראל 

לעשות. 

דבריו  ש"מגיד  שמכיון  מהקב"ה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כביכ'  דורש  ממכתביו12  באחד 
ישראל  ובנות  בני  את  שיחנן  ע"י  לבניך"  "ושננתם  מצוות  את  לקיים  צריך  ליעקב" 
בחכמה בינה ודעת: " . . ומכיון שאמרז״ל עה״כ מגיד דבריו ליעקב וגו׳ מה שהוא מצוה 
לישראל עושה בעצמו, יעשה השי״ת את ה״ושננתם לבניך״, בני ובנות ישראל, לחננם 
חכמה בינה ודעת בענינים הכללים ובענינים הפרטים, ומתוך הרחבה ובשמחה ובטוב 

לבב, יאירו את כל סביבתם, בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה".

רבותינו  של  הספרים  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דיבר  תנש"א13  ויגש  ש"פ  בשיחת 
נשיאנו שנמצאים ברוסי' ולאלו המתעסקים בהוצאתם משם איחל שיצליחו וישלימו 
את משימתם זו יחד עם סיוע מהשלטונות והוסיף בדרישה לקב"ה: "והעיקר - "מגיד 
ד"המתחיל  הציווי  יקיים  בעצמו  שהקב"ה   - לישראל"  ומשפטיו  חקיו  ליעקב  דבריו 

במצוה אומרים לו גמור" מתוך מנוחה, שמחה וטוב לבב ובתכלית השלימות[".

ובשיחת ב' ניסן תשמ"ח14 מתבטא כ"ק אד"ש מה"מ בתביעה כביכ' כלפי הקב"ה, 
'יחי המלך',  שע"י הזריזות בסיום עבודת בנ"י - כולל הבקשה 'עד מתי!?' וההכרזה 
גורמים שהקב"ה - "אלקיכם כהן הוא", ו"כהנים זריזין הם" - יזרז את הגאולה. ומוסיף 

10( ב"מ רפ"ז.
11( התוועדויות תשמ"ח ח"א ש"פ וישלח - י"ד כסלו )ע' 586(.

12( אג"ק חט"ז ע' קע"ה. הובא גם בלקו"ש חח"י ע' 324.
13( סה"ש תנש"א ח"א ע' 216. )ההדגשה במקור(.

14( סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 354 ושם הע' 95. )ההדגשה במקור(.
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בהע': "ואדרבה - "מגיד דבריו ליעקב" . . היינו, שהזריזות דהקב״ה צ"ל לפני וקודם 
זריזותן של ישראל."

רבותינו נשיאנו - צדיקים "דומים לבוראם"
אף  מה"מ  אד"ש  כ"ק  פורש  ליעקב",  דבריו  "מגיד  עה"פ  מארז"ל  של  כנפיו  את 
וזלה"ק15: "ע״פ לשון המדרש עה״פ ״מגיד דבריו ליעקב חוקיו  על רבותינו נשיאנו, 
ומשפטיו לישראל״, ״מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות״ )ועד״ז להיפך: מה 
שהוא מצוה לישראל הוא עושה( - שדוגמתו גם בצדיקים ש״דומין לבוראם״, שמה 

שהם עושים תובעים הם גם מהמקושרים והשייכים אליהם". 

קדם לכך מאמרו הראשון של כ"ק אד"ש מה"מ, ד"ה 'באתי לגני' תשי"א16, בו מתאר 
בהרחבה את קיום המדרש עה"פ "מגיד דבריו" ע"י רבותינו נשיאנו, באמצעות סיפורים 
בהם יישמו בעצמם את דרישותיהם מאת החסידים, כאשר הוא משתמש בדוגמא של 

'אהבת ישראל'.

- פרשת  ליום קבלת הנשיאות  - הסמוכה  המשך לכך אנו פוגשים בשיחת השבת 
 - מאתנו  הנשיאים  תובעים  שזה  "וכיון  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  התבטא  בשיחה17  בשלח, 
בודאי עושים הם כן בעצמם, וגם בהנוגע אליהם בתור נשיאינו ומנהיגנו, כמבואר בענין 

מגיד דבריו ליעקב. וזהו גם כן העזר וה סיוע שנותנים לנו בעבודתינו".

שיחות כ"ק אד"ש מה"מ הבנויות על יסוד - "מגיד דבריו" 
בהזדמנויות שונות הקדיש כ"ק אד"ש מה"מ שיחות ארוכות לביאור הנושא. באחת 
מהן דן כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע להחרבת ביהמ"ק ע"י הקב"ה כאשר זה בסתירה לשני 
הלאווין של בל תשחית ו"לא תעשון כן", ובשיחה אחרת מדבר אודות החיוב של הקב"ה 

לבנ"י - "ביומו תתן שכרו" שהוא בנוסף לשכר:

15( שיחו"ק כ"ד טבת תשי"ב.
16( סה"מ מלוקט ח"א, ד"ה 'באתי לגני' תשי"א ס"ו.

17( לקו"ש ח"ב י"ג שבט ע' 518.
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איסור "לא תשחית" בנוגע להחרבת ביהמ"ק
ארי'  "עלה   - המפורסמים  ה'ילקוט'19  דברי  על  מה"מ  אד"ש  כ"ק  נעמד  בלקו"ש18 
)נבוכדנצר( במזל ארי' והחריב את אריאל )בית המקדש(, על מנת שיבוא ארי' )הקב"ה( 
ויבנה את אריאל" - ושואל: כיון וכל עניני התורה הם בדיוק, מדוע מוכרח ה'ילקוט' 

להשתמש דוקא במילה 'אריה' הן בנוגע לחורבן והן בנוגע לבנין המקדש?

דבריו  "מגיד  עה"פ  המדרש  דברי  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  הדברים  בביאור 
ליעקב", ושואל לפיו; הרי ישנו האיסור של "לא תשחית"20 שהוא איסור על השחתת 
כל דבר, ובפרט שנוסף כאן האיסור של "לא תעשון כן לה' אלקיכם" בנוגע לפגיעה 
בבית המקדש, איך אם כן, החריב הקב"ה את בית המקדש? הרי, אם רצה הקב"ה רק 
להעניש את בני ישראל על התנהגות לא ראוי', יכול הי' לגנוז את ביהמ"ק כמו המשכן21 

והכלים22 שנגנזו, או כמו השערים )ש"טבעו בארץ שעריה"23(?

את  ה'  "כלה  עה"פ  רז"ל  מאמר  ע"פ  לבאר  אפשר  תשחית"  "בל  של  האיסור  את 
חמתו"24 - "שפך חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל". 

גדר האיסור של "בל תשחית" הוא כאשר זו השחתה גרידא, אולם אם פועל תיקון 
אין בזה איסור. בדומה לדין במלאכות שבת ש"כל המקלקלין פטורין"25, אך אם הוא 
"קורע בחמתו . . שמישב דעתו וינוח יצרו . . הרי הוא כמתקן וחייב"26. לפי זה אין כאן 
איסור "בל תשחית", כיון שנעשה תיקון ע"י החורבן. אך עדיין נותר האיסור של "לא 
תעשון כן", שאסור לנתץ אבן מביהמ"ק, וההיתר היחיד הוא כאשר זה על מנת לבנות.

לפי כהנ"ל אפשר להבין את ההוספה והדיוק בלשונו של ה'ילקוט': "עלה ארי' במזל 
ארי' על מנת שיבא ארי' ויבנה אריאל", כיון שכוונת ה"החריב אריאל" היתה "על מנת 
לבנות" משום כך אין כאן כל איסור מפני שכל החורבן הוא חלק מהבנין עצמו. וזוהי 
גם הסיבה שה'ילקוט' השתמש בשם דומה - 'אריה' - בשני שלבים של החורבן והבני' 

על מנת להדגיש שה'חורבן' הוא בעצם ה'בנין' של ביהמ"ק.

18( חכ"ט, שיחה לשבת חזון, ע' 11.
19( רמז רנט.

20( דברים כ, יט. וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"י. שו"ע אדה"ז חו"מ הל' שמירת גוף ונפש ובל תשחית סעיף י"ד.
21( סוטה ט' סע"א.

22( יומא נב, ב. וש"נ.
23( איכה ב, ט.

24( איכה ד, יא. איכ"ר שם.
25( רמב"ם הלכות שבת פ"א הי"ז. משבת קה, ב. ובכ"מ.

26( רמב"ם שם פ"י ה"י. וראה שם פ"ח ה"ח.
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"ביומו תתן שכרו"
שיחה נוספת בה דברי רז"ל על "מגיד דבריו ליעקב" משמשים לה כבסיס העיקרי, 
היא על פ' כי תצא27, העוסקת בציווי ״ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש״28 - 
ממנו למדים שעל בעל הבית לשלם את שכרם של הפועלים ביום העבודה. ולכאורה 
קשה, שהרי בני ישראל הם כ״פועלים״ עבור בעל הבית - הקב"ה - בקיום התומ״צ 
שלהם, ואם כן מדוע אין בני ישראל מקבלים את שכר עמלם ביום העבודה, אלא רק 

"למחר )עוה"ב( לקבל שכרם" והרי ״מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות״?

לשם כך מביא את דברי המפרשים29 המסבירים שכל ימיו של האדם הם כעבודה 
ושליחות אחת ובהשלמתה עם פטירתו מקבל את השכר בג"ע. אלא שביאור זה מתאים 
רק לשיטת הרמב"ם30 שהשכר הוא לנשמות ו"למחר" - עוה"ב - הכוונה לג"ע שבא 
והחסידות32,  הקבלה  דעת  וכמו"כ  הרמב"ן31  דעת  לפי  אולם  בעוה"ז,  החיים  לאחר 
יוצא  בגופים,  והוא תכלית השכר לנשמות  עולם התחי'  הוא  כאן  עוה"ב  שמשמעות 
איפה שישנה המתנה ארוכה בין העבודה לקבלת השכר חוזרת א"כ השאלה איך הקב"ה 

מקיים הלכה זו ש"ביומו תתן שכרו"?

זו הוא כענין  ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה, ע"פ דברי אדה"ז33 שענין עבודה 
ידי כלל בני ישראל, והוא עשיית הדירה לה' בתחתונים, ומכיון  ״כללי״ שנעשה על 
שעבודה זו מושלמת רק בסוף זמן הגלות זוהי אם כן שכירות ארוכה שבסיומה מקבלים 
כל בני ישראל את השכר על כללות עבודתם של עשית הדירה. לפי זה בנ"י הם כקבלנים 

המקבלים את העולם בשביל לעשות ממנו דירה לה'.

אמנם, בהמשך השיחה מובא, שבני ישראל הם לא רק 'קבלנים' אלא בגדר שותפים: 
כך  גילוי אלקות בעולם.   - נפרד אלא הוא תוכן העבודה עצמה  אינו  מפני שהשכר 
שהקב"ה מסר את העולם - שיש בו אלקות נסתרת - לבנ"י שיגלו אותה וזה שכרם. זה 
בדומה, אם כן, להלכה, שהמוסר ביצים לבעליהם של תרנגולים, על מנת שיושיב עליהם 
ויגדל את האפרוחים שיצאו מהם ובשכר זה הם ישתתפו ברווחים.  את התרנגולות, 
כך הקב"ה נתן לבנ"י את העולם )"ביצים"( המכיל בהעלם אלקות )"אפרוחים"( ע"מ 

שנגלה אותה.

27( לקו"ש חכ"ט שיחה ג' לפרשת תצא.
28( תצא כד, טו.

29( עיון יעקב לע"י ערובין כב, א )וראה שם )וכן בע"ז ד, ב(. ובכמה מפרשים עוד תירוצים. ואכ"מ(.
30( פרקים ח־ט.

31( שער הגמול בסופו.
32( ראה לקו"ת )צו טו, ג. ש"ש ס"ה, סע"ד(. סהמ"צ להצ"צ מצות ציצית. ובכ"מ.

33( תניא רפל"ו.
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לפי כל זה ישנו חיוב מהקב״ה לתת לבני ישראל את מזונם וצרכם מידי יום ביומו, 
שכר  עבור  לשלם  הביצים  בעל  חייב  בריווח  לשותפות  שבנוסף  היא  שההלכה  כיון 

טירחה והוצאות כל יום.

השוואה לתורות הבעש"ט והרב המגיד
בתורתו הרחבה של כ"ק אד"ש מה"מ, קיימים ביאורים רבים על מאחז"ל זה אודות 
קיום המצוות אצל הקב"ה, בהשוואה34 לפי' הבעש"ט35 עה"פ מתהילים36 "הוי' צילך" 
כשהלימוד הוא בנוגע לאופן בו היהודי מקיים את המצוה והקב"ה מקיים אחריו כמו 

צל:

"והנה המשכה זו )דהקב״ה מניח תפילין( היא )בעיקר( ע״י קיום מצות תפילין. כמאמר 
רז״ל עה״פ מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, מה שהוא עושה הוא אומר 
לישראל לעשות, וידוע הפירוש בזה, דע״י שישראל עושים ומקיימים את המצוות, עי״ז 
גורמים שהקב"ה יעשה מצוות אלו. ]וע"ד תורת הבעש״ט עה״פ הוי׳ צלך, דכמו שהצל 

עושה מה שאדם עושה כך הבורא ב״ה כביכול עושה מה שאדם עושה[".

דבריו  "מגיד  הפסוק  על  מאמרז"ל  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מקשר  השיחות37  באחת 
ליעקב" גם לפי' אדה"ז והרב המגיד38 על מארז"ל "דע מה למעלה ממך - פי' דע כל 
מה שלמעלה הכל הוא ממך", אלא שכאן לומד לפי האופן האחר שקודם הקב"ה מקיים 

את המצוות ואח"כ האדם:

"המצוות בעצמם מקומם למעלה, כמארז״ל עה״פ מגיד דבריו ליעקב גו' דמה שהוא 
עושה הוא אומר לישראל לעשות, ואח״כ נמשכו )דזהו ענין מגיד, הגדה לשון המשכה( 
המגיד  והרב  הזקן  אדמו״ר  פירוש  כידוע  האדם,  עבודת  ע״י  נעשה  זה  וענין  למטה. 
)ולפעמים מובא גם בשם הבעש״ט( במארז״ל דע מה למעלה ממך, שממך ובך הדבר 

תלוי, כל הענינים שלמעלה".

בשיחת ערב חג הסוכות תשל"ח39 לאחרי שמסביר את שני האופנים שישנם ב"מגיד 
דבריו ליעקב" מקשר כ"ק אד"ש מה"מ את האופן היותר נעלה - שקודם האדם מקיים 
את המצוות ואח"כ הקב"ה - לביאור של המגיד שהמצוות שאנו עושים ממשיכים חיות 
במצוות שלמעלה ומוסיפים בהם. עד שקיום המצות של ישראל נחשב כאילו יוצר את 

34( מאמרים תש"ל ע' 286.
35( כש"ט, הוספות, תורות ופתגמי הבעש"ט ס.

36( קכא, ה.
37( התוועדויות תשמ"ג ח"ג במדבר )תו"מ ע' 1494(.

38( מגיד דבריו ליעקב, לקוטי אמרים קצח.
39( לקו"ש חי"ד הוספות סוכות ע' 424 ערב חגה"ס תשל"ח סי"ב.
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המצוות של הקב"ה - "כאילו עשאוני" - שהרי המצוות הם )רמ"ח( אבריו של הקב"ה 
כביכול:

פ"ל, ט( שמה  )שמו״ר  וכמרז"ל  ומשפטיו לישראל,  חקיו  ליעקב  דבריו  "הרי מגיד 
שהקב"ה מצווה ליהודים לעשות הוא עושה זאת בעצמו ובזה ישנם ב' פירושים  . . 
וכידוע פירוש המגיד . . עה"פ אשר יעשה אותם האדם וחי בהם )או״ת שם ונת׳ באוה"ת 
להצ״צ אחרי ע׳ ק(, שע"י זה שיהודי מקיים את המצות הוא ממשיך חיות בהמצות. 
והיינו, שהוא פועל הוספה במצות של הקב"ה )שהמצות של הקב״ה, לאחרי הקדמת 

העבודה של קיום המצות דישראל, הם באופן נעלה יותר(.

שזהו הרי גם מה שכתוב על המצות ועשיתם אותם )אותם חסר וא״ו(, שע"י שיהודים 
מקיימים את המצות מעלה אני כאילו עשאוני שע"י רמ"ח פיקודין, פועלים )"טוט מען 
אויף"( את הענין של רמ"ח אברים דז"א )בז"א ישנם ט׳ ספירות, און טפ״ט, ובכל אחת 
מהן יש רת״ס, יחד עם ה׳ חסדים המגדילים זהו מספר רמ״ח, כמבואר בתו״א - לז, 

סע״ד. ועוד(.

גם מצד עצמו,  ישנו  ז"א  והענין של  היות  תוספות,  פועלים  מובן שיהודים  שמזה 
)"וואס ווערט"( ע״י קיום המצות, הרי הוא באופן נעלה  וה"כאילו עשאוני" שנעשה 

יותר".

"מגיד דבריו" - בקשר לעניני הגאולה ומלך המשיח
נושא הגאולה נידון רבות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ וכדרכו בקודש מקשר את הנושא 
לכל ענין. גם את פירוש המדרש עה"פ "מגיד דבריו ליעקב", "מה שהוא עושה אומר 
לישראל לעשות" מקשר כ"ק אד"ש מה"מ לעניני הגאולה כאשר לעתים מובא הענין 
בגאולה  הענינים  אחד  על  שלימה  שיחה  מוקדשת  ופעמים  אגב  כבדרך  או  בקצרה 

המבוססת על "מגיד דבריו ליעקב". 

מצות 'הענקה' בגאולה
אחת מהמצוות40 המוטלות על האדון היא, שכאשר מגיע הזמן לשחרר את עבדו 
העברי, עליו להעניק לו מתנה. גם הקב"ה, שעם ישראל הם עבדו העברי, הנה, כאשר 

תסתיים עבודתם בגאולה - יקיים מצווה זו, וואל דברי כ"ק אד"ש מה"מ41:

40( ראה טו, יג־יד.
41( לקו"ש חכ"ד, שיחה ב' לפ' ראה, סי"ב )ע' 94(.
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"ידועים דברי המדרש על "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל״ ...   
ומובן שכך גם בנוגע למצות ״הענקה״ שהקב"ה מקיים ומעניק כאדון לישראל עבדיו - 
עפ״ז י״ל שבנוסף לכך שבאלף השביעי יזכו ישראל לקיום של ״ובשביעית יצא לחפשי 

חנם״, הם יזכו גם ל״הענק תעניק לו״, ויקבלו הענקה נוספת מהקב"ה".

שכר המצוות
בדבר מלכות ש"פ ויצא42 דן כ"ק אד"ש מה"מ באריכות האם בני ישראל הם בגדר 
עבד שחייב לעבוד את אדונו - הקב"ה - ואינו מקבל שכר, או שהם בגדר שכיר שבא 
קדמה"  ישראל  של  ש"מחשבתן  שמפני  מסיק  ולבסוף  בעה"ב,  אצל  לעבוד  מרצונו 

ו"נמלך בנשמותיהן של צדיקים" - מובן שהם בגדר שכיר שמגיע לו שכר מבעה"ב.

זה עולה בקנה אחד עם הציווי בתורה  לפ"ז שואל כ"ק אד"ש מה"מ כיצד ביאור 
"ביומו תתן שכרו": "ומזה מובן גם בנוגע לנתינת שכר על עבודתם של בני ישראל על 
ידי הקב"ה, שנוסף על "מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא", "למחר לקבל שכרם", 

צריך להיות וישנו גם השכר שניתן בו ביום "ביומו )"היום לעשותם"( תתן שכרו"".

ובהע' שם מציין שזה ע"פ מארז"ל על הכתוב "מגיד דבריו לעקב חקיו ומשפטיו 
לישראל" "מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות".

ובהמשך מבאר את משמעות השכר - "היומי" - של בנ"י ע"פ דברי כ"ק אדה"ז43: "כי 
הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, כי בעשיתה ממשיך האדם גילוי אור אין סוף 
ברוך הוא מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה . . תשלום השכר על העבודה 
הוא תוכן ענינה של העבודה עצמה גלוי אלקות בעולם . . דכיון שעל ידי עשית כל 
מצוה ומצוה נמשך גלוי אור אין סוף ב"ה בעולם, נמצא, שישנו תשלום השכר )לא רק 
מדי יום ביומו, "ביומו תתן שכרו", אלא גם( על ידי כל מצוה ומצוה בפני עצמה - בענין 

פרטי גאולה פרטית".

לאחמ"כ מוסיף: "שגם )עיקר( השכר שלעת עתה "סגור בתיבה" נמצא בבעלותו של 
ה"פועל" )כל אחד ואחד מישראל( . . שבידו וברשותו לפתוח התיבה ע"י זה שמוסיף 
עוד "מצווה אחת" שעל ידה "הכריע את עצמו ואת כל העולם כלו לכף זכות וגרם 
לו ולהם תשועה והצלה" דגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו שאז, יתגלה 

השכר".

42( סה"ש תנש"א סעי' ד, ט, הע' 19.
43( תניא לקו"א, פל"ז בתחילתו.
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מצוות שקיומם ע"י הקב"ה זה הגאולה
השייכות  המצוות  על שלושת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדבר  ו' תשרי תשמ"ה44  בשיחת 
לנשים; טהרת מקווה, הדלקת הנר וכשרות האכילה, שקיומן ע"י הקב"ה הוא הגאולה 

עצמה:

"על הפסוק ״מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל״. אמרו חז״ל: ״מה שהוא 
עושה הוא אומר לישראל לעשות״ . . והרי קיום ג׳ מצוות אלו ע״י הקב"ה — הוא תוכן 

ענין הגאולה:

מים  עליכם  וזרקתי  שנאמר  שבשמים,  אביכם  אתכם  מטהר  ׳׳מי   - טהרה  "מקוה 
״. טהרתם של ישראל ע״י הקב״ה, עד  ה׳  ואומר מקוה ישראל  גו'  טהורים וטהרתם 

לעצמותו ומהותו ית׳.

"הדלקת הנר - קיום נבואת הגאולה ״קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה׳ עליך זרח״, 
הדלקת נרם ואורם של ישראל - ״נר מצוה ותורה אור״.

"וכשרות האכילה ושתי׳ - שלימות ענין הטהרה לעתיד לבוא )לאחרי ש״כבר הי' 
ועבודתנו  מעשינו  ע״י   - היא  לזה  וההכנה  תורה״(.  מתן  בשעת  זה  מעין  לעולמים 
בכשרות האכילה ושתי', שעי״ז רואים בגלוי שגופו של היהודי הוא גוף קדוש, וזוהי 

ההכנה לשלימות ענין הטהרה בכל העולם. עד כדי כך ש'עתיד חזיר ליטהר'".

"אין מקרא יוצא מדי פשוטו"
בנוגע ליעוד בתורה "ואולך אתכם קוממיות"45, אומר כ"ק אד"ש מה"מ46 שכיון ו"אין 
יוצא מדי פשוטו" כמו בשאר המצוות צריך הקב"ה לקיים גם את משמעותו  מקרא 

הפשוטה של הפסוק להוליך אותנו לגאולה "בקומה זקופה"47:

"ועד שיקוים הענין דואולך אתכם קוממיות כפשוטו, דאין מקרא יוצא מידי פשוטו48, 
למצות  בנוגע  בכ״מ  ע"ד המבואר  כפשוטו,  היא  זה  הכוונה שבפסוק  עיקר  ואדרבה 
הנחת תפילין שאם יכוון כל הכוונות ולא יניח תפילין כפשוטם, אינו מקיים את המצוה 
ואולך  להפסוק  בנוגע  גם  הוא  דעד״ז  כפשוטה,  תפילין  מצות  הפסוק,  מצוה  שעלי׳ 
אתכם קוממיות, שהרי מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל ]ובמילא גם בנוגע 

44( ראה התוועדויות תשמ"ה וא"ו תשרי )ע' 116(.
45( ויקרא כו, יג.

46( סה"מ תשל"ה ע' 389.
47( שם פירש"י עה"פ.

48( שבת סג, א.
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זקופה  בקומה  קוממיות  ואולך אתכם  שיהי׳  פשוטו[  מידי  יוצא  אין מקרא  להקב״ה 
בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו".

האיסור להצטער בשבת
מלפני  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  דבריו  את  שהזכיר  לאחר   - התוועדויות49  באחת 
עשרות שנים: "שנשאר רק צחצוח הכפתורים" וכעת יהודים צועקים "עד מתי?! ..." 
- התבטא כ"ק אד"ש מה"מ, שכיון שבשבת אסור לצער את עצמו, וכ"ש אחרים, גם 

הקב"ה צריך להוציא אותנו מיד מהגלות, משום שזה מצער יהודים:

"והנה, מכיון שנמצאים אנו ביום השבת. שבו אסור ליהודי לצער את עצמו. ועאכו״כ 
שלא לצער אחרים - הרי גם הקב״ה צריך לקיים ענין זה, שלא לצער עוד את בנ״י בצער 

הגלות. שהרי ״מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל״!".

"ברוך הוא שהקב"ה חישב את הקץ"
ב'צדיק למלך'50 הובא ביטוי מענין של כ"ק אד"ש מה"מ על מה שאומרים בהגש"פ 
- "ברוך הוא שהקב"ה חשב את הקץ": "דזה שמשבחים את הקב"ה על זה ש״חישב 
את הקץ״ הוא מצד התענוג שיש לו ית' כביכול בעבודת הבירורים. ועפ״ז יש לומר, 
שהחפץ  דמכיון  ליעקב״(,  דבריו  ״מגיד  )ע״ד  להקב״ה  גם  כביכול  היא  זו  שהוראה 
דעצמותו ית׳ )שלמעלה מתואר ״הקב״ה״( הוא בהשלימות דתומ״צ - לכן צריך להיות 
זו, ואדרבה - למהר ולזרז את  גם בהדרגא ד״הקב״ה״ הוויתור על התענוג שבדרגא 

הגאולה, בכדי למלאות את ה״חפץ״ והתענוג העצמי דעצמותו ית׳".

יוצא מן הכלל
בשונה משאר המקורות בתורת כ"ק אד"ש מה"מ בנושא של "מגיד דבריו" שהצד 
ודינים  ישנם מצוות  השוה שבהם הוא שהקב"ה מקיים את המצוות שאנו מקיימים, 

שלא שייכים אצל הקב"ה והוא אינו מקיימם, ונביא כאן שתי דוגמאות.

ישנו  "ושם אלקים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך", כלומר,  בתורה נאמר51: 
איסור על הזכרת שם של עבודה זרה. איסור זה מוטל על האדם בלבד ואינו חל על 

הקב"ה כפי שעולה בשיחה שלפנינו.

49( התוועדויות תשמ"ד ש"פ בלק )תו"מ ע' 2127(.
50( "צדיק למלך" ע' 32 בשוה"ג. משיחת ש״פ דברים, תשעה באב )נדחה( תשמ"ח.

51( משפטים כג, יג.
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בלקו"ש52 שואל כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לפ' בלק מדוע נקראת הפרשה בשמו של 
בדומה  שזהו  לתרץ  אפשרות  ומביא  ירקב".  רשעים  "שם  בגמרא  נאמר  והרי  רשע, 
לאיסור הזכרת שם של ע"ז שאינו שייך בשמות שהוזכרו בתורה ודוחה אותה משני 
טעמים הראשון כי אמנם אין איסור להזכיר אך לא מוכרחים להזכיר. עוד קשה לומר כן 
לפי דעת התוספות53 עה"פ "דבר אל בני ישראל . . ויחנו . . לפני בעל צפון" הם שואלים 
והרי אסור לאדם לומר לחבירו: "המתן לי בצד עבודה זרה פלונית"? והם מתרצים 

שהאיסור לא חל על הקב"ה אלא רק על האדם.

עפ"ז מובן שההיתר להזכיר שם של ע"ז הוא רק כאשר אין מחשיבים אותה בהזכרה 
זו, אולם כאשר נותנים לה חשיבות כמו הדוגמא הנ"ל מהתוס' הרי האיסור קיים ביחס 
לאדם. ומזה ניתן ללמוד בענינינו שעצם השימוש בשם של רשע בתור שמה של פרשה 

מקנה לו חשיבות לכאורה?

כדי להבין זאת פונה כ"ק אד"ש מה"מ לבאר את תירוץ התוס' שהאיסור חל רק על 
האדם ולא על הקב"ה. אין הכוונה בזה שאין שום איסור שחל על הקב"ה שהרי "מגיד 
דבריו ליעקב" "ומה שהוא עושה אומר לישראל לעשות". מוכרחים א"כ לומר שבענין 

זה עצמו הסיבה לאיסור לא שייכת אצל הקב"ה.

ומביא את ה"יראים"54 שמבאר את טעם להיתר להזכיר שם של ע"ז שהוזכרה בתורה, 
כיון שעם הזכרת בתורה מוכיח שנתבטלה. ומסביר כ"ק אד"ש מה"מ שכאשר יהודי 
מזכיר את שמה של הע"ז שהובאה בתורה הוא מתכוון לאותה צורה מבזה בה היא 

מתוארת בתורה.

לפי זה מובנים דברי התוס' שאיסור הזכרת שם ע"ז הוא דוקא לאדם ולא לקב"ה:

הזכרת סתמית של ע"ז ע"י האדם מקנה לה חשיבות בעצם הזכרתה. אולם כאשר 
הקב"ה מזכירּה או התורה כיון שהם האמת - בעצם הזכרת הע"ז הם מגלים לכל שהיא 
שקר. ולכן יהודי המזכיר ע"ז הכתובה בתורה דוקא באופן המבטל והשולל בו היא 

מוזכרת בתורה הוא מדגיש בכך את ביטול הע"ז.

מקום נוסף בו מביא כ"ק אד"ש מה"מ הלכה שלא שייך בה הכלל של "מגיד דבריו 
ליעקב" הוא קונטרס "תורה חדשה מאתי תצא". במהלך השיחה דן כ"ק אד"ש מה"מ 
באחד הביאורים במשמעות "תורה חדשה" - 'חידוש תורה מאתי יצא' ומבאר שזהו 

החידוש של היתר שחיטת שור הבר ע"י סנפירי הלוייתן.

52( חכ"ג, שיחה א לפ' בלק )ע' 168(.
53( סנהדרין סג, ב.

54( סי' עה )בהשלם סי' רמה. ובשינוי לשון(.
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בתחילה מבאר שהחידוש יהי' בהלכות שחיטה בכך שדיני שחיטה שבתורה: "הכל 
שוחטין ובכל שוחטין . . חוץ ממגל קציר" לא נאמרו מלכתחילה על שחיטה מיוחדת זו 
שתעשה ע"י סנפירי הלוייתן. לאחר מכן ממשיך ושואל; הרי הדין הוא "מה שאתה זובח 

אתה אוכל" וכאן הקב"ה הוא הזובח, וא"כ איך תותר לנו אם כן שחיטה זו?

ומבאר זאת על פי הביאור בחסידות ששחיטה היא בירור והמשכה - "אין ושחט אלא 
ומשך" - ואצל האדם ישנם הגבלות ודינים מיוחדים איך בדיוק לפעול את הבירור. 
אולם לגבי הקב"ה לא שייך הגבלות בזה, ומשום כך מותר לו לשחוט בכל האופנים ואין 

אצלו גם את ההגבלה של "מה שאתה זובח אתה אוכל".
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אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

הרב משה מרדכי ע"ה ארנשטיין

משפיע דישיבתינו*

 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.

נגלה
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הטעם  מקודשת, שכתב  אינה  הרמב"ם1 שמדאורייתא  של  טעמו  גם  שזהו  )ונראה 
"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 גט2(.

  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"3. 

ב. כתב המהרי"ט4 "מ"ש מהר"י קולון שאין כח ביד הקהל להפקיע הקידושין, ותמ' 
עליו - שהרי הרשב"א אמר שרשאין בכך"5.

 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 

* בתאריך י"א אד"ר נלב"ע המשפיע הרב משה מרדכי ע"ה ארנשטיין, ועם תחילת הזמן בו לומדים בישיבתינו מס' 

קידושין ראינו לנכון להביא כאן מאמר העוסק בעניני המס' אותו כתב בזמנו )ונדפס בגליון הערות התמימים ואנ"ש 
דישיבתינו )קמג( שי"ל לקראת סיום ה'שלושים'(.

1( הלכות אישות פ"ה, הל' כד.
2( וכן הכריע הבית שמואל סי' כט סק"ב, ודלא כשלטי הגבורים.
3( וראה עד"ז במהרי"ק שורש פד, ובשו"ת ב"י אבן העזר, ועוד.

4( בשו"ת שלו, ח"א סי' קלט.
5( וראה עוד ברבינו ירוחם, נתיב כב ח"ד, שלטי גבורים ב"ב פ"ה סי' תתב, ועוד.
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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".

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"ש6 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 

6( סי' שצט.
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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".

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 
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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.

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"ש7 - 
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" 

7( כתובות פ"ג, סי' ה'.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת76

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 
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 כתב8 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.

8( סוף הל' גירושין.



77 ערב ראש השנה ה'תש"פ

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"9.

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".

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 מסויים )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 

9( וראה עד"ז ב"ב מח, ב.
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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 
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"ף10 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 

10( הובא בשו"ת הריב"ש שם.
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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'11 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 
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[,

11( בתשו', ח"א סי' פט. הובא בחתם סופר בשבת שם.
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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.

בזמן קנין הקידושין

 הרב שמואל שי' גינזבורג
ר"מ בישיבה

א
בברייתא  "מפרש  ומפרש"י12:  כו'".  דרכים  בג'  נקנית  "האשה  בריש מסכתין  איתא 
בגמ' נותן לה כסף או שווה כסף, ואומר לה: הרי את מקודשת לי. שטר - כותב לה על 
הנייר, אף על פי שאינו שווה פרוטה, "הרי את מקודשת לי". ביאה - בא עלי' ואמר: 

"התקדשי לי בביאה זו". וכולהו יליף מקראי".

ויש לעיין, דהנה בברייתא שם )ה, ב( נאמר הל' רק לגבי קידושי כסף: "תנו רבנן: כיצד 
בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה 'הרי את מקודשת לי', 'הרי את מאורסת לי', 

'הרי את לי לאינתו' - הרי זו מקודשת".

אך  לי",  מקודשת  את  "הרי  הלשון  את  רש"י  השאיר  שטר  בקידושי  מדוע  וא"כ, 
בקידושי ביאה שינה רש"י את לשון הקידושין, ונקט "התקדשי לי".

ואכן מצינו ברמב"ם13, שלא חילק - ונקט בכולן הלשון "הרי את מקודשת לי".

ב
ויש להקדים, דהנה לשון הרמב"ם שם הוא:

שוה  או  כסף  מפרוטה  פחות  אין  מקדש,  הוא  בכסף  אם  מתקדשת:  האשה  "כיצד 
פרוטה. אומר לה הרי את מקודשת לי, או הרי את מאורסת לי, או הרי את לי לאשה 
בזה. ונותן לה בפני עדים . . ואם קידש בשטר, כותב על הנייר או על החרס או על 
העלה או על כל דבר שירצה הרי את מקודשת לי או הרי את מאורסת לי וכל כיוצא 

12( ד"ה 'בכסף ובשטר'.
13( הל' אישות רפ"ג.
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בדברים אלו, ונותנו לה בפני עדים . . ואם קידש בביאה אומר לה הרי את מקודשת לי 
או הרי את מאורסת לי או הרי את לי לאשה בבעילה זו וכל כיוצא בזה. ומתייחד עמה 

בפני שני עדים ובועלה".

ומשמע מדבריו, שבכל הדרכים שהאשה נקנית בהם צריך קודם לומר את הנוסח 
ואח"כ לעשות את הקניין )לתת את הכסף, או לבוא עליה(; וזה לכאורה לא כפשט 

הברייתא הנ"ל שקודם עושים הקניין ואח"כ אומרים14.

אך בשו"ע15 כתב כלשון הברייתא: "בכסף כיצד, נותן לה בפני שנים פרוטה או שוה 
פרוטה ואומר לה הרי את מקודשת לי בזה" )ואינו מביא בביאה, ולכאורה כיון שכתב 

בסוף הסימן הקודם שאסרו לקדש בביאה(.

ומשמע כנ"ל, שקודם נותן את הכסף ואח"כ אומר לה.

וצלה"ב האם נחלקו ובמה נחלקו.

ג
והנה בשולחן העזר16 הביא, דלכאורה יש בעי' באומר ואח"כ נותן, כיון שהוי כ"מקדש 
במלוה" שאינה מקודשת17 כיון שלא נהנית כעת; וכן כאשר נותן ואח"כ אומר - לכאורה 

גם אינה נהנית.

וכן הביא משו"ת שיבת ציון18, ד"שתיקה שלאחר מתן מעות לאו כלום היא19" כיון 
שלא גילתה דעתה שחפצה בקידושין.

ולכן רוצה לומר בשוה"ע שם, שגם בשו"ע הכוונה שקודם אומר ואח"כ נותן, כדברי 
הרמב"ם20.

אך עכ"פ מביא שם יישוב ה'שיבת ציון', דכיון שזה תוך כדי דיבור והנתינה לא קדמה 
לאיזשהו דבר אחר )כהדוגמ' המובאת בגמ' שם, שנותן לה לשם פיקדון ואח"כ אומר 

14( ועיין שו"ת צ"צ אהע"ז סי' צד, שכאשר כתוב בגמ' "נתן הוא ואמרה היא" משמע שהסדר בדוקא שקודם הוא נתן 
ואח"כ היא אמרה )כי אם קודם היא נתנה הוי כנושאים ונותנים בדבר ומקודשת מספק(.

15( אבעה"ז סי' כ"ז.
16( סי' ח. נסמן גם בנטעי גבריאל הל' נישואין ח"א פכ"ה אות יג. ועיי"ש מקומות נוספים הדנים בזה.

17( קידושין מז, א.
18( לר' שמואל ב"ר יחזקאל לנדא. סי' סט.

19( קידושין יב, ב.
20( וזה פלא גדול, כיון שידוע שפעמים רבות דברי הרמב"ם מצוטטים בשו"ע ואינו כותב בשו"ע נוסח חדש, גם 
אחרת  סובר  לכאורה   - הנוסח  את  לשנות  לנכון  מצא  כאן  ואם  במ"א;  מדעתו  שונים  דינים  מזה  לצאת  יכול  כאשר 

מהרמב"ם. ודו"ק.
ועפ"ז אתי שפיר מדוע לא לתווך את דברי הרמב"ם והשו"ע שהקנין והאמירה באים יחדיו וממילא אפשר למנותם בב' 

סדרים - כי כיון ששינה הרמב"ם מלשון הגמ', משמע שיש בזה בדוקא.
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 - "התקדשי לי בזה" - שאם שתקה אינה מקודשת(, וכן לא יכלה להנות בזה קודם 
מקודשת.

]ולמעשה, ידוע מנהג חב"ד ליתן את הטבעת ותוך כדי ההכנסה ליד לומר את הנוסח 
ולסיים את הנוסח כשהטבעת ממוקמת במקומה[.

ד
ועתה, כאשר אפשר לומר כב' האופנים, יש לבאר מדוע נחלקו הרמב"ם והשו"ע בפי' 

הברייתא:

דהנה י"ל שהלשון "הרי את מקודשת" הוא לשון הוה, שכעת היא נהיית מקודשת; 
משא"כ הלשון "התקדשי לי" הוא לשון עתיד, שלאחר הקניין היא תהי' מקודשת.

ולפ"ז אפ"ל את דברי רש"י, שהבין את הלשון כפשוטו, ולכן דוחק את דברי הגמ' 
כבשו"ע שקודם נותן ואח"כ אומר; וכיון שבביאה לא שייך לומר הנוסח לאחר הקניין, 
כיון שצריכים העדים לשמוע את הנוסח והרי העדים הם על הייחוד )לרוב הדיעות(21 
- ממילא שינה רש"י את הנוסח וכתב "התקדשי לי", שאכן כאשר אומר זאת עדיין אינה 

מקודשת ותתקדש בעתיד.

משא"כ הרמב"ם ס"ל שצריך דוקא נתינה לאחר אמירה, ומעדיף לדחוק את הלשון 
"הרי את מקודשת" שמתכוונים על העתיד )תוך כדי דיבור(; וממילא אי"צ לחלק בין ג' 

הדרכים ובכולם הל' היא "הרי את מקודשת לי".

וכ"ז לענ"ד ובד"א.

לשון עבר בקידושי ביאה

 הת' ישראל שי' הכהן ברנדלר
תלמיד בישיבה

א
איתא במתני' בריש מסכתין: "האשה נקנית בשלש דרכים, וקונה את עצמה בשתי 

דרכים: נקנית בכסף, בשטר, ובביאה וכו'".

21( כמובא ברמב"ם בתחילת דברינו.
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וברש"י שעל אתר איתא: "בכסף ובשטר. נותן לה כסף או שוה כסף, ואומר לה הרי 
את מקודשת לי. שטר; כותב לה על הנייר, אע"פ שאינו שוה פרוטה, הרי את מקודשת 

לי. ביאה; בא עלי', ואמר התקדשי לי בביאה זו".

וכבר עמדו המפרשים ודייקו בדברי רש"י שמשנה בדבריו לגבי האמירה בקידושי 
הינה  המצטרפת  האמירה  כסף  כשבקידושי  זו"  בביאה  לי  "התקדשי  שמוסיף  ביאה 
בכמה  זאת  ותירצו  זה"  "בכסף  ומפרט  מוסיף  ולא  לי"  מקודשת  את  "הרי   - כללית 

אופנים וכו'.

והנה ראיתי לדייק ענין נוסף ברש"י זה שלגבי האמירה בקידושי ביאה משנה בלשונו 
בנקיטת לשון עבר. דלגבי קידושי כסף מתבטא בלשון הווה "אומר לה הרי את מקדושת 
לי" )וכן לגבי קידושין בשטר שבהם רש"י לא מזכיר אמירה המצורפת לקידושין רק 
ש"כותב לה על הנייר.. הרי את מקודשת לי" וה"כותב" הינו בלשון הווה22( משא"כ 

בנוגע לקידושי ביאה מתבטא רש"י בלשון עבר: "ואמר התקדשי לי בביאה זו".

והנה יש שרצו לתרץ שרש"י משתמש בלשון עבר לגבי האמירה בקידושי ביאה בגלל 
נעשית  שהאמירה  כסף  לקידושי  בניגוד  למעשה  קודמת  האמירה  ביאה  שבקידושי 

בשעת הנתינה קודם שיבוא הכסף לידה23. 

אך ק"ק שלפי ביאור זה הי' רש"י יכול לכתוב "אומר לה התקדשי לי בביאה זו ובא 
עליה" והי' ברור יותר כוונתו שרוצה לומר שהאמירה קודמת לביאה ובלשון זו גם אינו 

משנה מלשונו לגבי קידושי כסף )ושטר( שבהם מדבר בלשון הווה כנ"ל.

ב
ואולי י"ל הסברה בזה ע"פ דברי הגמ'24:

 "רב מנגיד על דמקדש בשוקא ועל דמקדש בביאה . . נהרדעי אמרי: בכולהו לא 
מנגיד רב אלא על דמקדש בביאה בלא שידוכי, ואיכא דאמרי ואפילו בשידוכי נמי 

משום פריצותא".

ונמצא, שחכמים אסרו קידושין בדרך של ביאה וממילא כיום לאחר גדירת חכמים זו 
אין מקדשים בביאה ובלשון הרמב"ם בהל' אישות25: "אף על פי שעיקר הדבר כך הוא 

22( ב'מקנה' ובאור חדש ביארו שמדברי רש"י שלא מזכיר אמירה בשטר הרי שלדעתו אין צורך באמירה כשכותב לה 
על השטר הרי את מקודשת לי )וראה דעות שונות בזה באוצר הפוסקים לב, א, ו( ונמצא שלשיטת רש"י הכתיבה היא 
במקום האמירה ועפי"ז נוסף בפנים בסוגריים ההשוואה גם ל"כותב לה" שאף זה בלשון הווה כמו "אומר לה" שבקידושי 

כסף ובניגוד לקידושי ביאה "ואמר לה". ודו"ק.
23( חידושי הרי"ם אבן העזר כו, ו. 

24( מסכתין יב, ב.
25( פ"ג הכ"א.
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כבר נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשוה כסף. וכן אם רצה לקדש בשטר מקדש אבל 
אין מקדשין בביאה לכתחילה ואם קידש בביאה מכין אותו מכת מרדות כדי שלא יהיו 

ישראל פרוצים בדבר זה אף על פי שקידושיו קידושין גמורין".

עפ"ז אפשר לתרץ שינוי לשון רש"י, ובב' אופנים: 

א. היות לאחר איסור חכמים הנ"ל, אין לקדש בביאה לכן משנה רש"י וכותב בקידושי 
ביאה לשון עבר - שבעבר הי' סדר רגיל שמקדשים בביאה ואז היו אומרים "התקדשי 

לי בביאה זו".

קידש  כבר  אם  בדיעבד  ורק  מלכתחילה  בביאה  לקדש  אסרו  שחכמים  היות  ב. 
הקידושין תופסין לכן משנה רש"י וכותב בקידושי ביאה לשון עבר - שקידושי ביאה 

תופסים רק בדיעבד. 

לגבי קידושי  כנים הדברים הרי שיש לפרש את כל לשון רש"י  ויש להוסיף שאם 
בלשון עבר, שהרי המילים בהם מתאר את מעשה הקידושין בקידושי ביאה -  ביאה 
"בא עליה" יכולים להתפרש גם בלשון הווה וגם בלשון עבר ואם אכן כדברינו לעיל 
שהטעם ללשון עבר גבי האמירה בקידושי ביאה היא מצד איסור חכמים לקדש בזמן 
הזה באמצעות ביאה )וכפי שני האופנים דלעיל( ולא בגלל שבקידושי ביאה האמירה 

היא קודם מעשה הביאה הרי שיש לפרש גם את ה"בא עליה" בלשון עבר. 

בקושיית תוס' - "ואשה נמי תקני בחזקה"

 הת' עוז שי' גת
תלמיד בישיבה

אודות צורך המשנה למנות את מספר הדרכים בהם האשה נקנית )"האשה נקנית 
בשלש דרכים"( אע"פ שלאחמ"כ מפרטת "בכסף בשטר ובביאה", איתא במסכתין )ג, 
א( "מניינא דרישא למעוטי מאי? ולרב הונא . . למעוטי חליפין26. ס"ד אמינא, הואיל 
וגמר קיחה קיחה משדה עפרון, מה שדה מקניא בחליפין, אף אשה נמי מקניא בחליפין, 

קמ"ל".

26( חליפין הוא שם קנין, שנפעל על ידי שהקונה נותן חפץ לידי המקנה לשם חלות הקנאה. קנין זה נקרא גם "קנין 
סודר" )כיון שנעשה בד"כ ע"י בגד שאינו פחות מג' אצבעות על ג' אצבעות(.

אין עושים קנין חליפין אלא בכלי, ואפילו אם אינו שווה פרוטה.
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ממשיכה הגמ' ומקשה "ואימא הכי נמי", ומדוע אכן לא ייפעלו הקידושין ע"י חליפין? 
ע"כ מתרצת הגמ' - "חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה, ואשה בפחות משוה פרוטה 

לא מקניא נפשה".

תוס'27 נעמד על פירושו של רש"י ומקשה מספר קושיות, כשהשלישית מביניהם היא 
מדוע אין האשה נקנית בחזקה, והרי "כיון דס"ד השתא למגמר קניני אשה מקניני שדה 

א"כ אשה נמי תקני בחזקה כמו שדה"!

ויש להבין בקושיית תוס' מדוע נשאלת רק כעת לאחר שעלתה בדעתינו מחשבה 
ללמוד שקנין אשה הוא גם בחליפין, והרי הלימוד של קנין אשה מקנין שדה הובא 
בריש מסכתין )ב, א(, ולכאורה כבר לעיל הי' לו לתוס' להקשות קושייתו - מדוע אין 

אשה נקנית בחזקה, והרי קנינה נלמד מקנין שדה, ושדה נקנית בחזקה!

וי"ל הביאור בזה, ובפשטות, ובהקדים קושיא כללית בנוגע לגז"ש זו ד'קיחה קיחה' 
מקנין שדה לקנין אשה:

דהנה, איתא בזבחים )מח, א( "אין גזירה שווה למחצה". היינו, שכאשר לומדים דין 
הגז"ש  ועפ"ז קשה בענינינו, מדוע  מסויים מדין אחר הלימוד הוא לכל פרטי הדין. 

מלמדת רק בנוגע לקנין כסף ולא בנוגע לשאר קנינים?

וההסבר בזה פשוט, כיון שהגז"ש איננה מ'דיני קנין שדה' )אז הי' לנו ללמוד כל קניני 
שדה גבי אשה( אלא מקנין שדה עפרון, אותה קנה אברהם בכסף, וממילא אין זו גז"ש 

למחצה28.

אלא שכל האמור הוא בדברי הגמ' בריש מסכתין )ב, א(, אך הגמ' בסוגיין )לשיטת 
רש"י( מעלה אפשרות לומר שנלמד מקנין שדה עפרון )מקרה פרטי( גם קנין חליפין, 
ומקס"ד זו ניתן ללמוד שלולא המנין "בשלש דרכים האשה נקנית" הי' לי ללמוד בגז"ש 
משדה עפרון כל מיני הקנינים שבשדה לקניני אשה, ועפ"ז שואל תוס' - "כיון דס"ד 

השתא למגמר קניני אשה מקניני שדה א"כ אשה נמי תקני בחזקה כמו שדה"! וק"ל.

)ויש להעיר אודות אפשרות זו אותה מעלה תוס' )שחזקה תקנה באשה כמו בשדה( 
הוא קנין  דבר נוסף, שלכאורה ניתן לתרץ לשיטת רש"י שקנין ביאה הנזכר במשנה 
חזקה. שהרי קנין חזקה בקרקע נעשה ע"י מעשה השייך לקרקע - 'נעל גדר פרץ'29, 
וכן קנין חזקה בעבד כנעני נעשה ע"י שמכריחים אותו לעשות מעשה כלשהו - מעשה 
עבד. ולכאורה כן הוא באשה ג"כ, שקנין הקידושין בה הוא קנין חזקה - במעשה השייך 

לאישות. 

27( ד"ה 'ואשה בפחות מש"פ לא מקניא נפשה'.
28( וראה לקו"ש חח"י שיחה ג' לפרשת נשא )וסיום מס' נזיר( שם )סע' ב( שואל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

שאלה הנ"ל על האופן בו לומד רבי נהוראי נזירות שמואל מנזירות שמשון, ומיישב ע"ד הנ"ל.
29( בבא בתרא נב, ב.
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אך אין לתרץ כך, שהרי הגמ' )לקמן ט, ב( מביאה מקור נפרד לקידושי ביאה, ולא 
לומדים זאת משדה עפרון(.

בתוס' ד"ה 'האשה נקנית'

 הת' דוד שי' אלפנביין
תלמיד בישיבה

על ל' המשנה בריש מסכתין "האשה נקנית בשלש דרכים" איתא בתוס'30: "הכא תני 
בה"א, וכן בכמה דוכתין גבי איש ואשה קתני בה"א . . וקשה, דבההיא דתנן 'בתולה 
נשאת' אמאי לא תני הבתולה נשאת? וי"ל דהכא אקרא קאי, כלומר האשה המבוררת 
בפסוק, דאשכחנא אשה מבוררת בקרא גבי נשואין, דכתיב: "כי יקח איש אשה". אבל 
בתולה לא קאי אקרא, דלא אשכחנא בשום דוכתא בתולה בקרא מפורש גבי נשואין".

דהיינו שתוס' נעמד בפירושו על האות ה"א של "האשה נקנית" ושואל; מדוע התנא 
של משנתנו הוסיף את האות ה"א משא"כ גבי בתולה שלא שנה ה"א. 

ומתרץ, שהוספת האות ה"א היא רק בכל מקום שישנו פסוק מפורש בתורה לגבי 
המקרה המדובר במשנה, והאות ה"א באה להורות שמדובר כאן על המקרה )או האיש( 
הידוע, כגון 'ה"א הידיעה', אך כשאין פסוק מפורש בתורה והמקרה המדובר מופיע רק 

ברמז אין שונים את האות ה"א.

והנה בהמשך דבריו מקשה התוס':

"אבל קשה, לקמן דתנן 'עבד עברי', 'עבד כנעני', 'אמה עבריה', אמאי לא תני בהם 
ה"א? דהא מבוררין בפסוק נינהו!" ומתרץ: ושמא בהני עבד ואמה אין נופל בהן לשון 
ה"א, שאין מבוררין כ"כ, לפי שהוצרך לפרש בהן בהי מינייהו, אי בעברי, אי בכנעני, או 

בעברי', או בכנענית, דהא גבי יבמה קתני היבמה.

כלומר שמקשה התוס', מדוע גבי 'עבד ואמה' לא שונה אותם התנא בה"א והרי הן 
כתובים בתורה? ומתרץ, שהיות שבפסוקי התורה המדברים אודות 'עבד ואמה' אין 
ברור לחלוטין אודות איזה מקרה מדובר, אשר לכן אין שונה אותם התנא באות ה"א. 

והנה בסוף דבריו כותב התוס': 

30( ד"ה האשה נקנית.



87 ערב ראש השנה ה'תש"פ

 "ואין לחוש כל כך, שבכל מקום שונה התנא לשון הרהוט לו בפה, דכן מצינו שיש 
מקומות ששונה המעשה קודם המנין, כי האי דהכא, וכן 'בתולה נשאת ליום הרביעי' 

. . ויש מקומות ששונה המנין קודם כמו ב'עשרה מאמרות', 'אור לי"ד בודקין' וכו'".

והנה בהבנת סוף דברי התוס' נראה לומר בזה שני אופנים:

אופן הא': דברי התוס' הנ"ל בסופו אינם באים כהמשך לדבריו לפני כן, אלא כפתיחת 
נושא חדש. 

בתירוצו  נשאר  ה"א,  האות  בהוספת  התנא  שנה  מדוע  לקושייתו  שבנוגע  כלומר 
ישנו פסוק  ורק כאשר לגבי המקרה המדובר  הראשון, שהוספת האות ה"א היא אך 

מפורש בתורה.

ונמצא שפותח כאן תוס' ענין חדש, בנוגע לסדר שניית התנא במשניות, שלעיתים 
שונה המקרה קודם המנין ולעיתים המנין קודם למקרה31, ואין בזה כלל ברור אלא 

התנא שונה הלשון הרהוט לו בפה.

ויש להביא ראי' להבנה זו מדברי תוס' הרא"ש בריש מסכתין32:

"הכא קתני המעשה קודם המנין, וכן 'אתרוג שוה לאילן בג' דרכים'. וגבי זב הקדים 
המנין למעשה, 'בז' דרכים בודקים את הזב' ולא הקפיד התנא לשנות בסגנון אחד, אלא 

כמו שהיתה משנתו שגורה בפיו".

בנוגע  התוס'  של  הראשונה  שאלתו  את  כלל  מביא  שאינו  הרא"ש,  בתוס'  ונראה 
לסדר  בנוגע  התוס'  של  האחרונים  דבריו  את  רק  מביא  אלא  ה"א,  האות  להוספת 
המעשים והמנינים במשניות, ועפ"ז אפשר לומר שדבריו של התוס' אינם באים כהמשך, 

אלא כענין חדש.

ואולי יש להוסיף הסברה ע"פ ההיגיון לחלק בין הוספת האות ה"א לבין הסדר בדברי 
התנא, שבנוגע להוספת האות ה"א, הקושי הוא רב שהרי לשון המשנה היא לשון קצרה, 

ומדוע מוסיפים ה"א, משא"כ בנוגע לסדר אין קשה כ"כ. 

ולפ"ז נמצא, שלמסקנת התוס', התנא שונה ה"א, אך ורק במקום שהמקרה מפורש 
בפסוק )וכפי שמשמע מהמרש"א, שיסוד זה נשאר בתוס'(. 

אופן הב':

דברי התוס' באים כהמשך וכתירוץ לשאלתו הראשונה לגבי הוספת האות ה"א.

31( וראה בפנים התוס' שמביא הדוגמאות לזה.
32( ד"ה 'האשה נקנית'.
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כלומר, שקשה לתוס', מדוע מוסיף התנא אצלנו את האות ה"א, וכן גבי עבד ואמה, 
מדוע אינו מוסיף שם את האות ה"א, ועל זה מגיע תירוצו שאכן אין כלל ברור, והתנא 

שונה לשון הרהוט לו בפה. וכן נראה מחידושי הב"ח33 שלומד כך.

ונמצא שלמסקנת התוס' אי הוספת האות ה"א אינה בגלל סיבה מסויימת אלא בכל 
מקום שונה התנא לשון אחרת, לשון הרהוטה לו בפה.

דעת תוס' בענין קנין חליפין בעבד עברי
 הת' יעקב שי' אמיתי
תלמיד בישיבה

איתא בריש מסכתין "היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם".

תוס'34 נעמד על פיסקא זו במשנה ושואל מדוע בתחילת המשנה נכתב כי "האישה 
גבי יבמה לא  ואילו  נקנית,  נקנית בשלוש דרכים", ולאחר מכן הובאו הדרכים בהם 

הובאה כמות הדרכים הקיימות?

ובא' התירוצים מוסבר בתוס', שבכל מקום בו אין מיעוט אותו יש לשלול - לא נכתב 
מנין. מנין נכתב כאשר יש צורך בשלילת מה שלא מוזכר במשנה - כאשר אין ענין 
כזה - אין צורך בכתיבת מנין. לפיכך לא הובאה כמות הדרכים בהם נקנית היבמה - כי 
אין בכמות זו דרך אותה יש לשלול. כמו־כן, מוסיפים תוס', יש לומר גם בעבד עברי: 

הסיבה לכך שלא נכתב בו מנין, נעוצה בכך שגם בו אין צורך למעט דבר־מה.

על דבריו האחרונים שבתוס', מקשה המהרש"א. מדוע נכתב בתוס' שאין מה למעט, 
בעוד ידעינן שיש למעט את דרך קניין העבד העברי בחליפין? עבד, הרי, נקנה בכסף 
ובשטר. ולדינא, אין אפשרות לרכוש עבד באמצעות קניין חליפין. אם כן, קיים דבר־מה 
בעבד שיש למעטו - והדרא קושיין לדוכתא, מדוע לא הובא מנין בענין עבד עברי, שגם 

בו יש למעט את קנין החליפין.

והנה, בהמשך הגמרא )ח, א(, הובא לימוד מן הפסוק "מכסף מקנתו"35, שלפיו מכסף 
מקנתו דוקא - ולא מתבואה וכלים. היינו, שלא באמצעות קניין חליפין - המתבצע 
באמצעות תבואה או כלים )וכל כיו"ב(. ואכן בתוס' שם נכתב על דברים אלו שבגמרא, 
שעבד עברי אינו נקנה בחליפין. אלא שלמסקנת הגמרא שם, המיעוט הנלמד מפסוק 

33( ד"ה 'בא"ד לפי שהוצרך לפרש בהן'.
34( ד"ה 'היבמה נקנית'.

35( ויקרא כה, נא.
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זה הוא אחר, ולא בהכרח שאין אפשרות לקניין עבד עברי באמצעות חליפין. ובאמת, 
מצינו בכו"כ ראשונים שעבד עברי אכן נקנה גם בחליפין36.

ולמעשה, דעה זו שבראשונים נעוצה בגמרא מפורשת. במסכת מגילה )כג, ב( נכתב, 
שיש להקיש עבד עברי לקרקע. והיות שעבד עברי הוקש לקרקע - יש להחיל בו את 
דיני הקניין הקיימים בקרקע. לפיכך, כשם שקרקע נקנית אף בחליפין - יש להשליך 
זאת גם כלפי עבד עברי. ואם כן, עבד עברי ייקנה גם באמצעות חליפין. היקש זה אף 

מופיע בתוס', ובו אף מפורש שהיקש זה נאמר כלפי עבד עברי דוקא37.

וא"כ, ייתכן שלדעתם של התוס'38 אף אצלנו, עבד עברי אכן נקנה בחליפין - ולא 
נצרכה המשנה למעט את דרך קניין זה. ואזדא לה קושייתו של המהרש"א.

אלא שלמרות כל זאת, עדיין יוקשו דברי התוס', שכן אף אם נאמר שלמסקנת הגמרא 
שם אין למעט קניין חליפין - יש למעט ענין אחר; תבואה וכלים השווים פחות מפרוטה 
)וראה בגמרא שם מאי רבותא בכך(. אם כן עדיין אין מובנים דברי תוס', שכן סוף כל 

סוף יש דבר־מה המתמעט - תבואה וכלים כנ"ל.

וכן קשה מדוע לא הביא התנא את קנין חליפין שקונה?

ואולי אפ"ל, שבגלל זה לא כתב התנא מנין, כי אחרת היינו ממעטים גם חליפין וגם 
פחות משוה פרוטה. 

מחזר ומוזהר - בשיטות רש"י והב"ח

הת' יוסף יצחק שי' בן אפרים
 הת' מנחם מענדל שי' קמינסקי
תלמידים בישיבה

איתא בפסחים39 "מתני'. רבי יהודה אומר: בודקין אור ארבעה עשר, ובארבעה עשר 
שחרית, ובשעת הביעור. וחכמים אומרים: לא בדק אור ארבעה עשר - יבדוק בארבעה 

36( חי' תלמיד הרשב"א שם ח א בל' ראשון, למסקנת הגמ' שם, שהדרשה נאמרה לענין אחר, וכ"ג מתוס' שם ב א 
סוד"ה היבמה, עי"ש במהרש"א, וי"ל כן בד' הראב"ד שלוחין פ"ד ה"ב, עי"ש. וע"ע אדם כרך א פ"י: אדם כקרקע.

37( ואף שהקשו על עובדה זו, מכל־מקום ברור שהיא מתקבלת כמוגמרת ודאית.
38( ומה שמצינו כנ"ל, שבתוס' אכן נכתב שעבד עברי אינו נקנה בחליפין - ייתכן שכתבו זאת קודם שהובאה מסקנת 

הגמרא. אולם לאחר מכן, הנה אין הכרח שזוהי דעתם.
ועל כל פנים, גם באם נאמר שלתוס' אכן אין עבד עברי נקנה בחליפין, וכפי שנכתב בדבריהם בדף ח', עדיין ייתכן 
שלהדעה המתרצת אצלנו, בדף ב' - המובאת כתירוץ נוסף, אכן נקנה עבד עברי בחליפין. ואם בכך נוכל לתרץ קושייתו 

של המהרש"א - יש לומר זאת. כידוע שבשביל לתרץ - מתרצינן גם בדוחק.
39( י, ב ואילך.
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עשר, לא בדק בארבעה עשר - יבדוק בתוך המועד, לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר 
המועד".

ובגמ' שם מוסבר ששורש מחלוקתם נעוץ בחשש שמא יאכל תוך כדי הבדיקה, שרבי 
יהודה חושש לכך ולכן גוזר שלא לבדוק בזמן שהוא אסור, אך חכמים אינם חוששים 

לכך, ולכן אינם גוזרים משום חשש זה שלא לבדוק במועד עצמו.

לאחמ"כ מקשה הגמ' מספר קושיות )ולדוגמ'; תבואה חדשה הפרושה ביום הנף40 
בשווקי ירושלים - דעת חכמים )רבי מאיר( אינה נוחה מכך, כיון שישנו החשש שמא 
יבואו לאכול ממנה עוד קודם הנפת העומר, ואילו שיטת רבי יהודה היא שלא חוששים, 
וזהו היפך סברתם הנ"ל(, כשבסופם מסיקה ששורש מחלוקתם נעוץ בסברא לגבי אדם 

העומד מול איסור חמץ:

לשיטת רבי יהודה אין דרכו של אדם להיבדל מחמץ ולכן כשיבוא לבדוק אחריו 
תוך כדי החג עלול לבוא לאוכלו, ואילו חכמים סוברים שעל אף ובד"כ אין אדם נבדל 
מן החמץ, בכל זאת בנדו"ד כש"הוא עצמו מחזר עליו לשורפו, מיכל קאכיל מיניה"? 
ובמקרה שלנו האדם נבדל מהחמץ ואין לחשוש שמא יבוא לאוכלו, ולכן יש לבדוק 

אחר החמץ גם במועד עצמו - בשעת האיסור.

והנה, רש"י בפירושו41 )בגירסא המצוי' לפנינו( משנה מל' הגמ' וכותב "אבל בחמץ 
לא, משום דמוזהר עליו לשורפו". ובהגהות הב"ח משנה שוב בל' רש"י, ומגי' שהל' 

הנכונה היא "בחמץ לא, משום דמחזר עליו לשורפו".

ואע"פ שניתן לומר - ובפשטות - ששינויי נוסחאות אלו הינם טעות המעתיק ולכן 
הגי' זאת הב"ח, אולי יש לומר בכ"ז הסברות בב' לשונות הנ"ל - 'מחזר' ו'מוזהר' - 

המצויים לפנינו בפירש"י ובהגהות הב"ח.

וכדי להבין זאת יש להקדים ב' ענינים; א. תוכנה של תיבת אזהרה במובנה התלמודי. 
ב. ההבדל והחילוק במשמעות ב' תיבות מחזר ומוזהר.

בנוגע לאזהרות, ישנו הכלל הידוע "דאין עונשין אלא אם כן מזהירין", כלל שנאמר 
על מצוות דאורייתא בלבד )משא"כ מצוות דרבנן אינן צריכות אזהרה(.

40( נאמר בתורה: "כי תבואו אל הארץ . . וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן... ולחם 
וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קרבן אלהיכם", ומכאן שאסור לאכול מן התבואה החדשה 

קודם הקרבת מנחת העומר בששה עשר בניסן;
אמנם בזמן שבית המקדש הי' קיים, משקרב העומר, הותר מיד לאכול מן התבואה החדשה, שהרי נאמר: "עד הביאכם 
את קרבן אלהיכם", ומשמע שלאחר הקרבת העומר הותר החדש מיד, אבל לאחר חורבן בית המקדש התקין רבן יוחנן 

בן זכאי שיום ששה עשר בניסן - שהוא יום הנפת העומר - יהא כולו אסור לאכול בו מן החדש.
41( ד"ה חבל בחבל מיחלף כו'.
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ובנוגע לתוכן תיבות מוזהר ומחזר: תיבת 'מוזהר' מבטאת אדם שרצונו לעשות דבר 
מסויים, אך הינו עומד ב'אזהרה' שלא לעשות זאת )בציווי לעשות נגד רצונו(. לעומת 
זאת תיבת 'מחזר' מבטאת אדם שכל מעשיו ורצונו הם שלא לעשות את המעשה הנתון 

ב'אזהרה'.

וע"פ ב' הקדמות אלו אולי יש לומר בטעם רש"י והב"ח בשינויי הגרסאות:

לשיטת רש"י, תי' חכמים נעוץ בשוני וההבדל שבין החמץ )עליו נסוב הדיון( משאר 
האיסורים שהובאו לעיל - כתבואה חדשה - מהם קושיית הגמ': חמץ אסור מדאורייתא, 
והיות שבאיסור חמץ  גזירות מדרבנן.  הינם  ושאר האיסורים  משא"כ תבואה חדשה 
האדם נתון באזהרה - 'מוזהר', אין חשש שייכשל באכילתו )משא"כ בשאר האיסורים 

שהינם גזירות מדרבנן בלבד(.

ואילו לשיטת הב"ח, אכן חמץ חמור יותר בכך שהאדם נתון תחת 'אזהרה' מדאורייתא, 
והחשש שייכשל הוא פחות, אך גבי חמץ ישנה חומרא נוספת הגורמת לאדם להיבדל 
יותר מן החמץ, והיא שהאדם 'מחזר' אחר החמץ לשורפו )בשונה מהאיסורים האחרים 
כיון שאין חשש שיבוא  ואף לאחר שעת הביעור  ולכן הורו חכמים לבדוק  בסוגיין(, 

לאכול את החמץ.

מציאות שלימה דוקא - בשבת ובחמץ

 הת' ישראל שם טוב שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

לחי'  לבהמה  מאכיל   - לאכול  שמותר  שעה  כל  "מתני'.  א(  )כא,  בפסחים  איתא 
ולעופות, ומוכר לנכרי, ומותר בהנאתו, עבר זמנו - אסור בהנאתו, ולא יסיק בו תנור 
וכירים", ובגמ' )כא, ב( מבואר מהו חידוש התנא שבמשנתינו בכך שחמץ קודם זמנו 
מותר בהנאה - "וקא משמע לן כדרבא, דאמר רבא: חרכו קודם זמנו - מותר בהנאה, 
אפילו לאחר זמנו", שאם חרך את החמץ לפני שעת הביעור, מותר בהנאת החמץ אף 

לאחר שעת הביעור.

ממשיכה הגמ' ומבארת מהו החידוש בהמשך דברי התנא "עבר זמנו אסור בהנאתו 
אלא  חמץ  ביעור  אין  דאמר;  יהודה,  לרבי  צריכא,  לא   - וכירים"  תנור  בו  יסיק  ולא 
שריפה. סלקא דעתך אמינא: הואיל ואמר רבי יהודה מצותו בשריפה, בהדי דקא שריף 
חריכת החמץ,  מועיל  אין  הביעור  לן", שלאחר שעת  קא משמע   - מיני'  ליתהני  לי' 

ואפילו אם שרף את החמץ והפכו לאפר - החמץ אסור בהנאה. 
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ואולי יש לתת ביאור בעומק טעם דין זה ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש42, 
אודות השבת הראשונה עלי' נצטוו בנ"י מפי משה רבינו - השבת שבה ניתנה התורה.

בשיחה זו מוכיח ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות גדולה ב' נקודות כלליות בנוגע 
לקדושת השבת: א. קדושת השבת חלה דוקא על מציאות של שבת שלימה - יום שלם, 
ורק לאחמ"כ חודרת בכל פרט ורגע במשך היום. ב. לאחר שחלה מציאות השבת, אף 
אם חילל את השבת )בע"כ וכדומ'( אין נעשית השבת מחוללת ומותרת, אלא על כל 

רגע בשבת - 'הרף עין' - חייבים מיתה בחילולו.

ולאחמ"כ מסכם את הדברים כפי שהם בנוגע לשבת בה ניתנה התורה:

"המצוות שניתנו בסיני ביטלו את הציוויים הקודמים ולא רק הוסיפו עליהם, וכך 
גם לגבי מצות השבת, שכאשר ניתנה מצות השבת בסיני, התבטל ציווי השבת שניתן 
במרה. ולכן יוצא, שמאותו רגע היו השעות הקודמות של אותו יום חולין לגבי ההמשך, 

והיום כולו לא נקבע כ'יום השביעי'.

"וכיון שלפני הפסוק "מחללי' מות יומת" לא היתה יכולה לחול מציאות השבת רק 
על חלק מהיום, יוצא שגם השעות שלאחר מ"ת לא היו שבת. ומכך מובן, שהשבת 

הראשונה כפי שהיא מצד מתן תורה התקיימה רק בשבת שלאחר מ"ת".

ואוי"ל שזהו עומק טעמו של הדין הנ"ל:

כאשר חסר בתארי החמץ בשעת הביעור )כיון שחרכו( לא חל עליו גדר איסור החמץ, 
כיון שהאיסור חל דוקא על מציאות ששמה עלי' עם תארי החמץ כמבואר בארוכה 

בספרי המפרשים ) - בדוגמת קדושת השבת שחלה רק על מציאות יום שלימה(.

אך כאשר כבר חל גדר איסור החמץ כיון שהחמץ הי' שלם בתאריו שוב לא יועיל 
לחרוך אותו או אף אפי' לשרוף - כיון שכבר חל האיסור וחדר בכל פרטיו ) - בדוגמת 
קדושת השבת שלאחר שחלה, שוב אסור לחללה, ואף אם חוללה בהיתר לא יועיל כדי 

לבטל את קדושת השבת, אלא על כל רגע חייב(. ודו"ק.

42( ח"ח, שיחה ג' לפ' נשא, ע' 49 ואילך.
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"בכל מאודך" - בכל המצוות

הנ"ל

א
איתא בפסחים )כה, א( "רבי אליעזר אומר: אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל 
מאדך, ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא לומר לך: אם יש אדם שגופו 
חביב עליו מממונו - לכך נאמר בכל נפשך, ויש אדם שממונו חביב עליו מגופו - לכך 
נאמר בכל מאדך". ונמצא, שבפסוק "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" 

התורה מחייבת כל יהודי למסור את נפשו.

עריות  וגילוי  מע"ז  חוץ  מתרפאין  "בכל  יוחנן  רבי  דברי  את  הגמ'  מביאה  ומיד 
על מצוות  בעובר  ולא  נפשו,  את  דוקא מחויב אדם למסור  בהם   - דמים"  ושפיכות 
אחרות. ובהמשך הסוגיא שם לומדת הגמ' מן הפסוקים ומן ההגיון מדוע דוקא בג' 

עבירות אלו.

הר"ן43 כתב "ומיהו כל חד וחד מיחייב ליתן כפום ממוני' כדי לקיים מצות עשה, 
כרבן גמליאל שלקח אתרוג באלף זוז". ונמצא מדבריו שהחיוב של 'בכל מאודך - בכל 
ממונך' קיים בכל המצוות ולא רק בג' עבירות, ועל קיומם של כל המצוות צריכים 

למסור את הממון.

ויש שהקשו עליו44, שהרי בגמ' מוכח שדין חובת מסירת נפש - 'בכל נפשך' - נוהג 
בג' עבירות בלבד ולא בשאר מצוות, וא"כ גם דין חובת מסירת הממון - 'בכל מאודך' - 
על אהבת הקב"ה נוהג לכאורה בג' עבירות בלבד, ולא בשאר מצוות, ולא כפי שפירש 

הר"ן. 

43( סוכה, טז, א. ד"ה 'ולהדור מצוה עד שליש מצוה'.
44( ביאור הגר"א, יורה דעה סקנ"ז, ס"ק ה. וכן הוא ברש"ל )הובא ב'מגלה עמוקות'(.
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ב
ישנם שתירצו45 שדין בכל מאודך נוהג גם הוא בג' עבירות בלבד כפי דין 'בכל נפשך'. 
ובזה מסר ממונו על  זוז  ומה שהוכח ממעשיו של רבן גמליאל שקנה אתרוג באלף 
'שאר מצוות' )ולא רק בג' עבירות( - י"ל שמסר כיון שהוא ב'קום ועשה' )מצווה אותה 
מצוות שלא   - ואל תעשה'  ב'שב  כשמדובר  אך  מינים(,  ד'  ליטול   - לעשות  חוייבנו 
ואילו כעת מתבצעות מצד  חוייבנו לקיים אותן אלא שלא לעשות את ההיפך מהן, 

האונס בדרך ממילא - אינו מחויב למסור ממונו.

וזוהי הדגשת התורה בפסוק זה העוסק בג' עבירות בלבד, שבהם מחויב למסור את 
נפשו על ג'  ממונו גם כשמדובר במקרה ד'שב ואל תעשה', כפי שמחויב למסור את 
עבירות גם במקרה ד'שב ואל תעשה'. )ואילו הלימוד המחייב למסור את הממון בשאר 

המצוות )רק כאשר מדובר על מקרה של 'קום ועשה'( הוא ממקום אחר(.

אך דוחק לומר כן בשיטת הר"ן, שהרי תוס'46 סבירא לי' שהגירסא הנכונה בסוגיין 
שרק  היינו,  תעבור",  ואל  "תיהרג  ולא  יעבור"  ואל  "יהרג  היא  המאורסה  נערה  גבי 
על הבעל למסור את נפשו ואילו היא תעבור ואל תיהרג, וטעמו - כיון שאינה עושה 
נפשו אלא כשעושה  אינו חייב למסור את  בג' עבירות  ומדבריו עולה, שגם  מעשה! 

מעשה בעצמו - קום ועשה, אך ב'שב ואל תעשה' מותר.

ובר"ן משמע בהדיא47 שסובר כתוס', ומוכיח את שיטת הרי"ף )הגורס ג"כ גבי נערה 
המאורסה "יהרג ואל יעבור"( שהחיוב למסור את הנפש - ככתוב בפסוק 'בכל נפשך' 
- על ג' העבירות הינו אך ורק אם עשתה מעשה )קום ועשה( כנ"ל, משא"כ בשב ואל 

תעשה סובר גם הוא שאין מחויב למסור את נפשו.

וע"פ כהנ"ל קשה תירוצם, שהרי מלשון הפסוק "בכל נפשך ובכל מאודך" וכן מלשון 
הגמ' "אם יש אדם שגופו חביב עליו מממונו . . ויש אדם שממונו" משמע שהן במסירת 
הנפש והן במסירת הממון נצטווינו על מקרה שווה, ולפי התירוץ הנ"ל יש לחלק את 
הפסוק לב' חלקים 'בכל נפשך' - רק כשעושה מעשה, ו'בכל מאודך' - אפילו בשב ואל 

תעשה )וזוהי הדגשת הפסוק(.

בקובץ שיעורים מובא תירוץ נוסף, שהדין הנ"ל ד'בכל מאודך' קיים בכל המצוות, 
והחידוש וההחמרה בע"ז היא שדוקא בה מי 'שממונו חביב עליו מגופו' צריך למסור 

את ממונו, אך בשאר מצוות לא.

45( דבר יעקב.
46( ד"ה 'אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור'.
47( ד"ה 'אף נערה המאורסה יהרג ואל יעבור'.
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אך גם תירוצו אינו מתיישב כ"כ, שהרי לא הובא בר"ן או בא' משאר פוסקים, וא"כ 
הוא בדרך דוחק.

ג
ובהקדים דברי הר"ן בסוגייתנו48 בטעם הדבר  ונראה לומר הביאור בשיטת הר"ן, 
"דמפקי' מקרא ד"ואהבת" ע"ז בלחוד ולא מוקמינן לי' בכל המצות שקיומן הוא אהבתו 
של הקדוש ברוך הוא", ומבאר "היינו טעמא, משום דכיון דמקרא א' מיקל דהיינו "וחי 
בהם" )ולא שימות בהם(, ומקרא א' מחמיר דהיינו "ואהבת", מסתברא לאוקומי קרא 
ד'וחי בהם' בכל המצות כולן וקרא ד'ואהבת' בע"ז בלבד, שכל הכופר בה מודה בכל 

התורה כולה, ובה תלוי עקר אהבתו של הקדוש ברוך הוא".

כלומר, אך ורק מצד ה'קולא' שבפסוק 'וחי בהם' יש לנו להקל במצוות מסוימות, 
עליהם אינו חייב למסור את עצמו למען אהבתו את הקב"ה.

ועפ"ז מובן בפשטות שהטעם שציווי מסירת נפש - 'בכל נפשך' - הוא דוקא בע"ז ולא 
בשאר מצוות הוא רק מצד הפסוק 'וחי בהם', ולכן אינו חייב למסור את נפשו על שאר 
המצוות, אך ציווי מסירת הממון - 'בכל מאודך', כיון ולא מצינו בכתוב ענין הסותר 
לציווי זה )כ'וחי בהם' מול 'בכל נפשך'( ציווי מסירת הממון נשאר כמות שהוא בכל 

מצוות התורה ללא חילוק. ומבוארים היטב דברי הר"ן.

סדר ד' לשוני גאולה ברשב"ם

 הת' מנחם מענדל שי' ראדאל
תלמיד הישיבה

איתא בפסחים )צט, ב( "מתני'. ערב פסחים, אפילו עני שבישראל . . ולא יפחתו לו 
מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי".  ומפרש הרשב"ם את החשיבות בד' כוסות 
אלו - "גבאי צדקה המפרנסין את הענים . . מצינו בב"ר )פ' פח( רב הונא בשם רבי 
אבא אמר כנגד ארבע לשוני גאולה האמורין בגלות מצרים והוצאתי וגאלתי ולקחתי 

והצלתי )בפ' וארא(".

דלהלן49:  בסדר  מובאות  גאולה  של  לשונות  ד'  בתורה  שהרי  להבין,  יש  ולכאו' 
"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע 

48( ד"ה 'אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך'.
49( שמות ו, ו־ז.
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נטוי' ובשפטים גדולים" ובפסוק שלאחמ"כ ממשיך הכתוב "ולקחתי אתכם לי לעם", 
ומדוע משנה הרשב"ם מסדר הכתובים שבתורה )כשאת הל' 'והצלתי' מביא לבסוף(?

ובלקו"ש50 )כהקדמה לביאור המרכזי בשיחה שם( נעמד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א על דברי כ"ק אדה"ז בשו"ע שלו "שהד' כוסות תקנו חכמים כנגד ד' לשונות 
של גאולה האמורים בפ' וארא, והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי כו'", ומקשה )בקושיא 

הג'( מדוע שינה כ"ק אדה"ז מסדר הכתובים שבתורה?

ובהע' 8 מציין כ"ק אד"ש מה"מ לפי' הרשב"ם הנידון שגם הוא קשה. ומציין, שאף 
וכמו שכתב:  ומשמע "שכן היתה גרסתו בבראשית רבה )שממנו העתיק את דבריו, 
ומצינו בב"ר כו'(, אינו מובן למה בחר בהגירסא שבב"ר ולא בהגירסא שבירושלמי"? 
גם  גריס  )בדוחק עכ"פ( שכך  "ואם תמצי למימר  ומוסיף ומקשה כ"ק אד"ש מה"מ: 

בירושלמי, בכל אופן קשה כנ"ל - כפי הגירסא שלו - בב"ר ובירושלמי".

והנה, בהמשך הליקוט )בגופו(, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שיסוד ההלכה בשו"ע הרב 
שם, היא שמצות הסיבה בליל הסדר אינה פרט במצות אכילת מצה אלא ענין בפ"ע, 
ועפ"ז מבאר שם את דקדוקי ל' כ"ק אדה"ז, שד' כוסות ששותים בליל הסדר הם כנגד 
ד' לשונות של גאולה דוקא )"האמורים בפ' וארא"( ולכן חייבים בהסיבה - דרך גאולה 

וחירות.

ולא רק באופן כללי קשורים ד' הכוסות ששותים לד' לשונות של גאולה, אלא גם 
באופן פרטי - כל כוס קשורה לשון פרטית. ולכן מביא כ"ק אדה"ז את ד' הלשונות לא 
כסדר כתיבתן בתורה, אלא כסדר שתייתן )ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שייכות כל כוס 
פרטית לד' הלשונות הנ"ל, ובסדר שהביא כ"ק אדה"ז דוקא. ולאחמ"כ, מבאר את פרטי 

הדברים גם על ע"פ פנימיות הענינים(.

ולכאורה ע"פ ביאור זה, הי' על הרשב"ם להעתיק את הלשונות בסדר הפסוקים דוקא 
ולא כפי שהביא אותם בתקופה מאוחרת יותר כ"ק אדה"ז, שהרי הרשב"ם חיבר את 
פירושו על הגמ' והי' צריך לכאורה להדגיש את המעלה שבסדר הפסוקים כפי שכתוב 
בתורה, ותירוץ הנ"ל אינו שייך לגביו כיון שאין פירושו קשור לדיני הסיבה, אלא לדיני 

צדקה )שעל הגבאים לפרנס את העני בד' כוסות כנגד ד' לשונות של גאולה(.

ואולי י"ל ובדוחק עכ"פ, שכיון ובמשנה הובא דין ד' כוסות לעני לאחר )ובהמשך( 
סדר  את  בפירושו  הרשב"ם  הביא  שיסב",  עד  יאכל  לא  שבישראל  עני  "אפילו  לדין 
הלשונות שלא כסדר הכתובים, לומר שגם בעני שייכים דיני הסיבה במילואם ולא רק 

כפרט באכילת מצה, אלא גם בשתיית יין. ועדיין צ"ע.

50( חי"א, שיחה א' לפרשת וארא, ע' 14 ואילך.
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צד הקדושה שכנגד ד' יסודות הרעים

 הת' אשר זעליג שי' שאער
שליח בישיבה

בחלקו השני של פ"ט בתניא מבאר כ"ק אדה"ז שחפצה ורצונה של הנפש האלקית 
ה'  הוא שאהבת  שרצונה  בזה,  ומפרט  ומרחיב  ואבריו,  הגוף  על  לבדה  למשול  הוא 
שבלב  השמאלי  בחלל  גם  תתפשט  ב"ה  א"ס  בגדולת  מההתבוננות  כתוצאה  הבאה 

שייהפך מאהבת העולם לאהבת ה'. 

וממשיך לבאר - "והיינו, שיעלה ויבוא ליגיע למדריגת אהבה רבה וחיבה יתירה . . 
וכן שאר כל המידות שבלב שהם ענפי היראה והאהבה יהיו לה' לבדו, וכל כח הדיבור 
שבפה והמחשבה שבמוח יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלקית 
לבדה שהן מחשבת ה' ותורתו להיות שיחתו כל היום לא פסיק פומי' מגירסא וכח 

המעשיי שבידיו ושאר רמ"ח אבריו יהי' במעשה המצות לבד".

ואולי יש לדייק בדא"פ, שבקטע זה מבאר כ"ק אדה"ז את המידות הטובות שבצד 
הקדושה )בהם חפצה הנפש האלקית( לעומת המידות הרעות הנובעות מארבע יסודות 

הרעים )שנזכרו בפ"א(: 

כנגד כעס וגאוה הנובעים מ'יסוד האש' - ישנה "מדרגת אהבה עזה כרשפי אש".

כנגד תאוות התענוגים הנובעים מ'יסוד המים' כי המים מצמיחים כל מיני תענוג" - 
ישנה "מדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש. והיא הנקראת 
בכתוב "אהבה בתענוגים", להתענג על ה' מעין עולם הבא. והעונג הוא במוח חכמה, 
ושכל המתענג בהשכלת ה' וידיעתו כפי השגת שכלו וחכמתו. והוא בחינת המים וזרע 

חסידות
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אור זרוע שבקדושת נפש האלהית, המהפכת לטוב את בחינת המים שבנפש הבהמית 
שמהם באו תאוות תענוגי עולם הזה מתחילה".

של  ריקנותה  הוא  )שתוכנם  בטילים"  ודברים  והתפארות  וליצנות  "הוללות  כנגד 
הקליפה, והאדם ההולך בדרכה( הנובעים מ'יסוד הרוח' - ישנם "שאר מידות שבלב 
שהן ענפי היראה והאהבה יהיו לה' לבדו וכל כח הדיבור שבפה והמחשבה שבמוח 
יהיו ממולאים מן לבושי המחשבה והדיבור של נפש האלקית לבדה. שהן מחשבת ה' 

ותורתו".

הנובעים  ממצבו(  ולייאש  רוח  לנמיכות  לאדם  )הגורמים  ועצבות  עצלות  וכנגד 
מ'יסוד העפר' - ישנה העשי' בפועל "להיות שיחתו כל היום לא פסיק פומי' מגירסא 

וכח המעשיי שבידיו ושאר רמ'ח אביריו יהי' במעשה המצוות לבד".

וכמובן שכל זה הוא בדא"פ, ולא להוציא את הדברים מידי פשוטם.

חילוק עבודה ושכר - "ועוד ועיקר" 

 הת' אברהם חיים שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ כי־תצא בתחילתו מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
דברי הרמב"ם בהלכות תפילה, שם כתב "מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קוראין 
ב' הפרשיות  בין  יסוד, שמוכרח להיות קשר  כ"ק אד"ש מה"מ  ומכך מניח  במנחה", 

שקוראים בשבת בשחרית ובמנחה, כיון שמגיעות בהמשך אחת לשני'.

וממשיך ומקשה ג' קושיות עפ"ז על ב' הפרשיות שקוראין בשבת הנ"ל - פרשת כי־
תצא ופרשת כי־תבוא. הקושיא הראשונה היא, שלכאורה גם שם הפרשיות וגם תכנם 
הוא הפוך לחלוטין אחד מהשני! שהרי שם הפרשה הא' אותה קוראין בשחרית הוא 
'תצא' ותכנה הוא יציאה למלחמה, ושם הפרשה הב' הוא 'תבא' ותכנה הוא ההתיישובת 

בארץ, וכיצד קוראים את שתיהן באותה שבת!

הקושיא השני' שמקשה כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ב( היא, שלכאורה גם תוכן הפרשיות 
בעבודת האדם לקונו הוא בהיפוך א' מהשני. פרשת כי תצא ענינה עבודה באופן של 
מלחמה, עבודה דזמן הגלות כאשר הנפה"א איננה במקומה האמיתי, ואילו ענינה של 
פרשת כי תבא הוא עבודה באופן של התיישבות, עבודה כבזמן הגאולה, וקשה עוד 

יותר כאמור.
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של  ענינה  ועיקר":  "ועוד   - ועיקרית  נוספת  קושי'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בס"ג מקשה 
פרשת כי תצא הוא 'עבודה', לעומת ענינה של פרשת כי תבא - הוא 'שכר' המגיע לאדם 

אחר עבודתו. וכיצד נקראות באותה שבת בהמשך א' לשני' ב' פרשיות הפכיות. 

ואולי יש לומר תוס' הסברה בכך שדוקא את הקושיא הג' מכנה כ"ק אד"ש מה"מ 
ברש"י  בלקו"ש1  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ובהקדים  ועיקר",  "ועוד   - עיקרית  קושיא 

הראשון בפרשתנו:

דהנה, "בדרושי חסידות מבואר בארוכה ש"כי־תצא למלחמה גו'" קאי על מלחמת 
הנה"א עם הנה"ב )יצה"ר( בעת התפילה, ד"שעת צלותא שעת קרבא" - ואיך מתאים 

פירוש זה עם פירושו של רש"י ד"במלחמת הרשות הכתוב מדבר"?".

ממשיך ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שישנם ב' אופנים בבירור היצה"ר: א. בירור בדרך 
ב. בירור בדרך מנוחה. ובכללות זהו החילוק בין עבודת התפילה - "שעת  מלחמה. 
קרבא", לעבודת התורה - "דרכי' דרכי נועם וכל נתיבותי' שלום". כיון שבירור היצה"ר 
בתפילה נעשה ע"י התלבשות נפה"א בנה"ב, ולכן בא ע"י מלחמה ויגיעה, ואילו בירור 

היצה"ר בלימוד התורה נעשה בדרך ממילא, שכשלומד מגלה אלקות בנפשו.

מסכם כ"ק אד"ש מה"מ - ע"פ הנ"ל תובן הכוונה בביאור החסידות ד"כי תצא" הוא 
 - כיון שישנו עבודה  שעת קרבא על אף שמדובר במלחמת הרשות כפי שמפרש"י, 

מלחמה - אך באופן של מנוחה )שזוהי העבודה ד'תורה'(.

אד"ש  כ"ק  עמד  עלי'  שהקושיא  בענינינו,  הביאור  לכאורה  לומר  יש  כהנ"ל  וע"פ 
מה"מ בס"ב איננה עיקרית וכפי שמצינו שכ"ק אד"ש מה"מ מתווך חילוק זה - בין ב' 

העבודות - בעצמו, ואילו קושיא הג' היא עיקרית - "ועוד ועיקר".

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להוסיף בעומק הדברים.

1( חי"ד, שיחה א' לפ' תצא, ע' 84־5.
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בענין שופר של ראש השנה

 הרב מנחם מענדל שי' הראל 
ר"מ ואחראי מבצעים בישיבה
שליח ורב בית הכנסת חב"ד שכונת הדרום, צפת

א
גבי גדר מצוות שופר חלקו הראשונים האם עיקר המצוה היא התקיעה בשופר או 

שמא עיקר המצוה היא שמיעת קול השופר:

היא  המצוה  היינו, שעיקר  מצוותה".  היא  ברא"ש1( ש"עשייתה  )הובאה  ר"ת  דעת 
התקיעה, וסברתו, שהתקיעה היא הגורמת שישמע קול השופר.

סוברים  הפוסקים(  שאר  )ובעקבותיהם  ובה"ג4  הרא"ש3  וכן  לעומתו  הרמב"ם2 
ששמיעת קול השופר היא עיקר המצוה, וכל' הרמב"ם "מצוה לשמוע קול שופר בר"ה 

שנאמר5 יום תרועה יהי' לכם".

1( ראש השנה פ"ד סימן י.
2( הל' שופר פ"א.

3( ראה לעיל הע' 1.
4( הובא ברא"ש ובבית יוסף על הטור.

5( במדבר כט א.

הלכה ומנהג
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היינו שלדעת רבינו תם שמיעת קול השופר היא תוצאה ממצוות התקיעה, ולדעת 
נפסק  )וכן  המצוה  עיקר  שהיא  השמיעה  צורך  אלא  אינה  התקיעה  הראשונים  שאר 

להלכה, וראה בטוש"ע סי' תקפ"ה בהרחבה(.

קול  היא שמיעת  הסוברת שעיקר המצוה  לשיטה  ראיות  מובאות שתי  בראשונים 
השופר:

מדברי  להוכיח  שניתן  הרא"ש  אביו  בשם  הטור7  הביא  וכן  משנה6  בלחם  כתב  א. 
הגמ'8 "התוקע לתוך הבור . . אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא" 
)אדם שתקע לתוך בור או חבית, אם שמע את קול השופר - יצא ידי חובת המצוה, 
אך אם שמע את ההד היוצא מהבור כתוצאה מהשופר - לא יצא ידי חובת המצוה( 
שיכול להיות מצב בו האדם תקע, אך כיון שלא שמע את קול השופר - מחמת ההבל 
שבבור וכדומה - לא יצא ידי חובה, ומכאן שעיקר המצוה היא שישמע את קול השופר 

והתקיעה אינה עיקר המצוה.

ב. בלחם משנה9 הביא ראי' נוספת בשם תשובת הרמב"ם, מכך שאין מצוה על האדם 
לתקוע בעצמו בשופר אלא יכול לקיים את המצוה בשמיעת קול שופר ממישהו אחר, 
משמע שאין מצוה לתקוע בשופר אלא רק לשמוע את קולו )אמנם בזה י"ל שאולי 
זהו מדין שליחות, שכיון שהתוקע תוקע בשליחותו ע"כ מדין 'שלוחו של אדם כמותו' 

נחשב שהאדם עצמו תוקע בשופר ומקיים המצוה(.

ומסביר הלחם משנה מדוע הרא"ש והטור הביאו ראייתם דוקא מדין התוקע לתוך 
הבור )ולא מהראי' השניה(, כיון שדוקא בראי' זו ישנו הדיוק שלמרות שהאדם תוקע, 

מכיון שלא שמע קול השופר לא יצא י"ח.

ב
ע"פ הנ"ל שאלו התלמידים שתי שאלות:

הדין שאדם  להיות  צריך  הי'  לכאורה  ועפ"ז  שופר,  קול  לשמוע   - היא  א. המצוה 
מדוע  וא"כ  המצוה,  חובת  ידי  יוצא   - התוקע  מי  נוגע  ולא   - שופר  תקיעת  השומע 

השומע מקטן, אשה או גוי לא יצא?

יצא, מילא  גזול  ב. לדעת רבינו תם שהעיקר היא התקיעה, מדוע התוקע בשופר 
לאלו הסוברים שהעיקר במצוה היא השמיעה הרי כיון שאין בקול משום גזל יצא ידי 

6( על הרמב"ם, שם.
7( או"ח סי' תקפה, ב.
8( ראש השנה כז, ב.

9( שם.
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חובה, אך לר"ת שהתקיעה בשופר היא עיקר המצוה, הרי התקיעה היא מעשה השייך 
בו גזל, ומדוע לשיטתו יוצא ידי חובה בשופר גזול?

והנראה לומר במענה לשאלתם:

קול  היא שמיעת  יסוד הדבר צריך להיות ברור שגם הסוברים שעיקר המצוה  א. 
שופר )ולכן גם נוסח הברכה היא "לשמוע קול שופר" ולא "לתקוע בשופר"(, מודים 
עיקר  אינה  קול השופר, אלא שהתקיעה  נפרד משמיעת  בלתי  היא חלק  שהתקיעה 
המצוה, כי אם השמיעה. וראי' לכך ניתן להביא מדברי הגמרא10 והנפסק בעקבות זה 

להלכה11 שחרש, שוטה, קטן ואשה אינם יכולים להוציא ידי חובה את האיש.

יכול להוציא אחרים באותו  אינו  וכפי שכתב ברשב"ץ12 שכל שאינו מחויב בדבר 
דבר. היינו שרק כאשר התקיעה היא על ידי מי שהוא חייב בדבר13, השומע יוצא ידי 

חובת "שמיעת קול שופר14". 

ונראה להוסיף טעם לדבר ע"פ ביאורו הנפלא של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בגדר מצות חינוך15 שכתב בגדר דין חינוך קטן למצוות ולהבדיל גר הבא להתגייר 
)ומחדש שם ביאור מיוחד, כפי שכותב על כך אח"כ "ואף כי זהו חידוש גדול בהלכה", 
ומ"מ בנוגע לעניננו(: "קטן פטור מכל התורה כולה, ולא שייך בי' )בהיותו קטן( שום 
"סרך" של חיוב מן התורה" וכן הוא בנוגע לגר הבא להתגייר, שאף שמודיעין אותו 
ענין המצוות )בהתאם לדעות השונות(, הרי כל עוד ואין עליו גדר "גר שנתגייר", אינו 

בר חיוב כלל.

10( ר"ה כט, ב.
11( טוש"ע סי' תקפ"ט. וראה בב"י שם.

12( שו"ת תשב"ץ ח"ג סי' קיג.
13( ובכף החיים שם דייק שמי שאינו מחויב אינו מוציא ידי חובה, אך מי שמחויב במצוה, על אף שכבר יצא ידי 
חובתו הנה מכיון שהוא בר חיוב יכול להוציא אחרים )שעדיין לא יצאו י"ח( בקיום המצוה. ומהמבואר לקמן בפנים אתי 
שפיר ביותר, שעיקר הענין בהוצאת ידי חובה בקיום המצוה הוא שמקיים המצוה ע"מ להוציא אחרים ידי חובה )ובעניננו 

התוקע(, יהי' חייב מדאורייתא במצוה.
הערת המערכת: וקצת קשה שהרי מובא בשו"ע סי' תקפט ס"ו, שאף שהנשים לא חייבות במצות שופר מ"מ יכולות 

לתקוע לאחרים ולהוציאם ידי חובה, ולפי המבואר כאן, אדם צריך להיות מחויב בדבר ע"מ להוציא אחרים ידי חובה.
14( ובלבוש )או"ח סי' תקפט ס"א( כתב שכיון ואדם זה עצמו אינו רצוי אצל הקב"ה אינו יכול להוציא אחרים ידי 

חובת המצוה, וז"ל "דכיון שאין השם ית' חפץ בו בעצמו במצוה זו, היאך יוציא אחרים".
ובמנחת חינוך )מצוה תה( כתב: "ועיין מה שכתבו האחרונים, דשניהם הן שמיעה והן התקיעה היא המצוה ואחד בלא 
חבירו לא מהני, דהשומע מאינו חייב כגון מנשים ודומה אינו יוצא, אלמא דהמצוה לאו בשומע לחוד רק צריך להיות 
תוקע, ואז הוא יוצא דוקא מחבירו המחויב. וכן תקיעה בלא שמיעה לא מהניא, כמבואר בראש השנה כ"ז ע"ב התוקע 
לתוך הבור וכו'. וגם לא אם אינם ביחד, כגון שומע מאינו מחויב ואחרי זה תוקע לתוך הבור אינו יוצא, דצריכים השמיעה 
והתקיעה להיות ביחד. אך על השמיעה לא שייך שליח וצריך לשמוע בעצמו, וחלק התקיעה יוצא על ידי אחר, ודוקא 

ממחויב בדבר ככל המצות".
15( לקוטי שיחות חלק ל"ה ע' 66.
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ומכאן לעניננו, שאלו שאינם בני חיוב במצוה מן התורה, אינם בגדר המצוה כלל, 
וממילא גם תקיעתם אינה בגדר "קול שופר" שיכול להוציא ממנו את השומע ידי חובה.

כמבואר  בתקיעתה,  או  בתקיעתו  י"ח  יוצא  כמותו  במצוה  חייב  שהוא  מי  ]אמנם 
בסימן תקפ"ט בנוגע לנשים[.

ב. לכאורה הדין שהתוקע בשופר גזול יוצא י"ח צריך טעם. מהו החילוק בין דין זה 
לבין הדין בגוזל לולב מחבירו שלא יצא ידי חובת המצוה?

מצות  לבין  שופר  קול  מצות שמיעת  בין  מהותי  חילוק  שישנו  הוא,  בזה  והביאור 
נטילת לולב, כפי שכתב הרא"ש16 - על יסוד דברי הירושלמי: "מה בין לולב לשופר? 
אמר רבי אסי, בלולב כתיב ולקחתם לכם, משלכם, ברם הכא יום תרועה יהי' לכם מכל 

מקום".

)היינו  לכם"  "ולקחתם  תורה  ואמרה  מאחר  לולב,  בנטילת  הוא:  בדבריו  וההסבר 
אין  "משלכם"(,   - "לכם"  להיות  חייבת  והלקיחה  קיום המצוה,  הוא  הלקיחה  שעצם 
לא  גזול  לולב  ובנטילת  שלכם,  אינ™ו  שהרי   - הגזול  בדבר  להתקיים  יכולה  המצוה 

מקיימים את המצוה.

אך בתקיעת שופר, מאחר והמצוה איננה לקחת את השופר ואף לא שהשופר יהי' 
שלכם, אלא רק לשמוע את קול השופר, ומאחר ושמיעת הקול שהיא עיקר המצוה, 

יכולה להיות גם שלא ע"י נטילת השופר בידו, אין בשמיעת קולו משום גזל17.

ולפי זה יש לבאר גם בנוגע לשאלה השני', שהרי גם לרבינו תם הסובר שלגבי התקיעה 
"עשייתה" - היינו התקיעה בפועל - היא עיקר המצוה, אין צורך לקחת את השופר בידו 
ושיהי' "שלכם", אלא עצם התקיעה )וכמובן התוצאה ממנה שהיא השמיעה( יכולה 
להיות גם ללא הגזל, מכיון שיכול לתקוע בשופר גם אם לא הגביהו )וכך לא נחשב 

שגזלו(, לכן אין הגזל מעכב ויצא ידי חובה.

םנמא וניא לוכי ךרבל לע הוצמ וז קספנכ ושב"ע 18וניבר "לזוגה רפוש עקתו וב אצי . . 
יפל תוצמש וניא רפושה אלא העימשה דבלב ןיאו תעימשב לוק ןיד לזג ירהש ותעימשב 
וניא עגונ רפושב ללכ ולפיכך אע"פ שתקע בו באיסור גזל, כיון שבעיקר המצוה דהיינו 
השמיעה אין איסור גזל יצא ידי חובתו. ומכל מקום כיון שעל ידי גזל באה המצוה אליו 

לא יברך עלי' כדין מצוה הבאה בעבירה".

16( ראש השנה פ"ג סי' ט. 
17( ראה בב"י שם.

18( או"ח סי' תקפ"ו ס"ד.
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ג
את  לבקש  שיש  בר"ה,  אחר  אדם  של  בשופר  לשימוש  בנוגע  גם  לעורר  יש  מכאן 
יהודים  לזכות  כשהולכים  ובפרט  רשותו.  ללא  לקחתו  ולא  בשופר,  לשימוש  רשותו 
במבצע שופר בר"ה, שלא לקחת שופר )בפרט שזה "זמנו"19 אצל האדם( ללא רשותו, 

מאחר ויכול להיות בזה חשש גזל, מצוה הבאה בעבירה, וגם בעי' עם הברכות.

]ומה שכתב כ"ק אדה"ז20 ש"מותר ליטול שופר של חבירו שלא מדעתו לתקוע בו 
תקיעה של מצוה ומברך עליו, דמן הסתם נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו בדבר 

שאין בו חסרון כיס כמ"ש בסי' י"ד ע"ש".

ושם21 כתב בנוגע לשימוש בטלית של חברו, וזלה"ק: "מותר להתעטף בטלית של 
חבירו שלא מדעתו ואינו כשואל שלא מדעת דנקרא גזלן, כיון דליכא הכא חשש כילוי 
קרנא שאינו מתעטף בה אלא לפי שעה ומחזירה לו אחר כך וניחא לי' לאינש שיעשה 

מצוה בממונו במקום שאין שם חסרון כיס".

היינו, שהשימוש בשל חברו לצורך מצוה במקום שאין חסרון כיס הוא בשני תנאים: 
א. שימוש לפי שעה, ב. שאין חסרון כיס. אך אם לוקחו לזמן ארוך וביום שזהו זמנו, יש 

בו שני החששות הנ"ל בפועל. 

ועוד ועיקר לפי מה שממשיך לבאר שם22: "ואפילו באקראי לא התירו להתעטף אלא 
במקום שהניחו בעלים אבל לא יוציאנה מאותו מקום למקום אחר כגון מבית הכנסת 
לביתו או מבית בעלים לבית הכנסת, ואפילו יחזור ויניחנה במקום שנטלה משם אסור 

דלא ניחא לי' לאינש שיטלטלו חפציו במקום שאין מיוחדים לו".

וכן פסק גם ב'כף החיים' "והא דמותר ליקח שופר חבירו וכו', היינו דוקא לתקוע 
בו באותו מקום שהוא מונח שם, אבל להוציאו מביתו לבית הכנסת . . אסור, דאפשר 

שמקפיד עליו והוי גזל".[

19( וכאשר זהו זמנו - י"ל דהווי חסרון כיס )גזל ממוני ממש(.
20( ס"ה שם.

21( ס"ט.
22( בסע' י.
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הבטה על הש"ץ בעת ברכת כהנים

 הרב שבתי יונה הכהן שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

לעמוד23  נהגו  הש"ץ  ע"י  כהנים  ברכת  אמירת  בעת  אשר  המנהג  ומפורסם  ידוע 
ולהביט על הש"ץ24.

ולמרות שבספר המנהגים25 נכתב שזהו מנהג האדמו"רים בלבד, אך בשיחת ש"פ 
מקץ תשכ"ז26 מדבר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתקיפות נגד הנהגת 'שפיץ 
ועומדים בדיוק כנגד".  חב"ד' ש"בשעת ברכת כהנים בה צריכים להסתכל על החזן 
ונמצא א"כ שהנהגה זו - להסתכל על החזן, שייכת לכולם. וכן כתב ב'כף החיים' סקכ"ז 

אות ט"ז וסקכ"ח אות קל"ט.

לנהוג  להם  יש  לפניו(  )או  הש"ץ  בצידי  שעומדים  אלו  שרק  שיש שהעירו27  אלא 
כן, כיון שרק הם בכלל הברכה ויכולים לראות את פני הש"ץ(, משא"כ אלו העומדים 
מאחורי הש"ץ אין ענין שיביטו בו, כיון שהם עומדים מאחוריו ואינם בכלל הברכה, 

וזהו בדוגמת העומד מאחורי הכהנים. 

ויש להעיר על כך, שדוחק גדול לומר כן, כיון שלפי זה מ"ש בכף החיים28 בשם ה'יפה 
ללב' שצריך להפנות הפנים כנגד הש"ץ ושכן מנהג אנשי מעשה, וכן מה שדיבר כ"ק 
אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל, מדברים רק על כמות קטנה של אנשים שנמצאים בצידי 

הש"ץ או לפניו )ודבר זה לא מוזכר כלל בדבריהם(. 

ומה שהביא שם ממ"ש ר' דוד עראמה על הרמב"ם29 "עם שאחורי הכהנים" - "וכן 
בחזן בזמננו" )שלכאורה, ע"פ דברי ר' דוד ערמאה אם פניו אינם כנגד פני החזן אינו 

בכלל הברכה(, אפ"ל שכוונתו היא:

23( כף החיים סקכ"ח אות צ"א, ליקוטי סיפורי התוועדויות )הרב גרינגלס( ע' 854.
24( אוצר מנהגי חב"ד הנדפס בתיקון ליל שבועות, ע' רפ"ג.

25( ע' 13.
26( שיחות קודש תשכ"ז ח"א ע' 243.

27( קובץ הערות וביאורים אהלי תורה, ש"פ חיי שרה תשס"ו.
28( סי' קכ"ז, אות ט"ז.

29( הלכות תפילה פט"ו, הל' ח.



107 ערב ראש השנה ה'תש"פ

שכמו שבברכת כהנים אינו מקבל הברכה אם מראה שאינו רוצה בברכה כגון שעומד 
מאחוריהם וכדומה, אלא צריך לעמוד 'פנים אל פנים' כיון שהפנים של הכהנים הם 

לכיוון הקהל,

כך גם בש"ץ אינו מקבל את האור העליון שנמשך בעת הברכה אם מראה שאינו 
רוצה באור זה, כגון שאינו מפנה פניו כנגד הש"ץ או שמפנה לש"ץ את הגב וכדומה, 
אבל אם מראה שרוצה את הברכה בזה שמסתכל לכיוונו, אלא שאינו יכול להסתכל 

בפניו ודאי שמקבל אור זה.

אבל דבר ודאי הוא שאינו צריך לראות דוקא את פניו של הש"ץ, שהרי זוהי הדרך 
שהקהל עומד מאחוריו ובעצם זה שמפנה לכיוונו את ראשו )גם אם אינו רואה את 

אחוריו - כגון שאנשים מסתירים אותו(, מראה שמעוניין בברכה.

יצא  פניו  את  לראות  לש"ץ כדי  במיוחד סמוך  אפ"ל שאלו שבאים  אולי  ואדרבה, 
שכרם בהפסדם, כיוון שעוברים על ההלכה שאין לעמוד בתוך ד' אמות של המתפלל 

אפילו מצדדיו )שו"ע אדה"ז סק"ב ס"ד(.

כן יש להעיר, שיש שדייקו בל' השיחה שנאמר שיש להסתכל על הש"ץ, ולא כהלשון 
בכף החיים שם להפנות הפנים כנגד הש"ץ, שלפי השיחה צריך ממש לראות את הש"ץ 
)את אחוריו( ושלא יהי' דבר המסתיר, אבל אפ"ל שכיון ושיחה זו לא הוגהה ע"י כ"ק 
כ"ק אד"ש  דייקו במילות  זכרון השומעים בלבד, לא  נכתבה ע"פ  אד"ש מה"מ אלא 

מה"מ, וכוונתו היא שיש להסתכל לכיוונו ולהראות שמעונינים בברכה.

ולהעיר שבספר המנהגים )שם( נכתב שהאדמורי"ם 'נוטים פניהם אל הש"ץ' )ולאו 
דוקא שהסתכלו על פניו(.

ועוד י"ל שכיון והאדמורי"ם עמדו בצד הש"ץ ויכלו לראות את פני הש"ץ, לכן הביטו 
ממש על הש"ץ, שאם לא כן - לא מראים שמעונינים בברכה )כיון שישנה אפשרות זו(, 
משא"כ הקהל שעומד מאחור אינו צריך להביט ממש בפניו אלא רק לכיוונו )וכנ"ל(. 
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אכילת בשר בסיום מסכת בט' הימים

 הת' דוד עזריאל שי' אדרעי
תלמיד בישיבה

בספר המנהגים30 בקשר עם מנהגי חב"ד בבין המצרים )ותענית ציבור(: "כ"ק אדמו"ר 
)מהרש"ב( נ"ע הי' נוהג 'לעשות סיומים' בט' הימים שבין ר"ח לט' באב, אף שלא הי' 

סועד אח"כ בבשר ויין".

והנה, בספר נטעי גבריאל להל' בין המצרים31 כתב "ומנהג חב"ד ונדבורנא להדר 
לעשות בכל יום סיומים בלי בשר ויין", וכן הורו חלק מרבני אנ"ש לנהוג בפועל - שאין 

לאכול בשר בימי החול דתשעת הימים גם כאשר עורכים סיומים.

ויש להוכיח שאכילת בשר בסיומי מסכת בט' הימים מותרת.
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הוראה למעשה  כותב  דהנה, בלקוטי שיחות32 
בין  של  האבילות  דיני  כל  את  לקיים  מוכרח  הוא  "אמנם  מוסיף:  ובחצא"ר  בפועל, 
המיצרים בכל פרטיהם כפי שנדרש ע"פ שו"ע, אבל הוא מוצא עצות ע"פ התורה לקיים 
"יומא טבא  - לדוגמא: ע"י עריכת סיום מסכת לעשיית  עניני שמחה גם בימים אלו 
לרבנן" גם בימים אלו )עד שיכולים לאכול סעודה של בשר כאשר עורכים סיום מסכת 

בט' הימים33(".

ובדבר־מלכות פנחס34 כותב כ"ק אד"ש מה"מ "המנהג לערוך "סיומים" במסכתות 
הש"ס בכל יום מ"תשעת הימים" )אפילו אם לא אוכלים סעודת בשר אח"כ(, מראש 
חודש עד תשעה באב" ומוכח בפשטות מב' מקומות אלו ש'יכולים לאכול' בשר לאחר 

ה'סיום', ו'אפילו אם לא אוכלים' עדיין יש לערוך סיום מסכת.

ונראה לבאר שאין הכוונה בתיבות שבספר המנהגים "אע"פ שלא הי' סועד אח"כ 
בבשר ויין" לומר שאין מנהגינו בכך, אלא לאפוקי מדעת האומרים שכל מטרת הסיום 
היא ע"מ שיוכלו לאכול אח"כ בשר ויין, כפי שהביא בספר נטעי גבריאל )שם( ש"מנהג 

חסידים להדר לעשות סיום כדי לאכול בסעודת מצווה בשר ויין".

30( ע' 46.
31( כרך א' פמ"א, ס"ו, הע' י"ב.

32( חח"י, שיחה לי"ב־י"ג תמוז, סע' ז. 
33( ההדגשה לא במקור.

34( סע' טו.
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אלא מנהגנו הוא לערוך סיומי מסכת אף אם לאחריהם לא אוכלים בשר, אך בודאי 
מצוה  סעודת  שזוהי  כיון  ה'סיום',  לאחר  בסעודה  בשר  לאכול  מותר  רוצה  שבאם 

כפשוט35, ודלא כפי שכתב בספר נטעי גבריאל.

כן נראה לענ"ד, ולמעשה בפועל יש לשאול רב מורה הוראה. 

מאמין בכפרתו

 הת' מנחם מענדל שי' נחשון
תלמיד בישיבה

בנוגע לוידוי ותשובה ביוה"כ על עבירות ומעשים עליהם התוודה בעבר, כותב כ"ק 
אדה"ז בשו"ע שלו36 "עונות שהתוודה עליהן ביום הכיפורים שעבר - אף על פי שכבר 
נתכפרו - אעפ"כ יכול לחזור ולפורטן בווידויו, ולא עוד אלא שהחוזר ופורטן הרי זה 
איני סבור שכפרת לי והרי הוא תמיד  משובח שנאמר "וחטאתי נגדי תמיד". כלומר 

כאלו הוא נגדי עומד".

והנה, בסוף הסימן שם כותב כ"ק אדה"ז "יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים 
המאמינים בכפרתו, אבל המבעט בו ומחשב בלבו מה מועיל לו יום הכיפורים זה אין 

יום הכיפורים מכפר לו".

ולכאורה אינו מובן: שהרי בהלכה הראשונה חוזר ומתוודה כיון ש"איני סבור שכפרת 
לי", ובהלכה השני' אינו סבור שכיפר לו הקב"ה, ודרוש ביאור מהו החילוק במציאות 

בין ב' המקרים, ומדוע במקרה הא' הרי זה "משובח" ובמקרה הב' "מבעט".

יום הכיפורים הקודם  ומתוודה מצד הסברא שאין  ובדוחק עכ"פ, שהחוזר  ואוי"ל 
הועיל לו כלל - וידוי זה גם הוא לא יועיל לו, כיון שמבעט במהותו של היום הקדוש, 
נתכפר  שלא  שסבור  אלא  נתכפרו",  שכבר  "אע"פ  ומתוודה  חוזר  הא'  במקרה  אך 
לו בשלימות מצד סיבות שונות. ואדם זה שאינו כופר במהות היום ובקשר של יום 
הכיפורים אליו )"מה מועיל לו יום הכיפורים"( אלא רק חוזר ומתוודה בשביל הכפרה 

בשלימות - "הרי זה משובח".

35( הערת המערכת: אף שהדבר מותר מצד הדין, אך המנהג בפועל הוא שלא לאכול בשר לאחר סיום מסכת בט' 
הימים. וייתכן שזהו מצד העובדה שגם במשך השנה כולה כשעושים 'סיום' לא עורכים סעודה עם בשר. וכן מחכים עם 

סיום המסכת במיוחד בשביל לסיימם בט' הימים )וראה משנ"ב סתקנ"א סקע"ג(.
36( או"ח, סי' תר"ז, סע' ט.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת110

אך עדיין אינו מובן שהרי כ"ק אדה"ז כותב במפורש את כוונתו של המתוודה במקרה 
הא' - "איני סבור שכפרת לי", ומשמע שסבור גם הוא שלא נתכפר לו כלל. ועצ"ע37.

ולהעיר מביאור כ"ק אדה"ז בתניא38 ע"ד החסידות המבאר את הצורך בהתבוננות 
לשבירת רוח הסט"א שבאדם, ומבאר שיש לו לאדם להתבונן בחטאות נעוריו, אשר 
במעשים אלו פגם בעליונים. ומבאר: "ואף שכבר עשה תשובה נכונה הרי עיקר התשובה 
בלב והלב יש בו בחי' ומדרגות רבות, והכל לפי מה שהוא אדם ולפי הזמן והמקום 
כידוע ליודעים. ולכן עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו דלא סליק בי' נהורא דנשמתא, 
מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו ועונותיו מבדילים, או שרוצים להעלותו לתשובה 

עילאה יותר מעומקא דלבא יותר, ולכן אמר דוד וחטאתי נגדי תמיד".

שהתעלה  מפני  לו  ונתכפר  התוודה  שכבר  אע"פ  תשובה  העושה  אדם  ובענינינו, 
לדרגא נעלית יותר בה הפגם עדיין קיים - 'הרי זה משובח', משא"כ 'המבעט', אע"פ 
ששב על חטאיו אינו מאמין במעשיו, ובזה הרי הוא כ"כלב השב על קיאו" ולא התעלה 

כלל, אלא חוזר על וידויו פעם אחר פעם.

השמחה קודם השבת - כהכנה לשבת

 הת' לוי יצחק שי' קעניג
תלמיד בישיבה

א
כותב כ"ק אדה"ז בשולחנו39 "ילבש בגדים הנאים וישמח בביאת השבת כיוצא לקראת 
גדולי החכמים שהיו מתעטפים  עושים  כמו שהיו  וכלה,  וכיוצא לקראת חתן  המלך 
בבגדים נאים ואומרים באו ונצא לקראת שבת המלכה והיו אומרים בואי כלה בואי 
כלה, ובקצת מקומות נוהגים לצאת מבית הכנסת לחצר ולומר כן ויש נוהגין לצאת 

לשדה".

וקשה, שהרי כבר כתב בהלכה הקודמת "חייב . . שיהיו לו בגדים נאים לשבת", ומדוע 
חוזר וכותב שצריך ללבוש בגדים נאים לאחר שכבר הביא זאת בהלכה הקודמת?

37( הערת המערכת: גם אם נאמר כדבריו, הרי האומר "איני סבור שכפרת לי" אינו מבעט ביום הכיפורים שאינו יכול 
לכפר, אלא שאומר שקיים אצלו חסרון, ולכן הקב"ה לא כיפר לו.

38( פכ"ט. לו, ב.
39( או"ח סי' רסב ס"ד, וכ"ה בטור ושו"ע )עד "ובקצת כו'"( בשינויים קלים.
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גם צריך ביאור, מהו דיוק הלשון בדוגמאות שהוסיף "כיוצא לקראת מלך", "כיוצא 
לקראת חתן וכלה", לשם מה הביא בדוקא לשון זאת "כיוצא לקראת מלך", ולא "כרואה 

פני מלך" וכד'40?

ואולי יש לומר הביאור בזה:

בהלכה זו מבאר כ"ק אדה"ז עוד ענין בקדושת השבת, והוא, שמלבד מה שהסביר עד 
עתה, שעל האדם לסדר ולנקות את ביתו וכד' על מנת לכבד את השבת בבואה, מוסיף 
ביאת השבת כבר מרגיש בליבו שמחה  קודם  עתה כ"ק אדה"ז, שישנו גם ענין אשר 
גדולה ומתרוממת רוחו מבואה של השבת. וכדי להדגיש זאת מדייק בלשונו "כיוצא 
לקראת המלך . . חתן וכלה", ולא "כרואה פני מלך" וכיוצא בזה, כיון שהשמחה היא 
לא מכך שנמצא כעת בפני המלך ומתרגש מכך, אלא מכך שבקרוב יראה אותם ועכשיו 

- עוד קודם בואם - מתרגש ושמח מכך.

אך כאן נשאלת השאלה: מנין תבוא לו שמחה זו, שהרי השבת טרם הגיעה בפועל 
ובמה יוכל לעורר את השמחה לקראת בואה?

לשם כך פותח כ"ק אדה"ז בכתבו "ילבש בגדים הנאים" )על אף שכבר כתב זאת 
בהלכה הקודמת(, היינו, שעל ידי לבישת הבגדים שבהם עומד לכבד את השבת, גורם 
יוכל לעורר בקרבו  וכך  יותר הרגש שהוא קרוב לקבלתה של השבת  שיורגש אצלו 
שמתכונן  שאדם  במוחש  כנראה  יותר.  בנקל  השבת  של  בואה  לקראת  השמחה  את 
לצאת לקראת מלך או חתן וכלה, כאשר לובש הוא את הבגדים הנאים מתחיל לאלתר 

להתעורר בו הרגש השמחה מראייתם41.

ויש להוסיף בדרך אפשר, שניתן לראות את האמור לעיל - החידוש בהלכה זו אשר 
בה מדבר כ"ק אדה"ז על ההרגשה והשמחה המתעוררת באדם עוד קודם ביאת השבת 
- גם מדיוק לשונו הק' בהמשך ההלכה בכתבו "כמו שהיו עושים גדולי החכמים" ולא 
"חכמים" סתם וכיו"ב42, והוא כדי להדגיש, שאף גדולי החכמים, שוודאי הרגישו שמחה 

40( הערת המערכת: לכאורה י"ל הביאור בזה, עפ"י מה שממשיך בהמשך הסעיף, שיש הנוהגים לצאת בפועל לחצר 
ביהכנ"ס לקראת השבת וכן נהגו לצאת לשדה לכבוד השבת, ולכן נוקט בלשון יציאה לקראת הדבר שמשתוקקים לו 
)מלך, חתן וכלה( כי כך בפועל מתייחסים לשבת ויוצאים בפועל לקראתה, ולכן לא נקט כאן בלשון "כרואה פני" וכד', 

כי לשון זו לא מבטאת את ענין קבלת השבת ע"י יציאה לקראתה.
41( או בסגנון אחר, במה שנוקט הלשון ")ילבש הבגדים( הנאים" ולא "הבגדים" סתם וכד' )וכ"ה גם בטור ובשו"ע(, 

בא לבאר שלבישת בגדים נאים, גורמת לו להרגיש כאילו כבר עומד לפני המלך או החתן והכלה.
42( כלשונו בכ"מ )לדוג' סי' א )מהדו"ק( סי"א. סי' ב ס"ט. ועוד(.

הערת המערכת: ויש לחלק בין המקומות הנ"ל שמצטטים משמם של חכמים )"אמרו חכמים"( ולכן לכאורה לא קורה 
לחכמים בכינוי אלא סתם "חכמים", לבין הלשון אצלנו )והלשון המוזכרת בהע' הבאה( המספרת על מעשי החכמים 
)"וגדולי החכמים היו עושים", "כמו שהיו עושים גדולי החכמים" וכו'( ועל כן הלשון מתארת את המעשה בלשון סיפורית 

"וגדולי החכמים".
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מקרבת השבת, אעפ"כ על מנת לעורר השמחה השתמשו דוקא בלבישת הבגדים, כי 
כך מורגשת השבת יותר43.

מבית  לצאת  המנהג  את  אדה"ז  כ"ק  מביא  הלכה  שבאותה  זה  יומתק  הנ"ל  וע"פ 
הכנסת לחצר ולשדה, כיון שגם היציאה לחצר ולשדה היא לאותה מטרה היות וגם 
יציאה לקראת מלך וחתן וכלה, גורמת להרגשת השמחה, אף שעדיין לא רואה אותם.

ב
מכל הנ"ל ניתן להבין ענין כללי יותר בסדר סימני השולחן ערוך.

קודם  הגוף  רחיצת  הם:  ונושאיו  הכנסת שבת",  "דיני  היא  רס  סימן  כותרתו44 של 
כניסת השבת, גזיזת הציפורניים לכבוד השבת והשאלות שצריך אדם לשאול את בני 
ביתו לקראת שבת ע"מ לוודא שמוכנים בביתו לשבת כראוי. סימן רסב כותרתו "לקדש 
השבת בשולחן ערוך ובכסות נקיה" ונושאיו: סידור השולחן לכבוד שבת וחיוב האדם 

בלבישת בגדים נאים לקראת שבת45.

הכנסת  "דיני  שווה  שענינם  אלו  סימנים  שני  בין  לחלק  יש  מקום  מה  ולכאורה, 
שבת"46?

אלא שעפ"י הנ"ל יובן החילוק בין שני הסימנים, בסי' רס מתבארים הדינים הקשורים 
של  להקדמתה  קשורים  אינם  אך  עצמה,  בשבת  לעשותם  ניתן  שלא  לשבת  להכנות 
יהי' האדם מוכן לקבלתה. משא"כ  קבלת השבת אלא שכאשר תיכנס בפועל השבת 
בסי' רסב מובאים ההכנות לשבת שניתן לעשותם גם בתוך השבת עצמה, אך עושים 
אותם לפני שבת על מנת לקדש השבת, שיורגש שהשבת מובדלת משאר ימי החול, כי 

מתכוננים אלי' ומרגישים אותה, עוד קודם בואה.

43( ע"ד לשונו בסי' רנ ס"ד "וגדולי החכמים היו עושים בעצמם מלאכות שאינן . . השבת".
44( כותרות הסימנים נכתבו כחלק משו"ע ע"י מרן ה'בית יוסף'.

45( ואולי יש לומר שהסימן שביניהם, סי' רסא - "זמן הדלקת נרות לשבת", נכנס כאן כיון שבתחילתו מדבר על בין 
השמשות שזמנו הוא "ספק חשכה", ובא בדרך אגב לסיום סי' רס "ספק חשכה . . אין מעשרין את הודאי" )לשון הטור 

ריש סי' רסא(.
46( ודוחק לתרץ שבשביל להכניס את סי' רסא ביניהם חילקו את סימן רס לב' סימנים )ראה הע' קודמת(, כי אם כן 
ניתן הי' להכניס את סי' רסב באמצע סי' רס, ובסיום סימן רס להביא את ההלכה ד"ספק חשכה" ולהסמיך אלי' את סימן 

רסא המתחיל ב"ספק חשכה".
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סיבת החיזור על הפתחים לצורך נר שבת

הנ"ל

אודות עני שאין בידו די ממון כדי לקנות צרכי שבת כותב כ"ק אדה"ז בשולחנו47 "ואף 
אם אין ידו משגת כלום, ורוצה ליטול מן הקופה של צדקה - לא יטול אם אין צריך ליטול 
לצורך מזונותיו של ימות החול של שבוע הבא . . וכל שכן אם רוצה ליטול כדי להתענג 
קצת יותר מימות החול שאסור לו ליטול מן הקופה בשבוע זו, שכך אמרו חכמים 'עשה 

שבתך חול ואל תצטרך לבריות'".

ובהמשך גבי עני שאין בידו די מעות לקנות נר שבת כותב48 "מי שאין לו מעות לקנות 
נר לשבת - חייב אפילו לחזור על הפתחים בשביל נר זה, ואין זה בכלל 'עשה שבתך חול 
ואל תצטרך לבריות' לפי שזהו בכלל עונג סעודת הלילה, שכשאוכלה בלא נר אין לו עונג 
ממנה כל כך, וסעודת הלילה הוא מעיקר סעודות השבת ואינה דומה לסעודה שלישית 

שעלי' אמרו 'עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות' כמ"ש בסימן רמ"ב".

ביאור הדברים: על אף שעל כל אדם חל החיוב להוסיף בשבת בעונג על העונג בו רגיל 
בימות החול, אמרו חכמים שאין לו לאדם להתענג מכספי הציבור, ואם יש בידו די ממון 
לסעודה רגילה אין לו להשתמש בכספי צדקה לצורך תוספת עונג בשבת. אך כשאין לו 
לאדם די ממון ע"מ לקנות נר שבת צריך49 הוא לדאוג לזה, ואף לחזר על הפתחים לצורך 

נר זה50, כיון שזהו מעיקר עונג סעודת הלילה ואף ללא קשר מיוחד לסעודת השבת(.

ומהנ"ל מובן בפשטות, שא' מהדברים ההכרחים לאדם )ולכן הינם חלק מפרנסת העני( 
הוא נר - על מנת שסעודתו תהי' שלימה51, אך הרמב"ם בהלכות מתנות ענים52 בהם מונה 
את הדברים המוכרחים לאדם )"אין פוחתין לעני"( אינו מונה נר, ולכאורה לפי המובא 

לעיל נר הינו דבר המוכרח לאדם, וכיצד העני יסתדר בלעדי הנר53?

47( או"ח סי' רמב ס"ד.
48( שם סי' רסג ס"ב.

49( ואף חובה לחזר בשבילו - כי אסור לו לאדם להצטער בשבת )סי' רפח ס"ב(.
50( במכל־שכן מנר חנוכה, שנר שבת חמור ממנו, ועבור נר חנוכה צריך לחזר על הפתחים.

51( וכפי שאיתא ביומא )עד, ב( בביאור הפסוק "המאכילך מן במדבר למען ענותך" - מדוע נקרא המן 'עינוי', "אינו 
דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל", ומפרש רש"י "אכילת המן טועם טעם כל המינים ואינו רואה אלא מן". 

היינו, שראיית המאכל בעת האכילה היא הכרחית לצורך השביעה מהסעודה.
וכפי שממשיך בגמ' שם "מכאן רמז לסומין שאוכלין ואין שבעין". "אמר אביי, הלכך מאן דאית לי' סעודתא, לא 

ליכלה אלא ביממא".
52( ז, ח.

53( הערת המערכת: אולי י"ל הביאור בזה, כיון שהרמב"ם מדבר אודות עני העובר ממקום למקום, וכפי שאין נותנין 
לו בית כך אין נותנין לו נר, אלא שוהה בבית המארח ולאורו של נר המארח אוכל את סעודתו.

אך אין זה סותר כלל למוכח בגוף ההע' - שנר הינו דבר המוכרח לאדם - כיון שגם במקרה זה בו מדבר הרמב"ם אוכל 
העני לאור הנר )של המארח(.
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ויש לומר הביאור בזה עפ"י הסבר רש"י בברייתא המובאת בגמ' ברכות )ב, ב( "מאימתי 
קורין את שמע בערבין משהעני נכנס לאכול פתו במלח". ומפרש רש"י54 "שאין לו נר 
להדליק סעודתו". היינו, שדרך העני לאכול כשעדיין יש מעט אור כיון שאין לו נר שיוכל 
לאכול לאורו את סעודתו בלילה. ולכן אינו צריך נר לסעודת הלילה כי את סעודתו הוא 
זאת בדברים שצריך  מנה  לא  ולכן הרמב"ם  עדיין האור מצוי,  בה  נוהג לסעוד בשעה 

להביא לעני.

ולפי זה קשה, מדוע ההלכה היא שצריך העני לחזר על הפתחים אחר נר לסעודת ליל 
שבת, הרי יכול לאכול את סעודת השבת לפני השקיעה55 לאור היום56, והרי זה עונג שאין 

לו בימות החול, ולצורך שבת מותר לחזר רק בשביל עונג שרגיל אליו בימות החול?

והנה, לשיטת הסוברים57 שזמנה של סעודת ליל שבת היא בלילה עצמו דוקא, ניתן 
להבין מדוע חייב העני לחזר על הפתחים אחר הנר - כיון שסעודת ליל שבת )בשונה 
אינו  ואור במהלך סעודה בלילה  ימות השבוע( צריכה להיעשות בלילה דוקא,  משאר 
מותרות, אלא עונג הנצרך אף בימות החול, אך לשיטת הסוברים58 שניתן לאכול את כל 
הסעודה לפני צאת הכוכבים, מדוע צריך - ואף חובה - לחזר אחר הנר? והלוא ביכולתו 

של העני לערוך את הסעודה בעוד היום גדול מבלי להזדקק כלל לנר59?

 ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

54( ד"ה משהעני.
55( ולא ניתן לומר שאחר פלג המנחה )הזמן המוקדם ביותר לסעודת ליל שבת( אין אור בחוץ המספיק לסעודה 
וצריך לנר שיאיר בסעודתו, כמוכח מן המציאות שאף בשקיעה עצמה ישנו אור המספיק לסעודה וכ"ש שעה ורביע 

קודם לכן )זמן פלג המנחה(.
ואף דלכאורה ניתן לתרץ עפ"י הנאמר בסי' רעג סי"ב "לכתחילה צריך לאכול . . במקום שהנרות דולקות, ואף אם 
אוכלה מבעוד יום", ולפי זה מובן מדוע צריך לחזר על הפתחים בעבור נר )בשונה משאר צרכי השבת(, שכן אף שאוכל 
מידי יום סעודתו קודם שקיעת החמה )ראה הע' 12(, כיון שסעודת שבת צריך לאכול במקום שהנרות דולקים מצווה 

באופן מיוחד בסעודת ליל שבת לחזר אחר הנר.
אך קשה לתרץ כך, שהרי פשיטא שישנו יותר עונג לאכול למול הנרות ולכתחילה )כדברי כ"ק אדה"ז( צריך לאכול 

במקומם, אך ודאי שבמקרה שאין לו נרות יוכל לאכול בחוץ לאור השמש.
ועוד ניתן לומר שמצד תקנת חכמים להדליק נרות בבית על מנת שיאכל לאורם ישנו ענין להעדיף אור הנר על אור 
השמש ולכן לכתחילה צריך לאכול לאור הנרות, אך ודאי שאם אין לו נרות לא נחייב אותו לחזר על הפתחים כדי לקנות 

נרות שיאכל לאורם, בעוד שיכול לאכול לאור השמש. וראה הע' הבאה.
56( מדברי רש"י )שבת כה, ב ד"ה חובה( מובן בפשטות שאין ענין באור נר דוקא, אלא באור בכלל, וז"ל "שאין סעודה 
חשובה אלא במקום אור, כעין יממא" )ואולי אף ניתן לדייק מדבריו שעדיף אור יום דוקא מזה שכותב "כעין יממא", 
היינו, שאור היום הוא האור המועדף ובאמצעות אור הנר אנחנו מנסים לדמות אור יום(. וראה שמירת שבת כהלכתה 
סי' מג ה"ד ושם הע' כב שהביא שכן דעת רוב האחרונים. ובאג"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כרך י ע' רכח )בנוגע 

לנר חנוכה( "כבר דשו בזה רבים".
57( שו"ע כ"ק אדה"ז, סי' רסז ס"ג.

58( שם. 
יום כנ"ל  זוהי רגילותו בכל  59( ודוחק לומר שלא מטריחים את העני לאכול קודם השקיעה, כי הרי בכל מקרה 

בברכות.
ויש לדייק בדברי כ"ק אדה"ז בלשונו שם שנוקט אצל שיטה הא' המובאת כאן בל' "ויש מחמירים" )ולא "ויש אומרים"(, 
היינו, שגם לשיטתם ניתן לצאת ידי חובת סעודת שבת לפני השקיעה מעיקר הדין, אלא שיש להחמיר ולאוכלה בלילה. 

ואם כן שאלה הנ"ל קיימת גם לשיטתם.
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חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז - מילים קצרות על תקפו של יום*

 הרב שלום דובער שי' וולף
נו"נ בישיבה

חג לכל ישראל
בי"ב־י"ג תמוז בשנת תרפ"ז נשתחרר אדמו"ר הריי"צ מהמאסר והגלות שנגזרו עליו 
ע. ל פעולותיו בהפצת התורה והיהדות. ומאז נקבע יום זה לחג הגאולה. על יום זה 
אותי  "לא  כללית.  גאולה  גאולה פרטית שלו, אלא  רק  הריי"צ1 שאינו  כתב אדמו"ר 
בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה, 

וגם את אשר בשם ישראל יכונה".

והנה הטעם הפשוט לכך, כפי שמבאר בהמשך אותו מכתב, "היום שנים עשר לחודש 
תמוז הוא יום חג גאולת עוסקי הרבצת תורה, כי ביום ההוא נודע גלוי לעין כל, כי 
פי חוק  היא על  וחיזוק הדת, מותרת  העבודה הגדולה אשר עבדתי בהרבצת תורה 
המדינה". ולפי זה לכאורה אפשר להבין שגאולה זו שייכת רק לאותם אלו שענין זה נגע 

להם, היינו אותם מבני ישראל שדרו באותה תקופה באותה מדינה.

אמנם בשיחות ע"ז כ"ק אד"ש מה"מ מצטט את חלקו הראשון של הענין בלבד )בלי 
ואחת  אחד  לכל  גאולה  שזוהי  ממש,  כפשוטו  הענין  את  ומפרש  בהמשך(,  ההסבר 

* מתוך שיעור שנמסר בישיבה.
1( באגרת מתאריך ט"ו סיון )יום מאסרו בשנה שלפנ"ז( תרפ"ח.

שונות
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מישראל בכל מקום שהם. ומבאר זאת2 על דרך דברי רש"י3 "שנשיא הדור הוא ככל 
הדור", ולכן גאולתו של הנשיא היא גאולתו של כלל ישראל4.

ועפ"ז מובן שכשם שאדה"ז רצה שחסידות לא תהי' ענין של מפלגה, אלא תהי' נחלת 
הכלל. וכן יהי' סוכ"ס שחסידות תלך ותתפשט עד שתגיע לכל אחד מישראל. עד"ז 
מובן בנוגע לענינים השונים של דרכי ומנהגי החסידות שנתגלו יחד עמה, כמו הענין 
של חג הגאולה בי"ב־י"ג תמוז )ועד"ז הענין של התקשרות כל אחד מישראל עם הנשיא 
והראש, עד שגאולת הנשיא היא גאולת כלל ישראל(, שאינו ענין של מפלגת החסידים 

בלבד, אלא נחלת הכלל, וכך אכן יהי' בעזרת ה'.

זאת ועוד:

)ולדוגמה,  מסיני  למשה  ממש,  דאורייתא  שהם  ענינים  ישנם  הקדושה  בתורתנו 
חכמי  וגזרו  שתקנו  וגזירות  תקנות  סופרים,  מדברי  שהם  ענינים  ישנם  רגלים(.  ג' 
התושבע"פ במשך הדורות )ולדוגמה, פורים וחנוכה(. וישנם ענינים שהם מנהגי ישראל 

שישראל מצד עצמם קבלו עליהם לנהוג באופן מסויים.

ואע"פ שיש חילוקים בין ג' סוגים אלו, שענינים שהם דאורייתא יש בהם יותר תוקף 
תוקף  יותר  בהם  יש  וד"ס  מדאורייתא  שהם  וענינים  סופרים,  מדברי  שהם  מענינים 
מענינים שהם רק מנהג. אך אמרו חז"ל שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה 
מסיני, שכ"ק אד"ש מה"מ מפרש תמיד שזה כולל גם מנהגי ישראל וכו', שגם עליהם 
נאמר 'מנהג ישראל תורה', ולכן גם הם למשה מסיני. אלא שחכמתו ית' גזרה שענינים 
אלו בתורה יתגלו דוקא בדרך של מנהג ישראל, ובזמן מסויים דוקא ברבות הדורות, 

וכמאמר "את הכל עשה יפה בעתו".

ועד"ז בנוגע לחג הגאולה י"ב־י"ג תמוז5, שעם היות שענין זה התגלה רק בדורות 
האחרונים, ולא הוזכר לא בתושב"כ ולא בתושבע"פ ולא ברמב"ם ולא בשו"ע וכו', ואין 

2( שיחת ש"פ חו"ב תשמ"ו )מוגה(. ובכ"מ.
3( חוקת כא, כא.

4( להעיר משיחת ש"פ יתרו תש"מ אודות שייכות יום ההילולא של אדמו"ר הריי"צ ביו"ד שבט לכל אחד מישראל, 
גם לאותם אלו שנודע להם ע"ז רק עשרות שנים לאח"ז, או שעוד לא נודע להם על כך.

5( ראה לקו"ש חח"י שיחה לי"ב־י"ג תמוז )שמעמיד את חג הגאולה י"ב־י"ג תמוז מול התענית די"ז בתמוז, עם היות 
שהתענית היא מנהג ישראל מדורי דורות, מיוסד על תקנת חז"ל ודברי הנביאים(.
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לו תוקף של דאורייתא או ד"ס, אעפ"כ הרי הוא חלק לכל דבר מתורתנו הקדושה, 
ובמילא "למשה מסיני" ממש, ונחשב כהמשך ישיר6 לג' רגלים פורים וחנוכה7.

]וזה ג"כ מחדד יותר את האמור לעיל אודות שייכות יום זה לכל אחד מישראל, כשם 
שכל עניני התורה, כפורים וחנוכה, שייכים לכל אחד מישראל[. 

משמעותו של חג, במבט היסטורי לקראת הגאולה
ביאת המשיח.  התכלית האחת של  לקראת  צועדים  ובעולם  הענינים שבתורה  כל 
ומהנחה זו כ"ק אד"ש מה"מ מביט על עניני התורה שהתגלו בדורות האחרונים, כולל 
וכן על כל מאורעות העולם באותם דורות,  ועניני',  ועיקר התגלות תורת החסידות 

כענינים שמוליכים ישירות לביאת המשיח.

ועד"ז בעניננו, בנוגע לחג הגאולה י"ב־י"ג תמוז, שמלבד המשמעות הפרטית של הנס 
שהי' באותו הדור, יש לראותו במבט כללי כיצד הוא משתלב במהלך הדורות לקראת 
הגאולה  לקראת  האחרונים ממש,  בדורות  שהי'  בנס  כשמדובר  ובפרט  גילוי משיח. 
והפעולות  המיוחדים  הביטויים  החלו  מכן  לאחר  רבות  לא  כששנים  ממש.  בפועל 
המיוחדות של אדמו"ר הריי"צ בענין של "לאלתר לגאולה", שמובן שמאורעות אלו 

באים בהמשך ישיר זה לזה8.

ובשייכותה לגאולה  זו,  גאולה  וענינים במשמעותה של  ביאורים  ובזה מצינו כמה 
האמיתית והשלימה:

העבודה  על  בעיקר  הי'  שהמאסר  ביאר  הנ"ל  במכתבו  עצמו  הריי"צ  אדמו"ר  א. 
דהרבצת תורה ברבים, ולכן הגאולה היא גאולתה של הרבצת התורה. ובהתאם לזה 
צירף למכתבו מאמר ד"ה 'עשרה שיושבין ועוסקין בתורה', המבאר מעלת לימוד תורה 
ברבים דוקא. שבפשטות מובן שהכוונה להרבצת התורה בכלל, על כל החלקים שבה 
)שהרי אף שאדמו"ר הריי"צ עסק גם באותה תקופה באמירת והפצת מאמרי חסידות, 
אך עיקר העסקנות הציבורית בזמן ההוא היתה בנוגע להרבצת תורה בכלל. ובפשטות 

על זה הי' המאסר כנ"ל, ולא על עניני חסידות שהפיץ(.

י"ב תמוז תשכ"ז( מבואר שא"א להוסיף על מנין הימים טובים, וע"ד דברי האריז"ל  6( באחת השיחות )כמדומה 
שהחגים מכוונים כנגד ז' מדות, ולכן גם י"ב תמוז אינו הוספה על הימים טובים וכו'.

ולכאו' צריך לומר שהכוונה היא שי"ב תמוז אינו נחשב כיום טוב בדוגמת הימים טובים שמדאורייתא ומד"ס, שאין 
לו אותו גדר וכו'. אך ודאי שהוא קשור עמהם והמשך שלהם. וע"ד המבואר בנוגע לי"ט כסלו שנקרא חג החגים, שאינו 

נמנה במנין החגים לפי שהוא פנימיות כולם. ועד"ז בנוגע לי"ב־י"ג תמוז שנקרא מועד המועדים. 
7( ראה שיחת ש"פ חו"ב תשמ"ו דלעיל.

8( ראה דב"מ ש"פ דברים תנש"א בסופו, שמזכיר דרושי החסידות שאמר אדמו"ר הריי"צ בעת גאולתו, "שבזה התחיל 
הלאלתר לגאולה". 



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת118

מעיינות  הפצת  של  לענין  זו  גאולה  לוקח  בשיחותיו9  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אמנם 
אדמו"ר  של  יציאתו  התאפשרה  והגאולה  המאסר  ידי  שעל  ומבאר  דוקא,  החסידות 
הריי"צ לארצות החופש, שם התחילה העבודה של הפצת המעיינות דתורת החסידות 
חוצה בכל העולם כולו, שלא בערך למה שהי' בכל הדורות שלפני זה10. ועל פי המענה 
הידוע של מלך המשיח לבעש"ט שעל ידי הפצת המעיינות חוצה יבוא משיח, נמצא 

שגאולה זו היא הכנה הכי אחרונה לגאולה האמיתית והשלימה.

לבין  הקדושה  בין  רוחנית  מלחמה  כאן  שהיתה  זו,  בגאולה  שיש  נוסף  היבט  ב. 
יהדות  של  ענין  לכל  שהתנגד  הקומניסטי  השלטון  של  בדמותו  הקליפה שהתגלמה 

בכלל וחסידות בפרט. והגאולה בי"ב־י"ג תמוז היתה נצחון על קליפה זו.

ארבעים שנה לאחמ"כ בשנת תשכ"ז היתה באה"ק מלחמת ששת הימים כנגד אויבי 
ישראל שעמדו עלינו לכלותנו. ואותם אויבים נתמכו בממון ונשק ועצה וכו' על ידי 
אד"ש  כ"ק  ביאר  ואז  גלויים.  בניסים  מידם  הצילנו  ית'  וה'  קומניסטי  משטר  אותו 
מה"מ11 שנצחון זה הוא המשך ומכח הנצחון הרוחני על הקליפה הקומניסטית שהי' 
בשנת תרפ"ז ארבעים שנה לפנ"ז. וע"ד האמור בתורה שלאחר ארבעים שנה "נתן ה' 
לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע" את משמעותם של "האותות והמופתים 

הגדולים ההם".

עוד עשרות שנים לאח"ז בשנת תש"נ התבטל המשטר הקומוניסטי כליל ועבר מן 
הארץ. אז ביאר כ"ק אד"ש מה"מ12 שגם מאורע זה הוא המשך ותוצאה של הנצחון 
הרוחני שהי' בשנת תרפ"ז. וקישר זה13 עם דברי הרמב"ם אודות מלחמות ה' של משיח 
כנגד "מלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ומצוות כהוגן", שבענין זה רואים כבר 

את נצחונו של משיח במלחמותיו14.

9( ראה שיחת ש"פ בלק תנש"א )אמנם במ"א מקשר גאולה זו עם 'הפצת התורה והיהדות' בכלל, ולאו דוקא 'הפצת 
המעיינות'(.

דיפוצו  הענין  הידוע שעיקר  וכמאמר  כסלו,  י"ט  לגאולת  ישיר  היא המשך  זו  נמצא שגאולה  זה  ביאור  וע"פ   )10
מעיינותיך חוצה התחיל לאחרי ועל ידי המאסר של אדה"ז בפטרבורג. אלא ששם הכוונה שלאחר המאסר של אדה"ז 
עניני תורת החסידות התחילו להתלבש בשכל, שזהו 'חוצה' שבאדם. שהמעיין שבפנימיות הנפש האלקית מגיע ומתלבש 
בשכל של נפש השכלית. ובנוגע לגאולת י"ב־י"ג תמוז הכוונה לחוצה ממש כפשוטו, כל סוגי האנשים בכל העולם כולו. 

11( שיחת י"ב תמוז תשכ"ז. בלתי מוגה.
12( שיחת ש"פ קרח תנש"א )ושם הדברים כ"כ בפשטות, עד כדי כך ששואל מדוע הי' צריך הדבר לארוך שנים רבות, 

ולא הי' הנצחון המלא כבר בשנת תרפ"ז(. וראה ג"כ שיחת ש"פ משפטים תשנ"ב.
13( שיחת ש"פ חיי"ש תשנ"ב )במוגה ש"בכמה וכמה ענינים כבר מנצח". וב'בלתי מוגה' מבואר יותר "שכבר בתחילת 

נשיאותו הי' הנצחון על כל הענינים המנגדים". שבפשטות הכוונה לנצחון דשנת תרפ"ז. עיי"ש(.
14( ולהעיר ג"כ מפתגם חסידים הידוע בנוגע לג' הדורות האחרונים, שאדמו"ר הרש"ב קשור עם ענין מינוי מלך 
ואצלו התחיל הענין של חזרת מלכות דוד לישנה )כפי שרואים זאת בשיחתו הידועה אודות חיילי בית דוד, ועוד(, 
והתחיל נשיאותו במאמר 'כתר יתנו לך'. אדמו"ר הריי"צ קשור עם ענין מלחמת ה', והתחיל נשיאותו במאמר )שחתם בו 
אביו( 'ראשית גויים עמלק'. ונשיא דורנו קשור עם ענין בנין המקדש והמשכת השכינה למטה, והתחיל נשיאותו במאמר 

)שחתם בו אדמו"ר הריי"צ( 'באתי לגני' )שמדבר אודות השראת השכינה במשכן ומקדש ובכללות העולם. 
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ג. מבחינת לוח השנה היהודי15, גאולה זו חלה בחודש תמוז. ומבאר בזה כ"ק אד"ש 
מה"מ שלכל חודש ענינו המיוחד לו, שקשור עם הימים המיוחדים שיש באותו חודש. 
ובנוגע לחודש תמוז, הנה בכל הדורות הי' ידוע אודות י"ז בתמוז, שקשור עם חורבן 

וגלות. אמנם בדור האחרון נתגלה בחודש תמוז גופא ענין של שמחה וגאולה.

תמוז,  י"ז  של  הרביעי  צום  כולל  הצומות,  שימי  שהובטחנו  בזה,  הביאור  ונקודת 
יהיו לששון ולשמחה. וכהסברת תורת החסידות, פנימיות התורה, שלעת"ל תתגלה 
יאמר  ימי התעניות, שלכן  הפנימית של  ומשמעותן  הגלות  הפנימית של  משמעותה 

ביום ההוא "אודך ה' כי אנפת בי", עד שימים אלו יהיו לששון ולשמחה.

וכיון שכל עניני הגאולה יש להם הכנה והקדמה ועד לטעימה כבר בזמן הזה, ובכללות 
זהו הענין של התגלות פנימיות התורה ועניני' שזוהי טעימה מהגילויים דלעתיד לבוא. 
הנה גם ענין זה ש"יהיו לששון ולשמחה" יש לו הכנה והקדמה כבר בזמן הזה, שע"י 

תורת החסידות התגלה בחודש תמוז גופא ענין של ששון ושמחה.

בפירש"י "אנשים - ל' חשיבות"

 הת' יוסף יצחק שי' אייזנשטיין
תלמיד בישיבה

 

בתחילת פ' שלח16 נאמר בתורה על מהותם של המרגלים "כולם אנשים ראשי בני 
לשון  אנשים שבמקרא  "כל  ומסביר  רש"י17  נעמד  'אנשים'  תיבת  ועל  ישראל המה". 

חשיבות ואותה שעה כשרים היו". 

ונמצא שהלשון 'אנשים' עוסקת באנשים כשרים וצדיקים.

נוכל  לא  אמרו  עמו  עלו  אשר  "והאנשים  התורה  כותבת  הפרשה18  בהמשך  והנה 
לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו". פסוק זה מדבר אודות הזמן שלאחר הוצאת דיבה 
על הארץ מאת המרגלים, ולאחר שעמד כלב וזעק כנגד דבריהם הרעים של המרגלים.

קוראת  הארץ  דיבת  בהוצאת  חטאם  קודם  בתחילה  אמנם  ביאור,  צריך  ולכאורה 
להם התורה "אנשים", מכיון שאז באמת כשרים היו, וכלשון רש"י הנ"ל: "באותה שעה 

15( לקו"ש חח"י שם.
16( יג, ג.

17( ד"ה 'כולם אנשים'.
18( שם, לא.
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כשרים היו", אך כאן הרי הי' זה לאחר חטאם, לאחר שהוציאו את כל דיבת הארץ רעה, 
אשר אז בודאי כבר לא היו כשרים, וקשה מדוע קוראת להם התורה 'אנשים - לשון 

חשיבות'. 

ואולי י"ל הביאור בזה בדא"פ: דהנה, בהתבוננות במילות הפסוק "והאנשים אשר 
עלו עמו אמרו לא נוכל" נראה שישנה הדגשה על האנשים המוזכרים בפסוק שאלו 

האנשים "אשר עלו עמו". 

לארץ  הלוך  בדרכם  המרגלים  בתיאור  עוסק  דידן  הפסוק  שתחילת  אוי"ל  ועפ"ז 
ישראל, שכאשר עלו - לפני החטא היו נקראים 'אנשים' שאז היו בחזקת כשרות.

ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

"נביא דורנו"

 הת' לוי שי' בליניצקי
תלמיד בישיבה

בנוגע למציאות גילוי הנבואה אצל כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, מצינו מספר מקומות 
בהם התבטא כ"ק אד"ש מה"מ באופן מפורש בנוגע לעצמו.

בדבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א19 מתבטא כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לעצמו שהוא 
נביא הדור )ובגדר נבואה שע"פ הלכה(:

מובן  הדורות,  כל  במשך  ועבודתינו"  ד"מעשינו  מופלג  הכי  הריבוי  "לאחרי 
שמתקרבים יותר ויותר למצב זה. ובמיוחד בדורות האחרונים, כאשר ניתוסף הענין 
דגילוי פנימיות התורה . . ע"י רבותינו נשיאנו - שעל ידם "תחזור נבואה לישראל", "גלה 
סודו אל עבדיו הנביאים", הם הנם נביאי דורנו עד "נביא מקרבך גו' כמוני" )בהיותם 
אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא(, והם "שופטיך" ו"יועציך" דדורנו: הן "שופטיך" 
- בהיותם נשיאינו . . והן "יועציך" - הנותנים עצות בעניני תורה ויראת שמים, עד גם 

עצות בענינים גשמיים )ענין הנביאים).

"ובכל זה גופא ניתוסף עוד יותר בדורנו זה - כאשר ישנה השלימות דיפוצו מעינותיך 
סיימו את  הנ"ל דכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכבר  וע"פ ההכרזה   .  . חוצה בכל קצוי תבל 
כל עניני העבודה . . מובן, שכבר הגיע הזמן ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך 

19( ספה"ש תנש"א ח"ב ע' 790, סע' י' ואילך. בתרגום חפשי מאידית. ההדגשות אינם במקור.
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כבתחלה" בתכלית השלימות )ואין צריכים לשוטרים, כיון שכבר הכל מבורר(, לאחרי 
הטעימה וההתחלה בזה ע"י רבותינו נשיאינו".

וכן ניתן למצוא בהמשך השיחה, שם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את הלימוד וההוראה, 
שבדור,  ויועציך'  'שופטיך  של  ההוראות  את  )ולפרסם(  עצמם  על  לקבל  שצריכים 
ויועץ  דורנו  - שופט  נשיאינו שלפניו  - הבא בהמשך לרבותינו  דורנו  נשיא  "ובפרט 

דורנו ונביא דורנו"! 

ונדרשת הסברה, שהרי מצאנו כמה וכמה פעמים שבהם התבטא כ"ק אד"ש מה"מ 
על עצמו "אינני נביא". ולדוגמא, במעמד חלוקת דולרים לצדקה שהתקיים בכ"ו מנ"א 
תשמ"ח אמר כ"ק אד"ש מה"מ בדבריו למועמד לראשות עיריית ניו יורק20 - "אינני 

נביא". וכן בחלוקת דולרים בי"ד אייר 'פסח שני' תנש"א21 - "אני אינני נביא".

ואולי יש לבאר זה, בהקדים הסברה בדא"פ בהנהגת כ"ק אדה"ז.
דהנה כותב כ"ק אדה"ז באגה"ק שלו22 "זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור ההיתה 
ישראל  חכמי  ספרי  מכל  באחד  זה  מנהג  מצאתם  איפוא  ואי'  עולם,  מימות  כזאת 
לעשות  כדת מה  גשמיות  בעצה  לשאול  ותיקון  מנהג  להיות  והאחרונים,  הראשונים 
ואמוראים אשר  ישראל הראשונים כתנאים  בעניני העולם הגשמי, אף לגדולי חכמי 
כל רז לא אנס להו ונהירין להון שבילין דרקיע, כ"א לנביאים ממש אשר היו לפנים 
בישראל כשמואל הרואה אשר הלך אליו שאול לדרוש ה' על דבר האתונות שנאבדו 

לאביו".

בענינים  ועצות  שאלות  עבור  אליו  ייגשו  שחסידים  רצה  לא  אדה"ז  שכ"ק  היינו 
גשמיים, כי זהו תפקידו של נביא בלבד.

ובדבר מלכות ש"פ שופטים )הע' 101( מסביר ע"ז כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק: "ואף 
שכתב אדה"ז שם "זכרו ימות עולם כו' ואי' איפוא מצאתם מנהג זה כו' . . כ"א לנביאים 
ממש אשר היו לפנים מישראל כו'" - מ"מ, ידוע שלאחרי זה נתקבלו אצל אדה"ז - 
ורבותינו נשיאינו ממלאי מקומו - שאלות חסידים בענינים גשמיים )ראה אגה"ק שלו 
הידועה ד"ה נפש השפלה - אגרות־קודש אדה"ז סס"ה )ע' קנא ואילך((, וענה עליהן".

ואולי י"ל בדא"פ גם בנוגע לנשיא ונביא דורנו - כ"ק אד"ש מה"מ; שאף שהתבטא 
כפי שרואים במוחש, המשיך לענות על שאלות  בכ"ז  הרי  נביא  כמה פעמים שאינו 
ועצות בענינים גשמיים, שזהו ביטוי של ענין הנבואה )וכפי שהובא לעיל מדבר מלכות 

ש"פ שופטים(.

20( במענה לאמירתו שמקווה להיות שנה הבאה ראש עיריית ניו יורק.
21( לאשה שביקשה לדעת מתי תזכה לשידוך, 'דברי משיח' תנש"א ח"ג ע' 374.

22( סי' כב. הובא בשיחה שם, וכדלקמן.
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התניא'  בספר  'שיעורים  לספר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  הנ"ל  עובדה  הסבר  ועל 
בביאורו על אגה"ק ס' כב', ושם23 מובא שחסידים הראשונים ציינו שכ"ק אדה"ז כתב 
"נפש השפלה באמת לאמתו בשרשה  לזמן הסתלקותו:  'נפש השפלה' קרוב  באגרת 
עבודתה היא תורה גשמי' בין . . ובין . . ובין גמ"ח גשמיים ע"י קירוב הדעת ועצות 
זה התיר כ"ק אדה"ז לשאול את רבותינו  ואמרו, שבמשפט  עניני ב"ב",  מרחוק בכל 

נשיאינו שאלות בענינים גשמיים. 

הידיעה  ונתן לחסידים את  זאת,  זמן התיר  י"ל שכמו שכ"ק אדה"ז שלאחר  ואולי 
בנוגע לכ"ק אד"ש מה"מ, שבשיחת ש"פ שופטים  כן הוא  נביא,  באופן רשמי שהינו 

תנש"א נתן לנו הידיעה במובן רשמי שהינו נביא.

23( ע' 1667.
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 פענוח אגרת קודש
הערות כ"ק אד"ש מה"מ על ספר "משנה הלכות"

 הת' שמואל שי' דורון
תלמיד בישיבה

הקדמה
כידוע, מצוי רבות באגרות הקודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכותב 
למחברי ספרים הערות לספרים ששלחו אליו, אך מכיון שההערות רשומות בקצרה 
ובציוני מראי מקומות בלבד, וכן דבריו של מחבר הספר לא תמיד מצוטטים במלואם 
- יקשה לקורא מן השורה להבין משמעות הערות אלו, ולפיכך באתי בסדרה זו לפענח 

מראי מקומות אלו, ולהביא הערות אלו בצורה ברורה לכל אחד ואחד.

הוספה
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נוספות  הערות  הובאו  דישיבתנו  הקודמים  ואנ"ש'  התמימים  'הערות  בגליונות 
העוסקות בפענוח אגרות קודש של כ"ק אד"ש מה"מ1, בגליון זה נפענח2 בעזה"י את 

אגרת ה'תשכ3 בסדרת הספרים 'אגרות קודש'.

הרב מנשה קליין הגיש לכ"ק אד"ש מה"מ את תוכן הספר4 עוד לפני הדפסתו בפועל, 
ואגרת זו נשלחה לר' מנשה קליין לפני הוצאת הספר, בה מברך אותו כ"ק אד"ש מה"מ 
על יגיעתו הרבה בהוצאת הספר. יש לציין שאגרת זו נדפסה בתחילת הספר המדובר.

ספר הפסיקה 'הלכות גדולות' הינו אחד מספרי הפסיקה הראשונים בישראל, וספר 
הפסיקה החשוב ביותר מתקופת הגאונים. הי' נפוץ כבר בתקופת הראשונים בגירסאות 

שונות ומגוונות5, וכולל בתוכו פסיקת ההלכות על סדר הש"ס.

גדולות'  ב'הלכות  לו  סימן  על  הערותיו  את  קליין  מנשה  הרב  ערך  תשי"ז  בשנת 
)העוסק בהלכות כתובות( תחת השם 'משנה הלכות' )"הבא לפלפל ולסלסל בדבריו 
זו של  וגירסא  בפה מלא"(,  והאחרונים שנמשכו אחריו  וגדולי הראשונים  הקדושים 

הספר שלח המחבר לכ"ק אד"ש מה"מ.

את אגרת זו פותח כ"ק אד"ש מה"מ:

ב"ה, ט' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים כו'

מו"ה מנשה שי'

1( 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(, 

אגרת ב'תתקעז בגליון ד )קמב(, אגרת ב'תתקפד בגליון ה )קמג(, ואגרת ב'תקב בגליון ח )קמו(.
2( לצורך הפענוח חולקו כמה מהפסקאות שבאגרת ופוענחו ראשי התיבות שבה על מנת שיהיו הדברים ברורים יותר 

ונוחים לקריאה. כמובן שפענוח זה הינו בדעת תחתון בלבד.
3( חט"ו, ע' שצג. חלקה נדפס בלקו"ש חי"ט ע' 517, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

יש לציין שאגרת זו נכנסה במילואה על הערותי' בתחילת ספרו של המחבר )יחד עם הסכמות מרבנים נוספים( תחת 
הכותרת 'הסכמות ומכתבי עידוד' )על אף שכ"ק אד"ש מה"מ כותב לו באופן פרטי ובמפורש שאין זה ממנהגי בית הרב 
לתת הסכמה(. וכנראה שזוהי הסיבה שהמחבר כתב בראש העמוד 'הסכמה ומכתבי עידוד' )שאר הרבנים כולם נתנו את 

הסכמתם על הספר(.
4( יש לציין שהערות כ"ק אד"ש מה"מ על הספר עוסקות בהלכות חופה וקידושין, ומתאים במיוחד בזמן זה בו 

מתחילים ללמוד בישיבות תות"ל מס' קידושין.
5( זהות מחבר הספר אינה ידועה בוודאות. יש הטוענים שחובר בידי בידי ר' יהודאי גאון )ד'ת"מ(, אך יש הטוענים 
שספר זה חובר ע"י ר' שמעון קיירא, אחד מגאוני בבל, שחי כמאה שנה לאחר ר' יהודאי גאון, ואילו ר' יהודאי גאון חיבר 
ספר אחר - את ספר הלכות פסוקות, שנקרא ע"י הקדמונים גם הלכות רב יהודאי. להלן בגוף האגרת מכנה אותו כ"ק 

אד"ש מה"מ 'חד מקמאי', כפי שכתב הרב מנשה קליין בספרו.
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שלום וברכה!

נעם לי להודע ע"ד יגיעתו בהוצאה לאור של הס' דחד מקמאי הלכות 
גדולות עם פירוש מקיף, ואשר זיכהו השי"ת והצליחו שבקרוב יופיע הספר 

בדפוס.

גדולות  ובתורה בכלל  ירבה חיילים בתורה,  ויה"ר אשר מתוך הרחבה 
)מכלל דאיכא( וקטנות, דבר גדול ודבר קטן כפירוש רז"ל )ב"ב קלד, א(, 
תורה  א(,  קנב,  )ח"ג  הזהר  וביאור  כלשון  דאורייתא,  ונשמתא  תורה  גופי 

תמימה.

כפי הנראה6 כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בברכתו 'ירבה ֵחיילים בתורה' היא למובא בגמ' 
בבלי7: "אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם 
הזה ולא בעולם הבא, שנאמר "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון", ועל תיבות 
"אין להם מנוחה" מפרש"י "מישיבה לישיבה וממדרש למדרש". היינו, שיוסיף אומץ 

בלימודו בכל מקצועות התורה.

וכפי שמפרט כ"ק אד"ש מה"מ "בתורה בכלל - גדולות וקטנות" )ל' הקשורה עם 
גדולות' עליו נכתב החיבור הנידון8(, וע"ז מביא את פירוש הגמ'  שם הספר 'הלכות 
ב'בבא־בתרא' על הברייתא דלהלן: "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא 
ומשנה, גמרא, הלכות ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, וקלין וחמורין, וגזרות 
שוות, ותקופות, וגמטריאות, ומשלות כובסים ומשלות שועלים, שיחת שדים ושיחת 
 - גדול  "דבר  הגמ'  ומפרשת  קטן",  ודבר  גדול  ודבר  השרת,  מלאכי  ושיחת  דקלים, 

מעשה מרכבה, ודבר קטן - הויות דאביי ורבא".

ונשמה,  לבוש  גוף,   - שבתורה  הדרגות  חלוקי  מבואר  שם  מהזהר,  ומביא  ומוסיף 
שתחת  בגוף  מתבוננים  יותר  שיודעים  ואלו  בלבד,  בלבוש  מתבוננים  כשהטיפשים 

הלבוש, ואילו החכמים מתבוננים בנשמה:

"אורייתא אית לה גופא ואינון פקודי אורייתא דאקרון גופי תורה, האי גופא מתלבשא 
בלבושין דאינון ספורין דהאי עלמא, טפשין דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא 
דאיהו ספור דאורייתא ולא ידעי יתיר ולא מסתכלי במה דאיהו תחות ההוא לבושא, 
אינון דידעין יתיר לא מסתכלן בלבושא אלא בגופא דאיהו תחות ההוא לבושא, חכימין 

6( יש לציין שכבר נמצא בספרי האחרונים לשון כעין זו )ולדוגמ' - בהקדמה לשו"ת 'פרי יצחק', ווילנא, תרמ"א(, 
וכנראה כוונתם ג"כ כפי שנתבאר בפנים, וכפשוט.

7( ברכות סד, א.
8( ולהעיר, שכן דרכו של כ"ק אד"ש מה"מ לשזור בל' הברכה את הנושא הנידון. כגון שם הספר או המחבר.
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אורייתא ממש  דכלא  עקרא  דאיהי  בנשמתא  אלא  לא מסתכלי  עלאה  דמלכא  עבדי 
ולזמנא דאתי זמינין לאסתכלא בנשמתא דנשמתא דאורייתא".

ומובן שהלימוד הנכון באופן ד'מחיל אל חיל' הוא לימוד הכולל הן את גופי התורה 
)הוויות אביי דרבא( - דבר קטן, והן את 'נשמתא דאורייתא' )פנימיות התורה( - דבר 

גדול.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

בנוגע להסכמה - ידוע שאין זה בנוהג בבית הרב. ואתו הסליחה.

 	
כ"ק אד"ש מה"מ מעיר ארבע הערות על הספר )אשר ההע' הב' מתוכן עוסקת בגוף 

ספר 'הלכות גדולות'(, ופותח באלו המילים:

ולחביבותא דמילתא דברי הראשונים אשר מפיהם אנו חיים, מועתק 
בזה איזה הערות בעלה הנדפס, מתחלת הספר זה, אשר הניח אתי.

הערה א - בענין 'חיוב הקידושין מתחיל באיש' 
על המילים הנ"ל - "מתחלת הספר הזה", מעתיק המו"ל של סדרת הספרים אג"ק את 
לשון ה"הלכות גדולות" בתחילת דבריו על הלכות קידושין: "בר ישראל דבעי למינסב 
אינתתא מיבעי' לי' לקדושה ברישא, וברוכי ברכת אירוסין ומימסר לה כתובה. דא"ר 
נחמן אמר לי הונא תנא מנין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר ויקח בעז עשרה אנשים 

מזקני העיר. ר' אבהו אמר מהכא, במקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל".

כו'  ישראל  בר  באיש:  מתחיל   - ישראל  בר  סק"א.  הלכות.  משנה 
לקדושה כו',

על המילים הראשונות 'בר ישראל' מבאר ב'משנה הלכות': "דברי רבינו ז"ל מתחילים 
"בר ישראל דבעי למינסב אינתתא מיבעי' לי' לקדושה ברישא" ומתחיל מצד האיש. 
והתחילו  נקנית"  ב' "האשה  וכן בקידושין דף  "בתולה נשאת",  ב'  ובגמ' כתובות דף 
מצד האשה, ונראה דעת רבינו בזה דלכן שינה מל' הגמ' והתחיל מצד האיש כיון דאיש 

מחויב בדבר, וכדקי"ל, האיש מצווה על פרי' ורבי' ולא האשה".

ועל ביאורו זה שבה"ג נקט 'בר ישראל' ושינה מל' הגמ', וזאת מצד החיוב של פו"ר 
שמוטל על האיש דוקא, מציין כ"ק אד"ש מה"מ למשנה מפורשת במס' קידושין )מא, 
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א( - "האיש מקדש" ומוכח ש'מתחיל מצד האיש', וכפי שאיתא בכתובים9 "כי יקח איש 
אישה":

וכל' המשנה האיש מקדש - שהרי כן הוא לשון הכתוב: כי יקח איש 
אשה גו'. ראה ג"כ ל' הרמב"ם ריש הל' אישות.

הנ"ל:  הפס'  ע"פ  וזאת  האיש,  ג"כ שמתחיל מצד  כתב  אישות שלו  בהל'  הרמב"ם 
"קודם מתן תורה הי' אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה 
לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהי' לו לאשה, כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם 
ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהי' לו לאשה שנאמר 

כי יקח איש אשה ובא אליה".

]ומה ששינה ברפ"ק דקידושין האשה נקנית - תירצו בגמרא שם[.

בריש  במשנה  מדוע  ע"פ,  המתבקשת  לקושיא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  ובחצא"ר 
קידושין )ב, א( איתא "האשה נקנית", ולכאורה משמע מצדה?

ובגמ' )ב, ב( מתורץ ב' תירוצים:

א. כיון ובסיפא התנא מונה את הדרכים בהם האשה קונה את עצמה )בניגוד לדרכים 
בהם הבעל קונה אותה(, וא' הדרכים היא מיתת הבעל, לא כתב התנא בריש המשנה 
"האיש קונה" ובסיפא "ומקנה את האשה לעצמה" - כיון שבמיתתו מן השמים מקנים 
את האשה לעצמה, ולא קנין שהבעל עצמו פועל. ולכן כבר ברישא שנה התנא "האשה 
הי' שונה שהאיש  אם התנא  ב.  "וקונה את עצמה".  הל'  נקנית" ע"מ שבסיפא תרוץ 
קונה הי' במשמע אפי' בעל כרחה של האשה, ולכן שנה התנא "האשה נקנית" - שתלוי 

בדעתה.

בכל אופן המורם מהנ"ל הוא של' התנא במשנה זו "האשה נקנית" אינה מפני שבה 
מתחילים עניני הקידושין, אלא מפני סיבות צדדיות.

ובפרט בכאן, שממשיך: מיבעי' לי' לקדושה כו' וברוכי כו' ומימסר כו' 
- אשר כ"ז פעולות האיש הן.

כיון   - ישראל"  "בר  בבה"ג  הל'  מתאים  מיוחד  שבאופן  מציין,  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
שממשיך ושונה פעולות שונות בנוגע לקידושין שכולן שייכות בבעל דוקא, ולא באשה 
)בשונה מדברי המשנה בריש קידושין שם נתבאר רק האמצעי דרכו נפעלים הקידושין, 

ולא שאר הפעולות שנזכרו בבה"ג( .

ולהעיר מדרז"ל הובאה בפירש"י )שמואל א כ, ל(.

9( בכמה מקומות בתורה. ולדוגמ': דברים כד, א.
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בנביאים שמואל א' מסופר על אהבת דוד ויהונתן, ועל תוכחת שאול ליהונתן כשגילה 
זאת: "ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן 

ישי לבשתך ולבושת ערות אמך".

רש"י על הפסוק ומפרשים רבים אחריו נעמדים לבאר ל' זו "בן נעות המרדות" - 
המופיעה בכל ספרי הנביאים פ"א בלבד: "דבר אחר, כשחטפו בני בנימן מבנות שילה 
שיצאו לחול בכרמים10 הי' שאול ביישן ולא רצה לחטוף עד שבאתה היא עצמה והעיזה 

פני' ורדפ' אחריו".

מכך ניתן לראות, שקידושין הבאים מצד האשה הרודפת אחר הבעל נק' העזת פנים, 
והסדר הרגיל הוא שמתחילים מצד הבעל.

כעת מעלה כ"ק אד"ש מה"מ נקודה נוספת בלשונו של הבה"ג הדורשת ביאור:

ישראל דבעי" דלכאורה פשיטא  "בר  סגנונו דבה"ג  זהו  יש לברר אם 
הוא.

ולקמן מובא מאו"ז הגירסא "מאן דבעי". ואולי נקטי אגב דסיום הענין: 
ממקור ישראל.

תיבות "בר ישראל" מיותרות לכאורה, כיון שודאי שאין זו מצוה ששייכת לגוי, וכמו 
ובפרט ששינה  ישראל"?  "בר  בה"ג  זו כתב  דוקא במצוה  ומדוע  שאר תרי"ב מצות, 

מגירסת "מאן דבעי" לפי' מובן יותר?

הפס'  את  הביא  הנ"ל  פסקא  שבסיום  דכיון  זו,  גירסא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומיישב 
"ממקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל" התחיל בה ג"כ - "בר ישראל" )וע"ד, נעוץ 

תחילתן בסופן וסופן בתחילתן(.

הערה ב - בענין 'עיתוי מסירת הכתובה'
בפנים. ומימסר לה כתובה.

10( בסוף ספר שופטים )פרקים יט־כא( מסופר על מעשה נבלה שהתקיים בשטח שבט בנימין, בעקבותיו נערכה 
מלחמה בין כל שבטי ישראל לשבט בנימין, מלחמה שהפילה חללים רבים בכל ישראל. לאחר מלחמה זו נשבע עם 

ישראל ב'מצפה' שלא ישיא את בנותם לשבט בנימין ע"מ שלא יהי' להם קיום.
אך כעבור זמן כאשר ראו ששבט בנימין הולך ונכחד, התחרטו על כך וציוו על בני שבט בנימין ללכת ולהתחבאות 

בכרמים שם יארבו לבנות שילה הבאות לחול בכרמים ו'יחטפו' מהם לנשים.
ע"ש מעשה זה נקראו ע"י יעקב אבינו בברכתו לבניו "בנימין זאב יטרף" )ויחי מט, כז( - "מה הזאב הזה חוטף כך הי' 

שבטו של בנימין חוטף".
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בסדר הפעולות הנדרשות בקידושין מונה הבה"ג תחילה את קידוש האשה )נתינת 
הקידושין והאמירה "הרי את מקודשת לי כו'"(, לאחמ"כ את ברכת האירוסין )"אשר 
קדשנו במצותיו וצונו על העריות כו'"( אותה מברכים בשעת הכניסה לחופה, ולאחמ"כ 

מסירת הכתובה )בה מתחייב כלפי' במס' דברים(.

נוספות בנוגע לעיתוי בו מוסר הבעל לאשתו את  כ"ק אד"ש מה"מ מציין לדעות 
הכתובה:

זמן מסירת הכתובה - כמה דיעות בזה: רמב"ם הל' אישות פ"י. טוש"ע 
אה"ע סס"ו וש"נ בנ"כ.

בביתו  עמה  נתיחד  ולא  חתנים  ברכת  וברך  האשה  את  "המארס  כתב  הרמב"ם11 
עדיין ארוסה היא שאין ברכת חתנים עושה הנישואין אלא כניסה לחופה, וצריך לכתוב 
כתובה קודם כניסה לחופה". וממשיך שם "נהגו החזנים לכתוב כתובה וכותבין בכאן 
היינו, שכתיבת הכתובה  ושיחתמו שם העדים".  נישואין  למחר לעשות  מקום שילכו 
קודמת לכניסה לחופה ולברכות שמברכין אז, וכן כתב בטור "אסור להתייחד עם הכלה 

קודם שיכתוב לה כתובה".

הנושאי כלים לטוש"ע דנים באריכות בדין זה. ולדוגמ' נביא את דברי הב"ח.

הב"ח מביא את דברי ה'מגיד משנה' על הרמב"ם שמבאר את סברת הרמב"ם "דבעינן 
לכתחילה חופה הראוי' לביאה שלא יחסר דבר אפילו מדבריהם". אך מביא ע"ז את 
דברי הרמב"ן המקשה על סברא זו ממקרה שמובא בגמ', בו רב אמי התיר לכתחילה 

לבעול בשבת "והא ודאי ולא ה"ל כתובה". אך דוחה קושיא זו ועיי"ש בדבריו.

כ"ק אד"ש מה"מ מעלה תמיהה נוספת בל' של הבה"ג כבהע' הקודמת:

והנה, בכל אופן, תמוה שלא הוזכר כאן ע"ד ברכת חתנים אם לאחרי 
המסירה או לפני'.

לעיתוי דברכת  אינו מתייחס  אך  לעיתוי דברכת האירוסין,  הבה"ג מתייחס אמנם 
חתנים )שבע הברכות שמברכים בשעת הכנסי' לחופה ובכל סעודה מסעודות שבעת 

ימי המשתה( - האם נאמרת לאחרי מסירת הכתובה או לפני'. 

כ"ק אד"ש מה"מ מגלה את דעתו בענין, ומביא על כך ראי' מן השאילתות:

ולדידי השמטת המעתיק והדפוס דמוכחה היא.

־ובשאילתות )חיי שרה, טז(: מאן דבעי למינסב איתתא מיתבעי לי' לק

11( שם, הל' ו־ז.
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דושי ברישא וברוכי ברכת אירוסין בעשרה וברכת חתנים בעשרה ומימסר 
לה כתובתא. ועל דרך זה צ"ל כאן.

ואתי שפיר גם המשך הענין: דאר"נ כו' מנין לברכת חתנים.

ע"פ שינוי הל' בגירסא, יובן הקשר בין הפסקא הראשונה בבה"ג שהובאה לעיל לבין 
הפסקא השני' - "א"ר נחמן, אמר לי הונא תנא מנין לברכת חתנים בעשרה", שממשיך 
ומבאר ענינים שונים בנוגע לברכת חתנים, כיון שהוזכר - ע"פ הגירסא המתוקנת - 

ברכת חתנים בפסקא הראשונה.

־ובהעמק שאלה על השאילתות שם מגי' ומוסיף בבה"ג כאן תיבת בע
שרה, אחרי התיבות ברכת אירוסין, ומפרש כוונתו להביא ראי' מב"ח )דלא 

איירי בה כלל( דצריך עשרה על ב"א דצריך עשרה,

כעת - בהמשך למובא מהשאילתות, ולמדובר על ברכת חתנים אותה י"ל בעשרה 
)הפסקא השני' בבה"ג( מציין כ"ק אד"ש מה"מ לס' העמק שאלה12 על השאילתות, שם 
גורס בפסקא הראשונה )מלבד גרסת השאילתות "וברוכי ברכת אירוסין וברכת חתנים 
בעשרה" - אותה מביא כ"ק אד"ש מה"מ( לאחר תיבות ברכת אירוסין תיבת 'בעשרה'.

על השאלה הב' הנ"ל של כ"ק אד"ש מה"מ - מדוע בהמשך הפסקא דובר על ברכת 
חתנים אם בגירסתנו לא מופיע בסדר הנשואין "ברכת חתנים בעשרה" - מבאר הנצי"ב, 
שהמשך הפסקא בה מדובר על ברכת חתנים בא להוכיח שכשם שברכת חתנים בעשרה 

כך ברכת אירוסין בעשרה )ואי"צ לשנות הגירסא(.

וע"כ עונה כ"ק אד"ש מה"מ:

- ומלבד דהו"ל לבה"ג לפרש זה - הרי נשארה הפליאה דהשמטת ענין 
ב"ח.

יש לשנות את הגירסא שלפנינו והמשך הפסקא אינו הוכחה על ברכת אירוסין, ומצד 
ב' טעמים: א. אם זוהי הוכחה לברכת אירוסין בעשרה דוקא - מדוע רמז זאת לא כתב 

זאת בבה"ג בפירוש. ב. שאלה הא' נשארה - מדוע לא הוזכרה ברכת חתנים בה"ג.

וע"כ יש לשנות הגירסא ע"פ הגירסא באור זרוע, ולא כפירוש הנצי"ב.

12( לנצי"ב מוולוז'ין.
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הערה ג - בגירסת בר נתן גבי רב הונא 
בפסקא הראשונה בבה"ג הגירסא שלפנינו היא "אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא מנין 

לברכת חתנים בעשרה".

משנ"ה סק"ב. ורבינו לא גרס בר נתן.

ובמשנה הלכות מציין לגירסא שבגמ' )כתובות ז, א( שם מובא לימוד הנ"ל "מנין 
לברכת חתנים בעשרה" בשם "הונא בר נתן", אך בה"ג כאמור לא גרס כך.

וכן לא גרס זה בשאילתות שם. ופי' בהעמק שאלה דעכצ"ל דתיבות 
ב"נ בש"ס טה"ד הוא, כי רהב"נ מלך אחרי ר' אשי שנולד כשמת רבא חבירו 

של ר' נחמן. 

הנ"ל  שאלה  ולהעמק  כן,  גרס  לא  הוא  שגם  לשאילתות  מציין  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
המבאר מדוע תיבות "בר נתן" הינם טעות הדפוס, כיון שרב הונא בר נתן הי' בדורו של 
רב אשי והי' ראש הגולה אחריו13, ורב אשי נולד כשמת רבא14, ורבא הי' חבירו של רב 
נחמן - היינו בדורו, וא"כ לא שייך שרב נחמן יאמר דבר בשמו של הונא בר נתן, אלא 
הגירסא הנכונה היא כפי המובא בבה"ג וברי"ף המייחסת לימוד ברכת חתנים בעשרה 

לרב הונא15.

ב"נ( מצינו דרהב"נ הקשה לרבא  הונא  רב  )מע'  וכבר העיר בסה"ד   -
)נדרים יב, א( ואולי זקן גדול הי' כו', ואולי שנים היו.

על אף הדחי' דלעיל, מציין כ"ק אד"ש מה"מ לסדר הדורות שם מעיר מהגמ' בנדרים, 
שרב הונא בר נתן הקשה לרבא - "אמר ליה"16, ועפ"ז ניתן לומר לכאורה שרב הונא בר 
נתן חי בדורו של רב נחמן )שהרי רבא הי' חבירו של רב נחמן כנ"ל(, ולפ"ז יל"ע בבה"ג 

מדוע לא גורס "רב הונא בר נתן".

ושמא תקשה מצד כורח הזמנים כנ"ל, שהרי רבא )דור רביעי לאמוראים( שלמד 
תורה מרב נחמן והי' חבירו - נפטר בשנת ד'קי"א, ואילו רב הונא בר נתן הי' ראש 

13( אגרת רב שרירא גאון )נכתבה כתשובה לשאלת ר' יעקב ב"ר ניסים, ראש חכמי קיירואן - כיצד נכתבו המשנה 
ושאר ספרי חז"ל ומה הי' סדרם של דורות הסבוראים והגאונים(.

14( "אמר מר: כשמת ר' עקיבא נולד רבי, כשמת רבי נולד רב יהודה, כשמת רב יהודה נולד רבא, כשמת רבא נולד 
רב אשי" )קידושין עב, ב(.

הנ"ל,  לימוד  נאמר  )משמו  נחמן  רב  בדורו של  רב, שחי  הונא תלמידו המובהק של  לרב  היא  הכונה  כנראה   )15
כבפנים(.

16( ויותר מכך, בהסתכלות רחבה על הסוגיא שם משמע יותר שחיו באותו דור )ולא שהקשה לו לאחר כמה דורות(, 
והדו־שיח התנהל ביניהם: "אמר רבא, תא שמע . . אמר לי' רב הונא ברי' דרב נתן . . אמר לי', אם כן כו'". וק"ל.
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הגולה בזמנו של רב אשי )רב אשי( - נפטר בשנת ד'ר"א, וכיצד א"כ הקשה על רבא 
)שהרי באם אכן הקשה על רבא נמצא שחי יותר ממאה שנה(?

על כך מתרץ כ"ק אד"ש מה"מ ב' ביאורים:

א. ניתן לומר שאכן הי' זקן מופלג. ב. ניתן לומר שהיו ב' אנשים שנק' בשם רב הונא 
בר נתן, ומי שהקשה על רבא לא הי' ראש הגולה בזמנו של רב אשי אלא אדם אחר. 

בכ"א ע"פ ב' ביאורים אלו יש לקיים את הגירסא בבה"ג "רב הונא בר נתן".

הע' אחרונה בנושא זה מהגירסא בד"ה שבפירש"י:

אבל ברש"י נדרים שם נדפס ר' הונא סתם בהשמטת התיבות בר נתן. 
ויל"ע בכ"ז בדקדוקי סופרים.

הערה ד' - בשינוי הסדר והל' בברכה "ע"י חופה וקידושין"
משנ"ה סק"ג. ע"י חופה וקידושין.

הבה"ג מביא את נוסח ברכת חתנים: "בא"י אמ"ה אקב"ו על העריות ואסר לנו את 
הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין בא"ה מקדש עמו ישראל ע"י 

חופה וקידושין".

ובמשנה הלכות מביא את ה'עיטור' על נוסח הברכה: ")מנהגא דידן למיחתם ע"י 
קידושין  דהא  בקידושין  חופה  ע"י  דאמר  מתיבות  כבעל  ומסתברא  וקידושין(  חופה 
קודם חופה הן, ולפי שהיא בי"ת הסמוך17 נהגו18 לומר וקידושין", וסברתו פשוטה, כיון 
שה'הותר לנו' נעשה קודם כל ע"י קידושין ולאחמ"כ ע"י חופה. ומציין במשנה הלכות 

למס' מקומות בהם דנו בשינוי הסדר.

ומקדים  בתו"א,  אדה"ז  כ"ק  לדברי  גם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מציין  זה  שינוי  לביאור 
שמציין לדברי כ"ק אדה"ז כיון ששמועותיו חביבות עליו, ע"ד שמועותיו של רב שהיו 

חביבות על רב חסדא.

וכפי שניתן לראות בפירש"י על דברי רבא בר מחסיא לרב חסדא19 אודות היוקר 
של מאמרי רב עליו )רב חסדא( - "מילתא אלבישייהו יקירא", "מעיל דמיו יקרים למי 
שרגיל ללובשו, כלומר: לפי שאתה תלמידו של רב ורגיל בשמועותיו - אתה מחזר 

אחריהם".

זו - "בקידושין" - סמוכה לתיבה  17( כשהאותיות בג"ד כפ"ת באות בראש המילה הינם דגושות. אך כיון ותיבה 
המסתיימת בתנועה גדולה )קמץ( - "חופה" - אותיות בג"ד כפ"ת נאמרות רפויות.

18( כלומר נוצר מצב שבו החליפו בין אות ב' רפה לאות ו, אותיות שברוב עם ישראל נאמרות באותו אופן בדיוק.
19( שבת י, ב.



133 ערב ראש השנה ה'תש"פ

ע"פ מרז"ל מילתא אלבישייהו יקירא, מעתיק הנני מש"כ בזה במאמר 
אדמו"ר הזקן )בעל התניא(, בספרו תורה אור )צח, ד( וז"ל:

מה שאומרים מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקדושין, והקשו למה 
שינו הסדר להקדים חופה לקדושין, אלא כי החופה הוא בחינת מקיף והוא 
ענין שכפה עליהם הר כגיגית שזה בחינת התגלות המקיף כנ"ל, ולכן הוצרך 

־להקדים החופה לקדושין שכדי שיבאו לקבלת התורה שהוא בחינת הקדו
שין הוא ע"י המשכת המקיף תחלה שעל ידי זה באו לבחינת הבטול להקדים 

נעשה כו', ואז יוכל להיות ההמשכה והגילוי בחינת התורה, עכ"ל.

והיינו, שע"פ קבלה - חופה קודמת לקידושין, כיון שמקיף הוא קודם לפנימי ומהווה 
הכנה אליו.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת134



•

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



•

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

 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!



•

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 ורעייתו תחי'

 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!



•

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 התשנ"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
 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!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ 

ר' יצחק ב"ר משה ע"ה 

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

לע"נ
הרה"ח הרה"ת עוסק בצ"צ

הר"ר אליהו אריה ע"ה
פרידמן

מנהלה הראשון של ישיבתנו הק' 
נלב"ע ט"ז אלול התש"נ



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

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

 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"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!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה 
נלב"ע ג' שבט
ומ"כ בקנדה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

לזכות ר' יהודה שלום בן תמר
חנה רבקה בת אסתר

שרי שרה בת חנה רבקה עבור אביה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

הרה"ח הרה"ת ר' משה מרדכי בן ר' אברהם ע"ה
ארנשטיין

משפיע דישיבתנו - ישיבת חח"ל צפת

נלב"ע בליל ש"ק לסדר "ואתה תצוה . . ויקחו אליך" 

י"א אדר ראשון תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
אלפי התורמים למגבית המיוחדת

עבור ישיבתנו

בוגרי הישיבה, הורי התלמידים בעבר ובהווה, אנ"ש 
בארץ הקודש ובחו"ל, וכלל ישראל

שהתגייסו במלוא כוחם ותרמו מאונם ומהונם
להתפתחות, הרחבת וביסוס מוסדות ישיבתו של 

כ"ק אד"ש מה"מ
ברכישת  משכן הקבע לישיבה קטנה - מלון רון

ישיב להם הקב"ה אלף פעמים ככה
ויזכו לכתיבה וחתימה טובה 

 ולאורך ימים ושנים טובות
 ויראו הצלחה רבה בכל מעשיהם

 בגשמיות וברוחניות

 ויקבלו פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
הנהלת הקמפיין, רבני הישיבה, עובדי הישיבה, 

עובדי המשרדים, הנציגים והשגרירים בארץ ובחו"ל

שהקדישו לילות כימים ופעלו בכל כוחם לרתום 
את חבריהם, מכירהם, משפחתם ומקורביהם 

לשותפות במגבית הגדולה

ישיב להם הקב"ה אלף פעמים ככה
ויזכו לכתיבה וחתימה טובה
 ולאורך ימים ושנים טובות

 ויראו הצלחה רבה בכל מעשיהם
 בגשמיות וברוחניות

 ויקבלו פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

מרת יהודית יטי ב"ר יצחק
נלב"ע ביום ש"ק י"ד אלול

יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 
ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
תלמידי התמימים - חיילי בית דוד העוסקים בלימוד הנגלה 

והחסידות ובעבודת התפילה יחד עם הפצת המעיינות והכנת 
סביבתם לקבלת פני - הרבי שליט"א - משיח צדקנו

קבוצה המ"ג
השוהים בשליחות בסניף ישיבתנו 

 ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש חיפה

יה"ר שתראו ברכה במעשה ידיכם, ובפרט בהכנת 
סביבתכם לקבלת פני משיח ויחד עם כלל ישראל 

תזכו ללכת לקבל פניו תיכף ומיד ממש!
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