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 ב"ה

 פתח דבר
 והתמימים ש"אנ קהל לפני להגיש שמחים הננו, ת"להשי' והודי בשבח

 תלמידי מאת השתים עשרגליון  1"לאפשא לה" וביאורים הערות קובץ', שי
 הבהיר לכבוד יום לאור היוצא, קווינס ליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת

 ק"כ לנשיאות שנה וחמש ששים – 2"קודש' יהי העשירי" – שבט י"א-ד"יו
 ר"אדמו ק"דכ הילולא-ההסתלקות יוםוא "שליט המשיח מלך ר"אדמו

 צ נ"ע."מהוריי

 הוראות ומפורסם, בכלל ת"חידו הדפסת של והחשיבות הערך גודל ידוע
 בקובצים ולהדפיסם תורה חדושי לכתוב 3הזדמנויות כ"בכו כ"ק אד"ש מה"מ

 לזה. המיוחדים ובספרים

שבו, כהגדרת כ"ק  בתקופה הימצאנו עקב הדבר קיבל תוקף משנה
 חשיבות אודות הרבה לדבר שבה", המשיח ממש על סף ימות"אד"ש מה"מ, 

 משיח ביאת את מזרזת לאור ושהוצאתם תורה וחידושי הערות כתיבת
 צדקנו.

 שהזמן בפועל למעשה "שההוראה :4א"תנש'ה נשא פ"בש הק' וכלשונו
 תורה" היעוד לקיום( ממש בפועל ומביאה ודוגמא מעין) בהכנה היא גרמא

 מתוך התורה בלימוד והוספה התחדשות – ובפשטות". תצא מאתי חדשה
 בנוגע והן, לעצמו בנוגע הן, בתורה חידושים שמתחדשים עד ותענוג חיות

 יכול ישראל איש כל"ש כידוע, 5"הרבה תלמידים העמידו, "הזולת על לפעולה
 הן בנגלה הן באגדות הן, בתורה חדש שכל ולחדש חכמה תעלומות לגלות

 – ובמיוחד כולל, 6"בדבר ומחוייב נשמתו שורש בחינת כפי, בנסתר
 בתורת שנתגלתה התורה פנימיות והפצת בלימוד והוספה התחדשות

"(, זכו חיים' טועמי)" משיח של מתורתו' טעימה'ו ודוגמא מעין, החסידות
 משיחא". מלכא דוד ביאת ופועלים וממהרים מזרזים ז"עי שלכן

____ 
 ואילך(. 28' ע א"ח ב"תנש'ה ש"ב )סה"תנש'לך הלשון הזהר, ח"א יב, ב. וראה שיחת ש"פ לך  (1

 .לב, כז ( בחוקותי2

 ואילך(. 161' ע ב"ח א"תנש'ה ש"סה) א"תנש'ה ש"דחה' ב ויום, ש"ערחה, במדבר פ"ש שיחות ( ראה3

 .195' ע ב"ח א"תנש'ה ש"( סה4

 .א"מ א"פ ( אבות5

 .ב"ה ב"פ ז"לאדה תורה תלמוד' הל וראה. כו' סי ק"אגה ( תניא6
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 טוב כל המכילים קובצים שבועים ידינו על לאור יצאו, לזאת בהתאם
התמימים  תלמידי של עמלם מפרי, התורה חלקי בכל וביאורים הערות

 דישיבתנו הק'.

 לתת לנכון ראינו, שבט ד"ליו ההכנה ימי רושם תחת ובעמדינו לזאת אי
 שאמר למה בהתאם, מיוחד קובץ הדפסת י"ע אלו נעלים לרגשים התבטאות

: 7ק"וזלה( שבט ד"ליו ההכנות עם בקשר) נ"תש'ה בא פ"אד"ש מה"מ בש ק"כ
 תורה אין אז כדאי איז – תורה פון אן זיך הויבט זאך יעדער אז וויבאלד"

, תורה חידושי קובצי ארויסגעבן דורך – חדש" מוסד" א מאכן מען זאל עצמה
 דורנו". נשיא ר"אדמו ח"מו ק"כ בתורת ובפרט, ובחסידות בנגלה

 לתוך ואספנום אלו וביאורים הערות וביררנו ליקטנו קבצנו אשר על כן
 ק"כ של לכבודו שי בתור והוספנום גם כמה פלפולים והדפסנום ,אחד קובץ
 .שבט י"א-ד"יו והקדוש הגדול יום בוא לקראת, מ"מה ר"אדמו

*   *   *  
חלק ", מלכות דבר, "מ"מה אד"ש ק"כ כהוראת, הבאנו הקובץ בראש

הקשר בין הקב"ה ובני ישראל בזמן הגלות )ענין  מבאר ובה משיחה קדושה
 סוגיא ין( והשייכות ד"המביא גט ממדינת הים" להתחלת ענין גירושין.גירושה

 זו.  שנה במשך ד"חב בישיבות לומדים אותה גיטין מסכתב זו היא

מדור מיוחד של הערות וביאורים , דור הראשון הבאנו, כנהוג לאחרונהכמ
 אדמו"ר כ"ק של בתורתו, בפרט "הלכתא למשיחא" בעניני משיח וגאולה

 של (לקוטי שיחותו מאמריםבתורתו )בפרט " 8כלשונו הקודששליט"א  מה"מ
מעין ודוגמא והכנה ללימוד תורתו של משיח, "תורה חדשה  – נשיא דורנו

. זאת בעקבות ה'שטורעם' המיוחד שעשה כ"ק אדמו"ר "מאתי תצא" . .
דרך "שליט"א בענין חשיבות הלימוד ועיסוק בנושאים אלו אשר זאת היא "ה

 ".9ממש ובהגאולה בפועל, לפעול התגלות וביאת המשיח 9"הישרה

ביאורים בשיחות ומאמרים דשנות הנפלאות,  בין ההערות גם נמצא כו"כ
ע"ד חשיבות בשיחות ואגרות כ"ק אד"ש ב, וזאת ע"פ המבואר נ"-"אתנש

. ובל' הרב האחרונים ץ נ"ע"הלימוד בשיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי
"הלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר 

. ואף אנן 10משנת השי"ת והשנה שקדמה לה"הכ"מ, ואפי' בשיחותיו, ובפרט 

____ 
 .858 'ע א"ח תש"נ'ה ש"סה( 7

 .101סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'  (8

 ".קלה ומהירה( ומסביר שהוא הדרך ה"9

 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד עמ' כד. (10
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 12שבהם "דער רבי האט אלץ באווארנט" בנוגע לתורתו שלו, 11נעני' אבתרי'
 ובהם נמצא הדרכה ודרכי פעולה עד ביאת המשיח תיכף ומיד ממ"ש.

* * * 
 מי שגיאות" ז"עכ, הנוכחי דקובץ החומר על שעברנו שאף לציין ויש

 להמערכת' וכו והערות תגובות כל לשלוח הקוראים מכל ומבקשים", 13יבין
 הבא. בקובץ נ"בל להדפיס אותם מ"ע

תודתינו נתונה לכל תלמידי התמימים שי' שנתנו מזמנם והשקיעו מרץ 
 רב בהו"ל קובץ זה, ויהי' משכורתם שלימה להם מן השמים בכל עניניהם.

 נזכה, בתורה וההוספה ההתעסקות שבזכות, ובבטחון בתקוה ונחתום
ונזכה שוב לחזות  ,14'"ה את דעה הארץ מלאה" היעוד לקיום ממש בקרוב

 ,15ב"אור פני מלך חיים", "ולא יכנף עוד מוריך והיו עניך רואות את מוריך"
בהיגלות מלכינו  ,16"תצא מאתי חדשה תורה" – מתורתו נפלאות וישמיענו

 ממש. ומיד תיכף, והשלימה האמיתית בגאולה משיחנו לעין כל,

 ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

 מערכת "לאפשא לה" 

 ה"תשע'ה, שבט א"י-ד"יוימים הסמוכים ל
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אס"ה שנה לנשיאות 

 קווינס, נ.י.

   

____ 
(. וראה גם ד"ה ואתה תצוה 765)סה"ש ח"ב עמ'  65תנש"א הע' ראה גם שיחת ש"פ תזו"מ  (11

שלאחרי שהאדם פוסק מדעתו דינו של " – דין וחשבון״משנה "בענין לשון ה 70ה'תשמ"א הערה 
 ".חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו

 .118ראה לקו"ש ח"ב ע' ( 12

 תהילים י"ט, י"ב.( 13

 .ט, יא' ( ישעי14

 ( ישעי' ל, כ.15

 ויק"ר פי"ג ג. .ד, נא' ישעי (16
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 דבר מלכות

 
 

בהשיחה שלפנינו, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שני הפכים שיש בהגט, מצד 
ת ספר שענינו ומאידך גיסא צריך להיו ,פירודאחד היא ספר כריתות שענינו 

 .אחד

מבאר מה שרואים שדיני קידושין נמצאים בתוך הפסוקים דדיני וכן 
 גירושין )ונלמדים מהם(.

ובהמשך השיחה מבאר זה שרבינו הקדוש בחר בהמשנה "המביא גט 
ממדינת הים" להתחיל מסכת גיטין, והוא ביאור נפלא בענין הקשר בין הקב"ה 

ומקשר זה גם  ובני ישראל בזמן הגלות )ענין הגירושין( והקידושין ביניהם,
 לסיום וסוף מסכת גיטין.

 בסוף השיחה מבאר גם הסדר של המסכות, דגיטין לפני קידושין.

 .171שיחה זו נדפסה בלקוטי שיחות חלק ט' תצא ב' ע' 
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 יחמשלה ועניני גאו
 
 

 בענין מצוות בטילות לעת"ל
 התמים מ"מ שיחי' בוימגארטען
 תלמיד בישיבה

 א.

. עושה ממנו  . : "ת"ר בגד שאבד בו כלאיים1איתא בגמרא מסכת נדה
תכריכין למת, אמר רב יוסף זאת אומרת מצוות בטילות לעת"ל. א"ל אביי 
ואיתימא רב דימי והא א"ר מני א"ר ינאי לא שנו אלא לספדו אבל לקוברו 

דא"ר  'ן אפילו לקוברו, ור' יוחנן לטעמיאסור א"ל לאו איתמר עלה א"ר יוחנ
 במתים חפשי, כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות". 2יוחנן מאי דכתיב

 עכ"ל הגמרא.

ובפירוש "מצוות בטילות לעת"ל" נחלקו הראשונים לב' שיטות 
 :(3)בכללות

____ 
 ( סא, ב.1

 ( תהילים פח, ו.2

א'תתסב סע"ב ואילך( שסוברת  הובא בדברי חכמים סנ"ג ח"ט –ישנה עוד שיטה )הריטב"א  (3

שקיום המצוות יהי' ע"ד מצוות האבות קודם מ"ת ]ויש לבארו ע"פ המבואר בסד"ה יהי הוי' אלוקינו 

מהמצוות מפאת שלימותן כמה תשכ"ד )סה"מ מלוקט ח"ד ע' שב( ואכ"מ[. וצע"ק בלשונו, שנקיים "

שזה שהאבות קיימו כל התורה הוא התורה. ואולי הביאור בזה הוא  כלותפארתן" ע"ד האבות שקיימו 

ברוחניות )ראה סה"מ מלוקט ח"ד ע' ריד ואילך. וש"נ(. אמנם לכאורה גם לשיטתו, ישנה הפרש בין 

  לפני מ"ת ללע"ל לאחרי שכבר נמשכה קדושה בהגשמיות דעולם עצמה. ועצ"ע.
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( סוברת שהפי' הוא כפשוטו, שלאחרי תחיית 4א( שיטה אחת )תוספות
, שאין 5מה"מ בזה המתים יהיו כל המצוות בטילות. )וידוע ביאור כ"ק אד"ש

שהוא לדבר הנפרד מהְמצוֶוה  הציוויהפי' בטילות ממש אלא שיהי' בטל ענין 
 דוקא, ולע"ל יהי' כל העולם כולו בטל לה'(.

לאחרי סוברים, שלעת"ל היינו  6ב( כמה ראשונים ובראשם הרשב"א
יחזור להיות חיוב בתומ"צ בכל המתים שיחיו  'מיתת האדם, אבל לאחרי התחי

 אז.

נה ידוע הקושיא על שיטה השני' הנ"ל, שלכאורה, איך מותר לקבור וה
, והרי 7את האדם לכתחילה בכלאיים, אם לאחרי התחי' מצוות לאו בטילות

 הקוברו עובר משום "ולפני עוור לא תתן מכשול"?

מוקדמת לצדיקים  'אשונה קשה שהרי ידוע, שיהי' תחיוגם לשיטה הר
תוספות יהיו המצוות בטילות, וא"כ איך שלשיטת ה 8בימהו"מ, לפני התקופה

אפשר שע"פ דין מותר לקבור אדם בכלאיים, אע"פ שאפשר שיעמוד לפני 
 הזמן דמצוות בטילות.

 ב.

מבואר בארוכה, איך שאם נאמר שמצוות  9והנה ב"קובץ שיעורים"
היינו מצד האדם שקם לתחיי', וכשהאדם קם לתחי',  הגברא,בטילות מצד 

פטור ממצות, אע"פ ששאר בני אדם עדיין חייבים הם. ועפ"ז אפשר  'יהי הוא
, שהצדיקים אע"פ שיקומו לפני תחה"מ דכל בנ"י מ"מ 'לתרץ השאלה השני

 יהי' מצות בטילות. להם

____ 
 ( ד"ה אמר רב יוסף.4

 ואילך(. 85ש תשנ"ב ח"א ע' ( בקונטרס 'הלכות של תושבע"פ שאינן בטלין לעולם' )סה"5

 ( הובא בדברי חכמים שם.6

( ראה: סדרי טהרי לנדה שם ועיי"ש שמתרץ השאלה אבל רק לגירסא אחת. קובץ שיעורים סי' 7

 כט. ועוד )ראה בהנסמן בס' ימוה"מ בהלכה סימן פח(.

 וקמ, א. יומא ה, ב. פסחים קיד, ב תוד"ה אחד. -( ראה זח"א קלט, ב8

 ( שם.9
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" 10ולפענ"ד ביאורו אינה מובנת, שהרי אמרו חז"ל "משה ואהרן עמהם
לבישת בגדי כה"ג דהיינו, שמשה ואהרן יקומו לתחי', ויראו לנו איך לעשות 

וכו', וכמובן שמדובר מיד בהתחלת ימות המשיח,  11וגם עבודת הקרבנות
 שכבר אז צריכים אנו לידע איך לעשות לבישת בגדי כה"ג וקרבנות וכו',

)ולכאורה הפירוש בזה הוא שאהרן בעצמו יעשה זאת וכמו שמבואר בשיחת 
צמו יעשה הפרה ש"פ תשא תשמ"ז בסופו, שאהרן הכהן יהי' הכה"ג, והוא בע

אדומה העשירית(. וא"כ הרי ראי' מפורשת שמצוות לאו בטילות לצדיקים 
 .12שקמים לתחי' בימוה"מ

סנהדרין לביאורו הנ"ל בשיטת התוספות,  ומה שהביא ראי' מהגמרא 
כבר  להם)שגם צדיקים הקמים לתחי' בימות המשיח, יהי' מצוות בטילות 

הניחו תפילין וכו', והקשה  דאיתא שם, שהמתים שהחי' יחזקאל ,13אז(
ות בטילות הריטב"א על שיטת התוספות הנ"ל מגמרא זו, שלשיטתם שמצו

, איך יתכן שהמתים האלו הניחו תפילין אחרי 'לע"ל היינו לאחרי התחי
תחייתם. ומזה שהריטב"א הקשה על התוספות מגמרא זו, הנה מוכח 

מתפילין. לפענ"ד שלשיטת התוספות אכן המתים שהחי' יחזקאל היו פטורים 
ראייתו אינה מובנת כלל וכלל, שהרי זהו קושיא שהקשה הריטב"א על 
התוספות, אבל התוספות בעצמם בודאי שאינם חולקים על הגמרא לסבור כן, 

 אלא הם יפרשו הגמרא בסנהדרין באופן שלא קשה על שיטתם וכדלקמן. 

שיקומו , )שמזה שישנם צדיקים 14והנה, ראיתי עוד תירוץ לשאלה הנ"ל
בתחלת ימות המשיח, א"כ איך מותר לקבור אדם בכלאיים אם יתכן שיהי' א' 

: "א"ר יוחנן מנין לתחה"מ מה"ת, 15מן הצדיקים האלו(, ע"פ הגמרא בסנהדרין
 "ונתתם ממנו את תרומת ה' לאהרן הכהן", וכי אהרן לעולם קיים? 16שנאמר

____ 
 א שם. ( יומ10 

 ( תוספות שם.11 

פטור ומ"מ יוציא ידי חובת כל בנ"י, שהרי אין הפטור מוציא את  '( ואין לתרץ שהוא בעצמו יהי12

 החייב.

 ( צב, ב.13

 ( קובץ 'אורחי במלך' ח"ב תשרי תשע"ד.ועוד.14

 ב. ( צ,15

 (במדבר יח, כח.16
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ש"י שם "שעתיד אלא מלמד שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה". ופיר
לחיות: לעוה"ב". והפירוש בעוה"ב הוא )כמבואר בכ"מ(, תקופה השני' דימות 

. ולכאורה הרי גמרא זו הינה בסתירה למקורות 17כשיחיו כל המתים –המשיח 
הנ"ל, שאהרן הכהן יקום לתחי' לפני תקופת תחיית המתים )עוה"ב(. וביארו 

, משא"כ זה שצדיקים המן התורבזה, שבסנהדרין מדובר בתחיית המתים 
קמים בתחי' מוקדמת יותר לימות המשיח אין זה מוכרח מן התורה, שהרי 
תחה"מ מן התורה הוא בתקופה הב'. ועפ"ז תירצו שאלה הנ"ל, שמכיון 
שמה"ת תחה"מ היא רק בתקופה הב', לכן מותר לקבור את המת בכלאיים 

מן התורה לא אע"פ שאפשר שצדיק הוא, ויקום בתקופה הא', מ"מ מכיון ש
מוכרח שיקום לפני הזמן ד"מצוות בטילות", הרי הקוברו בכלאיים אינו עובר 

 משום "ולפני עוור לא תתן מכשול".

אבל בנוסף לזה שאינו מתרץ השאלה על שיטת הרשב"א, הנה התירוץ 
בעצם אינה מושלמת, שהרי בפועל יעמדו המתים בתקופה הא', ויהיו לבושים 

אם מה"ת אינם צריכים לקום באותו זמן, או לא, הרי  בכלאיים, ולמאי נפק"מ
הקובר את המת בפועל מכשילו בהאיסור דכלאיים ועובר על "ולפני עוור לא 

 תתן מכשול")כנ"ל(?

 ג.

והנה לכאורה אפשר לבאר זה ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש  
וזלה"ק: "במתים לעת"ל מוכרח הדבר שיחיו אז )והרי תחה"מ הוא  18חי"ח

עיקר באמונה( והיינו, דמצד הגוף יש בו תכונה וכו' שיחי' וזהו סדר שכלול 
בהגוף . . וא"כ נמצא, דגוף החי יש לו שייכות והמשך לגוף המת. משא"כ בבן 
הצרפית ובן שונמית שהתחי' היה שלא ע"פ סדר המוכרח בגוף זה כ"א בדרך 

שייכות והמשך  חידוש ונס דמצד עצמן היו מתים הרי נמצא דגוף החי אין לו
 לגוף המת". עכלה"ק.

____ 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ –לרוב השיטות שעוה"ב הוא הוא עולם התחי'. וגם לשיטת הרמב"ם  (17

 ואילך, שתקופה הב' דימוה"מ הוא עולם התחי'. וש"נ.  191בלקו"ש חכ"ז ע' 

 .22הערה  811( ע' 18
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דהיינו דישנם ב' אופנים בתחי'. א( בדרך נס. והגוף שקם ע"י התחי' 
באופן זה, אין לה המשך ושייכות לגוף הקודמת. ב( תחי' ע"פ טבע )הגוף(, 

 והגוף שקם באופן כזה בהחלט יש לו שייכות לגוף הקודמת.

התוס', התחי' תהי' וי"ל, שעד"ז הוא בנוגע לתחה"מ לע"ל. שלשיטת 
מצד טבע הגוף. ועל כן הגוף שיקום לתחי' יש לה שייכות לגוף הקודמת. 

, וע"כ מכיון 20, התחי' תהי' א' מהנפלאות דימוה"מ19משא"כ לשיטת הרשב"א
 שהוא נס, גוף החי לא יהי' לו המשך לגוף הקודם. 

 וע"פ יסוד זה י"ל שמהנפק"מ האם התחי' תהי' טבעית או נסית יוצא עוד
נפק"מ, שאם אומרים שהתחי' בכלל תהי' באופן נסי, הרי יש מקום לומר 

. משא"כ 21שגם הלבושים בהם יקומו הצדיקים יהיו לבושים עשויים ע"י נס
 22בשיםויהיו ל קמים לתחי'טבעית, הרי גם הלבושים בהם ה אם התחי' תהי'

י יהיו הלבושים שבהם נקברו. ולכן לשיטת הרשב"א שהתחי' תהי' נסית, הר
, ועל כן לשיטתו, מזה שהגמ' אומרת שמותר נסיים המתים יקומו בלבושים

לקבור את המת בכלאיים, אין זו הוכחה שמצות בטילות לע"ל, שהרי בעת 
 התחי' יהיו המתים לבושים בלבושים אחרים )נסיים(. 

____ 
 ( ולהעיר מאגרת תחה"מ להרמב"ם פ"ח. וראה בהערה הבאה.19

להרמב"ם, שתחה"מ אינה עוה"ב. משא"כ לשיטת שהרי שיטה זו היא רק ולכאורה אינו,  (20

ובשוה"ג שם,  61הערה  199הרשב"א )משמעות הרשב"א ב"ב עד, ב(. ויש לבאר זה ע"פ לקו"ש חכ"ז ע' 

מ"מ התחי' תהי' בתקופה השני'  -ע"פ ביאור השל"ה, שגם להדיעות שעוה"ב הוא נשמות בגופים 

ההנהגה באופן ניסי וכו'  '"כ עד אלף השביעי, יהים הבא. משאעול 'ואח"כ באלף השביעי יהי דימוה"מ,

 עיי"ש.  –המצב דימוה"מ –

שיטת רבי בגמ' ירושלמי כתובות פי"ב ה"ג: "דרבי אמר לא כמה דבר נש אזיל הוא אתי" ובפני ( 21

משה שם: "כלומר לא כמה שאדם נקבר בלבושו הוא עומד בתחיית המתים ולפיכך לא ציווה 

 בקרבן העדה שם. וראה ג"כ תד"ה בלבושיהן כתובות קיא, ב. וש"נ. שילבישוהו כהוגן". ועד"ז

שיטת רבנן בירושלמי שם "כמו דבר נש אזיל הוא אתי" וכהמימרא שהובא אח"כ מר' נתן וראה ( 22

מפרשים הנ"ל על הגמרא וש"נ. וראה ג"כ גמ'כתובות שם ותוס' שם וש"נ. ולהעיר מאג"ק ח"ב ע' עב. ס' 

 פד )בנוגע באיזה לבושים יקומו המתים( ואכ"מ.ימות המשיח בהלכה סי' 
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משא"כ לשיטת התוס', שהתחי' תהי' טבעית, ועל כן המתים יקומו 
זה שמותר לקבור את המת בכלאיים הרי זו הוכחה בתכריכים, אם כן, הרי מ

 . 23שמצוות בטילות לע"ל

ועד"ז י"ל בנוגע הצדיקים שיחיו בימוה"מ )גם לשיטת התוספות( שכנ"ל, 
שגופם החי לא יהי' לה המשך לגוף המת הקודם מכיון שיהי' תחייתם בדרך 

 . 24נס

 ויש לבאר סברת המחלוקת בין תוספות להרשב"א בסגנון אחר, האם
שיהי'  –התחי' תהי' מצד החפצא, דהיינו מצד מצב העולם, או מצד הגברא 

נס, )והתחי' תהי' מצד האדם עצמו, שהקב"ה יחי' אותו. מפני שהיה צדיק, או 
יש לתרץ קושיית  אולי מפני שהוא יהודי ד"ועמך כולם צדיקים"(. ועפ"ז

אזלי הריטב"א הנ"ל )הובא בקובץ שיעורים הנ"ל( על שיטת התוספות, ד
לשיטתייהו, שתחיית המתים היא מצד החפצא, משא"כ בהמתים שהחי' 

מצד הגברא, ועל כן אין להביא ראי' ממתים  -יחזקאל, הרי תחייתם היתה נס 
 שהחי' יחזקאל להא דמצוות בטילות לע"ל, לפי שזה יהי' מצד מצב העולם.

 

 

 

 

 

____ 
 ראה סדר טהרה שם בנוגע ר' ינאי ור' יוחנן שא"א לומר כן אבל לעניננו לכאורה אפשר לומר כן.( 23

( ואע"פ שכ"ק אד"ש מבאר ההכרח שתחה"מ תהי' טבעית מכיון שתחה"מ הוא עיקר באמונה, 24

 מ"מ בזה גופא יש לחלק לב' אופנים )כנ"ל בפנים(. 
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אם ביהמ"ק בתקופה הא' 
 דימוה"מ יהי' מברזל

 הנ"ל

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שבית המקדש השלישי  25ה'תשנ"בבסה"ש 
 דלע"ל יהי' בנוי מברזל.

והטעם לזה: בהקדם החילוק בין זמן הזה לימות המשיח, שבזמן הזה  
חשיבות דבר הוא ע"פ גודל מעלתו בסדר השתלשלות, ועל כן דבר שהוא 
בחינת מדבר הוא למעלה מדבר שבבחינת חי, וכן צומח הוא למעלה מדומם. 

עד"ז הוא בנוגע איש ואשה, שאיש הוא למעלה מאשה, מכיון שאיש הוא ו
וכן הוא בנוגע נשמה  בחינת ז"א ואשה היא בחינת מלכות )בחינת נוקבא(.

 וגוף ועוד.

", 27, ו"הנשמה ניזונית מן הגוף26אמנם לע"ל יהי' "אשת חיל עטרת בעלה"
תר בימות דהיינו שכל מה שהוא למטה במדריגה בזמן הזה, יהי' למעלה יו

 המשיח.

והנה הביהמ"ק היה בה מעין דלעתיד לבוא, ועל כן היתה עשויה מאבנים 
כנגד ספירת המלכות, מכיון שלע"ל ספירת המלכות  -שהם מבחינת דומם  -

תהי' למעלה מכל הספירות. והנה ישנה עוד דרגא בספירת המלכות והוא כמו 
"אבן מאסו הבונים"(, וזהו  28שהיא יורדת להחיות עולמות בי"ע, )ועל זה נאמר

בחינת הברזל. ובחינה זו רק תתברר לע"ל. ולכן בנוגע לבית ראשון ושני 
זל לא נשמע בבית בהבנותו וכו'" ר"והבית בהבנותו . . כל כלי ב 29נאמר

ובביהמ"ק השלישי שאז בחינת הברזל תהי' כבר מבוררת, הנה הביהמ"ק תהי' 
 עשויה מברזל.

____ 
 ואילך. וש"נ. 817( ח"א ע' 25

 ( משלי יב, ד.26

 . ובכ"מ.15הערה  116( ראה הנסמן בסה"ש תשנ"ב ח"א ע' 27

 ( תהלים קיח, כב.28

 א, ו, ז.–( מלכים 29
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 קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"

שהפסוק )"אשת חיל עטרת בעלה", והמימרא והנה לכאורה יש לעיין, 
, 30ד"הנשמה ניזונית מן הגוף"(, מדברים בעיקר על התקופה השני' דימוה"מ

 ועפ"ז יש לעיין האם זה שביהמ"ק יהי' בנוי מברזל יהי' רק בתקופה הב'.

מבאר כ"ק אד"ש  31אך הנה במאמר ד"ה גדול יהי' הבית הזה גו' תשכ"ב,
נעלית יותר מהמעלה דבימה"ק השלישי,  מה"מ: "הגאולה השלישית היא

בנין ביהמ"ק. אלא שגם לאחרי גלויות( תהי'  כמובן מזה שהגאולה )קיבוץ
מעלה זו באה ע"י ביהמ"ק השלישי . . כי בבנין ביהמ"ק השלישי יהיו כלולים 
כל העניינים והמעלות שיהיו לאח"ז". ועפ"ז י"ל שהגם שענין הברזל יתברר 

ימוה"מ, מ"מ, בביהמ"ק יהי' זה מיד בהתחלת בתקופה יותר מאוחרת ב
 ימוה"מ, ובכח זה יהי' בירור הברזל.

 

 
 

 מ'האט שוין צוגעפוצט די קנעפ
 הת' אברהם משה שי' דייס

 ד(-שליח בישיבה )תשע"ג
 ןישי' ברו ההת' יעקב יהודו

 תלמיד בישיבה

 א.

, הודיע כ"ק 32בשיחת יום ד', כ"ט שבט, אור לאדר"ח אדר ה'תשמ"ח
 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק:

און תורה האט שוין מודיע ומכריז געווען אז "כלו כל הקיצין ואין ..."
אז א קרעכץ  34, און נשיא דורנו האט גע'פסק'נט33הדבר תלוי אלא בתשובה"

____ 
( ראה מאמר ד"ה כל ישראל תשל"ג )סה"מ מלוקט ח"ד ע' קעז ואילך(.סד"ה ויאמר לו יהונתן 30

 ט( ובכ"מ.-תשמ"ה )סה"מ מלוקט ח"ו ע' כח

 ה"מ מלוקט ח"ד ע' שלג ואילך. וש"נ.( ס31

"אחרי סיום השבעה דהסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע" )ס' השיחות  (32

 ואילך(. 852תשמ"ח ח"א ע' 
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פון א אידן איז תשובה שלימה, און ער האט אויך מעיד געווען, אז מ'האט 
 – ר צופוצן די קנעפלעך פון מונדירמ'דארף נא שוין אפגעטאן אלע ענינים און

וויבאלד ס'איז שוין עטלעכע און דרייסיק בגד איש צבא, ומובן בפשטות, אז 
יאר וואס מ'פוצט די קנעפלעך, איז זיכער אז זיי זיינען שוין אויסגעפוצט 

 . עכלה"ק.35"בתכלית השלימות

ה כבר בשנת הרי "עדות" זו דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ היתוצריך להבין, 
שמצחצחים  מ"עטלעכע און דרייסיק יאר"יותר , וא"כ לכאורה ה"ז 36תרפ"ט

 את הכפתורים.

בשעתו  – ר פסק"ח אדמו"ק מו"כ": 37ח"ה'תשמ ניסן' ועד"ז בשיחת ב
". לצחצח את הכפתורים" ולא נותר אלא, שכבר נסתיימה העבודה – אז

שבהם מצחצחים את ( ח שנה"יותר מל) ומכיון שכבר עברו עשרות שנים
הרי בודאי שבימינו אלה נסתיימה גם העבודה דצחצוח  –הכפתורים 

 .38"הכפתורים

____ 
 ( סנהדרין צז, ב.33

 לקו"ד ח"ד תשכ, סע"א. אגרות קודש שלו ח"ג ס"ע תקנא". – ( "בשם זקנו אדמו"ר מהר"ש34

 אינה במקור. ההדגשה( 35

 הובא ונת' בכ"מ. וש"נ(. – 78תרפ"ט )סה"ש תרפ"ט ע'  שמחת תורהבשיחת יום ( 36

: כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ פתח את השיחה באמרו, שהחסיד'ישע בעלי עסקים צריכים תוכן השיחה

לעשות כלים לאלקות. ואמר, שחלק גדול מהיהודים הרוסיים כבר עושים כלים לאלקות )אשר לכן אין 

ד, ולהם מגיע השפעה מרובה מהקב"ה( מכיון שלהם ניתן העבודה דמס"נ. והמשיך, להם עוד מה לעבו

וזלה"ק: "זיי פוצן שוין דעם מונדיר צו גיין אנטקעגן משיח'ן. זיי פוצן די קנעפלעך פון די בגדים צו גיין 

 אנטקעגן משיח'ן". ולאח"ז אמר, שכשאתם )היינו שאר היהודים )שבריגא וכו'(( תעשו כלים לאלקות

 לא יהיו עוד יסורים ונוכל לקבל גילוי אור המשיח.

והפירוש בזה )כדמשמע בהשיחות דכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שבהם הובאה שיחה זו(, 

נצחצח את הכפתורים, ואז שאנו את הכפתורים ו(עכשיו נותר רק  כבר מצחצחיםש)היהודים שברוסיא 

 יבוא משיח צדקנו. 

 .111ע' ה"ש תשמ"ח ח"א ס (37

ואף שי"ל שכאן )משא"כ בשיחת כ"ט שבט( משמע שצחצחו את הכפתורים . 11ה הערה אר (38

אחרי התחלת  ל"ח שנה –כיון שאומר )בשנת ה'תשמ"ח  –, ולא רק משהתחיל נשיאותו מאז תרפ"ט

מזה  הרבה יותר)רק( "יותר מל"ח שנה", כ"א  אין זהמל"ח שנה", הרי אין לומר כן, דהרי  יותרהנשיאות( "

כי שיחה זו נאמרה בחודש ניסן, והל"ח שנה  –(, ואולי כוונתו הק' בתיבת "יותר" שים שנהקרוב לש)

 )מיו"ד שבט( נגמרו כבר ביו"ד שבט.
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 קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"

 ב.

"בך יברך  טרסבקונבארוכה המבואר  בהקדים ,הביאור בזה ואולי י"ל
 וזלה"ק:  –התקופות "בדורו של נשיא דורנו"  יבחילוק – 39ישראל"

 הנ"ל:"ועפ"ז יש לומר דעם חילוק צווישן די דריי תקופות 

יום העשירי בחודש האחד עשר גייט אויף דעם סיום וגמר העבודה פון 
מברר זיין די לעצטע "שיריים" פון גלות, "צופוצן די קנעפלעך". ובסגנון 
האמור: דער גמר ושלימות העבודה במשך הדורות צו ממשיך זיין "אחד עשר" 

חד עשר, . . במילא האט מען טאקע דעם חידוש )חודש( פון א 40אין "עשר"
( באשטייט נאך אין 41)מצד הימים, ענין האור והגילוי גלוי'אבער די עבודה 

אז דער תוכן העבודה פון כ"ק מו"ח  43]כמבואר במ"א 42דער דרגא פון עשר
 אדמו"ר בחיים חיותו בעלמא דין איז באשטאנען פון דעם גילוי פון עשירי[.

באדייט אז . .  –יום אחד עשר לחודש אחד עשר  –דער יום למחרתו 
מ'האט דעמולט אחד עשר, הן מצד דעם חודש )חודש אחד עשר( און הן מצד 

, אחד עשר סיי ווי דאס ווערט נמשך צום 44דעם יום וגילוי )יום אחד עשר(

____ 
בקשר עם יום  –"משיחות ש"פ יתרו, כ"ף שבט, וליל ויום ב' פ' משפטים, כ"ב שבט ה'תשנ"ב  (39

ע' ' השיחות תשנ"ב ח"ב זי"ע" )ס הילולא הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע-היארצייט

 ואילך(. 110

מקבל )לבנה(, ה ,)עשר ספירות( "ש בארוכה, ש"עשר" קאי על העבודה ב)ומצד(העולםייע (40

)בחי' הכתר שלמעלה מעשר  "תחתונים", ו"אחד עשר" קאי על דרגת האלקות שלמעלה מהעולם

 .תות ומהומעצשבכללות זהו "עליונים", המשפיע )חמה(, , ספירות(

 כמ"ש )בראשית א, ה( "ויקרא אלקים לאור יום". (41

בגילוי )מצד הימים )ראה הערה ביו"ד שבט, היינו ש תהההסתלקות היהו ענין שומבאר, שז (42

" )יו"ד(, אך באמת ישנה )בהעלם( גם ענין החידוש )חודש( ד"אחד "עשר של עניןה שנו רק( ישלפנ"ז(

 .77עשר" )חודש שבט(. וראה לקמן הערה 

 ואילך. 811ס' השיחות תש"נ ח"א ע'  (43

ולהעיר מהשייכות דחודש האחד עשר ל"ביום עשתי עשר יום )לחודש הראשון( (: "10ובהערה ) (44

)ניסן( קשור עם התחלת  הראשוןנשיא לבני אשר" )נשא ז, עב(. ויש לומר, שיום אחד עשר בחודש 

של בחי' אחד עשר, כידוע שבחודש ניסן היתה לידת עם ישראל; ויום אחד עשר  –"הלידה"  –הגילוי 

 קשור עם שלימות הגילוי של אחד עשר, באופן של נשיאות בגלוי". אחד עשרבחודש 

קותו )עד לכי בדורו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ומכ"ש לאחרי הסת –( 78ובזה יובן הנ"ל )הערה 

מציאותו של כ"ק אדמו"ר  –(( הי' קיים החידוש ד"אחד עשר", דהיינו 76שנה שלאח"ז )ראה הערה 

 90מה"מ שליט"א, שהי' )כבר בלידתו( מוכן וראוי להיות נשיא הדור )ראה ס' השיחות תשנ"ב ח"א ע' 
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מקבל )לבנה, חודש( און סיי ווי דאס איז מצד המשפיע )חמה, יום(. אבער 
 בערך צו עשר.דאס איז אלץ א דרגא פון אחד עשר וואס איז שייך ו

אז מ'האלט  -אין דעם גופא קומט מען דערנאך צו נאך א העכערע דרגא 
שוין נאך דעם סיום העבודה פון אלע בירורים, און מ'האט שוין אויך 
"צוגעפוצט די קנעפלעך" וכו', און מ'דארף נאר שטיין גרייט צו מקבל זיין 

רך צו עשר(, די שלימות פון אחד עשר )אינגאנצן שלא בע –משיח צדקנו 
וואס טוט אויף דעם חיבור ואיחוד פון עשר )מצד ענינו הוא( און אחד עשר 

 ,"...שבט: כ"ב איז אחד עשר בכפליים כ"בכמרומז אין  –)מצד ענינו הוא( 
 עכלה"ק.

 –ביאור  כיםצריהנה, דבריו אלו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א ו
 ובשתים:

דיבר  (תשמ"חכ"ב שבט ה' עדיו"ד שבט ה'שי"ת מששיחות הב) מדועא( 
עבודת הצורך לגמור בזריזות את  "דעמו"ר מה"מ שליט"א כ"ק אד ותבע

 כמפורש) יו"ד שבט תש"יב נגמרה"צחצוח הכפתורים", כשעבודה זו כבר 
 ?בהשיחה(

שעדיין לא  העבודה דצחצוח הכפתוריםעוד ענין באלא עכצ"ל, דיש 
 וא"כ, השאלה היא:הסתיימה אז. 

____ 
 (.61הערה 

באופן גלוי ו(נמשח לנשיא  אך לא הי' בשלימות הגילוי עד י"א שבט ה'תשי"א, שאז )קיבל הנשיאות

משיח דור הראשון לגאולה,  שהוא הואובדורנו זה, דור האחרון לגלות – , משיח שבדורבגלויהדור 

לילך בה ולחזק בדקה..."  והתחיל פעולותיו בחיזוק התורה והיהדות, "ויכוף כל ישראל –כפשוטוצדקנו 

ואילך  118שיחות תשנ"ב ח"א ע' (. ]וראה ס' ה) ראה רמב"ם הל' מלכים ומלחמותיהם פי"א ה"ד

  )שקיימת מציאותו של מלך המשיח, ועי"ז ולאח"ז באה התגלותו לעין כל ע"י פעולותיו כו'([.

אז אין דעם  –(: "יש לומר בנוגע לדורנו זה 171ח"ב ע'  ה"שש"פ יתרו ה'תשנ"ב )סשיחת ]ולהעיר מ

נחם ממ' )ר"ת משיח . . להעיר ש -ד[ זעלבן דור האט מען דעם גילוי פון אלע דריי ]אותיות של מי"

שמו" )סנהדרין צח, ב((, י' )ר"ת פון ביידע נעמען פון כ"ק מו"ח אדמו"ר( און ד' )דורם(; צוזאמען מיט 

דער משה שבדורנו )כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו( . . האט מען אויך דעם גילוי פון בחי' אחד עשר, 

 משיחא". "גואל ראשון הוא גואל אחרון", דוד מלכא

שהי' הן היו"ד של , מהוריי"צשל כ"ק אדמו"ר  שלפנ"ז )דור הששי(, דורו ואוי"ל שכן הי' גם בדור 

מי"ד, "משה שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר", והן המ"ם של מי"ד, "בחי' אחד עשר, גואל ראשון הוא גואל 

 .[בארוכה כנ"ל – אך לא בגילויאחרון", כ"ק אדמו"ר שליט"א, 
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מהו החידוש של כ"ב שבט )ה'תשמ"ח( לגבי יו"ד שבט )ה'שי"ת(, ב(  
שענינם סיום וגמר העבודה  מו"ר מה"מ שליט"אאדבשניהם אומר כ"ק הרי 

 ? ד"צחצוח הכפתורים"

 ג.

)שהם ב' סוגי עבודה, ב' שלבים תקופות ושישנם שתי  ומר,לש ואולי י
 בצחצוח הכפתורים:דרגות( 

ת תורה תרפ"ט )בהכרזת כ"ק התקופה הא', שהתחילה בשמחא(  
 אדמו"ר מהוריי"צ שלא נותר כי אם לצחצח את הכפתורים(, והסתיימה ביו"ד

וסיום דור הששי )השמיני  45ה'שי"ת )בהסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שבט
  להבעש"ט((.

 (11י"א-( שבט ה'תש"י)46י"א-ביו"ד) הליחתשההתקופה הב', ב( 
 תשמ"ח. ה'בכ"ב שבט  מהוהסתיי

היתה  צחצוח הכפתורים שנגמרה ביו"ד שבטעבודת ביניהם: ההבדל ו
( רק באופן של "עשר". משא"כ בכ"ב שבט, לאחרי שלימות העבודה 47לויי)בג

 )כנ"ל( "עטלעכע און דרייסיק יאר"משך ב (תשיעי להבעש"ט)ה שביעידדור ה
שמאז יו"ד שבט, נגמרה עבודת צחצוח הכפתורים באופן דחיבור ואיחוד של 

פני צריכים רק לעמוד הכן )ו(לקבל  עכשיואשר לכן,  ."אחד עשר"עם ר" "עש
  משיח צדקנו.

____ 
ואילך( ". . עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר, )ש(העיד בזמנו  192ן מ"ש בסה"ש תש"נ )ח"ב ע' ובזה יוב( 45

)לפני עשרות שנים( שכבר סיימו כל עניני העבודה, אפילו "צחצוח הכפתורים"", דלכאורה לא מצינו 

את הכפתורים, וכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א הוא שהכריז שכבר  שצריכים לצחצחשאמר כן, ורק אמר 

צחצחו את הכפתורים )ואין לתרץ שמדבר ע"ע, כי לשונו הק' "בזמנו, לפני עשרות שנים"(. וע"פ 

העדות שנסתיימה העבודה של  היא היאהמבואר בפנים י"ל, שהסתלקותו )"בזמנו, לפני עשרות שנים"( 

 רים )בדרגא הא'(.לצחצח את הכפתו –דורו, דהיינו 

"שהעבודה דדור התשיעי )לאחרי הסתלקות כ"ק  ,99הערה  811ראה ס' השיחות תש"נ ח"א ע'  (46

מתחילה בעיקר מהיום שלמחרת יום ההסתלקות )כי יום ההסתלקות עצמו שייך עדיין  (מו"ח אדמו"ר

תו בנוגע לשנים י"א שבט, יום אחד עשר לחודש אחד עשר, ודוגמ –לתקופת חיים חיותו בעלמא דין( 

 בשנת תשי"א". –שמתחיל )בעיקר( לאחרי סיום שנת ההסתלקות  –

 בארוכה. 77( ראה הערה 47
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)דכ"ט שבט ודב' ניסן שיחות הנ"ל זה יתורץ )עכ"פ בדא"פ(, דבוב
 ההתחיל"צחצוח הכפתורים" שבעבודת השני'  תקופהבר על הומדה'תשמ"ח( 

, ולא ח(דוקא )"עטלעכע און דרייסיק יאר" לפני שנת ה'תשמ"בשנת ה'שי"ת 
 .48בשנת תרפ"ט

 ד.

ויומתק ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בשיחת ש"פ צו 
דורו , כיון שאז התחיל 50ימות המשיח, שביו"ד שבט תש"י התחילו 49ה'תש"נ

 "ש.(, עה'תש"נ –ה'שי"ת , שהוא "ארבעים שנה" )של מלך המשיח

היתה דעפ"ז י"ל, שעבודת צחצוח הכפתורים שהתחילה בשנת תרפ"ט 
נמשכה  ה'שי"ת. ובשנת ה'שי"תימות המשיח שהתחילו בשנת הכהכנה ל

____ 
 –( בהנחה שבל' אידיש – 819ח"א ע'  סה"שש"פ ויחי ה'תשמ"ז )שיחת מ"ש ב יומתק בזהו (48

ובה אשר "נוסף לזה וואס "כלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה", און זיכער האט מען תש

געטאן, וואס אפילו דורך הרהר תשובה בלבד ווערט מען א צדיק גמור )קידושין מט, ב. שו"ע אה"ע 

האט "יוסף" שבדורנו מעיד געווען כו"כ שנים לפנ"ז אז ס'איז שוין אלץ מוכן, און  –סל"ח סל"א( 

אסט" פון דעם מ'דארף נאר "צופוצן די קנעפלעך", מ'דארף נאר האבן נאך איין בלאז אפצובלאזן די "ד

קנעפל, און זיכער אז זינט דעמולט האט מען פארענדיקט "צופוצן די קנעפלעך", דארף שוין די גאולה 

, (שנגמרה ביו"ד שבט תש"י)עבודה זו דרגא הא' בדאולי כוונתו הק' לגמר  –קומען תיכף ומיד ממש" 

פארענדיקט צופוצן די  ]ויומתק ע"פ מה שבשיחת ש"פ ויחי הלשון הוא "האט מען וכנ"ל )בפנים(.

 ודוחק קצת. ועצ"ע."[. אויסגעפוצט בתכלית השלימות"זיי זיינען שוין  –קנעפלעך", ובשיחת כ"ט שבט 

 .71בהערה שסה"ש תש"נ  (49

ואילך, שם מבאר, שנשיאותו של כ"ק אדמו"ר  861וראה גם ס' השיחות תשנ"ב ח"א ע'  (50

מהוריי"צ )והמשכו בנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א( נחלק לג' תקופות, שהם ע"ד ובדוגמת 

ג' התקופות הכלליות במשך כל הדורות: א( עבודת האבות לפני וכהכנה והתחלת הענין דמ"ת. ב( 

תורה. ג( ימות המשיח. ומפרט מה הם דוגמתם דג' התקופות -י שלאחרי( החידוש דמתן)העבודה דבנ"

 בחייו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ. 

ע"ד ובדוגמת עבודת האבות בהכנה והתחלת הענין  –והנה, לאחרי ביאורו מהי תקופה הא', כותב: "

תורה". אך לאחרי -ןע"ד ובדוגמת החידוש דמת –דמ"ת". לאחרי ביאורו את התקופה הב' כותב: "

"המשך הנשיאות לאחרי הסתלקותו )מיום עשתי עשר לחודש עשתי שמבאר מהי התקופה הג', והיא: 

((, שניתוסף ביתר שאת וביתר עוז בהפצת המעיינות חוצה בכל קצוי י"אעשתי עשר )תש עשר דשנת

ימות  –ירוש: "", כותב בפתבל, ועד גמר ושלימות העבודה, שהכל מוכן כבר לסעודה דלעתיד לבוא

)כבב' תקופות הקודמות( הלשון "ע"ד ובדוגמת", דמשמע בפירוש שימות  ואיננו כותבהמשיח", 

  .ודו"קי"א(. -המשיח התחילו כבר בתש"י)
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ובמדה ורמה אחרת לגמרי )עד שנת פן אחר באודצחצוח הכפתורים עבודה ה
 .אבימות המשיח גופ –תשמ"ח(, כהכנה לתקופה נעלית יותר ה'

, שמדבר 51כ"ף כסלו ה'תשנ"ב-מוצאי י"טבשיחת ומרומז בלשונו הק' ]
בגשמיות, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י  "ק השלישיע"ד התגלות ביהמ

משיח צדקנו, "און וואס אויכעט די הכנה לזה, וואס דאס איז דאך די ימות 
 ,52המשיח אין וועלכן מ'געפינט זיך איצטער, בפשטות"

)לאחרי כ"ב שבט, ולאחרי סיום והיינו, שה"ימות המשיח" דעכשיו  
 לתקופה שלאח"ז הכנההם שנ"ב( ה"ארבעים שנה" בתש"נ, ואולי רק משנת ת

ועד"ז אוי"ל בנוגע  השלישי וכו'. בה יתגלה ביהמ"קש, שבימות המשיח
לתקופה הקדומה יותר ב"ימות המשיח" )שהתחילה ביו"ד שבט( שהיא הכנה 

 )ע"י העבודה דצחצוח הכפתורים וכו'( לתקופות שלאחריהם[.

 ה.

בודה דצחצוח שלימות הע)כנ"ל בארוכה( אך עדיין יש להבין, דהרי 
שבט(  כ"הבשיחת ש"פ משפטים ). אבל שבט בכ"בהכפתורים היתה 

רט אויף "מען ווא  עדיין אשר  מו"ר מה"מ שליט"אמר כ"ק אדוא 53ה'תשמ"ח
ורק בשיחת ] .אידן דא למטה" דעם לעצטן פוץ פון דעם לעצטן קנעפל פון א  

 . [שבט )הנ"ל( הודיע שהכפתורים כבר מצוחצחים בשלימות כ"ט

הנ"ל לא כתוב  ובהקדם, שבקונטרס "בך יברך ישראל" - וההסברה בזה
בפירוש שהתקופה הזאת )דשלימות העבודה של צחצוח הכפתורים( 

כ"א שתקופה זאת "מרומז אין כ"ב שבט". ועפ"ז  –התחילה ביום כ"ב שבט 
אולי יש לבאר, שתקופה זו התחילה רק בכ"ט שבט,שאז הסתיימא ה"שבעה" 

  דהיינו, סיום הענין דכ"ב שבט. –דקנית אחרי הרבנית הצ

____ 
קודש -שיחותב נדפס )בלה"ק( .ההקלטה טמלה במלה מסר –כללית להאורחים שי' -ביחידות (51

  .)מוגה( 151תשנ"ב ח"א ע'  ובסה"ש(. ק'מלשונו ה ואילך )בשינוי קצת 709תשנ"ב ח"א ע' 

כמסופר ומדובר בזה ע"י נשיא דורנו, דורך דעם רבי'ן  -וממשיך, וזלה"ק: "און מ'געפינט זיך  (52

און לע הכנות לזה, ז שוין "כלו כל הקיצין" מזמן רב, און שוין אויכעט די א  ן אופן א  אין א   -דעם שווער 

רף מער ניט ווי עפענען די אויגן, וועט מען גלייך פעמים. און מ'דא  , וכמדובר כמה אפילו די קנעפלעך

רף מער ניט ווי דער ענין הגאולה, ביז די גאולה האמיתית והשלימה. מ'דא   ז ס'איז שוין דא  דערזען א  

 ...".אויכעט בפשטות זוי זיי זיינען דא  ס זען, ווי א  עפענען די אויגן, וועט מען דא  

 .865"א ע' ס' השיחות תשמ"ח ח (53



 הי"א שבט ה'תשע"-יו"ד
 
37  
 

 

כ"ק , ע"פ מה שביאר בדרך אפשרליישב , דאולי יש ח"א העירעוד ו
לגבי העבודה ד"יפוצו מעיינותיך חוצה" )שהוא  54אדמו"ר מה"מ שליט"א

תנאי שהתנה משיח בעצמו לביאתו(, שמכיון שמשיח צדקנו עדיין לא בא, 
שזהו  –לא הגיעו אלי'. )וממשיך ב"חוצה" שעדיין  סוג ותחוםצ"ל שנשאר 

סוג אותיות הכתב ד"ברי יל", שבאותם ימים נדפס תניא בסוג אותיות אלו. 
 צריך משיח צדקנו לבוא תיכף ומיד ממש(. עכשיווממשיך, שלכן 

 , שכברכו"כ פעמיםשלאחרי שהודיע כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א  ז. א.
ל ידה תקויים העבודה דהפצת המעיינות חוצה שע נסתיימה ונשלמה

ההבטחה "אתי מר דא מלכא משיחא", אומר שמשיח צדקנו עדיין לא הגיע 
  .בגלל שנשאר סוג ותחום מסויים שהמעיינות עוד לא הגיעו אליהם )עד אז(

וא"כ אוי"ל עד"ז בנוגע להעבודה דצחצוח הכפתורים )בדרגא הב'(, 
לגמרי  שאע"פ שנגמרה בכ"ב שבט )באופן כללי עכ"פ(, עדיין לא נשלמה

 .ועצ"ע .( עד לאחרי כ"ה שבטבענין מסויים)

, כבר הודיע והכריז כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שנשלמה 56עתה 55אבל
 –והכל מוכן לביאת המשיח, ועוד יותר  לגמריהעבודה ד"צחצוח הכפתורים" 

כפי שרואים במוחש שצחצוח  –שאין לצחצח את הכפתורים יתר על המדה "
 . 57ומקלקל יפיו"יתר מחסר מן הכפתור 

ומזה מובן, שהמשך העבודה שלאח"ז )כל זמן שמשיח צדקנו מתעכב 
מאיזו סיבה )בלתי ידועה ומובנת כלל(( אינו עבודת "צחצוח הכפתורים" 
)שהרי כבר נסתיימה ונשלמה העבודה ד"צחצוח הכפתורים"(, כי אם הדבר 

על היחיד שנותר הוא: "לפתוח את העיניים ולראות את המציאות בפו
, כהודעת כ"ק אדמו"ר מה"מ 59, ולקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש58ממש"

 קודש דחורף ה'תשנ"ב.-בשיחות כו"כ פעמיםשליט"א 

 וכל זה בדרך אפשר ולפענ"ד בלבד.

____ 
 ואילך. 561ח"ב ע'  ס' השיחות תנש"א (54

)בנוגע לעבודת הבירורים(,  161המבואר בס' השיחות תשנ"ב ח"א ע'  ע"דהבא לקמן הוא  (55

 .עיי"ש

 בשנים שלאח"ז. וריבוי פעמיםבשיחת כ"ט שבט ובהשיחות שלאחרי' )בשנת ה'תשמ"ח(,  (56

 משיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח. (57

 .ועוד(. 11. י"ט כסלו ה'תשנ"ב )הובא בהערה (11ה'תשנ"ב )נסמן בהערה ת ש"פ וישלח שיח (58

 .ועוד(. 111שרה ה'תשנ"ב )שם ע' -(. ש"פ חיי91שיחת ש"פ וירא ה'תשנ"ב )סה"ש שם ע'  (59
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אליהו בא בפועל ממש בכל יום 
 )גליון(

 הת' דובער שי' נמירובסקי
 תלמיד בישיבה

 א.

אומר כ"ק אדמו"ר מלך  60בשיחת יום ד' פ' ברכה, ז' תשרי תנש"א
 המשיח שליט"א, וזלה"ק:

אז יעדערער פון אונז זאל ווערן א "שליח" אויף  –"ויה"ר והוא העיקר 
אנזאגן . . אז אליהו הנביא איז שוין מיט א טאג פריער געווען אין טבריא און 

 האט אנגעזאגט וועגן ביאת משיח צדקנו.

יהו מאתמול . . לבית דין : ראה עירובין )מג, ב(: "אתא אל61]ובהערה שם
עתידין לחזור תחילה" )רמב"ם הל' סנהדרין בטבריא הגדול", וב"ד הגדול "

 ספי"ד([.

בכל יום ויש לומר, אז וויבאלד משיח קען קומען יעדער טאג, "אחכה לו 
קומט  –, און אליהו דארף אנזאגן א טאג פריער אויף ביאת המשיח 62שיבוא"

און זאגט אן אויף ביאת  ממש יעדער טאג בפועלאליהו הנביא אין טבריא 
המשיח )במיוחד( צו די וואס שטייען אין א מעמד ומצב פון "אחכה לו בכל 

, נאר 63אויך די וואס זאגן דאס ניט בדיבור )כמנהג חב"ד( –יום שיבוא" 

____ 
 (.15למשתתפים בקרן לטובת "מחנה ישראל" )ס' השיחות תנש"א ח"א ס"ע  (60

ושע למשיח לאימת אתי מר א"ל היום . . אם : "א"ל ר' יה78הערה  181וראה גם לקו"ש ח"ח ע' 

בקולו של הקב"ה תשמעו )סנה' צח, סע"א ובפרש"י שם(. ואלי' הנביא אתי מאתמול לב"ד הגדול 

אחישנה ויבא קודם התגלות אלי' )כו"פ יו"ד סק"י סוף בית  –)חדא"ג מהרש"א שם( או שבאופן דזכו 

י"ב ה"ב(: ויש מן הכחמים כו' וכל הדברים האלו הספק. אוצר בלום לע"י שם(. וברמב"ם הל' מלכים )פ

 כו'".

 על המילים "אז אליהו איז שוין געווען מיט א טאג פריער אין טבריא".  – 28הערה  (61

 עיקר הי"ב בי"ג עיקרים. (62

 ואילך. 828ראה לקו"ש ח"ט ע'  (63
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 64מ'טראכט וועגן דעם, ובפרט ווען מ'זאגט דעם באוואוסטן קאפיטל תהלים
שי משחתיו" . . אין א אופן פון מציאה וואס "מצאתי דוד עבדי בשמן קד

 קומט בהיסח הדעת". עכלה"ק.

 ב.

הקשה הת' ל.ה.כ. דלכאורה צריך להבין,  65פרצת"-והנה, בקובץ "צרפת
וכבר בישר הרבה פעמים,  –איך יכול אליהו לבשר את ביאת משיח צדקנו

 לא בא משיח צדקנו?! ובפועל ממש

אודות המענה של המשיח לר'  66וכתב, שאין לתרץ ע"פ סיפור הגמרא
", ולאחרי שר' יהושע בן היום" –יהושע בן לוי על שאלתו "לאימת אתי מר" 

)בתמי'(, פירש אליהו  –לוי טען לאליהו "דאמר לי היום אתינא ולא אתא" 
; ועד"ז 68אם בקולו תשמעו" 67את דבריו של המשיח "הכי אמר לך היום

שהרי  –בוא משיח צדקנו מחר י שאם נוסיף בתומ"צבנדו"ד, שאליהו מבשר 
הודעה פון כ"ק מו"ח אדמור נשיא דורנו, אז מ'האט שוין אויך  69ישנה "די

, ביז אז מ'האט שוין פארענדיקט אלע עניני עבודה )אפילו 70תשובה געטאן
 .72(, און מ'שטייט גרייט צו קבלת פני משיח צדקנו"71"צופוצן די קנעפ"

____ 
ע"פ המנהג לומר בכל יום הקאפיטל תהלים המתאים לשנות חייו )מכתב כ"ק מו"ח  –פט, כא.  (64

קודש שלו ח"א ע' -(. אגרות817אדמו"ר, נדפס ב"קובץ מכתבים" שבסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק )ע' 

הותחל בי"א ניסן תש"נ אמירת מזמור פ"ט  –לא. ח"י ע' נג. וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שמא( 

 שבתהלים.

 י"א שבט תשע"ב(.-גליון מב )י"ל לכבוד יו"ד (65

 סנהדרין צח, סע"א. (66

 תהלים צה, ז. (67

 .73לשון כ"ק אד"ש מה"מ בנסמן לקמן הערה  (68

 ואילך(. 95חשון, מבה"ח כסלו, ה'תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"א ע' -שיחת ש"פ חיי שרה, כ"ה מר (69

(: 818וראה גם שיחת ש"פ ויחי )ועשרה בטבת יהפך לשמחה( תנש"א )סה"ש תנש"א ח"א ע'  (70

"כבר עשו תשובה, שהרי אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה )לא רק פעם אחת, אלא( כמה 

פעמים במשך ימי חייו, שעי"ז נעשה "בשעתא חדא וברגע חדא" )זח"א קכט, סע"א( מרשע גמור צדיק 

מרא )קידושין מט, ב. רמב"ם הל' אישות פ"ח ה"ה. טושו"ע אה"ע סל"ח סל"א( גמור, כפס"ד הג

שהמקדש את האשה "על מנת שאני צדיק )גמור )ע"פ גירסת האור זרוע סקי"ב(( אפילו רשע גמור 

. .  תיכף ומיד ממשהרי בודאי ובודאי שמשיח צדקנו צריך לבוא  –מגורשת שמא הרהר תשובה" 

 ";ל כו"כ רבנים ומורי הוראה בישראלפס"ד שובפרט . . ה"ז גם 

ה'תנש"א לאחרי תפלת המנחה )סה"ש  –יהפך לשמחה  –ובשיחת יום ה' פ' ויחי, עשרה בטבת 
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 ג.

כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות ליל  ולכאורה יש לבאר זה, ע"פ מה שמבאר
 , וזלה"ק:73ויום שמחת תורה תש"נ

"לכאורה, הי' משיח עצמו צריך לומר "היום אם בקולו תשמעו" . . 
ואעפ"כ, לא הקדים התנאי ד"אם בקולו תשמעו", ולא הזכירו כלל, אלא אמר 

 ", ותו לא?!היוםבפשטות שיבוא "

דימות המשיח  ע"פ האמור לעיל שהשלימות –ויש לומר הביאור בזה 
מצד הבריאה עצמה ומצד ישראל עצמם, ולכן, כששואלים אצל  ישנה כבר

", מבלי שיצטרכו להוסיף דבר; היוםמשיח "לאימתי אתי מר", המענה הוא "
ורק כשרואים שבפועל עדיין "לא אתא", בהכרח "לתרץ" הקושיא היתכן 

לו שלא נתקיימו דברי המשיח שיבוא "היום", ע"י ההוספה ד"אם בקו
תשמעו", שכנראה, רצונו של הקב"ה )שיוסיפו עוד יותר בהענין( ד"בקולו 

 תשמעו"". עכלה"ק.

 –שיבוא רק בעם יעשו תשובה מתנה היינו, שאין הכוונה שמלכתחילה 
; ורק כשרואים שבפועל עדיין "לא אתא", בהכרח כפשוטואלא, שכוונתו 

ע"י  –"לתרץ" הקושיא היתכן שלא נתקיימו דברי המשיח שיבוא "היום" 
ההוספה ד"אם בקולו תשמעו", שכנראה, רצונו של הקב"ה )שיוסיפו עוד יותר 

 בהענין( ד"בקולו תשמעו".

____ 
שאפילו ההרהור תשובה כשלעצמו אינו צריך לעכב את  –(: "ויתרה מזה 2הערה  812תנש"א ח"א ע' 

ים את ישראל מכל צרותיו", שמדויק הוא כמובן, שמבקשים "פדה אלק הסדר שבתוה"קהגאולה, כי 

ק"ל . . (( "והוא יפדה את  –מזמורי תהלים )כהסדר בספר תהלים: כ"ה  מאה וחמש)לאחרי  ואח"כ

 ישראל מכל עונותיו".

 .ובכ"מואילך(.  62חשון תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"א ע' -וראה גם שיחת ש"פ נח, ד' מר

 (.78ראה שיחת שמח"ת תרפ"ט )סה"ש תרפ"ט ע'  (71

ץ, שאין הכוונה שאליהו מבשר שמשיח צדקנו יבוא מחר, אלא, מעורר בנוגע לכללות ענין ותיר (72

 הגאולה. ודייק כן ממ"ש "און זאגט אן אויף ביאת המשיח", ולא כתוב שמבשר ביאתו.

 –, דפשטא דלישנא "וויבאלד . . אליהו דארף אנזאגן א טאג פריער אויף ביאת המשיח צע"גודבריו 

און זאגט אן אויף ביאת המשיח" לא משמע  בפועל ממש יעדער טאגאין טבריא  קומט אליהו הנביא

 .כלל וכללהכי 

: "ראה עירובין מג, ב: "אתא אליהו מאתמול . . לבית דין הגדול", וב"ד הגדול 28בהערה  וכמפורש

 עתידין לחזור תחילה" )רמב"ם הל' סנהדרין ספי"ד(". בטבריא"

 .16סה"ש תש"נ ח"א ע'  (73
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ועד"ז בנדו"ד, שאין הכוונה שמלכתחילה מתנה אליהו שרק אם יעשו 
"מבלי  –כפשוטו אלא, שמבשר שמשיח יבוא מחר  –שובה יבוא משיח ת

 –שיצטרכו להוסיף דבר", ורק כשאנו רואים שבפועל עדיין "לא אתא" 
 צריכים אנחנו להוסיף עוד יותר בתורה ומצוות.

 ובסגנון אחר:

יכול אליהו הנביא לבשר שמשיח צדקנו  בודאי –קושיא מעיקרא ליכא 
, שהרי "מ'האט שוין פארענדיקט אלע עניני האמתכן הוא כי  –יבוא מחר 

(, און מ'שטייט גרייט צו קבלת פני משיח 71עבודה )אפילו "צופוצן די קנעפ"

 ;69צדקנו"

, "לויט אלע 74וכולל גם ש"כבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים"
סימנים האט מען שוין פארענדיקט אלע בירורים, איז מובן . . מ'האלט שוין 

 –וכשיוגמרו כל הבירורים : "75אולה", ורבינו הזקן כותב בתורה אורביי די ג
 "!יבוא המשיח בב"א

, בלתי מובן כללוזה  – למה משיח צדקנו מתעכבומה שאינו מובן הוא, 
אז מ'האט שוין פארענדיקט אלע  76וכפי שאומר כ"ק אד"ש מה"מ "וויבאלד

ענינים פון "מעשינו ועבודתינו", ובמילא שטייט מען און מ'מאנט "עד מתי" 
שטעלט זיך די שטורעמדיקע פראגע: וויבאלד אז מען  –)כמדובר לעיל( 

איז ווי קומט עס, אז משיח צדקנו איז נאך  –האט שוין אפגעטאן אלע ענינים 
 .77ניט געקומען?!..."

מ'זאל זען בפועל ממש  –אז . . )ו(כן תהי' לנו  –הוא העיקר "ויה"ר ו
דעם ")כימי צאתך מארץ מצרים( אראנו נפלאות" אין די גאולה האמיתית 

 והשלימה ע"י משיח צדקנו, ותיכף ומיד ממש.

 .73בפועל ממש, ותיכף ומיד ממש" –. . ועוד והוא העיקר 

____ 
 (.161ת ש"פ וישלח, ט"ז כסלו תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"א ע' שיח (74

 (.156ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת תשנ"ב )שם ע' 

 וישב כז, ד. (75

 (.561אב, מבה"ח אלול תנש"א )סה"ש תנש"א ח"ב ע' -שיחת ש"פ עקב, כ"ג מנחם (76

בארוכה שיחת )ליל ויום( ג', )ליל ויום( ועש"ק וש"ק פ' תצוה, ז' יו"ד וי"א אדר ראשון  ראה (77

 ואילך(. 707ה'תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 
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תחיית המתים לכל ישראל בלי 
 התחלקות

 יצחק שי' פופרהת' יוסף 
 תלמיד בישיבה

, 79מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 78בד"ה אתה הראת תשמ"ו
", חוץאיתא "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא . .  80שאע"פ דבסנהדרין

, שע"י 81"מ"מ מבואר בירושלמי –ומשמע שתחיית המתים אינה לכל ישראל 
הטעם בזה, משום  הבירור והזיכוך שלאח"ז גם הם ישובו לתחי'. ומבואר

שגילו האלקות שבג"ע שרשו הוא מבחינת אתעדל"ע הנמשכת ע"י 
אתעדל"ת, ממכ"ע, ולכן ה"ה תלוי בעבודת האדם משא"כ הגילוי דתחה"מ 
הוא סוכ"ע אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת, ולכן אינו תלוי בעבודת האדם 

 אלא כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב".

לכל  סוכ"ע, ושהגילו דסוכ"ע יהי'מ הוא דנמצא מהנ"ל שהגילו דתה"
ישראל בשוה בלי התחלקות, מכיון שהיא אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת, 

 ואינו תלוי בעבודת האדם.

: "אמנם 83מבאר כ"ק אד"ש מה"מ 82אך בד"ה להבין ענין תחיית המתים
גם הגילוי דימות המשיח הוא רק גילוי הסובב, ולכן יהיו בו חילוקי מדריגות 

כ הגילוי דתחיית המתים יהי' )בכללותו( לכל ישראל בשוה, לפי )כנ"ל(, משא"
 שבתחיית המתים יהי' גילוי עצמות אוא"ס שלמעלה מהתחלקות".

ונמצא מזה, שהגילוי דתחיית המתים הוא גילוי דעצמות אור אין סוף 
 חילוקי מדריגות. וצ"ע איך יתאים להנ"ל. יש בו, ומהגילוי דסוכ"ע 84דוקא

____ 
 ספר המאמרים מלוקט ח"א ע' תנה. (78

 בסעיף ה. (79

 ר"פ חלק. (80

 כלאים פ"ט ה"ג. (81

 קונטרס כ"א טבת תשמ"ט, נדפס בספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' לא. (82

 בסעיף ז. (83

ולהעיר שדוקא כשמבאר שהגילוי דתה"מ הוא גילוי עצמותו שנעלה מסוכ"ע ולכן יהי' לכל ( 84
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ואת רוח "דבזמן קיום היעוד 
 הטומאה אעביר וגו'" )גליון(

 א' מהתמימים

, הביא הת' ד. ש. ה. המבואר בקובץ "גן 85בקובץ "הללו עבדי ה'" ח"א
" ע"פ כמה מקורות בחסידות, שלע"ל יהיו ב' תקופות בקיום היעוד 86למלך

"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", שהתחלתה תהי' בתקופה הא' דימות 
 ותה יהי' בתקופה הב' דימות המשיח.המשיח, וסיומה ושלימ

מהמבואר שם, דבנין בית המקדש הוא רק  87והקשה מלקו"ש חט"ז
לאחרי מחיית זרעו של עמלק, וזאת מפני ש"אין השם שלם ואין הכסא שלם 

מבואר, שמכיון שראשית גוים  89". ובמקום אחר88עד שימחה זרעו של עמלק
עמלק מתבטל רוח הטומאה  עמלק ואחריתו עדי אובד הרי ע"י ביטול ומחיית

לגמרי. ועפ"ז נמצא ש"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" תהי' מי"ד 
בהתחלת ימות המשיח, אפילו לפני בנין בית המקדש, ודלא כהמבואר בקובץ 

 הנ"ל. 

והאריך לבאר ע"פ מחלוקת הידוע בין הרמב"ם ושאר ראשונים 
, על כן מוכרח שלהרמב"ם מכיון שלשיטתו עוה"ב הוא נשמות בלא גופים

שלשיטתו יתקיים היעוד של "ואת רוח הטומאה וגו'" בשלימותה כבר 
בעולם התחי' הרי לא תהי' מציאות של ארץ  –בתקופה הא', שהרי לאחרי זה 

כלל. משא"כ לשאר הראשונים שעוה"ב הוא נשמות בגופים, יתכן ששלימות 
ת שהיעוד היעוד הוא בעולם הבא. ועפ"ז ביאר שבמקומות שמבואר בחסידו

תתקיים בימות המשיח קאתי לשיטת הרמב"ם, ושאר המקומות הם לשיטת 
 שאר הראשונים.

____ 
 ישראל, מוסיף כ"ק אד"ש מה"מ בסגריים בכללות.

 ( ע' רלא ואילך.85

 ואילך. וש"נ. 180ע'  ( ארגנטינה חכ"ב86

 ואילך. וש"נ. 892( ע' 87

ט. פרש"י  ז. פס"ר פי"ב, ספ"ג. מדרש תהלים ט,( תנחומא )ובאבער( ס"פ תצא. פסיקתא דר"כ 88

 ס"פ בשלח.

 .21הערה  111ע'  ח"א ( סה"ש ה'תשנ"ב89
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והנה לפענ"ד נראה דלא קשה כלל קושייתו, דאע"פ דמחיית זרעו של 
לפני בנין בית המקדש, מ"מ עצם קליפת עמלק לא תתבטל עד  מלק תהי'ע

של  רעוזתקופה השני' דימות המשיח. וזאת ע"פ הדיוק ש"עד שימחה 
 . "בחי' הזריעה שנזרע ממנו בכל א' מישראל בחי' החוצפא –עמלק" פירושו 

, דהיינו שישנם שני ענינים פעולת עמלק בבני ישראל, שהיא צריכה "90.
להתבטל לפני בנין בית המקדש", ועצם קליפת עמלק שלא תתבטל עד 

 תקופה השני' דימות המשיח.

: "ידוע 91תורה חדשה מאתי תצאוכלשונו של כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס 
 בעולם. תהי' עדיין מציאות הרע בעולם, ורק לאחרי זה  שגם בימות המשיח .

יבטל הקב"ה מציאות הרע מן העולם כמ"ש ואת רוח הטומאה אעביר  התחי'
 מן הארץ".

ומה שביאר שלשיטת הרמב"ם מוכרח ששלימות היעוד של "ואת רוח 
א', לפני עוה"ב, משום דלהרמב"ם הטומאה וגו'" תתקיים כבר בתקופא ה

בעוה"ב לא יהי' מציאות של ארץ כלל, )שהרי לשיטתו עוה"ב הוא נשמות 
בלא גופים(. הרי ידוע ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיטת הרמב"ם, שבימות 

 נשמות בלי גופים. –המשיח גופא יהיו ב' תקופות, ורק אח"כ יהי' עולם הבא 

, מבאר 93" בסופו92בטלין לעולם בקונטרס "הלכות של תושפע"פ שאינןו
כ"ק אד"ש מה"מ שגם לשיטת הרמב"ם תקופה השני' של ימות המשיח 
)ונשמות בגופים דוקא( הוא תכלית השכר, רק שזה שהוא תכלית השכר 
יתגלה רק אז בתקופה הב'. והטעם לזה שזה יתגלה דוקא אז, משא"כ מצד 

ם דוקא, הוא ע"פ המצב של תקופה הא' שלימות השכר הוא נשמות בלי גופי
הידוע ששלימות השכר הוא תענוג בורא, משא"כ בזמן הזה )וגם בתקופה הא' 
דימות המשיח( הרי מצד זה שאין אנו בטלים לגמרי להקב"ה הנה בגילוי 

 שלימות השכר הוא תענוג נברא )ששלימותה היא דוקא נשמות בלא גופים(.

אות של ארץ, ועל כן גם לשיטת הרמב"ם א"ש שבתקופה הב' יהי' מצי
 ואז יקויים היעוד של ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ בשלימותה.

 

____ 
 ב(. ( דרך מצוותיך מצות זכירת ומחיית עמלק בסופה )צט,90

 שם. הובא בקובץ הללו עבדי ה' שם ע' רלב. 102והערה  166ע' ח"ב ( סה"ש ה'תנש"א 91

 ואילך.  85ע' ח"א ( סה"ש ה'תשנ"ב 92

 "י ואילך. וש"נ.( ס93
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בענין טומאת לידה לעת"ל 
 )גליון(

 א' מהתמימים

: "יתיב רבן גמליאל וקא דריש, עתידה אשה שתלד בכל 94איתא בגמרא
 הרה ויולדת יחדיו". 95יום, שנאמר

 ומצינו בזה ב' פירושים:

זה יולדת ולד אחר . . וכיון שמשמשת בכל א( פירש"י, וז"ל: "ביום שהרה 
 .96יום נמצאת יולדת בכל יום וכו'"

 שזמן העיבור יהי' רק יום אחד. ,97ב( פירוש האריז"ל

דהיינו, שלפירש"י ההריון והלידה באותו יום שבפסוק )"הרה ויולדת 
יחדיו"( הם של שני ילדים נפרדים )"ביום שהרה זה יולדת ולד אחר"(. משא"כ 

אריז"ל, ההריון והלידה הם של אותו ילד )שבאותו יום שהותחל לפירוש ה
 ההריון שלו, יוולד(.

הקשה ע"ז )ממפרשים( דלכאורה,  98והנה, בס' "ימות המשיח בהלכה"
מכיון שלאחרי הלידה היא טמאה, איך יתכן שתשמש בכל יום? וביאר, שס"ל 

מאת טו גםכך שטומאת נדה תתבטל לעת"ל, , 99במדרשאיתא שכמו דלרש"י 
לומר כן, שהרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח קשה לידה תתבטל לעת"ל. והנה 

בנוגע לטומאת נדה )עיי"ש(.  דוקאשהמבואר בהמדרש הוא  100שליט"א כותב
 טומאת לידה. לא תתבטלובימות המשיח 

____ 
 שבת ל, ב. (94

 ירמי' לא, ז. (95

 חלקו השני של פירש"י יבואר לקמן בפנים. (96

מילואים ליהל אור )להצ"צ( על  –בלקוטי הש"ס. הובא בהערת כ"ק אד"ש מה"מ דלקמן )וש"נ  (97

 תהלים פ"כ. ביאוה"ז )להצ"צ( ח"ב ע' תתכז ואילך(.

 ח"ב ע' רצט ואילך. (98

 קמו. מדרש תילים מזמור (99

 אג"ק שלו ח"ג ע' קנג. (100
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ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בענין  –פשוט  ולפענ"ד הביאור בזה 
 .101זה בהערתו לשיעורים בספר התניא

דהנה, רבינו הזקן כותב באגה"ק: "וגם טומאת לידה צריך לידע, כדכתיב 
"הרה ויולדת יחדיו", אם תלד אשה בכל יום מביאה אחת אעפ"כ דין איסור 
טומאתה לא ישתנה, ואין להאריך בדבר הפשוט ומפורסם הפכו בכל הש"ס 
ומדרשים". ובהערתו שם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שזה שאדה"ז אומר שתלד 

 בכל יום מביאה אחת, הוא לפירוש האריז"ל הנ"ל ולא לפירש"י. אשה

: לפי' האריז"ל קשה, דאם ההריון של הילד יגמר במשך 102והביאור בזה
כי לאחרי הלידה שביום  –יום אחד בלבד, יכול זה להיות רק ליום אחד בלבד 

ו"תלד בכל יום"  –הראשון לא תוכל להתעבר עוה"פ, כיון שתהי' טמאה לידה 
ימים, ולא רק יום א'(. ולכן מבאר  שניושו )כפשוט( לכמה ימים )ולכה"פ פיר

אדה"ז בשיטת האריז"ל, שהלידה ביום השני תהי' גם היא מהביאה ביום 
 שלפני זה. 

משא"כ לפירש"י לכתחילה לא קשיא מידי, לפי שהאשה אכן תלד 
מכמה ביאות, והסדר כך יהי': תשמש לכמה ימים )"וכיון שמשמשת בכל 

מביאה ראשונה  –ם"(, ולאחר זמן קצר )ולא באותו יום כפי' האריז"ל( תלד יו
וכן הלאה, ואין כאן שום בעי'  – מביאה שני' –ום שלאח"ז תלד עוה"פ ובי –

של איסור טומאת יולדת. וכמובן גם מדיוק לשונו "ביום שהרה זה יולדת ולד 
ידה, מכיון אחר", היינו שביום הלידה )הראשונה( תהי' ההריון לפני הל

 שלאח"ז תהי' טמאה לידה.

____ 
 )באגה"ק סכ"ו(. 1651ע'  (101

 ע"י המחבר הרה"ח ר"י וינברג ז"ל. –ע"פ המבואר בשיעורים בספר התניא שם  (102
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 חסידות

 

 דיוקים בתניא פרק מ"א
 הת' יעקב יהודה שי' ברוין
 תלמיד בישיבה

 א. 
 "צריך להיות לזכרון תמיד"

, מתחיל רבינו הזקן: "ברם צריך להיות לזכרון 1בתניא ריש פרק מ"א
עול, כמו -", והוא היראה וקבלת ..  תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושרשה

  שמבאר שם בהמשך.

דלכאורה, אם "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה" הוא  וצריך להבין,
את זה תמיד,  לקייםאת זה תמיד, ולכאורה יש לו  לזכורהיראה, ל"ל )רק( 

וא"כ לכאורה הול"ל איזה לשון כמו: "צריך להיות תמיד בלבו מדת היראה, כי 
  ", וכיו"ב? . . ודההיא ראשית העב

שהדרך להגיע ליראה זו הוא "להתבונן  –והנה, לאחרי זה אומר 
אשר לכן צריך לומר,  –", והיינו, שאין זה רק "להיות לזכרון"  . . במחשבתו

 שישנם ב' אופנים )ודרגות( ביראה זו: 

בזמנים מסויימים )דלהלן( צריך "להתבונן במחשבתו" בענינים המביאים 
וזהו )כמו שכותב לאח"ז(  –ליראה, עד שיהי' "בהתגלות לבו )או מוחו עכ"פ(" 

 "לפני עסק התורה או המצוה".

____ 
  נו, א.( 1
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 –ובשאר הזמן )"תמיד"(, צריך רק )כמו"ש בריש הפרק( שיהי' "לזכרון"  
 בזה תמיד. להתבונןכי ודאי שא"א 

, 2וכן משמע מדברי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע בקונטרס העבודה
. . אבל היראה הנ"ל  בתמידותוזלה"ק: "וכנודע דהתבוננות א"א להיות 

והענינים המביאים לזה, צריכים להיות תמיד, לפי שאין זה עניני התבוננות 
כ"א ענינים שצריכים להיות תמיד בזכרון האדם . . והוא ענין תמידי שצריך 

 להיות כל הימים לרבות כו'".

 ב.
 "ולפחות צריך לעורר תחלה" 

והוא כי אף שהיראה היא שרש לסור מרע והאהבה ממשיך: " לאחרי זה
ולפחות צריך לועשה טוב. אעפ"כ לא די לעורר האהבה לבדה לועשה טוב 

 ". . .סותרת בלב כל ישראל היראה הטבעית המ לעורר תחלה

שאם לא  –שכוונתו בתיבת "לפחות"  והפירוש הפשוט בזה, לכאורה,
 יעורר יראה שכלית, הרי עכ"פ )"לפחות"( יש לו לעורר את היראה הטבעית. 

ובזה יומתק דיוק הלשון "ולפחות ) 3ע"ד הרמזואולי יש להוסיף ולבאר 
צריך לעורר תחלה היראה הטבעית", ולא "וצריך לעורר תחלה לפחות היראה 

 (:הטבעית", וכיו"ב

 דקאי אמ"שלתיבת "תחלה". והיינו,  גםבאומרו "ולפחות", כוונתו ש 
בתחלת הפרק, שיראה היא "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה": דאם קשה לו 

עיקרה ושרשה,  והןראשית העבודה, הן לפעול בעצמו שהיראה תהי' אצלו 
עליו לפעול בעצמו שהיראה תהי' "ראשית העבודה" )עכ"פ עד  לפחותהרי 

____ 
 (.15פרק ג' )ע'  (2

. ובכ"מ. וראה גם 181ע"פ הידוע )ראה אג"ק כ"ק אדנ"ע ח"ב ע' תשכ. ס' השיחות תש"נ ח"א ע'  (3

מותר וכדאי להגיד ביאורים ורמזים וכו'  –( שבאם מתוסף עי"ז ביראת שמים וכו' 179לקו"ש חי"ז ע' 

 )בתניא(.

בנוגע  (161ס' השיחות תנש"א ח"ב ע' להעיר ממה שאומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )]ו

לטן בכלל לכתיבת חידושי תורה נצן אויסגעהא  ז דער חידוש איז ניט אינגא  : "הגם עס קען זיין א 

רענען דורך ניט פסק'נען א   ווא  ס אויך בא  ז מ'קען דא  ס כדאי. ובפרט א  לאמיתתה של תורה, איז דא 

דער אפילו אויב מ'שרייבט א  מסקנא  ז  קען מען –מסקנא להלכה, א  ס איז: לפענ"ד, אצוגעבן א  דער דא 

 אין לסמוך על זה, וכיו"ב"[.
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וזהו אומרו "ולפחות צריך לעורר  –שתהי' גם "עיקרה ושרשה"(  שיגיע לזה
 ".תחלה)את היראה( 

הכוונה )הסופית( היא שעיקר עבודתו של האדם יהי' היראה  ולסיכום:
שזה שייך  –השכלית. אם אין זה שייך לו, יהי' העיקר אצלו היראה הטבעית 

אצלו(, יש לו  קרהעיוכשעדיין לא הגיע גם לזה )שיהי'  –לכאו"א. )ואוי"ל( 
 ( שיהי' עכ"פ ה"ראשית".בינתייםלהשתדל )

 ותן לחכם ויחכם עוד.

 ג.
 "חסד וגבורה שהן יראה ואהבה"

, כותב רבינו הזקן: "וגם יתבונן איך שאור אין סוף ב"ה . . 4בהמשך הפרק
הוא מלובש . . בציצית ותפילין אלו . . בלבישתו הוא ממשיך אורו ית' עליו 
דהיינו על חלק אלוקה ממעל שבתוך גופו ליכלל וליבטל באורו ית' ודרך פרט 

' הדעת בתפילין ליבטל וליכלל בחי' חכמתו ובינתו . . וכן ליבטל ולכלול בחי
שבנפשו הכולל חו"ג שהן יראה ואהבה שבלבו בבחי' דעת העליון הכולל חו"ג 
המלובש בפ' שמע והי' אם שמוע והיינו כמ"ש בש"ע לשעבד הלב והמוח 

 כו'". 

 יראה( מתחיל )"שהן "וגבורהוהנה אף דיש לומר דבמה דמסיים )"חסד 
בכל  –פר התניא בכתבו את ס –שרבינו הזקן דייק  5ואהבה"(, הרי ע"פ הידוע
 תיבה ואות, צריך להבין:

מדוע כותב דת האהבה וגבורה הוא מדת היראה, חסד הוא ממכיון ש
 רבינו הזקן "חסד וגבורה שהן יראה ואהבה", ולא "שהן אהבה ויראה"?

, שרבינו מחלק בין כפי שהכחות )מדות( כלולים בנפש 6ואולי יש לומר
ישנו כח הדעת, והוא כולל לכפי שהן מתגלים ומתבטאים בלב. דבנפש, 

בעצמו המדות )הבאות לאחריו בסדר דהעשר כחות( חסד וגבורה )שמהן 

____ 
 נו, ב. (4

)שמדיוקי  818ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' דש. וראה התוועדויות תשד"מ ח"א ע'  (5

 הלשונות בתניא יש ללמוד הלכות פסוקות בנוגע לעבודת ה'(.

 .1ראה הערה  (6
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(. ]וכן הוא ב"עשר ספירות עליונות שנשתלשלו 7באים כל שאר המדות
, שישנו "דעת העליון הכולל חו"ג"[. ומדות אלו )חסד וגבורה( מתגלות 8מהן"

 בלב ברגשים של אהבה ויראה. 9ומתלבשות

כחות הנפש )ובספירות העליונות(, הסדר הוא חסד ואח"כ והנה, ב
. אך כשמדובר על העבודה בלב, לבטל לבו לה', הסדר הוא שצריך 10גבורה

לעבוד תחלה על היראה, ואח"כ על האהבה, כי היראה היא )כמו"ש בריש 
 הפרק( "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה".

צריך להקדים  : "אבל סדר העבודה הקבועה . .11בסוף פמ"ג וכמפורש
תחלה קיום התורה והמצות ע"י יראה תתאה . . ואח"כ יאיר עלי' אור 

 האהבה".

 וכל זה בדרך אפשר.

 

 

 

 
____ 

 ( ראה ספ"ג )ז, ב(.5

 א(. רפ"ג )ז, (8

היינו במוח, גם( הרגשים שבלב  –ע"י לבוש המחשבה, שי"ל שכולל )בנוסף למחשבה כפשוטו ( 9

"שנשעבד . . תאוות ומחשבות  –וכלשון רבינו הזקן בסידורו )סדר הנחת תפילין(  –)כגון אהבה ויראה( 

. .  לבנו לעבודתו ית'" )שתוכנו כבתניא כאן, לבטל ולכלול מדות האהוי"ר שבלבו לה', "שלא להשתמש

 כלשונו כאן )בתניא( בנוגע לחו"ב(.  –בלתי לה' לבדו" 

אך ע"פ המבואר לקמן בפנים, צ"ל מדוע מקדים בסידורו "תאוות" ל"מחשבות", דהרי "תאוות" 

אהבה, ולכאורה צריך להקדים תחלה יראה )הנכלל ב"מחשבות"(. ואוי"ל,  –לכאורה  –פירושו 

במדבר  –)ל' הכתוב  הוא ההטי' )"תאוה" מל' "והתאויתם" הן יראה והן אהבה, וענינו כוללש"תאוות" 

( לאיזה דבר, שמדותיו, הן יראה והן אהבה, יהיו כמבואר במפרשים – לד, י(, "ל' הסבה ונטי'" )רש"י(

אהבה(,  –בטלים )שישתמש בהם רק( לדבר ההוא. וע"ד שכח הרצון )ותענוג( אינו מדה פרטית )חסד 

 (.ספהמ"צ להצ"צ מצות ציצית פ"א )טו, א ואילך( ראהכל הכחות )כ"א כח מקיף שמאיר ומתלבש ב

  .2( ראה הנסמן בהערה 10

 סב, ב. (11
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 המשכת החיות ע"י משה שבדור
 הנ"ל

 12רבינו הזקן שואל בתניא

על מ"ש בגמרא )עה"פ "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי  –
אם ליראה את ה' אלקיך"( דאף שאינו מילתא זוטרתי )דבר קטן, כל' הכתוב 

 –"מה . . כי אם"( להגיע ליראה, הרי לגבי משה מילתא זוטרתי היא  –

מכאו"א  –", והיינו מעמךדלכאורה אינו מובן, דהרי כתיב "שואל 
מתרץ, שלגבי בחי'  13אינו במדריגת משה. ובהמשך הפרקמישראל, אף ש

 "מילתא זוטרתי היא". –הדעת )"משה"( שבכל נפש מישראל 

 ולזה מקדים הענין דבחי' משה שבכאו"א, שיש בה ב' דרגות, וזלה"ק:

"]א[ הענין הוא, כי כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה מבחי' משרע"ה כי  
אלקות לכללו' נשמות ישראל שלכן הוא משבעה רועים הממשיכים חיות ו

נקראים בשם רועים ומשרע"ה הוא כללות כולם ונקרא רעיא מהימנא דהיינו 
שממשיך בחי' הדעת לכללות ישראל לידע את ה' כל אחד כפי השגת נשמתו 
ושרשה למעלה ויניקתה משרש נשמת משרע"ה המושרשת בדעת עליון 

 עתו אחד והוא המדע כו'.שבי"ס דאצילות המיוחדות במאצילן ב"ה שהוא וד

]ב[ ועוד זאת יתר על כן בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה  
ומתלבשין בגוף ונפש של חכמי הדור עיני העדה ללמד דעת את העם ולידע 
גדולת ה' ולעבדו בלב ונפש כי העבודה שבלב היא לפי הדעת כמ"ש דע את 

 לה"ק.אלקי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפיצה". עכ

בנוגע להניצוצין  – 14ולזה מוסיף כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
שזהו במיוחד בנשיא  –מנשמת משה שמתלבשין ב"חכמי הדור עיני העדה" 

להיות "משה" בכל דור ודור  שמוכרח) 15הדור, אשר "אין דור שאין בו כמשה"
 שבו מלובשת נשמת משה(.

____ 
 רפמ"ב )נט, א(.( 12

 ( ס, ב.13

 .5לקו"ש חכ"ו ע' ( 14

 ב"ר פנ"ו, ז.( 15
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דוקא לרבותינו שייך  , שהענין ד"חכמי הדור עיני העדה"16ועוד יותר
לסתם חכמים(, כיון שהם המגלים פנימיות התורה, שדוקא  ולא) נשיאינו

"( וחכמה הו"ע של ראי' ועינים הדורחכמי פנימיות התורה נק' "חכמה" )"
 . 17"(העדה)"עיני 

שענינם של "נשיאי חב"ד בכלל, ונשיא דורנו הוא כ"ק  18והנה ע"פ הידוע
מו"ח אדמו"ר הכ"מ בפרט" הוא ש"הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל 

שגם היניקה והחיות שבדרגא הא'  –ההשפעות בגשמיות וברוחניות", מובן 
 שהוא המשה שבדור. –)"משרש נשמת משרע"ה"( נמשך ע"י נשיא הדור 

 ים:ויש לבאר בזה, ובהקד

: כפי שנמצאת למעלה, וכפי שמתלבשת 19א( בנשמה ישנם ב' דרגות
 בגוף.

ב( בנשיא הדור ישנם ב' פרטים: ש"הוא הנשיא והראש" ומנהיג הדור. 
 ובנוסף לזה, הוא גם ה"משה" שבדור )"אין דור שאין בו כמשה"(. 

 ועפ"ז יש לבאר החילוק שבין ב' הדרגות ביניקת הנשמה ממשה רבינו: 

משה  נשמת משרש)א( ההדגשה היא יניקת הנשמה " –' בדרגא הא
דהיינו, כפי שהיא למעלה )אלא שבפועל באה למטה ע"י נשיא  –רבינו" 
 הדור(.

ההשפעות" )גם  כללזה הוא כיון ש"ממנו ועל ידו הם  הטעם)ב( 
ההשפעות מנשמתם של כל הז' רועים, וגם השפעות גשמיות וכו' וכו'(, ובזה 

 משהעות שמנשמת משה, אבל אין זה מצד היותו נכלל ממילא גם ההשפ
 שבדור.

 המלובש בגופו)א( ההדגשה היא יניקתה מהניצוץ משה  –בדרגא הב' 
 של נשיא הדור. )אלא ש"ניצוץ" זו הוא חלק מנשמת משה שלמעלה(.

____ 
. ספר "היכל מנחם" ח"ג )אה"ק תשנ"ו( ע' רעט ואילך )מכתבו של 77ראה לקו"ש חל"ד ע' ( 16

 גה ע"י כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א(.הו –הרמ"ז גרינגלאז 

ראה אגה"ק סי"ד )קכ, ב(: "עינים הם כינוים להמשכת והארת אור החכמה שלכן נקראו חכמים ( 17

 עיני העדה".

ממכתב ג' תמוז ה'שי"ת )נדפס באג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' שלא ואילך. לקו"ש חי"א  (18

 ואילך. ועוד(. 809ע' 

 קנא. וש"נ.ראה סה"מ מלוקט א' ע' ( 19
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שהחיות באה ממנו הוא )בנוסף לזה ש"הוא הנשיא והראש,  והטעם)ב( 
יקר( מצד ענינו המיוחד שהוא ה"משה" ההשפעות", בעכל ממנו ועל ידו הם 

 משה.שבדור, ולכן על ידו באה ההשפעה מנשמת 

. ודרגא הב' שייך לכל אך ורק לנשיא הדורשדרגא הא' שייך  –ועפ"ז י"ל 
 .21. אלא שגם השפעתם נמשכת ע"י נשיא הדור20חכמי הדור הנק' "משה"

 וכל זה בדרך אפשר.

 

 

 

 עבודה דאתהפכא בבינונים
 זלמן שי' גינסבערגהת' שניאור 

 תלמיד בישיבה

 א. 
באתי לגני )דשנת ה'שי"ת, ועד"ז במאמרי כ"ק  -בהמשך ההילולא 

(, מבואר בארוכה ע"ד 22אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המיוסדים עליו
העבודה: "להפוך השטות דנה"ב לשטות דקדושה", ועל עבודה זו נאמר כמה 

 .דאתהפכאביטוים, שזוהי העבודה 

נו דמהשטות דלעו"ז יהי' בבחינת שטות דקדושה . . וזה בא ומהם: "והיי 
לאתהפכא חשוכא ע"י עבודת האדם בעבודת הבירורים שלו, שפועל 

 ".24השטות דנה"ב . . לשטות דקדושה להפוך", "23לנהורא

____ 
על רבותינו  רק( גם "חכמי הדור עיני העדה" קאי 16אלא שע"פ המובא לעיל )נסמן בהערה  (20

 )ואוי"ל שיש בזה כללות ופרטות(. 17נשיאינו. והמובא בפנים הוא ע"פ המשמע מלקו"ש שבהערה 

שכת , שע"י שנמשהיא הנותנת, הרי אוי"ל )כפשוט(מהם למעלה כי הוא  –ואף שקשה לומר כן  (21

 . ואכ"מ.וצ"עעל ידו, מתעלית ובאה באופן גבוה יותר. 

 דכמה שנים, וגם הפרק דשנה זו ה'תשט"ו וה'תשל"ה. (22

 באתי לגני, ה'שי"ת )נדפס בסה"מ באתי לגני ח"א ע' ח(. (23

 א ע' ז(.ח"תשי"א )סה"מ מלוקט ה'באתי לגני,  (24
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 וגם מבואר, שעבודה זו היא עבודת כאו"א:

המשכת מאיתנו דור השביעי . . לגמור  מכאו"א"והנה זה תובעים 
ושכנתי ", "וזהו עשיית הדירה לו ית' בתחתונים, ועשו לי מקדש 25ינההשכ

 ".26המוטלת על כל אחד ואחדבתוך כל אחד ואחד,  בתוכם

: "ושני מיני נחת רוח לפניו ית' למעלה. 27ולכאורה צ"ל, הרי איתא בתניא
א' מביטול לו ית' בתחתונים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הס"א לגמרי 

. והשנית כד הצדיקיםלמתקא ומחשוכא לנהורא ע"י ממרירו  ואתהפכא
הס"א בעודה בתקפה וגבורתה ומגבי' עצמה כנשר ומשם מורידה ה'  אתכפיא

 ". הבינוניםבאתערותא דלתתא ע"י 

שזוהי עבודת הצדיקים, שייך  –דאתהפכא  –וצ"ל איך עבודה זו 
 לכאו"א, והרי ידוע הפתגם "והלואי בינוני".

 

 ב. 
, כותב כ"ק אדמו"ר 28ה'תשל"ח גו'והנה, בד"ה דבר אל בנ"י קדושים 

 מה"מ שליט"א, וזלה"ק:

"וע"פ הידוע שכל אחד )גם כשהוא בדרגת בינוני ואפילו למטה מבינוני( 
שמקיים מצוה נקרא בשם צדיק ]כי כללות המצוות נק' בשם צדקה, ולכן 

([, יש לומר, המקיים את המצוות נקרא בשם צדיק על שם הצדקה )מצוות
שהענין דאתהפכא הוא לא רק בצדיקים כפשוטם אלא גם במקיימי מצוות 
בכלל. דכיון שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות )צירוף מלשון 

____ 
ד(: "הכוונה דדירה בתחתונים -ובמאמר ד"ה דבר אל בנ"י קדושים גו' )סה"מ מלוקט ה' ע' רס"ג

 נשלמת ע"י עבודת הצדיקים דוקא . . ובכדי שהתחתון יהי' כלי להגילו הוא ע"י העבודה דאתהפכא". 

 א ע' ה(.ח"תשי"א )סה"מ מלוקט ה'באתי לגני, ( 25

וראה שם )ע' לה. ובכמה מקומות( שאופן  ע' כה(.א ח"תשי"ב )סה"מ מלוקט ה'באתי לגני,  (26

המשכת השכינה הוא דוקא ע"י עבודה זו : "וכמו"כ הוא בענין זה, דלהיות שע"י השטות דלעו"ז סילקו 

את השכינה, הנה בכדי שיהי' אח"ז ושכנתי בתוכם צריך להיות ועשו לי מקדש מעצי שטים דוקא, 

 שטות דקדושה" . 

 פכ"ז )לד, א(. (27

 ד.-ה, ע' רס"גח""מ מלוקט סה (28
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בירור וזיכוך(, ובכל פעם כשאדם מקיים מצוה נתברר פרט הגוף ונה"ב, הרי 
 .29בנוגע לפרט זה שנתברר כבר הוא בחי' צדיק, אתהפכא"

היינו מי שמקיים מצוה נגד טבעו יש בחי' כללית ויש בחי' פרטית. 
בכללות, צריך הוא לעשות אתכפיא עם גופו ונפשו הבהמית כדי לעשות 
המצוה, אבל בפרטות ע"י המצוה, הוא פעל שהחלק שעשה המצוה עמו 

 .30)למשל היד הגשמי שעשה המצוה, וכיו"ב( נתברר ועלה לקדושה

 ג.
, שהסדר באדם שאצלו הרע עדיין בתקפה הוא וי"ל הביאור בדא"פ 

שכשעושה מצוה, הנה מצד מדריגתו לא נתברר הרע שבו שהרי צריך לכפוף 
עצמו לעשות המצוה, היינו שעושה אתכפיא בכדי לעשות המצוה, אבל ע"י 
המצוה נתהפך המקור החיות של הפרט בהגוף ונפשו הבהמית שעשה מצוה, 

 לקדושה.

ובסגנון אחר קצת: בינוני, יכול לעשות אתהפכא אבל מצד גופו ונפשו 
לעשות העבודה דאתהפכא, אלא שהוא  –לפעמים  –הבהמית אינו רוצה 

ועי"ז מגלה הרצון הפנימי שלו, כולל העבודה  – אתכפיא –את יצרו  כופף
לעשות אתהפכא,  כדידאתהפכא. נמצא הבינוני יכול לעשות אתהפכא, אבל 

אתכפיא  בדרך( צ"ל אצלו העבודה דאתכפיא, נמצא עבודתו הוא )לפעמים
 דוקא. 

 ד. 
 31תשכ"הה'וי"ל בעומק יותר, ע"פ המבואר במאמר ד"ה בלע המות לנצח 

 וזלה"ק: 

"מזה מובן, שעבודה זו )לשנוא את הרע בתכלית השנאה( יכולה להיות 
ישנם  גם בבינונים, ואפילו באלה שלמטה מדרגת בינוני. דבכאו"א מישראל

____ 
רמא(: "ומבאר -תשכ"ח )סה"מ מלוקט ב' ע' רמה'ועד"ז מבואר גם במאמר ד"ה באתי לגני  (29

שצדיקים הם משכינים )ממשיכם( בחי' שוכן עד מרום וקדוש שיהי' בגילוי למטה, שמרמז בזה 

"י צדיקים דהמשכת השכינה למטה היא לא רק ע"י שבעה הצדיקים שמאברהם עד משה, אלא גם ע

סתם, שבזה נכללים כאו"א מישראל, ועמך כולם צדיקים . . ועי"ז נשלמת הכוונה דדירה לו ית' 

 , )סה"מ מלוקט ב' ע' קעא(. ועוד.התשל"ח בתחתונים". ועד"ז גם במאמר ד"ה ושבתי בשלום גו'

 ( תניא פרק ל"ז )מז, א(.30

תשנ"א ס"ט )סה"ש ה'תנש"א ח"ב רפ. וראה גם שיחת ש"פ אמור ה'-ב ע' רעטח"סה"מ מלוקט  (31

 (.118ע' 
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בשעת התפילה, או בשעת עסק התורה, או בשעה שהוא  –זמנים מיוחדים 
מקיים מצוה דזהיר בה טפי, או אפי' שעוסק בדברי הרשות לשם שמים 

שבשעה זו הוא מוסר את כל מציאותו  –ועאכו"כ באופן דבכל דרכיך דעהו 
, כמו )ער גיט זיך איבער אינגאנצן( לאלקות, ועי"ז אינו שייך לבגדים הצואים

 עכלה"ק. .32צדיק גמור"

דהיינו שבעת שעושה מצוה, הנה בזמנים מיוחדים גם הרע שבו מצד 
 העבודה דאתהפכא. –מדריגתו מתהפך לקדושה 

 ולא באתי אלא להעיר.

  
 

 באינון יומין עילאין
 הת' מנחם מענדל שי' לוינזון
 תלמיד בישיבה

את מאמר הזהר סעיף א', מביא  33תשל"ח גו' במאמר ד"ה ואברהם זקן
באינון  –שמפרשים "בא בימים  - 34שמובא בתו"א פרשת חיי שרה –עה"פ 

הלבושים דתומ"צ  ש"יומין עילאין" הם )כמבואר בתו"א שם(יומין עילאין", 
שעל ידם תוכל הנשמה ליהנות מזיו השכינה בעוה"ב )כמבואר בארוכה בס"ב 

בפנימיות  "מיםבהמאמר, שהענין ד"יומין עילאין" )"י בהמאמר(. ומביא
יהי' מלא בעשיית מצוה )יומין  יוםשייך גם לימים כפשוטם, שכל הענינים( 

 עילאין(.

____ 
( וראה שם בפנים המאמר שכיון ש"כל הגילויים דלע"ל תלויים במעשינו ועבודתינו עכשיו", לכן  32

יש להם עבודה זו )לשנוא את הרע בתכלית(  -גם הבינונים )ולמטה מדרגת בינוני(  –עי"ז שכאו"א 

וח הטומאה אעביר מן הארץ" ו"בלע המות לנצח" אצל בזמנים מיוחבים עכ"פ, יהי' לע"ל הגילוי ב"ואת ר

  גם בבינונים )ולמטה מדרגת בינוני(. –כאו"א מישראל 

 ( סה"מ מלוקט ח"א ע' רפט ואילך.33

 ( טז, א.34
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ובסוף הסעיף כותב: "וידוע הדיוק בזה, הרי העיקר הוא לבושי המצוות 
)יומין עילאין(, ומה נוגע בזה ענין הימים )כפשוטם( שלא יניח שום יום 

שתי מצוות. דלכאורה גם מעשיית מצוה כו', הלא יוכל לעשות למחר 
כשעושה כמה מצוות במשך יום אחד יש לו אותו מספר המצוות כמו כשהי' 

 35ועד מקיימם במשך כמה ימים, וא"כ, מה נוגע שיקיים מצווה בכל יום דוקא,
  ".36שכאשר חסר לו יום אחד חסר לו לבוש

בהמאמר מבאר, דהטעם שצ"ל עשיית מצווה בכל יום  והנה, בסעיף ח'
 –וא משום דתכלית התומ"צ הוא לברר ולזכך את עוה"ז הגשמי דוקא, ה

 . הזמןכולל גם גדרי עוה"ז הגשמי ש

כשחסר  שגם 3הגם"ולכן מוכרח שבכל יום תהי' עשיית מצוה ) ומסיים:
(, כי לו יומא חדא יכול הוא לעשות את הלבוש ע"י שיקיים מחר ב' מצוות

ל יומא ויומא עביד בכדי לתקן את הימים )הזמן( גופא צריך להיות כ
 עבידתי'".

 .37וצ"ע איך יתאים להנ"ל

* 

הם לבושים.  שהמצוות. .  ובתו"א בהמאמר כותב: "באגה"ק 1בהערה 
 בפרטיות יותר". –והמצוות  רהוהתלבושי  אבל בתו"א . .

, כותב: "בתו"א . . שהלבושים 38בד"ה זה תשל"ז (85)ולהעיר שבהערה 
רק המצוות הם לבושים )"ימים"(, משא"כ אבל בפרטיות,  ומצוות . . תורההם 

 התורה הו"ע "זקן"".

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בכ"ז.

 

____ 
 ההדגשה אינה במקור.( 35

וכ"ה בזהר שם )כפי שנעתק בתו"א שם(: "ווי לי' לההוא גברא דגרע יומין, לעילא כד בעיין ( 36

 באינון יומין, יומא דפגם חסרא לי' מההוא לבושא".לאלבשא לי' 

דהגם  –( לכאורה הי' אפשר לומר, דאין הכוונה שאכן "יכול לעשות את הלבוש", אלא הכוונה  37

לעשות  יכול אינוהי' יכול לעשות את הלבוש ע"י שיקיים מחר ב' מצוות וכו', היינו שבאמת דלכאורה 

 שון המאמר. וילע"ע בזה. את הלבוש. אבל דוחק קצת להעמיס זה בל

 סה"מ מלוקט ח"ד ע' נה )קונטרס כ"ה מרחשון תש"נ(.( 38
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 ב' דרגות בביטול דכלא חשיב
 גבריאל אברהם שי' שוויי הת'

 שליח בישיבה

 א.
שואל כ"ק אדמו"ר מה"מ  39תשי"דה'במאמר ד"ה ונחה עליו רוח הוי' 

שליט"א על מה שאמרז"ל "אוא"ס למעלה מלעה עד אין קץ ולמטה מטה עד 
אין תכלית", דלכאורה "הרי ענין דמעלה ומטה הוא גבול, ואיך שייך לומר 

 בא"ס )בל"ג( שהוא למעלה כו' ולמטה כו'?"

, והפירוש בעולמותוממשיך "ולכאורה הי' אפ"ל שענין מעלה ומטה הוא 
ס למעלה כו' ולמטה כו' הוא שהוא נמשך )ומתפשט( בכל הדרגות דאוא"

שבכל העולמות, למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית. אבל 
עפ"ז הול"ל לית אתר פנוי' מיני' )וכיו"ב(, ולא למעלה כו' ולמטה וכו', שמחלק 

 לשני ענינים?" עכלה"ק.

 רוצים בכללות. ובהמשך המאמר מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א שני תי

, וזה שמחלק לשני ענינים הוא כי בעולמותא( שמעלה כו' ומטה כו' הוא 
בי"ע, ואוא"ס נמשך ומתפשט בכל  –אצילות, ומטה  –בעולמות יש מעלה 

אור לפני עלות  –, מעלה באוא"ס . ב( שמעלה כו' ומטה כו' הוא40הדרגות

 .41ות לעולמותלאחרי עלות הרצון שעי"ז נעשה בגדר שייכ –הרצון, ומטה 

 כדלקמן.  42ותירוץ הראשון מחלק כ"ק אדמו"ר שליט"א לשני חלקים

 והנה סדר הסעיפים:

ג'. מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א החילוק בין אצילות ובי"ע -סעיפים ב'
 שאצילות הוא מיוחד ובי"ע הם יש ודבר נפרד.

____ 
 ( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רצא.39

 ז'.-( סעיפים ב'40

 ט'.-( סעיפים ח'41

 ( כמו"כ מחלק את התירוץ השני לשנים )א' בסעיף ח' וא' בסעיף ט'( עיין שם.42
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ה'. מבאר החילוק כמו שהוא בשורש התהוותם, אצילות הוא -סעיפים ד'
' אור )שלכן הביטול דנאצלים להמאציל הוא לא רק שאינם מציאות מבחי

לעצמם )כבי"ע( אלא יתירה מזו, שאינם תופסים מקום לגבי המאציל, כלא 
צימצום האור )שלכן הנבראים הם יש ודבר  –חשיב(, ובי"ע הוא מבחי' כח 

 נפרד(.

סעיף ו'. מבאר התירוץ הראשון, ש"אוא"ס למעלה מעלה עד אין קץ 
מטה עד אין תכלית" פירושו שהוא נמשך למטה להוות ולהחיות  ומטה

הנבראים דבי"ע ובזה גופא "למטה מטה עד אין תכלית", שהוא נמשך . . 
 –, וגם שעולמות העליונים 43בעולם הזה הגשמי שאין תחתון למטה ממנה

אצי' ולמעלה מאצי', "למעלה מעלה עד אין קץ", הם באין ערוך וכלא חשיב 
 לגבי ית'.

סעיף ז'. מוסיף ביאור בזה ע"פ הידוע דאמיתית הענין דאין ערוך )של 
העולמות לגבי' ית'( הוא שאצי' )ולמעלה מאצי'( ועשי' הם בשוה ממש, דענין 
זה הוא דוקא לגבי אוא"ס שלפני הצמצום. )ועפ"ז מבאר שבאמת גם אצי' יש 

ל ורצוא של ענין המטה )ה"מציאות" דאצי'( וגם בבי"ע יש ענין המעלה )הביטו
 הנבראים(, וזהו הפירוש דמעלה מעלה כו' מטה מטה כו'(. 

 עד כאן תוכן )תירוץ הראשון עכ"פ של( המאמר.

 ב.
ד"מעלה מעלה"  –והנה יש להבין החילוק בין תירוץ הראשון )בסעיף ו' 

הוא שעולמות עליונים, אצי' ולמעלה מאצי', הם באין ערוך וכלא חשיב לגבי' 
ד"מעלה מעלה" הוא שאצי' ועשי' הם בשווה  –י )בסעיף ז' ית'(, ותירוץ השנ

ממש כי הם באין ערוך לגבי' אוא"ס ב"ה שלפני הצמצום(, דלכאורה כיון 
 דבשניהם מבארים שאצי' הוא באין ערוך לגבי' ית' מה בדיוק החילוק ביניהם?

וא"א לומר שבאמת זה שבסעיף ה' מביא הביטול דאין ערוך וכלא חשיב 
ו )לא בשביל התירוץ הראשון דסעיף ו', אלא( בשביל התירוץ של אצי' זה

 השני דסעיף ז'.

 עפ"ז הסדר של הסעיפים כן הוא:ו

____ 
ההמשך למאמר דידן( מבאר  -שפד ( ובד"ה על שלושה דברים תשי"ד )סה"מ מלוקט ח"ד ע' 43

 עוד יותר, "ועד שהוא נמשך גם להחיות את הקליפות".
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ד'. מבאר החילוק בין אצי' ובי"ע, וע"ז מתרץ בסעיף ו' -סעיפים ב'
ד"מעלה מעלה עד אין קץ" פירושו אצי' ולמעלה מאצי' )"מעלה מעלה"( 

 בי"ע ועוה"ז )"מטה מטה"(.ו"מטה מטה עד אין תכלית" פירושו 

סעיף ה'. מבאר עוד יותר שהביטול של אצי' הוא ")לא רק שאינם 
מציאות לעצמם )כבי"ע(, אלא יתירה מזו( שאינם תופסים מקום לגבי 
המאציל, כלא חשיב". וע"ז מתרץ בסעיף ז' ד"מעלה מעלה עד אין קץ" 

מטה עד אין  פירושו הביטול דכלא חשיב שיש בהעולמות )גם בבי"ע( ו"מטה
 תכלית" פירושו המציאות שיש בהעולמות )גם באצי'(.

 אמנם אי אפשר לומר כן, כי

נוסף לזה שא"כ קשה סדר הסעיפים, כי ע"פ הנ"ל הי' צריך להיות  –
)בו  לפני סעיף ז'ערך ביטול דכלא חשיב של אצי'( -סעיף ה' )בו מבאר האי

ולא מתרץ תירוץ השני בענין האין ערוך וכלא חשיב של העולמות לגבי' ית'( 
 –התירוץ הראשון(? ולבד זאת קשה כי ) לפני סעיף ו'

"שגם עולמות העליונים,  בפירושבסעיף ו' כותב כ"ק אדמו"ר שליט"א 
הם באין ערוך וכלא חשיב אצי' ולמעלה מאצי', למעלה מעלה עד אין קץ, 

בעולם מזה דבסעיף ה' מבאר שהביטול דכלא חשיב הוא  וכן מובן "?לגבי ית'
 .העולמותכל , משא"כ בסעיף ז' שהוא הביטול והרצוא של אצי' בלבד

ערך -אלא עכצ"ל שגם לתירוץ הראשון )בסעיף ו'( כבר יודעים האי
וביטול דכלא חשיב דאצי', וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מהו החילוק )והוספה 

 סעיף ו'? של( סעיף ז' על 

 ג.
 18וי"ל הביאור בזה בהקדם מה שמציין כ"ק אדמו"ר שליט"א בהערה 

הפעם ראשונה שמזכיר ענין הביטול דכלא חשיב של  –)שבתחילת סעיף ה' 
 אצי'( ל"שרש מצות התפילה להצ"צ פ' כ"ב ופ' ל"א".

ושם מבאר כ"ק אדמו"ר הצ"צ מה שאומרים בקריאת שמע "הוי' אחד" 
שהוא ית' אחד ממש גם לאחר שנברא  –"וזהו פי' אחד וזלה"ק )בפכ"ב(: 

העולם דכלא ממש חשיבי' העולמות וכאילו אינן כנ"ל, )ואמנם אוא"ס מצד 
עצמו נקרא יחיד כמש"ל אות ח"י( . . וזהו יחודא עילאה שהוא בבחי' הביטול 
במציאות שהנאצלים בטלים לגבי אוא"ס ב"ה שמאיר ומתגלה בהם שאין עוד 

 מלבדו".

הוא בפ' ל"א: "זהו פי' אחד, דהיינו שאין עוד מלבדו ממש שום  וכן
 מציאות וכמש"ל באריכות אות י"ח וכ"ב" עכ"ל.
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על מאמר זה  ה'ומזה שמייסד כ"ק אדמו"ר שליט"א את ביאורו בסעיף 
דכ"ק אדמו"ר הצ"צ, מובן שכן הוא הביטול דכלא חשיב של סעיף ה', שהוא 

ת הביטול דכלא חשיב של סעיף ז' הוא הביטול ד"אחד". ולכן אוי"ל שהוספ
 מפ' כ"ב בהסוגריים(, כדלקמן. הביטול ד"יחיד" )כנ"ל

 ד.
והביאור בזה, דהנה החילוק בין "אחד" ל"יחיד" הוא, ד"יחיד" פי' שהוא 

, עד"מ 45. משא"כ "אחד" יכול להיות גם אחד המנוי44לבדו הוא ואפס זולתו
יעקב הי' לו י"ב שבטים ועאפ"כ ראובן נקרא אחד )ואין זה שולל שאר 

 –" יחידךהשבטים שהרי שמעון הוא שני וכו'(. משא"כ יצחק שנק' "בנך 
 "יחיד".

ומבואר בחסידות שאע"פ שלכאורה "אחד" אינו מאיר על אמיתת יחודו 
, כי בזה ית' שהוא לבדו הוא ואין זולתו, מ"מ אומרים בק"ש "הוי' אחד"

מראים שגם לאחרי שנברא העולם, השבעה רקיעים והארץ )ח'( וד' רוחות 
העולם )ד'( הם בטלים לגבי אור הוי' השורה ומתגלה בהם, וע"י מתגלים 

 אחדותו ית' )א'(.

]ועוד ביאור באחד )ראה שורש מצות התפילה פי"ט(, שחכמה עילאה 
יאות ממש לגבי יחידו של )ד'( הם בטלים במצ –מלכות –)ח'( ודיבור העליון 

 עולם האין סוף ב"ה דכולא קמי' כלא חשיבי' )א'([.

מזה מובן לכאורה שהחילוק בין "יחיד" ל"אחד" הוא, ש"יחיד" הוא מצד 
לפני בריאת העולם" פירושו גם לפני ”עצמותו ית' לפני הצמצום )כידוע ש

 (, ו"אחד" הוא לאחרי )שנברא העולם ו(הצמצום.46הצמצום

אחרות, שהן הביטול דיחיד והן הביטול דאחד הוא הביטול באותיות 
דכלא חשיב, אלא ש"יחיד" הוא שמלכתחילה אין עוד מלבדו, ו"אחד" הוא 

כלא חשיבי'  –שגם לאחרי שיש עולם והתחלקות, באמת הם בטלים לגמרי 
 .47לגבי ית' –

____ 
 ( בל"א "דער איינציקער".44

 ( בל"א "איינס" שזה יכול לפרש גם "דער ערשטע" שלפני שתים.45

 ( כידוע הפירוש ב"אתה הוא עד שלא נברא העולם כו'" דקאי גם על לפני הצימצום.46

בביטול ד"אחד" בזה שהוא דוקא מורה הבלי מוגבל האמיתי של ( בכ"מ מבואר שיש מעלה 47

הקב"ה, שגם אם יש מציאות של עולמות, אינו מסתיר עליו והוא באין ערוך מהם. אלא שמובן המעלה 
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 ה.
ף ואולי י"ל שזהו החילוק בין ב' התירוצים בסעיף ו' )כולל ההקדמה דסעי

 ה'( וסעיף ז'.

ו' מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א שאצי' יש לה הביטול דכלא -בסעיפים ה'
חשיב ומציין לשרש מצות התפילה פ' כ"ב ופ' ל"א בו מבואר הביטול 
ד"אחד", דאומנם שהוא ביטול כלא חשיב ואין ערוך אצי' לגבי ית', אבל כל זה 

אצי'  –עלה מבי"ע הוא לאחרי )שנברא העולם ו(הצמצום, ולכן אצי' הוא למ
 הוא "מעלה" ובי"ע הוא "מטה".

אמנם בסעיף ז' מוסיף ואומר שיש עוד ביטול )נעלה יותר( דכלא חשיב, 
והוא, דאמיתית הענין דאין ערוך הוא שאצי' ועשי' הם בשווה ממש, ומבאר 

שזהו הביטול ד"יחיד" כנ"ל,  אוא"ס שלפני הצמצוםדענין זה הוא דוקא לגבי 
לפני הצמצום ששם אין העולמות )גם אצי' ולמעלה מאצי'(  מצד עצמותו ית'

 תופסים מקום כלל. 

 וכל זה בדרך אפשר.

 

 

 

 

 

 

____ 
דבחי' "יחיד" בזה שאין מלכתחילה מציאות להעולמות. ועיין עוד בענין זה בקובץ "לאפשא לה" 

ואילך בענין "ב' מעלות  12ע'  ך בענין "חנוכה ופורים וההבדל ביניהם".ואיל 76דאשתקד גליון ב )י"א( ע' 

 בקושיות". וש"נ.
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למה היה צריך בקשה מיוחדת 
 מדוד לענין הרועה

 גבריאל אברהם שי' שווייהת' 
 בישיבה שליח

 הת' יוסף יצחק שי' פופר
 תלמיד בישיבה

 א.
מביא כ"ק אדמו"ר  תשל"אה' במאמר הידועה ד"ה ביום עשתי עשר יום

מה"מ שליט"א משל המדרש מ"מלך שנכנס לעיר והיו עמו דוכסין ואפרכין 
ואסטרטילוטין. חד אמר אנא נסיב דוכסין לגבי, חד אמר אנא נסיב אפרכין 

שם ואמר אנא לפקח אחד  'נסיב איסטרטילוטין לגבי. הי לגבי, חד אמר אנא
לף. כן אומה"ע מהן עובדין נסיב מלכא דכולהו מתחלפין ומלכא אינו מתח

לחמה ומהן עובדין ללבנה אבל ישראל אינן עובדין אלא להקב"ה, הה"ד 
 "חלקי הוי' אמרה נפשי". ע"כ.

על זה ש"גם מי שאינו פקח ואפי'  א”מ שליט”ר מה”ק אדמו”כושואל 
וכן שואל על  הדוכסין וכו', ומה צריך פקחות?"תינוק קטן יודע שהמלך גדול מ

ם "דכולהו מתחלפין ומלכא אינו מתחלף", "הרי גם א הפקח טעמו של
.  . מובן בפשטות שהמלך הוא גדול מהם 'הדוכסין כו' לא היו מתחלפין הי

 דכולהו מתחלפין?"ולמה צריך להטעם 

שעיקר הפקחות  א”מ שליט”ר מה”ק אדמו”כובהמשך המאמר מבאר 
מ"מ  ,ן וכו'לו השפעה יותר )לפי שעה עכ"פ( מהדוכסי 'היא בזה שאע"פ שיהי

 הוא רוצה בעבודת המלך ומוכן לוותר על התועלת מהדוכסין וכו'.

וזהו מה שנתן הטעם "דכלהו מתחלפין ומלכא אינו מתחלף", כי זה 
שהדוכסין וכו' מתחלפין, זה מורה שאינם מציאות אמיתית, משא"כ "ומלכא 
אינו מתחלף", כי הוא המציאות האמיתית, וראוי לוותר על התועלת כדי 

 לעבוד את המלך.

וכן הוא בהנמשל, בזה שאומה"ע "מהן עובדין לחמה ומהם עובדים 
ללבנה", אע"פ שסוף סוף יתבטל ההשפעה מהם כי אינם מציאות אמיתית, 
מ"מ אינם רוצים לעבוד הקב"ה כי לקדושה צריך ביטול משא"כ קליפות, 
משא"כ ישראל יודעים שראוי לוותר על התועלת )שלפי שעה( ולעבוד 

 הקב"ה בביטול.
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שבחירת ישראל בהקב"ה באמת היא למעלה משכל )כמו  ,ומבאר
הנשמה שהיא חלק הוי' שלמעלה  –שמביא המדרש "חלקי הוי' אמרה נפשי" 

משכל(, אלא שבחירה זו פועלת על שכלם שגם שכלם יבינו מעלת הבחירה 
 בהקב"ה דווקא.

 ב.
ף בה עילוי ומוסיף, שאדרבה, ע"י שהבחירה פועלת על שכלם, יתווס

נעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה, כי דווקא ע"י שהרצון )שלמעלה משכל 
שורשת בפנימיות המשורשת בחחיצוניות המקיף( פועלת על השכל )המ –

 ההמשכה בפנימיות המקיף. 'המקיף(, עי"ז יהי

"משל למלך עוד מדרש  א”מ שליט”ר מה”ק אדמו”כע"פ כהנ"ל מבאר 
גירש את הצאן והתיר את הדיר והעביר את הרועה,  ,עליהם סשהי' לו צאן וכע

ה לא הזכיר, אמר הרועה הרי הצאן אן ובנה את הדיר ולרועאחר זמן כנס הצ
מכונסות והדיר בנוי ואני איני נזכר. כך אמר דוד למעלה מן המזמר כי אלוקים 
יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, הרי הדיר בנוי, וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו 

ה ואוהבי שמה ישכנו בה, הרי הצאן מכונסות, ואני איני נזכר, לכך למנצח ינחלו
 ".לדוד להזכיר

שכנס הצאן לאחרי שכעס עליהם )ולא היו מרוצים  "וצ"ל, הרי זה ושואל
הוא מפני שנתעורר שוב הרצון אליהם, ולמה לא הזכיר )מעצמו(  לפניו(

 ?"להרועה, וצריך לבקשה מיוחדת על זה

נסות נותנים להם כל צרכיהם, אבל ענין וכמשהצאן ומבאר שאע"פ שכ
עדיין, דהיינו, שמצד הרצון )מה שהקב"ה רצה בהצאן עוה"פ( הוא  רחסהרועה 

 –פנימית השפעה  –ענין ה"רועה"  'המשכת חיצוניות המקיף, וכדי שיהירק 
 צריך בקשה מיוחדת על זה מדוד. ע"כ תוכן המאמר.

 .ג
צריך  –השפעה פנימית  –ענין הרועה וצ"ל, הרי גם לאחרי התירוץ )של

בקשה מיוחדת(, עדיין צ"ב למה צריך בקשה מיוחדת ואינו נמשך ממילא 
 מלמעלה?

, תשמ"אה' שכתוב במאמר ד"ה ואתה תצוה במהויובן זה בהקדם 
בבחינת מקיף  'מהימנא, ממשיך את האמונה שלא יהידמשה, שהוא הרעיא 

נשמה של ישראל, בפרט בזמן אלא בפנימיות. וזהו ע"י שמגלה את עצם ה
 דמס"נ, שע"י "כתית" יתגלה ה"מאור" ע"ש בארוכה.
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, שזה שממשיך הפסוק "ויקחו א”מ שליט”ר מה”ק אדמו”כשיך מומ
אליך" הוא, שע"י עבודת ישראל להמשיך את האמונה וגילוי עצם הנשמה 

 העצם הנשמה. –לכוחות הגילויים, עי"ז יוסיפו אור במדריגת משה 

שע"י שעצם הנשמה פועלת בכוחות הגילויים שיהיו מתאימים כלומר, 
ולא  ישראלכמו ע"י מס"נ(, שזהו עבודה ד –לעצם הנשמה )ולא לדחותם 

הגילוי של עצם הנשמה לא רק כמו שהעצם הנשמה היא  'למשה, עי"ז יהי
בהכוחות הגילויים, העצם כמו דבר נוסף לכוחות הגילויים, אלא כמו שהיא 

ה כמו שהיא משורשת בהעצמות, והפשיטות דהנשמה שזהו העצם הנשמ
 והציור דהכוחות שלה הם כולא חד. ע"כ תוכן המאמר.

 .ד
והנה כשמעיין בהשני מאמרים דלעיל, רואים קשר ביניהם, והוא, 

הרצון  –שמשניהם יוצא שע"י עבודת ישראל יתווסף עילוי בהעצם הנשמה 
 )הבחירה( דישראל בהקב"ה.

יום עשתי עשר יוצא שעיקר המעלה הוא ב המאמרוכן רואים שמ
 מאמר. וכן הוא בפועלת בהשכלכשהרצון )הבחירה( שלמעלה מן השכל, 

 .בהכוחות הגילויים פועלתואתה תצוה, שעיקר המעלה הוא כשהעצם הנשמה 

יפעול העצם מצד עצמם,  ]וי"ל דהא בהא תליא, שע"י עבודת ישראל
 .[בפנימיותםהנשמה 

 –ריך בקשה מיוחדת מדוד להיות הענין דרועה צ 'ה היעפ"ז יש לבאר למ
ולא בא מלמעלה כמו הכנסת הצאן ובנין הדיר וכו', כי  –השפעה פנימית 

עיקר המעלה )כנ"ל מה שיוצא משני המאמרים( בעצם הנשמה הוא דווקא 
שהעצם הנשמה  ומבקשיםפועלים  שהםע"י עבודת ישראל מצד עצמם, מה 

 יים, היינו שיהיו מתאימים לעצם הנשמה.)והבחירה( יפעל על הכוחות הגילו
 לענין זה כנ"ל. 48ולכן הי' צריך להיות בקשה מדוד

 ה. 
עוד קשר בין המאמרים, דבשניהם מודגש כד אתינן להכי, יש להביא 

)כנ"ל(, אמנם זהו מצד עצמם דאע"פ שעיקר המעלה היא בעבודת ישראל 
 דווקא ע"י הכח מלמעלה. 

____ 
הנקרא "נעים זמירות ישראל" ע"ש שאמר ה"זמירות )בשם כל( ישראל". שהש"ר פ"ד, ד ( 48

 . ובכ"מ.7)בתחילתה(. וראה במאמר ד"ה נתת ליראיך ה'תשל"ו סה"מ מלוקט ח"א ע' קפה והערה 
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"כי עיקר העילוי דישראל  ביום עשתי עשר יום )אות יג( איתא מאמרבד
)לא זה שיש בהם מצד למעלה, אלא( זה שפועלים ע"י עבודתם, ובזה  הוא

דוקא )מה שפועלים ע"י עבודתם( הוא עיקר הנחת רוח ותענוג דהקב"ה, אלא 
שבכדי שיהיו להם הנתינת כח על זה הוא ע"י ההמשכה והגילוי דבחירת 

 ראל, וגילוי זה נמשך ע"י הקרבנות שהקריב אשר".הקב"ה ביש

 ,פנימיות העניניםבואתה תצוה )אות יב( איתא "ומזה מובן גם  מאמרוב
דזה שמשה מצוה ומקשר בני ישראל, הוא באופן שממשיך להם נתינת כח גם 
על ויקחו אליך גו'". )וממשיך שכמו"כ הוא בנוגע למשה שבדורנו, כ"ק מו"ח 

 ו עיין שם(.אדמו"ר נשיא דורנ

ולהעיר שבשניהם מביא את מ"ש הצמח צדק שהי' נשמע לשון זה 
זע גאר ניסט, איך וויל ניט דאיין ג"ע, ל עממורינו ורבינו נ"ע )אדה"ז( "איך וו

 ".איך וויל ניט דאיין עוה"ב כו', איך וויל מער ניט אז דיך אליין

זה נשמע לשון  'ע"י שהיש" ממשיך )במאמר ואתה תצוה( ואח"כ
מאדמו"ר הזקן . . ובפרט לאחרי שנתפרסם זה ע"י הצ"צ, ניתן הכח לכאו"א 

 גילוי העצמות. 'יהימישראל שעיקר רצונו יהי' גילוי עצמות, 

"שע"י שאמר אדה"ז, איך וויל מער  ,יום עשתי עשר יוםבמאמר וכן הוא ב
( ובפרט לאחרי שנפרסם זה ע"י הצ"צ, נותן הכוח )עוד יותר, ןניט ווי דיך אליי

בלא שכל הרצונות שלו יהיו . .  מישראל ובפרט לההולכים בעקבותיו "אלכאו
לב ולב, ועיקר רצונו יהי' להשלים כוונת העצמות לעשות לו ית' דירה 
בתחתונים )ע"ד ומעין שהיה אצל אדמו"ר הזקן שלא רצה מער ניט אז דיך 

כלי  אליין(, וגם רצונו בגשמיות יהי' )בעיקר( בכדי לעשות את הגשמיות
 .לאלקות"
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 שיחות
 

 בענין ד' דרגות בתשובה
 ןעשי' בוימגארט ענדלמ הת' מנחם

 תלמיד בישיבה

 

 2מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דברי הזהר 1בלקו"ש ח"כ
ש"בשעתא חדא ביומא חדא ברגע חדא קריבין  –בהמעלה שבבעלי תשובה 

 לגבי קב"ה".

 מבאר, שג' הלשונות בזהר, הם כנגד ג' דרגות בתשובה: 3ובלקוטי לוי"צ

, שמגיעה בבחי' מלכות 4א( "בשעתא חדא" הוא התשובה ד"סור מרע"
, שמגיע בז"א 7הנקראת שעה. ב( "ביומא חדא" הוא התשובה ד"ועשה טוב"

תשובה עילאה,  – 7שנק' יומא. ג( "ברגע חדא" הוא התשובה ד"בקש שלום"
 המגיעה לספירת הבינה שנק' רגע. –דלימוד התורה העבודה 

אלו, ובהקדם, שכשרב  בזמניםהטעם להחילוק  5ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ
 רוצה להסביר סברא לתלמידו, ישנם ב' אופנים שיכול לעשות את זה:

____ 
 ואילך. 186. וראה גם לקו"ש חכ"ה ע' ואילך 26ע'  (1

 זח"א קכט, א ואילך. (2

 לזח"א ע' פא. (3

 תהלים לד, טו. –ל' הכתוב  (4

 .25שם ע'  (5
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)א( כשרב רוצה להסביר לתלמידו סברא פשוטה, מסביר אותו בקיצור. 
 יותר, צריך להסבירה באריכות יותר.אמנם אם רוצה להסביר סברא עמוקה 

ועד"ז, בחינת מלכות וז"א הם באותו "עולם", ז"א היא בדרגא יותר נעלית 
בדרגא "עמוקה יותר", לכן נקראת "יומא" לגבי מלכות  –מספירת המלכות 

 שיום הוא משך זמן יותר ארוך מ"שעתא". –הנק' "שעתא" 

. פירוש, שכל 6צרה")ב( ישנה הלכה "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך ק
הנ"ל מדובר במקרה שרוצים להסביר לתלמיד סברא ששייך אליו, דהיינו 

 ששייך הוא להבין את הסברא אם הרב יסבירה אליו.

אבל יש מקרה, שהסברא שהרב רוצה להסביר להתלמיד, אינה בגדרו של 
התלמיד כלל, ואינו שייך להבינה כלל, ואם יתחיל הרב להסביר לו הסברא 

לא יבין כלום. ולכן מסביר לו את הסברא בדרך קצרה, שעי"ז  –ת וכו' באריכו
 יתפוס התלמיד את עצם הסברא.

ועד"ז, ספירת הבינה הוא בעולם אחר לגמרי, למעלה מספירות ז"א 
 חדא". "רגע –ומלכות, ולכן, בכדי להגיע אלי' הוא ע"י תכלית הקיצור בזמן 

שלפני "ברגע חדא" איתא וממשיך לבאר שישנה עוד גירסא של הרמ"ק, 
בזוהר "בזמנא חדא", שהוא ספירת החכמה בתשובה, אלי' מגיעים ע"י 
העבודה ד"קדש עצמך במותר לך". ולכן הלשון היא ב"זמנא חדא", שאף 
שרגע הוא זמן הכי קצר של משך זמן, מ"מ ישנה ענין שלמעלה ממנו והוא 

 עצם מציאות הזמן. ע"כ תוכן השיחה.

הרמ"ק הרי הסדר בזה הוא )כנ"ל( מלמטה למעלה: והנה, בלי גירסת 
תחילה מגיעים לספי' המלכות, ואח"כ לז"א, ואח"כ לבינה. אבל לגירסת 

בחי'  –דלכאורה הי' צריך להיות הסדר ש"זמנא חדא"  –הרמ"ק הרי קשה 
 חכמה, בא לאחרי "ברגע חדא" ספירת הבינה?

אופן דמלמטה ואולי יש לומר, שבהספירות דז"א ומלכות תשובה היא ב
למעלה תחלה מגיעים להדרגא דמלכות, ואח"כ להדרגא דז"א. משא"כ 

תחלה צריך  –בספירות דחכמה ובינה, התשובה היא באופן דמלמעלה למטה 
 וכדלקמן. להגיע להדרגא דחכמה ואח"כ לבינה.

 

____ 
 פסחים ג, ב. חולין סג, ב. (6
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סור מרע, ואח"כ  –ולכן בתשובה תתאה, צ"ל תחילה דרגא הכי תחתונה 
עשה טוב. אבל בתשובה עילאה הוא להיפך  –נה יותר יכול להיות דרגא עליו

 שתחילה ישנה נקודת החכמה, ואח"כ ההרחבה בזה ע"י ספירת הבינה. –

 :7והביאור בזה

חכמה ובינה( והן קיום המצות )עולם  –הן לימוד התורה )עולם המוחין 
לפי שהמצוות הם איברים דמלכא( צריכים ההקדמה דביטול  –המדות 
 .8להקב"ה

הביטול הוא כשמגיעים  –עולם המדות  –ועל כן, בקיום המצוות 
הביטול הוא בספירת  –עולם המוחין  –לספירת המלכות. ובלימוד התורה 

 החכמה. 

רק שבקיום המצוות החידוש הוא מציאות של האדם, שהרי זה 
הוא פשוט.  –מקיים מצוה )רצונו של הקב"ה( צריך להיות בטל להקב"ה הש

הביטול שלו מציאות האדם( הוא למעלה ואחרי  –ז"א )מדות ולכן במצוות, 
 )מלכות(.

 –משא"כ בלימוד התורה החידוש הוא הביטול, ולכן בנוגע חכמה ובינה 
בינה )מציאות האדם(. ועפ"ז מובן למה  לפניהוא למעלה ו בא חכמה )ביטול(

 "רגע חדא". לפני מוסיפה  –לגירסת הרמ"ק שמוסיף "זמנא חדא" 

 

 

 

 

 

____ 
 ראה ד"ה ואלה המשפטים תשמ"א )סה"מ מלוקט ח"ו ע' קג ואילך(. וש"נ. –בהבא לקמן  (7

ראה תניא פמ"א )נו, ב(: "ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה . . ויעמיק במחשבה זו . . לפני  (8

 עסק התורה או המצוה". ובכ"מ.
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 ד או ה שניםבן 
 הת' דובער שי' נמירובסקי
 תלמיד בישיבה

 א. 

כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "בהיות אאמו"ר  9ב"היום יום"
בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, באמרו: 
מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד א 

, צו ניין און ניינציג יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט צדיק
 אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזען צו אים".

ובגליון ה"היום יום" ציין כ"ק אד"ש מה"מ בגוכתי"ק מקורו של פתגם 

 : "שיחת כ' מ"ח צ"ג ברשימותי".10זה

 12ם שלפנ"ז או שלאח"זוהי' ש"ק פ' וירא, והי' יו –"פעם  :11איתא שםו
וא"כ הי' בן ד' או ה'. כי נולד  –הכניסתו הרבנ' רבקה נ"ע אל הצ"צ נ"ע.  –

והתחיל אדנ"ע לבכות  –כמדומה בן ג' שנים וחצי  –תרכ"א. הכניסוהו לחדר 

. ויענהו הצ"צ: אז א 13באמרו מפני מה נראה הק"ב לאאע"ה ואנחנו אין רואים
ל א"ע, איז ער וערט אז דער אויבערשטער יאהר מחליט, שצריך למו 99איד צו 

____ 
 ט חשון. (9

 –ה"מקורות" להפתגמים וכו' הבאים בשולי הגליון של ה"היום יום" מהוצאת תשנ"ג ואילך  (10

אדמו"ר שליט"א, שרשם בשעתו, לצד כל פתגם,  טופס "היום יום" של כ"ק נעתקו מכתי"ק בגליוני

 –ביום ט"ו אד"ש, שושן פורים תשמ"ט  –לרמ"א זעליגזאן  למסרו אדמו"ר שליט"אוהואיל כ"ק 

 הוצאת תשנ"ג(. "היום יום"להעתיק ולהדפיס לתועלת הרבים )"פתח דבר" ל
 .נסמן ב"היום יום" שם (11

 ביאור תיבות אלו בדרך אפשר. ס"וראה לקמן  (12
ואילך(:  29על פי המבואר בשיחת ש"פ וירא, ח"י מרחשון ה'תשנ"ב )סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע'  (13

 בפועל להראי'ד"וירא אליו ה'" )הגילוי מלמעלה(, אלא בנוגע  להמציאות")ש(השקו"ט אינה בנוגע 

חנו אין יומתק דיוק הלשון "ואנ –את ההתגלות ד"וירא אליו ה'""  נראה אנו שגם)ע"י המקבל( . .  ובגלוי

 "(. ודו"ק.נראה" )ולא ש"אינו רואים
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: אז א איד א צדיק, צו וכו'. כי אדנ"ע 14זאל זיך באוייזען צו עם. עוד נוסחא
 בעצמו לא זכר מעשי' זאת".

 ב. 
שנים" מסביר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  ד או ה בנוגע להדיוק "בן

 :15וזלה"ק ,שליט"א

"אז ער איז דאן ניט געווען עלטער פון פינף יאר, איז מוכרח פון דעם 
וואס דער רבי נ"ע איז געבארן געווארן כ' מ"ח שנת כתר"א און ביי דער 

איז ער נאך ניט געווען קיין בן שש;  –י"ג ניסן תרכ"ו  –הסתלקות פון צ"צ 
דערפון וואס און אז ער איז שוין דאן אלט געווען פיר יאר, איז פארשטאנדיק 

מען האט אים אריינגעגעבן אין חדר צו דריי מיט א האלב יאר, און דער סיפור 

 .16האט דאך צו טאן מיט זיין לימוד אין חדר"

וממשיך שם: "בשבת קדש פרשת וירא )ביום הולדתו, אדער דעם שבת 
וואס פאר דעם(, האט אים זיין מוטער הרבנית רבקה אריינגעפירט צו זיין 

 אדמו"ר הצ"צ מקבל זיין די ברכה בשייכות מיט זיין יום הולדת". זיידן כ"ק

 ( על המילים "ביום הולדתו, אדער דעם שבת וואס פאר דעם":6ובהערה )

חלה הקביעות דכ' מ"ח בש"פ  –בהיותו בן ד' שנים  –"בשנת תרכ"ה  

 .17ביום ה' פרשת חיי" –בהיותו בן ה' שנים  –וירא; בשנת תרכ"ו 

____ 
משיחת ש"פ וירא  –ואילך(  26ראה בארוכה לקו"ש ח"ה כ' מרחשון )ע'  –ביאור ב' הנוסחאות  (14

 תשכ"ה.
 משיחת ש"פ וירא הנ"ל. – 181לקו"ש ח"ה שם. עד"ז שם ע'  (15

שאר ביחד ההתועדות כולה )כ –בשעתה  הא'ים: פעם ידהשיחה הוגהה פעמ החלק ז –

 הב'חורף תשכ"ה*, ונדפסו לאח"ז בהוספות ללקו"ש ח"ה(; ופעם  –ההתועדויות דאותה תקופה 

 בתשל"א )חלק זה( בתור ליקוט לכ' מרחשון.

_______ 
 

כ"ק  –יבלח"ט  –יצאו לאור לזכרון הרבנית הצדקנית מרת חנה נ"ע שניאורסאהן, אמו של  *(

 .שנים להסתלקותהשהשנה מלאו יובל  –אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
(: "אז דער צ"צ האט אים געפרעגט וואס וויינט ער, האט ער 181)ועד"ז שם ע'  25ראה שם ע'  (16

געענטפערט, אז ער האט געלערנט אין חדר אז דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו 

 עיי"ש.)פון דעם זעט מען אז ער האט שוין דאן געלערנט אין חדר . . חומש(". 
(: 7הערה  186ראה גם שיחת ש"פ וירא, ט"ו מרחשון תנש"א )ס' השיחות תנש"א ח"א ע'  (17
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 ג. 

, 18בקובץ "לאפשא לה" גליון יו"דשיחיו ש. ק. י. מים ה. ג. ווהקשו התמי
 :ארבעשלכאורה ממה נפשך הי' אז בן 

"חלה הקביעות דכ' מ"ח בש"פ וירא",  –אם הסיפור אירע בשנת תרכ"ה 
 ;ארבעוכבר נעשה בן  –ונכנס "ביום הולדתו" 

חלה הקביעות דכ' מ"ח "ביום ה' פרשת חיי",  –ואם אירע בשנת תרכ"ו 
 ארבע?!ועדיין הי' אז בן  –נס "דעם שבת וואס פאר דעם" ונכ

 ד. 

זה ידי שעל  כתב הת' ל. י. פ. ביאור 19פרצת" –והנה, בקובץ "צרפת 
 יתורץ קושיא זו:

( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "ולהעיר ממנהג אנ"ש 1בלקו"ש שם בהערה )
כשחל  –בזמן האחרון, שבשבת שלפני יום ההולדת )או ביום ההולדת עצמו 

ש"כשיום ההולדת חל ביום הקריאה" עולים  20בשבת( עולים לתורה", וידוע
 –לתורה "גם ביום ההולדת עצמו" 

 פעמיים! ליחידות נכנסתרכ"ו עפ"ז יש לומר שאם הסיפור אירע בשנת ו

טו מרחשון תרכ"ו, ע"ד  –פעם ראשונה בשבת שלפני יום ההולדת  –
 ורה";"שבשבת שלפני יום ההולדת . . עולים לת

"ביום ה' פרשת חיי", ע"ד "כשיום  –עצמו ביום ההולדת  שני'ופעם 
 –ההולדת חל ביום הקריאה" עולים לתורה "גם ביום ההולדת עצמו" 

 –שנים"  או הועפ"ז אתי שפיר מה שהסיפור אירע "בהיות אאמו"ר בן ד 
 כי אם אירע בתרכ"ה הי' "כ' מ"ח בש"פ וירא" והי' אז בן ארבע;

____ 
"ולהעיר שקביעות כ' חשון בשנת תרכ"ו )בהיות אדנ"ע בן חמש שנים( היתה ביום חמישי בשבוע, כמו 

 בקביעות שנה זו".
 י"א שבט דאשתקד. –לכבוד יו"ד  נו הק'י"ל ע"י ישיבת (18
 י"א שבט דאשתקד(.-י"ל לכבוד יו"דגליון מה ) (19

 .21(. וראה גם ספר המנהגים חב"ד ע' 206מנהגי יום הולדת )ס' השיחות תשמ"ח ח"ב ע'  (20

. וראה ליתאבהערת הת' ל. י. פ. הנ"ל משמע קצת, שכ"ה בההערה שבלקו"ש ח"ה שם. אבל שם 

 לקמן ס"ה.
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ביום השבת פרשת וירא )ט"ו מרחשון(, הי' )לא  –תרכ"ו ואם אירע ב
 – (השני' בפעםוהסיפור( הי' "ביום ההולדת עצמו" ) ,שני'פעם אלא נכנס 

 !בפועל חמשוכבר הי' אז בן  "חיי פרשת' ה ביום"

 ה. 
 אך אי אפשר לומר כן, כי:

 )א( לכל לראש:

ע"י  הוגהואשר רובם ככולם  –ר את הסיפור וזכבו מ בכל מקוםכמעט 
, בשבת קודש פרשת ויראשאירע  בפירושכתוב  –כ"ק אד"ש מה"מ 

 ולדוגמא:

: "והי' ש"ק פ' וירא, 11כ' מ"ח צ"ג בשיחת: "בש"ק פ' וירא"; 9"היום יום"ב

: "עס איז געווען פרשת 21בלקוטי שיחות ח"א ;והי' יום שלפנ"ז או שלאח"ז"

הולדתו, אדער דעם  : "בשבת קדש פרשת וירא )ביום23; בלקו"ש ח"ה22וירא"

: "בש"ק פ' וירא, וואס 24בשיחת ש"פ וירא תשכ"ה ;שבת וואס פאר דעם("
איז דאן געווען זיין יום הולדת כ' מ"ח אדער דעם שבת וואס פאר זיין יום 

בשיחת ש"פ וירא  ;: "בשבת פרשת וירא"26וח"כ 25הולדת"; בלקו"ש חט"ו

ש"פ  בש"ק פ' וירא";רכתו ליום ההולדת( : "נכנס אל זקנו )לקבל ב27תש"נ

: "בהיותו בן ד' או ה' שנים, נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא". 28וירא תשנ"ב
 .ועוד

____ 
 .(81וירא )ע' ( 21

 שלמדשהכוונה במש"כ "עס איז געווען פרשת וירא" הוא ( ומה שכתב הת' ל. י. פ. הנ"ל, שי"ל 22

פרשת שבת של פרשת וירא )ובפרט, שלא כתוב שהי' "עס איז געווען  בשבועפרשת וירא, ולא שהי' 

 –וירא"( 

פרשת וירא" וכיו"ב. ומהלשון  געלערנטאין זה מחוור כלל וכלל. כי א"כ, הוה לי' למימר "ער האט 

 וק"ל.פ' וירא.  בשבועמשמע, שהי' " געווען"עס איז 

 .ס"ב(. וראה לעיל 26כ' מרחשון הנ"ל )ע'  (23

 (.181לקו"ש ח"ה בהוספות )ע'  (24

 .ס"ו(. וראה לקמן 189כ' מרחשון )ע'  –וירא  (25

 (.61שיחה א' לפ' וירא )ע'  (26

 .180ס' השיחות תש"נ ח"א ע'  (27

 .21סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  (28
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 ב( זאת ועוד:)

ה"מקור" שלו להחידוש שכ"ק  –( שבלקוטי שיחות ח"ה הנ"ל 1בהערה )
 לא נזכר דבר וחצי דבר –ליחידות  פעמייםאדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע נכנס 

( 29באמצע השבוע –הולדת חל ביום הקריאה" )אודות המנהג ש"כשיום ה
 " וזלה"ק שם:11עולים לתורה "גם ביום ההולדת עצמו

שבשבת שלפני יום ההולדת )או "ולהעיר ממנהג אנ"ש בזמן האחרון, 
 !ותו לאעולים לתורה"  כשחל בשבת( –ביום ההולדת עצמו 

 

____ 
(: "לעלות לתורה ביום השבת 80ן ב"מנהגי יום הולדת" )שבהערה להעיר, שמפשטות הלשו (29

גם ביום הולדת עצמו", משמע קצת שגם  –שלפני יום ההולדת, וכשיום ההולדת חל ביום הקריאה 

צריך לעלות לתורה בשבת שלפני זה, ו"כשחל ביום הקריאה כו'" כולל  –כשיום ההולדת חל ביום שבת 

 *.גם כשיום ההולדת חל ביום השבת

(: ")ב(עלי' לתורה ביום זה עצמו 21אבל ראה מקומות שנסמנו בהערה שם: ספר המנהגים חב"ד )ע' 

קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א -אם הוא יום הקריאה; או בשבת שלפניו באם אינו יום הקריאה"; אגרות

ע' סא(: ח"ז: אגרת א'תתצט )ע' לא(: "ביום הקריאה הסמוך לו מלפניו יעלה לתורה"; אגרת א'תתקכט )

העלי' לתורה ובפרט  –"ליום ההולדת שמזכיר . . הנה בודאי ידוע לו הסדר דיום הולדת, והוא בכלל 

שיום הולדתו חל ביום הש"ק"; אגרת ב'רכו )ע' שסד(: "במענה על מכתבו בו מודיע מיום הולדת שלו 

 ,בש"ק הבע"ל. בטח ידועים לו סדר יום הולדת, בעלי' לתורה"

 אמצע השבוע.בוש שהוא רק כשחל ומזה משמע בפיר –

יום הולדת )ע'  רךבספר המפתחות לשיחות קודש )קה"ת, תשע"ד( ע נו]וראה גם מקומות שנסמ

 ואילך(, שמשמע ברור שזה דוקא כשחל בחול[. 197

(: "שבת שלפני 176, מסה"מ תש"ח ע' 59יארצייט )ל"ע(, שמנהגנו )ספר המנהגים חב"ד ע'  ד"וע

יארצייט אם חל בשבת, עולים לתורה למפטיר", ובהערה שם: "ודלא כמ"ש היארצייט, או ביום ה

 במעשה אברהם דגם אם חל בשבת מפטיר בשבת שלפניו". ועצ"ע. ואכמ"ל.

_______ 
 

"מיני' מתברכין כולהו יומין" )זח"ג סג, ב. פח, א( שזה שואולי יש לקשר זה עם הידוע אודות שבת  (*

 .כולל גם יום השבת שבשבוע שלאח"ז

"גם שבת מקבלת )תוספת( ברכה )נוסף להברכה שיש בה מצ"ע( משבת  ובלשון כ"ק אד"ש מה"מ:

שלפני זה, שמיני' מתברך כולהו יומין, גם יום השביעי, כמובן מתוכן הענין בזהר שם, שמיני' מתברך 

טז, ה.  כולהו יומין בברכת המן, והרי הברכה על יום השישי כולל "לחם משנה" גם על יום השבת )בשלח

 (.191כב(. וראה גם שיחת ש"פ בא )והתוועדויות שלאח"ז( תשד"מ" )סה"ש תנש"א ח"א ע' 
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  ו.

 :30בפשטותולכאורה יש לומר הביאור בזה 

אין הכוונה שהי' כבר בן ארבע או  – ד או ה שנים" מה שכתוב "בהיותו בן

ההולדת הרביעי  יום עם)ובסמיכות(  31בקשר ובשייכות, אלא, בפועלחמש 
 )תרכ"ה(, או יום ההולדת החמישי )תרכ"ו(:

, )ואכן כבר הרביעייום ההולדת  בקשר עם –פירושו בשנת תרכ"ה  "ד"בן 
 (;ארבעבן  בפועלהי' אז 

 שלפועל)אלא החמישי יום ההולדת  בקשר –ו " פי' בשנת תרכ"ה "או
 (.חמשעדיין לא הי' בן 

 וכן משמע בכמה דוכתי, ולדוגמא:

: "ביום הולדתו, אדער דעם שבת וואס פאר דעם"; בשיחת 81בלקו"ש ח"ה
: "וואס איז דאן געווען זיין יום הולדת כ' מ"ח אדער דעם 87ש"פ וירא תשכ"ה

: "צו מקבל זיין די ברכה 86ובח"כ 82בחט"ושבת וואס פאר זיין יום הולדת"; 

: "דאס האט 33מיט זיין יום הולדת"; בשיחת ש"פ וירא תנש"א 32בשייכות

 .34מיט יום הולדת שלו". ובכ"מ ובקשר בסמיכותפאסירט 

הנה דוחק גדול עוד יותר לחדש  –ומה שכתב הת' הנ"ל שזה דוחק 
 קום.בשום מדבר שלא נזכר  –פעם שני' ולומר שנכנס ליחידות

 כ' מ"ח צ"ג שכתוב בשיחתועפ"ז אולי יש לבאר )בדוחק עכ"פ( מה  –

 :35"והי' יום שלפנ"ז או שלאח"ז"

____ 
 .12ש. ק. בקובץ "לאפשא לה" הנ"ל הערה י. וכמו שתירצו התמימים ה. ג. ו (30

 כלשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ וירא, ט"ו מרחשון תנש"א דלקמן בפנים. (31

 ההדגשה אינה במקור. (32

 )ההדגשות אינם במקור(. 180נש"א ח"א ע' סה"ש ת (33

בהיות אאמו"ר ובפרט מהלשון ב"היום יום" " – מקומות בכמהאלא שזה דוחק קצת, כי משמע  (34

 . וצ"ע. ואכ"מ.בפועל חמששכבר הי' בן  –בן ד או ה שנים" 

 –יום ההולדת  שלפניש"שלפנ"ז" פירושו שאירע בשבת (, 11יש שביארו )נסמן לעיל הערה  (35

 .חיי שרהש"פ  –יום ההולדת  שלאחרי, ו"שלאח"ז" פירושו שאירע בשבת ויראש"פ 

 ". ופשוט.ש"ק פ' ויראלפנ"ז כתוב "והי'  מידכי  –וזה אינו 
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גאם הסיפור הי' בשנת תרכ"ו, הי' " –"והי' יום שלפנ"ז"  ( 36יום )א  טא 
 ;ארבע" והי' אז עדיין בן (יום ההולדת –)זה  פנישל

אם הי' בשנת תרכ"ה, הי' "לאחרי זה" שכבר נעשה בן  –"או שלאח"ז" 

 .38וביום ההולדת עצמו 37ארבע

בנוגע  אומר כ"ק אד"ש מה"מ]אלא, שע"פ הנ"ל צריך להבין מה ש

 יעדן כ' מרחשון: "דער רבי )מוהרש"ב( נ"ע פלעגט 39בלקו"ש ח"אלסיפור זה 

 . וצ"ע[.40צדק" אריינגיין צו זיין זיידן, כ"ק אדמו"ר הצמח –זיין יום הולדת  –

 ז.
 אמנם כד דייקת שפיר, קשה לומר כן. ובהקדם: 

בנוגע לההוראות מסיפור זה, אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 

 :41וזלה"ק

"כ"ק מו"ח אדמו"ר האט מדייק געווען ביים דערציילן דעם סיפור, אז 
דארף  יאר . .פיר אדער פינף דער בעל יום הולדת איז דאן געווען א קינד פון 

פרט . . איז אויך א הוראה בעבודת ה' לכאו"א . . און . .  דערמען זאגן, אז אויך 
 ".כפשוטו)בעיקר( צו א קטן בן ד' או בן ה' 

: "לכאורה קען מען פרעגן: וואס פאר א דמיון און פארגלייך 42וממשיך
אידישן קינד . . זייענדיק א קדוש  יעדןאיז דא צווישן דעם רבי'ן נ"ע און 

____ 
כי "לא אד"ו ראש", ותשרי לעולם  –) לפני כ' מרחשון אחדאין הכוונה ב"יום שלפנ"ז" שהי' יום  (36

 ברכת החודש. ובכ"מ(, ועפ"ז נמצא, שגם "לא אד"ו" כ' מרחשון(.מלא )ראה סידור אדה"ז קודם 

 אלא הכוונה הוא, שהי' לפני שנעשה בן חמש בפועל. –

 (.11הערה לעיל ואף שזה דוחק, הרי בענין אחר לא מיתוקמא )ראה  (37

כי בשנת תרכ"ה הי' כ' מ"ח בש"פ וירא, ובשנת תרכ"ו הי'  –יום ההולדת  לאחריאבל לא שהי'  (38

 .ש"פ וירא לפניכ' מ"ח ביום ה' פרשת חיי. וא"כ אי אפשר להיות שכ' מ"ח הי' 

. וראה אא"כ חל ביום השבת עצמו ,בשבוע פ' וירא באמצע(לעולם ) יחוללא להעיר, שכ' מרחשון ו]

 .[16גם הערה 
 ה במקור.ההדגשה אינ – 81נסמן לעיל הערה  (39

 וכמו שהקשה הת' ל. י. פ. הנ"ל. (40
 ואילך(. 189כ' מרחשון )ע'  –לקו"ש חט"ו וירא  (41

 110( ע'  42
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טן, נשיא בן נשיא . . דער "שיעור החינוך איז דאך "בכל תינוק לפי חריפותו מב
 וידיעתו"?".

: "וויבאלד אז דער רבי נ"ע איז דאן געווען "בציר מבר שית", איז 43ומתרץ
ניט קוקנדיק אויף זיין גדלות . . איז ער אבער נאך אלץ )בנוגע להענינים 

שית" וואס לא הגיע לשלימות דמ"ת( געווען אין א דרגא פון "בציר מבר 
החינוך . . איז פארשטאנדיק, אז דאס איז שייך צו יעדן אידיש קינד וואס איז 
"בציר מבר שית", וויבאלד אז ע"פ דער מדידה פון תורת אמת, איז ער אין 

 דער זעלבן סוג ודרגת החינוך".

ח: "מכניסים עיף : "בשו"ע יו"ד שם סמקשה ע"ז, וזלה"ק 44ובהערה
שנים שלימות" )ו"בן שש" )שברמב"ם שם( "היינו בן חמש ות . . בן התינוק

 .""ה'והרי בנדו"ד הי' כ"ק אדנ"ע "בן ד' או  – (45חמש שנכנס בשנת השש"

וואס ]וביאור השאלה: ע"כ ביאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה, שאע"פ ש"
אידישן  יעדןפאר א דמיון און פארגלייך איז דא צווישן דעם רבי'ן נ"ע און 

"וויבאלד אז דער רבי נ"ע איז דאן געווען "בציר מבר שית", איז הנה  –" נדקי
דאס איז שייך צו יעדן אידיש קינד וואס איז  . . ניט קוקנדיק אויף זיין גדלות

 "."בציר מבר שית"

ומקשה ע"ז, הרי בשו"ע כותב ש"בן שש" פירושו "בן חמש שנים 
ובמילא, אי  –' שנים" הבן השש". ובנוד"ד, הי' אדנ"ע "בשנת " –שלימות" 

 אפשר ללמוד מזה לכאו"א[. 

 משמע" שבע בבן שש כבן" הלשון דסתימת ראה ב"ח שם אבלומתרץ: "
"(...". שלימות. .  שש בן)" בהל' ת"ת שם ז"אדה דעת ה"וכ. בעינן דשלימות

 .עכלה"ק

רבינו הזקן  –הי' כבר בגדר חינוך  יוסף ביתה]דהיינו, שאע"פ שלשיטת 
אם אפילו , עדיין לא הי' בגדר חינוך, אדה"זלא פסק כן. ונמצא, שלפי שיטת 

 ואפשר ללמוד מזה הוראה לכאו"א[.  –" ה'הי' "בן 

 

____ 
 118ע'  (43

 על המילים "וואס לא הגיע לשלימות החינוך" 11( הערה  44

 ב"י שם ד"ה ומ"ש בפחות. כס"מ בל' ת"ת פ"ב שם ( 45
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 ח. 
 כפשוטו,ע"פ הנ"ל יוכרח לומר שפירוש "או ה'" היינו 

על  כדמוכח מזה שכ"ק אד"ש מה"מ אומר, שאם אירע בתרכ"ו הי' כבר
 שניםחמש בן שפירושו " – בגדר חינוך ד"בר שית" ב"י(ה )לפי דעתפי הלכה 
 ;"השש בשנת שנכנס" ,שלימות"

יום ההולדת החמישי, אבל  בקשר עם רק, שהי' "או ה'" הואב הכוונהאם ו
אין שייך להקשות ש)אם אירע בשנת תרכ"ו( הי'  – ארבעעדיין הי' בן  בפועל

שהרי  –" בשנת השששנכנס , ""שלימות שניםחמש כבר בגדר חינוך ד"בן 
חמש שנים , ועדיין לא הי' "בן (החמש)בשנת  ארבעבנדו"ד הי' עדיין בן 

 !"שלימות

, שכבר הי' בן חמש כפשוטו פירושו "או ה'"ש ואם כן, בהכרח לומר 
 .בפועל

 –אאמו"ר בן ד או ה שנים" בהיות " 1]ולהוסיף, שממ"ש ב"היום יום"
 [.שכבר הי' כן בפועלמשמע 

והדרא קשיא לדוכתא: איך יכול להיות שכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע הי' 
 "ה'בשעת הסיפור "בן ד' או 

בהיותו בן ד' שנים  –"בשנת תרכ"ה  46הרי ע"פ המובא בלקו"ש ח"ה –
 –בהיותו בן ה' שנים  –חלה הקביעות דכ' מ"ח בש"פ וירא; בשנת תרכ"ו  –

בשנת תרכ"ו עדיין הי' בן שאפילו אם אירע נמצא  –ביום ה' פרשת חיי" 
 ?!ארבע

  וצריך עיון ובירור. ואבקש מהקוראים להעיר בזה.
 

 

 

 

____ 
 .17נסמן לעיל הערה  (46
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 דחיית לימוד הלכות בית הבחירה
 הנ"ל

 א. 
בשיחת ש"פ בלק, י"ז )טוב( תמוז ה'תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך 

"וצריך עיון בנוגע להתחלת הלימוד בעניני בית  :47המשיח שליט"א, וזלה"ק
האם השבת דוחה את כללות הזמן דבין  –הבחירה בי"ז תמוז שחל בשבת 

המצרים, והתחלת בין המצרים בקביעות כזו היא ביום ראשון, או שהשבת 
 ".48רצויים דבין המצרים-הענינים הבלתיהצום ו דוחה רק את

לימוד הלכות בית הבחירה ולכאורה צריך להבין, מהו הסברא לומר ש
ידחה לי"ח תמוז, עד כדי כך שבהשיחה )המוגהת( לא בא כ"ק אד"ש מה"מ 

 למסקנא;

"מודעה" לפרסם נוסח הכניסו לכ"ק אד"ש מה"מ  49ועד שבאותה תקופה
בעיתונים ע"ד לימוד הלכות בית הבחירה במשך בין המצרים, והוסיף כ"ק 

 ,50תמוז ימיום ראשון ח"אד"ש מה"מ שיתחילו בהלימוד 

____ 
 .691ס' השיחות תנש"א ח"ב ע'  (47

: "ועד"ז בנוגע לתשעה באב שחל בשבת )אלא שאין זה נוגע למעשה בפועל בשנה 25ובהערה  (48

זו, כיון שבודאי יבוא משיח צדקנו תיכף ומיד, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, כי 

לעשירי באב, או שגם כללות הזמן  האם רק הצום נדחה –אם בהנוגע לאופן ההנהגה בשנים שלפנ"ז( 

דבין המצרים נדחה ונמשך גם בעשירי באב, ובמילא, צריך ללמוד הלכות בית הבחירה גם בעשירי באב 

 )באופן המותר, כמובן, לאחרי חצות היום, או להשלים במוצאי היום(".

 דפוס(.נמצא ביומן שנת אראנו נפלאות בבית חיינו ) (49

ולהעיר, שבההתוועדות אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )שיחות קודש תנש"א ח"ד  (50

 . ההדגשות אינם במקור(:21)ברוקלין, תש"ע( ע' 

יש לעורר, שכל אחד ואחד בכל מקום ומקום  –"נהוג לדבר גם על ענין של מעשה בפועל; ובעניננו 

יקבל החלטה תקיפה ללמוד ולעסוק בתושב"כ ובתושבע"פ בענינים הנוגעים לבנין בית המקדש במשך 

, ולהמשיך בי"ח )אותיות ח"י( תמוז, תמוז)בגמטריא טו"ב( החל מי"ז שלשת השבועות ד"בין המצרים", 

החלטה התקיפה בענין זה, ללמוד עניני בית המקדש בכל . . ובמיוחד, כאמור, ע"י ה ובימים שלאחרי זה

 . וצ"ע. חודש"וי"ח במי"ז  החלימים אלו, 
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כששבעה עשר בתמוז  אומר כ"ק אד"ש מה"מ ,51השיחה תחילתבהרי,  –
חל בשבת ישנה "הדגשת הענין החיובי דיום התענית שישנו גם כשחל בשבת 

 יתר עוז(";ב)ואדרבה, ביתר שאת ו

: "ווען תשעה באב 52וכמו שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לתשעה באב
חל בשבת )ווי בקביעות שנה זו(, און דער תענית )ואמירת נחם( איז נדחה איז 

הצום און די דער ענין  –ליום א', ווערן דאן נדחה נאר די ענינים בלתי רצויים 
וואס ביום זה נולד  –ים ורצויים יכו', אבער די ענינים חיובדיני עינוי ואבילות 

ט אפגעשוואכט ח"ו דורך ווערן ניט נדחה, אפילו ני –מושיען של ישראל 
: די ענינים טובים שטייען נאך מער בגלוי ובתוקף ביום שבת. ואדרבה

 .53השבת

עניני העולם . . זיינען  אלעאז יש לומר: וויבאלד  –און דער טעם לזה 
. . קען דאך ניט  54באשאפן געווארן "בשביל ישראל" )און "בשביל התורה"(

בזמן )התלוי במהלך השמש והלבנה  זיין א מציאות בעולם, כולל א קביעות
ח"ו א אפשוואכן  שטערן אדער ( שנברא בשביל ישראל, וואס זאל55והמזלות

אידן ווי  כולל ועאכו"כ אזא ענין עיקרי בא אידן, המשכה וגילוי פון קדושה בא
 לידת והתגברות מזלו של משיח )בתשעה באב(". עכלה"ק.

שמכיון שהוא  –הבחירה הוא בנוגע ללימוד הלכות בית  ולכאורה עד"ז
 שידחה עי"ז שחל בשבת.אי אפשר ענין חיובי ורצוי, 

ועפ"ז, אפי' אם אומרים ש"השבת דוחה את כללות הזמן דבין המצרים, 
הרי מכיון שהוא ענין  –והתחלת בין המצרים בקביעות כזו היא ביום ראשון" 

 אי אפשר שידחה! –חיובי ורצוי 

 

____ 
 621 שם ע' ( 51

שיחת ש"פ דברים, שבת חזון, ת"ב )נדחה(, יו"ד אב )לפני ערבית( וי"א אב תנש"א )סה"ש  (52

 (. עיי"ש בארוכה.588תנש"א ח"ב ע' 

 (.2ו"ש חט"ל ע' ראה גם לקו"ש שבת חזון תנש"א ס"א. )לק (53

 פרש"י בראשית א, א. (54

השייכים להנהגת העולם ואוה"ע, ולא לישראל, כמ"ש )ירמי' י, ב( "אל דרך הגוים אל תלמדו  (55

ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה", ואמחז"ל "אין מזל לישראל" )שבת קנו, א. נדרים 

 לב, א(.
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 ב. 
ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בהשיחה לכאורה הי' אפשר לבאר זה, 

 :56בארוכה

בו שבעה עשר בתמוז . . מודגשת "ויש לומר, שמעלת יום השבת שחל 
יש חילוק בין אופן הגאולה גם )ובאופן נעלה יותר( בפרשת בלק . . ש

שבפרשת פינחס . . לאופן הגאולה שבפרשת בלק . . שהגאולה שבפרשת 
התיקון דהחורבן נרגש ומודגש בה בעיקר פינחס, כיון ששייכת לבין המצרים, 

, משא"כ הגאולה שבפרשת בלק, כיון שהיחס שלה לבין המצרים הוא והגלות
מבין המצרים, נרגש ומודגש בה בעיקר )לא למעלה באופן שאינה שייכת כ"א 

, גאולה הגאולה כשלעצמה ושלימות מעלתהתיקון דהחורבן והגלות, אלא( 
 .57של חורבן וגלות(" בטהרתה )גם אם לפנ"ז אין מצב

"נרגש ומודגש בה בעיקר  –דהיינו, שבשבעה עשר בתמוז שחל בשבת 
, הגאולה כשלעצמה ושלימות מעלת)לא התיקון דהחורבן והגלות, אלא( 

 גאולה בטהרתה )גם אם לפנ"ז אין מצב של חורבן וגלות(".

בין המצרים מבאר כ"ק ימי טעם לימוד הלכות בית הבחירה בוהנה, ב
 :58מה"מ, וזלה"קאד"ש 

"פון כל הנ"ל איז דא א הוראה מיוחדת פאר יעדן אידן: ראשית, אויף 
בין המצרים, דער עסק אין תורת ימי וויפל עס איז מתאים, ובפרט אין די 

גופא מחליש  דאסבאיו וגו', וויבאלד דורך דעם איז . . ווצורת הבית מוצאיו ומ
, און איז מחליש די ימי בין ביהמ"ק )און גלות בכלל(דעם ענין פון חורבן 

  ".המצרים וכו'

נמצא, שמכיון ששבעה עשר בתמוז שחל בשבת "נרגש ומודגש בה 
הגאולה מעלת ושלימות בעיקר )לא התיקון דהחורבן והגלות, אלא( 

, גאולה בטהרתה )גם אם לפנ"ז אין מצב של חורבן וגלות(", ועד כשלעצמה
מר, שנדחה גם "דער עסק אין יש סברא לו – 59המצרים"-שנעשה "אויס בין

 באיו וגו'"ותורת וצורת הבית מוצאיו ומ

____ 
 .625שם ע'  (56

 הוא טה"ד. –עיר, שהסימן שאלה שנדפס בס' השיחות בסיום קטעזה ולה (57

 ההדגשה אינה במקור. .719לקו"ש חי"ח ס"ע  (58

לשון כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ בלק, י"ז תמוז תשמ"ה )התוועדויות תשמ"ה ח"ד ע'  (59

 (. עיי"ש בארוכה.8172
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כי הסיבה לזה הוא "וויבאלד דורך דעם איז . . דאס גופא מחליש דעם  –
ענין פון חורבן הביהמ"ק )און גלות בכלל(, און איז מחליש די ימי בין המצרים 

מעלת הגאולה וכו'"; אבל בשבת שבעה עשר בתמוז מודגש בעיקר "
 , גאולה בטהרתה".שלעצמהכ

 ג. 
אך קשה לומר כן, דהרי בשיחת ש"פ בלק הנ"ל ממשיך כ"ק אד"ש 

 :57מה"מ, וזלה"ק

"וע"פ האמור לעיל שבשנה זו במיוחד )נוסף על ההדגשה המיוחדת 
ה"טוב" די"ז תמוז וד"בין המצרים", כיון  רק שבכללות דורנו זה( מודגש

שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש, מובן, שלימוד הלכות בית 
 :באופן אחר לגמריהבחירה בשנה זו צריך להיות 

לא מצד התגברות רגש האבלות שהלימוד הוא  –לכל לראש 
ד , אלא )גם לולי החורבן( מצ60וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק

 61, עליו נאמרלהמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישיהכוסף וההשתוקקות 
מעולם . .  האחרון מן הראשון", גדלות שלא היתה"גדול יהי' כבוד הבית הזה 

בנוגע להוספה מיוחדת בלימוד התורה  62וע"ד המדובר בתקופה האחרונה
 בעניני גאולה ומשיח".

החורבן מצד תיקון וא נמצא, שא"א לומר, שמכיון שלימוד הל' ביהב"ח ה
מעלת , סברא לומר שידחה כשי"ז תמוז חל בשבת, כי בו מודגש "הגלותו

שהרי כ"ק אד"ש מה"מ אומר  –, גאולה בטהרתה" הגאולה כשלעצמה
לא מצד התגברות רגש האבלות וההשתדלות לתקן "שהלימוד הוא  בפירוש

 "!החסרון דחורבן ביהמ"ק

 ד. 
ימוד התורה בעניני גאולה ומשיח" ( על המילים "בל98והנה, בהערה )

 אומר כ"ק אד"ש מה"מ:

"ועצ"ע אם ההוספה המיוחדת דלימוד הלכות בית הבחירה הקשורה עם 
ימי בין המצרים )גם כשהלימוד הוא באופן האמור( מתחילה בי"ז תמוז כשחל 

____ 
 הדגשה זו אינה במקור. (60

 חגי ב, ט. וראה זח"א כח, א. (61

 . ועוד.101-8ה"ש תנש"א ח"ב ע' ס (62
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דוקא, או שהוא ע"ד בין המצרים בשבת, כיון שסו"ס קשור לימוד זה עם ימי 
 ל יום". עכלה"ק.ששירו אמירת 

לא מצד התגברות רגש האבלות דהיינו, שאע"פ שהלימוד "שהלימוד הוא 
, אלא )גם לולי החורבן( מצד 60ביהמ"קשתדלות לתקן החסרון דחורבן והה

הרי סו"ס  –" להמעלה והשלימות דביהמ"ק השלישיהכוסף וההשתוקקות 
התיקון דהחורבן קשור עם ימי בין המצרים דוקא, ונרגש ומודגש בה )גם( 

 ;והגלות

וביום השבת שחל בו שבעה עשר בתמוז, כיון שהיחס שלה לבין המצרים 
מבין המצרים, נרגש ומודגש בה בעיקר למעלה הוא באופן שאינה שייכת כ"א 

, גאולה מעלת הגאולה כשלעצמה)לא התיקון דהחורבן והגלות, אלא( 
 בטהרתה )גם אם לפנ"ז אין מצב של חורבן וגלות(.

ת בית הבחירה כשי"ז כן עדיין יש סברא לומר, שאין צורך ללמוד הלכוול
 .63"תמוז חל בשבת

 

 

 

ובפרט כששומעים ממשה רבינו 
 שבדורנו

 א' מהתמימים

בשיחת ש"פ שמות, י"ט טבת ה'תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
 :64שליט"א, וזלה"ק

____ 
לא מצד אלא דצע"ק, דהרי כ"ק אד"ש מה"מ אומר שלימוד הלכות בית הבחירה צריך להיות " (63

דמשמע  –" )גם לולי החורבן(, אלא התגברות רגש האבלות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן ביהמ"ק

 וצ"ע.. דאין לה שום קשר עם החורבןקצת 

 .879ע'  ( ס' השיחות תנש"א ח"א64
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נשיא "ובפרט כששומעים ממשה רבינו שבדורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר 
דורנו, שכבר סיימו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח 

 צדקנו".

 ( על המילים "ובפרט כששומעים ממשה רבינו שבדורנו":99ובהערה )

"ראה ב"ר פנ"ו, ו: "אין דור שאין בו כמשה". וראה זח"ג רעג, א. תקו"ז 
לסי' ז"ך  תס"ט )קיב, רע"א. קיד, רע"א(. תניא פמ"ד. שם אגה"ק ביאור

 בסופו".

והנה, בתניא פרק מ"ד כותב רבינו הזקן: "אפס קצהו ושמץ מנהו מרב 
טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור, כמ"ש בתיקונים 

 דאתפשטותי' דמשה בכל דרא ודרא לאנהרא לון כו'".

ובאגה"ק ביאור לסי' ז"ך בסופו: "כדאיתא בתיקונים על משה רבינו ע"ה 
 רתו מתפשטת הארתו לכל דרא ודרא, לששים רבוא נשמות".שאחר פטי –

ולאגה"ק  פמ"ד,ולכאורה צריך עיון, מדוע מציין כ"ק אד"ש מה"מ לתניא 
שבכל הרי במקומות אלו מדובר אודות ניצוץ משה  –ביאור לסי' ז"ך בסופו 

 , ולא אודות "משה רבינו שבדורנו"?אחד ואחד

שם מדובר )גם( במשה שבדור, ד – מ"בולכאורה הי' אפשר לציין לפרק 
 , וזלה"ק:65ולא )רק( בהארתו בכל נשמות ישראל

"בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין בגוף ונפש של 
 חכמי הדור עיני העדה";

גן "אתפשטותא דמשה בכל דרא 66כ"ק אד"ש מה"מ ואומר ע"ז : "חז"ל זא 
ן אין די " –ודרא"  ז נשמת משה טוט זיך א  חכמי הדור עיני העדה" שבכל א 

ס "אין דור שאין בו כמשה" )עס  דור ודור, ובמיוחד אין דעם נשיא הדור, ווא 
ן נשמת משה(". מוז נגעטא   זיין א  "משה" בכל דור ודור אין וועלכן ס'איז א 

ן אין די "חכמי שם, ( 68ובהערה ) ז נשמת משה טוט זין א  על המילים "א 
 מציין כ"ק אד"ש מה"מ: "תניא רפמ"ב". ,ודור"הדור עיני העדה" שבכל דור 

____ 
 ."דבמקום "פמ" "בודוחק גדול לומר שהוא טה"ד, וצ"ל "פמ"( 65

 ]ובפרט, שעפ"ז גם אריכות ההמשך "שם אגה"ק סי' ז"ך בסופו" הוא טה"ד[.

 .5לקו"ש חכ"ו ע' ( 66
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( כותב: "הובא בתניא פמ"ד )סג, א( לגבי הארת 61ובהערה שלפנ"ז )
 משה "בנפשות כל בית ישראל"".

הובא מרז"ל "אתפשטותא דמשה  ושב – מ"דלפרק וא"כ, מדוע מציין 
בכל דרא ודרא" לגבי הארת משה "בנפשות כל בית ישראל" )ועד"ז באגה"ק 

 ז"ך בסופו(;סי' 

"חכמי הדור עיני העדה" שבכל דור  מדובר אודות וב – מ"בולא לפרק 
 ודור.

לפנ"ז "וראה זח"ג רעג, א. תקו"ז תס"ט )קיב, רע"א.  מה שציין]ועד"ז 
 קאי )בפשטות( על כאו"א, ולא על משה רבינו שבדור[. –קיד, רע"א(" 

 וצ"ע. ואבקש מהקוראים להעיר בזה.
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 נגלה

 מכפר לודים ללוד
 בראנשטיין*שי' הכהן  הרב מנחם מענדל

 ר"מ בישיבה

 א. 
איתא בריש מסכת גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני 

אומר: אף המביא מן הרקם ומן החגר. ר' נכתב ובפני נחתם. רבן גמליאל 
 אלעזר אומר: אפילו מכפר לודים ללוד".

דלכאורה  –" ללודולכאורה צריך להבין מדוע נקט במשנה "מכפר לודים 
היכי דלא  1"כי –", שם המקום שלשם מביא הגט ללודלא הי' צריך להזכיר "

 "?ישראל לארץנקט תנא קמא ממדינת הים 

: ")ש(הזכיר לוד לאשמועינן, אע"פ שהיתה נקראת 2וביארו התוספות
אפילו הכי צ"ל בפני  –כפר לודים על שם בני לוד שהיו מצויים בה תמיד 

 נכתב ובפני נחתם, ולא חשיב כלוד עצמה".

והנה, רש"י לא פירש ע"ז מאומה. ואולי יש לומר, שמדיוק לשונו של 
 קושיא זו.ממילא  בדרךיתורץ  3רש"י

 טת רש"י בהגדר ד"מובלעות", וכדלקמן.ובהקדם ביאור שי

____ 
 *( מתוך שיעור שנמסר בישיבה.

 ( לשון התוספות שבהערה שלאח"ז.1

 ( ד"ה מכפר לודים ללוד.2

בט: "פירש"י אויף גמרא איז פותח הלב ומגלה שכל עצמי". ולהעיר ממ"ש ( ראה "היום יום" כט ש3

 השל"ה במס' שבועות שלו )קפא, א( שבפירש"י )עה"ת( ישנה "ענינים מופלאים".
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 ב.
בהשקפה ראשונה נראה, שהחילוק בין "סמוך" )רקם  4בלימוד הגמרא 

ש"סמוך" אינו בתחום ארץ ישראל, אבל  –לודים( הוא  וחגר( ל"מובלע" )כפר
 ;5הוי )לת"ק( גמירי ושכיחי –לו  סמוךמכיון שהוא 

שפיר  –שראל בתחומה של ארץ י מובלעאבל "מובלע", מכיון שהוא 
לארץ ישראל כמו ה"סמוך" )רקם וחגר(, אינו קרוב כ"כ  טפי מסמוך, ואפילו

 .6גמירי ושכיחיולכולי עלמא 

והיינו, ש"סמוך" ו"מובלע" הם שתי מעלות שאין להם קשר )כ"כ( אחד 
בתחומה של א"י,  ההבלעהלא"י; והב' בענין הקירבה א' הוא בענין  –לשני 

והמעלה ד"מובלע"  ,מעיירות הסמוכות וק יותררחאפילו אם )אע"פ ש(הוא 
 , עד שלכ"ע גמירי ושכיחי.עדיף טפי

שארץ ישראל מקפת אותם, וקשה  8: "פרש"י7והקשה התוס' הרא"ש
ותירץ:  אדרבה, רקם וחגר דמקרבי עדיפי טפי". –דמה מועלת הבלעה זו 

דמיבלע וקריב, ולכן  –"ויש לישב פירוש רש"י דכפר לודין איכא תרתי 
 עדיפא מרקם וחגר".

ולכאורה י"ל, שכד דייקת בלשון רש"י נמצא בירור דברים אלו, שהמעלה 
אלא שמכיון שהם מובלעות בתחום  –גרידא  בההבלעהד"מובלעות" אינו 

 לא"י, יותר סמוכותלהיות שהם  מוכרחא"י, 

ובסגנון אחר: "מובלע" אינו ענין בפ"ע שאינו קשור לענין הסמיכות, כי 
 .סמוך יותרהוא שהוא  ינושכל ענאם, 

, שאף טפי סמוכות: "והנך דרבי אליעזר הוי 9והיינו דפירש רש"י שם
דבמה מתבטאת זה  – מובלעות הם בתחומה, אלא שאינן מארץ ישראל"

 בזה שהם מובלעים בתחומה. – סמוכות טפישהם 

 ]ואולי יש לומר הביאור בזה:

____ 
 ( לקמן ד, א.4

 ( ראה לעיל ב, סע"א.5

 ( אלא, שלר"א צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם "שלא תחלוק במדינת הים" )ראה לקמן ד, א(.6

 שם. –ד"ה ומובלעות בתחום ארץ ישראל ( 7

 שם. –ד"ה ואמר אביי עיירות הללו  (8

 ואמר אביי. הד" (9
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אינם  –ומה בעיירות הסמוכות, שאינם מא"י ואינם מובלעים בתח
בסמיכות ממש לא"י, שהרי ישנו )בד"כ( מקום מרווח בין שתי מדינות 

 )וכנראה במוחש(, נמצא, שהם לדוגמא במרחק עשר פרסא;

לא"י, אלא שאינם לפנים  ממשמשא"כ מובלעות, שהם סמוכין 
מוכרח  –שמנה הכתוב במזרחה של ארץ ישראל להיות לגבול"  10מה"עיירות

 פרסאות"[. ארבע וחמשהבליטה המצומצם, "להיות שהם בתוך מקום 

"מכפר לודים  12רש"י במש"כ כוונת 11וזה גם מה שפירש במהרש"א
 שהיא מחוצה לארץ, ללוד שהיא סמוכה לה":

"רקם וחגר נמי סמוכות מקרי, אלא שכפר לודים סמוכות טפי שמובלעין 
 שזהו ענינה של כפר לודים. – . ודו"ק"13הן כדאמרינן לקמן בגמרא

 . וזה לשונו שם:2יש לבאר עוד דיוק בפירש"י הנ"ל ועפ"ז

")והכי דמי מובלעות, כגון עיירות שמנה הכתוב במזרחה של ארץ ישראל 
להיות לגבול . . ומונה על הגבול עיירות רבות, ומהן ולהלן חוצה לארץ ישראל, 

פרסאות, ומסילה  ארבע וחמשו(יש מהם שבולטות מחברותיהן לצד המזרח 
ההולכת מזו לזו הוא הגבול, ועיירות העומדות חוץ למסילה לפנים מבליטת 

 העיר הבולטת קרי לה מובלעת בתוך התחום, ואפי' הכי אינה מארץ ישראל"

 –דלכאורה מאי קמ"ל בזה שאומר כמה פרסאות הם בולטות וכו'  –
 –רסאות"? פ ארבע וחמשלמאי נפקא מינה שהם "בולטות מחברותיהן . . 

" מוכחא מובלעותוע"פ הנ"ל אולי י"ל, שבא להשמיענו איך עי"ז שהם "
לארץ ישראל מסתם עיירות הסמוכות  יותרסמוכים -מילתא שהם קרובים

 איפכא מסתבראדלכאורה לאו דוקא, ואדרבא,  –)כגון "רקם וחגר" וכיו"ב( 
 )כנ"ל(?

הבליטה  ולכן כותב רש"י שהעיירות המובלעות בתחום א"י הם בתוך
פרסאות", כי זה מוכיח  ארבע וחמש")ש(בולטות מחברותיהן לצד המזרח 

לא"י משאר )סתם( עיירות יותר סמוכים -שעיירות המובלעות הם קרובים
 הסמוכות.

____ 
 .2לשון רש"י שבהערה ( 10

  ( על הרש"י שבהערה שלאח"ז.11

 ללוד.מכפר לודים וב, א ד"ה  (12

 ד, א )הובא לעיל בפנים(. (13
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, אלא סמוך רקהוא לא  –ל"סמוך"  בהוספהובסגנון אחר: "מובלע" הוא 
 .מובלע גם

א דוגמא מ"רקם " )ולזה מביסמוכותנמצא, שבמשנה מדובר אודות "
)ולזה מביא דוגמא "כפר לודים  14"טפיסמוך(, ו"סמוכות  רקוחגר" שהוא 
 מובלע(. גםסמוך אלא  לא רקללוד", שהוא 

 ואולי לזה כיון התוספות הרא"ש הנ"ל.

שפי' "לדידי  15: "וכן משמע מתוך פירוש רש"יועיין בתוס' שבתב שם 
 קאי". 16לודים דאכפר –חזי לי ההוא אתרא והוה כמבי כובי לפומפדיתא" 

 ג. 
מתורץ ממילא  במשנהוע"פ זה יש לבאר איך מפשטות לשונו של רש"י 

 "(:ללודקושיתו של תוס' )למה כתוב במשנה "מכפר לודים 

דמזה  –וברד וכו'" תרגום של בין קדש " :בנוגע לרקם וחגר פירש רש"י
 יודעים שהם סמוך לארץ ישראל.

שהיא מחוצה לארץ: ללוד. שהיא " ים:אפילו מכפר לודוממשיך בד"ה 
 סמוכה לה והיא מארץ ישראל...".

יותר  המובלעותדהיינו, שמילת "ללוד" בא להורות הסמיכות דעיירות 
מרקם וחגר. וזוהי הסיבה שת"ק ור"ג סוברים, שאין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ 

 דאינם סתם סמוכים, אלא סמוכים ממש. –כשמביאים משם גט 

 

 

 

 
____ 

 .5לשון רש"י שבהערה  (14

 ( ד, א ד"ה ההוא אתרא.15

 על רקם וחגר וכיו"ב.( ולא שקאי 16
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 יצחק )ו, ב(בתוד"ה א"ר 

 הנ"ל

 א.
: "א"ר יצחק שתים )שתי תיבות כותבין מן המקרא 17איתא במסכת גיטין

 בלא שרטוט. רש"י( כותבין שלש אין כותבין".

: "ואומר ר"ת, וכן פי' ריב"א בשם רבינו אליהו, דדוקא 18וכתבו התוס'
כי הכא, אבל כשאדם שולח איגרת  –שמתכוין לכתוב הפסוק לדרשה 

שיכתוב לשון המקרא כדי לכתוב לשון צח, בלא שירטוט. מותר  –לחבירו 
דקאמר התם,  –, משמע קצת דאסור 19מיהו בירושלמי פרק בתרא דמגילה

מהו לכתוב תרתין תלת מילין מן פסוקא, ומייתי, ר' מונא שלח כתב לר' 
. משמע שלא 20אושיעא בר שימי "ראשיתך מצער הי' מאד ישגא אחריתך"

ואעפ"כ הי' מקפיד שלא  –שלומים, ולא לדרשה הי' כותב אלא לשם איגרת 
 –לכותבו כסדר. ומיהו, הרבה מביא שם שנראה שהיו כותבין לדרשה 

פירוש  –דקאמר, מר עוקבא שלח כתב לריש גלותא, דהוה קאי ודמיך לזמרא 
. וכן 21"ישראל אל תשמח אל גיל עמים" –כשהי' שוכב וקם היו מזמרין לפניו 

 הרבה מביא שם". עכ"ל. 

היא רק כשכותבים  צריך שרטוט, היינו שר"ת פוסק, שדין זה שפסוקד
היינו לדרוש הפסוק וללמוד ממנה. אבל אם משתמשים  –לדרשה הפסוק 

 אינם צריכים שרטוט. – הלשון לצחותבלשון הפסוק 

שמשמע מסיפור שם שר' מונא שלח אגרת  ,ומקשים התוס' מהירושלמי
 –אבל אינו תורה והוראה  ,ך חבירושל שלום )לא דרשה(, שהיא מעודד ומבר

ומ"מ החליף סדר הפסוק בכדי שלא יהא צריך שרטוט, ומזה משמע שאפילו 
 באגרת של שלום צריך שרטוט?

____ 
 ו, ב. (17

 ד"ה א"ר יצחק שתים כותבין. (18

 פ"ג ה"ב )ראה מסורת הש"ס(. (19

 .בשינויאיוב ח, ז  (20

 .בשינויהושע ט, א  (21
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. לדרשהומתרצים, שרוב המקרים שבירושלמי שם הם אגרות שנכתבו 
 .22ולכן, יש לקיים דברי ר"ת דבאגרת שלום אינו צריך

ולכאורה, אינו מובן תירוץ התוס', שהרי, עדיין מוכח מהסיפור דר' מונא 
באגרת של שלום צריך שירטוט, ומה נוגע ששאר הסיפורים היא בנוגע  שגם

 ?23והדרא קושיא לדוכתא –צריכים שרטוט דשניהם מוכח  יהר –לדרשה 

 ב.
וז"ל: "ולי נראה דטעמא דשלש אין  ,היעב"ץ ויש לבאר זה ע"פ מה שכתב

ומשום דאיכא למיחש בי' שאחר  ,היינו דאגרת דוקא – כותבין בלי שרטוט
חלה עליו  – שקראה יזרקנה הוא או אחר לאשפה . . וכיון דכתיב בי' ל' מקרא

או שנוי'  ;דלהוו לי' הכירא ולא שדי לי' ,אצרכוה שרטוט כיהם משו ,קדושה
דמידע  ,ליכא למיחש מידי – משא"כ בתפילין .דתו ליתא קדוש –הלשון 

 ולא אתא למשדינהו". עכ"ל. ,ידעי דתפילין נינהו אע"ג דלא משרטט

 על כתבי הקודש.ולא  ,היינו דכל התקנה היא רק על אגרת

 –ד בין אגרת של דרשה לאגרת שלומים עו יםוי"ל שהתוס' מחלק
שהרי כתוב בו עניני  – אין לחשוש שמא הקורא יזרקנהשאגרת לדרשה, 

וע"כ ישנה סברא  .איכא למיחש שמא יזרקנה ,קדושה. משא"כ אגרת שלום
 צריכים שרטוט. שדוקא באגרת של שלום

משא"כ אם אומרים שהשרטוט הוא מפני קדושת הפסוק, שצריך לכתבו 
צריכה שרטוט,  דרשהשדוקא אגרת של  –נאה וישר, אז ישנה סברא להיפך 

 אבל לא אגרת שלום.

ת הסיפור דר' מונא ועיין דברות משה שהקשה קושיא זאת, ותירץ דבאמ
יש לפרש בב' אופנים: א( שהיא רק אגרת שלום; או ב( שהוא הוראה להמשיך 

ומזה דכל . ישגא אחריתך"" – "ראשיתך מצער הי' מאדש"אף שבעבודתו 
 שאר הסיפורים הם דרשא משמע שזו ג"כ דרשא.

מהירושלמי דאגרת שלום לא צריך שרטוט, מוכרח אבל עדיין אינו 
 ואדרבא.

מביא ירושלמי זה ומסיק מהתם דאגרת שלום  24בתוס' במנחותועוד ד
 צריך שרטוט.

____ 
 כ"כ המהר"ם. (22

 ראה מהרש"א שתירץ זה באו"א. והקושיא שבפנים הוא ע"פ שיטת המהר"ם.( 23
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 ג.
ועפ"ז יש לומר )בדרך אפשר ולחדודי( שתוס' דן לא רק בהדין דאגרת 

 :שלום, אלא גם בעצם הסברא שפסוק צריך שרטוט

 ,ומזה משמע .בגמרא שלנו מדבר אודות פסוק שנכתב לדרשאהנה, 
דמביא דשם  ,וע"ז מקשה מירושלמי .שהטעם הוא משום כתיבה נאה וישר

 ,ראי' . ומזה לכאורההפסוק ושינה ,שר' מונא שלח אגרת שלום מסופר
 והטעם הוא )גם( מפני שלא יזרקנה. .דאגרת שלום גם כן בכלל התקנה

ת וומסיים התוס', שמזה שבירושלמי שם מובאים הרבה מקרים של איגר
 – מפני קדושת הפסוקדדרשה, י"ל שעיקר התקנה שצריכים שירטוט הוא 

וצריך לפרש סיפור דר'  נו.שתהא כתיבה נאה וישר, וכמשמעות הגמרא של
 דברות משה הנ"ל.שכתבו לדרשא, כמבואר ב – מונא

דבאגרת שלום מוכיח מירושלמי כההו"א הכא, התוס' במנחות זה שו
מ"מ, יש עוד  25,אולי כוונתו דאף שהרבה מקרים הם לדרשא –צריך שרטוט 
 לעיקר הטעם דכתיבה יפה וכו'. שניוזה טעם  .יזרקנהחשש דשמא 

 ותן לחכם ויחכם עוד.

 

 

 

 בפ"נ פעולת אמירת בפ"נ 
 לרמןשי' יצחק הרב 

 ר"מ בישיבה

בהדין של בפני נכתב בפני נחתם מצאינו כמה מחלוקותן בין רש"י ותוס', 
 שהרבה מהם מקושרים זה לזה. לומר ואפשר

____ 
 ( לב, ב.24

 ( עיין מהרש"א שם.25
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. בהכשרת הגטדין אמירת בפ"נ בפ"נ הוא ובר שאולי יש לומר שרש"י ס
ב הזאת חל מיד ופ"נ, הרי יש פסול בהגט. וחיואם לא אמר השליח בפ"נ ב

 כשנותן הבעל את הגט להשליח.

 במעשה הגירושיןהוא דין  בפ"נ משא"כ לפי תוס', הרי אמירת בפ"נ
שצריך להיות בלי שום פקפוק ולעז. ואם יש ערעור על הגט הרי יש חסרון 

 הגירושין. וא"כ החיוב חל רק בשעה שנותן השליח הגט להאשה. במעשה

 .)על הסדר( עפ"ז אפשר לפרש מחלוקותן

ב הגמ' שיש מחלוקות בין רבה לרבא למה ותב: כ דף גיטין א. בגמ'
. רבה אמר לפי שאין בקאין לשמה, ורבא אמר משום שאין בפ"נ אומרים בפ"נ

 עדים מצויין לקיימו.

תב רש"י בד"ה לפי שאין בקיאין ולפי רבה, כבפ"נ  מועיל בפ"נולבאר איך 
 אם ליה שיילינן וממילא נחתם ובפני נכתב בפני השליח אומר לשמה "הילכך

 אין".  אומר והוא לשמה נכתב

 . . נראה והקשה תוס' בד"ה לפי שאין בקיאין לשמה )הראשון( "אין
 מסהיד". קא לשמה דסתמא י"ר ואומר

שיש לנו חשש אמיתי על כל הדינים של הגט הנה לפי רש"י אפשר לומר 
אם עשה כדין, ולכן אי אפשר לסמוך על "סתמא לשמא קא מסהיד", וצריך 

 דבתחלת ל""י על פרש"י לשיילינן ליה. וכמ"ש בחידושי ר' עקיבא איגר
 דוקא לאו הוא לשמה וממילא בדינים' בקיאי דלא היינו בקיאים דאין הסוגיא

 ליה נןדשיילי י"רש תבכ בזה פסולים. אינך משום גם נ"בפ לומר דהצריכוהו
 . פסולים" שארי על הלי נןדשיילי ה"וה לשמה נכתב אם

משא"כ לפי תוס' החשש של הגמ' הוא לא שאין הגט כשר, רק שאין אנו 
מסהיד"  קא לשמה )הב"ד( יודעין אם הגט הוא כשר, ובזה מועיל "דסתמא

 .ת גמורה, אף שאין לנו עדומטעמים שכתב הר"ן )ע"ש(

 ספרי הן וסתם תב דלרבה, אף דרוב סופרים בקיאיןוב. הגמ' )שם( כ
  בפ"נ.דאצרוך" לשליח לומר בפ"נ  הוא אעפ"כ "רבנן גמירי, מיגמר דדייני

דאצריכו  הוא גזירתם נחלקו רש"י ותוס'. רש"י ד"ה ורבנןובסיבת 
' א לשם שנכתב כגון ועומד כתוב דאשכח דאיכא משום למלתא "למיחש

 .מלגרש" ונמלך כשמה ושמה כשמו ששמו עירו מבני

 דמסקינן י"ר משא"כ תוס' כתב בד"ה לפי שאין בקיאין לשמה "ואומר
 דמסתמא בעלמא לעז אלא וליכא גמירי ספרי וסתם הן בקיאין דרוב בסמוך

 דהא י""ואורדאצריכו  הוא ורבנן וכמ"ש התוס' בד"ה יערער". כדין שלא
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 כדי הסופר שכתבו ויאמר הבעל יערער שלא כדי היינו הכא רבנן דאצרוך
 .לשמה" בקי היה לא שהוא עדים עליו החתים והוא להתלמד

 דלכאורה קשה לרש"י, למה דחק רש"י לפרש במקרה דחוקה כזו?

 

 אפשר לפרש שרש"י סבר שהחשש הוא על הגט עצמו,אלא ע"פ מש"כ 
א שיהיה שהחשש הו יםברוס 'תוסולכן דחק למצאה חשש על הגט. משא"כ 

 לעז על הגירושין )כיון שלהגט אין שום חשש(.

 דאתיוהו, בינייהו איכא? בינייהו )בין רבה לרבא( ג. בגמ' )שם( כתוב מאי
 ידי מתחת יוצא והגט לגרשה שלוחים נעשו תרי. ומפרש רש"י "ושניהם בי

 יערער ואם הם שנים שהרי למימר בעי לא לרבא למימר בעי לרבה שניהם
 .לקיימו" מצויין הם הרי בעל

 השוק מן שנים שוים כך תרי, בי דאתיוה לי על רש"י "למה יםאלותוס' ש
  העדים". חתימת שמכירין

הנה לדעת רש"י א"א לדמה למקרה של שנים מן השוק. כיון שחלות 
הוא כשנתן לו הבעל את הגט )כדאמרינן  בפ"נ החיוב על השליח להגיד בפ"נ

שלוחים, לא חל כלל על השלוחים החייב, לעיל(. א"כ לדעת רבא, כשיש שני 
 כיון דא"צ לקיימו.

ו בבית דין שנים שיכולים ימשא"כ כשבא חד שליח, אף דשיש עכש
 .בפ"נ לקיים את הגט, הרי כבר חל עליו את החיוב להגיד בפ"נ

 וכן אפשר לומר לדעת רבה אחר שלמדו. ד. 

, הים ממדינת גט "המביא 27במשנהמ"ש מ 26הגמ' מקשה על רבה דהנה
 ,בחותמיו" יתקיים עדים עליו יש אם, נחתם ובפני נכתב בפני לומר יכול ואינו

פיקח כשנתן לו הבעל  'משנה מדובר במקרה שהשליח היבשוביאר רב יוסף 
קודם שהיה לו יכולת להגיד  – את הגט, ורק אחר שכבר נתן את הגט להאשה

"י שמקיימים שיכולה האשה לינשא ע ,נעשה חרש. והדין הוא – בפ"נ בפ"נ
קשיא", דהיינו מכיון שעדיין אין  ושואלת הגמ', "לרבה שתי עדים,הגט ב

יודעים אם נכתב הגט לשמה ע"י שמקיים החתימות, לשיטת רבה. איך 
 מתירים לה לינשא?

____ 
 ד, סע"ב.( 26

 לקמן ט, א. (27
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שלמדו כל העולם הדין של לשמה,  מדובר בהזמן לאחר ומתרץ שהמשנה
שהשליח צ"ל בפ"נ  ואין חשש שהגט לא נכתב לשמה, אלא שתקנו החכמים

 .לקלקולו דבר יחזור שמא גזירה בפ"נ, משום

, שכיחא דלא מילתא ונתחרש נמי? פקח יכול אינו, הכי וממשיך בגמ' "אי
 האשה ותנן, שכיחא דלא אשה והא. רבנן בה גזור לא שכיחא דלא ומילתא

 תחלוק נ? שלא"ובפ נ"בפ לומר שצריכה ובלבד, גיטה מביאה עצמה
 . בשליחות"

בשליחות" לכאורה יש מחלוקות רש"י  תחלוק שלאבהתירוץ "הנה 
 ותוס'. 

 חלקו לא הוא, שינויא – בשליחות תחלוק שלא" פרשדהנה רש"י מ
 הוצרך שהרי הוא חילוק לאו יכול דאינו הא אבל לשליח שליח בין חכמים

 דלא דמילתא דהיינו, דהגמ' חוזרת מתירוץ הראשון .אפשר" שאי אלא לומר
רבנן, ומפרש שכן גזרוהו רבנן על כל השלוחים. רק שמה  בה גזור לא שכיחא

 אנו יכולין לעשות שאי אפשר לו לדבר.

 תחלוק שלאשהפשט בהגמ'  מפרשים באופן אחר, 28משא"כ תוס'
היינו, שהגמ' אינה חוזרת ממ"ש בתחילה.  .דיכול" "בשליחות היא בשליחות

 רק דהו"א שבשליחות דיכול פסלוהו החכמים הגט בלי בפ"נ בפ"נ גזירה שמא
לקלקולו. משא"כ בשליחות דאינו יכול )פיקח שנתחרש(, לא גזרו  דבר יחזור

 החכמים כלל שצריך לומר בפ"נ בפ"נ.

 –ל הגמ' , מה נשתנה בין ההו"א ש29ולכאורה צריך להבין לשיטת רש"י
דסלקא דעתין דפקח ונתחרש נכנס בגדר של כל השלוחים )אלא דלא שכיח(, 

 ובין המסקנא ששונה הוא משאר שלוחים?

 שהביאו שנים: הונא מרב שמואל מיניה הגמ' ממשיכה ואומרת: "בעא
? צריכין אין או נחתם ובפנינו נכתב בפנינו שיאמרו צריכין, הים ממדינת גט

 . ומפרש הגמ' כדלעיל שמדובר בהזמן לאחר שלמדו. צריכין" אין: ליה אמר

 דבר יחזור שמא גזרה נמי? חד, הכי ושואלת הגמ' עוד הפעם: "אי
, שכיחא דלא מילתא גיטא דמייתו תרי בי נמי? תרי בי, הכי אי. לקלקולו

____ 
 בשליחות. תחלוק בד"ה שלא( 28

 כפי שהקשה הת' הנעלה שמואל שי' פרידפערטיג. (29
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 שכיחא? . . שלא דלא אשה והא. רבנן בה גזור לא שכיחא דלא ומילתא
 בשליחות. תחלוק

 חד אטו שכיח דלא חד דגזרינן דחד בשליחות' : "פי30התוס'ומפרשים 
היינו שתוס' הולכים לשיטתם שהגמ'  .גזרינן" לא חד אטו תרי בי אבל דשכיח,

אינה חוזרת ממ"ש בתחילה. רק סוברים שבשליחות דחד פסלו החכמים 
חד  להגט מפני שלא אמרו בפ"נ בפ"נ אף בשליח דאינו שכיח, גזירה אטו

גזירה הוא  כידשכיח. משא"כ בשליחות דתרי אינו שכיחא, ולא גזרו החכמים 
 לגזירה.

והנה, לכאורה צריך עיון מהו שיטת רש"י, שהרי כאן )במקרה הזאת( אינו 
בשליחות"? וקשה, שלכאורה אי  תחלוק מפרש מהו הפירוש של "שלא

ם אפשר לפרש כמו שפירש ברישא, דא"כ הוה צריכים למימר, שהשתי עדי
 לא שכיחא דלא יאמרו בפ"נ בפ"נ, כיון דהגמ' חוזרת על תירוצה של "מילתא

 לומר הוצרך רבנן", ואי אפשר לפרש כמו שביארנו ברישא ש"הרי בה גזור
 אפשר". וא"כ קשה למה אינו מפרש רש"י שיטתו כאן. שאי אלא

ואולי יש לפרש ע"פ מש"כ שהמחלוקת בין רש"י ותוס' תלוי מתי חל 
 על השליח לומר בפ"נ ובפ"נ.  תקנת חכמים

דלשיטת רש"י החיוב של התקנה לומר בפ"נ בפ"נ חל על השליח בזמן 
נותן לו הגט. וא"כ בהרישא באמת א"א לחלק בשליחות, כיון דהחיוב  שהבעל

חל על השליח בשעה שהיה פיקח, וא"א להחכמים לעקור אחר כך גזירתם. 
נת הגט היה הכל ע"פ דין רק מכיון שבפועל א"א לו לדבר, אבל בשעת נתי

)שלכן אין חשש אמיתי שהגט אינו לשמה( שהרי היה יכול אז לדבר, הנה 
 משום עיגונא אקילו בה רבנן.

משא"כ בהסיפא, דבתחילה בשעה שנתן להם הבעל את הגט הרי היו 
שני שלוחים, מעיקרא לא תקנו החכמים לומר בפ"נ בפ"נ, כיון דהוי מילתא 

לגזור תרי דלא שכיח אטו חד ושכיח. ולכן רש"י אינו דלא שכיחא, ואין סברא 
 צריך לפרש שיטתו עוד הפעם בהסיפא, כיון דכבר מרמז לזה בהרישא. 

משא"כ לפי תוס', החלות של התקנת חכמים חל רק אחר שנתן השליח 
. וא"כ ברישא, מיד שנתן השליח הגט להאשה נעשה חרש. א"כ להאשההגט 

מקרה הזאת, דלא תקנו אלא במקרה דיכול. בכלל לא תקנו החכמים שיחול ב
 וכן אפשר לומר גם בהסיפא דלא תקנו החכמים כשיש שני עדים. 

____ 
 שם. (30
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 מכאןד"ה יטלנו הימנה "בתוס' וצ"ע דעת הר"י, שהרי בדף ו: כתבו ה
 ה"וה הימנה יטלנו מדקאמר נכתב בפני נתינה בשעת לומר דצריך משמע
 ולא פיקח כשהיה לה שנתנו לעיל מדקאמר דמהני דיבור כדי תוך נתינה לאחר

 אי י"לר מספקא דיבור כדי לאחר אבל שנתחרש עד נכתב בפני לומר הספיק
 אי נמי י"לר מספקא נתינה וקודם לאו או ענין באותו שעסוקים זמן כל מהני

 מהני.

". מעשה הגירושיןואפשר שיש בתוס' עצמו שני דעות מהו פירושו של "
החיוב הוא רק אחר שנתן  וחלות הגירושיןמעשה לדעת השאר בעלי התוס' 

השליח הגט להאשה. משא"כ לדעת הר"י, אף קודם שהשליח מוסר הגט 
. ורק מסופק אי אח"כ, כל זמן שעוסקים באותו ענין או מעשה הגירושין נקרא

 לא.

שואלת הגמ' "ולבעי תרי"? ומתרץ "עד אחד נאמן  (ב: גמ' )שםה. ב
 על מישראל ואחד אחד כל תורה מינההא באיסורין". ומפרש רש"י "שהרי

 .והחלב" הגיד ניקור ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת

 נאמן דבהנהו ושחיטה תרומה הפרשת להזכיר לו היה וכתב תוס' "ולא
לתקנם". ולכן פירוש שהמקור שעד  דבידו משום איסורא דאיתחזק ג"אע

 אחד נאמן באיסורין היא מנדה דדרשינן מקרא.

ומתרץ שכל  תוס' דלכאורה אף נדה בידה הוא? והקשה המהרש"א על
 זמן שרואה אין בידה לפסוק.

אולי יש לומר שרש"י סבר שכיון שכל כשרות של הגט תלוי באמירת 
בפ"נ של השליח, נקרא כן בידו לתקנה. משא"כ לתוס שכבר נגמר את הגט, 

 ", אין זה נקרא בידו לתקנה. 31ורק חסר ה"גילוי מילתא לידע אם לשמה נכתב

עפ"ז אפשר לפרש מה יהיה הדין עם יערער הבעל, לפי ההוא אמינא  ו.
 .בפ"נ דמועיל ערעור הבעל אפי' אחר שאמר השליח בפ"נ

 ואוקי ומערער אתי "השתא תרי כתב מצרכת ג.( ד"ה דאי דהנה רש"י )דף
הוא דין בהגט, אם  בפ"נ א. ויהיה פסול. דלפי רש"י שבפ"נ ז. .חד" לבהדי חד

 היה הגט פסול.יערער הבעל י

 לפרש ליה "יש ופסיל מערער בעל אתי כתב בד"ה חדתוס' משא"כ 
 בעלמא לעז משום פסול שיהא כן לפרש י"לר נראה אין . . ממש ליה דפסיל

____ 
  (.'בה( תוס' ד"ה עד אחד נאמן )31
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 ללעז שיאמינוהו היינו ליה ופסיל לפרש ונראה. .  כשר שהוא לן דקים כיון
 שפיר לשטתי'ה שערעור הבעל אין לו וזאת אתי .כשר" הגט מ"מ אבל

כשר", משא"כ לענין מעשה הגירושין  שהוא לן דקים שייכות כלל להגט "כיון
 אנו מאמינים את הלעז.

 

 

 

 ולרבא ליבעי תרי
 הנ"ל

 
גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר  ריש מסכת במשנה איתא

מבאר רבא שהטעם לזה הוא מכיון שאין  32בפני נכתב ובפני נחתם". ובגמ'
להקשות שלשיטת  33עדים מצויין ממדה"י לא"י לקיים הגט, וממשיך הגמרא

 –רבא קשה, שהרי לקיום שטרות צריך ב' עדים, וא"כ איך מאמינים השליח 
 הרי הוא עד אחד. ומתרץ הגמ' "עד אחד נאמן באיסורין".

יטת רבא הוא שכאן הנה לכאורה צריך ביאור, שהרי שאלת הגמ' על ש
מדובר בקיום שטרות, שלזה צריכים ב' עדים. ואם כן, מה ההו"א לתרץ "עד 

 מה ענין איסורין אצל קיום שטרות? –אחד נאמן באיסורין" 

דהאופן לתרץ שאלת הגמ' "ליבעי תרי, מידי דהוה  34וכמו שכתבו התוס'
וא"כ אקיום שטרות בעלמא", הוא לפרש איך שגט הוא שונה משאר שטרות. 
 אינה מובנת ביאור הגמ' ש"עד אחד נאמן באיסורין", דאינו קשור לגיטין.

וביותר אינו מובן, למה אין מתרצים ש"עדים על השטר נעשה כמי 
. ומדוע נכנס בכל השקלא וטריא אודות לכתחילהשנחקרה עדותן בב"ד" 

 איסורין ועריות, שבכלל אינן נוגע להענין של קיום שטרות?

____ 
 ( ב, ב.32

 ( ג, א.33

 ב, א. –( ד"ה מידי דהוה אכל עריות 34
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, שקיום הגט הוא שונה מקיום 35הקדם מש"כ הפנ"ייש לבאר זה, ב
שטרות דעלמא, דקיום שטרות דעלמא הוא להוציא ממון מיד מוחזק; 
משא"כ בגט אינו עדות על ממון. והביא ראי' מהרשב"א שבגט אנו מקיימין 

 אותו אפי' שלא בפני בעל דינו, דלא כמו בשאר שטרות. 

סורין", דהגט שלנו אינו עפ"ז י"ל שזהו מ"ש הגמ' ש"עד אחד נאמן באי
כמו שאר שטרות שבממון שלומדים ממש"כ "על פי שני עדים יקום דבר" 

 –שצריך שני עדים; אלא כאיסורין דסגי בחד. ועפ"ז מובן קושית הגמ' ע"ז 
 . 36שאפילו באיסורין כשאתחזק איסורא צריך שנים

וזה שהגמ' אינו מבאר לכתחילה כסברת ר"ל אפשר לומר גם ע"פ הפנ"י 
שם, ש"מימרא דריש לקיש לא איירי לענין דלא מצי למיטען מזוייף, אלא 
לענין שאין יכולין לחזור בהן". ולכן בתחילה לא רצה הגמ' לדחוק כתירוץ זו. 
אבל למסקנא, כשאי אפשר לתרץ בענין אחר, דחק ותירץ שי"ל שגם בענין 

 קיום אומרים "הוי כמי שנחקרו עדותן בבית דין". ע"ש. 

 

 

 

 כא"י לגיטין לרש"י ותוספות בבל
 הת' מנחם מענדל שיחי' בוימגארטען
 תלמיד בישיבה

מביא מחלוקת רש"י ותוס' / מבאר שיש ג' תקופות בישיבות דבבל / 
מיישב עפ"ז שיטת רש"י, ומקשה על תוס' / מביא מחלוקת רש"י ותוס' בנוגע 

 ליציאה מבבל / מביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במחלוקת / מבאר סיבת
אמירת בפ"נ ובפ"נ ע"פ חסידות / מבאר עפ"ז סברת מחלוקת רש"י ותוס' 

בסוגיתנו / מבאר הלשיטתי' דרש"י ותוס' / איסור יציאה מבבל בזה"ז / מבאר 
 מחלוקת רבה ורבא ע"פ פנימיות הענינים

 

____ 
 .ה בדין הוא( ד"35

 ( או שכיון שגט הוא ענין של עריות צריך שנים.36



 הי"א שבט ה'תשע"-יו"ד
 
101  
 

 

 א.
 מביא מחלוקת רש"י ותוס'

 : "איתמר בבל, רב אמר כא"י לגיטין ושמואל אמר37איתא במסכת גיטין
כחו"ל. לימא בהא קמיפלגי: דמר סבר לפי שאין בקיאין לשמה והני גמירי, 
ומר סבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי. ותסברא? הא רבה 
אית לי' דרבא? אלא דכ"ע בעינן לקיימו, רב סבר כיון דאיכא מתיבתא מישכח 

אמר ר' אבא אמר  שכיחי ושמואל סבר מתיבתא בגירסייהו טרידי. איתמר נמי,
. מתיב ר' ירמי': 38רב הונא עשינו עצמינו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל

והא בבל לצפונה דא"י קיימא? .  39"ר' יהודה אומר . . מעכו לצפון ועכו כצפון"
 . הוא מותיב לה והוא מפרק לה לבר מבבל".

 ובפירוש הגמרא נחלקו רש"י ותוספות: 

שבבל יהי' כא"י לגיטין, צריך שיהיו עדים רש"י מבאר, מכיון שבכדי 
, לכן, אע"פ שמעת גלות יכני' לבבל כבר היו בני תורה 40מצויין לקיים הגט

, מ"מ לא הי' זה מספיק בכדי שבבל יהי' 41בבבל )וידעו לעשות גט לשמה(
כא"י לגיטין, שלכך צריך עדים מצויין. ולכן ההלכה שבבל כארץ ישראל 

, ואז התחילו 42תא רב לבבל" וקבע ישיבה בסוראלגיטין, הותחל רק "מכי א
תלמידים ללכת מישיבתו של רב לישיבתו של שמואל וכן חזרה, וגם התחילו 
תלמידים להגיע לישיבות מכל העיירות שבבבל, ולכן, דוקא מכי אתא רב 

____ 
 ( ו, א.37

 ואילך 761בבבל )סה"ש ה'תשנ"ב ע' היינו נשיא הדור )ראה בהנסמן בקונטרס בית רבינו ש( רב 38

((. ועפ"ז יש להוסיף ביאור בזה שדוקא כשבא רב לבבל נעשה כא"י לגיטין מכיון שעד אז 70. 1הערות 

א נשיא הדור הראשון שהתיישב בקביעות בבבל ועם נשיה"ד ב 'ורב היבא"י, הנשיא ראש הסנהדרין  'הי

 בי כנישתא דהוצל ושם התיישב שמואל. 'אע"פ שעד אז היוגילוי כללות השכינה 

ועפ"ז יש לבאר למה דוקא כשבא רב לבבל נעשו עדים מצויין לקיימו ולא לפני"ז, בנוסף על הטעם 

שדוקא כשבא רב באו יותר בני ישראל לישיבתו מכיון  –ישיבה בסורא  'משום שלא הי –הפשוט 

ור ולכן מקומו הוא בדוגמת הביהמ"ק בזמן הגלות, דהביהמ"ק נקרא ת"תל תלפיות" נשיא הד 'שהוא הי

 ראה בזה בארוכה בקונטרס הנ"ל ס"ה ואילך. וש"נ.  – "תל שכל פיות פונים לו"

 ( משנה ריש מסכת גיטין.39

 ( שיטת רבא בגמרא לעיל )ב, רע"ב(. וכ"ה לשיטת רבה )דמודה לרבא( כמבואר בגמרא ד, סע"ב. 40

ב כד, טז( לא פסקה תורה מהם" )רש"י ד"ה -דמשגלה יכני' לבבל והחרש והמסגר עמו )מלכים( "41

 מכי אתא רב לבבל. וראה גיטין פח, סע"א(. 

 ( רש"י שם וד"ה מתיבתא.42
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( לגיטין. אבל מקודם לכן, "אע"ג דגמירי", 43לבבל, נעשה הדין דבבל כא"י )גם
 כא"י מכיון שלא היו עדים מצויין.לא הי' בבל עצמה 

, שלכאורה לפירושו לא מובנת שאלת הגמרא, 44ור"ת מקשה על פירש"י
שבמשנתינו לא מבואר שבבל כא"י לגיטין. שהרי, זה שבבל כא"י לגיטין 
הותחל רק מכי אתא רב, ואיך אפשר להקשות ממתניתין שנכתבה לפני 

 שאתא רב לבבל?

ישראל לגיטין כבר מגלות יכני', רק  ולכן מבאר ר"ת, שבבל היתה כארץ
שרב גילה הלכה הזאת כשבא לבבל. ואח"כ מובא בתוספות עוד פירוש, 

 שמכי אתא רב לאו היינו רב ממש אלא כלומר רבנים ובעלי תורה.

 ב.
 מבאר שיש ג' תקופות בישיבות דבבל

ויש לתרץ קושיית התוספות על פירש"י, בהקדם מ"ש באגרת ר' שרירא 
וז"ל: "באמת היו ישיבות גדולות מגלות יכני', והי' גם בנהרדעא בי  45גאון

כנישתא דשף ויתיב, ור' נתן הי' בבבל ושנה שמה הרבה ברייתות הנקראות 
משנת דר"נ, והי' שמה ר"ח אחי ר' יהושע, ורב הונא ריש גלותא, ור' יאשי' 

נת תק"ל דהוצל, ור' שילא, ושמואל, והרביצו תורה הרבה. רק ביומי דרבי בש
למלכות יון דרגילנא בי', נחת רב לבבל, ולא רצה לדחות מקומו של שמואל 
בנהרדעא, והלך למתא מחסיא. והוו ישראל נפישי דאפילו איסור והיתר לא 

, דלא ידעי אם יש איסור לבשל ולאכול בשר 46ידעו, כמו דאמרינן בחולין
יא, ע"ש בחלב, ובקעה מצא וגדר. וקבע ישיבתו בסורא דנקרא מתא מחס

דמכי אתא רב לבבל, נעשה כל מדינת בבל אפילו סורא כארץ ישראל מפני 
 שרב הרביץ שם תורה.

____ 
 א. ובפירש"י ותוס' שם ד"ה מכי אתא רב לבבל. ( ראה ב"ק פ,43

 ( תד"ה מכי אתא רב לבבל. ועיין גם בד"ה זה בב"ק שם.44

)וממשיך במהר"ץ חיות שם: שם כתירוץ לשיטת רש"י בסוגייתנו.  בא במהר"ץ חיות ב"ק( הו45

, שהיתה שם מקום קבוע לישיבות '"וקודם שבא רב לבבל, לא היו בקיאים לשמה רק נהרדעי וסביבותי

עוד מגלות בית ראשון. ובגיטין דלא חשיב רק עכו כא"י לגיטין, אבל בבבל לא, היינו אפילו נהרדעי, 

ה הש"ס שפיר דטעמא דבבל כארץ ישראל מכי נחית רב לבבל הוא משום שריבץ תורה, וא"כ מקש

בנהרדעי שייך זה קודם שבא רב שהיו בקיאים בתורה ובחכמה ע"י ישיבות הקבועות שמה מזמן קדמון, 

וזה אמת"(. אבל לכאורה, ביאור זה בשיטת רש"י לא אתי לפי פי' התוס' הרא"ש דלקמן, שגם בזמן 

 היו הרבה ישיבות בבבל, וכשעלו ר"ח ובניו הופסקו, וכשבא רב חזר וייסדם. המשנה

 ( קי, א.46
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איתא: "שהרי משגלו החרש והמסגר לא מצינו  47והנה בתוספות הרא"ש
שחזרו והיו שם מעולם הרבה ישיבות ולא פסקו עד שעלו ר' חייא ובניו 

מיתניא מתניתין עדיין  כדאיתא בסוכה וכי אתא רב לבבל חזרו הישבות וכי
 לא עלו ר' חייא ובניו". עכ"ל.

ולכאורה היוצא מכל הנ"ל, שבהישיבות דבבל היו ג' תקופות: א( משגלו 
החרש והמסגר לבבל שאז קבעו ישיבה בנהרדעא, וגם היו ישיבות בכל מדינת 

. ב( משעלו ר' חייא ובניו, 49, אלא שלא היו עדים מצויין ממדינה למדינה48בבל
פסקו הישיבות בסביבות סורא ועוד מקומות בבבל, ונשארו רק שאז הו

. ג( כשבא רב לבבל מצא הרבה עמי הארצים 50המקומות בנהרדעא וסביבותי'
( ולכן קבע שם ישיבה, ומאז 51בסורא )כתוצאה מזה שהופסקו הישיבות

 ואילך היתה התורה קבועה גם בסורא. 

בלשמה, ומ"מ לא היו  נמצא, שבתקופה הא' דבבל היו כל בני בבל בקיאין
(. ועל כן בתקופה הזאת, בבל עצמה לא 52עדים מצויין בבבל )ויל"ע הטעם לזה

היתה כארץ ישראל לגיטין, שהרי לא היו עדים מצויין לקיימו. מ"מ מבבל 
לארץ ישראל, מכיון שהיו ישיבות בב' המקומות, היו עדים מצויין מישיבה זו 

גט מבבל לארץ ישראל, אינו צריך לומר  לישיבה הב'. ועל כן הי' הדין דהמביא
 בפ"נ ובפ"נ, אבל בבל עצמה לא היתה )עדיין( כא"י;

ואח"כ, כשעלו ר"ח ובניו, נעשו הרבה בני ישראל בבבל עמי הארצים )לפי 
שפסקו הרבה ישיבות(, ולכן המביא גט מבבל לא"י )בכללות, מלבד המקומות 

____ 
 ( ד"ה מכי אתא רב לבבל.47

 כמובן מתוס' הרא"ש הנ"ל.( 48

 ( כמובן מדיוק לשון רש"י הנ"ל "אבל מעיקרא לא ואע"ג דגמירי". 49

ה לכאורה, מתאים ( תוס' הרא"ש הנ"ל. וראה לעיל מפי' מהר"ץ חיות בשיטת רש"י, ובפרט ז50

 ביאורו עם פי' תוס' הרא"ש.

( אגרת רב שרירא גאון שם. ולהעיר, שרב חי לערך באותו זמן כמו ר' חייא )ראה רמב"ם 51

בהקדמתו לספר הי"ד(, ואם כן צע"ק איך היתה ירידה גדולה כ"כ )עד שלא ידעו אם יש איסור לבשל 

 בשר בחלב(, במשך זמן כה קצר. ויל"ע.

הטעם לזה, שאע"פ שמבבל לא"י היו עדים מצויין לקיימו משא"כ בבבל עצמה לא היו ( ואולי י"ל 52

, שאיפוא שנמצא נשיא הדור, שם כולם פונים, ועל כן 8עדים מצויין עד שבא רב לבבל, ע"פ הנ"ל הערה 

לפני שבא רב לבבל, שכל נשיאי הדור היו )בקביעות( בא"י היו עדים מצויין מבבל לא"י, משא"כ אח"כ 

 ( לבבל הנה גם בבבל עצמה נעשו עדים מצויין.נשיא הדורבא רב )כש
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הרדעא וכדומה( הי' צריך לומר שעדיין היו עדים מצויין מבבל לא"י, דהיינו נ
 בפ"נ ובפ"נ;

ואח"כ בא רב לבבל, וקבע ישיבה בסורא כך שבבבל עצמה היו עדים 
מצויין, ועל כן נעשה מדינת בבל עצמה כארץ ישראל, וגם המביא גט מבבל 
לא"י לא הי' צ"ל בפ"נ ובפ"נ. ופעולת רב לבבל היתה בשתים: הן שנעשו עוד 

 עשו עדים מצויין לקיימו.הפעם בקיאין בלשמה, והן שנ

 ג.
 מיישב עפ"ז שיטת רש"י, ומקשה על תוס'

, שקושיית 54: רש"י סובר53וע"פ הקדמה הנ"ל יש לבאר שיטת רש"י הנ"ל
שבבבל היו בקיאין בלשמה והיו תמיד תלמידי  –הגמרא ממשנתינו היא 

חכמים שהיו עולין מבבל לא"י, וחוזרים לבבל. וא"כ היו גמירי וגם עדים 
, וא"כ אמאי לא אמר המשנה "המביא גט ממדה"י )לא"י( מבבל לא"ין מצויי

חוץ מבבל"? אלא הרי זה ראי' לשיטת שמואל )שחולק על רב(, שבבל לאו 
כא"י לגיטין. והטעם על זה הוא, משום ד"מתיבתא בגירסייהו טרידי", ]ולכן 
גם בבל עצמה לא תהי' כא"י מאותו טעם, אלא שבמשנה מדובר מבבל לא"י[. 

" אינה ממדה"יוע"ז מתרץ הגמרא "לבר מבבל" שכוונת המשנה ב"המביא גט 
ממדינת בבל. ונמצא שהקושיא והתירוץ אינה על הא דאיתמר "בבל )עצמה( 

 סברתכא"י מכי אתא רב לבבל" היינו שמדינת בבל עצמה היא כא"י, אלא על 
ות, מתלמידי הישיב –רב שבבל יכול להיות נחשב כא"י עי"ז שמצויין עדים 

 דהרי מוכח ממתניתין שאינה כא"י משום ד"מתיבתא בגירסייהו טרידי".

ועפ"ז צריך להבין בשיטת תוס': א( במה חולקים תוספות על רש"י, מהו 
דוקא ה הי' בבל כא"י, הרי גם לשיטתם, הנפק"מ אם באמת כבר מזמן יכני'

כשבא רב לבבל חידש שבבל עצמה תהי' כארץ ישראל, ובפשטות גם מודים 
שבזמן המשנה היו עדים מצויין מבבל לא"י )שלכן אפשר להקשות מהמשנה 

(. ונמצא שאין הכרח לפרש הגמ' שרב הורה לנו שמימות 55שלנו על סברת רב
 יכני'ה הי' בבל כא"י?

____ 
 ( ראה פנ"י על סוגייתנו. 53

 ( ד"ה שם בפירש"י בד"ה מתיבתא.54

( ואף שיש לומר שהם חולקים במציאות, דהוי דבר שאי אפשר לברר )ראה שד"ח מערכת כללים 55

 א ניחא למימר הכי, כמובן מעצמו. מערכת המ"ם סי' קסד(, מ"מ ל
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ב( מהי הפירוש בזה שמכי אתא רב הורה שבבל כארץ ישראל לגיטין, וכי 
 ? 56לא ידעו לפני"ז הלכה כה חשובה

 ד.
 מחלוקת רש"י ותוס' בנוגע ליציאה מבבלמביא 

והנה יש לבאר סברת המחלוקת בין רש"י לתוספות, בהקדם עוד 
 מחלוקת בין רש"י לתוספות:

: ר' זירא הוה קמשתמיט מיני' דרב יהודה, 57דהנה איתא במסכת כתובות
דבעא למיסק לא"י. דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה 

והיו שמה עד יום פקדי אותם נאם ה'" ורבי זירא, ההוא "בבלה יובאו  58שנאמר
בכלי שרת כתיב . . אמר רב יהודה אמר שמואל "כשם שאסור לצאת מא"י 
לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות" . . אמר רב יהודה כל הדר בבבל 

 "הוי ציון המלטי יושבת בת בבל". ע"כ. 59כאילו דר בארץ ישראל שנאמר

לצאת מבבל: לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה  ופירש"י: "כך אסור
תמיד". דהיינו שהטעם לאיסור היציאה מבבל הוא מפני שיש שם ישיבות 
וכו'. ומובן משיטתו: א( אם נתבטלו הישיבות בבבל, סר גם איסור היציאה 
ממנה. ב( לאידך גיסא, אם יש מדינה אחרת שיש בו ישיבות ע"ד הנ"ל, יהי' 

 אסור לצאת ממנה. דינה כא"י בענין ש

חולק על שיטת רש"י, ומפרש שטעם האיסור הוא  60והנה הרמב"ם
מחמת גזירת הכתוב ד"בבלה יובאו", דהיינו )לא מצד קדושתה שיש בה 
ישיבות קבועות וכו', אלא( מצד בחירתה ע"י הקב"ה כמקום בנ"י בזמן הגלות. 

. 61בות שםועפ"ז נמצא: א( שישנה איסור יציאה מבבל אע"פ שיתבטלו הישי
 ב( אי"ז שייך למדינה אחרת בחו"ל.

____ 
 'ראה ביאור בזה בחשק שלמה )ברש"י ד"ה מכי אתא(, שרב הונא אמר כן מפני כבוד רב שהי (56

רבו, אבל לכאורה לא מסתבר לומר שרב הונא אמר הלכה, לחלוק כבוד לרבו, שהרי ישנם עוד אופנים 

 איך לתת כבוד, ולמה חלק לו כבוד דוקא באופן זו? וכפשוט.

 קיא, א.-( קי סע"ב57

 כז, ב. '( ירמי58

 ב, יא. '( זכרי59

 יב.-( ראה רמב"ם הלכות מלכים פ"ה הלכה ז60

( וראה בפנ"י על הסוגיא שם, שגם לשיטת הרמב"ם וכביאור התוס' )הובא לקמן בפנים( הרי 61

האיסור שייך רק לאלו שנשארו בבבל מזמן גלות ראשון ועפ"ז גם לשיטת הרמב"ם אין בזה נפק"מ 
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ויש לומר שתוספות בסוגייתנו סוברים כהרמב"ם ועפ"ז אפשר להסביר  
 סברתם וכדלקמן.

, שמקשה על דין הנ"ל 62על הסוגיא שם תוספות]ולהעיר מהמבואר ב
הרי ר"י הי' בזמן  –דרב יהודה ש"כל העולה מבבל . . שנאמר בבלה יובאו" 

שאפילו את"ל שמפסוק הזה  –וק הנ"ל מוסב על גלות בבל דגלות אדום, ופס
אפשר ללמוד שבבל יהי' בזמן הגלות כא"י, מ"מ ה"ז רק שייך לגלות בבל ולא 

 להגלויות שלאח"ז?

ומבארים בזה: "אע"ג דהאי קרא בגלות ראשון כתיב, י"ל דבגלות שני נמי 
מקור קפיד קרא". דהיינו שמבארים הגמרא לפי שיטת הרמב"ם שסובר שה

 לאיסור היציאה מבבל בזמן הגלות הוא מגזירת הכתוב הנ"ל[.

 ה.
 מביא ביאור כ"ק אד"ש מה"מ במחלוקת

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ביאור הפנימי במחלוקת הנ"ל:  63והנה בלקו"ש
בהמעלה דא"י לגבי שאר הארצות שבעולם, ישנם ב' עניינים: א( קדושת 

והא תליא בהא, שהקדושה הארץ, ב( בחירת הקב"ה בה כנחלת עם ישראל. 
 בארץ ישראל הוא מפני בחירת הקב"ה.

וממשיך, שעל כן בנוגע לבבל, הרמב"ם סובר שהאופן בה בבל דומה 
לא"י הוא מצד הבחירה, ורש"י סובר שבבל דומה לארץ ישראל בעיקר מצד 
קדושתה. אלא שגם רש"י סובר שיש בחירת הקב"ה בבבל אלא שאם בטל 

כבא"י. משא"כ הרמב"ם סובר שאף אם בטלה  קדושתה בטל בחירתה דלא
קדושתה מכיון שעיקר הדמיון לא"י הוא מצד הבחירה, עדיין לא בטל 

 בחירתה וישנה איסור לצאת ממנה לשאר ארצות ואפילו לא"י.

, שמכיון שישנה כלל ד"אפושי מחלוקת לא 64]ולהעיר מהמבואר שם
על כן י"ל שגם רש"י מסכים שאיסור היציאה מבבל מפני שיש בה  65מפשינן"

ענין הבחירה )כנ"ל(, וגם הרמב"ם מודה שגזירת הכתוב "בבלה יובאו" שייך 

____ 
 פנים ס"ט.לפועל בזמה"ז )לרוב בנ"י(. וכדלקמן ב

 ( ד"ה בבלה יובאו והיו שמה.62

 ואילך. 199( חי"ח ע' 63

 וסי"ב. 75( בהבא לקמן ראה שיחה הנ"ל הערה 64

 .69( נסמן בשיחה הנ"ל הערה 65
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גם לענין לימוד התורה שבה, דהיינו שבבל בעצם הוא מקום מסוגל לתורה 
 יותר משאר ארצות[.

 ו.
 מבאר סיבת אמירת בפ"נ ובפ"נ ע"פ חסידות

, מבאר כ"ק אד"ש 66דכהנ"ל לענינינו: בהדרן על מסכת גיטיןהקשר 
מה"מ הענין דבפני נכתב ובפ"נ ע"פ חסידות. דהנה ידוע, שההפרש בין ארץ 

, דהיינו 67ישראל לחוץ לארץ הוא שארץ מלשון ש"רצתה לעשות רצון קונה"
מצד קדושתה, יכולים להרגיש בגילוי איך שהיא תחת  –שבארץ ישראל 
וע"כ היא רוצה לעשות כל מה שהקב"ה רוצה. משא"כ בחו"ל שליטת הקב"ה, 

נראה בגילוי שהם תחת שליטת שרי אומות העולם, ועל כן לא מודגש בהם 
 בגילוי שהם תחת שליטת הקב"ה.

, שהגירושין חל רק כשהגט יוצאת מרשות 68והנה אצל גט ישנה דין
הגט מכיון  הבעל. ועל כן בנוגע להקידושין דבנ"י עם הקב"ה, לא שייך ענין

וכל הארץ היא רשותו של הקב"ה, על כן א"א  69ש"מלא כל הארץ כבודו"
 הבעל, וא"כ לא חל דין גירושין. –שהגט תצא מרשותו של הקב"ה 

אבל כל זה בא"י, שניכר בגילוי איך שהארץ היא רשותו של הקב"ה. אבל 
"ו בחו"ל, מכיון שאינה בגילוי תחת שליטת הקב"ה, הו"א ששם יכול להיות ח

גט בין הקב"ה וישראל, לכן המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב 
ובפ"נ, דהיינו שליח הבא ממדינת הים שמסמל איך שעכשיו אפשר ח"ו להיות 
גט בין הקב"ה וישראל, הנה גם השליח צריך להעיד שהוא רק שליח מהבעל 

צא הקב"ה, וגם בחו"ל הקב"ה הוא הבעל, וא"כ נמצא למפרע שהגט לא י
 מרשות הבעל, ולא חל הדין דגירושין. ע"כ.

 ז.
 מבאר עפ"ז סברת מחלוקת רש"י ותוס' בסוגיתנו

היוצא מהשיחה הנ"ל, שהדין ששליח צ"ל בפ"נ בפ"נ הוא דוקא בהמביא 
ממקום רחוק ברוחניות )מדינת הים(, וי"ל שיש ב' אופנים לבאר הטעם 

____ 
 ואילך(. 171( לקו"ש ח"ט שיחה ב' לפ' תצא )ע' 66

 ( ב"ר פ"ה, ח. וראה תו"א בתחילתו )א, ג(.67

 ( גיטין פ"ח. טושו"ע אה"ע סקל"ט.68

 ' ו, ג.( ישעי69
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". א( דאין המקום לההלכה ד"המביא גט ממדה"י צריך שיאמר בפ"נ ובפ"נ
חלק מארץ ישראל, דהיינו שבעצם היא בגדר "מקום רחוק", ולא שייך שינוי 
בזה. ב( דאין במדה"י אותה קדושה שיש בארץ ישראל, שבא"י יש בה 
ישיבות, בתי דינם וכו'. ומצד סברא זו, הנה אם יש מקום במדה"י שיש בה כל 

 ה כא"י לגיטין.המעלות דא"י, היינו שיש בה ישיבות, וכיו"ב, דינ

ועפ"ז יש לבאר סברת המחלוקת בין רש"י לתוספות בסוגייתנו, ש)כנ"ל 
סס"ב( יש ב' דברים שפעל רב כשבא לבבל: א( שפעל שיהיו בקיאין בלשמה. 

 ב( פעל שיהיו עדים מצויין.

והנה זה שנעשו בני בבל בקיאין בלשמה, לכאורה צריך ביאור, שלכאורה 
לקלקולו". והסברא לזה יש לבאר בשתי יש לחשוש "שמא יחזור הדבר 

אופנים )ע"פ הנ"ל(: א( מכיון שנקבעו בה ישיבות אין לחשוש שמא יחזור 
וכו'. ב( בבל בעצם היא שונה מכל מגדינות הים בזה שיש בה בחירת הקב"ה, 
וזה פועל גם על לימוד התורה שבה, שהיא באופן שאין לחשוש שמא יחזור 

 וכו'.

י כל מדינה במדה"י שיש בה ישיבות אין לחשוש והנה לפי אופן הא' הר
ה"ה כארץ ישראל לגיטין. משא"כ לפי אופן  70שמא יחזור וכו' ולשיטת רבה

 הב' הרי זה ענין השייך למדינת בבל במיוחד.

ועוד נפק"מ בין ב' האופנים: לפי אופן הא' שייך לומר שמשבא רב לבבל 
לפי אופן הב' לא שייך  נעשו בקיאין בלשמה, ובמילא כא"י לגיטין. משא"כ

אלא צריך להיות שבבל היתה כארץ  עשו בקיאין בלשמה רק מכי אתא רב,שנ
כבר מימות יכני' )שאז היתה בחירת הקב"ה בבבל כנ"ל  71ישראל בכח

 בארוכה(.

____ 
ראה  –( משא"כ לשיטת רבא, שהרי הענין שעדים מצויין אין שייכות ללימוד התורה שבמדינה )70

לקמן בגמרא אודות ארדשיר ואקטיספון שמחמת מו"מ יש עדים מצויין(. שלכן כל מדינה במדה"י שיש 

ן בסוגייתינו. בה עדים מצוייין הנה לשיטת רבא הוי כא"י לגיטין )ראה תד"ה ומבי ארדשיר. חי' הרמב"

 ועוד(.

( וע"ד ארץ ישראל בזמן הזה, שאם בקיאין בלשמה איצ"ל בפ"נ ובפ"נ, אבל אם אין בקיאין צ"ל. 71

ומ"מ גם בזמן דאין בקיאין שונה א"י מכל הארצות בזה שאם יחזרו להיות בקיאין בלשמה איצ"ל בפ"נ, 

קלקולו. וע"ד המבואר בתד"ה משא"כ במדה"י אע"ג דבקיאין בלשמה איכא למיחש שמא יחזור הדבר ל

בנוגע  –ו, א )וראה ג"כ רמב"ם הל' גירושין פ"ז ה"ח. שו"ע סי' קמ"ב ס"א(  –שאני בני מחוזא דניידי 

 לשיטת רבא.
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והורה להם שבבל  –ועפ"ז מובן ג"כ פירוש התוספות ב"מכי אתא רב" 
ש בזה הוא, לא שמימות יכני' דינה להיות כא"י לגיטין מימות יכני', דהפירו

היתה בבל כא"י בפועל )לענין גיטין(, אלא שבכדי שבפועל תהי' כא"י לגיטין 
מכי אתא רב, צ"ל שהיתה כא"י בעצם גדרה כבר מימות יכני' )שאז נבחרה ע"י 

 הקב"ה כמקום בנ"י בזמן הגלות(.

 ח.
 מבאר הלשיטתי' דרש"י ותוס'

ין רש"י לתוספות, שהמחלוקת והנה בסגנון אחר יש לבאר המחלוקת ב
בין לתוס' הוא, שלרש"י בבל כא"י מצד הגברא, ולתוס' בבל כא"י מצד 
החפצא, ועפ"ז יש לבאר עוד ב' מחלוקות בין רש"י לתוספות בהתחלת מסכת 

 גיטין:

:"כל חו"ל קרי 72א( איתא בריש המסכת: "המביא גט ממדה"י". ופירש"י
 –ים עליו א( והרי רקם וחגר לה מדה"י לבר מבבל". וכבר הקשו המפרש

וא"כ איך אומר רש"י  73ה"ה כא"י לגיטין אע"פ שאינם מא"י, –לשיטת הת"ק 
 ?75? ב( מה נוגע להזכיר כאן "לבר מבבל"74שכל חו"ל קרי לה מדה"י

וע"פ הנ"ל שלשיטת רש"י זה שבבל כארץ ישראל לגיטין אינו מצד 
שיש שם ישיבות קבועות, ]ולכן אינו שייך  –המקום עצמו אלא מצד הגברא 

רק לא"י, אלא כל מדינה במדה"י שיש שם ישיבות קבועות )בענין דבקיאין 
, 76בלשמה וגם עדים מצויין לקיימו כנ"ל בארוכה( הוי כא"י לגיטין[ יש לבאר

שמדינת הים פשוט שפירושו הוא חוץ ממדינות בחו"ל שהם כארץ ישראל, 
שהרי אפילו בבל שהיא רחוקה מא"י מכיון  –מבבל לבר  –ומביא ראי' לזה 

 דקביעי בה ישיבות דינה כא"י וכל שכן רקם וחגר.

פירשו שמדינת הים היינו "מקום רחוק", ומבאר כ"ק אד"ש  77והתוספות
מה"מ בשיחה )הנ"ל מלקו"ש ח"ט( שפירושו של מקום רחוק היינו רחוק 

____ 
 ( ד"ה המביא גט ממדינת הים.72

 א(. ( ראה חידושי הב"ח על רש"י ד"ה אפילו מכפר לודים )ב,73

 ( ראה רשב"א, רמב"ן. ריטב"א. ועוד.74

אינו כביאור הר"ן שבהערה שלאח"ז  –( ראה חידושי הב"ח בריש המסכת )אלא שלפי ביאורו 75

 במחלוקת רש"י ותוספות, מש"כ לפי מה שיבואר לקמן ע"ש(.

 ( ע"פ המבואר בר"ן )על הרי"ף( סד"ה ללוד. עיי"ש.76

 ( בד"ה ממדינת הים.77
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י רקם וחגר דפליג בהו , והתנא הזכירו בלשון זה דוקא, "לאפוק78ברוחניות
ר"ג". ויש לבאר שזהו לשיטתם שזה שמדינה בחו"ל תהי' כא"י לגיטין שייך 
דוקא במקום שיש בה בחירת הקב"ה, ואינו שייך שמדינה שהיא בגדר מדה"י 
תהי' כא"י לגיטין. ועל כן מקום שהוא רחוק מא"י פשיטא דהיא בגדר מדה"י 

וכים לא"י בגשמיות, הרי זה וסברת הת"ק היא, שזה שרקם וחגר כא"י סמ
מורה על קירבותם לא"י גם ברוחניות. ואפילו ר"ג שחולק עליהם ואומר 
שרקם וחגר אינם כא"י, ה"ה סובר שזהו מצד הגברא )שאין אנשי א"י מצויין 

 .79שם(, אע"פ שמצד החפצא מודה הוא להת"ק

ב( בשיטת רבה בגמרא, דטעם תקנת המשנה לומר בפ"נ ובפ"נ הוא 
שהפירוש  80אין בקיאין לשמה, פליגי בה רש"י ותוס'. שרש"י ביארמשום ד

"אין בני מדה"י בני תורה, ואינם יודעים לכתוב  –ב"אין בקיאין בלשמה" הוא 
חולקים על רש"י ואומרים דהטעם הוא דאין הסופרים  81הגט לשמה". והתוס'

 . ויש לבאר סברת המחלוקת ביניהם על82מודים בהלימוד ד"וכתב לה לשמה"
פי הנ"ל, שלרש"י החיסרון דאין בקיאין לשמה הוא מצד הגברא ד"אין בני 

שבני מדה"י  –מדה"י בני תורה". משא"כ לתוספות החיסרון הוא בהחפצא 
 )החפצא( צ"ל לשמה.גט אינם מודים שה

חולקים אם החשש הוא רק לעז,  84ותוספות 83וגם בהמסקנא, זה שרש"י
י"ל  –בפ"נ לא נכתב הגט לשמה או שיש חשש אמיתי שאם השליח לא אמר 

____ 
 ( ועפ"ז מתורץ קושיית הר"ן )שם( על התוספות.78

( ועפ"ז יש לתרץ קושיא שלכאורה נופלת על שיטת התוספות: לקמן בגמרא )ד, א( איתא 79

שסברת ר"א במתניתין הוא "בכדי שלא תחלוק במדה"י", ומזה משמע לכאורה, שבעצם אע"פ שהת"ק 

סוברים דרקם וחגר כא"י היינו רק מצד הגברא )שאנשי א"י מצויין שם(, ועל כן שייך לומר שבכדי שלא 

מצד החפצא, אינם כא"י. אבל לשיטת התוספות שלת"ק רקם וחגר הם כא"י מצד החפצא, תחלוק 

מחמת קירבותה לא"י בגשמיות  –וכ"ש כפר לודים, צ"ל שר"א פליג על הסברא עצמה שעיר בחו"ל 

ה"ה כא"י גם ברוחניות, שהרי בפועל ה"ה בחו"ל, וע"כ סובר שאינם כא"י "בכדי שלא תחלוק במדה"י". 

לתרץ קושיית המהרש"א על תד"ה ומר סבר )גמרא שם(, דלפי שיטת התוספות מוכרח לומר, ועפ"ז יש 

שר"א סובר סברתו "בכדי שלא תחלוק וכו'" גם בההו"א דהגמרא שם, )ויכול להיות דמודה לר"ג דבני 

כפר לודים שכיחי וגמירי, אלא שאעפ"כ הרי כפר לודים אינה נחשבת לשיטתו כחלק מא"י, "בכדי שלא 

 וק וכו'". תחל

 ( ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה )ב, רע"ב(.80

 ( ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה )הא'(.81

 כד, א. תצא( 82

 ( ד"ה ורבנן הוא דאצריכו.83
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שהוא משום שלרש"י החסרון הוא בהאדם ולכן החשש הוא אמיתי. 
 .85ולתוספות עירעור הבעל תהי' בהחפצא )שהסופר אינו מודה כנ"ל(

 ט.
 איסור יציאה מבבל בזה"ז

והנה בקשר להנ"ל יש להעיר בענין איסור יציאה מבבל ושאר ארצות 
 בזמנינו זה:

בבל תלוי במח' הנ"ל דרש"י והרמב"ם, שלרש"י מכיון א( איסור היציאה מ
שאין בה ישיבות המרביצות תורה הרי אין שום איסור יציאה ממנה. ולרמב"ם 

שגם לדעתו אין איסור היציאה מבבל רק למי שהי'  86י"ל ע"פ ביאור הפנ"י
 שם מזמן גלות ראשון.

יסור ב( בנוגע שאר ארצות הרי לדעת הרמב"ם והתוספות הרי אין שום א
 יציאה. משא"כ לדעת רש"י.

 ]ובנוגע לפועל כמובן יש לשאול רב מורה הוראה[.

* * * 

 י.
 מבאר מחלוקת רבה ורבא ע"פ פנימיות הענינים

אם אומרים בפ"נ ובפ"נ  –והנה יש לבאר מחלוקות הנ"ל בין רבה לרבא 
משום דאין בקיאין לשמה, או משום דאין עדים מצויין לקיימו. ובין רב 

אם בבל כא"י לגיטין או לא )משום ד"מתיבתא בגירסייהו  – לשמואל
 :87טרידי"(, על פי פנימיות העניינים

____ 
( ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה )הב'(. ד"ה ורבנן הוא דאצרוך )בסופו(.ד"ה חד אתי בעל מערער 84

 .'ופסיל לי

שיטת רש"י, שפירש )ד"ה דאי מצרכת תרי( שהחשש ( ועפ"ז מתורץ לכאורה עוד קושיא על 85

הוא שמא יערער הבעל שלכאורה פירוש זה הוא כשיטת התוספות אלא הביאור בזה בפשטות הוא, 

פסול מפני"ז )לשיטת רש"י(, או לא  'שלשניהן חיישינן שמא יערער הבעל והנפק"מ הוא, אם הגט יהי

 )לתוספות(.

 ( כתובות שם.86

ן מיוסדים הם על ביאורים בלקולוי"צ וכנסמן לקמן. וכמובן שכל זה הוא כמה עניינים דלהל( 87

 בדרך אפשר בלבד.
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א' החילוקים בין ספירת החכמה לספירת הבינה, שמצד ספירת  88ידוע
החכמה הנה תלמוד קודם למעשה, ומצד ספירת הבינה הנה מעשה קודם 

ימין(, ובינה לתלמוד. וגם ידוע שחכמה היא שרש החסדים )ששניהם מקו ה
 היא שרש הגבורות )ששניהם מקו השמאל(.

. ומכיון 90, ורבא הוא מבחינת הבינה89והנה רבה הוא מבחינת החכמה
שמצד בחינת החכמה הנה תלמוד קודם למעשה, דהיינו שהעיקר הוא הכוונה, 
לכן סובר רבה שהטעם לאמירת בפ"נ ובפ"נ הוא מפני שאין בקיאין לשמה. 

נת בינה, שמעשה קודם לתלמוד, לכן הטעם משא"כ רבא שהוא מבחי
לאמירת בפ"נ ובפ"נ הוא מפני שאין עדים מצויין לקיים הגט עצמו )שהוא 

 ה"מעשה" בהגירושין(.

והנה בההו"א דהגמרא רבה אינו מודה לרבא, אבל בהמסקנא הנה רבה כן 
( היא כרבא. וביאור 92שההלכה )לפי רוב הפוסקים 91מודה לרבא. וכן ידוע

ל בד"א בהקדם ביאור חילוק הנ"ל בין חכמה לבינה אם מעשה קודם הענין י"
 או תלמוד קודם.

שתלמוד גדול, וי"א שמעשה גדול, אבל גם אלו שאומרים  93דהנה י"א
 . ולע"ל יהי' מעשה גדול.94תלמוד גדול הרי זה רק מפני שמביא לידי מעשה

 : מעלת התלמוד הוא בענין הגילויים. וכח המעשה שרשה95והטעם לזה
בעצם הנפש. ולכן מעשה הוא בעצם למעלה מתלמוד. ובמעלת המעשה על 
התלמוד שני עניינים בכללות. זה שהמעשה מעורר וממשיך את אור הבל"ג 
שלמעלה מהתלבשות בחכמה )תלמוד(, שלכן ההמשכה שע"י המעשה היא 
למטה יותר. וזה שהמעשה מגיע בהעלם העצמי שלמעלה גם מאור הבלי 

 גבול.

____ 
 הערות לסה"ת ע' חי. -( ראה לקולוי"צ88

 ( ראה לקולוי"צ אגרות ע' שדמ. ע' שב.89

 ( ראה לקולוי"צ על הש"ס ע' סב ואילך. וש"נ.90

ין א,ב )וראה ספר הזכות רמב"ם הלכות גירושין פ"ז הלכה א. שם הלכה י'. רי"ף מס' גיט( 91

 להרמב"ן שם(. רשב"א. שו"ע אה"ע סי' קמ"ב ס"א. ועוד. 

 ( משא"כ הראב"ד )בהשגותיו על הרי"ף שם( פוסק כרבה.92

 ( קידושין מ,ב. ב"ק יז, א.93

 .81 -81( נסמן בסה"מ מלוקט ח"ד ע' קיא הערה 94

 ואילך. ועוד. וש"נ.( בהבא לקמן ראה סה"מ שם. ע' קיז ואילך. סה"מ מלוקט ח"ה ע' רט 95
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המעשה עכשיו )דגם עכשיו העיקר הוא המעשה, והגדלות  והנה מעלת
דתלמוד הוא שמביא לידי מעשה, כנ"ל( הוא זה שע"י המעשה הוא המשכת 
אור הבל"ג, שלימות בענין הגילויים. וזהו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה 
שמעלה זו דמעשה נכללת בהגדלות דתלמוד. דזה שההמשכה דתלמוד היא 

שההמשכה באה למטה, הוא הגדלות דתלמוד,  באופן שמביאה למעשה,
שנמשך בו אור הבל"ג שעי"ז הוא נמשך למטה ומביא למעשה. וזה שלע"ל 
יהי' מעשה גדול הוא העילוי בהמעשה עצמו, שמגיע בהעלם העצמי 

 שלמעלה מהגילויים.

וע"פ כל זה יובן המחלוקת בין רבה לרבא: מצד רבה הנה כנ"ל תלמוד 
אינו מודה כלל לרבא. אלא שמכיון שישנה גם שייכות  גדול, ולכן הו"א שרבה
שגם הגדלות דתלמוד הוא רק מפני שמביא לידי  –בין תלמוד למעשה 

שענין הגט הוא ענין  96מעשה, לכן בהמסקנא רבה מודה לרבא. והנה ידוע
הגבורות )שמצד זה הנה מעשה גדול לפי שהגבורות שרשם מבינה( ועפ"ז יש 

מפני שעיקר ענין הגט שייך  –קים ההלכה כרבא לבאר זה שלפי רוב הפוס
 לבחינת רבא.

 ועד"ז יש לומר בנוגע לרב ושמואל:

שהחילוק באופן לימודם דרב ושמואל, הוא שאופן הלימוד דרב  97ידוע
הוא באופן ד"סיני", ואופן הלימוד דשמואל הוא באופן ד"עוקר הרים". והנה 

והענין דסיני שייך יותר לבחינת , 98הענין דעוקר הרים שייך לבחינת החכמה
לכן אצל גיטין ההלכה  100שרב שייך יותר לבחינת בינה . ועל כן, מכיון99בינה

כמותו שבבל כא"י לגיטין. וי"ל, שזה שבבל כא"י לגיטין מכיון שהוא שייך 

____ 
. ולהעיר מהמבואר שם שגם ברבא וגט יש ענין החסדים אלא שהם 22( לקולוי"צ הנ"ל הערה 96

 חסדים מוגבלים דז"א. עיי"ש.

מוסף בית משיח" א'  –. וש"נ. וראיתי בא' הגליונות של "התמים 18( ראה לקו"ש חט"ז הערה 97

לכן סובר שתלמידי הישיבות ג"כ חשובים כעדים  שביאר עפ"ז שלפי דרב אופן לימודו הוא באופן דסיני

 מצויין. משא"כ לשמואל "מתיבתא בגירסייהו טרידי" היינו מצד אופן לימודו דעוקר הרים.

 ( ראה לקולוי"צ אגרות שם.98

( אלא דהו"א להיפך שרב הוא בחי' ז"א, ושמואל הוא בחינת בינה, ולכן בההו"א דהגמרא רב 99

 בא )ראה לקולוי"צ על הש"ס ע' קסו. ולהעיר משם ע' קמה(.סובר כרבה, ושמואל סובר כר

 –( וי"ל שזהו גם מה ש"איתמר נמי" דרב אמר שבבל כא"י לגיטין הוא ר' אבא )בחינת בינה 100

בחינת הדעת )לקולוי"צ שם ע' נד. ועוד( ש"אם אין דעת אין  –ראה בהערה שלפני"ז( בשם ר' הונא 

 בלקולוי"צ אגרות ע' שנב(. הובא ונתבאר –בינה" )אבות פ"ג מי"ז 
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 101להענין ד"מעשה גדול", נמצא שהוא הכנה לגאולה האמיתית והשלימה
 דה א"י שתתפשט בכל הארצות".שאז יהי' מעשה גדול, וכנ"ל ש"עתי

 

 

 

 מתיבתא בגירסייהו טרידי
 

 שי' גינסבערג זלמן שניאורהת' 
 דפערטיגשי' הלוי פריהת' שמואל לייב ו

 בישיבה יםתלמיד

 
אינו צריך לומר  בא"י, ששליח המביא גט ממקום למקום 102מבואר בגמ'

, אם 103להכיר החתימות-בפני נכתב ובפני נחתם, לפי שעדים מצויין לקיימו )
. ובנוגע לבבל איתא 104יבוא הבעל לערער(, עי"ז שיש בתי דינים קבועים

: "איתמר בבל רב אמר כא"י לגיטין ושמואל אמר כחו"ל . . כו"ע בעינן 105בג'
י ושמואל סבר מתיבתא לקיימו רב סבר כיון דאיכא מתיבתא מישכח שכיח

 בגירסייהו טרידי".

____ 
( ויש להמתיק זה שר' ירמי' הקשה ע"ז שאמר רב, וזה שהוא מותיב לה והוא מפרק לה, לפי 101

)וש"נ(. ולהעיר שבגמרא  71-76והערות  162ראה לקו"ש חל"ה ע' ששמו רומז על ענין הגלות )

וא מבחינת בינה שזהו גם המבוארת בהשיחה שם נזכר רב, ר' אבא, ור' ירמי' )עיי"ש((. אבל מכיון שה

 בחינת בבל )לקולוי"צ שם(, לכן הוא גם מתרץ הקושיא.

 ( ריש מסכת גיטין.102

( כלומר, בני אדם בא"י הולכים תמיד ממקום למקום, וימצאו ב"ד בני אדם המכירים חתימת 103

 העדים.

 ( ד, א. 104

 ( ו, א.105
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ישיבות קבועות אחת בסורא ואחת בנהרדעא  - מתיבתאופרש"י: "
 - בגירסייהו טרידיןוהולכין תלמידים מזו לזו ומשאר עיירות להן ללמוד תורה. 

 ואין מכירין החתימות".

ומבי  107: "רב חסדא מצריך מאקטיספון לבי ארדשיר106ולקמן בגמ'
 -ון לא מצריך . . כ"ע בעינן לקיימו, והני )דבי ארדשיר ארדשיר לאקטיספ

רש"י( כיון דאזלי לשוקא להתם, הנך ידעי בחתימות ידא דהני, והני בדהנך לא 
 ידעי, מאי טעמא? בשוקייהו טרידי".

לאקטיספון, ומוסרין להן שם עדיות וחותמין  – אזלי לשוקאופרש"י: "
ד זמן שניגבים, לפיכך בני בשטרות, והשטרות ביד בני אקטיספון ע 108שם

אקטיספון מכירין חתימת בני ארדשיר, הלכך גט שנחתם בארדשיר ונשתלח 
לאקטיספון עדים מצויין לקיימו ואף בני ארדשיר כשהולכין שם לשוק 
יקיימוהו, אבל בני ארדשיר אינן מכירין חתימת בני אקטיספון ואע"פ שהולכין 

ו טרידין ואינן נותנין לב להסתכל שם תמיד לסחורה, דכל יום השוק, בשוקייה
 ולהכיר חתימת בני העיר.

: "וא"ת, לעיל דאמר בגירסייהו טרידי, אמאי לא אמרינן 109וכתבו התוס'
דבני המקום מכירין חתימתן, כדאמר הכא דבני אקטיספון מכירין חתימות בני 
ארדשיר, אע''ג דבני ארדשיר טרידי בשוקא? וי''ל דהנהו דבגירסייהו טרידי 

 ידי טפי ואין להם פנאי לחתום כלל".טר

דהיינו, שלפי ההו"א דהתוס', אפשר לדמות הבאת גט מבי ארדשיר 
לאקטיספון, להבאת גט ממקום שאין שם ישיבה למקום שיש שם ישיבה 

מקום הישיבה(.  –מקום שאין שם ישיבה, נהרדעא  –)לדוגמא ממחוזא 
ום למקום טרודים היינו, לשיטת שמואל שסובר שהתלמידים ההולכים ממק

בלימודם, למה לא יהיו התלמידים כהאנשים דבני ארדשיר שהם טרודים, 
ואעפ"כ חותמים על השטרות דבני אקטיספון. ועפ"ז נאמר ג"כ הכא, 
שהמביא גט ממחוזא לנהרדעא, אין צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ, כי התלמידים 

ם מכירים חותמים על שטרות במקום הישיבה, נמצא, אע"פ שאין התלמידי
חתימת בני המקום, מ"מ, בני המקום של נהרדעא מכירים חתימת התלמידים 

____ 
 ( שם.106

בני ארדשיר באו )תוס' ד"ה ומבי ארדשיר(. ( אקטיספון היא חוץ לבבל, ובי ארדשיר הוא בבבל 107

 לאקטיספון כי שם הי' השוק.

 ( ע"פ הגהות הב"ח צ"ל שמם.108

 ( ד"ה הני ידעי, על הגמ' שם.109
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צריכים לומר  –לשיטת שמואל  –, ולמה 110בני מחוזא שחתמו בנהרדעא –
 ממקום שאין שם ישיבה, למקום הישיבה?  –בפ"נ ובפ"נ באופן כזה 

ותי' התוס', הטרידי שבתלמידים הוא יותר, שאפי' אינם חותמים על 
 ות. שטר

: "לכאורה י"ל, אף דבני המקום מכירים חתימת 111והקשה הרש"ש 
התלמידים מ"מ החתימות רוב בני עירם שאינם תלמידים אינו נודעים להם, 
משא"כ על שוקא באים רוב בני העיר, ומה שאומר בגירסייהו טרידי הוא 

בני  112לטעם למה לא נאמר דהתלמידי' יקיימו חתימת בני עירם כדפרש"י
 כשהולכין לשוק יקיימוהו". ארדשיר

פי', לדברי הרש"ש, שאלת תוס' אינה מובנת, כי לולא תי' התוס', א"א 
לדמות הבאת גט ממחוזא לנהרדעא, להבאת גט מבי ארדשיר לאקטיספון, 
שהרי בי ארדשיר לאקטיספון באים רוב בני עירם. משא"כ ממחוזא לנהרדעא 

דים היו חותמים, מ"מ, באים רק קצת מבני עירם, ואפי' אם מעט התלמי
בכללות בני נהרדעא אין מכירים חתימות בני מחוזא. ולשיטת הרש"ש, 
הפירוש בגירסייהו טרידי הוא, שיש סברא לומר שהתלמידים לא יקיימו 

מחוזא(, ומביא ע"ז דברי רש"י, שכותב: "בני -החתימות שמכירים מבני עירם )
י פירושו שאין להם פנאי ארדשיר כשהולכים לשוק יקיימוהו", היינו שטריד

 מחוזא(.-לקיים החתימות דבני עירם )

היינו שלומד רש"י, דמה שהתלמידים הם טרודים, הוא כמו בני ארדשיר 
 שהם טרודים בהשוק, ומפני זה אין להם זמן לקיים השטר בב"ד.

סברת הרש"ש אינה מובנת כלל וכלל, שסברתו הוא  ,ולפענ"ד
עירם רק שהם טרודים להכירם בב"ד,  החתימות דבני מכיריםשהתלמידים 
"בני ארדשיר כשהולכין לשוק יקיימוהו", הא דברי רש"י  113ומציין לרש"י

שמביא, הוא בעובדא שהם "טרידי בשוקייהו", אבל אע"פ שהם טרודים 
בני עירם, ובדברי  –חתימות בני ארדשיר  –יכולים להכיר החתימות בב"ד 

 יקיימוהו".: "בני ארדשיר כשהולכין לשוק 7רש"י

____ 
 שהתלמידים שהלכו ( אבל המביא גט מנהרדעא למחוזא צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ, לפי110

 לנהרדעא ללמוד, היו טרודים ולא ראו חתימת בני נהרדעא.

 התוס' שם.( על 111

 ( ד"ה אזלי לשוקא.112

 ( ד"ה אזלי לשוקא.113
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א"כ, מנין להרש"ש שכוונת שמואל בטרידי, הוא שיודעים חתימות,  
, מפשטות הגמ' מובן, שזה אדרבהומאיזה סיבה שתהי' א"א להם להכיר, 

שהם טרידי אינו סתירה לקיים בב"ד השטרות, ורק שמפני הטרדה אין 
 מכירים חתימות חדשות?

מכירין  ואין -ידין )על בני הישיבות(: "בגירסייהו טר וכדברי רש"י
החתימות, אלא שהם טרודים לקיים  שמכיריםהחתימות", ולא מפרש רש"י 

 .114החתימות בב"ד

)שצריכים שרוב בני העיר יהיו הם שלומדים  הרש"ש דברילפענ"ד  ,וגם
, שצריכים "רוב בני עירם" לומרכלל, כי אי אפשר מובן  ואינלכאורה  בישיבה,(

שיש בתי דינים  -ין צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ דא"כ, מהו סברת הגמ' שבא"י א
 ?115עים, וכי רוב בני העיר בב"ד קאיקבו

 ועוד חזון למועד.

 

 

 

 שאני בני מחוזא דניידי
 הת' מנחם מענדל שי' הכהן הענדל

 בישיבה תלמיד

: "המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שיאמר 116איתא בריש מסכת גיטין
רב אמר:  –לענין בבל: "בבל  117בגמראבפני נכתב ובפני נחתם". וכן איתא 

 כא"י לגיטין".

____ 
( וגם, לדברי הרש"ש )שטרודים היינו שיודעים החתימות, רק שאין מקיימים אותם בב"ד(, 114

בעובדא כזו עדים מצויין לקיימו, רק שטרודים בהלימודים, ובעובדא כזו אפשר שיקיימו, א"כ )לפי 

 מקום "אין מצויין לקיימו"?שמואל שטרודים בגירסייהו( למה נקראו בני ה

 יש להם חתימת רוב בני העיר, בתי דינים קבועים" להרש"ש הוא, שב"ד( ואת"ל, שהפירוש ב"115

 אם המציאות כן הוא, במה עדיף "בתי דינים קבועים" בא"י דוקא?

 ב, א. –( משנה 116

 ( ו, א.117



 
118 
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: "רבה בר אבוה מצריך מערסא לערסא )משורת הבתים 118ולקמן בגמ'
שבצד רה"ר, לשורה שכנגדה. רש"י(, רב ששת מצריך משכונה לשכונה )סתם 
שכונה שלשה בתים. רש"י( ורבא מצריך באותה שכונה. והא רבא הוא דאמר 

 ".119ימו? שאני בני מחוזא דניידילפי שאין עדים מצויין לקי

אינן משתהין בבתיהן שטרודין בסחורה, ואין מכירין  –ופרש"י: "דניידי 
 חתימות שביניהם".

 –והיינו, דלשיטת רש"י הסיבה שבני מחוזא שאני, הוא דמכיון דניידי 
"אין מכירין חתימות שביניהם", שבני מחוזא היו בעלי עסק )"טרודין 

אינם נמצאים בביתם, וכשבא לקיים את הגט, כבר  בסחורה"(, שרוב השנה
 הלכו להם.

: "לכך מצריך רבה בר אבוה מערסא לערסא, 120והנה התוס' כתבו
שהולכין להם מכירי החתימות קודם שתוודע הליכתן לבני ערסא אחרת, 
ומתוך כך אין נזהרין לקיים שטרם קודם הליכתן. אבל משכונה לשכונה לא 

ולה ערסא יודעין כל אחד בהליכת חבירו, ומבקשת דקסבר, דבכ –הוה מצריך 
האשה קיום קודם הליכתן. ורב ששת חושש אפילו באותה ערסא, ורבא 

 אפילו באותה שכונה". עכ"ל.

דזה דבני מחוזא שאני, הוא )לא כדפרש"י  –ומשמע, דשיטת התוס' היא 
, רק( "שהולכין להם מכירי מכיריםש"אין מכירין חתימות שביניהם", אלא 

 .121החתימות קודם שתוודע הליכתן"

והנה לכאורה יש להקשות: א( לשיטת רש"י שהפירוש דניידי הוא ש"אין 
מכירין חתימות שביניהם", נמצא, שזה שרבה בר אבוה מצריך מערסא 

 –לערסא, הוא מפני שבני ערסא זו אין מכירין חתימת בני הערסא האחרת 
א"כ קשה, למה יהא חייב לומר  –אבל באותה הערסא עצמה יש מכירים 

____ 
 ( שם.118

כיון דשכיחי עדים, אבל  –"נ שבאותה מדינה )בד"כ( אין צריך לומר בפ"נ ובפ ( היינו, שאע"ג119

 במחוזא, כיון דניידי צריך לומר בפ"נ ובפ"נ.

 ( ד"ה והא רבא.120

שישנו כו"כ מאנשי המדינה  –( היינו, שלענין ידיעת החתימות, מחוזא היא ככל מדינה 121

 הולכין"כמובן בפשטות(, אלא שבמחוזא  –שמכירים חתימת העדים )ולא שכל אנשי המדינה מכירים 

 הליכתן". שתוודע קודם החתימות מכירי להם
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, הרי אם יערער הבעל, אפשר 122בפ"נ ובפ"נ כשמביא הגט מערסא לערסא
ללכת להערסא השני' שיש שם עדים המכירים החתימות, ולקיים את 

 ?123הגט

ב( וגם לשיטת התוס' שהפירוש דניידי הוא "שהולכין להם מכירי 
לא נשאר אחד האם בכל מחוזא  –החתימות קודם שתוודע הליכתן" קשה 

 ?125, אלא שאינם נמצאים124שמכיר החתימות, והרי לשיטתו יש מכירים

ואולי י"ל שרש"י ותוס' אינם חולקים, אלא שהתוס' מוסיפים ומבארים 
)א( אלו שאינם בהערסא של  –שיטת רש"י, שב"דניידי" ישנם שני פרטים 

הדרים העדים, "אין מכירין חתימות שביניהם", )ב( ומיעוט מכירי החתימות 
 החתימות קודם שתוודע הליכתן". מכיריבהערסא של העדים, "הולכין להם 

זה שהאשה אינה יכולה  –ועפ"ז אפשר לתרץ שתי הקושיות: א( לרש"י 
ללכת להערסא של העדים ולקיים את הגט, הוא לפי "שהולכין להם מכירי 

זה "שהולכין להם מכירי  –החתימות קודם שתוודע הליכתן". ב( ולתוס' 
החתימות קודם שתוודע הליכתן" מדובר רק באותו המיעוט שמכירים 

שבערסא של עדים, משא"כ הדרים בערסא אחרת, אינם מכירים  –החתימות 
 . 126החתימות כלל

וזה שרש"י אינו מזכיר זה "שהולכין להם מכירי החתימות קודם שתוודע 
א דאמר הליכתן", אולי יש לבאר, שמכיון שפשטות שאלת הגמ' "והא רבא הו

לפי שאין עדים מצויין לקיימו", היא רק על רבא, ורבא מצריך אפי' באותה 
לכן בכדי לבאר  –שכונה, דהיינו, שאפי' באותה שכונה אין מכירים החתימות 

____ 
שבמחוזא כולם אינם  –( כל זה הוא גם לפי רב ששת שמצריך משכונה לשכונה. אבל לרבא 122

 לא קשיא מידי. –מכירים החתימות 

נ, שא"א להביא את העדים "ובפ נ"בפ ( ובסגנון אחר: כשמביא גט ממדינת הים, צריך לומר123

הראשונה ולקיים את הגט אצל העדים  להערסא לחזור , אפשרלקיים את הגט, אבל בנדו"ד –שחתמו 

 עצמם שחתמו עליו?

 .6( ראה הערה 124

דניידי: "מכאן פוסק רבינו תם דהשתא בזמן הזה  מחוזא בני ( וצ"ע מה שכתוב בתוד"ה שאני125

דקשה ביותר לומר  –צריך לומר בכל מקום בפני נכתב . . דהשתא בכל מקומות ניידי כבני מחוזא" 

 הליכתן". שתוודע קודם החתימות מכירי להם מקום "הולכין שבכל

, ורוב השנה אינם "בסחורה טרודין"בכל מקום  -( אבל ע"פ ר"ת )שבהערה שלפנ"ז( צ"ע 126

 נמצאים בביתם? ועדיין צ"ע.
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תירוץ הגמ' "שאני בני מחוזא דניידי", מספיק לומר שבני מחוזא "אינן 
 ביניהם".משתהין בבתיהן שטרודין בסחורה, ואין מכירין חתימות ש

המבארים שהשאלה היא גם על רבה בר אבוה  127משא"כ לתוס' 
 –שמצריך רק מערסא לערסא, ועל רב ששת שמצריך משכונה לשכונה 

מוסיפים "שהולכין להם מכירי החתימות קודם שתוודע הליכתן", ובזה מובן 
 מדוע האשה אינה יכולה ללכת להערסא של העדים ולקיים את הגט.

 וד.ותן לחכם ויחכם ע

 

 

 

 וליחוש שמא פייס
 הנ"ל

 

"תניא . . ה"ז גיטך כל זמן שאעבור מנגד פניך שלשים : 128איתא בגמרא
הואיל ולא נתייחד עמה, ה"ז גט. ולגט ישן אין  –יום, והי' הולך ובא הולך ובא 

פייס? אמר רבה בר רב הונא:  שמא שהרי לא נתייחד עמה. וליחוש –חוששין 
 דרב, באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי".הכי אמר אבא מרי משמי' 

כשהי' בא אצלה פייס קטטה שביניהם ונתיחד  –ופרש"י: "שמא פייס 
 עמה, ולאחר זמן אתי בעל מערער ואמר פייסתי.

שתהא נאמנת עלי  –בשעת התנאי, על מנת כן אני מוסר לה  –באומר 
 כמאה עדים, כל זמן שתאמר שלא באתי ונתיחדתי ופייסתי". 

בגמרא: "איכא דמתני לה אמתניתין: מעכשיו אם לא באתי  וממשיך
פייס? אמר  שמא מכאן ועד י"ב חדש, ומת בתוך י"ב חודש ה"ז גט. וליחוש

רבה בר רב הונא: הכי אמר אבא מרי משמי' דרב, באומר נאמנת עלי לומר 
 שלא באתי. 

____ 
 ( ד"ה והא רבא. ובפשטות זהו גם שיטת רש"י, אלא, שמבאר מה דאיתא בהדיא. ע"ש.127

 גיטין עו, ב. (128
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 –כל שכן אברייתא, מאן דמתני לה אברייתא  –מאן דמתני לה אמתני' 
 אמתני' הא לא אתא".אבל 

דכיון דהיכא דלא בא חיישי' שמא פייס,  –ופרש"י: "כל שכן אברייתא 
 כ"ש אברייתא שהי' הולך ובא. –אי לאו דאתני ברישא נאמנת עלי 

לא  –דמת בתוך י"ב חדש, ולא ראינו שבא בעיר משיצא  –אבל אמתני' 
לא אתא". חיישינן שמא פייס, ואפי' לא הימנה עלי' מעיקרה הוי גט דהא 

 עכ"ל.

והנה ממ"ש רש"י שחיישינן ש"לאחר זמן אתי בעל מערער ואמר 
יבוא ויערער, אבל לא שאנחנו  בעלפייסתי", מובן, שהחשש הוא דוקא שה

: "ואפשר דכל היכא דבעל לא מערער, אנן לא 129חוששין. וכן כתב הר"ן
 חיישינן". 

פייס"  שמא ומזה דלא פרש"י בה"איכא דמתני לה" השאלה "וליחוש
 דוקא יבוא ויערער.בעל באופן אחר, משמע דגם שם החשש הוא שה

)בפירוש החשש ד"אם לא באתי"(:  130וכדמוכח ממ"ש התוס' לעיל
"ונראה לר"י דלא חיישינן לשמא פייס, אלא חיישינן משום לעז בעלמא 
שיוציא הבעל לעז שבטל את הגט . . והשתא משני שפיר גם לפי' הקונטרס, 

מתוך פירושו דלא הוי אלא לעז, שהזכיר בדברי המקשה וכן משמע התם 
 ערעורן של בעל". עכ"ל.

 –נמצא, שמש"כ רש"י שהחשש הוא ש"אתי בעל מערער ואמר פייסתי" 
 הוא גם על ה"איכא דמתני לה".

ץ קשיא" לפי ה  שמא "וליחוש איכא דמתניולכאורה יש לשאול "קלא 
ואי אפשר  מת , הרי הבעלפייס" על המשנה "מעכשיו אם לא באתי . . ומת"

 ואיך אפשר לחשוש שמא יבוא הבעל ויערער? –שיבוא 

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 

 

____ 
 ליחוש שמא פייס.הרי"ף ד"ה ו( על 129

 יח, ב. –( ד"ה שמא פייס 130
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 קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"

 מדינת הים בפרש"י 
 הת' לוי יצחק שי' לוין
 תלמיד בישיבה

 כל"המביא גט ממדינת הים", מפרש רש"י וז"ל: " 131על דברי משנתנו
 חו"ל קרי לי' מדינת הים, בר מבבל".

חולק על פרש"י וז"ל: "מדינת הים )ד(משמע רחוק". והטעם  132ובתוס'
 לזה, "משום דבחוצה לארץ הוי משמע כל חו"ל, אפי' רקם וחגר".

דא"א לומר שמדינת הים פי' כל חוץ לארץ, כיון שהת"ק ס"ל  –פירוש  
לומר "בפני  א"צשהמביא גט מרקם וחגר )שהם בחו"ל, אבל סמוכים לא"י( 

 הוא שאומר שצ"ל גם כשמביא מרקם וחגר(. "גורנכתב ובפני נחתם" )

חו"ל )ואפי' סמוך(, הי' צריך לומר בפ"נ ובפ"נ  כלואם פי' מדינת הים הוה 
גם לת"ק, וא"כ במאי קמיפלגי ת"ק ור"ג? ועכצ"ל  –אף כשמביא מרקם וחגר 

מהי סברתו  – 133שקאי רק במקומות רחוקים שבחו"ל. ולפי זה צריך להבין
 אפי' רקם וחגר? –קאי על כל חו"ל, דהיינו  של רש"י שמדינת הים

 בדרך אפשר: –והביאור בזה 

בפשטות, מחלוקת הת"ק ור"ג במשנתנו היא מאיזה מקומות צריך 
 )המביא את הגט( לומר בפ"נ ובפ"נ.

 דקמיפלגי בהגדר דרקם וחגר )לענין גיטין(: –אבל בעומק יותר אולי י"ל  

ים לא"י )ובמילא א"צ לומר כיון שסמוכ – כארץ ישראלת"ק ס"ל שהם  
)ולכן ס"ל  134בפ"נ ובפ"נ(, משא"כ ר"ג אינו מחלק בין רקם וחגר לשאר חו"ל

 לומר בפ"נ ובפ"נ(. דצריך

____ 
 ( ריש מס' גיטין.131

 ( ד"ה ממדינת הים.132

 ( וכן הקשה מהר"ם שיף.133

 ( וע"ד סברת ר"א )לקמן ד, א( "שלא תחלוק במדינת הים", ע"ש.134
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שדין אמירת בפ"נ ובפ"נ הוא ע"פ ריחוקה של העיר  135]וע"ד שמצינו
ישוב ארץ ישראל ומ(ישיבות ובתי דינין שבא"י  עיקר)שממנה הביא הגט( מ)

 [.136תוך א"יאע"פ שנמצאת ב –

כי לפי הנ"ל עדיין אפ"ל שמדינת הים  –ובזה יתיישב פירושי' דרש"י 
, ולא קשיא מידי לסברת הת"ק, כיון דס"ל שרקם 137קאי על )כל( חוץ לארץ

. ולכן אפ"ל ד"מדינת הים" מדינת הים ולאוחגר הם בגדר א"י )לענין גיטין( 
 .138חוץ לארץ", וכדפרש"י כלפירושו "

 

 

 

 לקישרב אשי כריש 

 הת' מנחם מענדל שי' לוינזון
 תלמיד בישבה

: "ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, מאן 139איתא בגמ' מסכת גיטין
האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעי חתימה לשמה? אי רבי מאיר חתימה בעי 
כתיבה לא בעי . . אי רבי אלעזר כתיבה בעי חתימה לא בעי". ובהמשך 

ר' יהודה פוסל עד  140ר' יהודה היא, דתנןהגמרא: "רב אשי אמר הא מני 
שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש. ומעיקרא מאי טעמא לא מוקמינן לה כר' 

____ 
 ( סברת ר"י )בנוגע לעכו( שבתוד"ה ואשקלון כדרום. 135

 "ועכו )שהוא מארץ ישראל( כצפון )דיש לה דין מדה"י(". –( וכל' המשנה 136

שהגדר דמדה"י וא"י בפרש"י כאן הוא )כפשוט( רק לענין גיטין, וכמודגש בל' רש"י ( ולהעיר 137

"קרי לי'", פי' שהתנא דמשנתנו קרי לי' מדה"י, משא"כ בשאר מקומות )ולדוגמא: "ואלו הן נכסי שבויין 

שבפשטות, קאי דין זה גם על בני חו"ל. ע"ש(, שמזה רואים  –"מ לח, ב( . . הלכו להם למדינת הים" )ב

 לענין גיטין. –שהגדר דא"י משתנה 

 –במ"ש ")כל( חוץ לארץ"  –אלא, שדוחק קצת )ראה מהר"ם שיף( לומר שכוונתו דרש"י ( 138

 שהגדר דחו"ל משתנה לשיטתם דת"ק ור"ג במשנה, ולא לחו"ל כפשוטו.

 ב ד, רע"א.-( ג, א139

 לקמן כא, ב. (140
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יהודה? מהדרינן אר"מ דסתם מתני' ר"מ, מהדרינן אר' אלעזר דקי"ל הילכתא 
 כוותיה בגיטין".

: "הך סוגיא ובסמוך נמי דמוקי רב אשי מתניתין כר' 141וכתבו התוס'
יש לקיש דפ"ב דמוקי מתניתין כר"מ דחתמו שנינו דמשמע יהודה, אתיא כר

חתימה ממש, אבל רבי יוחנן ושמואל מוקי התם מתניתין כרבי אלעזר וחתמו 
 אתורף קאי, כלומר סיימו כמו תורה חתומה ניתנה דס"פ הניזקין".

והקשה הת' מ. מ. ר. )בגליון "פלפול התלמידים" דישיבתנו( דמנ"ל 
י' "דבעי כתיבה לשמה ובעי חתימה לשמה" "ר' דמתנ –לתוס' דלרב אשי 

ס"ל כר"ל דכתיבה וחתימה ממש, ולא כר"י ושמואל דהיינו  –יהודה היא" 
 תופס ותורף?

והביאור בזה בפשטות, שהרי "מהדרינן אר' אלעזר דקי"ל הילכתא 
כוותיה בגיטין", ואם ס"ל לרב אשי כר"י ושמואל ש"וחתמו" היינו התורף, 

ה כר"א הסובר שבין הטופס ובין התורף צ"ל נכתב לשמה הו"ל להעמיד המשנ
)משא"כ החתימה(. ומהא דלא אוקמא רב אשי למתני' כר"א משמע דלא ס"ל 

 כר"י ושמואל. וק"ל. 

 

 

 

 הטעם דלא טענינן מזוייף בגט 
 סג"ל לנדאשי' הת' אליהו שמעון 

 בהישליח ביש

שיאמר בפני איתא, "המביא גט בא"י אינו צריך  142בריש מסכת גיטין
נכתב ובפני נחתם, ואם יש עליו עוררין יתקיים בחותמיו." ומבארים בזה 

וז"ל, "אבל כל זמן דלא אתי בעל ומערער נישאת ע"פ הגט, ולא טענינן  143תוס'
 מזוייף דמשום עיגונא אקילו בה רבנן." עכ"ל. 

____ 
 ( ד"ה דתנן אין כותבין במחובר וכו'.141

 ( דף ב, א.142

 ( בד"ה ואם יש עליו עוררין יתקיים בחותמיו.143
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את ע"פ כל זמן דלא אתי בעל ומערער נישויוצא מזה שכל הסברא לכך ד
 .בה רבנן בעיגונא אקילווא משום דהטענינן מזוייף,  הגט ולא

ו"טענינן  שם ולכאורה צריך ביאור, שהרי בנודר שטר ממון אומרים התוס'
מזוייף )לנפרע שלא בפניו, ומיתומים, ומלקוחות,( דאל"כ לא שבקת חי לכל 
בריה, שיוכל כל אדם לכתוב שטר מלוה ולהחתים עדים מעצמו ולטרוף שלא 

  מים ומלקוחות(".בפניו )מיתו

היינו שכל הסברא לטעון מזוייף הוא משום שאם לא כן לא שבקת חי, 
וא"כ בגיטין )שאין חשש שכל אחד יכתוב שטר ויחתים עדים, מפני( שאין 

". וא"כ מדוע 144לשליח מה להרוויח כשיזייף את הגט, אין צורך לטעון "מזוייף
 אומרים תוס' שצריך גם הטעם "משום עיגונא אקילו"?

ויש לבאר שישנו חילוק בין דיני ממונות לדיני גיטין. שבדיני ממונות אכן 
כל הסברא לטעון מזוייף הוא מפני שאם לא כן "לא שבקת חי לכל בריה", 
)ובלי הטעם הזה אין טוענים מזוייף(, משא"כ בדיני גיטין שאם השטר מזוייף 

הו"א לטעון  יש בזה איסור חמור של אשת איש, ור"ל יכול לצאת מזה ממזר,
מזוייף גם כשאין הסברא של "לא שבקת חי וכ"ו". ובזה חידשו התוס', 

 שאעפ"כ משום עיגונא אקילו ולא טוענין מזוייף.

 

 

 

 שיטת רבא בידעינן לפי רש"י
 הנ"ל

הצריכו חכמים לשליח מדוע בהטעם  מובא שיטת רבא 145' גיטיןבגמ
  .לפי שאין עדים מצויין לקיימו , והוא146י נחתםנובפ י נכתבנלומר בפ

בפני  ,א"כ ניתני בפני נחתם ותו לא" על רבא רבה שואל147ובהמשך הגמ'
ולרבא בדין הוא דליתני הכי, אלא דא"כ אתי לאיחלופי בקיום  ?נכתב למה לי

____ 
 ועיין במהר"ם שי"ף. (144

 ( ב, ב.145

 מתניתין שם ב, א. (146
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רבא אמר לך  .הכא בפני התם ידעינןדמי,  ורבה מי .שטרות דעלמא בעד אחד
  ."מהימניאטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא 

מה לי  ,לשיטת רבא טעמא משום קיומא הוא, שמכיון שמבאר 148ורש"י
ומסיים וז"ל "וכיון דהכי הוא  ,בשניהם מקיים הגטוהרי בפני מה לי יודע אני 

אי לאו דמצרכינן נמי אכתיבה דתיהוי היכר בין גיטין לשטרות אתי לאיחלופי 
  .כו'"

וז"ל "תימה הוא דבכל דוכתי נקט לרבא  ,שואלים על פירש רש"י 149ותוס'
ולכן  ,דהיינו שבמשנה הרי כתוב שצ"ל בפני נחתם ,לאו דוקא" נחתםבפני 

, אע"פ שלא אמר בפני א"א לומר בשיטת רבא שע"א האומר ידעתי מהימן
  נחתם.

אינו , שהרי שאלת תוס' הוא רק בנוגע בפני נחתםולכאורה יש לדייק, ש
רבא ש, מכיון ובפשטות הסיבה לזה הוא .י נכתבשנה גם כתוב בפנממזכיר שב

  .ורק בנוגע החתימות יכול לומר ידעינן דוקא נכתב בפנישהשליח צ"ל  מודה

 ,אם החיוב לומר בפני נכתב הוא רק בכדי שלא אתי לאיחלופי ולכאורה
שבדרך כלל  , ואע"פשנכתב ועי"ז לא אתי לאיחלופי ידעינןלומר אפשר הרי 

כמו סיפור  הוהו ,שהרי כולם יודעים שנכתב ,שוה כלוםידעינן שנכתב אינו 
 .דברים בעלמא

 ,150דף ט"ו ע"א המבואר בתוס' כאןוע"ד בפני נכתב חצי השני המובא ב] 
ועל זה  לשמהוהכוונה כאן בבפני נכתב הוא שנכתב  ,שאינו נחשב כלום

  .[לכאורה א"א להעיד אא"כ היה שם

מבואר שכתב ידי הבעל ועד אחד מדאורייתא  151מכל מקום לקמן בגמ'
"דכיון שהבעל עצמו כתב אין לך חתימה גדולה  152ובהמילים של תוס' ,כשר
בעדות השליח  נמצא במקרה שהבעל בעצמו כתב הגט ישנו ממשות .מזו"

לא אתי וגם , שזה כתב הבעלמכיר כלומר אני  ,ידעינן שנכתב באומרו

____ 
 ( שם בדף ג, א.147

 .( בד"ה אטו הכא כי אמר יודעאני מי לא מהימן148

 .( ד"ה אטו כי אמרי ידעינן מי לא מהימני149

 .( ד"ה אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא150

 .פו, א. במתניתין (151

 .( ג, ב. ד"ה שלשה גיטין פסולין152



 הי"א שבט ה'תשע"-יו"ד
 
127  
 

 

תימה הוא " ,רקט ליה לתוס' לשאול ומדוע פשו, לאיחלופי בשטרות דעלמא
 ?"לאו דוקא נחתםדבכל דוכתי נקט לרבא בפני 

הקשה ש ,בהקדם ביאור הפנ"י ברש"י הנ"ל ,הביאור פשוטלכאורה ו
 ,הפנ"י מדוע עדיף ליה לרבא לגזור לומר בפני נכתב בכדי שלא אתי לאיחלופי

  ?לאיחלופיועי"ז לא אתי אחתימה נן( י)ולא ידער לומר בפני דוקא מלגזו

עדיין אתי לאיחלופי לומר  ,שאפי' אם תקנו לומר דוקא בפני ,ומתרץ
 .ושנים יכולים לומר ידעינן ,רק שע"א צ"ל בפני ,שע"א הוה קיום

משא"כ כשתקנו לומר בפני נכתב דהו"ל מילתא יתירתא לגמרי דלא  
עי דהיכרא עשו למילתא ותו לא , א"כ מידע ידהשטרקיום שייך כלל לענין 

כמו  ,כלומר דוקא ע"י שתקנו לומר משהו שלא קשור לקיום .י לאיחלופיאת
מר בפני הוה היכר ולא אתי לומר שע"א הוה קיום רק שצריך לו ,נכתב בפני

 .נכתב

ועדיין , קיוםהרי זה לשון של  ,עלועד"ז בנוגע לומר ידעינן שזה כתב הב
נמצא  ,עלהוא מכיר כתב הבשכשאומר אתי לאיחלופי לומר שע"א הוה קיום 

א וה לקיוםשאפשר להבהיר שמוסיף ענין בלי קשר  ממילא שהאופן היחיד
תימה הוא דבכל דוכתי נקט לרבא  ,, ולכן תוס' אינם שואליםנכתב בפנילומר 
  .לאו דוקא נכתבבפני 
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 כשר וגובה מנכסים משועבדים
 הת' שנ"ז שי' פבזנר 
 והת' מ"מ הכהן שי' ראדאל
 תלמידים בישיבה

 א.
" ג' גיטין פסולין ואם נישאת הולד כשר, 153איתא במשנה במסכת גיטין

כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו 
אלא עד אחד, הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם נישאת הולד כשר. ר"א אומר 

כסים אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנ
 משועבדים, שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם".

מוכיחים מהגמ' בדף פ"ו ע"ב, שדברי ר"א "אע"פ שאין עליו  154והנה תוס
עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים", הוא לאו 

ודה אמר רב דוקא בגיטין אלא גם בשאר שטרות, דאיתא שם "אמר רב יה
בשטרות לא? הא קתני וגובה מנכסים משועבדים", הלכה כר"א בגיטין, . . 

 אלמא שדברי ר"א וגובה מנכסים משועבדים קאי על שאר שטרות.

, דאיתא התם "בעא 155ותוס' ממשיכים ושואלים סתירה מפרק גט פשוט
מיניה רבה בר נתן מר' יוחנן הוחזק כתב ידו בב"ד מאי, אמר ליה אע"פ 

חזק כתב ידו בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין", ומייתי הך דגיטין שהו
"ר"א אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה 

)ולגירסת רשב"ם  ,מנכסים משועבדים". ומשני, "שאני התם דאיכא כתובה
דמשעת כתיבה היא דשעבד נפשיה(", אלמא דלהש"ס בגיטין דברי ר"א הוא 

 דוקא בגיטין ולא בשאר שטרות.

ובסוף התוס' שם איתא, שפסק רבינו חננאל שיש לסמוך אההיא דגט 
שואלים תוס' דהא עדי מסירה אלא מבני חורי, ופשוט ולא מגבינן ב

די איתא "אמר רבא האי שטר פרסאה דמסריה ניהליה באפי סה 156בפירקין

____ 
 ( דף פו, א.153

 ( דף ג, ב. ד"ה וגובה מנכסים משועבדים.154

 ב"ב דף קעא, א. (155

 דף יא, א. (156
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"נמצא דסתמא  ?אי הכי ממשעבדי נמי .ישראל מגבינן ביה מבני חורי, . 
דהש"ס פריך לגבות ממשועבדים בעדי מסירה לבד? ומתרצים דמכיון 

(, ס"ד דגבי 157דחתימיה עליה סהדי עובדי כוכבים )כדפירוש בקונטרס
 ממשעבדי.

גובין חתימה שדוקא בעדי  158ותוס' מסיימים, שגם רואים מרש"י לקמן
 ממשעבדי.

 ב. 
לכאורה ששאלת תוס' אבל כשמדייקים בהסוגיא דשטר פרסאה, תמצא 

ובה על רבינו חננאל אינו מובן, שהרי הגמ' שם ממשיכה ומתרצת מדוע אינו ג
 ממשועבדים, משום דלית לה קלא.

שדוקא בעדי חתימה ישנו קול, וזהו בדיוק  שם רש"י מפרשכמו שו 
 )והתוס' בעצמם מביאים פירש"י זה כנ"ל(.כשיטת רבינו חננאל. 

הא גופא  היה הו"א לגבות ממשעבדי., איך אואע"פ ששאלת תוס' הו
למסקנה אינו רבינו חננאל, הרי  לפסקאיך אפשר לומר שהו"א קשה קשיא 

 גובה ממשועבדים?

"שאני התם  על המילים והנה בהסוגיא דכתב בכתב ידו דגט פשוט,
מפרש הרשב"ם, )מובא בתוס' שלנו  "159דמשעת כתיבה היא דשעבד נפשיה

 גט שנכתב ע"מ למסריה בפני עדים.י חולק על רבינו חננאל( ששאנכ

משא"כ כתב בכתב ידו שנעשה השטר בלי עדים, ומסר ליה בלי עדים,  
"ותו לא מצי ב"ד בקיומן  ,ואחר זמן החזיקו בב"ד, הוה כבר מלוה על פה

. "לעשותו שטר שיש בו אחריות נכסים, שהרי לא לדעת כן נכתב מתחילה
אפי' אם בפועל מסריה  ,עדיםדהיינו ששטר שנכתב שלא ע"מ למסריה בפני 

 בפני עדים, הוה כאילו נכתב ע"מ שלא לגבות ממשועבדים, ואכן אינו גובה.

ועפ"ז אולי יש לומר בדרך אפשר, שלפי תוס' הגמ' דשטר פרסאה 
ע"מ למסריה בפני עדים, ולכן מצד העדי מסירה  מדובר בשטר שנכתב שלא

ש מו שפירכ ,חתימהבטוח שאינו גובה ממשועבדים, אלא שישנה גם עדי 

____ 
 .שם ד"ה שטרא פרסאה (157

 .שם ד"ה לית לה קלא (158

 .גי' הרשב"ם בגמ' שם הובא לעיל בתוס' (159
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ודוקא מצד עדי החתימה שואלת  "וחתמו פרסיים הדיוטות עליו". 1רש"י שם
 הגמ' לגבות ממשעבדי, ומתרצת דבסהדי עובדי כוכבים לית לה קלא.

ומזה מובן מה שתוס' אומרים לא לשאול על רבינו חננאל שרואים 
דסתמה דהש"ס פריך לגבות ממשעבדי בעדי מסירה בלבד, שהרי שאלת 
הגמ' אינו מצד עדי המסירה אלא מצד עדי החתימה. ותוס' לא היו יכולים 
לתרץ שלמסקנת הגמ' אומרים דבעדי מסירה לבד לית לה קלא, שהרי לתוס' 
הפשט בלית לה קלא הוא דבעדי חתימה עובדי כוכבים לית לה קלא, אבל 

 בעדי מסירה יש לה קלא, אלא שנכתב שלא ע"מ למסריה בפני עדים.

  ג.
 

 160ם כנים הדברים אפשר לבאר עפ"ז עוד ענין בתוס', דהנה התוסוא
איתא "אמר  161פוסקים שהלכה כר"א אף בשאר שטרות, משום דלקמן בגמ'

רב יהודה אמר רב הלכה כר"א בגיטין, כי אמריתא קמיה דשמואל אמר אף 
 בשטרות" והרי קיימא לן שהלכה כשמואל בדיני. 

"אמר ר'  7פרסאה, דאיתא התםוהתוס' מביאים ראי' לזה מהגמ' דשטר 
אבא האי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני 
חורי", ובפשטות הראי' הוא מזה שבעדי מסירה לבד גובין מבני חורי, הגם 

 בשאר שטרות. נו שטר של גט, אלמא שהלכה כר"א אףשאי

ין נמי אבל לכאורה אינו מובן, שהרי ר"א סובר שבעדי מסירה גוב
ממשועבדים, ובזה פסק שמואל כר"א אף בשאר שטרות. ואדרבה כל הראי' 
להגמ' שם שר"א מדובר גם בשאר שטרות, הוא מהמילים "וגובה מנכסים 
משועבדים" נמצא שדברי ר' אבא לא רק שאינם כשמואל אלא סותרים דברי 

 שמואל?

וע"פ הנ"ל שהגמ' דשטר פרסאה מדובר בשטר שנכתב שלא ע"מ 
יה בפני עדים, אתי שפיר דהתוס' רק מביאים ראי' שאף בשאר שטרות למסר

שהרי גובה מבני חורי. וזה שאינו גובה  ,כשרבעדי מסירה לבד השטר 
ממשועבדים, הוא מצד בעי' צדדי שנכתב שלא ע"מ למסריה בפני עדים, 
ואינו סתירה לזה כשיטת שמואל הנ"ל שהלכה כר"א )שבעדי מסירה לבד, 

 גובין אף ממשועבדים( גם בשאר שטרות שאינו שטרי גיטין.

____ 
 .דף ד, א. ד"ה דקיימא לן הלכה כר"א בגיטין (160

 דף פו, ב. (161
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 מדוע בא"י אין צריך קיום
 רעסקאטפ שי' מנחם מענדל הת'

 תלמיד בישיבה

יך שיאמר בפני : "המביא גט ממדינת הים, צר162איתא בריש מסכת גיטין
המביא גט בא"י, אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני  .נכתב ובפני נחתם . 

מבואר הסיבה לתקנה זו, "רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה,  163נחתם. ובגמ'
נו שלרבה השליח מעיד שהגט רבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו." דהיי

 נכתבה לשמה, ולרבא השליח מעיד שחתימת העדים אינה מזוייפת.

ומבארת, שהן לרבה והן לרבא עדות הזאת של בפ"נ  164והגמ' ממשיכה
מבאר בשיטת רבה, שרבנן הוא דאצרוך  165ובפ"נ "רבנן הוא דאצרוך". ורש"י

עירו ששמו  "משום דאיכא דאשכח כתוב ועומד, כגון שנכתב לשם א' מבני
כשמו ושמה כשמה ונמלך מלגרש." דהיינו שיש חשש גמורה שיהיה גט 

, שהחשש הוא שמא יבוא הבעל 166שנכתב שלא לשמה, דלא כשיטת התוס'
 שנכתבה שלא לשמה. לעז בעלמאויערער 

וא"כ נמצא בפשטות לשיטת רש"י, שגם בנוגע לשיטת רבא, כשהגמ' 
נן הצריכו לומר בפני נכתב ובפני , הפשט הוא שרב"רבנן הוא דאצרוך"אומרת 

 נחתם, משום דאיכא חששא גמורה שמא הגט מזוייף.

ועפ"ז אינו מובן מדוע המשנה אומרת, המביא גט בא"י אינו צריך שיאמר 
בפני נכתב ובפני נחתם, ואף שרבנן תיקנו לחשוש להנ"ל רק במקרה שאין 

 קיימו הגט בפועלכל זמן שלא  דלכאורה ,עדים מצויין, הא גופא צריך ביאור
 ניחוש שמא הגט מזוייף? 

הביאור בזה בפשטות: שמכיון שבא"י עדים מצויין, השליח יפחד וי"ל 
והחשש של זיוף הוא דוקא בשליח  ,לזייף הגט שהרי זה דבר שקרוב שיתגלה

____ 
 ב, א. (162

 ב, ב. (163

 שם וממשיך בזה בג, א. (164

 בד"ה "ורבנן הוא דאצריכו" (165

בד"ה "לפי שאין בקיאין לשמה" )הב'(, וראה ג"כ סד"ה ורבנן הוא דאצרוך. ד"ה אתי בעל  (166

 מערער ופסיל ליה.
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המביא ממדינת הים שאין העדים מצויין בא"י. שאז יש לחשוש שמא הבעל 
 יזייף חתימת העדים.

 

 

 

 עד נעשה דייןאין  
 הת' מנחם מענדל שי' קאהן
 תלמיד בישיבה

: "איתמר בפני כמה נותנו לה, 167בנוגע שליח המביא גט איתא בגמרא
 רבי יוחנן ור' חנינא, חד אמר בפני שנים, וחד אמר בפני שלשה".

, "והכא 168הגט לקייםומבאר הגמרא, דלכו"ע בעינן ב"ד של שלשה 
מ"ד בפני שנים קסבר, שליח  –לגי בשליח נעשה עד ועד נעשה דיין קמיפ

נעשה עד ועד נעשה דיין; ומ"ד בפני ג' קסבר, שליח נעשה עד ואין עד נעשה 
 דיין".

 ומקשים ע"ז: "והא קיימא לן דעד נעשה דיין"?

שרש"י לא גריס בשאלת הגמ' "והא קיימא לן דאין  169וכתבו ע"ז התוס'
שיטא דבדרבנן עד נעשה עד נעשה דיין, הני מילי בדאורייתא כו'", משום "דפ

 דיין".

מוצאים עד"ז )ששואלים  170וממשיכים שם, שבפרק קמא דכתובות
בנוגע להדין שמטבילין גר קטן על דעת ב"ד:  –שאלה שהתירוץ פשוט( 

כו'; והדר פריך, והא קיי"ל  "ופריך מאי קמ"ל תנינא: זכין לאדם שלא בפניו
 דודאי עבד בהפקירא ניחא ליה".

____ 
 גיטין ה, ב.( 167

 א. דשנים אין נקראין בית דין )ר"ן(.כתובות כא, ( 168

 ד"ה והא קיימא לן דאין עד נעשה דיין בדאורייתא כו'.( 169

 יא, א. (170
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 –בין ב' המקומות בפשטות ) 171אפשר עכ"פ( החילוקויש לבאר )בדרך 
 כענין זה"(, והוא:קצת ואוי"ל שזהו כוונת התוספות במ"ש "יש 

שני הדינים ש"אין עד נעשה דיין בדאורייתא", וש"עד נעשה דיין 
של "עד נעשה דיין", וביחד עם זה שקיי"ל דאין עד  באותו סוגיאבדרבנן", הם 

 אין מקוםנמי דעד נעשה דיין בדרבנן. ובמילא נעשה דיין בדאורייתא, קיי"ל 
"דפשיטא דבדרבנן עד נעשה  –לשאול, "והא קיימא לן דאין עד נעשה דיין" 

 דיין".

משא"כ שני הסברות ש"זכין לאדם שלא בפניו", וש"עבדא בהפקירא 
אינם  שניהםניחא ליה", הם )א( שני ענינים שונים, שאינם שייכים זל"ז. )ב( 

 וגיא דמטבילין גר קטן על דעת ב"ד.שייכים כלל להס

 –להפך  פשוטהולכן אפשר להקשות מאחד מהן, אע"פ שישנה סברא 
 כי אין הכרח ממה שאומרים סברא זו, שגם הסברא השני' שייכת כאן.

 

 

 

ממדינה למדינה במדינת הים 
 )גליון(

 הת' מנחם מענדל הכהן שי' ראדאל
 תלמיד בישיבה

)גט( ממדינה למדינה במדינת  "המביא :איתא במשנה ריש מסכת גיטין
סיבת התקנה  172ומבואר בגמ' פני נכתב ובפני נחתם".צריך שיאמר ב ,הים

ליח מעיד דהיינו שהש ,בפ"נ, "רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה"ולומר בפ"נ 
 שהגט נכתב לשמה.

____ 
להעיר ממהרש"א על התוס': "כך היתה נוסחת הגמרא שלפניהם, אבל שם בגמרא שלפנינו  (171

 המערכת.ליתא הך פירכא כלל". ע"ש. 

 ב. ב, (172
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המביאו )בין באותה מדינה בין  דוקא, גט שנכתב במדינת הים ולכן 
יך להעיד שנכתב לשמה, משא"כ כשנכתב בא"י דבקיאין במדינה אחרת( צר

בלשמה, המביאו )בין באותה מדינה בין במדינה אחרת( אינו צריך להעיד 
 שנכתב לשמה.

"רבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו", דהיינו שהשליח מעיד  
דהיינו כשהשליח  ,שאין העדים מצויין זמן כל . ולכןשהבעל כתבו ואינו מזוייף

משא"כ באותה  רת, השליח צריך להעיד שהבעל כתבו.או למדינה אחמבי
( אין השליח צריך לומר מדינה שהעדים מצויין, )בין במדינת הים בין בא"י

  בפ"נ בפ"נ.

 ממדינה למדינה)גט(  המביא, מזה שכתוב במשנה "173ומדייקים בגמ'
רבא במדינת הים לא צריך" דמשמע כ באותה מדינה, "הא "במדינת הים

 רבה במדינת הים לעולם צריך לומר בפ"נ בפ"נ. דל

, "ופורכים הדיוק, "לא תימא הא באותה מדינה במדינת הים לא צריך
"אלא אימא ממדינה למדינה בא"י לא צריך". דהיינו לדייק אחרת שדוקא 

לא  בא"יאבל ממדינה למדינה  ,צ"ל בפ"נ בפ"נ במדינת היםממדינה למדינה 
 מדינה למדינה לעולם צ"ל בפ"נ בפ"נ.דלרבא מ ,והוה כרבה .צריך

 באותה מדינהאי הוה כתוב במשנה המביא גט דמבארים,  174ותוס'
ממדינה במדינת הים, הו"א דרבה חושש נמי להחשש של רבא, והמביא גט 

 ממדינה למדינהבא"י צ"ל בפ"נ בפ"נ, ועכשיו שכתוב במשנה המביא  למדינה
 במדינת הים, קמ"ל שממדינה למדינה בא"י אינו צ"ל בפ"נ בפ"נ.

דאין הכי הת' א. ש. ס. ל.  הקשהובגליון פלפול התלמידים דישיבתנו, 
במדינת הים, הו"א  באותה מדינהאי הוה כתוב במשנה המביא גט נמי 

  שלא כדין. דממדינה למדינה בא"י צ"ל בפ"נ בפ"נ,

במדינת הים צריך שיאמר  למדינהממדינה אבל עכשיו שכתוב המביא 
כמו )במדינת הים לא צריך,  באותה מדינהבפ"נ בפ"נ, אפשר לדייק הא 

שיחשבו שממדינה )ואיך שוללים דיוק המביא לידי חומרא,  (.דקס"ד להגמ'
, ולא איכפת לן על דיוק המביא לידי קולא, (למדינה בא"י צ"ל בפ"נ בפ"נ

מדינה במדינת הים אינו צ"ל בפ"נ שאפשר לדייק ואתי לידי טעות שבאותו 
 בפ"נ? 

____ 
 ד, ב. (173

 למדינה בא"י לא צריך.ה אלא אימא ממדינה בד" ( 174
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)גט( ממדינה למדינה  , שעכשיו שכתוב במשנה המביאהת' הנ"ל וביאר
ן אינו צ"ל בפ"נ בפ"נ, מוב בא"יואיכא לדייק שממדינה למדינה  ,במדינת הים

דאי הוה משום קיום, ממדינה למדינה  שתקנת בפ"נ בפ"נ הוא משום לשמה.
. ומכיון שיודעים שהתקנה הוא משום לשמה, צ"ל בפ"נ בפ"נ היה בא"י גם

 מובן שבמדינת הים אפי' באותו מדינה צ"ל בפ"נ בפ"נ, ולא אתי לידי טעות.

ולכאורה ביאורו אינה מובנת, שהרי זה שממדינה למדינה בא"י אינו צ"ל 
שהרי  משום שאין סברת התקנה משום קיום. לאו דוקאהוא בפ"נ בפ"נ, 

ינה בא"י אינו צ"ל ום קיום, וזה שממדינה למדמשיכול להיות סברת התקנה 
 175כמו דמסיק בגמ'ו ועדים מצויין. ,משום דאיכא עולי רגלים בפ"נ בפ"נ, הוא

 שגם לשיטת רבא בא"י אינו צ"ל בפ"נ בפ"נ, משום דאיכא עולי רגלים. 

וא"כ עדיין אתי לידי טעות שבאותו מדינה במדינת הים אינו צ"ל בפ"נ 
 ביאור מדוע כתוב במשנה ממדינה למדינה.בפ"נ, ועדיין צריך 

  ועיין במהר"ם שיף ובאמרי בינה לביאורים אחרים.

 

 
 

 בתוס' ד"ה המביא גט

 מנחם מענדל שי' רייצעס הת'
 שליח בישיבה

: "אע"ג דלשאר שטרות פעמים נמי קרי 176איתא בתוס' ריש מסכת גיטין
 תיקון העולם,אין עדים חותמין על הגט אלא מפני  177כדתנן בהשולח ,גט

 ואיירי בכל שטרות" עכ"ל.

____ 
 ( שם. 175

 .א( ב, 176

 במשנה. .ב, לד( 177
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ן, שהציטוט "אין . . אלא . ." הוא ממשנה בפרק ולכאורה צריך עיו
)ו(העדים חותמין על הגט " 179בפרק השולח הגירסא הוא ,ולאידך ,178המגרש

וצריך להבין א"כ, מפני מה מציינים התוס' )בהגירסא אין  ."מפני תיקון העולם
והיו צריכים לציין  ,ח ששם יש גירסא אחרת. . אלא . .( להמשנה בהשול

 ם חותמין על הגט" כהגירסא בהשולח?להמשנה בפ' המגרש או לכתוב "העדי

חותמין על הגט מפני  וז"ל: "העדים 180השולחויש לבאר ע"פ הגמ' ב
"וכתוב בספר  181דכתיב רייתא הוא?ודאמפני תיקון העולם  תיקון העולם,

עדי מסירה  182כא אלא לר' אלעזר דאמראמר רבא לא צרי ,וחתום והעד עדים"
אי נמי דזימנין דאזלי  ,ותקנו רבנן עדי חתימה דזימנין דמייתי סהדי ,כרתי

 .למדינת הים" עכ"ל

ומבואר בתוס' רי"ד: "פי' והכי תנן לקמן בשלהי מסכתין, "ר' אלעזר 
"אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר, שאין העדים  אומר,

." פי' ר' אלעזר לא בעי עדי חתימה על הגט אלא מפני תיקון העולםמין חות
כגון שנתנו לה בינו לבינה,  ,כלל אלא עדי מסירה, ואם אין שם עדי מסירה

ולמה נהגו העולם  ,דעדי מסירה כרתי ,אע"פ שיש עדי חתימה אינו כלום
 ...".עכ"ל.לחתום עדים בגט מפני תיקון העולם

הוא לשיטת ר"א במתניתין לקמן  ,השולחב ועפ"ז מובן שכוונת המשנה 
ואתי שפיר  .בהמגרשסמך על המשנה בהשולח אלא שהמשנה , בהמגרש

 .לתוס' לציין להשולח, עם ציטוט מהמגרש

, ר"א בא להוציא שבהמגרש לשון בין המשניות ה"ז מפני יומה שיש שינו
אינו  בהשולחמשא"כ  כו', אלא העדים חותמין כו'אין מדעת ת"ק ולכן אומר 

אומר כ"א תקנות שהתקין ר"ג ולכן אומר סתם העדים חותמין על הגט מפני 
ולכן מציינים תוס' להשולח )ולא להמגרש( מפני שזהו הפס"ד  העולם,תיקון 

 כנ"ל )נוסף לזה שהוא המשנה הראשונה במסכתא(.

 -וע"פ הנ"ל יש לבאר עוד ענין בתוס', דלכאורה צ"ע מה הראי' שבהשולח
בפשטות הביאור הוא, שזהו מפני ש, דאף גם שאר שטרות פירושו -"גט"

____ 
 א. ( שם, פו,178

 וד"ה והעדים.ת ראה שם לו, א. (179

 ( לו, א.180

 , מד.ירמי' לב (181

 ( ראה בהנסמן במסורת הש"ס שם כא,ב.182
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ומביאה ראי' מ"וכתוב  ,שואלת שחתימה הוא מדאורייתא השולח הגמ'שב
התשובה בגמ' היא הרי עדיין קשה, ש בספר וחתום" דאיירי בשטרי ממונות.

"לא צריכא לר"א דאמר עדי מסירה כרתי..." משמע שבמשנה מדובר בגטי 
 .(183)וכדמוכח מרש"י שם ,נשים דוקא

ועפ"י האמור לעיל מתוס' רי"ד )ששתי המשניות הם ענין אחד( י"ל,  
שהתקנה היתה על כל השטרות )ולא רק על גיטי נשים(, וכמו שמוכח 

מבואר שהכוונה  184ובגמ' ,שר"א אומר "וגובה מנכסים משועבדים"המגרש מ
ז כנ"ל מפני , ה"המגרשא ל, ולהשולחהיא על שאר שטרות, ומה שמציין ל

 הפס"ד.ששם הוא 

 

 

 

 עד אחד נאמן באיסורין  בתוד"ה 

 הנ"ל

 א.
בנוגע למ"ש בריש מסכת גיטין "המביא גט ממדינת הים, צריך לומר  

בפני נכתב ובפני נחתם . . מאי טעמא, רבה אמר לפי שאין בקיאין לשמה", 
 :185איתא בגמרא

מידי דהוה אכל  –"ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, ליבעי תרי 
עדוית שבתורה? עד אחד נאמן באיסורין. אימור דאמרינן עד אחד נאמן 

דלא איתחזק איסורא;  –באיסורין, כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן 
הוי דבר שבערוה, ואין דבר  –אבל הכא, דאיתחזק איסורא דאשת איש 

 שבערוה פחות משנים".

____ 
 . ד"ה לר"א דאמר, וד"ה מפני תיקון העולם( 183

  משועבדים(.פו,ב. ג,ב. )ובפרש"י ותוס' שם ד"ה וגובה מנכסים ( 184

 ב, ב. (185
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הרי האמינה תורה כל אחד ואחד ש –ופירש"י: "עד אחד נאמן באיסורין 
 מישראל על הפרשת תרומה, ועל השחיטה, ועל ניקור הגיד והחלב".

 –: "ולא הי' לו להזכיר הפרשת תרומה ושחיטה 186וכתבו התוספות
דבהנהו נאמן אע"ג דאיתחזק איסורא, משום דבידו לתקנם, כמו שפ"ה 

 בסמוך". עכ"ל.

י עדיין לא הביא הגמרא הר –ולכאורה אינו מובן שאלת תוס' על רש"י 
את החילוק שבין איתחזק איסורא ללא איתחזק, וכשאומרים "עד אחד נאמן 

שמחלקים  לאחרי שעד אחד נאמן, ורק כל המקריםבאיסורין" מפרש רש"י 
ואז  –בין איתחזק ללא איתחזק, קשה מדוע עד אחד נאמן בשחיטה ותרומה 

 ? שיש חילוק בין בידו לתקנו לאין בידורש"י מפרש 

 ב.
ואולי י"ל הביאור בזה, ע"פ מש"כ החידושי מהר"י בן לב, שמדייק שמזה  

ש)לאחרי שמחלקים בין איתחזק איסורא ללא איתחזק( אין שואלים בגמרא 
עד אחד נאמן, מובן שהמקשה  –דאתחזק איסורא  –דא"כ למה בשחיטה 

 כבר עלה בדעתו לחלק )באיתחזק איסורא( בין בידו לתקנו לאין בידו.

עפ"ז, כשאומרים "עד אחד נאמן באיסורין", אין הכוונה לשחיטה ו
שהרי התם יש בידו לתקנו, ואי אפשר להוכיח מזה בנוגע לאשת  –ותרומה 

 לגרשה. –בידו של השליח לתקנו  שאין –איש 

ועפ"ז מובן שאלת התוס' על רש"י "ולא הי' לו להזכיר הפרשת תרומה 
כי  –איסורא, משום דבידו לתקנם" דבהנהו נאמן אע"ג דאיתחזק  –ושחיטה 

 כבר יודעים החילוק שבין בידו לתקנו לאין בידו. בהוה אמינאאפילו 

 ג. 
 אך עדיין קשה קצת. ובהקדם:

לכאורה צריך להבין, מהו הסברא שמכיון שבידו לתקנו הרי הוא נאמן, 
ולדוגמא, אם ששחט בהמה ונטרפה, יאמר  –למה אין חוששין שמשקר 

 בידו לתקנו?שהי' שהוא כשר כדי שלא להפסיד כסף. ומה נוגע 

של האיסור, ואינו  חזקה: שבדבר שהי' בידו לתקנו, אין 187והביאור בזה
כי איתחזק איסורא פירושו, שיש לו חזקה שהוא  –איסורא  דאיתחזקבהגדר 

____ 
 .ד"ה ע"א נאמן באיסורין )הא'(( 186
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שהוא עדיין באיסורו  חזקהאסור כמקודם, אבל בדבר שבידו לתקנו, אין 
 כמקודם, ולכן, עד אחד נאמן לומר שאינו אסור. 

שהרי הסיבה למה מאמינים לעד  –ועפ"ז עדיין אינו מובן שאלת תוס' 
אחד כשבידו לתקנו הוא, כי בידו מוריד החזקה דהאיסור, וא"כ שפיר קאמר 

עד אחד נאמן. וזה שהגמ' בהמשך אינה שואלת  רש"י שחיטה ותרומה בכלל
על זה, אינו מפני שיודעים כבר ששחיטה ותרומה הוה יוצא מן הכלל, מכיון 

כפירוש מהר"י בן לב, אלא, מפני שגם זה אינו בחזקת איסור,  –דבידו לתקן 
 כנ"ל.

 ד. 
 ואולי יש לומר הביאור בזה, ובהקדם:

 לפרש בשני אופנים: שאלת הגמרא "עד אחד נאמן באיסורין" יש

", דהיינו, ששאלת הגמ' "עד אחד הגבראא( לדעת רש"י: הדיון היא מצד "
נאמן באיסורין" היא, שתמיד באיסורין ישנם מקרים שמאמנים עד אחד, )כמו 
בתרומה, בשחיטה, ובניקור הגיד והחלב(, וא"כ גם במקרה שלנו דשליח 

 גירושין, למה לא נאמין לו?

ילוק בין איתחזק איסורא ללא איתחזק. היינו והתירוץ הוא, שיש ח
 עד אחד אינו נאמן. –כשאיתחזק איסורא  –שלפעמים 

נמצא שלדעת רש"י כל מהלך הגמרא )השאלה והתירוץ(, הוא באיזה 
מקרה מאמינים לעד אחד מצד "הגברא". ובסגנון אחר: כמה נמשך האמינות 

 של עד אחד.

: "דה"ק 188, כמ"ש התוס'"החפצאב( לדעת תוספות: הדיון היא מצד "
שעיקר הגט נעשה כבר, ושוב אין צריך –דעד אחד נאמן באיסורין בכה"ג 

 אלא גילוי מילתא, לידע אם לשמה נכתב".

היינו, שלדעת התוספות, שאלת הגמרא "עד אחד נאמן באיסורין" היא, 
)לא כמו שפירש"י שבדרך כלל אנו רואים, שע"א אחד נאמן באיסורין, וא"כ 

אין הדין כך גם לגבי שליח לגירושין, אלא השאלה היא( במקרה קשה למה 
הזאת דלא איתחזק איסורא, )מכיון שיש כבר שתי עדים חתומין על השטר, 

 וצריך רק גילוי מילתא(, למה אין מאמינים לעד אחד?

____ 
 נאמן באיסורין. חדאד חי' הר"ן ב, ב ד"ה ע (187

 ד"ה עד אחד נאמן באיסורין )הב'(. (188
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ועל זה מתרץ הגמרא, שמקרה הזה שונה, מכיון שכאן איתחזק איסורא 
נתגרשה בפועל(, הוי דבר שבערוה, ואין דבר  )מצד הנישואין, שהרי עדיין לא

 שבערוה פחות משנים.

היינו שלשיטת התוספות כל השקו"ט של הגמרא היא בנוגע "החפצא", 
 האם המקרה הזאת היא מקרה כזו, שמאמינים לעד אחד או לא.

]ויש לקשר זה עם המשך התוס' הנ"ל: "וא"ת ומנא לן דע"א נאמן 

 – 190"וספרה לה" 189המדיר דדרשינן בפרק באיסורין? וי"ל דילפינן מנדה
לעצמה. וא"ת אם כן אפילו איתחזק איסורא? וי"ל דאינה בחזקת שתהא 
רואה כל שעה, וכשעברו שבעה טהורה ממילא, ולא איתחזק איסורא. וגם 

 .בידה לטבול"

וע"פ המבואר לעיל, מובן גם הטעם שהמקור להדין דע"א נאמן באיסורין 
שלרש"י המקור הוא שבכמה מקומות רואים שע"א  –חולקים רש"י ותוס' 

נאמן באיסורין )מצד הגברא(, ולתוס' המקור היא מנדה, שנאמנת כע"א מצד 
זה שלא איתחזק איסורא )היינו מצד החפצא( כהמקרה דשליח גירושין, 

 נאמין להע"א[. –שלההו"א הוא מקרה דלא איתחזק איסורא 

 ה.
על פירש"י, שהרי לשיטתם, הא ועל פי הנ"ל מובן קושיית התוספות  

דהגמ' שואלת ששליח גירושין יהי' נאמן בע"א, הרי זה מפני שלא איתחזק 
שואלים, איך שייך להביא  ולכן .מילתא י, וצריך רק גילוהחפצא – איסורא

ונאמן מפני שבידו  ,כאן דוגמא של ע"א נאמן, במקרה של "איתחזק איסורא"
 ?הגברא – לתקנו

הרי בההו"א שאין  –ה היא מצד "הגברא" השאלש ,שיטת רש"יל אבל
חילוק בין איתחזק איסורא ללא איתחזק, אפשר להביא ראי' מתרומה שחיטה 

 וניקור אע"פ ששם מצד החפצא איתחזק איסורא.

לשיטת תוס' שהדיון  דלכאורה אפי' עדיין, אבל לכאורה אין זה מחוור
 כשבידו לתקן, הנה כפי ביאור הנ"ל בסברת הנאמנות הוא מצד "החפצא" הרי

עפ"ז, ו החפצא. – את החזקת איסורגם  הגברא, מוריד –" זה "שבידו לתקן
 לכאורה גם כאן מדובר "בחפצא" שלא איתחזק איסורא. ועצ"ע.הרי 

____ 
 כתובות עב, א.( 189

 ויקרא טו, כח.( 190
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ביאור ב"סוף הוא בא לידי שלש 
 עבירות"

 הת' גבריאל אברהם שי' שוויי
 שיבהישליח ב

 הת' דוד גרשון שי' וואגעלו
 תלמיד בישיבה

: "אמר ר' חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה 191גיטין כתסמבאיתא 
בתוך ביתו שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה 

 רבבות מישראל".

וממשיך הגמרא "אמר ר' יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך 
וחילול ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים 

 שבת".

ראה כשמגיע זמן טבילתה בעת צינה והיא י – רש רש"י: "גילוי עריותיופ
 לומר לא טבלתי ומשמשתו נדה.

כי הכא או פעמים שבורחת מפניו ונופלת באחת  – שפיכות דמים
 הפחתים או מגשר.

פעמים שמדלקת נר או מבשלת משחשיכה מפני אימתו  – וחילול שבת
 יודע" ע"כ. והוא אינו

יך להבין, בהא מצד סברא זו לא להטיל אימה יתירה מפני שיראתה וצר
ממנה ויעשה דבר איסור, הוא לא רק בשלש עבירות אלו אלא כל התורה 

טבל וכדומה(,  וליכיאכולה )למשל שיראתה לומר לקחה תרומת ומשרות ו
 ולמה בחרו בשלש עבירות אלו דוקא?

 ויש לבאר בשני אופנים.

כתבו ". . ור"ח כתב ג' עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים  192א. הנה תוס'
 ולהכי לא חשיב אבר מן החי". ,וחילול השם וג' היו בפילגש בגבעה

____ 
 ( דף ו, ב.191
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עפי"ז יש לומר שלכן מנו שלש עבירות אלו דוקא, מצד היותם קשורים 
פלגש בגבעה )עיין בתחילת התוס' השייכות דפלגש  –להמקור של הדין 

 בגבעה לשבת(.

ה דרש"י אינו לומד כתוס' )שמסביר העבירות באופן אחר אבל מז
פעמים שמדלקת . ." ו" פעמים שבורחת מפניו ונופלת או"ומשמשתו נדה", "

 .פלגש בגבעה. .(" משמע שאין זה מצד הקשר ל נר

דהנה על העבירות גילוי  תירוץ )ואפשר שזהו לפי רש"י( ב. ויש לומר עוד
 רה שהם ב"יהרג ואל יעבור".עריות ושפיכות דמים יש חומרא יתי

: "השבת ועבודה 193וגם בחילול שבת יש חומרא יתירה כמו"ש הרמב"ם
והשבת היא האות  ;שאר כל מצוות התורהשקולה כנגד  כל אחת מהן, -זרה 

 הרי המצוות, שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם. לפיכך, כל העובר על שאר
הסיא, הרי הוא כעובד עבודה אבל המחלל שבת בפר ;אלרהוא בכלל רשעי יש

 ושניהם כגוים לכל דבריהם". -זרה 

ויש לומר שלכן מנו שלש עבירות אלו דוקא להורות עד כמה יכול ליפול 
 .194אם יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכ"ש שאר עבירות

 ר.יאלא להע נוולא בא

 

 

____ 
 ( ד"ה שלש עבירות.192

 ( הל' שבת פ"ל הט"ו.193

שלש זה שחשב יתורץ שיטת רש"י, דלכאורה הביא תוס' ראי' לדבריו )ש ( ויש לומר שבזה194

מקור הדין( מזה ש"ולהכי לא חשיב אבר מן  –הוא היותם קשורים לפלגש בגבעה  דוקא עבירות אלו

אבל לרש"י קשה למה לא למרות שזה קרה עם ר' חנינא בן גמליאל כפי שמסופר לקמן בדף ז, א.  החי"

דלפי רש"י, רב יהודה חשב רק  ,ניחא י אדרבה "מעשה רב"? ולפי הנזכר בפניםי, הרחשב גם אבר מן הח

אלו עבירות שיש חומרא יתירה )אע"פ שאבר מן החי נקרא "דבר גדול" מ"מ מובן שאינו חמור כעבירות 

 אלו( והשאר נלמד מק"ו.
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 רמב"ם

 ברגליים דוקא –עלי' לרגל 
 הרב שמואל שי' ניומאן
 ר"מ ומשפיע בישיבה

מקשה על הרמב"ם / מביא סברת האג"מ שההליכה אינו חלק מהמצוה / 
מתרץ ראיותיו / מוכיח מכמה מקומות שהוא חלק מהמצוה / מיישב עפ"ז 

הקושיא על הרמב"ם / מקשה עוד על הרמב"ם / מבאר המעלה דפסוק 
 לע"ל יעלו לרגל ע"י עננים "בעלותך לראות" / מבאר איך

 א.
 מקשה על הרמב"ם

: "וחגר . . וכן הזקן, והחולה, והרך, והענוג 1הרמב"ם כותב בהלכות חגיגה
כל אלו . . פטורין . . ומניין שכל אלו  –מאד, שאינן יכולין לעלות על רגליהן 

מי שיכול לעלות  – 2פטורין מן הראי' . . ונאמר: "בעלותך לראות את פני ה'"
 ברגליו, להוציא חיגר וחולה וזקן וענוג".

והנה, בריש מסכת חגיגה איתא: "הכל חייבין בראי', חוץ . . החיגר . . 
 והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו".

ובגמ' מבואר שיש שני לימודים שמהם למדים שהם פטורים מעלי' 
 לרגל:

____ 
 ( פ"ב ה"א.1

 ( תשא לד, כד.2
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, אין פעמים 3נפקא, דתניא: "פעמים" א( "פרט לבעלי קבין . . מ"פעמים"
 5"תרמסנה רגל מרגלי עני פעמי דלים". ואומר 4אלא רגלים. וכן הוא אומר

"מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב" )אלמא בבעלי מנעלים שייכי פעמים, 
 .6ובראיי' כתיב שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך וגו'. רש"י("

פרט  –ין. דבר אחר: "רגלים" פרט לבעלי קב – 7ב( "תנו רבנן: "רגלים"
 .8לחיגר, ולחולה, ולסומא, ולזקן ולשאינו יכול לעלות ברגליו"

והקשו הבן שמואל והמנחת חינוך, מדוע לא הביא הרמב"ם פסוק אחר 
פרט " 9למעט בעלי קבין שני' פסוק מובא בגמ'הרי ד –למעט בעלי קבין 

 .10ום משמיט"והרמב – "לבעלי קבין . . מפעמים נפקא

 ב.
 מביא סברת האג"מ שההליכה אינו חלק מהמצוה

ואולי יש לבאר זה, ובהקדם הגדר דמצות עלי' לרגל, אם צריך לילך דוקא 
 ברגלים מעיקר המצוה:

: "והנה פשוט שעצם ההליכה להעזרה אינו 11הנה, כתב האגרות משה
משום שבלא ההליכה לשם, לא יוכל  –מהמצוה, אלא הוא הכשר מצוה 

שעצם המצוה היא הישיבה בסוכה,  –הוא כמו עשיית סוכה להראות בעזרה. ו
משום שבלא העשי', לא יוכל לישב בסוכה. וכן  –והעשי' היא הכשר המצוה 
 הוא ממש בהליכה לעזרה".

ומביא על זה שתי ראיות, שמהם מוכח ש"עצם ההליכה להעזרה אינו 
 מהמצוה, אלא הוא הכשר מצוה":

____ 
 ( משפטים כג, יז.3

 ( ישעי' כו, ו.4

 ( שה"ש ז, ב.5

 ( ג, א.6

 ( משפטים כג, יד.7

 ( ד, סע"א.8

 ד, א. ( ג, א.9

 ( וראה לקמן ס"ו בנוגע ללימוד מ"בעלותך לראות", ולא מ"רגלים".10

( במענה על שאלתו של הגאון ר' שנ"ז שניאורסאהן, ש"ב של כ"ק אד"ש מה"מ. נדפס באגרות 11

 משה או"ח ח"א ע' שפט )קדשים סי' כא(.
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דים שאלו שאינם יכולים לעלות הובא שתי פסוקים מהם למ 12א( בגמרא
 פטורים מעלי' לרגל. –ברגלם 

 –מצוה הכשר והנה, אם העלי' לרגל שייכת לענין הרגליים דוקא, ולא רק 
שאינו יכול לעלות ברגליו; ומזה שצריכים כל למעט  אחתצריכים רק מיעוט 

גזירת הכתוב למעט בעלי קבין, בהכרח לומר, שזה שהם פטורים  מיעוטעוד 
 הוא.

כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו  –: "איזהו קטן 13ב( בית שמאי אומרים
: "אבל מכאן ואילך, אף על 14של אביו, ולעלות מירושלים להר הבית". ופרש"י

 הטילו חכמים על אביו ועל אמו לחנכו במצות". –פי שאינו חייב מן התורה 

מבואר, שכל קטן שיש בו מום שאלו היה עכשיו  15וצ"ע שהרי בגמרא
גדול היה פטור מעלי' לרגל, הנה גם עכשיו פטור מחינוך. ולדוגמא, חיגר 
שעתיד להתפתח, הנה בגדול אדם כזה פטור מעלי' לרגל, ועל כן גם קטן 
במצב כזה הנה אף שכשיהיה גדול יהי' חייב בעלי' לרגל )שהרי עד אז 

טור. והרי קטן שרק יכול לרכוב על כתפו של אביו יתפתח(, מ"מ עכשיו הוא פ
אם היה גדול במצב כזה היה פטור מעלי' לרגל, ואיך אומרים בית שמאי  –

 שקטן כזה חייב?

אלא צריך לומר, שטעם מיעוטם הוא משום גזירת הכתוב. וקטן שאינו 
 יכול לרכוב על כתפיו של אביו, אינו בכלל המיעוט.

 ג.
 ראיותיו מתרץ

 ענ"ד, נראה לתרץ הראיות שהביא:והנה, לפ

דאם  –הנה יש לתרץ בפשטות, שצריכא  –א( הראי' שיש ב' מיעוטים 
ממעטין בעלי קבין שאין לו רגליים, איננו יודעים שחיגר שיש לו ב' רגליים 
פטור מראי'; ואם ממעטין חיגר מפני שאינו יכול להלך ברגליו לבד, לא הייתי 

 ברגליים )של עץ(.ממעט בעלי קבין שיכולים ללכת 

____ 
 ( ג, א. ד, א.12

 ריש חגיגה.משנה ( 13

 ( ד"ה איזהו קטן.14

 ואילך. ה, סע"ב( 15
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הנה יש הפרש גדול בין חיגר ויכול  –ב( הראי' משיטת בית שמאי 
שחיגר, הרי עכשיו  –להתפשט, לקטן שאינו יכול )עדיין( ללכת ברגליו 

בפועל אינו יכול להלך ברגליו. משא"כ קטן שאינו יכול להלך ברגליו, אי"ז 
אלא מפני שכח  מפני שאין בו כח ההליכה או מפני שרגליו אינם בריאות,

 .16ההליכה נמצאת אצלו בהעלם

 ד.
 מוכיח מכמה מקומות שהוא חלק מהמצוה

ויש להוכיח מכמה מקומות שהעלי' לדגל הוא חלק מהמצוה, ולא רק 
 הכשר מצוה, ומהם:

: "דרש רבא: מאי דכתיב "מה יפו פעמיך בנעלים בת 17ממ"ש בגמרא
 לרגל".בשעה שעולין  ישראל שלרגליהן כמה נאין  –נדיב" 

: "ר' יוסי בר' יהודה אומר: שלש רגלים נצטוו ישראל לעלות 18וכן ממ"ש
 ".ברגל

: "ובמדרש: "שלש פעמים", "שלש רגלים" ולהלן הוא 19וכן מפורש בבחיי
אומר "תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים", אזהרה לישראל שלא יעלו אלא 

"". ועד"ז כתב גם ברגליהם. וכן הכתוב אומר "מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב
 .20בשו"ת מהר"ץ חיות

וכן מובן ממה שאומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת שמחת 
 :21בית השואבה ה'תשט"ז

היא  – 22"שלש רגלים תחוג גו'" –טובים בשם "רגלים" -"קריאת הימים
 דוקא.ברגל מפני שהעלי' "לראות את פני ה'" צריכה להיות 

ה סתם היא ברגל, אלא זהו ענין הנוגע ואין זה "מליצה" בלבד, שהליכ
כדאיתא במשנה "איזהו קטן )שפטור מראי'( . . כל שאינו יכול  –להלכה 

____ 
 ( ראה תניא אגה"ק ס"ה )קז, רע"ב(. ובכ"מ.16

 ( ג, א.17

 כמו שהביא הרב שנ"ז שניאורסאהן במכתבו לר' משה פיינשטיין.  –( ז, א. 18

 ( משפטים כג, יד.19

 ( סי' ז.20

 ואילך. 91התוועדויות ה'תשי"ט )חט"ו( ע'  –תורת מנחם ( 21

 יגה ופרש"י.( ריש חג22



 הי"א שבט ה'תשע"-יו"ד
 
147  
 

 

לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר שלש רגלים", 
"חיגר ברגלו אחת פטור מן  –"בראוי לעלות ברגליו חייב הכתוב", וכן בגמרא 

 .24ים פרט לחיגר", "רגל23הראי' שנאמר רגלים"

יש לו שייכות לענין העלי'  –ברגליו והיינו, שרק מי שיכול לעלות ברגל 
אף שביכלתו ללכת באופנים  –לרגל, אבל מי שאינו יכול לעלות ברגליו 

אין לו שייכות לזה, כיון שהענין ד"לראות את פני ה'", כדרך שבא  –אחרים 
 דוקא. רגליים בריאות, קשור עם 25לראות כך בא ליראות"

. . וכאשר יש אצלו אופן העבודה של עלי' לרגל, אזי יכול להיות שבהיותו 
", דהיינו ליראותלא רק " –נברא יהי' אצלו הענין ד"לראות את פני הוי'" 

 ", שהוא יראה את הקב"ה".לראותשהקב"ה יראה אותו, אלא גם "

אב ה'תשמ"ט אומר כ"ק -ובשיחת ש"פ דברים, שבת חזון, ד' מנחם
 :26"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"קאדמו

 –האדם רגל "וע"ד ווי בזמן שביהמ"ק הי' קיים, איז דוקא דורך דער 
לרגל, עלי' צו דעם "יראה כל זכורך את פני האדון עלי' ווערט דער ענין פון 

; עד"ז בנדו"ד: דורך דער 28, כשם שבא ליראות כך בא לראות וכו'27הוי'"
דמשיחא )בחי' עקב שברגל שבזמן(, ווערט דער עקבתא עבודה פון אידן אין 

לכאו"א המקדש דלעתיד", ביז דער גילוי דערפון בשלימות דא למטה מראין "
)ניט "מרחוק" נאר מקירוב( בגאולה האמיתית והשלימה, ווען עס ווערט די 

 שלימות פון "יראה כל זכורך", כשם שבא ליראות וכו'".

 ה.
 מיישב עפ"ז הקושיא על הרמב"ם

"ז יובן מדוע הרמב"ם הביא רק מיעוט אחד למעט כל אלו שאינם עפ
 –יכולין לעלות ברגליהם 

 ממצות ראי', ולא רק הכשר מצוה;חלק כי ההליכה ברגל הוא 

____ 
 ( שם ג, א.23

 ( שם ד, סע"א.24

 ( שם ב, א. וש"נ.25

 .618( סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' 26

 ( תשא לד, כג. וראה משפטים כג, יז.27

 ( חגיגה ב, א. תוד"ה וראה שם.28
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מי שאינו יכול לעלות ברגליו, כל ובמילא, במיעוט אחד אפשר למעט 
כי לומדים מזה שההליכה ברגל הוא חלק מעכב  – 29כולל בעלי קבין

 .30בהמצוה

 ו.
 מקשה עוד על הרמב"ם

אבל עדיין קשה, מדוע הביא הרמב"ם הלימוד מ"בעלותך לראות", ולא 
 "רגלים". –הלימוד שהובא בגמרא 

וכתב הלחם משנה: "מה שמיעט חגר וחולה וזקן מקרא דבעלותך לראות, 
בגמרא ממעט להו מקרא דרגלים. ואולי רבינו ז"ל באיזה מקום מצא דרשות 

 יותר פשוטות. וכן דרכו להביא הדרשא היותר פשוטה". והביאם שהם 31אלו

: "ורבנו אסמכי' אמלת "בעלותך", דמשמע 32ועד"ז כתב המהר"י קורקוס
שהיא אסמכתא מתקבלת. אע"פ שאינה  –שיעלה הוא מעצמו על רגליו 

 מוכרחת, כי לכך לא הוזכרו בגמרא". 

 –שיש וכידוע, שדרכו של הרמב"ם הוא להביא את הלימוד הכי פשוטה 
 .33פסוק "שהוא מבואר יותר" אפי' "שלא נזכר בגמ' כלל"

 ז.
 מבאר המעלה דפסוק "בעלותך לראות"

 " דוקא:בעלותך לראותויש לבאר מדוע הביא הרמב"ם הפסוק "

בשיחות הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, ש"רק מי שיכול לעלות ברגל 
יש לו שייכות לענין העלי' לרגל, אבל מי שאינו יכול לעלות ברגליו  –ברגליו 

אין לו שייכות לזה, כיון שהענין  –אף שביכלתו ללכת באופנים אחרים  –

____ 
 ( וכידוע כללי הרמב"ם בזה )ראה בארוכה ס' כללי הרמב"ם(.29

 כנ"ל. הוא רק משום צריכותא  –( וזה שבגמרא הובא שתי מיעוטים 30

( להעיר ממכתב כללי יום ג' שהוכפל בו כי טוב, פ' אם כסף תלוה את עמי, ה'תשל"ח, הערה ד"ה 31

(: "וקשה יותר לומר שלהרמב"ם היתה גירסא שלא נמצאת בשום 197רז"ל . . בצדקה )לקו"ש חט"ז ע' 

 מקום אצלנו".

 ( נדפס ברמב"ם הוצאת פרענקל.32

 .ובא ריבוי פעמים בשיחות כ"ק אד"ש מה"מה –יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ד. ( 33
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רגליים , קשור עם 34ד"לראות את פני ה'", כדרך שבא לראות כך בא ליראות"
ול להיות דוקא . . וכאשר יש אצלו אופן העבודה של עלי' לרגל, אזי יכבריאות 

", ליראותלא רק " –שבהיותו נברא יהי' אצלו הענין ד"לראות את פני הוי'" 
 ", שהוא יראה את הקב"ה".לראותדהיינו שהקב"ה יראה אותו, אלא גם "

 ועפ"ז יובן למה הביא הרמב"ם הפסוק "בעלותך לראות" דוקא:

"שלש רגלים תחוג לי בשנה", "שלש פעמים בשנה  –בשאר הפסוקים 
הוא  ברגלאיך שהעלי'  אין רואים מהם –ל זכורך את פני האדון ה'" יראה כ

 ;ראי'חלק ממצות 

 –משא"כ הפסוק "בעלותך לראות" מוכח, שכדי לקיים מצות ראי' 
 ".בעלותך" –דוקא ברגל לעלות מוכרח ", לראות"

 ח.
 מבאר איך לע"ל יעלו לרגל ע"י עננים

והנה זה שההליכה ברגל הוא חלק ממצות עלי' לרגל, מובן שלא מוכרח 
יהי' דוקא ע"י הרגל. ועל כן שייך שקטן ויכול לרכוב על  בפועלשההליכה 

 .35כתפיו של אביו שחייב )מדרבנן( בעליה לרגל

"שלעתיד לבוא יעלו  36ועפ"ז יש לבאר מה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ
לרגל לא רק שלש פעמים בשנה )כמ"ש . . "שלש פעמים בשנה יראה כל 

, ויתירה מזה: "הרי 37זכורך גו'"(, אלא "מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו"
שחל ר"ח להיות בשבת . . באים שני פעמים, אחד של שבת ואחד של ר"ח, 

לים והם מתפללים והעבים טוענין אותם בהשכמה ומביאים אותם לירוש
בוקר, והם טוענים אותם לבתיהם, מי אלה כעב תעופינה, הרי של בוקר, 

 ".38וכיונים אל ארבותיהם הרי של מנחה"

 .40היכולתאלא, שצריך להיות רק  – 39דלכאורה צריך להיות עלי' ברגל –

____ 
 ( שם ב, א. וש"נ.34

הנ"ל, שלב"ה צריך להיות ענין ההליכה  במשנה( ויש לבאר סברת המחלוקת בין ב"ש וב"ה 35

 ואילך. ובכ"מ(. 671בפועל, משא"כ לב"ש צ"ל רק הבכח )ראה בארוכה סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 

 .555( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 36

 ( ישעי' סו, כג.37

 יל"ש ישעי' רמז תקג. (38

 בהלכה ח"ב ע' תז ואילך. וש"נ. שיחהמת ס' ימו ם( וראה ג39
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דעת הכוכבים והגלגלים גדולה 
  מדעת בנ"א

 שי' גרין ענדלמנחם הת' מ
 תלמיד בישיבה

 

כותב הרמב"ם: "כל הכוכבים והגלגלים, כולן  41לכות יסודי התורהבה
 בעלי נפש ודעה והשכל הם".

"והגם שיש  :43כותב רבינו הזקן 42ודשהקגרת או על זה, הרי בוהעיר
במעלות ומדריגות המלאכים ונשמות כמה וכמה מיני מעלות ומדריגות 

חכמה ודעת חלוקות לאין קץ גבוה על גבוה . . אך דרך כלל, כולם בעלי 
ויודעים את בוראם . . אך העולם הזה השפל עם החיות שבתוכו קטן מהכיל 
ולסבול . . להאיר ולהשפיע בו בלי שום לבוש והסתר כמו שמאירות 

 .44ומשפיעות לנשמות ומלאכים"

ועפ"ז צריך עיון, איך אפשר לומר ש"כל הכוכבים והגלגלים, כולן בעלי 
 ם שבעוה"ז אינם "בעלי חכמה ודעת"?הרי הנבראי –נפש ודעה והשכל הם" 

 :45ליט"אשמו"ר מלך המשיח כ"ק אדובמכתב ערב פסח תש"ט כותב 

"במה שהעיר על הידוע דהגלגלים הם בעלי דעה, ממש"כ באגה"ק 
)למעוטי  שבעוה"זהנה קושיא זו היא גם בבנ"א  –. 46דבעוה"ז אינו כן

____ 
 . וש"נ(. 11. 82( ובפרט בימוה"מ שההלכה תהי' כב"ש )ראה סה"ש תשנ"ב ע' 40

 ( פ"ג ה"ט.41

 .(א ס"ה )קח,( 42

וכבים ( ראה גם מ"מ, הגהות והערות קצרות לתניא ע' תנד: "להשות עם ל' היד יסוה"ת ג ט כל הכ43

 .המערכת בעלי נפש ודעה והשכל ומכירים את מי שאמר והי' העולם".

לתניא שם(  ( ובפרט ע"פ הגהת כ"ק אד"ש מה"מ בתניא כאן )במ"מ, הגהות והערות קצרות44

שמזה מוכח עוד יותר שקאי  – שבתוכו"הנבראים שבמקום "עם החיות שבתוכו", צריך להיות "עם 

 המערכת. '.אפילו על הכוכבים והגלגלים וכו

 ודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ג ע' צט.ק-רותאג .751ע' לקו"ש חט"ו הוספות  (45
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בעוה"ז, שכללותו והענין, לפענ"ד, שכל הנמצאים  –ירידתן(.  קודםהנשמות 
מספי' המל', מעשה; ורק המלכות מקננת בו, א"א להם להשיג יותר מזה 
)יעוין בתניא פל"ח ל"ט ובכ"מ(. היינו עד"מ המעשי בלבד. ומתאים להידוע, 

. וכש"כ שידיעת מהותוהרוחניות ולא  מציאותשא"א לידע נשמה בגוף כ"א 
. קונ' יט 48ופ"כ 47י"גהגלגלים היא עד"ז בלבד. ועיין בקונטרס המוסג"פ פ

 . ובכ"מ. ואין הזמן גרמא להאריך". עכלה"ק.49כסלו תש"ח פ"ט

וצריך להבין מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מ "וכש"כ שידיעת הגלגלים היא 
עד"ז בלבד" דהיינו, שאם ידיעת בני אדם הוא רק "עד"מ המעשי בלבד", ע"ד 

 –ים , כל שכן שכן הוא בגלגלמהותוהרוחניות ולא  מציאותידיעת 

הרי מפורש ברמב"ם הנ"ל ש"ודעת הכוכבים והגלגלים . . וגדולה מדעת 
יכולים להשיג רק ידיעת  בני אדםבני אדם", וא"כ, איך אפשר לומר, שאם 

 מדעת בני אדם?! גדולההרי דעתם  –הגלגלים  כל שכןהמציאות 

 ואולי יש לומר הביאור בזה:

, שיש להם ראלבני ישבמכתב כ"ק אד"ש מה"מ, מדובר על שכל של 
וכדמשמע קצת ממה שכותב  ,51"ממשאלקה ממעל  50"חלק – האלקיתנפש 

 מציאותבגוף כ"א  52כ"ק אד"ש מה"מ "ומתאים להידוע, שא"א לידע נשמה
 . וכש"כ שידיעת הגלגלים כו'". מהותוהרוחניות ולא 

משא"כ הרמב"ם, שאוי"ל שמדבר אודות בני אדם בכלל )אומות העולם( 
ובנוגע לשכל אנושי אכן "דעת הכוכבים והגלגלים . . גדולה  שכל אנושי. –

דעתם  –, שיש להם נפש אלקית לבני ישראלאבל בנוגע  מדעת בני אדם";
 מדעת הכוכבים. גדולה

____ 
( ע"ד שתי הדעות ואילך 860לקו"ש חכ"ח ע' משיחת ש"פ קרח, ג' תמוז תשמ"ה )העיר ול (46

 במהלך השמש.

 ואילך(. 180ד"ה אני ישנה ולבי ער )סה"מ תש"ט ע'  –קונטרס חג הפסח תש"ט )קונ' סה(  (47

 ואילך(. 189ד"ה ונחה עליו )שם ס"ע  (48

ד"ה ויחלום והנה סלם )"אשר זכיתי לשמוע ביחידות מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה  (49

 25בקיץ תרנ"ה, בנאות דשא באליווקא הסמוכה לתחנת מסה"ב קראסנאיע"(. נדפס בסה"מ תש"ח ע' 

 ואילך.

 איוב לא, ב. תניא רפ"ב. (50

 ן בתניא שם.ביאור רבינו הזק-הוספת (51

 הדגשה זו אינה במקור. (52
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מעוטה ויש לדייק כן ממה שכותב הרמב"ם "ודעת הכוכבים והגלגלים 
והים וכידוע, נשמות ישראל הם גב –" מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם

 . ועצ"ע.וכ"ש הכוכבים והגלגלים שלמטה מהם, 53יותר מהמלאכים

  
 

 עד שיהיו בכיהונם –"בני אהרן" 
 הת' דובער שי' נמירובסקי
 תלמיד בישיבה

 א. 
בני  55: "החללים מותרין להתטמא, שנאמר54כתב הרמב"ם בהלכות אבל

 עד שיהיו בכיהונם". –אהרן 

על מה שכתב הרמב"ם שמ"בני אהרן" ממעטים  56והקשה הלחם משנה
מ"בני  57הרי "בספרי מפיק לי' מ"הכהנים" למעט חללים, ולא –חללים 
 אהרן"?

עד  –וביאור דבריו, דלכאורה צריך ביאור במה שכתב הרמב"ם "בני אהרן 
 –דלכאורה, איך לומדים מזה שחללים מותרין להתטמא  –שיהיו בכיהונם" 

 ת החללים?!איך ממעט "בני אהרן" א

____ 
 ראה אגה"ת פ"ד )צד, א(. ובכ"מ. (53

 פ"ג הי"א. (54

 כא, א. –ריש פ' אמור  (55

 ".לא חללים זהבגימטריא  הכהניםוראה גם )ע"ד הרמז( בעל הטורים עה"פ: "אל 

 על אתר. (56

חללים. אוציא חללים ולא : "בני אהרן. יכול חללים, ת"ל "הכהנים" יצאו ראה תו"כ ויקרא א, ה (57

אוציא בעלי מומין )שאני קורא בהן כהנים, שהרי חולק ואוכל בקדשים . . אלמא כהן הוא. חפץ חיים( 

 .ת"ל "בני אהרן", מה אהרן כשר אף בניו כשרים, יצאו חללין ובעלי מומין"

 צדה לדרך ר"פ אמור.פי' הקצר לחפץ חיים שם. אך ראה 
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באם הוא רק "בני אהרן" אסור  –חללים אפילו , מ"בני אהרן" משמע ואדרבא
, יכול אהרן בני: "58כדאיתא בתורת כהנים על הפסוק !חלל ואפילולהתטמא, 

 (.59, יצאו חללים" )"שאינם כהנים כלל"הכהניםחללים, ת"ל 

ר וכן הביא רש"י בפירושו עה"פ: "בני אהרן. יכול חללים, תלמוד לומ
וביארו מפרשי רש"י: "אי כתיב "בני אהרן" ולא "הכהנים" הוה  ".הכהנים

אמינא יכול אפילו חללים, תלמוד לומר "הכהנים" רצה לומר שהוא כהן 
 .60גמור"

שדרכו של הרמב"ם הוא להביא את הלימוד הכי פשוטה ]ויש להוסיף, 
 , "קרא61פסוק "שהוא מבואר יותר" אפי' "שלא נזכר בגמ' כלל" –שיש 

ולכאורה כאן אדרבה, הלימוד שבתו"כ וכו' הוא מבואר  – 62דמוכח בפשטות"
 יותר![.

ותירץ הלחם משנה: "וכוונת רבינו ז"ל נראה דהיא כן ג"כ, שכתב "עד 
"הכהנים" נפקא. והכי קאמר הכהנים צריך  ממלתכלומר  –" בכיהונםשיהיו 

 שיהיו בני אהרן ולא חללים".

 ב. 
, כי דוחק הוא לומר שהכוונה במה 63מספיק אבל לכאורה ביאור זה אינו

שכותב הרמב"ם "עד שיהיו בכיהונם" הוא שהלימוד למעט חללים הוא 
 .64מ"בני אהרן" –בפירוש ולא ממה שכותב שבפסוק, מתיבת "הכהנים" 

____ 
 .(הכסף משנהכמ"ש מקורו של הרמב"ם ) (58

בס' מראי מקומות לספר משנה תורה )קה"ת, תשד"מ( ציינו לסנהדרין ה, ב. אבל שם ליתא הלימוד 

 מהפסוק.

 פי' הקצר לחפץ חיים על תו"כ. (59

 שפתי חכמים. (60

 הובא ריבוי פעמים בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ. –יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ד.  (61

 ( ערוך השולחן סצ"ג אות טז.62

 שצ"ע מה שכותב הלח"מ "והכי קאמר הכהנים צריך שיהיו בני אהרן ולא חללים" ע"זנוסף  (63

לפנ"ז "בספרי מפיק לי' מ"הכהנים" למעט חללים, ולא מ"בני אהרן",  מידדלכאורה סותר מש"כ  –

 –)"הכהנים" נפקא"  ממלתכלומר  –" בכיהונםוכוונת רבינו ז"ל נראה דהיא כן ג"כ, שכתב "עד שיהיו 

 "(,הכהניםה משמע שהלימוד לפי הרמב"ם הוא מתיבת "שמז

" )שמזה משמע שלימודו ולא חללים "בני אהרןומיד לאח"ז כותב "והכי קאמר הכהנים צריך שיהיו "

 ואכ"מ. "(.אהרן בניהוא מתיבות "
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ובפרט ע"פ הידוע שהרמב"ם נכתב "בלשון ברורה ודרך קצרה )לשון צח 
 ,66"לקטן ולגדולגלויין  ( עד שיהיו כל הדינין65וקצר כלשון המשנה"

הרי אין מסתבר לומר שהכוונה במה שכותב "עד שיהיו בכיהונם" הוא 
 לתיבת "הכהנים" שבפסוק.

 ג. 
"ובחנם נדחק,  67והנה, על מה שכתב הלחם משנה השיג הדובר מישרים

. . הרי בפי' כתב רבינו דמה שאין חללים מוזהרים  68דהרי להדיא כתב רבינו
הנים" נפקא כמ"ש בת"כ, וא"כ ע"כ דמ"ש כאן "עד על הטומאה ממילת "הכ

כמ"ש בה' איסורי  –שיהיו בכיהונם" היינו ודאי דממילת "הכהנים" נפקא 
 ביאה. ודוק". עכ"ל.

 לפנ"ז, אין צורך לכתבו עוה"פ.בפירוש דהיינו, שמכיון שכתב זאת כבר 

"שדרך הרמב"ם לפרש דבריו במקום אחד  69ויש להוסיף, שידוע הכלל
ד ובמקום אחד סותם דבריו . . וסומך על מ"ש כבר במקום אחר הקודם בס' הי

לזה", ועפ"ז יש לומר שהרמב"ם סומך על מה שכתב לפנ"ז בהלכות איסורי 
 ביאה.

 :86וזה לשונו של הרמב"ם שם

הרי הוא כזר . . ומטמא למתים, שנאמר: "אמור  –"חלל של תורה הודאי 
 אף על פי שהם "בני אהרן", עד שיהיו בכהונם". –אל הכהנים בני אהרן" 

____ 
כותב הרגצ'ובי: "עיין בהך דיבמות  ( הל' איסורי ביאה פ"ג ה"גפיערקטוב-ווארשאצפנת פענח )ב (64

"ד ע"ב דלא מקריא כלל זרעא דאהרן ע"ש . . ועיין בהך דזבחים ד' י"ג ע"א דהוה זה פלוגתא שם, ד' ע

 ". וצ"ע.דיש עליו שם זרעו של אהרןועיין מש"כ רבינו בהל' אבל פ"ג הל' י")א( ע"ש דמשמע דס"ל 

ז. ב"ספר המפתח" שברמב"ם הוצאת פרענקל ציינו לעונג יו"ט סקנ"ז ד"ה בגוף. מכתבי תורה ספ"

 ואינם תח"י לע"ע. –מקור ברוך ח"א ס"ב ד"ה ועוד. 

 ( כס"מ בהקדמה.65

 בהקדמתו לספר הי"ד.לשון הרמב"ם  (66

 הובא ב"ספר הליקוטים" שברמב"ם הוצאת פרענקל. (67

 .הל' איסורי ביאה פי"ט ה"י (68

 ראה יד מלאכי כללי הרמב"ם אות ו. (69
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אבל אין זה ביאור  – אין צורך לכתוב מקור בכללאבל זהו רק ביאור למה 
 !70אחר לימוד כאן למה כותב

 ד.
 –ברמב"ם הוצאת פרענקל תיקנו הנוסח והוסיפו את התחלת הפסוק  

 "הכהנים בני אהרן", ועפ"ז אתי שפיר.

 .71ובספר המוגה ע"י הרמב"ם וכתבו שם שכ"ה ברוב כתבי יד

בנוגע למה  72אבל ראה מה שאומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
איש כי ימות ובן אין לו",  74"לדון בדיני נחלות שנאמר 73שכתב הרמב"ם

 וזלה"ק:

____ 
ש"אין מושחין  דין( בנוגע לה109חכ"ה ע' ועוד זאת ע"פ מה שאומר כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש  (70

 כלי המקדש כותבהל מדועמלך בן מלך" )הל' כלי המקדש פ"א הי"א. ועד"ז ספ"א מהל' מלכים( שקשה 

מלך לבדו ה וולהודיע לכל שזהכדי לסלק המחלוקת "כותב הרמב"ם בנוגע למשיחת מלך בן מלך שזהו 

 ולאיו ,"עתלי' ויהואחז מפני יהויקים אחיושמשחו שלמה מפני מחלוקת אדוני' ויואש מפני  ומכ

מוסיף "ולהודיע לכל שזהו המלך לבדו וכו'",  ואינוכותב רק "כדי לסלק המחלוקת",  מלכים כותבהל

 וזלה"ק:

"ולכאורה: דרכו של הרמב"ם איז טאקע צו פארלאזן זיך אויף דעם וואס ער האט געזאגט פריער . . 

און ניט צווישן די הל' )כלי  מעיקרא בהל' מלכיםדעם ענין . . איז  דא איז אבער די שאלה: מקומו פון אט

משיחת מלך  דיניקומען דארט אויך די  במילאהמקדש כו' כולל דיני( וועגן שמן המשחה, וואס נאר 

 בשמן המשחה". ע"כ.

שאחד מהמצוות שעליהם מדובר  – אבלועד"ז אוי"ל כאן, שלכאורה עיקר מקומו הוא בהל' 

, ולכן )כמ"ש הרמב"ם בכותרת*( "שלא יטמא כהן לנפש אדם, אלא לקרובין בלבד"הוא בהלכות אלו 

שבה רק באו ענין החללים בקשר ל"איסורי ביאה"  –ביאה  איסוריולא בהל'  –צריך לשלול כאן חללים 

 ."שלא ישא כהן גרושה"; "שלא ישא זונה" וכו' –

שבזה אפשר  – ללימוד מפסוק ומו דוקא,שזה צריך להיות במק – טעםהואולי יש לחלק בין ביאור 

 . ואכ"מ.לומר שבפעם הראשונה שמוזכר )אפי' דרך אגב( מביא הלימוד מהפסוק

_______ 
 

)נדפס אח"כ בהוספות ללקו"ש  7*( ראה ליקוטי ביאורים )לאזמו"ר הר"י קארף ז"ל( ע' מא הערה 

שגם ה"כותרות" אלו הם מדברי הרמב"ם". ובלקו"ש חכ"ד  –(: "שנראה ברור 7הערה  166חלק ט"ל ע' 

: "שגם כותרות אלו הם להרמב"ם )ראה רמב"ם דפוס שולזינגער תש"ז צילום כת"י 11הערה  62ע' 

 הרמב"ם דריש הל' שאלה ופקדון(". ובכ"מ.

 ( אבל בכמה כת"י ובדפוסים ליתא "אמור אל הכהנים".71
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 ווערטער דער תוכן המצוה.די לכאורה ליגט ניט אין 

מעתיק לויט וועלכע דער רמב"ם איז טאקע  75עס זיינען פאראן נוסחאות
ווערטער אנטהאלטן דעם תוכן המצוה פון די ווערטער פון פסוק . . וואס  נאך

 נחלות,

וויבאלד אבער אז אין דפוסי הרמב"ם הנפוצים ווערן געבראכט נאר די 
דארף מען זאגן, אז אין זיי זאגט זיך  – 76ווערטער "איש כי ימות ובן אין לו"

 עכלה"ק. .77ארויס דער תוכן המצוה "לדון בדיני נחלות"

____ 
 ואילך. 157לקו"ש חכ"ח ע'  (72

מנין המצות בריש ספר היד )ועד"ז אין זיין ספר המצוות( . . אלס די לעצטע מצות עשה"  "אין (73

 )לשון כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש שם(.

 פינחס כז, ח. (74

 ( ראה רמב"ם ספר המדע )ירושלים, תשכ"ד(.75

 מצה רמח". –שם: "וכ"ה בספר המצוות שלו  16( ובהערה 76

וכתב ע"ז הרה"ח ר' פרץ אוריאל שי' בלוי ב"מבוא וסקירה" שבספר "משנה תורה השלם"  (77

 , וזה לשונו:119)חז"ק, תש"ע( בהערה 

מתוך  –"זוהי אכן דוגמה של "קידוש" הנוסח הנדפס )משום שכיום בידינו הוכחות חדות וברורות 

יטוט הפסוק במילים 'ובן אין לו'( כי זוהי )קטיעת צ –השוואה עם כל כתבי היד כולל ל"ספר החתום"! 

אך יש לזכור כי עיקר ותורף השיחה שם שרירה ומבוססת  –השמטה 'בלעדית' ושגוי' של דפוס וילנא!( 

(, וייתכן בהחלט כי זוהי 12ו 16להרמב"ם )ראה תחילת השיחה והערות בספר המצוות )גם( על הנוסח ש

 לו, וראה להלן במבוא באריכות". עכ"ל.סיבת "קידוש" הנוסח, ואין ללמוד מכאן על הכלל כו

 כלל, כי: מובנים אינםודבריו 

כ"ק אד"ש מה"מ מבסס "עיקר ותורף השיחה" )כלשון ר' אה במוחש שבהשיחה ירכל המעיין )א( 

 מוסיף, ליתר חיזוק", ורק בחצה"ג ובהערה אין דפוסי הרמב"ם הנפוציםפ. א. ב. הנ"ל( על מה שכתוב "

 –"ועד"ז אין זיין ספר המצוות", "כ"ה בספר המצות שלו  בדפוסי הרמב"ם הנפוצים( –בנוסף להעיקר )

 מצוה רמח".

ובשוה"ג( אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "אבל  71הערה  27בלקו"ש )חכ"ד ע' ועוד והוא העיקר: )ב(  

וצ"ע  –מדיוק לשונו בספר היד, שכתבו בלה"ק. משא"כ סהמ"צ שכתבו בערבית. ובידנו רק העתקות 

 –פי' התיבות בכל לשון כידוע דיוק כי  –ואין ללמוד מפי' התיבה עתה בדיוק ' התיבה בערבית פי

 ל' תורה לחוד ול' חכמים לחוד. –משתנה במשך הזמן. ולהעיר מהכלל אפילו בלה"ק 

ועוד שספר היד הוא: א( פסקי הלכות, ב( בתראי לגבי סהמ"צ )יד מלאכי כללי הרמב"ם אות כג(". 

 עכלה"ק.

מתוך השוואה עם כל כתבי היד כולל  –, כמו שכותב, ש"כיום בידינו הוכחות חדות וברורות ובאם

כי זוהי )קטיעת ציטוט הפסוק במילים 'ובן אין לו'( השמטה 'בלעדית' ושגוי' של  –ל"ספר החתום"! 
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לתרץ שבכת"י נוסף גם התחלת אי אפשר ועפ"ז נמצא, שגם בעניננו 
 אינו כן.בדפוסי הרמב"ם הנפוצים כי  –הפסוק 

כי  –אבל, לאידך, אולי אפשר לומר )בדוחק עכ"פ( שכאן שונה קצת 
 :בנוסחאות שלנו –בפירוש מכיון שבהלכות איסורי ביאה כותב הרמב"ם 

אף על פי שהם "בני אהרן", עד שיהיו  –"אמור אל הכהנים בני אהרן" 
 .78בהלכות אבל על נוסח הכת"י –בכהונם", יכולים לסמוך כאן 

בנוגע להפתיחת כל ספרי היד  79מה שכותב כ"ק אד"ש מה"מוע"ד ]
: "כ"ה בכת"י תימן ועוד . . וזוהי ג"כ פתיחת 80ל עולם"-בפסוק "בשם ה' א

 "ועודספריו: פיה"מ, סהמ"צ, מו"נ . . 

____ 
"י של ספר המצות לגבי נוסח כתהתרגום לסמוך על שאי אפשר  כל שכן וקל וחומרהרי  –דפוס וילנא!" 

 הרמב"ם.

בלקו"ש שם ל"ראי'" ש"עיקר ותורף השיחה שם  12הרב הנ"ל ציין להערה ועוד וג"ז עיקר: )ג( 

 "!לסתורוזה "מעשה  –להרמב"ם" בספר המצוות שרירה ומבוססת )גם( על הנוסח ש

מוסיף דא דעם ניט שם כותב כ"ק אד"ש מה"מ, בנוגע להמבואר בפנים "ובפרט אז דער רמב"ם איז 

 גו'" לרמז אויף המשך הפרשה":ווארט "ו

 אבל בסהמ"צ הוצאת קעליר וקאפאח ישנו "וכו'", "וגו'". עכלה"ק.

( מוסיף הרמב"ם "וגו'". וא"כ מה מועיל ש"עיקר וקאפאח)העליר  "מדוייקים"הדהיינו, שבתרגומים 

אם גם שם  –להרמב"ם" בספר המצוות ותורף השיחה שם שרירה ומבוססת )גם( על הנוסח ש

 ( מוסיף הרמב"ם "וגו'".קאפאח)כולל המדוייקים ים בתרגומ

 '"וגוובפרט, שבספר המצוות שבעריכת הרב הנ"ל )חז"ק, תשע"א( הוסיף )בחצע"ר( "

ואפילו לא מרמזו בהוספת והרי לשיטתו, "עיקר ותורף השיחה )שהרמב"ם משמיט סיום הפסוק,  –

 '"?!וגו"איך הוסיף  –להרמב"ם" בספר המצוות '"( שרירה ומבוססת )גם( על הנוסח שוגו"תיבת 

 הרי הרב הנ"ל כותב במבוא לספר המצוות הנ"ל, שאחד ה"כללים" ל"בחירת הגרסאות" הוא:

הי' זה  –"כאשר נתקלנו במקום בו אפשר להכריע על פי שיחות כ"ק אדמו"ר נשי"ד הנוגעות בענין 

 נר לרגלינו בבחירת הגירסא",

בספר המצוות ש על הנוסח)גם(  שרירה ומבוססת ורף השיחהעיקר ותש" לשיטתו –וכאן 

הרי זה "מקום בו אפשר להכריע על פי שיחות כ"ק  –להרמב"ם" )כולל זה שרמב"ם אינו מוסיף "וגו'"( 

 וק"ל.'"! וגו"ובכל זאת הוסיף אדמו"ר נשי"ד הנוגעות בענין", 

( 110שיחות תשמ"ז ח"א ע' ראה בארוכה משיחות ט"ו תמוז תשמ"ו ויו"ד שבט תשמ"ז )ס' ה (78

 .עודע"ד המהדורות דספר הי"ד להרמב"ם. ו

 ( ס' מראי מקומות לספר משנה תורה )קה"ת, תשד"מ( ע' א.79

 ( וירא כא, לג.80
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 ון שגם בשאר ספריו כתב הרמב"ם כן, סומכים על הכת"י[.שמכי –

 .וצ"ע. ותן לחכם ויחכם עוד
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 כה ומנהגהל

  בקיץ קידוש זמן בענין
 שיחי' בוימגארטען ענדלמנחם מ 'הת

 תלמיד בישיבה

: "שנזהרים שלא לקדש בשעה ראשונה 81איתא בשו"ע אדה"ז סי' תעא
של הלילה דהיינו שעה שביעית )דהיינו שעה שביעית אחרי חצות היום עיין 
סי' תכ"ח( אלא או קודם הלילה או לאחר שעה תוך הלילה, לפי שבשעה 

 הראשונה הוא מזל מאדי"ם וסמא"ל מושל עליו". עכ"ל. 

השו"ע בסימן והנה האופן איך שמחשבים שעה השביעית, מבואר בנו"כ 

, שהוא שש שעות שוות אחרי חצות היום. ופירוש חצות היום הוא, 82תכ"ח

 .83בזמן שהשמש הוא בראש כל אדם

כותב כ"ק אד"ש מה"מ, שעמא דבר  84והנה, במכתב בלקו"ש חט"ז
שתים עשרה דהיינו שעה  –נוהגים לחשב שש שעות הנ"ל מחצות האמצעי 

הלכות קידוש החודש ב עד"ז מזה שמצינולכך,  על השעון. ומבאר הסברא
תב שם, שחשבון החדשים הוא א' מלא א' חסר, אע"פ ולהרמב"ם, שכ

כה שלפעמים ע"פ חשבון זה הרי אין הזמנים מדוייקים לגמרי, מ"מ הרי ההל
ד"כיוון דדשו בה . ובפרט היא שעושים כהנ"ל ומטעם שמאד קשה לדייק

____ 
 ( ס"ג.81

 מחצה"ש בסוף הסימן.( 82

וכן כתב כ"ק אד"ש מה"מ במכתבים משנים הקודמות )ראה אג"ק חי"ב ע' רכו מכתב מח"י ( 83

 [ מכתב מתאריך כ"ט אייר שנה הנ"ל(. 890טבת תשט"ז. אג"ק חי"ג ע' קכ ]הועתק בלקו"ש חי"א ע' 

 . )מכתב זה הוא מתאריך טבת תשל"ט(. וש"נ.156ע'  (84
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ט שבמדינתו רוב הבעי' בפרו דכן הוא גם בנוגע לת"ח. רבים שומר פתאים ה'"
היא בימות החורף, שכו"כ ימים הם מעוננים, ובנוסף לכך, הרי אין קל לברר 

 ע"כ תוכן המכתב. .בכל ערב שבת זמן המדוייק בזה

עשות קידוש הוא שש שעות שוות אחרי א לועפ"ז יוצא, שתמיד הזמן ל
 .האמצעי –חצות היום 

הזמן  -י חצות פירושה יוצא, שמכיון שמעיקר הדין, הרגם עפ"ז והנה  
שהשמש היא על ראש בני אדם, אלא מפני שא"א לדייק נוהגים לעשותו 

חצות האמצעית, הנה בימות החמה מובן שהזמן לכך במדינתינו הוא בין ב
שבע לשמונה, שהרי השעה אחת הוא זמן חצות האמצעי שהחמה על ראשי 

  בני אדם.

בנוגע לפועל, ואמר לי ששמע מכו"כ  85והנה שאלתי רב מורה הוראה
בשם הרה"ג רז"ש דווארקין ע"ה שגם בימות הקיץ הזמן שנוהגין לא לעשות 

 קידוש הוא בין שש לשבע על השעון.

ויש לומר סברא לזה, שמכיון שכבר דשו בה רבים, על כן שומר פתאים 
 ה', שכנ"ל הוא גם בנוגע ת"ח.

רק לגבי  צ"ע, דלכאורה הענין דדשו בה רבים אפשר לומר אבל עדיין
אבל עדיין צריך ליהות  דהיינו איך לחשב הזמן בין שש לשבע, –עצם המנהג 

עושים קידוש הזמן שאין שבימות הקיץ  לומר אבללערך הזמן דמזל מאדי"ם. 
הוה סתם  לכאורה הוא בין שש לשבע דאינו אפי' בערך הזמן דמזל מאדי"ם,

 טעות.

 

 

 

 

____ 
הייטס "כאן צוה ה' את -שוויי מרא דאתרא וחבר הבד"ץ דק"ק קראון עקביהרן ( הרה"ג ר' א85

 הברכה".
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 כל המאריך באחד
 גינסבערגשי'  זלמן שניאורהת'  

 תלמיד בישיבה

 
ך באחד מאריכין לו ימיו כל המארי ומר:"תניא סומכוס א :86איתא בגמרא

וף ובלבד שלא יחט . אמר רב אשי:ובדלי"ת ושנותיו. אמר רב אחא בר יעקב:
ריך טובא. דהוה מא , חזייהדרבי חייא בר אבא בחי"ת. רבי ירמי' הוה יתיב קמי'

שהארכת ) למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים אמר לי': כיון דאמליכתיה
תו לא  –, ה' אחד בשמים ובארץ וד' רוחותיה. רש"י( שיעור שתחשוב בלבך

 צריכת".

כל המאריך בדלי"ת של  וזלה"ק: 87אדה"ז מביא דין זה בשולחנווהנה 
א יאריך בה קצת . . אחד מאריכין לו ימיו ושנותיו. וגם לא יחטוף בחי"ת אל

כדי שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא  – בדלי"ת צריך להאריך יותראבל 
צריך להאריך יותר מכשיעור זה.  ולמו ומושל בד' רוחות העולם, ואינויחיד בע

 לה ומטה ולד' רוחות".מע – ויש נוהגין להטות הראש כפי המחשבה

 . . א תהי' כרי"ש"צריך להדגיש בדלי"ת של :88ובסעיף שלאחרי זה כותב
לא אמרו להאריך ולמשוך בקריאת הד',  –ומה שאמרו להאריך בד' של אחד 

 ,אלא .שהרי כל אות שבסוף התיבה ואין נקודה תחתי' היא נחטפת לגמרי
, ואחרי' בטרם שיתחיל בקריאת הד' – יאריך במחשבתו להמליכו בד' רוחות

 עכ"ל. ברוך שם".

כשכותב  מיד איך להאריך בד'ר אדה"ז מבאאין , מדוע צריך ביאורו
שצריך להדגיש  –אלא קודם מפסיק וכותב דין אחר  ,ושצריכים להאריך ב

ה, לכאורבדלי"ת שלא תהיה כרי"ש, ואח"כ חוזר לבאר איך מאריכין בדלי"ת. ד
 ?כשאומר שצריך להאריך בהדלי"ת, נתעוררת הקושיא איך להארין בו מיד

____ 
 ( ברכות יג, ב.86

 סס"א ס"ו.( 87

 ס"ז.( 88
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בנוגע לשו"ע 89אד"ש מה"מ ואולי יש לבאר זה, ע"פ מה שכותב כ"ק
"י"ל שכיון שהשו"ע הוא הלכה למעשה, כותבו אדה"ז . . על סדר אדה"ז 

"ז שצריך להדגיש בדלי"ת, אדהקודם כותב זה שהיום". ועד"ז י"ל כאן, ש
אדה"ז , הוא מפני ששלהאריך היינו במחשבתו ולא בהקריאהכותב  ואח"כ

 .מביא הדינים לפי סדר עשייתם

הדלי"ת שקודם כל צריך להתחיל הכוונה של  ,וסדר העשי' הוא
בעת קריאת  –( "שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בד' רוחות העולם")

בקריאת  בד' רוחות, להמליכומלשונו: "אלא יאריך במחשבתו  )וכמובן הדלי"ת
 לי"ת;אחרי זה צריך להדגיש בהדלו(; ברוך שם"בטרם שיתחיל  'ואחריהד' 

גם לאחרי  –, צריך להמשיך בהכוונה במחשבה תההדגשה בהדלי"ואחרי 
 לפני שמתחיל ברוך שם. – קריאת הד'

ולפי שלהאריך במחשבתו הוא בסדר עשייתם לאחרי שמדגיש בהדלי"ת 
 "לפני שמתחיל ברוך שם", מביא דין זה לאחרי שכותב איך להדגיש בהדלי"ת.

  

 

קידוש על מקורות בענין  ליקוט 
 הפת

 פרעסקאטהת' מנחם מענדל שי' 
 תלמיד בישיבה

הו על היין זוכר ,91: "ת"ר זכור את יום השבת לקדשו90איתא בגמרא
 משמע בשעה שמתקדש היום. רשב"ם(. –)לקדשו  בכניסתו".

____ 
בנוגע לזה שאדה"ז הביא דין רחיצת  – 86( הערה 126לקו"ש חל"א שיחא א' לפ' תשא )ע'  (89

 ידים לפני התפילה בהלכות נט"י ולא בהלכות תפילה.

 פסחים קו, א. (90

 כ, ח. יתרו (91
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, "נזכירה 93"זכרו ביין לבנון" "דזכירה כתיב על היין :92וכתבו התוספות
 , והאי זכירה היינו קידוש".94דודיך מיין"

זימנין דחביבא עלי' ריפתא מקדש אריפתא, : "רב 95וממשיך הגמרא שם
מקדש אחמרא". )רב, כשחביב עליו פת, היה מקדש  זימנין דחביבא לי חמרא

 על הפת וכשחביב עליו יין היה מקדש על יין(.

דחביבה לי ריפתא, שהיה רעב, מקדש אריפתא, אלמא "ופי' הרשב"ם: 
דקידוש. אלמא,  לא בעי נטילה אחריתן, אלא מעיקרא משי' ידיה ואכיל נהמא

קידוש שלאחר נטילה לא חשיב היסח הדעת. וכן הלכתא, דמי שנטל ידיו 
קודם קידוש, אין צריך לחזור וליטלן אחר קידוש . . ומדרב שמעינן שמקדשין 
על הפת ואומר ויכולו ומברך המוציא ואינו אוכל, גם לא יפרוס עד שיקדש 

 ".96אחרי כן, כו'

מקדישין על הפת כלל, והא דאמר בגמ' , חולק על הרשב"ם, דאין 97ור"ת
על רב "זימנין דחביבה לי ריפתא ומקדש אריפתא" פירושו: "הוה מקדש 

 אחמרא על דעת לאכל מיד ריפתא, והי' נוטל ידיו קודם קידוש".

: "ועל הפת, כתבו ר"ת שאין מקדישין עליו, ורשב"ם כתב 98וכתב הטור
ו ומברך ברכת המוציא ואינו ואומר ויכול ב עמרם,שמקדישים עליו וכן כתב ר

פורס, וגומר הקידוש ופורס . . וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל שמקדישין על 
השכר אם הוא חמר מדינה, ומ"מ יותר טוב הוא לקדש על הפת כיון 
שהסעודה באה לכבוד שבת, אבל בסעודות הבוקר, יותר טוב לקדש על 

 השכר וכו'".

אשונים דס"ל דמקדישים על והבית יוסף שם מביא חבילה ארוכה של ר
הפת, וכותב "משמע שאע"פ שמצוה מדברי סופרים לקדש על היין, כמו 

____ 
 ד"ה זוכרהו על היין.( 92

 הושע יד, ח. (93

 שה"ש א, ב.( 94

 קו, ב.( 95

עיין בספר החינוך שכתב: "על כן נתחיבנו לעשות המעשה עם היין, לפי שטבע האדם מתעורר  (16

ומזה השורש אמרו בגמרא זכרונם לברכה, שאם הפת חביב על האדם  בו הרבה, שהוא סועד ומשמח . .

  הפת, כי אז מתעורר טבעו יותר למה שהוא תאב".יותר, שיקדש על 

 בתוד"ה מקדשא אריפתא שם. (97

 ( או"ח סי' ערב, ס"ט.98
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אי חביבא לי ריפתא מקדש אריפתא, וכן כתב  99ט"שכתב הרמב"ם, בפרק כ
יין מקדש על הפת , שאם היה מתאוה לפת יותר מן ה100שם הרמב"ם בהדיא

ריך לחזר אחר יין לקדוש ולפי זה מי שאינו שותה יין אינו צ אע"פ שיש לו יין,
 ודא' חביבה לי' ריפתא. דהא

אבל בהגהות ]מיימוניות[ כתוב, דהא דמקדשין על הפת, בשאין לו יין  
דוקא היא. וכן ראיתי נוהגין דאפילו מי שאינו שותה יין, מחזר אחר יין 

דק איכא למי נין חביבה לי' ריפתא מקדש אריפתאלקידוש. ואההיא דזימ
דאי בשאין לו יין, אפילו לא  ,מב"םלו יין היא כדברי הרדמשמע שאע"פ שיש 

חביבה לי' ריפתא נמי אי אפשר לו לקדש אלא על הפת, ואם כן סתם בני 
אדם שמתאוים יותר למאכל מלמשתא הי' להם לקדש על הפת ולא על היין 
דמצוה להקדים החביב. ושמא יש לומר שאף על פי שאם רצה להקדים 

שות בידו מ"מ כשאינו מקדים החביב ומקדש על החביב ולקדש על הפת הר
 ."101היין כיון דמצוה מדברי סופרים לקדש על היין שפיר דמי

איתא: "במקום שאין יין מצוי, יש אומרים שמקדשין על  102בשלחן ערוך
שכר, ולהרא"ש בלילה לא יקדש על השכר אלא על הפת, ובבוקר יותר טוב 

ת המוציא, שאם יברך על הפת לקדש על השכר שיברך עליו שהכל קודם ברכ
 תחילה, אין כאן שום שינוי, ודברי טעם הם".

והרמ"א כותב: "וכן המנהג פשוט כדברי הרא"ש. ואם יין בעיר לא יקדש 
על הפת. ומי שאינו שותה יין משום נדר, יכול לקדש עליו וישתו אחרים 

ע המסובין עמו. ואם אין אחרים עמו, יקדש על הפת ולא על היין או ישמ
 קידוש מאחרים".

 .103וכן הוא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן

: "המקדש בליל שבת על הלחם . 104איתא בספר שמירת שבת כהלכתהו
. יטול ידיו כדין נטילת ידים לסעודה, הוא ובני ביתו יקח שני לחמים ללחם 
משנה ויכסם במפה, יניח ידיו על המפה המכסה את הלחמים ויאמר "ויכולו". 

____ 
 ( הל' שבת ה"ו.99

 . שם הלכה ט'( 100

 .עיין בדרכי משה (101

 סי' ערב ס"ט. (102

 יב.-סעיפים יא (103

 יח.-( פנ"ג סעי' טו104
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ולו" יגלה את לחם המשנה ויניח ידיו עליהם ויאמר ברכת וכשיגמור "ויכ
"המוציא", יגביהם בשעה שמזכיר את ה' יתברך, אבל לא יבצע, ושוב יכסה 
אותם ויניח ידו עליהם ויאמר ברכת הקידוש, וטוב אם יגביה את לחם המשנה 
גם בזמן שאמר את ברכת הקידוש. אחרי גמר הקידוש יבצע על הלחם, ויאכל 

ות כזית, ויקפיד לאכול שיעור זה של כזית תוך כדי "אכילת פרס", ממנו לפח
 שהוא זמן של שתי דקות, ולכל היותר ארבע דקות.

המקדש על הלחם ומברך "ברכת המוציא" יכוין להוציא את בני ביתו, וגם 
בני ביתו יכונו לצאת בברכת "המוציא" של המקדש. ואולם גם אלה המברכים 

 ש להם על מי לסמוך.לעצמם בברכת "המוציא, י

ומי שאין לו שני לחמים ללחם משנה, יקח לחם אחד שלם ויצרף לו 
פרוסה בגודל כזית לפחות, ואם גם זה אין לו יכול הוא לקדש אף על שתי 

 פרוסות לחם, או אפילו על פרוסה אחת שיש בה שיעור כזית.

ומה שהזכרנו לעיל . . שבדיעבד מותר לו לקדש על פת הבא בכיסנין, 
טוב אם יקבע סעודתו עליה, דהיינו שיאכל שיעור סעודה קבוע של ערב או 
של בוקר, כי אז יטול ידיו כדין נטילת ידים לסעודה ויברך "על נטילת ידים" 
ויקח שתי עוגות שלימות ללחם משנה ויקדש עליהם כדין קידוש על הלחם, 

ת, או רק כלומר עם ברכת "המוציא" אבל גם אם אין לו אלא עוגה שלימה אח
פרוסה עוגה, יקדש עליהן וכנ"ל. ובדיעבד, אם אין לו עוגה בכדי קביעת 
סעודה, יקדש מבלי לקבוע סעודה, ויברך ברכת "מזונות" בפני ברכת 

 הקידוש".

על מה שכתוב רש"י "שאם אין לו יין או פת אינו  105ועיין בהגהות היעב"ץ
כלים, מקדש מקדש" שכתב: "נראה לי שאם אין לו פת ויש לו שאר מא

עליהם. שהסעודה קרוי לחם כל מקום בכל דבר שסועד לחמו הוא היכא דלא 
 אפשר בפת וכו' ".

: אין לקדש על כל שאר מיני אוכלים, דלא 106ועיין בילקוט יוסף שבת
כמו שכתב היעב"ץ, ומי שאין לו אלא פת של קטניות או של אורז בלבד, 

ברכת כח תורת קידש. ותאפשר לקדש עליו בלי שום מאכלות, כדי שלא תש
  הנהנין יברך לבסוף, כדי שלא יהיה הפסק.

____ 
 קיד, א. (105

 סי' ערב סי"ז. (106
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 הוספה
 

חשבון נפלא בהעברת מרכז 
 חב"ד לחצי כדור התחתון

 מנחם מענדל שי' סג"ל לנדא הרב
 מנהל מתיבתא ליובאוויטש מאנסי 

 א.
באמירת מאמר  550ידוע שביום כ"א אלול ת"ש נערך "חנוכת הבית" של 

ולם עומד( וכמה כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע )ד"ה על שלושה דברים העע"י 
תש"נ, לקראת  -מה"מ הו"ל את קונטרס כ"א אלול  שיחות קודש. )כ"ק אד"ש

 יום מלאות יובל שנים לחגיגה זו(.

והנה מבואר בכמה שיחות קודש שהעברת מרכז חב"ד לחצי כדור 
י"ץ לארצה"ב אבל התחתון התחיל אמנם בביאתו של כ"ק אדמו"ר מהורי

 השלימות והתוקף בזה התחיל בכ"ח סיון תש"א.

בהתוועדות ש"פ שלח תשמ"ו: "מעניניו אד"ש מה"מ וכמ"ש כ"ק 
שהוא שבת מברכים חודש תמוז,  –המיוחדים של יום הש"ק זה, כ"ח סיון 

"חודש הגאולה", בו נגאל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ממאסרו )כידוע 
שעי"ז  –י"ג תמוז הוא -נינים העיקריים בגאולת י"בומפורסם(, אשר, מהע

ביתר , שאז ניתוסף לחצי כדור התחתוןנתאפשר בואו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
 ", כנראה בפועל.יפוצו מעינותיך חוצהשאת וביתר עוז בכל עניני העבודה ד"

שאז התחילה  –)כמה שנים לאח"ז(  כ"ח סיוןוענין זה נתגלה גם ביום "
עבודה דהפצת המעינות חוצה, ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא תנופה חדשה בה

"קה"ת" ו"מרכז לעיניני ו המוסדות המרכזיים "מחנה ישראל דורנו, ביסד
חינוך", ונמשכה העבודה דמוסדות אלו במשך עשר שנותיו האחרונות דכ"ק 
מו"ח אדמו"ר בחיים חיותו בעלמא דין, ומוסיף והולך ואור גם לאחרי 

 עכלה"ק. ן ד"מעלין בקודש"".הסתלקותו, ובאופ



 
168 

 

 קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"

יתרון אין מלכות ווערט בשיחת כ"ח סיון תנש"א: "דער כן הוא ו
נכלל אין  ון "כל" )אלע ספירות וואס זיינעןדורך דער המשכה פ אויפגעטאן

ספירת היסוד( אין ארץ )מלכות(, אבער דערנאך, בשעת דאס ווערט נמשך 
לכות )לגבי אלע ספירות(, אין מלכות, ווערט נתגלה דער יתרון וכח פון מ

"אשת חיל עטרת בעלה", א יתרון שלא בערך מער ווי ס'איז דא אין די 
ווערט דער "יתרון ארץ בכל רות )שלמעלה ממלכות(, ביז אז עס אנדערע ספי

אז דער "בכל" שטייט בגלוי אין מלכות דוקא, כידוע אז ענינה של  –הוא" 
לוי ובשלימות, און אין אן אופן של ברענגען יעדער זאך בגסמלכות איז צו ארוי

 עכלה"ק. תוקף וקיום..."

: "וידוע שכ"ק מו"ח אדמו"ר הוא כנגד ספירת היסוד )ושמו 51ובהערה 
)הראשון( יוסף, שהוא מדת היסוד( . . וי"ל שכל דורנו האנשים נשים וטף הוא 

 ספירת המלכות".

 ב.
הוספות לפר' לך והנה בשיחת ש"פ לך לך תש"יא )הוגה בלקו"ש חלק ב', 

לך( דיבר כ"ק אד"ש מה"מ בענין מספר ימי העיבור שהם רעא, רעב או רעג 
ימים, ואודות הענין המיוחד בהשלמת מספר ימי העיבור מיום ההסתלקות 

 ביו"ד שבט.

שם'סקע ענין: דהנה הרבי -]בהמשך הדברים אמר שרואים בזה בעל
לפני ההסתלקות, ולפי  הריי"ץ ערך חלוקת השיעורי תניא היומיים כמה שנים

חלוקה זו יוצא שלומדים פרק כ"ז באגה"ק )שהוא ביאור ענין ההסתלקות( 
במשך ג' ימים, בדיוק בג' הימים שהם רעא, רעב ורעג ימים מיום 

 . [ההסתלקות

ויש להעיר, דהנה כשסופרים רעב ימים מיום כ"א אלול ת"ש, יוצא בדיוק 
והרבנית  –אדמו"ר מה"מ  , יום הצלת כ"קיום הבהיר כ"ח סיון תש"א

 וביאתם צלחה לארצות הברית!  –הצדקנית נ"ע 

חשון מר ימי  89ימי תשרי תש"א,  10ימים מחודש אלול ת"ש,  שמונה[
ימי שבט  10ימי טבת תש"א,  89ימי כסלו )מלא( תש"א,  10)חסר( תש"א, 

ימים  82ימי אייר תש"א  89ימי ניסן תש"א,  10ימי אדר תש"א,  89תש"א, 
  .חודש סיון תש"א[מ

החידושים מ": אומר כ"ק אד"ש מה"מ והנה בשיחת ש"פ וישלח תשנ"ב
שעל ידו  –" שבדורנו לגבי הדורות שלפנ"ז בית יוסף"-של יוסף וההמשך ד

נעשה הפצת המעיינות חוצה בכל קצוי תבל ממש, עד לחוצה שאין חוצה 
 .צרפתהימנו, כמדינת 
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ה"להבה" שמאירה מ"בית יוסף", ולהעיר, שהבירור דצרפת נעשה ע"י 
ועד לבית יוסף כפשוטו, הבית שבו בחר ועד שקנהו ובו חי, ומשם הולכת 

" .550שמספרו )מספר הבית כפשוטו(  –ונמשכת העבודה ד"בית יוסף"
 עכלה"ק.

יש לקשר זה עם דרושי ד ושוה"ג, 110וראה שם בהמשך השיחה, הערה 
להעיר מהשייכות ורפ"ט. חתונה שאמרם בהחתונה ד"בית יוסף" בשנת ת

דשנת תרפ"ט ל"פרצת", די"ל שבזה מרומז שבשנת הצדי"ק נעשית שלימות 
 הנישואין, שהו"ע הנישואין דכנס"י עם הקב"ה.

שגם ביום חגיגת חנוכת הבית ד"בית יוסף" מרומז  וע"פ הנ"ל הרי
הוא ב"ההמשך ד"בית יוסף" שבדורנו,  השלימותו תכליתאשר המתחילתו 

ה ד"מעלין בקודש"" שבא לשיאו ב"שנת הצדיק" שאז נגמר "המשך העבוד
 .עבודת הבירורים
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 לעילוי נשמת
 ע"הדוב ב"ר  יצחקר' 

 "עכסלו ה'תש ח"ינלב"ע 
  הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם

 
   

 

 לזכות
 טילא ביילאבן  אברהם צביהרה"ח 

  יוטא רבקה בתחי' וזוגתו 
 וויקאבת  ליבא רייזלוזוגתו  ישראל דודובנם הרה"ח 

 שיחיו

* 
 ולזכות

 שתחי' חנהבת  וויקא

שיזכו לראות נחת רוח מכל יוצאי חלציהם ולקבל פני משיח 
 צדקנו מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות תיכף ומיד ממש

 נו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדאדוננו מוריחי 
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 לעלוי נשמת

 ע"ה משהבן  יעקב ישראל יוסףר' 
 ע"ה ראובןבת  פערלומרת 
 ע"ה משהבן  נחוםור' 

 

   

 לעילוי נשמת
 ז"ל גדלי' קָארףב"ר יהושע הרה"ח ר' 

 נלב"ע כ"ט כסלו ה'תשס"ט
 ע"ה ציון נמירובסקינבבת ר'  חי' צבי'מרת 

 אב ה'תשס"ו-נלב"ע י"ד מנחם

* 

 ולזכות
 חי' רבקהבן  פנחסהרה"ח המשפיע ר' 

 שרה לאהבת  גָאלדאָ חי' וזוגתו מרת 
 קָארף שיחיו

 'חי' צביבן  שמואל אבאובעלה הרה"ח ר'  נחמה דינהובתם מרת 
, לוי יצחק, הת' דובער, הת' רבקה, מנחם מענדלוילדיהם: הת' 

 ציוןנושמעון ב שניאור זלמןהחיילים בצבאות ה' 

 נמירובסקישיחיו 
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 לעילוי נשמת

 ע"ה מרדכי מענדלבן  משה נחום' רהרה"ח  

 קדנר

 נלב"ע אחרון של פסח ה'תשע"א

 ת.נ.צ.ב.ה.

   

 לעילוי נשמת

 ע"הראובן בן יחי' צבי 

 שפינדלר

 נלב"ע כ"ח ניסן ה'תשנ"ו

 .ת.נ.צ.ב.ה

   

 

 לעילוי נשמת
 ע"ה שלוםבת ר'  שושנה רייזלמרת 

 נלב"ע כ' אייר ה'תשע"ד
 

 ולזכות

 שושנה רייזלבן  שלום
 אל המרחב יצא מן המיצרשי

 
 

 םע"י קרוב פסנד
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 לזכות
 גינסבערגוזוגתו שיחיו  לאהבן  אהרן יקותיאלהרה"ח ר' 

 גינסבערגשתחי'  שיינא עלקא לאה בתולזכות מרת 
  שוויי וזוגתו שיחיו בוניאבן  אהרן יעקבולזכות הרה"ג הרה"ח ר' 

 ולכל בני משפחתם שיחיו

 

 יזכו לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממששו
 בריאות הנכונה, מתוך הרחבה

 ובשמחה וטוב לבב
 בגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומי"ד ממ"ש!

   

 
 לזכות

 ורעייתו אהרן יעקב שווייהרה"ג הרה"ח ר' 
 ורעייתו פנחס שלמה בוימגארטעןוהרה"ח ר' 

 שיחיו
 

 

 

שיחיו והעיקר  שיזכו לראות נחת רוח רב מכל יוצאי חלציהם
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אשיזכו לראות התגלותו של 

 תיכף ומי"ד ממ"ש מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב.
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 לזכות

 התלמידים השלוחים

 שלום לוי יצחק שי' גולדצווייג

 ינסבערגגשי'  מנחם מענדל

 וואגעלשי'  יואל

 ווילענסקישי'  ישעיהו מרדכי יעקב

 סג"ל לנדא שי'אליהו שמעון 

 סגל שי' שמואל חיים הלוי

 קאגאן שי' זאנווילשאול ישראל 

 קארפשי'  שמחה יוסף

 רייצעס שי'מענדל מנחם 

 שוויישי'  אברהם גבריאל
 

 יהי רצון שיצליחו בעבודת שליחותם

 מן המשוערבאופן דלמעלה  

 העיקריתמילוי השליחות  עד 

 בהיגלות כ"ק אד"ש משיח צדקנו   

 תיכף ומיד ממש!

   

 
 לזכות

 ישיבתנו הק'  כל תלמידי התמימים ד

 יהי רצון שיראו הצלחה רבה

 בלימוד התורה בהתמדה ושקידה,

 בעבודת התפילה ואהבת ישראל

 ד"קבלת את פני משיח צדקינו" והכל חדור בנקודה

 ממש! עדי התגלות מלכנו משיחנו תיכף ומיד
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 לזכות

 ישיבתנו הק'הנהלת 

 שארףשי' מנחם מענדל הרב 

 ברוךשי'  מענדל מנחםהרב 

 זאנדהויזשי' שניאור זלמן הרב 

 בראנשטייןהכהן שי' מנחם מענדל הרב 

 זלמנוב שי'חיים ישעי' הרב 
 טעוולשי' ישראל הרב 

 יעקבסאהן שי'מנחם מענדל  הרב

 ליפסקערשי' ישראל נח הרב 

 לרמןשי' יצחק הרב 

 נאדטאטשישי' שלמה גרשון הרב 

 ניומאןשי' שמואל הרב 

 סוסיבר' הכהן שיאברהם משה הרב 
 ראסקיןשי' אהרן ליב   הרב 

 

 'יהי רצון שיזכו להמשיך לנהל את ישיבתנו הק

 כפי רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א





לזכות 

א"ר מלך המשיח שליט"ק אדמו"כ
לרגל ששים וחמש שנה לנשיאותו   

,ר שיראה הרבה נחת מבניו אלו התלמידים"יה
מחסידיו ומכלל ישראל, משלוחיו

ונזכה בקרוב ממש להתגלותו לעין כל
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

" תורה חדשה מאתי תצא"וישמיענו 
בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומיד ממש  

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד  

The Print Houseי  "נדפס ע
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