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בעזהשי"ת

פתח דבר
הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להוציא לאור מזמן לזמן  ע"פ 

קבצי הערות ע"י תלמידי הישיבות,

התמימים  קהל  לפני  להגיש  שמחים  הננו  להשי"ת,  והודיה  בשבח 
תומכי  ישיבת  תלמידי  מאת  וביאורים  הערות  קובץ  ואנ"ש, 
לאור  היוצא  פענסילוועניא,  קאנאדענסיס,   – ליובאוויטש  תמימים 
לכבוד היום הגדול והקדוש, יום הבהיר יו"ד – י"א שבט, ה'תשע"ה, יום 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  לנשיאותו  שנים  וחמש  ששים  מלאות 

שליט"א.

*

בשער בת רבים דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אשר  ידוע 
ושקידה,  בהתמדה  התורה  לימוד  הוא  "תמים"  של  ענינו  עיקר 
ובפרט בזמננו אנו, אשר הוא ברגעי החושך האחרונים, הנה נדרש ביתר 

שאת להוסיף ולהאיר ולכבוש את העולם באור התורה.

לדבר  הרבה  המשיח"  ל"ימות  הכנסנו  עם  האחרונה,  בתקופה  ואכן 
אד"ש על חשיבות הענין של כתיבת הערות וחידושי תורה.

להוסיף ולחזק את הלימוד, הורה אד"ש להוציא לאור מזמן לזמן  בכדי 
חידושיהם  את  התלמידים  ויכתבו  יעירו  בהם  אשר  קבצים, 
ה"קָאך"  יתעורר  ועי"ז  לימודם,  במהלך  להם  עלו  אשר  והערותיהם 
שאר  גם  יתעוררו  ובזה  חכמה",  תרבה  סופרים  ו"קנאת  אלו,  בענינים 

התלמידים ללמוד ביתר שאת ויתר עוז.

הם  התורה,  לימוד  כללי  ע"פ  הם  כאשר  בתורה,  החידושים  ואכן, 
מחובתו של כל אדם, וכמו שפסק רבינו הזקן בהל' תלמוד תורה, שכל 
אדם מישראל מחויב לחדש שכל חדש בהלכות ובהגדות, בנגלה ובנסתר, 

ובלשון הזהר "לאפשא לה" – להרבות את התורה.

*
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שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כהוראת  הבאנו,  הקובץ  בראש 
"דבר מלכות", שיחה מאת אד"ש מה"מ, בה מבואר הלשון "לא 
ישא אדם אשה ודעתו לגרשה" — הכפל והשינויים בב' מקומות ברמב"ם; 
והנפק"מ בין ב' הסוגיות בש"ס בענין זה — יבמות וגיטין; ותוכן הענין 

ב"נישואין" שבין הקב"ה וכנס"י.

שיחה זו מקורה בלקוטי שיחות חלק לד, שיחה ג לפרשת תצא.

להנהלת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  הק'  הוראתו  ע"פ 
שהתורה  העובדה  את  להדגיש  בכדי  המרכזית,  תות"ל  ישיבת 
כולה "תורה אחת היא" - ההערות בקובץ זה סודרו לפי סדר הא־ב, ולא 
לפי נושאים. אך בכדי להקל על המעיין למצוא את אשר לבו חפץ - נוסף 

גם תוכן הענינים על פי נושאים, בו מסודרות ההערות על פי תוכנם.

*

הענין  את  יותר  עוד  ויזרז  ימהר  זה  שכל  ובביטחון,  בתקוה  ונחתום 
מלכא  דא  מר  "קאתי  שעי"ז  חוצה",  מעיינותיך  ד"יפוצו 
משיחא", ויקויים היעוד ד"תורה חדשה מאתי תצא", בביאת והתגלות 
– כ"ק אדמו"ר שליט"א – משיח צדקנו, יבוא ויוליכנו קוממיות לארצנו, 

תיכף ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
המערכת

ימים הסמוכים ליו"ד-י"א שבט, ה'תשע"ה
ששים וחמש שנים לנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

קאנאדענסיס, פענסילוועניא
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"לא  גירושין1  בהל'  הרמב"ם  כתב  א. 
ולא  לגרשה,  ודעתו  אשה  אדם  ישא 
ודעתו  ומשמשתו  תחתיו  יושבת  תהי' 
לגרשה". וחזר ושנה דין זה בהל' איסורי 
אשה  לישא  לאדם  אסור  וז"ל:  ביאה2, 
על  תחרוש  אל  שנאמר3  לגרשה  ודעתו 
ואם  אתך,  לבטח  יושב  והוא  רעה  רעך 
הודיעה בתחלה שהוא נושא אותה לימים 

מותר. 

הוצרך  אמאי  לעיין,  יש  ולכאורה 
 — המקומות  בב'  הדין  להביא  ה רמב"ם 

בהל' גירושין ובהל' איסורי ביאה4? 

המקומות:  ב'  בין  השינויים  צ"ל  גם 
תהי'  "ולא  הדין  גם  הביא  גירושין,  בהל' 
יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה" 
— שלא כתבו בהל' איסו"ב; ובהל' איסורי 
מהפסוק  לזה  מקור  הביא  א(   — ביאה 
שלא  אופן  הוסיף  ב(  גו'",  תחרוש  "אל 
חל איסור זה — "ואם הודיעה בתחלה .™. 

מותר". 

והנה מקור דינים אלו הוא בב' סוגיות 
יבמות5  במס'  בנ"כ(:  )כמובא  בש"ס 
בן יעקב "לא ישא  הובאה ברייתא דר"א 
אדם אשתו )אשה6( ודעתו לגרשה משום 
והוא  רעה  רעך  על  תחרוש  אל  שנאמר 
א"ל  גיטין7:  ובמס'  אתך";  לבטח  יושב 
והיא  ר' משרשיא לרבא אם לבו לגרשה 
עלי'  קרי  מהו  ומשמשתו  תחתיו  יושבת 
אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח 

אתך. 

ומזה שבגמ' הובא הפסוק "אל תחרוש 
ודעתו  כו'  ישא  ד"לא  הדין  על  הן  גו'" 
לגרשה" והן על הדין ד"לבו לגרשה והיא 
הדין  שגם  מוכח,  כו'"  תחתיו  יושבת 
וא"כ צ"ל, למה  זה.  השני מקורו בפסוק 
הביא הרמב"ם פסוק זה רק בהל' איסו"ב 

1( פ"י הכ"א. 
2( פכ"א הכ"ח. 
3( משלי ג, כט. 

בהל'  ב"פ:  באה"ע  הדין  הובא  בטושו"ע  גם   )4
כן  אבל  סקי"ט,  גיטין  הל'  ובריש  סיו"ד  ס"ב  פו"ר 
יותר מפ"א.  דינים  בטושו"ע שהובאו  כמ"פ  מצינו 

משא"כ הרמב"ם שלכאורה פחות רגיל בזה 
כמה  עליהם  חוזר  )כללים(  דינים  שכמה  אף 
)כגון  זל"ז  סמוכים  בפרקים  ואפילו  פעמים, 

שהולכין אחר מנהג המדינה( 
ובפרט שביד הכלל "שדרך הרמב"ם לפרש דבריו 
דבריו  סותם  אחד  ובמקום  היד  בס'  אחד  במקום 
וסומך .™. על מ"ש כבר במקום אחר הקודם לזה" )יד 

מלאכי כללי הרמב"ם כו' אות ו'(. 
373 ואילך(  ונת' במ"א )ראה לקו"ש חט"ו ס"ע 
דינים  הוא  כן  כשמו  השו"ע  כי  החילוק,  טעם 
חיובם  בזמן  המצות  לעשות  איך  לידע  ערוכים 
ומתאים שיבא הדין יותר מפ"א; משא"כ ספר היד 
תושבע"פ  ממנו  "ויודע  בהקדמתו(  )כמ"ש  שענינו 
במקום  נכתב  וכאשר  התורה,  )דיני(  ידיעת  כולה", 
א' )"הקודם לזה"( — כבר ידוע לו. ורגיל ביד לומר 

"כאשר בארנו" וכיו"ב. ויש להאריך בכ"ז )ובעזרת 
קונקורדנציא דהיד(. ואכ"מ. 

5( לז, ב. 
)ובסוף  שם  יבמות  ורא"ש  ברי"ף  הוא  כן   )6

גיטין(. וכן גי' המהרש"ל ועוד — הובא עה"ג שם. 
7( צ, א. 

בענין "לא ישא אדם אשה ובדעתו לגרשה"
דבר מלכות
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לראי' על הדין הראשון )לא ישא כו'( ולא 
בהל' גירושין )ששם הביא את ב' הדינים 

הנ"ל(? 

של  דרכו  שאין  ידוע  זה:  בכל  וי"ל  ב. 
הרמב"ם בס' היד להביא המקורות בכתוב 
שכותב  להדינים  כו'(  בגמרא  )שהובאו 
כאשר  אלא  והפרקים,  ההלכות  באמצע 
המקור נוגע להגדרת )וכיו"ב( ההלכה, אף 
להביא  דייק  שבתחלתו  המצוות  שבמנין 

הכתוב וכן בתחלת ההל' )שמן התורה(. 

ולכן הביא הכתוב דוקא בהל' איסו"ב, 
כי שם מתבאר עי"ז המשך ה הלכה "ואם 
הודיעה בתחלה שהוא נושא אותה לימים 
כי  איסו"ב,  בהל'  החידוש  שזהו  מותר", 
היתר זה הוא )לדעת ה רמב"ם( רק בהדין 
ודעתו   .™. ישא  "לא   — נישואין  דתחלת 
לגרשה", ולא כשכבר "יושבת תחתיו" — 

וזה נלמד מהפסוק שהביא, וכדלקמן. 

על  תחרוש  "אל  במ"ש  בזה:  והביאור 
רעך רעה והוא יושב לבטח אתך" )שמובן, 
היא  שמצ"ע  ב"רעה"  מיירי  זה  שכתוב 
מהו   — לברר  יש  תורה8(,  ע"פ  מותרת 
בב'  לפרשו  שיש  בזה,  האיסור  עיקר 
ד"אל  בהאיסור  ההדגשה  א(  אופנים: 
המגונה  ההנהגה   — היא  גו'"  תחרוש 
רעה,  החורש  האיש  של  רעה(  )ומדה 
רעה  עליו  וחורש  חבירו  את  שמרמה 
ב(  אתך";  לבטח  "יושב  חברו  כאשר 
 — חבירו  ובזיון  הצער  הוא  שהעיקר 
בזוי  באופן  היא  אתך"  "לבטח  שישיבתו 

)מאחר שחורש עליו רעה(. 

כאשר   — להלכה  מזה  והנפק"מ 
ה "חורש רעה" הודיע לחבירו עד"ז, אלא 
הוא  ממשיך  שבכ"ז  במצב  הוא  שחבירו 
לאופן  )מאיזה טעם שהוא(:  לשבת אתו 
אין  ומעתה  מזה,  שהודיעו  מכיון  הא', 
כאן  ואין  ד"לבטח",  באופן  אתו  ישיבתו 
שאסרתה  ההנהגה  זו  אין  הרי  מרמה, 
יצא  לא   — הב'  לאופן  משא"כ  תורה; 
שסו"ס  מאחר  זו,  בהודעה  איסור  מכלל 
זה  עם  זו  מישיבה  לצאת  לחבירו  )קשה 
מזה,  מצטער  ו(ה"ה  רעה,  עליו  שחורש 
רעה   .™. "אל תחרוש  בזה משום  יש  ולכן 

גו'". 

ועפ"ז יש לומר טעם מחלוקת ה פוסקים 
בנדו"ד כאשר "יושבת תחתיו ומשמשתו 
הודעתו  מהני  אם   — לגרשה"  ודעתו 
רק  מהני  שהודעה  י"א  לגרשה:  שדעתו 
בתחלת הנישואין, ד"אם בתחלה נתרצית 
וקבלה  סברה  מוגבל  לזמן  אצלו  להיות 
לה  מה  לגרשה  אח"כ  כשהודיעה  אבל 
לעשות ולבה מצטערת בקרבה וקרינן בי' 
אל תחרוש על רעך רעה"9, דס"ל כאופן 
פוסקים10,  כמה  לדעת  אבל  הנ"ל;  הב' 

עובר משום  ה"ה  מצ"ע —  אסורה  דבהנהגה   )8
חבירו  אונאת  בתורה,  המפורשים  איסורים  כמה 

וכו'. 

9( ל' החלקת מחוקק אה"ע ר"ס קיט. וכ"ה בבאר 
היטב שם סק"ב. 

בב"ש  )הובא  ל'  אות  כה  סי'  אה"ע  בפרישה 
רסקי"ט(, דאחר הנישואין לא מהני אם מודיע לה. 
אבל שם הוא מטעם אחר, דהאיסור הוא משום "בני 
תשע מדות .™. בני גרושת הלב". ]וראה בב"ש שם, 
ג', מל"מ לרמב"ם הל' איסו"ב  גט פשוט שם אות 
שם, ועוד — אם הא ד"יושבת .™. ומשמשתו" איירי 

דוקא בבא עלי', או גם כשלא בא עלי'. ואכ"מ[. 
שם.  בח"מ  הא'  אופן   .12 שבהערה  פר"ח   )10

וראה לקמן שם. 
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"עיקר האיסור"11 שחורש רעה הוא דוקא 
כש"הוא יושב לבטח", ולכן "אי מודיע לה 
שדעתו לגרשה שפיר דמי וקרא הכי דייק 
אל תחרוש על רעך רעה והוא יושב לבטח 
אתך הא אינו יושב לבטח דהיינו שמודיע 

לה לית לן בה"12, וכאופן הא' הנ"ל. 

תרווייהו  הרמב"ם  דלדעת  וי"ל,  ג. 
ב' דינים באיסור  בי', היינו שיש  איתנהו 
ודין  האדם  הנהגת  מצד  אחד  )דין  הנ"ל 
שני מצד צער רעהו(, ומקורם בב' סוגיות 

הש"ס: 

ביבמות )בהברייתא דראב"י( "לא ישא 
אדם אשה ודעתו לגרשה משום שנאמר 
מצד  האיסור  בדין  קאי  גו'",  תחרוש  אל 
פשטות  שזוהי  רעה,  החורש  של  הגנאי 
לחבירו  רעה  עשיית   — הכתוב  תוכן 
במצב שחברו "יושב לבטח אתך", ואיסור 
דוקא כאשר הישיבה  )להרמב"ם(  זה חל 
עם רעהו באה מלכתחילה באופן שחורש 
בתחלת  כוונתו  שזוהי  והיינו  רעה, 

הנישואין — ע"מ לגרשה לאח"ז; 

גיטין מחדש רבא, שגם  משא"כ במס' 
תחתיו  יושבת  והיא  לגרשה  לבו  "אם 
ומשמשתו", אין זו הנהגה מתאימה ע"פ 
אינו  זה  אמנם  גו'",  תחרוש  "אל  הכתוב 
זה החורש  ההנהגה של  גנות  )כ"כ( מצד 

רעה, כ"א מפני שישיבתו של רעהו אתו 
מאחר  ומצער,  בזוי  מצב  היא  "לבטח" 

שחורש עליו רעה, וכנ"ל. 

הכתוב,  תוכן  פשטות  זה  שאין  ]אלא 
ולכן דייק בלשונו ולא אמר "אסור משום 
עלי'  "קרי  כ"א  וכיו"ב,  גו'"  תחרוש  אל 
אל תחרוש גו'" — שגם על זה יכול אדם 

לקרות הכתוב "אל תחרוש גו'"[. 

תחרוש",  ד"אל  זה  דין  שמצד  ומובן 
דהיינו איסור גרימת הצער לרעהו, אינה 
מועילה הודעה בתחלה כשיושבת תחתיו 

ומשמשתו ודעתו לגרשה. וכנ"ל. 

בהל'  ברמב"ם:  ההלכות  שתי  הם  והם 
)שבמס'  רבא  של  דינו  מביא  גירושין 
כו'"  תחתיו  יושבת  תהי'  ד"לא  גיטין( 
בהל'  ואילו  לחבירו;  צער  גרימת  מחמת 
דראב"י(  )מברייתא  מביא  ביאה  איסורי 
האיסור לישא אשה ודעתו לגרשה. ולכן 
תחרוש  "אל  הכתוב  כאן  להביא  הוצרך 
גו'", ולא כתב גם הדין ד"לא תהי' יושבת 
.™. ודעתו לגרשה" — כי כוונתו כאן היא 
להגדרת ההלכה והחידוש דין שבזה, אשר 
תחרוש"  "אל  משום  הוא  איסורו  זה  דין 
 — ולכן  כו'(  צער  גרימת  מטעם  )ולא 

"אם13 הודיעה בתחלה14 .™. מותר"15. 

11( ראה ט"ז אה"ע שם )סקי"ט( סק"ב. 
12( ל' הפר"ח אה"ע שם רסקי"ט )ומסיים: וכ"כ 
בתשובת הגאונים בסימן קפח(. וכ"ה במאירי סוף 
גיטין. וכ"ה בהשגות הראב"ד שעל הרי"ף סוף גיטין 
— הובא גם בהגהות רע"א אה"ע שם )מכנה"ג(. וכן 
מפורש בגט פשוט שם אות ד'. וראה יש"ש יבמות 
ה"י.  פי"א  איסו"ב  הל'  הראב"ד  )בדעת  ס"ו  פ"ד 

ע"ש(. 

ובתירוץ  דהרמב"ם  במקורו  שקו"ט  וכבר   )13
קושית הב"י אה"ע ס"ב על דברי הטור שם, שתלה 
הדין ד"אם הודיעה תחלה כו'" בהרמב"ם — "דהרי 
מבואר הוא בפרק החולץ" )ראה ב"ח ודרישה שם. 
גט פשוט שם אות ב'. מל"מ הל' איסו"ב שם. ועוד(. 
מותר,  לימים  שנושאה  הודיעה  דאם  הדין   )14
הובא גם בסמ"ג ל"ת קכו. רבינו ירוחם נתיב כג ח"ב 
יבמות  מאירי  מותר"(.  התנה  )"ואם  הרמ"ה  בשם 
שם. ארחות חיים )להר' אהרן מלוניל( ח"ב ביאות 
אסורות סכ"ה וכל בו סו"ס עה )ע"ש(. ועוד. וראה 

במקומות שבהערה הקודמת. 
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כי  לגמרי,  מיושב  אינו  עדיין  אבל 
מפשטות ל' הרמב"ם בהל' איסו"ב "אסור 
לאדם לישא אשה ודעתו לגרשה שנאמר 
כו' ואם כו'", משמע דבא להודיע לא רק 
הגדרת ההלכה שכבר כתבה בהל' גירו שין 
)והאופן שמותר(, אלא גם )ובעיקר( גוף 

האיסור. 

חלוקות  ההלכות  דב'  הנ"ל  לפי  גם: 
ד"לא  האיסור  להביא  הו"ל   — בגדרם 
ישא אדם אשה ודעתו לגרשה" רק בהל' 
ו( מהכתוב  )המקור  עם  ביחד  איסו"ב, 

רק  להביא  הו"ל  גירושין  ובהל'  ההיתר, 
תחתיו  יושבת  ד"אם  גיטין(  )דמס'  הדין 

כו'"? 

לשון  בשינוי  דיוק  בהקדם  ויובן  ד. 
איסו"ב,  והל'  גירושין  הל'  בין  הרמב"ם 
אדם  ישא  "לא  כתב  גירושין  דבהל' 
איסו"ב  ובהל'  לגרשה",  ודעתו  אשה 
ודעתו  אשה  לישא  לאדם  "אסור16  כתב 

לגרשה"17. 

יש  הרמב"ם  דלדעת  לומר,  ומסתבר 
אישות  בהל'  דין  שונים,  דינים  ב'  כאן 
איש  בין  ההנהגה  באופן  ודין  וגירושין, 
מהכתוב  איסו"ב(  )בהל'  והוא  לאשתו, 

"אל תחרוש גו'". 
וההסברה בזה: 

ואשה  דאיש  נישואין  וגדר  מהות 
"ודבק  הכתוב18  בל'   — הוא  )כדבעי( 
ודבקות  קנין  אחד",  לבשר  והיו  באשתו 
וגורם  המוליך  פרט  שום  בלי  תמידי, 
דבר  הוא  הגירושין  ]וענין  להפסק 
והנישואין,  הקידושין  אחר  שמתחדש 
הקשר  שכורת  ועד  וסותר  שמחליש 

)"דבק"( הזה[. 
הוא  הנישואין  ותוכן  קנין  כאשר  אבל 
באופן שיש בו פרט היפך של "ודבק", הן 
בתחלת הנישואין19 או לאחר זמן, הרי זה 

חסרון בעצם הנישואין20. 
גירושין  שבהל'  ההלכה  תוכן  וזהו 
ולא  לגרשה  ודעתו  ישא אדם אשה  "לא 
ודעתו  ומשמשתו  תחתיו  יושבת  תהי' 
איסור,  בזה  שאין  דאף  היינו  ל גרשה", 
לאמיתתו  "נישואין"  ענין  זה  אין  מ"מ 
ולא  כו'  אדם  ישא  "לא  ולכן  תורה,  ע"פ 

תהי' יושבת כו' ודעתו לגרשה". 

ההלכה  באותה  הרמב"ם  ממשיך  ולכן 

אף  בפירוש  להודיע  הוצרך  ומה שהרמב"ם   )15
שלכאורה מובן הוא מעצמו ]וראה מל"מ שם ד"ה 
ומ"מ דברי הטור, דגם להרי"ף והרא"ש שלא הביאו 
שלא  "ומה  מודיעה  כאשר  שרי  דמודיעה,  ההיתר 
דטעמא  משום  הוא  ור"נ  דרב  עובדי  הנהו  הביאו 
נפקא  וממילא   .™. תחרוש  אל  משום  הוי  דאיסורא 
עמו  לבטח  יושבת  אינה  שהרי  שרי  הודיעה  דאם 
באופן  ההיתר  לומר  צריך  הלכות  בספר  כי  כו'"[, 
)ביבמות  בש"ס  מפורש  ה"ז  הנ"ל  לפי  והרי  ברור. 
שם בעובדא דרב ור"נ(. וראה בהנסמן לעיל הערה 

 .13
16( לשון "אסור" מובא גם בסמ"ג. ובא"ח וכל בו 
שם "אסור לאדם להשהות עם אשתו ודעתו לגרשה 
אם לא כו'". ולהעיר מהשינוי בלבוש אה"ע סקי"ט: 
בס"ג כתב לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה שהוא 
מטעה אותה כו', ובס"ד כ' "ואם נשאה סתם והיא 
משמשתו .™. והוא יש בדעתו לגרשה עובר על לאו .™. 

לא תחרוש כו'". 

17( וראה גט פשוט שם סוף אות ו. 
18( בראשית ב, כד. 

19( להעיר מרמב"ם הל' גירושין פ"ג ה"ו: אמר 
אגרשנה  לכשאשאנה   .™. לפלונית  גט  כתוב  לסופר 
ממנו  גירושין  בת  היתה  שלא  מפני  גט  אינו   .™. בו 

כשנכתב גט זה — ראה צפע"נ לרמב"ם שם. 
מיירי  דודאי  סק"א,  שם  מט"ז  להעיר   )20
איכא  איסורא  ואפ"ה  אח"כ  גירשה  שלא  )אפילו( 

בשעת נישואין להיות דעתו כן. 
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"ולא יגרש אדם אשתו ראשונה אלא א"כ 
מצא בה ערות דבר שנא' כו' ואין ראוי לו 
תוכן  כי  ראשונה",  אשתו  לשלח  למהר 
הנישואין  ענין  גדר  הוא:  דינים אלו אחד 
מצד עצמן — "ודבק", שאינו נותן מקום 

להפכו )פירוד( כלל21. 

נוסף — ד"אל תחרוש  דין  ישנו  אמנם 
אתך",  לבטח  יושב  והוא  רעה  רעך  על 
וכן  זל"ז,  אדם  בני  בהנהגות  איסור  והוא 
לאדם  ד"אסור   — ואשה  איש  בהנהגת 
כתב  ולכן  לגרשה".  ודעתו  אשה  לישא 
הרמב"ם דין זה בהל' איסו"ב, בפרק שבו 
זל"ז,  ואשה  איש  הנהגות  גדרי  מבאר 

ביניהם )וכן כלפי בניהם וכו'(. 

הוא  הרמב"ם  של  שמקורו  וי"ל,  ה. 
מב' המימרות הנ"ל שבש"ס — הברייתא 
דר'  והאיבעי'  יבמות  במס'  דראב"י 
משרשיא )ומענה רבא ע"ז( במס' גיטין: 

במס' יבמות בא מאמר ראב"י בהמשך 
לכמה מאמרים ע"ד איסורי חתנות )מצד 
מזה(  לבוא  שיכולים  ותקלות  חששות 
בהל'  הרמב"ם  הביא  כן  אלו  ודינים   —
שלאח"ז בהל' איסו"ב שם22 — ובהמשך 
כלפי  לאיסור  בנוגע  המאמר  בא  לזה 
)אשה(  אשתו  אדם  ישא  ד"לא  אשתו 

ודעתו לגרשה משום שנאמר אל תחרוש 
על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך"; 

הסוגיא  בהמשך  הוא  בגיטין  אבל 
ב"ה  דב"ש  המחלוקת  בביאור  והשקו"ט 
ור"ע מתי מותר לגרש דילפינן מהכתובים 
חן  תמצא  לא  אם  "והי'  גירושין23  בפ' 
בעיניו כי מצא בה ערות דבר"; וב המשך 
לתשובת רבא לשאלת ר"פ "לא מצא בה 
רחמנא  "מדגלי   — מהו"  דבר  ולא  ערוה 
כו'  ימיו  כל  יוכל לשלחה  לא  אונס24  גבי 
מאי  הכא  אבל  רחמנא  דגלי  הוא  התם 
)ב ברייתא  ממשיך  )ואח"כ  עבד"  דעבד 
איש  בקשר  )מדות(  דעות  כמה  דר"מ( 

ואשה — בשייכות לגירושין(. 

 — זו  סוגיא  בתוך  שייך  מה  ולכאו' 
שתוכנה: מתי מותר לגרש, ואם הגירושין 
מהני — שאלת רב משרשיא לרבא "אם 
לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ו משמשתו 
מהו" )יש עונש בדבר או לא25(? ועוד: הרי 
מפורש בברייתא דראב"י ד לא ישא אדם 
תחרוש  אל  משום  לגרשה  ודעתו  אשה 

גו', ומאי מספקא לי' לרב משרשיא26? 

רב  דשאלת  הרמב"ם,  הוכיח27  ומזה 
פרשת  מעצם  זהו  אם  היא  משרשיא 
נישואין )וגירושין(, ולא רק איסור פרטי 

21( להעיר מסתימת ל' הרמב"ם "ולא יגרש אדם 
אשתו ראשונה אלא א"כ מצא בה ערות דבר שנא' 
או  ערוה  או  מפרט  ואינו  דבר",  ערות  בה  מצא  כי 
סק"ב  שם  אה"ע  ב"ש  )וראה  שם  ב"ה  כדעת  דבר 
ואילך. ט"ז שם סק"ג(. וי"ל כי אין כוונתו כ"כ לגדר 
האיסור שבזה אלא — דאינו מתאים מצד גדר ענין 
ה'.  אות  גט פשוט שם  וראה  והגירושין.  הנישואין 

מל"מ לרמב"ם שם. 
22( הכ"ט. 

23( פרשתנו כד, א. 
24( שם כב, כט. 

25( פרש"י גיטין שם. 
26( ראה יש"ש שם. ט"ז סק"ב. פר"ח שם סק"א. 

גט פשוט שם אות ד'. עיון יעקב לע"י שם. ועוד. 
הסיום  לאחר  שם,  גיטין  שברי"ף  להעיר   )27
רב  שאלת  ולפני  עבד"  דעבד  מאי  דהכא  "מכלל 
משרשיא לרבא — הוסיף "ש"מ דהיכא דלא מצא 

בה לא דבר ולא ערוה לכתחלה לא יגרש". 
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מטעם "אל תחרוש גו'"; 

תחרוש  אל  עלי'  "קרי  רבא  ותשובת 
"אל  מצד  דאסור  כוונתו  אין   — גו'" 
תחרוש" )כי אז הול"ל "לא תהי' יושבת .™. 
משום אל תחרוש", או "אסור משום אל 
הוי  זה  כ"א — דפסוק  וכיו"ב(,  תחרוש" 
כדבעי,  נישואין  אלו  שאין  מילתא  גילוי 
כי בנישואין כאלו "קרי עלי' אל תחרוש 

על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך"; 

דראב"י  ברייתא  בין  דהחילוק  ונמצא 
ביבמות ומאמר רבא בגיטין הוא: ביבמות 
בא הכתוב "אל תחרוש על רעך רעה גו'" 
כמקור הדין ד"לא ישא אדם אשה ודעתו 
מלתא  גילוי  זה  הרי  ובגיטין  לגרשה", 
זמן  שכל  תורה,  ע"פ  נישואין  של  בגדרן 
הנישואין ה"ודבק באשתו" הוא בשלימות 

בלי פרט של הפסק כו'. 

הביא  שלא  הטעם  גם  מובן  ועפ"ז 
ד"אם  הא  גירושין  בהל'  הרמב"ם 
הודיעה בתחלה כו' מותר" — כי ההיתר 
ד"אל  האיסור  כלפי  רק  הוא  ב"הודיעה" 
לבטח  יושב  והוא  רעה  רעך  על  תחרוש 
אתך", אבל אין זה נוגע ומשנה בשייכות 
להחסרון בגוף גדר נישואין )וגירושין(28, 
לגרשה,  שדעתו  מודיעה  כאשר  גם  כי 
הנישואין  ענין  בגוף  גורע  זה  הרי 

)והגירושין(29. 

ו. וי"ל בפנימיות הענינים: 

הם  למטה,  פרטיהם  בכל  ואשה  איש 
מ("איש  ונשתלשלו  )ובאו  בדוגמת 
ואשה" — זה הקב"ה )איש( ובני ישראל 
בשה"ש  בארוכה  כמבואר  )אשה(, 

ובמדרז"ל. 

נישואי   — לנדו"ד  בנוגע  הוא  וכן 
בא  זה  הרי  ואשה,  איש  )וגירושי( 
שבין  כביכול,  מהנישואין,  ומסתעף 
הקב"ה וכנס"י. וכנוסח הברכה שאומרים 
"מקדש  מישראל  דכאו"א  בהאירוסין 
והיינו  וקדושין".  חופה  ע"י  ישראל  עמו 
שחתונתם )קידו שין ונישואין( של כאו"א 
זה פרט, כביכול, ממקדש  מישראל, הרי 
הכלליים שבין  מ"נישואין"  ישראל,  עמו 

הקב"ה ועמו )כנס"י(. 

שמגדרי  מה  ביותר  יומתק  ועפ"ז 
נצחי30,  בקשר  שהם   — הוא  הנישואין 
וכמ"ש31  וכנס"י,  הקב"ה  שנשואי  לפי 
זה  בנ"י(  עם  הקב"ה  )של  חתונתו  ביום 
מ"ת, הוא קשר נצחי )שא"א להיות בזה32 

הפסק ח"ו(. 

האיסור  בגדר  משנת"ל  ע"פ  אמנם,  ז. 
שזהו   — לגרשה"  ודעתו  אשה  ד"לישא 
)לא רק הנהגה מגונה מצד האיש, אלא( 
ביאור  צריך   — הנישואין  בעצם  חסרון 

בנישואי הקב"ה וכנס"י: 

נישואין  שאי"ז  כ"א  איסור  בזה  אין  אבל   )28
ליר"ש  מתכוונים  כאשר  זה  הותר  ולכן  בשלימות, 
שיהי' פת בסלם ולא יתאוו כו' כמו רב ור"נ ביבמות 

שם — ראה גט פשוט שם אות ב' בסופו. 
שהביא  מה  ביותר  יומתק  כהנ"ל  ע"פ   )29
הרמב"ם בהל' איסו"ב "ואם הודיעה כו' מותר" — 
)כנ"ל  אף שלכאו' מובן הוא מעצמו מגדר האיסור 

15 ממל"מ(, כי מצד גדר הנישואין אין לזה  הערה 
מקום )אלא שהאיסור ד"אל תחרוש גו'" בטל(. 

30( אלא שאפשר )ולפעמים( מתחדש קנין חדש 
"גט ומיתת הבעל" )ריש קידושין(. 

31( תענית כו, ב )במשנה(. וראה במדב"ר פי"ב, 
ח )בסופו(. 

32( משא"כ בקשר הנעשה ע"י בנ"א. 
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ידוע, שכללות ענין הגלות הוא בדוג מת 
ענין הגירושין33, וכדאיתא במדרש "דנתי 
ב גמרא35  וכדאיתא  בגירושין"34.  אותם 
ישראל  כנסת  השיבה  נצחת  "תשובה 
יש  כלום  בעלה  כו' אשה שגרשה  לנביא 
ידע  שהקב"ה  ומכיון  כלום";  זה  על  לזה 
שיש  נמצא  הרי   — הגלות  ענין  שיהי' 
בזה, כביכול, משום "לא ישא אדם אשה 

ודעתו לגרשה"? 

בזה  לומר  שייך  שאין  י"ל  בפשטות 
ש"דעתו לגרשה", כי כל ענין הגלות הוא 
בזה  ויש  ישראל,  מהנהגת  תוצאה  רק 
"מפני  ורק  בשלימות,  חפשית  בחירה 
ולולא  מארצנו",  גלינו  )שלנו(  חטאינו 

החטאים שלנו לא היו כלל הגירושין. 

תוליד  "כי  בתורה36  שמפורש  ]ואף 
בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם 
וגו' והפיץ ה' אתכם בעמים גו'", שנאמר 
והרי  בפועל(,  יהי'  )שכן  ודאי  בלשון 
התורה קדמה לעולם37, ונמצא דכבר בעת 
מ"ת הי' כביכול "בדעתו לגרשה" לאחר 

זמן )כאשר "נושנתם בארץ גו'"( — 

אלו  פסוקים  )א(  כי  שאלה,  זו  אין 
נאמרו לאחר מ"ת, בשנת הארבעים, וכל 
הקב"ה38,  של  בדיבורו  נתגלה  שלא  זמן 

)ב(  וגם  שינוי;  בזה  להיות  יכול  עדיין 
כ"דיבור",  שנחשבים  נאמר  אם  אפילו 
הרי  בפועל,  שנאמרו  לאחרי  ואפילו 
פורעניות  לדברי  בנוגע  הרמב"ם39  כתב 
אין  דבריו  עמדו  לא  "אם  אומר  שהנביא 
ארך  שהקב"ה   . לנבואתו.  הכחשה  בזה 
ואפשר  הרעה,  על  ונחם  חסד  ורב  אפים 

שעשו תשובה ונסלח להם"[. 

כי  צרכו,  כל  מיושב  אינו  עדיין  אבל 
מ"ת  בעת  הקב"ה  ידע  שסו"ס  מאחר 
שיהי' ענין הגלות, א"כ גם את"ל שאי"ז 
בגדר של "דעתו )ורצונו( לגרשה" — כי 
ניתנה הבחירה לאדם להתנהג באופן שלא 
 — הקב"ה(  של  רצונו  )וזהו  גלות  יהי' 
מ"מ, הרי סו"ס לא נעשו הנישואין )מצדו 
יתברך( באופן של קשר של קיימא, קשר 
נצחי — ונמצא שיש חסרון ח"ו בנישואי 

הקב"ה וישראל? 

ח. והביאור בזה: 

משיב  שהקב"ה  ממשיך  שם35  בגמ' 
לכנסת ישראל "אי זה ספר כריתות אמכם 
גירושין  הי'  שלא  היינו  שלחתי'",  אשר 

)"ספר כריתות"(. 

לפנ"ז  שם  בגמ'  שאיתא  דזה  ועכצ"ל, 
ישראל  כנסת  השיבה  נצחת  "תשובה 
מפני  ה"ז  כו'",  בעלה  שגרשה  אשה  כו' 
שגלות הו"ע של גירושין )רק( מצד כנסת 
ישראל, שבזמן הגלות אין בנ"י מרגישים 
טוענים  ולכן  אליהם,  קירובו של הקב"ה 

שזהו מצב של "אשה שגרשה בעלה"; 

33( וראה מהר"ם שי"ף בסוף מס' גיטין. 
)וש"נ(.  ד  דאיכ"ר  פתיחתא  ט.  פי"ט,  ב"ר   )34
מהר"ם  שם.  לב"ר  הקדש  ונזר  השלם  יפ"ת  וראה 
שי"ף שם. וראה ירמי' ג, ח: שלחתי' ואתן את ספר 

כריתותי' אלי'. 
35( סנהדרין קה, א. וראה בכ"ז לקו"ש ח"ט ע' 

146 ואילך. וש"נ. 
36( ואתחנן ד, כה ואילך )הקריאה דת"ב(. 
37( ראה פסחים נד, א. ב"ר פ"א, ד. וש"נ. 

38( ראה מדרש תהלים ט, א. תו"ח תולדות יג, 
ג ואילך. ועוד. 

39( הל' יסוה"ת פ"י ה"ד. 
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אבל האמת הוא, שגם בזמן הגלות לא 
וכנס"י  הקב"ה  בין  הנישואין  ח"ו  נפסקו 

)אלא שלא נראים באופן גלוי(. 

פנים  ההסתר  של  הכוונה  כל  ואדרבה, 
פני  אסתיר  הסתר  "ואנכי  הגלות,  דזמן 
גו'"40, היא רק כדי שיהי' "ובקשתם משם 
לבבך  בכל  תדרשנו  כי  ומצאת  ה"א  את 
ובכל נפשך. . ושבת עד ה' אלקיך ושמעת 
"ודבק"  קשר  מתגלה  שעי"ז  בקולו"41, 
נפוצים  בנ"י  בהיות  שגם  יותר,  עמוק 
ודבוקים  הקב"ה  של  אשתו  הם  בעמים, 

עמו. 

ועל ידי שבנ"י מתנהגים כ"אשה כשרה" 
התומ"צ(  )בקיום  בה'  דביקותם  ומראים 
הקב"ה  הנהגת  גם  מדה,  כנגד  מדה  הרי, 

עם ישראל היא באופן כזה, ש )אפילו( כל 
הקב"ה  בין  גירושין  שאין  רואים  העמים 
והשגחת  שמירת  בעליל  ורואים  ובנ"י, 
ממלא  יתברך  והוא  ישראל,  על  הקב"ה 
את כל צרכיהם )שארה כסותה ועונתה42( 
באופן שגם ב)סוף( זמן הגלות ישנו "רב 

טוב לבית ישראל"43 כפשוטו, 

הגאולה  אל  ומיד  תיכף  והולכים 
בגלוי  תהי'  שאז  והשלימה,  האמיתית 
וכנס"י  הקב"ה  בין  הנישואין  שלימות 
"והי' ביום ההוא נאם ה' תקראי אישי ולא 
משיח  בביאת  בעלי"44,  עוד  לי  תקראי 

צדקנו בעגלא דידן ממש.

 )משיחות ש"פ קרח תשמ"ה, 
ל"ג בעומר תשמ"ו(

40( וילך לא, יח. 
41( ואתחנן שם, כט ואילך. 

כו'  מאד  ליזהר  וצריך  יו"ד.  כא,  משפטים   )42
אדה"ז  )שו"ע  בכבודה  זהיר  ויהא  כו'  לצערה  שלא 

הל' אונאה בסופן(. 

ד"שבעה  האחרונה  הפטרה   — ז  סג,  ישעי'   )43
דנחמתא". 

"העולם  ספט"ו  שמו"ר  וראה  יח.  ב,  הושע   )44
הזה אירוסין .™. לימות המשיח יהיו נישואין".
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 ביאור בד"ה באתי לגני תשט"ו
 *הרה"ח ר' שמואל אבצן שליט"א

 משפיע בישיבה

 א.
 ה זו, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיחהשייך לשנ –בבאתי לגני תשט"ו 

 –בתחילתו, שהעבודה היא להמשיך את השכינה באופן של "אסתלק" 
המשכה בדרך של רוממות לכל העולמות, ולהשכינה בתחתונים. והדרך לזה 

בהעלאה והמשכה. וכן  –היא ע"י העבודה במשכן ומקדש בשני קווי העבודה 
הוא גם בעבודה, ש"אתכפיא סט"א", ש"נכפף" מציאותו של הרע, ועד 

מעצי שיטים,  –אים לאופן של אתהפכא, שמזה נבנה המשכן שלאחר מכן ב
דהיינו, ע"י הפיכת השטות דלעו"ז )שהרי שיטים הוא מלשון שטות(, ועי"ז 
נפעל ה"ושכנתי בתוכם", וגם בזה"ז, שאין מקדש, ניתן לפעול זאת ע"י 

 העבודת הקרבנות הרוחנית.

מען( את ואומר: "והנה בכדי לנצח )איבערקו הרביולאחר מכן ממשיך 
השטות דלעו״ז, צריכה גם העבודה להיות באופן של שטות דקדושה, וכפי 
שמבאר כ״ק מו״ח בעל ההילולא בהמאמר, דכשם שיש הטי׳ למטה מן הדעת 
שהוא נק׳ בשם שטות דקליפה, הנה כמו״כ ישנו הטי׳ למעלה מן הדעת, והוא 

״י(, וזהו שטות דקדושה. דהנה, נתבאר לעיל ששטה פירושו נטי׳ )כפירוש רש
גם הפירוש דשטות שהוא ההטי׳ מענין הדעת, הטי׳ למטה או הטי׳ למעלה, 
אלא שההטי׳ למטה היא שטות דלעו״ז, וההטי׳ למעלה היא שטות דקדושה. 
והיינו, שאפילו הענינים דקדושה שהם למטה מן הטעם ודעת, הרי סיבתם 

הוא  ושרשם הוא מפני שבעצם הנפש הרי זה למעלה מן הטעם ודעת, ששם
 בבחינת ראי׳ ממש".

וצריך להבין, דלכאורה, לקטע זה אין כ"כ הבנה בהמשך הענינים: 
להמשיך  –דבתחילת מדבר בענין שצריך לפעול את ענין ה"ושכנתי בתוכם" 

את השכינה בתחתונים, ואופן העבודה הוא ע"י אתכפיא ואתהפכא, ומבאר 
של שטות  שזהו ע"י הפיכת השטות דלעו"ז לשטות דקדושה, וענינה

דקדושה הוא "למעלה מטעם ודעת", כיון ש"למטה מטעם ודעת" הוא ענינה 
של השטות דלעו"ז. ולאחר מכן ממשיך במאמר ומבאר את ענינה של השטות 

 שלמעלה מטעם ודעת. –דקדושה 

                                                           
 ( נכתב ע"פ שיעורים, וללא אחריות.*
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והנה, באמצע הענינים, וכאילו שלא במקומו אומר: "שאפילו הענינים 
סיבתם ושרשם הוא מפני שבעצם  מן הטעם ודעת, הרי למטהדקדושה שהם 

הנפש הרי זה למעלה מן הטעם ודעת, ששם הוא בבחינת ראי׳ ממש". 
 ולכאורה אין לזה הבנה בהמשך הענינים?

 ב.
והנה, שמעתי מתרצים, שענין זה הוא בהקדמה להמתבאר לאחרי זה, 

 שגם מובן מלשון ההנחה הישנה, וז"ל:וכמו 

ת השטות דלעו״ז, הוא ע״י שטות "והנה בכדי להפוך )צו איבערקומען( א
דקדושה דוקא, דכמו שבלעו״ז נקרא בשם שטות לפי שהוא למטה מן הדעת, 
הנה כמו״כ גם בקדושה ישנה העבודה שלמעלה מן הדעת דלכן נקרא בשם 
שטות, דפירוש שטות הוא מלשון הטי׳ )כדפירש״י ע״פ כי תשטה אשתו )ל׳ 

ת היא שטות. דההטי׳ למטה שטות( תט מדרכי הצניעות(, הנה ההטי׳ מהדע
מהדעת היא שטות דלעו״ז וההטי׳ למעלה מהדעת היא שטות דקדושה, 
ובקדושה הנה גם מה שלמטה מן הדעת שרשו הוא מזה שישנו ענינו בעצם 
הנפש, דשם הוא למעלה מהדעת, בחי׳ ראי׳ ממש. וזהו מה דאיתא בגמרא, 

הכלה רב שמואל בר  ר׳ יהודא בר׳ אילעאי הי׳ נוטל בד של הדס ומרקד לפני
רב יצחק הי׳ מרקד אתלת, שנטל ג׳ הדסים ורקד בהם, אמר ר״ז קא מכסיף 
לן סבא, ופירש״י שמבייש את כבוד התורה ע״י הנהגה כזו דמרקד בתלת, 
דר״ז הי׳ מראשי האמוראים ומ״מ מצד טו״ד דקדושה לא הי׳ מקום להנהגה 

 .".™כזו, ואדרבה הוא היפך הטו״ד.

ה שיש בקדושה שטות שהיא למטה מן הדעת, הוא מכיון והביאור הוא: שז
לשטות  –ששרשה הוא למעלה מן הטעם ודעת, וכמו שמצינו גם דוגמא לזה 

מן הדעת בקדושה, אצל ר' יהודה בר' אילעאי ור' שמואל בר יצחק  שלמטה
 שרקדו לפני הכלה עם הדסים.

 ג.
בסרט  יהרבאמנם, קשה לומר כביאור זה, דהרי כאשר מקשיבים לדברי 

ההקלטה, נראה שאין כך הבנת הדברים, אלא שכאשר ממשיך לענין הריקוד 
 הוא כענין חדש, ולא כהמשך לשטות שלמטה מטו"ד.

וכמו שנראה מלשונו, "ווארום אפילו די ענינים וואס אין קדושה מצד 
למטה מן הטעם ודעת, איז דאך שרשם און פארוואס האט אט די עבודה, איז 

בעצם הנפש איז שרשם למעלה מן הטעם ודעת, איז האט  דאס דערפאר וואס
 מען דאס בבחינת ראיה ממש".

 ואומר: הרביובזה נתבאר ענין השטות שלמטה מטו"ד בקדושה, וממשיך 
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"וואס דערפאר געפינען מיר דער ענין פון שטות דקדושה, ווי געפינט 
ון מרקד מען אין גמרא, אז רבי יהודה בן אילעאי פלעגט נעמען א בד הדס א

 .".™לפני הכלה, און ר' שמואל בר יצחק הוה מרקד בתלת .

בהמשך לכך שדובר על כך  –ומזה משמע, שזה המשך לאות שלפניו 
שצריך לעבוד באופן של אתכפיא ועד לאתהפכא, מובא דוגמא לזה 

שמדבר על העבודה באופן  –מהאמוראים, וכן גם משמע מהמשך המאמר 
 מטעם ודעת.שלמעלה  –של שטות דקדושה 

ואף אם אנו לומדים שהקטע שלאחריו קאי אדלעיל מיני', מ"מ, משמע 
השטות שלמטה מטו"ד, הוא עבודה החשובה בפני  –שענין זה  הרבימלשון 

און " הרביעצמה, ואיננה מובאת כאן רק כהערה בסיום הענין, ]וכלשון 
 ."[פארוואס האט אט די עבודה

 מר.את קשר הדברים במאלבאר וא"כ צריך 

 ד.
שריקודם של ר' יהודה ב"ר אילעאי ור' שמואל בר  –, סברה זו ובכלל

 לאומרה:כלל יצחק היתה באופן של שטות שלמטה מטעם ודעת, אי אפשר 

מטו"ד הוא  שלמעלהראשית כל, מפני שבכל מקום שמדבר אודות שטות 
במאמר  הרבימביא מעשה זה כראיה, וכמו שרואים בב' המאמרים שמציין 

 דתש"י )בפ"ה( שעליהם מיוסד מאמר זה:

א. במאמר באתי לגני דשנת תרנ"ח, כותב כ"ק אדמו"ר נ"ע, וז"ל הק' 
"אמנם יש ג"כ בחי' שטות דקדושה וכמא' אהני' לי' שטותא לסבא, שע"י 
שהי' מרקד אתלת זכה לגילוים עליונים. והענין בעבודה הוא כמ"ש ואני בער 

ך ואני תמיד עמך כו', דלהיות ואני תמיד עמך ולא אדע בהמות הייתי עמ
לזאת בהמות הייתי, והו"ע תוקף האמונה שהוא בחי' ביטול הרצון שלמעלה 
מטו"ד. כי באוא"ס הרי לית מח' תפיסא בך כלל ואינו שייך שם השגה כלל 
ולכן הכל כפתיים אצלו, וכדאיתא במדרש ע"פ פתי יאמין זה משה כו' דבכדי 

זהו דוקא ע"י הביטול שלמעלה מטו"ד ומדרי' זו נק'  להגיע לעצמותו ית'
 שטות דקדושה".

והמובן מזה הוא, שהענין בעבודה של "מרקד אתלת" הוא להיות 
. הביטול שלמעלה מטעם ודעת". וא"כ, אי ™"תוקף האמונה . –"בהמות" 

 אפשר לומר שהוא שטות שלמטה מטו"ד.



קובץ "כמים לים מכסים" 20

 מבאר אדנ"ע, וז"ל הק': 1ב. בקונטרס ומעין

ו ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השיטים דהנה יש בקדושה ג"כ "וזה
בחי' שטות וכמשארז"ל )כתובות יז. א( אהני' לי' שטותי' לסבא, ופי' וענין 
שטות זו הוא ענין שלמע' מטו"ד, וע"ד מה שכתוב )מ"ב ט. יא( מדוע בא 

 . וזהו שקראו לנביא בשם משוגע מפני™המשוגע הזה שקראו לנביא משוגע .
 ביטול החושים הטבעי' דעה"ד, ועד"ז הוא ג"כ ענין אהני' לי' שטותי' לסבא".

מטעם  שלמעלהומזה ג"כ רואים מפורש, שריקוד זה היה מצד ה"שטות 
 ודעת".

ויש להוסיף, דגם בהמשך מאמר זה גופא )דתשט"ו( מוכח כן, דמבאר 
אופן בהמשכו, ומיוסד על דברי אדה"ז בלקו"ת, "שההנהגה בענין הריקוד ב

 של שטות הו״ע של עלי׳ שלא בערך, למעלה מטו״ד".

וכן הוא גם בהמשך המאמר, שמבאר בכמה פעמים, ובכל פעם מזכיר 
 שזהו שטות שלמעלה מטעם ודעת.

ובפרט בד"ה זה דתשל"ה, ששם מוכח בפרטות שהיה זה שטות שלמעלה 
 מטו"ד, עיי"ש באריכות.

 ה.
ר' יהודה ב"ר  –נא זה ולהוסיף, שאי אפשר לומר כן בפרטיות על ת

למטה ולמעלה זה הענין של  מה אילעאי; ולהוכיח כן יש להקדים ולבאר
 :בקדושה מטו"ד

 , וז"ל הק':הרבימבאר  ד"ה להב"ע שמחת תורה תשח"יסוף הנה, בו

"שזהו"ע אף עשיתיו, דעשיתיו הוא לשון כפי', והו"ע העבודה דקבלת 
אינה מצד השגה, כי אם בבחי' עול. ויש בזה ב' מדריגות, הא', שעבודתו 

ביטול במציאות שמצד עצם הנשמה. והב', שעבודתו היא למטה מהבנה 
והשגה, היינו, שמצד עצמו אין לו רצון באלקות, ויש לו רצונות זרים, אבל 

 מ"מ כופה את עצמו בדרך קבלת עול.

"וב' בחינות אלו הם ע"ד ענין יראה תתאה ויראה עילאה. ואף שיש ריחוק 
ביניהם, שהרי בחי' הא' הו"ע ביטול במציאות, ובחי' הב' היא קב"ע גדול 

שלמטה מטו"ד, מ"מ, כיון שזהו"ע של קב"ע וביטול, הרי זה קשור ושייך 
 לבחי' הא' דביטול במציאות.

                                                           
 ( במאמר כו פרק א.1
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"וכידוע בענין ד' המדריגות דחילו ורחימו רחימו ודחילו, דאף שדחילו 
ה עילאה, מ"מ, שייכים הם הא' היא בחי' יראה תתאה ודחילו הב' היא ירא

זל"ז, שהרי ע"י רחימו שהיא אהבה לא יבא לבחי' יראה עילאה, כי אם ע"י 
בחינת דחילו, שעם היותה יראה תתאה, מ"מ, להיותה בחי' ביטול, הנה על 
ידה דוקא יבוא לבחי' יראה עילאה, ביטול המציאות )שבאה מצד ההכרה 

 עצמית דעצם הנשמה שמכרת בעצם האלקות(.

זהו"ע אף עשיתיו, שכולל ב' הענינים, המדריגה היותר תחתונה דקבלת "ו
עול בלבד, והמדריגה היותר עליונה דביטול במציאות, ששייכים זה לזה. 
ועז"נ אל תט באף עבדך, היינו בחי' אף עשיתיו שהיא בבחי' ירידת 
המדריגות, ומ"מ אל תט גו', דמאחר שהוא בבחי' ביטול, הרי זה שייך 

במציאות שמצד עצם הנשמה. ולכן גם בעבודה זו ממשיכים את להביטול 
העצמות. וזהו כל הנקרא בשמי ולכבודי גו' אף עשיתיו, שע"י העבודה דאף 
עשיתיו, עם היותה עבודה פשוטה מצד קב"ע בלבד, ממשיכים תוספות אור 

 בתורה".

העדר והמובן מזה הוא, שהעבודה שלמעלה מטו"ד היא זו אשר באה ע"י 
הוא בגילוי, ועי"ז הוא עצם הנשמה ל ש המציאותבאופן שבאלקות,  ההשגה

ביטול במציאות; ואילו העבודה שאין  –ביטול )שטות( שלמעלה מהשגה ה
הארת )עצם( הנשמה בגילוי, שם מגיעים לזה ע"י קבלת עול, ועדיין 
העבודות קשורות אחת בשניה, כיון ש)א( ע"י הקב"ע מגיעים לגילוי עצה"נ, 

שכיון ששרש העבודה שבקב"ע היא מעצה"נ, לכן גם עי"ז ממשיכים ו)ב( גם 
 עצמות.

 וענין זה נמצא גם בסיום שיחה א לפ' בהר בלקו"ש חלק ז, וז"ל הק': 

"אע"פ אז די עבודה פון קבלת עול בזמן הזה איז למטה מטעם ודעת, און 
וויבאלד  –מטעם זה דערנעמט זי ניט )בגילוי( דעם מענטשן בפנימיותו 

ער אז קב"ע נעמט זיך פון עצם הנשמה שלמעלה מהשכל, מוז מען זאגן, אב
אז אויך איצטער האט די קב"ע א ווירקונג אויף די כחות פנימיים )שכל וכו'(, 
ווארום אן "עצם" געפינט זיך )און ווירקט( אין אלע זיינע ענינים. עס איז 

אז די קב"ע  נאר, וואס מצד דעם העלם והסתר פון חשך הגלות, קוקט אויס,
 בזמן הזה איז אן ענין חצוני".

 ונקודת הדבר היא ג"כ כנ"ל, שהקב"ע קשור עם העצם כו'.

בהתוועדות בש"ק  הרבי, מדברי ונראה שזהו הפשט גם אצלנו במאמר
 פרשת בשלח:  –שלאחרי כן 

 "וענינו בעבודה:
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מורה על מעלת  –"מעלת ספירת המלכות שתתגלה לעתיד לבוא 
 ול.העבודה דקבלת ע

שאין  –ובפרט בדורות האחרונים שנתגלה ענין זה  –"וההוראה מזה 
להסתפק בעבודה שע"פ טעם ודעת, אלא יש צורך גם בעבודה דקבלת עול, 
שהו"ע שטות דקדושה, שכן, בקדושה, גם העבודה שלמטה מטעם ודעת, 

הוא העבודה שלמעלה מטעם ודעת )כמדובר  –ובמילא גם ענינה  –שרשה 
 בהמאמר(.

צריכים לילך למעלה  –אם אין יכולים להגיע למדריגה זו בסדר והדרגה "ו
מסדר והדרגה, שזהו"ע הריקוד לפני הכלה, שריקוד הו"ע ההילוך שלמעלה 

 מסדר והדרגה )כמדובר בהמאמר(".

 וגם מכאן משמע שלמטה מטו"ד הו"ע קבלת עול.

 ו.
 והנה, כאשר מחפשים בכתובים מהו ענינם של ריב"א ורשב"י, 

שמכיון שהגמ' מביאה את שני הסיפורים  –הנה, ראשית כל, יש להניח 
בהמשך אחד לשני, כנראה ששניהם הם ענין אחד, וכפי שגם מובן 

 מהציטוטים שלעיל,

וכן נראה מלשונו במאמר ש"זהו סדר ההנהגה דר׳ יהודא בר׳ אילעאי ורב 
שמואל בר רב יצחק שהיו מרקדין בשמחת נישואין, שזהו״ע שלמעלה 

 מטו״ד", שקושרם יחד באותו אופן הנהגה.

את ענינו של ר' יהודה בן אילעאי,  הרבימבאר  2ווהנה, באחת משיחותי
 וז"ל הק':

, ווי מלכות שטייט אין בגלוישם הוי'  –ברבי אלעאי  יהודה. רבי ™".
מצד די דרגא הערן זיך אן ביידע ענינים ומעלות: פון איין זייט איז  –אצילות 

נדן און מיוחד מיט ספירות שלמעלה ממנה, לאידך איז זי א מלכות פארבו
 אויף התהוות העולמות, אראפקומען אויך אין נבראים נפרדים. שרש ומקור

. און דעריבער בריינגט ארויס רבי יהודה ברבי אלעאי ביידע מעלות: ™".
סיי די שלימות עצמו, דער יחוד און דביקות מיט אלקות, העכער פון האבן 

מיט'ן זולת, "הראשון לקומה"; און אויך די שלימות אין השפעה צו טאן 
 והתנשאות אויף א זולת, "השני לגדולה שמינהו פרעה על ביתו".

                                                           
 ( סי"א בשיחה ב לפ' שמות בלקו"ש חלק טז.2
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 ובשיחה זו מציין לעוד ב' שיחות בחלק ד, ובחלק ה.

 בשיחה לעשרים באב, וז"ל הק': 81והנה בחלק ד, מצויין להערה 

מענין הבירורים כו' )ואך . שמזה מובן שגם ר' יהודא הוא למעלה ™".
שיהודא הוא מלשון הודאה )בחינת מלכות(, יש לומר שהו"ע ההודאה 

ישראל( בתורה, כנ"ל(  מלך –והביטול דיחו"ע, ע"ד הביטול דדוד )אף שענינו 
.™.". 

 בשיחה ב לפ' מקץ, וז"ל הק': 34ובחלק ה', מצויין להערה 

. כי יהודה מלשון ™. יהודה"ויש לומר, שענין זה מרומז גם בשמותם: ר' 
ביטול  –שבתפילת שמו"ע  השתחואותה –הודאה הוא בחי' הביטול ממש 

 .".™במציאות .

ומהנ"ל מובן, שענינו של ריב"א הוא יחודא עילאה וביטול במציאות, 
הוא הוא הענין של שטות שלמעלה מטעם ודעת;  –שע"פ כל המתבאר לעיל 

אלקות וכו', כמבואר לעיל בענין ואי אפשר לומר שלא היה אצלו ענין הראי' ב
 שטות שלמעלה מטו"ד.

לתוכן המאמר דתשל"ה, כתב  הרביולהוסיף, שברשימת דברים שכתב 
האמור בכ"מ, ואיזהו חסיד )בתקו"ז  חסיד –דוקא ריב"א "שמביא במאמר 

 ובתניא(".

שכל  3ומדברים אלו מובן ג"כ, שאם ענינו הוא ה'חסיד' שכתוב בתניא
ות רצון קונו, ללא כל מחשבה לתועלת עצמו, ומדרגה זו ענינו הוא רק לעש

היא מדרגת בני עליה המועטין וכו', וא"כ אי אפשר לומר שהיתה הנהגתו 
 .4דמטו"שלמטה באופן של שטות 

מהו הקשר של ענין השטות שלמטה  –וא"כ, הדרה קושיא לדוכתא 
 מטו"ד באמצע ההסברה על שטות שלמעלה מטו"ד?

                                                           
 ( פרק יו"ד.3
שמצינו בכ"מ שאף שענינו של אדם מסויים הוא בדרגא מסויימת,  ( ואי אפשר לומר, שכמו4

 מ"מ, אפשר לומר שהיה זה ענין חד פעמי וכיו"ב, וא"כ אין להביא ראיה מכך?
)בנוגע  הרבי, וכפי שהביא מרקד" היהש" לומר כן, דהרי הגמרא אומרת בפירוש דוחקכיון שזהו 

באותו זמן ומקום, , מצד מעמד ומצב פרטי שבפרט שהנהגה זו לא היתה ענין של עראי, ש"(י"בשלר
 אלא שזו היתה שיטתו ומנהגו, שבשעת נישואין הי׳ מתנהג באופן של שטות דקדושה",

יחודא עילאה וביטול במציאות,  –וא"כ, לא יתכן לומר שהנהגתו הקבועה, הקשורה עם ענינו 
 מטו"ד. שלמטההיתה באופן  –ע"י הראיה שלמעלה מטעם ודעת שנמצא בגילוי אצלו 
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 ז.
 כים במאמר, מוצאים דבר קצת תמוה:והנה, כאשר ממשי

ה( מבואר באריכות ובהטעמה, שעיקר העבודה שלנו -באותיות הבאות )ב
היא להמשיך לעולם את עצמותו ית', וזוהי תכליתה של העבודה לבוא למצב 

 שבו עצמות תתגלה בעולם,

והיינו, שהכוונה היא למדרגה שלמעלה אפילו מתוארים שליליים, 
וזוהי העצמות  –עת השלילה אי אפשר להשיגם שאפילו בדרך של ידי

שלמעלה מכהנ"ל, שבה מגיעה השטות, כיון שהיא ג"כ למעלה מהבנה 
 והשגה.

שתהיה אצלו השתוות בכל וכן זהו מה שצ"ל "שיויתי" בכל הענינים, 
וכן זה שעצמות מתגלה לנשים וקטנים, שכל זה  .המדרגות אפילו הכי נעלות

עלה מהבנה, ולכן מגיעים אליה דוקא ע"י מראה על כך שזוהי דרגה שלמ
 שטות.

ולכן גם הנביא נקרא משוגע, שבכדי להגיע להתקשרות כ"כ גדולה עם 
הקב"ה, צריך להיות הפשטת הגשמיות ועד להפשטת הלבושים, והיינו, ע"י 

 ענין של שטות.

והנה, באות וא"ו, נראה שמדבר בענין אחר לגמרי, שמדבר על כך 
 שתכלית העבודה היא שיהיה "אתהפכא", 

אתכפיא שייך לכל אחד,  –וממשיך שיש ב' ענינים אתכפיא ואתהפכא 
ואילו אתהפכא על ב' מדרגותיו אינו שייך לכל אחד ואחד, אלא רק ליחידי 

 סגולה.

ין לזה קשר, שבהמשך לכך ולכאורה ע"פ המשך הענינים במאמר א
דקדושה שלמעלה מטעם ודעת,  שטותשהעבודה צריכה להיות באופן של 

להפוך את העולם  –ואילו כאן ההדגשה היא שצריך להיות אתהפכא 
 לקדושה?

 .ח
ובאותה האות עצמה )אות וא"ו( מוצאים לכאורה, סתירה מרישא 

 לסיפא:

ז, האופן הראשון דבתחילה מבואר שיש כמה אופנים במלחמה עם הלעו"
בעבודה הוא אתכפיא, שאף שהרע עודנו במעמדו ומצבו, מ"מ, צד הטוב 

 שבאדם שולט עליו והוא עושה כל מה שנדרש במחשבה, דיבור ומעשה.
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אתהפכא, ובו עצמו ב' אופנים: א. שהוא מחליש  –ויש עוד אופן בעבודה 
את הרע, ועד שגם במקומו הוא מתמעט והולך, אך עדיין נשארת לרע 

 מציאות כלשהי; ב. שהרע עצמו מתהפך ונעשה לטוב.

ומבאר זאת, שיש מי שבאה לו תאווה זרה בתוקף החמימות דאש זרה, 
ופן של קרירות, הא' ע"י שמעמיד את עצמו בא –וישנם ב' אופנים להתגבר 

שמדחה מחשבה זו כו'. והב' הוא, שמתגבר כ"כ בעבודתו, עד שהחמימות הזו 
 שהיתה קודם לרע, נהפכה והינה כעת אש דקדושה.

וב' אופנים אלו שבאתהפכא, הינם מדרגות נעלות ביותר, ואינם שייכות 
 לכל אחד; והעבודה ששייכת לכולם היא האתכפיא,

, לכל אחד ואחדהי העבודה השייכת אולם בסיום האות מבואר, שזו
שאותו תוקף שהיה אצלו לעניני  –לפעול בעצמו אתהפכא במדרגה הגבוהה 

 עולם הזה, כעת יהיו לו לקדושה, ולכאורה צריך ביאור כיצד?

 .ט
 ויש להבין עוד, במ"ש בסוף המאמר:

 לשטות נהפך דלעו״ז שהשטות, דאתהפכא באופן העבודה שלימות וע״י"
 ודעת הטעם מן שלמטה שטות של באופן ההנהגה שתמורת, והיינ, דקדושה

 שטים עצי שזהו״ע, ודעת הטעם מן שלמעלה באופן בקדושה ההנהגה נעשית
 ית׳ לו להיות עבודתו ע״י שממשיך, ית׳ לו ומקדש משכן נבנה אזי, דקדושה

 חלישות של באופן רק לא גופא ובזה) סט״א אתכפיא כד, כי, בתחתונים דירה
 בכולהו דקוב״ה יקרא אסתלק( לקדושה הפיכה של באופן אלא, וביטול
 נמשך ומזה. בשוה עלמין בכל שהוא הסוכ״ע אור ומתגלה שמאיר, עלמין

 את מקשרים שהם, ישראל נשיאי, ישראל ראשי ע״י התחתון בעוה״ז ונתגלה
 להגיד גו׳ וביניכם הוי׳ בין עומד אנכי כמ״ש, ית׳ ומהותו עצמותו עם הדור
 שיהי׳ פועלים זו התקשרות ע״י הנה, המחבר ממוצע, הוי׳ דבר את לכם

 ."בתחתונים ית׳ לו דירה למטה

וצריך להבין, מהו הביאור בזה שההמשכה נעשית "ע"י התקשרות זו", 
 לאחר שביאר לפני זה שההמשכה היא ע"י אתכפיא סט"א,

דמשמע מדבריו, שישנו חילוק בין מה שאנחנו ממשיכים את "אור 
שהוא בכל עלמין בשוה", לבין זה שהמשכה זו תגיע למטה לעולם הסוכ"ע 

 הזה? ובכלל צריך להבין, מהו ענין "התקשרות זו", מה נפעל וע"י מי?

 ועוד יותר צריך להבין בתוכן הענין:
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דהנה, קודם לכן במאמר )בס"ג( נתבארה ענינה של העבודה, שצריך 
 ית׳ לו דירה דעשיית ןהעני לכללות דקדושה דשטות העבודה שייכותלהיות "

 אלא אינו. ™. שבו והמלחמה העולם ענין שכללות כיוןומבאר ש" ,"בתחתונים
 הרי" ומכל זה ,"בתחתונים דירה ית׳ לו לעשות, הבריאה לתכלית לבוא כדי

 הענין כללות עם קשור צ״ל מטו״ד שלמעלה דקדושה דשטות שהענין, מובן
 .בתחתונים ית׳ לו דדירה

 בזה שהכוונה דכיון, בתחתונים ית׳ לו דדירה להענין בנוגע מובן ועפ״ז. ™".
 האדם עבודת להיות צריכה, השגה מגדר שלמעלה ית׳( לו) לעצמותו היא
 מבטלת שהיא) דקדושה שטות שזהו״ע, השגה מגדר שלמעלה באופן ג״כ

 לתבוע שיכולים שזהו״ע גם מובן ומזה(. דלעו״ז השטות את ומהפכת
 ".והשגה הבנה של דרגא זו שאין כיון, מכאו״א

ומזה מובן ששטות דקדושה, עיקר ענינה הוא שעל ידה עושים דירה 
בתחתונים, וכיון שהדירה היא לעצמותו, והמשכת העצמות היא ע"י עבודה 

כיון שעל  –שלמעלה מהשגה. וזה מה שמדגיש, שמפני זה צריך לשטות זו 
 ידה נפעל ענין הדירה בתחתונים;

ות וכו' אינם פועלים יותר מאשר "אסתלק אבל כאן מבאר שכל השט
יקרא דקודשא בריך הוא" )למעלה(, אך לא באופן של פעולה בעולם למטה 

 באופן של המשכה, ורק ע"י ההתקשרות פועלים זאת,

שהיא זו שפועלת  –ויוצא א"כ, שזהו להיפך ממה שמדגיש לעיל 
"כ זהו בתחתונים את הדירה, ואם זה בפועל לא עושה דירה בתחתונים, א

 חסרון ביסודו של הביאור?

]ואף שבמקומות אחרים מבואר שההתקשרות פועלת סיוע, אך כאן 
 משמע שזה מה שפועל, ולא שמסייע[.

 .י
המתעוררת מיד  קושיא כלליתואולי יש לבאר כל הנ"ל בדא"פ, ובהקדם 

 באתי לגני ה'שי"ת: –במאמר ההסתלקות  בתחילת לימוד פרק ה'

אדמו"ר הריי"צ בארוכה כי כוונת בריאת העולם דהנה, שם מבאר כ"ק 
היא בשביל אתכפיא )ואתהפכא( וכו', שעבודה זו שייכת דוקא כאשר ישנה 
רוח שטות המכסה ומעלימה על האמת, ועד כדי כך שהיא יכולה לפעול 
שהאדם ישכח לגמרי על האמת. והעבודת האדם צריכה להיות בהסרת 

 וכו'. הקליפה באופן "שנכפף מציאות הסט"א"

מבאר שבכדי לנצח את השטות  –השייך לשנה זו  הפרק –ה'  פרקבוהנה, 
דלעו"ז, העבודה צריכה להיות באופן של שטות דקדושה, "דכשם שיש הטי' 
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למטה מן הדעת שהוא נק' בשם שטות דקליפה, הנה כמו"כ ישנו הטי' למעלה 
 מן הדעת, והוא שטות דקדושה".

שאדם "רגיל"  – עתה נתבאר בהמשך ולכאורה, אין מובן כלל, דהרי עד
כו', ע"י ו"אתכפיא" בשמתעסק בעבודה תמידית עם יצרו הרע, ועבודתו היא 
את השכינה למטה  ךזה שכופה את יצרו הרע, מכניעים את הקליפה וממשי

 בארץ וכו'.

אמנם, בפ"ה נתבאר, דכלל לא עסקינן ביה, אלא עסקינן באדם השלם, 
שלמעלה מטעם ודעת, ומבואר בכ"מ אשר אופן עבודתו היא בשטות 

בחסידות שזה נפעל ע"י ראיה באלקות, וזהו גם ענינה של מס"נ המגיעה 
 מעצם הנשמה וכו'?

 וא"כ  המבואר בפרק זה, הינו להיפך מה"עבודה" של כל המאמר?

 .יא
מהו הקשר של  –ונראה לומר, שהביאור בזה נעוץ בביאור תמיהה דלעיל 

 טה מטו"ד להמשך הענינים במאמר:העבודה באופן של שטות שלמ

"שאפילו הענינים דקדושה שהם למטה מן הטעם  –דלכאורה י"ל שדבריו 
ודעת, הרי סיבתם ושרשם הוא מפני שבעצם הנפש הרי זה למעלה מן הטעם 

 ,ודעת, ששם הוא בבחינת ראי' ממש"

דאין הכי נמי, שמדובר כאן על הם באים כהבהרה על כללות המאמר, 
לית, אך אעפ"כ, יש לזה שייכות גם לאדם הפשוט הלוחם עם דרגה כ"כ נע

יצרו ושייך לע"ע לבחי' אתכפיא אשר היא "למטה מטעם ודעת" דקדושה, 
 .שזהו"ע הקב"ע כנ"ל בארוכה

ובכדי לבאר ענין זה בטוב, יש להקדים, דלעיל הובא דיש עבודה שהיא 
באופן של ביטול במציאות, ויש עבודה שהיא באופן של קבלת עול, ושם 

ט, ששם לכאורה הוא ־לד"ה ונחה תש"ט פרקים יח הרבי)בלקו"ש ח"ז( מציין 
 מהי עבודה זו: –מקור הביאור 

הא׳ הודאה " ני "הודאה",שמתחיל אדמו"ר הריי"צ לבאר שישנם ב' אופ
שמבין שחבירו הינו בעל שכל גדול ממנו, ולכן כנראה הוא  ,"שע״פ טו״ד

הב׳ הוא שאינו יודע מאומה, צודק אף שלא ממש הבין את דבריו; ואופן "
רק שיודע . ™.והיינו שהוא בעצמו מצד שכלו והשגתו אינו יודע ומשיג כלל 

אליו, אף שהוא בעצמו אינו יודע שהאמת הוא כן, ובזה הוא מודה ומתבטל 
 ".מאומה כו'
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", ומבאר ב׳ בחי׳ הודאה" " שישנם"הוא גם בעבודהוממשיך, שכן 
"שאינו משיג מאומה" ובכל זאת הוא "מודה ובטל", הנה שרש  –שבאופן הב' 

ענין זה "הוא מבחינת עצם ומהות הנפש", כיון שבעצם הנפש יש בחי' ראיה 
. וזהו הגורם לאמונה וההודאה הפשוטה שבכל באלקות, ומזה בא כח ההודאה

 יהודי למעלה מטו"ד.

הוא רואה בחינת אמיתית א״ס בבחי׳ ראי׳ ממש והיינו, שבעצם הנפש "
", וזהו ומקושרת היא ובטלה בעצם מהותה בבחינת מהות ועצמות א״ס

שאע״פ שאינו יודע  ,כח ההודאההגורם לכך שבהיותו למטה יש אצלו את "
הוא מודה שהאמת כן הוא, ובכח הודאה זו בטל לאלקות  ,״מומשיג מאומה, מ

 ,"עי״ז נתעורר ונמשך גילוי ותוקף כבוד הודו ית׳, גילוי בחי׳ עתיק כו׳ו", "כו׳
יתרון האור הוא מן החושך דוקא, ע״י שהחשך וכפי שממשיך ומבאר, ש"

עצמו נהפך לאור כו׳, דעבודה זו הוא ע״י ההודאה דוקא, כי ההודאה זהו 
וק, דהיינו שהוא בבחינת ריחוק, שאין בו דעת והשגה באלקות וממילא מרח

אין לו שום קירוב כלל, כ״א עומד בריחוק בתכלית, ואעפי״כ הוא מודה 
ומתבטל בהודאה זו כנ״ל, הרי זה רחוק שנעשה קרוב, והו״ע אתכפיא סט״א, 

 .".™וזה מעורר למעלה יותר כו' .

 יטול של ישראל לה' ית': והמורם מכל הנ"ל, שיש ב' מדריגות בב

א. אחד כזה שהוא במעמד ומצב נעלה שיש לו ראיה באלקות, ועי"ז הוא 
 מגיע לביטול נעלה זה.

ולכן מתו, אמנם כיון שהוא יהודי, ב. אחד כזה שאין בגופו גילוי מעצם נש
יש לו כח שאמונתו באה לו בפשיטות, ולכן כאשר מודה ומתבטל לה',  הרי

 את ההמשכות הכי נעלות, "והו"ע אתכפיא סט"א". הרי זה מעורר למעלה

 .יב
 וע"פ זה מובן המשך הענינים במאמר:

על המאמר "על  הרביבאתי לגני שהוא, כפי שכותב  –שכאמור, המאמר 
ש שהוא בעה"ב'טישער מאמר, פי' שע"י מאמר זה יכולים "מאמר זה אמר אד

 להיות בעה"ב על נה"ב".

בהמית נדרש ממנו אתכפיא, לכפות ובכדי להיות בעל הבית על נפש ה
את הרע שבו אל הטוב, ולקיים תורה ומצוות, וע"י זה "אסתלק יקרא 

 דקוב"ה" בכל העולמות.

ואף שלכאורה, עבודתו זו, שהיא בקבלת עול, שהרי הוא לא מרגיש 
בנפשו את הטוב האלקי, והיינו, שעבודתו היא באופן של "למטה מטעם 
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שענינה הוא "למעלה מטעם  –ק מהקדושה ודעת", ולכן זה לא נראה כחל
 ודעת",

הנה, ענין זה בא להבהיר במאמר דתשט"ו, באומרו, שקיום התומ"צ 
שטות שלמטה מטו"ד, באמת שורשו הוא מעצם  –באופן של קבלת עול 

הנפש שלו, ששם יש בחי' ראיה באלקות, וממילא זה גם כן מגיע באופן של 
 שטות שלמעלה מטו"ד.

מילים ספורות, אמנם נקודת החידוש אלו הן שב"כמות"  והיינו, דאפילו
 –בשטות שלמטה מטעם ודעת ש –של המאמר היא דוקא במילים אלו 

 קבלת עול, יש את כל העילויים שבהמשך המאמר.

וע"פ זה מובן גם ענין הנראה קצת כתמוה, דהנה כאמור לעיל בשבת 
' המלכות, , ואמר שהמעלה שיש בספיהרביש"פ בשלח, דיבר  –שלאח"ז 

 היא מגלה את המעלה שבקבלת עול,

שצריך מלבד העבודה באופן של טעם ודעת, גם  –וההוראה מכל זה היא 
וזה עבודה בקבלת עול, שהיא למטה מטו"ד, וממילא יש בה גם למעלה כו', 

 דיו"ד שבט. מה שמדובר במאמר

הצורך בקבלת עול, אלא  –ולכאורה, לא זוהי עיקר ההדגשה במאמר 
ההדגשה היא על שטות שלמעלה מטו"ד וכו'? אבל ע"פ האמור לעיל מובן, 
שאכן ההוראה מהמאמר לאנשים "רגילים" היא, שצריך קבלת עול, ודרך זה 

 מטו"ד. שלמעלהמגיעים הם לכל העילויים שבשטות 

 ואכן כך מסתיימת אות ג במאמר שזהו ענין השייך לכל אחד ואחד.

 .יג
ל הביאור הנ"ל מובן בהמשך המאמר עד שמגיע לאות וא"ו, כאן מתחיל כ
לומר שיש עבודה דאתכפיא וב' עבודות דאתהפכא, ולכאורה יש לבאר  הרבי

 ענין זה, ובהקדים:

ו(, ביאר ־ל"ב )המוגהים בסה"מ מלוקט ג־דהנה, בבאתי לגני דתשכ"ט
בכל אחד אתכפיא ואתהפכא, ישנה נחיצות  –שבב' אופני העבודה  הרבי
 מהם:

 הדירה שעשיית בהמאמר ש"מ לבאר יש ז"ועפוכך נתבאר בתשל"א: "
 אסתלק א"סט אתכפיא כד כמאמר ואתהפכא אתכפיא י"ע היא בתחתונים

 א"סט אתכפיא כד נאמר שמביא הזהר דבמאמר, עלמין בכולהו ה"דקוב יקרא
 מדבר הזהר דבמאמר, בזה הביאור ל"וי. ואתהפכא אתכפיא אומר ובהמאמר
 המשכת, עלמין בכולהו ה"דקוב יקרא אסתלק) דלמעלה הגילוי בהמשכת
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 ורצונו טבעו נגד עושה שהאדם י"ע, אתכפיא י"ע נעשה וזה(, הסובב אור
 בתחתונים דירה דענין, בתחתונים דירה' שיהי בכדי אבל(, ד"יו סעיף ל"כנ)

 כלים שיהיו, דהתחתונים ענינם מצד גם' יהי בתחתונים שנמשך שהגילוי הוא
 .", ועיי"ש בארוכהואתהפכא אתכפיא י"ע נעשה זה(, ב סעיף ל"כנ) לזה

 ועפ"ז מובן הקושי שאצלנו בתשט"ו, אשר מובהר באות וא"ו:
אחרי שנתבאר שיש אדם העובד בקבלת עול וכו', ושיש אצלו את כל 
העילויים הנעלים של העובד בשטות שלמעלה מטו"ד, אמנם עדיין חסר 

 אצלו משהו:
קודם לכן נתבאר במאמר )באות ג(, שעיקר העבודה הוא שהיא דהרי 

תהיה באופן הפועל דירה בתחתונים, ושהעיקר הוא להמשיך "עצמות" 
 בעולם,

שאי אפשר להמשיך בגדרי העולם את  –אמנם, ע"פ המתבאר משם 
האלקות ע"י "אתכפיא", אלא רק ע"י אתהפכא, יוצא שאותו אחד שעובד 

את האלקות בעולם, וא"כ חסר לו את עיקר  בקבלת עול, איננו ממשיך
 העבודה?

שגם לו יכולה להיות אתהפכא ע"י שלוקח את  –וזה מה שמבאר 
שתהיה לו קביעות בנפש לתורה ומצוות,  –הרגילויות שלו והופכם לקדושה 

 ולא לעניני העולם וכו'.
 .יד

 אך עדיין צריך להבין כיצד הוא יכול לעשות זאת, והרי הוא בקושי עובד
 ב"אתכפיא"?

 שהשטות, דאתהפכא באופן העבודה שלימות ע״יוזה מה שמבאר ש"
 ע״י שממשיך, ית׳ לו ומקדש משכן נבנה אזי .™. דקדושה לשטות נהפך דלעו״ז
 יקרא אסתלק סט״א אתכפיא כד, כי, בתחתונים דירה ית׳ לו להיות עבודתו
 . בשוה עלמין בכל שהוא הסוכ״ע אור ומתגלה שמאיר, עלמין בכולהו דקוב״ה

, ישראל נשיאי, ישראל ראשי ע״י התחתון בעוה״ז ונתגלה נמשך ומזה"
 הוי׳ בין עומד אנכי כמ״ש, ית׳ ומהותו עצמותו עם הדור את מקשרים שהם

 זו התקשרות ע״י הנה, המחבר ממוצע, הוי׳ דבר את לכם להגיד גו׳ וביניכם
 ."בתחתונים ית׳ לו דירה למטה שיהי׳ פועלים

כל, ההמשכה למטה היא אכן ע"י ראשי ישראל, שאצלם סדר דראשית 
 העבודה הוא אכן באופן של אתהפכא כו'.

וכיצד אפשר להמשיך ענין זה גם אצל כל אחד ואחד, הנה זהו מצד 
 במאמר דתשכ"ט: הרביההתקשרות, וכמו שאומר 
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 לאתהפכא אתכפיא בין ההפרש כי, חיל האנשי הם פנימית הכוונהש"
 עבודתו וכן, ברע שמואס הוא דאתהפכא, ש"מהר ר"אדמו שמבאר כמו, הוא

, ורצון בחשק במצוות חפץ שהוא, מאד חפץ ש"כמ היא טוב דועשה בהקו
 דהגם, הוא אתכפיא כ"משא(, ופקידים שרים) בצדיקים רק הוא זה דענין

 מ"מ, במצוות ורצון חשק לו אין טוב לועשה בנוגע וגם, ברע מואס שאינו
 שייך זה וענין. נצחון בדרך, טוב ועשה מרע סור להיות עצמו את כופה הוא
 בעודה א"סט דאתכפיא בתניא כדאיתא(, חיל אנשי) מישראל אחד לכל

 .אדם כל מדת היא הבינוני דמדת, הבינונים מדת היא ובגבורתה בתקפה

 דהמינים, ומיניו לולב עם ישראל דנצח הקשר גם דזהו, לומר ויש"
 שנמשל שבישראל תחתון הכי סוג וגם, דישראל הסוגים על מורים שבלולב
 בערבה דוקא, ואדרבא, הנצחון כח בהם יש ריח ולא טעם לא בה שאין לערבה

 טעם לא בהם שאין ערבות בדי הם והוד שנצח וכידוע] ביותר הוא הנצחון כח
 בעודו היצר את לנצח) הנצחון כח את מעוררים שהערבות י"וע[, ריח ולא

 בהם נמשך ידם ועל, והלולב ההדסים עם מתקשרים הם(, ובגבורתו בתקפו
 שהנצחון, נצוחייא אינון דישראל יודעים ז"ועי, דאתהפכא הענין מעין גם

 ."כל לעין בגילוי הוא

 העבודה בהם יש אז שגם באופן", מעין" רקומוסיף ע"ז בהערות: שזה "
", א"מהס באמת ומובדל קדוש להיות סופו" ז"ספכ מתניא ולהעיר. דאתכפיא

 עבודתו וזאת נברא לכך אולי( "א, לד) זה לפני ש"למש סותר זה שאין
 כל בנוגע אינו ומובדל קדוש להיות שסופו זה כי –" תמיד א"לס לאכפייא
 . "הענינים

 י"ע כי" ומבאר שהטעם לזה שהם יכולים להמשיך אופן של אתהפכא,
 ז"ועי הגילויים ענין גם בהם נמשך( והדסים לולב) הצדיקים עם התקשרותם

 ."דאתהפכא הענין מעין גם בעבודתם יש

היהודי הרגיל שעובד באופן של  –והיינו, שע"י ההתקשרות דהערבה 
 שטות שלמעלה מטו"ד, –מדת הנצח, עם ה)לולב ו(הדס  –אתכפיא 

היא פועלת שגם בעבודתה יהיה "מעין" אתהפכא, אע"פ שהיא מצד 
 חילת ס"ו.עצמה אינה שייכת לזה, וכמו שנתבאר בת

 ראשי די דורך התחתון הזה עולם דער אין – נתגלה דאס ווערטועי"ז "
, ומהות עצמות מיט דור דער זיך פארבינדן זיי וואס ישראל נשיאי די, ישראל

 –'" הוי דבר את לכם להעמיד אלקיכם' הוי ובין ביניכם עומד אנכי" דער אט
 אט ווערן זאל'ס א מען ט'פועל איז התקשרות די דורך איז, המחבר ממוצע א

 ."בתחתונים יתברך לו דירה למטה דא
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 החילוק בין המשנה לגמרא 
 במשנת הרמב"ם

 *ה"ח הר' שמרי' מטוסוב שליט"ארה
 משפיע בישיבתנו

 א.
הרמב"ם את השתלשלותה של  –בהקדמת ספר היד, כותב הנשר הגדול 

התורה שבעל פה מאז נתינתה למשה בהר סיני, ועד לתקופתו הוא, ואת 
 הסיבות שגרמו לו לכתוב את חיבורו.

מציין ב' חיבורים עיקריים שנתחברו, ואת טעמי ובמשך דבריו הוא 
 חיבורם, הלא המה המשנה והגמרא, וז"ל הזהב:

 וכל, הדינים וכל, השמועות כל קיבץ והוא .™.המשנה  חיבר הקדוש "רבנו
 דור שבכל דין בית ושלמדו, רבינו ממשה ששמעו, והפירושים הביאורים

, ברבים לתלמידים ושננו. המשנה ספר מהכל וחיבר, כולה התורה בכל, ודור
 תורה תשתכח שלא כדי, מקום בכל וורבצ, כולם וכתבוהו, ישראל לכל ונגלה
 מישראל. פה שבעל

, שראה לפי שהיה? כמות הדבר הניח ולא, כך הקדוש רבינו עשה "ולמה
 רומי ומלכות, ובאות מתחדשות והצרות, והולכין מתמעטים שהתלמידים

 חיבור חיבר, לקצוות והולכין מתגלגלין וישראל, ומתגברת בעולם פושטת
 הוא, ימיו כל וישב. ישכח ולא, במהרה שילמדוהו כדי, כולם ביד להיות, אחד
 ברבים. המשנה ולמדו, דינו ובית

' ר שחיבר אחר, שנער בארץ, הבבלית הגמרא שחיבר הוא, אשי . ורב™".
 דברי פירוש, הוא הגמרות שני וענין. שנה מאה בכמו, ירושלמית הגמרא יוחנן

 מימות, דין ובית דין בית בכל שנתחדשו ודברים, עמקותיה וביאור, המשניות
 ומספרא, התוספתות ומן, הגמרות ומשני. הגמרא חיבור ועד הקדוש רבינו

 הפסול, והפטור החיוב, והטהור הטמא, והמותר האסור יתבאר מכולם, וספרי
 מסיני.  רבינו משה מפי, איש מפי איש שהעתיקו כמו, והכשר

 לעשות, ודור דור שבכל ונביאים חכמים שגזרו, דברים מהם יתבאר "גם
, משמרתי את ושמרתם 1שנאמר, בפירוש ממשה ששמעו כמו, לתורה סיג

                                                           
 .( מתוך דברים שנאמרו בסיום הרמב"ם בישיבה, נכתב ע"י א' מחברי המערכת*
 ל., יח ( ויקרא1
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 או שהתקינו, והתקנות המנהגות, מהם יתבאר וכן. 2למשמרתי משמרת עשו
 לסור שאסור לפי. הדור אותו של דין בית שראו כמו, ודור דור בכל, שנהגו

 משפטים וכן. ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא 3שנאמר, מהם
 הדור אותו של דין בית בהם ודנו, ממשה קיבלום שלא, מופלאים ודינים
, הוא כך שהדין, וגמרו, הזקנים אותם ופסקו, בהן נדרשת שהתורה במדות

 .ימיו" ועד משה מימות, בגמרא אשי רב חיבר הכל

הוא, שרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, והכניס בה והמורם מכל הנ"ל 
את מה ששמעו ממשה רבינו, וכן את מה שתיקנו "בכל התורה כולה", דהיינו, 

 הלימודים במידות שהתורה נדרשת בהם, שגם הם דאורייתא,

]ולדוגמא: קידושי כסף, לומדים בתחילת מסכת קידושין מגזירה שווה, 
, הרי מובן שאי אפשר לומר כך 4דאורייתאאין זה יש לטעון שואף שלכאורה 

, שהיו 5דאורייתא(, דהרי ידועים דברי רש"י במסכת גיטין נחשב )שאין זה
 קיחה קיחה גמרינן אלא ,בהדיא כתיב דלא דרבנן, כסף שאמרו  ש"קדושי

 שוה דגזירה .™. בדבר: יש קשות עפרון", אבל הוא ממשיך ש"תשובות משדה

 שהוא ונותר שוה, בגזירה אלא לנסקלין למדו לא שהרי ,היא תורה גופה
 דרבנן ואי כסף. בקדושי נהרגת המאורסה ונערה למדנו, שוה מגזירה בכרת

 ?!"[.מיקטלא מי

פירושם של  – ולאחר מכן, ממשיך הרמב"ם לתאר את חיבור הגמרא
משניות, כיון שיש פעמים ש"חסורי מיחסרא" וכו', וכיו"ב )וכמבואר בענין 

עולם" במס' סוטה(, וכן שאר החידושים שנתחדשו לאחר "התנאים מבלי 
. מה שקיבלו איש מפי איש עד אומפרט מה נכלל בגמרא:  רבינו הקדוש.

. המנהגות והתקנות שהתקינו ג. גזירות החכמים והנביאים. ב משה רבינו.
. משפטים ודינים שלא קיבלו ממשה רבינו, אבל למדום דוהנהיגו חכמים. 

 שת.במידות שהתורה נדר

 ולכאורה צריך להבין:

א. מדוע הרמב"ם בפרטו את הכלול בגמרא הוא אומר את הדברים שהם 
, ולאחר מכן את הגזירות והתקנות, ורק לבסוף מונה את הלכה למשה מסיני

 הענינים שנלמדו במדות שהתורה נדרשת?

                                                           
 ה, א. קטן ( מועד2
 יא., יז ( דברים3
( וראה רמב"ם בתחלת הל' אישות ובנו"כ שם, ובכ"מ, שקורא לקידושי כסף בשם "דברי 4

 סופרים".
 בד"ה בעילת זנות. –( לג, א 5
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, שבמשנה אינו כולל חלק בין המשנה לגמראלמה מב. כן יש להבין, 
 ?דרבנן, כמו שכלל אותם בגמראגזירות ותקנות 

 ב.
י"ד החזקה שנכתב  –הנה ידוע, שהרמב"ם בכלל, ובפרט בחיבורו הגדול 

בלה"ק, הוא מדוייק ביותר )ולכן הוא גם זכה לכינוי "לשון הזהב"(, ולכן 
כותבים מסדרי כללי ההלכה, שניתן לדייק ברמב"ם כמו שמדייקים במשנה 

 ובגמ',

קים שמתפלפלים בדיוקי לשונותיו, סדרי וכמו שגם רואים בגדולי הפוס
 הלכותיו וחלוקתן.

בין  –לשיטת הרמב"ם  –ולכאורה, נראה לבאר בדרך אפשר את ההבדל 
 המשנה לגמרא:

בספרו אודות הסיבה שגרמה לרבינו הקדוש לחבר את המשנה הוא כותב, 
 מישראל". פה שבעל תורה תשתכח שלא שזה נעשה "כדי

ש ראה שעומדת להשכח התורה מישראל דהיינו, שכאשר רבינו הקדו
בעקבות כל הגזירות והרדיפות, הוא לא חשש שיפסיקו לקרוא בתורה 
שבכתב; אך בה לבדה אין די, שהרי לא ניתן להוציא מתוכה את אופני קיום 
המצוות )וע"ד הראיות הידועות מד' מינים ושחיטה(, כיון שזה לא כתוב 

 בתוכה.

ג"כ לא שייך, כיון שהוא רצה  ומכיון שלכתוב את התורה כולה,
ישכח", לכן הוא חיבר חיבור "בדרך קצרה ולשון  ולא, במהרה "שילמדוהו

 ברורה", בכדי שיוכלו ללומדו במהרה, ועל בסיסו ניתן להגיע לכל ההלכות,

איברא, שלא היה בו את כל פרטי ההלכות לגמרי, וגם במשניות יש 
או ש"חסורי מיחסרא" וכו'  פעמים רבות שיחידאה היא ואין הלכה כמותה,

שלא תשתכח התורה שבעל פה וכיו"ב, אך בזו הדרך הוא הגיע למטרתו: 

 .מישראל

ומכיון שעיקר החשש שלו היה על התורה שבעל פה שקיבלו ממשה 
דיוק  רבינו, לכן התמקד רבינו הקדוש בחיבורו סביב התורה של משה. וזהו

 התורה בכל, ודור דור שבכל דין בית ושלמדו, רבינו ממשה ששמעו: "הלשון
 , שהעיקר הוא דברי משה רבינו."כולה

לכאורה, לא זו היתה אבל הגזירות והתקנות שנתחדשו במשך הדורות, 
 מטרת רבינו הקדוש בכתבו את המשנה.
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אמנם רב אשי, רוח אחרת היתה בו, ובחברו את הגמרא, חפץ לכנס במקום 
אצל "כל ישראל בכל שתהיה הנהגה אחידה , אחד את כל תורת ישראל

 .6מקומות מושבותם"

מטרתו היתה, שלא רק שעצם התורה יעבור הלאה, אלא גם "מעשה 
הדרך ללימוד המשניות, וכן כל דבר שחודש, כמו הגזירות,  –התורה" 

התקנות והמנהגות, את הכל הוא הכניס, ובזה נכלל גם כל דבר שנתחדש 
ות וכיו"ב, אגדות הש"ס, כזהירויות שונות ממזיקים שונים ומשונים, רוח

מעשה מרכבה ובראשית )בקיצור במס' חגיגה(, ועוד. את כל זה הוא הכניס 
 בגמרא.

שלמדו בגמרא מונה את הדברים הרמב"ם הטעם שרק לבסוף אולי וזהו 
הענין הראשון  מתחיל לפרט את במדות שהתורה נדרשת, כיון שמלכתחילה

קר תושבע"פ כפי שכתב בתושבע"פ שהוא "הלכה למשה מסיני", שזהו עי
 הרמב"ם בתחילת ההקדמה )שמסרו וציוה בה ליהושע וכו'(.

שהם סייגים וסניפים  –ולאחר מכן הוא ממשיך לב' הענינים הבאים 
 .לתורה עצמה, ואז חוזר לדברים שלמדו במידות

 ג.
והנה, ע"פ הנ"ל, לכאורה מתבארת תמיהה גדולה ששאלו גדולי החכמים 

 במשך הדורות:

עד אנו מוצאים מסכת לדיניו המיוחדים של כל יום טוב: שבת בסדר מו
ועירובין לשבת, פסחים לפסח, ראש השנה, לר"ה, יומא ליום הכיפורים, 

 סוכה לסוכות, ביצה לדיני יו"ט, ומועד קטן לחול המועד, ומגילה לפורים;

 אבל לחנוכה, שהוא חג הכולל בו דינים רבים, לא נתחברה מסכת מיוחדת,

 לסיום בנוגע ביכורים' חנוכה מוזכר כמה פעמים במשנה: במסאמנם,  –
במס'  ,יוצאים השלוחים חודשים לאיזה בנוגע, השנה ראש' במס. הבאתם זמן

 לימים בנוגע קטן מועד' במס מגילה לענין שמפסיקין בו לקריאת התורה,
 –לשריפה  שגרם חנוכה לנר בנוגע ק"ב' ובמס, בהם מספידים שאין

 אין די באיזכורים אלו בכדי למצות את דיניו הרבים,אבל לכאורה, 

ורק בגמרא, באמצע מסכת שבת )כביכול( "נזכרים" לספר את סיפורו של 
 יום, ולספר על דיניו.

                                                           
 כלשון הרמב"ם בהקדמה בקשר לרבינא ורב אשי מחברי הגמרא.( 6
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 ולכאורה, טעמא בעי, מפני הוא כך?

, שהסיבה שחנוכה לא נכנס במשניות, 7חת"סהבשם בא מוישנו ביאור ש
הרי אף על פי שבזכותם כלל ישראל היא מכיון שהחשמונאים שהיו כהנים, 

ניצלו וכו', אמנם את המלוכה לא היה עליהם לקחת לעצמם, אלא לתת אותה 
לאחד מזרע דוד ושלמה ]ומפני טעם זה, הם גם נענשו ונכרת זרעם לאחר 

 מאה ושלוש שנים ע"י הורדוס עבדם[.

ומכיון שהם נגעו ב"כתר המלכות" של בית דוד, הרי שרבינו הקדוש שהיה 
 חלק ממנו, לא יכל להזכירם במשנה, מכיון שהיתה עליהם הקפידה הנ"ל.

לא יוזכר מוזר שבגלל זה איברא, דתירוץ זה תמוה במקצת, שהרי זה 
 חנוכה במשנה כלל? 

 ד.
 ונראה לבאר זה, ע"פ המתבאר לעיל בענין החילוק בין המשנה לגמרא:

חיפש ללקט דהנה, כאמור לעיל, רבינו הקדוש בחברו את המשנה הוא 
 את כל הענינים הקשורים באופן ישיר לדיני תורת משה.

ומכיון שהתורה שבכתב כוללת את הכ"ד ספרי קודש, כולל ספרי הנ"ך 
, והם הפכו לחלק אחד עמה, ועד שמביאים ראיות 8שמכונים גם "דברי קבלה"

 ממנה לגבי הלכות שונות, וכמו שמוצאים בש"ס וברמב"ם בריבוי מקומות.

פורים שלכאורה אין לו כל קשר לתורה שבכתב ]ולהעיר מדרשת לכן את 
הגמ' עה"פ "כתוב זאת זכרון בספר"[, אך מכיון שמגילת אסתר היא חלק 

 מכתבי הקודש, לכן הוא זכה להכנס למשנה.

וכן גם שאר הענינים הקשורים עם התורה שבכתב כמו דיני מוקצה 
ר עם דיני שבת. וכן הוא וכיו"ב, שאף שלא הוזכרו בתורה, מ"מ, יש להם קש

 בכל כיו"ב.

ואכן אנו רואים, שאף שהזכיר רבינו הקדוש את דיני ברכות הנהנין במשנה 
, לא הזכיר את מכיון שהם חלק מדיני ברכת המזון שהיא דאורייתא, מ"מ –

 דיני "ברכות השחר".

 .התורה שבכתבוהטעם הוא, כנ"ל, מפני שאין להם קשר ישיר עם דיני 

                                                           
 עניני חנוכה תתמז )ע' שסה(. –( טעמי המנהגים 7
 ( וראה באנצי' תלמודית בערכו.8
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ם בענין חנוכה, שאף שהוא חג גדול וכו', מ"מ, כיון שאין הוא ובזה יובן ג
 לחיבורו.רבי חלק, ואינו קשור באופן ישיר לתורה שבכתב, לא הכניסו 

וכנ"ל, שלא חשש שלא להכניס את תקנות וגזירות החכמים שנתחדשו 
 (.ענף ישיר מתושבע"פ שניתנה ע"י משה רבינו)אם אינם חלק 

, שהבה"ג מונה במנין מצוותיו את הדלקת ויומתק זה עוד, ע"פ הידוע
 נרות חנוכה כמצוות עשה, 

שזה מכיון שזהו חלק  )בפ' במה מדליקין( וידוע ביאורו של החת"ס
מהמצווה של הודאה לה' על כל מה שקורה לנו, והמצווה היא לשאול אצל 

 החכמים כיצד להודות לה', ולכן זה נקרא דאורייתא.

 ם לספרך את דברי הבה"ג בשרשייפרהן, ולעומת זאת הרמב"ם לא לומד כ
המצוות בתחילתו, שבאומרו שאין ללמוד שזוהי מצווה דאורייתא, כיון שכל 

 , יסודה הוא דרבנן

והיינו, דמכיון ששיטתו היא שאין זה קשור כלל לקיום מצווה דאורייתא 
 כשיטת הבה"ג, ולכן לא הוכנסה למשנה.

 ה.
 9דהנה, ישנה מחלוקת בקידושין ולכאורה נראה להביא דוגמא לענין זה,

החילוק בין  אהועד"ז האם תלמוד גדול או מעשה גדול, ונראה לומר ש
 המשנה לגמרא:

דרבינו הקדוש דאג בעיקר ל"תלמוד" שלא ישתכח, ולכן הוא התמקד בו; 
אבל רב אשי הרחיב את חיבורו, כיון שגם ה"מעשה" הינו חלק חשוב, שהרי 

 א לידי מעשה", ולא כשלעצמו.גדלותו של התלמוד הוא "שמבי

 :10ונראה להביא דוגמא נוספת לזה

טוב והמגיד ממעזריטש גילו מפנימיות התורה ־שם־דהנה, ידוע שהבעל
רק את המוכרח בכדי לעורר את בן המלך )עם ישראל( מהתעלפותו, ולהחזיר 

 ;, ולכן דברי החסידות הוא באופן כללי כידועעטרה ליושנה

                                                           
 ( מ, ב.9

 ( ראה בלקו"ש ח"ל שיחה לי"ט כסלו.10
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ף חידוש, שילמדו את פנימיות התורה בהבנה אמנם אדמו"ר הזקן הוסי
, ולכן הוא ע"ד לשון הרמב"ם בקשר והשגה כטעימה מ"תורתו של משיח"

 .11"וביאור עמוקותיהדברי המשנה פירוש לגמרא "

                                                           
( ראה מכתב אד"ש מה"מ שמדמה תורת הבעש"ט והמגיד למשנה, ותורת חב"ד לגמרא 11

 ז(.־. אג"ק חי"ד ע' תו932־04)לקו"ש ח"י ע' 
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 "הים במדינת תחלוק שלא" א"ר שיטת
 *שליט"א קראסניאנסקיהרה"ח ר' מנחם מענדל 

 ראש הישיבה

 א.
"המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב תנן בריש מכילתין 

ובפני נחתם רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר רבי אליעזר 
שרבן גמליאל מוסיף אף עיירות  1אומר אפילו מכפר לודים ללוד" ופירש אביי

המביא הסמוכות לא"י ורבי אליעזר מוסיף אף מובלעות בתחום א"י, שגם 
 שם צריך לומר בפ"נ ובפ"נ.

ובהמשך הגמ' מקשה שלכאורה ת"ק ור"ג פליגי במחלוקת רבה ורבא )אם 
הטעם שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ הוא משום שאין בקיאין לשמה, או משום 

דמר סבר לפי  ,וז"ל הגמ' "מאי לאו בהא קמיפלגי ,לקיימו( שאין עדים מצויין
ומר סבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והני  ,שאין בקיאין לשמה והני גמירי

שבאמת אפשר לבאר את שיטת ת"ק ור"ג,  ,והגמ' מתרצת ?נמי לא שכיחי"
שגם ממובלעות צריך  –כרבה וכרבא וכל אחד מתרץ לטעמי', אך שיטת ר"א 

 היא "משום שלא תחלוק במדינת הים". –פ"נ ובפ"נ לומר ב

יוצא מהשקו"ט מהגמ' שרק התרצן הסביר את שיטת ר' אליעזר אבל אין 
אנו יודעים מהי שיטת המקשן בנוגע לסברת ר"א. ובהסברת שיטת המקשן 

 מצינו כמה אופנים, וכדלקמן:

 ב.
 הסברת המהר"ם בסברת המקשן

שיטת ר"א היא משום שלא מבאר שגם סברת המקשן היא, ש 2התוס'
"וטעמא דרבי אליעזר לאו משום דקסבר דמובלעות נמי לא תחלוק, וז"ל 

 .ל"עכ ,שכיחי אלא משום שלא תחלוק במדינת הים כדמשמע בסמוך"

והמהר"ם מבאר את הכרח התוס' שהרי אם המקשן סבר שר"ג ור"א 
אי שכיחי )או גמירי( במובלעות או לא, הי' יכול ללמוד  במציאותחולקין 

שגם ת"ק ור"ג פליגי בזה, והי' מישב את כל המשנה כרבה או כרבא. אלא 
מוכרחים לומר שהמקשה לא רצה ללמוד שבמשנה פליגי במציאות, ולכן 

                                                           
 ., וללא אחריות כלל וכללע"פ שיעור שנמסר בישיבה נרשם ע"י אחד מהתמימים (*
 .בגמ' ד, א (1
 ד"ה "ומר סבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי. (2
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לי' כרבה ור"ג כרבא, וממילא מוכרחים לומר  סביראהקשה שלכאורה ת"ק 
 חרת, וסברתו היא "שלא תחלוק במדינת הים". ע"ש.א בסבראשר"א חולק 

, מילא המקשן הי' צריך לסבור שר"א פליג 3ולכאורה צריך ביאור לשיטתו
זה  הוא ודוקאשלא תחלוק(, אבל התרצן למה צריך לומר ) –בסברא )

שאומר( דטעמא דר"א הוא משום שלא תחלוקת הרי בין כך צריך להגיע 
ות, ואמאי לא יליף דגם ר"א פליג להסברא שת"ק ור"ג פליגי במציא

 ?4)ואומר שגם במובלעות לא שכיחי( במציאות

 ג.
 בסברת המקשן א"שהסברת המהר

שמבאר דדוקא להתרצן  –ביאור נוסף בסברת המקשן מצינו במהרש"א 
בעי למימר דסברת ר"א היא משום שלא תחלוק, משא"כ להמקשן אפשר 

 לומר שר"א פליג במציאות, וז"ל:

יהם היה נראה לי לומר, דלפי סברת המקשה טעמא דר"א נמי "ולולי דבר
משום דמובלעות לא שכיחי, אבל לדברי המתרץ דפלוגתא דתנא קמא ור"א 
בסמוכות אי שכיחי אי לא, אין סברא לומר דפלוגתא דרבן גמליאל ור' 
אליעזר נמי במובלעות אי שכיחי אי לא, דאם כן ה"ל סברת ת"ק וסברת ר"א 

דלת"ק אפילו סמוכות שכיחי, ולר"א אפילו מובלעות לא  –רחוקה זו מזו 
 שכיחי, ודו"ק".

התרצן מפרש טעמו דר"א משא"כ ם לשון הגמ' שדוקא וביאורו מתאים א
 המקשן.

אך גם לפי ביאורו אפשר להוסיף ביאור מנלי' להתרצן החידוש סברא 
 .5)אע"פ שמוכרח( "שלא תחלוק במדינת הים"

                                                           
 .וכמו שהקשה המהדורא בתרא, ע"ש (3
ובפשטות יש לתרץ שאנו רוצים כמה שיותר להפחית במחלוקת במציאות, ולכן גם התרצן  (4

ת ל"ק "דסתם תלמודא בא להראות לנו מאי מעדיף לפרש את ר"א כך )ומזה שרק התרצן מפרש זא
אך עדיין צ"ב מנא  ;כמו שכתב המהדו"ב לתרץ את המהרש"א( ,טעם דר"א בין למקשן בין לתרצן"
 אות ג. בפנים לקמןוראה  ,ליה להש"ס סברא זו בשיטת ר"א

וביותר אינו מובן ממה נפשך, אם להתרצן פשוט שאפשר ללמוד כן בדעת ר"א למה לא רצה  (5
שהרי זה דוחק גדול לומר שממובלעות לא שכיחי  ,גם המקשן ללמוד כן )אע"פ שאינו מוכרח(

 ?שיירות )או לא גמירי(
פ ב, א( "שהזכיר לוד לאשמעינן אע" –ובפרט לשיטת הר"י )בתוס' ד"ה מכפר לודים ללוד 

הרי בוודאי "מצויין עדים לקיימו"  ,שהיתה נקראת כפר לודים ע"ש בני לוד שהיו מצויין בה תמיד"
 .(21־ו 8 הערותבן קמו"גמירי לשמה", ואיך יחלוק ר"א? )וראה ל
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 ד.
 תחלוק"ביאור ראשון ב"לא 

מדוע העדיף הש"ס לפרש שטעם ר"א הוא משום שלא תחלוק  ויש לבאר
 :6)ולפי זה יבוארו דברי המהר"ם והמהרש"א(, וכדלקמן

משוה מידותיו ואינו מחלק בדינים, וי"ל שלכן  ליעזרא' מצינו בש"ס שר
פשוט לנו שגם כאן טעמו של ר"א הוא )לא משום שחולק על ר"ג, אלא( 

 משום שלא רוצה לחלק בין המדינות.

 ולדוגמא:

"המקדיש נכסיו והיה בהן בהמה  , איתא:, אבירושלמי שקלים דף יב
ים ימכרו לצרכי זכר ,רבי אליעזר אומר ,ראויה על גבי מזבח זכרים ונקבות

עולות ונקבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסיו לבדק 
זכרים עצמן יקרבו עולות ונקבות ימכרו לצרכי זבחי  ,רבי יהושע אומר .הבית

אמר ר"ע רואה  .שלמים ויביא בדמיהן עולות ושאר נכסים ויפלו לבדק הבית

 ".ר' אליעזר השוה את מדותיואני את דברי ר' אליעזר מדברי רבי יהושע ש
אין מעשה קטנה כלום  ,רבי אליעזר אומר ,"תניא , איתא:, אוביבמות קח

ואין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה ואינו 
אלא שצריכה  ,אינה כאשתו לכל דבר ,כללו של דבר .יורשה ואין מיטמא לה

אתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה בעלה זכאי במצי ,רבי יהושע אומר .מיאון
כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שיוצאה  .ויורשה ומיטמא לה

אמר רבי נראין דברי רבי אליעזר מדברי רבי יהושע שרבי אליעזר  .במיאון

 ."השוה מדותיו בקטנה ורבי יהושע חלק

אשה שיש חידוש בראית דם שלה  כללפי שיטת ר"א  7מצינו בנדהעד"ז ו
אומרים "דיה שעתה", משא"כ לשיטת רבי יהושוע שפוסק כך רק בבתולה, 

 ע"ש.

השוה ר"א את  שבפועל, כיון שאע"פ מוכרחביאור זה אינו  מ"מ )אך
שר"א פסק ויכול להיות פסק כך בכדי להשוות,  שר"אמידותיו, אין זה ראי' 

                                                           
הוא  המקשן פיביאורים אלו אפשר לבאר ג"כ למה פירש התוס' שסברת ר"א גם לב' הוע"פ  (6

יש לבאר את הכרח התוס' לבאר שזהו שיטת ר"א, לפי שיטת  משום לא תחלוק, וכדלקמן. ועוד
הר"י "שהזכיר לוד לאשמעינן אע"פ שהיתה נקראת כפר לודים ע"ש בני לוד שהיו מצויין בה תמיד" 

 הרי בוודאי "מצויין עדים לקיימו" ו"גמירי לשמה", ולכן א"א לפרש שיחלוק ר"א.
 .דף ז, ב (7
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, משא"כ אצלינו שבאמת סובר שממובלעות כך מפני שסבר שזו היא ההלכה
 .8(כיחי, והטעם היחיד שאוסר הוא מ שום שלא תחלוקש

 ה.
 ביאור השני ב"לא תחלוק במדינת הים"

ויש לבאר את הסברא לפרש את שיטת ר"א שלא תחלוק במדינת הים 
 באופן אחר:

ל שהיו אריסין לנכרים בסוריא, ר"א מחייב ישרא" מובא 9במס' חלה
עמו דר"א "תני רב : מפרש ט10. ובירושלמי"פירותיהם במעשרות ובשביעית

 .חלפתא בן שאול קנס קנסו ר' ליעזר"

 )מבעלי התוס' בפירושו על המשנה( רבינו שמשון פרשטעם הקנס מו
 וז"ל "שמא לפי שהיו אריסין לנכרי, אי נמי שלא ישתקעו בסוריא".

שמביא רבינו שמשון יוצא, שר"א הקפיד על אלו  11השניטעם הלפי ו
האריסין בסוריא )שיתחייבו במעשרות שהשתקעו בסוריא, ולכן קנס את 

ובשביעית( שמא ישתקעו, וזה מתאים עם שיטתו בכמה מקומות בש"ס 
ם זה קפידא על אלו עשלר"א היתה חביבות מיוחדת לא"י, וביחד  שמוצאים

 שהלכו לגור בחו"ל.

                                                           
שהעדיף  (5הערה ן לדעת המהרש"א )ראה לעיל את סברת המקש קצתועפ"ז יש לבאר ( 8

ללמוד מהירושלמי ויבמות  א"אחלוק" ותלחדש סברת "לא  ולסבור שר"א פליג במציאות, כי מניין ל
כמבואר בפנים, משא"כ התרצן לומד שמכיון שבפועל זוהי שיטת ר"א, ואפשר לומר שכך הוא גם 

 לנו ששיטת ר"א היא משום "שלא תחלוק".אפשר ללמוד גם אצ ,כמובן מדברי ר"ע ורבי בעניןסבר 
 .פ"ד מ"ז( 9

 .שם הלכה ז (10
 ולפי הטעם הראשון יוצא שלר"א הייתה קפדה כנגד גוים וההתחברות עמהם, וזה גם (11

 לשיטתיה בהרבה מקומות בש"ס ולדוגמא:
דעת ר"א "ספר  , בדעת ר"א היא שגוים "אין להם חלק לעולם הבא". גיטין מה , בבסנהדרין קה

"סתם מחשבת גוי לע"ז". פרה פ"ב מ"א "ר"א אומר אינה  , אתורה שכתבו גוי נשרף". ובחולין יג
על  , במפרשים ששיטתו היא "מפני שבחזקת שרבעה". בב"ב יב , אנלקחת מן הגוים". ובע"ז כג

צדקה הפסוק "צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת" לומד ר"א "אין גוי אלא ישראל אבל כל 
שאומות העולם עושין אינן אלא להתגדל". ועד כדי כך שבשביעית פ"ח מ"י שמעו שמועה בשמו 
ש"האוכל פת כותי כאוכל פת חזיר" )אע"פ שפועל לא אמר כך אבל מזה שחשבו עליו לכאורה 

מה שאמר "בו ביום גדשו סאה" שיש מפרשים  , ב ועיין ג"כ שבת קנג מראה שהיה שייך לכך(.
ני שבאותו היום גזרו כו"כ גזירות והרחקות מגוים, ויש מפרשים מפני שבאותו היום שאמר כך מפ

( והנהגה כזו אנו מוצאים גם אצל שמאי , בשבת קל , ב)נדה ז רבו תלמידי ב"ש "ור"א שמותי הוא"
בנוגע לגוים אפי' כשבאו להתגייר, כהמעשים הידועות בשבת, ולהעיר שגם אצל ר"א יש סיפורים 

 ואכ"מ.  ,ע לגוים שבאו להתגייר עיין ב"ר פ"ע, קהלת רבה ס"א אות כ"ה. ויש להאריך בזהדומים בנוג
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 :ולדוגמא

"תניא רבי אליעזר אומר כל שלא אמר ארץ חמדה  –, ב א( ברכות מח
ת הארץ ומלכות בית דוד בבונה ירושלים לא יצא ידי טובה ורחבה בברכ

 .חובתו"

 ,"הודע את ירושלם את תועבותיה נקרא ומתרגם – , בב( מגילה כה
דתניא מעשה באדם אחד שהיה קורא  ,לאפוקי מדרבי אליעזר ?פשיטא

אמר לו עד שאתה  ,למעלה מרבי אליעזר הודע את ירושלם את תועבותיה
בדקו אחריו ומצאו בו  ,ובדוק בתועבות אמךבודק בתועבות ירושלים צא 

 .שמץ פסול"

רבים שבררו  ,"ר' יהודה אומר משום רבי אליעזר – , אג( בבא בתרא ק
אמר רב גידל  .לרבי אליעזר רבים גזלנים נינהו ,דרך לעצמם מה שבררו בררו

אמאי אמר רבה בר רב  ,אי הכי .כגון שאבדה להן דרך באותה שדה ,אמר רב
 ?וטעמא מאי .מאן דמתני הא לא מתני הא ?אין הלכה כר"א הונא אמר רב

ור'  .דאמר רב יהודה מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו ,משום דרב יהודה
הלך בה לארכה ולרחבה קנה  ,דתניא ,בהילוכא ?אליעזר רבים במאי קנו ליה

וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום עד  ,מקום הילוכו דברי ר' אליעזר
דכתיב קום התהלך בארץ לארכה  ,מ"ט דר' אליעזר ,אמר ר' אלעזר .קשיחזי

התם משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר ליה  ?ורבנן .ולרחבה כי לך אתננה
 .כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו" ,הכי

ינו, שמצד חביבותו לא"י וע"פ כל הנ"ל אפשר לבאר את שיטת ר"א אצל
וכאשר גוזרים על חו"ל הגזירה היא על  ,כמציאות אחתחו"ל  הוא מגדיר את

לגבי א"י )ולכן הי' פשוט להתרצן ללמוד היא מציאות אחת  דהלאחו"ל,  כל
 .12ך בדעת ר"א(כ

 ו.
 דיוק הלשון "במדינת הים"

לפי האופן השני יוצא ש)אפילו בההו"א( מדוייק הלשון "מדינת הים", 
חו"ל,  – הים במדינתשהטעם שר"א לא מחלק הוא מפני שאינו רוצה לחלק 

 כמובן בפשטות(. –ולא מפני שאינו רוצה לחלק במדינות )

 הנפקא מיני' בין שתי ההסברות היא:ו

                                                           
( י"ל שלומד כהאופן הא' בהבנת 5 לשיטת המהרש"א )ראה לעיל הערההמקשן וסברת  (12

, משא"כ להתרצן "חלוקתדלא "לחדש סברא  ומניין ל( ולכן 22טעם גזירת ר"א בחלה )ראה הערה 
 שלומד כאופן הב'.
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משום שממדינה הוא בפ"נ ובפ"נ שהטעם שאומרים שיטת רבא פי ל
בעיירות של מדינה אחת שיטת ר"א הי' תלמדינה אין עדים מצוין לקיימו. מה 

 שמובלעת במדינה שני'?

 )וכן הוא בפשטות הגמ' שר"א"א משווה את מדותיו שרלפי האופן הא' 
גט שיבוא מעיירות של מדינה א' , יצא שים(קוליחלעשות לא רוצה 

במדינה הב' )מפני שהם ין לקיימו יפ שעדים מצו"' אעב מדינהבת ומובלעש
משא"כ לפי האופן  ך בפ"נ ובפ"נ.יויצר הא' לא יחלק במדינה א”ר ,(מובלעות

היא דווקא בחו"ל )מכיון שהיא מציאות אחת(  הב' שהקפידה "לא לחלוק"
מכיון שעדים מצויין  'ב מדינהבת ומובלעגט שיבוא מעיירות של מדינה א' ה

לקיימו לא יצטרך השליח לומר בפ"נ ובפ"נ )מפני שאין קפידה לא לחלק 
 במדינה הא' גופא(.

והא דנקיט במדינת הים "וז"ל  13ףועפ"ז מתורצת שאלת המהר"ם שי"
דבארץ א ניחא קנמסרק ממדינה למדינה הו"ל למנקט? ול דלרבא אין חילוק,

א"צ  ,אף ממדינה למדינהדקביעי י דינין ישראל כיון דאיכא עולי רגלים ובת
 למסקנא, ובההו"אלישנא דשייך אף  שיאמר" ומתרץ "דאפשר דהגמ' נקיט

 .עכ"ל ,ינה למדינה וק"ל"לא תחלוק במדשייך ד עידדאכתי לא 

אתי שפיר שגם בההו"א הקפידה דלא '( אך לפי ביאורינו )באופן הב
 .וק"ל .מדינת היםתחלוק הוא דוקא ב

דגמירי במובלעות אף על גב וז"ל " 14מלשון רש"יואולי יש לדייק כן גם 
כופל בפשטות את אותו  15אח"כאע"פ שברש"י  "לא נפקי' מכלל מדינת הים

בזה וי"ל ש ",שגזרו במדינת הים לא נתנו חילוק בדברוז"ל "מאחר  הדבר,
כלל , והמובלעות לא נפקי מהיא מציאות אחת מדינת היםכל ש מרמז רש"י
 .מדינת הים

 

                                                           
 א וכו' שלא תחלוק במדינת הים.”ד"ה ורבא מתרץ לטעמי' כו' ואתי ר (13
 .א למימר במובלעות נמי לא”ד"ה ואתא ר (14
 .ד"ה שלא תחלוק במדינת הים (15
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 בענין איסור עשיית מלאכה 
 בערב שבת אחר המנחה

 הת' יוסף יצחק שי' אליאב
 תלמיד בישיבה

 א.
 המנחה מן טובים וימים שבתות בערבי מלאכה "העושה 1גרסינן בפסחים

לעולם". וממשיך שם הגמרא לומר שלגבי  ברכה סימן רואה אינו ולמעלה
לעשות מלאכה אחר המנחה "התם )כלומר לגבי שבת( מן  איסורשבת הוא 

 המנחה ולמעלה הוא דאסור".

 נחלקו הראשונים: ,והנה, בפירוש "מן המנחה ולמעלה"

 משש דהיינו ,ולמעלה גדולה מנחה מן הוא זה שאיסור 2אומרים "יש
 ואילך. ומחצה שעות

 .4ואילך" ומחצה מתשעה דהיינו ,קטנה ממנחה שהוא 3אומרים "ויש

: 5ולפי מחלוקתם למדנו פירוש בדברי הגמ' במס' שבת, דז"ל הגמ' שם
 נמנעו ראשונה, תקיעה לתקוע התחיל שבת: ערב תוקעין תקיעות "שש

שבשדות, ואין  מלאכה כל ומלעשות ומלחרוש מלעדור בשדה העומדים
 הקרובין רשאין ליכנס עד שיבואו הרחוקין ויכנסו כולם כאחד".

לאכה הוא מן המנחה ולמעלה, הרי שתקיעה זו דהיינו, שבאם איסור המ
 היתה בזמן מנחה גדולה;

ובאם הוא רק מזמן המנחה קטנה, אין צורך לפרש זאת כל כך מוקדם, 
 אלא היא היתה בזמן )שקודם( מנחה קטנה.

                                                   
 נ, ב. (1
. א"סי' קנא ס ע"בשו' הא דעה. צ' סי ץ"בתשב ם"מהר בשם תרג' סי פסחים ומרדכי ( טור2

 .א ק"ס זקנים עטרת. א"ס סוף ח שם"ב
. בסופו ה"ע ת"ל ג"הסמ על בביאוריו ם"רא לגירסת. המנחה מן ה"ד –שם  פסחים י"( רש3

 .ד ק"שם ס א"מ. שם ע"בשו' הב דעה
 ( לשון אדמו"ר הזקן בשלחנו הזהב סימן רנא.4
 ( לה, ב.5
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 ב.
, מייתי רב אשי מעשה רב, וז"ל: "דאמר רב אשי כי 6והנה, בראש השנה

וכי הוה אתי אריסיה מדברא, הוה מקדש הוינן בי רב פפי, הוה מקדש לן; 
 להו".

 קודם מוקדם נכנסים העם שבשדות בשבת, שהיו דיעוין: 7והקשו בזה
 בין בהפסקות תקיעות שש תוקעים שבת היו שבערב שם דאיתא השבת,
 בשדות שעובדים אותם לזרז היתה הראשונה לתקיעה, והתקיעה תקיעה

 .בזמן שבת לקבל להכין עצמם
 הנכנסים את שלא יחשדו כדי כאחד כולם שיכנסו שצריך שם, מבואר עוד

 צרכי להכין מלהכנס נתעכבו ולמרות כן – השופר קול ששמעו באחרונה
 מאוחר? כך כל באים היו פפי רב של יתכן שאריסיו איך ק"ק, וא"כ שבת.

 8ואי אפשר לתרץ שהם לא שמעו את התקיעות דהרי כתב הרמב"ם
 המגרש אנשי וכל המדינה אנשי כל להשמיע כדי תוקעין היו גבוה במקוםש

 שלה", ואז ודאי ששמעו.

וכדאיתא  יום, מבעוד לקדש היה פפי רב שמנהג ותירצו שם, דצ"ל
 ואומר שבת בערב של שבת אדם מתפלל שמואל אמר נחמן רב אמר 9בברכות
  כוותיה. והלכתא הכוס, על קדושה

הוא שזה מצד הא ולכאורה, אין די בתירוץ זה, דאמנם לפי דרכו לומד 
 דמראה בעצמו שאין הוא ממהר להכין עצמו לכבוד שבת,

אי אפשר לקבל את השבת לפני פלג המנחה דאליבא דהלכתא אך מכיון 
 שעה ורבע קודם השקיעה, –

וע"פ האמור לעיל שבכלל אין לעבוד בשדה לאחר זמן המנחה, אם כן 
ה לא הספיקה להם כיצד הם המשיכו לעבוד, והרי אין בזה ברכה? וכן מפני מ

 שעה ורבע להגיע לביתו?

ולכאורה הביאור בזה יהיה רק למד"א שהאיסור הוא ממנחה קטנה, 
שמכיון שהשדה היתה בריחוק וכיו"ב, לקח להם זמן רב יותר, ולא התעכבו 

                                                   
 ( כט, ב.6
 ( עבודה ברורה על אתר.7
 ( הל' שבת פ"ה, הל' י"ח.8
 ( כז, ב.9
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בעבורם, ]וע"ד שכתב המגן אברהם, שאין ממתינים אפילו לגדול בכדי 
 להכניס את השבת[.

 הוא ממנחה גדולה עדיין קשה, אמנם למד"א שהאיסור

אלא אם כן נאמר שהיו לו שדות בעיר אחרת והם היו צריכים לחזור ממנה 
לכבוד שבת, ויצאו משם בזמן מנחה גדולה והגיעו לזמן פלג המנחה לאחר 

 שכבר קיבל רב פפי על עצמו את השבת.
. בע"ש ועיו"ט אתי אריסיה מדבראוהנה, היעב"ץ על אתר כתב, וז"ל "

 עושין מלאכתם בשדה וחשכה להם עד שבאו".שהיו 

ומזה משמע שלא רק שהגיעו לאחר פלג המנחה, זמן שבו הוא כבר קיבל 
 על עצמו את השבת, 

אלא שהם הגיעו לאחר שקיעת החמה, ולכאורה אין מובן כיצד היה זה, 
כמובן מלשון הגמרא "הוה", דמלשון זה משמע שהיה זה  –ובאופן קבוע 

 באופן קבוע.

ואף שגם כאן ניתן לתרץ בדוחק כדלעיל, מ"מ, כאן הוא דוחק גדול יותר 
 שהגיעו לאחר השקיעה ולא רק פלג המנחה. ועצ"ע. –

 וע"פ כהנ"ל לכאורה אינו מובן:

"שהיו עושין מלאכתם בשדה וחשכה להם עד איך יכול היעב"ץ ללמוד 
 דיםהעומ נמנעו ראשונה תקיעה" המשנה כותבת בפירוש הרי א"כשבאו". 

שבשדות". היתכן שהאריסים  מלאכה כל ומלעשות ומלחרוש מלעדור בשדה
של רב פפי המשיכו בעבודת האדמה אחרי התקיעה הראשונה? ויצא שרב 

 פפי לכאורה נהנה מעבודה שנעשתה באיסור 

 עד ליכנס רשאין הקרובין וענין זה כה חמור שהגמרא אומרת "ואין
 10עוד יותר מה שכתב רש"י על אתרכאחד", ו כולם ויכנסו רחוקין שיבואו

"שלא יחשדו הנכנסין באחרונה לומר שעסקו במלאכתן אחר ששמעו קול 
 השופר".

שאין אנו רוצים ששאר עובדי השדות  עד כדי כךמר שענין זה כה חמור כלו
 שהמשיכו בעבודתם אחרי התקיעה )הראשונה(. (ח"ו)יחשדו בהם 

                                                   
 ד"ה ויכנסו כולם כאחד. (10
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 .ג
")ואפי'  11אדה"ז בסוגריים י"ל שאפשר לתרץ את כהנ"ל ע"פ מה שכתב

מנחה רכי שבת אסור לו לעשות מלאכה מן המי שאינו צריך כלל להתעסק בצ
 ."(12ולמעלה לפי שלא רצו חכמים לחלק בגזירתם

אם למעשה אסור לאדם שאין לו צרכי הה לאדה"ז ספק ]כלומר, שהי
 .[שבת לעשות מלאכה מן המנחה ולמעלה

בביתו ם היו מתארחימדובר שאריסי רב פפי מכיון שכאן, אצל  ,ובנדו"ד
וע"פ דברי אדה"ז הנ"ל,  לא הי' להם צרכי שבת, ולכןן קבוע כל שבת באופ
 רכי שבת מותר לו לעבוד אחר המנחה,אחד שאין לו להכין צאם נאמר של

נחה, וגם מובן למה אכן יהי' מובן מדוע יכלו אריסי רב פפי לעבוד אחר המ
 בהן. ודו"ק. רעלא ג

                                                   
 ( שו"ע אדה"ז סרנ"א ס"ג.11
 ( אור זרוע הל' ערב שבת סי"ג.12
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 שיטת הרשב"א בגדר "לכתחילה"
 הת' משה יעקב שיחי' בערקאוויטש
 תלמיד בישיבה

 א.
דבעינן הן  –, כשמבררת הגמ' כמאן אזלא שיטה דמתניתין 1במסכתין

כתיבה והן חתימה לשמה, חוקרת הגמ' האם שייך למימר דהיא שיטתי' 
 רבי לעולם תימא וכי בעי. לא חתימה בעי כתיבה אלעזר, רבי דר"א, וז"ל "אי

 בעי. מדרבנן מדאורייתא; לשמה, חתימה אלעזר רבי בעי לא וכי היא, אלעזר
 דתנן, לשמה? חתימה אלעזר רבי בעי דרבנן', ולא פסולין גיטין 'שלשה והא

 עליו יש עדים, עליו ואין ידו בכתב כתב כשר: הולד ניסת ואם פסולין גיטין' ג
 גיטין שלשה אלו הרי – אחד עד אלא בו ואין זמן בו יש זמן, בו ואין עדים

 עדים, עליו שאין פי על אף אומר: אלעזר רבי כשר. הולד – ניסת ואם פסולין,
 העדים שאין משועבדים מנכסים וגובה כשר, – עדים בפני לה שנתנו אלא

 העולם". תיקון מפני אלא הגט על חותמים

 דאף י:"לר "ונראה אומר': אלעזר וכתבו עלה בתוס', וז"ל בד"ה 'רבי
 לקמן מדקתני בקונטרס כדפירש מסירה, בעדי אלעזר' ר מכשיר לכתחילה

 א,"ר חכמים? מאן ואמר מכשירין. וחכמים מחוק, הנייר על כותבין אין 2ב"בפ
 וכותבין". מכשירין ומשמע כרתי. מסירה עדי דאמר

 ב.
 עליו שאין פ"אע אומר אלעזר רביוהנה, הרשב"א על אתר כתב, וז"ל "

 ג"בכה תימא לא א"ר דמכשר והא. כשר עדים בפני לה שנתנו אלא עדים
 בכתב' אפי א"ר מכשר כי אלא, בו אחד עד יש או ידו בכתב דכתב ק"ת דאיירי

 גובה מדקתני משמע וכן, כרתי מסירה דעדי, מסירה עדי בפני לה ונתנו סופר
, העולם תקון מפני אלא הגט על חותמין העדים שאין לפי משועבדין מנכסים
 .סגי בלחוד מסירה דבעדי דמשמע

 בלא בלבד מסירה בעדי לה ולתת לכתחילה לכתוב' אפי א"דר נמי "ונראה
 מפני הדפתרא ועל מחוק נייר על כותבין אין 3לקמן כדתנן, מכשר חתימה עדי

 כרתי מסירה עדי דאמר א"ר היינו וחכמים, מכשירין וחכמים להזדייף שיכול

                                                           
 ( גיטין ג, ב.1
 ( כא, ב.2
 שם.( 3
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 משמע, מכשר קא נמי ואיהו כותבין אין ק"ת ומדקאמר. התם כדאיתא
 שלא אותם מלמדין 4התם ג"דר . וכדאידך™.קאמר  וליתן לכתוב דמכשירין

 י"פרש וכן, סומכין מסירה אעדי לסמוך לכתחלה באין אם אבל, בהם יחזרו
 ל."ז' התוס בעלי רבותינו ד"וכ, בכך לכתחלה מכשיר א"דר כאן

, א"כר' למתני לאוקמה דמהדרינן דהכא משמעתין עליה ללמד לי "ויש
 בעי לא וכי, א"ר לעולם תימא וכי, בעי לא חתימה בעי כתיבה א"ר אי ודחינן

 א"ור' וכו פסולין גיטין שלשה והא, בעי מדרבנן אבל מדאורייתא חתימה א"ר
 וכמו לכתחלה מכשר לא א"דר איתא ואם'. וכו עדים עליו שאין' אפי אומר

 הכי ולימא, א"כר לה מוקמינן לא אמאי 5המגרש' בפ ל"ז ח"ר' מפי שנראה
 מדרבנן אבל, ובדיעבד מדאורייתא לשמה חתימה א"ר בעי לא וכי א"ר לעולם

 .."™ולכתחלה . מדרבנן' ומתני, בעי ולכתחלה

. דאין לומר שר"א חולק על ת"ק רק בג' אותורף דבריו הם בשניים: 
 –, אלא שחולק בעצם יסוד הדין כשיש עדי חתימה בדיעבד – מקרים אלו

 וכיו"ב.כרתי,  א סובר שעדי מסירה"שר

אינה רק בדיעבד, אלא גם  בלא עידי חתימה . שכשרותו של גט זהב
, וכן מוכיחים תוס' מסוגיא דפ"ב. ומוסיף עוד לגרש בו לכתחילה הוא כשר

הרשב"א לומר שגם מסוגיין גופא יש להוכיח דר"א סבירא ליה דאפילו 
, דא"כ, יכולה הגמ' לתרץ שר"א יכול לגרשה בלא עדי חתימה נמי לכתחילה

 . הוא תנא דמתניתין, וסבירא לי' דלכתחילה בעי חתימה

 ג.
הקשה אמנם, בתחילת סוגיין, כשניסתה הגמ' להעמיד את המשנה כר"מ, 

 לשמה כתיבה בעי דלא מהכא מוכח והיכי ת", וז"ל "וא6גדולהתוס' קושיא 
 בתלוש? לכתחלה כדבעי לשמה כתיבה בעי לכתחילה דילמא

' מתני מיתוקמא לא לשמה כתיבה בעי לכתחילה אי דאפילו ל,""וי
 7ב"פ בריש דתנן ועוד נ?"בפ לומר מתקנין היו לא כשר דדיעבד כיון כוותיה

 פסול. נכתב בפני אמר לא דאי

מפני מה אין אומרים שלפי ר"מ כלל אין  –והיינו, ששאלת תוס' הייתה 
צורך בכתיבה לשמה, אולי זהו רק בדיעבד? ודחו זאת התוס' בשני אופנים: 

                                                           
 א., ( לב4
 א. ( פו,5
 ( בד"ה 'דתנן אין כותבים'.6
 טו, א דף ( לקמן7
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מתקנים תקנות בשביל "לכתחילה" בלבד. ושנית, אם  ראשית כל, מפני שלא
 אצלנו בדיעבד כשר, כיצד בפרק שני הוא הפך לפסול?

 ד.
 :ולכאו', נראה דיש להקשות מזה על דברי הרשב"א

דמכיון שבפ"ב אמרה המשנה שגט ללא עדים הינו פסול, אם כן, כיצד 
 כ"א צריך חתימה לכתחילה, שא"ח( שלר"א )ר"הקשה הרשב"א על הי

א, והרי שם )בפרק ב'( אמר שהוא פסול "יכולים לאוקים לה למתני' כר
 לגמרי?

ולקושיא זו מתרץ הרשב"א, ואומר כי שם הפסול הוא שפסול לגרש בו, 
 אמנם, אי יתן לה בכל זאת, תינשא לכתחילה.

והשתא, הדרה קושיית התוס' דלעיל למקומה: דנאמר שתנא דמתניתין 
מכך שאי אפשר מפ"ב וגם  מבאר, הואתוס' הוא ר"מ, כיון שכל החשש ש

פשט שונה בפ"ב, הרשב"א ל יש, אך כיון שלומר שגוזרים בשביל "לכתחילה"
נ גזרו גם לומר בפני "א אינו סובר סברת התוס', וכיון שגזרו לומר בפ"והרשב
 נחתם. 

 תנא דמתניתין הוא ר"מ? דדלמא –הדרה קושיא לדוכתא , א"כ

 ה.
לומר הביאור בזה דהא כד דייקת שפיר, תחזי דהלכתחילה ולכאורה יש 

 א:"מ אינו דומה להלכתחילה שאצל ר"שאצל ר

שפסול לגרש  –אצל ר"א מוכרחים לומר שאצלו הכוונה בלכתחילה הוא 
 בו,

שאין לכותבו לכתחילה; אבל אם כתבו  –ואי אפשר לבאר באופן אחר 
הוא שיהיו  –די חתימה לגרש בע –יכול לגרש בו, מאחר דכל גדר תקנה זו 

 עדים החתומים על הגט בשעת המסירה, וק"ל.

מ יכול לומר על כתיבה לשמה, שהוא באותו אופן "אמנם, אצל ר
 שמתייחס לכתיבה במחובר: 

מ )ב"אין כותבין במחובר"( שאין לכתוב את "דכי היכי דסבירא ליה לר
קוצצו רשאי הוא ל –הגט לכתחילה במחובר, אמנם בדיעבד, אם יכתבנו 

 ו)אפי' אם סובר הוא שלא יקצצנו, הרי אם קיצץ( יכול לגרש בו.

דאף שאינו רשאי לכתוב לכתחילה,  –כן הוא גם בענין הכתיבה לשמה 
 אמנם אם כתב יכול לגרש בו לכתחילה.
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ולכן אי אפשר לומר שר"מ, הוא תנא דמתניתין, דהרי לקמן )בפ"ב( 
ך לר"מ ס"ל שיכול לגרש בו אמרינן דשיטת מתני' היא דפסול לגרש בו; א

 לכתחילה )אם בדיעבד כתבו שלא לשמה(.

נמי אין סברא למימר דרבנן יתקנו שיאמרו בפני נכתב, אם אפילו במקרה 
 שלא כתב לשמה יכול לגרש בו לכתחילה.

שפסול  –אצלו 'לכתחילה', פירושו אמנם לר"א אין קשה מסברא זו, דהא 
 כ לומר בפני נחתם. "לומר בפני נכתב תיקנו גכ כיון שתקנו "לגרש בו וא

 כתיבה בעי, לתירוץ אחר בזה[. אי ר"א , ב בד"הרעק"א גבחידושי ין וע]וי

 ו.
 לר"מד – א )באופן הנ"ל("ונראה דלא סבירא ליה להתוס' כביאור הרשב

 :שיכול לגרש בו – בדיעבד כשרלכתחילה לא יכתוב, אבל  –בגט כזה 

הרי סברת ) ,מ הלכתחילה הוא שלא יכתובשלר")א( דאם תוס' סובר 
תקנה  אין סברא כלל להקושיא שרבנן יתקנוש( וגם ,התוס' הוא פשוט

 .שלא כתב לשמה יכול לגרש בהכאם לבדיעבד, 

הזו ראי' את ה לא הביא 'ר"א אומר'ד"ה תו, מפני מה ר"י בעוד)ב( ו
 תנןה 'ד"שהרי כבר כתבו בתוס' ד –ודאי פשוט שהטעם הוא אלא  ;כהרשב"א
סובר לא תוס' דאין להעמיד המשנה בדין לכתחילה, אלא צ"ל ד 'אין כותבין
 .הרשב"אכ תירוץ זהתרץ דאפשר ל

"ופסול בדיעבד דבענין אחר  ', וז"לוכי לא בעי'ד"ה בתוס' דכתב  עוד, (ו)ג 
אכן ולכאורה, הול"ל ד ,"מ( כדפיר' לעיל"מתני' כוותיה )כר לא מיתוקמא

ואפי' הכי הולך  שתינשא לכתחילה.היינו  ,ר"מלמדרבנן כשר בדיעבד 
 .שיכול לגרש בו לכתחילה( ולאשפסול לגרש בו ) כהמשנה וסובר

 , ויש לעיין בזה עוד.הרשב"אכס"ל תוס' לא מוכח ד מהנ"לו
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 מוח ולב –מלך ורב 
 הת' ישראל שיחי' גארדאן
 שליח בישיבה

 א.
 יהושע: למלוכתו שלבנוגע  1כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כותב

שלכאורה, מכיון שמינויו של מלך צריך להיות ע"י משיחה, הרי שגם 
יהושע היה צריך למלוך ע"י משיחה, ומדוע מוצאים בכתוב רק אודות 

 משמע שלא נמשח?הסמיכה שקיבל, שמזה 

: כאשר משה רבינו שמע מה' 2כאן נכנסים לביאורו של המגלה עמוקות
כמעביר שלשלת התורה, הוא ביקש מה'  –שבניו לא יזכו להמשיך בשררתו 

"יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר 
ות, "אשר יחלק את המשרה' ש – יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם"

יצא למלחמה, מבניו של משה שזהו מלך  –יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" 
כיון שהוא שימש יהושע שיהיה נשיא, זהו  –ו"אשר יוציאם ואשר יביאם" 

אך ה' ; שיוציאם בלימוד התורה – את משה רבינו )"נוצר תאנה יאכל פריה"(
ואב"ד של ישראל  . יהושע שיהיה מלך™ינהג אותם . שאחדענה למשה רבינו, "

וחכם שלהם בתורה", והטעם לזה הוא מכיון ש"אי אפשר לשני מלכים בכתר 
 . כי דבר אחד לדור ולא שני דברים".™אחד .

 וכעת, נדרש להבין מפני מה לא הסכים הקב"ה להצעתו של משה, שהרי
, יותר מאוחרים בדורות רואים שגם וכפי, כתרים' ב אלא, אחד כתר זה אין

 שבכולם בחכמה הגדול" ם"הרמב ש"וכמ, בתורה המנהיג :מנהיגים' ב שהיו
 אותו שקורין והוא. .  עליהם ראש אותו מושיבין( הסנהדרין חכמי מכל)

 אשר מלך – השני והמנהיג"; רבינו משה תחת העומד והוא. ™. נשיא החכמים
ומכיון שמוכרחים לומר , בגשמיות העם צרכי את שמנהיג זה', גו יוציאם
סוגי שררות שונות, א"כ אין מובן מפני מה לא קיבל ה' את הצעתו  שהם ב'

 של משה רבינו?

מתאר את כשספר הי"ד, שהקדמה להרמב"ם ב ע"פ מ"שהביאור בזה, ו
", ובית דינו")פלוני( דור שלשלת המסורה של התורה, הוא מקפיד לציין בכל 

ו את שכל המקבלים קיבל, והטעם לזה הוא: משה ויהושע –מלבד בשניים 

                                                           
 ( לקו"ש חכ"ג שיחה ב לפ' פנחס. וראה שם הנסמן בהערות להמובא לקמן.1
 ( באופן הא'.2
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פה יחד עם בית דינם ולא היו יחידים בתורה כמשה רבינו, וזה ־התורה שבעל
שהוא נשיא, זהו בגלל שהוא החכם שבכולם, אמנם יהושע, כאשר הוא קיבל 
את התורה ממשה רבינו, הוא קיבלה בשלימות, והוא היה היחיד בזה בדורו. 

עברת התורה, והיינו, שכל נשיא הוא עומד תחת משה רבינו, אך לא בענין ה
 שבזה הוא אחד עם שאר בית דינו, והעברת התורה נעשית מ"רבים לרבים".

ועל־פי־זה מובן מפני מה היתה חלוקה בין התפקידים: על מלך נאמר, 
שהוא אחד כזה "שאין על גביו אלא הוי' אלקיו", והיינו, לא רק שאין אף אחד 

ירוש "דבר אחד , וזהו הפהיחידשלמעלה ממנו במלוכה, אלא שהוא השליט 
לדור", כיון שמלך יש רק אחד; אבל נשיא הסנהדרין, אפילו ש"הוא במעלה 
העליונה בשררת התורה", מכל מקום, אין הוא מגיע למעלתו של המלך, כיון 

, ואין דעתו יכולה לכוף אף אחד מהם, שבעים ואחדשהוא רק אחד מתוך 
ב' תפקידים  אלא רק זה שהוא הגדול והראש שלהם, וממילא מובן שאלו

 שונים, ואין הם בסתירה אחד לשני.

אבל אצל משה ויהושע היה אחרת, מכיון שהם קיבלו את כל התורה כולה 
באופן של יחיד, הרי אופן הנשיאות שלהם בתורה, היה כולל בתוכו גם ענין 
המלוכה, ולכן לא היה אפשר להבדיל ביניהם ולחלק שיהושע יהיה רק 

 הנשיא.

ני מה באמת לא היה אפשר לחלק בין התפקידים: ענינו מפ –והביאור בזה 
 העולם ולמלאות האמת דת ומחשבתו להרים מגמתו של מלך הוא ש״תהי׳

 תחלה מלך ממליכין שאין ה׳ מלחמות ולהלחם הרשעים זרוע ולשבור צדק
כלומר, שענינו של המלך הוא לחזק את  .ומלחמות״ משפט לעשות אלא

"להרים דת האמת", ואפילו המלחמות שהוא צריך  – קיום התורה והמצוות
שענינו של מלך הוא המשך לתפקידם דהיינו,  –" ה'לנהל, אלו הם "מלחמות 

של הבית־דין הגדול שהם "עמודי ההוראה והם חק ומשפט יוצא לכל ישראל, 
נותנין, יתבצעו ע"י כל  –הבי"ד  –שהרי תפקידו הוא, שההוראות שהם 

 היהודים.

ענין המלך אינו שונה מענין הנשיא, אלא הוא חלק אחד, והם ומזה מובן ש
. ™משלימים אחד את השני; ולכן כשמפרידים אותם, הרי זה "שני מלכים .

 ".בכתר אחד

כיון שהוא היה מקבל התורה באופן  –ובזה מבואר מדוע יהושע היה מלך 
עה דמכיון שמלוכתו הגי –של יחיד. וכן מבואר מפני מה לא נמשך אלא נסמך 

היתה ה"נשיאות בתורה"; ולכן הוא נסמך, כיון  עיקרהבכח התורה, היינו, ש
 שבתורה ההעברה נעשית ע"י סמיכה. ע"כ תוכן השיחה.
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 ב.
ולכאורה, נראה להוסיף קצת ביאור בתוכן שיחה זו, ובהקדם המבואר 

 בנוגע לענינו של מלך: 3בשיחה אחרת

וענינו של נשיא הוא דשם נתבאר באריכות, שענינו של מלך הוא "לב", 
 "ראש".

ולאחר שמבאר בארוכה את הסיבה שכל אחד נקרא בשמו, הוא מסביר 
 לב. –ראש, והמדות  –שהחילוק שבין מלך ונשיא הוא החילוק שבין המוחין 

שהמוח בכדי להיות אמיתי, אסור שיתערבו בו ענינים זרים מן החוץ, כיון 
ר חיצוני, ולכן ענינו הוא שא"כ הוא יהיה משוחד, אלא הוא מובדל מכל דב

אמת; משא"כ המדות ענינן הוא הרגשות של האדם, והיינו, שאינן כלל באופן 
 של הבדלה, אלא של קירוב, ולכן ענינן הוא באופן של התפעלות.

באופן של  –"אשר יוציאם ואשר יביאם"  –המלך שעסוק בעניני העם 
תתא אליבא , שקו"ט ולאסוקי שמעהוראההתלבשות, אין ענינו שכל ו

דהלכתא; משא"כ הנשיא, שהוא עומד בהבדלה מן העם, וענינו )העיקרי( הוא 
בנוגע  התורהלהיות ה"ראש" והמוח של כל הדור, הוא זה שיתן פסק־דין של 

 לכל עניניו של העם.

גם המוח וגם הלב,  –וזהו החידוש במשה רבינו שהיה גם נשיא וגם מלך 
יים והרוחניים עברו דרכו. וכן יהיה גם ולכן כל צרכיהם של בני־ישראל הגשמ

 במשיח שיהיה גם מלך וגם רב. ע"כ תוכן השיחה.

ועל־פי־זה נראה לומר, שכאשר הקב"ה התדיין עם משה רבינו אודות 
 המנהיג של הדור הבא, זה היה הוויכוח:

משה רבינו טען, שאין־הכי־נמי שיהושע הוא זה שנצר את התאנה, ולכן 
 ה, אך מכל מקום, כאן נמצא הפתח לשני הדברים,עליו לאכול את פרותי

מכיון שהלב והמוח הינם ב' איברים נפרדים, אשר לכל אחד מהם יש 
תפקיד שונה, מובן שאין אפשר שיהיה איבר אחד שיכלול בתוכו את הלב 

 והמוח גם יחד, אלא נדרש שיהיו ב' אברים נפרדים,

שניהם באיש אחד, וכך גם בענין המלוכה והנשיאות, אי אפשר שיהיו 
אלא צריך שיהיה כל ענין באיש אחר, א' שיהווה את ענינו של הראש והמוח 

 של הדור, והשני שיהווה את ענינו של הלב בדור.

                                                           
 ( לקו"ש חי"ט שיחה א לפ' שופטים.3
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אך ענה לו הקב"ה, שאי אפשר, מכיון שנשיאותו של יהושע בתורה היא 
 משה רבינו, לכן זה לא שייך, וכדלקמן. –כשלך 

 .ג
, שהמוח והלב 4מבואר בכמה מקומות בחסידותוענין זה יובן, ובהקדם ה

 הם ב' הפכיים, וכנ"ל, שמוחין הם במנוחה, ואילו המידות הם בהתפעלות כו'.

ובכדי שימושך מן המוחין למדות, הוא ע"י מיצר הגרון, שאור השכל 
מתעלם, ואז לפתע מתגלים המדות בלב, אמנם, מידות אלו הינן מוגבלות, 

רעה" )אותיות "הערף"( ויפסיק את ההמשכה; וכן יתכן שיתערב באמצע "פ
וזהו ענין יציאת מצריים דקדושה, שמבטלים את ההפסק בין המוחין למדות, 

 אור מאיר ז"שעי"וזה נעשה ע"י המשכת מוחין דגדלות, פנימיות המוחין, 
 מגלים דגדלות מוחין' שבחי, כן על ויתר. במידות במקומו שהוא כמו המוחין

 משורש גם שלמעלה המדות שורש( ועד) דותשבמ המצפונות את גם
 ".המוחין

, במוח ולא בלב דוקא שורה שבנפש יחידה' בחי זה שמטעם"ומסיים: 
 ".המוחין משורש למעלה הוא המדות ששורש משום

ועפ"ז מובנת תשובתו של הקב"ה, שאמר למשה רבינו, אמנם במשך 
דקטנות, שלכן הדורות הבאים, ה"נשיא" של כל דור יהיה באופן של מוחין 

 הוא יהיה כדבר ה"נפרד" מהמוח;

אבל כעת, תלמידך יהושע, הרי אע"פ שהוא רק "פני לבנה", אבל ע"י 
, 5שתסמוך אותו, ובפרט שהיה זה בכל כוחו, ובשני ידיו, ויותר ממה שנצטווה

א"כ ודאי שיש לו מוחין דגדלות, אשר על ידן מאיר השכל בלב, ואין כל חילוק 
 ביניהם, 

ם יהיה מלך אחר הזמן שהמוח מאיר בגילוי בלב, הרי זה סתירה ולכן א
 לגילוי, שהרי "אין שני מלכים משמשים בכתר אחד".

 ד.
וע"פ כל הנ"ל, נראה לבאר עוד, בהקשר עם הנזכר בהערה בסיום 

 , וז"ל הק':6השיחה

                                                           
 ( ראה בד"ה ויהי בעצם היום הזה תשד"מ, וש"נ.4
 בשיחה דפ' פנחס הנ"ל.( ראה 5
 בשיחה דפ' פנחס. 95( הערה 6
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 אם ורב מלך — הענינים ב׳ יהיו אצלו שגם, המשיח למלך בנוגע ע"וצ"
, המשיחה ע״ש הוא" משיח" שהשם ע"וצ. כביהושע סמיכה או, משיחה צריך
 ."מ"ואכ. שלבים שני בזה יהיו ואולי. לגדולה — למשחה ש"ע ולא

 וקודם שנבאר גם את המובא בשולי הגליון, יש לבאר את גוף ההערה:

, ונעתיק 7דהנה ידועים כבר דברי אד"ש ב"הדרן" על הרמב"ם דתשמ"ו
 כאן את דבריו, וז"ל הק':

 ע"בפ ענין( אלא, העולם את לתקן בכדי לא) הוא משיח של ענינו, כלומר"
 .""דוד מבית מלך" –

 הוא יחידה שענין ומכיון, יחידה לבחינת יזכה שמשיח מהידוע להעיר"
 משיח לכן –" בלבד עולם של ליחידו תשוקתה רק היא כי, מיחיד שמקבלת"
 ".עולם של יחידו דוגמת – עצמו בפני ע"הו( יחידה בחינת)

 לא) הוא"( דוד מבית מלך)" זה שענין משמע ם"הרמב לשון ומפשטות"
 הגדר( אלא", לעולם דוד מזרע המלוכה תכרת לא"ש ההבטחה מצד רק

 .דמשיח

 מה יובן ז"ועפ". העצם מלך"ד הענין( גם) יש דוד בית שלמלכי". . 
 עצמו בפני ענין הוא משיח כי –" דוד מבית מלך" הוא דמשיח שהתואר

 ".בהעם תלוי שאינו" בעצם מלך" בחינת(, העולם תיקון מענין שלמעלה)

ותורף הדבר הוא, שמלך המשיח שענינו הוא יחידה, זהו ענינו כ"מלך 
 מבית דוד", והיינו, שזוהי סוג מלוכה שנעלה לגמרי מהעם.

 .ה
 וכעת ניתן לבאר )בדרך אפשר( את הספק שבהערה:

הכוחות והחושים, למעלה  דהנה, מצד אחד היחידה שבנפש הינה נעלית מכל
גם מהמוחין שבראש, ולכאורה באופן זה המלוכה שמגיעה מסיבתה היא מלוכה 

 הקשורה עם המוח,

ולכן, באם זוהי מלוכתו של מלך המשיח הוא לא יצטרך למשיחה, אלא 
 לסמיכה.

אמנם, מצד שני, וכמובא לעיל מהמאמר, היחידה שבנפש מתגלה רק בלב, 
 ומה לשאר המלכים שענינה הוא הלב, ואם כן, זוהי מלוכה שד

 ואם כן גם היא צריכה להיות ע"י משיחה, ולא די בסמיכה.

                                                           
 ( אות י"ב, ובהערות שם.7
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אמנם, ודאי שאי אפשר לומר שיהיה אחד שישמש בתפקיד הראש, שהרי 
, וממילא מוכרח 8כשמתגלית היחידה אין נתינת מקום למציאות של אף אחד

 .9שיהיה רק אותו שבו מתגלית היחידה

אד"ש ומקשה, שגם אם נאמר שכיון שהיחידה שבנפש היא וכעת ממשיך 
 כל־כך גבוהה הוא לא צריך משיחה, יוותר קושי:

 שהרי אף שנאמרו ב' פירושים לתיבה "משיח":

 לגדולה", שמורה על גדולה בתורה וכו'. –א. מלשון "למשחה 

 ב. מלשון "משיחה", ע"ש שנמשח למלך על ישראל.

המשיח שמזרעו נקראו "משיח" ע"ש הרי כידוע שדוד המלך וכן מלך 
 המשיחה,

מבית דוד",  מלךוכמו שנאמר בהדרן הנ"ל, שעיקר ענינו של משיח הוא "
 והיינו, שאי אפשר לומר שלא ימשח, שהרי זהו )עיקר( ענינו.

 .ו
על התיבות "ואולי יהיו בזה שני  –והנה, בשולי הגליון השני להערה זו 

 שלבים", כותב אד"ש, וז"ל הק':

 ל"שעכצ ח"ח ש"לקו וראה'". כו מלך יעמוד ואם" מלכים' הל ם"מבבר"
 ."ש"ע, מלך דין לו יש תיכף העמידה שבשעת ם"הרמב כוונת שאין

 והביאור בזה:

, שענינו של 10דמכיון שכנ"ל משיח יהיה הן רב והן מלך, וכמבואר במ"א
בזה משיח באופן של מלך הוא ענין של חידוש, ואילו ענינו של משיח כרב אין 

 חידוש.

ולכן, לכאורה, בשלב הראשון משיח יתחיל כרב גדול, ללא משיחה, וכך יחל 
בדרך התורה והמצוות,  –ללחום את מלחמות ה' ולכפות את ישראל ללכת בה 

 ולחזק בדקה,

                                                           
אולי יש לומר, ע"פ המבואר בכ"מ, שמכיון ש"מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים", לכן ( ו8

 כאשר מתגלה ענין זה, כל הנמצאים בטלים אליו במציאות, גם באם הם ישארו במציאותם,
הכוחות באים מן היחידה שבנפש, לכן כאשר היא מתגלה, כל  ועפ"ז אוי"ל כאן, שמכיון שכל

 הכוחות בטלים אליה במציאות. וראה הערה הבאה.
אוי"ל, דזהו א' הטעמים שגם האבות ומשה רבינו ילמדו תורה מפי מלך המשיח, דכיון שהוא ( ו9

רכו לבוא מבחי' יחידה, הרי שכאשר היא מתגלית, אין נתינת מקום למציאות אחרת, אלא כולם יצט
 אליו.

 ( לקו"ש חל"ה שיחה ג לפ' ויגש.10
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 ורק לאחר מכן ימשחו אותו למלך על ישראל.

וזהו מה שמביא בשה"ג, לומר, שאין זה חידוש שהיה מלך ללא משיחה, 
 רי כן היה גם אצל בן כוזיבא, ועיי"ש.שה

 .ז
 אמנם, בענין זה עדיין נשארו ב' ענינים בלתי פתורים:

על התיבות "אם צריך משיחה", מציין אד"ש  –א. בשה"ג הראשון להערה זו 
 בענין המשיחה. 12ובצפע"נ 11לשקו"ט במנחת חינוך

זה ושם הם דנים האם המשיחה הראשונה נפסקה כבר וצריך חדשה, והאם 
 נקרא "זרות", וכיו"ב, עיי"ש.

ונקודת הענין היא, שאין ברור האם משיח בפועל יצטרך משיחה או לא, ולכן 
 באם הוא לא יצטרך לזה, אין שייך )כ"כ( הביאור דלעיל.

כיצד תהיה,  13ב. בענין סמיכתו של המשיח, דיבר אד"ש בשיחה אחרת
 וכדלהלן:

 –שיח תשוב הסנהדרין כתב הרמב"ם שקודם ביאת מ 14בפירוש המשניות
 דהיינו, שתהיה סמיכה, לאחר שהפסיקה לשנים רבות,

אמנם, כיון שהרמב"ם לא הזכיר בענין זה בספר הי"ד, יתכן שמשמע מזה 
 שחזר בו בענין זה?

 אך לאמיתו של דבר אין להוכיח מזה,

כיון שמשיח עתיד להגלות ולהתכסות ולשוב ולהתגלות, ויתכן שהוא יחדש 
עם הראשונה שיתגלה, או שתחזור הסמיכה בעת שיסתר, ואז את הסמיכה בפ

 . ע"כ.15אכן תהיה הסמיכה קודם התגלותו של מלך המשיח

ועפ"ז, נצטרך לומר, לכאורה, שכיון שחידוש הסמיכה יהיה בזמן גילויו השני 
של המשיח, הרי שגם משיחתו של המשיח תתעכב עד אז )שהרי בשביל משיחה 

 צריך בי"ד של ע"א(.

 יש לעיין בכ"ז. ועוד
                                                           

 ( מצוה קז.11
 ( להוריות יא, ב.12
 בשיחה א לפ' ראה לקו"ש ח"ט. 74הערה ( 13
 ( סנהדרין פ"א מ"ג.14
בנין בית המקדש או קיבוץ גלויות,  –( ואולי אפ"ל בזה ע"ד שנאמר בענין התיווכים מה יקדם 15

ונקודת הענין דשם היא, שאף אם  בראשית סימן לז. –תפארת לוי יצחק ח"א  –ראה תורת מנחם 
 יתקבצו הגלויות קודם הבנין, הרי שבעת הבנין תתווסף שלימות בזה, עיי"ש.
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 ממדינה למדינה במדינת הים
 הת' לוי יצחק שי' גינסבערג
 תלמיד בישיבה

דחלקו רבה ורבא בטעם אמירת בפ"נ ובפ"נ. רבה סבר  1איתא במסכתין
שזה "לפי שאין בקיאין לשמה" ורבא סבר "לפי שאין עדים מצויין לקיימו". 

על שיטת רבה מהא דתנן במתניתין "ממדינה  2בהמשך הסוגיא מקשה הגמרא
הא באותה מדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפ"נ בפ"נ" ומדייקת "

לא צריך". ועפ"ז מכריחה הגמרא לומר שמשנתינו היא  – במדינת הים
 לשיטת רבא.

, "ומרישא דמתניתין המביא גט ממדינת הים דמשמע דוקא 3פירש תוס'
לא מצי למיפרך דלעולם באותה מדינה במדינת ממדינת הים לארץ ישראל 

 הים נמי צריך ונקט הכי לאפוקי רקם וחגר".

ומוסיף ע"כ המהרש"א, ד"וכן יש לתרץ לרבא דלעולם ממדינה למדינה 
 בארץ ישראל נמי צריך ונקט הכי לאפוקי רקם כו'".

מדברי המהרש"א הנ"ל רואים שהדיוק מהרישא "המביא גט ממדינת הים 
כו'" הוא גם שאלה על שיטת רבא. וזאת מובן בפשטות מכיון צריך לומר 

לא צריך לומר  –שמשמע מזה שבארץ ישראל עצמו אפי' ממדינה למדינה 
שהמשנה באה לאפוקי  -וכמו שממשיך שם  -בפ"נ ובפ"נ. אלא שיש לתרץ 

 רקם וחגר כו', וכמו שתירצו התוס' לשיטת רבה.

למה לא דייקה הגמרא  –ועפ"ז לכאורה גם יש ליישב שאלת התוס' 
וי"ל בפשטות שזהו מפני שהגמרא עכשיו רוצה לשאול  –מהרישא דמתניתין 

דוקא ולהוכיח מזה שיטת רבא. והדיוק מהרישא הוא שאלה  רבהעל שיטת 
 . ודו"ק.על רבאגם על רבה וגם 

                                                           
 ב. ,ב גיטין( 1
 ב.( ד, 2
 ד"ה תנן המביא וכו'.( שם, 3
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 מצוות יישוב ארץ ישראל
 במשנת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 הוסשיחי'  יוסף ישראלהת' 
 שליח בישיבה

 א.

 משום מפטרי הוו בעכו מהדדי רבנן מיפטרי הוו , ד"כי1איתא במס' גיטין
 לארץ". לחוצה מארץ לצאת (2ישראל ארץ דאסור )לבני

מעשה בר' יהודה בן . וירשתם אתם, וז"ל "3וכן איתא בספרי בפרשת ראה
שהיו יוצאים  ,בתירה ור' מתיא בן חרש ורבי חנינא בן אחי ר' יהושע ור' יונתן

זקפו עיניהם וזלגו  ,והגיעו לפלטום וזכרו את ארץ ישראל ארץ,לוצה ח
 ',וירשת אותם וישבת בארצם'דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה 

 כנגד כל המצות שבתורה. אמרו ישיבת א"י שקולה .וחזרו ובאו למקומם

ומעשה בר' אלעזר בן שמוע ור' יוחנן הסנדלר שהיו הולכים בנציבים אצל "
 ,והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל ,ר' יהודה בן בתירה ללמוד הימנו תורה

וירשתם 'וקראו המקרא הזה  ,זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם
אמרו ישיבת א"י שקולה  ,ם למקומםחזרו ובאו לה ',אותם וישבתם בארצם

 ".כנגד כל המצות שבתורה

מכיון שישנה מצווה לישב בארץ  –וטעם האיסור לצאת את הארץ הוא 
, שמצווה זו 4ישראל, כמ"ש הרמב"ן בהשלמותיו על ספר המצוות להרמב"ם

 נוהגת לדורות.

והמובן מזה הוא, שהמצווה ליישב את ארץ ישראל היא בתוקפה לא רק 
בית המקדש קיים, אלא אפילו לאחר חורבנו, וכמו שנראה מהספרי, בזמן ש

 יו לאחר חורבן הבית.חשתנאים אלו הרי 

ואכן בענין זה נפסקה הלכה למעשה, והובאה גם בשלחן ערוך אדמו"ר 
הלוקח בית או שדה בארץ ישראל מן הנכרי מותר לו לומר לנכרי " , וז"ל5הזקן

                                                                    
 ( עו, ב.1
 ( רש"י.2
 ( פיס' כח.3
 ( עשה ד.4
 ( סימן שו, סעי' כד.5
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הולך לדרכו בשבת ומעלהו בערכאות לכתוב לו שטר מכירה בשבת אם הנכרי 
שלהם לחתום לו שאמירה לנכרי בשבת אינה אסורה אלא מדברי סופרים 

 .6"ומשום ישוב ארץ ישראל לא גזרו אף על פי שגזרו בשאר מצות

 .ב

, 7והנה, בגדר מצווה זו, לכאורה יש הגבלה. דהרי איתא בכתובות
שלא יעלו  .™.השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה וגו' "

 .8"ביד חזקה ,יחד", שלא יעלו "ישראל בחומה

אחת, אמנם ־והמובן מזה הוא, שישנו איסור לעלות לארץ ישראל בבת
ליחידים מותר לעלות, וכמו שרואים שדורש הדרשה הנ"ל הי' רבי זירא 

 ולי הדורות שעלו לארץ הקודש.שעלה לארץ, וכן אנו מוצאים בגד

 –אמנם, מצווה זו אינה מצווה כתפילין וכיו"ב שהן מצוות "חיוביות" 
שמוכרחים לקיימן, אלא שיש רשות למי שרוצה לעלות לארץ, ואם עלה הרי 

 הוא זוכה בזכות הגדולה של "מצוות יישוב ארץ ישראל".

* 

ת מהארץ לחוץ מלבד זאת, הרי ישנם ג' מקרים שבהם מותר לו לאדם לצא
 לארץ: א. לשאת אישה. ב. ללמוד תורה. ג. לסחורה.

 ומלבד מקרים אלו, חל איסור לצאת מהארץ.

 .ג

פטר ימתי  ;שב את הארץעלות וליוהנה, אם תמצי לומר שישנו חיוב ל
 ?9האדם מחובה זו

, שכאשר האדם עסוק בלימוד תורה, ובפרט אצל רבו, וע"י העליה י"לו
הרי אם מותר לצאת מהארץ בשביל ללמוד תורה, כ"ש  לארץ יבטל מתורתו,

 שמותר להשאר בחו"ל בשביל לימוד.

                                                                    
ס"ל שיישוב א"י הוא מצווה, והסיבה שלא כתב זאת היתה מפני  ( יש האומרים שלהרמב"ם ג"כ6

 שאין זו מצווה לכל הזמנים;
זה", ולא מזכיר שיש בזה  בדברולהעיר שבכותבו הלכה זו )הל' שבת ו, יא(, הוא כתב ש"לא גזרו 

 מצווה.
 ( קיא, א.7
 ( רש"י.8
 ( ראה בהנסמן באניצי' תלמודית ע' ישיבת ארץ ישראל.9
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וכן באם הוא רוצה ואשתו אינה רוצה, ובשביל לעלות יצטרך ליתן לה גט, 
שהרי גם בזה הוא כ"ש, שאם מותר לצאת בשביל  גם במקרה כזה פטור הוא,

 .מותרלישא אישה, ודאי שגם בכדי שלא יגרשנה 

שר יעלה לארץ, לא יהיה לו איך להתפרנס, ויצטרך לחזר על אם כאוכן 
הפתחים, אין עליו חובה לעלות, כיון שאם מותר לו לצאת מן הארץ עבור 

 פרנסה, לכאורה הוא גם יוכל להישאר שם עבורה.

 .ד

 ויש לבאר את שיטתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכל זה:

חל איסור על היושב בה לצאת ראשית כל, אכן יש ענין בישיבת הארץ, ו
 ממנה ללא סיבה,

אד"ש לבחורים  אמר, שבהם ושיחות כמה מכתביםזאת רואים אנו מ
, שבאם אינם לומדים תורה, , וכן לאורחים שהגיעובבית חיינושנסעו ללמוד 

 ע"פ תורה להיות בחו"ל. ויותר מאשר בארץ, אין להם היתר

 לימוד תורה ונשיאת אשה.והיינו, כנ"ל, שמותר לצאת מהארץ רק עבור 

וכידוע שיטתו בכלל של אד"ש במענה לא' ששאלו )בחלוקת דולרים( 
מדוע אין אד"ש לא מגיע לארץ לביקור, ועד כמה שזה יעודד את היהודים 

 וכו'?

וענה לו אד"ש, שהוא יעלה באם הוא ימצא לו היתר לאחר מכן לצאת את 
 ]וראה לקמן הביאור בזה[. הארץ.

* 

דבר בדבר זה, יש להקדים, שאף שאד"ש עורר פעמים רבות כאשר נבוא ל
על כך שארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר, ו"ארץ אשר עיני הוי' אלקיך 

 שם" כו', 

מ"מ, כל זה מדובר כאשר רוצים לצאת את הארץ, וצריך שתהא סיבה 
 מספקת,

אך כאן אנו דנים באדם הנמצא בחוץ לארץ, האם חלה עליו חובה לעלות 
 ץ?לאר

 ובאם כן, מה עליו לעשות בכדי לעלות לארץ?
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 .ה

 )א( דאיכא הזה: בזמן נוהג כתבו, וז"ל "אינו 10הנה, תוס' במסכת כתובות
 יש כי י,"בא לדור מצוה אינו דעכשיו חיים רבינו אומר ו)ב( היה דרכים. סכנת
 ולעמוד בהם ליזהר יכולין אנו דאין עונשין וכמה בארץ התלויות מצות כמה

 עליהם".

וכמה וכמה מגדולי האחרונים כתבו שדברי תימה הם, כיון שאין מעכב 
הביא בשם כמה פוסקים, ש"תלמיד טועה  11בדבר זה, והפתחי תשובה

 כתבם", אך אין זה לאמיתתה של הלכה.

 אומר, וז"ל: 12שרה תשי"ג־בשיחת ש"פ חייאמנם אד"ש 

 כולל, כו׳ יתירה בזהירות צורך יש ישראל שבארץ לכך נוסף — זה וכל"
. וכו׳ שמיטה, ומעשרות כתרומות, בארץ הנוהגות המצוות לשמירת בנוגע גם

 דארטן זיין זיי ״זאלן — ישראל בארץ שנמצאים אלה, ובמילא
 לארץ שנמצאים בחוץ אלה אבל; בכהנ״ל וכו׳ זהירות מתוך געזונטערהייט״

 ״גענוג) בחו״ל גם השייכים הענינים בכל ולהזהר להקפיד שיצליחו הלואי —
 זהירות עצמם על שמקבלים לפני(, חו״ל״ אין מ׳האט וואס פעקלאך די

 ."(פעקלאך״ ״נאך) נוספים בענינים

)מוגה(,  13בשיחת י"ג תמוז תשט"ווהיינו שמקבל זאת להלכה, וכן הוא גם 
 וז"ל:

אזוי אויך איז פאראן בכמה ספרים אז מצות ישוב ארץ ישראל איז דאס "
חיובית פאר יעדער אידן אז ער זאל זיך נאך איר נאכיאגן צו ניט קיין מצוה 

מקיים זיין די מצוה. אויב עס איז דא א סכנה אין דעם, סכנת הגוף ועל אחת 
כמה וכמה סכנת הנפש, דארף מען ניט פארן, וואס דערמיט פארענטפערט 

 ."מען די ראשונים וואס זיינען ניט געפארן קיין ארץ ישראל

 ד"ש לתוס' הנ"ל.ובשה"ג, מציין א

שחובה  –ובזה גם מתורצת השאלה דלעיל )ס"ב( האם זוהי מצווה חיובית 
 על כל אחד לעשותה, אם לאו; שכאן רואים אנו שאין זו מצווה חיובית.

                                                                    
 בד"ה הוא אומר לעלות. –( קי, ב 10
 ( אה"ע סי' עה, ס"ק ו.11
 ואילך. 271( תו"מ התוועדויות ח"ז עמ' 12
 ואילך. 926( נדפסה בהוספות ללקו"ש ח"ב עמ' 13
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 .ו

וששאלת עיקר מצוה ללכת " , וז"ל:14והנה, כתב בתשב"ץ )קטן( בסופו
 .תלארץ ישראל איני יודע אלא כמו שמפורש בסוף מסכת כתובו

ואם מוחלין לו כל עונותיו מפורש במסכת כתובות, ובלבד שיהא פרוש "
מכאן והלאה ויזהר מכל מיני עון, ויקיים כל מצות הנוהגות בה. שאם יחטא 
בם, יענש יותר על העבירות שיחטא שם מבחוצה לארץ כי ה״א דורש אותה 

לכות בפלטין תמיד ועיני ה׳ בה והשגחתו בה תמיד ואינו דומה המורד במ
 למורד חוץ לפלטין והיינו ארץ אוכלת יושביה.

וכן נמי ולא תקיא הארץ וגו׳, לפי שהיא מקיאה עוברי עבירה והיינו "
דכתיב ושממו עליה אויביכם דאפילו אומות העולם שבה אינם מצליחים 
מחמת שהם עוברי עבירה ועל כן ארץ ישראל עכשיו שממה היא, ואין בה 

מיושבת כמו בשאר ארצות. ואותם שהולכים לשם ורוצים עיר מוקפת חומה ו
לנהוג בה קלות ראש, ובפחזותם להתקוטט שם, קורא אני עליהם ותבואו 

 ותטמאו את ארצי ומי בקש זאת מידכם רמוס חצרי.

אבל מי שהולך לשם לשם שמים להתנהג בקדושה ובטהרה אין קץ "
למידר כדאיתא תא לשכרו, ובלבד שיוכל להתפרנס שם, דכל דסליק אדע

 ."15בפרק האיש מקדש

: "עס שטייט 16וכן סובר גם אד"ש, וכמו שאמר בשיחת י"ג תמוז תשט"ו
אז  –דער תשב"ץ איז אויך געווען א פרומער איד,  –אין תשב"ץ )קטן( 

בשעת מען וויל פארן קיין ארץ ישראל, דארף מען זען אז מען זאל זיך קענען 
גט אויסהיטן במצוות און אויך מהדר זיין אין מצוות מער ווי אין חוץ לארץ, 
דעמאלט קען ער פארן קיין ארץ ישראל, און אויב ניט, מאכט ניט אויס אז 

 ער וועט ניט פארן".

אם לא שומרים בה על תרי"ג  –ראל היא ובנוגע למ"ש התשב"ץ כי ארץ יש
"ארץ אוכלת יושביה", אומר אד"ש בשיחת  –מצוות, ועד לטהרת המחשבה 

 ש"פ שלח תשי"א:

 כח־הנתינת היא משה י"ע המרגלים ששילוח( בהמאמר) לעיל דובר"
 ארץ" היא עצמה מצד הארץ, כי, לארץ הכניסה להיות שתוכל רבינו דמשה
 שהכניסה רבינו ממשה מיוחדת כח־בנתינת צורך יש ולכן'", יושבי אוכלת
 הקושי על גם שדובר, נזכר אחרת ברשימה] המתאים באופן' תהי לארץ

                                                                    
 ( סימן תקנט.14
 .דף נ( 15
 ( נדפסה בהוספות שם.16
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 איסור של מחשבה אפילו הרי, מלך של פלטרין שלהיותה, לארץ שבכניסה
 [.חמור חטא כמו נחשבת קל

 :אלה לימינו גם נוגע זה שענין להוסיף ויש"

 החורבן לאחרי, הרי, בעבר לארץ הכניסה היתה שכבר שאף – "ובהקדמה
 של קביעות באופן לארץ הכניסה שלפני ומצב במעמד נמצאים והגלות

 .העתידה בגאולה, ונצחיות

־הנתינת ללא ישראל לארץ לעלות אפשר שאי לידע צריכים, שכן "וכיון
 היא עצמה שהארץ מצד כיון, ר"אדמו ח"מו ק"כ, שבדורנו רבינו משה של כח

 '".יושבי אוכלת ארץ"

, ישראל לארץ' עלי של המעלה גודל אודות" חשבונות" לעשות יכולים –"
 עולם בן לו שהוא מובטח ישראל בארץ אמות ארבע המהלך כל"ש כך כדי עד

 מעלתו גדלה בודאי", הקודש בלשון מדבר" גם הוא אם כ"ועאכו", הבא
 שהמעמד לידע צריך ,אבל"...(. זאגן צו שייכות ניט גאר איז עס)" ביותר
 לשם לעלות אין, ובמילא'", יושבי אוכלת ארץ" שזוהי באופן הוא כיום ומצב
 .שבדורנו רבינו משה, ר"אדמו ח"מו ק"כ של כח־הנתינת ללא

־הנתינת להם יש – ישראל לארץ אותם שלח ר"אדמו ח"מו ק"שכ "אלה
 .המתאים" באופן' תהי לארץ שכניסתם שבדורנו רבינו ממשה כח

 נוקט כדברי התשב"ץ בכל הענינים להלכה.והיינו, שאד"ש 

ויש להוסיף עוד בענין זה, שבאם לא מתכוון לעשות תשובה בעלותו לארץ 
 :17הוא גורם ליותר נזק מתועלת, וכך הוא בלשון אד"ש

עס ווערט געבראכט אין חסידות בשם ספר עשרה מאמרות, אז ביי "
אויר גהינם, איז  יעדער אידן איז מתפשט סביבו דער אויר גן עדן און דער

בשעת אז איבער דעם מפני חטאינו וואס ער האט נאך ניט מתקן געווען, 
דארף ער נאך זיין אין דעם מצב פון גלינו מארצנו אויך כפשוטו, און ער נעמט 
אליין און פארט קיין ארץ ישראל, דעמאלט נעמט ער מיט אין דעם ארץ אשר 

איז דאך אנטלאפן פון דעם ארט עיני ה"א בה, דעם אויר גהינם. ווארום ער 
וואו ער דארף נאך זיין כדי מתקן זיין חלקו אין דער סיבת החורבן והגלות, 

 און דורך דעם פארציט זיך דער תיקון וכו'.

                                                                    
 ( שיחת י"ג תמוז הנ"ל.17
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מילא בשעת ער געפינט זיל אין חוצה לארץ, איז דאך גזרו על גושה ועל "
יט דעם אויר אוירה, אבער אין ארץ ישראל איז אויר טהור, און ער נעמט מ

 ."גהינם אין פלטין של מלך

 .ז

יש אחרונים הפוסקים שכיום, לאחר שניתנה רשות מהמלכויות לעלות 
לארץ ישראל, שוב אין זה בגדר של "עליה בחומה", ולכן הדרה מצווה 

 למקומה, ושוב מצוות יישוב ארץ ישראל חזרה להיות מצווה "חיובית".

בותינו נשיאנו, ותשובת דבר זה אמנם, נראה שאין רוח זו מקובלת על ר
 מתחלק לכמה פרטים.

האם הוא מגיע מקדושה, או חלילה מן  –, הסימן לכל דבר 18ראשית כל
הוספה בתורה ובמצוות,  –מהי התוצאה שמגיעה בעקבותיו  –ההיפך, הוא 

 או שמא להיפך.

וכעת, כאשר נראה בחוש שהעליה לארץ לא היטיבה את מצבם הרוחני של 
 בכמה וכמה מהם ניכרת )רח"ל( ירידה וכו' בעניני קדושה, –רבים, ואדרבה 

 הרי זוהי ראיה, שאין מרוצה זו מגיעה מצד הקדושה, וד"ל.

 מרצוננו ״לאוהנה, ידועים דברי אדמו"ר הריי"צ בשם אדמו"ר המהר"ש: 
 ית׳ מלכנו אבינו, ישראל לארץ נשוב אנו בכחותינו ולא שראלי מארץ גלינו
 ."(כנ״ל, ״'כו בגלות ניתנו גופותינו ״רק אמר לזה ובהמשך) ״'וכו אותנו הגלה

, שמכיון שהירידה 19שרה תשי"ג־ומוסיף על כך אד"ש בשיחת ש"פ חיי
בגלות היא מפני העוונות, א"כ, כיצד יתכן שבנ"י יעלו בעצמם לארץ באם 

 עדיין לא תיקנו את סיבת גלותם.הם 

 אמר, ישראל לארץ לעלות רצונו שהביע החסידים ממשיך, ש"לא׳ו
, ישראל ארץ חסר לא — מפאריטש הלל ר׳ החסיד — הלל לר׳: הצמח־צדק

 !ישראל ארץ — לארץ בחוץ — כאן עשה. ״?!ישראל ארץ חסר ולך

 ישראל ארץ לגבי מעלה יש, ישראל לארץ לארץ חוץ בעשיית: "כלומר
 ארץ לארץ בחוץ לעשות בעבודתנו לעסוק אנו צריכים, ובמילא, עצמה

 .ישראל לארץ ולעלות לרצות לנו אין, ומעצמנו, ישראל

 ורוצה, משמרתו על העומד לאיש־צבא — דומה הדבר למה "משל
 ולילך מקומו את לעזוב — הצבא״ ״שר את לשאול מבלי — מעצמו ומחליט

                                                                    
 ( ראה שיחת י"ג תמוז הנ"ל.18
 .שםתו"מ התוועדויות  (19
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, בכך תועלת מביא שאינו בלבד זו שלא, יותר טוב לו שנראה אחר למקום
 "!למורד ונחשב', כו והרס קלקול גורם עי״ז, אדרבה אלא

ובזה גם יש המשך לדברים האמורים בענין "ארץ אוכלת יושביה", שרק 
כאשר משה רבינו אומר שצריך לעלות לארץ יש חיוב וכח לעלות, אבל כל 

הצדיקים הגדולים ביותר, זמן שלא נאמר הציווי ממשה רבינו, גם שיהיו 
 עדיין לא יהיו להם כוחות להיות בכזה מקום ה"אוכל" את יושביו.

ולהעיר, שבדוגמה של איש צבא המשתמט ממשמרתו, השתמש אד"ש 
 וכיו"ב שהחליטו לעלות לארץ,  במדינות ערביותבמכתביו לכמה רבנים שהיו 

 שכל זמן שיש לו שם תפקיד אין זה מן הראוי שיעלה לארץ.

 .ח

ביאר  –שמי שיש לו תפקיד בחוצה לארץ אין לו לעלות לארץ  –ובענין זה 
 אד"ש בשיחת מוצש"ק יו"ד שבט תש"ל:

רבינו נשיאנו אמר כמה פעמים, שכאשר יהודי שנמצא בחו"ל רוצה ".™. 
לעלות לא"י, עליו להתבונן ולבחון אם כבר פעל את הענינים שהי' צריך 

 .בחו"ללפעול בחלקו בעולם 

ש"לא עלה מבבל עד שעשאה  –שעזרא הסופר הראה את הדרך  וכפי"
כסולת נקי'", היינו, שתחילה השלים ענינו ושליחותו בבבל, ורק לאחרי כן 

 עלה לארץ ישראל.

וכן הוא אצל כל רועה ישראל, ועד"ז כל מנהיג בישראל, וכל מי שביכלתו "
]כפסק להשפיע על חוג גדול, חוג קטן, או אפילו על נפש אחת מישראל 

קיים עולם מלא", כמו אדה"ר, .™. המשנה: "המקיים נפש אחת מישראל 
ש"נברא יחידי", כדי שיהודי בסוף כל הדורות ידע וירגיש שהוא "עולם 

שכיון שיש לו השפעה בד' אמות שלו, ויכול להציל נפשות  –מלא"[ 
מישראל, "פיקוח נפשות" ]אפילו כשמדובר אודות פרנסה, שגם בזה הרי 

עירך קודמין"[, עליו לערוך חשבון־צדק ולשאול את עצמו: האם רצונו  "עניי
 לעלות לארץ ישראל, או שרצונו לברוח ממילוי תפקידו ושליחותו!"

 ונוסף על כך בשיחת יו"ד שבט תשל"ו:

וואס דאס איז כמדובר כמ״פ אז ס׳זיינען דא רבנים און ראשי ישיבות און "
יתם אין חו"ל, און זיי אנטלויפן אין מנהיגים וועלכע לאזן איבער צאן מרע

אה״ק. וכמדובר כמ״פ דעם גודל האחריות שבזה, און איך וויל ניט מאריך זיין 
 אין די שארפע לשונות וואס ס׳שטייט בנוגע צו ענינים דומים לזה.
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וואס אין דערויף האט מען אויך געזעהן דעם לעבעדיקן ביישפיל פון דעם "
געהאט די מעגליכקייט אוועקגיין פון יענע בעל ההילולא, וואס ער האט 

מדינה א סאך יארן איידער ס׳איז געווען דער מאסר והגאולה כו', וויסנדיק 
פאר בני ביתו,  –אז ס׳איז אן ענין של סכנה נפשות בפועל פאר אים, ובמילא 

 פאר תלמידיו ותלמידי תלמידיו, –ובמילא 

יז וואנעט מ'האט אים אעפ״כ איז ער ניט אוועקגעפארן פון דארטן, ב"
מכריח געווען אוועקפארן, דורך דערויף וואס ס׳איז געווען דער ענין המאסר, 
און דערנאך איז געווען אזא השגחה אויף זיינע פעולות, ביז אז מ׳האט 
געקענט אויפטאן מעבר לגבול מערער וויפל מ׳האט געקענט אויפטאן 

ארטן, משא״כ אין די דארטן, ערשט דעמולט איז ער אוועקגעפארן פון ד
גאנצע שבע שנים שלפנ״ז, איז ער געשטאנען )פון דעם ערשטן רגע( אין א 
מצב פון סכנת נפשות בפועל, סיי בנוגע צו זיך, סיי בנוגע צו בני ביתו 

 והעוזרים שלו, אבי צו ניט פארלאזן צאן מרעיתו.

ניט  וואס דאס איז אויך דער חיזוק אויף דעם פס"ד ברור אז א רועה טאר"
אפלאזן צאן מרעיתו אין א מדבר, אין אן ארץ לא זרועה, אפי׳ אויב ס׳איז 
מערניט ווי א ספק בדבר, עאכו״כ אין א מעמד ומצב וואס ס׳זיינען דא ערטער 
וואס מ׳דארף באווארענען נישואי תערובת רח"ל, אדער אנדערע חמורות 

קדוש און א  וואס דערפאר איז א חוב שבחמורות, אדער אפי' קלה שבקלות.
חיוב גמור אז מ'טאר ניט אפלאזן מקומו, ובלשון הגמ' "לא עלה עזרא מבבל 

 שעשאה כסולת נקי'", און ערשט דעמולט האט ער עולה געווען אין א״י. עד

בנוגע צו אנשים פשוטים, האט זיך יעדערער זיין חשבון, און ער דארף  –"
א״י, דערציילנדיק אים  פרעגן ביים חכם שבעירו צי ער זאל עולה זיין אין

וואס וועט דעמולט ווערן בנוגע לסביבתו וועלכע ער פארלאזט און גייט 
איז עד"ז אויך בנוגע צו עניות בדעה, איז אפי׳ א פשוט .™.  אוועק פון דארטן

שבפשוטים, איז ביי אים אויך דא דער חיוב פון מצות הצדקה ברוחניות, 
 ארויסהעלפן אין הפצת היהדות בסביבתו.

איז מלכתחלה ניטא  –אבער בנוגע צו א חכם ומנהיג ורב וראש ישיבה .™. "
וואס צו פרעגן, ווארום מ'זעט בפועל דאס וואס איז געווארן )רח״ל( מיט די 
קהילות און מיט די חוגים וואס זייערע מנהיגים רוחניים האבן איבערגעלאזט 

ריך בדבר המבהיל צאן מרעיתם, און אנטלאפן אין א״י, ואין כאן המקום להא
 ."וכו'
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 .ט

שישנה  20ויש לבאר עוד בגדר האיסור לצאת מחו"ל, דהנה, מבאר אד"ש
 מחלוקת בענין זה בין רש"י לרמב"ם:

לבן ארץ  –ובהקדים, שישנם ב' סיבות לאיסור היציאה מארץ ישראל 
( מצד ב( מצד קדושתה, שהיא גם הגורמת למצוות התלויות בה. אישראל, 

 בא"י משאר הארצות. הבחירה של הקב"ה

הרמב"ם סובר שכשם שא"י היא המקום המיוחד של בני ישראל בשנים 
כתיקונן, כך בבל היא המקום המיוחד עבור בני ישראל בזמן הגלות, ולכן גם 

 בזמן )תחילת( הגלות הזה האחרון היה עיקר הישוב דוקא שם.

הו " שזאסור לצאת מבבלעל דברי הגמרא ש" 21אבל לשיטת רש"י, שכותב
 ", לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד"

אבל אם אין שם  האיסור לצאת מבבל הוא רק כל זמן שיש שם ישיבות,
 ישיבות, אין כל איסור לצאת משם.

, שכן משמע מפשטות לשון רש"י, וכן 22ומוסיף על כך אד"ש בהערה שם
 – שם ןשכל מקום שחכמה ויראת חטא מצויימפורש במאירי שם, וז"ל: "

שכל  ,וכמו שאמרו כל הדר בבבל כאלו דר בארץ ישראל ,דינו כארץ ישראל
לא אמרו אלא מפני שסתם  [,הלו־]שהדר בחו"ל כמי שאין לו א מה שאמרו

חוצה לארץ אין חכמה ויראת חטא מצויין בה לישראל לרוב הצרות ועול 
 אלא אם כן על ידי עמל גדול וצער גלגול סבל הצרות ,הגליות שסובלים שם

וסתם ארץ ישראל , קורא ה' לשרידים אשרם ההתיאש מהם לעבודת השו
עד שמתוכם משיגים כבוד בוראם וזוכים  ,חכמה ויראת חטא מצויין בה

ועל זו אמרו אפילו שפחה שבארץ ישראל מובטחת לה  ,ליהנות מזיו השכינה
ועל דרך מה שייעד הנביא באמרו וגם על העבדים ועל  ,שהיא בת העולם הבא

 ".אשפוך רוחי השפחות

וטעם הדבר שבמקום הישיבות מצויה "חכמה ויראת חטא" הוא, כמ"ש 
השיטה מקובצת )ועד"ז הוא בהפלאה(: "לפי שיש בה ת"ח ושכינה היא בבבל 

". ומוסיף אד"ש שענין זה אינו דוקא 23בבי כנישתא כו' כדאיתא במגילה
עמהם", והיינו  שכינהשגלו" " כל מקוםבבבל, כפי שמוכח מדברי הגמ' שם "

 האמור בדברי המאירי שע"י "משיגים כו' וזוכים ליהנות מזיו השכינה".

                                                                    
 .)והדרן על מסכת כתובות( שיחה ב לפ' מסעי ( בלקו"ש חח"י20
 ( כתובות קיא, א.21
 .84( הערה 22
 ( כט, א.23
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כמו שכל  –" בנגלהומוסיף עוד אד"ש בשה"ג ואומר, שזהו "מקור מפורש 
במענה לשאלה האם  24למאמר רבותינו נשיאנו –דבר שבפנימיות התורה 

 לנסוע לארץ ישראל:

 א ארץ ישראל!"מאך ד –פארן קיין ארץ ישראל? "ווילסט 

כיון שע"י עבודתו בעשיית ארץ ישראל, הרי זה כאילו הוא דר בארץ 
 ישראל, וממילא אסור לו לצאת משם, כפי שאסור לצאת מבבל.

 .י

ובכלל, מביא אד"ש ששיטת רבותינו נשיאנו לא תמכה בעליה לארץ 
דשם מקשה שיחת כ"ף מנחם־אב תשי"ד, בכוחות עצמו, וכפי שנראה מ

לאיסור שאם אדם לא ביקר בקברי אבותיו עשר )או שבע( שנים, בנוגע 
ששוב לא יעלה לשם, ואם כן, לכאורה, כיצד יכל כלב לבקר במערת המכפלה 

 אחר שלא היה שם?

שישנו חילוק בין מי שלא היה ברצון, למי שלא היה  והביאור בזה הוא,
כיון שזה באונס, "ומטעם זה יכול הי׳ כלב לילך ולהשתטח על קברי אבות. 

שבנ״י לא הלכו להשתטח על קברי אבות כל אותו הזמן הי׳ באונס: בתחילה 
״וירד )יעקב( מצרימה אנוס על־פי הדיבור״; וגם לאחר צאתם ממצרים,  –

הרי היו אנוסים מלהכנס לארץ ישראל, והראי׳, שאלו שניסו  –כשהיו במדבר 
 להכנס לא"י על דעת עצמם, לא הצליחו בכך".

עפ״ז יובן הטעם שרבותינו נשיאינו לא תמכו בהענין ד״יעלו "דרך אגב: ו
כי, הגאולה העתידה תהי׳ באופן ד״כימי צאתך מארץ מצרים  –בחומה״ 

אראנו נפלאות״, וכשם שביציאת מצרים היתה הגאולה קשורה עם משה 
תורה וזמן הקץ דוקא, כך תהי׳ הגאולה העתידה קשורה עם אדם ־ןרבינו, מת

יט א משה רבינו״(, עם מ״ת דפנימיות התורה ועם זמן כמו משה רבינו )״מ
הקץ, וכמפורט סדר הדברים ברמב"ם הלכות מלכים, וכפי שהראו רבותינו 

כיון שהסדר  –נשיאינו בספרים )למי שהי׳ רק מוכן לראות...(. והטעם לזה 
ד״בעל כרחך״ )דהיינו להכריח את בוא הגאולה קודם זמנה( אינו פועל אצל 

 הקב״ה".

* 

הי רצון מהשי"ת שיגאלנו תיכף ומיד ממש, ועלה נעלה וירשנו אותה, וי
 בכחו של משה רבינו תיכף ומיד ממש.

                                                                    
 .912( הובא לעיל, מאגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ח"א ע' תפה. לקו"ש ח"ב ע' 24
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 ב' תקופות ב"פדה בשלום"
 הת' אליהו נחמי' הכהן שיחי' הנדל
 שליח בישיבה

 א.
במאמר ד"ה פדה בשלום תשכ"ו מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א את החידוש שיהיה לעתיד לבוא ע"י מלך המשיח, על המצב שהיה 

 בעולם בתקופתו של שלמה המלך, וז"ל הק' )בסי"א(:

 עתיק מפנימיות ההמשכה' תהי לבוא שלעתיד י"דע, בהמאמר ומבאר"
 יומשך ז"עי, שלמה בימי שהיתה מההמשכה שלמעלה( א"שברדל ס"א)

 בימי. מדריגות' ז יש המלכות שבעליית, ח"בע וכדאיתא. יותר למטה הגילוי
 '. הז מדריגה' תהי ל"ולע' הו מדריגה היתה שלמה

' בט רק הוא במלכות הגילוי', הו דבמדריגה, הוא שביניהם ומהחילוקים"
 י"ע' הי דמלכות במלכות והגילוי) שבה יסוד לבחינת ועד שבה ספירות
 כמו) דמלכות במלכות גם הוא הגילוי', הז ובמדריגה(, שבה ביסוד שנכללה

 (.במקומה שהיא

 שבימי' הו' עלי) דמלכות העליות' דב שהחילוק, בהמאמר וממשיך"
 והענין. למטה שנפלו להנצוצות בנוגע גם הוא( ל"לע' שתהי' הז' ועלי שלמה

(, א"ז) בהמשפיע( מלכות) המקבל התקשרות הוא דנוקבא דיסוד, הוא
 שלמה בימי, ולכן. שבנפעל הפועל כח( כלל בדרך) הוא דמלכות ומלכות

 ההעלאה גם, א"לז ששייכת כמו המלכות בדרגת רק' הי במלכות שהגילוי
 אור להרגיש ששייכים הנצוצות באותם רק היתה למטה שנפלו דהנצוצות

 לכח ועד ע"בבי שהיא כמו המלכות בדרגת גם' יהי שהגילוי ל"ולע. אלקי
 מצד) שייכים אין שלכן ממלכות שנתרחקו הנצוצות גם, שבנפעל הפועל
 עצמם שהם עד כ"כ שנתרחקו הנצוצות ואפילו, אלקי אור להרגיש( עצמם
 .בקדושה ויוכללו יתעלו הם גם, רע כמו נעשו

 בתכלית' יהי( שבו הניצוץ רק לא) עצמו הגשמי שגם, מזה ויתירה"
 רק לא הוא ההתאחדות בתכלית אז' יהי שהגשמי וזה. באלקות ההתאחדות

 הפועל כח גילוי, ליש מאין אותו שמהווה שבו האלקי כח יתגלה שאז מפני
 .ההתאחדות בתכלית' יהי עצמו הנפעל שגם אלא, שבנפעל

 המשכת' תהי אז כי(, מהמאמר לעיל כמובא) הוא זה לכל והטעם"
, שבמלכות במלכות גם הגילוי אז' יהי ולכן(, א"שברדל ס"א) עתיק פנימיות
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 שבדברים הקדושה בנצוצות, הגשמי ז"בעוה למטה גם – מזה ויתירה
 .עצמם הגשמיים בדברים וגם(, שנתרחקו בהנצוצות גם) הגשמיים

( א"שברדל ס"א) עתיק פנימיות המשכת י"שע זה על דהטעם, לומר ויש"
 עצמות( בכללות) הוא עתיק פנימיות כי, הוא, מקום בכל אלקות גילוי' יהי

 אמיתת, ואדרבא, ממנו שחוץ מציאות שום אין ס"אוא עצמות דלגבי, ס"אוא
, עתיק פנימיות גילוי י"ע ולכן, הנמצאים כל של המציאות הוא' ית המצאו

 .אלקות הוא שמציאותו דבר בכל נרגש' יהי

 עתיק פנימיות המשכת י"ע' שיהי בהעולם שהעילוי לומר יש ז"ועפ"
 בימי שגם הדברים לאותם בנוגע גם הוא שלמה בימי' שהי העולם מצב לגבי

' הי אז שהגילוי) שלמה בימי' שהי הגילוי כי. אלקות גילוי בהם' הי שלמה
 והגילוי, הגילוי נמשך שבהם הדברים על נוסף דבר כמו' הי( עתיק מחיצוניות

 ."גופא שלו המציאות אז שיתגלה הוא דבר בכל ל"לע' שיהי

ונקודת המתבאר מכל הנ"ל הוא, שהתכלית הוא ש"עתיק" יתגלה בעולם, 
' ז יש המלכות שבעליית" –ועי"ז ה"מלכות" תתעלה. ובזה יש כמה שלבים 

הדרגה השישית, שהיא הדרגה שאליה הגיע העולם בימי שלמה,  –" מדריגות
שהמלכות עולה ליסוד, ועי"ז היא מתעלית. והארת העתיק  –ענינה הוא 

 שבאה עי"ז לעולם היא מ"חיצוניות עתיק".

אמנם בימי המלך המשיח "מלכות" לא תצטרך לעלות ל"יסוד" בכדי 
; והיינו, ה במקומהבהיותלהתעלות, אלא "פנימיות עתיק" תאיר במלכות 

' יהי( שבו הניצוץ רק לא) עצמו הגשמי שגםשיתגלה בכל דבר בעולם "
 דבר בכל נרגש' יהיש" –", וסיבת הדבר היא באלקות ההתאחדות בתכלית

 ".אלקות הוא שמציאותו

 .ב
, המדה מן אינו הארון מקוםד מבואר, דהא ב"תשכ יהיה גדול ה"בדוהנה, 

אין ו של המקום למדרגה שהינה למעלה ממקום, מביטול המגיע דברהוא 
בזה ענין של "שידוד הטבע", שאע"פ שיש טבע, הלמעלה ממנו שובר אותו 

 ומתגלה דרכו.

' ב ישנם ובזה. לקיםוא' הוי יחוד של הענין הבנת פ"ע הוא, והבנת ענין זה
 : אופנים

, אליו להגיע אמצעי שהוא כיון' הוי שם על מעלים אינו אלקים ששם. א
 להלביש הרב על ,הנמשל אל יגיע שהתלמיד שבכדי, והתלמיד הרב כמשל

 כיון, מעלים זה צמצום אין הרב עבורלמרות זאת,  אך. במשל שכלו כל את
, שכלו צמצום לאחר אותו שרואה רק ולא, שכלו כל את הוא רואה עתה שגם
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)אי הצמצום בעת  זה ענין) שכלו את רואה הוא הצמצום בעת אף אלא
 ,בטבע מוגבל הגשמי, הינו שהרב כיון, במשל ולא בנמשלרק  נמצא הצמצום(

 (.שלא ישנה אצלו בשעת מעשה שייך ולא

 של שבכח; העצמות של ביטויים הינם אלקים שם וגם' הוי שם גם. ב
, מקורו בהצמצום מורגש וכאשר, לגלות והן לצמצם הן יכולת ישנה העצמות

 לשרת בא הוא שגם כיון, שיעלים שייך ולא, הגילוי על מעלים אינו שהוא הרי
. , ולכן מצדו הוא נותן מקום להתגלותקיים גילויה שלשמה המטרה אותה את

 עצמו את מרגיש הוא שאם: למציאות עצמו את מרגיש לא שהוא והיינו]
, להעלים ציווני המלך' אומר הוא הרי, המלך של מציאות ואפילו, למציאות

 זה שגילוי אף הרי, למלך בטל הוא באם אך'; לגילוי מקום נותן איני וממילא
 הוא וממילא, מהמלך חלק הוא הרי, מ"מ, למציאותו סתירה לכאורה הוא
 של מקורו מורגש באם: אחר ובסגנון. בזה לו מסייע ואף להתגלות לו נותן
 [.ל"וד, מצדו הוא וממילא", דרכו לעבור" לגילוי נותן שהוא הרי, לקיםא שם

 המקדש שמקום הדיוט אתר דין לית הלשון יותר בעומק לבאר יש ז"ועפ"
 דלמעלה שהגילוי[, המדה מן אינו הארון מקום ז"ועד] הדיוט אתר אינו

 ."עצמו המקום מצד' הי במקום שהאיר מהמקום

דעליית  –וענין זה מגיע בהמשך להאמור לעיל מד"ה פדה בשלום כ"ו 
המלכות שלעתיד לבוא, היא לא רק עליה כזו ש"בפועל" היא עלתה, אך לא 

בכח הצמצום שבה, בו יפעל שינוי שיהפך  –נפעל בה כל שינוי, אלא בה 
 להיות חלק מהגילוי,

 דיחוד הגילוי ועיקרשלכן גם מסיים את המאמר )דגדול יהיה( באומרו: "
 שלאחרי המתים בתחיית' יהי( אלקים מצד גם הוא שהיחוד) ואלקים' הוי

 וקיבוץ מגלות גאולה) בעולם' שיהי דהגילוי. שבכולם אחרון, גלויות קיבוץ
 מעין רק שהוא ל"וכנ(, ל"לע שיהיו הגילויים בערך) מוגבל גילוי הוא( גלויות
 יותר נעלה] מהסובב הגוף חיות' יהי שאז, מ"ובתחה, ק"דביהמ הגילוי

. המעלות שתי יהיו[, מהגוף ניזונית' תהי הנשמה, שלכן, דהנשמה מהחיות
 ."אלקים משם הוא ששרשו בהגוף' יהי זה וגילוי(, סובב) ג"בל גילוי

 .ג
חלקו  –וענין זה יובן בטוב ע"פ המתבאר בד"ה ובנ"י הלכו תשל"ג 
 השלישי של המשך באתי לגני דש"ז )ועיין בהמבואר שם בארוכה(:

בעבודה ב' קווין, שלעת"ל דשם מבאר על האמור במאמר שיש בכל ענין 
שזה  – 1לכאורה לא יהיו ב' קווין, דהרי נאמר ש"לית שמאלא בהאי עתיקא"

                                                           
 ( זהר ח"ג קכט, א. ועד"ז שם רפט, א.1
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קאי על "פנימיות עתיק", שזוהי המעלה שתתגלה לעת"ל, ומה שכתוב 
בפסוק "ימינך הוי' נאדרי בכח, ימינך הוי' תרעץ אויב", שמשמע מזה שישנו 

הם ב' קווים, אלא ששניהם  של ימין? אך לאמיתו של דבר –קו אחד בלבד 
באופן של ימין. ולעת"ל תתגלה מדריגה זו שהיא נעלית מכל ענין של 
התחלקות, ולא רק שכך יהיה מצד פנימיות עתיק, אלא גם כפי שהקווים 

 באים בציור והתחלקות, גם שם תורגש בהם ההתאחדות שבמקורם בגילוי.

מב"ן שלעתיד ועפ"ז זה ממשיך אד"ש ומבאר שזהו הביאור בשיטת הר
לבוא עיקר המעלה הוא דוקא בנשמות בגופים, כיון שתורגש ההתאחדות 

 שלמעלה בב' הקווים.

וזהו האמור לעיל, שהחידוש שלעתיד הוא שלא רק שתתגלה מעלת 
 העליון כפי שהוא, אלא שהיא גם תורגש בגילוי בתחתון, ומצדו של התחתון.

ה תצוה תשמ"א, ]ולכאורה, ענין זה ממש דומה להאמור בד"ה ואת
שהעבודה בסוף זמן הגלות, שעל ידה זוכים לבנין המקדש ולהדלקת נר תמיד 

וכידוע שכל מה שיהיה לעת"ל הוא ע"י מעשינו ועבודתינו במשך  –במקדש 
זמן הגלות, וכל המשכה שתהיה לעתיד, צריך להיות דוגמתה בעבודה כיום, 

ופן שיורגש בגלוי, וכיון שלעת"ל ההתגלות תהיה של דרגה כ"כ נעלית ובא
 כך הוא גם בעבודה, וכך נאמר שם:

 בגלות נמצא שהוא מזה ונדכא נשבר שהוא בזה הנשמה דעצם הגילוי"
. העצם עם חד כמו הם( הגלויים דכחות הציור) שלו הגלויים כחות שגם הוא
 הוא, ענינים שני( דוגמת) הם דהכחות והציור הנשמה שעצם דזה, לומר ויש
 מהציור למעלה היא שלה והגדר, בגדר מוגדרת היא הנשמה עצם שגם לפי

 הפשיטות, בהעצמות מושרשת שהיא כמו הנשמה עצם מצד אבל. דהכחות
 המאור דבחינת, לומר יש ז"ועפ .חד כולא הם שלה דהכחות והציור דהנשמה
 בענין מוגדרת שהיא כמו הנשמה עצם היא נ"מס י"ע שמתגלית דהנשמה

 י"ע שמתגלית דהנשמה המאור ובחינת, דכחות מציור שלמעלה הפשיטות
 שהיא כמו הנשמה עצם גילוי הוא, בגלות שנמצאים מזה דכתית הענין

 ."[בהעצמות מושרשת

 .ד
וענין זה נראה גם בהמבואר בסיום ד"ה באתי לגני תשל"א, לאחר שמבאר 

שלכן "נורא עלילה על בני אדם",  –אד"ש בארוכה כי יש ענין בירידה דוקא 
מגיע אל הסיום שבו מבואר שהעליה שמהחושך היא  –עלילה נתלה בו וכו' 

 נעלית ביותר, ובלשונו הק': 
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' שיהי ועד, ד"עה חטא י"ע שהיתה הירידה מתקנים, הגלות בזמן ובפרט"
 החטאים בכל הוא ז"ועד', העלי בשביל רק היא שהירידה בגילוי נרגש

 . לזכיות נהפכים התשובה י"שע[, ד"עה מחטא שנשתלשלו]

 ל"שלע, ד"עה חטא י"ע שבאה למיתה בנוגע הוא ז"שעד לומר ויש"
 ז"ועד. חי' יהי שהמת הוא המתים תחיית דענין מ"בכ וכמבואר. לחיים יתהפך

, הראשון לצמצום ועד הכלים ודשבירת הירח דמיעוט להתיקון בנוגע הוא
 ז"עוה' יהי ז"ועי. יאיר עצמו שהצמצום, מזה ויתירה, יסתיר לא שהצמצום

 פי כי יחדיו בשר כל וראו' הוי כבוד ונגלה ש"כמ, אלקות לגילוי כלי הגשמי
( מקיף' )הוי דכבוד להגילוי הן, להגילוי כלי' יהי הגשמי בשר שגם, דיבר' הוי
 (.פנימי' )הוי דפי להגילוי והן

 הבא שעולם דהגם', שתי ולא אכילה לא בו אין הבא העולם ל"שארז וזהו"
', ושתי לאכילה יצטרכו לא מ"ומ בגופים נשמות יהיו שאז' התחי זמן על קאי

 למעלה הגוף' יהי ל"שלע, מזה ויתירה. השכינה מזיו ניזון' יהי הגשמי גוף כי
 ."הגוף מן ניזונית הנשמה' תהי שלכן, מהנשמה גם

שלכן, והמורם מהא הוא, דלעת"ל תהיה עלית התחתון למעלה מעלה, 
ענינה של תחית המתים, הוא לא )רק( שתכנס חיות באלו שהיו בעולם כבר, 
אלא )בעיקר( שהגופים המתים, הם עצמם יחיו, שבזה הרי גם מובן מאמר 
רז"ל "שהנשמה תהיה ניזונית מן הגוף", שהגוף עצמו יחיה, ועי"ז הוא יתעלה 

 למעלה מעלה מן הנשמה.

אלקות תתגלה בעולם, לא כענין ונקודת הענין היא, כמבואר לעיל שה
שיאיר האור, אבל הצמצום ישאר בהעלמו, אלא,  –הנפרד מהעולם 

 העצם שלמעלה מהתחלקות. –שהצמצום עצמו יאיר, שיורגש גם בו מקורו 

 .ה
עצמות אור א"ס  –והמורם מכל הנ"ל הוא, שלעתיד לבוא פנימיות עתיק 

 –י של העולם תתגלה בעולם, באופן שהיא מגלה את מהותו האמית –
ש"מאמיתת מציאותו נמצאו כל הנמצאים", ויורגש בעולם שכל מציאותו 

 היא מאחדותו ית' גם בכלים שלו.

 והנה, בד"ה פדה בשלום תשמ"א, מבאר אד"ש, וז"ל הק':

 ס"דאוא הגילוי' יהי שאז כיון, המשיח בימות' שיהי הבירור כ"משא. ™".
 הבירור אז' יהי לכן, בשוה וםמק בכל הוא זה דאור, הצמצום שקודם ג"הבל

 כי, למעלה המתברר והעלאת, למטה האור וירידת המשכת של באופן לא)
 שהם כמו) עמים אל אהפוך אז שלכן, מקום בכל יאיר שהוא כמו שהאור( אם

 .אחד שכם לעבדו' גו כולם' גו( ובמקומם במציאותם
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'. השני לתקופה ראשונה תקופה בין חילוק יש גופא שבזה אלא"
 בהעולם' שיהי אלקות הגילוי, ב"במע חידוש' יהי לא הראשונה דבתקופה

, גופא העולם מצד לא אבל, מקום בכל שמאיר ג"הבל ס"אוא גילוי מצד' יהי
( שלהם והביטול) דהנבראים הגילוי אז' יהי ולכן. נוהג כמנהגו שעולם מכיון

 שהיא, התורה דפנימיות וההשגה ההבנה ד"וע. ]מציאותם על נוסף דבר כמו
[. ל"כנ, פ"עכ חלישות או שינוי בזה שייך שלכן, האדם על נוסף דבר כמו

, לומר יש, ב"במע וחידוש שינוי' שיהי המשיח דימות' השני בתקופה כ"משא
 ."גופא העולם וגדר טבע מצד גם' יהי( בהנבראים והביטול) בעולם שהגילוי

יהיה חידוש ]ולהעיר, שבמאמר זה הוא ביאור ע"פ שיטת הרמב"ם שלא 
במעשה בראשית בתקופה הראשונה, ודלא כהמבואר בכ"מ בחסידות, 

 שעיקר ענינו של משיח הוא בחידוש מנהגו של עולם, ואכ"מ[.

ולכאורה נראה לומר, שהבנת ב' תקופות אלו שקשורה עם החידוש 
 שבבאתי לגני הנ"ל, וכן בהמבואר לעיל,

חיה, הרי שבתקופה שכיון שהחידוש דתחיית המתים הוא שהגוף עצמו י
שלפניו הוא לא יחיה, אף שתכנס בו חיות, כיון שהחידוש דתקופה השניה 
הוא שהצמצום וחושך עצמו יאיר, ולא רק שהגילוי והאור )שבנשמה( יאיר 

 בעולם )ובגוף(.

ואולי י"ל שזהו גם הדיוק בד"ה זה דתשכ"ו, שיש חילוק בין התגלות כח 
 עצמו הוא אלקות.הפועל בנפעל, לבין התגלות שהנפעל 

 .ו
ולכאורה, את החילוק הנ"ל, ניתן לראות גם בדברי אד"ש בהדרן על 

 הרמב"ם דתשמ"ט, וז"ל הק בס"ה:

הארץ דעה את  מלאה" –. ובפרטיות יותר יש בזה ב' אופנים ודרגות ™".
 ":מכסיםה'", ו"כמים לים 

"החילוק שבין "מלא" ל"מכוסה", הוא, שב"מלא" נשאר הכלי בציורו 
דם, משא"כ, שלא רואים עוד את הכלי, כלומר, המילוי אינו מבטל ומשנה הקו

 הכלי, ואילוי הכיסוי )משנה ו(מבטל הכלי.

הארץ דעה את ה'", פירושו, ש"הארץ" נשארת מציאות  מלאה"ובנדו"ד: "
לעצמה, ובמילא, גם כאשר "דעה את ה'" מתמלאת כל מציאות "הארץ" עד 

יון שסו"ס נשארת הארץ מציאות לעצמה, שאין נקודה אחת פנוי', הרי, מכ
שהנהגת הארץ )והאדם( תהי' שלא כ"דעה את ה'"; משא"כ  אפשרותיש 

ל"דעה  מכוסה ובטלה לגמרימכיון שמציאות הארץ  –" מכסיםב"כמים לים 
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את ה'", בדוגמת קרקעית הים שמכוסה )ובטלה לגמרי( במים )כמ"ש 
אפשרת להנהגה שלא  "(, איןמי הדעתהרמב"ם לפנ"ז ש"מים" רומז ל"

כ"דעה את ה'", כי, הארץ כולה מוקפת ומכוסה לגמרי עד שלא רואים דבר 
 ".דעה את ה'נוסף מלבד "

 ובהמשך מבאר עוד יותר בעומק יותר:

 האופנים לב׳ בהתאם הם הרמב״ם שבהתחלת ה׳ בידיעת האופנים וב׳. י"
 הארץ ״מלאה – הרמב״ם שבסיום( המשיח בימות, בשלימותה) ה׳ בידיעת

 :מכסים״ לים ו״כמים ״'ה את דעה

 כל ממלאת זו וידיעה) שיודעים שאף', א שבהלכה הידיעה אופן מצד"
, מ״מ", המצאו מאמתת אלא נמצאו לא. .  הנמצאים ש״כל( המציאות

 השלימות רק להיות יכולה – שלהם המציאות בגדרי הנמצאים נשארים
 אבל, ״'ה את ב״דעה מלאה נעשית שהארץ, ״'ה את דעה הארץ ד״מלאה

 .מציאותה בגדרי הארץ נשארת, אעפ״כ

 – להמצאות״ יכול אחר דבר ש״אין', ב שבהלכה הידיעה אופן מצד אבל"
 לגמרי ובטלה מכוסה נעשית שהארץ", מכסים לים ד״כמים להעילוי גם באים
, היינו, ״'ה את ״דעה מלבד מציאות שום רואים שלא, ״'ה את ״דעה, במים
 שום אין זה ומלבד, ״'ה את ״דעה, ״מים״ – הוא שלה המציאות שגדר

 .להמצאות״ יכול אחר דבר אין,"מציאות

 מלך להלכות תשובה הלכות שבין החילוקים לבאר יש כהנ״ל ע״פ. יב"
, ״'ה את דעה הארץ ״מלאה רק הרמב״ם מביא תשובה שבהלכות — המשיח

 :מכסים״ לים ״כמים גם מוסיף המשיח מלך ובהלכות

 דימות המצב הרמב״ם מבאר תשובה שבהלכות( ס״ד) לעיל נתבאר"
 פעם פרתו כשגעתה לדבר דוגמא –) הזה בזמן התומ״צ לקיום בנוגע המשיח

 הרמב״ם כותב המשיח מלך בהלכות משא״כ(, ישראל של גואלן נולד כי שני׳
 הענינים שפרטי, מובן ומזה. עצמם אלה בימים המשיח דימות ההלכות פרטי

 ומצב המעמד ערך לפי אלא אינם תשובה בהלכות שכותב המשיח דימות
 בקיום יתוסף שעי״ז) בזה השלימות תכלית של באופן – ועד, הזה בזמן

 (.הזה בזמן התומ״צ

 שלו המציאות שגדר) מכסים״ לים ד״כמים באופן ה׳ שידיעת ומכיון"
 הזמן״ ״באותו כשנמצאים רק שייכת השלימות בתכלית"( ה׳ את ״דעה נעשה

, ה׳״ את דעה הארץ ״מלאה רק כותב תשובה בהלכות, לכן –( הזה בזמן ולא)
 שהם, והעולם האדם מציאות גדרי שמצד העבודה באופן השלימות תכלית
 המציאות בגדרי עדיין נשארים, אעפ״כ אבל, ה׳״ את ב״דעה מלאים נעשים
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 בימות שתהי׳ השלימות את גם מוסיף המשיח מלך בהלכות ורק ;שלהם
 את דעה הארץ מלאה ״כי –( הזה בזמן העבודה לאופן בערך שלא) המשיח

 דהאדם המציאות שגדר באופן תהי׳ ה׳ שידיעת, מכסים״ לים כמים ה׳
 ״מי, המים היא שמציאותו הים בדוגמת, דאלקות המציאות נעשה והעולם
 ."ה׳״ את ״דעה, הדעת״

וע"פ האמור לעיל )מד"ה פדה בשלום תשמ"א(, נראה לומר בהבנת ענין 
 ה, שיש ב' שלבים בימות המשיח:ז

מצב שבו העולם נשאר במציאותו, "עולם כמנהגו  –השלב הראשון הוא 
נוהג", אלא שמתווספת בו אפשרות לקיום התורה והמצוות באופן שלם, 

 גדרי שמצד העבודה באופן השלימות תכלית, ה׳״ את דעה הארץ ״מלאה"
, אעפ״כ אבל, ה׳״ את ב״דעה מלאים נעשים שהם, והעולם האדם מציאות
 ".שלהם המציאות בגדרי עדיין נשארים

וזהו המצב שאותו מתאר הרמב"ם בהלכות תשובה, כיון שזה מה ששיך 
בזמן הגלות, שאין אנו מרגישים כיצד גילוי אור הא"ס הוא חלק  –אלינו כיום 

 מהעולם ולא דבר מחודש שכביכול איננו חלק מהעולם.

יש חידוש במעשה בראשית, ולאחר מכן מגיע השלב השני, שבו 
 המציאות נעשה והעולם דהאדם המציאות שגדר באופן תהי׳ ה׳ שידיעת"

", ה׳״ את ״דעה, הדעת״ ״מי, המים היא שמציאותו הים בדוגמת, דאלקות
 וזהו החידוש שמוסיף הרמב"ם בהלכות מלך המשיח.

שבה מורגש בעולם כיצד כל מציאותו אינה  –וזוהי התקופה השניה 
מעצמו, אלא היא "מאמיתת המצאו", ולא רק שיתגלה כח הפועל שבנפעל, 

 אלא שיורגש בנפעל עצמו שכל ענינו הוא האלקות.
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 מלך ורב
 הת' אליהו נחמי' הכהן שיחי' הנדל
 שליח בישיבה

 א.
 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 1בשיחה הידועה על קיסר ופלגי קיסר

 שליט"א )תוכן מהלך השיחה בקיצור(:

נאמר בפסוק ש"עבדי דוד מלך עליהם" ובפס' אחר ש"דוד עבדי נשיא 
להם לעולם", ולכאורה יש כמה חילוקים בין לשונות הפסוקים. כמו כן 
הגמרא בפ' חלק מדברת על כך שעתיד ה' להעמיד לישראל "דוד אחר", 

", ומתרצת לעולםשאינו דוד המלך, ומקשה הגמ' מהפס' ש"דוד עבדי . . 
 ופלגי קיסר. שמדובר בקיסר

בכדי לבאר את דברי הגמרא, לאחר שהונח היסוד שמדובר באדם אחד 
שיש בו שני ענינים, ממשיך אד"ש לבאר את ענינו של משיח, שבתפקידו 
ופעולתו ישנם ב' ענינים: )א( לכוף כל ישראל, ולהלחם מלחמות ה', ויבנה 

את ה', בית המקדש ויקבץ נדחי ישראל, ועד שיתקן את כל העולם לעבוד 
שזהו ענינו של מלך בכלל. לבד זאת )ב( משיח גם יהיה חכם גדול יותר 
משלמה המלך ונביא גדול, ולכן הוא ילמד תורה עם כל העם, והיינו, שמ"ש 

 "שיהיו כל ישראל חכמים גדולים כו'", הכל הוא ע"י משיח.

זה, מבאר אד"ש את חילוקי הלשונות בפסוקים, שזה שהוא נקרא ־פי־ועל
עבדי", משיח כפי שהוא המשך לדוד המלך, וזה  דוד" הוא ע"ש ""נשיא

שהפס' ממשיך "ורועה אחד . .", הוא מכיון שהמשכה זו של משיח תהיה 
באופן פנימי, ולא )כמבואר בהערה( כמו ה"נסיכי אדם" שהמשכתם היא 
באופן מקיף, ואע"פ שמשיח הוא אחד מהם, מ"מ, יש בו שני ענינים, וענין 

ות הוא חלק ה"רועה" שבו. ]אך כיון שאין אופן ההשפעה של זה של הנשיא
 הנשיא באופן של רוממות, לכן הוא רק "פלגי קיסר"[.

", כיון אחרובזה יובן מפני מה זהו רק המשך לדוד המלך ולא "דוד 
שבתורה לא יכולים להיות שינויים; אבל משיח כן נקרא דוד אחר, כיון שהוא 

לעבוד את ה'  כולו העולםוא "יתקן את שהרי ה –יפעל חידושים בעולם 
ביחד", ועד שלא יהיו מלחמות ורעב וכו' וכיו"ב, שענין זה אע"פ שאינו שינוי 

 מחוקי הטבע, מ"מ, יש בו משום חידוש בהנהגת העולם.

                                                           
 ( לקו"ש חל"ה שיחה לפ' ויגש.1
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ולכן משיח נקרא קיסר, שמלכי רומי נקראו כן ע"ש שהמלך הראשון נולד 
משיח יפעל שינוי בעולם שלא שלא באופן הרגיל, אלא דרך הדופן, וכך גם 

 ע"ד הרגיל.

ומסיים אד"ש, שדוקא חלק הנשיאות הוא קיים "לעולם", כיון שפעולות 
אלו שמשיח יעשה בתור מלך יסתיימו בהשלמת הפיכת העולם למקום שבו 
אנשים חיים בשלום אמיתי בין איש לרעהו וכו', ואז אין )כ"כ( צורך במשיח 

 שהרי התורה היא נצחית.כמלך, אלא כנשיא המלמד תורה, 

 ב.
והנה, בהערה על התיבות "הרי אין צורך )כ"כ( בפעולת משיח בתור 

 ג"פ שם צ"להצ צ"בסהמ וכהשאלה", מציין אד"ש בהערה, וז"ל "מלך
 אז משיח של המלוכה שענין החסידות ד"ע ש"וע. (ב' ע שם ז"אדה מאמרי)

 ."ש"ע .מקיף' בבחי המשכה אלא, כפשוטה המלכות הנהגת אינה

והיינו, שהצ"צ במצות מינוי מלך מבאר, שהצורך במלך הוא בגלל שני 
. שהמלך בטל לה' בתכלית, ולכן ע"י שהעם בטלים אל המלך, הם אטעמים: 

. בכדי שהוא ינהיג את העם כראוי, שלא יהיה מצב של "איש בבטלים אל ה'. 
 את רעהו חיים בלעו", "והמלך במשפט יעמיד ארץ גו'".

אלו הם רק לאנשים פשוטים, אבל התלמידי חכמים, ובפרט ושני טעמים 
אלו הנשמות הגבוהות, אינם זקוקים למלך עבור סיבות אלו, אלא רק לנביא 
ושופט, ואלו הם נשמות הגבוהות שבטלות בביטול גמור ]ולא רק ביטול 
היש, כמו הביטול למלך[ ולכן הם נקראים "אחים ורעים למקום, או בנים", 

 קוקים למלך.ולכן הם לא ז

ולאחר שמבאר הצ"צ בארוכה את ענינו של דוד המלך, הוא מקשה: ע"פ 
שמלך הוא רק לאלו שאינם תלמידי חכמים, הנה  –מה שביארנו בתחילה 

לעת"ל שכולם יהיו תלמידי חכמים, "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 
צוה מכסים", וא"כ מה שייך בחי' מלך עליהם? ויתירה מזו קשה על עצם המ

שבתורה, דכיון שהתורה היא לכל ישראל גם לת"ח והנשמות הגבוהות, לכן 
 גם להם יש חיוב במינוי מלך, והכיצד, והרי ביארנו שאינם זקוקים לו בכלל?

כאן, נכנס הצ"צ לבאר את ענינו של המלך במדרגה גבוהה יותר: התורה, 
ה עם כל הינה בלי גבול, ולכן כמה שמשיח ילמד את סודות פנימיות התור

ישראל, מ"מ, הרי בודאי שישאר חלקים שהוא יכיר, אך הוא לא ילמד את 
כולם; ומכיון שענינו של מלך הוא שאת פקודותיו העם צריך לשמור אע"פ 
שאינם מבינים, כיון ששכלו של המלך הינו שלא בערך נעלה מן העם, וכך 

י הדורות מכל חכמ –עד"ז במשיח, שהוא "ישכיל . . ירום ונשא וגבה מאד" 
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שלפניו, וכשילמד תורה את כל ישראל, הרי שלא יוכל להמשיך את כל 
 השגותיו הגבוהות, והוא ימשיכם בדרך מקיף.

וממשיך לבאר בדרך הקבלה, שדוד היה מלכות דאצי', ולכן הוא היה מלך 
על בי"ע, אבל הנשמות דאצי', הם בבחי' אחים, אבל מלך המשיח יהיה 

וא"כ הוא נעלה ושלא בערך גם לנשמות מלכות דא"ק שמקבל מא"ס, 
 הגבוהות שהיו במשך כל הדורות, ולכן הוא יקרא מלך עליהם.

 ג.
ויש להוסיף קצת בביאור ענין זה, לבאר מהן ב' דרגות אלו בלימוד, שאחת 
מהן יוכל מלך המשיח להמשיכה בהבנה והשגה של בני ישראל, ואילו השניה, 

 ך מקיף.הוא לא יכול, והדרך היחידה היא בדר

ובהקדים, שע"פ המבואר בהערה הנ"ל משמע, שישנם ב' דרגות במלוכת 
פעולותיו המיוחדות בעולם, ולימוד סודות פנימיות התורה  –המלך המשיח 

 בדרגה הנעלית ביותר.

והנה, בהדרן על הרמב"ם שאמר אד"ש בתשמ"ו, מבואר בסעיף יב: 
 – ע"בפ ענין( אלא, םהעול את לתקן בכדי לא) הוא משיח של ענינו, כלומר"
 בנה" לאחרי' יהי שזה –( בעולם) המשיח ביאת וענין". דוד מבית מלך"

 שיומשך, הוא –" בודאי משיח" הוא שאז", ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש
 אלא (,העולם תיקון מענין למעלה שהוא) המשיח מלך בעולם ויתגלה

 עד, בשלימות' יהי העולם שגם", כולו העולם את( גם) יתקן" מזה שכתוצאה
 .""מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה" אשר

ותוכן קטע זה יובן ביותר ע"פ המבואר לעיל, שענינו של מלך המשיח 
הוא זה שהוא מרכבה ל"מלכות דא"ק", ועד למלכות דא"ס, וכמו שמובא 

 הוא יחידה שענין ומכיון ,2יחידה לבחינת יזכה שמשיח( בהדרן, "63בהערה )
 משיח לכן –" בלבד עולם של ליחידו תשוקתה רק היא כי, מיחיד שמקבלת"
 ",עולם של יחידו דוגמת – עצמו בפני ע"הו( יחידה בחינת)

כלומר, שענינו של משיח שהוא ענין בפני עצמו, הוא זה שהוא בטל לא"ס 
 ב"ה, ולכן הוא יזכה לעילויים הגדולים, וכדלהלן.

ומלבד זאת יש ב' ענינים נוספים שאותם המשיח צריך לפעול בעולם: 
לכוף כל ישראל לילך בה וכו', ולאחר מכן לגלות את ה"תורה חדשה 

 .3"צפונותיה ומסתר טעמיה סוד" –)ש(מאיתי תצא" 

                                                           
 תשי"ג פ"ה, שה"יחידה" שרשה הוא מא"ק.( ולהעיר מהמבואר בד"ה באתי לגני 2
 ( רש"י, שיר השירים א, ב.3
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 ד.
ויש להקדים עוד, ולהביא מקצת ממה שזכינו וביאר אד"ש מה"מ 

 :4ב"הדרנים" על הרמב"ם

 ולא רעב לא שם יהיה לא, הזמן ובאותוכתב הרמב"ם, וז"ל "בסיום ספרו 
 המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה. ותחרות קנאה ולא, מלחמה
 יהיו ולפיכך. בלבד' ה את לדעת אלא, העולם כל עסק יהיה ולא ,כעפר מצויין
 כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל
 .""מכסים לים כמים' הוי את דעה הארץ מלאה כי" שנאמר, האדם

 ומדיוקי הלשון בהלכה זו, מובן ש:

החידוש לעתיד לבוא יהיה בעיקר בכך שאז יוכלו לקיים את כל המצוות, 
מצוות ידיעת השם )שבה פותח הרמב"ם  –ובפרט את הראשונה שבתורה 

 בתכלית השלימות. –את ספרו( 

הגשמי, הוא לומר שלא יהיו מונעים וזה שמתואר בהלכה גם החלק 
 ומעכבים כלל, דהיינו, שתהיה השלימות מצד הגוף לזה.

 –ולאחר מכן ממשיך הרמב"ם לתאר את מצב ה"שכל" של בני ישראל 
הכלי שבאמצעותו יכולים הם לבוא לידיעת ה': שישראל יהיו חכמים גדולים 

ועד לכך שבזה ניתנה להם האפשרות להגיע להשגות שכליות נעלות,  –
 ש"ישיגו דעת בוראם".

 –מלבד זאת, ממשיך הרמב"ם שישראל יהיו "יודעים דברים הסתומים" 
ענין זה הוא הכנה לכך שהשגתם תהיה באופן כל כך נעלה, עד שהיא תהיה 

מצד עצמו  –השכל  –באופן של "כמים לים מכסים", השגה באופן שהכלי 
 וס.אינו יכול לתפוס, אבל לעתיד לבוא, יוכלו לתפ

ידיעת החיוב וידיעת השלילה, ובב'  –וכידוע שיש ב' אופני השגה 
זה שישראל "ישיגו דעת בוראם" הוא ידיעת  –הענינים האמורים לעיל 

ש"כמים לים  –החיוב, שיש בזה תפיסה; אבל זה שיגיעו לדרגה נעלית יותר 
מכסים", זה יהיה באופן של ידיעת השלילה, שתמיד תהיה דרגה נעלית יותר 

 שמשיג רק באופן שבטל במציאות, ולא שהוא בעצמו תופסה.

 ה.
 וע"פ ביאור זה בלשון הרמב"ם, יובן היטב החילוק בענינו של משיח:

                                                           
פרק יב )נדפס לסיום  –( ראה בהנלקט ב"הלכות מלך המשיח" עם ביאורי אד"ש מה"מ 4

 הרמב"ם ה'תשע"ד(.
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ענינו הראשון  –ישנם ב' ענינים  –כאשר מדברים על פעולותיו של משיח 
שהוא הבאת הגאולה, ע"י זה שהוא דואג שכל בני ישראל יהיו בארץ ישראל 
ויהיו עוסקים בתורה ובמצוות, ושלא יהיו להם מונעים ומעכבים מאומות 

 העולם.

וענינו השני שהוא גילוי סודות התורה, שהוא )כמבואר במאמרי אחש"פ( 
שכולם תופסים ומשיגים לימוד לכל ישראל יחד ]באופן של ראי'[, באופן 

 את לימודו.

אופן זה הוא בדרך של "ידיעת החיוב", כלומר, גילוי האלקות שבערך 
 "(.הוי'" )לעומת "ומלאה הארץ דעה את בוראםלנבראים "ישיגו דעת 

שכן בכלותו  –בין שני ענינים אלו, הענין הראשון הרי הוא מוגבל לזמן 
 ' וכפשוט.לבנות את המקדש אין צורך לבנותו שוב וכו

אמנם הענין השני, כיון שכל הזמן האדם מתעלה בדרגתו הרוחנית, הרי 
שבכל פעם הוא מבין את האלקות שבדרגה נעלית יותר ב"ידיעת החיוב", 

 ולכן כל הזמן ימשיך לימוד באופן זה.

פעולותיו של המשיח כ"רועה", יש את התגלותו  –אך גם לאחר כל זה 
דוד" שזכה ליחידה, והיינו, שהוא מגלה  זה שהוא "מלך מבית –של משיח 

 את האוא"ס שלגמרי למעלה מתפיסתם והשגתם של הנבראים.

המשכה בדרך  –אופן המשכה זה הוא כאחד משמונת ה"נסיכי אדם" 
 מקיף, באופן של "ידיעת השלילה".

שהמלך הוא בדרגה רוחנית כל  –ממצות מינוי מלך  –וזהו האמור לעיל 
ל ממנו, לא די להיות כתלמיד בפני רבו )"ידיעת כך נעלית, שבשביל לקב

החיוב"(, אלא צריך להיות כעבד לפני מלכו )"ידיעת השלילה"(, בביטול 
 אליו, ורק כך אפשר לקבל המשכה זו ]כמו הים שבטל למים המכסים אותו[.

 ו.
( בהדרן, שבמלכים יש ב' ענינים: )א( 63וזה יובן גם בהא דמייתי בהערה )

אה מהעם, שהעם הם אלו שמנשאים אותו עליהם, ועי"ז הם מלך שמלוכתו ב
 עושים אותו למלך, וכמו שנאמר "אין מלך בלא עם".

ו)ב( "מלך בעצם", שאין הוא זקוק לעם בכדי להיות מלך, ]אמנם בכדי 
שתתגלה בחינה זו הוא זקוק לעם שמשיכו את רצונו בגלוי, אך בכדי להיות 

 בלא העם. מלך[, )כי( הוא יכול להיות מלך גם

בהמשך תער"ב, מבאר אדמו"ר )הרש"ב( נ"ע כי דרגה  –במקור הדברים 
זו השניה, היא רק למלכי בית דוד, כיון שמלכותם היא גילוי מלכותו ית' 
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בעולם, וכיון שהוא "מלך בטרם כל יצור נברא", כך גם הם בדרגת "מלך 
 בעצם" שאינו זקוק לעם בכדי למלוך, משא"כ האופן הראשון.

יך בהערה, שזוהי הסיבה שמשיח נקרא "מלך מבית דוד", כי הוא וממש
 מלך בעצם, שלמעלה מענין תיקון העולם.

מבאר אד"ש את שני ענינים אלו בסגנון אחר: יש מלך שמלוכתו  5ובמ"א
ענינו של מלך לדאוג לעם, ללחום עבורם וכו'; ויש  –באה מפעולותיו כמלך 

 להיות מלך.שאין הוא זקוק לעם בשביל  –מלך בעצם 

והמורם מזה בנדו"ד, ענינו של המשיח כפעולת מלך, כיון שזה מוגבל 
ליחס שלו עם העם, מוכרח שענין זה יפסק, כיון שבזה הוא מגבל לפי אופן 

שכל זמן שיש מי שלא חזר לדרך התורה, הוא צריך להיות מוטרד  –העם 
איך שהוא כשלעצמו, ענינים אלו  –עמו; אבל כל מה שנעלה מפעולות אלו 

 ודאי נצחיים המה, והם הקשורים עם לימוד התורה.

 והנראה בעיני כתבתי, ויש לעיין עוד בכל זה.

                                                           
 (.011( לקו"ש ח"ל שיחה ג לפ' חיי שרה ס"ד )עמ' 5
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 נצחיות מלכות בית דוד
 הת' אליהו נחמי' הכהן שיחי' הנדל
 שליח בישיבה

 א.
בני ישראל ביקשו משמואל הנביא מלך, הורה לו ה' להמליך את  כאשר

 להם והורה ישראל כל את הנביא שמואלאסף  . ובעקבות זאתהמלך שאול
 .המלך יהיה מי' ה בשם

להלחם עם עמלק, ממלוכתו של שאול, שלח אותו שמואל  שנהכ לאחר
בעקבות  וכשלא השמידו, הורה הקב"ה לשמואל להמליך את אחד מבני ישי.

חוץ ממשפחתו  אחד אף אך, דוד את המליךזאת, הלך שמואל לבית לחם ו
 .מזה ידע לאהקרובה 

בזמן זה סרה רוח ה' מעל שאול, ולאחר תקופה קצרה שדוד שימש אותו, 
וכך  ,איש כארבע מאות דוד סביב התקבצובתקופה זו  .אחריו לרדוף החל הוא

 הסתובב במשך תקופה.

, לדוד וביקשו ממנו שימלוך עליהם יהודה שבט ובא שאול מות לאחר
 ישראל בני כל והגיעשל יריבות עם מלכות זרע שאול,  שנים שבע ולאחר

 .וביקשו ממנו למלוך עליהם

שלכן ולכאורה צריך להבין, במה נשתנתה מלכות דוד ממלכות שאול, 
לשאול היה בהודעה מלמעלה לכל ישראל, ואילו בדוד היה צריך לעבור דרך 

 ?כל ההשתלשלות הנ"ל עד שנעשה מלך על כל ישראל

 ב.
במסכת שבת בסוגיית מתן תורה,  המבואר ובהקדיםזה,  לבאר ישאולי ו

 אם, להם ואמר כגיגית הר בני על כפה הוא התורה את ה"הקב נתן שכאשר
 ,1קבורתכם תהיה כאן, התורה את תקבלו לא

יחטאו חלילה,  ישראל בניכאשר  –" לאורייתא רבה מודעה מכאן" יןיעדו
 .בה לגמרי ונירצש ולא ,בכפיה נו את התורהבליקמן המוכן:  תירוץלהם  יש

                                                           
 ( ולהעיר מפי' החסידות: הוא הרעיף וגילה להם אהבה רבה, עד שלא היו מסוגלים לסרב.1
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 בתירוץ השתמשו ולא התורה את קיימו הם המן גזרת שבזמן לאחר אך
 לומר להם אין שובהרי זה כקבלתה על עצמם מחדש, ו ,בכפיה היה שזה

 .זה תירוץ

 ויש להוסיף ולהקדים עוד ענין באופן המלכת מלך בישראל:

לקיך, ־דהנה נאמר בפ' שופטים "שום תשים עליך מלך, אשר יבחר הוי' א
 מקרב אחיך תשים עליך מלך" וגו'.

קב"ה בוחר ומפסוק זה משמע, שבמינויו של מלך ישנם ב' חלקים: )א( שה
 בו למלך, ו)ב( שבני ישראל שמים אותו עליהם למלך.

 ג. 
, לשאול המלוכה ניתנה כאשרד :כאןזה הביאור ־פי־ואולי יש לומר על

, , לולי חטאו בעמלק'כוו נצחית מלוכה להיות להויכהיא היתה ש אמנם אףה
אלא שמסרו להם מלמעלה  ,העם של מלאה התמסרות כאן תההי לא, מ"מ

 שכך הוא רצון ה'.

 זה אין הרי, גלעד ביבש מלחמתו לאחר שקיבלוהו אלו דגם, נראהו
לאחר שניצח  'וכו עמו' שה כאחד אלא, עצמם מצד כמלך שקיבלוהו
 .במלחמה

 .[ע"וצ, התקיימה יש מקום לומר שזוהי אחת מהסיבות שהיא לא ואולי]

שמינויו ע"י הקב"ה היה, אך באופן שלא ידעו  כיון, המלך דוד אצל םמנא
 ממנו לבקשו עצמם מצדהיו צריכים ללכת אליו  ישראל בני מכך, ולאחר מכן

 מסרוהתו מלכותו עול את עצמם על קיבלו שהםבזה ש הרי, עליהם ךושימל
 נעשה מלכותו מלכות שלימה. ,כולם אליו

שענין , אחר שלא מזרע דוד מלך שיהיה שוב שייך לא עפ"ז יובן מפני מהו
 – "ישקר לא ישראל נצח"ש וןכי ,אחרמישהו  ימנה לא' שה רק לאזה הוא 

  ;למטה מלמעלה

, כיון שלאחר אחר מלךשיהיה  שייך לא למעלה מלמטה גם אלא
שמקבלים מלך, שוב כל מציאותם של העם קנויה לו )שלכן על מרידה במלך 

 2חם להקנות את עצמם לאחרחייבים מיתה(, ולאחר הקנאה זו, אין בכו
 .)כירבעם לדוג', שהעם ביקש ממנו, וק"ל(

                                                           
 ר"לאדמו להתקשר היה יכול שלא אדמו"ר הזקן של חסידו על הידוע ( ולהעיר גם מהסיפור2

יכול למוסרם שוב, כיון שאינן  והוא לא, שלו לאדה"ז י"ח נ"הנר את מסר שכבר כיון האמצעי,
 ברשותו.
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 כיון דאיכא עולי רגלים מישכח שכיחי
 הענדל שיחי'הכהן  ערבודלום הת' ש

 תלמיד בישיבה

 א.
מסקינן, דהמביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל בעי למימר  1במסכתין

בפני נכתב ובפני נחתם, וטעמא משום "דאיכא עולי רגלים, מישכח שכיחי", 
 היינו דבאופן זה מצויות שיירות.

 מסקנא זו, אין הבנה בדברי המשנה, אך לכאורה, לפי

", החגר ומן הרקם מן המביא אף ,אומר גמליאל רבןדתנן בריש מסכתין "
 דאף הוא בעי למימר בפ"נ. 

 נכתב בפני ל"צ ישראל ארץ של בצד דאפילו, "2וכתב עלה ר"י בתוספות
 מן ומופלג ישראל ארץ ישוב מעיקר ורחוק הגבול בסוף שהוא לפי ,'וכו

 ".וחגר רקם גבי. . ו לתרץ יש וכן .דינים ובתי הישיבות

 –מכל חלקיה  –וכיון דרקם וחגר הינן חלק מארץ ישראל, ובארץ ישראל 
 עלו לרגל, א"כ אין מובן מפני מה צריך לומר בפ"נ, והרי שיירות מצויות?

ולכאורה יש לומר בפשטות, שמכיון שרבן גמליאל חי בדור שלאחר 
ראה ששוב לא עולים כ"כ לירושלים, ואין החורבן, ממילא מובן שכאשר 

 שיירות מצויות,

עמד הוא ופסק, שרק במקום הקרוב לאחת הישיבות או בתי הדינים, וכנ"ל 
 בתוס'.

 ב.
 תימה לכאורה ,ב"נ", 3זה, נראה לבאר את מ"ש בחשק שלמה־פי־ועל

 לעלות ןימחויב ישראל כל דהא ,שכיחי מישכח נמי י"לא י"ממדה כ"דא
 מאליה ה"ד ג דף בפסחים התוס לדעת' ראי מזה נראה ולכאורה? לרגל

 דהוריות בירושלמי באמת משמע וכן ,ומפסח מראיה פטורין ל"חו דיושבי
 ."ש"ע א"פ

                                                           
 ( גיטין ד, ב.1
 ( ד"ה ואשקלון.2
 .שכיחי מישכח רגלים עולי דאיכא כיון ה"בד –ד, ב ( 3
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 מלבוא הילכו ,לראייה לוי, בן יהושע וז"ל הירושלמי שם )הלכה ב( "רבי
לוי  בן יהושע דרבי טעמא הונא, רב בשם תנחומא רבי מצרים. נחל עד חמת

 ".'וגו עמו ישראל וכל החג את ההיא בעת שלמה ויעש –

 וכ"ה גם בפסחים פרק ז הלכה ו.

 מצרים נחל עד חמת מלבוא עלו לרגל' שלעלי 4ויצא ר"בב מובא גם וכן
 שם ומביא בפסחים' התוס שיטת את 5לאברהם זכור' בס כ"ג מפרש וכן

 .ל"הנ הראיות את באריכות

 ג.
 –אך לכאורה צריך להבין, דהרי אי בעי להביא ראיה מדברי הירושלמי 

 שיושבי חוצה לארץ אינם חייבים בעליה לרגל,

 הרי בירושלמי מפורש שכן עלו לרגל "מלבוא חמת עד נחל מצרים",

וכיצד אפשר להביא ראיה ממשנתינו ששיירות מצויות בכל גבולות אלו, 
שהיו מסופר במתני'  הרי, והמגיעים ממקומות אלו ישנם עולי רגלים כיון

 מרקם למזרח כו'? –ים יותר רובקשיירות רק  ממקומות 

 שמשנתינו מדברת בזמן שלאחר החורבן, יש לומר: –וע"פ המתבאר לעיל 

כאשר היו שיירות מצויות "מלבוא חמת עד נחל  –שבאמת בזמן הבית 
 מצרים", לא היו צריכים לומר בפ"נ בכל גבולות אלו,

אבל לאחר החורבן שבטלו שיירות אלו, נמצאות שיירות אחרות, אבל 
 מרקם למזרח כו'. –בגבולות קטנים יותר 

שהסיבה שאין צורך לומר בפ"נ, היא מצד  מכך היא לתוס' בפסחים והראיה
 רגלים, וק"ל.העולי 

                                                           
 ח ,ערשה פ( 4
 (.נקלבמהדורת פר הליקוטים 'ס)הובא ב א ,א ם"להרמב פסח קרבן' ל( ה5
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 למר צריך ולמר אינו צריך
 הת' שלום דובער שי' ליבעראוו
 תלמיד בישיבה

 א.
מבררת הגמ' מפני מה נדרש מהעדים לומר בפני נכתב  1בריש מסכתין

רבה אומר שהסיבה היא בשביל לוודאות שהגט נכתב לשמה,  –ובפני נחתם 
 ורבא סובר שהטעם הוא מפני קיום השטר.

הגמ' מבררת מפני מה כל אחד לא סובר כחבירו, ואומרת דרבא  2בהמשך
לא סובר כרבה מכיון שלא כתוב "בפ"נ לשמה". ובהמשך הגמ' מגיעה 

 –למסקנא, דלרבא מועיל אם שני עדים יאמרו "ידענו", ואילו לשיטת רבה 
 אין מועיל.

 אמר אי הוא, קיומא משום טעמא ולדידיה : "הואיל3ופירש"י על אתר
 אני? יודע לי מה בפני לי דמה מהימן? לא מי העדים ידי בחתימת ניא יודע
 גיטין בין היכר דתיהוי אכתיבה נמי דמצרכינן לאו אי הוא, דהכי וכיון

 אחד". בעד לקיימינהו דעלמא שטרות בקיום לאיחלופי אתי לשטרות,

 שעד א' יכול לומר ידעתי, וזה יועיל.והמורם מדבריו, 

אך תוך כדי דבריהם רש"י, מ מבארים באופן אחרוהנה, תוס' על אתר 
 דלא בינייהו', איכא 'ידעתי למימר בעי לא לעילמבארים הם דלשיטת רש"י "

 צריך". לא ולמר צריך דלמר הנהו אלא למינקט בעי

"מ זו והיינו, דמכיון שלעיל הגמ' הביאה כמה נפק"מ בין רבה לרבא, ונפק
 הם חולקים בזה?לא הובאה שם, משמע לכאורה א"כ, שאין 

וענין זה בא תוס' להבהיר, שאין זו קושיא, מכיון שלעיל הגמרא מנתה רק 
 ".להעיד –צריך  לא ולמר ,להעיד -צריך  נפק"מ כאלו "דלמר

                                                           
 ( ב, ב.1
 ( ג, א.2
 מהימן. לא מי אני יודע אמר כי הכא אטוד"ה ( 3
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 ב.
שהיא  –והנה, בתחילת הסוגיא מובא טעם התקנה דבפ"נ ובפ"נ. לרבה 

ובפ"נ : הלכך אומר השליח בפ"נ 4לפי שאין בקיאין לשמה ומפרש רש"י
 וממילא שיילינן לי' אם נכתב לשמה.

ובתוס' )שם(: "והא דפי' הקונטרס דממילא שיילינן לי' אי הוה לשמה 
 . ועוד דא"כ לימא איכא בינניהו אם צריך לישאל". . ואמר אין, אין נראה

 ולכאורה קשה שהרי אין זה מקרה "דלמר צריך ולמר אינו צריך".

כו'" הוא לא על העדות בכלל דהיינו  אלא שצריך לומר שהפי' ב"למר צריך
דאין זה רק אם צריך להעיד אם לאו, אלא שזה קאי גם על הפרטים שבהעדות 

 וכגון "אם צריך לישאל אם לאו".

הוא מקרה דלמר צריך ולמר אבל לכאורה עדיין אינו מובן שהרי גם כאן 
קא דואינו צריך שהרי לרבה צריך לומר בפ"נ ובפ"נ ולרבא אין צריך לומר 

 בפני נחתם אלא אפשר לומר גם "ידעתי".

 .ג
והנה, כאמור לעיל הגמרא שואלת מפני מה כל א' לא סבירא לי' כחברי'. 

 ומבארת זאת מאמירת ידענו אם מועיל.

ה"ג אטו התם כי אמרי בפנינו מי לא והנה, הרמב"ן בפירושו כתב, וז"ל "
מהימן ואע"פ . אבל ודאי מודה רבא דהכא אי אמר אחד ידענא לא מהימני

שהוא משום קיום הגט, דלא הימנוה רבנן אלא בהכי דומיא דנכתב, ואי לא 
 .אמר הכי הו"ל משנה ממטבע חכמים

אטו הכא אי אמר ידענא מי לא מהימן ולא דאיק, ובנוסחי  :ורש"י ז"ל פי'"
נמי לא גרסי אלא אי אמרי ידעינן מי לא מהימני, ופי' תרי שכיון שכשיש 

ותו ואמרי יודעין אנו נאמנין לרבא, מאן דחזי סבר דחד נמי שנים שמקיימין א
כי אמר בפני משום קיום גט הוא ואתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא, אבל 
חד לעולם לא מהימן עד שיאמר בלשון מטבע חכמים בפני נכתב ובפני 

 ".נחתם

 –ונקודת קושייתו היא, שכיון שחכמים תיקנו לומר בלשון מסויימת 
תב ובפני נחתם", שוב לא תועיל אמירתו בלשון אחרת, שהרי הוא "בפני נכ

 "משנה ממטבע שטבעו חכמים"; 

 וא"כ כיצד רש"י ביאר שאין כל בעיה שהעד יאמר "ידעתי"?

                                                           
 ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה. (4
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וא"א לתרץ דרבא אינו חושש לשינוי ורק רבה חושש, שהרי רבה מתרץ 
 שאתי למגזיי' והרי "משנה ממטבע שטבעו חכמים" ורבא בשאלו על רבא
אינו טוען שיכול לשנות מהמטבע שטבעו חכמים, אלא שואל באו"א )שבלאו 

 הכי אתי למגזיי'(.

 .ד
 ובהקדם:שיטת רש"י,  ליישבואולי יש 

כאשר הגמרא אומרת שאין לשנות ממטבע שטבעו חכמים, אין הכוונה 
 שלא לשנות בכלל, אלא שלא לשנות מהתוכן שאותו חכמים רוצים שיאמרו.

האם הגט נחתם ע"י  –ובנדו"ד, מכיון שעיקר האמירה היא עבור בירור 
עדים, שאז בראייתו זו הוא מקיים את הגט; לכן ניתן לעשות זאת גם בכל 
דרך שבה יביא את הדיינים להכרה שהחתימות הינן אמיתיות, גם בדרך של 

 אמירת "ידעתי".

ד"משנה  –ו ]ואואפ"ל, דזהו גם הא דתוס' לא הקשו על רש"י קושיא ז
ממטבע חכמים", מכיון שגם לשיטתם העיקר הוא שיאמר את התוכן, ולאו 

 דוקא את המילים, וילע"ע[.

ובזה גם יובן מה שהוקשה לעיל בתירוץ התוס' "דלמר צריך ולמר אינו 
צריך", שהרי לרבא "ידעתי" הוא ממש כמו "בפני נחתם", אלא בשינוי לשון. 

ת רבה לרבא. שהרי לשתיהם הוא מקרה ולכן אינו נמנה כנפק"מ בין שיט
 ד"צריך" אלא שלרבא אפשר לומר גם את הלשון "ידעתי".

 .ה
אבל לכאורה עדיין אינו ברור, אמנם נכון שלרבא "ידעתי" הוא כמו בפני 

, וזאת בפני נחתם דוקא נחתם ולכן אפשר לומר ידעתי, אבל לרבה צריך לומר
שהמחלוקת בין רבה לרבא  מכיון שבזה נכלל גם העדות דלשמה א"כ יוצא

וקת אם אפשר לומר ידעתי או שצריך לומר בפני נחתם דוקא היא אכן המחל
 אם צריך להעיד לשמה אם לאו. 

הדרא קושיא לדוכתא, שלרבה צריך להעיד שהי' שם ונחתם לשמה ו
ולרבא מספיק אם מעיד על החתימות )קיום(. וא"כ הי' צריך להמנות 

 בהנפק"מ בין רבה לרבא.

שעל אף שבפשטות כאשר מעיד  5ואולי יש לבאר על יסוד דברי החת"ס
ידעתי אינו מתכוין להעיד לשמה, אעפ"כ ידעתי אכן יכול להכיל את העדות 

                                                           
( גיטין ג, א ד"ה אטו הכא כי אמר ידעתי וכו'. וז"ל: והנה מה שכתבו תוס' דלרבה דוקא מידק 5

דייק ולא בידעתי, נראה היינו בענין לשמה אי אמר ידעתי שנכתב לשמה אינו מבואר ידיעה ברורה 
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של לשמה, ופירושו יהי' כך: ידעתי שהסופר והעדים בקיאין הן ובודאי 
נתכוונו לשמה, אלא שלרבה אינו מספיק בהעדות דידעתי שאינו מרע 

יודעים שרוב בקיאין הן והספק הוא  כבראינו מסלק החשש שהרי אנפשי', ו
)לרבה( בהמיעוט שאינו בקי. יוצא שהבעי' בידעתי לרבה אינו שאינו מעיד 
לשמה ומשום זה הי' קשה למה לא נמנה כנפק"מ בין שיטת רבה לרבא. אלא 

עדות שמרע  –לכלול לשמה אלא שרבה דורש עדות מעולה יותר  יכולידעתי 
 .אנפשי'

                                                           
ומנא ידע השמע או ראה, אבל לענין קיום בודאי הוה ידעתי ידיעה ברורה כמו בפני. שהרי ידעתי 

אלא החתימה פירושו שמכיר חתימת ידי העדים, והיינו ממש ידיעה ברורה כאילו נכתב לפניו. ע"כ. )
 שמפרשו לענין אחר(. וכעין זה מובא בפנ"י.
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ביאור במחלוקת האם עדי מסירה או 
 עדי חתימה כרתי

 הת' יוסף יצחק שי' ראטבאן
 תלמיד בישיבה

 א.
 ב' טעמים: 1בטעם מצוות התורה לגרש דוקא בשטר, כתב החינוך

"ציותנו התורה בשלחנו אותה לבלתי שלחה בדיבור לבד, )א( פן יהי' לנו 
שתטעון המזנה על בעלה זה לאבן נגף ולצור מכשול להיות זמה בתוך עמנו 

כי הוא גירשה ממנו. )ב( גם יהי' מעשה הגירושין מצוי הרבה. אכן עתה 
שנתחייבנו לכתוב הדברים בספר והעד עדים צריכה להראות שטר כל 
הטוענת גירושין. ועוד תועלת בדבר כי בתוך כך תנוח חמס האיש לפעמים 

 וינחם מלגרש אותה וגדול השלום. ע"כ.

ט ישנה מחלוקת ידועה האם עדי חתימה כרתי או עדי והנה, בנוגע לג
מסירה כרתי. דר' מאיר סבר עדי חתימה כרתי ור' אלעזר סבר עדי מסירה 

 כרתי.

בשני הטעמים )בספר  –ולכאורה י"ל שהמחלוקת בין ר"מ לר"א תלוי 
החינוך הנ"ל( שר' מאיר סבר שהעיקר כסברה הראשונה שטעם מצוות 

 –הוא שלא תטעון המזנה שכבר נתגרשה. ולכן גירושין בנתינת שטר הגט 
"נתחייבנו לכתוב הדברים בספר והעד עדים צריכה להראות שטר כל הטוענת 

שכבר נתגרשה לכן  ראי'גירושין". ז.א. שכיון שכל טעם נתינת השטר הוא 
 שהעדים יהיו מעידין מתוך הגט. ולכן סבר שעדי חתימה כרתי מסתברא

י' שטעם נתינת הגט הוא שמתוך כך ור"א סבר שהעיקר כהטעם השנ
"תנוח חמס האיש לפעמים וינחם מלגרש אותה וגדול השלום". ולכן 

כי בעדי חתימה הרי יותר קל  .מסירהשהעדות הנצרך לזה הוא עדי  מסתברא
למצא העדים להעיד על הגירושין ומפני כמה טעמים ומהם: א( הסופר עצמו 

ד עד א', וב( העדים יכולים לחתום יכול לחתום במקומו הוא וא"כ צריך רק עו
 וכו'. מסירת הגט עצמובמקומם הם ואינם צריכים להיות שם בשעת 

                                                           
 ( מצוה תקעט.1
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 ב.
ו'עדי מסירה כרתי'.  –שהלכה כר"א בגיטין  2במחלוקת הנ"ל פסק הגמרא

 3אבל בשיטתו של ר"א עצמו ישנם בכללות שתי שיטות בראשונים: י"א
 4חתימה לחוד לא סגי. וי"א עדי מסירה כרתי, דהיינו שעדי רקשר"א סבר ש

עדי מסירה כרתי, אבל בעצם גם יש לגרש בעדי  אףששיטתו של ר"א היא ש
 חתימה.

כשיטת ר"א שעדי מסירה כרתי ו"אם נתן לה גט  5הרמב"ם פסק להלכה
 אינו גט כלל )כשאין שם עדי חתימה(. –בינו לבינה ואפי' בעד אחד 

"הרי זה  – עדי מסירה ולא היו שםשאם היו בו עדי חתימה  6וגם פסק
 כשר".

והנה ע"פ הביאור הנ"ל בהמחלוקת דר"מ ור"א )שזה תלוי בשני הטעמים 
דגירושין בשטר המובאים בהחינוך(, יומתק יותר שיטת הרמב"ם במחלוקת 

 זו, ובהקדם:

ב'מורה נבוכים', בבארו הטעם שמצוות גירושין הוא בשטר דוקא מבאר 
ור בלבד היתה האשה אומרת כשיזנה עמה : "שאילו היו הגירושין בדיב7וז"ל

איש כי היתה גרושה מקודם וע"כ נצטוינו שלא ישלמו גירושין אלא בכתב 
 מעיד לה כמו שנאמר וכתב לה ספר כריתות".

הנה רואים שהרמב"ם מביא הטעם הראשון )שבהחינוך(. ולכאורה עפ"ז 
וכפסק הגמרא  –אתי שפיר שיטתי' ב'משנה תורה'. שמצד א' פסק כר"א 

'הלכה כר"א בגיטין', אבל מכיון שכל טעם מצוות גירושין בשטר דוקא הוא 
שכבר נתגרשה ולפ"ז הי' צריך להיות עדי חתימה כרתי שהשטר יהי' לראי' 

כרתי, מ"מ אם הי' לו עדי עדי מסירה )כמוסבר לעיל( לכן פוסק שאף ש
 הרי זה כשר. –חתימה חתומין על השטר 

                                                           
 ( פו, ב.2
( ראה תוס' גיטין ד, א ד"ה דקיימא לן, רבינו אפרים )הובא בהראב"ד והרמב"ן על הרי"ף 3

גיטין, פו, ב( בעל המאור על הרי"ף, הרא"ש בפרק המקדש ס"ט, סמ"ג עשין נ', ספר התרומה קלא, 
 גיטין סתמ"ז, ושו"ע סקל"ג בשם י"א.מרדכי 
 ( שיטת הרי"ף שם, הראב"ד בהשגותיו להרי"ף שם, הרמב"ן בספר הזכות שם, הר"ן על הרי"ף4

 סקל"ג דעה א' בסתם. שם, רבינו ירוחם נכ"ד ח"ב, שו"ע
 טו.-( משנה תורה הל' גירושין פ"א הל' יג5
 ( שם, הל' טז.6
 ( ח"ג, מ"ט.7
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 ל"שיטת רבא ב'בקיאין לשמה' בחו
 הת' שמואל אייזיק שי' רייצעס
 תלמיד בישיבה

 א.
דחלקו רבה ורבא בטעם אמירת בפ"נ ובפ"נ. רבה סבר  1איתא במסכתין

שזה "לפי שאין בקיאין לשמה" ורבא סבר "לפי שאין עדים מצויין לקיימו". 
על שיטת רבה מהא דתנן במתניתין "ממדינה  2בהמשך הסוגיא מקשה הגמרא

למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפ"נ בפ"נ" ומדייקת "הא באותה מדינה 
לא צריך". ועפ"ז מכריחה הגמרא לומר שמשנתינו היא  –במדינת הים 
 לשיטת רבא.

: "ואע"ג דאין בקיאין לשמה הואיל ועדים מצויין לקיימו 3ופי' רש"י עלה
 לא צריך".

"פ דברי רש"י משמע שלשיטת רבא אע"פ שבחו"ל אין בקיאין והנה ע
 לשמה, מ"מ עדיין איננו חוששין לזה, ובלבד שיהיו עדים מצויין לקיימו. 

 והנה מסקנת הגמרא היא ד"רבה אית ליה דרבא".

: "אבל רבא לית לי דרבה דאי שכיחי עדים לא חיישינן לאין 4ופרש"י
 בקיאין דכולהו בקיאין".

בקיאין לשמה, ולכאורה  –י זה מוכח שלשיטת רבא בחו"ל ולכאורה, לפ
 אין בקיאין לשמה. –שלשיטת רבא בחו"ל  5זוהי סתירה לדברי רש"י לעיל

 ב.
תירץ זה באמרו שאין זו סתירה כלל, כיון שברישא בההו"א  6והנה החת"ס

אין בקיאין לשמה, כי רק עפ"ז מובן החידוש  –מוכרחים לפרש שלרבא 
ו שב"אותה מדינה לא צריך לומר בפ"נ ובפ"נ". )שאע"פ בהדיוק ממשנתינ

מ"מ כיון שיש עדים מצויין לקיימו לא צריך  –שבחו"ל אין בקיאין לשמה 

                                                           
 ( גיטין ב, ב.1
 ( ד, ב.2
 בד"ה לא צריך. –( ד, ב 3
 ( שם, בד"ה רבה אית לי' לרבא4
 ( שם, בד"ה לא צריך.5
 ( שם, בד"ה לרבא ניחא.6
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לומר בפ"נ ובפ"נ, וזאת בכדי להשוות מדותיהן בארץ ישראל ובחו"ל, 
 צריך לומר(.  –אין צריך לומר, וממדינה למדינה  –שבשניהם: באתה מדינה 

נה, שבארץ ישראל ממדינה למדינה לא צריך, הנה משא"כ ע"פ המסק
בכדי 'להשוות מדותיהם' צריך לומר שבארץ ישראל אינו צריך לומר כלל, 

 ובחו"ל תמיד צריך לומר, אפי' באותה מדינה. 

אמנם בפועל רואים שהמשנה מחלקת שרק "ממדינה למדינה במדינת 
לא צריך? ולכן מוכרח  –הים" צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, משא"כ באותה מדינה 

לומר שלשיטת רבא בחו"ל אין אפי' מיעוט שאינם בקיאין לשמה, ולכן א"א 
 לחייבם באותה מדינה )בכדי להשוות מדותיהם(.

ולפי כהנ"ל אין זו סתירה כיון שרש"י הראשון קאי בשיטת רבא בההו"א 
 והרש"י השני בהמסקנה. 

 ג.
אופן אחר: שדברי רש"י אמנם, לכאורה נראה לתרץ קושיא זו בפשטות ב

בשאלת הגמרא על רבה מדיוק משנתינו שמשמע שרק ממדינה למדינה 
בחו"ל חייב לומר בפ"נ: "ואע"ג דאין בקיאין לשמה הואיל ועדים מצויין 
לקיימו לא צריך". הנה לכאורה מרש"י זה אין ראי' שלשיטת רבא בחו"ל אין 

"ג שלשיטת רבה בקיאין לשמה, דיש לומר בפשטות שהגמרא מוכיחה שאע
בחו"ל 'אין בקיאין', מ"מ מצינו שלא חייבוהו חכמים לומר בפ"נ באותה 
מדינה במדינת הים, אלא שחייב לומר שזהו מפני שיש עדים מצויין לקיימו 

 ולשיטת רבא. –

ופן זה, ודחק לפרש ועפ"ז לכאורה צ"ל, מפני מה לא תירץ החת"ס בא
 טת רבא, ועצ"ע.ששניהם הם לשי

 

 

לזכות
הת' שניאור זלמן בן רבקה שיחי'

לרפואה שלימה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו
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לזכות הנהלת ישיבתינו:

הרה"ח הרה"ת ר' שמואל אבצן שליט"א
הרה"ח הרה"ת ר' חיים דוד וולבובסקי שליט"א

הרה"ח הרה"ת ר' מנחם מענדל מאיעסקי שליט"א
הרה"ח הרה"ת ר' שמרי' מטוסוב שליט"א

הרה"ח הרה"ת ר' מנחם מענדל קראסניאנסקי שליט"א
ומשפחותיהם שיחיו

יהי רצון שיזכו להמשיך לנהל את ישיבתנו
כפי רצון נשיאה – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ושיזכו לראות הצלחה רבה ומופלגה במילוי
תפקידיהם מתוך מנוחת הנפש והגוף

ויגרמו נחת רוח רב
לאבינו רועינו כ"ק אדמו"ר מה"מ

ויפעלו זירוז התגלותו תיכף ומיד ממש
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לזכות התלמידים השלוחים דישיבתינו

הת' ישראל גורדון
הת' יוסף ישראל הוס

הת' אליהו נחמי' הכהן הענדל
שיחיו

 שיזכו להיות חסידים יראי שמים ולמדנים 
לנחת רוח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

שימלאו את שליחותם – השליחות היחידה – להכין את 
העולם לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש



לע"נ
ר' יוסף בן ר' אליהו הי"ד

נהרג על קידוש ה' ביום ב' כסלו ה'תשל"ד
ולע"נ רעייתו

מרת שמחה סימי בת ר' חיים ע"ה
נלב"ע ביום י"ב אייר ה'תשע"ג

• • •
נדפס ע"י ולזכות

בנם הרה"ח אליהו שלום
וזוגתו מרת שיינא רות

 וילדיהם: הת' יוסף יצחק, הת' מנחם מענדל, חי' מושקא, 
ישראל ארי' לייב, שניאור זלמן

שיחיו
אליאב

לשפע ברכה בגשמיות וברוחניות
ויזזכו לראות בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש

קובץ זה הוקדש
לעילוי נשמת

הרה"ג הרה"ח ר' יצחק בן ישראל יוסף הכהן ז"ל
וזוגתו מרת שיינא חוה בת אליהו הכהן ז"ל

והת' לוי ז"ל בן יבדלחט"א הרה"ח ישראל יוסף הכהן
הנדל

הרה"ח שמואל אייזיק בן הגה"ח ר' אברהם הלוי ז"ל
פאפאק

ולזכות מרת מרים שתחי' פאפאק
וכל יוצאי חלצי' שיחיו
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לזכות
א"ר שליט"ק אדמו"כ

מלך המשיח
–רצון שיראה הרבה נחת מבניו התמימים בפרט יהי 

–חסידיו וכלל ישראל בכלל ,משלוחיו
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו נפלאות מתורתו
"תורה חדשה מאיתי תצא"

תיכף ומיד ממש
בגאולה האמיתית והשלימה

י  "ל ע"יו
התלמידים השלוחים

דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש
פנסילוועניא, קאנאדענסיס


