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 ת"בעזהשי

 רבד פתח
 

 בציוא להוציא לאור ק"ר מלך המשיח שליט"ק אדמו"פ הוראת כ"ע
 חידושי תורה מפרי עטם של תלמידי הישיבות וכו', 

 םיל םימכ – םירואיבו תורעה" ץבוק רואל איצולהשמחים  וננה
מפרי עטם של התלמידים התמימים היושבים בשבת תחכמוני  ,"םיסכמ

 בהרי הפאקאנאס.

 חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ אוב םוי – ןויס ח"כ ריהבה םוי תארקל
 זומת 'ג ריהבה םויו – ב"הרא יפוחל החלצ (ותיבו שיא) א"טילש
 ,ט"לעבה

כולל בתוכו חמשה שערים; שער חסידות, שער גאולה ומשיח, הקובץ 
 שער נגלה, שער הלכה ומנהג ושער שונות.

* 

ש על לימוד עניני גאולה "ת עורר אדהאחרונושנים בפ הידוע, ש"ע
פ, ובפרט בתורת החסידות, "כ ושבע"פ המתבאר בתושב"ומשיח, ע

י הלימוד מתעלה "ושזוהי הדרך הישרה להחיש את הגאולה, וכן שע
 ומצב של גאולה,למעמד  –של תורה בכוחה  –האדם הלומד 

 דגש מיוחד בקובץ זה על שער עניני גאולה ומשיח.הושם 

* 

אשר רוב ההערות בשער נגלה הם ממסכת גיטין הנלמדת להעיר 
 ד."בשנה זו בישיבות חב
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* 

וכרגיל  "פותחים בדבר מלכות"פ הכלל הידוע ש"ע –פתיחה בתור 
פרש"י טז, טו ד"ה אל בענין  השיחבתחילת הקובץ נו סהדפ –בכגון דא

החידוש בפי' הא' ברש"י )לפי פשוטו( "הקטורת  —תפן אל מנחתם 
שהם מקריבים לפניך מחר אל תפן אליהם"; ההבדל בין ל' המדרש "יש 
לאלו חלק באותה מנחה" ולשון רש"י )בפי' הב'( "חלק בתמידי ציבור"; 

היום שיצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע מבית  —הקשר לג' תמוז 
 .אסוריםה

 ג שיחה א' לפר' קרח."ש חל"זו מקורה בלקושיחה 

* 

את הענין ר תבתקוה ובבטחון שכל זה ימהר ויזרז עוד יוונחתום 
, "מלכא משיחאדא  –קאתי מר "ז "שעי ,"יפוצו מעיינותיך חוצה"ד

ק "כ –, בביאת והתגלות "תורה חדשה מאיתי תצא"ויקויים היעוד ד
י "ומת ,נויבוא ויוליכנו קוממיות לארצ ,צדקנומשיח  –א "ר שליט"אדמו
 !ממש

 אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדיחי 

 המערכת

 להקה תנש ברע – ה"עשת'ה ,ןויס ח"כ ריהבה םוי
 א"ר שליט"ק אדמו"ים לנשיאות כנש ה"ס

  קאנאדענסיס, פענסילוועניא
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 ויאמר מאד למשה ויחר" 1בפסוק. א
 מעתיק, '"גו מנחתם אל תפן אל 'ה אל
 לפי" ומפרש "מנחתם אל תפן אל" י"רש

 לפניך מקריבים שהם הקטורת פשוטו
 4אומר 3והמדרש. 2אליהם תפן אל מחר
 צבור בתמידי חלק להם שיש אני יודע

 חנותני לרצון לפניך יקובל לא חלקם אף
 .5"תאכלנו ולא האש

 שהוצרך הטעם 6המפרשים וכתבו
 ולא המדרש פירוש את להביא י"רש

 על דקאי – הפשוט בפירוש הסתפק
 מחר לפניך מקריבים שהם הקטורת"
 איך 'לי דקשה – "אליהם תפן אל(ש)
__________ 

 

 .טו, טז פרשתנו (1

 י"מפרש העתיק כאן ן"ברמב (2
 שני ודפוס ראשון בדפוס ה"וכ. '"אלי"

 .ב סעיף לקמן וראה. י"רש י"כת כ"וכו
, ח"פי ר"במדב. ז פרשתנו תנחומא (3

 .ה סעיף לקמן וראה. י
 ה"וכ. "אמר( ומדרשו)" ן"ברמב (4
 לקמן וראה(. י"שתח) י"רש י"כת בעוד

 .92 הערה
 תניחנו" י"פרש סיום ליתא ן"ברמב (5
 וראה. ראשון בדפוס ליתא וכן, '"כו האש
 .92 הערה לקמן
 אמרי. טוב דבק. משה הואיל. א"גו (6
 לא: כאן רזא פענח גם וראה. ועוד. שפר

 מנחת יקבל ה"שהקב ו"ח משה שחשש
 .'כו חלקם ישרף שלא אלא שוא

-ש שהקטורת משה של 'אדעתי סלקא
 לפני לרצון תקובל הללו רשעים הקריבו

 ה"הקבמ ז"ע לבקש צריך 'והי ה"הקב
 פירוש את י"רש ביאמ ולכן ?"תפן אל"

, צבור בתמידי חלקם על דקאי המדרש
 מיוחדת לתפלה צורך יש זה שעל

 .'"וכו לרצון לפניך יקובל לא חלקם"ש

-שב זה קושי שהרי, בזה ע"צ אבל
, שבו( צדדי) בפרט אינו הפשוט פירוש

 אין לכאורה, ולכן, הפירוש בכללות אלא
 כ"וא, מעיקרא כלל מקום זה לפירוש

 ויתרה, בכלל זה פירוש י"רש מביא מדוע
 ל"והו – ועקרי ראשון כפירוש – מזה

 לחוד המדרש פירוש רק להביא
 מביא י"שרש מקומות כ"בכו כדמצינו)

 (.המדרש פירוש רק

 י"רש מקדים שלכן, לומר יש לכאורה
-ה פשוטו לפי"( הראשון הפירוש לפני)

 מקום בכל כדרכו ולא] '"כו קטורת
 פירושו את( תחילה) שכשמפרש

 לפי" שזהו מזכיר אינו, בהכתוב הפשוט
 שמוכח פ"דאע, להדגיש –[ "פשוטו

 זהו מ"מ, מעיקרו קשה זה 'פי כי מיד
 לפי היינו) "פשוטו לפי" הכתוב פירוש

 (.הזה הכתוב לשון פשטות

 אינו י"רש בדברי זה פירוש אבל
 יביא לא י"שרש פשיטא כי, כלל מסתבר

 לכותמדבר 
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 שהוא כזה פירוש( יקדים שלא ש"וכ)
 אף) הענין תוכן מחמת ומוקשה ךמופר
 וכיון(. הכתוב לשון של פשוטו שזהו

-ה את י"רש מביא ל"הנ הקושי שלמרות
-ש אלא עוד ולא, "פשוטו לפי" פירוש

 ל"עכצ הרי, "המדרש" לפירוש מקדימו
 רק לא) מ"לפשש יותר קרוב זה שפירוש

( גם אלא, הכתוב לשון שטחיות מצד
 תריו קרוב שהוא והיינו, תוכנו מצד

 .המדרש מאשר המקרא דברי ליישב

 בלשון הדיוק בהקדים זה ויובן. ב
 לפניך מקריבים שהם הקטורת" י"רש

-ה אל, כלומר – "אליהם תפן אל מחר
 תפן אל" כתב ולא – המקריבים אנשים

 להתחלת יותר מתאים( א) שזה, "'אלי
-וב ;"'אלי תפן אל. .  הקטורת": דבריו

 כתובבה הבקשה לתוכן מתאים( ב) עיקר
( תפן) 'שהפני, "מנחתם אל תפן אל"

 האנשים אל ולא המנחה אל היא
 .המקריבים

 י"בפירש העתיק אכן ן"ברמב]
. 7י"בפרש גירסאות לכמה ה"וכ, '"אלי"

 מקומות בכמה שמצינו מזה אמנם
 מקום, 8"אליהם" שלפנינו כהנוסחא

 וכמבואר, העיקרי הנוסח ה"שכ להכריע
 גירסאות 'ב מוצאים שכאשר, פ"כ

 בפשטות המובנת גירסא – י"ברש
 להבינה קשה שלכאורה וגירסא

, אדרבה, מסתבר אזי – ולהולמה
 – הובאה ז"ובכ מובנת הבלתי שהגירסא

__________ 
 

 .9 הערה לעיל ראה (7

 .י"רש מפרשי בכמה הובא וכן (8

 – כ"ג ומובן. הנכונה היא היא
, שינו( המדפיסים או) המעתיקים

 אלא, וכשרה 'רצוי כוונתם שבודאי
 ז"עפ רק כי, הוא תיקון שינויה שלדעתם

 [.בהכתובים שונותוהל הכתוב יובן

 ולא "אליהם" וכתב י"רש שדייק ל"וי
 הכתוב פירוש את להסביר כדי, '"אלי"

 .כאן

 קרח אל משה בדברי: בזה והביאור
 לכם קחו עשו זאת" 9עדתו כל ואל

 אש בהן ותנו עדתו וכל קרח מחתות
 'והי מחר 'ה לפני קטורת עליהן ושימו
, "הקדוש הוא 'ה יבחר אשר האיש
 – מחתות לכם קחו עשו זאת": י"פרש

 אנו 'כו להם אמר כך להם לומר ראה מה
 מאתים ואתם אחד ג"כה 'כו אלא לנו אין

 אף גדולה כהונה מבקשים איש וחמשים
 חביב תשמיש לכם הא בכך רוצה אני

 מכל החביבה הקטורת היא מכל
 שבו בתוכו נתון המות וסם הקרבנות

 בהם התרה לפיכך ואביהוא נדב נשרפו
 וכולכם חי יצא בו חרשיב מי 'כו

 ."אובדים

 הוא" שאהרן שהבירור מובן ז"ולפ
-וכול חי יצא" שאהרן ז"עי בא "הקדוש

 'כו לנו אין"ש מאחר כי, 10"אובדים כם
 עבודת שייכת לו שרק, "אחד ג"כה אלא

 שהקטורת נמצא, לאחרים ולא הקטורת

__________ 
 

 .זו, טז (9

 .שם י"פרש (10
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 וזר – 11זרה קטורת היא "כולכם" של
 בדוגמת, במיתה ה"ה קטורת שמקטיר

 ולכן – ידה על שנשרפו ואביהוא נדב
 בחר בו "חי יצא"ש וזה "אובדים כולכם"
 .'ה

 משה כשחשב, בתחלה 'הי ז"כ אבל
 מבקשים איש ומאתים חמשים שאותם

 רוצה אני אף"ש דבר) גדולה כהונה
 והדברים ט"השקו לאחרי אבל(. "בכך

 אל משה שדיבר שלום ודברי 12הרכים
 דילהב כי מכם המעט") לוי ובני קרח

 לקרוא" משה ששלח ולאחר(, 13'"וגו
 מחזר משה 'שהי" – '"גו ולאבירם לדתן

 – 14"שלום בדברי להשלימם אחריהם
, כלל הועילו לא והשתדלותו דבריו וכל

 למשה ויחר" – אז, במרדם עמדו אלא

__________ 
 

כמפורש בהמשך הפרשה )יז, ה(  (11
"למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא 

הקטיר קטורת לפני ה'". מזרע אהרן הוא ל
וכן משמע במפרשי רש"י כאן ובכמה 
מפרשי התורה )ראה רמב"ן טז, ח. חזקוני 

י יומא )מז, א ד"ה שם, ו. ועוד(. וראה ת"
הכא מחתה(. תוד"ה נאמרה שם )מה, ב(. 

 ועוד.
ובצפע"נ )עה"ת פרשתנו טז, ז. שם, יז. 
שו"ת צפע"נ נ. י. סרמ"ז( "גם הקטורת 
הוי של חול וזרה ולית בי' שום חיוב של 
זרות וגם על הכנסה ליכא חיוב מיתה 
ביד"ש. . החיוב שלהם הוי רק בשביל 

ע"ש בארוכה. שהם לקחו אש מן המזבח". 
 וראה לקמן ס"ג.

 .ח, שם י"פרש (12

 .ט, טז (13

 .י"ובפרש יב, טז (14

 אמר ואז, 15"למאד עד נצטער – מאד
 שהם הקטורת": "מנחתם אל תפן אל"

, "יהםאל תפן אל מחר לפניך מקריבים
 מיתת בדוגמת 'יהי לא שעונשם והיינו

 אש שהקטירו ז"ע עונש, ואביהוא נדב
-ש, "אליהם( כלל) תפן אל" אלא, זרה

 .הם ומרדם פשעם מחמת ימותו

 תפן אל" משה דברי יומתקו ז"ועפ
 או, '"גו את תקבל אל" ולא, "מנחתם אל

 אין כאן כי, ב"וכיו, '"גו את תקח אל"
 הקטורת הקרבת יקבל שלא הכוונה
 16ל"קמ ומאי הוא דפשיטא, שלהם

 אליהם יפנה שלא אלא –( א"ס ל"כנ)
 באה לא שמיתתן ניכר 'יהי ז"שעי, כלל

 אלא) קטורת שהקטירו מזה כתוצאה
 (.כהלכה שלא שהייתה

 כאשר מתחלה: מובן זה על והטעם
 וחמשים שהמאתים לחשוב מקום 'הי

 בחשבם גדולה כהונה רוצים איש
 י"שע משה להם ראמ, לכך הם שראויים
, לכהונה הראוי הוא מי 'ה יבחר הקטורת

 המות סם מחמת אובדים וכולם
 שכל שראה לאחרי 17אבל שבקטורת;

__________ 
 

 במה י"רש במפרשי בארוכה ראה (15
 "כעס"ש 'פי ולא "למאוד עד נצטער" 'שכ
 .ב"וכיו

 כאן ח"בשפ כ"דמש יובן ז"ועפי (16
 כ"מש וכן, "לפניך תעלה אל העשן אפילו"

 'פי ד"ע) שהכוונה כאן לדוד במשכיל
 – הקטורת את ישרוף לא שהאש( המדרש

 מאי ס"דסו, מקרא של בפשוטו דוחק כ"ג
 .ל"קמ

 .כאן ח"אוה גם ראה (17
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 אינו העדה נשיאי איש ן"הר של ערעורם
 קרח של מחלוקתם מכללות חלק אלא
 – ל"כנ 'וכו ואהרן משה על ואבירם ודתן

 קטורת הקרבת פרט עבור להענש אין
 את שיבטל כזה עונש ל"צ אלא, זרה

 על הערעור כללות, והעיקר הכלל
 .אהרן של וכהונתו משה של שליחותו

-ש, הכתובים מהמשך מוכח זה ודבר
 איש ן"הר של עונשם נאמר שבו הכתוב

 את ותאכל 'ה מאת יצאה ואש" –
-הקטו מקריבי איש ומאתים החמשים

 הקטרת לסיפור בהמשך בא לא – 18"רת
 בהמשך *92אלא, 19שלהם הקטורת

 אשר האדם 20כל"ד הבליעה עונשל
 .21"הרכוש כל ואת לקרח

 "אליהם תפן אל" י"רש שמדייק וזהו
 בקשת כי(, קטורת) להמנחה '"אלי" ולא

 א"כ – להקטורת ביחס היתה לא משה
 .ל"כנ, להגברא ביחס לשלילה( בעיקר)

__________ 
 

 .לה, טז (18

 .יח, טז (19

 על שנחלקו" ג, יז י"רש וראה (*92
 ."ונשרפו הכהונה
 .ג-לב, טז (20

 שאמרו( יג, יז) י"בפרש כ"ומש (21
 ידו על ואביהוא נדב מתו ידו על" י"בנ

 המ ז"ה, "איש ומאתים חמשים נשרפו
 אחר ומרננים מליזין" היו שישראל
 בשייכות באה שריפתם ס"וסו, "הקטורת
 ואש"( לה, טז) ש"וכמ, להקטורת ובהמשך

 "הקטורת מקריבי 'גו את ותאכל 'גו יצאה
 .ק"וצע(. 99 הערה לעיל וראה)

 בלשון השינוי לבאר יש ובזה. ג
 הקרבת ד"ע משה בציוויי הכתובים
 :פעמיים 'הי זה שציווי, הקטורת

 קחו עשו זאת" משה אמר 'הא בפעם
 אש בהן ותנו עדתו וכל קרח מחתות לכם

 'והי מחר 'ה לפני קטורת עליהן ושימו
, '"גו הקדוש הוא 'ה יבחר אשר האיש

 אל 'גו מאד למשה ויחר"ש לאחרי אבל
 פעם להם אמר, '"גו מנחתם אל תפן
 איש וקחו 'גו ואהרן 'גו אתה" 22'שני

 ושני – '"ה לפני קרבתםוה 'גו מחתתו
 בפעם( א: )ביניהן( עיקריים) שינויים

 לפני 'גו ושימו 'גו ותנו" רק נאמר 'הא
 על גם ציווי נאמר 'השני בפעם אבל, '"ה

( ב, )'"ה לפני והקרבתם" – ההקרבה
 נצטווה אהרן שגם נזכר לא 'הא בפעם

 .23'הב בפעם כ"משא, קטורת להקטיר

 עםבפ שהשינוי, לומר יש ל"הנ פ"וע
 תפן אל" משה לבקשת בהמשך הוא 'הב
 ."מנחתם אל

 :בזה והביאור

 'גו ויאמר מאד למשה ויחר"ש לאחרי
 בזה שהכוונה, "מנחתם אל תפן אל

( כלל) תפן אל"ש( בארוכה ל"כנ)
 שהקטירו מפני יענשו שלא, "אליהם
 – 'כו מרדם מחמת אלא זרה קטורת

 משה פעל זו בקשה י"שע, לומר ד"קס
 של כמעשה כלל נחשב יהא שלא

__________ 
 

 .יז-טז, טז (22

. טז, שם ן"ורמב ע"ראב ראה (23
 .ועוד. יז, שם ח"אוה
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, *92(זרה קטורת אפילו) קטורת הקטרת
 'הי כ"שאעפ הדגישל הכתוב הוצרך ולכן
 – קטורת הקרבת של מעשה כאן

 מפרש ולכן) 24'"ה לפני והקרבתם"
 שזה, קטורת הקטיר אהרן שגם הכתוב
, הקטורת עבודת של גדר שזהו מדגיש

 (.לכהונה השייכת

 – קטורת הקטרת בגדר 'שהי וההכרח
 שהמחתות בפרשה כ"אח רשמפו כי

 כדיבור, נתקדשו הקטורת הקריבו שבהן
 אהרן בן אלעזר אל אמור": *92למשה 'ה

, "קדשו כי 'גו המחתות את וירם הכהן
 ואסורין המחתות – קדשו כי" י"ובפרש
, 25"שרת כלי עשאום שהרי בהנאה

 הקטרתם היתה לא שבפועל ל"ואת
 נתקדשו איך, זרה קטורת בגדר אפילו

 כאן להודיע הכתוב זקוק ולכן, המחתות
 הקרבת של פעולה כאן היתה מ"שמ

 .*92קטורת

__________ 
 

 .99 הערה ל"הנ נ"צפע ראה (*92

 הקטורת: כאן י"רש 'מל ולהעיר (24
 .לפניך מקריבים שהם

 .ב, יז (*92

. שם שור בכור. שם ן"רמב וראה (25
 דוד ודברי( ל"המהר לאחי) חיים מים באר

 .ועוד. שם י"פרש על( ז"להט)
 נחשב 'שהי שזה, ל"י ואולי (*92

 'שהי, המעשה מצד הוא רתקטו כהקרבת
 ציווי מצד וכן, הקטרה של מעשה כאן

 לא אבל המחתות; נתקדשו שלכן, משה
 שהם נחשב שלא, להגברא בשייכות
 משה ביקש ז"שע) הקטורת הקטירו

 אל מחר לפניך מקריבים שהם הקטורת"

, הענין בתחילת 'הא בציווי כ"משא]
 עבודת שזוהי להדגיש צורך אין שם הרי

 אל" משה ביקש לא עדיין כי, הקטורת
 רק להדגיש נוגע דשם, ל"וי. '"גו תפן

 של הענין עצם כי, קטורת של המציאות
 בו יש( שבזה העבודה לולא גם) קטורת

 יבחר" בו אשר "הקדוש" מיהו לבחון כדי
 אמר שמשה 26י"רש לשון וכדיוק, '"ה

 חביב תשמיש לכם הא" ועדתו לקרח
, כלומר, "בתוכו נתון המות וסם. . מכל

, "חביב תשמיש" שהוא היא המעלה
 שלכן, "בתוכו נתון המות סם" ולאידך

( כםכול)" – השם בם בחר שלא אלה
 [."אובדים

 בפירוש מסתפק אינו י"רש נםאמ. ד
 ביישוב קשיים כמה ישנם עדיין כי, זה

 :הכתוב דברי

 למשה ויחר" הכתוב המשך מפשטות
, "מנחתם אל תפן אל 'ה אל ויאמר מאד

 כללי חידוש בה יש זו שבקשה משמע
-ה דהיינו בפרשה המדובר הענין לגבי

 שאין ומסתבר, אהרן כהונת על ערעור
-ש דתמיוח בקשה לבקש צריך משה
 את לשלול הדרוש ככל יעשה ה"הקב

 .הכהונה על והערעור המחלוקת

 זו שהיתה לפרש יותר מתאים ולכן
 שייך שאינו ענין על מיוחדת בקשה

 על ומחלוקתם פעולתם לעצם( ע"מצ)
 .אהרן

__________ 
 

 הערה לעיל ראה אבל(. ל"כנ, "אליהם תפן
 .ע"ועצ. 99, 99

 .ו, טז (26
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 משה בקשת שכל לומר דוחק ובכלל
-ה קבלת שלילת אופן על רק היתה

 .שלהם קטורת

 רק שאינם) אלה קשיים ובגלל
 יש אלא, זה בפירוש פרטיים קשיים

( הכתובים משמעות בכללות דוחק בהם
 לפי" הוא זה שפירוש י"רש מקדים
 ליישבו קשה זה שפירוש שאף, "פשוטו

 זהו פשוטו לפי הרי – הכתוב בהמשך
 .הכתוב תוכן

 עוד י"רש מוסיף זה קושי ומטעם
 שיש אני יודע אומר והמדרש": פירוש

 לא לקםח אף צבור בתמידי חלק להם
 – זה שענין, '"כו לרצון לפניך יקובל

 ע"בפ ע"הו( א "צבור בתמידי חלק"
, שלהם הקטורת להקרבת שייך שאינו

 אהרן כהונת על וערעור למחלוקת ולא
 י"מבנ א"שכ, חיובי דבר הוא( ב, בכלל

 .צבור בתמידי חלק לו יש

( דמשה) המיוחדת הבקשה באה ז"וע
-ב חלקם שגם, "מנחתם אל תפן אל"
 תניחנו"ש לרצון יקובל לא צבור מידית

 ."תאכלנו ולא האש

 להביא( רק) לא) משה התכוון ובזה
 להוסיף( אלא, מיוחד עונש עוד עליהם

-ה על והערעור המחלוקת בשלילת ז"עי
 שייכים שאינם רק דלא, והיינו. כהונה

 אלא, זה עבור עונש להם ומגיע לכהונה

, 27אלישר מכלל ל"ר נבדלים כאילו שהם
 – בו משותפים ישראל כלש דברשב

 חלקם – אליהם בנוגע הרי, צבור תמידי
 .ברצון מקובל אינו

 לפי אינו זה שפירוש מובן אמנם
-ב 28כי – "מדרש"ה מדברי ורק פשוטו

 אפילו) נזכר לא זו פרשה ובכל זה כתוב
 .29"צבור תמידי"ד הענין( ברמז

__________ 
 

 2 שבהערה המדרש וכלשון (27
 תסתכל אל מבניך אלו ופירשו להואי"

 ."בחלקם
 הפירוש תוכן גם ז"ע ונוסף (28

 תניחנו לרצון לפניך יקובל לא חלקם"
 שהרי, דרש של ע"הו "תאכלנו ולא האש

 – בו חלק יש ישראל שלכל( תמיד) בקרבן
 וקצת ן"ר ואפילו) אחדים אנשים של חלק
 על לומר וקשה, משהו הוא בזה( יותר

 ולא האש תניחנו" ז"ע שיחול משהו
 דלעיל) הגירסא טעם זה ואולי. "תאכלנו

 תניחנו" י"בפרש הסיום שליתא( 2 הערה
 "יקובל לא חלקם"ב והכוונה, '"כו האש
 חלק ולא בהבמחש בציור "חלק"ל היא

 .ה סעיף לקמן וראה. גשמי
 "מדרש"ה שפירוש ל"י ואולי (29

 על מוסיף שהמדרש כוונתו כאן י"ברש
 י"ברש כבמדרשו ולא, הפשוט פירוש
 כפירוש ולא שני פירוש מרלו שבא, בכלל

 י"רש 'כ שלא מה( א: יובן ז"שעפ, הפשוט
, ב"וכיו *"ומדרשו" או, "דרשו ורבותינו"
 **אף" י"רש 'ל( ב. "אומר מדרשוה" א"כ

  שלא רק שלא והיינו, '"כו יקובל לא חלקם
_________ 

 

 .2 הערה לעיל כזו גירסא וראה( *
 'בפי ט"דשקו שפר אמרי וראה( **

 גירסאות דלכמה 'וכ. כאן י"בפרש "אף"
  ."אף" ליתא



 00 ג' תמוז ה'תשע"ה –כ"ח סיון  

-שב בהלכה מופלאים מענינים. ה
 :זה י"פרש

 לאלו שיש אני יודע" איתא 30במדרש
 32שנאמר שהקריבו 31מנחה באותה חלק

 י"ורש, "ומנחתה התמיד עולת מלבד
-ב חלק להם שיש אני יודע" 'וכ משנה
 ."צבור תמידי

, לשיטתו בזה אזיל י"דרש, לומר ויש
 נחשב אינו פרוטה משוה שפחות ל"דס

 ז"ועפ(, 33סוכה 'במס ש"כמ) "שלו"
 באותה חלק קרח לעדת שיש ל"אא

 פרוטה שוה אינו חלקם שהרי, מנחה
 ולכן, 34"שלהם" בזה שייך אין ובמילא

 באותה" המדרש מלשון י"רש שינה
 ודאי אחת שבמנחה) "הקריבוש מנחה

 להם שיש" וכתב( פרוטה שווה להם אין
 לא) בזה שכוונתו, "ציבור בתמידי חלק

, היום אותו של תמיד קרבן או מנחהלה
 לכ של ציבור( רבים 'ל) לתמידי( אלא

 ן"לר) להם שיש החלק שאותו, השנה

__________ 
 

 צריך אין ז"שע) שלהם הקטורת אל יפנה
 לא צבור בתמידי חלקם דאף א"כ(, בקשה
 .יקובל
 .שם ר"במדב (30

 חלק להם שיש: תנחומא וראה (31
 לפניך מקריבים שישראל מנחה באותה

 .יום בכל
 .ועוד. כב, שם. יט, כט פינחס (32

 .האזרח כל ה"ד ב, כז (33

. שם לסוכה במפרשים ראה (34
 ש"לקו גם וראה. באחרונים בזה והאריכו

 ואילך ד"ס ז"תשמ עקב( לד חלק)
 .מ"ואכ. שם ובהנסמן

 כולה השנה כל של ציבור בתמידי( איש
 לקרותו שייך דשפיר דבר הוא יחד –

 חלקם"ש משה ביקש ז"וע. "חלק" בשם
 יקובל לא( השנה דכל) ציבור בתמידי

 ."לרצון לפניך

 ד"ע "מופלאים ענינים"ב להוסיף ויש
 יש" לשונו שבדיוק – י"שבפרש הרמז
 למצוא יש "ציבור יבתמיד חלק להם
 זזה אינה שקדושה 35ל"האריז לדברי רמז

 זהוש 36הזקן ר"אדמו ש"וכמ, ממקומה
 – "למעלה למעלה שנתעלה לאחר גם"

 וכל מכל לגמרי נעקר אינו" מ"שמ
 ."הראשונה ומדרגתו ממקומו

 יש" י"רש בדברי השאלה ובהקדם
, דלכאורה, "צבור בתמידי חלק להם

 הדבר ישוו מצד( ל"הנ) השאלה מלבד
 שווה אינו שחלקם כיון) שבו ממון ודין

 ט"להשקו כאן אתינן הרי –( פרוטה
 דהוי דכיון, ציבור לקרבן בנוגע הידועה

 שייכות שום בו אין ציבור של דבר
 לא הוא דציבור הגדר כי, 37להיחיד

 אלא, יחידים וכמה כמה של שותפות
 שייכות שאין באופן, חדשה מציאות

 אין ובמילא ,יחידים בתור להיחידים
 יחידים לכמה "חלק" בזה לומר שייך

 .ע"בפ
__________ 

 

. ג"פ ד"של. ג"פ ד שער ח"ע ראה (35
. א"פ ד"שי פרדס וראה. א"פ לה שער
 .נ"וש. 92-24 'ע ב"חל ש"לקו וראה

 (.א, קמז) זך 'לסי ביאור ק"אגה (36

 י"ובפרש א"סע, ד זבחים ראה (37
(. ב, עח מנחות) או ה"תוד. שם 'ותוס
 .נ"וש. ד"וס ב"ס ד"פ צפונות מפענח וראה
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 :בזה הביאור לומר ויש

 בתמידי חלק להם שיש) י"רש כוונת
-ישר שכל דכיון – היא בפשטות( צבור

-קר קנו שמהם השקל מחצית נתנו אל
(, 38לעיל י"בפרש כמפורש) ציבור בנות

-ב חלק מישראל א"לכאו שיש, נמצא
 .39ציבור קרבנות

 יפה לציבור למוסרו שצריכים ואף
 מציאות נעשית שתהא כדי, 40יפה

, ציבור דקרבן וחלות ציבור דממון חדשה
 מ"מ – יחידים כמה של השתתפות ולא
 וקופת "צבור" של שהמציאות כיון

 השקל מחצית נתינת י"ע נוצרה הצבור
 לגמרי ותעקר שתתבטל א"א, יחיד דכל
 י"ע שהיא) 41להקרבן היחיד כותשיי

 מצותו שזוהי, תןשנ השקל מחצית
 השקל מחצית שנתינת פרטוב, הפרטית

 ובלשון(, 42נפשותיכם על לכפר היתה
 שנתעלה לאחר גם"ד ל"הנ ז"אדה

, צבור של גדר להיות "למעלה למעלה

__________ 
 

 .טו, ל תשא (38

 ל"רז ודעת: כאן בבחיי וכמפורש (39
 חלקם יתקבל שלא משה שהתפלל

 יש למישרא ואחד אחד שכל צבור בתמידי
 .השקלים ידי על בהם חלק לו

 משנה. נ"וש. א"סע, ז ה"ר ראה (40
 .ט"ה ו"פ המקדש כלי 'להל למלך

 'ע א"תיש המאמרים ספר וראה (41
 992 'ע ח"חי ש"לקו. שם ובהערה 29

 .ואילך
 ועל" שם י"ובפרש. שם תשא (42
( צבור קרבנות מהם לקנות) תרומה אותה
 ."תיכםנפשו על לכפר נאמר

 המעלה "וכל מכל לגמרי נעקר" לא מ"מ
 נתינת ידי על שנפעלה( והקדושה)

 להם שיש" בזה לומר אפשר ולכן, היחיד
 ."רציבו תמידיב חלק

 דיוק גם לבאר יש ל"הנ כל פ"ע. ו
 חלק להם שיש) אני יודע" הלשון

, מיותר דלכאורה – "(צבור בתמידי
 "צבור בתמידי חלק להם יש" ל"והול
 .ב"וכיו

-ל שגם, ל"הנ ענין: בזה הביאור אך
-ד חפצא נעשית השקל שמחצית אחרי
 עם להיחיד שייכות יש, ציבור ממון

 מחצית נתינת י"ע שנקנה ציבור הקרבן
 א"לכאו שניתן דבר אינו, שלו השקל
, רבינו משה י"ע רק אלא, ע"מצ להבין
 ,הדור נשיא שהוא

 צבור הרי, הדברים וטבע סדר פ"ע כי
, כייםהפ וסוגים גדרים שני הם ויחיד
 ציבור וקרבן יחיד דקרבן, בקרבנות וכמו

 כהרי זה הרי ולא, שונים מינים שני הם
, עולםה בסדר גם נשתלשל ומזה] 43זה

 החיים בסדרי כלליות הנהגות שני שישנן
 יש(: ב"וכיו מדינות) אדם בני קיבוצי של

, והכלל הציבור צרכי את המדגיש משטר
 וגורע והיחיד הפרט חשבון על כשהם גם
 הנהגה וישנה, אותם שולל גם או

 ותועלת וטובת חירות את המדגישה
 פעמיםשל ועד) ע"בפ יחיד כל, הפרט
 עבור והכלל הציבור טובת את דוחים

__________ 
 

 הקדמה ם"להרמב מ"פיה ראה (43
 'הל ריש משנה בלחם נעתק) קדשים לסדר

 (.קרבנותה מעשה
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, זו הנהגה בסדר כי(, היחיד תועלת
 המכרעת היא והיחיד הפרט מעלת

 [.החיים סדר את וקובעת

, "סדר" של גדר מצד הוא זה כל אבל
 כפי אבל. ע"מצ דיחיד וסדר דציבור סדר

 הוא הנשיא"ש, "הדור נשיא" מצד שהוא
 את לאחד ופעולתו בכחו הרי – 44"הכל
 בנוגע שהוא וכמו. המעלות שתי

 ענינים ששני – עצמו הנשיא למציאות
 אחד מצד: גופא בהנשיא נכללים אלה
 עניניו כל, ולאידך, אחד איש הוא הרי

. כולו להכלל ונוגעים שייכים ופעולותיו
, גופא שבו הנשיאות בענין הוא ז"ועד

 על נשיאות רק לא היא שהנשיאות
 אחד כל של הנשיא הוא אלא, כולו הכלל
 שזהו לומר ויש] עצמו בפני בפרט ואחד
-ש כצבור המלך" 45א"הרשב לשון דיוק

 שהתלות, "בו תלויין ישראל וכל הצבור
, והכלל הצבור תלות רק לא היא במלך
 התלות גם אלא, אחת מציאות שהיא

 ריבוי) עצמו בפני אחד כל, ישראל דכל
 ([.יחידים

, "הדור נשיא", משה מצד דוקא ולכן
 ושהוע הפועלת) הידיעה ובאה נמשכת

-ש, ציבור בתמידי שגם(, בפועל פירות
 ולא ציבור קרבן של גדר הוא כולם כל

, יחידים של השתתפות, שותפין קרבן
 המעות ובמילא, היחיד חלק יתבטל לא

 יותר נעלה שהוא ציבור( קרבן)ב שישנן
-שיי להם יש, לגמרי אחרת ובשלימות

__________ 
 

 .כא, כא חוקת י"פרש (44

 .ח"סקמ א"ח שלו ת"בשו (45

 שהוא כפי רק לא, ליחיד גם וקשר כות
 חלק שהוא כפי םג אלא, מהציבור חלק

 .עצמו בפני ופרט

 בסמיכות שנים בכמה חלה קרח 'פ. ז
 "לו ניתנה חופשה" אשר היום, תמוז 'לג
, הדור נשיא, ר"אדמו ח"מו ק"לכ

 התורה הרבצת על נאסר אשר ממאסרו
 .הדת וחיזוק

 עבודה"ב מצינו ל"הנ ותוכן ונקודה
 התורה בהרבצת" עבד אשר "הגדולה
-גדו בממדים 'שהי שאף, 46"הדת וחיזוק

 וכלל להצבור הנוגעים ורחבים לים
 ו"וק ש"וכ ההיא במדינה הן) ישראל
 לא מ"מ(, ההיא ממדינה צאתו לאחר
 מההתענינות ו"ח ז"עי נגרע

 והפרט היחיד בטובת וההשתדלות
 את שהניח ועד, גשמיותב וגם ברוחניות

 אף, פרטי איש של טובתו בשביל עצמו
 בלבד זו לא הנה עמו מטיב 'שהי שהאיש

 בתורה חבירו" של בסוג כלל 'הי שלא
 .כלל בערכו שלא 'שהי אלא, 47"ומצות

 א"לכאו הדור נשיא ממשיך זו ומעלה
-ה בהרבצת ועוסקים, בדרכיו ההולכים

-ולפ לעסוק שיוכלו, הדת וחיזוק תורה
__________ 

 

 במכתבו ר"אדמו ח"מו ק"כ 'ל (46
 בשנת – הראשונה תמוז ב"י לחגיגת

. 962 'ע ח"תש מ"בסה נדפס) ח"תפר
 בו(, ועוד. פ 'ע ב"ח שלו קודש אגרות

 התועדות ליום לקובעו הוא ראוי" כותב
 בכל והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות

 .'"כו ענינו לפי ואתר אתר
 ובהנסמן לב פרק יאתנ ראה (47

 .לשם והערות בקיצורים
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 לכלל והמעינות היהדות בהפצת עול
-בה לגרוע שלא זה עם וביחד, ולצבור

 .הפרט לטובת השתדלות

 פועלים ל"הנ באופן העבודה ידי עלו
 אלא כולו ישראל דכלל רק לא הגאולה

 'שהי וכמו] בפרט ואחת אחד דכל גם
 ג"י ב"בי ר"אדמו ח"מו ק"כ בגאולת

 48הידוע במכתבו שמדייק כמו, תמוז
 תמוז ב"בי ה"הקב גאל בלבד אותי לא"

, 'הק תורתנו מחבבי כל את גם אם כי
 ראליש בשם אשר את וגם, מצוה שומרי
 התחשב מבלי) ישראל איש כל כי, יכונה

__________ 
 

 .26 הערה ל"הנ (48

( המצות וקיום בשמירת הפרטי מצבו עם
 –[ "ותורתו 'ד עם תמים לבו

 כלל את רק לא גואל ה"שהקב
 ואתם" 49ש"כמ, א"כאו את אלא, ישראל

 כל, "ישראל בני אחד לאחד תלוקטו
 ה"שהקב 50י"וכפרש, עצמו בפני יחיד

 וכולם, "איש איש ממש בידיו אוחז"
 ישובו"ש "גדול קהל"ב יחד דיםמתאח

, והשלימה האמיתית בגאולה 51"הנה
 .ממש דידן בעגלא

 )משיחות ש"פ קרח תשמ"ז, י"א ניסן תשל"א(

__________ 
 

 .יב, כז 'ישעי (49

 .ג, ל נצבים (50

 .ז, לא 'ירמי (51
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 ומנהגהלכה 
 25 ..................................... שטיחת עשבים בביהכ"נ בחג השבועות

 שמואל אייזיק שיחי' רייצעס הת'

 שונות
 76 ................................................ כיצד לקחה אסתר את בית המן
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 שער

 חסידות

ענין מה שבמלכות דוקא מתגלה ב
 ש ומקורהשור

 הרב שמרי' שיחי' מטוסוב
 משפיע בישיבה

 א
 ב' ביאורים בהארת שורש ומקור במל' יותר משאר הספי'

בד"ה מן המיצר תרס"א לאחרי שמבאר שמאור המשפיע כמו שהוא 
אור אין סוף שלפני  –לעצמו נמשך נקודה קו ושטח )אור המשפיע 

קו  –שבחלל ומקום פנוי לאחרי הצמצום, קו  הרשימו -, נקודההצמצום
הכלים, ובפרט  –האור אין סוף שנמשך לאחרי הצמצום, שטח  –המדה 

מלכות שהוא עיקר השוח שבו באים האורות בהתייישבות ובהתפשטות 
 והתרחבות(.

ואז מבאר שבמלכות )שטח( מתגלה כח יותר עליון )שהוא למעלה( 
שהוא המשפיע במלכות(, ובשורש הכח היותר עליון מהאור המאיר בקו )

)האור אין  ששורש ומקור הקוהנמצא במלכות מבאר שני אופנים: א. 
סוף שלפני הצמצום( מאיר במלכות )סיום הקו( יותר מאשר בהקו עצמו, 

והוא עצמות אין  שלמעלה משורש ומקור הקו,ב. במלכות מאיר אור 
ולמות( וממה ששיר בעצמו בכח סוף שלמעלה מעליית הרצון )לברוא הע

 )כל מה שעתיד להיות( שהוא באור אין סוף שלפני הצמצום.
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והנה, ענין זה דהאור המאיר במלכות משרשו )שמזה בא הכח במל' 
להוות מאין ליש וכן ההתרחבות וההתפשטות במל'( מבואר בריבוי 
מקומות בחסידות בריבוי הסברים ואופנים )מתחיל מאגה"ק סי' כ'(, 

ששרשו הוא למעלה דומה לי שברוב המקומות מבארים הענין וכמ
הספירות ומשרש הקו המשפיעים בו, מתאים הביאור השני הנ"ל משרש 

 במאמר זה.

 ב
 טעם ששורש מקור הקו מאיר בסייומו יותר מאשר בהקו עצמו

והנה, בהביאור הראשון כאן שבמלכות מאיר שורש הקו יותר מאשר 
 מבאר בזה שתי נקודות:מאיר שורש הקו בהקו עצמו, 

שהכוונה העליונה שעלה ברצונו )באור אין סוף שלפני הצמצום( ה"ה א. 
הכונה שיהי' התיישבות הארות בכלים ובהתפשטות והתרחבות, 

ולא בבחי' הקו המשפיע העליונה זו נשלמת רק בבחי' השטח שבמלכות 
במל', שזה מוכיח שבמלכות מאיר שורש ומקור הקו יותר מאשר בהקו 

 בעצמו.

המאיר בהקו, שהוא אור אין סוף שלפני הצמצום, הרי הוא שורש הקו  ב.
שבהקו שהוא ע"י הנקודה דהרשימו )שאענין הבלי גבול רק  מאיר בהקו

שורש  –המשכתו בגילוי נמשך מזה שהנקוד הוא גם נקודה היולית 
שבהקו נמשך מההעלם ענין הגבול להמשכת האור הבלי גבול בגילוי, וכן 

סיום הקו מאיר בו  –במלכות ום של נקודת הרשימו(. משא"כ והצמצ
כמו שהוא קודם מהאור אין סוף שלפני הצמצום "מבחי' שורש ומקור 

 שבא בבחי' גבול בהרשימה".

ולכאורה ביאור זה )שבסיום הקו מאיר השורש ומקור כמו שהוא בלי 
השפעת הרשימו משא"כ בהקו מאיר שרשו ומקור כפי שהוא בא 

יש ההגבלה שהוא הוא סיום הקו  גם בשטחדורש ביאור: הרי  בהרשימו(
)שהרי בא בהתחילקות וגם האור מצומצם לפי ערך המקבלים דהרשימו 

)שבכללות הוא ענין הגבול( שהוא שרש הכלים והעולמות(, ואדרבה, 
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, ורק הגילוי )הבלי גבול( שבכלים בא מהארות מהרשימוענין השטח הוא 
ר שלפני שה )ד"ה כבוד מלכותך(, וא"כ ששרשם מהקו כמבואר במאמ

מובן שבאם הקו מושפע מהרשימו מכל שכן שהשטח מושפע מהרשימו 
עוד יותר, ואיך יאיר בו שורש ומקור הקו )מאור אין סוף שלפני 

 הצמצום( "כמו שהוא קודם שבא בבחי' גבול בהרשימה"?!

]ולכאורה לא מספיק לומר בגלל שהכונה געלה ברצונו נשלמת דוקא 
בסיום הקו בשטח לכן מאיר מהדרגא געלה ברצונו גאור אין סוף שלפני 
הצמצום בסיום הקו שלא ע"י הרשימו, כי הרי בבחי' עלה ברצונו הי' גם 
)ואלי בעיקר( שיהי' ענין הגבול וצמצום, והעלם האור שישנם ביש 
התחתון דבי"ע, הבנראים ע"י מל' ולפי זה למה לא יאיר דרך בחי' הגבול 

 ין סוף שהוא הרשימו?![דאור א

ואולי יש להסביר זאת באופנים שונים עפ"י המבואר בענין זה דשורש 
 המל' במקום אחר:

 ג
 אור חוזר

אופן א': בדרך מצוותיך שורש מצוות התפלה פרק כו בביאור אגרת 
הקודש סי' כ' בענין התהוות היש מאין ע"י מלכות שהארת הכתק מאיר 

מה, למרות שהחכמה נאצל מהכתר במלכות יותר מהארת הכתר שבחכ
בבחי' "החכמה מאין תמצא" בבחי' יש מאין, אעפ"כ ספי' החכמה אין 
בכחו להוות מאין ליש רק בדרך עלה ועלול, והכח דכתר להוות מאין ליש 
מתגלה דוקא במלכות, והטעם לזה הוא כי "במלכות יש הארה יתירה 

ממטה למעלה ונפלא יותר מצד ששם הוא סיום הארת הקו ואז מאיר 
 בבחי' אור חוזר".

דהיינו, שלמרות שהכתר הוא שורש הכחמה שממנו מקבלים כל 
הסיפ' מאור הקו כולל ספי' המלכות, אמנם בספי' ישנה "הארה יתירה 
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ומבאר שם שזהו ענין  1"אור חוזרונפלאה יותר" מצד ששם ישנו הבחי' "
 במלכות(.נעוץ תחילתן )הארת הקו שבכתר( בסופן )בסיום הארת הקו ש

ולכאורה אולי אפשר לבאר כן גם כאן שבבחי' השטח דמלכות מאיר 
 .אור חוזרבבחי'  –משושר ומקור הקו שלמעלה מהנדוק דהרשימו 

אלא שצריך עיון קצת, כי לא נזכר כאן כלל הענין דארו חוזר, ועוד 
שאם זו ההסבר לגילוי שורש ומקור הקו במלכות דוקא, אז למה הוצרך 

שהקו מתגלה ע"י הרשימו )הן בבחי' הבלי גבול והן  לבאר בפרטיות
בבבחי' הגבול שבו( אף ששרשן מאור אין סוף שלפני הצמצום, הרי אפי' 
אם הקו לא הי' מתגלה ע"י הרשימו הי' מובן למה אין שרשו ומקורו 

 כי אין בו מעלת האור חוזר. –מאיר בו כמו בסיום הקו בשטח 

 ד
 ם די' ספירות שהקו בתוכםסובב כל עלמין מתגלה דוקא בכלי

אופן ב: בדרת מצוותיך )שם, פרק כ"ז( מוסיף להסביר בטעם שכח 
ההתהוות מאין ליש נמצא דוקא בכלים די' ספי' דאצילות שהוא כי 
"עיקר התהוות היש הוא דוקא ע"י בחי' סובב כל עלמין שהוא האור אין 
 סוף שלמעלה מהחלל ומק"פ ולמעלה שמקיף את כל הארבע עולמות

)לא בפירוש(  ומשמע 2בשווה . . שהארה זו היא בחי' הרצון העליון"
דלפני הצמצום דחלל ומקום דסובב כל עלמין )שהביאור בזה שבחי' זו 

פנוי הוא מהקו( מאיר דוקא בי' ספי' דאציול להוות היש הוא ש"ע"י 
הארתו שמאיר עליהם נותן כח ועוז לבחי' הכלים די' ספירות דאצילות 

וכם להוות בחי' היש מאין", שמשמע שהארה זו עם הקו שבת
מתאפשרת לאחרי שישנם הארות והכלים )המקיפים על האורות( 

                                                        
 

 ביאור זה הוא מאגה"ק סי' ב'. (1

 לכאורה הוא גם ביאור על המבואר באגה"ק סי' כ' בענין זה דסובב.ו (2
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כמבואר לעיל במאמר שלנו  –והיחוד ביניהם )שזה בעיק בספי' המלכות 
 ד"ה מן המיצר תרס"א( ואז בא הכח ועוז להוות מאין ליש.

ך( לכאורה וביאור זה )אם נכון הסבר זה על המבואר בדרך מצוותי
שלמעלה  רצון עליון"מתאים יותר המבואר בהמאמר שלפנינו, כי הא "

מהחלל ומקום פנוי ומהקו )שלכאורה הוא הענין דבחי' עלה ברצונו, וגם 
בזה צריך לעיין( מתגלה דוקא בסיום הקו ביחוד האורות והכלים 

 )המקיפים עליהם(.

שיש אלא שצע"ק שלפי המבואר במאמר שלפנינו משמע שהמעלה 
בסיום הקו הוא כי שרש ומקור הקו אינו מתגלה בו דרך הרשימו כ"א 
"כמו שהוא קודם שבא בבחי' גבול בהרשימה", ולפי ביאור זה 
)ש"סוכ"ע" זה מתגלה בסיום הקו להוות יש מאין בגלל שמתגלה 
בהאורות והכלים )שזה נמצא בבחי' השטח(( הרי אפשר לבאר שבחי' זו 

שימו )מקור הכלים( והקו המתגלה דרך דסוכ"ע מתגלה גם ע"י הר
הרשימו כי יש בו הן מעלת נקודת הרשימו והן מעלת הקו שלכן מתגלה 

 בו הבחי' שלמע' מהרשימו ומהקו?

 ה
 בתחתית העשיה מאיר המקיף בקירוב ממש

בדרמ"צ שם מביא עוד ביאור )ע"פ ביאור נוסף באגה"ק הנ"ל(  אופן ג:
דעשיה: "וע' באגה"ק איהו  בקשר להתהוות היש הגשמי מבחי' מל'

וחיוהי במשש"ש ורגלי א"ק מסתיימים בתחתו' עשיה ותחת רגליו מאיר 
אור אי"ס ב"ה הסוכ''ע מל' הפסק רב וכו' ור''ל שהארת סוב''ע מאירה 
בקירוב יותר בתחתי' העשייה ע''י רגלי א''ק והיינו ממש נעוץ תחלתן 

רוב ממש כך גם בסופן דכמו שבראשית דא''ק מאיר הארת סכ''ע בקי
שיש בתחתי' העשי' ע"י רגלי א"ק והיינו ממש נעוץ תחילתן בסופן 
דכמו שבראשית דא"ק מאיר הארת סכ"ע בקירוב ממש כך גם בתחתי' 
העשי' מאיר בקירוב ממש, ולכך יש כח ועוז לבחי' מלכת דעשי' להוות 
היש הגשמי דעשיי". ונראה שביאור זה בנעוץ תחילתן בסופן בענין 
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סוכ"ע שונה מהביאור הנ"ל )באופן השני( בענין סוכ"ע, כי הביאור הארת 
הנ"ל הוא לא מצד רגלי הקו שברגלי א"ק )עפ"י המבוארבאגה"ק שם( 
שמאיר בסיום הקו כמו בתחילת הקו, אלא הביאור הנ"ל מצד המקיף 

. וגם משמע משני הביאורים בכליםשבסוכ"ע שהוא מתגלה דוקא 
פי' נעוץ תחילתן בסופן, שלפי הביאור )בדרמ"צ פכ"ז( שיש חילוק ב

הנ"ל באופן השני הפי' ד"תחילתן" היינו האור שלמעלה מהקו, היינו 
 האור שבראשית הקו.

ואולי הי' אפשר לבאר גם במאמר שלפנינו שעד"ז הוא גם בסיום הקו 
שברגלי דאצילות מאיר בתחתיתו בבחינת העיגול הגדול, והקו שלמעלה 

הגדול רק דרך הרשימו )עכ"פ "המשכתו ממנו מאיר בו מהעיגול 
 בגילוי"(.

אלא שבאגה"ק שם וכן בדרמ"צ מביא ביאור זה )שמאיר מאור 
שהוא ממש בתחתית סדר  מל' דעשי'הסוכ"ע בתחתיתו( רק על 

ההשתלשלות, ולא על מל' דאצילות )בחי' שטח המבואר בהמשך 
 שלפנינו(.

רה משרשו וגם לכאו' אינו מתאים כלל להביאור פה שבהקו ההא
ומקורו הוא דרך הרשימו, ובמל' סיום הקו מאיר שרשו ומקורו כפי 
שהוא "טרם שנתצמצם", ואין הביאור כלל משום שמאיר מתחתית סיום 

 הקו?

 ו
 אם תחילת המחשבה לא יורד למעשה בפועל חסר העיקר.

בסה"מ מלוקט ח"ה ע' ריא )ד"ה ביום השני תשל"ב( מסביר  :אופן ד'
תן בסופן ממשל השפעת צדקה לעני )מיוסד על המשך הענין נעוץ תחיל

תער"ב ח"ב ע' א' קיז ואילך(, שה"תחילה" הוא התעוררות רחמים על 
העני, וה"סוף" הוא המעשה בפועל בנתינת הצדקה לעני, "ולפי שנעוץ 
סופן בתחילתן שהכוונה )הנעוצה( בהתעוררות הרחמים )תחילתן( הוא 

עוץ תחילתן בסופן, שגילוי הכח דבחי' שיה' המעשה בפועל )סופן(, לכן נ
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שם  03תחילה הוא דוקא בסוף ההשפעה, בהמעשה בפועל". ובהע' 
מציין להמשך תער"ב שם )ע' א' קיט( " דזהוא הטעם על זה שבמלכות 

 דוקא יש כח הא"ס להוות מאין ליש".

וההסבר שם הוא )וכן מובא בסה"מ מלוקט שם( שהיות באם לא הי' 
ל ממש, שהתעוררות הרחמים לא הי' יורד עד ההשפעה לעני בפוע

למעשה, אז "חסר העיקר" )סה"מ מלוקט שם( ו"אינו נקרא חסד כלל" 
 )המשך תרע"ב שם(.

להענין המבוא בהמאמר שלפנינו שהיות שהכוונה  מתאיםוביאור זה 
ברצה"ע דעלה ברצונו )וכ"ה גם בהמשך תער"ב שם( שלם דוקא במל', 

 זה. לכן במל' מאיר רצון עליון

אמנם צע"ק אם זה מתאים להמשך הביאור פה בהחילוק בין השפעת 
הרשימו בהקו ובסיום הקו כנ"ל, כי א( גם אם שרש ומקור הקו דעלה 
ברצונו באוא"ס שלפה"צ הי' מאיר בהקו בלי הרשימו הרי גם הי' חסר 
בהקו שלימות הכוונה והמעשה בפועל, והי' מובן ג"כ למה בסיום הקו 

שו? ב( בהמשך תער"ב שם בהקדמה לענין זה דנעוץ דוקא מאיר משר
תחלתן בסופן מקשר ענין זה דנעוץ תחלתן בסופן עם הענין ד"אור חוזר" 
)הנ"ל אופן א'(, "הרי ידוע דכל או"ח ה"ה חוזר לקדמותו היינו אל 
התחלת שרש המשכתו כו', וזהו ג"כ ענין נעוץ תחב"ס וסוב"ת". שלכאו' 

 ר שלפנינו?אין זה הענין המבואר במאמ

 ז
 החילוק בתכלית שאר התפירות למל' גורם לחילוק בהמשכתם.

 בסה"מ מלוקט ח"ב ע' קז )ד"ה זה היום תשמ"א(אופן ה': 

מסביר דברי כ"ק אדמו"ר הרי"צ )בד"ה שופר של ר"ה תרצ"ט( בענין 
"שמדת המלכות חלוקה מכל המדות בשרשה, במהותה ובאופן 

ופן התעוררותה, בהתגלותה )במציאות( מהותה, דהתעוררותה ובא
ובאופן התגלותה". בהמשך המאמר שם שואל שהרי כל הספירות 
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שרשם הוא ברדל"א )בעצמות(, ולמה מדגישים ענין המל' דוקא 
)עלייתה דר"ה עד שרשה הראשון(? ומבאר שם דההפרש בין שאר 
הספירות למל' הוא בהתכלית שלהם, "דכל שאר הספירות, מכיון 

ין, גילוי . . לכן, גם המשכתם למטה בבי"ע הוא שענינים שהם נהור
בבחי' נהורין, גילוי. משא"כ ספירות המלכות ענינה הוא בחי' נקודה 
ובחי' לא מציאות, וגם בהמשכתה בהדרגות שלמטה מרדל"א ]בבחי' 
מהותה . . ובבחי' אופן התגלותה, כנ"ל[ היא ע"ד אותו האופן כמו שהיא 

 תה למטה מטה, בבי"ע". בשרשה בבחי' רדל"א, וגם בהמשכ

והנה, אף שהמבואר שם אודות גילוי שרש ומקור הספירות במל' יותר 
משאר הספירות הוא בענין ששרש ומקור המדובר שם הוא רדל"א 
ועצמות ולא ממש המדובר במאמר שלפנינו שרש ומקור הקו שהוא בחי' 
עלה ברצונו שלפה"צ, אמנם יש צד השוה ביניהם, שהחידוש בהמאמר 

שרש כל הספירות ה זה היום הוא שלמרות שרדל"א ועצמות הם ד"
מרדל"א ולא בשאר הספירות, וגם נרגש דוקא במל' שרשה ואעפ"כ 

במאמר שלפנינו מדובר ששרש ומקור הקו שלפה"צ הוא גם שרש ומקור 
קודם שבא בבחי' מבחי' שרש ומקור כמו שהוא  מאירמל', אלא שבמל' "

 גבול בהרשימה".

הביאור דשם מתאים לביאור במאמר שלפנינו ויובן ועפי"ז אולי 
 ביותר כל השקו"ט פה:

מכיון שדוקא במל' נשלם הכוונה העליונה דשרש ומקור הקו שהוא 
בבחי' עלה ברצונו שלפה"צ, כוונה עליונה זו היא "שיהי' בבחי' 
התיישבות אורות בכלים דוקא". יוצא מזה שיש חילוק גדול בין התכלית 

התעונה לגלות ולהעיר בחי' השטח דמל', שהקו ענינו של הקו ותכלית 
אוא"ס שיומשך למטה ובאופן דמדידה, בדוגמת המבואר בספה"מ 
מלוקט שם ששאר הספירות ענינם נהורין, גילוי. משא"כ מל' ענינו הוא 

ה היא ביטולו לרצוה"ע נועהוהתשיושלם הכוונה, ונוגע לו רק התכלית, 
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ם ש"ספירת המל' ענינה הוא בחי' , בדוגמת המבואר שבשרשו ומקורו
 נקודה ובחי' לא מציאות".

 הקועפ"ז אולי אפשר לבאר מה שממשיך לבאר במאמר שלפנינו שב
 יהי' מורגש שרשו ומקורו שלא מוכרחהרי כדי שיתמלק תכליתו )גילוי( 

דאוא"ס שלפה"צ כפי שהור, אלא כפי שהוא בא דרך הנקודה דהרשימו 
הוא להיפך, שכדי  במל'הגבול. משא"כ הן בענין הבל"ג והן בענין 

מוכרח שיהי' שיתמלא תכליתו )"שיהי' בחי' התיישבות אורות בכלים"( 
דאוא"ס שלפה"צ כפי שהוא ]ואולי עפ"ז אפשר  מורגש שרשו ומקורו

 לתאם כמה מאופנים הנ"ל[.
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 שער

 גאולה ומשיח

 ההכרח שאין דוד המלך משיח
 שיחי' מטוסובהרב שמרי' 

 משפיע בישיבה

 א
 דברי אדמו"ר מה"מ שליט"א שנשמת דוד תתלבש במשיח 

מלך המשיח מביא כ"ק אדמו"ר  1פ׳ ויגששיחה ג' לבלקו"ש חל"ה 
: ״אמר רב יהודה אמר רב עתיד הקדוש ברוך 2שליט"א הגמרא מסנהדרין

הוא להעמיד להם דוד אחר ]שעתיד למלוך עליהם. רש"י[ שנאמר ועבדו 
אקים להם, הקים לא נאמר אלא אקים. את ה׳ אלקיהם ואת דוד מלכם אשר 

א"ל רב פפא לאביי והכתיב ודוד עבדי נשיא להם לעולם, )ומשני( כגון 
 קיסר ופלגי קיסר״.

ומקשה על זה בשיחה )בקושיא הב'(: "מהי קושיית ר"פ "והכתיב ודוד 
עבדי נשיא להם לעולם", הרי בפשטות "דוד" כאן לא קאי על דוד המלך 

פי שפירשו במפרשים עה"פ(, שנקרא ג"כ "דוד" כ"א על מלך המשיח )כ
 )להיותו מזרע דוד(, והוא "דוד אחר" שעתיד הקב"ה להמליך על ישראל"?

מוסיף ומוכיח שא"א לומר שהכוונה בפסוק זה היא לדוד  6ובהערה 
המלך מכיון שאין דוד המלך מלך המשיח, וז"ל: ״ולכאורה עכצ״ל שאין דוד 

                                                        
 

 .206ע'  1)

 צ״ח, ב. 2)
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״נשיא להם לעולם״, שהרי תחילת פעולת המלך בעצמו מלך המשיח שיהי' 
מלך המשיח תהי' קודם הגאולה, כמבואר ברמב״ם )הל' מלכים פי״א ה״ד(, 
ובודאי קודם תחיית המתים )גם דצדיקים הקמים מיד, כמאחז״ל )יומא ה, 

 ב( משה ואהרן עמנו(״.

לפרש  הכרחשליט"א כמה ראיות שמה"מ דהיינו שכאן מביא אדמו"ר 
אלא  כוונה היא לא לדוד המלך שאין הוא מלך המשיחשדוד בפסוק זה ה

 הכרחאלא הוא  פשוטם של דברים בהפסוק,שכן הוא , וזה לא רק לדוד אחר
הגאולה ותחה"מ וזה  קודםמכיון שפעולות מלך המשיח צריכות להתחיל 

 אין שייך בדוד המלך.

ובהמשך ההערה מביא פירכות על הנחה זו )שדוד המלך לא יקום לפני 
 ( מכמה מקומות:ולא יהי' מלך המשיח ההגאול

"אבל ראה ירושלמי ברכות )פ״ב ה״ד( ואיכ״ר )פ״א, נא( דמלכא משיחא 
״אין מי חייא הוא דוד שמי', אין מי דמכייא הוא דוד שמי'״ )אם מן החיים 
הוא יהי' שמו דוד, ואם מן המתים הוא יהי' דוד בעצמו. פני משה(. ובפיוט 

וביפה ענף  –״קול צמח כו' הוא דוד בעצמו״.  אומץ ישעך )דהושענא רבא(
לאיכ״ר שם פי' דקאי להדיעה שביאת המשיח אחרי תחה״מ. ע״ש. וראה 

 רד״ק יחזקאל )ועד״ז בירמי'( שם ״או רמז לתחיית המתים״״.

מוכח שמשיח הוא רבה ר״ל שמהירושלמי ומאיכה  בהשקפה ראשונהו
שאם  מתאים רוש הרד״קפיל)או יכול להיות( דוד המלך בעצמו, ולהיפ"ע ו

משיח בא לאחר תחה"מ יכול להיות זה דוד, אך לפי פס״ד הרמב״ם 
שפעולות מה״מ מתחילים לפני הגאולה, אין יכול להיות התגלות משיח 

קשה איך יתאים פס״ד הרמב״ם עם הירושלמי ברכות הנ״ל , ולאחר תחה"מ
משיח? שלפי הירושלמי הרי אפשר שדוד המלך בעצמו יקום לתחיה ויהי' 

וגם בפיוט )ענין של תפילה( אומרים זאת בפירוש שמשיח ״הוא דוד 
 בעצמו״.

ומיישב הפירכא: ״ויש לומר הכוונה בזה שנשמת דוד המלך תתלבש 
במלך המשיח, ע״ד הענין ד״משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון״ )ראה 
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משיח אף דמשה לוי ו –שמו״ר פ״ב, ו. זח״א רנג, א. ש' הפסוקים פ' ויחי( 
שהכוונה בזה שנשמת משה תתלבש בגואל אחרון )אוה״ח  –משבט יהודה 
 ויחי מט, יא(״.

 ב
 קושיא דלכאורה דניאל איש חמודות יכול להיות משיח

איך יסתדר פס"ד הרמב"ם עם  אד"שאמנם עצ״ע, דאמנם תירץ 
המימרא  מיד לפני ,דבסוגיא זו דסנהדרין גופאהירושלמי, אך עדיין יוקשה 

ד להקים להם דוד אחר וקושיית רב פפא, מובאת מימרא אחרת דרב שעתי
דרב: ״אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אי מן מתיא הוא כגון 

ק ודניאל איש חמודות״. הרי דרב בעצמו סובר שאי לאו הוכחתו מהפס
אמנם היה אפשר לומר שדוד המלך בעצמו יהי'  -״אקים ולא נאמר הקים״ 

 להיות משיח מן המתים? משיח, הרי דאפשר

איברא דיש ליישב דאין סתירה מסוגיא זו להוכחת כ״ק אד״ש מה״מ 
 מפס״ד הרמב״ם שאין משיח מן המתים כפשוטו, בשתים:

מביא שני אופנים לפרש הא דאמרינן "אי מן חייא הוא כגון  3א( רש"י
רבינו הקדוש אי מן מתיא הוא כגון דניאל איש חמודות", א( "אם משיח 

ן שחיים עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש דסובל תחלואים וחסיד גמור מאות
הוה כדאמרינן בבבא מציעא, ואם היה מאותן שמתו כבר היה דניאל איש 
חמודות שנדון ביסורין בגוב אריות וחסיד גמור היה, והאי כגון לאו דווקא", 

שאם דניאל איש חמודות" אינה מדוייקת והפירוש הוא  כגוןהיינו שהלשון "
משיח מאותן שחיין עכשיו בודאי הוא רבינו הקדוש ואם מן המתים אז הוא 
דניאל איש חמודות; ב( "ל"א כגון רבינו הקדוש כלומר אם יש דוגמתו 
בחיים היינו רבינו הקדוש ואם דוגמא הוא למתים היינו כגון דניאל איש 

 הב'. חמודות", ומי יאמר לנו דהרמב"ם ס"ל כאופן הא', אפשר דס"ל כאופן

                                                        
 

 .ד"ה אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש (3
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ב( אפילו לפירוש הראשון ברש״י אפשר לפרש שקאי על נשמתו של 
בנוגע לדוד  אד"ש מלך המשיחדניאל שתתלבש במשיח ע"ד כמו שאמר 

 המלך שנשמתו תתלבש במשיח.

אלא שעדיין יש לעיין: א( אם רב סובר להלכה שמשיח מתחיל פעולתו 
מר אלא לפני הגאולה ותחה״מ למה מוכיח זאת מהפסוק ״הקים לא נא
 ?4אקים״ הרי בפשטות ״ארבעים שנה קודם קיבוץ גלויות לתחה״מ״

ב( אולי רב פפא סובר )דלא כהזהר( שתחה״מ קודם לביאת המשיח ואם 
ולכן אין שום הכרח לומר  כן לא מוכרח שמשיח לא יהיה מן המתים

 ?לשיטתי' דהכונה ב"דוד" כאן היא לא לדוד המלך

לפי ביאור אד״ש בירושלמי )שהוא )כתירוץ הב' דלעיל( ג( אם נאמר 
כמעט כלשון רב בסוגיין( ״אי מן דמכייא הוא דוד שמי'״ היינו שנשמת דוד 

כן הוא גם בדברי רב ״אי מן מתיא הוא כגון דניאל״ שתתלבש במה״מ, 
שהן נשמת דוד והן  לומר״ק קדפירושו שנשמת דניאל תתלבש במה״מ, 

"המשיח הראשון" )כלשון  , דמילא דוד שהואנשמת דניאל יתלבשו במה״מ
הרמב"ם( מובן שנשמתו תתלבש ב"משיח האחרון שעומד מבניו" )וע"ד 
שנשמת משה גואל ראשון מתלבשת בגואל אחרון(, אך מהו הענין שנשמת 

 ?5תתלבש במשיח דניאל

                                                        
 

, א. ואולי י"ל שאמנם ברצונו של רב להוכיח זאת מהכתוב שיהי' זהר ח״א קל״ט (4
 אחר ולא דוד בעצמו בתחה"מ.דוד 

וגם בזה אוי"ל שאינו דומה הירושלמי שאומר "דוד שמי'" לסוגייתנו שאומר "כגון  (5
דניאל": שבירושלמי מדובר אודות דוד בעצמו, אמנם בסוגייתנו רק מדמה בין מלך 
המשיח לדניאל ורבינו הקדוש, וכביאור רש"י אודות דניאל "שנדון ביסורין . . וחסיד גמור 

למה לא נתן דוגמא  –היה" )וכן על רבינו הקדוש(. אלא שצע"ק לפי הפירוש שזה דוגמא 
 מדוד המלך בעצמו שגם הוא סבל יסורים וחסיד גמור היה?

ואמנם אפשר לפרש כפי' המהרש"א שהדוגמה מדניאל ורבינו הקדוש שהי' להם 
 ממשלה כבר בזמן הגלות )אצל נבוכדנצר ואנטונינוס(.
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ד( בכלל יש לתמוה לכאו' בהערה זו שמפלפל איך אפשר שדוד המלך 
המימרא הקודמת דרב בסוגיא זו  כלליקום לתחי' ויהיה משיח, ואינו מזכיר 

אודות דניאל, ושעכ"פ לפי פירוש הראשון ברש"י משיח יהי' דניאל שיקום 
 לתחי'?!

 ג
 הדיעות השונות אי משיח יכול להיות מהקמים לתחי'

והנה בכללות ישנם ד' שיטות מי יהיה המשיח: א( מן החיים בדור 
לא יהי' משיח אבל יהי'  , ג( דוד המלך7, ב( אפשר להיות דוד המלך6הגאולה

 .9, ד( אם יהי' משיח מן המתים אזי יהי' דניאל איש חמודות8פלגי קיסר

אמנם יש עוד שיטה בזה והיא א' האופנים שמביא האברבנאל בספר 
ישועות משיחו פ"א בסיום דבריו וז"ל: "ואל יקשה עליך שיהי' מלך 

 10אמר רב אסיהמשיח מן הקמים בתחי', כי כבר נסתפקו על זה בפ' חלק ו
אם מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש אם מן מתייא הוא כגון דניאל איש 

 חמודות" עכ"ל.

                                                        
 

ב' בסנהדרין )"דוד אחר"( ובמימרא הא' האפשרות הראשונה )"כגון ה רב במימרא (6
הרמב"ם )הל' מלכים פי"א  )למסקנת השיחה גם דעת רב פפא ואביי כאן(.רבינו הקדוש"( 

ה"ד(. פירוש הברטנורא על מגילת רות. החת"ס בשו"ת חו"מ ח"ו סצ"ח. שד"ח פאת 
שליט"א בירושלמי ואיכ"ר.  ביאור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח השדה מערכת הא' כלל ע'.

וכן בכמה שיחות שמביא מגמרא זו שנשיא הדור הוא משיח שבדור )ראה קונטרס "בית 
 " בהערות ועוד(.רבינו שבבבל

רוב המפרשים דעת רב פפא בסנהדרין. פני משה בביאורו דעת הירושלמי דלעיל.  (7
 יפה ענף על האיכ"ר דלעיל. רד"ק ביחזקאל וירמי'.

 ם בדעת אביי בסנהדרין. וראה שיחת אחש"פ תשמ"ח שמפרש כן.רוב המפרשי (8

 פי' הא' דרש"י המימרא דרב "כגון דניאל איש חמודות". (9

 רב. לפנינו:ו ,כ"ה שם (10
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: "ולפי שיש עוד אופן בזכות גדול דעם ענני שמיא 11ועד"ז הביא בשד"ח
כבר אינש אתא וכמ"ש בסנהדרין צ"ח ע"א שם לכן אמרו על אופן זה 

חמודות יעו"ש". בסנהדרין שם צ"ח ע"ב אם מן מיתא הוא דניאל איש 
 עכ"ד.

ומהעיון בדבריהם מוכח שסוברים שאף אם משיח יהי' מן המתים אין 
אל איש חמודות או דוד המלך אלא יכול להיות כל צדיק יהכרח שזה יהי' דנ

 מהדורות הקודמים.

ועפ"ז מודגש ביותר שאדמו"ר שליט"א מלך המשיח בהערה זו 
מהחיים בדור הגאולה, בלקו"ש חל"ה דוחה כל השיטות שמשיח לא יהי' 

בדעת רב פפא שבודאי אין רב פפא סובר שדוד המלך יהי'  מכריחולכן 
 משיח.

מפס"ד הרמב"ם  מה"מ ובאמת צע"ג בהוכחת אדמו"ר שליט"א
המתאימה לדעת מימרא הב' דרב שהוא "דוד אחר", הרי אולי אפשר 
שרב פפא ואביי אינם סוברים כרב, והרמב"ם פסק כרב?! ובפרט 

ח צריך יש"אל יעלה על דעתך שהמלך המש 12לשיטתו שהרמב"ם
לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחי' מתים וכיוצא 

)דלא כהראב"ד וכו'(.  13בדברים אלו אין הדבר כך" "עולם כמנהגו נוהג"
והרי דבר זה תלוי במחלוקת תנאים )ואמוראים(, ר' עקיבא ור' יוחנן בן 

"ם ס"ל כר"ע )וכשמואל(? ]לאידך גיסא, ומי יאמר לנו שהרמב 14תורתא
מובן מזה מפני מה פוסק הרמב"ם שמשיח מן החיים כרב במימרא הב' 

                                                        
 

 פאת השדה שם. (11
 הל' מלכים פי"א ה"ג. (12

 שם פי"ב ה"א. (13

 .בארוכה* שם 91והע'  911עיין בלקו"ש חכ"ז ע'  (14
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ורב פפא שהיו בתראי, כי פוסק כשיטת ר"ע והמסתעף ולא כאביי 
 [.15מזה

 –בנוגע לשיטת כל המפרשים הנ"ל שאפשר שמשיח יהי' מן מתייא 
 16)לפי הכלל הרי אולי אפשר להוכיח מהרמב"ם שאין ההלכה כן

שבמקום שלא השיגו נו"כ הרמב"ם עליו ה"ז הוכחה שמסכימים לדבריו, 
(. 18, הכסף משנה )מרן המחבר(, הרדב"ז וכו'17ובנדו"ד ה"ז הראב"ד

 אין שום הוכחה מהרמב"ם? לדעת רב פפא ואבייאמנם בנוגע 

 ג
קושיא מדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שמשמע שמשיח 

 לתחי'יכול להיות מהקמים 

, דהוא מה"מ שאד"ולאחרי כל זה ישנה לכאו' קושיא עצומה בדעת 
ט ביי מיר : "מען הא  19גופי' קאמר שמשיח יקום לתחי' לגאול את ישראל

ז עס וועט זיין בקרוב והקיצו ורננו שוכני ג איך, א  ס זא  געפרעגט: ווא  
 דער –רויספירן פון גלות , און דער רבי וועט אונז א  עפר והוא בתוכם

רום צייט א   ך: ביאת משיח וימות המשיח, און ערשט אין א  דר איז דא  ס
כט אין חסידות אויך, ך געברא  זוי ווערט דא  וועט זיין תחית המתים, א  

איז דער סדר: ביאת המשיח, בנין בכלל טש דער ענטפער אויף דעם: כא  
בער תחית המתים פון בית המקדש, קבוץ גליות, תחית המתים, א  

יז געוווען און וועט זיין פריער אויך. וכידוע כמה סיפורים יחידים א

                                                        
 

 ם.כמבואר בלקו"ש חכ"ז ש (15

 ראה מל"מ הל' כלאיים פ"ט הי"א, ובהנסמן בשד"ח כללי הפוסקים ס"ו סק"א. (16

אך עפ"ז צ"ע על הראב"ד שחולק על הרמב"ם בענין אותות ומופתים אך בענין  (17
 משיח מן החיים לא חלק עליו.

 .19הע'  941לקו"ש ח"ה ע'  (18

 , ולהעיר שקטע זה נרשם בכתב יד קדשו.195-91לקו"ש ח"ב ע'  (19
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בש"ס ומדרשים ומצדיקים שהחיו מתים. וכמאמר רז"ל זוטי דאית בכו 
 מחי' מתים". עכלה"ק.

סובר שאפשר שמשיח  אדמו"ר שליט"א מלך המשיחדהיינו, שלכאו' 
עצמו יקום לתחי' לפני ביאתו ובנין ביהמ"ק וכו', ולפי"ז אפשר לומר 

שליט"א שבה דן בלקו"ש חל"ה  מה"מ סוגיא דסנהדרין שבה דן אדמו"רב
בדעת רב פפא שאמנם "תחילת פעולת מלך המשיח תהי' קודם הגאולה, 
כמבואר ברמב"ם . . ובודאי קודם תחיית המתים" )וכלשונו בהערה זו 
שבה אנו דנים(, אלא שדוד המלך יקום לתחי' לפני תחילת פעולתו 

דלעיל נוגדים  מה"מ יקשה שלכאו' דברי אד"שכמלךך המשיח? ועוד 
את פס"ד הרמב"ם )בענין אותות ומופתים ועולם כמנהגו נוהג בכלל, 

 ובפרט( בענין זה דמשיח מן החיים בדור הגאולה כנ"ל?!

 ה
 לא יהי' משיחד המלך דומבאר שרב בסנהדרין שולל רק ש

וכיח ולבאר כל זה, נ"ל שכל יסוד הנ"ל שבהע' זו בלקו"ש שרוצה לה
שמשיח מן החיים אינה נכונה. ובשתים: א( אין להוכיח מהרמב"ם ונו"כ 
שמשיח מן החיים בדור הגאולה, ב( בהע' זו נחית רק אודות דוד המלך 

 )ולא דניאל ושאר צדיקים(, וכדלהלן.

 ועפ"ז אפשר ליישב כל הנ"ל:

שתי המימרות דרב בסנהדרין, שבהשקפה ראשונה ובהקדים ביאור 
ות זו את זו, שהרי אם אינו דוד המלך כי נאמר "אקים" הרי נראות כסותר

 גם אי אפשר להיות דניאל, ואיך אמר ש"אי מן מתייא כגון דניאל"?

למלך בדוגמא בדוקא והוא  כגוןכפירוש הב' ברש"י ש ואפילו את"ל
 המשיח, יקשה בכל זאת למה לא דימה מלך המשיח לדוד בעצמו?

)מפסוק זה ד"אקים"( רק את  אלא מוכרח לפרש שרב רוצה לשלול
דוד המלך, שיש לבאר בדברי רב שמדייק מהפסוק "ועבדו את ה' 

בעתיד, ואם זה דוד המלך  –אלקיהם ואת דוד מלכם אשר אקים להם" 
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הרי הקב"ה כבר הקים אותו למלך )ובלשון הרמב"ם בהל' מלכים על דוד 
 "(.משיח הראשון"

ה אות ומופת כזה דאם הקב"ה יעשמובן בפשטות וליתר ביאור: 
להקים לתחי' את דוד המלך דוקא לפני הגאולה, היינו שזה רק בגלל 
שרק דוד המלך יש בו ענין המלוכה הנצחית דמלך המשיח, ואינה נמצאת 

הבאים מזרעו, ועפ"ז ענין משיח שבדוד התחיל כבר אפילו בצדיקים 
שר אמלכם בזמן מלכותו הראשונה הראשונה, וא"כ היה צריך לומר "דוד 

מדייק רב שענין מצחיות המלוכה דמשיח שבדוד יתגלה הקים"? ומזה 
שה' יקים  –" מלכם. דהיינו ש"אקים" סובר על "דוד בזרעו"( אקים)"

אחר", כי הכח לזה דוד בעתיד את מלכם, ולא זה שבעבר, אלא שהוא "
 מקבל מלך המשיח מדוד בעצמו.

יקום  ן דניאל"(ועפ"ז מובן שאין שום סתירה שצדיק מזרע דוד )"כגו
" יקיםלתחי' והוא "דוד אחר" כי הכח למלכותו הנצחית של צדיק זה ה' "

)יתן לו( כאשר מקים אותו לתחי', או שזה יכול להיות "אקים" לצדיק 
 שחי בדור הגאולה )"כגון רבינו הקדוש"(.

וע"ז מקשה רב פא להוכיח שזה דוד בעצמו, ומקשה בשיחה על 
ם בפסוק "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" קושייתו של רב פפא שהרי ג
 אפשר לפרש על "דוד אחר"?

 ו
מלכות מלך המשיח ופעולותיו המסתעפים מזה צריכים להתחיל קודם 

 הגאולה

ולאור כל זה אולי אפשר לבאר כוונתו במה שמוסיף להקשות בדברי 
רב פפא בהערה זו: הרי כל היסוד )לכאורה( להוכחת רב שאין מלך 

ו היא מהנקודה שנצחיות מלכות דוד המתגלית אצל המשיח דוד בעצמ
מלך המשיח לא נתגלתה אצל דוד בעצמו, ועפ"ז אולי אפשר לבאר 
קושיית ר"פ כך "שדוד המלך בעצמו מלך המשיח שיהי' "נשיא . . 
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להלן בשיחה הע'  לעולם" הרי שהנצחיות דהנשיאות היא אצל דוד )ראה
 ה"מ דדוד.שמדייק כעין זה(, וזה יתגלה בפועל בתח 1

ומפריך זאת, "ולכאורה עכצ"ל שאין דוד המלך בעצמו מלך מלך 
הגאולה,  קודםהמשיח . . שהרי תחילת פעולת מלך המשיח תהי' 

תחילת כמבואר ")לשון ההערה(, דהיינו שאאפ"ל שזה דוד המלך, שהרי 
בימינו.  הגאולהקודם , ולא לפני ביהמ"ק הראשוןהי' פעולת דוד המלך 

הגאולה, לא על זה קודם פעולתו היא  שתחילתב"ם" ר"ל ברמכמבואר "]
הגאולה, הרי אין  קודםשהוא מן החיים, וכדלהלן[. ואפילו יקום לתחי' 

 זו תחילת פעולתו.

ועל זה ממשיך בהערה "ובודאי קודם תחיית המתים )גם דצדיקים 
פעולתו דמלך  שתחילת, שלכאורה ר"ל בזה שעפ"ז הקמים מיד . . ("

הגאולה, בודאי מופרך לגמרי לומר כפשוטו שדוד יהי' ודם קהמשיח היא 
הנצחיות דמלכותו[ כשיקום לתחי' דצדיקים אז משיח ]ויתגלה בו 

הקמים מיד )לפני בנין ביהמ"ק הג' כמבואר במשה ואהרן ביומא 
 המצוטט פה(.

 ז
 עפ"ז יישוב כל התמיהות דלעיל

אפשר  ולסיכום: באם ביאור זה בכוונת אד"ש מה"מ נכונה היא,
 ליישבכל התמיהות דלעיל:

אינו שייך כלל למימרא זו  –א( הענין ש"אי מן מתייא כגון דניאל" 
דרב שהוא "דוד אחר", ואפשר לפרשבדניאל כשני הפירושים שברש"י 

 )שאפשר להיות דניאל בעצמו או שזו דוגמא(.

הגאולה קום ב( רב רוצה להוכיח גם שאאפ"ל שדוד המלך יקום לתחי' 
אפשר המשיח, כי נאמר "אקים", שיהי' כעין דבר חדש )אבל  בתור מלך

 אחרים(.צדיקים ב
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ג( אפילו נאמר שרב פפא סובר שתחה"מ קודם לביאת המשיח, אין זה 
מיישב שאפשר לדעתו להוכיח מהפסוק "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" 
שדוד בעצמו יגלה את נצחיות מלכותו בתור מלך המשיח, כי אם דוד 

 הגאולה. קודםרי זה לא הוא משיח ה

ד( בדניאל אין שום צורך לפרש שנשמתו תתלבש במלך המשיח, הרי 
פעולתו כמלך המשיח )שהרי אצלו לא הי' זה כלל לפני(.  תחילתזו תהי' 

, הרי מפרש ]ולהוסיף שגם לפירוש השני דרש"י שזה רק דוגמא
ן מלך המהרש"א בזה כי הי' לו ממשלה בזמן הגלות, וכן רבינו הקדוש, וכ

 המשיח בזמן הגאולה[.

ה( אין מקום כלל בשיחה זו לדבר על דניאל, כי הרי בשיחה זו לא 
נחית כלל אם "קיסר" ו"דוד אחר" הוא מן חייא או מן מתייא, ואין זה 

 שייך לשקו"ט דרב ור"פ.

ו( הרמב"ם בכלל לא נחית לענין זה אם משיח הוא מן החיים בדור 
ואין זה  ,ם, הוא רק מדבר על פעולותיוהגאולה או צדיק מדורות הקודמי

סותר כלל לפס"ד שלו שאין משיח צריך לעשות אותות ומופתים 
להוכיח שהוא משיח, וכן פס"ד שלו שאין מנהג העולם משתנה, שהרי 
זה שיש נסים פרטיים אין זה שינוי מכללות מנהגו של עולם, וכן אין 

או במוחש בכל משיח מוכרח להראות מופתים לדעת הרמב"ם, וכפי שר
הדורות, ובפרט בנסים ונפלאות עתה בדורינו, ואין זה משנה ממנהגו של 

שגם מסיום ה"ד שהרמב"ם לא כתב "ואם  20עולם ]וכן גם יש מדייקים
" )לרוב הגירסאות( משמע או שנהרגמת" אלא "ואם לא הצליח עד כה 

 שיוכל לקום בתחי', ואכ"מ[.

ח כן צריך לעשות אותות ז( ולאידך גיסא זה שהראב"ד סובר שמשי
או שיהי' צריך לקום בתחי'  עצמומשיח אם כלל  עומופתים, אין זה מכרי

                                                        
 

 ראה ספר יחי המלך להרב שד"ב וואלפא, ועוד. (20
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מהחיים בדור הגאולה, דאין שייכות בין ב' הענינים זל"ז )וכן שאר 
אלא שנראה שכ"ק אדמו"ר  –המפרשים הנ"ל שמדברים באפשרות זו 

 ד המלךדומלך המשיח שליט"א אינו מסכים עם המפרים שפירשו כן על 
 כפשוטו שהוא יהי' מלך המשיח(.

ח( מובן לגמרי מה שאד"ש מה"מ מסביר שאפשר להיות אדמו"ר 
הקודם משיח עי"ז שיקום לתחי' בתחה"מ דיחידים לפני ביאת המשיח, 
ואין בזה שום סתירה לפס"ד הרמב"ם )שאינו מדבר מזה כלל( ולמה 

 (.דוד המלך שמסביר פה בהערה )המדבר אודות

לכל הנ"ל ממה שנראה בצילום עלי ההגהה של שיחת ש"פ  וקצת ראי'
היה כתוב "וע"פ פס"ד הרמב"ם . . היינו  21תזו"מ תנש"א, שבהערה

" והעביר על זה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח מאותם שחיים עכשיושהוא 
 שליט"א קולמוס ותיקן ל"היינו שהוא כבר מלך", וע"פ הנ"ל יומתק.

                                                        
 

21) 99. 
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העבודה הנדרשת מאיתנו להביא 
 ח ]גליון[משי

 הת' לוי יצחק שיחי' גינסבערג
 תלמיד בישיבה

 א
 הסתירה בדברי אדמו"ר שליט"א

גליון ט )תפג( שאל  553בקובץ הערות התמימים ואנ"ש בית משיח 
הרה"ת ר.י.ב. זה שכמה פעמים אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שכבר נסתיימה 

ם כמה העבודה מכל וכל ולאידך הגאולה עדיין לא הגיעה, ובלשונו "ישנ
והכונה היא לא רק שכבר  –ים שתוכנם הוא שכבר גמרנו הכל יוכמה ביטו

גמרנו את "עבודת הבירורים" ועכשיו העבודה היא קבלת פני משיח צדקנו 
)כמבואר בשיחת ש"פ חיי"ש תשנ"ב( . . דהיינו שבאיזה ענין, יהי' מה 

זה שיהי', ששייך לדבר ולומר עליו שעלינו לעשותו כעת בכדי שעל ידי 
ג"כ וממילא אין שייך שום  זה כבר נעשה גםהנה  –נפעול את ההתגלות 

דבר שתלוי בנו בכדי להביא את הגאולה. ולאידך, ישנם כמה ביטוים גם 
ביחד עם זה ובהמשך לזה, ואפילו "בחדא מחתא",  –אחרי זה, ועוד יותר 

י דכיון שעדיין לא באה הגאולה א"כ עלינו לעשות ענין זה או ענין זה כד
 לפעול ביאת המשיח או "כדי למהר ולזרז עוד יותר"" עכ"ל.

כ"ק אדמו"ר שליט"א אומר שנסתיימה העבודה אשר ותורף ביאורו, שכ
ית המציאות שכן הוא או מצד עשיית המציאות(, אכן באותה י)או מצד רא

רגע נסתיימה העבודה אך ברגע שלאח"ז בחר הקב"ה ענין חדש שיש 
ובלשונו: "אין הכונה שזה מוכיח לנו שעד  לעשותו כדי להביא משיח,

שהכל כבר נגמר, ואעפ"כ  –עכשיו היה חסר משהו עד עכשיו, אלא להיפך 
שיהודי יעשה עוד דבר אחד כדי שעל ידי זה "ימהר  כעתבחר הקב"ה בחר 

 ויזרז עוד יותר", אע"פ שבאמת ברגע לפני זה לא היה שום צורך בזה".
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ומהם: א( הרבה פעמים מצינו שכ"ק וביאור זה מופרך מכמה טעמים  
אדמו"ר שליט"א אמר שנגמרה העבודה והורה לעשות איזה ענין כדי להביא 
הגאולה, ולאחר זמן אמר שוב שנסתיימה כל העבודה )שזה כולל לפי ביאור 

פה( והורה אותה הוראה )ודוחק לומר שעכשיו סהנ"ל גם העבודה שניתו
 באותה עבודה(. הוספהצריך 

 מכיוןבהרבה משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א היא ש ב( המשמעות
, שלפי ביאור הנ"ל אין העבודה בענין פלונישנסתיימה העבודה לכן צ"ל 

 לזה שום הבנה כלל וכלל.

ג( ועיקר, מכיון שהגאולה נפעלת ע"י עבודתינו במשך הגלות, ואינה רק 
 כשכר שאפשר לומר שניתוסף עוד ענין בכדי לקבל שכר זה.

 ב
 בודותב' סוגי ע

וי"ל נקודת הביאור בזה דישנם שני ענינים, יש להביא משיח )היינו שיש 
עבודה קצובה במשך הדורות שעל כל בנ"י לעשות ואח"כ יביא הקב"ה את 
הגאולה(, ויש לחיות משיח )ובלשון הרב נקרא "כל ימי חייך להביא לימות 

 כדלקמן., "קבלת פני משיח" וכו' וכו'( ו1המשיח", "לפתוח את העיניים"

והעבודה הנדרשת מבני ישראל בכדי להביא משיח כבר נסתיימה בכל 
אופן ובחינה ולא ניתוסף עליה שום דבר ולכן העובדה שמשיח עדיין לא בא 
היא דבר בלתי מובן כלל וכלל )דלא כבביאור הנ"ל שאף שע"פ המובן 
 בשכלינו אינו צריך להיות כן, מ"מ עכ"פ יש איזו שהיא הבנה מדוע משיח

 עדיין לא בא(, ומשיח צריך לבוא ברגע זה ממש.

                                                        
 

כן הוא בשיחה מוגהת מכ"ק אדמו"ר שליט"א, ופלא שרוב המצטטים מצטטים  (1
מתרגום בלתי מוגה של שיחה שם הלשון הוא "לפקוח את העיניים", ואף שאין שום 

 הבדל כלל וכלל בתוכן מ"מ חייב אדם לומר בלשון רבו.
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אך מכיון שמסיבה בלתי מובנת כלל וכלל משיח עדיין לא בא, אז 
צריכים אנו לעשות העבודה דלחיות משיח כדי להמשיך ענין הגאולה 

 .2בפועל ובגלוי ממש בעולם

דורש שנעשה כדי להביא הגאולה הנה זה  הקב"הדהיינו שמצד מה ש
כיון שמסיבה בלתי מובנת כלל וכלל עדיין לא הגיעה כבר סיימנו, ומ

בפועל נחיה משיח כדי להמשיך ולגלות הגאולה  מצדנו אנוהגאולה לכן 
 בעולם. ממש

 ג
 ענין העבודה ד'לחיות משיח'

ולכן  3וביאור הענין, שהגאולה נעשית ע"י עבודת בנ"י במשך הגלות
את פס"ד במשך הזמן הרבה כ"ק אדמו"ר שליט"א בשנים ההם לצטט 

הרמב"ם המפורסם שציטט הנ"ל ד"צריך כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל 
העולם חציו זכאי וחציו חייב . . עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת 
כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה", מכיון שכל מעשה 

את העולם אחרון שיכריע היכול להיות )או שהוא בפועל, ואכמ"ל( המעשה 
 כולו לכף זכות ויביא את הגאולה.

ובמשך הזמן הודיע כ"ק אדמו"ר שליט"א על ענינים שונים שהם כבר 
נשלמו )עבודת הבירורים, צחצוח הכפתורים ועוד הרבה ענינים(, עד 

                                                        
 

ין שיחת כ"ח סיון תנש"א שאומר כ"ק אדמו"ר שליט"א " . . די עי הערת המערכת: (2
ס דורכפירן בשלימות ל דא  ס כדי דער אויבערשטער זא  גאולה האמיתית והשלימה, ווא  

ז לס נשמה בגוף, א  בן די השתתפות פון יעדער איד, און דוקא א  דארף ער )כביכול( הא  
ל ז דער איד זא  נקומען א  רף כביכול א  דורך "מעשינו ועבודתינו" קומט די גאולה, און מ'דא  

 הגיע זמןס "ר ווא  ז ניט נא  ל וועלן און מכריז זיין, א  ער זא   –כמער מסכים זיין, און נא  
ל ז דער איד זא  די גאולה בפשטות", ובפשטות ענין זה )"א   ר ס'איז שוין דא  גאולתכם", נא  

לכאורה מכאן משמע שבכדי מסכים זיין"( הוא העבודה דלחיות משיח המבואר בפנים, ו
 הסכמת היהודי ע"ז, וצ"ע. צריכה להיותשתבוא הגאולה 

 כמבואר בארוכה בשיחת ש"פ אחו"ק תנש"א. (3
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שנגמרה כל העבודה. ומובן שכשנסתיימה העבודה הרי כל ההמשכות של 
עדיין  כלל וכללה בלתי מובנת הגאולה נמצאים כבר בעולם, אלא שמצד סיב

 לא הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה!

ולכן העבודה עתה צריכה להיות להמשיך הגאולה בפועל ממש בעולם 
 וזה עושים ע"י העבודה ד"לחיות משיח".

וביאר זה כ"ק אדמו"ר שליט"א בכמה מקומות ובאריכות גדולה, ונקודת 
יינו להחדיר הכרה זו הביאור בזה שע"י עבודה זו דלחיות משיח דה

שעומדים על סף ימות המשיח ועד כלשון הרב ימות המשיח שבהם 
 נמצאים עתה.

למרות ה"שטורעם" שבדבר בתקופה  –"ובנוגע לפועל  4ובלשון הרב
האחרונה בשנה זו, תהא שנת נפלאות אראנו, לאחרי ראיית הנפלאות 

קושי )"עס המעידות שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים שישנו 
ן שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח  קומט א 

ע"י  –ממש עד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה" . . והעצה לזה 
בעיניני משיח וגאולה, כי בכח התורה )חכמתו של הקב"ה  לימוד התורה

טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא  לשנותשלמעלה מהעולם( 
לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי  מחוץעדיין ח"ו 

ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל 
 בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא". לחיות

וליתר ביאור; ענין זה ד"לחיות משיח" אין פירושו )רק( שמתנהג כמו או 
באופן המתאים לימות המשיח, או שמתרגל למעמד ומצב של גאולה, או 
שמרגיש בחוש שהנה זה משיח צדקנו בא, אלא הפירוש שהוא עצמו נמצא 

ואצלו מאיר גילוי  בימות המשיח, שמכניס ימות המשיח לתוך חייו עכשיו
 .אלוקות של ימות המשיח

                                                        
 

 שיחת ש"פ בלק תנש"א. (4
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חייך" בעולם הזה : "די עבודה פון )זכירת( יצי"מ "כל ימי 5ובלשון הרב
ריין ימות המשיח אין עולם הזה איצטער . . .", ובהמשך השיחה  ברענגט א 

"דער אויפטו פון א  נשיא בישראל )נשיא מלשון התנשאות( איז צו 
לע אידן  ראיינציקן "כל ימי חייך" פון יעדער איד און א  רבינדן און פא   –פא 

מיט  –גלות )"לילות"( "כל ימי חייך" הגשמיים בעולם הזה ובפרט בזמן ה
גאולה )יציאה ממיצרים וגבולים( בכלל, ובפרט מיט ימות המשיח, די 
ז ווי א  איד לעבט "כל  גאולה האמיתית והשלימה, שאין אחרי' גלות . . א 
לס א  נשמה בגוף בעוה"ז הגשמי והחומרי און אין זמן הגלות,  ימי חייך" א 

רויסגיין פון מיצרים וגב ל ער קענען א  כמער זא  שטיין אין א   –ולים, און נא 
 מעמד ומצב פון ימות המשיח".

וכמובן שאין זה רק ענין רוחני שצריך לחיות משיח אלא שצריך 
להתבטא בחיי היום יום וזהו כל ההוראות של כ"ק אדמו"ר שליט"א שצריך 
להיות עבודה בענין פלוני, שבכמה מהם )כגון קידוש לבנה( זועק מיד 

ך גם באלה שלא זוהי התבטאות של לחיות משיח בחיי הקשר להגאולה א
 היום יום.

 ד
 כיצד עבודה פרטית משפיעה על כל העולם

אלא שע"פ כל הנ"ל מתעוררת תמיהה גדולה ביותר: הרי מובן שענין זה 
אינו התכלית הרצויה, אלא צריך  –שבזמן הגלות אפשר לחיות משיח  –

שכבר סיימנו את כל  שיהיה ימות המשיח כפשוטו ממש. וא"כ מכיון
העבודה דלהביא משיח, וא"א לומר בשום אופן שנשאר איזה משהו הכי 
קטן שעדיין צריך לפעול, אזי מהו התכלית של עבודה זו דלחיות משיח, 
הרי מובן שאין זה ענין שעד שהמשיח הכללי יבוא נפעל לכה"פ באופן 

 פרטי זה הוא ח"ו כמו התייאשות מהגאולה!

                                                        
 

 שיחת ש"פ שמות תשנ"ב. (5
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כמער 6אלת כ"ק אדמו"ר שליט"איש לומר שזהו שו פרעגט ער:  –: "נא 
ל ברענגען די  ז ער זא  נט מען פון אים א  ר  –גאולה ווי מא  א  גאולה כללית פא 

נצער וועלט  ר אין א  חלק קטן בעולם  –דער גא  ווען זיין עבודה איז נא 
 )במקום ובזמן("?!

אי ושאלה זו לכאורה מגיעה רק מצד העבודה דלחיות משיח הנ"ל, ד
בעבודה דלהביא משיח עסקינן, הרי אינו מובן מהו השאלה שכן כפס"ד 
הרמב"ם הנ"ל "צריך כל אדם שיראה עצמו . . וכן כל העולם חציו זכאי 
וחציו חייב . . עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו 
 לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה"! ואף אם עבודתו היא במקום ובזמן

מסויים בעולם הרי זהו נוגע לכללות העולם ופרוטה לפרוטה מצטרפת 
 לחשבון גדול.

השאלה  שרייט זיך אויסחיות משיח לדאלא שמכיון שמדובר בעבודה 
ני חי ר הנשאהנ"ל, הרי כל מה שנצרך להביא הגאולה בעולם כבר נעשה, וכ

 רק לעצמי ואיזה השפעה יש לזה על העולם כולו?זהו הרי  ,משיח

סט די וע ז דו הא  גט מען יעדן אידן, א  "ז בא המענה בשיחה הנ"ל: "זא 
ך  –הוראה פון נשיא דורנו  רף  דא  "מא  ארץ ישראל": דיין עבודה דא 

שטיין  נדער עק  –בא  ן א  ס עס טוט זיך אין א  כטן וועגן ווא  ניט אין טרא 
נדער זמן בפני עצמם ולתועלת נפרדה  ן א  ר זיך  –וועלט און אין א  נא 

כן " ריינלייגן )במחשבה דיבור ומעשה( אין מא  נצן א  ארץ ישראל"  דא  אינגא 
 אין דיין מקום פרטי און אין יעדער רגע פון דיין זמן פרטי. –

                                                        
 

 שיחת ש"פ פנחס תנש"א (6
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ן בכל העולם )בכל מקום און דוקא דורך דעם וועסטו אויך אויפטא  "
לע חלקים בעולם" –ובכל זמן(  רום אין דיין חלק בעולם איז נכללו א  , 7ווא 

 .8עכלה"ק עיי"ש עוד באריכות

]בנוגע למה ששאל הרב י.ג. בקובץ שלפנ"ז בנוגע לצחצוח הכפתורים 
שפעם משמע שסיימנו ופעם משמע שלא סיימנו שעל זה נסבו דברי הנ"ל, 
לכאורה יש לחלק בין צחצוח הכפתורים שהיא עבודה מוגדרת )שיתבאר 

ל ומליצה דהיינו אי"ה במק"א(, ובין צחצוח הכפתורים שנאמרה בתור מש
 הדברים הכי אחרונים[.

ויה"ר שלא נזדקק להסביר ולתרץ יותר מדוע משיח עדיין לא בא מכיון 
שתיכף ומיד ברגע כמימרי' יתגלה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 

 ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש!

                                                        
 

שכל , ולכאורה צע"ק ששם משמע 2ראה המובא לעיל הערה הערת המערכת:  (7
ך לחיות משיח בשביל שתהי' ההתגלות )"דארף ער )כביכול( האבן די צרי יהודי

 "(.יעדער אידהשתתפות פון 
וגם כשהוא המבואר במאמר ד"ה ואתה תצוה " ע"דולכאורה המבואר כאן הוא  (8

אלקות בדוגמת הגילוי שהי' בזמן הבית, מ"מ,  בדרגא נעלית ביותר שמאיר אצלו גילוי
הגילוי, מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מוגבל.  מזה שבכללות העולם אין מאיר

אפילו פינה )הבל"ג הגילוי הוא בכל מקום, וכשישנו מקום אחד  דכשמאיר גילוי אוא"ס
הוא  (גם בהמקום שהוא מאיר)שם גילוי אלקות, הוא מפני שהגילוי  שאין מאיר (נדחת

היינו שמאיר אצלו גילוי  בשלימות" שרואים מכאן שכאשר יהודי חי משיח גילוי מוגבל
 .מאיר גם בכל העולםבדרך ממילא אוא"ס הבל"ג אזי 
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 ]גליון[ גדר וציור אוה"ע לעת"ל
 נדלאליהו נחמי' שיחי' הכהן הע ת'ה

 בישיבהשליח 

כ"ק מה שמבאר ז. ח"ו הביא ידידי הת' ל.פרצת  –בס' הפלפולים צרפת 
שתי השיטות בפירוש  1בלקוטי שיחותאדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

המתאר פעולת מלך המשיח על האומות באופן ד"וקרקר כל בני  2הפסוק
ת שיהרג א –"יכרתו ויגועו"  4, וכמ"ש3שת": א( קרקר פירושו כמו הורס

האומות וימותו. ב( כפירוש התרגום אונקלוס "וישלוט בכל בני אנשא", 
 כלומר שיחיו אלא שישלוט עליהם.

ומאריך כ"ק אדמו"ר שליט"א לבאר שבאמת לכו"ע לא ימותו, 
והמחלוקת היא רק בגדר מציאותם של אומות העולם לעתיד לבוא: אם יהי' 

י התכלית הוא רק מציאותם בלתי נחשב כלל כלפי בנ"י וכמתים דמי, כ
ישראל ובמילא הגויים הם רק טפלים אליהם; או יהיו מציאות חשוב 

ם בהם גופא יש כוונה ותכלית כדי שיכירו את בוראם וכו', גלעצמם, כי 
 ובמילא אינם טפלים ובטלים לבנ"י.

שיהיו  –וממשיך להוכיח שהרמב"ם וחסידות פוסקים כאופן השני 
ים את הקב"ה גם בלעדי ביטולם מציאות חשוב לעצמם, ויהיו עובד

 לישראל.

ומוסיף לבאר ה"הכרח" והתוכן שמציאות הגויים יהי' חשוב לעצמם, 
והוא, כי רק בכך נשלמת כוונת הבריאה. ובלשונו הק' "בשעת . . זייער 

                                                        
 

 ואילך. 951חכ"ג ע'  (1

 במדבר כד, יז. (2
 כמ"ש האבן עזרא "כמו מקרקר קיר, והטעם הורס הקיר, כמו מסעף". (3

 זכריה יג, ח. (4
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לס תוצאה פון זייער שיעבוד און ביטול צו  ר א  ביטל צו אלוקות קומט נא 
ן אידן, אין זיי גופא הערט זיך דא   ז די  –ס ניט א  לט קומט אויס, א  מא  דא 

ס תוכנה "והי' ה' למלך על  ", איז ניט בשלימות . . כל הארץגאולה, ווא 
בער דער וועלט וכל אשר בה  , מצד ענינם הם, דעם דערהערטבשעת א 

שכם אחד", "יחזרו  ולעבדוכולם בשם ה' לקרוא ביי זיי איז " –"למלך" 
ל ס א  גאולה שלימה, עס ווערט א טכולם לדת האמת" . . דעמא  יז דא 

 אויסגעפירט די כוונה פון דירה בתחתונים בשלימות . . ".

דלא רק שכו"ע מודים שיחיו  שאולי יש להוסיףוממשיך הת' הנ"ל, 
ההאומות לעתיד, אלא שגם כו"ע מודים להביאור בהשיחה בפירוש שתי 

בין מצב של השיטות, כלומר ששתי השיטות מודים שיתקיימו ב' הענינים 
גויים שבטלים לישראל ובין מצב של גויים שבטלים להקב"ה שלי שיעבוד 

, האם התכליתוטפלות לישראל, אלא שהמחלוקת הוא, איזה מהן הוא 
התכלית הוא שהם בטלים לישראל או שהתכלית הוא שהם מציאות 

הוא שהם  שהתכליתלעצמם, ובזה ביאר שהרמב"ם וחסידות מכריעים 
 כנ"ל.מציאות לעצמם 

סימוכין לזה )שגם לשיטת הרמב"ם שלכאו' פוסק וממשיך ומביא 
שיהיו מציאות חשוב לעצמם, הרי באמת יהי' גם מצב של גויים שבטלים 

מבאר כ"ק שני ענינים בפעולת מלך  5לישראל, כנ"ל(, דהנה בלקו"ש חי"ח
המשיח על הגויים לעת"ל, וז"ל " . . ג( "וילחם מלחמת ה' . . אם עשה 

ח ונצח כל האומות שסביביו" . . ד( "ויתקן את העולם כולו לעבוד והצלי
את ה' ביחד שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם 

" . . דער אויפטו אין דעם פערטן ענין לגבי דעם דריטן אחד שכם ולעבדוה' 
 כיבוש מלחמה, איז באופן פון –ענין . . דער ענין פון מלחמה און נצחון 

ס מען שליטה –"קרקר" "ומשלו"  , היפך דער מציאות ורצון פון דעם ווא 
 איז כובש;

                                                        
 

 ואילך. 212ע'  (5
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שעיר", איז אדרבה, מען נעמט ירשה "משא"כ דער ענין הירושה "והי' 
ז מען איז כובש ושולט אויף א   ך, ניט א  ענטע אייגענע זא  איבער א  נא 

 צווייטן.

ולם כולו לעבוד את את כל הע ויתקן"ועד"ז איז מובן דער חידוש פון "
ז זיי ביחדה'  ", אויף "וילחם מלחמת ה' . . ונצח כל האומות שסביביו", א 

נערקענען דעם אמת פון מלכותו פון מלך המשיח . . ", עכלה"ק.  גופא א 

ולכאורה נראה לומר ששני מדריגות אלו בפעולת מלך המשיח על 
כ"ג, ענין האומות הם )בכללות( אותם שני הענינים של שיחה הנ"ל בח

הראשון )ג( שמלך המשיח הוא היפך מציאות האומות, ופועל עליהם באופן 
יאותם, זה בדומה לשיטה הראשונה בשיחה דחכ"ג של שליטה והיפך מצ

שהאומות יהיו טפלים לישראל, ולא יהי' השגת אלוקות ענינם מצד עצמם, 
וענין השני )ד( שמשיח יפעול על האומות שיעבדו את ה' "ביחד" ושהוא 
ך", זה בדומה לשיטה השני' בשיחה דחכ"ג שיכירו  ענטע אייגענע זא  "א  נא 

 ".בבוראם "מצד ענינם הם

ונמצא לפי זה, שגם לשיטת לשיטת הרמב"ם יתקיימו ב' הענינים, הן 
שהגויים יהיו טפלים לישראל והן שיהיו מציאות לעצמם, אלא שסובר 

שיהיו מציאות לעצמם, ע"כ דברי הת'  –משניהם הוא ענין השני  שהתכלית
 הנ"ל.

 אך כנראה לא דק:

ים שאינם ענינאי אפשר לדמות ב' דבנוגע לראיתו לכאו' פשוט ש
, וע"ד מלחמת היינו, פעולת מלך המשיח באופן של מלחמהקשורים, 

עמלק והיינו באומות שצריך לבטלם ולמחותם לגמרי וכמו עמלק. ופעולת 
ואין מדובר באותן אומות  מלך המשיח בדרך ממילא על האומות הנותרים.

 אלא באומות שונות.

ש שמציין לשיחת , לכאורה אישתמיטתי' הערת אד"ובנוגע לעצם ביאור
"א שישנה שלח חכ"ט ולשיחת וישב חט"ו, ששם מבאר אדמו"ר שליט
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, האם כעתמחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן בגד מציאותם של אומות העולם 
יש להם מציאות של העדר, או שיש להם מציאות בפועל. ולפ"ז א"א לומר 

 לפי דעת הרמב"ם שיהי' להיפך.

 ביאור בקונטרס "בית רבינו שבבבל"
 הת' שניאור יהושע העשיל שיחי' מאיעסקי
 תלמיד בישיבה

 א
 דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בקונטרס בית רבינו שבבבל

: " . . המקדש דלעתיד 1איתא בקונטרס בית רבינו שבבבל )ס"ד(
יתגלה תחילה בהמקום  (2)ש"בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים"

נו שבבבל"(, ומשם "שנסע מקדש וישב שם" בזמן הגלות )"בית רבי
 יועתק למקומו בירושלים:

"השראת וגילוי השכינה בה"מקדש מעט" העיקרי שבבבל )"שנסע 
כמבואר בהמשך הסוגיא  –" כשהן נגאליןמקדש וישב שם"( היא גם "

ושב ה' אלקיך את שבותך,  3, שנאמרנגאלין שכינה עמהן כשהןש"אף 
את שבותך" כמו )" שב עמהןוהשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקב"ה 

( מבין הגליות", כלומר, גם ברגע האחרון דהגלות נמצאת 4עם שבותך
שב  ומשםהשכינה בהמקום שגלו ישראל, "שנסע מקדש וישב שם", 

הקב"ה עם כל בנ"י להמקדש שבירושלים להשרות ולגלות בו שכינתו 
 לעולם ועד.

                                                        
 

 ואילך. 495ספר השיחות תשנ"ב ח"ב ע'  (1

 ס' סוכה מא, סע"א. ועוד.פירש"י ותו (2

 נצבים ל, ג. (3

 חדא"ג מהרש"א שם. תניא אגה"ת ספ"ו. (4
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"וכיון ש"הקב"ה שב עמהן מבין הגליות", מה"מקדש מעט" )"בית 
מתחילה  שבמקום זהינו שבבבל"( "שנסע מקדש וישב שם", נמצא, רב

, התגלותה בכל התוקף והשלימות )לא רק באופן גאולת השכינהונעשית 
 .מקדש העתיד"(, שזהו"ע מעטד"מקדש 

היא מהמקום שנמצאת בגלות, כך  השכינהבסגנון אחר: כשם ששיבת 
 מהמקום)שענינו השראת וגילוי השכינה( הוא  מקדש העתידשיבת 

 "שנסע )מקדש( וישב שם" בזמן הגלות, ששם מתגלה תחילה ואח"כ
 נעתק למקומו בירושלים". עכלה"ק.

ובהמשך השיחה " . . ]ענין זה שבית המקדש ישוב מבית רבינו 
( "ובנה מקדש 5שבבבל[ מרומז בלשון הרמב"ם )בהלכות מלך המשיח

מקדש הוא דלכאורה: מהו הצורך להשמיענו כאן שבנין ה –" במקומו
 –"? בירושלים? ולאידך, למה אינו מפרש המקום, "ובנה מקדש במקומו

 לפניש"במקומו" רומז גם על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות )
)ששם יושב וממתין  בגלותש"הרי זה משיח בודאי"(, היינו, שבהיותו 

ומצפה לגאול את בנ"י ושכינה עמהן מהגלות( בונה מלך המשיח מקדש 
וא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים )כמו "בי כנישתא דשף )מעט( שה

ויתיב", "שנסע מקדש וישב שם"(, בתור הכנה למקדש העתיד, שיתגלה 
 תחילה שם, ומשם ישוב )עם הקב"ה ובנ"י( לירושלים".

 ב
 הפירוש המקובל והקושי שבזה

ולכאורה צ"ע, דאמאי דוחק אד"ש לאוקמא ל"ובנה מקדש במקומו" 
הפירוש הפשוט שקאי על  היפךדש מעט" בזמן הגלות )על בניית ה"מק

זמן הגאולה וקאי על בית המקדש כפשוטו(, הלא גם בלי זה אפשר 

                                                        
 

 ספי"א. (5
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שהרמב"ם מרמז בתיבת "במקומו" למקומו של מלך המשיח, ואיירי 
 בזמן הגאולה כשמתגלה בית המקדש השלישי בבית רבינו שבבבל?

שליט"א כאן, אשר והנה מקובל לפרש דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
בית המקדש הגשמי ירד )"בנוי ומשוכלל ירד מן השמים"( תחילה בבית 

 רבינו שבבבל, ומשם יועתק למקומו בירושלים עיר הקודש.

 ומשםאמנם צ"ע על פירוש זה, דאמאי אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א "
דש המקקום למשבירושלים" והול"ל " להמקדששב הקב"ה עם כל בנ"י 

 שבירושלים".

 ג
 ביאור דברי רבינו באו"א

ומעיון בדברי אדמו"ר שליט"א כאן נראה שהפשט הוא באופן אחר 
ירד לבית רבינו שבבבל, אלא  הגשמילגמרי, לא שהבית המקדש 

של בית המקדש יתגלה תחילה בבית רבינו שבבבל  שהגילוי אלוקות
 ומשם יעבור )יחד עם בית רבינו שבבבל( לבית המקדש שבירושלים.

)שהיתה עם בנ"י במשך הגלות( תשוב  שכינהא רק שההיינו של
השכינה תשוב עם  השראת וגילוילירושלים ממקום גלותה, אלא גם 

 בנ"י ממקום גלותם.

שבמקום זה מתחילה ונעשית ומדוייק מלשון אדמו"ר שליט"א: "
גאולת השכינה, התגלותה בכל התוקף והשלימות )לא רק באופן 

", "שיבת מקדש העתיד תידשזהו"ע מקדש העד"מקדש מעט"(, 
 (", )ההדגשות אינן במקור(.שענינו השראת וגילוי השכינה)

דאי אפשר לפרש בדברי הרמב"ם  ועפ"ז יומתק גם המשך השיחה
על בית המקדש שיתגלה תחילה בבית  ש"ובנה מקדש במקומו" קאי

 רבינו שבבבל, מכיון שאין זה בנין גשמי אלא ענין רוחני.



 27 ג' תמוז ה'תשע"ה –כ"ח סיון  

 ד
 קושיא על ביאור זה

והעירני ח"א שלכאו' ק"ק לומר כן שהרי אד"ש כותב בתחילת הביאור 
ש"בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן בפירוש אשר "המקדש דלעתיד )

"( יתגלה תחילה בהמקום "שנסע מקדש וישב שם"", היינו השמים
 הוא יתגלה תחילה בבית רבינו שבבבל. בנוי ומשוכללשהמקדש שירד 

 :אלא אדרבה סיועיש כאן  כאאמנם כד דייקת שפיר, לא פיר

או  6יבנה בידי אדםדהנה ידוע ומפורסם המחלוקת אי בית המקדש 
, וא' התיווכים 8, וידועים בזה כמה תיווכים מכ"ק אד"ש7ירד מהשמים

ס אים  –: "דער בנין הבית למטה וועט זיין בידי אדם 9בזה ע"י משיח )ווא 
ס "אינו מפורש ו ס ווא  מבואר"(, און אין דעם וועט מען מגלה זיין דא 

ן" דער מקדש שלמעלה". נטא   מקדש דלמטה וועט זיך "א 

ועפ"ז את"ש, דמה שירד בנוי ומשוכלל מן השמים הוא בית המקדש 
כשיבנה בית המקדש הגשמי בירושלים יועתק , ורק אח"כ של מעלה
 בבית המקדש הגשמי שבירושלים.יתלבש ממקומו ו

א גדולה ונפלאה, שלא רק הי 553וע"פ כל הנ"ל הרי מעלתו של 
יהי' בית המקדש הגשמי(,  שםהמקדש גופי' דלעתיד" )ש מקוםשהיא "
שבבית רבינו שבבבל גופי' דלעתיד" ) מקדש)כביכול( " היא היאאלא ש

ולא בבנין המחובר אליו יהי' מלובש השראת השכינה של בית  – גופא
 המקדש(.

                                                        
 

 דעת הרמב"ם בהל' מלכים פי"א הלכה ד'. (6

 רש"י, הובא לעיל. (7

 .031נלקטו בספר "מגולה לגאולה" ע'  (8

 .491לקו"ש חי"ח ע'  (9
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ית המקדש וכן גם נוספה מעלה כביכול גם על הבנין הגשמי דב
תהי' קודמת בזמן, שמיד  553שהשראת השכינה ב השלישי גופא,

, ורק 553בית המקדש של מעלה ב –ת השכינה בהתגלות תתלבש השרא
 לאחר זמן )משך זמן שיקח למלך המשיח לבנות את בית המקדש(.
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 שער
 נגלה

 ביאור אמאי יבשה ידו לא הוי איטר
 אליאבשיחי'  וסף יצחקיהת' 

 תלמיד בישיבה

 א
שולט בב' ושם איתא "המונה מומין הפוסלין בכהנים  1בכורותבה משנה

 ברגל בין ביד בין איטר ר"ת" 2ובגמרא שם ."ידיו רבי פוסל וחכמים מכשירין
 כחישותא סבר מר ,מכשירין וחכמים פוסל רבי ידיו בשתי השולט ,פסול

 ".בשמאל אתחלא בריותא סבר ומר בימין אתחלא

, דלרבי נחלשה ימינו רבי ורבנן חלוקתהגמרא מסבירה שורש מדהיינו ש
 ולרבנן נתחזקה שמאלו.ולכן הוי מום 

על אתר אומר ונחלקו הראשונים בטעם פסול איטר לעבודה דרש"י 
 אלא אינו וכהן אצבע' שנא מקום כל ,אצבעו וטבל' דכתי פסול ביד איטר"

 דעיקרו עמידה שאר כדרך' כתי ולשרת לעמוד ,נמי דרגל ואיטר .3ימין
", היינו שהטעם שאיטר פסול לעבודה הוא משום דאין לו ימין. אך ןבימי

                                                        
 

 מה, א. (1

 מה, ב. (2

 זבחים כד, א. (3
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מונה איטר בין שאר מומין הפוסלין בכהנים משמע שסובר  4ברמב"ם
 שאיטר פסול מטעם מום.

הביא ראיה לשיטת רש"י מהא דלא מונה איטר בין המומין  5והרמב"ן
 במשנה דמזה משמע שאינו מום.

לט בב' ידיו הוי פסול( בין המומין, ומכיון שהמשנה מונה דעת רבי )ששו
נראה דלשיטת הרמב"ן )ורש"י( שולט בב' ידיו הוי מום לדעת רבי, וצ"ל 

 מאי שנא שולט בב' ידיו מאיטר?

, שיד בפועלאלא דהביאור בזה י"ל, דאיטר לדעת רמב"ן אינו מציאות 
שמאלו חזקה מימינו או שמשתמש בה יותר מימינו; אלא שבטבעו להיות 

אלו יותר מימינו דלא כטבע בנ"א שימינו חזקה משמאלו. ויש חזק בשמ
אחד שבטבע הוא כשאר בני אדם אלא שמצד סיבה נחלשה ימינו או שאינו 

 יכול להשתמש בה ולא נהיה איטר בזה.

וזהו החילוק בין שולט בב' ידיו ואיטר, דאיטר אינו מום מכיון שהיד 
לט בב' ידיו הוא שבטבע חזקה אכן חזקה ולא נחלשה כלל, משא"כ שו

 בטבעו כשאר בנ"א אלא ד)לדרבי( נחלשה ימינו וזה הוי מום.

אך לרמב"ם איטר לא הוי שינוי בטבע אלא בכח ששמאלו יש בה יותר 
 כח מבימינו.

 ב
איתא "מעשה באחד שיבשה זרועו ולא הניחה לקיים  6והנה בירושלמי

 ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה". 7מה שנאמר

                                                        
 

 ת מקדש פ"ח הי"א.רמב"ם הל' ביא (4

 בחידושיו על יבמות קד, א. (5

 יומא פ"ב ה"ג. (6
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שיבשה באופן שלא נפסל לעבודה משום כך )שלא  ובפני משה פירש
יבשה לגמרי שאם ניקבה אינה מוציאה טיפת דם דבכגון דא הוי מום(, ואפי' 
כן לא הניחה מלהקטיר כדי שעי"ז יתוסף כח בזרועו וכמ"ש "ישימו קטורה 

 באפיך" ומה כתיב בתרי' "ברך ה' חילו".

יכל להקטיר  ובקרבן העדה פירש באו"א, שמכיון שיבשה זרועו לא
קטורת וממילא לא התקיים בו הברכה דעשירות שבאה ע"י הקטרת קטורת 

 כמ"ש "ברך ה' חילו".

רצה לפרש דברי הקרבן העדה שידו יבשה באופן שהיה מום  8ובאג"מ
ולכן לא היה יכול להקטיר ולא נתקיים בו ברכה הנ"ל, אך צ"ע על פירושו 

", וכי רק שיבשה זרועו דמעשה באחדא"כ יוקשה דיוק לשון הירושלמי "
 יבשה זרועו הוי מום ורק כהן אחד לא נתברך מכיון שהיה בו מום?

ויותר נראה לפרש בדברי הקרבן העדה כפי שהבין האג"מ בדברי הפנ"מ 
לא הניחוהו להקטיר  לענין קטורתשאף שיבשה זרועו לא הוי מום מ"מ 

' חילו דלמדו מהפסוק דאימתי "ישימו קטורה באפיך" בשעה ש"ברך ה
 .9ופועל ידיו תרצה"

ועכ"פ הן לדברי הפנ"מ והן לדברי הקרבן העדה מוכח שכשיבשה ידו 
באופן שרק נחלשה אך עדיין לא יבשה לגמרי לא הוי מום. וקשה דלכאורה 
יפסל מטעם מום דנחלשה ידו, דאף להרמב"ן שס"ל שאיטר לא הוי מום 

 ו?מ"מ נחלשה ידו ודאי הוי מום כדמוכח משולט בב' ידי

                                                        
 

 דברים לג, יא. (7

 או"ח ח"א סי' ט. (8

ומה שהרמב"ם לא הביא זה להלכה בספרו י"ל; א( הרמב"ם ס"ל כפירוש הפנ"מ, ב(  (9
 הא דלא הניחוהו להקטיר לא הוי מעיקר הדין.
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 ג
והביאור בזה י"ל ובהקדים, דהצ"צ בתשובה האריך להוכיח אשר הגדר 

 , אלא שיש בשמאלו כח יותר מבימינו.שמשתמש בשמאלודאיטר אינו 

הכח )שבטבע מצד  טבעועפ"ז י"ל, דישנם בזה באמת ג' גדרים; ישנו 
 מציאותמזגו ותכונותיו ראוי שיהיה ביד אחת כח יותר מהיד האחרת(, ישנו 

יש ביד אחת כח יותר מהאחרת(, וישנם דברים המעכבים  בפועלשהכח )
 השימוש ביד דפומי' הוא דכאיב.

ידו, אלא יבשה באופן כזה  נחלשהועפ"ז אפשר לבאר דביבשה זרועו לא 
שיש בה עדיין כח כמקודם, אך מכיון שיבשה אינו יכול להוציא כחו זה מן 

' דלעיל )לפירוש כאופן הג הכח אל הפועל ולהחזיק המחתה עם הקטורת
 הקרבן העדה, ולהפנ"מ לא יבשה כ"כ(.

ועפ"ז י"ל; דלדעת הרמב"ם איטר הוי כששמאלו חזקה יותר מימינו 
במציאות וכשיש מניעה להשתמש בימינו לא הוי איטר עי"ז )וטבע הכח 
אינו משנה כלל(, ולדעת הרמב"ן איטר הוי בטבע הכח ואם יש חלישות 

הוי איטר ואם יש מניעה להשתמש גם מום במציאות הכח הוי מום אך לא 
 לא הוי.

ובסגנון אחר: להרמב"ם זה שידו השמאלית חזקה מידו הימנית היא 
 וסימןמזה שהוא איטר מסובב שהוא איטר, ולהרמב"ן הוא  הסיבה והגורם

 שהוא איטר.

ומזה יוצא לנו חילוק בטעם הדין ששולט בב' ידיו מניח תפילין 
ויש הוא כשאר בנ"א  שטבע כחושמאלו מכיון בשמאלו, דלהרמב"ן מניח ב

והיא שמאלו ובה מניח אלא שמצד סיבה צדדית נתחזקה יד כהה  לו יד כהה
זו והיא כימינו. ולהרמב"ם אין לו יד כהה ומניח בשמאלו משום דאם אין יד 

 כהה מניחים ביד שמאל, ואכמ"ל ועוד חזון למועד.



 21 ג' תמוז ה'תשע"ה –כ"ח סיון  

 "אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה"
 שיחי' פופר הת' שלום

 תלמיד בישיבה

 א
 הגמרא ופרש"י והקושיות ע"ז

ד ממקום אחר ומבטלו "בראשונה היה עושה ב" 1אי' במשנה במסכתין
 התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם]לגט[, 

 ]אלא יכול לבטלה רק בפני האשה או השליח[".

ג אומר אינו יכול "רשב ,יר בטלו מבוטל דברי רב"תעל זה " 2ואי' בגמרא
 ".ד יפה"כ מה כח ב"לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו שא

דהיינו לפי רשב"ג, מכיון שהתקינו חכמים שאסור לבטל גט שלא בפני 
האשה, אזי אף שמדאורייתא אם מבטלו הוא מבוטל, מ"מצ לאחר תקנת 

 חכמים אין בכחו לבטלו.

בטל גיטא ומשום  ומי איכא מידי דמדאורייתאומקשה הגמרא ע"ז "
כל  ,אין" ?!" ומתרצת הגמראשרינן אשת איש לעלמא "ד יפה"מה כח ב"

 ".ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה ,דמקדש אדעתא דרבנן מקדש

 ,תינח דקדיש בכספא ,אמר ליה רבינא לרב אשיוממשיכה הגמרא "
שויוה רבנן לבעילתו בעילת  ? )ומתרץ(קדיש בביאה מאי איכא למימר

 ".זנות

                                                        
 

 לב, א. (1

 לג, א. (2
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איכא למימר אפקעינהו לקידושין בגט , תינח דקדיש בכספאופירש"י "
דדבריהן ואמרו ליהוי מעות למפרע מתנה וממילא פקעו שהרי כשקידש 

 ?אפקעתא איכא למימר בהא ביאה מאי. .  קדיש בביאה, מ כן קידש"ע
דאפקעו שם , בעילת זנות לההיא ביאה למפרע עי גט זה שויוה רבנן

 ".3בהן כח לכך שהרי כשקידש על מנהג חוק דתם קידש ויש ,קידושין מינה

ולכאורה צ"ע קצת בהבנת הגמרא ודברי רש"י, דלכאורה מאי נפק"מ בין 
קידושי כסף לקידושי ביאה, דכשם שבקידושי כסף יכולים רבנן להפקיע 
שם קידושין ממנה, כך גם בקידושי ביאה יכולים ךהפקיע שם קידושין 

 ממנה ומהי קושיית רבינא?

עוד צ"ע, דמה יעשו רבנן בקידושי שטר שכל השטר מהותו הוא ענין 
 של קידושין ואיך יפקיעו שם קידושין ממנו?

 ב
 ג' אופנים בהפקעת הקידושין

 ולכאורה הביאור בכל זה י"ל ובהקדים:

 ישנם ג' אופנים שאפשר לומר שרבנן מפקיעים קידושין:

את  הם מפקיריםלכן  4א( האופן הכי פשוט, מכיון ש"הפקר בי"ד הפקר"
 כספו של המקדש ואין הקידושין חלין כלל.

ב( אין הם מפקיעין את הכסף מרשותו של המקדש, אלא הם מוציאים 
שהוא כסף קידושין ומשאירים אותו ככסף  –מהכסף את תוכנו הפנימי 

 מתנה.

                                                        
 

כתובות שהטעם לרש"י אינו משום תנאי שקידש ע"מ  וראה שיטה מקובצת ריש (3
שירצו רבנן וכמו ע"מ שירצה אבא ולא רצה שאינה מקודשת, ומוכרח להיות כן דא"כ מאי 

 חילוק איכא בין קידושי כסף לקידושי ביאה?
 גיטין לו, ב. (4
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 ג( מכיון שקידושין הוו קנין, בכח רבנן להפקיע קנין בעל זה באשתו.

 למפרעא לומר דרש"י אומר בפירוש "ליהוי מעות וכאופן הג' א"
מתנה", ולכאורה הטעם שא"א לומר כן הוא מכיון שסובר שקידושין הם לא 
)רק( קנין אלא )גם( איסור )שעומד בפנ"ע ואינו קשור לקנין(, ותינח הקנין 

 דרבנן מפקיעים אף האיסור כיצד פקע?

לא המעות אך צ"ל, דמשמע מרש"י שמפקיעין הקידושין מהמעות ו
שמסביר מדוע המקדש בחמץ  5עצמן )ויתירה מזו מצינו ברש"י בפסחים

 בית והפקר, מקדש דרבנן אדעתא דמקדש כלדרבנן אין קידושיו קידושין "
" דמשמע מזה דהפקר בי"ד הפקר לא הי' ממונו הפקירו והם, הפקר דין

מועיל ללא "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש"(, ומדוע לא יאמר רש"י 
 פן הא'?כאו

 ג
 ענין קידושי כסף

 ולבאר זה יש להקדים ולבאר תחילה ענין קידושי כסף בכלל.

מביא ומבאר חקירת הרוגוצ'ובי בענין  6דהנה כ"ק אדמו"ר שליט"א
 קידושי כסף וז"ל:

ווער טשא  גא  : "אם העילה הוא 7"בנוגע לקידושי כסף קלערט דער רא 
ושין ועי"ז היא קונה הקנין ועי"ז מתקדשת או להיפך העילה היא הקיד

ס זי איז קונה דעם  –הדבר"  ד.ה.: צי די קידושין זיינען חל דורך דעם ווא 
ס זי ווערט מקודשת איז זי קונה  רקערט: דורך דעם ווא  דער פא  קונה כסף, א 

 דעם כסף". ומביא לזה כמה ראיות לב' הצדדים.

                                                        
 

 .קורדנייתא בחיטי אפילוז, א ד"ה  (5

 לקו"ש חי"ט שיחה ג' לפרשת תצא. (6

 ע"נ דווינסק ח"א ס"ט.שו"ת צפ (7
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ובהמשך השיחה מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א שלאופן הא' הקידושין 
 בהמקבל)האיש(, ובאופן הב' הקידושין תלויין יותר  בנותןתלויין יותר 

 )האשה(.

כסף ונראה שחקירה זו במהותה היא, האם כסף הקידושין גדרו הוא 
 וכסף זה פועל הקידושין. כסף סתם, או שהוא קידושין

"המקדש אחותו;  8ולכאורה אפשר לומר שפליגי בזה אמוראי, דאיתמר
)היינו שנתן לה המעות לשם פקדון(, ושמואל אמר  רב אמר מעות חוזרין

 מעות מתנה".

כסף  אינוונראה שבזה פליגי, דלשמואל גדרן של מעות קידושין 
קידושין אלא סתם כסף שמקנה לאשה ועי"ז מתקדשת היא לו, ולכן 

 והוא יודעכשמקדש באופן שאי אפשר לחלק הקידושין שבמעות לחול )
ות לחול(, אזי המעות נשארים כפי שהיו שאי אפשר לחלק הקידושין שבמע

כסף מתנה; משא"כ לרב, גדרן של מעות קידושין )וקנין האשה בהם( הוא  –
, ואין שום קנין לאשה במעות אלו ללא הקידושין, ולכן כשאי קידושין

 גם הקנין לא חל ומעות חוזרין. בדרך ממילאאפשר לקידושין לחול אזי 

סק דהלכה כשמואל שמעות מתנה, פ 9)אמנם צע"ק לומר זה, דהרמב"ם
ולפ"ז ס"ל שזהו דין בדיני ממונות והלכה כשמואל בדיני; אמנם לפי 

 המבואר לעיל, זהו דין מדיני הקידושין לכאורה ולא מדיני ממונות(.

 ד
 תירוץ הקושיות דלעיל

ואם נאמר שרש"י ס"ל כאופן הב' אזי בדרך ממילא א"ש כל הקושיות 
 דלעיל.

                                                        
 

 קידושין מו, ב. (8

 הל' זכיה ומתנה פ"ו ה"כ. (9
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, לכן לא יעזור שיפקירו בי"ד המקבלדושי כסף הוא דמכיון שהעיקר בקי
קיבלה הכסף בסיבתו היא ממונו של זה לפני שהקנהו לה, מכיון שמ"מ 

(, ואם יפקירו חכמים 10" דמקודשתהילך מנה והתקדשי לפלוני" וע"ד)
הרי היא כבר קיבלה הכסף וכבר נתקדשה; ולכן אי אפשר לומר  ממנההכסף 

  אופן הא' דלעיל.שחכמים מפקיעין הקידושין כ

ולכן בקידושי כסף, אפשר לומר בטוב שרבנן מפקיעין ממעשה קנין 
הכסף את הקידושין שבזה מכיון שהכסף והקידושין הם ב' ענינים נפרדים 

מעשה של שאינם קשורים זב"ז; משא"כ בקידושי ביאה, הרי ביאה היא 
ן אי ביאה נשואין עושה או אירוסי 11)ועד שיש ספק בגמרא קידושין
 עושה(.

 וע"ז עונה רב אשי שגם בביאה אפשר לחלק הקידושין ממעשה הביאה.

של אמנם בקידושי שטר לא קשיא מלכתחילה, מכיון שהשטר צ"ל 
, לכן יועיל גם אופן הא' שיפקיעו חכמים את השטר מבעלותו של 12הבעל

זה, ולא הוצרכו חכמים לומר זה שאין בו כל חידוש, ורק בקידושי כסף 
רכו לומר שגם בזה בכח רבנן להפקיע קידושין ממנה, ואת"ש כל וביאה הוצ

 הקושיות דלעיל.

                                                        
 

 קידושין ז, א. (10

 קידושין י, א. (11

 ראה שו"ע אה"ע סי' ק"ב ס"א, ומקיש הויה ליציאה. (12
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 יישוב קושית התוס' על רש"י
 פופרשיחי' הת' שלום 

 תלמיד בישיבה

רב אמר כא"י לגיטין ושמואל אמר  ,בבל :"איתמר 1איתא במסכתין
כחו"ל, לימא בהא קא מיפלגי דמר סבר לפי שאין בקיאין לשמה והני 

מ"ס לפי שאין עדים מצויין לקיימו והני נמי לא שכיחי. ותסברא, ו ,גמירי
הא רבה אית ליה דרבא ]היינו שגם להסוברים שטעם התקנה שצריך לומר 
בפ"נ ובפ"נ הוא מפני שאין בקיאין לשמה חוששים גם לאין עדים מצויין 
לקיימו[, אלא דכ"ע בעינן לקיימו רב סבר כיון דאיכא מתיבתא ]ישיבות 

אחת בסורא ואחת בנהרדעא והולכין תלמידים מזו לזו ומשאר קבועות 
רש"י[ מישכח שכיחי ושמואל סבר מתיבתא  –עיירות להן ללמוד תורה 

בגירסייהו טרידי. איתמר נמי, אמר ר' אבא אמר רב הונא עשינו עצמינו 
בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל. מתיב ר' ירמיה, ר' יהודה אומר 

מדינת הים[ ורקם כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון מרקם למזרח ]היא 
כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון, והא בבל לצפונה דא"י קיימא דכתיב ויאמר 
ה' אלי מצפון תפתח הרעה, ותנן ר"מ אומר עכו כא"י לגיטין ואפי' ר"מ לא 
קאמר אלא בעכו דמקרבא אבל בבל דמרחקא לא, הוא מותיב לה והוא 

 רש"י[". –יכא טעמא להתירה מפרק לה לבר מבבל ]דא

פירש"י "מכי אתא רב  ,והטעם דמכי אתא רב לבבל נהיית כארץ ישראל
 ;אבל מעיקרא לא –ודשמואל הואי בנהרדעא  –לבבל וקבע ישיבה בסורא 

דמשגלה יכניה לבבל והחרש והמסגר עמו לא פסקה תורה  ,ואע"ג דגמירי
 מהם".

                                                        
 

 ו, א. (1
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ך ממתני' דמעכו לצפון על פרש"י "וקשה דא"כ מאי פרי 2והקשו התוס'
 שנישנית קודם שבא רב לבבל", ועיי"ש מה שפירשו התוס'.

 ,ונראה לתרץ לרש"י שגם לאחרי שקבעה הגמרא שרבה אית ליה דרבא
לא שינה זה שעיקר הטעם הוא מפני שאין בקיאין לשמה, והיינו  ,מ"מ

שבמשנה ישנם ב' דברים בתקנה ישנו עיקר התקנה של מדינת הים וישנו 
נה של מהגמוניא להגמוניא שאינו עיקר התקנה אלא שמכיון שתיקנו התק

 התקנה ראו לחשוש גם לזה.

במקום שאין בקיאין לשמה גזרו על המקום שמקום זה  ר:ובסגנון אח
 ,משא"כ במקום שאין עדים מצויין לקיימו ;יהיה חייב באמירת בפ"נ ובפ"נ

בפ"נ מתפשטת לא גזרו על המקום אלא על המציאות שהתקנה של בפ"נ ו
 גם למקום שאין בה מעיקר הדין תקנה זו כשישנו בה מציאות זו.

ונפק"מ בזה לדינא דאם היה מקום שבשעת התקנה לא היו בקיאין 
 ,אומרת הגמרא שחוששים שמא יחזור דבר לקלקולו ,לשמה ואח"כ למדו

כי הגזירה היתה על המקום ולא על המציאות בפועל, משא"כ בגזירת 
וניא אין התקנה על המקום כי אם על המציאות, ואם הגמוניא להגמ

 המציאות ישנה אזי ישנה לתקנה ואם המציאות אינה אז אינה לתקנה.

ועפ"ז יובן דברי רש"י, שכשהמשנה מדברת על המקום דמדינת הים 
וכוללת עמה גם בבל, הרי זו ראיה שהתקנה של בפ"נ ובפ"נ נאמרה גם על 

מי רבינו הקדוש גם בבבל היו צריכים בבל )אף שבפועל מצד המציאות בי
 לאמר בפ"נ ובפ"נ(.

                                                        
 

 ד"ה מכי אתא רב לבבל. (2
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 שער
 הלכה ומנהג

 שטיחת עשבים בביהכ"נ בחג השבועות
 - בירור כללי בענין מנהגי חב"ד -

 הת' שמואל אייזיק שיחי' רייצעס
 תלמיד בישיבה

 טענות המבטלים כמה ממנהגי חב"ד

.מ.ו. מ הת'קרית מלך רב, גליון א )צג( מביא  –חידושי תורה  בץבקו
 בבית עשבים לשטוח ונוהגיןע אדה"ז )סי' תצד סעיף יד( שכתב ""משו

", ומביא גם שבלוח כולל תורה מתן לשמחת זכר בשבועות ובבתים הכנסת
חב"ד גם הובא זה, ומביא גם כמה וכמה שיחות שבהם מדגיש כ"ק אדמו"ר 

של  ברוב רובם שליט"א סמכותו של לוח כולל חב"ד, ועפ"ז מסיק שהנהוג
אין נוהגין כלל במנהג שטיחת )שקהילות חסידי חב"ד ליובאוויטש 

מנהג  מלך המשיח שליט"אכ"ק אדמו"ר גם בבית מדרשו של כן , ו(עשבים
טעות הוא וראוי להחזיר עטרה לישנה ולהחזיר המנהג על כנו. ושנה בזה 

 בגליון ב )צד( עיי"ש.

סתמך על איזה יסודות יש לה וע"כ באתי בשורות אלה לראות
, ובפרט שאין הוא היחיד שרוצה כשקובעים מהו "מנהג חב"ד" האמיתי

ואבוהון דכולהו  ,הרבה מהמנהגים שנתקבלו אצל כלל אנ"שעל לערער 
בספר "על מנהגים ומקורותיהם" )אשר רוב דברי הת' הנ"ל אינם אלא 

 .דבריו(

אף שכל מערער בא בסגנונו הוא ובדרכו הוא, אמנם סדנא דארעא הנה 
היא וכולם תקעו יתידותיהם בכמה יסודות וכללים ועל כל כלל מהם חד 

 :ועיקרי טענותיהם הביאו ראיות משיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א
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א( אין ללמוד מהנהגת כ"ק אדמו"ר שליט"א בין ביחיד בין בציבור עד 
וכפי שכבר הורה שיאמר לו בפירוש הלכה למעשה שהוא הוראה לרבים, 

 1אין להסתמך על מה שנהגו בבית חיינופעמים, כמו כן  רבינו כמה וכמה
מכיון שמה שנהגו שם הוא על דעת הגבאים בלבד וכ"ק אדמו"ר שליט"א 

אין , וכן אינו מתערב בגבאות כפי שאמר ושנה ושילש כמה פעמים
שיחות שלא הוגהו על ידי כ"ק אדמו"ר מנהגים שהונהגו ע"פ להסתמך על 

 שליט"א.

 וקא כפי המובא בלוח כולל חב"ד ובספר המנהגים( צריכים לנהוג דב
 .מכיון ששם הובאו מנהגי חב"ד הלכה למעשה

 משמעותו של מנהג ותוקפו

שכך שמשמעותו  ,אמנם אלו כאלו שכחו את משמעות המילה "מנהג"
כל סמכותו בחב"ד(, וזהו  מה נהגוולזה נתייסד ספר המנהגים )לברר נהגו, 

גדול כחו של המנהג ו .מה שנהגוד על של לוח כולל חב"ד מכיון שמיוס
, ולדעת רבינו תם )הובא לקמן( אפשר 2ידוע דמנהג מבטל הלכהשנהגו ד

אשר קדשנו במצותיו )במקרים מסויימים( לברך על דבר שאינו אלא מנהג 
, נכתב בספרי המנהגיםשכך וכמובן שכחו של מנהג אינו מכיון  !3וצונו

באיזהו מקומן, אלא כמובן שכחו שא"כ מדוע יעקור הלכה שאף הוא נכתב 
והיינו במקום שהיה גברא רבה שהוא ייסד ) שכך נהגושל מנהג הוא מכיון 

ולו יצוייר שהתחילו לנהוג באופן אחר  (,המנהג או שראה המנהג ולא מיחה
וע"ז . וזהו מנהג המקוםבמקום גברא רבה ולא מיחה ברור שכן צריך לנהוג 

לנו מסורת מדורי דורות שכך נהגו  ישכמה מהם מיוסדים מנהגי חב"ד ש
אלא שהנהיגו כן בדורינו דור  , ואף גם אם לא נהגו כך מימי קדםמימי קדם

                                                        
 

והגדיל לעשות בעהמ"ח ד"על מנהגים ומקורותיהם" לשים את מנהג ירושלים  (1
 .עיי"ש בהקדמתו נהג בית חיינולפני מ

 מס' סופרים יד, טז. (2

ראה שו"ת צ"צ או"ח סי' ג' סעיף יו"ד. וראה עוד בענין זה בשו"ת שבט הלוי ח"א  (3
 סי' קפה.
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יתום, הנה מכיון שחב"ד כמקום גברא רבה דמי, הרי המנהג שנהגו בו דוקא 
שנהגנו בהם )וראה לקמן מנהגים יש לנהוג וכל המשנה ידו על התחתונה  בו

 (.גיםהמנה על אף שלא נזכרו בספר

ואף אם המנהג נתתקן שלא כהוגן, שאם מלכתחילה באנו לתקן מנהג 
לא היינו מתקנים באופן כזה, מ"מ מכיון שכך נקבע המנהג אין לשנות וכל 

 .4המשנה ידו על התחתונה

 ,ובפרט שענין הנ"ל )שטיחת עשבים בביהכ"נ( הוא מעיקרו רק מנהג
 מבטל הלכה. צריכים להגיע בנדו"ד לזה שמנהגאנו אין ממילא ו

אך ודאי שאם נהגו כל העם במנהג שהוא היפך ההלכה מתוך זלזול או 
בכגון דא ודאי לא אמרינן מנהג מבטל הלכה, ועל מנהג כזה אמרו  ,אי ידיעה

 :5שמנהג אותיות גהנם, והנני להעתיק בזה מספר פלא יועץ

"והן אמת שיש מנהגים רעים שראוי לבטלם, אבל צריך פלס ומאזני 
שאם יש בו סרך אסור ואין להם על מה שיסמכו, בודאי ראוי לבטל משפט, 

המנהג בחזק יד, ולא ישמע לקול מלחשים חסרי מדע, שרוצים להחזיק 
מנהג אבותיהם בידיהם, ובין טוב לרע אין מבחינים, ופוערים פיהם לבלי חק 
דזומר ראו יצאו חכמים חדשים מוציאים תורה חדשה, דברים אשר באזנינו 

וכי לא ראינו חכמים אם אמת היה הדבר  ,נו ואבותינו לא ספרו לנולא שמע
למה לא אמרוהו חכם פלוני וחכם פלוני. ואי לזאת כבר אמרו רבותינו 
זכרונם לברכה שלכל אחד מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, ולכן תלמיד 

גדול כח "חכם שאמר דבר חדש, אין מזניחין אותו . . ולא לכל אמרו 
אמנם אם אין בו סרך אסור או שיש כי לפעמים מנהג הוא גהנם. , "המנהג

כתב בספר החסידים  להם על מה שיסמכו, ראוי לחוש למנהג וכבר

                                                        
 

  סעיף ז', וש"נ. לח 'ח סי"א או"שו"ת יביע אומר חראה  (4

 ערך מנהג. (5
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 ,"שהמבטל קרובץ, שנהגו לומר, עובר על לא תסיג גבול שגבלו ראשונים
 עכ"ל.

ואם היה מנהג ממנהגי חב"ד נוגד להלכה בודאי ובודאי אשר ה"גברא 
שכ"ק אדמו"ר שליט"א עורר  וכפי שמצינו בכמה פעמיםרבה" היה מוחה )

 –ולמשל אודות המנהג שנהגו ברוב המקומות אודות מנהגים בלתי רצויים, 
 שאין עונים אמן אחר המברך הגומל(. –וכן נהגו אצלנו 

 ראיות לזה מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א

להוכיח את עליונותו של לוח  דוקא מהמקורות שהביא הנ"לוזה מוכח 
כולל חב"ד ושאין ללמוד ממנהג בית חיינו, שמשם דוקא מוכח שצריך 

 לנהוג כפי שנהגו העולם:

'( במסיבו המלך)' ש"אד אומר שעליהם – אקדמות אמירת בעניןא. 
 התערב לא הוא בכלל אך – יאמרו שכן רצה ע"נ ר"אדמו ק"שכ יתכן"

בדברי  גבראהאי  מרגיש ולא חלי לא כמה ".הכנסת בבית הגבאות בעניני
היה לרצון אדמו"ר נ"ע )ויתירה  לאעצמו, דעל אף שהנהוג בליובאוויטש 

מזו שכ"ק אדמו"ר שליט"א כן אומר אקדמות(, בכל זאת בלוח היום יום 
 .6)וכן נהגו רוב אנ"ש( אין אומרים אקדמותנקבע בפירוש אשר אנו 

מההקדמה ללוח כולל חב"ד הנ"ל שהעתיקה )בשיחת ר"ה תשנ"ב ב. 
 באופן, ל"הנ בלוחות יעיין א"שכאו ביותר נכון דבר( נאמר: "דכפי שמעי

" ומזה הסיק שצריך לנהוג כפי בזכרונו יחקקו אלו דימים ההלכות שכל
המובא בלוחות. אמנם אם היה מעיין בגוף השיחה היה רואה שאין לדבריו 

)דיני ההוספות  הלכות המלוקטות מהשו"עמדובר אודות שחר שכן שם 
שלא כל אחד יודע בע"פ ולכן צריך ללמוד היטב, ואין  בתפילה בעשי"ת(

 .מדובר כלל בנוגע לסמכות בקביעת מנהגים

                                                        
 

ק אדמו"ר שליט"א לא לכאורה מכאן אין כ"כ ראי' מכיון שגם כ" הערת המערכת: (6
 שרצה שיאמרו אקדמות. יתכןאמר שאדמו"ר נ"ע רצה שיאמרו אקדמות אלא ש



  קובץ "כמים לים מכסים" 21

בשיחה זו דן אד"ש באריכות אודות דשיחת חנוכה תשכ"ט, ממביא ג. 
מביא הנכתב ואמירת פסוקי ר"ח ומחר חודש בשבת חנוכה שחלה בר"ח 

וממשיך פועל. שכן צריך לנהוג בומסיק בלוח כולל חב"ד לומר הפסוקים, 
 רנא  , ט"ובשקו שו״ע אין רײנקוקןא   גענוג ניט איז עסאומר וזלה"ק: "ו

 דעם אין שטייט – בפועל ענינים שטייען עס וואו רטדא   ריינקוקןא   רףמ׳דא  
 זײן מוסיף יא   מען רףדא   חנוכה פון הפטורה די לאחר זא   ד"חב כולל פון לוח

 דער איז זויא   זא   נדיקרשטא  פא   זאי דערפון סא   .וכו׳ ח"ר פון פסוקים די
 תורה ישראל ומנהג, לדורות פירן זיך זיי פלעגן זויא   און, ירושלים אין מנהג
 ". עכלה"ק.היא

כל מעלת ממנה עולה בבירור, כי  –שלא המשיך לפיסקא הבאה חבל ו
הוא זה שנכתבו בו מנהגים שנהגו בהם ואם מצוא ימצא איזהו מקומן  לוחה

 וועט מען זמן כל ובמילא: "לאו דוקא שצריך לנהוג כהלוח שנהגו אחרת אזי
 ווי עס בלײבט, גןזא   ניט רףדא   מען זא   שטייט עס או רקלא   געפינען ניט
 פון ראי׳ קיין ברענגען ניט אויך ןקע מען און, לוח ד"חב כולל אין שטייט עס

 אפילו ףמוסי ניט זיינען זיי רוםווא  , מוסיף ניט זיינען וועלכע כנסיות בתי
 ח"בר סווא   כזה ס"מביהכנ בריינגען מען רףדא   ראי׳ א  , חודש ומחר ח"ר ביי

 ."ניט מען גטזא   בחנוכה פונדעסטוועגן און מוסיף יא   מען איז חודש ומחר
 .עכלה"ק

מה שנהגו בכל אופן מוכח מכל הנ"ל שמנהג חב"ד נקבע דוקא ע"פ 
א נוגד ההלכה מצד הו –במקרים יוצאים מן הכלל  –)אא"כ  אנ"ש בפועל

זלזול או חוסר ידיעה(, ולכן יש לנהוג כמנהג אנ"ש שאין שוטחים עשבים 
 בביהכנ"ס בחג השבועות.

ואף שיש מקום לומר שמכיון שהטעם שביטלו המנהג לשטוח עשבים 
בחג השבועות הוא מצד מנהג הגויים שנהגו כן בחגא שלהם, לכן במקומות 

המיעוט הנוצרי אינם עושים רוב ר גם שלא נהגו הגויים כן )כמו באה"ק אש
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לא נהגו כן  שבפועלזה( צריך להמשיך לנהוג במנהג הקדמון; אמנם מכיון 
כבר הרבה שנים, אם ירצה מאן דהו להנהיג כן הרי הוא ככל אחד שמחדש 

 .7מנהג ובודאי שאי אפשר לו לכפות מנהגו האישי על כלל חסידי חב"ד

 מנהגי חב"ד שיש בהם משום חידוש

מנהגי חב"ד שיש ראי' לכל הנ"ל ראיתי ללקט שנים שלשה גרגירים מול
ובודאי אשר ישנם מהם  ,בהם משום חידוש ולא נזכרו בספרי המנהגים

רבינו  –שנהגו עדת חסידי חב"ד במסורת מדור דור עד לאבינו הראשון 
ממה שראיתי  –עדה אחרת הזקן )יש מהם מנהגי חב"ד מובהקים שבשום 

לא נהגו בהם, ויש מהם אשר במקורותינו משמע  –ומצאתי בכתובים 
 (:8ו בהןנשצריך לנהוג באופן אחר ובכל זאת נהג

: בשו"ע אדמו"ר סימן כ"ה סעיף כ"ז "לכתחילה הנחת תפילין של יד
טוב לנהוג שתהא ההנחה על הקיבורת מיושב והברכה והקשירה על 

צריך לברך הקיבורת יהיה מעומד כמו שנתבאר בסי' ח' שכל ברכות המצות 
מעומד", ובסידור כתב רק ש"יש נוהגין להניח תפילין של יד מיושב" 
ובשעה"כ דייק מזה שחוזר מהפסק בשו"ע ופוסק שכל ההנחה וכן הברכה 

 ובספר המנהגים נעתק הלשון מהסידור. .צריכה להיות מיושב

אפילו אחד מעיר ושנים ממשפחה אין  )ממה שראיתי(אך בפועל 
 –אפילו רק ההנחה על הקיבורת  –ין של יד מיושב מאנ"ש שיניחו תפיל

מכ"ק אדמו"ר  הוראה פרטיתמלבד בודדים אשר נער יספרם, ומהם שקיבלו 
 שליט"א לעשות כן )כפי ששמעתי מהם(.

                                                        
 

 ראה רא"ש ב"ב פ"א סי' ל"ג. (7

אבל מנהגים שאינם מנהגי חב"ד מובהקים )היינו שיש הרבה מאחב"י שנהגו בהם,  (8
חידוש בארצות אשר באו שם אנ"ש מקדם ולגבי אותו מקום אכן  ןאף אם לאו דוקא נהגו כ

הוא( ולא נכתב במקורותינו לעשות באופן אחר לא נמנו כאן, כי רבים הם ואי אפשר 
לפורטם )ולמשל: הטלית גדול היא ללא עטרה, אין מניחים פאות הראש ארוכים ולאידך 

 אין מניחים אותן מאחורי האזניים(. –רוב אנ"ש  –
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: בכל בתי כנסת ומניני אנ"ש נוהגים אשר סיבוב הספר תורה בהגבה
קומו המגביה הס"ת מסבבו רבע סיבוב לצד אחד )בד"כ שמאל( וחזר למ

ומסבב חצי סיבוב לצד השני וחוזר ומניח הס"ת על הבימה, דזהו לא כמנהג 
רוב העולם )מה שראיתי( שמסבבים הס"ת סיבוב שלם עד שחוזר למקומו 

 ומתיישב עם הס"ת או מניחו.

ין אנו צריכים לשער והנהגה זו לא נזכרה בספר המנהגים, ובמקרה זה א
תינו נשיאינו כי כבר נדפס בשנים שהנהגה זו באה בעקבות הוראה מא' מרבו

אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א בל"ג בעומר תש"ז לימד את העולם  9האחרונות
ריז לעשות כן )אמנם אין ידוע לנו אם   לפנ"ז אם לאו(. 553כן בנהגו בּפא 

: בסידור אדמו"ר כתב "בימים שאין גומרין את ההלל יש ברכה על הלל
והקהל יענו אמן ויצאו בברכתו", לנהוג שהש"ץ לבדו יברך בתחלה ובסוף 

 וכן כתוב בלוח כולל חב"ד אשר רק הש"ץ יברך.

תחלה  –בהלל  –"נוהגים אשר היחיד מברך  10)מה שכתוב בהיום יום
וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל" אינו ענין לכאן, כי שם 
המדובר במי שמתפלל ביחיד שנחלקו הראשונים בברכת הלל בימים שאין 

ור"ת , 11הרמב"ם וסיעתו פסקו דאין מברכין כל עיקר ;ין את ההללגומר
שמברכין רק כשאומרין אותו  . ובזה גופא נחלקו; י"א12פסק שמברכין

ומה שכתוב בהיום יום הוא להכריע  .14דאף ביחיד מברכין י"א, ו13בציבור

                                                        
 

 .930תש"י ע' -שיחות קודש תרפ"ט (9

 ר"ח טבת. (10

 רכות יא, טז.הלכות ב (11

 ברכות יד, א בתוס' ד"ה ימים. (12

 רי"ף שבת כד, ב. הובא בתוס' ד"ה הנ"ל בשם י"א. (13

דעת השר מקוצי בתוס' ד"ה הנ"ל )מה שבתוס' בתענית ]כח, ב ד"ה אמר[ בסוף  (14
 הרשות עצמו לחייב רוצה אם אכן ההלל לקרוא מחויב יחיד דאין דברי ר"ת נוסף "נראה
שצריך היחיד לברך על ההלל, לכאורה אין זה דברי ר"ת אלא דברי בידו" שמשמע מכאן 

 עורך התוס' לתענית וראה שו"ת מהרש"ל סי' ס"ד(.
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כשמתפללים לואינו ענין כלל הי"א שאף כשמתפלל יחיד מברך, כדעת 
 .הש"ץ או הקהל(בציבור מי מברך 

נהגו רוב אנ"ש אשר בשעה שהש"ץ מברך את הברכה שלפניה ובפועל 
"חוטפים" את הברכה ומסיימים לפני שמסיים הש"ץ ועונין אמן על ברכתו 

חסיד'ישער  כדרך שנוהגים בברכת שהחיינו ביוהכ"פ, וקורין להנהגה זו "א  
ח מנ"א גניבה", ולא נזכרה הנהגה זו בספר המנהגים )וראה שיחת ר"

גט בראש חודש, ובפרט ס מען זא  ז פון דעם הלל ווא  תשמ"א "ויהי רצון א  
 ריין אויך די ברכה בחשאי"(.ט א  ּפ ז מ'כא  על פי מנהג חסידים א  

)ע"פ מה שנהג כ"ק  : נהגו כל אנ"שהגבהת העצי חיים בעליה לתורה
להגביה העצי חיים דהספר תורה  אדמו"ר שליט"א ברבים ובקביעות(

ולא  ,ם לתורה כמה פעמים כשאומרים ברכו ומברכים הברכותכשעולי
נזכרה הנהגה זו בספר המנהגים )לכאורה הנהגה זו מיוסדת על מה שכתב 

 .עיי"ש( ,המג"א בסי' קל"ט סע"ק י"ב

ידוע הדין שכשחל יו"ט באמצע  אמירת ויהי נועם כשחל יו"ט בשבת:
לוח כולל חב"ד כתוב השבוע אזי אין אומרים ויהי נועם במוצ"ש שלפניו, וב

 אומריםך בפועל נהגינן שכשחל יו"ט אשכן נוהגים גם אם יו"ט חל בשבת. 
ויהי נועם במוצ"ש שלפניו, ורק כשחל יו"ט באמצע השבוע אין אומרים 

 .15ויהי נועם

                                                        
 

 ראה "אוצר מנהגי חב"ד" חודש ניסן סי' כ"ז, וש"נ. (15
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 שער

 שונות

 כיצד לקחה אסתר את בית המן
 הת' שלום דובער שיחי' ליבעראוו
 תלמיד בישיבה

ל מהביזה בזמן המלחמה בזמן אחשורוש כתב בטעם שלא לקחו ישרא
: "ומפני זה נזהר מרדכי בדבר שלא להנות משלל המן, שהי' 1רבינו בחיי

לפי  2מזרע עמלק כענין שכתוב בפורענות המן "ובבזה לא שלחו את ידם"
 ".3שהתורה הזהירה בכך "תמחה את זכר עמלק"

לקים, ומדבריו עולה שסובר שאלה שהרגו היהודים במלחמה היו עמ
שאסור ליהנות מממון  4וסובר שמדיני החיוב ד"תמחה את זכר עמלק"

 עמלק, ומצוה זו נוהגת אף בזמן הזה ונוהגת בכל ישראל )לא רק במלך(.

"ביום ההוא נתן המלך  5אך לכאו' צ"ע שהרי כתיב להדיא בקרא
אחשורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים", ולפי האמור לעיל 

ות ממון עמלק, כיצד הותר לאסתר )ולמרדכי( לקבל את בית שאסור ליהנ
 המן מאחשורוש?

                                                        
 

 שמות י"ז ט"ז. (1

 אסתר ט, ט. (2

 דברים כ"ה, ט. (3

 דברים, כ"ה, י"ט (4

 אסתר ח, א. (5



 12 ג' תמוז ה'תשע"ה –כ"ח סיון  

, או שאין המצוה 6דבשלמא להסוברים שמותר ליהנות מממון עמלק
ניחא; אך  8, או שהיא חיוב רק על המלך7דמחיית עמלק נוהגת בזמן הזה

ע"פ העולה לעיל מדברי רבינו בחיי דס"ל דמצוה נוהגת אף בזמן הזה ובכל 
 , צריך להבין כיצד הותר בית המן לאסתר.9ישראל

שאף להדיעות שמצות  10ואולי אפשר לבאר על יסוד דברי הרוגוצ'ובי
 .מלךבזמן מ"מ תלוי' היא  במלךמחיית עמלק אינה 

 מלכות בלבוש המלך מלפני יצא "ומרדכיאיתא:  11והנה באסתר רבה
י נהי' אז דין היהודים", דהיינו שלמרדכ על מרדכי מלך אומר פנחס רבי', וגו

 מלך.

                                                        
 

מלכים פ"ו ה"א, ובהלכה ד' שם ג"כ משמע מזה שאומר  כן משמע מהרמב"ם הל' (6
 שהורגים אנשים נשים וטף ולא כתב שאסור ליהנות מממונם.

סמ"ג )לאוין סי' רכ"ו( שפסק שמצוה זו נוהגת רק לימות המשיח אחר כיבוש  (7
 הארץ.
 רמב"ן ויראים )סי' תל"ה(. (8

שליט"א ע"פ  ובלקו"ש חלק י"ד שיחה ב' לפרשת תצא מתרץ כ"ק אדמו"ר (9
כיצד קבלה אסתר את בית המן, אך ע"פ שיחה זו גם הי' מותר לקחת מביזת  פשש"מ

 המלחמה.
( ג' תירוצים ע"ד ההלכה: 120( הביא מהר"י פערלא )סהמ"צ רס"ג ח"א ע' 29ובהערה )

א( שמצוה זו נוהגת רק במלך, ב( אחשורוש קנה כל נכסי המן וטיהרו ברשות אחשורוש 
לק )ע"ד עמון ומואב טיהרו בסיחון(, ג( ע"פ מה שאיתא בירושלמי ולא נחשב כשל עמ

שהכוונה שלא הי' "בן המדתא" )מזרע עמלק(, אלא הכתוב  –"וכי בן המדתא הו" )בתמי'( 
 צורר". בןיחסו אחר רשע "צורר 

והנה, התירוץ הראשון ודאי אינו שייך בעניננו כי א"כ גם הביזה היתה מותרת להם, אך 
 והשלישי לכאורה אפשר לתרץ גם כאן.התירוץ השני 

אמנם כד דייקת שפיר אי אפשר לתרץ כן בנדו"ד; א( הדחי' שמביא כ"ק אדמו"ר 
שליט"א לתירוץ הב' )שעדיין שם המן עליה( היא לכאורה לא רק לפי פשוטו של מקרא, 

" משלל המןב( לשון רבינו בחיי שם הוא "ומפני זה נזהר מרדכי בדבר שלא להנות 
 הזהירות היא על שלל המן ג"כ. שמשמע ש

 צפנת פענח עה"ת בשלח י"ז י"ד. (10

 י, י"ב. (11
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ועפ"ז מובן כל הנ"ל, דכאשר נתן אחשורוש את בית המן לאסתר עדיין 
לא נעשה מרדכי למלך וממילא לא היתה נוהגת מצות מחיית עמלק, ולכן 

 יכלה אסתר לקבל את בית המן.

כבר נהי' למרדכי דין מלך ולכן היתה נוהגת אז  בזמן המלחמהמשא"כ 
 ישראל לשלוח יד בביזה.מצות מחיית עמלק, ונאסר על 

 



  



 

 

 

 

 לזכות

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

 יה"ר שירוה הרבה נחת מכל בניו החסידים
 ותומ"י יתגלה לעין כל

 ויוליכנו קוממיות לארצנו

 אמן כן יהי רצון

 

* 

 

 יחי אדונינו מורינו ורבינו
 מלך המשיח לעולם ועד


