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 ב"ה

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

 תלמידי גליון השלשה עשר מאת 1"לאפשא לה" וביאורים הערות קובץ', שי
כ"ח  הבהיר לכבוד יום לאור היוצא, קווינס ליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת
 א"שליט המשיח מלך ר"אדמו ק"כ ארבע שנים להצלתו בעיםש –סיון 

 .יום אתחלתא דגאולה –מעמק הבכא האירופאי, וג' תמוז 

 הוראות ומפורסם, בכלל ת"חידו הדפסת של והחשיבות הערך גודל ידוע
 בקובצים ולהדפיסם תורה חדושי לכתוב 2הזדמנויות כ"בכו כ"ק אד"ש מה"מ

 לזה. המיוחדים ובספרים

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

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

 שהזמן בפועל למעשה : "שההוראה3א"תנש'ה נשא פ"בש הק' וכלשונו
 תורה" היעוד לקיום( ממש בפועל ומביאה ודוגמא מעין) בהכנה היא גרמא

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

 יכול ישראל איש כל"ש כידוע, 4"הרבה תלמידים העמידו, "הזולת על לפעולה
 הן בנגלה הן באגדות הן, בתורה חדש שכל ולחדש חכמה תעלומות לגלות
 – ובמיוחד כולל, 5"בדבר ומחוייב נשמתו שורש בחינת כפי, בנסתר

 בתורת שנתגלתה התורה פנימיות והפצת בלימוד והוספה התחדשות
"(, זכו חיים' טועמי)" משיח של מתורתו' טעימה'ו ודוגמא מעין, החסידות

 משיחא". מלכא דוד ביאת ופועלים וממהרים מזרזים ז"עי שלכן

____ 
 ואילך(. 82' ע א"ח ב"תנש'ה ש"ב )סה"תשנ'לשון הזהר, ח"א יב, ב. וראה שיחת ש"פ לך לך ה (1

 561' ע ב"ח א"תנש'ה ש"סה) א"תנש'ה ש"דחה' ב ויום, ש"ערחה, במדבר פ"ש שיחות ( ראה2

 ואילך(.

 .597' ע ב"ח א"תנש'ה ש"( סה3

 .א"מ א"פ ( אבות4

 .ב"ה ב"פ ז"לאדה תורה תלמוד' הל וראה. כו' סי ק"אגה ( תניא5
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 טוב כל המכילים קובצים שבועים ידינו על לאור יצאו, לזאת בהתאם
התמימים  תלמידי של עמלם מפרי, התורה חלקי בכל וביאורים הערות

 דישיבתנו הק'.

 הדפסת י"ע אלו נעלים לרגשים התבטאות לתת לנכון ראינו לזאת אי
 נ"תש'ה בא פ"בשאד"ש מה"מ  ק"כ שאמר למה בהתאם, מיוחד קובץ
 אין אז כדאי איז – תורה פון אן זיך הויבט זאך יעדער אז וויבאלד: "6ק"וזלה

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

*   *   *  

שיחה ", מלכות דבר, "מ"מה אד"ש ק"כ כהוראת, הבאנו הקובץ בראש
גדרי הטבע, ודומה לו נס "שמש  נס דג' תמוז תרפ"ז בתוך מבאר ובה קדושה
דפרשתנו; הקשר לפ' קרח  ן"דום" דג' תמוז, נס "פרח מטה אהר בגבעון

הר' נהפך לת'; הקשר לחודש הרביעי; המשכת  –והחילוק בין "קרח" ו"חקת" 
ם וכחותיו; העולם מוכן לגאולה הביטול שלמעלה מהגבלה בתוך טבע האד

 ומסייע לזה; הוראות למעשה.

שיחה זו מביא חיזוק באמונתנו הטהורה בנבואת כ"ק אד"ש מה"מ 
"אך ורק בכדי צו  ואדג' תמוז ה העלם והסתרושה ,"7ש"הנה זה משיח בא

די עלי' פון דער גאולה  –ענגען די איינציקע עלי' וואס איז נאך געבליבן בר
 ".8האמיתית והשלימה

שליט"א בענין  מה"מ ה'שטורעם' המיוחד שעשה כ"ק אדמו"רידוע 
, 9"דרך הישרה""הבעניני גאולה ומשיח, שהיא היא  חשיבות הלימוד ועיסוק

 ".9ממש ובהגאולה בפועללפעול התגלות וביאת המשיח 

מדור מיוחד של , כנהוג לאחרונהואי לזאת, הבאנו כמדור הראשון, 
 של בתורתו, בפרט "הלכתא למשיחא" הערות וביאורים בעניני משיח וגאולה

, ובמיוחד על שיחות ה"דבר מלכות" שחילק 10שליט"א מה"מ אדמו"ר כ"ק
נ"ב, -כ"ק אד"ש מה"מ בידו הקדושה ובהשיחות דשנות הנפלאות, תנש"א

____ 
 .272 'ע א"ח תש"נ'ה ש"( סה6

 ( שיחת ש"פ שופטים תנש"א. 7

 ( לשון שיחת ש"פ יתרו כ"ף שבט, וליל ויום ב' פ' משפטים, כ"ב שבט תשנ"ב. 8

 ".קלה ומהירה( ומסביר שהוא הדרך ה"9

( "בפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות( של 501ה'תנש"א ח"ב ע' כלשונו הקודש )סה"ש ( 10

 מעין ודוגמא והכנה ללימוד תורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא" . .". –נשיא דורנו 
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ד בשיחות וזאת ע"פ המבואר בשיחות ואגרות כ"ק אד"ש ע"ד חשיבות הלימו
בנוגע  12. ואף אנן נעני' אבתרי'11ומאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע האחרונים

ובהם נמצא הדרכה  13לתורתו שלו, שבהם "דער רבי האט אלץ באווארנט"
 ודרכי פעולה עד ביאת המשיח תיכף ומיד ממ"ש.

*   *   *  

 מי שגיאות" ז"עכ, הנוכחי דקובץ החומר על שעברנו שאף לציין ויש
 להמערכת' וכו והערות תגובות כל לשלוח הקוראים מכל ומבקשים", 14יבין

 הבא. בקובץ נ"בל להדפיס אותם מ"ע

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

 נזכה, בתורה וההוספה ותההתעסק שבזכות, ובבטחון בתקוה ונחתום
ונזכה שוב לחזות  ,15'"ה את דעה הארץ מלאה" היעוד לקיום ממש בקרוב

, 16ב"אור פני מלך חיים", "ולא יכנף עוד מוריך והיו עניך רואות את מוריך"
בהיגלות מלכינו  ,17"תצא מאתי חדשה תורה" – מתורתו נפלאות וישמיענו

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

 ועד לעולם המשיח מלך ורבינו מורנו אדוננו יחי

 מערכת "לאפשא לה" 
 ה"תשע'ה, ג' תמוז -כ"ח סיון ימים הסמוכים ל

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אס"ה שנה לנשיאות 
 קווינס, נ.י.

 

____ 
( ובל' הרב )אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד ע' כד( "הלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט 11

 מ, ואפי' בשיחותיו, ובפרט משנת השי"ת והשנה שקדמה לה".התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"

(. וראה גם ד"ה ואתה תצוה 467)סה"ש ח"ב עמ'  67ראה גם שיחת ש"פ תזו"מ תנש"א הע'  (12

שלאחרי שהאדם פוסק מדעתו דינו של " – דין וחשבון״בענין לשון המשנה " 40ה'תשמ"א הערה 

 ".חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו

 .512לקו"ש ח"ב ע' ( ראה 13

 תהילים י"ט, י"ב.( 14

 .ט, יא' ( ישעי15

 ( ישעי' ל, כ.16

 ויק"ר פי"ג ג. .ד, נא' ישעי (17
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* * * 

 מפתח על סדר הגמרא דמסכת גיטין

 ב, אל
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 101 ................................................................................................... קידם אצל אשתו
 102 ........................................................................... רש"יוהוא עומד וצווח לשיטת 

 ב, בל
 96 ............................................................................. ביטול הגט או ביטול השליחות

 98 ................................................................................. ביטול גוף הגט או חלות הגט
 80 ...................האם גט היא חלק ממעשה גירושין, או היא היא המעשה גירושין

 92 ................................................... בתוס' ד"ה רב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו

 א ג,ל
 94 ........................................................................... ביאור בתוס' ד"ה ושמעה וידעה

 85 ......................................................................... כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש
 87 ........................................................................... לרש"י ותוס' –מה כח ב"ד יפה 

א  לו, 
 77 ...................................... בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים

 79 ......................................................................................................... בהמשך להנ"ל
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 דבר מלכות

 
בהשיחה שלפנינו, מקשה כ"ק אד"ש מה"מ על סדר האירועים בקשר 

י"ג תמוז שהתקיים בכמה -לחג הגאולה של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ בי"ב
תמוז, אחרי זה היה חג הגאולה  שלבים:  תחילה היה ה"אתחלתא דגאולה" בג'

בעצמה, אבל גם לאחרי זה היתה עדיין קיימת הממשל הקומוניסטי עד 
 נפילתה בשנת תנש"א, שלכאורה הכל היה יכול לקרות בפעם אחת?

ומבאר, שבניסים ב' דרגות: א( ניסים שהם בגילוי למעלה מן הטבע. ב( 
מן הטבע, מ"מ  ניסים המלובשים בטבע. ואף שכל נס יכול להיות למעלה

רצונו של הקב"ה היא שהניסים יחדרו גם בטבע  העולם עצמו. ולכן גם גאולת 
על דרך גאולה ע"פ טבע, בכדי  –כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ היתה בכמה שלבים 

שנס הגאולה יחדור גם בהטבע.  ובסגנון אחר, שגם העולם מצד עצמו יסכים 
 עם הגאולה.

ינו בהבאת הגאולה: שבעצם עפ"ז מבאר איך צריך להסתכל בעבודת
הגאולה כבר חדרה גם בטבע העולם, ע"י גאולתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ,  
וע"י כל העבודה שלאחרי זה, ולכן על יהודי רק לעשות עבודתו בהכנה 

 לגאולה, והעולם עצמו יעזור לו.

במשך השיחה מקשר כל הנ"ל עם מה שקרה בג' תמוז לפני ג' אלפים 
פרשת  –ון דום", עם פרשת השבוע בו נאמרה השיחה "שמש בגבע –שנה 

 קרח, ועוד. 

 ואילך. 649שיחה זו נדפסה בסה"ש ה'תנש"א ח"ב עמוד 
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גאו י  נינ חמשלה וע  י
 
 

נין   גליון(מצות בע  פו"ר לע"ל )
רטען  הת' מנחם מענדל שי' בוימגא 
 תלמיד בישיבה

 –שלע"ל  2, הבאתי משו"ת תורה לשמה1לה גליון יו"ד-לאפשאבקובץ 
יהי' מצות פו"ר. וביארתי זה ע"פ מ"ש כ"ק  –גם לאחרי תחיית המתים 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בקונטרס "הלכות של תושבע"פ שאינן בטלין 
, שאף להדיעה ש"מצוות בטילות לעתיד לבוא", אין הכוונה שיהיו 3לעולם"

שמכיון שלע"ל יהי' העולם כ"כ בטל לאלקות, עד שלא יהי'  בטלין ממש, אלא
הנה "מצוות בטילות",  –נראה מציאות נפרדת מהקב"ה אפילו בדקות דדקות 

מצוות לשון ציווי, דציווי שייך לדבר הנפרד דוקא, ולע"ל נקיים המצוות בדרך 
. ממילא, ולכן לא נופל על זה הלשון דציווי, מכיון שנהי' בטלים לגמרי לה'

שלע"ל נקיימו בדרך ממילא מחמת רצונו  –ועד"ז הוא בנוגע למצוות פו"ר 
 של הקב"ה.

: "והנה ידוע 4והנה, שוב ראיתי במאמר ד"ה ואתם הדבקים תרפ"ו
דתחיית המתים יהי' אחר ימות המשיח . . דהנה בימות המשיח יזדככו הגופים 
לגמרי מחומריותם . . ומ"מ הרי יהיו גופים שיוולדו מאב ואם גשמי' בתאוה 
גשמי' טבעי' והגם שלא תהי' תאוה חומרי' כלל . . מ"מ יהי' התאוה ורצון 

____ 
 י"א שבט תשע"ד.-( י"ל לכבוד יו"ד1

 ( תשובה תעב.2

 ואילך. וש"נ. 27( סה"ש תשנ"ב ע' 3

 רכח.-( סה"מ תרפ"ו ע' רכו4
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ן בשביל העמדת בנים . . ומ"מ הטבעי . . יחוד וחיבור איש ואשה יהי' ברצו
יהי' מיתה, דמיתה הוא זיכוך הגוף, דהגם שלא יהי' בו תערובת רע, מ"מ 
מאחר שהגוף שבימוהמ"ש יהי' מלידת או"א גשמי' בתאוה גשמי' כנ"ל, לזאת 
יצטרך לזיכוך זה האחרון שיזדכך מגשמיותו ומטבעו לגמרי, אבל בתחיית 

ההם יהי' ג"כ גשמי' אבל אינם מלידת  המתים יעמדו נשמות בגופים, דהגופים
או"א אז, כ"א שיחיו בטל תחי' והיינו שיקרם עלי' עור ובשר . . וידוע דמן 
העצמות של הגוף דעכשיו הוא שנשאר רק עצם לוז . . ומעצם לוז יהי' 
התחלת בנין הגוף דלעתיד, וכמ"ש בלק"ת מהאריז"ל פ' בראשית, והיינו שלא 

 יהי' גוף מאו"א גשמי'".

ומזה משמע לכאורה, שלאחרי תחיית המתים לא יהי' קיום מצות פו"ר, 
כי התהוות הגוף לא תהי' מאו"א גשמי'. וא"כ, לכאורה הדרא קשיא לדוכתא 

 איך יתכן שמצות פו"ר תיבטל לע"ל?

ויש לומר הביאור בזה בפשטות, שמ"ש בהמאמר הוא רק בנוגע להגופים 
יח( ו"מתו שעה אחת קודם תחיית נולדו )גם אלו שיוולדו בימות המש שכבר

, והגופים ההם כשיקומו בתחה"מ, יווצרו שוב ע"י הקב"ה ולא ע"י 5המתים"
או"א גשמיים, שזהו חלק מענין ופעולת התחי'. אבל לאחרי שיקומו לתחה"מ, 

יותר  –יקיימו מצות פו"ר. והגופים שיוולדו מהם יהיו מזוככים בתכלית 
שההולדה שלהם לא יהי' בתאוה כלל, אלא  מהגופים שנולדו בימוה"מ, מכיון

 בביטול מוחלטת לרצונו של הקב"ה.

 

 

 

 

 

 
____ 

 .וש"נ(.36-7 ע' רפ ובהערות ( ראה מאמר ד"ה בלע המות לנצח תשכ"ה )סה"מ מלוקט ח"ב5
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או  "פעולת מלך המשיח" 
ם" "ה נותן בלב מלכי  "הקב

רטען  הת' מנחם מענדל שי' בוימגא 
 תלמיד בישיבה

 

בשיחת ש"פ משפטים, ז"ך שבט, מבה"ח אדר א' ה'תשנ"ב, אומר כ"ק 
 :6אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק

"מהיעודים דהגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בשייכות 
"וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא  –להנהגת אומות העולם 

 .7ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה"

כמ"ש בהתחלת  –ולהוסיף שענין זה יהי' ע"י פעולתו של מלך המשיח 
רבים" . . וכיון שבימנו אלו מחליטים  הפסוק "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים

ומכריזים ראשי מדינות בעולם ע"ד צמצום וביטול כלי נשק וההוספה 
בהענינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו . . ה"ז סימן ברור על 

 בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו. התחלת קיומו של יעוד זה

 ליתר ביאור:

ן השיא" )"די העכסטע צייט"( של ביאת משיח כיון שנמצאים ב"זמ
פעולתו של ", רואים כבר )מעין ו(התחלת 8צדקנו, "הנה זה )מלך המשיח( בא

עי"ז שהקב"ה נותן  –, "וכתתו חרבותם לאתים וגו'" מלך המשיח על העמים
בלב המלכים דאוה"ע )"לב מלכים ושרים ביד ה'"( להחליט ולהכריז יחדיו ע"ד 

 תו חרבותם לאתים".מעמד ומצב ד"וכת

בגלל שייכותו המיוחדת  –וזהו שהחלטה והכרזה זו היתה בזמן זה דוקא 
 להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בפועל ממש". עכלה"ק.

____ 
 .362-3סה"ש תשנ"ב ח"ב ס"ע  (6

 ( ישעי' ב, ד. מיכה ד, ג.7

 "פ.( שה"ש ב, ח ובשהש"ר עה8
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ויש לבאר איך עי"ז ש"הקב"ה נותן בלב המלכים דאוה"ע" רואים כבר 
תו של על העמים", דהיינו שנחשב לפעול "התחלת פעולתו של מלך המשיח

 מלך המשיח:

( על המילים "לב מלכים ושרים ביד ה'" מציין כ"ק 17הנה, בהערה )
ע"פ משלי כא, א. וראה  –אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מקורו: "לשון הרגיל 

 ובשוה"ג. וש"נ". 1הערה  285לקו"ש חי"ג ע' 

 ובלקו"ש שם:

כל ע"פ משלי )כא, א(: פלגי מים לב מלך ביד הוי' על  –"לשון הרגיל 
שהטעם בזה מובן מפי' רז"ל )מדרש משלי עה"פ(: זכה  –אשר יחפוץ יטנו 

הקב"ה מטה לבו לגזירות טובות כו' וכל גזירה שיוצאה מפיו אינה  העולם
 יוצאה מלכתחילה אלא מלפני הקב"ה כו'. וא"כ גם בשרים הוא כן". עכלה"ק.

ות, שיצא מפיהם גזירות טוב –והיינו, שזה שהקב"ה נותן בלב מלכים 
 הוא מפני המצב בעולם שמוכשר לכך.

ועפ"ז יש לומר, שעל ידי פעולתיו של מלך המשיח בהכשרת העולם, 
להתחלת הפעולה דמלך המשיח", ולכן נתן  ראוי ומוכשרנעשה העולם "

הקב"ה בלב המלכים "להחליט ולהכריז יחדיו ע"ד מעמד ומצב ד"וכתתו 
פעולתו של מלך המשיח חלת חרבותם לאתים"". ובזה רואים כבר )מעין ו(הת

 .על העמים

וכמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהמשך השיחה 
 וזלה"ק: 

"כל זה בא כתוצאה מהפעולות דהפצת התורה והיהדות, צדק ויושר, בכל 
ועד שע"י שלימות , משיח שבדורהעולם, שנעשו ונעשים ע"י נשיא הדור 

להתחלת  ראוי ומוכשרהעבודה בכהנ"ל בימינו אלה נעשה העולם כולו 
הפעולה דמלך המשיח, "ושפט בין הגוים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם 

 לאתים".

שם: "וככל שניתוסף בבירור העולם ע"י נשיא הדור ניתוסף  26ובהערה 
ות ושלום בעולם, ועד גם בקיומו וביסוסו של הארגון שמטרתו לפעול אחד

לגמר ושלימות בירור העולם בקיום היעוד "וכתתו חרבותם לאתים"". 
 עכלה"ק.
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'איז שוין דא   י גאולה  ס ד
ות  בפשט

 ברוין שי'יעקב יהודה  הת'
 תלמיד בישיבה

, מר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אוא 9בשיחת כ"ח סיון ה'תנש"א
 :וזלה"ק

שותף להקב"ה . . אין ברענגען די גאולה האמיתית  איד ווערט אַ  "אַ 
ס דורכפירן בשלימות דארף ל דאָ ס כדי דער אויבערשטער זאָ והשלימה, וואָ 

לס נשמה בגוף, בן די השתתפות פון יעדער איד, און דוקא אַ ער )כביכול( האָ 
ז נקומען אַ רף כביכול אָ דאַ 'ז דורך מעשינו ועבודתינו קומט די גאולה, און מאַ 

ז ניט ל וועלן און מכריז זיין, אַ ער זאָ  –ל מסכים זיין, און נאכמער ר איד זאָ דע
 די גאולה בפשטות". איז שוין דאָ 'ר סנאָ  –גאולתכם  הגיע זמןס ר וואָ נאָ 

 מלך המשיח אמר כ"ק אדמו"ר 10תשנ"ב'בשיחת מוצאי ט' אד"ר ה ,והנה
  די גאולה האמיתית והשלימה בפשטות". "ס'איז ניטאָ  שליט"א:

דבפעם הא' אומר  –ובהשקפה ראשונה נראים כסותרים זה את זה 
י גאולה ד ס'איז ניטא  ", ולאח"ז אומר "די גאולה בפשטות ס'איז שוין דא  "

 האמיתית והשלימה בפשטות"?!

שע"י  הוא,כ"ח סיון כוונתו הק' בשיחת ש ,לומר הי' אפשרולכאורה 
אבל  הגאולה. שתבוא פועלים –שכבר באה הגאולה בפשטות  הכרזתנו

 להסכים, ושאנו צריכים רק ישנה כברשהגאולה  ,מובן זיין" מסכיםמהלשון "
 לזה.

, וע"י שאנו בגלויהגאולה  ישנו כברשמצד הקב"ה  ,יש לומראולי ו
נראה את זה, שתהי' נראית  שגם אנופועלים  –מסכימים ומכריזים את זה 

 .וכו' בפועל ובגילוי גם לעינינו הגשמיים

____ 
 .646( סה"ש תנש"א ח"א ע' 9

. 406( לאחרי סיום השבעה אחרי מרת פעסיא לאה לאפיין הי"ד. נדפס בסה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 10

 מסרט ההקלטה. –הלשון שבפנים 
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"בימינו אלה . .  11כ"ף כסלו ה' תשנ"ב –וכן מובן משיחת מוצאי י"ט 
צריכים רק "לפתוח את העיניים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית 

 והשלימה בפשטות".

דהיינו שבאמת )ומצד למעלה כן הוא בגילו( "נמצאת כבר הגאולה 
אז נראה את הגאולה האמיתית והשלימה" וצריכים רק לפתוח את העיניים, ו

 .12לעינינו הגשמיים, ובגילו –זה, היינו שיהי' "בפשטות" שלנו 

 

 

 

ע  "אף בערי מקלט" בהלכה בפ"
 הת' לוי יצחק שי' ברוין

 הת' דובער שי' פלדמןו
 תלמידים בישיבה

: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר 13כתב הרמב"ם בהל' מלכים
מאמין בו או מי שאינו מחכה דוד ליושנה וכו' וכל מי שאינו בית מלכות 

לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו שהרי 
ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך  14התורה העידה עליו שנאמר

וגו' אם יהי' נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'. ואלו הדברים המפורשים 
כל הנביאים. אף בפרשת בלעם  תורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידיב

משיח בנאמר ושם נבא בשני המשיחים, משיח הראשון שהוא דוד כו' ו

____ 
 .173תשנ"ב ח"א ע' ( סה"ש 11

"העבודה שלאח"ז . . אינו עבודת  – (163)סה"ש שם ע'  ה'תשנ"ב משיחת ש"פ וישלח ( ולהעיר12

הבירורים )שהרי כבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים(, אלא, עבודה מיוחדת להביא ההתגלות 

והעבודה שלנו היא רק לפעול  ,בפועל בעולם". שבזה מודגש שמצד מלמעלה הגאולה ישנו כבר

 כמבואר בפנים. ,בעולם בפועל ההתגלות

 ( פי"א ה"א.13

 ה.-( נצבים ל, ג14
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האחרון שעומד מבניו כו'" )ומביא כמה פסוקים מפרשת בלעם ומפרשם על 
 דוד ועל מלך המשיח(.

אם  15ובהלכה שלאח"ז ממשיך הרמב"ם: "אף בערי המקלט הוא אומר
ך עוד שלש ערים וגו' ומעולם לא הי' דבר ירחיב ה' אלקיך את גבולך ויספת ל

זה ולא צוה הקב"ה לתהו אבל בדברי הנביאים אין הדבר צריך ראי' שכל 
 ."הספרים מלאים בדבר זה

מקשה  17'סימן ב 16חידושים וביאורים בהל' מלכים –ב"דבר מלכות" ו
גם יש לדייק, שהרמב"ם כתב ראי' זו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "

, ולכאורה הו"ל לכללה בהלכה הקודמת ביחד עם ב' ראיות בהלכה בפ"ע
 ."הראשונות

בראי' זו מערי מקלט יש חידוש עיקרי לגבי ב' ראיות "ש)ס"ב(  ומבאר
הראשונות: בזה שציוותה תורה "אם ירחיב גו' ויספת גו'" )שבימות המשיח 

"בימי המלך המשיח מוסיפין  18חייבים להוסיף בערי מקלט, בלשון הרמב"ם
נעשה הענין דביאת המשיח א' מתנאי מצוה  –ש אחרות על אלו השש"( של

 ".שבתורה

כי בשתי ראיות  –ולכן כתב הרמב"ם ראי' זו בהלכה בפ"ע ובס"ה כותב: "
הראשונות כוונתו להוכיח ד"מי שאינו מאמין בו . . כופר . . בתורה ובמשה 

בענין זה, נוסף  רבינו שהרי התורה העידה עליו", ובראי' זו בא לרמז על חומר
 .שהוא גורע ממצות התורה"

 –והנה בדרך זו יש לבאר עוד דיוק בלשון הרמב"ם והנה, בס"ו כותב: "
שבהראי' מ"פרשת בלעם" אומר "אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני 
המשיחים", שלכאורה אינו מובן טעם הדגשה זו ד"ושם נבא" )שנאמרה בדרך 

כוונת הרמב"ם היא להשמיענו חומרא נוספת נבואה( . . ויש לומר, שגם בזה 
במי שאינו מאמין במלך המשיח, שנוסף ע"ז שהוא "כופר . . בתורה ובמשה 

 רבינו", הרי הוא כופר גם בדברי נבואה.

____ 
 ט. וראה ספרי עה"פ. תוספתא מכות ספ"ב. ירושלמי שם פ"ב ה"ו.-( שופטים יט, ח15

( שחילקו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכאו"א מהאנשים והנשים והטף ביום ב, ט"ו אייר 16

 ה'תנש"א.

 ואילך. 114( מלקו"ש חל"ד ע' 17

 ( הל' רוצח פ"ח ה"ד )וראה הל' שמיטה ויובל רפי"ג(.18
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מ"מ מצינו חומר בדברי  – 19דאף שדברי תורה חמורים מדברי נביאים
רה, אם היא נבואה לגבי דברי תורה, שהעונש על דשברי תורה תלוי בסוג העבי

עבירה קלה או חמורה כו', משא"כ העובר על דברי הנביא, אין נפק"מ באיזה 
 .20ענין עבר, ואפילו אם הוא בדברי הרשות, חייב מיתה בידי שמים

, 21"בני האדםל מנבא את -ויש לומר הטעם . . כי הנבואה הוא מה ש"הא
, לכן, 23לבנ"א, וכיון שזהו גילוי דברו 22"ללב בני האדם"מדע שמגיע מהבורא 

. 24יש בדברי הנביאים תוקף וחומר לגבי דברי תורה לבני אדםבנוגע לפעולה 
, הרי זה כאילו שומע מפי הקב"ה, הנביאומשום הכי, כששומע אדם ציווי מפי 

ובמילא לא משנה תוכן הציווי, ואם עובר עליו הרי הוא מורד במלך, שחייב 
 )ללא נפק"מ באיזה ענין מרד(". 25מיתה

ה יש לעיין, דא"כ דבהראי' דנבואת בלעם יש "חומרא נוספת" על ולכאור
הראי' ממ"ש "ושב ה"א גו'", הו"ל לכתוב ראי' זו ג"כ בהלכה בפ"ע, ע"ד הראי' 

שנכתבה בפ"ע בגלל שיש בו "חומר נוסף" לגבי ב' הראיות  –דערי מקלט 
 ?!26שלפנ"ז

באר ויש לבאר בפשטות, ע"פ מ"ש בתחלת הסעיף "והנה בדרך זו יש ל
בהבאת  כוונת הרמב"םדאין הכוונה בזה שזהו  –בלשון הרמב"ם"  דיוקעוד 

בלשון הרמב"ם. אבל עיקר כוונת הרמב"ם בהבאת ראי'  שמדייקראי' זו, אלא 
)כמ"ש  ולא ע"י הקב"ה לבד ע"י מלך המשיחזו הוא להוכיח שהגאולה תהי' 

 .בתחלת השיחה(

____ 
 ראה חגיגה י, ב. וש"נ. וראה אנציקלופדי' תלמודית ערך דברי קבלה. (19

 ( רמב"ם הל' יוסה"ת פ"ט ה"ב.20

 ( ל' הרמב"ם שם רפ"ז. ע"מ ובפיה"מ הקדמה לפ' חלק היסוד הו'.21

 ( שם הל' תשובה פ"ג ה"ח.22

 ואילך. 85( ראה בארוכה לקו"ש חכ"ג ס"ע 23

משה. נבואת  ואילך(, בטעם שהרמב"ם מקשר ענין התורה עם 184( ראה גם לקו"ש חי"ט )ע' 24

 ע"ש. וראה מו"נ )ח"ג פמ"ה( "אמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה כי אם אין נביא אין תורה".

 ( ראה רמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ח.25

)מלקו"ש חי"ח ע'  'כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ב"דבר מלכות" סימן א( וע"ד מה שאומר 26

וצריך להבין: למה מביא הרמב"ם  –ואילך(: "והנה ידוע שגם חלוקת ההלכות שברמב"ם היא בדיוק  271

ראי' זו בהלכה בפני עצמה ולא בהלכה שלפני' ביחד עם שתי הראיות האחרות שמן התורה? ואם 

 בפני עצמה, הו"ל לכתוב גם הראי' מפרשת בלעם בהלכה בפ"ע".כתובה בהלכה מתאים שכל ראי' תהי' 
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חומרא נוספת" דנבואת וזהו החילוק בין ה"חומר נוסף" דעיר מקלט ל"
 27בהבאת ראי' זו הוא שכל כוונת הרמב"םדבהראי' מעיר מקלט, כיון  –בלעם 

להוסיף שביאת המשיח הוא פרט ממצוה בתורה, ובמילא מוכרח להתקיים 
הנה בגלל "חומר נוסף" זה, כתבו  –שינוי  בגדרבגשמיות כפשוטו, ואינו אפי' 

 הרמב"ם בהלכה בפ"ע;

ע"י כוונתו היא להוכיח שהגאולה תהי'  –בלעם  משא"כ הראי' מנבואת 
, וה"חומרא נוספת" שזה גם "דברי נבואה" הוא רק "עוד דיוק" משיח צדקנו

 .פשוטכתבו הרמב"ם בהלכה בפ"ע. וכל זה  –בלשון ברמב"ם 

 

 
 

ש מד על גג בית המקד  עו
 

 הת' דובער שי' נמירובסקי
 תלמיד בישיבה

 

ה'תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך בשיחת ש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון 
 :28המשיח שליט"א, וזלה"ק

"המאורעות שבתקופה האחרונה . . הוא מסימני הגאולה . . כדאיתא 
"שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה במלך  29בילקוט שמעוני

כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים" )כפי שרואים במוחש . .  ערבי
מה לעשות, ומחפשים עצות שונות כו'(,  הבלבול דאוה"ע שלא יודעים

והקב"ה אומר לישראל "בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא 
בשבילכם . . הגיע זמן גאולתכם", וממשיך, ש"מלך המשיח . . עומד על גג 

____ 
 .12ראה בהשיחה הערה  –( לפי הביאור שבשיחה זו, משא"כ להביאור בסימן א' 27

 .139( סה"ש תנש"א ח"א ע' 28

 ( ישעי' רמז תצט.29
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 –בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" 
 אחרונה".כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד ל

( על התבות "עומד על גג בית המקדש": "להעיר מדיוק 108ובהערה )
שגגין לא נתקדשו )פסחים פה,  –בית המקדש"  גגלשון המדרש "עומד על 

סע"ב. רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו ה"ז(, דיש לומר, שבזה מרומז שההכרזה 
"ענוים הגיע זמן גאולתכם" באה מחוץ לארץ שלא נתקדשה בקדושת ארץ 

 ישראל, בדוגמת החילוק שבין גג המקדש להתוך דהמקדש עצמו". עכלה"ק.

שבבבל" אומר כ"ק ובקונטרס בענין "מקדש מעט . . זה בית רבינו 
 :30אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק

"ואולי יש לומר, שמ"ש במדרש )יל"ש ישעי' רמז תצט( ש"בשעה שמלך 
והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים  המקדש בית גג על עומדהמשיח בא 

שבחוץ לארץ  מעט דמקדשהגיע זמן גאולתכם", קאי על גג בית המקדש 
לים )"שנסע מקדש וישב שם"(, כי, לאחרי שהוא במקום המקדש בירוש

הגיע זמן " להשמיעשמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהי' צורך 
 גאולתכם"". עכלה"ק.

והנה, בשיחת ש"פ יתרו, ח"י שבט ה'תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך 
 :31המשיח שליט"א

, הכתלים וגם הגג, באופן שראוי לעמידת אדם, ומוכן בנוי"ביהמ"ק כבר 
שראוי לעמידת מלך המשיח, שמצד גודל מעלתו צ"ל מקום  –מזה  ויתרה

 מכובד כו'.

במעמד ומצב שלפני הגאולה, שלכן, יש צורך בהכרזתו של  –וכל זה 
 מלך המשיח )מגג ביהמ"ק( "ענוים הגיע זמן גאולתכם"". ע"כ.

באם הכוונה ב"עומד על גג ביהמ"ק" הוא  –ולכאורה צ"ע, דממה נפשך 
, הכתלים וגם ומוכן בנוי, וכדמשמע ממ"ש "שביהמ"ק כבר כפשוטולביהמ"ק 

שראוי לעמידת מלך המשיח"  –הגג, באופן שראוי לעמידת אדם, ויתרה מזה 
 להשמיעהרי "לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהי' צורך  –
 הגאולה"; שלפניהגיע זמן גאולתכם", ולכאורה אין זה "במעמד ומצב "

____ 
 .139. וראה שוה"ג שם. וראה גם סה"ש תנש"א ח"א ע' 38הערה  468( סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 30

 .בלתי מוגה – 270התוועדויות תנש"א ח"ב ע' ( 31
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ובאם הוא "במעמד ומצב שלפני הגאולה" )ובפשטות הכוונה ע"ד מ"ש 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ חיי שרה תנש"א וקונ' בית 

הרי אינו על בית המקדש עצמו, כ"א "קאי על גג בית  –רבינו שבבבל( 
שבחוץ לארץ", ומהו הכוונה במ"ש "שביהמ"ק כבר  מעט דמקדשהמקדש 

 –תלים וגם הגג, באופן שראוי לעמידת אדם, ויתרה מזה , הכומוכן בנוי
 שראוי לעמידת מלך המשיח"?!

 .ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה

 

 

 

י ל גאולהשייכות ה נ  ישראלב
 הת' גבריאל אברהם שי' שוויי
 שליח בישיבה

 א.

, מבאר כ"ק 32חידושים וביאורים בהל' מלכים סימן ב' –ב"דבר מלכות" 
שליט"א הצורך בשלשת הראיות שהביא הרמב"ם  אדמו"ר מלך המשיח

 בשאר לא לביאתו, מחכה שאינו מי או בו מאמין שאינו מי "וכל 33לההלכה
 רבינו": ובמשה בתורה אלא כופר, הוא בלבד נביאים

ושב וגו'"( באה  34הראי' הראשונה )"שהרי התורה העידה עליו שנאמר
התורה ובמשה רבינו, שהרי  בתורהכדי להוכיח ש"מי שאינו מאמין . . כופר . . 

העידה עליו"; הראי' השני' )מנבואת בלעם( באה כדי להוכיח שצריך להאמין 
 ".בשני משיחים, "שם ניבא במלך המשיח

____ 
 ואילך. 114( מלקו"ש חל"ד ע' 32

 ( הל' מלך המשיח פי"א ה"א.33

 ה.-( נצבים ל, ג34
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ומקשה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מהו הצורך בראי' השלישית? 
ומבאר, שבזה מוכיח הרמב"ם חידוש עיקרי באמונת משיח, שהוא גם חלק 

 ערי מקלט(, ש)שלימות( קיום מצוה זו תלוי בביאת המשיח.ממצוה )

בהמשך השיחה )ס"ג( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א זה 
על  תורהולא רק ע"י נביא, כי יש חידוש בהבטחת בתורה שהגאולה נכתבה 

. דאע"פ ששניהם אינם משתנים, אבל בכל זאת יש הבדל, שלגבי זה נבואה
. משא"כ זה שאין בפועלגלל שאינו משתנה שאין נבואה משתנה, זהו ב

עולמים", כי  ולעולמי לעולם הבטחת תורה משתנה, זהו בגלל היותו "עומדת
 .35שישתנה שאי אפשרשינוי, היינו  מגדרהוא למעלה 

)שאינה  התורה והנה, בהשיחה אינו מבאר מהו החילוק שבין הבטחת
ולכאורה אין נפק"מ (. בפועלשינוי(, לנבואה )שאינה יכולה להשתנות  בגדר

 ביניהם.

השינוי "בפועל" או גם -ויש לומר בדא"פ, שאין זה רק חילוק בין אי
השינוי "בפועל" -בהחילוק בין אי שמתבטא מאד,עיקרי "בעצם", אלא חילוק 

 או גם "בעצם", וכדלקמן.

 ב.

הנה, בכמה מקומות בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואפילו 
הענין שבני ישראל הם למעלה מגלות ואינם שייכים כלל קודם לכן, מצינו 

 להגלות.

אמר כ"ק אדמו"ר )מהוריי"צ( נ"ע  36ולדוגמא: בשיחת ג' תמוז ה'תרפ"ז
 בשם אביו כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע:

"נָאר אונזערע גופים זיינען איבערגעגעבן אין גלות ושיעבוד מלכיות, 
ניט פַארטריבן און אין שיעבוד ָאבער אונזערע נשמות הָאט מען אין גלות 

 מלכיות ניט איבערגעגעבן".

____ 
 ( אבל גם זה אינו מספיק, כי גם הבטחת תורה יכולה להתקיים ברוחניות בלבד, ולכן תלה הקב"ה35

)ערי מקלט(, כי אז יש להאמונה גם את התוקף שבענין המצות שצריך להיות  במצוהאת הגאולה גם 

 בארוכה. ס"ה , עיין שם בהשיחהבגשמיות דוקא

. לקו"ד ח"ד תרצב, א. סה"ש תרפ"ז ע' וצק 'ז ע"רפתמ "סה( סה"מ קונטרסים ח"א ע' קעה, ב. 36

 . וש"נ.169
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כ"ק אדמו"ר מלך  37חשון ה'תשנ"ב-ובשיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מר
 המשיח שליט"א, וזלה"ק:

אין גלות  יךז אפילו ווען אידן געפינען זרשטאנדיק, אַ דערפון איז פאַ "
זעט 'ז מאיז הגם אַ  –" מפני חטאינו גלינו מארצנו"תחת שעבוד מלכיות, 

בער דער גוף איז אָ  – "ראשית"דעמולט ניט בגלוי ווי די נשמה איז בדרגת 
ה אין ב"צוליב בחירתו של הק", ראשית"הגשמי והחומרי פון אידן בדרגת 

ניט אידן זיינען דעמולט  סר וואָ יט נאָ נז און דעריבער איז מובן, אַ  – דעם גוף
מצד  ךאוי ררע נשמות נאָ מצד זייע ר)ניט נאָ  ח"וע "תחת השליטה פון אוה

כל  "ראשית" בזמן הגלות( ויך)אן ר אדרבה: זיי זיינענאָ  (,38זייערע גופים
 ." עכלה"קהעולם ע ושאר חלקי"לע אוההבריאה, און בשבילם נבראו אַ 

 :39ועד"ז בשיחת ש"פ בהו"ב ה'תשל"א

ווָאס רעדט זיך  40"עד"ז איז דָאס אויך בנוגע דעם פסוק "הוא ובניו עמו"
און אידן זיינען אויך ָאנגערופן בניו  –וועגן ַאן עבד עברי ַאז עס גייט אויף אידן 

: "אמר רבי שמעון, אם הוא 41פון אויבערשטן; איז אויף דעם זָאגט רש"י
נמכר", אויב דער אויבערשטער איז געגיינגען אין גלות, איז ָאבער "בניו מי 

ווערן דָאך ָאנגערופן בניו של מקום, איז "מי  מכרן", בנוגע אידן, וואס זיי
מכרן", ווי קענען אידן גייען אין גלות?! ָאט דָאס ווָאס עס איז שכינתא 
בגלותא, דער אויבערשטער איז אין גלות, איז דָאך דער אויבערשטער ַא כל 

א  יכול, הָאט ער זיך אריין געשּפַארט אין גלות און אים וועט דָאס ניט שַאטן, 
ר בנוגע לבניו, נשמות ישראל, איז "מי מכרן", ווי קענען זיי גיין אין בע 

 ?!גלות

. . . אויף דעם ענטפערט רש"י: "אלא מכאן שרבו חייב במזונות בניו", ַאז 
אידן גייען טַאקע ניט אין גלות, עס איז בלויז ווָאס "רבו חייב במזונות בניו", 

מזונות פון אידן זָאל דורך גיין ַאז דער אויבערשטער הָאט געווָאלט ַאז די 

____ 
 ואילך )ההדגשות אינם במקור(. 51( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 37

 "יותכושעבוד מל תרק גופותינו נמסרו לגלו"ר שו"מאדח ו"ק מ"מר כאומה ששם: " 63( ובהערה 38

א דינ"ה בנוגע להענינים שבהם זהפירוש ב –( מבכ"ו. וצק 'ז ע"רפתמ "סה – "זתרפ זמות ')שיחת ג

 םהחסדים לישראל עובר לה תחלק מהשפע תזמן הגלובב, ובנוגע לזה ש"וכיו נא"די דמלכותא

 " )וראה עד"ז משיחת ש"פ בהו"ב ה'תשל"א דלקמן בפנים(.ע, כדלקמן כפניםאוה" תעוצמבא

 בלתי מוגה. – 187( שיחות קודש ה'תשל"א ח"ב ע' 39

 ( בהר כה, מא.40

 ( ד"ה הוא ובניו עמו.41
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בער אידן ַאליין דורך'ן שר פון דער מדינה, ָאבער עס איז בלויז בנוגע מזונות,  א 
 ".זיינען טַאקע ניט אין גלות

]ומביא שם דברי כ"ק אדנ"ע וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ש"נָאר אונזערע 
 גופים וכו'"[.

 :42"אועוד, בשיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תנש

דער מצב אמיתי וואו אידן בַאלאנגען, סמוך ". . קומט עס ָאבער ניט צו 
 , ביז באופן ַאז "והיו עיניך רואות את מוריך"".על שולחן אביהם

 ועל דרך זה מצינו בכמה וכמה מקומות.

אינו  שבפועלעפ"ז מובן, שזה שהגאולה מוכרח לבוא בלי שינוי, אינו רק 
להשתנות ולא להתרחש בפועל, כיון  אי אפשרשישתנה והוא יבוא, אלא גם 

 !מקומם האמיתישמדובר בבני ישראל שזהו )הגאולה( 

דוקא ולא רק ע"י נביא, כי זהו דבר שאי  בתורהולכן נכתבה הגאולה 
 אפשר להשתנות.

]אלא שגם זה אינו כמו נצחיות שבמצות, שעי"ז יש להאמונה גם את 
 [.בגשמיותהתוקף שבענין המצות שצריך להיות 

 ג.

בעומק יותר יש לומר, ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
 , וזלה"ק:43שליט"א במ"א

די ירידת הנשמה למטה איז צו מברר זיין דעם גוף ונפש הבהמית וחלקו "
 כט מען אַ דורך דעם מאַ  סוואָ  "ס ב"ה",לקשרם ולייחדם באור א" –בעולם 

למטה און  ּפ ראָ ס די נשמה קומט אַ אָ און דורך דעם וו. בתתתונים 'דירה לו ית
ווערט  –' די עבודה פון בירור וזיכוך העולם, איז ירידה זו צורך עלי רךפירט דו

קודם ירידתה  ןהעכער ווי זי איז געווע ך)נאָ ' ן עלין אַ אין איר אויפגעטאָ 
 .שלימות דעם דערגרייכט זי צו איר ךז דורלמטה(, ביז אַ 

____ 
. סה"ש ה'תשמ"ט ח"א 210)ההדגשות אינם במקור(. וראה שם ע'  148( סה"ש ה'תנש"א ח"א ע' 42

א( ")ברכות ג, סע "בנים שגלו מעל שולחן אביהם" הגלות, שהם כמו : "וגם בזמןשם 54)ובהערה  249ע' 

סמוכים כל ישראל על שולחן ועוד(, . ד תרצב, א"ד ח"הרי, מצד הנשמה, שלא הלכה בגלות )לקו –

 "(".אביהם גם בזמן הגלות

 ואילך. 16( לקו"ש חכ"א ע' 43
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 י סברות:צווי ןראַ און אין דעם זיינען פאַ 

ל נתברר ווערן און ווערן ז וועלט זאָ אַ  –ז דער עיקר ותכלית איז א( אַ . . . 
יי זטוען אויף די דירה, קומט  סזוי ווי אידן זיינען די וואָ ר אַ , נאָ 'דירה לו ית אַ 

צו  'ס איז די עליס דאָ וואָ  – "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" – שכר ר אַ דערפאַ 
 .יכן דורך די עבודהוועלכער זיי דערגרי

ל דערגרייכן צו זיין איד זאָ  ז אַ אַ , אידן –ב( דער תכלית הכוונה איז 
ירידת הנשמה למטה און  ךדור – ר דער וועג דערצו איזאָ ת; נשלימו ער'אמת

 ". עכלה"ק.איר עבודה בבירור וזיכוך העולם

 ויש לומר, שבזה תלוי חילוק הנ"ל בשייכות הגאולה לבני ישראל.

יזדכך, אלא שהדירה  שהעולםאם נאמר כאופן הא', שהתכלית הוא 
, ולא צדדי נעשית ע"י ישראל, נמצא שהעלי' שיהי' להם בגלל זה הוא ענין

ששייכים זה לזה בעצם. וכמו פועל, שלמרות שעובד עבודתו במסירות, אבל 
 אין עצם העבודה נוגע לו, אלא שזהו הדרך לקבל השכר בסוף.

יתעלו בהגאולה,  שישראלמשא"כ אם נאמר כאופן הב', שהתכלית הוא 
, 44אלא שהדרך לפעול זאת הוא ע"י "מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות"

ל)הגאולה ו(הדירה, כמו בעל הבית שהעצם  בעצםנמצא שישראל שייכים 
 .45עבודה נוגע לו

 ד.

נפק"מ  הנה בשיחה הנ"ל מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיש
 בעבודת ה' בין השני אופנים הנ"ל.

לפי אופן הא', שהעיקר הוא זיכוך העולם, עבודתו של יהודי בבירור 
השליחות פועלת, ובלשון  מה העולם הוא )רק( בקבלת עול, זה לא נוגע לו

"אילו נצטווה לחטוב עצים". וגם השכר אינו המשך להעבודה אלא  46הידוע
 .נוסףהוא כמו דבר 

אופן הב', שהתכלית הוא ישראל, אע"פ שיהודי יעבוד  משא"כ לפי
לעשות  –עבודתו בביטול ובקבלת עול, אבל יודע ומבין גם תוכן העבודה 

דירה בתחתונים. וכן העלי' שיהי' להנשמה עי"ז, אינו דבר נוסף על העבודה, 

____ 
 ( תניא רפל"ז )מו, ב(.44

 ואילך(. 160יג תמוז )ע' -פועל ובעה"ב בלקו"ש חכ"ג שיחה ליב( וראה עוד בחילוק זה בין 45

 .ובהנסמן שם 230( לקו"ת שלח מ, א. וראה מו"נ ח"ג פנ"א בהערה. לקו"ש חי"ח ע' 46
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נרגש הכוונה  בשעת העבודה, גם 47אלא המשך ודבר א' עם העבודה. ואדרבה
, אלא שזה נעשה ה'נים, היינו שעובד עבודתו לא רק כי זהו רצון לדירה בתחתו

 )וראה שם בהשיחה שזהו העבודה בהזמן דעקבתא דמשיחא(. שלו גם הרצון

ועפ"ז אולי יש לומר, שיש נפק"מ לפועל אם הגאולה הוא רק ע"י נביא 
להשתנות  שאי אפשראינו משתנה( או גם נכתבה בתורה ) בפועל)שרק 

נכתבה בתורה, זה שאי אפשר שלא יהי' גאולה הוא בגלל שכל בעצם(, כי אם 
 שנוגעאלי', ולכן צריך הוא לעבוד עבודתו כאופן הב' הנ"ל,  בעצםיהודי שייך 

 לו העבודה והדירה, כמשל הבעה"ב הנ"ל.

 

____ 
 ( ראה בארוכה לקו"ש חכ"א שם.47
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  חסידות

 
 

י ישראל  מתי היתה הבחירה בבנ
 *אהרן ליב שי' רַאסקין חהרה"

 משפיע בישיבה

בשו"ע )או"ח סי' ס ס"ד )ממג"א שם סק"ב(( כותב רבינו הזקן: "כשיאמר 
 יזכור מתן תורה". –ובנו בחרת 

ואילך(,  80ואילך. חכ"ח ע'  4)ראה לקו"ש חי"א ע'  וכידוע ומבואר בכ"מ
"בנים ", הנה זה שנקראו בני בכורי ישראלנקראו בנ"י " לפני מ"תדאף שגם 

הוא התקשרות מצד ציור ובחינה פרטית כביכול, משא"כ בעת  –למקום" 
נעשה התקשרות מבחי' עצמותו ומהותו  –הקב"ה בישראל  שבחרמ"ת 

 המושלל מכל התוארים.

קודש כ"ק אדמו"ר -והנה, במכתב כללי י"א ניסן ה'תשכ"א )אגרות
עם הנבחר של  שליט"א ח"כ ע' רו( דבמתן תורה קיבלו בנ"י את התורה, ונעשו

 הקב"ה.

וצע"ק מתניא ובהערה שם: "ראה שו"ע רבנו הזקן חאו"ח סי' ס ס"ד. 
 ".פמ"ו

 וזה לשון אדה"ז בתניא פמ"ו )סה, ב(:

____ 
 נכתב ע"י א' התמימים שי'. –ר בישיבה סממתוך שיעור שנ(  *
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ולא בחר בכולם כי אם "הניח הקב"ה את העליונים ואת התחתונים 
ערות הארץ מקום הזוהמא והטומאה, לא ע"י  בישראל עמו, והוציאם ממצרים

כו' אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ירד לשם, כמ"ש וארד להצילו  מלאך ולא ע"י
 וגו'".

ולכאורה הכוונה בהצע"ק הוא, דבתניא משמע שהבחירה היתה בשעת 
 ?בשעת מ"ת, משא"כ בשו"ע אומר שהי' יציאת מצרים

 ואולי יש לומר:

זה שבחירה בעם ישראל היתה בעת מ"ת, קשור עם הידוע, דבמ"ת הי' 
הגירות היתה ביציאת  דהתחלת. וע"פ המובא בכ"מ הגירות של עם ישראל

 הבחירה בבנ"י היתה ביציאת מצרים.דהתחלת מצרים, י"ל 

 ואילך: 11ויש להוסיף ע"פ המבואר בלקו"ש חל"א ע' 

ישראל לנחלה", כלומר . . היותם  בחר ה'"ביציאת מצרים נתחדש ש"
 , ולא מצד פעולת העם".בחירת הקב"הלעם ואומה בא מצד 

: "אף שבפרטיות הגמר ושלימות הבחירה הי' במ"ת )כמ"ש 26 ובהערה
בשו"ע אדה"ז או"ח סי' ס ס"ד ממג"א שם סק"ב: כשיאמר ובנו בחרת יזכור 

הגירות דעם ישראל הי' במ"ת )והתחלתה במצרים(, שגמר מ"ת(, וכמו 
 ".33כדאיתא ביבמות שם ]מו, א ואילך[. וראה לקמן הערה 

בחירת הקב"ה  –צי"מ היתה בחירה כללית : "ואולי י"ל, דבי33ובהערה 
, ובמ"ת )שהוא הגמר והתכלית דיצי"מ, וכמ"ש )פרשתנו ג, כעםבבני ישראל 

יב( "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה"(, נתוספה 
 מבנ"י בפרט...". עכלה"ק. בכל אחדבחירת הקב"ה  – פרטיתבחירה 

בחר בכולם כי אם בישראל עמו, ועפ"ז יש לומר, שמ"ש בתניא "ולא 
 הכוונה לבחירה הכללית שהיתה בשעת יצי"מ; –והוציאם ממצרים" 

לגמר הכוונה  –ומ"ש בשו"ע "כשיאמר ובנו בחרת יזכור מתן תורה" 
 הבחירה, הבחירה הפרטית שהיתה בשעת מתן תורה.ושלימות 
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ה א ורש יראה תת  ש
רטען  הת' מנחם מענדל שי' בוימגא 
 תלמיד בישיבה

: "כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול 1כתב הרמ"א בהתחלת השו"ע
עומד עליו ורואה במעשיו . . מיד יגיע  2הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו

 אליו היראה".

מבאר רבינו הזקן, שכל אחד יכול להגיע ליראה  3והנה, בתניא פמ"ב
ולה תתאה, "רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפ

ומכופלת . . יגיעת נפש, שלא תכבד עלי' העבודה ליגע מחשבתה להעמיק 
 ולהתבונן בגדולת ה' שעה גדולה רצופה".

ומבאר, ש"שיעור שעה זו אינו שוה בכל נפש . . ובפרט אם הוטאמה 
בחטאת נעורי' שהעוונות מבדילים כו' ]כמ"ש בס"ח סי' ל"ה[. ומ"מ בקושי 

ומץ ויגיעה רבה ועומק גדול להעמיק ובחזק' שתתחזק מאד מחשבתו בא
 בודאי תגיע אליו עכ"פ היראה תתאה הנ"ל". ע"כ. –בגדולת ה' שעה גדולה 

"ווָאס דערפון איז  , וזלה"ק:4וכותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 – פַארדעםאון נָאך  –וועט ער אויך צוקומען  זיכעראויך פַארשטַאנדיק, ַאז 

 ד.ה. צו תשובה אויף זיי". –ה פון עוונות המבדילים צום ַארָאּפנעמען די הבדל

 –ובהערה שם מוסיף: "ווָאס דָאס איז ווָאס אדה"ז בשו"ע שלו מהד"ת 
מוסיף על  –בפרטיות ובפני' יותר  –גם בגילוי  –שבה הענינים מבוארים 

הכתוב בשו"ע )הנ"ל בתניא, והועתק במהד"ק דשו"ע אדה"ז(: 'ואם לא יגיע 
כו' וגם ישוב בתשובה שלימה . . . שהם המונעים  ק הרבהיעמיאליו מיד 

 מהגיע כו'". עכלה"ק.

הוא "כשישים האדם אל לבו שהמלך  5מהדו"קוהנה, לשון אדה"ז בשו"ע 

____ 
 ( שם ס"א )ממו"נ ח"ג פנ"ב(.1

 ג. ו,( ישעי' 2

 ב. נט, (3

 ( בשיעורים בספר התניא.4

 ( או"ח סי' א ס"ב.5
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עומד עליו  6הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו מלך מלכי המלכיםהגדול 
 ורואה במעשיו . . מיד יגיע אליו היראה". 

עמ"ש במהדו"ק )וברמ"א(, הנה  במהדו"בנמצא, שנוסף לחידוש אדה"ז 
מלך מלכי "המלך הגדול  –מוסיף אדה"ז על לשון הרמ"א  במהדו"קגם 

 הקב"ה" )דברמ"א שם ליתא הוספה זו(. המלכים

בדיוק  7ויש לעיין, מהו הסיבה להוספה זו, ובפרט ע"פ המבואר בלקו"ת
 מלכי המלכים": מלךהלשון "

ד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים. פי' מלכי המלכים הן ד' בחי' "וזהו ע
מלכות שמאיר בארבע עולמות אבי"ע, ומלך מלכי המלכים הוא בחי' מלכות 
דא"ס שלמעלה מעלה מהשתלשלות ד' עולמות אבי"ע . . שע"י בחי' הגילוי 

הו זה דוקא, וגאלם . . ולכן נקרא גילוי זה ובמורא גדול, כי יראה לשון נוק' ז
בחי' יראה תתאה הנמשך מבחי' מל' דאבי"ע בכל עולם לפי ערכו. אכן מורא 
גדול לשון זכר זהו בחי' יראה עילאה שהוא בחי' דכר ונמשך ע"י גילוי בחי' 

 מלך מלכי המלכים כנ"ל".

( נמשכת גדלותוהנה, מבואר בתניא רפמ"ג, שיראה תתאה )בבחי' 
ין וכו'", ויראה עילאה נמשכת "מההתבוננות בגדולת ה' דאיהו ממלא כל עלמ

 "מפנימית האלקות שבתוך העולמות", דהיינו סוכ"ע.

ועפ"ז עוד יותר תמוה הוספת אדה"ז )במהדו"ק( "מלך מלכי המלכים", 
דלכאורה, בשו"ע מדובר  – עילאהשקאי על מלכות דא"ס, שהו"ע יראה 

 !"?מלך מלכי המלכים, ולמה מזכיר זה שהקב"ה הוא "8תתאהאודות יראה 

  ואולי יש לומר הביאור בזה:

הוספת "מלך מלכי המלכים" כוונת אדה"ז להדגיש, שגם הענין דיר"ת 
 שרשה ביראה עילאה, מכיון ששניהם מעצם הנפש.

, וזלה"ק: "ועתה ישראל מה 9וכמבואר במאמר ד"ה ועתה ישראל תשל"ז
שון הוי' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה גו' . . דפירוש ליראה את הוי' )דל

____ 
 ג. ( ישעי' ו,6

 .ואילךד  ( צו יג,7

 ( כמובן מהמבואר בתניא שם בענין דיראה תתאה )ומציין לשו"ע שם(.8

 ב ע' שכו ואילך.ח"( סה"מ מלוקט 9
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( הוא שאינו מציאות לעצמו כלל, וכל 10את מורה על דבר שאינו אלא טפל
דמה ה'  12. וגם להמבואר בתניא11ענינו הוא רק זה שהוא טפל ובטל להוי'

אלקיך שואל מעמך כ"א ליראה את ה' אלקיך קאי על יראה תתאה, הרי 
עצם , דכל הדרגות שביראה שייכות זל"ז. וגם הביטול דיר"ת הוא מצד 13ידוע

, דאהבה להיותה מציאות היא מצד 14הנשמה. וכידוע החילוק בין יראה לאהבה
 הגלויים דהנשמה, ויראה להיותה ביטול היא מצד עצם הנשמה".

ולכן הוסיפו אדה"ז )גם במהדו"ק(, כי גם יראה תתאה קשור עם הענין 
ג. -מלכי המלכים הקב"ה. וכמבואר בארוכה בקונטרס העבודה פרקים ב מלךד

 ש.עיי"

ששם מבאר אדה"ז ענין יראה  15ועפ"ז יש לבאר עוד דיוק בתניא פמ"א
תתאה. ומבאר שההתבוננות לזה הוא שהקב"ה ממלא כל עלמין וסוכ"ע 

הלא את השמים ואת הארץ אני מלא" )שפסוק זה מדבר על הענין  16"כמ"ש
 (.17דסוכ"ע

שבו ההתבוננות צ"ל דוקא בזה  ,תתאהולכאורה, מה שייכותו ליראה 
 כל עלמין? ממלאב"ה שהק

גם צריך ביאור, מ"ש אדה"ז "ולפחות צריך לעורר היראה הטבעית 
 –מלכי המלכים הקב"ה"  במלךהמסותרת בלב כל ישראל שלא למרוד 

מלכי המלכים, סובב כל עלמין,  מלךולכאורה, כנ"ל, ההתבוננות בזה שהקב"ה 
(. ולמה )יראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל" תתאהאינו שייך ליראה 

 צריך לתבונן בזה שהקב"ה סוכ"ע, בכדי להגיע ליראה תתאה?!

וי"ל הביאור בזה ע"פ הנ"ל, שכוונת אדה"ז היא להדגיש שגם יראה 
דאין הכוונה  ,לסוכ"עתתאה שרשה ביראה עילאה. ולכן מביא פסוק בנוגע 

____ 
 ( ראה ב"ק מא, ב: את בשרו, את הטפל לבשרו )הובא באוה"ת שבהערה הבאה(.10

 ( אוה"ת שם ]עקב[ ע' תקפב. לקו"ת במדבר יג, ב. ועוד.11

 ( פמ"ב )ס, סע"ב(.12

ב. ביאוה"ז להצ"צ ע' תכג. -( ראה תו"א קיד, ד. לקו"ת ראה לא, א. ביאוה"ז לאדמהאמ"צ פא, א13

 (.18קונטרס העבודה פ"ג )ע' 

 ( ראה קונטרס העבודה שם.14

 א. ( נו,15

 ( ירמי' כו, כד.16

 .( מהדיוק אני מלאא ואילך א ואילך. פ' ראה לג, לקו"ת ואתחנן ט,ת )כמבואר בכ"מ בחסידו( 17
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מגיע בדרגת  תתאהשגם יראה  שידעעכשיו בהענין דסוכ"ע, אלא  שיתבונן
וכ"ע )ויותר מזה, עד לעצמותו ומהותו יתברך(, ויש הענין דסוכ"ע הקב"ה דס

(, אלא מפני שכן כתוב עכשיולא מצד התבוננותו )שהרי אינו מתבונן בו 
 בתורה.

 

 
 

יד   ויים דלעת ינו הגיל וי במעש תל
 ועבודתינו

 הת' מ"מ שי' גרין
 תלמיד בישיבה

 כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק: 18בלקו"ש ח"ג

. כאטש די 19"אלע גילויים דלעתיד זיינען אפהענגיק אין אונזער עבודה 
גילויים דלעתיד זיינען . . העכער פון כללות ענין הבריאה, און נבראים מיט 
זייער עבודה קענען דארט ניט גרייכן, נאר די גילויים וועלן קומען בדרך 

עלה, פונדעסוועגן דארף מען האבן אונזער איצטיקע עבודה, התעוררות מלמ
בכדי צו ממשיך זיין די מדריגות וואס עבודה איז צו זיי א כלי, און דאן, נאך 
דער שלימות העבודה, וועט מען געבן מלמעלה די גילויים דלעתיד וואס 

 זיינען העכער ווי עבודה קען דערלאנגען". עכלה"ק.

ואין  ,התעוררות מלמעלהתיד לבוא הם בדרך דהיינו, שהגילויים דלע
העבודה שלנו מגעת לשם. רק שצריכים לעשות העבודה שלנו, בכדי להמשיך 
מה שהעבודה שלנו כן ממשיך, ואח"כ יתנו מלמעלה הגילויים שלמעלה 

 מהשגתנו.

ולכאורה צריך ביאור, שהרי מפשטות לשון אדמור הזקן בתניא פרק ל"ז 

____ 
  .974- 975( פ' שמיני ע' 18

  ( תניא פל"ז.19
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"והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית  –)המצויין בשיחה( 
המתים, שהוא גילוי אור א"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתינו 
כל זמן משך הגלות. כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, כי בעשייתה 
ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עוה"ז" 

כי בעשייתה ע"י אתערותא דלתתא, " נמשכיםדלעתיד  משמע, שהגילויים
". ולכאורה אינו כהמבואר בשיחה הנ"ל ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה

 ?התעוררות מלמעלהשהיא ע"י 

והנה, בהמשך הפרק כותב אדה"ז: "כאשר כל הנשמה ונפש האלקית 
שבכל ישראל המתחלקת בפרטות לששים רבוא, תקיים כל נפש פרטית כל 

מצות התורה . . לקשר ולייחד בו כללות הנפש החיונית שברמ"ח אברי  תרי"ג
הגוף ביחוד גמור להיות לאחדים ממש . . אזי גם כללות החיות של עוה"ז . . 
תצא אז מטומאת' וחלאתה ותעלה לקדושה להיות מרכבה לה' בהתגלות 

את  כבודו, וראו כל בשר יחדיו ויופיע עליהם בהדר גאון עוזו וימלא כבוד ה'
 .”כל הארץ, וישראל יראו עין בעין . . כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו

 ועפ"ז אולי הי' אפשר לומר, שבהגילויים דלעתיד יש שני מדריגות:

)א( הגילוי אור א"ס ב"ה הנמשך ע"י עבודה פרטית של אדם פרטי, "כי  
, ". וגילוי זה הוא באופן של אתערותא דלתתא ממשהאדםבעשייתה ממשיך 

 וכפשטות הלשון בהתחלת הפרק. .ממשיכהשהאדם 

)ב( הגילוי של "וראו כל בשר יחדיו וימלא כבוד ה' את כל הארץ", הנמשך 
דוקא ע"י העבודה של כללות ישראל, "כאשר כל נשמה . . אזי גם כללות 

וכהביאור בשיחה  .מלמעלההחיות של עוה"ז". וגילוי זה הוא בדרך התעוררות 
 הנ"ל. 

זה דוחק הוא, שהרי בשיחה הנ"ל מבאר הפשט של התניא  אבל פירוש
ב"תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור 
א"ס ב"ה בעו"הז הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות . . כי 
בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה להתלבש 

 יין לזה(.בגשמיות עוה"ז" )ומצ

, שכ"ק אד"ש מה"מ מביא התניא 20ולאחר זמן מצאתי בלקו"ש חי"ב
 הנ"ל, ושואל שאלה הנ"ל. וזלה"ק:

"ולכאורה אינו מובן: איך זה מתאים עם המובא לעיל מלקו"ת שע"י 

____ 
 .74( פ' תזריע ע' 20
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העבודה נמשך רק מבחי' שאתעדל"ת מגעת לשם, ואילו בחי' העליונה יותר 
 נמשכה בדרך מתנה מלמעלה?".

פועלים רק "למקום  –צור( שבכוחות הגילויים של בנ"י ומבאר )בקי
ממשיכים גם  –שאתעדל"ת מגעת לשם", אבל מצד כח העצמות בהנשמות 

כל הגילויים דלעתיד ע"י עבודתנו )אלא, שזה נתגלה אחרי העבודה דכוחות 
 הגילויים(.

של  הגילוייםוזהו לכאורה הפי' בלקו"ש ח"ג הנ"ל, שאכן לגבי הכוחות 
. ואינה בסתירה מלמעלהגילויים דלעתיד יגיעו בדרך התעוררות ה –בנ"י 

כי לגבי  –למ"ש בתניא שהוא "תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" 
 הכח העצמות שבהנשמות, הגילויים דלעתיד נמשכים ע"י עבודתנו.

מתנה אבל עדיין צלה"ב, דהא בלקו"ש ח"ג ההדגשה הוא שזה בדרך 
הוא רק להכשיר. משא"כ בחי"ב, ההדגשה הוא שהכל  והעבודה מלמעלה,

נמשך ע"י עבודתנו. ולכן, קשה להסביר מ"ש בח"ג ע"פ מ"ש בחי"ב. וצריך 
 ביאור.

 

 
 

משך הפסוק  ה
 הת' מרדכי מענדל שי' קדנר
 תלמיד בישיבה

אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  21במאמר ד"ה ועבדי דוד תשמ"ו
 שליט"א, וזלה"ק:

יתה לה' המלוכה בכל העולם כולו, ובפרט בישראל וה 22"ויקויים היעוד
, הקשור עם בחי' יחיד 24, שכל אחד מהם הוא כבן יחיד להקב"ה23עם קרובו

____ 
 ( סה"מ מלוקט ח"ב ע' רכה.21

 ( עובדי' א, כא.22

 ( תהלים קמח, יד.23

 ( כש"ט )הוצאת קה"ת( הוספות סקל"ג.24
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, והי' ה' למלך על כל 25המשך הפסוקשלמעלה, יחידה ליחדך. ויקויים גם 
 הארץ ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד". עכלה"ק.

פסוק  אינו המשךולכאורה צריך עיון, שהרי "והי' ה' למלך על כל הארץ" 
 !26"והיתה לה' המלוכה"

אומר כ"ק אדמו"ר מלך  27]ולהעיר שבמאמר ד"ה באתי לגני תשי"א
המשיח שליט"א, וזלה"ק: "וכשיוציאנו מהגלות ביד רמה ולכל בנ"י יהי' אור 

לעולם ועד, )וכמו שהוא  במושבותם יהי' אז ישיר משה ובנ"י גו' הוי' ימלוך
הוי' מלכותי' קאים לעלם ולעלמי עלמיא.  28בנוסח התפלה( וגם בלשון תרגום

 ומסיימים והי' הוי' למלך וגו' הוי' אחד ושמו אחד";

און "ובשעת אמירת המאמר אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: 
ס שטייט ניט אין חדערנָאך וועט מען מסיים זיין,  טש אפילו דא  ר חא  ומש, נא 

ס אין נוסח התפלה ך דא  גט דא   ַאז ס'וועט זיין ה' אחד ושמו אחד"[. ,מ'זא 

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 

 

 

 

 

 
____ 

 ( זכרי' יד, ט )ההדגשה אינה במקור(.25

ומציינים לאותו מ"מ של "והיתה לה'  –( להעיר, שגם בהנחה הבלתי מוגה כתוב "המשך הפסוק" 26

 המלוכה".

 ( סה"מ מלוקט ח"א ע' י.27

 ( ראה לקו"ת שה"ש ד"ה הנך יפה רפ"ב.28
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 גם אם יהי' כל ימיו במלחמה זו
 הת' גבריאל אברהם שי' שוויי
 שליח בישיבה

 א.

, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 29בלקו"ש חט"ז שיחה ד' לפ' בא
שמצה עשירה הו"ע  –שליט"א החילוק בעבודה בין מצה עשירה ולחם עוני 

ששכלו ומדותיו מחייבים אותו לעשות רצון ה'; ולחם  – דאתהפכאהעבודה 
שהרע הוא עדיין בתקפו ורוצה לעשות נגד  – דאתכפיאעוני הו"ע העבודה 

 רצון ה', אלא שכופה את עצמו שלא לעשות.

שביציאת מצרים  –וזהו החילוק בין יציאת מצרים להגאולה העתידה 
"כי ברח העם", היינו שהרע הי' עדיין בתקפו, והוא ענין העבודה  30כתיב

ו"את רוח הטומאה  31דאתכפיא. ובגאולה העתידה כתיב "לא בחפזון תלכו"
 העבודה דאתהפכא. – 32אעביר מן הארץ"

שבגאולה העתידה תהי'  33הזקןוממשיך )בסעיף ח'(, שע"פ מ"ש רבינו 
גם המעלה דיציאת מצרים, מובן גם לאידך גיסא, שביציאת מצרים הי' כבר 

( וכהכנה)עכ"פ לפני ) 34ע"י המצה עשירה –"מעין" מהגאולה העתידה 
 ליציאת מצרים )ועיין בסוף השיחה((.

ז , אַ ךביי זי 'ןועלקען מען ּפ וממשיך שם: "די הסברה אין דעם: ווי ַאזוי 
בלייבט ווייטער דער  ךברעכן זי כןנא  ווען דער רע איז בתקפו ]און אפילו  ךיאו

ל זאָ  –[ "(העם ברח"רפט זיין ט געדאַ האָ  סע סמ, וואָ ")ווי ביי יצי רע בתקפו
די  ייע בזהסמ 35איז – (ולנצחו)רקייט צו לוחם זיין מיטן רע די שטאַ  ןבהאָ  ןמע

____ 
 ואילך. 122( ע' 29

 ( בשלח יד, ה.30

 ( ישעי' נב, יב. וראה המשך וככה בתחלתו, שם פקכ"ט.31

 ( זכרי' יג, ב.32

 תו"א ר"פ שמות.( 33

 מ,"מ, עשירה מצה ע"י מצה ידי חיוב אכילת לצאת יכולים אין דורות שבפסח פ"( שלכן, אע34

 .עשירה במצה ח"י לצאת יכולים היו מצרים בפסח

 ( הדגשה זו אינה במקור.35
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 ".ן צו אתהפכאעאתכפיא ברענגוועט די עבודה פון "ס ז סוהכרה והרגשה, אַ 

 ב.

 אל : "ולכן36ולכאורה צריך להבין, דהרי רבינו הזקן כותב בפירוש בתניא
 –זו  במלחמה ימיו כל כן יהי' אם גם מאד, לבבו ירע ולא עליו, אדם לב יפול

ז אַ ". ואיך אפשר לומר "תמיד א"לס לאכפיא עבודתו, וזאת נברא לכך אולי כי
 "?ן צו אתהפכאעאתכפיא ברענג וועט די עבודה פון"ס סו

ואת"ל, שהכוונה בזה הוא, שאפילו אם יהי' כל ימיו במלחמה זו, סו"ס 
מבאר כ"ק  38, דהרי בלקו"ש ח"ד37עדיין קשה – בגילגול אחריביא לאתהפכא 

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, שאע"פ שיעקב רצה לעשות כל מה שהוא 
ע"פ  אנוסצרים היתה "רצון ה', והי' מרכבה לאלקות, מ"מ, ירידתו למ

ן אין רנידעּפ ראָ נדלט וועגן אַ געהאַ , כי "וויבַאלד ַאז עס הָאט זיך 39הדיבור"
 סז ניט קוקנדיק אויף דעם וואָ יירידה גדולה ביותר, א ס איז אַ דאָ  סמצרים, וואָ 

ירידה וועט ער צוקומען  רדורך דע סס רצון און וואָ נס איז דעם אויבערשטדאָ 
גרויסע  רט אַ ס איז פאָ ז דאָ לד אַ , פונדעסטוועגן, וויבאַ 'הויכער עלי צו זייער אַ 

ן און ראַ די ירידה איז שוין איצט פאַ , )40"זקת סכנהחכל הדרכים ב" און, ירידה
ביי אים ס דעריבער איז דאָ (, זיך אויספירןט ווער ווייסט ווען זי ווע – 'די עלי

 "".אנוס"ן ענין פון געווען אַ  אויך –

____ 
 ( פכ"ז )לד, א(.36

איתא  19הערה  976דבלקו"ש ח"ג ע'  – בהאדם עצמו( נוסף לזה דלכאורה מוכח שהעלי' הוא 37

הרי  –נעלית היא להעלי' למדריגה היותר  הכנה מוכרחת)ההדגשה השני' אינה במקור(: "וכיון שהירידה 

יון כי מכן, כלומר  כרחל אשר בה"פ י"ובדא –הנעלית יותר. י' העלמן  א חלק", כתז ירידה אמתי"אי

מלמטה  'אחר עלי 'כ עלי"אח 'היתה( היא, שטלמשכוונת הבריאה )שהיא ירידה והשתלשלות מלמעלה 

ו, ", כי אין מעכב, ח'אחר עלי 'שמאז נגמרה הירידה התחילה העלי, ל שנעשה כן בפועל"למעלה, הרי צ

 –. ז, כמובן"שם שום מציאות שרש ומקור ללעו יןבידו, ובפרט שכוונת הבריאה קודמת לבריאה וא

הכל של הבריאה -ךסם, אבל אינה משנית את הל שהבחירה נוגעת רק במצבם של פרטי"כ צ"וע

ל שגם באיש הפרטי "ובעומק יותר צ – ה,ת הבריאכוונכיון שכך היא , תמידית 'בכללותה, שהיא בעלי

 –. ובחירת האדם ל"כ הביאור הוא כנ"וע –דמאי שנא  – תתמידי 'עליבשהוא  א,מתקיימת כוונת הבור

ולא בגלגול בהאדם עצמו . דמזה משמע שהעלי' היא ת מהירות העלי' . . ואופן העלי'"קובעת רק א

 אחר. ועצ"ע.

 .1219( ע' 38

 ( הגדה של פסח.39

 ( ירושלמי ברכות פ"ד, ה"ד. קה"ר פ"ג, ב.40



 
56 

 

 קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"

איצט פאראן און די ( שם )על המילים "די ירידה איז שוין 37ובהערה )
 חלא יד"דאויספירן"(: "ובדוגמת ההבטחה  זיךט ווער ווייסט ווען זי ווע – 'עלי

בגלגול אחר )תניא  םא בפרט(, שאפשר להיות ג")שבנוגע לכ –ח" ממנו נד
 (".ד"ד, ה"ת פ"ת 'ז הל"ע אדה"ט. שו"ספל

ול להיות "בגלגול אחר" אינו נחמה כ"כ, שלכן אע"פ רואים מזה, שזה שיכ
ש)ביעקב הי' ענין בדוגמת( "לא ידח ממנו נדח", אבל כיון שהוא בגלגול אחר 

 ע"פ הדיבור"? אנוסלכן היתה ירידתו באופן ד"

, אומר 41בשיחת אחרון של פסח ה'תשמ"ח ויתירה מזה, והוא העיקר:
 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

קבות משיחא, דור האחרון של גלות . . מלבד החזקת "להעיר, שבע
הבטחתו של כשרות דכאו"א מישראל )שימלא תכלית בריאתו(, ישנה גם 

ש"לא ידח ממנו נדח" )ש"ב יד, יד(, ובודאי יעשה תשובה בגלגול זה  הקב"ה
, בדור האחרוןאו בגלגול אחר )הל' ת"ת לאדה"ז פ"ד ה"ג(, ומכיון שנמצאים 

 ".בגלגול זהדבר בהכרח שיקויים ה

 ג.

 ואולי יש לבאר זה בשני אופנים:

 :42א( שזהו מה שממשיך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )בסעיף ט'(

מיינט ניט  םהעתידה ביי גאולת מצרי"דָאס ווָאס מ'דערמָאנט די גאולה 
נתינת  אַ  ךאיז אויס'ר וועט זיין בעתיד, נאָ  סן ענין וואָ איז מודיע אַ 'ז מר אַ נאָ 

בתחילת העבודה  ךז גלייאַ  –בהווה  םאין עבודת האד סגן דאָ צוטראָ ּפ ראָ כח אַ 
 .פון גאולה העתידה ן"מעי" ל זיין אַ גלות מצרים( זאָ )

דער  ז בתחילת העבודה איז ניטאָ טש אַ איז דער ביאור אין דעם: כאָ . . . 
מלחמה  ךר איז די עבודה בדרדערפאַ  ספון ביטול )מציאות( הרע, וואָ  ןעני

( ר)נאָ  ע זיין ניט"בער דער ביטול וקברף אָ דאַ  –( 'ל סעיף ה"כנ)עול  וקבלת
האדם " מציאות"מיט  ןינדברפאַ "רף דעם ביטול גופא דאַ 'ר מנאָ , הכרח ךבדר

 סע, ווא  "זיין אויף דעם ביטול וקב "מסכים"לן זיין שכל ומדות זא   ךז אויאַ  –
 ".קגעשמאַ  ן איז זיין עבודה פון קבלת עול מיט אַ דאַ 

שהמדובר באדם שמסכים  –ועפ"ז אולי יש לבאר מ"ש בתניא שם 

____ 
 .78הערה  405סה"ש תשמ"ח ח"ב ע'  –( ע"ד ההנהגה ביום הולדת 41

 ( ההדגשות אינם במקור.42
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במלחמה זו ולכך נברא וכו', וזה יתן לו את הנחמה  ימיו כל כן בשכלו שיהי'
 והשמחה לעבוד עבודתו בביטול התאוות שלו.

מובן דאין  מלחמהדהיינו, שאע"פ שיהי' מלחמה זו כל ימיו, שמזה שהוא 
קבלת עול, מ"מ, מכיון שמבין  –דאתכפיא זה באופן דאתהפכא, אלא באופן 

בשכלו הטוב והתענוג שיהי' לה' ע"י מלחמה זו, זה עצמו יתן לו השמחה 
 .43בעבודה זו

למה זה טוב להיות  ע"פ שכלוכן מוכח לכאורה מהמשך הפרק, שמבאר 
 . . לגמרי א"הס מביטול' א. למעלה' ית לפניו רוח נחת מיני במלחמה זו: "ושני

 . . )ומביא משל משני וגבורתה בתקפה בעודה א"הס כפיאאת כד והשנית
 וקדושתו ה"דקב יקרא אסתלק לתתא א"ס דאתכפיא . . עיי"ש( מעדנים מיני

 לסייעו למטה, האדם על עליונה קדושה נמשכת זו ומקדושה הרבה, לעילא
 קדוש להיות סופו כלומר קדושים, והייתם . . 'ית לעבודתו ועצום רב סיוע

 אותו ומסייעים מלמעלה, הרבה אותו שמקדשים י"ע א,"מהס באמת ומובדל
 מעט". מעט מלבו לגרשה

ב( ונראה יותר לומר בפשטות, דזה שאומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
", הכוונה ן צו אתהפכאעוועט די עבודה פון אתכפיא ברענג "ססו זאַ שליט"א "

 .בגאולה העתידההוא, שהוא בעצמו יהי' בדרגת "אתהפכא" 

ע"י דהיינו, שע"י ההכרה והרגשה שהאתהפכא דגאולה העתידה הוא 
 תכלית "והנה 44)ובלשון התניא עבודתו דאתכפיא בזמן הגלות, לפני הגאולה

 ה"ב ס"א אור גילוי שהוא המתים ותחיית המשיח ימות של הזה השלימות
"(, זה עצמו מסייע הגלות משך זמן כל ועבודתנו במעשינו תלוי הגשמי ז"בעוה

 בעבודתו ללחום עם הרע. לו

 ימיו כל כן יהי' אם ומה שכתוב בתניא שצריך להיות בשמחה "גם
 .בעולם הזהמדובר בחייו של האדם  –זו"  במלחמה

. "תמיד א"לס לאכפיא עבודתו וזאת נברא לכך אולי ומסביר בתניא "כי
להביא הגאולה )שבשביל זה נברא( הוא העבודה  שלוהיינו שהעבודה 

 ה יתן לו את הנחמה והשמחה ללחום עם הרע.דאתכפיא. וז

 ולא באתי אלא להעיר. ועצ"ע.

____ 
ראה המשך תרס"ו ע'  –( ע"ד העבודה דעבד נאמן, העובד עם קב"ע, אבל יש לו תענוג בהעבודה 43

 שי ואילך.

 ( רפל"ז )מו, ב(.44
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ת יחו  ש
 

 

נין  מודזמן לליקוט בע חת"ת  י
 ורמב"ם

 כמה מהתמימים
 מתלמידי שיעור ד'

 א.

 שיעורי חת"ת

 ללמדם בלילה שלפנ"ז:

: "עס איז דָאך פַארַאן דעם רבי'ס 45שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ג
אויב מען  –תקנה פון לערנען ַאלע טָאג חומש מיט רש"י, תהלים ותניא 

לערנט בַאנַאכט, דַארף מען ניט לערנען דעם שיעור פון מָארגן, וויילע אין 
 .46דעם ענין איז הלילה הולך אחר היום"

 

____ 
 .60( שיחות קודש ה'תשי"ג )ברוקלין, תש"ס( ע' 45

כי בענין זה היום מתחיל  –( היינו שכשלומדים חת"ת בלילה, אין ללמוד השיעור של יום המחרת 46

 הולך אחר היום"(. מהבוקר )ו"לילה

( כתבו כתמצית שיחה זו: 353בס' המפתחות לשיחות קודש )ברוקלין, תשע"א( ערך חת"ת )ע' 

 "באם לומד בלילה שלפנ"ז, מספיק". ולכאורה טעו בהבנת השיחה.
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 לימוד תניא דחת"ת קודם התפלה: 

, מובא: "כ"ק אדמו"ר שליט"א 47ה'שי"ת-בס' שיחות קודש ה'תרפ"ט
דיבר על כך שבנוסף לזה שצריך ללמוד חסידות לפני התפילה הרי צריך 

 ללמוד גם את השיעור תניא היומי".

, מובא: "בנוגע לאמירת תניא )דשיעורי 48ולאידך בס' "משבחי רבי"
ב"יחידות"  עפ"י השמועה –חת"ת( שהעולם מקפידים לומר קודם התפילה 

 .49וכו' יהודה שמוטקין אמר כ"ק שאין נפק"מ מתי אומרים זה" להרה"ת

 להשלימם בלילה שלאח"ז: 

: "ומה ששואל בענין לימוד החומש עם פרש"י, 50מכתב ט"ז אייר תשי"א
הנה בכלל נוהגים שלומדים השיעור חומש במשך היום, ואם לא הספיקו 

 במשך היום משלימים בלילה שלאחריו".

בלילה אפשר להשלים  –"בשיעורי חת"ת : 51מכתב ט' ניסן תשי"ב
 שי]עור[ יום שלפניו כן הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר". 

יומי -: "מה ששואל אודות לימוד היום52מכתב י"ט מנחם אב ה'תשי"ד
של שיעור חומש עם פירש"י הנה מובן הכוונה שבזה הוא דבר יום ביומו, 

במשך  ומובן ג"כ שבאונס הרי יש להשלים בלילה שאחרי היום או גם
 השבוע".

: "בהערתו למה לא ידחו לכתחילה שיעורי חת"ת 53מכתב ג' מנ"א תשט"ז
למוצאי ת"ב, כיון דמדמינן חת"ת לקדשים דהלילה הולך אחר היום. מובן דלא 

____ 
 )מרשימות הרה"ת ר' יעקב צפריר שי' קם בשם הרה"ת ר' דובער הלניק(. 161( ע' 47

 עקב הלוי הורוויץ(.)מרשימות הרה"ת ר' י 50( ע' 48

( ולהעיר, שמלשון מכתב ב' סיון תשי"ח )הנ"ל ס"א(: "בכלל הרי כבר מבואר בהקדמה להיום יום, 49

הוא לאחרי תפלת שחרית, ולימוד חומש  –כפי שנחלק לימי החדש  –אשר אמירת השיעור תהלים 

תיכף, ובאם  טוב שטוב יותר בסמיכות להתפלה של שחרית ומה עם פירוש רש"י ושיעור תניא, מובן

שמהלשון משמע שגם תניא צריך ללמוד  –לסיבה אי אפשר זאת אז משלימים גם בלילה שלאחרי זה" 

 דוקא לאחרי התפלה.

 ( אג"ק ח"ד ע' רפג.50

 ( אג"ק ח"ה ע' דש.51

 ( אג"ק ח"ט ע' רמד.52

 שיעור לרמב"ם תשעה באב )וערב ת"ב(.-( אג"ק חי"ג ע' שלא. ולהעיר ממורה53
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אמרו להשלימן בלילה שלאחריו אלא בדוחק ובדיעבד, ומצאו סמוכין לזה 
בסתירה לשיעוריו. מקדשים כו'. אבל לא לכתחילה, שתפלתו ערבית וכו' היא 

הם רק בדיעבד. במילות אחרות; התשלומין  –וכמה עניני תשלומין  –
יש מהם כמה )ולא כולם( שמשלימין לא את כל העיקר, אלא  –שבהלכה 

ועוד להעיר; ידוע מש"כ בכתהאריז"ל שאין ללמוד מקרא בלילה. כן  –חלקו. 
 נזהרים מאמירת תהלים בלילה עד חצות". 

 : "זמן השיעורים דחומש תהלים ותניא. 54תשי"חמכתב ב' סיון 

בכלל הרי כבר מבואר בהקדמה להיום יום, אשר אמירת השיעור תהלים 
הוא לאחרי תפלת שחרית, ולימוד חומש עם  –כפי שנחלק לימי החדש  –

פירוש רש"י ושיעור תניא, מובן שטוב יותר בסמיכות להתפלה של שחרית 
שר זאת אז משלימים גם בלילה שלאחרי ומה טוב תיכף, ובאם לסיבה אי אפ

 זה".

: "במענה לשאלתך, בדלא אפשרי משלימים שיעורי 55ובמכתב נוסף
חת"ת בלילה שלאחריו אלא שמנהגנו שאין אומרים תהלים מלאחרי שקה"ח 

 . 56ועד לאחרי חצות לילה"

 

 .ב

 שיעור רמב"ם

 ללמוד בלילה שלפנ"ז:

אדמו"ר מלך המשיח בשיחת ליל הושענא רבה ה'תשמ"ט, אומר כ"ק 
 :57שליט"א בנוגע ללימוד שיעור רמב"ם

____ 
 ז.-חי"ז ע' קמו( אג"ק 54

  .435( לקו"ש חי"ח ע' 55

(: "ענין מ"ת הוא בכל 574( ולהעיר ממאמר ד"ה וכל העם תשמ"ו )התוועדויות תשמ"ו ח"ג ס"ע 56

יום, כמאמר בכל יום ויום יהיו בעיניך חדשים, ובכל יום אומרים ברכת התורה לשון הווה ]ויש לומר, 

ה אינה ליום המתחיל משקיעת החמה )יום הולך אחר דהלשון בכל יום יהיו בעיניך חדשים, הכוונה בז

הלילה( אלא ליום המתחיל בבוקר )לילה הולך אחר היום(, דזהו מה שברכת התורה )נותן התורה לשון 

 הווה( אינה בכל לילה, אלא בתחלת היום דוקא )או בתחלת עבודת היום(, כשנעשה ברי' חדשה[".

 (.18:20( ע"פ סרט הקלטה )57
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". . און ער זָאל דָאס מסיים זיין אין משך פון ַא זמן מסויים, ובדרך כלל 
אין די זעלבע כ"ד שעות, ָאדער על כל פנים מצרף אויך דער לילה שלאחרי 
זה, כמדובר כמה פעמים בנוגע לשואלים בדבר, און די ווָאס פרעגן איצטער 

יכעט בַא די חסידישע משפיעים, ווָאס דָאס איז דָאך חובתם וזכותם ַאז זיי או
 זָאלן ליגן אין משפיע זיין . .".

יום שלאחריו. וכן  –ובהמשך השיחה מבאר את השיעור דהושענא רבה 
בריבוי שיחות שנאמרו בלילה מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 

. וכן כמ"פ כשביאר בהתוועדות דיום הש"ק את 58השיעור דיום המחרת
 .60"השיעור דמוצש"ק זה" וכיו"ב 59אמר –השיעור דיום ראשון 

 להשלים בלילה שלאח"ז: 

, אומר כ"ק אדמו"ר מלך 61בשיחת ש"פ וארא, ר"ח שבט ה'תשמ"ט
 המשיח שליט"א, וזלה"ק:

ן "ולהעיר, שבכללות הענין דלימוד שיעורים יומיים בתורה מודגש גם תוכ
הענין דחיבור למעלה מהזמן עם זמן, שהרי התורה )חכמתו של הקב"ה( היא 
למעלה מהזמן . . ואעפ"כ נמשכת ובאה בגדרי הזמן, שחלק מסויים בתורה 
 שייך ליום זה, כמו, פרשת השבוע )"לחיות" עם הזמן(, שיעור היומי ברמב"ם".

הלילה, ( שם: "ולכן, יש להשתדל ללמדם במשך היום, לפני 39ובהערה )
אע"פ שאם מאיזו סיבה לא הספיקו ללמדם במשך היום, יכולים וצריכים 
להשלימם בלילה, עד חצות, ואפילו עד שיעלה עמוד השחר, כמו הקטר 

____ 
 –( 12, מקובץ "מנהגי מלך" ע' 9הערה  59פי השמועה )ס' "מעשה מלך" ע' ( ולהעיר, שמ58

 לפעמים לומד בלילה את השיעור דיום המחרת. אך אין מקור מוסמך לשמועה זו.

 . ועוד.351. התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 625. ח"ב ע' 392( ראה סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 59

( ובנוגע ללימוד רמב"ם לפני התפלה, יש להעיר שבימי חג הסוכות, כאשר נכנס כ"ק אדמו"ר 60

נוסף על הד'  –מלך המשיח שליט"א לסוכתו הגדולה לברך על הד' מינים, לפעמים נכנס כשבידו הק' 

חוזר כשבידו הק' ס' הרמב"ם ]וכן כאשר כ"ק  –ס' רמב"ם, וכאשר חוזר לחדרו הק'  –מינים, גם 

 –ו"ר מלך המשיח שליט"א פותח את הדלת לתת להרה"ת ר' מאיר שי' הַארליג את הד' מינים אדמ

יומן ב' דחג הסוכות ה'תש"נ )"בית  –לפעמים ראו את ס' הרמב"ם מונח על השולחן וכו'[. ראה לדוגמא 

נ )"בית חיינו" (. יומן א' דחול המועד סוכות ה'תש"26. ס' "שנת נסים בבית חיינו" ע' 4ע'  15חיינו" גליון 

 ועוד. (.24. ס' "אראנו נפלאות" ע' 4ע'  59(. יומן ב' דחג הסוכות ה'תנש"א )"בית חיינו" גליון 5שם ע' 
 .193-4( סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 61
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)ורק כדי להרחיק את  62חלבים ואיברים שמצוותן עד שיעלה עמוד השחר
 ". 63האדם מן העבירה אמרו חכמים עד חצות(

, נזכה תיכף ומי"ד ממ"ש 65ורמב"ם 64חת"ת ויהי רצון שע"י לימוד שיעורי
לגאולה האמיתית והשלמה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, אמן כן 

  יהי רצון.
 

 

 

ישמעאל ולדות   ת
 הת' מנחם מענדל שי' לוינזון
 תלמיד בישיבה

 

בשיחת ש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון ה'תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך 
 :66המשיח שליט"א, וזלה"ק

תולדות "כשרואים המאורעות שבתקופה האחרונה בנוגע ל ובפרט"
מלכיות "אשר, נוסף לכך שכללות הענין ד –ישמעאל" )שבסיום פרשתנו( 

____ 
( ואעפ"כ, "משתדלין להקטיר הכל ביום, חביבה מצוה בשעתה" )רמב"ם הל' מעשה הקרבנות 62

  פ"ד ה"ג(.

"קריאת שמע בלילה מצותה . . עד חצי  –"ם )הל' ק"ש פ"א ה"ט( ( להעיר משיעור היומי ברמב63

הלילה, ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר, יצא ידי חובתו, שלא אמרו עד חצות אלא כדי 

 להרחיק אדם מן הפשיעה".

( ראה סד"ה רני ושמחי תשכ"ז )סה"מ מלוקט ח"ד ס"ע רפז(, שע"י ההתקשרות לנשיא דורנו 64

שע"י לימוד שיעורי חת"ת "בזה היא  –יאת המשיח )וראה אג"ק ח"ג ע' רמב ובהערה שם מזרזים ב

 ההתקשרות"(.

. סה"ש תנש"א ח"א 202-3ראה סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  –( ולימוד הרמב"ם מזרז ביאת המשיח 65

 . וראה סד"ה אשה כי תזריע תשמ"ח. ובכ"מ.17הערה  28בשוה"ג. סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  242ע' 

 .138-9תנש"א ח"א ע'  ( סה"ש66
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אם ראית מלכיות מתגרות " 67מתגרות זו בזו" הוא מסימני הגאולה, כמארז"ל
", ישמעאל תולדות"זו בזו צפה לרגליו של משיח", ה"ז בהדגשה יתירה בנוגע ל

שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה " 68בילקוט שמעוניכדאיתא 
כל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים" )כפי שרואים במוחש . .  ערביבמלך 

הבלבול דאוה"ע שלא יודעים מה לעשות, ומחפשים עצות שונות כו'(, 
בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא "והקב"ה אומר לישראל 

גיע זמן גאולתכם", וממשיך, ש"מלך המשיח . . עומד על גג בשבילכם . . ה
 –בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם" 

 כפי שהכריזו ומכריזים במיוחד לאחרונה".

והנה, משמעות השיחה בפשטות הוא שהערבים הם תולדות ישמעאל, 
 , ומהם:בני ישמעאל אינםולכאורה צ"ע ממ"ש בכ"מ שהערבים 

דער רוב המכריע פון די ערביים ווָאס געפינען זיך ": 153' ע לקו"ש חט"ו
אין די שכינות'דיקע מדינות פון א"י )און אין א"י: חברון וכו'(, שטַאמען 

 .69פון ישמעאל" ניט כמפורסם

ידוע שהערביים ": 70חשון, אור ליום ועש"ק פ' נח תשל"ז-שיחת ד' מר
 .דעתה אינם בני ישמעאל כלל"

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

 

 

 

 

 

 

____ 
 ( ב"ר פמ"ב, ד. מדרש לקח טוב לך לך יד, א.67

 ( ישעי' רמז תצט.68

מציין ל"ראב"ע תולדות כז, מ )בסופו(". ושם: "גם כן יקראו היום אנשי מצרים  76( ובהערה 69

 ושבא וארץ עילם ישמעאלים, ואין בהם מי שהוא מזרע ישמעאלים, כי אם מתי מעט".

 בשוה"ג. 247( לקו"ש חל"ה ע' 70
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יך ניט און ייזט ער ז וו ו אונז בַא צ  
 הת' דובער שי' נמירובסקי
 תלמיד בישיבה

 

אומר כ"ק אדמו"ר מלך  71חשון ה'תשנ"ב-בשיחת ש"פ וירא, ח"י מר
 המשיח שליט"א, וזלה"ק:

"עפ"ז יש לבאר תוכן הסיפור ע"ד בכיית אדנ"ע מפני מה נראה ה' אל 
אברהם אבינו ולנו אינו נראה, ומענה הצ"צ כשיהודי צדיק, מחליט בגיל 

 –תשעים ותשע שנים שצריך למול את עצמו, ראוי הוא שה' יראה אליו 
ד"וירא אליו ה'" )הגילוי מלמעלה(, אלא  להמציאותשהשקו"ט אינה בנוגע 

 )ע"י המקבל(: להראי' בפועל ובגלוי בנוגע

קיימת בכאו"א ( 72ד"וירא אליו ה'" )הופעת השכינה והשראתה המציאות
ע"י המילה, שאז נכנסת בו נפש הקדושה, "חלק אלקה ממעל  – מישראל

ממש", ועי"ז נעשית אצלו הכרה באלקות, שנמשכת וחודרת גם בעניניו 
שהמציאות  –הגשמיים ובחלקו בעולם, כנ"ל בארוכה; והחידוש באברהם 

הופעת השכינה  ראי', שראה בפועל ובגלויד"וירא אליו ה'" היתה באופן של 
 .אליו והשראתה בו

ובכייתו של אדנ"ע "מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה", 
 שגם אנו נראה, באופן כמו שנראה לאברהם אבינופירושה, שלנו אינו נראה 

 את ההתגלות ד"וירא אליו ה'"". עכלה"ק.

" בשאלת נראהוהנה, ע"פ המבואר בהשיחה צריכים לפרש הלשון "אינו 
על את עצמו, אלא שאינו נראה  מראהשאין הכוונה שהקב"ה אינו  –אדנ"ע 

 .73ידינו

____ 
 .89-90( סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 71

 פ וארא[."]ר 33( כלשון הספורנו והאוה"ח שבהערה 72

, כפי שמציין )ט' חשון( זהבו הובא סיפור ולהעיר שבשיחת כ' מ"ח צ"ג )המקור ד"היום יום"  (73

אין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשוה"ג( הלשון הוא "מפני מה נראה הק"ב לאאע"ה ואנחנו 

 רואים".
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שהובא סיפור זה,  74אבל לכאורה צ"ע, שהרי בכו"כ מקומות בלקו"ש
ט הוא "שהשקולכאורה משמע שמלשון זה  – "ניט זיך זטיבַאוויהלשון הוא "

 ?מלמעלה להגילוי בנוגע

שטענת אדנ"ע  "ניט זיך זטיבַאווידהיינו, שלכאורה אין משמע מהלשון "
את  שגם אנו נראה, באופן כמו שנראה לאברהם אבינוהוא שלנו אינו נראה 

ההתגלות ד"וירא אליו ה'", אלא שמצד למעלה אין הקב"ה מראה א"ע. אבל 
מראה הקב"ה את עצמו לכאו"א  –בשיחה הנ"ל מפורש, שמצד למעלה 

 !ראי' בפועל ובגלויבהמישראל כמו שנראה לאברהם אבינו, והשקו"ט הוא רק 

ולכאורה אפשר לבאר זה, ע"פ מ"ש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
 :75בהמשך השיחה הנ"ל

"נוסף על המבואר לעיל )סי"א( שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ 
קיימת גם מציאותו של משיח משיח )בחי' היחידה( שבכאו"א מישראל, 

ור נולד א' מזרע יהודה שהוא כידוע ש"בכל דור וד –)יחידה הכללית(  כפשוטו
, "א' הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע 76ראוי להיות משיח לישראל"

, ואילו לא היו מתערבים ענינים בלתי 77הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'"
 רצויים המונעים ומעכבים כו', הי' מתגלה ובא בפועל ממש. 

שבדורנו, שכבר  78וע"פ הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח
נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, 
הרי, בימינו אלו )כנ"ל סי"ג( נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, 

דמשיח, ועכשיו צריכים  ההתגלותדמשיח, אלא( גם  המציאות ישנה )לא רק
 פני משיח צדקנו בפועל ממש!לקבל רק 

ההתגלות ד"וירא אליו ה'" . לקבל שצריכים רק  –סגנון דפרשת השבוע וב
 . עכלה"ק.79. בפועל ממש בעולם העשי' הגשמי"

____ 
 .115. סה"ש תנש"א ח"א ע' 61. ח"כ ע' 129. חט"ו ע' 321. ע' 86. ח"ה ע' 23( ח"א ע' 74

 .95( שם ע' 75

 ( פי' הברטנורא למגילת רות.76

 ( ראה שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(. וראה שד"ח פאת השדה מע' האל"ף כלל ע'. ועוד.77

שיא הדור, שכולל את כל נש"י שבדור )ראה ( יחידה הכללית, שמאירה ומתגלה בנשמתו של נ78

 ד"ה פדה בשלום בשערי תשובה לאדהאמ"צ פי"ב(.

וכן הועתק בספר המפתחות  – 565( להעיר, שבמפתח שבסוף סה"ש תשנ"ב ח"ב ערך משיח )ע' 79

( כתבו כתמצית שיחת זו: "קיימת 665ה'תשנ"ב )ברוקלין, תשע"ד( ע' -לשיחות קודש ה'תרפ"ט
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דהיינו, שיש בזה ג' שלבים: )א( מציאות הגילוי; )ב( התגלות הגילוי; )ג( 
 קבלת הגילוי.

, שהשקו"ט הוא בנוגע "ניט זיך זטיבַאוויועפ"ז יש לפרש הלשון "
ד"וירא אליו ה'" )הגילוי להמציאות " הגילוי )שלב ב'(, ולא "בנוגע התגלותל"

מלמעלה(" )שלב א'(. ולכן אינו בסתירה להמבואר בהשיחה שהמציאות 
 ד"וירא אליו ה'" קיימת בכאו"א מישראל.

 להראי' בפועל ובגלויאבל לכאורה, מהלשון בהשיחה "שהשקו"ט . . בנוגע 
ינו אפי' בנוגע לההתגלות )שלב ב'(, )ע"י המקבל(" משמע קצת שהשקו"ט א

 " )שלב ג'(. וצ"ע.הראי' בפועל ובגלויאלא בנוגע ל"

 

 
 

ם )גליון( 'או ה 'בן ד  שני
 הנ"ל

 
ב"היום יום" ט' חשון כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "בהיות 

 אאמו"ר בן ד' או ה' שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות".

שאלתי ע"ז, ע"פ המובא בלקו"ש  80לה" גליון א )יב(-"לאפשאובקובץ 
חלה הקביעות דכ' מ"ח בש"פ  –בהיותו בן ד' שנים  –ש"בשנת תרכ"ה  81ח"ה

 – 82ביום ה' פרשת חיי" –בהיותו בן ה' שנים  –וירא; בשנת תרכ"ו 

____ 
 ר נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל".מציאותו. בכל דו

חסר כאן. ויש לתקן שם: "בכל דור נולד א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל. והעיקר 

 ישנה גם התגלותו, וצריכים רק לקבל פניו" )או כיו"ב([. –עכשיו שנתבטלו המניעות 
 .י"א שבט השתא-י"ל לכבוד יו"ד( 80

 .6הערה  86ע' ( 81

(: 4הערה  126תנש"א )ס' השיחות תנש"א ח"א ע' ה'( ראה גם שיחת ש"פ וירא, ט"ו מרחשון 82
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; ואם הי' בו ביוםאם הי' בתרכ"ה, נעשה בו ארבע  – ארבעדממ"נ הי' בן 
 הי' בן ארבע? בתרכ"ו, עדיין

, שע"פ מ"ש 83פרצת" –והבאתי מה שכתב הת' ל.י.פ. בקובץ "צרפת 
שם "ולהעיר ממנהג אנ"ש בזמן האחרון, שבשבת שלפני יום  5בהערה 

 84כשחל בשבת( עולים לתורה", וידוע –ההולדת )או ביום ההולדת עצמו 
 ש"כשיום ההולדת חל ביום הקריאה" עולים לתורה "גם ביום ההולדת עצמו"

פעם  – פעמיים ליחידות נכנס תרכ"ויש לומר שאם הסיפור אירע בשנת  –
טו מרחשון תרכ"ו, ע"ד "שבשבת  –ראשונה בשבת שלפני יום ההולדת 

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

 ביום ההולדת עצמו".

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

פעם )לא הי' ביום השבת פרשת וירא )ט"ו מרחשון(, אלא נכנס  –בתרכ"ו 
"ביום ה' פרשת  – (בפעם השני'והסיפור( הי' "ביום ההולדת עצמו" ) ,שני'

 !חמש בפועלחיי" וכבר הי' אז בן 

וכתבתי, שאי אפשר לומר כן, כי דוחק הכי גדול לחדש ולומר שנכנס 
 בשום מקום.דבר שלא נזכר  – פעם שני' ליחידות

והעירני חכם א', שבשיחת )מאמר( כל היוצא למלחמת בית דוד אומר 
 כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע:

 –כ' מר"ח, תרכ"ו  –ווָאס איך בין ַאלט געווָארען פינף יָאר  "דער טָאג
הָאט מיך דער פָאטער ַאריינגעפירט צום זיידען ער זָאל מיך בענטשען. 
נָאכדעם ווי דער זיידע הָאט מיך געבענטשט, בין איך געשטַאנען ָאן ַא זייט און 

 געהערט ווָאס דער זיידע הָאט גערעדט צום פָאטער".

אעפ"כ, אי אפשר לומר שהמדובר שם הוא אותו הסיפור שב"היום אבל 
 יום", כי:

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

 בקביעות שנה זו".

 י"א שבט דאשתקד(.-( גליון מה )י"ל לכבוד יו"ד83

 .81(. וראה גם ספר המנהגים חב"ד ע' 806הולדת )ס' השיחות תשמ"ח ח"ב ע' מנהגי יום  (84
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 –בלקו"ש בו מוזכר את הסיפור(  בכל מקום)א( ב"היום יום" )וכמעט 
 .בשבת קודש פרשת ויראשאירע  בפירושכתוב 

ושמע מה שאמר  אדמו"ר מהר"ש, אביו )ב( בסיפור זה נכנס אדנ"ע עם
 ;לאביוזקנו הצ"צ 

, והצ"צ 85הרבנית רבקה אמו נכנס עם –שב"היום יום" משא"כ בהסיפור 
 .עמודיבר 

 

 

 

 

)  נתינת צדקה בלילה )גליון
 הנ"ל

 

 א.

 אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: 86בשיחת כ"ט כסלו ה'תש"מ

"אע"פ שבנוגע לנתינת צדקה בלילה ישנה שקו"ט, כבר דברנו כמה 
)מכיון שמכניסים את פעמים שבזמן שהצדקה אינה מגיעה אל העני בלילה 

זה לקופת צדקה או שמוסרים לגזבר של צדקה( י"ל שאינו נחשב שנתינת 
 הצדקה היתה בלילה".

 :87ובשיחת ליל ל"ג בעומר ה'תנש"א

____ 
: "בשבת קודש ּפרשת וירא . . הָאט אים זיין מוטער הרבנית רבקה 86-7( ראה לקו"ש ח"ה ס"ע 85

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

 ".הכניסתו הרבנ' רבקה נ"ע אל הצ"צ נ"עכ' מ"ח צ"ג "שיחת 

 ( הועתק בשערי הלכה ומנהג ח"ד ע' רמג.86

 .172( שיחות קודש ה'תנש"א ח"ג )ברוקלין, תש"ע( ע' 87
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"אע"פ שצדקה אין זמנה בלילה, הרי העצה לכך היא לתת את הצדקה 
לגבאי צדקה, שזה אפשרי גם בלילה. ובמילא מובן שאדרבא, כל הזריז בזה 

 ל המקדים בזה הרי זה משובח".וכ

י"א שבט השתא, הביא -פרצת" שי"ל לכבוד יו"ד-והנה, בקובץ "צרפת
ידידי הת' מ.מ.ב., ע"פ מ"ש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במכתב ה"א 

 , וזלה"ק:88תמוז ה'תש"ו

"בנגיד ומצוה )בתפלת שחרית( איתא, אשר "בלילה אינו זמן הראוי 
לצדקה" . . ומה שיש להקשות בכללות ענין זה הוא שהרי צדקה היא מ"ע 
שאין הזמן גרמא, ואיך אפ"ל שאינה בלילה . . ואולי אפ"ל, דהנה שני אופנים 
במצות צדקה: א( הרואה עני מבקש, שעליו נאמר לא תאמץ את לבבך גו' 

ריך לין מיד וכמ"ש בשו"ע )יו"ד ר"ס רמז( ממעשה דנחום איש גם זו, ב( לא וצ
ימנע אדם עצמו ממצות צדקה, אף שאין עני בא לבקש מלפניו )ב"ב ט, א, 

והנה בכתהאריז"ל מדבר באופן האחרון )וראה בשעה"כ  –ונפסק בשו"ע שם( 
מ בין ( משא"כ באופן הא' אין נפ"ולא לענישם שהי' נותנה לגבאי צדקה, 
 לילה ויום, וכמש"נ לא תאמץ גו'.

ואין להקשות דסוף סוף מפני טעם דלילה זמן הדינין וכו' כנ"ל ולא תשיג 
 שמן השמיםדשאני טובא, כי כיוון  –גבול רעך, מאי שנא בין אופן הא' והב' 

נזדמן לו עני מבקש, ולא שהוא יצא לבקשו, ה"ז הוראה שאין זה נוגע במה 
 , וק"ל". עכלה"ק.יוןעלשנקצב להם בגזרת 

, "הי' נותנה לגזבר צדקהונמצא, שאע"פ שהאריז"ל הי' נותן הצדקה 
 מ"מ הי' נחשב לנתינת צדקה בלילה, ולא נתן. – "ולא לענילגבאי צדקה, 

והקשה, דלכאורה ה"ז סותר למ"ש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ליתנו  מותרבשיחות הנ"ל שכשנותנו לגבאי צדקה )או קופת צדקה( אז 

 בלילה. עיי"ש מה שתירץ.

 ב.

אך באמת, מובן הוא בפשטות ע"פ מ"ש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
 שליט"א בשיחת ח"י אלול ה'תשל"ד:

"בשעת דער אמורא הָאט געזוכט דעם עני אויף געבן אים צדקה, איז 
דעמולט געווען ביידע ענינים, ד.ה. ַאז ווען ער געפינט דעם עני און גיט אים 

____ 
 ד(.-קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ב אגרת רלח )ע' קנג-ואילך. אגרות 292( לקו"ש ח"ט ע' 88
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. משא"כ ַאז מ'מַאכט ַא בשלימותודקה, טוט זיך ָאּפ דער ענין הצדקה ָאּפ צ
מגבית, ווָאס דעמולט איז דָאך ניט דער פירוש ַאז ס'גייט ַאריין צום עני, נָאר 
דָאס גייט ַאריין צו דעם ווָאס מַאכט די מגבית ,איז דעמולט הָאט זיך דער ענין 

( נָאך ניט 89נפש העני הצדקה מיט פעולת הצדקה בעולם )אתה החייתה את
דער ווָאס הָאט געגעבן די געלט איז די  –ָאּפגעטָאן בלילה. אמת טַאקע 

דער החייתה את  בכחגעלט אינגַאנצן ַארויס מרשותו, ובמליא ריז שוין דָא 
, און ווען איז בפועלנפש העני; ָאבער דער ענין הָאט זיך נָאך ניט ָאּפגעטָאן 

ַאז מ'גיט דָאס ָאּפ  –י דער סיפור אין ירושלמי( דער ענין פון השגת גבול )וו
 דעם עני.

. . . לכאורה איז דָאס ָאבער ניט פַארשטַאנדיק: עס זיינען דָא כמה דינים 
פון וועלכע ס'איז מוכח ַאז בשעת מ'גיט דָאס ָאּפ ַא גבאי צדקה, איז דעמולט 

ויף די הסברה . . איז אין דער בשלימותהדי מצות הצדקה ָאּפגעטָאן געווָארן 
אויך בפשטות: אין ווָאס פַאר ַאן אופן דער גבאי נעמט די געלט הייגט דָאס 

אויב ער וויל און ווערט ַא גבאי צדקה  –ָאּפ אין אים. איז אמת טַאקע 
בשלימותו, ווערט דָאס גלייך מעות צדקה . . ָאבער אויב ער לייגט דָאס ָאּפ 

רניט ווי ַא שליח צו זיך ַאליין ַאז אויף שּפעטער )און דערווילע איז ער מע
מָארגן זָאל דָאס ווערן ברשותו לגמרי ַאלס ַא גבאי צדקה(, איז יעמולט ווערט 

 ער ניט דער שליח און אפוטרופוס און בא כח פון די עניים,

ועפ"ז איז מובן ווָאס רבותינו נשיאינו . . הָאבן געמַאכט בגלוי ַא מגבית 
געגעבן, און זי הָאבן דָאס זיי מגבית הָאט מען לצדקה בלילה, ווָארום די 

גענומען ווי זיי הָאבן געווָאלט נעמען, ווָארום מ'הָאט זיי דָאס געגעבן על 
ּפגעבןדעתם )ווָאס איז ניט נָאר דער פי' צו וועמען זיי זָאלן דָאס  , נָאר אויך א 

ן אופן זיי ווערן אין ווָאס פַאר ַאן אופן זייער לקיחה איז, און אין ווָאס פַאר אַ 
בעה"ב אויף דערויף(, הָאבן זיי דָאס געטָאן אין ַאזַא אופן, ַאז די פעולת 

 הצדקה זָאל ניט זיין קיין השגת גבול של עולם.

מ'הָאט איצטער דערמָאנט די גַאנצע שקו"ט, ווָארום די כוונה פון די 
אויף טָאן ביתר התוועדות איז דָאך )ווי גערעדט פריער( ַאז מ'זָאל מעורר זיין 

שאת וביתר עוז בענין המבצעים, ווָאס כללותם איז מבצע צדקה, ווָארום 
צדקה איז דָאך כללות כל המצות . . און דערפַאר וועט מען איצטער בעטן ַאז 
יעדערער ווָאס איז דָא וועט בַאקומען ַא דָאלָאר ע"מ ַאז ער וועט דָאס 

ער וועט הָאבן ַא געלעגנהייט אויף ָאּפגעבן אויף צדקה מָארגן, ָאדער ווען 

____ 
 ( תנחומא משפטים טו.89
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דערצו, ווָאס דעמולט איז ניטָא דער חשש ווָאס מ'גיט דָאס בלילה, וויבַאלד 
ַאז דער סיום ענין הצדקה וועט געטרָאן ווערן ביום, ָאבער מרשותי איז דָאס 

 ַארויס שוין איצטער". ע"כ.

 ג.

והחילוק , גזברי "י עצמו או ע"ועפ"ז נמצא, דאין חילוק אם נותן צדקה ע
ולכן, זה שמותר ליתן צדקה ע"י גזבר תלוי  .מקבלו בלילה העניהוא רק באם 

 בסוג הגזבר:

ה"ז נחשב  – בלילהאם הגזבר יתנו אל העני מיד, באופן שיגיע אל העני 
אינו נחשב  –כנתינת צדקה בלילה, ואסור; אבל אם לא יגיע אל העני בלילה 

 לנתינת צדקה בלילה, ומותר.

האריז"ל הי' נותנו להגזבר באופן שמיד אח"כ הי' נותנו אל העני והנה 
)כמבואר בהערת הת' הנ"ל(, ולכן הי' אסור לו ליתן צדקה בלילה אפי' ע"י 
גזבר. אבל אם נותנו לגזבר )או לקופת צדקה( באופן שלא יגיע אל העני 

 –בלילה, אין זה נחשב לנתינת צדקה בלילה, כי לא הי' עדיין מעשה הצדקה 
 בעוה"ז. –"אתה החיית את נפש העני" 

 ד.

ויש להעיר, שבשיחה זו אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ש"וועט 
מען איצטער בעטן ַאז יעדערער ווָאס איז דָא וועט בַאקומען ַא דָאלָאר ע"מ 

רגןַאז ער וועט דָאס ָאּפגעבן אויף צדקה  ", אבל בשיחות כ"ט כסלו תש"מ מא 
נש"א דלעיל אומר שהעצה הוא ליתנו לגזבר או לקופת וליל ל"ג בעומר ת

 צדקה.

ובפשטות, המדובר בשיחת ח"י אלול תשל"ד הוא כשהעני יקבלו מיד, 
שלכן יש ליתנו דוקא ליום המחרת, ולא לגזבר. ובשיחות כ"ט כסלו תש"מ 
וליל ל"ג בעמור תנש"א מדובר, כשלא יקבלו עד למחר, שאז מותר ליתנו 

 לגזבר או קופה.
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ים  ילוח המרגל  דמשהענין ש
 הת' מנחם מענדל שי' קאהן
 תלמיד בישיבה

 .א

שכניסת  א,"שליט המשיח מלך ר"אדמו ק"כ מבאר 90ג"חכ ש"בלקו
, נס בדרך להיות אמור' הי דמשה, המרגלים שילוח עם שהתחיל י"א וכיבוש

 האמינו שלא, המרגלים הי' וחטא .מאד עד היו חזקים שיושבי הארץ מכיון
. הארץ בדרך נס יושבי את ולכבוש ישראל לארץ י"בנ להכניס' ה ביכולת

 ק:"וזלה

י ד –י מרגלים האבן דערציילט וועגן ארץ ישראל ד סאלץ ווא סא"ד
ער אריינגיין אין דאיז געווען אמת, אזוי אז  –כו' ו י יושבי הארץדפון גבורה 

 'יכולת הזק אין חון חהאט א בט'מ ין דוקא )אויבזיארץ ישראל האט געקענט 
ניט קוקנדיק אויף דער גבורה פון די יושבי הארץ, קען  :און אין זיינע אותות

י ". און ווי רשסזיין בדרך נ חמנצ( צו חדער אויבערשטער געבן אידן דעם כ
והלא קרע לנו את הים והוריד לנו "כלב האט געזאגט:  סברענגט די רייד ווא

פילו בשמים והוא אומר עשו עלה נעלה, א", "את המן והגיז לנו את השליו
 .אלעס באופן פון נסים –" ועלו שם נצליח בכל דבריו תסולמו

דער אויבערשטער האט געזאגט צו  סאון דאס איז פירוש הדברים ווא"
י בקרבו. אכנו תאשר עשי תועד אנה לא יאמינו בי בכל האותו" –ן 'משה

, "נו בי בכל האותותלא יאמי": וויבאלד אידן זיינען אינעם מצב פון '"בדבר גו
זאל זיי פירן אין ארץ ישראל בדרך 'צו הנהגה נסית, מ "כלי" זיינען זיי ניט קיין

 " עכלה"ק.פון כל האותות

 רצה נס מ"מ בדרך להיות אמור' י הי"א והנה אע"פ שכניסת וכיבוש
 שמבאר כמו, דאפשר מה בכל טבע פ"ע והכיבוש הכניסה' שיהי ה"הקב
 :ק"וזלה 91ג"חי ש"בלקו

 ,י"משה רבנו שלחם להוודע באיזה דרך ואופן קל יותר לכבוש את א"

____ 
 ואילך.  109ג'. ע'  שלח (90

 ואילך. 39א'. ע'  ( שלח91
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לא "יון שככי מ]בדרך הטבע  –ובאיזה מקום כדאי יותר להתחיל הכיבוש 
 'ס יהי"גם אם סוכ – צריכים להשתדל בכל דבר "א למגנאסה ני"עביד קוב

לעשות התלוי בו בדרך הטבע ולמעט את מספר הנסים או את  –ס זקוק לנ
, כי כן ו'משה שיעלו ויכבשו וכ 'וח היט, אבל ב[ס עד כמה שאפשרהנ פרטי

 '" עכלה"ק.ציוה ה

 ב.

 המשיח מלך ר"מבאר כ"ק אדמו 92והנה במאמר ד"ה וישלח יהושע
א ענין שילוח המרגלים דמשה ודיהושע ע"פ פנימיות הענינים, והוא "שליט

ולעשותם הכיבוש בכל הכוחות והענינים בגופו ונפשו הבהמית )ארץ כנען( 
 כלים לאלקות )ארץ ישראל(.

ומבאר שיש חילוק בין, המרגלים דיהושע שנשלחו ליריחו בלבד, 
הארץ. שכיבוש יריחו, הוא ענין  כל והמרגלים דמשה שנשלחו לתור את

כיבוש הג' לבושים של מחשבה דיבור ומעשה. וכיבוש כל הארץ, הו"ע הפיכת 
 הז' מדות )כנגד הז' עממין(, שיהיו רק לה'.

 ג.

והנה ע"פ הכלל הידוע שתורה היא "תורה אחת" היינו שכל הפירושים 
 . 93בענין אחד )אפילו בתיבה אחת( קשורים זל"ז

יש לומר בנידון דידן, ששני הענינים בשילוח המרגלים דמשה, )א( 
 ,י"משה רבנו שלחם להוודע באיזה דרך ואופן קל יותר לכבוש את אש"

", אע"פ שבין כך בדרך הטבע –הכיבוש ובאיזה מקום כדאי יותר להתחיל 
הארץ שהו"ע הפיכת  כל יצטרכו לנס. )ב( שהמרגלים דמשה נשלחו לתור את

 הז' מדות שבאדם, קשורים זל"ז.

א במאמר הנ"ל "שליט המשיח מלך ר"ויובן זה ע"פ מה שמביא כ"ק אדמו
שישנו עוד חילוק בין המרגלים דמשה למרגלים דיהושע, שבמשה ה' לא ציוה 

"לדעתך, אני איני מצוה לך". וביהושע הי' ע"פ  –לחם, אלא "שלח לך" לש
 ציווי ה'.

____ 
 (  סה"מ מלוקט ב'. ע' שי"א ואילך.92

( סה"מ מלוקט ג' ע' קצג. "וע"פ הידוע שכל הפירושים שבאותו פסוק שייכים זה לזה כו' ". וראה 93

ראה  –"ועד שבנוגע לפס"ד במעשה בפועל, כידוע הראי' לזה מ"שעטנז" )נדה ס"א, ב(  7שם הערה 

 . ובכ"מ."782לקו"ש ח"ג ע' 
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וממשיך לבאר שם, שהפיכת הג' לבושים במחשבה דיבור ומעשה 
)שילוח המרגלים דיהושע( היא ביכולת כל אדם, שגם בשעה שהלב חומד 
ומתאוה איזו תאוה, ביכולתו של כל אדם להתאפק ולמשול ברוח תאוותו 

לא למלאותה במעשה דיבור ומחשבה. והיא מדת הבינוני שהיא שבלבו ש
ה', שעל כיבוש  ציווימדת כל אדם, ולכן שילוח המרגלים דיהושע הי' ע"פ 

 המחשבה דיבור ומעשה שייך ציווי.

משא"כ הפיכת הז' מדות )שילוח המרגלים דמשה( היא עבודת הצדיקים 
ולכן אין לזה ציווי, אלא שאין כל האדם זוכה לזה, ואין שייך על זה ציווי, 

 "לדעתך".

וממשיך שאע"פ, שאין כל אדם שייך להפיכת הז' מדות, מכיון שמסופר 
בתורה אודות המרגלים במשה, והרי התורה היא נצחית בכל זמן ובכל מקום, 
צריך לומר שצריכים להשתדל )עכ"פ( לקיים גם את השבועה ד"תהי צדיק", 

 לבדו. לעבוד על הז' מדות שיהיו כולם לה'

לנתינת דהיינו שאע"פ שבכדי לשנות המדות, צריכים "יגיעה רבה, ועד 
מ"מ  ,95ע"י הקב"ה דוקא היינו שזהו דבר שצריך להיות "94כח מיוחד מלמעלה

 צריך כל אחד לעשות התלוי בו "להשתדל בעבודת הצדיקים ג"כ".

א בחי"ג הנ"ל, "שליט המשיח מלך ר"וזהו גם מה שמבאר כ"ק אדמו
שאע"פ שהכניסה וכיבוש ארץ ישראל היתה צריכה להיות ע"י נס מהקב"ה 

 'ס יהי"גם אם סוכ – בכל דברדוקא )כנ"ל בחכ"ג(, מ"מ "צריכים להשתדל 
לעשות התלוי בו בדרך הטבע ולמעט את מספר הנסים או את  –ס זקוק לנ

 כמה שאפשר". הנס עד פרטי

 

 

 

 

 

 

____ 
 ( לשון המאמר בסוף אות ה'.94

 ( שהוא ע"ד נס למעלה מדרך הטבע.95
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ה  נגל

 

אי  קרקע  י אתה משמט  בזמן שא
ים  אתה משמט כספ

 *מנחם מענדל שי' הכהן בראנשטיין ה"חהר
 ר"מ בישיבה

איכא מידי  2בנוגע לתקנת "פרוזבול" דהלל: "ומי – 1איתא בגמרא
דמדאורייתא משמטא שביעית, והתקין הלל דלא משמטא )ועקר דבר מן 

וזה  –בשביעית בזמן הזה. ורבי היא, דתניא: רבי אומר  –? אמר אביי 3התורה(
אחת שמיטת קרקע  –דבר השמיטה שמוט, בשתי שמיטות הכתוב מדבר 

ואחת שמיטת כספים: בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים. בזמן 
שאי אתה משמט קרקע ]בזמן הזה[ אי אתה משמט כספים ]מדאורייתא[. 

זכר לשביעית )שלא תשתכח תורת  –ותקינו רבנן דתשמט )]אפי'[ בזמן הזה( 
 שביעית(. ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, עמד והתקין פרוסבול".

 –בד"ה בשביעית בזמן הזה: "והלל כרבי סבירא לי', דאמר  –ופרש"י 
יעית להשמטת מלוה בזמן הזה דרבנן הוא. ואע"ג דהלל בבית שני הוה, שב

לא נהגו שמיטין  –סבירא לי' לאביי, דבבית שני, הואיל ולא הי' יובל נוהג 

____ 
 מתוך שיעור שנמסר בישיבה )נרשם ע"י א' התמימים שי'(. (*

 ( גיטין לו, סע"א ואילך.1

 ריבוע הם הוספת המערכת.-עיגול הם פרש"י. התיבות שבחצאי-( התיבות שבחצאי2

שיעשו כל החובות, ואיך יכול לתקן ת" ]מבטלת[ "משמט( ]פירוש, שמדאורייתא השביעית 3

 ולעקור דבר מן התורה[. – לא תשמטפרוזבול, ועי"ז 
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, מדרבנן קאמר. 4מנו יובלות לקדש שמיטין -מדאורייתא. ודאמרינן בערכין 
מנין  –י במסכת גיטין בירושלמ 5רבינו יצחק הלוי, שכתוב 5ומצאתי בתלמוד

שאין השמיטה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג, שנאמר וזה דבר השמיטה 
שמוט, אחת שמיטת יובל ואחת שמיטת שביעית. אבל בת"כ ראיתי 

 דשביעית נוהג בזמן שאין יובל נוהג, ואומר אני שהוא מחלוקת".

הוא  – 6להרבה מפרשים –והנה, פי' "שמיטת קרקע" בברייתא דרבי 
 יובל, שהשדות חוזרות לבעליהן. 

שרש"י חולק על זה, וס"ל ששמיטת  7אבל, מהתוס' נראה בפשטות
קרקע פירושה איסור חרישה וזריעה )בשביעית(. ויש להביא ראי' שכ"ה 

 שיטת רש"י מדבריו בעצמו, וכדלקמן.

אם הי' ס"ל לרש"י ששמיטת קרקע היינו יובל, ל"ל  –דהנה, לכאורה 
 –ושייתו "דאמרינן בערכין מנו יובלות לקדש שמיטין" על ק –לתרץ 

ש"מדרבנן קאמר", הרי יכול לתרץ שרק שמיטת כספים תלוי' ביובל )"בזמן 
שאתה משמט קרקע ]יובל[ אתה משמט כספים"(, משא"כ איסור חרישה 

 .8, ובזה קאי "לקדש שמיטין"שאינה תלוי' ביובל כלל –וזריעה 

איסור דס"ל ששמיטת קרקע פירושה מוכח,  –ומזה שאינו מתרץ כן 
 , ואינו קשור ליובל כלל.חרישה וזריעה בשביעית

 

  
____ 

כיון שלא הי' היובל נוהג( לקדש שנות השמיטין  –( ]פירוש, שמנו שנות היובל )ולא קדשום וכו' 4

דאם  שלא הי' נוהג(. וקשה, –)שתהי' בשנת החמשים ואחת, לאחר שנת החמשים שהוא שנת היובל 

 לא הי' היובל נוהג, איך הי' השמיטה נוהג, אלא...[.

 ( כ"ה בכת"י.5

שם  –רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"י ה"ט )לפי' הכס"מ  ד"ה בזמן שאתה משמט כו'.תו –ר"ת ( 6

חידושים וביאורים בהל' מלכים )קה"ת תנש"א( סי' א' )מלקו"ש חי"ח  –פ"ד הכ"ה. וראה "דבר מלכות" 

 (. ר"נ ד"ה אחת שמיטת קרקע.54ואילך( הערה  271ע' 

ד"ה מנו יובלות  –ד"ה השמטת כספים כו'. ערכין לב, ב  –( כן מוכח מתוס' שם. קידושין לח, ב 7

 כו'.

. ולכאורה יש 9הערה  170ז ע' שליט"א בלקו"ש ח" לך המשיח( סברא זו הביאה כ"ק אדמו"ר מ8

 ללמוד מזה גם בנוגע לנדו"ד. 



 הה'תשע"ג' תמוז  -כ"ח סיון 

 
79    
 

 

ך להנ"ל  בהמש
 הת' יעקב יהודה שי' ברוין
 תלמיד בישיבה

 בדרך אפשר: –נ"ל להוסיף בהנ"ל 

פרש"י: "כגון עכשיו  –דהנה, בד"ה בזמן שאי אתה משמט קרקע 
שבטלה קדושת הארץ". ואם ס"ל ששמיטת קרקע פי' יובל, למאי נפקא מינה 

 . 9הרי יובל תלוי ב"כל יושבי' עלי'" –קדושת הארץ 

מכלל  –כתב: "בזמן שאי אתה משמט קרקע כו'  10ובמס' מועד קטן
 זה בזמן הזה". ואינו מקשר זה ליובל כלל.   –דאיכא זמן דלא משמט, ואיזה 

פירושה איסור חרישה  – 11לשיטתי' דרש"י –ועכצ"ל, דשמיטת קרקע 
בזה שאינו מביא כאן הענין  –וזריעה, שתלוי בקדושת הארץ. וי"ל, שכוונתו 

להדגיש "שהוא מחלוקת" )אם שביעית תלוי ביובל( רק בנוגע להזמן  –דיובל 
' לשיטת אפי –דלפני חורבן הבית וכו', אבל בנוגע לזמן הזה )"עכשיו"(, הרי 

התו"כ הנ"ל שהשביעית נוהג אפי' כשאין היובל נוהג, הרי עכשיו כבר בטלה 
אין השביעית  –קדושת הארץ, כיון שחרב הבית וגלינו מארצנו וכו', ובמילא 

 נוהג )עכ"פ מדאורייתא( לכו"ע.

לא  –שאינו מדבר בתקנת הלל )שהי' בזמן בית שני(  –ולכן, במועד קטן 
כלל )כיון שהטעם שאין שביעית נוהג )עכשיו( הוא רק נזכר הא דתלוי ביובל 

 . 12משום דבטלה קדושת הארץ(

ובזה יומתק הלשון "כגון עכשיו", ולא "כגון בזמן בית שני", או "כגון בזמן 
שאין היובל נוהג" וכיו"ב, כיון שעכשיו, "אין אתה משמט קרקע" )דלשיטתי' 

הביאה השלישית לארץ פי' איסור חרישה וזריעה( מדאורייתא לכו"ע )עד 

____ 
 ( רמב"ם שם ה"ח.9

 ד"ה בזמן שאי אתה משמט קרקע כו'. –( ב, ב 10

 שם פ"ד הכ"ה. –( משא"כ להרמב"ם 11

דתקנת הלל הוא משום ש"הפקר ב"ד הפקר" ועוקר אפי'  –להעיר, דלשיטת רבא בסוגיא דידן ( ו12

וכן  א"צ לפרש דהלל ס"ל כהירושלמי, ואפשר לפרש דס"ל כהתו"כ, –דין דאורייתא )לשיטת רש"י( 

 –דבטלה קדושת הארץ  –דבזמן בית שני אכן נהג שמיטת קרקע, ורק בזמן הזה  –דרבי ס"ל כהתו"כ 

 בטלה שמיטת קרקע.
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 תומ"י ממ"ש(. – 13ישראל

 

 

 

ה  ם גט היא חלק ממעש הא
יא המעשה  ו היא ה ירושין, א ג

ירושין  ג
 הרה"ח יצחק שי' לרמן
 ר"מ בישיבה

 א.

 או בשליח והגיע, לאשתו גט השולח" ריש פרק ד' דגיטין: 14איתא במתני'
 בטל".  זה הרי - הוא בטל לך שנתתי גט לו ואמר, שליח אחריו ששלח

 גיטא בטל אמרינן : "חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו )מי15ובגמ'
 דהדר עד ליה דבטיל הוא דשליח שליחותא דילמא או כחספא ליה והוה

 .בטיל. רש"י(" לא גיטא אבל שליח ליה ומשוי

 ששת אמר "ורב בו", )דלא ביטל את הגט(. ומגרש אמר חוזר נחמן "רב
 .נחמן" "והלכתא כוותיה דרב בו", )דכבר בטל את הגט(.  ומגרש חוזר אינו

 דאמר דרבי יוחנן כוותיה הלכתא ל"קי וממשיך הגמ' ושואלת: "איני והא
 את הרי לאשה דאיתא התם: "האומר ,16חוזרת", ומביא הגמ' דקידושין

 אתי, חוזרת: אמר רבי יוחנן? מהו, בה יום . . חזרה שלשים לאחר לי מקודשת

____ 
 ( שם ספי"ב.13

 ( לב, א. 14

 ( לב, ב. 15

 ( נט, א. 16
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 ומבטל דיבור אתי לא, חוזרת אינה: אמר לקיש ריש; דיבור ומבטל דיבור
  .דיבור"

דהיינו שאם פסקינן כרבי יוחנן דדיבור יכול לבטל דיבור בנוגע קידושין, 
 נחמן ואין אמירתו של הבעל מבטל את הגט?  מדוע בגט הלכתא כוותיה דרב

 ומבטל דיבור אתי, הוא ודיבור דיבור התם, השתא ותירץ הגמ': "הכי 
  ."בטיל קא מי גופיה גיטא, דשליח לשליחותא דבטליה נהי והכא, דיבור

מביאים מה שכתוב בכל הספרים בקידושין שתירץ הגמ'  17והנה התוס'
 ."בטליה לא גט מתורת, שליח מתורת דבטליה באופן אחר: "נהי

ומפרשים התוס' שלפי גמ' דידן אי אפשר לבטל את הגט ע"י דיבור, כיון 
ואי אפשר לבטל מעשה ע"י דיבור. משא"כ לפי הגמ' , מעשהדגט הוא 

בקידושין יש אפשריות להבעל לבטל את הגט ע"י דיבור, ורק שצריך לבטלי' 
 בפירוש. ואם אמר הבעל בפירוש, הוה הגט בטל. 

כהגמ' בקידושין שאפשר  18והנה להלכה פסק הרמב"ם בהל' גירושין
 הרי הגט ובטל שליח ביד גט להבעל לבטל את הגט ע"י דיבור, וז"ל: "השולח

 שליחות. מתורת אלא גט מתורת בטלו שלא, כשירצה בו ומגרש חוזר זה
 הוא הרי ששלחתי גט ואמר השליח ביד והוא שבטלו בעת פירש אם לפיכך . .

 . לעולם" בו מגרש אינו גט מלהיות בטל

מביא מהר"ן, הרשב"א, הרא"ש, הרמב"ן ועוד   19משא"כ הבית יוסף
ראשונים, שאין הבעל יכול לבטל הגט. ואם ביטל יכול לחזור ולגרש, כמו 

 אלא בדבר להקל אין דלמעשה ואמרו שחשו שמבואר בגמ' דידן. אלא
 בו. יגרש לא ולכתחלה לו חוששין

 ביד והוא, שבטלו בעת פירש ש"אם  20ולהלכה פסק הבית יוסף בשו"ע
 ואם; בו מגרש אינו, גט מלהיות בטל הוא הרי ששלחתי גט: ואמר, השליח

 . מגורשת" ספק זו הרי, גירש

 

____ 
 ( בד"ה התם דיבור ודיבור הוא. 17

 ( פ"ו הכ"א. 18

 אהע"ז סי' קמ"א אות סו' ד"ה השולח גט. ( 19

 סו. ( סעי' 20
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 ב.

והנה לכוארה יש לבאר סברת המחלוקות בין הגמ' דהכא והגמ' דקידושין 
ועד"ז בין הרמב"ם, ושאר הראשונים, בהקדם כמה דברים שצריכים ביאור 

 בסוגייתנו:

)א( מדוע הי' פשוט לי' להגמ' בגיטין, דבודאי הגט הוה מעשה, ואין  
 מבטלין מעשה ע"י דיבור? ומה השתנה בהמסקנא?  

)ב( מהו סברת רבי יוחנן בקידושין, הרי נתינת המעות הוה מעשה, ואיך 
 קרא זה "דיבור"?

 )ג( האם רב ששת סובר, שדיבור מבטל מעשה?

 דאם מעשה הוי לשמה גט . כתיבתוהא .  : "תימה21והנה כתבו התוס'
 ליד הגיע שלא זמן דכל ל"וי ולבטל לחזור יכול אינו לשמה ת"ס אדם כתב

 מעשה".  גמר חשיב לא האשה

וצ"ע בסברת רב ששת במה שונה דין גט מדין ספר תורה, דבס"ת חל 
 הדין של ס"ת עליו מיד, משא"כ בגט? 

מדוע דוקא השליח  22ואולי יש לבאר ע"פ מה שכתב הר"ן בפרק ראשון
להולכה צ"ל בפ"נ  בפ"נ וז"ל "אין לחוש לערעורו )של הבעל( אלא כשהוא 
נותנו לשליח להולכה, לפי שבשעה שהגט יוצא מתחת ידו אינו גומר ומגרש 
עדיין . . אבל כל שהוא נותנו לידה או ליד שליח לקבלה הרי בשעת שהגט 

 יוצא מתחת ידו גומר ומגרש". 

ין השליח להולכה והשליח לקבלה הוא שבשליח דהיינו שהחילוק ב
להולכה מכיון שלא נחשב כנתינה ליד האשה לא גמר הבעל בדעתו לגרש את 
אשתו, ולכן לא נגמר המעשה של גירושין. משא"כ כשנותן לשליח לקבלה 

 שחשב כנתינה ליד האשה אז נגמר המעשה גירושין. 

נקרא מעשה רק  ועפ"ז אפשר לומר שזהו סברת רב ששת מדוע גט אינו
דיבור, כל זמן שלא היגיע הגט ליד האשה. וזהו מכיון שעדיין תלוי בדעת 
הבעל, שלא גמר הבעל בדעתו לגרש את אשתו, ולא נגמר המעשה של 
הגירושין. וסובר רב ששת שגט אינו נקרא מעשה, רק דיבור בעלמא, עד 

____ 
 ( בד"ה רב ששת אמר. 21

 ( דף ה, ב. ד"ה וכתב רש"י. 22
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 שיגיע ליד האשה ונגמר מעשה הגירושין. 

להבעל יש אפשריות לבטל את הגט, ולא נגמר משא"כ לרב נחמן, אף ש
 הגירושין, כל זמן שלא בטלו, הוה מעשה וא"א לבטלו בדיבור לבד.

 על פי זה צריך להבין מהו קושיית הגמ' מר' יוחנן בקידושין, "האומר
 רבי יוחנן? מהו, בה יום . . חזרה שלשים לאחר לי מקודשת את הרי לאשה

בור" הרי רבי נחמן סובר דגט הוה מעשה די ומבטל דיבור אתי, חוזרת: אמר
 גמור ולכן אינו בטל?  

 ג.

ששיטה זו שגט אינו נקרא מעשה גמור הוא לא רק  23והנה התוס' כתבו
לרב ששת, אלא שזהו גם שיטת רב נחמן בקידושין, וז"ל "אם ביטלו בפירוש 
מודה רב נחמן דבטל וכן צריך לומר דגט לא חשיב מעשה כל זמן שלא הגיע 

 האשה דאי לאו הכי תקשי לרב ששת".ליד 

:"מאי ראי' מביא מרב ששת ארב נחמן . . ושמא 24והקשה המהר"י בן לב
בהא פליגי רב ששת ורב נחמן". דהיינו, ששמא זהו גופא מחלוקות רב נחמן 
ורב ששת, דרב נחמן סבר דכתיבת הגט נקרא מעשה גמור, וא"כ א"א לבטלו 

הוה מעשה גמור, ולכן נקרא דיבור ע"י דיבור. משא"כ רב ששת סבר דלא 
 ויכול לבלטו ע"י דיבור אחר, כמו שביארנו.

כתב על קושיית המהר"י בן לב ש"אין כאן  25והנה הספר מהדורא בתרא
קושיא, דלמה לגמרא לעשות פלוגתא רחוקא, לומר דרב נחמן דאפילו בטלו 

גמ' בפירוש לא בטל, דלא כרב ששת". דהיינו שרב נחמן סובר כ )תוס' ו(ה
 בקידושין שלכ"ע אי אפשר שגט יהיה נחשב גמר מעשה לעצמו.

 ודיבור אבל קשה לפי שיטתו, דא"כ איך מתרץ הגמ' דידן ש"התם דיבור
 הרי גם אצלינו נחשב גט כדיבור? ,הוא"

 ד.

ואולי יש לבאר שהשקליא וטריא של הסוגיא היא, מהו הגדר של גירושין 
האם יש מעשה גירושין  וגט וקידושין והדבר שמשתמשים להתקדש.

____ 
 ( בד"ה התם דיבור ודיבור הוא.  23

 ( הובא מהדורא בתרא ד"ה התם דיבור ודיבור. 24

 ( שם. 25
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וקידושין, ויש דבר צדדי שעל ידי זה נעשה המעשה. או הגט או המעות 
 קידושין היא היא שפועל הגירושין או הקידושין.

וי"ל שלההוא אמינא של הגמ', גט היא דבר צדדי וטפל להמעשה גירושין 
ורק משתמשים בו להתגרש. ואעפ"כ ר' נחמן סובר שבכתיבתו נעשה לו דין 

 גט )כמו ספר תורה(, ואי אפשר לבטל חפץ של גט ע"י דיבור. של

ועל זה הקשה הגמ' על ר' נחמן שכן מצאינו להלכה שאפשר לבטל חפץ 
ודינו של דבר, כיון שהמעשה לא נגמר עדיין. וכמו שמצינו שרבי יוחנן סבר 
שמעות קידושין, אף שהוא פועל הקידושין אחר שלשים יום והיה מעשה של 

המעות, יכולה האשה לבטלה. דכל זמן דאפשר להאשה לבטל את נתינת 
 הקידושין, לא נקרא מעשה גמור. וכן צ"ל הדין בגט.

)משא"כ ריש לקיש סובר דמכיון שהי' בפועל מעשה )יותר אפי' 
 מכתיבת הגט, כיון דכבר נתן בידה(, אי אפשר להאשה להחזירה.(

 קידושין לגירושין. וע"ז מתרץ הגמ' שרבי יוחנן סבר שאי אפשר לדמות

דרכים . . בכסף  בשלש נקנית "האשה 26דהנה לגבי קידושין הדין הוא
בשטר ובביאה". דהיינו שבכדי לקדש האשה העיקר הוא הקידושין, והאופן 
שהוא מקדש אינו עיקרת, אלא תנאי. ולכן יכול לבחור האופן שהוא רוצה, ע"י 

אחד, ע"י גט. ואם אין כסף, שטר או ביאה. משא"כ לגרש אשה יש רק אופן 
ז.א. שהגט אינו טפל במעשה הגירושין, רק הוא הדבר עיקרי  גט אין גירושין.

 במעשה גירושין והוא שעושה הגירושין.

ולכן בקידושי כסף )המעשה( היא טפלה להדיבור, וע"ז אמר רבי יוחנן 
דיבור. משא"כ בנידן דידן אם אמר הבעל גט שנתתי לך  ומבטל דיבור דאתי
 דשליח לשליחותא דבטליה הוא, בודאי הגט עצמו אינו בטול, כיון ד"נהי בטול
 בטיל", ואי אפשר לבטל העיקר המעשה ע"י דיבור. קא מי גופיה גיטא

משא"כ ריש לקיש סבר כסברת הר"ן, שאעפ"כ יש חסרון בהגט עצמו 
כיון שאין כאן נתינת הבעל. ולכן אם הבעל רצה לבטל הגט, יש לו הכח לבטלו 

 שכל כח של הגט הוא שהבעל רצה לגרש. כיון

 ה.

וזהו המחלוקות בין הגמ' בגיטין והגמ' בקידושין. שלפי הגמ' בגיטין א"א 

____ 
 ( קידושין ב, א. 26
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לבטל הגט עצמו, דהיא היא עיקר הגט וכן פסק רוב הראשונים. משא"כ הגמ' 
בקידושין, וכן הרמב"ם, סובר שאף שיש רק אופן אחד איך לגרש אשה, עדיין 

 היא היא העושה את הגירושין. וד"ל.אין צריך לומר שגט 

 

 

 

כל דמקדש אדעתא דרבנן  
 מקדש

 
 

וו  הת' דוד שי' בַאטוויניקא 
 תלמיד בישיבה

 
: "בראשונה הי' עושה ב"ד במקום אחר 27איתא במשנה ריש פרק השולח

 ומבטלו, התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם".

אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו, שא"כ : "רשב"ג אומר 28ובגמ'
מה כח ב"ד יפה. ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא, ומשום מה כח ב"ד 
יפה שרינן אשת איש לעלמא. אין, כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, 

 ואפקעינהו רבנן לקידושין מיני'".

ולכך אומר בשעת  –וכתבו התוס': "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 
 קידושין כדת משה וישראל".

לכן  –: "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 29ועד"ז כתב התוס' בכתובות
 אומרים בשעת קידושין כדת משה וישראל".

 ולכאורה צריך ביאור:

____ 
 ( גיטין לב, א.27

 ( לג, א.28

 ( ג, א.29
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א( מה בא התוס' להשמיענו בזה. דלכאורה, פשוט הוא שהטעם 
שאומרים בשעת קידושין "כדת משה וישראל" הוא כי "כל דמקדש אדעתא 

 רבנן מקדש"?ד

בשעת הקידושין "כדת משה וישראל" הוי  שדוקא כשאומרב( את"ל 
הרי  –קידושין "אדעתא דרבנן", ורק אז יכולים רבנן להפקיע הקידושין מיני' 

 דמקדש אדעתא דרבנן מקדש"?! כללהכלל "  –לכאורה  –זה בסתירה 

והרי  –ג( בכלל צריך ביאור במ"ש "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" 
 צינו בגמ' מקרים שלא קדשו אדעתא דרבנן;מ

כל  לא קאמר"הכא  –בנוגע "תליוה וקדיש"  30וכמ"ש התוס' בב"ב
לא קדש אדעתא  31דמקדש אדעתא דרבנן מקדש . . דהכא ובפ' בית שמאי

 "?!דרבנן

ויובן זה בהקדים, ש"הפקעת הקדושין מצינו בשני אופנים: א( 
חכמים לשם צורך ותקנה להפקיע כשהקדושין כבר חלו, אלא שאחר כך ראו 

אותם. ב( כשלכתחילה נעשו הקדושין שלא ברצון חכמים, והפקיעום שלא 
 .32יחולו כלל"

מבארים, שבמקרה שהקידושין נעשו כהוגן, דהיינו  33והנה התוס' בב"ב
חל הקידושין )כאופן הא'(. וזה שרבנן יכולים להפקיע  –כדת חכמים 

 תא דרבנן;הקידושין, הוא רק מפני שקידש אדע

 –אבל במקרה שנעשה הקידושין שלא כהוגן, דלא כדת חכמים 
)כאופן הב'(, ובזה  מלכתחילהאפקעינהו רבנן לקדושין מיני' שלא יחולו כלל 

 אצ"ל הקידושין אדעתא דרבנן.

ובלשון התוס': "איצטרך טעמא דאדעתא דרבנן מקדש, משום דהתם 
להפקיעם, אי לאו משום  כיון דקידושין נעשו כהוגן, לא הי' כח לכחמים

 דאדעתא דרבנן מקדש".

ועפ"ז אולי יש לומר שמ"ש "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 
 ואפקעינהו רבנן לקידושין מיני'" פי' הוא:

____ 
 ד"ה תינח דקדיש בכספא. –( מח, ב 30

 ( יבמות קי, א.31

 וש"נ. .ושין מיני'( אנציקלופדי' תלמודית ח"ב ערך אפקעינהו רבנן לקד32

 ( שם.33
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כל מי שהקידושין שלו כבר חלו ונחשב קידושין;  –"כל דמקדש" 
הוא מפני שקידש כדת חכמים; ואז "ואפקעינהו  –"אדעתא דרבנן מקדש" 

 יש כח ביד חכמים להפקיע הקידושין מיני'. –לקידושין מיני'" רבנן 

ועפ"ז אולי יש לומר, שכוונת התוס' במ"ש "כל דמקדש אדעתא דרבנן 
ששדוקא  –ולכך אומר בשעת קידושין כדת משה וישראל"  –מקדש 

בשעת הקידושין כדת משה וישראל, הו"ל קידושין אדעתא דרבנן,  כשאומרים
ה"ז  –אפקעינהו רבנן לקידושין מיני'". דכשלא אמר ובמילא יכול להיות "

דברים שבלב ש"אינם דברים". ואז, הוי קידושין שלא אדעתא דרבנן, שלא 
 .מלכתחילהחלו כלל 

 וכל זה בדרך אפשר בלבד.

 

 

 

יפה  ס' –מה כח ב"ד  י ולתו  לרש"
רטען  הת' מנחם מענדל שי' בוימגא 
 תלמיד בישיבה

 א.

 :34במשנה רפ"ג דגיטיןבנוגע לביטול הגט, איתא 

"בראשונה הי' עושה ב"ד ממקום אחר ומבטלו )לא הי' מבטלו בפני 
השליח ולא בפני האשה, אלא במקום שהי' עומד הי' מבטלו בפני שלשה. 
רש"י(, התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן, מפני תיקון העולם 

 "י(".)שהשליח, שאינו יודע בדבר, מוליכו לה והיא ניסת בו. רש

 :35ובגמ'

____ 
 ( לב, א.34

 ( לב, ב ואילך.35
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)א( "איתמר, בפני כמה הוא מבטלו )קודם תקנת רבן גמליאל. רש"י(. רב 
 נחמן אמר בפני ב', רב ששת אמר בפני ג'".

. רש"י( מבוטל )דאף ע"ג בפני ב"ד)ב( "ת"ר, בטלו )לאחר תקנת ר"ג 
דעבר אתקנתא, בטל שליחותא. רש"י(, דברי רבי. רשב"ג אומר, אינו יכול לא 

 שא"כ מה כח ב"ד יפה".לבטלו . . 

)ג( "ת"ר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי, יכול לבטל זה שלא בפני זה 
)מותר לבטל ולומר לשנים מהם אל תכתבוהו, ואין זה לעקור תקנת רבן 
גמליאל. רש"י(, דברי רבי. רשב"ג אומר אינו יכול )שאף זו מן התקנה, ואם 

במאי קמיפלגי, בעדות בטלו אינו מבוטל, דאם כן מה כח ב"ד יפה. רש"י(. 
רבי סבר, עדות שבטלה מקצתה לא  –שבטלה מקצתה בטלה כולה קמיפלגי 

בטלה כולה )הלכך לא חש רבן גמליאל להושיב ב"ד ולימנות על כך, שאין בזו 
מפני תיקון העולם, דאי אזלי הנך דלא בטיל קמייהו, וכתבי ויהבי לה, ואזלא 

שפיר קא מינסבא. רש"י( . . רשב"ג סבר, עדות שבטלה מקצתה  –ומינסבא 
בטלה כולה )ואפי' נשתיירו שנים שעדותן עדות וזה לא בטל בפניהם, בטלו 
אף הן. רש"י( והנך לא ידעי )דבטל, ואזלי וכתבי ויהבי לה, ומינסבא בגט 

 פסול. רש"י(".

 ב.

[ דמבוטל, היינו וז"ל: "אע"ג דבבטלו בב"ד אומר ]רבי 36והנה, כתבו התוס'
משום דהתם ליכא למיחש כולי האי לממזרות, שאם יוודע לשליח קודם 
הנתינה לא יתננו לה, או לאשה קודם שתנשא לא תנשא. אבל כאן, אפי' 

פעמים יטעו,  –כשידעו כולם, וגם האשה, שביטל הבעל מקצת מן העשרה 
הי' סובר ויהיו סבורים שאחרים לא נתבטלו, ותנשא ע"י גיטה. ולכך, אם 

 הי' מודה דאינו מבוטל". עכ"ל. –בטלה כולה 

היינו, שאע"פ שבמקרה דבטלו בפני ב"ד, סובר רבי שבדיעבד הגט בטל, 
במקרה של "אמר לעשרה כתבו  –ואינו חושש למה כח ב"ד יפה ולממזרות 

 –גט לאשתי", אם לא הי' סובר ש"עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה" 
ואפי' בדיעבד, והי' חושש למה כח ב"ד יפה  הי' מודה שאינו מבוטל,

 ולממזרות.

וממשיך שם, שממה שפירש רש"י שלרבי "מותר לבטל ולומר לשנים 
", ולרשב"ג אינו יכול ואין זה לעקור תקנת רבן גמליאלמהם אל תכתבוהו, 

____ 
 ( בד"ה רבי סבר.36
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ואם בטלו אינו מבוטל, דאם כן מה כח ב"ד יפה" משמע,  ,שאף זו מן התקנה"
מתקנת רבן "אף הוא  –יכול לבטל זה שלא בפני זה שזה שלרשב"ג אינו 

". ועפ"ז, אפי' אם רבי הי' סובר כרשב"ג ש"עדות שבטלה מקצתה לא גמליאל
והי' אומר שבדיעבד הוה מבוטל, ולא הי'  ,לא הי' מודה לרשב"גבטלה כולה" 

 חושש למה כח ב"ד יפה ולממזרות, כמו שהוא סובר בנוגע בטלו בפני ב"ד.

התקנה לא לבטל זה שלא בפני זה הוא חלק  –רש"י  נמצא, שלשיטת
 אינו חלק מתקנת רבן גמליאל. –מתקנת רבן גמליאל; ולשיטת התוס' 

 ג.

ונראה לומר, שסברת המחלוקת בין רש"י ותוס', הוא המשך למחלוקת 
 :37קודמת ביניהם

דהנה, בנוגע למ"ש בגמ' "בפני כמה הוא מבטלו )קודם תקנת רבן 
: 38נחמן אמר בפני ב' רב ששת אמר בפני ג'" כתבו התוס' גמליאל. רש"י(. רב

"לרב נחמן, אע"ג דבפני שנים איכא למיחש לממזרות, כדאמרינן בסמוך, 
מ"מ בפחות משנים, דאיכא למיחש טפי, אינו מבוטל.  –ואפ"ה הוי מבוטל 

 ובהא, אפילו רבי מודה דאמרינן מה כח ב"ד יפה".

רבן גמליאל הי' מקרים בהם נמצא, שלשיטת התוס', גם קודם תקנת 
אפי' רבי מודה שאינו מבוטל, משום שבהם איכא חשש ממזרות טפי מבטלו 

, שבזה, אפי' אחר תקנת רבן גמליאל סובר רבי שביטלו מבוטל. 39בפני ב"ד
 אינוואתי שפיר, שלשיטת התוס' לרשב"ג הדין דלא לבטל זה שלא בפני זה 

לממזרות טפי, וכמו שביארו  מכיון שבזה איכא חשש –מתקנת רבן גמליאל 
 –שם "כאן, אפי' כשידעו כולם, וגם האשה, שביטל הבעל מקצת מן העשרה 

 פעמים יטעו ויהיו סבורים שאחרים לא נתבטלו, ותנשא ע"י גיטה".

 

____ 
( בנוסף לזה שיש לומר, שדוקא לשיטת תוס' איכא חשש לממזרות טפי בביטול זה שלא בפני 37

ולכן אינו חלק מתקנת רבן גמליאל. משא"כ לרש"י, י"ל שהחשש לממזרות שוה זה מבביטול בפני ב"ד, 

 בשניהם, ולכן שניהם מתקנת רבן גמליאל.

 ( ד"ה ורב נחמן.38

( וכבר הקשה המהרש"א, שמלשון התוס' בדף לג, ב ד"ה רבי סבר "מילתא דרבי דיכול לבטל 39

ריכים לבטל בפני ב' הוה אפי' בפני אחד אע"ג דאין דבר שבערוה פחות משנים" משמע, שצ

 מדאורייתא, ונשאר בצריך עיון. אבל לכאורה מוכח, שהתוס' גם סוברים שהוא משום החשש דממזרות.
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 ד.

 –והנה, מובא בכמה ראשונים, דהא שביטלו בפחות משנים אינו מבוטל 
ש"אין דבר  דאורייתאאינו משום חשש ממזרות, כבתוס' הנ"ל, אלא מדין 

 שבערוה פחות משנים".

: "ואפשר, דמ"ד בפני ב' דינא קאמר דלא הוי ביטול, 40ובלשון הרמב"ן
: "דבעינן שנים, 41כדפרישית דהויא דבר שבערוה ואינה פחות מב'". ובריטב"א

: "רב 42, ודינא קתני". ובר"ןמשום דהוה לי' בדבר שבערוה שאינו פחות משנים
 נחמן דאמר בפני שנים, היינו טעמא משום דאין דבר שבערוה פחות משנים".

ואולי יש לומר, שכ"ה גם לשיטת רש"י. ולכאורה יש לדייק כן ממש"כ 
ולומר רש"י בנוגע לאמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל: "מותר לבטל 

נת רבן גמליאל". דלא כהתוס' אל תכתבוהו, ואין זה לעקור תק לשנים מהם
שכתבו "מילתא דרבי דיכול לבטל אפי' בפני אחד . . א"נ אפי' לא מהני בלא 
שנים, יכול לבטל בפני ב' זה שלא בפני זה". די"ל, דמכיון שלשיטת תוס' זה 

חשש ממזרות,  שאיןאז במקרה  –שצריך לבטל בפני ב' הוא מחשש ממזרות 
בטלה כולה", אינו צריך  לאה מקצתה כגון הכא דסובר רבי "עדות שבטל

לבטלו בפני ב'. אבל לרש"י, זה שגם במקרה שאין חשש ממזרות צריך לבטלו 
דאין דבר שבערוה  –צריך לבטלו בפני ב'  דמדאורייתאבפני ב', הוא משום 

 פחות משנים.

ועפ"ז י"ל שלרש"י, דזה שקודם תקנת רבן גמליאל מודה רבי דאינו 
כא חשש ממזרות טפי מבבטלו בפני ב"ד, אלא, זה מבוטל, אינו משום דאי

, ולכן, בכל מקרה מדאורייתאשאומר רב נחמן שצריך לבטלו בפני ב' הוה 
אפי'  –, "זה שלא בפני זה" ממזרותשהאיסור לבטל הגט הוא משום חשש 

 אם איכא חשש ממזרות טפי הוה מתקנת רבן גמליאל.

 

  

____ 
 ( לב, ב ד"ה הא דתנן.40

 ( שם ד"ה רב נחמן אמר בפני שנים.41

 ( שם ד"ה רב נחמן אמר בפני שנים.42
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י' דבתרא   ימא שליחות לא אל
 משליחותי' דקמא

 הת' שניאור זלמן שי' גינסבערג
 הת' שמואל ליב שי' הלוי פרידפעטיגו

 תלמידים בישיבה

 

נשנו כמה אופנים שיכול הבעל לבטל )שליחות(  43במשנה רפ"ד דגיטין
הגט לאחר שכבר שלחו ביד השליח, לפני שנתנו השליח ביד האשה, וא' 
מהם: "או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל" 

 )היינו ששולח שליח שני לבטל שליחות הראשון, קודם נתינת הגט(.

מהו דתימא לא אלימא שליחותי' ומקשה הגמ' "למה לי?" ומתרץ: "
דבתרא משליחותי' דקמא דליבטלי' )דאמרינן לי' לא עדיפת מיני'. רש"י( 

 קמ"ל".

אין ב"ד יכול לבטל  44וכתב הרש"ש: "נראה דהוא על דרך מה שאמרו
 דברי ב"ד חבירו עד שיהא גדול ממנו כו'".

היינו, שהקס"ד של הגמ' הוא, שכמו שב"ד שרוצה לבטל דברי ב"ד 
ירו, אינם יכולים לבטל דבריהם )עד שיהא גדול ממנו(, עד"ז הו"א בנדו"ד, חב

שכששולח שליח שני לבטל שליחות הראשון לא יהא כח בשליח השני, לבטל 
 שליחות הראשון.

ולפענ"ד, קשה קצת לפרש הקס"ד של הגמ' כך )לדמות משנתנו להדין 
 וק עיקרי ביניהם:שאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו כו'(, דהרי יש חיל

הדין במסכת עדיות הוא, שאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו עד שיהא 
לבטל  יכולים –אמרו  שהם בעצמםגדול ממנו. אבל כשב"ד רוצה לבטל מה 

 דבריהם.

 שהוא בעצמומה  –)ע"י שליח(  עצמוובנדו"ד, הבעל רוצה לבטל דברי 
 אמר, והוא ע"ד ב"ד שרוצה לבטל מה שהם בעצמם אמרו.

____ 
 ( לב, א.43

 ( עדיות פ"א מ"ה.44
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ואולי יש לומר הביאור בזה ע"פ החקירה הידועה שמביא כ"ק אדמו"ר 
בנוגע לגדרי שליח ביחס  46מהר"י ענגיל 45מלך המשיח שליט"א פעמים רבות

 להמשלח:

)א( מעשה השליח מתייחס אל המשלח, אבל לא כח העשי' של השליח 
כח העשי' שלו בטל אל המשלח, משא"כ שאר הכחות. )ג( ושאר כוחותיו. )ב( 

בטלים לגמרי אל  –כל כוחותיו, חפצו ורצונו שכל ומדות  –כל מציאותו 
 המשלח, עד כדי כך ש)ד( שהוא "כמותו דהמשלח" ויתירה מזו )ה( "ממש".

ועפ"ז י"ל, שהקס"ד דהגמ' הוא, שגדרו של שליח הוא באופן הא', שרק 
העשי'  כחהשליח הוא כמותו דהמשלח, או אפי' באופן הב', שאפי'  מעשה

מציאותו כמותו דהמשלח, וממילא  כלהוא בטל להמשלח, אבל מ"מ אין 
 "אמרינן לי' לא עדיפת מיני'".

מציאות השליח הוא כמותו דהמשלח,  כלאבל מסקנת הגמ' היא, ש
 וממילא הרי זה ממש הבעל בעצמו שמבטל השליחות.

 

 
 

ס' ינו  בתו אמר א ד"ה רב ששת 
ומגרש בו  חוזר 

 הת' חיים שלמה שי' הלוי טויבער
 תלמיד בישיבה

: "חוזר ומגרש בו או אינו חוזר 47בנוגע לגט שבטלו הבעל הקשו בגמרא
ומגרש בו )מי אמרינן בטל גיטא והוה לי' כחספא, או דילמא שליחותא 

____ 
סה"ש תש"נ ח"א  .340חכ"ה ע'  .303ואילך. ח"כ ע'  148ואילך. חי"ב ע'  323ח"ח ע'  לקו"שראה ( 45

 . ועוד.100. סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 152. סה"ש תנש"א ח"א ע' 133ע' 

 ( ראה בארוכה לקח טוב )להר"י ענגיל( כלל א. וראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' רסג סכ"ה בקו"א.46

 ( גיטין לב, ב.47
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דשליח הוא דבטיל לי' עד דהדר ומשוי לי' שליח אבל גיטא לא בטיל. רש"י(". 
"רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו, ורב ששת אמר אינו  –והביאו שם ב' דעות 

 חוזר ומגרש בו".

: "תימה, והא ריש לקיש ור' יוחנן 48והקשו התוס' על שיטת רב ששת
דיבור ומבטל מעשה . דפליגי בריש האומר בקידושין, משמע דמודו דלא אתי 

. וכתיבת גט לשמה הוי מעשה דאם כתב אדם ס"ת לשמה אינו יכול לחזור 
 ולבטל".

 – מעשהואולי יש לבאר מ"ש התוס' שכתיבת גט לשמה נחשב בגדר 
דלכאורה, הא דאמר רב ששת "אינו חוזר ומגרש בו" ו"בטל גיטא והוה לי' 

 לשמהנחשב שנכתב הוא מכיון דלאחר שביטלו הבעל אין הגט  –כחספא" 
ולא  מחשבהאינו בטל(, והרי הלשמה הוא  –)משא"כ גוף הגט שהוא בעין 

 ?מעשה

שלכן  – כמעשהמדוע נחשב כתיבת ס"ת לשמה  –וכן בנוגע לס"ת 
? ואף שא"א מעשהולא  מחשבההרי הלשמה הוא  –"אינו יכול לחזור ולבטל" 

יחשב לשמה דא"א להמעשה לה –להכוונה בלי המעשה, הרי כן גם להיפך 
 בלי המחשבה.

ואולי יש לפרש שאלת התוס': איך אפשר לומר שיכולים לבטל גט ע"י 
, כי הלשמה לעכב מעשהגט לשמה הוא  כתיבתהרי  –שבהגט  הלשמהביטול 

"צריך שיאמר הסופר  –הכתיבה  בתחילתבין בגט ובין בס"ת צ"ל רק 
כשיתחיל לכתוב ספר זה אני כותב לשם קדושת ספר תורה ומספיק לכל 

, "וכן יאמר הסופר בפיו כשמתחיל לכתוב שכותבו לשם פלונית 49הספר"
הוה  –. וא"כ, לאחרי שכבר כתב הגט לשמה 50אשת פלוני ולשמו של פלוני"

 מעשה, ואין ביטול הלשמה נחשב ככלום.

 

  

____ 
 וכו'.( בד"ה רב ששת אמר 48

 ( שו"ע יו"ד סרע"ד ס"א.49

 ( שו"ע אה"ע סקל"א ס"א. ס"ז.50
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יאור בתוס' ד"ה וידעה  ב  ושמעה 
 הת' שניאור זלמן שי' פבזנר
 תלמיד בישיבה

 

: "בראשונה הי' עושה ב"ד במקום אחר 51איתא במשנה רפ"ד דגיטין
 ומבטלו, התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם".

"מאי מפני תיקון העולם . . ריש לקיש אמר מפני תקנת  52ובגמ'
אחריו או לשלוח שליח, והוא לא יטרח בכל אלה עגונות )דאצרכיני' לילך 

 בשביל לעגנה. רש"י(".

חשיב עגון, דהכי נמי  –: "אע"ג דבדין לא מינסבא 53ואיתא בתוס'
: ובדין הוא אפי' תופס לא לכתוב, אלא, זימנין דבעי 54אמרינן בפ' כל הגט

שביק לה ואזיל, ומיעגנה  –למיזל למדינת הים, ולא משכח ספרא 
 ויתבה".

דלכאורה ישנו חילוק  –אורה צריך ביאור בהראי' שהביאו התוס' ולכ
 עיקרי בין העגון דהכא והתם:

לגרש את אשתו, אלא  רוצההתם, המדובר הוא במקרה שהבעל 
"דבעי למיזל למדינת הים, ולא אשכח ספרא שביק לה ואזיל". ובזה 

 חשיב עגון. –לא מינסבא  שבדיןאמרינן שאע"ג 

מי אמרינן שאע"ג דבדין  –רוצה לגרשה  אינואבל הכא, כשהבעל 
שהיא אינה יכולה למינסבא  עצם העניןלא מינסבא, חשיב עגון רק מפני 

 לאחר?!

שאינו ויש לומר הביאור בזה, ובהקדים: המקרה המקורי ד"ענוגה" 
דלא מינסבא, הוא במקרה שאליבא דאמת מותרת היא להינשא  בדין

____ 
 ( לב, א.51

 ( לג, א.52

 ( ד"ה ושמעה וידעה וכו'.53

 ( לעיל כו, א.54
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 55רים אותה. ולדוגמא: "שלאלאחר, אלא שמשום דבר צדדי אין אנו מתי
 יהיו עדים למיתת בעליהן, ותהיינה אסורות להנשא".

ואולי יש לומר, שהראי' שהביאו התוס' ממ"ש בפ' כל הגט הוא, 
שעיגון אינו רק במקרה שלפי האמת יכולה היא להנשא לאחר, אלא 

לא  שבדיןשאין עדים על מיתת הבעל וכיו"ב )כנ"ל(, אלא אפי' במקרה 
 מינסבא.

והראי' לזה הוא, ממ"ש בפ' כל הגט "זימנין דבעי למיזל למדינת 
שבנדו"ד,  –שביק לה ואזיל, ומיעגנה ויתבה"  –הים, ולא משכח ספרא 

לא מינסבא.  ובדין –לא נתן לה גט  בפועללגרשה, הרי  שרוצהאע"פ 
 ואעפ"כ חשיב עיגון.

 לא מינסבא ובדיןרוצה לגרשה  שאינוולכן, גם במקרה )כבמשנתו( 
 חשיב עיגון, מצד עצם הענין שאינה יכולה להנשא. –

הביאו תוס' ענין זה  לאוע"פ הנ"ל יש לבאר מה שלעיל בפ' כל הגט 
כי מכיון שהתם  –שאע"פ שבדין לא מינסבא עושים תקנת עיגונות 

הרי זה יותר  –לגרשה, ורק משום דבר צדדי לא עלה בידו  רוצההבעל 
דלא מינסבא, ורק שמשום דבר צדדי  שאינו בדיןדומה להעגון המקורי, 

 אין אנו מתירים אותה. ויותר מובן בפשטות שגם זה חשיב עגון.

משא"כ כאן, התוס' צריכים לחדש שגם במקרה שאין הבעל רוצה 
 חשיב עגון. –לגרשה 

 

  

 

 

 
____ 

 ( פרש"י משפטים כב, כג.55
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ות ו ביטול השליח א  ביטול הגט 
 הת' השליח מנחם מענדל שי' רייצעס
 שליח בישיבה

 שי' לעווילעווהת' מנחם מענדל ו
 תלמיד בישיבה

 א.

: "השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או 56איתא במשנה רפ"ג דגיטין
 הרי זה בטל". –ששלח אחריו שליח, ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא 

: "אמר רב ששת, ואמרי לה במתניתא תנא: גט זה לא יועיל, לא 57ובגמ' 
 דבריו קיימין". –יתיר, לא יעזיב, לא ישלח, ולא יגרש, יהא חרס, יהא כחרס 

ואח"כ שואל הגמרא: "חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו )מי אמרינן 
 בטל גיטא והוה לי' כחספא, או דילמא שליחותא דשליח הוא דבטיל לי' עד

 דהדר ומשוי לי' שליח אבל גיטא לא בטיל. רש"י(.

רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו, ורב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו, 
והלכתא כוותי' דרב נחמן. איני, והא קי"ל הלכתא כוותי' דר' יוחנן דאמר 
חוזרת )בקידושין בפרק האומר לחברו, אמר לאשה התקדשי לי במעות הללו 

בתוך שלשים בטלו הקדושין הואיל ובטלתן קודם לאחר שלשים וחזרה בה 
שיהו חלין, ה"נ ליבטיל גיטא. רש"י(. הכי השתא התם דיבור ודיבור הוא אתי 
דיבור ומבטל דיבור )מתחילה היתה מתקדשת על ידי הדיבור שנתרצתה 
בקדושין, אתי דיבור של חזרה ומבטל דיבור, ומיהו המעות לא בטלו שאם 

מקודשת. רש"י(, והכא נהי דבטלי' לשליחותא חזר וקדשה בהן מדעתה מ
דשליח גיטא גופי' מי קא בטיל )האי דאמר בטל הוא לשליח הוא דבטלי' 
שלא יהא שלוחו לגרשה בגט זה דאתי דיבור ומבטל דיבור, אבל גט שהוא 

 בעין אינו נפסל. רש"י(". ע"כ.

י' וצריך ביאור בתירוץ הגמרא ש"נהי דבטלי' לשליחותא דשליח גיטא גופ
הרי, מלשון המשנה "גט שנתתי לך בטל הוא" מובן בפשטות  –מי קא בטיל" 

____ 
 ( לב, א. 56

 ( שם, ב.57
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 שמבטל הגט עצמו, ולכאורה אין מקום להסתפק כלל?!

"משמע  58והנה מלשון הגמ' "גיטא גופי' מי קא בטיל" מדייקים התוס'
דאין לו כח לבטל". ולכן, אפי' אם ביטלו בפירוש אינו בטל. והתוס' מביאים 

"נהי דבטלי' מתורת שליחות מתורת גט לא  –ל הספרים" הגירסא של "כ
 בטלי'", ומפרש שלפי גירסא זו אם ביטלו בפירוש, מודה רב נחמן דבטל.

וגם בזה צריך ביאור, הרי "הגיע בשליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא"  
 הוה ביטול בפירוש, ואעפ"כ אמר רב נחמן אינו חוזר ומגרש בו?

 ויש לומר הביאור בזה:

שאלת הגמרא  –לפי גירסת "כל הספרים", שאם בטלו בפירוש הוה בטל 
"חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו" הוא רק על הלשונות שאמר ר' ששת 

הגט, ומסקנת  שליחותביטול הגט בפירוש, ואפשר לפשרם על  שאינם
הגמרא היא שמסתמא לביטול השליחות כיוון, דלמה לי' לבטל גוף הגט, 

 כ יחזור בו וירצה לגרשה.שמא אח"

הגט שזה ביטול  –אבל הלשון שבמשנה, "גט שנתתי לך בטל הוא" 
הגט הוה  –לפי גירסא זו  –שחוזר ומגרש בו, כי  לרב נחמןמודה  –בפירוש 

 דיבור, ואתי דיבור ומבטל דיבור.

ולפי הגירסא אצלנו, שאלת הגמ' "חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש 
גם הלשון המובא במשנה "גט  –הלשונות שבהם מבטלים גט  כלבו" הוא על 

הגט  שאין. ואעפ"כ סובר רב נחמן בפירוששנתתי לך בטל הוא" דהוה ביטול 
בטל, מכיון שהגט הוה מעשה, ואין דיבור מבטל מעשה. ולכן על כרחך צריך 

 .השליחותלומר שהוא מבטל 

שלא יהא וכמו שפרש"י "האי דאמר בטל הוא, לשליח הוא דבטלי', 
אינו  –שלוחו לגרשה בגט זה, דאתי דיבור ומבטל דיבור. אבל גט שהוא בעין 

שנתתי לך בטל הוא", הנה מכיון  גטנפסל". כלומר, שאע"פ שהלשון הוא "
 שאין דיבור מבטל מעשה על כרחך "לשליח הוא דבטלי'".

 

 
____ 

 ( בד"ה התם דיבור ודיבור הוא.58
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 גוף הגט או חלות הגט ביטול
 הת' צבי שי' שפינדלר
 תלמיד בישיבה

 א.

 :59בנוגע גט שביטלו הבעל איתא בגמרא

"חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו )מי אמרינן בטל גיטא והוה לי' 
כחספא, או דילמא שליחותא דשליח הוא דבטיל לי' עד דהדר ומשוי לי' 
שליח אבל גיטא לא בטיל. רש"י(. רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו, ורב ששת 

 א כוותי' דרב נחמן.אמר אינו חוזר ומגרש בו, והלכת

איני, והא קי"ל הלכתא כוותי' דר' יוחנן דאמר חוזרת )בקידושין בפרק 
האומר לחברו, אמר לאשה התקדשי לי במעות הללו לאחר שלשים וחזרה בה 
בתוך שלשים בטלו הקדושין הואיל ובטלתן קודם שיהו חלין, ה"נ ליבטיל 

 גיטא. רש"י(.

י דיבור ומבטל דיבור )מתחילה הכי השתא התם דיבור ודיבור הוא, את
היתה מתקדשת על ידי הדיבור שנתרצתה בקדושין, אתי דיבור של חזרה 
ומבטל דיבור, ומיהו המעות לא בטלו שאם חזר וקדשה בהן מדעתה 
ממקודשת. רש"י(. והכא נהי דבטלי' לשליחותא דשליח, גיטא גופי' מי קא 

הא שלוחו לגרשה בגט בטיל )האי דאמר בטל הוא לשליח הוא דבטלי' שלא י
 זה דאתי דיבור ומבטל דיבור, אבל גט שהוא בעין אינו נפסל. רש"י(". ע"כ.

וצריך ביאור בשאלת הגמ' "והא קי"ל הלכתא כוותי' דר' יוחנן דאמר 
דלכאורה, כל השקו"ט "חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו"  –חוזרת" 

בטל גיטא והוה לי' כחספא,  , "מי אמרינןגוף הגטמלכתחילה היתה רק בנוגע 
או דילמא שליחותא דשליח הוא דבטיל לי' . . אבל גיטא לא בטיל", אבל לא 

 דלכו"ע לא מהני; – חלות הגטבנוגע ל

ואיך שואלים על רב נחמן שאמר שאין הגט בטל, מזה שבקידושין ר' 
 ?מחלות הקידושיןיוחנן אומר שיכולה האשה לחזור 

 

____ 
 ( גיטין לב, ב.59



 הה'תשע"ג' תמוז  -כ"ח סיון 

 
99    
 

 

 ב.

 :60בקידושין שם ויובן זה בהקדם הסוגיא

"האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום . . וחזרה בה מהו. 
ר' יוחנן אמר חוזרת, אתי דיבור ומבטל דיבור. ריש לקיש אמר אינה חוזרת, 

 לא אתי דיבור ומבטל דיבור.

איתיבי' ר' יוחנן לריש לקיש: ביטל, אם עד שלא תרם ביטל )האומר 
ו מלהיות שלוחו או בפניו או שלא בפניו. רש"י( לשלוחו צא ותרום וחזר ובטל

אין תרומתו תרומה. והא הכא דדיבור ודיבור הוא, וקאתי דיבור ומבטל  –
)ואע"פ שלא חלו מיד הוי  דכי מעשה דמודיבור. שאני נתינת מעות ליד אשה, 

מעשה מיהא לחול אחר שלשים והא דקרי לי' דיבור משום דלאו מעשה 
 אתי דיבור ומבטל מעשה.ממש הוא. רש"י(, ולא 

איתיבי': השולח גט לאשתו, והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח, ואמר 
הרי זה בטל. והא נתינת גט ליד שליח דכי נתינת  –לו גט שנתתי לך בטל הוא 

מעות ליד אשה דמי, וקתני הרי זה בטל. התם נמי, כל כמה דלא מטא גיטא 
 ע"כ. דיבור". לידה דיבור ודיבור הוא, אתי דיבור ומבטל

כעין אלא גם  דיבורדיבור מבטל לא רק  –נמצא, לכאורה, שלפי ר' יוחנן 
 , ע"ד נתינת מעות לקידושין שיחול רק לאחר שלושים יום.מעשה

 והנה בנדו"ד, נתינת הגט לשליח הוא ג"כ כעין מעשה.

ועפ"ז י"ל, ששאלת הגמ' "והא קי"ל הלכתא כוותי' דר' יוחנן דאמר 
דיבור מבטל )לא רק  –ולהלכה  –חוזרת" הוא, שלכאורה לשיטת ר' יוחנן 

 בטל. גוף הגטוהוה  – כעין מעשהגם  אלא( ,דיבור

ותירוץ הגמ' היא: "הכי השתא התם דיבור ודיבור הוא אתי דיבור ומבטל 
' יוחנן וריש לקיש בקידושין הוא רק האם דיבור שהמחלוקת בין ר –דיבור" 
( גם כשיש כעין מעשה )נתינת הגט לשליח( חלות הגט) חלק הדיבורמבטל 

 ( לכו"ע לא בטל.גוף הגטביחד עם הדיבור, אבל חלק המעשה )

 

 

____ 
 נט, ב. –( נח, ב 60
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 ג.

על רב ששת שאמר אינו חוזר  61וע"פ הנ"ל יובן מה שהקשו התוס' בגיטין
ש ור' יוחנן דפליגי בריש האומר בקידושין, ומגרש בו "תימה, והא ריש לקי

משמע דמודו דלא אתי דיבור ומבטל מעשה . . וכתיבת גט לשמה הוי מעשה, 
דאם כתב אדם ס"ת לשמה אינו יכול לחזור ולבטל. וי"ל דכל זמן שלא הגיע 

 ליד האשה, לא חשיב גמר מעשה":

 הרי –לכאורה אינו מובן למה הקשו התוס' על שיטת רב ששת כאן 
התוס' בעצמם אומרים, שהמקור לשאלתם הוא מזה ש"ריש לקיש ור' יוחנן 

, משמע דמודו דלא אתי דיבור ומבטל מעשה", בקידושיןדפליגי בריש האומר 
ע"ד מה שהגמ' שואל על  בקידושיןולכאורה, הו"ל להתוס' לשאול על ר' יוחנן 

רב ששת "איתיבי', השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח, 
הוא הרי זה בטל, והא נתינת גט ליד שליח דכי  –ואמר לו גט שנתתי לך בטל 

נתינת מעות ליד אשה דמי וקתני הרי זה בטל". ולתרץ, שגם לר' יוחנן "כל 
 הוא אתי דיבור ומבטל דיבור".כמה דלא מטא גיטא לידה דיבור ודיבור 

אבל ע"פ הנ"ל שהמחלוקת בין ר' יוחנן וריש לקיש בקידושין הוא רק 
( גם כשיש כעין מעשה ביחד עם חלות הגטהאם דיבור מבטל חלק הדיבור )

אתי שפיר, כי זה  –( לכו"ע לא בטל גוף הגטהדיבור, אבל חלק המעשה )
מכיון שר' יוחנן בקידושין לא שלא הקשו התוס' על ר' יוחנן בקידושין, הוא 

( גם כשיש חלות הגט, אלא שדיבור מבטל דיבור )גוף הגטאמר שדיבור מבטל 
עם הדיבור כעין מעשה. משא"כ רב ששת, כשהוא אומר "אינו חוזר ומגרש 

שהיא בטל, ועל זה מתעוררת שאלה הרי אפי' לר' יוחנן  גוף הגטבו" מדבר על 
ס' צריכים לבאר שנתינת הגט לשליח לא אין דיבור מבטל גוף המעשה. והתו

 הוה מעשה.

 וכל זה לפענ"ד בלבד.

 

 

 

____ 
 ( ד"ה רב ששת אמר וכו'.61
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ו ם אצל אשת  קיד
 א' התמימים

 
: "השולח גט לאשתו . . קידם אצל אשתו או 62איתא במשנה רפ"ד דגיטין

 הרי זה בטל". –ששלח אצלה שליח, ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא 

מהו דתימא, כי לא אמרינן  ומדייקת הגמ': "קדם הוא אצל אשתו למה לי.
 לצעורה קא מיכוין, ה"מ לשליח, אבל לדידה, ודאי לצעורה קא מיכוין, קמ"ל".

דהיינו, אם לא הי' אומר במשנה ש"קידם אצל אשתו הרי זה בטל", הוה 
בדעתו  63אמינא שמי שקידם אצל אשתו ודאי לצעורה קא מיכוין, ו"אין

וקמ"ל במשנה ש"בטל הוא", לבטלו אלא לצעורה בעלמא חדש או חדשים". 
 ולא אמרינן דלצעורה קא מיכוין.

:"הואיל וקדם לומר לה כן, ולא השתדל 64ובסברת ההו"א כתב המאירי
 אין זה אלא שהוא מיכוין לצערה". –לומר כן לשליח 

: "וצ"ב, די"ל דאינו יודע באיזה דרך הלך 65והקשה על זה הישא ברכה
יעבור הזמן ולא יגיע אצלה עד  השליח, וקשה לו לחפש בכל הדרכים, וגם

שיתן לה השליח את הגט, ועל כן הלך מיד אצל אשתו, מאחר שיודע בבירור 
 היכן היא".

ולכאורה אין זו קושיא על המאירי, שהרי מובן שלריבותא נקט המשנה 
"קידם אצל אשתו", וקמ"ל שאפי' במקרה שהו"א לצעורה קא מיכוין, כי כן 

ומ"מ לא השתדל לומר לו אלא הלך אצל אשתו ידע באיזה דרך הלך השליח, 
 אעפ"כ בטל הוא. –

וכדמצינו בהתחלת המשנה: "השולח גט לאשתו והגיע בשליח . . ואמר 
 לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל";

ומדייקת הגמ': "הגיעו )הוי משמע שרדף אחריו והשיגו. רש"י( לא קתני, 
ך והי' לו לזה דרך לשם ואפי' ממילא )שנשתהה שליח בדר –אלא הגיע 

____ 
 לב, א.( 62

 ( לשון רש"י שם ד"ה ולא אמרינן.63

 ( שם בד"ה אמר.64

 ( שם אות ד'.65
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 וראהו, ואפ"ה בטל. רש"י(, ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין".

והרי, גם כאן אפשר לשאול, אולי באמת רצה לרדוף אחריו, אלא שהגיע 
 –בשליח לפני שהתחיל לרדוף אחריו. אבל בדרך כלל, אם לא רדף אחריו 

 הו"א דאמרינן שלצעורה קא מיכוין. 

דאפי'  –קט המשנה הגיע ולא הגיעו, לרבותא נקט אלא, דפשוט שאם נ
הגיע בשליח ולא חשב לרדוף אחריו כלל, אעפ"כ בטל הוא, ולא אמרינן 

 דלצעורה קא מיכוין.

ועד"ז בנוגע "קידם אצל אשתו", דאע"פ שאפשר לפרשו במקרה שלא 
ידע הדרך שהלך השליח, מובן שהמשנה לרבותא קמ"ל, שאפי' אם ידע הדרך 

אעפ"כ בטל  –ליח, ולא השתדל לומר לו אלא הלך אצל אשתו שהלך בו הש
 הוא, ולא אמרינן דלצעורה קא מיכוין.

 

 

 

י  והוא עומד וצווח לשיטת רש"
 א' התמימים

 
: "השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או 66איתא במשנה רפ"ד דגיטין

 הרי זה בטל". –ששלח אחריו שליח, ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא 

"הגיעו )הוי משמע שרדף אחריו והשיגו. רש"י( לא קתני, אלא : 67ובגמ'
הגיע ואפי' ממילא )שנשתהה שליח בדרך והי' לו לזה דרך לשם וראהו ואפ"ה 

 בטל. רש"י(, ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין".

אין בדעתו לבטלו אלא לצעורה בעלמא חדש או  –ופרש"י: "ולא אמרינן 
 ו הי' רודף אחריו לבטולי".חדשים, שאם הי' בדעתו לבטל

____ 
 ( לב, א.66

 ( שם.67
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(, דלא אמרינן שכוונתו לבטל הגט לגמרי, 69)ועד"ז ברע"א 68ופי' הרשב"א
אלא אמרינן שכוונתו להשהות מליתן הגט עוד חדש או חדשיים, אבל אם 

 נותנו עכשיו ודאי אינה מגורשת.

ועפ"ז הקשה הרשב"א, דמאי נפקא מינה אם כוונתו לבטלו לגמרי או רק 
ין כך אין השליח רשאי ליתן הגט להאשה עד שיאמר לו הבעל לעכבו, הרי ב

. ופי' בענין אחר, דלא אמרינן לצעורה הוא דקא 70עכשיו אני רוצה ליתנו
מיכוין, כלומר דלא אמרינן שבאמת לא איכפת לי' אם נותן לאשה מיד, אלא 
שרוצה לצחק בו. וקמ"ל, דהוה ביטול גמור, ואפילו ריח הגט אין בו )וראה 

 גיטין דפי' ברש"י עד"ז(. בתורת

הקשה: "וא"ת, פשיטא שהוא בטל היאך הי' לנו לומר  71והנה התוס'
שאינו בטל והוא עומד וצווח". ובסגנון אחר: הבעל אומר בטל הוא, ואתה 
אומר דאינו בטל, ובאמת רוצה שיתן הגט לאשתו, אלא עושה צחוק. ועיי"ש 

 תירוצו.

ת התוס' מעיקרא, דפירש, שאפי' ויש להעיר, שלפי פי' רש"י סליק קושיי
חודש  לשהות, אלא עכשיוהיינו דאין לשליח ליתן הגט  –אם כוונתו לצעורה 

הוא  דעכשיו, כפשוטואו חדשיים. נמצא, שאמירתו "בטל הוא" מפרשינן 
 בטל, והשאלה היא האם הגט בטל לעולם, או רק לחודש או חדשיים.

 

 

 

 

 

 

 

____ 
 ( שם.68

 ( שם.69

 וראה רע"א דפי' הנפק"מ לרש"י.( 70

 ( ד"ה ולא אמרינן וכו'.71
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ל נהגה  כה ומ

 

 

 הערות בסדר ברכת הנהנין
רטען  הת' מנחם מענדל שי' בוימגא 
 תלמיד בישיבה

 יש לשאול רב מורה הוראה –הבא לקמן הוא לפענ"ד, ובנוגע לפועל 

 א.

 וזלה"ק: ,בסדר ברכת הנהנין פ"א ה"ו כותב רבינו הזקן

צריך  –"היו לפניו פרי האדמה ופרי העץ, וברך תחילה על פרי האדמה 
לחזור ולברך על פרי העץ, כי לא נפטר בברכת בפה"א אלא כשברך עליו, ולא 
כשברך על פרי האדמה. בד"א במברך סתם, אבל אם נתכוין לפטור בברכתו 

ת פרי העץ יצא . . ויש חולקין על זה ואומרים שאפילו נתכון לפטור בברכ
בפה"א את פרי העץ המונח לפניו, לא יצא. וצריך לחזור ולברך בפה"ע . . 
לפיכך, למעשה צריך ליזהר שלא להתכון לעולם לפטור פרי העץ בברכת 

 ".כדי לברך לדברי הכלבפה"א, 

 :, וז"לפסק הגרא"ח נאה 1והנה, בקצות השולחן

צריך  –"היו לפניו פרי האדמה ופרי העץ, ובירך תחילה על פרי האדמה 
. יצא – ואם נתכוין לפטור בברכתו גם פרי העץלחזור ולברך על פרי העץ. 

ואפילו לא הי' פרי העץ עדיין לפניו בשעה שבירך. אבל צריך ליזהר שלא 

____ 
 ( סמ"ט ס"ד.1
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 להתכוין לעולם לפטור פרי העץ בברכת פרי האדמה".

 שסובר ,היינוד. שםפסק זה, לסדר ברכת הנהנין וציין כמקורו של 
 סק כדעה הא'.ושאדה"ז פ

מש"כ "צריך ליזהר מד – 2, מלשון רבינו הזקן לא משמע כןוהנה לכאורה
צריך בדיעבד " משמע, שאפילו כדי לברך לדברי הכלשלא להתכון לעולם . . 

לא צריך ליזהר ש – לדברי הכללחזור ולברך, כדעה הב'. אלא בכדי שיברך 
 .לפטרותכון לה

, שאפילו אם בפועל 3שוב ראיתי, שכן פסק הצ"צ להדיא בחידושיוו
 צריך לחזור ולברך עליו. –נתכוון לפטור את הפרי 

 ב.

ברפ"ג מבאר רבינו הזקן, ש"תערובת שני מינין מעורבין יחד ואין 
ברכותיהם שוות, אם אחד הוא העיקר והשני אין נותנין בו כי אם לתקנו 

בין מברכה ראשונה בין  ,הרי העיקר פוטר את הטפל בברכתו –ולהכשירו 
 מברכה אחרונה".

שני מינים, שא' הוא העיקר,  תערובת ומבאר, שיש בזה ב' סוגים: א(
והשני טפל לו; ב( "אינן מאכלין מעורבים זה עם זה כלל, אלא שאוכל שניהם 

 .4ון"יחד, ועיקר האכילה הוא מין אחד, והשני אינו בא אלא מחמת הראש

 , ומהם:בין ב' הסוגיםנפק"מ  ויש כמה 

)א( בסוג הא', נפטר הטפל בברכת העיקר, ואינו מברך עליו כלל, "אפילו 
הטפל נפטר בברכת העיקר  –משא"כ בסוג הב'  ;5אוכל אח"כ המילוי לבדו"

עליו תחילה  צריך לברךרק כשאוכלם ביחד, "אבל מה שאוכל אח"כ לבדו 
 .6וסוף"

____ 
 .בסדר ברכת הנהנין עם מקורות ציונים והערות )ברוקלין, תשע"ד(כבר העירו בזה ( שוב ראיתי, ש2

"לכאורה ממשמעות לשון אדה"ז "כדי לברך לדברי הכל" משמע שגם בדיעבד לא יצא, ויש לו  שם:ו

שפסק שאפי' בדיעבד לא  דלקמןלברך על העץ )אף שאינו "לדברי הכל"(". והביאו שם מחידושי הצ"צ 

 ]ותמוה, שעכ"ז נקטו בפשיטות כדעת הגא"ח נאה[. יצא.

 ר"ח"(.ואילך )"כדעת רש"י והפ י, אברכות ( 3

 ( ה"ח ואילך.4

 ( ה"ז.5

 ( הי"א.6
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ברכה אין צריך להחמיר ליקח קצת . . ולברך עליו, כי הוא )ב( בסוג הא', "
. . לטעום תחלה ממנו מעט כדי  מדת חסידות" –משא"כ בסוג הב'  ;5"לבטלה

לברך עליו לפני  חייב –. ואם הטפל חביב עליו 7לברך עליו ברכה המיוחדת לו"
 .8העיקר

נחשב  תימ –ויש לעיין מהו גדר "תערובת שני מינין מעורבין יחד" 
 :מעורב זה עם זהכ

 כותב רבינו הזקן: 9בשו"עהנה, 

ח או עם היי"ש ביחד, אבל י"וכל זה בפת או מאכל אחר שאוכל עם המל
צריך לברך עליו תחלה וסוף, כיון שבאכילה זו איננו  –מה שאוכל אח"כ לבדו 

טפל כלל, וגם מתחלה לא נעשה טפל אלא בשעת אכילתו אותם יחד, ולא 
 כדבר אחד ממש שעי"ז נעשו – כאפי' או בישול יחדמתחלת עשייתם 

 .10אף אם אוכלו אח"כ לבדו" ,שהעיקר פוטר את הטפל ,לברכה

צריך להיות מעורב ע"י  – תערובתלחשב היות נומזה משמע, שבכדי ל
 .11אפי' או בישול

 –אבל, מזה שבסדר ברכת הנהנין לא הזכיר רבינו הזקן מאומה עד"ז 
נחשבים  –, כגון סלט וכיו"ב נתבשלו יחדלא גם אם לכאורה, שמשמע 

 כתערובות עיקר וטפל.

בסדר ברה"נ,  שמפורשהביא ב' ראיות  12בס' שמירת הברכותוהנה, 
לברך על כל אחד  –צריך  13אם יש חתיכות שעומדים בעינם בתבשילאפילו ש

____ 
 ( הי"ד.7

 ( הט"ו.8

 ( סי' ריב ס"ה.9

, הביא העורך ק"גתשע"ג( סרי"ב ס ,עוז והדרהוצאת ( במשנה ברורה עם "לקוטי דברי הרב" )10

משו"ע אדה"ז סר"ד סי"ז.  –בפשטות ראי' שלאדה"ז דיני עיקר וטפל של תערובות היינו רק בתבשיל 

בטלה הראי' במילא שם יראה שגם שם מדובר אודות תערובות מאכל ומקשה, ו כל המעיין ,והנה

 אמנם בשולחנו אדה"ז סובר כן, אבל משם אינו ראי'([. ו)

 ( ועד"ז כתב בערוך השולחן ריש סי' ריב. עיי"ש.11

 .21הערה  123( ע' 12

בכף אחת עם לשונו שם: "ויש הסוברים, שאם כל חתיכה עומדת בפני עצמה )ואינה נאכלת זה ( ו13

אינם נחשבים לתבשיל אחד, וצריך לברך על כל דבר ברכה המיוחדת לו". וציין שם  –שאר המינים( 

 לערוה"ש הנ"ל.
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 .ברכתו הראוי' לו, ואינו נחשב כעיקר וטפל

 , וכדלקמן:אמנם לפענ"ד, אין שום ראי' מהם כלל וכלל

א( פ"ז ה"י. ושם: "כיון שנתבשלו יחד ונעשו תבשיל אחד". ומזה מביא 
, ובמילא אינו נחשב יתכן שלא נעשו תבשיל אחד –ראי' שאפילו בבישול 

 .לעיקר וטפל

אמנם, כל המעיין יראה ששם מדובר אודות תערובות מאכל ומשקה 
 .15בהמשך שםכמבואר  ,14)דבש(, שדיניהם שונה מסתם תערובות

ב( פ"ו ה"י. ושם: "ואצ"ל אם מתחלה טגנם בדבש או בשלם עם בשר 
רק ונשתבחו . . הרי הדבש או טעם ושמן הבשר טפל אליהם ונפטר בברכתם )

דהמדובר הוא אודות פירות  ., וצריך לברך עליו שנ"ב("הבשר שבעין אינו טפל
נשתבח טעמם.  ,לם יחד עם בשרוטעמם ע"י בישול, אמנם ע"י ביש הורעש

אם לא נעשו תבשיל אחד, מכיון  –ומזה רוצה לדייק, שאפילו בבישול 
 צריך לברך על כ"א בנפרד. –שהבשר והפירות הם בעין 

אם מעיינים, רואים ששם מדובר כשאוכל הפירות בלי הבשר,  –ושוב 
אלא ששומן הבשר טפל לפירות, וע"ז מוסיף אדה"ז בסוגריים, שמ"מ הבשר 

מדובר כלל אודות עיקר וטפל!  ואינומו השומן, שבעין אינו טפל להפירות כ
 אודות הלכה זו. 16חי' צ"צבועיין גם 

 

 
 

____ 
דבטפילה המעורבת לא שייך עיקר וטפל אלא כשאוכלם ביחד, כמו כשמבשלים וז"ל הערוה"ש: "

אם אפילו אם אינו נלקח בכף גרויפי"ן עם קטניות או עם תפוחי אדמה שלוקחין בכף אחת זה וזה, ואז, 

רק מין אחד, ג"כ הוי טפל, אבל הבשר אוכלין בפ"ע או קודם התבשיל או אח"כ, אין זה עיקר וטפל, 

וה"ה אם ליקט תפוחי אדמה מתוך התבשיל ואוכלן בפ"ע מברך עליהם בפה"א, אם התבשיל ברכתו 

יחד עם התבשיל, נעשים בטלים מזונות או שהכל, וכן להיפך בבשר כשחתכן לחתיכות קטנות ואוכלן ב

 וטפלים להתבשיל, וכיו"ב בכל הדברים". 

שזה שחתיכת בשר גדולה אינה טפילה  –חסר מן הספר שם העיקר "ד, בשמירת הברכות נלפעו

 להתבשיל הוא מפני שנאכלת לפני או לאחרי התבשיל, ולא מחמת שאינה נאכלת נאכלת בכף אחת.

 פ"ג. –מבואר דיני עיקר וטפל  ובפרק ( ולכן הובא דין זה בפ"ז, ולא בה14

 .הי"ט( 15

 ( ט, ד.16
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ניות  גדר לחמ אור השיטות ד בי
 וטרוקנין

 הת' מנחם מענדל שי' גרין
 תלמיד בישיבה

מבאר רבינו הזקן שיש מיני לחמים ש"אין דרך רוב  17בסדר ברכת הנהנין
בני אדם לקבוע סעודה עליהם", ולכן "לא תקנו לברך המוציא ובהמ"ז אלא 
במ"מ ומעין ג' עד שיאכל כשיעור קביעות סעודה". והם: )א( לחמניות; )ב( 

 טרוקנין; )ג( פת הבאה בכסנין.

 ומביא ב' שיטות בהגדרת "לחמניות" ו"טרוקנין":

חמניות" הם "מיני לחמים דקים ורכים, שהיתה בלילת הקמח במים א( "ל
בלילה רכה, ולא עבה כעיסת לחם גמור הנילושה ומתגלגלת בידים, אלא 
כעיסת סופגנין שאי אפשר לגלגלה בידים, ואפאו בתנור או במחבת בלי 

 משקה";

ו"טרוקנין" הם "שבוללין קמח במים בלילה רכה יותר מדאי, אלא 
ך גומא וחלל שבכירה או תנור עד שנעשה עב קצת אחר האפיי'. ששופכין לתו

וכן אם שפך הרבה לתוך מחבת עד שנעשה עב קצת אחר האפיי' )שקורין 
בלינעס(. אבל אם לא שפך לתוך גומא אלא על גבי קרקע הכירה והתנור 
ומתפשט שם עד שנעשה דק מאד אחר האפיי', והיא נקראת טריתא, אין עלי' 

לענין חלה, ואין מברכין עלי' אלא במ"מ ומעין ג' אפילו קבע תורת לחם כלל 
 סעודתו עלי'".

ב( "לחמניות" הם רק "בבלילה רכה יותר מדאי, או שנעשו רקיקין דקין 
 מאד אחר האפיי' כטריתא, ואף אם אין הבלילה רכה יותר מדאי";

ו"טרוקנין" הם רק "כשבלילת העיסה רכה יותר מדאי, אבל כשאינה רכה 
מדאי אף שא"א לגלגלה בידים, אלא טורפן בכף הקערה, ואפאו בתנור  יותר

 –או במחבת בלי משקה, ונעשה עב קצת אחר האפיי' ולא דק מאד כטריתא 
 לחם גמור הוא ומברכין עליו המוציא ובהמ"ז בכזית".

____ 
 ו.-( פ"ב ס"ה17
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 ולסיכום:

 שיטה ב' שיטה א' 

בלילה רכה יותר 
דק –מדאי   

המוציא בשיעור קביעת  מזונות גמור
 סעודה

בלילה רכה יותר 
עב –מדאי   

המוציא בשיעור קביעת 
 סעודה

המוציא בשיעור קביעת 
 סעודה

 בלילה רכה 
עב –רגילה   

המוציא בשיעור קביעת 
 סעודה

 המוציא גמור

 בלילה רכה 
דק –רגילה   

המוציא בשיעור קביעת  ]אדה"ז לא הביאו18[
 סעודה

 

 ויש לבאר בדרך אפשר סברת המחלוקת:

 –באם נאפה באופן שנעשה עב  האפיי', הא', נוגע בעיקר צורתלדיעה 
מברכים  –מברכים עליו המוציא ב"שיעור קביעות סעודה", ובאם נאפה דק 

 עליו מזונות;

 אינו נוגע כל כך. –האפיי'  הבלילה, קודםאך צורת 

אפייתו, באם הי' הבלילה  קודם הבלילה,ודיעה הב', נוגע בעיקר צורת 
ים עליו המוציא רק ב"שיעור קביעות סעודה", ובאם לא הי' מברכ – מאדרכה 

 מברכים עליו המוציא תמיד; –רכה כ"כ 

 אינו נוגע כל כך. – עכשיו, איך שהוא האפיי'אך צורת 

. כי בלילה קצת]אבל אעפ"כ בהכרח לומר שאפי' לדיעה זו עדיין נוגע 
יא רק אינו המוציא גמור, ומברכים עליו המוצ –רכה רגילה שנאפה דק 

 הוא דק, אינו משביעו כל כך[.שעכשיו ב"שיעור קביעות סעודה". כי מכיון 

 

 

____ 
 קצח, א.צ"צ חידושי ה( וראה 18
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ישין ענף  שליש גדיל וב' של
 הת' שניאור זלמן שי' רייצעס
 תלמיד בישיבה

 
 :19כותב רבנו הזקן בהלכות ציצית

 –"צריך שיהי' בכל חוט מהח' חוטין אורך י"ב גודלין . . אלו הי"ב גודלין 
מודדין לאחר שעשה כל הכריכות והקשרים, ומתחילין למדוד אותן משפת 

 אין למדוד בכלל החשבון". עכ"ל.  –הכנף. אבל כל מה שמונח על הכנף 

דהיינו שהחשבון של הי"ב גודלין מתחיל משפת הכנף ולא מן הנקב, ומן 
 הנקב צריך להיות עכ"פ י"ד גודלין. 

 :20והנה, אח"כ כותב רבנו הזקן

גדיל, וב'  –ציצית שיהי' שליש אורך החוטין, דהיינו ד' גודלין "נוי 
ענף. ואפילו האריך הציצית יותר מי"ב גודלין, צריך שיהי' שליש  –שלישין 

האורך גדיל. והקשרים והכריכות ביחד הם נקראים גדיל בכל מקום, ובין הכל 
 לא יהי' אלא שליש אורך החוטין דהיינו ד' גודלין". ע"כ.

דהיינו והנה ממה שכותב אדה"ז ש"נוי ציצית שיהי' שליש אורך החוטין 
גדיל" משמע, לכאורה, שחשבון זה מחשבים דוקא מהחלק של ד' גודלין 

 –החוט שנחשב להשיעור של י"ב גודלין, ולא מהחלק המונח על כנף הבגד 
 בכלל החשבון".אין למדוד שכנ"ל, "כל מה שמונח על הכנף, 

אינם נחשבין בכלל  –ועפ"ז נמצא, שחלק החוטין המונח על הכתף 
 השליש גדיל לנוי המצוה, והד' גודלין גדיל הם משפת הבגד דוקא.

אך אולי יש לומר, שאין כוונת אדה"ז כשכותב "שליש אורך החוטין 
כי המדובר כאן הוא  –" לשלול החלק שמונח על הכנף דהיינו ד' גודלין

שאין לעשות  י"א" 21הסימן בסוףוכמו שכותב  – אחדבציצית שנעשה בנקב 
הציצית בבגד כמו שאנו עושים אלא יעשה ב' נקבים בבגד", דהיינו שע"ע 

____ 
 .ז-הס" אי"( ס19

 כט. 'סעי (20

 לה. 'סעי (21
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וכשיש נקב אחד, הרי בדרך ממילא הקשרים  –מדובר כשיש רק נקב אחד 
 הבגד. משפתוהכריכות מתחילין 

דהיינו ן ולכן י"ל, שזה שאדה"ז כותב "נוי ציצית שיהי' שליש אורך החוטי
הוא חלק  כל הגדילגדיל", הוא מכיון שבציצית שנעשה בנקב אחד  ד' גודלין

 ;ד' גודליןמהי"ב גודלין, ולכן אומר ששליש הגדיל הוא 

אבל בציצית הנעשה בב' נקבים, שאז חלק הגדיל מונח על שפת הבגד, 
עדיין נחשב לשיעור שליש  –י"ל שאע"פ שאינו נחשב לשיעור י"ב גודלין 

 לנוי המצוה.גדיל 

 ולא באתי אלא להעיר.
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 לעילוי נשמת
 ע"הדוב ב"ר  יצחקר' 

 "עכסלו ה'תש ח"ינלב"ע 
  הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם

 
   

 

 לזכות
 טילא ביילאבן  אברהם צביהרה"ח 

  יוטא רבקה בתחי' וזוגתו 
 וויקאבת  ליבא רייזלוזוגתו  ישראל דודובנם הרה"ח 

 שיחיו

* 
 ולזכות

 שתחי' חנהבת  וויקא

שיזכו לראות נחת רוח מכל יוצאי חלציהם ולקבל פני משיח 
 צדקנו מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות תיכף ומיד ממש

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 לעלוי נשמת

 ע"ה משהבן  יעקב ישראל יוסףר' 
 ע"ה ראובןבת  פערלומרת 
 ע"ה משהבן  נחוםור' 

 

   

 לעילוי נשמת
רףב"ר יהושע הרה"ח ר'   ז"ל גדלי' קא 

 נלב"ע כ"ט כסלו ה'תשס"ט
 ע"ה ציון נמירובסקינבבת ר'  חי' צבי'מרת 

 אב ה'תשס"ו-נלב"ע י"ד מנחם

* 

 ולזכות
 חי' רבקהבן  פנחסהרה"ח המשפיע ר' 

לדא  וזוגתו מרת   שרה לאהבת  חי' גא 
רף שיחיו  קא 

 'חי' צביבן  שמואל אבאובעלה הרה"ח ר'  נחמה דינהובתם מרת 
, לוי יצחק, הת' דובער, הת' רבקה, מנחם מענדלוילדיהם: הת' 

 ציוןנושמעון ב שניאור זלמןהחיילים בצבאות ה' 

 נמירובסקישיחיו 
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 לעילוי נשמת

 ע"ה מרדכי מענדלבן  משה נחום' רהרה"ח  

 קדנר

 של פסח ה'תשע"א נלב"ע אחרון

 ת.נ.צ.ב.ה.

   

 לעילוי נשמת

 ע"הראובן בן יחי' צבי 

 שפינדלר

 נלב"ע כ"ח ניסן ה'תשנ"ו

 .ת.נ.צ.ב.ה

   

  לרפואה שלימה קרובה
 אופן דלמעלה מדרך הטבעב

 פערלאבת  חי' מושקאלהילדה השלוחה 

   

 לרפואה שלימה 

 רבקהשי' בן שניאור זלמן להת' השליח 
 אבריו ושס"ה גידיובכל רמ"ח 
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 לזכות
 גינסבערגוזוגתו שיחיו  לאהבן  אהרן יקותיאלהרה"ח ר' 

 גינסבערגשתחי'  שיינא עלקא בת לאהולזכות מרת 
  שוויי וזוגתו שיחיו בוניאבן  אהרן יעקבולזכות הרה"ג הרה"ח ר' 

 ולכל בני משפחתם שיחיו

 

 יזכו לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממששו
 בריאות הנכונה, הרחבהמתוך 

 ובשמחה וטוב לבב
 בגאולה האמיתית והשלימה

 תיכף ומי"ד ממ"ש!

   

 
 י נשמתלעילו

 ע"הקליין  מנחם הלויבן  ירחמיאל בנימיןהרה"ח ר' 

 ש כמזכיר ונאמן של כ"ק אד"ש מה"מזכה לשמש בקוד

 השתאערב שבת קודש פרשת בהעלותך ח"י סיון נפטר 

 .ת.נ.צ.ב.ה
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 לזכות

 התלמידים השלוחים

 גולדצווייג שי'שלום לוי יצחק 

 ינסבערגגשי'  מנחם מענדל

 וואגעלשי'  יואל

 ווילענסקישי'  ישעיהו מרדכי יעקב

 סג"ל לנדא שי'אליהו שמעון 

 סגל שי' שמואל חיים הלוי

 קאגאן שי' זאנווילשאול ישראל 

 קארפשי'  שמחה יוסף

 רייצעס שי'מענדל מנחם 

 שוויישי'  אברהם גבריאל
 

 יהי רצון שיצליחו בעבודת שליחותם

 מן המשוערבאופן דלמעלה  

 מילוי השליחות העיקרית עד 

 בהיגלות כ"ק אד"ש משיח צדקנו   

 תיכף ומיד ממש!

   

 
 לזכות

 ישיבתנו הק'  כל תלמידי התמימים ד

 יהי רצון שיראו הצלחה רבה

 בלימוד התורה בהתמדה ושקידה,

 ואהבת ישראלבעבודת התפילה 

 ד"קבלת את פני משיח צדקינו" והכל חדור בנקודה

 עדי התגלות מלכנו משיחנו תיכף ומיד ממש!
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 לזכות

 ישיבתנו הק'הנהלת 

 שארףשי' מנחם מענדל הרב 

 ברוךשי'  מענדל מנחםהרב 

 זאנדהויזשי' שניאור זלמן הרב 

 בראנשטייןשי'  הכהןמנחם מענדל הרב 

 זלמנוב שי'חיים ישעי' הרב 
 טעוולשי' ישראל הרב 

 יעקבסאהן שי'מנחם מענדל שניאור  הרב

 ליפסקערשי' ישראל נח הרב 

 לרמןשי' יצחק הרב 

 נאדטאטשישי' שלמה גרשון הרב 

 ניומאןשי' שמואל הרב 

 סוסיבר' שיהכהן אברהם משה הרב 
 ראסקיןשי' אהרן ליב  הרב 

 

 'יהי רצון שיזכו להמשיך לנהל את ישיבתנו הק

 רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כפי





לזכות 

א"שליטהמשיח מלך ר "אדמוק "כ

,התלמידיםר שיראה הרבה נחת מבניו אלו "יה
ישראלומכלל מחסידיו , משלוחיו

ונזכה בקרוב ממש להתגלותו לעין כל
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

" תצאתורה חדשה מאתי "וישמיענו 
בגאולה האמיתית והשלימה

ומיד ממש  תיכף 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

The Print Houseי  "נדפס ע
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