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פתח דבר

ברגשי גיל ומתוך חדווא דאורייתא, מתכבדים אנו להגיש בפני הוד כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ובפני ציבור התמימים ואנ"ש, לומדי התורה 
חידושים  ובו  דישיבתנו,  ואנ"ש"  התמימים  "הערות  קובץ  את  ומוקיריה, 
גאולה  בעניני  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  בתורתו  וביאורים 
ומשיח, בנגלה בחסידות ובכל מקצועות התורה שנכתבו ע"י תלמידי התמימים 

דישיבתנו הק' – ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש קרית שמואל, חיפה.

ריבוי  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  המפורסמת  הוראתו  וכפי 
ובאריכות מיוחדת בפרשת  ולפרסמם בדפוס.  פעמים לכתוב חידושי תורה 
במדבר ה'תנש"א: "כדאי לעודד ולזרז את כל אלו השייכים לחדש בתורה... 
הכולל  בקובץ  או  בפ"ע,  מיוחד  )בקובץ  בדפוס,  גם  זאת  ולפרסם  לכתבם, 
חידושי תורה גם מאחרים(, ולא רק בין חבריהם ותלמידיהם, אלא גם בין 
לומדי התורה בכלל... שעי"ז מתווסף ב"יגדיל תורה ויאדיר", בחיות ותענוג 

בלימוד התורה".

הקובץ יו"ל לקראת חג הגאולה י"ב י"ג תמוז צדי"ק שנה לגאולתו של 
האדמו"ר מוהריי"ץ

בהתאם לכך, הובאה במדור 'דבר מלכות' שיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א יום ב דחג השבועות ה'תנש"א - בעניין תורה חדשה מאיתי תצא-

למען  קשות  שעמלו  ורבניה  הישיבה  בחורי  לכל  בזאת  נתונה  תודתנו 
הדפסת הקובץ. תהי משכורתם שלימה מן השמים.
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'ימות המשיח', ובעמדנו על סף הגאולה,  ובהמצאנו בזמן כה נעלה של 
מלאים אנו תקווה, אשר הוצאתו של קובץ זה לאור העולם, תהווה הפעולה 
והצלה  תשועה  ותביא  הכף",  את  ש"תכריע  בפטיש",  ה''מכה  האחרונה, 
לעולם כולו, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בגאולה האמיתית 
ומפיו של משיח,  וישמיענו נפלאות מתורתו, תורתו של משיח,  והשלימה, 

ומתוך שמחה וטוב לבב ותיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המערכת
 ימות המשיח.

 חג הגאולה י"ב י"ג תמוז הי' תהא זו שנת עצמות
 מאה וחמש עשרה שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ישיבת תות"ל ק. שמואל, חיפה
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"צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה 
בעל – בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, 

שיהיה ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא הדור   עד הנבואה 116 
העיקרית הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש"הנה זה 

)משיח( בא" 

)משיחת ש"פ שופטים ה'תשנ"א, מוגה, תרגום מאידית(

____________________
116( לא רק בתור חכם ויועץ אלא בתור נביא, שזהו בוודאות – ראה מאמרי אדה"ז הקצרים ע' שנה ו'.
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משיחת יום ב' דחג השבועות* ה'תנש"א

– בענין תורה חדשה מאתי תצא –

בימות  העיקריים  מהחידושים  א. 
ש"באותן  הרמב"ם  כפס"ד   – המשיח 
והאמת  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים 
מזרע  שיעמוד  המלך  שאותו   .  .
יהי'  חכמה  בעל  המשיח(  )המלך  דוד 
קרוב  הוא  גדול  ונביא  משלמה,  יתר 
העם  כל  ילמד  ולפיכך  רבינו,  למשה 
יהיו  "ולפיכך  ה'"1,  דרך  אותם  ויורה 
ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 
הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח 

האדם"2.

– מיוסד על הפסוק3  חז"ל  ובלשון 
"כי תורה מאתי תצא" שנאמר ביעודי 
תצא,  מאתי  חדשה  "תורה   – הגאולה 
"עתיד5  תצא"4,  מאתי  תורה  חידוש 
תורה  ודורש   .  . יושב  להיות  הקב"ה 

חדשה שעתיד ליתן ע"י משיח"6.

ויש לומר, שענין זה מרומז בדברי 
חכמה  "בעל  המשיח  שמלך  הרמב"ם 

*( בתור השתתפות ב"כינוס תורה" שמתקיים באסרו־
חג )וראה לקמן סי"ד(.

1( הל' תשובה פ"ט ה"ב. 
2( סוף הל' מלכים. 

3( ישעי' נא, ד. 
4( ויק"ר פי"ג, ג. 

5( יל"ש ישעי' רמז תכט. 
"כי  עה"פ:  ומצו"ד  הרד"ק  פי'  גם  וראה   )6

המלך המשיח יורה כו'". 

הוא  גדול  ונביא  משלמה  יתר  יהי' 
שכיון   – העם"  כל  ילמד  ולפיכך   .  .
ש"נביא גדול הוא" לכן תתגלה אליו 
ה"תורה חדשה )ש(מאתי תצא", וילמדה 

לכל העם.

ד"תורה חדשה"  הענין  ובביאור  ב. 
דלעתיד לבוא – ב' פירושים־אופנים:

טעמי  בהתגלות  הוא  החידוש  א( 
וסודות התורה – כדאיתא בירושלמי7 
"יש דברים שמשיקין עליהם את הפה 
וסותמין  עליהם  השפתים  )משיקין 
ישקני  כד"א9  לגלותן8(  ואין  הפה  את 
יתגלו  אלו  וענינים  פיהו",  מנשיקות 
לבוא,  דלעתיד  חדשה"  ב"תורה 
עוד  להופיע  מאתו  ש"מובטחים10 
עליהם לבאר להם סוד טעמי' ומסתר 
בכ"מ12  שמצינו  וכפי  צפונותי'"11, 

7( ע"ז פ"ב סוף ה"ז. 
8( פי' פני משה. 
9( שה"ש א, ב. 

10( פרש"י עה"פ. 
מצוות  "טעמי  סי"ט:  אגה"ק  תניא  ראה   )11
שנתגלה  מקומן  באיזהו  וגם   .  . נתגלו  לא 
זה  ונתפרש איזה טעם המובן לנו לכאורה, אין 
וגבולו,  הטעם  תכלית  לבדו  לנו  המובן  הטעם 
חכמה  ותעלומות  פנימיות  מלובש  בתוכו  אלא 

כו'". 
12( ראה לקו"ת צו יז, א ואילך. שער האמונה 

פנ"ו ואילך. ועוד. 
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שמשיח ילמד פנימיות התורה את כל 
העם.

 – התורה  בהלכות  )גם(  חידוש  ב( 
כדאיתא במדרש4 בנוגע ללויתן ושור 
הבר, "כיצד הם נשחטים, בהמות נותץ 
נותץ  ולויתן  וקורעו  בקרניו  ללויתן 
לבהמות בסנפיריו ונוחרו . . זו שחיטה 
תנינן13  כך  ולא  )בתמי'(,  היא  כשירה 
ולעולם  שוחטין  ובכל  שוחטין  הכל 
והמגרה  קציר  ממגל  חוץ  שוחטין 
אמר   .  . חונקין  שהן  מפני  והשנים 
הקב"ה תורה חדשה מאתי תצא, חידוש 
בהלכות  חידוש   – תצא"  מאתי  תורה 

התורה ששחיטה כזו תהי' כשירה.

ג. וצריך להבין:

שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  "דבר 
מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, 
אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת, 
אנכי  אשר  הדבר  כל  את  שנאמר14 
מצוה אתכם אותו תשמרו לעשות לא 
תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר15 
והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות 
את כל דברי התורה הזאת, הא למדת 
שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן 
עד עולם, וכן הוא אומר16 חוקת עולם 

13( חולין טו, ב – במשנה. 
14( פ' ראה יג, א. 

15( נצבים כט, כח. 
16( אמור כג, כד. 

לדורותיכם, ונאמר17 לא בשמים היא, 
לחדש  רשאי  נביא  שאין  למדת  הא 

דבר מעתה"18.

ועפ"ז צריך ביאור בהענין ד"תורה 
משיח"  "ע"י  תצא",  מאתי  חדשה 
ש"נביא גדול הוא" – הרי כלל ש"לא 
רשאי  נביא  ו"אין  היא"19,  בשמים 

לחדש דבר"?

בנוגע  הן   – יותר  ובפרטיות 
והן  התורה,  וסודות  טעמי  להתגלות 
בהלכות  לחידוש  בנוגע  )ועאכו"כ( 

התורה:

וסודות  טעמי  להתגלות  בנוגע 
אלו  וסודות  שטעמים  כיון   – התורה 
והיגיעה  הלימוד  ע"י  מתגלים  אינם 
עי"ז  אם,  כי  שבתורה20,  בפרד"ס 
"ע"י  תצא",  מאתי  חדשה  ש"תורה 
ה"ז  הוא",  גדול  ש"נביא  משיח" 
גדר  ולא  "נבואה",  של  גדר  לכאורה 

של "תורה"21?

17( נצבים ל, יב. 
18( רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. 

19( ראה ב"מ נט, ב. 
בזמן  שנתגלתה  התורה  בפנימיות  כמו   )20
הזה – ש"רוב סודות התורה שהיא חכמת הקבלה 
לאדה"ז  ת"ת  )הל'  באגדות"  גנוזים  ה'  וידיעת 
מדרש  על  שהסמיכום  חכמים  "דברי  ה"ג(,  פ"ב 
וראה  ה"ד(.  פ"א  )שם  ההגדות"  שהן  הפסוקים 
וויכוח  אירגס(  )להר"י  אמונים  שומר  בארוכה 

ראשון. 
21( בביאור החילוק שביניהם – ראה בארוכה 



תות"ל קריות • 5

 – התורה  בהלכות  לחידוש  ובנוגע 
כיון שמפורש בתורה ששחיטה בסכין 
פגומה אינה כשרה, איך יתכן שלעתיד 
היפך  מותרת,  זו  שחיטה  תהי'  לבוא 
הכלל שהתורה "אין לה לא שינוי כו', 
לעשותן  אנו  מצווין  תורה  דברי  כל 
עד עולם, וכן הוא אומר חוקת עולם 
לדורותיכם, ונאמר לא בשמים היא"?

בחידושי  הביאור  בהקדם  ויובן  ד. 
מה  "כל  כמארז"ל22  הזה,  בזמן  תורה 
הכל  לחדש23  עתיד  ותיק  שתלמיד 
ניתן למשה מסיני" – "לחדש" דייקא, 
עם  וביחד  ותיק,  התלמיד  של  חידוש 

זה, "ניתן למשה מסיני":

כללי  למשה  ניתנו  במתן־תורה 
"לסבור  יודעים  ידם  שעל  התורה24 
סברות בהלכות ולפלפל בהן בקושיות 
ופירוקים לירד לעומק הסברות וטעמי 
ההלכות להבין דבר מתוך דבר ולדמות 
 . . דבר לדבר ולחדש חידושי הלכות 

לקו"ש חי"ט ע' 177 ואילך. וש"נ. 
פ"ב  פאה  ירושלמי  ב.  יט,  מגילה  ראה   )22
ה"ד. שמו"ר רפמ"ז. ויק"ר רפכ"ב. קה"ר פ"א, ט 

)ב(. פ"ה ח )ב(. ועוד. 
23( ולהעיר, ש"כל איש ישראל יכול לגלות 
תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש הן בהלכות הן 
באגדות הן בנגלה הן בנסתר . . ומחוייב בדבר" 
ת"ת  הל'  וראה  א(.  )קמה,  סכ"ו  אגה"ק  )תניא 

לאדה"ז פ"ב ה"ב(. 
24( ראה שמו"ר פמ"א, ו: "וכי כל התורה למד 
משה כו' אלא כללים למדוהו כו'" )וראה בארוכה 

לקו"ש חי"ט ע' 252 ואילך. וש"נ(. 

וכן בדרשות ההגדות להתבונן מתוכם 
רוב  כי   .  . ה'  לידע את  מוסר השכל 
הקבלה  חכמת  שהיא  התורה  סודות 
ולכן:  באגדות"25.  גנוזים  ה'  וידיעת 
התייגע  ותיק  שהתלמיד  זה  מצד 
)ע"פ  זה  דבר  ולגלות  למצוא  בשכלו 
ומצד  ה"ז חידוש שלו;  כללי התורה(, 
נעשית  ה"חידוש"  וגילוי  זה שמציאת 
למשה  שניתנו  התורה  כללי  ע"פ 
בתורה  )בהעלם(  כלול  ה"ז  בסיני, 

וניתן למשה מסיני.

ל"תורה  בנוגע  לומר  יש  ועד"ז 
 – לבוא  לעתיד  שתתגלה  חדשה" 
שבמתן־תורה )שהו"ע חד־פעמי, שהרי 
לא יהי' עוד הפעם מתן־תורה26( ניתנו 
הענינים  גם  כולה,  התורה  עניני  כל 
שיתגלו  תצא"  מאתי  חדשה  ד"תורה 
התורה  וסודות  טעמי  משיח,  ע"י 
טעמי'  "סוד  עם  )יחד  כולה  שניתנה 
מסיני,  למשה  צפונותי'"(  ומסתר 
שניתנה  בתורה  בהעלם  וכלולים 
למשה מסיני, אלא שיש חילוק יסודי 
ע"י  שמתגלים  החידושים  בין  ועיקרי 
תלמיד ותיק בזמן הזה ל"תורה חדשה" 

שתתגלה לעתיד לבוא:

25( לשון אדה"ז בהל' ת"ת שם. 
ע'  תרס"ו  המשך  שנו.  ע'  תרנ"ו  סה"מ   )26
כג. תקמו. תער"ב ח"א ע' שסו. סה"מ עטר"ת ע' 

רצא. תרפ"ה ע' קצט. תש"ט ע' 57. ועוד. 
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בזמן  שמתגלים  בתורה  החידושים 
הזה – כיון שהתגלותם היא ע"י היגיעה 
ותיק,  תלמיד  של  )המוגבל(  בשכלו 
)בהיותם  התגלותם  קודם  שגם  מובן, 
באופן  בתורה  כלולים  ה"ה  בהעלם( 
שיש ביכולת האדם למוצאם ולגלותם 
ההעלם  מן  במציאות(  שישנו  )העלם 

אל הגילוי.

שתתגלה  חדשה"  ה"תורה  משא"כ 
ביכולת  שאין  כיון   – לבוא  לעתיד 
האדם )תלמיד ותיק( לגלותם, כי אם 
ע"י הקב"ה בעצמו, "תורה חדשה מאתי 
תצא", מובן, שהתכללותם בתורה היא 
שייך  שאינו  לגמרי  העלם  של  באופן 
לגילוי )העלם שאינו במציאות(, ולכן 
הקב"ה  ע"י  לבוא  לעתיד  "התגלותם" 
חדשה",  "תורה  חידוש,  של  הו"ע 
הזה,  שבזמן  לתורה  לגמרי  באיןערוך 
כמארז"ל27 "תורה שאדם למד בעוה"ז 

הבל היא לפני תורתו של משיח".

ה. ועפ"ז מובן שההתגלות ד"תורה 
משיח"  "ע"י  תצא",  מאתי  חדשה 
ובכלל  חלק  היא  הוא",  גדול  ש"נביא 
ש"אין  מסיני,  למשה  שניתנה  התורה 
היא",  בשמים  לא  כו'  שינוי  לא  לה 

ו"אין נביא רשאי לחדש דבר":

27( קה"ר פי"א, ח. ועד"ז שם רפ"ב. 

וסודות  טעמי  להתגלות  בנוגע  א( 
התורה ע"י הקב"ה, "מאתי תצא" – אף 
שדרגת התורה שאינה יכולה להתגלות 
בעצמו  הקב"ה  ע"י  אלא  האדם  ע"י 
)"מאתי"( היא שלא בערך כלל לשכלו 
של האדם למטה, והתורה "לא בשמים 
מאתי  חדשה  "תורה  עז"נ  הרי  היא", 
"תנתן"  ולא  דייקא,  )"תצא"  תצא" 
)"מאתי"(  השמים  מן  שתצא  וכיו"ב(, 
והשגה  בהבנה  בארץ,  למטה  ותבוא 

דשכל האדם.

השמים  מן  שהיציאה  לומר,  ויש 
בארץ  למטה  לבוא  תצא"(  )"מאתי 
חדשה"  ה"תורה  בהתגלות  מודגשת 
"נביא  היותו  שעם  המשיח,  מלך  ע"י 
 .  . חכמה  "בעל  גם  יהי'  הוא",  גדול 
יתר משלמה )"החכם מכל האדם"28( . . 
ולפיכך ילמד כל העם", היינו, שהתורה 
של  באופן  אצלו  שתתגלה  חדשה 
בחכמת  גם  ותתלבש  תומשך  נבואה 
העם",  כל  "ילמד  והוא  ודם,  בשר 
ש"יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים 
כפי  בוראם  דעת  וישיגו  הסתומים 
הכי  הענינים  שגם  היינו,  כח האדם", 
מושגים  יהיו  חדשה"  ד"תורה  נעלים 

וחדורים בשכל האדם29.

28( ע"פ מ"א ה, יא. 
כח  "כפי  בהוספה  הצורך  יומתק  ועפ"ז   )29
ההפלאה  לכאורה  מתמעטת  שעי"ז  )אף  האדם" 
זה  אין  שבלאה"כ  כיון   – בוראם(  דעת  דהשגת 
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ב( ובנוגע להחידוש בהלכות התורה 
)היתר שחיטת שור הבר בסנפיריו של 
שהחידוש  לומר,  יש  אולי   – הלויתן( 
הוא שדיני שחיטה שבתורה )שיהיו גם 
לעתיד לבוא30( לא נאמרו מלכתחילה 

על שחיטה מיוחדת זו:

במפרשים31  המבואר  ובהקדם 
שהיתר שחיטה זו הוא באופן דהוראת 
שעה, אבל, ענין זה אינו בגדר "תורה 
מחכמים  "למדנו  שהרי  חדשה", 
אם  בכל  השמועה  מפי  ראשונים 
יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה 
שיהי'  והוא  מע"ז(,  )חוץ  לו  שמע   .  .
הדבר לפי שעה"32. ויש לומר, שהיתר 
הלויתן  בסנפירי  הבר  שור  שחיטת 
אינו ככל הוראת שעה, כי אם "חידוש 
תורה" )ש"מאתי תצא"( שדיני שחיטה 
על  מלכתחילה  נאמרו  לא  שבתורה 

שחיטה זו.

מתאים עם הכלל שהתורה "לא בשמים היא". 
30( ראה גם תניא אגה"ק שם )קמג, א(: "איך 
אפשר שלימות המשיח לא יצטרכו לידע הלכות 
וגם  הקרבנות  ישחטו  איך  כי   .  . והיתר  איסור 
ושהי'  וחלדה  דרסה  הלכות  ידעו  לא  אם  חולין 
הפוסלים השחיטה ופגימת הסכין, וכי יולד איש 
בטבעו שיהא שוחט בלי שהי' ודרסה וגם הסכין 

תהי' בריאה ועומדת בלי פגימה לעולם ועד". 
חידושי  שם.  לויק"ר  הרד"ל  חידושי   )31
מהר"ץ חיות לחולין סז, ב. ולנדה סא, ב. וש"נ. 

32( רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ט ה"ג. 

גם  דוגמתו  שמצינו  להוסיף,  ]ויש 
הרגצ'ובי33  כמ"ש   – שעה  בהוראת 
בהר  דאליהו  שעה  להוראת  בנוגע 
לך  "השמר  ממ"ש34  שנלמדת  הכרמל 
אשר  מקום  בכל  עולותיך  תעלה  פן 
תראה", "אבל אתה מעלה בכל מקום 
שהעלה  כדרך  הנביא  לך  שיאמר 
מהו  ]דלכאורה  הכרמל"  בהר  אליהו 
הצורך בלימוד מיוחד נוסף על כללות 
"אליו  ממ"ש35  שעה  דהוראת  הלימוד 
עבור  לך  אומר  "אפילו  תשמעון", 
על אחת מכל מצות שבתורה . . הכל 
לפי שעה שמע לו"36[, שהחידוש בזה 
והוה  כלל  חוץ  עליו שם שחוטי  ש"אין 
לעבור  היתר  זה  שאין  היינו,  קרבן", 
על האיסור דשחוטי חוץ, כי אם שבזה 
דשחוטי  האיסור  מלכתחילה  נאמר  לא 
חוץ37. וי"ל שעד"ז יהי' החידוש דהיתר 
 – הלויתן  בסנפירי  הבר  שחיטת שור 
)חידוש  "חידוש תורה"  יגלה  שהקב"ה 

33( צפע"נ עה"ת עה"פ. וש"נ. וראה בארוכה 
לקו"ש חי"ד ע' 70 ואילך. 

34( פ' ראה יב, יג. 
35( שופטים יח, טו. 

36( יבמות צ, ב. ספרי עה"פ. 
חילול  היתר  בין  החילוק  לדבר:  דוגמא   )37
שבת בפיקוח נפש, "אמרה תורה חלל עליו שבת 
אחת כו'" )שבת קנא, ב. וש"נ(, שלפי שעה התירה 
התורה לחלל השבת, להקרבת שני כבשים ביום 
השבת, שאין זה דחי' או היתר דחילול שבת, אלא 
בנוגע  מלכתחילה  נאמר  לא  ד"מחללי'"  שהדין 
להקרבת שני כבשים )וראה בארוכה לקו"ש חט"ז 

ע' 237 ואילך. וש"נ(. 
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ע"י  הזה  בזמן  להתגלות  יכול  שאינו 
הקב"ה(  ע"י  אם  כי  ותיק,  תלמיד 
מלכתחילה  נאמרו  לא  שחיטה  שדיני 

על שחיטה זו[.

יכול  שאינו  זה  שחידוש  ואף 
להתגלות ע"י תלמיד ותיק שלומד ע"פ 
כללי התורה, כי אם ע"י הקב"ה, אינו 
היא"38  בשמים  ש"לא  התורה  בכלל 
)ש"בעל  לומר, שהמלך המשיח  יש   –
חכמה יהי' יתר משלמה"( יבאר וילמד 
הגדול  דין  ב"בית  תורה"  ה"חידוש 
אצלם  שיתקבל  באופן  שבירושלים" 
הסנהדרין  של  בשכלם  והשגה  בהבנה 

38( ויתירה מזה: אפילו בענין שנחלקו חכמי 
שלומד  האדם  בשכל  הם  הסברות  )שב'  ישראל 
אפשר  אם  דעות  חילוקי  יש  התורה(  כללי  ע"פ 
וכיו"ב(  קול,  )בת  משמים  הודעה  על  לסמוך 
ס"ז. לקמן  וראה  כפלוני.  שהלכה   שאומרת 
ד"קא  בהסוגיא  הפוסקים  מפלוגתת  ולהעיר 
מיפלגי במתיבתא דרקיעא כו'" )ב"מ פו, א( אם 
ההלכה היא כהקב"ה שאומר טהור – כמ"ש רבינו 
הזקן בלקו"ת ס"פ תזריע: "הרמב"ם ספ"ב מהט"צ 
פסק כהמתיבתא דספיקו טמא, וכתב הכ"מ משום 
דת"ק ור' יהושע פליגי בזה ספ"ד דנגעים, והלכה 
בשמים  לא  טהור,  אומר  דקוב"ה  ואע"ג  כת"ק, 
משמע  דנגעים  ספ"ד  בהר"ש  אמנם  כו',  היא 
טהור",  אמר  דקוב"ה  משום  יהושע  כר'  דהלכה 
ומבאר, שדרגתו של רבה בר נחמני שאמר "אני 
שבדורו,  החכמים  מרוב  למעלה  בנגעים",  יחיד 
הקב"ה,  אצל  שהיא  כפי  התורה  לדרגת  שייכת 
וההלכה בתורה )ש"לא בשמים היא"( כדעת הרוב, 
"אחרי רבים להטות", ולכן פסק הרמב"ם כת"ק, 
והר"ש פסק כר' יהושע, ד"י"ל דהכא שאני, דאין 
זה דומה להא דאחרי רבים להטות, דהיינו דוקא 
בפלוגתא דחכמי המשנה זע"ז, אבל הכא שאני 

דקוב"ה אומר טהור". ואכ"מ. 

)ע"פ כללי התורה(, וכיון ש"הם עיקר 
ההוראה  עמודי  והם  פה  שבעל  תורה 
ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל"39, 
יהי' גם ה"חידוש תורה )ש(מאתי תצא" 
כ"דברים שלמדו אותם מפי השמועה 
. . דברים שלמדום מפי דעתם באחת 
מן המדות שהתורה נדרשת בהן ונראה 

בעיניהם שדבר זה כך הוא"40.

ו. וכיון שב' ענינים אלו – החידוש 
התורה,  וסודות  טעמי  בהתגלות 
)היתר  התורה  בהלכות  והחידוש 
הלויתן(  בסנפירי  הבר  שור  שחיטת 
חדשה",  ב"תורה  פירושים  ב'  הם   –
ושייכות  קשר  שיש  לומר,  מסתבר 
בהלכות  שהחידוש  היינו,  ביניהם41, 
מהתגלות  כתוצאה  ובא  שייך  התורה 

טעמי וסודות התורה.

וצריך ביאור:

תורה"  דה"חידוש  השייכות  מהי 
בנוגע  נאמרו  לא  שחיטה  שדיני 
הלויתן  בסנפירי  הבר  שור  לשחיטת 
להתגלות הטעמים והסודות שבתורה, 
לעתיד  זה  חידוש  יתגלה  שלכן 
מאתי  חדשה  כש"תורה  דוקא,  לבוא 

39( רמב"ם ריש הל' ממרים. 
40( לשון הרמב"ם שם ה"ב. 

לקו"ש  ראה   – מ"שעטנז"  הראי'  כידוע   )41
ח"ג ע' 782. וש"נ. 
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ומסתר  טעמי'  "סוד  כשיתגלו  תצא", 
צפונותי'"?

דוגמא  בהקדמת  זה  לבאר  ויש  ז. 
להנ"ל – שינוי בהלכות התורה לעתיד 
יותר  נעלית  דרגא  עם  לבוא שקשור 
דב"ש  לפלוגתות  בנוגע   – בתורה 

וב"ה:

איתא בגמרא42 "שלש שנים נחלקו 
ב"ש וב"ה, הללו אומרים הלכה כמותנו 
יצאה  כמותנו,  הלכה  אומרים  והללו 
בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלקים 

חיים הן והלכה כב"ה".

קול",  בבת  משגיחין  ש"אין  ואף 
 – היא"19  בשמים  "לא  שהתורה  כיון 
הרי, ההלכה כב"ה היא מפני ש"ב"ה43 
קול אלא  הוצרכו בת  ולא  רובא,  הוו 
משום דב"ש הוו חריפי טפי" )"מחדדי 
באה  קול"  כשה"בת  כלומר,  טפי"44(, 
לחלוק על דברי תורה45, "אין משגיחין 
בבת קול" כיון שהתורה "לא בשמים 
באה  קול"  כשה"בת  אבל  היא", 
להכריע במקום של ספק, כבפלוגתא 

42( עירובין יג, ב. 
וראה  סע"ב.  ו,  עירובין   – כאן  תוד"ה   )43
לא  תוד"ה  א.  יד,  יבמות   – יהושע  רבי  תוד"ה 

בשמים – ב"מ נט, ב. 
44( יבמות שם. 

דר'  להפלוגתא  בנוגע  שם,  כבב"מ   )45
אליעזר וחכמים, שהבת קול אמרה שהלכה כדעת 

היחיד, היפך הכלל בתורה שהלכה כרבים. 

דב"ש וב"ה, שע"פ הכלל ד"אחרי רבים 
להטות"46, צ"ל הלכה כב"ה שהם הרוב, 
אלא שנסתפקו בדבר מפני שב"ש היו 
חריפים יותר מב"ה, סומכים על ה"בת 
קול" כיון שאין זה נגד כללי התורה47.

ובהקדם כללות הביאור בהפלוגתות 
"דברי  בגמרא48  כדאיתא   – שבתורה 
אסופות  בעלי  גו'  כדרבונות  חכמים 
תלמידי  אלו   .  . אחד49  מרועה  ניתנו 
אסופות  אסופות  שיושבים  חכמים 
ועוסקין בתורה, הללו מטמאין והללו 
מתירין  והללו  אוסרין  הללו  מטהרין 
שמא  מכשירין,  והללו  פוסלין  הללו 
תורה  למד  אני  האיך  אדם  יאמר 
ניתנו  כולם  לומר  תלמוד  מעתה, 
מרועה אחד א־ל אחד נתנן פרנס אחד 
ברוך  המעשים  כל  אדון  מפי  אמרן 
כל  את  אלקים  וידבר  דכתיב50  הוא, 
במדרש51  וכדאיתא  האלה",  הדברים 
לו  אומר  הי'   .  . ודבר  דבר  כל  "על 
טמא  פנים  מ"ט  למשה(  )הקב"ה 
רבש"ע  משה  אמר  טהור,  פנים  ומ"ט 

סנהדרין  הל'  רמב"ם  ב.  כג,  משפטים   )46
רפ"ח. 

47( פרטי הדעות בזה – ראה אנציק' תלמודית 
ערך בת קול. וש"נ. 
48( חגיגה ג, ב. 

49( קהלת יב, יא. 
50( יתרו כ, א. 

מדרש  ה"ב.  פ"ד  סנהדרין  ירושלמי   )51
תהלים יב, ז. ועוד. 
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דברים,  של  בירורן  על  נעמוד  מתי 
רבו  להטות,  רבים  אחרי  הקב"ה  א"ל 
המטמאין טמא רבו המטהרין טהור" – 
ש)כו"כ מ(עניני התורה כפי שהם מצד 
יכולים  הקב"ה(  של  )חכמתו  עצמם 
ושניהם  להיות בב' אופנים הפכיים52, 
אמת, "אלו ואלו דברי אלקים חיים"42, 
וההכרעה בזה היא ע"פ דעתם ושכלם 
של חכמי ישראל53, כדעת הרוב, כפי 
ראות עיניהם )"אין לו לדיין אלא מה 
שעיניו רואות"54( בכל דבר ודבר לפי 

ענינו55.

בהפלוגתות  ההסברה  גם  וזוהי 
ההלכות  שבריבוי  וב"ה,  דב"ש 
לחומרא  ב"ש  נוטים  בהם  שנחלקו 

52( וכפי שרואים ששכל א' יכול להביא ב' 
מדות הפכיות, ולדוגמא: "כל יצר מחשבות לבו 
ו,  )בראשית  גו'"  האדם  את  אמחה  וגו'  רע  רק 
הז(, "כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף 
עוד להכות גו'" )נח ח, כא( – שאותו הטעם שהי' 

תחילה לחוב נתהפך לזכות. 
53( ובדברים שבעיון וסברא אין נביא עדיף 
ואלף  ואלישע,  כאליהו  נביאים  ואלף  מחכם, 
חכמים ואחד, הלכה כחכמים, שנאמר אחרי רבים 
והחלק  ד"ה  לפיה"מ  הרמב"ם  )הקדמת  להטות 

השני בסופו(. 
הל'  רמב"ם  וש"נ.  סע"ב.  ו,  סנהדרין   )54

סנהדרין פכ"ג ה"ט. 
)ביאוה"ז  בכ"מ  המבואר  ע"פ  וגם   )55
ואמוראים  שתנאים  ב(  כ,  וישלח  לאדהאמ"צ 
היו מביטים בהלכות התורה כפי שהם  הגדולים 
למעלה, ולפי זה היו פוסקים ההלכה – י"ל שזהו 
לאחרי שראייתם למעלה ירדה ונתלבשה בשכל 
ש"לא  להכלל  בסתירה  זה  אין  שלכן,  האנושי, 

בשמים היא". 

ענינים  כיון שבאותם   – לקולא  וב"ה 
שבהם יש פנים לכאן ולכאן, לחומרא 
)בטבע  שכלם  נטיית  לקולא,  או 
בריאתם, שנעשית ע"פ שרש נשמתם 
למעלה( היא )בדרך כלל56( באופן שזה 
הצד  וזהו  לקולא,  וזה  לחומרא  נוטה 
השוה והנקודה המשותפת בהפלוגתות 
שביניהם. וההכרעה בזה – כדעת הרוב, 
שיש  ובמקום  להטות",  רבים  "אחרי 
משום שהמיעוט  הרוב  בהכרעת  ספק 
"מחדדי טפי", סומכים על ה"בת קול".

והנה, כלל זה ש"הלכה כב"ה", ועד 
משנה"57,  אינה  ב"ה  במקום  ש"ב"ש 
אינו אלא בזמן הזה, אבל לעתיד לבוא 

תהי' הלכה כב"ש58.

ויש לומר הביאור בזה – דלכאורה, 
כדעת  כב"ה,  הלכה  שנפסקה  כיון 
הלכה  שתהי'  שינוי  יתכן  איך  הרוב, 
רבים  ד"אחרי  הכלל  היפך  כב"ש, 
להטות" – שההלכה כב"ש תהי' לאחרי 
שב"ד הגדול שבירושלים יעמדו למנין 
)לא  ועי"ז  כב"ש59,  תהי'  הרוב  ודעת 

ב"ש  מקולי  שהם  דברים  מיעוט  מלבד   )56
ההתכללות  מצד  פ"ד־ה(,  )עדיות  ב"ה  ומחומרי 

שבכל עניני קדושה. 
57( ברכות לו, ב. וש"נ. 

מק"מ  מי"ט.  פ"ה  לאבות  מד"ש  ראה   )58
ואילך.  סע"ב  נד,  קרח  לקו"ת  ב.  יז,  לזח"א 

תוספות חדשים לאבות בתחלתו. 
59( כמו בזמן הזה – בהדברים ש"נמנו ורבו 
ב"ש  של  ונמצאו  למנין  "באו  ב"ה",  על  ב"ש 
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הקודם  הפס"ד  ישתנה  אלא(  יבטל 
דעת  יהי'  שאז  כיון  כב"ה,  שהלכה 

הרוב כב"ש60.

ובטעם הדבר שלעתיד לבוא ישתנה 
לנטות  ישראל  דחכמי  הדעת  שיקול 
דברי  ע"פ  לומר,  יש   – ב"ש  לדעת 
הגמרא ש"ב"ש מחדדי טפי", שמעלתם 
ב"ה,  ממעלת  גדולה  התורה  בחכמת 
אלא, שבזמן הזה אין הלכה כמותם כיון 

מרובין" )שבת יג, ב )במשנה( ובפרש"י(, ועד"ז 
בהדברים ש"חזרו ב"ה להורות כדברי ב"ש" )ראה 

לדוגמא עדיות פ"א מי"ב־יד. ועוד(. 
גדול שדרשו  ש"ב"ד  מזה  וק"ו  ובמכ"ש   )60
באחת מן המדות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין 
כך )שבענינים כאלו פליגי ב"ש וב"ה( ודנו דין, 
אחר  טעם  לו  ונראה  אחר  ב"ד  אחריהם  ועמד 
לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה 
בעיניו, שנאמר )שופטים יז, ט( אל השופט אשר 
יהי' בימים ההם, אינך חייב ללכת אלא אחר בית 
דין שבדורך". ועאכו"כ כשהב"ד שעמד אחריהם 
שאז  ובמנין"*,  בחכמה  הראשונים  מן  "גדול 
יכול לבטל גם גזירה או תקנה ומנהג** שפשט 
ה"א־ב(. פ"ב  ממרים  הל'  )רמב"ם  ישראל   בכל 
ולהעיר מיומא פ, א: "שמא יבוא בית דין אחר 
וירבה בשיעורין", "שמא יבנה בית המקדש בימיו 
)פרש"י  כו'"  הלכה  ותתחדש  דין  בית  ויתחדש 

שם(.

שרוב חכמי ישראל שמכריעים ההלכה 
ע"פ דעתם לא הגיעו למעלה זו, וע"ד 
מארז"ל42 שלא קבעו הלכה כר"מ אף 
ש"אין בדורו . . כמותו", משום ש"לא 
דעתו"61,  סוף  על  לעמוד  חבריו  יכלו 
ישראל  כל  ש"יהיו  לעת"ל  משא"כ 
ישראל  מכל  שיבחרו  אלו  )ועאכו"כ 
חכמים  שבירושלים(  הגדול  לב"ד 
גדולים", תהי' אצל רובם )ואולי אצל 
כולם( מעלת החכמה דב"ש ש"מחדדי 
התורה  כללי  ע"פ  יפסקו  ולכן  טפי", 

כדעת ב"ש.

שינוי  יהי'  לבוא  שלעתיד  ונמצא, 
בהלכות התורה ע"פ טבע שכל האדם 
יותר בלימוד  כתוצאה מדרגא נעלית 
כב"ה  הלכה  במקום  זה  וע"י  התורה, 

במתיבתא  מיפלגי  ש"קא  הטעם  וזהו   )61
מתיבתא  וכולהו  כו'  אומר  הקב"ה   .  . דרקיעא 
דרקיעא אמרי כו'" )ראה לעיל הערה – דלכאורה, 
כששומעים שהקב"ה אומר כך, איך אומרים דלא 
כהקב"ה – אלא שכיון שהפס"ד שלהם צ"ל ע"פ 
של  הטעם  בדעתם  השיגו  כשלא  לכן,  דעתם, 
בדעתם  שמתקבל  כפי  לפסוק  הוכרחו  הקב"ה, 

)ראה לקו"ת תזריע כד, ב ואילך(. 

*( ומסתבר לומר, שהב"ד גדול דלעתיד לבוא יהי' גדול 
ובמנין,  בחכמה  שלפנ"ז  הדורות  שבכל  דינים  בתי  מכל 
דכיון שלעתיד לבוא "יהיו כל ישראל חכמים גדולים", יהי' 
מנין חכמי הדור שמסכימים ומקבלים דברי הב"ד )כדברי 
הרמב"ם )שם ה"ב( בפירוש "גדול במנין"( גדול יותר ממנין 
חכמי הדור שקיבלו דברי הב"ד בכל הדורות שלפנ"ז, ואלו 
שיבחרו מכל ישראל )ש"יהיו חכמים גדולים"( לב"ד הגדול 
שלפנ"ז,  מהדורות  יותר  גדולים,  הכי  חכמים  יהיו  בודאי 
ועאכו"כ שראש הישיבה, אב בית דין, הנשיא שעומד תחת 
משה רבינו – מלך המשיח – יהי' מופלג בחכמה יותר מכל 

האב"ד בדורות שלפנ"ז )כדברי הרמב"ם בפיהמ"ש )עדיות 
רבינו,  משה  גם  כולל  בחכמה"(,  "גדול  בפירוש  מ"ה(  פ"א 
כו'  ואמוראים  התנאים  עם  גם  תורה  ילמד  משיח  שהרי 

ומשה רבינו )ראה לקו"ת שבהערה 12. ובכ"מ(.

**( מלבד דברים שראו ב"ד לגזור ולאסרם לעשות סיג 
)שם ה"ג(, כדאיתא בגמרא )ע"ז לו, א( "בכל יכול לבטל בית 
דין דברי בית דין חבירו חוץ משמונה עשר דבר )ב"ש וב"ה 
יחד נמנו וגזרו עליהם בפ"ק דשבת(, שאפילו יבוא אליהו 

ובית דינו אין שומעין לו".
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תהי' הלכה כב"ש, בגלל וע"י שיתוסף 
ש"מחדדי  ב"ש  כדרך  התורה  בחכמת 
שחיטת  היתר  ובדוגמת  ע"ד   – טפי" 
כש"תורה  הלויתן  בסנפירי  הבר  שור 

חדשה מאתי תצא".

דב'  והשייכות  הקשר  ובביאור  ח. 
הענינים הנ"ל שיתחדשו לעתיד לבוא 
– הלכה כב"ש )ש"מחדדי טפי"(, והיתר 
הלויתן  בסנפירי  הבר  שור  שחיטת 
 – תצא"(  מאתי  חדשה  ש"תורה  )כיון 

צריך להבין:

הוא  כב"ש  דהלכה  החידוש  א( 
שדבר  המותר,  את  לאסור  לחומרא, 
ב"ה  כדעת  הזה  בזמן  מותר  שהי' 
לבוא  לעתיד  אסור  יהי'  המתירים, 
כדעת ב"ש המחמירים, ואילו בשחיטת 
החידוש  הלויתן  בסנפירי  הבר  שור 
זו  שחיטה  יתיר  לקולא, שהקב"ה  הוא 

שאינה כשירה בזמן הזה?

ב( איך יתכן שדוקא לעתיד לבוא 
יתחדשו כו"כ איסורים וחומרות דב"ש 
דב"ה  והקולות  ההיתרים  )במקום 
בזמן הזה(, בה בשעה שלעתיד לבוא 
וחומרות  באיסורים  צורך  יהי'  לא 
לחדש  צורך  יהי'  שלא  )ועאכו"כ 
לשלול  שענינם  וחומרות(  איסורים 
האפשרות ונתינת־מקום לענין בלתי־
יתבטלו  לבוא  שלעתיד  כיון  רצוי, 

"את  כמ"ש62  הבלתי־רצויים,  הענינים 
ולא  הארץ",  מן  אעביר  הטומאה  רוח 
יהי' אלא הוספה וחידוש בקדושה, החל 
מאתי  חדשה  ד"תורה  הענין  מכללות 

תצא"?

דהלכה  החידוש  לסיבת  בנוגע  ג( 
כב"ש, ששיקול הדעת אז דרוב חכמי 
ישראל יהי' כשיטת ב"ש שמחדדי טפי 
בהלכות  הזה  בזמן  דוגמתו  מצינו   –
שבהם "נמנו ורבו ב"ש על ב"ה", "באו 
מרובין"63,  ב"ש  של  ונמצאו  למנין 
 .  . היום65  ש"אותו  בגמרא64  ומפורש 
בו  שנעשה  כיום  לישראל  קשה  הי' 
העגל", דבר הכי חמור, והיפך בתכלית 
מהשלימות ד"תורה חדשה מאתי תצא" 

לעתיד לבוא?

ט. ויש לבאר תחילה המקור להוספה 
וחידוש במצוות התורה בימות המשיח 
ומלחמות  – בהלכות מלכים  בהלכה66 

ומלך המשיח67 בספר הי"ד:

62( זכרי' יג, ב. 
63( שבת שם. 
64( שם יז, א. 

65( יום שגזרו הי"ח דבר כשנמנו ורבו ב"ש 
על ב"ה – תוספתא שם פ"א ה"ח. ירושלמי שם 

פ"א ה"ד. 
הבר  שור  דשחיטת  ההיתר  משא"כ   )66
)דרש  במדרש  שמקורו   – הלויתן  בסנפירי 
שבתורה(, והלכה כב"ש – שמקורו בספרי קבלה 

)סוד שבתורה(. 
וינציאה  בדפוס   – הכותרת  לשון  כ"ה   )67

רפד. שי. 
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לאחרי שהרמב"ם68 מבאר ש"התורה 
"שנאמר69  המשיח,  המלך  על  העידה" 
כו'",  שבותך  את  אלקיך  ה'  ושב 
וממשיך "אף בפרשת בלעם נאמר ושם 
נבא כו'" )ומאריך בפירוש הכתובים(, 
בערי  "אף  שלאח"ז70  בהלכה  מוסיף 
מקלט הוא אומר71 אם ירחיב ה' אלקיך 
את גבולך ויספת לך עוד שלש ערים 
ולא  זה,  דבר  הי'  לא  ומעולם  וגו', 
שציווי  ועכצ"ל,  לתוהו",  הקב"ה  צוה 
תהי'  שאז  המשיח,  בימות  יתקיים  זה 
הוספה )ושלימות( במצות ערי מקלט.

במק"א72  בארוכה  ונתבאר 
שבהוספת הראי' מערי מקלט מודגש 
גם  המוכרח  הו"ע  המשיח  שביאת 
כללות  על  )נוסף  התורה  מצוות  מצד 
הענין ש"התורה העידה עליו"(, שקיום 
)"ויספת  בשלימות  מקלט  ערי  מצות 
לך עוד שלש ערים"( תהי' כש"ירחיב 
ה' אלקיך את גבולך" בימות המשיח, 
פרט  היא  הגאולה  שהבטחת  וכיון 
בה  נעשה  התורה,  במצוות  וגדר 
תוקף הנצחיות דמצוות התורה, כמ"ש 
הרמב"ם בסיום הענין "ועיקר הדברים 
ככה הן, שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' 

68( פי"א ה"א. 
69( נצבים ל, ג. 

70( הלכה ב'. 
71( שופטים יט, ח־ט. 

72( לקו"ש חי"ח ע' 280. חל"ד ע' 114 ואילך. 

לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין 
)"מצוה  מהן"73  גורעין  ולא  עליהן 
אין  עולמים,  ולעולמי  לעולם  עומדת 
לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת", 

כנ"ל ס"ג(.

ויש לומר, שבהדגשת ענין הגאולה 
כפרט וגדר במצוה שבתורה ש"אין לה 
. . הוספה" ע"י הוספה בהמצוה בימות 
המשיח, כלשון הכתוב "ויספת לך עוד 
מקום  מרומז שבכל  גו'",  ערים  שלש 
שינוי  יהי'  המשיח  שבימות  שמצינו 
גרעון והוספה בעניני תומ"צ ]ולדוגמא: 
בדיני  הגרעון  כב"ש,  דהלכה  השינוי 
הבר  שור  שחיטת  היתר  ע"י  שחיטה 
ד"תורה  וההוספה  הלויתן,  בסנפירי 
והוספה  זה שינוי גרעון  חדשה"[, אין 
ההוספה  ובדוגמת  ע"ד  אלא  בתורה, 
להוספה  בהלכה  )המקור  מקלט  דערי 
זו  שהוספה  המשיח(,  בימות  בתומ"צ 
היא חלק מהמצוה עתה )שגדר המצוה 
היא שבימות המשיח יוסיפו עוד שלש 
ערים(, שעי"ז נעשית שלימות המצוה, 

כדלקמן.

)לא רק  הוא  הנצחיות  גם שתוקף  כולל   )73
דברים  של  כפשוטם  גם(  אלא  הרוחני,  בתוכנו 
– כהמשך דברי הרמב"ם )בדפוסים שלא שלטה 
בהם יד הצנזור(: "וכל המוסיף או גורע או שגילה 
פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן, 

הרי זה ודאי בדאי ורשע ואפיקורוס". 
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שלש  בהוספת  הביאור  ובהקדם  י. 
ערי מקלט בימות המשיח – דלכאורה 

אינו מובן:

שבהוספת  המיוחד  הענין  מהו  א( 
עד  המשיח,  בימות  מקלט  ערי  שלש 
ונצחיות  תוקף  תלוי  שבזה  כך,  כדי 
פרט  שנעשית  המשיח  ביאת  הבטחת 

וגדר במצות ערי מקלט?

ערי  מצות  תוכן  מזה:  יתירה  ב( 
לתוכן  )לכאורה(  בניגוד  הוא  מקלט 
בערי  הצורך  כי,   – המשיח  דביאת 
רוצח"74,  כל  שמה  "לנוס  הוא  מקלט 
תהי'  לא  בודאי  המשיח  בימות  ואילו 
לא  אפילו  נפש,  דהורג  המציאות 
בביאור  השקו"ט  ]וכידוע  בשוגג75 
הצורך דערי מקלט )אפילו שש ערים, 
ועאכו"כ "ויספת לך עוד שלש ערים", 
תשע ערים( בימות המשיח76[, ואעפ"כ, 
המשיח  ביאת  הבטחת  מודגשת 

בהוספת שלש ערי מקלט דוקא?

74( שופטים יט, ג. 
75( הן מצד ההורג – שגם שוגג צריך כפרה 
)ד"ה  א  ב,  שבועות  פרש"י  ה.  ט,  נח  )פרש"י 
תולה((, וכידוע שגם שוגג הוא מהתגברות הרע 
כו' )ראה לקו"ת להאריז"ל פ' ויקרא. תניא אגה"ק 
סו"ס כח(; והן מצד הנהרג – שהריגתו בשוגג היא 
מפני שנתחייב מיתה על הריגה במזיד ללא עדים 
וראה  יג.  כא,  משפטים  פרש"י  ב.  יו"ד,  )מכות 

פרש"י נח שם(. 
 107 ע'  חכ"ד  בלקו"ש  בארוכה  ראה   )76

ואילך. וש"נ. 

יא. ויש לומר הביאור בהנ"ל:

בתורה ישנם )בכללות( ב' ענינים: 
 – לך"77  שגנוזה  גנוזה  "חמודה  )א( 
של  חכמתו  שהיא  התורה  של  ענינה 
אלא  מהעולם,  )שלמעלה  הקב"ה 
"נתתי'  )ב(  בארץ(,  למטה  שירדה 
כדי  נתינתה למטה בארץ   – לארץ"78 
הוראת  ע"פ  יהי'  שהעולם  לפעול 
התורה, הן ע"י פעולה חיובית, "עשה 
"סור  שלילית,  פעולה  ע"י  והן  טוב", 

מרע".

שבין  החילוק   – יותר  ובפרטיות 
תורה למצוות: תורה היא חכמתו של 
הקב"ה, ומצוות )עשה ולא תעשה( הם 
הוראות להאדם איך להתנהג בעולם. 
חכמת  לימוד   – עצמה  בתורה  ועד"ז 
התורה כשלעצמה שאינו נוגע למעשה 
בפועל, "יגדיל תורה ויאדיר"79, "דרוש 
את  לידע  והלימוד  שכר"80,  וקבל 
לא  אשר  ואלה  יעשון  אשר  המעשה 

תעשינה.

כשלעצמה  התורה  חכמת  ובלימוד 
נגלה  שבין  החילוק  ה"ז   – גופא 
דתורה לנסתר דתורה81: בנגלה דתורה 

77( שבת פח, ב. 
78( שם פט, א. 

79( ישעי' מב, כא. חולין סו, ב. 
80( סוטה מד, א. וש"נ. 

– ראה תניא אגה"ק סכ"ו.  81( בהבא לקמן 
ובארוכה – קונטרס עץ החיים פי"א ואילך. וראה 



תות"ל קריות • 15

דבירור  הפעולה  בעיקר  מודגשת 
העולם ע"י פרטי הדינים דאיסור והיתר 
שלכן  ופסול,  כשר  וטהרה  טומאה 
)"עץ  ורע"82  דטוב  "אילנא  נקראת 
ההתלבשות  ע"ש  ורע"83(,  טוב  הדעת 
לברר הטוב מהרע, להבדיל בין הפסול 
האסור והטמא להכשר המותר והטהור, 
שקר  של  בטענות  ההתלבשות  וכן 
חיוב  בדיני  השקר(  מן  האמת  )לברר 
משא"כ  לחבירו84;  אדם  שבין  ופטור 
דחיי"  "אילנא  נקראת  דתורה  נסתר 
)"עץ החיים"85(, "דלית תמן . . מסטרא 
דרע . . מרוח הטומאה"82, כיון שאינה 
אלא  מהרע,  הטוב  בבירור  עוסקת 
מדברת בעניני אלקות, "דע את אלקי 

אביך"86.

החילוק  כללות  מודגש  זה  ובענין 
שבין זמן הזה לימות המשיח:

היא  העבודה  עיקר   – הזה  בזמן 
בעיקר  שנעשית  העולם,  בבירור 
סדרי  ששה  דתורה,  נגלה  לימוד  ע"י 
משנה )כולל הפלפול והשקו"ט בגמרא 

גם לקו"ת שה"ש מח, א ואילך. 
82( זח"ג קכד, ב – ברע"מ. 

83( בראשית ב, יז. 
84( וגם הלימוד באופן ד"יגדיל תורה ויאדיר", 
"דרוש וקבל שכר", הוא, בענינים הקשורים עם 

טוב ורע. 
85( שם ג, כב. 

86( דה"א כח, ט. וראה תניא קו"א קנו, ב. 

ובפוסקים, ראשונים ואחרונים( בעניני 
איסור והיתר טומאה וטהרה חיוב ופטור 
הבירורים  עבודת  בשביל  שגם  )אלא 
בנגלה דתורה יש צורך בלימוד נסתר 
האלקות  בנפשו  יאיר  שעי"ז  שבתורה 

שבתורה(;

לאחרי   – המשיח  בימות  משא"כ 
שיופרד  הבירורים,  עבודת  שלימות 
הרע מן הטוב – "לא יהי' עסק התורה 
אם  כי  בירורין,  לברר  והמצוות 
. והכל   . לייחד יחודים עליונים יותר 
המצוות  לקיים  התורה  פנימיות  ע"י 
בכוונות עליונות . . פנימיות המצוות 
אז  שגם  )אלא  הנסתרים"87  וטעמיהם 
והיתר  איסור  הלכות  לידע  "יצטרכו 
וטומאה וטהרה"88, "אבל הנגלות יהיו 
ישראל  איש  לכל  וידועים  גלויים 
וא"צ  שכחה  בלי  בתחלה  בידיעה 

לעסוק בהם"89(.

יב. ויש לומר, שזהו גם תוכן החילוק 
הזה  שבזמן  מקלט  ערי  שש  שבין 
בימות  ערים"  שלש  עוד  לך  ל"ויספת 

המשיח:

87( אגה"ק שם )קמה, סע"א(. 
88( שם )קמג, א(. 

"וגם  הענין:  ובהמשך  ב(.  )קמה,  שם   )89
אפשר וקרוב הדבר שידעו מפנימיות התורה כל 
ע"ה,  אבינו  אברהם  כמו  הנגלית,  התורה  גופי 

ולכן א"צ לעסוק בהם כלל". 
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מצות עיר מקלט קשורה עם תיקון 
החטאים90(,  לכל  )השורש  עה"ד  חטא 
נתגרש  "למה  במדרש91  כדאיתא 
)אדה"ר מג"ע לאחרי חטא עה"ד( על 
חייב  והי'  הדורות  על  מיתה  שהביא 
למות מיד אלא שרחמת עליו וגרשתו 
ממקומו  שגולה  בשגגה  הרוצח  כדרך 

לערי מקלט".

עם  קשור  ה"ז  יותר  ובפרטיות 
התיקון דכל חטא ועון92:

מעין  הוא  ועון  חטא  שכל  ידוע 
ודוגמת "מכה נפש )בשגגה("93, כמ"ש94 
שהו"ע  באדם",  האדם  דם  "שופך 
דקדושה  אדם  וחיות  דם  "שפיכת 
באופן  שזהו  אלא  דקליפה"95,  באדם 
ב(שגגה", שלא ברצונו,  ד")מכה נפש 
כי, רצונו האמיתי של כאו"א מישראל 
ולהתרחק  המצוות  כל  "לעשות  הוא 
הוא  ש"יצרו  )אלא  העבירות"96  מן 

90( ראה סה"מ קונטרסים ח"א קצא, ב ואילך. 
ועוד. 

91( במדב"ר פכ"ג, יג. 
92( בהבא לקמן – ראה אוה"ת מסעי ע' א'תיד 
וגו' כי אתם עוברים  ואילך. ד"ה דבר אל בנ"י 
ד"ה  ואילך(.  קצז  ע'  תרנ"א  )סה"מ  תרנ"א  וגו' 
וידבר גו' והקריתם לכם ערים גו' תרס"ה )סה"מ 
תרס"ה ע' שכה ואילך(. ד"ה הנ"ל תשי"ב. תשי"ז. 

93( מסעי לה, יא. 
94( נח ט, ו. 

95( לקו"ת במדבר יג, ג. 
96( רמב"ם הל' גירושין ספ"ב. 

החטא  ומעשה  אונס(,  כמו  שתקפו"96, 
"אין  כמארז"ל98  דעת"97,  "בבלי  הוא 
אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח 
שטות", ועוד וג"ז עיקר – ש"האלקים 
אנה לידו"99, כמ"ש100 "נורא עלילה על 

בני אדם", "עלילה נתלה בו"101.

והתיקון לזה הוא ע"י הגלות לעיר 
מקלט – שרומז על התורה, כמארז"ל102 
"דברי תורה קולטין"103, היינו, שהתורה 
קולטת את האדם העוסק בה להגן עליו 
ולהצילו מפני גואל הדם, "הוא104 שטן 
שעל  אלא  עוד  ולא  יצה"ר"105,  הוא 
ידה נעשה התיקון לשפיכת דם וחיות 

97( שופטים יט, ד. 
98( סוטה ג, רע"א. 

99( משפטים כא, יג. 
100( תהלים סו, ה. 

101( תנחומא וישב ד. 
102( מכות יו"ד, א. 

103( ופירוש "עיר מקלט": "עיר" – שנעשית 
מקיבוץ בתים, וכל בית נעשה מאבנים, שאבנים 
יצירה  בספר  )כדאיתא  התורה  אותיות  על  קאי 
)פ"ד מי"ב( "שתי אבנים בונות שתי בתים וכו'"(, 
ומצירופם נעשים בתים, תיבות התורה, ובצירוף 
כולם יחד נעשית עיר, כל התורה כולה; ו"מקלט" 
– מלשון קליטה, שרומז על הקליטה דשכל האדם 
)כמבואר  האדם  בשכל  דתורה  והקליטה  בתורה 
בתניא )פ"ה( שהשכל תופס ומקיף את המושכל, 

וגם מלובש ומוקף בו(. 
104( ב"ב טז, א. 

יצה"ר  "בראתי  חז"ל  אמרו  ועד"ז   )105
ובראתי לו תורה תבלין" )ב"ב שם. קידושין ל, 
ב(, "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש 

כו'" )קידושין שם. סוכה נב, ב(. 
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האדם דקדושה שנמשך מהתורה, חיות 
חדש מ"תורת חיים"106.

שלימות  לאחרי  המשיח,  ובימות 
בירור העולם – יהי' הענין דערי מקלט 

באופן נעלה יותר:

המשיח,  בימות  שגם  ידוע107 
בבירור  בנ"י  עבודת  כשתושלם 
לשלימות  ויגיעו  הרע  מן  הטוב 
תהי'   – עה"ד  חטא  לפני  שהיתה 
ולכן  בעולם108,  הרע  מציאות  עדיין 
כדי  מקלט109  בערי  הצורך  ישאר 

שהוא  לדם  נמשלה  שהתורה  ולהעיר,   )106
מ"ש  וזהו  הנפש,  חיות  נמשך  ידו  שעל  הנפש, 
)של"ה  דם  א'  אותיות  אדם",  התורה  "זאת 
בהקדמת בית ישראל בית דוד )כא, א(. לקו"ת 

שם, א(. 
107( ראה תשובות וביאורים )קה"ת תשל"ד( 

סי"א ס"א. 
108( ורק לאח"ז, בעולם התחי', יבטל הקב"ה 
מציאות הרע מן העולם, כמ"ש "את רוח הטומאה 
אעביר מן הארץ", ועל תקופה זו אמרו חז"ל )נדה 
הגהות  )ראה  לע"ל"*  בטלות  ש"מצוות  ב(  סא, 
ועפ"ז   – כו(.  סו"ס  אגה"ק  א.  ל,  ר"ה  יעב"ץ 
יאכלו  )שבה  הבר  ושור  דלויתן  שהסעודה  צ"ל 
משחיטה זו שיתירה הקב"ה( תהי' בימות המשיח, 
לפני תחה"מ**, כי, לאחרי ש"מצוות בטלות" אין 
מקום לשקו"ט אם "זו היא שחיטה כשירה", ואין 

צורך ב"חידוש תורה". 
109( וע"ד שגם בימות המשיח "יצטרכו לידע 
שלא  אף  וטהרה",  טומאה  והיתר  איסור  הלכות 
יצטרכו לעסוק בהם כיון ש"יהיו גלויים וידועים 
שכחה",  בלי  בתחלה  בידיעה  ישראל  איש  לכל 

כנ"ל סי"א.

בלתי־רצוי  לענין  אפשרות  לשלול 
שיכול להיות כתוצאה ממציאות הרע 
בעולם )כמו שלפני חטא עה"ד היתה 
מציאות  ע"י  החטא  לענין  אפשרות 

הרע בעולם110(.

לענין  האפשרות  )שלילת  זה  וענין 
לך  ש"ויספת  עי"ז  נעשה  בלתי־רצוי( 
עוד שלש ערים", הוספת סוג חדש של 
ב"דברי  חדשה  התגלות  מקלט,  ערי 
תורה קולטין" – שזהו"ע ד"תורה חדשה 
תורה  טעמי  התגלות  תצא",  מאתי 
שפנימיות  דכיון  התורה,  דפנימיות 
לבירור  משייכות  למעלה  היא  התורה 
טוב ורע, לכן קולטת את האדם באופן 
בלתי־ לענין  האפשרות  גם  ששוללת 

רצוי.

ויש לומר, שערי מקלט שבזמן הזה, 
שש ערים, הם כנגד ששה סדרי משנה 
)כולל פירושן בגמרא(, שבהם נתבארו 
כל פרטי הדינים דאיסור והיתר טומאה 
נעשה  ידם  שעל  ופטור  חיוב  וטהרה 
שיתוספו  מקלט  וערי  העולם,  בירור 
בימות המשיח, שלש ערים, הם כנגד 
 – התורה  בכללות  והחידוש  ההוספה 

110( ראה גם סה"מ עטר"ת ע' תטו. 

*( פרטי הדעות והשקו"ט במאמר זה – ראה בארוכה 
בספרים שהובאו בשדי חמד )כללים וד"ח( בערך מצות אם 

בטלות. תשובות וביאורים שם )והערה 9(.

**( פרטי הדעות והשקו"ט בזמנה של סעודה זו – ראה 
הנסמן בתשובות וביאורים שם סי"א בסופו )הערה 23(.
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ע"י   – ערים  שלש  תליתאי",  "אוריאן 
ההתגלות דפנימיות התורה111.

הערים  ששלש   – יותר  ויומתק 
"בערי  הם  המשיח  בימות  שיתוספו 
שנכרת  והקדמוני  והקניזי  הקיני 
ועדיין  עליהן  ברית  אבינו  לאברהם 
בתורה  נאמר  ועליהן  נכבשו,  לא 
וידוע113  גבולך"112,  את  ה'  ירחיב  ואם 
הו"ע  בנפש  אומות  ז'  ארץ  שכיבוש 
העבודה  כללות  שזוהי  המדות,  בירור 
בזמן הזה, וכיבוש ארץ ג' אומות )קיני 
בירור  הו"ע  בנפש  וקדמוני(  קניזי 
שאז  המשיח,  בימות  שיהי'  המוחין 
מאתי  חדשה  ד"תורה  ההתגלות  תהי' 

תצא"114.

החידוש  גם  לבאר  יש  עפ"ז  יג. 
שבימות המשיח תהי' הלכה כב"ש:

דב"ש  הפלוגתות  ביאור  ובהקדם 
 – מתירים  וב"ה  אוסרים  ב"ש  וב"ה, 
שהפלוגתא היא בנוגע לאופן פעולת 

התורה בבירור העולם:

111( ראה אוה"ת שם: "ששה ערי מקלט י"ל 
י"ל  מקלט  ערי  ג'   .  . משנה  סדרי  ששה  עד"ז 
ע"ד אוריאן תליתאי . . כשירחיב ה' גבולנו צריך 
להוסיף ג' ערי מקלט והוא התגלות טעמי תורה 

לע"ל". 
112( רמב"ם הל' רוצח ושמירת נפש פ"ח ה"ד. 
מואב  את  תצר  אל  ד"ה  בארוכה  ראה   )113

במאמרי אדהאמ"צ דברים בתחלתו. 
114( ראה גם סה"מ עטר"ת ותש"ט שבהערה 

26. ועוד. 

בדברים שהם בודאי בלתי־רצויים, 
דחי',  של  באופן  הוא  הבירור  לכו"ע 
"שמאל דוחה"115 – טמא אסור ופסול; 
עניני  מותרים,  בודאי  שהם  בדברים 
באופן  הוא  הבירור  לכו"ע  הרשות, 
טהור   – מקרבת"115  "ימין  קירוב,  של 
בהם  ההשתמשות  ע"י  וכשר,  מותר 
לשם  יהיו  מעשיך  "כל  שמים,  לשם 
דעהו"117,  דרכיך  ו"בכל  שמים"116 
שעי"ז נעשה בהם בירור וזיכוך ועלי' 
האם  ספק  שיש  ובדברים  לקדושה; 
צריכים לדחותם או שיכולים )ובמילא 
לקדושה,  ולהעלותם  לקרבם  צריכים( 
משום שהרע אינו ניכר ונראה בפועל 
בלבד,  ובהעלם  בכח  אם  כי  ובגלוי, 

וכיו"ב – פליגי ב"ש וב"118:

מבחי'  נשמתם  )ששרש  ב"ש119 
היא  שכלם  נטיית   – הגבורות( 
הענינים  גם  ולאסור  לדחות  להחמיר, 
שהרע שבהם הוא בכח ובהעלם בלבד, 

115( סנהדרין קז, ב. וש"נ. הל' ת"ת לאדה"ז 
פ"ד הי"ז. 

116( אבות פ"ב מי"ב. רמב"ם הל' דעות ספ"ג. 
אדה"ז  שו"ע  שם.  רמב"ם  ו.  ג,  משלי   )117

או"ח סקנ"ו ס"ב. 
דב"ש  הלשיטתייהו  מביאור  ולהעיר   )118
בתר  אזלי  וב"ה  בכח,  בתר  אזלי  שב"ש  וב"ה, 
סדרי  ששה  על  "הדרן  בארוכה  )ראה  בפועל 
משנה" )ס' השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 645 ואילך((. 
המצוות  טעמי  א.  רמה,  זח"ג  ראה   )119
אגה"ק  שם  בהקדמה.  תניא  תצא.  פ'  להאריז"ל 

סי"ג. ובכ"מ. 
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וב"ה )ששרש נשמתם מבחי' החסדים( 
לקרב  להקל,  היא  שכלם  נטיית   –
ולהתיר הדברים שאין בהם רע בפועל 

ובגלוי.

וחילוק זה מרומז גם בשמותיהם120: 
"שמאי" – מלשון "השם אורחותיו"121, 
גם  הזהירות  בתכלית  דרכיו  ששוקל 
וכשמוצא  הנעלם,  דרע  מענינים 
ואוסר  דוחה  הנעלם  רע  בהם  שיש 
נרו  "בהלו  מלשון   – ו"הלל"  אותם. 
עלי ראשי"122, שהו"ע של אור וגילוי, 
המשכת אור הקדושה גם במקום שיש 

רע בכח ובהעלם123.

ב"ש  בין  שהחילוק  להוסיף,  ויש 
וב"ה הוא גם בדרגת התורה שעל ידה 

נעשה בירור העולם:

דרגא   – טפי"  מחדדי  "ב"ש 
)ה"בכח"  התורה  בלימוד  יותר  נעלית 
שבכחה  התורה(,  פנימיות  שבתורה, 
יכולים לברר )לא רק רע הגלוי, אלא 
גם( רע הנעלם, משא"כ ב"ה שלומדים 
התורה כפי שהיא בפועל ובגלוי )נגלה 
דתורה(, אין ענינם לברר רע הנעלם, 

120( להעיר ממארז"ל "ר"מ הוה דייק בשמא" 
)יומא פג, ב. וראה בארוכה )ע"ד הענין דמדרש 

שמות( תשובות וביאורים הנ"ל ס"א. וש"נ(. 
121( מו"ק ה, סע"א. וש"נ. 

122( איוב כט, ג. 
ואילך.  סע"ב  מח,  שה"ש  לקו"ת  ראה   )123

ובכ"מ. 

הרע  לברר  הענין  שאין  כזה  ובמצב 
דברים  ולרחק  לדחות  אסור  הנעלם, 
שיכולים לקרבם ולהעלותם לקדושה.

ולכן:

בזמן הזה, שמצב העולם הוא שרוב 
של  לדרגתם  שייכים  אינם  בני־אדם 
ב"ש לשקול ולדקדק דרכיהם בתכלית 
הזהירות גם מרע הנעלם ולבררו ע"י 
כב"ה,  הלכה   – בתורה  נעלית  דרגא 
ועד  משנה,  אינה  ב"ה  במקום  וב"ש 
שכש"נמנו ורבו ב"ש על ב"ה", "אותו 
היום . . הי' קשה לישראל כיום שנעשה 
בו העגל", כי, עי"ז שדוחים ומרחקים 
יכולים  שהיו  דברים  הקדושה  מגבול 
במילא  לקדושה  ולהעלותם  לקרבם 

ניתוסף כח בלעו"ז.

הלכה  תהי'  המשיח  בימות  אבל 
הדעת  שיקול  שישתנה  כיון   – כב"ש 
בהתאם  ישראל  דחכמי  השכל  בטבע 
המשיח124  בימות  העולם  מצב  לשינוי 
אלא  לדיין  לו  ש"אין  הכלל  )ע"פ 
 – ב"ש  כדעת  רואות"(  שעיניו  מה 
הטוב  בירור  שיושלם  לאחרי  כי, 
ומצב  במעמד  כולם  יהיו  הרע,  מן 
ולשקול  לדקדק  אורחותיו",  ד"השם 

 :119 שבהערה  המצוות  מטעמי  להעיר   )124
"אלו ואלו דברי אלקים חיים, כי כל אחד ואחד 
שההלכה  אלא  )דרגתו(,  מקומו  לפי  אמת  דיבר 

הוא לפי הזמן". 
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מרע  גם  הזהירות  בתכלית  דרכיהם 
לשלילת  ועד  ובכח(,  )בהעלם  הנעלם 
ע"י   – בלתי־רצוי  דענין  האפשרות 
רע  בהם  שיש  הדברים  וריחוק  דחיית 
בעולם  עדיין  שנשאר  )כיון  הנעלם 
זה  וענין  סי"ב(;  כנ"ל  הרע,  מציאות 
יותר  נעלית  דרגא  התגלות  ע"י  יהי' 
בנ"י  כל  אצל  טפי"(  )"מחדדי  בתורה 
טעמי  תצא",  מאתי  חדשה  "תורה   –
למעלה  שלהיותם  התורה,  וסודות 
משייכות לבירור העולם, נשללת על 
ידם אפילו האפשרות לענינים בלתי־

רצויים.

בקשר  שגם  להוסיף,  ויש  יד. 
מתן  "זמן  השבועות,  לחג  ובשייכות 
התורה  כל  ניתנה  שבו   – תורתנו" 
)ש( חדשה  ה"תורה  גם  כולל  כולה, 
מצינו   – ס"ד(  )כנ"ל  תצא"  מאתי 
מעין  כב"ש,  דהלכה  הענין  דוגמת 
ודוגמת החידוש דהלכה כב"ש בימות 

המשיח125:

בסיום הלכות חג השבועות126 כותב 
השבועות  חג  "במוצאי  הזקן:  רבינו 
אסור להתענות מעיקר הדין לפי שהי' 
יום טבוח בזמן שביהמ"ק קיים, דהיינו, 
ראי'  עולות  מקריבין  היו  ביום  שבו 

125( ובלשון רבינו הזקן בתניא פל"ו: "וכבר 
הי' לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה". 

126( שו"ע או"ח סתצ"ד סי"ט. 

שלא היו יכולים להקריב ביו"ט עצמו 
לפי שאין בהם שום צורך אוכל נפש 
. . ואע"פ שזה הוא לדברי ב"ש אבל 
לדברי ב"ה מותר להקריבן אף ביו"ט 
עצמו, מ"מ, כיון שבדבר זה עשו ב"ה 
כדבריהם והרבה מישראל נהגו כמותם 
יום  להם  ונעשה  יו"ט  אחר  להקריבן 
זה שהוא מוצאי יו"ט כמו יו"ט עצמו 
אף  א"כ  ותענית  בהספד  בו  להאסר 
עתה משחרב ביהמ"ק לא הותר ההספד 

והתענית בו ביום".

ויש לומר הביאור בזה – בפנימיות 
הענינים127:

יומא  "מעלי  בגמרא128:  איתא 
דעצרתא סכנתא )להקיז דם( . . משום 
דאי  טבוח  ושמי'  זיקא  בי'  דנפיק   .  .
טבח  הוה  תורה  ישראל  קבלו  לא 
והקשה  ולדמייהו"129.  לבשרייהו  להו 
לא   .  . "לכאורה  מהרש"א130  בחדא"ג 
שבא  טובח,  אלא  טבוח  לקרותו  ה"ל 
לטבוח אחרים", ומתרץ ש"ההוא זיקא 
שהוא השטן הוא היצר הרע הוא רוח 
אילו  ישראל  את  לטבוח  שבא  מ"ה 
בארוכה  ראה   – הנגלה  ע"ד  הביאור   )127

לקו"ש חכ"ח ע' 24 ואילך. וש"נ. 
128( שבת קכט, ב. 

129( וראה מחה"ש לאו"ח סו"ס תסח: "ונודע 
דבכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה כשיגיע 
דבר  אותו  מעין  קצת  מתעורר  שוב  ההוא  זמן 

וענין ההוא". 
130( לסנהדרין מג, ב. 



תות"ל קריות • 21

שקבלו  כיון  אבל  התורה,  קיבלו  לא 
אדרבה  הרי  יצרם  את  וכבשו  התורה 

זבחו ישראל את היצה"ר".

הענין  תוכן  גם  שזהו  לומר,  ויש 
ד"יום טבוח" )מוצאי חג השבועות( – 
יומא  ב"מעלי  כלומר  היצה"ר.  זביחת 
לפני  השבועות(,  חג  )ערב  דעצרתא" 
קבלת התורה, "נפיק בי' זיקא" "שבא 
קיבלו  לא  אילו  ישראל  את  לטבוח 
התורה", ובמוצאי חג השבועות, לאחרי 
טבוח",  "יום  נעשה  התורה,  שקבלו 

ע"ש ש"זבחו ישראל את היצה"ר".

ב"ה  עשו  זה  ש"בדבר  והטעם 
כדבריהם )כדברי ב"ש( והרבה מישראל 
נהגו כמותם להקריבן אחר יו"ט" – יש 
לומר, שביו"ט עצמו, זמן מתן תורתנו, 
חדשה  ה"תורה  גם  )בהעלם(  שכולל 
)ש(מאתי תצא", טעמי וסודות התורה 
הרע,  לבירור  משייכות  שלמעלה 
היצה"ר131  לזביחת  ו(צורך  )מקום  אין 
)כשיטת ב"ש, שמצד מעלתם בלימוד 
שוללים  טפי",  "מחדדי  התורה, 
והאפשרות  הנעלם  רע  גם  ומבטלים 
חג  מוצאי  ולכן  בלתירצוי(,  לענין 

השבועות )דוקא( הוא "יום טבוח".

131( כלשון רבינו הזקן "לא היו יכולין להקריב 
ביו"ט עצמו לפי שאין בהם צורך אוכל נפש" – די"ל 
לנפש  השייכים  הענינים  על  רומז  נפש"  ש"אוכל 

האלקית מצ"ע, ולא בשייכות לבירור היצה"ר. 

טו. ונוסף על החידוש בימות המשיח 
דהלכה כב"ש, שדבר שהי' מותר כדעת 
ב"ה יאסר כדעת ב"ש, יהי' גם "חידוש 
דדבר  בההיתר  לבוא  לעתיד  תורה" 
האסור132 – שהקב"ה יתיר שחיטת שור 

הבר בסנפירי הלויתן:

דברי  על  שנוסף   – ובהקדמה 
היא  כשירה  שחיטה  "זו  המדרש 
שוחטין  הכל  תנינן  כך  ולא  )בתמי'( 
חוץ  שוחטין  ולעולם  שוחטין  ובכל 
מפני  והשנים  והמגרה  קציר  ממגל 
לראש(  )ולכל  גם  קשה  חונקין",  שהן 
שחיטה  שזוהי  שוחטין",  מ"הכל 
שאינה בידי אדם )כי אם ע"י הלויתן(, 
ותנן133 "נפלה סכין ושחטה . . פסולה, 
שאתה  מה  ואכלת  וזבחת  שנאמר134 

זובח אתה אוכל"135.

ויש לומר הביאור בזה – ששחיטת 
שור הבר בסנפירי הלויתן לעתיד לבוא 
שסנפירי  היינו,  הקב"ה136,  ע"י  תהי' 
הלויתן הם הסכין שבו ישחט הקב"ה את 
שור הבר. וכיון שתוכן ה"חידוש תורה" 
132( וע"ד שמצינו אצל ר' מאיר "שהוא אומר על 
טמא טהור ומראה לו פנים, על טהור טמא ומראה 
לו פנים" )עירובין יג, ב. וראה לקו"ת ס"פ תזריע(. 

133( חולין לא, א – במשנה. 
134( תבוא כז, ז. 

135( כקושיית הרש"ש בויק"ר שם. 
הקב"ה  "אלמלא  רע"א:  עה,  ב"ב  ראה   )136
עוזרו אין יכול לו, שנאמר )איוב מ, יט( העושו 
יגש חרבו", "בבהמות כתיב . . וה"ה עם לויתן" 

)פרש"י שם. וראה חדא"ג מהרש"א שם(. 
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הוא שבשחיטה זו לא נאמרו מלכתחילה 
דיני שחיטה )כנ"ל ס"ה(, ה"ז כולל גם 
ד"מה  הדין  נאמר  לא  זו  שבשחיטה 
שאתה זובח אתה אוכל" )שחיטת אדם 

דוקא(, להיותה ע"י הקב"ה137.

של  ששחיטתו  הטעם  ובביאור 
הקב"ה אינה כשחיטת האדם ע"פ דיני 
ליעקב  דבריו  ש"מגיד  )אף  התורה 
אומר  הוא  עושה  שהוא  "מה  גו'"138, 

לישראל לעשות"139( – יש לומר:

ושחט  "אין   – שחיטה  של  תוכנה 
בירור  נעשה  שעי"ז  ומשך"140,  אלא 
שנעשה  הבעל־חי,  והעלאת  ומשיכת 
137( בפי' ידי משה ויק"ר שם: "להקב"ה הוא 
מותר לשחוט גם בסנפירין, אבל לבני אדם אשר 
להם נתנה התורה לצרף את לבבם* ולקבוע בהם 
רחמנות, להם אסור בסנפירין, כי הוא צער בעלי 
חיים". אבל: )א( טעם זה אינו שייך לחידוש תורה 
לעתיד לבוא דוקא, )ב( ועיקר: מאי שנא משאר 
אצלו  שייך  שלא  אף  הקב"ה  שמקיים  המצוות 

הטעם דלצרף כו'.
אנן  "אפילו  סי"ט:  חיו"ד  חת"ס  שו"ת  וראה 
נמי נשחוט במגירה אם הי' אפשר לומר ברי לי 
שלא פגעתי ולא קרעתי, אלא שאין אדם יכול 
לומר כן . . כי מי יכול לשער זה, אבל הקב"ה 
ששוחט בעצמו יכול לומר ברי לי". וגם טעם זה 

אינו שייך לחידוש תורה דלעתיד לבוא דוקא.
ולכן לכאורה נראה לומר שהחידוש תורה הוא 
 שבנוגע לשחיטה זו לא נאמרו דיני שחיטה, כבפנים.

_______________
*( כמ"ש בהתחלת הענין: "לא ניתנו המצוות לישראל 

אלא לצרף בהן את הבריות". 

138( תהלים קמז, יט. 
139( שמו"ר פ"ל, ט. 

140( חולין ל, ב. וראה לקו"ש חי"ט ע' 206. 
וש"נ. 

להיות  האדם  למאכל  וראוי  מוכשר 
יעבוד  זה  ובכח  כבשרו,  ובשר  דם 
קיום  ע"י  קונו  את  לשמש  עבודתו 
השחיטה  שבתוכן  ונמצא,  התומ"צ. 
מודגש כללות הענין דבירור והעלאת 
לתכלית  ועד  לקדושה,  העולם  עניני 
)כנ"ל  היצה"ר  זביחת   – השלימות 

סי"ב(.

שחיטת  שבין  החילוק  מובן  ועפ"ז 
שבשחיטת   – הקב"ה  לשחיטת  האדם 
האדם, כיון שפעולת הבירור היא בכחו 
של האדם, ישנה כו"כ הגבלות באופן 
בפרטי  שמתבטאים  הבירור  פעולת 
ובלעדם  שבתורה,  השחיטה  דיני 
בשחיטת  משא"כ  פסולה;  השחיטה 
הקב"ה, כיון שפעולת הבירור נעשית 
הגבלות,  בזה  שייך  לא  הקב"ה,  ע"י 
ולכן בכל האופנים השחיטה כשרה141.

כהנ"ל  ולבאר  להוסיף  ויש  טז. 
בימות  מקלט  ערי  דג'  )ההוספה 
המשיח, ההלכה כב"ש, והיתר שחיטת 

שור הבר( בעומק יותר:

141( ראה לקו"ת שמיני יח, ד: "היום שחיטה 
אבל  כו',  ההפסק  היא מחמת  גמורה  פגומה  כזו 
היא  זו  השחיטה  ענין  כי  דוקא,  כן  צ"ל  לעתיד 
בחי' עליות שור הבר למעלה מעלה ע"י הלויתן 
בינתיים,  הפסק  צ"ל  ולכן  בסנפיריו,  המעלהו 
 .  . אחת  בבת  העליות  כל  להיות  א"א  שהרי 
בפעם א', אלא הפסק בין היכל להיכל, ולכן יתיר 

הקב"ה פגימה זו". 
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בנוגע  במק"א142  המבואר  ובהקדם 
תעשה  לא  דמצוות  הענין  לכללות 
כשעיקר  המשיח,  בימות  גם  שיהיו 
שאז   – טוב  בעשה  תהי'  העבודה 
שהן  למעלה  "בשרשן  קיומן  יהי' 
גבורות קדושות"143, גבורות שלמעלה 
דמצוות  שהשורש  כידוע144  מחסדים, 
מהשורש  למעלה  הוא  תעשה  לא 
המעלה  ובדוגמת  ע"ד  עשה,  דמצוות 
החיוב,  השגת  לגבי  השלילה  דהשגת 
חיוב,  של  באופן  אינו  קיומם  שלכן 
שלילה,  של  באופן  אלא  ועשה,  קום 
גם  לבאר  יש  ועפ"ז  תעשה.  ואל  שב 
פלוגתת ב"ש וב"ה – בשרש הענינים: 
ב"ש ששרש נשמתם מבחי' הגבורות, 
מחסדים,  שלמעלה  קדושות  גבורות 
ראו ענינים אלו בשרשם )בכח(, בבחי' 
גבורות קדושות שאינם מתגלים כי אם 
)שלמעלה  השלילה  השגת  של  באופן 
מהשגת החיוב, "מחדדי טפי"(, שב ואל 
ששרש  וב"ה  אוסרים,  ב"ש   – תעשה 
ענינים  ראו  החסדים,  מבחי'  נשמתם 
אלו כפי שהם בגלוי )בפועל(, ענינים 
שנמשכים ומתגלים באופן של השגת 

החיוב, קום ועשה – ב"ה מתירים145.
)סה"ש  ש.ז.  יתרו  ש"פ  שיחת  ראה   )142

תנש"א ח"א ע' 6־305(. ועוד. 
143( תניא קו"א קס, א. 

144( ראה לקו"ת פקודי ג, ב ואילך. ובכ"מ. 
"השם  ב"ש,  בשמותיהם:  ומרומז   )145
הענינים  בשורש  ולדקדק  לשקול   – אורחותיו" 

ולכן:

אינם  בני־אדם  שרוב  הזה  בזמן 
לשקול  ב"ש  של  לדרגתם  שייכים 
למעלה  הענינים  בשורש  ולדקדק 
)השגת  קדושות  גבורות  בבחי' 
בפועל  שהם  כפי  אם  כי  השלילה(, 
להשתלשל  יכולים  שמהם  ובגלוי 
להגביר  יש   – בלתי־רצויים  ענינים 
נפסקה  ולכן  הגבורות.  על  החסדים 
שב"ש  ועד  )חסדים(,  כב"ה  ההלכה 
כדי  ועד  משנה.  אינה  ב"ה  במקום 
ורבו  ש"נמנו  להלכות  שבנוגע  כך, 
ב"ש על ב"ה" )התגברות הגבורות על 
 . היום  ש"אותו  חז"ל  אמרו  החסדים(, 
בו  כיום שנעשה  לישראל  קשה  הי'   .
בלתי־ ענינים  דכל  )השורש  העגל" 
הגבורות  שמהתגברות  כיון  רצויים(, 
יכולים  )ב"ה(  החסדים  על  )ב"ש( 

להשתלשל ענינים בלתי־רצויים146.

כשיושלם  המשיח,  בימות  אבל 
יהי' מקום  ולא  בירור הטוב מן הרע, 
יהיו  בלתי־רצויים,  מענינים  לחשש 
לדקדק  שיוכלו  ומצב  במעמד  כולם 
למעלה  הענינים  בשורש  ולשקול 
בבחי' גבורות קדושות, בחינת השגת 
שהיו  ענינים  אותם  ולכן,  השלילה, 

בבחי' גבורות שלמעלה מהחסדים, וב"ה, "בהלו 
נרו" – ראיית הדבר כמו שהוא בגלוי ובפועל. 

146( ראה לקו"ת קרח נד, ג. 
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יהיו  ב"ה,  כדעת  הזה  בזמן  מותרים 
ב"ש,  כדעת  המשיח  בימות  אסורים 
והשלימות  העילוי  בהם  שיתגלה  כיון 
מחסדים,  שלמעלה  קדושות  דגבורות 
שהמשכתם היא ע"ד השגת השלילה. 

הענין  תוכן  גם  לבאר  יש  ועפ"ז 
דערי מקלט למכה נפש בימות המשיח: 

ענינים  לכל  )השורש  נפש  מכה 
הבלתי־רצויים שעליהם נצטווינו בלא 
דמעלת  השורש  על  מורה  תעשה( 
קדושות  גבורות  תעשה,  לא  מצוות 

שלמעלה מחסדים, השגת השלילה.

וישיבתו של מכה נפש בעיר מקלט, 
מורה שע"י לימוד התורה )"דברי תורה 
חדשה  התגלות  ע"י  ובפרט  קולטין"(, 
בתורה, "ויספת לך עוד שלש ערים", 
סי"ב(,  )כנ"ל  התורה  וסודות  טעמי 
נמשך ומתגלה גם השורש דלא תעשה 
של  באופן  השלילה  דהשגת  שהו"ע 
קליטה בפנימיות, היינו, שגם הענינים 
הכי נעלים שמצד עצמם אינם יכולים 
כי  החיוב,  דהשגת  באופן  להתגלות 
נמשכים  השלילה,  דהשגת  באופן  אם 
באופן  הקב"ה  של  בכחו  ומתגלים 

דהשגת החיוב147.

147( ראה גם שיחת ש"פ יתרו )סה"ש תנש"א( 
ע' 15־313. 

גם  מודגש  זה  שענין  לומר,  ויש 
לימוד  על  )נוסף  בפועל  במעשה 
בההיתר   – עכ"פ  אחד  בענין  התורה( 
הלויתן  בסנפירי  הבר  שור  דשחיטת 
השגת  באופן של  דבר שהוא  – שגם 
בהשגת  לבוא  יכול  שאינו  השלילה, 
כיון  באכילה  אסור  שלכן  החיוב, 
דם  שיהי'  באופן  לבוא  יכול  שאינו 
באופן  ויתגלה  יומשך  כבשרו,  ובשר 
מותר  יהי'  שלכן  החיוב,  השגת  של 
דם  ויהי'  בפנימיות  שיבוא  באכילה, 

ובשר כבשרו.

מודגש  זה  שענין  הטעם  ובביאור 
הבר  שור  שחיטת  בהיתר  דוקא 

בסנפירי הלויתן – יש לומר:

החילוק  חסידות148  בדרושי  מבואר 
בעבודת  הבר  לשור  לויתן  שבין 
עלמא  בים,  שמקומו  שלויתן  האדם, 
העבודה  על  מורה  דאתכסייא, 
עליונים  יחודים  ביחוד  ברוחניות 
ביבשה,  שנמצא  הבר  ושור  וכו', 
העבודה  על  מורה  דאתגלייא,  עלמא 
בגשמיות בבירור העולם. ויש בזה מה 
שאין בזה: העבודה ברוחניות )לויתן( 
למעלה,  העלאה  של  באופן  היא 
אבל  ביותר,  נעלים  אורות  שמשיגים 
למטה,  דהמשכה  השלימות  בה  אין 
באופן  היא  בגשמיות  העבודה  ואילו 

148( ראה לקו"ת ר"פ שמיני. ובכ"מ. 
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בה  אין  אבל  למטה,  המשכה  של 
מעלת האורות הנעלים יותר. ולעתיד 
 – יחדיו  המעלות  ב'  יתחברו  לבוא 
האורות  ויתגלו  יומשכו  למטה  שגם 

הנעלים ביותר, עי"ז שהלויתן ישחוט 
ויעלה )"אין ושחט אלא ומשך"( השור 
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בעניני  הלויתן(  שע"י  )העלי'  העליונים  האורות  מעלת  שתתגלה  היינו,  הבר, 
העבודה למטה )שור הבר(.

ועבודתינו  מעשינו  דכללות  הסך־הכל  תוכן  היא  הבר  שור  היינו, ששחיטת 
שגם  העבודה,  דכללות  השלימות  תכלית  בזה  יתגלה  ולכן,  העולם,  בבירור 
הענינים הכי נעלים דהשגת השלילה )לויתן, עלמא דאתכסייא( יומשכו באופן 
של השגת החיוב )שור הבר, עלמא דאתגלייא(, שלכן יתיר הקב"ה אכילת שור 
הבר בשחיטה אסורה, עי"ז ש"תורה חדשה מאתי תצא, חידוש תורה מאתי תצא", 
שגם הדרגא הכי נעלית בתורה, "מאתי" דייקא, שאינה יכולה להתגלות בזמן 
הזה, ושייך בה רק השגת השלילה בלבד – ")מאתי( תצא", שתצא ותומשך ותבוא 
למטה באופן של השגת החיוב, ש"יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים 
הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר149 כי מלאה הארץ )עלמא 

דאתגלייא( דעה את ה' כמים לים )עלמא דאתכסייא( מכסים"150.

149( ישעי' יא, ט. 
150( רמב"ם בסיום וחותם ספרו "משנה תורה".
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ז'קסב

 ב"ה, כ' טבת, תש"כ
  ברוקלין.

 הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם, ולשאלתם:

אכפול עוד הפעם, אשר מובן וגם פשוט, שמצער במאד מאד מה שזה כמה 
וכמה חדשים עוררתי1 ע"ד קובץ פלפול התלמידים, ועד עתה לא יצא לפועל.

ב( כן מובן וגם פשוט, שבאם שם תומכי תמימים נקרא על הישיבה, אשר 
וידוע רצון נשיאינו מיסדי הישיבה  כמבואר בארוכה בקונטרס עץ החיים, 
ומנהלי', מוכרח בה לימוד החסידות, ודוקא בהבנה והשגה אמיתית, ולא כדרך 

"חג"ת חסידים".

הרי פשוט, שתלמידים הנמצאים בישיבה כזו, שנה ושתים, ועוד יותר מזה, 
ובאופן  החסידות,  ענינים דתורת  והשגה באיזה  הבנה  להיות אצלם  צריכה 

שיכולים למסור בדבור וגם בכתב, מה שמבינים בענינים אלו.

בטח שלאחרי  נמצאים,  ומאמרים  קונטרסים  לספרים,  מ"מ  וכיון שכמה 
לימוד של שנה ושנתים ויותר, יש ביכולתם להורות, אשר נדבר בענין פלוני 
במקום פלוני ונמצא ג"כ במקום שני ]שבודאי שע"י המדובר במקום שני, 

נתוסף בהסברה והבנה[.

ז'קסב
עוררתי: לעיל חי"ח אגרת ו'תתקמג, ובהנסמן בהערות שם. וראה גם לקמן אגרת ז'קכג.
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ולאחרי שנדפסו מפתח ענינים של ספר התניא קדישא, תורה אור, ולקוטי 
תורה, הרי יכול להעשות האמור, בלי קישוים יתר, ואפילו בלא יגיעה כדבעי.

שעפי"ז צע"ג, מהי הסיבה האמיתית לזה, שעד עתה לא בא לפועל קובץ 
הנ"ל, שכפי כתבם, המניעה היא בחלק השייך לתורת החסידות.

ג( התמי' מתגדלת עוד יותר, שהרי בכמה תלמידים דלוד, שבאו לכאן, 
והרי  כהנ"ל.  בהסברה מתאימה  לכתוב  ברור, שביכולתם  הי'  לבואם  תיכף 

בודאי, שלא רכשו היכולת בזה, במשך המצאם בדרך מלוד לכאן.

ד( אולי ישנם כאלה, המערערים בכלל על התחדשות כביכול דכל ענין 
האמור, כיון שלפני חמשים ומאה שנה, הרי לא נהגו בכגון דא. ושתי תשובות 

בדבר:

)א( מי שראה חוברות "התמים", שנדפסו בווארשא ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
הרי נמצאת שם גם מחלקה כהאמור.

ע"פ  הטענות,  באות  צד  מאיזה  אלו,  כגון  בענינים  הבחינה  ידועה  )ב( 
המבואר בלוח היום יום )כ"ג סיון(. והוא - לראות התוצאות בהנוגע לפועל, 
ורואים במוחש, שאלו התלמידים שהתעסקו בהאמור, נתוסף בהם חיות עכ"פ 
מחבריהם  כמה  שהמשיכו  אלא  עוד  ולא  כותב,  אודותם  הענינים  בלימוד 
לזה. כן נתפרסמו הענינים, גם לאלו שעד אז לא ידעו אודותם. כן הכריחה 
הכתיבה, עיון יותר והבנה יותר בענינים הנ"ל. ומכלל הן - אתה שומע לאו.

כוונתי, שע"י שמסבירים להת' שאין מקום להתענין בכתיבה ע"ד ענינים 
אלו, ושאין כל מקום לחידוש והסברה כדבעי וכו', רואים במוחש התוצאות 

מהאמור.

ה( אולי ישנם כאלה, שחוששים ויראים, אפשר ע"י כתיבת מאמר בהאמור, 
יתרבה בהכרת ערך עצמם של הכותבים.

הנה )נוסף על שאין מובן בזה, שהרי גם בכתיבה בחלק הנגלה יש מקום 
לחשש האמור, הנה( חשש האמור קיים ג"כ, באם מכריחים התלמידים לחזור 
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הדבר  הכרח  ולהסביר  חסידות,  שילמדו  תעמולה,  לנהל  ברבים,  המאמרים 
באותיות של עצמם וכו' וכו'...

נתמעט  הנ"ל(  והופעת  הכתיבה  )העדר  שעי"ז  פשוט,  וגם  שמובן  ואף 
שבחוץ,  והחוצה  אמות  דד'  והחוצה  דעצמו  החוצה  חוצה,  המעינות  בהפצת 
שע"ז הרי נצטוה כאו"א מאתנו, באגה"ק של הבעש"ט ז"ל )וביותר קרוב לנו( 

מרבותינו נשיאינו, הרי בודאי גם לההנהלה ידוע ע"ד כל זה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
 א. קווינט
מזכיר

נ.ב.

מכתביהם מי"א י"ב וי"ג טבת עם המצורף אליהם, וכן הקודמים, 
נתקבלו.



שער הערות
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סימן רסח - אמירת ויכולו  ביחיד

 הרב יואל שיחי' שם טוב 
אנ"ש, קרית שמואל

מביא את מחלוקת הט"ז והמגן אברהם בעניין העדות דויכולו ביחיד ומבאר 
הטור  על  אברהם  המגן  בתירוץ  האחרונים  ביאור  את  מביא  סברותיהם.   את 
לפחות  ויכולו  לומר  להשתדל  שיש  ברורה  המשנה  חידש  זה  פי  שעל  ומבאר 
בשנים מדייק מאדה"ז שלמד במגן אברהם באופן אחר ולדידו אין ענין לאומרו 
בשנים, מבאר שממשמעות דברי הט"ז ניתן להבין שגם לסברת האחרונים אין 

ענין לאומרו בשנים.

מחלוקת הט"ז והמגן אברהם בעדות דויכולו.

בטור:  איתא  בליל שבת,  לחש  תפילת  אחר  "ויכולו"  אמירת  בעניין  א. 
"וחוזרים ואומרים ויכולו בציבור...ויש אומרם שנהגו לומר אותו בקול רם 
ועמדו שני  וכתיב  להקב"ה על מעשה ראשית  עדות  ומעומד משום שהוא 
צריך  ולכן  ומעומד,  ביחד  להעיד  שצריכין  העדים  אלו  ודרשינן  האנשים 

שיעמדו ויאמרו אותו ביחד".

כן  "ועל  ועל מה שכותב שצריך ש"יאמרו אותו ביחד", מעיר הט"ז:  ב. 
ועדה  ליחיד,  עדות  דאין  ויכולו,  לומר  חוזר  אין  המתפלל  דיחיד  לי  נראה 
לא  לאומרה  יחיד  ירצה  ואם  עשרה,  דהיינו  להקב"ה  להעיד  בעינן  שלימה 
כלומר,  דעתי".  לעניות  נראה  כך  בתורה,  כקורא  אלא  עדות  לשם  יתכון 
הציבור  כל  אותו  כשאומרים  דווקא  הוא  ויכולו  שבאמירת  ה"עדות"  ענין 
"ביחד", אבל המתפלל ביחיד )או מי שהאריך בתפילתו ולא הספיק לאומרו 
עם הציבור( אין ענין שיחזור ויאמרנו ביחיד אחר תפילת לחש, מאחר שאין 
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באמירתו "עדות". ואם בכל זאת הוא רוצה לאומרו ביחיד, עליו לכוון שאין 
זה לשם עדות.

ג. אבל המגן אברהם חולק בזה על הט"ז, וזה לשונו: "וכתב מטה משה, אם 
שכח לאמרו בבית הכנסת יאמר אותו שבקידוש מעומד". היינו שלדעתו גם 
אמירת ויכולו "ביחיד" נחשבת "עדות", שלכן אם לא אמר אותו עם הציבור 
בבית הכנסת אזי כשאומרו בקידוש יאמרנו בעמידה – כמו שנאמר בעדים 

"ועמדו שני האנשים".

שכח  "ואם  לשונו:  וזה  אברהם,  כהמגן  פסק   אדה"ז  ערוך  ובשולחן  ד. 
לאמרו בבית הכנסת טוב שיאמר אותו שבקידוש מעומד". וכך כתב בקונטרס 
אחרון: "לפי מה שכתב הט"ז היחיד אין צריך לעמוד, שהרי אין לו להתכוון 
לשם עדות. ואין כן דעת המטה משה והמגן אברהם כאן והשולחן ערוך סי' 

רע"א, שהצריכוהו לעמוד".

סברת מחלוקת הט"ז והמגן אברהם

ה. והנה משמעות הדברים היא, שהט"ז סובר, שזה שאמירת ויכולו צריכה 
כן  ועל  זו,  ה"עדות" שבאמירה  תלוי'  עיקרי שבו  ענין  הוא  "ביחד"  להיות 
לדעתו המתפלל "ביחיד" לא יחזור ויאמרנו אחר תפילת לחש מאחר שאמירת 
היחיד אינה "עדות". ואילו המגן אברהם ואדה"ז סוברים, שאף שהמנהג הוא 
לומר ויכולו "ביחד" מכל מקום גם "ביחיד" הוא נחשב "עדות", ועל כן גם 

היחיד צריך לחזור ולאומרו, ובמעומד, כדין עדות.

ו. וסברת מחלוקתם תובן בהקדים קושיית המגן אברהם על דברי הטור 
שמצריך לומר ויכולו ביחד: "וצריך עיון, דבחושן משפט סי' כ"ח כתב דכל 
עד אומר בפני עצמו", ומדוע כן צריכים להעיד "ביחד"? ותירץ: "ויש לומר 
השקל:  המחצית  ומבארו  בגמרא".  עיין  קמא,  כתנא  עבדינן  מקום  דמכל 
"בגמרא דסנהדרין דף ל',  דתנא קמא סבירא לי' דצריכים להעמיד שניהם 
יחד, ור' נתן סבירא לי' שומעים דברים של אחד היום וכשיבא חברו למחר 
מקום  נתן, מכל  כרבי  ממונות  בדיני  לן  דקיימא  גב  על  ואף  לו,  שומעים 
קמא  דתנא  אליבי'  אף  לצאת  מחמירים  יתברך  לכבודו  הנוגע  בעדותנו 
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דצריכים להעיד יחד". אבל האלי' רבה תירץ את קושיית המגן אברהם באופן 
"ולי נראה דמשמע בשולחן ערוך לחושן משפט סימן ל'  וזה לשונו:  אחר, 
דמי  דזה  ועוד  עצמו,  בפני  אחד  כל  אומר  ממונות  בדיני  דווקא  ט'  סעיף 
לעדות נפשות דעל  ידי עדותן מחייבים מיתה למחללי שבת )וצריך עיון לי 

אי בעדות נפשות בעינן שיעידו יחד(".

ובמה שמסתפק האל' רבה, כבר הוכרע הקצות החושן באופן ברור, דעל 
דברי המחבר ש"בדיני ממנות אין צריכים להעיד שני העדים כאחד", כתב: 
ונמצא,  עלמא".  דכולי  אליבי  כאחד  להעיד  צריכין  נפשות  בדיני  "אבל 
שלהאלי' רבה: זה שצריכים לומר ויכולו ביחד הוא דין גמור מהלכות עדות 
דחושן משפט, מאחר שזוהי עדות נפשות שבה נפסק  שצריכים להעיד ביחד. 
ואילו להמגן אברהם: אין זה דין מהלכות עדות דחושן משפט, מאחר ששם 
נפסק כר' נתן שאין צריך להעיד ביחד, וסובר המגן אברהם שויכולו אינו 
נחשב עדות נפשות, אלא רק משום שזוהי עדות להקב"ה על כן מחמירים 

כתנא קמא הסובר שבכל עדות צריכים להעיד ביחד.

ז. על כפי זה יש שביארו, שזהו יסוד מחלוקת הט"ז עם המגן אברהם:

כן  ועל  נפשות",  "עדות  הוי  שויכולו  רבה  האלי'  כסברת  סובר  שהט"ז 
לשיטתו אין לאומרו ביחיד לשם עדות, מאחר שבדיני נפשות צריכים להעיד 
דווקא "ביחד". ואילו המגן אברהם סובר שויכולו אינו עדות נפשות )כמובן 
בתורת  לאומרו  יכול  היחיד  גם  לשיטתו  כן  ועל  הנ"ל(,  דבריו  ממשמעות 
"עדות", מאחר שהמנהג להעיד "ביחד" הוא רק משום ש"מחמירים לצאת כף 
אליבי' דתנא קמא" אך אין זו חובה גמורה, ועל כן גם אמירת היחיד נחשבת 

"עדות".

ביאורים שונים במגן אברהם ונפקה מינה לעניין אמירת ויכולו בשנים

ח. והנה במשנה ברור לאחרי שמביא את דברי הט"ז הנ"ל שמירת ויכולו 
צריכה להיות בעשרה, הוא מוסיף ומחדש: "ועל כל פנים יהי' בשנים".  אבל 
אדה"ז לא הזכיר כלל על דבר אמירתו בשנים, רק כתב "ונוהגין לאמרו כולם 
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יחד בקול רם ומעומד". ונראה לומר, שמדבריו אפשר אף לדייק שסובר שאין 
שום ענין להשתדל לאומרו בשנים.

הטור שהטעם שאומרים  על  הנ"ל  המגן אברהם  ובהקדים, שבתירוץ  ט. 
ויכולו ביחד הוא "דמכל מקום עבדינן כתנא קמא", מצינו ביאורים שונים 

באחרונים.

המחצית השקל ביאר: ש"בעדותנו הנוגע לכבודו יתברך מחמירים לצאת 
אף אליבי' דתנא קמא דצריכים להעיד יחד". ומסגנון דבריו משמע שהבין, 
שהמגן אברהם שהקשה על הטור תירץ את קושייתו לגמרי, דזה שבהלכות 
עדות דחושן משפט נפסק כר'  נתן שכל עד מעיד בפני עצמו היינו בעדות 
שבין אדם לחבירו, אבל כאן שמדובר בעדות להקב"ה הדין שונה ומחמירים 
לפסוק כתנא קמא ש"צריכים להעיד יחד". ונמצא לפי זה, שבתירוץ המגן 
שיעמדו  ש"צריך  שכתב  הטור  דברי  עם  לגמרי  ומסכים  חוזר  הוא  אברהם 

ויאמרו אותו ביחד".

)אלא שבתירוצו נתבאר לנו בכוונת הטור, שלמרות שהוא כורך את ב' 
הדינים דעמידה ודביחד במשפט אחד: "צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד",

מכל מקום לא הרי ה"צריך" שיעמדו כהרי ה"צריך" דביחד. ד"שיעמדו" 
הוא דין בדיני עדות דחושן משפט, ואילו ה"ביחד" אינו מדיני חושן משפט 

אלא דין מיוחד וחומרא מיוחדת בעדות להקב"ה(.

מעט:  שונה  באופן  אברהם  המגן  תירוץ  את  ביאר  שרד  הלבושי  אבל 
כדעת  ביחד  להעיד  טוב",  היותר  צד  על  עבדינן  ויכולו  של  זה  ש"בעדות 
תנא קמא. ובסגנון זה כתב גם הגר"א: שכאן "יותר עדיף כתנא קמא". היינו 
שלדבריהם המגן אברהם אינו סובר לגמרי כהטור ש"צריך" שיעידו "ביחד", 

אלא רק ש"טוב" ו"עדיף" לעשות כן.

כהטור  לגמרי  סובר  אברהם  המגן  השקל  המחצית  שלביאור  ונמצא, 
ש"צריך" להעיד ביחד )רק שהוא מבאר בדבריו שאין זה דין מדיני עדות 
דחושן משפט אלא חומרא מיוחדת מדיני בין אדם למקום(.  ולביאור הלבושי 
שרד והגר"א המגן אברהם משנה מעט מהטור, דהטור סובר ש"צריך" להעיד 
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ביחד, ואילו המגן אברהם סובר שאין זה אלא הנהגה טובה ש"טוב" ו"עדיף" 
לעשות כן.

כללי  שבאופן  הוא,  הללו  הביאורים  ב'  בין  השווה  הצד  מקום  מכל  אך 
מסכים המגן אברהם עם הטור שיש על כל פנים "ענין" לומר ויכולו "ביחד" 
)והחילוק בין ב' הביאורים הוא האם המגן אברהם סובר ש"צריך" לעשות כן 

או שרק "טוב" ו"עדיף" לעשות כן(.

י. והנה במשנה ברורה כתב: "וטוב לומר אותה ביחד", וכמקור לדבריו ציין 
ל"מגן אברהם". ומזה נראה שהבין בדבריו כביאור הלבושי שרד, ש"עבדינן 

על צד היותר טוב" ולהחמיר כדעת תנא קמא להעיד "ביחד".

ועל פי זה לכאורה מאוד מובן חידושו הנ"ל, שמי שלא הספיק לומר ויכולו 
בציבור אזי "על כל פנים יהי' בשנים", כי מאחר שהוא סובר ש"טוב" לאומרו 
"ביחד" היינו שיש ענין לעשות כן, אם כן מובן בפשטות שמי שאי אפשר 
לו לקיים את ה"ביחד" באופן המושלם ביותר דהיינו בציבור, עליו להשתדל 

לקיים זאת על כל פנים "בשנים" מאחר שגם זה "ביחד" מיקרי.

כביאורי  אברהם  במגן  הבין  שלא  לדיין  נראה  אדה"ז  מדברי  אבל  יא. 
אינו  הוא  "ביחד"  ויכולו  אמירת  אודות  שבדבריו  מאחר  הנ"ל,  האחרונים 

משתמש בלשונות הנ"ל המדגישים שיש ענין לנהוג כדעת תנא קמא.

וזה לשונו: "ונוהגין לאמרו כולם יחד בקול רם ומעומד, לפי שבזה אנו 
מעידים להקב"ה במעשה בראשית והעדים צריכים להעיד מעומד". כלומר, 
אדה"ז משתמש בלשון "צריכים" רק בנוגע ל"מעומד", אבל בנוגע ל"כולם 
יחד" הוא נוקט רק הלשון "ונוהגין", ואינו כותב אפילו ש"טוב" או ש"עדיף" 

לעשות כן, אלא הוא רק מתאר את המנהל בפועל.

ועל כן נראה לומר שהוא מפרש בדברי המגן אברהם, שבתירוץ קושייתו 
על הטוב "דמכל מקום עבדינן כתנא קמא" אין כוונתו להסכים עם דבריו 
ש"צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד", ואפילו לא ש"טוב" או "עדיף" לעשות 
כן, אלא המגן אברהם סובר שמאחר שלהלכה נפסק שעדים אינם צריכים 
להעיד ביחד אם כן ודאי שגם להקב"ה אין ענין להעיד ביחד אפילו לא בתור 
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"עדיפות". רק שמאחר שמהטור משמע ש"נהגו" לאומרו "ביחד", הנה בכדי 
ליישב את המנהל מבאר המגן אברהם שיש לו מקור על כל פנים בדעת תנא 

קמא )אף שלא נפסק כמותו להלכה( הסובר שעדים צריכים להעיד ביחד.

כלומר, אדה"ז הבין שהמגן אברהם סובר שאי אפשר לומר ש"צריך" או 
ובתירוצו  כן,  שנהגו  "מנהג"  רק  זהו  אלא  ביחד,  לאומרו  ו"עדיף"  ש"טוב" 
הוא בא רק לבאר שלא נחשוב שמנהג זה הוא "מנהג בטעות" אלא יש מקור 
למנהג זה על פי דעת תנא קמא, אך כלל אין כוונתו לומר שיש איזה ענין 
להשתדל לעשות כן, מאחר שלהלכה נפסק כדעת ר' נתן שאין צריכים להעיד 

ביחד.

ובזה מדויק מאוד לשון המגן אברהם בתירוצו: "ויש לומר דמכל מקום 
עבדינן כתנא קמא". דאילו סבר כביאור המחצית השקל ושאר האחרונים 
הנ"ל בדבריו, שבעדות על הקב"ה יש ענין להחמיר כדעת תנא קמא, אם 
כן הי' לו לומר "דמכל מקום כאן ראוי להחמיר כתנא קמא". אך מהלשון 
המנהל ש"עבדינן"  את  ליישב  רק  בא  קמא" משמע שהוא  כתנא  "עבדינן 
בפועל, ולא משום שהוא סובר שצריכים לעשות כן, מאחר שכאמור מדינא 

אין בזה ענין כלל.

וזהו שאדה"ז נוקט לעניין האמירה "כולם יחד" בלשון מסויגת "ונוהגין", 
ולא בלשון של "צריך" או "טוב ו"עדיף" וכו' כשאר האחרונים הנ"ל, כי הוא 
הבין במגן אברהם שלהלכה אין "ענין לאומרו ביחד רק שכך הוא המנהל 

בפועל.

)וליתר ביאור: לדעת האחרונים הנ"ל, בתירוץ המגן אברהם "דמכל מקום 
או  השקל(  )למחצית  בדין  לחומרה  מקור  מביא  הוא  קמא"  כתנא  עבדינן 
מה  ביחד.  ויכולו  לומר  ברורה(  והמשנה  והגר"א  שרד  )ללבושי  לעדיפות 
ויכולו ביחד אינו אלא מנהג שאין לו  שאין כן לדעת אדה"ז, זה שאומרם 
טעם ועיקר על פי הדין ואף לא עדיפות בעלמא, אלא שכך נהגו הקדמונים, 
ודברי המגן אברהם "דמכל מקום עבדינן כתנא קמא" אינם באים להצדיק 
את הצורך במנהג, אלא רק לאשר את האפשרות לקיימו מאחר שמכל מקום 

מצאנו דעה כזו(.
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יב. ולפי זה יובן, שלאדה"ז מי שסיים את תפילתו לאחר שהציבור כבר 
שאנו  שזה  מאחר  "בשנים",  לאומרו  שישתדל  ענין  כל  אין  ויכולו  אמרו 
"נוהגין" לאומרו "ביחד" אינו משום שיש איזה טיבותא והשבחת העדות על 
יד כן, אלא רק משום שכך הי' מנהג הקדמונים, ומכיוון שמנהגם הי' לאומרו 
בעשרה דווקא, פשיטא שאין בידינו כוח להוסיף בו ולחדש שכשאין עשרה 

עדיף לאומרו על כל פנים בשנים.

לסברת הט"ז נראה שאין ענין לאומרו בשנים

בעינן  שלימה  "ועדה  הנ"ל  הט"ז  שמדברי  מזו,  יתירה  לומר  ונראה  יג. 
להעיד להקב"ה דהיינו עשרה" אפשר לדייק, שגם להבנת האחרונים הנ"ל 
במגן אברהם שיש ענין לומר ויכולו "ביחד" מכל מקום אין כל ענין להשתדל 

לאומרו "בשנים" )כחידוש המשנה ברורה(.

כן  "להקב"ה" על  היא  זו  היא, שמאחר שעדות  כי משמעות דברי הט"ז 
היא שונה משאר כל עדות, דבשאר עדות די בשני עדים ואילו כאן צריכים 

דווקא עשרה עדים.

עשרה"  דהיינו  להקב"ה  להעיד  בעינן  שלימה  "ועדה  דבריו  ומסגנון 
נראה שסברתו היא, שמאחר שעדות זו היא "להקב"ה" הרי היא כעין "דבר 
שבקדושה" ולהלכה נפסק ש"כל דבר שבקדושה...אין אומרים בפחות מעשרה 
שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ולהלן נאמר הבדלו מתוך העדה וגו'...מה 
מתוך האמור להלן עדה אף תוך האמור כאן עדה ואין עדתה פחותה מעשרה", 
ועל כן גם בעדות זו שהיא כעין "דבר שבקדושה" לא די בב' עדים אלא 
צריכים דווקא "עדה שלימה...דהיינו עשרה" )וכן משמע בפרי מגדים שכתב: 

"שצריך בעשרה עדות להקב"ה כמו ונקדשתי בתוך בני ישראל"(.

כהטור שיש  סובר  במגן אברהם שהוא  הנ"ל  האחרונים  ביאור  ולפי  יד. 
ענין לומר ויכולו "ביחד", מסתבר שהוא מסכים עם סברת הט"ז הזו. שהרי 
מדברי הטור "וחוזרים ואומרים ויכולו בציבור...צריך שיעמדו ויאמרו אותו 
ביחד" משמע שהעניין הוא שכל הציבור יאמרוהו ביחד, ואם כן הסברא בזה 
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על כרחך היא כדברי הט"ז, שמאחר שכאן אנו באים "להעיד להקב"ה" על כן 
"עדה שלימה בינן ...דהיינו עשרה" על דרך "דבר שבקדושה".

)מחלוקתם הנ"ל )סעיפים ב'-ג'( היא רק עד כמה חשוב ה"עניין" לאומרו 
ביחד: שלהט"ז זוהי הלכה גמורה מדיני חושן משפט כדין עדות נפשות ועל 
כן לשיטתו היחיד לא יאמרנו לשם עדות, ולהמגן אברהם זוהי חומרא מיוחדת 
מדיני בין אדם למקום ועל כן גם ביחיד "עדות" מיקרי. אך לעניין מהות 
ה"ביחד": שניהם מסכימים שדווקא עשרה בעינן, מאחר שעדות להקב"ה היא  

כעין דבר שבקדושה(.

טו. ואם כן על פי זה מסתבר לומר, שגם להבנת המחצית השקל והלבושי 
שרד והגר"א בדברי המגן אברהם שיש ענין לאומרו "ביחד", מכל מקום מי 
שלא הספיק לאומרו "בעשרה" כבר הפסיד את ענין ה"להעיד ביחד" שבעדות 
זו,  ושוב אין ענין שיאמרנה "בשנים" )כפי שרוצה המשנה ברורה לחדש(, 
מאחר שבעדות זו שהיא "להקב"ה" המשמעות "ביחד" היא דווקא ב"עשרה" 

ולא בפחות מזה )היינו שבעדות זו אין בשנים שום תוספת לגבי האחד(.

העולה מהנ"ל:

וכן  בשנים.  "ויכולו"  לומר  להשתדל  ענין  שאין  לדייק  ניתן  אדה"ז  מדברי 
אפשר להבין ממשמעות דברי הט"ז.

ברכה על מצוות מעקה

 הת' שמואל שיחי' פיזם 
תלמיד בישיבה

כתב הרמב"ם בהלכות ברכות פי"א ה"ח: "כל מצווה שעשיתה היא גמר 
חיובה, מברך בשעת עשייתה". ומביא שם כמה דוגמאות כגון העושה סוכה 
או לולב או שופר וכו'. ומסיים: "אבל אם עשה מעקה מברך בשעת עשיה 

"לעשות מעקה".
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במצוות  לכאורה,  מקשה:  שיחי'  טייכטל  להרייצ"מ  מים"  "פלגי  ובספר 
מעקה, עיקר מצוותה אינה עשיית מעקה, שכן היא רק התחלת המצווה, וחלק 
שאפשר  כותב  שלוחים  הלכות  אפריים"  ב"מחנה  שהרי  המצווה,  של  טפל 
לעשות מעקה ע"י אינו יהודי, "ואין שליחות לנכרי", נמצא שהעיקר אינו 
המעשה, אלא התוצאה. שעיקר המצווה היא שבבית יש מעקה, והוא שמור 
את  מקיים  דהיינו שהוא  בביתך".  דמים  ו"לא תשים  ממנו"  הנופל  מ"יפול 
עיקר המצווה רק לאחר עשיית המעקה, בזמן שקוראים לזה "בית עם מעקה", 
וקשה  רק התחלת המצווה,  זה  עשיית המעקה,  בזמן העשיה, שהרי  אך לא 
מדוע כתב הרמב"ם שמברכים על עשיית המעקה – "מברך בשעת עשיה, 

לעשות מעקה"?

רק  הוא  מעקה,  שיהי'  המצווה,  שסוף  כיון  )שם(:  מים"  ב"פלגי  ומתרץ 
תוצאה ועל תוצאה, אין מברכים, כי אם על עשייה, לכן פוסק הרמב"ם, שאף 
מקום  מכל  המצווה,  גמר  מהוה  עשייתה  שאין  מצווה  היא  שמעקה  פי  על 
במעקה, מברך על העשייה, מכיוון שלאחר העשייה, חסרה רק התוצאה, ועל 
התוצאה אי אפשר לברך, ולכן כשבונה, במעקה, מברך בתחילת המצווה, שזו 

עשיית המעקה, לדעת הרמב"ם.

 וב"מועדים וזמנים" סימן קפח מקשה על שיטת הרמב"ם בהלכות ברכות 
פי"א ה"ב דכתב שם וז"ל: "וכל מצוות עשה שבין אדם למקום מברך עליהעובר 
כגון  לחבירו  אדם  שבין  שב"מצוות  משנה',  ה'כסף  מזה  ומדייק  לעשייתה, 

עשיית צדקה וכדו' אין מברכים עליהם".

 והקשה על זה, שהרמב"ם כותב שמברכים על מצוות מעקה, ולכאורה אין 
זו אלא מצווה שבין אדם לחבירו שאין מברכים עליה?

 ואבי מורי שיחי' )הרב החסיד הרב יוסף אברהם שיחי' פיזם( בספר "ברכת 
יוסף" עמ' 120, תירץ שעל פי פסק אדמו"ר הזקן בהלכות הפקר והשגת גבול 
שאין לאדם רשות על גופו כלל משום שהוא קניינו של הקב"ה", נמצא שלכל 
לראש מצוות מעקה כוללת את זה שבעל הבית עצמו לא יפול, וזו מצווה 
הרמב"ם  פסק  ולכן  הקב"ה  של  קניינו  הוא  הגוף  שהרי  שבין אדם למקום, 

שמברכים עליה.



40 • הערות התמימים ואנ"ש

את  בונה  הבית  בעל  כאשר  הזולת,  לגבי  דגם  זה:  על  להוסיף  ואפשר   
המעקה כדי שלא יפול הנופל ממנו, יש בזה עניין של "בין אדם למקום", 
שהרי גם גופו של "חבירו" הוא קניינו של הקדוש ברוך הוא, כפשוטו, ולכן 

עוד יותר ברור, למה פסק הרמב"ם דמברכים על מצוות מעקה.

של  קניינו  הוא  העולם  כל  גם  אזי  להכא,  אתינן  שאם  להקשות,  ואין   
הקב"ה שהרי "לה' הארץ ומלואה", ואם כן היכן עובר הגבול בין מצווה שבין 

אדם למקום, לבין מצווה שבין אדם לחבירו?

 אין להקשות זאת, שהרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בלקו"ש חלק 
ל"ד שיחה ב' לפ' שופטים, עוסק שם בנושא דומה, ומדברי קדשו שם, ברור 
ההבדל והחילוק, וזלה"ק: "נפשו וחייו של אדם נמסרו מהקב"ה להאדם רק 
בתור פקדון, ולא לבעלות שלו, וכפסק רבינו הזקן בשו"ע שלו ד"אין לאדם 

רשות כלל להכותו כו'".

עניין של  רק  אינו  גופו  להזיק את  מוזהר שלא  זה שאדם  זה,  פי  ועל   
איסור, אלא זהו גם מדיני קניינים – שאין לו רשות )בעלות( על גופו )כי 

הגוף קניינו של הקב"ה שנמצא אצל האדם בתור פיקדון(.

 ועוד )שם(: מצד הקב"ה אין חילוק כלל בין נפשו וגופו של אדם לממונו, 
מינא  נפקא  יש  אבל  ממש,  בשווה  הוא  הקב"ה  של  ומלואו  העולם  כל  כי 

ביניהם מצד האדם:

 בנוגע לגופו ונפשו – ניתנו לו באופן שניכרת בהם בעלותו של הקב"ה, 
כשבכל יום אומר "נשמה שנתת בי" מחדש, מחוייב בתורה ומצוות וכו' וכו' 
ונרגשת בגופו קדושתה של הנשמה וגם בגופו של איש ישראל יש קדושה 
ומכיוון שנבראו באופן שבעלותו של הקב"ה ניכרת בהם, לא יתכן שיהיה 

להאדם דין בעלות עליהם:

 מה שאין כן ממונו הוא באופן שאין בו קדושה )זו( ולא ניכרת בו בעלותו 
של הקב"ה, - וכיוון שהתורה ניתנה למטה בארץ דווקא )במקום שבעלותו 
רשות  להאדם  יש  התורה  בדיני  לכן,  בו(,  ניכרת  אינה  בהנ"ל  הקב"ה  של 
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ובעלות על ממונו ונכסיו ]אלא שעליו לדעת ולהכיר שבעלות זו גופא ניתנה 
לו משמים )הקב"ה( ד"לה' הארץ ומלואה", כנ"ל[. "עכלה"ק".

 וכיוון שאין הבדל בנוגע לטעם מצוות מעקה, עבור הצלת איזה יהודי, 
עושים את המעקה, בעל הבית, בני ביתו, או אחרים וכיו"ב, וכל נפש וגוף 
מישראל הוא קניינו של הקב"ה, משום כך מובן שאין זה רק מצווה שבין אדם 
לחבירו, )שאין מברכיו עליה לדעת הרמב"ם( אלא גם, ובאופן עיקרי, מצווה 

שבין אדם למקום, שמברכין עליה )וגם בנוגע לזולת, וכנ"ל.(

תקנת חכמים על עניין השבועה

 הת' מנחם מענדל שיחי' מזרחי
בוגר הישיבה

כתוב במסכת שבועות )דף מ"ד ע"ב( שהחשוד על השבועה תיקנו

חכמים שכנגדו נשבע כגון שמעון שהוא גזלן גזל מראובן ראובן צריך

להשבע כי שמעון חשוד על השבועה.

והנה ענין תקנה זו הוא כדי שהגזלנין לא יגזלו כראות עיניהם וישבעו 
לאין

מפריע.ויש לשאול מדוע לא חשו לאותם הצדיקים שמקפידים לא להשבע 
אפילו לאמתבגלל חומרת השבועה.והרי הגזלנין יכולים להביא את הצדיקים 
לידי שבועה והללו לא ירצו להשבעוע"י כן יגזלו את כל רכושם.והיו צריכים 

לתקן להם תקנה מיוחדת לאותם שיודעים שלא נשבעים.

ונראה לתרץ זאת עפ"י שיחת קודש של הרבי מלך המשיח שליט"א )חלק 
ה',שיחה ב'( ושם הרבי מסביר שאדם יכול להקפיד על עצמו

אבל לא על אחרים.

וכן לנדו"ד שהרי הצדיקים יכולים להשבע אך לא רוצים משום קפידתם 
על
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עצמם והרי לפי שיחתו של הרבי אדם יכול להקפיד על עצמו אבל אחרים 
לאצריכים להפגע מכך ולכן לא היו צריכים בי"ד

לתקן להם תקנה מיוחדת.

קידוש בברית מילה שחלה בשבת

 הת' שלום דוב בער שיחי' נתן 
תלמיד בישיבה

יש לברר, מהו המנהג הנכון, לגבי קידוש בברית מילה שחלה ביום השבת 
קודש, שהרי מי שמכובד ב"ברכות" אומר רק בורא פרי הגפן, לכאורה, כמו 

בכל ברית שחלה בחול, והיכן כאן הקידוש?

ונברר בס"ד את הדברים, על פי השאלות דלקמן:

האם מי שהתכבד ב"ברכות הברית" אומר נוסח של קידוש?

אם כן, היכן ומתי יאמר זאת?

האם אין בזה עניין של "הפסק" בתוך נוסח הקידוש?

האם השומעים יוצאים ידי חובה?

איך יצא המקדש ידי חובת "קידוש במקום סעודה"?

האם אין בזה משום "אין עושין מצוות חבילות – חבילות", ואם כן אין 
לצאת בכוס זה ידי חובת קידוש?

והביאור בכל זה לפענ"ד, הוא:

א.כתוב בשו"ע אדה"ז הלכות שבת סימן רפ"ט סעיף ב' וז"ל בעניין קידוש 
בורא  די בברכת  הקידוש ברך בלילה, אלא  "לא תקנו לברך ברכת  היום: 
פרי הגפן", ועל פי זה, נמצא, שמספיק לומר ברכת בורא פרי הגפן, שהיא 
נהגו  ידי חובה. אולם  ולכוון בזה לצאת  בתחילת הברכות שלאחר הברית, 
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אנ"ש לומר בלחש את כל נוסח הקידוש, לפני אמירת ברכת בורא פרי הגפן, 
הפותחת את הברכות ומהווה קידוש.

ב.הנ"ל, יאמר זאת לפני אמירת בורא פרי הגפן, אך לפי מש"כ בשו"ע 
אדה"ז )דלעיל(, אם לא הספיק לומר את כל נוסח הקידוש, כגון שקראו לו 
וכיבדוהו בברכות מבלי להודיע לו קודם, אזי די באמירת בורא פרי הגפן 
בתור קידוש. אבל צריך שיתכוון להוציא את הציבור ידי חובה, והם צריכים 

להתכוון לצאת ידי חובה.

ג. אין בזה הפסק, שכן תיקנו חז"ל במקרה של ברית בשבת.

ד. אין שום הבדל בין "המברך" לבין השומעים, וכשם שהוא יוצא כך הם 
יוצאים, שכן כנ"ל בדברי אדמוה"ז מפורש ש"די בברכת בורא פרי הגפן"!

ה. אכן, כיון שאומר הברכות, מתכוון בברכת בורא פרי הגפן, לצאת ידי 
אינו תופס.  אינו במקום סעודה,  הקידוש  היא שאם  וההלכה  קידוש,  חובת 
משום כך, צריך להקפיד שלא לצאת ממקום הקידוש מבלי שאכל מזונות 
כשיעור ברכה אחרונה, או שישתה רביעית יין נוספת בתור "סעודה" . . . 
כמפורש בשו"ע אדה"ז סי' רע"ג סעיף ט' וז"ל: "ישתה גדול רביעית שלמה 
ויתכוון לצאת ידי חובתו... )ומכל מקום אם אפשר שישתה עודרביעית שלמה, 

מלבד רוב רביעית שיוצא בה ידי חובת קידוש, כדי לצאת לדברי הכל(.

 - חבילות  מצוות  עושין  "אין  דין של  בזה  אין  האם  ובעניין השאלה  ו. 
חבילות" יש להקדים תחילה את מקור הדין שהוא בסוטה דף ח' ע"א, שמובא 
מצורעין  שני  מטהרין  ואין  כאחת,  סוטות  שתי  משקים  שאין  בגמרא;  שם 
כאחת,  עגלות  שתי  עורפין  ואין  כאחת  עבדים  שני  רוצעין  ואין  כאחת, 
ורוצה  עליו  כמשאוי  הן  שהמצוות  שנראה  מפני  שזה  במפרשים  כמבואר 
לפרוק מהר מעליו, וגם כדי שיהא ליבו פנוי להתכוון לכל מצווה ולעסוק בה 

במלוא התשומת לב.

והנה מצאתי חמש תשובות בדבר, מדוע בברכות ובקידוש שבברית מילה 
בשבת אין עניין זה של עשיית מצוות חבילות, ותן לחכם ויחכם עוד.
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א. כתבו האחרונים שאין דין זה שייך אם עושה מעשה אחד בלבד שעולה 
חזון  בשו"ת  ועיין  כח  סי'  ח"ב  מבשר  קול  בשו"ת  )עיין  מצווות  לשתי  לו 
עובדיה חלק א' עמ' קכ"ז ועיין בספר בארות יצחק עמ' כה, וראה ב"מעדני 

אשר" עמ' רג(.

ב. כתב בספר ברית אפרים עמ' נח: דלפי מה שכתב הט"ז שמצד הדין 
אין צריך לשתות מלוא לוגמיו מכוס של ברכת המילה, כיון שכתב ה'מרדכי' 
שכל כוס זה הוא רק משום שאין אומרים שירה אלא על היין, ואם כן אינו 
דבר שבחובה, ולכן לא שייך בזה דין אין עושין מצוות חבילות, ובפרט לפי 
מה שכתב ה'מגן אברהם' שב"חבילות" הוא רק בשתי מצוות של חובה ולא 

במצוות של רשות.

ג. עוד כתב בברית אפריים )שם(: לפי הסוברים שבקידוש בשבת בבוקר 
ברכת היין היא רק בגדר של ברכות הנהנין, הרי שבתוספות, במסכת ברכות 

ל"ט ע"ב ד"ה הכל כתבו שבברכות הנהנין אין שייך "חבילות".

ד. בספר "ברכת אליהו" עמ' רצט, כתב: שונה הדבר מכך שאין מברכים 
"שבע ברכות" על כוס הזימון של ברכת המזון, אלא מוסיפים כוס יין נוספת, 
משום שאין עושים מצוות חבילות. וההסבר לשוני הוא: ששם יש נוסח אחד 
לברכת המזון, ונוסח נוסף לשבע ברכות, וכאשר כולל שני נוסחים אלו על 
כוס אחד, הרי זה "חבילות", ברם בנוסח הקידוש והברכות אחר המילה, שאין 
בו אלא רק ברכת 'בורא פרי הגפן', ומצד מעשיו אין ניכר כלל שכולל כאן 
שני עניינים, לכן אין חסרון בכך שע"י ברכתו את הברכות שלאחר המילה, 
נוסח  זה מובן שגם האומר  )עפ"י טעם  חובת קידוש.  ידי  גם  יוצא ממילא 
הקידוש בלחש, לפני ברכות המילה, לא יגיד זאת כשהגביע בידו, אלא לפני 

כן(

ה. בשו"ת ציץ אליעזר חי"ג עמ' קיג מוסיף שבקונטרס דברי שלום להגאון 
המהרש"ם ז"ל שבסוף ספר "כורת הברית", שמבאר שם שזה שאין אומרים 
לאחר  ברכה  לומר  למנהג  בעלמא  אסמכתא  רק  הוא  היין  על  אלא  שירה 
המילה. ועל כן היות ועיקרו של דבר זה שצריכים כוס בברכת המילה לא 
שאין  הטעם  משום  רק  והוסמך  נלקח  והוא  והרמב"ם  רי"ף  בגמרא,  הוזכר 
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מצוות  עושין  "אין  לעניין  שייך  זה  אין  לכן  היין,  על  אלא  שירה  אומרים 
חבילות", כמפורש לעיל בתירוץ ד'.

"ברוך ֵחי העולמים"

א' התמימים

בשו"ע אדה"ז סימן ר"ז, סעיף ב:

כותב שצריך לומר ֵחי בצר"י, )בברכת ברכה אחרונה: "ברוך ֵחי העולמים"(.

ֵחי )בצר"י( לַחי )בפתח( ע"פ ספר המאמרים  ויש לבאר את ההבדל בין 
וֵחי  בעצם  חי  שהוא  כמו  זה  )בפתח(  שַחי  מסביר  קכה( ששם  )עמ'  תרע"ו 

)בצר"י( זהו החיות המתלבש בעולמות.

לכן אומרים ֵחי )בצר"י( שמודים לו על שמחיה אותנו.

"לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב"

 הת' מנחם מענדל שיחי' שיפמן
תלמיד בישיבה

איתא פסחים דף ב."דאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יכנס אדם בכי טוב 
ויצא בכי טוב". ופי' רש"י: "בכי טוב, היוצא לדרך יכנס ערבית לבית מלון 
בעוד החמה זורחת, ולמחר ימתין עד נץ החמה ויצא, ואז טוב לו שהאור טוב 
הליסטים".  ומפני  החיות  טובתו, מפני  היא  ומה  טוב".  "כי  לו, שנא' באור 
עכ"ל. ובתוס' שם בד"ה יכנס בכי טוב, כותב וזלה"ק: "אר"י דבפרק 'הכונס' 
משמע "בטוב" הוי משום מזיקין . . . ולפי זה אפילו מעירו אדם צריך להיזהר 
שיצא בכי טוב . . . ואומר רשב"א דצריכי תרי קראי, "הבוקר אור" צריך 
לעיר אחרת, ואפי' היכא דליכא למיחש למזיקין, כגון אחי יוסף דהוו י"א, 

והטעם מפני הפחתים. וקרא ד"לא תצאו" איצטריך לעירו ומפני המזיקין.
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מנפילה  מציל  דהאור  הטעם  הביא  גם  יכנס(  ד"ה  י:  )תענית  וברש"י   
בבורות ופחתים בדרך, וכן שלא יעלילו עליו שהוא מרגל או גנב.

 וקשה מהמשנה )ברכות פרק א' משנה ג'(: "בית שמאי אומרים: בערב 
כל אדם יטו ויקראו בבוקר יעמדו, שנא': "ובשכבך ובקומך". וב"ה אומרים 
וכו'. אמר רבי טרפון: אני הייתי בא בדרך, והטיתי לקרות כדברי בית שמאי, 
וסכנתי עצמי מפני הליסטים. אמרו לו: כדאי היית לחוב בעצמך, שעברת 

על דברי ב"ה."

 וא"כ צ"ל איך היה בדרך בעידנא דק"ש דערבית, ומדוע לא נכנס למלון 
בכי טוב?!

 וגם אם היה בעירו, שאין הטעם ד'פחתים', ול'מרגל וגנב' לא יחשבוהו 
בוודאי, ו'חיות' לא מצויות בעיר, אך עדיין יש הטעם של 'מזיקין ולסטים' 
או  לבאר שהיה שםאדם  נדחוק  )באם  'לסטים'  אז  'מזיקין',  לא  אם  ועכ"פ 
שניים, אלא שלא הזכירו אותם במשנה( וכפי שראינו שבעצמו אמר שסיכן 

עצמו מפני הליסטים.. )עיין שם, שאכן באו עליו ליסטים ושדדו אותו

והיינו מעט קודם השקיעה  יום,   ואולי אפשר לומר שהוא קרא מבעוד 
שסמך על הדעות שאפשר כבר לקרות אז )עיין תוס' ברכות ב. ד"ה מאימתי. 

ובגמ' ב: וג. שם(.

 אך עדיין קשה מדוע לא המתין שיגיע למקום לינתו כביתו, או האכסניה 
)מלון( שלו וכדו' ושם יקרא, ומדוע קרא בדרך?

 ואולי התהלך בדרך או לווה את השיירה וכדו' או שהיה לו עיכוב אחר, 
שבאמת עפ"י תכנונו היה אמור להגיע למחוז חפצו או למלונו "בכי טוב", 
אך מחמת עיכוב כל שהוא נתאחר והחשיך עליו הדרך ולכן היה חייב לקרות 
ק"ש דערבית – בדרך )כי לא ידע מתי יגיע למלון, או שלא רצה שיעבור 
'חצות' בטרם יגיע למחוז חפצו, או שסבר כר"א שמותר לקרותה רק עד סוף 
וכו'(. ואולי יש אכן לחקור הלשון "הייתי בא בדרך".  האשמורה הראשונה 

ודו"ק.
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סגן כהן גדול

 הת' ינון שיחי' סננס
תלמיד בישיבה

בעניין כהן גדול מובא בסוטה דף מב.איתא בגמרא: "סגן לא ממונה הוא 
דתניא אמר רבי חנינא סגן הכהנים: למה סגן ממונה? שאם אירע בו פסול 
בכ"ג נכנס ומשמש תחתיו". ורש"י )בד"ה שאם אירע כו'( וז"ל: "אבל בעוד 
שלא אירע פסול לכ"ג – אין לסגן גדולה של כלום". עכ"ל. ותוס' שם )בד"ה 
וביומא כח.( שהוא  יט.  )בסנהדרין  סגן לא ממונה(מקשה, שמצינו בפירוש 
)הסגן( נקרא ממונה וגם בו נוהגין הכהנים האחרים כבוד, ותירצו שבאמת 
הוא ממונה, אך זה כי אחיו הכהנים מינוהו. "אבל מן התורה אין לו שום מינוי 
ושררה יותר על אחיו הכהנים, ואינו אלא כעין מינוי אמרכל וגזבר שגידלוהו 

אחיו הכהנים".

 וקשה על רש"י שכתב "אבל בעוד שלא אירע בו פסול לכ"ג אין לסגן 
של  התורה  ספר  שאת  מובא  מ:  )ובמשנה(  בגמרא  דהנה  גדולה של כלום" 
לסגן  נותנה  והוא  הכנסת,  לראש  הכנסת  חזן  נותן  ה'הקהל'  במעמד  המלך 
גדול(  כהן  של  כבודו  משום  כולה  )בד"ה  שם  ורש"י  גדול".  לכהן  שנותנה 
וזלה"ק: "ולעולם אין חולקין, והוא כולה משום יקרא דכ"ג הוא, שמראין את 

מעלותיו מעלה למעלה ממעלה" עכלה"ק.

 וא"כ רואים בפירוש שיש לו 'גדולה' והיינו 'מעלה'.

 ובאמת לשון רש"י )ביומא סט: ד"ה כולה משום כבודו דכ"ג( מדוייקת 
מאוד ששם כתב וזלה"ק: "מראין אותו שיש שררות הרבה למטה ממנו אבל 
מינוי  שום  לו  אין  התורה  שמן  אצלנו  כתוס'  והיינו  חולקין".  אין  בעלמא 

ושררה אך מאחיו יש לו.

שררה  וגם  מעלות  לו  יש  שאכן  במ"ש  רש"י  כוונת  שזוהי  לומר  ויש   
)כדאיתא ביומא(. אלא שהם מאחיו הכהנים ולא מהתורה. אך עניין זה דכבודו 
דכ"ג, שבכדי להגיע לדרגתו צריך לעבור הרבה מעלות ושררות לעניין זה 

)להראות את כבודו(. אם הם מדאורייתא או כי כך קבעו להם הכהנים. 
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 וא"כ חייבים לומר שמה שכתב רש"י כאן, שאין לסגן גדולה של כלום 
וממונה  גדולה,  לו  יש  אם  כאן;  מדובר  זה  על  כי  כתוס'.  התורה  מן  היינו 
שום  לו  אין  באמת  התורה  ומן  התורה.  מן   – במלחמה  שידבר  עניין  על 
שררה וגדולה, אך כשדיברו על מעלותיו של כ"ג, וודאי ששייך שפיר לְמנות 

מעלותיו שגידלוהו אחיו הכהנים. ודו"ק.

מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בדוד המלך

 הת' צבי הירש שיחי' שינברגר
תלמיד בישיבה

ועיין במסכת שבת דף ל' ע"ב ומכותי' ע"א ומועד קטן כ"ח ע"א ובבא 
)נדפס בסוף  ר' אליהו גוטמאכער בחידושיו לשבת  והנה  מציעא כ"ו ע"א. 
המסכת דפוס וילנא( על דף ל: לגבי הסיפור עם דוד המלך שמלאך המוות 
לא יכל לשלוט בו, ולכן עשה רעש עצים בחוץ וכשדוד המלך יצא לראות 
מה הרעש, שמט לו מלאך המוות את המדרגה ובאותו רגע הפסיק דוד המלך 
מלומר דברי תורה, ונטל מלאך המוות את נשמתו. ומביא על כך וזלה"ק: "כן 
דרכו להבעית ע"י אילן )ב"מ כ"ו( במיתת רבה, )מו"ק כ"ח( ברב חסדא. וגם 

מלאכים דרכם בכך )שמואל ב' ה' כ"ו( בראשי הבנאים". עכלה"ק. 

 וא"כ יוצא מדבריו שגם בסיפור עם רבה בר בר חנה )בב"מ( מלאך המוות 
הוא זה שהזיז הדקלים. וקשה שלא הוזכר שם בגמרא שהוא עשה זאת, בשונה 

מהסיפור במו"ק ובשבת ששנו כן מפורש.

ויתרה מזו שבסיפור עם רב חסדא שישב על הדקל או בסיפור דוד המלך 
במסכת שבת. וא"כ נראה לומר ששם )בב"מ( לא מלאך המוות עשה זאת. 
ונראה שכן למד הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל דהנה במכות י. מובא הסיפור 
הנ"ל דרב חסדא ממועד קטן, והגאון רבי עקיבא אייגר בגליון הש"ס מציין 
לשבת ל: ולא מזכיר דבר אודות המעשה בב"מ כו. והיינו כי בשני המקרים 
אכן מלאך המוות הוא שעשה זאת )את הרעש בעצים(. משא"כ בב"מ הו"ל 
להביא את מועד קטן כח. שמלבד הסיפור של רב חסדא שכבר מוזכר כאן 
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יש גם בהמשך לכך את המעשה על רבי חייא ושם לא יכלו לשלו עם רבי 
חייא הסכים לו]כיריחם עליו[(

בהם  פעמים  מצאנו  אכן  כי  נכון  אינו  חידושו  שגוף  לומר  כוונתי  ואין 
השתמש לכו"ע בעצים, והיינו בדוד המלך ורב חסדא וכן מהנביא, ורק באתי 

להאיר על הא דרבה. וכדהלן. ודו"ק.

חטיבת עצים וגדיעת עצים

 הת' חיים אברהם שיחי' מסליס
תלמיד בישיבה

 בגמ' מכות דף ח. הזורק את האבן וכו': "א"ל ההוא מדרבנן לרבא ממאי 
דמערכה  עצים  ובחטיבת  דסוכה  עצים  דבחטיבת  דילמא  עצים,  דבחטיבת 
וכו'..." עיי"ש שתירץ לו שאין מצווה בחטיבה שלהם שהרי אם מצא חטובים 

לא צריך לחטוב וכו'...

 וקשה מדוע לא הקשה לא לכתחילה ולא לאחר מכן "דילמא דבחטיבת 
עצים דאשרה?" – שיש מצווה )בעצי האשרה או בסתם עץ ע"ז( לגדוע אותם 
– והיינו שחוטב את העצים כדי לקיים מצוות הגדיעה. וכמ"ש )שמות ל"ב 
י"ג( "כי את מזבחותם תתוצון ואת מצבותיהן תשברון ואת אשריו תכרותון". 

ופה וודאי שהמצווה היא גוף חטיבת הגזע וגדיעתו.

 וי"ל בפשטות שלשון חטיבה נופל על דבר שצריך אותו היינו שחוטב עץ 
כדי להשתמש בו. משא"כ בגדיעה שעניינה הוא רק לגדוע.

 ואם הכוונה הייתה – לעצי אשרה הו"ל לפסוק לכתוב: "ואשר יבוא את 
רעהו ביער לגדוע עצים" או "לקצוץ" כפי שמתרגם אונקלוס... ופשוט שאין 
לומר כבשאלה שכתב לחטוב כי הוא חלק מתהליך הגדיעה, כי אם כן, היה לו 

לקרוא לו ע"ש סופו ועניינו, והיינו – גדיעה או קיצוץ, ופשוט. וק"ל.
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בניה דריש לקיש

 הת' יוסף יצחק שיחי' הוד
תלמיד בישיבה

בגלוי  נראה  היה  בחור  דאמרי  "ואיכא  איתא  ח:  דף  כתובות  בגמרא 
כמחלוקת לעיל מקרי בניה דריש לקיש הוה ואמרי ליה מתני' כו'..." והיינו 
דלמי שאומר תינוק הוה מקרי בניה כמשנה באבות )פ"ב מכ"ב( "בן חמש 
שנים למקרא" ולמי שאומר בחור היה מתני' ברי והיינו משנה או גמרא. כן 

נראה יותר משנה, שכן מסתדר יותר עם הלשון מתני שקאי על המשניות.

ואין להקשות שהרי בן עשר עדיין ילד, כי בגיל עשר מתחיל ללמוד משנה 
עד גיל חמש עשרה שאז עובר ללמוד גמרא. והיינו שיכול להיות שהיה בן 

שלוש עשרה או ארבע עשרה וקרי ליה בחור – שפיר.

כן גם אם לא שמרו בדיוק על סדר המשנה הנ"ל )שקשה לומר כן( עדיין 
פשוט הוא שעל תינוק שייך לשון 'מקרי', שמלמדו פסוקים. ועל בחור שייך 

לשון 'מתני', שמלמדו משניות או גמרא. וכדלעיל ופשוט.

הגדה של פסח – עם לקוטי טעמים ומנהגים

 הת' מנחם מענדל שיחי' עמוס 
תלמיד בישיבה

 נאמר בהגדה של פסח: "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן 
עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת 
מצרים כל אותו הלילה וכו' אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים 
שנה וכו' וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות 
המשיח". וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעיר שם בהגדה של פסח - עם 

לקוטי טעמים ומנהגים: לגבי סדר שמותיהם של תנאים אלו, וז"ל 

 "בר"א ור"י וראב"ע ורע"ק ור"ט" – מקדים רבי אלעזר בן עזריה לרבי 
עקיבא מפני שהיה ממשפחה מיוחסת ונשיא )תוס' כתובות, שם(. ויש לומר 
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)וכקושיית התוס' בע"ז, שם( מפני  דהא שמקדים רבי עקיבא לרבי טרפון 
שארע זה בבני ברק שרבי עקיבא הוא מרא דאתרא שם. )סנהדרין ל"ב, ב(.

 ובכל זאת אינו מקדימו לרבי יהושע, ומכל שכן לרבי אליעזר, כי רבי 
יהושע היה רבו של רבי עקיבא. משא"כ רבי טרפון שאף שהיה רבו, אבל 
אחר כך )כן יש לומר, ובכך יובן בטוב הש"ס כתובות פ"ד, ב( נעשה חבירו 

)ראה סדר הדורות מערכת רבי טרפון ושם נסמן(.

 ועוד מעיר שם:

 "בבני ברק" – שם עיר )יהושע יט, מה(. ויש לומר דמזכיר שם העיר, שעל 
ידי זה מובן הסדר שמונה אותם, וכנ"ל.

 ובתוספתא, הנ"ל, מזכיר שהיה בלוד. ויש לומר – להשמיענו שאף שהיה 
בלוד ואם כן לא היה קרבן פסח אז, בכל זאת עסקו בהלכות הפסח כל הלילה. 

 – חי'ה"  נפש  "מרכז  בהיכל  פסח שהתקיים  המועד  דחול  תורה  ובכינוס 
בקריות, העיר בזה הרה"ג הרה"ת הרב דוד מאיר דרוקמן שליט"א רב העיר 

)וקהילת חב"ד( ק. מוצקין:

 כי הנה ידוע שרבי אליעזר בן עזריה חי אחרי החורבן, ואם כן, גם אם לא 
היה מוזכר בתוספתא שזה היה בלוד, היינו יודעים ומבינים שזה היה אחרי 

החורבן, ושלא היה אז קרבן פסח.

 וי"ל שהתירוץ בזה הוא בשנים, לפענ"ד:

 נכון שרבי אליעזר בן עזריה חי אחרי החורבן, אבל לא די מספיק בהזכרת 
שמו, אלא צריך שיוזכר שם המקום, שאז מודגש הדבר ביתר שאת וביתר 
עוז, שזה לא היה בירושלים )לפני החורבן, אלא בלוד אחרי החורבן(, ועיין 

שערי שלום להגר"ש שפלטר על הגדת הרבי עמ' ע' מה שכתב בעניין זה.

 להעיר מהמובא בתוספות )גמרא מסכת ביצה דף כ"ג ע"א תוד"ה תליסר(: 
אפוטרופוס של רבי אליעזר בן עזריה שהיה בימי הבית הי' מעשר" נמצא 
שרבי אליעזר בן עזריה, בהיותו ילד, חי לפני החורבן, בזמן הבית. יעויין שם, 
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כך שיש מקום להדגשה שהסיפור ארע לאחר החורבן, גם על ידי הזכרת השם 
לוד, ולו רק משום שבכל זאת הוא חי גם לפני החורבן.

תפילה – מדאורייתא או מדרבנן

 הת' מנחם מענדל שיחי' קובלקין
תלמיד בישיבה

 כתב אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו, סי' קו סעיף ב' וזלה"ק: "ועיקר מצוות 
התפילה היא מן התורה שנאמר "ולעבדו בכל לבבכם", איזו עבודה שבלב זו 
תפילה, אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה ויכול להתפלל בכל נוסח שירצה 

ובכל עת שירצה...

 "אבל יש אומרים שעיקר מצוות תפילה היא מדברי סופרים שהם אנשי 
כנסת הגדולה שתקנו י"ח ברכות על הסדר . . . וכן עיקר". 

 והנה באגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר הזקן, אגרת ט"ו בעמ' לב ואילך 
כותב אדמו"ר הזקן וזלה"ק: "אם עתה עברו תורות חלפו חוק בהוסדם יחד 
עלי לגזור גזירת שמד על התפילה להתפלל . . . דווקא בחיפזון ובלי שום 
מאורות  ראו  לא  מדרבנן,  תפילה  האומרים  וגם   .  .  . קול  והרמת  תנועה 
מימיהם כי אף שנוסח התפילה ומניינה ג' פעמים ביום הוא מדרבנן, - עיקר 
ותפארתו  גדלו  להכיר  ה'  את  לדעת  התורה  כל  יסוד  הוא  ומהותה  עניינה 
בדעה שלימה ומיושבת בבינת הלב, שיתבונן בזה כל כך עד שתתעורר נפש 
המשכלת, לאהבה את שם הוי' ולדבקה בו ובתורתו ולחפוץ מאוד במצוותיו 
וברכות  זה נעשה לנו בזמן הזה ע"י אמירת פסוקי דזמרה  אשר כל עניין 
קריאת שמע לפניה ולאחריה בפה מלא ובקול המעורר כוונת הלב וכולי האי 

ואולי" עכלה"ק.

 ולכאורה קשה, כי בקריאה ראשונה משמע מאגרות קודש הנ"ל במילים 
לומר  שכוונתו  מימיהם",  מאורות  ראו  לא  מדרבנן,  תפילה  האומרים  "וגם 
שתפילה היא מדאורייתא אולם בשו"ע שלו בהלכות תפילה סי' קו ס"ב כותב 

)כדלעיל( על הדיעה שתפילה היא מדברי סופרים, "וכן עיקר"!
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)קטו, א( כותב  והנה ב'דרך מצוותיך', בתחילת שורש מצוות התפילה,   
אדמו"ר ה'צמח צדק' וזלה"ק: "רוב מוני המצוות . . . העלו דהתפילה בכל 
יום ונוסח התפילה הוא מצוות מדרבנן, אך מדאורייתא הוא המצווה שיתפלל 
האדם ויבקש דעת אשר יצטרך לדבר מן הדברים . . . וזהו משרשי האמונה". 
ובפסקי דינים לאדמו"ר ה'צמח צדק', חידושים על הרמב"ם הלכות תפילה, 
הזקן  וכן כתב אדמו"ר  היא מדרבנן.  הזקן התפילה  כותב שלדעת אדמו"ר 
ב'ליקוטי תורה' במדבר ע, ג: "והנה עבודה שבלב זהו תפילה, והיא מדרבנן 

ואינה ממנין המצוות דאורייתא".

איך  ביאור  וצריך  מדרבנן,  היא  תפילה  הזקן,  אדמו"ר  שלדעת  נמצא   
יתיישב הדבר עם לשונו באגרת הקודש שלו "האומרים תפילה מדרבנן לא 

ראו מאורות מימיהם"?

 וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מתרץ קושיה זאת באגרות קודש כרך 
י"ב עמ' תי"ב וזלה"ק: "אין כוונת אדמו"ר הזקן באגרת הקודש הנ"ל לחוות 
דעה בכלל אם תפילה היא מן התורה )ולכן לא כתב שהאומרים שהיא מדרבנן 
"טועים", אלא ש"לא ראו מאורות מימיהם"(, אלא תוכן האיגרת – להראות 
טעות אלו שרצו להתפלל בחפזון וכו' מפני שתפילה מדרבנן, ועל זה בא 
המענה וביאור גודל טעותם כי בזמן הזה של המתפללים בחיפזון והמלעיגים 
וכו' )התפילה בהתבוננות, מ.מ.ק.( היא יסוד כל התורה וכו' עיי"ש" עכלה"ק.

 ובהערות של אגרות קודש אדמו"ר הזקן )עמ' לג( מביא מפי השמועה, 
עוד ביאור מופלא של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדיוק לשון קדשו 

של אדמו"ר הזקן:

העדה,  קרבן  )ראה  התורה  "פנימיות"  דהיינו  "מאורות",  ע"י  דווקא   
ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז על מאמר "המאור )האור( שבה היה מקרבן אצלי"(, 
מרגיש האדם שחסר לו בעבודת השם. וכיוון שמרגיש הוא שחסר לו, הרי 
מן  לדבר  יצטרך  אשר  בעת  להתפלל  התורה  מן  עשה  מצוות  עליו  חלה 
ב'דרך  צדק'  ה'צמח  מאדמו"ר  לעיל  כמובא  המצוות,  מוני  לרוב  הדברים, 
מצוותיך'. ולכן מדוייקת לשונו של אדמו"ר הזקן באגרת קודשו הנ"ל, שאלו 
שלא ראו מאורות )חסידות( מימיהם, אצלם התפילה היא מדרבנן, אבל אלו 



54 • הערות התמימים ואנ"ש

שראו מאורות, ומרגישים שחסר להם באהבת השם ויראתו, הרי שמחוייבים 
מדאורייתא לבקש על זה, בתפילה. ודו"ק.

"אין אדם משים עצמו רשע "דאורייתא או מדרבנן?

 הת' יוסף יצחק שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

שנינו בגמ' )מס' כתובות פרק שני ד' י"ח(, שבמקרה שמגישים תביעה 
לבי"ד על שט"ח, והדיינים קוראים לעדים כדי שיקיימו את השטר, והעדים 
מגיעים לבי"ד ומעידים שהם אכן חתמו על השטר אבל הם היו אז אנוסים 
מחמת ממון וכדו'לא נאמנים, ואפי' במקרה שאין כתב ידם יוצא ממקום אחר. 
מכיוון שבאותו רגע שמעידים ע"ע שהיו אנוסים מחמת ממון – משימים את 
עצמם רשעים, ומכיוון שאדם קרוב הוא אצל עצמו, לכן אין אדם משים את 
עצמו רשע, ואי אפשר להאמין לעדות הזאת שמרשיעה את העדים )כי זה 

עדות של "קרובים"(.

עפ"ז יש להקשות – הרי כל הבעיה שלכן לא מאמינים לעדים, מתעוררת 
מכך שהעדים מעידים על עצמם שהיו אנוסים, ובאותו רגע הם מרשיעים 
את עצמם. אז לכאורה נשאלת השאלה, מה יקרה כשכל א' מן העדים יעיד 
על חבירו שהיה אנוס מחמת ממון )ולא על עצמו(, ואז יוצא שאף אחד לא 
הרשיע את עצמו.. ואז יש לנו כאן ב' עדים שטוענים שהיו אנוסים מחמת 

ממון – מבלי להרשיע את עצמן, האם במקרה כזה יהיו נאמנים או לא?

ויש ב' אפשרויות להכריע:

א. כתוב בתורה "על פי שניים עדים או שלשה עדים יקום דבר" ומזה 
נלמד שאין עדות מתקבלת בעד אחד, ולכן במקרה שלנו כשיש רק עד אחד 

על ה'אונס מחמת ממון' – לא תתקבל עדותן ויהיו פסולים.

ב. כתוב בכמה מקומות בש"ס )ואף הוזכר בסוגייתנו( "פלגינן דיבורא", 
כלומר מחלקים את העדות לשניים )שכביכול סותרים אחד את השני(. ואז 
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אומרים "אוקי תרי בהדי תרי, ואקי ממונא בחזקת מרי'" כלומר – אי אפשר 
הממון  את  משאירים  ולכן  אותו(  סותר  שהשני  )מכיוון  אחד  לאף  להאמין 
בחזקת בעליו. זאת אומרת שבמקרה שלנו ישאירו את השטר אצל בעליו – 
המלווה. עד שתבוא ראיה יותר טובה שתכריע, ובינתיים לא יגבו בשטר זה.

ונשאלת השאלה כמו איזו אפשרות תפסוק ההלכה?

וי"ל שכאן ייפסק הדין כאפשרות א'.

מכיוון שדין זה נלמד מפסוק בתורה )"על פי שניים עדים"( כלומר שהוא 
'דין דאורייתא', מה שאי אפשר לומר על אפשרות ב' שהיא סברה של תנא 

או אמורא, - 'דין דרבנן'..

וכך גם משמע מתוס' ד"ה "וכגון שחב לאחרים" )יט ע"א( ששואל מדוע לא 
יאמינו למלווה כשיטען 'אמנה' ב'מיגו' שיכל למחול? ומביא התוס' אסמכתא 
שיכול למחול ממה שכתוב בב"מ ששמואל אומר שאם המלווה היה צריך כסף 
ולא רצה לחכות עד שיגיע תאריך הפירעון הלווה, יכל לקחת את השט"ח 
לגבות  יוכל  החבר   – הפירעון  תאריך  שבהגיע  כדי  בזול,  לחברו  ולמוכרו 

במקומו, אם בהגיע תאריך הפירעון המלווה מוחל – "מה שמחל – מחול".

ומתרץ התוס' )א' התי'( שדין זה הוא 'דין דרבנן' והדין שלא יאמינו למלווה 
בטענת 'אמנה' – הוא 'דין דאורייתא' כי כתוב "ונתן לאשר אשם לו" ולומדים 
מזה חז"ל שלוקחים מהמלווה ונותנים לנושה שלו. ומכיוון שכך, 'דין דרבנן' 
– שיכול למחול, לא יסתור 'דין דאורייתא' – "ונתן לאשר אשם לו".. וכך 

נראה ודו"ק.
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האם בעשרה מישראל שכינה שורה 

 הת' שניאור זלמן שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

בפרשת בהעלותך חומש במדבר פרק י' פסוק ל"ו כתוב "ובנחה יאמר שובה 
ה' רבבות אלפי ישראל" ופירש רש"י על פסוק זה "רבבות אלפי ישראל, 
מגיד שאין שכינה שורה בישראל פחותים משתי אלפים ושתי רבבות" כלומר 

עשרים ושתים אלף איש מבני ישראל. 

ומבארת הגמרא במסכת בבא קמא דף פג עמוד א' על העניין הזה ושם 
מביא רש"י ציטוט מהגמרא שלנו על הפסוק "רבבות אלפי ישראל" : "מגיד 
שאין שכינה שורה בישראל פחותים משתי אלפים ושתי רבבות" ומבארת : 
"הייתה אישה מעוברתוראויה להשלים ונבח בה כלב והפילה ונמצא זה גרם 
לשכינה שתסתלק מישראל כלומר שאם אישה היתה ראויה ללדת ונבח בה 
הולד  כי  מישראל  להסתלק  גרם לשכינה  זה  ומת  העובר  והפילה את  כלב 
היה אמור להיות בין עשרים ושתיים אלף איש מישראל כשיוולד והשכינה 

הסתלקה מישראל.

איתתאדעלתלמיפאבההוא  "ההיא  קמא(  )בבא  שם  הגמרא  מוסיפה  ועוד 
ביתא נבח בה כלבא אמר לה מריה לא תיסתפי מינה שקולי ניביה אמרא 
ליה שקילי טיבותיך ושביא אתיזרי כבר נד ולד" כלומר הייתה אישה שבאה 
לעלות לביתה ובא כלב ונבח אמר בעל הכלב לאישה אל תפחדי אין לכלב 
שיניים אמרה לו האישה לא צריך את הטובה שהורדת לו את השיינים כבר 

מת הולד . ונמצא שסילק שכינה מישראל. 

ועוד מוסיפה על זה הגמרא ביבמות דף סג עמוד ב' וסד עמוד א': שאם היו 
ישראל עשרים ושתיים אלף איש, והיה חסר אחד . ואחד מהן לא עסק בפרייה 
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ורבייה, גרם לשכינה להסתלק מישראל, ועד כדי כך שבהמשך הגמרא דנים 
האם חייב מיתה ואם לאו.

ונשאלת השאלה הרי כתוב במשנה מסכת אבות פרק ג' משנה ו': "רבי 
חלפתא בן דוסא איש כפר חנניא אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה 
שרויה ביניהם שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל )תהלים פרק פב פסוק א( )וכן 
מובא במשנה מסכת סנהדרין פרק א' משנה ו' : "אלוקים ניצב בעדת אל" 
מלמד שאין עדה פחות מעשרה, ובבמדבר פרק יד פסוק כז "עד מתי לעדה 
הרעה הזאת", עדה זה עשרה( ומנין אפילו חמישה שנאמר ואגודתו על ארץ 
יסדה )עמוס פרק ט' פסוק ו'( )כלומר השכינה יורדת למטה רק כשיש אגודה, 
שהיא  בידו  אוגד  שאדם  מזה  זאת  ולומדים  מישראל,  איש  חמישה  דהיינו 
בת חמש אצבעות, ומכך למדים שבכדי לאגוד צריך חמישה, כפי המבואר 
ישפוט  אלוקים  בקרב  שנאמר  שלשה  אפילו  ומנין  וברמב"ם(  בברטנורה 
)תהלים פרק פב פסוק א( )היינו בית דין של שלשה דיינים, ואומר הכתוב, 
שהקב"ה משתתף עמהם, בשעה שיושבים בדין.( )ויש גורסים : ומנין אפילו 
חמישה שנאמר: "בקרב אלוקים ישפוט" והם : שלשה דיינים ושני בעלי הדין; 
ומנין אפילו שלשה שנאמר "ואגודתו על ארץ יסדה" וסתם אגודה היא של 
שלושה, שכן מצינו באגודת אזוב שהיא שלושה קלחים, וכן אגודת הלולב: 
נדברו  אז  שנאמר  שנים  אפילו  ומנין  וערבה.(  הדס,  תמרים,  כפות  שהיא 
יראי ה' איש על רעהו ויקשב ה' וישמע וגו' )מלאכי פרק ג' פסוק טז( )מכאן 
מובן ששכינה עמהם?! "איש על רעהו" משמע שהם שניים, ונאמר "ויקשב 
ה' וישמע", מכאן שהשכינה שרויה ביניהם.( ומנין אפילו אחד שנאמר בכל 
מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" )שמות פרק כ פסוק כא( 
)מכאן מובן ששכינה עמו?! "בכל מקום אשר אזכיר את שמי" רש"י מפרש 
את הפסוק ומסביר: כלומר במקום שאתן דעת בלבבך להזכיר את שמי. ולפי 
הריטב"א: אזכיר כמו תזכיר, בחילוף אות אל"ף באות ת"ו, לפי א"ת ב"ש. 
אבוא אליך וברכתיך לשון יחיד. לפי הגמרא )מסכת ברכות דף ו' עמוד א'( 
שונה הוא ערכם של המספרים הללו, זה מזה, כפי שמוכח מהמקראות : שניים 
– דבריהם נכתבים בספר הזכרונות, שכתוב בהם: "ויקשב ה' וישמע ויכתוב 
ספר זכרון לפניו"... ; מה שאין כן באחד, שדבריו אינם נכתבים. שלשה – 
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הכוונה היא לבית דין, ובא התנא להשמיענו שגם הישיבה בדין, לפשר, לדון 
ולהטיל שלום בין הבריות, נחשבת להם כאילו הם יושבים ועוסקים בתורה. 
בעשרה – מקדימה השכינה לבוא עוד טרם שיתאספו, לא כן בשלשה, שאין 
השכינה באה אלא כשהם כבר יושבים ועוסקים בדין. ויש מפרשים, שההפרש 
בין המרובים למועטים מרומז במקראות כדלקמן: באחד העוסק בתורה נאמר 
– "אבוא אליך וברכתיך" – היינו שהשכינה אינה מתעכבת אצלו, אלא באה 
לאוהבו  ומוסר  לעיר  הנכנס  למלך  משל  מסתלקת,  היא  ומיד  לברכו,  היא 
דברים אחדים והולך לו מיד. בשניים נאמר: "ויקשב ה' וישמע"- שמתעכב 
אצלם לשמוע. בשלושה נאמר: "בקרב אלוקים ישפוט" – שמשתתף עמהם 
בשעת דינם. בחמישה נאמר: "ואגודתו על ארץ יסדה" – שמניח יסוד לבנין, 
משל למלך שבא לעיר ומקים לו שם אכסניה קבועה, כדי להתאכסן בה מדי 
פעם בפעם. בעשרה-נאמר: "אלוקים ניצב בעדת אל" – שקובע שם עיקר 

משכנו וישיבתו. 

ומזה מובן ששכינה שרויה גם על עשר, חמישה, שלושה, שניים, אחד, כפי 
המבואר במשנה המובאת לעיל. אז מדוע כתוב ברש"י שהשכינה לא שורה 
אלא רק על עשרים ושתיים אלף איש לא פחות? כפי שראינו בבבא קמא 

וביבמות.

ומצינו זאת בעוד מספר מקומות בספרים הקדושים.

א. בדבר מלכות שיחת כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפרשת 
לפעול  "כדי  הקדוש:  לשונו  וזה  יג,  סעיף  התנש"א  אייר  ו'  מצורע  תזריע 
התגלות וביאת משיח תיכף ומייד על כל אחד ואחד מישראל )האנשים – 
יושבי אוהל )ישכר( והן בעלי עסק )זבולון( וכן הנשים והטף כל אחד לפום 
שעורה דילי' להוסיף בלימוד התורה )במיוחד( בעניני משיח וגאולה. ועל של 
פועל באתי ובוודאי יעוררו ויפרסמו בכל מקום ומקום. ומה טוב שהלימוד 
יהיה )ברבים( בעשרה כי נוסף על המעלה "דעשרה שיושבין ועוסקין בתורה 
מיוחדת  מעלה  יש  סכ"ג(  ואגה"ק  ג'  פרק  )אבות  ביניהם"  שרויה  שכינה 
ורגש  והשמחה  להתפעלות  בנוגע  ברבים  והגאולה  משיח  עניני  שלומדים 
ובלב, שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפיה לביאת משיח ועוד 
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הצדקה  במצוות  ובמיוחד  בהידור,  המצוות  בקיום  להוסיף  כפשוט-  ועיקר 
)כללות כל המצוות( )כמבואר בתניא פרק ט"ז( שמקרב את הגאולה )מסכת 
בבא בתרא דף י עמוד א'( וכדאי ונכון לקשר ההוספה בצדקה עם ההוספה 
בתורה בעניני משיח והגאולה – על ידי זה שההוספה לצדקה היא מתוך כוונה 
לקרב ולזרז את הגאולה כיוון שכוונה זו כשלעצמה היא חלק מלימוד התורה 
בעניני הגאולה – הלימוד )במחשבה – מזמן לזמן( דמאמר חז"ל "גדולה צדקה 

שמקרבת את הגאולה." עד כאן לשונו הקדוש

ב. בתניא קדישא מוסבר )באגה"ק סכ"ג( בגזירת עירין פתגמא ומאמר 
קדישין חכמי המשנה ע"ה ששנו במשנתם עשרה שיושבים ועוסקין בתורה 
שכינה שרויה ביניהם כי זה כל האדם ואף גם זאת הייתה כל ירידתו בעולם 
אשר  עוזו  שכינת  כי  הימנה  למעלה  עליה  אין  אשר  זו  עלייה  לצורך  הזה 
בגבהי מרומים והשמיים ושמי השמיים לא יכלכלו אימתה. תשכון ותתגדל 
בתוך בני ישראל כמ"ש כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל ע"י עסק התורה 
והמצוות בעשרה דווקא.. ואין דבר שבקדושה בפחות מעשרה ומשום הכי נמי 
אצטריך להו לרז"ל למילף מיקרא מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה 
כו' ואך גם זאת לא מצאו לו סמך מן המקרה אלא לקביעת שכר בלבד ליחיד 
לפי ערכו ]נ"א ולפי[ ערך המרובים אבל לענין השראת קדושת הקב"ה אין 
לו ערך אליהם כלל.. כי.. ההשראה היא הארה עצומה מאור ה' המאיר בה בלי 
גבול ותכלית ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף עלייה מלמעלה 
מראשה ועד רגלה כמ"ש אמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא כלומר 
עלייהם מלמעלה כמ"ש ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננו עלינו כלומר 
כנועם ה' אשר הופיע במעשה ידינו בעסק התורה והמצוות דאורייתא וקוב"ה 
ואינו  ותכלית  גבול  בלי  להיותו  מלמעלה  עלינו  וישרה  יתכונן  חד  כולה 
מתלבש בנפשנו ושכלנו וע"כ אין אנו משיגים בשכלנו הנעימות והעריבות 
בנועם ה' וזיו השכינה בלי גבול ותכלית אשר מתכונין ושורה עלינו במעשה 
ידינו בתורה ובמצוות ברבים דווקא ועל זה אמרו רז"ל שכר מצווה בהאי 
עלמא ליכא כי אפשר לעולם להשיגו כי אם בהתפשטות הנפש מהגוף ואף 
גם זאת על דרך החסד כמ"ש ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כי מעשהו 
כמו  כו'. משא"כ למאלכים  כח בצדיקים  נותן  רז"ל שהקב"ה  וכמו שאמרו 



60 • הערות התמימים ואנ"ש

ששמעתי מרבותי כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל 
ביחד אף שאינם מדברים בדברי תורה תיפול עליו אימתה ופחד בלי גבול 
ותכלית משכינתא דשריא עלייהו עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי. עד 

כאן לשונו הקדוש 

וכאן מתחזקת השאלה עוד יותר. אם גם כשעשרה מתאספים ביחד ואפילו 
שאינם מדברים דברי תורה, בכל זאת מקיף עליהם מלמעלה שכינתו של 
הקב"ה, אז איך יכול רש"י )במדבר פרק יא פסוק לו( לומר "רבבות אלפי 
ושתי  אלפים  משתי  פחותים  בישראל  שורה  שכינה  שאין  מגיד  ישראל. 

רבבות", ולא כמו המשנה באבות. 

ויש לבאר זאת לפי מה שכתוב בתוס' מסכת בבא קמא דף פג עמוד א' 
שמסביר שם את ההבדל בין שכינה של עשרים ושתיים אלף איש ששורה 
בקביעות לבין עשרה מישראל וראה עוד ביאור בחומש תורה תמימה, על 

במדבר שם.

"ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם"

הנ"ל

הרמב"ם )פ"א הי"ח, מהלכות מילה( כותב שהטעם לכך שאין למול אלא 
תינוק שאין בו שום חולי הוא: "שסכנת נפשות דוחה את הכל ואפשר למול 

לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם".

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מקשה  תזריע  פ'  שיחת  ח"ג  שיחות  ובלקוטי 
ההוספה בלשון הרמב"ם לאחר שכותב  להבין את  "צריך  )סוס"א(  שליט"א 
"ואפשר למול לאחר זמן" הוא מוסיף את המילים "ואי אפשר להחזיר נפש 
אחת מישראל לעולם". – מספר מילים אלו יש להם לכאורה יותר קשר לטעם 
הראשון של פיקוח נפשות מאשר לטעם השני, שכן כיוון שעל ידי המילה 
אחר כך נתתקן הכל אפילו העניין של מילה בזמנה, הרי אין צריכים כבר 
כל כך ל"ואי אפשר". ומפרש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )בסוס"ג(, 
שהכוונה ב"ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל לעולם" היא: הקשר שבין 
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כל יהודי עם הקב"ה הוא שלם תמיד בכל התוקף ויש לגלותו, לכן "אפשר 
למול לאחר זמן" – וזה מועיל גם למפרע, כי מילה היא גילוי דבר שישנו 

אצלו כבר לפני זה. )- הקשר עם הקב"ה. ש.ז.ס.(

זו,  במשמעות  להחזיר",  אפשר  "אי  הביטוי  איך  להבין  קשה  ולכאורה 
מתאים עם תוכן הפשט, שאי אפשר להחזיר נשמה לגוף לעולם?

שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  הזהב  מלשונו  לדייק  יש  אולם 
שבעצם כבר חסך לנו קושיא זו, בדבריו שבתחילת ס"ג )שם( וזלה"ק:

"הקשר בין בני ישראל להקב"ה הוא נעלה מכל חשבון, והוא תמיד שלם 
בכל מצב בו מצויים בני ישראל. וכמאמר: "בין כך ובין כך בני הם, ולהחליפם 
באומה אחרת )ח"ו( אי אפשר". וזהו הרמז "ואי אפשר לעולם להחזיר נפש 
אחת מישראל לעולם – אי אפשר לעולם להחזיר, לבטל, את הקשר וכריתת 

הברית שהקב"ה קשר עם ישראל".

דהיינו: א. זה רמז ולא פשט. ב. אי אפשר להחזיר אחורנית את הקשר 
שקשר הקב"ה בכריתת הברית עם ישראל.

פרק שהיה חביב על דוד המלך פתח ב'אשרי'

 הת' שניאור זלמן שיחי' מזרחי 
תלמיד בישיבה

במסכת ברכות )י' ע"א( כתוב "כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח 
פרק  את  מביאה  והגמ'  ב'אשרי'...".  פתח  ב'אשרי',  בה  וסיים  ב'אשרי'  בה 
א' בתהילים – "אשרי האיש..." בתור דוגמא, ותמוה הרי פרק א' בתהילים 
מסתיים ב"...דרך רשעים תאבד" אז איך בדיוק זה הדוגמא )שהגמרא מביאה( 

לכך שפרק שדוד חיבב סיים ב'אשרי'?

 ואם כך, מאיפה המסקנה שדוד חיבב פרק זה?

 ובהמשך הגמ' אומרת: "מתי הפעם הראשונה שכתב דוד המלך 'הללוי-ה'? 
בפרק ק"ב" אך אם נסתכל, נראה שזה מופיע בפרק ק"ג )ולא ק"ב(, 
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נראה  בתהילים  ב'  פרק  בסוף  נסתכל  אם  פשוט;  הוא  שהתירוץ  וי"ל   
מתייחסת  הגמ'  שבעצם  כלומר   – בו"  חוסי  כל  "אשרי  במילים  שמסתיים 
לפרק א' וב' בתור פרק אחד ומכך מובן מדוע היא אומרת שפרק א' מתחיל 
ומסתיים ב'אשרי' ומובן גם מדוע אומרת שה'הללוי-ה' הראשון מופיע בפרק 

ק"ב.

 אם כן נשאלת השאלה מדוע לא אומרים שבתהילים יש קמ"ט פרקים 
אלא אומרים ק"נ פרקים?

 אלא יש לומר שזה עניין של מסורת, כעניין הניקוד והטעמים שבספר 
התורה – שהוא עפ"י המסורת.

מעשה הצדקה – המשכה לעולם העשיה

 הת' יוסף יצחק שיחי' פיזם
תלמיד בישיבה

באגרת הקודש, סימן ה' מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן וזלה"ק:

מעשה  "והיה  שכתוב  כמו  מעשה,  בשם  הצדקה  נקרא  למה  יובן  "ובזה 
הצדקה שלום", על שם שפעולתה להמשיך אור ה' לעולם העשיה".

 "וזה דקדוק לשון זוהר הקדוש – "מאן דעביד שמא קדישא, דעביד דייקא, 
- כי באתערותא דלתתא בצדקה וחסד תתאה, מעורר חסד עליון להמשיך 
"אור אין סוף" מבחינת "חכמה עילאה", יו"ד של שם, לה' של שם, בחינת 

הדיבור ורוח פיו יתברך כדי להשפיע לעולם העשיה".

וב"שיעורים בספר התניא" המוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
מבאר ומדגיש:

 זה שקורא לצדקה בשם "מעשה", וזה שכתוב בזוהר הקדוש "דעביד שמא 
קדישא", המילה עביד – "שעושה", הוא בדיוק.
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הוי', שהיא   כי ע"י הצדקה, ממשיך את אור אין סוף, אל הה' של שם 
כנגד ספירת המלכות, היורדת להשפיע לעולם העשיה, ולכן נקרא "מעשה" 
ו"עביד", שכן על ידי מעשה הצדקה, הוא ממשיך אור אין סוף בעולם העשיה"!

ובדרך אפשר י"ל, שכפי שהרבי מלך המשיח שליט"א הוא "שביעי" ועניינו 
ומהותו הוא ספירת "המלכות", שהיא בחינת אות "ה'" שבשם הוי', הרי שבזה 
יובן מה שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, התבטא על עצמו ביחידות עם 
זצ"ל  והרב מרדכי אליהו  הרבנים הראשיים לישראל, הרב אברהם שפירא 
)בשנת ה'תשמ"ו(, באמרו "אני איש מעשי", שכן כנ"ל, זהו עניינה של ספירת 

המלכות, להוריד את השפע לעולם העשיה.

ולפעול  לזרז  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  דרכו  יובן,  ובזה 
ולדרוש מעשה בפועל ובהוספה וכו' וכו', שכל העניינים ירדו לפועל ממש, 
מעשה הצדקה, ועניינו  ופעולתו הקדושה בעניין שליחות מצווה לצדקה – 
לפעול את השכנת עיקר השכינה בעולם העשיה הגשמית בגאולה האמיתית 

והשלימה מי"ד ממ"ש.

פרצה הכשלת את הרבים

 הת' יוסי שיחי' קידר
בוגר הישיבה

וזה לשונו: פרצה  י"ג  הלכה  פ"ב  ויובל  איתא ברמב"ם בהלכות שמיטה 
שהיא סוגה בעפר אם אינה מכשלת את הרבים, אסור לבנותה. ואם היתה 
מכשלת את הרבים, או שלא היתה סוגה בעפר אלא פתוחה לרשות הרבים, 
מותר  זה,  בעפר  נכשלים  רבים  היו  שאם  כלומר,  עכ"ל.  לבנותה".  מותר 
לבנותה כדי שלא יכשלו. ואם לאו, אסור לבנותה. וטעם הדבר הוא: שהרואה 
יודע שהוא בונה כדי למנוע מכשול מן הרבים, ולא כדי לזרוע אח"כ בשדה 
בונה  הרי נאמר במשנה ש"בשביעית  והקשה הראב"ד:  זו בשנת השמיטה. 
)את הפרצה( כדרכו )מסכת מועד קטן(" וקשה מכאן על הרמב"ם, שלא חילק 
כאן בין אם מכשלת הפרצה את הרבים ובין אם אינה מכשלת, אלא התירה 
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בפשטות. ומתרץ ברמב"ם לעם )ומציין לפאת השולחן סימן כ"א אות י"ט(; 
המשנה,  את  שהעמידו  ירושלמי,  בתלמוד  המבואר  על  מסתמך  שהרמב"ם 
באופן זה, שההיתר לבנות את הפרצה בשמיטה כדרכו הוא רק כשהפרצה 
מכשלת את הרבים. ואולי אפשר להוסיף בזה ביאור, שרואים כאן עד כמה 
חשוב שלא יהיה מכשלה לרבים, בגשמיות, ועל דרך זה ברוחניות. ותן לחכם 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  עם  ונתראה  ממש  בקרוב  שנזכה  רצון  ויהי  עוד.  ויחכם 

המשיח שליט"א בעיני בשר.

"פסוק לי פסוקך"

 הת' לירון שיחי' שוורץ
בוגר הישיבה

לגבי מה שכותב הרמב"ם בהלכות ע"ז וחוקות הגויים )פרק י"א הלכה ה'( 
שאם שאל תינוק איזה פסוק למד וענה לו בעניין של פסוק טוב- שהאדם 
ישמח. אבל לגבי סמיכה על ענין זה )שכדאי להוריד את המעשה לפועל( 
– כותב הראב"ד שצריך שלוש פעמים כדי לסמוך על זה, ולהעיר - שאנו 
רואים דוגמאות לזה בסיפור של נירון קיסר שבא על ירושלים לצור עליה 
ולכבשה, הוא ירה חץ לכיוון דרום צפון מזרח מערב )ארבע פעמים( וסמך על 
זה שהוא צריך להחריב את ירושלים, )אחרי זה הוא הלך והתגייר וממנו יצא 
ר' מאיר(.עוד דוגמה: הסיפור עם רבי מאיר ואלישע בן אבוי'ה שאלישע בן 
אבוי'ה שאל שלוש תינוקות ויצא שכל אחד עם חמש עשרה פסוק לא טוב, 
והוא סמך על זה ורבי מאיר היה לוקח את הטוב )מאלישע בן אבוי'ה(וזורק 

את ההיפך )הרע(.

וכן מובא בחסידות: לגבי מה שכותב כבוד קדושת אדמו"ר הריי"ץ נ"ע 
ענין.  אותו  על  מראים  ר'  ואות  ד'  שאות  בגנים"  "היושבת  ד"ה  במאמרו 
ד' – דל )עני( ור' – רש )עני( וההבדל הוא שהאות דלית באה מצד טוב אך 
ריש היא מהאותיות שנראו על הצד הרע וההבדל הגדול המורה את החילוק 
ביניהם הוא: שבאות דלית יש י' מאחורה שזה מורה על ביטול ובריש אין, 
ולהעיר ממה שכתוב במסכת שבת )דף ק"ד עמ' א'( שדלית הוא הדל שפושט 
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את ידו )הקצה של הי' שזה ביטול כמו העני שפושט את ידו כדי לקבל היינו 
שהקב"ה שורה במי שבטל – היד של העני(.
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"יגעתי ולא מצאתי"

 הת' שניאור שיחי' פרלשטיין
תלמיד בישיבה

 כתוב במס' מגילה דף ו: ואמר ר' יצחק: "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא 
מצאתי אל תאמין", ורש"י מפרש "יגעתי – בתורה" ובהמשך הגמ' כותבת: 
"הני מילי בד"ת". והגמ' ממשיכה שגם בד"ת, שאומרים 'יגעתי ולא מצאתי 
תשכח  שלא  הגירסא  את  להעמיד  ולא  לחדודי  זה  אם  רק  זה  תאמין'  אל 
ממנו. לפי זה אפשר לשאול למה רש"י היה צריך להגיד "יגעתי - בתורה" 
אם רש"י רצה להקל על הלומד היה צריך לומר: "יגעתי – בתורה לחדודי", 
אלא וודאי שרש"י מסתמך על מה שמפרשת הגמ' בסמוך, אם כן מדוע צריך 
בכלל לכתוב 'יגעתי – בתורה'? וגם צריך להבין את דברי רש"י: "סייעתא 
היא  הגמ'  שכוונת  לפרש  ניתן  דלכאורה  מוצא"  ואינו  יגע  ויש   – דשמיא 
יכול  לכן  שמיא"  מן  הוא  סייעתא  גירסא  "דאוקמי  שמכיוון  להיפך  בדיוק 
להיות שלא יגעתי – ומצאתי. וגם יש לשאול מדוע רש"י מפרש את פירושו 
"סייעתא דשמיא" לאחר "לאוקמי גירסא" ולא לפני זה במשא ומתן. כי הרי 
זה בהקדים  ויש לתרץ כל  גם שם כתוב "שמו"מ סייעתא הוא מן שמיא". 
שניתן להבין את הגמ' בג' אופנים. א( כל מהלך הגמ' מדובר רק על 'יגעתי 
ולא מצאתי' היינו ש'יגעתי ולא מצאתי אל תאמין' מדבר בד"ת אבל במו"מ 
יכול להיות שיתייגע ולא ימצא ולא יצליח כפי שאומרת הגמ' 'סייעתא הוא 
מן שמיא' ומכיוון שלאדם זה לא הייתה סייעתא מן שמיא יכול להיות שיגע 
במו"מ ולא מצא - תאמין! וגם בד"ת מתי אומרים 'יגעתי ולא מצאתי - אל 
תאמין' רק לחדודי כלומר פלפול אבל להעמיד הלימוד שלא ישתכח ממנו 
יכול להיות שיתייגע ולא ימצא - כי סייעתא הוא מן שמיא ולאדם זה לא 
הייתה סייעתא דשמיא ולכן התייגע ולא מצא. ב( ניתן לפרש הפוך ש'לא 
יגעתי ומצאתי - אל תאמין' זה דווקא לפלפול - לחדודי אבל לאוקמי גירסא 
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יכול להיות שיש לו סייעתא דשמיא שלא ישכח ויכול להיות שלא יתייגע 
וימצא. ג( אפשר לפרש בב' הדברים יש הבדל בין ד"ת למו"מ שרק בד"ת 
אומרים אל תאמין ב'יגעתי ולא מצאתי' – 'לא יגעתי ומצאתי' אבל במו"מ 
יש יגע ואינו מוצא ויש שאינו יגע ומוצא. עפ"ז אפשר להבין את דברי רש"י 
שכל מה שרש"י רצה להדגיש שמהלך הגמ' מדבר על 'יגעתי ולא מצאתי' 
ולכן רש"י אינו צריך להביא את כל מהלך הגמ' שמדובר לחדודי כי רש"י רק 
מגלה לנו שמהלך הגמ' שמדובר בהמשך הוא מדבר על 'יגעתי ולא מצאתי' 
ולכן גם רש"י אינו צריך לכתוב בדברי תורה כי רש"י אינו בא להקדים לנו 
את דברי הגמ' המובאים בהמשך אלא רק שהאדם הלומד ידע כבר מההתחלה 

שמהלך הגמ' הוא על 'יגעתי'.

 ולכן גם מובן שרש"י אינו צריך להגיד לנו שיש במשא ומתן סייעתא מן 
שמיא היינו שיש אדם שיגע ואינו מוצא, כי זה כבר מובן מכך שרש"י העמיד 
את מהלך הגמ' ב'יגעתי ולא מצאתי', אלא שרש"י בכ"ז צריך לפרש בחלק 
השני של הגמ' אבל "לאוקמי גירסא" – לא מדובר, כי שם אפשר לפרש שוב 
'לא יגעתי ומצאתי' כי לפי מה שפירשנו עכשיו הרי שב'לא  שמדובר על 
יגעתי ומצאתי' כולל גם ד"ת וגם מו"מ אז היינו יכולים לפרש שגם ב'לא 
גירסא על כך מפרש  לבין לאוקמי  בין לחדודי  חילוק  יש  ומצאתי'  יגעתי 
רש"י שסייעתא דשמיא הוא יכול להיות רק למי שיגע אבל מי שאינו יגע 

לא תהיה לו סייעתא דשמיא לא במו"מ וגם לא לאוקמי גירסא.

ולא מצאתי'  'יגעתי  על  הגמ'  מהלך  לומר שהטעם שרש"י מפרש  ויש   
ולא על 'לא יגעתי ומצאתי', כי לא ייתכן 'לא יגעתי ומצאתי' במו"מ, לאחר 
שכבר נכתב בתורה: "בזיעת אפך תאכל לחם" ו"יגיע כפיך כי תאכל" )אמנם 
לא יגיעת המוח והלב, אך יגיעת כפיים צריכה להיות( ורק אחרי שיש יגיעת 
כפיים צריך להיות גם סייעתא דשמיא כדי שימצא ויצליח, לולא זאת 'יש 
יגע ואינו מוצא'. משא"כ בד"ת אין זה תלוי ב'סייעתא דשמיא' אלא אך ורק 
'ביגיעת באדם', ע"ד מאמר חז"ל הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, היינו 
קיום תומ"צ, והרי לימוד תורה הוא מצווה. משא"כ ידיעת כל התורה שאינה 
שייכת לכל אחד, כמאמר חז"ל "לא עליך המלאכה לגמור" מובא בהלכות 
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ידיעת  ולכן לאוקמי גירסא, שלא תשתכח ממנו, שזה בגדר  ת"ת לאדה"ז, 
התורה שם אכן צריך סייעתא דשמיא גם אחרי שמתייגע.

"שש זכירות בר"ח"

 הרב דובער מתתיהו שיחי' פרבר
אנ"ש קריות

הכתוב  ע"פ  והוא  דר"ת,  תפילין  עם  זכירות   6 לומר  שנהוג  מה  ידוע   
בהיום-יום י"ט מנחם אב, בנוגע לסדר הנחת ד' זוגות תפילין "אח"כ מניחים 
תפילין דר"ת– בלא ברכה – וקוראים שמע וגו' עד אמת, פ' קדש גו' והזכירות 

שנדפסו בסידור".

 וכן רואים בסידור שלנו שנדפסו הזכירות מיד אחר "פרשת קדש". והנה 
לכאורה ה – 6 זכירות נאמרים דווקא לאחר התפילה, ואפילו אחרי אמירת 
תהילים, וכמו שנדפס במחזור לאחר תהילים "ולקחת סולת" ואח"כ 6 זכירות 
זכירות   6 וכן  "ולקחת סולת"  )ולהעיר שכן הוא לכאורה כל שבת, אמירת 

דווקא לאחר תהילים"(.

 וזה שבפשטות אומרים 6 זכירות יחד עם ר"ת, מכיוון שזה לאחר סיום 
הרבי  כפי שמופיע במכתב של  ור"ת,  רש"י  והקשר שבין תפילין  התפילה 
שהברכה על רש"י עולה גם על ר"ת "שאינו דומה הפסק בענייני חול להפסק 
דתפילה" בנוגע לברכה, ולכן בפשטות בכל יום אומרים 6 זכירות עם ר"ת 
)משא"כ בנוגע למניחים ד' זוגות שם אמירת פרק משניות וכן תפילין דראב"ד 
לאחרי 6 זכירות, כי זה כבר לאחרי סיום התפילה, ומקשרים 6 זכירות עם 
סיום התפילה הכוללת תפילין דר"ת– משום הברכה כנ"ל(, עפ"ז יוצא שבר"ח 
אומרים  אין  השיעורים  שאת  כשם  הרי  מוסף  לפני  התפילין  כל  שמניחים 
אעם התפילין שהרי עניינם דווקא לאחר התפילה ובסמיכות, כך גם אמירת 
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6 זכירות לא תאמר עם ר"ת, אלא אחרי ובסמיכות לאמירת תהילים )וכשם 
שבחול המועד וכדו' לא יעלה על הדעת לומר 6 זכירות לפני תפילת מוסף(.

הקשר בין אהבת ישראל למצוות שבין אדם לחברו

 הת' שמעון שיחי' כהן
בוגר הישיבה

 אדה"ז כותב בתניא )פרק ל"ב( שיסוד ושורש כל התורה הוא להגביה את 
הנפש על הגוף ולהמשיך אור א"ס בכנסת ישראל, ז"א שכל מצוה שאדם 
ובזה  ושרשה,  עיקרה  עד  הגוף  על  הנפש  את  להעלות  הוא  שרשה  מקיים 

משתוות כל המצוות.

 ובא הלל ומחדש שמצוות אהבת ישראל היא השער להעלות הנפש על 
הגוף ובכדי להגיע לזה צריך לקיים את המצוות שבין אדם למקום כמו שבת 
ותפילין, ולכן אמר הלל "ואידך –פירושא הוא" )השאר הוא רק הפירוש( כי 
כל המצות הם "פירוש" איך להגיע לאהבת ישראל – שע"יהעלאת הנפש על 
ישראל"  "אהבת  במאמר  וכמו שמבואר  ישראל.  לאהבת  להגיע  יכול  הגוף 
)דרך מצוותיך( שכל ישראל אחים ממש מצד הניצוץ האלוקי שבנשמה ולכן 
עלינו לאהוב אחד את השני מצד הניצוץ שבו, ועפ"ז מובן למה שאר המצוות 
גם  היא  ישראל  כי אהבת  ישראל,  "פירוש" לאהבת  שבין אדם למקום הם 
בין אדם למקום שכאשר יהודי אוהב את השני מצד הניצוץ שבו יוצא שהוא 
אוהב את הקב"ה בעצמו וכמו שאמר המגיד ממעזריטש שאהבת ה' ואהבת 
ישראל הם דבר אחד, וכאשר אדם מניח תפילין וכו' זה מביא אותו לאהבת 
ה' וע"י אהבת ה' מגיע לאהבת ישראל )מצד הניצוץ כנ"ל(. ועוד יש לציין 
שכל המצוות הוא קיום רצון ה' מלשון צוותא וחיבור וכאשר יהודי אוהב את 
חברולא מצד הרגש אלא בגלל שכך ציווה ה' או שמקיים מצווה אחרת שבין 
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אדם למקום – ששניהם שווים שהרי בשניהם הוא מקיים את רצון ה', ונמצא 
שאהבת ישראל ומצוות שבין אדם למקום )כמו"כ אהבת ה'( הם דבר אחד.

 ועפ"ז מובן למה כתב הרמב"ם את דיני אהבת ישראל רק בהלכות דעות 
ולפני זה, בהלכות "יסודי התורה" מתחיל הרמב"ם ש"יסוד היסודות ועמוד 
החכמות – לידע שיש הקב"ה כי בכדי להביא לאהבת ישראל אמיתית– צריך 

להקדים תחילה שיש הקב"ה ורק אז יכול לבוא לאהבת ישראל אמיתית.

הענווה שבמלכי בית דוד

 הת’ יצחק שיחי' פיזם
בוגר הישיבה

ידור אדם במקום רבו, שכל זמן  ח’. ”לעולם   כתוב במסכת ברכות דף 
ששמעי בן גרא קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה. -כלומר ששמעי בן גרא 
היה רבו של שלמה המלך. וכתוב במלכים א’ פרק ב’ שדוד המלך ציווה את 
שלמה לפני מותו לדאוג ששמעי ימות מכיון: ש"הוא קיללני קללה נמרצת” 
ובאמת מתואר אחרי כן איך גילגל שלמה את זה ששמעי ימות. - כלומר 
שמעי היה מורד במלך שלמה. ונשאלת השאלה: איך יתכן שאדם זה יהיה רבו 
של שלמה המלך? תירוץ בדרך אפשר: ברמב”ם בספר שופטים הלכות מלכים 
פרק ג’ הלכה ז’: כתוב: “כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנים אותם ומעידין 
עליהם, אבל מלך ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא דנים אותו ולא מעיד 
ולא מעידין עליו. מפני שליבם גס בהם ויבוא מן הדבר תקלה והפסד על 
הדת” )ע”כ לשונו(. - כלומר בגלל הענווה שיש במלכי בית דוד הם כן דנים 
וכן דנים אותם. וממילא מתורצת השאלה, כי בגלל הענווה שיש במלכי בית 
דוד )כמובא במס’ ברכות דף ד’.( - שלמה לקח את שמעי בתור רבו למרות 

שמרד באביו לפני כן.

שיעור ביטול בשר שלא הודח והוכשר כראוי
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 הת' יצחק שיחי' פיזם
בוגר הישיבה

סימן ס"ט סעיף  יורה דעה הלכות מליחה  כותב המחבר בשולחן ערוך   
ט', וז"ל: "בשר שהומלח ונתבשל בלא הדחה אחרונה צריך שיהיה בו 60כדי 
המלח שבו" עכ"ל. –כלומר שבשר אחרי שנמלח, אם הוא לא הודח )נשטף( 
והתבשל, בדיעבד אפשר להשתמש בו בתנאי שיש בסיר פי 60 מכמות המלח 
. ופוסק הרמ"א: "וכל הקדרה מצטרף ל60, ואם יש בקדירה כ"כ כמו החתיכה 
שנמלח ולא הודח הכל שרי, דוודאי הינה 60 נגד המלח שעל החתיכה, דחתיכה 
עצמה בוודאי 30 נגד המלח שעליו" עכ"ל. –כלומר הבשר הוא פי 30 מהמלח, 

ואם יש עוד חתיכת בשר באותו גודל בסיר – זה כשר.

 כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ במאמרו ד"ה "נעשה נא עליית גג קטנה" ס"ה 
שהיא  האלוקית  הנפש  על  קאי  ישראל  "דהנה  וז"ל:  ישראל"  "שמע  עה"פ 
חלק אלוָק ממעל, דתיבות 'ישראל' הוא - יש"ר א"ל דהנפש האלוקית היא 
בחינת א-ל כי הל' הם המידות דנפש האלוקית דבשרשן הן ג' בחי' נצח הוד 
יסוד, וכמו הוולד דכשהוא בעיבור הנה ראשו בין ברכיו, וכמו כן, הוא בנפש 
האלוקית כמו שהוא בעיבור קודם שנמשך ומתלבש בגוף... אלא שנצח הוד 
יסוד עצמם כלולים ג"כ מעשר, וזהו הל' שהם המידות דנפש האלוקית, עכ"ל.

 עפ"י כל הנ"ל יובן את מה שכתוב בספר ה'יום-יום' לכ' טבת –"שכאשר 
משוחח אחד עם זולתו ולומדים יחד הרי זה מצב של 2 נפש האלוקית נגד 
נפש טבעית אחת". –כי הנפש האלוקית היא כמו שהסברנו 30, ו2 נפשות 
אלוקיות זה פי 60 מהנפש הבהמית מאחר ש"הדם הוא הנפש" )-הבהמית(, 

ולכן כאשר ב' יהודים נפגשים הם גוברים יחד על הנפש הבהמית. 

האם מותר להזמין במחשב משהו שעלול להגיע באמצע 
שבת?

 הת' לירון שיחי' שוורץ
בוגר הישיבה
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לגבי  ביתך?  אל  בשבת  מעטפה  או  חבילה  שמגיע  במקרה  עושים  מה 
מכתב או מעטפה, כותב כ”ק אדמו”ר הזקן בשו”ע שלו )או”ח ב’ סימן ש”ז 
סעיפים: כ”ה - כ”ז ול”ו( שאת המעטפה עצמה אין שום בעיה לטלטל )בתוך 
הבית - כמובן( אם אתה לא יודע מה יש בתוכה מראש, וכן לקרוא במכתב 
רק שלא יגיד בפה. ולגבי חבילה כותב שם אדמו”ר הזקן - להגיד מראש 
למישהו שישלח לך )או להזמין במחשב( חבילה שיכול להיות שהיא תגיע 
מקרים שבהם  יש  )אמנם  זה  את  לעשות  בעיה  אין  המקרים  ברוב  בשבת, 
אכן אסור לעשות כן( כי כל הטעם שאסרו ליהודי לשלוח לחברו פירות ע”י 
נכרי בשבת, היא כי הנכרי יודע שהיהודי יהנה מזה בשבת והוא עושה זאת 
בשליחות היהודי )ששלח את הפירות(, ולכן בימינו מכיון שהגויים ששולחים 
או מביאים את החבילה עושים זאת על דעת עצמם או בעה”ב של החברה 
בה הם עובדים, ולא על דעת היהודי, לכן אין בעיה בזה. וכשהנכרי מגיע 
עם החבילה אל פתח הבית - כל עוד הוא לא הניח עדיין את החבילה אפשר 
להגיד לו איפה להניח אותה )אבל לגעת בה - לפתוח ולקרוא או להסתכל 
לא  הוא  החבילה  בתוך  שיש  מה  אם  אפילו  השבת,  צאת  עד  אסור  זאת 

‘מוקצה’(.

"הורדוס, חזר בתשובה או לא?"

 הת' יונה שיחי' פיזם 
 והת' שניאור שיחי' שוראקי
בוגרי הישיבה

כתוב במסכת בבא בתרא דף ד'. שהורדוס הרג את חכמי ישראל, ואח"כ 
ביקש על זה תיקון מבבא בן בוטא, ובבא בן בוטא אמר שהתיקון שלו הוא 
שיבנה את ביהמ"ק מחדש, ואז הגמ' ששואלת על בבא בן בוטא, איך הוא 
נתן להורדוס דרך תשובה הרי דניאל נתן לנבוכדנאצר דרך תשובה, ונענש 
על זה. שדניאל אמר לנבוכדנאצר שהוא יכול לתקן את חטאו, שהחריב את 
בית המקדש, ע"י שיפרנס את העניים, ואכן נבוכדנאצר פירנס במשך שנה 
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שלימה את כל העניים באזורו כמובא בספר דניאל, ואם כן למה בבא בן 
בוטא נתן להורדוס דרך תשובה?

ועונה הגמרא 2 תשובות, א( שהורדוס היה עבד, ובתור שכזה הוא מחוייב 
במצוות ולכן היה מותר לבבא בן בוטא לתת לו דרך תשובה. ב( "אלמלא 

המלכות אין ביהמ"ק נבנה" – רק למלכות יש כוח לבנות את ביהמ"ק. 

ש. לפי פירושו של הרמב"ם שכתב בספרו הי"ד החזקה הלכות רוצח פרק 
י"ט הלכה ט"ו ש"אסור להשיא עצה לרשע כל זמן שעומד ברשעו, אז למה 
בבא בן בוטא לא נענש כשהשיא עצה להורדוס לבנות את בית המקדש, 

כתיקון לזה שהרג את חכמי ישראל?

 ת. הרמב"ם סובר כמו התשובה השניה בגמ' שאומרת: "אלמלא המלכות 
אין ביהמ"ק נבנה, ולכן לבבא בן בוטא היה מותר לתת להורדוס דרך "תשובה" 
– לבנות את ביהמ"ק כי הוא לא התכוון לטובת הורדוס אלא לטובת ביהמ"ק.

דרך  ביקש  הוא  הרי  בוטא,  בן  בבא  על  הרמב"ם  לפי  שאלנו  איך  ש.   
תשובה, כלומר הוא כבר לא עומד ברשעו?

 ת. פירש המהר"ל: גם כשרשע עושה משהו טוב הוא לא עושה זאת לשם 
שמיים אלא כדי להינצל מהעונש. כמו שאנו רואים באמת שהורדוס אמר 
לבבא בן בוטא שאם הוא היה יודע שהחכמים זהירים כ"כ ולא היו מנסים 
להורידו מכסא מלכותו, הוא לא היה הורג אותם, כלומר על עצם הריגתם הוא 
לא הצטער, אלא רק דאג לעצמו ולמלכותו, ופשוט רצה להינצל מהעונש 
על הריגתם... ובגלל מה שהמהר"ל כתב באמת היה אסור לדניאל לתת עצה 
שדניאל  הסיבה  שזוהי  לישראל,  צרות  ועושה  רשע  היה  כי  לנבוכדנאצר, 
נענש, כמו שכתב היד רמ"ה: שדניאל נענש על זה שהשיא עצה לנבוכדנאצר 
שהיה רשע ועושה צרות לעם ישראל. לבבא בן בוטא היה מותר לתת עצה 
להורדוס רק מפני )שהוא היה עבד שמחוייב במצוות ולכן בבא בן בוטא עזר 
לעשות תשובה - לפי היד רמ"ה כתשובה הראשונה של הגמרא( שאלמלא 

המלכות, אין ביהמ"ק נבנה )המהר"ל כתשובה השניה של הגמרא(.
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בנוגע לאדם שכל מלאכתו עושה בימין ורק כותב בשמאל 
)וכן להיפך( האם יכול להיות סופר סת"ם 

 הרב דובער מתתיהו שיחי' פרבר
אנ"ש קריות

 נשאלה שאלה בנוגע לאדם שכל מלאכתו עושה בימין ורק כותב בשמאל 
)וכן להיפך( האם יכול להיות סופר סת"ם.

 והנה כתב הפרי מגדים )מובא גם במשנה ברורה( שאדם זה אינו יכול 
להיות סופר. ומפנה למחלוקת המובאת בהלכה האם אדם זה מניח בימין או 

בשמאל, ולכן אינו יכול להיות סופר סת"ם.

 והנה אדה"ז כותב בפשטות שמי שכותב בשמאל גם אם עושה כל מלאכתו 
בימין נקרא איטר, ולכן גם מניח בימין שזה כדעת הרמ"א שם.

מלאכתו  כל  כזה שעושה  לאיטר  בעיה  אין  אדה"ז  י"ל שלשיטת  עפ"ז   
בימין להיות סופר סת"ם ביד שמאל, ועיין במקורות באריכות ואכ"מ.

ההגעלה לא עוזרת לשפת הסיר!

 הרב שניאור שיחי' רותם
ר"מ בישיבת חנוך לנער

 בשו"ע אדה"ז, הלכות פסח סימן תנ"א סעיף ל"ח, בהלכות הטלאי שעל 
הטלאי  את  שיסיר  עד  בהגעלה  נכשר  ש"אינו  הזקן  אדמו"ר  אומר  הכלי, 
קודם ההגעלה, לפי שהטלאי מעכב על הרותחים שבתוך הכלי ואין בהם כח 
להפליט הבלוע שמעבר לטלאי בפעם א' אלא נפלט הוא מעט מעט וע"י 
הגעלה זו נפלט מעט וכשישתמשו בו בפסח יהיה חוזר ונפלט מעט, ולפיכך 
אין לו תקנה אלא שילבן מקום הטלאי ליבון גמור כדינו . . . ואף אם הוא 

כלי של עץ אין לו תקנה עד שיסיר הטלאי..."
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 ידועה החמרתו של הרב לנדא שיל"ו, שאומר שכלי כסף אין להגעילן 
כלל, מפני כיפופם בשפת הכלי, שבשביל להכשירן צריך לנקות את שפת 
הכלי היטב, ואי אפשר להגיע לשם ולנקות היטב, וההגעלה לא עוזרת לחמץ 
הבלוע שם לצאת אלא מעט, כמו בטלאי, ולכן צריך ליבון קל, ובכלי כסף 

הליבון יהרוס את הכלי, ולכן אין הוא נותן להגעיל כלל.

 ובסירים שיש בהם כיפוף כזה, שצריך מאותה סיבה ליבון קל, יש רבים 
שאין מקפידים בזה כל כך, ויש לידע שצריך לעשות ליבון קל בכל אורך 
הכיפוף. שבכלי מתכות, אין הליבון הורס את הכלי כידוע. ובכל אופן, בכלי 
אלומיניום, החושש לכליו שלא יהרסו, לא ילבנם, אלא לא יכשירם כלל.. 

יחי המלך המשיח.

"ברוב השנים" או "בכמה וכמה שנים"

 הרב יוסף אברהם שיחי' פיזם
משפיע בישיבה

הגיה בפעם האחרונה לעת  בר"ד האחרון שכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
ויקהל  ויקהל תשנ"ב(, המניחים כתבו ש"ברוב השנים פרשיות  )ש"פ  עתה 
פקודי מחוברות", ועל זה תיקן כ"ק אד"ש מה"מ ש"בכמה וכמה שנים פרשיות 

ויקהל פקודי מחוברות.

כותב אד"ש מה"מ:  ה'  ג', שיחת ש"פ פקודי, סעיף  אולם בלקו"ש חלק 
"ברוב השנים קוראים שתי הפרשיות ביחד "ואזלינן בתר רובא".

וצ"ע מה טעם השינוי בהדגשת הרבי, בשני המקומות.

וי"ל: בר"ד דש"פ ויקהל – מדגיש אד"ש מה"מ שכשויקהל-פקודי נפרדות, 
גם  – נקודת האחדות,  ד"ויקהל"  יקבל את העבודה  זה מורה שהקב"ה  הרי 
מבלי השלמות של הפרטים שזו העבודה ד"פקודי". לכן אין ענין להדגיש 
שברוב השנים הפרשיות מחוברות, שזה מורה על ההיפך מהנקודה שמבאר 

כאן הרבי שליט"א מה"מ לזכותם של ישראל ולזירוז הגאולה.
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 מאידך, בשיחה דפ' פקודי בח"ג בלקו"ש, מדגיש ש"כאשר הציווי יורד 
וגמר  המשכן  בפועל  מיד  נעשה  ויקהל(  )בפ'  רבינו  משה  ידי  על  למטה 
ויקהל – פקודי(. מבלי שיש עיכוב שמפסיק ומפריע בין  )חיבור  ההמשכה 
הציווי למעשה, לביצוע ע"י העם. ולומד מזה הוראה בעבודת ה' של כל יהודי, 
לכן שם מדגיש את הענין שזה ברוב השנים כך ו"אזלינן בתר רובא", דווקא. 

יחי המלך המשיח.

סימן שיא - בעניין שבות דמוקצה ושבות דהוצאה

 הרב יואל שיחי' שם טוב
אנ"ש, קרית שמואל

דין מת שקרוב להסריח למחבר והרמ"א במת שקרוב להסריח מביא את ב' 
ומדייק  קיים  הביאורים שבביאור הלכה מדוע מסכים הרמ"א שאיסור מוקצה 
מדוע הפך את סדר הביאורים מביא את דברי הפרי מגדים בתיווך דברי המחבר 
והרמ"א בקוץ ושברי זכוכית מבאר על פי זה את דיוק הביאור הלכה לשיטתו 
מוכיח גם אדה"ז סובר שהוצאה חמירא ממוקצה מראה שאדה"ז חולק על פרי 

מגדים בזכוכית ואינו נזקק לתיווכו.

א. כותב המחבר בדיני טלטול מת בשבת: "מת המוטל בחמה, מטלטלו 
מחמה לצל באותו רשות על ידי ככר או תינוק...מת שהסריח בבית ונמצא 

מתבזה בין החיים והם מתבזים ממנו, מותר להוציאו לכרמלית".

ומוסיף הרמ"א בהגהה: "ויש אומרם, דאפילו לא הסריח עדיין אלא שקרוב 
להסריח". 

כלומר, המחבר מחמיר שכל עוד המת אינו מסריח בפועל אף אם הוא 
קרוב להסריח אין לטלטלו אלא באותה רשות, אך אסור להוציאו לכרמלית, 
ובאותה רשות גופא מטלטלו רק על ידי כיכר או תינוק. והרמ"א מיקל, שגם 

אם אינו מסריח בפועל אלא שקרוב להסריח, מותר להוציאו לכרמלית.
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דברי  בסדר  ודיוק  מוקצה,  באיסור  הרמ"א  גם  מחמיר  מדוע  ביאורים  ב' 
הביאור הלכה

ב. וכתב הביאור הלכה: "ואפילו לדעת רמ"א דמיקל...להוציאו לכרמלית 
משום כבוד הבריות, מכל מקום לעניין טלטול באותו רשות לכולי עלמא 
אפשר  כי  לזה  מוכרח  דהוא  היכי  דהוצאה  משום  ותינוק,  ככר  בלא  אסור 
בעניין אחר, מה שאין כן לעניין טלטול אפשר לתיקוני על פי רוב על ידי 
ככר ותינוק, ולכך לא פלוג אפילו היכא דאין לו. ויש אומרים משום דאיסור 

טלטול חמיר מאיסור הוצאה לכרמלית )תוספות שבת בשם הפוסקים(".

ורצונו לומר, שקולת הרמ"א במת שקרוב להסריח היא רק לעניין הוצאה, 
הרמ"א  גם  מסכים  מוקצה,  איסור  לעניין  אך  לכרמלית,  להוציאו  שמותר 
שלמרות היותו קרוב להסריח אסור לטלטלו אלא על ידי כיכר או תינוק, ואם 

אין לו כיכר או תינוק לא יטלטל אותו כלל, כמו שכתב המחבר.

ובטעם החילוק בין איסור הוצאה שבו מיקל הרמ"א לאיסור מוקצה שבו 
אינו מיקל, מביא הביאור הלכה ב' ביאורים בשם ה"תוספות שבת": )א( משום 
שבמצב שמוכרחים להוציא את המת, כגון כשאין לבני הבית אפשרות לצאת 
למקום אחר, אין שום תקנה למנוע את איסור ההוצאה. מה שאין כן במצב 
אפשרות  יש  כלל  בדרך  למקום,  ממקום  המת  את  לטלטל  רק  שמוכרחים 
או שאר  תינוק  או  כיכר  ידי שיצרפו אליו  איסור המוקצה על  למנוע את 
דברים המותרים בטלטול, ולכן באיסור מוקצה אין להקל. )ב( משום שאיסור 
טלטול מוקצה חמור מאיסור הוצאה לכרמלית, למרות ששניהם מדברנן, ועל 

כן דווקא באיסור מוקצה לא היקל הרמ"א.

הפוך  בסדר  הביאורים  ב'  מובאים  שבת"  ה"תוספת  דברי  בגוף  והנה  ג. 
מכפי שמביאם הביאור הלכה. דקודם הוא כותב את הביאור שאיסור טלטול 
חמור מאיסור הוצאה, ואחר כך הוא מוסיף ביאור שני שלאיסור הוצאה אין 

תקנה מה שאין כן לאיסור טלטול יש תקנה.

ומקדים את  וצריך להבין, מדוע משנה הביאור הלכה את סדר הדברים 
הביאור הב' לביאור הא'?
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ביאור הפרי מגדים בדברי הרמ"א – הוצאה חמורה ממוקצה

לעיל  ברורה  פי מה שכתב במשנה  על  זאת בפשטות,  לבאר  ונראה  ד. 
בדיני טלטול.

פחות  לטלטלו  מותר  הרבים  ברשות  המונח  "קוץ  המחבר:  כתב  דלעיל 
ובכרמלית מותר לטלטלו להדיא, משום דחיישינן שמא  ופחות מד' אמור, 

יוזקו בו רבים ובמקום הזיקא דברים לא גזור רבנן שבות".

ועל דברי המחבר "ובמקום הזיקא דרבים כו'. כותב המשנה ברורה: "והא 
לסלקו  מותר  בבית  זכוכית  יש שברי  דאם  בהג"ה  ו'  בסעיף  לעיל  דאיתא 
ולפנותו אף שסתם בית אין מצוי בו רבים כל כך, שם הוא רק איסור מוקצה, 
ואיסור טלטול ד' אמות בכרמלית או ברשות הרבים פחות מזה חמור מזה )כן 

מצדד הפרי מגדים(".

ה. וביאור דבריו, דהנה בפרי מגדים הקשה: שמדברי המחבר כאן משמע 
מד'  פחות  או  בכרמלית  ודטלטול  )דמוקצה  שבות  מתירים  אינם  שחכמים 
מונח  המזיק  כגון שהחפץ  היזק דרבים  אמות ברשות הרבים( אלא במקום 
ברשות הרבים, אבל בחשש היזק דיחידים לא התירו. ואילו לעיל כתב הרמ"א 
ש"כלי זכוכית שנשברו על השולחן... מותר לטלטל השברים כי לפנותם שלא 
יזוקו בהם", שמזה משמע שאפילו בבית ששם לא שכיחי "רבים" מתירים 

חכמים את השבות דמוקצה כדי למנוע הנזק?

אמות  מד'  פחות  או  )בכרמלית,  דהוצאה  שהשבות  מגדים:  הפרי  ותירץ 
נזק  במקום  אלא  התירו  לא  אותו  ולכן  חמור,  שבות  הוא  הרבים(  ברשות 
דרבים. מה שאין כן השבות דטלטול מוקצה קל יותר, ועל כן התירוהו גם 

בשביל נזק דיחיד )ובלשונו: "טלטול מוקצה אף משום יחיד הותירו"(.

ביאור סדר דברי הביאור הלכה בהתאם לשיטתו

ו. ומזה שהמשנה ברורה מביא את תירוצו הזה של הפרי מגדים, משמע 
שסובר כדבריו, שהשבות דהוצאה חמור מהשבות דמוקצה.
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ז. ועל כן נראה לומר, שמטעם זה שינה בביאור הלכה את סדר הביאורים 
שהביא מהתוספת שבת – היינו שאת הביאור שאיסור מוקצה חמור מאזור 
להיפך,  להלכה  נוקט  עצמו  שהוא  מאחר  באחרונה,  דווקא  הביא  הוצאה 
שהשבות דהוצאה הוא החמור יותר )כהפרי מגדים(. ועל כן, בראשונה הוא 
מביא את הביאור הב' דהתוספת שבת שבטלטול החמיר הרמ"א כי בו יש 
את  מביא  הוא  מכן  לאחר  ורק  ברירה,  אין  בה  כי  היקל  ובהוצאה  ברירה 
הביאור הא' דהתוספת שבת שאיסור טלטול חמור יותר, משום שהוא עצמו 

אינו סובר כן להלכה.

גם מאדה"ז משמע כהפרי מגדים שהוצאה חמורה

ח. וגם מדברי אדה"ז שסובר שהשבות דהוצאה חמור מהשבות דמוקצה, 
כדברי הפרי מגדים.  דבדין חשש היזק דרבים כתב: "שבמקום היזק הגוף של 
רבים לא גזרו על אזור מוקצה ואפילו על איסור טלטול בכרמלית", ומלשונו 
"ואפילו על איסור טלטול בכרמלית" משמע שאיסור זה חמור יותר מאיסור 

מוקצה.

"מת  שכתב:  לצל,  מחמה  המת  טלטול  בדין  מדבריו  גם  משמע  וכן  ט. 
המוטל בחמה וירא עליו פן יסריח, אם יש לו דבר המותר בטלטול מטלטלו 
על ידו מחמה לצל, ואם לאו לא יטלטלנו כלל....ולא התירו משום כבוד המת 
אלא איסור הוצאה לכרמלית שאי אפשר לתקנו כלל כשצריכים לכך, אבל 
לא  המותר  דבר  עמו  ידי שיטלטל  על  לתקנו  כיון שאפשר  איסור טלטול 

התירוהו בשום ענין אפילו אין לו דבר המותר".

שבדבריו אלו רואים, שנוקט רק את הביאור הב' הנ"ל של התוספת שבת, 
אך את ביאורו הא' האומר שהשבות דמוקצה חמור מהשבות דהוצאה אינו 
השבות  לדידו  אלא  כן,  סובר  שאינו  משמע  מזה  גם  כן  אם  כלל,  מזכיר 

דהוצאה חמור מהשבות דמוקצה, וכמו שכתב הפרי מגדים.

בשברי זכוכית אין אדה"ז מסכים עם הפרי מגדים

י. אבל לעניין פינוי שברי זכוכית שעל השולחן בביתו, דעת אדה"ז אינה 
שווה להפרי מגדים. דהפרי מגדים הבין בדעת הרמ"א, שהוא מתיר לפנות 
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לו מדברי  וממילא הוקשה  יחיד בלבד,  היזק של  זכוכית אף בחשש  שברי 
המחבר בקוץ שלא התיר אלא לצורך רבים. ועל כן הוא נזקק לתווך זאת 
על פי הסברא הנ"ל,  שאיסור טלטול מוקצה קל מאיסור הוצאה לכרמלית, 
ולכן בשברי זכוכית שהם בביתו ושייך בהם רק איסור מוקצה מיקל הרמ"א 

שאפילו לצורך יחיד התירו.

אבל לאדה"ז הקושיא מעיקרא ליתא, כי הוא פוסק להלכה שגם בשברי 
זכוכית ההיתר לפנותם הוא דווקא כאשר יש חשש היזק דרבים, ולא די בהיזק 
דיחיד. דכתב בזה הלשון: "כל השברים האסורים בטלטול אפילו אותן שאינן 
ראויים לשום מלאכה, אם הם מונחים במקום שיכולים להזיק כגון כלי זכוכית 
שנשברו על השלחן או במקום שהולכין, מותר לטלטל השברים כדי לפנותם 

שלא יוזקו בהם רבים שבמקום היזק הגוף של רבים לא גזרו".

הטעם  את  אדה"ז  נוקט  השלחן"   על  "שנשברו  המקרה  על  שגם  ומזה 
"שבמקום היזק הגוף של רבים לא גזרו", משמע ברור שלדידו דווקא אם יש 
חשש היזק דברים מותר לפנותם מן השלחן, אך אם החשש הוא לנזק של יחיד 

בלבד, אסור.  ולא כהפרי מגדים.

יא. ונראה לומר שאדה"ז סובר שזוהי כוונת הרמ"א עצמו:

דאף שהרמ"א אינו נוקט בדבריו אודות שברי הזכוכית את הלשון "רבים" 
)כנ"ל סעיף ה'(, יש לומר שזהו משום שסומך על דברי המחבר להלן בדין 

"קוץ", ששם התיר דווקא בהיזק דברים )והרי שם הרמ"א אינו מעיר כלום 
על דבריו משמע שמסכים עימו(, שמזה מובן שגם מה שמתיר הרמ"א בשברי 

זכוכית הוא דוקא בהיזק דרבים.

העולה מכל הנ"ל:

חמור מהשבות  דהוצאה  ברורה, השבות  והמשנה  ואדה"ז  מגדים  הפרי  לפי 
דמוקצה.

לטלטל שברי זכוכית שבבת, מהפרי מגדים והמשנה ברורה  משמע שמותר 
גם בהיזק ביחיד, ומאדה"ז משמע שמותר דוקא בהיזק דברים.
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הבדל הלשון "מכותל חבירו" ל"מכותלו של חבירו" 

 הרב דובער מתתיהו שיחי' פרבר
אנ"ש קריות

כתוב במסכת בבא בתרא, בתחילת פרק שני במשנה )דף י"ז.(: "לא יחפור 
. . אלא אם כן הרחיק   . אדם בור סמוך לבור חבירו ולא שיח ולא מערה 
מכותל חברו שלשה טפחים" ו'הגהות הב"ח' מתקן - במקום "מכותל חבירו" 

– "מכותלו של חברו".

 ואילו בהמשך המשנה כתוב: "מרחיקין את הגפת . . . מכותלו של חבירו" 
ו'הגהות הב"ח' מתקן במקום "מכותלו של חבריו" - "מן הכותל של חבירו".

 ויש להבין לכאורה א( מה ההבדל בין הלשונות "מכותל חבירו" או "מכותלו 
של חבירו"? ב( למה ברישא מתקן ל"מכותלו של חבירו" ואילו בסיפא שכתוב 

כבר "מכותלו של חבירו" כותב "מן הכותל של חבירו"?

 והנה הגמ' שואלת על הרישא של המשנה שלכאורה 'פתח בבור וסיים 
בכותל'. ומתרצת הגמרא – 'מכותל בורו שנינו'. כלומר: את המילה "כותל" 
ניתן לפרש בשתי משמעויות – כותל רגיל, וכותל של בור. הגמ' מיד שואלת 
שנשנה "אא"כ הרחיק מבורו של חבירו" ומפרש רש"י, שאנו יודעים שהכוונה 
בא  שזה  הגמ'  ומתרצת  באריכות(  בפרש"י  )עיין  מהחלל  ולא  "מהכותל" 

להשמיע לנו , שכותלו של הבור – שלשה טפחים, ולכן כותבים "כותל"..

 ולכאורה עדיין אפשר להקשות למה המשנה לא כתבה במפורש "מכותל 
בורו של חבירו"?

 וי"ל שזהו הטעם ש'הגהות הב"ח' מתקן "מכותלו של חבירו" ולא "מכותל 
הקרקע  ע"ג  הבנוי  כותל  היא  הפשוטה  משמעותו  כותל,  סתם  כי  חבירו" 
)כמ"ש רש"י בד"ה פתח בבור(, אבל במילה 'כותלו' ניתן לפרש – או "כותל 
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שלו"= של חבירו )בעל הכותל(. או "כותל שלו" = הכותל של מה שדיברנו 
עליו מקודם )הבור – הכותל של הבור של החבר(.

שמדובר  שנדע  חבירו"  "מכותלו של  הב"ח'  'הגהות  תיקן  ברישא  ולכן   
בכותל של הבור של חברו, ובסיפא הוא תיקן "מן הכותל של חבירו" – כותל 

– סתם כותל הוא כותל הבנוי ע"ג קרקע )כנ"ל(.

בגדרי נבואה 

 הרב שניאור שיחי' רותם
ר"מ בישיבת חנוך לנער

במסכת – ב"ב – מובא בשם רב אבדימי דמן חיפה )- עירנו( "מיום שחרב 
ביהמ"ק ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים".

 והגמ' מסבירה "אע"פ שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה". והגמ' 
ומתאמרא  מילתא  רבה  גברא  ש"קאמר  העובדה  את  לכך  כהוכחה  מביאה 
משהו  אומר  התורה  מחכמי  שחכם  דהיינו  אחרינא"  רבה  דגברא  משמיה 
ומתברר שכבר נאמרה הלכה זו )ללא ידיעתו( בעבר או שזו "הלכה למשה 

מסיני".

ובהמשך הגמ' מביאה את דרשת רב "מיום שחרב ביהמ"ק כו' . . . וניתנה 
לשוטים ותינוקות"

 2 סיפורים כהוכחה לכך, ממר בר רב אשי ששמע שוטה, ובזכות שהלך 
ועשה מעשה, נעשה ראש ישיבה. ומבתו של רב חסדא שאמרה שרוצה ב2 

תלמידיו כבעל, ואמר רבא "ואני אחרון" וכך הוה.

הדעת בקשר  הסבר שיניח את  למצוא  ניסינו  בישיבה  זאת  וכשלמדנו   
לכל עניין הנבואה – של הנביאים, חכמים, שוטים, תינוקות, וכן שיענה על 
לפעול  כביכול  צריך  היה  אשי  רב  בר  מר  מדוע  להקשות:  שניתן  שאלות 
בצורה לא "חלקה" ע"מ להיות ראש הישיבה, הרי זו נבואה וודאי שתתקיים?! 
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הלכה למשה  או  הלכה שנאמרה בעבר  ה"נבואה" באמירת  בדיוק  מהי  וכן 
מסיני?!

 ועלה בדעתי הסבר שיניח דעת התלמידים שנבואה זו סוג של "השראה" 
ומצאת  "יגעת  הכלל  על  ובהתבסס  השכינה"  "השראת  מסויימים  ובמקרים 
תאמין שרק ע"י היגיעה תבוא "המציאה" וכידוע הקשר לסיפור מהב"י שסיפר 
המאמרים  בא'  כהערה  מובא  ואף  הזדמנויות  בכמה  מה"מ  שליט"א  הרבי 
עד  רבות  והתייגע  ארוך,  זמן  משך  חזקה  קושיא  על  עבד  שהב"י  שלאחר 
שמצא לה תשובה ולמחרת שמע 2 ת"ח פשוטים ששואלים השאלה ועונים 
עליה בפשיטות! ונפלה רוחו. והסבירו לו מהשמים שלאחר שהוא הוריד ע"י 

מאמציו תשובה )או חידוש תורה( זה לעולם, הוא נעשה זה לנחלת הכלל.

 ובענייננו – כשחכם מחכמי התורה עושה מאמץ בלימוד זוכה לסוג של 
"השראה" אלוקית בלימוד ומחדש חידוש תורה, וסוג זה של נבואה לא ניטל.

הנביאים  של  והיא  האישי,  למאמץ  קשורה  שאינה  השראה  רק  ניגלה   
הגדולים שנבואתם היתה מיועדת עבור כלל ישראל.

 כעת נעבור לעניין נוסף והוא את מימרת הגמ' "ניתנה נבואה לשוטים 
ותינוקות" שכבר לא ניתן להסביר אותה כ"השראה" כי ברור שלא היה כאן 
מאמץ ויגיעה שיביאו אתה )וכן – מה עניינה של השראה על שוטים?!( וודאי 

גם שאין זה השראת שכינה.

 ניתן לבאר זאת על פי מה ששמעתי מהר' סטזגובסקי שיחי' שהיות והקב"ה 
אדה"ז  וכביאור  נעשו(  שמים  ה'  בדבר  )מאמרות,  דיבור  ע"י  העולם  ברא 
בשער היחוד והאמונה שהקב"ה צריך תמיד להמשיך "לומר" את הדיבור ע"מ 
שלא יחזור העולם לאין ואפס, וע"ז נוסד עניין האמונה בהשגח"פ על כל 
נברא. ומזה יוצא כביכול שהקב"ה מדבר איתנו כל העת ע"י הבריאה, דהיינו 
שכשרואים משהו או שומעים הרי הקב"ה מעביר לנו מסר כלשהו. ופשוט 
צריך להיות קשובים ולהבין את הנדרש מאיתנו בעקבות זה או עכ"פ ללמוד 

הוראה בעבודת ה' שלנו. 
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 ו"סימנים" אלו דרכם הקב"ה מדבר, מגיעים בכל מיני אופנים וצורות, 
ואחד מהם הינו סוג הנבואה המדובר גבי שוטים ותינוקות שאמנם הינו סוג 
נבואה נחות, אך תינוקות ושוטים אלו היות ואינם בעלי שכל והגיון, הקב"ה 
יכול "להשתמש" בהם להעברת מסר "נקי" ללא התערבות שכלם. וזה הביאור 
בכך שמצד אחד מר בר רב אשי ששמע את השוטה, הלך בעקבות המסר, 
אך מצד שני היה צריך לעשות מעשה, היות וזה רק "סימן" לאדם ע"י דיבור 
הקב"ה דרך הבריאה ואין זה נבואה שבין כה תתקיים. וכך גם עם בתו של 
רב חסדא שברור שהעובדה ש"כך הווה" )כפי הסיום שמסיימת הגמ' – ע"פ 
הגהות הב"ח( אינה בגלל שזו נבואה כנבואת הנביאים.. ולא שרבא ורמי בר 
חמא פעלו כך בעקבות הסימן. והראיה לכך – שהתייחסו לנבואת ה' ברצינות 
)וכמוכח בביאור המהרש"א על השאלה מדוע רמי בר חמא לא אמר  רבה 

"ואנא בתרא"(.

"בעא מניה רב הונא מרב אמי" – כהגהת הב"ח

 הרב שניאור שיחי' רֹתם
ר"מ בישיבה

 הגמ' בב"ב דף יא: מביאה שאלה בשם רב הונא ופותחת במשפט הבא: 
"בעא מיניה רב הונא מרבי אמי". מתקן הגהות הב"ח – "רב הונא מרב אמי, 

כצ"ל ואות י' נמחק". דהיינו רב הונא שאל את רב אמי ולא את רבי אמי.

 ובתוס' – שואלים כיצד ייתכן שרב הונא שאל שאלה את ר' אמי והרי 
מפורש בגיטין )נג:( שרב הונא עלה לתורה בעליית ה"כהן" )למרות שהיה 
ישראל( אפילו בשבתות! ומתרצת הגמ' שם שרב הונא שונה, היות ואפילו 
עלה  ]ולכן  אליו  כפופים  א"י  של  החשובים  הכהנים   – אסי  ורבי  אמי  רבי 
לתורה היות והיה גדול הדור וכביאור המפרשים על אתר[ ומכך מסיק התוס' 

ש]יש שני ר' אמי[ רב אמי לחוד ורבי אמי לחוד.

אבל התוס' אינו מפרש את מי מהם הוא שאל רבי אמי או רב אמי.
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]וכך גם הסברנו בשיעורנו[ כפי הגירסא   לפום ריהטא נראה לי ברור 
של הב"ח לאחר התיקון, שר"ה שאל את רב אמי, וזאת ניתן להוכיח מגיטין 
)שם( שהגירסא היא שרבי אמי ורבי אסי מיכף כייפי )היו כפופים( לרב הונא, 
וממילא לא ייתכן ששאל את רבי אמי שאלה, וכתמיהת התוס' אלא את רב 

אמי שככל הנראה היה גדול ממנו.

 דא עקא, שאחד מתלמידיי הראה לי בספר "מתיבתא" המפרש את הגמ' 
בהערה י"ז על הגמ' שם להיפך מהנכתב כאן. והמקורות אותם מציינים - 

מגילה כב. וגיטין נא.

 אך נראה ברור לדחות הסברם כי לאחר עיון במקורות, נראה לי שטעותם 
נובעת ממסכת מגילה שם אכן גרסו בגמ' "רב אמי ורב אסי כהני חשיבי 

דא"י מיכף כייפי לרב הונא".

 ולא הבחינו שמסכת מגילה מצטטת את מסכת גיטין שם הגירסא "רבי 
אמי" וכו'. וכל זה נראה לענ"ד פשוט וברור.

 נ.ב. בבדיקה מול גמרא "שוטנשטיין" התברר שמסבירים כפי שהסברנו 
אך מציינים ל"הגהות יעב"ץ" ולצערי אינו תחת ידי. ואבקש מהקורא שהספר 

תחת ידו, להאיר עינינו בזה.

הבטחון בה' – של נקדימון בן גוריון

 הת' שלום דובער שיחי' נתן
תלמיד בישיבה

מביאה הגמרא את המעשה בין נקדימון בן גוריון ש"פעם אחת עלו כל 
ישראל לירושלים, ולא היה להם מים לשתות הלך נקדימון בן גריון אצל אדון 
אחד, אמר לו: הלווני שתים עשרה מעינות מים לעולי הרגל ואני אתן לך 12 
מעינות מים ואם אני לא נותן לך, הריני נותן לך 12 כיכר כסף. כיון שהגיע 
זמן ולא ירדו גשמים, בשחרית שלח לו האדון: שגר לי מים או מעות שיש לי 
בידיך, שלח לו נקדימון: יש לי שהות ביום במנחה שלח לו האדון: שגר לי 
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מים או מעות שיש לי בידך, שלח לו נקדימון: יש לי שהות ביום, לגלג עליו 
נקדימון  המרחץ,  לבית  בשמחתו  נכנס  שהאדון  עד  בשמחה,  ואמר:  האדון 
נכנס המקדש כשהוא עצוב נתעטף ועמד לתפילה. אמר לפניו: רבונו של 
עולם עשיתי גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא 
עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהיו מים מצויין לעולי הרגלים, מיד נתקשרו 
שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתיים עשרה מעיינות מים, עד 
שיצא האדון מבית המרחץ, נקדימון בן גוריון יצא מן המקדש, כשנפגשו זה 
בזה אמר לו: תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך, אמר לו: יודע אני שלא 
הרעיש הקב"ה את עולמו אלא בישבילך, אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך, 
שאוציא ממך את מעותיי, שכבר שקעה החמה וגשמיים ברשותי ירדו. חזר 
ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה ואמר לפניו: רבונו של עולם, 
הודע שיש לך אהובים בעולמך. מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה". עד כאן 

לשון הגמרא.

ולכאורה צריך ביאור: מדוע על הפעם הראשונה, כשנכנס נקדימון לבית 
המקדש להתפלל שירדו גשמים, אומרת הגמרא: "נקדימון נכנס לבית המקדש 
כשהוא עצוב נתעטף ועמד בתפילה", ואילו בפעם השניה כשנכנס להתפלל 
בבית המקדש שוב, לאחר שהאדון אמר לו "גשמים ברשותי ירדו", אומרת 
הגמרא ש"חזר ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה" ולא כתוב שהיה 

עצוב.

ומצד הסברא גם כאן היה צריך להיות עצוב כיוון שלא הועילה ירידת 
עדיין  להיות  צריך  היה  הכסף,  לו  שמגיע  בטענתו  עומד  והאדון  גשמים, 

"עצוב" כמו בפעם הראשונה שנכנס להתפלל.

ואפשר לומר": שהרי הקב"ה לא עביד ניסא למגנא )ולא עושה נס לחינם(, 
ואם כבר הוריד גשמים בפתע פתאום לאחר שנה שלא ירדו גשמים, ונעשה 
נס, היה נקדימון כבר בטוח, שגם הנס הדרוש, כדי להשתיק את טענתו של 

האדון, הוא יעשה בוודאי, ולכן בפעם השניה לא היה עצוב.

דיוקים בברכות קריאת שמע
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הרב בן שיחי' בלדר

עינינו  "...והאר   : אומרים  אנו  שמע"  "קריאת  בברכות  התפילה,  בנוסח 
בתורתך, ודבק לבנו במצוותך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך..."

וצריך להבין: 

נאמר  ולמה   , ל(עינינו"  )או,  את  "והאר  לומר  לו  היה  עינינו.."  "..והאר 
"והאר עינינו" , אלא, להודיענו שכל העוסק בתורה – עיניו מאירות, ובעיקר 

לאחרים.

יש, שני  "...ודבק לבנו במצותיך..." למה נאמר?, להודיענו כי הלב, בו 
חלקים, עליו אנו מבקשים מהקב"ה, שייחד את לבבנו לדבוק במצותיו. 

"..ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך.."; היראה והאהבה הן שתי תנועות 
/ מידות הפכיות, ומכיון שאין לנו מושג כלשהו בקב"ה אנו מבקשים שתיהי'ה 
לנו אהבה ויראה, לכל הפחות, ל"שמך", כי "הוא ושמו אחד" כפי שאנו אכן 
מבקשים בברכה הראשונה של שמונה עשרה )לאחר כל התארים( "...למען 

שמו באהבה..."

האם חייב אהבה ויראה כדי להעלות ולהמשיך מצוה לאור 
אין סוף ב"ה?

 הת' מנחם מענדל שיחי' עמוס
תלמיד בישיבה

ושולחן  התניא  בעל  הזקן  אדמו"ר  מסביר  תורה  בליקוטי  שלח  בפרשת 
ערוך במאמר ד"ה "ועתה יגדל נא כח אדנ-י כאשר דיברת לאמר ה' ארך 
אפים וגו'", את מה שכתוב "היום לעשותכם" מדובר על העוה"ז הנקרא עולם 

המעשה, שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה. 

בעולמות הרוחניים אין עליה למלאכים ולא לנשמה שלא היתה בעוה"ז 
כמש"כ ונתתי לך מהלכים, בין העומדים האלה שהמלאכים נקראים עומדים. 
אך כאן בעולם ע"י מצוות ממשיכים אור אין סוף לעולם ומתעלים בעילוי 
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אחר עילוי ע"י המצוות המעשיות, והסיבה לעליה משום שע"י המצוות והתורה 
ואור המקיף בכוחו לשנות את האדם באופן  שורה על האדם אור המקיף, 
פנימי, ולכן המצוות גורמות לאדם להלך מחיל אל חיל בעליה מדרגה לדרגה, 
וזהו – "אדון עוזנו" – שהקב"ה שוכן עלינו במעשינו להתלבש בפנימיות 
שלנו וזהו – "צור משגבנו מגן ישענו משגב בעדנו" – כנגד מחשבה דיבור 

ומעשה וכנגד בראתיו יצרתיו אף עשיתיו.

תיכלל  צדקה  ידי  שעל   – יאספך"  ה'  וכבוד  צדקך  לפניו  "והלך   – וזהו 
בכבוד ה' אור אין סוף להיות אחד איתו. עד כאן 

מלמעלה  להמשיך  צריך  תחילה  "אך  ב'(  )סעיף  הזקן,  אדמו"ר  וממשיך 
למטה ברוך אתה מלך העולם בחינת אדון עוזנו, ועמ"ש מזה בפרשת שמיני 
מהו  ח'  פרק  וארא  ברבות  עפמ"ש  הדיבור  סוף  זה"  "לויתן  ע"פ  בביאור 
לבושו של הקב"ה עוז כו' ע"ש, ואחר כך אשר קידשנו במצוותיו בבחינת 
המקיפים לעלות הנשמה ממטה למעלה לקדש העליון כי הנה ב' בחינות יש 
במצוות בעשייתם. האחד שעל ידי עשייתן מקיים מצוות המלך ע"ד ותגזר 
אומר ויקם כו'. והב' הוא להמשיך אור אין סוף ברוך הוא ורצון העליון ב"ה 
ומתן  או משא  ורפואה עד"מ  סגולה  זהו רק מה שעושה בדרך  לבד שהרי 
כדי להרוויח שאין זו עבודה ותחת אשר לא עבדת כתיב שהמצות צריכים 
להיות דרך עבודת עבד שמקיים גזירת רבו וציוויו אף גם בלי טעם ודעת 
ושום תשים עליך מלך כו'. ועל ידי זה נמשך ממילא אור אין סוף ברוך הוא. 
משא"כ בלא קבלת עול מלכותו ית' אינו ממשיך כלום כי הוא המרומם לבדו 
המתנשא מימות עולם רק המלך כנ"ל )ועמ"ש מזה בפרשת מקץ בד"ה כי 
עמך מקור חיים גם במ"א בביאור על פי וכל העם רואים כו' את כל השופר 
נת' שלכך נתנה התורה בקול שופר שהוא מטיל חרדה לפי שקבלת עול מצות 
צריך להיות בבחינת עבודת עבד כו' ואם כל זה שופר גם כן על שם שפרו 
מעשיכם שהוא הממשיך תענוג להיות שמחה של מצוה(. וכוונת המצוה הוא 
כדי להגדיל שמחה של מצוה שתהיה יותר מרוב כל שכל ההשגות שהשיגו 

גדולי הצדיקים היה רק בעבור שמחחת המצווה.
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ובתניא קדישא אדמו"ר הזקן כותב )פרק מ'( וזהו לשנו "ובזה יובן היטב 
הא דדחילו ורחימו נקראי' גדפין ד"מ כדכתי' ובשתיים יעופף )וכמ"ש הרח"ו 
ז"ל בשער היחודים פי"א( שהכנפיים בעוף הן זרועות האדם כו' ובתיקונים 
נק'  לאו  ואם  בנים  נקראים  ורחימו  בדחילו  ומצות  בתורה  שהעוסקים  פי' 
אפרוחים דלא יכלין לפרחא* הגהה )ובתיקון מ"ה דעופא הוא מט"ט רישא 
דיליה י' וגופא וא"ו ותרין גדפין ה' ה' כו' והיינו עולם היצירה שנקרא מט"ט 
ובו הן גופי הלכות שבמשנה ורישא דיליה הן המוחין ובחי' חב"ד שהן פנימיות 
ההלכות וסודן וטעמיהן ותרין גדפין דחילו ורחימו הן ה' עילאה שהיא רחימו 
וה' תתאה היא יראה תתאה עול מלכות שמים ופחד ה' כפחד המלך ד"מ שהיא 
יראה חיצונית ונגלית משא"כ יראה עילאה ירא בושת היא מהנסתרות לה' 
יו"ד של שם הוי"ה ב"ה כמ"ש בר"מ( כי כמו  אלהינו והיא בחכמה עילאה 
שכנפי העוף אינם עיקר העוף ואין חיותו תלוי בהם כלל כדתנן ניטלו אגפיה 
כשרה והעיקר הוא ראשו וכל גופו והכנפיי' אינם רק משמשים לראשו וגופו 
לפרחא בהון וכך ד"מ התורה ומצוות הן עיקר היחוד העליון ע"י גילוי רצון 
העליון המתגלה על ידיהן והדחילו ורחימו הם מעלים אותן למקום שיתגלה 
)או  הגהה  ובריאה*  יצירה  שהן  והיחוד  הוא  ברוך  סוף  אין  אור  הרצון  בו 
אפילו בעשיה בי"ס דקדושה מקום מצות מעשיות וכן מקרא אבל במשנה 
ובתלמוד בבריא' דהיינו  הוא ביצירה  והאור אין סוף ברוך  נתגלה ההיחוד 
שבלימוד מקרא מתפשט היחוד והאור א"ס ב"ה מאציל' עד העשיה ובמשנה 
עד היצירה לבדה ובתלמוד עד הבריאה לבדה כי כולם באצילות אבל קבלה 
דדחילו  אף  והנה  בפרע"ח(:  כמ"ש  לבי"ע  מאצילות  כלל  מתפשטת  אינה 
ורחימו הם ג"כ מתרי"ג מצות אעפ"כ נקראים גדפין להיות כי תכלית האהבה 
היא העבודה מאהבה ואהבה בלי עבודה היא אהבה בתענוגים להתענג על ה' 
מעין עוה"ב וקבלת שכר והיום לעשות' כתי' ולמחר לקבל שכרם ומי שלא 
הגיע למדה זו לטעום מעין עוה"ב אלא עדיין נפשו שוקקה וצמאה לה' וכלתה 
אליו כל היום ואינו מרוה צמאונו במי התורה שלפניו הרי זה כמי שעומד 
בנהר וצועק מים מים לשתות כמו שקובל עליו הנביא הוי כל צמא לכו למים 
. כי לפי פשוטו אינו מובן דמי שהוא צמא ומתאווה ללמוד פשיטא שילמוד 

מעצמו ולמה לו לנביא לצעוק עליו הוי וכמ"ש במ"א באריכות :
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ונמצא שבליקוטי תורה כתוב שעל ידי שמקיים את המצוה בקבלת עול 
בלי טעם ודעת וכוונה כלל, כגון עבד שמקיים מצות רבו, אזי על ידי זה 
יומשך אור אין סוף ברוך הוא. ואם לא, לא ממשיך שום אור אין סוף ומצוותו 

לא עולים. 

ובתניא קדישא נמצא שמי שמקיים מצווה בדחילו או רחימו )אהבה או 
יראה( "הם מעלים אותן למקום שיתגלה בו הרצון אור אין סוף ברוך הוא" 

אזי יש פה סתירה הרי כתוב בליקוטי תורה שצריך לקיים מצווה בלי שום 
כונה אלא כעבד שמקיים מצוות אדונו. ובתניא קדישא כתוב שחייב דחילו 

ורחימו )אהבה ויראה(.   

וי"ל שמבואר בחסידות, שבחינת הביטול היא יותר נעלית ממי שמתפלל 
מתוך התפעלות המידות, ובליקוטי תורה, אדמו"ר הזקן מתכוון למעלה שמי 
וזה יותר  שמתפלל בתכלית הביטול לה' הוא יותר מאוחד עם ה' בתכלית 
נעלה מרגש של אהבה ויראה, וכמבואר במאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א ד"ה ועבדי דוד, במעלת עבודת עבד.

תורתו של משיח

 הת' יוסף יצחק שיחי' פיזם
תלמיד בישיבה

כתיב "תורה חדשה מאתי תצא" ודורשים על כך חז"ל – תורה חדשה עתיד 
הקב"ה לגלות לבנ"י בימות המשיח. 

תורה זו תחדש בשני תחומים: א. בהלכה–שחיטה מסוימת שאסורה היום 
)במעמד שחיטת שור הבר ע"י סנפירי הלויתן( ב. בפנימיות התורה – התגלות 

"טעמיה ומסתר צפונותיה" של תורה. 

מלך  הרבי  כותב  תורה,  בכינוס  השתתפות  תנש"א,  שבועות  בקונטרס 
המשיח שליט"א בנושא זה: דלכאורה ישנו פלא גדול בעצם המושג "תורה 
חדשה" כיון שתורה ניתנה כבר על הר סיני ומתן תורה לא יהיה עוד פעם 
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במילא הרי זה סתירה ל"חדשה" אך זה אינו קשה כל כך היות וכבר מצינו 
שישנה נתינת מקום לחידוש בתורה אף בזמננו ואין זה בסתירה למתן תורה 
היחיד שהיה, היות וכבר החידוש ניתן אז בסיני, אלא שניתן בהעלם ושאר 
)"כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל  הנגלה עכשיו  חלקי התורה ורק 
ניתן למשה בסיני"( וא"כ הוא הדין ב"תורה חדשה" שתתגלה ע"י הקב"ה )דרך 
משיח(. הרבי מלך המשיח שליט"א ממשיך בביאור הנ"ל דאינו מספיק, נוסף 
לכך שחידוש ממשי )היינו שלא ניתן בכלל בסיני( לא שייך בתורה, הרי אף 
החידוש ששייך בתורה )ניתן בסיני ורק נתגלה עכשיו( יכול להתגלות ע"פ 
כללי התורה – אחרת אין לזה גדר של תורה. אחד הכללים בתורה הוא ש"לא 
בשמים היא" היינו שהיא ניתנה לגמרי למטה עד כדי כך שאין לקבוע דבר 
בתורה אא"כ בי"ד של מטה קובע כך ואפילו ע"י נביא, בת קול וכו' שמצד 
הקב"ה זה אחרת )כביכול(. ועפ"ז כיצד הגילוים שיתגלו לע"ל ע"י הקב"ה 

)דרך משיח ש"נביא גדול הוא"( כתובים בתורה? 

חידושי תורה  בזה הרבי מלך המשיח שליט"א שלמרות שיתגלו  ומבאר 
מלמעלה אך לאחרי זה ייקלטו בשכלם של בית דין של מטה ששכלם יקבל 
זאת ואזי כבר אין זה "בשמים" אלא תורה ממש. ע"כ מגוף השיחה, עדיין 
צריך ביאור דלכאורה מקור החידוש הוא "בשמים" ורק לאחר מכן מתקבל 
בארץ. וע"ד הצחות "מצוה לומר דבר בשם אומרו"- היינו שגם לאחר שכבר 
התלמיד אמרו לאחרים )ובפשטות זה לאחר שמבין את הדבר תורה( עדיין זה 

חידוש של רבו ואם כן אף כאן הרי זה חידוש של ה"שמים"?!

ע"פ המבואר בחסידות בכמה מקומות היטב. ב'התמים' )חוברת ראשונה 
עמ' כה( מכתב כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע, ושם מבואר שמתי התלמיד אכן 
הבין מה שלימדו רבו, מתי שמחדש בדבר. ומבאר שאין הכוונה חידוש ממש, 
אלא שהעניין שלמד הונח בשכלו עד כדי כך שהוא יכול לחדשו בעצמו. הינו 
שכעת גם ללא הרב היה מגיע לענין זה. הרב גילה לו שישנו ענין שהוא 
כך וכך, וע"י התבוננות התלמיד הוא מבין מדוע זה כך ומה מחייב שזה כך. 
זאת אומרת שישנם בזה שני הפכים, מצד אחד הרב נדרש על מנת לחבר 
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את התלמיד עם המושג החדש ומאידך, אחרי זה התלמיד מבין זאת בעצמו 
וכביכול יכול להגיע לזה לבד )הרב מנין "מראה מקום" להיכן להגיע(.

]ואכן בכמה מקומות הרבי מלך המשיח שליט"א מסביר את זה שמצינו 
שהרביים אמרו דברים שקבלו מרבותייהם אך לא ציינו זאת, אך היות והם 
חידשו בדבר הרי זה ממש ענין שלהם ואין זה דומה ל"מצוה לומר דבר בשם 

אומרו" ששם מדובר לפני שהדבר הפך לחידוש גם של התלמיד[.

עד"ז ניתן לומר בחידוש תורה דלע"ל. הגם שהגילוי יתגלה מ"שמים" אך 
מצד  שהבי"ד  כלומר  האדם  בשכל  יחדור  הגילוי  מכן  שלאחר  היא  הכוונה 
עצמם יבינו כיצד הדבר קשור לתורה שכבר בגילוי ומדוע "צריכים" להגיע 
מלך  שהרבי  וכפי  מהקב"ה  בא  עצמו  זה  על  שהכוח  )כמובן  מהתורה  לזה 
המשיח שליט"א מסביר בגוף השיחה שזה בכח הנבואה של משיח ולאחר מכן 
הוא עצמו יחדיר זאת לעולם, ע"י שכל היות וחכם גדול הוא יותר משלמה 

וממנו לשאר בנ"י(.

עד"ז גם בחידוש ההלכה )בשחיטת שור הבר ע"י הלויתן( שיתגלה מלמעלה 
ששחיטה זו מותרת, אך לאחר מכן יבינו הבי"ד מצד עצמם מדוע מצד כללי 
זו ועד כדי כך שכביכול זה  מתחייב להתיר שחיטה  התורה שנדרשת בהם 

חידוש שלהם.

מעכה בת אבישלום

 הת' שניאור זלמן שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

כתיב )מלכים פרק טו( "ובשנת שמונה עשרה למלך ירבעם בן נבט מלך 
אבים על יהודה שלוש שנים מלך בירושלים ושם אמו מעכה בת אבישלום 
וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו 
כלבב דוד אביו כי למען דוד נתן ה' אלהיו לו ניר בירושלים להקים את בנו 
אחריו ולהעמיד את ירושלים אשר עשה דוד את הישר בעיני ה' ולא סר מכל 
אשר ציוהו כל ימי חייו רק בדבר אוריה החיתי ומלחמה היתה בין רחבעם 
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ובין ירבעם כל ימי חייו ויתר דברי אבים וכל אשר עשה הלוא הם כתובים 
בספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם וישכב 
ובשנת  בנו תחתיו  וימלוך אסא  דוד  ויקברו אותו בעיר  אבים אם אבותיו 
עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא על יהודה וארבעים ואחד שנה מלך 

בירושלים ושם אמו מעכה בת אבישלום"

ומפרש על כך הרד"ק "ושם אמו מעכה וגו'. ולא היתה אם אלא אם אבים 
אביו כמו שכתוב למעלה ואם אביו קורא אותה אמו כמ"ש ותבאן אל רעואל 
אשר  שאומ'  כמו  ע"ג  עובדת  שהיתה  בעבור  אביו  אם  לאסא  וזכר  אביהן 
עשתה מסללת לאשרה יעם כל זה עשה אסא הישר בעיני ה' לא נטה אחריה 

":

וכתיב )שמואל ב' פרק יד( "ויולדו לאבשלום שלשה בנים ובת אחת ושמה 
תמר היא היתה אשה יפת מראה"

ומסביר רש"י שמעכה בת אבישלום זו תמר.

ונמצא לפי דברים אלו שלאבשלום היה שלושה בנים ובת אחת.

וכתיב )שמואל ב' פרק יח פסוק יח( "ואבשלום לקח ויצב לו בחיו את – 
מצבת אשר בעמק המלך כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר את שמי ויקרא לה 

יד אבשלום עד היום הזה".

זאת העצה  ואבשלום לקח פירוש לקח  )יח(  זה  ופירש הרד"ק על פסוק 
בעצמו להזכיר את שמו וכן ויקח קרח ואמרו כי בזה המקום נזכר אחר כך 
כי הוציאו עצמותיו מן הפחת הגדול וקברו אותו בזה המקום כי לכן נתכוון 
הוא שהיציב שם מצבה בחיו ויצב לו בחיו. חסר יו"ד הרבים ויש בו דרש 
כי חסרו חיי אבשלום עשר שנים על ששכב עם עשר פילגשי אביו לפיכך 
ויוולדו  יו"ד שהוא בחשבון עשרה. כי אמר אין לי בן ולמעלה כתיב  חסר 
לאבשלום שלושה בנים ובת אחת היו לו אלא שמתו לפיכך עשה לו המצבה 
הזאת להיות לו לזכרון אחר מותו שהיו אומרים יד אבשלום ויד פירושו מקום 
וכמוהו רבים בדברי רבותינו ז"ל יש מי שאמר שהיה לו בן אלא שלא היה 
הגון למלכות ומהם אמרו גמירי שכל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח 
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בן ליורשו והוא שרף תבואתו של יואב ויונתן תירגם לית לי בר קיים בדיל 
לאדכרא שמי"

ונמצא שהיו לו בנים ומתו מחמת עוונותיו כמו שמצינו )שמואל ב' פרק 
יבואו למשפט אל המלך  וכל ישראל אשר  "ויעש אבשלום כדבר הזה  טו( 
ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל" ובהמשך כתיב שעשה גם זאת לכל 

העם וגם לסנהדרין 

והנה מצאתי שאלה בדבר איך כתוב שעשה מצבה בגלל שאין לו בן והרי 
כתיב ויוולדו לו שלוש בנים ובת אחת. 

והנה מצאתי שתי תשובות לדבר )בסוטה דף יא עמוד א'( 

ורב יצחק בר אבדימי אומר : "שלא היה לו בן הגון למלכות"

ורב חסדא אומר : "גמירי שכל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן 
ליורשו" ומצינו ששרף תבואתו של יואב.

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  עם  ונתראה  ממש  בקרוב  שנזכה  רצון  ויהי   
שליט"א בעיני בשר.

מחלוקת קורח על אהרן או על משה

הנ"ל

כתיב )במדבר טז( "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני 
ישראל  מבני  ואנשים  משה  לפני  ויקמו  ראובן  בני  פלת  בן  ואין  אליאב 
חמשים ומאתים נשאי עדה קראי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרן 
ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו 

על קהל ה' וישמע משה ויפול על פניו"

וברש"י על פסוק ג' כתיב "רב לכם. הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם 
גדולה: כלם קדושים. כלם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה: ומדוע תתנשאו. 
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לבדכם  אתם  לא  כהונה  לאחיך  לברר  לך  היה  לא  מלכות  אתה  לקחת  אם 
שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך. כל העדה שמעו:

ונמצא שחלקו בעיקר על כהונת האהרן.

ובמאמר ד"ה ועשו להם ציצית ש"פ שלח, כ"ג סיון, מבה"ח תמוז ה'תש"ל. 
כתוב "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם ונתנו על ציצית הכנף 
וגו', וידוע הדיוקים בזה, דהבגד המחויב בציצית הוא הבגד שיש לו שיעור 
גדול וחשוב, ושיעורו הוא אמה על אמה, שצריך לכסות ראשו ורובו והבגד 
הוא קדוש וממשיך קדושה על האדם, ונקרא פירסו דמלכא שפועל בהאדם 
ביטול להמלך, וכמבואר בתניא בענין כוונת תפילין וציצית, שציצית הוא 
ענין קבלת עול מלכות שמים. וא"כ אינו מובן למה צריך גם לציצית דווקא, 
עד שטלית ללא ציצית אין בה קדושה כלל. ועוד, הרי הטלית היא בחינת 
מקיף כמו שהוא למעלה מהצמצום, וא"כ מכל שכן שלא היתה צריכה להיות 
חייבת בציצית, דמכיון שפתיל תכלת פוטר את כל הטלית, א"כ כשהטלית 
היתה  זו  הרי  ובאמת  עצמה.  את  לפטור  צריכה  הייתה  בודאי  תכלת  כולה 
טענת קורח, שמזה בא לחלוק על כהונת אהרן ]ובפנימיות יותר חלק גם על 
משה, וכנראה מתשובת בני קרח שאמרו משה אמת ותורתו אמת, שמזה גופא 
מובן שבעצם היתה מחלוקתם על התורה שזהו מציאות של משה, שהתורה 

נקראת על שמו כמ"ש זכרו תורת משה עבדי[."

ונמצא שיש כאן סתירה בין זה לזה שהרי כאן כתיב שחלק על משה ואילו 
כאן כתיב שחלק על כהונת אהרן.

ויש לומר הביאור בזה לפני פנימיות התורה, שבאמת חלק על משה ואילו 
ידי תשובת בני  וכמו שאנחנו רואים על  אהרן היה רק טעם למה לחלוק, 
קורח, שאמרו משה אמת ותורתו אמת, וגם על ידי טענותיו של קרח, שחלק 

על התורה שזהו מציאות משה, )כדוגמת טלית שכולה תכלת(.

דווקא זהב



96 • הערות התמימים ואנ"ש

 הת' יוסף יצחק שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

מסופר במס' תענית )דף כ' ע"ב( על מעשה שהיה עושה רב הונא בזקנותו 
וכך מסופר : בכל יום מעונן שבו נושבות רוחות חזקות היו מוצאים את רב 
הונא בעגלה שעשויה מזהב והוא היה בודק כל חומות החצרות שבעיר וכל 
לבעל  ואם  אותה  מחריב  היה  נפילה  בסכנת  והייתה  רעועה  חומה שהייתה 
החומה היה מעות לבנות חומה חדש היה בונה ואם לאו, רב הונא היה משלם 

מכספו ובונה את החומה.

על סיפור זה מתעוררת שאלה מדוע דווקא עגלה מזהב. הרי זהב זה דבר 
יקר מאוד וזה לא דבר שכיח ולא כל אחד יכול לעשותו? ועל שאלה זו עונה 
היעב"ץ "כדי שייראה אדם חשוב ויפחדו ממנו". וע"פ הנ"ל עדיין לא מובן 
הרי רב הונא היה יכול ליצור את ההרתעה הזאת גם בלי שיסע בעגלה מזהב 

ואם כן מדוע נקט רב הונא דווקא בדרך הזו?

ויש לומר שע"פ הידוע בחסידות שזהב מורה על מידת היראה כך אפשר 
לענות גם כאן שרב הונא נסע בעגלה מזהב כדי שיצור את מידת היראה.  

תיקון גירסאות בגמרא והנפקא מינה ביניהם

הנ"ל

שנינו בגמ' מסכת כתובות פרק תשיעי )דף פ"ג עמוד א( במשנה: שבמקרה 
שבעל כתב לאשתו "דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן" הדין הוא: 

שיניבו  בפירות  לא  וגם  אשתו  בנכסי  ודברים  דין  לבעל  אין   – לת"ק 
הנכסים בכל ימי חייה ואם מתה יורשה. 

לר"י – אין לבעל דין ודברים בנכסי אשתו וגם לא בפירות אבל בפרי 
פירות ובכל ההמשך יש לו דין ודברים כל עוד הוא לא יכתוב שאין לו דין 
ודברים בנכסיך וגם לא בפירות וגם לא בפרי פירות עד עולם. וזהו לשונו 
בנכסיך  לי  אין  ודברים  דין  לה  שיכתוב  עד  פירות  פרי  אוכל  "לעולם   –

ובפירותיהן ובפרי פירותיהן עד עולם".
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ועל לשון זה מעיר רש"י - "הכי גרסינן רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל 
פירי פירות ובגמרא מפרש אילו הן פירי פירות. 

על הלשון של רבי יהודה במשנה מפנה מסורת הש"ס לעיל דף נ"ו עמוד 
א' ושם כתוב - "רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פירי פירות עד שיכתוב 

לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירות פירותיהן עד עולם"

ובלשון זה נמצאו 2 מילים שאינם כמו הלשון במשנה אבל רש"י מתקן רק 
מילה אחת – "ולעולם הוא אוכל וכו' ואם כן נשאלת השאלה מדוע רש"י לא 
תיקן גם את המילה השניה ובפירות פירותיהן עד עולם כי הרי כתיב במשנה 

ובפירי פירותיהן עד עולם? 

ויש לומר שרש"י מתעכב רק על המילה "הוא" ולא על "ובפירות" מכיון 
שאם נכתוב כפי הלשון במשנה הרי שדילגנו על מילה שלימה אמנם ההבדל 
הקטן הזה לא משנה את המשמעות ב – 2 הנוסחאות, אך בכל זאת חסרה 
לא  "ובפירות"  למילה  "ובפירי"  המילה  בין  ההבדל  משא"כ  שלימה,  מילה 
ולכן  משמעות,  לאותה  אבל  אותה,  משנה  רק  אלא  מילה,  שמחסיר  הבדל 
רש"י לא חש להתעכב גם על המילה "ובפירות". וחוץ מזה יש להתעכב על 
המילה "הוא" בעיקר מכיון שממנה יוצאת נפקא מינה לענין יבום האישה 
כדלהלן: שהבעל אמר לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן, ולאחר 
זמן הבעל נפטר וכתוצאה מכך אחיו של הבעל צריך לייבם את אשת אחיו 
שנפטר. ובאמת כך היה, אך ייבם את אשת אחיו וביחד עם האישה הגיעו 
גם הנכסים שלה. ובמקרה זה מתעוררת שאלה, האם לאח יש זכויות בנכסים 
כי נכסים אלו שייכים לאשתו או כי מכיוון שהוא התחתן עם האישה מכח 
אחיו )שהרי אחיו נפטר( ובזמן שאחיו היה נשוי לאשתו הוא ויתר על הזכיות 

בנכסים ולכן גם לייבם אין זכויות בנכסים.

ולכן דווקא על פי הגירסא שרש"י מתקן כלומר הלשון "לעולם הוא אוכל" 
משמע שהוא ולא אחר, כלומר שבמקרה כזה לייבם יש זכויות בנכסי אשתו 
למרות שהתחתן איתה בכח אחיו, ולכן יש דווקא להתעכב על המילה "הוא" 

ולא על המילה "ובפירות פירותיהן".
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גזירת תשעה באב ע"פ רש"י וע"פ תוס'

הנ"ל

הגמרא במסכת תענית )דף כט עמוד א( דנה בענין "שבתשעה באב נגזר 
על אבותינו שלא יכנסו לארץ" והגמרא מחשבת מהלך מהלך עד שמגיעים 
יכנסו  שלא  אבותינו  על  נגזר  באב  "בתשעה  הגמרא:  לשון  וזהו  לתוצאה, 
לארץ. מנלן? דכתיב: ויהי בחודש הראשון בשנה השנית )ליציאת מצרים( 
באחד לחודש )א' ניסן( הוקם המשכן" ואמר מר: שנה ראשונה עשה משה 
את המשכן, שניה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים. וכתיב: "ויהי בשנה 
)כ' באייר( נעלה הענן  השנית בחודש השני )חודש אייר( בעשרים בחודש 
מעל משכן העדות". )כשעלה הענן זה היה סימן לצאת למסע( וכתיב: ויסעו 
מהר ה' דרך שלשת ימים. אמר רבי חמא בר חנינא: אותו היום סרו מאחרי 
ה', וכתיב :והאספסף אשר בקרבו התאוו תאווה וישבו ויבכו גם בני ישראל. 
וכתיב: עד חדש ימים גו' דהוו להו עשרין ותרתין )כב בסיון(, וכתיב: ותסגר 
מרים שבעת ימים, דהוו להו עשרין ותשעה בסיוון, וכתיב: שלח לך אנשים 
ותניא: בעשרים ותשעה בסיון שלח משה מרגלים, וכתיב: וישבו מתור הארץ 

מקץ ארבעים יום" עד כאן לשון הגמרא.

הפסוק  שע"פ  בחשבונה  מחשיבה  הגמרא  שאלה  מתעוררת  הנ"ל  ולפי 
"ויסוע מהר ה' דרך שלושת ימים" המסע ערך 3 ימים.

– "דרך שלושת ימים –  הפסוק  על  החומש מפרש  על  בפירשו  רש"י  אך 
מהלך שלושת ימים הלכו ביום אחד שהיה הקב"ה חפץ להכניסם לארץ מיד" 

עכ"ל וא"כ איך רש"י מסביר את החישוב של הגמרא?

וי"ל שאפשר להסביר את הגמרא ב – 2 אופנים אחד לפי רש"י ולפי תוס' 
ואלו הן:

לפי רש"י: בכ' באייר לשנה השנית ליציאת מצרים נעלה הענן מעל המשכן 
ובנ"י החלו במסע שערך יום אחד כלומר בנ"י חנו באותו היום )כ' אייר( ויום 
למחרת )כ"א אייר( בנ"י סרו מאחרי ה' והתאוו תאוה לבשר ואכלו את השלו 
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עד חדש ימים שלפי רש"י )ד"ה ואמר רבי חמא( היה זה חדש חסר )29 יום( 
ויום למחרת )כ"א סיון( מרים  ולכן בנ"י סיימו לאכול את הבשר בכ' סיון 
)כ"ט סיון( משה שלח  ויום למחרת  ימים   7 ונהייתה מצורעת למשך  נעשה 
מרגלים למשך 40 יום עד ח' באב ובאתו הלילה )ליל תשעה באב( נגזר על 

אבותינו שלא יכנסו לארץ.

לפי תוס': בכ' באייר לשנה השנית ליציאת מצרים נעלה הענן מעל המשכן 
ובנ"י החלו במסע שערך שלשה ימים )כ' – כב אייר( ובאותו היום בני ישראל 
סרו מאחרי ה' והתאוו תאוה לבשר ואכלו אותו במשך חדש ימים שלפי תוס' 
)ד"ה דכתיב דף פ"ג עמוד א'( היה זה חדש מלא )של 30 יום( ולכן בנ"י סיימו 
לאכול את הבשר בכ"ב סיוון ובאותו היום מרים נהייתה מצורעת למשך 7 
ימים )מכ"ג – כ"ט( ובאותו היום משה שלח מרגלים למשך 40 יום – עד ח' 

באב ואותו הלילה )ליל תשעה באב( נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ!

התעטפות בדגל – חייב בציצית?

 הת' לירון ליפא אברהם שיחי' שוורץ
בוגר הישיבה

איתא ב"בית יוסף" על הטו"ר )אורח חיים סימן י' ד"ה "ולי נראה"( שבגד 
שלא מגין על האדם מהחום או מהקור, או שאפילו מגין לפעמים מהחום )או 
קור( - רק שלא יוצר בשביל זה – אינו חייב בציצית. ולכן לפי זה דגל פטור 

מציצית.

בשביל  לובשו  והאדם  עטיפה  שיעור  יש  לבגד  כאשר  גם   – מכך  יותר 
לצרור בו מעות – פטור מציצית אפילו שנהנה ממנו בחום מאחר שעיקר 
הנאתם היא לא מהכיסוי אלא מהנאת השימוש לצרירת מעות או הזיעה – 
פטורים מציצית )שולחן ערוך אדמו"ר הזקן או"ח סימן י' סעיף ס"א(. וכל זה 
מדובר כאשר אדם לובשו )את הדגל( ביום, אך בלילה אם אדם מתעטף בדגל 
אין ספק שפטור מציצית, שהרי ממה נפשך: לגבי חיוב מצות ציצית התורה 
אומרת "וראיתם אותו" ונפסק, שלילה לא זמן ציצית הוא, שהרי אי אפשר 
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זה יש  . ובענין  י"ח סעיף א'(  לראותו בלילה )שולחן ערוך אדמוה"ז סימן 
מחלוקת מה הכוונה של הכתוב שמיעט כסות לילה: הרמב"ם )הלכות ציצית 
פ"ג הלכה ז'( אומר שהכוונה היא לפי שעת הראיה, דהיינו אם לובש כסות כל 
שהוא ביום – מאחר שניתן לראותו – חייב להטיל בו ציצית. והרא"ש )הלכות 
ציצית סימן א'( אומר שהכוונה היא שכסות המיוחדת בלילה – אותו פטר 
הכתוב אפילו אם לובשו ביום )וכן להפך כסות יום שלובשו בלילה פטור(, 
ולגבי עטיפת בגד בלילה הוא פטור מציצית לשתי הדעות: לדעת הרמב"ם 
– הוא אינו לובשו ביום ופטור ולדעת הרא"ש דגל לא נועד בשביל כיסוי 
בלילה – נפטר. יוצא אם כך שמותר להתעטף בדגל ע"פ הלכה הן ביום והן 

בלילה. כמובן שיש לשאול רב מורה הוראה בענין זה כל אחד לפי ענינו .

לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף 

 הת' מנחם מענדל שיחי' קובלקין
תלמיד בישיבה

 – בארץ  "ועברתי  כתיב:  י"ב  פסוק  י"ב  פרק  בא  פרשת  שמות  בחומש 
מצרים בלילה הזה והכתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי 

מצרים אעשה שפטים אני ה'"

ומסביר רש"י על פסוק זה : ועברתי: כמלך העובר ממקום למקום ובהעברה 
אחת וברגע אחד כולן לוקים )מכילתא(:כל בכור בארץ מצרים: אף בכורות 
אחרים והם במצרים ומנין אף בכורי מצרים שבמקומות אחרים תלמוד לומר 
למכה מצרים בבכוריהם: מאדם ועד בהמה: מי שהתחיל בעבירה תחלה ממנו 
ובכל אל-הי מצרים: של עץ נרקבת ושל מתכת נמסת  מתחלת הפורענות: 
ונתכת לארץ: אעשה שפטים אני ה': אני בעצמי ולא על ידי שליח: עד כאן 

לשון רש"י.

ובהגדה כתיב: "ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמרא גדול 
ובאותות ומופתים: ויוציאנו ה' ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף 
ולא על ידי שליח אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים 
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בלילה הזה והכתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים 
אעשה שפטים אני ה' ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך והכתי כל בכור 
ולא  אני  אעשה שפטים  מצרים  אל-הי  ובכל  שרף  ולא  אני  מצרים  בארץ 

השליח אני ה' אני הוא ולא אחר"

ובחומש במדבר )פרק כ פסוק ט"ז( כתיב: "ונצעק אל ה' וישמע קולנו 
וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך"

ונמצא שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים על ידי מלאך כמו שכתוב כאן ולא 
כמו שמצינו בחומש שמות ובהגדה ונמצא שיש סתירה ביניהם 

וי"ל דהנה רש"י בבמדבר )שם( מפרש : "מלאך. זה משה, מכאן שהנבאים 
קוראים מלאכים".

וצריך ביאור מה הוקשה לרש"י, שהוצרך לבאר שמלאך זה משה? וכתב 
ה"גור אריה" את כוונת רש"י: "מלאך זה משה. דאם לא כן, הרי לא הוציאם 
על ידי מלאך כי אם בכבודו ובעצמו, ובאופן דומה כותב ב"משכיל לדוד": 
מלאך זה משה וכו', דאם לא כן למה לו לשקר הרי כתוב "אני ה', אני ולא 

מלאך". 

ובזה מתורצת הסתירה: שאכן ה' עצמו הוציאם, כי משה רבינו היה שליח 
ה' לגלות את גאולתם ע"י ה'– באופן דאני ולא מלאך".

פשוטו של מקרא "בני בנים הרי הם כבנים"

 הת' יואל שיחי' איידלמן
תלמיד בישיבה

כתוב )בחומש שמות פרשת שמות פרק ב' פסוק י"ח(: "ותבואנה אל רעואל 
אביהן..." ועל זה אומר רש"י )ח' במדבר פ"ב בהעלותך פ' י' פ' כ"א( "חובב 
- הוא יתרו... ומה תלמוד לומר ותבאנה אל רעואל אביהן, מלמד שהתינוקות 
קורין לאבי – אביהם – אבא..." ונראה לברר, האם כלל זה שקוראים ל'אבי 

– אבא' – "אבא" – תקף רק במקרה הזה או לכל התנך והש"ס?
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והנה במלכים א', ט"ו נאמר: "בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם בן נבט 
בת  מעכה  אמו  ושם  בירושלים  מלך  שנים  שלוש  יהודה,  על  אבים  מלך 
אבישלום... וישכב אבים עם אבותיו ויקברו אותו בעיר דוד אביו וימלוך אסא 
בנו תחתיו ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא על יהודה ארבעים 
ואחד שנה מלך על ירושלים ושם אמו מעכה בת אבישלום". ולכאורה קשה 

שגם לאם אבים וגם לאשתו )אם אסא( קורא: "מעכה בת אבישלום"?

ותירץ הרד"ק )וכך משמע גם במצודת דוד(: "ולא הייתה אם אסא אלא 
אם אבים אביו כמ"ש למעלה, ואם אביו קורא אותו – אמו כמ"ש "ותבאנה 

אל רעואל אביהן..."

"ועד היכן כמו דקאמרינן  דן:  ובקידושין דף ל. ברש"י ד"ה כזבולון בן 
הכי קאמרינן עד היכן חייב אדם ללמוד תורה בדורתיו אמר רב יהודה לבנו 

ולבן בנו" 

ומכך מובן וגם פשוט שלשיטת הרד"ק, מצוד"ד, וכן לשיטת רש"י בעצמו, 
הכלל הזה תקף בכל התנ"ך והש"ס, ובכלל. וכך נראה ודו"ק.

דיוק בלשון רבינו חננאל ע"פ הגמרא

 הת' יוסף יצחק שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

שנינו בגמ' מסכת מגילה דף י"ח ע"ב: "תנו רבנן השמיט בה סופר אותיות 
כמתרגמן  המילים  את  יצא".  המתרגם  כמתרגמן  הקורא  וקראן  פסוקין  או 
המתרגם מפשר רש"י - "על פה" כלומר – הסופר השמיט אותיות או פסוקים 
והבעל קורא קרא אותם בעל פה כמו שהמתורגמן מתרגם בעל פה. אבל 
דרך  כלומר  המתרגם  "כמתורגמן   : כך  מפרש  חננאל  רבינו  זאת  לעומת 
המתרגם שמוסיף דברים מלבו לברר הטעם ונמצא קורא אותן הדברים על 
פה אעפ"כ יצא" זאת אומרת שגם רבינו חננאל וגם רש"י סוברים שהכוונה 

"כמתורגמן המתרגם" היא בעל פה.
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המתורגמן  דרך  את  גם  פירש  חננאל  רבינו  מדוע  מובן  אינו  ולכאורה 
שמוסיף דברים מלבו לברר הטעם הרי לכאורה אין צורך להתעכב על כך 
מכיוון שהפירוש הוא בעל פה. ולכן לכאורה היה צריך לפרש כמו רש"י – 

"על פה".

וי"ל שמכיוון שהגמרא נקטה בצמד המילים – "כמתורגמן המתרגם" רבינו 
חננאל פירש את פירושו לפי לשון הגמרא למרות שלכאורה אין צורך בכך. 
כלומר "כמתורגמן" )לשון הגמרא( – "כלומר דרך המתרגם שמוסיף דברים 
מלבו לברר הטעם" )רבינו חננאל(. "המתרגם" )לשון הגמרא( – "ונמצא קורא 

אותן הדברים בעל פה כו'".

תיווך שיטות המפרשים ע"פ לשון הגמרא

הנ"ל

שנינו במסכת כתובות פרק תשיעי דף פ"ג עמוד א' משנה הדנה במקרה 
 – המשנה  מלשון  וזהו  בנכסיה  זכות  שום  לו  שאין  לאשתו  כותב  בעל  בו 
"הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך" אחר כך בגמרא מביאים את 
הברייתא שבה רבי חייא שונה את המשנה בלשון "האומר לאשתו" כלומר 
שאין הבדל בין כתיבה לאמירה במשנתינו שבשני האפשרויות הבעל סילק 
עצמו מנכסי אשתו. וזהו לשון הגמרא – "תני רבי חייא האומר לאשתו" – 
אחרי הברייתא הזאת שואלת הגמרא בזה הלשון – "וכי כתב לה הכי מאי 
הווי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה 
וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום" – כלומר שואלת הגמרא – נגיד ובאמת 
הבעל כתב לאשתו שאין לו דין ודברים בנכסיה אין בזה בעיה שהרי יש 
ברייתא מפורשת שאומר שאם אדם סילק עצמו בזה הלשון "לא אמר כלום"?
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ועל עניין זה נחלקו המפרשים האם שאלת הגמרא נשאלת על הברייתא 
של רבי חייא או שזאת שאלה על המשנה עצמה ללא קשר לרבי חייא.

כלומר אפשר לפרש שהגמרא שואלת על רבי חייא ששונה את המשנה 
דין  לחבירו  "האומר   – הרי  כך  לומר  אפשר  "איך  לאשתו  "האומר  בלשון 
ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה לא אמר 
נפסק  במשנה  איך  המשנה  על  שואלת  שהגמרא  לפרש  אפשר  אי  כלום". 
שע"י הלשון דין ודברים הבעל הקנה את זכיותיו לאשתו הרי שנינו – האומר 

לחבירו דין ודברים ... לא אמר כלום

ולכאורה אפשר לתווך בין שתי השיטות ע"י שמשליכים את שאלת הגמרא 
גם על רבי חייא וגם על המשנה שהרי אם השאלה הייתה נשאלת על רבי 
חייא בלבד היה לכאורה צריך להיות לשון שאלה – "וכי אמר לה הכי מאי 
הווי" ? ואם השאלה הייתה נשאלת על המשנה בלבד הרי הלשון של השאלה 
מסתדר בהתאם ללשון המשנה "וכי כתב" ו "הכותב לאשתו" אבל עדיין לא 
מובן מדוע הגמרא מביאה הוכחה מברייתא של "האומר לחבירו דין ודברים" 

הרי הלשון צריך להיות בנוסח כתיבה ולא בנוסח אמירה?

בנוסח  היא  וההוכחה  כתיבה  בנוסח  הוא  השאלה  שלשון  מכיוון  אבל 
אמירהלכאורה משמע שהשאלה של הגמרא נשאלת גם על המשנה וגם על 
וכי כתב לה מאי הוי  רבי חייא ועוד אפשר להוכיח את הנ"ל מרש"י ד"ה 

שרש"י מסביר "וכל שכן אמירה". 

פירוש הפסוק "ויושיעם מיד שונא וגאלם מיד אויב"

הנ"ל

כתוב בתהלים )פרק ק"ו פסוק י'( "ויושיעם מיד שונא וגאלם מיד אויב" 
לכאורה פסוק זה אינו מובן שהרי:

לכאורה יש כפל לשון בפסוק שהרי כתוב –"ויושיעם מיד שונא" ואח"כ 
שוב כתוב "ויגאלם מיד אויב" ושני המשפטים מורים לכאורה על אותו ענין?
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צריך להבין מדוע בנוגע ל"שונא" כתוב "ויושיעם" ובנוגע ל"אויב" כתוב 
"ויגאלם"?

מה הפירוש שונא ומה הפירוש אויב?

וזהו  זה  פסוק  על  עזרא  האבן  פירוש  ע"פ  הקושי  את  להסביר  ואפשר 
ולכן מכיוון ש"שונא" קאי על  "עכ"ל.  הוא פרעה  ויושיעם, שונא.  לשונו- 
פרעה ואם כבר מדובר על פרעה – "ויושיעם מיד שונא" יש לומר ש-"ויגאלם 
מיד אויב" קאי על היצר הרע שיבטל לעתיד לבוא כמ"ש- "בלע המוות לנצח 
וכו'" ולכן אין כאן כפל לשון וגם בנוגע ל"שונא" )פרעה( יש לנקוט בלשון 
ישועה דווקא מכיוון שגאולת מצרים הייתה גאולה לפי שעה ואחריה היו עוד 
והשלימה  ישועה בלבד. משא"כ הגאולה האמיתית  זאת היתה  ולכן  גחויות 
תהיה "גאולה" ויה"ר שנזכה להגיע לגאולה האמיתית והשלימה ויקוים היעוד 

"ויגאלם מיד אויב" במהרה בימינו אמן.

בסוגיית "במה הארכת ימים"

 הת' מנחם מענדל שיחי' עמוס
 והת' מנחם מענדל שיחי' חיון 
תלמידים בישיבה 

ישנה סוגיה בגמרא )מגילה כ"ז ע"ב( העוסקת בנושא של אריכות ימים 
והגמרא מונה שם כמה מקרים וכמה סגולות לאריכות ימים:

"מימי  להם  אמר  ימים"?  הארכת  "במה  זכאי:  רבי  את  תלמידיו  "שאלו 
לא השתנתי מים בתוך ארבע אמות של תפילה, ולא כניתי שם לחברי, ולא 

בטלתי קידוש היום"...

שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע: "במה הארכת ימים"? אמר להם: 
"מימי לא עשיתי קפנדריא לבית כנסת, ולא פסעתי על ראשי עם קדיש, ולא 

נשאתי כפי בלא ברכה.
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שאלו תלמידיו את רבי פרידא : "במה הארכת ימים"? אמר להם: "מימי 
לא קדמני אם לבית המדרש, ולא ברכתי לפני כהן, ולא אכלתי מבהמה שלא 

הורמו מתנותיה...

שאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה: "במה הארכת ימים"? אמר להם: 
"מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי קללת חברי, וותרן 
בממוני הייתי". על הסיפור הנ"ל )על רבי נחוניא בןו הקנה( ישנה גירסא 

נוספת והיא:

"שאל רבי עקיבא את רבי נחוניא הגדול: "במה הארכת ימים"?... אמר 
לו:" מימי לא קבלתי מתנות, ולא עמדתי על מידותי, וותרן בממוני הייתי"...

"שאל רבי את רבי יהושוע בן קרחה: במה הארכת ימים?... אמר לו: "מימי 
לא נסתכלתי בדמות אדם רשע"...

"מימי  להם:  אמר  ימים"  הארכת  "במה  זירא:  רבי  את  תלמידיו  שאלו 
הרהרתי  ולא  ממני,  מי שגדול  בפני  ולא צעדתי  ביתי,  בתוך  הקפדתי  לא 
במבואות המטונפות, ולא הלכתי ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא 
ולא ששתי בתקלת  ולא שנת עראי,  ישנתי בבית המדרש, לא שנת קבע 

חברי, ולא קראתי לחברי )בחכינתו( ואמרי לה)בחכינתו(.

 ויש לחקור: האם אוסף סגולות יש כאן, בלי קשר, בין סגולה לסגולה, 
אלא – רק והנה בדרך מצוותיך מצות נזירות )עמ' קי"ג( כותב הצמח צדק 
בעניין זה: זה, שבזכות כל הנהגה כזו, וזוכים לאריכות ימים. או שמא- יש 
אחד.  מיסוד  נוגעות  והם  השנית  כחוט  הללו  הסגולות  בכל  משותף  מכנה 
"מאמר רז"ל במגילה במה הארכת ימים, ... והם הכל מידת חסידות ... ועל 
פי זה יש לפרש מאמר רז"ל במה הארכת ימים, רצונו לומר: בשינוי יותר 
מנוהג העולם ששינוייא עילאה זה וודאי הוא מהשפעת אריך אנפין דווקא 
בכל  ופירוט  ביאור  להוסיף  ואפשר  ".וע"ש.  ימים  אריכות  נמשכת  שממנו 
כ"ק  שם  שמבאר  תרנ"ט,  ישראל  שובה  ד"ה  במאמר  המבואר  עפ"י  הנ"ל, 
אדמו"ר מהורש"ב נ"ע, שעניין היראה והביטול פועלים המשכת חיים מאין 
סוף ברוך הוא כמו שכתוב "יראת ה' – לחיים", שזה נובע מההתבוננות בכך 
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שה' הוא החיים של כל פרט בבריאה, והוא העיקר והנצחי, שהרי כל הגשמיות 
הוא "הווה ונפסד". ועל פי זה יש לבאר, שבכל אחד מהפרטים המבוארים 

בסוגייתנו, יש ביטוי לביטול ויראת ה' שלמעלה מדרך הרגיל וכדלמן: 

"לא השתנתי מים בתוך ד' אמות של תפילה"– ביטוי ליראת שמיים, וכבוד 
ורגש למקום התפילה, היינו שמרגיש את הקדושה כיוון שבטל לה', ומרגיש 

אלקות.

"ולא כינתי שם לחברי" – שמתוך ביטולו שלו לה' – מרגיש את הקדושה 
והאלוקות שיש בנפש חבירו, ולא מסוגל לכנות לו שם.

"ולא ביטלתי קידוש היום" – שמתוך ביטולו להיות "עבד ה'" – ירא ובטל, 
הוא מוסר נפשו לקיים מצות קידוש.

 – לה'  בטל  שהוא  שכיוון   – הכנסת"  לבית  קפנדריא  עשיתי  לא  "מימי 
מרגיש את קדושת בית הכנסת כך שאינו מסוגל לעשות "קיצור דרך".

"ולא פסעתי על ראשי עם קידוש" – היינו כבוד הזולת דכל אחד ואחד 
מישראל, כיוון שבטל לאלוקות שבכל יהודי.

"ולא נשאתי כפי בלא ברכה" – היינו שמהדר בטובתן של ישראל לברכם, 
שמתוך יראתו וביטולו מרגיש החשיבות מצד האלוקות שבהם.

"לא קדמני אם לבית המדרש" – שמתוך שהוא בבחינת "חייל" הבטל לה', 
בוודאי שהוא יהיה הראשון לבית המדרש.

"ולא ברכתי לפני כהן" –כנ"ל, שמתוך רגש הביטול והיראה לקדושת ה', 
מרגיש את קדושת הכהן.

"ולא אכלתי מבהמה שלא הרימו מתנותיה" – הרי זה ביטוי של יראת ה' 
וביטול מביא לכבד כל מה שראוי לכהן – משרת ה' – לקבל

"לא התכבדתי בקלון חברי" – כנ"ל, שמתוך הביטול לה' – מרגיש קדושת 
ה' שבחבירו, ובוודאי לא יוכל להתכבד בקלנתו.
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"ולא עלתה על מיטתי קללת חברי" – שבוודאי מוחל ליהודי אחר – שהוא 
"חלק אלוקה ממעל ממש",)ועיין ב"ראש יוסף"(.

אינו  ה'–  כעבד  שלו  הנעלה  הביטול  שמחמת   – הייתי"  בממוני  "וותרן 
מייחס חשיבותו לפרוטה נוספת, אלא מוותר עליה לטובת הזולת. שכן ענייניו 
הגשמיים אינם תופסים אצלו מקום אלא הענינים הרוחניים, שהרי הוא בטל 
לה' – שמרגיש את הרוחניות והאלוקות שבזה העיקר בלבד, וזה מקור החיים.

"מימי לא קיבלתי מתנות" – שהרי רוצה לקבל רק מהשם יתברך, שאילו 
הוא בטל והוא מקור החיים והשפע. 

"ולא עמדתי על מידותי" –שלא משלם רע למי שגמלו רע, שהרי הוא 
שהכל  מרגיש  אלא  כועס,  ואינו  מה'  שהכל  ומאמין  לה'  הביטול  בתכלית 

מהשם ובהשגחתו הפרטית.

"מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשע"– שהרי "יראת ה' – לחיים", ובמילא 
הוא ירא ה' ולא יכול להביט במה שמנגד לקדושת ה' והביטול לה'.

"מימי לא הקפדתי בתוך ביתי" –כפשוט, שהבטל לה' אינו מתנהג בכעס 
ובישות.

"ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני" – כנ"ל מתוך רגש הביטול, כפשוט.

שמיים,  יראת  מתוך   – מטונפות"  במבואות  תורה  בדברי  הררתי  "ולא 
בחרדתו לקדושת ה' שבתורה.

"ולא הלכתי ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין" – מתוך שהוא עבד ה' 
השקוע בתורתו, ומקבל מלכות שמיים שיעבוד המוח והלב.

"ולא ישנתי בבית המדרש אפילו שנת עראי" – מתוך הביטול לה' ורגש 
יראת שמיים, ואינו מסוגל להתרשל מעבודת ה' שלו ולנמנם.

"ולא ששתי בתקלת חברי" – שכנ"ל זה דבר המנגד לרגש הביטול לה' 
שהרי הנהגה כנ"ל – היא ישות והיפך הביטול.
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כינוי לחברו, שמשום  כינה שום  - שלא  "ולא קראתי לחברי בחכינתו" 
הביטול לה', חש את קדושתו האלוקית של חבירו, ומכבד את האלוקות שבו.

ונמצא שבכל ההנהגות הנ"ל, בא לידי ביטוי רגש הביטול ויראת שמיים, 
ומחייה את  המהווה  החיים,  כלי לשפע האלוקי משמים, מקור  שהוא מהוה 
הכל, היינו שזהו המכנה המשותף וחוט השני – העובר בכל הסגולות כולן, 

שעניינן ביטולו לה' – יראת ה' לחיים! ודו"ק.
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פריכת הקושי על התוד"ה "שפיר תפסתוה" )כתובות דף 
פ"ד ע"ב( 

 הת' יוסף יצחק שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

שנינו בגמ' מסכ' כתובות פרק תשיעי דף פ"ד ע"א- ע"ב משנה המדברת 
במקרה שאדם מת והשאיר אחריו אשה הדורשת את דמי כתובתה, בעל חוב 
לו  יש  אבל  הירושה.  את  ויורשים שדורשים את  הלוואתו  דמי  הדורש את 
פקדון או מלווה שנתן לאחרים ולא יודעים למי לתת אותו האם לאשה או 

שמא לבע"ח או שבכלל ליורשים?

את  או  הפקדון  את  יתנו  כלומר  שבהן"  לכושל  "ינתנו  רבי טרפון:  לפי 
המלווה למי שהכי מסכן ביניהם

שהם  מכיוון  ליורשין"  ינתנו  אלא  בדין  מרחמין  "אין  עקיבא:  רבי  לפי 
היחידים שלא צריכים שבועה אלא מרגע המיתה הם ירשו את הנפטר.

ובמקרה שהמת השאיר "פירות התלושין מן הקרקע" לפי רבי טרפון: "כל 
נותנים  פירות  נשאר  ואם  מחלקו  יותר  תפס  אפי'  בהן"  זכה  בהן  הקודם 

"לכושל שבהן". לפי ר"ע: "אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין" כנ"ל.

בהמשך הסוגיה הגמ' שואלת: לפי רבי טרפון באיזה מקום הנכסים מונחים 
ויחשב לתפיסה?

תפסו  אם  אבל  תפיסה  נחשבת  ברה"ר  מונחים  אם  רק  ושמואל:  רב  לפי 
בסימטא לא נחשבת תפיסה.

לפי רבי יוחנן וריש לקיש: גם בסימטא נחשבת תפיסה.

)לפי ר"ע לא שייך לשאול את השאלה הנ"ל מכיוון שברגע המיתה הנכסים 
עברו ליורשים(.
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אח"כ מביאה הגמ' מקרה שדיינים דנו לפי רבי טרפון, וכששמע על כך ריש 
וכשנודע  ולפסוק לפי רבי עקיבא,  הוא אמר להם להחזיק את המקרה  לקיש 
הדבר לרבי יוחנן הוא אמר לריש לקיש "עשית כשל תורה" כלומר שבמעשה זה 
שעשית אתה מראה לכולם כאילו שיטת רבי עקיבא היא הלכה שניתנה למשה 
מסיני ואי אפשר לחלוק עליה. ועל כך מבררת הגמ' במה בדיוק ר"י ור"ל חולקים 
ומביאה הגמ' כמה וכמה תשובות ולבסוף הביאה הגמ' "איבעית אימא" ש-"מר 
סבר הלכה ומר סבר מטין" כלומר שר"ל סובר שהלכה כר"ע בכל המקרים ואפילו 
אם פסקו כדעת אחר מחזירים את המקרה ופוסקים לפי ר"ע משא"כ רבי יוחנן 
סובר שלכתחילה הלכה כר"ע אבל אם בדיעבד פסקו כדעת אחר, הפסק נשאר 

כדעה זו.

ומביאה הגמ' מעשה שאירע עם רבי יוחנן וריש לקיש והוא: קרוביו של 
רבי יוחנן הלוו כסף לאדם אחד ואותו אדם מת לפני ששילם את חובו ולכן 
הם תפסו את הפרה של היתומים כאשר היא הייתה נמצאת בסימטא בתמורה 
לכספם. ואחרי שעשו את הדבר הזה הם הלכו לרבי יוחנן כדי לשאול את 
דעתו והוא אמר להם "שפיר תפסתוה" וכשבאו לריש לקיש אמר להם שיחזירו 
את הפרה ליתומים וכשחזרו לר"י אמר להם- "מה אעשה שכנגדי חלוק עלי". 

על מעשה זה שואל תוס' )ד"ה "שפיר תפסתוה"( לכאורה לפי ה'איבעית 
אימא' שאומרת שרבי יוחנן סובר שמטין לדעת ר"ע לכתחילה אבל בדיעבד 
לא אלא פוסקים לפי הדעה האחרת )כנ"ל( קשה מסיפור זה שהרי רבי יוחנן 
אמר להם שעשו טוב כלומר שלכתחילה עשו מה שצריך לעשות וזאת הרי 
דעת רבי טרפון ולא כדעת רבי עקיבא? )במשנתנו דף פ"ד עמוד א(ועל כך 
עונה תוספות ששמא הלשון שפיר תפסתוה נחשב כמו דיעבד כלומר שמכיוון 
שכבר הם תפסו את הפרה ונהגו לפי רבי טרפון הם עשו טוב ואז זה לא סותר 

את ה'איבעית תימא'.

ולכאורה קשה על התוספות שהרי במעשה זה מדובר על קרוביו של רבי 
יוחנן ולכן הוא לא היה יכול לדון אותם. כמו שהיעב"ץ מפרש את מעשה 
יוחנן  וזהו לשנו: אתו לקמיה דרשב"ל א"ל זילו אהדור. נ"ב משום דרבי  זה 
הוה פסיל להו לדינא לא באו לפניו אלא דרך עצה ושאלה ור"ל דן אותם. 
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עכ"ל. וא"כ מכיוון שרבי יוחנן לא דן אותם אלא ריש לקיש יוצא שלא פסק 
את הדין כר"ט לכתחילה אלא כך אמר להם את דעתו. ולכן לא קשה על 

ה'איבעית תימא' ש-"מר סבר מטין"?

וי"ל שלמרות שרבי יוחנן בפועל לא פסק לפי רבי טרפון לכתחילה מכיוון 
שאמר להם את דעתו משמע מזה שאם היה יכול לדון אותם היה פוסק כר"ט 

לכתחילה ולכן באמת קשה על ה'איבעית תימא' ותוספות הקשה טוב.

ביאור לשון אדה"ז בספר ה-"תניא קדישא" פרק י"ט

הנ"ל

בפרק י"ט בספר התניא נוקט אדה"ז בלשון- "ולתוספת ביאור צריך לבאר 
היטב מ"ש נר ה' נשמת אדם וכו'"

לכאורה לא מובן: א'. מהו הטעם לשינוי הלשון בפרק זה, שהרי בכל שאר 
הפרקים נוקט אדה"ז בלשון- "ולתוספת ביאור באר היטב"? ב'. מהו הפירוש 

של לשון זה?

ואשר לומר שמכיוון שאדה"ז מבאר מהו עניינה ואופיה של אותה "אהבה 
את  שמסביר  ע"י  הנפש  את  למסור  הכח  ממנה  נובע  וכיצד  מסותרת" 
עניינה של האש שתמיד עולה למעלה ורוצה להיכלל בשרשה אפי' שיודעת 
שכשתעלה לשרשה היא תתבטל במציאות וכך גם בנשמת האדם וכו'. והרי 
הפסוק "נר ה' נשמת אדם" גם כן מדמה את נשמת האדם לאש )נר ה'( אבל 
מכיוון שאף פרשן לא מבאר את הפסוק כפי ענינו כאן ולכן אדה"ז מבאר 
בעצמו את הפסוק כפי הנ"ל ולכן כתוב דווקא "צריך" כלומר מוצרך "לבאר 

היטב" את הפסוק "נר ה' נשמת אדם".

שלילת הקושי בפירוש הגר"א במס' מגילה דף י"ח ע"ב

הנ"ל
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שנינו במס' מגילה דף י"ח ע"ב: "ת"ר השמיט בה הסופר אותיות או פסוקין 
וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם יצא"

את המילים– "כמתורגמן המתרגם" מפרש הגר"א )בהגהות הגר"א( "נ"ב 
לפרש"י כל זה שפת יתר הוא אבל הפירוש הוא שקראן בלשון תרגום לפי 

שהיו רגילין בתרגום בעל פה"

"כמתורגמן  במילים-  הגמ'  שכוונת  הגר"א  פירוש  לפי  קשה:  ולכאורה 
המתרגם" היא שהקורא קרא את האותיות או את הפסוקים שהשמיט הסופר 
הרי  המתרגם"  "כמתורגמן  הו  הגמ'  לשון  מדוע  )ארמית(  תרגום  בלשון 
לכאורה היה צריך להיות כתוב רק את המילה "כמתורגמן" מכיוון שהמילה 
"כמתורגמן" מורה על עצם התרגום )כפירוש הגר"א- "בלשון תרגום"( משא"כ 
המילה "המתרגם" על אופן התרגום שהוא מתבצע בעל פה, ואם הפירוש הוא 
שהקורא קורא "בלשון תרגום" לא מובן מהו הפירוש של המילה "המתרגם" 

ומדוע כתבו אותה?

וי"ל שלמרות שמהמילה "המתרגם" מורה על אופן התרגום שמתבצע בעל 
פה, עדיין אפשר לפרש אותה באופן אחר והוא: "כמתורגמן"- כמו מתורגמן 
"המתרגם"- בשעה שהוא מתרגם ומדבר בלשון תרגום ולכן זה מסתדר עם 

פירוש הגר"א.

אפילו לכתחילה אפשר

הנ"ל

שנינו בגמ' מסכ' כתובות פרק תשיעי דף פ"ד ע"א- ע"ב משנה המדברת 
במקרה שאדם מת והשאיר אחריו אשה הדורשת את דמי כתובתה, בעל חוב 
לו  יש  אבל  הירושה.  את  ויורשים שדורשים את  הלוואתו  דמי  הדורש את 
פקדון או מלווה שנתן לאחרים ולא יודעים למי לתת אותו האם לאשה או 

שמא לבע"ח או שבכלל ליורשים?
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את  או  הפקדון  את  יתנו  כלומר  שבהן"  לכושל  "ינתנו  רבי טרפון:  לפי 
המלווה למי שהכי מסכן ביניהם

שהם  מכיוון  ליורשין"  ינתנו  אלא  בדין  מרחמין  "אין  עקיבא:  רבי  לפי 
היחידים שלא צריכים שבועה אלא מרגע המיתה הם ירשו את הנפטר.

ובמקרה שהמת השאיר "פירות התלושין מן הקרקע" לפי רבי טרפון: "כל 
נותנים  פירות  נשאר  ואם  מחלקו  יותר  תפס  אפי'  בהן"  זכה  בהן  הקודם 

"לכושל שבהן". לפי ר"ע: "אין מרחמין בדין אלא ינתנו ליורשין" כנ"ל.

בהמשך הסוגיה הגמ' שואלת: לפי רבי טרפון באיזה מקום הנכסים מונחים 
ויחשב לתפיסה?

תפסו  אם  אבל  תפיסה  נחשבת  ברה"ר  מונחים  אם  רק  ושמואל:  רב  לפי 
בסימטא לא נחשבת תפיסה.

לפי רבי יוחנן וריש לקיש: גם בסימטא נחשבת תפיסה )לפי ר"ע לא שייך 
ליורשים(  עברו  הנכסים  המיתה  שברגע  מכיוון  הנ"ל  השאלה  את  לשאול 
ולבסוף נפסק לפי רב ושמואל, ויצא שמחלוקת ר"ע ורבי טרפון לא עוסקת 

בסימטא.

אח"כ מביאה הגמ' מקרה שדיינים דנו לפי רבי טרפון, וכששמע על כך 
עקיבא,  רבי  לפי  ולפסוק  המקרה  את  להחזיק  להם  אמר  הוא  לקיש  ריש 
וכשנודע הדבר לרבי יוחנן הוא אמר לריש לקיש "עשית כשל תורה" כלומר 
שבמעשה זה שעשית אתה מראה לכולם כאילו שיטת רבי עקיבא היא הלכה 
שניתנה למשה מסיני ואי אפשר לחלוק עליה. ועל כך מבררת הגמ' במה 
הביאה  ולבסוף  וכמה תשובות  כמה  הגמ'  ומביאה  חולקים  ור"ל  ר"י  בדיוק 
הגמ' "איבעית אימא" ש-"מר סבר הלכה ומר סבר מטין" כלומר שר"ל סובר 
שהלכה כר"ע בכל המקרים ואפילו אם פסקו כדעת אחר מחזירים את המקרה 
ופוסקים לפי ר"ע משא"כ רבי יוחנן סובר שלכתחילה הלכה כר"ע אבל אם 

בדיעבד פסקו כדעת אחר הפסק נשאר כדעה זו.

ומביאה הגמ' מעשה שאירע עם רבי יוחנן וריש לקיש והוא: קרוביו של 
רבי יוחנן הלוו כסף לאדם אחד ואותו אדם מת לפני ששילם את חובו ולכן 



תות"ל קריות • 115

הם תפסו את הפרה של היתומים כאשר היא הייתה נמצאת בסימטא בתמורה 
לכספם. ואחרי שעשו את הדבר הזה הם הלכו לרבי יוחנן כדי לשאול את 
דעתו והוא אמר להם "שפיר תפסתוה" וכשבאו לריש לקיש אמר להם שיחזירו 
את הפרה ליתומים וכשחזרו לר"י אמר להם- "מה אעשה שכנגדי חלוק עלי".

על מעשה זה שואל תוס' )ד"ה "שפיר תפסתוה"( לכאורה ממעשה זה קשה 
על ה"איבעית אימא" ש-"מר סבר הלכה ומר סבר מטין" שהרי רבי יוחנן 
אמר לקרוביו שתפסו את הפרה שעשו טוב )"שפיר תפסתוה"( ומשמע מזה 
שלכתחילה פעלו לפי ההלכה וזאת הרי שיטת רבי טרפון? ועונה על כך תוס' 
ששמא אמר להם ש-"שפיר תפסתוה" בדיעבד כלומר שמכיוון שכבר תפסו 

את הפרה הם עשו טוב ואז זה מסתדר עם ה"איבעית אימא".

ולכאורה אפשר לומר שרבי יוחנן אמר להם "שפיר תפסתוה" מלכתחילה 
ובכל זאת זה לא סותר את ה"איבעית אימא" מכיוון שלסוף ההלכה נפסקה 
במקרה  עוסקת  אינה  ור"ע  ר"ט  שמחלוקת  שאומרים  ושמואל  רב  כדעת 
שתפסו בסימטא והרי המעשה שאירע עם קרוביו של רבי יוחנן הוא שתפסו 
את פרת היתומים כשהיא הייתה נמצאת בסימטא וא"כ רבי יוחנן לא פסק 
לכתחילה לפי רבי טרפון אלא פסק לפי דעתו במקרה הנ"ל ואין כאן קושי 

על ה"איבעית אימא".

שלילת הקושי ממעשה "אבימי ובי חוזאי" מסכ' כתובות 
דף פ"ה ע"א

הנ"ל

מסופר בגמ' מסכ' כתובות פרק תשיעי דף פ"ה ע"א על כך שאבימי הבן 
של רבי אבהו היה חייב כסף לאנשים בעיר חוזאי ולכן שלח את חמא הבן של 
רבה בר אבוה כדי שיחזיר את הכסף לנושיו. ולאחרי שחמא )השליח( החזיר 
את הכסף לנושים הוא ביקש את שטר ההלוואה אך הנושים אמרו לו שהיו 
לאבימי )הלווה( שתי חובות החוב הראשון היה חוב בע"פ והחוב השני היה 
חוב בשטר וכעת ששילם את הכסף הוא פרע את החוב שהיה בע"פ וכשיפרע 
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)השליח(  זאת חמא  וכשראה  יקבל את השטר.  הוא  את החוב שהיה בשטר 
הוא הלך לרבי אבהו וסיפר לו את אשר אירע ורבי אבהו שאל אותו אם יש 
לו עדים שראו איך הוא החזיר להם את הכסף, וכשהשיב לו חמא )השליח( 
"מיגו" כלומר שאם  יש לנושים  רבי אבהו שמכיוון שכך  לו  בשלילה אמר 
באמת היו משקרים היו אומרים שבכלל הוא לא החזיר להם את הכסף ומתוך 

שאמרו טענה פחות טובה הרי הם נאמנים בטענתם.

חוזאי,  בי  זוזי  ביה  הוו מסקי  בריה דרב אבהו  "אבימי  הגמ'-  וזהו לשון 
לי  הבו  להו  פרעינהו אמר  אזל  בר אבהו,  דרבה  בריה  חמא  ביד  שדרינהו 
שטרא, אמרו ליה סיטראי נינהו. אתא לקמיה דרבי אבהו א"ל אית לך סהדי 
דפרעתינהו, אמר ליה לא אמר ליה מיגו דיכולין לומר לא היו דברים מעולם 

יכולין נמי לומר סיטראי נינהו. ".

ולכאורה קשה איך רבי אבהו היה הדיין במעשה זה הרי מדובר בכספו של 
בנו- "אבימי בריה דרבי אבהו" ומכיוון שכך הרי רבי אבהו נחשב ל"קרוב" 

של א' מבעלי הדין ואסור לו לדון אותם?!

ויש לדייק בלשון הגמ' -. "אתא לקמיה דרבי אבהו" כלומר שחמא )השליח( 
הגיע לפני רבי אבהו לבד שהרי כתוב "אתא לקמיה" ומזה משמע שרבי אבהו 

לא שימש בתור הדיין אלא רק אמר לו את דעתו בנושא.

ויש להוכיח ממעשה דומה שמסופר בגמ' לעיל פ"ד ע"ב והוא: היה רועה 
מן  ותפס את אחד  היתומים  אליו בע"ח של אבי  יתומים שהגיע  בקר של 
השוורים בתמורה לכספו. הבע"ח טען- שתפס את השור בזמן שהמת עדיין 
היה בחיים ומותר לו לעשות את זה. משא"כ הרועה טען- שהבע"ח תפס את 
השור אחרי שאבי היתומים מת ואסור לו לעשות את זה. ובאו שניהם לפני 
ר"נ כדי שיפסוק להם את הדין. שאל ר"נ את הרועה האם יש לו עדים שראו 
שהבע"ח תפס, וכשהשיבו בשלילה אמר לו ר"נ יש לבע"ח "מיגו" שאם היה 
משקר היה טוען שהשור לקוח בידו מאבי היתומים ומתוך שטען טענה פחות 

טובה הרי הוא נאמן בטענתו.
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אמר  בע"ח  מיניה,  תורא  דתפסי  דיתמי  בקרא  "ההוא  הגמ'-  לשון  וזהו 
מחיים תפיסנא ליה. ובקרא אמר לאחר מיתה תפסיה. אתו לקמיה דרב נחמן, 
אמר ליה אית לך סהדי דתפסיה? אמר לי לאו, אמר ליה מגו דיכול למימר 

לקוח הוא בידי, יכול נמי למימר מחיים תפיסנא ליה."

וכמו שרואים שבמעשה הנ"ל יש שינו בלשון והוא: "אתו לקמיה דרב נחמן" 
כלומר ששניהם )גם הרועה וגם הבע"ח( הגיעו לפני ר"נ כדי שידון אותם שכן 
צריך שיהיו נוכחים בדין שני הצדדים. משא"כ במעשה שלנו שמדובר בלשון 
יחיד משמע שחמא )השליח( הגיע לפני רבי אבהו כדי שיאמר לו את דעתו 

כנ"ל.

ביאור שיטת ר"מ בעניין אנוסים היינו

הנ"ל

איתה במסכת כתובות דף י"ח עמוד ב': האם אנוסים, פסולי עדות, קטנים 
נאמנים לפסול שטר חוב. וזה לשון הגמרא: "תנו רבנן אין נאמנים לפסלו 
ואומרים על  והיינו שאם עדים באים  וחכמים אומרים נאמנים"  דברי ר"מ 
שטר מלווה "כתב ידינו הוא זה אבל אנוסים ההינו פסולי עדות היינו קטנים 
לפי  השטר.  לפסול  יתאפשר  האם  וחכמים  מאיר  רבי  חלוקים  ובזה  היינו" 
שיטת ר"מ – אין נאמנים לפסול את השטר. ולפי חכמים – נאמנים לפסול 

את השטר.

והגמרא שואלת: לפי חכמים מובן למה נאמנים לפסול את השטר, בגלל 
הדין של "הפה שאסר הוא הפה שהתיר" כלומר אדם שטוען טענה שמחייבת 
אותו ותוך כדי דיבור טענה שפוטרת אותו ומזה יוצא שיש לו מיגו שיכל 

לשתוק אבל לפי רבי מאיר מדוע אינם נאמנים?

על פסולי עדות עונה הגמרא: שמלווה מדייק טוב טוב לפני שהוא מביא 
עדים שיחתמו לו על השטר אם כשרים.
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על קטנים עונה הגמרא: כמו רבי שמעון בן לקיש שאומר שאין עדים 
חותמים על שטר, אלא אם כן נעשה בגדול, עם עדים גדולים, מלווה גדול 

ולווה גדול. אבל אנוסים מדוע לא נאמן לפסול?

עונה רב חסדא – כי רבי מאיר סובר, עדים שאמרו להם חתמו שקר ואל 
תהרגו, יהרגו ואל יחתמו שקר.

ורבא שואל את רב חיסדא, הרי אם העדים היו באים לפנינו להתייעץ האם 
להסכים לחתום או למות, היינו אומרים להם תחתמו כי "אין לך דבר שעומד 
בפני פיקוח נפש אלא עבודת כוכבים, גילוי עריות ושפיכות דמים בלבד" 

לכן אם חתמו בעצמם לא נגיד להם למה חתמתם.

וצריך להבין מהי ההו"א של רבי מאיר שיהרגו ולא יחתמו שקר, הרי זהו 
דין מפורש שאין דבר שעומד בפני פיקוח נפש אלא רק שלושה דברים וכו'.

ויש לומר שאפשר לתרץ זאת על פי מה שכתוב ברמב"ן: על דף י"ט עמוד 
א' במסכת כתובות עונה, ששיטת רבי מאיר היא לא מצד הדין אלא מצד 
מדת חסידות שיהרגו ולא יחתמו שקר ואם הם חותמים משימים את עצמם 
רשעים וסובר רבי מאיר שגם בכזה מקרה של אדם משים את עצמו רשע 

)שאינו חסיד(.

ואינו מובן, הרי פסק ההלכה שרק על שלושה דברים יהרג ואל יעבור ולא 
פוסקים הלכה לפי מדת חסידות, איך היה לרבי מאיר כזאת הוה אמינא.? 

וצריך לעיין.
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סימן ק"י - תפילת הדרך

 הרב יואל שיחי' שם טוב
אנ"ש, קרית שמואל

הדרך,  תפילת  לומר  אין  במטוס  שבנסיעה  הראגצ'ובי  דברי  את  מביא 
ושבלקוטי שיחות לרבי מליובאוויטש דוחה את דבריו מבאר את דברי אבודרהם 
אין לומר תפילת הדרך, מציע  גדולות, שבפחות מפרסה  בדעת בעל ההלכות 
דבריו  ושדחיית  "דרך"  גדר  שצריך  הראגצ'ובי  שיטת  יסוד  הוא  שאבודרהם 
מבוססת על דעת הרא"ש ורבינו יונה שכמותם פסקו הט"ז ואדה"ז להלכה מביא 
את דברי הישכיל עבדי שבזמננו יש לומר תפילת הדרך גם בתוך העיר, ומבאר 

שמלקוטי שיחות משמע לא כן.

שיטת הראגצ'ובי בתפילת הדרך במטוס:

הדרך"  "תפילת  בעניין  מאגרותיו  באחת  מליובאוויטש  הרבי  כותב  א. 
לנוסע במטוס: "האם צריך להתפלל תפילת הדרך בנסיעה באווירון ובשם 
באישים  הובא  ב.  קלט,  )חולין  דרך  איקרי  דלא  כיון  לשלילה,  הרגאצ'ובי 
ושיטות להרה"ג זוין ע' צז(, וצריך עיון גדול – כיון שלכאורה בתפילה זו 
לא העניין "דרך" העיקר, כי אם העקירה ממקומו והליכה שלא בעיר באופן 
שאפשר להיות אויב וכו' במקום סכנה. כלומר, הראגצ'ובי סובר שאין לומר 
תפילת הדרך בנסיעה במטוס, ומבסס את דבריו על דברי הגמרא בחולין, 
יהודה אמר  לי...כדרב  יקרא קן צפור לפניך...בדרך למה  "כי  ששם איתא: 
רב...מצא קן בים חייב בשילוח שנאמר כה אמר ה' הנותר בים דרך וגו', אלא 
מעתה מצא קן בשמים דכתיב דרך נשר בשמים הכי נמי דמחייב בשילוח 
הקן, דרך נשר איקרי דרך סתמא לא איקרי". שמזה רואים, שהשמים נקראים 
"דרך נשר" דווקא, אך לא "דרך" סתם. ומאחר שתפילה זו נקראת "תפילת 

הדרך" על כל אין לאומרה בנסיעה ב"שמים" שהם אינם "דרך".

אינו  זו  בתפילה  בטענה, שהעיקר  הראגצ'ובי  דברי  את  דוחה  הרבי  אך 
הגדר של "דרך" אלא הגדר של "סכנה", וזה הרי ישנו גם בנסיעה בשמים, 

כפשוטו.



120 • הערות התמימים ואנ"ש

ענין  הוא  "דרך"  הבין שגדר  והנה מדברי הרבי משמע, שהראגצ'ובי  ב. 
עיקרי  ב"תפילת הדרך", שלכן מדברי הגמרא ששמים אינם "דרך",  הסיק 
שעל נסיעה בשמים לא שייך לומר "תפילת הדרך". ונראה לבאר, מנין שאב 

הראגצ'ובי את היסוד לסברתו הזו, ועל יסוד מה דוחה הרבי את דבריו.

לרא"ש ורבינו יונה דווקא בפרסה יש סכנה

ג. דהנה בגמרא ברכות איתא: "ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא, כל היוצא 
לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך...עד כמה, אמר רבי יעקב אמר רב חסדא 

עד פרסה".

ובביאור דברי רב חסדא "עד פרסה", כתב בעל הלכות גדולות: ש"אפילו 
נפיק לסגויי חדא פרסה, צריך לצלויי תפלת הדרך". וביאר רש"י את דבריו:  
ש"עד כמה יבקש לילך שיהא צריך להתפלל, עד פרסה, אפילו אין לו לילך 

אלא עד פרסה. אבל דרך פחות מפרסה, אין צריך להתפלל תפלה זו".

ובטעם הדבר שדווקא ההולך שיעור "פרסה" חייב בתפילת הדרך,  ד. 
כתב הרא"ש: ש"כשיש לילך פחות מפרסה בקרוב לעיר,  לא הוי מקום סכנה, 
ואין צורך לברך". כלומר, חז"ל שיערו שדווקא מרחק של פרסה מחוץ לעיר 

נחשב "סכנה", מה שאין כן בפחות משיעור זה אין סכנה.

וגם מדברי רבינו יונה עולה, שהיסוד לשיעור זה הוא ענין הסכנה, דכתב 
בזה הלשון: "בעל הלכות גדולות ז"ל אומר, שכשיש לו ללכת פרסה או יותר 
מברך, אבל בפחות מפרסה אינו מברך דכמו שהוא בעיר דיינינן לי'... ויש 
שמקשים עליו מדאמרינן בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה, ואפשר לומר 
שזה אינו אומר בקרוב לעיר, אלא כשהולך בדרך בין הכפרים שהכל הוא 
בחזקת סכנה וצריך להתפלל ולבקש על נפשו".  דהן מקושיית ה"מקשים" 
)ש"כל הדרכים בחזקת סכנה"( והן מתירוץ רבינו יונה )שדווקא בין הכפרים 
הוא "בחזקת סכנה"( רואים ברור, שהטעם שדווקא ב"פרסה" חייבם בתפילת 

הדרך הוא משום שדווקא בשיעור זה יש "סכנה".

ה. והנה, לפי דברי הראשונים הללו שכל הטעם של שיעור "פרסה" הוא 
רק מחמת הסכנה שיש בשיעור זה, מסתבר, שבמקום שיש סכנה גם בפחות 



תות"ל קריות • 121

מפרסה סמוך לעיר הנה ההולך באותו מקום יתחייב ב"תפילת הדרך", מאחר 
שעיקר הטעם לאמירת תפילת הדרך קיים גם כאן – דרך שיש בה סכנה.

וכך אכן פוסק הט"ז להלכה, דלאחרי שמביא את דברי רבינו יונה הנ"ל,  
יש להתפלל תפלת  בזה הלשון: "משמע מזה, דבהולך במקום סכנה  כותב 

הדרך אפילו בפחות מפרסה, דזיל בתר טעמא".

וכך פסק גם אדה"ז בשולחן ערוך: "לא תקנו תפלת הדרך אלא כשיש לו 
לילך פרסה שהיא ח' אלפים אמה, שפחות מפרסה בקרוב לעיר אינו מקום 
סכנה מן הסתם...אבל אם הוא מקום מוחזק בסכנה, צריך אמרה אפילו בפחות 

מפרסה".

מהאבודרהם משמע שצריך גם גדר של "דרך"

ו. אמנם, ב"אבודרהם" מצינו דבר תמוה, דבמקום אחד הוא כותב: "וכתב 
הדרך,  אומר תפלת  יותר  או  לילך פרסה  לו  גדולות, שכשיש  הלכות  בעל 
אבל פחות מפרסה אינו אומרה, שמע מינה דסבירא לי' דשיעור מהלך דרך 
לו  כשיש  גדולות,  הלכות  בעל  "ופירש  כותב:  דבריו  ובהמשך  הוי".  פרסה 
לילך פרסה או יותר מברך אותה, אבל פחות מפרסה אינו מברך אותה, מפני 

שאינו מקום סכנה".

ולכאורה נראים דברי האבודרהם כסותרים זה את זה: כי אם עיקר טעמו 
משום  הוא  הדרך,  בתפילת  מתחייב  בפרסה  גדולות שרק  הלכות  בעל  של 
שתפילה זו נתקנה דווקא על "דרך" )תפילת הדרך" ( ובפחות מפרסה אינו 
"דרך", לפי זה צריך להיות הדין שבפחות מפרסה אינו יכול לאומרה אפילו 
במקום סכנה, משום שאינו יכול לומר "תפילת הדרך" במקום שאינו "דרך", 
אך אם עיקר טעמו הוא משום שבשיעור פרסה יש תמיד סכנה, לפי זה צריך 
מפרסה  בפחות  גם  סכנה  בו  שיש  הכלל(  מן  )היוצא  הדין שבמקום  להיות 
יתחייב בתפילת הדרך, מאחר שעיקר הטעם לתפילה זו קיים גם במקום זה. 
יחד, בביאור דברי  ואם כן, כיצד זה משתמש האבודרהם בב' טעמים אלו 

בעל הלכות גדולות?
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ז. אלא מה משמע שהאבודרהם סובר, שבשביל להתחייב בתפילת הדרך 
זקוקים לב' תנאים: )א( שהמקום שבו הולך יהי' נקרא "דרך". )ב( שיהי' בו 

"סכנה".

מתפללים  אין  פרסה  שבפחות  הדין,  באמת  ייצא  שיטתו  לפי  כן  ואם 
התנאי  רק  קיים  שאז  מאחר  בסכנה,  המוחזק  במקום  אפילו  הדרך  תפילת 

השני –"סכנה", אבל התנאי הראשון אינו קיים – כי אין כאן "דרך".

ולפי זה נמצא, שמסקנת הט"ז הנ"ל שבמקום סכנה אומרים תפילת הדרך 
גם בפחות מפרסה, היא רק על פי דעת הרא"ש ורבינו יונה הנ"ל, מה שאין 

כן לדעת אבודרהם.

הראגצ'ובי נמשך אחר דעת האבודרהם, והרבי דוחהו מאחר שלא נפסק כן 
להלכה

ח. ועל פי זה אפשר אולי לבאר את דברי הראגצ'ובי:

שיסוד סברתו מדוע בנסיעה במטוס אין אומרים תפילת הדרך – משום 
שהנסיעה בשמים אינה נקראת "דרך" – הוא בדעת האבודרהם הסובר שחיוב 
תפילת הדרך הוא רק כשקיימים ב' תנאים: )א( שהיא "דרך", )ב( שיש בה 

"סכנה".

שלכן, למרות שגם נסיעה בשמים היא בוודאי "סכנה", מכל מקום מאחר 
שאינה נקראת "דרך" על כן אין לומר בה "תפילת הדרך".

כנראה משום  הוא  גדול",  עיון  ב"צריך  דבריו  דוחה את  ומה שהרבי  ט. 
שהט"ז כבר פסק להלכה כהרא"ש ורבינו יונה, שעיקר תפילת הדרך היא על 

ענין ה"סכנה", ואין צריך שיהי' בה גדר "דרך" דווקא.

ואף שברכה זו נקראת "תפילת הדרך", מבאר הרבי שאין הכוונה  י. 
שצריך שיהי' למקום זה גדר הלכתי  של "דרך", אלא "דרך" היינו  כל מצב 
של )בלשונו הנ"ל( "עקירה ממקומו והליכה שלא בעיר" כשיש בזה "סכנה". 
ועל כן פשוט, שגם בנסיעה בשמים )במטוס( יש לומר תפילת הדרך, מאחר 

שזוהי נסיעה "שלא בעיר", ויש בה "סכנה".
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יא. והנה בשו"ת ישכיל עבדי כתב, שבזמנינו שגם בתוך העיר יש "סכנה" 
בדרכים, מחמת התנגשויות המכוניות וכו', ראוי לתקן לומר תפילת הדרך 

גם בתוך העיר.

יב. אך מדברי הרבי הנ"ל משמע שלא כדבריו, כי אף שאמנם הרבי אינו 
אלא  דווקא,  "דרך"  של  גדר  שיהי'  שצריכים  הראגצ'ובי  דברי  עם  מסכים 
העיקר הוא ה"סכנה", אך מכל מקום הרבי מדגיש שלא די בסכנה בלבד, אלא 

צריך שזה יהי' גם "שלא בעיר".

יג. כלומר, מה שהרבי שולל את דברי הראגצ'ובי, היינו שאין צריך גדר 
הלכתי   של "דרך" )דהיינו שיעור "פרסה" ולא "בשמים"(, אלא די שמקום 
זה נקרא "דרך" בלשון בני אדם, ו"דרך" בלשון בני אדם היינו, דרך המוליכה 
"רשות  נקראים  העיר  שבתוך  הרחובות  כל  שאין  )מה  דווקא  לעיר  מעיר 

הרבים" ולא "דרך"(.

ונמצא לפי זה שה"ישכיל עבדי" הבין בדברי רבינו יונה )שכמותו  יד. 
נפסק להלכה כנ"ל(, שכל ענין תפילת הדרך הוא רק הסכנה,  ועל כן כתב 

שבמקום סכנה יש לומר תפילת הדרך אפילו בנסיעה שבתוך העיר. 

גם  שלכן  העיקר,   היא  הסכנה  יונה  שלרבינו  שאף  מבין,  הרבי  ואילו 
במקום שאינו בגדר ההלכתי  ד"דרך" )דהיינו פחות מפרסה( אם יש שם סכנה 
אומרים תפילת הדרך; אך מכל מקום, מאחר שחז"ל תיקנו תפילה זו על ענין 
ה"דרך", על כן צריך שמקום זה יהי' נקרא "דרך" )על כל פנים בלשון בני 

אדם(, ולכן דווקא במקום סכנה "שלא בעיר" אומרים תפילה זו.

העולה מהנ"ל:

גם  אומרה  כן  ועל  לעיר,  שמחוץ  הסכנה  ענין  על  הוא  הדרך  תפילת  עיקר 
בדרך הפחותה מפרסה אם היא מוחזקת בסכנה, וכן אומרה בנסיעה במטוס.

דווקא  שנתקנה  מאחר  סכנה,  במקום  אפילו  אומרה  אינו  העיר  בתוך  אבל 
במקום הנקרא )בלשון בני אדם( "דרך", דהיינו מחוץ לעיר.



הוספה

המקור ההלכתי להכרזת הקודש
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"
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פתח דבר

ואנ"ש  התמימים  דהערות  י"ב(  )גיליון  ה'תשס"ט  השבועות  חג  בגילון 
דישיבתינו הקדושה, נוספה "הוספה" בענין הכרזת הקודש "יחי אדוננו מורנו 

ורבינו מלך המשיח לעולם ועד",

ומפני חשיבות הדברים, מצאנו לנכון להדפיס כאן, שוב, "הוספה" חשובה זו, 
לזרוז ההתגלות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהרה יגלה אמן כן יהי רצון. 

ונחתום בהכזת הקודש זו "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

המערכת

ברצוני לבוא בשורות אלה, בעניין שלצערנו הרב הננו עסוקים בו משך 
ריבוי זמן, ואף מי שלא יסבור כמוני, הרי "תורה היא ללמוד אני צריך".

והוא בעניין אמירת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד )ולא 
אתבסס רק על שיחות ומעשה רב כו', שהרי היו כו"כ שניסו לומר בזה דברים 

בכל מיני אופנים. ואכ"מ(.

לפני שאפתח בעניין, אקדים בזה ג' הקדמות:

•

 א
עיון בדברי הרמב"ם – אין אדם יודע איך יהיו הדברים

האמנם גם כשיארע הדבר בפועל גם אז לא ידעו?

דברי הרמב"ם בסיום ס' היד החזקה )פי"ב ה"ב( "וכל אלו הדברים
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וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הן אצל

הנביאים..."

והשאלה הפשוטה היא: האם כשיגיע הזמן, ידעו או לא?

הנה בודאי כשיגיע זמן בו יקויים "והיה ה' למלך על כל הארץ גו'", ונכון 
יהיה הר בית ה'... ונהרו אליו כל הגויים גו'", ומוכח שבודאי יהיה זמן שבו 
כל ישראל ואפי' אומות העולם יכירו )עד לבע"ח ש"לא ירעו ולא ישחיתו גו' 

כי מלאה הארץ דעה"(.

משך זמן, אירועים הקשורים באופן  אמנם נראה מכו"כ מקומות שיהיה 
ישיר עם הגאולה האמיתית והשלימה, ואעפ"כ יהיו אנשים גדולים וטובים 

שלא ידעו לקשר אותם לגאולה.

ואביא בזה כמה מקורות בודדים.

1. דברי הרמב"ם עצמן בהלכה שלאחרי זה: "בימי המלך המשיח כשתתיישב 
מלכותו ויתקבצו אליו כל ישראל".

היינו שיש זמן בימות המשיח שהוא עדיין לפני שתתיישב מלכותו, ולפני 
שיתקבצו אליו כל ישראל.

2. הדבר מפורש במפרשי דניאל )בסופו( על הפסוקים "ואני שמעתי ולא 
אבין ואומרה אדוני מה אחרית אלה.. ויאמר לך דניאל כי סתומים וחתומים 
)שלכאורה  יבינו"  והמשכילים  כל רשעים  יבינו  ולא  קץ..  הדברים עד עת 
מכאן הוא מקורו של הרמב"ם )שכתב "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע 

אדם איך יהיו עד שיהיו" הנה גם דניאל, שהמלאך עצמו אמר לו

מה יהיה – שואל שהוא לא הבין את הדברים. והמלאך אינו מפרש, רק 
אומר לו בפירוש דע לך ש"סתומים וחתומים הדברים עד עת קץ"(.

ומה יקרה בבוא "עת קץ", האם אז יבינו את מה שנאמר מקודם או לא? 
הנה רש"י פירש והמשכילים יבינו אותה בבא עת קץ", ועד"ז פי' האבן עזרא 
הרי  אלו  היינו שלדעות  המלאך",  רמיזות  המשכילים  יבינו  הקץ  בעת  "כי 

)לפחות בהתחלה( רק המשכילים יבינו )וכן משמע בפירוש בלשון הנביא(.
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היינו שלדעתו  להבין"!  הכל  יתחכמו  הקץ  "אבל בבא  פי'  המצו"ד  ברם 
כולם יבינו.

כדעת  זמן  ויהיה  רש"י  כדעת  זמן  שיהיה  או  מהב',  א'  לומר  ובהכרח 
המצו"ד )וכנ"ל שמוכרח להיות זמן בו כולם ידעו(. או שהכוונה בפי' המצו"ד 
ש"יתחכמו הכל להבין" היינו כל מי שיחפש לדעת בהתאם למקורות )ולא 
כולם ממש( )שאם לא תאמר כן יקשה על המצו"ד מהמפורש בכתוב שאומר 

"והמשכילים יבינו"(. ואולי שני האפשרויות אמת.

ג. בפסיקתא רבתי דרב כהנא פרשה ל"ה שמחלק את מצב עם ישראל 
באופן כללי לג' קבוצות, והם:

במשנה  מאמין  וצהרים  ובוקר  ערב  הישועה  את  שחמדו  "אבילים  א( 
ראשונה. . כל רואיהם יכירום אלו אבלי ציון" "אבלי ציון שהשפילו את רוחם 
ושמעו את חרפתם ושתקו ולא החזיקו טובה לעצמם. . אבלים זכוהו שהודו 

בו".

ב( "צדיקי הדור שמסלקים תפילתם ומניחים אותם על ידי הארץ ואומרים 
לפניו רבונו של עולם לא יפה עשינו כל השנים כצאן תעינו..."

ג( "צרה גדולה מישראל שמבזין אותן ומלעיגין עליהן "ושחקו עליו פושעי 
ישראל. . שמא משיח נגוע..."

והיינו, שמחלק לג' סוגים "אב לי ציון" המבקשים את הגאולה – והם אלה 
שזכוהו והודו בו. צדיקי הדור – שמקיימים מצוות וכו' )ובפסיקתא משמע 
יותר שענינם הוא לימוד התורה(, ודרגה שלישית פושעי ישראל – ששחקו 

עליו.

4. ועד"ז בפרקי היכלות פל"ו "ואלה שאינם מאמינים בו קוראים למאמינים 
בו בשם משומדים ועוד דברים שאין האוזן יכולה לשמוע...",

יהיו  ובודאי  שלבים,  כמה  יש  משיח  בביאת  שבודאי  הנ"ל  מכל  המורם 
כאלה  ויהיו  מוקדמים,  בשלבים  עכ"פ  או  בתחילה,  בזה  שיכירו  יהודים 
שנמצאים  כאלו  ויהיו  יותר.  מאוחרים  בשלבים  רק  בזה  שיכירו  )צדיקים( 
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במצב של "שחקו עליו", רח"ל, וקוראים למאמינים בו בשמות גנאי חמורים 
ביותר. 

 ב
היחס למי שאומר סתומים וחתומים הדברים 

בזמן שאפשר לדעת

ונצרכה  שנאמרה  בנבואה  אומר  יב(  יא,  פסוקים  )פכ"ט  הנביא  ישעיה 
לדורות "ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו אל היודע 

ספר לאמור קרא נא זה ואמר לא ידעתי ספר".

ופי' במצו"ד "ותהיה לכם חזות הכל. לכם היו כל נביאות של דברי ה', כמו 
דברי הספר החתום, אשר אם יתנהו אל היודע לקרות, ויאמרו לו קרא נא זה, 
וישיבו הוא לאמור לא יכול לקרות – כי חתום הוא, והנה מוצא עילה ותואנה 
לפי שאין רצונו לקרות, כי אם יהיה רצונו לקרות היה משיב פתח החותם 
ואקראנה. וכן החכמים שבכם אומרים הלא יש בדבר ה' דברים חתומים, ולזה 
לא יתנו לב עליהם, ואם היו חפצים בהם היו אומרים להנביא פרש לנו הדבר 

החתום". עכ"ל.

)ומה סתום יותר מהקץ? שגם אותו פירש לנו הנביא, ובפרט כשהרבי מלך 
המשיח שליט"א השמיע בפירוש "ענווים הגיע זמן גאולתכם"(.

ובהמשך מצו"ד: "וניתן הספר. וכאשר ניתן הספר אל אשר לא ידע לקרות 
ספר, ישוב לומר לא ידעתי לקרות אף אם היה פתוח – וכן הכסילים שבכם 

אומרים אין אנו מבינים, אף הדברים המפורשים לנו ואמרו לחכמים".

ועד"ז פי' ברד"ק. ]ורש"י פי' באופן אחר[.

הסתומים  עניינים  לפתוח  שבמקום  החכמים  על  הנביא  מתלונן  ומ"מ 
ולבדוק האם הדבר מתאים לדברי הנביאים וחז"ל, אומרים החכמים שהדברים 
סתומים, והמון העם טוען "לא ידעתי ספר" לכו לחכמים. ]והוא מלבד הנז' 
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לעיל בדברי הפסיקתא כיצד ירגישו אותם צדיקים אח"כ, שברוב צער יהיו 
במצב של "מסלקים תפילתם, ומנחים אותם על ידי הארץ, ואומרים לפניו 

רבונו של עולם לא יפה עשינו כל השנים, כצאן תעינו..."[. 

 ג
למי הדברים אמורים

דברים אלו נכתבים למי שרוצה כמוני )או יותר ממני( לראות משיח כאן 
למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו. 

ושאלתו היא רק האם נכונה היא דרך זו או לא ]ולא לליצני הדור שמוזכרים 
בפסיקתא )הובא לעיל( בשם "פושעי ישראל ששחקו עליו" כו'[.

לאחר כל הנ"ל אפתח בדברי.

•

 א
יחס למדרשים סותרים

הרי אין ספק שעל כל עניין ומדרש שאביא, יהיה מי שיוכל להביא גם 
מדרשים חלוקים והפכיים וכו' ובכל זאת על יסוד המבואר ב"היום יום" )ו' 
שלהם  החיבורים  עשו  בכלל,  והם  והש"ך,  הט"ז  עד  המחברים  שכל  שבט( 
ברוה"ק. א"כ הרי בוודאי גם על מדרשים אלו ישנו החיוב דלימוד כל התורה 
כולה עד ליגעת ומצאת כו', ליישב סתירתם. או שנאמר שתלוי בזכו לא זכו. 
או שחלק היה וחלק יהיה בעתיד, או שמר אמר חדא ומר אמר חדר ולא פליגי 
אבל ודאי שאינה מחלוקת במציאות, שהרי אצל כולם היה "רוח ה' דיבר בי 

ומלתו על לשוני".
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והן אמת שא"א לדעת )בבירור בצורה מדויקת מה יהיה הסדר לעתיד – 
בדברים שטרם אירעו - ( וכמו שפסק הרמב"ם "וכל אלו הדברים וכיוצא בזה 
אין האדם יודע איך יהיו עד שיהיו", אבל על העבר דברים שכבר ארעו, הרי 

וודאי שצריך ללמוד בהתאם לכללים שהתורה נדרשת בהן.

 ב
מקור אמירת דוד מלך ישראל חיי וקיים

בסנהדרין דף לח עמוד א' מובא ששני בני ר' חייא, יהודה וחזקיה, אכלו 
אצל רבי ולא אמרו דבר, רצה רבי שהם יאמרו דברי תורה וציוה "אגברו 
חמרא אדרדקי" )- שישקו אותם יין(. כיוון ששתו, אמרו שיש שתי משפחות 
בעם ישראל שהן אלו שמעכבות את הגאולה. ובלשונם: "אין בן דוד בא עד 
שיכלו שני בתי אבות מישראל ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ 
ישראל שנאמר "והיה )מושיען של ישראל למקדש, רש"י( למקדש, ולאבן 
נגף ולצור מכשול )סלה מכשלה יהיה לשני בתי ישראל, רש"י( לשני בתי 
ישראל", אמר להם רבי )שהיה משיח שבדור( קוצין אתם מטילין לי בעיני 
)שאתם אומרים שבגללי מתעכבת הגאולה(, אמר לו ר' חייא: אל ירע בעינך.. 

יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא סוד".

ובחדא"ג והלכות על אתר "...ומבואר בסוד עיבור החודש וע"פ מ"ש בפ"ב 
פתק  קלא  שקל  דכ"ט  בצפרה  קאים  דהוה  לסיהרא  חזיא  חייא  רבי  דר"ה 
בה ואמר כו' זיל אכסי, א"ל רבי לר' חיי אזיל לעין טב וקדשיה ושלח לי 
מלכות  לו  שדומה  העיבור  בסוד  והכוונה  וקיים  דוד מלך ישראל חי  סימנא 
בית דוד כמ"ש במדרשות, שכמו שהלבנה אחר שנתמלא.. תתחיל לחסר.. עד 
שתתחסר לגמרי ואחר כך מחדשת באורה, כן אחר שתכלה מלכות בית דוד 
לגמרי.. שוב יתחדש מלכותו, ולזה כיוון שכיסוי הלבנה הוא סימן לרבי שהיה 
נשיא .. לא רצה לומר כן זיל איכסי ]כלומר , רבי לא רצה לדבר על מצב של 
"איכסי", המעתיק[ ... ועל כן אמר לרבי חייא דלקדשיה אז ע"פ אותו הכיסוי 
... ולזה אמר ליה שלח לי סימנה דוד מלך ישראל וכו' ר"ל דאף שהכיסוי הוא 
סימן רע לנשיאות .. הנה מצד אחר הוא סימנא טבה דדוד מלך ישראל חי 
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וקיים שאחר שיכלה הנשיאות יתחדש מלכותו ויצמח קרן דוד וע"כ אמר זיל 
לעין טב ]ואולי רמז בזה, שיצטרכו לעיין ולהסתכל היטב, המעתיק[ וקדשיה 
... דאחר שיכלה ממשלתו לגמרי, אז יתחדש מלכותו .. והיה רבי מיצר ע"ז". 

עכ"ל.

 ג
הנפק"מ מהנ"ל

המורם מהנ"ל הוא כמה חידושי הלכות:

1. שעיקר אמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים" –בכל הדורות קאי דווקא 
על הזמן בו יהיה הכיסוי!

עליו  המשיח,  במלך  דווקא  אלא  עצמו,  המלך  בדוד  מדבר  שאינו  ז.א 
אומר הפייט "איש צמח שמו – הוא דוד בעצמו" ]וכן מפורש במאמרי אדה"ז 
נביאים, ד"ה למרבה המשרה שאומר )בתחילת ד"ה הנ"ל( "משמע שכסא דוד 
ומלכותו הוא עד עולם, וגם אנו אומרים בקידוש לבנה דמ"י חי וקיים, והלא 
מבואר בכתובים ובמארז"ל שדוד לא חי כ"א שבעים שנה והן שבעין שנין 
דשאילין מא"ק שהוא אדם הראשון.. אך העניין הוא דמה שאומרים דוד מ"י 

חי וקיים קאי על משיח בן דוד[. 

2. "אחר שתכלה מלכות בית דוד לגמרי...שוב יתחדש מלכותו". )וא"כ הרי 
א'. תתחדש מלכותו שלו. ב' שדווקא זהו הזמן!(.

3. "הוא סימן לרבי" )!(

4. "לקדשיה אז ע"פ אותו הכיסוי".

5. )אמת נכון הדבר ש"היה רבי מיצר על זה"(.

 ד
מעט מענייני קידוש לבנה

המקור לענין זה בשו"ע
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בדרכי משה לטור או"ח סי' תכ"ו מביא בשם הבחיי "שנוהגין לומר אחר 
קידוש לבנה דוד מלך ישראל חי וקיים משום שמלכות בית דוד – נמשל לירח 
ועוד יש לו טעם ע"פ הקבלה .. ודע כי כל עניינים שצריכין להיות בשמחה 
בקידוש החודש ועניין הריקודים יש לו סוד גדול בדבר הקבלה .. שכולם הם 
עניינים שמחת נישואין שהאשה חוזרת ומתקדשת לבעלה כמ"ש לעיל סימן 

תי"ז .. והוא סוד קידוש החודש והמשכיל יבין".

וכן הביא בשו"ע סי' תכ"ו סעיף ג' בהגה"ה )ומזכיר שהוא מהבחיי ודעת 
עצמו. ודבר פלא שלמרות שהוא דעת הרמ"א ולא נזכר בטו"ר ובב"י ובמחבר 
ושאר נושאי כלי הטו"ר מ"מ הוא מנהג פשוט גם בין אחינו בנ"י הספרדים 
שאומרים בקידוש לבנה ג"פ "דוד מלך ישראל חי וקיים"(. ובביאור הלכה 
מציין עיין בפר"ח שכתב שיש לזה סמך מפר' ב' דר"ה דא"ל ר' לר"ח זיל לעין 
טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי וקיים וע"ש בפרש"י 

)שהביא שמלכות ב"ד נמשלה לירח מהפסוק כירח יכון עולם(.

והמעיין בשיחות המוגהות מש"פ נח תשנ"ב וש"פ תולדות תשנ"ב יוכח 
הנ"ל  בודאי שכ"ק אדמו"ר שליט"א למד פשט בהרמ"א כדברי המהרש"א 
)אף שכדברי החדא"ג הנ"ל "לא רצה הוא לומר כן..."( אלא שהאריך ביותר 
במשל אודות כיסוי לבנה וקיצר בהנמשל ד"מלכות בית דוד" שנמשל ללבנה 
והרי  ]ביחס למשל הלבנה[ ש"נראה כמו שאינו במציאות"  ומ"מ הדגיש   .
תורה אמרה שתפקיד הלבנה הוא "להאיר על הארץ" וא"כ כשאינה מאירה 
הרי נראה כמו שאינו במציאות, ואח"כ דיבר שכן הוא במלכות ב"ד שנמשלו 

ללבנה, אלא שקיצר בהנמשל. )הובא לקמן בפנים(.

וכן כתב המהר"ץ חיות )ר"ה דף כה עמוד א'( שזה שאומרים בקידוש לבנה 
דוד מלך ישראל חי וקיים הוא על פי הגמרא הנ"ל שמלכות בית דוד נמשלה 
הלבנה  כיסוי  זמן  על  שאמר  חייא  ור'  דרבי  הנ"ל  מעשה  ומטעם  ללבנה 

שיקדש החודש וישלח הסימן דדוד מלך ישראל חי וקיים.

וע"פ כל הנ"ל שחידוש מלכות ב"ד וחידוש הירח הוא אותו העניין ממש, 
הרי נוכל מקידוש לבנה ללמוד כמה עניינים בנוגע לחידוש מלכות בית דוד:
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לא  הירח  שאצל  שכמו  אומרת  זאת  כמותה,  להתחדש  עתידים  שהם   .1
יתחיל החודש הבא לפני שיעלם הירח הנראה מהחודש הקודם, כן אצל משיח 
צדקנו לא תהיה הגאולה כל זמן שלא יהיה הכיסוי דמלכות בית דוד )כנ"ל 
מדובר בדברי בני ר' חייא והמהרש"א ועד"ז משמעות דברי הדרכי משה בסי' 

תכ"ו ומפרש שמדבר על הגאולה, וראה גם רש"י קרוב לסוף ס' דניאל(.

2. ההכרזה ג"פ דוד מלך ישראל חי וקיים.

3. "ודע כי כל עניינים שצריכין להיות בשמחה .. ועניין הריקודים יש לו 
סוד גדול..".

4. יש נוסחאות שמוזכר גם הפסוקים הבאים )וכן הוא נוסח גם רבינו הזקן 
בסידורו(: קול דודי הנה זה בא .. הנה זה עומד אחר כתלנו .. ]והרי פשוט 
ומציץ מהחרכים  בין החלונות  גם אם משגיח  הרי  שאם עומד אחר כתלנו 

עדיין אי אפשר לראותו..[

5. ולהעיר גם מהפסוק הנמצא בסדר קידוש לבנה )בסידור אדמו"ר הזקן(: 
ג,  מהושע  הוא  זה  שפסוק  אמן".  מלכם.  דוד  ואת  אלקיהם  ה'  את  "ובקשו 
ה, ופי' המצו"ד "וגם בקשו את מלך המשיח הבא מזרע דוד ומעמו יבקשו 
גודל האחריות  ורד"ק  פירוש רש"י  גם  ימשול בהם")וראה  הוא  כי  שאלתם 
שבזה(, וכן פי' בתרגום עה"פ מי ינתך כאח לי )שה"ש ח, א'( שמשיח יתגלה 

לבני ישראל והם יבקשו ממנו שיבוא עימהם לירושלים.

 ה
שיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח

"ואמרתם יחי המלך"

בב' ניסן ה'תשמ"ח דיבר הרבי נשיא דורנו מלך משיח שליט"א שיחה שיש 
הרבי  ע"י  מוגהת  לאור  יצאה  )והשיחה  כה  ישירה למבואר עד  לה שייכות 

עצמו(, ואלה דבריו )סעיפים ד' ה' ו' וי"ב(:

מציאותו של המלך תלויה בעם.. פועלים הם המלכת המלך.
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"וכמודגש גם בהכתרת המלך שהעם מכריזים "יחי המלך")כפי שמצינו גם 
במלכות בית דוד( שבזה מודגש גם שפעולת העם היא בחיי המלך, חיים של 

מלך.

"עפ"ז מובן גם בנדו"ד .. אנשי הדור פועלים הוספה בעניין החיים אצל 
נשיא הדור. כאמור לעיל בענין הכרזת "יחי המלך". 

"ובאותיות פשוטות:

"לאחרי שישנה השלימות ד"חיים" שנה לנשיאות של נשיא הדור צריך 
להיות הוספה עיקרית בעניין החיים )גם( עפ"י פעולת העם שמכריזים "יחי 
המלך" שתוכנה של הכרזה זו – שכבר הגיע הזמן דהקיצו ורננו דוד מלכא 

משיחא!

"וזהו גם מה שמרעישים בעקבתא דמשיחא על דבר הצורך להכריז "עד 
מתי" שעי"ז מקרבים ומזרזים את הגאולה – די"ל שנוסף על הצפייה הבקשה 
והדרישה על הגאולה.. יש בהכרזה זו גם התוכן דעניין ההכתרה – "יחי המלך" 

שעי"ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא. 

"ויש להוסיף שאצל מלך המשיח שייכותו לכאו"א מישראל – לכן בכוחו 
ויכולתו דכאו"א מישראל לפעול העניין ד"יחי המלך"

".. והמעשה הוא העיקר: יש לסיים ולהשלים מעשינו ועבודתנו – כולל 
גם הבקשה והדרישה "עד מתי?", וההכרזה "יחי המלך" דוד מלכא משיחא 

בזריזות הכי גדולה.

".. שעי"ז פועלים כביכול ה"אחישנה" הזריזות אצל הקב"ה".

 ו
על איזה זמן מדובר?

כשנמצאים בצער הכי גדול

שם בשיחה בסעיף ח' מדגיש שמדבר בזמן של הנשיא דנתנאל בן צוער, 
"צוער הוא גם מלשון צער, אשר הצער הכי גדול הוא צער הגלות". 
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היינו שמדבר במצב בו קשורים לצער הכי גדול )וכדומה שהוא די פשוט 
שאצל כל תלמיד הקשור לרבו אין צער יותר גדול מאשר המצב שלאחרי כ"ז 
אדר ה'תשנ"ב ועוד יותר מאז ג' תמוז ]וכפי שנמצא בהלכה שתלמיד שגלה 
מגלים רבו עמו – "לפי שחיי בעלי החכמה ומבקשיה" אינם חיים בלעדיה 
ונגזר עליו עונש גלות ולא עונש מיתה. ואכ"מ[ והאם פלא הוא שמנסה כל 

מה שביכולתו כדי לזכות לשנות את המצב?(

 ז
הדמיון למולד הלבנה

וכמה דיוקים ושאלות בסיבת הדמיון למולד ממש

בשיחת ש"פ תולדות ה'תשנ"ב )מוגה( יש בזה עוד כמה פרטים שלכאורה 
גודל  שמפני  אלא   , להנ"ל  בשייכות  להלכה  בנוגע  מהם  ללמוד  מה  יש 
האריכות עד עתה לא אאריך בזה, והרוצה לעיין יוכל לעיין בהשאלות ומהם 

יראה ענייני פלא בהנוגע להמדובר לעיל. 

)בסעיף ב' ואילך( "עניינו הכללי של ראש חודש מודגש בשמו – "ראש 
חודש": חודש מלשון חידוש על שם החידוש דמולד הלבנה, שלאחרי שהולכת 
ומתמעטת עד שמתעלמת ומתכסה לגמרי נעשית ההולדה שלה באופן של 
החסרון  ידי  שעל  מושבך"  יפקד  כי  "ונפקדת  הכתוב  ובלשון  התחדשות. 
ד"ונפקדת",  הזכרון  נעשה  הלבנה,  וכיסוי  העלם  בדוגמת  מושבך",  ד"יפקד 

בדוגמת מולד הלבנה מחדש. 

".. ועניינו בעבודתם של ישראל שדומין ללבנה ומונין ללבנה )ראה סוכה 
כט, א. בראשית רבה פרשה ו, ג. אור התורה בראשית ד, סוף עמוד ב' ואילך. 
 – א[(  מב,  ]סנהדרין  לבנה  קידוש  )נוסח  כמותה  להתחדש  ועתידים  ועוד( 
שנעשה  להחידוש  ועד  ישראל,  של  עבודתם  ע"י  בעולם  שנעשה  החידוש 
בישראל עצמם , שע"י עבודתם בעולם מתעלים לדרגא נעלית יותר מכמו 
לפני ירידתם למטה –כפי שיתגלה בפועל בגאולה האמתית והשלמה" )"דוד 
מלך ישראל חי וקיים" ]נוסח קידוש לבנה, ראש השנה כה, א[ שדוד ומלכתו 
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נמשלו ללבנה ]פירוש רש"י ראה השנה שם. רמ"א אורח חיים סימן תכ"ו 
סעיף ב[. 

"ויש להוסיף בביאור השייכות דגאולתם של ישראל  ד':  וממשיך באות 
אינו  דלכאורה  כמותה"(  להתחדש  עתידים  )"שהם  הלבנה  )מולד(  לחידוש 

מובן:

"מצינו במדרשי חז"ל ששלימותם של בני ישראל בזמן )דוד ו( שלמה היא, 
על דרך ובדוגמת מילוי ושלימות הלבנה – "הלבנה בראשון של ניסן מתחלת 
להאיר וכל שהיא הולכת מאירה עד ט"ו ימים ודיסקוס שלה מתמלא ... כך 
ישראל ט"ו דור מן אברהם ועד שלמה אברהם התחיל להאיר... כיוון שבא 
שלמה נתמלאה דיסקוס של לבנה שנאמר "וישב שלמה על כס ה' למלך" 

]שמות רבה פרשה טו, כו[ "קיימא סיהרא באשלמותא".

"וכיוון שבגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו "מבית דוד ומזרע 
שלמה" יהיה מעמדם ומצבם של בני ישראל בתכלית השלימות )עוד יותר 
מהשלימות שהייתה בזמן דוד ושלמה( – שייך ומתאים יותר הדמיון למילוי 
ושלימות הלבנה, ולא למולד הלבנה )בראש חודש( שזה עתה נתחדש אור 
ומציאות הלבנה ]דכיון שתכלית בריאתה "להאיר על הארץ" )בראשית א, טו 
– יז( הרי כשאינה מאירה על הארץ )ברגע שלפני המולד(, הרי זה כמו שאינה 
והכיסוי  ההעלם  )לאחרי  בלבד  נקודה  של  באופן   ])49 הע'  )שם  במציאות 
לגמרי – ברגע שלפני המולד( שלא בערך למילוי ושלימות הלבנה באמצע 
לבוא  לעתיד  הלבנה  אור  ושלימות  למילוי  בערך  שלא  ועכו"כ   .. החודש 

כשיהיה "אור הלבנה כאור החמה ... כמו שהיתה קודם מיעוטה"?!

דוד  ע"י  והשלימה  האמיתית  הגאולה  של  שבהדמיון  לומר,  צריך  "וע"כ 
במולד  שיש  יתרה  מעלה  מודגשת  הלבנה,  וחידוש  למולד  משיחא  מלכא 
מלכא  דוד  ע"י  לבוא  העתידה  ובגאולה  ושלימות,  מילוי  לגבי  גם  וחידוש 

משיחא "שהם עתידים להתחדש כמותה", כדלקמן. 
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 ח
השייכות כפי שהיא עדיין למעלה מגילויים 

בדומה לתינוק הפונה לבורא עולם עצמו באופן שלמעלה מהבנה • איך 

יהודי צריך להתכונן? • ומה פעולת ההכרזה?

ובביאור הדבר מאריך בסעיפים ה – ח שכאשר תינוק פונה לקב"ה הרי 
כוונתו היא לעצמותו ומהותו של הקב"ה כפי שהוא למעלה מדרגות ותוארים. 
מהותו ועצמותו יתברך ממש. עד שגם גדולי ישראל הדגישו "אני מתפלל 
לדעת זה התינוק", ואינו יודע מהי מציאותו, כי אם שישנה מציאות. ולאמיתו 
שגם  כיוון  "דבר",  או  "ענין",  "מציאות",  עליו  לומר  אפשר  אי  דבר,  של 
בתיבות אלו יש תוכן וגד מסויים , ורק מפני שמוכרחים להשתמש בביטוי 

מסויים )כיוון שרוצים לדבר אודותם( משתמשים בלשון "מצוי". 

כתוצאה מכך, גם הקשר שבין התינוק להקב"ה הוא מצד עצם הנשמה, ולא 
רק מהבנה והשגה )או מהכוחות הנעלים(.

וכך צריך להיות אצל כל יהודי שתיכף ומיד כשניעור משנתו אומר "מודה 
אני" שהוא מתקשר עם הקב"ה למעלה מההבנה וההשגה, ורק אחר כך מתחיל 
גם ההתבוננות, אריכות התפילה, עד ל"הנהג בהם מנהג דרך ארץ" לעשות 

לו יתברך דירה זו בתחתונים. 

]וממשיך בסעיף ט' ואילך[ "ע"פ האמור לעיל יש לבאר גם תוכן החידוש 
עתידים  "שהם   – משיחא  מלכא  דוד  ע"י  והשלימה  האמיתית  שבגאולה 
להתחדש כמותה, בדוגמת החידוש דמולד הלבנה דווקא, ולא בדוגמת מילוי 

ושלימות הלבנה:

"העילוי דמולד הלבנה לגבי מילוי ושלימות הלבנה – שמילוי ושלימות 
דמולד  המעלה  כן  שאין  מה  הגילויים(,  )בחינת  להאור  בנוגע  הוא  הלבנה 
הלבנה היא )לא בנוגע לאור, כיוון שזה עתה מתחילה להאיר, אלא( בנוגע 
למציאותה )עצם שלמעלה מגילוים(, שלאחרי ההעלם בתכלית ברגע שלפני 
זו )העצם  המולד, מתחדשת ומתגלה מציאותה של הלבנה: אלא שמציאות 



תות"ל קריות • 139

שלמעלה מגילויים( נמשכת ובא בפועל ובגילוי בהתגלות אור הלבנה מיום 
ליום עד למלוי ושלימות הלבנה. 

"..ודוגמתו בישראל התגלות עצם המציאות דישראל .. עצם הנשמה שהיא 
חד עם עצמותו ומהותו יתברך, ודבר זה חודר בכל כוחות הנפש".

ומאריך שכאשר מדובר על הכנה לגאולה האמיתית והשלימה הרי כל אחד 
צריך לעורר את עצם נפשו ]על דרך הלשון "מיד כשניעור משנתו יאמר 
מודה אני"[ ולדאוג שזה יחדור בכל פרט של קיום המצוות ועשיית טובה 

ליהודי וכו'.

ומסיים את השיחה: "ויהי רצון והוא העיקר – ש .. תבוא בפועל ובגילוי 
הגאולה האמיתית והשלימה, התחלת הגאולה ושלימותה, ע"י משיח צדקנו – 

"יעמוד מלך מבית דוד כו'" ..

"וכמרומז גם בסיום וחותם ההפטרה דשבוע שעבר ]פרשת חיי שרה[:

"ההפטרה דשבוע שעבר מסתיימת בהכרזה "יחי אדוני המלך דוד לעולם – 
נצחיות מלכות דוד שנמשכה במלכות שלמה, ששלימותה ע"י המלך המשיח 
שהוא "מבית דוד ומזרע שלמה, שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות מציאותו 

דמלך המשיח. 

ש"כל  עד  כו'..  פעולותיו  ע"י  כל  לעין  זה באה התגלותו  ולאחרי  זה  "וע"י 
השומע יצחק לי", ולא עוד אלא שבפועל גם על העולם הבא . "עד אשר 
ציון  בהר  מושעים  ועלו  שנאמר  המשיח"  "בימי  שעירה",  אדני  אל  אבוא 

לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה – תיכף ומיד ממש". 

 ט
קיצור מכל הנ"ל

ובמהרש"א  א(  )כה,  השנה  ובראש  א(  )לח,  סנהדרין  בגמ'  המעיין   .1
)לסנהדרין( וברש"י )ר"ה שם( וברמ"א או"ח סי תכ"ו, מוכח שמדמים מלכות 
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בית דוד )כולל מלכות המשיח( ללבנה, עד לדוגמת הכיסוי והעלם שלפני 
המולד והתחדשות שאחרי זה.

2. מטעם זה הנהיגו לומר בזמן קידוש לבנה דוד מלך ישראל חי וקיים 
)ויש שהייתה הוראה - ע"י רבי לר' חייא – לומר כך בזמן קידוש החודש ע"י 

הבי"ד, ועכ"פ בתור סי' שנעשה קידוש החודש בזמן דכיסוי הלבנה(.

שיכלה  שאחר  מעלה  בו  יש  רע,  עניין  בו  יש  כי  אם  עצמו  הכיסוי   .3
הנשיאות יתחדש מלכותו ויצמח קרן דוד )מהרש"א(.

4. אמירת "יחי אדוני המלך דוד לעולם" פועלת התגלות מציאות המשיח 
בעולם, ורק אחרי זה מתחילים פעולותיו )שיחת פ' תולדות ה'תשנ"ב על יסוד 
הרמ"א וכו' וגודל הדמיון למולד כמוכח מגמ' ופוסקים(. ובדומה לאמירת דוד 

מלך ישראל חי וקיים.

5. ישנה האפשרות לבחור בדרך של לעג וקלס מהנ"ל או להפסיק לאחוז 
בזה לבין להיות מאמינים משנה ראשונה .. )פסיקתא דרב כהנא וגם ברש"י 
דסוף דניאל משמע שיהיה מי שייתכן שחיכה, ואחר הכיסוי, הרי .. "אשרי 

המחכה"(.

6. אין מקום להטענה שאין ממש בדברים אלו )כנ"ל בארוכה סעיף א'(.

7. עיקר אמירת יחי המלך הוא בזמן של צער הכי גדול על אורך הגלות 
)כנ"ל סעיף ח'(.

8. אמירת יחי המלך מזרזת הקיצו ורננו שוכני עפר של הרבי הריי"ץ עד 
להקיצו ורננו דדוד מלכא משיחא )שיחת ב' ניסן תשמ"ח. וכמשמעות דברי 
רבי לר' חייא לקדשיה ע"פ אותו כיסוי ושלח ליה סימנא דוד מלך ישראל חי 

וקיים כמובא במהרש"א(.

 י
מקונטרס "הלכתא למשיחא"
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יוסף  הרב  מדין  על  יושב  וכו'  הרה"ג  של  למשיחא"  "הלכתא  בקונטרס 
צריך  אינו  הנה מלך המשיח  הלר, האריך דלשיטת הרמב"ם  הלוי שליט"א 
לא משיחה, ולא מינוי ע"י סנהדרין )שהרי משמעות דברי הרמב"ם שיתכן 
שהוא יעמיד סנהדרין בחזרה(, ומצוות מינוי מלך אצלו מתקיימת ע"י קבלת 
בתור  – שבא  – שם  בפכ"ב  וכן  –ח, שם.  ז  )סימנים  הציבור  ע"י  המלכות 

סיכום(.

ועפי"ז הרי יתכן שבאמירת "יחי המלך" מקיימים את המצוה )שהיא אחת 
מתרי"ג המצוות( דמינוי מלך.
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 יא
האם הודיעו גם באיזה דור?

בדברי הימים א' )ג, יא( כותב רש"י: "משלמה עד יואש ח' דורות, ולפי 
שראה דוד שהיה זרעו כלה בימי יואש ע"י עתליהו כדכתיב .. ותקם ותדבר. 
על לשון דבר – ע"י סם המוות, עמד דוד בתפילה ואמר זה המזמור למנצח 
על השמינית .. – על דור שמיני – הושיע ה' כי גמר חסיד וגו', ונמלט יואש 
הולכין  כולם  ובניו  שיאשיהו  דוד  שראה  דורות,  ח'  יאשיהו  עד  יואש  ומן 
לאבדון, זה נהרג וזה נקרו עיניו, והתפלל עוד על השמינית, על דור שמיני, 
ספר  ובכל  יהויקים,  בני  נשתיירו  תפילתו  ובשביל  תוכיחני,  באפך  אל  ה' 
תהלים אין יותר על השמינית אלא אלו שניים, ומיכנה )ס"א ומיהויקים( עד 

ענני שבעה שהוא מלך המשיח דכתיב וארו ענני שמיא" ..

הרי שרש"י כותב בפירוש שמשיח צריך להיות שביעי ]ואם כי אינו ברור 
כ"כ שביעי למה )היינו איך מתחילים לספור?( הנה זה יתכן לומר שהכוונה 
בפשטות שבעה צדיקים שמחברים את העולם עם הקב"ה או את הקב"ה עם 

העולם כדי לתקן עולם במלכות ש-ד-י[.

להתכסות  משיחנו  "שעתיד  יב(  )יב,  בדניאל  רש"י  כותב  זה  עם  וביחד 
אחר שנגלה וישוב ויתגלה, וכן מצינו במדרש רות וכן יסד ר' אליעזר הקליר 

)בסילוק יוצר פרשת החודש( ויתכסה מהם .."

הרי שמגלה בפירוש במקום א' שצריך להיות שביעי, ובמקום א' אומר 
שמשיח יתגלה ויתכסה וישוב ויתגלה.

נקוב שבעה  צמח  ויצמיח  אומר  ג"כ  רש"י  מציין  אליו  הנ"ל  בפיוט  וכן 
]ז.א. שמלבד שהוא שביעי באים אתו גם שבעת  יהו רועים שבעה  ואותו 
הרועים[, ויתכסה מהם.. וישוב ויגלה לעם קדושים, אשר עמו יהו מקדושים, 

ולא לעדרי צאן קדשים, עד..
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 יב
שאלה מדברי הרמב"ם

ואם נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו התורה

דברי  את  לתרץ  כדי  ורק  אך  נכתבו  לקמן,  המובאים  הדברים  הערה: 
בוודאי  אבל  ממנו,  הקשו  כמה  שראיתי  דלקמן,  מהרמב"ם  המקשנים 
שאומרת  כפי  מקומות[  בכו"כ  המובא  ]למרות  היא  האמיתית  שהמציאות 
התורה שדווקא על זמן זה נמצא החיוב לומר על המשיח "דוד מלך ישראל 

חי וקיים". 

בהלכות  הצנזור(  )השמטת  ה"ד  בפי"א  הרמב"ם  שואלים,  יש  שמעתי, 
מלכים כתב "ואם נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והריהו ככל 

מלכי בית דוד השלמים והכשרים ...", ואז טוענים שאין מקום לכל הנ"ל. 

אבל הרמב"ם עצמו בפירוש המשניות לסנהדרין פרק עשירי )ד"ה ועתה( 
לא  שלדעתו  הרי  מיתתו"  את  הנביא  ביאר  וכבר   .. ימות  "והמשיח  כותב 
רק שיהיה דבר זה אלא שהוא מבואר בנביא )וכבר נודע מחלוקת הרמב"ן 

והראב"ד בזה ואכ"מ(. ואיך יכתוב בספרו כ"כ להיפך ממש? 

ובהכרח לומר שגם לדעת הרמב"ם אין זה בהסתירה להנ"ל אלא אם נהרג 
בטלה ממנו החזקה )שהיתה עליו מקודם(. 

כלומר בהלכות אלו )דפי"א בהל' מלכים( רק בא לברר גדר "חזקת משיח" 
)היינו ע"פ מה נוכל לוודא שליהודי מסויים ישנו "חזקת משיח" ומתי נעשה 
ל"וודאי משיח"( וע"כ מביא את הסימנים ע"פ תורה לחזקת משיח, ובאיזה 

אופן בטלה חזקתו.

או  מן הקמים  יהיה  נכנס להסוגיא דש"ס סנהדרין אם משיח  אינו  אבל 
לא. ומה יהיה הסדר בזה, שעל זה כתב "אין אדם יודע איך יהיו הדברים עד 

שיהיו".

וי"ל זה גם מה שמדייק בלשונו כאן וכתב "ואם נהרג" ולא כתב ואם מת, 
שהוא לשון הרגיל ופשוט יותר )שהרי נהרג הוא מיתה דווקא באופן מסויים 
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ואינו נמצא אצל רוב בני האדם , אבל מיתה הוא מצוי ביותר, שרק יחידים 
נכנסו חיים לג"ע(. והטעם הוא פשוט, דמכיון שכתב קודם לזה שאצל משיח 
להיפך,  וינצח, הרי שאם לבסוף ראו שיהיה בדיוק  ה'  ילחם מלחמות  יהיה 
שאויביו ניצחו אותו ונהרג על ידם, הנה בזה מתבטלת חזקתו מאחר שזה 
היפך הנדרש על ידי פעולותיו )שיהיה "וינצח" ועל ידו יתרומם קרן ישראל 
ופעולה זו היא בסתירה ישירה לכל זה(. ועל דרך המובא בהמשך ההלכה )שם( 
שמי שענינו ופועלותיו הם היפך לגמרי מהמובטח בעניני משיח, הרי בוודאי 

שאינו משיח, וק"ל.

שהיא  וכנ"ל  שיהיה,  הסדר  על  מדבר  אינו  בזה  בהכרח שהרמב"ם  אבל 
גמרא ערוכה, ומהרש"א ושדי חמד )פאת השדה מערכת הא' אות ע'( ואדרבה 
מדגיש שם שהוא על ידי זכות גדול. וראה גם באור החיים הקדוש )במדבר 

כד, יז( על פסוק דרך כוכב מיעקב. בנוסף לכל המצויין לעיל. 

וכל זה היה אפילו אם היינו פוסקים בדבר זה כהרמב"ם. אבל כבר ידוע 
שהרמב"ן בשער הגמול נחלק על הרמב"ם ]עד שכתב "ראה שהרב ז"ל גזר 
הזה, שהרי משיח צריך להחיות  יתכן כדבר  וכתב שלא  עליו עונש מות"[ 
בעולם(  מות  של  מציאות  החל  )שממנו  הדעת  דעץ  החטא  ולבטל  מתים 
וכיצד יתכן שימות בהכרח שיחיה בחיים נצחיים, וכן הובא בקונטרס תורת 
החסידות. וכנ"ל בארוכה שדווקא על זמן זה נאמר- ע"י כל ישראל  - דוד מלך 

ישראל חי וקיים!!!

 יג
מתי משיח מתחיל פעולותיו?

ומשיח שבאיזה דור יהיה הגואל בפועל?

על כרחך צריך לומר שאין דוד המלך בעצמו מלך המשיח שיהיה "נשיא 
להם לעולם", שהרי תחילת פעולת מלך המשיח תהיה קודם הגאולה, כמבואר 
ברמב"ם )הלכות מלכים פרק יא הלכה ד(, ובודאי קודם תחיית המתים )גם 

דצדיקים הקמים מיד כמאמר חז"ל יומא ה, ב( משה ואהרון עמנו(".
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ומכיון שכן, הרי בהכרח שאותו יהודי מבית דוד שיכין את העולם לגאולה 
)מלך המשיח(, תחילת פעולתו היא עוד קודם הגאולה, כדי להכין את העולם 

לגאולה, הוא צריך להיות נשיא להם לעולם.

אבל ראה ירושלמי ברכות )פרק ב הלכה ד( ואיכ"ר )פרק א, נא( דמלכא 
משיחא "אי מן חייא הוא דוד שמיה, אי מן דמכייא הוא דוד שמיה" )אם מן 
החיים הוא- יהיה שמו דוד, ואם מן המתים הוא- יהיה דוד בעצמו. פני משה(. 
ובפיוט אומץ ישעך )דהושענא רבא( "קול צמח כו' הוא דוד בעצמו". – וביפה 
ענף לאיכ"ר שם פירש דקאי להדיעה שביאת משיח ]תהיה[ אחרי תחיית 
המתים. ע"ש. וראה רד"ק יחזקאל )ועד"ז בירמיה( שם ]יחזקאל לז,כד-כה[ 

"או רמז לתחיית המתים".

ע"ד  המשיח,  במלך  תתלבש  המלך  דוד  שנשמת  בזה  הכוונה  לומר  ויש 
הענין ד"משה הוא גואל ראשון הוא גואל אחרון" )ראה שמו"ר פרק ב, ו. זח"א 
רנג, ס' הפסוקים פרשת ויחי –אף דמשה לוי ומשיח משבט יהודה-שהכוונה 

שנשמת משה תתלבש בגואל אחרון )אוה"ח ויחי מט, יא(

ויתן השי"ת שתיכף ומיד נזכה לגאולה האמיתית והשלימה ע"י הרבי מלך 
המשיח שליט"א ונכריז לפניו מתוך שמחה עצומה "יחי אדוננו מורנו ורבינו 

מלך המשיח לעולם ועד"!!!

•

תוכן הביאור

עיון הדברים ברמב"ם: "אין אדם יודע איך יהיו הדברים" )עד מתי לא 
ידעו?(                                                                                         105
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יגיע זמן שכולם ידעו, בתחילה לא כולם ידעו. יהיו מאמינים משנה ראשונה, 
צדיקים שאח"כ יודו בטעותם שכל השנים לא יפה עשינו, ופושעי ישראל 

ש"שחקו עליו"

יחס למי שאומר סתומים וחתומים הדברים )בזמן שאפשר לדעת(  108

ישעיה התלונן ע"כ שכאשר יגיע הזמן יהיו טוענים "הספר החתום" – פתח 
החותם וקרא ! 

למי מופנים הדברים?                                                                   109

יחס למדרשים סותרים                                                                 109 

מקור אמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים"                                      110

ונשיא, אחר שתכלה  גולה  לאחר שיכלו שני בתי אבות מישראל, ראש 
מלכות ב"ד לגמרי .. שוב יתחדש מלכותו, סימן לרבי – נשיא .. לא רצה 
הוא לומר, היה רבי מיצר על זה, לקדשיה ע"פ אותו הכיסוי, סימנא דוד מלך 

ישראל חי וקיים )מהרש"א(.

נפק"מ מהנ"ל להלכה                                                                   111

גם במאמרי אדה"ז "נבאים" מדגיש שאמירת דוד מלך ישראל חי וקיים, 
היא על המשיח ולא על דוד

מעט מענייני קידוש לבנה )המקור לענין זה בשו"ע(                      111

שהם – מלכות ב"ד – עתידים להתחדש כמותה אחר הכיסוי לגמרי, עד שזו 
הלכה פשוטה ברמ"א שכל ישראל נוהגים בה, וכן מוכח בשיחות ש"פ נח 
וש"פ תולדות ה'תשנ"ב שכן למד ברמ"א הטעם לאמירת דוד מלך ישראל 
חי וקיים בעת קידוש לבנה, וברש"י )סוף דניאל( שעתיד משיחנו להתגלות 
ולהתכסות ושוב יתגלה )ובדברי הימים א' פ"ג פסוק י"א כתב שיהיה שביעי 
ולא שמיני(, אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים ג"פ, וענין הריקודים יש לו 

סוד גדול, ובקשו דוד מלכם – מעמו יבקשו שאלתם כי הוא ימשול בהם.

שיחת ב' ניסן תשמ"ח )"ואמרתם יחי המלך"(                                113

ובהערות: מתיקוני זהר: שדווקא כאשר יבקשו ישראל הגאולה פעם אחר 
פעם אז יהיה מצב של מותנא קא אחזי למשיח .. לגביה הדא הוא דכתיב 

מנחם משיח בנפשי חזרת רוחא ודפיקו דלבא.
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על איזה זמן מדובר? )כשנמצאים בצער הכי גדול(                        114

הדמיון למולד ממש )שדוד ומלכותו נמשלו ללבנה , לפני המולד כמו שאינו במציאות(    115

116 השייכות גם לדבר כפי שהוא עדיין למעלה מגילוים )לאחר העלם בתכלית(          

]תוכנה של הכרזה זו הוא התגלות מציאותו דמלך המשיח ועי"ז ולאח"ז 
באה התגולתו לעין כל – משיחה מוגהת[ 

קיצור מכל הנ"ל                                                                          118

]מלכות ב"ד נמשל ל)כיסוי מוחלט( דהירח, לכן הנהיגו חז"ל לומר בעת 
קידוש לבנה דוד מלך ישראל חי וקיים, אחר שיכלה הנשיאות יתחדש, 
אמירת יחי אדוני המלך דוד לעולם מגלה משיח בעולם ולאח"ז פעולתיו, 
אפשר ללעוג או להאמין משנה ראשונה, אין מקום להטענה שאין יודעים 

בדברים אלו, מזרז הקיצו ורננו[

האם יתכן שבזה מקיים מצות מינוי מלך?                                      119

האם הודיעו גם באיזה דור יהיה הדבר הזה?                                  120

]דור שמיני במלכות ב"ד בסכנת כליה, אבל משיח יהיה שביעי ולא שמיני[

היש מקום לשאלה מדברי הרמב"ם )ואם נהרג וכו'(                       121

מתי משיח מתחיל פעולותיו )ומשיח שבאיזה דור יהיה הגואל?      122

]מוכרח להיות האחרון מב"ד שיכין העולם לגאולה – בנוסף לכל האמור 
לעיל אודות השביעי ויתגלה ויתכסה כו' ולקדשיה ע"פ אותו הכיסוי וכו'[



לזכות תלמידי התמימים 'חילי בית דוד'
דישיבת תומכי תמימים חב"ד ליובאוויטש הקריות 

•
יעלו מעלה מעלה, 

מתוך שקידה והתמדה בלימודיהם,
ויזכו לגדול, חיילים אמיתיים בבחינת "נרות להאיר" 

לנחת רוח ולתפארת כבוד קדושת אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות 
הצוות וההנהלה הרוחנית דישיבתינו

 הגה"ח הרב יגאל פיזם שליט"א
ראש הישיבה ורב ק"ק חב"ד קרית שמואל

הרב לוי שיחי' איידלמן – משגיח ראשי ור"מ 
הרב זושא שיחי' פויזנר – משפיע כללי
הרב יוסף אברהם שיחי' פיזם – משפיע

הרב ישראל שיחי' ציקוושווילי – משפיע
הרב אריה לוי שיחי' הלוי –משפיע ור"מ
הרב חיים שיחי' אברביה – משפיע ור"מ

הרב משה חיים שיחי' פיזם – משפיע ור"מ
הרב אליהו חיים שיחי' קריאף – ר"מ
הרב יוסף יצחק שיחי' ישעיהו – ר"מ

לזכות ההנהלה והצוות הגשמי דישיבתינו
הרב שמשון שיחי' פיזם

הרב איתן יעקב שיחי' פיזם
ר' יהונתן שיחי' עמוס 

ר' חיים אליעזר שיחי' פיזם
ר' דוד שיחי' שוורץ

ר' ראובן שיחי' עמנואלוב 
ר' אליהו שיחי' מקמל
ר' יצחק שיחי' עמוס

ר' שמעון משה הכהן שיחי' דינר 
ר' אילן שיחי' כהן

ר' מנחם מענדל שיחי' פיזם
ר' יצחק שיחי' טולדנו

העוסקים במלאכת הקודש 
ימלא ה' כל משאלות לבם לטובה ולברכה, לאורך ימים ושנים טובות מתוך 

בריאות נכונה ולראות פרי טוב בעמלם בענייניהם הפרטיים והכלליים 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש ע"י משיח צדקנו



לעילוי נשמת
הרבנית מרת חנה ע"ה בת ר' יוסף ישראל הי"ד פיזם

עסקה בשליחות כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
נפטרה ג' אלול ה'תשס"ג

יה"ר שתיכף ומייד יוקיים היעוד 
"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

•
לעילוי נשמת

המנהל הגשמי דישיבתנו הקדושה
הרה"ח דוד בן אליעזר עמוס 

עסק בשליחות כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
נפטר כ"ו אדר ה'תשע"ה

יה"ר שתיכף ומייד יוקיים היעוד
"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לרפואה שלימה 
 הגה"ח הרב יגאל בן רבקה שליט"א

ראש הישיבה ורב ק"ק חב"ד קרית שמואל
לרפואה שלימה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו תיכף ומיד ממש

•
אהרון הלוי שיחי' בן חיה 

לרפואה שלימה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו תיכף ומיד ממש
•

הרבנית פרל פנינה בת קיילא
לבריאות איתנה עד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש 

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות
הרה"ח הרב דוד שלמה דניאל שיחי'

וזוגתו חנה רחל שתחי' 
וב"ב שיחיו

סגל 
שיזכו לראות ולרוות רוב נחת חסידי אמיתי מכל יוצ"ח, 
ולהצליח בשליחותם הקדושה מתוך הרחבה ועשירות 

כפשוטו ממש עד בלי די, ויחד נזכה להתגלות השלימה של 
כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש

•
אסתר בת גסיה שתחי' 

וב"ב שיחיו
סגל

שתזכה לראות ולרוות רוב נחת חסידי אמיתי מכל יוצ"ח,
מתוך הרחבה ועשירות כפשוטו ממש עד בלי די, ויחד נזכה 
להתגלות השלימה של כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א תיכף ומיד ממש
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לעילוי נשמת
מרת אדית בת הרמן צבי ע"ה 

ענב
•

נתרם ע"י בנה שיחי' דן צבי



לעילוי נשמת
 הרה"ח ר' ישראל ב"ר יעקב ע"ה קונסטנטיני

נלב"ע אור לי"ח תשרי תשע"ו



לזכות 
הרה"ח ר' גד יעקב שיחי' בלז'ינסקי

וב"ב שיחיו
שיזכו לראות פרי טוב בעמלם בגו"ר ולרוב נחת חסידי מכל 

יו"ח שיחיו ולקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש מתוך שמחה 
וטוב לבב בבריאות ועשירות בטוב הנראה והנגלה



לזכות
הרל הנולד שניאור זלמן שיחי' בן ר' יוסף וגברת תמר שיחיו' 

פנונו
יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ויהי 
רצון שיגדל להיות חיי"ל לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א ולשמחת הוריו ומחנכיו וכל עדת החסידים מתוך 

בריאות נחת והרחבה



לזכות 
ידידנו הנכבד

ליבו פתוח לכל דבר שבקדושה
ובמיוחד לחיזוק ההתקשרות והאמונה האיתנה

בבשורת הגאולה בקרב תלמידי התמימים
הרה"ח ר' ראובן שי' שאער
ורעייתו הגב' שרונה תחי' 

וב"ב שי'
שיזכו להצלחה רבה בכל מעשה ידיהם בגשמיות ורוחניות

ויזכו ביחד על כל אחב"י לראות בהתגלות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומי"ד ממ"ש
•

לעילוי נשמת
ר' יעקב בן אברהם ע"ה

נלב"ע ליל ש"ק ד' שבט ה'תשנ"ה
שאער

•
לע"נ

מרת אסתר בת ראובן ע"ה
נלב"ע כ"ב שבט ה'תשס"ד

שאער



לזכות
הרה"ת ר' אלירן שיחי' רוסו 

ורעייתו הגב' אלישבע נחמה שתחי' 
ובנם מנחם מענדל נ"י

העומד לימין ישיבתנו הקדושה שיצליחו בשליחותם למעלה 
ממדידה והגבלה ומתוך שמחה בריאות ועשירות מופלגה יזכו 

לקבל פני משיח צדקנו



לזכות
הרה"ת ר' מנחם מענדל שיחי' סלפושניק

ורעייתו הגב' שלומית שתחי' 
וב"ב שיחיו

העומד לימין ישיבתנו הקדושה שיצליחו בשליחותם למעלה 
ממדידה והגבלה ומתוך שמחה בריאות ועשירות מופלגה יזכו 

לקבל פני משיח צדקנו



לרפואת
ברכה בת סיגל

לבריאות איתנה עד ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש 





מוקדש
לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים "דעם 
רבי'נס קינדר" בפרט,

משלוחיו, חסידיו, וכלל ישראל – בכלל יבוא 
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו וישמיענו נפלאות 

"מתורתו תורה חדשה מאיתי תצא" בגאולה 
האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש

•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


