


א. בנוגע למכות שהביא הקב"ה על מצרים, 
מצינו פלוגתא1 בין רבי אליעזר ורבי עקיבא2: 
“רבי אליעזר אומר . . כל מכה . . היתה של 
ארבע מכות כו' רבי עקיבא אומר . . של חמש 

מכות כו'".

ו"של  ארבע"  “של  הדעות  שתי  תוכן  מהו 
חמש"?

מבואר על כך בכלבו3 בשם “בעל המלמד" 
שהפלוגתא היא:

לדעת רבי אליעזר, המכות חדרו בכל ארבעת 
היסודות של כל דבר3* שבו היו המכות. כלומר, 
מורכב  כפי שהוא  רק  בדבר  פגעה  לא  המכה 
כבר מכל ארבעת היסודות, אלא הגיעה בעומק 
יותר, גם בעצם של כל אחד מהיסודות שבדבר 

– ולכן כל מכה היתה “של ארבע".

ולדוגמא: במכת דם לא הוכו רק המים כפי 

לא.  יד,  בשלח  ממכילתא  פסח.  של  הגדה   )1
ט(  )פכ"ג,  ובשמו"ר  עח.  מזמור  תהלים  מדרש 

הובאה רק דעת רבי אליעזר.
2( בנוגע לדעת ר' יוסי הגלילי שהובאה שם לפני 

זה – ראה לקמן בפנים ס"ה ובהערה 21.
חיים  בארחות  כן  גם  הובא  ההגדה.  בפירוש   )3
)פירוש ההגדה(, אבודרהם )סדר ההגדה ופירושה(, 
)והובא  פסח  של  להגדה  בריטב"א  הוא  וכן  ועוד. 
)מאמר  רשב"ץ  מ'(.  שער  בשלח  פרשת  בעקידה 

חמץ. פירוש ההגדה(. ועוד. וראה הערה 4.
ח"א  מו"נ  רפ"ד.  יסוה"ת  הל'  רמב"ם  ראה   )*3

פע"ב ובכ"מ שם.

שהם נראים כמציאות של מים, אלא גם האש 
הרוח והעפר שבמים.

ורבי עקיבא מחדש יותר מזה, שהמכה פגעה 
פשוט,  שהוא  הדבר,  של  היולי"4  ב"חומר  גם 
ונמצא   – היסודות  ארבעת  מ)ציור(  מופשט 
שכל מכה היתה “של חמש", בארבעת היסודות 

וב"חומר היולי".

להכות  כשמן,  היתה,  המכות  כוונת  ב. 
לענין  בנוגע  מובן  ומזה  מצרים.  את  ולשבור 

הנ"ל, חדירת המכות בדברים המוכים:

רק  המכה  היתה  לא  הדעות,  שתי  לפי  )א( 
ב"גילוי" )בדבר כפי שהוא נראה וניכר(, אלא 
הדעות  )ב( שתי  הדבר;  ובעצם  ב"העלם"  גם 
הנ"ל – אם היה זה )גם( בחומר ההיולי, או רק 
ארבעת  )של  ציור  כבר  לו  שיש  כפי  בחומר 
היסודות( – תלויות בשיעור שבו נגעה וחדרה 

4( כן הוא בריטב"א שם )"מכת ההיולי הוא יסוד 
הכולל"(. ובא"ח וכלבו )ועד"ז באבודרהם( שם "יסוד 
היסוד  וברשב"ץ:  חמישי".  יסוד  שהוא  הגלגלים 
]ולהעיר  היסודות.  השתייה  הגלגל  הוא  החמישי 
מד"ה החודש ה'ש"ת פ"ב, דבהמכות כו' היה שינוי 

לא רק בהיש כי אם בהכח האלקי, עיי"ש[.
בעקידה שם פליג על שיטה זו )כי "ההיולי הוא 
משותף ושוה אצל כל הצורות כו'"(, ומפרש שר"ע 
חושב גם טבע המורכב וצורתו" )וראה גם אברבנאל 
)בזבח פסח(( – משא"כ לשאר הדעות צ"ע למה לא 

חשיב מכה בהדבר בגמרו - בהרכבו וצורתו.

בשייכות לפרק ראשון דמסכת פסחים הנלמד כעת בישיבה, 
מובא בזה ביאור הרבי אודות גדר האיסור דבל יראה ובל ימצא, 

והחילוק בין איסור זה לשאר איסורי הנאה.

הסיכום והעיונים נכתבו ע"י א' התמימים 

דבר מלכות
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טומאת מצרים בדבר5, ובהתאם לשיעור זה באו 
המכות, כדי לבטל טומאה זו.

ג. הענין הנ"ל – מה שטומאת מצרים הגיעה 
הנ"ל  והפלוגתא  הדברים,  מציאות  עצם  עד 
בכך – משתקף, ככל עניני האגדה )ופנימיות 
 – בהלכה  ואף  דתורה,  בנגלה  גם  התורה(, 
בתוכן ואופן האיסור של חמץ )שהוא מסובב 

מטומאת מצרים(:

איסור החמץ אינו רק באכילה והנאה, אלא 
גם בבל יראה ובל ימצא )וכתוצאה מאיסור זה 

באים החיוב והמצוה דביעור חמץ(.

)איסור  אלו  ענינים  שלושה  בין  והחילוק 
ימצא  ובל  יראה  ובל  הנאה,  איסור  אכילה, 

)וביעור(( הוא:

הדבר  אל  )ואיסורה(  אכילה  של  שייכותה 
כפי  היינו,  שלו,  ה"צורה"  אל  היא  הנאכל 
שהדבר הנאכל מצויר בציור גמור )הגורם לו 
כפי  ה"חומר"  אל  ולא  לאכילה(,  ראוי  להיות 
של  המציאות  עצם  אל  עצמו,  בפני  שהוא 
דבר המאכל; ואילו ההנאה מהדבר )ואיסורה( 

קשורה )גם( לעצם הדבר.

]וזהו אחד הביאורים6 לכך שיכול דבר להיות 
אסור באכילה ומותר בהנאה – דלכאורה: אם 
יש בדבר רע ואיסור, איך הותר ליהנות מדבר 

אסור?

אלא הביאור בזה הוא, כנ"ל: איסור אכילה 
הדבר  בצורת  רק  נמצא  שהרע  פירושו 
ראוי  להיות  לו  שגורם  במה   -( וחיצוניותו 
לאכילה(, ולכן הדבר מותר בהנאה, כי בחומר 

ועצם הדבר )השייכים להנאה( אין כל רע[.

אמנם, כיון שגם הקשר של הנאה )ואיסורה( 

5( וע"ד שמסביר הגאון הרגצ'ובי שיש איסורים 
- שהם  ויש  )תואר( דבר הנאסר  בצורת  שהם רק 
גם בהחומר שלו )ראה מפענח צפונות פ"א( וראה 

לקמן בפנים.
6( ראה עוד ביאור )באופן אחר( - שיחת ש"פ 

אחרי תשל"ד. לקוטי שיחות ח"ו ע' 299.

אל הדבר הוא ע"י השימוש בו, הנעשה דוקא 
זה  הרי  מסויימת,  בצורה  הוא  החומר  כאשר 
כפי  הוא  הדבר  אל  זה  שקשר  הוכחה,  גופא 

שיש לו כבר ציור.

ימצא  שלא  נוסף,  איסור  יש  בחמץ  אך 
שימוש  כל  ללא  אפילו  ישראל,  של  ברשותו 
ועצם  לחומר  חדר  שהאיסור  היינו,   – בחמץ 
הדבר כפי שהוא מופשט מאיזו צורה שתהיה, 
 – ברשותו  החמץ  של  המציאות  עצם  ולכן 

“ימצא" – אסורה7.

בין  פלוגתא8  מצינו  חמץ  ביעור  במצות  ד. 
אין  אומר  יהודה  רבי  לחכמים:  יהודה  רבי 
ביעור חמץ אלא שריפה, וחכמים אומרים אף 

מפרר וזורה לרוח או מטיל לים.

והרוגצובי9 מסביר את טעם הפלוגתא: לדעת 
רבי יהודה יש להשבית את עצם המציאות של 
החמץ, וממילא צריך האדם לשורפו, כי אם יהיה 
“מפרר וזורה לרוח כו'" בלבד, עדיין ישאר עצם 
מציאות החמץ; משא"כ לדעת חכמים די בביטול 
האפשרות  ביטול   – החמץ  “תואר"  והשבתת 
וזה   – מהחמץ  ליהנות  או  לאכול  אדם  שיוכל 

נעשה גם כשהוא “מפרר וזורה לרוח כו'".

תלוי  גופא  ההשבתה  ש"שיעור"  ומובן, 
בדבר  החמץ  איסור  חודר  כמה  עד  בשאלה 

זרה,  ועבודה  דחמץ  השווה  מהצד  להעיר   )7
דשניהם מצוה לבערם, אסורים במשהו ועוד )ומאן 
דאכיל חמץ בפסח כמאן דפלח לעכו"ם - זהר ח"ב 
קפב, א( - ראה תורה שלימה חי"ט מילואים סימן 

כ', וש"נ.
הובא  תתקעז.  סי'  )ח"ג  הרדב"ז  שו"ת  וראה 
שהטעם  א'"(,  "לימוד  להחיד"א  הרגל  בשמחת 
איסורים  כל  משאר  יותר  בחמץ  תורה  שהחמירה 
)גם עבודת זרה( הוא מפני שחמץ בפסח רמז ליצר 
הרע, עיי"ש )ובשמחת הרגל שם(, ובטעהמ"צ שלו 

מצוה קז.
8( משנה פסחים רפ"ב. וש"נ.

מפענח  ו.  כו,  בחקותי  עה"ת  פענח  צפנת   )9
צפונות שם ס"ט, וש"נ. וראה לקוטי שיחות ח"ז ע' 

189. חט"ז ע' 134 ואילך.

3



בעצם  גם  ומגיע  חודר  האיסור  אם  האיסור: 
המציאות, אזי ההשבתה צריכה להיות עד כדי 
אם  אבל  תתבטל;  החמץ  מציאות  שעצם  כך 
האיסור נוגע רק בתואר וצורה – די בהשבתת 
ואין  והנאה,  לאכילה  האפשרות   )- )הצורה 

צורך להשבית את העצם, כי בו אין איסור10.

בהתאם  הן  אלו  דעות  ששתי  לומר,  ויש 
עקיבא  ורבי  אליעזר  דרבי  השיטות  לשתי 

בענין המכות:

של  כו'  מכה  ש"כל  אליעזר,  רבי  דברי 
כפי  בדבר  רק  היו  שהמכות   – מכות"  ארבע 
הם   – יסודות  ארבעה  של  ציור  בו  יש  שכבר 
כו'",  לרוח  וזורה  מפרר  “אף  חכמים  כשיטת 
שיש לבער רק את מציאות החמץ כפי שהיא 
קשורה בתואר )ובצורה( של החמץ )האפשרות 
לאכילה והנאה(; ודעת רבי עקיבא, ש"כל מכה 
כו' של חמש מכות" – שהמכות היו גם בחומר 
ההיולי – היא משום דסבירא ליה11 )כשיטת רבי 

יהודה( ש"אין ביעור חמץ אלא שריפה".

ה. בדוגמת שני האופנים בביעור חמץ, בנוגע 
לעצם )מציאות( החמץ - אם התורה אסרה את 
עצם המציאות )כפי שהוא מופשט מכל צורה 
שהיא(, או רק את המציאות כפי שהיא קשורה 
ב"תואר" )היות הדבר ראוי להנאה כו'( – מצינו 
)המורה,  גופא  הנאה  באיסור  גם  אופנים  שני 
יותר מאשר בתואר  כנ"ל, שהרע הוא בעומק 

הדבר(:

כי  "לידי שום אכילה"12,  א( הנאה המביאה 

כן  גם  שזהו  שם,  צפונות  מפענח  וראה   )10
סע"א  כח,  )פסחים  ור"ש  ר"י  בפלוגתת  הביאור 

ואילך( בחמץ שעבר עליו הפסח.
11( פסחים ה, ריש ע"ב.

יאכל  לא  ד"ה  ב  כא,  פסחים   – רש"י  לשון   )12
מ"לא  בחמץ  הנאה  איסור  )שיליף  חזקיה  ]בדעת 
וראה שדי  בו היתר אכילה"(.  יהא  יאכל חמץ לא 
חמד )כללים מערכת כ"ף כלל קיט ד"ה ואנא בסופו( 
שגם לרב אבהו )ד"לא יאכל לא תאכל לא תאכלו 
במשמע"(,  הנאה  איסור  ואחד  אכילה  איסור  אחד 

שלוקח  באות  הם  אכילה  לידי  הנאות  "סתם 
יותר,  רחב  ובמובן   – מאכל"12  דבר  בדמים 
הדבר כולל כל הנאה שיש לאדם ממנה ריוח 
שום  לידי  "מביא  הדבר  )וממילא  ותועלת13 

אכילה . . שלוקח בדמים דבר מאכל"12(.

ב( השתמשות שאין לאדם שום תועלת וריוח 
לכלבי  איסור  דבר  להאכיל  לדוגמא:   - ממנה 
שההנאה  לומר  מקום  אין  בזה  אשר   - הפקר 

מביאה לידי אכילה.

חמץ  האכלת  בדין  פלוגתא  יש  בירושלמי14 
מותר15,  הדבר  מאן־דאמר  לחד  הפקר:  לכלבי 
ולדעה אחרת, הכתוב16 "ולא יאכל חמץ" ריבה 
ואסר גם )השתמשות של( האכלת חמץ לכלבי 

הפקר.

בשאלה  תלויה  זו  פלוגתא  שגם  לומר,  ויש 
הנ"ל )עד כמה חדר איסור חמץ17 בחומר ועצם 

גדר ההנאה שאסרה תורה הוא "שלא יהא בו היתר 
מל"ת  להרמב"ם  מסהמ"צ  להעיר  אבל  אכילה"*. 

קפז. חינוך מצוה קיג. ואכ"מ[.
13( ראה מהר"ם חלואה לפסחים כא, ב.

14( פסחים רפ"ב.
ועוד(  שם,  הירושלמי  )נ"כ  האריכו  וכבר   )15
ש"מ(:  ד"ה  ע"ב  ריש  ה,  )פסחים  רש"י  בדעת 
ענגל(  )להר"י  הש"ס  ובגליוני  לכלבים.  יאכילנו 
ואם  נב:  סי'  א( מביא מספר הפרנס  )כא,  פסחים 
מצא . . מיני איסורי חמץ . . ואסור בהנאה ולכלב 
תשליכון אותו. וראה פרמ"ג )אשל אברהם( או"ח 

סתמ"ח סק"ט.
16( כא יג, ג.

17( ראה מקור חיים או"ח שם סק"י - דאיסור זה 
הוא רק בחמץ ולא בשאר איסורי הנאה )וראה גם 

ביאורי הגר"א או"ח שם. פרמ"ג הנ"ל(.
אבל רוב הפוסקים ס"ל דאיסור זה הוא גם בשאר 
איסורי הנאה )ראה שדי חמד כללים מערכת אל"ף 
כלל רכג. פאת השדה כללים שם כלל לח. וש"נ. וכן 
הוא בשו"ע אדמו"ר הזקן שם סתמ"ז קונטרס אחרון 
סק"ב(. ולהעיר, שלדעת כמה הטעם הוא רק משום 

לכלבי  חמץ  להאכיל  מיוחד  לימוד  צריך  שלכן   )*
הפקר, כדלקמן בפנים.
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הדבר(18:

עד  רק  הדבר  עצם  על  שורה  האיסור  אם 
כמה שיש לו שייכות לתואר וציור - אזי איסור 
ההנאה )הקשור בעצם הדבר, כנ"ל( מוגבל רק 
להנאות אלו שיש להן שייכות לאיסור אכילה 

)"מביא לידי שום אכילה"(19;

אבל אם האיסור שורה על עצם הדבר )כפי 
שאין לו כל שייכות לתואר וציור( - אזי איסור 
ההנאה הוא איסור מצד עצמו הכולל כל אופן 
של השתמשות, גם כזה שאינו "מביא לידי שום 

אכילה".

יוסי  רבי  לדברי  שהטעם  לומר  יש  ]ועפ"ז 
בסמוך  במכילתא20  הובאה  )שדעתו  הגלילי 
ורבי  עקיבא  רבי  של  הדעות  לשתי  וקודם 
במצרים  המצרים  שלקו   .  . "מנין  אליעזר( 
)רק21( עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות 

דבעי קבורה )ולא מצד עצם איסור הנאה( - ראה 
שדי חמד שם.

זו  פלוגתא  בין  לחלק  שיש  מובן  אבל   )18
להפלוגתא בביעור חמץ - כי כללות איסור הנאה 
אינו בעצם מציאות הדבר כמו בל יראה ובל ימצא 

וביעור, וכנ"ל בפנים.
וראה שו"ע או"ח ר"ס תמה )ושו"ע אדמו"ר הזקן 
שם סעיף ד, ז( שהלכה כחכמים דמפרר וזורה לרוח 
הזקן סתמ"ג  אדמו"ר  )ושו"ע  ס"ו  ובסי' תמח  כו', 
ס"ג. תמה ס"ה. תמח בסופו( נפסקה ההלכה דאסור 

להאכיל חמצו לבהמות של הפקר.
ימצא  ובל  יראה  בבל  אסור  שחמץ  ואף   )19
)שמורה שהאיסור הוא בעצם המציאות כנ"ל( - יש 
לומר, שלדיעה זו האיסור דבל יראה ובל ימצא הוא 
רק סייג )מה"ת*( שלא יבא לאכלו, כמ"ש הר"ן ריש 
פסחים. פרמ"ג פתיחה להל' פסח ח"א פ"א אות ט'.
20( נסמן לעיל הערה 1. וכן הוא בשאר מקומות 

שבהערה הנ"ל.
21( ע"פ המבואר בפנים יומתק הלשון "רבי אליעזר 
אומר כו'" )דמשמע שחולק על ריה"ג( - אף שאינו 

בהנאה23,  מותר  חמץ  לשיטתו22  כי  הוא,  וכו'" 
וזה מוכיח, כנ"ל, שאיסור חמץ הוא רק בתואר 
הדבר24 - ובנוגע לטומאת מצרים הרי זה מורה 
שלא פגעה אלא בתואר וחיצוניות הדברים - 
וממילא כל מכה היתה רק במציאות הדברים 

כפי שהם כבר מורכבים מארבעת היסודות[.

ו. ע"פ האמור לעיל )ס"ב( שהפלוגתא דרבי 
אליעזר ורבי עקיבא תלויה במדה שבה חדרה 
טומאת מצרים את ארץ מצרים ואת אשר בה, 
יש לבאר את טעם המדרשות החלוקות בנוגע 

לארבע הגליות:
נמנית  מצרים  גלות  אין  המקומות25  ברוב 
הטעם  ומבואר  והגלויות,  המלכיות  ארבע  בין 
על כך26, כי ענין גלות זו "שקול ככולם ויותר 
מהם . . ולכן לא הוזכר בכללם כי הוא בחינה 
גדולה מכולם"; לאידך, מצינו בכמה מקומות27 
שמצרים נמנתה בין ארבע המלכיות והגלויות 

)וכראשונה מביניהן(.

לקוטי  עם  פסח  של  הגדה  פסח.  זבח  )ראה  מוכרח 
טעמים ומנהגים )קה"ת תשל"ג ושלאח"ז( ע' כז(.

22( פסחים כג, א. וש"נ.
23( אבל להעיר, שבשמו"ר )צויין לעיל הערה 1( 
גריס "ר' יהושע", ודעת ר' יהושע היא דחמץ אסור 
בהנאה )ראה מלא הרועים ע' חמץ בהנאה אות כא(.
24( ואיסור בל יראה כו' - ראה לעיל הערה 19.

25( ראה לדוגמא: ב"ר פ"ב, ד. פט"ז, ד. פמ"ד, 
טו. שם, יז. ויק"ר ס"פ שמיני.

ספר  תצא.  ר"פ  להאריז"ל  תורה  ליקוטי   )26
הליקוטים שם.

דק"ס  וראה  יעקב.  בעין   - א  )כט,  מגילה   )27
שם(: גלו למצרים כו' לעילם כו' לבבל* כו' לאדום.
)במדרש  סע"א  קכה,  ב.  )פא,  ח"א  זהר  וראה 
הנעלם(. וראה רש"י בראשית ב, יא( דנהר הראשון 
מד' נהרות "פישון" )בראשית שם( שייך למצרים. 
וראה לקוטי תורה ס"פ צו. אור התורה פרשתנו ע' 
ב'תרז )"גלו לישראל לשם ד' גליות והראשון היה 

גלות מצרים כו'"(. ועוד.
*( כמה דוגמאות לזה - ראה לקח טוב )להר"י ענגל( 
כלל ח. שדי חמד כללים מערכת אל"ף כלל קכא. פאת 

השדה כללים שם כלל לז.
*( בירושלמי תענית )פ"א סה"א( מקדים בבל לעילם 

)ומוסיף יון(, וראה דק"ס מגילה שם.
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תלויות  אלו  שיטות  שתי  שגם  לומר,  ויש 
בחילוק הנ"ל - עד כמה חדרה טומאת מצרים 

בארץ מצרים.

והביאור בזה:

)ברוב  נמנתה  לא  שמצרים  לכך  הטעם 
המקומות( בין ארבע המלכיות והגלויות, הוא 
משום שארבע המלכיות והגלויות הם "נגד ד' 
אותיות הוי'" וגלות מצרים היא "נגד קוצו של 
"הם  היסודות  שארבעת  הידוע  וע"פ  יו"ד"26; 
ד' אותיות הוי'"28 ו"קוצו של יו"ד" )כתר( הוא 
דוגמת החומר הקדום הנקרא היולי"29 - נמצא, 
היסודות30,  ארבעת  כנגד  הן  הגלויות  שארבע 

וגלות מצרים פגעה גם בחומר ההיולי;

ומאמרי רז"ל אלו שבהם מצרים נזכרת בין 
שמצרים  למאן־דאמר  הם  המלכיות,  )ארבע( 
היא כנגד בחינת החכמה"31; ואע"פ שגם לדעה 
זו מצרים היא שורש כל הגלויות32 - הרי זהו 
זו,  ולדעה  הגלויות33;  כל  את  הכולל  שורש 
קליפת מצרים פגעה רק בחומר שיש לו כבר 

הציור של ארבעת היסודות.

ז. ענין הגלות ויציאת מצרים ישנו גם בעבודה 
רוחנית: "מצרים" הוא מלשון מיצרים וגבולים; 

28( עץ חיים שער דרושי אבי"ע בתחילתו. מאורי 
אור אות ד' סכ"ד. הובאו בלקוטי תורה במדבר ה, 

רע"ב.
29( עץ חיים שם )בהמשך הפרק(.

ד'  נזכר שהם  ובזהר  התורה שם:  אור  ראה   )30
יסודות רוח מים עפר והכל ענין אחד.

שצויינו  תורה  ולקוטי  הנעלם  מדרש  ראה   )31
בהערה 27.

32( שלכן כל המלכיות נקראו ע"ש מצרים )ב"ר 
פט"ז, ד(.

מצרים ושל  ולהעיר מאור התורה שם "שר של 
בבל", וכן באור התורה בראשית )כרך ג' - תקס, ב( 
"ברבות בראשית פט"ז פי' גם כן ענין ד' נהרות של 
מצרים בבל כו'". וראה ש' המצוות להאריז"ל פרשת 

ראה. זהר הרקיע לזהר ח"ב רנח, א.
33( להעיר מב' הביאורים ברד"ה קול דודי תש"ט 

בענין כל המלכיות נקראו ע"ש מצרים.

יהודי  של  שעבודתו  פירושה,  מצרים"  "גלות 
והגבלה,  במדידה  נעשית  שהיא  גבול,  לה  יש 
מכל  בעבודתו  יציאתו  היא  מצרים"  ו"יציאת 
המדידות וההגבלות )גם מההגבלות של הנפש 

האלקית(.

ורבי  אליעזר  רבי  בין  הפלוגתא  תוכן  וזהו 
עקיבא אם המכות היו רק בארבעת היסודות 
או גם בחומר ההיולי - ברוחניות: אם העבודה 
דיציאת מצרים נדרשת רק בעשר כחות הנפש, 
ארבע  )כנגד  סוגים  לארבעה  המתחלקים 

אותיות שם הוי'33*(

- )א( עבודה בפועל במחשבה דיבור ומעשה 
)מלכות(, )ב( במדות )זעיר אנפין(, )ג( בשכל 

)בינה(, )ד( במסירת־נפש )חכמה( -

או גם ביחידה שבנפש )שהיא בדוגמת חומר 
היולי29(:

לדעת רבי אליעזר "כל מכה כו' של ארבע 
מצרים  יציאת  של  עבודה  נדרשת   - מכות" 
לצאת  ויש  הנפש,  כוחות  סוגי  ארבעה  בכל 

מההגבלות של כל אחד מהם:

האופן התחתון ביותר הוא המדידה וההגבלה 
לעבור  האדם  את  המביאות  היצר,  במלחמת 
ובמחשבה34(  )ובדבור  במעשה  רח"ל  עבירה 
בפועל, ועל־כל־פנים באיסורים שכדי להמנע 

מהם נדרשת מלחמה גדולה ועצומה35 וכו'.

שהאדם  שאע"פ   – יותר  בדקות  ו"מצרים" 
נזהר בתכלית מלעבור על־דבר איסור )ואפילו 
הנהגתו  סופרים(,  דברי  של  קל  דקדוק  על 
)בעניני היתר( היא באופן המתאים ל"הנחות 
העולם" - בכל דבר שעושה יש תפיסת מקום 
זו  והנהגה  הבריות";  יאמרו  "מה  לשאלה 
הרגש  לפי  ומוגבל  מדוד  שהוא  מכך  נובעת 
העולם שסביבו, ה"מדות" שלו )המרגישות את 

33*( אגה"ת פ"ד, ובכ"מ.
34( כי המהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה 

כו' )תניא ספי"ב(.
35( ראה תניא פ"ל.
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הסביבה ומתחשבות בה36(.

מהמדידות  הוא  יוצא  אמנם  אם  ואף 
עלול  עדיין   - שסביבו  העולם  של  וההגבלות 
מציאותו  בהגבלות  ואסור  קשור  להיות  הוא 
הוא, כך שעבודתו נעשית רק ע"פ טעם ודעת, 

ובקרירות שכלו.

והדרגא הנעלית ביותר שבה עדיין יש הכרח 
אליעזר,  רבי  לדעת  מצרים,  דיציאת  בעבודה 
)חכמה  מסירת־נפש  של  בעבודה   - היא 
שבנפש(; יתכן שיהיה האדם עובד ה' למעלה 

מטעם ודעת, אבל עדיין במדידה והגבלה;

אדמו"ר  וחמי  מורי  כ"ק  סיפור  על־דרך 
אודות פלוני שבקריאת שמע האריך ב"אחד", 
התבונן ב"אחד", ואחר כך אמר, שהתבוננותו 
נמשכה "כמעט דקה" )"באלד איינע מינוטע"(: 
הוא התעמק בהתבוננות ב"אחד" שענינה הוא 
להביט  יכול  היה  בשעה  ובה  מסירת־נפש, 
בשעון ולמנות את הרגעים שבהם עמד בתנועה 

של מסירת־נפש.

יותר: עדיין יש לו הרגש שהוא  או בדקות 
נוהג במסירת־נפש, וזה מורה שעדיין לא יצא 

לגמרי מהמדידות וההגבלות של מציאותו37.

ח. ועל זה מוסיף רבי עקיבא ומחדש, ש"כל 
מכה כו' של חמש מכות":

אבי  "אלקי  שם  על  הוא  אליעזר  )רבי( 
אברהם  ובן  הורקנוס39  בן  היה  הוא  בעזרי"38, 

36( ראה ספר המאמרים תש"ח )ע' 273( ובכ"מ – 
בהפרש בין מוחין ומדות.

37( ראה המשך תער"ב פרק ריד.
פרה  פרשת  פסיקתא  וראה  ד.  יח,  יתרו   )38
ובבמדב"ר פרשת חוקת )פי"ט, ז(* שאמר הקב"ה 
האחד  ושם  שנאמר  מחלציך  שיצא  חייך  למשה 

אליעזר. והאריך בזה במבוא הרד"ל לפדר"א.
39( שהוא סתם ר"א - ראה סה"ד בערכו, ומבוא 

הרד"ל לפדר"א אם היה כהן, לוי כו'.

אבי",  מ"אלקי  עזר  לו  והיה  ויעקב40,  יצחק 
ולכן לא התקבל בדעתו שדבר־מה יכול לפגוע 
ב"עצם" של יהודי, שהרי אפילו בשעת החטא 

"היתה באמנה אתו"41.

כלל  ולכן  גרים42,  בן  היה  עקיבא  רבי  אבל 
צורך  יש  שעדיין  לאלו  גם  הוראה  בדבריו 
יותר  ובדקות  השכינה;  כנפי  תחת  להביאם 
העבודה  יחידתי"43,  ד"מכפירים  העבודה  זוהי 

של תיקון עצם הנפש44.

בקצה  עילוי  נעשה  גופא  זה  מצד  אמנם, 
ההפוך - שעי"ז דוקא מתקיימת יציאת מצרים 
וההגבלות  מהמדידות  יציאה  זו,  בדרגא  גם 
עי"ז   – הנפש  עצם  על  גם  להיות  העלולות 
שהאדם מגיע עד לעצם הנפש האלקית45 שאין 

לה שום הגבלות46,

וזה מביא ליציאת מצרים בכל הדרגות, עד 
לגמר היציאה - יציאת "מצרים" ממצרי הגלות 
מארץ  צאתך  כימי  בגשמיות,  האחרון  הזה 

מצרים אראנו נפלאות47.

 לקוטי שיחות חלק טז, וארא ה
תורגם ללה"ק ע"י מערכת אוצר לקוטי שיחות

הרמב"ם  תשובות  מ"ד.  פ"א  בכורים  ראה   )40
)ירושלים תש"כ( כרך ב' סי' רצג.

41( תניא ספכ"ד )לא, א(.
42( ראה סה"ד בערכו.

43( נתבאר בלקוטי תורה ראה כה, א ואילך.
44( להעיר מהידוע בענין מאמר ר' יוחנן בן זכאי 
)ברכות כח, ב( איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי, 
עצם  מצד  גם  ה'  עובד  אם  ידע  שלא  מפני  שזהו 

נפשו כו'. 
45( להעיר מהידוע )שערי תשובה חינוך פמ"ח( 
במעלת "בכל מאדך" דבעלי תשובה לגבי צדיקים.

46( להעיר מד"ה אור לארבעה עשר ה'ש"ת רפ"ו, 
דבהתקשרות עצמי דנפש האלקית א"צ בדיקה כו', 

ע"ש.
47( מיכה ז, טו. *( וכן הוא בפסיקתא דר"כ שם ובתנחומא חוקת ח.

7



סעיף א'
של  היתה  מכה  כל  אם  ור"ע  ר"א  מחלוקת 
בד'  רק  חדרה  המכה  אם  היא:  מכות   5 או   4

יסודות של כל דבר או אף בחומר ההיולי.

)בהערה 4 מביא את שיטת העקידה בביאור 
בד'  היתה  שהמכה  אחר,  באופן  ר"ע  דעת 

יסודות וגם בהרכבו וצורתו – יעו"ש(א.

סעיף ב'
מטרת   .1 לר"ע(:  והן  לר"א  )הן  לכו"ע 
המכות היא לשבור טומאת וקליפת מצרים. 2. 
המכה לא היתה רק בגילוי הדבר, אלא בהעלם 

ובפנימיות הדבר.

והפלוגתא היא עד כמה חדרה טומאת מצרים. 
אם רק בההעלם דד' היסודות או בעומק יותר 

)גם בההיולי(.

סעיף ג'
ישנם ג' מיני איסורים:

א. איסור אכילה; ב. איסור הנאה; ג. איסור 
הימצאות – בל יראה וב"י.

הדבר  של  התואר  על  חל   – אכילה  איסור 
)טבע המורכב וצורתו(.

איסור הנאה – קשור עם החומר של הדבר, 
הדרגא  אם  כי  החומר,  עצם  עם  לא  אבל 

האחרונה בחומר שקשורה עם תואר הדבר.

חומר  עצם  על  חל   – וב"י  יראה  בל  איסור 
הדבר )כפי שמופשט מכל צורה ותואר(ב.

סעיף ד'
ביאור פלוגתת ר' יהודה וחכ' אם ביעור חמץ 
כו' או שצריך שריפה  וזורה לרוח  די במפרר 
בתואר  רק  חודר  חמץ  איסור  דלחכ'  דווקא, 
הדבר, ולכן די במפרר כו', משא"כ לר"י איסור 
חמץ חודר ומגיע עד עצם מציאות החמץ, ולכן 
בעי שריפה. וב' דעות אלו מתאימים לפלוגתת 
ר"א ור"ע בענין המכות, ר"א כחכ' ור"ע כר"יג. 

א( בהערה 4 מקשה לשיטת העקידה, שלפי ר"ע, 
צ"ע  וצורתו",  המורכב  “טבע  גם  למכה  שחושב 
בהדבר  מכה  מחשיבים  אינם  למה  הדעות  לשאר 

בהיגמרו, ונשאר בצ"ע.
בהדבר  המכה  הדעות  דלשאר  לבאר,  יש  ואולי 
כלול  אלא  בפ"ע,  למכה  נחשב  אינו  בהיגמרו, 
לכו"ע  הרי  אחרות:  ובמילים  יסודות.  בד'  בהמכה 
היתה המכה גם בגמר הדבר ולא רק בד' היסודות 
)לבר משיטת ריה"ג דלקמן ס"ה, שהמכה היתה רק 
גמר  בד"י(. אלא שחלוקים באם  ולא  הדבר  בגמר 
הדבר הוא דבר בפ"ע )שיטת ר"ע( או שגמר הדבר 

מד'  חלק  והוא  היסודות  מד'  להפרידו  אפשר  אי 
היסודות )שהרי גמר הדבר הוא הרכבה של הד"י(, 
וממילא אי אפשר להחשיב זאת כמכה בפ"ע )שיטת 

ר"א(. ועצ"ע.
חיצוניות  י"ל:  אולי  החסידות  ובסגנון  ב( 
)ע"ד  ופנימיות.  החיצוניות,  פנימיות  דחיצוניות, 
באופן  או  ואור(.  הכלי  פנימיות  הכלי,  חיצוניות 
פנימיות  הפנימיות,  חיצוניות  חיצוניות,  אחר: 

הפנימיות, עצם.
ג( ויש לעיין לשיטת חכ' שאיסור חמץ הוא רק 
בתואר וחיצוניות הדבר, איך זה מתיישב עם המבואר 

עיונים

סיכומים 
ועיונים

מצד סיבות טכניוות לא נדפס סיכום לחלק האחרון של השיחה
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סעיף ה'
ישנם ב' סוגי הנאה: א. הנאה שמרוויח בה 
ממון )הנאה המביאה לידי אכילה(. ב. שימוש 

בדבר אע"פ שאין בו כל רווח. 

כלבי  חמץ  להאכיל  מותר  האם  הפלוגתא 
בדבר  רק  הוא  הנאה  איסור  אם  היא:  הפקר 
המביא לידי אכילה, או שאיסור הנאה כולל כל 

השתמשות שהיא.

חודר  האיסור  באם  תלויות  אלו  דעות  וב' 
בעצם הדבר רק כפי ששייך כבר לצורה ותואר, 
הוא בעצם הדבר כפי שמופשט  או שהאיסור 

מכל ציור ותואר.

רק  הוא  חמץ  איסור  ריה"ג  ]ולדעת 
משום  וזאת  בהנאה,  מותר  ולכן  בחיצוניות, 
שלשיטתו טומאת מצרים פעלה רק בחיצוניות 

הדברים, ולא מעבר לזה[ד.

סעיף ו'
ישנם ב' שיטות אם גלות מצרים נחשבת בין 
הד' גלויות או שאינה נחשבת עמהם. וזה תלוי 
 – יו"ד  של  קוצו  כנגד  היא  מצרים  גלות  אם 
כתר, או כנגר היו"ד – חכמה. לפי ב' הדעות 
אלא  הגלויות.  לכל  שורש  היא  מצרים  גלות 
בד'  רק  חדרה  מצרים  טומאת  האם  שחלוקים 

יסודות, או גם בחומר היוליה.

לעיל ס"ג דאיסור בל יראה וב"י הוא מצד שאיסור 
חמץ הוא גם בעצם וחומר הדבר ולא רק בצורתו.

לחוד  חמץ  שביעור  לומר  אפשר  שאי  )ופשוט 
חמץ  ביעור  שהרי  לחוד,  וב"י  יראה  בל  ואיסור 
בל  איסור  על  יעבור  שלא  מנת  על  ובא  מסתעף 
מהמבואר  ולהעיר  בשיחה.  כמפורש  וב"י.  יראה 
לדעת  שרק  משמע  שמשם  ו-24,   19 הערות  לקמן 
 – וריה"ג  הפקר  לכלבי  להאכיל חמץ  מ"ד שמותר 
איסור בל יראה וב"י הוא משום גדר וסייג, ואילו 

לדעת חכמים זה איסור בעצם הדבר(.
יש  דבר  שכל  בכ"מ  המבואר  ע"פ  י"ל  ואולי 
 – לב'  נחלק  מהם  אחד  וכל  ומהותו,  מציאותו  לו 
מציאות המציאות, מהות המציאות, מציאות המהות, 
מהות המהות. )וע"ד הסגנון הנ"ל עיון ב': חיצוניות 
דחיצוניות, פנימיות החיצוניות, חיצוניות הפנימיות, 
בל  שאיסור  לעיל  והמבואר  הפנימיות(.  פנימיות 
יראה וב"י הוא בעצם הדבר, היינו במציאות מהות 
הדבר אבל לא במהות ועצם הדבר ממש. ולכן לפי 
חכ' די במפרר וזורה לרוח, שגם בכך בטל מציאות 

מהות החמץ. ועצ"ע.
ד( בסעיף זה ישנם כמה פרטים הדורשים עיון 

ובירור. ומהם:
1. מדוע ביאור שיטת ריה"ג מופיע דווקא כאן, 
ובפרט לפי הלשון בשיחה “ועפ"ז י"ל", מדוע ואיך 
זה קשור לביאור המחלוקת גבי האכלת חמץ כלבי 
הפקר, והרי ביאור שיטת ריה"ג כבר מובן מהמבואר 

לעיל ס"ד.

וע"פ פשוט י"ל, שהיות ובסעיף זה מדבר אודות 
איסור הנאה שבחמץ, לכן דוקא בסעיף זה מתבאר 
ששיטת ריה"ג בענין המכות היא ע"פ שיטתו בענין 

היתר הנאה בחמץ.
2. בהערה 18 מבואר שאיסור בל יראה וב"י חמור 
יותר מאיסור הנאה סתם. וכן מבואר בכמה מקומות 
משו"ע  מביא  ההערה  בהמשך  ולאידך,  בהשיחה. 
ולגבי  לרוח,  וזורה  שמפרר  כחכ'  שהלכה  אדה"ז 
כלומר,  לאיסור.  פוסק  הפקר,  כלבי  חמץ  האכלת 
שלגבי איסור בל יראה וב"י )החמור(, מקילים כחכ'. 
)הקל( מחמירים שאסור בשום  ולגבי איסור הנאה 

השתמשות, אף ללא רווח! ועיין לעיל בעיון ג'.
מחלוקות ד'  מבוארים  זו  שבשיחה  נמצא   ה( 
 4 של  היתה  מכה  כל  אם  ור"ע  ר"א  פלוגתת   .1(
מכות או 5 מכות; 2. פלוגתת ר"י וחכ' אם ביעור 
חמץ שריפה או מפרר כו'; 3. האכלת חמץ לכלבי 
הפקר; 4. אם גלות מצרים נחשבת בין הד' גלויות( 

שיסודם ושורשם אחד.
שגם  מבואר   41 הע'   135 ע'  חט"ז  בלקו"ש 
או  בלב  השבתה  ענינו  חמץ  ביטול  אם  המחלוקת 

הפקר תלוי' בנקודה זו.
ולהעיר ששם מבואר דלדעת אדה"ז ביטול ענינו 
הפקר – כלומר, שצריך שעצם הדבר יצא מרשותו, 
ברשותו.  תהיה  לא  החמץ  צורת  שרק  די  ואין 
במפרר  הוא  חמץ  שביעור  כחכמים  הלכה  ולאידך 
ומובן ע"פ  תואר הדבר.  וכו', כלומר שדי בביטול 

המבואר לעיל בעיון ג'.

עיונים
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אור  חדש,  אור  להתגלות  זכינו  לאחרונה 
מופלא, מכתב מהרבי, שבעיקרו ומטרתו נכתב 
“אחינו בני ישראל חובבי  על מנת לעורר את 
והתמימים,  אנ"ש  ובפרט  בכלל,  תורה ומצוה" 
להרים כל כסף הקדשים על מנת להקים בניין 

חדש לישיבה.

אודות  הרבי  מבאר  הזדמנות  באותה  ברם, 
הישיבה  של  הנשגבה  ומעלתה  ייחודיותה 
“תורת אמת", בביטויים נדירים ביותר וביותר, 
מוסד  אף  על  כמותם  נמצאו  לא  שכמדומה 
נשיאינו.  רבותינו  ע"י  שהתייסדה  ישיבה  או 
לעיין  נבוא  טרם  עוד  לכשעצמו,  זה  דבר 
בעומק המכתב, מורה על חשיבותה וחביבותה 

המיוחדת של הישיבה אצל הרבי.

“הישיבה  נשיאינו:  רבינו  פותח  מכתבו  את 
ימי' המסולאים  . הגיעה למפנה חדש בדבר   .
בפז", ביטוי הלקוח ממגילת איכה )ד, ב. וראה 
שם בפרש"י: הרואה אותם אומר ראו תוארם 

של אלו כמראית פז"(.

הישיבה,  אודות  הרבי  מפליא  בהמשך 
הרבה  כשהיו  השואה,  קודם  האור,  בימי  שגם 
אז  גם  הישיבה  הייתה  תורה,  ולומדי  ישיבות 
“יחידה בצביונה ותכונתה". ועאכו"כ היום, היא 
רבותינו  מיסודי  והמיוחדות  מהיחידות  “אחת 
תורת  במה  להאריך  יש  רבות  אכן,  נשיאינו". 
לגבי  אפי'  ותכונתה,  בצביונה  יחידה  אמת 
הישיבות המפוארות דאז, ואכ"מ )ראה לדוגמה 
לרש"ז  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מכתבי 

הבלין אודות מטרת הישיבה(.

בדרך הצחות, מבאר הרבי תיווך בין ב' מאמרי 
רז"ל, ומגלה את תכלית הישיבה: שהבן יהי' כמו 
האב, עד אבינו הראשון אברהם אבינו. וההבדל 
היחידי בין יהודי כיום ליהודי מפעם יהי' שאצל 
זה זקנה ואצל זה בחרות. כלומר, היפך המוחלט 
מפעם,  אנדערש"  “אפעס  זה  שהיום  מהשיטה 
ח"ו,  השתנו  התמימים  מתלמידי  ושהדרישות 

אלא כמאז כן עתה בלי שום שינוי.

ולא זז מחבבה עד שפסק בקול חוצב להבות 
על הישיבה ותלמידי' “והרי ישיבת תורת אמת 
נפש,  ובמסירות  שמים  ביראת  תורה   .  . בה 
אשר שמרה צביונה ותכונתה מאז היווסדה ועד 
עתה, וכל תלמידי' למודי ה', אשר כל רואיהם 

יכירום כי הם זרע ברך ה'".

את מכתבו מסיים הרבי שברכתו של מייסדה 
כבר  נ"ע,  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  הגדול 
נתונה לכל הבא לעזרת המוסד, ו"אף כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר 

רחמים".

ואף אנן נעני' אבתרי': ואף כ"ק אדוננו מורנו 
נשיאה  דורנו,  נשיא  משיחנו,  מלכנו  ורבינו, 
רחמים  ומעורר  עומד  הישיבה,  של  השלישי 
בעד כל תומכי הישיבה, ועל אחת כמה וכמה 
בקודש  והמשמשים  הישיבה  תלמידי  כל  בעד 

בישיבה, הן בגשמיות והן ברוחניות.

צאן  יגאל  דידן  ובעגלא  בימינו  ובמהרה 
מרעיתו מגלות הרוחני וגלות הגשמי גם יחדיו, 

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן והוא יגאלנו.

אור חדש על 
ציון תאיר
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 ב"ה, יום ב' לסדר חיי שרה,
 כ' מרחשון, ה'תשכ"ה

ברוקלין, נ.י.

 לאחינו בני ישראל
 חובבי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הישיבה הק' תורת אמת בעיה"ק בירושלים ת"ו, מיסודו של כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נבג"מ 
הישיבה  בעד  חדש  בנין  להקים  הכרח   - בפז  המסולאים  ימי'  בדברי  חדש  למפנה  הגיעה  זי"ע, 

ותלמידי' שי', כ"י.

וביום סגולה זה, יום הולדת את כ"ק אדמו"ר נ"ע מייסד הישיבה )שהשתא היא אותה הקביעות 
כמו בשנת הוולדו(, הנני פונה לכל חובבי תורה ומצוה, ובפרט לאנ"ש והתמימים, ה' עליהם יחיו, 
להתעורר ברוח נדיבה להיות נתבעים ונותנים, עושים ומעשים, להרים כל כסף הקדשים שנצרך 

להקמת הבנין החדש בעד המוסד הקדוש הזה.

הן ידוע כמה מסרו נפשם הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וממלא מקומו הוד כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
נבג"מ זי"ע, על יסוד הישיבה תורת אמת והחזקתה, אפילו בשנים כתיקונם, כשהיו הרבה ישיבות 
ולומדי תורה, להיותה גם אז יחידה בצביונה ותכונתה, על אחת כמה וכמה אחרי ההשמדות ר"ל 
שנחרבו מרכזי התורה והיראה במדינות אירופה, וביניהן הישיבות המפוארות דליובַאוויטש אשר 
שם, וכעת הישיבה הק' תורת אמת בירושלים עיה"ק ת"ו היא אחת מהיחידות והמיוחדות מיסודי 
רבותינו נשיאינו - כמה גדול הזכות של כל המשתתף בממונו ובטרחתו בתמיכת קרן הבנין של 

מוסד ק' זה.

דרשו רבותינו ז"ל עה"פ ואברהם זקן בא בימים - מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם 
)יומא כח, ב(. ועוד דרשו על פסוק זה, שעד אברהם אבינו ע"ה לא היתה זקנה וביקש אברהם 
רחמים ובאה זקנה לעולם, כדי שיכירו בינו לבין בנו יצחק. ועל דרך הצחות אפשר לקשר שני 
המדרשים האלה, היינו שתכלית הישיבה היא שהבן יהי' כמו האב בכל הענינים, והאב יהי' כמו 
אביו וזקנו וכולי עד אברהם אבינו ע"ה, וההבדל היחידי שבין אב לבנו יהי' רק שאצל זה זקנה 

ואצל זה בחרות.

והרי ישיבת תורת אמת בה זקנה ובה בחרות, תורה ביראת שמים ובמסירות נפש, אשר שמרה 
צביונה ותכונתה מאו הווסדה ועד עתה, וכל תלמידי' למודי ה' אשר כל רואיהם יכירום כי הם זרע 

ברך ה'. בודאי שראוי' הישיבה תורת אמת שיתמכו בה בכל לב נפש ומאד.

אמת אשר  תורת  ישיבת  הנעלה  המוסד  לעזרת  הבא  לכל  הגדול  מייסדה  ברכת  נתונה  וכבר 
יסודותה בהררי קדש, להתברך מהשי"ת ולהצליח בכל עניניו בגשמיות וברוחניות. אף כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיאה השני של הישיבה עומד ומעורר רחמים בעד כל תומכי הישיבה, הם וביתם וזרעם, 

גם ברוכים יהיו.

בברכה להצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
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לפי הוראתו הקדושה של הרבי לעסוק בענייני גאולה ומשיח, ושזוהי 
הדרך הישרה להביא את הגאולה, במאמר זה ננסה להבין בצורה יסודית נושא 

שידוע רק באופן שטחי – משיח בן יוסף. 

מהעניינים שנדון בהם: מיהו משיח בן יוסף? מתי הוא יבוא? האם הוא ייהרג 
בסוף? ומה דעת הרבי בנידון? 

ובהקדים, כתב הרמב"ם על ימות המשיח: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהם לא 
ידע האדם איך יהיו עד שיהיו". זאת אומרת, שרק דברים שהתפרשו בהלכה ניתן 
לדעת בוודאות שהם יהיו בגשמיות. לעומת זאת, דברים שלא התפרשו בהלכה אי 
אפשר לדעת אם הם יהיו בגשמיות או רק ברוחניות. מכיוון שעניינו של משיח 
בן יוסף לא התפרש בהלכה )ברמב"ם שהוא הפוסק היחיד שפסק בנושאים אלו(, 
איננו יכולים לדעת בוודאות מה יקרה אתו ואיך, ויתכן שחלק מהדברים נאמרו 
בתור משל ודוגמא, וע"ד הנאמר ברמב"ם על דברי הנביאים שהם משל וחידה. 
ולהאדירה נלקט את  ולהגדיל תורה  ותורתו  ה'  אבל מכל מקום למען דעת את 
הדברים שנכתבו בשלל מקורות בתורתנו הקדושה, וננסה להרכיב תצרף )= פאזל( 

על דמותו של משיח בן יוסף. 

ראוי לציין שבפרטים רבים ישנם מחלוקות ואפשרויות שונות בספרי המפרשים 
והם צויינו זו לאחר זו.
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ייחוסו המשפחתי: 
ישנן כמה דעות בנוגע ליחוסו של משיח בן 

יוסף:

נקרא  ולכן  אפרים,  דרך  יוסף  משבט  א. 
לעיתים משיח בן אפרים.

ב. משבט יוסף דרך מנשה. 

שהיה  נבט  בן  ירבעם  בן  אביה  מזרע  ג. 
וביום  בצעירותו  מת  אביה  אפרים.  משבט 
מיתתו נולד לו בן שנלקח למדבר, וממנו יצא 

משיח בן יוסף. 

שמו: 
ישנן כמה דעות:

א. מנחם בן עמיאל )כן מובא בכמה ספרים, 
אך באגרות קודש חלק ג' עמוד קנח כתוב שזה 

שמו של משיח בן דוד(.

ב. נחמיה בן חושיאל.

זמן הופעתו: 
ישנן כמה דעות בזה:

רק בתור שלוחו  יבוא   - זכאי  א. אם הדור 
שלא  או  דרכו,  את  ליישר  דוד  בן  משיח  של 
יבוא בכלל. ואם הדור לא זכאי, אז משיח בן 

יוסף יבוא לפני משיח בן דוד. 

ב. משיח בן יוסף יבוא לפני משיח בן דוד 
על מנת להושיע את ישראל, שנאמר "ואפרים 

מעוז ראשי" ורק אח"כ "יהודה מחוקקי". 

ג. הוא יופיע ארבע שנים לפני משיח בן דוד. 

בנוסף לכך, ראוי לציין שמשיח בן יוסף יכול 
להופיע גם בשבת ויו"ט לכל הדעות, משא"כ 
משיח בן דוד שישנם דעות שאינו יכול להגיע 

בזמנים אלו.

יתכן שיופיע רק בפני חלק מבני ישראל ולא 
בפני כולם. 

מדבר  רל"ד  עמוד  ב'  חלק  קודש  )באגרות 
הרבי על סדר ההתגלות, וכותב שמשיח בן דוד 
יתגלה בבת אחת לכל עם ישראל, ואילו משיח 
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בן יוסף לא צריך להתגלות לכולם בבת אחת(.

פעולותיו:
א. יקבץ גיבורים מישראל, יעשה חיל, יכה 
את נציבי ארם וישמעאל בירושלים, ינצח את 
מלך ארם, יפיל את שרו של עשיו ויכבוש את 

כל ארץ ישראל מהגויים.

ב. יקבץ גלויות.

ג. יבנה את בית המקדש.

ד. יתקן את ירבעם בן נבט.

ה. ינצח את מלכות אדום ויוציא מהם את כלי 
המקדש ששהו בבית מלכותו של יליינוס קיסר.

ו. ילחם מלחמות ה'.

ז. ילחם בעמלק.

ח. יכלה את בית עשיו.

מיתתו:
א. בשנה השישית למלכותו יעלו שרי פרס 

וידקרו אותו.

ב. ייהרג על ידי גוג ומגוג בחוצות ירושלים.

ג. ייהרג על ידי עובדי כוכבים רבים שיעלו 
על ירושלים.

ד. ארמילוס המלך הרשע יהרוג אותו בגלל 
שלא יקבלו כאלו-ה.

ה. ייהרג על ידי גוג האדומים וגוג ומגוג.

אחר מיתתו:
ויברחו  יום   41 לו  יספוד  ישראל  עם  א.  
עשבי  ויאכלו  ולהרים  ליערות  למדברות, 
המדבר ויהיו רעבים עד שיבוא משיח בן דוד.

ארבע משפחות,  לו  יספדו  ישראל  מעם  ב. 
כמו שכתוב: "וספדה הארץ משפחות משפחות" 

ויתייאשו מהמשיח ואז יבוא משיח בן דוד.

ג. הוא יישאר מת במשך 40 יום ולא ייגע בו 
שום דבר טמא עד שיבוא משיח בן דוד.

אבות  ליד  אותו  ייקחו  השרת  מלאכי  ד. 
העולם בחברון.

של  ככוחו  יהיה  שכוחו  כתוב  לכך  בנוסף 
כמו  קרני":  כראם  "ותרם  שכתוב:  כמו  ראם, 
רוחות  לארבע  הגדולות  בקרניו  מנגח  שראם 
דגלו  על  כן  כמו  יוסף.  בן  משיח  כך  העולם, 

יהיה כתוב "שור".

שבט  וקם  מיעקב  כוכב  "דרך  מהפסוק 
בדרגה  יהיו  ישראל  עם  אם  למדו:  מישראל" 
על  ייהרג  יוסף  בן  משיח  "יעקב",   - נמוכה 
ידי רומילוס ויהיה רק את משיח בן דוד. ואם 
יהיו בדרגה עליונה "ישראל", הרי שאז "וקם 
שבט" - משיח בן יוסף יקום ולא ימות. לכן, יש 
להתפלל עליו כשאומרים "לישועתך קיווינו" 

שלא ימות.

עד כאן הדברים שמצאנו על פי נגלה. מכאן 
החסידות  פי  על  שונים  ביאורים  נביא  ואילך 

הלימוד בעניני הגאולה באופן שיבינו, יראו וירגישו

ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה יפתח את הלב והעינים והאזנים – ושיבינו, יראו וירגישו 
בפשטות ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

משיחות ש"פ ויצא, ה'תשנ"ב
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ופנימיות העניינים. לקמן נראה שמקשרים את 
משיח בן דוד ומשיח בן יוסף למלכות יהודה 

ומלכות יוסף.

ביאורים והסברים
ביאור המהר"ל:

מבאר  ישראל  נצח  בספרו  מפראג  המהר"ל 
את עניין שני המשיחים בצורה פנימית, בדומה 
לביאור הידוע האם בית המקדש ירד משמים 

או יהיה מעשה ידי אדם:

עם ישראל נמשל לגוף אחד שלם. בגוף יש 
שני  כללי  יותר  ובאופן  חלקים,  י"ב  בכללות 
- הראש  "מלכים"  הנקראים  איברים מרכזיים 

והלב. 

מזרע  שמגיע  דוד  בן  )משיח  יהודה  מלכות 
יהודה( נמשלה לראש, ואילו מלכות יוסף )משיח 

בן יוסף שמגיע מזרע יוסף( נמשלה ללב.

מהלב  יותר  נעלה  הראש  הדברים:  פירוש 
מהגוף  מובדל  הוא  ולכן  הגוף,  אברי  ומשאר 
הנשמה האלוקית  על  רומז  וזה  ממנו.  ומוגבה 
שמשכנה במוח וראש שנעלה מהגוף )לב(, וזהו 
מלכות יהודה שלמעלה ממלכות יוסף. ואם עם 
ישראל יזכו ויהיו בדרגת מוח הם יקבלו ישר 

את מלכות יהודה. 

ואילו הלב שנמוך מהראש ומעורב עם שאר 
האיברים רומז על מלכות יוסף. ואם עם ישראל 
שני  להם  יהיו  אזי  לב,   – נמוכה  בדרגה  יהיו 
משיחים. משיח בן יוסף ואח"כ משיח בן דוד.

ולכן מלכות יהודה נצחית מה שאין כן מלכות 
יוסף. וזהו הביאור בכך שמשיח בן יוסף ייהרג 
ותהיה  תיפסק  שמלכותו  כלומר,  הגויים,  ע"י 

זמנית בלבד. עד כאן ביאור המהר"ל בקצרה.

יש המבארים שמשיח בן יוסף מתייחס לכל 
הצדיקים והמנהיגים הרוחניים של עם ישראל 

שמתו על קידוש ה' במשך הגלות.

ביאורים ע"פ חסידות:
ע"י  ומתחזקת  מושפעת  בה'  האמונה  א. 
האמונה  חיזוק  וע"י  זה  ולאחרי  יוסף.  בחינת 
מתגלה משיח בן דוד שיהיה רועה אחד לכולם 

ולמעלה מבחינת יוסף.

ב. יחזקאל נביא הגאולה מתנבא על גאולתם 
של ישראל, ומספר שה' ציווה אותו לקחת שני 
ענפים. על אחד לכתוב "ליהודה ולבני ישראל 
אפרים  עץ  "ליוסף  לכתוב  השני  ועל  חבריו" 
אחד  אותם  לקרב  חבריו".  ישראל  בית  וכל 
אחד.  לעץ  אותם  ויחבר  נס  יעשה  וה'  לאחד, 
העניין  למשמעות  ישאלו  ישראל  עם  וכאשר 
הוא יענה להם שה' עתיד לקבץ ולאסוף את כל 

השטורעם ע"ד ביאת המשיח שהתחיל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו

במשך כל הדורות דזמן הגלות ציפו בנ"י והתפללו בכל יום ויום לביאת המשיח, ועאכו"כ צדיקי 
ונשיאי ישראל שאצלם היתה התשוקה והגעגועים כו' לביאת המשיח בתוקף הכי גדול, וכמה מהם 

מסרו נפשם לדחוק הקץ )למרות האזהרה שלא לדחוק את הקץ(, כידוע בדברי ימי ישראל;

אבל אעפ"כ, אין זה מגיע לה"שטורעם" ע"ד ביאת המשיח שהתחיל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

משיחות ש"פ תצא, ה'תשמ"ח
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עם ישראל מכל המקומות שגלו לשם, ולהחזיר 
את כולם לא"י, ושם הם יהיו לגוי אחד, ומלך 
אחד ימלוך עליהם ולא יהיו עוד שתי ממלכות 
דוד  "ועבדי  הפסוק  ובלשון  ויוסף(.  )יהודה 
מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי 
כאן  עד  אותם".  ועשו  ישמרו  וחוקותיי  ילכו 

הסיפור, המובא גם בהפטרת פ' ויגש.

אחד מהביאורים שהחסידות מסבירה ומאירה 
את העניין:

מגיעים  יוסף שמהם  ומלכות  יהודה  מלכות 
שני המשיחים, מרמזים על בינה – תלמוד, ועל 

מלכות - ומעשה.

ה'  עבודת  דוד(:  בן  )משיח  יהודה  מלכות 
מתוך הודאה וביטול. קבלת עול בכפייה, ללא 
ה' בלבד.  רגש או שכל אלא מצד שזהו רצון 
היינו, קיום תורה ומצוות בפועל ממש במעשה, 
דיבור ומחשבה. וזוהי עבודת ה' בעיקר בקיום 
גשמיים  בדברים  הנעשים  המעשיות  המצוות 
ידי  על  בעיקר  הנעשית  בעבודה  ותחתוניים, 

הנפש הבהמית המלובשת בגוף. אתכפיא.

על  מרמזת  יוסף(  בן  )משיח  יוסף  מלכות 
עבודת ה' עם השכל, על פי טעם ודעת. ויוסף 
שמבין  רק  שלא  היינו  הוספה,  מלשון  הוא 
מוסיף  אלא  טובה,  בהנחה  ומתקבל  בשכלו 
הבינה  כוח  דרך  על  עניינים.  עוד  ומגלה 
ושקלא  פלפול   – הנהר  רחובות   – שבנפש 
וטריא, הוספה. וזהו בעיקר עבודת ה' בלימוד 
עם  בעיקר  הקשורה  והשגה,  בהבנה  התורה 
הנפש האלוקית של האדם שהיא מאוחדת עם 

ה' בתכלית. עבודת ה' מתוך תענוג.

כך החסידות מסבירה בדרך כלל את עניינם 
של שתי המלכיות בעבודת האדם לבוראו.

בגמרא מובא דיון איזה עבודה יותר נעלית, 
גדול  תלמוד  אמר  חד  מעשה.  או  תלמוד 
)מלכות - יוסף(, וחד אמר מעשה גדול )מלכות 

הוא  כי  גדול  שהתלמוד  והמסקנה  יהודה(.   -
שתי  בו  שכלולים  היינו  מעשה  לידי  מביא 
שבהתחלה  היינו  ומעשה.  תלמוד  המדרגות 
כך  ואחר  יוסף.   - ושמחה  תענוג  מתוך  לומד 
בזכות הלימוד למדרגת  כן  גם  ומגיע  מתעלה 

הקיום מתוך כפייה ואתכפיא - יהודה.

הגאולה,  בזמן  אבל  הגלות.  בזמן  זה  וכל 
אעביר  הטומאה  רוח  "ואת  הייעוד  כשיקויים 
יצר הרע שיצטרכו  יהיה עוד  ולא  מן הארץ", 
לכפות ולהכריח אותו – אזי עבודת ה' תהיה רק 
בשביל קיום רצון ה' ללא שום פניה ואינטרס 
)תענוג, שכל או רגש(. ובלשון הידוע: כמצוות 
ה' למעלה ממציאות  וזו תהיה עבודת  רצונך. 
לכולם  יהיה  אחד  מלך  בגאולה  ולכן  האדם 
והוא יהיה משבט יהודה מלשון ביטול והודאה. 
הוא  גם  בשכל,  שהוא  התורה  לימוד  ואפילו 

יהיה מתוך קבלת עול.

את  לברר  ישראל  לעם  שיש  הכוח  ג. 
)עבודת  הכלים  בשבירת  שנפלו  הניצוצות 
ובגאולה  עליון  צדיק  מיוסף  מגיע  הבירורים( 

תתגלה מעלת יהודה שלמעלה מיוסף.

ד. שני המשיחים במשיח צדקנו עצמו:

הצמח צדק מקשר את הפסוקים "ועבדי דוד" 
שבסוגיא  קיסר  ופלגי  לקיסר  עבדי",  ו"ודוד 
בגמרא )סנהדרין צט, ב(. ומשם משמע שיהיו 
בפסוקים  הנרמזים  ישראל,  לעם  משיחים  שני 
זאת  ומבאר  עבדי".  ו"ודוד  דוד"  "ועבדי 
בפנימיות העניינים, שזה קאי על בינה ומלכות. 
במשיח  יהיו  אלו  בחינות  ששתי  מבאר  והרבי 
צדקנו עצמו: שיהיה בו גם את בחינת רב, תלמוד 
תורה, בינה. וגם בחינת מלך, מצוות - מלכות. 
והרבי  רב.   - משה  ונשמת  מלך,   – דוד  נשמת 
יוסף לתורה  מקשר את מלכות יהודה ומלכות 
ומצוות, רב ומלך. ששניהם יהיו במשיח צדקנו 
עצמו. אם כן, מוכח ששני המשיחים, משיח בן 

יוסף ומשיח בן דוד, יהיו במשיח עצמו.
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מאמין  "אני  שכאומרים  כותב  הרבי  ה. 
בביאת המשיח וכו'" מכוונים לשני המשיחים.

ו. מסופר שחסידי אדמו"ר האמצעי אמרו עליו 
שהוא משיח בן יוסף. וביאר הרה"ח המשפיע ר' 
שמואל גרונם אסתרמן ע"ה: משיח בן דוד יגלה 
יבאר אותה.  יוסף  פנימיות התורה, ומשיח בן 
ביאורו,  באריכות  שידוע  האמצעי  הרבי  ולכן 

רחובות הנהר וכו' הוא משיח בן יוסף.

לביאת  ממש  ומיד  תיכף  שנזכה  רצון  ויהי 
וישר  וטוב  נעלה  היותר  באופן  צדקנו  משיח 
שיש, וכדברי הרבי )תו"מ חלק כ"ט עמ' 122(:

 – והשלימה  האמיתית  לגאולה  זוכים  "עי"ז 
ע"י משיח בן יוסף ומשיח בן דוד – כדאיתא 
אזי  עברו,  שכבר  היסורים  שלאחרי  בספרים 

נעשה הענין ד"חיים שאל ממך נתתה לו" גם 
והיינו, שתמורת "פרצת  יוסף.  אצל משיח בן 
"עלה  )יהיה(  דרך"  עוברי  כל  וארוה  גדריה 
הפורץ לפניהם", משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, 
ואז יקויים "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" 
בגלוי, למטה מעשרה טפחים, לעיני כל בשר".

מקורות:

חלק  התוועדויות תשמ"ו  ל"ד.  עמוד  ח"ב  אג"ק 
חלק  תו"מ  ח"ג.  תשמ"ב  התוועדויות   .237 עמ'  ג' 
כ"ו. מלך המשיח - אישיותו והנהגתו במקורות חז"ל 
מ.  )להרב  המשיח  ימות  ווילשאנסקי(.  ס.  )להרב 
ברוד(. תורת הגאולה. אור הגאולה. זוהר הגאולה. 
יחי המלך המשיח )להרב שד"ב וולפא(. נצח ישראל. 

רשימות דברים.

מחכה לביאתו

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ברמב"ם שם ישנה הדגשה נוספת – "כל מי שאינו מאמין בו או מי 
שאינו מחכה לביאתו כו'", היינו, שהחיוב הוא לא רק להאמין בביאת המשיח, אלא גם לחכות 

לביאתו, וכמ"ש בהי"ג עיקרים "אני מאמין בביאת המשיח . . אחכה לו בכל יום שיבוא".

הרב שפירא שליט"א: האמונה בביאת המשיח והצפי' לביאתו – הא בהא תליא, כלומר, 
אם אינו מחכה לביאתו, ה"ז הוכחה שאינו מאמין בו כדבעי, כי, אילו היתה האמונה שלו 
כדבעי, איך יתכן שלא יחכה ויצפה לביאתו?!... אם אתה מאמין שישנה טובה גדולה כזו 
- אין יתכן שאינך משתוקק מחכה ומצפה לטובה זו?!... ואם אינו משתוקק ומחכה לביאת 

המשיח, חסר באמונה שלו!

הרב אליהו שליט"א: האמונה וההשתוקקות לביאת המשיח כוללת גם שיבוא מהר, תיכף 
ומיד.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: גם פרט זה מביא הרמב"ם בספר הי"ד – "הבטיחה תורה שסוף 
ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין", "מיד" דייקא.

י"א אייר ה'תשמ"ט, בעת ביקור הרבנים הראשיים
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התייעצות עם המורים 
והמחנכים

א.
מ"ש אודות... שי' ומקום לימוד לזמן הבע"ל 
עם  להתייעץ  צריך  אלו  כמו  בענינים  הרי 
ביומו  יום  מדי  אתו  הנפגשים  ומחנכיו  מוריו 
הרואים  שהם  כיון  הוראותיהם  עם  ולהתחשב 
את הנער בעת לימודו ובעת היותו עם חבריו, 
ורואים בלי נטי', משא"כ הורים אשר חשודים 
להביט  לילידיהם  ההורים  אהבת  מפני  הם 
באמת,  שהם  כמו  לא  ולראותם  הענינים  על 
הנער  טובת  הוא  וחפצם  הורים  שרצון  וכיון 
לאמיתתה ולאורך ימים ולא טובה זמנית הנה 
שעה  לפי  הנער  בעניני  חסרון  שכדאי  מובן 
ובלבד שילך בדרך הישר ויתענגו ממנו לארך 

ימים ושנים…

)אג"ק חלק ט' ע' רפז(

ב. 
כותב  בו  החמישי,  מיום  למכתבו  במענה 

אודות חינוך בנו... שי', והסברות שבדבר,

פרטים  בכמה  תלוי'  בזה  שהחלטה  וכיון 
מהנכון   - הנ"ל  של  הנפש  בתכונת  וביחוד 
בנו  המכירים  אלו  עם  בהאמור  להתייעץ 
קרובות  הכי  לפעמים  והרי  אלו.  ופרטים  שי' 
נאמנים  אינם  שיחיו  ההורים  דוקא  דא  בכגון 
כ"כ בהערכת ילידיהם שיחיו. והחשש, לא רק 
שלפעמים  אלא  יותר,  לימין  לנטות  שיכולים 

אדם  אין  וע"ד  להיפך,   - גם  הקורבה  מפני 
משים עצמו צדיק ולא וכו'.

)אג"ק ח"כ ע' רפד(

ג.
קשה להורים שי' להיות אֹוּביֶעקִטיב בנוגע 
לילדיהם - שי' ולכן תעשה בכ"ז כעצת הנהלת 

ביה"ס בו לומד הבן.

)מצילום כתי"ק(

להט וחיות חסידית בבית
החיות, הלבביות והחום של חסידות, צריכים 
להתחיל לנטוע בהילד עוד בהיותו בן שמונת 
זו  נפש  כניסת  “תחלת  היא  שאז   – ימים 
הקדושה"1 )נפש האלקית(, ואפילו לפני כן – 

בהיותו תינוק בן יומו.

בבית חסידי צריך כל ילד להרגיש את החום 
זה  וענין  גדל,  הוא  שבהם  החסידיים  והחיות 
“עקרת  בהאשה,  כמו  בהבעל  כ"כ  לא  תלוי 
חסידי,  בית  יהי'  שהבית  תלוי  בה  הבית"; 

ושהילד ירגיש זאת.

כח. ענין החסידות צריך להיות נרגש בבית 
וגמילות  עבודה  תורה,  הקוין,  שלשת  בכל 

חסדים:

והלהט  החיות  נרגש  להיות  צריך  בתורה: 
)“ברען"( בתורה שהיא תורת ה', חכמתו ית'. 

1( שו"ע אדה"ז או"ח סוס"ד )במהדורא בתרא(.

פניני חינוך 
והדרכה
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ויראה  התלהבות  נרגש  להיות  צריך  בהלימוד 
להלן  “מה  רז"ל2  )כמאמר  במתן-תורה  כמו 
פלפול  אמירת  בעת  רק  לא   – וזאת  וכו'"(. 
עמוק, אלא גם בלימוד פסוק פשוט עם רש"י, 
אל"ף- בלימוד  ואפילו  רש"י,  ללא  אפילו  או 
אל"ף-בי"ת,  ילד  עם  לומדים  כאשר  בי"ת. 

צריך להיות ניכר שזהו חכמתו של הקב"ה.

להרגיש  צריך  ילד  חסדים:  בגמילות 
צדקה  ריבוי  נותנים  שבביתו  )“ָאנהערן"( 
)“דָאס איז ַא שטוב פון וועלכן עס גיסט זיך 
אלא  חומש,  רק  לא  מעשר,  רק  לא  צדקה"3(, 
במצב  הוא  שפלוני  כשיודעים  הגבלות.  ללא 
של מיצר מצד איזו סיבה שתהי', לא ממתינים 
עד שהלה יבוא לבקש, אלא מקדימים ונותנים 

לו ללא הגבלות.

בבית-הכנסת  נשאר  הבעל  כאשר  בעבודה: 
שהמנין  אע"פ  הרי  המנין,  לאחרי  להתפלל 
סיים את התפלה לפני שעות אחדות, צריכים 
שהוא  בגלל  מאוחר  בא  שהוא  בבית  לידע 
מתפלל תפלה בציבור – לפי הפירוש החסידי 
כל  את  ולאסוף  לצבור  דהיינו,  ב"ציבור", 

הכחות של הנשמה וכל הבירורים.

)תו"מ חכ"ד ע' 276(

תחרות וחלוקת פרסים 
לתלמידים

א. 
התחרות  שנערכה  מה  מאד  במאד  נכון 
)קָאנטעסט( וחילוק הפרסים, וכבר ידוע פסק 
תרבה  סופרים  קנאת  חיים,  תורת  תורתנו 
להרמב"ם  המשניות  פירוש  ג"כ  ויעוין  חכמה 
דרכו  שע"פ  לנער  דחנוך  בהענין  חלק(  )ר"פ 
הלכות  בספרו  לפס"ד  הובא  זה  ומעין  דוקא, 

תשובה פרק יו"ד.

)אג"ק חי"ח ע' רכה(

2( ברכות כב, א. וש"נ.
3( מהנחה בלתי מוגה.

ב.
כיוצא-בזה  שבכל  פעמים,  כמה  העירותי 

צריכה להיות הגרלת ספרי קודש, וק"ל.

* * *

מה הכריח להכניס זה דוקא, ַהכלו כל שאר 
הדברים שבאהקת"ו??!!

האומנם אף אחד מכל אלו שדנו בזה - לא 
עלה בדעתו ספק שאפשר שפרס השייך למבצע 
וכו'  וסוכריות  אופנים  אפ"ל   - ואדה"ז  חב"ד 

אבל לא כדוררגל.

)מענה לצא"ח באה"ק משנת תשל"ג. 'צעירי 
אגודת חב"ד' ע' 134(

הרגל התלמידים לדיבור חיובי 
ביניהם

לכתבה איך אפשר למנוע הביטוים בלתי 
רצוים הנשמעים בכתתה.

מבני  ואחת  אחד  כל  אשר   - להסבירם  יש 
יותר  עוד  אליהם  השי"ת  אהבת  ישראל, 
מאהבת הורים לבן יחידם אשר נולד להם לעת 
אשר   - ועוד  בזה,  הבעש"ט  וכתורת  זקנותם, 
השי"ת עליו נאמר, הנוטע אזן הלא ישמע, אם 
יוצר עין הלא יביט, וכשמדברים טוב על בנו 
של המקום ב"ה - הרי הוא רואה מביט ומקשיב 
הזהירות  ומובנת  הדבור.  ואופן  תוכנו  הדבור 
שצריכה להיות בזה - שלא לפגוע במלך מה"מ 

הקב"ה.

ומכ"ש וק"ו, האם הי' מעיז מי שהוא לדבר 
בנוכחות  ודם  בשר  מלך  של  בנו  על  כן  לא 
המלך וכו'. ובודאי תוכל להוסיף ביאור והדגש 
בהאמור, ומה שיפעול עוד יותר - באם יתלו 
בכותל החדר בו לומדים סיסמא שתוכנה לפי 
ערך - התבונן מה שאתה מדבר כי עין רואה 

ואוזן שומעת וכו'.

)אג"ק ח"כ ע' קמב(
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זמן הלימוד
זמן אמירתם ביום

זמן השיעורים דחומש תהלים ותניא.

בכלל הרי כבר מבואר בהקדמה להיום 
יום, אשר אמירת השיעור תהלים - כפי 
הוא   - החדש  לימי  התהלים  שנחלק 
לאחרי תפלת שחרית, ולימוד חומש עם 
ושיעור תניא, מובן שטוב  פירוש רש"י 
יותר בסמיכות להתפלה של שחרית ומה 
טוב תיכף, ובאם לסיבה אי אפשר זאת 

אז משלימים גם בלילה שלאחרי זה.

)אג"ק חי"ז ע' קמ"ו(

זמן אמירת החומש
ומה ששואל בענין לימוד החומש עם 
שלומדים  נוהגים  בכלל  הנה  פרש"י, 
לא  ואם  היום,  במשך  חומש  השיעור 
בלילה  משלימים  היום  במשך  הספיקו 

שלאחריו.

)אג"ק ח"ד ע' רפ"ג(

השלמת הלימוד
השלמה בלילה

אפשר  בלילה   - חת"ת  בשיעורי 
הורה  כן  יום שלפניו  שי]עור[  להשלים 

כ"ק מו"ח אדמו"ר.

)אג"ק ח"ה ע' ד"ש(

אם נחסר באונס
שלשת  ששומר  ממ"ש  נהניתי 
בחומש  נפש  לכל  השוים  השיעורים 

מעצמו  מובן  הידועים,  ותניא  תהלים 
באונס  אם  ובמילא  נדר,  בלי  זה  שצ"ל 
הכוונה  היא  זה  על  לא  לפעמים  נחסר 
בימים  ממלא  אלה  כמו  במקרים  ובטח 

שלאחריהם.

)אג"ק ח"ח ע' קצ"ז(

אמירת חת"ת בלילה שאחרי
לכתחילה  ידחו  לא  למה  בהערתו 
כיון  ת"ב,  למוצאי  חת"ת  שיעורי 
הולך  דהלילה  לקדשים  חת"ת  דמדמינן 
להשלימן  אמרו  דלא  מובן  היום.  אחר 
ובדיעבד,  בדוחק  אלא  בלילה שלאחריו 
אבל  כו'.  מקדשים  לזה  סמוכין  ומצאו 
וכו'  ערבית  שתפלתו  לכתחילה,  לא 
עניני  וכמה   - לשיעוריו.  בסתירה  היא 
במילות  בדיעבד.  רק  הם   - תשלומין 
אחרות; התשלומין שבהלכה - יש מהם 
כמה )ולא כולם( שמשלימין לא את כל 

העיקר, אלא חלקו.

)אג"ק חי"ג ע' של"א(

סדר השלמת חת"ת
סדר השלמת שיעורי חת"ת - פשיטא 
אשר השיעור דאתמול קודם, שהרי נכון 
לקיימם על הסדר, ולא ללמוד פ"ב קודם 

פ"א. וק"ל.

)אג"ק חי"ג ע' של"א(

חומש ותהילים בלילה
ידוע מש"כ בכתהאריז"ל שאין ללמוד 
מקרא בלילה. כן נזהרים מאמירת תהלים 

בלילה עד חצות.

)אג"ק חי"ג ע' של"א(
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אופן ההשלמה בלילה
בשאלתו אשר בימים הקצרים בימי החורף 
יספיק  אם  בידו  ספק  במשרתו,  טרדתו  מפני 
במשך  לישראל  וחק  חומש  השיעור  ללמוד 

היום, ושואל אם ילמד זה בלילה.

בזה,  שמעתי  לא  מפורשה  הוראה  והנה 
והנראה לי אשר בהנוגע לשיעור תהלים, הרי 
אם יודע המזמורים בע"פ, יש לאומרם לאחרי 
חצות לילה או קודם צאת הכוכבים, אבל לא 

מצאת הכוכבים ועד לחצות לילה.

ובהנוגע להשיעור חומש וחק לישראל, יכול 
פסקא  לחלקם  אם  כי  אחת,  בבת  לא  ללמדם 
פסקא במשך היום וכמובן שאפשר גם בחנות, 
ובאם גם ע"ז לא יהי' הפנאי, אזי ילמדם עם 
פירוש על כל פסוק ופסוק אשר בשעת הדחק 
שבע"פ  תורה  בכלל  נכלל  שזהו  להסביר  יש 
בהענין  מקילים  כמה  זה  שבזמננו  ובפרט 
בכמה  זה  שמובא  אף  בלילה,  מקרא  דלימוד 

ספרים.

)אג"ק חי"ח ע' ל"א(

סדר הלימוד
סדר אמירת החת"ת

לא שמעתי שידייקו בהסדר דחומש תהלים 
תניא.

)אג"ק ח"ד ע' רפ"ג(

לימוד חת"ת שלא כסדר השבוע
בנוגע לשאלתו, אם מה שלומד עם תלמידיו 
השבוע  של  מסדרה  ולא  פרש"י  עם  חומש 
היוצאים בזה שיעור הקבוע מתקנת כ"ק מו"ח 
בפרשת  הלימוד  כי  כן,  הדבר  אין  אדמו"ר, 
השבוע הוא מתאים לפתגם אדמו"ר הזקן, אז 
ג"כ  )עיין  צייט  דער  מיט  לעבען  דארף  מען 
שתא(,  דהאי  אלול  ח'  מברכים  ש"ק  בשיחת 
יום שהוגה בשעתו ע"י כ"ק  ולכן בלוח היום 

שיעור  מסומן  יום  בכל  הנה  אדמו"ר  מו"ח 
פרשת השבוע שצריך להיות נלמד ביום זה.

)אג"ק ח"ו ע' שנ"ה(

 שמו"ת אינו תחליף
לאמירת חת"ת

ואחד  מקרא  שנים  שמעביר  שכותב  במה 
רש"י  פירוש  עם  וש"ק  עש"ק  ביום  תרגום 

וכמבואר בפוסקים.

כ"ק  שהפיצה  התקנה  מחליף  זה  אין  הנה 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, דלימוד 
פרשה חומש עם פירוש רש"י בכל יום, היינו 
ביום ראשון מהתחלת הסדרה עד פרשת שני, 
וביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו', כי צ"ל 
כל יומא ויומא עביד עבידתי', ואין תוכן תקנה 
תרגום  ואחד  מקרא  דשנים  הענין  מתוכן  זו 
בעש"ק, ועד"ז הוא גם בנוגע להשיעור תניא 
ואמירת תהלים בכל יום, ואפילו את"ל דשייך 
ככל  אבל  להקודם,  אחד  מיום  תשלומין  בזה 
שאר עניני תשלומין ה"ז בדיעבד ובדוחק וגם 
העיקר,  כמו  התשלומין  אין  ענינים  בכמה  אז 

וק"ל.

)אג"ק חי"ג ע' תכ"ה(

שונות
כלי להמשיך ברכה לרפואה

עוד כותב שזה שלש שנים שמרגיש שהוא 
שבקר  הרופאים  דבריו  ולפי  כאב  לפעמים 

אותם לא מצאו תרופה לזה.

לאברים  מומחה  רופא  יבקר  לדעתי  הנה 
)נערווען(  לעצבים  מומחה  ורופא  פנימיים 
הוראות  לו  ויתנו  ביניהם  שיתדברו  וישתדל 
כ"ק  שקבע  השיעורים  ג'  ושמירת  בהנהגה. 
הכ"מ,  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח 
שנחלקו  כמו  יום  בכל  תהלים  אמירת  שהם: 
ראשון  )ביום  פרש"י  עם  חומש  החודש,  לימי 
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ביום שני משני עד  בפרשת השבוע עד שני, 
שלישי וכו'(, ולימוד התניא כפי שנחלק לימי 
ברכה  להמשיך  רחבים  כלים  הם  הרי  השנה, 

לרפואה קרובה.

)אג"ק ח"ד ע' קי"ג(

אמירת חת"ת במחשבה
והשי"ת יזכהו שיוכל לבשרני טובות מהטבת 
מצב בריאותו של הנ"ל, ועליו לעוררו שיחזיק 
כשרה  שתהי'  בדוקה  מזוזה  למטתו  סמוך 
שנמצא  כיון  כלי,  בתוך  כלי  שתהי'  כמובן   -
המזוזות  יבדוק  וכן   - החולים  בבית  הוא 
והט"ק  הט"ג  של  והציצית  והתפילין  בביתו 
את  לשמור   - נדר  בלי   - עצמו  על  ויקח  לו, 
מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים  שלשת 
כ"ק מו"ח אדמו"ר והם בחומש תהלים ותניא 
כידוע, ואם קשה עליו עתה הדבור, הרי אפשר 
במחשבה,  ע"ז שיאמרם  יסכימו  הרופאים  אם 

ואחכה לבשו"ט ממנו.

)אג"ק ח"ו ע' שמ"א(

אמירת חת"ת בשבת ויו"ט
השיעורים  לשמור שלשת  אם  ומה שכותב, 
גם בשבת ויום טוב, פשיטא שכן הוא ואדרבה, 
ומה שכותב שאין נוהגים לומר תהלים בשבת 
ויום טוב, אינו כן, ומנהג בכל תפוצות ישראל 

להרבות בשבת ויו"ט באמירת תהלים.

)אג"ק חי"א ע' רל"ב(

חת"ת ע"ח הסדרים 
טוב  מבשר  בו  מעש"ק,  מכתבו  על  במענה 

מהחלטתו הטובה, שמירת שלשת

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  השיעורים 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא, 
וזה  מזמנו  ניכר  חלק  לוקח  זה  אשר  ומסיים 

מפריע לו בסדריו.

מקומות,  בכמה  ומבואר  ידוע  כבר  והנה 
להם  מיוחדת  סגולה  ומצות  עניני תורה  אשר 
לטובת האדם בגשמיות וברוחניות. שמזה מובן 
טובתו  בעניני  לו  שיפריעו  לגמרי  שמופרך 
מפיתויי  הם  כאלו  מחשבות  וכל  האמיתית. 
בבחירתו  כדי שהאדם  אלא  נברא  היצר שלא 
כלל  ישמע  שלא  ופשיטא  וינצחהו,  בו  ילחם 

לדבריו.

בפשיטות  רואים  הנה  להזמן,  בהנוגע  וגם 
זמן  כמה  אחד  ענין  על  מתייגעים  שלפעמים 
ואעפ"כ אין מבינים אותו ככל הצריך, ולפעמים 
הרי ברגע קלה קולטים הענין לאשורו ולבוריו, 
ותלוי זה בהסייעתא דשמיא, ובאיזה אופן זוכים 
לסייעתא דשמיא, ובפרט כשהאדם מתבונן, מה 
הוא ומי הוא לתבוע סיוע מלמעלה, הרי גם זה 
נעשה  הקדמת  ידי  על  בספרים שהוא  מבואר 
לנשמע, זאת אומרת, עשי' מתוך קבלת עול, 
מפני  רצונך  בטל  המשנה,  דבר  מתקיים  שאז 
רצונו כדי שיבטל רצון אחרים )עיין במפרשי 
המשנה שהכוונה גם על הרצון דלמעלה( מפני 
יספיקו  האחדות  אלה  שורותי  ובודאי  רצונך. 
להסיר מלבו כל מחשבה, שהשיעורים יפריעו 
יצליחו  המצות,  ומצוה  התורה  ונותן  וכו', 

להוסיף בתורה ומצותי' מתוך הרחבת הדעת.

)אג"ק חי"ד ע' תל"ה(
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מלחמת  התנהלה  המ"מים  בשנות  כידוע, 
משכונת  מסויים  חוג  חסידי  מצד  חורמה 
בכל  המלך  לשכונת  הסמוכה  וויליאמסבורג 

הקשור לרבי ולחסידות חב"ד. 

אז,  שאירעו  הנוראיים  המקרים  באחד 
נפצע קשות החסיד ר' פינייע קארף שי' בעת 
אברכים  קבוצת  עם  חסידות  ללמוד  שהגיע 
משפט  התקיים  לכך  בהמשך  בוויליאמסבורג. 
בין הצדדים, בבית המשפט הממשלתי. במהלך 
המשפט, ביקש השופט הגוי להבין על מה יש 

לשני יהודים דתיים לריב כך.

הוא פנה אל המכה ושאלו: "האם אתה יהודי 
אורתודוכס )=דתי("? המכה ענה בגאווה: "אני 
"סופר-דתי",  לומר  )כמו  אורתודוכס  אולטרה 

"דתי מאוד"(.

פנה השופט אל ר' פינייע ושאלו את אותה 
פינייע  ור'  דתי?",  יהודי  גם  "ואתה,  שאלה: 

ענה: "I'm trying to…" )=מנסה להיות...(

את הסיפור הזה שמעתי כבחור ב-770, באחת 
ההתוועדויות. המשפיע הצביע על ההבדל בין 
וביטחון  ביוהרה  ההוא  האיש  שענה  התשובה 
מופרז במקומו בעבודת ה', לבין תשובתו של 
החסיד ר' פינייע שהייתה ביטוי מדהים לביטול 

והשפלות העצמית שלו כחסיד פנימי. 

לאירוע  עד  הייתי  תקופה  באותה  מנגד, 

שביטא נקודה הפוכה לכאורה: 

באחד  ב-770,  ‘סוער'  התוועדויות  ליל  היה 
בזמן  ב-770  האווירה  החסידיים.  מהתאריכים 
כזה היא מיוחדת מאוד, כאשר על כל שולחן 
ותמימים  חסידים  יושבים  מזדמן  ספסל  או 
או  ניגונים  של  קולות  בליל  ומתוועדים. 
ניגון  נשמע  מכאן  יחד.  נשמעים  משפיעים 
לכמה  שגורם  שמח  ניגון  ומשם  געגועים 

חסידים לפצוח בריקוד על גבי השולחן. 

בין השולחנות הסתובב חסיד שכולנו הכרנו, 
ממש יהודי חסידי בכל ליבו ונפשו. היה ניכר 
לכל  פנה  הוא  ‘לחיים'...  מעט  אחרי  שהוא 
יותר,  ‘תמים' שנקרה בדרכו, צעיר או מבוגר 

ושאל: "תגיד לי, אתה חסיד?"...  

"ודאי!"  "בטח!",  מיד:  שענו  אלו  את  היו 
באי- שהתחמקו  אלו  את  והיו  בזה,  וכיוצא 
נעימות. בשלב מסוים הוא נעצר ליד קבוצת 

תמימים ואמר:

צריכה  חסיד,  אתה  אם  אותך  "כששואלים 
חסיד,  אתה  ‘כן!',  התשובה  מיד  ממך  לפרוץ 
ואתה לא מסוגל לחשוב אפילו על ניתוק בינך 
לו  שהפריע  זוכר  אני  חסיד!..."  המושג  לבין 
"כן,  מיד  לו  ענו  שלא  תמימים  לראות  מאוד 

אני חסיד".

שני  בין  ההבדל  מה  אומרים?  אתם  מה  נו, 

א קורצער
פארבריינגען
 קטע קצר מהתוועדות ה' טבת בישיבה
עם הרב שמואל ששון, נרשם ע"י א' התמימים
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הסיפורים? האם יש כאן סתירה בין הדברים?

בפשטות, שני הסיפורים מבטאים את תנועת 
נפשו של החסיד המורכבת שני קצוות: ראשית 
הכל הוא שצריך לדעת לאן אני שייך, מי אני 
באמת, ולא משנה איפה אני אוחז בהנהגה שלי 

כרגע. דבר ראשון "אני חסיד!" 

שבמצבו  לומר  יעז  לא  מאיתנו  אחד  אף 
העכשווי הוא לא שייך ח"ו לרבי... הרבי ואני זה 
ממש דבר אחד, לא אוכל להיפרד ממנו לעולם. 

אבל זוהי השייכות הכללית שלי. לכאן אני 
ולזכור את זה  זה  שייך, ומוכרחים לדעת את 

תמיד, בכל מצב. 

יחד עם זאת, ואפילו אדרבה, דווקא הידיעה 
הזו ש"אני חסיד", צריכה לעורר בי את חשבון 
אני  שררה  "לא  הרי  אוחז.  אני  איפה  נפש, 

נותן לכם, עבדות אני נותן לכם"... איפה אני 
הציפיות  במילוי  אני  איפה  השליחות,  במילוי 

של הרבי ממני?...

ותמיד אנחנו צריכים לנוע בין שתי הקצוות 
חסיד  שאני  והכרה  ידיעה   – אחד  מצד  הללו: 
ולא יכול להיות אחרת, וכלום לא ייקח ממני 
את  אקח  לא  בהנהגתי  אני  אפילו  הרבי,  את 

הרבי ממני...

ומצד שני – I'm trying to…, כי אני יודע 
ש"מייחד מלכותו . . עליו בפרט"... 

מבלי  למלא את השליחות  לחיים! שנשכיל 
להתבלבל...

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד

שני הקצוות בשיחת הרבי

והתנאי לעלי' זו – "אנהאלטן זיך אן דעם רבי'נס קליאמקע":

"קליאמקע" )ידית של הדלת( - אינה הדלת עצמה, ובודאי לא הבית עצמו, כי אם, ידית 
של הדלת בלבד, חלק שהוא טפל ומשמש להדלת, אבל, להיותה משמש לדלת )של הבית(, 
נעשית גם היא חלק מהדלת ובמילא גם מהבית - כפי שמצינו בנוגע להלכות טומאה וטהרה, 

שמשמש למחובר נעשה מחובר כמותו, ואינו מקבל טומאה כו', ככל פרטי הדינים שבזה.

וענינו בעבודה:

גם כאשר ידע איניש בנפשי' שעדיין אינו "בפנים", ועדיין אין לו הבנה והשגה )בתורת 
החסידות( - מ"מ, כאשר יודע בוודאות ומוחלט אצלו בהחלט גמור שיהי' מה שיהי' "וועט 

ער זיך אנהאלטן אן דער קליאמקע" של רבינו הזקן, בעל השמחה,

- לעת עתה "וועט ער זיך אנהאלטן" בה"קליאמקע" בלבד, ובמילא, יעשה סוכ"ס כל 
התלוי בו להיכנס פנימה –

הנה כל השאר יעשה כבר רבינו הזקן, בעל השמחה - שבודאי יקיים הבטחתו ויוציא 
אותו מן הגיהנם, זה עוה"ז הגשמי והחומרי, ומן הגשם, עולם היצירה, אל הרוח, עולם 

הבריאה, ומן המיצר, עולם הבריאה, אל המרחב, עולם האצילות,

ולאח"ז תהי' העלי' היותר נעלית.

משיחת י"ט כסלו תשי"ב
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תבוא עליך ברכה...
מספר הרה"ח ר' זושא פוזנר:

בחג הפסח ה'תשי"ד לאחר ה'סדר' ירד הרבי 
לחדרו בקומה הראשונה, ואני יחד עם בחורים 

נוספים הלכנו מאחורה.

הפנימיות,  המדרגות  באמצעות  ירד  הרבי 
את  אחת  ביד  אחז  חדרו  לדלת  הגיע  וכאשר 
המפתח,  את  סובב  השניה  ביד  הדלת,  ידית 
והדף את הדלת באמצעות הרגל, ושם, על פתח 

הדלת, הסתובב לפתע הרבי ואמר שיחה.

באופן  להתייחס  הרבי  החל  הדברים  בסוף 
פרטי לעומדים מסביב, ובהמשך, אמר לבנימין 
לך  יש  מה  בפונוביז',  למדת  “אתה  אלטהויז: 
הרבי  פנה  מכן  לאחר  יודע...".  לא  אני  שם? 
ואמר  המדרגות  על  שעמד  בליזינסקי  ליוס'ל 
בפונוביז'...",  למדת  אתה  שגם  “כמדומני  לו: 

אך הוא מייד אמר לרבי: “ניין, ניין!".

גדול  בקול  אמר  זאת,  שמע  כשהרבי 
ובהטעמה: “תבוא עליך ברכה!".

 למה משיח עוד לא הגיע?
מא'  מאיור  אברהם  ר'  הרה"ח  חזר  פעם 
תומכי  ישיבות  לטובת  כשד"ר  מנסיעותיו 
לקח  לחזרתו  הסמוכה  ובהתוועדות  תמימים, 

לחיים ופתח בשיחתו:

יהודים  פוגש  אני  נוסע  שאני  מקום  “בכל 
יכול להיות שמשיח  שחזרו בתשובה. אז איך 

עוד לא הגיע?".

“מוכרחים לומר שהסיבה היחידה היא מכיון 
ופרץ  בתשובה...",  חזרנו  לא  עוד  שאנחנו 

בבכי...

חסידות אינה דזשאק!
סיפר הרה"ח ר' פינייע קארף:

רעים  במסיבת  החסידים  זקני  ישבו  פעם 
וכל אחד מהיושבים אמר בתורו מספר מילים. 
כשהגיעו הדברים לידי ר' זלמן משה היצחקי, 
נעמד ואמר: “וכי מה הינכם חושבים, שחסידות 

היא דזשאק?! – חסידות אינה דזשאק!"...

והתיישב במקומו.

הכל בידי שמים חוץ מיראת 
שמים

שחו חסידי קמאי:

ש"הכל  טוענים  החסיד  וגם  ה'מתנגד'  גם 
אחד  כל  אך  מיראת שמים",  חוץ  בידי שמים 
לשיטתו  המתאים  כפי  חז"ל  דברי  את  מפרש 

הוא.

חסידישע
מעשה
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המתנגד 
הדברים  שאר  שכל  טוען 

הגיעו לו ברצון הבורא, אך היראת שמים 
– הינו פרי עבודתו ועמלו במשך כל ימי חלדו.

החסיד לעומתו יודע שהכל בידי שמים ואין 
בידו להפחית או להוסיף מאומה ממה שנקצב 
לו מן השמים, וממילא אין ביכולתו להזיק, ורק 
בנוגע ל'יראת שמים' – הרי שזה בידיו לקלקל 

ולהפחית חס-ושלום, ולוואי שלא.

בנים גידלתי ורוממתי
‘בעל  הורוויץ  פנחס  ר'  הקדושים  האחים 
החלו  מניקלשבורג,  שמעלקא  ור'  ההפלאה' 
כבר בנערותם להתעלות בדרכי עבודת השם, 
כאשר האחד בוחר במיעוט שינה ואחיו במיעוט 

אכילה.

ה'צער' שהם מסבים  פעם תינתה אמם את 
לה בהנהגתם:

“שני בנים יש לי, האחד אינו מברך ברכת 
שעל  שמע  קריאת  קורא  אינו  והשני  המזון, 

המיטה...".

מלחמה שמביאה שלום
מספר הרב שאול משה אליטוב:

הגיע  פרטיזן  זושא  שר'  הפעמים  באחת 
לבקר בישיבה, ניגשתי ושאלתי אותו איך יכול 
להיות שלמרות העסקנות המסועפת שלו הוא 
מצליח שלא להיות מעורב בשום מחלוקת, הרי 
מטבע הדברים אנשים שפועלים הרבה ובאים 
ומקומות,  אנשים  הרבה  כך  כל  עם  במגע 
עלולים להיקלע בעל כורחם ל'היתקלויות' עם 

אישים שונים...

השיב לי ר' זושא:

ה' 
בבני  ברא 

סוגים  ב'  האדם 
השלום  טבע  טבע,  של  שונים 

וטבע המחלוקת, ונתן לכל אחד בחירה 
המלחמה  בטבע  משתמש  האדם  אם  חופשית. 
עם עצמו, להילחם עם היצר הרע שלו, להעביר 
ביקורת על כל פעולה שלו לבדוק ולבחון אותה 
אם היא ראויה והיא כפי הכוונה – הרי שהוא 
יהיה בטבע השלום עם הזולת, ואם הוא משתמש 
עם עצמו בטבע השלום, הרי שבעל כורחו הוא 

ישתמש בטבע המחלוקת עם סביבתו!...

הכוונה בעטיפת הטלית
פעם שאלו את אחד מאדמו"רי בית גור מה 

הכוונה שצריך לכוון בעטיפת הטלית?

במי  העטיפה  בשעת  לפגוע  שלא  והשיב: 
שעומד מאחוריך!

אל ישעו בדברי הבל
ה'צמח  אדמו"ר  של  פתגמו  ומקובל  ידוע 
צדק'1: “א פנימי איז, אז בעטן א ברכה אויף 
עבודה איז דאס “אל ישעו בדברי הבל", און 
עס דארף זיין “תכבד העבודה על האנשים"...".

ברכה  שבקשת  זאת  תרגמו  ספרים  ובכמה 
להצלחה בעבודה היא “אל ישעו בדברי הבל", 
על  דברים  העמיד  נמנוב  ניסן  ר'  הרה"ח  אך 
דיוקם שזהו תרגום לא נכון וחס ושלום לומר 
לבקש  שמוכרחים  הוא  ברור  דבר  שהרי  כך, 
ברכה להצליח בעבודה, אלא שכוונת הפתגם 

1( נעתק בלוח היום יום כ"ד תמוז.
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ירצה  שאדם  זה  עצם  על  ברכה  שלבקש  היא 
לעבוד – על כך נאמר “אל ישעו בדברי הבל".

נסיעה על מנת להחזיר
ייאכיל  אליהו  ר'  הרה"ח  רצה  כאשר 
את  הברית, שאל  לארצות  לנסוע  )סימפסאן( 
אדמו"ר הריי"צ, שהשיב לו “על מנת להחזיר".

 ר' אליהו לא הבין את כוונת הרבי, והרבי 
ישראל  של  לבן  להחזיר  מנת  “על  לו:  אמר 

לאביהם שבשמים"...

18 דקות
הרה"ח ר' משה חיים לוין סיפר ששאל את 
נשיאינו  רבותינו  שמנהג  מענה  וקיבל  הרבי 
שהדלקת נרות בערב שבת היא דווקא 18 דקות 

לפני השקיעה.

מה מהותו של י"ט כסלו?
תמימים  תומכי  בישיבת  השנים  באחת 
נמנוב  ניסן  ר'  הרה"ח  השקיע  בברינואה, 
בהכנת  כסלו  י"ט  לפני  ארוכים  שבועות 
התמימים לקראת ראש השנה לחסידות, ודרש 
מהם ותבע להתכונן כמו ליום הדין של ראש 
רצינות  הישיבה  באוויר  הורגשה  ואכן  השנה, 

רבתי בכל שבועות אלו.

ואם כך היו פני הדברים במשך כל השבועות 
התיישבו  שכאשר  הרי  כסלו,  לי"ט  שקדמו 
התמימים להתוועדות עם ר' ניסן בליל התקדש 
החג, היה זה ברצינות מופלגה, והתמימים הטו 

אזנם כאפרכסת.

לפתע נפתחה דלת הזאל, ור' גרשון מענדל 
בשמחה  מכריז  כשהוא  בעדה  נכנס  גרליק 
גדולה: “היינט איז דער פינפטער טאג פון דעם 
היום  זה  היום   =[ שבע ברכות פון רעבין!"... 

החמישי של ה'שבע ברכות' של הרבי...[.

בין ר"ח כסלו לג' תמוז...
מקירות  פעם  צעק  פוזנר  זושא  ר'  הרה"ח 

ליבו בר"ח כסלו:

הרבי “נעלם" לחמישים ושלושה ימים, איזה 
סיפור עשו, ועכשיו כמעט חצי יובל!...

קדש לי כל בכור
ווארט  גורדון, אמר פעם  ר' ישראל  הרה"ח 

חסידי:

בכל בוקר אנו אומרים פרשת ‘קדש לי כל 
כיצד  תזכורת  עבורנו  מהווה  והדבר  בכור', 

עלינו להתייחס ליהודי אחר.

וכך יתפרש הפסוק:

קדש לי – מי שברצונו להתנהג באופן שהוא 
‘קדוש' לי,

כל בכור – ראשית העבודה ועיקרה היא,

בעין  דבר  כל  על  להסתכל  לחפש   – פטר 
ימנית, ‘לפטור' ולא ‘לחייב',

כל רחם בבני ישראל – לרחם ולהתחסד לכל 
יהודי באשר הוא,

באדם ובבהמה – ובנוגע להחלטה מי מתנהג 
כ'אדם' ומי כ'בהמה',

‘לי  כי  להחליט,  תפקידך  זה  אין   – הוא  לי 
הוא', לי הדבר מסור.

מה זה ‘ירושלמי'?
באחת ההתוועדויות של ר' אלתר שימחוביץ', 
כזה שאפשר  הוא אחד  ש'חיצון'  הוא התבטא 
דבר  של  ובסופו  הלילה,  כל  איתו  להתוועד 
כשיאיר הבוקר הוא יקח את הטלית והתפילין 

וילך להתפלל בכותל המערבי... 

יש  שליהודי  כך  עם  הבעיה  מה  ולכאורה, 
רגש של קדושה למקום המקדש ששכינה לא 
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זזה ממנו לעולם?

לימוד  ענין  שכל  הוא,  בזה  הביאור  אלא 
חסידות  ובפרט  החסידים,  ודרכי  החסידות 
חב"ד, היא העבודה הפנימית ‘בכח עצמו', ואותו 
‘חיצון' שהולך לכותל, במקום להתמסר לעבודה 
הפנימית הוא מתחמק מכך והולך לשפוך שיח 
בכותל, שה' יעשה את העבודה בשבילו ויפטור 

אותו מהתמודדות עם הקשיים והנסיונות...

להחזיר את ההלוואה לרבי
סיפר הרה"ח ר' יוסף יצחק אופן:

לא  לרבי,  לטוס  שרציתי  הראשונה  בפעם 
ופניתי  לכך,  הדרוש  הכסף  את  בידי  היה 
למספר חסידים כדי ליטול מהם הלוואה תוך 

התחייבות שאחזיר את הכסף בתוך שנה.

בין החסידים שניגשתי אליהם היה הרה"ח ר' 
משה ז'לווינסקי, שנתן לי הלוואה על סך מאה 

דולר, שהיה סכום עצום ביחס לאותם שנים.

כאשר נתן לי את ההלואה, אמר שעושה זאת 
לא  הוא  ובאם  בתנאי שאשתו לא תדע מכך, 
את  שאחזיר   – הפירעון  זמן  עד  ימים  יאריך 

הכסף לרבי...

קבורה חסידית
הוא  היכן  ז'לווינסקי  משה  ר'  את  כששאלו 
רוצה שיטמנו אותו לאחר מאה ועשרים, השיב 
שזה לא משנה לו, וממילא שיבחרו עבורו את 
החלקה הכי זולה, ואילו את שאר הכסף – יתנו 

לתומכי תמימים!

אין נביא כבן עמרם...
סיפר הרה"ח ר' מענדל שפרינגער, משלוחי 

הרבי באיטליה:

יחד  שליח  עבר  לגבירים  היחידויות  באחת 
עם הגביר שתמך רבות בפעילות חב"ד בעיר 

ויחד עם שלושת בניו של אותו גביר.

כשיצאו מאת פני הקודש אמר הגביר לשליח 
מבין  שהינך  חושב  “אתה  גדולה:  בהתרגשות 
אותי  מכיר  אינך  עדיין  אמר?  שהרבי  מה 

מספיק טוב...".

“הרבי נתן לכל אחד מהילדים שלי דולר, אך 
לכל אחד הוא אמר משהו שונה...".

“לבן הראשון הרבי נתן דולר ואמר לו “עבור 
מזיווג  שלי  בן  שהוא  היות  לאבא",  העזרה 
ראשון. לבן השני נתן הרבי דולר ואמר “עבור 
עזרתך להורים", והוא אכן בן משותף שלי ושל 
רעייתי, ואילו לבן השלישי אמר הרבי “בעבור 

העזרה", ואכן הוא בן מאומץ!...".

אחרי ברכת משה איש 
האלוקים...

בחודש אייר תש"מ ביקר בבית חיינו הרה"ג 
הרבי  יצא  כאשר  קוק.  הכהן  שמחה  הרב 
ערבית,  תפילת  לאחר  ביתו  לכיון  שליט"א 
המתין הרב קוק בפרוזדור והרבי ביקש ממנו 
לכך  וכמענה  הכהנים,  בברכת  אותו  שיברך 

השיב הרב קוק לרבי:

הסיבה שמופיעה בהלכה לכך שלא נושאים 
מכיוון  היא  תורה,  שמחת  של  במוסף  כפיים 
שחוששים לשכרות, אך הסיבה הפנימית לכך 
היא שבשעת תפילת מוסף אוחזים כבר אחרי 
“הברכה  את  שקיבלו  ולאחר  התורה,  קריאת 
אשר ברך משה איש האלוקים", ולאחר ברכה 

כזו – איזה ערך יש לברכות נוספות?... 

יהיה  שכאשר  קוק  הרב  אמר  מכן  )לאחר 
יחשוב  כהנים,  ברכת  ויברך  המערבי  בכותל 

בפרטיות גם על הרבי(.
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מרה שחורה ומרה לבנה
מספר הרה"ח ר' זלמן גופין:

פעם רצה הרה"ח ר' מענדל פוטרפס להמחיש 
לי את ההבדל בין ‘מרה שחורה' ל'מרה לבנה', 
וסיפר שפעם בילדותו הסתובב עם חברו הטוב 
מה'חיידר'  בדרך  וכשהלכו  פליסקין,  אבא  ר' 
לבית היו לעיתים קרובות נקלעים לקבוצה של 

נערים גויים שהיו משליכים עליהם אבנים.

על  וסיפרנו  לבית  אחד  כל  הגענו  “כאשר 
כשאמא  קטן:  הבדל  בינינו  היה  שעברנו,  מה 
זרקו עליו הוא  שלו שאלה אותו כמה אבנים 
“שבע- עניתי  אני  ואילו  “שש-שבע",  ענה 
הסתפקנו  הוא  וגם  אני  גם  למעשה  שמונה". 
כמה אבנים נזרקו עלינו, רק שהוא כשהיה לו 
לי  כשהיה  ואני  אחת,  אבן  הפחית  הוא  ספק 

ספק, ‘הוספתי' אבן אחת"...

אלה ברגל ואלה בסוסים
אדמו"ר הזקן היה מקפיד ללכת לרב המגיד 
ברגל דווקא, כאשר בדרכו היה עובר בעיירות 

ועושה נפשות לתורת החסידות.

בשנת תקכ"ה, כאשר נכנס לרב המגיד, אמר 
ענינים  על  שלך  הכוחות  את  תבזבז  “אל  לו: 
חיצוניים, עליך לשמור את הכוחות, תהיה לך 

עבודה קשה".

יום התחלת הגאולה
בנו  חתונת  התקיימה  תשכ"ח  סיון  בחודש 
וזמן  ויינברג,  יוס'ל  ר'  הרה"ח  השד"ר  של 
החתונה נקבע לי"ד בסיון. כאשר הכניס האבא 
את ההזמנה אל הקודש פנימה, צירף להזמנה 
פתק בו ציין שיעשו השתדלות שהחופה תהיה 
לפני השקיעה, כדי שהחתונה לא תהיה בט"ו 
בסיון יום התחלת המאסר של אדמו"ר הריי"צ.

במענה שהשיב על כך הרבי, מחק את תיבת 
קיימא  בסיון  ט"ו  שביום  וכתב  “מאסרו", 

והתחלת  סיהרא באשלמותא דחודש השלישי, 
זמן הגאולה דכ"ק מו"ח אדמו"ר.

התעכבה,  אכן  החופה  דבר  של  )בסופו 
ובפועל התקיימה רק לאחר צאת הכוכבים...(.

שלוש כנגד שלוש
היתה  תשח"י,  תמוז  ג'  קרח  פרשת  בשבת 
שבת האופרופעניש של ג' חתנים, וביניהם ר' 

גרשון מענדל גרליק.

כאשר ניגש הרה"ח ר' שלום פויזנר וביקש 
מהרבי שיתוועד לכבוד החתנים, השיב הרבי: 

“דריי חתנים? ג' תמוז!...".

תפילה בזמנה?
פעם התווכחו חסיד ומתנגד מה יותר חשוב 
“תפילה בזמנה" או “כוונה בתפילה", עבר שם 
יהודי פשוט ששמע אותם מתדיינים בלהט, ואמר 
להם: שניכם לא מתפללים בזמן. אתה המתנגד 
אמנם נעמד בזמן, אבל לא ‘מתפלל', ואילו אתה 

החסיד אמנם ‘מתפלל', אבל לא בזמן...

להתנהג כמו תמים...
א' החסידים סיפר לרבי שהבנים שלו עוסקים 
בהעתקת ואיסוף צילומים ממכתבים של הרבי. 
אמר לו הרבי שאם כך, שכבר יעשו זאת כפי 
פעם  המכתב  את  לקרוא  תמים:  זאת  שעושה 
אחת לפני שעושה את הצילום, פעם אחת בעת 
שעושה את הצילום, ופעם אחת לאחרי שעושה 

את הצילום...

מציאת חן
פעם שאל הרה"ח ר' שאול משה אליטוב את 
הרבי בנוגע לנוסח של ברכת המזון כיצד אנו 
מבקשים “ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים 

ואדם", והרי זו בקשה שנגועה בגאווה?

“יבקש לשם-שמים  הרבי:  כך  לו על  השיב 
להשפיע בתורה-ומצוות".

30
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