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פתח דבר

"..מאחר ומדברים אודות ענין של תורה, הנה כאן המקום להעיר – שמכיון שנסעו והגיעו 
אורחים, הרי דבר נאה או טוב )עם כל הלשונות שבזה(, אשר כפי שעשו בשנים שעברו 
הינם  אורחים  שהינם  שבשעה  שאע"פ  היינו  התורה,  בלימוד  קביעות  עבורם  שיסדרו 
פטורים מלימוד התורה ע"פ תורה, מאחר והדבר קשור עם ענינים של טלטול הדרך, ושום 
דבר הוא לא כדבעי, ולא באופן מסודר – אכילה שתי' לינה וכל הענינים – במילא הוא 
אינו יכול להתרכז בענין של לימוד התורה כדבעי, ואפילו שכן, הרי זהו באופן שלא כדבעי, 

במילא הוא חושב לעצמו שהוא יצא עם פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית.

הנה דבר טוב )ובפרט שאינני מתערב בזה, צריך אני להבהיר כפי שידי מגעת( שיסדרו 
קביעות בלימוד התורה, שגם האורחים יהיו קשורים עם לימוד התורה"

)ש"פ תבא תשל"ג(

הבאים  האורחים  התמימים  ולתועלת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בקשת  ע"פ 
להסתופף בבית משיח – 770 בחודש החגים ה'תש"פ, הננו מוציאים לאור קובץ לימוד הכולל:

חסידות:

מאמרים מכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בעניני דיומא, ותודתנו נתונה ל"מכון להפצת תורתו 
של משיח" על כך שהמציאו לידינו מאמרים אלו.

עיונא:

בנושא תפילת  סוגיא  לפנינו  "אליבא להלכתה" באה  ללמוד  כ"ק אד"ש  להוראת  בהתאם 
הדרך מתחילת ההלכה - גמרא, עד סיומה בשולחן ערוך ומנהגי חב"ד.

הלכה:

ליקוט מיוחד בדיני היוצא לדרך. ליקוט זה נערך בטב טעם ע"י הרב שבתי שיחי' פרידמן, 
נו"נ בישיבת חח"ל צפת

גירסא:

מסכת סנהדרין, פרק החלק שבו מובא הנושא של עולם הבא והחיים שיהיה לעת"ל,

לחביבותא דמילתא, מובאת אגרת  כ"ק אד"ש בענין ההכרח שכולם יקומו לתחיה.

גאולה ומשיח:

דבר מלכות ש"פ חיי שרה



• • •

תודה מיוחדת לרב יוסף יצחק שיחי' דרחי וכן להת' מנחם מענדל שיחי' תמרין על כך שלקחו 
על עצמם את היוזמה בהוצאת חוברת זו לאור.

• • •

החסידי                                                                                                    לנגיד  ברכה  לישא  בזה  הרינו  התמימים,  תלמידי  כל  בשם 
הרב שלום בער שי' דרייזין, על שנטל על עצמו לסייע בידי התמימים לקיים את רצונו של כ"ק 
אד"ש ולנצל את ימי חודש החגים בלימוד מתוך שקידה והתמדה. ישלח לו ה' משכורתו כפולה 

מן השמים, ויחזקו בבריאות איתנה, וירווה רוב נחת חסידי מיוצאי חלציו.

• • •

גודל החשיבות של הלימוד בעת השהות בבית חיינו ידוע ומפורסם, עד שכ"ק אד"ש מה"מ 
בעצמו עורר והתעניין אודות סדרים אלו, ומובן גודל הנחת רוח הנגרם לו עי"ז.

וכגודל החשיבות, כן גודל המעלה הנפלאה של הלימוד בזמן זה אשר כל ענין וענין הנעשה 
ינצל את הזמן  ואחד מאיתנו  כל אחד  ודאי הדבר אשר  מיוחדת,  בו חביבות  יש  בבית משיח 
כדבעי ללימוד בשקידה והתמדה להיות כלי לקיבול ההשפעות השופעות עלינו בימים נשגבים 

אלו.

ובטוחים אנו, שלאחר שקיימנו את ה"ליראות", ובזכות ההחלטה בנפש על ניצול הזמן בימי 
חודש החגים ועוד לפניהם, נזכה גם "לראות" בעינינו הבשריות והגשמיות בהתגלות כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א שישמיענו תורה חדשה – תיכף ומיד ממש נא"ו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

אש"ל – המחלקה הרוחנית
אגף ההוצאה לאור

שלהי חודש תשרי ה'תש"פ, ימות המשיח
מאה ושבעה עשרה שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ברוקלין נ.י.
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בס״ד. מוצש״ק פ׳ בראשית, כ״ז תשרי, מבה״ח מרחשון ה׳תשל״ב 

הנחה בלתי מוגה

אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו1. הנה מלשון מאמר זה מובן 
העילוי וגודל הענין שבאחדות דבנ״י, עד שע״פ הלכה צריכים בנ״י להיות במקום אחד, ואין 
היתר להפרד ביניהם אלא בתנאי מסויים, מתוך דבר הלכה. וטעמו של היתר זה הוא שמתוך כך 
זוכרהו, שגם בזה מובן, שבעצם לא הי׳ צריך להיות ענין יפטר אדם מחבירו, והטעם שמתוך 
הדבר הלכה אפשר להיות ענין דיפטר, הוא משום שע״י הדבר הלכה הרי הוא זוכרהו וא״כ אין 
זה פירוד אמיתי, כי הדבר הלכה מקשר ומאחד אותם. ולפי זה צריך ביאור, א״כ למה באמת יש 
היתר ומציאות של יפטר אדם מחבירו, דכיון שאחדות דבנ״י הוא דבר נעלה וחשוב כל כך, א״כ 
מדוע יש היתר לדבר רק שצריך עצה שיהי׳ זוכרהו, הרי הי׳ אפשר לשלול לגמרי המציאות של 
יפטר אדם מחבירו. גם צריך להבין מדוע לא יפטר אלא מתוך דבר הלכה דוקא, ולא סתם ענין 
של דבר מצוה או דבר תורה, אלא הלכה פסוקה דוקא )כמפורש בגמרא שם1 הדוגמאות לדבר(. 

ויובן זה בהקדם ביאור ענין יפטר אדם מחבירו כפי שהוא בשרשו למעלה, דיפטר אדם מחבירו 
יפטר לגבי הקב״ה )הנקרא חבירו(. והענין הוא,  ירידת הנשמה, שזהו ענין של  קאי על 
וקל  שכן  וכל  מלא,  אני  הארץ  ואת  השמים  את  וכתיב3  כבודו2,  הארץ  כל  שמלא  הגם  דהנה 
וחומר בנשמות ישראל דכתיב בהו4 כי חלק הוי׳ עמו, מ״מ, הרי ירידת הנשמה היא ירידה גדולה 
מאיגרא רמה לבירא עמיקתא5, שירידה זו היא דרגא למטה מדרגא, עד שהנשמה נעשית כביכול 
דבר ומציאות בפני עצמה. ומטעם זה צ״ל הבקשה מלמעלה ובחרת בחיים6, כי אפשר שתהי׳ 
הבחירה באופן אחר ח״ו. ואדרבה, דבר זה )שהנשמה היא באופן שהיא מציאות בפני עצמה( 
הוא הכרח בעבודת הוי׳, כי אם לאו הכי לא הי׳ אפשר להיות ענין העבודה כלל, שהרי בפני 
המלך אי אפשר לעשות שום דבר כמאמר7 מאן דמחוי במחוג קמי׳ מלכא כו׳, שזהו היפך קבלת 
עול מלכותו ית׳. ודוקא כאשר הנשמה ירדה בגוף גשמי הנמצא בעולם הזה הגשמי והחומרי, 
שלמצרים ירדתם ויצר הרע יש ביניכם8, הנה דוקא שם אפשר להיות העבודה בשלימות. דלפני 
ירידת הנשמה למטה הרי נשמה שנתת בי טהורה היא9, וגם כאשר הנשמה נעשית מציאות בפני 

1( ברכות לא, א.
2( ישעי׳ ו, ג.

3( ירמי׳ כג, כד.
4( האזינו לב, ט. וראה אגה״ת פ״ד.

5( ע״פ ל׳ חז״ל – חגיגה ה, ב.
6( נצבים ל, יט.

7( חגיגה שם.
8( שבת פח, ב.

9( נוסח ברכות השחר )ברכות ס, ב(.



10    קובץ לימוד || תשרי תשע"ט

עצמה הרי כתיב בה10 חי הוי׳ אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו, דאין עמידה אלא תפילה11 וביטול, 
משא״כ כשהנשמה יורדת למטה ומתלבשת בגוף ונפש הבהמית, הרי רוח הבהמה היורדת היא 
למטה12, וכדי שיהי׳ אצלה ענין הביטול צ״ל ענין של התבוננות, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא 
אלה13. דלפני ירידתה למטה אין לה צורך בהתבוננות כו׳. וכדאיתא בתניא14 שאפילו צדיק גמור 
ירידתה למטה.  יגיע למעלת האהבה שהיתה בנשמתו קודם  עובד הוי׳ באהבה בתענוגים לא 
ותכלית  יפטר אדם מחבירו.  ענין של  הוא  ירידת הנשמה למטה  ענין  זה מובן עד כמה  ומכל 
הכוונה בירידת הנשמה למטה )יפטר אדם מחבירו( היא בשביל העלי׳ שעי״ז, וכמו שהוקבע 
בכל סדר ההשתלשלות שהירידה היא לצורך עלי׳. אמנם אין זה מספיק שתהי׳ העלי׳ לאותו 
מקום שממנו היתה הירידה, כי א״כ לא נפעל שום דבר ע״י הירידה, אלא העלי׳ של הנשמה 
היא למעלה יותר, לאשתאבא בגופא דמלכא15. ומכל זה מובן הטעם ברוחניות שצ״ל יפטר אדם 

מחבירו, שזהו בשביל העלי׳ שע״י הירידה. 

בירידתה  ענין  עוד  יש  העלי׳ שבנשמה,  היא בשביל  הנשמה למטה  לזה שירידת  נוסף  והנה 
שהוא בשביל לתקן הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם16. דהנה עולם הזה נברא באופן כזה 
שאלקות שבו הוא בהעלם17, וכמ״ש18 נעשה אדם לשון רבים כתוב והרוצה לטעות יטעה19, שהוא 
עולם הנקרא רשות הרבים. ותכלית הכוונה היא שהאדם ע״י עבודתו יעשה מרשות הרבים רשות 
היחיד ליחידו של עולם20, וע״ד מ״ש במדרש21 לגבי יום ראשון למעשה בראשית שבו נבראו 
השמים והארץ וכל צבאיהם22, דזה שנאמר23 יום אחד הוא משום שהי׳ הקב״ה יחיד בעולמו. 
אלא שרצה הקב״ה שענין רשות היחיד שבעולם יהי׳ ע״י עבודת האדם מצד בחירתו החפשית, 
ולא באופן דנהמא דכיסופא24, וכמ״ש25 למעשה ידיך תכסוף, העבודה היא צורך גבוה26, שע״י 

10( מלכים-א יז, א. וראה לקו״ש חכ״ה ע׳ 147 הערה 53. וש״נ.
11( ברכות ו, ב. כו, ב.

12( קהלת ג, כא.
13( ישעי׳ מ, כו.

14( פל״ז )מח, סע״א(.
15( זח״א ריז, ב.

16( ראה תניא שם )מח, ב(.
17( ראה לקו״ת שלח לז, ד. ובכ״מ.

18( בראשית א, כו.
19( ב״ר פ״ח, ח. וראה פרש״י עה״פ.

20( ראה תניא ספל״ג. ובכ״מ.
21( ב״ר פ״ג, ח. הובא בפרש״י עה״פ.

22( ראה פרש״י בראשית שם, יד.
23( בראשית שם, ה.

24(  ראה ירושלמי ערלה פ״א ה״ג. לקו״ת צו ז, ריש ע״ד. ובכ״מ.
25( איוב יד, טו. וראה שמו״ר פל״ו, ד. ויק״ר פל״א, ג.

26( ראה עבוה״ק חלק )ב( העבודה בתחלתו. הובא בשל״ה שער הגדול )כט, ב ואילך(.
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עבודה זו פועלים בבחי׳ גבוה עד לגבוה מעל גבוה27 כו׳. וזהו ענין ירידת הנשמה למטה, שע״י 
עבודתה בעולם הזה תעלה למעלה ממקום ירידתה, ותעלה יחד עמה את הנפש הבהמית והגוף 
קבלת  הנבראים  בכל  שפעל  הראשון,  אדם  גבי  מ״ש28  וע״ד  כולו.  העולם  וכל  בעולם  וחלקו 
עול מלכותו ית׳, כשאמר להם בראש השנה הראשון בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני הוי׳ 
עושינו29, ולמה נברא האדם יחידי ללמדך שכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם 
מלא30, כי כאו״א מישראל בכל מקום ובכל זמן הרי הוא בדוגמת אדם הראשון, ויכול לפעול 

בכל העולם כולו שיהי׳ בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני הוי׳ עושינו. 

והנה בענין זה שהירידה היא לצורך עלי׳, הרי לפי גודל הירידה כך היא העלי׳, וכמאמר31 לפום 
צערא אגרא, ומזה מובן, שכדי שתהי׳ עלי׳ גדולה ונפלאה הרי זה ע״י ירידה גדולה ביותר. 
ומזה מובן גם בעבודת נשמות ישראל, שבנשמות גופא הרי אלו שירדו למטה יותר הרי אצלם 
תלמידי  דיש  ישראל,  בנשמות  כלליים  סוגים  שני  שיש  ידוע32  דהנה  יותר.  גדולה  היא  העלי׳ 
חכמים ויושבי אוהל, שבכללות הם בסוג דיששכר, ויש בעלי עסק משבט זבולון שאינם יושבים 
בד׳ אמות של תורה. ומובן שנשמות אלו של בעלי עסקים הרי ירידתם היא ירידה גדולה יותר 
מכללות ירידת הנשמה לעולם הזה הגשמי. ומזה מובן גם שיש בעבודתם מעלה יתירה לגבי 

עבודת יושבי אוהל. 

וביאור הענין הוא, דהנה כתיב33 מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונהרות לא ישטפוה, 
ובמיוחד טרדות  ומבואר בתורה אור פרשתנו34, דמים רבים קאי על טרדות הפרנסה, 
הובטחנו  הרי  ואעפ״כ  רבים.  מים  ועד שהתורה עצמה מעידה שהם  עסק,  בעלי  הפרנסה של 
שם,  בהדרוש  וממשיך  ישטפוה.  לא  ונהרות  האהבה  את  לכבות  יוכלו  לא  אלו  רכים  שמים 
ואדרבה, ע״י התלבשותה במים רבים הנ״ל יכולה להגיע למדריגה גבוהה יותר ממקום שהיתה 
קודם שירדה לעולם הזה. וכמו שנת״ל שירידה צורך עלי׳, שלפי גודל הירידה כך העלי׳ היא 
מהיושבי  יותר  להתפלל  יכולים  עסקים  בעלי  זה  ומבאר שם, שמטעם  ביותר.  ונפלאה  גדולה 

אוהל, כי יתרון האור הוא מתוך החושך דוקא35. 

27( קהלת ה, ז.
ג  )ורד״ל שם(. תנחומא פקודי  וראה גם פדר״א פי״א  ב(.  )צ,  ב. תקו״ז תנ״ו  קז,  ב. ח״ג  זהר ח״א רכא,   )28

)בסופו(.
29( תהלים צה, ו.

30( סנהדרין לז, א )במשנה(.
31( אבות פ״ה מכ״א.

32( ראה אגה״ק סימן ה. ביאוה״ז פ׳ וישב לאדהאמ״צ כה, א-ב. להצ״צ ח״א ע׳ קלד.
33( שה״ש ח, ז.

34( ר״פ נח )ח, ג ואילך(.
35( קהלת ב, יג.
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עד  האהבה,  את  לכבות  יוכלו  לא  שיהי׳  רבים  המים  על  להתגבר  לישראל  שיש  הכח  והנה 
באהבה33,  ביתו  הון  כל  את  איש  יתן  דאם  ובאופן  לגמרי  תתגלה  המסותרת  שהאהבה 
כמבואר בהדרושים36 דזהו ענין בדעת חדרים ימלאו37 דקאי על כל פעולות האדם, שכולם יהיו 
ב׳  וכמ״ש38 בראשית ברא אלקים, בראשית  ע״י התורה.  הוא  לזה  הרי הכח  חדורים באהבה, 
ראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית39, שכל מציאות העולם, 
יוכלו למלאות בהם את שליחותם בקיום  השמים והארץ וכל צבאיהם, נבראו בכדי שישראל 

התורה ומצוות, עד שע״י אורייתא הרי ישראל וקוב״ה כולא חד40. 

למלאות  ישראל  לנשמות  כח  לתת  בכדי  למטה  ניתנה  שהתורה  מה  הענין  כללות  גם  וזהו 
ניתנה  תורה8, שזה שהתורה  גם הפירוש בדברי הגמרא בהסוגיא דמתן  דזהו  שליחותם. 
לבני ישראל הוא משום שלמצרים ירדתם וכו׳, ואדרבה תורה לא בשמים היא41. דנוסף לפירוש 
הפשוט, שכדי שילכו בדרך הישר בעולם הגשמי והחומרי צריכים לדבר המאיר שהיא התורה 
דכתיב בה42 ותורה אור, ודוקא מצד זה שזהו עולם תחתון שאין למטה הימנו צריך לאור גדול 
ביותר, לא רק אור הנר אלא אור היום )כדאיתא בגמרא סוטה43 הדוגמא לזה(, שזהו ענין התורה, 
ובפרט עבודת התשובה )כמבואר בדרושים אלה44(, שגם שלימות התשובה באופן דאתדבקות 
את  לידע  שכדי  הענין,  וכפשטות  באגה״ת45(,  )כמבואר  התורה  לימוד  ע״י  הוא  ברוחא  רוחא 
המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה צ״ל לימוד התורה, כי לא עם הארץ חסיד46, הנה עוד 
זאת, שזה שהתורה ניתנה למטה הוא משום שהתורה נותנת כח להנשמה להתגבר על ההעלמות 

והסתרים שבעולם, שהם המים רבים, ועד שאדרבה, יהי׳ יתרון האור מתוך החושך כו׳. 

והנה בתורה גופא יש ג״כ חילוקי מדריגות. דענין השקלא וטריא שבתורה, הגם שזהו ג״כ חלק 
בתורת אמת, וזה הוא עיקר לימוד התורה, אבל מ״מ כדי שהתורה תהי׳ באופן דתורה אור, 
וכדי שהאדם יוכל למלאות שליחותו בעולם לתקן את גופו ונפשו הבהמית וחלקו בעולם, הרי 
זהו בעיקר ע״י המעשה, שהמעשה הוא העיקר47 )אף שצ״ל גם דיבור ומחשבה(, וכדי שיהי׳ 
המעשה בפועל אינו מספיק השקלא וטריא שבתורה אלא צ״ל פסק הלכה ומסקנא למעשה, שזהו 

36( תו״א שם י, סע״א.
37( משלי כד, ד.

38( בראשית א, א.
39( פרש״י עה״פ. ובכ״מ.

40( ראה זח״ג עג, א.
41( נצבים ל, יב. וראה ב״מ נט, ב.

42( משלי ו, כג.
43( כא, א.

44( תו״א שם ט, א.
45( פרק ח-ט.

46( אבות פ״ב מ״ה.
47( שם פ״א מי״ז.
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ענין שני בלימוד התורה, גדול לימוד שמביא לידי מעשה48. דהנה לכאורה עדיין צריך ביאור 
במה שאומרים מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, דהרי זה שהם מים רבים הרי זו מציאות 
אמיתית, שכן נקראים בתורת אמת בשם מים רבים, וא״כ איך לא יוכלו לכבות את האהבה. אך 
הענין הוא, כי באמת כל הכוונה והתכלית בבריאת המים רבים היא )לא בשביל הירידה עצמה, 
את  להגביר  כדי  היא  רבים  המים  של  הכוונה  שתכלית  היינו  ידם,  שעל  העלי׳  בשביל  אלא( 
האהבה, וכנ״ל שהירידה היא לצורך עלי׳. אלא שכדי לגלות ענין זה שבמים רבים שבעולם צ״ל 
ענין התורה. ולכן זהו דוקא ע״י חלק ההלכה שבתורה, שבו מבואר ענין המסקנא בנוגע למעשה 

בפועל, שהוא מגלה איך שבעולם המעשה עצמו אפשר להשלים את כוונת הבריאה. 

וזהו כללות ענין ירידת הנשמה למטה, שזהו ענין של יפטר אדם מחבירו )כביכול(, שיורדת 
ממצב של טהורה היא בהיותה אצל האלקים אשר נתנה, וכוונת ירידה זו היא כדי שהרוח 
התורה,  הענין שהו״ע  עיקר  עם  מלמעלה  הכח  ניתן  זה  ועל  נתנה49,  אשר  האלקים  אל  תשוב 
שהתורה היא תורה אור ובראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין50, כדי שתוכל לשוב אל האלקים 
אשר נתנה. ועוד זאת, הרי ידוע הדיוק51 בענין בראתי לו תורה תבלין, שענין התבלין אינו לבטל 
את מציאות הדבר המיתבל אלא להיפך, להפכו למאכל נעים ביותר. והיינו שע״י התורה הרי 
הנשמה מהפכת את היצר הרע שיהי׳ מאכל נעים, וע״ד מה שאמרו רז״ל52 עה״פ53 והנה טוב 
מאוד טוב זה יצר טוב מאוד זה יצר הרע, שדוקא ע״י הפיכת היצר הרע נעשה ענין הטוב ביותר 

)מאוד(. 

וכמבואר  העושים54.  לרבים  העושה  יחיד  דומה  שאינו  מובן  עצמה  האדם  בעבודת  והנה 
תורה  ולימוד  ברבים  שבתפילה  התועלת  בענין  )תרנ״ט(55  החלצו  בקונטרס  בארוכה 
יפטר אדם מחבירו ברוחניות דקאי  ומזה מובן, דנוסף לענין  ופעולה הנעשית ברבים.  ברבים 
על נשמות לגבי הקב״ה, הרי בפרטיות יותר קאי על בנ״י עצמם, דמצד מעלת הרבים היו כל 
ראשיכם  כאחד,  לאחדים  כולכם  במקום,  בגשמיות  אחדות  של  באופן  להיות  צריכים  ישראל 
שבטיכם גו׳ עד שואב מימיך56. אמנם צדקה עשה הקב״ה עם ישראל שפיזרן לבין האומות57, כי 
דוקא ע״י הפיזור והפירוד הרי הם מבררים את ניצוצות הקדושה58, שכאו״א מהניצוצות נמצא 

48( קידושין מ, ב. וש״נ.
49( קהלת יב, ז. וראה לקו״ת ר״פ האזינו.

50( קידושין ל, ב.
51( קונטרס ענינה של תורת החסידות הערה 114. ועוד.

52( קה״ר פ״ג, יא )ג(.
53( בראשית א, לא.

54( ראה תו״כ ופרש״י בחוקותי כו, ח.
55( סה״מ תרנ״ט ס״ע נג ואילך.

56( ר״פ נצבים )כט, ט-י(. וראה לקו״ת ר״פ נצבים.
57( פסחים פז, ב.

58( ראה תו״א בראשית ו, א. ר״פ לך לך. ובכ״מ.
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במקום אחר, דע״י שאחד מכם גולה לברברי׳ ואחד מכם גולה לסמטרי׳59 וכו׳ מבררים את כל 
הי׳ צריך  יפטר אדם מחבירו כפשוטו, דלכאורה לא  וזהו60 מה שאומרים אל  כולם.  המדינות 
להיות פירוד דישראל. ותכלית כוונת הפירוד היא בשביל האחדות שעי״ז, ע״ד המבואר לעיל 
יוכלו לכבות את האהבה, שבאמת הרי כל מציאות המים רבים היא כדי  בענין מים רבים לא 
להגביר את האהבה והצמאון. וכמו שהוא בענין יפטר אדם מחבירו, כן הוא בענין כללות ישראל 
והקב״ה, דישראל אורייתא וקוב״ה כולא חד40, שכדי להוסיף באחדות זו הרי זה ע״י הקדמת 
הפירוד, וכמבואר בלקו״ת61 בענין שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני62 שהוא כמשל הריקוד 
הנקרא מחול, שהרוקדים במחול מתרחקים זה מזה ועי״ז נעשה אח״כ קירוב גדול יותר, וכן 
בענין חודש תשרי, שתחילת חודש תשרי היא באופן דשמאלו תחת לראשי, ריחוק ויראה, ועי״ז 
באים לענין וימינו תחבקני, הקירוב והאהבה בחג הסוכות, וזה נמשך בקליטה בפנימיות בשמיני 
עצרת, עד שממשיכים זה על כל השנה כולה כאשר ויעקב הלך לדרכו63. ועד״ז הוא בענין יפטר 

אדם מחבירו כפשוטו, שהריחוק הוא בשביל הקירוב הגדול יותר הבא על ידו. 

לא  )כנ״ל( שבאמת  הוא  הדבר  דפירוש  הלכה,  דבר  מתוך  אלא  אדם מחבירו  יפטר  אל  וזהו 
הי׳ צ״ל מציאות של יפטר אדם מחבירו, והכוונה בזה היא כדי שתהי׳ ירידה צורך עלי׳. 
וזהו מה שאומרים אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו, דענין זה הוא דוקא בחלק ההלכה 
דיעותיהן  דאין  דיעות,  חילוקי  שיהיו  אפשר  הרי  שבתורה  וטריא  השקלא  דבחלק  שבתורה. 
שוות64, משא״כ בחלק ההלכה שבתורה הרי היא הלכה פסוקה שבה כל ישראל שוים. וכמ״ש65 
שיעורא  לפום  וחד  חד  כל  הרי  וטריא  ושקלא  ההתבוננות  שבענין  אלקינו,  להוי׳  הנסתרות 
דילי׳, משא״כ הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, תורה אחת לכולנה. ולכן לפני שנפרדים והולכים 
למקומות שונים הרחוקים זה מזה, צ״ל הלימוד בדבר הלכה שהוא המאחד אותם, שמתוך כך 
זוכרהו. דשומע ההלכה זוכר את אומר ההלכה וכן האומר ההלכה זוכר את שומע ההלכה, וזה 
מאחד אותם. ועוד זאת, הרי ענין ההלכה עצמו יש בו גדר האחדות מצד עצמו כנ״ל, כי בו כל 
ישראל בשוה. דענין השקלא וטריא שבתורה הוא בבחי׳ אלו ואלו דברי אלקים חיים66, אלקים 
לשון רבים67, ודוקא בענין ההלכה שייך לשון הוי׳, הוי׳ עמו שהלכה כמותו68, דשם הוי׳ הו״ע 

59( שהש״ר פ״ב, ח )ב(.
60( ראה גם סד״ה זה תרפ״ט )סה״מ תרפ״ט ע׳ 258(. ד״ה זה תשכ״א )לעיל ע׳ תסד ואילך(. תשכ״ב )סה״מ 

נ״ך-מאחז״ל ע׳ קל ואילך(. תשל״ג )שם ע׳ קמד ואילך(.
61( שמע״צ פד, א ואילך. פו, ג ואילך.

62( שה״ש ב, ו.
63( ל׳ הכתוב – ויצא לב, ב. ראה אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״א ע׳ קצד. לקו״ש ח״כ ע׳ 556 הערה ד״ה 

ויעקב הלך לדרכו. וש״נ. סה״מ בראשית ח״א ע׳ פו. וש״נ.
64( ראה ברכות נח, רע״א. סנהדרין לח, א. ועוד.

65( נצבים כט, כח.
66( עירובין יג, ב. וש״נ.

67( ראה פרש״י וירא כ, יג. וישלח לה, ז.
68( סנהדרין צג, ב.
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ועי״ז הרי גם כשנפרדים עומדים בתנועה של אחדות, ואח״כ כשנפגשים עוד פעם  האחדות. 
בענין של תורה ומצוותי׳ הרי אז האחדות היא נעלית יותר. וגם בינתיים אין זה ריחוק אמיתי 
ח״ו, כי התורה היא המאחדת אותם, והרי תורה היא למעלה ממקום וזמן. ובתורה עצמה הרי 
ידוע שיש בה כו״כ חלקים ואעפ״כ הרי תורה אחת לכולנה, היינו שענין התורה הוא להמשיך 
האחדות גם בדברים מחולקים ונפרדים. וכידוע69 בענין זה שהתורה נקראת בשם דם, שהיא כמו 
דם המהלך לכל האברים, שהדם הוא בשוה בכל האברים, אבל לאידך הרי האברים שונים זה 
מזה, וכן בתורה שהלימוד אחד הוא, אבל הלימוד מביא לידי מעשה, שהמעשה יש בו ריבוי 
התחלקות לרמ״ח מצוות עשה ושס״ה מצוות ל״ת, אבל בכולם ישנו ענין האחדות. ועד״ז נפעל 
גם בישראל שהם בדוגמת התורה, כמ״ש70 זאת התורה אדם, שיש בהם חילוקי דרגות כלליות 
דיושבי אוהל ובעלי עסקים, וכן התחלקות פרטית יותר, וכולם צריכים לעבוד עבודתם בענין 
הפרטי השייך להם במשך כל השנה, העבודה דיששכר )יושבי אוהל( והעבודה דזבולון )בעלי 
עסק(, ובוה גופא יש כמה פרטים, דגם בעלי עסק צריכים לקבוע עתים לתורה )כמבואר בהלכות 
תלמוד תורה71(, כל חד וחד לפום שיעורא דילי׳, אבל ביחד עם זה ישנו ענין האחדות השוה לכל 
נפש, שזהו בענין ההלכה שבתורה, שכאו״א צריך ללמוד הלכות שבתורה לידע את המעשה 
אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה. ועד״ז ישנה המעלה בכל השיעורים השוים לכל נפש, כמו 
לימוד שיעורי חת״ת, נוסף על הסגולה שבדבר72, שיש בזה המעלה שכל ישראל לומדים ענין 
בתורה שבכתב ושבע״פ ובפנימיות התורה, ולומדים אותו הענין באותו היום. וכיון שהתורה 
זה  שיעור  הלומדים  מציאות  שכל  נמצא  מעי73,  בתוך  ותורתך  הלומדה,  האדם  עם  מתאחדת 

מתאחדת בפנימיותם. 

והנה במשך חדשי השנה הרי ענין אל יפטר אדם מחבירו ישנו לאחרי המועדים דחודש תשרי. 
דסיום המועדים דחודש תשרי הוא שמחת תורה, היינו לא לימוד התורה אלא הריקודים 
עם התורה שזהו המעשה שבתורה )ע״ד ענין ההלכה(. ועי״ז נמשך ענין האחדות על כל השנה 
וכפות  הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  ולקחתם  בי׳74  דכתיב  הסוכות  בחג  שהי׳  וכמו  כולה. 
וכולם  כדאיתא במדרש75,  הסוגים שבישראל  ד׳  על  דקאי  נחל,  וערבי  עבות  עץ  וענף  תמרים 
נעשים מצוה אחת76, מצוה לשון צוותא וחיבור77, שמתאחדים עם הקב״ה נותן התורה ומצוה 
נתינת  הוא  גופא  וזה  פרידתכם78,  עלי  קשה  הקב״ה  אמר  עצרת  שמיני  כשבא  ואז  המצוות. 

69( ראה לקו״ת במדבר יג, א ואילך.
70( חוקת יט, יד. וראה זהר ח״ב קיז, ריש ע״ב. ח״ג כט, ב. ועוד.

71( לאדה״ז פ״ג ה״ד. וש״נ.
72( ראה אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״ד ע׳ רסח. ובכ״מ.

73( תהלים מ, ט. וראה תניא ספ״ה.
74( אמור כג, מ.

75( ויק״ר פ״ל, יב.
76( סהמ״צ להרמב״ם שורש יא.

77( לקו״ת בחוקותי מד, ג. מז, ב. ובכ״מ.
78( פרש״י אמור שם, לו. פינחס כט, לו. ועוד.
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כח מיוחדת שהפרידה תהי׳ מתוך אחדות אמיתית ובלימוד התורה וקיום המצוות ורצון חזק 
למלאות שליחותו של הקב״ה בעולם. ומתוך כך זוכרהו, שזוכרים את חבירו דקאי על הקב״ה 
כנ״ל, וכמאמר רבינו הזקן79 שמע ישראל הוי׳ אלקינו הוי׳ אחד80, שכאו״א מישראל אינו יכול 
ואינו רוצה להיות נפרד מאלקות ח״ו. ואדרבה, את הוי׳ האמרת היום81, כפירוש רש״י82 דקאי על 
כל יום ויום )דבכל יום יהיו בעיניך חדשים(, ועי״ז והוי׳ האמירך היום83. והולכים לדרך, ויעקב 
הלך לדרכו, על כל השנה כולה, יחד עם הקב״ה ותורתו, ובאופן דישראל אורייתא וקוב״ה כולא 
חד, שזה מבטל את פרידתכם ומבטל הפירוד שבעולם, נעשה לשון רבים והרוצה לטעות יטעה, 
ועושים את העולם לרשות היחיד ליחידו של עולם, כמו שהי׳ ביום הראשון למעשה בראשית, 
עניני העולם, עד  ה׳ בכל  יחוד  יחידי בעולמו, וממשיכים  הי׳ הקב״ה  בו  כי  יום אחד  שנקרא 

שבאים לענין אין עוד מלבדו84, בגאולה האמיתית והשלימה ע״י משיח צדקנו, בקרוב ממש.

79( ״היום יום״ כא סיון. כה תמוז. ובכ״מ.
80( ואתחנן ו, ד.
81( תבוא כו, יז.

82( עה״פ שם, טז.
83( שם, יח.

84( ואתחנן ד, לה.
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בס״ד. יום א׳ פ׳ נח, ל׳ תשרי, אדר״ח מרחשון ה׳תשל״ו 

הנחה בלתי מוגה

להבין ענין תשרי, הנה חודש זה יש לו כמה שמות. וע״פ תורת הבעש״ט שמבאר כ״ק אדמו״ר 
הוא  לו בלשון הקודש  זה שמו שיקראו  והאמונה1, אשר  היחוד  הזקן בארוכה בשער 
מהוה ומחי׳ ומקיים את הדבר הנקרא בשם זה, וכן איתא באור תורה2 להרב המגיד עה״פ3 וכל 
אשר יקרא לו האדם נפש חי׳ הוא שמו, ששמו של הדבר הוא חיותו, מובן, ששמו של כל דבר 
מורה על הנקודות העיקריות של הדבר הנקרא בשם זה. וכן הוא גם בנוגע לתשרי שיש לו כמה 
שמות, ובהם גופא כמה פירושים ורמזים, כמבואר בתורה שבכתב ובתורה שבע״פ ובספרים 
שלאחריהם עד לתורת החסידות. דהנה השם תשרי מורה שהוא ראשית והתחלת השנה, דזהו 
מה שתשרי אותיות רשית, להיותו ראשית השנה, אלא שבתשרי חסר א׳ דראשית בדוגמת מ״ש4 
מרשית השנה חסר א׳5. והנה שמו של חודש זה כפי שנקרא בתורה שבכתב הוא חודש השביעי6, 
ובזה גופא כמה פירושים. דנוסף לפירוש העיקרי דחודש השביעי, שהוא השביעי )כפשוטו(, 
שגם פירוש זה מורה על מעלתו של החודש, וכדאיתא במדרש7 שכל השביעין חביבין, דבזה 
גופא שהוא שביעי הנה בזה גופא חביבותו ומעלתו8, יש עוד פירוש במדרש9 בבחודש השביעי, 
ששביעי הוא מלשון שובע, שהוא משובע בכל, הן בענינים גשמיים והן בענינים רוחניים. וכמ״ש 
במדרש10 גרנות בתוכו ברכות בתוכו שהם ענינים גשמיים, ומסיים סוכה בתוכו ולולב וערבה 
סוגים, סוכה שהיא בחי׳ המקיפים,  ב׳  גופא מונה  ובזה  רוחניים, מצוות.  ענינים  בתוכו שהם 
ולולב וערבה שעל ידם נמשך אח״כ בפנימיות11. ולפני זה אומר במדרש שם כיפור בתוכו, היינו 
שהוא משובע גם בעבודת האדם, ועד שהעבודה היא בתכלית השלימות, דיום הכיפורים הוא 

1( פרק א.
2( ד, סע״ב ואילך.
3( בראשית ב, יט.

4( עקב יא, יב.
5( בעה״ט עה״פ. מאמרי אדה״ז תקס״ט ע׳ רלה. אוה״ת דרושים לסוכות ע׳ א׳תשנו. סה״מ תר״ל ע׳ רפז. תרנ״ו 

ע׳ רעז.
6( אמור כג, כד. ועוד.

7( ויק״ר שם, ח. וראה גם ד״ה ובחודש השביעי תרפ״ה פ״ב )סה״מ תרפ״ה ע׳ ג ואילך(. ד״ה עלה אלקים תש״ח 
פ״ב )סה״מ תש״ח ע׳ 4 ואילך(.

8( ראה ד״ה באתי לגני תשי״א פ״ג )סה״מ מלוקט ח״א ע׳ ד(.
9( ויק״ר שם, ח. וראה גם ד״ה ובחודש השביעי תרפ״ה פ״ב )סה״מ תרפ״ה ע׳ ג ואילך(. ד״ה עלה אלקים תש״ח 

פ״ב )סה״מ תש״ח ע׳ 4 ואילך(.
10( שם.

11( ראה בארוכה ד״ה בסוכות תשבו שנה זו )לעיל ע׳ קעח ואילך(.
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הם  בגופים(  נשמות  )כמו שהם  ישראל  הנה  הכיפורים  וביום  תפילות12,  יום שנתחייב בחמש 
דוגמת מלאכים כמבואר בארוכה בכמה מקומות13. ובפרט ע״פ מ״ש בכתבי האריז״ל14 שביום 
הכיפורים עולה המלכות לעתיק, הרי מצד זה נעשה כן גם בכאו״א מישראל, שבהזמן דאחת 
בשנה15, עבודתו קשורה עם בחי׳ אחת שבנשמתו16. ועוד ענין בשביעי )מלשון שובע( מבאר 

הבעש״ט17, דלא רק שחודש זה גופא הוא משובע בכל, אלא שהוא גם משביע על כל השנה. 

והנה בשני ענינים הנ״ל ]תשרי אותיות רשית, וחודש השביעי מלשון שובע[ מודגש לא רק ענינו 
של חודש תשרי גופא, אלא גם שייכותו לכל השנה. שהרי זה מה שתשרי אותיות רשית, 
הוא להיותו הראשית והראש של כל השנה, וכן גם מה שהוא חודש השביעי מלשון שובע, הרי 
השובע שבו הוא )לא רק שהוא עצמו משובע בכל, אלא גם כנ״ל מהבעש״ט( שהוא משביע על 
כל השנה. וישנו עוד פירוש )שנוגע בעיקר לענינו של חודש זה גופא( כדאיתא במדרש שם9, 
שתשרי הוא מלשון תשרי ותשבוק ותכפר כו׳. והיינו שבחודש זה ניתרים )תשרי ותשבוק( כל 
הענינים שעד אז היו קשורים ואסורים בידי החיצונים, ועד אשר ותכפר. דמזה שאומר במדרש 
ותכפר לאחרי תשרי ותשבוק, מובן, שהכוונה בותכפר כאן היא לא לענין הכפרה כפשוטו כי 
אם לענין הנעלה שבכפרה ]המבואר באגה״ת פ״ב[, ענין הדורן הבא לאחרי שנמחל לו כבר 
)כמבואר באגה״ת שם(, ועד שזדונות נעשים לו כזכיות18. וגם ענין זה שבתשרי, אף שבעיקר 

נוגע הוא לחודש זה גופא, נמשך זה על כל השנה כולה. 

חודש  או  )חודש השביעי,  מרומזים בשמו של החודש  מכיון שהם  הנ״ל,  הענינים  כל  והנה 
תשרי(, ששמו של החודש הוא על כל שלשים הימים שבו, מיום הראשון עד יום השלשים, 
הרי מובן מזה, דהגם שיש פרטים וחילוקים בשלשים ימים אלו, ועד לחילוקים מן הקצה אל 
ליום  )ראש השנה, בחודש השביעי באחד לחודש6(  יום הראשון שלו  ]כהחילוק שבין  הקצה 
תשרי  חודש  ימים של  הוא שהם  אלו  ימים  השוה שבכל  מכיון שהצד  מ״מ,  שלו[,  השלשים 
וחודש השביעי, מובן, שכל הענינים הנרמזים בשני השמות הנ״ל, תשרי וחודש השביעי ]הן 
הענין דתשרי ותשבוק ותכפר כו׳, הן הענין דתשרי אותיות רשית, הן הענין דשביעי לשון שובע, 
באוה״ת  גם  ומובא  להאריז״ל19  תורה  בלקוטי  ]המבואר  הענין  והן  ומשביע,  משובע  שהוא 

12( ראה סידור )עם דא״ח( רנא, א ואילך. לקו״ת ס״פ פינחס. וראה ד״ה בסוכות תשבו שבהערה הקודמת פ״ד 
)לעיל ע׳ קפא( ובהערה 35 שם.

13( טושו״ע או״ח סתר״ו.
14( פע״ח שער )כז( יוהכ״פ ספ״א. שם פ״ה. לקו״ת אחרי כח, ב. שבת שובה סה, ריש ע״ד. סידור )עם דא״ח( 

רמט, ג. רנ, סע״ד. ועוד.
15( תצוה ל, י. אחרי טז, לד. וראה ד״ה בסוכות תשבו תשל״ח פ״ז )לעיל ע׳ קצח(.

16( ראה עט״ר שער יוהכ״פ פ״ב ואילך. מאמרי אדהאמ״צ דברים ח״ד ע׳ א׳רלב ואילך. ד״ה בסוכות תשבו 
שבהערה הקודמת. ד״ה הנ״ל תשמ״א ספ״ג )לעיל ע׳ רכו(. וש״נ.

17( ״היום יום״ כה אלול.
18( יומא פו, ב. וראה תניא פ״ז.

19( עה״פ איכה א, א.
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להצ״צ20[ דתשרי מלשון שרתי במדינות21, והוא מה שבתשרי הוא בנין המלכות[, הם בכל יום 
יש  והגם שבפרטיות  כל השנה.  על  אלו  ענינים  כל  נמשכים  ויום  יום  ומכל  ויום של החודש, 
הוא  זה  ]שפסוק  כ״ק מו״ח אדמו״ר בד״ה צהר תעשה לתיבה22  וכמו שמבאר  בזה,  חילוקים 
בשיעור חומש של יום זה23[ שימי ראש השנה שבחודש תשרי הם השורש ומקור על יראה על 
כללות השנה, ויום הכיפורים הוא מקור לתשובה ומחילה וסליחה על כל השנה, וז׳ ימי הסוכות 
הם המקור לשמחה של מצוה על כל השנה, ושמיני עצרת ושמחת תורה ]נוסף לזה שבשמיני 
עצרת כתיב24 עצרת תהי׳ לכם, שכל הענינים דבכסה ליום חגינו25 הם נקלטים בתכלית הפנימיות 
בכאו״א מישראל. הנה שמיני עצרת ושמחת תורה[ הם המקור לשמחה של תורה על כל השנה, 
הנה כל חילוקים אלו הם בפרטיות, אבל בכללות, הנה כל הענינים דחודש תשרי הם בכל יום 

ויום שבו. 

והנה נת״ל שחודש תשרי הוא משובע בכל הענינים, הן בענינים רוחניים והן בענינים גשמיים. 
וענין זה )מה שתשרי הוא משובע הן בגשמיות והן ברוחניות( הוא בנוגע לימים וענינים 
הפרטיים שבתשרי. וכמו בראש השנה שמצד אחד הוא תכלית ענין הרוחניות, וכמבואר בארוכה 
בסידור בד״ה להבין ענין תקיעת שופר ע״פ כוונת הבעש״ט ז״ל26 שההמשכה בראש השנה היא 
מבחי׳ פנימיות ועצמות המאציל, ומשם נמשך לבחי׳ הפנימיות והעצמיות שבכל דרגא ודרגא 
אבקש27[,  ה׳  פניך  את  פני  בקשו  שבישראל,  הפנימיות  בבחי׳  משם  נמשך  למטה  שגם  ]ועד 
והרי ענין הפנימיות לגבי חיצוניות הוא בדוגמת רוחניות לגבי גשמיות ובפרט פנימיות ועצמות 
המאציל שהוא למעלה מכל הגדר דגשמיות ורוחניות )אלא שלהיות שאין לנו שם אחר, אנו 
קוראין לזה רוחניות(. וביחד עם זה, הרי ההמשכה דראש השנה היא גם בגשמיות, וכמו שמדגיש 
כ״ק אדמו״ר הזקן בלקו״ת28 מ״ש בנגלה29 שעיקר הדין בראש השנה הוא על הגופים כו׳. וכמו 
שענין הרוחניות דראש השנה הוא בתכלית העילוי שבו )עד לבחינה שלמעלה מהגדר דרוחניות 
וגשמיות כנ״ל(, עד״ז הוא גם בנוגע לענין הגשמיות שבראש השנה, שההמשכה בגשמיות היא 
עד למטה מטה. שהרי בנין המלכות דראש השנה הוא שתהי׳ שרתי במדינות שזה קאי על כל 
המדינות )גם אלו שמחוץ לארץ הקודש(, והדין דראש השנה הוא לא רק על הגשמיות דישראל 
אלא גם על הגשמיות דשבעים אומות, וכמו שאומרים בהתפילות דראש השנה ועל המדינות בו 

20( אוה״ת עה״פ )נ״ך )כרך ב( ריש ע׳ א׳נ(.
21( איכה שם.

22( סה״מ תש״ב ע׳ 49. וראה גם מאמרי אדה״ז תקס״ו ע׳ שעט. אוה״ת דרושים לסוכות ע׳ א׳תשנו. ברכה ע׳ 
א׳תתסו. סה״מ תרנ״ד ע׳ לו. תרנ״ו ע׳ רעח.

23( נח ו, טז.
24( פינחס כט, לה.

25( תהלים פא, ד. וראה לקו״ת ר״ה נד, ריש ע״ד. סידור )עם דא״ח( רלה, ב.
26( רמו, א ואילך.

27( תהלים כז, ח. וראה לקו״ת נצבים מד, ב. שבת שובה סו, ג. ובכ״מ.
28( ר״ה נט, ב.

29( הגמי״י הל׳ תשובה פ״ג אות א בשם הרמב״ן.
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יאמר. וכמו שבראש השנה ישנם ב׳ הקצוות דתכלית הרוחניות ותכלית הגשמיות, עד״ז הוא גם 
בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ביום הכיפורים, ובד׳ הימים שבין יום הכיפורים 
לסוכות, ועד שבסוכות ]אשר כל הענינים דבכסה הם בגילוי ביום חגינו )כנ״ל([, שתי קצוות 
אלו הם בגילוי. שמצד אחד בסוכות מקריבין ע׳ פרים כנגד שבעים אומות העולם30 ]וענין זה 
הוא גם בזמן הגלות, דע״י אמירת פסוקי הקרבנות נפעל הענין בשלימות כמ״ש31 ונשלמה פרים 
שפתינו, ונשלמה מלשון שלימות32[, והיינו שגם הם נכללים בשמחה דחג הסוכות, ולאידך, הרי 
)וכמו שהקשה הרמ״ז34 דב׳  דוקא  ישנו הענין דשבעה אושפיזין33 השייכים לישראל  בסוכות 
פירושים אלו )כנגד ע׳ אומות וכנגד ז׳ אושפיזין( הם בסתירה זה לזה, וכמבואר בארוכה בתורת 
החסידות35(. וכן הוא גם בשמיני עצרת, דמצד אחד יש בו תכלית השלימות שברוחניות, כמ״ש36 
יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, בחי׳ ישראל ומלכא בלחודוהי37, ובפרט ע״פ המבואר במ״א 
ענין  גם  יש  עצרת  הרי בשמיני  ולאידך  ישראל שבישראל,  לבחי׳  היא  כאן  בישראל  דהכוונה 
השייך לאומות העולם, וכדאיתא במדרש38 בוא ונגלגל במה שנמצא, היינו שגם הסעודה של 
המלך עם אוהבו )סעודה דשמיני עצרת( הוא רק במה שנמצא, היינו39 מהנשאר מהסעודה עם כל 
בני המדינה, וכמו שנת״ל40 מיוסד על המאמר שבהמשך תרס״ו41 דע״י ההמשכה )בשמיני עצרת( 
דבחי׳ פנימיות המקיף הכי עליון, נמשך גם בחי׳ חיצוניות המקיף )אלא שאז הוא בבחינה נעלית 
יותר(. ומזה מובן שההמשכה היא עד למטה מטה ביותר, ובדוגמת מה שנת״ל בנוגע לראש 
השנה, שמצד בנין המלכות דראש השנה נעשה גם ועל המדינות בו יאמר. דעד״ז הוא גם בכל 
הענינים והעבודות שבמשך כל ימי חודש תשרי )אלא שבימים טובים ומועדים שבו, ב׳ קצוות 
הנ״ל הם בגילוי יותר(, ועד ליום השלשים שלו, שגם הוא נקרא יום השלשים בתשרי, ויום הוא 

30( סוכה נה, ב. במדב״ר פכ״א, כד. וראה בארוכה ד״ה הללו את ה׳ כל גוים במאמרי אדה״ז תקס״ט ע׳ רלח 
ואילך. ועם הגהות – אוה״ת סוכות ע׳ א׳תשנה ואילך.

31( הושע יד, ג.
32( ראה ד״ה שובה ישראל וד״ה בסוכות תשבו )ובהערה 7 שם( שנה זו )סה״מ עשי״ת-יוהכ״פ ס״ע קז. לעיל 

ע׳ קעח(.
33( ראה זח״ג קג, ב ואילך. פע״ח שער )כח( חג הסוכות ספ״ג. ועוד.

34( לזח״ג שם. הובא באוה״ת שבהערה 30 )ע׳ א׳תשנו(.
35( ראה אוה״ת שם )ע׳ א׳תשסח(.

36( משלי ה, יז. שמו״ר פט״ו, כג. וראה סד״ה ביום השמע״צ עדר״ת )המשך תער״ב שם ע׳ תלה(. ריש וסוף ד״ה 
הנ״ל עת״ר )סה״מ עת״ר ע׳ לה. מד(. תש״ד )סה״מ תש״ד ע׳ 43. 47(. תש״ט )סה״מ תש״ט ע׳ סט. עג(. ה׳שי״ת 

)סה״מ תש״י ע׳ 71. 82(.
37( ראה זח״ג לב, א. וראה זח״א רח, ב. הובא בריש וסוף ד״ה ביום השמע״צ באוה״ת דרושים לשמע״צ )כרך 

ה( ע׳ ב׳קמט. שם ע׳ ב׳קנג. ועוד.
38( במדב״ר פכ״א, כד.

39( רד״ה ביום השמע״צ תרס״ו )המשך תרס״ו ע׳ לג(. תרפ״ה )סה״מ תרפ״ה ע׳ מב(. תש״ח )הא׳ – סה״מ 
תש״ח ע׳ 43(.

40( ד״ה ויאמר לו יהונתן )סה״מ תשל״ו ע׳ 35 ואילך(.
41( שבהערה 39.
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מלשון אור וגילוי, כמ״ש42 ויקרא אלקים לאור יום, וכמבואר בחסידות בכמה מקומות43, והיינו 
שאז מאירים עדיין בגלוי כל עניני תשרי. 

והנה כל ההמשכות הנ״ל שבחודש תשרי אינם באופן של נהמא דכיסופא44 ח״ו, אלא הם באים 
ע״י עבודת בנ״י. שלכן הנה החל מראש השנה שאז צ״ל בנין המלכות הרי זה נמשך דוקא 
ע״י עבודת בנ״י, ועד שהקב״ה מבקש שתמליכוני עליכם45, ודוקא עי״ז יהי׳ בנין המלכות. וכן 
הוא גם בנוגע לכל עניני חודש תשרי, וכמרומז בשמו תשרי, שבו סדר האותיות הוא מלמטה 
למעלה46, בתחילה ת׳ ואח״כ ש׳ ואח״כ ר׳, שזה מורה שכל הענינים שבו נמשכים ע״י עבודת 
האדם, ודוקא ע״י האתערותא דלתתא נמשכת האתערותא דלעילא. אמנם ע״י ההעלאה מלמטה 
וכמבואר  תשרי,  בתיבת  ג״כ  המרומז  באופן  למטה  ההמשכה  שתהי׳  אח״כ  פועלים  למעלה 
בחסידות47 שתשרי אותיות ישרת, מלשון ישר יחזו פנימו48, שזהו הכלים שלימות היחוד, שלכן 
זה )שעניני חודש תשרי  וענין  ה׳49 שני עינים כמבואר בלקו״ת50.  עיני  פנימו לשון רבים כמו 
הנ״ל  הבעש״ט  וכתורת  כולה,  השנה  כל  על  גם  כן  נמשך  מלמטה(,  עבודה  ע״י  דוקא  באים 
שחודש זה משביע לכל השנה. דאע״פ שלכאורה, לאחרי חודש תשרי מתחיל חודש חדש בעל 
שם אחר, שזה מורה על עבודה חדשה שבו, אעפ״כ הרי הוא מקבל מחודש תשרי המשביע 
אותו. ובדוגמת שהמועדים שבחודש תשרי הם מועדים כלליים על כל השנה כמו שנת״ל, כן 

הוא גם כללות חודש שממנו נמשך על כל השנה כולה העבודה שבו. 

שבראש  ההכתרה  בענין  כנ״ל  המתחלת  תשרי,  שבחודש  המטה  עבודת  דהנה  הוא,  והענין 
היינו  ישראל.  יחד שבטי  עם  ראשי  בהתאסף  מלך  בישורון  ויהי  כמ״ש51  היא  השנה, 
שההכתרה דתמליכוני עליכם היא ע״י אחדות ישראל. שלכן ההקדמה לראש השנה היא אתם 
הזקן53 שכולכם לאחדים כאחד, מראשיכם  כ״ק אדמו״ר  וכמו שמבאר  כולכם52,  היום  נצבים 
שבטיכם עד חוטב עציך ושואב מימיך54, ועד שכולם נכללים בתיבה אחת – כולכם. וכן הוא גם 
במשך כל החודש, ועד כמו שהוא בגלוי ליום חגינו, שאז אומרים55 שראויים כל ישראל לישב 

42( בראשית א, ה.
43( תו״א וירא יד, סע״א. סה״מ תרל״ה ח״א ע׳ רפג. תרפ״ח ע׳ קנג. ובכ״מ.

44( ראה ירושלמי ערלה פ״א ה״ג. הובא בלקו״ת צו ז, ריש ע״ד.
45( ראה ר״ה טז, א. לד, ב.

46( ראה גם ד״ה ביום השמע״צ שנה זו )לעיל ריש ע׳ שפג(, ובהנסמן שם הערה 15.
47( לקו״ת ר״ה נד, א. אוה״ת תבוא ע׳ תתשיח.

48( תהלים יא, ז.
49( שם לד, טז.

50( פ׳ ראה כג, ד ואילך. שם כד, ג. וראה גם אוה״ת לתהלים )יהל אור( ע׳ קכב.
51( ברכה לג, ה.

52( ר״פ נצבים )כט, ט(.
53( לקו״ת ר״פ נצבים.

54( נצבים שם, י.
55( סוכה כז, ב.
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בסוכה אחת, שההדגשה בזה היא שישנה סוכה אחת, וסוכה זו היא בשביל כל ישראל, שזהו 
ענין האחדות בישראל בדוגמת מ״ש לפני זה בראש השנה, בכסה, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי 
ישראל. ואח״כ בא זה בגלוי יותר בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאז קוראים פסוק זה בקריאת 
התורה )של היום(, ובברכה לפני׳ ולאחרי׳ )דכמבואר באגה״ת56 הרי כשעושים ברכה הרי זה 
ברור בלי שום ספק וספק ספיקא(. וזהו ג״כ מה שאומרים על שמיני עצרת57 קשה עלי פרידתכם, 
וכידוע הדיוק בזה58 שאינו אומר פרידתינו, כי ח״ו לומר שישנה פרידה בין ישראל להקב״ה 
דמכיון  ישראל.  שבין  הפרידה  היינו  פרידתכם,  היא  ההדגשה  אלא  לישראל,  הקב״ה  בין  או 
שהולכים מהמעמד ומצב של תמליכוני עליכם )שאז צ״ל בהתאסף ראשי עם גו׳(, ומהמעמד 
ומצב של ליום חגינו )שאז מתגלה הענין כנ״ל(, ומהריקודים ביחד בשמחת תורה, שאז הניגונים 
הם בשוה, והתביעה מכל אחד ואחד, מראשיכם שבטיכם עד לחוטב עציך ושואב מימיך, היא 
בשוה, ענין הריקוד בשוה ממש, שזהו החידוש דשמחת תורה, הנה מאחר שהולכים ממעמד 

ומצב זה, לכן אומר קשה עלי פרידתכם. 

וזהו מה שלאחרי העבודה הנ״ל אומרים ויעקב הלך לדרכו59, שמבאר בזה כ״ק אדמו״ר הזקן 
גו׳60 דבצילו  וישבתי  בין הבנים בצילו חמדתי  דודי  כן  היער  ד״ה כתפוח בעצי  במאמר 
השנה,  בראש  תשרי,  חודש  בתחילת  זה  ולפני  הסוכות61,  דחג  העבודה  היא  וישבתי  חמדתי 
ולפני זה בחודש אלול62, ומבאר שם שזהו הענין דוישכם לבן בבוקר גו׳ ואח״כ וילך וישב לבן 
למקומו ויעקב הלך לדרכו, לדרך התורה והמצוות. דבפרטיות ענין זה הוא בכל יום, כמבואר 
בתו״א ס״פ ויצא63, ובכללות64 מתחיל זה בחודש תשרי, שאז הו״ע ויעקב הלך לדרכו, וכמבואר 
בהמשך וככה65 שענין זה מתחיל במוצאי יום הכיפורים. אמנם, מאחר שכל הענינים כפי שהם 
ביום הכיפורים הם בגילוי למעלה, ולמטה נמשך הגילוי ביום חגינו, הרי כן הוא גם בנוגע לענין 
זה, שעיקר ענין ויעקב הלך לדרכו בגילוי למטה מתחיל במוצאי שמחת תורה, וכידוע המנהג 
שנזכר כמה פעמים ע״י נשיא דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר66, שבמוצאי שמחת תורה היו מכריזים 

ויעקב הלך לדרכו. 

56( פרק יא.
57( פרש״י פינחס כט, לו.

58( לקו״ש ח״ב ע׳ 433. ובכ״מ.
59( ל׳ הכתוב – ויצא לב, ב. ראה אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״א ע׳ קצד. לקו״ש ח״כ ע׳ 556 הערה ד״ה 

ויעקב הלך לדרכו. וש״נ. סה״מ בראשית ח״א ע׳ פו. וש״נ.
60( נדפס באוה״ת שה״ש כרך א ע׳ קפח ואילך. וראה גם ד״ה הנ״ל תשי״ד )סה״מ ראש השנה ע׳ ל ואילך(, 

ובהנסמן שם הערה 1.
61( אוה״ת שם )ע׳ קצה. ע׳ קצט ואילך(.

62( אוה״ת שם ע׳ קצד ואילך.
63( כב, ב.

64( ראה גם לקו״ש חט״ו ע׳ 259 ואילך. ח״כ ע׳ 266 ואילך. ע׳ 367 ואילך. ע׳ 556 ואילך. וש״נ.
65( תרל״ז – רפצ״ו )ע׳ קיב(.

66( אגרות-קודש שלו שבהערה 59. סה״ש תרפ״ו ע׳ 102. ועוד – נסמן בסה״מ בראשית שם.
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אמנם בפרטיות יותר, הרי בדוגמת שהי׳ כאשר הי׳ ענין העלי׳ לרגל כפשוטו, כשהיו בארץ 
הקודש, הרי אז נמשך הענין )עד שבאו מהעלי׳ לרגל( עד סוף חודש תשרי, ועד שגם 
נכנסו לכמה ימים בחודש חשון, הנה עד״ז הוא גם בהזמן דונשלמה פרים שפתינו. ואדרבה, 
מאחר שאז הענינים הם במצבו הרוחני של כאו״א, הרי יותר קל לפעול, ופועלים כן בפועל, 
שתומשך העבודה דחודש תשרי עצמו במשך כל זמן שעוד נמצאים ביום שבחודש זה. כי מאחר 
שיודע שזהו יום בחודש זה, הרי זה מזכיר לו את כל עניני תשרי לפרטיהם ולכלליהם בכל רגע 
ורגע משלשים ימי החודש עד לרגע האחרון של יום השלשים של החודש, וכאשר הנזכרים67 
הוא כדבעי, ישנו גם הנעשים67 כדבעי. ולכן מתחיל אצלו הענין דויעקב הלך לדרכו רק לאחרי 
חודש תשרי. אמנם, מאחר שחודש תשרי הוא חודש הכללי, שממנו לוקחים הכחות על עבודת 
כל השנה, הרי כן הוא גם בנוגע להעבודה דויעקב הלך לדרכו, דהנתינת כח לזה היא מהענין כמו 
שהוא בחודש תשרי. וכמו שנת״ל, דבחודש תשרי עצמו ישנו ענין זה במוצאי יום הכיפורים, 

ואח״כ במוצאי שמחת תורה. 

וזהו שאומרים בשמיני עצרת קשה עלי פרידתכם. דמכיון שאז מתחלת העבודה פרטית דויעקב 
כו׳,  נשמתו  לפי שורש  כאו״א  עבודת  יעלה,  במסילתו  ואחד  אחד  כל  לדרכו, שאז  הלך 
בתחתונים68,  דירה  ית׳  לו  לעשות  העליונה  בעבודה ממלאים השליחות  זה  אופן  ע״י  שדוקא 
ולכן מתחלת אז העבודה בפרטיות ובהתחלקות מראשיכם שבטיכם עד לחוטב עציך ושואב 
מימיך, הרי על זה תובע הענין דשמיני עצרת ושמחת תורה, ופועל שאעפ״כ לא יהי׳ ח״ו ענין 
של פרידה. דאע״פ שזוהי עבודה קשה להוציא לפועל ב׳ הענינים, שהם מן הקצה אל הקצה 
)בדוגמת החילוק בין עבודת ראשיכם שבטיכם לעבודת חוטב עציך ושואב מימיך(, הרי לזה 
אומרים שהקב״ה אומר מלכתחילה שענין זה קשה עלי ואעפ״כ תובע הוא זאת ונותן כח לזה, 
ודבר אלקינו יקום לעולם69, ואמת ה׳ לעולם70. ובמילא הרי אפילו כשעובדים באופן דפרידתכם, 
מצד שליחות ה׳ ושליחות התורה שכל אחד יפעל בענינו הפרטי, שהו״ע של פרידה לכאורה, 
הרי יחד עם זה ישנם ההוראה והציווי והנתינת כח, שגם אצלו הוא קשה וכו׳, ובמילא ישנו הכח 
לאחד את כל אחד ואחת מישראל. ובדוגמת שהי׳ בעת נתינת לוחות הראשונות, דאע״פ שהי׳ 
משה מחיצה בפני עצמו וכו׳, עד שישראל הם מחיצה בפני עצמם71, הרי יחד עם זה כתיב72 ויחן 
שם ישראל לשון יחיד. שעד״ז )ואדרבה, ביתר שאת ויתר עז( הוא גם בנתינת לוחות האחרונות, 
ביום חתונתו זה מתן תורה שזהו יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות האחרונות73, ואח״כ בא זה 
של  הענין  בגלוי  בא  שאז  תורה,  ושמחת  עצרת  בשמיני  ואח״כ  הסוכות,  ימי  בשבעת  בגלוי 

67( ל׳ הכתוב – אסתר ט, כח. וראה רמ״ז בספר תיקון שובבים, הובא ונת׳ בספר לב דוד )להחיד״א( פכ״ט.
68( ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו.

69( ישעי׳ מ, ח.
70( תהלים קיז, ב.

71( מכילתא ופרש״י יתרו יט, כד. ראה גם סה״מ תרצ״ו ע׳ 71.
72( יתרו שם, ב ובמכילתא ופרש״י עה״פ.

73( תענית כו, ב )במשנה( ובפרש״י שם. שם ל, ב.
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אחת בשנה דיום הכיפורים, שלכן מקריבין אז )בשמיני עצרת( פר אחד ואיל אחד כמו ביום 
הכיפורים, ויחד עם זה ממשיכים האחדות בשבעים אומות העולם )שזה כולל כל האומות(, ע״י 
הבירור והזיכוך וההעלאה שלהם, שכל זה בא בהתאחדות באופן של אחד )פר אחד איל אחד(, 
ועד שמפרידתכם נעשה ההרגש דקשה עלי פרידתכם, ועד שבא בפועל בגשמיות, עד לגשמיות 
דגשמיות, שישנה התאחדות אמיתית בהעבודה דויעקב הלך לדרכו, ועד להעבודה במשך כל 

השנה כולה. 

ועי״ז מתקיימת ההבטחה דגדול השלום, שהוא הכלי המחזיק כל הברכות74, כי השלום הוא 
בתכלית השלימות, מכיון שבאים משמחת תורה, שהתורה ניתנה לעולם )לעולם דייקא( 
כדי לעשות שלום בעולם, כמ״ש הרמב״ם75 מהספרי76, והשלום מחזיק ברכתו של הקב״ה בכל 
ובדוגמת חודש תשרי, שהוא חודש המשובע  וחותם מגילת אסתר.  הפרטים, כמבואר בסיום 
ומשביע לכל השנה כולה, שזהו הן בענינים גשמיים והן בענינים רוחניים וכמו שנת״ל מויקרא 
רבה, הרי ממשיכים לכל השנה שיהי׳ כיפור בתוכו, שזהו תכלית השלימות בעבודה הרוחנית, 
ועד לגתות בתוכו וברכה בתוכו וכל שאר הפרטים שמונה שם, שזה נעשה הכלי המחזיק ברכתו 
של הקב״ה וכו׳. ועד שנמשך ענין השלום כפשוטו בימי הגלות האחרונים, ועד שבאים לשלום 
האמיתי, שיבוא איש אשר שלמה שמו ושלום יהי׳ בימיו77 בביאת משיח צדקנו שיהי׳ מזרע דוד 
ושלמה כפסק דין הרמב״ם78, וילחום מלחמת ה׳ וינצח ויבנה בית המקדש במקומו ויקבץ נדחי 
ישראל79, ואז יהי׳ אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ לעבדו שכם אחד80, 

בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה בעגלא דידן.

74( עוקצין בסופה.
75( סוף הל׳ חנוכה.

76( פ׳ נשא ו, כג. וראה לקו״ש ח״ח ע׳ 349 ואילך.
77( ע״פ דברי הימים-א כב, ט.

78( סהמ״צ להרמב״ם מל״ת שסב. פיה״מ להרמב״ם סנהדרין ר״פ חלק יסוד הי״ב. ועוד.
79( ראה רמב״ם הל׳ מלכים פי״א ה״ד.

80( צפני׳ ג, ט. הובא ברמב״ם שם.
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תפלת הדרך

תפילת הדרך נוסדה בתקופת התלמוד על ידי רב חסדא:

"אמר רב חסדא כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך"

)מסכת ברכות, דף כ"ט:(

   משמעות התפילה

המקום המוגן יותר עבור בני אדם, הוא סביבתם הטבעית, כלומר הבית או העיר. אבל כשאדם 
ניתק מהעיר, מחבריו ומשכניו, ויוצא לדרך, הוא נחשף לסכנה מסויימת. אם יותקף יהיו פחות 
אנשים שיוכלו לבוא לעזרתו. ואם יפגע, עד שילקח לבית חולים יעבור זמן רב יותר. ולכן תקנו 
ומבקשים  בדרך  הבורא,  לפני  בתפילה  עומדים  אנו  שכבר  ומאחר  הדרך.  תפילת  את  חכמים 

שהדרך תעבור בשלום, מוסיפים לבקש מה' שגם יצליח את דרכינו )ברכות כט, ב, ל, א(.

   לשון רבים או יחיד

והדבר אינו במקרה,  נאמרת בלשון רבים,  נמצא שהתפילה  בנוסח תפילת הדרך,  כשנתבונן 
שמואל הלוי קלין בעל מחצית השקל כותב בספרו )סי' ק"י ס"ק י( "בלשון כו' הקבועה לרבים 
ואע"פ שהולך יחידי אומר בלשון רבים דא"א שלא ילכו רבים בכל העולם בדרכים, כ"כ מ"א 
יותר נשמעת, אבל תפלה  סימן תקס"ה ואמר אביי לעולם ישתתף בהדי צבור שעי"ז תפלתו 
שאינה קבוע לרבים, י"ל בלשון יחיד. אבל מלת ותנני ר"ל אף שתיבה זו ג"כ  הוא תוך תפלה 

הקבוע לרבים מ"מ ע"פ הסוד י"ל בלשון יחיד"

ובספר הקנה כתב שהסיבה שאומרים בלשון רבים היא: "לכלול גם המלאכים ההולכים עמו 
כי יש מלאכים כנגדם" 

   האם זו תפילה או ברכה?

יש שהקשו על נוסח תפילת הדרך, מדוע אינה פותחת בברוך. שהרי יש לנו כלל: כל ברכה 
שאינה סמוכה לחברתה, דהיינו שאומרים אותה בפני עצמה, יש לפותחה בברכה, כלומר בלשון 
"ברוך אתה ה"'. ואם כן תפילת הדרך שנאמרת כתפילה בודדת, מדוע איננה פותחת בלשון ברוך? 

)מהר"ם  אחרת  לברכה  הדרך  תפילת  את  תמיד  להסמיך  החמירו  כן  שמחמת  יש  אכן, 
מרוטנבורג(.

ואם מזדמנת לאדם ברכת הנהנין בשעה שהתחיל את דרכו, עדיף  לכתחילה טוב להחמיר, 
לסמוך אליה מיד את תפילת הדרך. אבל אם לא נזדמנה לו ברכה, על פי רוב הפוסקים אפשר 

לומר את תפילת הדרך גם ללא ברכה אחרת לפניה. 
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הטעם לכך הוא, שבעצם תפילת הדרך אינה ברכה כלל אלא תפילה, ולא חלים עליה הכללים 
של ברכות, ולכן היא אינה פותחת בלשון ברוך אתה וכו' וגם אינה צריכה להיות סמוכה לחברתה 
)תוס', פסחים קד, א, מ"ב קי, כה(, מוכח מסיום תפילת הדרך, שאינו הסיום הרגיל של ברכה, 
אלא רק: "ברוך אתה ה' שומע תפילה", ללא הזכרת המלים "אלהינו מלך העולם", ואמר ר' יוחנן: 
כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה )ברכות מ, ב(, ומאחר שלא אומרים בתפילת הדרך 

"אלהינו מלך העולם", אין זו ברכה אלא תפילה.

ועוד תרוץ ישנו, שאכן תפילת הדרך היא ברכה - ברכת שומע תפילה שבשמונה עשרה, שכן 
בסיום אנו אומרים "ברוך אתה ה' שומע תפילה". ואם נשאל מדוע אינה פותחת בברוך. התשובה 
היא שהואיל ובדרך כלל ברכת שומע תפילה שבתפילת שמונה-עשרה סמוכה לברכות שלפניה, 
גם כשאומרים אותה בנפרד, כמו למשל בתפילת הדרך, לא שינו חכמים את נוסחה. ואין צורך 
לפתוח אותה בלשון ברוך ולהזכיר בה את המלים: "אלהינו מלך העולם", משום שכבר בברכות 
)תר"י  תפילה  שומע  בברכת  שוב  זה  על  לחזור  טעם  ואין  נזכר,  זה  עשרה  בשמונה  הקודמות 

ברכות ב, א(.

   מדיני תפילת הדרך

את תפילת הדרך יש לומר לאחר שכבר התחלנו את הדרך, ולא בתוך העיר ממש אלא מיד 
לאחר היציאה מן העיר. 

אמנם לדעת הט"ז צריך לאומרה מיד כשמתחיל בדרך, ואפילו הוא עוד בתוך העיר, אך לרוב 
הפוסקים, צריך לאומרה דווקא לאחר היציאה מן העיר )מ"ב קי, יט(.

ואין להמתין, אלא מיד ביציאה מן העיר צריך לאומרה. ואם שכח להגיד, אם נשארו לו לפחות 
ארבעה קילומטרים עד מחוז חפצו, עדיין הוא יכול לאומרה, אך על פחות מזה לא יברך )שו"ע 

או"ח קי, ז(.

ויכוון  הראשונה  בפעם  הדרך  תפילת  את  שיאמר  מספיק  ביום,  נסיעות  כמה  שנוסע  ואדם 
בבקשתו על כל הנסיעות שיעשה באותו היום. אבל אם תכנן רק נסיעה אחת, ולאחר מכן נמלך 

בדעתו והחליט לנסוע עוד פעם, אזי צריך לאומרה שנית )שו"ע או"ח קי, ה(.

לכתחילה בעת שאומרים את תפילת הדרך ראוי להפסיק מללכת, ולעמוד או לשבת. וכשנוסעים 
סיכון,  לגרום לשום  בלי  בצד הדרך  לחנות  ויש אפשרות  לכתחילה, כשלא ממהרים  במכונית, 
עדיף לעצור את המכונית ולאומרה בכוונה. אולם אין הכרח לעשות כך, ואם הנהג מרגיש שהוא 
יכול לכוון היטב בתפילתו גם תוך כדי נסיעה, יברך בשעת הנסיעה. ולגבי שאר הנוסעים שאינם 
נוהגים, ודאי שהם רשאים לכתחילה לומר את תפילת הדרך תוך כדי נסיעה, הואיל והנסיעה 

אינה טורדת את כוונתם )שו"ע או"ח קי, ד, מ"ב כג(.
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סיפורים

בא' מהקבוצות שהרב יוסף גאנזבורג מטורנטו הביא קבוצה לכ"ק אד"ש עמדו 
חברי הקבוצה במבוא הכניסה לבית חיינו והרבי הורה למזכיר הרב בנימין קליין 

להביא לחברי הקבוצה בשמו כרטיסים של ״תפילת הדרך״,

חברי הקבוצה קיבלו זאת בהתרגשות ובהפלאה על היחס המיוחד שנותן להם 
הרבי.

מענדל  הרב  השליח  על־ידי  לרבי  להגיע  החלו  ממונטריאול  נוספות  קבוצות 
רסקין. הקבוצה הראשונה שארגן הייתה בשבת מברכים כסלו תשמ״ז והשתתפו 

בה 12 אנשים.

רסקין  הרב  הכניס  לקראון־הייטס,  הקבוצה  הגעת  לאחר  בבוקר,  שישי  ביום 
אליו  לאחר־מכן התקשר  ספורות  בוא הקבוצה, שעות  על  לרבי  דיווח  ובו  דו״ח 
המזכיר הרב קליין והודיעו שהרבי הוציא תשובה. הרב רסקין מיהר להגיע לחדר 
המזכירות על־מנת לקבל את תשובת הרבי שהייתה: ״תפילת הדרך, ויהא בשעה 

טובה ומוצלחת אזכיר על הציון״.

רק אז נזכר הרב רסקין ששכח להגיד עם הקבוצה בנסיעתם לרבי את תפילת 
הדרך…

מאורע דומה אירע שנה לאחר מכן, כאשר הרב רסקין הביא קבוצה של צעירים 
תלמידי תיכון. בשעה שעבר הרב רסקין בחלוקת הדולרים אמר לו הרבי: ״נישט 

פַארגסען תפילת הדרך״ )לא לשכוח תפילת הדרך(.

ל770 אך לא התייחס לחברי הקבוצה של השליח  באחת השנים הרבי הגיע 
הרב זושא זילברשטיין ממונטריאול. אכזבת חברי הקבוצה הייתה גדולה מאוד 

אך לאחר מספר דקות קרא הריל"ג לרב זילברשטיין ואמר שהרבי קורא לו.

הרבי עמד בפתח חדרו הקדוש עם חבילה של שטרות של דולרים ואמר:

״גיב ַאלעמען איין דָאלַאר בשליחותי, ַא דַאנק״ )תן לכולם דולר אחד בשליחותי, 
תודה(.

הם  )האם  פַארברענגען?״  דעם  פַארשטַאנען  זיי  ״הָאּבן  הרבי:  שאל  אחר־כך 
הפארברנגען  על  שחזר  זילברשטיין  הרב  וכשענה  הפארברנגען(,  את  הבינו 
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במוצאי שבת ובדרך חזור יחזור שוב על השיחה אמר הרבי: "גוט" )טוב(.

ואז הוסיף הרבי: ״גיי אין מזכירות און נעם תפילת הדרך ביכלַאך פַאר ַאלעמען, 
און זיכער וועסטו זָאגען תפילת הדרך מיט זיי, זָאלסטו מדייק זיין ותתנני לשון 
ובודאי  )לך למזכירות וקח משם חוברות של תפילת הדרך בשביל כולם,  יחיד״ 

תאמר תפילת הדרך אתם ותדייק לומר ״ותתנני״ בלשון יחיד(.

הרבי חזר שוב ואמר שיתן את הדולרים בשמו לכל אחד ואחד ומה שישאר 
להחזיר לרב גרונר, ושידייק לומר "ותתנני" בלשון יחיד
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ההכנות לטיסה

   לפני היציאה לדרך  

א( היוצא לדרך צריך לקחת עמו הטלית והתפילין, ולא יסמוך על השאלה מאחר1.

ב( כשאורז את חפציו יש לארוז את הטלית והתפילין תחילה. לאחר מכן אפשר להוציאם, אך 
בהם יש לפתוח את מלאכת האריזה2.

ג( נכון לקחת עוד טלית קטן, שמא יקרעו ציציותיו3, וכן לפני היציאה לדרך יש לבדוק שהציצית 
מהודרת4. 

ד( יש לקחת ספר ללימוד בדרך )בנוסף לסידור והשיעורים הקבועים – חומש, תהילים, תניא 
ורמב"ם(5. 

ה( סגולה למי שמפחד מטיסה – לקחת עמו תהלים ותניא )אותיות איתן( וכפשוט טלית קטן 
כשר6. אולי כדאי לקחת גם קופת צדקה כסגולה לשמירה7.

ו( על חברות הטיסה ועל הטייסים לשים במטוס סידור, תהלים, וטופסי תפלת הדרך מונחים 
בכמה מקומות, וכן קופת צדקה8.

1( משנה ברורה סק"י סק"כ. שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' רכד.
2( שערי הלכה ומנהג ח"ה עמ' נג.

3( אליה רבה שם סקט"ו. כף החיים שם אות כ"ג.
4(  בשם הרבי )מפי השמועה(.

5( ערוך השלחן סק"י סט"ו.
6( שערי הלכה ומנהג שם עמ' נד.

7( ראה שערי הלכה ומנהג ח"ג עמ' מח – לגבי קופת צדקה במכונית.
8( למנהל חברת מטוסים שאירעה תאונה באחד ממטוסיו כתב הרבי שיהיה בכל מטוס "סידור, תהלים, וטופסי 

תפלת הדרך מונחים בכמה מקומות" )דבר מלך עמ' 105(. 
ובעת חלוקת דולרים ביום ראשון אמר הרבי לטייס שישים קופת צדקה במטוס, וישפיע גם על טייסים אחרים 

לעשות כן.
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ז( אין לצחצח את הנעליים ביום היציאה לדרך9. ויש מקילים אם רק מנקה אותם מלכלוך10 
או כשאחר מצחצח עבורו. ויש מתירים אם אינו הולך ברגליו11. ולכאורה מדובר דווקא כשיוצא 

לדרך רחוקה.

ח( היוצא לדרך ישתדל שיעשוהו שליח למצווה, כגון שיתנו לו מטבע לתת לצדקה במחוז חפצו 
)שיתן חלק במקום שנוסע אליו וחלק במקום שחוזר12(, ואין צריך ליתן אותו המטבע דוקא13.

או שייקח בעצמו מטבע ויעשה בו סימן ויאמר: כשאבוא למקום פלוני אתנהו בלי נדר לצדקה14. 
וצריך שיהיה זה במעשה בפועל, ולא מספיק רק מחשבה או אמירה על דבר נתינת צדקה.

ט( לפני היציאה לדרך ראוי ליתן צדקה, שנאמר15 "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו"16.

   בעת היציאה לדרך  

'לך  ולא  לשלום'  'לך   – לנוסע  )ויאמרו  שיברכוהו  כדי  העיר  מגדולי  רשות  שיטול  טוב  י( 
בשלום'(17.

9( צוואת ר"י החסיד.
ולכאורה אינו כולל את הלילה שלפניו, דכל זמן שאפשר לומר שלא על זה כיוון בצוואה, אמרינן )ראה שערי 

הלכה ומנהג ח"ג עמ' מו חקרי מנהגים ח"ב עמ' טז(.
יש אומרים )דמשק אליעזר שם( שהטעם הוא כדי שלא יחשדוהו בני אדם שעד עכשיו היה )מנודה ו(אסור בזה 
)וראה לקמן הערה 20(. ובשם אדמו"ר הזקן שהטעם לדבר זה צריך חיבור גדול כספר של"ה )ספר שבעים תמרים 

על צוואת ר"י החסיד סמ"ד וראה חקרי מנהגים ח"ב עמ' יב(.
10( יש להעיר, שהרבי הרש"ב בהיותו בדרך לא ניקה אפילו האבק שע"ג הנעליים )שמועות וסיפורים ח"א עמ' 

.)207
11( שמירת הגוף והנפש סצ"ד. שולחן ערוך הקצר פפ"ח ס"ו. חקרי מנהגים ח"ב עמ' יב )ושם נוטה להחמיר(.

12( באג"ק אדמו"ר מהוריי"צ )ח"ט אגרת ב'תשפז(, שנתן לנוסע סכום כסף בתור שליחות מצוה, על מנת לתת חצי 
במחוז חפצו, וחצי כשיחזור לביתו.

13( במנהג ישראל תורה )סק"י אות ב(, שאם נתנו לו שליחות לצדקה, יתן דוקא מה שנתנו לו. אבל הרבי כשנתן 
שליחות מצוה לצדקה אמר שאפשר לתת אותו או חילופו.

14( כף החיים סק"י אות ז"ך. שולחן ערוך הקצר פפ"ח ס"ט. וראה אג"ק חי"ט עמ' טו )הוראה לאשה שיצאה 
לטיול לקשר את הנסיעה בשליחות מצוה(.

ו'מעשה רב' – שנהג הרבי בחלוקת דולרים – כשהודיעו לרבי שנוסעים לארץ הקודש )וכדומה( נתן הרבי דולר 
נוסף לתת לצדקה בארץ הקודש. 

15( תהילים פה, יד.
16( קיצור שולחן ערוך סס"ח ס"ו. כף החיים סק"י אות כד. שולחן ערוך הקצר שם.

17( שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סק"י ס"ט.
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יא( טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר התוועדות חסידית, ויקבל ברכת הפרדה מחבריו הטובים, 
וכמאמר הידוע: 'חסידים לא נפרדים', כי לעולם אינם נוסעים איש מרעהו, היכן שנמצאים – אנו 

משפחה אחת18.

יב( יפרד מחברו מתוך דבר הלכה ומתוך שמחה, ויזהר שלא להיפרד מחברו מתוך בכיה, כי 
הוא סכנה גדולה. אם אי אפשר לעצור את עצמו, יבכה ואחר כך יפרד19.

יג( על הנוסע להשתדל שילוו אותו, כי כל המתלווה אינו ניזוק20. 

יד( שיעור לויה – )נוהגים להקל שיהיה( ד' אמות מחוץ לביתו21.

טו( לא יאמר )בפרוש( הנוסע למלווה שיחזור למקומו22 )אבל ברמז מותר23(. 

טז( המלווה יעמוד במקומו עד שהנוסע נעלם מעיניו24.

יז( אין לקחת ברכת פרידה מאדם פעמיים, אבל זה אפשרי אם בתחילה נעשה הפרידה בתור 
פרט, ועכשיו בתור כלל – לכמה אנשים יחד25.

יח( שכח משהו בבית ויצא כבר מהבניין, לא ישוב לקחתו26, אלא אדם אחר יוציאו עבורו. וזהו 
רק אם )א( יצא על מנת ללכת לדרך רחוקה27, )ב( אינו חוזר באותו יום28. 

18( 'היום יום' י' אדר שני.
19( שמירת הגוף והנפש סצ"ו ס"א )מכף החיים סק"י אות יט. יור"ד סקט"ז אות קסא(. פסקי תשובות סק"י אות 

ט' ועוד. 
20( סוטה מו, ב.

21( שולחן ערוך הקצר פפ"ח ס"י.
22( כף החיים שם אות טו. שמירת הגוף והנפש סצ"ז ס"א וס"ג. שולחן ערוך הקצר שם.

23( פסקי תשובות סק"ו הערה 121. וכן משמע מספר השיחות תש"א עמ' 148 )'התקשרות' גליון תרעה(. 
24( קיצור שולחן ערוך סס"ח ס"ו כף החיים שם אות ט"ז. שולחן ערוך הקצר שם. ו'מעשה רב' – כשליווה הרבי 

את החוזרים לארץ הקודש אחרי חודש תשרי )ועוד( – חיכה בחוץ עד שנעלמו מין העין.
25( שערי הלכה ומנהג ח"ה עמ' נג. ולכאורה הוא הדין גם להיפך.

26( צוואת ר"י החסיד. 
יש אומרים )דמשק אליעזר שם ועוד( שהוא מכיוון שהיוצא לדרך השכינה מלווה אותו, ואין זה מן הראוי לעזוב 
אותה ולשוב לביתו. ויש להעיר ממה שכתב הרבי )תורת מנחם כרך יג עמ' 139( לגבי צוואות ר"י החסיד: טעמי 

ההוראות נשארו בהעלם, וקיומם הוא ללא הבנה והשגה.
27( כף החיים יו"ד סקט"ז אות קסב.

28( מילי דחסידותא )על צוואת ר"י החסיד מהגאון מבוטשאטש( אות מג.
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אך אם מדובר בדבר חשוב ביותר או בדבר מצוה – יש מקלין29.

יט( במקרה שחוזר לבית בלי ששכח משהו – נסתפקו הפוסקים30 )ולכאורה זהו רק כשחוזר 
לביתו, אבל לבית אחר או לבית מלון וכדו' – אין חוששים(.

כ( צריך לעסוק בתורה בדרך, שנאמר31 "ובלכתך בדרך"32.

ולומר איזה מזמורי  כא( במשך הנסיעה יש ללמוד על כל פנים מספר שורות מספר התניא 
תהלים וכן את שאר השיעורים33, ועל ידי זה נעשית הנסיעה נסיעה של מצוה34.

29( שמירת הגוף והנפש סצ"ט ס"א ואילך. שולחן ערוך הקצר פפ"ח סי"ב. ועיין שם שמציע שיחזור על מנת לתת 
צדקה, ואז יכול לחזור, כיון שחוזר )גם( לצורך מצווה. 

ומה שמסופר על אדמו"ר הזקן שכשברח מנפוליון חזר לביתו לקחת חפצים ששכח )ליקוטי דיבורים המתורגם 
ח"א עמ' 22( אפשר לומר שלא נכנס לבית, אלא ביקש מאלו שחזרו איתו להוציא את החפצים. או אפשר לומר 

שהיה בזה צורך גדול. 
30( שיש הגורסים בצוואת ר"י החסיד שמדבר על מקרה שלא שכח )שמירת הגוף והנפש שם ס"ו. וצ"ע ממ"ש 

בסעיף לפני זה להתיר(.
הרש"ז גורארי' )שהי' מקפיד לקיים את צוואת ר"י החסיד(, הגיע פעם לשדה התעופה, ונדחתה טיסתו, ולא רצה 
לחזור לביתו )למרות שלא שכח משהו( מצד צוואת ר"י החסיד, ושאל במזכירות מה לעשות. הרבי ענה )ע"י הרב 
חדוקוב( שילמד פרק תניא, ואז יהפוך למציאות חדשה, ויוכל לחזור, למחרת התקשר אליו הרב חדוקוב ושאל האם 
אכן אימץ את עיצה זו, שכן הרבי התכוון באמת שע"י לימוד פרק תניא האדם נהיה למציאות חדשה )'בכל ביתי 

נאמן הוא' עמ' 518(. 
31( דברים ו, ז.

32( שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סק"י ס"ט.
ובלקו"ש חל"ה )עמ' 198 ואילך. נדפס גם בשערי הלכה ומנהג ח"ג עמ' קכט( חוקר הרבי – האם החיוב של לימוד 
תורה בדרך הוא מצד החיוב התמידי של לימוד תורה, שאפילו בדרך צריך ללמוד, או שזה חיוב מיוחד שחל על 
ההולך בדרך, כי כל הדרכים בחזקת סכנה ותורה מגינה ומצילה )וראה שם נפק"מ למעשה(. ומכריע ע"פ שיטת 

אדמו"ר הזקן כאופן הראשון.
וכן במענה הרבי לבקשת ברכת הדרך לטיסה נכתב: "בטח לומדים השיעורים בעת  33( אג"ק חי"ט עמ' רסח. 

הטיסה וכו' כנהוג מאז, כמובן נוסף על 'תפילת הדרך'" )עצתו אמונה עמ' 242(. וראה גם לעיל הערה ?. 
34( שערי הלכה ומנהג ח"ג עמ' מח.
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   היכן ומתי לטוס  

כב( אם אפשר יש לטוס ב'אל-על', שהיא חברה יהודית, על פי הכתוב35 "קנה מיד עמיתך"36.

כג( עדיף לטוס במטוס גדול )בעל ארבע מנועים(37.

כד( אין לטוס מעל הר הבית38.

כה( אין חיוב על כהן לבדוק מראש אם המטוס יטוס מעל בית קברות יהודי39, אך אם יודע 
מראש שיטוס מעל בית קברות יהודי – אסור40. 

כו( יש נפטר בתוך המטוס – אסור לכהן לטוס בטיסה זו, אבל אינו צריך לברר על כך מראש. 
אם נודע לו באמצע הטיסה, עליו לרדת בהזדמנות הראשונה, גם אם יש בזה חסרון כיס41. אך 

אם זהו )ארון( רבו – מותר42.

כז( אין לטוס בטיסה שיוצאת מיד במוצאי שבת43.

35( ויקרא כה, יד.
36( אג"ק חי"ג עמ' רצב. ובגליון 'התקשרות' )תתסב( מסופר ששאלו את הרבי )תמוז תשל"ד( אם צריך לנסוע 

דוקא בחברת אל-על, והרבי אמר להם שכך משמע מהגמרא, והביא כמה מקורות. 
וכל זה אם המחירים שווים )כמו אצל החברות שאינם בבעלות יהודית(. אבל כשהמחיר אצל היהודי גבוה יותר 
)עד שיעור שתות – 16%( – רק אם היהודי שומר מצוות, יש לקנות דווקא אצלו )שו"ת מנחת יצחק ח"ג סקכ"ט. 
שו"ת עטרת פז ח"א כרך ג חו"מ ס"י(. ולא שייך בזה הידור מצוה עד שליש )ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן סרמ"ב 

קו"א סק"ד( .
37( אג"ק ח"ד עמ' רעג. ח"ט עמ' רצג.

וצ"ע אם זה שייך גם במטוסים של זמננו. ושמעתי שכמה שנים לאחר הוראה זו שאלו את הרבי והתיר לטוס 
במטוס שאין בו ארבע מנועים.

38( פסקי תשובות סתקס"א אות ה. 
39( שו"ת בצל החכמה ח"ב ספ"ב. שו"ת משנה הלכות ח"ט סרכ"ו. שו"ת באר משה ח"ז ב ספ"ח. 

40( כן משמע מהפוסקים הנ"ל. ובשו"ת הראשון לציון )הרב יצחק יוסף( ח"א יו"ד ס"ל התיר.
ויש להעיר מדברי הרבי )שערי הלכה ומנהג ח"ג עמ' שצה(, לגבי ההיתר לכהן לנסוע ברכב בתוך בית קברות, 

שהרכב נחשב לאוהל )אף שהוא אוהל זרוק(, כי החיוב להתרחק ד' אמות מבית הקברות אינו אלא מדרבנן.
ולפי"ז נראה שטיסה שהיא ממש מעל בית קברות - חמורה יותר.

41( שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סקס"ד. שו"ת באר משה שם ספ"ז. ובאריכות בשו"ת חלקת יעקב ח"ב סק"ח, קט. 
ובשו"ת הראשון לציון שם התיר.

42( 'שיח שרפי קודש' עמ' 356, עיי"ש.
43( הוראת הרבי )'התקשרות' גליון ש"פ בראשית(.

ושם, שמתוך הדברים משמע שזהו גם כאשר עברו יותר משלש שעות, שהוא הזמן של הכנת מטוס. ושמעתי 
שהגרמ"ש אשכנזי )ז"ל( הורה לטוס חמש שעות אחר צאת השבת.

ולכן  זמן  יותר  ואולי פעם לקח הרבה  אלא ששמעתי שכיום זמן הכנת מטוס )אל-על( לוקח פחות משעתיים, 
החמירו יותר.
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נכנס  אם  אף  נכרים(,  הנוסעים  ורוב  נכרית  החברה  אם  )גם  השבת  במשך  לטוס  אסור  כח( 
איסור  משום  גם  בזה  יש   – בשבת  ממנו  יורד  או  המטוס  על  עולה  ואם  השבת.  לפני  למטוס 

תחומין44.

כט( אין לטוס לכתחילה ביום ו' )בפרט מחצות היום( למקום רחוק, גם אם שם השבת נכנסת 
יותר מאוחר, וכן אין לתכנן לנחות סמוך לכניסת השבת, כדי שלא יבוא ח"ו לידי חילול שבת45.

ל( אסור לטוס במוצאי שבת למקום שעדיין שם שבת.

אם עבר ונסע – חייב לשמור שם שבת, ושם עליו לקדש ולהבדיל שוב במוצאי שבת, ועדיף 
שיצא ידי חובה מבן המקום46.

לא( אם נאלץ לטוס בתוך השבת )לצורך פקו"נ וכדומה( והגיע למחוז חפצו לפני פלג המנחה 
של ערב שבת, טוב שישמע שוב קידוש מבן המקום47.

   'תפילת הדרך'  

לב( רצוי לומר 'תפילת הדרך', אם אפשר, בדרך למטוס או כאשר המטוס עדיין על הקרקע48. 
ואפשר לאומרה )בנוסח הרגיל49( גם בתחילת הטיסה. 

לג( טוב לאומרה מעומד אם אפשר בקלות50, זאת אומרת – שלא רק שיעצור את הרכב51, אלא 
גם שיאמר זאת בעמידה52.

44( פסקי תשובות סרמ"ח אות ב. 
45( ע"פ קצות השולחן סס"ט סק"ה. פסקי תשובות סרמ"ט הערה 4.

46( פסקי תשובות סשד"מ אות ב )משו"ת בצל החכמה ח"ד ספ"ג(. עיי"ש.
47( פסקי תשובות שם.

48( שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' רכג. שולחן ערוך הקצר פפ"ח ס"ב. שו"ת באר משה ח"ז ב סקי"ד. 
49( ראה אשי ישראל פ"נ הערה ד*.

50( סדור אדמו"ר הזקן.
51( כמ"ש אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך סק"י ס"ד )רק הנהג אבל הנוסעים אינם צריכים – אדמו"ר הזקן שם ופסקי 

תשובות שם אות ד'(.
52( סדור אדמו"ר הזקן עם הערות וציונים עמ' ר ותרצא. מעשה מלך עמ' 57. ובספר המנהגים עמ' 23 לגבי הנהגת 
)= רכבת(  ובמרכבת מסילת הברזל  זאת בישיבה,  ואמר  פוקד לעצור  )-עגלה( היה  נכתב, שבקרון  הרבי הרש"ב, 

בעמידה.
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לד( אין מנהגנו להסמיך את 'תפילת הדרך' לברכה אחרת53.

לה( עד שיחזור לביתו יאמר בכל יום54 )חוץ משבת( אחר תפילת שחרית 'תפילת הדרך', 
ללא הזכרת השם בחתימה55, וכך ינהג בין אם מתעכב בדרך במקום אחד )הרבה זמן(, ובין אם 

ממשיך בנסיעתו, כיון שהכל 

53( ודלא כמ"ש אדמו"ר הזקן סק"י ס"ז. סדור עם הערות וציונים. מעשה מלך עמ' 44. וראה מ"ש בזה בהערות 
התמימים צפת גליון פז.

54( וגם ביום שחוזר לביתו יאמר 'תפילת הדרך' ללא הזכרת השם בחתימה. ולשאר הפוסקים, אם ישן שינת 
קבע בלילה וממשיך למחרת בנסיעתו, או חוזר לביתו, יאמר שוב 'תפילת הדרך' עם הזכרת השם בחתימה )פסקי 

תשובות סק"י אות ו(.
55( סדור אדמו"ר הזקן )עם ציונים מקורות והערות להרב רסקין עמ' ר ואילך(. שערי הלכה ומנהג שם עמ' רכד. 

שולחן ערוך הקצר שם ס"ה. 
ויש להוסיף, שכ"ז רק לגבי הזכרת השם בחתימה, אבל בתחילת היה"ר מזכיר את השם – סדור אדמו"ר הזקן 

עם ציונים שם.
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כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
שיטת החסידות בנוגע לקימת כל ישראל בתחיית המתים

האגרת שלפנינו נדפסה, במהדורא בתרא, בקובץ ליובאוויטש גליון 6 )י״ט כסלו-ט׳ אדר תש״ה( 
ע׳ 6 ואילך, ומשם נעתקה בס’ תשובות וביאורים ע’ 28 ואילך. כאן מודפסת האגרת כפי שמופיעה 

באגרות קודש ח׳׳א ע’ קמא, בתוספת הקטע הראשון והחתימה מהעתק המזכירות.

שיטת החסידות שכל יהודי יזכה לקום בתחיית המתים

ב״ה, יום ב׳ ט״ז לחדש תמוז ה׳תש״ג ברוקלין

כבוד הוו״ח נכבד ונעלה אי״א וחרד על דברו כו׳

מהור״ד שי׳ הלוי

שלום וברכה!

]בט״ו  בע״פ  משנה  ש״ס  הסיום  בהמשך  אמרתי  אשר  על  תמה  באשר 
סיון[, אשר כל אחד מישראל יהי׳ מי שיהי׳, אפילו רשע גמור, ר״ל, כל ימיו 
או  בחייו  אם  מלמעלה,  כפי׳  ע״י  או  ברצונו  אם  סוף,  וסוף  תקוה,  לו  יש 
לאחר מותו, מעלין אותו משערי הטומאה אשר נשקע בהם, מעבירין אותו 
דרך כמה ענינים של טהרה וזיכוך, עד אשר גם הוא מתאחד ודבק בשרשו 

אוא״ס ב״ה.

והקשה ע״ז אשר תמוה הדבר ויש כמה סתירות ע״ז,

לכן הנני להעתיק בזה איזה מארז״ל אשר שימשו יסוד למה שאמרתי, 
ולבאר ולתרץ מה שיש להקשות ע״ז.

   שאלה

שמעתי אומרים אשר, ע״פ המבואר בדא״ח, כל אחד מישראל, יהי׳ מי 
שיהי׳, ואפילו רשע גמור כל ימיו, ר״ל, יש לו תקוה. וסוף סוף, אם ברצונו 
או על ידי כפי׳ מלמעלה, בחייו או לאחר מותו, מעלין אותו משערי הטומאה 
אשר נשקע בהם, מעבירין אותו דרך כמה ענינים של טהרה וזיכוך, עד אשר 

גם הוא דבק ומתאחד בשרשו ומקורו אוא״ס ב״ה.
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הכתוב  מן  ע״ז  סתירות  וכמה  ביותר,  זו  שמועה  תמוהה  ולכאורה 
וממרז״ל.

ר׳ דוד שטוקהאמער

שו״ב נוארק נ. ד.

כ׳׳ק אדמו׳׳ר מלך המשיח שליט׳׳א מעתיק את דברי השואל, כיצד יתכן לומר שאפילו רשע 
גמור יזכה לקום בתחיית המתים, בשעה שהמשנה מפרטת סוגים רבים של יהודים ש״אין להם 
המקורות  את  מצטט   - לה  שכהקדמה  מה״מ,  אד״ש  תשובת  תבוא  להלן  הבא״?  לעולם  חלק 

החסידיים לקביעתו זו. 

   תשובה

מקור שמועה זו מבואר בכ״מ, ומהם:

בד״ה כי ישאלך בנך ס״א - דשנת ה׳ש״ת, וז״ל: כל ישראל יש להם 
התחי׳  לעולם  ג״ע  בין  וההבדל  התחי׳...  עולם  על  דקאי  לעוה״ב  חלק 
הוא דבג״ע כתיב מי יעלה בהר ה׳ גו׳ נקי כפים ובר לבב כו׳, דיש כמה 
תנאים בכדי שיוכל לעלות בג״ע... ויש שזוכים לעלות רק לג״ע התחתון 
ולג״ע העליון אינם זוכים... וכללות הגילוים בג״ע הוא רק לנשמות ולא 
חלק  להם  יש  ישראל  כל  אמרו  תחה״מ,  היינו  התחי׳  ובעולם  לגופים. 
לעוה״ב שהכל יבואו לגילוי דתחה״מ, והגם שיהי׳ בזה דין ומשפט ועוד 
קשה יותר מכמו הדין ומשפט שעל הגילוים דג״ע... וכללות הגילוי יהי׳ 

לנשמות בגופים דוקא. עכ״ל.

ויסוד לדברים אלו בדרוש רבינו הזקן ד״ה להבין ביאור ענין האבות 
הרי הם המרכבה )בתורה אור פ׳ יתרו( ס״ג-ד, וז״ל: ענין עוה״ב שהוא 
וברמב״ן בשער הגמול שעיקר השכר  ומבואר במפרשים1  ותחה״מ  ג״ע 
והנה  העליון.  מג״ע  יתרה  היא  תחה״מ  שמעלת  בתחה״מ,  הוא  עוה״ב 
שיעמדו  הוא  ותחה״מ  גופות...  בלא  הצדיקים  נשמות  יושבין  בג״ע 
בגופיהם... אפילו פושעי ישראל מלאים מצות כרמון ולכן כל ישראל יש 

להם חלק לעוה״ב בתחה״מ חוץ מאותם שמנו חכמים. עכ״ל.

הל'  נ"כ הרמב"ם  סוף מאמר תחה"מ,  והדעות  בס' האמונות  רס"ג  ר"פ חלק,  סנהדרין  1( ראה מפרשי המשנה 
תשובה פ"ח ט' ועוד. וכבר השיב לאלו החולקים על הדעה המובאת בפנים - בס' עבודת הקדש ח"ב פמ"א-מג, הובא 

בקיצור בשל"ה בהקדמת חלק בית דוד.
־והנה בימים ההם הי' מקום לדעות מחולקות בענינים האלו, אבל אחרי אשר נגלה דבר ה' אל )ל' הרח"ו בהקד

מתו לשער ההקדמות( - "עיר וקדיש מן שמיא נחית הרב הגדול האלהי החסיד מו"ר כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי 
זלה"ה מלא תורה כרמון במקרא במשנה בתלמוד בפלפול במדרשים והגדות במעשה בראשית במעשה מרכבה" 
וקבלוהו כל ישראל עליהם לפוסק אחרון בכל עניני סתרי תורה וסודותי' - אין מקום כלל למחלוקת והלכה כדברי 

האריז"ל, שהיא היא הדיעה המובאת בפנים וכמבואר לקמן.
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ד״א  אני  וד״ה  )הראשון(  אני ד״א  פ׳ שלח רד״ה  ג״כ בלקו״ת  וראה 
)השני( סס״ג.

יהודי להיכנס, אך בתחיית  סיכום: בתורת החסידות נתפרש, שאמנם לגן עדן לא רשאי כל 
המתים יזכו אפילו פושעי ישראל לקום ולקבל את הגילויים הנפלאים שיהיו אז.

הוכחות מנגלה למבואר בחסידות שגם                                            
הרשעים יקומו בתחיית המתים

בהמשך להנחת היסוד שהציב הרבי בתחילת המכתב, מממשיך כ״ק אד״ש מה״מ במכתבו 
ומביא כשלב ראשון מדברי הגמרא והפוסקים ההלכתיים, אפשרויות שונות ליציאת הרשעים 

מגדר ״אין להם חלק לעולם הבא״:

וכיון אשר כמה מאמרים הנה, בהשקפה ראשונה, סותרים הם את הנ״ל, הנני להעתיק בזה 
איזה ממרז״ל אשר, לפענ״ד, שימשו יסוד להאמור בדרושי דא״ח אלו, ולבאר ולתרץ מה שיש 

להקשות ע״ז.

* * *

שגם  הדבר  אפשר  אשר  ופוסקים,  מש״ס  לברר  יש  בתחלה  והנה  א. 
רשעים גמורים2 חמורים יבואו סוף סוף לזכות בתחה״מ )משא״כ בג״ע, 

כנ״ל(. והוא: 

   חזרה בתשובה בסוף ימין

כו’ ואלו שאין  )סנה׳ צ, א( כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב  א( תנן 
תשובה  )הל׳  הרמב״ם  ופסק  כו׳.  ומנשה  אחאב  ירבעם  כו’  חלק  להם 
פ״ג( שכל ישראל יש להם חלק לעוה״ב אע״פ שחטאו כו’ ואלו הן שאין 
להם חלק כו׳ במה דברים אמורים שכל אחד מאלו אין לו חלק לעוה״ב, 
כשמת בלא תשובה, אבל אם שב מרשעו כו׳ אפילו כפר בעיקר כל ימיו 

ובאחרונה שב )עיין ירושלמי פאה פ״א ה״א( יש לו חלק לעוה״ב כו׳.

כו׳  בתשובה  שחזרו  וכיו״ב  והמומרים  הרשעים  כל  והולך:  ומוסיף 
בגלוי  ולא  שב  בסתר  שהרי  הוא  שובב  שעדיין  אע״פ  כו׳  במטמוניות 

מקבלין אותו בתשובה. עכ״ל.

ואפילו  חייו,  ימי  בסוף  זאת  כשעושה  אפילו  בתשובה,  חזרה   - היא  הראשונה  האפשרות 
כשאינו מראה את חרטתו כלפי חוץ.

2( ראה יבמות לב, ב. סנהדרין מז, א.
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   מי שלא עשה תשובה - התועלת בתפילת אחרים

ב( למטה מזה: מי שלא שב אפילו בסתר כי אם מת ברשעו, אם יש לו 
תרופה.

אמרז״ל )סנה׳ קד, א( ברא מזכי אבא, פי׳ שאם הבן צדיק מביא לחיי 
עוה״ב את אביו, שכבר מת וצריך הי׳ להיות נמנה בין אלו שאין להם 
חלק לעוה״ב, והיינו אפילו בלא תפלה ע״ז מצד הבן,כי בתפלה גם אבא 

מזכה ברא, וכמוש״כ בתירוץ שני בתוד״ה דאתיי׳ )סוטה י, ב(3.

ולא עוד אלא שאפי׳ השתדלות ותפלת אחרים, שאינם קרוביו, מהני, 
להביאו  )ואפילו  אחר  לאלישע  יוחנן  ר׳  דהועיל  ב(  )טו,  בחגיגה  וכדאי׳ 

לג״ע( אף שלא הי׳ קרובו ולא4 תלמידו.

כמה  כי  והאב,  הבן  תפלת  כמו  כ״כ  יפה  אחרים  תפלת  שאין  אלא   -
מעלות בתפלה בהתאם לאיש המתפלל, מקום התפלה ועוד. ואכמ״ל -

מהא  מיתה,  לאחר  אף  מהני  אחרים  דתפלת  ראי׳  להביא  יש  עוד 
יש כפרה  יוצאי מצרים שמתו כבר  דאיתא בספרי ס״פ שופטים שלכל 
בסו״ס  וראה  ערופה.  עגלה  היו מביאין  דעיר אחת  דין  בית  ע״י שזקני 

חסידים, במפרש שם בזה.

ואפשר הי׳ לחלק מנדו״ד, דשאני התם שב״ד הם שלוחי כל העיר ובעיר 
ומכפרים  מצרים  יוצאי  מעל  מסלקים  אלא  אינם  וא״כ  העון  אירע  זו 

עליהם על העון שעשו משלחיהם.

אבל לא משמע כן כיון דמספרי זה למדו לדור צדקות בעד המתים, 
מתים  בעד  גם  לדור  ישראל  ומנהג  תרכ״א(,  )סו״ס  באו״ח  כדאיתא 

שאינם קרוביו.

3( עיין עדכ"ז בס' ראשית חכמה פרק גידול בנים ובס' חנוך לנער - לכ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע - ע' 19 ואילך.
4( ולכאורה צ"ע, דכיון דר"י לא היתה לו שייכות מיוחדת לאלישע בן אבוי', א"כ מפני מה דוקא ר"י בקש להצילו 

וגם הצילו.
וי"ל דהנה הגורם לאחר שיצא לתרבות רעה, פי' רז"ל כמה סבות שאירעו לו בזמנים שונים. - ומסתבר לומר דלא 
פליגי במציאות, ומר אמר חדא ומר א"ח ולא פליגי או דפליגי איזה סבה היא העולה על כולנה, אבל כולהו איתנהו 
בי' והא והא גרים - וסיבה הראשונה לכולם הי' מה שהריחה אמו כשהיתה מעוברת ממנו והוכרחה לאכול מאותו 
המין )כ"ה גירסת תוד"ה שובו - חגיגה טו, א - בירושלמי. וכ"ה במ"ר רות ג, יג וקה"ר ז, ח וביל"ש שם. ועיי"ג לקמן 

ע' רלח בזה(.
והנה מאורע זה יכול לשמש טענה להקטין אשמת אלישע ב"א. אבל, ע"ד שארז"ל )יומא לה, ב( הלל מחייב 
את העניים כו' כיון שגם הוא הי' עני ובכ"ז כו', הרי גם בנדו"ד ר' יוחנן מחייב את אלישע ב"א כיון שגם הוא, אמו 
כשהיתה מעוברת ממנו הריחה כו' ובכ"ז כו' )יומא פב, ב עיי"ש. וביל"ש קהלת בנוגע לאמו של אלישע: ולא היתה 

יכולה להכיל עד כו'(.
ולכן בקשת איש אחר לא הי' מועיל כ"כ לאלישע ב"א, אחרי דעובדא דר"י מחייב אותו, ודוקא ר"י הצילו, כיון 

שגם הוא שהי' יכול להיות קטיגור נעשה סניגור. וק"ל.
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ובכל אופן אינו דומה ממש לנידון דידן, כי שם קאי במתים צדיקים 
לא  לרשעים  אבל  לצדקה,  נותנים  הם  היו  בחיים  היו  שאם  דמשערינן 

מהני, וכמ״ש במג״א שם.

הרשע  של  בנו  תפילת  יכולת  מובאת   - בתשובה  כלל  חזר  שלא  מי  עבור   - שני’  כאפשרות 
להצילו, ובמקרים מסויימים אפילו תפילתם של יהודים אחרים שאינם קרובי משפחתו.

   עונשים לאחר המיתה

ג( למטה מזה: מי שהוא מסוג אלו שאין להם חלק לעוה״ב ולא שב 
ולא התפללו עליו ולא נתנו צדקה עבורו אין לו חלק לעוה״ב דוקא כשלא 
נפרעו ממנו לאחר מיתה, אבל אם נפרעו ממנו הפרעון מצילו ומועיל לו, 
וכמרז״ל )סנה׳ מז, א( סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה )דיש לו 
כפרה בכך, רש״י(. ואפילו ברשעים חמורים ביותר מהני להו, כדאיתא 
שם )קג, ב ושם( שיהויקים ראוי הי׳ למנותו עם ירבעם אחאב ומנשה - 
ואדרבה הכעיס עוד יותר ממנשה - אלא שנתכפר לו ע״י שנתבזה אחרי 

מיתתו.

וגדולה מזה מצינו בירושלמי )כלאים פ״ט ה״ג( דאפילו ירבעם וחבריו 
שמנו באותן שאין להם חלק לעוה״ב, הנה ע״י אשר - שנים רבות אחרי 
יזכו  הארץ  זכות  ובצירוף  הדין  מדת  בהם  נעשית  גופן  נשרף   - מיתתן 

לתחי׳5.

5( אין להכריח דסוגית הירושלמי בזה היא דלא כהלכתא כי הש"ס דידן פליג עלי', וכדאיתא בר"ה )יז, א( אבל 
המינן כו' ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחבריו יורדין לגיהנם ונדונין בה לדורי דורות, (ועיין לקמן 

ג"כ בזה) - די"ל דלא פליגי, ובר"ה כגון קאמר אבל לא הם ממש, כיון דבהם נעשה מדת הדין לאחר זמן.
ועיין בסנה' )קד, ב( דורשי רשומות היו אומרים כולן )אפילו ירבעם וחבריו( באים לעוה"ב. ומשטחיות ל' הסוגיא 
שם משמע דפליגי אמתני'. אבל אין נ"ל דהאמוראים דהסוגיא בירושלמי ס"ל כדורשי רשומות ופליגי אמתני' דאין 
להם חלק - דמדאינו מזכיר בירושלמי מתני' דחלק כלל משמע דאינו ענין להשאלה. והטעם הוא כנ"ל, שלאחר 
זמן נפרעו מהם ובהא גם מתני' דחלק מודה. והשאלה והספק שנסתפקו בירושלמי הוא רק אם הפרעון והזכות 

מספיקים הם.
עוד יש לחלק בין מתני' לירושלמי: דבחלק קאי בתחה"מ לנשמתם ולהגוף שלהם גם יחד וע"ז קאמר דירבעם 

וחבריו אינם קמים כי גופם כלה.
ובירושלמי קאי בנשמתם שהיא תקום לתחה"מ אבל בגוף אחר, וע"ד מ"ש בס' הגלגולים פ"ה ובשער הגלגולים 

הקדמה יא - הובא דבריהם לקמן ס"ד, עיי"ש.
וסמוכים לדבר דהמשנה אין להם חלק לעוה"ב ג' מלכים ירבעם כו' אינה מדברת בנשמתם, הוא ממשנה חברתה 
באותו פרק ובאותו ענין גופו, דאיתא שם )קז, ב( דור הפלגה אין להם חלק לעוה"ב. והקשו מזה )תורת שמואל - 
לאדמו"ר מהר"ש נ"ע - שער וא"ו פי"ד. וכ"ה בדרוש דש"פ צו תרל"ט) על מ"ש בפע"ח )שער חהמ"צ פ"א( שישראל 
נזדככה  יתוקן לעולם, אבל נשמתן  גלגול דור הפלגה. והתירוץ הוא שפי' המשנה הוא שגופן לא  שבמצרים היו 

בשעבוד מצרים.
־ - ועד"ז צריך לתרץ, לפי דעת רע"ק דאמר )במשנה שם( שדור המדבר אין להם חלק לעוה"ב, מש"כ )ש' הלקו

טים שמות ג, ד. ש' הגלגולים הקדמה כ'( אשר דור המדבר יתגלג בדרא בתראה. ויעויין בס' עשרה מאמרות מאמר 
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במתני׳  אותם  דמנו  וחבריו  ירבעם  שנא  מאי  דא״כ  להקשות  ואין   -
שאין להם חלק לעוה״ב, אף שנתכפר להם אח״כ, ולא מנו את יהויקים.

דאינם דומים זל״ז: ביהויקים הא דקבורת חמור יקבר הי׳ זה גזר דינו 
שלו על עשית החטא ובחייו כבר נגזר עליו, משא״כ בירבעם וחבריו שלא 
הי׳ עונש השריפה עליהם כי אם על ארץ ישראל ולאחר כמה שנים, אלא 
שהם היו קבורים שם ובמילא גם גופם נשרף, ולכן עד אז ומצד עצמם חל 

עליהם הענין דאין להם חלק לעוה״ב.

האפשרות השלישית והאחרונה היא - הצלת נשמתו של הרשע על ידי העונשים שמקבל גופו 
לאחר מיתתו. אם בבזיון או בשריפה. 

אף שאלו ואלו דברי אלוקים חיים תחיית המתים                                
תהיה כפי שחסידות פוסקת

בסעיף הקודם הוכיח הרבי מלך המשיח שליט״א, כי גם לרשע גמור, ישנם שלשה הזדמנויות 
- לפני ואחרי מיתתו - לזכות לתחיית המתים. בסעיף זה יוכיח הרבי את הוודאות שההזדמנות 

הראשונה כבר תנוצל בפועל, וכך יזכה כל יהודי לתחיית המתים.

שכאו״א  כן,  שיהי׳  ראי׳  להביא  יש  הדבר  אפשריות  שנת״ל  אחר  ב. 
מישראל, יהי׳ מי שיהי׳, יתאחד סוף סוף בשרשו ומקורו, והוא:

נת״ל דתשובה לכל מהני. והנה ארז״ל )רמב״ם הל׳ תשובה פ״ז ה״ה 
וכדעת ר׳ יהושע בסנה׳ צז, ב(: וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות 

תשובה בסוף גלותן.

והנה יכול האומר לומר, שבכהנ״ל הנה, כמו בכ״מ הרי גם פה, התורה 
על הרוב - רוב בנ״י - תדבר, ואין מזה ראי׳ שכאו״א מישראל, ואפילו 
רשעים גמורים, ישובו. אבל מבואר הדבר בערובין )כא, ב( דקאמר שם: 
תאנים הטובות אלו צדיקים גמורים תאנים הרעות אלו רשעים גמורים, 

חקו"ד ח"ב פ"ח שפי' דעת רע"ק באופן אחר - 
שוב מצאתי ג"כ בפי' המשנה )שם( מרגלים אין להם חלק לעוה"ב, דמפרש בזהר )ח"ג רעו, א(: לקו בגופייהו 
ומיתת גרמייהו מיתו. וביאר במקדש מלך שם: מיתת גרמייהו הוא האמור במשנה שאין להם חלק לעוה"ב שר"ל 

שלא יקום גופם בתחי' אבל נשמתם נתגלגלה. )ולפ"ז סרה קושית הניצוצי אורות שם).
ובמג"ע אופן קנח )הובא בילקוט חדש סוף מע' דוד(: גם ירבעם יתוקן לעתיד כו' ניצוץ שלו של קדושה. ויל"פ 

כונתו על הנשמה לבדה.
אבל פשטות הסוגיא בירושלמי משמעותה אשר ירבעם וחבריו גם גופם קם בתחה"מ. עיי"ש.

ובכל אופן שנפרש דעת הירושלמי, הרי הסוגים שמנו חכמים שאין להם חלק לעוה"ב - גופם כלה אבל נשמתם 
קמה בתחה"מ, וכנ"ל בס' ובשער הגלגולים.
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ושמא תאמר אבד סברם ובטל סכוים ת״ל הדודאים נתנו ריח אלו ואלו 
עתידים שיתנו ריח.

ומדקאמר שיתנו ריח - ראי׳ ג״כ שאין לומר שרק יפסוק דינם ויהיו לא 
חיים ולא נדונים ושרוים בלא טובה ובלא רעה - כל׳ התוד״ה )ב״מ נח, 
ב(. - ועיין שבת )פח, ב( ע״פ עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו, ובפירש״י 
)שה״ש ז, יד( הדודאים נתנו ריח הטובות והרעות... אלו פושעי ישראל... 
כולם מבקשים פניך ועל פתחינו כל מגדים יש בידנו שכר מצות הרבה, 
מפני  לעוה״ב  חלק  להם  יש  ישראל  פושעי  שאפילו  כנ״ל,  והוא  עכ״ל. 

שהם מלאים מצות כרמון.

עוד שם בעירובין )יט, א( דקרא )ישעי׳ בסופו( ויצאו וראו גו׳ ואשם לא 
תכבה קאי בפושעי אוה״ע, אבל פושעי ישראל מיחייבו רק ההוא שעתא 
בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומפיק להו )היינו שפוסק דינם. ועוד זאת( 
ומקבל להו, בר מישראל שבא על הנכרית כו׳. וגם בזה פי׳ בתוד״ה חוץ 
)ב״מ נח, ב( דהכונה היא דישראל הבא על הנכרית אינו עולה מיד אלא 

שוהה שם יב״ח.

אלא שראי׳ זו יש לדחות ע״פ מ״ש בתוד״ה פושעי )סוף חגיגה( דלא 
קאי על פושעי ישראל בגופם, ובכ״ז לא יקשה על התוס׳ בחגיגה למה 
מפרש - בעירובין - קרא דישעי׳ בפושעי או״ה ולא בפושעי ישראל בגופם, 
הנ״ל  תוס׳  בדברי  וצע״ק  ודוחק.  יותר,  מרווחת  אוקימתא  זוהי  כי 

מתוד״ה כי )ר״ה יז, א(.

והנה בנין אב מקרא שכאו״א מישראל יתדבק בשרשו הוא מה שנאמר 
בשו״ע  פי׳  והובא  נדח,  ממנו  ידח  לבלתי  מחשבות  וחשב  יד(  יד,  )ש״ב 
אדה״ז הל׳ ת״ת )פ״ד ס״ג(: רשע יחזור בתשובה בגלגול זה או בגלגול 
אחר כמ״ש כי לא ידח ממנו נדח. ובתניא )ספל״ט(: שבודאי סופו לעשות 
ועיג״כ לקמן  תשובה בגלגול זה או בגלגול אחר כי לא ידח ממנו נדח. 

בזה.

)וצע״ק ברמב״ן ש׳ הגמול ד״ה ועכשו נחזור, שכתב: לבלתי ידח ממנו 
נדח אלא לאותן שאינן עומדין בדין שנכרתין בו ואובדין שם(.

הרמב״ם פוסק כדעת ר׳ יהושע, שכל ישראל מובטחים שיעשו תשובה. מהגמרא בעירובין 
מוכיח הרבי שהכוונה לכל יהודי ממש - אפילו לפושעי ישראל. וכיון שהחזרה בתשובה היא 
האפשרות הראשונה והמומלצת - שאינה תלוי’ במעשיהם של אחרים ולא בעונשים הניתנים 

מלמעלה - ברור, שבעשייתה המובטחת יזכה גם הרשע הגמור לקום בתחיית המתים. 



54    קובץ לימוד || תשרי תשע"ט

   ההכרח לוודאות זו

מלך  הרבי  מעמיק  תשובה,  יעשה  יהודי  שכל  המבטיחה  ההלכתית  הפסיקה  הבאת  לאחר 
המשיח שליט״א בסיבת הבטחה זו, כך שנבין היטב מדוע אכן בלתי אפשרי שיהודי מסויים לא 

יעשה תשובה:

ג. והנה כשנעמיק בטעם הדבר, במילא יובן שהוא מוכרח להיות כן.

והנני להעתיק בזה - כיון שאינו ספר מצוי - ל׳ עמק המלך )בתחלתו 
ש׳ תקוני התשובה ספ״ג( וז״ל: ועתה בנים שמעו לי יראת ד׳ אלמדכם 
ואהבתו הק׳ עמנו בני א-ל חי, למה לו כולי האי לטרוח עצמו ברשעים 
התשובה  בדבר  תשובות  ב׳  רגע,  ובכל  עת  בכל  אותו  המכעיסים  האלו 
שהם  כו׳  בהם  קדושה  ניצוצי  כו׳  גמורים  רשעים  שהם  אע״פ  כו׳  הא׳ 
נצר מטעי כו׳ והיא חלק אלקה היא נצחי כו׳ והנשמות הם רושם אור 
עצמותו וכל )אולי צ״ל ״דכל״( הנופח מעצמותו הוא נופח כו׳ ועוד טעם 
לעד  וקיימים  חיים  ידיו  ומעשה  הוא  הק׳  כו׳  להתפאר  ידי  מעשה  שני 

ולעולמי עולמים ואי אפשר שתתבטל כו׳.

והתשובה השנית היא תועלת תפלת אאע״ה כו׳ והראה לו הק׳ גיהנם 
ושעבוד מלכיות כדי שעל ידם יצורפו ויתלבנו כל האובדים האלו כו׳ כי 

לא כלו רחמיו על כל היצור.

ועד״ז כ׳ שם בש׳ עולם התוהו פל״א.

וכל כך למה  כו׳  נדח  ידח ממנו  )בשער או״א ספמ״ו(: לבלתי  כ׳  עוד 
מפני שהק׳ עצמו בנה עולמות והחריבן להיות טו״ר בעולם גברה בהם 
הרע כ״כ עד שיורש גיהנם כו׳ ומפני שהוא גרם בניזקין לכן מוריד שאול 
ויעל ומעלה אותם כו׳ והם ילכו מחיל אל חיל עד הגיעם אחר זמן רב 

להמנות עם הצדיקים כו׳.

ובמדרש שמואל ריש מס׳ אבות בפי׳ משנת כל ישראל כתב וז״ל: עולם 
הבא הנזכר כאן הוא עולם התחי׳ ולא ישא אלקים את נפש הרשע עד 
כי ברוב הימים ימצאנה מטוהרה ואז נגנזת במחיצת הצדיקים כו׳ וכן 
ע״ז הדרך לכל הנשמות עד שיתוקנו כולם כו׳ וז״ש הכתוב ועמך כולם 
צדיקים כלומר בהכרח יהיו כולם צדיקים לפי שהוא ית׳ חשב מחשבות 

לבלתי ידח ממנו נדח, עכ״ל.

ועד״ז הוא באלשיך פ׳ שמיני.

ויסוד לדברי כהנ״ל הוא בליקוטי הש״ס להאריז״ל מס׳ אבות, וז״ל: 
כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב כו׳ רק שזה יתקן עצמו בזמן מועט וזה 
בזמן מרובה אבל סופם הוא להמנות עם הצדיקים ומשום זה שהקב״ה 
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כביכול מטריח את עצמו עם רשעים כאלו לתקנם כו׳ ולמה כן בשביל 
שהם נצר מטעי שהוא נצחיי והם רושם אור עצמותו וכל הנופח מעצמו 

הוא נופח. עכ״ל.

הנפש  שכתב:  לקמן(  דבריו  )הובאו  הגמול  בש׳  ברמב״ן  ג״כ  ויעוין 
שהיא עליונה אי אפשר שתהי׳ בטלה ואובדת כו׳.

היות שנשמתו של יהודי היא חלק אלוקה ממעל ממש, לא יתכן שירידתה לעולם תהי׳ לטמיון 
ח״ו, והכרחי שבשלב כלשהו היא תגיע למטרתה - בזמן קצר או ארוך יותר. 
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יישוב הסתירות ממאמרי חז״ל על שיטת החסידות                           
בנוגע לתחיית המתים

להלן יביא אד״ש מה״מ מקורות שונים מהם ניתן להבין שישנם יהודים שחלילה לא יזכו לקום 
בתחיית המתים, ויבאר כיצד אין הם בסתירה לביאור הנ״ל:

ד. אחרי שבסעיפים הקודמים נתבאר: א( אשר אפשר הדבר שכאו״א 
מישראל, יהי׳ מי שיהי׳, יזכה לתחה״מ. ב( כי מבואר בכ״מ שיהי׳ כן. ג( 

כי מוכרח הוא שיהי׳ כן,

נבוא בזה לתרץ מרז״ל הנראים כסותרים להנ״ל.

ויבוארו כאן אחדים ממרז״ל אלו, ומהם יובן להשאר:

   הנמנים במשנה - יקומו בגופם מגלגול אחר

א( תנן )סנה׳ צ, א( כל ישראל יש להם חלק לעוה״ב כו׳ ואלו שאין להם 
חלק כו׳.

ואף לפי מה שנת״ל בס״א, אשר תשובה, פרעון לאחר מיתה, או תפלה 
וכיו״ב מהני שיזכו גם אלו לעוה״ב,

הרי עכ״פ אלו מסוג זה שלא עשו תשובה ולא נפרעו מהם ולא התפללו 
בעדם לא יקומו בתחה״מ-

- והרי כן כתב ג״כ בדרוש להבין ביאור ענין האבות )שהובא בס״א( 
דכל ישראל יש להם חלק לעוה״ב בתחה״מ לבד מאותם שמנו חכמים -

נצחית  שהיא  הוא  בהכרח  נשמה  שכל  ג׳  סעיף  למשנ״ת  סותר  וה״ז 
וא״א שתתבטל כי היא נצר מטעי כו׳ וסו״ס תמנה עם הצדיקים. וכמו 
שאין אף נשמה אחת שאינה, ח״ו, נצר מטעי ומעשה ידי כו׳, כמו״כ א״א 

שתהי׳ אפילו נשמה אחת שתאבד ולא תקום בתחה״מ.

ודוחק גדול לומר אשר איש כזה, שיהי׳ מן הסוג שאין לו חלק לעוה״ב 
- אף  ולא עתיד להיות  וכו׳, לא הי׳  ולא יתפללו בעדו  יפרעו ממנו  ולא 
באריכות,  ובש״ס  בכתוב  שנתבארו  כאלו  גם  ומהם  ענינים,  שבכמה 

אמרז״ל עליהם שלא היו ואינם עתידים להיות )סנה׳ עא, א(6.

- אבל באמת אין בזה סתירה. דהנה תחה״מ האמור בכל מקום היינו 
לנשמה עם הגוף שניהם יחד, וכנ״ל בתחלת מאמר זה,

6( עד"ז הוא ג"כ במכות (ז, א) אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם ובזבים (פ"ב מ"ב) אין אחריות זבים 
עליכם. צע"ק במנחות (לז, א) או קום גלי. ולהעיר מב"ב (כג, ב) נדה (כד, א). ויעויין בקו"א לתניא ד"ה ולהבין פרטי 

ההלכות. ואכ"מ.
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ואותן שמנו חכמים שאין להם חלק לעוה״ב היינו שהגוף שלהם כלה 
אחר7.  בגוף  לתחי׳  תקום  כו׳,  מטעי  נצר  שהיא  הנשמה,  אבל  ונאבד, 
ומבואר זה בשער הגלגולים הקדמה יא׳ ובס׳ הגלגולים פ״ה, וז״ל: אם 
הניצוץ )נשמה הפרטית(... חטא חטא א׳ מאותן חטאים שגופיהם כלה 
ב״מ ואבד ואין לו תחה״מ אז כיון שאותו גוף כלה הנה הניצוץ... מתגלגל 
בגוף ההוא השני והוא יקום בתחה״מ עם כל חלקי הניצוץ וגוף הראשון 

נאבד8  ונכרת.

גם אלו שנאמר עליהם במפורש במשנה שלא יזכו לתחיית המתים, יקומו לתחי׳ בגוף אחר, 
בו התלבשה נשמתם בגלגול הנוסף.

   תחיית המתים לצדיקים בלבד - ‘ועמך כולם צדיקים׳

ב( )תענית ז, א( א״ר אבהו גדול יום הגשמים מתחה״מ דאלו תחה״מ 
שם  דמסיים  ואף  לרשעים.  בין  לצדיקים  בין  גשמים  ואלו  לצדיקים 
זו  דעה  ישראל(  כל  )בפיה״מ  הרמב״ם  מדהביא  הרי  יוסף,  דר׳  ופליגא 
של ר״א9 משמע דס״ל דהלכתא כותי׳. וא״כ זהו סותר להמסקנא דלעיל 
דכאו״א יקום בתחה״מ. וביותר תגדל הסתירה על פי הגירסא בתענית 
)שם(: דאלו תחה״מ לצדיקים גמורים )כן הובא בס׳ העקרים מ״ד פל״א 
ביאור  ופי״ד(  )פ״י  בתניא  מ״ש  ע״פ  ובפרט  פמ״ב(  ח״ב  עבוה״ק  ובס׳ 
מהות צדיק גמור שע״ז אמר רשב״י ראיתי בני עלי׳ והן מועטין כו׳ והוא 

מעין עוה״ב כו׳.

7( לפי המבואר בזה, הרי הבבא ואלו שאין להם חלק לעוה"ב - אינה בניגוד גמור לרישא דמתני' כל ישראל יש 
להם חלק, כי ביחס לנשמתם הנה גם הנמנים באותם שאין להם חלק, גם הם נשמתם יש להם חלק לעוה"ב. ובזה 
י"ל דיוק לשון המשנה כל ישראל יש כו' ואלו שאין להם כו' - אף שביטוי הרגיל בכגון זה במשנה, והוא לשון קצרה, 

הוא: כל כו' חוץ.
- ואין לומר שחוזר עוה"פ ומבאר ואלו שאין להם חלק לעוה"ב, מפני שהפסיק בינתיים, בהבאת הראי' שנאמר 

ועמך כו' להכלל: כל ישראל כו' – 
שהרי במשנה ריש זבחים ומנחות מפסיק ג"כ בין הכלל והיוצא מן הכלל, בביאור דיני הכלל (וראה ג"כ יבמות 
פ"ב מ"ה) ובכ"ז מסיים: חוץ כו'. כן אין לומר שהוא מפני דנפישין מילין דאלו שאין להם חלק לעוה"ב - שהרי כן 

הוא ג"כ במשנה ריש חגיגה (וזבחים ומנחות הנ"ל) ובכ"ז איתא שם חוץ כו' - 
אלא הטעם הוא שתיבת חוץ משמעותה חוץ ויוצא מן הכלל לגמרי, משא"כ הלשון ואלו כו'.

8( בשער מאמרי רז"ל להאריז"ל (סנה' צ, א) ובשער הגלגולים הקדמה כד' מבואר חלוק בין נשמות כל ישראל 
כל  ואין מזה סתירה מה שנתבאר בפנים דנשמות  ואותן שמנו חכמים שאין להם חלק.  שיש להם חלק לעוה"ב 

ישראל, באין יוצא מן הכלל, יזכו בתחה"מ,
כי מבואר שם - בכתבי האריז"ל אלו - שמדבר בשכר הנשמות ובעולם הבא היינו עולם הבא בעת ותיכף אחר 
פטירתן, שג"ז נכלל בשם עוה"ב כנ"ל בד"ה להבין ביאור ענין האבות (ועיין רמב"ם הל' תשובה פ"ח ה"ח ונ"כ. ודבריו 
מתאימים בזה למ"ש במדרש ר"נ בן הקנה והוא בהשמטות לזהר ח"א רס"ה ע"א מס' הבהיר והובא ברמב"ן ש' 

הגמול ובעקרים. ובס' עבוה"ק שם חלק ע"ז, וצ"ע) ולא קאי בעולם התחי', בשכר נשמות בגופים, כלל.
9( וצ"ע שהרמב"ם מביא דעה זו מבראשית רבה (פי"ג, וא"ו. עיי"ש ביפה תואר) ולא מתענית.
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אבל - מאמר ר״א בלאה״כ דורש ביאור כדי שלא יחלוק על המשנה 
דכל ישראל יש להם חלק לעוה״ב ואינו ממעט במשנה אלא האומר אין 

תחה״מ מן התורה וכו׳.

וע״כ צ״ל דצדיקים דקאמר ר״א הן הם צדיקים דקרא דועמך כולם 
צדיקים שזה קאי על כל ישראל, לבד מאותן שמנו חכמים, וכמ״ש ע״ז 
בס״ג  מ״ש  וע״פ  הם10.  צדיקים  ישראל  שכל  טעמים  כמה  המפרשים 
יצטרפו  נת׳ שם דקודם שיזכו לתחה״מ  דהנה  בזה,  ביאור  להוסיף  יש 

ויתלבנו ויוטהרו מעונם עד שיהיו במעלת צדיקים, ורק אז ירשו ארץ.

גמורים  צדיקים  למעלת  יבואו  לעוה״ב  חלק  להם  שיהי׳  דכל  נמצא 
יקומו  ואח״כ  מקודם  עוה״ב(  מעין  זהו  גמור  שצדיק  בתניא  )וכנ״ל 

בתחה״מ. נמצא מבואר מאמר ר״א בהתאם לכהנ״ל.

אמנם הרמב״ם סובר כר׳ אבהו, שתחיית המתים )בשונה מגשמים( מיועדת לצדיקים בלבד. 
עם  לכל  היא  הבא״(  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  ש״כל  המשנה  לדברי  )בהתאם  כוונתו  אך 
ישראל, עליהם נאמר ״ועמך כולם צדיקים״. ואכן, כולם יעברו תהליך של זיכוך שיעלה אותם 

למדרגת צדיקים גמורים. 

שביתת הגהינם לעתיד לבוא                                                         
ותיקון הנשמה על ידי גלגולים

   חייבי כרת - עד תחיית המתים בלבד

גו׳  הנפש  תכרת  הכרת  ב(  סד,  )סנה׳  אמרז״ל  וכיו״ב  דע״ז  בכרת  ג( 
הכרת בעוה״ז תכרת בעוה״ב. וברמב״ם )תשובה רפ״ח( כתב: הרשעים 

כו׳ יכרתו וימותו כו׳ נכרת ברשעו ואבד כבהמה וזהו כרת כו׳.

ואף שהרמב״ן בשער הגמול )הובאו דבריו בשינוי ל׳ קצת במפרש על 
כו׳ זאת הנפש שהיא  וז״ל: הכרת  וכמ״ש  כן,  הרמב״ם שם( אין דעתו 
אל  ותצטרף  בהמית  שתשוב  ולא  ואובדת  בטלה  שתהי׳  א״א  עליונה 
היסודות הארבע כו׳ )אלא הנפש לאחר מיתה( נמשכת בדעתה להתעלות 
ולהדבק בעליונים כשאר כל הדברים שתולדותם לשוב )ליסודם( ועובי 
הגסות וגסות החטאים שהבדיל בינה ובין יוצרה מונעים אותה כו׳ וזה 

מענין הכרת שהוא לומר שהיא נכרתה מיסודה,

אבל בכ״ז גם הוא כותב שם: והרשעים הגמורים החמורים שנדונין 
לדורי דורות כו׳ כדכתיב כי תולעתם לא תמות כו׳. -

10( ראה ג"כ בזה זח"א צג, א ור"פ נח ובאור התורה להצ"צ שם.
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וכונתו בזה למינים מסורות והאפיקורסים כו׳ שעליהם אמרז״ל )ר״ה 
יז, א( יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות כו׳ גיהנם כלה והן אינן 

כלין.

- ועיין בלקו״ת להאריז״ל פ׳ בא, ס׳ הליקוטים פ׳ לך לך, ס׳ הגלגולים 
פ״ו, וז״ל: הענין של כרת אינו אלא בחלק הנפש כו׳ אמנם הרוח והנשמה 

כו׳ אין הם בכרת )ויש להעיר גם מעהמ״ל ש׳ עולם התוהו פ׳ סג( -

פ״א( שהולך  )מאמר חקו״ד ח״ה  בס׳ עשרה מאמרות  כבר  נת׳  אבל 
ומונה שם ו׳ כתות ליום הדין והנ״ל הם בכתה הששית, ומסיים וז״ל: 
ונדונין בה לדורי דורות כו׳ אחר דורי דורות כו׳  ננעלת בפניהם  גיהנם 
אפשר שיבחנו גם המה בחכמה נעלמה מן החושב מחשבות לבלתי ידח 
ממנו נדח, והוא טעם גיהנם כלה והם אינן כלין, שאנו מפרשים אותו כפי 
מה שפי׳ חכמים בפסוק חצי אכלה בם, מה התם חצי כלים והוא תכלית 
יסורים, אף כאן גיהנם כלה והוא תכלית העונש, שהחצים והגיהנם לא 
ישבותו כל ימי היותה מקצוף עליהם ומגעור בם, אמנם סו״ס הם אינם 
כלים )שיתוקנו כולם בתיקון הכולל, מפרש( כו׳ ולקושטא דמילתא אין 
מפרש(  כלים,  וגיהנם  יסורין  )משא״כ  הטוב  במדת  אלא  נצחי  דבר  לך 

עכ״ל.

וככל הנ״ל הוא גם בס׳ עמה״מ )ש׳ תקוני התשובה פ״ג( שכתב ברשעים 
חמורים ביותר וז״ל:

הגדולים  ברחמיו  שמו  וית׳  ית׳  דברו  בוא  עת  עד  כו׳  לגמרי  נדחים 
שמו  ית׳  פקודתו  עת  ובא  נדח,  ממנו  ידח  לבלתי  עושה  שהוא  והרבים 
מעלה אותן מעט מעט לתקן אותן ולצרפן, מתחלה מגלגל כו׳ וכן סוד 
הכרת, סלקא דעתך שהנשמה תקבל כלי׳ לגמרי, ואינו כן, אלא פירושו 

הוא שנכרתת ממקור החיים ומתגלגלת כו׳.

ושם בשער קרית ארבע פקנ״ב מוסיף ביאור וז״ל: אחר ימות המשיח 
יחדש הק׳ עולמו וגם מקום הגיהנם יטוהר ויתקדש ויהי׳ נוסף על גבולי 
הג״ע עם הרשעים פושעי ישראל שבתוכה כו׳ חצי הגיהנם כלים ויתטהר 

בקדושת הגן ויהי׳ שם מחול הק׳ עם הצדיקים.

אף שחייבי כרת נכרתים מהעולם הבא לנצח, ישנה לכך הגבלה מסויימת, והיא - עד יום הדין 
הגדול, שבו גם הם יזדככו ויזכו לעולם הבא. 
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   הגיהנם אינו שובת - רק בעולם הזה

עולמית  כבי׳  לו  אין  בשבת  בשני  הק׳  שברא  אור  א(  נד,  )פסחים  ד( 
)שהוא אור של גיהנם, רש״י(, ולכאורה סותר להנ״ל,

)ש׳  ובעמה״מ  פ״ה(  ח״ה  חקו״ד  )מ׳  מאמרות  בעשרה  פי׳  כבר  אבל 
עולמית,  כבי׳  לו  אין  הגיהנם  שאר״י  ומה  וז״ל:  פ״א(  המלך  שעשועי 
אין כוונתו לומר שלא יפסוק אלא עולמית, כל זמן שיהי׳ זה העולם לא 
יכבה אבל כשיחריב הקב״ה העוה״ז ויבטל הרע ויהי׳ כולו שבת ומנוחה 

לחה״ע אז יתבטל ג״כ הגיהנם.

נאמר בגמרא שהגיהנם אינו שובת לעולם, אך בקבלה מבואר שמשמעות המילה ״לעולם״ 
כאן היא דוקא בעולם הזה, בו ישנה מציאות של רע. אך לעתיד לבוא יעביר ה׳ את הרע מן 

העולם, והגיהנם יחד איתו.

   שריפת נשמות פושעי ישראל - משל בלבד

ה( )ר״ה יז, א( פושעי ישראל בגופן כו׳ לאחר י״ב חדש גופן כלה ונשמתן 
נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים.

ולכאורה משמע שלא תהי׳ תחי׳ לנשמתן ג״כ,

אפר  ונעשית  נשרפת  נשמתן  וז״ל:  הגמול,  בשער  הרמב״ן  פי׳  אבל 
כלומר שנתבטל צורתה ממה שהיתה, כדבר הנשרף המושב לאפר, ורוח 
כלומר  הצדיקים,  רגלי  כפות  תחת  מפזרתן  ורצון  הנחה  רוח  ית׳  הק׳ 

במדרי׳ שהיא למטה מעונג הצדיקים ומנוחתן.

ועד״ז הוא בעש״מ )מחקו״ד ח״ה פ״ז(, ובעמה״מ )ש׳ או״א פמ״ו( שכ׳ 
יעוד נפלא אשר יש בו חסד ואמת  וזה  על מרז״ל זה כי יהיו אפר כו׳: 
אל כת הרשעים כו׳ יהיו כלו קדש, ולערך הצדיקים שהם למעלה מהם 

נקראים בל׳ משל אפר תחת כפות רגלי הצדיקים.

לעיל נתבאר שגם מי שלא זכאי לקום בתחיית המתים, תתלבש נשמתו בגוף אחר. מהגמרא 
ניתן להבין שגם הנשמה נשרפת, אך הכוונה היא למשמעות נעלית ורוחנית.

* * *

   הגבלותיו של הגלגול

ה. נשאר עדיין לבאר מה שאינו מובן באפשריות התיקון.

שבאים  ידי  על  תקנתם  חמורים  גמורים  שרשעים  לעיל  נתבאר  הנה 
י״ג בשם מורו  כן ראשית חכמה ש׳ היראה סוף פרק  גם  ועיין  בגלגול, 
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הרמ״ק )וכ״כ בס׳ שיעור קומה ס׳ פד( דגלגול מטהר וממלא מה שא״א 
לגיהנם לטהר ולמלאות.

שבאה  הראשונה  פעם  )מלבד  ג״פ  דרק  מארז״ל  ע״פ  יקשה  וא״כ 
הנפש למטה, וכמש״כ בש׳ הגלגולים הקדמה ד׳ ובס׳ הגלגולים פ״ו( בא 
בגלגול, והוא בזהר חדש )כי תצא דף קז(, דאמר ר״ש אינון חייביא אם 
ח״ו לא יצדק באלו השלש פעמים )שבא בגלגול( שוב אין לו תקנה וזה 

הכרת תכרת הנפש ההיא מלפני כו׳.

בחייביא, אבל צדיקים אפשר שיתגלגלו  דוקא  זה הוא  ואף שמספר 
כמה פעמים וכמ״ש ועושה חסד לאלפים לאוהביו )כמ״ש בתיקוני זהר 

סוף תי׳ לב. ועיין בש׳ ובס׳ הגלגולים - שם - הטעם על זה(,

עותתם  תקנו  ולא  בגלגול  ג״פ  שבאו  אחרי  חמורים  ברשעים  עכ״פ   
לכאורה אבדה תקותם,

אבל הענין נתבאר בכ״מ ומהם בשל״ה )פ׳ כי תצא בחלק תו״א( בשם 
מהר״ש אלקב״ץ וז״ל: ואלה המתגלגלים כאשר לא שבו אל השם בג׳ 
ובבהמות טהורות וטמאות,  כי אם בחיות  יתגלגלו  עוד לא  כו׳  פעמים 
ומי  והלאה בבהמה,  גבר, משם  וז״ש פעמים שלש עם  הקל קל קודם, 
הרחיקו,  ז״ל  שהוא  חשב  ע״ה  רשב״י  האלקי  דעת  לסוף  ירד  שלא 

והמתבונן בדבריו יבין כי הוא ז״ל הקריב מציאותו. עכ״ל.

- )ועייג״כ מ״ש בזה בתקוני זהר סוף תי׳ לב, ובגלגולים שם( -

ובעמה״מ )ש׳ תקוני התשובה פ״א( כתב: עם גבר דייקא שלא יבא עוד 
בגלגול בנ״א עד שילך נע ונד בארץ, ואז יתגלגל בדצח״ם או בגלגול שדין 
ונכרתה הנפש ההיא מלפני  וז״ש  והיא תחת מקור החיים  כו׳  ומזיקין 
כו׳ שנגזר עליהם עונשין אחרים הקשין מהגיהנם )ואח״כ הם י״ב חדש 
בגיהנם(, ויש תקוה לאחריתו אחר שקבל ענשו, כי לא כלו רחמיו על כל 

בריותיו. עכ״ל.

הכוונה  אך  גלגולים.  שלשה  עד  אפשרי  הנשמה  שתיקון  נאמר  בזהר 
היא לגלגולים בגוף אדם, ולגלגולים בחיות או צמחים וחפצים דוממים 

- אין הגבלה עד לתיקונה המלא של הנשמה.

* * *

אלקי  ה׳  ברוך  ספמ״ח(:  דז״א  רישא  )ש׳  בעמה״מ  במ״ש  ואסיים 
אברהם איש החסד, שלא השבית חסדו ואמתו מעמו ישראל לבלתי ידח 
ממנו נדח, כי לא כלו רחמיו על כל היצור שנאמר ורחמיו על כל מעשיו, 
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נמצא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים 
לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן 
יו״ר ועד הפועל
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לימוד בספרים חיצוניים

   מהם הספרים החיצוניים האסורים ומהי חומרת האיסור?

משנה: כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא . . ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא . . רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצוניים.

)סנהדרין, צ א(

כהמשך  הבאה  הגמ׳  אפשרויות:  כמה  מצינו  שבמשנה  חיצונים״  ״ספרים  המושג  בהגדרת 
למשנה זו )שם ק, ב( מפרשת זאת כ״ספרי צדוקים״  - ומקובל להחשיבם כספרים שיצאו מן 
להוסיף  ניסו  התורנית  ביכולת  לפגום  שרצו  והצדוקים  הקודש,  ברוח  שנאמרו  ספרים  הכ״ד 

ספרים שלא נאמרו ברוח הקודש לכ״ד ספרי הקודש.

ובהמשך הגמ׳ משווה לספרות החיצונית גם את הספר בן סירא )דעת ר׳ יוסף(.

ומדגישים  החיצוניים,  בספרים  שקורא  למי  בחומרה  חז״ל  מתייחסים  רבה  במדרש  גם 
שהאיסור אינו רק למי שמעיין בהם לעומק אלא גם למי שקורא אותם בזמנו החופשי להנאתו, 

ואפילו מי שרק חושב עליהם:

יגעת  ולהג הרבה  קץ  אין  ספרים הרבה  בני הזהר עשות  ״ויתר מהמה 
בשר” )קהלת יב, יב(.

אמר הקב״ה: כ״ד ספרים כתבתי לך. הזהר ואל תוסף עליהם למה? ״עשות 
ספרים הרבה אין קץ״. כל מי שקורא פסוק שאינו מכ״ד ספרים כאלו קורא 
בספרים החיצונים, הוי ״הזהר עשות ספרים הרבה״, שכל העושה כן אין לו 
חלק לעולם הבא הה״ד ״אין קץ״ כמ״ד )דניאל יב( ״ואתה לך לקץ״. הרי לך 

המוסיף ספר מהו עונשו. ומנין שאף ההוגה מתייגע בהן? ת״ל  

״ולהג הרבה יגיעת בשר״ שאין בשרו ננערת מן עפרה, כההיא דתנינן 
ואלו שאין להם חלק לעוה״ב... והקורא בספרים החיצונים.

)במדב״ר נשא, פי״ד אות ד(

ממנו  הביאו  ואף  סירא,  בן  ספר  את  היטב  הכירו  כאמור  חז״ל,  שהרי  מובן,  אין  ולכאורה 
ציטוטים רבים, ולפעמים אפילו התייחסו אליו כחלק מכתבי הקודש. כך, למשל, בגמרא הזו:

ואזיל  א״ל רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי: מטייל 
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אנשים  שאומרים  לכך  המקור  )=מהו  דשרכי?  קינא  גבי  בישא  דיקלא 
בתורה,  כתוב  זה  דבר  ליה:  אמר  סרק?(  אילנות  ליד  גדל  הרע  שהדקל 
שנוי בנביאים, ומשולש בכתובים, ותנן במתניתין, ותנינא בברייתא. כתוב 
בתורה, דכתיב: ״וילך עשו אל ישמעאל״, שנוי בנביאים, דכתיב: ״ויתלקטו 
עוף  ״כל  דכתיב:  בכתובים,  ומשולש  עמו״;  ויהיו  רקים  אנשים  יפתח  אל 
למינו ישכון ובני אדם לדומה לו״. תנן במתני’: ״כל המחובר לטמא - טמא, 
לא  אומר:  אליעזר  ״רבי  בברייתא,  ותנינא  טהור״;   - לטהור  המחובר  כל 

לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו״.

)בבא קמא צב, ב(

שנמצא  פסוק  לשום  מתייחס  אינו  בכתובים׳  ׳משולש  פה  שנאמר  מה 
בכתובים אלא לפסוק שנמצא בספר בן סירא )פרק יג(! הגמרא מתייחסת 
לספר בן סירא כאילו הוא בכתובים! במקום אחר לומדת הגמרא מספר בן 

סירא שאין לחתן לגור סמוך למשפחתה של אשתו:

דלא דרכא דחתנא למידר בי חמוה; כדכתיב בספר בן סירא: ״הכל שקלתי 
בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסובין, וקל מסובין - חתן הדר בבית חמיו, וקל 

מחתן - אורח מכניס אורח, וקל מאורח - משיב דבר בטרם ישמע״.

)בבא בתרא צח, ב(

דוגמא נוספת, שגם בה המדרש מצטט את בן סירא כאילו הוא חלק מכתבי הקודש נמצאת 
במסכת עירובין:

אל   - עליו  מיושבת  דעתו  שאין  כל  רב:  אמר  אשי  בר  חייא  רב  אמר 
יתפלל. משום שנאמר ״בצר אל יורה״. )בצר אל יורה: בדקתי אחר המקרא 

זה, ואינו בכל הכתובים, ושמא בספר בן סירא הוא(.

)עירובין סה, א(

וכתב על כך הריטב״א שלמרות שספר בן סירא נכלל בין הספרים החיצוניים, חז״ל מביאים 
ממנו ראיות פעמים רבות:

אמר רב כו’ שנאמר בצר אל יורה. לא מצינו מקרא זה בכל התורה, ורש״י 
בכלל  כללוהו  סנהדרין  דבמסכת  ואע״ג  סירא,  בן  בספר  שהוא  כתב  ז״ל 
ספרים החצוניים, מצינו כי חכמים מביאין ראיה מדבריו בהרבה מקומות.

)ריטב״א עירובין סה, א(
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הריטב״א סובר שיש להבדיל בין ספרי מינים שאין לעיין בהם אפילו קצת, לבין ספר בן סירא 
שמותר לעיין בו אך לא יותר מדי. הסבר זה יכול להסביר את העובדה שחכמים מצטטים הרבה 
פעמים מספר בן סירא, אבל יש בעיה אחת בהסבר זה: הוא סותר את דברי הירושלמי, שאומרים 

בדיוק הפוך:

סירא  בן  סיפרי  כגון  החיצונים  בספרים  הקורא  אף  אומר  עקיבה  רבי 
וסיפרי בן לענה אבל סיפרי המירס וכל ספרים שנכתבו מכאן והילך הקורא 
בהן כקורא באיגרת. מאי טעמא? ״ויותר מהמה בני היזהר״ וגו’ - להגיון 

ניתנו ליגיעה לא ניתנו.

)ירושלמי סנהדרין, פ״י ה״א(

 רבי יום טוב בן אברהם אשבילי )היה מגדולי רבני ספרד הראשונים, ידוע ומפורסם כראשון 
המובהק  רבו  הרא״ה,  אצל  בברצלונה  תורה  למד  ללומד.  וברורים  נהירים  דבריו  אשר  חריף, 
שאותו הרבה להזכיר בהערצה, וכן אצל הרשב״א. עוד בחיי רבותיו נודע כתלמיד חכם מובהק 
ומורה הוראה. חי ופעל בעיר אשבילי שבספרד, נולד בסביבות שנת ה׳י ליצירה, ונפטר לערך 

בגיל 80, בשנת ה׳צ״א.

ספריו של הומרוס, המשורר היווני, אינם אסורים בקריאה, כי הם לא ניתנו ליגיעה )=ללימוד 
בעיון( אלא רק לקריאה. אבל ספר בן סירא, שנועד להיות ספר שלומדים אותו, משמע שאסור 

אפילו לקרוא כלל. דברים אלו מזכירים את דברי המשנה:

אומרים צדוקים: קובלין אנו עליכם פרושים שאתם אומרים כתבי הקודש 
מטמאין את הידים וספרי הומריס אינו מטמא את הידים!? א״ר יוחנן בן 
זכאי: ... כתבי הקדש לפי חבתן היא טומאתן, וספרי הומריס שאינן חביבין 

אינן מטמאין את הידים.

)ידים; פ״ד מ״ו(

ההגיון העומד מאחורי דברי הירושלמי הוא שדוקא ספרים שדומים לכתבי הקודש אבל אין 
בהם קדושה אסור לקרוא אותם, כי אדם עלול לייחס להם קדושה, ואילו ספרים שבכלל לא 

דומים לספרי הקודש אין בהם כל איסור.

וא״כ עדייין אין מובן כיצד מסתדרים דברי הריטב״א עם הירושלמי ומשנה.

ואכן בהלכות תלמוד-תורה פוסק אדמו״ר הזקן להלכה:

העולם  מאומות  הפילוספיא  ספרי  שהם  מינים  ספרי  יהיו  שלא  ובלבד 
כלל  בהם  ולעיין  לקרות  שאסור  ובנבואה  בהשגחה  וכופרים  מינים  שהיו 
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גם  ולכן   - ויראת שמים  מוסר  איזה  ללמוד מתוכם  ואפילו  אפי’ באקראי 
כשדבריהם הובאו בספרי ישראל צריך להזהר מהם - ועליהם אמרו חכמים 

שהקורא בספרים החיצונים אין לו חלק לעוה״ב.

)הל’ ת״ת פ״ג ה״ז(

גם הרמב״ם בפירושו למשנה שלנו כותב שהבעיה בספרים החיצוניים )אלו שאין בהם דברי 
כפירה( היא העובדה שמדובר בשטויות שאין לבזבז עליהם את הזמן:

וספרים החיצונים אמרו ספרי מינין. וכן ספרי בן סירא שהיה איש חבר 
אלא  תועלת  ולא  חכמה  בהם  שאין  ״אלפראסה״  מעניני  בהזיות  ספרים 
אבוד הזמן בדברים בטלים, כגון אלו הספרים המצוים אצל הערבים מספרי 
הדורות ומנהגי המלכים ויחוסי שבטי הערבים וספרי השירים וכיוצא בהם 

מן הספרים שאין חכמה בהם ולא תועלת גשמית אלא אבוד הזמן בלבד.

)פיהמ״ש לסנהדרין פ״י מ״א(

אבל אם הבעיה היא בגלל שאין בספרים האלה תועלת, אולי זה כולל גם דברים אחרים! ר׳ 
עובדיה מברטנורא, למשל, מכליל בתוך ההגדרה של הספרים החיצוניים גם את כתבי אריסטו, 

שבהם דוקא עיין הרמב״ם, כידוע:

בספרים החיצונים - ספרי מינים, כגון ספרי אריסטו היוני וחביריו. ובכלל 
זה הקורא בספר דברי הימים של מלכי נכרים ובשירים של עגבים ודברי 

חשק שאין בהם חכמה ולא תועלת אלא איבוד זמן בלבד.

)פי’ הרע״ב לסנהדרין פ״י מ״א(

כותב שהאיסור לקרוא בספרים החיצוניים אינו מתייחס  אבל המאירי, בפירושו למשנתנו, 
למי שרוצה להבין אותם, אלא רק למי שרוצה ללכת באמונתם, והוא מסביר שהאיסור לקרוא 
ולעבוד עבודה זרה בעקבות העיון בספרים  בספרים החיצוניים כולל גם את מי שעלול ללכת 
האלו, וגם את מי שיאמין בכל מיני שטויות בעקבות קריאתם בספרי החכמה החיצוניים כדוגמת 

בן סירא:

ר’ עקיבא אומר אף הקורא בספרים החצונים. ר״ל שלא להבין ולהורות 
אלא על דעת לילך באמונתם וכבר ידעת מהם שאין מאמינים אלא במה 
שהעיון נותן וההקש מחייב: פי’ ‘בית הבחירה’ להמאירי, סנהדרין פ״י מ״א
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שיש  ומוסיף  העולם,  אומות  חכמת  להין  בטלים  דברים  טומאת  בין  החילוק  מבואר  בתניא 
אופנים בהם חכמת האומות אינה מטמאה:

ועוד זאת יתרה טומאתה של חכמת האומות עובדי גלולים על טומאת 
הקדוש  הרוח  מיסוד  המדות  רק  ומטמא  מלביש  שאינו  בטלים  דברים 
נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד  קליפת  שבנפשו האלהית בטומאת 
הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית כדלעיל ולא בחי’ חב״ד שבנפשו 
כן.  לדבר  יכולים  וע״ה  השוטים  שגם  ובורות  שטות  דברי  שהם  מאחר 
חב״ד  בחי’  ומטמא  מלביש  הוא  גלולים  עובדי  האומות  בחכמת  משא״כ 
שמה  שנפלו  אלו  שבחכמות  נוגה  קליפת  בטומאת  האלהית  שבנפשו 
בשבירת הכלי’ מבחי’ אחוריים של חכמה דקדושה כידוע ליודעי חן אלא 
א״כ עושה אותן קרדום לחתוך בהן דהיינו כדי להתפרנס מהן בריוח לעבוד 
ה’ או שיודע להשתמש בהן לעבודת ה’ או לתורתו וזהו טעמו של הרמב״ם 

ורמב״ן ז״ל וסיעתן שעסקו בהן:

)תניא, לקו״א פ״ח(

וביתר אריכות מבוארים הדברים באג״ק מכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א:

ג״כ  כו’ - אציע  וזהו טעמו של הרמב״ם  ומדי דברי במרז״ל בתניא שם: 
תמי’ גדולה שיש בזה בהשקפה ראשונה. והיא:

לכאורה בא רבינו הזקן בזה לתרץ איך עסקו הרמב״ם וכו’ בחכמות אלו. 
ומבאר שהוא מפני שידעו להשתמש בהן לתומ״צ.

ורפא  ציותה  התורה  הרי   - וכו’  הרמב״ם  את  תפס  למה  כלל  מובן  ואינו 
ירפא, ומצוה לחשוב תקופות ומזלות )שבת עה, א(, ובעיר שאין בה רופא 

אסור ת״ח לדור שם )סנהדרין ספ״ק(,

ובן אחי’ ממונה על חולי מעים )שקלים רפ״ה(, ור״י בן חנני’ אמרו עליו 
כל כך יש בידך )הוריות י, א(, ור״ש בן חלפתא עסקן בדברים הי’ )חולין נז, 

ב(, וכו’ וכו’.

והביאור בזה, לפענ״ד, בהקדם דכמה אופנים ישנם בלימוד וידיעת חכמות 
או״ה.

חכם  וכמו  התורה.  מן  אלו  חכמות  ידיעת  א(  למטה:  מלמעלה  וסדרן 
כשמראין לו מפה יודע ממנה כל פרטי הבנין, כן הוא בתורה שהיא המפה 
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ודיפתרא שע״פ תכניתה נבה״ע )ב״ר רפ״א(. וכמסופר בבכורות )ח, א( שר’ 
י״ט, על  ובמדרש תהלים  נחש מן הכתוב.  זמן עבור  בן חנניא למד  יהושע 
שמואל ועל ר’ הושעיא ע״י שהי’ יגע בחכמתה של תורה למד מתוכה כל מה 
שיש ברקיע. ואצ״ל מה שנאמר בפירוש בתושב״כ ותושבע״פ - שכל זה הוא 
תורה ממש, שהיא חכמתו כו’ וכמאמר הרמב״ם הידוע שאין הפרש בין ובני 

חם כוש ומצרים כו’ ובין אנכי ה״א )פיה״מ חלק יסוד ח(.

ב( בלימוד חכמות אלו כשהתורה מצווה ע״ז באופן ישר. וכמו המ״ע על 
בי״ד שיחשבו )רמב״ם הל’ קדה״ח פ״א ה״ז( וצריכין לידע דרכי ע״ז וכישוף 
וכו’ כנ״ל, והתירו לבית ר״ג ללמוד חכמת יונית מפני צורך הצבור )ראה תוד״ה 
ארור מנחות סד, ב. קו״א להל’ ת״ת לאדה״ז פ״ג ס״א( וכה״ג. שאין לימוד זה 
לימוד תורה, אבל מצוה היא - וגם קודם שנשתמש בהלימוד לקדש החדש 

וכו’ וכשאר מצוות דאורייתא או דרבנן.

ג( כשאנוס לחשוב דבר חכמה והוא במקום שאסור בד״ת שדינו להרהר 
בחשבונות וכו’

בכוונת המדרש  ג״כ  נכלל  וי״ל שזה  או״ח רספ״ה(.  )עיין אחרונים שו״ע 
)דברים רבה פ״ח,

ו( ששאלו את שמואל והלא אתה אסטרולוגי א״ל לא הייתי מביט אלא 
בשעה שהייתי נפנה לבית המים. - אשר ג״ז הוא מצוה אבל באופן שלישי.

ידיעה  חסרון  מפני  לו  וא״א  מצוה  לקיים  שחפץ  או  תורה  כשלומד  ד( 
אצל  חדשים  י״ח  שגדל  רב  וכמאמר  זה,  חסרונו  ממלא  ואז  אלו  בחכמות 
רועה )סנה’ ה, ב( לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. - לימוד זה אינו 
לא תורה ולא מצוה, אבל הכשר והכנה לתומ״צ. ואולי גם לימוד הל’ ע״ז 

וכשוף ע״י בי״ד מסוג זה.

ה( ההתחכמות - במדה הדרושה ולא יותר - בעסקיו כדי למצוא פרנסתו 
אומנות  עצמן  מהחכמות  כשעושה  או  ב(,  קד,  להצ״צ  מצותיך  דרך  )ראה 

וקרדום לחתוך בהן - ה״ז הכשר והכנה לדבר היתר.

* * *

בחכמות  שהתעסקו  בנ״י  בכמה  ובמרז״ל  בתורה  שמצינו  מה  כל  והנה 
או״ה, בכולם י״ל שהי’ באחד מאופנים הנ״ל. ואין שייך בזה להקשות איך 
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עסקו ולתרץ שהוא מטעמים שנתבארו לעיל - כי פשוט הוא, אי בעית אימא 
קרא אב״א מרז״ל אב״א מעשים בכ״י.

שלמד  בפירוש  שכותב  וכו’  הרמב״ם  מלימוד  הוא  רבינו  שמקשה  ומה 
שלמד  ממה  קושיתו  עיקר  ואין  הא’(.  כאופן  אינו  )וא״כ  וכו’  או״ה  מספרי 
ספרי ע״ז )כמ״ש במו״נ שם(, או ממה שלמד ספרי התוכנים היונים )כמ״ש 
בהל’ קדה״ח ספי״ז(, כי עי״ז ביאר טעמי המצוות חשבון קדה״ח וכו’, וא״כ 
הוא אופן הב’ - ותוקף הקושיא הוא מלימוד חכמות האחרות וכמו רפואה 
וכו’. וא״א לומר שהי’ לעשותם קרדום לחתוך בהן, שהרי  מספרי גאלינוס 
למדם בעת שהיתה פרנסתו מצוי’ ע״י אחיו שהחזיק אותו ואת ב״ב, כידוע 
החכמות  כל  עשה  ולא  חכמות  בכמה  בקי  הי’  הרמב״ן  וכן  הרמב״ם.  במכ’ 

קרדום לחתוך.

ובתירוץ לזה בא אופן ששי:

ו( שמותר ללמוד חכמות או״ה גם קודם שמנעו חסרון ידיעתו בהם מהבנת 
התורה, אם רק יודע להשתמש בהן אח״כ לעבודת ה’ או לתורתו.

דמביא  אף  יחיד,  לשון   - טעמו  וזהו  בתניא:  הל’  דיוק  גם  יומתק  ועפ״ז 
מקודם שני היתר הלימוד. כי טעמו של הרמב״ם וכו’ בעת הלימוד הי’ רק 
לעשות  הוכרח  אחיו,  עליו  ובמות  הגלגל  נתהפך  שאח״כ  אף  אחד,  טעם 

החכמות קרדום לחתוך בהן.

)אג״ק ח״ג ע׳ קכב(
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ששבת  נשיאינו1,  רבותינו  פתגם  ידוע  א. 
ווי  אזוי  כולה.  השנה  לכל  נוגעת  בראשית 
אזוי  בראשית,  שבת  אוועק  זיך  מ'שטעלט 
בראשית  )ההנהגה דשבת  יאר  גַאנץ  ַא  גייט 

נמשכת בכל השנה(.

שדוקא  בראשית,  דשבת  המיוחד  מהו 
ממנה נמשך על כל ימי השנה? לכאורה זהו 
אותיות   – חודש תשרי: תשרי  כל  תוכנו של 
כולה,  השנה  כל  של  הרשית  הוא   – רשית2 
וכידוע3 שהמועדים של חודש תשרי )המרובה 
במועדות4( הם מועדים כלליים שמהם נמשך 
שנקרא  השנה,  מראש  החל  השנה.  כל  על 
בשם "ראש השנה" כי הוא ה"ראש" הכולל 
דרך  ועל  השנה5,  ימי  כל  את  ומנהיג  בתוכו 
"ראש  נקרא  הוא  )שגם  הכיפורים  יום  זה 
הסוכות,  חג  זה  דרך  (, ועל  בכתוב6 השנה" 
זמן שמחתנו, עד שמיני עצרת ושמחת תורה 
בראשית  שבת  את  מציינים  כן  אם  מדוע   –
בכך שההנהגה דשבת בראשית נמשכת בכל 

השנה?

1( לקו"ש ח"ב ע' 449. ח"כ ע' 556. וש"נ. וראה גם 
סה"מ תשי"א ע' 59. ספר השיחות תרצ"ו־ת"ש ע' 203.
ע'  סוכות  אוה"ת  יב.  יא,  עקב  הטורים  בעל   )2

א'תשנו. סה"מ תר"ל ע' רפז. תרנ"ו ע' רעז. ועוד.
3( ראה סה"מ תקס"ו ע' שעט. אוה"ת סוכות שם. 
ברכה ע' א'תתסו. סה"מ תרנ"ד ע' לו. תרע"ח ע' רעח. 

תש"ב ע' 49. ועוד.
4( ראה ב"י או"ח סתצ"ב )ד"ה ומ"ש(. שו"ע אדה"ז 
)להר"נ מדובראוונע(  שם ס"ב. הוספה לשו"ע אדה"ז 

או"ח סקל"א ס"ח.
5( ראה לקו"ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א־ב. דרושים 
לר"ה נח, א־ב. עטרת ראש שער ר"ה בתחלתו. אוה"ת 

דרושים לר"ה ע' ב'עז ואילך. ובכ"מ.
6( יחזקאל מ, א. וראה תוד"ה ואת – נדרים כג, ב. 

רא"ש סוף יומא. לקו"ת ר"ה נח, א. סד, א.

שבת  בפשטות:   – בזה  הביאור  ונקודת 
בראשית מציינת את המעבר מחודש תשרי, 
יומי  היום  החיים  לאורח  במועדות,  המרובה 

הרגיל בשאר חדשי השנה:

והסך־הכל  הסיום  )א(  היא  בראשית  שבת 
האחרונה  בהיותה השבת   – חודש תשרי  של 
והשלימות  העלי'  היא  שאז  החודש,  של 
תשרי  דחודש  המועדים  סיום  של  )ויכולו7( 
ושמחת תורה, שהם עוצרים  – שמיני עצרת 
ומכניסים  קליטה8(  מלשון  )עצרת  וקולטים 
חודש  של  טובים  הימים  כל  את  בפנימיות 

תשרי;

וכן )ב( ההתחלה של העבודה הרגילה של 
– בהיותה שבת מברכים חודש  השנה הבאה 
מר־חשון, חודש ה"חולין" הראשון של השנה 
החדשה )שאין בו שום ימים טובים וכו'(, בו 
"ויעקב  של  העבודה  עיקר  כידוע9,  מתחיל, 
הלך לדרכו"10, לדרכו דוקא – בעניני העולם 
ועובדין דחול, איש תחת גפנו ותחת תאנתו11.

ומכיון ששבת בראשית כוללת בתוכה את 
חודש  של  האחרונה  השבת   – הענינים  שני 
תשרי והמברכת את חודש ה"חולין" הראשון 
מיוחד  כוח  היא  נותנת  לפיכך   – השנה  של 
להנהגה של כל השנה: )המועדים של( חודש 
היות שהוא בדרגת "רשית"12   – תשרי עצמו 

7( בראשית ב, א. וראה לקו"ת בהר מא, א. אוה"ת 
עה"פ. ועוד.

8( ראה לקו"ת שמע"צ פה, ג. פח, ד. צא, א. הנסמן 
בסה"מ מלוקט ח"ב ע' קלג.

9( ראה לקו"ש ח"כ שבהערה 1. וש"נ.
10( ל' הכתוב – ויצא לב, ב.

11( ל' הכתוב – מ"א ה, ה. מיכה ד, ד.
12( ובפרט ש"רשית )השנה(" חסר אל"ף כתיב )עקב 

ש"פ בראשית, מבה"ח מר־חשון ה'תשנ"ב
– תרגום מאידית –
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ה"ה מובדל ומרומם משאר חדשי השנה, הוא 
המדרש13:  )ובלשון  וקדושה  במצוות  מרובה 
בתוכו,  ברכות  בתוכו,  גתות  בכל,  "מושבע 
כל  בטוחים  אין  וממילא  כו'"(,  בתוכו  כפור 
כך שיוכלו להמשיך את המצב המרומם של 
של  הפשוטים  השבוע  בימי  תשרי  חודש 

השנה;

משא"כ שבת בראשית, בהיותה הן הסיום 
דחודש תשרי והן ההתחלה של שנת ה"חולין" 

)החל מ)שבת מברכים( חודש חשון14(

כמרומז גם בתיבת )שבת( בראשית – מלשון 
התחלה וראש – ההתחלה והראש של השנה. 
נוסף לזה שפרשת בראשית היא גם הפרשה 
כל  קריאת  של  ההתחלה  בתורה,  הראשונה 
ה)פרשיות שב(תורה, שאותם קוראים ועימם 

צריך לחיות15 במשך כל השנה

ביניהם,  המחבר"  ה"ממוצע  היא  הרי 
לאופן  שבהתאם  המיוחד  הכח  את  הנותנת 
את  להמשיך  השנה;  כל  ימשך  אז,  ההנהגה 
היום  בעבודה  תשרי  בחודש  הנעלה  המצב 

יומית בעולם, בימי החול ובעובדין דחול.

בראשית  פרשת  של  מתוכנה  גם  וכמובן 
)שעל שם זה נקראת השבת "שבת בראשית"( 
ידי  על  בראשית:  מעשה  אודות  המדברת 
הקריאה בתורה בפסוק בראשית – "בראשית 
 – הארץ"16  ואת  השמים  את  אלקים  ברא 
מתחדשת הבריאה של כל עניני העולם לשנה 

יא, יב(, המורה על הסתלקות האור כו' )תניא אגה"ק 
סי"ד(. ויש לפרש החסר למעליותא – שבתיבת "רשית" 
בחי' אל"ף אותיות פלא היא למעלה מגילוי והתלבשות 
בהכתיב, שזה מורה על שלימות ענין הפלא, שמובדל 

ומרומם ולמעלה מכל גדר גילוי כו'. וראה לקמן ס"ח.
13( ויק"ר פכ"ט, ח.

14( ור"ח חשון הוא לעולם ב' ימים: א' דר"ח הוא 
וב' דר"ח הוא  )אותיות "רשית"(,  יום שלשים בתשרי 

א' חשון )התחלת עבודה הרגילה בשנה(.
15( "היום יום" ב חשון. ספר השיחות תש"ב ע' 29.

16( בראשית א, א.

החדשה )שכן קוב"ה אסתכל באורייתא וברא 
עלמא, בר נש אסתכל בה באורייתא ומקיים 
עלמא17(. וזה נותן את הכוח להעמיד כדבעי 
השנה  במשך  העולם  בעניני  העבודה  את 

הבאה.

ב.  הענין בזה יובן ביתר ביאור לפי דברי 
חז"ל בדיוק הלשון "בראשית" ]"מקדם ברא 
כתיב  אין  ומתחילה  כאן,  כתיב  אין  אלקים 
התורה  "בשביל   – בראשית"18[  אלא  כאן, 
ובשביל ישראל  דרכו  ראשית  שנקראת19 

שנקראו20 ראשית תבואתו"21.

תיבת  על  חז"ל היא  שדרשת  מכיון 
על  הכתובים  בפשטות  דקאי   – "בראשית" 
פרטי  כל  עם  וארץ  שמים  בריאת  ראשית 
 – הכתובים(  בהמשך  )כמדובר  הבריאה 
ששני  הידוע22  פי  על  ובפרט  לומר,  מסתבר 
שייכות  ביניהם  יש  אחת  בתיבה  פירושים 
 – מ"שעטנז"  בלימוד  זאת  שרואים  )וכפי 
באה  אינה  זו  שדרשה  ונוז"23(,  טווי  "שוע 
ב"בראשית"  הפשוט  הפירוש  את  לשלול 
)דקאי על ראשית הבריאה(, אלא היא באה 
להוסיף את הדרש דזה קאי על תורה וישראל 

17( זהר ח"ב קסא, ריש ע"ב.
ביל"ש  ועד"ז  ג.  בראשית  )באבער(  ( תנחומא  18

עה"פ )רמז ב(. מדרש לקח טוב עה"פ.
19( משלי ח, כב.

20( ירמי' ב, ג.
מהו  שם:  ובתנחומא   – עה"פ.  ורמב"ן  ( פרש"י  21
)וראה תנחומא  בראשית אלו ישראל שנקראו ראשית 
שם ה בנוגע לתורה(. וביל"ש שם: אלא בראשית בזכות 

ישראל ראשית. וכ"ה בלק"ט שם.
ובב"ר עה"פ )פ"א, ד(: ששה דברים קדמו לבריה"ע 
כו' וישראל כו' מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. 
בזכות  נבראו אלא  וארץ לא  ד: שמים  ובויק"ר פל"ו, 
ישראל דכתיב בראשית ברא אלקים ואין ראשית אלא 
ישראל. וביל"ש ירמי' רמז רסד: לא נברא העולם אלא 
בזכות ישראל שנאמר ראשית תבואתו וכתיב בראשית 

ברא אלקים.
22( ראה לקו"ש ח"ג ע' 782. ובכ"מ.

23( נדה סא, ב.
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שנקראו "ראשית".

פירוש  בין  בשייכות  ביאור  דרוש  זה  לפי 
חז"ל לפירוש הפשוט – בפשטות ה"ה פירושים 
שונים מן הקצה אל הקצה: לפי דרשת חז"ל 
לבריאת  מתייחסת  אינה  "בראשית"  תיבת 
העולם אלא לתורה וישראל )"בשביל התורה 
– שהם קדמו לבריאה  ובשביל ישראל"(  כו' 

והינם שלא בערך למעלה מהבריאה?

רש"י  פירוש  לפי  יותר  מתחזקת  הקושיא 
על הפסוק, שמביא את שני הפירושים, וז"ל: 
אומר  ברא"(  )"בראשית  הזה  המקרא  "אין 
התורה  בשביל  רז"ל  כמ"ש  דרשוני,  אלא 
כו' ובשביל ישראל כו'". ולאחר מכן ממשיך 
רש"י: "ואם באת לפרשו כפשוטו כך פרשהו, 
היתה  והארץ  וארץ  שמים  בריית  בראשית 
תהו ובהו וחושך וגו' )ואז הי'( ויאמר אלקים 
יהי אור כו', שאין לך ראשית בתורה שאינו 

דבוק לתיבה שלאחריו".

ברא"  ש"בראשית  מכיון  מובן:  ואינו 
השמים  בריאת  על  הכתובים  בפשטות  קאי 
השני  שפירושו  אומר  עצמו  ורש"י  והארץ, 
הוא  הבריאה(  על  קאי  )ש"בראשית" 
הוא  הראשון  הפירוש  משא"כ  "כפשוטו", 
"דרשוני" – מדוע מביא רש"י בכלל )שענינו 
של רש"י הוא פשוטו של מקרא( את הדרשה 
)תורה  כוונת הבריאה  על  ש"בראשית" קאי 
למעלה  בערך  ושלא  קדמו  שהם  וישראל( 
)מאיזו  צריך  רש"י  אם  ואפילו  מהבריאה? 
סיבה( להביא דרשה זו, הי' לו עכ"פ להקדים 

את הפירוש "כפשוטו"?!

יתירה מזה: בנוגע לכללות פתיחת התורה 
ב"בראשית ברא גו'" מפרש רש"י )בפירושו 
לפני זה(, ש"לא הי' צריך להתחיל את התורה 
אלא מהחודש הזה לכם24 שהיא מצוה ראשונה 
שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית 

24( בא יב, ב.

לא  היא  התורה  שהתחלת  מובן,  ומזה  כו'". 
בנוגע  אלא  וישראל,  )ומצוות(  תורה  בענין 
)"כח מעשיו הגיד לעמו"25(.  לבריאה עצמה 
ואעפ"כ מביא אח"כ רש"י ש"בראשית" קאי 
)לא על הבריאה( אלא על התורה וישראל26!

ג.  ויש לומר הביאור בזה:

כוונת  פירושו  ש"בראשית"  חז"ל  מלשון 
התורה  "בשביל   – הבריאה  כל  ותכלית 
שנקראו  ישראל  ובשביל  ראשית  שנקראת 
הם  וישראל  שזה שהתורה  מובן,   – ראשית" 
"ראשית" )"מחשבתן של ישראל קדמה לכל 
לגמרי  שהם  כפי  )רק(  המדובר  אין  דבר"27( 
לומר  מתאים  לא  אז  )כי  מהבריאה  למעלה 
שהם "ראשית" הבריאה, ושהבריאה נבראה 
ביניהם(,  שייכות  על  מורה  שזה  בשבילם, 
ש( למטה,  גם  משתקף  ש)זה  )בעיקר(  אלא 
"ראשית"  הם   – מהבריאה  חלק  שהם  כפי 

הבריאה, שבשבילם נברא העולם.

וכמובן מהלשון "ראשית" גופא: "ראשית' 
– כמו ב"ראשית תבואתה" )דקאי על ישראל( 
– מורה שה"ראשית" היא מלכתחילה )אינה 
נמצאת(  היא  אלא  התבואה,  משאר  נפרדת 
ואח"כ  התבואה,  כל  עם  אחד  כדבר  ביחד 

בוחרים בה כ"ראשית תבואתו".

בלשון  בתניא  הביאור  לפי  זה  ויובן 
התפלה28 – "ובנו בחרת מכל עם ולשון":

ש"ובנו  בתניא29,  מבאר  הזקן  אדמו"ר 

25( תהלים קיא, ו.
26( אבל ראה תו"ח פרשתנו ד"ה בראשית הב' פ"ד 

־)ח, א(, שבזה מבאר רש"י שטעם הפתיחה עם "ברא
מפני  הוא  כו'(,  לישראל  אוה"ע  יאמרו  )שאם  שית" 
ישראל,  ובשביל  התורה  בשביל  היא  העולם  שבריאת 
לקמן  וראה  ישראל.  בארץ  היא  עבודתם  ששלימות 

ס"ה.
27( ב"ר פ"א, ד.

28( בברכת "אהבת עולם" דתפלת שחרית.
29( פרק מט )סט, סע"ב ואילך(.
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החומרי  הוא הגוף  ולשון  עם  מכל  בחרת 
העולם".  אומות  לגופי  בחומריותו  הנדמה 
דברים  בין  דוקא  לומר  שייך  בחירה  שכן30: 
שוים זה לזה )בענין המבוקש(; בדברים שאין 
משותפות  תכונות  שוים,  צדדים  שום  להם 
או  מקומות  בשני  נמצאים  הם  לשניהם, 
בשתי דרגות שונות, אין מתאים לומר הלשון 
בחירה, שכן תלוי מה רוצים והיכן נמצאים, 
נמצא  )ורצונו(  שהבוחר  או  וממה־נפשך: 
"במקומו" של הדבר הראשון, או "במקומו" 

של הדבר השני.

בבחירה – זה שהוא בוחר באחד מהם )ולא 
רק  אלא  כלשהו,  טעם  בגלל  זה  אין  בשני( 
משום שכך בחר. אם הוא בוחר דבר מסויים 
גם  זו   – שבדבר(  המעלה  )בגלל  טעם  בגלל 
אינה בחירה אמיתית, בחירה חפשית – היות 
והטעם פועל נטי' אשר מכריחה אותו לבחור 
חפשית(  )בחירה  אמיתית  בחירה  זה;  דבר 
היא כאשר אין בה שום טעם ושום נטי' כו', 

בחירתו היא אך ורק משום שכך הוא רוצה.

רק  לומר  שייכת  אמיתית  בחירה  ולכן 
בנוגע לגוף ה"נדמה בחומריותו לגופי אומות 
העולם": כאשר מדובר על נשמתו של יהודי 
– אין שייך לומר "ובנו בחרת", שהרי לנשמה 
היהודית, שהיא "חלק אלוקה ממעל ממש"31, 
להבדיל,  העולם  לאומות  דמיון  שום  אין 
בחירה.  הלשון  זה  על  מתאים  אין  וממילא 
ועד"ז בכללות – כאשר מדובר על בנ"י כפי 
העולם  עניני  מכל  למעלה  נמצאים  שהם 
הלשון  לומר  שייך  לא  גם   – העולם  ואומות 
בחירה. דוקא על גוף היהודי, הנמצא למטה 
שייך   – אוה"ע  לגופי  ו"נדמה"  העמים,  בין 
הענין של "ובנו בחרת", "בך בחר ה' אלקיך 
להיות לו לעם סגולה מכל העמים )דוקא("32, 

30( ראה גם לקו"ש חכ"ג ע' 219. סה"ש תשמ"ז – 
שיחת ש"פ ראה ס"ד.

31( איוב לא, ב. תניא רפ"ב.
32( ואתחנן ז, ו. ועד"ז בפ' ראה יג, ב.

"אתה בחרתנו )דוקא( מכל העמים"33.

"גוף  הוא  התניא  לשון  דיוק  מזה:  ויתירה 
אוה"ע",  לגופי  בחומריותו  הנדמה  החומרי 
ולא "גוף הגשמי הנדמה בגשמיותו" – שכן: 
)גם(  הוא שונה  היהודי  הגוף הגשמי של  גם 
בגשמיותו מגופי אוה"ע )מצד זיכוך הגוף )דם 
ושתי'  האכילה  כשרות  ע"י  הנעשה  ובשר( 
)הנעשים דם ובשר כבשרו34(, וכיו"ב(, במילא 
אין שייך על זה בחירה אמיתית, כי בזה שונה 
החומרי  ב"גוף  דוקא  מהאינו־יהודי;  היהודי 
הנדמה בחומריותו לגופי אוה"ע" – שחומריות 
הענין,  ]כפשטות  תחתונה  הכי  הדרגא  היא 
והנברא  היסוד  העפר,  מיסוד  הוא  שחומר 
הוא  ולכן  עלי'35[,  דשין  והכל  תחתון,  הכי 
הנה   – אוה"ע"  לגופי  )בחומריותו(  "נדמה 
מכל  בחרת  "ובנו  הי'  ובזה(  )זקוקים  זה  על 
עם ולשון", בחירת הקב"ה שלמעלה מטעם 

ודעת ב"גוף החומרי" של יהודי.

של  ומזלות  שהכוכבים  שייך  לא  ]ולכן 
הינם  אוה"ע  גם  הרי  כך:  על  ישאלו  אוה"ע 
וצריכים  בנ"י(  )כמו  הקב"ה  של  ברואיו 
)כולל  הנבראים  ככל  מהקב"ה  מזונם  לקבל 
היתה  זה  הלעומת  שטענת  כפי  ועד  בנ"י(, 
"הללו עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז"36 – מדוע 
א"כ נבדלים בנ"י? כי "ובנו בחרת מכל עם 
שיש  במקום  דוקא  היא  שבחירה  ולשון", 
דמיון בין שני דברים, והוא בוחר באחד מהם, 

בלי שום טעם[.

מזה מובן, שזה שישראל הם "ראשית" של 
הבריאה אין זה רק בנוגע לנשמה )המובדלת 
מהעולם( אלא גם בנוגע לגוף. ואדרבה: בגוף 
לגופי  בחומריותו  הנדמה  יהודי  של  החומרי 

33( נוסח תפלת יו"ט.
34( ל' התניא פ"ה )ט, סע"ב(.

35( ראה ב"ר פמ"א, ט ובמ"כ שם. וראה תו"א ויגש 
מג, סע"ד.

יד,  בשלח  )מכילתא  ע"ב  ריש  קע,  זח"ב  ( ראה  36
כח(. ועוד.
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לבנ"י  שיש  המעלה  לגבי  עילוי  יש  אוה"ע 
תכונותיהם  מצד  או  נשמתם  )מצד  מצ"ע 
וגופם הגשמי כו'( – היות ודוקא בו מתגלית 
היא  אמיתית  ובחירה  הקב"ה,  של  בחירתו 
וסיבה  עילה  לו  )שאין  ומהות37  בעצמות  רק 

שקדמה לו ח"ו38(.

בנוגע  שזה  כפי  ובדוגמת  שמעין  וי"ל 
כמו"כ  הראשון(,  לישראל )ה"ראשית" 
 – השני(  לתורה39)ה"ראשית"  בנוגע  הוא 
ששלימות התורה היא דוקא כפי שניתנה כאן 
היא40,  בשמים  לא  שהתורה  ובאופן  למטה, 
בהכרעת  דוקא  תלויים  התורה  דיני  ופסקי 
שהתורה  ועד  בנ"י41.  של  הגשמי  השכל 
בדברים  שנתלבשה  עד  כו'  וירדה  "נסעה 
מצוות  רוב  שהן  הזה  עולם  וענייני  גשמיים 
אותיות  ובצירופי  והלכותיהן  ככולם  התורה 
גשמיות בדיו על הספר כו'"42; וכאשר התורה 
העצמית,  מעלתה  מתגלה   – למטה  נמצאת 
ובלשון הפיוט43: "טוב סחרה מכל סחורה מפז 
ומפנינים יקרה", שגם כפי שהתורה נמצאת 
סחרה  "טוב  כי  רואים  הסחורה",  ב"עולם 
אסור  התורה  ושלימוד  כו'",  סחורה  מכל 
לגוף  בנוגע  לעיל  המדובר  ע"ד  לאוה"ע44, 

החומרי של היהודי

37( ראה לקו"ש חכ"ג ע' 219. וש"נ.
38( ראה תניא אגה"ק ס"כ )קל, סע"א ואילך(.

בתורה  הבוחר  ההפטרה:  ברכת  מנוסח  ( להעיר  39
)"על שם ודעת מחרוץ נבחר" )משלי ח, י( – אבודרהם 

סדר שחרית של שבת ופירושה( כו' ובישראל עמו.
40( נצבים ל, יב.

41( ראה ב"מ נט, ב. שבת פט, א. שמו"ר פט"ו, ב. 
טומאת  הל'  לרמב"ם  כס"מ  )וראה  א  פו,  ב"מ  וראה 

צרעת ספ"ב(.
42( תניא פ"ד )ח, ב(.

43( "שישו ושמחו בשמח"ת'.
44( עד שעכו"ם שעוסק בתורה ה"ז היפך מציאותו, 
"חייב מיתה" )סנהדרין נט, רע"א. רמב"ם הל' מלכים 
פ"י ה"ט(, ו"לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבד" 

)רמב"ם שם(.

]אך עם חילוק עיקרי בין תורה וישראל45: 
שהתורה, גם כפי שירדה למטה היא נשארת 
יש  הוא  היהודי  גוף  משא"כ  בקדושתה46, 
נברא גשמי וחומרי; ולאידך – ה"ובנו בחרת" 
)בחירת העצמות( היא דוקא בגוף הגשמי של 
היהודי, שמחשבתן של ישראל קדמה אפילו 
בבחירת  תנאי  אינה  התורה  )ולכן  לתורה47 

העצמות בגוף(48[.

חז"ל על  מובן החידוש בפירוש  ד.  עפ"ז 
שנקראת  התורה  "בשביל   – "בראשית" 

ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית":

שהתורה  לא   – הוא  בזה  החידוש  עיקר 
)מצ"ע(,  בעצם  "ראשית"  הינם  וישראל 
שגם   – אלא  מהבריאה,  לגמרי  למעלה 
לגוף  עד  הבריאה,  בתוך  נמצאים  שהם  כפי 
החומרי של היהודי, מתגלה שהם "ראשית" 

כל הבריאה )שבשבילם נברא העולם(.

וזהו התיווך בין שני הפירושים ב"בראשית" 
שנקראו  וישראל  ותורה  הבריאה,  )ראשית 
שתורה  שזה   – מהבריאה(  שלמעלה  ראשית 
)ראשית(,  מהבריאה  למעלה  הם  וישראל 
ותורה  היות  עצמה;  מהבריאה  חלק  נעשה 
)"בראשית  מהבריאה  חלק  נעשים  וישראל 
ברא אלקים את השמים ואת הארץ" בפירושו 
ישראל(  )של  החומרי  שהגוף  עד  הפשוט(, 
"נדמה בחומריותו לגופי אוה"ע" )ולולי ענין 

45( ראה סה"מ תש"ה ס"ע 122 ואילך.
טומאה"  מקבלין  תורה  דברי  "אין  ( כמאחז"ל  46

)ברכות כב, א(.
47( ראה תדבא"ר "שני* דברים קדמו לעולם תורה 
וישראל ואיני יודע איזה מהם קודם, כשהוא אומר צו 
את בני ישראל דבר אל בני ישראל אומר אני ישראל 

קדמו".
 .61 ע'  ה'ש"ת  )סה"מ  בדא"ח  בכ"מ  מובא  כן   )*
ועד"ז סה"מ תש"ה ע' 121. ועוד( מתדבא"ר. ובתדבא"ר 
ד.  פ"א,  ב"ר  וראה  אחרת.  גירסא   — )פי"ד(  שלפנינו 
וראה סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע' 116 )לקמן ע' 69( ואילך 

)הערה 20; 24(.
48( ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 19־816.
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זו  בדרגה  ביניהם(  חילוק  שום  אין  הבחירה 
העולם  בכל  וניכר  נתגלה  )בבריאה(  גופא 

שהם "ראשית" של העולם )כפירוש הדרש(.

ולכן מקדים רש"י את הפירוש )"דרשוני"( 
"בשביל התורה כו' ובשביל ישראל" – כי לא 
העולם  למציאות  סתירה  זה  שאין  בלבד  זו 
אלא  ברא"(,  ב"בראשית  הפשוט  )הפירוש 
העולם  שלימות  מתבטאת  בזה  אדרבה: 
של  הכוונה  פנימיות  את  מגלה  וזה  עצמה, 
– שכל בריאת "את השמים  מציאות העולם 
מעלת  את  לגלות  בכדי  היא  הארץ",  ואת 
שתורגש  ועד  )ותורה(.  בישראל  הבחירה 
וישראל  שתורה  המעלה  בפשטות  בעולם 
הינם "ראשית" בערך לשאר חלקי הבריאה49.

ויש לקשר זה גם עם סיום פרשת בראשית 
)נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן50( – "ונח 
ה"ז  ה'  בעיני  חן  מצא  ה'":  בעיני  חן  מצא 
ענין  ע"ד  כו'51,  טעם  של  ענין  למעלה מכל 
את  "וגם  נח  שזכירת  הידוע  וע"פ  הבחירה. 
בראש  זכרונות  )בפסוקי  זכרת"  באהבה  נח 
נשמות  מעלת  עצם  "מצד  הינה  השנה( 
ישראל"52)למעלה מטעם ודעת כו'(, יש לומר 
"בראשית",  הפרשה  להתחלת  קשור  שזה 
זה  וכך  ראשית".  שנקראו  ישראל  "בשביל 
נתגלה בעולם – שבגלל ש"נח מצא חן בעיני 
ה'" הצילו הקב"ה מהמבול. ועד שזה גם הביא 
לעליונים  נייחא  נח"53,  נח  תולדות  ל"אלה 
ונייחא לתחתונים54, שגם בתחתונים )גשמיות 

וחומריות העולם( נעשה נייחא.

49( ראה תו"ח שבהערה 26 )ז, ג( שגם לפי פירוש 
יהי  כו'  וארץ  שמים  בריית  )"בראשית  בפרש"י  השני 
אור"( נרמז שזהו "בשביל התורה כו' ובשביל ישראל", 

שזהו"ע ד"ויהי אור" – אור דתורה ומצוות.
50( ספר יצירה פ"א מ"ז.

51( ראה לקו"ש ח"ה ריש ע' 46. וש"נ.
52( המשך תער"ב ח"א ע' תח.

53( ר"פ נח.
54( ב"ר פ"ל, ה. וראה גם זח"א נח, ב.

פירוש  עם  השייכות  גם  תובן  ה.  בזה 
הי'  "לא   – "בראשית"  על  הראשון  רש"י 
צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה 
לכם כו' ומה טעם פתח בבראשית משום כח 
גוים,  נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד  מעשיו 
לסטים  לישראל  העולם  אומות  יאמרו  שאם 
הם  גוים,  שבעה  ארצות  שכבשתם  אתם 
אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא 
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה 

להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו":

וישראל  שהתורה  לא   – הוא  בזה  החידוש 
נמצא  שזה  )כפי  מהעולם  למעלה  הינם 
בהדגשה במצוות התורה החל מ"החודש הזה 
אפילו  אלא  לישראל(,  דוקא  שניתנו  לכם", 
כפי שישראל נמצאים בעוה"ז הגשמי והחומרי 
אלקים"  "ברא  כולם  )שאת  אוה"ע  עם  יחד 
הקב"ה  של  הארץ  "כל  בחומריותם,  שווים 
ש"לסטים  לטענה  מקום  ויש  בשוה(,  היא" 
אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים", בהיותה 
להם"  נתנה  שהקב"ה"ברצונו  גוים"  "נחלת 
– שם נתגלה ש"אתה בחרתנו מכל העמים", 
נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד  מעשיו  ו"כח 
גוים", כי כשם שהקב"ה בחר בישראל, הוא 
גם בחר – "ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" – 
לתת את ארץ ישראל55, הארץ הנבחרת )מבין 

כל הארצות(56 לעמו הנבחר.

)ברצונו  לנו"  ש"נתנה  שבזה  ולהוסיף, 
באה  הגשמית,  ישראל  את ארץ  ובבחירתו( 
והחומרי,  הגשמי  בעוה'ז  בגלוי  ביטוי  לידי 
כפי  )גם  ישראל  בעם  הקב"ה  של  בחירתו 

שהם נמצאים בחומריות העולם(.

הפרשיות:  המשך  עם  גם  זה  לקשר  ויש 
סוס"ד(,  )כנ"ל  נח  ופ'  בראשית  פ'  לאחר 
מגיעים לפ' לך לך, שבה מסופר איך הקב"ה 
וממולדתך  מארצך  לך  "לך  לאברם  אומר 

55( ראה תו"ח שבהערה 26.
56( מכילתא בתחלתו.
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הגם  אראך".  אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית 
העולם  וחומריות  בגשמיות  נמצא  שאברם 
ה"ה   – אביך"  ו"בית  "מולדתך"  "ארצך",   –
"אל  וללכת  מזה  ולהפרד  לצאת משם  צריך 
לו אח"כ  נותן  והקב"ה  הארץ אשר אראך", 
ואת  הארצות  שבעה  )את  ישראל  ארץ  את 
וקדמוני57( כנחלת עולם58 עבור  הקיני קניזי 
בפירושו  גם  "אראך"  נעשה  ועי"ז  בנ"י. 
בעצמך",  אותך  ואגלה  "אראה  הפנימי59 – 
בערך,  שלא  הליכה  אצלו  שהיתה  שעי"ז 
את   – בבנ"י  בחירתו  ע"י   – הקב"ה  מגלה 
כאו"א  ושל  אברהם  של  האמיתית  מציאותו 

מישראל )מי הוא ומה הוא(.

שבת  של  העילוי  גם  מובן  הנ"ל  ע"פ  ו.  
כל  את  בתורה  קוראים  )כאשר  בראשית 
נמשכת  בה  ההנהגה  אשר  בראשית(,  פרשת 

הלאה:

בבנ"י  הנ"ל  המעלות  ששתי  לומר  יש 
למעלה  נשמתם(  )מצד  נמצאים  שהם  )כפי 
"אתה  מצד  בעולם  ומעלתם  מהעולם, 
בחרתנו"( מתבטאות )בכללות( בזמני השנה 
בהבדל בין חודש תשרי לשאר חדשי השנה: 
בחודש תשרי, המרובה במועדות, נמצא בגלוי 
מהנהגת  למעלה  הם  שבנ"י  איך  )בעיקר( 
)סיום  ושמח"ת  בשמע"צ  ובמיוחד  העולם, 
"יהיו  של  המצב  קיים  כאשר   – המועדים( 
ומלכא  "אנא  לזרים אתך"60,  ואין  לבדך  לך 
עם  בנ"י  שמחים  איך  ורואים  בלחודוהי"61, 
התורה, כשהם למעלה מכל הענינים; ובשאר 
בתוך  )בעיקר(  היא  העבודה  השנה  חדשי 

57( לך לך טו, יח ואילך.
עד  ולזרעך  אתננה  "לך  טו(  )יג,  לפנ"ז  ( כמ"ש  58

עולם".
ע'  ח"א  סה"ש תשמ"ט  וראה  ב.  יא,  לך  ( תו"א  59

39 ואילך.
60( משלי ה, יז. שמו"ר פט"ו, כג.

וראה   – ב.  רח,  זח"א  וראה  א.  לב,  זח"ג  ( ראה  61
סה"מ מלוקט ח"א ע' שסג. וש"נ.

העולם.

תשרי  חודש  של  )הסיום  בראשית  ובשבת 
משבת  החל  השנה  חדשי  של  וההתחלה 
המעלה  הענינים:  שני  ישנם  חשון(  מברכים 
של תורה וישראל כפי שהם "ראשית" בעצם 
של  "ראשית"  שהם  וכפי  מעולם(,  )למעלה 
אשר  הכח,  את  אז  מקבלים  ולכן  העולם. 
עוד טרם שיוצאים מחודש תשרי לעשות את 
העבודה בעולם, כל אחד בשליחותו הפרטית 
בחיי היום יום, קוראים בתורה "בראשית ברא 
שהכוונה  הארץ",  ואת  השמים  את  אלקים 
שנקראת  התורה  "בשביל  היא  ב"בראשית" 
ראשית"  שנקראו  ישראל  ובשביל  ראשית 
דשבת  ההנהגה  אשר  הכח  את  נותן  שזה   –
בראשית תמשך במשך כל השנה, שגם בתוך 
וחומריות  בגשמיות  דחול  בעובדין  העבודה 
העולם, תורגש המעלה של בנ"י כעם הנבחר 

"אתה בחרתנו מכל העמים".

ז.  ע"פ הנ"ל – שמעלת בנ"י כעם הנבחר 
שהם  כפי  דוקא(   – )ואדרבה  גם  בגלוי  באה 
מזה  יש   – והחומרי  הגשמי  בעוה"ז  נמצאים 
נפקא מינה בפועל, שהיא עיקר ויסוד באופן 
ובפרט  עבודתו,  את  לעשות  יהודי  צריך  בו 

בזמן הגלות:

מכיון שהכל – כל העולם – נברא "בשביל 
הגשמי  בעוה"ז  גם  מתגלה  וזה  ישראל", 
החומרי  בגוף  בחרת"  ש"ובנו  בזה  והחומרי 
לגופי  בחומריותו  "הנדמה  היהודי  של 
אוה"ע" – הרי מובן שבכל מעמד ומצב, בכל 
זמן ובכל מקום, אפילו במצב חומרי ביותר, 
בדרגת  בנ"י  נמצאים   – הגלות  בזמן  אפילו 
 – ואדרבה  הענינים,  מכל  למעלה  "ראשית" 
הנבחר,  העם  בהיותם  הכל,  נברא  בשבילם 
בהם בחר הקב"ה )שבבחירה זו אין שייך שום 

שינוי(.

של  המעלה  כל  מתבטאת  היתה  ]אילו 
הנשמה  במעלת  רק  כ"ראשית"  היהודי 
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 – אוה"ע  לגבי  וגופו  נפשו  תכונות  ובמעלת 
ובתנאי  במצב  רק  שזה  לומר,  מקום  אז  הי' 
של  במצב  לא  אך  בגלוי,  מאירה  שהנשמה 
כבזמן  הנשמה,  גילוי  על  והסתר  העלם 
עם  מכל  בחרת  ש"ובנו  מכיון  אך  הגלות; 
בחומריותו  הנדמה  הגוף החומרי  הוא  ולשון 

לגופי אוה"ע", הרי הבחירה קיימת תמיד[.

נמצאים  בנ"י  כאשר  שאפילו  מובן,  ומזה 
בגלות תחת שעבוד מלכיות, "מפני חטאינו 
גלינו מארצנו"62 – הנה הגם שאין רואים אז 
"ראשית"  בדרגת  היא  שהנשמה  איך  בגלוי 
הוא  בנ"י  של  והחומרי  הגשמי  הגוף  הרי   –
בדרגת "ראשית", בגלל בחירתו של הקב"ה 
בנ"י  שאין  בלבד  זו  שלא  מובן,  ולכן  בגוף. 
ח"ו  אוה"ע  של  השליטה  תחת  אז  נמצאים 
)לא רק מצד נשמותיהם אלא גם מצד הגופים 
שלהם63(, אלא אדרבה: )גם בזמן הגלות( הם 
כל  נבראו  ובשבילם  הבריאה,  כל  "ראשית" 
שגדלות  ]ועד  העולם.  חלקי  ושאר  אוה"ע 
כדאיתא64,  בבנ"י,  תלוי'  העולם  אומות 
ש"בכל דור ובכל זמן, אומה שישראל תחתם 

בגלות מתנשאת על כל הגוים"[.

ב"שעבוד  בנ"י  נמצאים  שבגלות  ואע"פ 
מלכיות"65, וישנו הציווי של "דינא דמלכותא 
דינא"66, ו"לא ימרדו באומות"67, אל תתגרה 
לא  הוא,  לכך  הטעם  הרי   – , וכיו"ב  בגוים68

62( נוסח תפלת מוסף דיו"ט.
63( ומה שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר ש"רק גופותינו 
נמסרו לגלות ושעבוד מלכיות" )שיחת ג' תמוז תרפ"ז 
– הפירוש בזה בנוגע  ובכ"מ(  – סה"מ תרפ"ז ע' קצו. 

־להענינים שבהם "דינא דמלכותא דינא" וכיו"ב, ובנו
גע לזה שבזמן הגלות חלק מהשפעת החסדים לישראל 

עובר להם באמצעות אוה"ע, כדלקמן בפנים.
מכילתא  ב.  יג,  חגיגה  וראה  א.  צב,  לך  ( תו"ח  64

בשלח יד, ה. זח"ב ז, א.
65( ראה ברכות לד, ב. וש"נ. ועוד.

אנציקלופדי'  בארוכה  וראה  וש"נ.  ב.  י,  ( גיטין  66
תלמודית בערכו )כרך ז ע' רצה ואילך(. וש"נ.

67( כתובות קיא, רע"א.

68( ראה פסחים קיג, א.

אוה"ע  מפני  ופחד  מורא  יש  שלבנ"י  בגלל 
הם  בנ"י  אדרבה:  שכן  ח"ו,  הגלות(  )בזמן 
אוה"ע,  נבראו  שבשבילם  "ראשית"  בבחי' 
אלא הפירוש בזה הוא, ע"ד הציווי "אל תצר 
)ועד"ז  מלחמה"69  בם  תתגר  ואל  מואב  את 
בנוגע לעמון70(, שאין זה )כאילו עצה טובה( 
בגלל שבנ"י צריכים לירא מהם )בגלל כוחם( 
בפסוק69  שמפורש  כפי  אלא  להם,  וזקוקים 
הטעם: "כי לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני 
לוט נתתי את ער ירושה". דהיינו, שכך קבע 
הקב"ה את הסדר, כשם ש"ברצונו נתנה לנו" 
את ארץ ישראל, כך "ברצונו נתנה להם" את 
"אל  ולכן  לבנ"י,  ולא  ומואב,  עמון  ארצות 

תתגר בם מלחמה"71.

ודינא  באומות  תתגרה  לאל  בנוגע  ועד"ז 
בגלל  זה  שאין  )וכיו"ב(,  דינא  דמלכותא 
פחד72 ח"ו, אלא משום שהקב"ה קבע וציוה 
שכן צריך להיות הסדר בזמן הגלות; אך מובן 
ופשוט שאין זה נוגע כלל וכלל בכך שישראל 
)גם בזמן הגלות( הם העם הנבחר, ה"ראשית" 

של כל העולם וכל אוה"ע.

דמלכותא  ש"דינא  לזה  שנוסף  דהיינו 
גשמיים  לענינים  בנוגע  רק  ה"ז  דינא" 
וארנוניות73  מיסים  ממונות,  )דיני  מסויימים 
ומצוות  וכיו"ב(, אך לא בנוגע לעניני תורה 
שעליהם יש הוראה ברורה בתורה74 ]ובלשון 

69( דברים ב, ט.
70( שם, יט.

71( ועפ"ז מובן מה ש"לא אסר להם על מואב אלא 
עמון  בבני  אבל  כו',  אותם  היו  מיראים  אבל  מלחמה 
נאמר ואל תתגר בם שום גרוי בשכר כו'" )פרש"י שם, 
ט(. וגם מה ש"עמון ומואב טיהרו בסיחון" )גיטין לח, 

־א( – כי האיסור הוא מפני ציווי ה' "אל תתגר בם מל
ועד  אותם",  היו  "מיראים  המותר  באופן  אבל  חמה", 

שאפשר לכובשם )ע"י סיחון(.
72( ולהעיר ממאחז"ל )ברכות ז, ב(: א"ר יוחנן משום 

רשב"י מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה כו'.
73( ראה שו"ע חו"מ סשס"ט ס"ח. שו"ע אדה"ז הל' 

גזילה וגניבה סי"ט. מקומות שבהערה הבאה.
שכן  )ושם,   83 ע'  תש"ג  השיחות  ספר  ( ראה  74
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לא  לגלות  נשמותינו  אדמו"ר75:  מו"ח  כ"ק 
גורשו ולשעבוד מלכיות לא נמסרו[ – הרי גם 
בנוגע לגופים וגשמיות )וחומריות( של יהודי, 
נשאר הוא תמיד "ראשית" ולמעלה מאוה"ע, 
בגלל  זה  אין  דינא"  דמלכותא  ש"דינא  וזה 
אלא  אוה"ע76,  וממשלת  שעבוד  תחת  שהוא 
בגלות  הסדר  את  הקב"ה  קבע  שכך  משום 

)"מפני חטאינו"(.

שמקבלים  לחסדים  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
לכן  ואשר  הגלות,  בזמן  אוה"ע  חסידי  ע"י 
צריכים להודות להם, עד ש"ודרשו את שלום 
 – שלום"77  לכם  יהי'  בשלומה  כי  גו'  העיר 
לחסדיהם  זקוקים  שיהודים  בגלל  זה  שאין 
חטאת"78;  לאומים  "חסד  דאדרבה:  ח"ו, 
שמסייעים  חסדים  מהם  מקבלים  וכאשר 
"חסד  זה  אין   – תומ"צ  בעניני  ליהודי 
לאומים", אלא חסד מהקב"ה )הממשיך זאת 
לבנ"י ע"י אומות העולם, משום שכך רוצה 
הקב"ה שיהי' הסדר בזמן הזה(, ובמילא אין 

זה "חטאת" ח"ו.

ח.  ולהוסיף, שהענין הנ"ל בשבת בראשית 
 – זו  בשנה  ובגלוי  בהדגשה  יותר  נמצא 
ה'תשנ"ב, אשר בנ"י ציינו אותה כר"ת: "הי' 
בכל"  ו"נפלאות  בה",  נפלאות  שנת  תהא 

)"בכל מכל כל"(79.

ויק"ר  וראה  הוא(.  ישראל, שתורה  בנוגע למנהג  הוא 
־ספל"ג, הובא בפרש"י דניאל ג, טז )בנוגע למסים ואר

נוניות(. ובבחיי ר"פ מטות )בנוגע לכל התומ"צ(.
קצו.  ע'  תרפ"ז  )סה"מ  תרפ"ז  תמוז  ג'  ( שיחת  75

ובכ"מ(.
76( כמ"ש "עבדי הם", "ולא עבדים לעבדים" )בהר 
ה'  )גבורות  מהר"ל  דברי  וכידוע  א(.  י,  ב"מ  מב.  כה, 
עצמית  מעלה  בנ"י  קיבלו  מצרים  שבגאולת  פס"א( 
דבני חורין, ואין המקרה דגלות שלאח"ז מבטל זה כלל.
77( ירמי' כט, ז. וראה אבות פ"ג מ"ב: הוי מתפלל 

בשלומה של מלכות כו'. ועוד.
78( משלי יד, לד. וראה ב"ב י, ב. וראה תניא ספ"א.

79( ראה סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 22 ואילך.

על  מורה   – פלאות80  נו"ן   – "נפלאות" 
שלימות בגילוי בחי' פלא, שאפילו פעם אחת 
פלא הריהו מובדל ומופרש מענינים אחרים, 
גם  ולהוסיף, שנ' קשור  נ' פלאות.  ועאכו"כ 

עם יובל שנים, הנקרא "עולם"81)נצחיות(.

ו"הי' תהא שנת נפלאות בה" מרמז, אשר 
נוסף ל"שנת אראנו נפלאות" בשנה שעברה 
– שבודאי נפעל בזה בשנה זו הענין ד"מעלין 
תהי'  זו  ששנה  זו  בשנה  נוסף   – בקודש"82 
)באופן של תהא – בהוייתה תהא83( "נפלאות 
בשנה,  פרט  רק  יהיו )לא  הנפלאות   – בה" 
בכל  בכל",  ו"נפלאות  השנה,  ענין  אלא( 

הענינים.

וי"ל שהגילוי של "נפלאות בה" )נפלאות 
גם  מתבטא  לגמרי(  ומופרשים  המובדלים 
)אשר  בישראל  הקב"ה  בחירת  של  בגילוי 
מכל  למעלה  פלא,  בבחי'  היא  בחירה 

הענינים, כנ"ל(.

הנפלאות  את  בגלוי  ראינו  שכבר  וכפי 
בשנה  לנפלאות  בהמשך   – זו  שנה  בתחילת 
שעברה – במיוחד בקשר לזה, שמדינה ההיא 
)רוסי'( מתירה ומסייעת לאלפי אלפי יהודים 
נוספים(,  )ולמקומות  ישראל  לארץ  לעלות 
אשר שם יכולים הם לחיות במלוא החפשיות 
בחייהם הפרטיים – גילוי מעלתם של ישראל, 

באופן שגם אוה"ע מכירים ומסייעים בזה.

בעולם  וההכרה  הגילוי   – אשר  ובהקדים, 
מתחזק  ישראל  של  במעלתם  אוה"ע  ושל 
ויותר  יותר  מתקרבים  כשאנו  לדור,  מדור 
יקויים  כאשר  והשלימה,  האמיתית  לגאולה 
"והלכו גוים לאורך"84, "והיו מלכים אומניך 

80( זח"א רסא, ב.
81( קידושין טו, א. מכילתא ופרש"י משפטים כא, ו.

82( ברכות כח, א. וש"נ.
ריש ע"ב.  יז,  א.  ט,  א. מגילה  יג,  83( ראה ברכות 

בכורות ד, ב. ובכ"מ.
84( ישעי' ס, כג.
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ושרותיהם מניקותיך"85, וכו'.

גם   – הדורות  במשך  הרי  לזה,  וכהכנה 
בזמן הגלות – מצינו שאפילו אוה"ע מכירים 
בכו"כ  כנראה  הנבחר.  הם העם  בכך שבנ"י 
בזבחים86,  הגמרא  ]לדוגמא:  חז"ל  מדרשי 
לבוש  יהי'  שיהודי  סייע  מאוה"ע  שמלך 
"לכבוד ולתפארת", "אקיים בך והיו מלכים 

אומניך", ועוד[.

לבנ"י  קוראים  שאוה"ע  גם,  וכידוע 
 – ביניהם(  מדברים  הם  כאשר  )גם  בלשונם 

"העם הנבחר".

בדורות האחרונים87,  יותר  עוד  נוסף  ובזה 
)ועוד  הברית  ארצות  במדינת   – ובמיוחד 
מדינות(, אשר היא מדינה של חסד, המתירה 
הנפש  מנוחת  מתוך  עבודתם  לעשות  לבנ"י 
בזה,  להם  מסייעת  ועוד  הגוף,  ומנוחת 

ומסייעת לבנ"י בארץ ישראל וכו'.

בשנים  יותר  עוד  נוסף   – גופא  ובזה 
האחרונות, ובפרט בשנה שעברה )שנת אראנו 
נפלאות( ובתחלת שנה זו )שנת נפלאות בה( 
– בנוגע להיתר היציאה והסיוע דמדינה ההיא 

בעליית אחינו בנ"י לארץ ישראל, כנ"ל.

ע"י  נסללה  זה  בכל  שהדרך  לומר  ויש 
הדורות  במשך  ישראל  גדולי  של  הפעולות 
עם אוה"ע, ובמיוחד – של רבותינו נשיאינו 
בעניני  שהתערב  הזקן,  מאדמו"ר  ]מתחיל 
של  בנצחונו  השתדלותו  כידוע  העולם, 
אלכסנדר על נפוליון לטובת בנ"י )ברוחניות(. 
במדינה  בנ"י  טובת  נעשתה  שעתה  וי"ל, 
ההיא גם בגשמיות, ע"י סיוע המדינה ההיא 

שיהודים ייצאו משם, כנ"ל[.

85( שם מט, כג.
86( יט, רע"א.

נשיאינו  רבותינו  עם  סיפורים  כמה  ( וכידוע  87
שאוה"ע חלקו להם כבוד )ראה לדוגמא בנוגע לאדמו"ר 

מהר"ש – סה"מ מלוקט ח"ד ע' כו(.

ויהי רצון, שיתוסף בזה עוד יותר ועוד יותר 
באופן דמוסיף והולך ואור, עד שיתבטלו כל 
ובהכרת  לבנ"י  החסד  בהשפעת  ההגבלות 
ארץ  על  ובבעלותם  ישראל  של  מעלתם 
בזמן  גם   – מישראל  לכאו"א  ]אשר  ישראל 
בהתאם  ישראל[88,  בארץ  חלק  יש   – הזה 
מעשיו  "כח  פרשתנו:  בריש  רש"י  לדברי 
שאם  גוים,  נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד 
אתם  לסטים  לישראל  העולם  אומות  יאמרו 
אומרים  הם  גוים,  שבעה  ארצות  שכבשתם 
להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה 
ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם 
וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו" ]וכפי שהכריזו 
בימים אלו ממש באסיפה של אוה"ע, שארץ 
ישראל ובמיוחד חברון, שייכת לבנ"י, ככתוב 
הם  גם  אשר  ב"בייבעל",  ובלשונם  בתורה, 

מחשיבים אותו כספר קדוש[.

כמה  עד  בפשטות  מובן  הנ"ל  מכל  ט.  
שהתפרסמה  ההכרזה  בתכלית  מושללת 
צריכים  ישראל  בארץ  שבנ"י   – לאחרונה 
להכנע ללחץ של אוה"ע בקשר לארץ ישראל 
)בנ"י(  והם  היות  בגלל אל תתגרה באומות, 
ותלויים  אוה"ע  של  השליטה  תחת  נמצאים 
בחסדיהם, ועד – יתרה מזה: שההצלה והקיום 
של בנ"י בארץ ישראל )היתה( תלוי' באוה"ע, 

ר"ל היל"ת!...

לכל לראש )א(: ר"ל לומר שהקיום דבנ"י 
הוא בספק ר"ל היל"ת. עם ישראל הוא נצחי 
היות והם עם ה' והקב"ה הינו נצחי )כמ"ש89 
"אני ה' לא שניתי ואתם בנ"י לא כליתם", 

ועוד, ועוד(.

שנית )ב(: כאו"א מישראל יודע בפשטות, 
היא:  כולה  התורה  כל  ופתיחת  שהתחלת 
"בשביל  ע"ז:  מפרש  ורש"י  "בראשית", 

88( ראה לקו"ש ח"כ ע' 309. ס' השיחות תשמ"ט 
ח"ב ע' 442. וש"נ.
89( מלאכי ג, ו.
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ישראל  ובשביל  ראשית  שנקראת  התורה 
שנקראו ראשית"!

אוה"ע  שלא  ממש,  בפשטות  איפוא  מובן 
הם בעה"ב על בנ"י ר"ל!

כל  של  והפתיחה  ההתחלה  שזוהי  והיות 
התורה – הן תורה שבכתב והן תורה שבע"פ 
עם  יחד  שניתנה  תושב"כ  של  )"פירושה" 
תורה שבכתב90( שזה כולל "כל מה שתלמיד 
שנלמדה  התורה  לחדש"91,  עתיד  ותיק 
ונתוספה אצל בנ"י במשך כל הדורות – הרי 
שנקראת  התורה  בשביל  ש"בראשית,  מובן, 
ראשית",  שנקראו  ישראל  ובשביל  ראשית 

זהו יסוד בכל התורה כולה.

שכל  מזה  וק"ו  ובמכ"ש  בפשטות,  ]כמובן 
הוא   – בתורה92  סדר  גם   – שבתורה  ענין 
בתכלית הדיוק, עאכו"כ בנוגע ל"בראשית", 
כל  של  שהתחלה  התורה.  כל  של  ההתחלה 
דבר, אפילו בלשון בני אדם, היא בדיוק הכי 

גדול, עאכו"כ בתורה93[.

– נעמד יהודי להכריז בפומבי  זה  ולמרות 
באו  אשר  מישראל  עשיריות  כו"כ  לפני 
לשמוע "תורה" – שקיומם של ישראל תלוי 

באוה"ע!...

עתה  בבואנו  יותר  חזקה  בדבר  הפליאה 
מהימים טובים של חודש תשרי כאשר בנ"י 
"אתה  בתפילותיהם  פעמים  כמה  אמרו 

בחרתנו מכל העמים"!

שאף   – בפשטות  הוא  הדבר  כך  כדי  ועד 

90( הקדמת הרמב"ם לספר היד בתחלת ה.
ה"ד.  פ'ב  פאה  ירושלמי  ב.  יט,  מגילה  ( ראה  91
הערות   252 ע'  חי"ט  בלקו"ש  הנסמן  רפמ"ז.  שמו"ר 

21־20.
92( ראה הנסמן בלקו"ש חכ"ד ע' 629 בהערה.

)"פתח  בבראשית  התורה  שפתיחת  ( ובפרט  93
־בבראשית"( חידוש היא, ד"לא הי' צריך להתחיל התו

רה אלא מהחודש הזה לכם כו'" )פרש"י ר"פ בראשית(.

אחד לא חשב ע"כ שיש צורך להבהיר זאת. 
ובפרט ליהודי...

הם  שבנ"י  בכך  מכירים  אוה"ע  אפילו   –
דבר  זה  הי'  הדורות  ובמשך  הנבחר.  העם 
היו  שבהם  בדורות  שאפילו  עד  הפשוט. 
המשכילים  )כבזמן  כו'  והסתרים  העלמות 
סמיכה  לו  שיש  רב  נעמד  הי'  לא  וכיו"ב(, 

ומכריז דבר כזה!

באומות  תתגרה  אל  של  ה"טענה"  ו)ג( 
לה  אין   – מאוה"ע  שמקבלים  והחסדים  וכו' 
שאל  ופשוט,  מובן  כי  כלל,  לזה  שייכות 
כלל  ח"ו  נוגע  זה  אין  וכו'  באומות  תתגרה 
ול"אתה  ישראל"  בשביל  ל"בראשית  וכלל 

בחרתנו" – וכמדובר לעיל )ס"ז(.

בפשטות,  מובן  הרי  )ד(:  ועיקר  ועוד 
לא   – התומ"צ  קיום  אודות  מדובר  שכאשר 
ועאכו"כ  וכו'.  תתגרה  אל  ע"ז  לומר  שייך 
נפשות  פיקוח  על  מדובר  כאשר   – בנדו"ד 
הדין  כפסק  השטחים,  החזרת  בעקבות 
בשולחן ערוך אורח חיים סימן שכט )כמדובר 
כמ"פ(, ש"נכרים שצרו על עיירות ישראל . 
. אם באו על עסקי נפשות . . ואפילו עדיין 
לא באו אלא ממשמשים לבוא יוצאים עליהם 
 .  . השבת  את  עליהם  ומחללים  זיין  בכלי 
ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצין לבוא 
ותבן מחללין עליהן את  אלא על עסקי קש 
ומשם תהא הארץ  העיר  ילכדו  השבת שמא 

נוחה ליכבש לפניהם".

דוד  אפילו  בדבריו.  שיחזור  רצון  ויהי  י.  
]ועאכו"כ  יבין"  מי  "שגיאות  אמר94  המלך 
שלא יגדילו את הטעות, ע"י אמירת פירושים 
וביאורים וכו' היפך האמת, והרי בין כך ובין 
כך זה לא יעזור, ורק יגרע, שכן "אמת מארץ 

תצמח"95[.

94( תהלים יט, יג.
95( שם פה, יב.
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לדבר  יצטרכו  לא  בכלל  אשר  ועיקר  ועוד 
בשלילת ענינים כאלו, ומכאן ולהבא ידברו רק 

בשבחם ומעלתם של כל אחד מישראל,

ובמיוחד – ע"י שהם מוסיפים בלימוד התורה 
בשיעורי   – ובמיוחד  כולל  המצוות,  וקיום 
חת"ת, ר"ת חומש תהלים תניא )כרגיל להזכיר 
על כך בזמן שמתחילים ללמוד תורה מתחלתה 

בשמחת תורה(,

ועוד והוא העיקר: שיתוסף בהכרת כל העולם 
 – ישראל  של  ושבחם  במעלתם  אוה"ע,  כולל 
"בראשית בשביל ישראל", וכן – שארץ ישראל 
שייכת לעם ישראל, ועד – שלימות הגילוי בזה, 
לז'  נוסף  כאשר  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
הארצות יהי' לנו גם את קיני קניזי וקדמוני96,

ותיכף ומיד ממש, בשבת בראשית הי' תהא 
שנת נפלאות בה – גילוי נפלאות הקב"ה, עד 

96( פרש"י לך לך טו, יט. ועוד.

לעיקר הנפלאות – "כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות"97, בגאולה האמיתית והשלימה 

ע"י משיח צדקנו,

ונכנסים מיד ל"אלה תולדות נח נח", נייחא 
 – מכן  ולאחר  לתחתונים,  ונייחא  לעליונים 
אביך  ומבית  וממולדתך  מארצך  לך  ל"לך 
אל הארץ אשר אראך", שכל בנ"י – גם אלה 
חסידות  אבות  ]כולל  בחו"ל  לע"ע  הנמצאים 
חב"ד – אדמו"ר הזקן, אדמו"ר האמצעי והצמח 
ו"בית  "מולדתך"  ב"ארצך",  )הנמצאים  צדק 
וכל  ליובַאוויטש(,  ניעזשין,  הַאדיטש,  אביך"; 
שבכל  ובנ"י  הצדיקים  וכל  נשיאינו  רבותינו 
הדורות[, הולכים לארץ הקודש, לירושלים עיר 
הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי, 

לקדש הקדשים, ותיכף ומיד ממש.

97( מיכה ז, טו.





לזכות

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א

לזירוז התגלותו בפועל ממש יה”ר 
שיראה רוב נחת מבניו תלמידי התמימים, 

ומשלוחיו, חסידיו ומקושריו, וכלל 
ישראל ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו 

וישמיענו תורה חדשה מפיו בגאולה 
האמיתית והשלימה תיכף ומי”ד ממ”ש!

.

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד






















