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 בס"ד

 פתח דבר
 1"היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו זה"

בשבח והודי' להשי"ת, הננו שמחים להגיש לפני קהל אנ"ש והתמימים שי',  
גליון העשרים ואחד מאת תלמידי ישיבת תומכי  2קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה"

"העשירי  -א שבט י"-תמימים ליובאוויטש סניף קווינס, היוצא לאור לכבוד יום הבהיר יו"ד
שבעים שנה לנשיאות כ"ק , ודכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ילולאליום הה – 3יהי' קודש"

 .אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ידוע גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידו"ת בכלל, ומפורסם הוראת כ"ק 
 לכתוב חידושי תורה ולהדפיסם בקובצים 4אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכו"כ הזדמנויות

 .ובספרים המיוחדים לזה

משנה תוקף קיבל הדבר עקב הימצאנו בתקופה שהגדיר כ"ק אדמו"ר מלך 
ת המשיח שליט"א, "על סף ימות המשיח ממש", שבה הרבה לדבר אודות חשיבות כתיב

 .הערות וחידושי תורה, ושהוצאתם לאור ממהרת ומזרזת את ביאת משיח צדקנו

הוראה למעשה בפועל שהזמן גרמא היא : "שה5ובלשונו הק' בש"פ נשא ה'תנש"א
בהכנה )מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא." 

התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמתחדשים  –ובפשטות 
 6חידושים בתורה, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לפעולה  על הזולת, "העמידו תלמידים הרבה"

וע ש"כל איש ישראל יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות כיד
התחדשות  –כולל ובמיוחד  7הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש נשמתו ומחוייב בדבר",

והוספה בלימוד והפצת פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות, מעין ודוגמא ו'טעימה' 
ים זכו"(, שלכן עי"ז מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מתורתו של משיח )"טועמי' חי

 ".מלכא משיחא

רות בהתאם לזאת, יצאו לאור על ידינו קובצים פנימיים המכילים כל טוב הע
נהלה של שלוחים, וחברי ה ,וביאורים בכל חלקי התורה, מפרי עמלם של תלמידי התמימים

 ישיבתנו הק'.

_____________ 
 קפי' של כ"ק אד"ש. - תהלים פ' קיח, פסוק כד 1
 ואילך(. 82לשון הזהר, ח"א יב, ב. וראה שיחת ש"פ לך לך ה'תשנ"ב )סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע'  2
 בחוקותי כז, לב. ולהעיר שהמאמר 'באתי לגני' תש"כ מיוסד בעיקר על סעיף העשירי של 'באתי לגני' השי"ת. 3
 ואילך(. 561ש"פ במדבר, ערחה"ש, ויום ב' דחה"ש ה'תנש"א )סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' ראה שיחות  4
 .597סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'  5
 אבות פ"א, מ"א. 6
 תניא אגה"ק סי' כו. וראה הל' תלמוד תורה לאדה"ז פ"ב ה"ב. 7
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ה ליו"ד שבט, ראינו לנכון לתת אי לזאת ובעמדינו תחת רושם ימי ההכנ
התבטאות לרגשים נעלים אלו ע"י הדפסת קובץ מיוחד, בהתאם למה שאמר כ"ק אדמו"ר 

: 8מלך המשיח שליט"א בש"פ בא ה'תש"נ )בקשר עם ההכנות ליו"ד שבט(, וזלה"ק
ך הויבט זיך ָאן פון תורה  ז יעדער זאַֹ לד אַֹ ז אין תורה עצמה זָאל מע איז כדאי –"וויבא ַֹ ן אַֹ

כן אַֹ "מוסד" חדש  רויסגעבן קובצי חידושי תורה, בנגלה ובחסידות, ובפרט  –מאַֹ דורך אַֹ
 ".בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו

ובץ וך קאשר על כן קבצנו, ליקטנו, וביררנו הערות וביאורים אלו, ואספנום לת
יח ך המשאחד, והוספנו גם כמה פלפולים, והדפסנום בתור שי לכבודו של כ"ק אדמו"ר מל

 .י"א שבט-שליט"א, לקראת בוא יום הגדול והקדוש יו"ד

* * * 

"דבר  –כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  –בראש הקובץ הבאנו 
ז "מלכות", חלק משיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב, המבאר שדוקא נשיא בישראל יש לו כח  אַֹ

לס אַֹ נשמה בגוף בעוה"ז הגש ין זמן ון אמי והחומרי אווי אַֹ איד לעבט "כל ימי חייך" אַֹ
ז די שלימות פו  אות איזן נשיהגלות, ָזאל ער... שטיין אין אַֹ מצב פון ימות המשיח". "אַֹ

יוב חדער  פארבונדן מיט דעם מספר פון שבעים שנה דוקא...". וע"פ מה שכתוב בס"ג "ע"ד
ר אידן דעיע הקדימה בלימוד התורה בענינים שהזמן גרמא, ויש לומר אז עד"ז איז בנוגע צו

 פשטות,גרמא", מובן ב שלוובפרט בקשר מיט זיין לימוד התורה אין די ענינים שהזמן 
ד ד ללמולנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א( יש חיוב מיוחשבעים שנה שבשנה זו )

  שיחה זה.

ובמדור הראשון הבאנו, כנהוג לאחרונה, מדור מיוחד של הערות וביאורים בעניני 
"הלכתא למשיחא," בפרט בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משיח וגאולה 

מעין ודוגמא  -( של נשיא דורנו 10: "בפרט בתורתו )מאמרים ולקוטי שיחות9כלשונו הק'
והכנה ללימוד תורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא"...". זאת בעקבות ה'שטורעם' 

חשיבות הלימוד ועיסוק בנושאים  המיוחד שעשה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענין
 , לפעול התגלות וביאת המשיח והגאולה בפועל ממש".11"אלו אשר זאת היא "הדרך הישרה

 –בין ההערות גם נמצא כו"כ ביאורים בשיחות ומאמרים דשנות הנפלאות 
נ"ב, וזאת, ע"פ המבואר בשיחות ואגרות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ע"ד -תנש"א

ד בשיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע האחרונים. ובל' הק' "הלואי חשיבות הלימו
היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ואפי' בשיחותיו, 

בנוגע לתורתו  13. ואנן חסידים נעני' אבתרייהו12ובפרט משנת השי"ת והשנה שקדמה לה"

_____________ 
 .272סה"ש ה'תש"נ ח"א ע'  8
 .501סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'  9

 שיחות' הוא ספר מיוחד לכ"ק אד"ש מה"מ. וכידוע הדיוק בזה, ש'לקוטי  10
 ומסביר שהוא הדרך ה"קלה ומהירה". 11
 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד עמ' כד. 12
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, ובהם נמצא הדרכה ודרכי פעולה עד 14וארנט"שלו )לע"ע(, שבהם "דער רבי האט אלץ באו
 .ביאת המשיח שיהי' תיכף ומיד ממ"ש

* * * 

, 15ויש לציין שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי יבין"
ומבקשים מכל הקוראים לשלוח תגובות והערות וכו' למערכת ע"מ להדפיס אותם בל"נ 

 .בקובץ הבא

"ל ב בהוהתמימים שי', שנתנו מזמנם והשקיעו מרץ רתודתינו נתונה לכל תלמידי 
 .קובץ זה, ויהי' משכורתם שלימה להם מן השמים בכל עניניהם

ונחתום בתקוה ובבטחון, שבזכות ההתעסקות וההוספה בתורה, נזכה בקרוב ממש 
, ונזכה שוב לחזות ב"אור פני מלך חיים", "ולא 16לקיום היעוד "מלאה הארץ דעה את ה'"

 18"תורה חדשה" –, וישמיענו נפלאות מתורתו 17מוריך והיו עניך רואות את מוריך"יכנף עוד 
ש"מאתי תצא", בהיגלות מלכינו משיחנו לעין כל, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד 

 .ממש

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 "מערכת "לאפשא לה

 ימות המשיח, 
 דותינו(,פנת שהא תי' הט, ה'תש"פ )י"א שב -ימים הסמוכים ליו"ד 

 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,
 קווינס, נ.י.

 

 

                                                                                                                            
 40(. וראה ד"ה ואתה תצוה ה'תשמ"א הערה 497)סה"ש ח"ב עמ'  67ראה גם שיחת ש"פ תזו"מ תנש"א הע'  13

א עצמו שלק מדעתו דינו של חבירו, פוסק דין ל"שלאחרי שהאדם פוס –בענין לשון המשנה "דין וחשבון״ 
 מדעתו".

 .512ראה לקו"ש ח"ב ע'  14
 תהילים יט, יב. 15
 ישעי' יא, ט. 16
 ישעי' ל, כ. 17
 ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג. 18
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א. אויף „ואלה שמות בני ישראל ה־  
באים מצרימה"1 שטייט אין מדרש2 „על 
שם גאולת ישראל נזכרו כאן"3. און דער 
יעדער  ווי  מסביר  דערנָאך  איז  מדרש 
שם פון די „בני ישראל" )די י"ב שבטים( 

איז פַארבונדן מיט דער גאולה.

אין  ביאור:  ַא  גלייך  זיך  פָאדערט 
בפשטות  זיך  רעדט  מצרימה"  „הבאים 
גלות  אין  אידן  פון  ירידה  דער  וועגן 
אין  דערציילט  ווערט  עס  ווי  מצרים, 
המשך הכתובים והפרשיות, און ערשט ַא 
די  געווען  איז  זה  לאחרי  זמן  ריבוי 
ניט  זיך  )ווי עס רעדט  גאולה ממצרים 
אין אונזער פרשה, ניט אין פרשה של־
אחרי' )— וארא( נָאר באמצע פרשה של־
אחרי' )אין פ' בא((; ווי זָאגט דער מדרש 
ַאז „על שם גאולת ישראל נזכרו כאן"4, 
פון  פַארקערט  ּפונקט  איז  דָאס  ווָאס 
„הבאים מצרימה" וועגן ווָאס עס רעדט 

זיך „כאן"?!

די  ַאז  צווייטן מדרש שטייט5,  ַא  אין 
גאולה ממצרים איז געווען „בשביל . . 
שלא שינו את שמם, ראובן ושמעון נחתין 
ראובן ושמעון סלקין". ווָאס עפ"ז קען 
מען זָאגן ַאז אין „ואלה שמות בני ישר־

1( ריש פרשתנו.

2( שמו"ר פרשתנו פ"א, ה.

3( „הוקשה לו שכל פסוקים אלו מיותרים שהרי 

ודורש  ויגש,  ויצא  בסדר  מפורשים  כבר  שמותם 

שלכך הוזכרו בריש ספר זה שמדבר בגאולת ישר־

אל ממצרים כו'" )פירוש מהרז"ו שם(.

4( להעיר שכל הספר נקרא „ספר ואלה שמות 

ה(.  )ב"ר פ"ג,  יצאו ישראל מאפילה לאורה"  שבו 

ובלשון הרמב"ן )ס"פ פקודי(: „ספר הגאולה".

5( ויק"ר פל"ב, ה. וש"נ.

אל הבאים מצרימה" איז בהדגשה אויך 
זיינען  אידן  וועלכן  צוליב  זכות  דעם 
שינו  )„שלא  מצרים  פון  געווָארן  נגאל 
את שמם"(. און דָאס איז קיין סתירה ניט 
„הבאים  אין  הפשוט  פירוש  דעם  צו 
מצרימה" )די ירידה אין גלות(, ווייל דָא 
פַארווָאס  טעם  אויפן  רמז  ַא  נָאר  איז 
געווָארן  נגאל  דערנָאך  זיינען  אידן 
ממצרים — ַאז במשך הגלות, ָאנהויבנדיק 
פון תחלתה ווען ס'איז געווען „הבאים 
מצרימה", איז „ואלה שמות בני ישראל", 
לויטן  משא"כ  שמם";  את  שינו  „שלא 
ניט  אויס,  קומט  הנ"ל  מדרש  ערשטן 
בלויז ַאז בשביל „ואלה שמות בני ישר־
אל" קומט די גאולה ַא משך זמן לאחרי 
נָאר  און צען שנים,  צוויי הונדערט  זה 
נָאכמער — די שמות עצמם נזכרו כאן 
„על שם גאולת ישראל", ד.ה. ַאז „ואלה 
שמות בני ישראל הבאים מצרימה" בַא־
איז  ווָאס דָאס  גאולה,  אויף דער  ווייזן 
לכאורה בסתירה צו פשטות הענין פון 

„הבאים מצרימה", די ירידה אין גלות.

לויטן  פַארשטיין:  מען  דַארף  אויך 
פירוש המדרש ַאז „על שם גאולת ישר־
אויב מ'גע־ איז אפילו  נזכרו כאן",  אל 
פינט ַא ביאור ווי „הבאים מצרימה" איז 
פַארבונדן מיט גאולת ישראל — דַארף 
פַארווָאס  הסברה  ַא  הָאבן  ערשט  מען 
דער פסוק איז דָאס מדגיש; דָא רעדט 
מען דָאך איצטער וועגן דער ירידה אין 

מצרים.

נָאכמער: „על שם גאולת ישראל" איז 
כולל אויך — די גאולה העתידה לבוא, 
האמור  מדרש  דעם  אין  שטייט  עס  ווי 
בביאור השייכות פון שם יוסף לגאולה, 
ו־ להוסיף  הקב"ה  שעתיד  ע"ש  „יוסף 

משיחות ש"פ שמות, כ"א טבת ה'תשנ"ב
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לגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם 
שגאל אותם ממצרים, דכתיב6 והי' ביום 
ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו'". לויט דעם 
ניט  שטַארקער:  נָאך  שאלה  די  ווערט 
אין  ירידה  די  מ'פַארבינדט  ווָאס  נָאר 
מיט  מצרימה"(  )„הבאים  מצרים  גלות 
עס  מ'פַארבינדט  נָאר  מצרים,  גאולת 
אויך — מיט דער גאולה העתידה לבוא 
לאחרי  זמן  ריבוי  ַא  גָאר  קומט  )ווָאס 
הירידה  לאחרי  ועאכו"כ  מצרים  יציאת 
ַא  פַאר  ווָאס  אחר:  ובסגנון  במצרים(. 
שייכות הָאט „הבאים מצרימה" )די ירי־
 )17( טו"ב  און  בניו  וכל  יעקב  פון  דה 
ה־ זמן  דערנָאך  בשלוה,  ישיבה  שנים 
און  מצרים  וחרטומי  וכו'  וכו'  שכחה 
פרעה הָאבן געּפרַאוועט הבה נתחכמה 
גלות  ָאן  הייבן  אידן  ביז  וכו'  וכו' 
העתידה  גאולה  דער  מיט  מצרים( 

לבוא?!

דערצו דַארף מען אויך פַארשטיין — 
תורה  עניני  לכל  בנוגע  איז  דָאס  ווי 
מלשון הוראה7: ווָאס איז דערפון דער 
טויזנטער  איצטער,  הוראה  און  לימוד 
ל־ און  מצרימה"  „הבאים  לאחרי  יָארן 

אחרי יציאת מצרים?

ב. ויש לומר די נקודת ההסברה ב־
זה:

דער גַאנצער ענין פון „הבאים מצרי־
מה" איז אין אמת'ן — „גאולת ישראל". 
און דָאס ווָאס בינתיים איז דָא ַא ירידה 
איז דָאס בחיצוניות, ָאבער בפנימיות איז 
ועל  בשביל  נָאר  )ניט  גופא  ירידה  די 
מנת העלי' שבגאולת מצרים, נָאר נָאכ־
וגאולה  עלי'  פון דער  ַא חלק   )— מער 
פון דער גאולה  די עלי'  ביז —  עצמה, 
האמיתית והשלימה. און דעריבער זָאגט 
בנ"י  שמות  „ואלה  אויף  מדרש  דער 

6( ישעי' יא, יא.

7( ראה רד"ק לתהלים יט, ח. ועוד.

גאולת  שם  „על   — מצרימה"  הבאים 
די  אויך  געמיינט  כאן",  נזכרו  ישראל 

גאולה העתידה לבוא.

פון  ענינים  ַאלע  ַאז  וויבַאלד  און 
מצרים  גאולת  און  מצרימה"  „הבאים 
ווערן נמשך אויך לאחרי זה, אויך בזמן 
הזה — כמאחז"ל8 „כל המלכיות נקראו 
יציאת  מזכירין  און  מצרים",  שם  על 
מצרים בכל יום9, און „בכל10 דור ודור 
את  לראות  אדם  חייב  ויום11[  יום  ]וכל 
עצמו כאילו הוא יצא ]היום11[ ממצרים" 
— לערנט מען דערפון ַארויס, ַאז אויך 
מען  דַארף  גלות  איצטיקן  דעם  אין 
ממשיך זיין „גאולת ישראל", די גאולה 

האמיתית והשלימה, כדלקמן.

בהק־ פַארשטיין  דָאס  מען  ג. וועט 
דים דעם ביאור אין דעם לעצטן משנה 
עס  מ'זָאגט  )ווי  דברכות12  קמא  בפרק 
אויך אין דעם נוסח ההגדה של פסח(13: 
„אמר ר' אלעזר בן עזרי' הרי אני כבן 
יציאת  זכיתי שתאמר  ולא  שבעים שנה 
זומא  בן  שדרשה  עד  בלילות  מצרים 
צאתך  יום  את  תזכור  למען  שנאמר14 
חייך  ימי  חייך,  ימי  כל  מצרים  מארץ 
הימים כל ימי חייך להביא15 הלילות16, 

8( ב"ר פט"ז, ד.

9( משנה ברכות יב, ב. רמב"ם הל' ק"ש פ"א 

סז ס"א. —  סי'  או"ח הל' ק"ש  ה"ג. שו"ע אדה"ז 

וראה לקמן בפנים.

10( משנה פסחים קטז, ב.

11( הוספת )ביאור( אדה"ז בתניא רפמ"ז. וראה 

הגש"פ עם לקוטי טעמים מנהגים וביאורים ע' תריח 

)בהוצאת קה"ת תנש"א( בשוה"ג.

12( יב, ב.

ספרי  שם.  ברכות  בתוספתא  גם  הוא  13( וכן 

ראה טז, ג. וראה מכילתא בא יג, ג.

14( ראה טז, ג.

15( כ"ה בנוסח ההגדה. שו"ע אדה"ז שם.

16( ובתוספתא שם מוסיף כאן „אלו דברי בן 

זומא". וראה חסדי דוד לתוספתא שם.
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הזה  העולם  חייך  ימי  אומרים  וחכמים 
כל ימי חייך להביא לימות המשיח".

זָאגט רש"י: „כבן שבעים שנה — כבר 
שבאת  ממש  זקן  ולא  זקן  נראה  הייתי 
גמליאל  רבן  שהעבירו  יום  שיבה  עליו 
עזרי'  בן  אלעזר  רבי  ומינו  מנשיאותו 
ה־ תפלת  בפרק  לקמן  כדאיתא  נשיא 
שחר17, ואותו היום דרש בן זומא מקרא 

זה".

וצריך ביאור אין דער שייכות צווישן 
רבי  המאמר18  בעל  מיטן  מאמר  דעם 
אלעזר בן עזרי', און די שייכות דערמיט 
ווָאס די משנה איז געזָאגט געווָארן ביום 
)ָאדער בקשר מיט דעם יום19( שנתמנה 
ראב"ע לנשיא20, דמסתבר לומר ַאז ווי־

בַאלד ראב"ע הָאט זיך עוסק געווען אין 
דער סוגיא אין תורה אין דעם טָאג ווען 
פַאר־ דָאס  איז  נשיא,  געווָארן  איז  ער 
ב־ נשיא  ַאלס  עבודה  זיין  מיט  בונדן 
ישראל ]ע"ד דער חיוב הקדימה בלימוד 
ויש  גרמא21,  שהזמן  בענינים  התורה 
לומר ַאז עד"ז איז בנוגע צו יעדער אידן 
ובפרט בקשר מיט זיין לימוד התורה אין 
די ענינים שהזמן שלו גרמא[, און אויך 
אני  „הרי  די שייכות מיט דברי ראב"ע 

כבן שבעים שנה", שבעים שנה דוקא.

17( ברכות כח, א.

18( ראה לקו"ש חי"ז ע' 349. וש"נ.

19( דגם באם מפרשים ש„וחכמים אומרים כו'" 

אינם מדברי ראב"ע, ונאמרו לפני זה וראב"ע ידע 

זכיתי", ראה  „ולא  )ולכן אמר  מזה קודם אמירתו 

תויו"ט כאן(, הרי גילוי דברי החכמים במשנה זו הי' 

דוקא ע"י מה שאמר ראב"ע ביום שנתמנה לנשיא. 

וראה לקמן הערה 32.

אומרים  ש„וחכמים  מפרשים  באם  20( ובפרט 

וכו'" הוא מדברי ראב"ע בעצמו. וראה חסדי דוד 

שבהערה 16, שמוכיח כן מלשון התוספתא שבהערה 

הנ"ל.

יו"ד  טושו"ע  ה"ח.  פ"ד  ת"ת  הל'  21( רמב"ם 

סרמ"ו סי"ד.

ד. וביאור הענין:

דער  ַארויס  זיך  גיט  דער משנה  אין 
גודל העילוי והשבח פון יציאת מצרים, 
ַארויס  זיינען  אידן  ווי  לאחרי  אויך  ַאז 
פון  חיוב  דעם  מען  הָאט  מצרים,  פון 
זכירת יציאת מצרים „כל ימי חייך", סיי 
בימים און סיי בלילות )כדברי בן זומא(, 
לימות  סיי  און  הזה  בעולם  סיי  און 

המשיח )כדברי החכמים(22.

ווייל   — איז  דעם  אויף  טעם  דער 
)זכירת( יציאת מצרים איז ַא „יסוד גדול 
ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו כו'"23, 
דעמולט הָאט זיך אויפגעטָאן די פתיחת 
ענין הגאולה24 — ַאז אידן זיינען ַארויס 
געווָארן  און  עבדות  פון  גדר  דעם  פון 
ולא  הם  )„עבדי  בעצם25   בני־חורין 
עבדים לעבדים"26(, ובאופן פון ַא פעולה 

נמשכת27 אויף שטענדיק.

ובעבודת האדם28: יציאת מצרים בַא־
דייט די יציאה פון )דער נפש האלקית 
מאסר  דעם  פון  וגבולים  מיצרים  פון( 
ווערן  און  בכלל,  הזה  עולם  און  הגוף 
דעם  מיט  פַאראיינציקט  און  פַארבונדן 
אויבערשטן דורך תורה ומצוות. און ווי־
אין  כללי  ענין  ַאן  איז  דָאס  ַאז  בַאלד 
דעריבער  אידישקייט,  און  תורה  גַאנץ 
„תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 
ימי חייך", ביז באופן ַאז „בכל דור ודור 

22( וראה לקמן הערה 32, שלכמה מפרשים גם 

זומא  לבן  וגם  בלילות,  יצי"מ  מזכירין  לחכמים 

מזכירין יצי"מ לימות המשיח.

23( חינוך מצוה כא.

24( ד"ה כימי צאתך תש"ח פי"ב )ע' 164(.

25( ס' גבורות ה' )להמהר"ל מפראג( פרק סא.

26( בהר כה, מב. שם, נה. ב"מ י, א.

27( ראה לקו"ש ח"ה ע' 175.

28( תניא פמ"ז. וראה תו"א יתרו עא, ג ואילך. 

ע'  כו'  טעמים  לקוטי  עם  הגש"פ  וראה  ובכ"מ. 

תשכח־ט.
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וכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו 
כאילו הוא יצא היום ממצרים"29.

פַארַאן  דעם  אין  זיינען  ובפרטיות 
דריי שלבים ודרגות:

יום  „בכל  יציאת מצרים  מזכירין  )א( 
ווען ס'איז מאיר דער  )„הימים"(:  ויום" 

יום"30(,  לאור  אלקים  )„ויקרא  ה'  אור 
את  „לראות  דער  זיין  בפשטות  דַארף 
עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים", די 
פון  ַארויסגיין  צו  אידן  ַא  פון  עבודה 

מיצרים וגבולים.

דער  צו  קומט  דעם  אויף  נוסף  )ב( 
ב־ מצרים  יציאת  „מזכירין  ַאז  חידוש, 
לילות", ווי בן זומא דרשנ'ט פון פסוק 

„למען תזכור את יום צאתך מארמ"צ כל 
ה־ להביא  חייך  ימי  כל   .  . חייך  ימי 
לילה  פון  זמן  אין  אפילו  ַאז   — לילות" 
וחושך, ווען עס איז ניט מאיר דער אור 
ה', ביז אפילו אין דעם לילה פון גלות31, 
קען און דַארף אויך זיין „יציאת מצרים".

נָאכמער32,  אויף  טוען  חכמים  די  )ג( 

29( ואולי אפ"ל שבתניא שם מפרש דהמשנה 

משלימה  כו'"(  חייב  ודור  דור  )„בכל  דפסחים 

המשנה דספ"ק דברכות שצ"ל זכירת יצי"מ בכל יום 

)ראה הגש"פ שבהערה 11(.

30( בראשית א, ה.

31( ראה זח"ג סז, ריש ע"ב: בלילה . . בגלותא. 

וראה גם זח"ב קסג, ב. ח"ג כב, א. רלח, ב. תקו"ז 

תכ"א )מט, ב(. וראה תו"א מג"א צד, ד. לקו"ש ח"ז 

ע' 41.

זומא,  בן  על  מוסיפים  הפירוש שהם  32( לפי 

ולכו"ע מזכירין יצי"מ בלילות )וכל פלוגתתם אינה 

בגוף הדין רק במשמעות הכתוב „כל ימי חייך"( — 

ראה רשב"ץ ביבין שמועה על הגש"פ כאן. זבח פסח 

על הגש"פ. של"ה מס' פסחים קנח, א. צל"ח ופנ"י 

ברכות שם. ועוד. וראה הגש"פ עם לקוטי טעמים 

ומנהגים ע' יז. אנציקלופדי' תלמודית ערך זכירת 

„לא  ראב"ע  בדברי  והפירוש  וש"נ.  רא,  ע'  יצי"מ 

„אע"פ שהשתדלתי   — הוא  זה  פירוש  לפי  זכיתי" 

ַאז „כל ימי חייך" איז כולל — נוסף אויף 
גַאנץ עולם הזה )„ימי חייך העולם הזה"(, 
ווָאס  המשיח".  לימות  „להביא   — אויך 
דער חידוש אין דעם איז ַא צווייענדיק־

ער:

1( ַא חידוש אין )דעם דין פון( זכירת 
אויף  חיוב  )דער  ַאז   — מצרים  יציאת 
ווָאס   — חייך"  ימי  „כל  יצי"מ(  זכירת 
גייט אויף „ימי חייך" בעולם הזה ובזמן 
הזה — איז כולל „ימות המשיח". ביז ַאז 
דָאס איז נכלל אין דעם זכירת יצי"מ פון 
„כל ימי חייך" אין עולם הזה )פַאר ימות 

המשיח(.

והתחברתי עם אנשי החכמה לא זכיתי לדעת הרמז 

שנרמז בכתוב בחיוב קריאת פרשת ציצית בלילה 

עד שדרשה בן זומא" )פיה"מ להרמב"ם ברכות שם(.

זומא( מזכירין  )גם לבן  ויש מפרשים, שלכו"ע 

יצי"מ גם לימות המשיח )שהרי בודאי לא תיעקר 

מצוה מן התורה ח"ו(, והחילוק בין בן זומא וחכמים 

הוא רק בנוגע להלימוד מ„כל ימי חייך" )קול הרמ"ז 

ושושנים לדוד ברכות שם )הובא בתוס' אנשי שם 

שם.  ברכות  לתוספתא  דוד  חסדי  שם(.  למשניות 

ספרי דבי רב לספרי ראה שם(.

וגם לפי הפירוש )ראה רשב"ץ שם. ועוד. וראה 

תורה שלימה חי"ב מילואים אות ג( שחכמים ובן זומא 

פליגי להלכה אם מזכירין יצי"מ לימות המשיח — )א( 

זומא,  אין הכרח להכריע שדעת ראב"ע היא כבן 

„וחכמים  אמר  שראב"ע  מפרשים  באם  ובפרט 

לומר  יש  )ב(   .)20 הערה  )כנ"ל  כו'"  אומרים 

דאדרבה: לפ"ז נמצא שיצי"מ הוא עד כ"כ ענין אחד 

עם גאולה השלימה )כדלקמן בפנים( — שאין מה 

להזכיר אז יצי"מ, ואדרבה — הגאולה עצמה מזכירה 

על יצי"מ )ראה עד"ז רשב"א לעין יעקב ברכות שם 

בביאור הטעם שלדעת בן זומא )שאין מזכירים יצי"מ 

לע"ל( אין זה ביטול המצוה(. ועוד ועיקר: )ג( בכל 

ראב"ע  שנתמנה  ביום  נאמרה  זו  משנה  כל  אופן, 

לנשיא )כשאמר „הרי אני כבן שבעים שנה"(.

שחכמים  המפרשים  פירוש  לפי  גם  מובן  וכן 

חולקים על בן זומא בנוגע לזכירת יצי"מ בלילות 

)ראה נ"כ המשנה — רע"ב, תויו"ט, ועוד. אנציק־

לופדי' תלמודית שם ע' ר, וש"נ(, שיש לומר בזה 

בג' אופנים הנ"ל. וראה לקמן הערה 44.

נָאך  איז  דעם  אין  חידוש  דער 
גרעסער:

2( אע"פ33 ווָאס בימות המשיח )אין ַא 
מצב של גאולה( איז לכאורה ניט שייך 
אויך  הגאולה34,  זכירת  פון  ענין  דער 
דַאן וועט מען מזכיר זיין יציאת מצרים. 
און נָאכמער: אע"פ ווָאס די גאולה ה־
צו  בערך  שלא  איז  והשלימה  אמיתית 
גאולת מצרים, זייענדיק ַא גאולה שאין 
זיין  וועט  דעמולט  און  גלות35,  אחרי' 
„ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"36, 
ַאלע  פון  שלימה  וגאולה  יציאה  די 
מיצרים וגבולים, משא"כ גאולת ויציאת 
גאולה שיש  ַא  געווען  איז דָאך  מצרים 
אחרי' גלות, און ניט ַא גאולה שלימה, 
עדיין  ישראל  שבנפשות  „הרע  ווָארום 
גע־ הָאט  דעריבער  )און  בתקפו"  הי' 
דַארפט זיין „כי37 ברח העם"(38 — פונ־
לימות  אויך  יצי"מ  מזכירין  דעסטוועגן 

המשיח.

והיות ַאז מ'וועט דעמולט מזכיר זיין 
יצי"מ, איז ַא ראי' ַאז דָאס איז צוליב ַא 
דעם  און  מעלה  דער  צוליב   — תועלת 
וועט אויפטָאן אויך  יצי"מ  ווָאס  חידוש 

דעמולט, כדלקמן.

ה. ויש לומר דעם ביאור בזה:

בגאולת מצרים איז נתחדש געווָארן 

33( ראה רד"ה כי בחפזון תש"ח )ע' 151(.

34( ודוקא בעת הגלות והשעבוד מזכירין ענין 

הגאולה לשתי פנים: הא' להלל ולשבח להשי"ת על 

שע"י  והב'  אבותינו,  את  וגאל  גאלנו  אשר  העבר 

זכירה זו מתחזק התקוה והבטחון הגמור בהשי"ת על 

הגאולה העתידה לבוא )שם(.

35( ראה מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוד"ה 

ה"ג ונאמר — פסחים קטז, ב. ועוד.

36( זכרי' יג, ב.

37( בשלח יד, ה.

38( תניא פל"א. וראה ד"ה כימי צאתך תש"ח 

פי"ג )ע' 167(.

כללות ענין הגאולה, די פתיחת הצינור 
שּפע־ די  פון  )אויך  גאולות  ַאלע  אויף 
ה־ גאולה  די  כולל  גלויות(,  טערדיקע 

עתידה24.

יציאת  ווָאלט  זכו,  אילו  נָאכמער: 
שאין  גאולה שלימה  די  געווען  מצרים 
ל־ ימלוך  „ה'  פון  באופן  גלות,  אחרי' 
עולם ועד", ווי אידן הָאבן געזָאגט אין 
שירת הים39, ווָארום מען ווָאלט דעמולט 
בגאולה  ישראל  ארץ  אין  ַאריין  גלייך 
זיך  הָאבן  עס  היות  נָאר  השלימה40. 
„ַאריינגעמישט" זייטיקע ענינים, איז דָאס 

ניט ַארויס בפועל.

עפ"ז יש לומר, ַאז אמיתית הענין פון 
יציאת מצרים איז — „ימות המשיח", די 
גאולה האמיתית והשלימה, און אמיתית 
איז  המשיח  ימות  פון  הענין  ופנימיות 
 — לפועל  בנוגע  נָאר  מצרים.  גאולת 
צוליב זייטיקע סיבות — איז דָא צווישן 
די  ביז  )בחיצוניות(,  זמן  הפסק  ַא  זיי 
ָאבער  בפועל.  קומט  השלימה  גאולה 
)צווישן  בינתיים  צייט  גַאנצע  די  אויך 
גאולת מצרים און די גאולה השלימה( — 
„כל ימי חייך" )בעולם הזה( — דַארף זיין 
„תזכור את יום צאתך מארץ מצרים" ]ביז 
הראשונה  גאולה  מימי  הימים  „כל  ַאז 
מגלות מצרים עד גאולה העתידה בב"א 
והיות  ימי צאתך מארץ מצרים"24[;  הם 
ַאז יציאת מצרים איז בפנימיות דער ענין 
פון „ימות המשיח", דעריבער איז זכירת 
יצי"מ „כל ימי חייך" כולל במילא אויך 

„)להביא ל(ימות המשיח"41.

 77 ע'  חל"א  לקו"ש  וראה  יח.  טו,  39( בשלח 

ואילך.

א.  נד,  עירובין  גם  וראה  א.  רכא,  40( זח"ג 

שמו"ר רפל"ב.

41( להעיר גם, שבהבטחת הקב"ה ליעקב על 

גאולת מצרים אמר לו „ואנכי אעלך גם עלה" )ויגש 

מו, ד(, „היינו ב' עליות . . כי עלי' זו השני' היא 
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נָאך  איז  דעם  אין  חידוש  דער 
גרעסער:

2( אע"פ33 ווָאס בימות המשיח )אין ַא 
מצב של גאולה( איז לכאורה ניט שייך 
אויך  הגאולה34,  זכירת  פון  ענין  דער 
דַאן וועט מען מזכיר זיין יציאת מצרים. 
און נָאכמער: אע"פ ווָאס די גאולה ה־
צו  בערך  שלא  איז  והשלימה  אמיתית 
גאולת מצרים, זייענדיק ַא גאולה שאין 
זיין  וועט  דעמולט  און  גלות35,  אחרי' 
„ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"36, 
ַאלע  פון  שלימה  וגאולה  יציאה  די 
מיצרים וגבולים, משא"כ גאולת ויציאת 
גאולה שיש  ַא  געווען  איז דָאך  מצרים 
אחרי' גלות, און ניט ַא גאולה שלימה, 
עדיין  ישראל  שבנפשות  „הרע  ווָארום 
גע־ הָאט  דעריבער  )און  בתקפו"  הי' 
דַארפט זיין „כי37 ברח העם"(38 — פונ־
לימות  אויך  יצי"מ  מזכירין  דעסטוועגן 

המשיח.

והיות ַאז מ'וועט דעמולט מזכיר זיין 
יצי"מ, איז ַא ראי' ַאז דָאס איז צוליב ַא 
דעם  און  מעלה  דער  צוליב   — תועלת 
וועט אויפטָאן אויך  יצי"מ  ווָאס  חידוש 

דעמולט, כדלקמן.

ה. ויש לומר דעם ביאור בזה:

בגאולת מצרים איז נתחדש געווָארן 

33( ראה רד"ה כי בחפזון תש"ח )ע' 151(.

34( ודוקא בעת הגלות והשעבוד מזכירין ענין 

הגאולה לשתי פנים: הא' להלל ולשבח להשי"ת על 

שע"י  והב'  אבותינו,  את  וגאל  גאלנו  אשר  העבר 

זכירה זו מתחזק התקוה והבטחון הגמור בהשי"ת על 

הגאולה העתידה לבוא )שם(.

35( ראה מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוד"ה 

ה"ג ונאמר — פסחים קטז, ב. ועוד.

36( זכרי' יג, ב.

37( בשלח יד, ה.

38( תניא פל"א. וראה ד"ה כימי צאתך תש"ח 

פי"ג )ע' 167(.

כללות ענין הגאולה, די פתיחת הצינור 
שּפע־ די  פון  )אויך  גאולות  ַאלע  אויף 
ה־ גאולה  די  כולל  גלויות(,  טערדיקע 

עתידה24.

יציאת  ווָאלט  זכו,  אילו  נָאכמער: 
שאין  גאולה שלימה  די  געווען  מצרים 
ל־ ימלוך  „ה'  פון  באופן  גלות,  אחרי' 
עולם ועד", ווי אידן הָאבן געזָאגט אין 
שירת הים39, ווָארום מען ווָאלט דעמולט 
בגאולה  ישראל  ארץ  אין  ַאריין  גלייך 
זיך  הָאבן  עס  היות  נָאר  השלימה40. 
„ַאריינגעמישט" זייטיקע ענינים, איז דָאס 

ניט ַארויס בפועל.

עפ"ז יש לומר, ַאז אמיתית הענין פון 
יציאת מצרים איז — „ימות המשיח", די 
גאולה האמיתית והשלימה, און אמיתית 
איז  המשיח  ימות  פון  הענין  ופנימיות 
 — לפועל  בנוגע  נָאר  מצרים.  גאולת 
צוליב זייטיקע סיבות — איז דָא צווישן 
די  ביז  )בחיצוניות(,  זמן  הפסק  ַא  זיי 
ָאבער  בפועל.  קומט  השלימה  גאולה 
)צווישן  בינתיים  צייט  גַאנצע  די  אויך 
גאולת מצרים און די גאולה השלימה( — 
„כל ימי חייך" )בעולם הזה( — דַארף זיין 
„תזכור את יום צאתך מארץ מצרים" ]ביז 
הראשונה  גאולה  מימי  הימים  „כל  ַאז 
מגלות מצרים עד גאולה העתידה בב"א 
והיות  ימי צאתך מארץ מצרים"24[;  הם 
ַאז יציאת מצרים איז בפנימיות דער ענין 
פון „ימות המשיח", דעריבער איז זכירת 
יצי"מ „כל ימי חייך" כולל במילא אויך 

„)להביא ל(ימות המשיח"41.

 77 ע'  חל"א  לקו"ש  וראה  יח.  טו,  39( בשלח 

ואילך.

א.  נד,  עירובין  גם  וראה  א.  רכא,  40( זח"ג 

שמו"ר רפל"ב.

41( להעיר גם, שבהבטחת הקב"ה ליעקב על 

גאולת מצרים אמר לו „ואנכי אעלך גם עלה" )ויגש 

מו, ד(, „היינו ב' עליות . . כי עלי' זו השני' היא 
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פַארווָאס  מובן  אויך  איז   עפ"ז 
המשיח  לימות  מצרים  יציאת  מזכירין 
)אע"פ ווָאס דעמולט וועט מען שטיין אין 
שלא  גאולה  ַא  און  גאולה,  של  מצב  ַא 
)א(  ווייל:   — מצרים(  גאולת  צו  בערך 
יציאת מצרים איז די התחלה און )נָאכ־
ימות המשיח,  פון  די פנימיות  מער —( 
און )ב( יציאת מצרים טוט אויף ַא חידוש 
די  אויך  מ'הָאט  ַאז  המשיח,  ימות  אין 
געווען  איז  דָאס  )ווי  יצי"מ  פון  מעלה 
בפועל, צוליב דעם ווָאס לא זכו ַאז דָאס 
זָאל גלייך זיין די גאולה שלימה( — די 
מעלה פון „אתכפיא סט"א", וויבַאלד ַאז 
דער רע איז נָאך געווען בתקפו )כנ"ל(42.

ָאבער די זכירה פון יצי"מ לע"ל איז 
שעבוד  )„שתהא  „טפל"  בדרך  נָאר 
מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל לו"43(, 
ווייל דער עיקר גילוי דעמולט איז פון 
מכל  שלמעלה  השלימה,  גאולה  דער 
מדידה והגבלה, נָאר צוזַאמען דערמיט 
איז מען מזכיר יצי"מ )בדרך טפל( ווייל 
ל־ גאולה השלימה  פון דער  די מעלה 
)ב־ לגמרי  והגבלה  מעלה מכל מדידה 
אופן פון „ואת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ", „אתהפכא"42(, ווערט נמשך אין 
דער מדידה והגבלה פון „כל ימי חייך" 
פון  מעלה  )די  הזה  העולם  במציאות 
משא"כ  מצרים(.  גאולת  אין  אתכפיא 
אויב מ'ווָאלט דעמולט ניט מזכיר געווען 
יצי"מ, ווָאלט מען געקענט מיינען ַאז די 
ימי  „כל  פון  ָאּפגעטיילט  איז  גאולה 

חייך" אין עולם הזה.

רומזת על גאולה העתידה להיות בב"א" )תו"א ריש 

פרשתנו(. וכן בפרשתנו ג, יד „אמר לו ענין הגאולה 

האחרונה כדפירש רש"י שם" )תו"א שם(.

מלוקט  סה"מ  שם.  צאתך  כימי  ד"ה  42( ראה 

125 ואילך. ספר  ח"ב ע' מ ואילך. לקו"ש חט"ז ע' 

השיחות תשמ"ח ח"ב ע' 569 ואילך.

43( ברכות יב, סע"ב.

די  פַארשטַאנדיק  איז  ו. דערמיט 
די חכמים  פון  חידוש  און דער  הוספה 
בן  דברי  אויף  נוסף  זומא44:  בן  לגבי 
יציאת  פון  ענין  דעם  מ'הָאט  ַאז  זומא, 
„בלילות",  אויך  חייך"  ימי  „כל  מצרים 
די  זיינען   — גלות  פון  לילה  דעם  אין 
חכמים מחדש „כל ימי חייך להביא ל־
ימות המשיח", ַאז „כל ימי חייך" בעולם 
הזה )סיי בימים און אפילו בלילות, אין 
חושך הגלות( הָאט מען נוסף אויף דער 
דרגא פון יציאת מצרים )ַא גאולה שאי־
נה שלימה, ווי דָאס איז דעמולט געווען 
בגלוי(, אויך די דרגא פון )יציאת מצרים 
ווי דָאס איז באמת( „ימות המשיח", די 

גאולה שלימה שאין אחרי' גלות.

ולהוסיף בדיוק הלשון „להביא לימות 
וכיו"ב  „לרבות"  ניט  )און  המשיח" 
כרגיל(, ַאז די עבודה פון )זכירת( יצי"מ 
„כל ימי חייך" בעולם הזה )א( ברענגט 
הזה  עולם  אין  המשיח  ימות  ַאריין 
דָאס  ַאז  )ב(  נָאכמער  ביז  איצטער45, 

44( זהו לפי הפירוש שחכמים מוסיפים על בן 

שחכמים  הפירוש  ולפי   .)32 הערה  )כנ"ל  זומא 

 חולקים על בן זומא בנוגע לזכירת יצי"מ בלילות 

סידור  ראה   — הנ"ל(  בהערה  למ"ש  נוסף  )הרי 

האריז"ל בהגש"פ כאן, שלדעת חכמים אין כח בזמן 

הזה לברר הלילות, ובמ"א נתבאר )לקו"ש ח"ג ע' 

ליצי"מ  בנוגע  הוא  הפלוגתא  שתוכן  ג־1016( 

בפנימיות )יציאה גם ממיצרים וגבולים דקדושה( גם 

במצב דלילות, שבזמן הזה אין כח לזה לרוב בנ"א, 

ס"ל  ולכן  המשיח,  לימות  דוקא  יהי'  לזה  והכח 

יצי"מ  מזכירין  המשיח  לימות  שדוקא  לחכמים 

בלילות. משא"כ בן זומא, שהי' למעלה מעולם )ראה 

ב"ר פ"ב, ד(, הי' בכחו לברר הלילות גם בזמן הזה. 

ועפ"ז נמצא שאצל בן זומא — ע"י ראב"ע שהביא 

דבריו — הי' מעין המצב דימות המשיח. ובכחו של 

ראב"ע הנשיא לחבר שניהם — שגם בזמן הזה )אצל 

כל ישראל( יהי' המצב של ימות המשיח, כדלקמן 

בפנים.

45( כן שמעתי מאאמו"ר ז"ל )ראה שיחת ליל ב' 

דחגה"פ תשי"ט(. וראה גם שיחת ליל ב' דחג הפסח 
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די  חייך"  „ימי  אין  בפועל  ברענגט46 
שלימות פון ימות המשיח )לשון רבים, 
ה־ בגאולה  בזה47(  תקופות  ַאלע  כולל 

אמיתית והשלימה.

דברי החכמים  ַאז  מובן  איז  ]דערפון 
איז ניט בלויז הלכתא למשיחא, נָאר אין 
דעם איז ַא נפק"מ אין דער עבודה פון ַא 
אידן )אויך( בזמן הזה )פַאר ביאת המשיח 
בפועל(, ַאז אין זיין זכירת יצי"מ ווייסט 
ער ַאז דָאס איז פַארבונדן מיט „)להביא 

ל(ימות המשיח"[.

די  פַארשטיין  מען  וועט  ז. עפ"ז 
שייכות פון דער משנה מיט רבי אלעזר 
בן עזרי' ווָאס איז ביום זה געווָארן דער 

נשיא: 

בישראל  נשיא  ַא  פון  אויפטו  דער 
פַאר־ צו  איז  התנשאות(  מלשון  )נשיא 
חייך"  ימי  „כל  פַאראיינציקן  און  בינדן 
„כל   — אידן  ַאלע  און  איד  יעדער  פון 
ימי חייך" הגשמיים בעולם הזה ובפרט 
גאולה  מיט   — )„לילות"(  הגלות  בזמן 
)יציאה ממיצרים וגבולים( בכלל, ובפרט 
מיט ימות המשיח, די גאולה האמיתית 
והשלימה, שאין אחרי' גלות; דוקא ער 
גלות  זיין  ומאחד  מחבר  צו  בכח  הָאט 
מחבר   — יותר  ובפרטיות  גאולה,  מיט 
זיין יציאת מצרים און ימות המשיח )ווי 
גלות  פון  הפסק  ַא  מיט  שטייען  זיי 
בינתיים(, „תזכור את יום צאתך ממצרים 
כל ימי חייך . . להביא לימות המשיח" 

תרצ"ט )ספר השיחות ה'תרצ"ו — חורף ה'ש"ת ע' 

.)323

46( ראה שיחת ליל ב' דחג הפסח תש"ג )ע' 73( 

ב' פירושים ב„להביא לימות המשיח": )א( כפשוטו, 

שמשיח יבוא. וצריכים להתבונן מה יהי' המצב של 

שהכוונה  )ב(  המשיח.  בימות  בעוה"ז  דבר  כל 

והתכלית של כל העבודה בימי הגלות היא „להביא 

לימות המשיח".

47( ראה גם לקו"ש חכ"ז ע' 191 ואילך. ובכ"מ.

חייך"  ימי  „כל  לעבט  איד  ַא  ווי  ַאז   —
ַאלס ַא נשמה בגוף בעוה"ז הגשמי וה־
ער  זָאל  הגלות,  זמן  אין  און  חומרי 
וגבולים,  פון מיצרים  קענען ַארויסגיין 
פון  מצב  ַא  אין  שטיין   — נָאכמער  און 

ימות המשיח.

ביום שעלה  דוקא  איז  און דעריבער 
לנשיאות הָאט ראב"ע זיך עוסק געווען 
יציאת  „מזכירין  פון  סוגיא  דער  אין 
מצרים", ביז אויך „בלילות" און „להביא 

לימות המשיח".

ח. ויש לומר ַאז דָאס איז פַארבונדן 
דערמיט ווָאס ראב"ע הָאט מקדים גע־

ווען „הרי אני כבן שבעים שנה כו'":

די גמרא דערציילט17 ַאז ראב"ע הָאט 
געזָאגט „הרי אני כבן שבעים שנה ולא 
בן שבעים שנה", ווייל ער איז דעמולט 
געווען נָאר בן י"ח שנה48, און „אתרחיש 
דרי  סרי  תמני  ואהדרו  ניסא  לי' 
חיורתא". און דָאס הָאט בַאוויזן ַאלעמען 
ַאז ראב"ע איז ראוי צו זיין דער נשיא, 
הָאבנדיק „שערות לבנות של זקנה, ונאה 

לדרשן להיות זקן"49.

שלימות  די  ַאז  אויס  קומט  דערפון 
דעם  מיט  פַארבונדן  איז  נשיאות  פון 
מספר פון שבעים שנה דוקא, ועד כדי 
כך ַאז ביז דעמולט איז געווען ַא מצב 
ווען ניט קוקנדיק אויף ַאלע מעלות פון 
והוא  עשיר  והוא  חכם  „דהוא  ראב"ע, 
עשירי לעזרא"50, איז „לא זכיתי שתאמר 
זומא",  בן  שדרשה  עד  בלילות  יצי"מ 

48( ולפי הירושלמי )ברכות פ"ד סוף ה"א( — בן 

י"ג  בן   — האבודרהם  ולגירסת  שנה.  עשרה  שש 

שנה.

49( פרש"י ברכות שם )ד"ה לית לך חיורתא(. 

אחש"פ  שיחת  ואילך.   123 ע'  ח"ז  לקו"ש  וראה 

תשמ"א. ש"פ ראה תשמ"ב. ועוד.

50( ברכות כז, סע"ב.
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געווָארן  איז  ראב"ע  ווען  יום"  ב„אותו 
נשיא.

והביאור בזה:

חיי  אין  שלימות  ַא  איז  שנה  שבעים 
בהם  שנותינו  „ימי  כמ"ש51   — האדם 
בַאשטייט  שלימות  די  שנה".  שבעים 
דערגרייכט  אדם  דער  ַאז  דערפון, 
דעמולט צו דער עבודה פון בירור כל 
בשלימות,  שטייען  זיי  ווי  מדות  השבע 
שבע כלול מעשר )= שבעים(. ובפרטיות 
יותר — גיט מען דעם אדם „שבעים שנה" 
בירור  פון  עבודה  די  טָאן  צו  בכדי 
זיך מתלבש  זיינען  זיי  ווי  השבע מדות 
)„ימי  הבהמית  נפש  דער  אין  למטה, 
שנותינו בהם", „בהם" לשון בהמה( און 
פון לעו"ז בכלל )ובכללות — די שבעים 
עבודה  דער  דורך  און  העולם(,  אומות 
דערגרייכט ער די שלימות פון שבעים, 
בחי' עי"ן דקדושה, ראי' אין אלקות, ביז 

די שלימות בזה לעתיד לבוא52.

כבן  אני  „הרי  צו  בנוגע  י"ל  ועד"ז 
שבעים שנה" פון ראב"ע הנשיא: בכדי 
געדַארפט  ער  הָאט  נשיא  ַא  ווערן  צו 
„)כ(בן  פון  שלימות  די  דערגרייכן 
שבעים שנה", דער בירור פון עניני ה־
שבעים,  אויף  זיך  טיילן  )וועלכע  עולם 
שבעים אומות וכו'(. און דָאס הָאט אים 
געגעבן דעם כח ַאז ביי אים זָאל ווערן 
„זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות", ַאז מ'זָאל 
יציאת  פון  ענין  דעם  אויפטָאן  קענען 
וגבולים(  ממיצרים  גאולה  )די  מצרים 
אפילו שטייענדיק אין ַא מצב של תחתון 
בזה  עבודה  דער  אויף  נוסף  )„לילות"(, 
בכל יום ויום, ביז אויך — „כל ימי חייך 

51( תהלים צדי"ק, יו"ד.

52( ראה בכל זה — ספר הערכים חב"ד מערכת 

אותיות — אות עי"ן ע' רפט ואילך. קובץ י"א ניסן 

שנת הצדי"ק עה"פ ימי שנותינו בהם שבעים שנה 

)ע' 87 ואילך(. וש"נ.

דעם  )מעין(  המשיח"53,  לימות  להביא 
ווען  גאולה השלימה54,  פון דער  עילוי 
ַאלע  פון  הבירור  )שלימות  ווערט  עס 
שבעים אומות כו', און( דעם גילוי פון 
עיניך  „והיו  דלמעלה,  עי"ן  שבעים55, 
רואות את מוריך"56, ובאופן ַאז אלקות 
שטייט בגלוי בכל העולם, „ונגלה כבוד 
הוי'  פי  כי  יחדיו  בשר  כל  וראו  הוי' 

דיבר"57.

ויש לקשר זה אויך מיט שמו פון רבי 
אלעזר בן עזרי' — ווָאס כשמו כן הוא: 
„אלעזר" אותיות א־ל עזר, און „עזרי־ה" 
אותיות עזר י־ה. און „אלעזר בן עזרי'" 
איז דער חיבור פון שניהם יחד ]באופן 
ַאז דער עיקר איז עזרי', און אלעזר איז 
דער  ַאז  ָאדער  עזרי',  )בן(  פון  מקבל 
עיקר איז אלעזר און ער איז „בן עזרי'", 
דער המשך פון עזרי', ויפה כח הבן מכח 
האב58, ָאדער ע"ד דעם פירוש אין „בן 

„עשירי  שהוא  ראב"ע  מיחוס  53( ולהעיר 

לעזרא" )ובירושלמי יבמות פ"א ה"ו, שהעיד עליו ר' 

דוסא בן הרכינס ש„עינוי )„כלומר מראיתו ותואר 

)לעזרא((, והרי  פניו" — פני משה( דמיין לדידי'" 

בנוגע לעזרא איתא במדרש )הובא בפרש"י יחזקאל 

מג, יא. פתיחת התויו"ט למס' עדיות. וראה ברכות ד, 

סע"א( דראוי הי' הבנין השלישי להיות בעת שעלו 

יצי"מ,  בזמן  שהי'  )ע"ד  החטא  שגרם  אלא  מבבל 

כנ"ל ס"ה(.

54( ראה קול סופר על המשנה ברכות שם )יב, 

סע"ב(, שמפרש „זכיתי" מלשון „זכו", ע"פ מאחז"ל 

„בעתה  כב(  ס,  )ישעי'  עה"פ  א(  צח,  )סנהדרין 

הקב"ה  שאמר  ע"ד  אחישנה",  „זכו   — אחישנה" 

„נצחוני בני נצחוני" )ב"מ נט, ב(, „וזה זכו, אם יגיעו 

בני ישראל למדרגה לנצח ברצונם את השכינה ע"ד 

מי מושל בי צדיק, הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלו 

)ראה מו"ק טז, ב(, אז אחישנה".

המשיח  שימות  ראב"ע  מדברי  55( להעיר 

שבעים שנה )סנהדרין צט, א(.

56( ישעי' ל, כ.

57( שם מ, ה.

58( שבועות מח, סע"א. וש"נ.
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געווָארן  איז  ראב"ע  ווען  יום"  ב„אותו 
נשיא.

והביאור בזה:

חיי  אין  שלימות  ַא  איז  שנה  שבעים 
בהם  שנותינו  „ימי  כמ"ש51   — האדם 
בַאשטייט  שלימות  די  שנה".  שבעים 
דערגרייכט  אדם  דער  ַאז  דערפון, 
דעמולט צו דער עבודה פון בירור כל 
בשלימות,  שטייען  זיי  ווי  מדות  השבע 
שבע כלול מעשר )= שבעים(. ובפרטיות 
יותר — גיט מען דעם אדם „שבעים שנה" 
בירור  פון  עבודה  די  טָאן  צו  בכדי 
זיך מתלבש  זיינען  זיי  ווי  השבע מדות 
)„ימי  הבהמית  נפש  דער  אין  למטה, 
שנותינו בהם", „בהם" לשון בהמה( און 
פון לעו"ז בכלל )ובכללות — די שבעים 
עבודה  דער  דורך  און  העולם(,  אומות 
דערגרייכט ער די שלימות פון שבעים, 
בחי' עי"ן דקדושה, ראי' אין אלקות, ביז 

די שלימות בזה לעתיד לבוא52.

כבן  אני  „הרי  צו  בנוגע  י"ל  ועד"ז 
שבעים שנה" פון ראב"ע הנשיא: בכדי 
געדַארפט  ער  הָאט  נשיא  ַא  ווערן  צו 
„)כ(בן  פון  שלימות  די  דערגרייכן 
שבעים שנה", דער בירור פון עניני ה־
שבעים,  אויף  זיך  טיילן  )וועלכע  עולם 
שבעים אומות וכו'(. און דָאס הָאט אים 
געגעבן דעם כח ַאז ביי אים זָאל ווערן 
„זכיתי שתאמר יצי"מ בלילות", ַאז מ'זָאל 
יציאת  פון  ענין  דעם  אויפטָאן  קענען 
וגבולים(  ממיצרים  גאולה  )די  מצרים 
אפילו שטייענדיק אין ַא מצב של תחתון 
בזה  עבודה  דער  אויף  נוסף  )„לילות"(, 
בכל יום ויום, ביז אויך — „כל ימי חייך 

51( תהלים צדי"ק, יו"ד.

52( ראה בכל זה — ספר הערכים חב"ד מערכת 

אותיות — אות עי"ן ע' רפט ואילך. קובץ י"א ניסן 

שנת הצדי"ק עה"פ ימי שנותינו בהם שבעים שנה 

)ע' 87 ואילך(. וש"נ.

דעם  )מעין(  המשיח"53,  לימות  להביא 
ווען  גאולה השלימה54,  פון דער  עילוי 
ַאלע  פון  הבירור  )שלימות  ווערט  עס 
שבעים אומות כו', און( דעם גילוי פון 
עיניך  „והיו  דלמעלה,  עי"ן  שבעים55, 
רואות את מוריך"56, ובאופן ַאז אלקות 
שטייט בגלוי בכל העולם, „ונגלה כבוד 
הוי'  פי  כי  יחדיו  בשר  כל  וראו  הוי' 

דיבר"57.

ויש לקשר זה אויך מיט שמו פון רבי 
אלעזר בן עזרי' — ווָאס כשמו כן הוא: 
„אלעזר" אותיות א־ל עזר, און „עזרי־ה" 
אותיות עזר י־ה. און „אלעזר בן עזרי'" 
איז דער חיבור פון שניהם יחד ]באופן 
ַאז דער עיקר איז עזרי', און אלעזר איז 
דער  ַאז  ָאדער  עזרי',  )בן(  פון  מקבל 
עיקר איז אלעזר און ער איז „בן עזרי'", 
דער המשך פון עזרי', ויפה כח הבן מכח 
האב58, ָאדער ע"ד דעם פירוש אין „בן 

„עשירי  שהוא  ראב"ע  מיחוס  53( ולהעיר 

לעזרא" )ובירושלמי יבמות פ"א ה"ו, שהעיד עליו ר' 

דוסא בן הרכינס ש„עינוי )„כלומר מראיתו ותואר 

)לעזרא((, והרי  פניו" — פני משה( דמיין לדידי'" 

בנוגע לעזרא איתא במדרש )הובא בפרש"י יחזקאל 

מג, יא. פתיחת התויו"ט למס' עדיות. וראה ברכות ד, 

סע"א( דראוי הי' הבנין השלישי להיות בעת שעלו 

יצי"מ,  בזמן  שהי'  )ע"ד  החטא  שגרם  אלא  מבבל 

כנ"ל ס"ה(.

54( ראה קול סופר על המשנה ברכות שם )יב, 

סע"ב(, שמפרש „זכיתי" מלשון „זכו", ע"פ מאחז"ל 

„בעתה  כב(  ס,  )ישעי'  עה"פ  א(  צח,  )סנהדרין 

הקב"ה  שאמר  ע"ד  אחישנה",  „זכו   — אחישנה" 

„נצחוני בני נצחוני" )ב"מ נט, ב(, „וזה זכו, אם יגיעו 

בני ישראל למדרגה לנצח ברצונם את השכינה ע"ד 

מי מושל בי צדיק, הקב"ה גוזר גזירה והצדיק מבטלו 

)ראה מו"ק טז, ב(, אז אחישנה".

המשיח  שימות  ראב"ע  מדברי  55( להעיר 

שבעים שנה )סנהדרין צט, א(.

56( ישעי' ל, כ.

57( שם מ, ה.

58( שבועות מח, סע"א. וש"נ.

חורין", ַאז זיין מציאות איז אין ַא מעמד 
ומצב פון חירות, ועד"ז בנדו"ד, ַאז די 
מציאות פון „אלעזר" איז אין ַא מצב פון 

„עזרי־ה"[.

דָאס הייסט, ַאז רבי אלעזר בן עזרי' 
אויבער־ דעם  פון  מיוחד  עזר  ַאן  הָאט 
שטן, און ווי דער אויבערשטער שטייט 
א־ל  שם  פון  סיי   — מעולם  למעלה 
)אלעזר(, און סיי פון שם י־ה )עזרי־ה(, 
ַא  אויף  בַאווייזן  נעמען  ביידע  ווָאס 
השתלשלות,  מסדר  שלמעלה  דרגא 
שניהם   — עזרי'"  בן  „אלעזר  ועאכו"כ 
עזר  ער  בַאקומט  דָארטן  פון  און  יחד, 
כח  געבן  און  נשיא  ַא  זיין  צו  מהקב"ה 
„יציאת  פון  עבודה  די  טָאן  צו  אידן 
מצרים", „בימים", „בלילות", ביז בימות 

המשיח ביז „להביא לימות המשיח".

הנ"ל  אויפטו  דער  ַאז  ט. ולהוסיף, 
פון ראב"ע ַאלס נשיא איז אויך מרומז 
אין דעם סיפור אין גמרא17, ַאז „באותו 
נשיא(  געווָארן  איז  ראב"ע  )ווען  היום 
סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות 
גמליאל  רבן  שהי'  ליכנס,  לתלמידים 
תוכו  שאין  תלמיד  כל  ואומר  מכריז 
כברו לא יכנס לבית המדרש, ההוא יומא 

אתוספו כמה ספסלי כו'"59:

בַא רבן גמליאל איז געווען דער סדר 
רוח  „ואת  ווען  דלע"ל,  מעין  הנהגה 
הטומאה אעביר מן הארץ", ַאז „לא יכנס 
תוכו  שאין  „תלמיד  ַא  המדרש"  לבית 
פון  הקדושה  דרגת  מצד  ווייל  כברו", 
לע"ל איז ניטָא קיין ָארט אויף ַאן ענין 
שמאי,  פון  הנהגה  די  )ע"ד  היפך  של 
מלשון „השם אורחותיו"60, ווָאס דערפַאר 

59( ולהעיר מהב' דיעות בהמשך הגמרא כמה 

ספסלי אתוספו — ארבע מאה ספסלי או שבע מאה 

ספסלי )שהוא שבעים כלול מעשר(.

מח,  שה"ש  לקו"ת  וש"נ.  סע"א.  ה,  60( מו"ק 

סע"ב ואילך. ובכ"מ.

איז הלכה כשמאי דוקא לע"ל61(. משא"כ 
בַא ראב"ע איז געווען די הנהגה בהתאם 
ווי דָאס איז בעולם הזה בזמן הזה, ַאז 
אפילו אין ַא וועלט פון מיצרים וגבולים 
ַא  אין  ביז  והסתרים,  העלמות  פון  און 
מצב פון חושך הגלות )„לילות"(, וואו עס 
קען זיין ַא מציאות פון „אין תוכו כברו", 
קען מען אויפטָאן דעם בירור ועלי' פון 
איז  דעריבער  און  מצרים"62.  „יציאת 
הפתח  לשומר  סלקוהו  היום  „באותו 
ליכנס",  לתלמידים  רשות  להם  ונתנה 
ווָאס דָאס איז דער ענין הנשיא צו מרבה 

זיין תלמידים בישראל.

ווָאלט מען געקענט מיינען, וויבַאלד 
ַאז ראב"ע לָאזט ַאריין אויך ַאזַא תלמיד 
ווָאס „אין תוכו כברו", קען מען מיט אים 
שלימה  שאינה  גאולה  ַא  אויפטָאן  נָאר 
ווָאס  דערפַאר  „אתכפיא"  של  )באופן 
די  ווָארום  בתקפו(,  נָאך  איז  רע  דער 
גאולה שלימה איז תלוי אין דעם ַאז עס 
זָאל זיין דוקא ַאלץ „תוכו כברו" )„ואת 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ"(; זיינען 
די חכמים ממשיך און מוסיף — ַאז „כל 

מי"ט.  פ"ה  לאבות  שמואל  מדרש  61( ראה 

סע"ב  נד,  קרח  לקו"ת  ב.  יז,  לזח"א  מלך  מקדש 

וראה   — בתחלתו.  לאבות  חדשים  תוספות  ואילך. 

בארוכה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 570 ואילך.

האריז"ל  בסידור  הפירוש  שלפי  62( ולהעיר 

ב"ש  ע"ד  הם  וחכמים  זומא  בן   ,)44 )הערה  הנ"ל 

וב"ה )ראה שיחת ליל ב' דחגה"פ תש"ד — ע' 89(, 

שעבודת ב"ש היא שלא תהי' יניקת החיצונים )מעין 

המצב דלע"ל(, ועבודת ב"ה היא לפעול ולברר גם 

במקום שיש יניקת החיצונים )עיקר העבודה בזמן 

הזה, ובפרט בזמן הגלות(, ע"ד החילוק בין בן זומא 

ש„מזכירין יצי"מ בלילות", כי בכחו לפעול יצי"מ גם 

בעת חושך הלילה, והחכמים דס"ל שאין כח לברר 

הלילות בזמן הזה, רק בימות המשיח )ועפ"ז תובן 

לב"ה  וחכמים  זומא  דבן  הנ"ל  בשיחה  השייכות 

וב"ש(. וי"ל שע"י ראב"ע נמשך הכח „להביא לימות 

המשיח" גם בלילות בזמן הזה, כבהערה הנ"ל.
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ימי חייך" איז כולל נוסף אויף „לילות", 
אויך „להביא לימות המשיח" — ַאז אויך 
אין ַא מצב פון גלות )וואו ס'איז דָא ַא 
מציאות פון „אין תוכו כברו"( קען מען 

אויפטָאן די גאולה שלימה.

ווָאס  דעם  אין  מרומז  איז  דָאס  און 
רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית  „ואף 
)ראב"ע  המדרש אפילו שעה אחת", ַאז 
דרגת  ווָאס   — ר"ג  אויך  ַאז(  אויף  טוט 
עבודתו איז פַארבונדן מיט ימות המשיח 
דעם  צו  ומסייע  מסכים  איז   — )כנ"ל( 
סדר ההנהגה פון ראב"ע, ַאז „נתנה להם 
רשות לתלמידים ליכנס לבית המדרש".

י. ויש להוסיף ביאור אויך אין דעם 
אין סוף פרק  איז  ווָאס די משנה הנ"ל 
קמא פון מסכת ברכות: די התחלה פון 
)פרק ראשון( מסכת ברכות איז „מאימתי 
דָאס  ווָאס  בערבין",  שמע  את  קורין 
בַאדייט )בעבודה רוחנית( די פעולה פון 
קריאת שמע )קבלת עול מלכות שמים63, 
אימה64(  מלשון  „מאימתי"  פון  ובאופן 
אפילו „בערבין", אין חושך הלילה וה־
גלות; און דָאס איז דער תוכן בסוף ה־
פרק — ווָאס „נעוץ סופן בתחלתן"65 — 
 ַאז „מזכירין יציאת מצרים בלילות" )ב־
איז  מצרים  יציאת  ווָאס  שמע(,  קריאת 
שמע,  קריאת  מיט  ממש"66  אחד  „דבר 
„ולכן תקנו פ' יציאת מצרים בשעת ק"ש 
ולא  דוקא אף שהיא מצוה בפני עצמה 

ממצות ק"ש כו'"66.

63( ברכות רפ"ב.

64( כפירוש ר"א המלאך בעת למדו משנה זו 

עם רבינו הזקן )ראה גם סה"ש תש"ד ע' 66. סה"מ 

„בכוונה  צ"ל  שק"ש  וכהפס"ד   —  .)138 ע'  תש"י 

באימה וביראה ברתת ובזיעה" )שו"ע אדה"ז או"ח 

ר"ס סא. ועד"ז בטושו"ע שם. וראה לקו"ש חכ"ה ע' 

71 בהערות(.

65( ס' יצירה פ"א מ"ז.

66( תניא ספמ"ז.

וע"פ הכלל הנ"ל פון „נעוץ סופן ב־
תחלתן ותחלתן בסופן" הָאט עס ַא שיי־
כות מיט סיום הש"ס — סיי אין גמרא67: 
„כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו 
שהוא בן עוה"ב, שנאמר68 הליכות עולם 
אין  ַאז  הלכות",  אלא  הליכות  א"ת  לו 
„הליכות עולם" איז מען ממשיך הלכות 
התורה, ביז די דרגא פון עוה"ב )כולל — 
לבוא(;  לעתיד  התחי'  עולם  בפירושו69 
און סיי אין משניות70 — „לא מצא הקב"ה 
כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום 
שנאמר71 ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את 
פון  סיום  דער  אויך  )און  בשלום"  עמו 
גמרא ברכות עצמה איז מיט דעם פסוק(, 
ַאז דער אויבערשטער גיט עוז צו אידן 
)ע"ד „אלעזר בן עזרי'", א־ל עזר בן עזר 
עס  ַאז  ביז  תורה72,  אלא  עוז  אין  י־ה(, 
ווערט „ה' יברך את עמו בשלום", ווָאס 
אין  איז  )בעולם(  השלום  ענין  שלימות 
דער גאולה האמיתית והשלימה )כמבו־

אר73 בענין „פדה בשלום נפשי"74(.

יא. ע"פ הנ"ל איז פַארשטַאנדיק דער 
שמות  „ואלה  המדרש  דברי  אין  ביאור 
על שם  הבאים מצרימה —  ישראל  בני 
ווָאס  כאן", אע"פ  נזכרו  ישראל  גאולת 
בפשטות רעדט זיך עס וועגן די ירידה 

פון „הבאים מצרימה":

„מזכירין יציאת מצרים בלילות" בַא־

67( מס' נדה.

68( חבקוק ג, ו.

מדרש  חלק.  ר"פ  לסנהדרין  רע"ב  69( ראה 

שמואל על מס' אבות בתחלתו.

70( מס' עוקצין.

71( תהלים כט, יא.

רמז  בשלח  יל"ש  ה.  פל"א,  ויק"ר  72( ראה 

רמד. שהש"ר פ"ב, ג )ג(. מדרש תהלים ל, ג. ועוד. 

וראה לקו"ש חכ"ו ע' 444 הערה ד"ה זה.

73( שע"ת לאדהאמ"צ נו, א.

74( תהלים נה, יט.
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דייט ַאז דער אמת'ער ענין פון „הבאים 
הגלות  חושך  אין  ירידה  די  מצרימה", 
ישראל"  „גאולת   — איז  )„לילות"(, 
)„יציאת מצרים"(, ביז — „להביא לימות 
יציאת  פון  אמיתי  ענין  )דער  המשיח" 
מצרים(, כנ"ל. און דעריבער איז „על שם 
די  ווייל   — כאן"  נזכרו  ישראל  גאולת 
כוונה איז, ַאז אין דעם מצב פון „הבאים 
מצרימה", אין מיצרים וגבולים, זָאל מען 
אויפטָאן און מגלה זיין ווי דָאס איז )ניט 
נָאר בשביל הגאולה, נָאר ַאז דָאס גופא 
איז( „)על שם( גאולת ישראל", ביז )על 

שם( די גאולה האמיתית והשלימה.

הבאים  ישראל  „בני  ַאז  ולהוסיף, 
מצרימה" זיינען געווען „שבעים נפש"75. 
ויש לומר ַאז אין דעם איז מרומז ווי די 
עבודה בַאשטייט אין דעם ַאז אויך אין 
„הבאים מצרימה", אין גלות צווישן די 
די  כנגד  זיינען  )ווָאס  אומות  שבעים 
זיין  מגלה  מען  זָאל  נפש76(,  שבעים 
אויף  כח  דער  ווָאס  ישראל".  „גאולת 
„שבעים  די  פון  קומט  אויפטָאן  דָאס 
ווי  ע"ד  יעקב"75(,  ירך  )„יוצאי  נפש" 
ראב"ע „כבן שבעים שנה" גיט דעם כח 
ביז  בלילות"  יצי"מ  „מזכירין  אויף 
„להביא לימות המשיח", צו דערגרייכן 
)וואו  דעם עי"ן רבתי פון קריאת שמע 

מ'איז מזכיר יצי"מ(52.

דער  אויך  מובן  איז  דערפון  און 
לימוד פון דעם מדרש צו אידן: מ'זָאל 
וויסן זיין, ַאז אפילו זייענדיק אין גלות, 
בלייבן  אידן  ַאז  דעם  אויף  נוסף  איז 
ופשוט,  בתכלית השלימות כמובן  קיים 
וכמרומז אויך בסוף פ' ויחי — „ויחנטו 
ווָאס  במצרים",  בארון  ויישם  אותו 
„ויחנטו" איז בכדי דער גוף זָאל בלייבן 

75( פרשתנו א, ה.

76( ראה פרש"י האזינו לב, ח.

ישראל  בני  שמות  „ואלה  איז   — קיים 
הבאים מצרימה" מוסיף נָאכמער, ַאז „על 
נוסף  כאן":  נזכרו  ישראל  גאולת  שם 
אויף דעם ווָאס אידן בלייבן גַאנץ ַאלס 
וחיים  גשמיים  בחיים  בגופים  נשמות 
רוחניים גם יחד, ַא נשמה בריאה בגוף 
בריא, בתכלית השלימות, שטייען זיי אין 
דער  צו  פירט  ווָאס  נָאר  )ניט  מצב  ַא 
פון(  מצב  ַא   — נָאכמער  נָאר  גאולה, 
חייך  ימי  „כל   — ביז  ישראל",  „גאולת 

להביא לימות המשיח". וכדלקמן.

פַאר־ אויך  מען  קען  יב. דערמיט 
שטיין די שייכות פון פ' שמות מיט כ"ף 
דעם  פון  ההילולא  יום  דער  טבת77, 
ַאלעמָאל  אויס  קומט  ווָאס  רמב"ם78, 
בסמיכות צו פ' שמות, ובשנה זו — קומט 

עס אויס בערב שבת פ' שמות.

ובפרט ע"פ הידוע, ַאז די אכילה פון 
ו־ עבודה  דער  דורך  קומט  שבת  דעם 
טירחא בערב שבת, כמאחז"ל79 „מי ש־
טרח בערב שבת יאכל בשבת", איז פַאר־
שטַאנדיק ַאז ס'איז דָא ַא שייכות צווישן 
דעם יום ההילולא פון דעם רמב"ם מיט 
דער פרשה אין תורה פון דעם שבת, פ' 
פון  „אכילה"  די  נָאכמער:  און  שמות. 
עבודה  דער  דורך  קומט  שבת  דעם 
של  ההילולא  )יום  דעם  פון  )טירחא( 

ה(רמב"ם בערב שבת.

דער ענין אין דעם:

ווי  בגלוי  מען  זעט  רמב"ם  דעם  בַא 
„הבאים  פון  מצב  ַא  אין  זייענדיק 
אויפגעטָאן  דָארט  ער  הָאט  מצרימה" 
פון  ענין  דעם  בזמנו(  השייך  )באופן 

77( כדברי השל"ה )חלק תושב"כ ר"פ וישב — 

יש  . בכולן   . א(, ש„המועדים של כל השנה  רצז, 

שייכות לאותן הפרשיות שחלות בהן כו'".

78( ראה לקו"ש חכ"ו ע' 26. וש"נ.

79( ע"ז ג, סע"ב.
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רוחנית  גאולה  ַא  סיי  ישראל",  „גאולת 
בערך צו חושך הגלות ווָאס איז דעמולט 
געווען )בדוגמא צו יציאת מצרים אויך 
אין ַא מצב פון „לילות"(, און סיי ַא כח 
והכנה צו דער גאולה שלימה כפשוטה 
)„להביא לימות המשיח"(, וכמרומז אויך 
מופתי  „רבות80  ר"ת   — „רמב"ם"  בשם 

בארץ מצרים":

הָאט  בפשטות  מצרים  אין  זייענדיק 
זיין  געווען  מחבר  דָארט  רמב"ם  דער 
חיבור הגדול ספר „משנה תורה", ספר 
„הלכות הלכות" וועלכער איז „מקבץ ל־
תורה שבעל פה כולה"81, ווָאס דָאס הָאט 
אויפגעטָאן ַא גאולה )יציאת מצרים( אין 
ַא מצב פון חושך הלילה של גלות — ווי 
בטעם  בהקדמתו  שרייבט  רמב"ם  דער 
זיין  געווען  מחבר  הָאט  ער  פַארווָאס 
חיבור, בכדי צו בַאווָארענען דעם העלם 
לערנען  אין  געווָארן  איז  ווָאס  והסתר 
און פַארשטיין תורה, ווָאס „אותם הפירו־
נתקשו  כו'  והתשובות  וההלכות  שים 
בימינו ואין מבין ענינם כראוי אלא מעט 
במספר ואין צריך לומר התלמוד עצמו 
כו'", און דעריבער „ראיתי לחבר דברים 
ברורה  בלשון  כולם  כו'  המתבררים 
ודרך קצרה עד שתהא תושבע"פ כולה 

סדורה בפי כל כו'",

און ַאזוי איז געווָארן בפועל, ַאז דער 
ספר הרמב"ם איז געווָארן ַא מורה דרך 
פַאר אידן בכל הדורות, ָאנהויבנדיק פון 
די אידן אין מצרים בדורו של הרמב"ם, 
צו  הלכות  פסקי  זיינע  נתפשטו  ומשם 
ַאנדערע ערטער אין וועלט )כידוע פון 
די אגרות הרמב"ם(, ביז — צו אידן אין 
 — אויך  כולל  זה,  שלאחרי  דורות  די 
)ָאנ־ ספרים  ריבוי  ַא  ווָאס  דעם  דורך 

80( בא יא, ט.

81( הקדמת הרמב"ם לספרו היד.

וכו'(  ערוך  שולחן  דעם  פון  הויבנדיק 
זיינען מיוסד אויף ספר הרמב"ם.

הָאט  רמב"ם  דער  ַאז  הייסט,  דָאס 
פון  מצב  ַא  אין  אויך  ַאז  אויפגעטָאן 
כפשוטו  מצרים  אין  „ערבין"  „לילות", 
)און מצרים מלשון מיצרים וגבולים( — 
זָאל זיין „יציאת מצרים", „גאולת ישר־
הָאט  הקדוש  רבינו  ווי  )בדוגמא  אל" 
המשניות82,  חיבור  דורך  אויפגעטָאן 
„כדי שלא תשתכח תורה שבע"פ מישר־
אל"81, כמרומז אויך אין התחלת המשנה 
בערבין",  שמע  את  קורין  „מאימתי 

„מזכירין יצי"מ בלילות", כנ"ל(.

„מזכירין  אויף  נוסף  נָאכמער:  און 
יצי"מ בלילות", הָאט דער רמב"ם אויך 
אויפגעטָאן דעם ענין פון „כל ימי חייך 
להביא לימות המשיח" — כידוע ַאז דער 
הלכות  ַאלע  כולל  איז  הרמב"ם  ספר 
התורה, אויך די הלכות השייכות לזמן 
די   — אויך  און  קיים,  המקדש  שבית 
הלכות פון ימות המשיח )בסיום ספרו(, 
הלכות  די  אידן  צו  ָאן  ווייזן  וועלכע 
פַארבונדן מיט ימות המשיח, ווי מ'דַארף 
זיך דערצו גרייטן, און דער סדר בפועל 
האמיתית  גאולה  די  קומט  עס  ווי 

והשלימה.

גע־ הָאט  רמב"ם  דער  ַאז  ולהוסיף, 
לעבט שבעים שנה83, „ימי שנותינו בהם 
שבעים שנה", ווָאס בַאווייזט ַאז ביי אים 

82( והרי ספר הרמב"ם הוא „בלשון קצר וצח 

כלשון המשנה" )הקדמת הכס"מ לספר היד(.

הגדולים  שם  תתקכ"ז.  ד"א  הדורות  83( סדר 

 — בסופו.  רמב"ם  ערך  גדולים  מערכת  להחיד"א 

ולהעיר שהרמב"ם חי ע' שנה פחות פ"ג יום )סה"ד 

שם, ממאור עינים ספכ"ה( — פ"ג יום בין הסתלקותו 

בכ"ף טבת ליום הולדתו בערב פסח. ואולי יש לומר, 

שבספר  הלכות  הפ"ג  ע"י  נשלמו  אלו  יום  שפ"ג 

משנה תורה )כמ"ש הרמב"ם בסוף מנין המצוות ע"ס 

ההלכות שבהקדמת ספרו(.
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איז געווען בגלוי די שלימות ווָאס איז 
שבעים  כבן  אני  „הרי  מיט  פַארבונדן 
שנה" צו אויפטָאן „יציאת מצרים" בכל 
המצבים )בימים, בלילות ולהביא לימות 

המשיח(, כנ"ל בנוגע לראב"ע.

יום  דעם  אין  ַאז  הידוע84  וע"פ 
מעשיו  „כל  איז  צדיק  ַא  פון  ההילולא 
ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו" 
עולה למעלה, און דָאס איז מאיר ומת־
בקרב  ישועות  „פועל85  און  למטה  גלה 
הארץ" — איז פַארשטַאנדיק ַאז אין דעם 
ההילולא  יום  דער  טבת,  כ"ף  פון  טָאג 
של הרמב"ם, שטייט בגלוי „כל מעשיו 
ותורתו ועבודתו" של הרמב"ם — בחיבור 
און  מצרים  בארץ  תורה"  „משנה  ספר 
ַאלע ַאנדערע עניני עבודה שלו במשך 
שבעים שנות חייו — און דָאס איז „פועל 
הארץ  קרב  אין  הארץ",  בקרב  ישועות 
פון  וגבולים  )מיצרים  מצרים86  פון 
ווערט ַא מורה  וועלט(, באופן ַאז דָאס 
אידן  פון  הנבוכים"87  „מורה  און  דרך 

בכל הדורות שלאחרי זה.

ועפ"ז איז מובן דער אויפטו פון דער 
 — זו  בשנה  שמות  פ'  בשבת  „אכילה" 
עבודה  דער  פון  קומט  דָאס  ווָארום 
מעשיו  כל  זה,  שבת  בערב  וטירחא 
ותורתו ועבודתו ווָאס דער רמב"ם הָאט 
צוגעשטעלט במשך שבעים שנות חייו, 
זיינען  און  בגלוי  ַאלע  שטייען  וועלכע 
„פועל ישועות בקרב הארץ" דעם ערב 
דָאס  ווי  מובן  דערפון  דָאך  איז  שבת; 
גיט צו אין דער עבודה פון דעם שבת, 
די עבודה פון אויפטָאן „גאולת ישראל" 
מצרימה"  „הבאים  פון  מצב  דעם  אין 

בגלות!

84( תניא אגה"ק סז"ך־כח.

85( תהלים עד, יב.

86( ראה וארא ח, יח.

87( ראה לקו"ש חכ"ו ע' 30. וש"נ.

און הוראה דערפון  לימוד  יג. דער 
ב־ ובפרט  בפשטות,  פַארשטַאנדיק  איז 

דורנו זה ובזמננו זה:

מ'הָאט שוין גערעדט מערערע מָאל 
דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ַאז 
„כלו  שוין  ס'איז  ווָאס  דעם  אויף  נוסף 
תשובה  שוין  אידן  הָאבן  הקיצין"88,  כל 
פַארענ־ ַאלץ  שוין  מ'הָאט  און  געטָאן, 
דיקט, כולל אויך — „צוּפוצן די קנעּפ־
דער  ַאז  הָאבן  נָאר  מ'דַארף  און  לעך", 
אויבערשטער זָאל אויפעפענען די אויגן 
פון אידן זיי זָאלן זען ווי ס'איז שוין דָא 
און  והשלימה,  האמיתית  גאולה  די 
ערוך,  שולחן  דעם  בַא  שוין  מ'זיצט 

בסעודת לויתן ושור הבר89 וכו' וכו'.

אויב  ַאז  פַארשטַאנדיק,  איז  דערפון 
שוין בַא דער ירידה אין מצרים טויזנט־
שמות  „ואלה  אין  איז  צוריק  יָארן  ער 
בנ"י הבאים מצרימה" געשטַאנען בגלוי 
ַאלע  אין  אויב  און  ישראל",  „גאולת 
צו  אידן  פון  עבודה  דער  איז  זמנים 

ממשיך זיין די גאולה אין מצב הגלות,

ועאכו"כ לאחרי ווָאס מ'הָאט שוין אין 
דעם דער ריבוי פון מעשינו ועבודתינו 
רבי  פון   — כולל  הדורות,  כל  במשך 
אלעזר בן עזרי' בזמנו, און דער רמב"ם 
בזמנו, און ַאלע צדיקי ישראל בכל הדו־
רות, ביז בדורות האחרונים — די עבודה 
זיינען  וועלכע  נשיאינו  רבותינו  פון 
מיוחסים לבית דוד משבט יהודה, כולל 
— די עבודה פון כ"ק מו"ח אדמו"ר ב־
חיותו  בחיים  שנה  שבעים  זיינע  משך 

בעלמא דין )תר"ם־תש"י( —

איז במכל־שכן וקל וחומר בדורנו זה 
שוין  מ'הָאט  ווָאס  לאחרי  זה,  ובזמננו 

88( סנהדרין צז, ב.

ב.  קיט,  פסחים  ואילך.  ב  עד,  ב"ב  89( ראה 

ועוד.
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A

די  מען  הָאט  )כנ"ל(,  פַארענדיקט  ַאלץ 
וועט  הבטחה גמורה אין תורה, ַאז עס 
זיכער זיין „)תזכור יום צאתך ממצרים( 
כל ימי חייך . . להביא לימות המשיח",

ובפשטות — ַאז מ'דַארף ניט ָאנקומען 
ימי חייך"  צו ַא הפסק ח"ו צווישן „כל 
און „ימות המשיח" )ווי דָאס איז געווען 
בַא אידן בכל הדורות שלפני דורנו זה(, 
איד,  יעדער  פון  חייך"  ימי  „כל  נָאר 
בגוף,  נשמה  ַאלס  גשמיים  חיים  זיינע 
ה־ „ימות  )אויך(  בפשטות  כולל  זיינען 
גאולה  די  ווָארום  הפסק,  בלי  משיח" 
קומט תיכף ומיד ממש ברגע זה ובמקום 
פון  מצב  ַא  איז  דָאס  אויב  )אפילו  זה 
לילה, „הבאים מצרימה"(, ַאזוי ַאז דער 
נקודה  די  און  גלות  פון  האחרון  רגע 
רגע  דער  ווערט  גלות  פון  אחרונה 

ראשון און נקודה ראשונה פון גאולה,

און פון „ימי חייך" בזמן הזה ובמקום 
)אפילו  ח"ו  כלל  הפסק  שום  בלי  הזה, 
שבעים  פון  עלטער  שוין  איז  ער  אויב 
גלייך  איד  יעדער  גייט  וכיו"ב(,  שנה 
איבער — בתכלית השלימות, „ראובן ו־
שמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין", אין 
בימות  חייך"  ימי  „כל  פון  המשך  דעם 
וועט  ווָאס  נצחיים  חיים  און  המשיח, 

דעמולט זיין.

יד. ובנוגע לפועל מיינט עס, ַאז די 
זיין  דַארף  איצטער  אידן  פון  עבודה 
„להביא לימות המשיח", צו שוין גלייך 
פון  מצב  דער  ווי  בפועל  זיין  מגלה 
„הבאים מצרימה" אין גלות איז באמת ַא 
דעם  דורך  ישראל",  „גאולת  פון  מצב 
ווָאס מ'גרייט זיך ַאליין און מ'גרייט צו 
„ימות  פון  מצב  דעם  צו  ַאנדערע 

המשיח".

כולל ובמיוחד — בקשר מיט דעם יום 
ההילולא פון דעם רמב"ם — דורך מחזק 

ספר  לימוד  אין  זיין  מוסיף  און  זיין 
דורך   — כולל  להרמב"ם,  תורה  משנה 
חיזוק  צוגעבן  )ָאדער  זיין  משתתף  זיך 
אין דעם, אויב מ'איז זיך שוין משתתף( 
אין דעם לימוד הרמב"ם פון כו"כ מבנ"י, 
ליום,  א'  פרק  ָאדער  ליום,  פרקים  ג' 

ָאדער אין ספר המצוות90,

ובפרט — אין ספר הרמב"ם עצמו — 
לעצטע  די  אין  המשיח91,  מלך  הלכות 
בסיום  מלכים  הלכות  פון  פרקים  צוויי 

ספר משנה תורה.

לימוד  אייגענעם  דעם  צו  נוסף  און 
בזה, זָאל מען זען אויך משפיע זיין אויף 
נשים  אנשים  זיך,  ַארום  אידן  ַאנדערע 
תלמידים  „והעמידו  פון  באופן  וטף, 

הרבה"92, ומהם יראו וכן יעשו רבים.

ויהי רצון, ַאז דורך דער עצם החלטה 
בַאקומען  ומיד  תיכף  מען  זָאל  בדבר 
דעם שכר, דער קיום בפועל פון דברי 
הרמב"ם בסיום ספרו93, ַאז לאחרי ווָאס 
מ'הָאט שוין דעם „מלך מבית דוד הוגה 
 .  . אביו  כדוד  במצות  ועוסק  בתורה 
ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה 
איז  ער  ווָאס   — ה'"  מלחמת  וילחם 
שוין  ער  זָאל   — „בחזקת שהוא משיח" 
גלייך ווערן „משיח בודאי", דורך דעם 
ווָאס „עשה והצליח ובנה מקדש במקומו 
וקבץ נדחי ישראל . . ויתקן את העולם 

כולו לעבוד את ה' ביחד כו'",

„מלאה94   — הרמב"ם  כסיום   — ביז 
הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים".

90( ראה בארוכה לקו"ש חכ"ז ע' 229 ואילך.

91( כ"ה הכותרת בדפוס ויניצאה רפד. שי.

92( אבות פ"א מ"א.

93( הל' מלכים ספי"א.

94( ישעי' יא, ט.
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 בעניין קבלת השכר לעתיד לבוא
 

אכטר שי'יצחק ישראל  הת'  
 ישיבתינו הק'שליח ב

רואים בהרבה שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ שקבלת השכר לעתיד לבוא 
קות הנמשך גילוי אלוששכר מצוה זוהי המצוה עצמה, שהוא  19הוא גילוי העצמות,

 20לו ית' דירה בתחתונים. ובלה"ק:בעולם להיות 

״שכר  -  "ובהתאם לתוכן העבודה נעשה גם תשלום השכר על העבודה
מצוה מצוה״, ״שכר מצוה היא )ה(מצוה עצמה״: לאחרי שרבינו הזקן מבאר 
ש״תכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאוה הקב״ה להיותו לו דירה בתחתונים״, 

ו המתים הם תכלית ושלימות בריאת ממשיך, ״ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחי
עולם הזה שלכך נברא מתחלתו״, וממשיך )בפרק שלאח״ז( ש״תכלית השלימות 
הזה של ימות המשית ותחיית המתים שהוא גילוי אור א״ס ב״ה בעוה״ז הגשמי תלוי 
במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה, 

האדם גילוי אור א״ס ב״ה מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות  כי בעשייתה ממשיך
 -כלומר, תשלום השכר על העבודה הוא תוכן ענינה של העבודה עצמה  .עוה״ז כו״

 .גילוי אלקות בעולם, להיות לו ית׳ דירה בתחתונים"

_____________ 
 245לקו"ש ח"ה שיחה ב' לפרשת ויגש ע'  19
 801שיחת פרשת כי תצא תנש"א ע'  20

 
ני גאולהעני  

ומשיח   



 30 | קובץ לאפשא לה
 

 

 –ולכאורה כ"ז קשה: הרי עוד בתחילת ימות המשיח יהי' גילוי אלוקות 
והרי קבלת השכר הוא רק לאחרי התחי'  21י"שנאמר "כי כולם ידעו אות

שתהי' אחרי ימות המשיח. וכמו כן קשה לומר ששכר מצוה היא המצוה 
ובנוסף לכך לפי ההסבר של כ"ק  22עצמה והרי המצוות בטלות לעתיד לבוא

אד"ש מה"מ בקונטרס הלכות שאינן בטלות לעת"ל המשמעות היא 
ב"ה ולא בגלל הציווי שנקיים אותם מצד עצם הרצון למלא את רצון הק

 איך אפשר לקרוא לזה קבלת השכר?  -והכפיה  

שחיבור אמיתי עם הקב"ה הוא  –שמצוה מלשון צוותא וחיבור  23ומצינו
ע"י המצוות. אך קשה והרי החיבור הזה יהיה אז גם ללא קיום המצוות כיון שהקב"ה 

 יתגלה בעולם?

 24ת לעת"ל: מצינוקויש להקדים ביאור בעניין גילוי אללהבין כל זה ו 
את רוח הטומאה אעביר יין המעמד ומצב של "שבתחילת ימות המשיח לא יהיה עד

 מן הארץ" לכן גם יהיו ערי מקלט ובלה"ק:

ע "ידוע שגם בימות המשיח, כשתושלם עבודת בנ"י בבירור הטוב מן הר
, בעולם תהי' עדיין מציאות הרע –ויגיעו לשלימות שהיתה לפני חטא עה"ד 

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

רע , יבטל הקב"ה מציאות הבעולם התחי'שם: "ורק לאח"ז,  108ובהערה 
 מן העולם, כמ"ש "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"..".

עוד "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" אז יהיה כמו כן שכשיתקיים הי
 :25שלימות הגילוי והבירור של העולם. ובלה"ק

ואת רוח "י והעולם, הרי לע"ל יקויים מ"ש 'וגם בנוגע למדריגתם של בנ"
, והיינו.. שענין הטומאה והזוהמא ' וגו'לנצחהמות  בלעמן הארץ' ו'אעביר הטומאה 

יתברר ויזדכך ולכן גם הגילוי  הואמצד ענינו  עצמו, והיינו שהעולם לגמרייועבר 
 .גלה ויחדור בעולם באופן של 'לנצח' ")והעלי'( שיבא עי"ז ית

_____________ 
 ירמיהו ל"א, ל"ג 21
מה"מ שליט"א בלקו"ש חט"ו שיחת כ' מר חשוון שמשמע שבטלות הביא כ"ק אדמו"ר  22

 לתחיית המתים. וצ"ע ואכ"מ
 643שיחת פרשת עקב תשמ"ט ע'  23
 576קונטרס 'תורה חדשה מאיתי תצא' יום ב' דחג השבועות תנש"א ע'  24
 10לקו"ש חלק י"א ע'  25
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 גילוי אלוקות בעולם

 שונהעפ"ז ניתן לומר שישנם חילוקים בין הגילויים שיתגלו בתקופה הרא
 לבין הגילויים שבתקופה השנייה:

אלא שביררנו  קות,לאל א( העולם הוא מציאות לעצמו בלא שייכות
 העולם עדיין מציאות בל עכ"זת מתגלה בכל העולם. אזו והאלקו מציאות

בל אע בעולם, ו)אמנם לא בפועל, רהשעדיין יש מציאות של  כשלעצמו, היות
כלי  פילובכל זאת ישנה הרע בכח, ולכן( היעודים עדיין לא התקיימו בפועל, וא

 וחו של השני. זין עדיין קיימים ויכלו להראות בהם אחד את הכ

לא אל בריאתו לא הייתה ב( מתגלה שהעולם אינו מציאות לעצמו כלל, וכ
 קות ואז יתקיימו היעודים הנ"ל.בשביל אל

ויש לקשר כהנ"ל עם החילוק של שתי התקופות שכ"ק אד"ש מה"מ מחדש 
שבתקופה הראשונה יהיה בעולם רק גילוי אלוקות, ולא תהיה שום  26בשיחתו,

קות. אך העולם עדיין מציאות לעצמו, ועל כן יהיה "עולם ללא מציאות שמנגד
כמנהגו נוהג". משא"כ בתקופה הב' יתגלה הפנימיות דהעולם, שהעולם לא נברא 
אלא בשביל הגילוי של ה', וממילא העולם אינו מציאות לעצמו כלל. וממילא, 

של העולם לא יישאר כמציאות עצמאית, ויבטל ממציאותו, ויהי' "שינוי מנהגו 
 עולם".

באופן תפיסת הגילויים על ידי הנבראים, וממילא בדרגת ההתאמתות של הגילויים 
 .27בעולם

ית אמנם באופן ד'ראי בתקופה הא' תהי' גילוי אלקות באופן של ראי',
 .מוחשית קופה הב' שהגילוי יהיה בבחי' ראי'השכל. משא"כ בת

ה הוא רק בראיית הרי כל ז ם כשהגילוי הוא באופן של ראי'והענין הוא: ג
: אם ישאלו לו קושיות עדיין לא מתעצם עם האדם, והראי', בכל זאת אבל השכל, 

קות. ולכן, בתקופה הא', ההבנה באל תיחלש אצלו -שמיוסד על הבנה מסויימת 
שאז הגילוי יהיה בבחי' ראיית השכל, היינו הבנה שלא מתעצמת עם האדם, הרי 

יישאר בטבעה אינו נשתנית וציאות העולם עדיין עדיין אינו מתייחד עם מציאותו, ומ
 ."ויהי' "עולם כמנהגו נוהג -

_____________ 
 שיח הנ"ל. 26
 מאמר "פדה בשלום" תשמ"א ס"ה 27
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 מוחשית, ועל דרך מארז"ל הי' בחי' ראי'משא"כ בתקופה הב' שאז ת
בהנוגע  ספקאצלו אין שום )סנהדרין לד,ב( "אין עד נעשה דיין" ש

ד עראה התעצם עמו . ומה שבעצמוהוא הוא ראה לאמיתיות הענין, שהרי 
' הגילוי שיהי דרגתחלק ממציאותו. ולכן, כאשר מדברים אודות  שנעשה
על חודר ונעשה מציאות אחת עם העולם ופוש הוא באופן הגילוי ,בעולם

 ."בעולם ומשנה את גדריו. ובמילא תהי' "שינוי מנהגו של עולם

 28בדרגת הגילוי

 הגילוי בתקופה הא' הרי הוא גילוי אוא"ס שהאיר לפני הצמצום. ובתקופה  
 .וםהב' יתגלה גילוי חדש דהעלם העצמי שלא התגלה אף פעם, גם לא לפני הצמצ

קבלת  לפני זמןתהי' התקופה הראשונה שולענ"ד מכל זה ניתן להסיק 
לל כערך השכר, ויהי' גילוי אלוקות כמו שהיתה קודם חטא עה"ד, אך כל זה אינו ב

לם ו לעיל, שהעולמה שיתרחש בתקופה השניה לאחר תחיית המתים. וכמו שהזכרנ
אי' ריתבטל ממציאותו ולכן לא יהי' מציאות דרע בעולם אפילו לא בכח, ויהי' 
  -תי מוחשית באלוקות, וגילוי אור חדש שלעולם לא הי'. והוא הקבלת שכר האמי

 גילוי המושלם של הקב"ה לעתיד לבוא שאז נוכל לשבת בשלווה וללמוד תורה
', ושתי לתכלית הזיכוך, שלא יזדקק לאכילהולהנות מהאור האלוקי וגם יגיע הגוף 
 אלא יקבל חיותו אך ורק מזיו השכינה.

 

 

 י תשובה"זכו ע

 
גוטבלאט שי'שד"ב  הת'  

 תלמיד בישיבה

שאמר יעקב לעשו בעת חזרתו לארץ  29"חמורעל הפסוק "ויהי לי שור ו
, שיעקב רמז לאחיו שכבר הי' מוכן להגילויים הכי נעלים 30ישראל, כותב בב"ר

 ".חמורורוכב על  31לע"ל, ועד להגילוי ד"עניד

_____________ 
 ן" תשכ"ז ס"זמאמר "והיה עקב תשמעו 28
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שואל כ"ק אד"ש מה"מ, שלכאורה אינו מובן, דהוה לי'  32ובלקו"ש
שהוא גילוי נעלה יותר,  33)ליעקב( לרמז לעשו את הגילוי ד"ארו עם ענני שמיא"

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ פנימיות  34ולמה רמז לו את הגילוי הפחותה יותר?
'זכו' ל'לא זכו', וז"ל הק': ש"זכו" פירושו הוא העבודה עם הענינים, ההפרש בין 

דברים זכים ורוחניים, היינו מלמעלמ"ט בדרך אור ישר. ו"לא זכו" פירושו הוא 
בדרך אור חוזר. ולכן יעקב רמז  -מלמטלמ"ע  -העבודה בעניני הגשמיים וחומריים 

בל הגילויים הכי ומוכן הוא לק -"חמור"  -שהעבודה שלו הי' עד בדברים חומריים 
'לא זכו'', שהוא נעלה  -נעלים, ועד להגילוי דמשיח שבאה ע"י )העבודה ב('חמור' 

 יותר מהגילוי דענני שמיא, אור ישר.

, שבכדי להגיע להגילוי ד'זכו' 35והנה בשערי אורה מבאר אדמו"ר האמצעי
הוא ע"י עבודת התשובה. ובפשטות עבודת התשובה אינו אלא באור חוזר, היות 
שאור ישר אינו שייך לעבודה בתחתונים )בכלל(, וכ"ש עבודת התשובה )בפרט(, 

הרי נמצא שדרגת  36שהוא תיקון הענינים שאינם כדבעי, ועד לג' קליפות הטמאות.
'זכו' הוא באו"ח, עבודה בתחתונים. ולפי"ז צריך ביאור האיך זה מתאים עם מה 

 שהובא לעיל ש'זכו' הוא או"י?

"וכאמור לעיל שכבר "כלו  - 37ת ש"פ וישלח ה'תשמ"בואולי י"ל ע"פ שיח
השבה והחזרת הפנים כלפי היינו,  -כל הקיצין", "ואין הדבר תלוי אלא בתשובה" 

)"מ'דארף זיך נאר א קער טאן מיטן פנים צו משיח צדקנו"(, וכמאמר  משיח צדקנו
צריכים כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שצריכים לדעת שמשיח צדקנו "הנה זה בא", ו

רק לחשוב ולהתבונן בזה באמיתיות ובפנימיות כו'. וכאשר נפעל הענין דהחזרת 
 נפעל הענין ד"פנים בפנים דבר ה' עמכם". עכ"ל. -והשבת הפנים כלפי משיח צדקנו 

"זיך א קער טאן . . צו משיח  -והיינו שאפשר להיות תשובה גם ע"י 
יים". דהיינו, ההתבוננות בהבאת צדקינו" באופן שהוא למע' משייכות לענינים חומר

הגאולה שבא תיכף ומיד ממש. ונמצא שתשובה זו הוא באופן ד'אור ישר' )זכו(, 

                                                                                                                            
 בראשית לב, ו. 29
 פ' ע"ה, ו. 30
 זכרי' ט, ט. 31
 ואילך. 70ח"א ע'  32
 דניאל ז, יג. 33
 סנהדרין צח, א. 34
 ד"ה יבואו לבוש פ' צ"ד. 35
ואפי' בנוגע לעבודת התשובת איך שהוא בצדיקים, ראה מאמר ד"ה "שובה ישראל" נדפס  36

 בסה"מ מלוקט ג'. 
 .485ע'  37
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היות שבעצם אינו שייך לענינים תחתונים וחומריים, ומובן ג"כ איך יכול להיות 
 38הגילוי ד'אור ישר' גם ע"י תשובה.

 

 

 

 סיבות לגלות והגאולה
הענדל הכהן שי'יוסף  הת'  

 יד בישיבהתלמ

 ידוע, שיש בכללות ג' סיבות לזה שהקב"ה הגלה את בנ"י:

כמו שאומרים בתפילת מוסף לשלש רגלים "ומפני חטאינו גלינו  .א
מארצנו..."; וכמ"ש באבות )ה, ט( "...גלות בא לעולם, על עבודה זרה, ועל 

 39גלוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל שמיטת הארץ"; וכמ"ש הרמב"ם
ל נגאלין אלא בתשובה וכבר הבטיחה תורה ׁשסוף ישראל "...אין ישרא

לעׂשות תׁשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין...". והיינו, שסיבת הגלות הוא 
  נגאלים. –מפני העבירות; וכשעושים תשובה 

, שסיבת הגלות הוא בכדי להמשיך גילוי אלקות 40ויש טעם פנימי יותר .ב
)שנפלו בשה"כ(;  בענינים הגשמיים, להעלות הרפ"ח ניצוצות

 נגאלים. –וכשמשלימים עבודה זו 
, והוא, לעשות את העולם כלי ראוי לקבל 41ויש טעם פנימי עוד יותר .ג

וזה נפעל ע"י הפצת המעינות חוצה )שהרי אור )תורת(  –הגלויים דמשיח 

_____________ 
הפנים שתשובה באופן ד'זכו' הוא ע"י ההתבוננות בהבאת הגאולה  ולפי הערת המארכת:  38

ספר )שהוא למע' משייכות לעניני חומריים, יומתק יותר ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ 
ם ואין ( בהמשנה בפרקי אבות )פ"ג מ"ו( "הסתכל בשלושה דברי748השיחות ה'תנש"א ע' 

)גאולה( מביא שלימות  אתה בא לידי עבירה" שההסתכלות בבנין ביהמ"ק השלישי
ם בנוגע ג( שהשלימות שבא ע"י הסתכלות זו הוא 134בהעבודה בכל הג' קוין. ובהע' שם )

 -ה' עביר להעבודה דסור מרע באופן שהוא מופרך לגמרי, ובל' המשנה 'ואין אתה בא לידי
 ואפי' לא בדברים המותרים שיכולים להביא לידי עבירה.

 ה' תשובה פ"ה, ה"ט. 39
 . ובכ"מ.2264בתניא פל"ז. באוה"ת בראשית )ח"ו( ע'  מבואר 40
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"אתי  –החסידות הוא הכלי לגילוי משיח(; ו"כשיפוצו מעינותיך חוצה" 
 דא מלכא משיכא". –מר 

 סיבות הכלליות להגאולה, והם: 42ולי יש לקשר ג' סיבות אלו לגלות, עם ג'וא

בין התורה ובין המושכל": מבאר  43שדרכו הוא "לקבץ –לשיטת הרמב"ם  .א
בהקדמתו לפה"מ, שתכלית האדם הוא ידיעת ה'. ועפ"ז מבאר במורה 

את משמעות המצוות, שכולם הם: לרחק האדם ממעשים רעים,  44נבוכים
מותו האמיתית, ולהכרה בידיעת ה'. ועפ"ז מבאר, שהגאולה ולקרבם לשלי

 תביא שלימות בידיעת ה'. 
נו נמצא, שהמצוות גורמות להתקרבותו של האדם לאחדות ה'. ולכן: גלי

ן לזה ע"י שעשינו עבירות. והתיקו –מארצנו, מפני שהתרחקנו מאחדות זו 
 להתקרב לה' ולאחדותו כמה דאפשר עד הגאולה. –הוא, תשובה 

דוע יע"פ שיטת החסידות: מבואר בשער היחוד והאמונה )רפ"ז( "הנה הוא  .ב
 לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך". 

ת צוצונמצא, שהקב"ה רוצה למלוך על התחתון, שזהו ענין בירור רפ"ח הני
גלות השכל הענינים בעולם יהיו בגלוי תחת מלכות הוי"ה. ולכן: ענין  –

לות מלכות ה' על ניצוצות אלו; ועי"ז מגיעים לתכלית הגא הוא  –ולה לגַֹ
 גו'". למלך על כל הארץש"והי' ה' 

בתניא )פל"ו( "...שתכלית בריאת עולם  45סיבה עוד יותר פנימית: מבואר .ג
הזה הוא שנתאוה הקב"ה להיות לו )ית'( דירה בתחתונים". וההבדל בין 

לך מובדל מהעם; ובדירה, דירה למלכות בפשטות הוא: שבמלכות, המ
וכל הענינים בדירה, הם חלק הדר שם,  –האדם נמצא שם בכל עצמותו 

ובטלים לו. ובנוגע לענינינו: במלכות, יש עדיין ההשגה של העם, כענינים 
היינו, שאנשים בעולם לא מרגישים אחדות ה' כל הזמן; משא"כ  –נפרדים 

 אחד".  מורגש מציאות א', והוא "ה' –בדירה בתחתונים 
יץ הוא הגלות; ועבודתנו היא, להפ –ולכן: ענין זה שלא מרגישים ה' 

דירה  –חסידות שענינו אחדות ה'. וכך מביאים את תכלית הגאולה 
 ואז "יהי' הוי"ה אחד ושמו אחד". –בתחתונים 

 ולא באתי אלא להעיר.

                                                                                                                            
 מבואר באג"ק ח"א ע' רט"ז. ובכ"מ. 41
 וראה בארוכה בספר 'ענינו של משיח' )פ"א( בענין ג' סיבות אלו. 42
 אגרת תחה"מ להרמב"ם. 43
 ח"ג פכ"ו ואילך. 44
 ומבואר באריכות במאמרי 'באתי לגני'. ובכ"מ. 45
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"מ, ונזכה לשלימות הגאולה, בהתגלות של מלכינו משיחנו, כ"ק אד"ש מה
 נראה בראי' גשמית אחדות הוי"ה, תיכף ומי"ד ממ"ש. ואז

 

 
 

 כהנים בבית המקדש השלישי
 

הנ"ל הת'  
"כשיגדל הכהן  46כתב הרמב"ם ז"ל בהלכות כלי המקדש והעובדים בו

ויעשה איש הרי הוא כשר לעבודה אבל אחיו הכהנים לא היו מניחין אותו לעבוד 
 במקדש עד שיהיה כבן כ' וכו"

ובר חולין )כ"ד, ב.( במחלוקת שם שאפי' לפי רבי שס ומקורו הוא במס'
 עבוד.תו לשאסור לעבוד עד כ' שנה, זהו רק מפני שאחיו הכוהנים לא היו מניחין או

וז"ל "אע"פ שביארנו שהוא כשר לעבודה  47וכתב המאירי בבית הבחירה
משיבא שתי שערות, אחיו הכוהנים אין מניחין אותו לעבוד עד שיהא בן עשרים 

 שגנאי הוא להם להיות קטן עובד עמהם. מפני

וסל פולא לעבודה, וא"כ אינו 'להם' ומלשונו משמע לכאורה שזהוא גנות 
ב"ם לעבודה, וכן הוא הפשט בגמ' שם לפי השיטה הראשונה וכך מוכח מלשון הרמ

 ז"ל.

וע"פ מה שמבואר שכל האיסור דעבודת הכהן  כשהוא פחות מבן עשרים 
שיש להכהנים עצמם, א"כ כשיבוא הגאולה וכשירד שנה, היא רק מצד הגנות 

המקדש מן שמיא במהרה בימינו אמן, ש"באותו הזמן לא יהא שם לא רעב ולא 
 –ולע"ל לא יהי' כל הענין דגאוה וגנות וכו'  48וכו'", ולא קנאה ולא תחרותמלחמה 

 נמצא שהכהנים בני י"ג ולמעלה יוכלו לעבוד. 

_____________ 
 פרק ה הלכה ט"ו 46
 ל הגמ' שם בסופובפירושו ע 47
 לשון הרמב"ם בסוף הלכות מלכים )מה"מ( י"ב הלכה ה'  48
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בר יתגלה המשיח וישמיענו תורה חדשה תיכף ולא באתי אלא להעיר. והעיקר שכ
  ומיד ממש.

 

 

 א''י לעתיד לבוא
 

הענדל הכהן שי'צמח דוד  הת'  
 תלמיד בישיבה

 )א(

אנד א ל –ארץ ישראל איז געגעבן געווארן צו אברהם אבינו ביי ברית בין הבתרים  
 פון צען פעלקער.

ת זרעך נתתי איח: "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לבראשית ט''ו 
את זי והארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. יט: את הקיני ואת הקני
את עי והקדמוני: כ: ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים: כא: ואת האמרי ואת הכענ

 הגרגשי ואת היבוסי"

בעה לא שעשר אומות יש כאן ולא נתן להם א פרש''י על פסוק י''ט, ד''ה הקיני:
שה ירו לשה אדום ומואב ועמון והם קיני קניזי וקדמוני עתידים להיותגוים, והש

 "לעתיד, שנאמר )ישעיה יא יד( "אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם

לקער , פע]צען פעלקער זיינען דא געציילט, און ה' האט אונז נאר געגעבן זיבען
יין א ועלן זני, ויזי און קדמווואס זיינען קיני קנ -אדום מואב און עמון  -און די דריי 

ן'ס ירושה ביים גאולה, ווי ס'שטייט אז אדום און מואב וועלן זיין די אידע
 געפענגעניש און בני עמון וועלן צו זיי צוהערן[

ך את נתן לח: "ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבלך כאשר נשבע לאבותיך ודברים י''ט: 
שר אאת כל המצווה הזאת לעשתה  כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך: ט: כי תשמור

 עוד אנכי מצווך היום לאהבה את ה' אלוקיך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך
 שלש ערים על השלש האלה"
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ספרי )מוני )ח( ד"ה ואם ירחיב: כאשר נשבע לתת לך ארץ קיני וקניזי וקדפרש''י: 
 בארץושלש שיט פב(. )ט( ד"ה ויספת לך עוד שלש: הרי תשע, שלש שבעבר הירדן, 

 כנען ושלש לעתיד לבא )שם(.

ון פלאנד  ן די])ח( ואם ירחיב: ווי ער האט צו דיר געשוואוירן אז ער וועט דיר געב
ריבער יי אקיני קניזי און קדמוני. )ט( ויספת לך עוד שלש: אט האסטו דא ניין, דר

 דער ירדן, און דריי וואס זיינען אין ארץ כנען, און דריי לעתיד לבא.[

ארץ "שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן, משבאו לרושלמי מכות פ''ב ה''ו: י
הפרישו עוד שלש, ולעתיד לבא מפרישין עוד שלש, שנאמר: "שלש" "שלש" 

 "שלש" הרי תשע..."

ען צו עקומ]דריי שטעט האט משה אוועק געלייגט איבערן ירדן, ווען זיי זיינען ג
ן לייגע וועקא, און ביי די גאולה וועלן מיר א"י האבען זיי אוועק געלייגט נאך דריי

ו דא אט האסט –דריי דריי דריי  –נאך דריי ווי ס'שטייט: "שלש" "שלש" "שלש" 
 ניין...[

זי דער רמב"ם ברענגט, דאס וואס מיר האבן נאכאלץ ניט באקומען קיני קני
ר די א' פוקדמוני )און דערפאר אויך ניט געמאכט נאך דריי ערי מקלט(, אלץ א ראי

 גאולה: 

א ט הו: "אף בערי מקלספר שופטים הל' מלכים פי''א )הלכות מלך המשיח( ה''ב
)ראה  גו'"ואומר: "ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבולך ]וגו'[ ויספת לך עוד שלש הרים 

 למעלה( ומעולם לא הי' דבר זה, ולא צוה הקב"ה לתוהו..."

 ט ארץאז ביי די גאולה וועפון דאס אלץ קען מען פארשטיין אז עס מוז זיין 
 ישראל האבן אין זיך אלע צען לענדער )אויך קיני קניזי און קדמוני(!

ן פרעגט זיך די שאלה: א( פארוואס האבן מיר ניט באקומען גלייך אלע צע
א ילענדער? ב( און אויב מען דארף עס ניט באקומען פארוואס וועלן מיר עס 

 באקומען ביי די גאולה? 

ז' אומות, לארץ קיני קניזי  –: החילוק בין ארץ כנען 49רבי אין שיחה בריינגט דער
ארץ ג' אומות, מבואר בכ"מ: שבעבודת ה' הוא החילוק בין בירור ז' מדות  –וקדמוני 

_____________ 
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לעבודה בג' מוחין, שעכשיו עיקר העבודה הוא בבירור ז' המדות, ולעתיד יתבררו גם 
 הג' מוחין.

יבן אס איז דער אונטערשייד צווישן די זלויט דעם אלס איז פארשטאנדיק וו
לען פעלקער וואס מיר האבן יעצט )מדות(, און די דריי פעלקער וואס מיר ווע

 באקומען  ביי דער גאולה )מוחין(.

 וואו זיינען די לענדער פון קיני קניזי און קדמוני?

 . רבירבי יהודה אומר, ערבייה שלמיא ונבטייה ירושלמי שביעית תחילת פ''ו:
נגא שמעון אומר, אסיא אספמיא ודמשק. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אסיא קרתי

 וטורקי. רבי אומר, קדום מואב וראשית בני עמון.

למעשה איז פאראן מפרשים וואס גייען לויט דעם רבי'נס שיטה )רש"י, מצודת 
ז , און האלטן אז עס רעדט וועגן אדום עמון און מואב און זיי האבן א ראי' א50דוד(

ביי ישעי' הנביא'ס נבואה וועגן קיבוץ גלויות )י"א, י"ד( שטייט "אדום ומואב 
משלוח ידם ובני עמון משמעתם" און פון דא איז משמע אז דאס זיינען די דריי 

 לענדער וואס מיר וועלן באקומען ביים גאולה.

 ) ב (

 א"י צושפרייט זיך אויף גאנץ וועלט!

 מנהר עד אפסי ארץ""וירד מים עד ים ו תהלים עב, ח:

 אפסי וירד מים עד ים: כל א"י מים סוף עד ים פלשתים. ומנהר עד פרש"י שם:
 ארץ: כי הוא רודה בכל עבר הנהר וגומר.

 נהר עד: ומ])ח( וירד מים עד ים. די גאנץ ארץ ישראל פון ים סוף ביז ים פלשתים
 אפסי ארץ. וויבאלד ער קעניגט איבער גאנץ עבר הנהר וגו':[

רס מים סוף עד ים פלשתים ומנהר זה פ -וירד: אם על שלמה  עזרא שם: אבן
 -שיח ואפסי ארץ זה מדבר, והנה הזכיר אורך ארץ ישראל ורחבה. ואם על מלך המ

עדן מוצא ימים הדרומי הנקרא הים האדום אל ים צפון שהוא ים אוקיינוס ומנהר נהר 
 ועד אפסי ארץ שהוא בסוף מערב"

_____________ 
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ן ים ( פוק רעדט וועגן שלמה יעמאלדט מיינט עס )מים עד ים]וירד. אויב די פסו
דא  , אטסוף ביז ים פלשתים, ו'מנהר' מיינט פרס און 'אפסי ארץ' מיינט די מדבר
דט ק רעהאט ער דערמאנט ווי לאנג און ברייט ארץ ישראל איז. און אויב דער פסו

 הייסט ואסין דרום ווועגן מלך המשיח יעמאלט מיינט עס )מים עד ים( פון די טייך א
רעדט  נהר'דער ים האדום ביז דער טייך אין צפון וואס איז די אוקיינוס טייך, ו'מ

ץ' פסי ארז 'אוועגען די 'נהר יוצא מעדן' די קוואל וואס קומט ארויס פון עדן און בי
 וואס איז אין ענדע פון מערב.[

אבער  עגן שלמה,וואס לויט דעם איז רש"י'ס פירוש, נאר ווען עס רעדט זיך וו
 ועלט!ער וווען עס רעדט זיך זאך וועגן מלך המשיח וועט ארץ ישראל זיין דער גאנצ

"וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ", ובפרש"י  :51און דער רבי בריינגט דערויף
פרשתנו מפרש שפסוק זה נאמר על מלך המשיח, וזוהי הכוונה בנבואת בלעם "וירד 

של אחר מיעקב . . ועל מלך המשיח אומר כן שנאמר בו "ועוד יהי' מו –מיעקב" 
וירד מים עד ים". וכן מצינו לשון זו בנבואת זכרי', המדברת בפירוש על מלך המשיח 

"הנה מלכך יבוא גו' עני ורוכב על חמור גו' ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי  –
זה  –בני שת"  ארץ", והובא ג"כ ברמב"ם בפירוש הכתוב )בנבואת בלעם( "וקרקר כל

 המלך המשיח שנאמר בו: "ומשלו מים עד ים".

ע: ראב"ובפשטות הכוונה שמלך המשיח יהי' רודה ומושל בכל העולם כולו, וכפי' ה
וצא הר ימים הדרומי הוא הנקרא הים האדום אל ים צפון הוא ים אוקיינוס ומנהר נ

 מעדן שהוא בתחילת מזרח ועד אפסי ארץ שהוא בסוף מערב.

ראה רש"י זכרי' שם "מימא ועד  בריינגט דער רבי: 52ן דער שולי הגליון דארטאון אי
 מערבא )ל' התרגום. ומוסיף( לסוף העולם". 

 כארץ "...אמר רבי לוי עתידה ירושלים להיות ילקוט שמעוני ישעי' רמז תקג:
 ישראל, וארץ ישראל ככל העולם כולו..."

ר עלקעפן לעתיד לבוא, נאר צען פרעגט זיך די שאלה, ווי וועט ארץ ישראל זיי
 אדער דער גאנצער וועלט?

די שאלה האט די של"ה געפרעגט וז"ל: עוד יש לי קושיא בפסוק הנ"ל, "ויספת 
לך עוד שלש ערים" ופירשו רז"ל דהיינו קיני קניזי והקדמוני, שהוא עמון ומואב 

_____________ 
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וכי לעתיד  ואדום, כי עשרה אומות הבטיח הקב"ה לאברהם אבינו, ולא נתן אלא ז',
יש גבול בדבר? הלא כתיב "וירד מים עד ים" כי בודאי ימשול משיח מסוף העולם 
עד סופו" ואין סברא לומר שבג' אלו נכללו כל אומות שבעולם, ואפשר לומר בזה, כי 
משיח ימשול מים עד ים, דהיינו שכולם יהיו תחתיו ויעלו לו מס, אבל עשר אומות 

וחק, שיהיה נשאר איזה מלכות ושררה מן האומות, אמנם גם זה ד 53הם שלו לגמרי
על כן נראה, שכל הצלחות הגדולות לא יהיו תיכף בבא הגאולה" רק בהמשך זמן 
שתתרבה הדעת בישראל, ויבואו למעלה כתנות או"ר באל"ף, אז תתבטל הקליפה 
מכל וכל, ויתקיים "וירד מים עד ים" ואז יתבטלו כל הקרבנות זולת תודה, ואז לא 

 טרכו לעיר מקלט.יצ

]איך האב נאך א שאלה אין דער אויבנדערמאנטער פסוק, "ויספת לך עוד שלש 
הרים" און רז"ל האבן עס ערקלערט אז דאס רעדט וועגן קיני קניזי און קדמוני, וואס 
איז עמון מואב און אדום, וויבאלד אז ה' האט צוגעזאגט צו אברהם'ן צען פעלקער, 

זיבן )און וויבאלד אז ס'שטייט דארט "כאשר נשבע און ער האט נאר געגעבן 
לאבותיך" און דאס וואס ה' האט געשוואוירן צו אונזערע עלטערן און אונז נאך ניט 
געגעבן, איז קיני קניזי און קדמוני(, פרעגט זיך די שאלה, ווילסט מיר זאגן אז 

נען האבען? ס'וועט זיין א גרעניץ ביי די גאולה אויף וויפל לאנד מיר וועלן קע
ס'שטייט דאך "וירד מים עד ים" אז משיח וועט זיכער קעניגן איבער'ן גאנצן וועלט, 
און ס'שטימט ניט זאגן אז אין די דריי איז אריינגערעכנט גאנצער וועלט? און מען 
קען ענטפערן, אז משיח וועט קעניגן איבער'ן דער גאנצן וועלט, וואס מיינט אז אלע 

זיין אונטער אים און וועלן אים צאלען שטייער, אבער די צען קעניגרייכען וועלן 
, אבער דאס איז אויך א דוחק אזוי צו 54פעלקער וועלן זיין אינגאנצן זיינער

ענטפערען, אז ס'זאל נאכאלץ בלייבן א קעניגרייך פון אינצווישן די פעלקער, 
לייך ווען די דערפאר זעט זיך אויס, אז אלע גרויסע הצלחות וועלען ניט פאסירן ג

גאולה וועט קומען, נאר ס'וועט זיך פאסירן שפעטער ווען די קלוגשאפט וועט מערן 
אינצווישן די אידן, און זיי וועלן דערגרייכן די מעלה פון "כתנות אור מיט אן אל"ף, 
דעמאלט וועט די קליפה אינגאנצן בטל, און ס'וועט מקויים ווערן דער פסוק "וירד 

עמאלט וועלן אלע קרבנות בטל ווערן אויסער קרבן תודה, און מים עד ים" און י
 יעמאלט וועלן מיר ניט דארפן אן עיר מקלט.[  

_____________ 
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קומן ר באלויט דעם זעט מען אז די של"ה האלט אז קיני קניזי וקדמוני וועלן מי
 ארפןדגלייך ביי די גאולה און בכדי צו באקומן דער גאנצער וועלט וועלן מיר 

 ה הדעת בישראל'.'שתתרב –ארבעטן 

ולה, ן גא)לויט דעם קען מען זאגן אז די של"ה צוטיילט עס צו ביידע תקופות אי
שטע י ערדימות המשיח און תחיית המתים, אז קיני קניזי וקדמוני וועלן זיין אין 

ט אך וועימות המשיח, און משיח וועט קעניגן איבערן גאנצן וועלט. דערנ –תקופה 
, וואס תחיית המתים –וועט זיין אין די צווייטע תקופה  –דער צווייטער תקופה 

בטל  וערןויעמאלט וועלן אלע אידן זיין אויף א העכערע מדריגה און קרבנות וועלן 
 וכו'.( 

 ווען און ווי אזוי קען מען צושפרייטן א"י?

ית פי ב כל הארצות שכובשין ישראל במלך על רמב"ם הל' מלכים פרק ה' הלכה ו':
בשו שיכ כיבוש רבים והרי היא כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר והוא דין הרי זה

 אותה אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה. 

ראל ל ישתוס' גיטין דף ח,א ד"ה כיבוש יחיד וז"ל: פי' בקונט' שלא היו לשם כ
בל ו. אביחד כמו בכיבוש יהושע וכבשוה לצורך כולם, אבל דוד לא כבש אלא לצורכ

ל פרש טעם אחר בסוף פרשת והיה עקב, דמשמע לפי שלא היתה עדיין כבספרי מ
מוך סא"י כבושה, כדאמר התם סמוך לפלטורא שלך לא הורשת, פירוש יבוסי שהיה 
, שוהולירושלים, ואתה הולך וכובש ארם נהרים וארם צובה, אבל אחר שכל א"י כב

ה מוגו'", שכל דריש התם מדכתיב )דברים יא( "כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם 
 שהיו כובשים מחו"ל היה קדוש ואפילו יחיד.

 שראללויט דעם קען מען פארשטיין אז נאר נאכדעם וואס מען האט גאנץ ארץ י
רעכנט ט געקען מען ארויס גייען און אייננעמען מער לאנד, און די נייע לאנד ווער
אט וואס ה פונקט ווי ארץ ישראל, )און לויט תוס' אפי' אויב עס איז א יחיד
 רמב"ם דער איינגענומען די לאנד ווערט עס פונקט ווי ארץ ישראל, און ניט נאר ווי

 האלט אז נאר "במלך על פי בית דין"(.

און אויב מיר זיינען מדייק אין די ווערטער פון די של"ה וואס ער זאגט וואס ארץ 
יין 'תרבה ישראל וועט אויסשפרייטן איבערן גאנצען וועלט ערשט נאך ס'וועט ז

בישראל', און ניט שתרבה החכמה אדער הבינה, ווייל נאר ווען מען ענדיקט  הדעת



ו"ד שבט  | 43 ה –י שבעים שנ  
 

 

 - 55ארץ עשרה אומות, וואס דאס איז דורך די עבודה פון ג' מוחין –אייננעמען א"י 
דעת )נישט נאר חכמה און בינה( וועט זיין  –ווען מען ענדיקט די עבודה פון מוחין 

", אז משיח וועט קעניגן איבערן גאנצן וועלט, און דאס ויתקיים "וירד מים עד ים
שטימט מיט די רמב"ם און תוס' אז נאר ווען מען ענדיקט איינעמען גאנץ ארץ 
ישראל האמורה בתורה קען מען איינעמען מער לענדער און דעמאלט ווערן זיי 
 אנגערופען ווי ארץ ישראל ממש, און דאס איז 'עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל

 הארצות' תיכף ומיד ממש.

לויט דעם איז פארשטאנדיק אז די אונטערשייד צווישען די ערשטע 
 פארשפרייטונג פון ארץ ישראל, קיני קניזי און קדמוני, און די צווייטע

וען וייט צפארשפרייטונג פון ארץ ישראל, איבער'ן גאנצן וועלט, איז נאר אין דעם 
 ס'וועט פאסירן.

עט ט ווזיך די שאלה אין דער צווייטער צייט וואס יעמאל און לויט דעם פרעגט
 ניזישוין זיין די "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות", וועט ארץ קיני ק

וי ען ווקדמוני זיין אנדערש ווי די גאנצע וועלט )למשל ס'וועט גערעכענט ווער
 דערל( אירושלים ווי ס'שטייט אין ילקוט אז עתידה ירושלים להיות כארץ ישרא

 ס'וועט נישט זיין אנדערש פון דער גאנצער וועלט?

און אפשר קען מען ענטפערן אז די זעלבע וועג וואס ארץ ישראל'ס 
פארשפרייטונג אויפ'ן גאנצן וועלט איז נאר שפעטער, אזוי אויך אזי די 

וועט  מען,פארשפרייטונג פון ירושלים )וויבאלד אז אין ילקוט איז עס געזאזט צוזא
 אויך פאסירן צוזאמען(עס 

 און דאס שטימט אויך לויט'ן ספרי און מדרש רבה ספרי דברים בתחילתו:
 ה זושעתידה ירושלים להיות מגעת עד דמשק . . שעתידה א"י מרחבת ועולה כתאנ

 שקצרה למטה ושערי ירושלים עתידים להיות מגיעים עד דמשק... 

ה ירושלים שתהא מגעת עד צופה פני דמשק, אמר רבי יוחנן עתיד שהש"ר פ"ז:
שערי דמשק . . . עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה עד שתהא מגעת 

_____________ 
  108חלק ל"ח עמ'  לקו"ש 55

כ"מ, בת, מבואר ארץ ג' אומו –ז' אומות, לארץ קיני קניזי וקדמוני  –החילוק בין ארץ כנען 
דה הוא העבו שבעבודת ה' הוא החילוק בין בירור ז' מדות לעבודה בג' מוחין, שעכשיו עיקר

תתב  'ב )עבבירור ז' המדות, ולעתיד יתבררו גם הג' מוחין. ראה מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"
לך(. ' ואיואילך. ע' א'מט ואילך(. מאמרי אדה"א דברים ח"א ד"ה אל תצר את מואב )ע' ד

 וש"נ. אוה"ת בראשית כרך ז' )תתשסח, א ואילך(.
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לשערי דמשק, וגליות באות וננוחות תחתיה, לקים מה שנאמר: "ודמשק מנחתו, עד 
 56דמשק מנוחתו"...

אבער דאס שטימט ניט לויט וואס כ"ק אד"ש מה"מ זאגט אין מאמר ד"ה 'א"ר 
: "...ובדוגמת פרזות תשב ירושלים כפשוטה, 57קת פרזונו תשל"ט'אושעיא כו' צד

דנוסף לזה שירושלים היא נקודה דאמצעו של העולם ומאבן שתי' שבביהמ"ק 
, דעתידה ירושלים הנה גם ירושלים עצמה תתפשט בכל העולםהושתת כל העולם, 

 שתתפשט בכל ארץ ישראל ועתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות".

ואס זיינען זיי )ספרי און שהש"ר( מגביל די פארשפרייטונג פון און פארו
 עדיין צ"ע. 58ירושלים?

 

 

לשכות הפתוחות לקודש דינן קודש 
 )גליון(

 
הנ"ל הת'  

"היו בנויות לחל ופתוחות  59להדין בנוגע' לה לאפשא'כ' ד כתבתי בגליון
 לקדש תוכן" 

שהי'  פ"עקודש, א חציו הי' רק המוקד שבבית לזה והבאתי: שהטעם
ינם ד –קודש, ובבית שלישי הד' לשכות הגדולות שבעזרת נשים  –לעזרה"  "פתוח

ודש, ק שבקודש חציו ממש, ולכן לחול כ"ג פתוח המוקד שהי' בית מפני קודש, הוא
 שלישי נשים בבית שבעזרת הד' לשכות הגדולות כ"חול. משא שבחול וחציו

 .גמור חול שאינו נשים לעזרת פתוחות

קדושים בקדושת  הינם שלישי בבית זה )שהלשכות על להקשות יש אולם
 הם הלשכות הרי נשים(, כי לעזרת אלא ממש לחול פתוחות שאינם העזרה מפני

_____________ 
 וואס די צוויי מפרשים גייען לויטען שיטה פון רבי שמעון אין ירושלמי לעיל 56
 סה"מ מלוקט עמ' צג 57
 ע"ד די שאלה פון של"ה לעיל 58
 בית הבחירה פ"ו הל' ח. הלכות 59



ו"ד שבט  | 45 שבעים שנה –י  
 

 

 הי' קודש לעזרה הלשכות שבין שהרווח ט"התוי מביא לעזרה, )ולכן מחוץ לגמרי
 שאז לקודש" הפתוחות בחול הבנויות לשכות"ד הדין שיהי' לו העזרה, כך בקדושת

 וגגותיהן חול לחול, תוכן ופתוחות בקדש הלשכות, בנויות" 60( והמתני'קודש דינם
 ובחול בקודש בנויותחול.  וגגותיהן קודש לקודש, תוכן ופתוחות בחול קודש. בנויות

 החול מכנגד, קודש, ולקודש הקודש מכנגד וגגותיהן תוכן, ולחול לקודש ופתוחות
 ."חול, ולחול

 לעזרת נשים, ופתוחות העזרת שטח על הינם כותשהלש מפני זה ולפי
 ?שם העזרה קדושת של הענין כלל שייך נשים, איך

 ע."וצ

 

 משיח בגולה
לרנר שי'צבי הירש  הת'  

 תלמיד בישיבה

כותב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק "פארוואס איז ביי  61בלקו"ש חלק כ"ה
וויבאלד אז דאס האט מצרים,  אזוי מופרך, אז ארונו זאל בלייבן אין יעקב'ן געווען

וי"ל הביאור אין דעם "אין  )ניצוצות פון( מצרים? געקענט אויפטאן אן עלי' אין עניני
 דעריבער, כדי אז אידן, זייענדיק אין און 62מתיר עצמו מבית האסורים". חבוש

מצרים, דארפ'ן  מצרים און אויך מעלה זיין די עניני מצרים, זאלן קענען עולה זיין פון
מצרים )בית האסורים( און  מיט העכער פון -כרעא דאבוהו  וברא -א קשר  זיי האבן

והיינו, שהיציאה  העכער פון מצרים", עכ"ל. דערפאר האט יעקב געדארפט זיין
 מהגלות באה דוקא ע"י מישהו בעצמו אינו חבוש בגלות.

מבאר כ"ק אד"ש איך שמשיח נמצא  63והנה בשיחת תזו"מ ה'תנש"א
 –ודגש עוד יותר בשמו של משיח )הגואל( שנקרא בשם מצורע בגלות וזלה"ק: "ומ

"מצורע של בית רבי", ש"יתיב בין עניי סובלי חלאים", "מנוגעים, והוא נמי מנוגע" 
ובמצב של גלות, שסובל תחלואי  שמשיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, –

_____________ 
 מעשר שני ג' ח' 60
 .273ע'  61
 ברכות ה, ב. 62
 .496ע'  כרך א' 63



 46 | קובץ לאפשא לה
 

 

ם משיח הגלות ]כהמשך הגמ' "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "א
דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה"[, רבינו הקדוש, ודאי היינו מאותן שחיין עכשיו 

ומצפה בקוצר רוח ובכליון עינים להתגלות )מההעלם בזמן ומצב הגלות(, דמלך 
המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחרי' גלות, כפס"ד 

 הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'". 

ך , אי)נמצא( בתוך הגלות 'חבוש' צריך להבין, מאחר שמשיח בעצמו ועפ"ז
 ים'?הוא יכול לשחרר את בנ"י מצרתם, והרי 'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסור

ה ולכאורה הי' אפשר לומר, שהנתינת כח למשיח לגאול היהודים גם בא
 ות.הגל מיעקב אבינו, וכמו בגאולת מצרים שהגאולה באה ע"י כח שהוא למע' מענין

שהרי גואלן של ישראל  64אבל ביאור זה אינו מספיק לפי המבואר בלקו"ש
והסיבה  65היתה משבט לוי, שלא היו 'תחת מלאכת שעבוד מצרים', –משה רבינו  –

הי' צ"ל למע' משעבוד מצרים )מפני ש'אין בעצמו לזה הוא משום שמשה רבינו 
א האיך יכול להיות שמשיח החבוש מתיר את עצמו'(. ולפי"ז, הדרא קושייא לדוכת

)לא רק נמצאת בגלות, אלא יתירא מזו( נקראת מצורע ו'סובל תחלואים', והרי הוא 
 צריך להיות למע' מכל ענין הגלות בכדי לגאול אותנו? עצמו

שההפרש בין גאולת מצרים להגאולה  66ואולי י"ל ע"פ המבואר בחסידות,
היתה ענין האתכפיא, "כי ברח  העתידה, הוא "אתכפייא ואתהפכא". שגאולת מצרים

" שהרע היתה בתקפו, ומשו"ז היו בנ"י חבושים בעמקי הקליפות, ולא היו 67העם
יכולים לשחרר את עצמם, והיו צריכים להיות מקושר עם מ]י[שהוא שאינו קשור 
לכל ענין הגלות, והיינו יעקב אבינו. משא"כ הגאולה דלעתיד, הוא ענין האתהפכא, 

רוח מהמעמד ומצב שבו נמצאים, אלא( לגלות האל"ף שבתוך ענינו הוא )לא לב
 העולם )מל' העלם והסתר(.

הוא לא לגלות דבר חדש אלא  לגלות  דלעתידובעומק יותר, ענין הגאולה  
[. 68בית אסורים ]ל' איסור, שקשור לקליפות הטמאות אינואיך שהעולם  באמת 

שהוא למעליותא,  שמבאר הענין דמצורע איך 69וכמבואר בשיחת תזו"מ הנ"ל

_____________ 
 33חלק וא"ו ע'  64
 תנחומא וארא ו. 65
להבא לקמן ראה תניא פל"א, סה"מ מלוקט ב' מאמר ד"ה כימי צאתך מאמ"צ, לקו"ש  66

 קדושים תנש"א, ובכ"מ.-, שיחת אחרי873חלק ג' ע' 
 בשלח יד, ה. 67
 יא פ"ז.ראה תנ 68
 ואילך. 493ע'  69
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שטהרת הנגעים הוא ע"י התגלות ענינם האמיתי. היות שכל ענין הגאולה הוא לגלות 
אלופו של עולם, משא"כ בנוגע לגלות מצרים, שהרע הי' עדיין בתקפו, ואז העולם 
עדיין לא הי' מוכן לגילוי זה. ומשו"ז יעקב אבינו לא נשאר במצרים, בכדי לשחרר 

 היהודים.

בענין 'להביא לימות  70בואר בשיחת שמות ה'תשנ"ב]והוא ע"ד המ
המשיח... בלילות', שגם בתוך הגלות חיים חיי גאולה, והסיבה שיכול להיות כן הוא 
משום שגלות בפנימיותו הוא גאולה, והנתינת כח לכאו"א לחיות גאולה, בא מנשיא 

 [הדור, שזה ע"ד המבואר בענין המצורע שבפנימיותו הוא ענין מעלה ביותר.

 

 

 

 

 ל"גרים לע
 

סערעבריאנסקי שי'יהושע שנ''ז  הת'  
 תלמיד בישיבה

"לא גלו ישראל לבין העכו"ם רק שיתוסף עליהם  71איתא בגמ' פסחים 
"ת"ר איו מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו  72גרים". ובמס' יבמות

 גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה".

שיתווסף עליהם גרים והן הניצוצות  מבאר ש"לא גלו אלא כדי 73ובתו"א
 שבק"נ . . שמעלים להתכלל לקדושה..". 

משמע שהכוונה בזה היא גם לגרים ממש, ולא רק על  74ובתורת חיים
המושג דעבודת הבירורים בלבד, וז"ל "'לא גלו ישראל לבין העכו"ם רק שיתוסף 

_____________ 
. ולהעיר שייכותה לשנה זו שבו נתמלאת שבעים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש עיי"ש בארוכה 70

 .מה"מ
 פ"ז, ע' ב. 71
 כ"ד, ע', ב. 72
 י"א,א ובלקו"ת ואתחנן דף ב ועוד. 73
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יולדו בנים ובנות עליהם גרים כו'.. וז"ש ליעקב ואעשך שם לגוי גדול שם דוקא... ו
בגופים שנלקחו מבחי' נוגה הן הנק' גרים באמת שהן  דור אחר דור שהן נשמות

דקדושה ... וזהו שישראל גלו לבין העכו"ם כדי להוסיף עליהן גרים בכפלי  ניצוצות
והן ריבוי הניצוצות דקדושה שנולדו בגופים חומריים  כפליים מעצם שרשן למעלה

... וזהו שאמר כי אב המון שנק' גרים ממש בעוה"ז השפל וקיבל תו"מ כל ימי חייהם 
גוים נתתיך לדורות שכל דורות בנ"י בכל ימי מגוריהם תחת ממשלת ע"ש דנוגה 

שנק' שנלקחו מע"ש ונכללו בקדושה האלקי' דתו"מ  שהן עכו''ם שנולדים בגופים
 ..".גרים באמת

הלשון בנוגע ל 76מהחיד"א 75ועד"ז מביא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א 
ד"גר שנתגייר", ומפרש שאינו נקרא 'גוי שנתגייר', משום שגוי לא מתגייר לעולם, 

 ורק מי שיש לו ניצוץ קדושה יתגייר, אלא שמאיזה סיבה נפל שלא במקומו.

 77וע"פ הידוע שעיקר העבודה בגלות היא עבודת הבירורים, וכמ"ש בתו"א
מר בפשטות, שהסיבה לפי "וכשיושלם הבירור יבוא הגואל בב"א", לכאורה יש לו

, היות שגר הוא ענין של 79שלע"ל לא יקבלו גרים, היא 78פנימיות הענינים בגמ'
בירור, ובגאולה לא יהי' עבודת הבירורים, במילא לא יהי' שייך ענין של גירות, כיון 

 שהוא ענין של בירור.

ש'כבר נסתיימה  80ואף שבפועל מקבלים גרים גם אחרי השיחה הידוע
בודת הבירורים', אולי י"ל בד"א שקבלת הגרים עכשיו היא ככל עבודה ונשלמה ע

השייכת ל'עבודת הבירורים' של עכשיו, שהוא חלק מהעבודה של 'להביא ההתגלות 
  ולא באתי אלא להעיר.  81בפועל בעולם'.

                                                                                                                            
 קכא ע' ב. 74
 התוועדות י"א שבט תשח"י. 75
 בספרו 'מדבר קדמות', מערכת ג' אות ג. 76
 כ"ז, ד.  77
 כ"ד ע' ב. יבמות78
וע"פ נגלה הסיבה בפשטות היא משום שאז תהי' פני' להתגייר, כמובן וגם פשוט שאז יהי'  79

 ("ולכה טבהל' אישות פי"ג ה) העולם במצב של שלום, וגילוי אלוקות וכו' וכמ"ש הרמב"ם
פחד מן ה בנוגע לדוד ושלמה שלא קבלו גרים, כיוון שהיה פניה להתגייר "בימי דוד שמא

 רו ובימי שלמה שמא בשביל המלכות והטובה". חז
 .163ספר השיחות ה'תשנ"ב כרך א' ע'  80
ובל' כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א שם: "ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח"ז . . אינו  81

"עבודת הבירורים" )שהרי כבר נסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים(, אלא עבודה מיוחדת 
( שם "..שלא עסק בעבודת הבירורים . . אלא 89ובהערה )להביא ההתגלות בפועל בעולם.", 
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 'ביום עשתי עשרד"ה 'ביאור במאמר 
 

ברוין שי'שמואל  הת'  
 תלמיד בישיבה

כ"ק אד"ש מה"מ,  , מבאר82ביום עשתי עשר ה'תשל"בבמאמר ד"ה 
שבחירת ישראל בהקב"ה הוא מצד הנשמה )כדמוכח מזה שהמדרש מביא הפסוק 

שזה בחירה מצד נפשי( שלמעלה מהשכל. ובסוף אות ו'  -" נפשיהוי' אמרה  חלקי"
"וזה פועל על שכלם, שגם השכל מכיר דמכיון שאלקות הוא האמת שחי וקים בקיום 

מלכא לא מתחלף(, צריך הוא לוותר על המציאות שלו ולבחור באלקות". נצחי )
ובתחילת אות ז' "ואולי יש להוסיף שהבחירה דהנשמה שלמעלה מהשכל נמשכת 

 תוסף בה עילוי נעלה יותר מכמו שהיא מצד עצמה". יופועלת בהשכל, מ

ובהמשך המאמר מבאר, שהענין ד'אנא נסיב מלכא' הוא, שאינו רוצה גם 
 –ירות דאצי', ורצונו הוא רק בהעצמות. ובאות י"א מבאר המעלה בזה בהספ

                                                                                                                            
עסק ב,,עבודת הבירורים" אלא עסק ב,,העלאת מ"נ להמשיך מ"ד דמקיף דתוהו" ע"י 

 ..".המנחה

 נדפס בספר המאמרים מלוקט ג' ע' צח 82

 חסידות 
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שבחירת הנשמה שלמעלה מהשכל, פועלת ג"כ בהשכל. "ולכן עיקר העילוי דבחירת 
ישראל בהקב"ה הוא כשהרצון שלמעלה מהשכל )מקיף( נמשך ופועלת גם בהשכל 

 )פנימי(  שעי"ז דוקא נמשך מעצם הנשמה".

 נשמהא( למה נק' בהמדרש 'פקח' לפני שבחירת ה אבל עדיין צריך להבין:
י שהר –פועלת על השכל? ב( איך בחירת הנשמה בהעצמות יכול לפעול על השכל 

 מצד השכל, למה תבחור בעצמות יותר מבגילויים?

ר שאמ ובסוף ס"ז מתרץ קושיא א' וז"ל "ועפ"ז מובן גודל פקחותו של זה 
 יבוירולה, בדוגמת מלך בו"ד שיש לו אנא נסיב מלכא...", ולזה צריך פקחות גד

אהן  ניט היכלות לפני שנכנסים להיכל המלך, "ודוקא מי שהוא חכם גדול, גייט אים
ון בו הקיטלהחשיבות... הנמצא גם בהיכל הכי פנימי, וכל רצונו ותשוקתו היא ליכנס 

 נמצא המלך ולראות את פני המלך".

 –אמת ' שיכול לכוון אל ההיינו, שענין הפקחות בהמדרש, יש לבאר, שפי 
קר וי היוואינו נעשה מבולבל מריב –ולא להתפעל מהגילויים, ויודע מה שהוא רוצה 

 לפני שנכנס אל המלך. 

מ רוצה להדגיש המעלה כשהבחירה היא לא ”ש מה”אבל לכאורה כ"ק אד
ס ליכנ )היינו לא רק מצד זה שיכול לכוון השכלרק מצד הנשמה, אלא שזה גם מצד 

ראל נ"ל, אלא שיש בזה מקום ע"פ שכל(  וכמו שמבאר בסי"א, ששורש דישלמלך כ
 רצוןהוא בפנימיות המקיף, "ולכן עיקר העילוי דבחירת ישראל בהקב"ה הוא כשה

 שלמעלה מהשכל )מקיף( נמשך ופועלת גם בהשכל )פנימי(  שעי"ז דוקא נמשך
 מעצם הנשמה".

ש ”מה שכ"ק אד מעלת הבחירה כשהיא ע"פ שכל( אם -ויש לקשר זה )
 –"נ מ מבאר במאמר ד"ה "ואתה תצוה" )באות י'(, שהגילוי דעצם הנשמה במס”מה

אפשר הוא כמו דבר נוסף. ולכן כשבאו אח"כ למקום ש –בנוגע לכוחות הגילויים 
 וא לפיהכי זה שעמדו במס"נ,  –לעסוק בתומ"צ מתוך הרחוה, אין ניכר בהם המס"נ 

ינוי עלה מכוחות הגילויים, ולא נעשה עי"ז שגילוי עצם הנשמה שלמהאיר בהם ש
 . עצמם בכוחות הגילויים

ות וגילוי זה דהמאור, הוא עצם הנשמה כמו שהיא מוגדרת בענין הפשיט
 בזה שהוא נשבר ונדכה מזה –שלמעלה מהציור דכחות. והגילוי דעצם הנשמה 

. צםהוא שגם כחות הגילויים שלו, הם כמו דבר חד עם הע –שהוא נמצא בגלות 
 – וקאדעבודתם  היינו, שפועל שינוי גם בהכחות. והסיבה לזה הוא, כי זה בא ע"י

 ת. ולכן פועל על הכוחות, ועי"ז מתגלה עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת בהעצמו
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 וממשיך ומבאר, שמשה פועל שהאמונה תהי' גם מצד עצם הנשמה, וע"י
בחי' בה יתרון והוספה נעש –שהעצם יהי' מתאים גם אל הכחות  –העבודה דישראל 

 עצם הנשמה, שנמשכה ע"י משה. כי עי"ז מתגלה בה שרשה, כמו שהוא מושרשת
  בהעצמות.

וכך גם כאן, שדוקא כשהבחירה של הנשמה שלמעלה מהשכל בהעצמות, 
ילוי נמשך מעצם הנשמה )פנימיות המקיף(. )ע"ד ג –דוקא עי"ז  –פועלת בהשכל 

 לזה ת הגילויים יהי' מתאים להעצם(. והכחדעצם הנשמה מזה שהוא בגלות, שכחו
י עילוהוא מבחירת הקב"ה בישראל )שם אות י"ג( )ע"ד הנתינת כח ממשה( ועיקר ה
. קב"הדישראל הוא, זה שפועלים ע"י עבודתם ובזה דוקא עיקר הנח"ר והתענוג לה

 )שם( )ע"ד היתרון שנעשה במשה(. 

וקא על השכל שירצה דאיך זה פועל  –אבל עדיין צריך להבין קושיא ב' 
 בהעצמות? ולכאורה עפ"ז כשבוחר בהגילויים, זה פועלת על השכל יותר.

שם, מתניא פ' י"ט, "דזה  47מ בהערה ”ש מה”וכמו שמביא כ"ק אד 
ן שנשמת האדם רוצה לידבק בשרשה ומקורה בה' חיי החיים ב"ה הגם שתהי' אי

ה ל. דהגם שזה שרוצואפס ותתבטל שם במציאות לגמרי, הוא טבע שלמעלה מהשכ
י"ז עי' יה הואלידבק בה' מפני שהוא "חיי החיים" )תחלית העילוי(, מ"מ, מכיון ש

 אין ואפס, הרצון לידבק בשרשו הוא טבע שלמעלה מהשכל". ולאחרי כן אומר
סה"מ  48מ מביא בהערה ”ש מה”בהפנים "וזה פועל על שכלם" וכו' כנ"ל. וכ"ק אד

מתו שמעצמות הנפש... לכן יש לו הנטי' בכח חכתר"ס )ע' ט"ז( "מצד הדביקות 
 להבין את הטוב דאלקות ולבור בטוב". 

 –' והנה אח"כ מבאר בהמאמר )בס"ט(, הקשר בין הפי' ב'אנא נסיב מלכא
יך שאינו רוצה בהדרגות דקדושה ורק בהעצמות, ו'אנא נסיב מלכא' כפשוטו )א

 יבואשוץ להעצמות, אפשר שייכים זה לזה(. ובקיצור, כשנותן חשיבות לענין שמח
מזה שיתן חשיבות להכו"מ, שיש להם בחירה להשפיע עד שההשפעה היא מהם 

 עצמם ח"ו.

ולכאורה, איך זה מתאים אם מה שמבואר בתר"ס לפנ"כ? דהנה שם מבאר 
כ"ק אדמו"ר נ"ע, שכולהו מתחלפין הוא הקליפות והסט"א, שמצד זה שהם בתחלית 

י בא בבחי' התלבשות ואינו מתייחד עמהם כלל, רק ישות והפירוד, אין החיות אלוק
הוא בחי' גלות בתוכם, ובבחי' מקיף. )ושם ע' י"ג( "ולכן נק' מתים גם בעת קיומם 
לפי שאי קיומם מצ"ע כ"א מצד המקיף, וכשמבררין אותם היינו שלוקחין החיות 

ין . וזהו דכולהו מתחלפין שהע"ש כולם מתחלפרישבתוכן מתבטלים ומתאבדים לגמ
ומתבטלין שגם בעת קיומן הן בבחי' מות בעצם וכשמתבררים מתאבדי' לגמרי כו'. 
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אבל מלכא אינו מתחלף מלכא הוא בחי' ז"א דאצי' וכמו"כ כללו' סט' דקדושה אין 
יך בהם שום חילוף יבזה שום חלוף וביטול ח"ו, ולכן ה"ה בבחי' חיים ממש ואינו ש

ושה אינו שייך שום חילוף וביטול ח"ו כ"א וביטול ח"ו... וכמ"ש מזה במ"א... דבקד
 הכל הוא בבחי' קיום ובבחי' חיות עצמי כו'".

צות ענין האלקות הוא ענין החיים; ולמה צריך לרכל ולכאורה מבאר, ש 
זה ואל"כ אפשר שיביא מ –רק דוקא בהעצמות  –לא בהספי' דאצי'  –)ולבחור( 

 וחר דוקא בהעצמות?ולמה ב –עכו"מ ממש ח"ו? הרי גם הם לא מתחלפין 

בס"ח, שזה מדבר רק על  83מ מהצ"צ”ש מה”וגם מה שמביא כ"ק אד 
סוכ"ע )שבד"כ נק' עצמות(, שלא ירצה לא בג"ע התחתון )כולל כל המדרגות 
בגעה"ת(, ולא בג"ע העליון )כולל כל המדרגות בגעה"ע(, רק תהי' האהבה שלו, לו 

צ"צ מבאר שזהו מה שהי' נשמע מהו"ע ית'. וה –להבטל בבחי' סוכ"ע  –ית' לבד 
 מרבינו "איך וויל זע גארניסט...". 

מ מבאר שזה קאי על העצמות ממש? ונקודת הביאור ”ש מה”וכ"ק אד
 בזה. שלגבי קליפה נקראים מדרגות דקדושה אמת ממש, אבל לגבי העצמות גם

 המדרגות דקדושה אינם אמיתיים. 

מבאר ש"כללות הסט' ]והנה חילוק זה הוא בפשטות דהנה פה )בתר"ס( 
דקדושה אין בזה שום חילוף וביטל ח"ו, ואפי' הכלים דאצי' הם אלקות ממש 

: שיש שתי בחינות א' 84ובקדושה אינו שייך שום חילוף". ולכאורה  מבואר בחסידות
בחי "ועל דמות כמראה אדם" וגו', והוא בחי' ההשתלשלות, שהקב"ה רצה שיהי' 

מדות, כך יהי' למעלה עשר ספירות, דחב"ד וכו' סדר בעולמות כמו באדם יש שכל ו
וכמון שבשכל האדם יש שינויים, לפעמים נוטה לימין לפעמים נוטה לשמאל, וזה 
משפיע על המדות שלו שהם תולדות השכל. כך למעלה יש ענין השינוי, )ולדוגמא( 

כי כתוב "כי יצר מחשבות לבו רק רע כל היום וינחם הוי' וגו' ויתעצב אל לבו גו' 
עשיתים גו'.  והב' בחי' כי לא אדם, והוא מ"ש "וגם נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר 
כי לא אדם הוא להנחם" ולפניו כחשחה כאורה וכו' ואין שייך שם ענין השינוי )שזוהי 
פנימיות הרצון( ובפרטיות )כמבואר ב"פדה ושלום" תשכ"א( פנימיות ואמיתית 

הרי זה רק בעצמותו ית'. וא"כ למה אומר כאן  הענין דבחי' "כי לא אדם הוא להנחם"
הסט' דקדושה אין בזה שום חילוף וביטל שבקדושה אין שייך שום חילף"  כללותד"

והרי זה תלוי באיזה מדרגה מדברים? )וא"א לפרש שכוונתו הוא שבכללות אין 

_____________ 
 שרש מצות התפלה פ"מ ע' קלח,סע"א 83
במאמר ד"ה פדה ושלום ראה תו"א )עא, ב(, ובספר המאמרים תרח"צ )ע' פח ואילך(, ו 84

 תשכ"א.
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", דהיינו רגה, כי ממשיך "ואפי' כלים דאצי'שינוי, אבל בפרטיות תלוי באיזה מד
הסט' דקדושה( אלא שהביאור הוא  לכלשאומר "כללות הסט' דקדושה" כוונתו שכ

בפשטות, ששם מדבר שאין שייך שינוי לגבי קליפה, כמו שאומר "וכשמבררין אותם 
היינו שלוקחין החיות שבתוכן מתבטלים ומתאבדים לגמרי, ולאח"ז ממשיך "אבל 

ו' סט' דקדושה אין בזה מלכא אינו מתחלף מלכא הוא בחי' ז"א דאצי' וכמו"כ כלל
שום חלוף וביטול ח"ו". היינו שמדבר לגבי קליפה, ולגבי קליפה גם כללות הסט' 
נקראים בשם "מלכא לא מתחלף". אבל באמת למעלה בבחי' ההשתלשלות, יש ענין 

. וכן בנדו"ד שינויולגבי המדרגה שלמעלה מהשתלשלות, מדרגה זה נק'  -השינוי 
ות דקדושה אמת ממש, אבל לגבי העצמות גם שלגבי קליפה נקראים מדרג

 המדרגות דקדושה אינם אמיתיים, וכדלקמן.[

 

"ע והביאור בזה )בד"א(  הוא ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר ]מהורש"ב[ נ
ר ן אובהמשך תרס"ו באריכות ובפרט בהמאמר "ויולך הוי' את הים" פ' בשלח בעני

וא הא"ס מצ"ע )לפי הרמ"ק( )ד א"ס שזה אור ולא עצם, ואינו שייך לומר עליו א"ס
פי' אלה, בל"ג ממש, ופירושו שא"א לומר עליו איזה ענין פרטי, ולתארו באיזה הגב

 כל ילתבענינים היותר נעלים, וגם אין שייך לשלול בו שום דבר, וא"ס הוא של
וא כן ה...( ורק מצד זה שהאור הוא דבוק במקורו, ולהתוארים וממילא יש בו הכל

ס ין א"לפ"ז שייך בהאור ג"כ א"ס אבל לא מצ"ע. ושם מבאר שענ ורקמעין המאור, 
 כ"ק הוא ב' דברים א( בהתפשטותו ב(שהוא בל"ג ממש כנ"ל. ושם בע' קס"ז אומר
 בחי'אדמו"ר נ"ע וזלה"ק: "מ"מ אמיתת נושא הענין דא"ס להתפשטותו שייך רק ב

ה תפשטות, הנהעצמות, כי מה שנאצל ונתגלה מן העצמות הגם דשם שייך ענין ה
 ורק אין בזה ענין עצמי מצ"ע, דמאחר שיש להם תחלה ממילא יש להם תכלה מצ"ע

לה ו תכבבחי' העצמות ממש שייך לומר א"ס באמת ... שאין לו תחלה וממילא אין ל
הן "א שכו'... אבל מה שנמצא ונאצל מאתתו ית' הרי אינו שייך בחי' א"ס בעצם כ

ס"ט קבע' "ע שהן נצחיים ברצון הבורא לבד"... ובחי' א"ס ברצונו לבד. וכמ"ש הרמ
הי' לא ימבאר שהאור נמצא ממנו דוקא ולא בהכרך ח"ו ... "והיינו שביכלתו ית' ש

 ושיאיר אור כו'". ואור ומה שמאיר אור הוא רק מפני שכך הוא רצונ

וכן מביא בהמאמר "כל השונה הלכות" דפ' אמור בענין אמת, ואמת 
 העולם הוא אמת, אבל לא אמת לאמיתו, כך האור איןלאמיתו. ומבאר שכשם ש

ת מציאותו מעצמותו כ"א מהמאור ושם ע' תל"ב "... וה"ה אמת, מ"מ אינו אמ
כי לאמיתו שהרי אפשר שהאור יתבטל ברצות הבורא ואין האור המאיר מאתו הכר

 ח"ו ... ומה שהוא אמת לאמיתו ממש הוא בחי' העצמות ממש. 



 54 | קובץ לאפשא לה
 

 

ל וואר שאפי' אור )א"ס( ברצות הבורא יכבקיצור במקומות אלו מב
יתו להתבטל וא"כ אינו אמת לאמיתו. ורק בחי' העצמות ממש הוא בחי' אמת לאמ

 ממש והוא מחויב המציאות היינו מציאותו מעצמותו. 

וי"ל עפכ"ז דזה שמבאר בתר"ס שמלכא לא מתחלף הוא כללות סט' 
א יחס להעצמות, רק הודקדושה, זהו בכללות ביחס לקליפה שנק' מות,. אבל ב

ה זפני ממציאותו מעצמותו וכל מה שנתגלה ממנו אינו בבחי' א"ס מצ"ע כנ"ל, ורק 
. אור"השהוא דבוק בהמאור. וזה אינו פי' שיתבטל, אלא "שביכלתו ית' שלא יהי' 

גבי לובע' קע' ואילך שהעצמות למעל' מגדר עלמין כלל, וסובב הוא נחשב לאין 
 עצמות.

הנ"ל שגם ע"פ שכל יש טעם לא רק לבחור באלקות לגבי וגם נמצא ע"פ כ
צריך הוא לותר על  -קליפה, )כי מכיון שהאלקות הוא האמת שחי וקים בקיום נצחי 

המציאות שלו ולבחור באלקות"( אלא גם לבחור בעצמות לגבי הספי' דאצי' וגם 
לף" והטעם לזה הוא ד"כולהו מתחלפין ומלכא לא מתחוע"פ שכל.  85לגבי אור א"ס

להתבטל( ברצות הבורא ואינו -פי' שגם אצי' וכו' וכו' ואפי' אור א"ס יכול להתחלף)
 מלכאמאיר בהכרח ח"ו, וא"כ אין זה אמת לאמיתו ממש, כי יכולים להתבטל ורק "

לא מתחלף" פי' כי רק העצמות מציאותו מעצמותו ורק הוא האמת לאמיתו ממש. 
ל בודאי כשהוא בוחר בהעצמות זה לא ולכן הוא לא רוצה אלא בהעצמות ממש. )אב

מצד העילוי, ורק מצד הנשמה אלא שלאחרי כן זה פועל על השכל כנ"ל בהמאמר(. 
 . פקחולכן נק' 

 

 

_____________ 
של לכאורה זה שכ"ק אד"ש מה"מ מביא בהמאמר הלשון אור א"ס ולא עצמות )ולמ 67 

לא אצמו, "כשרוצה בהגילויים ולא באור א"ס( הכוונה בזה הוא לא שרוצה אור א"ס מצד ע
נו ל רצוהכוונה כמו שהו דבוק בהמאור היינו מצד העצמות. וכמו שאומר כמה פעמים "שכ

 א בהעצמות" ובסעיף ט' "בעצמות אוא"ס". הו
כי האור  ]ועפ"ז יש לבאר מה שאומר ב"פדה בשלום תשכ"א... וכן גם בחי' אור אין סוף,

אר יש לב ומגלה את העצם, ולכן יש בו הענין דבלתי מציאות נמצא כו' "הוא מעין העצם 
ולכן  בפנים(, שזה לגבי קליפה, אבל באמת רק העצמות הוא א"ס באמת מצ"ע )ראה לעיל

 ם ע' טוש. וראה תר"ס מצ"ע לאמדגיש כ"ק אד"ש מה"מ "כי האור הוא מעין העצם" היינו 
.." אבל יוהי.דזה ש"הע"ס העליונים נק' חיים )הוא( מצד היחוד והדביקות באוא"ס דאיהו וח

 [ לא מצ"ע. ואוא"ס נק' חיים כי הוא מעין המאור וכו' כנ"ל, אבל גם לא מצ"ע.
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 בענין ההוכחה
 

הנ"ל הת'  
 תלמיד בישיבה

מה"מ וזלה"ק: "כאשר שומע שאיש "ש אומר כ"ק אד 86בלקו"ש חלק יו"ד
לראות את ההלכה למעשה שבהענין מישראל עשה דבר בלתי הגון ח"ו החובה בזה 

לתקן להוכיח אותו  –דהיינו )רק( מה שנוגע לזה שהוא )הרואה( צריך לעשות 
)כמובן בדרכי נועם ובדרכי שלום ובאופן הרצוי( ולהחזירו למוטב עכ"פ זה צריך 

הראי'. אמנם אם בעת ששומע מהלא טוב של זולתו הרי הוא "רואה לא  עיקרלהיות 
... שמרגיש )לא הנחיצות מצדו לתקנו כ"א( איך לוהמכוונת את ההרואה למעשה 

 שיש מציאות רע בזולתו ה"ז ראי' שפניו מטונפין".

( מציין כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א למאמר ד"ה 'אם רוח 26ובהע' שם )
, והנה לכאורה בהמאמר משמע, שאפי' אם הרואה רואה רק מה שנוגע לו 87המושל'

 ג"כ ענין זה. לואעפ"כ יש  לתקן להוכיח אותו', -'לעשות 

, ובלה"ק: "אמנם העיקר הוא אשר בעת ההוכחה תהי' הכנעת לב המוכיח
ל גדו דלבד זאת דגדול הדור נתפס בעוון הדור, וכאשר הוא מוכיח את זולתו ה"ה

ה זענין  ו ישבממנו ... הרי גם הוא נתפס בעוון הדור והכוונה בענין התפיסה הוא דגם 
ו לורם דקות, ולהיותו גדול הרי יודע חומר ענין זה ...וגאם בדקות או בדקות ד

דול גלעשות תשובה מעומקא דלבא .. וכהא דמצינו בכמה גדולי הדור שהיו בצער 
לל כובעבודה גדולה דתשובה בסיגופים וכדומה בעניני עבודה שאינם לפי ערכם 

י הר ור...וטעם הדבר הוא שכל עבודתם זאת היתה רק מפני עוון הדור, וגדול הד
 ם".נתפס בעוון הדור היינו שמוציא ענין זה בדקות דדקות ... מפני חטא דור

 עיקר כשאומר: "ש"זה צ"ל "ש מה"מ ואולי י"ל בד"א שזהו כוונת כ"ק אד 
ו גם לין יש הראי' )כדי להחזירו למוטב(, אבל באמת עדיעיקר הראי'". היינו שזה רק 

ות דדק למצוא דבר זה בעצמו(, בדקות הענין הזה )רק שעיקר הראי' אינו צ"ל כדי
 עכ"פ. 

ואולי יש לומר שהטעם שכ"ק אדמו"ר הריי"ץ מקשר הענין של "גדול 
שהיו בצער גדול"...  אף  גדולי הדורהדור נתפס בעוון הדור" עם "מה שמצינו בכמה 

_____________ 
 .27יחה ב, ע' פ' נח ש  86
 ואילך. 718תרצ"ה )קונט' ל( ע'  87
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שלכאורה מה שמבאר קודם לזה לכאורה שייך גם לעמא דבר ולא רק לגדולי הדור, 
 עיקר להוכיח אותו" אצ"ל-אנשים כשרואה רק מה שנוגע "לתקן הוא כי בסתם

 ענין זה.  שיש לואיך יש לו ענין זה בדקות דדקות, אע"פ -הראי'

  ולא באתי אלא להעיר.

 

 

 "מעשה דיבור ומחשבה"

וואלאך שי'מנחם מענדל  הת'  
 תלמיד בישיבה

ך בפ' ו' תניא מבאר רבינו שכמו שלנפה"א יש עשר ספירות קדושות, כ
חלק להנפה"ב יש עשר כתרין דמתאבותא, שהן שבע מדות רעות "ושכל המולידן הנ

יך וממש "כי המדות הן לפי ערך השכללשלש שהן חכמה בינה ודעת, מקור המדות 
כלו טן שומבאר שכשהשכל הוא יותר גדול, המדות הן לדברים יותר נעלים... וכמו ק

 קטן ולכן חושק ואוהב דברים קטנים.  

כי דהנה כאן לא קאמר   88עיר כ"ק אדמו"ר ]מהורש"ב[ נ"עועל זה מ
כדלעיל פ"ג, גבי נה"א ]וכן האריך שם בענין הדעת, שזהו  ד"המדות הן תולדות חב

העיקר ואם לא יקשר דעתו כו' לא יוליד כו' כ"א דמיונות כו' וכאן אינו מדבר מענין 
הענין כי הקלי' לא כדלעיל. וכ השכל "תחלה מבאר כאן המדות ואחהדעת,[ וגם ש

אין להם מוח הדעת, ומה שמ"מ נחשב בכלל היו"ד כתרין גם דעת עיין בקה"י ערך 
שזהו"ע שנק' כלב כולו לב. כי המוחין ענינם ביטול,  וגם עיקרן מדותקליפות 

והמדות ענינם ישות. )ולכן השבירה הי' בז"ת מצד הישות שבהם, ומצד זה 
ר ענינם מדות. וכמ"ש לא יחפוץ כסיל שהקליפות ענינם ישות ופירוד, לכן עיק

בתבונה כ"א בהתגלות לבו.( והשכל הוא רק לעורר קצת את המדה, ובפרט המדות 
רעות דמיירי כאן, מתגלים מעצמם, ורק שלפ"ע השכל מתגלית המדה. כמו הקטן 
חושק דברים קטנים וכו'. אבל בקדושה לידת והתגלות המדה הוא מן המוחין דוקא 

ומה שיש מדות שלמע' מטו"ד, הם באים דווקא אחרי המדות  שזהו"ע התיקון,

_____________ 
 נדפת בלקוטי ביאורים בספר התניא ע' ס"ב 88
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שע"פ טו"ד, א"כ גם להם יש הקדמת טו"ד וגם שם יש בחי' המוחין עד שאפ"ל מוח 
שליט גם על פנימיות הלב, ולכן העיקר בהם הוא בחי' הדעת שיקשר דעתו במוחין 

 חו"ב ואז דוקא יוליד אהוי"ר האמיתיים מן המוחין.

 , ולכן המדות )אהוי"ר(השכלפ"א עיקר מהותה היא בקיצור מבאר שהנ
 אינה, ומדותנתהוו )נולדו( מן השכל )התבוננות(. אבל הנה"ב עיקר מהותה היא 

שכל , והצריכה להתבונן שיוולד לה תאות לעוה"ז, אלא יש לה נטיעה לעוה"ז בטבעה
 ותמדה רק מגלה המדות, ולכן ע"פ מדרגת השכל יהי' מדרגת המדות. ולכן פה מביא

ך רק מצד זה שהמדות הן לפי ער –קודם, ואומר רק שהשכל נק' מקור להמדות 
 השכל.

ולכאורה מזה שמדייק כ"ק אדנ"ע, שרבינו אומר תחילה מדות ואח"כ 
ים שכאן כשמבאר איך הכחות מתלבשים בהלבוש -שכל, י"ל שזה ג"כ ביאור לזה 

וכן "וכן בסו' הפרק " מעשה דיבור או מחשבהאומר הלשון "שמתלבשות בהן בשעת 
ות מחשבקיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה" ובפרק ז' "לא עדיפי מעשה דיבור ו

ה(, תחלה מעשה, ואח"כ דיבור, ואח"כ מחשב –)אלו" וכן בכ"מ הביא בסדר הזה 
שהם "וכנ"ל כי בנה"ב המדות קודם להשכל.( דלא כמ"ש בנוגע לנה"א )בפרק ד'( 

ה"א ני"ג מצות התורה" ובפ' יט "רק שלשה לבושי של כל תר מחשבה דיבור ומעשה
הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה דיבור ומעשה בתרי"ג מצות התורה"וכן 

 בכ"מ.  

מבאר רבינו, שפי' הבינוני הוא לא שהוא מואס ברע, שזה  89והנה בפרק י"ד
"... "כי במעשה דיבור ומשחבהדבר המסור ללב "אלא סור מרע ועשה טוב בפועל 

י רוצה להיות מובדל ונפרד ח"ו מה' אחד, בשום אופן, כדכתיב עונתיכם איננ
מעשה מבדילים וגו' רק אני רוצה לדבקה בו ... בהתלבשן בשלשה לבושיו ית' שהם 

 למה כתיב כאן  -ולכאורה ע"פ הנ"ל אינו מובן –, בה' ותורתו" דיבור ומחשבה
 ?א"להנפבנוגע מעשה דיבור ומחשבה 

 –בענין "נעשה ונשמע"   90"פ מה שמבואר בחסידותואולי יש לבאר זה ע
שלכאורה למה מוסיפים נשמע הרי זה גורע מהקבלת עול שבהנעשה? והביאור בזה 
הוא שהיסוד של כל התומ"צ היא קב"ע, אבל בשלימות היא כשזה מובן גם ע"פ 

_____________ 
, שמצד מחשבה דיבור ומעשהשהם נה"ב וזה שבפ' י"ב כתיב "דהיינו ששלשה לבושי  89

אומן "הקליפה אין גוברים בו"? י"ל שהתם מדובר בנוגע להמלחמה היינו שהנה"ב הוא 
ו כ"כ מחשבה )שאינ –ובתחילה אומר לו "עשה כך" )שבת שם( במלאכתו" )שבת ק"ה ,ב( 

ו שמע אלילא י חמורה(, ואח"כ "עשה כך" אפי' בדיבור וכו'. ובבינוני אינו מתחיל במעשה כי
 כלל. וכידוע שנק' "קלוגינקער")ראה היום יום ע' סג(.

 420, וספה"ש תשמ"ח ע' 124ראה סה"ש תרצ"ו ע'   90
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 -השכל.  וממילא עפ"ז י"ל דהתם מדובר על העבודה, ובעבודה בתחלה זה שכל
אהוי"ר.  בין נפה"א לנפה"ב, וכאן רוצה להדגיש שהיא  -ולאח"כ מדות התבוננות,

 -כי התחלת העבודה הוא ה"מעשה" -במעשה דיבור ומחשבה  -סור מרע ועשה טוב 
"נשמע" ולאח"ז  -"נעשה" )כלומר אע"פ שאינו מרגיש( ולאחרי זה בא ה"דיבור"

 ההבנת הדבר " נשמע" )עוד יותר(,  -ה"מחשבה"

תיק זה בלשונו, "סור מרע ועשה טוב בפועל ממש ואולי יש להמ]
הינו שלוקח הכח שלהנה"ב שמתנהג באופן דמעשה  -במחשבה דיבור ומעשה"

דיבור ומחשבה )בלי טו"ד רק מדות כנ"ל( ומכניס זאת לקדושה שעושה עבודתו 
להפוך השטות דלעו"ז לשטות דקדושה( באופן 91בקב"ע למעלה מטו"ד )ע"ד 

 [דמעשה דיבור ומחשבה.

 

 

 'ואתה תצוה'ה "ביאור במאמר ד
 

פופר שי'השליח יוסף יצחק  הת'  
 נו הק'שליח דישיבת

 בס"ח בהמאמר שואל כ"ק אד"ש מה"מ, וז"ל הק': "וצריך להבין דלפי
משה ביאור הנ"ל, הענין דכתית למאור שייך לואתה תצוה את בני ישראל, לזה ש

ב אל עם אוא"ס, ובהכתוואתפשטותא דילי' שבכל דור מקשרים ומחברים את ישר
גו' נאמר כתית למאור בהמשך לויקחו אליך שמן זית זך, דענין ויקוחו אליך ו

)שישראל מבאים שמן למשה( הוא שישראל ע"י עבודתם מוסיפים תוספות אור 
 במשה )כמובא לעיל ס"ב מהמאמר(".

ואולי אפשר לבאר בעומק יותר השאלה כאן, ובהקדם, שכל מאמר זה 
מתעכב מה"מ . ואחד הנקודות שכ"ק אד"ש 92מר כ"ק אדמו"ר הריי"ץיסודו ע"פ מא

עלי', הוא סדר הענינים בהמאמר. )בסוף ס"ד, "אבל מסדר הענינים בהמאמר 

_____________ 
 ות ה'.ראה באתי לגני ה'שי"ת א 91
 ד"ה וקבל היהודים, תרפ"ז 92
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שהפירוש כתית למאור בא לאחרי הענין דרעיא מהימנא..."; בס"ה, "ועפ"ז יש לבאר 
הענינים  קשר הענינים שבהמאמר..."; בתחילת ס"ח, "ועפ"ז יש לבאר קשר וסדר

 בהמאמר..."(.

ב לא כ"כ על הפסוק עצמו )שבכתו –ולפי זה, השאלה כאן לכאורה היא 
ורו על ביא –נאמר "כתית למאור" בהמשך ל"ויקחו אליך גו'"(, אלא השאלה היא 

 מזה שהוסיף בהמאמר את הענין שעי"ז שמשה משפיע לישראל, נעשה –בהמאמר 
ענין , והבא הביאור דענין רעיא מהימנא יתרון והוספה במשה, אשר בהמשך לענין זה

ת כתי דכתית למאור. ולכן אומר כאן, שצריך להבין מהו הקשר בין הביאור בענין
 .למאור, למה שביאר לפני זה, שישראל ע"י עבודתם יוסיפו תוספת אור במשה

ת סדר שהענין יובן ע"פ הבנ –הביאור הקודם  ע"דויסוד הביאור לזה הוא 
 שכל זה בא בהמשך לביאור הענין ד"וקבל היהודים". –הענינים שבהמאמר 

אין ]ויש לומר )בדוחק עכ"פ(, שזה שהביאור בענין המעלה דכתית מזה ש
 גילוי אלוקות, מבואר ע"פ ההבדל בין הקבלה בשעת מתן תורה, לקבלה בזמן

מבואר הוא בכדי לרמז שגם ענין זה נלמד מה –הגזירה, )המבואר גם שם בהמאמר( 
 ם[.בהמאמר ש

' ועפ"ז י"ל מה שמובא בסי"א, "ויש לקשר זה עם המבואר בהמאמר בפי
ין הכתוב ואתה תצוה...". דלפי הביאור כאן, מוכרחים לומר שיש קשר גם לענ

דהיינו, שמפרנס את  –שמשה מקשר את ישראל עם אוא"ס  –"ואתה תצוה" 
 האמונה כפי שהיא מצד עצם הנשמה.

 רי אלה מכוונים אל האמת.ולא באתי אלא להעיר. ואקווה שדב

*** 

ינו עוד יש להעיר על מה שמבואר בס"ט בענין כתית למאור. שבשטחיות א
גלות למאור" )שע"י הענין דכתית מזה שנמצאים ב –מובן, מה מביא למה, "כתית 

 גילוי לכתית" )כי זה שהרצון דכל אחד מישראל הוא –מגיעים למאור(, או "מאור 
 ם מציאותו הוא מצד עצם הנשמה, מאור שבנשמה(?אלוקות ועד שזה נוגע לעצ

א אבל בקצת שימת לב נראה, שלא מדובר כאן )בהמאמר( על מציאות המאור, אל
משה על התגלותו. שבוודאי יש לכל א' אמונה כמו שהיא מצד עצם הנשמה; אלא ש
 יהי'ש"מגלה" את זה. ועפ"ז ה'מאור' שמביא ל'כתית', זה הרצון של עצם הנשמה 

ד "ל עואלוקות. והמאור שמגיע כתוצאה מהכתית, זה שהמאור פועל על ]או יגילוי 
ם עשגם בהם יהי' ניכר ההתקשרות  –מתאחד עם[ כוחות הגילויים  –יותר מזה 

 אלוקות שמצד עצם הנשמה. 
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 וכל זה פשוט, ולא באתי אלא להעיר.

 

 

 

 

 

 למטה מעשרה טפחים
 

ראפאפארט שי'מאיר  הת'  
 תלמיד בישיבה

כתוב: "...וממשיכים ע"י עבודת האדם שיהי'  93ד"ה 'באתי לגני' ה'תשי"טבמאמר 
, שכינה בתחתונים היתהבאתי לגני לגנוני למקום שיהי' עיקרי בתחילה דעיקר 

בתחילת הבריאה כתיב אלה תולדות מלא כך גם בגאולה העתידה כתיב אלה  94דכמו
וב ממש על ידי בקר למטה מעשרה טפחים שיהי' זהתולדות פרץ, תולדות מלא, 

 משיח צדקנו".

איתא: "ותניא ר' יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה,  )ה,א( והנה בגמ'  סוכה
השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם.  95ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר

וירד ה' על הר סיני? ]ומשני[  96]ומקשה הגמ'[ ולא ירדה שכינה למטה והכתיב

_____________ 
 סה"מ מלוקט א' ע' עג. ]ההדגשה אינה במקור[. 93
היינו, שמבאר שבתחילת הבריאה עיקר שכינה בתחתונים היתה, וממשיך ומקשר המצב  94

 עיקר דאז עם המצב דלע"ל )עפ"ז שבשניהם נאמר תולדות מלא(, דהיינו שגם אז יומשך
 יהי' זה למטה מעשרה טפחים".שכינה בתחתונים. ואח"כ מסיים "ש

 תהילים קטו, טז. 95
 זכריה יד, ד. 96
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ועמדו רגליו ביום ההוא על הר  97]וחוזר ומקשה[ והכתיב למעלה מעשרה טפחים.
 הזיתים? ]ומשני[ למעלה מעשרה טפחים".

דהיינו שהמשכת השכינה למטה יתכן רק באופן שנשארת למעלה מעשרה טפחים, 
א"א שתומשך השכינה, ולא הי' זה אפי' במ"ת וכן לא  98אבל למטה מעשרה טפחים

 99בהמשך לזה –במאמר הנ"ל, שמסיים יהי' לע"ל. ולפי זה לכאורה צ"ב קצת 
"שיהי' זה למטה מעשרה טפחים", דלכאורה  –שלע"ל תהי' המשכת עיקר שכינה 

 (.82מוכח בגמ' שאין השכינה נמשכת למטה מעשרה טפחים )וראה בהערה 

 100ויש לבאר בזה בדרך אפשר, ובהקדים: הנה במאמר באתי לגני תשי"א בתחילתו
רגת השכינה שהיתה בתחתונים בתחילת הבריאה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ההכרח שד

היא  עיקר שכינה: היות ש"האור שנתלבש בעולמות ה"ה בא בסדר והדרגה. ולמעלה 
מאיר בגילוי יותר, וכל מה שנמשך ומשתלשל מתמעט האור. וכן הוא בכלל בהאור 
דסדר השתלשלות . . אלא ]לכן צריך לומר ש[הכוונה על האור שלמעלה מעולמות, 

שכינה". משא"כ "שכינה ]סתם[ שנאמר בדרז"ל ]בכלל[ היינו מל' דאצי'". עיקר 
ועפ"ז יש לומר שהמובא בגמ' שם שאין השכינה יורד למטה מי"ט, קאי על שכינה 
סתם, דהיינו מל' דאצי' )כנ"ל, ששכינה בדרז"ל בכלל קאי אמל' דאצי'(. ועל זה 

יינו שכל שנמשך למטה אומרת הגמ' שאין דרגא זו נמשכת למטה מעשרה טפחים )ה
שזהו הפי' למטה מי"ט  יותר מתמעט הגילוי ולכן א"א שיהי' בגילוי ממש למטה,

, שאכן בעיקר שכינה[(. משא"כ במאמר באתי לגני' הנ"ל, המדבר 67]ראה הערה 
 תשי"א. 'באתי לגני'יורד למטה מע"ט, וכמבואר ב

 ולא באתי אלא להעיר.

   

_____________ 
 שמות יט, כ. 97
לתוכן ביטוי זה )בקשר לענין הגאולה( ראה התועדות מוצש"ק פ' בא יו"ד שבט תשל"ז  98

ו מצד שהגאולה באופן דלמעלה מעשרה טפחים דהיינ –)בסופו(. ותוכן הדברים בקיצור 
תשובה. לוי בו כל הקיצין, ורק שחסר הגילוי למטה וזה תלמעלה, נמצאת כבר, כיון שכבר כל

 ע"ש.
דלכאורה מוכח שביטוי זה מובא בהמאמר לא רק בקשר לענין הגאולה בכלל אלא בנוגע  99

 תק יותרהרי בכל אופן יומ –להמשכת עיקר שכינה שבזה קאי שם ממש. ואפי' את"ל וכו' 
 לפי ההסברה דלקמן בפנים.

 .סה"מ מלוקט שם ע' יו"ד 100
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 מנלן דכסף דאבוה
 

שליט"אבראנשטיין  הכהן מ"מ ח"הרה  
 ר"מ לשיעור ד'

שי' קידואיתא במכילתין )דף ג, ע' ב.( "בכסף מנלן דתנן האב זכאי בבתו ב
 א?ה היבכסף בשטר ובביאה" וע"ז הקשה הגמ' א( מנלן דמקניא בכסף ב( וכסף דאבו

וא והנה רש"י בד"ה "זכאי בבתו" פי' "זכאי בבתו שהכסף יהי' שלו וה
ש"י רוא מוסרה לביאה על כרחה לשם קידושין". וכשמדייקים בפי' מקבל השטר וה

 רואים שיש ג' מיני זכיות.

א( שהכסף יהי' שלו )אבל לאו דוקא שהוא יכול לקבל הכסף בשבילה, 
ולאו דוקא בעל כרחה( ב( שהוא מקבל )השטר, והוא הדין כסף של( קידושין, היינו 

על כרחה אלא שנתרצית לדבר והאב שידו כידה לענין זה )אבל עדיין לא מדובר ב
ג( שהוא מוסרה ל)ביאה, וכן שאר אופני    101מקבל שלא מדעתה, אבל ברצונה(.

 קידושין( בעל כרחה.

מבאר דהכרחו של רש"י לפרש שיש ג' מיני זכויות  102ובשיטה מקובצת
הוא, מזה שפרט המשנה 'בכסף בשטר וביאה', ולא תנא בקיצור 'בקידושין' סתם. 

_____________ 
 וצ"ל שמדובר שאין הוא השליח שלה לקבלה, דאז פשיטא. 101
 כתובות דף מ"ו, ע' ב. 102

 נגלה 
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ל שכל ג' הזכיות שייכים לכל ג' האופנים היינו, שהכסף שלו, וגם הוא ובפשטות י"
 יכול לקבלה, וגם הוא יכול למוסרה לקידושין ע"י כסף בע"כ.

חולק על רש"י, ומביא דברי הירושלמי שיש לו זכות בביאה  103והנה התוס'
שיטת הירושלמי הוא,  104שנותנים לו שכר לקדש בביאה. ומבאר התוס' הרא"ש

ידושי' צריך להיות זכות ממונית. ולכן שואל הירושלמי תינח כסף ושטר שזכות בק
יש זכות ממונית, כסף כפשוטו, ושטר לצור על פי צלמיתו, אבל ביאה איזה זכות 
ממונית יש לה? ומתרץ, דבביאה גם כן יש זכות ממונית שנותנים לו שכר לקדש 

 בביאה, ותוס' מפרש הכא לפי  הירושלמי.

שיש מחלוקת בבלי וירושלמי בדבר זה, שגם להירושלמי  וי"ל דרש"י סובר
( הנאה מהקידושין באופן בלתי רגיל 2( קבלת הכסף עצמו 1יש ג' מיני זכיות, 

( 3]משום שהשטר לקנין או לראי', ורק בדרך אגב יכול גם כן לצור ע"פ צלמיתו[ 
ש( דכתב כן במפור 105הנאה צדדית שיכול לבא לגמרי מבחוץ. )ועי' תוס' הרא"ש

ולפי הבבלי זכות יכול להיות ג"כ רשות וכח, ולכן פי' רש"י שזכות בביאה היא דיכול 
 ולתוס' לא פליגי הבבלי והירושלמי.  106למוסרה בע"כ.

כות וצ"ל לפי שיטת התוס' מה נוגע כאן בסוגיא דקידושין לפרש איזה ז
כולי שו ל)ממונית( יש בביאה? הרי בסוגיא שלנו נוגע רק הפרט דזכאי בכסף, דפירו

ף עלמא הוא שהכסף יהי' שלו, וע"ז מקשה הגמ' כאן מנלן דמקניא בכסף ודכס
ות הזכ דאבוה, ומה נוגע פי' המשך המשנה 'בשטר ובביאה'? והרי תוס' אינו מבאר

ו שזה בשטר, ולמה צריך לבאר הזכות בביאה? ועד"ז יש לשאול על פי' רש"י, אלא
ות תוס', ובפרט שהוא מפרש רק הזכדרך של רש"י לפרש כל צדדי הגמ', משא"כ 

 יליםשל ביאה ולא הזכות של שטר. ובאמת יש להקשות על הגמ' גופא למה מביא מ
 אלו )ואכ"מ(.

 וי"ל הביאור בזה.

דלולי הירושלמי הייתי מפרש דהא דהאב זכאי בקידושי' הוא זכות 
דייק למוסרה לקידושין בע"כ, ואין חילוק בין כסף לשטר וביאה. )דהתוס' אינו מ

כרש"י על הא שהוא מפרט כסף שטר וביאה, שיש ג' מיני זכיות,( וא"כ אין מקום 

_____________ 
 זכאי בבתו וכו'". האבד"ה "103
 ד"ה "האב זכאי בבתו בקידושי'". 104
 שם. 105
וי"ל שההכרח לרש"י ותוס' הרא"ש לפרש כן הוא מהא גופא שבבבלי על המשנה  106

 .)כתובות מ"ו, ע' ב.( אין שואלים 'תינח כסף ושטר'
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לשאלת הגמ' 'מנלן דכסף דאבוה'', הרי מי אמר שהכסף הולך להאב? אכן יש לו 
 זכות למוסרה בע"כ, אבל אין  הכרח דכסף לאבוה.

ומבאר ואף שבגמ' בסמוך שואלת  אבי' מקדשה ואיהי תשקול כספה?  
ל שר שעל חינם זיכהו הכתוב בקבלת קידושי'" מ"מ, לתוס' השאלה שרש"י "אפ

ן ? לכהגמ' היא מנין שכשהיא נערה, והיא מקבלת קידושי הכסף, צריך ליתן להאב
 ו רקמפרש תוס' שלשון 'זכות' הוא ממונית ולכן מוכרח לפרש דהזכות דכסף אינ

 לקדשה בע"כ אלא שהכסף יהי' שלו.

 אבל הוא שנותנין לו שכר לקדשה גם בכסף? אך עדיין צ"ל דאפשר דזכותו
ל שכר לקב הכסף קידושין אינו שלו? וי"ל שאין זה פי' הפשוט ב'זכות', והרי הזכות

 זכותהוא תוצאה מהרשות למוסרה בע"כ ואינה זכות ממונית ישרה, ועיקר ענין ה
( וניתהוא שהוא מקבל הכסף בעצמו רק דרך אגב, מלמד אותנו התנא שיש זכות )ממ

 ם בביאה בזה שיכול לקבל השכר.ג

 

 'אין סניגור נעשה קטיגור'
 

שליט"אבראנשטיין  הכהןמ"מ  'ח'ההר  
 ר"מ לשיעור ד'
 מתוך שיעור שנמסר בישיבה

ה ף יציאאכסף ב )ה, א( "...ואקיש נמי יציאה להוי' מה הוי'איתא במכילתין           
מר אשה קטיגור...רבא בכסף אמר אביי יאמרו כסף מכניס כסף מוציא סניגור יע

אמר קרא וכתב לה בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף ואימא בכתיבה 
 מתגרשת ואינה מתקדשת בכתיבה הא כתיב ויצאה והיתה מקיש וכו' ומה ראית

 מסתברא קאי בגירושין ממעט גירושין קאי בגירושין וממעט קידושין...".

 ולכאורה צריך ביאור:          

 ,[חלושה כדלקמן]שמלמדת שמתגרשת בכסף, ואיך יכול סברא  לכאורה יש דרשה .א
 להוציא מדרשת הפסוק?
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מהו בכלל הסברא לזה ש"אין סניגור נעשה קטיגור"? בשלמא "אין קטיגור נעשה  .ב
ן שלא יהא מליץ כראוי )ולדוגמא (, חיישינ107סניגור", דמשום שהוא "שונא" )פרש"י

דחיישינן שלא יהי' כפרה כראוי וכו'(; הא דאין נכנסין לקודש הקדשים עם בגדי זהב: 
שלא יקטרג כדבעי )כי הוא  –אבל "אין סניגור נעשה קטיגור", אדרבה יהי' טוב לו 

 סניגר(?
; משא"כ כאן, 109, הרי זה בנוגע לכפרה וכיו"ב108בשאר המקומות שמצינו סברא זו .ג

 אשה, ומה שייך כאן 'סניגור' ו'קטיגור'? קניןהרי מדובר בענין 

דהכח להכניס הוא כח דאיסורא )"דאסר לה אכ''ע"(,  110והנה הריטב"א מפרש          
 והכח להוציא הוא כח דהיתרא. 

 תו דברל אוולפ"ז אולי י"ל, דקושיא "סניגור יעשה קטיגור" הוא: איך יכו         
 שאוסר אשה, להתיר אשה? ויומתק ע"פ דברי התוס' "...דבאמה העבריה ליכא

 שמקדש אשה הכל בא על ידו...". למימר הכי... אבל איש 

, ששואל: מהי הסברא של 112על רש"י 111ועפ"ז מתורץ קושיית האבני מילואים        
המקשן "...הכא נמי האי כספא לחוד והאי כספא לחוד", 'ודאי שני ושני', שהרי 
בשטר 'עצם הקנין נוסח שטר קידושין' )'וא"כ עצם הקנין שני ושני'(, משא"כ בכסף 

וא"כ 'ודאי אין סניגור נעשה  –הוא הכסף )וא"כ 'עצם הקנין חדא הוא'(  עצם הקנין
 קטיגור'?   

 סוק?ת הפאבל עדיין צ"ב, דאיך יכול ללמוד עם סברא כזאת, ולהוציא מדרש        

, דבאמת מסכים אביי עם רבא שכסף 113ואולי י"ל ע"פ ביאורו של רעק"א        
 –א דקשה לי': דלמא דרשינן איפכא גירושין ממועטים מפסוק "וכתב לה", אל

דאינה מתקדשת בכתיבה? ולא ניחא לי' סברת רבא "קאי בגירושין ממעט 

_____________ 
 חגיגה יג: 107
 ברכות נט. ר"ה כו. חגיגה יג: 108
באמת מצינו בירושלמי )סוכה פ"ג ה"א( בנוגע ללולב הגזול, דיאמרו סניגוריא יעשה  109

כוונה הכאן  קטיגוריא. אבל שם הכוונה )ראה קרבן העדה(: שלא יהי' סניגור כראוי; משא"כ
 להיפך: שהקטיגור )גירושין(, לא יהי' כראוי?!

   110 דף ה, א  ן הוא ומה כסף... עי' שם  לענין שטר שיכניסד"ה והלא די
 סימן כ"ט ס"ק ב. 111
על  מפרשד"ה האי כספא לחוד. וקושיא זו היא דוקא על רש"י שמפרש "כשהוא נותנו  112

 הקנין(. עיקרהוא נותנו" )והיינו שאי"ז  מנת מה
 בד"ה אמר אביי יאמרו וכו' רבא אמר וכו'. 113
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שמתקדשת בשטר )"דהאי שטרא לחוד והאי  -, ולכן פי' דהסברא נותנת 114גירושין"
שטרא לחוד"( ואינה מתגרשת בכסף, משום ד"יאמרו סניגור יעשה קטיגור". ובזה 

נו באיזה אופן ללמוד ההיקש שה, מ"מ מספיק להורות למתורץ: שאף שזה סברא חד
 וכו'.

 

 

 אליה רבה
 

שי'א' מהתמימים   
ה הוי איתא במכילתין )ה.( "ומנין שאף בשטר ... אמר קרא "ויצאה והיתה" מקיש

מה  הוי'לליציאה, מה יציאה בשטר אף הוי' נמי בשטר", ומקשה, "ואקיש נמי יציאה 
 י, אמר אביי יאמרו" ...הוי' בכסף אף יציאה בכסף ומשנ

: "ולענין ביאה ליכא למימר מה הוי' בביאה אף יציאתה בביאה 115וביארו התוס' 
שלהתרחק ממנה הוא מגרשה, ועוד משום שמצא בה ערות דבר רגיל לגרשה ואז יש 

 לו לפרוש". 

מקשה וז"ל: "קצת קשה דלמא באמת פריך הש"ס נמי אביאה,  116והאליה רבה
סף קודם במשנה. והתרצן במה דמשני ליה אין קטיגור כו' אלא דנקט אחד מהן וכ

מתרץ נמי אביאה, וכן מה דמתרץ רבא מוכתב. ויש ליישב". כלומר: אפשר שהגמ' 
אכן מתכוונת לשאול על הביאה, רק שהתירוץ של כסף מהני גם לביאה ולכן לא 

 כתבו זאת בפירוש, ומסיים "ויש ליישב", ואינו אומר מהו היישוב.

 .י"ל בד"א שהתירוצים שהגמ' מביאה בשביל כסף לא יהני לביאה ולכאורה

_____________ 
ה יותר לרבות גירושין בכסף בהיקשא ד"ויצאה והיתה", שא"כ שלפי הלימוד דרבא נרא 114

עט יך למ"וכתב לה" צריך למעט רק הק"ו דחליצה. משא"כ אם ממעטין כסף, "וכתב לה" צר
ם, יבוייהק"ו דחליצה ]ואף שבדרך כלל מיעוט א' יכול למעט הרבה ר גםההקישא דכסף, ו

 יעוט[.המ לאחרהרי כאן אין שייך לומר כן, שהרי חליצה באה 
 ד"ה מה הוי' בכסף אף יציאתה בכסף. 115
 ד"ה מה הוי' בכסף .  116



ו"ד שבט  | 67 שבעים שנה –י  
 

 

י' ה אין אומרים ההיקש מהולמ, ור בזה: הגמ' מביאה שני תירוציםוהביא 
 ף. ט כס: א( )אביי( יאמרו סניגור יעשה קטיגור ב( )רבא( "וכתב לה" ממעליציאה

קח למאינו מהני לביאה כי: בכסף כל תפקידה היא לקנין ) הראשוןהתירוץ  
 וציאוממכר( ולכן כיון שבקנין קידושין הכסף קונה )סניגור( וגם בגירושין מ

ה פקידת)קטיגור( לכן חוששים שיאמרו סניגור יעשה קטיגור, אבל בביאה הרי אין 
מרו שיא לקנות בדרך כלל, ולכן בפעם אחד שמכניס יוכל להוציא ג"כ, וליכא למימר

י ביאה כור באין שייך לשון סניגור או קטיג סניגור יעשה קטיגור. )בסגנון אחר קצת:
 .(ין )בדרך כלל(זה מעשה ולא קנ

צריך  אביישהטעם למה  117לא מהני כי: ע"פ מה שכתב רעק"א השניוהתירוץ 
וכתב דרבא, הוא: כי לכאורה מסתבר יותר לפרש " קראשל יאמרו, ולא סגי ב סבראה

נלמד מ'וכתב לה' שרק " )כפי שהגמ' שואלת(. דאם שאינו מתקדשת בכתיבה –לה 
בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בדבר אחר )כפי המסקנה של הגמ'(, סותרים בזה 
שני דברים, ההיקש דויצאה )שתהי' מגורשת בכסף(, וגם הק"ו שתהי' מגורשת 

ואם נלמד שאינו מתקדשת בכתיבה, הרי סותרים רק ההיקש דויצאה  118.בחליצה
קישא )דאם לומדים שאינו מקודשת בכתיבה היו)שתהי' מקודשת בכתיבה( ולא ק"ו 

יהי' מותר לגרש בחליצה ובכסף(. ולכן מזהיר אביי שההיקש )שכסף מוציא( אין  –
כי אין סניגור וכו' וחליצה אין אנו לומדים, כי יותר טוב  -אנו יכולים ללמוד מסברא 

 לסתור ק"ו של חליצה מלסתור היקש דאינו מתקדשת בכתיבה.

א! דוכתמ' מתרצת ש'וכתב לה' ממעט ביאה, הרי הדר קושיא לועל פי זה אם הג 
 ניגורסהק"ו דחליצה, )ולא ההיקש( והסברא )דאין  רקכיון דאע"פ ש"וכתב" סותר 

יאה ההיקש דב גםנעשה קטיגור( עוקרת ההיקש שאינה מתגרשת בכסף, הרי יש לנו 
 - תב להונמצא ש'וכתב סותר הק"ו של חליצה והיקש דביאה. וא"כ נלמוד מוכ –

 שאינו מתקדשת בכתיבה שסותר רק דבר אחד כנ"ל?! 

 צא בהצריך תוס' לתרץ ע"ז, "שלהתרחק ממנה הוא מגרשה, ועוד משום דמולכן 
ון ה כיערות דבר רגיל לגרשה ואז יש לו לפרוש", ומסברא זו עוקרים ההיקש דביא

    שא"א להביא כאן את התירוצים של הגמ' כנ"ל.

 

 
_____________ 

 ד"ה אמר אביי יאמרו וכו' רבא אמר וכו'. 117
 לעיל תחילת דף ג.  118
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 חר ירושה וישיבהלא -"מושבותיכם" 
 

ברוין שי'ציון -דוד בן הת'  
 תלמיד בישיבה

ינו אאיתא במסכתין )לז,א( "דתניא ללמדיך שבכל מקום שנאמר בו מושב, 
 אל אמר לו ר"ע הרי שבת שנאמר בועאלא לאחר ירושה וישיבה. דברי ר' ישמ

לות מושבות ונוהגת בי בארץ בין בחוץ לארץ? א"ל שבת ק"ו אתיא, מה מצוות ק
רק  באמתוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ שבת חמירא לא כ"ש" .... והגמ' ממשיך שנ

י ר' פירושו לאחר ירושה וישיבה..."אמר אביי האי תנא דב ביאה ומושבכשכתיב 
מרו אל הואיל ונאעאל, דתנא דבי ר' ישמעאל מפיק מאידך תנא דבי ר' ישמעישמ

' וגו תיב: כי תבוא אל הארץביאות בתורה ופרט לך הכתוב באחד מהן )גבי מלך כ
ל וירשת וישבת בה ואמרת אשימה עלי מלך. רש"י( לאחר ירושה וישיבה, אף כ

ורים וישיבה. ואידך משום דהוא מלך וביכירושה ( לאחר ביאה ')מקום שכתיב בי
תובים הבאים כאחד וכל שני כשני כתובים נמי ירושה וישיבה רש"י(  ')דפריש בי

וא הרים דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכו צריכי ואידך הבאים כאחד אין מלמדין,
וא הכתב רחמנא ביכורים ולא כתב מלך  אמינא ביכורים דקא מיתהני לאלתר ואי

דך ואי אמינא מלך דדרכו לכבוש  לאלתר )ישימו עליהם לאלתר ויצא לפניהם רש"י(
שה רונכתוב רחמנא מלך ולא בע ביכורים ואנא אמינא ומה מלך דלכבוש לאחרי י

הכל ה )דוישיבה ביכורים לא כל שכן ואידך אי כתב הכי הוא אמינא מידי דהוה אחל
ות מודים בה דנתחייבו מיד דכתיב בה בבואכם ותניא משונה ביאה זו מכל ביא

ו חייבשבתורה שנאמר בהן כי יביאך כי תבואו וכאן נאמר בבואכם מכיון שבאו נת
 רש"י( קמ"ל. 

אל, דגבי שבת כתיב עשיית ר"ע לר' ישמוהנה צריך להבין )א( מהו קו
מושבותיכם ושמה אי אפשר לפרש שזה לאחר ירושה וישיבה, אלא כל מקום שאתם 

הרי לא דמי שיושבים, ן מושבותיכם פירוש כל מקום שאתם יושבים ולכן אף כא
הפסוק של שבת להפסוק הכא. דהנה הפסוק של שבת הוא "לא תבערו אש בכל 

( ופסוקים אלו 119"שבת היא לה' בכל מושבותיכם" )לתוס' מושבותיכם" )לרש"י( או
יש לפרשם לכל מקום שאתם יושבים. ויכולים ללמוד הפסוק "לא תבערו אש בכל 

בכל מקום. אבל  -בכל מקום או "שבת היא לה' בכל מושבותיכם"  –מושבותיכם" 
שה הפסוק בנוגע לפ' נסכים הרי כתיב בה "כי תבואו אל ארץ מושבותיכם" ויש לפר

ואיזה ארץ "ארץ מושבותיכם" ארץ כשהיא במצב  –בפשטות "כי תבואו אל ארץ 
_____________ 

 ד"ה והרי שבת 119
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"דלאחר ירושה וישיבה". שזה נקרא מושב, ולכאורה לא דמי כלל להפסוק)ים( בנוגע 
 לשבת. 

עיל ל, הרי אמרנו 'כל שכן ממלך'ה מהו)ב( לכאורה לפי הדעה שזה שני כתובים 
 קא מיתהני לאלתר.שאם לא כתיב ביכורים, הו"א שביכורים ד

נ"ל ו" כביאה ז משונה" )ג( למה ילמדו מחלה, ודוקא בחלה לגבי שאר מצוות , והרי
 רש"י.פ

, בים'תוכני ש'למה לא לומדים ממלך, ואומרים שזה מסקנת הגמ' )ד( לכאורה לפי 
 שכתיבכלמה אומרים שרק  הרי אם רק הי' כתוב במלך הו"א מידי דהוא אחלה, וא"כ

 אחר ירושה וישיבה. ל -ביאה ומושב 

ש"לית ליה השתא הך סברה דלעיל בכורים דמתהניא לאלתר".  120והנה התוס' פירש
ולכאורה אינו מובן למה אין להגמ' עכשיו הסברה "דהו"א בכורים דקא מתהני 

 לאלתר". 

א ם ולוהתוס' הרא"ש מביא גרסה זו בהגמ': "ואידך צרכי דאי כתב רחמנא ביכורי
א בוש לאלתר" ואומר: "כך מצאתי הגירסא בספרים והיכתב מלך הו"א מלך דלכ

ם דקא כוריגירסא נכונה, ולא גרסינן דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכורים הו"א בי
מתהני לאלתר דא"כ מאי קאמר בתר הכי ואידך לכתוב רחמנא מלך ולא בעי 

ב יר יהביכורים, ועוד מאי קאמר ואידך אי כתב הכי הו"א מידי דהוא אחלה הא כב
ות. מתורץ כל הקושי ". ונמצא שלפי גירסת התוס' הרא"שטעמא משום דקא מתהני

 אבל לפי גרסתנו עדיין קשה.

מתרץ קושיא זו שאין אנו אומרים סברה זו, מכיון "דקשיא ליה  121והריטב"א
דבתרומות ומעשרות ג"כ מתהני ולא הוה לאלתר אלא לאחר ירושה וישיבה 

א דהו"א ביכורים דקא מתהני, ודקא אמרת ומהדרינן שלעולם כדאמרינן מעיקר
תרומות ומעשרות לאלתר, אדרבה הוה אמינא הרי חלה דקא מיתהני והוה לאלתר 

 וקולא וחומרא לקולא דרשינן".

אה ולכאורה עפ"ז אפשר יש  לתרץ דלהשיטה שזה שני כתובים )ורק כשכותב בי 
ו זמשונה ביאה ומושב פירושו לאחר ירושה וישיבה( יתרצו שהרי בחלה אומרים 

 ואיך אפשר לדמות.

_____________ 
 ד"ה בכורים לא כ"ש וכו' 120
 שם ד"ה "ואידך לכתוב רחמנא מלך" 121
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וממילא אי אפשר ללמוד מחלה לענין  –)]ואין לתרץ שרק אומרים משונה ביאה זו  
שהחיוב חל מיד כשנכנסו לארץ( כשכתוב "ביאה", אבל אם לא הי' כתוב 'ביאה' 122

הי' אפשר לידמות לחלה דאין שינוי לשון דהרי לשטתם )ובפרט לפי תנא דבי ר' 
כתוב ביאה כדי ללמוד ממה שפרט לך הכתוב באחד מהן" וממילא ישמאל( צריך ל

וא"א ללמוד ממנו כי   -כדי ללמוד מחלה שיהי' מיד, הי' צריך לכתוב ג"כ "ביאתכם" 
הוא משונה כנ"ל. ולכן אין סברה שאם לא כתיב בחלה ירושה וישיבה, הו"א מידי 

 דהוא אמינא בחלה.[ 

תיהם ממה שבחלה כתיב ראשית דמות שש( יאמרו שיוכל לי לומרואידך )אפשר  
חלה תרימו לה'" וגם בביכורים כתיב ראשית  –עריסותיכם  ראשית" 123דכתיב
הרי א"כ הדר קושתא לדוכתא   -ביכורי אדמתך" ואידך  ראשית" 124דכתיב

שדקאמרת שאע"פ שבתרומות ומעשרות דמהני לא אמרינן לאלתר, הרי חלה דמהני 
 125רי גם בתרומות כתיב ראשית, דכתיבמחלה, ה אמרינן לאלתר, וא"כ אפשר ילמדו

דגנך תתן לו" ולא אמרינן לאלתר)מחלה(, וא"כ גם בביכורים לא יאמרו  ראשית"
 -לאלתר, והי' יכולים ללמוד ממלך, ומז שהתורה כותב גם בביכורים ירושה וישיבה 

 הוי שני כתובים, "וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין" וא"א ללמוד ממלך.
 ורק כל מקום דכתיב בי' מושב וביאה = לאחר ירושה וישיבה.

 רושהיאל )לא רק לומדים שנסכים הוא לאחר עואולי יש לתרץ קושיא א' שלר' ישמ
לכן ווישיבה אלא( לומדים מנסכים לכל מקום שכתיב בי' מושב ולא רק בנסכים. 
רושה ר"ע שואל שא"א ללמוד מכאן לכל מקום דכתיב מושב, שפירושו לאחר י

בה, וישיבה, דהרי לגבי שבת אי אפשר לומר שמושבותיכם הוא לאחר ירושה וישי
 דשבת נוהגת בכל מקום. 

 

 

 מקודשת מדין ערב
 

_____________ 
הרי יוב דן זמן חלת החכי הרי לומדים הרבה דינים בכלל מחלה, אלא שא"א ללמוד לעני 104

 משונה.הוא 
 שלח טו, כ. 123
 משפטים כג, יט. 124
 שופטים יח, ד 125
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ברוין שי' שמואל הת'  
 תלמיד בישיבה

ן מדי איתא במכילתין )ז, א( "אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש לך מקודשת
י א נמא משעביד נפשיה האי איתתערב, ערב לאו אף ע''ג דלא מטי הנאה לידיה, ק

 אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקני נפשה."

"כלומר וחוזר הוא ואומר לה התקדשי לי בהנאה זו  126וכתב הרשב"א, וז"ל
בורך, דבערב נמי בההיא הנאה דקא מהימן לי' ישאני נותן במתנה זו לזה בד

האשה  127מב"םשאינו מקבלו וכ"כ הר ולא מחמת גוף הממון ממש משתעבד.
 ..."על פיךשאמרה... ונתן ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שאני 

הנאת מעות שהוציא  'וז"ל "...דאע"ג דלא מטי לידי128וכתב הריטב"א, 
המלוה ולא הגיע לידו של ערב לא כסף, ולא שוה כסף, אפ"ה משתעבד בהנאה דמטי 

הנאה דשויא קניא נפשה בההיא ליה, במה שהלוה לזה על אמונתו... הכא נמי... מ
... היינו כשאמר הוא שאמר לה הרי את מקודשת פרוטה דיהיב מנה לפלוני בדיבורה

 לי באותה הנאה שנתתי לפלוני מנה בדבורך...".

על הרשב"א )ומעתיקו בשינוי "בהנאת מתנה שנתתו  129וכתב רעק"א
שמחסר ממון "(, שלולי האסמכתא וכן בערב קבלן, שפיר י"ל דמה לפלוני עבורך

ואלו נשא ונתן מידו". ]פי' בהגמ' בסוף בבא בתרא  הוי נתינת כסף ממשע"פ דיבורו 
 -כאמרנו מקודם בגמ' לא כשאומר רב אשי בההיא הנאה, זה לא הטעם, ורק בקע"ג,

שהמחלוקת היא אם ערב מקודשת או לא, ותלוי באם אסמכת )שהקנין פה הוא לאו 
מחזיר הכסף, צריך הערב לשלם ואם הלוה  דוקא, ולמשל בערב שאם הלוה אינו

מחזיר הערב פטור. וכשקונה בכה"ג האם זה( קניה או לא. ולזה אומר ר' אשי 
שאסמכת לא קניה, ובערב מקודשת. והסיבה למה זה לא אסמכת הוא דבההיא הנאה 

היינו שטעם זה הגמ' מביא להסביר למה זה לא אסמכת אבל זה לא הטעם  –כו' 
 ד הערב[ האמיתי של שעבו

את הנמגיע לידה  שאיןומביא דברי הריטב"א בשינוי "...הכי נמי אע"פ 
 במה דיהבה לפלוני מנה".  שנהנית בפרוטה, מ"מ היא מקודשת מנה עצמה

_____________ 
 ד"ה תן מנה לפלוני 126
 ה' אישות פ"ה הכ"א 127
 ד"ה ערב לאו אף על גב וכו' 128
 ד"ה ועוד שם 129
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נה תה מומדייק בדברי הריטב"א וז"ל: "...ונ"ל דמלשון זה משמע דאין הנא
י לונוטה שיתן לפבנתינת מנה לפלוני. אלא דהנאתה עכ"פ בפרוטה דתרצה ליתן פר

 לפלוני ואקדש אני לך אינה מקודשת". פרוטה, א"כ באם אמרה תן מנה

וצ"ע בדבריו, דלכאורה ר"ל שממילים "שנהנית בפרוטה" שהוסיף 
אלא  –הריטב"א )ולא כתב כלשון הרשב"א(, משמע שהנאתה לא שוה למה שנתן 

מר א אינו אופחות מזה, וזה לפחות פרוטה. ולכאורה כשמעיינים בדברי הריטב"
 ורה".דיהיב מנה לפלוני בדב דשויא פרוטה"שנהנית בפרוטה", אלא "בההיא הנאה 

 וטה'.שוה פר רקשוה פרוטה, ולא ש'זה  חותהפל ולכאורה כוונתו ש'בהנאה זו שלכ
 –ע לה " פי' היא אמר, והוא שמבדיבורה"דיהיב מנה לפלוני  -ולמה שוה פרוטה, 

 ולא שתרצה ליתן פרוטה שיתן...?  –" כמו בערב "שהלוה לזה על אמונתו

ובדבריו על הרשב"א ג"כ אינו מובן, שאומר "דהנאתה במה שנעשית 
בתחלה בן דרצונה ונהנה פלוני בגללה כאילו היא עצמה נהנית...". ולכאורה אינה מו

 –כמו בערב ד"מהימן לי'" )כלשון הרשב"א  –" שנעשית רצונהאומר שהנאתה "
מר ז אוודשת, דאין הנאתה שוה פרוטה דמהימן לי'( ולאח"וא"כ בפרוטה לא הוי מק

 ? ולכאורה רוצה לדייק בדברישנהנה פלוני כאילו היא עצמה נהניתשהנאתה 
לא בדיבורך, והנאתו הנאתה.  –משמע שזה בעבורך  –הרשב"א שזה "עבורך" 

. ולכאורה צ"ב, שהרי הרשב"א אומר "בדבורך", וכן מביא מהרמב"ם "בהנאת..
ה היינו שזה הנא –" בהנאת מתנה". ואם רוצה לדייק במילים "ל פיךעשנתתי 

 נישאהרי הרשב"א כתב בשינוי ש"בהנאה זו  –מהמתנה עצמה, והיא עצמה נהנית 
 רב.רה. כעהיינו שהנאתה הוא מזה שנתינתו הוא בדבו –נותן במתנה זו לזה בדבורך" 

ה שראל שלווהנה המחנה אפריים )הל' ריבית סי' י"א( מביא ההלכה ש"י
אתה מעות מן העכו"ם ברבית, ומצאו ישראל וא"ל תנם לי ואני אעלה לך כדרך ש
עלה אמעלה לעכו"ם ה"ז אסור". ומביא דברי התוס' שכתבו דלאו דוקא א"ל ואני 

"פ עלך, אלא אפי' א"ל ואני אעלה לעכו"ם, כיון דמשכר ההלואה נותן לעכו"ם 
ך למו תן מנה לפלוני ואקדש אני הישראל ה"ז כמי שנתן לישראל מדין ערב, כ

שמע "דמ דמקודשת מדין ערב. ומקשה ע"ז שהתוס' דימו דין זה לדין תן מנה לפלוני
ומביא   דהתם מאי דהוי מקודשת, היינו משום דחשיב כאילו הגיע אותו מנה לידה".

הוי ג"כ שתי דרכים בדין זה, ומביא הריטב"א והרשב"א והרמב"ם ומפרש שמאי ד
אותו ל)דלא כהרעק"א( ומה שנותן ו באותה הנאה דיהיב מנה אפומא. היינמקודשת 

נאת י בהפלוני לא חשיב כאילו הגיע לידה, ולכן צריך שיאמר לה הרי את מקודשת ל
דה. מתנה זו שנתתי על פיך. אבל שיטת התוס' הוא שחשיב כאילו הגיע המנה לי

 התוס'.ואינו מחלק כהרעק"א בין הריטב"א להרשב"א. אלא בינם ובין 
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מביא מחלוקת בין הבבלי מה"מ כ"ק אד"ש  130והנה בלקו"ש חלק כ"ו
אם ערב לאחרי מתן מעות בעי קנין או לא. ומבאר כ"ק אד"ש שזה תלוי  -לירושלמי 

בכללות הגדר וסבת השעבוד דערב. א( שהשעבוד הוא "בההוא הנאה דקא מהימן לי' 
שם מביא קידושין ז,א  13גמר ומשתעבד נפשי". ומהרבה פוסקים משמע )ובהערה 

מהריטב"א( שההנאה שהוא מקבל שהוא נאמן, סגי שישעבד נפשי. )היינו שלכאורה 
לומד סברה זו של רעק"א בנוגע לרהריטב"א( אבל בנמוקי יוסף מה"מ כ"ק אד"ש 

אומר ש"משתעבד בלא קנין" כיון דעל פיו הוציא מעותיו מתחת ידו" דמצי א"ל 
כלל )וכרבינו גרשום שם"דמצי א"ל אי לאו את לא  המלוה אם לא הייתי מלוה אותו

 נפיק זוז מתחת ידי"( וזה שר' אשי אומר בההיא הנאה זה רק דלא ליהוי אסמכתא.

א היינו שיש ב' דרכים לבאר שעבודו של ערב. א( מזה שעל פיו הוצי 
" לי' מעותיו שמראה שסומך דעתו עליו. ב( השעבוד הוא "בההיא הנאה דקא מהימן

ושין : "ראה מעירי שם ב"ב... אבל ראה חידושי תלמיד הרשב"א קיד24  .ובהערה
 שם )"דכיון "...( וריטב"א שם בהמשנה.

הריטב"א והרשב"א הם דבר אחד  "ש מה"מאדולכאורה גם לכ"ק  
 )כהמחנה אפרים, ולא כהרעק"א( ואולי יש לומר שהמחנה אפרים נוקט כסברת

 –לי ון ממש. ורעק"א נוקט סברת הבבגוף הממ ולא מחמת ההנאהשזה  –הירושלמי 
 שהיא עצמה נהנית בהמנה וכדומה. ולא באתי אלא להעיר וצ"ע.

 

 

 שתי בנותיך לשתי בני מהו
 

הנ"ל הת'  
איתא במסכתין )ז,ב( שתי בנותיך לשני בני בפרוטה מהו, בתר נותן ומקבל 

בבנות  מפרש שקאי 131אזלינן והאיכא, או דילמא בתר דיהו והא ליכא תיקו. ובתוס'

_____________ 
 145פר' משפטים ע' 130
 )סיום מס' ב"ב, קע"ה,ב ואילך(130

 
 ד"ה שתי בנותיך 131
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קטנות, דאי בגדולות, והאב מקבל בתורת שליחות פשיטא דבעי פרוטה לכל אחת 
דשליח לא עדיף ממשלחו. ובחידושי המקנה כותב שלכאורה )לולי דבריהם( יש 
לפרש גם כן בגדולות, לפי מ"ש דדין השני דרבא שאמר הילך מנה והתקדשתי 

ל האחר היא מתקדשת, אם כן לפלוני לאו מדין זיכוי .... אלא  באותו כסף עצמו ש
יש לומר דבתר נותן דקאמר הכא, מיירי דוקא כשהאב נותן פרוטה משלו ואמר הילך 
פרוטה ויתקדשו שתי בנותיך לשני בני, נמצא אי אזלנן בתר נותן, אין צריך אלא 
פרוטה אחת. ולפי זה אפשר לומר נמי דשתי בנותיך מיירי בבנות גדולות , ומיירי 

לאבא ונתקדש לשני בניך דהוי כדינא קמא דרבא לעיל דתן מנה  שאמרו הבנות תן
לפלוני ואקדש אני לך, "אלא דכבר כתבנו לעיל ... דבדינא קמא דרבא אין הקידושין 
אלא מדין הנאה שנותן בשבילו דהו"ל כאילו היא מקבלת בעצמה דהיינו מדין ערב 

 חד".כמ"ש לעיל אם כן בכהאי גונא בעינן הנאת פרוטה לכל אחד וא

ולכאורה לפי הנ"ל )ראה המבואר בהערה דלעיל( למה פשיטא?  
ף דלהריטב"א והרמב"ם )והרשב"א( שמפרשים שההנאה הוא ששמע אליה, ונתן כס

 בילהזה בדיבורה א"כ אינה מקודשת אפי' כשלא חצייך בפרוטה, דהנאתה שנתן בש
 ג"כ אינה שוה פרוטה )כנ"ל( ואפי' בבתו האחת, וכ"ש בשתי הבנות.

( אבל לפי הרשב"א )להרעק"א( או התוס' )להמחנה אפריים( שלשיטתו)ם
זה  ההנאה הוא שנהנה פלוני בגללה וכאילו היא עצמה נהנית. לכאורה אף בדין
ן . וכאפשר דתהי' מקודשת דהאי הנאה לאביה שו"פ, וא"כ היא עצמה נהנית  שו"פ

 אחותה הי' לה הנאה דשו"פ ושתיהם מקודשת.  

 שאינו דומה כשיש לה הנאה לבדו, לכשיש לה עם עודואולי יש לתרץ 
 נאתההאחד, דעכשיו ההנאה הוי שוי פחות  דגם אחותה גרמה לידי הנאה זו וא"כ 

 היא פחות משו"פ. ולכן בודאי אינה מקודשת.

 

 

 בע"ח נידחים
 

הנ"ל הת'  
איתא במכלתין )ז, א( שכשאומר ש"חצייך מקודשת לי אינה מקודשת". 

להא דאמר ר' יוחנן בהמה של שתי שותפים ]ו[הקדיש ]אחד[ חצי' ו"לא דמיא אלא 
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וחזר ולקחה...", ואמרינן, "ש"מ תלת ש''מ בעלי חיים נדחים וש''מ דחוי מעיקרא 
 הוי דחוי וש''מ יש דחוי בדמים". 

, למה אין הגמ' שואלת על ר"י כמו ששואלת על ר' 132והקשו התוס'
ר' אושעי' "מטמא מקדש עשיר  אושעי' בסוף מסכת כריתות )כח, א(, שאמר

שהפריש קן לכבשתו והעני הואיל ונדחה ידחה אמר רב הונא בריה דרב יהושע שמע 
מינה תלת שמע מינה בעלי חיים נדחים וקדושת דמים נדחה ודחוי מעיקרא הוי דחוי 
מתיב רב עוקבא בר חמא המפריש נקבה לפסחו קודם הפסח תרעה עד שתסתאב 

ילדה זכר ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו פסח ר''ש  ותמכר ויביא בדמיה פסח
אומר הוא עצמו יקרב פסח ש''מ בעלי חיים אינם נדחים אמרי דבי רבי אושעיא כי 
אמרינא אנא לרבנן דר"ש ס"ל בעלי חיים אינן נידחין". ואף כאן הגמ' צריך לשאול 

 על ר"י, שאומר "בעלי חיים נידחים" )דלא כר"ש(? 

בכריתות גופא, למה שואל על ר' אושעי' מר"ש; לכאורה הי' ועוד הקשו, ש
שחולקים עליו בהברייתא? ואם הגמ' רוצה לשאול  –צריך להביא ראי' מרבנן 

"המפריש נקבה  133דתנן –דעדיפא מברייתא  –מיחיד, ישאול מר"א דהמשנה 
 אינןלעולה וילדה זכר... ר' אליעזר אומר הוא עצמו יקרב עולה" )היינו, 'בעלי חיים 

 נידחים'(?

ותירצו התוס', שרק שמה הגמ' שאל, מכיון שסבר, שכל המחלוקת הוא 
שמכיון שיש לו -) 134"י' קדושת דמיםש"מיגוי דנחתא ב –רק כשיש קדושת דמים 

הקדושה יורד  להבהמה  –שיכול למכור אותו לדמיו שיהיו הקדש  –קדושת דמים 
ום לפנ"ז "נחתא בי' נמי קדושת ג"כ. ולכן כשרוצה למכור אותו, צריך שיהי' לו מ

הגוף"(, )והואיל ונקבה א"א ליקרב כקרבן פסח, לכן נחשב כדחויה מעל המזבח(, 
גם רבנן יודו  –דהא קיימא לן דאין לעופות פדיון  –אבל בעוף, שאין קדושת דמים 

פי'  –שנדחה. )והעצמות יוסף מפרש, שהמסכנה הוא "כי אמינא אנא לרבנן" 
א, אם בעלי חיים נידחים או לא, וראה לקמן בפנים(. וא"א שהמחלוקת באמת הו

להקשות כאן על ר"י, שכאן יכולים להביא ראי' לו מרבנן. וא"א להקשות מר"א 
 "דהוה יחידאה".

_____________ 
 ד"ה ש"מ בעלי חיים נידחין 132
 ס' תמורה יח, במ 133
 שם י"ט, ב 134
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הקשה, וז"ל "דבריהם אינן מבוררין הכא, דא"כ מאי  135והנה המהרש"א
 136בריהם בתוס'ש"מ דיש דיחוי בדמים ועיין בזה ישוב לד –קאמר עלה דר' אושעי' 

 וק"ל". 137דתמורה פרק כיצד מערימין

 והנה כשמסתקלים בדברי התוס' התם, קשה. דהנה התוס' מתרץ, שכונת
יש  "י''ל דהתם ה''פ ש''מ –אף שאין קדושת דמים בעופות  –הגמ' )בכריתות( 

היא ה כהדיחוי אפילו בדבר דלית ביה קדושת הגוף וה''ה אפילו קדושת דמים אין ב
 ש עשיר שהפריש קן כו'". דמטמא מקד

שת האיך זה יישוב: דהאיך זה מתאים עם המילים בגמ' "קדו –ולכאורה 
ת בי' שגם בדבר דלית בי' קדושת הגוף, ולי( –)או לג"א "מדחה"  –דמים נדחה" 

' נדחה? הרי הגמ' רק אומר ש"קדושת דמים מדחה", שפי' שאפי –קדושת דמים 
אותו  שיכול רק למכור –)קדושת הדמים  רק בדבר דלית בהו קדושת הגוף, ויש לו

 דחה.ע"מ ליתן דמיו להקדש(, אעפ"כ אם זה ראוי להקרבה אח"כ, הואיל ונדחה י

נדחה,  –ואת"ל שזה ק"ו מהמשנה: ומה עופות דלית בהו קדושת דמים 
 –כ"ש שיהא נדחה. הי' לו ללמוד לנו דין זה תחלה  –בדבר דאית בי' קדושת הגוף 

ר ל' של הקדש, ולא חל עליו לא קדושת הגוף, ולא קדושת דמים שאפי' אם רק אמ
משא"כ  –)כמו עופות( מ"מ נדחה! שזה חידוש גדול שלא מצינו בשום מקום 

)צח, א( ובזבחים )יב, א(? ואין לתרץ שזה  138"קדושת דמים נדחה", מצינו בפסחים
  דוחק ואין תירוץ אחרת. וצריך לתרץ מה שהוא...

בכריתות, שמפרש וז"ל "...וא''ת הלא  139פרש"י והנה אפשר לתרץ ע"פ
אין פדיון דמים לעוף ה''מ היכא דנראה להקריב בשעת הפרשה כגון אם הפרישו 

 בעניות ונסתאב אבל זה לא חלה עליו קדושת מזבח מעולם". 

 חוי"אבל גם לפי' רש"י קשה, דא"כ, איך לומדים ש"דיחוי בדמים הוי די
א ול –פני שלא חל עליו קדושת המזבח לעולם הרי כאן הוי דחוי רק מ –מכאן 

 מצ"ע, דמצ"ע, אין פדיון דמים בעופות.

א( מזה שלא תירץ תירוץ זה  –ולכאורה י"ל, דלתוס' לא נהירא פי' זה 
בפשטות, וכתב תירוץ אחר שלכאורה דחוק יותר. ב( מזה שאומר בסופו שאין פדיון 

_____________ 
 ד"ה אפי' רבנן 135
 ד"ה ש"מ 136
 תמורה כו, ב 137
 ובתוס' שם מסיק, דברי הגמ' בכריתות בצ"ע 138
 ד"ה קדושת דמים נדחה 139
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קרבים" ולא דמיהן וא עשיר( בעופות, "דמיעקרא ממזבח, דלא הן )הקן עצמו כי ה
 )דאין פדיון כנ"ל(. 

**** 

שכתבו שאין  –והמהרש"א שם גם הקשה על סוף התוס' הכא בקידושין 
ן: דלכאורה אין דבריהם מבוררי –להקשות על ר"י מהמשנה דר"א דהוה יחידאה 

וכל דאם רצונם להקשות על ר"י, למה איננו יכולים לתרץ כמו שמתרץ לר"ש, שי
' הגמ ' מרבנן, ולמה צריך תירץ זה שהוא יחיד, ואם רצונם לבאר למהלהביא ראי

וקת התם אינה שואלת על ר"י אין תירוצם מספיק )בזה שתרצו כנ"ל בסברת המחל
ם, שוס' בין ר"ש לרבנן(, דיכולים להקשות כה"ג מר"א. ומסיים "ועיין גם בזה בת

 .דו"ק"ודבריהם דהתם, אבל דברי תוס' הכא תמוהים הם, ודברי נביאות הוא לכוון 

ופן ולכאורה, ממה שמצינו ברש"י בכריתות ותוס' התם, יש לבאר כ"ז בא
 אחר.

רק  והביאור בזה: הא דקיימא לן ד"אין קדושת דמים חלה בעופות", הוא
זבח לא חלה עליו קדושת המ –שאינו ראוי לכתחילה  –כשנראה, אבל בקן דעשיר 

 "יש דיחוי בדמים" )בכריתות(.  לעולם, ויש פדיון )כפרש"י(, וזהו פי'

ם והנה התוס' פירשו התם, שאין לומדים מר"א. מכיון דלא מצינו בשו
ות ולכן, בפשט –מקום בפלוגתא זו )בין ר"א לרבנן(, הסברות ד'מגוי דנחתא' 

שם  המחלוקת הוא ב'בעלי חיים נדחים' או לא. אבל בר"ש, מצינו שהגמ' אומרת
'כל דסבר קולר"ש, אין אומרים 'מיגוי דנחתא', אלא  הסברה ד'מיגוי דנחתא' לרבנן,

 ולכן המקשה חשב )בההו"א(, שהמחלוקת תלוי בטעמים אלו. –מידי' 

 –ת מכיון שאין דיחוי דמים בעופו –וא"כ, כאן שלא שייך טעמים אלו  
 –[ עוף חשב, שגם רבנן יודו שאינו נדחה ]=שאינו דחוי בדמים בפ"ע מצד זה שהוא

 לם. מצ"ע )שהיא עוף(, אלא מצד זה שנעקר מהמזבח לעו עליולה דאין הקדושה ח

א: למה צריך תירוץ חדש של 'יחידאה' לר" –ובקושיתו השני על התוס' 
 אוי"ל ששתי התירוצים בהתוס', הם בהתאם להסברות של הגמ' בכריתות.

ה לז – בעופותדהנה המקשה בכריתות הבין )בההו"א(, שגם רבנן יסכימו לר"ש  (א)
ות אוד תוס' שאין כאן סברה זו )שרבנן יסכימו לר"ש(, שהרי מדברים כאןתירצו ה

יה סיועבהמות )כההיא דמפריש נקבה לפסחו(, ואומר "ואי הוא מותיב מר"ש הו"א ל
 לרבנן". שהרי כאן יש מחלוקת ברור, דלא כהתם.
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ין שהב ובכריתות לא הבין המקשה דברי ר"א שזה תלוי בטעמים דמיגוי דנחתא, כמו (ב)
 –רוץ ר"ש. וא"כ, יש מחלוקת, ור"א הוא רק יחידאה. היינו, שהם אותו תי דברי

 , וכאןהתם שרבנן יודו יש סברה –ואפשר שהתוס' רוצים רק להדגיש שבנוגע לר"ש 
 והוא רק יחידאה. עיקראזו מ אין סברהאין סברה זו, ובנוגע לר"א 

 
**** 

בי יוחנן אית עוד קשה על התוס' בתמורה, דשאלו "היכי מצינו למימר דר
דטעמא דבעלי חיים אינן נדחין  140ליה דיחוי מעיקרו הוי דיחוי האמר בפ' שני שעירי

דיליף ממחוסר זמן ואידך מחוסר זמן לא אחזי הא אחזי משמע דהא דקסבר דבעלי 
חיים נדחין ס''ל דאין דחיה אלא היכא דאחזי מעיקרו וא''כ מנא ליה דדיחוי מעיקרו 

ש שם שיטה אחרת דבעלי חיים אינן נדחין מקרא דמום בם הוי דיחוי", ותירצו "די
מצינו למימר דאית ליה דחוי מעיקרו  הזי לא ירצו ולא ילפינן ליה ממחוסר זמן ולפ

הוי דחוי והא )דהוא קאמר( התם מחוסר זמן לא איחזי היינו מקמי דהוה ידע קרא 
 דמום בם".

 

 מהו קושיתם:ולכאורה קשה, 

 א, למהעיקרי מעיקרא הו דיחוי': הרי אם לית לי' דיחוי מ'מנלן שר"י אית לי' דיחו (א
 הרי מתחילה לא הייתה ראוי' ליקרב, דהקדיש רק חציה?  –כאן הוי דחוי 

 –ר"י  שלפי פירושו, כשהגמ' אומר "ואידך" זה לפי שיטת –תוס' שואל מ"ואידך"  (ב
תרץ ה לצאבל בגרסת הגמ' לפנינו לא כתיב ואידך, והגמ' רק שואל על רב? ]ואם תר

י הר –שלפני התוס' הי' גרסה אחרת )וכמ"ש בגליון הש"ס שם(  –זאת בפשטות 
ם שגמ' לפי זה צריך לשנות כל הגמ' שם ל"ואידך... ואידך...". ולא נהירא, דבה

 איתא "אלא היינו טעם דרב"[. 
ר "י סוברק משמע )לפ"ז( שר –אפי' אם זה דברי ר"י לרב, אינו מבואר מהו שיטתו  (ג

ע"ח "י בעיקרא לא הוי דחוי'. וזה אינו נוגע כאן בהגמ', ורק נוגע שלרש'דחוי מ
 נידחים? 

הוא אומר  –שבע"ח אינם נידחים  –אפי' אם נפרש, שזה רק תירוץ לשיטת רב  (ד
בעצמו שמפסוק זה אין ראי' )וכמו שמצינו בהרבה מקומות(, אבל לא שהוא סובר 

הגמ' מביא דברי ר"י בפסוק שכשמתחילה אינו ראוי, אינו נדחה. וכפשטות מזה ש

_____________ 
 יומא סד, א 140
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ד'מום עובר'. ולא כמו שכתבו התוס' שזה "מקמי דהוא ידע פסוק זה", דלכאורה זה 
 לרב? ולכן נראה לפרש שר"י מתרץ דוחק.

 וכן קשה, דמה תירוצם: 

י', ד ראמה הם שתי השיטות בהגמ' שתוס' מביא, הרי הגמ' סותר דברי רב ומביא עו (א
 מבעל מום עובר? 

 ין",ס' דברי רב ש"יש שם שיטה אחרת דמ"ד דס"ל דבע"ח אינן נידחלמה מביא תו (ב
 ברי רבדביא רק דברי ר"י, ולא הי' לו לה-הי' לו לכתוב "למ"ד בעלי חיים נידחים" ]

", ולמה ש"דחוי מעיקרא הוי דחויר"י שהרי רוצה להביא את המקור  לדברי  –כלל[ 
 כותב רק דברי רב, והלומד צריך להבין בעצמו...?

 

 

 הותרת המן

 
הכהן ג'ברא שי'מאיר  הת'  

 תלמיד בישיבה

היו ואיתא במס' קידושין )לח, א(: בשבעה באדר מת משה ופסק מן מלירד 
 מסתפקין ממן שבכליהם עד ששה עשר בניסן.

 ולכאורה צריך ביאור: 

"ויאמר משה אלהם איש אל יותר ממנו עד בוקר",  141כתיב בפרשת המן
פרש"י( ממנו עד בקר וירם תולעים  –)דתן ואבירם ואח"כ כתיב "ויתירו אנשים 

 פרש"י( וידאש ויקצף עליהם משה".  –)לשון רמה 

נמצא, שאין רשאים להותיר את המן מיום ליום, ואם הותיר, לא יתקיים. 
מל' יום, מצד  יותראם כן, איך אפשר לומר שהיו מסתפקין מהמן שהיתה בכליהם ל

להותיר ב( מפני שבגשמיות לא הי' א( משום שאין רשאים  –שני ענינים 
 מתקיימין?!

_____________ 
 שמות טז, יט.  141
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, וז"ל: "וי"ל שזה לא הי' אלא בזמן שהמן יורד 142והנה מתרץ הבאר בשדה
כי הי' נבאש למען יבטח בשם ה' שיתן מזונו דבר יום ביומו. אבל לאחר שפסק ולא 
הי' יורד עוד, לא נבאש ולא נעשה רימה". )אבל זה עדיין אינו מתרץ איך נסתפק 

 משלושים יום. וי"ל בדרך אפשר, שזה הי' נס(.  ליותר

)שהוא  143וענין זה, )שהמן קשור לענין של בטחון( גם רואים מהאו"ח שם
(, וז"ל "אולי כי מצוה זו משה מעצמו דן אותה להיות משהמבאר למה כתוב ויאמר 

והבין דבר כי אין יום א' מכין לחברו שראה כי ה' נותן להם דבר יום ביומו זה יגיד 
מתוך דבר ואסר להם ולזה אמר הכ' "ולא שמעו אל משה" )והוא ממשיך "וקשה לא 
הי' צ"ל אלא ויותירו וגו' ואני יודע שלא שמעו, עוד למה לא הספיק לומר "ולא 
שמעו ויותירו" ואני יודע כי לא שמעו למשמיע ולדברינו יבא על נכון פי' "ולא 

דויק ג"כ אומרו במאמר הקודם שמעו" למה שנתחכם ואסר להם מדעתו ולדרך זה י
לזה "זה הדבר אשר צוה ה'" מה שלא אמר כן במה שלפנינו וטעם שהבאיש וירם 

 . 144תולעים שהסכים ה' על ידו שהצדיק בסברתו סברת חכם עדיף מנביא"(

 ולא באתי אלא להעיר.

 

 

 איתתא מי דמי –בענין ערב 
הלל שי'מ"מ  הת'  

 תלמיד בישיבה

ב( "אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לו  איתא במס' קידושין )ו,
( מקודשת מדין שניהם )מבין שני 145פרש"י –)לאותו פלוני במנה שתתן לו בשבילי 

(, ערב לאו אף דלא קא מטי 146פרש"י –הדינין הללו של ערב ושל עבד כנעני למידין 
הנאה לידיה, קא משעבד נפשיה, האי איתתא נמי אע"ג דלא קא מטי הנאה לידה, 

_____________ 
 שאלה הנ"ל )בפירושו 'באר היטב'(.  142
 ד"ה ויאמר משה וגו'.  143
 "ם מפי הגבורה נאמרה לו מצוה זו.ואח"כ הוא מתרץ איך "אפשר לומר כי לעול 144
 ד"ה ואקדש אני לו.  145
 ד"ה מדין שניהם.  146



ו"ד שבט  | 81 שבעים שנה –י  
 

 

מקניא נפשה" ומקשה הגמ' "מי דמי האי דקא קני ליה, קא חסר ממונא, האי קא 
 גברא קא קני לה להאי איתתא, ולא חסר ולא מידי?" ומשני ש'עבד כנעני יוכיח...'.

ידה ללומר דאף שלא הגיע הנאה  –והיינו, שאנו רוצים לדמות אשה לערב 
ומה י המלוה אינו דקא משעבד נפשה, והגמ' מקשה: האיך אפשר לדמות אותם, הר

ובן: מכיון שהמלוה חסר ממונא, והבעל לא חסר כלום? ולכאורה אינו מ –להבעל 
 אפי' אם הבעל אינו דומה למלוה, הרי עדיין האשה דומה לערב?!

ואף שיש לומר בפשטות, ששאלת הגמ' היא: מי יאמר שיכול לומר ב' 
 אותויסור ממון(, בהחידושים )א. שלא צריך שיגיע הנאה לידה, ב. שלא צריך ח

ה שהאשהמקרה? אולי צריך לכה"פ נותן גמור )שהבעל יתן הכסף(, או מקבל גמור )
 לא צריךו –ורק חידוש א' יכול לומר )היינו, או שהאשה דומה לערב  –יקבל הכסף( 

 (? ואינו צריך חיסור ממון –שיגיע הנאה לידה; או שהבעל דומה לעבד כנעני 

הגיע  נעניכץ ד"עבד כנעני יוכיח": הרי בדין עבד אבל א"כ, אינו מובן התירו
 ויש רק חידוש א'? –הנאה לידי' 

מביא סברא שהערב משעבד עצמו בזה ש'מחסר ממון  147ואולם רעק"א
דהרי כל השעבוד של הערב הוא מחמת  –ע"פ דיבורו', ולפ"ז מתורץ שאלתינו 

שייך שעבודו של ש'מחסר ממון ע"פ דיבורו', וממילא, כאן שאין חיסור ממון, לא 
 ערב כלל, וא"א ללמוד ממנו. 

שמפרש ש'בההיא הנאה דמהימן,  148אבל עדיין קשה א( לשיטת הרשב"א
גמר ומשעבד נפשי', וכן בהרבה מפרשים. ב( המשך הגמ', שעל זה שהבעל דומה 

מפני שלא חסר ממונא וקא קני נפשי', מקשה הגמ': "מי דמי?! התם  –לעבד כנעני 
ני; הכא האי איתתא קא מקניא נפשה, ולא קא קניא ולא מידי?" הך דקא מקני קא ק

)ומשני "ערב יוכיח..."(. ולכאורה יש לשאול ע"ד שאלה הנ"ל: מדוע אין לדמות בעל 
 לעבד כנעני )רק( משום שאשה אינו דומה להאדון?

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

 

 

_____________ 
 ד"ה תן מנה לפלוני...ותמוה.  147
 ד"ה תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך. וגם הובא ברעק"א הנ"ל.  148
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 מחשבה טובה 

 
הכהן הענדל שי'יוסף  הת'  

 בישיבה תלמיד

ה הקב"ה( מצרפה למעש –איתא במכילתין )מ, א(: מחשבה טובה )בכת"י 
 ליראי פניולשנא' אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון 

וה ה' ולחושבי שמו, מאי ולחושבי שמו אמר רב אסי אפילו חשב אדם לעשות מצ
 ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

ד בר אחדשזהו  –וצריך להבין, דבגמ' הנ"ל יש ב' ענינים )ולא כפי' אחרים 
 :ארוך(

 שכשיש מחשבה טובה, ואז עושה מעשה, מקבל שכר ג"כ על המחשבה,  .א

עשאה"  כאילושאם לא הצליח לעשות המעשה מפני אונס, "מעלה עליו הכתוב  .ב
 דרגה פחותה יותר(.  –)"כאילו" בכ"ף הדמיון 

"מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה והוה  149ון אדה"ז]וראי' לזה, מלש
ליה למימר מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה". והיינו )ראה שיעורים בספר התניא(, 
דלמסתכל באופן שטחי נראה, שמדובר במי שחשב לעשות מצוה, ובגלל סיבה 
שאינה תלוי' בו, נמנע ממנו לעשותה, ואעפ"כ מחשיב הקב"ה כאילו עשה את 

 –ל' ברורה יותר  –לו עשאה" יעל(, א"כ הל"ל "מעלה עליו הכתוב כאהמצוה )בפו
שהתורה רואה אותו כאילו ביצע מחשבתו בפועל. מדוע, איפוא, השתמשו רז"ל 
בביטוי "מצרפה למעשה", ביטוי שמשמעותו שה'מעשה' קיים, אלא שאין לו 

 שייכות ל'מחשבה', והקב"ה מצרף את שני אלה, המחשבה והמעשה... 

"מחשבה טובה כו'", ומזה משמע שכאן  150להקשות ממ"ש אדה"זואין 
שאפי' אם אין מעשה, "מעלה עליו הכתוב כאילו  –פירש אדה"ז באופן אחר 

 עשאה". 

כי פי' כ"ק אד"ש מה"מ בהתועדות פורים תשכ"ג, שג"כ מדובר שיש 
שכשנותנים חומש, עולה הד' ידות  –מעשה, כי מילים אלו הולכים על הענין הבא 

', לנתינת צדקה וחומש, אז המחשבה והמעשה מצטרפים זה עם זה, וזה לא רק לה

_____________ 
 בתניא בפרק ט"ז. 311

 בתניא פרק ל"ד. 150
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כמו "מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה", כי אז זה הי' קשור לענין דלעיל שכשמחליט 
 שרוצה ללמוד כל היום, ועיין שם באריכות[.

ין על ענין הראשון, או על ענ –וצריך ביאור, על מה בא ללמד הפסוק 
 לשון הגמ' "שנאמר", משמע שזהו ראי' לענין הראשון; אבלהשני? בפשטות מ

ליו "מעלה ע –מהמשך הגמ' "מאי ולחושבי שמו", משמע שמגיע ללמד הענין השני 
 הכתוב כאילו עשאה"?

 – ג"כ מובא ענין זה, אבל לא כולו, אלא –מלשון הגמ' בברכות, ששם 
 עשאה", ולזה מביאים החלק השני של ר' אסי... ש"מעלה עליו הכתוב כאילו

ענין ומזה משמע, שהפסוק קשור לענין הב', וה –מביאים הפסוק "ולחושבי שמו" 
 הראשון הוא ענין בפני עצמו.

מובא ענין הראשון, אבל הלשון שם הוא  151אבל לאידך, בירושלמי
"מחשבה טובה המקום מצרפה למעשה דכתיב אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו וגו'" 

למה  –א ראי' לענין הראשון, וא"כ הדר קושיא לדוכתא ומזה משמע שהפסוק הו
 הפסוק ראי'?

חלק ואולי יש לבאר בדוחק ענין זה, שבאמת הפסוק הוא ראי' לשניהם: ה
טובה  "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו", הוא ענין המחשבה –הראשון של הפסוק 

' ראי השמביאה לידי מעשה, כמובא במפרשים על אתר, והתם בירושלמי ועוד שי
מעלה ""ולחושבי שמו", הוא על ענין  –הוא ענין המעשה; והחלק השני של הפסוק 

 עליו הכתוב כאילו עשאה". ובזה יתישב הגמ' בקידושין.

'", "ליראי ה –אבל עדיין ק"ק, שהרי בגמ' ברכות מביאים תחילת הפסוק 
ש פרשאפי' שנים שיושבים... וא"כ הדר קושיא לדוכתא )וא"א ל –ללימוד אחר 

 התחלת הפסוק על מחשבה המביאה לידי מעשה(. 

ל עוכל אחד יתישב  –ואולי אפשר לדחוק, שישנם ב' "יראי ה'" בפסוק 
 לימודו. ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה וכו'.

שה והעיקר, שיתקיים המחשבה טובה של כאו"א להגאולה וכו', ויבא במע
 ומיד ממש.ממש, עם התגלותו של כ"ק אד"ש מה"מ תיכף 

 

_____________ 
 פאה פ"א סוף ה"א. 151
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וסמיכות דעת  -בענין צריכי שומא 
 האישה

 
טוירק שי'שלום דובער  הת'  

 תלמיד בישיבה
 

ן א דכיו"רב יוסף אמר צריכי שומ –על הלישנא קמא דהגמ' )קידושין ז, ב( 
תה מפרש תוס' ר"י הזקן, דאין דע –דאיתתא לא בקיאה בשומא לא סמכה דעתה" 

 שמו אבל עד שתשום אותןאינה מקודשת עדיין סומכת "שיהיו שוין כמו שאמר לה ו
 דהו"ל כמאן דאמר התקדשי לי בזה לאחר שתשומי מקודשתודאי  ולא חזרה בה

 אותן".

 קודם קידושיןלא סוברים כזה, ולשיטתם, צריכי שומא  אבל רש"י ותוס'
 . 152דוקא

ה": ואולי יש לבאר, דסברת מחלקותם היא דפליגי בהפי' ד"לא סמכה דעת
 – י הזקן הפירוש הוא, שאינה מאמינה "שיהיו שוין כמו שאמר לה"דלתוס' ר"

 שת. מקוד –וממילא, אם תשום אותן לאחר הקידושין אצל בקי ועדיין לא חזר בה 

: דגם להלישנא קמא 153ואילו לרש"י ולתוס', הפי' הוא כהסבר דפני יהושע
כת את זה שאינה מקודשת הוא מפני דלא קייצי, ובזה שאינה סומכת דעתה, הופ

, פסול בגוף מעשה הקידושיןוניפסל לקידושין, והוי  – 154ה"שווה כסף" ל"לא קייצי"
 הקידושין.  מעשהותו לא יועיל השומא דלאחר 

 – דהפסול הוא משום דאינה מאמינה ששוה כך –משא"כ לתוס' ר"י הזקן 
 שטהפכ"ז הוי פסול צדדי )מצד סמיכות דעתה(, ולא בגוף מעשה הקידושין. וכיון דב

 ידה וקיבלה, נעשה 'כמאן דאמר התקדשי לי בזה לאחר שתשומי אותן'.

 
_____________ 

 .וסף אמר צריכי שומארש"י ד"ה צריכי שומא ואילך. תוד"ה ורב י 152
 נמצא בסוף הסוגיא 153
 דכיון דלא סמכה דעתה שיהי' שוה כמו שאמר, "לגבי דידה מיקרי לא קייצי". 154
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 כלב רץ אחריה
מישולבין שי'אהרן יוסף  הת'  

 תלמיד בישיבה

ואם  איתא במסכתין )ח, ב( "התקדשי לי בככר, תנהו לכלב אינה מקודשת.
צלה ממהו, בההוא הנאה דקא  כלב רץ אחריההיה כלב שלה מקודשת.  בעי רב מרי 

 יובימיניה גמרה ומקניא ליה נפשה, או דלמא מצי אמרה ליה מדאורייתא ח נפשה
 מחייבת לאצולן, תיקו"

 לנושכה )רש"י( -" רץ אחריה"

מואס לכאורה משמע מרש"י שאם היא אומרת לו תנהו לכלב מפני שהיא 
כא תו ליו. כי יש לה הנאה כשהוא נותן  הכיכר להכלבים. מקודשתבכלבים, אז תהי' 

 ה. ( סכנאפי' בדעתהדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן". כי אין כאן )למימר "מ

מפחדת ולכאורה י"ל, שאם היא אומרת לו תנהו לכלב מפני שהיא 
 – כן(זה לא מסו-מכלבים, וחושבת שזה בא לנושכה, אבל באמת זה לא בא לנושכה )

ה בשזה רץ לנושכה וחשהיא חשבה , כי לא מקודשתלכאורה יש סברא לומר שהיא 
"מ מליתן הכיכר להכלב, והיא לא סמכה דעתה לקדש נפשה. )כי הוא  חייבשהוא 

 חייב מן התורה.(

 

 

 'ויצאה חנם אין כסף'
 

ליפסקער שי'שמואל  הת'  
 תלמיד בישיבה
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י ו ימאיתא במכילתין )ד,א( ""ויצאה חנם" אלו ימי בגרות "אין כסף" אל
. אמר ה בא זה ולמד על זה..נערות ולכתוב רחמנא נערות ולא בעי בגרות אמר רב

 עיקרלאביי לא נצרכה אלא לבגר דאילונית... אמר מר בר רב אשי לא נצרכה אלא 
 זבינא דאילונית...". 

לכאורה צריך ביאור, למה אין רבה ואביי לומדים כמר בר רב אשי דאין 
דפרכינן עלי': התם תרי גופי נינהו...  –מקשין על פירושו בגמ', משא"כ לפי' רבה 

דפרכינן עלי'  –ולפי' אביי  –צריך לדחוק ד'בא זה לימד על זה' שייך ג"כ בגוף א' ו
 "מילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא אע"פ :ולומר צריך לדחוקו ולאו ק"ו הוא...

ת האב שאין ק"ו מעליא היא )ואולי י"ל הביאור בזה, משום ש"מית'דאיכא לשנויי' / 
 (.155תוכיח" כקושית התוס'

 נית,וי"ל הביאור בזה, ובהקדים: לכאורה מהו הסברא שאין למכור איילו
ילה מהו הסברא לחלק בין קטנה רג –עד שצריך הכתוב לחדש שאכן מוכרים אותה 

 לומר שאפשר למוכרה, ובין קטנה איילונית לומר שאי אפשר למוכרה?

ש כשי א אמר רחמנא דלזבין לה אלאומפרש הריטב"א, וז"ל "...סד"א... דל
ות אבל דלא מייתי סימני נער ולא תתעכב הרבה ברשות אדוןלה נערות דתיפוק 

שיטת "ל בזדאית לה לעכובי טובא, לא הוו זבינה זביני...". כלומר, שלפי הריטב"א 
ם שא -מר בר רב אשי, אם כתב רק "ויצאה חנם", ה"א שאסור למכור איילונית 

 והוא מקח טעות למפרע, וקמ"ל )מזה -בבית האדון זמן רב תמכרנה, תתעכב 
 שאומר שהיא יוצאת בבגרות(, שממכרה ממכר.

ועפ"ז אולי י"ל, שמה שלא פירשו רבה ואביי כמר בר רב אשי, הוא לפי 
שביאור מר בר רב אשי אינו לפי פשש"מ. דפשטות הכתוב הוא, ש"ויצאה חנם אין 

יכולה לצאת בהן )והיינו, "ואם שלש אלה עוד אופנים שהאמה  רבותבא ל 156כסף"
לא יעשה לה", יש לה עוד אופן, "ויצאה חנם אין כסף"(, וכפרש"י "ואם שלש אלה 

לזו  יציאה להריבה לא יעשה לה. אם אחת משלש אלה לא יעשה לה... ויצאה חנם. 
..."; אבל לפי מר בר רב אשי הפי' הוא, ואם לא יהי' לה אופן זה )משום שהיא יותר

יילונית, ולכן אינה יכולה לצאת בסימנים(, מ"מ מותר למוכרה. ונמצא שהפסוק א
 , שאף אם אין לה אופן זה לצאת מ"מ אפשר למוכרה.מעט"אין כסף" בא ל

 

_____________ 
 ד"ה בגרות שמוציאה מרשות האב כו'. 155
 שמות כא, יא.  156
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 "ורבנן לא משמע להו"
 

סערעבריאנסקי שי'יהושע שנ"ז  הת'  
 תלמיד בישיבה

 דרשאלאי קרא "ולרבי יוסי הגלילי דאפיק ליה לה )דף ה,ב( איתא במסכתין
ן אחרינא שאינה מתגרשת בכסף מנא ליה אמר קרא ספר כריתות ספר כורתה ואי

בינה לינו בדבר אחר כורתה ורבנן האי כריתות מאי עבדי ליה מיבעי ליה לדבר הכורת 
ין אולם כדתניא הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי יין על מנת שלא תלכי לבית אביך לע

יה לנפקא  ורבי יוסי הגלילי מכרת כריתות קאכריתות כריתות כל שלשים יום הרי זה 
 ".ורבנן כרת כריתות לא משמע להו

קאמר על רבנן דר"א בן עזריה כרת  158וז"ל "תימה דבפרק המגרש 157וכתבו התוס' 
כריתות לא דרשי ור' יוסי הגלילי בכלל רבנן והכא אמר דר' יוסי הגלילי דרש כרת 

לא דלא דרשי פירוש לההוא דרשא דהתם כריתות וי"ל דלא קאמר לא משמע להו א
 דמיבעי להו לדרשא דהכא".

ש וצריך ביאור, דלכאורה למה לא קשיא לי' על זה שכאן אינו )משתמ 
 יוסי לרבנן את הלימוד ד'כרת כריתות' של ר' משמעבלשון 'דרשי', אלא בלשון( 

ת דורשים "כר שהרי בפשטות ר"א בן עזרי' בתוך רבנן דהכא, שאינם –הגלילי 
ות ה בפשטאת הלימוד ד'כרת כריתות'? והנ דורש, והרי ר"א בן עזרי' בכללכריתות" 

 גלילי,סי ההמשמעות ד'רבנן' כאן, אינו שכל שאר התנאים )שבזמנו( חולקין על ר' יו
גמ' הונה התנאים חולקין עליו, ואין ר"א בן עזרי' בתוכם. משא"כ התם מ רובאלא ש

 ר' יוסי הגלילי בפירוש.

_____________ 
 ד"ה "ורבי יוסי הגלילי מכרת כריתות נפקא". 157
 גיטין פג, ע"ב. 158
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ג' מקומות שמביא שבהם מביא הלימוד מהפסוק "וכתב לה". והם אבל יש 
 . ואביא כאן בקיצור את ג' הדברים הנ"ל: 160ג( בסוכה 159א( בסוגיתינו ב( בגיטין

 

 

 

והרי במוכרח שר"א בן עזרי' צריך ללמוד הדין 'שאינה מתגרשת בכסף', 
ש שלומד הדין מ"וכתב לה" היות שהוא הלימוד היחידי שפנוי' לו. אבל אם ויש לפר

שם  שאינו משמעכן קשה, משום שאז הרי הוא בכלל רבנן )בקידושין( שהם סוברים 
וכתב לה" 'שאינה מתגרשת ”הלימוד ד'כרת כריתות' )שמכיון שרבנן לומדים מ

מדה מ'כרת כריתות', בכסף' )ור"א בן עזרי' בתוכם(, דלא כר' יוסי הגלילי שלו
ולשיטתם אין 'כרת כריתות' יתורא דקרא, ובמילא לא דורשים מזה, משא"כ לר' יוסי 
הגלילי שהוא דורש מ"כרת כריתות", וא"כ נמצא שראב"ע בכלל השקו"ט עם ר' יוסי 
הגלילי, וחולק עליו, וסובר שאינו דורש מ'כרת כריתות'(, ולפ"ז א"מ התירוץ דתוס' 

רשי' שיש מישהוא )ר' יוסי הגלילי( שדורש מ'כרת כריתות', שהתם כתב הל' 'ד
משא"כ הכא שאין א' דורש את הלימוד. והרי ראב"ע משתמש בדרוש זה 

(? והדרא קושי' לדוכתא, למה כאן משתמש הגמ' בהלשון 'לא משמה 161)בגיטין
 להו'?!

והביאור בזה בדרך אפשר, שר"א בן עזרי' אינו לומד ש'אינה מתגרשת 
פסוק, אלא מסברת אביי ש'אין סניגור נעשה קטיגור'. וא"כ מובן למה בכסף' מה

_____________ 
 שם, ודף כא: 159
 כד, ב. 160
 פ"ג, ע' ב. 161

 רבנן ר"א בן עזרי' ר' יוסי הגליל 
"וכתב 

 לה"
)"וכתב"( לרבות 

 גירושין בכל דבר
)"לה"( למעט גירושין  ?

 בכסף
")ספר( 

 כריתות"
למעט האומר 'הרי  ין בכסףלמעט גירוש

את מותרת לכל אדם 
 חוץ מפלוני'

למעט האומר 'ע"מ 
 שלא תשתה יין...'

"כרת 
 כריתות"

למעט האומר 'ע"מ 
 שלא תשתה יין...'

למעט האומר 'ע"מ 
 שלא תשתה יין...'

 לא דרשי/משמע להו
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אינו בא בסתירה לר' יוסי הגלילי, שהרי הלימוד ד'וכתב לה' פנוי )ויכול לדרוש 
 כמותו(, ואין הוא צ"ל כשיטת רבנן, ואין הוא בכלל רבנן שחולק על ר' יוסי הגלילי.

אן. כהתוס', להסוגיא ולחדודי, שיש הפרש בין הסוגיא בגיטין שהובא ב 
ר"א שמצא שהרי בגיטין שם אינו מביא בכלל הסברא ד'אין סניגור נעשה קטיגור', ונ

 הוא בן עזרי' צריך ללמוד ש'אינה מתגרשת בכסף' מהפסוק ד'וכתב לה', ובמילא
 לק עלצורך להדרוש, אבל פשיטה שאינו חו ישבכלל רבנן ד'לא דרשי להו', שהרי 

וא ה' הגלילי )וזה שלומד 'אינה מתגרשת בכסף' מ'וכתב לעצם הלימוד דר' יוסי ה
עשה ור נמשום שאין לו סברה ללמוד הדין(. משא"כ הכא שיש לנו הסברה ד'אין סניג

ול קטיגור', אין צורך ללמוד ש'אינה מתגרשת בכסף' מ"וכתב לה" כרבנן, ויכ
ם אדלהשתמש בהדרוש ד"כרת כריתות" ללמוד הדין שהאומר 'הרי את מותרת לכל 

 נכלל בכלל רבנן ד'לא משמע להו' )בכלל(. אינוחוץ מפלוני', ו

  
 

 

 לשמה -שלוחי מצוה אינו ניזוקין 
 

ל"הנ הת'  
 תלמיד בישיבה

"...א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן  162איתא בגמ' פסחים 
 163הולא בחזירתן. כמאן? כי האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תור

'ולא יחמוד איש את ארצך' מלמד שתהא פרתך רועה באפר, ואין חיה מזיקתה, 
תרנגולתך מנקרת באשפה, ואין חולדה מזיקתה. והלא דברים ק"ו, ומה אלו שדרכן 
לזוק אינן ניזוקין בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה! אין לי אלא בהליכה, 

לכת לאהליך' מלמד שתלך ותמצא 'ופנית בבקר וה 164בחזרה מנין? תלמוד לומר
אהלך בשלום. וכי מאחר דאפילו בחזירה, בהליכה למה לי? לכדר' אמי דא"ר אמי כל 

 אדם שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אין עולה לרגל"

_____________ 
 דף ח. ע' ב.  162
 שמות ל"ד, כ"ד. 163
 דברים ט"ז, ז. 164
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וממשיך בהגמ' "א"ר אבין בר רב אדא אמר ר' יצחק מפני מה אין פירות  
ושלים ( בירכינרת, שם מדינה בא"י' רש"י שםגינוסר )'מתוקן מאד, כדאמרי', והיינו 

וסר כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים 'אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גינ
 בירושלים דיינו' נמצאת עלייה שלא לשמה..." 

מבאר ע"ז שלכאורה אינו מובן השייכות בין זה שאין פירות  165מהרש"אהו 
ות והגמ' מביאה את הלימוד דין דרב גינוסר בירושלים להסוגיא שלפנינו, משום שהי

אמי, שרק מי שיש לו קרקע עולה לירושלים, מביאה ג"כ )בדרך אגב( בנוגע לפירות 
גינוסר. שמשום שכל מצות עלי' לרגל היא בכדי לשמוח במצוות הפירות, וזה שייך 
רק למי שיש לו קרקע בא"י ובמילא אין לו חיוב בהמצוות שתלויות בפירות הארץ 

 עשר, לשמח את העני ואת הגר וכו'(, ונמצא שהעלי', היא עלי' שלא לשמה.)כגון מ

"תנא  166ולכאורה יש להוסיף שענין זה קשור גם לזה שהגמ' הזכירה לעיל 
אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין וליסדקין לבדוק מפני הסכנה. מאי סכנה, אי 

ל... והא אמר ר' נימא סכנת עקרב כי אישתמש היכי אישתמש? לא! צריכה דנפ
אלעזר שלוחי מצוה אינו ניזוקין! אמר רב אשי שמא תאבד לו מחט, ואתי לעיוני 
בתרה..." שע"פ הנ"ל יש לומר שזה שהגמ' מביאה שאין פירות גינוסר בירושלים, 
מגיע בהמשך )ולא רק( ללימוד הדין לר' אמי בנוגע לעלי' לירושלים )שצריכין 

ב לבדוק במפלת, שהסיבה היא בגלל שבנידון זה קרקע(, אלא גם לזה שאינו מחיו
נמצאת הבדיקה שלא לשמה, ומשום שאינה לשמה אין כאן השמירה ד'שלוחי מצוה 
אינן ניזוקין' ובמילא אינו מחוייב בדבר מפני הסכנה שיש בו. וע"ז בא ההמשך "מפני 

 מה אין פירות גינוסר וכו'".

 

 'שניהם חולין מאי.. תיקו'
 

רייצעס שי' חיים יהושע הת'  
 תלמיד בישיבה

_____________ 
 ד"ה שיש לו קרקע עולה כו.' 165
 שם, סוף ע' א. 166
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"ת"ר לו אשה ובנים ולרבו אין אשה ובנים אינו )כב,א(  איתא במכילתין
'כי אהבך ואת ביתך', לרבו אשה ובנים ולו אין אשה ובנים אינו נרצע  167נרצע שנאמר

שנאמר 'אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני', הוא אוהב את רבו ורבו אינו אוהבו 
טוב לו עמך', רבו אוהבו והוא אינו אוהב את רבו אינו נרצע אינו נרצע שנאמר 'כי 

שנאמר 'כי אהבך', הוא חולה ורבו אינו חולה אינו נרצע שנאמר 'כי טוב לו עמך', רבו 
חולה והוא אינו חולה אינו נרצע שנאמר 'עמך'. בעי רב ביבי בר אביי שניהם חולין 

' בעינן  והא ליכא תיקו". עכ"ל מאי 'עמך' בעינן והא איכא או דילמא 'כי טוב לו עמך
 הגמ'.

ולכאורה אינו מובן, מה בכלל הצד לומר "או דלמא 'כי טוב לו עמך' 
אינו נרצע  בעינן",הרי ודאי בעינן, כי מאחר שאמרנו "הוא חולה ורבו אינו חולה

לו עמך' )וכפרש"י "כי טוב לו: פרט לחולה"(", מה סברת השאלה  טובשנאמר 'כי 
 כאן? 168טוב לו',  ואינו מובן מה ה'תיקו'אם לומדים מ'כי 

כי "כשהי' חסר ב''עמך", הי' חסר גם  הכאההסבר הוא שעד וי"ל בד"א ש
 ב לו",י טוטוב לו" )וכן להיפך, לדוגמא, כש"הוא חולה ורבו אינו חולה" חסר לו "כ

ינו במקרה האחרון ש'"רבו חולה והוא א משא"כוגם "עמך"(, וכן בכל המקרים. 
 שאינו ואיםיש ה"כי טוב לו"; הדבר היחידי שאין הוא "עמך", ובין כך ר חולה", הרי

 סריםחנרצע. ולכן דוקא כאן מתעוררת השאלה, שעד כאן לא הי' נרצע כיון שהיו 
רצע, נינו שני דברים, "עמך" ו"כי טוב לו"; אבל עכשיו שחסר רק "עמך", ורואים שא

 שניהםשואלים אם " עכשיולכן מובן ש'"עמך" הוא דבר חזק שבלעדו אינו נרצע, ו
 צע(,חולים מאי"? האם אומרים ש"עמך" כל כך חזק )לבדו שאם זה חסר, אינו נר

אפי' אם יש  ועכשיו שיש "עמך", מספיק, ונרצע; או אומרים שבין כך בעינן 'טוב לו',
 'עמך'? וע"ז עונה הגמ' 'תיקו'!

 

 בענין קידושי קטנה
 

 בוימגארטען שי'שלום דובער  הת'
 רייצעס שי'חיים יהושע  הת'ו

_____________ 
 דברים טו,טז. 167
שכולל הכל ביחד "הוא חולה ורבו אינו חולה או רבו חולה והוא  להעיר מחידושי המאירי 168

 בטובה". שנאמר 'כי טוב לו עמך', שיהיו שניהם אינו נרצעאינו חולה או שניהם חולים 
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 תלמידים בישיבה
 )א(

: חדא מחדא לא אתיא תיתי חדא מתרתי, )ה, א( איתא במסכת קידושין
לא  - כסף שטר וביאה -)כלומר שאחרי שהגמ' בא אל המסקנה שכל אחד מהם 

יכולים ללמוד מק"ו אלא מפסוק, שואלת הגמ' אולי אפשר ללמוד אחד משנים במה 
.לא ניכתוב רחמנא בכסף ותיתי מהנך )משטר וביאה, ודוחה ( הי תיתי?..169הצד

הגמ'( מה להנך שכן ישנן בע''כ! )כלומר א"א לומר 'מה הצד' ולהשוות ביניהם כי אין 
התכונות שוות, שלהם ישנם בע"כ משא"כ בכסף( וכ''ת כסף נמי בע''כ באמה 

הא לא : שאבי' מוכרה שלא מדעתה )ומתרץ הגמ'( באישות מי170העבריה? ופרש"י
 אשכחן! עכ"ל.

על פרש"י וז"ל: ...וקשה לרבינו תם אם זה חשוב בעל  171והקשו התוס'
כרחה מה שהאב מוכר את בתו בעל כרחה א''כ מאי קאמר רב הונא לקמיה כסף 
באישות מיהא לא אשכחן בע''כ הלא האב מקדש בתו קטנה בכסף בע''כ? ואומר 

ב בע''כ כיון שהוא מדעתו של אב! רבינו תם: כיון דאב במקום בתו קאי אין זה חשו
)וממשיך בתוס'..ד(כסף איתא באמה בע''כ כגון שהאדון מייעד את העבריה בכסף 

)ומסיים(, ויש מיישבים פי' הקונטרס: דודאי  מקנתה בע''כ של אב ובע''כ של בת..
זה קרוי בעל כרחה מכירה של אמה העבריה, שחוב הוא לה, ואם היתה בת דעת לא 

לאו חוב הוא לה כמו מכירה, וסופה עומדת  קידושי קטנה אבל, היתה מתרצית
 . ע"כ דברי התוס'.היתה מתרצית ולא חשיב על כרחהלינשא, ואם היתה בת דעת 

האיש מקדש את בתו כשהיא נערה: כשהיא נערה אין : 172והנה לקמן בגמ'
כשהיא קטנה לא, מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר: 

סור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. א
 עכ"ל.

אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה: ואע''ג דאמר  ומעיר התוס' ד"ה
לעיל דאיסורא ליכא )שמותר להתקדש בשלוחה, אפי' דאסור לאדם שיקדש את 

א מתקדשת ע''י האשה עד שיראנה..( משום ד'טב למיתב טן דו'? ה''מ בגדולה שהי
אבל קטנה שמתקדשת ע''י אביה עצמה, דכיון שנתרצית ליכא למיחש שמא תחזור! 

ועכשיו שאנו נוהגים לקדש  איכא למיחש שמא אם היתה גדולה לא היתה מתרצית.

_____________ 
 רש"י ד"ה חדא מחדא. 169
 ד"ה באמה העברי'. 170
 ד"ה שכן ישנן בע"כ. 171
 מא,א. 172
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בנותינו אפי' קטנות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, ואם יש סיפק 
ותשב בתו -א שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוני

 עגונה לעולם. עכ"ל.

ת ולכאורה סותרים התוס' על הדדי, שבדף ה,א אומר: ואם היתה בת דע
ה ולא חשיב על כרחה, ובדף מא,א אומר: קטנמתרצית  היתה)אם היתה גדולה( 

  היתה מתרצית?! לא שמא אם היתה גדולהאיכא למיחש  שמתקדשת ע''י אביה

 ב()

על התוס' דף ה,א )שאמרו אין  173ולבאר זה יש להקדים שאלת הרשב"א
למנוול  174ע"כ במקדש בתו 'דאנן סהדי דמינח ניחא לה'(: וא"ת והא איכא שמסרה

ומוכה שחין ואע"פ שעומדת וצווחת )וה"ז בע"כ(? )ותירץ:( מסתברא דאף זו 'מינח 
 רמלו'.. ניחא לה', כדריש לקיש דאמר: 'טב למיתב טן דו מלמיתב א

בין כך  -זאת אומרת שאינה רוצה-כלומר שאפי' היא עומדת וצווחת 
'טב שמצד הכלל  –אומרים ש'מינח ניחא לה', בגלל שבעצם היא רוצה להתחתן עמו 

 למיתב טן דו', ומשום הכי אינו נקרא בע"כ.

ת דעת שאומרים שאם היתה ב -א  ועפ"ז י"ל בנוגע לעניננו שבתוס' דף ה,
ה מדובר מצד הכלל של 'טב למיתב', והיינו על מה שהיא רוצ -מתרצית  היתה

בעצם, שבעצם היא מתרצית )אפי' עומדת וצווחת( ולכן לא נחשב בע"כ אלא 
 ברצונה.

 -היתה מתרצית  לאשאומרים שאם היתה גדולה  -א  אבל בתוס' דף מא,
מדובר מצד זה שחוששים שמא כשתגדל לא תחפוץ בו בלב שלם ונפש חפיצה 

יון "כ כם חשש זה יש איסור דרבנן שלא יבוא לזה, אבל עכ"ז אין זה נחשב בעומשו
דת שעדיין מתרצית בפנימיותה )מצד הכלל ש'טב למיתב'( רק שבחיצוניותה עומ

 וצווחת.

ל א( אמרו שבזמן הזה מצד גוד ובזה יומתק מה שבסוף התוס' )דף מא,
, כי מותר לקדש קטנה –שיש ספק אם יישאר אצלו היכולת ליתן נדוניא  -הגלות 

נו( מצד זה שהחשש דיבוא ל'מיתב ארמלו' הןא גדול ביותר )שהגלות מתגבר עלי
 דוחין אנו חיצוניותה )ששמא כשתגדל לא תתרצית( ואפי' איסור ליכא.

_____________ 
 ד"ה כסף נמי... 173

 וכן הקשו הרמב"ן והריטב"א.
 כתובות מ,ב. 174
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]כידוע הסיפור שהגיעה אשה לגדול בישראל לשאול איזה שאלה וכו' 
ל ככששמעו בני ביתה על ויצאה מחרפת ומגדפת בכל השמות שקראו לו חכמים..ו

 בגלל שלא -אשר עשתה באו והתנצלו בפני הרב, ענה להם הרב שלא נפגם כלל 
 ישהוהתכוונה במה שאמרה, שאלו מנין לך? אמר להם תשאלו אותה: מה תעני אם מ

ור זה מסיפשיברך אותך שיגדל בנך כמוני )הרב(, שאלו, וענתה הלואי שיהי' כמוהו.. 
 ניות אינו מוכרח שכן הוא גם בפנימיות.[    רואים שמה שנראה בחיצו

 

 

 בענין ד'אין סניגור נעשה קטיגור'
 

טוירק שי'שלום דובער  הת'  
ליפסקער שי'שמואל  והת'  

 תלמידים בישיבה

ף ו כסאיתא במסכתין )ה, א( "ואקיש נמי יציאה להוי'... אמר אביי יאמר
 מכניס כסף מוציא סניגור יעשה קטיגור".

"א"כ היכי קאמר לעיל מה לאמה העבריה שכן יוצאה  :175ושאלו התוס'
 בכסף ודין הוא שתהא נקנית בכסף אדרבה גריעותא דאין קטיגור נעשה סניגור".

וז"ל: "וכסף שמוציא באמה העברי' אינו קטיגור, דלא  176וכתב הרשב"א
 נכנסה אלא לשפחות".

 והנה בפשטות בא הרשב"א להבהיר שאלת התוס', אבל א"כ מהו תירוצו?
אכן אין זה 'סניגור נעשה קטיגור', אבל היא 'קטיגור נעשה סניגור'? ובפרט: א( לפי 

שאומרים ש"בבגדו בה" הוא מל' בגידה, ומלמד ש"כיון שבגד בה  177ר"א ור"ש לקמן
שוב אין רשאי למוכרה" שמזה רואים שמכירתה הוא קטרוג, ב( לפי היש מיישבים 

_____________ 
  ד"ה סניגור יעשה קטיגור175
 ד"ה יאמרו כסף מכניס... 176
 דף יח,ב 177
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שאומרים דודאי זה חשוב בע"כ מכירה  178פי' הקונטרס בתוס' ד"ה שכן ישנן בע"כ
 !?שחוב הוא לה...של אמה העברי' 

 -ואת"ל שלא בא הרשב"א לתרץ שאלת התוס', כ"א להקשות על לשונו 
של  שאמר "דאין קטיגור נעשה סניגור", והיינו ששאלת התוס' היא, מהו ההו"א

 יגורסנ, וא"כ הוא, הול"ל 'דאין כניסתהשל אמה העברי' ל יציאתההגמ' ללמוד מ
( און ש: כקטיגור!(. אא"ל כן, כי כניסתהכסניגור, ו יציאתה' )שהרי קטיגורנעשה 

 פועלבפשטות הוא בא להבהיר שאלת התוס', ב( אין דרכו לשאול על הלשון, ג( ב
 הם ענינים שוים ואין שינוי ביניהם.

וגם ואולי י"ל שלפי הרשב"א, שניהם זכות הם בשבילה גם כניסתה 
 ז שניהם סניגור(. ויש לפרשה בשני אופנים:יציאתה, )ולפ"

ו את בת האב כניסתה היא זכות, לפי שהאדון נותן לה מזון וכסות, וזוהי כוונת מכירת .א
ו עכשילאמה, לפי שאין לו במה לפרנסה. ויציאתה ג"כ זכות, שסו"ס היתה אמה, ו

 היא יוצאת )כפשוטו(.
"מ . ומה על האדון ליעדה(כניסתה אינה כקטיגור, שהרי יש אפשרות ליעוד, )ומצו .ב

ו עכשייציאתה ג"כ זכות, שבפועל לא יעדה, ועדיין שפחה היא )קודם שיוצאת(, ו
 שיוצאת נעשית בת חורין.

וא"ת הרי כל הוכחת הרשב"א לומר שיציאתה סניגור, הוא מזה 'דלא 
רה קטיגור(? יכולים לפרש, שר"ל שס"ס עיקר המכי שהיאנכנסה אלא לשפחות' )

 )שאל"כ הי' יכול לומר "שהרי היתה שפחה"(. ועצ"ע.היה לשפחות 

 

  

_____________ 
   דף ה,א178
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 שני אלפים תורה

 
ברוין שי'שמואל  הת'  

 תלמיד בישיבה

, שואל כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א "ויש 179בשיחת י"ט כסלו תשח"י
לבאר מ"ש ב'דף השער' "מיוסד על פסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבך 

יך ובלבך לעשותו" הוא, ש"בפיך" קאי על דיבור, "בלבבך" לעשותו" ... הפי' ד"בפ
קאי על מחשבה, ו"לעשותו" קאי על מעשה". ולכאורה כשמבארים 'איך הוא קרוב 

לעשותו בפיך  -מאוד' צריך להיות הסדר באחד מב' האופנים: או מלמטלמע"ל 
בלבבך ובפיך לעשותו )מחשבה  –ובלבבך )מעשה דיבור מחשבה(; או מלמעלמ"ט 

יבור מעשה(; ואילו "בפיך ובלבבך לעשותו" הוא לא בסדר דלמעלמ"ט, ולא בסדר ד
 דלמטלמע"ל?!"

ומבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א : "ועכצ"ל שסדר העבודה דכאו"א ... 
הוא באופן דבפיך ובלבבך לעשותו היינו, שלכל ראש ישנו ענין הדיבור ולאח"ז 

ך זמן דשית אלפי שנין דהוי מחשבה ולאח"ז מעשה... וכן הוא גם בכללות מש
עלמא, שנחלק לשני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, ושני אלפים ימות המשיח. 
ידוע ששלימות הענין דקיום המצוות יהי' בימות המשיח... ונמצא, שהתחלתה היא 

_____________ 
 .249נדפס בתורת מנחם ע'  179

 
 תורתו של

 משיח
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ולאחרי זה בא ענין  –"בפיך"  –בשמיעת דיבורי התורה והמצוות וקבלתם בהר סיני 
את הענינים שקיבלו מהר  –"בלבבך"  –תורה', ללמוד ולהבין  הלימוד ב'שני אלפים

סיני, ולאחרי זה באים שני אלפים ימות המשיח שבהם נעשית ההכנה לקיום המצוות 
 כדבעי ליה למיעבד".  –"לעשותו"  –

ולכאורה לפי זה משמע ששני אלפים תורה מתחילים רק לאחרי מ"ת, 
ת אד בשני אלפים תורה... ללמוד "בא ענין הלימו –פי' מ"ת  –ש"לאחרי זה" 

 לאחר מ"ת.   רקהענינים שקבלו מסיני", היינו, שתחילת העניין הוא 

ולכאורה קשה, שהרי 'שני אלפים תורה' כבר התחילו בימי אברהם, 
 לפיםכדאיתא בע"ז )ט, א( "תנא דבי אליהו ששית אלפים שנה הווי עלמא, שני א

...  המשיח... שני אלפים תורה מאימתתוהו שני אלפים תורה ושני אלפים ימות 
אלא מ"ואת הנפש אשר עשו בחרן", וגמירי דאברהם בההיא שעתא בר חמשין 

ם( שגם  ותרתי הוא", וכן בסנהדרין )צז,א(, מפרש רש"י )על ברייתא הנ"ל, שהובא
 רן"... עד"מן הנפש אשר עשו בח – תורה...עד שהי' אברהם בן נ"ב שנה...  – תוהו"

 שהי'חרי חורבן בית שני". ונמצא ששני אלפים תורה' כבר התחילו כקע"ב שנה א
 אברהם בן נ"ב שנה?! 

ואולי יש לבאר זה בד"א, ובהקדים: ע"פ מה שמביא כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א בשיחת ש"פ לך לך תשנ"ב, שזה שבאברהם התחיל שני אלפים תורה 

שעל ידו התחיל ג"כ הכוונה בזה שאברהם התחיל ההכנה למתן תורה, ויותר מכך, 
מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בנוסף, שיש  181. ובלקו"ש חט"ו180היחוד של מ"ת

ג' תקופות: א( לפני ההכנה למתן תורה, שבין העליונים והתחתונים לא היתה 
חיבור  –שייכות כלל ב( ההכנה למ"ת והכנה לחיבור העליונים והתחתונים ג( מ"ת 

 עליונים והתחתונים.

 י"ל, שבאמת התקופה הג' נחלקת לשתים, ואע"פ שההתחלהועפ"ז אולי 
ל וההכנה למ"ת התחילה כשהי' אברהם בן נ"ב שנה, אך עיקר פעולת התכלית ש

 מ"ת. לאחרי 'שני אלפים תורה', הי' רק )בזמן מ"ת, ובעיקר( 

והביאור בזה )בד"א(, שעיקר התכלית של מ"ת )ה'שני אלפים תורה'( הוא 
תחתונים", שפירושו )וכמו שכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א מבאר "חיבור בין עליונים ו

(: שדרגת אלקות שלמעלה לגמרי מעולמות, יהי' נמשך  בתחתונים 182שם

_____________ 
 פרשת לך לך,  ונת' באוה"ת חיי שרה קכ"ו א ואילך.ראה לקו"ת להאריז"ל ריש  180
   85ע'  181
 .76בסה"ש ע'  182
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 מצוותע"י קיום  –,ושהנבראים בעוה"ז התחתון יוכלו להתייחד עם העליונים 
 מעשיות.

מצ  –בזמן נח בין העליונים והתחתונים, לא היתה שום שייכות 183והנה  
"מעשה  –שאברהם אבינו עשה, הי' כדי לתת לנו את הכח  184י מ"ת. והמצוותשלפנ

המצוות שהאבות קיימו, בת. אבל לעשות מצוות לאחרי מ" –אבות סימן לבנים" 
קות נמשכה רק ברוחניות )אבל לא נפעל בהדבר הגשמי גופא )חוץ ממצוות האל

אחר מ"ת(.  שדוקא ע"י מצווה זו ניתן לנו הכח לחדור בהגשמם עצמו –מילה 
את העולם, ולתת את הכח בשביל  להכיןונמצא, שכל העבודה של האבות היתה רק 

 העבודה של עשיית דירה בתחתונים. 

פעל, שיש לנו את האפשרות בפועל לעשות 'דירה לו  מתן תורהולאח"ז 
עי"ז שהי' ביטול הגזרה ש"עליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים 185ית' בתחתונים', 

"וירד הוי' על הר סיני" )'עליונים  -עליונים", וכמו שה' אמר ואני המתחיל לא יעלו ל
 ירדו לתחתונים'(, ואל משה אמר עלה אל הוי'  משה" )'תחתונים יעלו לעליונים'(. 

לעשות הכח והאפשרות אבל גם זה נחלק לשתים, היינו שמ"ת הוא רק 
 , לאי אלפים תורה'הפו"מ )תומ"צ(, אבל מתי מגיעים לתכלית האמיתית של ה'שנ

  .''תלאחרי מ , שהוא רקבפועל, אלא ע"י לימוד התורה וקיום המצוות גופא במ"ת

ות ויומתק ע"פ מה שאומר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א "וכן הוא גם בכלל
רי משך זמן דשית אלפי שנין דהוי עלמא... ונמצא שהתחלתה היא בשמיעת דיבו

, ה'א ענין הלימוד ב'שני אלפים תורולאחרי זה ב –"בפיך"  –התורה והמצוות 
תכלית שה -את הענינים שקיבלו מהר סיני", שפירושו  –"בלבבך"  –ללמוד ולהבין 

 צוותשל 'שני אלפים תורה', לא באה לשלימותה אלא רק לאחר מ"ת, ע"י קיום המ
ימי בשעי"ז דוקא נעשית דירה בתחתונים, )אבל התחלתה של העבודה היא  ,בפועל

 אברהם( .

 

 
_____________ 

 86ח' טו ע'   183
 ועוד. 768ובח"ג ע'  41ראה כ"ז בלקו"ש ח"א ע'  184
מ"ת איז נתבטל געווארן די  בשעת. ולהעיר שהלשון שם הוא "אבער 66ראה שם ע'   185

שתים למ"ת נחלקת  –קופה הג' מ"ת...",  ומשמע משם כנ"ל שתנאך גזירה... איז איצט 
 מ"ת. אחרימ"ת ו בשעת
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 להביא לימות המשיח
 

הנ"ל הת'  
 תלמיד בישיבה

 )א(

בשיחות ש"פ שמות תשנ"ב מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א המשנה בפרק 
מר שתא זכיתי ולאקמא דברכות שאמר ר' אלעזר בן עזרי' "הרי אני כבן שבעים שנה 

ך יציאות מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאת
ם חכמיוימי חייך, ימי חייך הימים כל ימי חייך להביא הלילות,  מארץ מצרים כל

 אומרים ימי חייך העוה"ז כל ימי חייך להביא לימות המשיח".

ר וממשיך, דצריך להבין השייכות בין המאמר לבעל המאמר, ולזה שנאמ
ביום שנעשה הנשיא )שזה מורה ששייך לעבודתו כנשיא בישראל(. ומקדים 

פי' לוי דיציאת מצרים, שכל ימי חייך בימים ובלילות ואשבמשנה זו מבאר העי
ם לימות המשיח צריך להזכיר יציאת מצרים. והטעם לזה הוא כי ביציאת מצרי

הו ה, זנשתנו בנ"י להיות בני חורין בעצם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ובעבוד
 היציאה מהמיצרים וגבולים דמאסר הגוף ועוה"ז, ולהתקשר לה' ע"י תומ"צ.

ובפרטיות יש בזה ג' שלבים ודרגות: )א( בימים, כשמאיר אור ה', שאז 
בזמן הלילה וחושך,  –. )ב( אפי' בלילות לצאת מן המיצרים וגבוליםבפשטות צריך 

)ואולי א' החידושים בזה הוא, יציאת מצרים  ועד ללילה של גלות, ג"כ צריך להיות
א הוא יציאה מן המיצרים כי באם גם בזמן החושך הוא חזק בתומ"צ הרי זה גופ

(. )ג( להביא 186וגבולים. ובזה מחדש שצריך לצאת מן המיצרים וגבולים עוד יותר
כל  זכירת יצי"מ( חידוש בהדין, שהחיוב ד1לימות המשיח, שיש בזה חידוש כפול: )

דזכירת יצי"מ  בדין זהימי חייך )שקאי על עוה"ז( כולל גם ימות המשיח, שנכלל ג"כ 
( חידוש גדול יותר, שאע"פ שבזמן הגאולה לכאורהלא שייך 2עוה"ז. )ב חייךכל ימי 

דאע"פ שגאולה העתידה  –הנה גם אז יזכירוה. ועוד יותר  הגאולהזכירת  ענין של

_____________ 
וכמו שמבאר בסט"ו דהשיחה שצריך תמיד לעשות יותר מרגילותו, כי אף אם שונה פרקו  186

 מאה פעמים ה"ז כבר נעשה טבעו וצריך לעשות עוד יותר.
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היא שלא בערך לשאר הגאולות, ורק היא נק' גאולה שלימה, עכ"ז הנה גם אז יזכירו 
 יצי"מ.

 )ב(

ר אשונות מבאר כ"ק אדמו"ולכאורה צריך ביאור, מדוע בשתי דרגות הר
א בדרג )היציאה מהמיצרים וגבולים(, ואילו עצמהיצי"מ ד שליט"א  ענינם בעבודה

"מ דיצי העבודהיצי"מ לע"ל )ואינו מזכיר מאומה ע"ד  בזכירתהג' מבאר רק החידוש 
 אז(.

 והביאור בזה בפשטות:

"ש מה"מ כפי שמביא כ"ק אד –ענין זכירת יציאת מצרים בכלל הוא 
תי שמזכירים יצי"מ בגלות לש –דהשיחה )מהמאמר כי בחפזון תש"ח(  34ה בהער

י שע" טעמים "הא' להלל ולשבח להשי"ת על העבר אשר גאלנו וגאל אבותינו. והב'
 זכירה זו מתחזק התקוה ובטחון הגמור בהשי"ת על הגאולה העתידה לבוא".

(, אלא ולכאורה שייכים טעמים אלו לא רק "בגלות" )הלילות, דרגא הב'
(, שגם אז צריך להלל לה' על הגאולה, וגם 187גם בזמן דגילוי אור )הימים, דרגא הא'

 אז צריכים לקוות לגאולה העתידה.

]ואולי י"ל בד"א, ששני טעמים אלו הם )גם( בהתאם לשתי הדרגות 
 זמן –ביציאת מצרים שכ"ק אדמו"ר שליט"א מביא בפנים השיחה: )א( בלילות 

 – הוא בעיקר לחזק הבטחון בגאולה העתידה. )ב( ובימיםהטעם  – חושך הגלות
נו הטעם הוא בעיקר להלל ולשבח להשי"ת על העבר, אשר גאל –כשמאיר אור ה' 

 וכו'[.

ורק בנוגע לגאולה העתידה קשה מדוע יזכירו אז יציאת מצרים, כי טעמים 
ם בזמן אלו אינם שייכים לכאורה בזמן הגאולה. לא מיבעי לטעם השני, כי כשנמצאי

הגאולה א"צ בטחון להגאולה וכפשוט, אלא גם לטעם הראשון, הרי עכשיו כשיצאו 
בנ"י מגלות הכי ארוך ונמצאים בגאולה השלימה, יהללו את ה' על היציאה מגלות זו 

)וכמבואר בחסידות הטעם שכל  188ולא על יצי"מ, כי "שרגא בטיהרא מאי אהני"
 היו"ט עתידים ליבטל בימות המשיח(.

_____________ 
ובפשטות )ע"פ הלכה( נכלל בזה אפי' זמן הבית, כי גם אז עדיין לא זכו לגאולה נעלית  187
 תר מגאולת מצרים )לטעם הא'(, וגם אז מחכים לגאולה השלימה )לטעם הב'(.יו

 חולין ס, ב. 188
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מ. יצי" דזכירתוש )דהחכמים( הוא, שאעפ"כ גם לע"ל יהי' הענין והחיד
 דיצי"מ אכן לא תהי' לע"ל. העבודהאבל 

)בטעם הב'(, שתוכן ענין  189ע"פ המבואר בהמשך השיחה –והביאור בזה 
זכירת יצי"מ בימות המשיח הוא להדגיש שהגילוי דלעתיד יומשך במציאות עוה"ז. 

ינה ומעלתה הענין דאתכפיא סט"א )שהרע הי' וביאור הדברים, שיציאת מצרים ענ
האדם והעולם )שיש בו רע, ופועלים בו  במציאותבתקפו(, שזה מורה על הפעולה 

אתכפיא, אבל אינו נהפך לקדושה(. ובמילא, לע"ל אכן לא תהי' העבודה דיצי"מ 
עצמה, מכיון שאז יצאו מכל המדידות והגבלות, "ואת רוח הטומאה אעביר מן 

 במילא לא שייך העבודה דאתכפיא., ו190הארץ"

דיצי"מ ואתכפיא, דהיינו שהגילוי למעלה התוכן והענין אלא שיהי' אז 
המוגבל עצמו )ולא באופן  במציאות עוה"זממדידה והגבלה דהגאולה תפעול 

 , ובמילא תהי' אז גם המעלה ד)ענין( יצי"מ.191דהבדלה מן העולם(

 אר שםש ענין זה )וכפי שמביצי"מ בימוה"מ, כדי להדגי מזכיריןולכן רק 
ל . אבשאלולי זכירה זו היו טועים שאין הגילוי דהגאולה נמשך במציאות עוה"ז(

 יצי"מ בעצמה )בעבודה( בודאי שלא תהי' אז.

  

 ג((

. דלעתי בזה"ג שצריך להזכיר יצי"מ עכשיוצ"ב, מדוע יש דין  ]והנה עדיין
 וכמשי"ת לקמן[.

עם מדוע יזכירו יצי"מ לע"ל )טעם מבאר שם עוד ט"ש מה"מ והנה כ"ק אד
(,  כי הפנימיות של יצי"מ הוא ימות המשיח )כי ביצי"מ נתחדש כללות ענין 192הא'

הגאולה, ופתיחת הצינור לכל הגאולות, ואילו זכו היתה יצי"מ הגאולה השלימה(, 
והפנימיות של ימות המשיח הוא יצי"מ )וכל הזמן שבינתיים הוא רק הפסק 

 שלא זכו לזה אז בפועל(.בחיצוניות, כיון 

_____________ 
 בסעיף ה'. 189
 .זכרי' י"ג, ב190
שגם  ועפ"ז יש לבאר בד"א הקשר דב' הפירושים ב"להביא לימות המשיח" שבסוס"ו:  191

 "זהבעו במציאות חייךלפירוש הב', להביא לימות המשיח בפועל, הכוונה להמשיך הגאולה 
 )כתוכן פירוש הא'(.

 הענין דלקמן מבואר בארוכה בהשיחה בס"ה, ובהמשך לזה מסיים בב' הטעמים. 192



 102 | קובץ לאפשא לה
 

 

 וי אוומוסיף אח"כ, שדוקא נשיא יש לו כח לחבר יצי"מ עם ימוה"מ, "אז 
מן ין זאיד לעבט "כל ימי חייך" אלס א נשמה בגוף בעוה"ז הגשמי והחומרי און א

 ין איןשטי –הגלות, זאל ער קענען ארויסגיין פון מיצרים און גבולים, און נאך מער 
 יא(.לנש ח". )ולכן עסק ראב"ע בסוגיא זו דוקא ביום שנתמנהא מצב פון ימות המשי

 לכול ועפ"ז אולי יש להוסיף )בהחידוש דהחכמים(, דלא רק שכל ימי חייך
כיון החיוב להזכיר יצי"מ. כי מ עיקר ימות המשיח, אלא שבימות המשיח הואגם 

נו ישאמיתית ענינו של יצי"מ היא ימוה"מ, נמצא שעד כאן לא נתגלה בפועל ענ
ה כוונההאמיתי של יצי"מ )וממילא גם הזכירה לא היתה בתכלית השלימות(, כי כל 

 של יצי"מ הוא )בפנימיות( ימוה"מ.

ויומתק ע"פ מה שממשיך שם כ"ק אדמו"ר שליט"א בסוס"ו )לאחרי 
ו וממשיך את ימוה"מ לימי חיי שמביאשמבאר הדיוק ב"להביא" ולא "לרבות", 

א ייך להביא לימות המשיח" נוגע לא רק להלכתבעוה"ז(, שהענין ד"כל ימי ח
 אין דמשיחא, אלא זה נוגע עכשיו בעבודה של של יהודי קודם ביאת המשיח, "אז

 שיח"".ת המזייין זכירת יצי"מ ווייסט ער אז דאס איז פארבונדן מיט ")להביא ל(ימו
 יזכירו יצי"מ[. שלע"ל]ועפ"ז מובן מדוע נוגע בזמן הזה הדין 

 דוקא"ל ששלימות הענין דזכירת יצי"מ )גם בזמן הזה( הוא י אוליועפ"ז 
בימות המשיח )בפועל(, שאז תתגלה אמיתית ענינה של יציאת מצרים.)אלא 

יהי' ימוה"מ, שהוא נעלה בפועל שאעפ"כ תהי' זכירת יצי"מ אז רק בדרך טפל, כי 
(, גילוי שלמעלה מכל מדידה והגבלה 193יותר באי"ע מיצי"מ )כפי שהי' בפועל

לגמרי, וזכירת יצי"מ אז הוא רק להדגיש ההמשכה במדידה והגבלה דהעולם, ולפי 
 טעם הב'(. וצ"ע.

 )ד(

והנה, ע"פ כל המבואר )ובהשיחה( עד כאן, יובן בתוספת דיוק ב' 
החידושים של החכמים במאמרם ש"כל ימי חייך להביא ]שכולל גם[ לימות 

דין זכירת יצי"מ עצמו(, שדין המשיח" )כנ"ל ס"א(. דבפשטות, חידוש הא' הוא )ב
זכירת יצי"מ "כל ימי חייך" בעוה"ז כולל גם את ימוה"מ. וחידוש הב' הוא )מצד ענין 
ימוה"מ(, שאף שכשיבוא משיח, לכאורה לא יהי' שייך זכירת יצי"מ, הנה גם אז 

 יזכירו יצי"מ.
_____________ 

יש להוסיף בזה שגם באם היתה אז הגאולה השלימה, ה"ז תקופה וענין נעלה יותר  ואולי  193
או  ת היםמיצי"מ עצמה, וכמובן מהראי' לזה )שאילו זכו כו'(, שענין זה נאמר רק בשיר

"מ. בהשיחה(, ולא מיד בהמשך ליצי 40חטא העגל וכו' )עיין בהנסמן בהערה בקשר ל
 ועצ"ע.
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דוש והטעם שיצי"מ חשוב כ"כ ועד כ"כ שאף כשמשיח יבוא יזכירו זה )חי
יות פנימבארוכה, כי הפנימיות דיצי"מ הוא ימוה"מ וה "ש מה"מ, ביאר כ"ק אדהב'(

 דימוה"מ הוא יצי"מ.

 ה"ז,ולפי זה מובן ג"כ, שכמו שענין יצי"מ חשוב ונוגע בימי חייך בעו
 חד!כמו"כ נוגע בימי חייך בעוה"ז הענין דימוה"מ, כיון שבפנימיות ענינם א

דחידוש הראשון בדברי  יהאמית יש לבאר שזהו התוכן וע"פ כהנ"ל
איז  דאס החכמים )שזכירת יצי"מ בזה"ז כולל גם ימוה"מ(, וע"פ הלשון שם "ביז אז

יח(": המש נכלל אין דעם זכירת יצי"מ פון "כל ימי חייך" אין עולם הזה )פאר ימות
מ "צייירת זכשע"פ כהנ"ל הכוונה בזה היא )לא רק שדין זכירת יצי"מ בזה"ז כולל גם 

ים עם שכשם שמזכירים וחי – מ עצמו"הענין דימוהאלא( שנכלל בזה גם , מ"בימוה
יון כבזמן הזה,  מ"דימוהבזה"ז, צריכים להזכיר ולחיות ולעבוד העבודה  מ"יצי

 שבפנימיות הם דבר אחד!

ות הגל וזהו תוכן הביאור המפורש בהשיחה )ריש ס"ו(, שגם בזמן הזה בזמן
חו )בכ א"( את ימות המשיח לתוך זמן הזהממשיכים גאולת ישראל, ומביאים ")להבי

'( )ואפי ימות המשיחשל הנשיא(. דהיינו ש"מזכירין )לא רק יצי"מ, אלא גם( 
דם לראות בהשיחה(, ו"בכל דור ודור וכל יום ויום חייב א 44בלילות" )וראה הערה 

 א"ע )ולעבוד עבודתו( כאילו הוא יצא היום" מגלות זה האחרון!

ינם גם חידוש הב' וביאורו )שיצי"מ וימוה"מ ענ ]דהיינו שבשיחה מובא
ך חיי אחד(, וכל ענינו הוא רק כדי להוסיף עפ"ז הסברה זו בחידוש הא', שבימי

 בעוה"ז מזכירים וחיים גם עם ימוה"מ[.

 )ה(

וב עוד צ"ב קצת, דלפי המבואר בהדיוק "להביא" )בסוס"ו בהשיחה( שכת
 ות"?בות", למה כתוב "להביא הלילכאן, דלא כמו שכתוב ברוב פעמים הלשון "לר

י ל ימולכאורה י"ל בפשטות, ע"פ המבואר בהשיחה "אז ווי א איד לעבט "כ
נען ר קעע, זאל זמן הגלותחייך" אלס א נשמה בגוף בעוה"ז הגשמי והחומרי און אין 

 יציאה –י"מ ארויסגיין פון מיצרים און גבולים". היינו שצריך "להביא" )הענין ד(יצ
ום בכל י בלילות, לתוך )וב(זמן הגלות, דיציאת מצרים היא –ים וגבולים מן המיצר

 ויום.

 וכל זה בדרך אפשר, ולא באתי אלא להעיר.
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 כיבוש ג' ארצות
 

ליפסקער שי'שמואל  הת'  
 תלמיד בישיבה

מה"מ: "...איז פארשטאנדיק "ש אומר כ"ק אד 194בספר השיחות ה'תשנ"ב
ימות כיבוש הארץ... דעמאלט וועט צוקומען א אז ירושת ג' ארצות איז נוגע צו של

שלימות אויך אין די ז' ארצות )ובפרט אז זיי זיינען רובא דמינכר פון די עשר(". 
דהיינו שירושת ג' הארצות )קיני קניזי וקדמוני( הוא נוגע לשלימות כיבוש כללות 

ר א"י, ואז מביא גם לשלימות בז' הארצות שכבר ירשנו )ובפרט שהם רוב הניכ
 מהעשר ארצות )כההלכה  הידוע(, ששבעה הוא רוב הניכר )לענין מנין וכיוב"ז((. 

 ינכרב"ובפרט... רובא דמ ק אד"ש מה"מ”מה מוסיף כ לכאורה צריך ביאור
 ”?פון די עשר

הוא שג' הארצות  ק אד"ש מה"מ”היה אפשר לפרש שכוונת כ לכאורה
עוד ושיש לנו כבר הרוב, משלימים שאר ז' הארצות. ובפרט  רקאינם חידוש אלא 

  זאת, רוב הניכר.

 ר מה"מ שליט"א”ק אדמו”אבל לכאורה ביאור זה אינו מספיק, שהרי כ
ים שליממ רקבז' הארצות(, שמשמע מזה, שאינם  גםאין די ז' ארצות", ) אויךאומר "

ז"ל ור מה"מ שליט"א, ”ק אדמו”ז' הארצות. ]ועוד זאת, שלאחמ"כ בשיחה אומר כ
.. רצות.אז... האט מען... געהאט נאר שבעה ארצות און ניט די ג' א"...אז היות 

 ת ש...שהיופעלט אין דער שלימות פון קנין ארץ ישראל )אפילו אין די ז' ארצות(" )
רץ אנין קיש לנו... כבר רק ז' ארצות ולא הג' ארצות... הרי מחוסר בהשלימות של 

 שא"כמהחסרון,  ק אד"ש מה"מ ”מדגיש כ שםישראל )אפילו בז' הארצות(( והיינו ש
ק ”נת ככאן, )ולפי ביאור הנ"ל מודגש החסרון שבז' הארצות(. ועפ"ז אם הי' כוו

דם ן קור מה"מ שליט"א כפי ביאור הנ"ל, לכאורה, או הי' מביא ענין החסרו”אדמו
 ן[. כשמדבר אודות החסרו” ובפרט... עשר(”)או הי' מביא ”, ובפרט... עשר(”)

_____________ 
 ש"פ לך לך 194
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כ"פ( שזה שאומר כ"ק אד"ש לי לפרש בדרך אפשר)עולכן יותר נראה 
ים, כארצות פרטי –הוא שירושת ג' הארצות מביא לשלימות גם בז' הארצות  מה"מ

וכמו למשל )הובא בהשיחה שם( במנין, שכשיבוא האנשים  –]מתוך הכלל 
ז האחרונים )שמשלימים המנין(, נעשה שלימות גם בכאו"א מהעשרה אנשים )שא

 [,ה(. )אמנם המשל אינו דומה לנמשל אך הוא מביא להבנה יתירהם חלק מהמנין(
שאר בוהיינו(, שהשלימות שמביאה ”, ובפרט... עשר()”) ק אד"ש מה"מ”ומוסיף כ

ינו רוב שא –הארצות היא כ"כ גדולה, שאינה רק שלימות באחד, או אפילו בששה 
זהו  רוב הניכר ]ובהמשל, –אלא עוד זאת שמביאה לשלימות בשבעה  –ניכר 

 החילוק באם הי' כבר בבה"כ אחד, ששה אנשים, או שבעה אנשים[.

  

 

 

 טירחת בנין התיבה
 

ראדאל הכהן שי'ציון -יעקב בן הת'   
 תלמיד בישיבה

"דער קלקול הארץ לפני המבול האט  195קו"ש כותב כ"ק אד"ש מה"מבל  
אט דור דערפירט צו אזא שפל המצב ביז אז ,,לא הי' שייך בירור" וואס דערפאר ה

,,לטהר את  –און דאס איז געווען דער אויפטו פון מבול  ;המבול ניט תשובה געטאן
הארץ", אז דאס האט אריינגעגעבן אין וועלט דעם כח אויף תשובה, ,,להראות 

 לעולם שאם ישובו יקבלם"". 

, וז"ל "הרבה ריוח והצלה 196עפ"ז לכאורה יש להקשות על מה שפי' רש"י   
ו בבנין זה כדי שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנה לפניו ולמה הטריח

ושואלין אותו מה זאת לך והוא אומר להם עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם אולי 
ישובו." דלכאורה משמע מרש"י שהי' היכולת לעשות תשובה, והרי מהשיחה 

_____________ 
 .26לקו"ש חכ"ה ע'  195
 ו, י"ד. ד"ה 'עשה לך תיבת'.196
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נין משמע שלא הי' שייך אצלם ענין התשובה? וגם, דלפי"ז )שלא הי' שייך אצלם ע
התשובה(, נמצא, שכל הק"כ שנה שעסק נח בבנין התיבה הי' ללא תועלת?! 

, 197ואדרבה, כל סיבת המבול הוא בכדי לברר ולזכך את העולם שיהי' שייך לתשובה
 ולאיזה תועלת היתה ריווח הטירחא בבנין התיבה )ואיחור זמן המבול(?

, שבה 198ולכאורה אפשר לבאר את זה בהקדים המבואר בהשיחה שלפני   
מה"מ בנוגע למחלוקת בזהר בין ר' יצחק ור' יהודה, שר' יצחק  מבאר כ"ק אד"ש

דורש למעליותא של נח, ור' יהודה דורש לגנותו. והמחלוקת היא: האם נח צדק בזה 
שלא התפלל על דורו מכיון שלא הי' לו על מה לתלות זכות, או שאעפ"כ הי' צריך 

לוגתא זו עם שתי הדעות שמביא פ הם. ומקשר כ"ק אד"ש מה"מלהתפלל עלי
האם נח הי' צדיק אפי' בדורו, ואילו היה בדור אחר הי' יותר צדיק, או שרק  199רש"י

 בדורו הי' נחשב לצדיק, 'ואילו הי' בדור אחר הי' נחשב לכלום'. 

שבאמת אין מחלוקת בדבר, שאכן כולם  ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ  
גלל וא בהק(, וזה שלא התפלל על דורו, מסכימים בנוגע להצידקות של נח )שהי' צדי

ש ה דורוזה שר' יהוד שלא הי' יכול מצד זה שלא הי' לו על מי לתלות את הזכות!
 יטעה)וגם רש"י מביא פי'( לגנותו, הוא משום שאל"כ הי' יכול להיות מישהו ש

ריך צנני ויחשוב לעצמו ש'נח שהוא הי' צדיק אע"פ שלא התפלל על דורו, גם אני אי
ש"י רפי' לל על דורי )ויכול להיות צדיק ג"כ(', וע"ז בא שיטת רבי יהודה והלהתפ

 כות,ד'לא הי' נחשב לכלום' בכדי להעיר לנו, שעכשיו כשיש על מי לתלות את ז
ל צריכים להתפלל. וזה שלא התפלל נח לדורו הוא משום שלא הי' יכול להתפל

 תלותלבדור שיש על מי  בשבילם ובמילא הי' צדיק גמור )אבל אם הי' בדור אחר,
לא ון שאת הזכות 'לא הי' נחשב לכלום'(!  ואדרבה, גם זה ש)סוכ"ס( הי' לו חסר

הרי  שצריכין להתפלל בשביל אחרים, מנחהתפלל על דורו, נתתקן עי"ז שלומדים 
 זה פעל גם אצלו את הענין ד'התפלל על דורו', בשלימות.

"כ לבנות את התיבה לק ועפ"ז אולי י"ל בד"א, שזה שהקב"ה צוה לנח  
ה הוא בכדי שילמדו עד כמ –אע"פ שלא הי' שייך לעורר דורו בתשובה  -שנה 

 צריכים להשתדל לעורר אחרים לעשות תשובה.

 

_____________ 
 52)חלק ט"ו ע'  32ולענין זה באריכות יותר עיין בלקו"ש שם ובהמצויין שם בהערה  197

 ואילך(.
 ואילך. 19ע'  198
 .ו, ט. ד"ה 'בדורותיו' 199
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ביאור בדרך אפשר במאמר באתי לגני 
 תשי"א

 
שארף שי'אברהם צבי  הת'  

 תלמיד בישיבה

מבאר יש לבאר בדרך אפשר מה שמבאר כ"ק אד"ש באות ה' אחרי ש 
ז עוה"בבאות ד' כ"ק אד"ש שמוכרחים לומר שהכוונה אינה בעולמות העליונים כ"א 

 אינומפני שדווקא  ענין שהוא בריאה יש מאין ששם נרגש שמציאותו מעצמותו. )
 גילוי כ"א עצמי( דווקא בו הוא הכוונה.

ר בסעיף ה' מוסיף אד"ש והנה  מבעי להשיטה השניה שמביא כ"ק אדמו"
נו דאצי' היא בריאה יש מאין, הרי מבואר בכמה מקומות שמה שא הצ"צ שהכלים

לגבי  ווקאאומרים שהכלים הם בריאה יש מאין, אין הכוונה יש מאין ממש, כ"א זהו ד
 אופןבהאור, מפני ששרש הכלים מהרשימה שהיא בחי' העלם ולכן גם מציאותן הוא 

ובן "כ מוסיף אד"ש[ אשמקורם בהעלם, ולכן לגבי הרשימה הם גילוי ההעלם, ]ואז מ
דה דאין הכוונה עולמות העליונים ]ומוסיף על מה שביאר באות ד'[ כ"א העבו

 בעוה"ז דאתכפיא ואתהפכא.

ט ויש לבאר בהקדם המבואר. במאמר באתי לגני תשל"ב )קונט' יו"ד שב
א תשנ"ב( )ס"ג שם( "ויש לומר דמה שכתוב בהמאמר שהגילוי אלוקות למטה הו

נו היי יא ואתהפכא קאי זה )גם( על נתאוה כו' דירה בתחתוניםע"י העבודה דאתכפ
ם, תונידזה שנתאוה שתהי' דירה בתחתונים. היינו, דבזה שנתאוה שתהי' דירה בתח

 לקותכמה ענינים. כמה ענינים שיהי' גילוי אלקות למטה בתחתונים ושהגילוי א
 התחתוניםלמטה יהי' לא על ידי המשכה מלמעלה אלא ע"י עבודת האדם עבודת 

ודה ושהעבודה שעל ידה יומשך הגילוי למטה תהי' העבודה דאתכפיא ואתהפכא עב
ענין התחתונים וממשיך בהמאמר דהגילוי שנמשך למטה ע"י העבודה   שמצד

 דאתכפיא."

ועפ"ז י"ל )בדרך אפשר(, ובהקדם, באם נאמר שהכלים דאצילות הם 
מאין, שבו יש מלכתחילה  בריאה יש מאין, יצא לנו, שיש ענין שהוא בריאה יש

ביטול לאלוקות, וזה שמוסיף אד"ש ענין זה )שגם כלים דאצילות א"א לומר עליהם 
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שהם בריאה יש מאין( הוא להגדיש את הענין שהכוונה בדירה בעולם הזה הוא לא 
 רק הדירה גופא אלא גם על אופן עשיית הדירה. )העבודה דאתכפיא ואתהפכא(.

, "שע"י העבודה בו, ע"י אתכפיא ואתהפכא כי מה שמבאר בסעיף הקודם
 הגיענתגלה העצמות, בשבילו הי' בריאת והשתלשלות העולמות", הוא רק אמצעי ל

עבודה צם הלכוונה, דדירה בתחתונים, אבל לפי המבואר כאן, יצא לנו, שיש כוונה בע
 דאתכפיא ואתהפכא.

 וכל זה הוא רק בדרך אפשר.              

 

 

 תא עדיפאאתחלתא דפורענו
  שוויי שי'מ"מ שמחה  הת'

 תלמיד בישיבה

"...אמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא  200איתא במס' תענית
הקשה על זה,  201קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף". ובלקו"ש

ש"אשו משום חציו", מיד בהתחלת השריפה כבר סיים הענין;  202דלפי שיטת ר' יוחנן
 ו ש'צום החמישי' תהי' בעשירי באב?ומהי סברת

ומבואר שם שבנוגע לבשר ודם אין הוא יכול להחזיר את חציו מאחר 
א א יצלשיצאו מידו, משא"כ בהנוגע להקב"ה אינו שייך לומר זאת, וה'חץ' עדיין 

 מ'ידיו' )כביכול( עד שיסתיים בפועל.

 חנןולכאו' יש לעיין למה אכן התענית לא נקבע בעשירי כשיטת ר' יו
 ובמקומו נקבע בט', כשיטת רבנן ש'אתחלתא דפוראנותא עדיפא'?

_____________ 
 דף כט, א. 200
 125ח"א ע'  201
 ב"ק כב, א 202
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יא הויש להבין ע"פ פנימיות הענינים, למה נקבע ההלכה כרבנן שסברתם 
ין 'אתחלתא דפוראנותא עדיפא' לעומת יום העשירי שבו מודגשת שאצל הקב"ה א

 לו את הענין ד'אשו משוםם חציו' כמו בבשו"ד?

דאיתא שכל החורבן הוא ע"ד "סותר ע"מ  ואולי יש לבאר זה ע"פ מה
לבנות", בכדי לבנות הבהמ"ק השלישי, ובפרט לפי מה שפוסק הרמב"ם שכל 

קא דוו הצומות עתידין... להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה וא"כ הרי אדרבה;
דבר ההתחלה מתאים יותר להיות נקבע לתענית, ובמילא ליו"ט לע"ל )וכדאיתא ב

 .ס"ב "ובהתחלה יש תוקף גדול יותר לגבי ההמשך שלעתיד"(מלכות ויחי סוף 

ת ונמצא שכל הענין שקבע בט' הוא להדגיש שלא מסתכלים על החיצוניו
 לע"ל. שהוא ע"מ להיות יו"ט –מתי בפועל הי', אלא על פנימיות הענין  –שבדבר 

אן" נזכרו "כ גאולתן]ולהעיר משמות נ"ב וכן בכ"מ, המבאר המדרש "ע"ש 
 ".[ הגאולה, משום שבפנימיות מתחיל אז הגלותתחלת מיד ב –

 

 

 

 

  



 110 | קובץ לאפשא לה
 

 

 

 

 

 

 

 203אין מעבירין עהמ"צ
ברוין שי'ברוך שניאור  הת'  

 תלמיד בישיבה

איתא בגמ' יומא )לג, ב(, "דעבורי דרעא אטוטפתא אסור" )לעבור על ש"י 
ן . ולפירש"י ר"ל, שמניח תפילי204להניח ש"ר אסור( לפי שאין מעבירין על המצוות

של יד תחילה, לפי שפוגע בו תחילה. והקשו בתוס', שבלא"ה ילפינן לה מקרא 
להקדים תפילין של יד לש"ר. ולתוס׳ בשם רה"ג, מיירי לגבי אופן סדרן בתיק, 

  שיסדר באופן שלא יצטרך להעביר על מצוות.

 שיטת התוס' ושיטת הנמוק"י

_____________ 
להעיר שיום הברמ"צ הוא ו' כסלו, יום התנאים של כ"ק  מתוך הפלפול שמסר בברמ"צ. 203 

ת קביאואד"ש,  ונושא ההערה בדין אמעהמ״צ, השייך לכמה דינים בקשר לנישואין, הן ל
"ד ר יוד המחבתאריך חתונה )ובנדו"ד בין י"ד לט"ו כסלו, שלימות מילוי הלבנה, כפס"

ים בע לשקע"ט, ב. וראה רמ"א אה"א ס"ד, ג ולהעיר באג"ק ח' ט ע' רה(, והן באיזה אצ
ר ן העזהטבעת )ראה שו"ת מהר"ם מינץ קט(, וכן מתי לשבור הכוס תחת החופה )ראה שלח

 נ,ד(. ואכ"מ.-ח,כז
כפי ויליף לה ממש"א ר"ל )שם לג, א( בטעם שדישון מזבה״פ קודם להטבת ה׳ נרות )ו 204

 צ. מעהמ"שאומרים בכ"י בס׳ התפלה באביי מסדר(, שפוגע במזבח תחילה קודם למנורה, וא

 
 הלכה

 ומנהג
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ל המצוות ובהקדים אם הוציא תפילין של ראש, לתוס' חייב להעביר ע
ותב כין( ומניח ש"י תחילה, וכ"פ הרמב"ם )תפילין ד, ח(. אבל בנמוק"י )הל' תפיל

 "שאסור להעביר עהמ"צ ומניח ש"ר תחילה". 
 

 מקשה מהי סברת המחלוקת שלהם
בת ובשו"ע )או"ח כה, ו( פסק כתוס' ורמב"ם. וצ"ע, מאי אולמי' דחו 

 הניחסברת הנמוק"י שצריך ל הקדמת תפילין של יד מדין אמעהמ"צ. ולאידך, מהי
 של ראש? 

 מיישב שיטת התוס' שאמעהמ"צ היא רק מדרבנן
, שאמעהמ"צ הוא רק מדרבנן )ואף 205והנה, בשו"ת הרדב"ז )תקכט( מפרש

דילפינן לה מקרא ושמרתם את המצות, ודריש לה "ושמרתם את המצוות", שלא 
ן של יד שהיא (, ואינה דוחה חובת הקדמת תפילי206ה"ז רק אסמכתא –יחמיצנה 

 מה"ת.
ן פיליתולכאו' אפ"ל ולפרש כן גם בדברי אדה"ז )כה, יב( במש"כ שקדימת  

  של יד מה"ת, )אף שאדה"ז לא כתב בהדיא שאמעהמ"צ דרבנן(.

 דוחק שמפורש בפוסקים שהוא מדאורייתא
: לא 207איברא, בפוסקים מצינו כמה הוכחות שאמעהמ"צ הוא דאורייתא

א שמהאי טעמא דוחה חובת קדימת תפילין של יד, סובר מיבעי לנמוק"י שכתב בהדי
כבר הוכיחו  –שהוא מדאורייתא, וגם לתוס' שמניח תפילין של יד תחילה 

שהוא דאורייתא. והדרא קושיא לדוכתה במה שמקדים תפילין של יד  208מדבריהם
 אף שעובר על דין אמעהמ"צ שהוא דאורייתא?

_____________ 
וכ"כ בארעא דרבנן כלל א. ועוד. וראה הנסמן בשערים מצוינים בהלכה זבחים נא, א  205

 ד"ה אשר פתח.
 וצע"ק ממשמעות רש"י יומא שם ובמגילה ו, ב.  206
וש או"ח כה, א, עייש"ה. וראה הנסמן וכ"מ ברש"י יומא לג, ב ד"ה אלא. וכן בלב  207

 בשמ"ב שם. 
ראה תוס' זבחים נא, ב שהק' במאי דיליף מקרא ששירי הדם שופך על יסוד מערבי  208

בין  לחלק )כנוסח התפלה בכ"י באיזהו מקומן(, דתיפו"ל משום אמעהמ"צ, ועיי"ש מה שתי'
ום ממק , ובשינוייםאופנים שונים באמעהמ"צ. ]ועד"ז מצינו גם בתוס' במנחות ובמגילה

. ' התוס'וראה בכ"ז ברשה"מ ע' לח. וראה הנסמן בשמ"ב שם כמה אופנים בבי' ד –למקום 
דאל"כ  [. ומוכח להדיא שאמעהמ"צ דאו',224, 205,204,202ואכ"מ. וראה גם לקמן הע' 

רק  אי"מ משה"ק למ"ל קרא, דהא בעינן קרא לומר ששופך על יסוד מערבי מדאו' ולא
טעם צ. ועד"ז הק' בסה"ת הל' תפילין סדר נהנחת תפילין לשי' רש"י במשום אמעהמ"

 הקדמת תש"י לתש"ר משום אמעהמ"צ, דא"כ למ"ל קרא. ומוכך דס"ל ג"כ שאמעהמ"צ
 הוא מה"ת. 
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 דימת ש"י לש"רמקשה, מהו החילוק בין קדימת טל' לתפ' לק
למ"ד שטלית קודמת כמנהג הנפוץ, ובנמוק"י  209גם צ"ב, שבנוגע לטו"ת

)הל' ציצית( הביא משום תדיר, שטלית תדירה שנוהגת גם בשויו"ט. וטעם זה הובא 
להלכה בשו"ע אדה"ז )כה, ב(, שצריך לסדר שלא יהיה כיס התפילין למעל' מכיס 

ע בהטלית ויצטרך להעביר על הטלית  "כדי שלא יפגע בהתפילין קודם שיפג
המצוות כדי להתעטף בהציצית קודם הנחת תפילין שהרי מצוות ציצית היא תדירה. 

והוציאן קודם, מניח תפילין  210ואם הקדים והוציא התפילין: אם התפילין מגולין
תחילה שלא להעביר עהמ"צ". וצ"ב מאי שנא הא מהא, שבטו"ת כותב שאין 

 פסק שצריך להעביר על הש"ר? -וש"ר להעביר עהמ"צ, משא"כ בש"י 

 מוסיף ששניהם מן התורה
ואין לומר שקדימת תפילין של יד היא מה"ת, שהרי גם קדימת טלית היא 

 ! 211משום תדיר, ותדיר הוא דין דאורייתא ,וילפינן לה מקראי בזבחים )פט,א(
ובב"י כתב שקדימת טלית הוא רק אסמכתא. וכין הובא בט"ז )כה, א(. 

 .212רי תדיר דאורייתא כנ"לוצ"ב, שה

 מביא סברת הלבוש למה ש"י תחילה, ומקשה מהו החילוק
והנה, בלבוש כתב שקדימת ש"י מפורש בקרא משא"כ קדימת טלית אינה  

. וכן מובן קצת במג"א )סקי"א(. וצ"ע מדוע קדימה מפורשת 213בפי' בכתובים
 ה"ת?עדיפא מאמעהמ"צ, ומדוע שאני מקדימה שאינה מפורשת, אף שהיא מ

גם בשו"ע אדה"ז שראה דברי הלבוש לא כתב שקדימת ש"י מפורשת  
 בתורה, ורק שהוא "מה"ת", ותיקשי שהרי קדימת תדיר גם מה"ת? 

 מקדים שיש כמה סוגים בתדיר )ותדיר ממש הוא רק בענין אחד(

_____________ 
 כה, א.  –באותו סימן ממש דתפילין של יד וש"ר  –בשו"ע  209
ינו חושש משום עדיין מכוסין בכיסן, מניח טלית תחילה, וא דלמג"א ואדה"ז אם  210

 –ך אף שלכתחילה יש לסדר לא לבוא לידי כ –אמעהמ"צ, שבכה"ג אין משום אמעהמ"צ 
 לפי שאינה מזומנת לידו. 

ראה הנסמן בס' "תדיר קודם"  -והוכיחו בכ"מ שהוא מדאורייתא, לא רק בקרבנות   211
 בפתיחה. 

יר. אבל בט"ז ובשו"ת נחלת בנימין יז, דקאי אטעמי אחריני שבב"י, ולא אטעם דתד 212
הע'  להלן הביא הטעם דתדיר וכ' עלה שהוא אסמכתא. וראה בפמ"ג במ"ז א, מה שפי'. וראה

 טעמיםל. ולכאו' דוחק בלשונו. ועוד הקשו בזה. ואכ"מ. גם להעיר שאדה"ז השמיט 201
 הנ"ל והביא רק הא דתדיר. 

 וראה שו"ת מחנה ישראל ניימן פו, ג.  213
טז  כיאל א,רי מלשי דוד כה, א. מכתב לחזקיהו יומא לג, ב. ובדבוראה גם גזע ישי טו. טז. קד

 גם בדעת הרדב"ז.  –
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והנה, בס' שערים מצויינים בהלכה )לאאזמו"ר ויבלחט"א דודי שליט"א( 
סברא שדין תדיר  215הביא מכמה אחרונים ע' תרסב ואילך( –)פט, א  214עמ"ס זבחים

, וכבקרבנות שצ' להקדים קרבן 216לא שייך רק במצוה אחת או בענין א' עכ"פ
. וכתב שם לדייק בל' המשנה בזבחים כל התדיר מחבירו, שרק כשהשני הוא 217תדיר

עליו חבירו בדומה לו חייב להקדים התדיר. אבל בב' ענינים שונים לא שייך לומר ש
 להקדים התדיר. 

י ראושמבאר דזה שמצינו תדיר גם בשני ענינים, אינו תדיר ממש ורק 
 להקדימו

"ת בטו ואף שמצינו בכ"מ שהובא דין תדיר גם בב' מצות שונות, וכבעניננו
 מבאר שם בשערים הצוינים –שכ' הנמוק"י שעליו להקדים הטלית מחמת תדיר 

א'.  עניןיתא, שחובת תדיר מה"ת שייך רק בבהלכה בטוטו"ד שאי"ז חיוב גמור דאורי
 דרבנן.רק מומ"מ עליו להקדים התדיר גם בב' ענינים, אבל אי"ז חיוב גמור, ויתכן ש

ני ע לפועפ"ז מדייק דיוק נפלא בל' אדה"ז )סתפ"ט סט"ז( שאף שמותר לספור ספה"
א "ת לתפלת ערבית, "ראוי להקדים" ערבית שתדירה. ואם נאמר שזה חיוב גמור מה

 שייך לומר ע"ז ל' "ראוי", ועכצ"ל שאינו חיוב גמור. 

 עפ"ז מיישב שאין מעהמ"צ דוחה רק תדיר שאינו גמור
ועפ"ז שפיר י"ל שבטו"ת שהם ב' מצות וענינים שונים שאין חובה ממש 

, משא"כ בתפילין של יד 218להקדים התדיר, אינו דוחה חובתו מה"ת דאמעהמ"צ
 , דוחה אמעהמ"צ.219מדאו' וש"ר שקדימת ש"י היא חיוב גמור

_____________ 
 ושם אריכות גדולה ורחבה בדינים אלו בגדרי אמעהמ"צ ותדיר. 214
 וכבר כתב כן במקו"ח לחו"י רסי' כה. וראה עוד ס' שהובאו בשמ"ב שם.   215
 והוא ע"פ התוס' יומא לג, א. ואכ"מ.  216
חובת ברכה. ועד"ז בתפלות  –שמקדים ליום שתדירה, שהוא בענין א' וכן בברכת היין  217

דים שמק –ט בימים הבעל" –מנחה ומוסף. ועוד כיו"ב. וכן מצינו בקריה"ת של חנוכה ור"ח 
שום משקו"ט אם הוא  203קריה"ת דר"ח לחנוכה, לפי שר"ח תדיר )אבל ראה להלן הע' 

 בקביעותכעו"י )כשבת ר"ח טבת הבעל"ט, קריה"ת. וכן ברצה וי –תדיר(, שהכל בענין א' 
ולדעת הזכרה בברכהמ"ז מענין היום ) –ש"ז(, שמקדים רצה שתדירה, ששניהם ענין א' 

ם רצה. חמור עד כדי כך שמפסיק יעו"י אם התחיל לאומרו קוד  202השאג"א דלקמן הע' 
הדין שי"ל שלאחרי שהתחיל ל"ש מעהמעהמ"צ(. ]ולהעיר, גם מ 204אבל ראה להלן הע' 

רה. ו תדיזבחיוב ברכות, כשצריך לברך אשר יצר וברכה אחרונה, שמקדים אשר יצר, שברכה 
בנ"ר, לנוגע בולהעיר, בל' אדה"ז שהביא ד"ז ב"פ, בסוס"ז, ובסי' קסה, ב. ובסי' קסה נז' 

הדעות כאו', משא"כ בס"ז ברכה אחרונה ולא פירט בנ"ר דוקא. וי"ל, דקמ"ל אפי' בברהמ"ז ד
בס"ז: וירו. יר משינוי הל': בקסה, ב: תדירה יותר וכל התדיר מחבירו קודם לחבבזה. ולהע

 שתדיר קודם לשאינו תדיר. וילע"ע[. 
  ועיי"ש בשמ"ב מה שפי' עפ"ז בד' הב"י וט"ז שקדימת טלית היא רק אסמכתא. 218
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 מביא מחלוקת הפוסקים בזה
אמנם, מצינו פלוגתא בזה בפוסקים, אם אמעהמ"צ דוחה תדיר או 

. ומהדוגמאות לזה, בטעה והקדים קרה"ת דחנוכה, שהאבודרהם סובר, 220להיפך
וכ"פ הרמ"א )או"ח סוסי' תרפד(, שמפסיק וקורא של ר"ח, לפי שתדיר קודם, אף 

ג"א שם, אסברה לה, לפי שהקדמת קריה"ת דר"ח הוא מחמת שמעביר עהמ"צ. ובמ
, ותדיר חמורה )יותר מאמעהמ"צ( ומעכבת, וכמו בהקדים ש"ר לש"י 221תדיר

)שצריך להעביר עהמ"צ(. והט"ז חולק, שאסור להעביר עהמ"צ וממשיך בשל 
 . 222חנוכה

 קושיית רעק"א

                                                                                                                            
כן יש לחלק בין טו"ת לשאר תדיר, שטלית מצוה קיומית, ובסגנון אחר, שהוא מצוי ולא  219

וכעי"ז  דיר, וכמ"ש לעניננו בשו"ת שאג"א כח. וי"ל גם בזה שאינו בגדר תדיר גמור.ת
 . בפמ"ג במ"ז א, שתדיר דידן דטלית לא עדיפא לגמרי מתפילין שי"ב מעלת מקודש

, עיי"ש. וראה דברי מלכיאל או"ח א, ח. 190ותלוי בהבנת בי' ד' התוס' דלעיל הע'  220 
 ' לט.עכל גווני. והרבה חלקו עליו. וראה ברשה"מ ובשו"ת שאג"א ס"כ דתדיר עדיפא ב

 וראה הנסמן בשמ"ב זבחים צא, א ד"ה כיון. ס' "תדיר קודם" כללים סי"א. 
כ"ה בנתיב חיים תרפד. וכ"כ בקרבן נתנאל בדעת הרמ"א מגילה ד, י. וי"א דשאני הכא  221

. אבל תרפ"דסאו"ח שאין משגיחין בחנוכה, ראה שו"ת נוב"י תנינא או"ח יא. ועוד. ביהגר"א 
 בריטב"א מגילה כט, ב שאין משגיחין בחנוכה מחמת קדימת דין תדיר. 

ואף שבש"ר חייב להעביר עהמ"צ ולהניח ש"י, ס"ל להט"ז שאם הקדים כבר והניח  222
חלוץ ייב לש"ר, אינו חולץ, ושחובת הקדמת תפילין של יד היא רק בתחילה, אבל אינו מחו

המ"צ עסיק ולקרוא של ר"ח, ובפשתות שאם יחלוץ יעבור ש"ר, וה"ה הכא, שאין לו להפ
 –יט  עתה אבל לאבודרהם והרמ"א, אה"נ שגם בהקדים ש"ר חולץ. וראה בארוכה בלקו"ש

 עד"ז.  –דלקמן בפנים 
"ל אלא שבדעת הט"ז משמע דאי"ז )רק( משום אמעהמ"צ, אלא )גם( דקדימת תדיר )את

רק  הט"ז, גם בשאר דיני קדימה( הוא . ולדעת204שהוא משום תדיר, ראה לעיל הע' 
 )ראה לכתחילה. גם י"ל שבכה"ג ליכא משום אמעהמ"צ, שדין אמעהמ"צ הוא רק לכתחילה

. 190ע' ראה לעיל ה –תוס' מגילה ו, ב. ולפ"ז בשאר המקומות שלא תי' כן לא ס"ל הכי 
זע ד, ב. גסראה שרשי הים תפילין ד, ח. שפ"א מנחות  –אבל יש שפי' כן גם בתוס' זבחים 

ידך, כן לאישי טו. ואכ"מ(. ולאחרי שהתחיל במצוה קאתינן עלה מטעם אחר שאינו פוסק. ו
ר, בדעת הרמ"א, אין הכרח שהוא משום מעלת תדיר )גם את"ל שקדימת ר"ח משום תדי

ומר לכנ"ל( לגבי אמעהמ"צ, די"ל שלאחרי שהתחיל ליכא משום אמעהמ"צ. אלא, שדוחק 
המ"צ עי, דכלפי לייא. ועד כאן לא נחלקו אלא במקום שהעביר שלאחרי שהתחיל קיל טפ

שוב  אם צריך לחזור למצוה שפגע בה תחילה או אדרבה שאסור לו לחזור כיון שיעבור
 ' התוס'ראה בכהנ"ל בפי' ד –עהמ"צ )ראה טו"א מגילה ו, ב. ועוד. והרבה חלקו עליו 
ו"ת ראה ששנ"ב כה, ה. ועוד. ודלעיל. שפ"א יומא לג, א. חזון יחזקאל קרבנות ו, ג. מ

  חילה.שבה"ל ו, יד(, משא"כ להעביר עהמ"צ אחרי שהתחיל בה כשלא פגע במצוה אחרת ת
 ה ולאואדרבה, מסברא נ' יותר דאמיתית הענין דהבערה עהמ"צ היא כשכבר מתעסק במצו

 . 222ראה להלן הע'  –רק שפגע בה תחילה 
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כדי ובהגהות רעק"א )שם( מקשה להרמ"א, מאי טעמא בקריה"ת מפסיק ב
 לקרוא על הסדר, ר"ח שהוא תדיר ואח"כ של חנוכה שאינו תדיר, אף שמעביר

ין עהמ"צ. ובטו"ת קיימא לן שאינו מעביר עהמ"צ, אף שגם קדימת הטלית לתפל
 היא משום תדיר. 

 מתרץ ע"פ כל הנ"ל
אבל לפי כהנ"ל מובן היטב, שבטו"ת א"ז תדיר ממש, כיון שהם ב' מצות 

עהמ"צ, משא"כ בדין דחנוכה שב' הקריאות הם חלק מענין  שונות, ואסור לו להעביר
 .223קרה"ת. ולפ"ז, בתדיר ממש דוחה דין אמעהמ"צ –א' 

מקשה שמצינו שאמעהמ"צ דוחה אפי' תדיר ממש, וא"כ ידחה גם 
 קדימת תש"י

אלא שעפ"ז בתדיר גמור )בענין אחד( ודאי עליו להקדים התדיר )לכ"ע( 
נחלקו בזה, וי"א שאמעהמ"צ דוחה חובת גם כשמעביר עהמ"צ. אבל מצינו ש

גם בתדיר גמור, כגון בחנוכה, שי"א שאם התחיל בקריאה דחנוכה אינו  224תדיר
מפסיק וקורא של ר"ח שהוא התדיר, משום אמעהמ"צ. וא"כ לשיטתם אכתי תיקשי 

 מ"ש חובת הקדמת תפילין של יד, מחובת הקדמת תדיר? 

 ימת תש"ימקדים, דישנם שני לימודים מן התורה לקד

_____________ 
ן של יד מפורשת משא"כ תדיר, שר"ל ולכאו' יל"פ כן בד' הלבוש שקדימת תפילי 223

דין שתדיר של טו"ת אינה מפורשת בתורה, שר"ל שאי"ז תדיר ממש. אלא שבלבוש כ' ב
הובא הקדמת טלית שהוא משום תדיר "וילפינן לה מקראי", וציין שם לשאר המקומות ש

שמע ז מאדה" ד"ז בשו"ע, רצה ויעו"י ועוד. ומוכח דס"ל שהוא חיוב גמור של תדיר. גם בל'
 ם. בפני שהוא מדין תדיר, כבכ"מ. וצע"ק החילוק בין ד"ז להקדמת ערבית לספה"ע דלעיל

 עהמ"צולהעיר, שלפי האמת בגוף קושיית רעק"א בלא"ה י"ל בפשיטות, להסברא שדין אמ
ום דליכא בזה מש –קריה"ת דר"ח וחנוכה  –שייך רק בב' מצות, משא"כ במצוה אחת 

ת שבה"ל . וראה עד"ז שו"190שטות ד' התוס' דלעיל הע' אמעהמ"צ ממש, תדיר קודם, וכפ
 ג, ז. 

ה ת )ראולפ"ז י"ל עוד, שגם בתפילין של יד וש"ר אף שב' מצות הן ה"ז כעין מצוה אח
ימה (, וגם בזה ל"ש אמעהמ"צ כשיש למצוה שני' דין קד218בטהרת הקדש דלהלן הע' 

 מצ"ע. 
המ"צ ין של יד וש"ר ה"ז בגדר אמעאבל, בפנים נת' ע"פ פשטות ד' הראשונים שבתפיל

ש"י וש"ר, (. והדרינן לקושיא קמייתא בסברת החילוק בין טו"ת ל222ממש )ראה להלן הע' 
"ל כא, יובהכרח לחלק שבטו"ת אי"ב חובת קדימה גמורה שאינו תדיר גמור. ומדאתינן לה

 בהחילוק בין טו"ת לחנוכה ור"ח כבפנים.  
זבחים צא, א. רמב"ם תו"מ ט, ג. ובפיה"מ אבות ב, א  –וכמו בשחט שאינו תדיר קודם  224

א רק שאין מעבירין אפי' לעשות מצוה חמורה. אבל י"ל דתדיר שאני שקודמת מצ"ע ול
וראה  אל א.מחמת חומרתה. וראה דברי מלכיאל א, י. נחלת בנימין טו. יז ויח. נחלה לישר

 שבה" שבהע' הקודמת. וראה בארוכה "תדיר קודם" סי"א. 
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, קדימת תדיר –וי"ל הביאור בזה, בהקדם החילוק בין ב' קדימות אלו 
 וקדימת תפילין של יד.

ובהקדמה, שבגמ' מנחות )לו, א( למדו שמניח ש"י תחילה מסדר  
לטוטפות, כל  225הכתובים. ושוב הקשו מנלן שחולץ ש"ר תחילה. והביאו קרא דוהיו

שלמסקנא לאחרי הילפותא דכ"ז שבין  ,226זמן שבין עיניך יהיו שתים. ונת' בכ"מ
עיניך  שוב א"צ ללמוד מסדר הכתובים. ואדרבה, יש מקום לומר שלמסקנא, מסדר 
הכתובים לחוד אי אפשר למילף, שאי"ז יתור בכתוב, ואין הכרח דאתא לאשמועינן 

 .227שצ"ל על הסדר דוקא
ר ואכן, בנמוק"י כשהביא דין זה דאמעהמ"צ בשייכות לתפילין של יד וש"

הביא רק הלימוד דוהיו ל' רבים  שכ"ז שבין עיניך יהיו שתים. אבל בתוס' יומא שם 
. 228הביאו מסדר הכתובים, וקשרתם והדר והיו לטוטפות. וכ"ה בשו"ע אדה"ז כאן

 )משא"כ בדין חליצת התפילין )כח, ג( הביא ילפותא דכ"ז שבין עיניך(.

י לימודים מביא דברי כ"ק אד"ש בלקו"ש, שמבאר החילוק בין שנ
 אלו

וי"ל עפמשנ"ת בלקו"ש )יט ואתחנן( שבאמת ישנם שינויים בדין זה בין 
הש"ס מכילתא וספרי. ונת' שם שיש כמה אופנים לבאר גדר דין זה. ומהם, האם זהו 

( דין 2( גדר בשלימות תפילין של ראש, ששלימות מצותה רק כשיש גם ש"י, או  1
תפילין, וכל' המכילתא )בא יג, ט( "מצות בהגברא בסדר ההנחה ובאופן קיום מצות 

 . 229תפילין וכו' נותן ש"י תחילה"
ן וכמה נפק"מ בדבר, ומהם: כשהניח ש"ר תחילה, שמצד שלימות התפילי

דין משל ראש אין מקום לחלוץ הש"ר ורק שצריך כעת להוסיף ולהניח הש"י. אבל 
 סדר מצותה, הרי לא הניח כסדרה וצריך לחלוץ הש"ר.

( בל' הנמוק"י, שהביא כמ"פ שגדר 19כ"ק אד"ש )בהערה  ומדייק שם
וגם  המצוה הוא שתפילין ש"ר יהיו אחרונים, ולא כל' הרגיל שצ"ל ש"י תחילה,

ימות א שלהביא ילפותא ד"כ"ז שבין עיניך יהיו שתים" דוקא, דס"ל שעיקר הענין הו
 בתפילין של ראש.

 לפ"ז מסביר סברת מחלקותם של הנימוק"י והתוס'

_____________ 
. וכבר שקו"ט בדעת 219כ"ה ברש"י שם, וראה לקו"ש ח'ט ע' ט"ז הע'  –רבים  ל' 225

 "מ. ראה ס' מן המעין י. וראה לכבודו של מלך )תו"ת ק"ג( ג. ואכ –אדה"ז כח, ג 
 מעדני יו"ט עהרא"ש תפילין. ועוד.   226
 ראה גם תורי"ד יומא לג,ב די"ל קרא לאו אסידרא קפיד.  227
 וילע"ע.  אבל בט"ז הביא תרוויהו. 228
בפרטיות, מבאר שם שיש ג' אופנים: דין בתפילין של ראש; דין בהגברא, בסדר הנחתן;   229

 אכ"מ. ין. ודין במצות תפילין. ועיי"ש הנפק"מ בפרטיות. ובפנים כאן נז' רק בכללות הענ
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בתפילין של ראש מובן למה ס"ל  שאסור  230"ז י"ל, דלנמוק"י שזהו רק שלימותועפ
, ומניח ש"ר, כיון שבאמת אין דין קדימה לש"י מצ"ע, ועיקר 231לו להעביר עהמ"צ

דינו רק שלימות התפילין של ראש, וממילא חייב לקיים המצוה שפגע תחילה שיש 
 . 232לזה דין קדימה

, ולא 233ם ש"י", וזהו סדר מצות תפיליןאבל לתוס' "כך ציותה תורה שיקדי
שסדר המצוה  234שייך לומר שיקדים ש"ר מדין אמעהמ"צ, דשאני הכא דגלי לן קרא

 .235צ"ל באופן מסויים

 עפ"ז מבאר החילוק בין דין זה לדין טלית

_____________ 
ולהעיר גם בל' הנמוק"י שם, שמניח תפילין של ראש תחילה אף ש"אינו הגון". וכ"כ  230

א חיוב ש, וללהניח ש"ר אחרונה". ואולי כיון שזהו רק שלימות בתפילין של רא שם, ש"ראוי
 מצ"ע. 

"ר ות השומסברא לכאו' אפ"ל להיפך, דכיון שהנחת תפילין של יד תחילה היא מחמת שלימ
 אי"ב אי"ז העברה עהמ"צ, דאדרבה קדימת ש"י היא בשביל הש"ר. ובסגנון אחר, דכה"ג

נמוק"י (. אבל הדברים מוכרחים כבפנים, שהרי ל222הע' משום ביזוי מצוה )ראה להלן 
קדים יב להמוכרח בלשונו שה"ז דין בתפילין של ראש )וכמשנ"ת בלקו"ש(, ולאידך ס"ל שחי

ז שעי" ש"ר מדין אמעהמ"צ. ועכצ"ל, שכיון שסו"ס הן ב' מצות, אסור לעבור עהמ"צ אף
י ף שע"דים תפילין לטלית אנגרמת שלימות במצוה שפגע תחילה. וע"ד טו"ת, שלכו"ע מק

א סק"ב מצות תפילין גופא נעשית באופן ד"מצוה מן המובחר", כל' המג" –קדימת טלית 
 (. 200 לן הע'ראה לה –ואדה"ז ס"ד. )אלא שאי"ז הידור בגוף המצוה מצ"ע, כ"א ענין חיצוני 

וכמו שהוא לרש"י שטעם קדימת ש"י משום אמעהמ"צ גופא, שפשוט שבפגע בש"ר  231
 בזה. ילה מניחו תחילה. אלא, שגם ברש"י אין הכרח גמור מאי ס"ל בכה"ג. ושקו"טתח

 ואכ"מ. 
 וראה עד"ז קובץ העו"ב ג' תמוז תשע"ז.  232
אלא שבלקו"ש שם, דלהש"ס אי"ז מחמת גדר "מצות תפילין" אלא תנאי במעשה  233

פ"ז דעההנחה דהגברא. ומצד מצות תפילין נוגע רק הדין ד"יהיו שתים". ונראה שם, 
ואילך,  25בהקדים תפילין של ראש א"צ לחלוץ תפילין של יד. ונת' יותר בלקו"ש לט ע' 

 שלאחרי ההנחה התפילין של יד הוא רק פרט בתפילין של ראש, עייש"ב. 
 ומ"מ, עדיין י"ל כבפנים, שמצד חיוב הגברא אין לו להעביר עהמ"צ. וק"ל.  

צ' להקדים ש"ר לש"י שמקודש הימנו, וי"ל יתירה מזו, שבאמת מצד דיני קדימה,  234
שאין  (. ועכצ"ל, דגלי לן קרא,23וגזה"כ היא להקדים ש"י לש"ר )ראה לקו"ש לט ע' 
 משגיחין על דיני קדימה. והה"נ בקדימה מצד אמעהמ"צ.

תוס'  ראה –ולהעיר, מהפכו: שאף היכא דל"ש אמעהמ"צ מצ"ע, היכא דגלי לן קרא שאני 
 זבחים נא, א. 

ט  -למש"כ בהגהות עפרא דארעא לארעא דרבנן, ובשו"ת דברי מלכיאל א, חויומתק  235
יש  בלא"השובגזע ישי יז )וראה טו"א מגילה ו, ב(, שמה"ט גילתה תורה שש"י תחילה, אף 

אש להקדים ש"י משום אמעהמ"צ שפוגע ביד תחילה, לגלות שגם כשפגע בתפילין של ר
 דמצוה זו גופא.  מניח ש"י תחילה. וה"ט כבפנים שכאן ה"ז הסדר
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ולא בשייכות למצוה מסויימת גופא, ולא  236ושאני מדין תדיר שהוא דין קדימה כללי
דין קדימה דאמעהמ"צ. אבל קדימת ש"י אי"ז דין קדימה אלים דין קדימה דתדיר מ

 . 237לחוד, כ"א "כך מצותו"

 מיישב עפ"ז בלשון הלבוש

ועפ"ז י"ל שזה כוונת הלבוש שקדימת ש"י מפורשת בתורה משא"כ 
דר"ל, שמפורש בתורה במצות תפילין גופא, ומובן שאאפ"ל לבטל  –קדימת תדיר 

(, מחמת טעם חיצוני 238שהוא מגוף המצוהסדר מצות תפילין )ובסגנון אחר: תנאי 
שאינה מגדרי גוף המצוה, דין דאמעהמ"צ, משא"כ בתדיר )שהכלל של אמעהמ"צ 

 .239עדיפא מיניה כיון(, שאינה מפורשת בענין זה גופא )בטו"ת(, ומכללא ילפינן לה

_____________ 
ראה בעניננו, לגבי תפילין של יד וש"ר, יעיר אוזן להחיד"א עין זוכר מערכת א אות יז.  236

. סדרה מכתב לחזקיהו יומא לג, ב. ועד"ז בטהרת הקודש זבחים צא, א )במצוה אחת שכך
 ותפילין של יד וש"ר כעין מצוה אחת(. 

הנחתן כדאמר בפסוק". ויל"פ כן כל' התוס' במנחות לו, א. וכן ברא"ש שם "סדר   237
חת דר הנבכוונת שו"ת הרא"ש ג, ד: דמשום אמעהמ"צ אין לשנות סדר המקרא. וי"ג שם: ס

ע ישי אה גזתפילין האמור בתורה. ועד"ז שם ג, א: מוטב שיעבור ממה שישנה ס' הפסוק. ור
 טו. 

 קיוםבדין  ולהעיר של' אדה"ז "קדימת תפילין של יד", ומשמע שזהו מדיני קדימה ולא
   המצוה )ראה קובץ כינוס תורה ג(. אבל דין קדימה זו עדיפא שזהו בתורה כאן.

ו, לשונ כן להעיר שברמב"ם בי' באו"א "שאסור ללבוש תפילין של ראש תחילה", ומשמעות
או"א, שאפ"ל לבאר ב 13דהיינו דין שלילי ולא דין של קדימה, ואכן, ראה בלקו"ש שם בהע' 

 שלילי או חיובי.  דין -ב' אופנים 
 *. 22, והע' 18ראה גם לקו"ש שם הע'  238

 ובכללות הענין ילה"ע בדרך דוגמא: שבדין אמעהמ"צ בשייכות למצוה מן המובחר
, דז כה, ראה אדה" –]כבקידוש לבנה במוצ"ש[ מצינו סתירות איזה עדיף. ובעניננו גופא 

מן  מצוה ימו לתפילין לעשותשיניח תפילין תחילה ואין לו להמתין עד שימצא טלית להקד
פא ממתין. ובכ"מ שרק כשההידור היא באותה מצוה גו 76המובחר. ונת' בזה בלקו"ש יט ע' 

 "צ.ר עהמוהה"נ בעניננו, שרק בדין קדימה שמגוף המצוה כקדימת ש"י לש"ר, מותר להעבי
תנאי מזהו וי"ל באו"א קצת, שכשעוסק בתיקון המצוה אי"ז בגדר העברה. והה"נ בעניננו ש

ה אלא דמשמע שי"ב גדר העבר 222המצוה, אף שב' מצות שונות הן. אבל ראה להלן הע' 
 שאין משגיחין בזה. 

. אשראל וי"ל יתירה מזו, דתליא אם דין אמעהמ"צ הוא משום ביזוי מצוה )ראה נחלה לי
 "את )מגהמצו דברי מלכיאל א, טז, כט. בני דוד תפילין ד, ח. ועוד(, או שלא יהא פנוי מן

כ"כ אל שם שדל"ש שיהא גדר ביזוי, כיון שכך הוא סדר המצוה )ראה דברי מלכי –קמז, יא( 
ית בפשטות(, משא"כ בטו"ת שהקדימה הו"ע חיצוני, מחמת דין תדיר, ואין הנחת טל

ת מוסיפה בשלימות התפילין. אבל להטעם שלא יהא פנוי מן המצות, הרי סו"ס בשע
. ן בפניםראה לקמ –]וי"ל דה"ט שהוא רק "כמו מעביר" העברת תפילין של ראש לבו פנוי. 

 .   פנים[אלא, שבשו"ע אדה"ז מצינו גם בנוגע לטו"ת הל' "כמעביר". ועכצ"ל, כדלקמן ב
 ויל"פ כן גם בכוונת הב"י והט"ז, שזהו אסמכתא. 239
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 מיישב עפ"ז בלשון אדה"ז
ר תדיוכן יש לפרש בלשון אדה"ז כאן שכתב שש"י הוא מן התורה, שאף ש

, ן כלליעני ג"כ הוא מה"ת, אבל אינו דומה כי תדיר אינו מפורש פה בגוף המצווה ורק
 משא"כ קדימת ש"י מפורש בגוף המצווה. 

 מדייק ברי"ו ובלשון אדה"ז
ויומתק יותר, דבאמת י"ל שאי"ז מעהמ"צ ממש, דהנה, ברדב"ז שם מצינו 

הרי זה "כמו מעביר  שהביא בשם רבינו ירוחם שאם פגע תחילה בש"ר ומניח ש"י
. וכן אפשר לדייק קצת בל' אדה"ז )וידוע גודל הדיוק בלשונו הזהב(, 240עהמ"צ"

, כתב שאינו "כמעביר עהמ"צ", בכ' 241שבאופנים שאין חשש משום העברה עהמ"צ
 הדמיון.

_____________ 
והנה, ברדב"ז שם הבי' שכיון שמחוייב להניח תפילין של יד תחילה עדיין לא הגיע זמן  240
יני שאר דבילין של ראש. )וראה שו"ת אבנ"ז או"ח שעט, ח(. ועצ"ב, שהרי כן אפ"ל גם תפ

היינו ני. וקדימות כתדיר. וי"ל כבפנים, שבמקום שציותה תורה כאן גופא לעשות באו"א שא
כה,  בוריםגשמצד דין קדימה גרידא כבטו"ת אאפ"ל דאכתי לא חל חיובו. ולכאו' ז"כ המגן 

 ג.  
"מצות משמע שד' הרדב"ז עולים יפה להסברא שזהו דין ב 22שם בהע'  ולהעיר שבלקו"ש

 תפילין". וא"ש כבפנים. 
ובאמת יש לחקור, אם מצד חיוב קדימת תפילין של יד אי"ז בגדר העברה עהמ"צ 

ז אדה" )וכמשמעות ד' הרדב"ז(, או שדין העברה עהמ"צ נדחה מחמת חובת הקדימה. ובל'
 ם בל'גה בזה" מוכח שבאמת יש כאן משום העברה. וכ"מ ש"אין משגיחין על העברת המצו

די ב יל עבהרמב"ם ושאר הראשונים )וראה גזע ישי טז משה"ק עד"ז בד' הרדב"ז. וראה ישכ
 ו בשםאו"ח ה, א, טו. ובגזע ישי שם בי' באו"א בל' "כמו מעביר", שאאפ"ל לקרוא ל

 רק "כמורה, ושאי"ז העברה גמו "מעביר עהמ"צ", כיון שמדינא עליו "להעביר"(. ועדיין י"ל
 .. ואכ"מ55הערה  73מעביר", כיון דאכתי לא חל חיובו. וראה גם לקו"ש יט ע' 

יין בו עדוי"ל, שבל' אדה"ז שנקט כי האי לישנא גם בטו"ת )שק"ק לומר בזה דלא חל חיו
 . בפניםככבש"ר, וגם אאפ"ל כפי' הגזע ישי דהרי אסור לו להעביר(, מסתבר יותר לפרש 

 –מורה גומקום אתנו לומר, בדעת אדה"ז דלא נקט כי האי לישנא רק בטלית שאי"ז מצוה 
לישנא  . ולפ"ז בתפילין ה"ז העברה ממש. אבל בהיות ומצינו כי האי17ראה לעיל הע' 

ז ל"כ אדה" בראשונים כמלאכים, בל' רי"ו, גם בתפילין )אף שבשאר הראשונים ל"כ כן, וגם
 כבפנים.כן בתפילין(, י"ל ולבאר 

ע"ד לה, וגם י"ל, שאי"ז העברה גמורה כיון שעדיין אינו מתעסק במצוה ורק פגע בה תחי
בל בכ"מ א. 206כשהמצוה אינה מזומנת לידו. ולהעיר גם מל' הרמב"ם בפיה"מ דלעיל הע' 

 התחילבבש"ס וראשונים )ולא רק בעניננו( נקטו דין ול' אמעהמ"צ בפגע בה ולא )רק( 
 להתעסק תחילה. 

)בהקדים והוציא תפילין לפני טלית והתפילין מכוסים( ובס"ו )להמנהג  ראה שם ס"ג 241
 ביתם,לצאת כל הדעות אם תפלין קודמין או טלית, ללבוש ט"ק בביתם, ואח"כ תפלין ב

 נ(. ביהכ"ובביהכ"נ מתעטף בט"ג, שאפי' אם הט"ג נמצא אצלו בביתו מותר ללובשו אח"כ ב
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 מבאר יותר למה אין זה מעהמ"צ ממש
ויש לבאר, ע"ד שנת"ל שיש חילוקי מדרגות בחובת תדיר, תדיר גמור 

, שחומר הדין של אמעהמ"צ 242עד"ז יש אופנים שונים בדין מעהמ"צ –ותדיר שא"ג 
,שאסור לו להעביר ממצוה למצוה, משא"כ 243שייך רק כששני המצות שקולים כא'

ואינו ממש, ומ"מ  244כשיש חילוק בחשיבות המצוה ה"ז רק "כמו מעביר עהמ"צ"
צ" דוחה חובת קדימת אסור להעביר. ועפ"ז מובן שאין גדר זה ד"כמו מעביר עהמ"

 תפילין של יד שהיא חובה גמורה שנתפרשה בפסוק במצוה זו גופא. 
 

 

 

 מטעמת א"צ ברכה עד רביעית
  

ברוין שי'שמואל  הת'  
 תלמיד בישיבה

איתא במס' ברכות )יד,א( "בעי אשיאן תנא ר' אמי מר' אמי השרוי 
 או ,ה ושתיהם אומרים שקבל עליו אכילבתענית מהו שיטעום אכילה שתיה" הא

ועם י שטראי' לדבריו מברייתא שמ ם". והגמ' מביאהנאה ו"א"ל טעים ואין בכך כלו
.. מה .כינו טעון ברכה והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום. וממשיך הגמ' "עד א

 "טעמי עד שיעור רביעתא".)ובפשטות הגמ' דנא בשיעור טעימא לתענית.(

א חשיבה הנאה מן הטעימה וגם אין ז"ל "כגון שחוזר ופולטו דל 245ור"ח פי'
מוסיף בדבריו "אבל בולע לא ... ומשום הכי הפולט אינו צריך  246צריך ברכה" והתוס'

 ברכה שאינו נהנה. דהינו שמפרש הגמ' גם לענין ברכה, ורק כשחוזר ופולט המאכל.

_____________ 
בא ד"ז שאמעהמ"צ בשם ר"ל, ולפעמים בסתמא. וגם ומרומז גם בגמ' שלפעמים מו 242

 )ואכ"מ(. 190בתוס' מחלק בין אופנים שונים בהעברה עהמ"צ, כנ"ל הע' 
דוק היטב בתו"י יומא לג, א. וראה טו"א מגילה ו, ב. שו"ת חכ"צ קו. נשמ"א סח. ועוד.  243

 ואכ"מ. 
עדיף דכתיב בי' לפני ומעין דוגמא, שמעהמ"צ ואינו מטיב ה' נרות המזרחיים, דמערבי  244
קום ראה רש]מ[ה"מ ע' לח. אמנם, התם אי"ז העברה ממצוה למצוה כ"א לקבוע מ –ה' 

 דקיל משאר העברה. אבל נקודת הסברא שייכת גם להנת' בפנים. 
 )ד"ה והשרוי בתענית וכו'( ו 245
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 והרא"ש שם מביא דברי ר"ח, ופוסק שרק לענין תענית יותר מרביעית
 כה לא, כיון שאינו נהנהה בתוך מעיו. חשוב הנאה אבל לבר

 והנה הרמב"ם בהלכות תענית )פ"א הי"ד( כתב "והוא שלא יבלע אלא 
 מטעמת אינו צריך ברכה".ובהלכות ברכות )פ"א ה"ב( כתב רק  טועם ופולט.

כתב וז"ל וכתב הרא"ש ... וכן נראה שהוא דעת רבינו  247והכסף משנה שם
ת והוא שלא יבלע אלא טועם ופולט ולגבי דגבי תענית כתב בפ"ק מהלכות תעני

ברכה כאן סתם דבריו נראה שאפי' בולע נמי אינה צריכה ברכה. עכ"ל. פירוש שמזה 
 . 248שהרמב"ם בתענית כתב בפולט  וכאן סתם דבריו משמע שבולע נמי א"צ ברכה

זר שתי שיטות לדיעה א' )דעת ר"ח כפי הרא"ש( רק בחולסיקום יש כאן 
לע ' בבואבל בולע צריך. ולדעה ב' )דעת הרמב"ם כפי הכ"מ( אפיופולט א"צ לברך, 

 א"צ לברך.

, ולכאורה 249ובטו"ר )סימן ר"י ה"ב( כתב "מטעמת א"צ לברך עד רביעית
)דהיינו שג"כ לומד מסתימת לשון הרמב"ם  250משמע אפי' בולע וכן כתב הרמב"ם

כל שהוא כאן(. אבל ר"ח פירש דוקא בטועם ופולט, אבל אם הוא בולע אפי' ב
 לברך אפי' על הרבה". 251מצריךלברך. ומיהוא כשהוא פולט א"צ

                                                                                                                            
 )ד"ה טועם ואין בכך כלום( 246

תב כת שם בדברי חמודות בברכווכן משמע מהרי"ף בפ"ק תענית דף יב הובא בבית יוסף. ו 
 מהרי"ף כן, ועי' ברשב"ץ 247דאין משמעות 

וכאן פי' שהרמב"ם סובר כהרא"ש שבפולט יותר מרביעית נמי א"צ ברכה. אבל במחבר  248
 229ובב"י משמע להיפך ועי' לקמן הערה

ולכאורה למה דוקא כאן השיעור לאכילה הוא רביעית ולא כזית. ועי' בחות יאיר וביד  249
ל ש"י ען, שרק לשתיה השיעור הוא רביעית, אבל לאכילה זה כזית. וקשה כי הרי ראהרו

 שיעור"את התבשיל לדעת אם צריך מלח או תבלין, היינו שה-הגמ' שם פי' מהו שיטעום
זית. כהואיל ואם יקרוש יעמוד על  –הוא לאכילה. ובפמ"ג )א"א סק"ו ( כתב רביעית 

 )וצ"ע(.
   

זו )דעת הרמב"ם( י"א שכשחור ופולט אפי' יותר מרביעית ונחלקו האחרונים בדעה  250
ט"ו רה סקמותר, וכן כתב בכסף משנה הנ"ל, וכן בפמ"ג )במשבצות זהב סק"ד( ובמשנה ברו

וא היעית ובהגר"א.]ולפי דעה זו הלשון "אפילו" אינו מדויק, דזה משמע שהשיעור של רב
ן כתב ר, וכזו יותר מרביעית אסו אפי' אם בולע. ועי' בעולת תמיד סק"ה[ וי"א שלפי דעה

 הלבוש )ורבינו מנוח(,ולכאו' משמע מהמחבר וכן משמע מהעטרת זקנים, ועוד.
   

ובעולת תמיד )גם הובא באליה רבא שם( כתב שאינו רשאי לברך, וכן כתב המשנה ברורה  251
 סקי"ד.
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והב"י שם מביא מספר אוהל מועד )שער הברכות דרך א' נתיב ד'( 
רביעית, אבל בזה השיעור  רכה ברכה ... אלא אם הי' שם כשיעו"מטעמת אינה צרי

ות ך טועם" והביא ג"כ השתי שיטיהואיל והח ,252מברכת אע"פ שאינה בולעת כלום
 ופסק כהרמב"ם והרי"ף.

פי'  סק " ספק ברכות להקל.ביא הב' שיטות ולא פסק, והרמ"א פובמחבר ה
 יעיתשהולכים בתר שתי השיטות ובבולע א"צ לברך וכשהוא פולט אפי' ביותר מרב

 הלבוש(  פסקא"צ לברך. )וכן 

והמג"א חולק על הב"י והרמ"א וז"ל "ול"נ דאין כאן ספק דלא מצינו שום 
נ"ל לברך אם בולע אפי'  בהדיא דבולע פטור )מברכה( ... לכןשכתב  253פוסק
. פי' שמכיון ש"שיטת הרמב"ם" הוא מזה דהרמב"ם סתם בברכות, ולא כתב 254מעט"

 בהדיא, המג"א אומר שלהרמב"ם אם בולע צריך לברך דלא כמו הב"י והרמ"א.

ינה והנה בסדר ברכת הנהנין ) פרק ח' הלכה י"א( כותב רבינו וז"ל: "וא
כגון הטועם את התבשיל לידע  ,חשובה הנאה אלא הנאת מעיו ולא הנאת החיך לבדו

... וחוזר ופולט אינו צריך לברך אע"פ שנהנה בטעמו 255אם הוא צריך מלח ותבלין
ואפי' טעם הרבה עד כדי רביעית ולא עד בכלל". היינו שרבינו פסק שרק  אם הוא 

הלכה זה הוא מהאוהל מועד )שהובא  רק עד רביעית. ולכאורהחוזר ופולט ואפ"ה 
כרבינו עד ולא עד בכלל(  -עית )ילעיל( שאע"פ שאינו בולע אם זה כשיעור רב

מברך. שזה לא כשיטת הרא"ש בר"ח, ואפי' המג"א שחולק על הרמ"א זהו רק בנוגע 
 לבולע, ולא כתב בנוגע לשיעור רביעית בפולט. 

לא כמו שמביא הב"י שוהנה כשרואים בספר אוהל מועד  בפנים הובא 
עם בשמו, ולא כתב שום טעם ד"הואיל והחך טועם"ורק כתב וז"ל "ונלענ"ד שהט

צינו זו ג"כ מ שלא יבלע מעט. ]וסברא ""אאמשום שכל הנותן לפניו כשיעור הזה 
בהרשב"א )שו"ת ח"א סימן רס"ז( ובשינוי קצת: "ומה שלא התירו אלא עד 

לאים שמא מתוך שלוגמיו מ חוששיןיעית רביעתא... שאילו יכניס לפיו יותר מרב
 יבלע ממנו" וראה לקמן.[

_____________ 
 וכעין זה כתב הרשב"א ראה לקמן בפנים. 252
ה פסקי הרי"ד וחידושי הרא"ה, שכתבו שמטעמת גם ויש שאמרו שלכאור' המג"א לא רא 253

 כשבולע א"צ לברך.
וכמה מהאחרונים הקשו עליו מהמדרש אגודת שמואל ראה באליה רבה סק"ג, ובמאמר   254

 מרדכי סק"יג,ובמגן הגבורים אלף המגן סק"יג ועוד. אבל רבינו נקט כמותו. 
 )רש"י שם(. 255
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ד ]והרבה רצו לפרש שטעם רבינו הוא כמו שמביא הב"י בשם האוהל מוע
ותב ש"הואיל והחך טועם . אבל נלענ"ד שזה לא טעם טעם רבינו, דהרי רבינו כ

א ול הטעם, וז"ל "ואינו חשובה הנאה אלא הנאת מעיו, אינובתחילת הסעיף שזה 
 ".[הנאת החיך

ומצינו עוד טעם בכסף משנה שם )לבולע( "דכתיב "ואכלת ושבעת 
לה וברכת" שיהא לו כוונת האכילה משמע ורביעית אע"פ שהיא מטעמת כונת אכי

אוהל  בשם( הב"י 1יש לה". דהיינו שיש בכללות ג' טעמים למה רביעית צ' ברכה: 
שמא  חיישינן"א שלא יבלע  )(אהל מועד )והרשב"א( א2מועד "הואיל והחך טועם. 

וא ה( הכסף משנה כוונת האכילה יש לה. ולכאורה מקור וסברת רבינו 3יבלע(. 
 מהאוהל מועד. וצריך להבין למה נקט כהאוהל מועד ולא כהרא"ש והרמ"א? 

ף( המג"א כתב שאין לומר שהרמב"ם )והרי" ,ובהקדם לבאר זהואולי יש 
ימת בו זאת בהדיא ולומדים זאת רק מסתאומרים שבולע א"צ לברך, כיון שלא כת

לא  לשון הרמב"ם, אם מסתימתלשון הרמב"ם )בברכות(, ולשיטתו א"א ללמוד רק 
 כתב זאת בהדיא. )והמג"א לא חולק עליהם בנוגע לפולט יותר מרביעית(.

)שלא ללמוד מסתימה( ואם זה  256וי"ל שרבינו נקט סברה זו של המג"א
מועד. והביאור בזה: ר"ח כתב שכשהגמ' אומרת  כהוהל פסקהוא חולק על הרא"ש ו

טעימא הפירוש הוא שחוזר ופולט המאכל, ומכיון שלא חשיב הנאה מן הטעימא 
)כיון שפולט( לכן מותר בתענית עד רביעית  וגם א"צ לברך. ולא כתב בהדיא שיותר 

, אבל בברכה בכל תענית. והרא"ש למד מזאת שזה רק לענין לברךמרביעית א"צ 
אבל רבינו סובר שא"א ללמוד  257שפולט, א"צ לברך )אפי' ביותר מרביעית(.מקרה 

מסתימה )כהמג"א( ולכן כשר"ח  אומר )על הגמ' שאומרת עד רביעתא שפירושו( 
ת לא יהא צריך לברך. ]וזה לא ללמוד שיותר מרביעי א"א" ,רק כשחוזר ופולט

שהוא צריך לברך,  לכן כשבולע אפי' בכל ות לשון הגמ' שאומרת עד רביעית.[כפשט
 וכן צריך לברך כשפולט יותר מרביעית. 

ואפי' שרק בולע אסור בלי ברכה, ]וי"ל דהטעם בכל זה הוא כהואהל מועד 
כל מה שיביא )או אפשר יביא( אותו לבלוע צריך ברכה  -בכל שהוא, וממילא 

 בתחלתה. ולכן כשפולט יותר מרביעית  א"א שלא יבלע. )כהוהל מועד, או חיישינן

_____________ 
"ם. אבל יש להבין למה נקט כהאוהל מועד , אבל כ"ז בדעת הרמב229וראה לקמן הערה  256

 ולא כהרא"ש )בר"ח( 
ולכאורה הטעם של הרא"ש הוא כי ר"ח נתן טעם שלא חשיב הנאה מן הטעימא, וא"כ גם  257

( אה שםכשפולט יותר מרביעית אינו חשוב הנאה. או שר"ח מפרש בעיקר לענין תענית )ר
נית ג להביא ראי' לענין תעוברכה היא רק דרך אגב. )כהגמ' שהביא ענין ברכה דא"
 מהברייתא. וראה דברי חמודות שלא רצה לפרש כן בהרי"ף(  
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( וגם לפי זה נמצא, שבאמת אין שתי שיטות בכלל והרב"ם 258שמא יבלע כהרשב"א
 ור"ח הם באמת אומרים אותו דבר.[      

 

 פסיקת צדקה בשבת
 

הכהן הענדל שי'יוסף  הת'  
 תלמיד בישיבה

, וז"ל "וכן מותר לפסוק צדקה לעניים שדבור של 259כתב אדה"ז בשולחנו
בב' הסעיפים שלפנ"ז, בנוגע לצרכי ציבור מצווה הוא וכו'". והטעם לכך מבאר 

ומצוה, וז"ל "מותר לפקח על עסקי הרבים בשבת... ואין בזה ממצוא חפצך ודבר 
 דבר... אבל כל דבר האסור משום שבות גמור לא התירו".

 בורךובתחילת סימן ש"ז כותב, וז"ל "ודבר דבר דרשו חכמים שלא יהא די
 הוא ר מצוה פלונית אעשה למחר אסור אםשל שבת כדיבורך של חול... ואפי' לאמ

 מצוה שאסור לעשותה בשבת ולא אמרו שחפצי שמים מותר לדבר בהם בשבת אלא
 ".אבל כאן אין אמירתו מועלת כלוםכשיש צורך למצוה בדיבור זה 

ה ובהשקפה ראשונה נראים ב' הלכות אלו כסותרים זל"ז. שהרי בראשונ
 שה מעשה בשבת, ויכול לעשות אותהכותב שמותר לפסוק צדקה אפי' שאינו עו

 פעולה למחרתו ביום ראשון; ובשני' כותב שאסור, אא"כ מועלת למצוה?

 וא"ז שאלה כלל למעיין, שהרי כשכתב בסימן ש"ו שמותר לדבר בנוגע
ת שעושה א –לצדקה, לשונו הוא "כשמחייב עצמו שיתן", וא"כ, אמירתו מועלת 

אינו ש –שלכמה ענינים כספו כבר משעובד עצמו מחויב ומשועבד לעני, ואולי י"ל 
 יכול להלוות וכדומה, וא"כ אין כאן סתירה ח"ו בדברי הרב. 

_____________ 
ואפשר ש)להרשב"א( זה ג"כ כהטעם דהכסף משנה שכוונת אכילה יש לה. שהרי  258

ששמא יבלע מתוך שלוגמיו מלאים, ולא כהאוהל מועד שאומר  חששלהשב"א זה רק 
ע"פ  ק ברכות להקל? ואיך יכול לברךשא"א שלא יבלע )בשיעור הזה(, אבל לכאורה ספ

ך יך לברוממילא צר –חשש? לכן נראה שלהרשב"א הטעם הוא  גם כי "כוונת אכילה יש לה" 
 אפי' ע"פ חשש.

 הלכות שבת סימן ש"ו סעיף י"ד 259
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 ולא באתי אלא להעיר.

ת תגלווהעיקר שנזכה ליום שכולו טוב ומנוחה לחיי עולמים תיכף ומיד בה
 נאו, אמן! מלכנו משיחנו ממש

 

 אחיזת הפרי בסכין
 

סערעבריאנסקי שי'יהושע שנ"ז  הת'  
 תלמיד בישיבה

, "כל דבר שמברך 261בהלכות ברכות הפירות 260כותב כ"ק אדמו"ר הזקן
עליו לאכלו או להריח בו או לעשות בו מצוה צריך לאחוז בימינו כשהוא מברך. ויש 
מי שאומר שעל דרך הקבלה אין לחתוב הפרי שמברך עליו בסכין ולאחוז הסכין 

ה תוצאות חיים והסכין הוא כחו של בימינו, כי הם ב' הפכים בנושא אחד שהימין ממנ
 עשו המקצר חיים כמו שנתבאר בסימן ק''פ".

מבאר "נוהגים לכסות הסכין בשעת ברכת המזון כי  262ושם בסי' ק"פ
"לא תניף עליהם ברזל" לפי שהברזל מקצר  263השלחן דומה למזבח ובמזבח נאמר

על המאריך,  ימיו של אדם והמזבח מאריך ימיו של האדם ואינו בדין שיונף המקצר
 וגם השולחן מאריך ימיו של אדם ומכפר עונותיו בהכנסת אורחים...".

 -שעדיף לא לעשות כן  -]היינו, שבנוגע לאחיזה בסכין בעת הברכה 
 ם.[סיבתו היא מצד הקשר בין השלחן למזבח, שענינו הוא להאריך ימיו של האד

 ויש לקשר זה עם שיחת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א דפרשת ויחי
)שמדבר שם אודות ענין הברזל ושלילתו בבנין המשכן ובית ראשון  264ה'תשנ"ב

ושני, משא"כ לע"ל(, וז"ל ""ברזל אין כתיב . . במשכן ובמקדש . . שהחריב 
קאי על בית ראשון ובית שני שנחרבו ע"י ברזל; משא"כ מקדש דלעתיד,  -ביהמ"ק'' 

ין של ברזל דלעו"ז, כיון לא שייך בו חשש מענ -בית נצחי שלא שייך בו חורבן 

_____________ 
 שו"ע אדמור הזקן או"ח סימן ר"ו, ח  260
 דין זה נמצא גם בברכות הנהנין פ"ט ה"ד )בלי הטעם(. 261
 ס"ו 262
 כ"ז, ה.דברים  263
 235סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע'  264
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שלעתיד לבוא תתבטל מציאות הברזל דלעו"ז, ובמילא יכול וצריך להיות בנינו גם 
ביהמ"ק לברזל שהחריב הברזל  דהפיכתבברזל, כדי להדגיש את העילוי והשלימות 

 דביהמ"ק.". מהבניןשנעשה חלק 

 שם )על המילים ''מציאות הברזל דלעו"ז"(, כותב "שאז לא 96ובהערה  
"וכתתו חרבותם וגו'"  265תהי' מציאות הברזל שמקצר ימיו של אדם, ח"ו, כמ"ש

שיתבטל הענין דהיפך החיים. וראה תנחומא מ"פ יתרו "בעוה"ז ע"י  –ויתירה מזה 
צח ומחה ה' דמעה מעל השנים מתקצרות, אבל לעתיד לבוא בלע המות לנ 266יצה"ר

 כל פנים''.

א ענין הברזל לא יהי' קשור עם ועפ"ז אולי יש לומר, דהיות שלעתיד לבו
  .267קיצור ימיו של אדם, תהי' מותר לנטול פרי ע"י סכין

 

  

_____________ 
 ישעי' ב, ד 265
, וז"ל "..ונהגו במקומות הרבה שלא לכסותו 1הע'  ויש לקשר זה עם מ"ש בשו"ע שם 266

 ין שטןאובשבת ויום טוב  כחו של עשובשבת ויום טוב כי בחול מכסין אותו מפני שהוא 
 ומנהגן של ישראל תורה היא"  ופגע רע

י"ז "הוא בחיים'', "יעקב אבינו לא מת'', ועד לחיים נצחיים שם "שע 139וע"פ הערה  267
הוסיף לכיון שנתבטל הברזל דלעו"ז שמקצר ימיו של אדם", יש  -כפשוטם )נשמה בגוף( 

י דיף טפש(יהי' ע –ע"ז בד"א ש)לא רק שיהי' מותר לברך באחיזת סכין, אלא יתירה מזו 
ן "ק אד"ש מה"מ בנוגע לבניע"ד מה שהובא משיחת כ –לברך באחיזת הסכין )דוקא 

 .ביהמ"ק לע"ל, שלא רק שיכול להיות מברזל, אלא עוד יותר, ש'צריך להיות'(
לא לכסותו ש, וז"ל "...ונהגו במקומות הרבה 1ואולי יש להביא ראי' לדבר ממ"ש בשו"ע שם

ן ין שטאבשבת ויום טוב כי בחול מכסין אותו מפני שהוא כחו של עשו ובשבת ויום טוב 
גע רע שטן ופרע ומנהגן של ישראל תורה היא", דמזה רואים שיש זמן שאין בו הענין דופגע 

 .המקצר חיים, וממילא לא שייך שלילת הסכין
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 האם ירדו מלאכי השרת למצרים
 

גוטבלאט שי'שד"ב  הת'  
 תלמיד בישיבה

"ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות הוי"ה  269ע"פ 268איתא במכילתא
בהמכילתא  271יינו שיש דיעה... וה270אלו צבאות מלאכי השרתמארץ מצרים":...

 שה"צבאות ה'" שיצאו "מארץ מצרים", הם המלאכי השרת. 

ולכאורה צריך ביאור, דאיתא במס' שבת )פח, ב( ואריב"ל בשעה שעלה 
משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מה לילוד אשה בינינו...אמר 

ולם תורה שאתה נותן לו הקב"ה למשה החזיר להן תשובה...אמר לפניו רבונו של ע
! אמר להן 272לי מה כתיב בה? "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם?! עכ"ל. והרי מכאן למצרים ירדתם
 ירדו למצרים, וסותרים על הדדי.  שלאמוכח 

_____________ 
 פ' י"ד ד"ה "ויהי מקץ...". 268
 שמות יב, מא. 269
 עיין הגהות וביאורי הגר"א על אתר.  270
 הובא במאמר ד"ה 'באתי לגני' ה'תש"כ. 271

  272 יתרו כ, ב.

 שונות 



 128 | קובץ לאפשא לה
 

 

ה והי' אפשר לתרץ, שעיקר טענת משה )באמרו "למצרים ירדתם?"(, הית
אם "לפרעה השתעבדתם"? ולא אם ירדו למצרים,ובזה לא סותר עם בעיקר ה

 המכילתא.

, אך עדיין צריך ביאור מדוע פרטו )השאלה "למצרים ירדתם?"( לעצמו
י עינ ולא כללו באמרו "לפרעה השתעבדתם"? ועצ"ע. ואבקש מקוראי הגליון להאיר

 בזה.

 

 

 המזלותשינוי 
שפירא שי'נתן  הת'  

 תלמיד בישיבה

ה תועלת בכל אשר תתן ומ – ""הן לי לא נתת זרע 273ברהם לה'כשטען א
מספר "ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה...",  274הפסוק לי )פרש"י(,

ומפרש רש"י "...ולפי מדרשו, אמר לו צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך 
)ויהי'  עתיד להעמיד בן, אברם אין לו בן... אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל

 לכם בן(". 

א ' ברולכאורה אינו מובן: הרי רצה הקב"ה שתהי' לאברם בן; וגם הוא ית
הי'  שאינם יכולין להוליד; ולמה –את המזלות וטבעותיהם, ובמזלת אברם ושרי 

נס  ות להםהרי הי' יכול לעש –צורך לשנות את שמם )ועי"ז גם מזלם( בכדי שיולידו 
 בלי לשנות את שמם?

בענין ההפרש שבין יצחק  275מה שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר ובפרט לפי
, ומפני זה, דוקא "ביצחק יקרא לך זרע", כי כל 276לישמעאל, שיצחק נולד באופן ניסי

הענין של יהודי הוא שאינו מוגבל בטבע ועניני העולם, אלא הוא למעלה מן הטבע... 

_____________ 
 ' טו, ג בראשית פ 273
 בראשית פ' ט"ו, ה 274
  19לקו"ש ח"א ע'  275
 שאלהואולי יש לבאר עפ"ז למה עשה לכתחלה שלא יהי' לה בן )אף שאין לשאול  276

לה  יהי' כזאת(, והוא מכיון שיצחק הי' צריך להולד באופן ניסי, לכן עשה שלכתחלה לא
 אפשרות להוליד ויהי' נצרך נס.
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עשה הכל בדרך נס לא  דוקא למה ,הרי אם ה' רצה שיצחק יהי' נולד דוקא באופן ניסי
 שישנה המזלות לגמרי(?  –)גם באופן הנתינת כח להוליד 

"שחפץ השי"ת ורצונו לקיים מנהגו של עולם  277וי"ל ע"פ מה שכתב הר"ן
, היינו, שה'טבע' והטבע יקר בעיניו ולא ישנהו אלא לצורך הכרחי"בכל מה דאפשר 

לשנות את הטבע, ולכן )כמו שבראה( חשובה מאוד לפני ה' כביכול, ולכן אינו רוצה 
 278יחפש כל מיני דרכים, רק שלא לשנות מנהגי הטבע וגדרותיו. וע"ד מארז"ל

, שדירה 279שמבואר בחסידותכמו ", דירה בתחתונים"נתאוה הקב"ה להיות לו ית' 
בתחתונים צ"ל ע"פ חוקי וגדרי הטבע כמו שבראם )ודוקא שם נתאווה שתהי' הדירה 

הרי  ,שהם למעלה מן הטבע, )כשנעשה ע"י עצמות –שלו(. ואפי' בהניסים שעושה 
הוא( רוצה לעשות כל מה שאפשר ע"פ חוקי הטבע, והיינו להלבישו בטבע. ודוקא 

והוא שנעשה ע"י עצמות  עוד יותר ניכר מעלת הנס -כשהנס מלובש בטבע  -אז 
 דוקא, שהרי רק בו יש רצון בתחתונים.

רי אינם יכולים להוליד, הוא ובנדו"ד, מכיון שע"פ המזלות )טבע( אברם וש
ז גם מזלם(, ולא לשנות את הטבע ”ית' רצה )עדיף טפי( שישתנה את שמותם )ועי

 )המזלות עצמם(, אלא אדרבה, שיהי' נס שלמעלה מן הטבע מלובש בטבע.

  

_____________ 
 ראשונהדרשות הר"ן דרוש שמיני הקדמה ה 277
 מדרש תנחומא נשא ז, א 278
 . לקו"ד ח"ד תשנג, א. ובכ"מ.80לקו"ש ח"ה ע'  279
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 בענין פלפולי חסידות
 בתור הוספה לשאר החסידות, הננו מעתיקים מספר התמים )חוברת גימ"ל, ע'

 ]קנ"ב[ ע"א( קטא בנוגע לפיפולים בדברי אלוקים חיים.

 מכתב אל מערכת שערי חסידות בקראי קובץ התמים:

בהגיעי לשערי חסידות, עמדתי משתומם )מהתחדשות שחדשו מה זה  
דת ראו על ככה ומה הגיע אליהם לפתוח שער לפלפל חסידות( הלא המעלה המיוה

פוסק בכל דבר הקשה לנו בכלל, אצלנו הוא שיש לנו החסידים אוטעריטעט ה
ר ובתורת החסידות בפרט, והוא רבן של החסידים בכל דור ודור, וכ"ק אדמו"

שליט"א בדורנו, ועוד יותר תמהתי לראות שמתפלפלים בדברי כ"ק אדמו"ר 
תי א באלשליט"א בעצמו, ולמה לא ישאלו את פיו בכל דבר הקשה ויגלה לנו כונתו, 

חפץ  עמיד האמת ואם יתקבלו דבריי יסגר השער הזה.בשאלתי זאת לקנטרם, רק לה
 בהעלם שמו.

 תשובה:

כהלכה בחוברת התמים הקודמת הדפסנו בשערי חסידות מכתב אחד  
החסידים לחסיד אחד, מכתבו הוא הערות בדברי חסידות, כונתינו בהדפסתנו לבד 

מורים הענינים האמורים בו לעורר בזה את העוסקים בחסידות להעמיק בהענינים הא
בו ולהתיר ספיקות השואל, עוד זאת רואים הננו בזה כי דרכנו במערכת שערי 
חסידות בקובצנו, היינו התדברות לומדי החסידות ביניהם אין זה דבר חדש, וכבר הי' 

 הוספות 
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לעולמים, והרי שאית השואל הוא בתורה אור ופנה בשאלותיו לאחד החסידים ולא 
עובעצם הדבר נראה לומר, כי ידוע אשר פנה לאדמו"ר הצ"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"

אותיות התורה הם אותיות עצמיים המכילים בתוכם ריבוי אור ושכל, וכל לומד בהם 
לוקח מהם לפי דעתו ושכלו, ולפי מעשיו, והנה הרב האימיתי כל דבריו שמגלה 
ומדבר בתורה הכל הוא בהאותיות עצמיים של התורה, המכילים כמה פנים באור 

וא לפי"ד בתשובות רבותינו הקדושים על שאלות בדברי חסידות שבאים ושכל, וכן ה
באותיות עצמיים הנלמדים ומובנים בכמה פנים, ונשאר גם אחר כך להשואל ליגע 
לעמוד על הענינים לפי דעתו ושכלו, ובזה הוא המקום ללומדי חסידות להתדבר 

להבין בדבריהם  ביניהם ולישא וליתן בפירושי דבריהם שכל אחד יגלה חלקו שזכה
 הקדושים ויקבלו הלומדים זה מזה.

ם לבד זאת הנה ידוע שעיקר ענין ההבנה הוא שהענין יתעצם בשכלו שג
מק הענין שלומד ומקבל יתעצם עם שכלו כשכל עצמו שהמציאו, גם התעוררות עו

וא היתי השכל הוא ע"י קושיות כידוע בענין אור חוזר, ועל כן הגם כי לימוד האמ
ל הי' מסור ונתון להבין דברי הרב, אבל לבא לעומק השכל ושהמושכשהלומד י

 יתעצם עם שכלו זהו ביותר על ידי קושיות ופלפול החברים ביניהם.

וזהו מה שחשיב במשנה דאבות בהבעלות שהתורה נקנית בפלפול 
ול התלמידים, ולכאורה אחרי שקראם תלמידים הרי יש להם רב, ולמה להם הפלפ

 קדוקדר להם ספיקותיהם, אך הענין הוא כנ"ל. וי"ל שזהו ג"כ ישאלו לרבם ויתי
וקא דזהו הלשון התורה נקנית שתהא נקנית בקנין עצמי והוא ענין ההתעצמות כנ"ל ו

 ע"י פלפול התלמידים.

זאת ועוד אחרת ידוע המאמר, יותר טוב לו לאדם רגל שלו מראש של 
 ת יותרחיו ה כי טוב לו שיש לוחברו, הפתגם הזה הוא גם בעניני השכל כידוע, והכונ

 בהמצאת שכלו )עי' קונטרס התפלה תר"ס(, והנה לדאבוננו מחמת צוק העתים
שיב ן להנעלם החיות בלימוד החסידות גם באלו אשר הי' להם חיות בזה, וע"כ העיו

ק על שאלה הנשאל מחברו והנתינת מקום לשכלו בעצמו לחדש, היינו למצא עומ
 כונהעורר החיות ללימוד עיוני, והגם כי זה לא לפי הלתרץ השאלה והקושיא, מ

א ן שלבלימוד ההסידות שהחיות צריך להיות מזה שההתעסקות הוא בענין אלקי, אכ
הק'  תינולשמה כזה, היינו החיות בלימוד החסידות בחיות שכלי בכנון דא אמרו רבו

ר יעז ה' מתיר אסורים שיש אסורים שהשם יתברך מתירם, ומתוך שלא לשמה כזה
 לנו השי"ת לבא לשמה.

ובזה הננו פונים אל התמימים ובכללאל אנ"ש לשלוח לנו הן הערותיהם 
ושאלותיהם בדברי חסידות שאינם מובנים להם, והן מענות על ההערות הנדפסים 
בהקובץ והן איזה חידוש הסבר בהבנת איזה ענין. אבל נעורר על ענין אחד, בכלל 
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ג' סוגים, הא' ידיעת אלקות והוא ידיעת סדר נראה כי דברי החסידות נחלק ל
השתלשלות, התהות יש מאין והדומה, הב' עניני העבודה, והיינו הבאת הענינים 
המושגים בשכל בהרגש המוח והלב ובהבכן בפועל בתיקון המדות והמעשה, הג' 
פירושי התורה שבמאמרי חסידות מרבותינו הקדושים ופירושי מאמרז"ל, שזהו חלק 

 רדס התורה.הסוד מפ

 וניםובזה נעורר כי פתיחת שערי חסידות בקובצנו הוא בשני סוגים הראש
ובה ים חבהבנת עניני חסידות כנ"ל, או התדברות בעניני עבודה, שבזה הננו מחויב

מ"ש של תורה הן בידיעת עניני אלקות כמ"ש וידעת היום. והן בעניני עבודה כ
ם גלותשאר כלו לרבותינו הקדושים לוהשבות אל לבבך, אבל חלק הג' לפי דעתנו נ

שים ואנו אין לנו אלא ללמוד ולהבין דבריהם בזה אבל לא לחדש ולהמציא פירו
 בפסוקים מאמרז"ל, ונוסחאות התפלה )עי' קונטרס התפלה הנ"ל(. 
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וקובץ זה נדפס ע"י ולזכות הרה"ח ר‘ זאב מאיר שי'

זוגתו דבורה חי‘ רייזל תחי‘ קדנר



ולזכות 

בנו הת‘ אהרן שי' 

בתו שיינדל ובעלה הרה"ח ר‘ אברהם מאיר שיחיו 

וילדיהם לאה, משה נחום, ומושקא שי‘ שער 

בתו טובה מושקא ובעלה הרה”ח ר‘ יוסף יצחק שיחיו ברוקס 

בנו הת‘ מרדכי מענדל שי' 

בנו הת‘ יהודה קלמן שי' 

בנו הת‘ שלום דובער שי' 

בנו שמואל בצלאל שי' 

בתו מינה ביילא תחי' 

יהי רצון שיראה מהם רוב נחת חסידי. 

והעיקר ליתן נח"ר למלכנו משיחנו ונזכה להתגלותו המיידית 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש. 


 לעילוי נשמת

קדנרע"ה  מענדל מרדכיבן  נחום משה ’הרה"ח הרה"ת ר

 תשע"א’נלב"ע אחרון של פסח ה

 ת.נ.צ.ב.ה.

 יקויים היעוד ש“ר שתיכף ומיד ממ“יה

 .והוא בתוכם "הקיצו ורננו שוכני עפר"ד
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לזכות 

הנהלת ישיבתנו הק' 

הרב מנחם מענדל שי' הכהן הענדל

הרב מנחם מענדל שי' שארף 

הרב מנחם מענדל שי' ברוך 

הרב שניאור זלמן שי' זאנדהויז 

הרב מנחם מענדל הכהן שי' בראנשטיין

הרב אברהם משה הכהן שי' סוסיבר 

הרב אליהו שמעון הלוי שי' סג"ל לנדא 

הרב ישראל שי' טעוול 

הרב ישראל נח שי' ליפסקער 

הרב שלמה גרשון שי' נאדטאטשי 

הרב שניאור זלמן שי’ מרגי 

הרב שמאי שי’ איידעלמאן 

הרב שלום דובער שי’ נעמאנאוו 

הרב יהודה שי’ פרענקל 

הרב בנימין שי’ קריגסמאן 

יהי רצון שיזכו להמשיך 

לנהל ולחנך את התמימים דישיבתנו הק' כפי רצון 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
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לזכות 

התלמידים השלוחים

הת‘ משה שי‘ הכהן טאובר 

הת‘ יהודה לייב שי‘ מטוסוב 

הת‘ יעקב יחיאל שי‘ סיימאן 

הת‘ מנחם מענדל שי‘ שפילמאן

הת‘ אברהם שי‘ טורין 

הת‘ יוסף יצחק שי‘ פופר 

הת‘ יצחק ישראל שי‘ אכטר 

הת‘ ניסן אייזיק שי‘ אנדרוסיער

יהי רצון שיצליחו בעבודת שליחותם באופן 

דלמעלה מן המשוער עד למילוי השליחות היחידה 

"קבלת פני משיח צדקנו" 

בגאולה האמיתית והשלימה 

תיכף ומיד ממש! 
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תש"פ  לזכות שיעור ד’ ה’

הת’ שלום דובער שי’ בוימגארטען

 הת’ יהושע שי’ בלעסאפסקי 

הת’ שמואל שי’ ברוין 

הת’ זיידא משה שי’ גאלדבערג

 הת’ שניאור זלמן שי’ דיין 

הת’ מנחם מענדל שי’ הלל 

הת’ שלום דובער שי’ טוירק 

הת’ מנחם מענדל שי’ ליבעראוו

 הת’ שמואל שי’ ליפסקער 

הת’ צבי הירש שי’ לרנר 

הת’ פסח חיים שי’ ניומאן 

הת’ ברוך אליהו שי’ סיימאן

 הת’ פייבל שי’ סעלווין 

הת’ ישנ"ז שי’ סערעבריאנסקי

 הת’ לייבל שי’ צוויבל

הת’ יעקב בן ציון שי’ ראדאל

 הת’ חיים יהושע שי’ רייצעס

 הת’ יעקב שי’ שילאג 

יהי רצון שימשיכו ללמוד בשקידה ובהתמדה  

בתורת הנגלה ובתורת החסידות ולגרום נחת רוח 

לכ“ק אדמו“ר מה“מ שליט“א 



ו"ד שבט  | 137 ה –י נ שבעים ש  

לזכות

כל תלמידי התמימים דישיבתנו ה'

 רבה הצלחה שיראו רצון יהי

 ,ושקידה בהתמדה התורה בלימוד

 ישראל ואהבת התפילה בעבודת

"צדקנו משיח פני את קבלת"ד בשער חדור והכל

 !ממש ומיד תיכף משיחנו מלכנו התגלות עד



יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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לעילוי נשמת 

ה הרה”ח ר' מאיר הכהן בן ר‘ משה ע”

ז  נלב”ע ד‘ טבת ה‘תשנ”

ה  וזוגתו מרת רחל בת שלומה ע”

ט  נלב”ע פורים קטן ה‘תשע”

ברא ג‘

ת.נ.צ.ב.ה.



לעילוי נשמת 

ה  ר‘ מרדכי דוד בן אברהם חיים ע”

ז  נלב”ע ה‘ ניסן ה‘תשע”

הבחור הת‘ אברהם חיים בן יבלחט”א הרה”ח מנחם מענדל שי' 

נלב”ע כ”ח מנחם אב ה‘תשע”ו 

פלדמן

ת.נ.צ.ב.ה. 

ש יקויים היעוד יה”ר שתיכף ומיד ממ”

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והם בתוכם. 

*

לזכות ליבא דוואשא בת מרדכי דוד לרפואה שלימה ופרנסה 

בהרחבה 

ונחת בכל מכל כל. 

הוקדש ע"י ולזכות הת‘ מאיר שי‘ ג‘ברא להצלחה בגשמיות 

וברוחניות בכל הענינים. 
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לזכות 

הרה”ח ר‘ אשר שי 

וזוגתו שלומית תחי‘ וועקנין



ולזכות 

בנו הת‘ מנחם מענדל שי'

בנו הת‘ יוסף יצחק שי' 

בתו דבורה לאה תחי' 

בתו חי‘ רבקה תחי'

בנו משה מיכאל שי' 

יהי רצון שיראה מהם רוב חסידישע נחת 

ויברכו בגשמיות וברוחניות 

בטוב הנראה והנגלה 

ויזכו לקבל פני משיח צדקינו 

תיקף ומיד ממש! 
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לזכות 

שושנה סולטנה בת מזל 

לרפוא”ש בכל איברי‘ וגיד'

ולאורך ימים ושנים טובות.

לעילוי נשמת 

הרה"ח ר‘ דניאל יצחק בן יבלחט”א הר‘ אפרים שליט"א מאסקאוויץ 

תשע"ד  נפטר ב‘ אד"ש ה‘

ת.נ.צ.ב.ה. 



ולזכות 

יוסף יצחק שי'  הרה"ח ר' 

וזוגתו מרת שטערנא שרה תחי'

ניומאן

ולזכות 

בתו רבקה גיטל תח' 

בנו הת' יהושע זעליק שי'

בנו הת' פסח חיים שי' 

בנו הת' שניאור זלמן שי'

יהי רצון שיראה מהם רוב נחת חסידי. והעיקר ליתן נח"ר למלכנו 

משיחנו 

ונזכה להתגלותו המיידית 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
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לעילוי נשמת 

הרה"ח הרה"ת ר’ אהרן בן יהושע שניאור זלמן הכ“מ סערעבריאנסקי

שליח כ“ק אדמור מה“מ שליט“א למלבורן, אוסטרליא 

נפטר ט’ ניסן ה’תשע“ט 

ת.נ.צ.ב.ה. 

יה"ר שתיכף ומי"ד ממ"ש יקויים היעוד 

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והוא בתוכם. 



לעילוי נשמת 

הרב התמים חיים שניאור זלמן ע"ה 

בן יבלחט"א הרב שלום שמעון יעקב שי’ באראס 

משפיע וחבר הנהלה בישיבת ליובאוויטש סינסינעטי

נלב"ע א’ דראש חודש אדר שני ה’תשע"ט 

ת.נ.צ.ב.ה. 

יה"ר שתיכף ומיד ממ"ש יקויים היעוד 

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והוא בתוכם.
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לעילוי נשמת 

ר’ פסח חיים בן ר’ דוד 

נפטר ה’ אייר ה’תשס“ב

ת.נ.צ.ב.ה. 

וזוגתו מרת מרים בת ר’ מרדכי הכהן

נפטר ט“ז טבת ה’תשל“א 

ת.נ.צ.ב.ה. 

ניומאן�

שיראו רוב נחת חסידותי מכל יוצאי חלציהם 

ובעגלה דידן נזכה לקיום היעוד 

"והקיצו ורננו שוכני עפר" והם בתוכם 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממ“ש.





הוקדש ע"י ולזכות הת’ פסח חיים שי’ ניומאן

להצלחה בגשמיות וברוחניות בכל הענינים. 
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לזכות 

הרה"ח הרה"ת עקיבא גרשון בן רחל בתי'

ראש ישיבת טוראנטו 

לרפואה שלימה קרובה 

ולאריכת ימים ושנים טובות. 





ולזכות 

ראובן בן שושנה 

לרפואה שלימה קרובה



להרה"ח הרה"ת יוסף בן-ציון בן אלטא יהודית 

שיהי' בריא וחזק בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו  

פני משיח צדקנו   ויזכה לקבל 

מתוך בריאות נכונה  

וירווה נחת רוח מכל יוצאי חלציו  

ב'אידישע וחסידי'שע נחת. 

לאריכת ימים ושנים טובות.

מוקדש ע"י הרוצה בעילום שמו. 
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לרפואה שלימה 

הרה"ח הרה"ת דוד דוב בן בתי'

ופרומא שרה בת חי' איידלא 



ולעילוי נשמת 

הרה"ח הרה"ת שו"ב מנחם מענדל הלל בן ר' יעקב ע"ה גאנזבורג 

שליח כ"ק אדמור מה"מ שליט"א לעיר מילאנו, איטאליא נלב"ע 

ט"ז כסלו ה'תשע"ד 

ת.נ.צ.ב.ה. 

יה"ר שתיכף ומיד ממ"ש יקויים היעוד 

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והוא בתוכם. 

מוקדש ע"י הת' אהרן יוסף שי' מישולבין



לזכות 

מרת ויקא בת חנה 

לרפואה שלימה קרובה 

ולאריכת ימים ושנים טובות.

מוקדש ע"י הת' מנחם מענדל שי' ליבעראוו.
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לעילוי נשמת 

הרה"ח הרה"ת חיים בן הרה"ח הרה"ת יהושע שנ"ז סערעבריאנסקי ע"ה 

נלב"ע ו' ניסן ה'תשע"ו  

ת.נ.צ.ב.ה. 

יה"ר שתיכף ומיד ממ"ש יקויים היעוד 

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והוא בתוכם. 



הרה"ח הרה"ת יואל בן הרה''ח הרה"ת ארי' דוב ע"ה

נלב"ע כ"ד טבת ה'תנש"א 

ת.נ.צ.ב.ה. 

וזוגתו 

מרת לאה בת הרה''ח הרה"ת אליהו ע"ה 

נלב"ע כ"ח אלול ה'תשע"ד 

ת.נ.צ.ב.ה. 

ויה"ר שתיכף ומיד ממ"ש יקויים היעוד 

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר" 

והם בתוכם. 

מוקדש ע"י הת' יהושע שנ"ז שי' סערעבריאנסקי
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לעילוי נשמת 

ר' אלימלך בן יצחק הכהן 

ה'תשל"ט  נלב"ע ב' שבט 

ת.נ.צ.ב.ה. 

יה"ר שתיכף ומיד ממ"ש יקויים היעוד

ד"הקיצו ורננו שוכני עפר 

והוא בתוכם. 



לזכות 

מרת אורנה בת ברכה בערטא

שולמית בת שלומקא בתי' 

שירה מלקה בת אסתר חי' 

אסתר בת לאה 

לרפואה שלימה קרובה

ולאריכת ימים ושנים טובות.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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מזל טוב! מזל טוב!�
להבחור הנעלה הת' ישראל ארי' לייב שי' שפירא 

ליום הולדתו הט"ז בז' שבט  

בתוך שלושת ימי הגבלה 

 ליום הבהיר הגדול והקדוש י' שבט הבעל"ט,  

 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו.

שיצליח בלימודיו, בתורת הנגלה ובתורת החסידות,  

ובתורת רבינו מלכנו משיחנו. 

ויגדל להיות חסיד, ירא שמים ולמדן, 

 ויתן נחת רוח גדול לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד 
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