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פתח דבר
כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א  לנשיאנו  הננו להגיש  והודאה להשי”ת,  בשבח 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי’, את הגליון השלישי של הערות התמימים ואנ”ש היוצא 
לאור בשנת לימודים זו1 )גליון קמט(, היוצא לאור לרגל הימים הגדולים כ”ז אדר־ב’ 

ניסן ה’תש”פ.

ובו חידושים וביאורים בעניני גאולה ומשיח, בתורתו של כ”ק אד”ש מה”מ, בנגלה, 
בחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע”י תלמידי התמימים והרבנים דישיבתנו 

הק’ - ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש צפת עיה”ק ת”ו.

גליון זה יוצא לאור בקשר עם יום ז”ך אדר – יום בו החל מחד העלם והסתר נורא 
ומכאובינו סבלם”2  נשא  “אכן חליינו הוא  כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א  כאשר 
ומאידך החל שלב חדש בהתגלותו בעידודו במס”נ קבלת מלכותו ע”י העם בשירת ‘יחי 
אדוננו’ כמעט מידי יום, ובקשר עם יום הבהיר ב’ ניסן – אשר בשנה זו 'תש"פ' ימלאו 
ביום זה מאה שנה להסתלקות כ”ק אדמו”ר הרש”ב נ”ע ולהתחלת נשיאות בנו יחידו 

ממלא מקומו כ”ק אדמו”ר הריי”צ3 בשנת תר"פ.

ובפרט בעמדנו במעמד ומצב של העלם והסתר נורא כאשר איננו רואים בעיני בשר 
את כ”ק אד”ש מה”מ, אף שבטוחים אנו בוודאות גמורה בנצחיות חייו כנשמה בגוף 
בעוה”ז הגשמי4, עם כל זאת - מתעוררת התשוקה5 במיוחד ביום זה בו החל מעין מצב 
זה בו מלכנו “נגלה ונכסה ונגלה” שגם עכשיו נזכה להתממשות רצוננו היחיד - “לראות 
את מלכנו”, בהתגלותו המליאה והמושלמת באופן ש”והיו עיניך רואות את מוריך”, 
כאשר יתגלה בפשטות שכל כוונת ההעלם והסתר היתה כדי לפעול את העילוי והגילוי 

הכי גדול בגאולה האמתית והשלימה6.

1(  בהמשך לגליון א )קמז - ערב ראש השנה תש”פ(, גליון ב )קמח – ר”ח כסלו תש”פ(. בנוסף יצא לאור ע”י ספר 
מפואר הכולל בתוכו שבעים חידושי תורה וביאורים מאת תלמידי הישיבה והרבנים לרגל י’–י”א שבט דשנה זו – שבעים 

שנה לנשיאות כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א.
2(  ישעיהו נג, ד. וראה באלשיך שם שמפרש פסוקים אלו על מלך המשיח.

3(  לקו”ש חל”ב, שיחה לחודש ניסן הע’ 38 )ע’ 23( “המלכות ירושה כו’ ולא המלכות בלבד אלא כל השררות . . ולהעיר 
שכ”ק מו”ח אדמו”ר הי’ בן יחיד והנשיאות עברה אליו בדרך ממילא, ובן מלך אין צריך משיחה, כי משיחת אביו היא משיחתו” 

וראה בנסמן שם.
4(  כמהותו בתור נשיא הדור, וכמלך המשיח, וכנשיא הדור השביעי דווקא. )ועיין בספר לקוטי מקורות לרש”ז מאיעסקי 

שי’(.
5(  הקדמת כ”ק אדמו”ר האמצעי לשער האמונה בדרך חיים. 

6(  דבר מלכות ש”פ תשא תשנ”ב. 
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 וביום זה בזמננו אנו כאשר - “בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה תקיעא בלבאי 
מסטרא דא”, פועלים תלמידי התמימים דישיבתנו הק’ לעשות כל שביכולתם להביא 
היחידה  בשליחות  ו’קאך’  חיות  מתוך  מלכנו,  התגלות  את  ממש  בפועל  גילוי  לידי 
שנותרה “קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש”7, וכחלק עיקרי מ”הכנת עצמו” לענין 

זה מתבטא הדבר בכתיבת הערות וחידו”ת כרצונו הק’ של כ”ק אד”ש מה”מ8. 

*

כאמור, קובץ זה יוצא לאור עולם בקשר עם יום ז”ך אדר, ועל כן הבאנו במדור “דבר 
ויקהל תשנ”ב אותם הגיה כ”ק אד”ש מה”מ באופן  מלכות” את הר”ד משיחות ש”פ 
נדיר כבר במוצאי שבת קודש )בכ”ו אדר(, וכן את שיחת ג’ שבט תשנ”ב )‘בלתי מוגה’( 
העוסקת בהשלמת החיסרון בדיבור אצל הנשיא בתקופה זו בה איננו זוכים לשמוע 
“תורה חדשה” מתורתו של משיח, ובקשר עם ב’ ניסן הובאה שיחת ב’ ניסן תשמ”ח 
העוסקת בהכרח הכתרת המלך וקבלת מלכותו עתה  – שנאמרה במלאות חיי”ם שנה 

לנשיאות כ”ק אדמו”ר הריי”צ.

ופחד מפני הבאות  בדאגה  ישראל  בית  בו שרויים עמך  זה ממש  לזמן  ובהתייחס 
אותנו בעקבות חולי ומכאוב המשתולל ברחובות, הבאנו כהוספה את שיחת כ”ק אד”ש 
מה”מ המבאר כיצד האמונה והבטחון בה’ הנדרשים מכל יהודי - הם עצמם פועלים את 
הטוב הנראה והנגלה, וכמאמר כ”ק אדמו”ר הצ”צ “טראכט גוט וועט זיין גוט”, ובעז”ה 
קובץ זה יצטרף לפעולות רבות נוספות שנעשו ויתקיים בנו מקרא שכתוב “ותיעצר 

המגיפה” בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

*

שמות  של  הא”ב  סדר  ע”פ  באו  ובתוכם  נושאים,  ע”פ  נסדרו  זה  בקובץ  ההערות 
הרבנים ותלמידי התמימים. לבד ממדור הנגלה בו באו ההערות על סדר הדפים.

לבקיבקר, לרב  זלמן שי’  שלמה  ובפרט לרב  נתונה בזאת לצוות הישיבה,  תודתנו 
נחום שי’ בורביץ, לרב שמואל שי’ גינזבורג, לרב אשר שי’ גרשוביץ, לרב לוי יצחק שי’ 
דינרי, לרב שלום שי’ טל, לרב מנחם מענדל שי’ הלפרין, לרב מאיר שי’ ווילישאנסקי, 
לרב שד”ב שי’ וולף, לרב שלום שי’ טל, לרב משה שי’ מישולובין, ולרב שבתי יונה שי’ 

פרידמן, על עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור.

והננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
)בכתובת הרשומה לעיל(, ע”מ שנוכל להדפיסם בקובץ הבא שיצא לאור בקרוב אי”ה.

7( דבר מלכות ש”פ חיי שרה תשנ”ב.   
8( דבר מלכות ש”פ לך לך תשנ”ב. 
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ויה”ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ”ק אד”ש מה”מ בריבוי 
שיחות ומכתבים, תגרום לו נחת רוח רב, ותהי’ ה”מכה בפטיש” שיביא את התגלותו 

השלימה.  ונשמע תורה חדשה מפיו, “תורה חדשה מאיתי תצא”, תיכף ומי”ד ממ”ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 מערכת הערות התמימים ואנ”ש
שע”י ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש צפת

ימות המשיח9
ז”ך אדר־ב’ ניסן הי’ תהא שנת פלאות 
שנת הקי”ז להולדת כ”ק אד”ש מה”מ

ושבעים שנה לנשיאותו
צפת עיה”ק ת”ו, אה”ק

9( שיחת מוצאי י”ט־כ”ף כסלו תשנ”ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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 'ויקהל' - אחדות, המשכתה בפרטים  - 'פקודי'
חלק משיחות ש"פ ויקהל, כ"ה אדר א' ה'תשנ"ב
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עבודת העם בהשלמת החסרון כביכול בדיבור דהנשיא
שיחת יום ד', ג' שבט ה'תשנ"ב
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משיחות יום א' פ' צו, ב' ניסן ה'תשמ"ח

הכרח הכתרת המלך וקבלת מלכותו עתה
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ג’ דרגות בקיום המצוות בזה"ז ולעת"ל
הת’ שניאור זלמן שי’ בן שמואל 
הת’ מנחם מענדל שי’ מיפעי
תלמידים בישיבה

א
ב"קונטרס הלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלין לעולם"1 שואל כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א על מה שלכמה דעות “מצוות בטלות לעתיד לבוא"2, שלכאורה “הרי 
זה בסתירה לנצחיות התורה, ש"דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעד 

ולעולמי עולמים . . שכל דברי התורה מצווין אנו לעשותן עד עולם"?

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ה(: “הגדר ד"מצוות", ציווי להאדם – שייך רק כשהאדם 
הוא מציאות בפני עצמו . . אבל לאחרי שנשלמת עבודתו של האדם בקיום המצוות 
עד  עם הקב"ה,  וחיבור  צוותא(  )מצווה מלשון  צוותא  ומצב של  ונעשה במעמד   .  .
שנעשים מציאות אחת . . לא שייך הגדר דציווי לאדם )כיוון שאינו מציאות בפ"ע(, 
כי אם, שהוא מציאות רצונו של הקב"ה, שבוודאי מתקיים בפועל )בדרך ממילא( ע"י 

המציאות דהמצוות".

1( ד"מ יום ב’ דר"ה, ליל שבת חוה"מ סוכות, ליל ויום שמח"ת, תשנ"ב.
2( ראה בספרים שנסמנו בשדי חמד כללים מ’ ס"ק ריח )חלק ג תקסא ואילך(. דברי חכמים סי’ נג )חלק ט א’תתקסב, 

סע"ב ואילך(.

גאולה ומשיח



29 ז"ך אדר  ־ב' ניסן - ה'תש"פ

והיינו שזה ש"מצוות בטלות לעת"ל" אינו שולל את קיום המצוות בפשטות, אלא 
שלעת"ל יתבטל הציווי על קיום המצוות, היות שאז מציאות האדם תהיה מאוחדת עם 
הקב"ה בתכלית השלימות, דבר המביא לכך שהאדם לא יצטרך ציווי על קיום המצוות, 

אלא יקיים אותם מעצמו מפני שהוא מציאות אחת ממש עם “בעל הרצון".

והיות שרצונו של הקב"ה הוא נצחי וקיים לעד, לכן המצוות - שעניינם הפנימי הוא 
קיום רצונו ית’ - לא שייך בהם שינויים אלא הם נצחיים. ולכן לעת"ל האדם מצד עצמו 

יקיים אותם ללא צורך בציווי.

והנה בעיון בנושא זה במקומות נוספים נראה שבשיחה זו מחדש כ"ק אד"ש מה"מ 
הבנה חדשה במקומות אלו, כדלהלן. 

ב
בתניא פכ"ג מבאר אדה"ז את החילוק בין תורה למצוות:

לרוכב"  כ"מרכבה  מוחלט  בביטול  הקב"ה  עם  מתאחד  האדם  המצוות,  קיום  ע"י 
וכ"גוף לנשמה". משא"כ ע"י לימוד ומחשבה בדברי תורה, שנעשה דבר אחד ממש עם 
התורה - “הנפש ולבושיה אלו מיוחדים ממש בא"ס ב"ה באותה שעה בתכלית היחוד 

כיחוד דבורו ומחשבתו של הקב"ה במהותו ועצמותו"3.

העוסקים  ולבושיה  בנפש  בגילוי ממש  הוא  העליון  ה"רצון  היינו שהיות שבתורה 
בתורה"3 לכן האדם מתאחד עם הקב"ה באופן נעלה יותר מהמצוות שבקיומם ניכר 
שהאדם מתבטל ומקיים את הרצון של הקב"ה כשני דברים נפרדים שהאחד בטל כלפי 

השני, ולא שמאוחד עם הרצון כמציאות אחת.

והנה במאמר ד"ה “וידבר הוי’ גו’ זאת חוקת התורה" תשל"ט4 מביא כ"ק אד"ש מה"מ 
מהלקו"ת5 את מה שישנו לימוד התורה באופן של “חקיקה", ומבאר את עניין החקיקה 
בתורה שזהו ע"ד המבואר בתניא פכ"ג הנ"ל. וממשיך: “ואף שמבואר בתניא דקיום 
המצוות הוא רק בבחי’ מרכבה כנ"ל, אבל מובן מהמבואר בתניא שם6 דכשקיום המצוות 

הוא מצד התורה, הנה גם במעשה המצוות יכול להיות בבחי’ החקיקה". 

היינו שכאשר קיום המצוות הוא מצד התורה יכול להיות גם קיום המצוות באופן 
של “חקיקה", וזאת כאשר האדם לא מקיים את זה מצד השכל והתענוג אלא באופן של 

‘חקיקה’ - למעלה מהשכל, כמבואר במאמר שם. 

3( תניא שם.
4( בלתי מוגה.
5( חוקת נו, א.

6( ההדגשה אינה במקור.
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וצריך להבין איך “מובן מהמבואר בתניא שם" )פרק כג( שקיום המצוות יכול להיות 
באופן של חקיקה? והרי ההסבר של אדה"ז מחלק בין התורה למצוות, שהדרגא הכי 
נעלית בקיום המצוות יכולה להיות רק באופן של ביטול וכו’, ומשא"כ בתורה האדם 

מאוחד ממש עם א"ס ב"ה!

ג
ונראה לומר הביאור בזה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס הנ"ל:

בסעיף ז’ שם כ"ק אד"ש מה"מ מבאר את דרשת חז"ל “אל תקרי הליכות אלא הלכות" 
שיש בזה שני ענינים: א. “הליכות עולם לו" ב. “אל תקרי הליכות אלא הלכות". 

הלכות  ופעולת  העולם,  )הליכות(  והנהגת  מציאות  שישנה   – לו"  עולם  “הליכות 
התורה היא לפעול “שהעולם יתנהג ע"פ רצונו של הקב"ה"7 . ולמעלה מזה “אל תקרי 
הליכות אלא הלכות" - שצד דרגת התורה שקדמה לעולם כל מציאות העולם “היא 

בשביל קיום רצונו של הקב"ה שבהלכות התורה".

בתניא  מהמבואר  ש"מובן  הנ"ל  במאמר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  יובנו  ועל-פי-זה 
שם"5 דכשקיום המצוות הוא מצד התורה, הנה גם במעשה המצוות יכול להיות בבחי’ 

החקיקה":

ע"י  דוקא  הוא  ה’ שבמצוות  רצון  הוא, שקיום  כנ"ל  והמצוות  בין התורה  החילוק 
ביטול מציאות האדם כלפי הרצון העליון, שעי"ז הוא מתאחד עם אלקות. לעומת זאת 

בלימוד התורה האדם מתאחד עם הרצון העליון כמציאות אחת ממש. 

והנה מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס הנ"ל מובן שיש שני עניינים במצוות: א. גדר 
המצוות הוא ציווי לאדם איך להתנהג בעולם והיינו – בשביל העולם ב. ענינם האמיתי 
שהם רצונו של הקב"ה שלמעלה מהעולם, ומצד זה האדם מקיים את המצוות באופן 

שהוא מציאות אחת ממש עם הקב"ה ולא שמתבטל כלפיו כשני דברים נפרדים. 

ודרגא זו תתגלה לעת"ל שאז יתבטל גדר הציווי לאדם )דרגא הא’ שבמצוות( ויתגלה 
ענינם האמיתי )דרגא הב’ שבמצוות(. 

וממילא “מובן מהמבואר בתניא שם דכשקיום המצוות הוא מצד התורה, הנה גם 
במעשה המצוות יכול להיות בבחי’ החקיקה".

והיינו שהרי מוכרח לומר שכאשר ישנו אופן נעלה יותר במצוות – שבטל גדר הציווי 
לאדם ומתגלה ענינם האמיתי )ע"ד התאחדות לומד התורה עם הקב"ה כמציאות אחת( 

7( שם ס"ז.



31 ז"ך אדר  ־ב' ניסן - ה'תש"פ

- יכול להיות גם קיום המצוות באופן של “חקיקה", אלא שבתניא מדבר במצב ע"ד 
הרגיל בזמן הזה שגדר המצוות הוא בתור ציווי לאדם כנ"ל.

ההכרח לכך שההוראה היא בענין ד"להביא לימות המשיח" 
 הת’ דוד שי’ גבריאל
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ חוקת תנש"א, מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את פרטי 
יום העשירי בתמוז ע"פ ב’ המנינים המרכיבים את לוח השנה היהודי - מנין ימי החודש 
ומנין ימי השבוע, ואומר שמב’ מנינים אלו נדרש ללמוד הוראה בעבודת ה’, ובלה"ק8: 
“כבכל ענין בתורה וביהדות )במכל-שכן מכל מאורעות העולם(, אין שני מנינים אלו 
מקריים ח"ו . . ומזה יכול וצריך כאו"א מישראל . . להוציא לימוד והוראה בעבודת 

השם".

הגאולה  עם  שייכות  ועיקר:  “וגם  מה"מ:  אד"ש  כ"ק  אומר  שם  הסעיף  ובהמשך 
האמיתית והשלימה - הענין הכי עיקרי שהזמן גרמא, כמדובר כמ"פ, ובפרט לאחרונה".

היינו שצריך ללמוד מכך ב’ דברים: א. הוראה כללית בעבודת ה’ של יהודי - מכיון 
שכל ענין בתורה וביהדות, אינו מקרי וצריך ללמד הוראה. ב. שייכות הוראה זו לגאולה 

האמיתית והשלימה - מכין שזהו ענין שהזמן גרמא.

ובהמשך השיחה מחבר כ"ק אד"ש מה"מ את ב’ ענינים אלו, ומורה שאופן העבודה 
הנדרש בעבודת ה’ של יהודי הוא חיבור השלימות ע"פ הבריאה עם הגילוי שלמעלה 
אופן עבודה  - שזהו  ע"י עבודתו שמוסיפה על שלימות העולם(  )הנפעל  מהבריאה 

המתאים לגאולה האמיתית והשלימה, וממילא כהכנה אלי’.

עיקרי  הכי  לענין  בנוגע  הוראה  בעולם  דבר  מכל  ללמוד  הצורך   - זה  ענין  והנה, 
אד"ש  כ"ק  של  הק’  בשיחותיו  רבות  מצינו   - והשלימה  האמיתית  הגאולה  שהזמ"ג, 
מה"מ. ובשנים תנש"א-ב - שנות הנפלאות9 - ניכר זאת באופן מיוחד מאשר לפני כן, 
היאך בכל שיחה ושיחה משיחות הדבר מלכות, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע וכיצד 

8( סה"ש תנש"א ח"ב ע’ 667 )בתרגום מאידית(.
9( נקראו כן ע"ש הר"ת שלהם – הי’ תהא שנת נפלאות אראנו - נפלאות בכל )מכל כל, בינה ועוד(.
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כל חייו ועבודתו של יהודי צריכים לסבוב סביב נקודה אחת – להביא לימות המשיח, 
וממילא מכל פרט בעולם צריך ללמוד הוראה בענין זה.

ולדוגמא:

בדבר-מלכות פנחס ש"פ תנש"א10, מביא כ"ק אד"ש מה"מ, את ענין נחלת וחלוקת 
הארץ המסופר בפרשה, ובנוגע להוראה הנלמדת מכך, אומר על כך )בלה"ק(: “בעמדנו 
על סף הגאולה האמיתית והשלימה, כמובן מכל סימני הגאולה )כמדובר לאחרונה כמ"פ( 
בפשטות  ישראל  ארץ  וחלוקת  לנחלת  בנוגע  הלימוד  מזה  ישנו  לראש  שלכל  מובן   –
בהגאולה. אבל כיון שעומדים אנו עדיין ברגע שלפני הגאולה, מובן שצריכים ללמוד מזה 
לימוד גם עתה – כיון שהתורה היא נצחית, הוראה נצחית לכל הזמנים ולכל המקומות". 

וממשיך ומבאר שם בשיחה מהי ההוראה הנלמדת מכך לעבודתינו עתה.

וכן עד"ז בדבר מלכות ש"פ ויגש תשנ"ב11, שם ג"כ פותח כ"ק אד"ש מה"מ בכך שכל 
הענינים המסופרים בתורה מכילים בתוכם הוראות נצחיות לכאו"א מישראל, בכל זמן, 
בכל מקום ובכל מצב, והיות וזמנינו הנוכחי הוא שעומדים: “ברגעים האחרונים של 
הגלות, בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה12", ממילא צריכה להיות ההוראה 

הנלמדת מהענין המסופר התורה, בהתאם למעמד ומצב זה.

ושייכות  הוראה  מכך  ללמוד  מספיק  אין  אשר  אד"ש  כ"ק  מדייק  שם13  ובהמשך 
דוקא לזמנינו זה, “בעמדנו בהימים  לכללות ענין הגאולה האמיתית והשלימה, אלא 

ורגעים שלפני הגאולה14".

היינו  מיוחד,  ובזמן  מיוחדת,  אנו בתקופה  הנ"ל15, שמכיון שנמצאים  המורם מכל 
בסמיכות לגאולה האמיתית והשלימה, וכעת עבודתנו היא “להביא לימות המשיח", 
על כן מכל פרט וענין )בתורה ובכלל בעולם( צריך ללמוד הוראה לגבי ענין זה “כל ימי 

חייך להביא לימות המשיח".

10( סה"ש תנש"א ח"ב ע’ 695.

11( סה"ש תנש"ב ח"א ע’ 214.
12( לה"ק שם ס"א.

13( ס"ב.
14( לה"ק שם.

15( וראה ג"כ בדבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א )סה"ש תנש"א ח"ב ע’ 490(: “בהמשך להמדובר ומודגש ביותר בזמן 
האחרון ממש ע"ד הצורך בפעולתו של כאו"א מישראל לעשות כל התלוי בו להביא את משיח צדקנו בפועל ממש תיכף ומיד 

ממש . . יש לבאר הדגשת ענין הגאולה ופעולת כאו"א מישראל בהבאת הגאולה בעניני יום הש"ק זה".
וכן בדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב )סה"ש תשנ"ב ח"א ע’ 122(: “ויש לבאר ענינו המיוחד של ראש חודש כסלו 
במשך  ישראל  וכללות  מישראל  כאו"א  העיקרית שבחיי  להנקודה  דכהנ"ל  והשייכות  הקשר   – העיקר  והוא  ועוד   .  .
כל הדורות: “כל ימי חייך להביא לימות המשיח", ובהדגשה יתירה בדורנו זה ובתקופתנו זו, כמדובר כמ"פ בתקופה 
האחרונה )שכבר נשלמו כל הענינים וצריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש(", וכהנה רבות כדלעיל, והואו 

בפנים השיחות בהם הל’ יותר מפורשת וברורה בהנוגע לעניננו.
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ב
והנה, בדבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב16, אומר כ"ק אד"ש מה"מ שכל המאורעות 
לקונו,  האדם  בעבודת  הוראה  בהם  ויש  פרטית,  בהשגחה  הם  בעולם  המתרחשים 
ג"כ  להיות  צריכה  מהם  הנלמדת  שההוראה  ועיקריים,  כלליים  במאורעות  ועאכו"כ 

בענין כללי ועיקרי בעבודת האדם לקונו.

ומפרט כ"ק אד"ש מה"מ שכן הוא גם בנוגע למאורע אשר אירע “בערב שבת זה" – 
פגישת ראשי מעצמות ונדברו ביניהם על צמצום וביטול כלי הנשק. ומסיים כ"ק אד"ש 
מה"מ: “ויש להתבונן בהלימוד וההוראה ממאורע זה, וגם בפרטי הענינים דהמאורע 

- מקומו וזמנו".

ובהמשך הדברים17 מבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ, אשר ההוראה הנלמדת ממאורעות 
אלו היא בענין ד"להביא לימות המשיח", היות והוא ענין כללי ועיקרי בעבודתם של 

בנ"י )“מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות"( - “להביא לימות המשיח".

ובסגנון אחר:

סדר דבריו הק’ של כ"ק אד"ש מה"מ הוא, שפותח בתחילה בכך שבכל מאורע יש 
לימוד בעבודת האדם לקונו, ומוסיף על כך שעאכו"כ בנוגע לענינים כלליים ועיקריים, 
שבהם ההוראה בעבודת ה’ היא ג"כ בענין כללי ועיקרי. ולאחר מכן ממשיך ומפרט 
בנוגע להוראה זו עצמה, אשר18: “הלימוד וההוראה ממאורע זה הוא בענין כללי ועיקרי 

בעבודתם של בנ"י - להביא לימות המשיח".

והעיקרי  הכללי  בענין  היא  הנלמדת  שההוראה  לכך  הטעם  שכל  משמע,  ומכך 
ד"להביא לימות המשיח", הוא מפני שמאורעות אלו כלליים ועיקריים, ועל כן לומדים 

מהם הוראה בענין כללי ועיקרי זה.

ועפ"ז דרוש ביאור, דלכאו’ אין זה מתאים להמבואר לעיל שמכל פרט וענין בעולם 
)ובתורה( אף אם אינו ענין כללי ועיקרי צריכים ללמוד הוראה בנוגע לעבודה ד"להביא 
לימות המשיח", וזאת מפני שנמצאים אנו בסמיכות ממש לגאולה האמיתית והשלימה19.

16( ס"א, סה"ש תשנ"ב ח"ב ע’ 362.
17( ס"ב.

18( תחילת ס"ב.
19( לכאו’ ניתן לתרץ על כך בפשטות שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ בדבריו: “הלימוד וההוראה ממאורע זה הוא בענין כללי 
ועיקרי בעבודתם של בנ"י )“מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות"( - “להביא לימות המשיח" היא לתחילת דבריו הק’: 
העבודה  שזוהי  ומכיון  לקונו",  האדם  בעבודת  והוראה  לימוד  בהם  ויש  פרטית,  בהשגחה  הם  שבעולם  המאורעות  “שכל 

הנדרשת מבנ"י )ב"כל זמן משך הגלות"(, על כן מובן שבזה היא ההוראה, וא"כ דבריו כאן הם בדיוק כבשיחות דלעיל.
בכך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מוסיף  מה  אי"מ  לפ"ז  ב.  בפנים.  כנ"ל  הק’  דבריו  סדר  מפני  א.  כן.  לומר  דוחק  קצת  אך 
“שכל המאורעות שבעולם הם בהשגחה פרטית, ועאכו"כ בנוגע למאורעות כללים ועיקריים", וכן בכך שהמאורעות אשר 
אירעו הינם כללים ועיקריים, ועד שמדגיש זאת לכל אורך הסעיף, ובלה"ק ]הדגש אינו במקור[: “התאספו והתכנסו 
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ג
ויש לומר הביאור בזה, שבשיחה זו – דבר-מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב –אופן לימוד 
ההוראה ד"להביא לימות המשיח" הינו בחידוש מיוחד על פני השיחות דלעיל, וזהו 

הטעם לכך שהוראה זו נלמדת דוקא מפני שזהו ענין כללי ועיקרי.

בסעיף ב’ בשיחה, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמאורע זה הינו “סימן ברור" על התחלת 
ע"י מלך המשיח בעצמו,  נפעל  זה  ויעוד  ד"וכתתו חרבותם לאיתים20",  קיום היעוד 
תחילת  את  רואים  ואם  רבים".  לעמים  והוכיח  הגויים  בין  “ושפט  בו21:  שכתוב  כפי 

התממשותו של יעוד זה, מובן שמלך המשיח כבר החל לפעול על העמים.

כתוצאה מפעולתו של מלך המשיח,  שהרי פעולת הפיכתם החרבות לאיתים היא 
וכפי שכותב הרד"ק על הפסוק: “השופט הוא מלך המשיח . . שיהא אדון כל העמים, 
והוא יוכיח להם ויאמר למי שימצא בו העול ישר המעוות . . ומפני זה לא תהי’ מלחמה 
בין עם לעם כי הוא ישלים ביניהם, ולא יצטרכו לכלי מלחמה, וכתתו אותם לעשות 

מהם כלי לעבודת האדמה".

ועפ"ז מובן שהלימוד ממאורע זה )של פגישת ב’ נשיאי המעצמות הגדולות( הינו 
אכן רק בענין דלהביא לימות המשיח, היות ואין זה ענין שנדרש להתבונן מהי ההוראה 
כתוצאה  בא  זה  מאורע  שכל  אלא  והשלימה,  האמיתית  לגאולה  בנוגע  בו  הטמונה 

מפעולתו של מלך המשיח.

וזוהי הסיבה לכך שכ"ק אד"ש מה"מ מדגיש שזהו ענין כללי ועיקרי, ועל כן לומדים 
ממנו הוראה לגבי הענין ד"להביא לימות המשיח", כי רק ע"י דגש זה אכן ניתן להבחין 
העמים,  על  המשיח  מלך  של  מפעולתו  כתוצאה  הנפעל  מיוחד  מאורע  שזהו  בכך 

וההוראה הנלמדת כאן טומנת בחובה חידוש עיקרי.

יחדיו ראשי מדינות גדולות וחשובות בעולם, ובראשם נשיאי שתי המעצמות הגדולות. . שיתוף פעולה ועזרה הדדית 
בין מדינות העולם לטובת האנושות כולה. . נאומו של נשיא מדינה זו לאומה כולה". שמדגיש שוב שוב את כלליותו 
ועיקריותו של מאורע זה, ומשמע קצת מכך שזוהי דוקא הסיבה לכך שניתן ללמוד ממאורעות אלו בענין כללי ועיקרי 
בעבודת ה’. ג. לפ"ז אי"מ השינוי בין דברי כ"ק אד"ש מה"מ בתחילת הקטע הראשון בסעיף, שם כותב: “יש בהם לימוד 
והוראה בעבודת האדם לקונו", לבין דבריו בסוף קטע זה: “הלימוד וההוראה ממאורעות אלו הוא בענין כללי ועיקרי 

בעבודת האדם לקונו".
ולכן נראה כבפנים, שכוונת כ"ק אד"ש מה"מ היא להדגיש שדוקא מפני שמאורע זה הוא כללי ועיקרי על כן ההוראה 
הנלמדת ממנו היא בענין הכללי והעיקרי ד"להביא לימות המשיח", ולפ"ז אכן מובן שישנו חידוש בשיחה זו, וכדלקמן.

20( ישעי’ ב, ד. מיכה ד, ג.
21( שם.
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ויוצא שההוראה בד"מ משפטים אכן מלמדתנו בנוגע לגאולה )כבשיחות דלעיל(, 
אך בתוספת ענין עיקרי )ו מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ שזהו מאורע כללי ועיקרי(, והוא: 

שבמאורע זה רואים את התחלת פעולתו של מלך המשיח22.

האמיתית  להגאולה  בנוגע  הוראה  הם  אף שמלמדים  על  דלעיל,  בשיחות  משא"כ 
והשלימה, אך הוראה זו שונה בתכלית מההוראה בדבר-מלכות משפטים, שהרי בהם 
מדובר על מאורעות רגילים השייכים אף לזמן של גלות ואינם )בגלוי עכ"פ( מפעולתו 
ללמוד  נדרש  וזמן  דור  בכל  ואף  ועיקריים(,  כלליים  שאינם  )מפני  דוקא  מה"מ  של 
הוראה בעבודת ה’ )אף לפני שנים רבות(, ובזמנינו ובדורנו זה נדרש אף לקשר זאת 
עיקרי  הכי  הענין  והיא  אלי’,  בסמיכות  ונמצאים  היות  והשלימה,  האמיתית  לגאולה 

שהזמ"ג.

ד
ובאם נדייק בל’ כ"ק אד"ש מה"מ בדבר-מלכות משפטים23 אכן נמצא שוני מהשיחות 
דלעיל באופן בו אומר כ"ק אד"ש מה"מ את הטעם לכך שההוראה היא בענין ד"להביא 

לימוה"מ".

דבשיחה זו, תיכף לאחר שאומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"יש להתבונן בהלימוד וההוראה 
זו  שהוראה  ממשיך24  וזמנו",  מקומו   - דהמאורע  הענינים  בפרטי  וגם  זה,  ממאורע 
היא בענין הכי עיקרי – להביא לימות המשיח, ולא מפרט שזהו מפני שנמצאים אנו 

בסמיכות לגאולה, ובהתאם לכך צריכה להיות ג"כ העבודה כעת.

שמכיון  ומרחיב  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מפרט  שבהם  הנ"ל  מהשיחות  בשונה  וזאת 
שהגאולה האמיתית והשלימה היא “הענין הכי עיקרי שהזמן גרמא, כמדובר כמ"פ, 

ובפרט לאחרונה", לכן לומדים מכך הוראה.

וזאת מפני שהסיבה לכך שנדרש ללמוד ממאורע זו הוראה בנוגע לגאולה אינו היות 
ונמצאים בסמיכות לגאולה, אלא מפני שמאורע זו הוא התחלת יעודי הגאולה, ואין 

צורך לפרט מה הקשר ביניהם לגאולה האמיתית והשלימה.

22( והסיבה לכך שדוקא כעת מתחילה פעולתו של מלך המשיח היא אכן היות ואנו עומדים בסמיכות לגאולה.
23( וכמענה הידוע מאת כ"ק אד"ש מה"מ: “והלואי היו התמימים ואנ"ש מדקדקים".

24( בתחילת הסעיף הבא.
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על מי מוטלת עבודת פקיחת העינים
 הת’ שלום רפאל שי’ מזרחי
תלמיד בישיבה

א
ויצא תשנ"ב כ"ק אד"ש מה"מ חוזר על ה"מדובר כמה פעמים  בדבר מלכות ש"פ 
לאחרונה" ש"כבר סיימו את כל הבירורים . . הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר 
כולל  הרוחניים,  וענינים  האורות  לכל  מוכן  “כלי"  הם  והרי  לגמרי,  ונזדככו  נתבררו 

ובעיקר - אורו של משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלימה".

יפקח  - שיהודי  ומיד לאח"ז כ"ק אד"ש מה"מ מודיע ש"הדבר היחידי שחסר הוא 
את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה!25 יש כבר את ה"שולחן ערוך", יש 
כבר את הלויתן ושור הבר ויין המשומר, ויהודים כבר יושבים סביב השלחן - “שולחן 
)כפי שכתוב בספרים26  יחד עם משיח צדקנו  )מלך מלכי המלכים הקב"ה(  אביהם" 
שבכל דוד ודור ישנו “א’ מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח"(, ובדורנו נשיא דורנו 
כ"ק מו"ח אדמו"ר; ולאחרי ארבעים שנה מאז הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר יש כבר גם 

“לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע"

האמיתית  הגאולה  את  המעכבים  והענינים  הבירורים  כל  את  סיימו  שכבר  היינו 
והשלימה ולכן נמצאים כעת במצב שהגוף הגשמי וגשמיות העולם נזככו לגמרי, עד 
כדי כך שהם כלי לכל האורות הרוחניים עד לאורו של משיח - אור הגאולה האמיתית 

והשלימה ועד לגילוי עצמות ומהות ית’.

וממילא הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו, ויראה איך באמת הכל 
מוכן לגאולה עד לפרט הכי אחרון.

והנה לאחר כמה שבועות בדבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב כ"ק אד"ש מה"מ חוזר 
ואומר שוב את הענין הנ"ל:

25( ההדגשה במקור.
26( פי’ הברטנורא למגלת רות. וראה גם שו"ת חת"ס חו"מ )ח"ו( בסופו )סצ"ח(. וראה שד"ח פאת השדה מע’ האל"ף 

כלל ע’. ועוד.
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“כמדובר ריבוי פעמים דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שנוסף ע"ז שכבר “כלו 
כל הקיצין" כבר עשו בנ"י תשובה, וסיימו הכל, כולל גם - “לצחצח הכפתורים", וצריך 
רק שהקב"ה יפתח את עיניהם של בנ"י27 שיראו שהגאולה האמיתית והשלימה כבר 

ישנה, ויושבים כבר לפני שולחן ערוך, בסעודת לויתן ושור הבר וכו’ וכו’". 

היינו שהדבר היחיד שחסר הוא שהקב"ה יפתח את העינים של בנ"י כדי שייוכלו 
לראות שהגאולה האמיתית והשלימה כבר ישנה.

וא"כ יש להבין על מי מוטלת העבודה דפקיחת העינים - על הקב"ה )דבר מלכות 
שמות( או על ישראל עצמם )דבר מלכות ויצא(?

ב
ונראה לומר הביאור בזה, בדרך אפשר עכ"פ, שאע"פ שבשני השיחות מדובר על 

“פקיחת העינים", ישנו חילוק בין השיחות ובכל אחת מהן כוונה שונה.

ויובן זה בהקדים ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות ש"פ וישלח תשנ"ב:

בנ"י  דכל  ועבודתינו"  “מעשינו  ש"לאחרי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מודיע  בשיחה  בסי"א 
במשך כל הדורות, כולל ובמיוחד לאחרי גילוי תורת החסידות בי"ט כסלו, שאז התחיל 
מו"ח  לכ"ק  עד  לדור,  מדור  והולך  ומוסיף  חוצה",  מעינותיך  ד"יפוצו  הענין  עיקר 
אדמו"ר נשיא דורנו, שעל ידו הופצו המעיינות חוצה בכל קצווי תבל - כבר נגמרו 
ונשלמו כל הענינים גם מצד )וב(העולם28, כפי שהודיע והכריז שכבר נשלמו כל עניני 

העבודה, גם “צחצוח הכפתורים", והכל מוכן לביאת המשיח.

“ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח"ז . . אינו “עבודת הבירורים" . . אלא, עבודה 
מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם".

ממש  אלא  שבימינו  מובן  “ומזה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  אומר  בשיחה  י"ג  בסעיף  והנה 
צריכים רק לפתוח את העינים ולראות את המציאות בפועל ממש* - היינו שיושבים 
יחד עם הקב"ה . . ב"שולחן ערוך" לסעודת הנישואין, הסעודה שלויתן ושור הבר ויין 

המשומר".

בלבד  זו  לא  “כלומר  אלו  בדברים  ביאור  מוסיף  מה"מ  אד"ש  כ"ק   112 ובהערה 
שנשלמה העבודה וצריכים לפעול הגילוי בעולם )כנ"ל סי"א( אלא יתירה מזה, שישנו 
עבר בפועל ובגלוי, וצריכים רק לפתוח את העינים, כי מכבר “נתן לכם4. . עינים לראות".

27( ההדגשה אינה במקור.
28( ההדגשה במקור.
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ויש להבין כוונת הדברים שהרי “ישנו כבר בפועל ובגלוי" )כדברי כ"ק אד"ש מה"מ 
)בסי"א  בדבריו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  הק’  כוונתו  מהי  וא"כ   ,)112 ובהערה  בסי"ג 

בשיחה( ש"צריכים רק לפעול ההתגלות בפועל בעולם"?

ונראה לבאר בדרך אפשר עכ"פ שבכל סעיף בשיחה כ"ק אד"ש מה"מ מצד הסתכלות 
שונה, מצד הסתכלות האדם ומצד המציאות בפועל בעולם. 

 בסעיף י"א בשיחה באים הדברים מצד הסתכלות האדם, שלאחר שיתבונן בשלימות 
שנפעלה ע"י “מעשינו ועבודתינו" האדם יבין איך ש"הכל מוכן לביאת המשיח", אלא 
שלמרות זאת אין הוא רואה זאת בעיניו הגשמיות אלא רק בראיית ‘עין השכל’, ולכן יש 

“לפעול ההתגלות בפועל בעולם" על מנת שיראה זאת גם בעיני בשר.

ובסעיף י"ג בשיחה באים הדברים מצד המציאות בעולם בפועל ממש שאין האדם 
רואה בינתיים, שמצד המציאות בעולם הגאולה ישנה כבר בפועל ובגלוי וצריכים רק 

לפתוח את העינים ולראות שאכן כך היא המציאות בעולם. 

ג
העינים"  “פקיחת  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בדברי  הביאור  לומר  יש  כהנ"ל  ולפי 

שהוזכרו לעיל:

בדבר מלכות ש"פ ויצא ה’תשנ"ב כ"ק אד"ש מה"מ אומר “הדבר היחידי שחסר הוא 
שיהודי יפקח את עיניו ויראה איך הכל מוכן לגאולה" וכוונתו הק’ היא שיהודי יפקח 
להכרה  האדם  את  יביא  זה  ודבר  לגאולה,  מוכן  שהכל  איך  ויתבונן  השכל  עיני  את 

והרגשה שהגאולה ישנה בפשטות29.

ולענין זה מתאימה ההוראה שמורה כ"ק אד"ש מה"מ כהמשך לדברים אלה: 

לראות",  ה"עינים  את  ויפקחו  לדעת",  ה"לב  את  שיפתחו  להיות,  רק  צריך  “כעת 
גידים  ושס"ה  האברים  רמ"ח  כל  את  לנצל   - ועד"ז  לשמוע",  ה"אזנים  את  ויפתחו 
הגשמיים - נוסף על לימוד התורה וקיום המצוות בכלל . . ללימוד פנימיות התורה כפי 
שנתגלתה בתורת רבותינו נשיאינו, כולל - ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה יפתח 
וירגישו בפשטות ממש בגשמיות העולם  יראו  - ושיבינו,  והאזנים  והעינים  את הלב 
- את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, וללמוד תורתו של משיח )פנימיות 
התורה( באופן של ראי’, שכל זה כבר ישנו מן המוכן, צריך רק לפקוח את העינים ואז 

יראו זאת!" 

29( ואולי אפשר לומר שזהו דיוק הלשון “שיהודי יפקח את עיניו ויראה איך הכל מוכן לגאולה" - כי ע"י התבוננות יוכל 
האדם להבין איך הגאולה לא רק ישנה ברוחניות, אלא שהעולם כבר כלי מוכן לקבל את הגילוי גם בגשמיות.
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גאולה  בעניני  ובפרט  התורה,  בלימוד  ההוספה  שע"י  הוא  זו  הוראה  של  שתוכנה 
ומשיח, האדם יתחיל להכיר ולהרגיש שנמצאים בזמן הגאולה, וכדבריו הק’ של כ"ק 
אד"ש מה"מ בד"מ ש"פ בלק תנש"א: “והעצה לזה - ע"י לימוד התורה4 בעניני משיח 
טבע  את  לשנות4  מהעולם(  שלמעלה  הקב"ה  של  )חכמתו  התורה  בכח  כי,  וגאולה, 
האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין ח"ו מחוץ4 לענין הגאולה )כיון שלא 
יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד 
ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות4 בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה 

זה בא".

משא"כ בדבר מלכות ש"פ שמות ]ועד"ז בשיחות בהן מורה כ"ק אד"ש מה"מ שיש 
“לפתוח את העינים"30 ואינו מציין על מוטלת עבודה זו[ כוונתו הק’ של כ"ק אד"ש 
מה"מ היא לפקיחת העינים הגשמיות, אשר דבר זה אינו נתון לעבודתו של היהודי, אלא 

בא בדרך של מלמעלה למטה מצד ועל ידי הקב"ה.

ומתאימה לזה העובדה שבשיחות אלו כ"ק אד"ש מה"מ אינו מביא הוראה ברורה 
למעשה בפועל כהמשך31 לדבריו אודות “פקיחת העינים" אלא משאיר זאת כעובדה 
קיימת, כיון שפקיחת העינים הגשמיות אינה נתונה לעבודתו של היהודי, אלא היא 

באה בדרך של מלמעלה למטה בכוחו של הקב"ה. 

ואולי אפשר לומר שכעין כל זה מצינו מפורש בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות 
ש"פ בא תשנ"ב:

)רוחנית(, עיניהם  “ברוחניות יש כבר את שלימות הענינים עד השלימות דגאולה 
הרוחניות של בנ"י, רואות כבר את הגאולה, כעת צריך לפקוח את העינים הגשמיות, 

שגם הם יראו את הגאולה כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הזה".

והיינו כנ"ל - שהגאולה האמיתית והשלימה כבר נמצאת בפועל ובגלוי32, ועיניהם 
הרוחניות - עיני השכל - של בני ישראל כבר רואות את זה, והדבר היחידי שנותר הוא 
לפקוח את העינים הגשמיות, ואז יראו גם בעיני בשר את הגאולה האמיתית והשלימה.

30( דבר מלכות י"ט כ כסלו תשנ"ב, דבר מלכות ש"פ וישלח תשנ"ב הנ"ל.
31( אלא מורה הוראות כלליות מכללות הענין המדובר בשיחה וכיו"ב.

ובדבר מלכות ש"פ שמות, מורה כ"ק אד"ש מה"מ ש"העבודה דבנ"י עתה צריכה להיות “להביא לימות המשיח" - 
שתוכן הוראה זו הוא שהיהודי יעשה כל שביכולתו כדי לחיות ולחבר את חייו לימות המשיח )אף שאינו רואה זאת בעיניו 

הגשמיות(, ועי"ז יזכה שהקב"ה יפקח את עיניו והוא יראה את הגאולה האמיתית והשלימה בעיני בשר.
32( ומתאים לדבריו הק’ של כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 112 בדבר מלכות ש"פ וישלח ש"ישנו כבר בפועל ובגלוי".
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השינוי בתוכן תחילת מס’ בבא בתרא
הת’ יעקב שי’ הכהן פרידמן
תלמיד בישיבה

בלקו"ש33 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בארוכה את המשנה האחרונה 
במס’ בבא בתרא ואת הסוגיא בגמ’ )בבלי וירושלמי( העוסקת בה, ולאחר הביאור ע"ד 

הנגלה וע"ד המוסר מבאר את הענין בעבודה רוחנית.

ומבאר ע"פ הכלל הידוע בנוגע לג’ ה’בבות’ )ב"ק, ב"מ וב"ב( – “כולה נזיקין חדא 
מסכתא היא", שענין ה’נזיקין’ ברוחניות )בכלל( מראה על גלות “אז שולטים המזיקים 
הלימוד  זהו   – בתורה  נזיקין  הלכות   - נזיקין  ומסכת  ה’.  לעבודת  ליהודי  ומפריעים 

שמבטל את המזיקים, ובמילא נעשה עי"ז ‘אויס גלות’ ובאה הגאולה".

וממשיך שם “וי"ל, שזהו הטעם הפנימי שנזיקין נחלקו לג’ בבות, כיון שהם כנגד ג’ 
גאולות הקשורות עם ג’ בתי מקדש . . יוצא לפ"ז שמס’ בבא בתרא הוא כנגד גלות זה 

האחרון".

שרצו  השותפין  היא  המסכת  “תחילת  המסכת:  סיום  תוכן  את  מבאר  כהנ"ל  וע"פ 
של  והענין   – ויהודי  הקב"ה  כביכול,   – ה"שותפין"  ברוחניות  בחצר:  מחיצה  לעשות 
הגלות הוא שנעמדת מחיצה בין השותפין שזהו דבר המפסיק ביניכם לבין אלקיכם; 
האחדות  על  המרמזים  ערב,  בדיני  הוא   – הגלות  של  הסיום   – המס’  סיום  “משא"כ 
שנעשית ומתגלית בין הקב"ה ויהודי" )עיי"ש המשך הביאור בזה, והחילוק שבין סברות 

הבבלי וירושלמי(.

ומכל הנ"ל מובן, שפתיחת המס’ מורה על עצם ענין הגלות, עשיית מחיצה כביכול 
בין הקב"ה לבנ"י, ואילו לאחר “לימוד המסכת בתורה" וסיומה, המורה על העבודה 

בגלות, נעשה אחדות, ומתגלה כיצד הקב"ה “ערב" לבנ"י – גאולה אמיתית ושלימה.

)הא’(34 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בארוכה כיצד  והנה, בדבר מלכות ש"פ משפטים 
רואים במאורעות המתרחשים בעולם את סיום זמן הגלות והתחלת הגאולה, ובהמשך 
נתבארו  – פרשת משפטים, שדיניה  בפ’ השבוע  גם  זה  ענין  רואים  כיצד  לזה מבאר 

33( חכ"ו ע’ 145 ואילך, שיחה א’ לפ’ משפטים )וסיום מס’ בבא בתרא – בבלי וירושלמי(.
34( סה"ש תשנ"ב ח"ב ע’ 362 ואילך.
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בתושבע"פ בסדר נזיקין. ומתחיל לבאר כפי הנ"ל, שכולה נזיקין חדא מסכתא היא, 
ורומזת לכללות ענין הגלות ונחלקת כאמור לג’ כנגד ג’ הגלויות הכלליות “כשישנם 

בעולם ענינים בלתי רצויים".

בבא  נזיקין  אבות  “החל מארבעה  לגמרי  שונה  באופן  הדברים מבאר  בהמשך  אך 
שהתחלתה ב"השותפין   – וגמר( דהגלות  )סיום  . ועד ל"בבא בתרא"   . קמא דהגלות 
שרצו לעשות מחיצה בחצר", שמרצון הטוב, ללא הכרח )“טעמא דרצו הא לא רצו אין 
מחייבין"(, מתדברים ביניהם ע"ד מניעת היזק ראיה איש מרעהו" )וממשיך לבאר כיצד 

גם בשאר עניני המסכת מרומזת הגאולה(.

ומפורש הוא יותר בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בהתוועדות דש"ק )בלתי מוגה(35: “היחס 
שבין אדם לחבירו שבמסכת בבא קמא קשור )בעיקר( עם ענינים שלעומ"ז ר"ל. ועד"ז 
במסכת בבא מציעא, שבזה אינו מודגש היחס בין אדם לחבירו כי רוב ההלכות הן ביחס 
לגוף המציאה, וגם לאחר המציאה הרי זה קשור עם ענין של אבידה )ענין בלתי רצוי(, 

ועוד ועיקר – נעשה בזה “חולקין" היפך המצב של קירוב ואחדות(.

“ואילו בבבא בתרא בתחילתה – מדובר אודות “השותפין שרצו לעשות מחיצה" היינו 
זו חלוקה, מכל מקום הרי  שמרצונם הטוב הם מתחלקים ביניהם. ואף שלפועל הרי 
הכותל נבנה ע"י צירוף שניהם, ולכן החומה כוללת ומחברת את שניהם. ויש להוסיף: 
תוכנה של חלוקה זו הוא, אדרבה – שותפות גם בנכסיהם, “בונין את הכותל באמצע", 
כלומר, האהבת ישראל והאחדות שביניהם חזקה עד כדי כך שהיא נמשכת וחודרת גם 

בנכסיהם הגשמיים . . וכמדובר בארוכה בהתוועדויות שלפני זה".

ואולי יש לבאר בחילוק זה – בין אופן הלימוד בלקו"ש )שתחילת המס’ מורה על עצם 
ענין הגלות( והלימוד בדבר מלכות )שתחילת המס’ מורה גם היא על ענין הגאולה(, 
ובהקדים הידוע והמפורסם בשיחות הקודש שנאמרו ע"י כ"ק אד"ש מה"מ בקיץ תנש"א 
ובקונטרסים שיצאו לאור תחת יד קדשו באותה תקופה, שם נתבאר בארוכה השינוי 
שחל בתקופה זו בהיכנסנו ל’זמן דימות המשיח’, הצורך לחיות בהתאם לזמן מיוחד זה, 
והדרכים השונות להגיע לכך )ובראשם – לימוד עניני גאולה ומשיח שנתבארו בתורה(.

ובשיחות שם מביא כ"ק אד"ש מה"מ הסתכלות פנימית מחודשת על נושאים רבים 
ומאורעות המתרחשים בעולם בזמנינו - הסתכלות השייכת לזמן הגאולה36.

ואולי יש להביא דוגמא נוספת לכך מענינינו - בתורת כ"ק אד"ש מה"מ גופא, כיצד 
ההסתכלות על מאמרז"ל שונה בתכלית מההסתכלות עליו בתוך תקופה נפלאה זו – 

בזמן דימות המשיח.

35( שיחה ב’. דברי משיח תשנ"ב ח"ג, ע’ 22 ואילך.
36( וראה בכ"ז דוגמאות רבות ובארוכה בספר ‘ענינו של משיח’ להרשד"ב וולף )צפת, תשע"ו(. ובפרטות: שער התגלות 

משיח, ושם פל"ח-ט ע’ 543 ואילך.
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שכיון וכל ההסתכלות על נושא הגלות והגאולה הוא ממקום אחר, ומתוך מעמד 
“השותפין  גם  הרי  דהגאולה  הראשון  וברגע  דהגלות  האחרון  ברגע  ומצב שעומדים 
שרצו לעשות מחיצה ביניהם - יחלוקו" )שבהסתכלות חיצונית נראית כדבר שלילי – 

חלוקה ומחלוקת(, מובן ומורגש כדבר גאולתי37.

קבלת המלכות בכללות ובפרטות העם
 הת’ מנחם מענדל שי’ קירשנזפט
תלמיד הישיבה

א
בנוגע ל"אין ישראל נגאלים אלא בתשובה"38 והכרזתו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
ש"לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה"39 - אומר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א40 ש"כבר 

עשו תשובה ועכשו אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו41".

והנה ביאור דברי כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע ל"עשו תשובה", הוא:

א. פס"ד הרמב"ם42 במקדש אישה “על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור הרי זו 
מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו", והיינו שהרהור תשובה חשיב כאילו שב בתשובה 

שלימה וכפס"ד הגמ’43 שע"י הרהור תשובה נעשה צדיק, ויתירה מזה “צדיק גמור"44.

ומכיון ש"אין לך אדם מישראל שלא הרהר תשובה )לא רק פעם אחת, אלא( כמה 
ובודאי  ו"בודאי  יוצא שכבר עשו כל ישראל תשובה  ימי חייו"45, הרי  פעמים במשך 

שמשיח צדקנו צריך לבוא תיכף מיד ממש"46 

37( ויש לדייק בדברי כ"ק אד"ש מה"מ דיוק נוסף המראה על שינוי הגישה בלימוד סוגיא זו באופן כללי, בלשון גבי ההיזק 
שבזמן הגלות: שבלקו"ש הלשון היא “הענין של נזיקין ברוחניות )בכלל( מראה על גלות “אז שולטים המזיקים ומפריעים 
ליהודי ב/מעבודת ה’" )“וועלכע שטערן א אידן אין און פון עבודת ה’"(, ואילו בדבר מלכות הנ"ל הלשון היא “נזיקין רומז על 

כללות זמן הגלות, כשישנם בעולם ענינים בלתי רצויים" ותו לא מידי, והחידוש העולה מצד התקופה ברור ומובן.
38( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז, הלכה ה.

39( “קול קורא" בהקריאה והקדושה דשנת תש"א-ג, אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ חלק ה, ע’ שסה ואילך ועוד.
40( דבר מלכות ש"פ נח תשנ"ב.

41( ההדגשה במקור.
42( הלכות אישות פרק ח, הלכה ה.

43( קידושין מט, ב.
44( אור זרוע סימן קיב.

45( שיחת ש"פ ויחי תשנ"א.
46( שם ]ההדגשה במקור[.
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ב. היות וכללות בני ישראל כבר עשו תשובה ו"נמצאים במעמד ומצב דאדם שלם"3 
הרי גם אם חסר בעבודתו של הפרט שאין כל אחד עשה תשובה פרטית, החיסרון של 
הפרט אינו מעכב מכיון שהוא “כמו מחוש או חולי קל וחיצוני"3 לעומת “כלל ישראל 

שעומדים מוכנים להגאולה"3.

ב
עפ"י הנ"ל ניתן לבאר את ענין קבלת המלכות – )עכ"פ בדעת תחתון ולענ"ד בלבד(:

בכו"כ מקומות אומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"אין מה לחכות יותר, כיון שכבר סיימו כל 
עניני העבודה, וכבר עשו תשובה, ואין הדבר תלוי אלא בביאת משיח עצמו"47.

והנה ישנם כו"כ שמסבירים48 שאכן אין מה לחכות יותר והעולם כבר מוכן לגאולה 
וכו’ וכל מה שנותר כעת הוא רק קבלת מלכותו של מלך המשיח.

והמקור לדבריהם בפשטות הוא מדברי כ"ק אד"ש מה"מ “המינוי דדוד מלכא משיחא 
הרי כבר הי’ כמ"ש “מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו", צריכה רק להיות קבלת 
המלכות ע"י העם וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי – בגאולה האמיתית 
פני משיח  לקבל  “הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות הוא:  והשלימה"49 

צדקנו בפועל ממש"50.

והיינו שכעת הדבר היחיד שנותר הוא קבלת מלכותו של מלך המשיח, שהרי קבלת 
פני המלך היא קבלת מלכותו, וכמבואר במאמר ד"ה אני לדודי תשכ"ו51 שבמשל הידוע 
דחודש אלול שהוא דוגמת מלך בשדה שכולם יוצאים לקבל את פניו שפרט זה בנמשל 

הוא קבלת עול מלכות שמים ע"ש.

]אך לאחר שיחות אלו אומר כ"ק אד"ש מה"מ כמה וכמה פעמים שלא נותר דבר, 
כאמור, ויש להאריך ולעיין בזה ואכ"מ[.

בביאת משיח עצמו" משמע שגם  תלוי אלא  הנ"ל ש"אין הדבר  לפי השיחה  והרי 
קבלת המלכות של מלך המשיח אינה נצרכת ומעכבת וא"כ איך יתכן לומר שהדבר 

היחיד שנותר הוא קבלת מלכותו של מלך המשיח?

ע"כ נראה לבאר את ענין קבלת המלכות לפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל בנוגע 
ל"עשו תשובה", שכאו"א באופן פרטי עשה תשובה וכללות עם ישראל עשו תשובה, 

47( יחידות להרב מרדכי אליהו ו’ חשוון תשנ"ב, ובריבוי מקומות ]ההדגשה במקור[.
48( וזו דעה רווחת, ושמעתי’ מכמה וכמה.

49( שיחת ש"פ משפטים תנש"א.
50( דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב.

51( ספר המאמרים מלוקט ד.
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והיינו שגם קבלת מלכותו של מלך המשיח על ידי העם התבצעה ע"י כאו"א ובנוסף 
לכך קבלת המלכות– יכולה להיות, כמו התשובה, באופן כללי.

וכבר  וידוע לכל שהעם קיבל את מלכותו של כ"ק אד"ש מה"מ,  דהנה ברור הוא 
הוכרז אל מול פניו הק’ “יחי המלך" ו"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם 
ועד", וברור הוא שכשם שבנוגע לענין התשובה הרי כללות העם כבר עשו תשובה, כך 
גם בנוגע לענין קבלת המלכות – כללות העם קיבלו על עצמם את מלכותו של מלך 

המשיח!

ואף אם יש כו"כ שלא נראים שקיבלו ע"ע את מלכותו של מלך המשיח כמו שאר 
העם, יש להסתכל עליהם כפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל בנוגע לענין התשובה שאין 
הם מעכבים כלל את הגאולה האמיתית והשלימה לפי שכללות העם כבר קיבלו על 
עצמם את מלכותו של מלך המשיח. וממילא “אין הדבר תלוי אלא בביאת משיח עצמו".

וכמובן שכאשר נפגשים עם יהודים שאינם קיבלו על עצמם )עכ"פ באופן גלוי( את 
מלכותו של מלך המשיח, יש לפעול עליהם בכל זאת )על אף שאין זה מעכב( לקבל 
ע"ע את מלכותו של מה"מ בדיוק כמו שיש לפעול על יהודי לשוב בתשובה פרטית, 
כיון שזו קבלת המלכות שבין הפרט לבין מלך המשיח. אבל קבלת המלכות בין הכלל 
למלך המשיח – כבר בוצעה ולא נותר דבר אלא ביאת משיח צדקנו - כ"ק אד"ש מה"מ 

בעצמו.
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הנהגה ניסית של הקב"ה עם ישראל
 הת’ ישראל שי’ הכהן ברנדלר
תלמיד בישיבה

א
איתא בתענית1 “רב נחמן ור’ יצחק הוו יתבי בסעודתא. אמר ליה רב נחמן 
לר’ יצחק לימא מר מילתא. א"ל, הכי א’’ר יוחנן אין מסיחין בסעודה שמא יקדים 

קנה לושט ויבא לידי סכנה".

ובלקוטי שיחות2 מביא כ"ק אד"ש מה"מ מאמר חז"ל זה, ומבאר שגם ר"נ 
הכיר את הדין ש"אין מסיחין בשעת הסעודה" רק שחשב שבדברי תורה הדבר 
שונה שהתורה מגנה ומצילה, וזאת בהתאם לכללות הנהגת הקב"ה עם ישראל, 
שכאשר מקיימים תומ"צ הקב"ה מגן עליהם אף שעל פי טבע יש סכנה ומתחולל 

נס של הקב"ה. 

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שדברים אלו באים בגמ’ “בהמשך לכו"כ מאמרים לפנ"ז, 
שגם התם שאל ר’ נחמן את ר’ יצחק, ור’ יצחק ענה לו “הכי אמר רבי יוחנן", ותוכן כמה 
מאמרי רבי יוחנן אלה הוא ע"ד הנהגה ניסית של הקב"ה". ועל כן, כששמע ר"נ את 
מאמרי ר’ יוחנן על הנהגה ניסית סבר שמותר לדבר דברי תורה בסעודה אף שעל פי 

טבע הדבר מסכן את האדם.

1( ה, ב.
2( חל"ה שיחה ג’ לפ’ ויחי, עמ’ 223 ואילך.

תורתו של משיח
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ומביא כ"ק אד"ש מה"מ כדוגמא את המאמר הראשון שבסוגיא שם3 - “א"ל 
ר"נ לר"י יורה בניסן היא יורה יורה במר חשון הוא . . א"ל הכי אמר רבי יוחנן 
בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה . . אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים. 
ירדה להם רביעה ראשונה באחד בניסן. א"ל נביא לישראל - צאו וזרעו. אמרו 
לו: מי שיש לו קביים חטים או קביים שעורין יאכלנו ויחי’ או יזרענו וימות? אמר 

להם אעפ"כ צאו וזרעו".

מה שבכתלין  להם  ונתגלה  נס  להם  “נעשה  הדברים:  בסיפור  שם  הגמ’  וממשיכה 
. . יצאו וזרעו שני ושלישי, ורביעי וירדה להם רביעה שני’, בחמישה בניסן הקריבו 
עומר, בשישה עשר בניסן נמצאת תבואה הגדילה בשישה חדשים גדילה באחד עשר 
יום. שבענין זה בולט וניכר כיצד הקב"ה מתנהג עם בני ישראל באופן של נס ומפורש 

ההנהגה הניסית - “נעשה להם נס".

ויש להעיר שמתאים הדבר שדוקא רבי יוחנן הוא בעל המאמרים המדברים “ע"ד 
הנהגה ניסית של הקב"ה" שמתאים הדבר לשמו - “יוחנן" על פי דברי הגמ’ ברכות )נז, 

א( “הרואה הונא בחלום נס נעשה לו. חנינא, חנניא, יוחנן, נסי נסים נעשו לו".

וכפי שמפרש רש"י שם4 שהדבר קשור עם כך שבשם יוחנן )ועד"ז חנינא 
חנניא( ישנם “נוני’’ן הרבה" שזה מראה שיהיו “נסים רבים" )משא"כ בשם ‘הונא’ 
ניסית של  יוחנן קשור ומורה על על הנהגה  נו"ן אחת( נמצא שהשם  שיש רק 

הקב"ה - “ניסים הרבה".

ב
עוד יש להעיר שבשיחה מביא הרבי את המאמר הראשון בסוגיא שם רק כדוגמא 
אחת, אך מדברי כ"ק אד"ש מה"מ ברור שזהו תוכן כלל המאמרים שהובאו בסוגיא שם 

ש"תוכן כמה מאמרי רבי יוחנן אלה הוא ע"ד הנהגה ניסית של הקב"ה".

 ואכן גם המאמר הסמוך לאין מסיחין בשעת הסעודה מדבר על הזקנה שקפצה על 
שמואל כדי שלא ירננו הבריות שמת בגיל צעיר:

“א’’ל רב נחמן לר’ יצחק מ’’ד ויהי כאשר זקן שמואל ומי סיב שמואל כולי האי והא 
בר נ’’ב הוה דאמר מר מת בנ’’ב שנה זהו מיתתו של שמואל הרמתי א’’ל הכי א’’ר יוחנן 
רבש’’ע שקלתני  לפניו  אמר  את שאול  כי המלכתי  נחמתי  דכתיב  עליו  קפצה  זקנה 
כמשה ואהרן דכתיב משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו מה משה ואהרן לא 
היכי  הקב’’ה  אמר  בחיי  ידי  מעשה  יתבטל  לא  אני  אף  בחייהם  ידיהם  מעשה  בטלו 

3( ה, א.
4( ד"ה ‘חנינא’.
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אעביד.. לימות שמואל אדזוטר מרנני אבתריה . . אמר הקב’’ה אקפיץ עליו זקנה" שגם 
בענין זה רואים את ההנהגה הניסית של הקב"ה עם בנ"י שהקפיץ על שמואל זקנה אף 

שעל פי טבע לא היה צריך להזדקן.

 אך יש לעיין בשאר הענינים שמביא ר"י בסוגיא בשם ר’ יוחנן שלכאורה לא רואים 
בהם ענין זה של הנהגה הניסית של הקב"ה עם בני ישראל: 

א. תיאור הרעב הכבד ששרר בימי יהורם בן אחאב: “א’’ל רב נחמן לר’ יצחק מאי 
דכתיב כי קרא ה’ לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים בהנך שבע שנים מאי אכול א’’ל 
הכי אמר רבי יוחנן שנה ראשונה אכלו מה שבבתים שניה אכלו מה שבשדות שלישית 
בשר בהמה טהורה רביעית בשר בהמה טמאה חמישית בשר שקצים ורמשים ששית 
זרועו  זרועותיהם לקיים מה שנאמר איש בשר  ובנותיהם שביעית בשר  בניהם  בשר 
יאכלו", שלכאורה לא רק שאין כאן עניין של הנהגה ניסית עם בנ"י אלא אדרבה יש פה 

גזירה חמורה וייסורים הכי קשים שבאים אליהם וכו’.

ב. הבטחת הקב"ה שיבוא בירושלים של מעלה רק אחר שיבוא בירושלים של מטה 
- “א’’ל רב נחמן לר’ יצחק מאי דכתיב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר משום דבקרבך 
קדוש לא אבוא בעיר א’’ל הכי א’’ר יוחנן אמר הקב’’ה לא אבוא בירושלים של מעלה 
עד שאבוא לירושלים של מטה", שעל אף גודל הענין וכו’ הרי לכאורה אין לזה שייכות 

לנס והנהגה ניסית.

ג. הדרשה שעבודה זרה היא זו שמבעירה את הרשעים בגיהנום וכן זה שהיא ה’אחת 
ששקולה כשניים’ - “א’’ל רב נחמן לר’ יצחק מאי דכתיב ובאחת יבערו ויכסלו מוסר 
הבלים עץ הוא א’’ל הכי א’’ר יוחנן אחת היא שמבערת רשעים בגיהנם מאי היא ע’’ז 
כתיב הכא מוסר הבלים עץ הוא וכתיב התם הבל המה מעשה תעתועים וא’’ל רב נחמן 
לר’ יצחק מ’’ד כי שתים רעות עשה עמי תרתין הוא דהוו עשרין וארבע שביקא להו א’’ל 
הכי א’’ר יוחנן אחת שהיא שקולה כשתים ומאי ניהו ע’’ז דכתיב כי שתים רעות עשה 
עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים וכתיב בהו כי עברו 
איי כתיים וראו וקדר שלחו והתבוננו מאד וגו’ ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים 

ועמי המיר כבודו בלא יועיל", שגם כאן לכאורה לא רואים כלל נס והנהגה ניסית.

ואולי יש לומר שכוונת אד"ש אינה שכל המאמרים בסוגיא עוסקים בהנהגה ניסית 
אלא רק שזהו התוכן של כמה מהם כשכוונתו הק’ הינה למאמר הראשון הפותח את 
הסוגייה )“בימי יואל בן פתואל.. נעשה להם נס" וכו’( וכן המאמר האחרון והסמוך להא 

ד’יתבי בסעודתא’ )“אמר הקב"ה אקפיץ עליו זקנה"(. 

אך לכאורה דחוק קצת לבאר כך בלשון כ"ק אד"ש מה"מ, שבפשטות מדבר על כלל 
המאמרים שמשמיע ר"י לר"נ בשם רבי יוחנן, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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כוונה “לשמה" במשכן ובשאר המצוות
הת’ ישראל שם טוב שיח’ הכהן כהן
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ תרומה תשנ"ב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מקשה כיצד 
היו הנשים והקטנים יכולים להשתתף בנדבת והקמת המשכן – והרי זה ענין נעלה וכו’ 

ולכאורה “זקוקים לאנשים נעלים ביותר5 בין בנ"י".

ומוסיף להקשות “ובפרט שה"ויקחו לי תרומה" צריך להיות “לי לשמי", היינו שנוסף 
)ובפרט  להנתינה ועשי’ בפועל, צריכה להיות גם כוונה לשמה. אשר עבודה לשמה 
)בהלכות  הרמב"ם  כמ"ש  וטף,  נשים  אנשים  בנ"י,  בכל  איננה  השלימות(  בתכלית 
תשובה(, עד ששלימות העבודה לשמה מתוך אהבה )“לא מפני דבר בעולם כו’ אלא 

עושה האמת מפני שהוא אמת"( הי מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה".

 הרי שהקמת המשכן צריכה להיות לשמה ועבודה לשמה בכלל )ובפרט בתכלית 
השלימות( אינה שייכת בכל ישראל.

וכ"ק אד"ש מה"מ מבאר שם ש"מציאותו של כאו"א מישראל היא, שמבלי הבט על 
חיצוניותו, הרי “אע"פ שחטא ישראל הוא", יש לו “נקודת היהדות", שמצד זה איננו 

רוצה ואיננו יכול להתנתק ח"ו מאלקות.

“יתירה מזו: אפילו יהודי כזה שאוחז עדיין בעבודה שלא לשמה - מביא הרמב"ם 
בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא  אפילו  בתורה  אדם  יעסוק  ש"לעולם  )מחז"ל( 

לשמה""

והיינו שכל יהודי מציאותו האמיתית גם כפי שהוא למטה היא הכי נעלית וכו’ עד 
שגם אם בחיצוניות דרגתו היא ש’לא לשמה’ התוך והפנימיות שלו היא ‘לשמה’.

 וממשיך “עפ"ז מובן היאך יש לכאו"א מישראל - אנשים נשים וטף - את הציווי 
והכח לעשות את המשכן לה’, שצריך להיות “לשמי" - כי ע"י מתן תורה נעשה יהודי 
למציאות חדשה, מציאות כזו שגם בהיותה נשמה בגוף למטה, ומבלי הבט על דרגתו 

5( ההדגשה במקור.
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בעבודה )אפילו אם היא שלא לשמה( הרי ה"תוך" והפנימיות שלו היא “לשמה", לשם 
ה’ . . ולכן בכחו לפעול . . “דירה לו יתברך בתחתונים", משכן ומקדש לה’, עליו אומר 

הקב"ה 'ושכנתי בתוכם'".

ומובן בפשטות שהתירוץ הוא שכיוון שה’תוך’ והפנימיות של כאו"א מישראל היא 
‘לשמה’ – א"כ גם ביכולת קטן ואשה מישראל, לפעול את ה"דירה לו ית’", ולהתנדב 

במשכן באופן של ‘לשמה’.

ב
אלא שעפ"ז צריך ביאור שהרי ברור לכל שמצוות ודינים שבהם כוונה לשמה מעכבת 
– מוכרח שתהיה כוונה לשמה כפשוטה ולא יועיל שה’תוך’ והפנימיות של האדם היא 
וכמו שפסק הרמב"ם בספר הלכות שלו6 בנוגע לגט שצריך כתיבה לשמה  ‘לשמה’, 
כוונה מוכרחת  ובפשטות כשנדרשת  תורה,  בנוגע לספר  ועד"ז  לכתבו,  שקטן פסול 

כוונה גלויה כפשוטה.

וגורם  יכול  האדם  של  והפנימיות  ה’תוך’  למשכן  בנוגע  מדוע  ביאור  דרוש  וא"כ 
בפועל את העבודה הנדרשת באופן של ‘לשמה’ כנ"ל, ומשא"כ בשאר המצוות והדינים 

מוכרחת להיות כוונה בפועל ובגילוי?

ונראה לומר בפשטות )וע"פ המבואר בשיחה זו גופא( דכיון דכל שייכותם של הקטן 
והאשה למשכן היא מצד העצם דוקא )ה’תוך’ והפנימיות( ולא מצד החיצוניות הגלויה 
א"כ מובן שגם הכוונה הנדרשת לצורך עבודת המשכן – היא כוונה של ‘תוך’ ופנימיות, 

ומכיון שבזה כולם שווים לכן גם נשים וקטנים יכולים לפעול את עבודת המשכן.

]ומתאים גם עם ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל7 שהשייכות העצמית של כאו"א 
מישראל עם אלוקות וכו’ מודגשת דוקא ב"זהב" )ראה הביאור שם באריכות(, ובקשר 
לזה כ"ק אד"ש מה"מ מצטט את דברי הרמב"ן שהנשים הביאו רק זהב – ומבאר שכיון 
ששייכותם של הנשים )ובכלל כאו"א מישראל( למשכן היא אינה בדברים החיצוניים 
והגלויים )כסף ונחושת – שאין לנשים( אלא דוקא מצד ה"עצם" ה’תוך’ והפנימיות – 

זהב[.

)ולהעיר מדבר מלכות ש"פ בא-בשלח במעלת הנשים וכו’ ואכ"מ.(

ונראה לומר שכהנ"ל מודגש גם בלשון הפסוק “ויקחו לי תרומה" שממנו לומד רש"י 
שצריך שהעבודה תהיה לשמה – “לי לשמי".

6( הלכות גירושין פרק ג, טו-ז.
7( סעיף ו.
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דידוע מאמר המדרש8 – “כל מקום שנאמר “לי" אינו זז לעולם", ומבואר בחסידות 
ש"לי" – קאי על עצמות ומהות ]שע"כ אינו זז[, “ור"ל לי היינו עצמות אוא"ס ולכן 

ארז"ל כ"מ שנאמר לי אינו זז לעולם לפי שזהו בחי’ אני ה’ לא שניתי"9.

וכמו שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר10 ש"לי לשמי" נאמר דוקא בנוגע לתרומת האדנים 
שעניינם בעבודת הנפש – קבלת עול שלמעלה מכל הכוחות המקיפים והפנימיים.

הנה מזה רואים שע"י עבודה מעצם הנפש דוקא תופסים בעצמות – “לי".

ומזה נלמד גם בנוגע לכאן שכיון שהצורך הוא להמשיך את ה’עצמות’ וצריך דוקא 
עבודה של עצם, וממילא עד"ז העבודה צריכה להיות דוקא מתוך כוונה שמצד העצם – 
“לי" – ויש לחלק בין הצורך ב"לשמה" בעבודה דהמשכן לשאר המצוות והדינים ודו"ק.

ההיתר למס"נ על חילול ה’
הת’ מנחם מענדל שי’ מזרחי
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות11 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הקשר שבין התאריך ג’ 
בתמוז – היום שבו שוחרר כ"ק אדמו"ר הריי"צ מבית הסוהר, לפרשת השבוע הנקראת 

בד"כ בשבוע שבו חל.

ושם )ס"ד( מביא סיפור אותו סיפר כ"ק אדמו"ר הריי"צ בעצמו, אשר “ביום חמישי 
אדר"ח תמוז )ל’ סיון( לפני הצהריים בישרו לו על שחרורו מבית הסוהר ועל שליחתו 
לשלש שנים לגלות בעיר קאסטראמא עם זאת הודיעו לו שביום שחרורו מן המאסר 
יותר לו לבלות שש שעות עם בני ביתו והזהירו אותו שבערב יהא עליו לעזוב את עירו 

ולנסוע לקאסטראמא.

“כיון שהיה זה ביום חמישי, שאל הרבי: מתי יגיע לקאסטראמא? והשיבו לו שהוא 
יגיע לשם בשבת. הרבי אמר, שבשבת לא יסע בשום אופן. ורק לאחר מאמצי השתדלות 
יום  לנסועב  יוכל  שהרבי  כך,  לידי  להביא  הצליחו  הממשלה,  גורמי  אצל  מיוחדים 

ראשון, ג’ תמוז, ועד אז הוא נשאר במאסר.

8( ויק"ר סדר ויקרא, פרשה ב.
9( אוה"ת פרשת תרומה, ע’ א’שפא. ועיין לקו"ש חט"ז, תרומה ב, וראה הנסמן.

10( לקו"ש ח"א, ע’ 166.
11( חכ"ח, שיחה לג’ תמוז.
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“אחד האנשים שביצע בפועל את מאסרו של הרבי אמר לו, שאם הוא לא יסכים 
לנסוע ביום חמישי בערב ולהגיע בשבת לקאסטראמא, הרי שהלה לא ישחררו כלל מן 
המאסר. על כך השיב הרבי, שהוא מוכן להישאר במאסר זמן רב ככל שיהיה, אך בשבת 

הוא לא יסע בשום אופן".

ועל מאורע זה – בו הכניס את עצמו כ"ק אדמו"ר הריי"צ באופן מיידי לסכנה וודאית 
למצב של פיקוח נפש - מקשה כ"ק אד"ש מה"מ ב’ קושיות כלליות:

יצטרך  הריי"צ  ודאי שכ"ק אדמו"ר  דבר  זה  היה  לא  הרי   – חילול השבת  א. מצד 
להגיע לחילול שבת, כיון שעד שבת היתה יממה שלימה, ועד אז הרי ניתן לפעול אצל 
הממשלה והשרים שהרכבת תעצור וכדומ’, וגם אם לא –בנסיעה ברכבת ה"ה אנוס 

בלבד, וכל האיסור בנסיעה הוא איסור )תחומין( דרבנן בלבד.

ב. הן אמת שאם היה זה מס"נ על ‘נר ישראל’ שלא יכבה מובן הדבר – כיון שזו הייתה 
הנהגת כ"ק אדמו"ר הריי"צ מאז ומתמיד, אך מדוע מסר את הנפש במקרה זה הקשור 

רק למעשיו באופן פרטי.

ומוסיף בזה כ"ק אד"ש מה"מ – בהחלטה זו למסור את נפשו שלא ליסוע ברכבת 
העמיד בסכנה “את כל עבודתו בהרבצת התורה וחיזוק היהדות"!

ומיד מבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ, שהשאלה האם למסור את הנפש לא היתה על 
חילול שבת אלא על חילול ה’ וקידוש ה’, שכאשר אלו שאסרו את הרבי היו רואים 

שהרבי מסכים ליסוע ברכבת בשבת היה זה ניצחון עבורם וחילול ה’.

וכן אלו שאינם מכירים את כל הפרטים )שבמשך היממה הבאה ממשיכים בחשאי 
לפעול שהרבי לא יוכרח ליסוע ברכבת בשבת( יבינו זאת כענין שלילי.

ומסיים כ"ק אד"ש מה"מ שם )את הביאור ע"פ נגלה(: “וכפי שהוסבר מספר פעמים 
שכאשר מדובר על קידוש השם או חילול השם אין זה משנה אם מדובר על איסור חמור 
ביותר או איסור קל ביותר אלא מתחשבים רק בכך שאנשים אחרים עלולים להבין זאת 

כענין שלילי".

ובהע’ )18( שם מביא את ‘המקור’ כבי’ לתירוץ: “ראה רמב"ם הל’ יסודי התורה פ"ה 
הי"א", אך מסייג – “)אבל לא נאמר שיש למסור נפשו על הענינים(".

והנה, כפי שמציין כ"ק אד"ש מה"מ לשון הרמב"ם היא “ויש דברים אחרים שהן בכלל 
חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות 
מרננים אחריו בשבילם, ואע"פ שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו 
נותן דמי המקח לאלתר, והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן, או שירבה 
בשחוק או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהן, או שדבורו עם הבריות אינו בנחת 
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ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס, הכל לפי גדלו של חכם צריך 
שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין".

ועפ"ז יש להבין מהו הביאור בהנהגת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שהעמיד בסכנה לא רק 
את עצמו )עובדה המתבארת בכך שהשאלה לא הייתה מצד חילול שבת אלא האם 
יהיה קידוש ה’ או חילול ה’( אלא גם את כל עבודתו בהרבצת התורה והיהדות מצד 

חילול ה’.

ואולי יש להציע ולבאר בדא"פ בדעת תחתון הנהגה זו ע"פ דיוק הלשון ברמב"ם, 
ובג’ אופנים:

“דברים  היא  ה’  חילול  מצד  האסורים  לדברים  בנוגע  הרמב"ם  נקט  בה  הלשון  א. 
שהבריות מרננים אחריו בשבילם", ומזה מובן, שהחילול ה’ תלוי באם ‘מרננים אחריו’.

ובמקרה דידן, כיון שהרבי דרש מחסידיו ומכל היהודים למסור את נפשם כפשוטו 
על קיום התומ"צ ולא רק על דברים שחייבים, ועד שהיו “כמה מגדולי וחכמי ישראל 
שסברו שאין למסור עליהם את הנפש", הרי באם יראו שהרבי לא מסר את נפשו על 

חילול ה’ יווצר מצב של ‘מרננים אחריו’ על נושא זה גופא.

ואולי יש לומר שאדרבה - רינון זה היה לכאורה “מעמיד בסכנה את כל עבודתו 
בהרבצת התורה וחיזוק היהדות"! ולכן מסר הרבי את נפשו שלא ליסוע ברכבת.

ב. בהמשך לביאור הא’ - המשך הלשון ברמב"ם בנוגע לדברים האסורים מצד חילול 
ה’ היא “)דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם( ואע"פ שאינן עבירות", ומזה מובן, 
שכאשר יש במעשה משום איסור -ואפילו הינו איסור קל דרבנן – החילול ה’ שנגרם 
חמור שבעתיים, ועל כך מותר למסור את הנפש – ואף אם בכך מעמידים בסכנה את 

כל העבודה בהרבצת התורה וחיזוק היהדות.

י"ל  ועפ"ז  וכו’",  חכם  של  גדלו  לפי  “הכל  במשפט  דבריו  את  מסיים  הרמב"ם  ג. 
שכאשר מדובר ברבי )ראש בני ישראל( הרי יש לו לדקדק על עצמו עד קצה האחרון 
כיון שחילול ה’ המפורסם ביותר שיכול להווצר הוא על ידי ה’חכם’ ו’הגדול’ ביותר, 

והנהגתו מובנת.

וכהנ"ל הוא בדא"פ ובדעת תחתון בלבד, ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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בדרכי הלימוד דכסף שטר וביאה
הרב מנחם מענדל שי’ ווילישאנסקי    
שליח כ"ק אד"ש מה"מ וראש ישיבת חח"ל, חיפה

א
דרכים  בשתי  עצמה  את  וקונה  דרכים  בשלש  נקנית  “האשה  איתא  מסכתין  בריש 

נקנית בכסף בשטר ובביאה".

והנה מצינו הבדל בין הלימוד של כסף וביאה ללימוד של שטר:

בדרך פעולת הקידושין ע"י כסף נאמר בגמ’1 “בכסף מנ’’ל . . אמר רב יהודה אמר 
רב דאמר קרא ויצאה חנם אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומאן 
ניהו אב . . ותנא מייתי לה מהכא דתניא כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן 
בעיניו כי מצא בה וגו’ אין קיחה אלא בכסף וכן הוא אומר נתתי כסף השדה קח ממני 
והלא דין הוא ומה אמה העבריה שאינה נקנית בביאה נקנית בכסף זו שנקנית בביאה 

אינו דין שתקנה בכסף".

היינו שלומדים מפסוק ולאחמ"כ פורכים מק"ו - “והלא דין הוא".

1( * מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נערך ע"י א’ התמימים.
 ג, ב.

נגלה
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מלמד שנקנית  “ובעלה  וכמו"כ מצינו בנוגע ללימוד פעולת הקידושין ע"י ביאה2: 
בביאה. והלא דין הוא ומה יבמה שאין נקנית בכסף נקנית בביאה זו שנקנית בכסף אינו 

דין שנקנית בביאה".

היינו שלומדים מפסוק ולאחמ"כ פורכים מק"ו - “והלא דין הוא".

אך בלימוד של פעולת הקידושין ע"י שטר מצינו חילוק בינו לבין הלימודים הנ"ל, 
וכך נלמד דין זה בגמ’3: “ומנין שאף בשטר, ודין הוא ומה כסף שאין מוציא מכניס שטר 
שמוציא אינו דין שמכניס מה לכסף שכן פודין בו הקדש ומעשר שני תאמר שטר שאין 
פודין בו הקדש ומעשר שני דכתיב ונתן הכסף וקם לו אמר קרא ויצאה והיתה מקיש 
הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה נמי בשטר ואקיש נמי יציאה להויה מה הויה 

בכסף אף יציאה בכסף".

היינו שלומדים מק"ו ולאחמ"כ מביאים פסוק. 

ויש לדקדק ולדייק מהו החילוק וההבדל בין הלימוד של כסף וביאה ללימוד של 
שטר.

ב
והנה, ע"פ פשט אפשר לומר, שהחילוק הוא, שבנוגע ללימודים של כסף וביאה מצינו 
פסוק מבורר על כך, משא"כ בשטר זהו היקש שאינו מבורר כ"כ )“ויצאה והיתה"(, ולכן 

דוקא בשטר מתחילים עם קל וחומר )“ודין הוא"(.

אך עדיין צ"ע שהרי אינו מיושב כ"כ.

ועל כן נראה להסביר ולהמתיק זאת ע"פ פנימיות הענינים בדברי ר’ לוי"צ אביו של 
כ"ק אד"ש מה"מ, וז"ל4:

“והיינו השלש דרכים שהאשה נקנית בהן, כסף שטר ביאה הרומזים על חג"ת ובפסוק 
נאמר בפירוש קדושי ביאה, כי העיקר הוא יעקב, )כמו בשופר נאמר בפירוש תרועה, 

ולא תקיעה ושברים ודו"ק(.

נוקבא,  על  רומז  המכפלה  שמערת  המכפלה  מערת  מלקיחת  בגז"ש  נלמד  “וכסף 
ולקיחת מערת המכפלה הוא ע"ד קדושי אשה, והגז"ש הוא במלת קח, קח דוקא . . זהו 
שכסף הוא קח, פירוש שע"י כסף חסדים דתיקון שהדכורא נותן, הוא נופל ולוקח את 

הבחי’ דתהו הב"ן דתהו הנוקבא, ודו"ק.

2(  ד, ב.
3(  ה, א.

4(  אגרות דף רד. 
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“ושטר הרומז על גבורה בעצם הוא נאמר בגירושין, שבגירושין ח"ו הם רק מגבורות, 
כמובן רק שלומדים בהיקש לקדושין, הכוונה הוא להמתיק את הגבורות שיהיו בקדושה 
גבורות ממותקות ע"ד לוים שיהיו טפלים לכהנים, ואז הם טובים וזהו ששמר נאמר בין 

כסף לביאה, שיהי’ ממותק משני הצדדין דכסף חסדים וביאה רחמים".

ומדבריו עולה, שביאה היא ענין של תפארת, כסף ענינו חסד, ושטר ענינו גבורה.

ועפ"ז אפשר לומר, שכיון ששטר ענינו גבורה, מתחילים עם “ודין הוא" לרמז ולבטא 
ותפארת  חסד  שעניינם  וביאה  כסף  מבורר, משא"כ  פסוק  אין  הגדרתו שהרי  שזוהי 

כותבים “והלא דין הוא" )בתמיה(.

ג
ע"פ הנ"ל ניתן לבאר חילוק נוסף בין הלימוד דג’ דרכי הקנין - שטר כסף 

וביאה: 

במשנה איתא: “האשה נקנית בשלש דרכים . . נקנית בכסף בשטר ובביאה".

אך בגמרא מצינו שמשנה את סדר ג’ הקנינים: “בכסף מנ’’ל . . דתניא “כי 
יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וגו’" אין קיחה 
אלא בכסף וכן הוא אומר “נתתי כסף השדה קח ממני" . . “ובעלה" מלמד שנקנית 
בביאה . . ומנין שאף בשטר ודין הוא ומה כסף שאין מוציא מכניס שטר שמוציא 

אינו דין שמכניס".

היינו שסדר הקנינים בגמרא מתחיל בכסף ואח"כ ביאה ורק בסוף מביאה 
את שטר.

וע"פ הנ"ל בדברי ר’ לוי"צ - שביאה ענינה היא תפארת, וכסף ענינו חסד, 
ושטר ענינו גבורה - יובן החילוק בין המשנה לגמרא.

דהנה, המשנה נוקטת לפי סדר הספירות הרגיל דהיינו חב"ד חג"ת נה"י5, 
ולאחמ"כ שטר  - שענינו הוא חסד,  ולכן הסדר הוא, שקודם כל כותבים כסף 
הוא סדר הספירות  כך  ביאה שעניינה תפארת, שהרי  ובסוף  גבורה,  - שענינו 

הרגיל. 

אך הגמרא נוקטת לפי סדר הספירות באופן אחר דהיינו חח"נ דת"י בג"ה6, 
ולכן הסדר הוא, שקודם כל כותבים כסף שענינו חסד - שהוא בצד ימין, ולאחמ"כ 

5(  חכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח, הוד, יסוד.
6(  חכמה חסד נצח, דעת תפארת יסוד, בינה גבורה הוד.
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ביאה שענינה תפארת - שהיא בקו האמצע, ובסוף שטר שענינו גבורה - שהוא 
בצד שמאל, ובעצם מצב זה מסמל את הלעתיד לבוא, שאז יומתקו הגבורות7, 
י"ל,  יותר  ועוד  )גבורה(,  שטר  לפני  )תפארת(  ביאה  לכתוב  מתאים  וממילא 

שבגמרא מופעים ענינים דלעתיד לבוא ובדוקא, אך במשנה לא דנים על כך8. 

ד
בספר  המובא  במשנה,  אדמוה"ז  הסבר  ע"פ  ולהמתיק  להוסיף  יש  ובזה 

סיפורים נוראים, וז"ל9:

“ועוד שמעתי מפי הרב הנ"ל, שפעם נסע עם כבוד קדשו בדרך, ובאו למלון 
אחד, וגם עדת חסידים היו גם כן שם, ודרש לפניהם דרוש על דרך עבודה, מענין 
כובד ראש שצריך להיות קודם התפלה ומענין אהבה ויראה. ובעל הבית היה 
איש כשר וישר ויודע ספר, אך לא היה ערכו שיתפוס עמקות הדרוש, ויצר לבעל 

הבית מזה מאד.

וממשיך בסיפורו שם: “ואדמו"ר בחכמתו הרמה שהבין כל זה, אמר לבעל 
הבית, כמדומה שאתה מיצר שלא הבנת את הדרוש, אמר לו, האם למדת משניות 
ראשונה  איך הדרוש מרומז במשנה  הן, למדתי. אמר, שמע  נשים, אמר,  סדר 
בקדושין, האשה נקנית בג’ דרכים, פירוש האשה היא כנסת ישראל, נקראת בשם 
אשה יראת ה’, נקנית להקב"ה בג’ דרכים, פירוש, ג’ אופנים יש איך שישראל יהיו 

נקנים ומקושרים בהקב"ה.

“אופן א’ הוא בכסף, פירוש, באהבה, כי אהבה נקרא בשם כסף, כמו נכסוף 
נכספת לבית אביך. ואופן הב’ הוא בשטר, פירוש בשטר, הוא אותיות התורה, שג’ 
קשרים הם ישראל ואורייתא וקוב"ה. והני ב’ ההתקשרות, בכסף היינו באהבה, 
ובשטר היינו אותיות התורה, נקראים רק אירוסין. ובביאה, היא דרך הג’, יהיה 
בסוף,  כתובה  ביאה  היום  רק  ולפיכך  עושיך,  בועליך  כי  שכתוב  כמו  לעתיד, 
ומובן מזה שלעתיד לבוא תהיה קנין ביאה באישות לפני שטר מכיון שהגבורות 

יהיו ממותקות, וקו שמאל יהיה מאחד )וכן קו הימין(".

ודו"ק, וכן נראה לי.

)מצד שמאל( ע"מ לבררה(,  ותפארת  ימיו(  )מצד  בין חסד  נמצאת  היא  )ולכן  ענינה שמאל  7(  שהרי אע"פ שגבורה 
בגאולה היא תהיה מבוררת ולכן לא יהיה צריך להשימה באמצע. 

8(  ויש להאיר שזהו החילוק בין משנה תורה לרמב"ם לבין המשנה. ויש להאריך, ואכ"מ.
9(  ע’ סו )אדר ראשון תשע"ו(.
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בדין ‘חצייך בחצי פרוטה היום’
הת’ דוד שיח’ אלפנביין
תלמיד בישיבה

א
במסכתין )ז, א( מבררת הגמ’ את הדין בכמה מקרים בהם הבעל מקדש את 
אשתו בלשונות חצויים שיש בהם מקום להסתפק האם התכוון שאמירתו תהא 
נחשבת כקידושין גמורים או שהתכוון שתהא נחשבת כחצי מקודשת ובמילא אין 

נחשבים הקידושין כלל:

“בעי רבא: חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה מהו? כיון דאמר לה 
חצי פרוטה פסקה, או דילמא מונה והולך הוא? אם תימצי לומר מונה והולך 
ופרוטה  בפרוטה  לה  דאמר  כיון  מהו?  בפרוטה  וחצייך  בפרוטה  חצייך  הוא, 
פסקה למילתיה, או דילמא כל ביומיה מונה והולך הוא? את’’ל כל ביומיה מונה 
כיון דאמר לה  וחצייך בפרוטה למחר מהו?  היום  והולך הוא, חצייך בפרוטה 
לא  ומגמר  מהאידנא  מתחלו  קדושין  לה  קאמר  הכי  דילמא  או  פסקה,  למחר 

ניגמרו עד למחר".

ג’ מקרים של קידושין בלשון חצויה אליהם מתייחסת  נמצא שיש לפנינו 
ובכל  היום",  בפרוטה  ו"חצייך  בפרוטה"  “חצייך  פרוטה",  בחצי  “חצייך  הגמ’: 

המקרים האלו נראה שנשארת הגמ’ בספק ואינה מכרעת את דינם.

 - מביאה  אינה  הגמ’  אותו   - במקרה  )וטעמו(  הדין  יהיה  מה  לבאר  ויש   
מחר",  פרוטה  בחצי  וחצייך  היום  פרוטה  בחצי  “חצייך  לאשה  אמר  הבעל  בו 

ובהקדים דברי רש"י בסוגיא.

הבעל  שקידשה  )במקרה  הוא"  והולך  מונה  “את"ל  הגמ’  דברי  על  דהנה, 
בשתי חצאי פרוטה יחד( נעמד רש"י ומפרש: “ורישא דמילתא אמסקנא נמי קאי 

ולאו לחצאין הוא דהא חצי פרוטה לאו בר תפיסה הוא".

נחשבים  אינם  פרוטה  בחצי  שקידושין  הוא  פשוט  שדבר  מדבריו  ועולה 
קידושין בר תפיסא, ועל כן במקרה שמקדש אישה בחצי פרוטה וחצי פרוטה, 
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מוכרח לומר שהתכוון להיות ‘מונה והולך’ ונחשבים כקידושין שלמים.

ועל כן יש לומר גם בענינינו, שמכיון שאמר ‘חצייך בחצי פרוטה’ הרי ברור 
שהתכוון להיות מונה והולך ונחשבים כקידושין גמורים.

ב
אך עדיין יש מקום לכאורה להקשות ולחלק, שהרי במקרה המובא בגמ’ 
כמונה  לומר שנחשב  גדול  מקום  שיש  ודאי  יום  ובאותו  יום,  אותו  על  מדובר 
והולך הוא, וכפי שבהמשך הדברים מגיעה הגמ’ ומכריעה10 אשר “כל ביומיה 
מונה והולך הוא" כלומר שכל האמירות שהם באותו יום, נחשבות כאמירה אחת, 

אך לא כשהם מחולקות לשני ימים.

אך למעשה עדיין י"ל דהיא מקודשת, כיוון שגם במקרה של “חצייך בפרוטה 
היום" מסתפקת הגמ’ בדינו ואינה מכריעה לומר11 אשר מכיון שמדובר כאן על 
שני ימים הרי ברור שאינו מונה והולך ולא תהיה מקודשת, אלא נשארת בספק 

אודות הדין12.

הן  ומתחברים אצלנו שני הדברים,  בענינינו שהיות  לומר  יש  אולי  ועפ"ז 
)שכפשוט  פרוטה’  ‘חצי  בלשון  בגלל השתמשותו  אמירותיו  את  לחבר  הסברא 
‘מונה והולך’ שיש מקום לאומרה גם בשני  שיודע שאין זה תופס(, והן סברת 
ימים )כמוכח מאי הכרעת הגמ’(, לכן יש לומר בדרך אפשר שאם אמר לה ‘חצייך 

בחצי פרוטה היום וחצייך בחצי פרוטה למחר’ הרי תהיה מקודשת.

ג
והנה, כל הנ"ל הוא בשיטת רש"י בביאור סוגיית הגמ’, אך בתוס’ ר"י הזקן 

בביאורו על סוגייתנו כותב וז"ל13:

“ואיכא מאן דמפרש, שני חצייך בפרוטה מהו, דהדר ביה מההיא אוקימתא 
בתרי  והולך  מונה  אמרינן  דאי  דסבר  דלעיל,  והולך  מונה  לומר  תמצי  דאם 

דיבורי, כ"ש הכא בחד דיבורא! ופסקי דכולהו בעיא לא איפשיטא".

כל  הרי  הזקן  ר"י  תוס’  שמביא  דמפרש’  מאן  ה’איכא  שלשיטת  כלומר 

10(  כשיטת הגאונים שמביא הרא"ש בסוגייתינו שכל ‘אם תמצא לומר’ בגמ’ הוא פשיטת והכרעת הספק.
11(  אפילו לא באופן של ‘אם תמצא לומר’.

12(  ד"ה ‘בחד זימנא קאמר’.
 )13
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הספקות שאמרנו לעיל לא נפשטו, וה’אם תמצא לומר’ אינו הכרעה למסקנה, 
ולכן מובן שגם סברת ‘מונה והולך’ אינה אלימתא דיה על מנת להכריע את הדין 

במקרים שלנו.

ולכן נראה לומר לשיטתו שגם במקרה שאומר חצייך בחצי פרוטה היום הרי 
תהיה ספק מקודשת. 

יש להבין  ר"י הזקן(,  )כדעת  ובין לביאור הב’  ]ולהעיר שבין לביאור הא’ 
מדוע שונה מקרה זה מכל המקרים בגמ’ שדוקא אותו הגמ’ אינה מביאה, ואשמח 

לשמוע דעת הקוראים בזה[.

בשיטת רש"י בסוגיית “תנם על גבי סלע"
הת’ ישראל שי’ הכהן ברנדלר
 הת’ זאב שמעון שי’ גינדס
תלמידים בישיבה

א
איתא במסכתין )ח, ב(: “תנו רבנן התקדשי לי במנה תנם על גבי סלע אינה 
מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת. בעי רב ביבי סלע של שניהם מהו? תיקו". 

ופירש רש"י14– “שחצרו של אדם קונה לו והרי הוא כמו שמקבלתו".

ובשטחיות נראה שכוונת רש"י לפרש שהברייתא באה להשמיע רק הא גופא 
- שמתקדשת באם הסלע שלה מצד דין של ‘קנין חצר’ משא"כ כשאין הסלע שלה 

אז אינה מתקדשת היות ואין דין ‘קנין חצר’.

ולפי פירוש רש"י זה, פירוש המשך הגמרא–ספקו של רב ביבי בסלע של 
שניהם, הינו ספק בדין הא דחצר קונה האם כן הוא גם בחצר של שותפין, וא"כ 
מתקדשת כשהסלע שייך לשניהם, או שבחצר של שותפין הדין הוא שאינו קונה, 

וע"כ בסלע של שניהם אינה מתקדשת. 

וכן משמע בתוספות רי"ד1 דזאת הכוונה בדברי רש"י, שכתב: “פירש המורה 
דחצירה קונה לה. ואינה נראה דאמאי נקט סלע אלא הכין פירושו כשאמרה תנם 
על גבי הסלע משמע שבכעס אמרה לו אבל אם היה סלע שלה משמע שבכל לב 

14(  ד"ה “)ו(אם היה סלע שלה מקודשת".
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אמרה לו".

דהיינו שלפירוש רש"י אינו מובן, מדוע נוקטת הגמרא דוקא סלע? לכאורה 
היה עליה לומר באופן כללי שאם אמרה לו שיתן בחצר מקודשת, באם החצר 

שלה, היות וקונה לה בקניין חצר. 

ועל כן מפרש אחרת מרש"י, שהספק הינו האם סמכה דעתה או לאו, שכאשר 
אמרה תנם על גבי הסלע מסתבר לומר שבכעס אמרה זאת, ואינה מתרצה לקבל 
קידושין, אך באם הסלע שלה הרי שאין בזה גילוי כעס, ואדרבה יש כאן ביטוי 

של סמיכות דעת, ולביאור זה אתי שפיר מדוע נקטה הגמ’ דוקא סלע.

וכן משמע מהתוספות1 שכתב: “פי’ בקונטרס דחצרה קונה לה, ולא נהירא, 
דאם כן מאי בעי סלע של שניהם מהו? פשיטא דאינה קונה! כיון דהוא חצר של 
שניהם, כדאמרינן פרק המוכר את הספינה: אמר רבי ינאי חצר של שני שותפין 
קונין זה מזה, ומוקי לה במודד בתוך קופתו של לוקח אבל במודד על הקרקע 
לא. ונראה לפרש דהכא הטעם אין תלוי בקנין חצרה, אלא כשהסלע שלה סמכה 
סמכה  אי  שניהם  של  כשהסלע  ובעי  דעתה,  סמכה  לא  שלה  ובשאינו  דעתה, 

דעתה או לא". 

היינו שדברי רש"י מעוררים קושיא, מה המקום לספק האם מקודשת או 
לאו? שהרי בגמרא בבבא בתרא )פד, ב( מבואר שבחצר של שותפין לא יכול 
לקנות אחד מהם על גבי הקרקע וכאן כשנתנם על גבי הסלע, הרי זה נחשב על 
- בשונה מדעת  כן מפרש בתוספות  ועל  בזה?  יש להסתפק  ומה  גבי הקרקע, 
רש"י - שכאן כשהסלע אינו שלה אין בזה סמיכות דעתה ועל כן אינה מקודשת, 

והספק הוא האם סמכה דעתה אם לאו. 

והנה מכל הנ"ל משמע שלרש"י הברייתא אינה עוסקת כלל אודות גמירות 
דעתה, אלא אודות דין ‘קנין חצר’, ובעלי התוספות חולקים על רש"י עקב קושיות 
שונות, ומפרשים - בניגוד לרש"י - שהדיון הוא האם גמרה דעתה להתקדש אם 

לאו.

ב
אמנם, באם נלמד כך ברש"י - כפי שהבינו בדבריו בעלי התוס’ - שכל הדיון 
כאן הינו על דיני ‘קנין חצר’, הרי מתעוררת על פירושו קושיא כללית ועיקרית.

והוא בהקדים, חידוד וביאור הנקודה המשותפת בין כל המקרים והאיבעיות 
אותם מביאה הגמ’ לפני ולאחרי המקרה דידן, דהנה בהתבוננות קלה ניתן לראות 
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אשר בכל המקרים והאיבעיות המובאים בגמ’ אצלנו, נקודת הדיון היא, סביב 
השאלה האם במקרה שהיה כך וכך ישנה סמיכות דעת והאישה גומרת בדעתה 

וחפצה להתקדש או שלא.

ולפי זה קשה לכאורה בשיטת רש"י, מדוע מיקומה של ברייתא זו העוסקת 
לשיטת רש"י בדיני ‘קנין חצר’, היא בין כל הסוגיות העוסקות בענין אחר לגמרי 

- דיני סמיכות דעת15? 

את  נביא  האיבעיות,  בין  המשותפת  הנקודה  להוכחת  דוגמא  לשם  והנה 
הברייתא הראשונה בסוגיא והשקו"ט בגמ’ לגביה ונחזה כיצד כולה עוסקת סביב 

רצון האישה והאם גומרת בדעתה להתקדש אם לאו: 

רוצה16(  איני  לומר  )-בפניו,  לים  וזרקתו  נטלתו  במנה  לי  התקדשי  “ת’’ר 
או לאור או לכל דבר האבד אינה מקודשת" - היינו שהברייתא מחדשת שעל 
אף שלוקחת המנה, שבד"כ פעולה זו מבטאת את גילוי רצונה וגמירות דעתה 
שאין  להיפך,  היא  מבטאת  האבד  לדבר  בפניו  כשזורקתו  כאן  אך  לקידושין, 

רצונה בקידושין. והיינו שעוסקים ברצון האישה וגמירות דעתה

וכן שאר הברייתות המובאות בסוגיא והשקו"ט בהן שהכל עוסק בענין זה, 
האם רצונה של האישה להתקדש אם לאו, וא"כ קשה כנ"ל, לפי ההבנה הפשוטה 
בפירוש רש"י שכל הדיון ב"תנם על גבי הסלע" לא שייך לרצונה וגמירות דעתה, 
אלא לענין צדדי של ‘קנין חצר’ שקיים רק באם הסלע שלה, ומאן דכר שמיה 

הכא?

“תנהו   – הברייתא17  אותה  בהמשך  בהתבוננות  יותר  קשה  אף  זו  קושיא 
לכלב אינה מקודשת ואם היה כלב שלה מקודשת, בעי רב מרי כלב רץ אחריה 
מהו? בההוא הנאה דקא מצלה נפשה מיניה גמרה ומקניא ליה נפשה, או דלמא 
מצי אמרה ליה מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן" שגם כאן הדיון הוא האם 
“גמרא ומקניא ליה נפשה" או לא18 וא"כ קשה, מה הקשר והשייכות בין שני חלקי 

הברייתא לפי פירוש רש"י?

ג
שייך  הסלע’  גבי  על  ד’תנם  במקרה  הדיון  לרש"י  שאף  בזה  לבאר  ונראה 

15(  עיין בספר ה’מקנה’ המבאר את שיטת רש"י ומתרץ על קושי זה.
16(  פירוש רש"י.

17(  שהרי אין הפסק בין שני המקרים במילים “תנו רבנן" כבשאר הברייתות דלעיל ומוכח שהם ברייתא אחת.
18(  וכלב כלל לא שייך דין קנין חצר שהרי זה חצר המהלכת שדינה שאינה קונה - ראה גיטין כא, א, ושם עח ,א ועוד.
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התוספות  וכפירוש   - להתקדש  ורצון  דעתה  גמירות   - הסוגיא  כללות  לנושא 
ותוספות רי"ד, שכאשר הסלע אינו שלה “משמע שבכעס אמרה לו" ו"לא סמכה 

דעתה", “אבל אם היה סלע שלה משמע שבכל לב אמרה לו" ו"סמכה דעתה".

אלא שרש"י בא לבאר ענין אחר שהיה קשה לו, כיצד אומרת הגמ’ שהדין 
לו  אמרה  לב  שבכל  אף  על  לכאורה  שהרי  שלה?  כשהסלע  שמתקדשת  הוא 
וסמכה דעתה, הרי צריכה היא שתהיה כאן פעולת קבלת וקנין המנה, וכל עוד 
שלא הגיע לידה לא קנתהו, על אף גמירות דעתה בכל לב, שהרי סו"ס חסר כאן 

מעשה הקנין.

 וע"ז נעמד רש"י ומבאר שהקנין כאן הינו קנין חצר “שחצרו של אדם קונה 
הקידושין,  קנין  ענין  את  כאן  יש  כיצד  מובן  ובכך  שמקבלתו"  כמו  הוא  והרי 
ומסתבר לומר שזוהי כוונת דבריו, ולא שכוונתו לומר שקנין חצר זהו כל הדיון 

כאן ואין זה שייך לסמיכות דעתה ורצונה. 

]ומתאים הדבר גם עם דברי רש"י במקרה הקודם המובא בסוגיא: “תנו רבנן 
התקדשי לי במנה תנם לאבא ולאביך - אינה מקודשת, על מנת שיקבלום לי - 
מקודשת". דהיינו שאם במענה לאמירתו שתתקדש לו במנה, ענתה היא שיתן 
את המנה לאביה או לאביו, אינה מקודשת, ואם הוסיפה על דבריה, שיתן להם 

על מנת שיקבלו בשבילה, אזי מקודשת.

 וממשיכה הגמרא - “תנא אבא להודיעך כח דרישא תנא אביך להודיעך כח 
דסיפא" כלומר, שהסיבה שמוסיפה הברייתא גם “לאבא" היא עבור הרישא, שעל 
אף שזהו אביה בכ"ז אינה מתקדשת ואינה גומרת בדעתה להתקדש, וכפירוש 
שמוסיפה  והסיבה  נפשה19",  וקדשה  גמרה  לא  הוא  דאביה  גב  על  “דאף  רש"י 
הברייתא “לאביך" ולא מסתפקת ב"לאבא" הינה עבור הסיפא, שעל אף שזה אינו 
אבא שלה מקודשת, והטעם לזה בפשטות וכפי שמובן גם מהרש"י המובא לעיל, 
הרי מגלה דעתה שרוצה  “לי"  בפירוש שיקבלו המנה  כזה שאומרת  שבמקרה 

וא"כ הרי “גמרה וקדשה נפשה".

 והנה כאן בא רש"י ואומר ענין אחר ואף מחודש - “דאע’’ג דלא קרוב שלה 
הוא, סמכה עליה דעביד שליחותיה, וכי מקבל להו הוה שלוחה ומקדשה", היינו 
שהיא סומכת על אביו של בעלה להיות שליח קבלה שלה, ולכאורה אינו מובן 
לשם מה רש"י מכניס כאן ענין חדש זה )ובפרט שהינו מוקשה ומחודש, שהרי 
בפשטות, שליח לקבלה הרי צריך למנותו ישירות בפניו, ואי אפשר לעשות זאת 
ע"י שליח אחר, היות ש"מילי לא מימסרי לשליח" כפי שכתב בתוספות רי"ד( 

19( ד"ה ‘להודיעך כח דרישא’.



63 ז"ך אדר  ־ב' ניסן - ה'תש"פ

הינו בכך שלמרות שהוא אביו20,  ומדוע לא ממשיך רש"י בפשטות שהחידוש 
בכ"ז באמירה זו מגלה שסמכה דעתה? 

שלא  בעוד  שהדין שמקודשת,  יתכן  כיצד  לבאר  רוצה  שרש"י  שי"ל  אלא 
הגיע לידה כלל אלא רק לאביה או לאביו? וכיצד נפעל הקנין בזה? וע"כ מבאר 
שזהו מצד שהם נעשים שלוחי קבלה, וא"כ החידוש בסיפא הינו )גם( שסומכת 

על אביו להיות שליח קבלה שלה. 

ונמצא שבשני המקרים הנ"ל, בהם הכסף לא מגיע לידי האישה ממש ובכ"ז 
הדין שמקודשת, נעמד רש"י בסוגיא ומבאר כיצד בכ"ז מתקדשת כשהכסף לא 

הגיע לידיה אם ע"י שנעשים שלוחי קבלה אם ע"י קנין חצר21[.

ד’תנם  האיבעיא  שייכת  רש"י  שיטת  לפי  כיצד  קושייתנו  סרה  בזה  והנה 
ע"ג הסלע’ לכללות הסוגיא וכן להמשך הברייתא, שגם כאן הנושא הוא רצונה 

וגמירות דעתה ואתי שפיר. 

ויוצא א"כ, לפי פירושנו הנ"ל בשיטת רש"י, שגם הפירוש בספק דרב ביבי 
הדין  מהו  הינו  ביבי  רב  של  לפרש שספקו  צורך  שאין  הגמ’ משתנה,  בהמשך 
בחצר של שותפין האם קונה או לא, אלא י"ל שספקו הוא האם בסלע של שניהם, 
כשאומרת תן ע"ג הסלע, יש בכך גילוי של גמירות דעתה ורצונה להתקדש או 

שלא, ויוצא א"כ שגם כאן הענין והנושא הוא סמיכות דעתה ולא קנין חצר. 

ולפי הנ"ל סרה גם קושיית התוספות רי"ד על דברי רש"י, מדוע נקט דוקא 
סלע, שלפי דברינו, רש"י מסכים עם פירושו שהענין כאן הוא אכן גמירות דעתה, 
וכפי שלפירושו לא קשה מדוע נקט סלע )כנ"ל ס"א( כך לא קשה אף לשיטת 

רש"י.

אמנם תוכן כללות קושיית התוספות עדין קשה, אם כי באופן אחר22 והוא, 
‘קנין  שהיות ולרש"י הטעם שמקודשת על אף שלא קיבלה לידיה הינו מחמת 
חצר’, א"כ מה מקום לספק אם מקודשת בסלע של שניהם? שהרי שם אין קנין 
שנחשב  הסובר  לצד  ואף  קונה!  שאינה  שותפין  של  בחצר  ואיירי  היות  חצר 

שסמכה דעתה וגילתה רצונה להתקדש, כיצד תתקדש כשאין קנין? 

אף  ועל  התוספות,  לקושיית  יישוב  אתר  על  יהושע’  ב’פני  ראה  ]ואמנם 

20( ובפשטות לא נאמר שבאמירה זו מגלה שסמכה דעתה, אלא אדרבה שאינה מתרצה לקבל קידושין.
21(  משא"כ בחלק השני של הברייתא ד’תן ע"ג הסלע’ - “התקדשי לי בככר תנהו לכלב.. אם היה כלב שלה מקודשת" אין 
רש"י צריך לבאר כיצד מקודשת בעוד שלא הגיע הכיכר לידיה )וכנ"ל הערה 5 בכלב - חצר המהלכת אין דין קנין חצר( היות 
וכשהכלב שלה הרי באכילתו את הכיכר “מטי הנאה לידה" כפי שכתב בפני יהושע )ד"ה “אם היה סלע שלה פי’ בקונטרס"(.

22( אך לכאורה לא לכך נתכוון בתוס’ שכנ"ל ס"א מדבריו משמע שלמד ברש"י שלשיטתו אין הדבר שייך לגילוי רצונה 
וגמירות דעתה שכן משמע מכך שמביא דברים אלו כפירוש חדש משלו.
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שלומד ברש"י כהבנה הפשוטה, וא"כ הספק דרב ביבי הוא בדין חצר של שותפין 
האם קונה אם לאו, אך למרות זאת תירוצו שייך גם כפי הבנתנו ברש"י, שלפיה 

הספק האם בסלע של שניהם גמרה דעתה להתקדש אם לאו, עיי"ש ואכמ"ל[.

בטעם סדר האיבעיות
 הת’ יוסף יצחק שי’ קרוגליאק
תלמיד בישיבה

א
הגמ’ במסכתין )ח, ב( מביאה מספר מקרים בהם אמרה האשה לבעל לשים 
את כסף הקידושין שלא בידיה ממש, ומביאה )בחלק מהמקרים( את צדדי הספק 

- האם הקידושין חלים במקרה הנידון:

“ת"ר: התקדשי לי במנה, תנם על גבי סלע - אינה מקודשת, ואם היה סלע 
שלה - מקודשת. )א( בעי רב ביבי: סלע של שניהם, מהו? תיקו". 

וממשיכה הגמ’ שם –")ב( התקדשי לי בככר, תנהו לכלב - אינה מקודשת, 
בההוא  מהו?  אחריה,  רץ  כלב  מרי:  רב  בעי  מקודשת.   - שלה  כלב  היה  ואם 
הנאה דקא מצלה נפשה מיניה - גמרה ומקניא ליה נפשה, או דלמא מצי אמרה 
תנהו  בככר,  לי  התקדשי  )ג(  תיקו.  לאצולן?  מחייבת  חיובי  מדאורייתא  ליה: 
לעני - אינה מקודשת, אפילו עני הסמוך עלה; מאי טעמא? אמרה ליה: כי היכי 

דמחייבנא ביה אנא, הכי מחייבת ביה את".

ויש לדייק בדברי הגמ’ מספר דיוקים:

א. כאשר מובאות בגמ’ מספר ‘איבעיות’ ברצף, מוכרחים לומר שישנו טעם 
לסדר ולאופן בו הן מוצגות בגמ’, כשכל ספק חזק יותר מקודמו.

יש  בו כאחד הצדדים,  ונכריע  נפשוט את הספק הקודם  היינו, שגם באם 
לומר במקרה שהגמ’ מביאה לאחמ"כ שא’ הצדדים בו חמור יותר, והספק עדיין 
יישאר )ולדוגמא - בענינינו: שגם באם נאמר שבסלע של שניהם מקודשת מצד 
סיבה מסויימת, במקרה שאמרה לו תנהו לכלב שרץ אחריה נאמר בכלב - שישנו 

צד להחמיר בדין - ולא תהיה מקודשת, ועכ"פ הספק בדין זה יישאר(.

ועפ"ז יש להבין מהם החומרות והקולות שבכל אחד מב’ איבעיות הנ"ל, וכן 
הספק דעני שבא בהמשך אליהן )אף שהגמ’ פשטה את הדין בו(, צדדים במקרה 
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שבגללם סודרו כולן בברייתא אחת )“תנו רבנן"(, ובסדר מסוים דוקא - סלע, 
כלב, עני.

 ב. מדוע במקרה ש"כלב רץ אחריה" ואמרה לו “תנהו לכלב" מפרטת הגמ’ 
. . גמרה ומקניא ליה נפשא, או דלמא וכו’"(,  את צדדי הספק )“בההוא הנאה 
אינה  הגמ’  לשניהם(  )השייך  סלע"  גבי  על  “תנם  לו  שאמרה  במקרה  משא"כ 

מפרטת ולא מידי.

ב
ל’סלע’,  בנוגע  הגמ’  הנ"ל בפשטות, שבתחילה הסתפקה  לבאר  יש  והנה, 
ואפילו אם תאמר שבסלע מקודשת, יש לי לומר שדוקא בסלע מקודשת כיון 
אינה  קבוע,  ואינו  כחצר,  - שאינו  בכלב  אך  לה,  וקונה  כחצר האשה,  שנחשב 

מקודשת, ועכ"פ - ספק קידושין.

ואף אם נבאר שבכלב מקודשת - יש לי לומר שכלב מכל מקום הוא כרשותה, 
אך עני שאינו כרשותה כלל לא תהיה כלל מקודשת. אמנם העני - הרי הוא סמוך 

אצלה, וע"כ הספק עדיין עומד בעינו.

אך כל הנ"ל מתאים רק לדעת רש"י, שמבאר בטעם דברי הגמ’ “ואם היה 
סלע שלה מקודשת" - “שחצרו של אדם קונה לו, והרי הוא כמו שמקבלתו" - 
שזהו היסוד לסדר הספיקות, עד כמה בכל ספק מהווה הדבר אליו רוצה האשה 

שהקידושין יגיעו - ‘חצר’ של האשה.

אך לשיטת תוס’23 - ה)מקשה על שיטת רש"י הנ"ל ו(מוכיח שבמקרה דידן 
שאמרה לו “תנם על גבי סלע" והסלע שייך לשניהם - ודאי אינה מקודשת מצד 
העובדה שהסלע מהווה חצר שלה, אלא ישנו ספק כיון שיכול להיות ש’סמכה 
דעתה’ על מעשה זה, ובזה רוצה להתקדש, אך כיון שיכול להיות גם להיפך הרי 

זה ספק, והגמ’ נשארת ב’תיקו’.

וכיון שיסוד הנ"ל המונח בדברי רש"י בלימוד הסוגיא אינו לשיטת תוס’ יש 
לבאר באופן אחר את הסדר באיבעיות המובאות בגמ’.

ואולי יש לומר שהסדר לשיטתי’ דהתוס’ הוא מן החמור אל הקל, ובדרך 
השלילה )ולא מן הקל אל החמור ובדרך החיוב - כפי שלמדנו לשיטתי’ דרש"י(.

ויש לבאר את הסדר לשיטת תוס’ באופן הבא, כאשר היסוד לכל ספק וספק 

23(  ד"ה ‘אם היה סלע שלה מקודשת’.
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מצד  הניתנת  )‘סמיכה’  לאו  אם  דעתה’  ‘סמכה  האם  האשה,  של  בדעתה  הוא 
האשה בעיקר במקרה בו ישנו שימוש משמעותי בקידושין(:

- משמע  גבי סלע"  לו “תנם על  לי" ואמרה  במקרה שאמר לה “התקדשי 
בדעתה  מסכימה  אינה  כן  ועל  בהם,  רוצה  ואינה  בקידושין  מעוניינת  שאינה 
לקידושין, וי"ל, שהאמירה לאיש שישים את הקידושין על גבי סלע של שניהם 
היא רק ביטוי לחוסר ענין מצדה בקידושין אלו, והיה לי לומר שאינה מקודשת, 

אך עדיין יש לי לומר שאולי כן ‘סמכה דעתה’, ותיקו.

לאחמ"כ מביא הגמ’ את המקרה דאמרה לו “תנם לכלב" בו הטעם לשלילה 
הנ"ל חלש מהמקרה הנ"ל, כיון שבמקרה כזה אינה משליכה את הקידושין ללא 
מטרה ותכלית אלא מאכילה בם את הבע"ח, ובזה ישנו שימוש בקידושין )אמנם 
- אך שימוש מקובל מצד עצם ומהות הדבר בו רוצה האיש  בזוי באופן יחסי 
לקדש(, וע"כ ישנה סברא חזקה יותר לומר שבמקרה כזה כן יהיו קידושין, אך 
הגמ’ בכ"ז נשארת בספק, כיון שיכול להיות שגם במקרה כזה לא סמכה דעתה.

ואילו במקרה דאמרה לו “תנם לעני" בו הטעם לשלילה הנ"ל כמעט שאינו - 
כיון שמשתמשת בקידושין למטרה ותכלית ‘נעלים’ - צדקה לעני, וע"כ יש לומר 
וכמעט באופן ודאי ומוחלט שבמקרה כזה ‘סמכה דעתה’, וישנה סברא הכי חזקה 
מצד היסוד הנ"ל - האם סמכה דעתה אם לאו - לומר שמקודשת, אך גם במקרה 

כזה הגמ’ מסתפקת, ולבסוף פושטת בזה שאינה מקודשת.

את הוי’ אלוקיך תירא - לרבות תלמידי חכמים
הת’ נתן שי’ הלוי שרמן
תלמיד בישיבה

א
איתא בפסחים24 “שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל 
‘אתים’ שבתורה, כיון שהגיע ל"את ה’ אלקיך תירא" פירש . . עד שבא ר’’ע ודרש 

את ה’ אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים".

כו’  ה’ אלוקיך תירא פירש  “כיון שהגיע לאת  ובהמרש"א על אתר פירש: 

24(  כב, ב.



67 ז"ך אדר  ־ב' ניסן - ה'תש"פ

ולעיל מיניה בההוא פרשתא כשהגיע לואהבת את ה’ אלוקיך לא פירש דאיכא 
להשוות אהבת ת"ח למקום, אבל מורא המקום שהוא מפני יראת שכר ועונש 

אינו דומה להשוות לו ת"ח כיון שאין שכר ועונש של אדם ביד ת"ח".

לת"ח  אהבה  גבי  רק  ‘את’  תיבת  דרש  שמעון  שרבי  בכך  הביאור  כלומר, 
ולא ‘את’ גבי יראה מת"ח - כיון שבנוגע ליראה מדובר אודות יראת שכר ועונש 
שאינם שייכים מת"ח, ואין להשוות את היראה המדוברת פה ולהשליך ממנה גם 

לת"ח שצ"ל היראה ממנו.

ומכך יוצא לכאורה, שהחשש כאן אינו מפני עצם ההשוואה שבין הקב"ה 
ות"ח )שהרי גבי אהבה ‘השווה’ אותם בדרשה(, אלא מפני שבנדו"ד אינו שייך 

כלל היראה ת"ח, כיון שמדובר על יראת העונש.

ועפ"ז יש לעיין לכאורה כיצד יבאר המהרש"א את דברי רבי עקיבא לפי 
ר"ע  רוצה  כיצד   - העונש  יראת  אודות  אכן  הוא  המדובר  באם  שהרי  שיטתו, 

“לרבות ת"ח".

ב
ואולי יש לבאר הנ"ל, ובהקדים דברי השל"ה שישנם ב’ מיני יראה )באופן 
כללי( - יראת העונש )שירא מהעונש שיקבל באם לא יתנהג כפי הנדרש ממנו( 
של  רוממותו  ועוצם  גודל   - עכ"פ  מזעיר  במעט   - )שמרגיש  הרוממות  ויראת 

הקב"ה, ומכך נוצר רגש של יראה כלפי הקב"ה(.

ובסדר עבודת האדם )וכפשוט( - תחילת עבודתו היא ביראת השכר והעונש 
“שלא לשמה", אלא שמתוך כך בא לשמה - לעבוד את הקב"ה ולאוהבו וליראו 

מצד גדולתו.

ומובן, שאע"פ שבחי’ יראת שכר ועונש אינה שייכת לת"ח )כמדובר לעיל(, 
בחי’ יראת הרוממות שייכת גם בת"ח, המרומם ומנושא מצד התורה שבו וקרבתו 

לקב"ה )וזהו תוכן מצוות כיבוד ת"ח25(.

ובהקדים הקדמה נוספת, יסוד גדול אותו מניח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א26 בשיטות רבי עקיבא וחכמים “בנוגע לחילול שם שמים ושם ישראל 
בהווה שמזה יצא לאחר זמן עילוי גדול לישראל וקידוש שם שמים גדול יותר" 

25(  וע"ד מ"ש הרמב"ם בהל’ תלמוד תורה שלו )פ"ו ה"א( “כל תלמיד חכם מצוה להדרו ואע"פ שאינו רבו שנאמר “מפני 
שיבה תקום והדרת פני זקן" - זה שקנה חכמה".

26(  הדרן על מס’ מכות. לקוטי שיחות חי"ט, שיחה לשבת נחמו )ס"ח(. ההדגשות במקור.
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)שחכמים בכו על כך ור"ע שחק(, “האם בהווה צריך להתחשב עם מצווה וחיוב 
שיהיו בעתיד )ולהכריע לפי זה(":

חכמים סוברים - “דמאחר שבהווה זהו חילול ה’ גדול, הרי מה שיצא מזה 
לאחר זמן אינו מכריע אלא מתחשבים עם המצב שבהווה, ומאחר שבהווה זהו 
זה רע עד כדי כך שזה מביא לידי  היפך קידוש ש"ש וקידוש שם ישראל הרי 

בכיה".

לר"ע  ס"ל  ולכן  שבעתיד,  התוצאה  מכריעה  בהווה  “שגם   - סובר  ור"ע 
אח"כ  מזה  יהי’  שבהוה  ישראל  שם  וחילול  השם  שמהחילול  שמאחר  בעניננו 
עילוי ויתרון בקדה"ש וקידוש שם ישראל בגאולה העתידה, הרי זה הכריע אצלו 

במצבו בהווה, עד כדי כך שהי’ משחק".

וע"פ כהנ"ל אוי"ל גם בנדו"ד, שכיון וסוכ"ס תכלית ושלימות עבודת האדם 
דיראת  ודרגא  אוחז בשלב  גם כאשר  לרבי עקיבא  הרי  ביראת הרוממות,  היא 
העונש - ישנה ‘בכח’ גם הבחי’ דיראת הרוממות, ולכן גם בשלב מוקדם שייכת 
יראה מצד רוממותו של הת"ח )אף שגבי “הוי’ אלוקיך" אוחז בבחי’ “תירא" מצד 

שכר ועונש(.

אך לשיטת רבי שמעון העמסוני )ושאר חכמים( אין להתחשב במצב העתידי 
יראת  בבחי’  ליראה  שייך  אינו  ההווה  שבמצב  וכיון  ההווה,  במצב  רק  אלא 

הרוממות אלא רק ליראת שכר ועונש לא שייכת כלל יראת ת"ח, ולכן “פירש".
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דיוק במאמר ד"ה “באתי לגני" תשי"א
 הרב שמואל שי’ גינזבורג
ר"מ בישיבה

א
במאמר ד"ה באתי לגני תשי"א1 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
כך  לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  “מגיד  הקב"ה2  על  שכמו שנאמר 
רבותינו נשיאנו עשו בעצמם מה שדרשו מאיתנו החסידים, וסיפרו לנו על כך 

כדי לתת לנו את הכח לקיים, ומבאר באריכות בנוגע לאהבת ישראל.

שהפסיק  הזקן  אדמו"ר  מכ"ק  “ולדוגמא  שם:  כותב  אדה"ז  כ"ק  ולגבי 
בתפילתו והלך וקצץ עצים ובישל מרק והאכיל בעצמו ליולדת, מפני שלא היו 

אנשים שם בבית".

והנה, בכ"מ3 צויין למקומות נוספים4 בהם מספר כ"ק אד"ש מה"מ סיפור זה 
)לפני אמירת מאמר הנ"ל ולאחריו(, ושם מביא פרט נוסף – שזה היה בשבת או 
ביום הכיפורים5, וצ"ע מדוע כאן דוקא משמיט כ"ק אד"ש את פרט זה, ומשאיר 

1( נדפס בריבוי מקומות )לדוגמא: סה"מ באתי לגני, סה"מ מלוקט ח"א בתחילתו(.
2( תהילים 

3( למשל: חוברת “מאמר מבואר", יו"ל ע"י את"ה העולמי בית משיח – 770.
4( ליל ב’ אייר השי"ת, י"ט כסלו תשכ"ה, ש"פ פנחס תשל"ד, ש"פ נצבים תשל"ו, י"ט כסלו תשד"מ סל"ז-ח.

5( “לכאורה סיפור זה מעורר כמה תמיהות: הרי אדמו"ר הזקן התפלל באותה שעה בבית כנסת מלא אנשים ומדוע דוקא 
הוא הי’ צריך ללכת לעזור ליולדת?

חסידות
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דוקא את הפרטים האחרים.

ב
ואולי יש לבאר זה, ובהקדים דיוק נוסף במאמר.

מטעם  שלמעלה  העבודה  ענין  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדגיש  זה  במאמר 
ודעת – לקחת את ה"שקר" שהוא למטה מטו"ד ולהפכו ל"קרש" למשכן )למעלה 

מטו"ד(.

ובהמשך לזה מביא את הסיפור על ר’ שמואל ב"ר יצחק שהיה מרקד לפני 
חתן וכלה ומשמח אותם בריקוד מיוחד עם ג’ בדי הדסים ןבשעת פטירתו הפסיק 

עמוד של אש בינו לבין העם, ועל כך אמר ר’ זירא “אהני’ לי’ שטותי’ לסבא".

ולכאורה יש לדייק, שהרי ה"מרקד אתלת" )“שלש בדין זורק אחת ומקבל 
אחת"6( אינו מעשה מושלל כשלעצמו, שהרי זהו מסוג ה"להטוטים" שאין בהם 
מתפרנסים  מהם  המקובלים  המעשים  מן  והוא  וכו’  קסמים"  “קוסם  של  סרך 
)וכפי  זה  מעשה  שיעשה  ראוי  הי’  לא  ת"ח  שלגבי  אלא  שמים;  יראי  יהודים 
שמדגיש רש"י שם: “מכסיף לן סבא – שמזלזל בכבוד תלמידי חכמים ונוהג קלות 

ראש בעצמו"(, ומעשה ר’ שמואל ב"ר יצחק הי’ שטות שלמע’ מטעם ודעת..

ובמילים אחרות – מדובר על עשיית דבר השייך ורגיל וחיובי כלפי אנשים 
אחרים ולא כלפי רבי שמואל בר יצחק, אלא שמפני העבודה של “למעלה מטעם 

ודעת" “לקח" את עבודה השייכת לאחרים גם לעצמו.

נכון אמנם שידוע הכלל “מצוה בגדול", אבל זה מסביר רק מדוע הוא עשה זאת בפועל, אבל איך זה שדוקא הוא 
הרגיש זאת בין כל שאר האנשים שהיו בבית הכנסת? ובפרט כשלוקחים בחשבון שעסק אז בעבודת התפילה, שאין צורך 

כלל להאריך במעלת עבודת התפילה של רבינו הזקן, ובפרט ביום הכיפורים.
והגע עצמך: רבינו הזקן עומד באמצע עבודת התפילה במעמד ומצב דדע לפני מי אתה עומד בתכלית השלימות, 
שהרי אין צריך להסביר לו מה זה דע לפני מי אתה עומד – הוא מסביר זאת לאחרים! ובפרט לפי מה שמביא אדמו"ר 
הצ"צ בשרש מצות התפילה פ"מ שכך הי’ נשמע הלשון מרבינו הזקן בדביקותו בעת עבודת התפילה “מי לי בשמים ועמך 
לא חפצתי בארץ אינני רוצה שום דבר לא גן עדן ולא עולם הבא איני רוצה אלא אותך בלבד", וכן ע"פ הידוע שאדמו"ר 

הזקן הי’ מתגלגל על הרצפה בשעת התפלה וכו’, ובעבודת התפלה גופא בתפלת יום הקדוש,
ובאמצע עיסוקו בדבר נעלה כל כך – הי’ לו פנאי להרגיש להתבונן ולהתייגע אודות העובדה שבקצה העיר נמצאת 

יולדת הזקוקה לעזרה!
ובפרט בהיותו במקום קדוש ובזמן קדוש ביותר ובתפלה בציבור אשר אפילו תפלת היחיד בעשי"ת נחשבת כתפלת 

הציבור וכ"ש שיש מעלה גדולה לתפלת הציבור!
אלא שזה מבטא את חידושו המיוחד של רבינו הזקן – שהמעשה בפועל העזרה בפועל ליולדת בקצה העיירה הוא 

הדבר החשוב ביותר בעבודתו.
6(  רש"י כתובות יז, א.
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ג
ועפ"ז יש לדייק שכן הוא בכל הסיפורים שמביא כ"ק אד"ש מה"מ גם לגבי 
וחיובי כלפי  ורגיל  רבותינו נשיאנו, שההפלאה בהם היא שהמעשה הוא שייך 
על  זאת  לקחו  ודעת"  מטעם  ש"למעלה  העבודה  שמפני  אלא  אחרים,  אנשים 

עצמם:

א. “מכ"ק אדמו"ר האמצעי . . אשר מובן הפלאת ורוממות מעלת כ"ק אדמו"ר 
האמצעי בכלל ובפרט מאלו ששייכים לענינים כאלו, ומ"מ הי’ ההתקשרות עמהם 
כל כך עד שמצד הענינים שלהם שהיו שלא כדבעי למהוי, פעל עליו חלישות 

הבריאות ביותר, עד שצפד עורו על עצמו".

לו  נוגע  יהיה  זה של חברי  ושכלי שדבר  הגיוני  והיינו, שאכן לאדם אחר 
ויצער אותו, וכאן החידוש הוא שאף כ"ק אדמו"ר האמצעי ירד לדרגתו.

ב. “מכ"ק אדמו"ר הצ"צ, איך שהלך קודם התפלה ללות גמ"ח לאיש פשוט 
שהי’ נוגע לו בפרנסתו".

קודם התפילה  ואף חשוב  לכולם,  ענין ששייך  הוא  הגמ"ח  והיינו, שעצם 
בדוקא, אלא שאדמו"ר הצ"צ היה עסוק בהכנות לתפילה ובשבילו זה לא היה 
)וכידוע  התפילה  קודם  אליו  הלך  מטו"ד  הלמעלה  שמצד  אלא  כעת,  מתאים 

שבתחילה חשב להלוות לו אח"כ(.

ג. “מכ"ק אדמו"ר מהר"ש . . אשר ידוע שאצל כ"ק אדמו"ר מהר"ש הי’ הזמן 
יקר במאד, עד שגם אמירת החסידות הי’ בקיצור, ובזמנים ידועים הנה בשעה 
השמינית בבוקר הי’ כבר אחרי התפלה, ובכ"ז נסע נסיעה רחוקה ושהה שם משך 

זמן בשביל אברך כו’".

והיינו, שאכן אדם אחר שפחות שומר על הזמן היה יכול לנסוע בשליחות 
אדמו"ר המהר"ש ולא מתאים שדוקא מי שכ"כ שומר על הזמן יסע, אלא שכנ"ל 

“לקח" את העבודה של האחרים באופן שלמטו"ד.

ד. “מכ"ק אדמו"ר נ"ע . . ואמר לו אחיו הגדול הרז"א נ"ע, הזמן יקר אצלך 
ואין אתה יודע היטב שפת המדינה )הרז"א הי’ מלומד בשפות( וגם אתה צריך 
לא  נ"ע  כ"ק אדמו"ר  אבל  הוראותיך.  כפי  זה  בענין  ולכן אסע  היכרות,  לחפש 

הסכים ע"ז ונסע בעצמו והצליח".

וגם כאן נראה במוחש שזהו ענין “שכלי" והגיוני כלפי הרז"א – שגם הזמן 
היה פחות יקר אצלו )כיון שלא היה נשיא הדור וכו’(, וגם ידע לדבר והיה לו 
היכרות במשרדי השלטון, וקשר מיוחד עם האנשים המתאימים ע"מ לפעול ענין 
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זה, ובכ"ז מצד הלמעלה מטו"ד לקח כ"ק אדמו"ר הרש"ב את העבודה של אחיו!

ה. “וכן ישנם כמה סיפורים מכ"ק מו"ח אדמו"ר . . אף שזה שהי’ מטיב עמו 
הנה לא זו בלבד שלא הי’ כלל בסוג של חברך בתורה ומצות אלא שהי’ שלא 

בערכו כלל".

וגם כאן מדגיש כ"ק אד"ש, שעצם ה"אהבת ישראל" הוא עניין הגיוני, אלא 
שלא מתאים לאדמו"ר הריי"צ לעשות כן למי שלא בערכו.

ד
ועפ"ז אתי שפיר ההבדל בין השיחות בהם מביא כ"ק את ענין השבת ויו"כ 

לבין מאמר זה:

בשיחות אלו מדגיש כ"ק אד"ש מה"מ את החידוש של אדה"ז שצריך מעשה 
מעשה של “פיקוח נפש דוחה  בפועל ולא מספיק לימוד תורה ותפילה7, וא"כ 

שבת" הוא גם מדגיש את ההוראה מהסיפור.

למעלה  משא"כ במאמר הנ"ל, הרי הלימוד הוא על הדגשת העניינים של 
שאינם  הענינים  רק  אלא  היה,  זה  יום  באיזה  כ"כ  נוגע  לא  ובזה  ודעת  מטעם 
אדה"ז8,  של  תפילה  באמצע  הפסקה  אחרים(:  לאנשים  )אלא  לאדה"ז  שייכים 

כריתת עצים, בישול מרק, האכלת יולדת בכפית.

שכפשוט ענינים אלו שייכים ע"פ שכל לחוטבי עצים, טבחים ועוזרות בית 
וכיו"ב, אלא מצד ‘שטות’ שלמעלה מטו"ד עשה זאת כ"ק אדה"ז בעצמו.

7( ראה הערה 5.
8( ראה שם.
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ביאור בסעיפים י"ח - י"ט בשרש מצות התפלה 
הת' שלום שי' טל
משפיע בישיבה

א
כמה קושיות בענינים המתבארים בסי"ח וי"ט בשרש מצות התפלה

את  בארוכה10  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  התפילה9,  מצוות  שרש  במאמר 
סדר התפלה, מקרי"ש עד שמו"ע, שתוכנה הכללי הוא - המשכת אוא"ס שיאיר 

ויתלבש בבחי’ חכמה ובינה ומשם בז"א ונוקבא עד שימשך לעוה"ז הגשמי.

והנה לאחר מכן, בסעיף י"ח מבאר הצ"צ עוה"פ )לאחר שהזכיר נקודה זו 
כבר בסוף סעיף י"ג11( את הפירוש במילה ‘אחד’ שב’שמע ישראל’, שמשמעותה 
היא, שגם כאשר יש ח’ וד’, היינו מציאות של ז’ רקיעים וארץ וד’ רוחות העולם 

- נבראים, גם אז הרי הם בטלים לגמרי לאלוקות.

והנה בסי"ט מביא בזה ביאור נוסף – ‘עוד יש לפרש בתיבת אחד’, ומבאר 
שהא’ קאי על אלופו של עולם - מהו"ע ית’, הח’ קאי על חכמה, והד’ על מלכות, 

ונמצא שבמילה ‘אחד’ מרומז כל סדר ההשתלשלות.

ולכאורה נשאלת השאלה )בפשט הדברים( מפני מה לא מסתפק כ"ק הצ"צ 
בביאור הראשון שלכן צריך היה להוסיף ביאור נוסף? 

בכדי  רק  אינו  זה  ביאור  שהוספת  מדבריו  נראה  דלכאורה  אחר,  ובסגנון 
לסקור הביאורים שבאחד, אלא שיש בזה הוספת ביאור בכל מה שדובר לפנ"ז, 

וצלה"ב מה ניתוסף עי"ז?

ועוד יש להבין, דהנה כאשר מבאר בסי"ח את הביאור הראשון במילה ‘אחד’ 

9(  דרך מצוותיך בסופו.
10( סעיפים יא - יז.

11( ושם, באופן כללי: שגם בהתלבשות אוא"ס בז"א - בבחינת התחלקות, מ"מ הוא אחד. ובאופן פרטי: שגם כשנמשך 
האוא"ס שבז"א לדיבור )עם ב’ הדרגות שבו: כפי שהוא במחשבה בד’ ד’אחד’, וכפי שהוא בפ"ע בבשכמל"ו( הרי הוא אחד 

ממש.
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שקאי על הנבראים, מביא לכך משל מזיו השמש כפי שכלול בשמש12 וזלה"ק:

“שהקב"ה כמו שהוא מצד מהותו ועצמותו, נק’ יחיד והוא לבדו הוא. אלא 
שבהתלבשותו בבחי’ ו’ קצוות העליונים חסד וגבורה כו’, שהם בבחי’ התחלקות 
ופירוד לכאורה, חסד הוא מהות בפני עצמה הפך מדת הגבורה כו’, אלא שאף 
על פי כן, הם מתייחדים מצד גילוי אור אין סוף ב"ה השורה ומתגלה בהם דאיהו 
וגרמוהי חד ובטילים במציאות לגבי אור ה’ שבתוכם כביטול זיו השמש בשמש 

כו’.

 לכך מצד התלבשות זו שאור אין סוף מלובש בהן שייך לקרותו אחד, לומר 
שאף על פי שנאצלו הו’ קצוות הרי ע"י התלבשותו ית’ בהן הן בטילים ממש עד 
שהוא ית’ אחד בהם, דהיינו שאין עוד שום דבר ממש כי הם חשיבי אין ואפס 
כמו זיו השמש כשהוא בגוף כדור השמש . . וכן על דרך זה הוא ממש בו’ קצוות 
הגשמיים שהן ז’ רקיעים והארץ, שבאמת קמי’ ית’ כולא כלא חשיבי’ והם בטילים 

במציאות גם כן כזיו השמש בשמש כמ"ש בלקוטי אמרים".

ואילו בסעי’ י"ט כשמביא הביאור השני במילה ‘אחד’ שקאי על הספירות, 
מחכמה עד מלכות, שעל ידם נתהוו ריבוי הנבראים, מביא לכך13 משל מביטול 

האותיות לגבי הנפש14 וזלה"ק:

דיבורים  לדבר  נפש המדברת שיכול  כללות  לגבי  א’  אות  ביטול  “וכמשל   
עד אין קץ ותכלית, כך הוא ביטול כל העולמות הנבראים בדיבור א’ לגבי מהותו 

ועצמותו ית’, ולכן אינן פועלים שינוי כלל בו ית’. 

וזהו שכתוב גם כן אתה הוא לבדך ממש, כי ביטול זה הוא כביטול אות א’ 
בעודו בכח חכמתו טרם שיצא בגילוי בפה שאז הי’ אין ואפס כו’, כמ"ש בלקוטי 
אמרים פ"כ כ"א, לפיכך אף על פי שאתה עשית את השמים מכל מקום אתה הוא 
לבדך ממש, מאחר שהשמים והארץ וכל אשר בהם בטלים במציאות כאילו אינן 

כביטול הדיבור בעודו במחשבה או בכח חכמתו וכו’".

ועפ"ז צריך לומר, שזה שלא הביא המשל הנ"ל ד’זיו השמש’ בסי"ח, הוא 
כיון שאינו שייך לכאן מסיבה מסויימת, אלא שאם כך תמוה טפי, דהנה בסוף 

סי"ט בסיכום הביאור מביא שוב גם המשל דזיו השמש וזלה"ק:

העליון  והדבור  עילאה  החכמה  שהם  והדלית  שהחית  אחד,  פירוש  “וזהו 

12( מפרק ג’ בשעהיחוה"א.
13( משל זה הובא לבאר התהוות ריבוי הנבראים מספירת המלכות – דיבורו ית’, ורק שלאח"ז ממשיך לבאר שספירת 
המלכות תלויה בספירת החכמה כמשל התינוק שאינו יכול לצרף האותיות מחמת שאין לו חכמה, וזהו מ"ש “מה רבו.. כולם 

בחכמה".
14( מפרקים כ’ וכ"א בלק"א.
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הנמשך מחכמה עילאה שממנו שרש התהוות העולמות וחיותם וקיומם כנ"ל, הם 
כלא  קמי’  דכולא  ב"ה  סוף  האין  עולם  של  יחידו  לגבי  ממש  במציאות  בטלים 

חשיבי’, כנ"ל ממשלים הנ"ל מביטול זיו השמש בשמש כו’".

ונמצא דצריך לבאר ג’ ענינים: א. הטעם בהוספת ביאור נוסף במילה ‘אחד’. 
ב. מדוע אינו מסתפק בהמשל דזיו השמש, ובהכרח שבכך שמביא משל נוסף 
)מאותיות הדיבור( בא לבאר ענין אחר וצלה"ב מהו ענין זה. ג. מפני מה בסיכום 
הדברים חוזר שוב להמשל דזיו השמש, ובכדי להבין כל זה צריך להקדים תחילה 

ביאור בהמשלים הנ"ל, וכדלקמן.

ב
החילוק בין ב' הפירושים

בהוספת  )הטעם  הא’  בקושיא  שהביאור  לומר  נראה  היה  לכאורה  דהנה 
הביאור הב’( הוא ע"פ המבואר באוה"ת15, דשם מביא כ"ק הצ"צ ג"כ ב’ ביאורים 
הנ"ל במילת ‘אחד’, ואומר שפירוש זה שהאותיות ח’ וד’ הם חכמה ודיבור מקורו 
הוא בזהר. ואילו ע"פ הגמרא )ברכות יג ב( האותיות ח’ וד’ רומזים על ו’ הקצוות 
מעלה ומטה, ז’ רקיעים וארץ, וד’ רוחות )שהשרש דו’ הקצוות הוא ו’ המדות 

שלמעלה(.

ולפי זה החידוש שיש בפירוש שהח’ והד’ הם חכמה ודיבור, לגבי הפירוש 
שהח’ והד’ הם הו’ קצוות, הוא: שאפילו החכמה שהיא למעלה מו’ המדות )ו’ 

קצוות( גם היא בטילה לגמרי ואינה תופסת מקום כלל לגבי האל"ף16.

אלא שמזה מובן רק המעלה שבהפירוש הב’ על הפירוש הא’, אבל עדיין 
אי"מ מהו הצורך להביא ב’ ביאורים? דאם בא להשמיע החידוש, הוו"ל להשמיע 

רק הפירוש הב’.

ומכך שלא הסתפק בו, והביא גם את הפירוש הראשון, עכצ"ל שישנו מכוון 
כאן בהבאת ב’ הפירושים יחד, ועפ"ז יובנו גם הענינים הנוספים שהוקשו לעיל, 

וכדלקמן. 

15( וישב ח"ז תתתלד, ב. וראה עוד מקורות בזה בס’ הערכים ח"ח ס"ע רל’ ואילך ובהנסמן שם.
16( ועפ"ז יש לבאר ענין נפלא, והוא ע"פ המבואר בשיחת ש"פ וישלח תשל"א )שיחו"ק ח"א ע’ 227( אודות החילוק 
דעולם  והגבלה  להמדידה  שבערך  שהפירוש  באשלימותא’,  סיהרא  ‘קיימא  לבין  לבנה’  של  דיסקוס  ‘נתמלא  מארז"ל  בין 
)-נתמלא דיסקוס( הובא בנגלה דתורה, ואילו הביאור שאינו בערך למדידה והגבלה דעולם )קיימא סיהרא באשלימותא( 
הובא בפנימיות התורה, הוא מפני שמצד פנימיות התורה, כיוון שהיא מגיעה למעלה מהעולם, לכן דוקא מצדה נוספת גם 

שלימות שלמעלה מגדר העולם ]ונראה לומר שהביאור בזה, הוא מ"ש בסה"מ מלוקט ו’ ע’ עב עיי"ש[.
ולפי זה נראה להמתיק עוד יותר המבואר בפנים, שהפירוש הראשון הובא בגמ’ ברכות שם )וראה גם ב"י או"ח סס"א 

ועוד(. ואילו הפירוש הב’ הובא בזהר.
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)ובפרט )כנ"ל( שגם בסיום הפירוש הב’ חוזר וכולל יחד עימו הפירוש הא’, 
ובפרט שמצינו בריבוי  גם מכך שמציין המשל שהובא לפירוש הא’,  וכדמוכח 
ולא  הראשון  הפירוש  רק  שמביאים  בהערה17(  חלקם  )ראה  חסידות  מאמרי 
מזכירים הביאור הב’, אע"פ שלפי הנ"ל הרי יש בו חידוש יותר מהביאור הא’(. 

ג
ביאור הרמ"ח גאלאמב בהמשל דפ"ג בשעהיחוה"א 

בקובץ ‘יסודות בשעהיחוה"א18’ על פרק ג’ הקשה, מפני מה מעדיף דוקא 
המשל דזיו השמש ולא המשל מאותיות הכלולים בנפש, דלכאורה היה זה יותר 
העשרה  היא  האלוקי  נתבאר שהחיות  )שם  א’  דפרק  הענינים  להמשך  מתאים 
גוף  ביטול  על  הוא  בפ"ג  שהמדובר  ובפרט  עיי"ש(,  ספירות  מעשר  מאמרות 
הנבראים - ‘גשמיות הנברא וחומרו וממשותו, וא"כ לכאורה היה מתאים יותר 

משל זה מאותיות שגם הם בבחי’ כלי וגוף.

ולזאת מקדים לבאר בארוכה ענין הזיו והאור, שאינו ככל שארי מציאויות 
בעולם, כיון שכל ענינו אינו אלא לגלות מקורו, ולכן הזיו הנמצא בגוף כדור 
השמש - ששם עיקרו, כאשר הוא יוצא ממקורו, הרי הוא נחשב רק זיו והארה 
שום  אין  עצמה  לגבי השמש  וא"כ  המאור,  מן  במאומה  ואינו מחסיר  בעלמא, 
הפרש כלל בין אם יצא ממנה הזיו ובין אם לאו! כיון שגם כאשר יוצא הזיו, אין 

יציאתו של הזיו מוסיפה מאומה בגוף כדור השמש.

ולכן כלפי השמש, כמו שהזיו הכלול בה הוא אין ואפס בלא שום חשיבות, 
ואפס ממש בלי שום  אין  כן ממש הזיו המתפשט מחוץ לשמש, הרי הוא  כמו 
חשיבות. וכל ההבדל הוא רק כלפי העומדים על הארץ שלגבם יש הפרש בין 
האור הכלול בשמש שהוא בתוקף יותר, לבין האור כפי שמתפשט ומתרחק מן 

השמש שאז הוא בחלישות יותר.

ולכן לא הביא המשל מאותיות, מפני שדוקא במשל דזיו השמש אין שום 
הוספת מעלה וחשיבות לזיו על גוף כדור השמש, וגם ביציאתו הרי לא נתחדש 
מאומה, משא"כ במשל דאותיות הרי יש בהם סוכ"ס איזה שלימות ומעלה גם 

לגבי האדם עצמו.

17( ד"ה אתה אחד תשכ"ט )סה"מ מלוקט ח"ד ע’ סט(. ד"ה הוי’ לי בעוזרי תשי"ז )סה"מ מלוקט ח"ב ע’ סא(. ד"ה אתם 
נצבים תשל"ט. ד"ה באתי לגני הב’ )מוצש"ק בשלח( תשכ"ז )סה"מ באתי לגני ח"ב ע’ תקעה(. לקו"ש חכ"ד פ’ ואתחנן ב’ 

סי"ב. לקו"ש חי"א ע’ 11. ובכ"מ.
18( להרמ"ח גאלאמב.
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והמורם מכל האמור בנוגע לחילוק בין המשלים הוא, שבהמשל דאותיות 
לגבי הנפש(, משא"כ במשל  )אע"פ שהם בטלים ממש  ישנו מציאות לאותיות 

דזיו השמש הרי הם בטלים ממש.

להשמש  הזיו  ביחס  רק  הוא  השמש,  דזיו  המשל  במעלת  זה  שכל  אלא 
עצמה, אך כאשר הזיו הוא ביחס לעומדים על הארץ, הרי הוא נראה וחשוב ליש 

ומציאות בפ"ע.

בתוך  כפי שכלול  לזיו השמש  הנבראים  ג’ כשמדמה  פרק  בתחילת  שלכן 
כלל,  למציאות  נחשב  אינו  הזיו  שאז  עצמו,  השמש  לגוף  ביחס  והיינו  השמש 
מדבר לגבי ‘כח ה’ ורוח פיו שבנפעל’, שאז הנברא לא נחשב כלל. ולכן הרי זה 

כמו הזיו כפי שכלול במקורו – בגוף כדור השמש.

אבל בהמשך הפרק )ע"ב( כאשר מדבר ביחס אל הנבראים עצמם, ובלשונו 
השופע  ה’  ורוח  השפע  מן  מתפשט  וזיו  אור  כמו  רק  אינם  עצמם  “והם  הק’ 
זהו מכיון שמצד הנברא כאשר נתהווה  ומוציאם מאין ליש",  ומתלבש בתוכם 
מיד נעשה לדבר חשוב, הרי הוא כמו זיו המתפשט מן השמש שעל אף שקיומו 
]ויתירה  בפ"ע.  וחשיבות  מציאות  לו  יש  הרי  שמאיר  בעת  מ"מ  בשמש,  תלוי 
מזה, גם מצידו ית’, הנברא הוא כמו התפשטות הזיו שהרי נאמר “בראשית ברא" 

שנעשתה פעולת בריאה ודלא כפי שהיה קודם ששת ימי בראשית[.

מצד  דאותיות  המשל  על  השמש  דזיו  המשל  מעלת  אף  שעל  מובן  ומזה 
לסייג  יש  מ"מ  מציאות,  הם  האותיות  ואילו  כלל  מציאות  אינו  שהזיו  הביטול 
מעלה זו רק לזמן שמדובר על הזיו ביחס לשמש, ואילו כשהזיו הוא בפ"ע הרי 
הוא מציאות נחשבת, ובזה ניכר דוקא מעלת האותיות, שגם בהיותם מציאות 

הרי הם בטלים לגבי הכח )כמבואר בפ’ כ’ כ"א בלק"א(.

ד
עפ"ז ביאור הקושיות דלעיל

עפ"ז נוכל לבאר את הקושיא הב’ שהקשינו לעיל )מדוע מביא המשל הב’(: 
הוא  לאלוקות  ביטולם  והרי  לאלוקות,  הנבראים  ביטול  על  מדבר  י"ח  בסעי’ 
באמת כמו זיו השמש אלא שלגבי הנבראים עצמם הרי הם נחשבים למציאות 
בפ"ע, ולכן מביא המשל מזיו השמש בשמש, שלגבי השמש שהיא מקור הזיו הרי 
גם הנבראים לגבי מקורם הרי הם בטלים במציאות,  וכך  הזיו בטל במציאות, 
משא"כ הזיו כשלעצמו )וכמו"כ הנבראים כשלעצמם( הרי הוא נחשב כמציאות.

כיון שמדבר  האותיות,  מביטול  מביא המשל  י"ט  בסעי’  ואילו כשממשיך 
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להם  שאין  לומר  שא"א  הנבראים,  להוות  נמשכים  שהם  כפי  הספירות  אודות 
כיון  שמ"מ  אלא  נבראים  להוות  שנמשכים  גופא  מזה  וכדמוכח  כלל,  מציאות 
שמציאותם היא אלוקית. ולכן מביא דוקא המשל מאותיות שיש להם מציאות 

אלא שמציאותם גופא בטילה לגמרי לגבי הנפש.

עפ"ז ניתן להבין גם מדוע בסוף הסעיף – בסיכום הדברים - חוזר ומביא 
המשל מזיו השמש, מפני שכנ"ל יש מעלה במשל דזיו השמש בשמש שאין במשל 

דאותיות )כנ"ל( שהביטול הוא באופן ד’אין ואפס ממש’.

ועפ"ז מובן היטב מדוע לא הסתפק רק בהביאור שבסי"ח והביא גם הביאור 
בסי"ט, מפני שהם בעצם משלימים זא"ז:

‘אחד’, שלמרות שיש  ענינו של  לבאר  הוא  כאן בהמאמר  העיקרי  המכוון 
רק  להסתפק  אפשר  אי  ולזאת  בטלים,  הם  מ"מ  נוספים  דברים  של  מציאויות 
של  המוחלט  ביטולם  את  מדגיש  זה  שביאור  כיון  )שבסי"ח(  הראשון  בביאור 
כאן  אין  האמת  מצד  וממילא  ממש’,  ואפס  ‘אין  של  באופן  למקורם  הנבראים 
מציאות נפרדת. ואילו כאשר נתייחס לנבראים לא מצד האמת, היינו כפי שאינם 
הרי הם מציאות  עינינו,  ראות  לפי  אלינו,  ביחס  )השמש( אלא  ביחס למקורם 
בפ"ע ואינם בטלים כלל! וא"כ סוכ"ס אין כאן באמת מציאות ודבר בפ"ע שיהי’ 

בטל.

ולזאת מוסיף בסי"ט ביאור בענין הספירות )חכמה - מלכות( שהם המקור 
לנבראים שהם אכן מציאות )כנ"ל, שהרי הם מקור לנבראים( אלא שמציאותם 

גופא בטילה לאלוקות )כיון שמציאותם היא אלוקות(.

שני  צירוף  ע"י  שרק  כיון  ‘אחד’  במילה  ביאורים  ב’  שמביא  מה  וזהו 
הפירושים יחד יובן היטב הפירוש ב’אחד’, הפירוש הראשון מורה ומדגיש יותר 
את ענין הביטול כשלעצמו, והפירוש השני מורה ומדגיש יותר את ענין המציאות 

המתבטלת.

וזהו שמסיים )לאחר שמביא המשל דזיו השמש( בסו"ס י"ט, וזלה"ק: 

ואם כן, הרי אין עוד ואפס זולתו ממש ע"ד שנת"ל סוף אות י"ח, וזהו הפירוש 
במ"ש שהוא ית’ אחד.

באחד,  הפירוש  היטב  מובן  ידם  שעל  יחד,  הפירושים  ב’  שמחבר  והיינו 
והיינו שבסעיף י"ט לא בא רק להביא פירוש נוסף, אלא בא להוסיף ולהשלים 

את הפירוש הקודם.

 וזהו גם מה שמביא בריש סי"ט, וזלה"ק:
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ובזה נרמז כל סדר ההשתלשלות והתהוות הריבוי מן האחדות הפשוטה ית’, 
שהוא ע"י אמצעות התלבשות אור אין סוף בחכמה עילאה, כמאמר בראשית ברא, 
בחוכמתא ברא כו’, ואבא יסד ברתא הוא בחי’ עולם הדיבור שממנו שרש התהוות 

רבוי הנמצאים.

מהפירוש  אחר  פירוש  עוד  רק  אינו  הספירות  על  שקאי  שהפירוש  והיינו 
הקודם שקאי על הנבראים, אלא יתירה מזה שכוללם יחד - הספירות שעל ידם 
ומשלימים  התואמים  פירושים  הם  הרי  יותר  כיון שבפרטיות  הנבראים,  נתהוו 

זא"ז19.

ה
היסוד להנ"ל בביאורי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

בשעהיחוה"א

בשיחת ש"פ וישב תשכ"ח20 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ תוכן ג’ משלים המופיעים 
בתניא, וביניהם מבאר גם המשלים דלעיל מזיו השמש בשמש ומאותיות הכלולות 

בנפש21, וזלה"ק:

“הוסבר לעיל )בשיחת י"ט כסלו תשכ"ח( כי המשל מהאור הכלול בשמש 
אודותיו דנים כאן שונה מהמשל מהאור הכלול בשמש שנתבאר לעיל בפרק ג’:

בפרק ג’ מדובר אודות האור כפי שהוא כלול בגוף כדור השמש, שאז הוא אין 
ואפס זהו משל על ביטול הנבראים לגבי הכוח הפועל המהווה אותם, ועל נבראים 
וכך גם על כוח הפועל, לא שייך לומר שהם מיוחדים כי אם שהם אין ואפס. ואילו 

19( ראה הערה 4, וע"פ המבואר בפנים יש להוסיף בזה ע"פ המבואר בשיחת ליל ה’ דחה"ס תשמ"ז, וזלה"ק: “אצל כל 
נשיאי החסידות מצינו כמה וכמה ענינים בנגלה דתורה ובפנימיות התורה.. אבל, הענינים דפנימיות התורה הם בפני עצמם, 
והענינים דנגלה דתורה הם בפני עצמם. אמנם, בתורתו של הצמח צדק מצינו חידוש מיוחד - חיבור ויחוד נגלה דתורה עם 
פנימיות התורה. תורתו של הצמח צדק “בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בתלמוד". והיינו שע"י חיבור נגלה וחסידות 

יחד מגיעים לחידוש עוד יותר נעלה מהחידוש של חסידות על נגלה.
ה’-ז’(, ובמסקנת הענין ש"החידוש  )סעי’  זה נתבאר בארוכה בקונטרס ע"ד חלוקת הש"ס בי"ט כסלו  וכפי שענין 
בנגלה דתורה ע"י תורת החסידות הוא לא רק בהבנת פנימיות הענינים )שבנגלה( בשרשם למעלה )שזהו ע"י לימוד 
תורת הנסתר, סוד(, אבל בפועל הם ב’ אופנים שונים בלימוד עם כללים שונים, ובדרגות שונות )לימוד הנגלה וההלכה 
הוא בעולם העשי’, ולימוד הסוד מבאר הענינים כפי שהם בעולם האצילות(, אלא גם – הפנימיות של הענינים שבנגלה 
)לפי כללי הנגלה( עצמם, לפי כללי הפשט, הרמז הדרוש )וגם – הסוד(, שהרי ‘יחידה’ )ועאכו"כ העצם( ביחד ע"ז שהיא 

למעלה מכל הענינים, נמשכת וחודרת בכולם בדרגתם הם, מכיון שהיא היא ה"עצם" שלהם".
ועפ"ז יומתק עוד יותר המבואר בפנים לתווך ולחבר ב’ הביאורים יחד, וכפי שנראה גם בפשטות כיצד מגלים עומק 
נוסף ע"י התיווך דנגלה וחסידות יחד. )וראה עוד אודות תיווך נגלה וחסידות יחד בס’ שערי לימוד החסידות ע’ לה. ע’ 

נז. ושם בנוגע להצ"צ בע’ קנו(.
20( שיחו"ק ח"א ע’ 303, לקמן מתורגם מתוך שיעורים בסה"ת.

21( ראה גם בס’ הערכים חב"ד ח"ב ע’ תרעח הע’ 413. 
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בפרק י’ מדובר אודות ספירות שהן לא אין ואפס לגבי ה’איהו’ כי אם מיוחדות עם 
ה’איהו’ והוא מביא המשל מהאור כפי שהוא כלול במאור שאז הוא לא אין ואפס 

כי אם מיוחד עם המאור בתכלית היחוד וכפי שנתבאר כל זה בארוכה )שם(.

והנה ישנו משל שלישי בחלק הראשון של התניא בפרק כ’ מאותיות הדיבור 
כפי שהן במקורן ושרשן.

אור השמש שבשער  כ’ למשל  בין משל האותיות שבפרק  ומובן שההבדל 
היחוד והאמונה פרק ג’ הוא ]למרות ששני המשלים הם דוגמה על נבראים, לא 
על ספירות, הרי בחלק ב’ פרק ג’ מדובר אודות נבראים כפי שהם לגבי כוח הפועל 
ובפרק כ’ מדובר אודות דבר ה’ המתלבש בנבראים כפי שהוא לגבי מקורו, אך 
גם הדבר ה’ הרי אינו ענין של ספירות, כי אם אדרבה הוא הרי מתלבש בנבראים 
בדוגמת  הוא  האותיות  שמשל  הנבראים[,  דוגמת  ממקורו  ‘מרוחק’  הוא  והרי 
‘ביטול הכלים’ שהם בדביקות בלתי ניכרת, ומשל אור השמש הוא בדוגמת ביטול 

האורות שהם ב’דביקות ניכרת’.

אמנם אף על פי שהמשל מאור השמש שבפרק ג’ הוא בדוגמת ביטול האורות 
כיון שמדובר אודות נבראים שעליהם לא שייך לומר שאיהו והנבראים חד חס 
ושלום הוא מביא את המשל מהאור הכלול בגוף כדור השמש’ שהוא לא מיוחד 

אלא בטל אין ואפס.

ורק שבביטול של אין ואפס גופא ישנם שני אופנים ביטול הכלים בדוגמת 
ביטול האותיות וביטול האורות בדוגמת ביטול אור השמש.

ואילו בפרק י’ בו מדובר אודות ספירות שהן חד עם ‘איהו’ הוא מביא משל 
מהאור הכלול במאור כלומר מענין זה בשמש שיש לו שייכות לאור מבחינה זו 
מיוחד עם המאור בתכלית  הוא להאיר שהאור הכלול במאור  שתפקיד השמש 

היחוד הספירות מגלות את אור אין סוף".

ו
ביאור22 בדברי הרבי כ"ק אד"ש מה"מ

על ביאור זה מתעוררת לכאורה שאלה: אם על דבר ה’ שהוא אלקות שבא 
באופן נבדל אי אפשר להביא משל מאור השמש אלא רק מאותיות, כיצד יתכן 
שביחס לנבראים הנפרדים לגמרי מובא בפרק ג’ משל מאור השמש? ולכאורה 

גם בפרק ג’ יש להביא את משל האותיות?

22( מתוך המבואר בס’ ‘שיעורים בחסידות’ על שער היחוד והאמונה.
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ויש לומר הביאור בזה בפשטות: המשל לביטול הנבראים לדבר ה’ המהווה 
אותם הוא מזיו השמש הבטל לגוף כדור השמש, כי במבט חיצוני ניתן לטעות 
ולחשוב שהזיו לא בטל לגוף כדור השמש, מאחר שגוף כדור השמש אינו מקור 

לאור ולזיו, ואם כן הזיו וגוף כדור השמש הם שתי מציאויות נפרדות זו מזו.

כל  לו  ואין  אליו  ובטל  השמש  כדור  מגוף  מגיע  שהזיו  שמובן  לאחר  רק 
באבוקה’,  ‘נר  כמו  מקורו,  עם  אחד  שהוא  עליו  לומר  ניתן  עצמית,  מציאות 
שבתחילה הנר והאבוקה הם שני דברים שונים, אך לאחר שמכניסים את הנר 

בתוך האבוקה הוא מתבטל לגמרי והופך להיות דבר אחד עם האבוקה.

מובן אם כן שאי אפשר להביא משל למציאות הנבראים מאותיות הכלולות 
במקורן כי לאותיות יש מציאות של אותיות בעוד שלנבראים אין כל מציאות 

בפני עצמם.

והנה המשל לביטול דבר ה’ לקב"ה הוא מאותיות הדיבור הכלולות במקורן, 
כי בדבר ה’ ישנם שני צדדים:

מחד, אינו דומה לספירות המאוחדות עם אלקות שכן הוא מובדל מאלוקות 
)מהווה נבראים יש מאין ומתלבש בהם(, לפיכך אי אפשר להשתמש לגביו במשל 
רק  שייך  זה  )משל  הוא המאור,  ענינו  עם המאור שכל  המאוחד  מאור השמש 
להמבואר בפרק י’ בשעהיחוה"א לגבי ביטול הספירות שכל ענינם הוא אלקות(.

מאידך, דבר ה’ המהווה את תהליך הביטול של הנבראים, אינו פועל באופן 
שדוקא כאשר הם אינם קיימים אז הם מתבטלים, היות שדבר ה’ בטל גם כפי 
שהוא קיים במציאותו, שכן הוא אלקי ומציאותו העצמית היא אלוקית ואמיתית 
כמו שהיא, וכיון שכן הוא נשאר כפי שהוא במצבו נבדל מאלקות, ולפיכך אי 
אפשר להביא משל לביטול של דבר ה’ מביטול אור וזיו השמש לגוף כדור השמש 
אלקי  הוא  ה’  דבר  ואילו  מתבטל,  הוא  קיים  לא  כשהוא  שדוקא  ג’(,  )שבפרק 
במציאותו ומשל זה מגוף כדור השמש מתאים רק לביטול הנבראים למקורם, 

היות והם בטלים דוקא כאשר אינם במציאות. 

הוא  כי  הנבראים  כמו  בטל  ה’  שדבר  לומר  אפשר  אי  אחד  מצד  כלומר, 
אלקי ומציאותו אמיתית, מאידך אי אפשר לומר שהינו מיוחד עם אלקות כמו 

הספירות כי הוא נבדל מאלקות שהרי ענינו לברוא עולמות. 

לפיכך המשל המתאים לביטול דבר ה’ הוא מביטול האותיות לגבי הנפש 
אשר גם בהן יש שני צדדים, מצד אחד יש מציאות של אותיות שכן האותיות 
אינן נפש, בשונה ממציאות הספירות שכל מהותן הוא אלקות, מאידך כמו שהן 
במציאותן הן בטלות לגמרי לנפש, ואינן קיימות כדבר נוסף על הנפש, בשונה 
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אלקות,  על  נוסף  דבר  הם  אלא  בטלים  אינם  קיימים  הם  שכאשר  מהנבראים 
וכשהם בטלים הם מאוחדים עם מקורם.

וזאת הסיבה שדבר ה’ בטל למקורו כמו דביקות הכלים לאור, כי הכלים 
דומים לאותיות, מצד אחד יש להם מציאות עצמאית, ומאידך הם בטלים לאור.

והנה למסקנא יוצא, שמצד אחד הנבראים בטלים יותר לאלוקות שכן הם 
מאוחדים עם מקורם, מה שאין כן דבר ה’ נותר נבדל כי הוא אמנם בטל למקורו 
אך אינו מאוחד איתו, אך לאמיתו של דבר ההיפך הוא הנכון, שהרי הנבראים 
מתבטלים למקורם רק כאשר הם לא במציאות ואילו דבר ה’ מתבטל למקורו גם 

כפי שהוא במציאותו.

ויש לעיין עוד בכל זה, ואכ"מ.

ז
ביאור הנ"ל מהווה יסוד לביאור דלעיל בשרש מצות התפלה

בזה יובן היטב המבואר לעיל בשרש מצות התפלה, דבסי"ח לגבי הנבראים, 
הביא משל מזיו השמש וכמבואר בפרק ג’ משער היחוד והאמונה, ובסי"ט הנה 
אמנם מדבר אודות הספירות עצמן אך כפי שהם נמשכים להוות את הנברא, ולכן 
מביא המשל מאותיות הדיבור שמשל זה מבטא שמצד אחד יש להם מציאות 
)מצד האלוקות( אלא שהיא גופא מתבטלת, וכנ"ל בארוכה הביאור בצורך ב’ 

ביאורים אלו23.

ח
חידוד וביאור החידוש והמעלה שבכל אחד מהפירושים דלעיל

בכדי לקרב הדברים, ובכדי לעמוד היטב על הענין ולהבינו, יש להציע בזה 
בתוכנם  המקבילים  החסידות(  בתורת  שמבוארים  )כפי  ה’  בעבודת  ענינים  ב’ 

ועניינם לב’ הפירושים והעניינים דלעיל:

א - 'אני נבראתי/לא נבראתי אלא לשמש את קוני'

בגמרא סוף מסכת קידושין הובאו מאמר רז"ל בב’ גירסאות: “אני נבראתי 
לשמש את קוני", “אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני".

23( ויל"ע בכ"ז. ואם שגיתי ה’ יכפר.
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ובכו"כ משיחות הקודש24 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שדוקא בהגירסא ד’אני לא 
נבראתי אלא..’ מודגש יותר הביטול של היהודי לקב"ה, שמציאותו של האדם 
כשלעצמו לא קיימת כלל וכל מציאותו וקיומו אינו אלא לשמש את קונו, משא"כ 
בהגירסא ד’אני נבראתי’ שכאן מודגשת מציאות האדם כשלעצמו, אלא שהיא 

מתבטלת לקונו.

אלא שעם זאת מצינו בא’ השיחות25 שהגירסא ‘אני נבראתי’ אינה עוסקת 
באדם שדרגת עבודת ה’ שלו נמוכה יותר, והוא אינו חש את עומק הביטול לה’, 
אלא היא מבטאת דרך מיוחדת בעבודת ה’, ‘אני נבראתי’ משמעותו שיש מציאות 
של אדם שנברא על ידי הקב"ה והוא בעל תוכן עצמי משלו, ומהי תכלית בריאתו 
ותוכנו של האדם? לשמש את קונו! שהאמת האלוקית תומשך אל תוך מציאותו. 
היות  נבראתי,  לא  אני  אינו אומר  דוקא כשהאדם  היא  זה התכלית  ביאור  לפי 
והכוונה היא שהאדם כפי שהוא נמצא בגדריו עם כל תכונותיו – נבראתי, יזדכך 

וישלים את עבודתו על ידי התורה והמצוות.

בכל אחת משתי התנועות הללו בעבודת ה’ יש מעלה שאין בזולתה, שתיהן 
לדעת  צריך  ויהודי  האדם,  בנפש  מורגשות  להיות  צריכות  ושתיהן  אמיתיות 
של  עבדו  שהוא  רק  זה  עניינו  וכל  לגמרי  במציאות  בטל  שהוא  היא  שהאמת 
זאת “לא  יחד עם  - כמציאות עם תוכן ומהות עצמית, אך  “אני"  המקום ב"ה. 
נבראתי" - עליו לדעת שגם אילו יצוייר שתהיה מציאות שיש לה גדרים ותוכן 

משלה, האמת העצמית של הקב"ה תחדור גם שם.

ובתיווך הדברים נראה לומר, שבענייני העולם מודגשת יותר הגירסא ד’אני 
לא נבראתי אלא..’ כיון שמצד האמת אין להם מציאות אמיתית בפ"ע, משא"כ 
בעניני קדושה שיש בהם עדיין לע"ע מציאות, )שלפעמים צריך להיות גם ביטול 
השכל והמציאות דקדושה וכיו"ב(, הנה אז צריך לדעת שאע"פ ש’אני נבראתי’ 

מ"מ צריך להיות ‘לשמש את קוני’ שגם שם תחדור האמת האלוקית. 

וכן יש לומר בנדו"ד, שהפירוש הראשון מבטא שמלכתחילה כל המציאות 
דנבראים בטילה ומבוטלת לאלוקות כמשל זיו השמש ביחס לשמש, שזה ע"ד 
‘אני לא נבראתי אלא’. והפירוש השני שמדגיש כנ"ל איך שגם הספירות דחכמה 
עד מלכות בטלים לאלוקות הרי שאף שיש להם מציאות דקדושה )כנ"ל( מ"מ 
הרי כל מציאותם היא ביטול לאלוקות וכמשל דיבור אחד לגבי הנפש המדברת, 

שזה בדוגמת האמירה ‘אני נבראתי’.

24( לדוגמא ראה שיחת שמח"ת תשנ"ב ס"ב.
25( הדרן למסכת אבות ס"ח )נדפס בהוספות לביאורם לפרקי אבות(. הדרנים על הרמב"ם וש"ס ע’ תב הע’ 107.
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ב - מציאות וביטול אצל 'שליח'

בשיחותיו הק’ של כ"ק אד"ש מה"מ מצינו שמתעכב בריבוי מקומות אודות 
מציאות  היא  השליח  מציאות  שכל  בזה  הנעלית  לדרגה  עד  ‘שליח’  של  גדרו 

המשלח.

ובשיחת ש"פ חיי שרה תשנ"ב ביאר כ"ק אד"ש מה"מ כהנ"ל בארוכה, ובס"ז 
שם מביא ששליח מורכב מב’ ענינים, מציאות – בר דעת בפ"ע, ויחד עם זאת הרי 

הוא בטל למשלח באופן מוחלט.

ואף שבהשקפה ראשונה ב’ תנועות אלו סותרות זו את זו, ולא מובן כיצד 
זו לזו, הנה מצינו בשיחות הק’  ב’ תנועות המנוגדות  יכול אדם להכיל בתוכו 

שמבאר זאת כ"ק אד"ש מה"מ בכמה אופנים וראה בהערה26.

ובתיווך ב’ תנועות אלו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ שלח תשמ"ח27, 
שמצד אחד אין להיות “בן יחיד מפונק", שמחכה עד שינחו אותו בכל צעד ושעל 
מה עליו בדיוק לעשות, ומוכרחים להפעיל שיקול דעת בשליחות, אך מצד שני, 
שיקול הדעת הוא רק כיצד למלא את השליחות, אבל לא האם למלא אותה או 

לא, חלילה.

וגם כאן ניתן לראות הקשר לנדו"ד, דזה שכל ענינו של השליח הוא ביטול 
זה  ואילו  הא’,  בהפירוש  יותר  מודגש  זה  הרי  כלל  מציאות  לו  ואין  למשלח 
שהשליח הוא כמציאות ובר דעת בפ"ע )כחלק מרצון וכוונת המשלח( הרי זה 

מודגש יותר בפירוש הב’.

26( המציאות תורמת לביטול: אופן אחד לביאור הענין, הוא - שדוקא מציאותו של השליח מוסיפה לביטולו: בשיחה 
ב’ לפרשת קרח בלקוטי שיחות חלק ל"ג, מסביר כ"ק אד"ש מה"מ בהרחבה כיצד שתי הקצוות הנ"ל בשליח - מציאות 
זו, וההסבר לכך הוא: ש"זה גופא שצ"ל מציאות של שליח  זו לזו, אלא אדרבה, משלימות זו את  וביטול - אינן סותרות 
)נפרד מהמשלח(, ה"ז גופא רק מפני שזהו רצון ותענוג המשלח", והסיבה שהמשלח רוצה בכך היא, כיון שדוקא כאשר יחוש 
השליח שפעולת השליחות שייכת אליו, “קב שלו", ולא רק בשל ביטולו לרצון המשלח - אזי יפעל בשליחותו הרבה יותר, 
וללא מנוח, ענין זה נתבאר בהרחבה בשיחת כ"א מנ"א תשד"מ )התוועדויות ח"ד ע’ 2450( עיי"ש. ולכן, צריך השליח לחוש 
שהיותו למציאות עצמאית אינה מנתקת אותו חלילה מהמשלח, אלא אדרבה - בזה עצמו הוא מקיים את רצונו, ולכן, דוקא 

בזכות היותו למציאות הוא מתחבר יותר למשלח!
הביטול תורם למציאות: אופן שני לביאור הענין, הוא - שדוקא ביטולו של השליח תורם למציאותו: בשיחת כינוס 
השלוחים תשמ"ח )ש"פ תולדות - סה"ש ח"א ע’ 93 ואילך( מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מעלתו של שליח על עבד: עבד - 
אין לו כל מציאות לעצמו, ולכן כל מציאותו היא האדון; לעומת זאת שליח - הוא זולת ונפרד לעצמו, ולאחר שמקבל את 
הכח מהמשלח, הופך להיות “כמותו". והסיבה לכך היא, היות שהעבד הוא נחות, ומצד פחיתותו לא שייך לומר שיהיה 
“כמותו" של האדון, ולכן כדי שפעולתו תועיל לאדון מוכרחים לשלול את מציאותו. לעומת זאת שליח יש לו מעלה 
וחשיבות, שהוא דומה למשלח )“מה אתם כו’ אף שלוחכם כו’"(, ולכן מציאותו שלו יכולה להפוך ל"כמותו" של המשלח.
מכך מובן, שמציאותו העצמאית של העבד שהיא נחותה וסותרת לאדון, היא היא זו שגורמת לכך שצריכים לשלול 
את קיומה עבור פעולת השליחות; לעומתו השליח, שמציאותו מלכתחילה היא בדומה למשלח, וביכלתו להיות “כמותו 

ממש" - זה עצמו מוסיף במעלתו, שפעולת השליחות מתייחסת למציאותו הוא.
27( סה"ש ח"ב ע’ 496, ס"ח ואילך.
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ביטול הקליפה בזמן המשכן, המקדש ולעת"ל
 הת’ מנחם מענדל שי’ הלוי אלטבוים
תלמיד בישיבה

בהמשך המאמרים ‘פדה בשלום’ ו’להבין ענין נרות חנוכה’ תשכ"ו28 מבאר 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את ההבדל בין הגילויים שהיו במשכן, בימי 

שלמה ולעת"ל.

במשכן הי’ הגילוי באופן של יפוצו אויביך - אופן של שבירה, שזה מפני 
שהגילוי הי’ למעלה מהעולם אך עכ"פ בשייכות אליו, שזהו גילוי מבחי’ אריך, 
ולכן כאשר נמשך גילוי זה, זה פועל שהתחתון מתבטל ממציאותו, אך החסרון 
בזה שאין זה ביטול בתכלית כיון שהתחתון תופס מקום לגביו וממילא הביטול 

הוא באופן שנשאר מנגד, רק ש’נס’ ונשבר - מתבטל מפני הגילוי.

ובימי שלמה הי’ גילוי נעלה יותר - הגילוי דבחי’ עתיק, וזה פעל שנמשכו 
אליו ממילא כל הניצוצות, דכיון שהגילוי חדר בהם גופא, גם הבירור אצלם היה 
באופן שנמשכו מעצמם למאור, וכמו שהיה בימי שלמה שהגיעו אליו מלכים 
ושרים מכל העולם כיון שהרגישו את הגילוי שהאיר. ובגילוי זה, הבירור הוא 

לגמרי.

לקדושה,  יתעלו  הניצוצות  שכל  איך  יותר,  נעלית  דרגא  תתגלה  ולעת"ל 
דכיון שיתגלה כח הפועל בנפעל ממילא יהיה העלאה של כל הניצוצות, שגם 
אלו שנתרחקו כ"כ עד שלא שייכים להרגיש אור אלוקי גם הם יוכללו בקדושה, 
כל  שמציאות  שיתגלה  כיון  בקדושה  תתכלל  העולם  גשמיות  גם  מזו  ויתירה 
במלכות  שיתגלה  עתיק  מפנימיות  הוא  זה  וגילוי  ית’.  מציאותו  היא  הנבראים 

שבמלכות.

 וממשיך בהמאמר29 שזו היתה אופן מלחמת החשמונאים ביוונים, שעשו 
מהטבע,  שלמעלה  באופן  היתה  היא  גם  אך  )מלחמה(,  הטבע  בדרכי  פעולה 
הוא  שהעולם  ה"הנחה"  מצד  שזה  חלשים,  ביד  וגבורים  מעטים  ביד  שרבים 

28( י"ל בקונטרס י"ט כסלו וחנוכה תשנ"ב נדפס בסה"מ מלוקט ח"ו.
29( באות י"ד.
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אלוקות, ואמיתת מציאותו היא אמיתת מציאות כל הנבראים.

וצריך להבין בזה, שהרי במאמר מבואר דכאשר נמשך פנימיות עתיק אזי 
בנס  ואילו  מלחמה,  שכן  וכל  פעולה  ללא  ממילא  בדרך  נעשה  בעולם  הגילוי 
ניסית  היות שהיתה  ומלחמה, דעם  באופן של פעולה  הי’  הניצחון  הרי  חנוכה 
כשישנו  והרי  ומדוע?  היונים,  נגד  גדולה  ופעולה  מלחמה  היתה  הרי  ואלקית 

הגילוי דפנימיות עתיק היו אמורים להתבטל לחלוטין בלי מלחמה כלל.

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

קיימו או קבלו?
 הת’ לוי שי’ בליניצקי
תלמיד בישיבה

א
וקבל היהודים תשי"א30, מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  בתחילת מאמר 
שליט"א את דברי כ"ק אדמו"ר הריי"צ במאמר וקבל היהודים תרפ"ז31, עה"פ 
“וקבל היהודים את אשר החלו לעשות" ש"קבלו מה שהחלו בהזמן דמתן תורה, 
דזה שאמרו נעשה ונשמע היתה רק התחלה )החלו לעשות(, ובימי אחשורוש 

)בזמן גזירת המן( היתה הקבלה, וקבל היהודים".

והנה בהערה 4 שם מביא כ"ק אד"ש מה"מ, שכן היא הלשון )‘קבלו’( ברבים 
ממאמרי רבותינו נשיאנו, ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ וכותב:

ע"ד  שהוא  )בתחלתו(  דתרפ"ז  ובהמאמר  א(  )צח,  שם  שבתו"א  “ולהעיר, 
שארז"ל )שבת פח, א( עה"כ )אסתר ט, כז( “קיימו וקבלו היהודים" קיימו מה 
שקבלו כבר ]אף שלכאורה הם שני ענינים, ד"וקבל היהודים את אשר החלו" הוא 
שרק בפורים היתה הקבלה, משא"כ “קיימו מה שקבלו" הוא שגם במ"ת היתה 

הקבלה אלא שלא הי’ לה קיום, וראה לקמן סי"ב.[".

היינו, שישנו מאמר רז"ל32 המתאר את החידוש של חג הפורים על פני מתן 
לקיים  התחילו  בפורים  התורה, משא"כ  את  קבלו  רק  בנ"י  בזה שבמ"ת  תורה 

30( הוגה ע"י כ"ק אד"ש מה"מ ונדפס בסה"מ מלוקט ג’, ע’ סז.
31( סה"מ תרפז-ח, ע’ קי.

32( שבת פח, א.



87 ז"ך אדר  ־ב' ניסן - ה'תש"פ

)קיימו( את מה שקיבלו במ"ת.

לפירוש  הנ"ל  רז"ל  את מאמר  אנו שמשווים  רואים  בכמה מאמרים  והנה 
החסידי המובא לעיל עה"פ “וקבל היהודים" שקיבלו מה שהחלו כבר במ"ת, ועל 
זה נעמד כ"ק אד"ש מה"מ ואומר שלכאורה זהו שני ענינים, אך בכל זאת אנו 

רואים שמשווים בניהם.

החסידי’  ה’פירוש  בין  להשוות  הסיבה  באמת  מהי  להבין,  צריך  ולכאורה 
המקום  ומה  שונים  ענינים  שני  על  הם  מדברים  לכאורה  הלא  רז"ל,  למאמר 

להשוות ביניהם?

ב
ויש לבאר זאת בהקדים החילוק בין המאמרים בהם משווים בין הפירושים 
)תו"א צח,א, וקבל היהודים, תרפ"ז( לבין המאמר שלנו )וקבל היהודים תשי"א( 

בו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את החילוק שבין הפירושים33.

לראות  ניתן  הפירושים,  בין  המשווים  במאמרים  נכונה  בהתבוננות  דהנה 
אשר הקו הכללי ונקודת הביאור במאמר הוא בנוגע לזה שבפורים היה חידוש 

שלא היה במ"ת, וכפי שניתן לראות זאת גם בלשון המאמר2:

“וקבל היהודים את אשר החלו לעשות. דעתה בזמן הגלות הם קבלו מה 
וכו’,  היהודים  וקבלו  קיימו  ע"פ  ז"ל  וכאמרם  תורה.  דמתן  בזמן  כבר  שהחלו 
דבמ"ת  נפלא,  דבר  הוא  דלכאורה  דמ"ת.  בזמן  כבר  שקבלו  מה  עתה  דקיימו 
ממש,  מזה  ההיפך  הוא  הגלות  ובזמן   .  . דגאולה  העילוי  בתכלית  ישראל  היו 

דאותותינו לא ראינו וכו’".

ונראה מדבריו שהמכוון במאמר הוא להבין כיצד יתכן שבזמן של פורים 
שזהו זמן של גלות ושל ירידה, דוקא בזמן כזה תהיה מעלה ע"פ הזמן הנעלה של 

מ"ת, שבנ"י היו בתכלית העילוי.

משא"כ במאמר ד"וקבל היהודים" תשי"א, הנה לאורך כל המאמר מדייק 
ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ את משמעות הדבר שבפורים קיבלו מה שהחלו במ"ת, 

בפרטיות יתר.

ועפ"ז יש לבאר את הסיבה לחילוק בין המאמרים המשווים את שני הפירושים 
למאמרים שאינם משווים, דבמאמרים הנ"ל המשווים את שני הפירושים, הרי 

33( סע’ יב.
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מכיון שהתוכן והענין בהם הוא להדגיש שבפורים היה חידוש בתורה אצל בנ"י 
על גבי מ"ת, הרי אין זה נוגע באיזה חידוש מדובר, קיום או קבלה, אלא רק זה 

שישנו חידוש בפורים, וזה קשה וכו’.

משא"כ במאמר וקיבל היהודים תשי"א, מכיון שכ"ק אד"ש מה"מ נכנס לבאר 
בפרטיות את משמעות ומעלת קבלת התורה בפורים, הרי מובן שיש לחלק בין 

קבלה לקיום.

ואולי עפ"ז יש להמתיק את מה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בסוף ההערה שם 
וז"ל:

“ובשערי אורה שם )בשני המקומות(, ועד"ז ברד"ה זה תרע"ח, הובא פירוש 
זה עצמו )עה"פ וקבל היהודים( בשם “ארז"ל"".

רז"ל  מאמר  מצינו  לא  הרי  דלכאורה  בדא"פ,  בזה34  הכוונה  י"ל  שאולי 
חידוש  שישנו  הזאת,  הנקודה  שאת  לומר  דכוונתם  שהחלו"(,  מה  כזה)“קבלו 
רז"ל  מאמר  וישנו  היות  רז"ל,  מאמר  בתור  להביא  אפשר  מ"ת,  ע"פ  בפורים 

הדומה לזה האומר את הנקודה הנ"ל.

וכ"ז הוא לענ"ד.

כיצד המאכלים אינם צריכים אל האדם?
הת’ לוי יצחק שי’ ברנס
תלמיד בישיבה

בתורה אור דרוש לפרשת נח ד"ה “מים רבים" )ט,א( מסביר כ"ק אדמו"ר 
הזקן שהמאכלים בשורשם שקודם שבירת הכלים נעלים מהאדם, לכן כאן למטה 
האדם נזקק להם על-מנת שיוכל לחיות ואילו הם - המאכלים - “אינם צריכים 

אל האדם".

תכלית  להשלים  בכדי  נברא  בעולם  דבר  שכל  ידוע  שהרי  קשה  וקצת 

34( הערת המערכת: בפשטות י"ל ע"פ החילוק בין בלשון מאחז"ל למארז"ל דכשאומרים מאמר חז"ל אזי הכוונה דוקא 
לתנאים או אמוראים, משא"כ כשאומרים מאמר רז"ל אזי יתכן שהכוונה תהיה גם לרבותינו האחרונים וכיו"ב, וכמו מארז"ל 
הידוע על הפסוק “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, שזה אינו מדברי התנאים או האמוראים 
אלא מופיע לראשונה בספר ‘ראשית חכמה’ ואעפ"כ אומרים על זה הלשון מארז"ל. וכן י"ל בענינינו שהכוונה ב’רז"ל’ כאן 

היא לדברי אדה"ז בליקוטי תורה, ודו"ק. 
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מסויימת, והנה הרי תכלית האדם היא לעבוד את הקב"ה בגופו הגשמי ובעולם 
הזה הגשמי – דירה בתחתונים35 – ועל כן הוא נצרך לצמחים, כדי שיוכל לחיות.

ובנוגע לענייננו הרי הצמחים תכליתם היא - כמבואר בחסידות36 - להכלל 
בדרגא שלמעלה מהם, ולכאורה דבר זה אפשרי רק ע"י האדם שלוקח צמחים אלו 
ומעלה אותם לדרגתו, וא"כ צריך להבין לכאורה מדוע אומר אדה"ז שהצמחים 

אינם צריכים אל האדם?

אדה"ז  שבדברי  נאמר  דבאם  אמנם  דאמת  בפשטות,  זאת  לבאר  ויש 
ש"המאכלים אינם צריכים להאדם" הכוונה היא להצטרכות רוחנית, הרי יהיה 

קשה כדלעיל.

הגשמית,  ההצטרכות  אודות  עוסק  אדה"ז  שכאן  בפשטות  י"ל  כן  ועל 
שלגביה, הרי בנ"א צריכים למאכלים, כדי שיוכלו לחיות, משא"כ המאכלים אינם 

צריכים את האדם כדי שיוכלו לחיות ולהתקיים.

ולכאורה עדיין קשה שהרי רואים שגם בגשמיות בכדי שיצמחו צמחים אדם 
צריך להתפלל לקב"ה שירד גשם ואז יצמחו צמחים וכן מובא בכמה מקומות37 

שצמיחת הצמחים תלויה בתפילת האדם.

צמחו,  כבר  הצמחים  שבו  מצב  אודות  אדה"ז  מדבר  שכאן  בפשטות  וי"ל 
וכעת הם אינם צריכים אל האדם כלל, משא"כ האדם נצרך אליהם.

וכ"ז הוא פשוט.

35( תנחומא נשא טז. במדב"ר פי"ג, ו. תניא פל"ו.
36( קונטרס ומעין, מאמר א’ פ"ג. ובעוד מקומות.

37( לדוגמא: עה"פ “וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשה  השדה טרם יצמחכי לא המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם 
אין לעבוד את האדמה" וברש"י על אתר שמתרץ את הקושיה המתעוררת מאליה: הרי כבר ביום השלישי לבריאה נכתב 
“ותוצא הארץ דשא"? אלא אומר רש"י: “בג’ שכתוב ותוצא - לא יצאו, אלא על פתח הקרקע עמדו ) = מעוכבים מלצמוח 
עוד(, עד יום ששי. ולמה? “כי לא המטיר". ומה טעם לא המטיר? לפי ש"אדם אין לעבוד את האדמה" ואין מכיר בטובתן 
של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים" עכ"ל. זאת-אומרת שרק 

משבא אדם והתפלל על הגשמים, צמחו האילנות והדשאים מכוח תפילתו, וקשה כבפנים.
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במעלת הביטול דיראה עילאה )גיליון(
ר’ מיכאל שי’ דורון
א’ מאנ"ש - עפולה

בגיליון הערות התמימים ואנ"ש הקודם38, רצה הת’ ד.א. ללמוד את מעלת 
לשון  מסתדר  איך  לו  דהוקשה  התניא39,  בלשון  מדיוק  תתאה  דיראה  הביטול 
עם  יראה,  לגבי  גם  אלא  אהבה  לגבי  רק  לא  במציאות"  בטילה  “אינה  התניא 

המבואר בלקו"ש40 שרק אהבה קשורה בהרגשת המציאות - משא"כ יראה.

ומכח קושיא זו רצה לדייק ולחלק: שאהבה המדוברת שם היא כל אהבה, 
אך יראה המוזכרת שם היא דוקא יראה תתאה, ובנה על תירוץ זה בנין שלם - 

‘ובעומק יותר’, וכו’.

בחינת  היא  למטה  כפי שהיא  הנשמה  לצורך, שהרי  נדחק41 שלא  ולענ"ד 
נברא, ועד שאפילו אהבה ויראה שכליים, ואפילו בחינת חב"ד דנשמות הצדיקים 
התניא  לשון  מובנת  וממילא  אלוקות42.  על  ומעלימים  ומכסים  נבראים,  הם 
כפשוטה, ואין שום צורך לחלק בין אהבה לבין יראה. דהיינו, שמצד עצם עניינן – 
אהוי"ר שתיהן רגש הנברא לצאת ממציאותו, תנועה של “עליה" ושל “הסתלקות 

האור מהכלי".

ודברי הרבי בלקו"ש מדברים בענין אחר, בהבדל בין אהבה ליראה ביחס 
לאדם. שביחס לאדם - אהבה באה מהרגשת המציאות, ויראה מהתבטלות. 

ודו"ק.

38( גליון ב )קמח(, ע’ 73 ואילך.
39( בפרק נ"ג.

40( חט"ו, ע’ 120.
41( דמנין לנו לחלק בין המילים אהבה ויראה שם שכל אחת מהן מדברת על ענין אחר לגמרי?

42( כמבואר באריכות בתניא גופא, בקו"א קנ"ח ב’
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בענין הא דנפסקה הלכה כרחב"א אי הווי בכל דין כתמים
הרב מנחם מענדל שי’ הראל
ר"מ ואחראי את"ה בישיבה

א
הסכמת הפוסקים כרחב"א

כתב השו"ע1 “לא גזרו על הכתם אלא אם כן יש בו כגריס ועוד". ובמקור 
דין זה הרחיב קצת הבאר הגולה בלשונו וכתב “כרבי חנינא בן אניטיגנוס שם 
במשנה, וכדמפרש רב חסדא שם דף נח ע"ב, הסכמת הפוסקים2" ]דברי באה"ג 

הם תמצות דברי הבית יוסף על אתר[.

)תשעה  גריס  משיעור  פחות  דם  כתם  על  חלה  חכמים  גזרת  שאין  והיינו 
עדשים(, ומקור דין זה הוא דעת רחב"א במשנה3 “ותולה בכל דבר שהיא יכולה 

לתלות . . עד כמה תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: עד כגריס של פול".

הוא  )דלכאו’  כרחב"א  הלכה  דנפסקה  הא   – א’  כדלקמן:  בזה  לעיין  ויש 
יחידאה(. ב’ – בהא דהלכה כרחב"א האם הוא הסכמת הפוסקים בכל דיני כתמים, 

או שמא יש חילוק בין כתם בבגד או על הבשר? וכמשי"ת לקמן בעהי"ת.

* מתוך שיעור שנמסר לאברכי הכולל.
1( סי’ קץ ס"ה.

2( הרשב"א בתורת הבית, רמב"ם איסורי ביאה, רא"ש נדה, סמ"ג.
3( נח, ב.

הלכה ומנהג
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ב
סוגיית התליה בכתמים 

לביאור הדברים נביא את תמצית הסוגיא בדין זה. הנה, סוגיית דיני כתמים 
היא בפרק שמיני דנדה4 פרק “הרואה כתם", ובפרק זה מתחדשים דיני כתמים 
שקבעום חכמים להחמיר בדין הנדה, וכלשון הבית יוסף5 “דבר תורה, אין האשה 
מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה, וחכמים גזרו על כל 

כתם שנמצא בגופה או בבגדיה, שהיא טמאה ואסורה לבעלה וכו’". 

“תנן, שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר אלא להקל, שנאמר: ואשה כי תהיה 
זבה דם יהיה זובה בבשרה, דם ולא כתם, ופריך בגמרא: והא תניא, לא אמרו 
דברי  על  להקל  לא  קאמר,  דהכי  רבינא  ומפרש  להחמיר?  אלא  להקל  חכמים 

תורה אלא להחמיר על דברי תורה, וכתמים עצמן דרבנן".

“ופירש רש"י האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר על דברי תורה שלא להקל 
בנדה גמורה, ומיהו כתמים עצמם דרבנן ואזלינן בהו לקולא ותלינן בכל מידי".

והנה בסוגיא זו דתליה בכתמים, נחלקו במשנה ובגמרא, דבמשנה4 נחלקו 
ת"ק ורחב"א, דת"ק ס"ל “ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות; שחטה בהמה 
 - ועוף, נתעסקה בכתמים, או שישבה בצד העסוקין בהן, הרגה מאכולת  חיה 
הרי זו תולה בה. עד כמה תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר: עד כגריס של 
פול, ואף ע"פ שלא הרגה". היינו שלדעת ת"ק יכולה לתלתו את הדם רק כאשר 
נתעסקה בדם כמותו, ואילו רחב"א ס"ל שתולה עד גודל של גריס, בין נתעסקה 

בין לא נתעסקה.

 - הרגה  לא  תולה,  הרגה.  דתניא,  היא,  מני? רשב"ג  ובגמרא שאלו מתני’ 
אינה תולה - דברי רשב"ג, וחכ"א: בין כך ובין כך - תולה. אמר רשב"ג: לדברי 
אין קץ, ולדברי חברי אין סוף. לדברי אין קץ - שאין לך אשה שטהורה לבעלה, 
שאין לך כל מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דם מאכולת. לדברי חברי אין סוף 
- שאין לך אשה שאינה טהורה לבעלה, שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה 

טיפי דם".

אפילו  הרגה  לא  ואם  שיעור,  נותן  שאיני   - קץ  אין  “לדברי  רש"י:  ופירש 
כחרדל טמאה. ולדברי חברי אין סוף שהם מקילים יותר מדאי, דאפילו לא הרגה 

תולה ואין נותנין שיעור, אלא אפילו כסלע תולה או יותר".

מדברי  אנטיגנוס  בן  חנינא  ר’  דברי  נראין  “אבל  ואומר  רשב"ג  וממשיך 

4( נז, ב ואילך.
5( ריש סימן קץ. 
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ומדבריהם, שהיה אומר: עד כמה היא תולה - עד כגריס של פול, ולדבריו אנו 
מודים".

מגמרא זו נראה שישנם בכללות דין התליה בכתם ג’ דיעות, א – דעת רשב"ג 
לא  ואם  בדם,  נתעסקה  כאשר  רק  לתלות  שיכולה  במשנה(  ת"ק  דעת  )שהיא 
תמיד  שבכתמים  חכמים  דעת   – ב  טמאה.  ביותר  קטן  בכתם  אפילו  נתעסקה, 
תולה אפילו בשיעור גדול של דם. ג – דעת רחב"א שתמיד יכולה לתלות עד 
שיעור גריס של פול. והסכים רשב"ג שלמעשה הלכה כרחב"א. ומכיון כשרשב"ג 
ס"ל כרחב"א, לכן “משמע בגמרא דהלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס וכן פסקו כל 

הפוסקים6".

ג
הסכמת ‘כל’ הפוסקים כרחב"א, האם נאמר כן בכל כתם?

אמנם כשמעיינים בסוגיית התליה בכתם נראה א – שישנו חילוק בין כתם 
בבשרה לכתם בבגד לענין תליה עד כגריס. ב – בעקבות כך נראה שישנו חילוק 
בין כתם על הבגד בו הסכמת כל הפוסקים כרחב"א, לבין כתם על הגוף שלא 

לכו"ע קיים להו כרחב"א. 

לכתם  בשרה  על  הנמצא  כתם  בין  מה  הרמב"ם7  פסק  הכתם  בענין  דהנה 
הנמצא על בגדה? שהכתם הנמצא על בשרה, אין לו שיעור והנמצא על הבגד 
אינו מטמא עד שיהיה כגריס הקילקי שהוא מרובע שיש בו כדי תשע עדשות 
שלש על שלש, היה פחות משיעור זה טהור נמצא טיפין טיפין אין מצטרפות היה 

ארוך הרי זה מצטרף".

לכתם  גופא  על  הנמצא  כתם  בין  חילוק  שיש  נראה  ברמב"ם  זו  מהלכה 
הנמצא על בגדה, דבגופה נטמאת בדם כלשהו ואילו בבגדה כעינן שיעור של 
גריס ועוד. ]עוד מוסיף כאן הרמב"ם ששיעור הגריס הוא גריס הקלקי, ויש לעיין 
גם בסוגיא זו בעז"ה – האם גודל הכתם מטמא בגודל של גריס הקלקי דוקא או 

גם בגריס גדול יותר )אם ימצא כזה([.

בכל  תולה  כאחד  ובשרה  בגדיה  על  הכתם  “נמצא  כתב8  דבריו  ובהמשך 
שיש לה לתלות ותולה במאכולת שמא בעת שישבה נהרגה מאכולת ודם זה דם 
מאכולת הוא, ועד כמה? עד כגריס. אבל אם מצאה הכתם יתר מכגריס אינה 

6( ב"י שם.
7( הלכות ביאות האסורות פרק ט ה"ו.

8( הל’ כג.
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תולה במאכולת ואפילו היתה מאכולת רצוצה בכתם הואיל והוא יתר מכגריס 
אינה תולה במאכולת". בהלכה זו מוסיף שכאשר מצאה כתם על בשרה ובגדיה 
יחד, מצטרפת התליה בכינה גם לענין הגוף, והתליה בכינה היא עד כגריס, בין 

הרגה כינה בין לא הרגה כינה.

“ור’ חנינא פליג  והנה הרב עובדיה ברטנורא בפירושו למשנה הנ"ל כתב 
אתנא קמא דאמר הרגה אין לא הרגה לא. ואין הלכה כר’ חנינא בן אנטיגנוס", 
“והרב  וכתב  כרחב"א  הלכה  ואין  שכתב  הר"ב  בדברי  לתמיהה  ציין  ובתויו"ט 
ברטנורא שכתב שאין הלכה כר’ חנינא בן אנטיגנוס, מפי’ של הרמב"ם כתב כן". 
נראה  כרחב"א.  שהלכה  בפירוש  כתב  לפנינו,  הנמצא  לרמב"ם  המשניות  בפי’ 
לומר בכוונת דברי הר"ב שאין הלכה כרחב"א הוא לענין כתם שבבשרה, כפי 

הנראה מחילוק הענין בדברי הרמב"ם ב’יד’, וכדלקמן בעז"ה.

ד
עיון בדברי הרמב"ם 

המעיין בדברי הרמב"ם דלעיל רואה שישנו חילוק ברור בין כתם הנמצא על 
בשרה ששיעורו בכלשהו, והוא דלא כרחב"א. ואילו בכתם על בגדה )וכן בבגדה 

ובשרה יחד( תולים עד כגריס כרחב"א.

אמנם, יש לעיין בהא, דמאחר ובגמרא בר פלוגתיה דרחב"א )ר"ג(, מודה 
כרחב"א  דקי"ל  שבזה  בשרה  על  כתם  בין  לחלק  הרמב"ם  נחית  מ"ט  לדבריו. 

לכתם על בשרה שלר"ג קי"ל כוותי’ה דרחב"א ומחמיר לטמאה אפילו במשהו.

ויש  יש שביארו דבריו  כו"כ מנו"כ הרמב"ם על אתר,  דנו  זו  אכן בשאלה 
שחלקו על דבריו;

הראב"ד תמה על דברי הרמב"ם ממהלך הסוגיא עצמה, שהרי בסוגיא זו 
מה  שיעור  לו  אין  ואם  מהו?  טפין  טפין  שבבשרה  כתם  על  ירמיה  רבי  “שאל 

שאל?!

ועוד: כי בדרך אחר נשנו במשנה חלוק למטה מן הצואר ובשרה כנגד בית 
כדבריו  ואם  כתם.  שקראוהו  ועוד  דבר  בכל  תולה  אמרו,  כולן  ועל  התורפה 

שאינה צריכה שיעור, אף היא טמאה ומונה לה מאותה שעה?! ואינו כן.

הרב המגיד משנה, אף שלמעשה לא נקט כשיטת הרמב"ם, מ"מ ביאר את 
סברת הרמב"ם שיש לה יסוד בדברי המשנה: “נראה דעת רבינו בזה ממה שאמרו 
נ"ז ע"ב( הרואה כתם על בשרה, ספק טמא ספק טהור  פרק הרואה כתם )דף 



95 ז"ך אדר  ־ב' ניסן - ה'תש"פ

טמא, על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהור . . וסובר רבינו דכל פחות מכשיעור 
ספק הוא אם הוא דם מאכולת אם לאו וכבר אמרו שספק בבשרה טמא. 

“ומ"מ לענין הדין דעת הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל מסכמת לדעת ההשגות 
שאפילו על בשרה אם אינו כשיעור טהורה".

ובהגהות מימוני כתב טעם נוסף לחומרת הרמב"ם בכתם על בשרה, “ורבינו 
שמחה כתב כדברי המחבר שאפילו פחות מכעין חרדל טמאה שכל הגוף כבדוק 

הוא אצל דם מאכולת, ובבשרה אמרינן התם, ספק טמא ספק טהור, טמא.

והרב בית יוסף ציין למחלוקת זו בד"ה “ודע שכתב הרשב"א" וציין בהמשך 
שגם הרא"ש ס"ל הרמב"ם. אך הבית יוסף עצמו פסק שלא כרמב"ם אלא כדעת 
הרשב"א שאין חילוק בין כתם הנמצא על בשרה לכתם הנמצא על בגדה )בס"ו(.

ה
חומר שישנו בכתם על בשרה 

אמנם, עדיין טעמא בעי, לשיטת הרמב"ם מה ראו חז"ל להחמיר בכתם שעל 
בשרה יותר מכתם שעל בגדה?

הנה מצינו בזה עיון וביאור נפלא בדברי הרב ש. טיוב ב"ר אברהם ב’מגדל 
עוז’, ומביאורו עולה, שיסוד דין הכתמים בשיעור גריס מעיקרא נאמרו רק על 
בנמצא על בגדה ולא בנמצא על בשרה וזאת מכח חומרת דם הנדה, שחז"ל מחד 
על  והקלו בשיעורו כשנמצא  בכל שהו,  על הנמצא על בשרה  גזרו על הכתם 

בגדה עד כגריס ובזה דוקא הסכימו לדעת רחב"א.

“ואני אומר דבר זה קבלה היתה בידו של ר"מ ז"ל מרבותיו וכן קבלנו אנחנו 
מרבותינו הצרפתים ז"ל מפי רש"י ז"ל ומפי רבותינו נ"ע . . כי פסק הלכה כרבי 
חנינא בן אנטיגנוס שהיה אומר עד כמה היא תולה עד כגריס של פול ופירש"י 
ז"ל שאילו נמצא בבשרה לא היתה תולה, אלא אפילו כחרדל היתה טמאה עכ"ל.

“ויש לי כמה ראיות על זה: חדא דלא אשכחן בכוליה תלמודא שיעור לדם 
הנדה וקי"ל התם ובכמה דוכתי דכולהו שיעורים הלכה למשה מסיני ועוד שלא 
הוזכר זה השיעור אלא בכתם הנמצא על בגדיה בלבד שבו יכולה לתלות, אבל 

בבשרה שאינה יכולה לתלות טמאה ואפילו כחרדל.

 “וכן כתבו רבותינו בעלי התוספות ז"ל גבי על חלוקה טהור דאי מגופה 
אבשרה איבעי ליה לאשתכוחי" )היינו שכאשר נמצא על בשרה, זו ראיה שהדם 
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מגופה וטמאה – וראה המשך דבריו בהערה9(.

והנה מכהנ"ל נמצאנו למדים: א – הסכמת כל הפוסקים כרחב"א, הוא רק 
הרמב"ם  דעת  נחלקו,  בשרה  על  הנמצא  בכתם   – ב  בגדה.  על  הנמצא  בכתם 
ודעימיה להחמיר בכלשהו. ודעת הרשב"א ודעימיה לדונו כדין כתם שעל בגדה. 
ג – הרב ברטנורא, י"ל שכתב דבריו לפי מה שפסק הרמב"ם ביד, וכפי שביאר 

במגדל עוז.

ו
שתי שיטות בהלכה למעשה

בשרה,  על  הנמצא  בכתם  למעשה  ההלכה  נפסקה  כיצד  לעיין  יש  ומכאן 
בכלל ובשיטת כ"ק אדה"ז בפרט.

הנה המחבר פסק ב’סתם’ להקל כדעת הרשב"א “הא דבעינן שיעורא, בין 

9( “ועוד איתא התם, ומעשה באשה אחת שבאת לפני רבי עקיבא אמרה לו ראיתי כתם אמר לה שמא מכה היתה בך כו’ עד 
וטיהרה רבי עקיבא ראה תלמידיו ]שהיו[ מסתכלין זה בזה אמר להם מה הדבר קשה בעיניכם לא אמרו חכמים הדבר להחמיר 

אלא להקל שנאמר ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זובה בבשרה בבשרה ולא כתם".
נראה שהמג"ע לומד בדברי ר"ע שכל ההיתר של כתם הוא מכיון שלא נמצא על בשרה, אבל אם היה נמצא על בשרה 

היתה טמאה )כהרמב"ם(.
“וה"נ איתא בירושלמי דפרק כל היד ומסיק לה רבינא בגמרא: וכתמים עצמן דרבנן, ואילו בבשרה תניא התם על 

בשרה ספק טמא ספק טהור טמא אלמא חמיר בשרה מכתמה". 
“אבל בבשרה אפילו כחרדל וכן סמכו רבותינו בעלי התוספות על זאת התוספתא והסכימו כדברינו.

“זה ועוד דהא פ"ק דנדה וריש פרק תינוקת . . ובירושלמי . . ע"כ דוק מינה לגבי שיעורא דכחוט השערה מטמא".
“ומה שהקשה הראב"ד ז"ל . . אני משיב, . . ותירצו ופירשו דבעיא מיירי שעשויין בשינוי ורצועה דקא מתרץ הכא 
בשאין עשויין בשינוי עד כאן ולקמן אני רואה בסוף שמעתין. . ולמדתי ממנה לחזק דברי רבותינו בעלי התוס’ ז"ל כי 
שנוי הטיפין מורה שאינה מגופה אלא שתולין בהטייה וכיוצא בה ואעפ"כ הואיל והוא בבשרה ספיקו טמא כדפשיט 
תלמודא וכדכתיב טעמא לדברי ר"מ ז"ל כי בבשרה דאורייתא ולפיכך ספיקו טמא וכתמים דרבנן ולקולא ולפיכך תולין 

ולשון הגמרא מוכיח לעיניך כי בעיא דרבי ירמיה בגופה וברייתא דלקמן בכתמים שעל בגדיה דרבנן ותולין. 
“מעתה התבונן מה מעולה דעת ר"מ ז"ל לשונו שכתב כאן לגבי צירוף וכתם הנמצא בבגדים זה הלשון ולפנינו בזה 
הפרק כתב בעיא דרבי ירמיה עם הברייתות וכמו שכתבתי וז"ל הכתם הנמצא על בשרה שהיה ארוך כרצועה או עגול או 
שהיה טפין טפין או שהיה אורך הכתם על ירכה או שהיה נראה כאילו הוא מלמטה למעלה הואיל והוא כנגד בית התורפה 
הרי זו טמאה ואין אומרים אילו נטף מן הגוף לא היה כזה שכל דם שנמצא במקומות אלו מחמירין בו ואע"פ שהוא ספק 

עכ"ל. 
“הנה עיניך רואות כי דברי ר"מ ז"ל וקבלתו עם דברי רבותינו בעלי התוספות ז"ל וקבלתנו ודברינו אחד הם אות 

באות. 
“ומה שהקשה עוד ממה שנשנה שם בדרך אחר במשנה חילוק למטה מן הצואר ובשרה כנגד בית התורפה ועל כולן 
אמרו תולה בכל דבר עכ"ל, אני משיב: אלמלא שאני מתירא מגדולתו הייתי מעתיק לשון המשנה עד אשר תראה כי 
לא נזכר שם צואר וגם שאין שם תלייה בבשרה כלל, וכל בבא ובבא באנפי נפשה מתניא בה טמאה וטהורה ולאו בחדא 

מחתא מחתינהו. ומתניתין שנייה דבכל תולה אבבי בתרייתא מתניא דשייך בהו תלייה כדאוכחנא מכמה טעמי בס"ד.
“ומה שהקשה עוד שקראוהו כתם אני משיב לא כתם סתם קראוהו אלא מפורש הרואה כתם על בשרה ולברר דיניה 

וחלוקיה לפי שנוייה כמו שכתבתי נשנה כל הפרק ההוא.
“ואתה המעיין אם תרצה ללון בעמקה של הלכה נדד שינה מעיניך ותמצא דברי ר"מ ז"ל נכונים ועמוקים."
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בכתם הנמצא על חלוקה בין בכתם הנמצא על בשרה". את דעת הרמב"ם הביא 
כתם  אבל  חלוקה,  על  הנמצא  בכתם  אלא  אומרים, שלא אמרו  כ"ויש  המחבר 
הנמצא על בשרה בלבד במקומות שחוששין להם, אין להם שיעור". הב"ח10 פסק 
אף הוא כשיטת הרשב"א )אלא שסבר שטיפין מצטרפין לגריס על גופה(, וכן 

פסק ברכתי ופלטי11 כשיטת הרשב"א, וכן בתורת השלמים12. 

לאידך הש"ך13 סבירא לי’ למעשה כשיטת הרמב"ם ודעימיה “ולפי עניות 
דעתי אין להקל כלל" וראיותיו עמו.

כיצד פסק רבינו הזקן בדין זה?

בדין  המחמירים  לדעת  בעיקר  בדבריו  מתייחס  מחד  הזקן  רבינו  והנה 
כתם הנמצא על בשרה )שכתב את ביאורו ביחס לדעה זו בלבד(, ולאידך הביא 

למעשה את שתי הדיעות, המקילה והמחמירה, וצל"ע בדבריו כמי פסק.

בשרה,  שעל  בכתם  המחמירה  השיטה  של  הטעם  ]ביאור  לשונו14  וזה 
הוא מכיון שהכתם נמצא רק על בשרה[ “שעל חלוקה לא נמצא כלום", ]לכן[ 
דלא  בכתמים,  נתעסקה  גבי  י"א,  סעיף  כדלקמן  אתא  דמגופה  לדבר  “דרגלים 
תלינן בנמצא על בשרה לחוד מהאי טעמא משום כיון דמגופה קא חזיא ובגופה 
לחוד אשתכח רגלים לדבר וחזקה דמגופה קאתי. ומשום הכי נמי ]מפני שיש 
כאן חזקה שמגופה יצא הדם[ לא תלינן במאכולת פחות מכגריס ועוד, לסברא 

זו.

]ביאור שיטת המקלים[ “ולסברא קמייתא, תלינן במאכולת טפי מבנתעסקה 
בכתמים" ]ישנה קולא בנמצא על בשרה בלבד כאשר לא התעסקה בכתמים ונמצא 
על גופה בלבד שטמאה המדובר בסעיף יא, כאן יש להקל יותר למרות שנמצא 
רק על גופא[ “משום דבנתעסקה בכתמים וכהאי גוונא כל מילי דמעלמא אתא 
אי איתא דלאו מגופה הוא אלא מעלמא הוא על חלוקה איבעי ליה לאשתכוחי 
כדלקמן סעיף י"א" ]מסיבה פשוטה ששם כאשר התעסקה בדבר שמחוץ לגופה, 
לא ייתכן שהכתם יהיה רק על בשרה ולא על בגדה[ “מה שאין כן במאכולת דיש 

לומר דאתרמי על גופה ונתמעך שם" ]ולכן טהורה עד שיימצא שיעור גריס[.

]חוזר רבינו הזקן לבאר את דעת האוסרים[ “)ולסברא האחרונה מאכולת 
נמי על חלוקה איבעי לה לאשתכוחי" ]אם הדם היה ממאכולת, היתה צריכה 

10( ס"ק יב.
11( ס"ק ח.
12( ס"ק ט.
13( ס"ק י.

14( ס"ק יד. 
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שמצוייה  הוא  בגדים  ושאר  “שבחלוק  שהרי[  בגדה,  על  גם  הדם  את  לראות 
זה הקילו חכמים לתלות במאכולת עד כגריס אף  ביותר, עד שמפני  מאכולת 
על פי שלא הרגה מאכולת, משום שאין לך אשה שטהורה לבעלה שאין לך כל 
מטה ומטה שאין בה כמה טיפי דם מאכולת כדתניא בגמרא מה שאין כן על גופה 

ובשרה("

]מביא רבינו הזקן את שיטות הפוסקים[ “ודעת הב"ח ומנחת יעקב להקל 
כסברא הראשונה דבכתמים שומעים להקל. אבל דעת הש"ך להחמיר כסברא 

האחרונה שכן משמע בגמרא".

אך  לא הכריע".  רבינו  “ובשו"ע של  כתב  צדק"  “צמח  דינים  והנה בפסקי 
היש  כדעת  הכריע  הזקן  שרבינו  שנראה  כתב  כהלכה’15  ב’טהרה  פרקש  הגר"י 
אומרים – הרמב"ם וכדפסק הש"ך, וסברתו עמו א’ – מכך שרבינו הזקן קבע את 
דבריו והאריך לבאר את דעת הי"א )כנ"ל( והכלל הוא “מדשקיל וטרי הפוסק 
רבינו  מהוספת  ועוד,   – ב’  לי’ה.  סבירא  דבוותיה  מינה  שמע  מסויימת,  בדעה 

לדעת הש"ך “שכן משמע בגמרא", נראה שנוטה לדבריו.

אך יש לעיין בזה, בשתיים: המעיין בדברי רבינו בשלחנו בהלכות נדה יראה 
שנוטה מאד בסברתו כו"כ פעמים להכריע כדעת המנחת יעקב ובנדו"ד המנ"י 
הוא מהמקילים והביא לכך כו"כ ראיות בתוה"ש, ועוד, גם בדעת המקלים הוסיף 
מ"ט  להקל",  שומעים  “דבכתמים  כדכוותיהו  לומר  שנותנת  סברא  הזקן  רבינו 

שבדין זה נשמע להחמיר?

לאמור  )בנוסף  להחמיר  נוטה  רבינו  דעת  בזה שכאן  הביאור  לומר  נראה 
לעיל מטהרה כהלכה שהרי בשקו"ט דאדה"ז הוא בדעת הי"א(, הוא על יסוד 
המבואר לעיל בדבריו בסימן זה16 בדין טומאת כתמים הוא מכח ספק שמא מן 
המקור שמא מן העליה, ולכן כשנמצא רק על בשרה ולא על בגדה הדין חמור 
יותר מכתם שנמצא על בגדה, וכפי שהוסיף טעם בזה )לאחר שהביא את דברי 
אדה"ז דלעיל( ב"באר יצחק"17 בסברת הדין להחמיר בנמצא על בשרה בלבד, 
ולא נמצא על בגדה או על סדינה שאין לתלות בכינה “דהא על כרחך כשהכינה 
נתמעך בשכיבתה או בישיבתה, הרי נתמעך על הסדין או על החלוק כמו שהחוש 
מעיד )וכאן שנמצא רק על בשרה ולא על חלוקה או סדינה, זו גופא עדות ש( 

מגופה זב על בשרה ונשאר הדם שם".

נמצא מורם מכהנ"ל שישנם שתי שיטות כלליות:

15( פרק שלישי הערה 23.
16( ס"ק א )וכפי שהרחבנו בזה בשיעור בפני עצמו(.

17( טהרת ישראל סי’ קץ ס"ק ס.
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כדעת  אזלינן  כתמים  דיני  שבכל  מהראשונים  נכבד  וחלק  הרשב"א  דעת 
רחב"א, וכן פסקו המחבר והב"ח ועוד, למעשה18.

דעת הרמב"ם וחלק נכבד מהראשונים, שאזלינן להקל כרחב"א רק בכתם 
הנמצא על בגדה אבל בכתם הנמצא על בשרה, לא הקלו וטמאה בכלשהו.

נראה שרבינו הזקן נוטה בענין זה )שנמצא על בשרה בלבד( לפסוק כדעת 
הרמב"ם והש"ך )מאחר דחמיר טפי מכתם שנמצא גם על בגדה(.

18( אלא שבכתם על בשרה מצטרפים גם כמה טיפי דמים לגריס, משא"כ בבגד.
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מקום עמידת הכהנים במתן תורה לפירש"י
הת’ שמואל שי’ דורון
תלמיד בישיבה

א
בפסוקים הסמוכים קודם מתן תורה נאמר גבי משה - “ויאמר אליו ה’ לך רד 
ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל ה’ פן יפרץ בם"1.

והכהנים"  עמך  ואהרן  אתה  “ועלית  התיבות  את  מצטט  הפסוק  על  רש"י 
ומפרש: “יכול אף הם עמך, תלמוד לומר ועלית אתה, אמור מעתה, אתה מחיצה 
לעצמך, ואהרן מחיצה לעצמו, והכהנים מחיצה לעצמם. משה נגש יותר מאהרן, 

ואהרן יותר מן הכהנים, והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם לעלות אל ה’".

א. תיבת ‘הכהנים’  ויוצא לנו מדברי רש"י מס’ הבנות כלליות בפסוק זה: 
קאי אדלעיל ומתייחסת לתיבות שלפניה. ב. משה אהרון והכהנים עלו להר, אך 

כל אחד בפ"ע, וע"פ מדריגתו כך עלה בהר.

ויש להבין ברש"י מספר דברים התמוהים לכאורה, שאינם מתיישבים עם 
הכללים על פיהם כתב רש"י את פירושו:

מיותרות  ו’הכהנים’  ‘אהרון’  שתיבות  מכך  הוא  לימודו  עצם  בפשטות,  א. 
לנאמר  שמתייחסות  לומר  מוכרחים  וע"כ  ‘העם’(  כבר  נכתב  )שהרי  לכאורה 

1( יתרו יט, כד.

פשוטו של מקרא
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לפניהם - “ועלית אתה", ולכן גם אהרון וגם הכהנים עלו להר )בנוסף למשה(.

ואילו זה שאהרון לא עלה יחד עם משה, והכהנים לא עלו יחד עם אהרון, 
ניתן לומר בפשטות שרש"י לומד זאת מייתור לשון הפסוק בתיבת “אתה" או 
או  והכהנים עמך"  ואהרון  “ועלית  לכתוב  ניתן  היה  )שלכאורה  “עמך"  בתיבת 
‘עמך’ כלל, או גם שלא לכתוב את  “ועלית אתה ואהרון והכהנים" ללא תיבת 
אהרון – שהרי גם הוא כהן(, ומכך שנאמר “ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים" 
משמע שכל אחד בפני עצמו, ותיבת “ואתה" מפסיקה בעד אהרון והכהנים להיות 
עמך ממש )ועל כן אתה מחיצה לעצמך(, ועד"ז, גם תיבת “עמך" מפסיקה בין 
אהרון לכהנים - שהוא מחיצה לעצמו והכהנים מחיצה לעצמם )שביחס אליך - 

אהרון עמך, אך הכהנים רחוקים יותר2(3.

אך לימוד זה דרוש ביאור, שהרי, באם הלימוד הוא מעצם הוצאת אהרון 
והכהנים מכלל העם, וייתור תיבת “ואתה" )או תיבת “עמך"( רק מלמד אותנו 
על החלוקה שצריכה להיות בין הכהנים אהרון ומשה, הרי בפשטות י"ל - וע"פ 
והיינו,  שלאחריה,  על  קאי  ‘הכהנים’  שתיבת  הפשוט,  באופן  הפסוק  קריאת 
שהכהנים עמדו כקבוצה בפני עצמם )כיון שהכתוב חילק אותם עצמם מהעם(, 
המחלקת  ‘עמך’(  או  ‘אתה’  )כגון  תיבה  שאין  )כיון  לעם  בשווה  שעמדו  אלא 
על  קאי  ‘הכהנים’  שתיבת  רש"י  מפרש  מדוע  מובן  אינו  זה  כל  וע"פ  ביניהם(, 

שלפניה שלא כפשט הפסוק.

]ובסגנון אחר: )גבי אהרון דבר ודאי הוא שמוכרחים לסמכו למשה, שהרי 
נאמר בפירוש בפסוק ‘עמך’ ולא ניתן לפרש - “ועלית אתה, ואהרון עמך והכהנים 
והעם אל יהרסו כו’", אך גבי הכהנים אינו מובן, שהרי( באם תיבת ‘עמך’ מחלקת 
בין אהרון והכהנים - ש"אהרון מחיצה לעצמו והכהנים מחיצה לעצמם, מדוע 
מוחלט,  באופן  הענין  לתחילת  הכהנים  בין  ‘עמך’ מחלקת  נאמר שתיבת  שלא 
כו’",  יהרסו  אל  והעם  והכהנים  עמך,  ואהרון  אתה  “ועלית  הפסוק  את  ונפרש 

וכפירוש הפשוט בפסוק, וכדלעיל.

מתיבת  מחלק  כך  ‘העם’  מתיבת  ‘הכהנים’  תיבת  מחלק  שהפסוק  וכשם 
על  ולא  על שלפניה  שייכת  ‘הכהנים’  בכך שתיבת  רש"י  נוקט  ומדוע  ‘ועלית’, 

שלאחריה[4.

2( משכיל לדוד על רש"י.
3( ראה כהנ"ל ובדומה לו בשפתי חכמים, באר היטב, נחלת יעקב, ובמפרשי רש"י רבים.

4( לסיכום הקושי העיקרי שבדברי רש"י:
מדברי רש"י מובן שבפסוק נאמרו ב’ חלוקות בעמידה במ"ת: א. גוף האנשים )משה, אהרון, הכהנים והעם( – שכל א’ 
עמד בפ"ע. ב. הפסוק הוצרך לומר לנו גם תיבת ‘אתה’ ותיבת ‘עמך’ שלא נטעה לומר שעמדו כקבוצות בפ"ע אך בשווה 

א’ לשני, אלא משה עמד גבוה מאהרון, ואהרון יותר מן הכהנים וכו’.
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קושי הנ"ל מתחזק מצד טעמי המקרא: תיבות “ועלית אתה ואהרון עמך" 
ואילו  עצמן,  בפני   - היינו  אתנחתא’,  מונח  טפחא  ‘מרכא  בטעמי  מוטעמות   -
עצמן,  בפני   - היינו  רביעי’,  ‘מונח  בטעמי  מוטעמות  והעם"  “והכהנים  תיבות 
ואע"פ שרש"י  ‘והעם’,  הקדמה לתיבת  ומהווה  כשהטעם בתיבת כהנים משרת 
אינו מוכרח לסדר את פירושו גם ע"פ טעמי המקרא5, אך ניתן להבין גם מכאן 

שתיבת והכהנים שייכת לנאמר אחריה.

– שתיבת  וע"פ כל הנ"ל מוכרחים להבין מהו ההכרח של רש"י בפירושו 
‘והכהנים’ שייכת לנאמר לפניה.

הנ"ל  לקושי  כלל  מתייחס  אינו  רש"י  שהרי  בזה,  להבין  צריך  במיוחד  ב. 
שיכול להיווצר אצל ה’בן חמש למקרא’ בקראו פסוק הנ"ל , אלא כבר ב’דיבור 
המתחיל’ מתייחס לפשט שלו בפסוק כעובדה מוגמרת “ועלית אתה ואהרון עמך 
והכהנים" ובכל פירושו בא רק לבאר שאין אהרון והכהנים עמך ממש אלא לכל 
אחד מחיצה לעצמו, ועפ"ז מוכרחים לומר שהביאור בזה פשוט כ"כ ל’בן חמש 
למקרא’ וברור מאליו )מצד דברים המפורשים במקרא או בפירש"י בהזדמנויות 

קודמות( עד שרש"י אינו טורח להסביר אותו6.

ב
)ואולי מכורח קושיות הנ"ל( כמה ממפרשי רש"י ביארו ד"ה הנ"ל  אמנם 

באופן אחר, אך גם ע"פ ביאורם אינו מיושב כל צרכו, וכדלהלן:

הרא"ם הביא את דברי רש"י ומיד בתחילת דבריו כתב “אבל במכילתא שנינו 
‘ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם’, יכול הכל יעלו? תלמוד לומר ‘והעם 
אל יהרסו אל ה’’. יכול יעלו אף הכהנים עמך, תלמוד לומר ‘ועלית אתה’, אמור 
מעתה: אתה מחיצה לעצמך, והעם כל עיקר אל יהרסו" ולכאורה במכילתא – 
מקור דברי רש"י – לא נתבאר שהכהנים נצטוו לעלות להר )וכפי שהוקשה לנו 

אינו מובן - מהו ההכרח של רש"י לבאר שהכהנים גם הם עלו עמו(.

אך מיד מתרץ - “וכנראה שרש"י ז"ל דקדק מלשון והעם כל עיקר אל יעלו", 
שאהרן והכהנים שאינם בכלל העם, יעלו", וע"פ ביאור זה, שרש"י לומד זאת 

מדיוק הלשון - לא שייכים קושיות הנ"ל.

וע"פ הלימוד בפסוק אותו הביא רש"י היה לו לומר שהכהנים עומדים בסמוך לעם ובשווה אליהם ורק כקבוצה בפ"ע 
כיון שאין תיבה נוספת המחלקת ביניהם, ומדוע מפרש שהכהנים עלו גם הם להר.

5( ‘כללי רש"י’ )תנש"א, כפר חב"ד( בעריכת הרה"ח טוביה שי’ בלוי, פי"ד כלל 7, ע’ 150.
6( שם פ"א כלל 7, ע’ 72.
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אך אינו מובן לפירושו, שהרי רש"י אינו מבאר את המכילתא אלא את פשט 
הפסוק, ובמקרה בו במכילתא נתפרשו פרטים שאינם מתאימים לפשט הפסוק 
רש"י אינו מביא אותם, וכיצד ניתן לומר בפסוק בו עוסקים, שרש"י מבאר אותו 

ע"פ ‘דיוק לשון המכילתא’ - ‘והעם כל עיקר אל יהרסו’!

והנה, ה’באר בשדה’ מבאר בדברי רש"י באופן שונה, ומוכיח זאת ממקום 
אדלעיל,  קאי  דהכהנים  ודאי  דהא  פירושה,  דהכי  לי  “ונראה  כתב:  וכך  אחר, 
דכתיב ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים . . ולא קאי הכהנים לאחריו . . משום 
נדב  שהם  הכהנים  שגם  אמר  משה  ואל  בפסוק  משפטים  בפ’  מפורש  שכבר 

ואביהוא יעלו, ופי’ רבינו התם שפרשה זו נאמרה בד’ סיון, עיין שם7".

היינו, שציווי ה’ למשה לעלות להר יחד עם אהרון והכהנים נאמר פעמיים, 
כשבפעם הראשונה נאמר בד’ בסיון ובפעם השניה - בה עסקינן - בו’ בסיון8, 
ובפעם הראשונה נצטווה משה במפורש לעלות אל ה’ יחד עם אהרון, ויחד עם 

נדב ואביהוא - הכהנים.

אך ביאור זה אינו ‘נכנס’ בפירש"י, ומצד ג’ טעמים:

)א( ע"פ ביאור זה גם ‘שבעים מזקני ישראל’ עלו להר בשעת מתן תורה, 
ולדבר זה לא מצינו מקור.

לו  נאמר  בסיון  ובד’  הדברות  עשרת  קודם  נאמרה  זו  “פרשה  אמנם  )ב( 
עלה", אך כוונת רש"י היא שהפרשה נאמרה קודם מצות הפרשה והגבלה לגבי 
היום שלמחרת, שבה’ בסיוון - ייגש משה יחד עם אהרון, נדב ואביהוא והזקנים 
לקבל  לבדו"  “ונגש משה  הבא  בפסוק  מיד  )וכפי שממשיך  ההר  נגד  וישתחוו 
את דיני הפרשה והגבלה מן ההר אותם אמר בו ביום - ד’ בסיון9, ומיד לאחמ"כ 
ממשיך בסיפור הדברים דיום ה’ בסיון( ולא שפרשה זו נאמרה גבי מתן תורה - 

שבשעת מ"ת יעלו משה, אהרון, הכהנים והזקנים להר.

)ג( כיון שהפירוש מיועד ל’בן חמש למקרא’ כלל גדול הוא בפירש"י, שאינו 
סומך את פירושו על מקרא שבהמשך הכתובים – אותם ה’בן חמש למקרא’ לא 
הספיק ללמוד10, ואילו ביאורו של ה’באר בשדה’ מבוסס על מקרא שנלמד רק 
בסוף הפרשה הבאה כשישנו ההפסק ד"ואלה המשפטים בין הענינים, וא"כ היה 

)כד, א( בה נאמר “ואל משה אמר עלה אל ה’ אתה ואהרון נדב ואביהוא ושבעים מזקני  7( כוונתו לסוף פ’ משפטים 
ישראל", ולפירוש רש"י בפסוק זה “ואל משה אמר. פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, ובד’ בסיון נאמרה לו עלה". 

8( רש"י עה"פ, ד"ה ‘לך רד’, “והעד בהם שנית, שמזרזין את האדם קודם מעשה, ומזרזין אותו בשעת מעשה". 
9( וכפי שניתן לראות בתוכן הפסוקים שם )משפטים כד, ב-ג(, שאכן “ונגש משה לבדו . . והם לא יגשו . . ויבא משה 

ויספר לעם את כל דברי ה’" ופירש"י על הפסוק: “ויבא משה ויספר לעם. בו ביום. את כל דברי ה’. מצות פרישה והגבלה".
10( כללי רש"י פ"ג ע’ 81 ואילך, ובפרט כללים 1, 7. 
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רש"י צריך להזכיר פס’ הנ"ל דפ’ משפטים, ואינו מזכירם.

ג
והנה, ניתן אולי לומר, שרש"י סומך את ביאורו מכך שתחילת המשפט הוא 
בתיבת ‘ועלית’ – “ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם אל יהרסו גו’" )ולא 
פתח בתיבה אחרת כגון: ואתה תעלה ואהרון עמך וכו’(, שמכך אולי יש לומר 
כיון שהוציא אותם   - וגם הכהנים  שכל חידוש הפסוק הוא לגבי העליה להר, 
הכתוב מכלל העם, אינם רק מובדלים מהעם )וגם הם ‘אל יהרסו’( אלא גם עולים 

בהר.

וע"פ זה מובן שהקושיות דלעיל אינם שייכות, כיון שאם פירוש זה מוכרח 
מפשט הכתוב רש"י אינו צריך להתייחס כלל לטעמי המקרא ולפיסוק המתבקש, 
ותחילת  הכהנים  בין  מפסיקה  א’  )שמצד  ‘עמך’  תיבת  מצד  שנז"ל  הקושי  וגם 
הענין ומצד ב’ אינה מפסיקה( מועט הוא לגבי סברא הנ"ל המתבקשת – דכיון 

שפתח הכתוב בתיבת ‘ועלית’ מובן שכל הענין בזה הוא לגבי העולים להר.

אך ביאור זה דחוק הוא, כיון שאין תיבת ‘ועלית’ התחלת הענין ממש, אלא 
וגו’" על מנת לאמר לעם  “לך רד ועלית אתה ואהרון  כחלק מציווי ה’ למשה 
את דבר ה’ שנית – שלא לעלות בהר, וכפי שמפרש רש"י11 “והעד בהם שנית, 
שמזרזין את האדם קודם מעשה, וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה", ולצורך זה 

היתה עיקר עלייתו להר וירידתו לעם ברגעים שקודם מ"ת.

ועפ"ז ניתן לומר, שהקב"ה שלח אותו לומר את סדר העמידה במ"ת, העם 
והכהנים - כ"א בנפרד שלא על ההר, ואילו אהרון ומשה עולים להר סיני )כאשר 

כל אחד במחיצה לעצמו( וכפי שנתבאר לעיל )סע’ א’( בפשטות הלשון,

ועפ"ז עדיין אינו מובן מדוע מכריח רש"י מן הכתובים שהכהנים עלו גם הם 
על הר סיני.

ד
י"ט  בפרק  המובאים  המאורעות  סדר  ובהקדים  כהנ"ל,  לבאר  יש  ואולי 

שבפרשת יתרו )בסופו נאמרה פרשה דידן(:

דהנה, בא’ בסיון באו בני ישראל להר סיני ובב’ בו עלה משה לה’ ונאמרה 

11( ד"ה ‘לך רד’.
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לו פרשת “כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל . . ואתם תהיו לי ממלכת 
כהנים וגוי קדוש"12, ובו ביום “ויענו כל העם יחדיו ויאמרו - כל אשר דיבר ה’ 
נעשה" ודברים אלו השיב משה לה’ בג’ בסיון13, ובו ביום אמר ה’ למשה “הנה 
אנכי בא אליך . . בעבור ישמע העם בדברי עמך" וכשמשה העביר דברים אלו 
לעם אמרו לו – “אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך, רצוננו לראות 

את מלכנו"14.

כך  ועל  העם,  דברי  את  לה’  משה  אמר   – בסיון  ד’   – בהשכמה  ולמחרת 
)“אם כן שמזקיקין לדבר עמם"( נאמרה לו פרשת “פרישה והגבלה"15 ובה ציווי 
ה’ למשה “לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם, והיו נכונים ליום 
השלישי כי ביום השלישי ירד ה’ לעיני כל העם על הר סיני", ובהמשך לזה ומיד 
לאחמ"כ נאמר למשה ציווי נוסף בנוגע ליום דמתן תורה16 )“ביום השלישי"( – 
“והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע 

בהר מות יומת" ורק “במשוך היובל" אז “המה יעלו בהר"17.

ושם:  דמ"ת,  היום  בסיפור  בכתוב  ממשיך  ט"ז-י"ז(  )בפס’  לאחמ"כ  ומיד 
“ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים . . ויוצא משה את העם 
לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר", ובפס’ י"ז-י"ח מתאר הכתוב 

)היינו עוד קודם אמירת הדברות( את מעמד הר סיני בשעת מ"ת18.

ובפסוק כ’ נאמר “וירד ה’ על הר סיני", ובפשטות מיד לאחר ש"וירד ה’" 
היה צריך להתחיל מ"ת – כיון שהתקיימו כל ההקדמות דלעיל, אלא שברגעים 
שקודם מ"ת, כאשר העם עומד כבר “בתחתית ההר" ממשיך הכתוב ואומר כיצד 
“ויקרא ה’ למשה . . ויעל משה", ושם נאמר למשה “רד העד בעם פן יהרסו אל 

12( פס’ א-ו, ובפירש"י.

13( פס’ ז-ח, ובפירש"י.
14( פס’ ט’ בפירש"י.

15( כפי שמכנה אותה רש"י משפטים כד, א-ג.
16( מוכרחים לומר שהציווי למשה להגביל את הר סיני נאמר רק בנוגע לו’ בסיוון – היום דמתן תורה – ולא בנוגע לג’ ימי 
ההגבלה )כפי שנהג הציווי “דאל תגשו אל אשה"(, כיון שביום זה בו נאמר לו הציווי “והגבלת את העם . . השמרו לכם עלות 
בהר ונגוע בקצהו" אמר לו ה’ על היום שלמחרת )ה’ בסיוון( “עלה אל ה’ אתה ואהרון נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" 

)משפטים כד, א(.
וא"כ, באם הציווי “הגבלת את העם" החל מיום זה עצמו – ד’ בסיוון )גם באם הציווי “והגבלת את העם" נאמר לו קודם 
וגם באם הציווי “עלה אל ה’ אתה ואהרון וגו’" נאמר לו קודם( היה משה שואל כיצד ניתן לקיים את הציווי האחרון, בעוד 

נצטווה כבר ההיפך ממנו לפנ"כ ולא מצינו כזאת.
ובפרט ע"פ מה שנאמר בהמשך המאורעות, שעל כפילות הציווי אמר משה “לא יוכל העם לעלות . . כי אתה העדות 

בנו הגבל את ההר וקדשתו", ובודאי שבענינינו בו הציוויים סותרים לכאורה.
אלא שאינם סותרים, וכאמור – שהציווי והגבלת נאמר רק בנוגע ליום השלישי ו’ בסיוון.

17( פס’ י-טו, ובפירש"י.
18( פס’ יט בפרש"י ד"ה ‘משה ידבר’ – “כשהיה משה מדבר ומשמיע הדברות לישראל וכו’" עיי"ש.
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ה’ לראות ונפל ממנו רב, וגם הכהנים הנגשים אל ה’ יתקדשו פן יפרוץ בהם ה’".

ועל כך משיב משה “לא יוכל העם וגו’", וציווי ה’ ‘מיותר’ כביכול, שהרי 
כבר הוזהר העם, וה’ כבר אמר למשה “הגבל את ההר וקדשתו".

ועל כך נאמר לו פסוק דידן “ויאמר אליו ה’ לך רד ועלית אתה ואהרון עמך 
והכהנים והעם אל יהרסו וגו’", ובו ב’ ציוויים: )א( לרדת אל העם ולהתרות בהם 
שוב שלא יהרסו את מצבם לעלות, וציווי נוסף שלא נאמר למשה בעבר ונתחדש 

כעת )ב( ועלית אתה וכו’.

ומסדר המאורעות מובן שהציווי למשה לעלות להר בזמן מ"ת לא נאמר לו 
בעבר - לא לגביו ולא לגבי אנשים אחרים שיעלו עמו והוא ציווי שנתחדש כאן, 
ואינו שעל משה היה להיות בהר בזמן מ"ת וכעת רק ניתנה לו ההוראה שיעלה 
להר שוב לאחר שיורד להתרות בעם שלא יעלו בהר )“לך רד – ועלית"(, אלא 

כאמור – ציווי חדש מעיקרו.

וכיון שע"פ סדר המאורעות כל ענין דיבור זה כאן שנאמר למשה הוא אך 
בעם, וכפי שמפרש רש"י על תיבות אלו )והובא לעיל בשוה"ג(  ורק ההתראה 
“והעד בהם שנית, שמזרזין את האדם קודם מעשה, ומזרזין אותו בשעת מעשה", 
הרי כל התיבות שאינם מוכרחות לענין ההתראה בעם אינם שייכות כלל לציווי 

זה, אלא לציווי החדש שנתווסף כאן למשה – “ועלית".

והכרח הנ"ל אמור הן גבי תיבות “ועלית אתה ואהרון עמך" והן גבי תיבת 
עמך  ואהרון  אתה  “ועלית   – אחד  לציווי  כולן  מצטרפות  וממילא  “והכהנים", 

והכהנים".

וכיון שדבר זה מוכרח מפשט הכתוב, רש"י לא מתייחס כלל לטעמי המקרא\.

ולכן לא טורח רש"י כלל לבאר כיצד נקשרו תיבות אלו יחד, ובכל פירושו 
בא רק לבאר שאין אהרון והכהנים עמך ממש אלא לכל אחד מחיצה לעצמו, כיון 
שגם ‘בן חמש למקרא’ הלומד את הכתובים על הסדר ואת דברי רש"י עליהם 

יכול להגיע לבד למסקנא האמורה19.

וע"פ כל הנ"ל מובן ג"כ – ובפשטות, מדוע מעתיק רש"י תיבות רבות כל כך 
בד"ה, בעוד שבפירושו מעתיק רק את התיבות אותן הוא בא לבאר ולא יותר - 
ואינו מעתיק אפילו תיבות המוכרחות או המשלימות את הענין20, כיון שבד"ה זה 
בא לבאר את פרטי הציווי )שלא נתפרשו כלל בכתוב( כיצד נלמדים ע"פ פשוטו 

19( כללי רש"י )כפר חב"ד תנש"א( בעריכת הרה"ג טוביה שי’ בלוי, פ"ג כלל 7, ע’ 82.
20( שם פ"ו כללים 1-2, ע’ 98.
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של מקרא מהמילים “ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים".

בפירש"י “ועירד ילד"
הת’ מנחם מענדל שי’ חמילבסקי
תלמיד בישיבה

בסיפור תולדותיו של אדם הראשון נאמר בתורה21 “ויולד לחנוך את עירד 
ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך".

רש"י נעמד על המילים “ועירד ילד", ומפרש: “יש מקום שהוא אומר בזכר 
הוליד ויש מקום שהוא אומר ילד שהלידה משמשת שתי לשונות לידת האשה 
נישטר"א בלע"ז וזריעת תולדות האיש איניידרי"ר בלע"ז כשהוא אומר הוליד 
בן או בת וכשהוא  בלשון הפעיל מדבר בלידת האשה פלוני הוליד את אשתו 
אומר ילד מדבר בזריעת האיש והוא בלע"ז איניידרי"ר". ודבריו דרושים ביאור:

ידוע הכלל22 שכיון ורש"י כתב את פירושו לבן החמש שלומד את התורה 
על הסדר אינו טורח לבאר מילים ומושגים שיופיעו רק בהמשך הכתובים מחד 
ומאידך גם אינו סומך על מילים ומושגים אלו בפירושו העכשווי, ולפי"ז אינו 
מובן )א( מדוע חוזר רש"י פעמיים על תרגום ‘זריעת תולדות האיש’ שהרי כבר 
)ב( מדוע מבאר רש"י את משמעות תיבת “הוליד"  וכן אינו מובן  ביאר אותו, 

המופיעה לראשונה בפס’ הבא?

‘ועירד ילד’  וכן יש לעיין )ג( מדוע רש"י נעמד לבאר את הקושי במילים 
)כיצד ביכלתו של ‘איש’ להוליד(, ולא לפנ"כ בתחילת הפסוק – “ויולד לחנוך".

ואולי יש לומר ובדא"פ:

 – סמוכים  בפסוקים  הנאמרים  דבריו  על  סומך  רש"י  מסויימים  במקרים 
ואפי’ אם נאמרים רק מאוחר יותר, וכך גם כאן סמך רש"י על הנאמר עד פסוק 
זה בכל המקומות שנזכרה לידה נאמר “ותלד", ומכוון על האשה, שהאשה ילדה, 
וכאן לראשונה נאמר “ועירד ילד", ומתעוררת השאלה אצל הבן חמש למקרא 
כאמור – כיצד ייתכן שאיש ילד? ושאלה זו לא מתעוררת כל כך בתחילת הפסוק 
)“ויולד לחנוך את עירד"(, כי הילד רואה ושומע מסביבו פעמים רבות שאדם 

21( בראשית ד, יח.
22( ‘כללי רש"י’ )כפר חב"ד תנש"א( בעריכת הרה"ג טוביה שי’ בלוי, פ"ג ע’ 81 ואילך.
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מתבטא “נולד לי בן" – וכוונתו שאשתו ילדה ולא הוא, ובמקרה כזה אינו תמה 
כל כך על לשון הכתוב23, אך כשנאמר “ועירד ילד" – אינו מובן.

ועל זה עונה רש"י בשני שלבים: ראשית בכללות - שבלשון הקודש משמשת 
ומה  “הוליד"  תיבת  משמעות  מהי  בפרטות  ושנית  משמעויות,  בשתי  לידה 

משמעות תיבת “ילד".

וכל זה הוא בדא"פ, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בפירש"י על הפסוק “בגדול החל"
הת’ שניאור זלמן שי’ מיפעי
תלמיד בישיבה

בסיפור המאורע אודות החיפוש דגביע יוסף אצל אחיו ע"י איש ביתו של 
“בגדול החל. שלא  ופירש"י:  “ויחפש, בגדול החל ובקטון כילה",  יוסף נאמר24 

ירגישו שהיה יודע היכן הוא".

וע"פ הכלל הידוע, שרש"י מפרש רק במקום בו ישנו קושי מסוים בפסוק 
המעורר אצל בן חמש למקרא, יש לומר בפשטות, שנעמד לבאר מדוע מספר 
נכתב  )שלא  בסיפור  שולי  פרט  לכאורה  המהווה  החיפוש  סדר  את  הכתוב 

במקומות אחרים(.

אך אולי יש לומר בעומק יותר, וע"פ הכלל הידוע שרש"י נעמד לבאר גם 
קושי שמתעורר אצל הבן חמש למקרא מהמציאות הסובבת אותו, שהרי בעולם 
מן  מתחילים  הפוך  ובמקרה  הגדול  מן  מתחילים  חשיבות  שבדבר  הוא  הסדר 
הקטן, וא"כ, מדוע במקרה זה בו חיפש איש ביתו של יוסף את הגביע )מקרה 

המהווה היפך החשיבות( החל מן הגדול?

ולכך בא רש"י ומפרש שהיה בזה טעם מיוחד - “שלא ירגישו שהיה יודע 
היכן הוא", ואכן היה זה יוצא מסדר הרגיל.

אך לכאורה עדיין יש להקשות להסבר זה, שמבאר רק מצד המחפש - מדוע 
בגדול החל ובקטון כילה, ואילו לגבי האחים אינו מבאר כלל כיצד לא חשדו 

23( שם.
24( מקץ מד, יב.
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בכך ש"בגדול החל" ושינה מן הסדר הרגיל, ומצד שינוי זה לכאורה היו אמורים 
‘להרגיש’ “שהיה יודע היכן הוא".

ואולי יש לבאר ע"פ פשטות הכתובים למעלה25, שכאשר השיג אותם בדרכם 
“וידבר אלהם את כל הדברים האלה" מיד נזעקו “ויאמרו אליו למה ידבר אדוני 
כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, הן כסף אשר מצאנו השיבונו 

אליך מארץ כנען ואיך נגנוב מבית אדוניך וגו’".

ימצא  “אשר   - מרצונם  מיד  הציעו  דבריהם  צדקת  את  להוכיח  מנת  ועל 
אתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים", ולאחר ששמע את דבריהם 
והסכים לתנאי היו כ"כ בטוחים בכך שאין הגביע אתם - “וימהרו ויורידו איש את 

אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו".

ומכל הנ"ל עולה רצונם הגדול להוכיח את צדקתם שבער בהם עד כדי כך 
שמיהרו והציעו מעצמם עונש כה גדול באם יימצא אצלם הגביע, וברור שלא 
ייחסו כל חשיבות לכך שהחל בגדול וזהו לכאורה שינוי מסדר הרגיל, וכל רצונם 
היה רק להוכיח את צדקתם, וכל הקושי בפסוק הוא רק מצד המחפש - שידע 
את המתרחש באמת, ולא רצה שירגישו בו כשיפתח בחיפושו אצל הקטן וימצא 
מיד, ואילו לסדר הרגיל לא חש כיון שראה שאחי יוסף מוכנים לגנאי גדול יותר.

וכל זה הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר.

בדברי יהודה ש"ממני היא מעוברת"
הת’ שלום דובער שי’ ניסלעוויטש
תלמיד בסניף הישיבה בחיפה

שלאחר  יהודה,  של  כלתו   - תמר  אודות  בארוכה  מסופר  וישב26  בפרשת 
שנישאה לער ואונן בני יהודה מתו, ושלח אותה יהודה לבית אביה עד שיגדל בנו 
השלישי - שלה, וכשגדל ולא ניתנה לשלה ישבה על הדרך בה עבר יהודה באופן 
שיהודה חשבה לזונה ובא עליה, וכשהרתה הודיעו ליהודה על כך שתמר כלתו 
)חותמת,  הערבון  את  ליהודה  שלחה  וכאשר  לשריפה,  אותה  דן  ויהודה  הרה, 

מטה ופתילים( אמר “צדקה ממני", וביטל את עונשה, ונשא אותה לו לאשה. 

25( שם שם, ח-יא.
26( לח, ו-כו.
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הדיון  את  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מביא  שיחות27  ובלקוטי 
במפרשי המקרא מדוע הייתה תמר חייבת שריפה על מעשיה עם יהודה )כדברי 
רק  לא  ממני"  ש"צדקה  שידע  כיון  מדוע  ולאידך  ותישרף"(,  “הוציאוה  יהודה 

שביטל את עונשה אלא גם נשאה )“ולא יסף עוד לדעתה" - לא פסק(.

היתה  לא  נפלא, שתמר  באופן  הענין  את  מבאר  השקו"ט  ולאחרי שמביא 
“יבמה" מאחר ש"לא נתתיה לשלה בני" וא"כ לא היה עליה אלא איסור “זנות" 
יהיה  כיון שקיבלו ע"ע שזה  דנוה לשריפה  “בת כהן"  ומאחר שהיתה  בעלמא, 
עונש בת כהן גם בזמנם )וכיון שהיתה במשפחתם היתה צריכה לנהוג במנהגי 

המקום(.

ומסיים שם )סוף סע’ ו’(: “ומכך מובן בענינינו: כאשר נודע שתמר מעוברת, 
היא  ש"ממני  יהודה,  הודיע  כאשר  אך  לזנונים"  הרה   .  . תמר  ש"זנתה  סברו 

מעוברת", נוכחו לדעת שאין היא מופקרת, ולא הגיע לה עונש".

היא  שאין  מקרא28  של  בפשוטו  לדעת"  “נוכחו  מהיכן  לעיין  יש  ולכאורה 
מופקרת? וכלשון הידוע29 “כשם שזנתה עם זה כך זנתה עם אחר".

ויש לומר - ובפשטות, דאמנם עד עכשיו חשד יהודה )דאף שיכול להיות 
שהתעברה רק מביאה אחת, ומזה שהיא מעוברת אין הוכחה שהיא “מופקרת" 
בצורה קבועה, אך מ"מ מובן בפשטות שחושדים בה( ד"כשם שזנתה עם זה כך 

זנתה עם אחר", ולכן דנוה בשריפה.

אך כאשר נודע לו ש"ממנו היא מעוברת", ו"רעהו העדולמי" הרי כבר סיפר 
ש"לא  אמרו  המקום  אנשי  ואף  במקומה,  שוב  הייתה  לא  “קדשה"  שאותה  לו 
הייתה בזה קדשה" - היה מוכח שתמר אינה מופקרת באופן קבוע )ובמעשה חד 

פעמי לא שייך ליתן לאשה גדר של “מופקרת"(, וא"כ לא מגיע לה עונש.

27( ח"ה שיחה ב’ לפרשת וישב, ע’ 185 ואילך.
28( משא"כ בגמרא )סוטה י, ב( למדין כן מכך שאמר הקב"ה “ממני יצאו כבושים".

29( רש"י שם, רמב"ם הל’ ייבום וחליצה פ"ג ה"ד. ועוד רבות.
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שלימות הנשיאות בקאפיטל ע’ בתהילים
הת’ שלום שי’ טל
משפיע בישיבה

אדמו"ר  כ"ק  של  הנשיאות  קבלת  יום  שבט  מיו"ד-י"א  עתה  אנו  מגיעים 
לנשיאותו,  שנה   70 נשלמו  כאשר  תוקף  משנה  מקבל  זה  יום  שליט"א.  מה"מ 
וכפי ש’נתברר למפרע’ כי ישנה שיחה שלימה1 העוסקת בזה2 ומבארת באריכות 

המעלה והייחודיות שבמאורע זה תחת הכותרת: ‘שלימות הנשיאות’.

את הסיבה הכללית לציון תקופות מרכזיות בחיי האדם, ביאר כ"ק אד"ש 
מה"מ בהתועדות ש"פ ויקרא תשכ"ה כאשר מלאו 25 שנה להגעת כ"ק אדמו"ר 

הריי"צ לארה"ב וזלה"ק:

“בנוגע למספר שנים שמציינים תקופה שלימה, מצינו בתורה מספר עשר 
שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, ועאכו"כ תקופה של חמישים שנה שנקראת 
‘יובל’ אבל בנוגע לכ"ה שנה, הנה לעת-עתה לא מצאתי שמציינים זאת בתור 
תקופה . . אבל אעפ"כ, כבר נתקבל אצל כו"כ מישראל שומרי תומ"צ להחשיב 
מספר כ"ה שנה כסיום של תקופה. שאז עורכים חשבון וסך-הכל מכל מה שנעשה 
בתקופה זו, ומחליטים מה צריך לעשות מכאן ולהבא. כך, שיש לנצל זאת עבור 

1( דבר מלכות שמות תשנ"ב.
2( בנוסף לריבוי המ"מ העוסקים בביאור מעלת 70 שנה, ראה בספר הפלפולים ‘שבעים שנה’ שיצא לאור ב770 – בית 

משיח שנה זו ע’ 427, וש"נ.

שונות
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ענין של התעוררות בעניני תומ"צ בכלל ובפרט בעבודת התפלה וביראת שמים 
וכו’ . . הרי בודאי שטוב ונכון לנצל הזדמנות זו עבור התעוררות לעבודת ה."3 

הדברים,  של  הפנימית  במשמעותם  וההתבוננות  הלב  ששימת  מובן  מזה 
שלימות   - שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  לנשיאות  שנה  שבעים  דידן:  ובנידון 
הנשיאות. הרי היא מעוררת, מגלה ומאירה לנו את האפשרות לנצל זאת למען 
עבודת ה’ מחודשת. יתירה מזו, הרי אדרבה, אף נדרש מאיתנו לנצל הזדמנות 
זו, שהרי כל ענין, מאורע ומציאות בעולם מקורה וטמונה בתורתנו הק’, וכמאמר 
‘אסתכל באורייתא וברא עלמא’, וכמ"ש בריש מדרש ב"ר הקב"ה מביט בתורה, 

ובורא את העולם.

כחלק  הרי  התורה4  ידי  על  נמשכים  הענינים  שכל  מכיון  אחר:  ובאופן   
בולט  באופן  בתורה.  לראש  לכל  הוא  מתגלה  בעולם,  הענין  התגלות  ובשביל 
נרמז הדבר בפרקי התהילים המתאימים למספר שני חיי האדם5. ולכאורה כן 
הוא גם בנוגע לתקופות והזמנים שבחיי האדם, שרמוזים וקשורים אף הם בפרקי 

התהילים המתאימים למספר זה. 

ובנידון דידן, כשמגיעים לשנה אשר בה מלאו שבעים שנה לנשיאות כ"ק 
בענין  כי  לראות  ניתן  הנשיאות,  שלימות  הוא  המרכזי  שענינה  מה"מ,  אד"ש 
זה עוסק פרק ע’ בתהילים המתחיל בבקשתו של דוד, )דוד מלכא משיחא(6 – 

‘למנצח לדוד להזכיר’. 

ובמדרש תהילים עה"פ מבואר: “משל למה הדבר דומה למלך שהי’ לו צאן 
וכעס עליהן, הסיר את הצאן והסיר את הדיר והוציא7 את הרועה, אחר ימים חזר 
המלך לצאנו התחיל מכנסה ובונה את הדיר, ולרועה לא הזכיר, אמר הרועה הרי 

הצאן מתכנסת והדיר בנוי ואני איני נזכר."

ובביאורי כ"ק אד"ש מה"מ מובא8 ההסבר בזה ע"פ התורה השביעית שאמר 

3( בהתאם לזאת, ניכרה גם עתה ההתעוררות בקרב אלפי חסידים ועמך בית ישראל (ועד שחדר גם לאוה"ע) שהתכנסו 
והתאחדו אצל כ"ק אד"ש מה"מ לרגל שנת השבעים לנשיאות’, ואף בשאר מדינות המלך’ בכל קצוי תבל ‘שמחה וששון 
ליהודים משתה ויום טוב, ספרים וחידושי תורה שי"ל, כנסים ואירועים שאורגנו, שיירות של 70 טנקי המצות ברחבי ניו יורק, 

התוועדויות והחלטות טובות ועוד - התעוררות ו’שטורעם’ רבתי!
4( ראה סה"מ מלוקט ח"א ע’ תטז, ובהערה 26 שם.

5( ראה מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ, נדפס ב"קובץ מכתבים ע"ד אמירת תהלים", אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
ח"א ע’ לא, ח"י ס"ע נג, וראה גם מאמרי אדה"ז הקצרים ע’ שמא. סה"מ י"א ניסן ע 1 ואילך. וכדוגמא לזה ראה סה"מ מלוקט 

ח"א ע’ רי.
6( כהוספת אד"ש מה"מ בד"ה ביום עשתי עשר תשל"א.

7( ולהעיר בדיוק לשון המדרש שבנוגע לצאן ולדיר כתב ‘הסיר’ וכן לאח"ז גבי הצאן כתב מכנסה – לאחר שהפירדם, 
וכן גבי הדיר בונה לאחר שפירקו, משא"כ גבי הרועה שכתב ‘הוציא’ ולאח"ז רק ‘לא הזכיר’, ודו"ק, ויומתק ע"פ ביאורי כ"ק 

אד"ש מה"מ בזה, לקמן בפנים.
8( בד"ה למנצח לדוד להזכיר תשל"ב, וראה עוד בזה בד"ה ביום עשתי עשר תשל"א.
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תורה  אייער  אוועק  לייגט  איר  וואס  ישראל  נשיאי  “אתם  עדן:  בגן  הבעש"ט 
ועבודה בשביל טובת הרבים וואס וועט זיין מיט אייך???" ]תרגום חופשי: אתם 
נשיאי ישראל שעזבתם את התורה והעבודה שלכם עבור טובת הרבים, מה יהיה 

עמכם?[.

וממשיך שם “דנשיאי ישראל הם רועי צאן ישראל, דכתיב בהן שה פזורה 
ישראל, שהם באופן דפיזור ותפקיד הנשיאים הוא לפעול בהם היפך הפיזור – 
כינוס הצאן, וגם ענין בניית הדיר כתפארת אדם לשבת בית, וזה תפקיד נשיאי 
ישראל שיהי’ ענין הצאן ובניית הדיר וגם ענין הרועה יש בו שהם נשיאי ישראל 
עצמם. אבל אעפ"כ עדיין צריך להיות ענין של הזכרה לגבי הרועה והנשיא, כי 

הנשיא דאג רק לצאנו ולא לעצמו וזהו ענין למנצח לדוד להזכיר".

ענינה של הזכרת נשיאי ישראל עצמם, מתבהרת יותר ע"פ מה שמבאר בזה 
כ"ק אד"ש מה"מ בהתועדות ח"י אלול תשל"ג:

היא  להזכיר)  לדוד  (למנצח  ישראל  ורועי  דנשיאי  שההזכרה  לומר  “ויש 
על  נוסף   - מרעיתם  מצאן  שלמעלה  עצמם  מצד  המיוחד  לענינם  בשייכות 
שייכותם של נשיאי ורועי ישראל לצאן מרעיתם - יש בהם מעלה מיוחדת כפי 
שהם באופן של הבדלה מצאן מרעיתם ובגלל מעלה זו בכחם וביכלתם להיות 

רועי ישראל.

“ולאחרי שלימות עבודת נשיאי ורועי ישראל עם צאן מרעיתם כינוס הצאן 
ובניית הדיר מתעלים לדרגא נעלית יותר שמתגלה אצלם שרשם בבחי’ התנשאות 
גם  מלמעלה  מיוחדת  כח  בנתינת  צורך  יש  שבזה  העילוי  גודל  ומצד  עצמית, 

לאחרי שלימות העבודה - למנצח לדוד להזכיר".

והיינו שענין הזיכרון לנשיאי ישראל הוא שבנוסף על נשיאותם בשייכות 
לצאן מרעיתם, יגיעו לשלימות הנשיאות כפי שהוא בדרגה דהתנשאות עצמית9 

שלזה יש צורך בהזכרה מיוחדת.

כיון  הרי  עצמו,  הנשיא  לשלימות  שבנוסף  מצינו  עיקר,  זה  וגם  ועוד 
נשיאותו  שלימות  שאת  הרי  הדור10,  באנשי  ונמשכת  נוגעת  עצמו  ששלימותו 
של הנשיא, פועל וממשיך הוא גם בצאן מרעיתו. וכפי שמבואר בהמשך השיחה 

הנ"ל:

ורועי  נשיאי  פועלים   - עצמית  התנשאות   - זו  מעלה  שגם  להוסיף  “ויש   

9( ולהעיר שבש.ז. במחזור המאמרים ד’באתי לגני’ לומדים המאמר ד’באתי לגני’ משנת תש"כ אשר שם (וכן בהתועדות 
שלאח"ז בט"ו שבט )נתבאר ענין זה דהתנשאות עצמית בקשר עם כאו"א מישראל, וראה ההמשך בפנים.

10( לקו"ש חל"ג ע’ 136, ובכמה מקומות, ולהעיר ממש"נ בזה בס’ פלפולים שם ע’ 373 ואילך.
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ישראל אצל כל ישראל גם לאחרי כינוס הצאן ובניית הדיר שמורה על שלימות 
עבודתם של ישראל בעולם לעשות לו ית’ דירה בתחתונים, ישנו ענין נעלה יותר 
מצד עצם מציאותם של ישראל למעלה מעבודתם בעולם, היחוד דישראל עם 
הקב"ה באופן שישראל וקוב"ה כולא חד, כפי שיתגלה לעתיד לבוא כמארז"ל 
‘עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה’ היינו שיתאחדו לאחדים ממש עד 

שיקראו בשמו של הקב"ה.

 וזהו תוכן הענין דלמנצח לדוד להזכיר, כי זכרון הוא מצד ביטול המציאות 
לגמרי שאינו מציאות לעצמו כלל, כי אם ישראל וקוב"ה כולא חד, ולאחרי גמר 
העבודה באופן שנרגשת עדיין איזו מציאות, באים ע"י הפעולה דנשיאי ורועי 
ישראל להשלימות האמיתית דביטול המציאות לגמרי -’להזכיר’ - מצד שרשם 

בעצמותו ית’, ע"ד התנשאות עצמית באופן דישראל וקוב"ה כולא חד." 

אודות  זה מן הנמנע בלתי לציין את המובא בלקו"ש11  ישיר לכל  כהמשך 
. . בא  הקשר שבין מזמור ע’ למזמור ע"א שלאחריו" :המזמור ע"א שבתהלים 
בהמשך להמזמור שלפניו המתחיל ב’למנצח לדוד להזכיר’ והיינו שגם מזמור 

ע"א אמר דוד בעד עצמו."

 ועל פי זה שעתה כבר הגיע הזמן ד’שלימות הנשיאות ‘מתחזקת עוד יותר 
התביעה הבקשה והדרישה – ‘למנצח לדוד להזכיר’. וכיון שיש לנצל ההתעוררות 
שבזה לעבודת ה’, הנה על ידי ההתבוננות וההכרה המתבטאת בבקשה דרישה 
כבר  נזכה  נזכר!  הרועה  יהי’   – ובגלוי  בפועל  ממש  שתומ"י  מהקב"ה  ותביעה 
כל  בך  וישמחו  “ישישו  ע’  בפרק  דוד מלכא משיחא  לקיום בקשתו של  תומ"י 
מבקשיך" ושלימותה בפרק שלאח"ז - ע"א" ימלא פי תהלתך כל היום תפארתך".

ביאור במכתב כ"ק אד"ש מה"מ
 הת’ מנחם מענדל שי’ הכהן אנטורג
תלמיד בישיבה

א

באגרת מתאריך כ"ו שבט תש"ח12, כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לר’ יהודה חיטריק: “ומה שמסיים במכתבו )לענין מה שכתבתי לפעפע בחבירו( 

11( ח"ז ע’ 223.
12( נדפסה באג"ק ח"ב ע’ רצט, אג’ של. ההדגשות במקור.
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“ומה לעשות אם הוא סגור בחדרו איך להוציאו ממשכא דקמצא" - הנה כבר 
מתקבצים  פנס  כשמעמידים  אדנ"ע(:  )בשם  במכתביו  אד"ש  מו"ח  כ"ק  כתב 

החפצים באור - ליכטיקייט - ציט צו עכ"ל".

“וי"ל הדיוק החפצים באור אשר   - בל’ המכתב  כ"ק אד"ש מה"מ  ומדייק 
חפץ מורה על פנימיות הרצון משא"כ רוצה )ראה לקו"ת פ’ שלח סד"ה טובה 
הארץ( ופנימיות רצון כל בנ"י שלם הוא את ד’ ותורתו תורה אור, וכידוע הראי’ 

מהא דגט מעושה כשר ועפמ"ש ברמב"ם הל’ גירושין ספ"ב".

היינו, שאף שנראה לו שחבירו ‘סגור בחדרו’ ואינו מעוניין בהשפעתו, יש לו 
להשפיע עליו כיון ש)בתוך כלל ישראל גם( הוא רוצה בפנימיותו בה’ ותורתו, 
‘וכשיעמיד פנס’ יתגלה רצונו האמיתי של חבירו. וההוכחה לכך שכל איש ישראל 

)לא רק רוצה, אלא( חפץ באור - הוא מדברי הרמב"ם בהל’ גירושין.

והנה, לשון הרמב"ם בהלכות גירושין שם היא13: “מי שהדין נותן שכופין 
אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן 
העכו’’ם  ואם   .  . כשר  גט  והוא  הגט  ויכתוב  אני  רוצה  שיאמר  עד  אותו  מכין 

מעצמן אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב הרי זה גט פסול".

ומקשה הרמב"ם - “ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד עכו’’ם 
בין ביד ישראל". וממשיך ומתרץ “שאין אומרין אנוס אלא למי שנלחץ ונדחק 
. אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל   . לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה 
מצוה . . והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו . . אין זה אנוס ממנו אלא הוא 
רוצה  - מאחר שהוא  לגרש  רוצה  שאינו  זה  לפיכך,  הרעה.  בדעתו  עצמו  אנס 
להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא 

שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני - כבר גרש לרצונו".

ולכאו’ עפ"ז יש לעיין בדברי כ"ק אד"ש מה"מ, שהרי הרמב"ם נקט בדבריו 
כל  לעשות  הוא  “רוצה  ישראל  איש  שכל   - הראי’  בעיקר  ואף  ‘רוצה’,  בלשון 
המצות ולהתרחק מן העבירות", וא"כ כיצד ניתן להביא מכך ראיה לדיוק לשון 

חפץ במכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.

ב

אלא שיש לבאר בזה - ובפשטות, דהוכחת כ"ק אד"ש מה"מ אינה מדברי 
)ולשון( הרמב"ם, אלא מהעצם הענין שמצינו בגירושין, אשר “גט מעושה כשר". 
ומביא כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם כהסבר בענין זה, מהי אכן הסיבה לכך 

13( הל’ כ.
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שנקרא ‘רצונו’, סיבה אותה אומר מפורשות הרמב"ם.

ומדויק בל’ כ"ק אד"ש מה"מ: “וכידוע הראי’ מהא דגט מעושה כשר ועפמ"ש 
ברמב"ם הל’ גירושין ספ"ב", זאת-אומרת שעיקר הראי’ היא מעצם הענין “הא 

דגט מעושה כשר", והביאור בכך הינו “על פי מ"ש הרמב"ם".

]ומה שהרמב"ם לא כתב הל’ “חפץ", אף ש)כנ"ל במכתב כ"ק אד"ש מה"מ( 
היא הל’ שמבטאת את רצונו הפנימי של יהודי, י"ל שזה מפני שדיוק זה נתבאר 
בתורת החסידות )וכפי שמציין כ"ק אד"ש מה"מ על דבריו הק’ “חפץ מורה על 
פנימיות הרצון משא"כ רוצה" ללקו"ת פ’ שלח, שם מבואר ענין זה ש"חפץ מורה 
על פנימיות הרצון(, ועל כן הרמב"ם שענינו “הלכות הלכות14" לא דייק לכתוב 

בל’ זו[.

רבו ומלמדו של רב אשי
 הת’ משה ישראל דוד שי’ חאנין
תלמיד בישיבה

א
בהקדמה לספר ה’יד החזקה’ מביא הרמב"ם את סדר השתלשלות התורה 
מדור לדור, ולאחרי שמגיע עד דורו של רב אשי, מסכם את שמות ראשי הדורות 
דרכם עברה התורה, וז"ל: “נמצא מרב אשי עד משה רבינו ע"ה ארבעים דורות, 
ואלו הן: א( רב אשי מרבא, ב( רבא מרבה, ג( רבה מרב הונא", וממשיך למנות 

שם את סדר הדורות מלמטה למעלה, עד משה רבינו.

וקשה על דבריו אלו מהא דאיתא בגמרא15: “כשמת רבי עקיבא נולד רבי, 
נולד רב  כשמת רבא  נולד רבא,  יהודה  יהודה, כשמת רב  נולד רב  כשמת רבי 
לפני  הסתלק  שהרי  אשי,  רב  של  רבו  הי’  לא  שרבא  במפורש  ומשמע  אשי", 

הולדתו, ואין מובנים דברי הרמב"ם ש"רב אשי ]קיבל[ מרבא".

14( הקדמת הרמב"ם לחיבורו.
15( קידושין עב, ב. 
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ב
שלרמב"ם  רשנבורג16  המהר"ב  בהגהות  כתב  זו  שאלה  בתירוץ  והנה, 
בהקדמה לחיבורו היתה הגירסא בגמ’: “עד שלא מת רבא נולד רב אשי", היינו 
שרבא הסתלק רק לאחרי הולדת רב אשי, וא"כ מתאימים דברי הרמב"ם לדברי 

הגמ’, כי אכן הי’ זמן בו רב אשי ורבא חיו יחד.

אך קשה על תשובתו, שהרי מהלשון בגמ’ ע"פ גירסא זו אמנם יוצא שרבא 
הסתלק לאחרי הולדת רב אשי, אך עדיין משמע שזה הי’ בסמיכות ללידתו. וא"כ 
הדרא קושיא לדוכתא, שהרי לא הי’ זמן בו רבא לימד את רב אשי והעביר לו 

את מסורת התורה.

ובפרט שמעיון קל בסוגיא שם משמע שאכן הדגש הוא דוקא על כך שהלידה 
היא הקודמת לזמן הפטירה17. ובל’ הגמ’: “כי הוה ניחא נפשי’ דרבי, אמר . . היום 
נולד רב יהודה בבבל", ועל כך ממשיכה הגמ’ שזה מסייע לדברי האמוראים: 
“דאמר מר . . כשמת רבי נולד רב יהודה . . כשמת רבא נולד רב אשי, ללמדך 
שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר: “וזרח השמש ובא 
השמש" עד שלא כבתה שמשו . . זרחה שמשו", היינו שהדגש הוא הולדתו של 

הצדיק הבא, ולא לימודו מפי הצדיק הקודם18.

]ועפ"ז ג"כ אין מובן מה החידוש בשינוי הגירסא: “עד שלא מת", הרי ע"פ 
הנ"ל משמע שזוהי המשמעות הפשוטה בדברי הגמ’ )- שנולד קודם הסתלקות 

הצדיק הקודם(, אף אי גרסינן “כשמת רבא"[.

ג
ואולי יש לתרץ זאת ע"פ ביאור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בלקו"ש19, 
בענינו של נשיא הדור - “אתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא20". שמבאר בזה 
שענינו הוא התורה )ככתוב21: “זכרו תורת משה עבדי"(, שקיימת לעולם מצד 
מידת האמת שבה, ועל כן גם משה רבינו קיים לעולם, מצד מידת האמת שבו, 

וזאת ע"י התלבשות נשמתו בכל דור בנשיא הדור הבא.

16( שם ]מובא על הדף בהוצאת ירושלים, תשע"ו[.
17( או סמוכה אלי’ - לפי הגרסא הנפוצה.

18( וכפי ההוכחה המובאת מ"וזרח השמש", היינו שאין נצרך שהשמש תאיר בכל תוקפה לפני שקיעת השמש ה’קודמת’, 
אלא רק שתזרח.

19( חכ"ו, ע’ 1 ואילך )הובא כאן בתרגום חופשי מאידית(.
20( תקו"ז תס"ט.
21( מלאכי ג, כב.
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בכל  דמשה  “אתפשטותא  אומרים  “חז"ל  אד"ש מה"מ22:  כ"ק  של  ובלה"ק 
דרא ודרא" – שנשמת משה מתלבשת ב"חכמי הדור עיני העדה" שבכל דור ודור, 
ובמיוחד בנשיא הדור, ש"אין דור שאין בו כמשה" )שחייב להיות “משה" בכל 
דור ודור שבו תתלבש נשמת משה( . . והחיים הרוחניים שלו נשארים נצחיים 
ודור",  דור  נשיא הדור שבכל  עי"ז שהם מתלבשים בהגוף של  הגשמי  בעוה"ז 

עכלה"ק.

שעפ"ז יוצא שמעלתו מתבטאת כבר בעצם מציאותו של נשיא הדור הבא – 
משה רבינו שבדור, אף ללא פעולותיו ולימודו.

מעלה  הינה  רבינו  דמשה  זו  שמעלה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שם  שמבאר  וכפי 
עצמית, למעלה משייכות לאורות וגילויים שיהי’ לאחמ"כ, כיון שזהו ענינה של 

מעלת ומידת האמת, שהיא למעלה משייכות לגילויים23.

ובלשון קודשו24: “אבל האור שהאיר בעת לידת משה קשור עם עצם נשמת 
משה, כח של נשמת משה – ישנו ענין שלא תלוי בעבודתה בגוף )שלכן האיר 
בפועל תיכף בעת לידתו, עוד לפני שהוא היה שייך לעבודה(". היינו, שעל אף 
שישנה מעלה בלימודו ותורתו25, אבל מעלתו של משה רבינו )שבכל דור( היא 

ענין התורה כשלעצמו, שהוא מידת האמת המתבטאת כבר בלידתו.

ועפ"ז יש לתרץ שכוונת הרמב"ם בהקדמתו היא אכן להולדת הצדיק הבא, 
של  ענינה  השתלשלות  היא  בהקדמתו  המתוארת  התורה  שהשתלשלות  היינו 
הולדתו.  בעצם  כבר  דור  לנשיא  דור  מנשיא  העוברת  האמת,  מידת   – התורה 
ויתכן באמת שכבר בלידת הצדיק הבא תהי’ פטירת הצדיק הקודם, וזה מה שהי’ 

אצל רבא ורב אשי.

ד
אך דוחק ביותר לומר כן, ומב’ טעמים:

א. מדברי הרמב"ם שם משמע במפורש שכוונתו היא להשתלשלות הלכות 
לימדה  שבע"פ,  תורה  נכתבה  שלא  “אע"פ  שם26:  שכותב  לדור,  מדור  התורה 

22( שם, ע’ 7, וראה שם בסעי’ ד-ה הסבר הענין בזה.
23( וביחד עם זאת פשוט שחודרת בהם )שם, ס"ה(.

24( שם, ע’ 3 )הדגשים במקור(.
25( ובלה"ק: “בשעה שמדברים אודות “מעשיו תורותו ועבודתו" של משה רבינו, הרי וודאי שבזה ישנו עילוי ביום המוות 
לגבי יום הוולדו, כי ביום הוולדו – לפני שישנה עבודת משה – כל ענינים אלו הם רק בכח, והשלימות של “מעשיו ותורתו 

ועבודתו" נפעל לראשונה בשלימות ימיו )ועבודתו(, בעת הסתלקותו. ובמילא – “טוב . . יום המוות מיום הוולדו".
26( תחילת ההקדמה.
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משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים", ואז ממשיך ומפרט את השתלשלות 
לימוד זה מצדיק לצדיק: “וליהושוע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה 
שבע"פ וציווהו עלי’. וכן יהושוע כל ימי חייו לימד על פה", וכך עובר ומתאר 
אצל מי המשיכה מסורת זו בכל דור ודור. ומזה משמע שאין הכוונה לעצם ענין 

התורה, אלא ללימוד ההלכות ותושבע"פ בפועל.

את  קיבלו  אשר  וצדיקים  חכמים  מספר  הרמב"ם  מביא  רבים  בדורות  ב. 
הוא  שהרי  מצ"ע,  התורה  לענן  הכוונה  שאין  ומזה משמע  מרבותיהם,  התורה 

מתבטא אצל נשיא הדור - משה רבינו שבדור בלבד )מצד זה שענינו - תורה(.

ה
אלא נראה שהרמב"ם למד דבריו אלו מהא דאיתא בגמ’27: “אמר לי’ רב אשי 
לרבא", וכן “אמר לי’ רבא לרב אשי28", ופשוט א"כ שרב אשי נולד זמן רב לפני 
הסתלקותו של רבא והי’ תלמידו עוד בחיים חיותו של רבא בעלמא הדין, וא"כ 
אין מקום כלל וכלל לומר שרבא הסתלק מיד לאחר הולדת רב אשי29, אלא אכן 

כדברי הרמב"ם הי’ רבו.

אך עפ"ז יוצא סתירה מפורשת בגמ’. וכן עדיין צריך להבין מהי עדיפותו 
של הרמב"ם ללמוד מגמ’ אלו ולא מהגמ’ בקידושין30, ומשמע שהייתה לו גירסא 

שונה בקידושין, וצריך להבין מהי.

ו
אשי",  רב  נולד  רבה  “כשמת  בקידושין32:  בגמ’  שהגירסא  המתרצים31  יש 
וזוהי הגירסא שהייתה לרמב"ם, ועפ"ז אין קשה לומר שאכן רבא הי’ רבו של 

רב אשי.

אך אם נדקדק בדברים נמצא שקשה לומר שזו היתה גירסת הרמב"ם בגמ’.

27( מעילה ג, ב.
28( כתובות קיא, א, וראה ג"כ בסנהדרין כא, א.

29( הרש"ש מוחק הגירסא בגמ’ שם מפני קושיא זו, אך אין נראה לומר זאת, מפני שא"כ לא מובנים דברי הרמב"ם כנ"ל, 
וכן מה ראה בגמ’ זו בקידושין שמשאיר את הגירסא על מכונה, על פני שאר המקומות בהם כתוב להיפך )ובפרט שמצינו 

זאת בג’ מקומות בש"ס(.
30( ואף שניתן לומר שזהו מפני שלשון זו: “א"ל רב אשי לרבא" )או להיפך( מצינו בג’ מקומות בש"ס, אך אין זה מתרץ 

מה סובר בגמ’ בקידושין.
31( הערות הוצאת ירושלים תשכ"ט )מהדורת הרב קאפאח( על הקדמת הרמב"ם שם. 

32( שם.
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נולד רבא, כשמת  יהודה  זו בקידושין, כותבת הגמ’: “כשמת רב  במימרא 
רבא נולד רב אשי", וע"פ גירסא זו, דגרסינן “כשמת רבה", צריך להיות ג"כ לפני 
כן – “כשמת רב יהודה נולד רבה", וזה אינו. שהרי הרמב"ם בהקדמתו, כשמתאר 
את השתלשלות התורה מרב לתלמיד, כותב: “ומאותם שקיבלו מרב הונא ומרב 
יהודה – רבה ורב יוסף", וא"כ אין יכולה להיות הגירסא בגמ’ )לשיטת הרמב"ם 

עכ"פ(: “כשמת רב יהודה נולד רבה"33.

לכאו’ אפשר לתרץ על כך שזהו מה שכותב שם הרמב"ם: “ומאותם שקבלו 
מרב הונא ומרב יהודה - רבה ורב יוסף", היינו שכל אחד קיבל מאמורא אחר - 
רבה מרב הונא ורב יוסף מרב יהודה, ועפ"ז מתורצת הקושיא. אך מצינו במפורש 
בגמ’34 “דאמר רבה, בעאי מרב הונא, ובעאי מרב יהודה", ומוכח שהי’ תלמידו 

של רב יהודה ג"כ )או עכ"פ חי בזמנו(. 

תיקון טעות בספר הזכרונות בלה"ק
הת’ נפתלי שי’ הכהן רייכמן
תלמיד בישיבה

בספר הזכרונות בתרגום ללה"ק35 מסופר שרבי נחמן יצחק - רבה של הרקי 
- ואשתו שרה רבקה, קבעו את מקום דירתם בביתה של אם אשתו - “הזוג הצעיר 
עבר לגור בבית האלמנה, אם הכלה, שהחזיקה עדיין בבית המרחץ, וגרה באחד 

מאגפיו".

והנה, מסדר הסיפור מוכח בפשטות שלא כך היה, אלא צ"ל כתוב “בבית 
האלמנה, אם החתן", וכדלהלן:

א. רק אמו של החתן היתה אלמנה בזמן החתונה. לעומת זאת בכל סיפור 
החתונה מסופר על הורי הכלה, שבתחילה שלח ר’ מאיר נתן מספר פעמים שדכן 
אל ר’ יונתן השמש אך הוא לא ענה לו ולא מידי, ורק כאשר שלח אל באשה רחל 

- אם הכלה - ענתה לו “בלאו ברור", כיון שבתה כבר שודכה מילדותה.

33( ואין לחלק ולומר שכל שינוי הגירסא הוא רק בסוף הדברים, שבמקום “כשמת רבא", גרסינן “רבה", אבל לפני כן 
נשארת ועומדת הגירסא “רבא" על מכונה, שהרי כל מהלך הגמ’ שם )כדלעיל( הוא להסביר איך אין רגע ללא שקיים צדיק, 
ועל כן מתארת השתלשלות חלק מן הדורות, “ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו", וממילא מובן 

שמתארת לפי הסדר “כשמת רב יהודה נולד רבה, כשמת רבה נולד רב אשי".
34( עירובין יז, א.

35( ח"ב, פרק קי"ז, ע’ 249.
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וכן אודות הזמן שלאחר החתונה מסופר כי “ביום בהיר אחד התברר במינסק 
כי ר’ יונתן ובאשה רחל נעלמו מן העיר", ומוכח שר’ יונתן השמש חי גם לאחר 

החתונה, והאלמנה היא אם החתן.

את  המתארים  פרטים  במספר  נפתח36  יצחק  נחמן  רבי  אודות  הסיפור  ב. 
אישיותו, ושם מספר שהיה “בעל אישיות נדירה. מוצאו היה ממינסק, כבנו של 
הבלן המקומי שם, אשר נחשב כל ימיו כלמדן פשוט אך בסופו של דבר התברר 

כי היה למדן וצדיק גדול נסתר אמיתי".

אודות שרה רבקה מסופר )ריש פ’ קי"ז( שהיתה בתו של ר’ יונתן - השמש 
החתונה  חגיגת  קיום  גבי  שם,  הדברים  ובהמשך  רחל  באשה  ואשתו  ממינסק 
מסופר ש"נכון, אמנם, שהיה רק שמש עני, אך במאמץ מסוים, בעזרת הכנסות 
לקיים  מסוגל  היה  שלו,  המדרש  בית  מתפללי  מצד  ובעזרה  כמיילדת  אשתו 

חתונה מכובדת".

ודבר פשוט הוא שאם החתן - אשתו של הבלן - היא זו שהחזיקה “עדיין" 
בבית המרחץ, ועמה גר הזוג הצעיר.

וכן מפורש בהמשך סיפור הדברים פעמים רבות, וכל זה הוא פשוט.

שפירוש  בעוד  הכלה"  ל"אם  מוטער"  “באלעבעסעל’ס  תרגם  והמתרגם 
המילים הוא “אם החתן", וכנראה שאגב מרוצתו לא הבחין בדיוק המילה וחשב 

שכתוב “באלעבסטע’ס מוטער" שתרגומו אכן “אם הכלה", אך אינו כך וכנ"ל.

36( שם, פרק קט"ז, ע’ 243.
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הוספה
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כתי"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
נכתב בקשר עם ב' ניסן ה'תש"נ

שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

דחומש - שלמים ע"ש
שעושה שלום
דוב - מסורבל

בבשר )תמימים(
בשרא שמינה

בדא"ח
תר"פ - תש"נ ע' שנה
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ביאור נפלא במהות הבטחון והאמונה
משיחות ש"פ שמות תשכ"ו, ש"פ שמות תשכ"ג

לקוטי שיחות חל"ו, שיחה א' לפ' שמות
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•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, 
המשפיעים, משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים 

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י
 למוסדות תורה, צדקה וחסד, ועניני משיח וגאולה,

ולכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

הרה"ח הר' שלום בער שי' דריזין

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו, לזוגתו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות

 ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
 ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 עוסק בצ"צ באמונה
 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח
אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש וב"ב שיחיו

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות

 ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי'

ולזכות זוגתו הנכבדה
מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

לע"נ אביו
הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'
שאער

יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 
השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 

והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

ולע"נ אביו
ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט התשנ"ח

ולע"נ אמו
מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה

נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
 התמים היקר,

 מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'
שנפטר בדמי ימיו

 הת' מנחם מענדל דוד ע"ה
 ב"ר יבלחט"א הרב שמעון שי'

אברהמי
נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד

 ולזכות הוריו היקרים
 הרב שמעון שי'

וזוגתו מרת טלי תחי'

 לאורך ימים ושנים טובות
 והצלחה רבה לכל בני משפחתם

בגשמיות וברוחניות

 שיזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ 

ר' יצחק ב"ר משה ע"ה 

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

•

לע"נ

ר' אברהם ב"ר חונא ע"ה טאוב

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"רממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי
נלב"ע כ"ו אדר

מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל
נלב"ע כ"ח מרחשוון

ומ"כ בטשקנט

 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב
נלב"ע ד' אלול

מרת אסתר בת יצחק
נלב"ע י"ג תשרי

ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 
ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה 
נלב"ע ג' שבט
ומ"כ בקנדה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

לזכות ר' יהודה שלום בן תמר
חנה רבקה בת אסתר

שרי שרה בת חנה רבקה עבור אביה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

הרה"ח הרה"ת ר' משה מרדכי בן ר' אברהם ע"ה
ארנשטיין

משפיע דישיבתנו - ישיבת חח"ל צפת

נלב"ע בליל ש"ק לסדר "ואתה תצוה . . ויקחו אליך" 

י"א אדר ראשון תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ

מרת יהודית יטי ב"ר יצחק
נלב"ע ביום ש"ק י"ד אלול

יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 
ומיד ממש!

•

לזכות החיילת בצ"ה

ברכה מלכה בת חנה חיה
לרגל יום הולדתה - א' ניסן

יה"ר שתגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים
לנח"ר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והוריה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

הת' מיכאל בן רונית

יה"ר שיזכה לרפואה שלימה וקרובה בגוף ובנפש 
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 

ומיד ממש!

•

לע"נ

הת' מרדכי ע"ה ב"ר שבתי חיים שי'

נלב"ע ט"ו כסלו תשנ"ח

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 
ומיד ממש!


