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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 הרביעי של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 

לאור בשנת לימודים זו1 )גליון קנ(, היוצא לאור לרגל יום הבהיר י"א 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 הבהיר י"א ניסן, יום הולדתו של אדוננו מורנו 
ורבינו מלך המשיח, יום בו רגשי גיל וחדוה מציפים את לבות החסידים המקושרים, 
של  ורצונם  חפצם  אלו  וחדוה  גיל  ומרגשי  דוד,  בית  חיילי   – התמימים  ובראשם 
לימוד   – התמימים  מן  הוא  רוצה  אותה  המתנה  את  למלכנו  להעניק  הוא  התמימים 
התורה בשקידה ובהתמדה, ובהתאם לזה יגעו ועמלו תלמידי ישיבתינו והוציאו לאור 

עולם קובץ מפואר זה כמנחת עשיר למלכנו.

ובעמדנו 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 
הגשמי2, עם כל זאת - מתעוררת התשוקה3 במיוחד ביום זה בו החל “נולד מושיען של 
ישראל" שגם עכשיו נזכה להתממשות רצוננו היחיד - “לראות את מלכנו", בהתגלותו 
המליאה והמושלמת באופן ש"והיו עיניך רואות את מוריך", כאשר יתגלה בפשטות 
גדול בגאולה  והגילוי הכי  כוונת ההעלם והסתר היתה כדי לפעול את העילוי  שכל 

האמתית והשלימה4.

 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 

1( בהמשך לגליון א )קמז - ערב ראש השנה תש"פ(, גליון ב )קמח – ר"ח כסלו תש"פ(, גליון ג )קמט – ז"ך אדר־ב' ניסן 
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( כמהותו בתור נשיא הדור, וכמלך המשיח, וכנשיא הדור השביעי דוקא. )ועיין בספר לקוטי מקורות לרש"ז מאיעסקי 

שי'(.
3( הקדמת כ"ק אדמו"ר האמצעי לשער האמונה בדרך חיים. 

4( דבר מלכות ש"פ תשא תשנ"ב. 



ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת6

שנותרה “קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"5, וכחלק עיקרי מ"הכנת עצמו" לענין 
זה מתבטא הדבר בכתיבת הערות וחידו"ת כרצונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ6. 

*

כן הבאנו במדור  ועל  ניסן,  י"א  יום  יוצא לאור עולם בקשר עם  זה  כאמור, קובץ 
“דבר מלכות" את הר"ד )בלתי מוגה( משיחת ליל י"א ניסן תנש"א שנאמרה בסמיכות 
הולדתו,  יום  לרגל  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  החסידים  לברכת  ובהמשך 
כמו"כ הבאנו את שיחת “שבת הגדול ערב י"א ניסן" תשמ"ט, בה שוזר כ"ק אד"ש מה"מ 
בכלל,  וחג הפסח  ניסן  י"א  הגדול,  בין שבת  המיוחדת  והשייכות  את הקשר  ומבאר 
ובקביעות ש"ז בפרט, תוך ביאור נפלא במהותו של יום והעבודה הנדרשת כתוצאה 

מיום זה. 

*

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 
שמואל שי' גינזבורג, לרב מנחם מענדל שי' הלפרין, לרב שד"ב שי' וולף, ולרב שלום 
טל, על עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור. כמו"כ תודתנו נתונה לת'  שי' 

ישראל שם טוב שי' הכהן כהן על עזרתו הרבה בהכנת קובץ זה לדפוס.

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.

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 המשיח7
יום הבהיר י"א ניסן הי' תהא שנת פלאות 

קי"ח שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
ושבעים שנה לנשיאותו
צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

5(  דבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב.   
6(  דבר מלכות ש"פ לך לך תשנ"ב. 

7( שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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התגלות העצם דבנ"י בי"א ניסן
משיחות שבת הגדול, ערב י"א ניסן ה'תשמ"ט
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בהחילוק בין עבודת הכלל להפרט בהבאת הגאולה
הת' יהודה אלעאי שי' הלוי ברעם
תלמיד בישיבה

בספר ‘שבעים למלך'1 הביא2 הת' י.ב. את דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
אלא  תלוי  הדבר  ואין  העבודה  עניני  כל  ש"סיימו  ה'תשנ"ב3,  נח  ש"פ  מלכות  בדבר 
הדרושים  בנ"י  ועבודתם של  אלו, שמעשיהם  והסיק מדברים  עצמו"  צדקנו  במשיח 
להביא את הגאולה בפו"מ – נסתיימו, וזה שמשיח עדיין לא בא, הוא מפני סיבה שאינה 

מובנת כלל וכלל, ולא מפני החיסרון בעבודתם של בנ"י.

 והקשה על זה, דהנה בשיחה דשבת לאחמ"כ4 אומר כ"ק אד"ש מה"מ ש"לאחרי ריבוי 
העבודה של וב"עשה כאן ארץ ישראל" במשך הדורות בגלות - הנה הגם, שעדיין לא 
נסתיימה לגמרי העבודה כולה )והראי' - שמשיח עדיין לא בא(" וא"כ קשה איך יסתדר 
מה ש'סיימנו מעשינו ועבודתינו ואין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו עצמו' עם כך שזה 

משיח עדיין לא בא ה"ז סימן שנשאר משהו לעשות בעבודתינו.

וכתב ליישב זאת ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ באותה שיחה – ש"פ נח נ"ב, שהעבודה 
ידע  שלכאורה  ואע"פ  ונשלמה,  נסתיימה  אכן  התשובה,  בעשיית  בנ"י  של  הכללית 
איניש בנפשי' מעמדו ומצבו, שאינו שלם בעבודתו, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהעבודה 

1( י"ל ע"י תלמידי ישיבתינו לרגל יו"ד שבט שנה זו – שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמור מלך המשיח שליט"א. 
2( ע' 93 ואילך.

3( ספר השיחות ה'תשנ"ב ע' 65 ואילך.
4( שיחת ש"פ לך לך.

גאולה ומשיח
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הכללית אכן נשלמה, ומה שחסר אצלו ה"ז אך ורק בעבודתו הפרטית, וזהו רק פרט 
חיצוני ומועט ביחס לעבודה הכללית שאכן נסתיימה ונשלמה.

 ועפ"ז מבאר שם שמה ש'נסתיימו מעשינו ועבודתינו' הוא בנוגע ל'עבודה הכללית' 
ולכן מצד העבודה הכללית הרי לא נחשב  הדבר ‘תלוי', שהרי ‘תלוי' פירושו לעיכובא 
ואין  בפו"מ  ממש  כעת  לבוא  יכול  צדקנו  משיח  ובאמת  בארוכה,  שם  שהוכיח  כפי 
ייתכן שישנם חיסרונות, שלמרות שאינם  שום דבר שמעכבו, אך ב'עבודה הפרטית' 
תוכן  גופא  זה  יבוא משיח, שהרי  ממילא  יושלמו,  הם  כאשר  הרי  הגאולה,  מעכבים 
ביאתו “שלימות גילוי אוא"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי5" היינו שכל העולם יתוקן ולא יהיה 
מציאות של פרט שאינו מגלה את הקב"ה בעוה"ז, ובלשון אדה"ז בתניא6 “כי הגורם 

שכר המצוה היא המצוה בעצמה". 

וקשה לי על ביאורו, דהנה באם נתבונן בדברי אדה"ז בתניא ש"שלימות גילוי אוא"ס 
ב"ה בעוה"ז הגשמי תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות" כיון ש"גורם שכר 
המצוה היא המצוה בעצמה" הרי נראה במוחש שדברים אלו נאמרו גם על עבודת בנ"י 

הפרטית.

שהרי אין כל סברא לבוא ולחלק בין כללות העבודה לעבודת הפרט בנוגע להמשכת 
אוא"ס, )שדוקא ע"י שלימות עבודת הפרט נעשה הענין של גילוי אוא"ס(, היות שהרי 

כאשר מסתיימים מעשינו ועבודתינו, אזי נעשה ממילא גילוי אוא"ס.

ליתר ביאור, בנוהג שבעולם ישנו חילוק בין פעולה ושכר, שאמנם ע"י הפעולה מגיע 
השכר, אך הם נפרדים זה מזה ורק שאחד גורם לשני, אך יש דברים שהפעולה והשכר 
הם בדבר עצמו גופא ועד"מ ממילוי כוס, שהפעולה היא מה שמלא את הכוס והשכר 
הוא מה שהכוס מלאה והיינו שאין השכר נפרד מהכוס כיון שהפעולה היא בענין השכר 

עצמו. 

ובנמשל – השכר על קיום התומ"צ – “מעשינו ועבודתינו" הינו הגאולה האמיתית 
והשלימה שמהותה היא גילוי אוא"ס בעוה"ז הגשמי, אמנם שכר זה - בשונה מנוהג 
שבעולם - אינו נפרד מהפעולה, כיון שבפעולה עצמה – קיום תומ"צ, ממשיכים את 
אוא"ס לעוה"ז הגשמי וכמבואר בתניא שם בארוכה לגבי מצות הצדקה שהיא עיקר כל 
המצוות, כיון שנותן כסף, ובכסף זה היה יכול לקנות את חיי נפשו החיונית, ויוצא א"כ 
שמתי שמקיים עם כסף זה מצוה הרי מעלה לקב"ה כל נפשו החיונית וחלקו בעולם 
נפרד  אינו  שהשכר  מובן  וממילא  אוא"ס,  בו  וממשיך  פרטי(  כח  או  איבר  רק  )ולא 

מהפעולה, כי פעולת שניהם היא תוכן אחד – גילוי אוא"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי. 

5( תניא פרק לז.
6( שם.
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וזהו הפי' ב"מעשינו ועבודתינו" שמביאים את הגאולה, שבגמר “מעשינו ועבודתינו" 
נמשך כבר אוא"ס בעוה"ז הגשמי, וממילא השכר שהוא גילוי אוא"ס כבר ישנו  הרי 

בעולם.

וכיון שכ"ק אד"ש מה"מ הודיע7 שנשלמו מעשינו ועבודתינו הרי מובן שישנו הגילוי 
בלבד  זו  לא  “כלומר,  מה"מ8  אד"ש  כ"ק  וכלשון  עתה,  כבר  הגשמי  בעוה"ז  אוא"ס 
שנשלמה העבודה וצריכים לפעול הגילוי בעולם )כנ"ל סי"א(, אלא יתירה מזה, שישנו 
כבר בפועל ובגלוי, וצריכים רק לפתוח את העינים, כי מכבר נתן לכם . . עינים לראות".

וממילא מובן שמה שרצה לחלק בין עבודת הכלל - “מעשינו ועבודתינו" לעבודת 
הפרט שעליה נאמר ש"שכר המצוה היא המצוה בעצמה" אינו נכון, ובאמת הם עבודה 

אחת – המשכת אוא"ס בעוה"ז הגשמי – שכבר נעשתה, הושלמה, ונגמרה.

ובישוב הסתירה בין השיחות ראה מ"ש הת' מ.מ.מ. )ברא"ח( בספר ‘שבעים שנה'9 
)ואמנם לא הביא שם ראיה וסברא אך בכ"ז יש לעיין בדבריו, שקישר בין השיחות(.

וכ"ז הוא לענ"ד. 

עבודה חדשה - בסיום זמה"ג דוקא
הת' שלמה שמשון יעקב שי' פבזנר
תלמיד בישיבה

א
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  תשמ"ט10  פסח  של  אחרון  בקונטרס 
זמן הגלות, ע"פ  ע"י העבודה שבסיום  בזה שהגילוי דהגאולה העתידה תהי' בעיקר 
הביאור בזה שהגאולה העתידה תהי' היציאה מכל המיצרים וההגבלות, גם מהמיצרים 

וההגבלות הכי נעלים.

ובסוף הביאור שם )ס"ה( אומר, שזה שלע"ל תהי' היציאה מכל המיצרים וההגבלות 
הוא בנוגע לכל הענינים – שכל הענינים דלע"ל יהיו באין ערוך לגבי כמו שהם עכשיו: 
הן בנוגע לעולם – “שמים חדשים וארץ חדשה", הן בנוגע לתורה – “תורה חדשה מאתי 

7( בריבוי שיחות בשנת תנש"א ותשנ"ב, ראה לדוגמא שיחות ש"פ נח, ש"פ חיי שרה, ש"פ וישלח, וש"פ וישב ה'תשנ"ב.
8( שיחת ש"פ וישלח ה'תשנ"ב, בהערה 112. 

9( ח"א, י"ל ע"י תלמידי הקבוצה 770-בית משיח לרגל יו"ד שבט שנה זו - שבעים שנה לנשיאות כ"ק אד"ש מה"מ.
10( ספר המאמרים מלוקט ח"ב, ע' קיז ואילך )ד"ה ‘כימי צאתך מארץ מצרים'(.
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תצא", והן בנוגע להמשכת וגילוי אלקות – שהגילוי שיהי' לע"ל הוא גילוי חדש נעלה 
באין ערוך מהגילוי דעכשיו, הגילוי דפנימיות עתיק.

ומסיים שם, שזהו הביאור במעלת העבודה שבסיום זמן הגלות – שכיון ולע"ל כל 
להיות  צריכה  אלו  ענינים  נמשכים  ידה  העבודה שעל  גם  לכן  חדשים  יהיו  הענינים 

עבודה חדשה, ועבודה חדשה זו היא העבודה שבסיום זמן הגלות.

ומבאר בזה שדוקא העבודה שבסיום זמן הגלות היא עבודה חדשה, שהיות ובזמן 
הבית הי' גילוי אלקות שנראה בעיני בשר ואפילו לעמי הארץ )בדוגמת עשרה ניסים 
שנעשו במקדש(, העבודה היתה ע"פ טעם ודעת, ולכן גם כשמסרו נפשם – הי' בזה 

איזושהי מדידה והגבלה של טעו"ד. וכן בזמן הגלות כשלא הי' התגברות החשך כ"כ.

משא"כ בדרא דעקבתא דמשיחא “שבכל יום נעשה התגברות החושך, וישנם כמה 
אנשים  הם  כשהמעיגים  ומכ"ש  המלעיגים,  מפני  יבוש  דאל  הנסיון  ובפרט  נסיונות, 
פחותים וריקים, שזה קשה מאד לסבול, הנה זה שעומדים בנסיונות אלו, הוא עבודה 
הגלות  דזמן  בהסיום   .  . שהעבודה  וזהו  והגבלה.  ממדידה  שלמעלה  נפש  דמסירת 
היא נעלית יותר בענין זה מהעבודות שהיו עד עכשיו, ובאופן דאין ערוך, ועד שהיא 
עבודה חדשה, כי עניני העבודות שבדורות הקודמים הי' להם איזו שייכות לטעם ודעת 
)מדידה והגבלה דכחות הגלויים(, והעבודה שבסיום זמן הגלות היא העבודה דמס"נ 

שמצד פנימיות הנשמה".

והנה, על אף שהעבודה במס"נ שבסיום זמן הגלות נעשית מצד פנימיות הנשמה, 
ע"כ י"ל שישנה גם העבודה שמצד הכוחות הגלויים, ויותר מזה – שכל המעלה בעבודה 

שמצד פנימיות הנשמה היא כשחודרת בשכל ובמידות.

וכמבואר בקונטרס י"א ניסן תשמ"ט11 הידוע, בו מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מאמר 
מלכא",  נסיב  “אנא  מכריז  המדינה  אנשי  שאר  שלעומת  ‘פיקח'  אותו  שעל  המדרש 
מבאר בסופו את המעלה בזה שבחירת ישראל בקב"ה היא לא רק מצד הרצון דהנשמה 
מעצם  נמשך  דוקא  שעי"ז  )פנימי(,  השכל  מצד  גם  אלא  )מקיף(  מהשכל  שלמעלה 
הנשמה )פנימיות המקיף( שלמעלה גם מהרצון שלמעלה מהשכל )חיצוניות המקיף(. 

וראה בענין זה במקומות רבים בתורת כ"ק אד"ש מה"מ12.

וע"פ הנ"ל מובן, שמה שנתבאר במאמר דידן שכעת היא העבודה שמצד פנימיות 
הנשמה הרי עבודה זו חודרת גם בכחות הגלויים, ואדרבה  - מוכרח כך, וכפי המבואר 
כיון  העתידה  הגאולה  את  תביא  הנשמה  פנימיות  שמצד  זו  עבודה  שדוקא  במאמר 

11( ספר המאמרים מלוקט ח"ג, ע' צז ואילך )ד"ה ‘ביום עשתי עשר יום'(.
12( ומהם: דבר מלכות ש"פ תצוה תשנ"ב )הב'(, קונטרס פורים קטן תשנ"ב – ספר המאמרים מלוקט ח"ו )ד"ה ‘ואתה 

תצוה'(.
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שדוקא ע"י עבודה זו ממשיכים הפנימיות דלמעלה, וכנ"ל – המשכת הפנימיות דלמעלה 
נעשית ע"י המשכת פנימיות הנשמה בכוחות הגלויים.

זה מצד הכוחות  וביחד עם  ועצם הנשמה  פנימיות  וא"כ, העבודה כעת היא מצד 
חדשה?  עבודה  הוא  הגלות  זמן  שבסיום  בעבודה  דוקא  מדוע  צ"ל  ועפי"ז  הגלויים, 
דכיון שגם בעבודה זו יש טו"ד )כוחות הגלויים( ואין זה סותר לגילוי פנימיות הנשמה 
מס"נ  לכאורה  להיות  יכולה  היתה  הבית  בזמן  גם  הרי  כנ"ל(,  עילוי  גורם  )ואדרבה, 

שמצד פנימיות הנשמה יחד עם העבודה הכללית שהיתה ע"פ טו"ד!

ומדוע אומר במאמר, שהיות וראו אלקות במוחש והרגישו זאת בשכל ובמידות שלהם 
“הי' מדידה והגבלה דטעם ודעת"? הרי לכאורה זוהי המטרה והתכלית - שהאמונה 

שלמעלה מטו"ד שמצד פנימיות הנשמה תחדור בטו"ד!

ויש לבאר, דיש ב' מיני עבודה שמצד טעם ודעת: טו"ד שסותר לעצם – מס"נ )המס"נ 
דזמן הבית(, וטו"ד שלא זו בלבד שאינו סותר לגילוי עצם הנשמה, אלא אף מפנים 

מחדיר ומגלה דרגא עמוקה יותר בפנימיות הנשמה )מס"נ דסיום זמה"ג(, וכדלקמן.

ב
נדפס במקומות רבים בחסידות משל לגילוי ההעלם מרב ותלמיד13:

דהנה, כאשר הרב מגלה לתלמיד חכמה עמוקה הרי הוא מוכרח לצמצם את גדלות 
שכלו ולבאר לתלמיד ע"פ שכלו הוא, ואע"פ שלגבי התלמיד זהו גילוי של הרב, אך 

לגבי הרב זהו צמצום הסתר והעלם על מהות הענין כפי שהי' מונח אצלו.

אך הנה, כל האמור הוא רק כאשר ישנה מציאות נוספת על הרב – התלמיד, אך 
כאשר הרב לבדו אין השכל מסתיר על עצם גודל חכמתו של הרב ואדרבה – מגלה 

אותה.

וכן הוא בנמשל, זה שהגילויים מסתירים על העצם – הוא רק לגבי הזולת, אך לגבי 
העצם אין הגילויים מסתירים כלל, ואדרבה, על ידם מתגלה העצם.

ועפ"ז יש לומר, שהטו"ד בעבודה שבסיום זמן הגלות אינם מסתירים על העצם כי 
אי"ז בגדר ‘זולת', אלא דבר אחד ממש עם העצם.

והביאור בזה:

כבכל סוגי העבודה גם בטו"ד יש שני מינים – טו"ד הבאים מלמעלה, וטו"ד הבאים 
בכח עצמו.

13( וראה בביאור ענין זה בנוגע לענינינו בדבר מלכות ש"פ וישלח )ס"ה(, ובמאמר ד"ה ‘ואתה תצוה' הנ"ל.
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וכמבואר במאמר זה גופא )ונזכר לעיל( – הטו"ד בעבודה בזמן הבית היתה מלמעלה 
מצד העובדה שראו אלקות במוחש – ניסים תדירים בביהמ"ק, משא"כ הטעם ודעת 
שבסיום זמן הגלות הוא ע"י עבודת האדם בכח עצמו, ודוקא העבודה שבכח עצמו 
–נוגע בהעצמות, ואז אינו ‘זולת' – שמסתיר על העצם, אלא אדרבה מתאחד עם העצם 

ומגלה אותו.

ולכן דוקא העבודה בסיום זמן הגלות היא המס"נ שמצד עצם הנשמה היא עבודה 
חדשה, והטו"ד שבה לא סותרים לעצם אלא אדרבה מגלים את העצם )בשונה מהעבודה 

שבזמן הבית ובזמן הגלות כשלא הי' התגברות החושך כ"כ(.

לימוד התורה שגורם לחיות בעניני גאומ"ש
הת' משה יהודה שי' הלוי קבקוב
תלמיד בישיבה

א
)ס"י( מעורר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  בדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א14 
אודות הצורך וההכרח בלימוד עניני גאולה ומשיח שבתורה, וזלה"ק: “ובנוגע לפועל 
- למרות ה"שטורעם" שבדבר בתקופה האחרונה בשנה זו, תהא שנת נפלאות אראנו, 
לאחרי ראיית הנפלאות המעידות שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", רואים שישנו 
קושי )“עס קומט אן שווער"( להחדיר ההכרה וההרגשה שעומדים על סף ימות המשיח 

ממש עד שיתחילו “לחיות" בעניני משיח וגאולה.

“והעצה לזה – ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה )חכמתו של 
הקב"ה שלמעלה מהעולם( לשנות טבע האדם, שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין 
ח"ו מחוץ לענין הגאולה )כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי(, הרי ע"י לימוד התורה 
בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך 

ידיעה והכרה והרגשה ש"הנה זה בא".

על  וההרגשה שעומדים  ההכרה  עם  לחיות   - הקושי  על  להתגבר  והיינו, שהעצה 
הנפלאות  ראיית  מאי  )הנובעת  וגאולה  עניני משיח  עם  לחיות  וממילא  הגאולה  סף 
של הקב"ה כמבואר בשיחה שם( - היא לימוד תורה בעניני משיח וגאולה, וזאת מפני 

שבכח התורה לשנות מציאות וטבע האדם.

14( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 692.
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הנרצה  הלימוד  אופן  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כשמבאר  )ס"ט(  שלפנ"ז  בסעיף  והנה 
אומר וזלה"ק: “ועל דרך המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה בלימוד התורה 
בעניני גאולה ומשיח - לא )רק( בתור “סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, 
אלא )גם ו(בעיקר כדי להתחיל “לחיות" בעניני משיח וגאולה ‘לחיות עם הזמן דימות 

המשיח'".
ומציין בהע' 91 לד"מ דש"פ תזו"מ, שם מעורר ג"כ אודות לימוד עניני משיח וגאולה15.

ויש להבין מהו הפירוש בכך שבכח התורה לשנות את טבע האדם? והאם ענין זה 
נפעל דוקא כאשר לומדים ‘לא בתור סגולה' אלא בשביל ‘להתחיל לחיות בעניני משיח 

וגאולה'16? 

ונראה לומר, שהחילוק בין לימוד גאולה ומשיח בתור ‘סגולה' למהר ביאתו לבין 
)כפי  אינו רק במטרת הלימוד  וגאולה  ‘לחיות' בעניני משיח  לימוד בשביל להתחיל 

שמשמע בפשטות( אלא גם חילוק מהותי יותר באופן הלימוד. וכפי שיבואר להלן.

ב
ולהבין זאת יש להקדים המבואר בלקו"ש חל"ה17, שם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ב' 

אופנים בלימוד התורה, ובלשונו הק':

“יש לומר שתלוי במהות ההגנה והשמירה שעל ידי תורה שיש לבארה בב' אופנים:

“)א( זוהי סגולה הקשורה עם המצוה דת"ת, שגדלה זכות מעשה מצוה זו, עד שמגינה 
על האדם. וע"ד מ"ש הרמב"ם שהקורא “פסוקין ומזמור מתהלים" הרי “זכות קריאתן" 

מגינה עליו וניצל “מצרות ומנזקים".

“)ב( הלימוד פועל שינוי בהאדם העוסק בתורה, דכאשר טרוד ועסוק בת"ת, נעשה 
נפלא  “יחוד  שנעשה  הזקן,  רבינו  )בלשון  עמו  מתאחדת  שהתורה  ע"י  גברא  שינוי 
לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה" דשכל האדם ודחכמת התורה(, ובמילא הרי 
הוא מוגן ושמור מכל דבר המזיק )כמו התורה(. וע"ד מאמר חז"ל “ת"ח אין אור של 

גיהנם שולטת בהן שכל גופן אש דכתיב הלא כה דברי כאש נאום ה'".

15( בס' ענינו של משיח להרשד"ב וולף )ע' 549 ובהע' 6 שם( מבואר שיש משמעות שונה בין המבואר בד"מ תזו"מ אודות 
לימוד עניני גאומ"ש - שמטרתו היא לפעול על העתיד שמשיח יבוא, לבין המבואר בד"מ בלק שמטרת הלימוד היא שכבר 

בהווה ברגעים שקודם ביאת המשיח להיכנס למעמד ומצב ורגש של גאולה.
אך מציון הרבי בהע' 91 בד"מ בלק לד"מ תזו"מ )כמובא בפנים( משמע שאינו מחלק בינהם, ואדרבה נראה שלכך היתה 
כוונתו מתחילה שילמדו גאומ"ש בכדי לחיות במעמד ומצב זה, ורק שבגלל הקושי שרואים אזי נותן כאן עצה לזה - להיות 

חד עם התורה )שהוא אופן שונה בלימוד( וכדלקמן בפנים. 
16( כפי שמשמע לכאורה מהמשך הענינים בשיחה.

17( ע' 203 ואילך.
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ולכאורה הן הן הדברים, והיינו שב' אופנים אלו בלימוד התורה מקבילים לב' האופנים 
דלימוד תורת הגאולה )כסגולה, ולימוד תורת הגאולה בכדי להתעלות לדרגת תורת 
הגאולה - לחיות עם עניני גאומ"ש(. שבזה מובן, שהפירוש בכך שכח התורה לשנות 

את טבע האדם  הוא: מפני שעי"ז מציאות האדם נהיית מציאות התורה.

ואם כנים הדברים, נראה לומר שהחילוק בין ב' אופנים הנ"ל, הוא כמבואר באותה 
השיחה בין אם הלימוד הוא רק לגירסא או באופן של עיון, ובלשונו הק':

“והנפק"מ בין שני אופנים אלה: לאופן הא' מספיק לימוד התורה למיגרס, ואפילו 
קריאת פסוקים לחוד, כלשון הרמב"ם הנ"ל “שקרא פסוקין ומזמור מתהלים", שהרי 
מקיים מצות ת"ת; משא"כ לאופן הב' ה"ז רק כאשר האדם לומד לעיון, שרק כאשר 
“לומדה היטב בעיון שכלו", מתאחד שכל האדם עם חכמת התורה ונעשה שינוי גברא 

כו'.

“כאשר בנ"י עוסקים בתורה בעיון, שמתאחדים עם התורה, בכחם להתגבר על חושך 
הגלות ואין הגלות שולטת כלל על איש ישראל, וכמרז"ל “אין לך בן חורין אלא מי 

שעוסק בתלמוד תורה". עכלה"ק.

ולפי זה מובן שעל ידי לימוד עניני גאולה ומשיח באופן המבואר בפרק ה' בתניא, 
הקושי  על  להתגבר  יוכל  אזי  שכלו',  בעיון  היטב  ‘כשלומדה  נפלא  יחוד  של  באופן 
ולהתעלות לדרגת התורה, ואזי תהיה לו הכרה והרגשה בכך שעומדים על סף ימות 
‘סגולה'  וגאולה. משא"כ לימוד בתור  ‘לחיות' בעניני משיח  יתחיל  וממילא  המשיח, 

להבאת המשיח יכול להיות אף כשלומד לגירסא18.

ונמצא א"כ, שדברי אד"ש שהלימוד צריך להיות “לא )רק( בתור סגולה . . אלא )גם 
מטרה שונה של  ו(בעיקר כדי להתחיל לחיות בעניני משיח וגאולה" כוללים לא רק 

לימוד אלא גם אופן שונה ונעלה יותר בלימוד – לימוד לעיון. 

ישראל  את  לגאול  משיח  של  שבכוחו  שזה  מוסיף  שם  השיחה  שבסיום  ולהוסיף 
מהגלות זהו מפני שיש אצלו תנאי יסודי להיות ‘הוגה בתורה' כי רק כאשר הוא איש 

שכל מציאותו תורה רק אז יוכל לפעול זאת בישראל ובעולם, ובלשונו הק':

“ועפ"ז מובן גם הטעם, שמהתנאים דמלך המשיח הוא, שיהי' “הוגה בתורה" )אף 
שעיקר ענינו לכאורה הוא היותו מלך, “מלך המשיח"( - כי הכח לגאול את ישראל 
התורה,  מציאות  היא  מציאותו  שכל  בתורה",  “הוגה  בתורה,  בהיגיעה  הוא  מגלות 
שקדמה לעולם, ובמילא היא למעלה מהגבלות ומיצרי וגבולי הגלות, ולכן הוא “יכוף 

18( להעיר שבשיחה של תזו"מ )סה"ש שם ע' 502( משמע שאין עיקר ענין הלימוד עיון דוקא, שהרי אד"ש מעודד שם 
באופן מיוחד לימוד ברבים - אף שעי"ז נפגם בעיון )ראה הערה 119 שם(, ואילו בשיחה דידן אד"ש לא מזכיר לימוד ברבים. 

וע"פ המבואר בפנים יומתק החילוק. ודו"ק.
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כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה" ויבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל, בגאולה 
האמיתית והשלימה".

שינה לע"ל
הת' שמואל שי' הלוי קפלן
תלמיד בישיבה

בשיחת ש"פ חו"ב תשמ"ב19 מזכיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את ענין השינה 
לע"ל, וזלה"ק: “כאשר מדברים אודות תענוג בענין השינה – במשך זמן ממושך, היינו, 
לא רק כשיעור ס' נשימות )ע"ד השינה דלעת"ל, כמבואר במדרז"ל( אלא במשך זמן 

ממושך יותר".

ובספר ‘שבעים שנה'20 כתב הת' מ.מ.מ. להוציא מדברים אלו, שלע"ל יהי' ענין השינה 
להביא  ורצה  נשימות",  “ס'  של  מועט  בשיעור  אלא  כיום,  העולם  מנהג  כפי  לא  אך 
סתירה לדברים אלו משיחת ש"פ צו תשמ"ג שם משמע שלע"ל לא יהיה ענין השינה 

כלל.

השינה  ענין  יהי'  הא'  שבתקופה   - עכ"פ  דבריו  ונקודת  זו,  בסתירה  לתווך  ורצה 
כשיעור ס' נשימות, ובתקופה השני' לא יהי' כלל.

וביאר ענין זה גם ע"פ התוכן הפנימי דענין השינה – שנשמת האדם עולה למעלה 
ומחזקת כחה וע"י מתחזק גם כח הגוף, ועי"ז מתעלה היא והגוף בעליות אחר עליות, 
ולכן בתקופה הא' עדיי יצטרכו לענין השינה, משא"כ בתקופה הב' שלא יהיו עליות 

שלא יצטרכו כלל לענין זה.

וראיתי להשיב על דבריו בקיצור עכ"פ:

ידוע ביאורו היסודי של כ"ק אד"ש מה"מ21 שענין הגאולה וגדרו של מלך המשיח 
הוא החזרת שלימות קיום התומ"צ, ועפ"ז מבאר גם את פס"ד הרמב"ם22 “אל יעלה אל 
דעתך שמלך המשיח עתיד לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה 
את  רק  שכתב  נוהג",  כמנהגו  עולם  אלא  כך  הדבר  אין  אלו,  בדברים  וכיוצא  מתים 

הדברים ההכרחיים שיהיו בימות המשיח.

19( בלתי מוגה. התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 1781.
20( ח"ב. י"ל ע"י תלמידי הקבוצה ב770-בית משיח לרגל יום הבהיר “א ניסן תש"פ.

21( לקו"ש חח"י שיחה ב' לפ' בלק, ע' 271 ואילך.
22( הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, פי"א ה"ג.
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והדברים  נוהג,  כמנהגו  עולם   – הא'  תקופה  והיא   - יבוא  משיח  שכאשר  והיינו, 
היחידים שישתנו הם דברים המוכרחים לצורך קיום התומ"צ בשלימות ע"י בנ"י )ורק 

בהלכה האחרונה רומז לתקופה הב'(.

וע"כ כל דבר שהוא שינוי ממנהגו של עולם – בהכרח שאינו שייך בתקופה הא' של 
ימות המשיח, ועפ"ז אין כל מקום לומר שבתקופה הא' יהי' ענין השינה באורך של 
שישים נשימות כשינת הסוס כיון שלא שייך כיום ענין זה – שיוכל אדם להחזיק מעמד 
לאורך זמן ע"י שינה כזו23, וגם אם שייך שאנשים מסויימים יחזיקו מעמד ע"י שינה 

מועטת זו עדיין אינו ‘מנהג העולם'.

ועוד ראיתי להשיב על דבריו, שכתב שמ"ש בשיחת ש"פ צו הנ"ל שייך לתקופה 
הב' כיון שבה לא יהיו עליות, ודבר זה מופרך מיסודו שהרי בודאי שבתקופה הב' יהיו 
עליות מחיל אל חיל, וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס ‘הלכות של תושבע"פ 
עשיית  על  הציווי  שייך  יהי'  לא  לע"ל  הב'  בתקופה  שאמנם  לעולם'  בטלין  שאינם 
המצוות אך ודאי שיעשו אותם בשלימות הכי גדולה, וכל הענין אז יהי' “לדעת את ה' 

בלבד", וזהו כל ענין תקופה הב' – לדעת את ה' בעילוי אחר עילוי.

ומובן שאין לבאר את העובדה שבתקופה הב' לעת"ל לא יהי' שייך ענין השינה בכך 
שלא יהיו עליות.

את  מכריחות  שאינם  מה"מ  אד"ש  כ"ק  במילות  מספיק  דייק  שלא  י"ל  ובפשטות 
מסקנותיו, וכפי שציין בעצמו שיש לברר מהם מדרשי רז"ל אלו עליהם נשען המשפט 

“ע"ד השינה דלעת"ל כמבואר במדרז"ל".

23( אע"פ שהדברים פשוטים, ראוי את פס"ד הרמב"ם בהלכות דעות )פ"ד ה"ד( “היום והלילה כ"ד שעות די לו לאדם 
לישן שלישן שהוא שמונה שעות".
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שלילת "אחדות פשוטה" בגשמיות
ר' מיכאל שי' דורון
א' מאנ"ש - עפולה

בלקו"ש חט"ו1 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בארוכה את מאמר הזהר 
שהתגלות חכמות העולם הם הכנה להתגלות האלקית שתהי' בגאולה העתידה. ונקודת 
הביאור בזה היא שהתפתחות חכמות העולם מסייעת להפצת פנימיות התורה מעין  

)א( מלאה הארץ דעה את ה', ומעין )ב( וראו כל בשר יחדיו.

ובסוף השיחה )ס"ח( מוסיף ביאור עמוק יותר כיצד בחכמות העולם גופא ניכרים 
ענינים דפנימיות התורה )ולא רק שמביאים לענין שני – לענין של תומ"צ, ובהם עצמם 

אין כלום(, ומביא לזה דוגמא:

"אחד הענינים העיקריים שרואים במוחש: פנימיות התורה באה לגלות את האחדות 
הפשוטה של הקב"ה בעולם . . ומאחר שהמציאות האמיתית של העולם היא האחדות 
הפשוטה דאלקות לכן מתבטאת אחדות זו גם במציאות העולם גופא, שבעולם גופא 

ישנו ענין האחדות.

"פעם סברו, שכל אחד מכחות הטבע הוא כח נפרד בפ"ע, ושהחומר של כל מציאות 
בעולם מורכב מריבוי יסודות שונים, אך ככל שהתקדמה התפתחות חכמות העולם, 
הכירו יותר להכרה שהריבוי והפירוד שבין היסודות השונים הוא ענין חיצוני בלבד: 
אופן הצירוף שבין חלקיקיהם, התפשטותם וצמצומם וכו', יותר ויותר נוטים למסקנה 

1( שיחה ב' לפ' נח, ע' 42 ואילך.

תורתו של משיח
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שנקודת המציאות מבוססת על התאחדות של שני ענינים: כמות ואיכות )חומר נושא 
הכח2 והכוח(".

היא  פשוטה  "אחדות   - בחצא"ר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומדגיש  מוסיף  לאחמ"כ  ומיד 
ב)ומצד( אלוקות - ולכן מתבססת מציאות הנברא על התאחדות שני פרטים: כמות 

ואיכות".

ולכאורה הדגשה זו – שכל הנאמר בנוגע לאחדות בחומרים הגשמיים אינו כפשוטו 
ממש – דרוש ביאור, שהרי כבר בשנת תרס"ו3 נודע למדע שחומר ואנרגיה אינם שני 
כ"ק  כאן  שולל  ומדוע  לחומר4  ואנרגיה  לאנרגיה  חומר  להפוך  וניתן  שונים,  דברים 

אד"ש מה"מ5 שבגשמיות אין שייכת אחדות פשוטה זו?

ובפשטות הביאור בחילוק שבין מציאות גשמית לרוחנית באחדות פשטוה זו הוא, 
שמציאות גשמית יכולה אמנם להיות גם חומר וגם אנרגיה, אך לא בכל רגע נתון )בו 
יכולה היא להיות או חומר או אנרגיה(, ואין זו אחדות פשוטה ממש6. ועל זה אומר 
הרבי שבגשמיות לא שייכת אפילו אחדות באופן כזה. דהיינו, למרות שחומר ואנרגיה 
הם אותה מהות ממש אין להם את אותו הציור. דהיינו, למציאות יכול להיות או ציור 
באופן אחד או ציור באופן שני - אבל אין מציאות שחומר ואנרגיה מתאחדים למציאות 

אחת )דבר שיכול להיות רק "ב)ומצד( אלקות"(.

ביאורים בדא"פ בקונטרס י"א ניסן תשמ"ט
הת' שמואל שי' דורון
תלמיד בישיבה

א
מאמר  על  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  נעמד  תשמ"ט7  ניסן  י"א  בקונטרס 
שבחר  הבחירה  שם  ועל  ישראל(  של  )גאולתן  שם  על  שמו  נקרא  שאשר  המדרש 

2( אנרגיה.
3( מעניין לציין, ששיחה זו עוסקת בקשר שבין פתיחת שערי החכמה האלוקית למעיינות החכמה הארצית, וכשם שבמדע 
מצביעים על גילוי זה כנקודת ציון משמעותית, כך בשנה זו עצמה - תרס"ו התחיל ההמשך הידוע שגם הוא נקודת ציון כזו.

4( על פי הנוסחא הידועה MC2=E, ואכן כ"ק אד"ש מה"מ מתיחס לזה כאמת בכו"כ מאגרותיו, וכל ההתפתחות המדעית 
במאה השנים האחרונות ויותר מבוססת במידה רבה על עובדה זו.

5( באופן של "מכלל הן אתה שומע לאו".
6( הכוונה כמובן לאחדות פשוטה "ממש" רק כפי ששיכת בחומר - שאיכות וכמות היא מציאות אחת.

7( ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' צז ואילך )ד"ה ‘ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר'(.
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שהקב"ה בישראל, וישראל בחרו בקב"ה ומדייק בו מספק דיוקים, ומבאר אותם ע"פ 
ביאור בדברי מדרש נוסף:

"משל למלך שנכנס למדינה והיו עמו דוכסין אפרכין ואסטרטילוטין כו' חד אמר אנא 
נסיב דוכסין לגבי, חד אמר אנא נסיב אפרכין לגבי וחד אמר אנא נסיב אסטרטילוטין 
לגבי, הי' פיקח אחד לשם אמר אנא נסיב מלכא דכולהו מתחלפין ומלכא אינו מתחלף. 
כן אומות העולם מהן עובדין לחמה ומהן עובדין ללבנה כו' אבל ישראל אינן עובדין 

אלא להקב"ה, הדא הוא דכתיב חלקי הוי' אמרה נפשי".

והדיוק העיקרי עליו נעמד במדרש זה הוא, מהי הפקחות הגדולה של הבוחר במלך 
ואומר ‘אנא נסיב מלכא'? הרי זהו דבר הפשוט! וגם אם הדוכסין וכו' לא היו מתחלפין 

הי' בוחר במלך כיון שהוא גדול מהם.

והביאור הראשוני8 שמציע בזה הוא ע"פ הידוע, שבדורות הראשונים אלו שעבדו 
לכוכבים ומזלות ידעו שהשפע שנשפע בארץ ע"י הכו"מ הוא שפע שהקב"ה משפיע 
על ידם, אלא שטעו וחשבו שהשפע שנשפע ממנו ית' ע"י הכו"מ הוא בבחירתם )ולא 
ידעו את האמת שאין להם בחירה כלל והם רק ‘כגרזן ביד החוצב'(, ולכן השתחוו להם 

)א( בתור נתינת תודה ו)ב( חשבו שעי"ז ישפיעו להם יותר.

ולאחמ"כ השתלשל מכך טעות גדולה יותר "שחשבו שעזב ה' את הארץ בידי כוכבים 
ומזלות והנהגת הארץ תלוי' רק בהם".

וע"פ מאמרז"ל9 "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר", ראיתי לתת 
תוס' ביאור בדא"פ בענין זה ע"פ ביאור כ"ק אדמו"ר הריי"צ בענין דומה לו, וכדלהלן.

ב
בקונטרס ב' ניסן תרצ"ד10 נעמד כ"ק אדמו"ר הריי"ץ בב' המאמרים הראשונים על 
על  פניך  והאר   .  . אלקינו   שמע  )"ועתה  וחמישי  שני  בתפילת  הנאמרים  הפסוקים 
מקדשך השמם למען אדנ-י", "הטה אלקי אזנך ושמע פקח עיניך וראה שוממותינו"(, 
ומבאר באריכות את ענין הראי' דלמעלה וההבטה דלמעלה, בעין אחת ובשתי עיניים 

וכו'.

8( אע"פ שמקשה על ביאור זה, חוזר )בס"ט( ומחבר ביאור זה עם הביאור הסופי – שמטעות דקה ועדינה )בה דוקא 
'פיקח' )כבהמשל( אינו טועה( ניתן להגיע עד לטעות גסה זו.

9( ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה.
)תרצ"ד(  ומשפטים  יתרו  בא,  ג' מאמרים שנאמרו בשבתות  כולל  ואילך.  רעג  ע'  ח"ב  קונטרסים  10( ספר המאמרים 

המהווים ‘המשך'.
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ולאחר שבמאמר הראשון מבאר שהפסוקים11 "בינו בוערים בעם . . הנטע אזן הלא 
ישמע היוצר עין הלא יביט" נאמרים כהוכחה שכלית לפילוסופים הטוענים שהקב"ה 
זה  ביאור  מרחיב  כבודו,  על השמים  ורק  התחתונים  הנבראים  במעשה  משגיח  אינו 
במאמר הב' ע"פ הידוע שישנם ב' מדריגות: א' – השתלשלות, ב' – למעלה מהשתלשלות.

נפש  )כהתהוות  ועלול  יש בחי' השתלשלות בבחי' עילה  ומבאר, שמכך שלמעלה 
הבהמה נפש הבהמה שלמטה מבחי' שור שלמעלה - כידוע שד' החיות שעל הכסא הם 

שורש כל הנבראים שלמטה(, נסתעף דעת הפילוסופים הנ"ל:

"כנ"ל שיש מן הפלוסופים שמאמינים במציאות האמיתי ית' ושהוא ית' עילה ראשונה 
לכל העלולים אבל הוא בדרך ואופן עו"ע12. והנה הפלוסופים מניחים הנחה שכלית 
שהם חושבים דהתהוות העולם הוא בדרך עו"ע שזהו בבחי' ערך ולפי תפיסתם בענין 
אלקות . . באים לידי הסכמה דמושגים המוחשים אינו שייך למעלה כי זהו השפלה 
גדולה לאלקות להשפיל עצמו להוות דברים הגשמי' ולהחיותם מפני שאינו בערך כלל 
ולכן הם אומרים כי רק על השמים כבודו דשמים וארץ הם גשמי ורוחני ועל השמים 

כבודו היינו דברים הרוחני' שהן בערך אבל הארץ שהיא גשמי אינה בערך.

"ודעה זו דהתהוות העולמות הוא בדרך השתל' עו"ע מביאה אותם לידי עוד דעה 
כוזבת ואומרים עזב ה' את הארץ בידי הכוכבים ומזלות והיינו דהתהוות הגשמי והחיות 

שלהם הוא מהנהגת הכוכבים ומזלות".

ובפשטות ב' ‘דעות כוזבות' אלו תואמות לב' הדעות שנזכרו לעיל:

דעה הא' סוברת שמציאותו ית' היא המציאות האמיתית אך היות שזו השפלה לגביו 
ית' להוות דברים גשמיים ולהחיותם לכן רק "על השמים כבודו", וזה תוכן טעות הא' 
שנזכרת במאמר דידן )ביום עשתי עשר יום( שאמנם הקב"ה הוא המציאות האמיתית 
ומנהיג את כל העולמות אך טעו וחשבו – מצד היסוד המבואר כאן שתופסים אלקות 
רק באופן דעילה ועלול - שהיות שאין זה ‘מכבודו' נתן את הנהגת הארץ בידי הכו"מ.

אך עם כל זאת, עדיין לא הגיעו לדעה כוזבת יותר - והיא דעה הב', שסברו שעזב 
ה' את הארץ בידי הכו"מ "והתהוות הגשמי הוא מהנהגת הכו"מ", וזו תוכן טעות הב' 

שנזכרת במאמר דידן ש"הנהגת הארץ תלוי' רק בהם".

11( תהלים צד, ח-ט.
12( נקודה זו נתבארה באריכות במאמר הקודם, ובמאמר זה מסכם אותה בקצרה: "דהנה נת"ל דבשכלים יש השתלשלות 
עו"ע והוא מה שכל שכל מחוייב משכל הקדום לו ומחייב שכל הבא אחריו, והיינו דכשם שבשכל פרטי הרי יש בו ריבוי סברות 
מה שכל אחד מהם בא בדרך חיוב מהקדום לו או מהבא אחריו כן הוא גם בשכלים דמשכל יסודי שהוא הנחה שכלית באים 

ומסתתרים שכלים מחוייבים בדרך עו"ע" וראה שם ביאור הענין בזה באריכות.
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ג
אך הנה, לאחר ב' דעות הנ"ל מוסיף כ"ק אדמו"ר הריי"צ טעות שלישית המשתלשלת 
מיסוד הנ"ל )שסוברים שהנהגת האלקות היא בדרך עו"ע( עליה נסוב הדיבור במאמר 
- "ומדעה זו הם באים לעוד דעת כוזבת ואומרים "לא יראה יה ולא יבין אלקי יעקב", 
אין  יבין דמעשה התחתונים  ולא  בעלולים התחתונים,  יראה שאינו משגיח  לא  דפי' 

עולה ונחקק למעלה".

בהסתכלות שטחית טעות זו אינה מוזכרת במאמר דידן, אך אולי ניתן לדייק זאת 
בדוגמ' שמביא כ"ק אד"ש מה"מ מיד לאחר הטעות הב': "ובדוגמת מלך שמינה שרים 
להנהיג את המדינה, דהגם שזה שבכחם להנהיג את המדינה הוא מפני שהמלך מינה 
אותם על זה, מ"מ, לאחרי שנתמנו, הנהגת המדינה היא ע"י השרים, ואין המלך מתערב 

בזה )מלבד לפרקים רחוקים בשביל צורך גדול(".

דבפשטות, לצורך הבהרת הנמשל די בתיבות "לאחרי שנתמנו הנהגת המדינה היא 
ע"י השרים", ובהוספת תיבות "ואין המלך מתערב בזה" י"ל שמכך ניתן לבוא לטעות 
גדולה יותר, ולחשוב שלא זו בלבד שהנהגת הארץ היא ע"י הכו"מ, ולא זו בלבד שעזב 
ה' את הארץ בידי הכו"מ לגמרי, הרי אינו מתערב בזה – היינו "שאינו משגיח בעלולים 

התחתונים . . מעשה התחתונים אין עולה ונחקק למעלה".

ובמילים אחרות: גם כאשר ממנה המלך שרים ועוזב בידם את הנהגת המדינה הוא 
מפקח מלמעלה ומשגיח על ההנהגה שמתבצעת כראוי, ולומר כך על הנהגת העולם 
שה' עזב את הארץ בידי הכו"מ זו טעות, אך ישנה טעות גדולה יותר בה סוברים שהמלך 
אף "אינו משגיח" על הנהגה זו שבידי השרים )ד"ה "הטה אלקי"( ו"אינו מתערב" בה 

כלל )ד"ה "ביום עשתי עשר יום"(.

ויש להדגיש את ההבדל ע"פ דיוק זה13 בין הטעות הא' לב': שבטעות הא' סוברים 
ומאמינים במציאות הבורא שהיא מנהיגה את העולם, וכדיוק כ"ק אד"ש מה"מ – "לא 
עובר  דרכם  שהכו"מ  וחושבים  שטועים  אלא  הקב"ה",  אלא  משפיעים,  עצמם  שהם 
אלו  הם  שהכו"מ  שחושבים   – הב'  בטעות  משא"כ  בחירה,  להם  יש  מהקב"ה  השפע 
המנהיגים את הארץ ולא הקב"ה )אך עדיין הקב"ה משגיח(, ואילו בטעות הג' חושבים 

שהקב"ה אינו משגיח כלל14 במעשי התחתונים, וכדלעיל.

13( שלכאורה באם בטעות הב' "עזב ה' את הארץ" הכוונה שסוברים שהכו"מ מנהיגים את העולם אך הקב"ה עדיין משגיח 
מלמע' מהו החילוק בין טעות זו לטעות הא'? אלא כבפנים.

14( היינו השגחה מוחשית, אך השגחה שכלית לשיטתם תמיד משגיח. וראה הביאור בזה במאמר הראשון בהמשך ע' 
.552
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]יש להעיר, שלאחר ביאור הטעויות מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות בלתי מצוי' 
בחצא"ר כיצד נכללים ב' הטעויות )העקריות( בכינוי ‘אלקא דאלקיא' בו מכנים אוה"ע 

אותו ית'. וכמובן, שדיוק הג' לא נתבאר.

כ"ק אדמו"ר הריי"צ לעומת זאת מבאר במאמרו לאחר מאמר הג' )שכמובן נכללים 
בו גם הטעויות הקודמות( כיצד נכלל בכינוי ‘אלקא דאלקיא': "וזהו רם על כל גוים 
הוי' דגם הגוים מרוממים את שם הוי' וקוראים אותו ית' אלקא דאלקיא והיינו דכל ענין 

הרוממות שמרוממים את שם הוי' הוא בזה שהם חושבים כי רק על השמים כבודו"[.

ד
ואם כנים הדברים, אולי ניתן לדייק ג' דרגות אלו גם בהמשך הביאור במאמר.

דהנה, לאחר שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ את עיקרי הדיוקים במדרש, פותח15 בביאור 
נרחב כיצד ע"י שהבחירה שמצד עצם הנשמה חודרת בשכל מתווסף עילוי בה עצמה, 
ולצורך הבנה זו מביא את המבואר בענין השפעה הנמשכת לעוברי רצונו שהיא רק 
בדרך אגב וכמאן דשדי בתר כתפוי, והדוגמ' לכך היא "ממלך שעושה סעודה ומשתה 
בשביל השרים הגדולים ועבדים החשובים, ומוציא על זה ממון רב, ומהשיירים של 
שגם  ועד  הרחיים,  שאחרי  ושפחות  עבדים  כמו  הערך  פחותי  גם  מקבלים  הסעודה 
להוציא  המלך  כיוון  לא  שבטח  למטה,  שמשליכים  העצמות  את  אוכלים  הכלבים 

בשבילם ממון וזה שנשפע להם שיירים הוא רק בדרך אגב".

ומדייק כ"ק אד"ש מה"מ בפרטי המשל, שיש בהם ד' דרגות כנגד ד' דרגות שבנמשל. 
ובב' הדרגות של אלו שאינם יושבים בשולחן המלך )כלבים ועבדים ושפחות שאחר 

הרחיים( מדייק:

"שדרגא הכי תחתונה הם הכלבים שאינם עובדים את המלך ורצונם הוא שיושפע 
להם גשמיות, עוד ועוד . . ויש לקשר זה עם הידוע שכלב הוא מלשון כולו לב, דטבע 
האדם בתולדתו וטבע יצירתו שהמוח שליט על הלב, וזה שהוא בבחי' כלב הוא בקצה 
ההפכי, דלא רק שהלב שליט על המוח, אלא יתירה מזו שהוא כולו לב, ולכן כל ענינו 
הוא למלאות תאות לבו. ולמעלה מזה הם העבדים הפחותים שהם עובדים את המלך 
אלא שעבודתם היא רק מצד ההכרח, היפך הרצון והתענוג שלהם, דעבדא בהפקירא 
מחוץ  הוא  מקומם   .  . עוה"ז  בתאות  הוא  והתענוג שלהם  ומכיון שהרצון  לי',  ניחא 

לשולחן המלך".

15( ס"ז ואילך.
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ובפשטות מדברים אלו משמע שישנה חלוקה כללית בין אלו שעושים אתה רצונו של 
המלך אף שהרצון והתענוג שלהם )הלב שלהם( הוא בתאות תעוה"ז )וזוהי בפשטות 

דרגת "מח שליט על הלב"(, לבין אלו שכולו לב – "בקצה ההפכי".

ולכאורה, ה"קצה ההפכי" של "מח שליט על הלב" הוא - וכפי שמזכיר כ"ק אד"ש 
הדוגמא  את  רק  מביא  וכאן  עליו,  שולט  הלב  אך   - מח  לו  שיש  כזה  אחד   - מה"מ 

הקיצונית יותר של א' כזה שאין לו מח כלל אלא כולו לב.

ואולי יש לומר שגם בזה מרמז כ"ק אד"ש מה"מ על ג' חלוקות כלליות הנ"ל בין 
בתוכן  גם  מתאים  שהדבר  ובפרט  המלך,  לשולחן  מחוץ  כמובן  שמקומם  הטועים, 

הדברים:

כפי הנ"ל, "בדורות הראשונים" עבדו לקב"ה, וידעו שהקב"ה משפיע על ידי הכו"מ, 
אלא שהיות ורצונם הי' מונח בהשפעה מהכו"מ וחשבו שיש להם ענין של שליטה הרי 
גם זה נכלל באיסור ‘אלקים אחרים', ושוב – כל מה שעבדו להם הי' )א( מצד ההודאה 
ו)ב( כי חשבו שישפיעו להם יותר. אך לא האמינו בהם כמציאות מנהיגה בפ"ע. וי"ל 

שאלו העבדים ושפחות שאחר הרחיים היושבים מחוץ לשולחן המלך.

אלו שלאחמ"כ טעו ואמרו שעזב ה' את הארץ בידי הכו"מ ידעו שגם כעת הקב"ה 
עליהם  משגיח  שהקב"ה  במח  ידיעה  איזושהי  להם  היתה  ובזה  ההנהגה  על  משגיח 
עכ"פ, אך היות ועיקר ההרגשה היתה בזה ש"עזב ה' את הארץ" וההנהגה כעת היא ע"פ 

הכו"מ התנהגו כרצונם והלב שלט על המח.

אך אלו שהגיעו לאחמ"כ בטעותם אמרו שהקב"ה אינו מתערב ואינו משגיח כלל על 
מעשי הנבראים כל מהותם היתה לב – תאות לבם, וזהו הכלבים.

ה
לאחר שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ דיוק במשל הנ"ל שגם בקדושה ישנם שרים 
גדולים ועבדים חשובים ולמרות זאת רצונו של הפיקח הוא רק בהמלך, מוסיף )בס"ח(, 
כ"ק  של  כאמרתו  בארץ",  חפצתי  לא  ועמך  בשמים  לי  ד"מי  האהבה  הוא  זה  שענין 
אדה"ז ש"איני רוצה לא בג"ע שלך, לא בעוה"ב שלך איני רוצה כי אם אותך בעצמך", 

שכל רצונו הוא רק בעצמות.

ולאחמ"כ )בס"ט( מבאר את הקשר והשייכות שבין פירוש זה באמרתו של הפיקח 
"אנא נסיב מלכא" לביאור הפשוט – שאינו עובד לכו"מ, כיון שהבחירה בגילויים )דג"ע 
עוה"ב וכו'( ע"פ עצמות היא מפני ששם יישאר מציאות לעצמו בשונה מהתכללותו 
בעצמות שם לא יישאר מציאות כלל ויתבטל, ומכך שמציאותו חשובה לו יכול להגיע 
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לכך שרוצה בגילויים אפילו אם אינם באים מצד הקדושה, וכך בהשתלשלות המדריגות 
ועד שלכך שהם  בד השפעתם  לכו"מ  חשיבות  שייתן  כך  לידי  לבוא  ח"ו  שיכול  עד 
המשפיעים בפועל, ולכן כדי לשלול טעויות אלו מכל וכל צריך כ"א לעורר אצלו "מעין 

ושמץ עכ"פ" שלא לרצות אפילו "דאיין ג"ע, "דאיין עוה"ב", כ"א את הקב"ה בעצמו.

וביאור זה עולה בקנה אחד עם המתבאר במאמר הנ"ל מאת כ"ק אדמו"ר הריי"צ, 
דהנה, לאחר ביאור ג' טעויות הנ"ל חוזר על יסוד טעותם "שהו"ע הפירוד היפוך האמת 
הגמור באחדות הבורא יחיד המנהיג העולם וכל הנבראים בהשגחה פרטית, שזה עצמו 

הוא חיות כל הנבראים וקיומן".

ומבאר מהי ההסתכלות הנכונה על התהוות העולמות שלא בדרך עילה ועלול: "דזהו 
בראשית  יום תמיד מעשה  בכל  בטובו  אומרים המחדש  ישראל  בני  כל  מה שאנחנו 
וכמ"ש ואתה מחי' את כולם וארז"ל "אל תקרי מחי' אלא מהוה" שהוא ית' מהוה ומחי' 
. דההנחה היסודית בענין ההתהוות   . יום בכל עת ובכל רגע  את כל הנבראים בכל 
היא דעת התורה שהיא הדעה האמיתית דהתהוות העולמות הוא בדרך התחדשות לא 

בדרך עו"ע".

ומבאר הטעות בזה: "דעו"ע הוא רק גילוי ההעלם לבד וכל עלול הוא כלול בעילתו 
תחלה ובא בהתגלות מההעלם. אבל התהוות העולמות אינו כן אלא בבחי' התחדשות 
והיינו בדרך אין ערוך וההתהוות היא מעצמות אוא"ס ב"ה דהוא לבדו בכחו ויכלתו 

להוות מאין ליש וכתיב כל אשר חפץ ה' עשה בחי' חפץ ורצון הוי'".

ניתן אולי לומר תוס' ביאור בזה שכל א' מוכרח לעורר אצלו "מעין ושמץ  ועפ"ז 
כיון  ג"ע, "דאיין עוה"ב", כ"א את הקב"ה בעצמו,  עכ"פ" שלא לרצות אפילו "דאיין 
שכאשר הראש מונח שלא בעצמות אלא בגילויים, גם בזה ניתן לטעות ולשכוח את 
יסוד היסודות שהקב"ה בעצמו משגיח על כל פרט בכל עת ובכל מקום בעולם ובזה 

הוא מהווה ומחי' אותו, ומכך לבוא לפירוד, "היפוך האמיתי הגמור".

וכפי שמדגיש כ"ק אד"ש מה"מ "שזהו בכחו של כל אחד ואחד מישראל", גם כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ מדגיש זאת בציינו "דזהו מה שאנחנו כל בני ישראל אומרים המחדש 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית וכמ"ש "ואתה מחי' את כולם" )וארז"ל "אל תקרי 
מחי' אלא מהוה"( שהוא ית' מהוה ומחי' את כל הנבראים בכל יום בכל עת ובכל רגע.

ו
ואולי יש להוסיף ענין נוסף בביאור הקשר והשייכות שבין הביאורים במאמרי כ"ק 

אדמו"ר הריי"צ וכ"ק אד"ש מה"מ:
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כנ"ל, בחלקו השני של מאמר דידן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את המעלה בכך שהבחירה 
של יהודי בקב"ה - הרצון של הנשמה הוא בקב"ה )רצון שלמעלה מהשכל – מקיף( 

חודר גם בשכל )פנימי(.

המשכת  וע"י  המקיף,  בפנימיות  הוא  דישראל  היא, שהשרש  בזה  הביאור  ונקודת 
מפנימיות  ב'פנימי'  נמשך  )בשכל(  בפנימי  הנשמה שלמעלה מהשכל(  )רצון  המקיף 

המקיף.

בסעיפים  )שנידון  ושמע'  אזנך  אלקי  ‘הטה  ד"ה  במאמר  הביאור  כל  כנ"ל  והנה, 
 - טעויותיהם  על  לפילוסופים  השכלית  התשובה  לביאור  כהמשך  מגיע  הקודמים( 
"הנטע אזן הלא ישמע היוצר עין הלא יביט", ונקודת הדברים היא מנפח היוצר מחט 
לחייט לצורך הענין, הרי הוא מוכרח לדעת את כל צרכי המלאכה של החייט )אורך 
המחט, חור בקצה המחט עובי המחט וכו'(, ובאם לא יידע הרי המחט לא תשמש כלל 
את המטרה שלצרכה נוצרה, וכך הוא הדבר )ולאין ערוך( אצל הנבראים – שבודאי 
הקב"ה שברא להם את חוש השמיעה והראיה ‘מבין' בחושים אלו, וכן משגיח בכל שאר 

פרטי הנבראים אותם יצר בעצמו.

ובמאמר הב' והג' בהמשך מדייך בכך שבפסוקים הנ"ל ובפסוקי ה'דיבור המתחיל' 
דמאמרים אלו נקט דוקא בחושי השמיעה והראיה, ומבאר בזה שדוקא בחושים אלו 
ב' דברים שונים בשכל האדם, ועד שכל א' מהם פועל  נעשה התאחדות גמורה בין 

בזולתו.

על  משפיעים  האדם  בשכל  התבוננות  של  באופן  והשמיעה  שהראיה  לכך  ומביא 
דבר שחוץ ממנו מספר דוגמאות, ומהם "וכן הוא גם בטוב - וכמו אותיות מחכימות, 
וכן ראית אלקות במוחש הוא דוקא ע"י הדברים הגשמי' הנראים, וכנ"ל בענין השגחה 
פרטית, וכן בענין השמיעה דנפשו יצאה בדברו הרי שהדבור של הזולת יכול לפעל 
וכן הרואה פועל בדבר הנראה  הענין של כלות הנפש דהתחברות הוא ע"י שמיעה. 
וכמ"ש טוב עין הוא יברך דכאשר טוב עין מביט על איזה דבר ממשיך ברכה. דבזה 

הוא היתרון דכחות ראי' ושמיעה דע"י הוא ההתחברות דשני דברים נפרדים לגמרי".

עין  יצר  אם  ישמע  הלא  אזן  הנטע  למעלה  הוא  מזה  הדוגמא  "אשר  שם:  ומסיים 
הלא יביט שרואה כבי' ומשגיח על כל פרט ופרט וכל עניני התחתונים עולים ונחקקים 
למעלה. וזהו"ע כללות ענין עין למעלה שהיא השגחה פרטית. ומהאי טעמא תפס ב' 
הכחות דראי' ושמיעה להיותם כחות המחברים. וזהו הטה אלקי אזנך ושמע פקח עיניך 

וראה גודל השממה ר"ל של ישראל בגולה ובא לעזרתם לחלצם מני צר".

ומובן הדבר, שכמו שע"י הראיה של הקב"ה בישראל נעשית ההתאחדות דישראל 
וקוב"ה, כן הוא שע"י הראי' דישראל בענין ההשגחה הפרטית עושים הם את פעולת 

המטה ומתאחדים עם הקב"ה.



ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת48

ועפ"ז יש לתת תוס' ביאור בכך שע"י שהבחירה שמצד הנשמה נמשכת בשכל נמשך 
פנימיות המקיף, כיון שע"י ההבטה בפשטות ובעיני השכל – מתאחדים עם הנראה, 

"ופועלים מהרואה על הנראה ומהנראה על הרואה".

ועפ"ז מובן יותר כיצד שייך שכל אחד מישראל יעורר אצלו "מעין ושמץ עכ"פ שלא 
לרצות אפילו "דאיין ג"ע" כ"א "מער ניט אז דיך אליין", כיון שע"י ההתבוננות בענין 
זו "מהרואה על  ההשגחה הפרטית מעצמותו ית' הרי כביכ' פועלת ראי' והתבוננות 

הנראה ומהנראה על הרואה".

וכל הנ"ל הוא לענ"ד ובדא"פ בלבד16.

מצוות שמחיצוניות הרצון
הת' שלמה שמשון יעקב שי' פבזנר
תלמיד בישיבה

בלקוטי שיחות בשיחה לפ' צו17 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שבמצות 
שנאמר בהם הלשון "צו", הנה גם לפני הקיום בפועל נעשה חיבור על דרך לאחר קיום 

הציווי.

ומבאר בזה ע"פ הידוע שהמצוות "נחלקות באופן כללי לשלשה קוים: יש מצוות 
השייכות לקו הימין, מצוות השייכות לקו השמאל, ומצוות השייכות לקו האמצע". וכך 
גם בציווי המצוות ישנם ג' סוגי מצוות - ‘צו' ‘דבר' ו'אמור': "מצוות השייכות לקו הימין 
ניתנו בלשון  "אמור" שזוהי לשון רכה, המצוות שבקו השמאל  הורה הקב"ה בלשון 
"דבר" – לשון קשה, המצוות שבקו האמצע ניתנו בלשון "צו" המביע גם ענין זה שבו 

שונה קו האמצעי מקו הימין ומקו השמאל".

והמעלה הראשונה שמונה לגבי הקו האמצעי בשונה מקו הימין ומקו השמאל היא, 
שקו האמצעי "עולה עד לדרגא של פנימיות הכתר, ואילו קו הימין וקו השמאל מגיעים 

רק לדרגת חיצוניות הכתר".

16( וכידוע מכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע בנוגע לאמירת ביאורים בספר התניא )וחזר עליו כ"ק אד"ש מה"מ פעמים 
רבות בהתוועדויות, ולדוגמ' - ש"פ צו תשמ"ב(, שאע"פ שבענין זה צריכה להיות זהירות כו' הרי כאשר מדובר אודות פירוש 
המוסיף בעניני יראת שמים ועבודת ה', מותר וצריך לומר ולבאר פירוש זה גם כאשר לא בטוחים שפירוש זה הוא אמת 

לאמיתו.
17( ח"ז שיחה א', ע' 30 ואילך.
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וצריך להבין כיצד ייתכנו מצוות שציוויים מגיע מצד חיצוניות הרצון ונוגעות רק 
בחיצוניות הרצון?

ובהקדים, שאמנם ביחס של המצוות אחת לגבי השני' ניתן הי' להבין שישנן מצוות 
חיצוניות יותר ופנימיות יותר, כמו שלגבי המצוות – ההשפעה לעולמות היא מחיצוניות 
הרצון, אך א"א לומר כך, שהרי מבואר במקומות רבים בחסידות18 מעלת המצוות שהם 
בפנימיות הרצון שאין פנימי במעלה הימנו! כלומר, כשפנימיות הרצון במצוות הכוונה 
שאין  הרצון  מחיצוניות  בשונה  אחר,  דבר  בשום  ולא  עצמן  בהן  היא  היא שהמטרה 

מטרה בו אלא רק בתור אמצעי לדבר אחר19.

וא"כ כיצד ניתן לומר שרוב המצוות )שנאמרו ב'אמור' או ב'דבר'( הם מחיצוניות 
הרצון.

ולכאורה יש לומר הביאור בזה, בחילוק בין מעשה המצוות עצמם - אשר במעשה זה 
מונח פנימיות הרצון ובכל המצוות שווה רצון זה שיש תענוג לקב"ה מעשיית המצוות, 
ובזה המצווה עצמה היא המטרה ולא אמצעי לענין אחר( ואילו בשיחה דידן מדבר על 
אופן הציווי איך שנאמר לבנ"י, שהציווי הוא באמת חיצוניות ואמצעי למטרה – קיום 
המצוות ע"י בנ"י, ולכן דוקא במצוות שנאמרו בלשון צו שבהם מודגש יותר השייכות 
לעשיה בפועל, ואזי הציווי עצמו הוא גם פנימיות הרצון )כיון שכבר בו נפעל החיבור 
והקשר של יהודי עם הקב"ה שנפעל במצוות אחרות רק בשעת עשיית המצווה עצמה.

שהחידוש   - תושבע"פ'  של  ‘הלכות  בקונטרס  הביאור  נקודת  ע"פ  יותר  ויומתק   
לעת"ל יהיה בזה שהציווי על המצוות יתבטל כיון שכל בנ"י יקיימו את המצוות בדרך 
חיצוניות  בחי'  הוא  המצוות  על  הציווי  שדוקא  שביארנו  הדיוק  ע"פ  ומובן  ממילא, 
הרצון שהמטרה אינה בו, ולעת"ל יהיה בגלוי רק מעשה המצוות שבו פנימיות הרצון.

18( וראה באריכות בזה בקונטרס הלכות של תושבע"פ שאינם בטלין לעולם.
19( קונטרס י"א ניסן תשמ"ט, ד"ה ‘ ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר', ס"י-א.
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הביאור בקדימה ואיחור בחידוש הבריאה
הנ"ל

 א
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  תשנ"ב20  משפטים  ש"פ  מלכות  בדבר 
באריכות )על פי היסוד שכל המאורעות המתרחשים בעולם הם תוצאה מהתקרבותינו 
המאורעות  גם  כיצד  העמים(  על  המשיח  מלך  של  מפעולתו  וכחלק  הגאולה  לזמן 

שהתרחשו בעולם באותו זמן הם כחלק מאופן האמור.

ומבאר זה גם בפרטי המקום והזמן שבהם התרחש המאורע בו הכריזו שני ראשי 
המעצמות הגדולים בעולם על מצב של שלום צדק ויושר.

ובמעלת הזמן בשבוע )שהתחיל בו פעולתו של משיח שבדורנו בקיום הייעוד "וכתתו 
חרבותם לאתים"( – מבאר את מעלת יום הששי )שבו קרה המאורע הנ"ל( בקשר עם 

התאריך של אותו היום – כ"ו בחודש, וז"ל:

"יום כ"ו בחודש חל ביום הששי בשבוע, שהוא בדוגמת יום ששי דמעשה בראשית, 
התהוותו  חידוש  )ולאחרי(  ידי  ועל  כולה,  הבריאה  ותכלית  עיקר  אדה"ר,  ברוא  יום 
)בכל יום ששי( נעשה חידוש התהוות הבריאה כולה, ובפרט כשיום הששי בשבוע חל 
ביום כ"ו בחודש, הגימטריא דשם הוי', מלשון מהוה, מודגש עוד יותר חידוש התהוות 

הבריאה כולה".

 כלומר, שהן יום כ"ו בחודש והן יום הששי בשבוע מבטאים את אותו תוכן "חידוש 
התהוות הבריאה כולה". יום כ"ו – בפשטות, כ"ו בגימ' הוי', לשון מהוה, שמהוה את 
הבריאה כולה. ובקשר של יום ששי עם "חידוש התהוות הבריאה כולה" – מבאר כ"ק 
אד"ש מה"מ, שכפי שביום הששי למעשה בראשית נברא האדם הראשון, בדוגמת זה, 

כל יום שישי נעשה חידוש התהוותו, ועי"ז נעשה חידוש התהוות הבריאה כולה.

חידוש  ידי  על  רק  )לא  נעשית  כולה  הבריאה  התהוות  שחידוש  מוסיף,  ובחצע"ג 
התהוותו של אדה"ר אבל ביחד עמו, אלא( אחרי חידוש התהוות אדה"ר.

20( סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 362 ואילך.
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ולאח"ז  נבראו תחילה כל שאר הנבראים  ימי בראשית  34: "אף שבששת  ובהערה 
כל  מיוחד שבריאת האדם תהי' לאחרי  יש טעם  בפעם הראשונה  כי,   – נברא האדם 
"שימצא  מיד",  לסעודה  שיכנס  "כדי   – הבריאה(  תכלית  עיקר  היותו  )עם  הנבראים 
הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ" )סנהדרין לח, א ובפרש"י(, אבל חידוש הבריאה יכול 
)ובמילא צריך( להיות כסדר מעלתם, שהאדם קודם לכל שאר הנבראים". והיינו, שמה 
שביום ששי דמעשה בראשית, בריאת אדה"ר היתה אחרי הבריאה כולה, כעת – בכל 

יום שישי - חידוש התהוות הבריאה כולה נעשית אחרי חידוש התהוות אדה"ר.

כל  אשר  מה  הוא  כולה"  הבריאה  התהוות  ב"חידוש  הכונה  בפשטות  לכאו'  והנה, 
הנבראים מתחדשים כל רגע ממש מאין ליש, כמבואר בתניא21.

לאחרי חדוש התהוות האדם  אך עפ"ז אינו מובן מה שחידוש הבריאה כולה הוא 
הראשון, דבשלמא בפעם הראשונה הי' סדר בהתהוות שביום הרביעי )עד"מ( שנתהוו 
המאורות – האדם לא הי' אז במציאות כלל! ונתהוה רק אח"כ ביום השישי, ולכן זה 
אי אפשר לומר  הי' אחרי )כי ברגע שלפנ"ז לא הי'(. אבל בהתהוות שכל רגע ורגע 
שיש סדר )קדימה ואיחור( בבריאה, כי מכיון ש"אילו היו מסתלקות האותיות כרגע 
ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש"22 וממשיך ש"עד"ז הוא בכל שאר 
הברואים" יוצא א"כ שהבריאה היא לכל הנבראים בבת אחת. וא"כ צריך ביאור בתוכן 
השיחה הנ"ל ש"חידוש הבריאה יכול )ובמילא צריך( להיות כסדר מעלתם, שהאדם 
קודם לכל שאר הנבראים" דמה שייך כלל סדר בחידוש23 הבריאה שכל שאר הנבראים 

אחרי האדם )שקודם להם( והיינו, שהי' רגע שהוא נתחדש והם לא?

ונראה לומר שבאמת לא מדבר כאן )רק( בהתהוות הבריאה שבכל רגע, שבזה )כנ"ל( 
לא שייך סדר וישנו בבת אחת, אלא גם ובעיקר בחידוש הבריאה, היינו המשכה חדשה 
בבריאה שלא היתה לפנ"ז, וכמו שכותב אדה"ז בתניא24 בנוגע לר"ה25 "בכל שנה ושנה 
. . יורד . . אור חדש ומחודש שלא הי' מאיר עדיין מעולם" וממשיך שם שאף שבכללות 
"בפרטי   – זו"  שנה  משך  כל  העולמות  כל  את  "להחיות  שופר"  תקיעת  ע"י  "נמשך 

פרטיות כן הוא בכל יום ויום".

21( שעהיוה"א בתחלתו. אגה"ק סי"א. סכ"ה. ועוד.
22( שעהיוה"א שם.

יומתק הדיוק  יום שישי". ]ועפ"ז  23( משא"כ בהתהוות בפעם הראשונה, כנ"ל בפנים. כי כאו מדבר בחידוש ש"בכל 
בשיחה "יום השישי בשבוע שהוא בדוגמת יום השישי דמע"ב", שאמנם הוא בדגמתו )שגם בו הבריאה מתחדשת( אך חלוק 

ממנו )שהחידוש אינו אחרי כל הברואים אלא קודם להם([.
24( אגה"ק סי"ד.

25( ולהעיר, שגם בשיחה הרבי מקשר זאת עם ר"ה )בהערה 35 שם( שהסיבה לכך שר"ה שהוא "תחלת מעשיך" דכל 
הבריאה כולה הוא בא' תשרי ולא כ"ה אלול, כי באמת עכשיו הבריאה כולה מתחילה מהאדם )ודלא כבשימ"ב(. וע"פ ביאור 
אדה"ז באגה"ק שם שהחידוש דר"ה הוא לא חידוש כללי דהתהות הברואים יש מאין כל רגע  אלא אור חדש שלא הי' מאיר 
עדיין מימי עולם אור עליון כזה – י"ל כבפנים שבשיחה כאן מדבר ג"כ בהמשכה חדשה כו' )שלכן מקשר זאת עם ר"ה שזהו 

ענינו(.
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ועד"ז בנדו"ד – שבכל יום שישי נעשה חידוש בבריאה, אור חדש שלא היה מאיר 
עדיין מימי עולם, ובחידוש זה אכן יכול וצריך להיות ע"פ סדר מעלתם שקודם האדם 

ואחריו חידוש כל שאר הנבראים.

ויש להוסיף ראי' לביאור הנ"ל ע"פ המבואר דבר מלכות ש"פ נשא תנש"א )ס"ד( 
החילוק בין "התחדשות" ו"חידוש", וז"ל: "נוסף על ענין ההתחדשות )הן ההתחדשות 
שאותו ענין שכבר  יום( שפירושה  הכללית בזמן מ"ת והן ההתחדשות הפרטית בכל 
נמשך בגילוי בפעם הראשונה מתחדש משרשו ומקורו עוד הפעם )באופן נעלה יותר(, 
ישנו גם ענין של חידוש, שניתוסף דבר חדש שעד עתה לא נמשך בגילוי – הן בתורה, 

"תורה חדשה", ועי"ז גם בעולם, "שמים חדשים וארץ חדשה"".

 ועפ"ז שכאן נוקט את הלשון חידוש ולא התחדשות - מדבר לא בהתהוות שבכל רגע 
שהיא התחדשות )שאותו ענין שכבר נמשך – מתחדש עוה"פ( אלא בדבר שעד עתה 
לא נמשך בגלוי, וכעת שניתוסף זהו דבר חדש – שזה ה"המשכה חדשה" שיש כל יום.
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ביאור בסדר המימרות – מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי
הרב שמואל שי' גינזבורג
ר"מ בישיבה

איתא בברכות1 “אמר רבי יוחנן: מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי? מפני שיש בה מפלתן 
של שונאי ישראל, דכתיב2: “נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל". במערבא מתרצי לה 
הכי: “נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל". אמר רב נחמן בר יצחק: אפילו 

הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש, שנאמר3: “סומך ה' לכל הנופלים"".

לדברי  “במערבא"  דברי  את  הגמ'  שהקדימה  בגמ',  המימרות  בסדר  עיון  וצריך 
רב נחמן בר יצחק, שהרי דברי רב נחמן בר יצחק הם ממש בהמשך לדברי ר' יוחנן; 
ואדרבא, ה"במערבא אמרי" הוא “מעשה לסתור" והייתה צריכה הגמ' להביאו לאחר 

דברי האמוראים כשיטה שניה וכיו"ב.

וקשה לומר שמימרת “מערבא" היא חלק מדברי ר' יוחנן עצמו וא"כ לא הכניסו את 
דברי ר"נ בתוך דבריו, שהרי לפ"ז לכאורה הוא סותר את עצמו, ועוד שהרי רב נחמן 

בר יצחק עצמו היה בארץ ישראל ולא שייך שיאמר “במערבא אמרי".

ואולי י"ל, עכ"פ בדרך הדרוש:

1( ד, ב.
2( עמוס ה, ב.

3( תהלים קמה, יד.

נגלה
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לאחר שלמדים את דברי ר' יוחנן, נשארת קושיא, הייתכן? האם ישנה אות בתורה 
שאין בה טוב? ובפרט שבפרקים אחרים המסודרים לפי הא-ב האות נ' כן נמצאת.

וע"כ מביאה הגמ' את דברי “מערבא" – בני ארץ ישראל.

]וכידוע ההפרש בין הלימוד של בני בבל שהוא באופן של “במחשכים הושיבני זה 
תלמודה של בבל" שאינם רואים את האור הנעלם בגלות )עיין בארוכה לקו"ש חכ"ד 
שיחה לפר' תבוא, וש"נ(, בשונה מתלמודם של בני ארץ ישראל. וכמשל הידוע שבני 
ארץ ישראל הם כאדם המחפש את הדלת בחדר מואר, בשונה מבני בבל שהם כאדם 

המחפש את הדלת בחדר חשוך[.

שבארץ ישראל הפסוק אכן נלמד באופן של גאולה – שלא תהיה עוד נפילה.

ורק לאחרי ביאור זה, נשאלת השאלה – אם כן, מדוע דוד המלך – שהיה מבני ארץ 
ישראל, לא אמר “נו"ן" באשרי?

ועל כך עונה הגמ', ש"חזר וסמכה" ברוח הקודש, כלומר: שדוד המלך כתבה באותו 
אופן כמו הפסוק “נפלה לא תוסיף" – שבקריאה פשוטה אין רואים אותה, אך ברמז 
אכן קיימת באופן גאולתי – שה' סומך את הנופלים )ויש להעיר מביאור מילת “סומך 
נופלים" שסומך לפני הנפילה כדי שלא יפלו, ולא שעוזר להם לקום וא"כ אין ניכרת 

כאן גלות כלל(.

ועדיין יש לעיין בזה.

בדין שינוי מראה שאינו פוסל במקוה
הרה"ת מנחם מענדל שי' טל
שליח כ"ק אד"ש מה"מ - הוד השרון

א

קושית הגר"א על סדר המשנה
בנוגע לפסילת מי המקווה איתא במסכת מקוואות4 “הדיח בו סלי זיתים וסלי ענבים, 
ואינן  לוגין,  בשלשה  אותו  פוסלין  הצבע  מי  אומר,  יוסי  רבי  כשר.  מראיו,  את  ושנו 
פוסלין אותו בשנוי מראה. נפל לתוכו יין, ומוחל, ושנו את מראיו, פסול. כיצד יעשה, 

4( פ"ז מ"ג.
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ימתין לו עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן למראה המים. היו בו ארבעים סאה, ממלא 
בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיהן למראה המים".

ובהמשך הדברים במשנה ד': “נפל לתוכו יין או מוחל ושנו מקצת מראיו, אם אין בו 
מראה מים ארבעים סאה, הרי זה לא יטבול בו".

ונמצא שישנם כאן ד' דינים – א. הדחת סלי זיתים וענבים אינה פוסלת את המקווה. 
ב. מי צבע אינם פוסלים בשינוי מראה, ודינם כמים שאובים שפוסלים בג' לוגין. ג. יין 
אינו פוסל את המים  ומוסיפה המשנה ששינוי מראה  ומוחל פוסלים בשינוי מראה, 
ד. גם כאשר שנו מקצת ממראה המים כל  לעולמים, אלא עד שיחזרו למראה מים. 

המים נפסלו.

והנה כתב הגר"א על משניות אלו בפירושו ‘אליהו רבה' וז"ל: “שמעתא דהדיח בו 
סלי זיתים ודמי הצבע גרסינן בתר הנך שמעתא דיין ומוחל. וברישא גרסי' נפל לתוכו 
יין או מוחל כו' כיצד יעשה כו' ושינו מקצת כו' ה"ז לא יטבול בו, והדר גרסינן הדיח בו 

סלי זיתים כו', ר' יוסי אומר מי הצבע כו'.

“וקמ"ל ברישא דין שינוי מראה דפסול במקווה כגון יין ומוחל, והדר קתני הדחת 
כלים ומי הצבע לר' אין פוסלים בשינוי מראה.

“דלהך גירסא דקמן קשיא אכתי לא ידעינן דין שינוי מראה דפסול במקווה כלל ותנא 
הדיח ומי הצבע לר' יוסי דלא פסלי בישנוי מראה". עכ"ל.

היינו, שהוקשה לו סדר הדינים במשניות לפי הגירסא שלפנינו, שקודם היה צריך 
לומר ששינוי מראה פוסל ורק לאחר מכן לומר את המקרים שבהם שנוי מראה אינו 
הדינים  ב'  לפני  האחרונים  הדינים  ב'  את  ומקדים  הגירסא,  את  משנה  ולכן  פוסל. 

הראשונים.

ולכאורה יש ליישב את הגירסא שלפנינו5, כמו שיבואר להלן.

ב

ב' ביאורים בטעם הכשר מקוה שהודחו בו סלי זיתים וענבים
את  ושנו  ענבים  וסלי  זיתים  סלי  בו  ‘הדיח  הראשון  הדין  בביאור  דהנה  ובהקדים, 
מראיו כשר', כתב התוספות יום טוב שזהו “מפני שאין בהן מגוף הדבר המשנה את 

מראיו. ב"י בשם הראב"ד".

5( ראה רמב"ם הל' מקוואות פ' ז', שמסדר ההלכות משמע שגורס כהגירסא שלפנינו.
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ובאריכות יותר בלשון הראב"ד בספר ‘בעלי הנפש': “למדנו מכאן שאין שנוי מראה 
גוף המשקה והיא משנה את מראיו, אבל אם שרה בו סמנים  פוסל עד שיתערב בו 
או אוכלין ונשתנו מראיו כשר, שהרי הדיח בו סלי זיתים וענבים אינם פוסלים בשנוי 

מראה מפני שאין בהם מגוף הדבר המשנה את מראיו". עכ"ל.

ואילו בפירוש הרע"ב ביאר דין זה באופן אחר וז"ל: “דהדחת כלים לא חשיבא שינוי 
מראה".

וי"ל שכוונת הרע"ב היא לבאר סיבה אחרת שבגללה אין הדחת הסלים פוסלת את 
זה  ואינה המכוון של ההדחה, הרי  והיא: דכיון שהצביעה באה בדרך אגב  המקווה, 
כאילו הצביעה אינה מתייחסת לפעולה וכאילו המקווה נצבע מאיליו, ולכן אינו פוסלת 

בשינוי מראה6.

יוצא א"כ, שישנם ב' אופנים בהם שינוי מראה שאינו פוסל את המקווה: א' צביעה 
שאינה מתייחסת למעשה )כהראב"ד(. ב' צביעה שאינה מתייחסת לגוף דבר הצובע7 

)כהרע"ב(. 

ובסגנון אחר: שינוי מראה מקווה שאינו מוציא שם ‘מקווה מים' מעליו יכול להיות 
בב' אופנים: א' שפעולת הצביעה אינה חשובה לגבי שינוי המראה. ב' שהדבר הצובע 

אינו חשוב לגבי שינוי המראה. 

]וי"ל הטעם בזה, דהנה גדר הפסול בשינוי מראה הוא8, משום דבעינן ‘מקוה מים' 
ולא מקוה שאר משקין, וכשנפל משקה אחר למקוה ושינה את מראה המקוה נקרא 

המקוה ע"ש אותו משקה.

וא"כ מובן היטב שדוקא שינוי שבא מחמת משקה אחר ]שיכול המקוה להקרא על 
שמו[ פוסל את המקווה, משא"כ שינוי הבא מחמת דבר אחר – שאין בו מגוף הדבר 
א"כ  מכוונת,  צביעה  פעולת  ואינה  אגב,  בדרך  היא  הצביעה  כאשר  ועד"ז  ששינהו, 
באופן זה אין המקווה יכול להקראות על שם המראה הזה וע"כ אינו נפסל גם כשבפועל 

נשתנה מראהו[.

6( ויומתק בזה לשון הרע"ב: א' שמשנה מלשון המשנה ואינו כותב ‘סלים'. ב' הלשון שההדחה ‘לא חשיבא' משמעה 
ש'הפעולה' לא נחשבת לפעולת צביעה. משא"כ הלשון לגבי מי צבע ועד"ז בדברי התוי"ט שמשמעה שהדבר הצובע אינו 

נחשב לצובע.
והר"ש משאנץ כתב וז"ל: ‘דהדחת סלין לא חשיב שינוי מראה'. ואפשר היה לומר שכוונתו ג"כ כמבואר בפנים בדברי 
הרע"ב, אך עיין בפירוש הרא"ש דכתב ג"כ כלשון הר"ש אך הוסיף כדברי התוי"ט, וז"ל: ‘הדיח בו סלין לא חשיב שינוי 

מראה אלא דבר שיש בו ממש'. ויל"ע.
7( ראה בדברי הרע"ב שפירש לגבי מי הצבע שאינם פוסלים בשוני מראה ‘משום דצבעא לית ביה מששא', ולכאורה 
כוונתו כמו שפירש התוי"ט ‘ דמי צבע אין בהן כי אם שריית סמנים בלבד', שאין כאן ממשות של דבר הצובע, אלא רק מים 

שקבלו צבע. ומכך שהרע"ב משנה בלשונו בפירושו בב' הדינים במשנה, משמע שהם ב' סיבות נפרדות.
8( ראה תויו"ט כאן ועוד.
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והנה בספר ‘בית הבחירה' להמאירי כתב על משנה זו, וז"ל:

שלא  אעפ"י  המים,  ממראה  שנשתנה  כל  פירושו  מראה  ששנוי  שתדע  צריך  “וכן 
נשתנו למראה הדבר המשנהו. אלא שאין שנוי מראה פוסל אלא בשניתן או נפל לתוכו 

גוף הדבר המשנהו.

“אבל אם נשתנה מאליו במקוה או בסבת גרמא הואיל ולא נפל בו גוף הדבר המשנה 
אינו פוסל".

ומסיים שם: “והוא שאמרו במשנה זו שאם הדיח במקוה סלי זיתים וסלי ענבים ושנו 
גוף הדבר ששינהו,  ואין שם  גרמא  את מראיו לא פסלוהו, שהדחת הסל אינה אלא 

והילכך אין זה אלא חזיתא בעלמא, וכן הלכה".

ויש לדייק בדבריו שהזכיר ב' סיבות בפירושו בביאור הסיבה שהדחת סלים אינה 
פוסלת את המקווה, א' שאינה אלא גרמא. ב' שאין שם גוף הדבר ששינהו. וי"ל שמצרף 

ב' הסיבות הנ"ל משום דשניהם אמת. וכדלקמן.

ג

הוכחה לחילוק הנ"ל
רק  מדבר  שאינו   - וענבים  זיתים  סלי  הדיח  בדין  זה  לחידוש  הוכחה  להביא  ויש 

בחיסרון בדבר הצובע, אלא גם בפעולת הצביעה:

בהקדים דברי הרמב"ם בהלכות ברכות9: “כל מים שנעשה בהן מלאכה נעשו שופכין 
ופסולין לנטילת ידים. כיצד, מים שאובין שהדיח בהן כלים או ששרה בהם פתו וכיוצא 

בזה, בין בכלים בין בקרקעות פסולין לנטילת ידים".

ובכסף משנה על אתר: “והיינו במים שאינן נובעים אבל במים נובעים או במי מקוה 
נראה מדברי רבינו דלא נפסלו בכך מדכתב מים שאובין שהדיח בהם כלים וכו' משמע 

דדוקא בשאובים הוא דפסל".

והיינו שהרמב"ם פוסק שעשיית מלאכה במים שאובים פוסלת אותם לנטילת ידיים, 
ידיים במים שאובים. אך במי מקווה שהוא רק ממים שאינם  ליטול  למרות שמותר 

שאובים, עשיית מלאכה אינה פוסלת.

והנה בספר באר יהודה10 כתב: “ומ"מ עיקר הוכחה דמחלק הרמב"ם כאן בין שאובין 
שדייק  לכאורה  נראה  והי'  לזה.  ההכרח  כעת  אדע  לא  מלאכה,  בשעת  למחוברים 

9( פ"ו ה"ח.
10( לר' אברהם בן יהודה שלוזאוור, חידושים על איזה הלכות מהרמב"ם. הלכות ברכות פ' ו' ה' ח'.
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הרמב"ם הכי ממתני' דמס' מקואות, דתני בה: הדיח בהו סלי זיתים וענבים לא מיפסלי 
במים  מיירי  דהתם  ודאי  אלא  נפסלו מחמת מלאכה?  דמ"מ  וק'  שינוי,  המים משום 

מחוברים, ומשום הכי לא מיפסלי מחמת מלאכה".

אינה  שאובים  שאינם  במים  מלאכה  שעשיית  לכך  הרמב"ם  של  שמקורו  כלומר, 
פוסלת, נלקח מהמשנה הנ"ל במסכת מקוואות ד'הדיח בו סלי זיתים'. שהרי בהדחת 
במים.  מלאכה  עשיית  כאן  שיש  ב'  המים.  את  שצובעים  א'  עניינים:  ב'  ישנם  סלים 

והמשנה מחדשת לגבי שני העניינים שאין הם פוסלים, ומכשירה את המקווה.

וכן כתב בספר חזון נחום11 על משנתינו וז"ל: “מכאן נראה דמי מקווה לא נפסלו 
מחמת שנעשה בהן מלאכה12".

ומזה נראה להוכיח לענייננו שמה שהדחת כלים אינה פוסלת את המקווה, הוא מטעם 
שלא נחשבת לפעולת צביעה, ואין בכח פעולה זו להוציא שם מקווה מים מהמקווה.

כלומר, דכיון שהמשנה מתייחסת להיתר הדחת כלים, לא רק מצד ה'צביעה' שבזה, 
בעשיית  לומר שכשם שההכשר  כנ"ל, מסתבר  ‘עשיית מלאכה' שבזה  מצד  גם  אלא 
מלאכה הוא ש'פעולה' כזו אינה פוסלת, כך גם מה ששינוי המראה שנעשה ע"י  ההדחה 
ואין  אינה מתייחסת לצביעה,  זו  - מה שפעולה  ה'פעולה'  ג"כ מצד  הוא  פוסל  אינו 

בכוחה שיקרה המקווה על שמה. ולא רק מצד שאין כאן מגוף דבר הצובע.

ד

הבנה חדשה ביסוד המשנה ועפ"ז תירוץ קושיית הגר"א
ולפי זה אתי שפיר הסדר במשנתינו לפי הגרסא שלפנינו די"ל שיסוד המשנה הוא 
)לא לבאר דיני שינוי המראה, אלא( לבאר מה בכוחו להוציא מהמקווה שם ‘מקווה 
מים', ובזה מבארת לגבי כמה אפשרויות, ומקדימה בבבא הראשונה דין הדחה דאיכא 
תרתי שהן מצד הפעולה )עשיית מלאכה, וצביעה מצד מה שנעשית בדרך אגב( והן 
בכח  אין  הצובע(,  דבר  גוף  כאן  שאין  מה  מצד  )צביעה  פועלים  שבו  החפצא  מצד 

ההדחה להוציא שם מקווה. 

11( לר' אליעזר נחום, חידושים על סדר טהרות. שימש כאב"ד ור"י בעיר אדריאנופול שבטורקיה. כן שימש כרב קהילת 
אינדירני בקושטא. אח"כ עלה לא"י ושימש כרב בירושלים.

12( וכתב שם עוד: “ולמד מכאן הרמב"ם בפ"ז דמקווה שנשתנה מחמת עצמו אינו נפסל, כ"כ מרן שם. ומסגנון ורצף 
דבריו משמע שהבין שהלימוד מכאן הוא, דכיון שלגבי הדחה שיש כאן ‘פעולה', בכל זאת כיון שהצביעה היא בדרך אגב, אין 

בכחה שיקרה על שמה המקווה ואינה פוסלת. כ"ש היכן שליכא פעולה כלל".
ובבית יוסף הוסיף מרן שנלמד גם מדין מי הצבע. וי"ל הלימוד לפי הנ"ל דכיון שלגבי מי הצבע שיש דבר דבר הצובע 

ורק שאין כוחו מעצמו, בכל זאת אין בכחה שיקרה המקווה על שמה, כ"ש היכן שאין שום דבר הצובע.
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וממשיכה בבבא הב' לגבי מי הצבע שאין הצביעה מתייחסת לדבר הצובע, ולא שייך 
לקרוא עליו את שם המקווה, כיון שאין שם גוף דבר הצובע. ומסיים בבבא הג' שיין 

ומוחל יש בהם מגוף דבר הצובע ושייך לקרוא על שמם את המקווה ולכן פוסלים. 

ובמשנה הבאה ממשיך דין פרטי לגבי שינוי מראה באיזה אופן מוציא שם מקווה 
מים, ואינו דן באופן כללי לגבי הוצאת שם ‘מקווה מים'. ובזה מיושבת הגירסא דידן 
כיון שאין בכוונת המשנה לדון בדין שינוי המראה אלא בדין הוצאת שם ‘מקווה מים' 

בכללות וסרה קושיית הגר"א הנ"ל.

לשיטתי דהרמב"ם בדיני ספיקא דאורייתא
הת' נתנאל אריה שי' הכהן כהן
תלמיד בישיבה

ידועה מחלוקת הרמב"ם והרשב"א בענין ‘ספיקא דאורייתא - לחומרא', האם פסק זה 
עצמו הינו מדאורייתא או שמא מדרבנן.

 הרמב"ם13 סבירא ליה דמדאורייתא כל הספיקות מותרים ורבנן הם אלו שהחמירו 
והחליטו שבספיקא דאורייתא נלך לחומרא, לעומתו סובר הרשב"א14 שכל הספיקות 

אסורים מן התורה. 

ואולי יש להוכיח שהרמב"ם אזיל בענין זה לשיטתיה במחלוקתו עם הרמב"ן בגדרה 
של מצות “לא תסור". 

דהנה בספר המצוות15 נחלק הרמב"ם על הבה"ג שמנה במנין המצוות שלו מצוות 
דרבנן, וכתב שלאחר שאמרו חז"ל “תרי"ג מצוות ניתנו לו למשה בסיני" היאך ימנה 

מצוות דרבנן שלא ניתנו למשה בסיני.

והוסיף, שאם סברת הבה"ג בזה הוא מצד ציווי התורה “לא תסור" “ראוי שימנו כל 
דבר שהוא מדרבנן, כי כל מה שאמרו חכמים לעשותו וכל מה שהזהירו ממנו - כבר 
ציווה משה רבינו בסיני שיצוונו לקיימו והוא אמרו “על פי התורה אשר יאמרו לך 
תעשה . . לא תסור"". דהיינו, שכל לאו ועשה דרבנן נסמך על לאו ועשה דאורייתא, 
ואם אדם עבר על לאו שאסרו חכמים הרי עבר בעצם על לאו דאורייתא של “לא תסור".

13( הל' טומאת מת פ"ט הי"ב וכן סוברים הראב"ד והרי"ף.
14( תורת הבית הארוך בית ד שער א.

15( שורש א'.
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והרמב"ן שם נחלק על הרמב"ם בארוכה, דאם כן איך תמיד מקילים בדינים דרבנן 
ואומרים “ספיקא דרבנן לקולא", “והימניהו רבנן בדרבנן", ומחמת שאלות אלו פירש 

הרמב"ן לאו זה בענין אחר, עיין שם.

והלח"מ16 הביא בשם ספר “זוהר הרקיע" לבאר דברי הרמב"ם, דהא דאמרינן ספיקא 
תקנות  שתיקנו  שהחכמים  מדרבנן,  היינו   - דרבנן  דיני  תדיר  ודוחים  לקולא  דרבנן 
מראש  תיקנו  שלהם  תקנה  בכל  ולכן  לדבריהם,  תורה  דיני  בין  לחלק  רצו  בישראל 

שספיקא יהיה לקולא וכו'.

וע"פ כהנ"ל יש לומר: באם ‘ספיקא דאורייתא לחומרא' הוי דין תורה - א"כ ממילא 
גם ספק דיני חכמים לחומרא - וכי חכמים יכולים להפקיע כח התורה, אבל אי אמרינן 
ש'ספיקא דאורייתא לחומרא' היינו דרבנן )וזו אכן שיטת הרמב"ם כדלעיל(, אתי שפיר 
כיצד יכולים חכמים לחלק בין דבריהם לדין תורה, כיון שכבר בתחילה כשתקנו ‘ספיקא 

דאורייתא לחומרא' תקנו זאת רק בדיני תורה ולא בשל דבריהם.

אלא שאין הדברים מוכרחים דאפ"ל דאפילו אי נימא דספיקא דאורייתא לחומרא 
אפ"ל שחכמים מראש תיקנו תקנות שספיקם יהיה לקולא ויש לעיין אם יכולים 

לעשות כך. ודו"ק.

16( הלכות ממרים פרק א הלכה ב וכן תירץ המג"א בסהמ"צ שם.
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שיעורי הרב משה מרדכי ע"ה ארנשטיין בהמשך ‘יו"ט של 
ר"ה' תש"ג1

א
יום טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה לא 

1(* נלב"ע ליל ש"ק לסדר "ואתה תצוה . . ויקחו אליך" - י"א אד"ר תשע"ט. יהיו הדברים לע"נ ולזכרו.
בה כמשפיע למעלה  ר' מרדכי ע"ה ארנשטיין שימשה  בן  הגה"ח הרב משה מרדכי  ודמות הפאר של  ישיבתינו  זכתה 

מארבעים שנה רצופות.
אין כאן המקום להאריך בתיאור גדלות רוחו ממנה האציל במסירות רבה על תלמידי התמימים בישיבה, אך נקודה אחת יש 

לציין – מסירת שיעורים בתניא ובחסידות - נקודה עליה מסר את נפשו כפשוטו ממש מידי יום ביומו.
ניכרה בדיוק רב על זמני השיעורים, בהכנת השיעורים – על אף שמסר בפרקי התניא ובמאמרים אלו  מסירות נפשו 
שיעורים במשך עשרות שנים, בהרחבת הביאור בפשט הדברים, ובתוספת ביאורים וחידושים רבים ששמע מכ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א, מחסידים רבים ומר' שלמה חיים ע"ה קסלמן – אצלו ישב וקיבל במשך שנות לימודיו בישיבת תות"ל 
בכפ"ח, ובתוספת חידושים וביאורים רבים משל עצמו )יש לציין, שקודם שהתחיל במסירת השיעורים ציין שלמד מאמרים 
אלו אצל ר' שלמה חיים ולכן דוקא במאמרים אלו ביכלתו למסור שיעורים היות ובמאמרים אלו שמע שיעורים מר' שלמה 

חיים(. נקודה נוספת שציין היא שהמשך זה מבוסס בכללותו על המשך ר"ה תרס"ה.
המובא לקמן הינו בגדר טיפה מן הים – שמונה שיעורים בג' הסעיפים הראשונים ב'המשך יו"ט של ר"ה' תש"ג המהווים 

למעשה את המאמר הראשון בהמשך.
השיעורים בהמשך זה מתייחדים בפ"ע מפני )א( היותם מלאים גדושים ועשירים - מלבד ביאורי המקורות בנגלה חסידות 
וקבלה - בהסברים וביאורים מתורת החסידות בכלל ובפרט מתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א היוצקים אור 
והבנה על המבואר במאמר דידן. )ב( כידוע, המשך זה מלא בעניני השכלה, ובשיעורים אלו ניתן לראות בבירור את פתגמו של 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ כיצד ‘אין השכלה בלא עבודה', כשכל עניני המאמר נספגו בחיות ולחלוחית חסידית ובעניני עבודת ה'.

השיעורים מובאים כאן כמעט במילותיהם, ועברו שינויי עריכה קלים ותוספת מ"מ. העריכה נעשתה באופן בו שולבו 
הנקודות עליהן התעכב בשיעורים בתוך המאמר.

השיעורים נכתבו ע"י א' התמימים החפץ בעילום שמו, ועל אחריותו בלבד.

חסידות
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בירושלים ולא בגבולין. רש"י. ומפרש בגמרא הטעם דרבנן הוא דגזור וכדרבה 
דאמר רבה הכל חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה 
שמא יטלו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"ר ומשום טעם זה גזרו 
רבנן אשר במדינה לא יתקעו בר"ה שחל בשבת אבל במקדש תוקעין דבמקדש לא 
גזרו רבנן לפי שאין איסור שבות דרבנן במקדשה דצ"ל איך דחו מ"ע דאורייתא 
בשביל שלא לבוא לידי חשש איסור שבות ועוד זאת שהחשש הוא להדיוטים 
וקלי הדעת ואיך מנעו בשביל זה לגמרי מצוה דאורייתא מכמה צדיקים גדולים 
דמצות  החיוב  יש  לא  הנה  אז  ר"ה בשבת  לומר דכשחל  צריכים  אלא  וטובים 
תקיעת שופר ולא שדחו אותה אלא שבשבת אין חיוב לתקוע בשופר וצ"ל טעם 
ולא בשבת  בחול  רק  הוא  דחיוב מצות תקיעת שופר  כן  הוא  מה  מפני  הדבר 
ועוד צ"ל דמאחר דחיוב מצות תקיעת שופר הוא רק בחול ולא בשבת הנה למה 
במקדש היו תוקעין בר"ה שחל בשבת ג"כ שממוצא דבר מובן שבמצוה דתקיעת 
שופר יש הבדל והפרש בין המדינה היינו בירושלים ובגבולין ובין המקדש וצ"ל 
מהו ההפרש בין מדינה למקדש והפרש זה הוא בגזירת רבנן שהם דוקא גזרו 
לחלק בין קיום מצות תקיעת שופר במדינה לקיומה במקדש וההפרש הוא רק 
אין  ומספרם  ועצם המצוה כמו אופני הקולות דתש"ת  בגוף  וזמן אבל  במקום 
הפרש כלל בין מדינה למקדש. ולהבין כ"ז צלהק"ת ענין תקיעת שופר בר"ה 
דהנה ידוע דעיקר ענין ר"ה הוא בנין ספירת המל' וכמאמר אמרו לפני מלכיות 
העצמי  ומקורה  המלוכה משרשה  בחי'  להמשיך  והוא  עליכם  כדי שתמליכוני 
להיות דבר"ה הוא עליית המל' שעולה בעצמות אוא"ס ב"ה וכמ"ש תקעו בחדש 
מה  הוא  וכסה  המל'  לספי'  כינוי  הוא  דה'  ה'  כס  הוא  דכסה  כו'  בכסה  שופר 
בהעלם  ומתעלמת  ומתכסית  למעלה בשרשה העצמי  עולה  המל'  ספי'  שבחי' 
העצמי דאוא"ם ב"ה והיינו דבחי' מל' דאצי' שיורדת ומתפשטת בעולמות בי"ע 
להיות בבחי' מלך על עם הנה בליל ר"ה מסתלקת פנימי' האור והחיות דבחי' 
מל' היינו בחי' הרצון למלוכה דהנה הרצון והתענוג שבספי' המל' הם הפנימי' 
שבה ובחי' ומדרי' זו עולה בליל א' דר"ה ומסתלקת למעלה מעלה בבחי' מל' 
דא"ס והסתלקותה הוא לא רק בבחי' מל' דא"ס כמו שהוא לפני הצמצום אלא 
שעלייתה הוא בבחי' מל' דא"ס כמו שהיא כלולה בעצמותו ממש ונקראת מלך 
יחיד שהוא בחי' מל' כמו שהיא בעצמו' אוא"ס יחיד ומיוחד דזהו ההפרש מה 
שלפעמים אומרים יחיד חי העולמים מלך ולפעמים אומרים מלך יחיד דיחיד 
חי העולמים מלך פירושו דעצמות אוא"ס ב"ה הוא יהיד ומיוחד בתכלית וחי 
העולמים הוא רק מבחי' מלך היינו בהי' מל' דא"ס כמו שהיא לאחר הצמצום 
וכשאומרים מלך יחיד פירושו בחי' מל' דא"ס כמו שהיא כלולה בבחי' א"ס יחיד 
ומיוחד דהנה ידוע דכללות ידוע בחי' מל' דא"ס הוא הרצון דאנא אמלוך אמנם 
בהרצון דאנא אמלוך גופא הרי יש ב' בחי' ומדרי' הא' כמו שבא ברצון גלוי ורצון 
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זה הוא ג"כ בבחי' אוא"ס שלפני הצמצום שהוא למעלה מעלה עדיין מלהיות 
מלך על עם דכללות הענין להיות מלך על עם שייך רק לאחר הצמצום דוקא 
אבל באוא"ס שלפני הצמצום אינו שייך גם כללות הענין להיות מלך על עם ועם 
היות דענין המלוכה בעיקרה הרי עצם מהותה הוא הרוממות וההתנשאות ומטעם 
זה הי' לכאורה צ"ל אשר דוקא האוא"ס שלפני הצמצום שהוא מרומם ומנושא 
בעצם מן העולמות הנה שם דוקא צ"ל מלך על עם מצד הרוממות וההתנשאות 
אבל באמת הנה הגם דענין המלוכה הוא מצד הרוממות וההתנשאות אמנם עם 
זה הרי צ"ל איזה ערך ושייכות אל העולמות שיהי' שייך התנשאות עליהם וכמו 
צ"ל שיהי' להמלך שייכות אל העם שיהי' בערך  הרי  עד"מ במלוכה שלמטה 
שיתנשא עליהם ואשר העם יוכלו לקבל את המלך והדוגמא מזה למעלה שייך 
רק בבחי' ומדרי' שלאחר הצמצום דהאור שלאחר הצמצום יש לו ערך ושייכות 
אל העולמות ושייך בזה ההתנשאות על העולמות וגם העולמות יכולים לקבל 
את האור אבל בהאוא"ס שלפני הצמצום אינו שייך ההתנשאות על העולמות 
והעולמות אינם יכולים לקבל האור כמו שהוא אלא שבאוא"ס גופא הוא בבחי' 
לו שייכות אל  גופא הוא בחי' אור שיש  והיינו שבעצמותו  גלוי למלוכה  רצון 
העולמו' והבחינה והמדרי' הב' בהרצון דאנא אמלוך שהוא בחי' מל' דא"ם הוא 

הרצון הזה כמו שהוא בהעלם בעצמותו ולא בא עדיין ברצון גלוי.

קיצור. מאחר דר"ה שחל בשבת אין החיוב דמצות תקיעת שופר יקשה למה 
תקעו במקדש. החילוק בין מדינה למקדש הוא רק במקום וזמן ולא בגוף המצוה 
ויבאר דבר"ה הוא בנין המל' מעלייתה בשרשה במל' דא"ס שהוא הרצון דאנא 

אמלוך ובו ב' מדרי' הרצון גלוי בעצמותו והרצון הנעלם.

שיעור ראשון

  הטעם לכך שנקט דוקא שיטת רש"י

ורש"י: הרמב"ם מבאר שבמקדש הכוונה  נחלקו הרמב"ם  ‘במקדש'  בפירוש תיבת 
ירושלים, אך רש"י חולק ואומר שבמקדש פירושו כפשוטו רק בשטח של בית  לכל 

המקדש.

 כאן במאמר מציין הרבי נ"ע דוקא כשיטת רש"י שמגביל את תקיעת השופר למקום 
מסוים יותר )ולשיטתי' גם בירושלים לא תוקעים בשופר בשבת(, וזאת מכיון שלפי 

שיטת רש"י מתחזקת עוד יותר הקושיא שמביא בהמשך המאמר.
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        ביאור הרקע למאמר

בנוגע לתקיעת שופר בראש השנה נאמרו בתורה ב' פסוקים - “זכרון תרועה"2 ו"יום 
תרועה"3. בגמ' ירושלמי לומדים שכאשר ר"ה חל להיות בשבת ישנו רק “זכרון תרועה", 
אך לא תוקעים בשופר בפועל, אבל אם ר"ה חל ביום חול אזי ‘יום תרועה' – תוקעים 

בשופר בפועל.

אך פסוקים אלו הם רק אסמכתא בעלמא לדברי רבנן, שהרי מדאורייתא גם בר"ה 
שחל בשבת צריך לתקוע בשופר ובכל מקום, ורק רבנן הוא דגזור עלי' שלא יתקעו 
בכ"מ, שמא יטלנו ד' אמות ברה"ר ויוליכנו אצל חכם להתלמד. וההיתר בבית המקדש 
דרבנן הוא ‘דאין שבות במקדש' )גם בסוכות יש את אותה השאלה ושם אין את החשש 
מאשר  מאוחר  יותר  זה  עם  הפסיקו  הדורות  בסדר  ואכן  להתלמד,  חכם  אצל  שילך 

בתקיעת שופר. אך כך הדין(.

הטעם החיצוני לאי תקיעת שופר בשבת הוזכר לעיל )“שמא יטלנו וכו'"(, אך הטעם 
הפנימי הוא שאין צורך בתק"ש, שהרי התק"ש היא מלשון ‘הנותן אמרי שפר' ומלשון 
‘שפיר קאמרת', וענינים ‘משופרים' כאלו נמשכים מצד עצמם גם בלא תקיעת שופר 

על ידי השבת עצמה.

מן  דבר  לעקור  כח  ישנו  אכן  לחכמים  שלכאורה  כך,  על  מעיר  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
התורה, ומהי אם כן הקושיא – כיצד דחו חכמים תק"ש בר"ה שחל בשבת.

ומסביר בזה שכל מציאותו של העולם היא בכדי שיהודי יוכל לקיים את רצון ה', ואם 
כן לא יתכן שרצון ה' הוא שיהודים יתקעו בשופר ובגלל סיבה כלשהי )שמא יטלנו בידו 
ויעבירנו ד"א ברה"ר( לא יהי' תק"ש, וא"כ צריך להבין עוד יותר כיצד חכמים התחשבו 
בהגבלות העולם וביטלו מצות עשה דאורייתא? אלא שמזה מוכח שלא נגרע שום דבר 

מההמשכה שצריכה להימשך, ונמשכת כבר ע"י השבת.

בפ"ג באגרת התשובה מובא שצריך להתענות ומי שזה יכול להזיק לו אז שלא יצום, 
ויצום תענית אחת. שמזה משמע  ולבסוף אומר כ"ק אדה"ז שבכ"ז יחמיר על עצמו 

שהיות והוא לא יכול לצום, עדיין חסר בקירוב של היהודי לקב"ה.

ועל זה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ כנ"ל שלא יכול להיות שבגלל סיבות שבעולם לא 
יתקיים רצון ה', ואם זהו המצב הקיים הרי זה גופא סימן שע"י זה נעשית השלימות של 
הכפרה. וכ"ה בתקיעת שופר )שם בביאורים הרבי מה"מ משווה זאת גם לר"ה ולתק"ש, 

עיי"ש4(.

2( אמור כג, כד.
3( פנחס כט, א.

4( ראה בהוספות לשיעורים בספר התניא על פרק ג', וש"נ.



65 יום הבהיר י"א ניסן - ה'תש"פ

בלי כל ההסבר הנ"ל לא יובן מה מבאר כ"ק אדמו"ר נ"ע שצריך לומר שאין את המצוה 
של תק"ש בשבת. וגם לאחרי הביאור בזה בלקוטי תורה יש להבין זאת בפרטיות יותר:

י"ד מבואר ענינו של ר"ה דהנה החיות לכל העולמות  דהנה באגרת הקודש סימן 
באה ממלכות דאצי' ובערב ר"ה חיות זו עולה למעלה ומקשה כ"ק אדה"ז דלכאורה 
עיני ה"א בה מרשית שנה עד אחרית שנה ולכאורה כיצד עולה החיות דמלכות דאצי' 

למעלה?

וע"ז מבאר שכל שנה היא יחידה בפני עצמה – הקב"ה נותן חיות לכל שנה בפ"ע 
ואז זה מסתיים בסוף השנה ולשנה הבאה יש חיות חדשה והכוונה היא הן על דברים 
רוחניים והן על דברים גשמיים שכל זה מוחלט בר"ה להיכן יגיע ברוחניות ובעבודת ה' 
וזהו מ"ש כי חוק לישראל הוא, שהכוונה היא על השפעות גשמיות וכמ"ש כי חקך וחק 
בניך והיינו שמתנות כהונה נקראו חוק או פסוק אחר – הטריפני לחם חוקי  וכן ואכלו 

את חוקם היינו שלוק הכוונה על השפעות גשמיות.

והמשך הפסוק “משפט לאלוקי יעקב הכוונה על השפעות רוחניות – עד כמה תהיה 
ההצלחה בעבודת ה' בשנה זו.

צריך  זה  ועל  לעשיה,  למטה  יורד  אינו  אך  מלמעלה  שפע  נמשך  לפעמים  והנה 
להתפלל בכל יום שכל דבר שגזרו עבורו בראש השנה יימשך לעולם בפועל ובגשמיות.

והמשל לזה הוא מגשם המצמיח תבואה, שיחד עם ירידת הגשם מלמעלה, נדרשת 
העבודה בחרישת וזריעת השדה בכדי שיוכל לצמוח משהו, והשפע מגיע כנ"ל דרך 
ספירת המלכות, ובערב ר"ה יש הסתלקות ועליית המלכות והיינו עליית המלכות לז"א 
אך כפי שמובא שהכל עולה – כל הספירות עולות למעלה מעלה עד לשורש למעלה.

והעבודה שלנו היא לעורר את הרצון למלוכה וזה נעשה ע"י התפילה של ראש השנה 
ובעיקר על ידי התק"ש ולכן כל הזמן מדגישים ומדברים ועסוקים כיצד צריכה להיות 

התפילה בליל ר"ה כי הכל חדור בענין זה – “בנין המלכות".

ובשביל להבין את זה צריך להבין מהי מידת המלכות, ומהי שורשה, מהם הדרגות 
שבה, וסוגי הרצונות שיש באוא"ס שלפה"צ, וזהו תוכן המשך המאמר.

 ביאור ענין עליית המלכות, והעבודה בזה בר"ה

ישנם הספירות כמו שהם כנגד אותיות שם הוי': יו"ד – חכמה, ה' – בינה, ו' – מידות, 
ה' אחרונה – מלכות. והיא עצמה לית לה מגרמה כלום, דהיינו שמקבלת מכל הספירות.

הנה   - שורשם  על  כשמדובר  אך  בהשתלשלות,  שהוא  כפי  הסדר  הוא  זה  כל  אך 
הבינה היא גם למעלה מחכמה וז"א הוא גם למעלה יותר מבינה, ומלכות היא עוד יותר 

למעלה גם מז"א, שלכן כתר ומלכות זהו ענין א'.
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ועל כן כשמדובר על עבודת ר"ה – תמליכוני עליכם, הנדרש הוא לעורר את הרצון 
השנה,  מכל  שונה  עבודה  זו  ולכן  אוא"ס,  המלכות שבעצמות  שורש  את   – למלוכה 
ובגלוי מלכות דאצילות זה שורש כל הענינים, ובער"ה כשהמלכות מסתלקת זהו זמן 
קשה שיהודי צריך להתייגע )וכפי שמובא בשיחת הדבר מלכות דש"פ נצבים-וילך5 

שצ"ל ‘שמץ מינהו' מהעבודה של רבותינו נשיאנו(.

שיעור שני

כפי שהוזכר לעיל - החיות של העולמות מגיעה מספירת המלכות, וכשמגיע ערב 
ר"ה היא ‘עולה למעלה', ובביאור ‘עליה' זו יש ב' ענינים: ישנה העליה לקבל ממדריגה 
עליונה יותר שזו העליה של שבת ויו"ט, אך יש עלי'ה באופן של סילוק שזו העליה של 

ער"ה.

על דרך שינה – שהחיות מסתלקת וחוזרת. וזה מה שקורה בער"ה ונשאר רק ‘קיסטא 
זמן התקיעות,  זו מתרחשת החל מבין השמשות של ער"ה עד  דחיותא'6. הסתלקות 
וכמ"ש כ"ק אדה"ז באגה"ק שם כמובא בשיעור הקודם שלכל שנה יש חיות בפני עצמה.

ממנו  נסתלקה  )באם  כרגיל  להתהוות  העולם ממשיך  כיצד  נשאלת השאלה  וכאן 
החיות(? וההסברה בזה היא שפנימיות החיות מסתלקת, אך החיצוניות נשארת.

והמשל הידוע לזה הוא מבעל עסק שהחליט לסגור את העסק שעד שהוא סוגר את 
העסק הזה יקח לו זמן מההחלטה שלו אך הרצון של הבעה"ב בעסק הסתלק וזה נק' 

הפנימיות והתענוג.

וכך כביכול אצל הקב"ה מתחיל הוא בר"ה את העסק – את העולם מחדש – כי חפץ 
חסד הוא כמו בבריאת העולם שהפנימיות של הכל עולה לשורש שלה. רק שבבריאת 
העולם הבריאה היתה ע"י אתערותא דלעילא, אבל בר"ה )ובכל שנה ושנה בפ"ע( זה 

תלוי באדם עצמו, אתערותא דלתתא – “אמרו לפני מלכויות".

 ביאור הצורך והענין בבנין המלכות

נקודה נוספת שיש לבאר כאן היא המושג ‘בנין המלכות':

הואיל והמלכות לית לה מגרמה כלום, “וכן מלכות נאצלה בסוד נקודה", עד כדי כך 
שנקראת ‘עיר חריבה'7 שהרי היא הספירה האחרונה, היא איננה ככל שאר הספירות, 

שהם כנגד איברי האדם, כי אם היא כנגד הפה, שענינו הוא חיצוני בלבד.

5( סה"ש תשנ"ב ח"ב ע' 13, הע' 19.
6( ע"פ לשון הגמ' )פסחים קט, א(, כשהכונה היא למידה מועטת ביותר.

7(  סה"מ מלוקט ח"ה בד"ה תפלה למשה ע' רכו בהע' 82, 83, וש"נ.
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ועל כן צריך לבנותה באופן שתהיה “אם כל חי", ובר"ה הוא הזמן לבנין המלכות כיון 
שאז מסתלקת החיות שלה, והבנין צריך להיות באופן טוב, והיינו שתהיה משפיעה על 

כל העולם כמו שהיה לפנ"ז, שכ"ז נפעל ע"י תקיעת שופר.

וכמובן ופשוט שאין הכוונה רק למצווה הגשמית, כי אם התוכן הפנימי של המצווה 
כפי שמוסבר בחסידות )ולכן חסידים מקפידים לשמוע את התקיעות דוקא מהרבי, 
וכהסיפור8 עם ר' חיים אברהם שאמר לצ"צ שכתוב “אשרי העם יודעי תרועה" ולא 
זה  עם  יחד  אך  הצ"צ,  אצל  התקיעות  את  לשמוע  הלך  שלכן  תרועה  תוקעי  כתוב 

העבודה מוטלת כל על החסיד שעובד בכח עצמו(.

עבודה זו – להביא לבנין המלכות - נמשכת בעצם על כל חודש תשרי לקבל כ"ז 
בפנימיות9, אך עיקר העבודה והקושי להמשיך את כ"ז הוא בתק"ש שענינה ה'תמליכוני 

עליכם', ואח"כ העבודה היא להמשיך זאת למטה יותר ובפנימיות.

 החילוק בין הקב"ע של כל השנה לשל ר"ה

כפי שהוזכר שרק החיות הפנימית של העולם הסתלקה אך העולם עצמו ממשיך 
‘לתפקד כרגיל', וכעת יש את ענינה של המלכות הכללית בעולם כולו, ויש את המלכות 
הפרטית שבכל אחד ואחד שזה כמו שכתוב בפרק מ"א בתניא שהעבד מגיע אל המלך 
בכחות  שזה  והקב"ע  והחרטה  התשובה  את  יש  שבזה  עליו  שימלוך  ממנו  ומבקש 

פרטיים.

אך בר"ה התשובה, החרטה והקב"ע היא מצד עצם הנפש10, שמזיז בזה את כל עצמותו. 
ולפי ערך עבודת האדם כך יימשך מלמעלה כל בנין המלכות – החיות במלכות.

ובזה ישנו דבר מעניין: יהודי שלא למד חסידות מונח אצלו שר"ה הוא עוד יום טוב, 
יום של מנוחה ותענוג, ואילו יום הכיפורים הוא יום ‘מפחיד' של צום וכו' וכו'.

ואילו יהודי שלומד חסידות - וכפי שראו זאת )בדע"ת( אצל רבותינו נשיאנו ואצל 
חסידים בעלי עבודה, שר"ה הוא יום של השברון לב והמרירות, עד כדי כך שהתפילת 
ולאח"ז  והתקיעות  וכן הק"ש שעהמ"ט לאח"ז  מעריב לקחה ארבע עד חמש שעות, 
גילוי התענוג,  יום של  זה  יום הכיפורים  ואילו  והתפילות בבכיות,  אמירת המפטיר, 

וממילא אין עצב ומודגש הרבה יותר ענין התענוג.

)לא זכור לי שהיו בכיות יתר על המידה בתשל"א, אך בראש השנה תשל"ה אני זוכר 
שהרבי מלך המשיח בכה פעמיים באבינו מלכנו האחרון(.

8( בזהר ויקרא י"ח ע"ב דיוק הלשון ‘יודעי ולא תוקעי'. מקור הסיפור בקובץ התמים ח"ב ע' שפא ע"א ואילך, וראה שיחת 
ליל שמח"ת תשד"מ )התועדויות ח"א ע' 308(.

9( ראה גם בסה"מ תרנ"ט ע' טז.
10( ראה בזה באריכות בהמשך במאמר ד"ה שיר המעלות בע' 19.
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ולכן בר"ה בכלל לא הלכו לנוח ואפי' שינת לילה וכיו"ב, משא"כ ביוהכ"פ )וכמסופר 
אצל הרבי נ"ע שהלך לישון ביוה"כ11(. ישנו ביטוי12 “יום תרועה – יום שבירה" ואין לך 

תרועה גדולה יותר מתשובה הבאה מלב נשבר ונדכה שאז היא העבודה הכי קשה.

 השפעה מרובה בראש השנה

יחד עם הנ"ל )שר"ה ענינו שבירה ומרירות(, כ"ק אדמו"ר הריי"צ אומר13 שבר"ה 
ישנה השפעה מרובה כיון שזה בא מצד כי חפץ חסד.

ולכאורה יש לקשר את דברי הרבי הריי"צ שבר"ה נמשך שפע בהרחבה עם מ"ש 
במאמר ד"ה הנה פרח מטה אהרון )בלקו"ת ובמלוקט( שצריך לדאוג שכל מה שנשפע 
מלמעלה לא יישאר למעלה ולכן צריך להתפלל בכל יום בכדי להוריד את כל השפע 

שנשפע.

 עליית המלכות בר"ה

וכך  לבינה,  הז"א מתעלה  גם  כי  ‘סוף פסוק',  אי"ז  אך  לז"א,  עולה  בר"ה  המלכות 
מצוות  בשורש  וכמובא  ושורשה,  ממקורה  לבנותה,  צריך  כן  ועל  לא"ס,  עד  הלאה 
התפילהשיחוד או"א זה המשכה חדשה מא"ס שבאה לחכמה ובינה, ועד"ז יחוד זו"נ, 
והיינו שאין הכוונה כאן רק להמשכה הקיימת בחכמה שתומשך לבינה, אלא המשכה 

חדשה ממש ממקורא דכולא. וא"כ זו פעולת ר"ה – בנין המלכות משורשה ומקורה.

וזהו מה שנאמר ‘תקעו בחודש שופר בכסה' שפירוש בכסה הוא כס על ה' שהיא בחי' 
מלכות. מדוע ה' זה מלכות? מבואר באגה"ת פ"ד ב' ענינים )ובקונטרס ומעין מבית 
ה'(, וכשיש כיסוי על המלכות, אז הקב"ה עושה כביכול חישוב מחדש, וזוהי בעצם 

עליית והסתלקות המלכות לשורשה.

יהודי שלומד חסידות מבין שענינו של ר"ה הוא יום הדין ומשפט גם על עניני אלוקות 
וגם על השפעות גשמיות – חק לישראל הוא ומשפט לאלוקי יעקב, משפט כמה שפע 

גשמי וכמה אלוקות יימשך ליהודי, וכמובן בתנאי שיעבוד.

בכדי להבין מה הפירוש בכך שמסתלקת המלכות ועולה לשורשה, שלכאורה הרי 
בפועל נשארת מלכותו של הקב"ה בער"ה עלינו וא"כ מה משתנה ע"י עליית המלכות 

יש להבין.

דהנה ישנו הפרש בין מלוכה לממשלה הן מצד הנתינים והן מצד המלך:

11( ואולי יש להוסיף על זה מה שמסופר בשם ר' יענקל לנדא ששמע מהרבי הרש"ב אודות השינה ביום הכיפורים: 
“אפשר שזה כתוב במקום כלשהו, ובאם לאו אומר אני שכך הוא הפשט ש'להחיותם ברעב' נאמר על השינה ביום הכיפורים".

12( ד"ה עלה אלוקים בתרועה תש"ח. ד"ה בחודש השביעי תרפ"ה )סוף סעי' א'(.
13( ד"ה עלה אלוקים תש"ח. ד"ה יו"ט של ר"ה שי"ת בתחילתו.
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הן מצד הנתין - שממשלה היא בעל כורחו דהנתין, לעומת זאת המלכות היא עם 
רצון ותשוקת הנתין שיהיה מלך עליו. והן מצד המלך - שמבזבז הכל לטובת נתיניו כי 

גם לו נוגעת המלוכה, משא"כ אצל המושל.

ובזה יובן מה נפעל ע"י עליית המלכות - סילוק המלוכה אבל לא סילוק הממשלה 
והיינו: 

בער"ה יש רק חיצוניות המלכות, היינו המלוכה בפועל, אך מאחורי זה יש את החיות 
והרצון שמאחורי המלוכה הפרקטית, וזה מה שמסתלק בער"ה, ועליית המלכות הזו 
איננה רק לדרגת התפשטות האור כי אם גם לדרגת מלך יחיד שלמעלה מהצמצום כפי 

שמבאר במאמר.

 שיעור שלישי

רק שהמלכות  נ"ע שלא  הריי"ץ  כ"ק אדמו"ר  בנוגע לעלייתה של המלכות מבאר 
עולה לא"ס כמו שהוא לפה"צ אלא יתירה מזה שעולה לשורשה ומקורה עצמות א"ס 

ב"ה.

וזהו החילוק במה שאומרים בתפלה: שיש פעמים שדרגת מלך נאמרת כהמשך לענין 
של ‘חי עולמים' )ולדוגמ' – ברוך שאמר(, והיינו, שענין המלכות - שהיא מחיה את 
העולמות – יורד מלמעלה למטה, ויש פעמים שאומרים את המלכות כמו שהיא ביחיד 
– מלך יחיד, שאז זה המלכות כמו שהיא בעצמותו ית', ובעצם או שהמלך נכלל בחי 

העולמים, או שהמלך נכלל ביחיד.

וכל זה, הוא כי המלכות עצמה יש כמו שהיא מלכות דא"ס שאז אא"ל שזה הרוממות 
וההתנשאות )שזהו"ע המלכות, כי אם רק הענין דהרצון אנא אמלוך( משא"כ לאחר 
דאצי'  מלכות  על  מדובר  שאז  הפרטי  שבאבי"ע  המלכות  על  מדובר  שאז  הצמצום 
המדובר רבות בחסידות, אך כשמדברים על מלכות דא"ס הכוונה היא באבי"ע הכללי, 
זה עקודים  יצירה  זה כל העולמות,  )באבי"ע הכללי: עשיה  שאז סדר ההשתלשלות 

נקודים, בריאה זה א"ק, ואצילות זה א"ס ב"ה בעצמותו(.

 ישנה עצם הנהגת המלוכה וצריך לפעול גם את הרצון למלוכה

כנ"ל, ענין המלכות הוא שיהי' “ברצון קבלו עליהם", ולא מלכות ‘דיקטטורית'. נכון 
אמנם שהמלוכה באה מלמעלה אך הענין הוא שתהיה קבלה מלמטה – הבקשה שיהי' 
מלך – ובקשו את ה"א, אך אם ידובר על מלכות שלא בערך לא שייך ענין של רוממות 
והתנשאות כי הם אינם יכולים לקל את זה כי זה למעלה מהם, ועל כן דוקא לאחר 
הצמצום שייך ענין זה בעיקר. ובודאי שגם המלכות דאצילות )שלאחר הצמצום( יש 

את הערך שלה אלינו ויש את העליונות והרוממות שלה למעלה בעצמותה.
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מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  “שמצד  שופטים  דש"פ  הד"מ  שיחת  ובסגנון 
הדור" ועכ"ז – “שיהי' השופטייך ויועצייך ונביא הדור".

ומסיים כ"ק אדמו"ר הריי"צ שעכ"ז גם במלכות דא"ס )שלפה"צ( ישנם ב' ענינים: א. 
רצון גלוי למלוכה, וא"כ יש לו שייכות לעולמות. ב. ויש בחינה ומדריגה הב' בהרצון 

דאנא אמלוך – הרצון כמו שהוא בהעלם בעצמותו, שעוד לא בא ברצון גלוי.

וכאן )כשמדובר על לפה"צ( הרבי לא נקט את הלשון ‘ערך ושייכות' כמו שנקט כאשר 
דיבר על מלכות דאצי' )שלאחה"צ( כי אם רק ‘שייכות'. כי ההבדל בין ערך ושייכות 
הוא שבערך יש ענין של השוואה בין אחד לשני. ואילו שייכות זה רק קשר בינהם היינו 
שלאחר הצמצום יש לא רק קשר אלא גם ענין של השוואה ערך. ואילו לפה"צ ישנו רק 
קשר בינהם שהוא רצון שלוי למלוכה שהוא כן שיך לעולמות אך ‘ערך' אין! וכנ"ל שיש 

גם דרגה שלמעלה מזה והוא הרצון הכלול בהעלם לפני שהוא ברצון גלוי.

 דיוק באופן בו מובאת השאלה ב'קיצור'

לומר  יש  ואולי  בקיצור,  שמובאת  כמו  איננה  במאמר  מובאת  שהיא  כפי  השאלה 
וא"כ אי"צ  ידי שבת  -  או מצד הפנימיות שכל ההמשכות מגיעות על  הביאור בזה 
גם שם בתק"ש, או שזה מצד הירושלמי שמבאר שיש זמן שאין צורך בתק"ש – זכרון 

תרועה.

ב
וביאור הענין הוא דהנה ארז"ל )ברכות נ"ה ע"א( מלכותא דארעא כעין מלכותא 
דרקיע והיינו שממלכותא דארעא יש לבאר ולהסביר ענין מלכותא דרקיע. והנה 
במלכותא דארעא אנו רואים שמכתירין את המלך בכתר מלכות וההכתרה באה 
בשמחה גדולה ובביטול עצום אל המלך ביראה גדולה ועצומה ובהדרת הכבוד. 
וטעם הדבר הוא דבכדי שיהי' מלך צריכים לעורר בהמלך הרצון להיות מלך 
וזהו"ע ההכתרה שמעוררים את המלך ברצון שירצה ויחפוץ במלוכה זו והוא ע"י 
הביטול שכולם הן העם והן השרים הקטנים והגדולים כולם כאחד מתבטלים לפניו 
במסירות רצונם ונפשם אליו לגמרי מכל וכל הנה עי"ז מתעורר ברצון לחפוץ 
במלוכה ועם היות שמתעורר ברצון למלוך הנה אין זה עדיין ענין המלוכה בפועל 
ואינו אלא רק הקדמה אל המלוכה בפועל דהנה מלוכה בפועל היא ההשתררות 
שמשתרר עליהם ברצונו דזהו אחרי כן כאשר כבר יושב על כסא מלכותו לעיין 
ולפקח בטובת אנשי מדינתו ובכל עניני המלוכה ומנהיגם כפי רצונו ולא בעת 
ההכתרה אלא שבעת ההכתרה דמפני הביטול של העם והשרים המכתירים אותו 
מתעורר ברצון למלוך הנה התעוררות רצון זה זהו הקדמה שתהי' ההשתררות 
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ומהאי טעמא הנה כבר נקרא מלך גם בעת ההכתרה לפי שנתעורר בעצמו ברצון 
למלוכה והנה התעוררות הרצון למלוכה עם היות שבאה ע"י ההכתרה אמנם זהו 
דוקא כשמתחלה כבר יש החלט בנפשו להיות מלך והוא הנקרא רצון המוחלט 
ורצון זה במחשבה פנימי' ועצמי' ע"י התעוררות עצמו וכמו האדם שמעיין במהותו 
העצמי במחשבה עיונית פנימי' ועצמי' ועולה במחשבתו בעצמו שיהי' קצין ושר 
או מושל ומולך והוחלט הרצון הזה בעצמו ועם היות והרצון המוחלט בעצמו 
הוא בהסכם גמור אבל עם זה הנה ברצון המוחלט אין שום התעוררות והתפעלות 
השייכים לפועל כלל ואינו אלא רק זה מה שהוסכם והוחלט בנפשו להיות מלך 
והשמחה  היראה  הביטול  הוא  הבקשה  וענין  מלך  להיות  יבקשוהו  כאשר  ואז 
בענין ההכתרה הנה אז ירצה ויתעורר ברצון גלוי למלוכה אבל לולא ההחלט 
הקודם לא הי' מתעורר כלל ברצון למלוכה ובמחשבה ורצון המוחלט הקדום הרי 
אינו נקרא עדיין בתואר ושם מלך להיות כי הרצון המוחלט אין זה בהתעוררות 
בגילוי גם בעצמו כ"א בהעלם בעצמו ואין זה שייך עדיין לשום פועל כלל ואינו 
דומה לעת ההכתרה דבשעת ההכתרה הגם שאינו שייך אל הפועל כלל ובכ"ז 
נקרא בשם מלך להיות הרצון למלוכה הוא בגילוי והוי הקדמה לענין ההשתררות 
במלוכה בפועל אבל במחשבה ורצון המוחלט להיות כי אין זה ההתעוררות בגלוי 
גם לעצמו אינו נקרא מלך עדיין כי אינו אלא ע"י שהוחלט בעצמו להיות מלך 
הנה מתעורר אח"כ ברצון גלוי למלוכה כשמבקשים ומכתירים אותו והיינו דכך 
היא המדה בכחות הנפש דכל גילוי כח אף גם היותר קטן ואחרון בכחות הנפש 
השתל'  בדרך  התגלותם  באופן  סדר  בהם  ויש  הנפש  בעצם  שרשו  שרש  הנה 
מהקדום אל המאוחר שהקדום הוא במעלה גבוה יותר מן המאוחר וא"א להיות 
מהות מציאות המאוחר אם לא יקדימנו הקדום ועם היות שהקדום הוא מופלא 
מן המאוחר אבל עם זה אינו מובדל ממנו וכמו שהוא בכח הנפש היותר אחרון 
כמו כח המעשה דיש לו התדמות אף גם למין הבע"ח הנה כן הוא גם בכח הנפש 
היותר נעלה והוא כת הרצון דאופן התגלותם הוא בסדר והדרגה דוקא דתחלה 
היא המח' עצמית והסכם הרצון המוהלט שאין בו שום התעוררות והתפעלות 
בהנוגע אל הפועל כלל ואח"כ הוא התעוררות הרצון הגלוי הבא ע"י התעוררות 
יובן למעלה ברצון דאנא אמלוך שיש בזה ב'  הביטול דהכתרה והדוגמא מזה 
בחי' ומדרי' הא' כמו שבא ברצון גלוי דזהו בחי' התעוררות רצון כבי' להיות 
מלך ועם שזהו למעלה עדיין מהמלוכה בפועל להיות מלך על עם שהת עד"מ 
המלך המפקח בעניני המדינה ומשתרר ברצונו על העם שהדוגמא מזה למע' הוא 
באוא"ב שאחר הצמצום דאז שייך ענין המלוכה בפועל להאציל ולברא, משא"כ 
הרצון הזה הוא בהאוא"ס שלפני הצמצום שהוא כבי' רצון גלוי למלוכה, וברצון 
זה כבר יש השערה בכה על כל מה שיהי' בפועל בכללות ההשתל' מרוכ"ד עד 
סוכ"ד והיינו דכל מה שיהי' אח"כ במלוכה בפועל הרי יש בהרצון הגלוי הזה 
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בעצמותו בהשערה בכח, אמנם הנה יש עוד רצון והוא מה שקדום לרצון הגלוי 
להיות מלך  והוחלט בעצמותו  והיינו מה שהוסכם  רצון המוחלט  והוא הנקרא 
אבל בחי' ומדרי' זו אינה בבחי' התעוררות כלל ולכן אינה בבחי' רצון גלוי גם 
בעצמותו, ובעומק הענין הנה באמת אינו שייך לומר על בחי' זו שם רצון עדיין 
דענין הרצון הוא המשכה וגילוי וכמו כח הרצון בנפש שהוא המשכת הנפש אל 
הדבר שרוצה א"כ ה"ז גילוי הנפש והמשכתה וכן הוא למעלה דשם רצון שייך 
בבחי' רצון גלוי שהוא בבחי' התעוררות ממש ובבחי' גילוי והגם שהוא בעצמותו 
היינו בבחי' אוא"ס שלפני הצמצום דכללותו הוא אור הכלול בעצמותו  עדיין 
בכ"ז הרי בעצמותו גופא הוא בבחי' המשכה וגילוי וזהו רצון אותי' צנור שהוא 

בבחי' המשכה אבל בחי' רצון המוחלט אינו בבחי' המשכה וגילוי עדיין.

קיצור. יבאר דהתגלות הרצון למלוכה בא ע"י ביטול העם והשרים בההכתרה 
והוא בהקדמת הרצון המוחלט בעצמו שאין בו התעוררות לפועל בנהות הנפש 
יש קדום ומאוחר והתגלותן בסדר דהדוגמא מזה בהרצון דאנא אמלוך ברצון 

גלוי ובהשערה בכח והרצון מוחלט בעצמותו.

שיעור שלישי )המשך(

 מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא - הן מצד המעלה והן מצד המטה

הפשט של מארז"ל “מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא" הוא, שמעין המלכות 
שלמעלה כך היא המלכות למטה. אך הרבי הריי"צ מבאר כאן שממלכות הארץ, דרכה 
שושלת  פסקה  שכאשר  המסופר  )וכפי  דרקיע14  מלכותא  את  ולהסביר  להבין  ניתן 
אין  כיון שמעתה כבר  מלוכת הצארים בהפיכה הקומוניסטית הצטער הרד"צ מאוד 

מציאות של מלך, ויהי' קשה להבין את מלכותא דרקיע(.

 ההכתרה - גם בביטול וגם בשמחה

בחסידות תמיד מובא שר"ה זה יום ההכתרה של המלך, ועבודת יום זה הוא לב נשבר 
ונדכה, וכנ"ל “יום תרועה יהי' לכם" - מלשון שבירה. ואילו כאן מביא כ"ק אדמו"ר 

הריי"צ שההכתרה היא מצד השמחה הגדולה שצועקים יחי המלך מתוך שמחה.

כ"ק אד"ש מה"מ דיבר על כך שבתש"ג כ"ק אדמו"ר הריי"צ אומר שההכתרה היא 
מצד השמחה ויחד עם שמחה זו יש את הביטול העצום אל המלך, ביראה גדולה ועצומה 
והדרת הכבוד היינו שזה מתבטא ברצון העם לבטל את עצמם מכל וכל אל המלך - 
ע"ד ענין ההשתחוואה שהראש הלב והרגליים הם בהשוואה אחת. לא מוחין לא מידות 
ורגשות אלא ביטול מוחלט. וזה קיים כשנכנסים אל המלך שאז משתחוים ואפי' מלאך 

14( כלומר, גם המלכות שלמעלה היא כמו המלכות שלמטה, וגם המלכות שלמטה היא כמו המלכות שלמעלה. וראה 
שיחת ש"פ עקב תשכ"ד, ובשיחת יום ב' דר"ה תשכ"ז )ריש ס"ג(. וש"נ.
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משתחוה, ויש גם בזמן ההכתרה שזוהי השתחוואה כללית. ובעבודת האדם זה נעשה 
בר"ה שיש בזה מצד א' ביטול ויראה ומצד שני שמחה גלויה15.

שיעור רביעי

כפי שכבר דובר למלך אין משיכה מצד עצמו להיות מלך הואיל והוא מאוד נעלה 
ועל כן בשבילו זה ירידה והשפלה גדולה לירד ולמצות עליהם כמ"ש משכמו ומעלה 
גבוה מכל העם וכפי הביאור המובא על זה בסה"מ תרנ"ט ששכם הם מידות שמתחת 
למוחין, והמלך כל כך מרומם ומתנשא שהמידות שלו הם נעלים מהמוחין של כל אדם 
)ומוזכר בשיחה של ער"ה תשנ"ב(. ואם כן המלך אינו צריך בזה ואינו רוצה בזה כלל, 

ועל כן צריך לפעול בו את הרצון למלוכה.

הדרך לפעול את הרצון למלוכה אצל המלך, היא על ידי האתערותא דלתתא של 
העם. אך ודאי שיש לפני זה שלבים נוספים. ניתן לתת לזה דוגמא מקבלת הנשיאות של 
כ"ק אד"ש מה"מ, שאף שמיד כשנולד היה ענינו להיות רבי ומלך המשיח, וביחד עם 

זה במשך שנה שלימה חסידים התאמצו שהמלך יסכים לקבל על עצמו את המלוכה.

ועל דרך זה הבעל שם טוב שמאוד לא רצה להתגלות אך הכריחו אותו מלמעלה 
והסיבה לזה כי למלך אמיתי יש לו רוממות והתנשאות עצמית ודוקא על ידי פעולות 
מסוימות נגרם ענין ההכתרה ואז מתגלים המלך כוחות מחודשים אך יש לפני ההכתרה 

יש תהליך ארוך.

וכמסופר על ר' אייזיק מהומיל, שכ"ק אדמו''ר הזקן נתן לו תפוח עץ באומרו ‘'שלא 
תרצה להיות רבי'', עבר זמן ולאחר שאדמו''ר הזקן הסתלק, ר' אייזיק שגר במקום 
רחוק ורצו למנותו להיות רבי, ואמר מאמרי חסידות וכשבא לעלות לעגלה הרגיש 
כיצד הוא מתעלה בדרגות נעלות יותר – מצד ההכתרה, ומיד נזכר במעשה שהיה לו 

עם אדמו"ר הזקן וחזר בו וירד מן העגלה.

בכדי לגלות אצל המלך את המלכות צריך לעורר אצל המלך רצון למלוך, וגם בזמן 
ההכתרה עדיין אינו מלך ממש כי אז זהו זמן התעוררות הרצון אצלו. ורק אחר כך 

נהיה מלך לזולת.

דובר שבמלכות יש ב' ענינים:

א. קבלת על - וזה השער לעליות, שלכן היא הספירה התחתונה בלא שכל ומידות רק 
הכנעה, וכמו שכתוב “בזאת יבוא אהרון אל הקודש" שהכוונה בתיבת “בזאת" בספירת 

המלכות יבוא אל הקודש.

ב. רוממות והתנשאות עצמית, וזו תכונה של מלך שהוא מרומם ומנושא.

15( לשלימות הביאור בחיבור שתי תנועות אלו בהכתרה - ראה שיחת ש"פ תשובה תשכ"ד ובשיחת יום ב' דר"ה תשי"ב, 
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דוגמא לתכונה הב' ניתן לתת מרב שצריך לתפוס פיקוד על קבוצה ויש אחד שכולם 
בטלים אליו ויש אחד כזה שלא יכול להשתלט אפילו על מספר מועט )וכמסופר על 
ר' ניסן נעמנוב שכאשר התחיל את עבודתו בתור משפיע בנעוועל הוא היה אז מבוגר 
מהבחורים בשנתיים בלבד! והוא החזיק אפילו את ר' מענדל ועד כדי כך שממש פחדו 

ממנו(.

אצל מלך יש תכונה לשלוט הנובעת מרוממות עצמית, ותכונה זו פועלת אצל העם 
הכנעה וביטול.

אמנם גם אצל המלך קיימת התבטלות כמו שכתוב בגמ' ברכות שבשונה משאר העם 
הכהן הגדול וכו' המלך הוא היחיד  שנשאר במשך כל תפילת שמונה עשרה בהכנעה 
וביטול לקב"ה, כי הוא הדוגמא עבורנו להתבטלות לקב"ה. וזהו ב' הענינים שבמלכות.

אצל הקב"ה אין צורך לעורר את ההתנשאות העצמית כמו במלך, כיון שעליו נאמר 
“המלך המרומם לבדו מאז", אלא שאנו צריכים לעורר את ההשפלה אצלו, שיואיל 

לרדת אלינו ולמלוך עלינו.

בסעיף ב' הרבי הריי"צ עדיין קורא לרצון של המלך למלוך רצון המוחלט, שהכוונה 
בזה היא שהוא יחליט מצד עצמו שקיימים בו התכונות של מלך, ועל ידי זה כשיבקשוהו 

להיות מלך הוא ימלוך.

אך בהמשך המאמרים נראה שרצון מוחלט זה דרגא נעלית יותר ממה שלמדנו עד 
עתה, אלא שכאן הוא עדיין קורא לזה רצון מוחלט.

 “יבקשוהו להיות מלך" – הכונה בזה

מה שכתוב “יבקשוהו" הכוונה היא ההכתרה בפועל ולא רק הבקשות שלפני זה על 
ההכתרה. כיון שכל עוד אין הכתרה הרי אין אצל המלך רצון גלוי ויש רק רצון נעלם/

מוחלט, הרצון הגלוי מתגלה דוקא בשעת ההכתרה גופא.

שיעור חמישי 

ואז ישנה הקדמה להשתררות של  למדנו שצריכה להיות הבקשה מהמלך למלוך 
המלך, אז נדרש שיהיה אצלו החלטה עצמית למלוך ואז כשיכתירו אותו יתעורר ברצון 

גלוי.

מובא בתניא שישנה נקודה והיא מתפשטת בגוף ונותנת חיות לכל האיברים. ומבואר 
זה  אין  יש עשר כוחות, אבל  והיינו, שלנפש  הזו אינה עצמיות הנפש,  שם, שהחיות 
לאדם  גדול  אדם  בין  שינויים  ישנם  האדם  שבשכל  מכך  זאת  ומוכיח  עצמה.  הנפש 
קטן וכן פעמים שמתעוות שכל האדם וכיו"ב, ואי אפשר לומר שכשיש פחות שכל אז 
יש פחות נפש כיון שעצמיות הנפש היא למעלה מהשכל עצמו ואינה משתנית, והיא 
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מופשטת ומושללת מכל תואר וגדר. ממנה נמצא הכל, אבל היא עצמה איננה שורש. כי 
שורש זה כמו באילן שיש שייכות בין השורש לגזע ולענפים כי השורש הזה הוא שורש 
של עץ זה דוקא ולא של עץ אחר, ואילו הנפש איננה כמו שורש היא פשוטה וממנה 

באים כוחות אחרים ושונים לגמרי.

ועל דרך זה להבדיל אלף אלפי הבדלות “מאמיתת המצאו נמצאו כל הנמצאים" אבל 
אי אפשר לומר עליו שהוא שורש כיון שאינו בערך ואינו בשייכות הגבלת העולם. ועל 
זה נאמר “אנת הוא חד ולא בחושבן אנת הוא חכים ולא בחכמה ידיעה" כי אין זה באותו 

ערך כי הוא פשוט ולא ניתן להגדירו.

וכמו כן גם עצם הנפש למרות זאת יש כבר סדר מסודר בהתגלותו בהמשך הבא 
של שבועות תש"ג הרבי מונה בכוחות הנעלמים ד' דרגות היינו שישנו כבר סדר בזה 
כח המשכיל ההיולי ולאחר מכן בא כח גלוי יותר ואז הוא מאיר באדם וזה מה שהרבי 

הריי"צ כותב שכל כוח שורש שרשו בעצם הנפש.

מדובר  שסוכ"ס  אף  על  והדרגה  סדר  ידי  על  דוקא  הוא  מהנפש  הצמצום  ובעצם 
בדרגות מאוד נעלות, ויובן על פי מ"ש לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא שזה כנגד 
לא מעבר לים ולא בשמים. והיינו שמצד אחד יש לזה איזשהו קשר אבל מצד שני זה 
מעבר לים היינו מעבר לים החכמה )כך זה נלמד ע"פ חסידות( והנקודה בזה היא שזה 

לא מובדל לגמרי אבל זה מאוד נעלה.

וכמו"כ בנדו"ד ישנם בגילוי הנפש חמש דרגות כלליות – רצון, שכל, מידות, מחשבה 
ודיבור. מעשה אינו נספר כיון שנחשב ומשתווה לבהמה כגון כתיבה וציור שאמנם יש 
בהם שכל אך עיקר ענינם הוא המעשה כמו בהמה אף שבועטת עם מכוון אבל הוא 
אינו מאיר בזה. ומ"ש שחכמה זה ראשית הכוחות? מ"מ למעלה מזה יש את הרצון ובזה 
גופא יש )א( רצון מוחלט היינו החלטה בנפש להיות מלך, )ב( התעוררות הרצון הזה 
באופן גלוי ונעשה על ידי ההכתרה. והם כנגד ב' הענינים שיש ברצון ד"אנא אמלוך".

ואם כן המלוכה בפועל היא לאחר הצמצום - מה שעלה ברצונו להאציל ולברוא 
העולמות ולפני זה ישנה ההשערה בכח על כל מה שיהיה בפועל שזה הרצון הגלוי 
למלוכה )א"ק הוא כבר נברא ומציאות כביכול ואין זה ההשערה בכח של הרצון הגלוי 
המדובר כאן( וקודם לכן זה הרצון המוחלט, ובחינה זו היא מה שהוא החליט להיות 

מלך ולא על ידי התעוררות )כי אם על ידי שעיין בעצמו כביכול( שלכן אין זה גלוי.

ובאמת אי אפשר לקרוא לזה רצון, כיון שרצון ענינו הוא המשכה וגילוי )רצון אותיות 
צ)י(נור(, כמרוצת הנפש הרוצה בדבר וחושקת בו16 שכל הנפש נמשכת ולכן הרצון 
שולט על כל הכוחות ואפילו על השכל, כך שאפילו כשאין חשק ללימוד וליגיעה הנה 

16( ראה סה"מ תרנ"ו, ע' שעא. דרוש לחג השבועות – ‘ועשית'.
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כאשר יש רצון פתאומי ללימוד אזי אפילו כאשר השכל הוא בעייתי עם כל זה הרצון 
גובר עליו. ועל דרך הסיפור עם רבי עקיבא  שראה כיצד המים שוחקים את האבן, 
וראיה זו עוררה אצלו את הרצון ולבסוף רבי עקיבא הגיע לאן שהגיע, כיון שהכל תלוי 

ברצון.

ויש רצון שנוגע בעצם הנפש, ולכן אם הרצון של אדם להתענג על ידי שיצום, ישנו 
דין בשולחן ערוך בנוגע לתענית חלום17 שמותר לו לצום בשבת כי בזה הוא מתענג.

ואם כן לכאורה קודם ההכתרה בדרגת הרצון המוחלט לכאורה אינו יכול להיקרא 
בתואר וגדר רצון כי הרי אין כאן רצון - המשכה וגילוי כלל? אלא שכאשר מדברים 
לפני הצמצום שזה נחשב אור הכלול בעצמותו וממילא לכאורה גם הרצון הגלוי לא 
יכול להיקרא בשם רצון שהרי זה קודם הצמצום והכל כלול בעצמותו ואם כן איך זה 

נקרא רצון?

היינו כלפי לפני  זה מבאר שנחשב לרצון רק לגבי אור הכלול בעצמותו  הנה על 
הצמצום שאז זה כן המשכה וזה כן צינור והמשכה.

להבנת הדברים ניתן לתת דוגמא מכך שיש שמש ויש אור הכלול בשמש ויש אור 
שמחוץ לשמש. ומובא בחסידות, שאף על פי שיש הבדל בין אור הכלול בשמש לבין 
זה שהרצון המוחלט  ולכן, מצד  אור המתפשט מן השמש אך כולם נכללים בשמש. 
כלול בעצמותו לכן אי אפשר לקרותו רצון, משא"כ רצון גלוי שהוא כביכול כהאור 

שמחוץ לשמש על כן ניתן לקרותו רצון הואיל וכן יש המשכה וגילוי.

)אם כן זה שרצון המוחלט נקרא רצון זה רק בשם המושאל, ובהמשך כ"ק אדמו"ר 
הריי"צ מכנה את הרצון המוחלט רצון קדום ואת הדרגא שלמעלה גם מזה מכנה רצון 

מוחלט(.

יש להדגיש שאין הכוונה ברצון המוחלט שהוחלט אצלו שבאם ירצה לנצל תכונה זו 
שבנפשו הרי זה ראוי להיות באופן זה אך לאו דוקא שכעת הוא רוצה בזה.

דא"כ יוצא שרצון המוחלט אינו קשור לאדם עצמו ממש ואין לו שייכות כלל עם 
ובמאמר  מאחר  כן  לומר  ואין  ממנו  חיצוני  הינו  שכרגע  בדבר  ורק שהתבונן  האדם 
בסוכות תשבו עת"ר )סה"מ ע' כ"ח( מבואר גם כן ענין זה, ולאחרי שמבאר החילוק 
החקיקה  ואותיות  הכתיבה  מאותיות  משל  מביא  תתאה  וטהירו  עילאה  טהירו  שבין 
ומשווה את אותיות החקיקה לרצון הנעלם -מוחלט ואם כן מובן שזה רצון הרבה יותר 
עצמי השייך וחקוק בנפש, משא"כ רצון גלוי. וזהו מה שמבאר כאן שרצון המוחלט 
היינו מה שמצא בעצמו בעצמו מידה הראויה למלוך היינו גילה אצל עצמו עוד ללא 

זולת את מעלתו העצמית וראה עוד בכ"ז בארוכה קובץ דרך תמים ג' ע' 34.

17( סימן רפ"ח סעיף ג'.
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ג
והנה עם היות דכללות הרצון דאנא אמלוך הוא בבחי' מל' דא"ס כמו שהן לפני 
הצמצום דכללות האור שלפני הצמצום הוא אור הכלול בעצמותו בכל זה הרי 
ב' הבחי' והמדרי' שברצון דאנא אמלוך חלוקות זו מזו בתכלית בעצם מהותן 
והרצון הא' הוא רצון גלוי למלוכה בעצמותו והרצון הב' שהוא הרצון הקדום 
הוא בהעלם גם בעצמותו ואין זה מה שהם חלוקים בענין ההעלם והגילוי דרצון 
הקדום הוא נעלם ורצון המאוחר הוא גילוי אלא שהם חלוקים בזה דרצון הא' 
הוא מה שנתעורר ע"י הזולת דזהו"ע הרצון הבא ע"י ביטול ההכתרה והדוגמא 
עליהם  שמקבלים  נש"י  ע"י  היינו  הזולת  ע"י  כבי'  שנתעורר  מה  למעלה  מזה 
מלכותו ברצון ומוסרים נפשם ורצונם אליו ית' בבחי' ביטול רצון לגמרי מכל 
בישרון  ויהי  וכמ"ש  מלך  להיות  גלוי  רצון  בבחי'  כבי'  מתעורר  עי"ז  הנה  וכל 
מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל שע"י שכללות נש"י מקבלים עליהם 
עול מלכותו ית' ברצון באמירת מלכיות ואומרים מלוך על העולם כולו בכבודך 
כו' והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך ואמירתם הוא בהתעוררות 
גדולה מקרב ולב עמוק בתחנונים רבים הנה עי"ז מעוררים כבי' הרצון למלוכה 
וכן בתחלת הבריאה הרי בא ע"י התעוררות וכמאמר במי נמלך בנשמותיהן של 
צדיקים וכמבו' בע"ח שהו"ע העלאת מ"ן מיני' ובי' והיינו שעלה לפניו ית' התענוג 
שיתענג כבי' בעבודת הצדיקים במס"נ שלהם ובקיום התומ"צ שלהם שהם שני 
הרצון  מסירת  שהוא  דמס"נ  העבודה  והב'  התומ"צ  קיום  הא'  בעבודה  ענינים 
לאלקות בא צדיקים איו דער כללות הכח פון וועלן איז איבערגעגעבען נאר אין 
ענינים פון אלקות ושארי הענינים אפי' המוכרחים ביותר הם בלי רצון כי הרצון 
ועי"ז נתעורר בבחי' רצון גלוי למלוכה והרצון  משועבד אצלם לעניני אלקות 
הב' הנה לא זו בלבד שאינו מתעורר ע"י הזולת אלא שאינו בבחי' התעוררות 
והוחלט  שהוסכם  ענינים  כמה  שיש  בנפש  רואים  שאנו  וכמו  וגילוי  בהמשכה 
בנפשו ובכ"ז הרי אין לו רצון לזה עדיין להיות רוצה ממש אלא שהוחלט שראוי 
להיות כך וראוי לרצות אבל אינו רוצה עדיין ובמשך זמן יבא איזה התעוררות 
רצון והדוגמא מזה יובן למעלה כבי' נקרא שעלה להיות מלך והוא מה שנתעורר 
מציע כבי' במח' ורצון זה והוא עדיין בהעלם בעצמותו והנה סבת התעוררות 
מח' זו הוא מפני שרש המל' שבעצמות א"ס ממש להיות דשרש המל' הוא למע' 
נסוכה דשרשה בקדמות הא"ס ממש  וכמאמר מראש מקדם  משרש כל הספי' 
פנימי'  דוקא שהוא  היא מרדל"א  המל'  הרי שרש  לאחר הצמצום  וכמו שהוא 
הכתר ממש בחי' תחתונה שבמאציל והיינו א"ס המאציל שנעתק בכתר דאצי' 
וכן בשרשה הראשון היא מושרשת בבחי' העצמות ממש שלמע' מבחי' האור 
שנק' אוא"ס ומשו"ז נתעורר כבי' בבחי' מח' ורצון זה והוסכם והוחלט כך מפני 
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החלטת העצמות ממש דהנה יש רצון מוחלט שלמעלה מבחי' מח' ורצון המוחלט 
הנ"ל שהרצון הזה אינו שנתעורר וחשב בזה והוחלט אצלו כך וכך כ"א הוא רצון 
מוחלט בעצם מצד העצם והמשל בזה מאדם שחשב והחליט בעצמו ומתעורר 
ברצון שיהי' לו בית הנה באמת הרי גם קודם שחשב והחליט שיהי' לו התעוררות 
הרצון בבית הי' לו רצון לבית אלא שהי' נעלם כ"כ עד שגם הוא בעצמו לא 
מוסכם  והוא  לבית  רצון  בעצם  לו  יש  שיהי'  מי  יהי'  אדם  דכל  כלל  מזה  ידע 
הנפש  הוא מצד  הזה  כי ההחלט  להיות  בנפשו בהנחה מוחלטת מאד  ומוחלט 
עצמה וטעם הדבר הוא לפי דכל אדם שאין לו קרקע אינו אדם לכן יש בנפש 
החלט זה שיהי' לו קרקע ובית שזה נוגע לכללות מציאות האדם שלו ונמצא 
החלט זה אינו כלל שחשב בזה והוחלט כך אלא שהוא מוחלט בעצם מצד עצם 
כמו בהתחדשות  הוא  בית  לו  להיות  ורצון  ואח"כ כשמתעורר במחשבה  נפשו 
אצלו לפי שבאמת הרי רצון המוחלט שבנפש הנה גם הוא בעצמו אינו יודע כלל 
מזה ואינו אלא שהתעוררות המח' שהוא הרצון המוחלט נמצא מרצון המוחלט 
שבנפש אבל הנה זה שנמצא הוא כהוי' חדשה והדוגמא מזה יובן למע' בבחי' 
היינו שהוא  רצון המוחלט בעצמותו  בחי'  זה  הרצון דאנא אמלוך שיש ברצון 
מוחלט בעצם מצד העצמות דא"ס והרצון המוהלם הזה הוא בבחי' עצם האור 
דידוע שיש בהאור ג' מדרי' עצם האור והגילוי של האור ובגילוי זה ב' מדרי' הא' 
הגילוי לעצמו והב' הגילוי לעצמו בשביל הזולת השייך אל הזולת, דב' בחי' גילוי 
הם בחי' מח' ודבור באוא"ס שלפני הצמצום דמח' הוא גילוי לעצמו ועצם האור 
הוא שאינו בבחי' גילוי לעצמו ג"כ כבי' והיינו עצם האור הרי אינו בבהי' המשכה 
זו הוא בחי' הרצון המוחלט למלוכה ומוחלט מצד העצמות  כלל וכלל ובבהי' 
היינו מצד עצמות המאור ממש ולהיות כי ספי' המל' מושרשת בהעצמות ממש 
לכן הנה הרצון למלוכה הוא מוחלט בעצם מצד העצמות אבל הוא בבחי' העלם 
לגמרי בעצמותו שאינו בבחי' התעוררות כלל וכלל גם לעצמותו ומה שנתעורר 
כבי' בבחי' מחשבה ורצון להיות מלך הוא מחמת בחי' הרצון המוחלט בעצמותו 
ואין זה שהוא מקור להמח' ורצון אלא שהמחשבה ורצון נמצא ממנו ומציאותו 

הוא כהוי' חדשה.

קיצור. הרצון גלוי דאנא אמלוך בא ע"י התעוררות התענוג מהמס"נ דעבודת 
הצדיקים והעבודה בתמימות דכל ישראל בקיום התומ"צ, והרצון הקדום היא 
להיות  כ"א  התומ"צ  קיום  העבודה  בסבת  מתעוררת  ואינה  מוחלטת  מחשבה 
ספי' מושרשת בא"ס ב"ה מעוררת את הרצון המוחלט בעצם האור מצד עצמות 

המאור, והמחשבה ורצון הקודם בא בדרך הוי' חדשה.
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שיעור שישי

 הטעם שנקט הפסוקים בדוקא

ניתן להבחין שכ"ק אדמו"ר הריי"צ לא אומר שמחמת השופר נעשית קבלת המלכות, 
אלא שעל ידי אמירת “מלוך על העולם כולו בכבודך" מעוררים את הרצון למלוכה. 
וההסברה בזה היא, שגם ביום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת אין תקיעת שופר 

ועם כל זה עדיין קיים ענין המלכות על ידי אמירת הפסוקים.

 בירור המעלה שבמס"נ של צדיקים

במאמר מובא המושג העלאת מ"נ מיניה וביה, וההסברה בזה היא, שכדי שתהיה 
המשכה מלמעלה צריך שיהיה רצון ואתערותא דלתתא ועל ידי זה תהיה ההמשכה 
מלמעלה, אך בבריאת העולם לא היה עדיין מטה ולכן היה זה באופן של מיניה וביה 
)התענוג מעבודתם  שהוא החליט בעצמו שמצד ה"נמלך בנשמותיהם של צדיקים", 
הכוללת )א( מסירות נפש ו)ב( קיום התורה ומצות( על ידי זה נתעורר ברצון למלוכה 

)רצון גלוי(.

ויש להעיר בנקודה הנ"ל – שהקב"ה נמלך בנשמותיהם של צדיקים שעבודתם נעשית 
כמה  יוסף  לבית  הבטיח  מובא שהמלאך  מישרים'  ‘מגיד  בספר  נפש:  מסירות  מתוך 
ענינים, וביניהם - להישרף על קידוש ה'. ולכאורה - מקשה כ"ק אד"ש מה"מ18 – למה 
הבית יוסף אמר שקיבל עונש ולא נהנה מזה שבזכותו נכתב השולחן ערוך?! והיינו 
את  ויכתוב  תורה  ללמוד  להמשיך  מאשר  נפש  המסירות  בשבילו  נעלה  יותר  שהיה 

השולחן ערוך.

וכפי שכותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שצריך ‘לחפש' מסירות נפש של אברהם אבינו 
ולא של ר' עקיבא, כי חסידות אומרת שאין צורך למות על קידוש ה' אלא למסור נפשו 
באחד - לבטל את היש, ה'אני', )ולא לדמיין את מדורת האינקוויזיציה וכיו"ב, אלא( 
‘לבטל את מה שעלה ברצונו', וזה מה שהכריע אצל הקב"ה לברוא את העולם: )א( 
קיום התורה ומצות ו)ב( מסירות נפש לאלקות עד שהדברים הכי מוכרחים הם ללא 

רצון כלל.

שיעור שביעי

ומקדם  - מראש  יתבארו מושגים שנזכרו במאמר: העלם בעצמותו, מלכות  לקמן 
נסוכה, השתלשלות הכתרים זמ"ז, אבא יסד ברתא – הקשר בין המלכות לחכמה, מלכות 
נאצלה בסוד נקודה, האם כתר הינו חלק מהספירות, הקשר והתלות דג' הרצונות זב"ז.

18( וראה שיחת ש"פ עקב תשי"ג. ובלקו"ש חכ"א ע' 176 הע 35.
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 העלם בעצמותו

ישנם ענינים שהם רצון אך אינם קשורים לעשיה שלהם. והיינו, שיכול להיות שאדם 
יסביר מה צריך ללמוד, או שמוכרחים ליסוע לרבי - אף על פי שהוא לא עשה זאת 
בפועל. ואם כן זה נקרא ראוי לרצות, אבל אין זה הרצון עצמו. הואיל והרצון גורם 
ופועל את הדבר – ‘ולכן אינו נקרא בשם רצון כי אם בשם מחשבה שעלה במחשבתו' 
וזה נקרא ‘העלם בעצמותו' וודאי שאם אדם התבונן שראוי לו להיות מלך זה הרי גילוי 
אבל זה נקרא בהעלם מצד זה שהרצון גורם ופועל את הדבר כמו צינור )וכנ"ל( ועל 
כן מצד זה הוא נקרא ‘העלם בעצמותו'. ולמעלה מזה ישנו את הרצון המוחלט שאצל 
בני אדם הוא כבר לא מוכר ומורגש כלל )אך בנמשל אי אפשר לומר כן כלל! כפשוט(.

 מלכות – מראש ומקדם נסוכה, אבא יסד ברתא, השתלשלות הכתרים זה מזה

על ספירת המלכות נאמר “מראש מקדם נסוכה", כיון שספירת המלכות האינה רק 
‘ראש' אלא גם קדמה לכל הואיל וכתר עליון איהו כתר מלכות, בשונה מספירת החכמה 

שהיא רק באופן של יש מאין מהכתר.

ישנם כמה מיני שכלים: א שכל המתלבש באברים. ב( שכל רוחני יותר כדוגמת נגינה. 
ג( שכל של חכמת התכונה שזה שכל עצמו. ד( שכל של תורה שהוא עצמיות השכל.

הרצון לעומת זאת אינו נמדד לפי הכלים וכיוצא בזה אף שודאי שיש פעמים שהרצון 
הוא בהתגברות ויש פעמים שאינו בהתגברות, מכל מקום הרצון זה הטיית הנפש ולכן 
יש בו תוקף עצום וכך היא השתלשלות הכתרים זה מזה שהכתר של אריך ועתיק נעלה 
ולמעלה ממנו כתר דא"ק )היינו שהרצון או האי רצון הוא בחוזק יותר( אך יש בינהם 
מכנה משותף ובפרטיות יותר כתר זה מלכות בעצם, ומלכות אין זה מציאות עצמאית 
לכן הוא נקרא דיבור כי אין זה עוד מציאות אלא מקבל מהמחשבה והשכל ולכן תינוק 
שאין לו שכל אינו יכול לדבר ואף על פי שהוא מבין המדובר שלכן כאשר ידברו לידו 

דברים טובים אזי ישמח.

כדי שתהי' מלכות, צ"ל לפנ"כ חכמה. וכדי שיהי' דיבור, צריך שיהי' לפנ"ז שכל. 
בין  ויש קשר עצמי  בינה(.  היתה  היא  )דאל"כ  הכי קטנה  הוא הבת  והפירוש ברתא 
האבא לבת אע"פ שהיא הכי קטנה אי"ז משנה כי כל השאר זה כמו כל האיברים שבהם 
מלובשים כוחות - והם מציאות, משא"כ הבת הקטנה שלית לה מגרמה כלום ויש לה 
קשר הכי גדול לאבא. וזה הפירוש מראש ומקדם נסוכה' “מראש" – חכמה, ו"מקדם" – 
כתר, “נסוכה" - המלכות. )וזהו גם הענין שתורה שבעל פה נקראת הבת הקטנה שהיא 

הכי קשורה לתורה שבכתב(.

יש  היינו,  כלל.  מזו  זו  שונות  אינם  שהם  אלא  ספירות  עשר  ג"כ  בה  יש  המלכות 
חסד שבגבורה וגבורה שבחסד והם הפכיים זמ"ז לגמרי, אבל במלכות לא רק שאינם 
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מנוגדים זל"ז אלא אדרבה - נגרמים זמ"ז, כיון שענינה של ספירת המלכות היא ביטול. 
וזה מצד השתלשלות הכתרים זמ"ז שלכן יש במלכות את כוח הא"ס שאין בכל ספירה 
ולכן המלכות היא גם נק' ‘מראש' אבל בעצם הרי היא ‘מקדם נסוכה' - סוף מעשה 
מלכות אבל במחשבה תחילה וכיון שיש את השתלשלות הכתרים זמ"ז אז הכל תלוי 

אחד בשני עד א"ס19.

 מלכות נאצלה בסוד נקודה

וכמו שחווה  כנקודה אחת.  כביכול  היו אצלו  כשהקב"ה האציל את הספירות הם 
היתה אצל אדם הראשון, וע"י ש'ויבן אלוקים את הצלע' מנקודה אחת נהייתה חוה. 
כמו"כ היא ספירת המלכות שאחרי שנאצלה הנקודה צריך להיות בנין המלכות היינו 
יוהכ"פ  ועד  מר"ה  זה  בכללות  אבל  בשמע"צ,  מסתיים  שזה  לספירות  אותה  לבנות 

שבונים את המלכות לעשותה קומה שלימה ועי"ז כל ההשפעות יגיעו.

 האם כתר הינו חלק מהספירות

מידות  בינה  חכמה  הוי'  דשם  האותיות  ד'  כנגד  קבוצות  ד'  ישנם  עצמן  בספירות 
ומלכות, ומובא שבאצי' מאיר יו"ד – אבא עילאה מקננא באצי', בבריאה מאיר בינה – 
בינה עילאה מקננא בבריאה, ואילו הז"א שורשו נעלה יותר מבינה וחכמה וכן מלכות 
שבשורשו נעלה עוד יותר עד עצמות אוא"ס )כמובא במאמר השני בסה"מ תרנ"ט( 

והעבודה לעורר את המלכות מגיעה עד הא"ס ממש!

כיון שבפתח  שאינו,  או  מהספירות  חלק  הוא  הכתר  אם  ברור  לא  הקבלה  לחכמי 
אליהו משמע באופן א', ובספר יצירה משמע כאופן ב'. האריז"ל ביאר בזה שיש אופן 
אחד בו יש שייכות בין הכתר לספירות – אריך, ויש אופן אחר בו אינו בערך ושייכות 
לספירות – עתיק, ו'רישא דלא אתיידע' הוא בעתיק )כיון שאינו שייך לספירות ושם 
הוא שורש המלכות – בחינה התחתונה שבמאצילו בשורשה היא כלולה בעצמות ממש

 הקשר והתלות דג' הרצונות זב"ז

יש את הרצון הקדום שהוא בהעלם בעצמותו והוא הגורם שיהיה רצון גלוי ויש לו 
סיבה שזה התעוררות מעצמות ממש, וזה בשלבים התלויים זב"ז, וגם בנפש זה כך: רצון 
המלך בעת ההכתרה הוא רצון גלוי שנגרם מהרצון הקדום שהמלך התבונן במהותו 
ועצמותו והחליט שראוי לו להיות מלך ורצון זה האחרון נגרם מהרצון המוחלט בעצם 

הנפש ממש ולזה האדם בלתי מודע כלל כי זה רצון פנימי שמצד עצם הנפש.

והדוגמא לזה היא מרצון לבית - ש"כל אדם שאין לו בית )וכפי הגירסא בזה קרקע( 
אינו אדם" ואדם לא מודע לזה כלל וכלל כי זה משורש נפשו והסיבה לכך היא מפני 

19( לשלימות הדברים: בנוגע לעצם הענין ראה בלקו"ת פ' קורח – השתלשלות הכתרים זה מזה, וד"ה יחיינו מיומיים. 
ובנוגע לענינינו – במלכות ישנם ג"כ עשר ספירות, אלא שאינם מנוגדים זה לזה, אלא משלימים אחד את השני, וכבפנים.
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שיהודי מושרש בעצמות שיש כזה רצון שטמון בו, כי הקב"ה רוצה ונתאווה לבית – 
דירה בתחתונים, וממילא כן נשתלשל ביהודי, ומזה מובן שזה דוקא אצל יהודים וכפי 
שאפשר לראות שאצל אוה"ע זה פחות נוגע ואצל יהודים יותר )וכמובא בכ"מ בתורת 

כ"ק אד"ש מה"מ במאמרים ועוד(.

]דוגמא מוחשית לזה ניתן להביא וכמו מבחור צעיר, שבאם יישאל האם הוא רוצה 
להקים בית בישראל הוא יענה שלא, אך כאשר יגדל – ירצה. והסיבה לכך היא שהקב"ה 
ברא אדם עם רצון שיהיה לו המשכיות, רק שבהיותו צעיר רצן זה נמצא בהעלם בנפשו 

ואינו מורגש אצלו[.     

ומלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע, רק שאצלו א"א לומר שאינו מודע לרצון 
המוחלט ח"ו )וכנ"ל(.

שיעור שמיני

 עם היות רצון למלוכה ה"ז כדבר חדש

כשמדברים על דבר שרוצים לעשות זה הרי בדרך עילה ועלול, התבוננות, ולפני זה 
מחשבה, ולפני זה שמיעה, ולפני זה מידות ומוחין וכו' וכו' שתלויים זב"ז.

זאת  עם  )יחד  והמוחלט  הקדום  שהרצון  כיון  כן  אינה  וההתנשאות  המלוכה  אבל 
שמגיעים אחד אחרי השני - כנ"ל( מ"מ הרי הם באים באופן של התחדשות ממש, לפי 
שבאמת הוא דבר שהוא עצמו אינו מודע לרצונו המוחלט, על כן ה"ז כאילו חדש ולא 

כעלול מהרצון שקדם לו.

ובעצם ישנו הבדל בין התחדשות להוי' חדשה, הוי' חדשה היא הרי תוצרת חדשה 
ואילו התחדשות זה חידוש לתוצרת, וכעת במאמר הוא עדיין קורא גם לרצון המוחלט 

התחדשות אך בהמשך הוא כבר עושה את ההבחנה הזו.

ההפרש בין גילוי לעצמו וגילוי לזולת יובן ע"פ דוגמא מהתנאים שאמרו משניות 
שזה בעצם גילוי העצם שלהם לזולת, היינו כל ילד שקורא משניות יבין, אך כשאתה 
רואה את כל הפלפולים בגמרא ראשונים ועד אלינו, אתה מבין שטמון בזה עומק רב 
ועצום, משא"כ לפני שכתבו את המשניות שאז היה זה באופן של גילוי לעצמו ולמעלה 

מזה עצם האור שהוא אינו בגילוי גם לעצמו כי הוא אינו בבחינת המשכה.

בהתחלה הוא קורא לזה עצם האור, ואח"כ קורא לזה עצמות המאור ממש, ואולי 
יש לומר שכאשר ביחד עם הדרגות שמתחת לזה אזי נק' עצם האור, וכאשר הוא בפ"ע 
אזי נק' עצמות המאור ממש20. ויש לציין שבחסידות בד"כ לא כ"כ מתייחסים לעצמות 

המאור ממש אלא בעיקר לעצמות האור ולכן אין כ"כ ביאור בדברים האלו.

20( בהמשך תרס"ו מביא זאת גם בד"ה זאת חוקת התורה, ובמלוקט ח"ב ד"ה ‘החודש'.
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 החילוק בין 'נמצא' ל'נמשך'

כמו  הוא  ‘נמשך'  מדבר:  שנמשך  דבר  לבין  מדבר,  שנמצא  דבר  בין  חילוק  יש 
בהשתלשלות שיש ערך בין הדברים ולכן הוא המשך ותוצאה של הדבר הקודם, משא"כ 
נמצא הפירוש הוא שאין ערך ושייכות בינהם כי יש ביניהם צמצומים רבים, וזהו מ"ש 
“כי עמך מקור חיים" ולא “אתה מקור חיים" כי אאפ"ל כן! אבל כן ניתן לקרוא לזה 

‘נמצא ממנו' כיון שאין הכוונה שהוא המקור לזה אלא רק שזה הגיע ממנו.

 הוספה ב'קיצור' על הביאור במאמר

בקיצור מופיע בזה הלשון “והעבודה בתמימות דכל ישראל" וזה משהו חדש בעוד 
שבמאמר זה לא הופיע, ואולי יש לומר שהואיל והמאמר שזה מבוסס עליו לא מוזכר 
עבודה בתמימות ע"כ בגוף המאמר לא ציין זאת ואילו בקיצור הוא מוסיף את העבודה 

בתמימות שזה שייך לא רק אצל צדיקים אלא לכולם.

עבודה בכח עצמו
 הת' שלום שי' טל
משפיע בישיבה

א
בהמשך תרס"ו21 מבאר כ"ק אדמו"ר הרש"ב את המקור והסיבה להתעוררות הנשמה 

ברצוא ושוב, היינו לחפוץ להכלל למעלה, או להיפך, לחפוץ לעבוד בתומ"צ למטה.

ומסביר שם שאין לומר שזהו מפני שטבעה הוא לשוב למקורה ושורשה, שהרי אין 
זה מסביר את חפצה לשוב לעבוד בתומ"צ למטה. וכן, טבע זה – להכלל בשורשה - 
קיים בה רק כאשר מקורה נמצא בגלוי אצלה, אך לאחר ירידתה לעוה"ז באם אינה 

מרגישה את מקורה, ומילא אין בה רצון להכלל בו.

טבע  למעלה, משא"כ  לעלות  האורות  וכלים, שטבע  מאורות  כך משל  על  ומביא 
הכלים לרדת למטה. וזאת מפני שצל האורות נרגש מקורם בגלוי ועל כן רוצים להכלל 

בו, משא"כ בכלים.

21( ד"ה ויגש אליו יהודה, ע' קיט ואילך.
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התעוררות  היא  לרצו"ש,  הנשמה  התעוררות  שסיבת  אדנ"ע  כ"ק  אומר  כן  ועל 
עצמו  שבכוח  עבודה  הוא  העיקר  שלכאו'  שאלה22,  מתעוררת  כך  על  אך  מלמעלה. 
ובבחירתו ורצונו, אך אם העבודה נפעלת ע"י התעוררות מלמעלה זה לא בבחירתו 

ורצונו ואין זה נקרא עבודה.

ובביאור שאלה זו מסביר שם בארוכה שההתעוררות מלמעלה היא רק הכנה לעבודה, 
אך לאחרי שחולפת צריך האדם לעבוד בעצמו, ולהתייגע בכל המונע ומעכב על מנת 

שאכן יפעל עבודתו ופעולתו.

ומוסיף שאף שלולא ההתעוררות מלמעלה לא היה יכול לעבוד ולהתייגע מלמטה, 
בבירור  בפועל  לעבודה  שייכת  ואינה  מקיף,  בבחינת  היא  זו  התעוררות  מקום  מכל 
המידות,  וכן פועלת רק ביטול כללי אצל האדם וגם זה רק לפי שעה, ולכן על אף 
ההתעוררות נקראת עבודתו בכח עצמו. ומאריך שם במאמר בביאור העבודה בעולם 

על אף הקשיים מהנפה"ב וכו'.

ב
האדם  ההתעוררות  לאחר  העבודה  שאת  אף  שהרי  ביאור,  דרוש  עדיין  ולכאורה 
עושה, ללא סיוע מלמעלה, אך הרי לולא ההתעוררות מלמעלה לא הי' מתעורר לעבוד 
‘בכוח  נייחס את עבודתו אליו עד שתקרא  עבודתו כלל, ושוב אין מובן, מדוע א"כ 

עצמו'?

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מקשה  ה'תשכ"ו23  לדודי  אני  בד"ה  הדברים:  לחידוד 
שליט"א שאלה דומה בנוגע לגילוי י"ג מידות הרחמים המתגלה בחודש אלול, שאם 
גילוי זה אינו רק נתינת כח אלא גם מעורר את האדם, אם כן כיצד נוכל לייחס את 
עבודת חודש אלול ל"אני לדודי" - עבודת המטה, והרי זה נפעל על ידי התעוררות 

מלמעלה?

והנה, במאמר שם נכנס לבאר בעומק איך שמצד עצם הנשמה של היהודי ההתעוררות 
מלמעלה היא היא רצונו ומציאותו, ולכן על אף שזהו גילוי עליון, ניתן לשייך זאת 

לעבודת המטה - אני לדודי.

מציאותו  עצם  הוא  שהגילוי   - כזה  באופן  מסביר  לא  דידן  במאמר  זאת  ולעומת 
ועבודתו של היהודי – ומצד הפנימיות אף הגילוי עצמו נקרא עבודתו, אלא רק מסייג 
את הגילוי ככח מעורר לעבודה בפועל )ואף הוא מקיף ולזמן מועט(, ואם כן עדיין 

צריך להבין כיצד עבודה זו היא משתייכת לכח עצמו, והרי זה התעוררות מלמעלה?

22( שם, ע' קכג.
23( קונטרס ר"ח אלול ה'תש"נ, סה"מ מלוקט ד' ע' שסו.
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ואף שמסביר שם24 כ"ק אדנ"ע: “ועם היות שכל זה הוא מכח ההתעוררות מלמעלה 
לבחינת  ישנו  והתפעלות  ההתבוננות  בעת  וגם  כנ"ל,  שלו  הנפש  פתיחת  שעושה 
התעוררות הנ"ל בהעלם כו', מכל מקום ההתבוננות וההרגש פנימי והתעוררות אהוי"ר 

הכל הוא מכח עצמו ויגיעתו רק שבא מכח ההתעוררות כו'.

“)ובאמת בעת ההתבוננות צ"ל להעלים ההתפעלות שמצד ההתעוררות דאל"כ לא 
זה רק בדרך עזר  והרי  כו'(  ולא תהיה בבחינת אור פנימי  תהיה ההתבוננות כדבעי 
וסיוע שיוכל להיות ההתבוננות אבל ההתבוננות עצמה וכללות העבודה הרי זה מכח 

עצמו כו'", עכלה"ק25.

ההתעוררות  אף  על  עצמו  בכח  לעבודתו  לקרוא  ניתן  מדוע  מובן  לכאו'  ועפ"ז 
מלמעלה, היות שאינו כולל בעבודתו את ההתעוררות, אלא אדרבה, מפריד בינה לבין 
עבודתו בפועל היות והיא אינה נצרכת בשעת העבודה ממש )ואדרבה מפריעה לסדר 

עבודתו(.

אבל עדיין אין מובן איך ניתן לומר על הגילוי מלמעלה שהוא רק עזר וסיוע ואינו 
עיקר כלל, והרי לולא היותו לא היייתה כלל העבודה?

ג
ונראה לבאר זה ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ26 בשיחת ש"פ בהעלותך ה'תש"נ בנוגע 
לעבודה דשלהבת עולה מאלי', שנר קאי על נשמת האדם וגילוי נשמתו של יהודי צריך 
להיות באופן דבהעלותך – שתהא שלהבת העולה מאלי' שלא תזדקק למדליק, וזהו 

העיקר והיסוד דעבודת ה' שצריך להיות בכח עצמו.

ומקשה שם27 שלכאורה כיון שהדלקת והעלת הנרות )בגשמיות( באה על ידי המדליק 
ולולי הדלקתו לא תיתכן שלהבת עולה, אין מובן איך ניתן לומר ש"עולה מאלי'".

וכן בעבודה הרוחנית - ההדלקה דנר ה' נשמת אדם נעשית על ידי הקב"ה, והוא 
לאחרי  וגם  העבודה,  את  לעשות  הכוחות  בכל  מושבעת  למטה  הנשמה  את  שולח 
בית לא  ויתירה מזה כתוב שזה עד"ז מזוזה שלולא  עוזרו",  “הקב"ה  ירידתה למטה 

שייך לקובעה, היינו שללא פעולת המדליק לא הי' כלום.

ואם כן אין מובן איך אומרים ששלהבת עולה מאלי' הרי אין זה מאלי', אדרבה, זהו 
רק בכח פעולת מדליק הנר )ולולא הדלקתו לא הי' כלום(?

24( עמוד קכה.
25( ועיי"ש בהרחבה.

26( סה"ש תש"נ ע' 502.
27( סע' ב'.
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ומבאר זאת ע"פ הכלל בהלכה ש"מסייע אין בו ממש28", היינו שסיוע של גורם אחר29 
אין בו ממש על מנת לחייב עליו בשבת או לחשבו ככלי לענין טומאה וטהרה וכיוצ"ב30.

ומסביר שכמו"כ הוא גם בנוגע להסיוע מלמעלה שמסייעים בעבודת האדם למטה, 
והפירוש בזה )בפנימיות הענינים( הוא שהמסייע והסיוע אינו שום ממשות )ממש(, 
שעצם  כך  כדי  עד  בעבודתו  ועזר  סיוע  מלמעלה  מקבל  מקבל  יהודי  שאמנם  היינו 

הדלקת הנשמה נר ה' נפעל עי"ז )- מלמעלה( אבל זה רק סיוע ברוחניות,

יהי' גם בממשות דגשמיות העולם )הממשות  והמשכה רוחנית אינה מכרחת שכן 
הפיזית של העולם(, וזאת מפני שרוחניות מצד עצם מהותה אינה גשמיות  - וממילא 
“אין בו ממש". ולכן ליהודי בעולם ישנו כח הבחירה ויכול על אף הסיוע לעשות להיפך 

בדיוק.

וממילא דוקא בעבודה הגשמית שהיא פועלת בממשות העולם, הוא שיוצר ופועל 
את כל הענין )מצד מציאותה הגשמית, שהיא כל המטרה, ורק בה מתחילה העבודה 

להיות באופן פיזי וממשי(.

בעולם  העבודה  מציאות  עצם  את  שיוצרת  זו  היא  יהודי  של  שעבודתו  זה  ומצד 
הגשמי, לכן שפיר שייך לקרותה “עולה מאלי'".

ד
ונראה לומר שהן הן הדברים במאמר דידן.

אמנם במאמר דידן לא נוגע בענין הבחירה - שמכך שיכול לעשות להיפך מובן שאי"ז 
מכריח אותו31, אבל עכ"פ מדגיש את העבודה והיגיעה של האדם למטה, שמזה מובן 

שעל אף כל הסיוע והעזר מלמעלה מ"מ נדרשת עבודתו של היהודי מלמטה.

והיגיעה  גדולה את הקושי  גופא הסיבה שנכנס לבאר באריכות  י"ל שזוהי  ]ואולי 
והעולם, שבזה בא  ואת כל הבילבולים בעבודתו מצד הנפה"ב  יהודי,  בעבודתו של 

להדגיש את הבחירה של היהודי שדוקא מצידה נפעל משהו[.

ובזה יובן מדוע דוקא עבודתו היא העיקר )אף שכנ"ל לולא ההתעוררות לא הייתה 
כלל(, כיון שלאחרי שנתבאר החילוק היסודי בין גילוי מלמעלה – רוחני, לבין עבודה 

28( שבת צג, א. ביצה כב, א.
29( אף אם הוא גורם שלישי או רביעי שמסייע לשלימות הענין )כגון רגל רביעית של מיטה, שאף שיכולה לעמוד על ב' 

רגליים, הרי מובן ההבדל בין מטה העומדת על ג' רגליים לכזו העומדת על ארבע(.
30( עיי"ש בזה.

31( וראה בזה בארוכה לקו"ש חל"ז ע' 30. ובדבר מלכות ש"פ צו ה'תנש"א, ס"ט.
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מלמטה – גשמי, מובן שלא ניתן לייחס את העבודה שלמטה להגילוי מלמעלה )כי אינו 
יוצר כלום(.

במשל דהסעודה
הת' לוי שי' בליניצקי
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה ‘ביום עשתי עשר'32 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את המשל 
המובא במדרש איכה רבה33 על בחירת הפיקח דוקא בהמלך ולא בכל הדוכסין וכו' 

שבנמשל הכוונה היא על עם ישראל שבוחר דוקא בהקב"ה ולא בהכוכבים ומזלות.

מעלתם  מצד  שזהו  )ס"ו(  מביא  בהמלך  דוקא  שבוחרים  ישראל  מעלת  ובביאור 
שמוותרים על התועלת שתהיה להם ע"י הבחירה בהשרים, ובוחרים בהמלך למרות 
שכעת הרי לא יש מזה לכאורה שום תועלת לבנ"י, ובחירה זו מגיעה מצד עצם הנשמה 

שישנה בכל יהודי בשווה שהיא למעלה משכל ולמעלה מכל החשבונות.

לעוברי  בנוגע לההשפעה  ב'סידור'34  לזה מביא בס"ח את המשל המובא  ובהמשך 
וכמאן דשדי בתר כתפוי, שזה בדוגמת מלך שעושה  רצונו שהיא מחיצוניות הרצון 
גם  מקבלים  הסעודה  של  ומהשיריים  החשובים,  ולעבדיו  הגדולים  לשריו  סעודה 
את  אוכלים  הכלבים  שאפילו  ועד  הריחיים,  שאחרי  הפחותים  והשפחות  העבדים 

העצמות שנשארו מהסעודה.

כלומר  הדוכסין וכו'  בדוגמת  הם  והעבדים החשובים  גדולים  ומבאר שגם השרים 
שלמרות שהם בבחי' ‘היו עמו' כלומר בטלים ומאוחדים עם אוא"ס בכ"ז הרי היות וזה 

לא הקב"ה בעצמו הרי זה נחשב חיצוניות הרצון ולא פנימיות הרצון.

ולכאורה יש להקשות על כך, דהנה במאמר ד"ה ‘עבדים היינו' שבסידור הרי מבאר 
ורק  הרצון,  מפנימיות  אכן  היא  החשובים  ולעבדים  לשרים הגדולים  שההשפעה 
ההשפעה לכלבים ולעבדים הפחותים היא מחיצוניות הרצון, וכאן מבאר כ"ק אד"ש 

מה"מ שגם ההשפעה לשרים היא מחיצוניות הרצון?

ואולי י"ל הביאור בזה בפשטות שחיצוניות הרצון זהו ענין יחסי, ע"פ המבואר במאמר 
ד"ה “עבדים היינו" תשכ"ט )ס"ה(, שמבאר החילוק בין ב' משלים המובאים בחסידות, 

32( סה"מ מלוקט ח"ג ע' צט ואילך.
33( עה"פ “חלקי הוי' אמרה נפשי".

34( ד"ה ‘עבדים היינו'.
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משל א'35 מאדם שעושה חתונה לבנו או ביתו, ועושה סעודה ומשתה גדול לכל אוהביו, 
ורוצה שהם יתענגו מסעודתו, והנמשל לזה הוא התענוג בג"ע שרק הצדיקים זוכים לו.

והמשל הב' הוא המובא לעיל מהסידור, מלך שעשה סעודה . . ומקבלים ממנה גם 
יתכן שאפילו הכלבים  איך  ומקשה שם במאמר  ואפילו הכלבים,  העבדים הפחותים 
מקבלים מהסעודה והרי אמרנו לעיל שרק הצדיקים נהנים ממנה, ומבאר שזהו החילוק 
בין סעודה לבנו או ביתו לסעודה סתם שבמשל הא' מדבר שעושה סעודה לבנו או 
יניקת  להיות  יכולה  לא  הרצון  ומפנימיות  הרצון,  מפנימיות  המשכה  לבתו שזוהי 
החיצונים, ולכן הכלבים לא מקבלים ממנה, ומשל הב' מדבר על סעודה סתם שהיא 
ולכן  החיצונים,  יניקת  להיות  יכולה  ומחיצוניות הרצון  הרצון,  המשכה מחיצוניות 

במשל גם הכלבים מקבלים ממנה.

ועפ"ז יש לבאר את השאלה ששאלנו לעיל - איך יסתדר המבואר במאמר עם המבואר 
וההשפעה  ההמשכה  הרי  לכלבים  שיחסית  יחסי  באופן  דבסידור מדבר  בסידור, 
להשרים היא מפנימיות הרצון, אבל במאמר מדבר ביחסית לקב"ה בעצמו, שיחסית 
לקב"ה בעצמו הרי כל מה שהוא חוץ להעצמות הוא חיצוניות ואינו המטרה בעצמה 

אלא רק אמצעי אליה, וכפי שמבאר בארוכה בסעיף יו"ד בהמאמר.

וכ"ז הוא לענ"ד, ויש להאריך ואכ"מ.

35( הובא בד"ה “זאת תורת זבח השלמים" תרכ"ט.
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בהנהגה הראויה בליל הסדר )בפרט השתא( כשמסיבים 
עם המשפחה המצומצמת

הרב מנחם מענדל שי' הראל
ר"מ ואחראי את"ה בישיבה

שאלה: כאבא לילדים במצב הנוכחי בו אערוך את הסדר במשפחה המצומצמת מה 
סדר העדיפויות מבחינת עריכת הסדר באופן הנכון ביותר מבחינה הלכתית.

ולפירוט הדברים ניתן לומר שלשאלה זו כמה סעיפים: )א( זמן עריכת הסדר בשעון 
קיץ. )ב( מצות והגדת לבנך.  )ג( – חינוך הילדים והילדות באכילת מצה ושתית ד' 

כוסות.

סיכום התשובה בקצרה: 

עיקר עניין ליל הסדר הוא קיום מצות והגדת לבנך, ויחד עם זה מוטלת על האב 
אמירת  שהם  הסדר,  בענייני  הבנה  בגדר  שהם  לילדים  למצוות  חינוך  וחובת  מצות 

ההגדה, אכילת מצה, שתיית ד' כוסות, מרור כורך ואפיקומן. 

לכן, יש להתחיל את הסדר כמה שיותר מוקדם מייד בתחילת הלילה, אך לא לפני 
צאת הכוכבים, )ובאם יש צורך – מצד הרגיעה ומנוחת הדעת של הילדים – מותר לתת 

להם לאכול מעט בתחילת הסדר, אבל לא מצה(. 

יש ללמד את הילדים לעשות את הדברים על סדר ההגדה.

הלכה ומנהג
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וכן לספר להם את סיפור יציאת מצרים באופן שיכולו להבינו אך לא להאריך בו 
יותר מידי כדי שהילדים יוכלו לשתות את כל הד' כוסות על הסדר )היינו גם את שתי 

הכוסות שאחרי השולחן עורך(.

*

טרם נפרט את צדדי הדין ודברים בביאור תשובה זו, יש להקדים את מה שכתב אדה"ז 
בריש סימן תע"ב “יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי להתחיל הסדר מיד כשתחשך . 
. שמצוה למהר להתחיל הסדר בשביל התינוקות שלא ישנו והתורה אמרה והגדת לבנך 

ביום ההוא".

היינו, שעיקר ענינו של ליל הסדר הוא כדי לקיים מצות “והגדת לבנך", לכן חלק 
עיקרי זה צריך להיות שיקול חשוב ועיקרי בכל עניין ואופן עריכת הסדר כדי שיוכל 

לקיים מצווה זו כראוי.

א

זמן עריכת הסדר בשעון קיץ
מאחר והלילה מתחיל בשעה מאוחרת יחסית לילדים, נשאלת השאלה האם מותר 
להקדים את התחלת הסדר ל"פלג המנחה", כפי שניתן לעשות בקידוש של שבת1 ויום 
טוב, ובעיקר לפי הטעם הנאמר שם ש"באכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה 
אחת מג' סעודות שחייב לאכול בשבת, כיון שכבר קיבל עליו תוספת שבת נעשה אצלו 
ויש לעיין האם הדבר אפשרי גם כן בפסח לקבל את החג  כשבת עצמה לכל דבר", 

מוקדם יותר ולהתחיל את הסדר מוקדם יותר כדי שהילדים לא ישנו?

הנה שאלה דומה כתב בתרומת הדשן2 בערב פסח כשיוצאים מבהכ"נ בערבית עדיין 
יום הוא, שרי לקדש על הכוס ולהתחיל הסדר מבעוד יום או לאו?!

ומשיב שם: “יראה, דלא שרי למיעבד הכי . . דאין מצות מצה ומרור אלא בלילה 
ממש3, ואם כן - אף על גב דקודם שיסיים האגדה ויגיע לאכול מצה ומרור יהיה לילה 

המנחה  לקדש ולאכול מפלג  שיכול  היום  קידוש  לענין  אמרו  כך  תפלה  לענין  שאמרו  “כשם  ס"ג  רסז  בסימן  והוא   )1
ולמעלה . . ובאכילה זו שמבעוד יום יוצא ידי חובת סעודה אחת מג' סעודות שחייב לאכול בשבת, כיון שכבר קיבל עליו 

תוספת שבת נעשה אצלו כשבת עצמה לכל דבר.
ומוסיף כ"ק אדה"ז ומציין לדברי המהר"ל מפראג שהובאו בב"ח ובט"ז:

ויש מחמירים שימשיך סעודתו בלילה עצמו שיאכל כזית לפחות אחר צאת הכוכבים כדי שיקיים ג' סעודות בשבת עצמה, 
דכיון שג' סעודות אלו למדום חכמים ממה שנאמר ג' פעמים היום אצל אכילת המן בשבת לפיכך צריך לאכלן בעיצומה של 

יום ולא בתוספתו וטוב לחוש לדבריהם.
2( שאלה קלז.

3( דברי התוס' ומרדכי ואשירי ריש ע"פ כתבו בשם הר"י דאורלינ"ש.
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ממש, מכל מקום כוס של קידוש שהוא אחד מד' כוסות, גם אכילת שאר ירקות ויתר 
שינוי דעבדינא כדי שישאלו התינוקות, וכל שכן  האגדה עצמה בעי נמי דליהוי בשעת 

שראוי לאכול מצה ומרור - דכל הני, אמצות מצה ומרור שייכי4. 

“וגמרינן ודרשינן והגדת לבנך כו' בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור 
מונחים לפניך, רצונו לומר בשעה שראוי לאכול מצה ומרור5 . .  וא"כ ע"כ אין לומר 

האגדה קודם הלילה ממש, והשינוי נמי אין כאן דרך כדי שישאל הבן ויגיד לו האב.

“וקידוש נמי, הואיל וכוסו בכלל ד' כוסות מן הרמוזים בלשון גאולה במצה שהיא 
זכר לחירות, א"כ כולהו צריכין שיהא לילה ממש".

התינוקות  כולל התמהת  עניני הסדר  דכל  הדשן,  תרומת  בדברי  ב"י  הרב  ומדייק 
ושאלתם, צריכים להיות בשעה שראוי לאכול מצה ומרור, היינו בלילה ממש6.  

ובטעם הדבר ששתיית כוס ראשון שהוא מד' כוסות מצינו כמה טעמים: )א( מאחר 
אלא  נאכל  אינו  וה"פסח  פסח,  קרבן  לאכילת  הראוי  בזמן  להיות  צריך  שהקידוש 
בלילה", כנאמר “ואכלו את הבשר בלילה הזה"7, וכן )ב( כוס הקידוש הוא אחד מד' 
כוסות שנתקנו לכתחילה בזמן הראוי לאכילת מצה ומרור שזמנם בלילה כנאמר “בערב 
תאכלו מצות" והמהרי"ל כתב8 שהטעם הוא שמכיוון שהטיבול הראשון – כרפס -  וסדר 
ההגדה צריכים להיות בלילה,  ובאם יעשה את הקידוש מבעוד יום, עלול להתחיל את 

ענייני הסדר לפני הלילה, לכן תקנו שגם את הקידוש יעשה רק בלילה ממש.

רבינו הזקן, נקט בדין זה את הטעם שהוקשה מצה לאכילת הפסח, ולכן כל עניני 
הפסח וכן ארבעת הכוסות שתקנו חכמים הוא בזמן הראוי לאכילת מצה שהוא בלילה 

ממש )עיין בדבריו בהערה9(. 

4( כפי שהביא הב"י את דברי הרא"ש בזה: אע"ג דשבתות וי"ט יכול להוסיף מחול על הקודש ולאכול קודם שתחשך 
כדאמרינן פרק תפלת השחר. בערב פסח לא מצי אכיל עד שתחשך, וכן משמע בירושלמי. ותנן נמי לקמן הפסח אינו נאכל 

אלא בלילה ומצה איתקש לפסח דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו.
5( דהא מבעוד יום נמי היה יכול להניח לפניו.

6( ועיין בפמ"ג – משבצות זהב סי' תע"ב ס"ק א'. במ"ש מדוע אין ראיה מהא דכתיב “שם תזבח את הפסח בערב", שבערב 
משמע בדין זביחת הפסח עוד לפני הלילה – כדין קרבן פסח שקב לפני הלילה, והערב משמעות בזה “מכי ינטו צלילי ערב".

ועוד כ' שם בדין מי שאכל מצה בין השמשות, למרות שלא יצא ידי חובת אכילת מצה, אך צ"ע אם מברך על אכילת מצה 
כאשר חוזר ואכלה בלילה ממש.
7( מחצית השקל שם ס"ק א.

8( הובאו דבריו בחוק יעקב שם ס"ק ג.
9( “מכל מקום לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה אף על פי שבשאר ימים טובים יכול האדם להוסיף 
לאכילת  הוקשה  מצה  שאכילת  לפי  כן  לעשות  יכול  אינו  בפסח  מקום  יום מכל  מבעוד  ולאכול  לקדש  הקודש  על  מחול 
פסח שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו ובפסח נאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה בלילה ממש וכיון שאכילת מצה שהיא מן 
התורה אינו אלא בלילה לכן גם כל הארבע כוסות שתקנו חכמים אינו אלא בלילה בזמן הראוי לאכילת מצה שכל מה שתקנו 
חכמים כעין של תורה תקנו וכוס של קידוש הוא אחד מן הארבע כוסות לפיכך צריך בלילה ממש ולא במה שהוסיף מחול 

על הקודש".
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אמנם, עדיין יש לעיין בנוגע לתפילת ערבית - האם יכול להקדים להתפלל לפני 
שהוא לילה ממש?

בפרמ"ג10 כתב בפשטות שהדבר אפשרי. וביאר את החילוק בין דין תפילת ערבית של 
ליל שבועות שצריכה להיות בלילה ממש, הרי שבליל פסח יכול להקדים את תפילתו, 

ואת הסדר עצמו יתחיל בלילה ממש – היינו אחר צאת הכוכבים.

אך לפי מנהגינו בהתאם לפסקי רבותינו נשיאנו11 "זמן תפילת ערבית עיקרה משעת 
צאת הכוכבים וכן מנהג אנ"ש . . קורין קריאת שמע ומתפללין אחר צאת הכוכבים". 

העולה מהאמור לעיל: על האב להתפלל ערבית מיד בזמנה בצאת הכוכבים, כדי 
שיוכל להתחיל את הסדר כדינו ובזמנו.

אין אפשרות להתחיל את הסדר לפני צאת הכוכבים, ולמרות שלכמה עניינים מפלג 
המנחה נחשב ללילה, הרי שלעניין ליל הסדר צריך שיהיה בלילה ממש, לאחר צאת 

הכוכבים מכיון שאכילת מצה הוקשה לאכילת הפסח וזמן אכילתו הוא בלילה ממש.

לדחות  אין אפשרות  בהם  ואופנים  למקומות  נוגע  יהיה  )והדבר  להעיר  יש  אמנם 
את  תחילת הסדר עד לצאת הכוכבים – כגון: בית אבות, בית רפואה בית האסורים 
וכדומה(, שלשיטת המהרי"ל אפשר לעשות את הקידוש, מפלג המנחה )מבעוד יום(,  
ויש המקלים גם באכילת הכרפס ואמירת ההגדה בזמן זה. אך אכילת המצה, מרור וכו', 

יכול להיות רק משתחשך12.

ב

מצות והגדת לבנך
הזקן  רבינו  שכתב  וכפי  לבנך"  “והגדת  היא  הסדר  ליל  מצות  שעיקר  לעיל  הובא 

“והתורה אמרה והגדת לבנך",  ומצוה זו נמנית כאחת ממצוות עשה13. 

10( סי' תע"ב אשל אברהם ס"ק א.
11( ראה בקצות השלחן סימן כ"ז סעיף ד. ובנסמן בהערות שם.

12( ראה דבריהם בכף החים שם ס"ק ו.
13( “מצות עשה קנ"ז - לספר ביציאת מצרים בליל פסח, היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר מניסן, 
בתחלת הלילה, כפי צחות לשון המספר. וכל מי שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם, ומה שעשו 
לנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו – יהיה יותר טוב. כמו שאמרו, 
וכל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. והכתוב שבא על הצווי הזה הוא אמרו “והגדת לבנך ביום ההוא. . כלומר, 
מתחלת הלילה אתה מספר. ולשון מכילתא: מכלל שנאמר “כי ישאלך בנך", יכול אם ישאלך בנך אתה מגיד לו כו'? תלמוד 
לומר “והגדת לבנך". אע"פ שאינו שואלך . . וכבר ידעת לשון אמרם: “ואפילו כלנו חכמים, כלנו נבונים, כלנו יודעים את 

התורה כלה, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים".
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כפי  בו  וההנהגה  תקנתו  ואופן  הסדר  ליל  הנהגת  בכל  יסוד  הוא  זה  דבר  והנה 
שקבעוהו חז"ל, וכך אמרו14  “מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו 
וישאלו, אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח 
וישאלו. תניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל  ישנו  כדי שלא 

תינוקות שלא ישנו.

“תניא אמרו עליו על ר' עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש חוץ 
מערבי פסחים וערב יום הכפורים, בערבי פסחים -  בשביל תינוקות כדי שלא ישנו. 

ומבאר רש"י, הנהגת רבי עקיבא לשלוח את תלמידיו מבית המדרש לבתיהם מוקדם 
בערב פסח היתה “כדי שישנו התינוקות ביום, ולא בלילה בזעת הגדה". וברשב"ם ביאר 

באופן נוסף שהכוונה היתה “למהר לעשות את הסדר טרם יישנו".

כמו כן הנהגת טיבול הכרפס נתקנה כדי להתמיה את התינוקות ולעוררם לשאול את 
השאלות של ליל הסדר15 “וטיבול ראשון כדי שיכיר תינוק וישאל, לפי שאין רגילין בני 
אדם לאכול ירק קודם הסעודה". וכן הא שאוכלים מירק זה מעט פחות מכזית הוא כדי 

להתמיה התינוקות יתעוררו לשאול מה נשתנה16.

לפני  וגילויים(  המצות  כיסוי  מנהגנו  )ולפי  הקערה"  “סילוק  בהנהגת  הוא  וכן 
ז"ל17  לפני שאכלו כאמרם  שמתחילים את הסעודה, שיתמהו מדוע מסלקין הקערה 
“למה עוקרין את השלחן? אמרי דבי רבי ינאי כדי שיכירו התינוקות וישאלו" וכתוצאה 
מהתעוררותם לשאול על ההנהגות השונות שרואים בלילה זה, יבואו לשאול את שאר 

השאלות )ארבע קושיות( שיהוו פתיחה לקיום מצוות והגדת לבנך18.

וישאלו  הבנים  שיראו  כדי  הזה  בלילה  שינוי  לעשות  “וצריך  הרמב"ם19  פסק  וכן 
ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע 
כך וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם 

שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלה". 

14( פסחים קח, ב ואילך.
15( שם קיד.

16( הגדת כ"ק אד"ש מה"מ ד"ה “פחות מכזית".
17( פסחים קטו, ב.

18( הגדת הרבי ד"ה ומסלקין הקערה", ולהעיר דאף שעל שאלות ספציפיות אלו אודות שינויי ההנהגה אין האב עונה 
וזו כוונת הנאמר “את פתח לו", היינו על האב לגרות  לבנו, מכל מקום ההנהגה השונה מעוררת אותו לשאול ולהתעניין 
ולסקרן את הבן כדי שיתעניין וישאל. וכפי שכתב רבינו הזקן בשלחנו )סי' תע"ב סל"א( “אף על פי שעל שאלה זו אין לנו 
מה להשיב להם מכל מקום על ידי שיראו שינוי זה ויתעוררו לשאול עליו יתעוררו גם כן לשאול על שינויים אחרים דהיינו 

שאוכלין מצה ומרור ויושבין בהסיבה וישיבו להם עבדים היינו וכו'".
19( הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ג.
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הנהגה זו של התמהת התינוקות לעוררם שישאלו, היא הנהגה עיקרית בליל הסדר כדי 
שישאלו וההגדה תיאמר כתשובה וביאור לשאלתם, וכפי שדייק רבינו הזקן בלשונו20 
“שאמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלוהו שנאמר כי ישאלך 

בנך וגו' ואמרת לבנך עבדים היינו וגו'".

הנהגה זו, שעל האב לתת לבנו את מלוא תשומת הלב והיכולת לשאול ויחד עם זה 
לקבל את ענייני ליל הסדר באופן הטוב ביותר, ניתן ללמוד גם מהסיפור הקצר שמביא 
הרבי בתחילת ההגדה21 – ממנו נראה שההנהגה בהדרכת הילד והכנתו לליל הסדר 
הינה חלק בלתי נפרד מהמנהגים שנקבעו כדי לעורר את התינוקות לשאול את שאלת 

מה נשתנה וכו'. 

כך מביא הרבי בשם אדמו"ר הריי"צ “פעם אמר לי אדוני אבי מורי ורבי, יוסף יצחק, 
בעת  בפרט  העלפן.  אויבערשטער  דער  וועט  מענטש,  א  זיין  אף  טראכטען  מ'דארף 
פתיחת הדלת. ניט בעט קיין גשמיות, בעט רוחניות" )צריכים לחשוב ולהתבונן במשך 
הסדר על להיות “מענטש", והקב"ה יעזור. בפרט בעת פתיחת הדלת )באמירת שפוך 

חמתך(, לא לבקש גשמיות –לבקש רוחניות"(.
רגועים, באופן שדעתם  ואינם  זאת, אם האב רואה שהילדים הקטנים רעבים  עוד 
תהיה מיושבת עליהם, על אביהם לתת להם לאכול מעט כדי שיוכלו לשמוע את סיפור 
הקידוש  שישמעו  לפני  לאכול  להם  ליתן  “מותר  הזקן22  רבינו  שפסק  וכפי  ההגדה, 
וההגדה" )אלא ש( ,ימהר לסלק המאכל מלפניהם ולא יניחם לאכול הרבה, שלא ישנו 

בעת אמירת ההגדה". אמנם, מצה אין לתת להם לאכול לפני אמירת ההגדה23. 

העולה מהאמור לעיל: מאחר וליל הסדר נתקן כדי שהילדים הקטנים יהיו שותפים 
פעילים בו, על האב להתארגן בהתאם )כולל הכנסת הילדים למנוחה לפני הלילה, כדי 
שיהיו ערניים במהלך ליל הסדר(, וכן ההנהגה צריכה להיות באופן שיעורר את הילדים 
לרצות להביו וישאלו מה נשתנה, ובהמשך לכך יתחיל האב באמירת ההגדה וביאורה 

בהתאם להבנת הילדים.

20( סתע"ג סי"ד.
21( וכן מסיפור נוסף שמביא בד"ה “מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים" סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר: בהיותי קטן שאלני אבי 
למה אין מברכים על סיפור יצי"מ? ולא ידעתי. ואמר לי כי גם הוא נשאל ע"ז מאביו )אדמו"ר מהר"ש( ולא ידע, וא"ל אביו כי 
גם הוא נשאל ע"ז מאביו )אדמו"ר הצ"צ( ולא ידע, וא"ל אביו כי גם הוא נשאל ע"ז מאביו זקנו )אדמו"ר הזקן( ולא ידע, ודודו 
)אדמו"ר האמצעי( שהי' באותו מעמד השיב דעת הרי"ף כי כבר יצא בברכת הקידוש שנזכר בו יצי"מ, ויש תירוץ הרשב"א 
להיות כי מספיקה זכירה כל דהו. ואדה"ז הקשה ע"ז כי בליל פסח הרי צ"ל הגדה וסיפור. ותירץ כי הוא ע"ד שאין מברכין על 

ברהמ"ז “לברך ברהמ"ז" )שיחות חה"פ תרצ"ז(.
22(  סי' תע"ב סכ"ג.

23(  שם בחצע"ג, ובהרחבה יותר בסי' תע"א ס"י: “קטן וקטנה שיש בהם דעת להבין מה שמספרים להם ביציאת מצרים 
בלילה כמו שיתבאר בסי' תע"ב אסור להאכילם  )מצה( בערב פסח שהרי נאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה 

וכו' בעבור זה היינו מצה ומרור המונחים לפניך ואם התינוק מלא כריסו ממצה האיך שייך לומר לו בעבור זה".
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ג

האם על האב לחנך את בנו במצוות הלילה, ואם כן ממתי נחשב כהגיע 
לחינוך לעניין זה?

בשאלה זו צריך לעמוד על שתי נקודות כלליות: א. במצות חינוך. ב. באיזה מצוות 
חייב האב לחנך את בנו בליל הסדר, שהרי ישנם בליל הסדר מצוות דאורייתא ודרבנן.

]המצוות דאורייתא )כיום(, מצות סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה. המצוות דרבנן, 
אכילת מרור )כיום(, שתיית ד' כוסות, וכן אכילת הכורך והאפיקומן24[.

בכללות דין חינוך פסק כ"ק אדה"ז25: אביו .  .  מצווה מדברי סופרים לחנך את בנו או 
בתו אפילו במצוות עשה משהגיעו לחינוך . . ושיעור החינוך במצוות עשה הוא בכל 
תינוק לפי חריפותו וידיעתו בכל דבר לפי עניניו, כגון היודע מענין שבת - חייב לשמוע 
קידוש והבדלה, היודע להתעטף כהלכה - חייב בציצית, וכן כל כיוצא בזה בין במצות 

עשה של תורה בין בשל דברי סופרים".

מכך ברור שילד קטן שהגיע לחינוך על אביו לחנכו במצוות ליל הסדר דאורייתא 
ודרבנן, וכן כתב הרא"ש בנוגע לשתיית ד' כוסות26 “ולא יפחתו מד' כוסות אחד אנשים 

ואחד נשים ואחד תינוקות שהגיעו לחינוך צריך שיהיה כוס לפני כל אחד".

“ומיהו  כר"י(:  )ולא  כמותם  שהלכה  חכמים  דעת  שזו  מהגמרא  ראיה  לכך  והביא 
בברייתא דמייתי בתר הכי משמע דצריך לכל אחד ואחד כוסו דקתני אחד נשים ואחד 
אנשים ואחד תינוקות א"ר יהודה מה תועלת יש לתינוקות ביין משמע דלתנא קמא 

צריך כוס ונהגו ליתן לפני כל אחד ואחד כוסו וכן נכון לעשות".

וכדברי הרא"ש פסק כ"ק אדה"ז27 ומדבריו )הובאו בהערה28( נמצינו למדים כמה 
פרטי דינים: 

24( ראה בכ"ז שו"ע אדה"ז סי' תעה, תנח ס"י, תע"ז ס"ג ובפסקי הסידור “ויחלקו לכל בני ביתו לכל אחד כזית" )בנוגע 
לאפיקומן(.

25( סשמ"ג, סע' ב-ג.
26( כלל י"ד סי' ה'.
27( סי' תעב סכ"ה

28( ואף הקטנים חייב אביהם לחנכם במצות להשקותם כוסות על הסדר שיתבאר אם כבר הגיעו לחינוך )דהיינו שהגיעו 
לזמן שראוי לחנכם לשמוע הדברים שאומרים על הכוסות כגון שהן יודעין מענין קדושת יום טוב ולכן ראוי לחנכם לשמוע 
להבין מה שמספרים להם מיציאת מצרים באמירת  בהן דעת  יש  וגם  סי' רס"ט(  כוס ראשון )עיין  הקידוש שאומרים על 
כוס  על  המזון שאומרים  ברכת  לשמוע  לחנכם  חייב  שני וכן  כוס  על  שאומרים  ההגדה  לשמוע  לחנכם  ראוי  ההגדה ולכן 

שלישי וגמר ההלל והלל הגדול ונשמת שאומרים על כוס רביעי(.
ואף הקטנות שהגיעו לחינוך דינם כקטנים וכן בשאר כל המצות הנוהגות בלילה זה אין חילוק בין אנשים לנשים שאף 
שהנשים פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא בין של תורה בין של דברי סופרים אף על פי כן חייבו אותן חכמים בכל 
הדברים שתקנו בלילה זה לפי שאף הם היו באותו הנס של יציאת מצרים ובאכילת מצה הן חייבות מן התורה לפי שהוקשה 
מצות עשה של אכילת מצה למצות לא תעשה של אכילת חמץ שנאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות 
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א. חובת האב לחנך את בניו ובנותיו בשתיית ארבע כוסות.
ב. שתיית הארבע כוסות אינה יכולה להיות בבת אחת, אלא על הסדר שנתקנו דוקא 
)כוס ראשונה על הקידוש, כוס שניה על ההגדה – בסוף “מגיד". כוס שלישית על ברכת 

המזון.  כוס רביעת על אמירת ההלל.

כדי  עורך",  ב"שלחן  וכן  וביאורה  ההגדה  באמירת  הזמן  את  האב  יחשב  לכן  ג. 
שהילדים )בני חינוך( יישארו ערים וישתו את שני הכוסות של ברכת המזון וההלל, 

בזמנם ובמקומם.

בעניין זה: “דהיינו שהגיעו לזמן  גיל חינוך  ד. עוד נמצאנו למדים על הגיל הנקרא 
שראוי לחנכם לשמוע הדברים שאומרים על הכוסות כגון שהן יודעין מענין קדושת יום 
טוב, ולכן ראוי לחנכם לשמוע הקידוש שאומרים על כוס ראשון )עיין סי' רס"ט( וגם יש בהן 
דעת להבין מה שמספרים להם מיציאת מצרים באמירת ההגדה ולכן ראוי לחנכם לשמוע 
כוס  על  המזון שאומרים  ברכת  לשמוע  לחנכם  חייב  שני וכן  כוס  על  שאומרים  ההגדה 

שלישי וגמר ההלל והלל הגדול ונשמת שאומרים על כוס רביעי.

ה. חובת חינוך זו חלה גם כלפי הבנות שהגיעו לגיל חינוך.
ליתן ארבע  צריך  יותר  הוסיף בשם המהרי"ל, שגם לקטנים  יעקב'29  ב'חק  ]אמנם 
כוסות, אלא שהכוסות של הקטנים מגיל חינוך לא צריכים להיות של רביעית. וכן מביא 
שגיל חינוך הוא גיל חמש או שש, ובמחצית השקל שם הוסיף, שאין חובה על הקטנים 
שישתו רוב רביעית. עוד דייק בח"י שם שהנהגה זו ליתן לקטנים היא רק לכתחילה 
אבל אינה מעכבת בדיעבד, אך יש להעיר בשינוי לשונו של רבינו הזקן מלשון השו"ע 
דהשו"ע כתב “מצוה ליתן לכל אחד כוסו לפניו" ואילו רבינו הזקן כתב “ואף הקטנים 

חייב אביהם" כו' היינו שלשיטתו זהו חיוב גמור".

ולפי דיוק זה בדברי כ"ק אדה"ז נראה שתהיה נפקא מינא גבי אדם שאין ביכולתו 
יין עבור בניו וב"ב שבכלל חינוך, דלשיטת השו"ע שהוא רק “מצוה" אפשר  להשיג 
להקל, אך לשיטת רבינו הזקן שהוא חוב גמור על האב הרי כשם שבדין ארבע כוסות 
יין לארבע כוסות שלא  פסק “אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ואין לו מעות לקנות 
יין לד' כוסות"  לו הגבאים חייב ללות או למכור כסותו או להשכיר את עצמו בשביל  נתנו 
נראה שהוא הדין בנוגע לין לד' כוסות עבור בני ביתו הנ"ל )וכן נראה ממה שהביא דין 
זה אחר שפירט את דין חובת האב בחינוך בניו, ולא כבשו"ע שהקדים דין חובת העני 

למצוה ליתן לפניהם של קטנים שהגיעו לחינוך(.

לומר לך שכשם שהנשים מוזהרות על לא תעשה של אכילת חמץ שנאמר כי כל אוכל מחמצת ונכרתה וגו' כי כל לרבות 
הנשים כך הן מוזהרות על מצות עשה של אכילת מצה.

29( סי' תעב ס"ק טו.
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עוד למדנו מדבריו שלא כדעת שבילי הלקט האבודרהם והא"ר30 שלדבריהם די בכך 
שהאב ישתה רוב כוס וייתן לילדיו לטעום הימנו, אלא צריך ליתן לכאו"א כוס משלו[. 
העולה מהאמור לעיל: חובת האב לחנך את בני ביתו שהגיעו לחינוך, היינו שיש 
להם דעת להבין בענייני ליל הסדר - לתת להם ארבע כוסות, הגדה, מצה, מרור, כורך 

ואפיקומן. על סדר ההגדה שזהו מדין חיוב חינוך האב לבניו ובנותיו הקטנים. 
*

העולה מכל האמור: 

עיקר ענין ליל הסדר הוא קיום מצות והגדת לבנך, ויחד עם זה מוטלת על האב מצות 
וחובת חינוך למצוות לילדים שהם בגדר הבנה בענייני הסדר, שהם אמירת ההגדה, 

אכילת מצה, שתיית ד' כוסות, מרור כורך ואפיקומן. 

לכן, יש להתחיל את הסדר כמה שיותר מוקדם מייד בתחילת הלילה, אך לא לפני 
צאת הכוכבים, )ובאם יש צורך – מצד הרגיעה ומנוחת הדעת של הילדים – מותר לתת 

להם לאכול מעט בתחילת הסדר, אבל לא מצה(. 

יש ללמד את הילדים לעשות את הדברים על סדר ההגדה.

וכן לספר להם את סיפור יציאת מצרים באופן שיכולו להבינו אך לא להאריך בו 
יותר מידי כדי שהילדים יוכלו לשתות את כל הד' כוסות על הסדר )היינו גם את שתי 

הכוסות שאחרי השולחן עורך(.

30( הובאו דבריו בכף החיים ס"ק צד, ובסוף דבריו מסיק “אמנם דעת האחרונים כדברי השלחן ערוך, דבהגיע לגיל חינוך, 
מצוה ליתן לכל אחד כוסו לפניו, אך למי שהוא עני ביותר אפשר דיש להקל".
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הערות וביאורים בהלכות שמירת הגוף ונפש וענייני סכנה
הרב יוסף יצחק שי' סילברמן
שליח כ"ק אד"ש מה"מ לאלעד

א

הטעם שיש לחשוש גם ביום לצאת מהבית כשיש מגיפה בעיר 
כתב כ"ק אדה"ז בשולחנו31 “שלום בעיר אל יהלך אדם בצידי הדרכים . . דבר בעיר 
אל יהלך אדם באמצע הדרך ולא יתראה בשוק מפני המזיקים, כמ"ש ואתם לא תצאו 

איש מפתח ביתו עד בוקר".

ויש לעיין מה המקור לכך שאין לצאת מהבית ולהתראות בשוק בשעת הדבר גם ביום, 
שהרי במצרים )שם נאמר הציווי גבי זמן ‘דבר' – מכת בכורות( היה הציווי שלא לצאת 
רק בלילה כשניתן רשות למחבל להשחית שאז אינו מבחין בין צדיק לרשע וכמ"ש 
רש"י שם32 שבזמן לילה יש רשות למחבלים שנאמר “בו תרמוש כל חיתו יער", אך 
ביום משמע שמבחין בין צדיק לרשע כי אין לו רשות “לחבל" רק להעניש את הרשעים, 
ולכאורה משמע שרק בלילה יש לחשוש ואם כן למה יש לחשוש ביום ולהישאר בבית ? 

וייתכן לבאר, ובהקדים דהנה לכאורה דברי רש"י לא מובנים, כי אם בלילה המחבל 
אינו מבחין בין צדיק ורשע כי בלילה ניתן רשות למחבל להשחית, אז שיהיה אסור 

לצאת מהבית כל לילה ולא רק בליל מכת בכורות, וכפי שהקשה הרמב"ן. 

אך יש לומר שרש"י בפרשת בא מתכוון לומר שסיבת האיסור לצאת מהבית נובע 
מצירוף של שני פרטים: א' שזה זמן לילה וכל הלילה ניתן לרשות למחבלים להשחית 
גם אחרי סיום מכת בכורות בחצי הלילה,  וב' זהו זמן של סכנה מיוחדת “ליל מכת 
בכורות" ואז יש לחשוש ולא לצאת מהבית, אך בסתם לילה כשאין סכנה מיוחד, אז אין 

לחשוש למחבלים ומותר לצאת מהבית.

ועל פי זה י"ל, שהלימוד מהפסוק “אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" אינו לאיסור 
יציאה מהבית בזמן לילה כי הרי אם כן , אז שיהיה אסור לצאת מהבית בכל לילה ולא 

31( חו"מ הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית, סע' יג.
32( בא יב, כב.
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רק בליל מכת בכורות, וגם הרי מכת בכורות רק היה בחצי הלילה ולא בכל הלילה אלא 
ודאי שעיקר הלימוד מהפסוק הוא שכשיש זמן של סכנה מיוחדת, אז צריכים לחשוש.

ואם כן  בנידון שלנו כשיש מגיפה בעיר שזהו זמן סכנה מיוחדת , אז צריכים לחשוש 
ולא לצאת מהבית ולמעשה אין הבדל בין לילה או יום אלא כל זמן שיש את הסכנה או 

המגיפה צריך לחשוש ולהישאר בבית.

]ובמכת בכורות כיון שזה רק היה בחצי הלילה , לכן רש"י פירש שלשון הפסוק “אל 
תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" – פירושו שבחצי הלילה אל תצאו בגלל מכת בכורות 
וגם בשאר הלילה אל תצאו כי מכיוון שיש סכנה מיוחדת  בלילה זה, אז יש לחשוש 
בין צדיק  ואינו מבחין  ניתן רשות למחבל להשחית  גם בשאר הלילה לזה שבלילות 
ורשע ואם ינזק במשך הלילה מישהו מכלל ישראל, אז יאמרו המצרים שהשם היכה גם 
ביהודים )אך כשיש סכנה מיוחדת ביום ברור שגם ביום צריכים להישאר בבית(, וק"ל[.

ב

ביאור איך למדים מקודם מתן תורה שאין לצאת מהבית בזמן סכנה 
בענין הנ"ל, יש להבין איך לומדים מהפסוק “אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר" 
שנאמר בפרשת בא לפני מתן תורה שגם כיום אחרי מתן תורה , יש לחשוש למגיפה 

ולהישאר בבית והרי אין למדין מקודם מתן תורה33?

ויש לבאר על פי המבואר בשיחת ב' כסלו תשי"ד34 שהכלל אין למדין מקודם מתן 
תורה הוא בענינים של הלכות דוקא, אבל בענינים של גילוי תכונות נפש האדם ניתן 
ללמוד גם לפני מתן תורה. ולכן ניתן ללמוד שאין מערבים שמחה בשמחה מן התורה 
מהפסוק “מלא שבוע זאת" שנאמר לפני מתן תורה כי שם מדובר על גילוי תכונות נפש 

האדם. ועיי"ש.

ועפ"ז י"ל שכמו כן בנידון נידון, לא מדובר על לימוד הלכה אלא על גילוי תכונות 
המחבל המשחית שכשיש סכנה מיוחדת אינו מבחין בין צדיק ורשע ומשחית כולם וזה 

ניתן ללמוד גם מלפני מתן תורה.

33( וראה בירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה, ובתוס' מועד קטן כא ד"ה ‘מה חג שבעה'.
34( נדפס בלקו"ש ח"א בשיחה לפ' ויצא.



ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת100

ג

אם בליל הסדר בזמן שיש מגיפה מותר לצאת מהבית 
נשאלתי השנה ]שנת תש"פ[ באם בזמן שיש מגיפה מותר לסמוך על זה שליל פסח 

הוא “ליל שימורים" ולצאת מהבית בליל פסח, ולא לחשוש לסכנה.

ולענ"ד ברור שאסור לצאת מן הבית באופן שמסכן את בריאותו האישית או בריאותו 
של מישהו אחר, ולא ניתן לסמוך על כך שליל פסח הוא “ליל שימורים".

ובעזהי"ת מצאתי ארבעה ראיות לזה:

א. איתא ביומא35 ש"השטן" הוא בגימטריה שס"ד, ומבאר שם שמשום שיש רשות 
לשטן להזיק רק שס"ד ימים בשנה למעט יום הכיפורים, הרי שבליל פסח למרות שזה 

“ליל שימורים" יש לשטן רשות להזיק.

ב. הגמ' במס' פסחים36 מקשה כיצד שותים בליל הסדר ד' כוסות ולא חיישינן לסכנה 
של “זוגות", ומביאה בזה ג' תירוצים: )א( כיון שזהו ליל שימורים, רבא מתרץ )ב( כי 
כוס של ברכה אינו מצטרף לרעה, ורבינא מתרץ )ג( כי כל כוס הוא מצוה בפני עצמה. 
ומשמע שרבא ורבינא שהם בתראי סוברים שלא ניתן לסמוך על התירוץ הראשון שליל 

פסח הוא ליל שימורים ולכן הוצרכו למצוא תירוצים אחרים. 

ג. כ"ק אדה"ז כתב בשולחנו37 “ובקצת מקומות נוהגין שלא לנעול החדרים שישנים 
שם בליל פסח כי הוא ליל שימורים לכל בני ישראל לדורותם להוציאם מגלות הזה ואם 
יבוא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא לקראתו במהרה ואנו מאמינים בזה ויש באמונה זו 
שכר גדול. ובמקומות שמצויין גנבים אין לסמוך על הנס כמו שנתבאר בסימן תל"ג" 

עכלה"ק.

ועיין גם בסימן תל"ג סעיף לב בסוגריים שמבאר אדמוה"ז שבמקום ששכיחא היזיקא 
לא סמכינן על הנס אפילו כשעוסק במצוות המקום. הרי שלא אומרים שליל פסח הוא 
“ליל שימורים" כששכיח היזיקא. ואם כן, גם בזמן מגיפה ר"ל, ששכיחא היזיקא ויש 

סכנה דחמירא מאיסורא, בודאי אין לסמוך על זה ולהסתכן.

ד. כ"ק אדה"ז כתב בשולחנו38 “אחר שאכל הכזית של אכילת מצה, יקח מיד כזית 
במרור  יש  תולעת  מין  ]פירוש  הקפא  את  להמית  כדי  בחרוסת  כולו  וישקענו  מרור 
והוא מת על ידי החרוסת[ שבמרור שלא יזיקנו ועכשיו אין נוהגין לשקעו כולו אלא 
בטיבול מקצתו. ויש שמיישבין המנהג לפי שקפא זה אינו מצוי בינינו וכו' עכלה"ק. 

35( כא, א.

36( קט, ב.
37( סת"פ ס"ה.

38( סתע"ה סי"א.
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לא  שלכן  ואומרים  מיישבים  יש  לכן  במרור,  קפא  מצוי  לא  שבימינו  שכיון  כלומר 
צריכים לחשוש לסכנה וניתן להסתפק בטבילת מקצת המרור בחרוסת. ולכאורה למה 
צריכים “ליישב את המנהג", והרי אם ליל פסח הוא ליל שימורים גם מסכנה, אם כן לא 
צריכים לחשוש שהקפא יזיק אותו כי בוודאי השם יתברך ישמור על בריאותו?  אלא 
מכאן ראיה שבמה שקשור לבריאות האדם לא ניתן לסמוך על זה שליל פסח הוא ליל 

שימורים .

ועיקר הענין למסקנת הדברים - אין לסמוך על זה שליל פסח הוא ליל שימורים כדי 
לצאת מהבית בזמן מגיפה.

זמן תפילת ערבית בליל בדיקת חמץ כשמתפלל ביחידות
הת' יוסף יצחק שי' הלוי סגל
תלמיד בישיבה

בספר ‘שבח המועדים'39 כתב בקיצור הלכות פסח40 “הציבור מתפלל ערבית מיד 
בצאת הכוכבים, כדי שילכו האנשים מיד לבתיהם לבדוק את החמץ. הרגיל כל השנה 
להתפלל ערבית עם הציבור ובלילה זה אינו מתפלל עמהם, יתפלל מיד בצאת הכוכבים 
ואח"כ יבדוק. אבל הרגיל להתפלל כל השנה בביתו יקדים הבדיקה לתפילת ערבית".

ומציין את המקור להלכות אלו בסי' תלא בהלכות פסח, ועל המשפט האחרון מציין 
אדמו"ר  נהג  כן  כי  מביא   434 ע'  חי"ז  שיחות  “ובלקוטי  ומציין  ו'  לסע'   )6( בהערה 

הריי"צ".

והנה, כפי שציין אכן בהלכות פסח כותב כ"ק אדה"ז בשולחנו: “ובאותו זמן שבין 
כניסת האדם לביתו לבין זמן הבדיקה אסרו לאכול וללמוד . . ואפילו הי' עוסק  באחד 
מכל הדברים הללו קודם חייב להפסיק . . ואע"פ שלא קרא ק"ש של ערבית אעפ"כ 

צריך להקדים את הבדיקה לפני ק"ש ותפילה".

וממשיך שם - “במה דברים אמורים במי שרגיל להתפלל ק"ש ותפילה של ערבית 
כל השנה בתוך ביתו, אבל מי שרגיל להתפלל כל השנה עם הציבור מבעוד יום ועכשיו 
לא התפלל עמהם יקרא ק"ש ויתפלל מיד בצאת הכוכבים ואח"כ יבדוק, דכיון שאינו 
רגיל כל השנה להתפלל ערבית בביתו יש לחוש שמא ע"י טרדתו והשתדלותו בבדיקת 

39( קראון הייטס, ברוקלין נ.י. תשנ"ג. נערך ע"י הרב שמואל הלוי הורוויץ ובו קיצור הלכות ומנהגי המועדים.
40( ח"ב ס"ו, ס"ד.
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החמץ ישכח על ק"ש ותפילה", ולאחמ"כ ממשיך בנוגע להקדמת תפילת הציבור )כיון 
שאח"כ יהי' קשה לאסוף אותם חזרה(.

בהוספות  שנדפסה  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מאת  קודש  באגרת  והנה, 
ללקו"ש הנ"ל נכתב כך: “במענה למכתבו מיום השני בו שואל למנהג אנ"ש בהנוגע 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מנהג  ראיתי  ביחידות.  ערבית  כשמתפללים  חמץ,  בדיקת  לזמן 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהי' בודק בין מנחה למעריב ומתפלל ערבית לאחרי הבדיקה".

לכך שדוקא  הוכחה  הוא  זו  באגרת  לומר שמה שמובא  לפענ"ד שקשה  לי  ונראה 
המתפלל כל השנה בביתו הוא יקדים הבדיקה לתפילת ערבית, ואדרבה – כתשובה 
לבירור מנהג חב"ד האם “כשמתפללים ערבית ביחידות" )היינו לא באופן קבוע41( כותב 
כ"ק אד"ש מה"מ “ראיתי מנהג כ"ק מו"ח אדמו"ר . . ומתפלל ערבית לאחרי הבדיקה".

אמנם ניתן לדייק במכתב זה האם כ"ק אד"ש מה"מ נתן הוראה למעשה בפועל לכאן 
ולכאן )שכיון והשיב לשאלה בהנהגה זו – הרי זו הוראה שכך צריך לנהוג בפועל, או 
שמא רק השיב ש -'מנהג אנ"ש' לא ראיתי בזה אך – ראיתי מנהג כ"ק אד"ש מה"מ(, אך 
ברור שאין זו הוכחה לכך “שהרגיל להתפלל כל השנה בביתו יקדים הבדיקה לתפילת 

ערבית".

 .  . זו להנהגה בפועל מדיוק הלשון “מנהג כ"ק מו"ח אדמו"ר  וכן יש לסתור ראי' 
שהי' בודק וכו'" שלא מגביל זאת לתקופה מסויימת או למצב מסויים בו הי' שרוי כ"ק 
אדמו"ר הריי"צ, ומשמע שכך הי' מנהגו רבות בשנים – אף בשנים שהי' מתפלל בציבור 

במשך כל השנה.

אך עדיין אין הנהגת כ"ק אדמו"ר הריי"צ ראי' לסתור את פסק כ"ק אדה"ז בשולחנו, 
כיון שכל הטעם שמקדימים את הבדיקה לק"ש ותפילה )אף שק"ש “היא מצות עשה 
של תורה וגם היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים וכל התדיר מחברו קודם את חבירו"( 
הוא מצד החשש הנ"ל “שמא ע"י טרדתו והשתדלותו בבדיקת החמץ ישכח על ק"ש 

ותפילה", ומובן גם פשוט שאצל כ"ק אדמו"ר הריי"צ לא שייך חשש זה.

ויש להעיר שבנוגע להוראה למעשה בפועל כבר כתב כ"ק אד"ש מה"מ את מנהג 
החסידים באופן גורף בפתגם המופיע ב'לוח היום יום' לתאריך י"ד ניסן “בדיקת חמץ 
לאחר תפילת ערבית", ובאג"ק מתאריך ט"ז אייר תש"ח לר' יצחק דובאוו42 )כמענה על 
שאלתו על פתגם הנ"ל מהלכות פסח בהם פוסק כ"ק אדה"ז בענין זה שישנם חילוקים( 

41( בשונה מלשון “המתפללים ערבית ביחידות" וכדומ' אז משמע שאכן מדובר על אלו הרגילים להתפלל ביחידות.
42( אגרת שמה, ח"ב ע' שסה.
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מדגיש – שאכן הכונה בזה היא שמנהג החסידים להתפלל ערבית קודם הבדיקה בכל 
מצב, והמנהג הוא ‘משנה אחרונה' לאחר השו"ע43.

43( ומזכיר שם בנקודה שאין זה סותר ואדרבה המנהג הוא ‘לשיטתי' – כיון ש"מנהגינו להאריך ביותר בבדק"ח", ומציין 
שורה ארוכה של מ"מ בענין זה, עיין שם.
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משך שהותו של אברהם במצרים
הת' משה שי' אקסלרוד
תלמיד בישיבה

א
בפרשת וירא1 מספרת התורה בפרטות על קורות אברהם אבינו בעת ישיבתו בגרר 

כשלאחריהם נאמר2 “וישב אברהם בארץ פלשתים ימים רבים".

רש"י נעמד על תיבות “ימים רבים" ומפרש “מרובים על של חברון, בחברון עשה 
עשרים וחמש שנה וכאן עשרים ושש".

ומכאן והלאה נעמד רש"י להוכיח את שתי העובדות הנ"ל – שבחברון שהה עשרים 
וחמש שנה, ואילו ארץ פלשתים שהה עשרים ושש שנה:

“שהרי בן שבעים וחמש שנה היה בצאתו מחרן, אותה שנה ויבא וישב באלוני ממרא, 
ונוסע  שלא מצינו קודם לכן שנתיישב אלא שם, שבכל מקומותיו היה כאורח חונה 
מצרימה,  אברם  וירד  בארץ,  רעב  ויהי  משם,  ויעתק  אברם,  ויעבור  שנאמר  והולך, 
ובמצרים לא עשה אלא שלשה חדשים שהרי שלחו פרעה, מיד וילך למסעיו, עד ויבא 
וישב באלוני ממרא אשר בחברון, שם ישב עד שנהפכה סדום, מיד ויסע משם אברהם 
מפני בושה של לוט ובא לארץ פלשתים, ובן תשעים ותשע שנה היה, שהרי בשלישי 

למילתו באו אצלו המלאכים, הרי עשרים וחמש שנה.

1( כ, א ואילך.
2( שם, לד.

פשוטו של מקרא
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“וכאן כתיב ימים רבים, מרובים על הראשונים, ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש, 
ואם היו מרובים עליהם שתי שנים או יותר היה מפרשם, ועל כרחך אינם יתירים יותר 
משנה הרי עשרים ושש שנה, מיד יצא משם וחזר לחברון, ואותה שנה קדמה לפני 

עקידתו של יצחק שתים עשרה שנים".

פירוש רש"י יובן בכללות ע"פ נקודות ציון בחייו של אברהם אבינו שנתפרשו בתורה: 
בגיל שבעים וחמש אמר לו הקב"ה לך לך, ולאחר מספר מסעות בהם לא קבע יתד 
במקום מסויים התיישב בחברון עד שנהפכה סדום )בעקבות מאורע זה עזב את הארץ 
והלך לארץ פלשתים. מאורע זה אירע כשהיה אברהם אבינו בן תשעים ותשע – על 
פי מה שביאר רש"י בתחילת הפרשה שמהבשורה לאברהם אבינו על בנו יצחק הלכו 

המלאכים להשחית את סדום ועמורה.

והתיבות “ימים רבים" שנאמרו על ישיבת אברהם בארץ פלשתים הם לגבי ישיבתו 
בחברון שארכה כאמור עשרים וחמש שנה, ועל כן יש לומר שאברהם שהה בפלשתים 
עשרים ושש שנה. ועל כל האמור מציין רש"י את המקור לדבריו – “כך שנויה בסדר 

עולם".

בתחילת פ' לך לך מספרת התורה על ציווי הקב"ה לאברהם ללכת לארץ ישראל, 
ומיד בהגיו לארץ מספרת התורה על מספר מסעות שעשה.

ויש לעיין בפירוש רש"י זה במספר מקומות, ע"פ הידוע3 שרש"י כתב את פירושו לבן 
החמש, וכדבריו - “אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא".

ב
“ובמצרים לא עשה אלא שלשה חדשים שהרי שלחו פרעה":

אמנם בסדר עולם נכתב שאברהם אבינו שהה במצרים שלשה חדשים, אך מנין לו 
לרש"י פירוש זה ע"פ פשוטו של מקרא?

קושיא זו מתחזקת ע"פ העובדה שבשאר המקומות רש"י לא פירש במקום זה מה 
היתה משך השהות שלו בכל מקום ומקום.

וגם אם נבין זאת, נצטרך עדיין להבין מדוע במקום זה מצא רש"י לנכון לפרש את 
משך השהות, ואילו בשאר המסעות לא פירש רש"י את משך השהות

ובפרט שכל ענינו במשפטים אלו הוא הוא לומר שמהרגע שיצא מחרן ועד הרגע בו 
התיישב בחברון לא קבע יתד והתיישב בקביעות4, מדוע ראה לנכון לפרט בפירוש זה.

3( ראה בזה באריכות ‘כללי רש"י' בעריכת הגה"ח טוביה שי' בלוי )כפ"ח תנש"א( פ"א, ע' 71 ואילך.
4( וראה לקו"ש ח"ז ע' 81 בנוגע למהות ישיבתו בחברון.
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קושיות הנ"ל מתחזקות שבעתיים על פי פירושו של רש"י5 עצמו על פסוקי המסעות 
שלא פירש כאן “ויעבור אברם . . ויעתק משם . . ויסע אברם"6 – “לפרקים יושב כאן 
חודש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר", ומובן עפ"ז בפשטות שכל חניותיו 
באותו הזמן היו במשך כחודש, ומדוע בחניה במצרים – אותה משווה רש"י לחניות 

שלפניה – מפרש רש"י שהיתה במשך של שלשה חדשים!

וביותר אינו מובן, שהרי בנוגע לחנייתו הנ"ל במצרים נתפרש בכתוב מה אירע עמו: 
קודם שנכנסו אמר לה “אמרי נא אחותי את"7, ומיד כשנכנסו למצרים לקחו שרי המכס 
את שרה אל פרעה8 וכאשר העניש ה' את בית פרעה אמר לו פרעה “ועתה הנה אשתך 
קח ולך" ופירש"י – “לא כאבימלך שאמר לו הנה ארצי לפניך, אלא אמר לו לך", והיינו, 
שלא הניחו להשאר במצרים, וע"פ פשטות הכתובים עכ"פ משמע ששהה שם זמן מועט 

ביותר, ובודאי שלא יותר משאר מסעותיו!

ג
מספר נקודות נוספות הדורשות עיון בפרש"י:

א. בסיבה שגרמה לאברהם לעזוב את חברון כותב רש"י “שם ישב עד שנהפכה סדום, 
מיד ויסע משם אברהם מפני בושה של לוט ובא לארץ פלשתים".

רש"י  הנ"ל מצטט  ועל הפסוק  בעוד  דוקא,  זו  בסיבה  רש"י  בחר  לעיין מדוע  ויש 
את התיבות “ויסע משם אברהם" ומפרש ב' פירושים “כשראה שחרבו הכרכים ופסקו 
על  שבא  רע  שם  עליו  שיצא  מלוט  להתרחק  ד"א  משם.  לו  נסע  והשבים  העוברים 

בנותיו".

שליט"א9  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שמניח  היסוד  ע"פ  זה  בקושי  להוסיף  ויש 
במקומות בהם מביא רש"י ב' פירושים שהפירוש הראשון הוא העיקרי אך מפני שיש 
בו קושי מסויים מביא רש"י פירוש נוסף – מדוע הביא רש"י את הפירוש השני, שעזב 

משום שהתבייש בלוט.

ב. רש"י מוכיח מכך שלא נתפרש זמן ישיבתו של אברהם בארץ פלשתים אלא רק 
נאמר “ימים רבים" שלא היה זה יותר משנתיים מזמן שהותו בחברון, ולכן מוכרחים 

5( לך לך יב, ט.
6( שם ו-ט.

7( שם יא-יג.
8( שם יד-טו, בפרש"י: “הטמין אותה בתיבה, וע"י שתבעו את המכס פתחו וראו אותה . . הללוה ביניהם לומר הגונה זו 

למלך".
9( כללי רש"י פ"ד כלל 2, ע' 87, ובכללים שלאחריו המסבירים אותו.
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לומר שבאופן מיידי “יצא משם וחזר לחברון, ואותה שנה קדמה לפני עקידתו של יצחק 
שתים עשרה שנים". ויש לעיין מה מוסיף המשפט האחרון בהבנת הפירוש10.

ג. כיצד מפרש רש"י שבחברון שהה עשרים וחמש שנה, אע"פ שבחשבון פשוט ע"פ 
נקודות הזמן שציין בלתי אפשרי לומר שהי' שם אפילו עשרים וארבע שנים:

שהרי “בן שבעים וחמש שנה היה בצאתו מחרן . . ויבא וישב באלוני ממרא אשר 
בחברון, שם ישב עד שנהפכה סדום, מיד ויסע משם . . ובן תשעים ותשע שנה היה, 
שהרי בשלישי למילתו באו אצלו המלאכים, הרי עשרים וחמש שנה", ואפילו אם נאמר 
שמחרן הלך אברהם ישר לחברון ללא עצירות בדרך – הרי עברו רק עשרים וארבע 

שנים! ובפרט ע"פ כל החניות הארעיות שעשה באמצע.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

בכפילות תיבת תבן בנוסף למספוא
הת' שניאור זלמן שי' בן שמואל
תלמיד בישיבה

ליצחק, מסופר שכאשר ראה שהסימן  בסיפור שליחותו של אליעזר למצוא אשה 
שהציב לעצמו התקיים ברבקה נתן לה תכשיטים, ושאל אותה “בת מי את . . היש בבית 
אביך מקום ללין", ולאחר שהשיבה על שאלתו הראשונה )“בת בתואל אנכי בן מלכה 

אשר ילדה לנחור"( אמרה לו “גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון"11.

רש"י על הפסוק נעמד על תיבת ‘מספוא' ומפרש “כל מאכל גמלים קרוי מספוא כגון 
תבן ושעורים".

ויש לעיין ע"פ פירושו – לפשוטו של מקרא, מדוע נאמר גם תבן וגם מספוא, בעוד 
שתבן נכלל במספוא?

ניתן אולי לומר, שאמנם ניתן לתת לפני הגמלים תבן לאכול, אך התבן )והשעורים( 
אינם המאכל המומלץ המהווים את מלוא צרכי הגמלים, אלא תערובת המורכבת מתבן 

ושעורים גם יחד ופרטים נוספים וקרויה מספוא היא המאכל המתאים לגמלים.

10( וראה חיי שרה כב, יט בפירש"י, שם ג"כ מוסיף רש"י משפט זה, וגם שם אינו ברור מה רוצה רש"י להוסיף בציון 
עובדה זו.

11( חיי שרה, כד, כה.
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וע"כ אמנם תבן נכלל במספוא, אך היות שלגבי הגמלים הוא מאכל שונה לגמרי 
באיכותו, פירטה אותו התורה בנפרד.

אך ביאור זה מופרך, שהרי כאמור – באם תבן נכלל במספוא מדוע נכתב בפסוק, 
וכן להיפך.

ומכורח קושיא הנ"ל אכן פירש הרד"ק שלא כרש"י, וכתב: “ומספוא. כלל למאכל 
הבהמות זולת תבן והוא השעורה ושיבולת שועל", היינו, שמספוא הוא אכן שם כולל 

למאכל הבהמות להוציא את התבן, שמשמש כמאכל לבהמות ואינו נכלל במספוא.

ישנם ממפרשי רש"י12 שפירשו מכורח קושיות הנ"ל, שאמנם במקומות אחרים יכולה 
בנפרד  התבן  את  הכתוב  פירט  וכאן  היות  אך  תבן,  פירוש  גם  לכלול  מספוא  תיבת 
מהמספוא יש לומר שהכונה בתיבת מספוא שלאחר תבן היא למשמעות אחרת ואינה 

כוללת פירוש תבן.

אך ודאי שלא ניתן לומר ביאור זה בפשוטו של מקרא בכלל, ובפירושו של רש"י 
בפרט.

ואולי י"ל ע"פ פירוש רש"י בתחילת הפרק על המילים “ויקח העבד עשרה גמלים 
מגמלי אדוניו"13 – “נכרין היו משאר גמלים, שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל שלא ירעו 
בשדות אחרים", שכאשר ראתה רבקה שפיות הגמלים זמומים, אמרה לאליעזר שבביתה 
יש “גם תבן" - שעליו ודאי אין מה לחשוש מגזל, ומלבד זאת באם ירצה )ולא יחשוד 

בגזל( יש “גם מספוא" שזוהי תערובת אוכל משובחת.

ואולי יש להוסיף בזה, שלכן הוסיפה רבקה תיבת ‘רב', )“גם תבן גם מספוא רב"( 
שכאשר לאדם ישנה כמות גדולה מדבר מסוים ה"ז מוכיח בפשטות שיש לו שטח גידול 
אישי ולא שגזל אותם )בשונה מכמות מועטת(. וע"כ אמרה לו “גם תבן גם מספוא רב 

עמנו" – להוכיח שאינם מן הגזל.

ואולי יש לומר ביאור נוסף ובפשטות, שענתה לו ע"פ סדר שאלותיו14, ולאחר שאמרה 
לו מי היא )“בת בתואל וכו'"( הציעה לו תבן )לא לצורך אכילה כלל, אלא( לצורך שינה 

)“ללון"(, ולאחמ"כ הציעה לו גם מספוא למאכל הגמלים.

ובזה מפרש רש"י את משמעות תיבת מספוא  - “כל מאכל הגמלים קרוי מספוא כגון 
תבן ושעורים".

12( משכיל לדוד ועוד.
13( שם, י.

14( ראה רש"י בפסוק הקודם “בת בתואל. השיבתו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון".
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מעלת נשיא בישראל
מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - ג' תמוז תש"י

דורנו, הוא  ונשיא  נשיאי חב"ד בכלל,  וגדולת  ומבארים מעלות  רבים המחפשים 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בפרט בענינים שונים: איש המסירות-נפש, גאון, בעל מדות, 

צדיק, בעל רוח הקודש, מלומד בנסים ועוד ועוד.
וגדלו ביותר שבחים אלו, על פי ההגדרה בתורת החסידות, מהו מסירות נפש, מהו 

גאון וכו'.
ובכל זה - העיקר חסר כאן. ונוסף על זה, שהוא עיקר בעצם, חשוב הוא ביחוד 
משום שנוגע ביותר, וביחוד לנו, קהל חסידיו ומקושריו. וזהו - מה שהוא הוא הנשיא, 

ונשיא חב"ד.
כי - נשיא בכלל, נקרא ראש אלפי ישראל, הוא בחינת ראש ומוח לגביהם, וממנו 
היא יניקה וחיות שלהם. ועל ידי הדביקה בו קשורים ומיוחדים הם בשרשם למעלה 

מעלה.
אשר  ואלו  פנימיות,  בבחינת  השפעתם  אשר  אלו  בנשיאים:  סוגים  כמה  והנה 
השפעתם בבחינת מקיף. ובזה גופא חילוקים: אם השפיעו בתורת הנגלה או הנסתר או 

בשניהם יחדיו, לימדו דרכי העבודה והחסידות, המשיכו השפעות גשמיות וכו' וכו'.
וישנם כאלו, שהי' בהם כמה מבחינות הנ"ל, או גם כולם.

כ"ק  ועד  הזקן  כ"ק אדמו"ר  מן  נשיאי חב"ד,  הנהגת  ענין  ועד עתה  הי' מאז  וזה 
מו"ח אדמו"ר הכ"מ ועד בכלל, אשר כללו כל הסוגים והחילוקים: השפיעו בפנימיות 
ובמקיף, בתורה עבודה וגמ"ח, ברוחניות ובגשמיות. ובמילא היתה התקשרותם עם 

השייכים אליהם בכל תרי"ג אברי נפש וגוף המקושרים.
ועל כל אחד ואחת מאתנו כולנו לדעת, היינו להעמיק דעתו ולתקוע מחשבתו בזה, 
אשר הוא הוא הנשיא והראש, ממנו ועל ידו הם כל ההשפעות בגשמיות וברוחניות, 
קשורים,  מתקשרים(  ובמה  איך  במכתביו  הורה  )וכבר  אליו  ההתקשרות  ידי  ועל 

ומיוחדים בשרש ושרש השרש עד למעלה מעלה כו'.

___________
מנחם שניאורסאהן
ג' תמוז, השי"ת
ברוקלין, נ. י.
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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
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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
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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!
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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!

•

לע"נ

מרת רוזה )פירוזה( ב"ר אחי מאיר

נלב"ע א' דחוהמ"פ - ט"ז ניסן תשס"ג

יה"ר שתזכה 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

הרה"ח שלמה ב"ר צבי הירש ע"ה מיידנצ'יק

נלב"ע יו"ט ראשון של פסח תשס"ג

מסור ונתון בלו"נ לרצון כ"ק אד"ש מה"מ
יו"ר אגודת חסידי חב"ד ויו"ר ועד כפר חב"ד

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף 
ומיד ממש!



ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - צפת124

לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מהרה יגלה ויגאלנו אכי"ר
•

יחי אדוננו מורנו ורבינו
מלך המשיח לעולם ועד


