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שענין הגאולה , ולהוסיף...
גם בשמו של החודש  מרומז

כפי שנקרא בשמות החדשים 
" שבט" – 1שעלו עמהם מבבל

שבטי "מלשון ( א)שהוא  –
ובפרט הממשלה , 2"מושלים

לא " 3ש"כמ, דמלכות בית דוד
 מדוד )4מיהודה בטשיסור 

                                                 
 .ועוד. ב"א ה"ה פ"ירושלמי ר (1
 .יא, יחזקאל יט (2
 .י"ד ובפרש"יו, ויחי מט (3
ותעמוד "שביהודה נאמר , ולהעיר (4

, ויש לומר, (לה, ויצא כט" )מלדת
שרומז על הגאולה האמיתית והשלימה 

כדאיתא במכילתא , גלות' שאין אחרי
כל השירות לשון נקבה ( "א, בשלח טו)

כלומר ", "חוץ משירה דלעתיד לשון זכר
אף כל , *לידה צערשהנקבה יש לה 

חוץ מלעתיד , הנסים יש אחריהם צער
" לא יולדיםכזכרים . . צער ' שאין אחרי

 (.ב, פסחים קטז' תוס)
הגלות נמשל לעיבור "כידוע ש*( 

במהרה ' וגאולת ימי המשיח שיהי
וכן חבלי ימות . . בימינו נמשל ללידה 

ואילך אלו ראשי גליות 
שבבבל שרודין את העם 

" עד כי יבוא שילה( . . בשבט
 5עליו נאמר, (מלך המשיח)
( מלך רודה ומושל) שבטוקם "

, 6"זה מלך המשיח", "מישראל
 8ש"כמ, 7מלשון ענף אילן( ב)
ע ישי ונצר ויצא חוטר מגז"

  שבטיצא ", 9"משרשיו יפרה

מלוכה משורש ישי מזרע דוד 
 .10"הוא מלך המשיח

                                                                             

" המשיח נקראים בשם חבלי לידה
 (.4ח שבהערה "א ותו"תו)
 .י"יז ובפרש, בלק כד (5
 .א"מלכים רפי' ם הל"רמב (6
 .כז, כח' ישעי( לדוגמא)ראה  (7
 .א, שם יא (8
והכה " –( ד, שם)ובהמשך הכתובים  (9

 ".ארץ בשבט פיו
 .פ"ד עה"מצו (10
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 בדורנו זהובהדגשה יתירה . י
העשירי )"שהעשירי בשבט  –

, בכל חודש, 11"קודש' יהי
כ העשירי בחודש אחד "ועאכו
ק "הוא יום ההילולא דכ( עשר

 :12ר נשיא דורנו"ח אדמו"מו

 –ענינו של יום ההילולא 
 14בתניא 13ש רבינו הזקן"כמ

                                                 
 .לב, בחוקותי כז (11
ב חדשי השנה "להעיר מהשייכות די (12
שחודש שבט מכוון  –ב השבטים "לי

שמו הראשון של בעל , יוסףכנגד 
 09' ו ע"ש חכ"ראה לקו)ההילולא 

 (.נ"וש. ואילך 413. ואילך
דיום "( ויכולו)"והשלימות ' שהעלי (13

ביום  –ד טבת "כ –ההילולא שלו 
 .ק זה"הש

טבת לענין  ד"ולהעיר מהשייכות דכ
ירח שהגוף "הוא " טבת" –הגאולה 

שלימות , (א, מגילה יג" )נהנה מן הגוף
( עצמות ומהות)היחוד דהגוף שלמעלה 

' בב, (העצם דישראל)עם הגוף דלמטה 
כדין ", "כדכד", (ד"כ" )כד"האופנים ד

מלמעלה למטה ומלמטה , "וכדין
ראה )לעתיד לבוא ' שיהי, למעלה

ג , ראה כו' פ)ה ושמתי כדכד "ת ד"לקו
ושלימותו ביום השבת שחל ((.ואילך

שמורה על , *טבת ח"כביום ( בשנה זו)
 ".טבת"ד( תוקף וחוזק" )כח"ה

ח טבת הוא יום הולדת "שכ, להעיר*( 
ש "ע, ששמה חנה, ה"של אמי מורתי ע

שסיום , ש אמו של שמואל"ועד ע' כו

כל מעשיו ותורתו ועבודתו "ש
. .  16כל ימי חייו15אשר עבד

גילוי ' ומאיר בבחי מתגלה
ופועל . . מלמעלה למטה 

ועוד , 17"ישועות בקרב הארץ
שכולל הנתינת־כח על , ועיקר

ביתר שאת  הצמיחההמשך 
וביתר עוז לאחרי הסתלקותו 

 כל"ד מהזריעהכתוצאה 
מעשיו ותורתו ועבודתו אשר 

עד , 18"עבד כל ימי חייו
                                                                             

ויתן עוז למלכו וירם "וחותם תפלתה 
 (.ד"יו, א ב"ש" )קרן משיחו

ד "ע)ולהעיר  –. ח"ך וכ"ז' ק סי"אגה (14
מהשייכות להקביעות דערב ( הרמז

ח "ך וכ"ז, שבת ויום השבת בימי החודש
 .טבת

פ וארא "ש בהפטרה דש"ד מ"ע (15
פעולתו אשר עבד " –( כ, יחזקאל כט)

 (.ואילך 09' א ע"ש חכ"ראה לקו" )בה
, (ת"שי –ם "תר)שבעים שנה  (16

ימי שנותינו בהם ", שלימות חיי האדם
וראה גם . ד"יו, תהלים צ" )שבעים שנה

 009־1' א ע"ב ח"ש תשנ"קקקקסה
 ((.103־0' לעיל ע)

 –( יח, ח)ש בפרשת וארא "ד מ"ע (17
פ "אע" )"בקרב הארץ' כי אני ה"

ששכינתי בשמים גזרתי מתקיימת 
 (.י"פרש –" בתחתונים

 בחקל ונזרעו: "ק שם"ראה אגה (18
. . תפוחין קדישין אורות עליונים מאד 

 ".גידולי גידולין
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להצמיחה דהגאולה האמיתית 
י משיח צדקנו "והשלימה ע
דור האחרון של )בדורנו זה 

הגלות ודור הראשון של 
כעדותו של נשיא , (הגאולה

, דורנו שכבר כלו כל הקיצין
, ל"ן לסעודה דלעתוהכל מוכ

שולחן־ערוך עם הסעודה 
דלויתן ושור הבר ויין 

 .המשומר
 :ובנוגע לפועל. יא...

בעמדנו בשבת מברכים חודש 
כולל ובמיוחד העשירי , שבט

א לקבל "צריך כאו –בשבט 
על עצמו להוסיף ביתר שאת 

תורתו , וביתר עוז במעשיו
, ועבודתו של בעל ההילולא

, נור נשיא דור"ח אדמו"ק מו"כ
אשר הורנו מדרכיו ונלכה 

ובפרט , 19ו"באורחותיו נס
ק "בהביטול וההתקשרות אל כ

, ר נשיא הדור"ח אדמו"מו
, 20"הנשיא הוא הכל"

מציאותו וכל  –א "שבכאו
נעשים , בכל מכל כל, יוענינ

ז "עי, קודש לנשיא הדור
                                                 

 .ק שם"ז באגה"לשון אדה (19
 .כא, י חוקת כא"פרש (20

שמלאים וחדורים בקיום 
 –שליחותו של נשיא הדור 

גואל , 21משה רבינו שבדור
 – 22ראשון הוא גואל אחרון

להביא לימות "העיקרי שענינו 
 .בפועל ממש 23"המשיח

שהידיעה שתיכף , ולהוסיף
ר "ח אדמו"ק מו"ומיד נכנס כ

הקיצו "כיון ש)נשיא דורנו 
ומביט על ( 24"ורננו שוכני עפר

א מהחסידים והמקושרים "אוכ
', לבחון מעמדו ומצבו כו

מעוררת ופועלת לסיים 
( גם מלשון שלימות)ולהשלים 

 .את כל מעשינו ועבודתינו
וכדאי ונכון לערוך התוועדויות 

ק "החל מיום הש –מיוחדות 
נוסף על )מברכים חודש שבט 

ההתוועדות שבכל שבת 
שנאמר בפרשת שבת ", ושבת

                                                 
" אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" (21
ואין דור שאין בו ", (ט"ז תס"תקו)

 (.ז, ו"ר פנ"ב" )כמשה
. א, א רנג"זח. ד, ב"ר פ"ראה שמו (22

 .נ"וש. ואילך 8' א ע"ש חי"לקו
וראה גם . ק דברכות"ספ משנה (23

( 50' לעיל ע) 111' א ע"ב ח"ש תשנ"סה
 .ואילך( 109' לעיל ע) 030' ע. ואילך

 .יט, כו' ישעי (24
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להקהיל . . ויקהל משה 
בכל שבת להכנס  25קהילות

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 
, (26"ללמוד בהם תורה לרבים

ובפרט בראש חודש שבט 
נוסף על הנהוג לאחרונה בכל )

שתי עשר בע", (ראשי חדשים
. .  27חודש באחד לחודש

                                                 
ל שקאי על האנשים והנשים "וי (25

שנאמר בנוגע " ויקהל משה"כמו , והטף
לציווי נדבת המשכן שהשתתפו בזה 

, (כב ואילך, ויקהל לה)האנשים והנשים 
ולסעד בעצמם  הכל חייבין לבנות"

ובממונם אנשים ונשים כמקדש 
א "ח פ"ביהב' ם הל"רמב" )המדבר

שגם הם השתתפו , וגם הטף, (ב"הי
 (.א"נ רפי"אדר* )בנדבת המשכן

אין מבטלין תינוקות של בית "אף ש*( 
 (.ם שם"רמב" )לבניןרבן 

ג "צ ס"ח סר"ז או"ע אדה"שו (26
 (.פ ויקהל"ש ר"מיל)

חודש ) ח שבט"להעיר מהשייכות דר (27
ח "לר( החמישי בחדשי החורף

חודש החמישי בחדשי )מנחם־אב 
, יום ההילולא של אהרן הכהן, (הקיץ

גמר ושלימות עבודתו של אהרן במשך 
אוהב שלום ורודף "באופן ד* ג שנה"קכ

" שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
שבאופן כזה צריכה , (ב"א מי"אבות פ)

 הוי", א מישראל"להיות עבודת כאו
, (אבות שם" )מתלמידיו של אהרן

כמודגש במיוחד באופן עבודתו של בעל 
 .ההילולא דעשירי בשבט

הואיל משה באר את 
 29"בשבעים לשון", 28"התורה

בעל  תוכן עבודתו של)
ההילולא בהפצת המעיינות 

 –( 30חוצה בשבעים לשון
לעורר ולחזק איש את רעהו 

, בכל הענינים האמורים
ובמיוחד בזירוז והבאת 

 .הגאולה תיכף ומיד
ד ההכנות "וכן יש לעורר ע

לעריכת ההתוועדות דהעשירי 
ביחד ' שבודאי תהי –בשבט 

נשיא דורנו , עם בעל ההילולא
הם )"ומשה ואהרן , בראשנו

להוציא את בני ' המדברים גו
, 32עמהם( 31"ישראל ממצרים

ביום , כיון שתיכף ומיד ממש

                                                                             

להעיר מהשייכות לאמירת הלל *( 
נמצאו עונין בכל ההלל " –בראש חודש 

, הללוי־ה מאה ושלש ועשרים פעמים
ם "רמב" )סימן להם שנותיו של אהרן

ג "ש חכ"וראה לקו. ב"ג הי"חנוכה פ' הל
 (.ילךוא 222' ע
 .ג־ה, דברים א (28
 .ה, י שם"פרש (29
נ "ח שבט תש"ו ר"ש חל"ראה לקו (30
 .נ"וש. ו"ס
 .כז, פרשתנו ו (31
 –ה אחד "תוד. ב, ראה יומא ה (32

 .ב"סע, פסחים קיד
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לפני )וארא  ק פרשת"הש
, (התחלת הקריאה בפרשת בא

, י מהגלות"יוצאים כל בנ
בבנינו ' בנערינו ובזקנינו גו"

כפי שקורין ) 33"ובבנותינו
 34ובלשון המדרש, (במנחה

' העלי, "ושמעון סלקיןראובן "
דכל בני ישראל מן הגלות אל 

, הגאולה האמיתית והשלימה
דבני ישראל ' כולל גם העלי

העצם , 35לדרגת האבות
דישראל כפי שהם חד עם 

ובזה גופא בעילוי ', עצמותו ית
, אחר עילוי עד אין סוף

ילכו מחיל אל חיל " 36ש"כמ
, "יראה אל אלקים בציון

, ק השלישי והמשולש"בביהמ
 .37"כוננו ידיך מקדש אדנ־י "
 
 

                                                 
 .ט, ד"בא יו (33
 .נ"וש. ה, ב"ר פל"ויק (34
תהא ' הי, ומודגש ביותר בשנה זו (35

 –" בכל מכל כל", שנת נפלאות בכל
ז "ה בעוה"שהטעימן הקב האבותמעלת 

 (.ז"ל ס"כנ)ב "מעין העוה
 .ח, תהלים פד (36
 .יז, בשלח טו (37
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צווח ריש לקיש "
 "והייתה ויצאה

 כהן' שחי מנחם מענדל' הת

2'ח כיתה

 א
יכולה  39הסוברים שנערה, "חכמים"את דעת  38,מובא בגמרא בקידושין

בנוגע .( רק אביה מקדשה 40"קטנה"ילדה שהיא . )בעצמהלקבל גט 
. חכמים לא פירטו, לאפשרויות של הקידושין והגירושין  בנערה מאורסת

בנוגע לגירושין חכמים אמרו שהנערה כן יכולה לקבל את השטר ובכך 
 . אך בנוגע לקידושין חכמים לא פירטו. להיות מגורשת

 שהיו כמה דורות לאחר)חולקים שני אמוראים , בנוגע לדינם של חכמים
הם חלוקים האם חכמים . ריש לקיש ורבי יוחנן(. פסק הדין של חכמים

ריש . לגרש את עצמה רקלקדש את עצמה או  גםסוברים שנערה יכולה 
לפעמים ". )ויצאה והייתה"שדורשים במקרה כזה את ההיקש , לקיש סובר

שדיניהם בשביל ללמד אותנו , התורה מקישה דברים מסויימים אחד לשני

                                                 
 :ג"מ 38
אם ". קטנה"זה ילדה המוגדרת ילדה   –מתחת לכך . וחצי 21עד , ויום אחד 21ילדה מגיל  39

במקרה כזה . אלא רק נתנו טבעת, שעדיין לא עשו כתובה –כלומר ), כשהיא מאורסת, הנערה
מה שאין כן לאחר . אחוז אצל האבא 29ועוד , אחריות על הנערה נצמא אצל הבעלמה 09%

כלומר שהוא , אביהם מקדש אותה" קטנה"אצל .( הכתובה שאז כל האחריות אצל הנערה
 . אך אצל נערה הדין שרוי במחלוקת. בפועל מקבל את הטבעת

 ".נערה"ל" קטנה"ראה הערה קודמת להבנת ההבדל בין  40



 
14 

. והתגרשה –" ויצאה. "ה זה ההיקש הוא בין קידושין לגירושיןבמקר. דומים
אנו , וכך כשהתורה הקישה בין גירושין לקידושין. והתחתנה –" והייתה"

שאותו הדין שאנו אומרים , ולכן סובר ריש לקיש.( דומים שדיניהםלומדים 
שהנערה כמו שהיא יכולה  –כלומר . אותו נאמר בקידושין, בגירושין
 .על ידי עצמה להתקדשכך היא תוכל , על ידי עצמה להתגרש

שאין דורשים את ההיקש הזה מפני שיש לו חילוק , אולם רבי יוחנן סובר
כי לשיטתו חכמים סוברים שנערה . במקרה הזה בין קידושין לגירושין

אין זאת אלא משום שהגירושין יקרו גם בעל , יכולה להתגרש בעצמה
ולכן נותנים גם לנערה את . גירושין יקרוכי בין אם היא תרצה ה. כרחה

. רק אביה יכול, אבל בקידושין ששם צריך דעת. הרשות לקבל את הגט
הוא  –שלאביה יש דעת  –לכן רק אביה , משום שלנערה לעניין זה אין דעת

 .41יכול לקדש

 ב
 וריש, והגמרא ממשיכה לספר שכל חברי בית המדרש הלכו כרבי יוחנן

" וליכא אשגח ביה". "ויצאה והייתה"לקיש צווח שהרי יש את ההיקש 
מביא את פירוש " אוצר האחרונים"וה. כלומר אף אחד לא שינה את דעתו

מ מסביר שמשום "הרי. מ לכך שכל החבורה הלכה עם רבי יוחנן"הרי
. ההיקש בטל –שכאשר יש חילוק בין הדברים אותם התורה מקישה 

ומדוע הוא נצמד להיקש בעוד יש , סובר ריש לקישוממילא יש לשאול מה 
 .(כ וקידושין זה מדעתה"שגירושין זה בע. )חילוק בין הקידושין לגירושין

נשארים להצמד , ואולי יש לומר שריש לקיש סובר שגם כאשר יש חילוק
ולכן סובר . ההיקש יותר חזק ממנו, ולכן למרות שהחילוק קיים. להיקש

 .הנערה תוכל לקדש את עצמה ריש לקיש שגם בקידושין

שבנישואי קטנה אין ריש לקיש ' שמבאר התוס, מ אין לומר כן משום"אך מ
, כי למרות שקטנה יכולה לקבל את גיטה בעצמה, מקיש גירושין לקידושין

והנה אתה (. גם לפי ריש לקיש)ודאי שהיא לא יכולה לקדש את עצמה 
ולכן . נצמד להיקשרואה שכאשר יש לו חילוק מתאים הוא מחלק ולא 

 .הדרא קושייא לדוכתא

                                                 
 " קידושין דמדעתה"ה "י ד"עיין רש 41
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 ג
בתחילת . ממה שהקשתה הגמרא קודם לכן, ואולי יש לומר לעניות דעתי

דחתה הדמרא את החילוק על , הסוגייא כאשר הגמרא הציעה את החילוק
היא יכולה , שאם היבמה הייתה נערה, 42ידי קושייה מקידושיי יבמה

שצריך כאן , והנה רואים שכאן יש קידושין. להתקדש עם היבם בעצמה
ותירצנו שמי ששנה את אותה . יכולה –הנערה  –ובכל זאת גם היא , דעת

. כ"המשנה הוא רבי יהודה הנשיא שסובר שקידושי יבם נעשים גם כן בע
שריש לקיש לא סובר שרבי שנה ואולי יש לומר . ולכן לא קשה על החילוק

 .והוא בטל, וממילא קשה על החילוק. את אותה המשנה

אלא קשה איך יכול , אך אין לומר כן משום שלא קשה כאן על עצם החילוק
 .אך עצם החילוק עצמו נשאר, להיות שבקידושי יבם שנינו אחרת

יוקשה מכך מזה , למרות שאם נאמר שהקושייה היא לא על עצם החילוק)
ודחתה אותה על ידי דין , הגמרא הציעה חילוק אחר -בתחילת הגמרא ש

אך אם הקושייה מקידושי היבם זה לא על עצם החילוק , קידושיי היבם
שרצתה הגמרא להגיע לחילוק יותר , ואפשר לומר. מדוע זה קושייה, עצמו

 .(ולכן עדיין קשה על ריש לקיש. טוב

. לכן גן הנערה יכולה להתגרש, שגירושין לא צריך דעתעצם החילוק היה 
ובמקרה זה שלנערה , משתמשים במי שי לו דעת, אך קידושין שצריך געת

 . שהוא יש לו דעת, אין דעת לכך משתמשים באביה

ולכן , ואולי יש לומר שריש לקיש סובר שלנערה כן יש דעת במובן מסויים
לנערה  אך לפי רבי יוחנן שאין. היא בעצמה לפי ריש לקיש יכולה להתקדש

אך ריש לקיש . ולכן רק אביה יכול, עצמה דעת משתמשים בדעת של אביה
 .גם הנערה עצמה יכולה, שסובר שלנערה עצמה יש דעת

שאז בוודאי לא יהיה את עניין , ש"ק אד"והעיקר שנזכה להתגלות כ
יחי אדונינו מורינו "כולם יכריזו פה אחד את הכרזת הקודש ו, הגירושין

 "!לעולם ועד ורבינו מלך המשיח

                                                 
 .ויש לה מצווה להתחתן יחד עם אחד מאחיו, יבמה היא אישה שבעלה נפטר ללא ילדים 42
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ויבוא עשיו מן השדה והוא "
ויאמר עשיו הנה אנוכי ... עייף

 .'וגו" הולך למות
  דהרי' שיחנווה הרב 

  .ת"מורה בת
ויאמר ... ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף"? איך עשיו ידע שהולך למות
 ? מאיפה ידע עשיו שהוא הולך למות. 'וגו" עשיו הנה אנוכי הולך למות

 

כדי שלא יהא :( "ברכות ד)' לפי מה דאיתא בגמ, ל על דרך הצחות"אפ
ואישן ... אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קמעא

 ."וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה... 'קמעא וכו
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משום שיאמרו אין "
 "'קידושין תופסין כו

 ,כהן 'שיח מנחם מענדל

 .2'ח כיתה

 א
, כלומר. רק אביה יכול לקדשה – 4412מרגע לידתה עד גיל  –ילדה קטנה 

( או כל דבר שווה פרוטה אחר, על ידי טבעת), שמי שרוצה לקדש אותה
ומצד העיקרון אם היא הייתה מקדשת את . צריך לתת את הטבעת לאביה

היא , ולא לאביה, לה( את הטבעת)שנתנו את הקידושין , כלומר -, עצמה
שהיא קיבלה את   –מקדשת את עצמה הכוונה . לא הייתה צריכה גט

את הקידושין  להנתן , כלומר שהאדם ההוא שקידש אותה. הקידושין
, ובאמת אם הקטנה קיבלה קידושין בעצמה. ולא לאביה, (הטבעת)

 45.לכאורה לא היינו מצריכים שתקבל גט

 –שקטנה שהתקדשה שלא לדעת אביה , אך בגמרא רב ושמואל פסקו
רב . ולא לאביה, לה –טבעת את ה –כלומר שהמקדש נתן את הקידושין 

 .שנצריך אותה גם גט וגם מיאון, ושמואל פסקו

                                                 
 .'מי שלמד כבר את הסגייא יכול לדלג לסעיף ב 43
ת קטנה "אך לפי שיטת ר, כי לפני זה היא לא יכולה להתגרש, 6למעשה זה רק מגיל  44

היא אינה יכולה , י בין שוטה בין קטנה"אך לפי שיטת רש, כן יכולה להתגרש 6מתחת לגיל 
 ".וכל"ה "א ד,ג"מ' ועיין תוס. להתגרש

 .ובאמת כך נפסק להלכה 45
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במקרה בו האבא לא יכול לקדש את ביתו , במיאון משתמשים בדרך כלל
או אם בגלל שנסע למדינת הים ולכן הוא לא יכול , אם בגלל שהוא מת)

במקרה , תוכל לקדש את ביתה שהאמא, אך חכמים התירו(. לקדשה
 . אך קידושין אלו הם מדרבנן. אשהאבא לא נמצ

אלא , היא לא צריכה גט, ואם קרה שהקטנה רוצה לבטל את הקידושין
וברגע שמיאנה , היא צריכה למאן בקידושין –כלומר . מספיק לה מיאון

 .יותר אינה צריכה גט

את )כלומר שאת הקידושין  –אז במקרה בו הקטנה קידשה את עצמה 
אזי רב ושמואל פסקו שהיא צריכה גם  –ולא אביה , קיבלה היא( הטבעת

 . כפי שנסביר לקמן. גט וגם מיאון

כי , ו שגם לא גט"לא מיאון וק –לכאורה באמת היא לא הייתה צריכה כלום 
ואם . חוששים שהאבא התרצה לקידושין, אלא מה. לא אביה קידשה

ואם הוא ממש , 46אז זה כביכול הוא בעצמו קידש, האבא התרצה לקידושין
אלא בכדי לערער על , והמיאון מגיע לא מגיע. אזי צריכה גט, אותהקידש 

 .כפי שנבאר כדלקמן, הגט

כלומר אם אדם , התורה אומרת שלאדם אסור להתחתן עם אחות גרושתו
אסורה להתחתן , אז אחות של אותה האישה, וגירש אותה, קידש אישה

, ידושיןק –למרות שאסור  –ואם קרה והוא נתן לה . עם המגרש -, איתו
והיא לא , אזי הקידושין לא תופסים בה -לאחותה של גרושתו ( טבעת)

ואם עבר ובכל , לאדם אסור להתחתן עם אחות גרושתו: ונחזור. אשת איש
ואנשים יכולים להתחתן עם . הקידושין הללו לא תופסים, זאת חיתן אותה

? ולמה. ממגרש אחותה, בלי שתצטרך לקבל גט, אותה האחות גרושה
כי , נתן לה לא תופסין –המגרש של אחותה  –ם שהקידושין שהוא משו

 .האחות של הגרושה אסורה להתחתן עם המגרש של אחותה

יאמרו , שהתחתנה עם המגרש, אנשים שיראו שאחות גרשותו, ולכן
 –ויתירו להתחתן עם אותה אחות של הגרושה . שהקידושין אינם תופסים

והיא לא תצטרך לקבל גט  –ש למרות שהיא קיבלה קידושין מאותו אי
 .מהמגרש של אחותה

שקידשה  -, קיבלה גט מאותו אדם, שכולם יראו שאותה קטנה, ועכשיו
ועכשיו אם אותו , ולא לאביהלה כלומר שנתן קידושין  –שלא לדעת אביה 

אנשים , לכאורה. של אותה קטנה –אדם יקדש את אחות של אותה גרושה 
וממיחלא יהיה אפשר . לא צריכה גט – האחות של הגרושה –יאמרו שהיא 

                                                 
שאינו חושש לריצוי , שהלכה נפסקה כמו רבינא, אך כפי שהזכרנו בהערה הקודמת 46

 .כשיטת עולא באיכה דאמריי, ותיד יפסוק שאינה צריכה לא גט ולא מיאון,האב
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, אבל אנשים לא ידעו שגיטה הוא מספק. בלי שתצטרך גט, להתחתן איתה
וממילא אם , ויכול להיות שהאבא לא התרצה לאותם קידושין של הקטנה

 .אז הקידושין שהוא עשה באחות יתפסו, הוא לא התרצה

יאמר  אחותה תצטרך גם אך האנשים, ואם הקידושין באחותה יתפסו
 .למרות שהיא בעצם אשת איש, ויבואו לשכב איתה, שאינה צריכה גט

ויכול , בשביל לומר שהגט הזה היה מספק, ולכן אנחנו מצריכים מיאון
, ואם הוא לא נתרצה אזי גם הגט הזה מספק, להיות שהאבא לא נתרצה

והיא תהיה , יתפסו, קידש באחותה –המגרש  –וממילא הקידושין שהוא 
בכדי לפרסם לכולם שהגט הזה , ולכן אנחנו מצריכים מיאון. אשת איש

ולכן לא יטעו לומר , מילא אנשים ידעו שהוא מספקומ, הוא מספק
 .שהקידושין שקידש באחותה לא תופסין

צריכה , שמא נתרצה האב בקידושין, צריכה גט: "וכך הוא גם לשון הגמרא
אין קידושין תופסים  ויאמרו, שמא לא נתרצה האב בקידושין –מיאון 

 "באחותה

אם יראו שהוא נתן כי , מדעתם של בני האדם, חוששים, כלומר שחכמים
וממילא הקידושין , אז האנשים יבינו שהיא מגורשת לגמרי, לה גט בלבד

ולכן אנשים יטעו , שהוא קידש באחות הינם קידושין שלגמר לא תופסים
 .אשת אישלמרות שהיא בעצם , לבוא ולהתחתן איתה

 ב
ומדוע ? לעסוק בכאלו עניינים – הפשוטים –משום שמה לבני אדם , וקשה

ועל , הרי בפועל מי שאחראי על הקידושין, "יאמרו"הגמרא חוששת מ
והבית דין הוא זה שיכול להפקיע קידושין ולהכריע , הגירושין זה הבית דין

שהגמרא , אך מה לאנשים הפשוטים. מדוע לא יינתן גט ומדוע כן יינתן גט
 . חרי על דינים אלו זה הבית דיןהרי בפועל מי שא, "מה יאמרו"חוששת מ

והוא חייב להתחתן עם , שאולי נגיד שיצא לו, לאותו יהודי פשוט, ועוד
האם הוא בכלל ידע את הדינים שאסור להתחתן עם אחות , אותה האישה

הוא ידע שבגלל שיש מיאון אז יש חשש ? הוא ידע מה זה מיאון? גרושה
 ?אחות של אותה הגרושהשהגט הינו מספק ולכן אסור לו להתחתן אם ה
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כי זה , אכן פעם גם העמי ארצות היה להם ידע בקידושין! אין, ואי תימא
 . גם לפשוטים היה לכך יותר מודעות –ולכן לאנשים , סוגיאההיה 

דן במקרה המובא בגמרא , 47"צריכה מיאון"ה "ד' כי התוס, מ קשה"אך מ
לדעת אביה אם אותו אחד שקידש את הקטנה שלא : היותר מסובך –שם 

ואז היא נופלת לחליצה , מת –כלומר שנתן את הקידושין לה ולא לאביה  –
קידושי כסף מדרבנן  –ואותו אח עשה בה מאמר , לפני אחיו של אותו אדם

וחוששים שמא נתרצה לקידושין של השני ואולי גם לקידושי הראשון ואז  –
ואז יאמרו , שניוגם מיאון כי יכול להיות שלא נתרצה ל, נצריך גט וחליצה

 .אין קידושין תופסים באחותה

איכא למיחש שמא יאמרו חליצה אינה : "אומר באותה הסוגייא' מ תוס"ומ
שכך האמת שנתרצה לשני ולא , כי יעלה על דעת בני אדם לומר, הוכחה

 " 'שהרי הראשון עשה שלא כהוגן כו, לראשון

בקיאים בסוגיית שאנשים היו , כי גם אם תגיד! והדרא קושייה לדוכתא
, שעמי ארצות היו בקיאים עד כדי כך, אך לא נראה לומר. ניחא, הקידושין

במה הדין אם האבא נתרצה לקידושין מדרבנן של , שהיו מעלים סברות
לא  48ועוד שבימינו עמי ארצות. ולא לראשון שהוא עשה כך וכך, השני

 . ובטח לא של מיאון, בטוח שהם יודעים מהי משמעותו של חליצה

אלא מהבית , אינו מהאנשים" יאמרו"שהחשש מ, ד"ואולי יש לומר לפענ
אם הוא , ובמיוחד. שהרי הבית דין אינו יכול לדעת באמת מה קרה שם, דין

ולכשיגיעו העדים ויאמרו שהיא קיבלה . דן את דינו זמן רב לאחרי המקרה
, נחשוש שהבית דין יפסוק שאין אחותה צריכה גט מהמגרש, גט בלבד

אך אם . משום שבאחותה הקידושין כן תפסו, ום שהקידושין לא תפסומש
יהיה לדייני הבית ידיעה שהגט היה , או אז, יעידו העדים שהיה גם מיאון

כי כל הקידושין של הקטנה היו , וממילא יצריכו את אחותה גט, מספק
 .מספק

בני כי יעלה על דעת ", בכמה מקומות' אך עדיין קשה מהלשון של תוס
שאינם בעלי בני אדם משום ...ומה שהצרכוה חליצה : "ועוד" 'לומר כו אדם

 " 'סברה ויעלה על דעתם שנתרצה כו

מ יוקשה "מ, "בני אדם"שדייני הבית דין נכללים בתואר , וגם אם תאמר
והלא  בית דין אחראי , "שאינם בעלי סברהמשום בני אדם "...' מלשון התוס

 ?על סברהואיזה בית דין הוא אינו ב, על כך

                                                 
 .ה"מ 47
 .אין הכוונה לאלו שלא שומרים תורה ומצוות לעת עתה" עמי ארצות"באזכור של  48
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וחוששים , באמת מדובר על בני אדם' ששם בלשון של תוס, ואולי יש לומר
ויושפעו מדעת , והדיינים ישמעו דיבורים אלו, שאנשים יאמרו דברים

ואי תיקשי לך מכך שאנשים . ויש אנשים בקהל שאינם בעלי סברה. הקהל
, ןמ האנשים שמשפיעים על הבית די"מ, לא מבינים בדברים הללו רגילים

 . יש להם ידיעה בכך

, דין -שגם אם בית דין שאינו מוסמך דינו , מובא בסנהדרין, ואי בעית אימא
כי " בני אדם"קורא להם ולכן ... וזהו אותם הבני אדם שאנם בעלי סברא

להם בכל זאת  זה שישבו לדון זה משום שיש, מ"ומ, בית דיןבאמת אינם 
. בעלי סבראשאינם " בני אדם"וזהו ה, אך לא עד כדי כל, מעט הבנה בכך

גם יודע את האיסור לדון מבית דין , כי מי שיש לו מעט הבנה, מ קשה"אך מ
 .שאינו מוסמך

 .על כך אשמח שיודיענימי שיש לו תירוץ אחר , פ"ועכ
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וכל שאינה יכולה "
לשמור את גיטה אינה 

 "יכולה להתגרש
 מור יוסף' שיח מנחם מענדל' הת

 2'כיתה ח

 א
וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה : "...ג"מסכת קידושין דף מ

הגמרא אומרת שמי שמתגרשת ולא יודעת לשמור " יכולה להתגרש
היא  –" לכי מפה"שלא מבינה מה המשמעות של , כלומר -את הגט  

 .אינה יכולה להתגרש

אסור להם  ששניהן, י פירש שהגמרא השוותה קטנה לשוטה"רש 
י מביא את רבי יצחק "רש, להתגרש מפני שלא יודעות לשמור את הגט

דהא שוטה , י אביה"אפילו ע( אינה מתגרשת")בהקשר לגירושי קטנה 
יצאה זו , מי שמשלחה ואינה חוזרת –" ושלחה מביתו"ר יצחק "וא! היא

שוטה אינה /יוצא מכאן שרבי יצחק סובר שקטנה.  שמשלחה וחוזרת
 . גרשיכולה להת
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 ב
אמר רבי יצחק דבר תורה : 'נישתטית וכו"אבל מצינו במסכת יבמות 

כמו )שוטה מתגרשת מידי דאפקחת בעל כרחה ( דבר ברור הוא)
שלא ? ומה טעם אמרו אינה מתגרשת, (שפקחת מתגרשת בעל כרחה

 !" ינהגו בה מנהג הפקר

אותו בקידושין  י הביא"רש! יוצא שרבי יצחק סותר את עצמו במפורש
וביבמות אנו רואים שהוא דווקא , שהוא לא סובר ששוטה מתגרשת

מסכים ששוטה מתגרשת ואפילו מסביר שחכמים סוברים כמוהו ומה 
 ! שאמרו חכמים זהו סייג בלבד

 ג
הרי אין זו שוטה שיודעת לשמור , בגמרא ממשיכים לדון איזו שוטה זו

היא לא שוטה אלא מדובר בשוטה שלא את עצמה ואת גיטה כי כך 
הגמרא מייד שואלת האם , יודעת לשמור לא את עצמה ולא את גיטה

לבסוף מסכימה הגמרא שרבי יצחק מדבר ? שוטה כזאת מתגרשת
על כך , בשוטה שאינה יודעת לשמור את עצמה אבל את גיטה כן

 .אמרו חכמים שלא יגרשה שלא ינהגו בה מנהג הפקר

מסתמא בקידושין רבי יצחק דיבר בשוטה שאינה  - ד"לפענ  –לפיכך  
שאינה " כולי עלמא"יודעת לשמור לא את עצמה ולא את גיטה שבא 

 .מתגרשת

י מביא "ורש, אמר רבי ישמעל -את כל ההסבר הזה , אבל עדיין קשה
 .אותו מילה במילה בשם רבי יצחק

 .פ מי שיש לו תירוץ אשמח שיודיעני"ועכ
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 ,התפילהאכילה קודם "
 "רולא קודם ברכות השח

 ברגר' שיח יהודהאברהם ' הת
 2'כיתה ח

 א
מתירים לאכול קודם ,ד בשונה משאר החוגים האחרים "כידוע בחב

אמי זקנתי : "שבט'של י "היום יום "התפלה וזאת אנו למדים מתוך 
בשנת  -בהיותה כבת שמונה עשרה שנה (ע "הרבנית מרת רבקה נ)

אמנם , וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, חלתה -א "תרי
והיתה מתפללת בהשכמה ואחר , היא לא חפצה לטעום קודם התפלה

 . התפלה היתה אוכלת פת שחרית

על יהודי להיות : אמר לה, ר הצמח צדק"כשנודע הדבר לחותנה אדמו 
יש ; וחי בהם: שפירושו,"וחי בהם"נאמר על המצוות . בריא ובעל כח
בהכרח , כדי שתתאפשר החדרת החיות במצוות. במצותלהחדיר חיות 

אל לך לקיים את הבקרים על : "וסיים. הלהיות בעל כח ולהיות בשמח
מאשר תפלה כהכנה , עדיפה אכילה כהכנה לתפלה -לב ריקן 
ג ונפטרה בי "נולדה בשנת תקצ), ובירכה באריכות ימים". לאכילה

 (".ד"תרעשבט '

ז שאם יש קושי "יש לזה גם מקור בפוסקים ובהם בשולחן ערוך אדה  
וכיום נוהגים . ודם התפילהמותר לאכול ק, בגלל חלישות לכוון בתפלה

 . ד להתיר לכל אחד לטעום קודם התפילה"חסידי חב
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 ב
חסידים מקפידים לא לאכול , מדוע למרות זאת, אבל נשאלת השאלה

כיון שלאחר נטילת ידיים , ויש לבאר? ולשתות קודם ברכות השחר
ד לא לברך על נטילת "ובחב נוהגים בקהילות אשכנז, שליד המיטה

, נוטלים ידיים שוב ובברכה, ורק לאחר שדואגים לניקיון הגוף, ידיים
ולמעשה ברכת נטילת ידיים היא חלק , ומיד אומרים ברכות השחר

, ואין אפשרות להפסיק הפסק גדול של אכילה ושתיה, מברכות השחר
ם לברכת על נטילת ידיי, בין נטילת ידיים הראשונה ליד המיטה

 . לאחר נטילת ידיים השנייה, בברכות השחר
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מי ולחיות את התניא הי
 .שמתבטא בהיום יום

  ליסון' שיח יצחקף יוסהרב 

 א
ר "ק אדמו"אומר כ, א"התשכ( 'התועדויות ב)ח חשון "פ מבה"בשיחת ש

[ מר חשוון' מובא בהיום יום ב]הזקן  ידוע מאמר רבינו:( "ג"סעיף ל)מ "מה
ומזה , עם הפרשה שקוראים באותו זמן, דהיינו, שצריכים לחיות עם הזמן

שזהו  –כ דתורת החסידות "תושב, מובן שכך הוא גם בנוגע לספר התניא
".השיעור תניא היומי   

סקע הנהגה 'שמוצאים אבעלשם, א"כ בהתוועדות פרשת לך לך תשי"וכמו
...ץ"י הרבי הריי"שנחלקו ע( ת"שיעורי החת)התניא בחלוקת שיעורי  " 

ל לראות במוחש איך מגיד "נשתדל להלן לקיים את ההוראה הנ' בעזרת ה
ואיך , מה שהוא אומר לישראל לעשות הוא בעצמו עושה" דבריו ליעקב

בלשונם ( גם, או)בתוכנם ו, ת היומי בספר היום יום"שגם מבטא את החת
יעורים שלפני כל פתגם הם בעצם גם מראי או ברמז או בלחודודי והש

. מקומות לפתגם שלהלן  
וכידוע שהרבי מלך המשיח הקפיד לכתוב מראי מקומות וכפי שאנו רואים 
בהפתגמים של השבתות שהם ארוכים יותר מפני שהשיעורים בתניא של 

.שבתות הם ארוכים יותר  
לך המשיח קישר הרבי מ, כמו כן ידוע שבהזדמנויות שונות בהתוועדויות

י האמירה היום יומית בספר התהילים של דוד "ושע. מהתהילים היומי
מלכות בית דוד ליושנה לממשלה "מקרבים ומחזירים את , המלך

.ם"כמו שכותב הרמב, "'הראשונה וכו  
.איך ובמה לחיות בהיום יום –" היום יום", וכשמו של הספר כן הוא  
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 ב  
.י"פרשה ראשונה עם פירש, בשלח: חומש  

.סה-ס: תהילים  
.ו וכאפס ממש"כ.. .והנה. פרק כ: תניא  

ואומרים זאת לפני נטילת ידיים אפילו , "מודה אני"סדר היום מתחיל ב
מודה "שכן כל הטומאות שבעולם אינם מטמאות את ה, בידיים טמאות

נותר " מודה אני"האך , הוא יכול להיות חסר בזה או בזה. שלך יהודי" אני
.שלם  

 ג
שהם  הראשוניםהלוח מבטא ברמז את התניא היומי שמדבר על הדברות 

עם  שבו מתחיליםד אמירת מודה אני בבוקר "כללות כל התורה כולה ע
ועוד  .סדר היום שמרמז לדברות הראשונים שיהודי מתחיל בו כל בוקר

 .פועלים שום שינוי בתניא שלא
 'מודה אני'מסביר את חשיבותו של ה ' היום יום'כך על דרך זה הפתגם ב 

 ...מודה אני"ועוד בענין זה . של יהודי שאין בו שום שינוי ושנשאר בשלימותו
 ק מיד למחרת יוד שבט"פ ברוה"שמרומז כאן בהשג "שהחזרת בי נשמתי

את הנשמה הכללית של  החזיר לנו' צ שה"יום הסתלקותו של הרבי הריי
 א שתחילת"מ שליט"י הרבי מה"עם ישראל ע

 א התבטא כשדיבר על הרבי"מ שליט"וכפי שהרבי מה. א שבט"נשיאותו בי
 צ שאני לא אומר"הריי

 .'נשמתו בי'אלא ', נשמתו עדן'
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 ד
 

שבט  וכפי שנרמז בחומש בשיעור היומי שהוא יום ההלוויה שלמרת יוד
שכתוב בשיעור החומש ( גם אותו סדר קביעות כמו בלוח היום יום שהוא)

 ,'נשמתו בי' -"ויקח משה את עצמות יוסף עימו("יט, שם יג)א שבו "די
 .שעד שלא ישקע זה עולה זה :(כב, יג)י שם "וברש

הולך ' וה( "כא, יג)בשיעור היומי שם  וכן נרמז עניין ההנהגה של עם ישראל
ולילה בעמוד אש להאיר להם  לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך

." לפני העם... ימיש לא( "כב, יג)ז "ובפסוק שלאחמ" ללכת יומם ולילה
ישראל וישבו  דבר אל בני: וידבר ה אל משה לאמר( "ב-א, יד)ובהמשך 

 -"ובני ישראל יוצאים ביד רמה( "ח, יד)ובסוף שיעור היומי " ויחנו
א יוציא אותנו בקרוב ממש מהגלות ביד "מ שליט"ם מרמז שהרבי מהשג

 !רמה
משה  להגיד שבחן ששמעו לקול :י"אומר רש -..."ויעשו כן( "ד, יד)ועוד שם 

אמרו אין לנו  ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפנו אנו צריכים לברוח אלא
 .אלא דברי בן עמרם

 -הולך לפניהם ' מודה אני'-ש - בעמודהולך לפניהם יומם ' וה, ולחידודי
' ה'כשהאותיות ' בעמוד' בבוקר במודה אני אותיות -שמתחיל הסדר ביום 

 .מתחלפות' ע' -ו
מכיון שכל  -אפילו בידים טמאות ( אני מודה)שאומרים זאת: ועוד

 הטומאות שבעולם אין בכוחם לטמא את
ם מתורה שמרמז לנו שגם יהודים שלעת עתה רחוקי! המודה אני של יהודי

שהחזרת  -'שהחזרת בי נשמתי'על ' הם מרגישים ומודים לה גם, ומצוות
 לנו את הנשמה

א ואי אפשר לטמא את "מ שליט"י הרבי מה"הכללית של עם ישראל ע
בלי שום " נותר שלם"יהודי בכל מצב שיהיה והוא  הזה של' מודה אני'ה

 .שינוי 
 י"היום הראשון שבנהלוח מבטא גם מהשיעור חומש היומי שמדובר בו על 

 ,יג)וכדלהלן " ויהי בשלח פרעה את העם"קמו בבוקר אחרי יציאת מצריים 
שהרי  -ביום השני" :י"וברש" וייסעו מסוכות ויחנו באתם בקצה המדבר( "כ

א שזה היה היום הראשון שהיהודים "ז ".מרעמסס לסכות ביום הראשון באו
 קמו בבוקר

 .כבתוכן הלוח' ז מודים לה"מחוץ למצריים וע
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 הודיה נמצא במיוחד בשבט יהודה וכידוע=ועוד שהענין של ההודאה

 פ מתחיל הרבי"א הוא משבט יהודה ובזה גם בהשג"מ שליט"שהרבי מה
 א את היום בראשון של נשיאותו כפי שאצל יהודה שכשנולד"מ שליט"מה

 א"גם יום י. ההודאה מודה אני ענין -,"'הפעם אודה את ה" -נקרא יהודה
 .סדר היום מתחיל= ' א -ו', ענין הביטול וההודאה לה= 'י -ל"מרמז להנ

 ה
 

וכן , "לא יסור שבט מיהודה" -ועוד שענין הנשיאות שייך גם לחודש שבט 
ת מ "ר "מאין לישבאחדותו יתברך בהבראם "ל "בתניא הקשור לעניין הנ

שהרבי היומי  וכן מרומז בתניאל "ועוד בהמשך כנ! ד שבט"יולא ניסן "י
צ בלי שום שינוי "ממלא את מקומו של הרבי הריי -ש "ממ -א "מ שליט"מה

 עיין בהרחבה בתניא)
חד קודם הבראם כן הוא יושכמו שהיה הוא לבדו הוא יחיד ומ( ".ל"היומי הנ

צדיקים דומים "וב שכמו שכת" ...לבדו הוא יחיד ומיוחד אחר שבראם
 ".לבוראם

 ו
 

 
 כי טוב חסדך מחיים -( ,ד. )אשחרךקלי אתה ( "ב, סג)בתהילים היומי 
אם זכרתיך " -('ז" )כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי -( ',ה. )שפתי ישבחונך

 על
 ".יצועי באשמורות אהגה בך

 .על אמירת מודה אני' והפתגם מבטא זאת ובפרט את פסוק ז
שכידוע כשאומרים מודה אני שמים יד מול ' להוסיף על פסוק ה אפשר גם

 בשמך אשא"וכידוע השאלה בזה למה עושים כך ופה זה נרמז כדלהלן  יד
 .'כמו כן בפסוק ח" ושפתי רננות יהלל פי"' כמו כן פסוק ו" כפי

  



 
32 

   

 
 



 
33 

בניין עולי  -מסכת מידות 
 ?בבל או בניין הורדוס

 פרסמן 'שיח דניאל אליהו' הת
 .2'כיתה ח

 א
על איזה תקופה : אך יש לשאול, 49מסכת מידות עוסקת בתיאור הבית השני

הורדוס ]האם על הבניין הראשון שבנו עולי בבל או על בניין הורדוס  -מדובר
שהרג את כל אדוניו החשמונאים ואת כל , היה עבד כנעני של החשמונאים

מעשהו בנה את בית המקדש ככפרה על . ומלך מטעם הרומאים, הסנהדרין
 ?[מחדש לאחר שנראו בו סדקים

ל "שמלשון הרבה מפרשים מרבותינו האחרונים ז, בעיון קצת מעמיק נראה
 :ולדוגמא, משמע שמסכת מידות מתארת את בניין הורדוס

שלו מוכיח את שיטתו " חנוכת הבית"ב -מחכמי איטליה-משה חפץ ' ר
הוא מוסיף ואומר . מפני גודלה שלשכת הגזית לא הייתה בצד עזרת ישראל
וסמכו על  -על אף המקום הצר-שאין לומר שבנו אותה בצד עזרת ישראל 

מכאן שסובר , שהורדוס לא היה מלומד בניסיםואחת הסיבות היא מפני , הנס
 .שהורדוס בנה את בית המקדש המתואר במשנה

צי החול שהיו בח' לדיינים וכו-]לך נאה להודות כי אין להם : "50וזה לשונו
של ]מקום בעזרת ישראל כלל ועקר ומה נאמר בחציו [ של לשכת הגזית

שבקדש אשר הונף ואשר הורם מן העזרה לצורך הפייסות [ לשכת הגזית
בעגול ואיך יעמדו במקום צר אשר אין דרך [ שעמדו הכהנים-]דקיימי כהני 

לנטות ימין ושמאל מי שמע כזאת מי ראה כאלה ואל תאמר שהיה דרך נס 

                                                 
49
 .ט"כמוכח בהקדמה למסכת מידות מהתויו 
50
  .ד"כ' בסי 
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שיעשה לכתחילה בית של ארבע אמות כ מלומד בניסים "דהורודוס לא היה כ
 :51עד כאן לשונו" להושיב בה כל העם מקצה לסמוך על הנס מבלי צורך

, כמה מפרשים כותבים שמסכת מידות מתארת את בניין עולי בבל, ולאידך
חנוכת "כותב ב -אף הוא מחכמי איטליה-מלכיאל אשכנזי ' ר -אחד מהם

כי מסכת מדות לא איירי [ ונראה לומר/ונראה לי]= ל "ונ: "ל"לו וזש" הבית
" אלא מבנין בית שני שעשו עזרא וסיעתו כאשר אמרתי ולא מבנין הורדוס

 .ל"עכ
הנה ראינו שהדעות חלוקות האם מסכת מידות מדברת על בניין עולי בבל או 

כת מידות און אין מס: "52ר נשיא דורנו"ק אדמו"ובלשון כ. על בניין הורדוס
צי דָאס איז בניין הורדוס ָאדער דער בניין : איז דָאך אויך דָא די צוויי דעות

לדעת כמה , ווָאס אין דערוף איז אויך געווען כמה וכמה שינויים, שלפני זה
אם זה בניין  -דיעות' ובמסכת מידות גופא יש ב: ק"בלה" ]ראשונים ואחרונים

ה ראשונים ואחרונים יש ביניהם שלדעת כמ, הורדוס או הבניין שלפני זה
 [.מכמה וכמה שינויים

' ונראית יותר הדעה שמס, ה להביא ראיות לשני הצדדים"אנסה כאן בעז
 .מידות מתארת את בניין עולי בבל

 :ה מה שנראה להביא הוכחות לשני הצדדים"והנה בעז

 ב
 :מסכת מידות מדברת על בניין הורדוס

 .חי בתקופת בניין הורדוס -מידותששנה את מסכת -אליעזר בן יעקב ' ר

                                                 
51

כדלקמן )שהיו בבניין הורדוס  פ שבציורו שמתאר את מדרגות האולם אין את הרובדים"ואע 

-כי כוונת הציור הוא להראות כיצד היו המדרגות, שמא לא דק בזה( א)יש לומר ש, (בפנים סעיף ב

, ק שבסוף הספר"וכמו שמצינו בציור הכולל של ביהמ, אולי שגגת המדפיס היא(   ב)ו, ולא הקיר

 .ש"עיי, ד"כ' סיבפנים ( וצייר)שציור לשכת הגולה ולשכת העץ הוא לא כפי שכתב 
52

ובתורת מנחם , 373' עמ( הישן)ב "תשל'נדפס בשיחות קודש ה]ב "תשל'ד שבט ה"התוועדות יו  

נדפס " הדרן"ה]שהרבי ערך על מסכת מידות " הדרן"מתוך דברי ההקדמה ל[. 631' ז עמ"כרך ס

' לפר' חה גשי)ואילך  681'  שם עמ, (תרומה' לפר' שיחה ב)ואילך  661' א עמ"בליקוטי שיחות חי

 ([. קרח' לפר' שיחה ב)ואילך  11' ג עמ"וחי, ('פקודי סעיף ז
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. אליעזר בן יעקב שנה את מסכת מידות' שר 53במסכת יומא אומר רב הונא
אלא לאו שמע מינה : "54ולבסוף מסכמת, הגמרא שם מביאה כמה ראיות לכך

' הגמרא מסיקה שאכן ר, כלומר, !"שמע מינה? אליעזר בן יעקב היא' ר
 .אליעזר בן יעקב הוא שנה את מסכת מידות

כי , שמסכת מידות מתארת את בניין הורדוס דווקא, מכאן ניתן להביא הוכחה
ולא , דהיינו שראה את בניין הורדוס, 55י היה בדור שראה את החורבן"ראב

 .את בניין עולי בבל
אלא רק את מה שאי , לא שנה את כל מסכת מידות י"שראב, ויש לומר

וכך באמת נאמר , אפשר להעמיד בשיטת חכמים מעמידים בשיטתו
א בן יעקב היא "אחא בשם רבי אבהו מדות דר' חזקיה ר' ר: "56בירושלמי

, ויתרה מזו". בון ולא כולה אלא מילין דצריכין לרבנן' ר יוסי בי ר"א
י מוחק בגמרא את "שרש. מידות י כלל לא שנה את מסכת"ראב -י"לרש

שמע " -והפירוש, !"שמע מינה"ומשאיר רק את המלים , "היא...אלא"המלים 
 .57יהודה לא שנה את מסכת מידות' שר" מינה

וכהגירסא שבידינו דווקא , ואף אם תרצה לומר שהבבלי חולק על הירושלמי
נה הנה יכול להיות שש, [י שנה את מסכת מידות"שהגמרא מסיקה שראב-]

וכמו . ולא כעדות על בניין הורדוס שראה, ממסורת על בניין עולי בבל
על דברי תנא קמא בכמה וכמה [ 59ומוסיף] 58יהודה שחולק' שמצינו בר

 .דורות אחר החורבן' מקומות במסכת מידות אף על פי שחי לערך ב

 
                                                 

53
 .א"ז ע"ט 
54
 .א"ז ע"י 
55
 .ם למשניות"הקדמת הרמב 
56
 .שפירש באופן אחר" פני משה"ועיין ב. ב"ב ה"יומא פ 
57
בין  -והמותר"מצינו בחשבון רוחב העזרה במידות ששנינו : י היא בגלל קושיא זו"מחיקת רש 

יוצא שמיקום  -מתחלק לשני חצאים שווים" מותר"אם ה -והקושיא". ל ומקום הננסיןהכבש לכות

לשני חצאים לא שווים היה להתנא לומר " מותר"ואם מחלקים את ה, י"המזבח הוא לא כשיטת ראב

 .זאת בפירוש
58
 .ו, ב, ד משניות א"פ, ו"ג מ"פ 
59
 .ז"א  מ"פ 
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 ג
 . היה בתקופת בניין הורדוס 60אליעזר ברבי צדוק שמובא במידות' ר

שכל הרוצה , המשנה במידות מספרת שבפתח ההיכל היה כעין גפן מזהב
והיו , אשכול מזהב/גרגיר/היה תורם צורת עלה -לתרום זהב לבית המקדש

שפעם אחת היו , אליעזר ברבי צדוק מוסיף ומתאר' ר". גפן"תולים זאת ב
עד שמתבטא בלשון גוזמא , והתקבצו כהנים רבים לכך, צריכים לפנות אותה

 ". נו עליה שלש מאות כהניםונמ"
סיפר שראה הוא , שכן. אליעזר ברבי צדוק היה בזמן בניין הורדוס' והרי גם ר

מלקטת  -61שהיה עשיר בזמן המצור על ירושלים-את בת נקדימון בן גוריון 
צדוק מסופר שעמד על מדרגות ' ועל אביו ר, 62שעורים מבין טלפי סוסים

שישב ארבעים שנה בתענית כדי ו, 63בהר הבית שבנה הורדוסהאולמות 
 .64שירושלים לא תחרב

היה לו מסורת על בניין עולי בבל ומדבר ( א)ויש לדחות הוכחה זו שאולי 
שבא לספר רק על כובד הגפן ( ב)או , ל"עליו ולא על בניין הורדוס שראה כנ

 .שהייתה בהיכל בשני הבניינים

 ד
שהמשנה מדברת עליהם היו שורות של אבנים בולטות  ם הרובדים"לפי הרמב

 . מהכותל וכעין זה ממש מצינו בבניין הורדוס

ֹלש  : "שנינו במידות ה ְוֹרֶבד ש ָ ָ ה ַאמ  ָ ֹלש  , ַאמ  ה ְוֹרֶבד ש ָ ָ ה ַאמ  ָ ה , ְוָהֶעְליֹוָנה. ְוַאמ  ָ ַאמ 
ע ה ְוֹרֶבד ַאְרב ַ ָ  ם המשנה מתארת את קיר האולם מצדו"לפי הרמב, "ַאמ 

                                                 
60
 .ח"ג מ"פ 
61
 .א"ו ע"גיטין נ 
62
 .א"ז ע"כתובות ס 
63
 .ה על מדרגות האולם"י ד"א וברש"ג ע"יומא כ 
64
 .גיטין שם 
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בגובה של שלשה אמות כל , שיצאו ממנו כעין גזוזטראות, החיצוני
 . ובהפסק של אמה ביניהם, אחת

אמר שכתלי האולם : "65ם בפירוש המשניות שם"דזה לשון הרמב
והוא שאמה מגובה הכותל לכל ארכו חלק , היתה בנייתם כצורה זו

 ואחר כך בנין בולט מן הכותל כעין כצוצרה, ישר כמו כל כותל
ואחר כך מרחיק עוד אמה , גבהו שלש אמות [מרפסת, זוזטראג]=

וכך כל גבהו אמה ורובד אמה , ומבליט בנין והוא הנקרא רובד
מרחיק אמה בכותל , ורובד וכאלו אמר אמה כותל ורובד שלש

ורובד שלש עד שיהו אלו בו כעין כצוצריות פרט לכצוצרה העליונה שהיו בה 
נמצא שהיתה  66כל כמו שיתבאר בפרק זהוכך היה גם סביב ההי, ארבע אמות

 ".הצורת הכותל כז
 67'כתוב בגמ[ על בניין הורדוס-]שעליו , והרי מצינו דומה לזה בבניין הורדוס

" (68ושורה יוצאה, שורה של אבנים נכנסה) אפיק שפה ועייל שפה"שהורדוס 
 [!זהב לא נתפס בקיר אבנים חלק]בשביל שאחר כך יוכל לצפותו בזהב 

אמה -]כי לא הגיוני שבגלל בליטות כאלו רחוקות , ות גם הוכחה זוויש לדח
מה שאין כן בבניין עולי . הזהב כן ייתפס![ חלק ובליטה בגובה שלושה אמות

( אלא, כ יוכלו לצפותו בזהב"לא כדי שאח)שאפשרי שעשו זאת בו , בבל
 :כגון, לצרכים אחרים

ם "זאת מלשון הרמבואולי אפשר לדייק ]כדי שלא יוכלו לטפס בכותל ( 1
הטעם לבנייתם הוא ( ביציעי ההיכל)ושם " וכך היה גם סביב ההיכל"שכתב 

 "[.69שאי אפשר לטפס בכותלעד "
, שרובדי האולם בלטו משהו 70"מרכבת המשנה"וכפי שכותב בספר ]לנוי ( 2

 [.כי עשו זאת רק לנוי
ות ואלי יש לקשר זאת עם מה שכתוב בעזרא שכורש צווה את עולי בבל לבנ

, דהיינו -"נדבכין די אבן גלל תלתא ונדבך די אע חדת"את בית המקדש 
דיש לומר בדרך , שורה אחת של עצים ומעליה שלוש שורות של אבנים

                                                 
65
 .מהדורת הרב קאפח 

 
66

 .ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה( ד"מ 'דפרק ) הבאדהמשנה דיציעי ההיכל היא בפרק , ע"צ
67
 .א"ע' ב ויומא ד"א ע"סוכה נ 
68
 .י סוכה שם"רש 
69
 .ד"ד מ"מ מידות פ"פיה 
70
 .'הלכה ט' פרק דם הלכות בית הבחירה "על הרמב 
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ושורות האבנים היו שלשה אמות , אפשר ששורת העצים הייתה אמה שקועה
 .71בולטות

 ה
רומה "לבנות את היכלו  השכורש הראשון ציוו 72על בנין עולי בבל כתוב

 . אמה מאהכתוב ומפורט שגובה ההיכל היה  73ואילו במשנה,  "שתיןאמין 
 :ל"וז, כבר כתב לתרץ זאת בכמה אופנים 74כ"והנה העז

אמה כי אולי ' דכורש הוה סבירא ליה כיון דבבית ראשון היה גובהו רק ס("1
י הוה ידע אמה ובאמת א' שמע כן באיזה פעם מישראל לכן נתן להם מדת ס

ובאמת עולי ... 'נותן להם רשות לבנות גובה ק' הי' שירצו לבנותו גובה ק
 ".כי ידעו שאין מקפיד בזה' גולה בנאוהו כרצונם בגובה ק

 ". דבשעת הבנין הרשה להם בפירוש להגביה כפי רצונם( "2
דבעלייה הראשונה בימי כורש הראשון גם עולי גולה גופייהו לא ידעו ( "3

' אמה ולכן לא שאלו רשיון מכורש רק על גובה ס' ו הגביהו לקאם יצטרכ
כ בימי כורש השני כשהתחילו לבנות שנית אז נודע להם שצריך "אמה ואח

לו קפידא ' ל שלא הי"וכנ' להגביהו בקשו ממנו להרשות לבנותו בגובה ק
כתוב באיגרת ' ְמַסּפֵר הוא מה שהי' רומה אמין שתין'מזה ומה שכתב הכתוב 

 ".75כורש הראשוןשכתב 

 
                                                 

71
ומפני האיסור , כי כורש צוום לא לצבוע את העץ ולא לשקעו בבניין -פ שיעשו כך"והטעם בדא 

([ 26הערה  222' ח עמ"ש חכ"המצוינים בלקו)לכמה מפרשים ]שהוא -של בניית עץ בולט בעזרה 

ו אותה עש -וכהרחקה וסייג, היה אסור ששורת העצים תבלוט מהכותל -רק אם העץ בולט מהקיר

 . שקועה
72
 .'ג' ו פס"עזרא פ 
73
 .ו"ד מ"מידות פ 
74
 .בשער המידות 
75
 .ע"וצ, ש"עיי -" ונדבך די עא"ה "א ד"ע' ה ד"ר' ומיהו קשה מתוס 
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 ו
 :מסכת מדות מדברת על בניין עולי בבל

צובעים את ההיכל בסיד פעם אחת בשנה  -"מלבנין"שהיו  76כתוב במשנה
והרי בניין הורדוס היה בנוי מאבני שיש בצבעים שונים , לקראת חג הפסח

בזהב יעצו לו ( 77בסיד ועליו ב)וכשביקש לצפותם "[ אבני שישא ומרמרא]"
ולא , שנראו כגלי ים 78לצפותם כדי לא להסתיר את יופייםחכמים שלא 

 . 79שהוא פחות יפה( לבד)מסתבר שיצבעוהו בסיד 
ההיכל שנאמר " ליבון"ו, ואין לדחות שבמשנה כן מדובר על בניין הורדוס

משנה מפורשת היא בריש פרק ( א)כי , היינו צביעת כותלי ההיכל מתוכו -כאן
" מעשה רוקח"ה]ושם מדובר על הפנים  -" כל הבית טוח בזהב"דמידות ' ד

שהרי במדרש רבה , ע"וצ, היה רק בבית המקדש הראשון" טוח בזהב"כתב ש
למה  -שמדובר כאן על צביעת ההיכל מתוכו-אם כן ( ב)ו, [מוכח ההיפך

 .המשנה מחברת זאת עם צביעת המזבח שהיה מבחוץ
כי , 80מטלית לחהב -מבחוץ-אין לדחות שמדובר כאן על ניקוי ההיכל , כמו כן

 .ם זהו פירוש מחודש"וגם ברמב, זהו נגד רוב הראשונים
שכורש הראשון ציווה לבנותו  81פ שגם על בניין עולי בבל כתוב"ואע
היינו , "ז"א בלע"מרמר -גלל"י "ופירש רש" נדבכין די אבן גלל תלתא"

 כי האבנים, בכל זאת צבעום בסיד, שגם בניין עולי בבל היה בנוי מאבני שיש
 .ולא היו נראים כגלי ים, היו רק מסוג אחד

 

                                                 
76
 .ד"ג מ"מידות פ 
77
 .ב"א ע"ערוך לנר סוכה נ 
78
 .ב"א ע"א וסוכה נ"ע' יומא ד 
79
 ".עזרת כהנים"ראיה זאת ושלאחריה כתב גם ה 
80
 ".בית המידות"ב כמו שבאמת כתב 
81
 .'ד' עזרא שם פס 
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 ז
נכתב  82ואילו ביוסיפון, במשנה כתוב ומפורט שגובה ההיכל היה מאה אמה

 .שהורדוס בנה את ההיכל בגובה מאה ועשרים אמה
, "מידות בית המקדש של הורדוס"שראיתי מציינים לספר , וזאת למודעי

מידות למה שנאמר אודות שהוא מיישב את הסתירות בין המתואר במסכת 
 .לא הארכתי בראיה זו, ומכיוון שספר זה אינו תחת ידי עתה, בנין הורדוס

 ח
שבית המקדש המתואר , ויש להוכיח עוד משיחה של הרבי נשיא דורנו

 :ובהקדים השיחה, במסכת מידות הינו בית המקדש שבנו עולי בבל
וזה לשונו , הגדולשהייתה מיועדת לכהן  -הרבי מדבר על לשכת העץ, בשיחה

ח הגאון "הרה, ר"ק אדמו"אביו של כ-]ר "אאמו[: "ק"בתרגום ללה] 83'הק
, 84בהערותיו למסכת מידות אומר[ ל"צ שניאורסאהן ז"רלוי' וכו' המקובל וכו

כל זמן שהכהנים גדולים היו ( רק)לשכת העץ  נקראת לשכת כהן גדול"
לאחר שמעון  לא אך -"כשרים וצדיקים שהאריכו ימים כמו שמעון הצדיק

כי ) 85"לשכת פרהדרין"שאז שינו את השם של לשכת כהן גדול ל, הצדיק
-]עליו ממון לכהונה ומחליפין אותה כל שנים עשר חודש כפרהדרין  86נותנין"

 "(".הללו שמחליפין אותם כל שנים עשר חודש[ פקידי המלך

                                                 
82
 .ה"פרק נ 
83
 .ואילך 226' ח עמ"חכ 
84
הערה זו . ]למשניות מידות שם" תוספות חדשים"ז כתב ב"ועד. ז ואילך"רפ' צ סוף עמ"תורת לוי 

 [.ש"והבאות אחריה הועתקו מהלקו
85
". ווטיבל( "נקרא בתחלה' שהי)ביומא שם נזכר השם ]ה בתחלה "י שם ד"ב ובפרש, יומא ח 

 "[.לשכת העץ"צ שם דהוא ענין אחד עם "וראה תורת לוי
86
 [.ש"כ מהלקו"ע. ]יומא שם 
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ומדוע הלשכה היתה , "לשכת העץ"והרבי ממשיך ומבאר מה תוכן השם 
אחרי זמן שמעון הצדיק למרות שגם אז היו כהנים " לשכת פרהדרין"נקראת 

 .גדולים שהאריכו ימים
דהיינו שלשכת כהן , 87והרי שמעון הצדיק היה בתחילת זמן בניין עולי בבל

ומכך שהמשנה , י בבלרק בזמן בניין עול" לשכת העץ"גדול הייתה נקראת 
, מוכח, דווקא" לשכת העץ"במידות בחרה לקרוא ללשכה זו דווקא בשם 

 . תחילת זמן בניין עולי בבלשהמשנה מתארת את 
שרבינו הקדוש כתב את , ויומתק בזה: "88בהמשך שיחה זו הרבי אומר, ואכן

והשם , מידות' במס -"לשכת העץ: "שני השמות במשניות דוקא באופן זה
כי החילוק בין שתי מסכתות אלו  -יומא' הוא כתב במס" פרהדריןלשכת "

התוכן של מסכת : הוא כמו החילוק בין עבודת הצדיקים לעבודת התשובה
' במס"ש 89ר מבאר"כמו שאאמו, מידות יש לו שייכות לעבודת הצדיקים

ובתחלת , [הדגשה זו אינה במקור]מידות מיירי איך נבנה הבית שני בתחלה 
עבודת יום  -יומא תוכנה הוא' כ מס"משא"...היו כהנים צדיקים בית שני הרי

 ". עבודת התשובה, הכיפורים
אמר [ 'לעיל סעיף ב' עיי]י "שראב 91שלכן כתוב במידות, 90צ ממשיך"ורלוי

כי בזמנו הלשכה הייתה , "שכחתי מה היתה משמשת"בנוגע ללשכת העץ 
 ".לשכת פרהדרין"נקראת 

 ט
מידות ' שגם הוא סובר שמס, ם"ד מדברי הרמבד דיש לדייק עו"ונראה לענ

 .מתארת את בניין עולי בבל דווקא
כבר מפורש  -בנין שבנה שלמה: "92ם כותב בהלכות בית הבחירה"דהרמב
פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש "אע -וכן בנין העתיד להבנות, במלכים

                                                 
87
הקדמת ]הם בית דינו של עזרא , [ב"א מ"אבות פ" ]שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה" 

 ;[. שם]אחר עזרא [ א ועוד"ע' מיומא ט, שם]והיה כהן גדול , [ד"ם לספר הי"הרמב
88
 .221' ש שם עמ"לקו 
89
 .צ"ר' צ עמ"תולוי 
90
 .צ שם"תולוי 
91
 .ד"ה מ"פ 
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בנוהו , [ההדגשה אינה במקור]כשבנו בימי עזרא , ואנשי בית שני, ומבואר
 !93מידות' ומקורו במס, "כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל

תמחה את זכר "בעניין אופן קריאת המילה  94"תורת חסד"ד פתגם ה"ונסיים ע
העיקר למחותו , "ֵזכר", "ֶזכר"-" ]אבי גוט ָאמבעקען', ֵזכר', 'ֶזכר'": "עמלק
העיקר שכבר , בבל בניין עולי, דאנן נעניה אבתריה בניין הורדוס, [היטב
 !יבנה

 -י משיח"ע-ונבנה , שנזכה תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה, ויהי רצון 
את חלקי בית המקדש שבהם שווה הבית דלעתיד עם הבית השני המתואר 

ה "והקב, "מעין דברים המפורשים ביחזקאל"שהם בסוג של  -95במסכת מידות
תיכף ומיד  96"מפורש ומבואראינו "יגלה מהשמיים את הפרטים שהם בבחינת 

 !ממש

 
 
 
 
 

   

 

 

                                                                                                                                                                    
92
 .ד"א ה"פ 
93
, גבי הרחבת המזבח בידי עולי בבל -א"ג מ"פ, גבי שלא קירו את לשכות עזרת נשים -ה"ב מ"פ 

 .שעשו זאת מפני האמור ביחזקאל -המשותף בין כולם, גבי הפשפש הדרומי שהיה סגור -א"ד מ"ופ
94
 .'גקצות השולחן בהערות בסוף חלק  

 
95

 .למסכת מידות ט"התויבפתיחת ' עיי
96
הלכות ' עיי, ק יבנה בידי אדם או בידי שמיים"כאחד מתיווכי הרבי בין שתי הדעות האם ביהמ 

 .ח-ז"צ', ה' בית הבחירה עם חידושים וביאורים עמ
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חשיבות הענין של אמירת 
.ד"לפענ' מודה אני'לפני ' יחי'  

 מלכה 'שיח שניאור זלמן 'הת
 '2-'כיתה ח

 

 
 .'מודה אני'לפני ' יחי'ההיתר לאמירת 

" מודה אני"גיד שולחן ערוך מובא שמותר להכבר בתחילת הקיצור 
 .'שלא מוזכר בה שם ה מפני -לפני נטילת ידיים שלכאורה האדם טמא

במיוחד . ולכן מותר לאומרה' לא מוזכר שם ה" יחי"ולכאורה בהכרזת 
הוא יודע  ,קם מהשינה 97א מלך המשיח"ד של הרבי שליט"חסיד חבש

י מעשים "וזה ע ."לשמש את קונו"והיא  !שהוא קם רק למטרה אחת
יתברך דירה בתחתונים כאן בעולם  'ולבנות לה. טובים לזירוז הגאולה

 . הזה
 .לפני נטילת ידיים' יחי'חשיבות אמירת 

את המלך [ להמליך]הרבי אומר בדבר מלכות ב ניסן שבשביל להכתיר 
שכאשר הוא קם . וכך זה גם מתבטא בחסיד" יחי המלך"צריך להכריז 

לפני העניינים הגשמיים והחיצוניים הוא מקבל את מלכותו של הרבי 
ההתקשרות . "98וכמובא בדבר מלכות פרשת תולדות. א "מ שליט"מה

התחלת היום . "ובאות לאחר מכן" מהה היא מצד עצם הנש"לקב
" מודה אני לפניך"א מישראל מקטן ועד גדול היא באמירת "דכאו

                                                 

ד שלא יעשו שטויות להוסיף בדברי "מבקש הנני את שפיץ חב: "א"הרבי שליט 97
 .מה שאני מתכוון אני אומר... שרינתי היתה כך וכךפירושים ורמזים 

, א"לאלה שחושבים שבחורים אינם יכולים לפרש את השיחות של הרבי שליט 98
 .ל"שיעיינו כנ
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שהעבודה דכול היום כולו מתבטאת "א ממשיך ואומר "והרבי שליט
אז הוא " שהנה זה בא"אז לכן כאשר חסיד קם ויודע " בהתחלת היום

ך והרבי ממשי. יודע שאת היום כולו הוא מקדיש להבאת הגאולה
וכידוע שהכרזת " שעבודת מודה אני קשורה עם עצם הנשמה. "ואומר

שכאשר יהודי קם ומחליט בלבו שהיום . קשורה עם עצם הנשמה" יחי"
א ממשיך "הרבי שליט. היום הוא מביא את הגאולה. הוא עושה את זה

מתבטא בכך . העניין דכול ימי חייך להביא לימות המשיח"ואומר 
ה מרגיש בנשימת אוויר ענינו של משיח כשתכף שניעור עצם הנשמ

הרבי . כן" ל רוחו של מלך המשיח"ובלשון חז[ אוויר של משיח]
א אומר שמיד שאדם קם משנתו הוא מרגיש בנשימתו משיח "שליט

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם "וזה מתבטא בהכרזת 
של שבוע א ההפטרה "מיד לאחר סיום השיחה אומר הרבי שליט" . ועד

 ".יחי אדוני המלך דוד לעולם"שעבר מסתיימת בהכרזת 

 

 

 

 

 



 
46 

 
 

 לזכות 
 כבוד קדושת

 אדונינו מורינו ורבינו

 מלך המשיח

            להתגלותו המיידית לעין כל
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 לעילוי נשמת
 אבינו הרב התמים

 איש ישר וירא אלוקים
 מאיר

 ה"ר אפריים צבי הכהן ע"ב

 לרר

 
 לעילוי נשמת

 אילנה
 ה"ע עמוסר "ב
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