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שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה, 
עצות  ויתן  הוראות  שיורה  הדור,  ונביא  ו"יועצייך"  ה"שופטייך" 
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ו"כל מעשיך )יהיו לשם שמים(",

עד - הנבואה העיקרית - הנבואה1 ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד 
ממש "הנה זה )משיח( בא".

__________

1( לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בודאות - ראה מאמרי אדה"ז הקצרים 
ע' שנה־ו.

)משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית(

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מעודד את שירת
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"

ר"ח כסלו ה'תשנ"ג
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שהעבודה דהפצת התורה והיהדות חדורה באהבת ישראל ואחדות ישראל,

צפת עיה"ק ת"ו - המפורסמת במעלות שבה, ובפרט בנוגע להגאולה, 
אלי' קיווינו כל היום ומצפים, שאז ת"ו . .

)ממכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לכינוס השלוחים השמיני באה"ק(

___________

בבית . . התיישבות וקביעות: ראה ש"ב ז, ה־ז )בית לגבי אהל(. מפרשים )חדא"ג עיון 

יעקב ועוד( לפסחים פח, א )בית לגבי הר ושדה(.

דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג(.

יתפרנסון: תקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש חכ"ד ע' 136 הע' 35. וש"נ.

ליובא . . ההיא: ראה ספר הזכרונות ח"א ס"ע 17. וראה גם שם ריש ע' 342.

צפת . . במעלות שבה: ראה לקו"ש חי"ז ע' 514 ואילך.
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פתח דבר

כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א  לנשיאנו  הננו להגיש  והודאה להשי”ת,  בשבח 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי’, את הגליון השלישי של הערות התמימים ואנ”ש היוצא 

לאור בשנת לימודים זו )גליון קנב(, לרגל יום חג הגאולה י”ב-י”ג תמוז ה’תשפ”א. 

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 חג הגאולה י”ב-י”ג תמוז יום צאתו של כ”ק אדמו”ר 
מהוריי”צ ממאסרו ברוסי’ הסובייטית, אשר יום זה נקבע ליום סגולה לכל המוני בית 
ישראל, וכדברי בעל הגאולה במכתבו הידוע1 “לא אותי בלבד גאל הקב”ה בי”ב תמוז, 
כי אם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה וגם את כל אשר בשם ישראל 

יכונה”.

ובקשר לתאריך זה הבאנו במדור דבר מלכות ב’ שיחות המבארות את מעלתו של 
יום י”ב תמוז כפי שהוא מוסבר במכתבו של בעל הגאולה - כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ, וכן 

מבארות את מעלתו בתור חג הגאולה של נשיא בישראל.

*

מנחם  גינזבורג, לרב  שמואל שי’  תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב 
מענדל שי’ הלפרין, לרב משה שי’ מישולובין, לרב משה שיחי’ עבאד, לרב שבתי יונה 
שי’ פרידמן, ולרב אביחי שילו שי’ קופצ’יק, ולרב על עזרתם בהגהת הקובץ והוצאתו 

לאור.

1(  אג”ק כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ ח”ב ע’ פ.
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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 ומיד ממש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

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

ימות המשיח2
י"ב-י"ג תמוז, חג הגאולה של כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ

ה'תשפ”א )הי’ תהא שנת פלאות אראנו(
שנת הק”כ להולדת כ”ק אד”ש מה”מ

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

2(  שיחת מוצאי י”ט־כ”ף כסלו תשנ”ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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דבר מלכות

מכתב כ"ק אד"ש מה"מ למערכת
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9 י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ה

דבר מלכות

שבו  היום  תמוז  י"ב  יום  אודות  א. 
נגאל כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו1 אשר 
נאסר בגלל "העבודה הגדולה" אשר עבד 
כתב   - הדת"2  וחיזוק  תורה  "בהרבצת 
לחגיגת  במכתבו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
תרפ"ח(3,  )בשנת  הראשונה  תמוז  י"ב 
התועדות  ליום  לקובעו  הוא  "ראוי  וז"ל 
והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל 

אתר ואתר לפי ענינו". 

דברי  כל  אשר  פעמים,  כמה  נתבאר 
אפילו  המה,  מדוייקים  נשיאינו  רבותינו 
בנוגע לשיחות  ואפילו  בנוגע ל"שיחות" 
חולין שלהן - שהן צריכין לימוד4, וכ"ש 
וביתר  תורתם,  בדברי  הוא  שכן  וק"ו 
מלשון  )תורה  הוראותיהם   - כולל  שאת 

הוראה(. 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  נתבשר  תמוז  י"ב  ביום   )1
השחרור  תעודת  לו  וניתנה  לו,  ניתנה  שחופשה 

למחרתו - יום י"ג תמוז.
שמובא  במכתבו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  לשון   )2

בפנים.
3( נדפס בסה"מ תרפ"ח ע' קמו. תש"ח ע' 263. 

אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ )ח"ב ע' פ(.
4( סוכה כא, ב. ע"ז יט, ב.

כ"ק  בלשון  לדייק  יש   - ובעניננו 
התורה  "חיזוק  הנ"ל  אדמו"ר  מו"ח 
שם  ה"ה  "יהדות"  דלכאורה  ויהדות" 
כללי הכולל כל השייך לדת ישראל - הן 
מצוות  וקיום  שמירת  והן  התורה  לימוד 
ישראל  למנהגי  עד  דרבנן,  )דאורייתא, 
כו'(, וא"כ הי' מספיק "חיזוק היהדות" - 

ומאי קמ"ל ב")חיזוק( התורה"?

להדגיש  בזה  הכוונה  בפשטות 
והפעולות ד"חיזוק התורה", כמו שכותב 
כמה פעמים במכתבו הנ"ל ע"ד עבודתו 
כפשוטה  )והכוונה  תורה"  ב"הרבצת 
תורה  ושיעורי  ישיבות  חדרים,  יסוד   -
אבל   - וכו'(  עסק(  בעלי  )עבור  ברבים 
הו"ל )לכאורה( להקדים את הכל והכלל, 
על  ההדגשה  להוסיף  ואח"כ  "יהדות", 

הפרט "תורה".

"חיזוק  לשונו  ולבאר  לדייק  יש  גם 
פעמים  כמה  כלשונו  ולא  התורה", 

במכתבו שם "הרבצת תורה".

דכ"ק  הכוונות  שאחת  לומר  ונראה 
- לא לעורר על  מו"ח אדמו"ר כאן היא 
בעבודת  התחזקות   - שונים  ענינים  שני 
בעבודת  והתחזקות  התורה  הרבצת 

חיזוק התורה והיהדות
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המצוות  וקיום  )שמירת  היהדות  החזקת 
וכו'( - אלא הכוונה לענין אחד - "חיזוק 
היהדות": אלא שאא"פ לחזק את היהדות 
באופן הנרצה כ"א ע"י הקדמת והתחלת 

חיזוק התורה.

ב. ביאור הדבר:

הפשוט  במובנו  "יהדות"  המושג 
בתור  יהודים  הנהגות  כללות  פירושו 
ולקבוע,  להדגיש  צורך  יש  ולכן  יהודים. 
אדם,  בני  הנהגת  רק  אינה  ש"יהדות" 
במשך  ישראל  בני  בו  שנהגו  הדרך 
כל  אלא   - ח"ו  אדם  ידי  מעשה  הדורות, 
התורה  הוראות  קיום  הוא  ומהותה  כולה 

שניתנה בסיני מפי הגבורה.

התורה  "חיזוק  ההדגשה  תוכן  וזהו 
יש  היהדות  חיזוק  שלפני  והיהדות", 
שרק  וההכרה  האמונה  את  לחזק  צורך 
התורה היא הקובעת מהי "יהדות"5, ואין 
הדבר מסור לבני אדם, שבשכלם יכריעו 
שענינים מסוימים אלה ביהדות הם חובה, 
פרט  כל  אלא   - אחרים  ענינים  משא"כ 
תלמיד  של  לחידוש  עד  שבתורה,  ופרט 
שנתחדשו  ישראל  מנהגי  ואפילו  ותיק, 
ברוב  )ונתקבלו  האחרונים  בדורות 
מתורתנו  חלק  ה"ה  ישראל6(  תפוצות 
מן  תורה  ה',  תורת  שהיא  הקדושה 
השמים, שניתנה למשה מסיני7 )כי אפילו 

5( להעיר ממאמר הרס"ג )האמונות והדעות מ"ג 
פ"ז( "אומתינו איננה אומה כי אם בתורתי'".

6( ראה בפרטיות הל' ממרים פ"ב. ע"ש. - וראה 
הערה 9.

ה"א.  פ"ד  שם  ירושלמי  ב.  יט,  מגילה  ראה   )7
ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר ספכ"ח. שם רפמ"ז. 
 252 ע'  חי"ט  לקו"ש  וראה  ועוד.  רפכ"ב.  ויק"ר 

הערה 21.

מנהג ישראל - תורה הוא8(.

בחומרות  שמקיל  שמי  מובן,  ומזה 
ומנהגי ישראל שנתתקנו והונהגו בדורות 
בני  "מעשה  שהם  בחשבו  האחרונים, 
אדם", ואשר ע"כ אין הוא מחויב לקבלם 
בנוגע  התנגדותו  אין  הרי   - עצמו  על 
לאיזה ענינים פרטים של "יהדות" וחסר 
בניגוד  שזהו  אלא  אחדים,  מעשים  הוא 
ממש לעיקרי היהדות, שכולה אינה מעשה 
בני אדם, אלא כל פרט ופרט שבה הוא דת 
שגילה השם על ידי עבדיו - חכמי ישראל 

שבכל דור ודור9.

]ולא עוד, אלא ש"שיטה" זו - לחלק 
בין עניני תורה שבע"פ המיוסדים על תורה 
חכמים  שלמדו  הענינים  )היינו,  שבכתב 
בהן(  נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  ע"פ 
"הגזירות  מסיני,  למשה  הלכה  שהם  או 
ע"י  שנתחדשו  והמנהגות"10  והתקנות 
ה"ה  ודור   - דור  שבכל  ישראל11  חכמי 
שהתורה  בהעיקר  ר"ל  לכפירה  פתח12 

שבעל פה היא כולה מן השמים13[. 

יו"ד  רמ"א  ב(.  כ,  )מנחות  נפסל  תוד"ה  ראה   )8
סשע"ו ס"ד. וראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"א. ועוד.

9( אלא שבזה גופא מחלקת התורה כמבואר ע"פ 
חכמי התורה: הלכה חומרא מנהג שנתקבל במקום 
מנהגי'  התורה  כללי  ע"פ  נתקבל  שני  ובמקום  אחד 

)ראה הקדמת הרמב"ם לספר היד(. ועוד.
10( ל' הרמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ב וגו'. וראה 

גם הקדמת הרמב"ם שם. ועוד.
 - ובארוכה  שם.  ממרים  הל'  רמב"ם  ראה   )11

בהקדמתו לפירוש המשניות.
וכו'(  ד"ס  )דאורייתא,  המה  שחלוקים  אף   )12
כנ"ל - הרי זה הוא רק מפני שכן רצה הקב"ה וגילה 

בתורתו תורה אור חילוקים אלה.
וראה  שם.  ובכס"מ  ה"ח  פ"ג  תשובה  הל'   )13

פיה"מ פ' חלק היסוד הט'.
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המצוות  וקיום  )שמירת  היהדות  החזקת 
וכו'( - אלא הכוונה לענין אחד - "חיזוק 
היהדות": אלא שאא"פ לחזק את היהדות 
באופן הנרצה כ"א ע"י הקדמת והתחלת 

חיזוק התורה.

ב. ביאור הדבר:

הפשוט  במובנו  "יהדות"  המושג 
בתור  יהודים  הנהגות  כללות  פירושו 
ולקבוע,  להדגיש  צורך  יש  ולכן  יהודים. 
אדם,  בני  הנהגת  רק  אינה  ש"יהדות" 
במשך  ישראל  בני  בו  שנהגו  הדרך 
כל  אלא   - ח"ו  אדם  ידי  מעשה  הדורות, 
התורה  הוראות  קיום  הוא  ומהותה  כולה 

שניתנה בסיני מפי הגבורה.

התורה  "חיזוק  ההדגשה  תוכן  וזהו 
יש  היהדות  חיזוק  שלפני  והיהדות", 
שרק  וההכרה  האמונה  את  לחזק  צורך 
התורה היא הקובעת מהי "יהדות"5, ואין 
הדבר מסור לבני אדם, שבשכלם יכריעו 
שענינים מסוימים אלה ביהדות הם חובה, 
פרט  כל  אלא   - אחרים  ענינים  משא"כ 
תלמיד  של  לחידוש  עד  שבתורה,  ופרט 
שנתחדשו  ישראל  מנהגי  ואפילו  ותיק, 
ברוב  )ונתקבלו  האחרונים  בדורות 
מתורתנו  חלק  ה"ה  ישראל6(  תפוצות 
מן  תורה  ה',  תורת  שהיא  הקדושה 
השמים, שניתנה למשה מסיני7 )כי אפילו 

5( להעיר ממאמר הרס"ג )האמונות והדעות מ"ג 
פ"ז( "אומתינו איננה אומה כי אם בתורתי'".

6( ראה בפרטיות הל' ממרים פ"ב. ע"ש. - וראה 
הערה 9.

ה"א.  פ"ד  שם  ירושלמי  ב.  יט,  מגילה  ראה   )7
ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר ספכ"ח. שם רפמ"ז. 
 252 ע'  חי"ט  לקו"ש  וראה  ועוד.  רפכ"ב.  ויק"ר 

הערה 21.

מנהג ישראל - תורה הוא8(.

בחומרות  שמקיל  שמי  מובן,  ומזה 
ומנהגי ישראל שנתתקנו והונהגו בדורות 
בני  "מעשה  שהם  בחשבו  האחרונים, 
אדם", ואשר ע"כ אין הוא מחויב לקבלם 
בנוגע  התנגדותו  אין  הרי   - עצמו  על 
לאיזה ענינים פרטים של "יהדות" וחסר 
בניגוד  שזהו  אלא  אחדים,  מעשים  הוא 
ממש לעיקרי היהדות, שכולה אינה מעשה 
בני אדם, אלא כל פרט ופרט שבה הוא דת 
שגילה השם על ידי עבדיו - חכמי ישראל 

שבכל דור ודור9.

]ולא עוד, אלא ש"שיטה" זו - לחלק 
בין עניני תורה שבע"פ המיוסדים על תורה 
חכמים  שלמדו  הענינים  )היינו,  שבכתב 
בהן(  נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  ע"פ 
"הגזירות  מסיני,  למשה  הלכה  שהם  או 
ע"י  שנתחדשו  והמנהגות"10  והתקנות 
ה"ה  ודור   - דור  שבכל  ישראל11  חכמי 
שהתורה  בהעיקר  ר"ל  לכפירה  פתח12 

שבעל פה היא כולה מן השמים13[. 

יו"ד  רמ"א  ב(.  כ,  )מנחות  נפסל  תוד"ה  ראה   )8
סשע"ו ס"ד. וראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"א. ועוד.

9( אלא שבזה גופא מחלקת התורה כמבואר ע"פ 
חכמי התורה: הלכה חומרא מנהג שנתקבל במקום 
מנהגי'  התורה  כללי  ע"פ  נתקבל  שני  ובמקום  אחד 

)ראה הקדמת הרמב"ם לספר היד(. ועוד.
10( ל' הרמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ב וגו'. וראה 

גם הקדמת הרמב"ם שם. ועוד.
 - ובארוכה  שם.  ממרים  הל'  רמב"ם  ראה   )11

בהקדמתו לפירוש המשניות.
וכו'(  ד"ס  )דאורייתא,  המה  שחלוקים  אף   )12
כנ"ל - הרי זה הוא רק מפני שכן רצה הקב"ה וגילה 

בתורתו תורה אור חילוקים אלה.
וראה  שם.  ובכס"מ  ה"ח  פ"ג  תשובה  הל'   )13

פיה"מ פ' חלק היסוד הט'.

11 י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ה

זו  בהדגשה  שהצורך  לומר,  ויש  ג. 
היהדות,  חיזוק  לפני  התורה"  "חיזוק 
 - זו  בהוראה  הענין  המשך  בגלל  הוא 
אחר  בכל  והיהדות(  התורה  ")חיזוק 

ואתר לפי ענינו": 

והיהדות  התורה  חקוק  הי'  אילו 
רק ב"עיר מלאה חכמים" וכיו"ב - אין 
אצל  דפשיטא  הנ"ל,  בהדגשה  צורך 
כאו"א שכל מהות היהדות היא היותה 
הוא  שהמדובר  כיון  אבל  השם;  תורת 
לפי  ואתר  אתר  "בכל  היהדות  בחיזוק 
ענינו", יש צורך לשלול טעות, שהיהדות 
תנאי  לפי  וח"ו  ח"ו  להשתנות  ניתנה 
הזמן והמקום. ועוד זאת הרי יש "אתר" 
ואא"פ  מיהדות  מאד  רחוקים  שאנשיו 
להשפיע עליהם שיקבלו על עצמם עול 
פרטי',  לכל  כולה  התורה  כל  שמירת 
דורש  זה  "אתר"  של  ש"ענינו"  באופן 
על  בהשתדלות  שעה(  )לפי  להסתפק 
אחדות  מצוות  )רק(  שיקיימו  מנת 

)וכיו"ב(.

ולכן כאשר עוסקים בחיזוק היהדות 
צריכים  ענינו",  לפי  ואתר  אתר  "בכל 
שקודם  )ההקדמה(  תמיד  לזכור 
התורה",  "חיזוק  בא  היהדות  חיזוק 
ורק  אך  ונבנית  נקבעת  שה"יהדות" 
ניתנה  שלא  התורה,  יסוד  חיזוק  על 

להשתנות מצד שינויי הזמן והמקום. 

בפירוש  פעמים  כמה  וכמשנ"ת 
מתלמידיו  "הוי  המשנה14  לשון  דיוק 
הבריות  את  אוהב  כו'  אהרן  של 
ומקרבן לתורה" - שצריכים לקרב את 
"לקרב"  להיפך  ולא  לתורה,  הבריות 
הבריות,  אל  ח"ו  התורה  את  ולהוריד 

14( אבות פ"א מי"ב.

על ידי וויתורים ח"ו ופשרות וגרעונות 
באם  אפילו  גם   - התורה  בהלכות 
תועיל  דוקא  זו  ופשרה  שיתכן  נדמה 
לתורה  הזולת  את  לקרב  דעתו(  )לפי 
ומצוותי', עכ"פ לקיום מצוות אחדות; 
תורת  היא  הקדושה  תורתנו  כנ"ל  כי 
וכאו"א  לפשרות,  ניתנה  ולא  אמת, 
מישראל, מבלי הבט על מצבו ומקומו, 
כולה  התורה  כל  את  לקבל  חובתו 

לשמור ולקיים כולה.

שההשתדלות  לכך  סותר  זה  ואין 
שמפורש  כפי  היא,  היהדות  בחיזוק 
ועד  ענינו"  לפי  ואתר  אתר  "בכל 
באופן  ההשתדלות  צ"ל  שלפעמים 
בגדר  שהוא  שמי  ועד   - דלאט־לאט 
יתחיל  העכו"ם,  לבין  שנשבה  תינוק 
כי   - )כנ"ל(  וכיו"ב  אחת  בקיום מצוה 
פשרות  שעושים  הדברים  פירוש  אין 
בתורה ויהדות, אלא ע"ד שמצינו בנוגע 
מתחילים  תינוק  שעם  התורה,  ללימוד 
אל  מחיל  הולך  ואח"כ  הא"ב,  בלימוד 
כמה  אותיות  כמה  צירוף  לימוד  חיל; 
תיבות ועד שזוכה ללמוד את כל התורה 
כולה; ופשוט, שלימוד הא"ב עם תינוק 
אינו "פשרה" כלל, ואין בזה כל וויתור 
סדר  זהו  אלא  וכלל,  כלל  גרעון  או 
וכו'  ההמשך  אל  ההתחלה  מן  הלימוד, 

דייקא;

המצוות  לקיום  בנוגע  הוא  וכן 
מתעסקים  דכאשר   - היהדות"  "חיזוק 
עם "תינוק" )ברוחניות(, שאין לו שום 
לכל- צריכים  יהדות,  בעניני  ידיעה 
לראש ללמדו את הא"ב של "יהדות"; 
אבל תיכף בהתחלה זו יודע "התינוק" 
שאין הא"ב )שבזה התחיל( כל התורה 
)שהוא  עתה  שבמצבו  אלא  כולה, 
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"תינוק" כו'( הרי מתחילים בקיום מצוה 
חיל,  אל  מחיל  ילך  הזמן  ובמשך  אחת, 

ו"מצוה גוררת מצוה15".

שצריכה  בפועל,  ההוראה  וזוהי  ד. 
לשמש כיסוד לההתועדויות דחגיגת חג 
בחיזוק  שהעסק   - תמוז  די"ב  הגאולה 
היהדות צ"ל מיוסד על שני עיקרים אלה 

ובשני הקצוות:

התורה  "חיזוק   - הוא  הא'  העיקר 
והיהדות", והיינו האמונה הטהורה שכל 
ידי  על  ורק  אך  נקבע  יהדות  של  ענין 
מעשה  )ואינו  השמים  מן  שהיא  התורה 
בני אדם כלל וכלל ח"ו ור"ל(, ובמילא 
או  וויתור  פשרה,  בזה  שיהי'  שייך  לא 
גרעון בתורה ומצוותי', כי כשם ש"אני 
שינוי  שייך  אין  כך  שניתי"16,  לא  ה' 

ב"יהדות" שהיא דבר השם.

להשתדל  חייבים  זה  עם  וביחד 
לפי  ואתר  אתר  "בכל  היהדות  בחיזוק 
ב"אתר"  שהמדובר  דאע"פ  ענינו", 
גם  ומה  מיהדות  עתה  לעת  רחוק  שהוא 
וההשתדלות  כולה,  התורה  כל  מקיום 

שם היא "לפי ענינו" )כנ"ל באורך(

ודוקא  באמת,  זה  עם  ביחד  אבל   -
מתוך אמת לוקחים וכובשים )נעמט מען 

איין( את האדם - 

מרחוק  לעמוד  לאדם  לו  אסור 
יהודים  עם  שרק  האומרים,  ]כאותם 
לחזק  כדי  להתעסק  יש  ושלמים  יראים 
אבל  ומצוותי',  התורה  בשמירת  ידיהם 
ועאכו"כ   - בזה  החסרים  אלה  עם  לא 

אלה הרחוקים מתורת ה' ועבודתו[,

15( אבות פ"ד מ"ב.
16( מלאכי ג, ו.

אלא חייב להשתדל בכל כחו לקרבם 
הבעש"ט17  כהוראת  ומצוותי'  לתורה 
ע"ד גודל הענין של מצות אהבת ישראל 
ראה  "שלא  למי  גם  מישראל,  לכאו"א 
שה  במק"א18  וכמשנ"ת  מעולם",  אותו 
הענינים,  ברוחניות  גם  היא  בזה  כוונה 
שגם יהודי שרחוק מיהדות עד שלכאורה 
הנה  ביהדות,  עמו  שייכות  שום  לו  אין 
גם אותו צריר לאהוב עד כדי להשתדל 
הכי  דברים   - וליהדות  לתורה  לקרבו 

יקרים בכל העולם כולו;

ד"מי  התניא19,  בספר  וכמבואר 
ואינו  ומצות(  )בתורה  חבירו  שאינו 
לשנאותו ח"ו )גם  אסור  מקורב אצלו", 
הלל  אמר  "ע"ז  אלא  שחטא(,  ראה  אם 
אוהב  אהרן  של  מתלמידיו  הוי  הזקן14 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  וכו'  שלום 
בחבלי  למשכן  צריך   .  . לומר  לתורה, 
יוכל  ואולי  האי  וכולי  אהבה  עבותות 

לקרבן לתורה ועבודת ה". 

ועל ידי ההשתדלות באהבת ישראל, 
לברכת  זוכים  ממש,  מישראל  לכאו"א 
כולנו  )כאשר(  אבינו  ד"ברכנו  ה', 

כאחד"20 דוקא,

 - והפנימית  העיקרית  לברכה  עד 
גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 

צדקנו, במהרה בימינו ממש.

)משיחת י"ג תמוז תשכ"ט, נדפסה 
בלקו"ש חל"ג ע' 154 ואילך(

א'  אדר  ג'  שם  )וראה  כסלו  טו  יום"  17("היום 
בשם אדה"ז. ועוד(.

18( לקו"ש ח"א ע' 201.
19( פרק לב.

)הובא  העמידה  בתפלת  שלום  שים  ברכת   )20
בתניא שם לפנ"ז(.
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"תינוק" כו'( הרי מתחילים בקיום מצוה 
חיל,  אל  מחיל  ילך  הזמן  ובמשך  אחת, 

ו"מצוה גוררת מצוה15".

שצריכה  בפועל,  ההוראה  וזוהי  ד. 
לשמש כיסוד לההתועדויות דחגיגת חג 
בחיזוק  שהעסק   - תמוז  די"ב  הגאולה 
היהדות צ"ל מיוסד על שני עיקרים אלה 

ובשני הקצוות:

התורה  "חיזוק   - הוא  הא'  העיקר 
והיהדות", והיינו האמונה הטהורה שכל 
ידי  על  ורק  אך  נקבע  יהדות  של  ענין 
מעשה  )ואינו  השמים  מן  שהיא  התורה 
בני אדם כלל וכלל ח"ו ור"ל(, ובמילא 
או  וויתור  פשרה,  בזה  שיהי'  שייך  לא 
גרעון בתורה ומצוותי', כי כשם ש"אני 
שינוי  שייך  אין  כך  שניתי"16,  לא  ה' 

ב"יהדות" שהיא דבר השם.

להשתדל  חייבים  זה  עם  וביחד 
לפי  ואתר  אתר  "בכל  היהדות  בחיזוק 
ב"אתר"  שהמדובר  דאע"פ  ענינו", 
גם  ומה  מיהדות  עתה  לעת  רחוק  שהוא 
וההשתדלות  כולה,  התורה  כל  מקיום 

שם היא "לפי ענינו" )כנ"ל באורך(

ודוקא  באמת,  זה  עם  ביחד  אבל   -
מתוך אמת לוקחים וכובשים )נעמט מען 

איין( את האדם - 

מרחוק  לעמוד  לאדם  לו  אסור 
יהודים  עם  שרק  האומרים,  ]כאותם 
לחזק  כדי  להתעסק  יש  ושלמים  יראים 
אבל  ומצוותי',  התורה  בשמירת  ידיהם 
ועאכו"כ   - בזה  החסרים  אלה  עם  לא 

אלה הרחוקים מתורת ה' ועבודתו[,

15( אבות פ"ד מ"ב.
16( מלאכי ג, ו.

אלא חייב להשתדל בכל כחו לקרבם 
הבעש"ט17  כהוראת  ומצוותי'  לתורה 
ע"ד גודל הענין של מצות אהבת ישראל 
ראה  "שלא  למי  גם  מישראל,  לכאו"א 
שה  במק"א18  וכמשנ"ת  מעולם",  אותו 
הענינים,  ברוחניות  גם  היא  בזה  כוונה 
שגם יהודי שרחוק מיהדות עד שלכאורה 
הנה  ביהדות,  עמו  שייכות  שום  לו  אין 
גם אותו צריר לאהוב עד כדי להשתדל 
הכי  דברים   - וליהדות  לתורה  לקרבו 

יקרים בכל העולם כולו;

ד"מי  התניא19,  בספר  וכמבואר 
ואינו  ומצות(  )בתורה  חבירו  שאינו 
לשנאותו ח"ו )גם  אסור  מקורב אצלו", 
הלל  אמר  "ע"ז  אלא  שחטא(,  ראה  אם 
אוהב  אהרן  של  מתלמידיו  הוי  הזקן14 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  וכו'  שלום 
בחבלי  למשכן  צריך   .  . לומר  לתורה, 
יוכל  ואולי  האי  וכולי  אהבה  עבותות 

לקרבן לתורה ועבודת ה". 

ועל ידי ההשתדלות באהבת ישראל, 
לברכת  זוכים  ממש,  מישראל  לכאו"א 
כולנו  )כאשר(  אבינו  ד"ברכנו  ה', 

כאחד"20 דוקא,

 - והפנימית  העיקרית  לברכה  עד 
גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 

צדקנו, במהרה בימינו ממש.

)משיחת י"ג תמוז תשכ"ט, נדפסה 
בלקו"ש חל"ג ע' 154 ואילך(

א'  אדר  ג'  שם  )וראה  כסלו  טו  יום"  17("היום 
בשם אדה"ז. ועוד(.

18( לקו"ש ח"א ע' 201.
19( פרק לב.

)הובא  העמידה  בתפלת  שלום  שים  ברכת   )20
בתניא שם לפנ"ז(.

13 י"ב־י"ג תמוז ה'תשע"ה

חילוקי  כמה   - ובברכתם  בניסים 
למטה:  מלמעלה  וסדרם  דרגות1, 
לעצמו.  שנעשה  נס   - מכולם  למעלה 
למטה מזה - שנעשה לאביו )בין כשהנס 
נעירה קודם שנולד, שגם אז הוא למטה 
בין  לעצמו,  שנעשה  מנס  במדריגה 
מצד  אז,  שגם  שנולד,  לאחר  כשנעשה 
אליו  הנס  מתייחס  ובן  דאב  השייכות 
ביותר מהסוגים דלהלן(. למטה מזה - 
דאבוה  כרעא  ברא  כי  לרבו2,  שנעשה 
ואביו מביאו לחיי עוה"ז ומקצתו לחיי 
ולא  עוה"ב.  לחיי  רק   - ורבו  עוה"ב, 
עוד, אלא שאביו הוא ודאי עפ"י תורה 
שנותן  העוה"ב  משא"כ  החזקה.  מצד 
שלימוד  דאפשר  בדבר,  ספק  רבו,  לו 
התורה הי' שלא כדבעי3. למטה מזה - 
כי שייכותו  לאדם מסויים.  נס שנעשה 
לאדם מסויים היא שייכות יותר רחוקה. 

1( ראה בכ"ז טוש"ע או"ח סי' ריח.
2( וכלשון השו"ע "על נס של רבו צריך לברך 
כשם שהוא מברך על נס של אביו". שעיקר החיוב 
)שזהו  נלמד  שממנו  אלא  אביו,  של  נס  על  הוא 

דרגא קטנה יותר( - נס של רבו. 
3( ואין להקשות מהא דאבידת אביו ואבידת רבו 
של רבו קודמת )ב"מ ספ"ב( והרב קודם את האב 
י"ל כי שם הטעם מפני  בכ"מ )סוף כריתות(, כי 
טובה  לו  שעשה  מה  נוגע  ובזה  בכבודו,  שמחוייב 
זכה  שהוא  כשם  ה"ז:  פ"א  קדושין  ירוש'  )ראה 
לו בה' דברים כך הוא חייב לו בה' דברים( ומקצת 
טובה בעוה"ב מכרעת רוב טובה בעוה"ז, ועוד שגם 
אביו חייב בכבוד רבו. משא"כ בנס, נוגע השייכות 
יותר.  ועצמיות  ברורה  דאב  והשייכות  שביניהם, 

ואכ"מ. 

הדור,  לנשיא  שנעשה  נס  אמנם, 
לרבו  כנס שנעשה לאדם מסויים,  אינו 
כי  ממש.  לעצמו  כמו  אם,  כי  ולאביו, 
דורו  ההתקשרות של הנשיא עם אנשי 
אינה התקשרות של שני דברים )גם לא 
גוף  הם  כ"א,  ובן4(,  דאב  כהתקשרות 
אברים   - הדור  אנשי  כל  ממש:  אחד 
חיותם  ומקבלים  היונקים  הפרטים, 

מהנשיא - הראש5. 

שנעשה  שנס  שי"ל  אלא  עוד,  ולא 
לאנשי  בנוגע  )גם  הוא  נעלה  לנשיא 
דורו( גם מנס שנעשה לעצמו - כמעלת 
אשר  שנוסף  האברים,  שאר  על  הראש 
גם  הוא  הרי  יותר,  נעלה  הוא  הראש 
האברים6,  לכל  חיות  המשפיע  המקור 
 - בראש  עדיין  כשהוא  עצמו  זה  וחיות 
כבר  מכאשר  יותר  ונעלה  רוחני  ה"ה 

4( ראה לקו"ד ח"א נ, א.
וראה  שם.  ובהנסמן  1־1050  ע'  לעיל  ראה   )5
ישראל  הוא  משה  כא(:  כא.  )במדבר  פירש"י 
וישראל הם משה לומר לך שנשיא הדור הוא ככל 
מלכים  הל'  וברמב"ם  הכל.  הוא  הנשיא  כי  הדור 

פ"ג, ה"ו: המלך . . לבו הוא לב כל קהל ישראל. 
6( וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר במכתבו לחגיגת 
י"ב תמוז הראשונה )נדפס בסה"מ תש"ח ע' 263( 
לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם 
את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את 

אשר בשם ישראל יכונה.
ועוד מעלה בנס שנעשה לנשיא על נס שנעשה 
לעצמו, כי בניסים - ב' דיעות )שבת נג, ב(: כמה 
גדול אדם זה כו' כמה גרוע אדם זה כו', משא"כ 
בנס שנעשה לנשיא שהוא בודאי לטוב ולמעליותא 

בכל הפרטים. 

הנס של נשיא הדור
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נמשך באברים7. 

שחג  מה  הטעם  לבאר  יש  ועפי"ז 
הגאולה י"ב וי"ג תמוז נקרא בשם "מועד 

של  ניסן  משה  ה:  פנ"ט,  מב"ר  ג"כ  להעיר   )7
ישראל . . ניסו של משה הקב"ה.

המועדים"8, כי מועד ענינו - שנעשה בו 
נס, וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי, נסו 
כל  נמשכים  שממנו  ישראל,  ראש  של 

המועדים ונסים פרטים. 

)משיחת י"ב תמוז תש"י, נדפס 
בלקו"ש ח"ד ע' 1321 ואילך( 

8( מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר לי"ב תמוז תרצ"ב 
)נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א רלו, א(.
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גאולה ומשיח

הלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלים לעולם

 הת' יוסף יצחק שי' אבגי
תלמיד בישיבה

מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  לעולם'  בטלים  שאינם  תושבע"פ  של  'הלכות  בקונטרס1 
המשיח שליט"א באריכות כיצד מצד אחד כתוב2 שההלכות 'אינם בטלים לעולם' בעוד 

שכתוב ש"מצוות בטלות לעתיד לבוא"3.

ונקודת הביאור בזה היא, שיש את מציאות קיום המצוות ויש את הציווי על כך, ואף 
שיתבטל הציווי - מציאות קיום המצוות היא נצחית. כי ציווי מראה שיש את מצוה 
המצוה, ויש את המציאות שאותה מצווים במצוה, היינו שהם כשני דברים נפרדים. 
יהיו כשני מציאויות, שהקב"ה  - לא  וקוב"ה כולא חד  אבל לע"ל שיתגלה שישראל 
מצוה את עם ישראל, אלא בנ"י בעצמם יהיו מציאות של הקב"ה, ולכן לא יהיה ציווי. 

אבל קיום המצוות ודאי שיהיה ממילא, כי רצונו של הקב"ה בהלכות אלו הוא נצחי.

ובהערה 42 שם כותב שדוגמא לכך שבעניני העולם יתקיימו המצוות ממילא, הוא 
מאמר רז"ל שתאנה בשבת תצווח על יהודי שמגיע לקוטפה, "שבת היום".

1(  תשנ"ב )דבר מלכות ח"ב ע' 450 ואילך(, נאמר וי"ל בקשר לסיום הרמב"ם.
2(  ירושלמי מגילה פ"א ה"ה.

3(  ראה בספרים שנסמנו בשד"ח כללים מ' ס"ק ריח )ח"ג תקס"א, ג ואילך( דברי חכמים סנ"ג )ח"ט א'תתקסב סע"ב 
ואילך(.

קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת14

נמשך באברים7. 

שחג  מה  הטעם  לבאר  יש  ועפי"ז 
הגאולה י"ב וי"ג תמוז נקרא בשם "מועד 

של  ניסן  משה  ה:  פנ"ט,  מב"ר  ג"כ  להעיר   )7
ישראל . . ניסו של משה הקב"ה.

המועדים"8, כי מועד ענינו - שנעשה בו 
נס, וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי, נסו 
כל  נמשכים  שממנו  ישראל,  ראש  של 

המועדים ונסים פרטים. 

)משיחת י"ב תמוז תש"י, נדפס 
בלקו"ש ח"ד ע' 1321 ואילך( 

8( מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר לי"ב תמוז תרצ"ב 
)נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א רלו, א(.
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ותמוה, כיון שיתגלה בכל העולם מציאות רצונו של הקב"ה עד שאפילו תאנה תצווח 
"שבת היום" אז כ"ש שיהודי יתגלה בו רצונו של הקב"ה, וא"כ כיצד יתכן שבמדרש יש 

הוו"א, שיתכן מצב בו היהודי ירצה לקטוף תאנה בשבת?!

ואולי י"ל הביאור בזה: המדרש אינו אומר שיהודי ילך לעשות זאת ח"ו, ובודאי שאין 
זה מה שכ"ק אד"ש מה"מ רצה לציין בהביאו מדרש זה, אלא בפשטות רק רצה להביא 
דוגמא באופן תאורטי לגמרי - שאם יהודי יעשה כך-וכך וכו', אך ודאי שלא הכוונה 
שיעשה כן בפועל, ודאי שגם המדרש לא התכוון לכך, כי כנ"ל לא יהיה אז אפשרות 

של ניתוק ח"ו מהקב"ה. 

ועצ"ע. ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

ב' דרגות במנוחה

 הת' מ"מ שי' בקרמן
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות במדבר4 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את פעולת )השבת ו( 
מ"ת בעולם, שהגמ' אומרת5 "התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל 
ומביאה  ובוהו",  אני מחזיר אתכם לתהו  לאו  ואם  מקבלים התורה אתם מתקיימים, 
חסר  היה  העולם  מ"ת  שלפני  דהיינו  ושקטה"6  יראה  "ארץ  הפסוק  את  לזה  בקשר 

מנוחה, וכשבנ"י קבלו את התורה נפעל בעולם מנוחה.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ג( את הקשר שבין מ"ת למנוחת העולם שהעולם נברא 
מצ"ע באופן של שינוי ותנועה הן בזמן והן במקום, ובמילא ישנם בעולם הרבה שינויים 
והתחלקויות, ולכן העולם לא יכול להיות במצב של מנוחה, אבל במ"ת ע"י התורה 
והשינויים של  בכל הפרטים  והאחת של הקב"ה שישנה  הכוונה הכללית  מגלים את 

העולם, ובמילא העולם יכול להיות במצב של מנוחה. 

4(  סה"ש תנש"א ח"ב ע' 550 ואילך.
5(  שבת פח, א.

6(  תהילים עו, ט.
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ובלשון כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ג( "כאשר נפעלת בגלוי תכלית כל הבריאה - שהיא 
תכלית אחת ויחידה - באופן שנרגש בכל העולם בכל פרטי העולם )זמן ומקום( - הרי 
זה מביא מנוחה בכל העולם ע"י קיום התנאי "שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית . . 

אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימים". עכלה"ק7.

והנה, לכאורה יש לומר, שגם מנוחה זאת שנעשתה ע"י התורה היא לא מושלמת, עד 
הגאולה האמיתית והשלימה. 

וזאת ע"פ המבואר בדבר מלכות נשא8 בענין חידושי תורה שמתגלים בזמן הגלות ע"י 
ה'תלמיד ותיק', שהם שונים לעומת ה"תורה חדשה" שתתגלה לע"ל, כיון שהיא "מאיתי 

תצא" - מהקב"ה עצמו.

ניתן למשה  זה, דהנה כל חידוש שמתחדש בתורה  ומבאר שם את הגורם להבדל 
מסיני, הן מה שמגלה ה"תלמיד ותיק והן מה שיגלה הקב"ה לע"ל. אלא שמה שמגלה 
יותר בתורה, שיכולה להתגלות בזמן הגלות, אך  זה מדרגה חיצונית  ותיק  התלמיד 
מה שיגלה הקב"ה זה דרגות בפנימיות התורה שבשום אופן לא יכלו להתגלות בזמן 

הגלות.

וכתוצאה מהחידוש בתורה בשלימות שיהיה בגאולה, יהיה אז גם חידוש בבריאה 
וכמ"ש9 "השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה".

ודוקא ע"י החידוש בתורה פועלים חידוש בעולם, ע"פ דברי המשנה10 "כל האומר 
דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" שהכוונה לחידוש תורה, דהיינו שע"י שמגלים 
ומחדשים בתורה גואלים ומגלים פרט בתורה שהיה עד עכשיו בהעלם - בגולה, ועי"ז 
פועלים גאולה גם בעולם. וע"י הגאולה השלימה בתורה - "תורה חדשה מאיתי תצא" 

שיהיה לע"ל, נפעלת בעולם הגאולה האמיתית והשלימה. 

הגאולה  של  אלקות  בגילוי  החידוש  את  לבאר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מסיים  ועפ"ז 
אמנם  שבמ"ת  בעולם,  פועל  שמ"ת  ההתחדשות  לגבי  בעולם,  והשלימה  האמיתית 
נפעל "קיום ועמידת העולם באופן ד"ארץ יראה ושקטה" ובטלה הגזירה בין העליונים 
ותחתונים, אבל עדיין גדר העולם הוא "תחתון במדרגה . . בענין הסתר אורו יתברך" 
)תניא פל"ו(, משא"כ לע"ל יתגלה ש"אין חילוק בין עליון לתחתון כיון ששניהם אחד, 
ובלשון הידוע שמציאותו של היש הנברא היא המציאות דיש האמיתי" )כלשון כ"ק 

אד"ש מה"מ סוס"ו(.

7(  ועיין בשיחה שם לביאור נפלא בנוגע לעניין המנוחה בחיי האדם.
8(  סה"ש תנש"א ח"ב ע' 586 ואילך.

9(  ישעיה ו, כב.
10(  אבות פ"ו מ"ו.
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ולפי"ז י"ל, שהמנוחה המבוארת בדבר מלכות 'במדבר' בנוגע למ"ת, עדיין אין היא 
אמיתית המנוחה מכיון ש: 

א( מצד התורה: כיון שדוקא ע"י התורה פועלים מנוחה בעולם, אזי במ"ת עדיין לא 
נתגלתה "תורה חדשה מאיתי תצא", במילא לא היה אפשרי לפעול בעולם את שלימות 

המנוחה.

ב( מצד העולם: במ"ת אכן נפעל חיבור עליונים ותחתונים אבל עדיין באופן שהעולם 
והעובדה לכך היא, מזה שבעיניים הגשמיות  גדרו הוא תחתון ביחס לאלקות.  מצד 
עדיין העולם לא נהיה חדור בכל פרט ופרט בכוונה הכללית של הבריאה, ובמילא גם 
לא שייך בו מנוחה אמיתית. אבל בגאולה האמיתית והשלימה שבה מתגלה ש"היש 
הנברא הוא היש האמיתי", זה יפעל ויגלה בכל פרט ופרט את הנקודה העיקרית וזה 

יביא את המנוחה המושלמת של העולם.

צפיה למשיח - חידוש אמיתי בתורה

 הת' מנחם מענדל שי' ברגר 
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות כ"ח סיון11 אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וזלה"ק: "ולהיותה 
השליחות דדורנו זה החידוש של התלמיד ותיק שבדורנו )אשר כל מה שתלמיד ותיק 
עתיד לחדש ניתן למשה מסיני(, מובן שאפילו כאשר ילד קטן בימינו אלה אומר ומצפה 
שיבוא המשיח, ה"ז חידוש אמיתי בתורה עד שזה נעשה חלק מהחידוש תורה שמאיתי 

תצא - מהקב"ה עצמו שגם הקב"ה מסכים למילים והבקשות של בנ"י". עכלה"ק.

ולכאורה צריך להבין:

מדוע האמירה והציפיה שמשיח יבוא נחשבת כחידוש תורה?

גם אם נסביר שהאמירה והציפיה שמשיח יבוא כן נחשבת כחידוש תורה, לא מובן 
מדוע זהו "בימינו אלה" דוקא? 

11(  סה"ש תנש"א ח"ב ע' 644.
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והנה יש שביארו את ענין הא' הנ"ל )שציפיה למשיח נחשבת חידוש תורה( עפ"י תוכן 
השיחה שם שהגאולה נפעלת דוקא מהתחתון. ועפ"ז רצו ליישב שכך גם בנוגע לציפיה 
למשיח ע"י שיהודי בדורנו ואפילו ילד קטן מצפה ומבקש על הגאולה - הוא מביא 
אותה לידי פועל. וזה גורם לחידוש בתורה היות ואז יהי' "תורה חדשה מאתי תצא" מה 

שלא היה במ"ת )בגילוי עכ"פ(.

אך יש להקשות על ביאורם זה:

א. מלשון השיחה משמע שעצם האמירה והציפיה היא חידוש תורה ולא רק שפועלת 
וגורמת את החידוש בתורה שיהי' בגאולה.

ב. כמו כן, לפי ביאורם הנ"ל עדיין אינו מובן ענין הב' הנ"ל - מדוע דוקא בדורנו 
את  פועלת  והציפיה  האמירה  הדורות  בכל  הרי  כחידוש,  נחשבת  והציפיה  האמירה 

הגאולה12 )אף שבדורנו מודגש יותר ענין הציפיה לגאולה העתידה(.

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה בדא"פ עפ"י תחילת הקטע בשיחה שם, שכ"ק אד"ש 
מה"מ מתבטא על העבודה של 'עמדו הכן כולכם' כהחידוש של 'תלמיד ותיק שבדורנו', 
שהכוונה בפשטות ע"פ המבואר בדבר מלכות ש"פ חיי שרה תשנ"ב13 שבכל תקופה יש 
את ה"שער" שדרכו עוברים כל הענינים. ובמילא, זה שכעת השער והעבודה היא 'עמדו 

הכן כולכם' זהו חידוש של 'התלמיד ותיק שבדורנו'.

כגון ע"י אמירה  'עמדו הכן כולכם'  זה כשאדם פועל בקו של  ולכן, דוקא בדורנו 
ולכן האמירה  כעת,  שזוהי העבודה  ותיק  זה חלק מהחידוש של תלמיד  הרי  וצפיה 
והציפיה על הגאולה נחשבת חידוש תורה, ודוקא בדורנו, מפני שדוקא בדורנו ישנו 

החידוש - שזהו העבודה והשער כעת.

ויש מקום לעיון במה שמסיים "עד שזה נעשה חלק מהחידוש תורה שמאתי תצא", 
ע"פ מה שמדייק כ"ק אד"ש מה"מ14 שה"תורה חדשה" היא "מאיתי תצא" - "מאיתי" 
דייקא היינו שזהו דבר שלא שייך לנבראים כלל, וא"כ דרוש ביאור, כיצד החידוש תורה 

של הילד הקטן ייעשה חלק מה"תורה חדשה" של הקב"ה.

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

12(  ילקוט תהילים רמז תשלו, מדבר קדמות )להחיד"א( ערך קיווי. וראה לקו"ש ח"ח ע' 359.
13(  סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 97 ואילך.

14(  סה"ש שם, ע' 314. ובכ"מ.
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מצוות בטלות לע"ל דוקא

הנ"ל

א
בקונטרס הל' של תושבע"פ שאינן בטלין לעולם15 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א את מאמרז"ל16 ש"מצוות בטלות לע"ל", ומבאר שהזמן שעליו נאמר שבו מצוות 
בטלות הוא תחיית המתים )בתקופה השני' דימות המשיח, משא"כ בתקופה הראשונה 

דימות המשיח, לפני תחיית המתים, שאז יהי' קיום המצוות בתכלית השלמות(.

לתחי'  שקמים  צדיקים  משא"כ  בנ"י,  דכל  תחה"מ  לפני  "כלומר,  שם:   24 ובהע' 
בהתחלת ימות המשיח17 כשיהי' קיום המצוות בתכלית השלמות". עכלה"ק.

גם  ובמילא  יתבטלו,  לא  עדיין  המצות  לתחי'  יקומו  שהצדיקים  שבזמן  ומשמע 
הצדיקים הקמים לתחי' יתחייבו אז במצוות.

והנה בהמשך הקונטרס )ס"ד( מבאר שזה ש"מצוות בטלות לע"ל" הוא המשך ישיר 
לכך ש"כיון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות"18. וזלה"ק: "שכיון שמת אדם )לאחרי 
בעולם  שגם  היינו,  המצוות.  מן  חפשי  )האדם(  נעשה  המצוות(  בקיום  עבודתו  גמר 
התחי' )לאחרי גמר מעשינו ועבודתינו בקיום המצוות במשך הזמן ד"היום לעשותם"( 

אין עליו ציווי דקיום המצוות" עכלה"ק.

יוצא מכך, שאדם שמת לא מתחייב יותר במצוות כלל. 

וצריך להבין איך זה מסתדר עם הנ"ל שהצדיקים שקמים מיד קמים בזמן שחייבים 
במצוות ולפי"ז גם הם מתחייבים במצוות?

15(  סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 28 ואילך.
16(  נדה סא, ב.

17(  ראה זח"א קמ, א.
18(  נדה שם.
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ב
הוה אתי  בי שמשי  "כל  רבי  אודות  הגמ'19  דברי  ובהקדים  בזה  י"ל הביאור  ואולי 

לביתיה", וכמבואר במפרשים20 שהי' עושה קידוש לבני ביתו ומוציאם י"ח.

ביתו, הרי  בני  קידוש את  ידי חובת  הוציא  ייתכן שרבי  כיצד  דנו באחרונים  ובזה 
מת פטור מן המצוות, ומי שאינו מחויב במצוה אינו יכול להוציא י"ח את המחוייב 

במצוות? 

ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א21: "שמכיון שבא לביתו באופן שבני 
ביתו ראו אותו, וכמודגש בספר חסידים שהי' נראה בבגדי שבת כו', מובן, שבאותה 
שעה ירדה נשמתו ונתלבשה בגוף גשמי הנראה לעיני בשר. ובמילא הרי היא בגדר 

דנשמה בגוף, ולכן יכול לפטור את הרבים ידי חובתן בקידוש היום".

תירוץ נוסף ישנו בגיליוני הש"ס, שם מבאר שצדיקים גם במיתתם קרויים חיים ולכן 
כשיורדים לעוה"ז מתחייבים במצוות.

ובלשונו: "וי"ל עוד כוונת הס' חסידים דצדיקים במיתתם קרויים חיים וכאילו הם 
בחיים עדיין ורק כאשר הם בעולם העליון פטורים מן המצוות מפאת המקום כי לא 
המצוות  חיוב  עליהם  עדיין  לעוה"ז  ביורדם  משא"כ  העליון  בעולם  המצוות  נאמרו 
כבתחילה . . וע"כ כי אתי רבי לביתיה שפיר נתחייב אז בקידוש והי' יכול להוציא ג"כ".

והנה לפי הנת' בקונטרס הנ"ל שאדם שמת מפני שגמר עבודתו פטור ממצוות, צדיך 
"מחוייב  ונהיה בגדר של  בגוף  זה שונה אצל רבי שחזר להתלבש  ענין  להבין מדוע 

במצוות" )שלכן יכל להוציא י"ח את בני ביתו(?

ג
ואולי י"ל הביאור בזה, ובהקדים דיוק בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בקונטרס שם, שבנוגע 
רק  שייך   - להאדם  ציווי  מלכותצוות",  דבר  ש"הגדר  מבאר  לע"ל  המצוות  לביטול 
כשהאדם הוא מציאות בפ"ע . . אבל לאחרי שנשלמת עבודתו של האדם בקיום המצוות 
. . עד שנעשים מציאות אחת . . ישראל )ע"י( אורייתא וקוב"ה כולא חד, כפי שיהי' 
בפועל ובגלוי לעתיד לבוא - לא שייך הגדר דציווי לאדם )כיון שאינו מציאות בפ"ע(". 

ואילו בנוגע לזה שמת פטור מן המצוות מביא רק שזהו "לאחרי גמר עבודתו בקיום 
המצוות" ולא מאריך שאינו מציאות בפ"ע וכו'. ואדרבא, אומר שזה שלא שייך הציווי 

19(  כתובות קג, א.
20(  ספר חסידים סי' תשכט.

21(  התוועדויות תשמ"ו ח"ב ע' 205.
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הוא מצד ש"ישראל וקוב"ה כולא חד" שזה יהיה בפועל ובגלוי דוקא לע"ל, משא"כ 
בזמה"ז גם כאשר הנשמה עולה למעלה שאינה מאוחדת לגמרי עם הקב"ה )אף שבודאי 

כבר אינה מציאות נפרדת בפ"ע כפי שהיא כאשר מלובשת בתוך הגוף(.

ולפי"ז נ"ל בדא"פ שאכן כל אדם כשלעצמו כשנפטר מהעולם סיים עבודתו, ולכן 
נעשה פטור מן המצוות, אבל עדיין לא מתגלה ש"ישראל וקוב"ה כולא חד" כך ששייך 
עדיין גדר המצוות במשך הזמן ד"היום לעשותם" )כלשונו בקונטרס שם(, ולכן אם אדם 
חוזר לעוה"ז בין כרבי שחזר לגוף קודם תחה"מ, ובין כשצדיקים קמים לתחי' קודם 
הזמן דתחה"מ )ה"ה מתחייבים במצוות(, מפני שעדיין דרוש לפעול את "גמר מעשינו 

ועבודתינו..." ועדיין זה ש"ישראל וקוב"ה כולא חד" אינו בגלוי.

"גמר  שישנו  מפני  בטלות"  מלכותצוות  דבר  הענין  את  יש  כבר  הב'  בתקופה  אך 
מעשינו ועבודתינו..." ולא שייך ציווי כי מתגלה ש"ישראל וקוב"ה כולא חד".

בתכריכים  צדיק  לקבור  שניתן  הוא  הדין  מדוע  מובן  לא  דלפי"ז  צ"ע  עדיין  אך 
אינו בשעת התחי' של הצדיקים  הוא  בטלות"  זה ש"מצוות  כלאיים שהרי  שעשויים 

שהוא בתקופה הראשונה22.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

22(  וראה בקובץ שיעורים )סי' כט( שמביא ב' אופנים לבאר מה גורם לביטול המצוות לע"ל: א. הזמן דלע"ל. ב. 
שכל אדם שמת נעשה פטור מן המצוות אף אם יקום לתחי' בזמן הזה דרך נס. והנפק"מ בנוגע לצדיקים ש"קמים מיד", 
ומכך שמותר לקבור בכלאיים מוכיח כצד הב' שכל מי שמת נעשה פטור מן המצוות אף אם קם לתחי'. אך מדברי כ"ק 
אד"ש מה"מ אודות רבי, וההדגשה שבזמן שהצדיקים קמים ישנו חיוב המצוות, לא משמע כך, ולכך עדיין צ"ע כיצד 

מותר לקבור בכלאיים.   



25 י"ב-י"ג תמוז - ה'תשפ"א

מתי הצורך להרגיש ריחוק מאלקות

 הת' מנחם מענדל שי' הלל )בר"מ(
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ קרח תנש"א23 )ס"ה( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
ההפרש והחילוק )ע"ד הרמז( שיש בין שם הפרשה "קרח" לשם "חקת", שאמנם הם 
שווים בכך שבשניהם יש את האותיות ח' ו ק' שיוצרות את המילה חק - היינו שהם 
באות  הוא,  שהבדל  רק  והגבלה.  ממדידה  ולמעלה  מטו"ד  שלמעלה  לגילוי  שייכות 

השלישית שבשמם שב'קרח' זו אות ר', וב'חקת' זו אות ת'. 

הדרגות  של  שההמשכה  פעל  לא  שהוא  היתה  קרח  של  טעותו  הענין:  ובהסברת 
שלמעלה מטו"ד תבוא בפועל בעולם המעשה, וזה הרמז באות ר' )שאין בשם חוקת( 

שיש רק שני קווים כנגד מחשבה ודיבור, אבל אין את הקו של מעשה. 

בג' הקווין  ת', המרמזת על שלימות  היא  "חקת", שהאות השלישית  משא"כ בשם 
מחשבה דיבור ומעשה, שהגילוי שלמעלה מטו"ד )חק( נמשך גם במעשה בפועל. 

ובלשונו הק': "טעותו )בערעור על כהונת אהרן( היתה בענין דר' . . שבה חסר הקו 
השלישי )דאות ה'( כנגד המעשה. משא"כ ב"חוקת" . . באות ת' . . שמהעליון )מחשבה 

ודיבור( באים מיד במהירות לתחתון )מעשה(, ללא הפסק ביניהם )דלא כבאות ה'(".

והנה, בכו"כ שיחות מבאר כ"ק אד"ש מה"מ24, שטעותו של קרח מתבטאת בכל ג' 
האותיות ק' ר' ח', ולא רק באות ר', ונקודת הביאור בשיחות שם: בתמונת האות ה' 
נרמז אופן עבודת האדם לאחר מ"ת, שמתחלקת לשלושה נקודות עיקריות: א. האדם 
- שע"ז מרמז הקו השמאלי באות ה' שמורה על המעשה.  צריך לפעול גם במעשה 
ב. מאידך לא להתעסק רק במעשה ולרדת יותר מדאי לעולם - שלכן הקו השמאלי 
)שמרמז על מעשה( לא נמשך למטה יותר מהקו הימני )שמרמז על דיבור(. ג. צריך 

23(  סה"ש תנש"א ע' 649 ואילך.
24(  לקו"ש ח"ח ע' 108 ואילך, סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 503, ועוד.
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תמיד לזכור שאנו רחוקים ויש לאן להתקדם ולעשות תשובה - שלכן הקו השמאלי 
אינו דבוק בקו העליון אלא מרוחק ממנו מעט.

אמנם, קרח חלק על כל דרך העבודה הנ"ל, וכפי שמרומז בשמו: באות ק' - הקו 
השמאלי יורד למטה הרבה, באות ר' - אין כלל קו שמאלי המורה על המעשה, ובאות 

ח - שהקו השמאלי מחובר לקו העליון. ע"כ תוכן השיחה שם.

ולפי"ז צריך להבין, כיצד זה מסתדר עם המבואר כאן בדבר מלכות, שמבאר שטעותו 
של קרח היא באות ר' בלבד, ומשמע שבאותיות ח' ו ק' הוא תאם לסדר העבודה הרצוי 

)כמו בשם חוקת(?

אמנם, יש אפשרות להסביר, שאכן קרח חלק על כל סדר העבודה הרגיל והרצוי, 
אלא שבדבר מלכות מתעכב רק על האות ר' - המחלוקת של קרח על הצורך במעשה, 

כיון שבשיחה זו מבאר את מעלת המעשה בפועל. 

אך עדיין קשה, כיון שבדבר מלכות מדגיש את המיוחדות שבאות ת' שאין אצלה 
הפסק בין מו"ד למעשה. ובלשונו הק': "באים מיד במהירות לתחתון )מעשה( ללא 
הפסק ביניהם )דלא כבאות ה"א(" - משא"כ בשיחות הנ"ל מבאר להפך, שהחיסרון 
המרומז באות ח' הוא שאצלה הקו השמאלי מחובר לקו העליון, והסדר הוא שצריך 
להיות דוקא באופן "שאינו מחובר לקו העליון והימין אלא יש הפסק ביניהם )השלילה 
דאות חי"ת(, כיון שמרגיש שע"י הירידה . . ה"ה בהפסק מקו העליון והימין וזה מעוררו 

. . עבודת התשובה"25?

מלכות(  )בדבר  שם  שמבאר  מה  ע"פ  בדא"פ,  ביניהם  החילוק  לומר  יש  ואולי 
שההמשכה של "חוקת" נמשכת בשלמות העבודה שאז מה שלמעלה מסדר השתלשלות 

נמשך בתוך סדר השתלשלות, ולכן ההמשכה היא במהירות ללא הפסק.

ולפי"ז י"ל, שאכן בתחילת העבודה והירידה לעולם המעשה, העבודה צריכה להיות 
באופן שמרגיש שהוא נפרד מהמחשבה ודיבור, מפני שהמעשה בסדר השתלשלות הוא 

נפרד מהדרגות שמעליו, ועל סדר עבודה זה מדבר בשיחות הנ"ל.

בסדר  חודר  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  שהגילוי  העבודה  בסיום  משא"כ 
השתלשלות, אזי המעשה אכן הוא לא נפרד מהמחשבה ודיבור, אלא בא מיד בהמשך 

למחשבה ודיבור, שע"ז מדבר בדבר מלכות.

 וכ"ז לענ"ד. ועצ"ע.   

25(  וראה סה"ש שם.
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עניני העולם עצמם הם אלקות

 הת' שלום דובער שי' ניסילעוויטש 
תלמיד בישיבה

א
שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אומר  תשנ"ב26  שמח"ת  דליל  מלכות  בדבר 
וזלה"ק: ")ו(בדוגמת זה נדרש גם בחייו של יהודי - שיחוש וירגיש בכל עניניו ממש, 

ש"אין עוד מלבדו".

כלומר: לא זו בלבד שהכוונה והתכלית דכל עניני העולם היא אלקות ובמילא עבודתו 
היא באופן ש"כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו", אבל ישנה מציאות של 
"חול", "מעשיך" ו"דרכיך" )אלא - שתכליתם היא קדושה(, אלא יתירה מזו: שעניני 
העולם עצמם הם אלקות, ובמילא לא נרגשת מלכתחילה שום מציאות אחרת כלל, כי 

"אין עוד מלבדו"". עכלה"ק.

היינו שאופן העבודה הנדרשת הוא, לא שיש את מציאות של חול ובכ"ז היא מנוצלת 
לקדושה, כ"א שעניני העולם עצמם הם מלכתחילה אלקות.

ובפירוש ואופן עבודה זו, יש המבארים שהכוונה היא שאינו אוכל עם כוונה שיהיה 
לו כח לעבוד את ה', אלא שהאכילה עצמה הופכת לענין השייך לקדושה, וכגון לעשות 

מהסעודה - התוועדות חסידית.

אבל לכאורה קשה לפרש כן, דהנה בכ"מ מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאף שבכללות 
ענינם של "כל מעשיך לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו" הוא ענין אחד, מ"מ בפרטיות 
ישנו חידוש ב"בכל דרכיך דעהו" על "כל מעשיך כו'", ובלשונו הק' בלקו"ש27 )בתרגום 

חפשי(: 

אלא  קדושה,  לשם  בגשמיות  שישתמש  שמים,  לשם  יהיה  שהמסחר  רק  ")ו(לא 
שהגשמיות עצמה תהיה קדושה . . שזהו פירוש של "בכל דרכיך דעהו": לא רק שדרכיך 

26(  סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 39.
27(  ח"ג ע' 907. ובכ"מ.
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יהיו לשם "דעהו" אלא שבהם עצמם - "דעהו". ובדוגמת אכילת שבת שהאכילה עצמה 
וכן כל דברי רשות, שייעשו לא רק לשם  גם אכילת חול  היא מצוה, נדרשת להיות 
שמים, אלא שגם בהם עצמם יהיה דעהו: שולחנו של אדם צריך להיות "שלחן אשר 

לפני ה'", שיהיה קדוש בדוגמת המזבח, וכך בכל הענינים".

היינו ששימושו בענין הגשמי אינה רק בכוונה שזה יסייע לו לעבודת ה', כגון שמכוין 
שהאכילה תסייע לו בלימודו וכו', אלא שפועל שהאכילה עצמה תהיה ענין של עבודת 

ה', כגון הפיכתה להתוועדות חסידית. 

ונמצא שגם סוג עבודה זו נכללת בסוג העבודה )ד"בכל דרכיך דעהו"( ששולל כ"ק 
אד"ש מה"מ, אלא הכוונה לאופן עבודה נעלה יותר גם מעבודה זו. 

ב
ואולי אפשר להבין פירוש הדברים על פי מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות 
ש"פ מקץ28 באופן עבודת היהודי בעניני הרשות שלו וזלה"ק: "שגם עניניהם הגשמיים 
של בני ישראל בכל ימות השנה רוחניים הם )שהרי כל מעשיך יהיו לשם שמים ובכל 
דרכיך דעהו(", שבביאור בשיחה זו ישנו נקודת חידוש שלכאורה לא מצינו לפני כן29, 

וזלה"ק: 

"כמודגש גם באכילתם ושתייתם - ש"לחם" ו"מים" . . נמשלו לתורה, היינו, שבאכילת 
לחם ושתיית מים ניכר ונרגש שהם משל לתורה".

בשימושו  אלא  לקדושה,  מנוצלים  הגשמיים  שהענינים  אינו  כאן  שהביאור  היינו 
בגשמיות נרגש אצלו איך שהמציאות הגשמית היא ביטוי לענין אלקי, היינו שנרגש בה 

שכל ענינה הוא ענין אלקי30 - משל לתורה, וכן על זה הדרך31.

בסגנון אחר: בעבודה של "בכל דרכיך דעהו" לא נרגש אצלו שאילולא הענין האלקי 
הוא לא היה עושה את הדבר, וכגון באכילה - הוא מרגיש שהוא היה אוכל ארוחה זו גם 
אילו לא היתה היא התוועדות, אלא שבפועל כיון שהוא אוכל - הוא הופך את האכילה 

28(  סה"ש תשנ"ב שם, ע' 194.
29(  ובכלל, ממתי נחית כ"ק אד"ש מה"מ לבאר מהי אופן העבודה דכל מעשיך וכו'. 

30(  ועפ"ז יומתק הרבה יותר לשונו "שגם עניניהם הגשמיים של בני ישראל . . רוחניים הם". דזה שעניני הגשמיות 
מנוצלים לשם שמים למה משום זה יקראו "רוחניים"? ובסגנון השיחה דליל שמח"ת: הם ענינים גשמיים, "אלא שתכליתם 
היא קדושה". אך לפי איך שמגדיר בשיחה זו את העבודה בגשמיות, מובן מדוע אכן הגשמיות של ישראל רוחניות היא.

31(  ואף שבדבר מלכות מקץ הנ"ל משתמש תחילה בל' "כל מעשיך" ו"בכל דרכיך" - הנה בפשטות ההסברה בזה 
כי זוהי ההגדרה הכללית לשימוש הרוחני בגשמיות של היהודי, אבל בפרטיות ואופן העבודה הנה זהו באופן אחר, 

שמלכתחילה לא נרגש כאן מציאות גשמית.
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למשהו רוחני, התוועדות. משא"כ באופן העבודה "שעניני העולם עצמם הם אלקות" 
התחושה של האדם היא שאילולא הענין האלקי שבזה הוא לא היה אוכל.

וזהו שממשיך שם בדבר מלכות דליל שמח"ת32: "ויש לומר, שזוהי ההוספה והחידוש 
הגירסא  לגבי  קוני"  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  "אני  ובברייתא  במשנה  בהגירסא 
- מדגיש, שישנה מציאות  כו'  נבראתי  "אני  קוני":  נבראתי לשמש את  "אני  הנפוצה 
שנבראה, אלא שכל הכוונה והתכלית של בריאתה היא אך ורק "לשמש את קונו". "אני 
לא נבראתי אלא כו'" פירושו - שמציאות של האדם כשלעצמה לא קיימת כלל )"אני 

לא נבראתי"(, הענין היחידי שישנו - הוא ה"לשמש את קוני".

והיינו כנ"ל, שהחילוק הוא האם נרגש שמציאות הנברא קיימת רק שהיא מנוצלת 
לקדושה, וכמו שהיה אוכל בלאו הכי - רק שמנצל אכילה זו לענין אלקי, או שלא נרגש 
בו כלל ענין אחר באכילה כי אם הענין האלקי שבזה, ואילולא כך לא היה לו למה 

לאכול.

וזהו בפשטות אופן העבודה המבואר בשיחה33, היינו לא שיש עניני גשמיות ומנצלים 
אותם לקדושה, אך סוכ"ס מציאותם הם היא גשמיות, אלא הגשמי הוא משל ופרט 

בענין האלקי34. 

32(  בקטע שלאחרי זה.
וי"ט  33(  ואין להקשות דבדבר מלכות מקץ שצוטט לעיל מסיים "ואם הדברים אמורים בימות החול, בשבתות 
עאכו"כ, ועד כדי כך שבשבתות וי"ט האכילה ושתיה . . היא מצוה וכו'", ובלקוטי שיחות ח"י ע' 105 מפרט ב' דרגות 
ב"בכל דרכיך דעהו", ובדרגה התחתונה נכללת אכילת שבת ויו"ט, והדרגא הנעלית יותר היא לכאורה ע"ד המבואר 

בשיחה דשמח"ת, עיי"ש, 
 - דזה פשוט שתיתכן אכילת שבת שהיא מצוה אבל באופן שזה דבר נוסף על הגשמי כמבואר בפנים, ולאידך, באופן 
העבודה הנעלה של "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני" ברור שיש בזה תוספת כאשר הגשמי הוא גופא )אכילה( של 

מצוה. ודו"ק.
34(  וראה הדרן על הרמב"ם תנש"א )ס"ז(, ב' הדרגות המבוארות שם. ולכאורה ב' ענינים אלו הם ע"ד ב' אופני 
העבודה שבשיחה זו: ניצול עניני הגשמיות לקדושה, ושמלכתחילה נרגש שאין כל מציאות אחרת. ודו"ק. וראה לקו"ש 

ח"י הנ"ל הע' 8.
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שלהבת עולה מאליה

 הת' מנחם מענדל שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

א
בשיחת הדבר מלכות לש"פ בהעלותך מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
אופן העבודה ד"שלהבת עולה מאליה" כפי שהוא בעבודת כאו"א עם עצמו, אחרים, 

ובעניני העולם.

נקודת הענין היא, שאופן העבודה של יהודי צריך להיות באופן כזה שאין זה דבר 
נוסף על מציאותו, אלא שמרגיל את עצמו עד שעבודת ה' נעשית מציאותו של היהודי. 
עד"ז בעבודתו עם אחרים צריך להיות אופן העבודה שה'מקבל' בעצמו נעשה 'משפיע' 

ואינו צריך את השפעת הרב.

 בתוך כך מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שענין זה נעשה גם בעניני הרשות: כיון שהאדם 
גם שאר הענינים בהם הוא עוסק  אזי באופן ממילא  כולו באלקות,  נעשה חדור כל 

בעניני העולם - חדורים ב"בכל דרכיך דעהו" ו"כל מעשיך לשם שמים". 

כ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בסעיף ה' בשיחה.

והנה, לאחר כמה סעיפים )ס"ח(, מבאר שוב כ"ק אד"ש מה"מ כיצד צריכה להיות 
עבודתו של יהודי בעניני הרשות.

ולכאורה אינו מובן: מדוע מבאר כ"ק אד"ש מה"מ עוד הפעם כיצד צריכה להיות 
העבודה ד"שלהבת עולה מאליה" בעניני הרשות לאחר שביאר זאת כבר בסעיף ה'?

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה:

בסעיף ו' בשיחה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שבעבודה ד"שלהבת עולה מאליה" גופא, 
ישנם שני אופנים:
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דבר  באופן  נעשה  והמצוות  קיום התורה  הגוף עד שענין  ומזככים את  שמרגילים 
מלכותאליה".

שמגלים איך שמציאותו של הגוף הגשמי היא קשורה עם המציאות דיש האמיתי, 
וממילא מתגלה כיצד קיום התורה והמצוות הוא חלק מגופו הגשמי של היהודי.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שסדר העבודה צריך להיות באופן כזה שבתחילה מבררים 
ומזככים את גופו הגשמי של היהודי, ועי"ז מתגלה כח העצמות בגופו של היהודי - כך 

שהעבודה נעשית באופן ד"שלהבת עולה מאליה".

לאחמ"כ ממשיך ומבאר כיצד נעשה "שלהבת עולה מאליה", בנוגע לעבודה בעולם, 
ולאחמ"כ בסעיף ח' מבאר כיצד צריך להיות אופן עבודה זו בעניני הרשות.

ויש לומר, שעל נקודה זו )כיצד הוא אופן העבודה ד"שלהבת עולה מאליה" בכל 
שהעבודה  הדברים,  המשך  של  החידוש  בנוי   - הביאור  באמצע  הנ"ל(  המישורים 
ד"שלהבת עולה מאליה" היא בתחילה לברר את הגוף ורק לאחר מכן מתגלה כיצד 

זוהי מציאותו האמיתית של הגוף הגשמי של יהודי.

וכפי שרואים זאת בפשטות בביאור כ"ק אד"ש מה"מ בסעיף ז': בשיחה שם מבואר 
כיצד נעשה הענין ד"שלהבת עולה מאליה" בנוגע לעבודה בעולם, ומביא לזה דוגמא 
מהעבודה עם קרבנות: למרות שקדושת הקרבן נעשית דוקא ע"י שהיהודי מקדיש את 
הקרבן - הרי לאחר מכן נעשה הקרבן מעצמו קדוש, ועד שמכפר על האדם - מבלי 

צורך שהאדם יתעסק עם הקרבן.

ובזה רואים את הנקודה האמורה לעיל - שאופן העבודה ד"שלהבת עולה מאליה" 
הוא שתחילה מבררים ומזככים את הדבר הגשמי עד שלאחמ"כ מתגלה כיצד מציאותו 
גופא היא עצמות ומהות. משא"כ בהביאור לפני אות ו' לא מודגשת כ"כ נקודה זאת 
- אלא רק הענין שע"י העבודה עם עצמו, אחרים ועניני הרשות פועלים שהקדושה 

תחדור בהם עצמם )ולא כשני השלבים בזה - כהביאור כאן(.

ג
כפי שהוא  עולה מאליה"  בביאור ד"שלהבת  גם מהי ההוספה  ניתן לבאר  זה  ע"פ 

בעניני הרשות, לאחר שכ"ק אד"ש מה"מ ביאר זאת בסעיף ה': 

כפי שניתן לשים לב, שבסעיף ח' ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ עם הקו האמור לעיל: אופן 
העבודה ד"שלהבת עולה מאליה" בעניני הרשות צריך להיות באופן כזה שבתחילה 
פועלים את הענין ד"בכל דרכיך דעהו" ועד שלאחר מכן הדבר הגשמי עצמו מעורר 

את היהודי לעבודתו.
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וכפי שמביא לזה כ"ק אד"ש מה"מ דוגמא מהמנהג לשים בחדרו של ילד יהודי חומש, 
סידור, קופת צדקה וכיו"ב - שאופן הקביעה צריך להיות כך שהחומש או הסידור וכדו' 

יעוררו את הילד היהודי להשתמש בהם.

וע"פ זה מובנת ההוספה ד"עניני הרשות" שוב - שזה בכדי להוסיף סדר עבודה זה 
גם בעניני הרשות35.

35(  ועדיין יש לעיין בזה: א"כ, מדוע החידוש דעניין זה הוא רק בנוגע לעבודה ד"שלהבת עולה מאליה", כפי שהוא 
בנוגע לעבודה בעולם ובענייני הרשות? ואע"פ שהביאור בפשטות הוא שאות ו' מדברת על החידוש דעניין זה אצל 
בנ"י, מדוע לא מבאר זאת כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לעבודה עם אחרים - שגם עניין זה מבואר לפני החידוש דאות ו'? 

ויש לעיין בזה עוד. ואכ"מ.
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גילוי הבחירה בגוף

 הת' יהודה ארי' הלוי שי' הבר
תלמיד בישיבה

א
בלקו"ש חח"י1 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ס"ח( הטעם ליכולת טהרה 
אפשרות  אין  דלכאורה   - מהגוף  הנשמה  ניתוק  היא  שמיתה  אף  )על  מת  מטומאת 
להיטהר( מפני ש"זאת חקת התורה"2 - מכח התורה שהיתה בגוף, עי"ז אפשר שהנשמה 

)שהיא נצחית3( תעשה רושם בגוף )ע"י קיום תומ"צ(. 

ודרוש ביאור: יהודי שלא קיים תומ"צ )כנפל וכה"ג( איך יש טהרה לגופו, והרי לא 
קיים תומ"צ?

1(  פר' חוקת שיחה א.
2(  חוקת יט, ב.

3(  נסמן בלקו"ש שם הע' 52.

תורתו של משיח
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והנה, בהע' 54 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ דהטעם שמשה לא תמה על אוה"ע )שלכאורה 
להם אין נשמה - אז איך נטהרים מטומאה כזאת?( מפני שטומאתם לא באה מניתוק 

הנשמה הקדושה ולכן אי"ז טומאה כ"כ גרועה וע"כ ניתן להטהר מזה. 

ועפ"ז, יהודי שלא קיים תומ"צ זה לא נחשב כ"כ ניתוק לכאורה )כי בלאו הכי לא היה 
כ"כ חיבור( ולכן אין להקשות איך יהיה טהרה לגופו. 

אך זה ודאי שאין לומר כך: היות ונשמה אלוקית יש בלאו הכי גם לאותו יהודי שלא 
קיים תומ"צ וזה הרי חיבור חזק עם הבורא "חלק אלוקה ממעל" - וא"כ הניתוק הוא 

גם אצלו.

ב
ויובן בהקדים תמיהה נוספת: מפני מה צריך מעלה גם מצד תומ"צ שנעשה בגוף 
בשביל שעי"ז הנשמה תעשה רושם בגוף? הרי עצם זה שהנשמה מלובשת בגוף פועלת 
רושם נצחי בגוף, שהרי בכך שהנשמה נמצאת בגוף היהודי מתבטא שזה גוף יהודי, 

שבגוף עצמו היתה הבחירה במ"ת4.

ואוי"ל הביאור בזה: הבחירה בגוף היהודי פועלת שיתאפשר קיום תומ"צ )ומשום כך 
גוי אינו יכול להמשיך כלום גם כאשר יקיים תומ"צ(, ולכן צריך את מעלת התומ"צ, 
)ולהמשיך אלוקות  יכול לקיים  יהודי  גוף  - שרק  גוף היהודי  כדי לגלות את מעלת 

באמצעות ה( תומ"צ5.

ולכן התומ"צ מגלים את הבחירה בגוף ובנשמה, וכבר בעת התאחדות הנשמה בגוף 
מתגלה הבחירה בהם6 שיכולים לקיים תומ"צ.

ולכן, גם כשלא מקיים בפועל תומ"צ, קיים בו המעלה של נשמה בגוף שמקיימת 
תומ"צ )וע"ד כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו7(.

ועפ"ז אוי"ל, שכל יהודי, אפי' יהודי כזה שלא קיים תומ"צ מעולם יש טהרה לגופו 
מצד כח התורה שיש בו, והיינו הבחירה בגופו ונשמתו שיכול )אף אם לא כך בפועל( 

לקיים תומ"צ שמתגלה עוד התאחדות הנשמה בגוף.  

4(  ראה לקו"ש שם הע' 59 וש"נ.
5(  ראה בכ"ז בארוכה בדבר מלכות ש"פ תולדות תשנ"ב ס"ב וש"נ.

6(  יבואר בארוכה בעזה"י בספר שערי ישיבה חכ"א.
7(  חולין פג, ב וש"נ.
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בענין מקלל אביו ואמו במחלוקת ר' יאשיה ור' יונתן

 הת' שלום דובער שי' ניסילעוויטש 
תלמיד בישיבה

א
בלקוטי שיחות חח"י8, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את יסוד שיטותיהם של ר' יאשיה ור' 
יונתן שנחלקו במה בוחנים כל דבר, ועל איזה צד תופסים אותו: מהציבור וה"כלל" 
ומבאר במהלך  יונתן(.  ר'  )שיטת  וה"פרט" שבו  או מהיחיד  יאשיה(,  ר'  )שיטת  שבו 
השיחה כיצד רואים יסוד זה בכמה וכמה מחלוקות שלהם, וכן מבאר הצריכותא שבכל 

המחלוקות.

והנה, בין המחלוקות שמבאר בשיטותיהם – מבאר )ס"ה( את מחלוקתם בענין מקלל 
אביו ואמו: "9איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו )כאחד. 
רש"י(, אביו שלא אמו אמו שלא אביו מנין? ת"ל אביו ואמו קילל דמיו בו, אביו קילל 
אמו קילל )כלומר סמך קללה בראש המקרא לאביו, ובסופו סמך לאמו. רש"י(, דברי 
ר' יאשיה. ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך 

הכתוב יחדיו".

וההבנה  הסברא  לכן   – ל"כלל"  שמתייחס  יאשיה  שר'  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומבאר 
הראשונית היא שחיוב הקללה הוא על ה"כלל" שהולידו את האיש – אביו ואמו יחד, 
וסברא זו שולל הפסוק. לעומתו ר' יונתן שמתייחס לפרט, לומד שהכוונה מלכתחילה 

היא גם לכל אחד בנפרד.

והנה כתב רש"י10 שלדעת ר' יונתן הרי "מתחלת המקרא משמע את אביו ואת אמו 
דאע"ג דוי"ו מוסיף על ענין ראשון, משמע נמי א' מהם עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו 
כדרך שהוצרך לפרוט בכלאים שכתוב בו )דברים כב( לא תחרוש בשור ובחמור, ופרט 
בו יחדיו שלא תאמר אסור לחרוש בשור לבדו ובחמור לבדו". ומשמע שמחלוקתם 

נובעת מהמחלוקת של דרשת הפסוקים.

8(  פר' בהעלותך שיחה ב'.
9(  מס' סנהדרין סו, א.

10(  ד"ה "ר' יונתן אומר".
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ב
ויש לדקדק, למה בדבריו כ"ק אד"ש מה"מ אינו מתייחס למחלוקתם הכללית11 באופן 
דרשת "את", "ואת", ו"יחדיו", שהביאור בה בפשטות נובע ממחלוקתם בענין ציבור 
ויחיד, אם הסברא הראשונית נוטה ל"שניהם כאחד" ולא "לכל אחד בפני עצמו" או 

לאו, ומדוע עוסק נקודתית במחלוקת זו.

בסגנון אחר12: הרי מחלוקתם בזה לכאורה אינה נקודתית באביו ואמו, אלא נובעת 
ניתן  "ואת"  "את"  דורשים  כיצד  ובמחלוקתם  המילים,  את  דורשים  איך  ממחלוקתם 
לבאר בפני עצמה כמחלוקת ד"ציבור" ו"יחיד", ומדוע הביאור של כ"ק אד"ש מה"מ 
הוא ממוקד ונקודתי במחלוקתם במקלל, וכפי שמבאר את סברת ה"כלל" במקלל: "את 
אביו ואת אמו ככלל – אלו שהולידו את האיש", היינו שגדר הכלל פה אינו דרך בלימוד 

הפסוקים אלא זהו פרט במקרה הנקודתי הזזה של מקלל. 

ולאידך גיסא: אם אכן זהו ביאור נקודתי – כיצד תובן שיטתם בזה באופן כללי בנוגע 
לדרשות הפסוקים. ובאם נמצא ביאור על שיטתם הכללית בביאור המילים "את" וכדו',  
הרי שזו תהי' גם הסיבה לדרשה בפסוק "את אביו ואת אמו", ומדוע מראה בשיחה 

שדוקא 'מקלל' תלוי במחלוקתם הכללית של "פרט" ו"ציבור"?

ג
ונראה לבאר בזה בפשטות, דגדר ציבור שייך דוקא בענינים השייכים זה לזה. כמובן 
כפשוט.  המשותף  "ציבור"  גדר  ביניהם  אין  דוגמא13  ע"ד  וחמור  שלשור  בפשטות, 
ב"ציבור" צריך להיות שייכות בין הדברים ואזי הם נעשים ציבור, ולכן לא ניתן לבאר 
את שורש מחלוקתם בדרשות הפסוקים מאחר שבדרשות הפסוקים לא שייך בכלל 
גדר של ציבור ויחיד )מלכתחילה, כדלקמן(, ולכן מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את שורש 
מחלוקתם רק במקרה של אב ואם, שבזה ודאי ניתן ושייך להחיל עליהם גדר של ציבור 
ויחיד, מכיון שניתן למצוא שייכות ביניהם וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ )בשיחה הנ"ל( 

"אלו שהולידו את האיש".

ובנוגע למחלוקת הכללית של "את" "ואת" אולי יש לבאר, שאכן היא באה בעקבות 
הגדרים  נוצרה מחלוקתם מצד  זה  היות שבנושא  ואמו  אביו  לגבי מקלל  המחלוקת 
במהות ציבור ויחיד – הנה מכאן למדו ר' יאשיה ור' יונתן כל אחד לשיטתו מהי כוונת 

11(  להעיר מיומא נז, א. מנחות צ, ב.
12(  כלומר, זה שעוסק במחלוקת זו דוקא הוא כי רק במקרה זה נחלקו בפועל. ראה במקומות שנסמנו בהערה 

הקודמת. אך דיוק השאלה הוא כבפנים.
יונתן בדרשות הפסוקים הוא בפסוק "לא תחרוש בשור ובחמור  13(  להעיר שיסוד מחלוקתם של ר' יאשיה ור' 

יחדיו".



37 י"ב-י"ג תמוז - ה'תשפ"א

התורה בשאר מקומות כשהיא כותבת באופן כזה, היינו שכיון שיש פה חילוק במהות 
המשליך על הבנת תיבות הפסוק – הרי זה מגלה ממילא מהי אכן כוונת התורה כשהיא 

כותבת באופן כזה בדרך כלל14. 

טעם שינוי תשובת הזקנים לתלמי המלך

הנ"ל

א
שהתורה  בטעם  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  דן  חט"ו15,  שיחות  בלקוטי 
מתחילה באות בי"ת ולא באות אל"ף, ומביא כמה ביאורים לשאלה זו, אך מקשה כמה 

ענינים בהסברים הללו )עיי"ש(, ולאחר מכן )ס"ב( מקשה: 

בגמרא מסופר שכאשר תרגמו הזקנים את התורה לתלמי המלך, "נתן הקב"ה בלב 
כל אחד ואחד" והם סידרו את תירגומם באותו אופן, ובפסוק "בראשית ברא אלקים" 
סידרו  שכך  שכיון  ומסיק  בראשית".  ברא  "אלקים  כתוב  היה  כאילו  כולם  תרגמו 
מלמעלה, שבתרגום התורה תתחיל באות אל"ף מובן שיש דעה מבוססת שעל התורה 
להתחיל באות אל"ף וכל הסבר אחר לא היה מתקבל על ליבו של תלמי המלך. ומאידך, 
כיון שיש כמה טעמים בתורה להתחלת התורה באות בי"ת כיצד ייתכן שאף אחד מהם 

לא היה מתקבל על ליבו של תלמי המלך.

ולכאורה צריך ביאור, דמדברי כ"ק אד"ש מה"מ משמע שהטעם ששינו ל"אלקים 
ברא בראשית" הוא מכיון שלא ניתן היה לבאר לתלמי המלך ולא היה מתקבל על דעתו 

כל הסבר מדוע התורה איננה מתחילה באות אל"ף.

  ולכאורה הרי הטעם בשינוי זה הוא, כמבואר ברש"י )ותוס'( על הסוגיא, כדי "שלא 
יאמר בראשית שם הוא, ושתי רשויות הן, וראשון ברא את השני"16.

14(  להעיר ממה שכותב בתחילת ס"ז בשיחה )בתרגום חפשי(: בענין המקלל, המחלוקת היא לגבי משמעות הניסוח 
בפסוק: כאשר מציינת התורה שני דברים, ללא המילה "יחדיו", האם הכוונה היא לשניהם ביחד, או לכל אחד מהם לחוד. 

את זאת אי אפשר לדעת מן המחלוקות האחרות.
15(  פר' בראשית שיחה א'.

16(  בגיליון כי קרוב דפרשת בראשית ש.ז. במדור 'אספקלריא – מאת הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א', הרגיש בשאלה 
זו וכתב כך: טעמם היה שתלמי לא יטעה לחשוב ש'בראשית' הוא שם של אליל והוא כביכול ברא . . אך מסיפור זה עולה 
דבר מעניין – בתרגום השבעים של התורה לתלמי היא מתחילה באל"ף! אמנם טעם השינוי היה מפני השיקול שהוזכר 
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ב
ברא  "בראשית  לכתוב  שלא  השינוי  טעם  בפשטות:  הדברים  כוונת  לבאר  ונראה 
אלקים" היה אמנם על מנת שלא יטעה בטעות שנתבארה, אך אין הכרח שיהיה כתוב 
דוקא "אלקים ברא בראשית", אלא אפ"ל גם באופן אחר. ויתירה מזו: הרי התורה לא 
מתחילה סתם באות בי"ת אלא יש לכך כוונה וענין )כפי הטעמים שנאמרו בזה, ובזה 
נפתחה השיחה(, ולכן גם כאשר נעשה השינוי היה זה צריך להיות באופן שישאר הענין 

דהתחלת התורה באות בי"ת.

ומזה שהקב"ה כחלק מהנס פעל שיכתבו "אלקים ברא בראשית" – מובן שיש סברא 
חזקה על פי תורה שהתורה תתחיל באות אל"ף, וכל ההסברים התורניים על השינוי 
מדוע מתחילה התורה באות בי"ת לא היו מתקבלים אצל תלמי המלך17, ולכן נעשה נס 

והשינוי היה באופן שהתורה מתחילה באות אל"ף. ודו"ק.

לעיל, ולא משום האות של התחלת התורה, אך מאחר שזהו סיפור בגמרא מובן שכל פרט בו הוא בתכלית הדיוק, ובכלל 
זה הפרט שלפי השינוי של הזקנים התורה מתחילה באל"ף. עד כאן דבריו.

אבל כל המעיין בלשונו הקדושה של כ"ק אד"ש מה"מ יראה בבירור שאין זהו פירוש הדברים, והטעם שהתחילו 
באות אל"ף הוא כי תלמי המלך לא היה מקבל כל הסבר אחר. ובלשונו הקדושה: "און אלע הסברות אויף אנדערש – ניט 
אנגענומען ביי תלמי המלך" )וכל ההסברים על השינוי לא היו מתקבלים אצל תלמי המלך(, "או קיין אייינער פון זיי 

קען ניט אנגענומען ווערן בא תלמי המלך" )ואף אחד מהם לא היה מתקבל ע"י תלמי המלך( )ההדגשות אינן במקור(.
17(  להעיר גם מתוס' ד"ה "אלקים ברא בראשית" על הסוגיא.
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ביאור דברי הש"ך בחילוק בין 'אדוק' ל'קרוב' 

 הרב שמואל שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה

א
איתא בגמ' )ב"מ ז, א(: "ת"ר שנים אדוקין בשטר מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני 
ומצאתיו ולוה אמר שלך הוא ופרעתיו לך – יתקיים השטר בחותמיו דברי רבי; רשב"ג 

אומר יחלוקו".

ולקמן )ע"ב(: "ור' יוחנן אמר לעולם חולקין ואפילו אחד אדוק בטופס ואחד אדוק 
בתורף. והתניא זה נוטל עד מקום שידו מגעת – לא צריכא דקאי תורף בי מצעי. אי הכי 
מאי למימרא? לא צריכא דמקרב לגבי דחד, מהו דתימא א"ל פלוג הכי, קמ"ל דא"ל 

מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי".

וביאר הש"ך1:

"ואע"ג דאפי' אדוק בתורף לא יהבינן ליה התורף – מ"מ אשמעי' היכא דקאי תורף 
בי מצעי; דסד"א דדוקא אדוק לא מהני דכיון דשטר אין גופו ממון לא מהני תפיסתו, 
אבל הבית דין עצמם חולקים על פי שיווי השטר וה"א דהיכא דקרוב תורף לחד מנייהו 

יתנו לו התורף על פי שומת ב"ד. קמ"ל". עכ"ל.

1(  חו"מ סי' סה סק"מ.

נגלה
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כלומר, הש"ך מקשה מדוע בכלל הברייתא צריכה לחדש שב'קרוב לתורף' אין נותנין 
התורף, הרי אם לדעת ר"י כשאוחז בתורף ממש לא נותנים לו, כ"ש כשרק נמצא קרוב 

אליו?

יועיל התפיסה בשטר  לא  ב"אדוק"  הו"א שדוקא  הברייתא  חידוש  ומתרץ: שלולי 
שהרי שטר אין גופו ממון ומסתכלים ע"פ חלוקת בי"ד שמחלקים ע"פ השווי, משא"כ 
ב"נוטל עד שידו מגעת" הו"א ש"גופו ממון", ואת התורף יקבל הקרוב ע"פ שומת בי"ד. 

קמ"ל שחולקין.

לתורף", שב'אדוק'  "קרוב  לבין  בתורף"  "אדוק  בין  לחלק  בדברי הש"ך  לעיין  ויש 
ודאי אמרינן ש"אין גופו ממון", אך ב'קרוב' היתה סברא לומר ש"גופו ממון" ולכן יתנו 

השטר ע"פ שומת בית דין.

ב
והנה התוס' לקמן )ז, ב( פירשו את דברי הגמ' "ויחלוקו נמי לדמי", שאין חולקין את 

החוב ממש חצי חצי, אלא על הלוה לשלם חצי מהסכום ששטר זה שוה.

ובמילים אחרות, שכאשר פוסקין "יחלוקו" מסתכלים על כל חפץ וחפץ כמה הוא 
נמכר בשוק ולא מהו שוויו האמיתי, כיון שהחלוקה נעשית "על פי בית דין" )כלשון 

הש"ך(.

ולפי זה ניתן לומר, שכאשר אומרים "יחלוקו" לא שייך לומר "אין גופו ממון" שהרי 
מסתכלים על השטר כמה נמכר בשוק ולא כמה הוא שווה באמת, ובמילים אחרות – 
מראש לא מסתכלים על שוויו ה"עצמי" )היינו על "גופו"( כ"א על שווי המכירה ואם כן 

אין נפק"מ כלל אם "גופו ממון" או לא.

אלא  דין  בית  ע"פ  הנעשית  חלוקה  זה  אין  מגעת",  שידו  עד  נוטל  "זה  כאשר  אך 
מציאות הנפעלת על ידי התפיסה, וע"ד הל' הידועה "כל דאלים גבר"2, ואם זה נעשה 
על ידי האדם עצמו, אכן מכיון שאין זה נוגע כלל השווי שבשוק אלא מה האדם עצמו 
התכוון – והרי הוא התכוון ודאי לחוב עצמו שבשטר, וא"כ יהי' נחשב כ"אין גופו ממון" 

ואין כ"כ חידוש שחולקין בשווה. 

וא"כ, יש חידוש ב"יחלוקו" בתורף הנמצא באמצע וקרוב לא' מהם יותר מאשר תורף 
הנמצא כולו אצל אחד מהם, ואת"ש דברי הש"ך לעיל. 

2(  ראה לעיל )ב, א( תוד"ה "ויחלוקו".
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בפי' דברי ר"י "כיצד הלה עושה סחורה"

הנ"ל

א
איתא במסכתין )ב"מ לג, ב(: "המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים, ונגנבו או שאבדו, 
משלם   - הגנב  נמצא  ויוצא,  נשבע  חנם  שומר  אמרו  שהרי  לישבע,  רצה  ולא  שילם 
תשלומי כפל. טבח ומכר - משלם תשלומי ארבעה וחמשה. למי משלם למי שהפקדון 

אצלו".

ולקמן )לה, ב(: "השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה ישבע השוכר 
יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של  שמתה כדרכה והשואל ישלם לשוכר א"ר 

חבירו אלא תחזור פרה לבעלים".

ונחלקו בגמ' )לו, ב ואילך( האם רבי יוסי חולק רק ברישא או גם בסיפא: "אמר ליה 
רב שמואל בר יהודה לרב יהודה אמרת לן משמיה דשמואל חלוק היה רבי יוסי אף 
בראשונה )בשילם ולא רצה לישבע כיצד זה נותן לתוך כיסו כפילו של זה אלא יחזיר 
הכפל לבעלים. רש"י(. . ור' יוחנן אמר . . מודה היה ר' יוסי בראשונה שכבר אמר הריני 
משלם" )קודם שנמצא הגנב וקנה כפל כדאמר מעיקרא אדעתא דהכי אתאי לידיה. 

רש"י(.

והנה בטעם דברי רבי יוסי כתבו התוס' )לה, ב ד"ה "תחזור פרה לבעלים הראשונים"(:

"טעמא דרבי יוסי הוי משום דסבר דשוכר לא קני אלא בשבועה ומשכיר יאמר לו 
דל אנת ודל שבועתך ומשתעינא דינא בהדי שואל . . ופליגי בדברי המקשה והמתרץ 
יודה  יוסי  ונראה אם המשכיר עצמו היה שם בשעת שמתה ביד שואל, שר'  שבגמ'. 
לדברי רבנן דהתם ודאי קני לה במיתה גרידא דהשתא אין השוכר צריך לעשות כלום".

והיינו, דכיון שלר"י הפרה עדיין אינה של השומר )ותיקנה לו רק בשבועה(, יכולים 
הבעלים לומר לו 'כיצד אתה עושה סחורה בפרתי' ו'דל אנת ודל שבועתך'.
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אך הרא"ש ביאר בשיטת ר"י - "טעמא דרבי יוסי משום דחשיב שוכר כאילו השאילו 
בשליחות המשכיר הלכך דין המשכיר עם השואל".

ב
ולכאורה יש לעיין בדברי התוס'3, דלכאורה טעם זה לא שייך גם ברישא כיון ששם 
אין  וא"כ  בגמ'4(,  )כהאוקימתות  הגניבה  או  קנה את הפרה משעת השמירה  השומר 
שיטת  עם  התוס'  יסתדרו  וכיצד  תשלומיך",  ודל  אנת  "דל  לו  לומר  יכולין  הבעלים 

שמואל שר"י חולק אף ברישא?

ובחת"ס ניסה לתרץ, שבמשנה הראשונה אינו קונה את הפרה לר"י כיון שאינו נשבע 
)כל' המשנה "ולא רצה להשבע"(; אך משאיר "בדוחק", כיון שגם לרבנן אינו קונה את 
הפרה מעיקר הדין אלא רק בגלל ש"נעשה כאומר לו"5, ולפי"ז היה צריך ר"י לחלוק 
ולומר ש"לא אמרינן נעשה כאומר לו" ולא מפני שהפרה אינה של חברו מאחר שלא 

נשבע.

אך מסיים שמ"מ גם תירוץ דחוק זה אינו לפי פירוש הרא"ש, שהרי שם ודאי הגנב 
אינו שלוחו לא של השומר ולא של הבעלים, וא"כ מדוע לשיטת שמואל אומר ר"י 

ש'יחזיר הכפל לבעלים'?

ולכן מבאר דהרא"ש כתב את הביאור שהוא "שלוחו של בעלים" רק להלכה ולשיטת 
ר' יוחנן בדברי ר' יוסי, אך שמואל יבאר כדעת ר"א6 שהוא אינו שלוחו של בעלים, 

וסברת ר"י היא מטעם "דל אנת" כדברי התוס'.

ומסיים שמ"מ התירוץ לשיטת התוס' )שהוא הוא התירוץ לשיטת הרא"ש בדברי 
שמואל( דחוק, כנ"ל.

ג
נוסף  באופן  הראשונים  ודברי  ר"י  דברי  את  לבאר  נראה  היה  דמיסתפינא,  ולולי 

ומחודש, והוא:

אם  שגם  הגיונית,  סברא  רק  אלא  הלכתית,  סברא  כלל  בדבריו  הזכיר  לא  דר"י 
בהסתכלות פשוטה נראה שע"פ הלכה הבהמה שייכת לשוכר, והרווח צ"ל שלו, מ"מ 

3(  כמו שהקשה בחת"ס כאן, כדלקמן.
4(  לד, א.

5(  וכלשון רש"י )על מילים אלו( "הרי היא כמסורה לו על מנת כן.."
6(  בהמשך הגמ' שם "אתמר נמי אמר ר' אלעזר חלוק היה ר"י אף בראשונה.."
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מבחינה הגיונית לא ייתכן שאדם ירוויח כסף בפרה של חברו, ולכן צריך להתבונן איך 
גם ע"פ הלכה הבהמה עדיין שייכת לשואל7.

]וע"ד דברי אליהו הנביא לאחאב8 על מעשהו "הרצחת וגם ירשת", אף שירש את 
כרם נבות היזרעאלי כדין "הרוגי מלכות"[.

מהי באמת ההסברה ההלכתית לכך שהפרה נחשבת ברשות הבעלים?

מבארים התוס', שבמשנתנו יש לכך גם הסבר הלכתי ברוב המקרים9 – דכאשר לא 
קנה השומר את הפרה עדיין, נלמד את הבעלים לומר לו "דל אנת ודל שבועתך", אך 

התוס' לא דיבר כאן על ההסבר ההלכתי במשנה הקודמת. 

ההו"א  )ע"ד  נאמר  בפשטות  להישבע(  רצה  ולא  )בשילם  כפל  של  המשנה  ולגבי 
בחת"ס שם(, שאין אומרים לשיטת רבי יוסי "הרי היא קנויה לך מעכשיו", וממילא אינו 

קונה אותה בשעת תשלומין כיון שאינה ברשותו10. 

וכן הרא"ש מבאר )באופן אחר( את ההסבר ההלכתי בסיפא ולא את עצם שיטת ר"י, 
ובפשטות ברישא גם יבאר כנ"ל שלא מקנה לו את הפרה מראש.

ועפ"ז את"ש שהתוס' לא כתבו את פירושם על המילים של הטעם "כיצד הלה עושה 
סחורה", אלא על עצם ההלכה "תחזור פרה לבעלים", והיינו, מפני שאינם מפרשים 

ההיגיון שבדבר, אלא הצד ההלכתי שבזה, וכנ"ל.

7(  וראה בדומה לזה בתוד"ה "אבל" )לעיל ג,ב(, שכתוצאה מההיגיון )ק"ו( שאומר שהעדאת עדים במקצת מחייבת 
שבועה על השאר - למדין דין ש'חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא'. עיי"ש, וכהנה רבות.

8(  עיין בארוכה מלכים א, פכ"א ובמפרשי המקרא וש"נ.
9(  ואכן לשיטת התוס' כאשר הסבר הלכתי זה לא יהיה קיים, לא יהיה מנוס מלתת לשוכר את הרוח אף על חוסר 

ההיגיון.
10(  וראה חידושי צ"צ כאן מה הכוונה בסיפא ש"קונה את הפרה" אף שהוא "דבר שאינו ברשותו" )וכן דבר שכבר 

אינו בשוויו(, עיי"ש.
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הערות קצרות בפשט הגמ' בדברי ר"י - "פעמים"

 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

א
במסכתין11 לאחר שמובא במשנה המחלוקת בין רבנן לר"י האם כשהשוכר השאיל 
לשואל ומתה הפרה אצל השואל 'תחזור פרה לבעלים' או לא, מקשה הגמ' לשיטת 
רבנן - הרי מכיון שהשוכר קונה את הפרה בשבועה שיגיד המשכיר לשוכר "דל אנת 
ודל שבועתך ואנא משתעינא דינא בהדי שואל"? ומתרצת, שהשוכר קונה את הפרה 

משעת המיתה ובמילא לא יכול לטעון הנ"ל.

לאחמ"כ מביאה הגמ' את דברי ר"ז ש"פעמים שהבעלים משלמין כמה פרות לשוכר", 
ולאחמ"כ מביאה את דברי ר' ירמיה שמדבר על המקרה המובא במשנה ואומר "פעמים 

ששניהם בחטאת" כו'. עיי"ש.

ונראה לבאר סדר הדברים במימרות שהגמ' מביאה:

בתחילה מקשה ומתרצת כנ"ל על דברי רבנן, ולאחר שהגיעה הגמ' למסקנא שהשוכר 
שאומר  ר"ז  דברי  מגיעים  במילא  שבועה  משעת  ולא  מיתה  משעת  הפרה  את  קונה 
רק  אפשרי  שזה   - לשוכר"  פרות  כמה  ש"פעמים שהבעלים משלמין  יוצא  זה  שלפי 
באם השוכר קונה זאת משעת מיתה, שאז בכל פעם שהפרה אבודה מהשוכר, השואל 
)-בעלים( צריך להביא לו פרה אחרת, משא"כ אם נאמר שקונה זאת משעת השבועה 
א"א להגיע למצב ש"הבעלים משלמין כמה פרות לשוכר" מאחר שבמקרה שמביא ר"ז, 

השוכר לא נשבע על כל פרה שנאבדה אלא פעם אחת12.

ולאחמ"כ מובא דברי ר' ירמי' "פעמים ששניהם בחטאת" כו'. שהרי אע"פ שדברי ר"י 
הולכים על המשנה וכדברי רש"י )ד"ה "פעמים"(, מ"מ מובאים דבריו לאחר דברי ר"ז.

11(  ב"מ לה, ב.
12(  עיין רש"י ומפרשים.
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מסוימות  'סיטואציות'  מיני  לכל  בהמשך  בא  שזה  מכיון  בפשטות  לכך  והסיבה 
שלא כדרך הרגיל שעל סגנון מעין זה דיבר גם ר"ז, ולכן בהמשך לדברי ר"ז )"פעמים 
מובא  ואח"כ  ששניהם13..."(.  )"פעמים  ר"י  דברי  גם  מובא  משלמים..."(  שהבעלים 
שומר  גבי  ממשנתינו(  להוכיח  מנסים  כי  כאן,  )שמובא  בפ"ע  ענין  בתור  ה"איתמר" 

שמסר לשומר. ודו"ק.

ב
בדברי ר' ירמי' מובא זה ש"פעמים ששניהם בחטאת, פעמים ששניהם באשם . . כיצד, 
כגון שמתה כדרכה ואמרו נאנסה, שוכר דבין כך ובין כך מיפטר פטור - בחטאת, שואל 

דבין כך ובין כך חיובי מיחייב - בחטאת" וממשיך ומסביר את שאר המקרים.

הן  שלימות  משניות  ירמיה,  "רבי  רש"י14  ומפרש  קמ"ל"  "מאי  הגמ'  ע"כ  שואלת 
בשבועות המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור ומפטור לחובה פטור מאשם גזילות, 

מחובה לפטור חייב". 

בגמ'  מקומות  )כבשאר  בפשטות  ולא  כך  מפרש  שרש"י  בפשטות  שהסיבה  ונ"ל 
שהכוונה בשאלה זו היא בד"כ שלכאורה אי"ז חידוש / לשם מה בא לומר לנו מקרים 
'רחוקים' כאלו(, מכיון שבא בהמשך לדברי ר"ז שגם אומר מקרים 'רחוקים'15 ושם הגמ' 
לא שואלת הנ"ל, וא"כ מובן שגם כאן לא שייך לשאול בגלל הנ"ל, והסיבה היחידה 

שניתן לשאול כאן "מאי קמ"ל" היא שהרי "משניות שלימות הן...".

ירמיה" שהרי  "ר'  על  היא  הנ"ל( שהשאלה  הד"ה  )בתחילת  רש"י  גם מדגיש  ולכן 
בפשטות היה ניתן להבין לכאורה שהשאלה היא כפשוטה כנ"ל ובמילא השאלה היא 

גם לר"ז שהרי גם הוא דיבר על מקרים 'רחוקים' ולכן מפרש"י "ר' ירמיה".

)ובפשטות הסיבה שהגמ' באמת לא שואלת כפשוטו, כי ר"ז ור"י בסופו של דבר כן 
אומרים כאן חידוש ודברים שלא היינו חושבים עליהם סתם כך(.

ג
בהסברו של ר' ירמי' על "פעמים ששניהם באשם" אומר: "כגון שנגנבה ואמרו מתה 
מחמת מלאכה דתרוויהו קא כפרי ממונא דהא מחייבי וקא פטרי נפשייהו". כלומר, 

13(  בפרט ע"פ דברי המאירי ועוד מפרשים המסבירים בשיטת ר"י שמדובר שקפץ וכדו' שזה מקרה מאד רחוק 
כפשוט.

14(  ד"ה 'מאי קמ"ל'.
15(  עיין הערה 2.
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מכיון שגם שוכר וגם שואל פטרו עצמם בטענת 'מתה מחמת מלאכה' שהרי היו צריכים 
להתחייב במקרה של גניבה - לכן חייבים שניהן קרבן אשם.

לאחמ"כ ממשיך להסביר על "שוכר באשם ושואל בחטאת" ואומר "שוכר דמחייב 
בגניבה ואבידה וקא פטר נפשי' במתה כדרכה - באשם".

שהלכה  להוכיח  יש  "מכאן  ואבידה"(:  בגניבה  דמחייב  "שוכר  )ד"ה  תוס'  ומפרש 
כמ"ד16 "דשוכר כשומר שכר".

ונ"ל בפשטות שזה שלומד דווקא מהמילים "שוכר דמחייב בגניבה ואבידה" )המובא 
באשם"(  "שניהם  )גבי  לפני"ז  ולא ממה שמובא  בחטאת"(  ושואל  באשם  "שוכר  גבי 
"דתרוויהו קא כפרי ממונא והא מחייבי", מכיון שהמקום הכי מפורש שניתן להוכיח 

ממנו ששוכר כש"ש הוא מ"שוכר דמחייב בגניבה ואבידה".

ויש להוסיף עוד שמלשון התוס' "מכאן יש להוכיח" ולא כמ"ש במס' יבמות )ד"ה 
'דמחייב'( "כאן משמע", נראה שכאן הוא המקום העיקרי להוכחה.

והסיבה לזה בפשטות היא, מאחר שכאן מובא ששוכר חייב בגניבה ואבידה בתור דין 
והלכה של חיוב אשמות וחטאות, ולא רק בדרך אגב כחלק מדיון הגמ' )כבמס' יבמות(, 
או בתור חלק מדיון על סיפור )כבדף צ"ז(. לכן כאן הלשון בתוס' "מכאן מוכח" ולא רק 

"כאן משמע" כבמס' יבמות17.

ד
תוס' הנ"ל מביא ב' הוכחות לכך שהלכה כמ"ד שוכר כש"ש, א' מיבמות וא' מדף 
צ"ז, וי"ל בפשטות שמלבד ההוכחה מכאן שהיא הכי חזקה כנ"ל, רוצה להביא ראי' 
לומר  כך שאין  לאחר המחלוקת,  וממקום  פ'  המחלוקת שבדף  לפני  הכתוב  ממקום 
שמ"ש ביבמות זה רק לפני המחלוקת שאז 'כביכול' עדיין לא ידעו מהמחלוקת, ולכן 

מביא גם מקור שלאחר המחלוקת )בדף צ"ז(.

 אבל מכיון שבדף צ"ז זה שהלכה כמ"ד שוכר כש"ש מוכח מסיפור ולא בתור חלק 
מדיון הגמ' מעדיף להביא ג"כ את מ"ש במס' יבמות. ועוד כיון שבדף צ"ז לא כתוב 

מילים אלו במפורש ממש כבמס' יבמות.

16( תוס' אומר "כמ"ד" ואינו אומר את שם התנא האומר זאת במפורש, לכאורה מכיון שבדף פ' הגמ' לא מגיעה 
למסקנא מי שאמר מה, ולכן כתב כאן מ"ד, ולא שם ספציפי.

17( ומ"ש בתוס' כאן "וכן מוכח בריש אלמנה לר"ג" י"ל בפשטות שלאחרי שנראה מהמקרה כאן במפורש שהלכה 
כמ"ד חייב במילא גם בשאר המקומות זה "מוכח". אבל במס' יבמות לפני שהוכח ממס' ב"מ אומר תוס' רק "כאן משמע". 

ועיין עוד שממשיך שם בתוס' )ביבמות( וכן מוכח בפ' המפקיד. וכנ"ל.
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ה
בהמשך לשאלת הגמ' הנ"ל "מאי קמ"ל" מתרצת: "לאפוקי מדרבי אמי דאמר כל 
שבועה שהדיינים משביעים אותה אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי . . קמ"ל דלא 
כרבי אמי" )שהרי בכל המקרים בדברי ר"י חייבים השומרים על שבועת ביטוי אף שזה 

היה בבי"ד(.

ובתוס' )ד"ה "לאפוקי מדרבי אמי"( מפרש שהגמ' היתה יכולה לומר ג"כ שדברי ר"י 
בא להוציא מדעת שמואל שאומר ששבועת ביטוי יכולה להיות רק בדבר שאפשרי 
בו להישבע גם על העבר וגם על העתיד )כגון 'שבועה שלא אכלתי' שניתן לומר גם 
'שבועה שלא אוכל'( משא"כ בדבר שאינו יכול להישבע על העתיד כגון שבועה שזרק 
 - בידו  יכול לאמר שבועה שיזרוק )שהרי אינו  - פטור מכיון שלא  פלוני צרור לים 

שאדם אחר יזרוק(.

להתקיים  יכולה  שאינה  שבועה  שאפי'  שמואל  מדעת  להוציא  ר"י  דברי  בא  וע"ז 
לעתיד - חייב כמ"ש כאן שנשבע שאנסה אע"פ שלא יכול להשבע על דבר שייאנס 
ממנו בעתיד. אלא שבכ"ז הגמ' בחרה אחד מהשניים והוא להוציא בדברי ר"א ולא 

מדברי שמואל.

שניתן  משמואל  ולא  מדר"א18  לאפוקי  דווקא  בחרה  שהגמ'  בפשטות  הטעם  וי"ל 
לפרש בב' אופנים:

א. מכיון שכללות הממירא דנה בשבועות השומרים שזה בבי"ד, א"כ יותר מתאים 
שהחידוש בה יהיה לדחות סברא הקשורה לבי"ד, כסברת ר"א, ולא את סברת שמואל, 

שנדחית כתוצאה מפרטי המימרא )נאנסה וכדו'(. 

לחשוב  יכול  הייתי  ר"א,  מדעת  להוציא  בא  שר"י  מדגישה  היתה  שהגמ'  לולי  ב. 
שר"א יכול להסכים עם ר"י במקרה שיש לו רווח בשבועה, כגון שבזכות זה נפטר וכד', 
אע"פ שבי"ד משביעין אותו, מ"מ נק' כאילו נשבע בעצמו, שהרי הוא מצ"ע היה רוצה 
להישבע ע"מ לפטור עצמו. ולכן מדגישה הגמ' להוציא מדעת ר"א דוקא, לאמר שדעת 
ר"א כוללת גם את הנשבע ע"מ להיפטר, שזה לכאורה מעצמו, ועכ"ז סובר ר"א שזה 

נחשב בבי"ד ולא חייב עליו בשבועת ביטוי.

וכ"ז הוא פשוט, ולא באתי אלא להעיר. 

18(  להעיר מגירסת ר"ח - "ולאפוקי מדר' יוסי", שעפ"ז פשוט שיותר חידוש לאפוקי מדברי תנא מאשר מדברי 
אמורא.
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תוס' אגרה פ' יום

 הת' שלום משה שי' זיו
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )ב”מ לה, ב( “א”ר זירא פעמים שהבעלים משלמין כמה פרות לשוכר. 
היכי דמי, אגרה מיניה מאה יומי והדר שיילה מיניה תשעין יומי הדר אגרה מיניה תמנן 

יומי והדר שיילה מיניה שבעין יומי ומתה בתוך ימי שאלתה”. 

ומסיק ר”ז שבמקרה זה הבעלים יצטרך לשלם ארבע פרות לשוכר. שתים על פרות 
השאלה שלא קיבל חזרה, ושתים להשלים בהם ימי שכירותו )כ”א עשרה ימים(.

ובתוס’ ד”ה “אגרה פ’ יום” כותב שלכאו’ היה יכול לומר ששכר ממנו בפעם השניה 
לצ’ יום ומדוע נקט דוקא פ’ יום?

ומתרץ ב’ תירוצים:

ימים(  א. מכיון שבשאלה הוצרך לפחות )ע”מ שיתחייב לשלם לו שכירות עשרה 
פחת גם כאן אע”פ שאינו מוכרח.

ב. באם היה שוכר לצ’ יום היה נראה לכאו’ כאילו נותן לו השוכר מעות ע”מ לבטל 
את השאלה שהרי הפרה לא חוזרת אליו אח”כ.

וכלשון התוס’19: “ דאי שייליה ק’ יום בימי השכירות כאילו ביקש שיתבטל השכירות 
ולא יתחייב כלום”.

ולפי התירוץ השני מסיק תוס’ שגם ברישא של דברי ר”ז הדין יהיה כך. כלומר, שאם 
השואל )- הבעלים( ישאל לק’ יום יבטל בזה את השכירות ולא יתחייב כלום. 

ומבאר, שבמשנתנו שהשוכר נחשב לבעלים לגבי השואל  כ”ז ממשיך תוס’  ועפ”י 
)בשיטת רבנן(, אזי באם נעמיד שלא שאל כל ימי השכירות את”ש, אבל באם נעמיד 

שהשואל שאל לכל ימי השכירות לכאו’ תתבטל השכירות. 

19(  ד"ה 'אגרה'.
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ומסיק תוס’, שבמשנתינו גם אם נעמיד ששאל לכל ימי השכירות את”ש והשכירות 
לא תתבטל מכיון שהפרה באחריות השוכר מגניבה, אבידה ופשיעה )במקרה שהיה עם 

השואל, השואל נפטר משום “בעליו עמו” והשוכר יתחייב לבעלים(.

ומסיים התוס’ ואומר שבמקרה של ר”ז ודאי ששאלה לק’ יום תבטל את השכירות 
מכיון שהשוכר לעולם פטור ולא מקבל עליו שום אחריות שהרי זה מוזר לומר שאם 

השואל הזיק אז השוכר ישלם לבעלים שהוא גם השואל20. 

ימי  לכל  שואל  כאשר  שבמשנתינו  לומר  תוס’  של  ההו”א  בכלל  מה  צ”ל  ולכאו’ 
השכירות יבטל את השכירות, הרי כל הסיבה שהשאילה מבטלת את השכירות זה מכיון 
שהשואל הוא הוא הבעלים ומזה ששואל לכל ימי השכירות מגלה בדעתו שרוצה לבטל 
אנשים מה ההיגיון לומר שהשואל  בשלושה  את השכירות, אבל במשנתינו שמדובר 
שבכלל לא קשור לבעלים המקורי יבטל את השכירות בזה שישאל לכל ימי השכירות?

ונ”ל שמה שתוס’ כותבים “כאילו ביקש” אין כוונתם שזו כוונת השואל )- הבעלים(, 
אלא שזה פועל יוצא באופן ממילא מבקשתם, שהיות ואין משמעות הלכתית לשכירות 
)שהרי שואל לכל ימי השכירות( היא מתבטלת, וזה שייך גם באדם זר21 )אלא שלפועל 
באדם זר יש משמעות הלכתית לשכירות, משא”כ בבעלים עצמם שיש גם הגיון בנוסף 

למשמעות ההלכתית(.

אלא שעצ”ע בזה. ואין ביאור הנ"ל מיישב השאלה כל צרכה כלל. ואשמח לשמוע 
דעת הקוראים בזה.

20(  וראה במהדו"ב של המהרש"א ובמהר"ם שי"ף שמביאים תירוץ אחר.
21(  לאחר שבתירוצו הראשון תירץ תוס' תירוץ ממש 'טכני' )שמכיון שבשאלה הוצרך לפחות, פחת גם כאן אע"פ 

שאינו מוכרח(, בחר לתרץ בתירוצו השני תירוץ ממקום וגדר הלכתי ולפרש גדר בעלים.
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ההתחייבויות שלאחר הפשיעה

 הת' מנחם מענדל שי' לודמאן
תלמיד בישיבה

א
במסכתין )ב"מ לו, ב( מביאה הגמ' מחלוקת במקרה של שומר שלא שמר על פרתו 
לומר  אפשר  שהרי  חייב,  אביי  דעת  שלפי  כדרכה:  ומתה  לאגם  יצאה  והיא  כראוי 
שההבל של האגם - ששונה מהבל של בית פרטי - הרג את הבהמה, וכיון שהבהמה 
יצאה לאגם בפשיעה אזי כל עוד אפשר לתלות את מיתת הבהמה בפשיעה )לחייב את 

השומר( תולים.

לעומת זאת, רבא סובר שכיון שהיא לא מתה מיתה ישירה מהאגם אלא מתה כדרכה, 
א"כ "מלאך המוות, מה לי הכא ומה לי התם", ולא תולים את מיתת הבהמה ברשלנותו 
ורק  הבעלים  של  לבית  חזרה  שהבהמה  שבמקרה  הגמ'  מפרשת  אח"כ  השומר.  של 
יודה לרבא, כיון שבמקרה זה א"א לתלות את מיתת הבהמה  אז מתה, אזי אביי גם 

בהמצאותה באגם - דבר שבא ברשלנותו של השומר. 

ולכאורה צריך להבין: ע"פ סברא, עדיין אפשר לומר שהבהמה מתה בבית של השומר 
בגלל שהלכה לאגם, שהרי לשיטת אביי מקשרים את מיתת הבהמה עם האוויר השונה 
כי גם אז אפ"ל שהאוויר  זה שייך גם אם כבר חזרה לבית השומר,  וא"כ  של האגם, 
השפיע עליה לרעה והוא זה שגרם למותה לאחר זמן, ולא מחייב שהיא תמות מיד 

מאוויר האגם, אלא השפעתו יכולה להיות לטווח ארוך יותר.

יש  זה מקום מסוכן לבהמה, אזי  ובסגנון אחר: ממה נפשך, אם אביי סובר שאגם 
מקום לחיוב על מיתתה גם כשמתה לאחר זמן. ואם זה לא מקום מסוכן בשבילה, אז גם 

בזמן שהבהמה מתה באגם עצמו, שיהיה פטור22?

22(  בפשטות לכאורה הסיכון הוא לא כ"כ גדול שגם אחרי שחוזרת לבית השומר עדיין ישאר בה הנזק של האוויר. 
אך ראה הביאור בפנים.
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כיון  הוא פטור,  לבית השומר  חזרה  הרשב"א מסביר23 שבאמת במקרה שהבהמה 
שלא ברור מהו הגורם למיתתה ולכן הוא פטור. 

והנה לפי שיטתו היה לכאורה מתבאר, מדוע כשחזרה לבית השומר הוא פטור, כיון 
שזה ספק - ועל-כן, אם כי יש אפשרות לומר שהיא מתה מאוויר האגם, אך כיון שזה 

לא ברור בודאות לכן הוא פטור.

אבל באמת גם לפי שיטתו עדיין קשה כי: 

א. הרי גם כשהבהמה נמצאת באגם עצמו זה לא ודאי שהיא מתה מחמת אוויר האגם, 
ובכל זאת פוסקים לחומרא - לפי אביי - ותולים את מיתתה בזה. וא"כ, צריך לומר שגם 

בספק זה כשכבר חזרה לבית השומר, יפסקו לחומרא.

ב. גם בעצם סברת הרשב"א יש להבין: כי באמת קצת קשה לומר שיש כאן איזשהו 
ספק, כי ממנ"פ, אם באמת אוויר האגם יכול להרוג, הרי כמעט ברור שהיא מתה בגלל 
היותה באגם לפנ"ז. ואם אוויר האגם אינו יכול להזיק, גם אין כלל ספק כי ברור שהיא 

מתה מצ"ע בלי קשר לפשיעת השומר.

ה'צמח צדק' נעמד על השאלה הנ"ל )על שיטת אביי( ומתרץ24: שכל הדיון האם 
שומר חייב על מתה מחמת מלאכה או לא, זה רק כאשר הבהמה יצאה מרשות השומר, 
שאז הוא נחשב פושע. אבל כשהבהמה חוזרת לרשות השומר אז הוא יצא מגדר פשיעה, 

ולכן אז השומר פטור.

אך עדיין צריך להבין:

ע"פ סברא קשה לומר כך, כי אפילו אם היא חזרה לרשות השומר, בכל זאת היא לא 
הגיעה במעמדה ומצבה הראשון כי הרי היא השתנתה לרעה דבר שהוביל למיתתה 

לאחמ"כ )ובפשטות מדובר שהכל קרה באותו יום(. 

היינו  הרי הגמ' עצמה אומרת בפרוש שא"א לומר שהאויר של האגם הרג אותה, 
שההבדל בין אם הבהמה חזרה לרשות שומר או שהיא עדיין עומדת באגם, הוא מצד 
קושיא  הדרא  וא"כ  השומר.  פשיעת  גדר  מצד  ולא  האגם  של  באוויר  שיש  החיסרון 
לדוכתא, אם זה תלוי באוויר האגם, הרי גם אם כבר לרשות השומר יכול להיות שהיא 

הושפעה לרעה מהאגם ומתה בגלל זה לאחר זמן.

ב
ולכאורה ניתן להבין זאת בפשטות לפענ"ד:

23(  שטמ"ק, ד"ה "וזה לשון הרשב"א".
24(  חידושי הצ"צ על הש"ס, קמב, ד.
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ובהקדים: רוב הראשונים מסבירים את הדין של מתה באגם חייב, לא שחייב מצד 
הבעיה באיזור האגם עצמו, שהרי כשהוא בעצמו הוליך את הבהמה לאגם הוא יהיה 
פטור אם היא מתה. והסיבה העיקרית שכאן אנחנו מחייבים אותו, זה בגלל שהוא פשע 
בתחילה שהבהמה יצאה מרשותו ללא אחריות, לכן אנחנו תולים בכל אונס שיקרה, 
שזה נחשב כמו פשיעה )אם הגיע בגלל הפשיעה(, ומחייבים אותו. ובמקרה שלנו - 
כאשר הבהמה מתה באגם - יש ענין לחייב אותו, בגלל שהאונס היה תחילתו ויסודו 

בפשיעה.

ונמצא, שרק כשהיה בהתחלה פשיעה יש את האפשרות לתלות באויר של האגם 
שהוא הרג אותה. אבל כשהחזיר את הבהמה לבית של השומר זה כאילו שנסתלקה 
הפשיעה הראשונה לגמרי, כיון שכרגע הבהמה שמורה ברשות השומר, וממילא כבר 
אינו יכול לתבוע אותו על מיתת הבהמה ולתלות את זה באויר של האגם. כי באמת 
להביא את הבהמה לאגם זה לא מעשה פשיעה וכנ"ל, ורק כשהתחיל עם פשיעה, אז 
תולים בכך כל אונס שיארע לבהמה. וזה מתאים היטב עם לשון הגמ', שהוא אינו יכול 

לומר שהאויר של האגם הרג אותה.

והיוצא לנו מכל הנ"ל הוא, שבאמת לא מדברים על סברא - שבאמת יש תכונות 
מסוכנות באוויר האגם שיכולות להזיק לבהמה - אלא ע"פ ההיגיון והכלל של הגמ', 
כבי' לא קשור,  אזי מקשרים כל מאורע שיארע לבהמה אפילו שהוא  שכאשר פשע 
ומתייחסים אליו כגורם למיתתה. )ומה שהגמ' מתייחסת לאוויר האגם כגורם להבדל, 

זה מדובר לאחר שפשע שאז כן מתייחסים לשינוי באוויר(.



53 י"ב-י"ג תמוז - ה'תשפ"א

ביאור דברי רש"י ד"ה "כל הנאה שלו"

 הת' שלמה שמשון יעקב שי' פבזנר 
תלמיד בישיבה

א
שאמר 'פשעתי' מקבל את הכפל -  בדין הקנאת כפל אומרת הגמרא25 שש"ח כיון 
נגנבו במגו  )וכן ש"ש שטען  ואבידה  בגניבה  נפשי'  למפטר  הוה מצי  בעי  במגו דאי 

דנאנסו(.

ז.א. גם כאשר ע"פ דין לא יכול לפטור את עצמו באמת )בשונה משומר חנם שטען 
ושילם, שיכל באמת לפטור עצמו בשבועה(, בכ"ז מכיון שיכל להישבע על  שנגנבו 

שקר ולהיפטר, והחליט לומר את האמת - מקנה לו הבעלים את הכפל.

ובנוגע לדין שואל אומר רב זביד, שאם שילם בפועל מקבל כפל ואם רק אמר הריני 
וש"ש שחייבו עצמם בתשלומין  ובטעם לחילוק שש"ח  משלם לא מקבל את הכפל. 
מקבלים כפל גם אם רק אמרו הריני משלם ובשואל צריך שיהי' תשלום בפועל כדי 
לקבל כפל - אומר רב זביד שזהו בגלל ששואל "כל הנאה שלו". וכתב רש"י26: "שהי' 

עושה בה מלאכתו בלא שום שכר".

והיינו, שהיות ונהנה מן החפץ )ולא כשאר השומרים שאסור להם להשתמש בפקדון 
ממנו  ונהנה  בחפץ  שמשתמש  כשוכר  )ולא  תשלום  ללא  ובחינם  והנאתם(  לצרכם 
בתשלום( - "מוטל היה עליו להניח את דעתו של הבעלים באמירת הריני משלם, ואין 
זו שום טובה שכנגדה יקנה לו הבעלים את הכפל27". רק כאשר ישלם לו בפועל )בלי 

להטריחו לבית דין( תהיה זו טובה מספיקה שכנגדה יקנה לו הבעלים את הכפל.

ולפי דיוק לשון רש"י משמע שיש כאן שני פרטים: במילים "שהי' עושה בה מלאכתו" 
מרמז על ענין אחד בהנאה - שמשתמש בחפץ ובזה נשללים ש"ח וש"ש, ובמילים "בלא 

שום שכר", מרמז על ענין השני בהנאה ובזה שולל ג"כ שוכר.

25(  ב"מ לד, א.
26(  ד"ה 'וכל הנאה שלו'.

27(  כלשון רש"י שם ד"ה "לא מקני ליה".
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ב
ויש להוסיף ביאור בדיוק דברי רש"י הנ"ל "שהי' עושה בה מלאכתו בלא שום שכר" 

ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בהגדרת השומרים:

לש"ח  שואל  שבין  החילוק  באריכות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  חל"א28  בלקו"ש 
והבעלים  לבעלים  טובה  כעשיית  נחשבת  החפץ  על  שמירתם  וש"ש  שש"ח   - וש"ש 
הוא בעיקר זה שנהנה. אבל שואל זה להיפך - שהבעלים עושה לשואל טובה והשואל 
בעיקר זה שנהנה. אמנם, שוכר - הרי הוא גם כן כשואל, שהרי הוא זה שנהנה מהחפץ 

וההשתמשות בו.

ולפי ביאור הנ"ל מחלק כ"ק אד"ש מה"מ בין ש"ש לשוכר, שאף שבדינם הם שווים, 
מ"מ ה"ה חלוקים בגדרם29 : בעצם, התורה פוטרת את הש"ש מלשלם )כיון שהבעלים 
ג"כ.  ואבדה  גנבה  בתשלום  אותו  מחייב  ה"ז  שכר  שמקבל  מכיון  אלא  הנהנה(  הוא 
משא"כ השוכר - בעצם, הי' צ"ל חייב בכל )כדין שואל( אלא מכיון שהוא משלם כסף 

ה"ה פוטר עצמו מתשלום באונסים.

רק  )ולא  שוכר  על  גם  ללכת  יכול  "הנאה שלו"  לומר שהלשון30  הי' אפשר  ועפ"ז 
שואל( - שכיון שהוא נהנה מהחפץ, גם לו )לשוכר( יהי' מוטל החובה לשלם בפועל 

כדי לקנות את הכפל ולא רק לומר הריני משלם.

ועל זה מדייק רש"י ואומר ")שהי' עושה בה מלאכתו( בלא שום שכר", שזה ש"הנאה 
שלו" גורמת שיצטרך לשלם בפועל זה לא רק מכיון שעושה בה מלאכתו והוא הנהנה 
מהחפץ )וא"כ הוא הדין ג"כ בשוכר(, אלא גם בגלל שעשיית המלאכה היא "בלא שום 
שכר", והיינו ללא תשלום - גם לא כשוכר. ובפשטות למד זאת רש"י מלשון הגמ' "וכל 
היחיד שנהנה )ולא כבשוכר, שגם לבעלים יש הנאה  הנאה שלו", שצריך שיהי' הוא 

מהשכר, וגם, שההנאה של השוכר פחות מוחלטת כיון שהי' צריך לשלם ע"ז(.

וכמ"ש רש"י לגבי השואל ש"מוטל הי' עליו להניח דעתו שהשאילה לו חינם", משא"כ 
לגבי שוכר שאין לבעלים רגש זה, מאחר שאין "כל הנאה שלו".

יוחנן( נקטה את חידוש הדין  ולפי"ז יש לבאר מדוע הברייתא )תניא כוותי' דרבי 
שטען  ש"ח  או  נגנבו  שטען  בש"ש  )ולא  בשוכר  דוקא  משלם  הריני  לומר  שמספיק 
פשעתי( - כי דוקא בשוכר, החידוש )שהוא לא צריך לשלם בפועל( הוא הרבה יותר 

28(  שיחה א' לפ' משפטים.
29(  ולפי"ז מסביר הלשון "ארבעה שומרים ודיניהם שלשה" והביאור בגמ' שם לפי זה, עיי"ש.

30(  היינו, ודאי שדין זה שצריך שישלם בפועל לא יכל ללכת על שוכר כיון שהברייתא )תניא כוותי' דר"י( אומרת 
ששוכר מקבל כפל כשאומר הריני משלם, אך המבואר בפנים הוא הסברת דין זה גופא, שיש חידוש בכך ששוכר מקבל 
את הכפל באמירת הריני משלם יותר ממה שזהו בש"ח וש"ש כי הוא יכול הי' להיכלל בגדר ד"הנאה שלו" )משא"כ ש"ח 

וש"ש שהם בכלל לא בגדר דהנאה שלו(. כדלקמן בפנים.
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גדול - כיון שהשוכר הוא )כנ"ל( בגדר ד"הנאה שלו" הו"א שאולי כן הי' צריך דווקא 
לשלם בפועל כדי לקנות את הכפל, ולכן הברייתא נקטה דוקא שוכר - לחדש שגם בו 

מספיק אמירת הריני משלם בלבד )וכ"ש ש"ח וש"ש(.  

 חיוב קרבן על עצם השבועה בשגגה

א' התמימים

א

איתא במסכתין )מתני' לה, ב(: "השוכר פרה מחבירו והשאילה לאחר ומתה כדרכה 
ישבע השוכר שמתה כדרכה והשואל ישלם לשוכר".

והביאה הגמ' את דברי ר' ירמיה: "אמר ר' ירמיה פעמים ששניהם בחטאת, פעמים 
באשם  שהשוכר  פעמים  באשם,  והשואל  בחטאת  שהשוכר  פעמים  באשם,  ששניהם 
פעמים  חטאת.   - שפתים  ביטוי  אשם,   - ממון  כפירת  כיצד,  הא  בחטאת.  והשואל 
ובין כך מיפטר  ששניהם בחטאת: כגון שמתה כדרכה ואמרו נאנסה, שוכר דבין כך 

פטור בחטאת, שואל דבין כך ובין כך חיובי מיחייב בחטאת כו'".

ופי' רש"י )ד"ה "פעמים ששניהם בחטאת"(: "אמתניתין קאי, השוכר והשואל נשבעו 
לשקר ולא כפרו ממון והרי הן בשבועות ביטוי, וקרבן שלו חטאת כדכתיב בויקרא או 

נפש כי תשבע וגו'".

והקשה בתוס' הרא"ש:

"והלא השואל לא כפר כלום כי הוא טוען שמתה מחמת מלאכה והשוכר מודה לו, 
ומבעלים ראשונים מסולק הוא דהא כדרכה מתה וגם השוכר נפטר מן המשכיר"?

ומתרץ: "דלא בעי למימר שיהיו שניהם כאחד, אלא כך דינו של שוכר לגבי משכיר 
אי מתה כדרכה וטעין דמתה מחמת מלאכה והכי נמי אי טעין שואל לשוכר".

ומשמע  נשבעו לשקר"  והשואל  "השוכר  כתב  ברש"י, שהרי  כן  אך קשה להעמיד 
יחדיו, ולכאורה כ"ה גם יותר קרוב לפשט הגמ'.
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מחמת  שמתה  ונשבע  השואל  את  תבעו  שהבעלים  מתרץ,  כאן31  וחידוש  ובדרוש 
מלאכה, ולאחמ"כ תבעו הם עצמם את השוכר ונשבע, וא"כ אין כאן "הודאת בעל דין" 

כיון שהשוכר אינו התובע.

אך דוחה זאת, שהרי כאשר השוכר נשבע מתברר למפרע שהשוכר קנה את הפרה 
מתביעת  אותו  פוטרת  אינה  הראשונים  לבעלים  השואל  שבועת  וא"כ  מיתה  משעת 

השוכר.

והמהר"ם שי"ף תירץ את הקושיה הנ"ל32:

"וכגון שהשוכר תבע בתחילה להשואל ונשבע לו – אח"כ סומך עליו ונשבע הוא ג"כ 
נגד כו' ]דאל"ה כיון שכבר נשבע השוכר שמתה מחמת מלאכה תו אין כאן חיוב שבועה 

על השואל[".

והיינו שהשואל נשבע תחילה, וכיון שהשוכר מאמין לו, נשבע גם הוא שכך קרה 
וא"כ אין כאן חשש הודאת בע"ד כלל.

ולפי דבריו נמצא שהשוכר נשבע בשגגה, שהרי השואל שיקר לו ועל סמך זה הוא 
נשבע.

ב
והנה איתא במס' שבועות )לו, ב( בנוגע לחיוב שבועה כששיקר או שלא ידע: "וחייב 

על זדון השבועה ועל שגגתה עם זדון הפקדון, ואינו חייב על שגגתה".  

ופירש״י: "ואינו חייב על שגגתה גרידתא אם סבור לישבע באמת משום דאנוס הוא".

כלומר, אדם שנשבע בשגגה ללא כל זדון והתברר אח"כ שנשבע בטעות ולא היה 
ופטור מקרבן חטאת היות שבשעה שנשבע היה בדעתו  אמור להישבע נחשב אנוס 

שנשבע שבועת אמת. 

ועפ"ז צ"ע בדברי המהר"ם שי"ף הנ"ל:

מה  סמך  על  שנשבע  כיון  בשגגה,  נשבע  שהשוכר  יוצא  לפירושו  )כנ"ל(  שהרי 
שהשואל שיקר לו, ולפי דברי הגמ' בשבועות אדם כזה שנשבע בשגגה שהיה סבור 
שנשבע אמת - כמו בנדו"ד שהאמין לשואל ולכן נשבע - לא חייב חטאת, וא"כ כיצד 
אומר ר' ירמיה "שניהם בחטאת" – הרי לפי דברי המהר"ם שי"ף יוצא שרק השואל חייב 

חטאת ולא השוכר.

31(  לרקע"א, ובשאר אחרונים. ולא בשם תוס' הרא"ש, ולכאורה מפני שלא ראו את פירוש זה.
32(  גם הוא אינו מזכיר את תוס' הרא"ש, ועיין הערה קודמת.
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בהטעם שהמהוה נקרא 'אין'

 הת' מנחם מענדל שי' אליהו
 תלמיד בישיבה

א
במאמר ד"ה פתח אליהו - תשט"ו )ס"ג(1 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
ענין 'דעת עליון' ו'דעת תחתון' אשר מקבילים לשמות הוי' ואלקים ומקביל לכך גם 
את ענין הנס והטבע - שהטבע נמשך משם אלקים שענינו הוא דעת תחתון - למטה 
יש ולמעלה אין, והנס נמשך משם הוי' שענינו הוא דעת עליון - למטה אין ולמעלה יש 

)כמבואר שם בתוכן הענין. עיי"ש(.

ובביאור השייכות בין שם הוי' לד"ע ושם אלקים לד"ת מבאר שההתייחסות של שם 
הוי' לבריאה היא באופן דממילא )כי הוא ציוה ונבראו"2(, היינו שאינו מקור להתהוות 
כ"א מופלא ממנה ואינה תופסת מקום לגביו - שזהו"ע ד"ע - שלמע' הוא היש האמיתי3 

ואילו למטה )ההתהוות( היא אין ואפס ו"כולא קמי' כלא חשיב4".

1(  סה"מ מלוקט ח"ה ע' קו.
2(  תהילים קמח, ה.

3(  אינו נזכר בפירוש בהמאמר )טעם מה שלמע' נק' יש )כ"א רק מה שלמטה נק' אין(( כי הוא פשוט ומובא בכל 
הדרושים דלקמן.

4(  פתח אליהו )הקדמת הזהר יא, א(.

חסידות
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משא"כ ההתייחסות של שם אלקים לבריאה היא באופן דהתלבשות )"בראשית ברא 
אלקים"5(, היינו שהוא מקור לענין ההתהוות וממילא הנבראים תופסים מקום לגביו 
והביטול שלהם הוא ביטול היש בלבד - דעת תחתון שלמטה יש )והיינו מחמת שכנ"ל 

לא הגיע לביטול במציאות וממילא נשאר כ"יש"(. 

ובטעם מה שהכח האלקי נקרא אין מוסיף בסוגריים המרובעות וז"ל: "]והכח האלקי 
שמהווה אותם נקרא בשם אין, אין שאינו מושג[" כלומר, שסיבת מה שלמע' נק' אין 

הוא כי הכח האלקי אינו מושג בנברא.

ולכאו' יש לעיין, דהנה בסיבת מה שלמע' נק' אין מובא טעם נוסף: כיון6 שהוא "בבחי' 
לא דבר, שהנברא הוא בבחי' דבר היינו שהוא מציאות גשמי והמקור המהווה . . הוא 
בבחי' רוחנית עש"ז נק' אין היפוך היש". ומדוע נוקט כ"ק אד"ש מה"מ דוקא את הטעם 
הנ"ל - מחמת שאינו מושג בנברא )ויתירה מזו אף אינו מציין בהערה לטעם הנוסף(?

ב
ונראה לבאר זה ע"פ המובא בד"ה אין ערוך לך - תרצ"ד7 שמאריך שם בב' הטעמים 

בטעם מה שנק' אין ובסיום הענין כותב וז"ל8:

"וזהו מה שהאין של היש הנברא נק' אין, אין זה שהוא בחי' אין בעצם רק שנק' אין 
על שאינו מושג בנבראים. והיינו דבהב' ענינים שבמל' בבחי' ריחוק ובחי' קירוב, הנה 
דבר  שאינו  לפי  רק  הוא  אין  ריחוק השם  דבבחי'  אמיתי ממש,  אינו  אין  קריאת שם 

דבי"ע, ובבחי' קירוב השם אין על שם שאינו מושג"

כלומר, שכאשר דנים בקירוב המקור המהווה דבחי' מלכות אזי התואר "אין" הוא 
משום שאינו מושג ובאם המדובר הוא על ריחוק השם אזי ייקרא "אין" מטעם שאינו 

דבר )גשמי9( דבי"ע.

וביאור הדבר:

5(  בראשית א, א.
6(  ד"ה ביום השמע"צ רנ"ט ע' מו. וראה גם סה"מ עטר"ת ע' תנה. המשך תער"ב ח"ב ע' א'קנא. ועוד.

7(  סוף אות כד. סה"מ תשי"א ע' 113. הובא בקצרה בהדרן על הרמב"ם תשמ"ט הע' 33 ]להעיר, ששם מצויין לד"ה 
הנ"ל ע' 122. ולכאו' הוא טה"ד וצ"ל 113[.

8(  ההדגשות אינן במקור.
9(  כנ"ל מד"ה ביום השמע"צ רנ"ט. ומה שלכאו' יוצא שבי"ע נק' גשמי )אף שאי"ז עולם העשיה הגשמי( אינו מופרך, 
שמצינו בכ"מ בדרושי חסידות התואר "גשמי" על עולמות בי"ע. ראה לדוגמא ד"ה לולב וערבה רנ"ט ע' לד שאומר על 

עולם הבריאה שא"א להיות התהוות הגשמי מן הרוחני, עיי"ש. וביאור הדבר - אכ"'מ.
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כ"כ  באין ערוך עד  ריחוק המקור  ליש מצד המציאות מורה על  אין  בין  ההבדל10 
שאפשר לקרוא למקור בשם "אין" אע"פ שאינו אין ממש11 - מ"מ כיון שסו"ס מציאותו 

אינו כמציאות היש כלל והוא12 נבדל ממנו במהות ומציאות נק' בשם "אין".

ולכן - כאשר אומרים שהמקור נק' אין ע"ש שהוא לא דבר ה"ז בא להדגיש את הריחוק 
שביניהם, מה שהאין אינו משתווה למציאות היש כלל, לא במהות ולא במציאות כנ"ל. 
לעומת זאת מה שאינו מושג מורה על קירוב - שאע"פ שהוא "מתקרב" אליו להיות 

מקור ולהוותו - מ"מ אינו מושג בהיש. 

בסגנון אחר: להדגיש שאינו מושג בהיש )עד כדי קריאת השם "אין"( אינו אלא רק 
באם יש ערך ביניהם, כנודע מענין "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"13 שמבואר14 

שזה מורה שסו"ס יש לה ערך אליו, ורק שרחוקה ממנו.

ועפ"ז יובן מה שכ"ק אד"ש מה"מ נוקט דוקא הטעם כיון שאינו מושג - כיון שכללות 
להבריאה  ביחס  אלקים  שם  של  והקירוב  היחס  על  לדון  הוא  שם  במאמר  הביאור 
)לעומת שם הוי'(, מכיון ששם מבאר15 שמה ששם אלקים הוא ד"ת הוא לפי שהוא 
מקור להתהוות - הרי כאן הנידון הוא על קירוב כח המהווה16 )ספירת המל'(, להנברא 
וממילא הטעם שנק' אין )אינו על שום שאינו דבר דבי"ע, שזהו מצד ריחוק כנ"ל, כ"א 

-( לפי שאינו מושג בנברא )ויש להאריך בכ"ז(.

וכ"ז הוא הנראה לפענ"ד ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

10(  ראה מאמר ד"ה ואל מי תדמיוני תרס"ה )סה"מ תרס"ה ע' רמא(.
11(  ראה ד"ה ביום השמע"צ רנ"ט )סה"מ תרנ"ט ע' מו( "דכל מקור בהכרח הוא איזה מציאות דבר מה שנק' מקור". 

ובכ"מ.
12(  ראה סה"מ תרס"ה הנ"ל.

13(  קהלת ז, כג.
14(  ראה סה"מ תער"ב - תער"ו ע' רחצ. ובכ"מ. נסמן בסה"מ מלוקט ח"ד ע' מו הע' 37.

15(  בסוגריים המרובעות הב' עיין בפנים.
16(  כי ענינו של "מקור" הוא מה שמתייחס וממילא מצטמצם ומכוון עצמו לפי הדבר אותו מהווה. ראה לדוגמא 

ד"ה קץ שם לחושך תשכ"ד ס"ג )סה"מ מלוקט ח"ה ע' שלא( ובהנסמן שם, עיי"ש.
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יבולע המוות לנצח

 הת' שלום דובער שי' ניסילעוויטש
תלמיד בישיבה

אסורים  "הם  אסורות  וביאות  אסורות  שמאכלות  הזקן  אדמו"ר  מבאר  פ"ז  בתניא 
וקשורים בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם עד כי יבוא יומם ויבולע המות לנצח 

כמ"ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".

ומוסיף שיש אפשרות להעלותם בזמן הזה ע"י "תשובה מאהבה מעומקא דליבא וכו'" 
כפי שמאריך שם במעלת ועוצם תשובה זו. וממשיך שבהוצאת ז"ל אין צריך אהבה 
רבה כ"כ, רק "תשובה נכונה וכוונה עצומה בק"ש שעהמ"ט". ומוסיף, שאף שבז"ל ישנו 
ריבוי הטומאה והקלי' הרבה יותר מאשר במאכלות אסורות וכו' - מ"מ כיון "שאין שם 
בחי' נוקבא דקלי'" לכן קל יותר להעלות בשונה ממאכ"א וכו'. והיינו שהעבירות הללו 

באו בגשמיות יותר17 מבז"ל וזהו נוקבא דקלי' שקשה יותר להעלות ממנה.

ובסיום הפרק, "ובזה יובן מאמר רז"ל איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה שבא על 
הערוה והוליד ממזר, שאז אי אפשר . . מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף 

בשר ודם". 

ופי' "ובזה יובן", שע"פ מה שנת' לפני כן בחומר מאכ"א וביאות אסורות על ז"ל, שהם 
באו בגישום יותר ולכן קשה יותר להעלותם, על פי זה יובן חומר יצירת ולד ממזר ממש 

שאי אפשר להעלותו כלל.

שמאכ"א  שאומר  אדה"ז,  של  בלשונו  דיוק  לבאר  ניתן  אולי  זה  פי  שעל  ולהעיר, 
קשורים בידי החיצונים "עד כי יבוא יומם ויבולע המות לנצח כמ"ש ואת רוח הטומאה 
אעביר מן הארץ", שמשתמש בסגנון לשון הכתוב18 "בלע המות לנצח ומחה ה' וכו'", 

גם  כך  זו,  )המתורגם(, בביאור ההגה"ה: כשם שהדבר בצד הגשמי של עבירה  17(  ראה שיעורים בספר התניא 
ברוחניות, נקלטת החיות ב"נקבה" של הקלי'. 

18(  אך בשינוי לשון.



61 י"ב-י"ג תמוז - ה'תשפ"א

ולכאורה מדוע מדייק להשתמש בל' זו דוקא, והרי נקודה זו של ביטול הקלי' לע"ל 
מוזכרת בכמה מקומות בתניא19 ושם לא משתמש בל' הפסוק "בלע המות לנצח".

מאכ"א  בהעלאת  שהקושי  בפרק  הדברים  בהמשך  אדה"ז  שמבאר  מה  פי  על  אך 
וביאות אסורות קשור עם זה שבא בגישום יותר, ניתן אולי לבאר מדוע כותב בל' פסוק 

זה:

דהנה בד"ה בלע המות לנצח תשכ"ה20 מביא כ"ק אד"ש מה"מ את מאמר אדמו"ר 
מהר"ש "דזה שלע"ל יהיה בלע המות לנצח לפי שאז יהיה ואת רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ". ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ הקשר בין הענינים, שקליפה הוא מות, ו"מכיון שע"י 

חטא עה"ד נתערב רע באדם, מות רוחני, מזה נשתלשל בו גם מיתה כפשוטה".

והיוצא מזה, שמיתה היא ביטוי גשמי למיתה הרוחנית דהיינו קליפה, ועד שהטעם 
שישנו מיתה הוא בכדי שלא יהיה קיום להרע כמבואר שם במאמר, וזה שייך לענין 
המבואר בתניא שהקלי' במאכ"א וביאות אסורות באה בגישום יותר ולכן קשה יותר 
להעלותה, שמזה מובן הענין )בסוף הפרק( שכשנולד ממזר גשמי אי אפשר להעלותו 

לקדושה.

וביטול המות רוחני לע"ל - כמבואר בפסוק - יבטל את המיתה הגשמית, ועד"ז בנוגע 
לעבירות שנפלו בקלי' בגשמיות יותר, שזהו "עד כי יבוא יומם ויבולע המות לנצח". 

 

19(  ראה פל"ג )מב, ב(, פל"ז )מז, ב(.
20(  סה"מ מלוקט ח"ב ע' רעז־ח.
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"השמים כסאי" - בנפש, ובהמשכה לעולם

 הת' מנחם מענדל שיחי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

א
במאמר ד"ה "השמים כסאי" תשל"ו21 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
הפסוק: "השמים כסאי והארץ הדום רגלי, אי זה בית אשר תבנו לי וגו' ואל זה אביט 

אל עני ונכה רוח", ומבאר זאת בדרגות בנפש האדם:

"שמים וארץ" הם תורה ומצוות - שמורים על העבודה דבחי' נר"נ שבנפש האדם. 
ו"בית" מורה על העבודה דבחי' "בכל מאודך" - היינו בחי' חי' יחי' שבנפש האדם. 
והפסוק אומר ש"אל זה אביט" - היינו שהמשכת העצמות אינה ע"י העבודה ד'חיה 
יחידה', אלא ע"י הביטול ד"עני ונכה רוח", ואז מגיעים להמשכת העצמות - "אל זה 

אביט"22.

בתורה אור23, מבאר אדה"ז את הפסוק הנ"ל בעבודה בפועל תוך התמקדות בהמשכת 
הדרגות למטה:

זה בית אשר תבנו  "אי  "שמים וארץ" מרמז על העבודה בתורה ומצוות בכללות, 
י"ח שהיא בחי' מקיף )ע"ד מקיף דבית - שמקיף  - מרמז על העבודה בתפילת  לי" 
את האדם מכל צדדיו, מקיף הרחוק(, והמשכת המקיף נעשית ע"י ביטול )הבא לידי 
ביטוי בכריעות וההשתחוואות(. וזה מה שהפסוק ממשיך ואומר "אל זה אביט" )'סיבוב 
הפנים' בזמן התפילה( שקיים "אל עני ונכה רוח" - מכיון שהינם ב'ביטול', שאין להם 

מעצמם כלום. 

במאמר ד"ה "אני לדודי" תשל"ב24 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ פסוק זה, כפי המבואר 
בתו"א הנ"ל.

21(  סה"מ מלוקט ח"ג ע' קלג.
22(  להעיר שבמאמר הבלתי מוגה מובא שע"י העבודה של "אל זה אביט" ממשיכים מכתר שלמעלה מחכמה ונמשך 

עד מטה מטה.
23(  בראשית א, ג.

24(  סה"מ מלוקט ח"ג ע' רסד.
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הרבי הרש"ב בהמשך תרס"ו מביא25 את ב' הפירושים הללו ביחד במאמר אחד.

ולכאורה יש לעיין מהו תוכן השינוי בפירושים בין המאמרים השונים.

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה:

כללות הביאור במאמר מתשל"ו הנ"ל הוא: בעבודת ה' של יהודי ישנם ג' שלבים זה 
למעלה מזה:

)א( ביטול שלפני העבודה, ביטול שלמטה מטעם ודעת. )ב( עבודת האדם בתורה, 
מצוות ותפילה. )ג( ביטול שלאחרי העבודה, ביטול שלמעלה מטעם ודעת )המרומז 
העצמות(.  המשכת  נעשית  זה  ביטול  שע"י  לעיל  כמוסבר  רוח",  ונכה  "עני  במילים 
בכדי לבאר את שלושת הדרגות הללו, צריך את הפירוש המדבר אודות הדרגות הנפש 

האדם. מכיון שע"י פירוש זה בפסוק מבוארים ג' הדרגות הנ"ל.

במאמר "אני לדודי" תשל"ב ההתמקדות הינה בלבאר את ההמשכה שנעשית ע"י 
תקיעת השופר בר"ה26: המשכת המקיף שההכנה לזה הינו ע"י ביטול. לפי זה מובן 
שם  שמדבר  בתו"א,  גם  הוא  כן  למטה27.  ההמשכה  אודות  הביאור  שם  מובא  מדוע 

אודות המשכת המקיף ע"י )תורה ומצוות( ותפילה, ולכך נוקט דוגמה זו.

ברם בהמשך תרס"ו מדבר על ב' הדברים הנ"ל ועל כן מביא את ב' הדוגמאות.

25(  המשך תרס"ו ע' תקלה.
26(  שלצורך המשכה זו מתחילים לתקוע כבר בחודש אלול.

27(  וי"ל שיש פה כו"כ דרגות בביטול ואכ"מ.
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דרגות ב'אתפשטותא דמשה'

 הת' אהרן שי' גורעוויטש
 והת' מנחם מענדל שי' גורליק
תלמידים בישיבה

א
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  כ"ק  מביא  היהודים" תשי"א28  "וקיבל  ד"ה  במאמר 
את דברי אדמו"ר הריי"צ29 בנוגע למס"נ דבנ"י בזמן גזירת המן, ש"התעוררות המס"נ 
שלהם היתה ע"י מרדכי היהודי - משה שבדורנו" ובהערה 14 שם כותב וזלה"ק: "בנוסף 
לזה שאתפשטותא דמשה בכל דרא, ומרדכי היה האתפשטותא דמשה שבדורו איתא 

במדרש שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו".

 ובפשטות הכוונה היא שאם על כל נשיא דור נאמר שהוא 'אתפשטותא דמשה' הרי 
מרדכי היה יותר מכך - שהיה שקול כמוהו ולא רק התפשטות ממנו.

והנה בשיחת ש"פ ויקהל תשי"א30 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שאף שהלשון בתקו"ז31 
ה"ז  'עצמי'  אודות  כיון שמדובר  מ"מ  בלבד,  - התפשטות  'אתפשטותא דמשה'  הוא 
ב"אתפשטותא  "כך שגם  בכולו  תופס  תופס במקצתו אתה  באופן ש"העצם כשאתה 
דמשה" שבדור - ישנו כל העצם דמשה". כלומר, מפני שהעצם כשאתה תופס במקצתו 

אתה תופס בכולו, כל 'אתפשטותא' הוא כמו העצם ממש.

יוצא א"כ, שבשונה ממה שאמר כ"ק אד"ש מה"מ בהערה שם שבנוסף על מה שהיה 
מרדכי 'אתפשטותא' היה שקול בדורו כו' שמזה משמע בפשטות שה'אתפשטותא' זה 
לא כמו העצם ממש )היות ו'שקול' זה יותר נעלה(, הנה מכאן נראה לכאורה אחרת - 

שה'אתפשטותא' הוא כמו העצם ממש. 

ב

28(  סה"מ מלוקט ח"ג ע' סח.
29(  סה"מ תרפ"ז ע' קי ואילך.

30(  התוועדויות תשי"א ח"א ע' 273.
31(  תס"ט - קיב, ב. קיד, א.
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ונראה לומר הביאור בזה בפשטות, ובהקדים: 

בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו32 כותב כ"ק אד"ש מה"מ וזלה"ק: "ואף שהעצם כשאתה 
תופס במקצת מן העצם, אתה תופס בכולו - הרי זה כמו שהעצם בא בהתעלמות"33. 

כמו העצם  הוא  'אתפשטותא'  כל  הנ"ל, שאכן  קושיא  ניתן לבאר בפשטות  ולפי"ז 
ממש, אלא שחילוק בין הנשיאים שבכל דור הוא האם זה היה אצלם בגילוי, וזה מה 
שאומר בנוגע למרדכי שאצלו היה זה בגילוי משא"כ אצל שאר ה'אתפשטותא' שבכל 

דור.

ועפ"ז ניתן גם להבין ביתר בהירות את דברי כ"ק אד"ש מה"מ במאמר ד"ה ואתה 
בחנוכה  הנפש משא"כ  את  מסרו  בנ"י  דפורים שכל  תצווה34 שם מבאר את המעלה 
שהיה בעיקר אצל מתיתיהו ובניו, ובהמשך לכך כותב וזלה"ק: "ועפ"ז יש לבאר מה 
שמובא בהמאמר ממדרש שמרדכי היה שקול בדורו כמשה בדורו, דהגם שאתפשטותא 
כמשה  בדורו  שקול  היה  )דוקא(  שמרדכי  במדרש  איתא  מ"מ  דור  בכל  הוא  דמשה 
בדורו. ויש לומר שמהמעלות דמרדכי היהודי הוא שהוא היה הרעיא מהימנא )בגילוי( 

של כל ישראל שבדורו" 

 ומזה שמדגיש שם )לא רק את המילים 'כל ישראל' אלא גם( את המילה 'בגילוי' 
משמע שהמעלה ד'שקול בדורו' הולך )גם( על הגילוי שבדבר, למרות שאכן כולם הם 

עצם אחד ממשה. 

ג
ולחביבותא דמילתא נראה להוסיף: 

במאמר שם )סוס"ז( כותב כ"ק אד"ש מה"מ שבזה שהרבי הריי"צ הביא במאמר את 
המדרש שמרדכי בדורו כמשה בדורו הנה בזה פסק ע"ע שהוא הרעיא מהימנא בגלוי 

של כל בני דורו. 

ו"אנן חסידים נעני אבתריה" בנוגע לכ"ק אד"ש מה"מ שפסק כך ע"ע.

 ויתירה מזה י"ל: שאצל כ"ק אד"ש מה"מ מתוסף בענין הגילוי הן מצד כל ישראל 
והן מצד אוה"ע, שהיות וכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח ופעולת מלך המשיח 

32(  לקו"ש חכ"ז ע' 257 הע' 46.
33(  ומציין שם להמשך תרס"ו ע' תקכב. והמשך תער"ב פ' ער"ב.

34(  סה"מ מלוקט ח"ו ע' קלג.
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היא הרי גם על העמים35 ובדבר מלכות ש"פ משפטים תשנ"ב36 אומר כ"ק אד"ש מה"מ 
ש"רואים כבר . . פעולת מלך המשיח על העמים" מובן, שאצל כ"ק אד"ש מה"מ הענין 
של 'אתפשטותא דמשה' הוא בגילוי ביותר וביותר, עד לשלימות הגילוי - תיכף ומיד 

ממש!  

35(  ראה פי' הרד"ק על הפסוק )ישעי' ב, ד. מיכה ד, ג( "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים" - "השופט הוא 
מלך המשיח.."

36(  סה"ש תשנ"ב ח"א ע' 363. ובכ"מ.
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אמירת קריאת שמע בבוקר על תנאי

 הרב שבתי יונה שי’ פרידמן
נו”נ בישיבה

 

שאלה: האם תמיד צריך לקרוא קריאת שמע לפני התפילה, ומתי צריך לקרותה על 
תנאי?

כותב אדמו”ר הזקן1: “יש לקרוא קריאת שמע קודם התפילה דוקא אם הוא ירא שעד 
שיתפלל יעבור זמן קריאת שמע, אבל אם לא יעבור זמן קריאת שמע מוטב לקרוא 
קריאת שמע עם ברכותיה, ולסמוך גאולה לתפילה, וכשקורא קודם התפילה יכוון שאם 

יעבור זמן קריאת שמע יהיה יוצא בזה, ואם לאו יהיה כקורא בתורה”2.

והנה כתב המשנה ברורה3: “מי שצריך לשתות או לאכול מעט קודם התפילה )לצורך 
רפואה( טוב שיאמר בתחילה על כל פנים פרשת שמע ישראל”. וב’ביאור הלכה’4 כתב: 

1(  שו”ע או”ח סי’ מו ס”ט.
2(  יש להעיר, מדוע אדה”ז כותב עשיית תנאי זה דוקא כשמדבר על קריאת פרשה שניה - והי’ אם שמוע וגו’ ולא 

כתב זאת לפני כן כאשר דיבר על קריאת הפרשה הראשונה לפני התפילה. 
ואולי יש לומר שמכיון שזהו חידוש של אדה”ז לקרוא גם פרשה שני’ ולכן מוסיף חידוש נוסף לקרוא זאת על ידי 
עשיית תנאי, וכידוע )שולחן המלך ח”א ע’ י”ב( שהדברים בהם הסתפק או שהם חידוש כתבם בסוגריים )וראה חקרי 

מנהגים ח”ט ע’ 62(. 
3(  ספ”ט סקכ”ב.

4(  שם ד”ה ולא לאכול.

הלכה ומנהג
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“דאפילו מי שמוכרח לאכול לרפואה קודם התפילה יקרא על כל פנים קריאת שמע 
קודם”5. 

“ובחלישות  מה”מ6:  אד”ש  כ”ק  כתב  התפילה,  קודם  שאוכלים  מנהגנו  לפי  ]וכן 
דורותינו אלה מתירים לאכול אפילו מזונות קודם התפלה )כמובן לאחרי קריאת שמע 

קטנה(”[.

במשנה  שכתב  מה  בין  )הנ”ל(,  ברורה  המשנה  בדברי  סתירה  יש  לכאורה  והנה, 
ברורה, למה שכתב ב’ביאור הלכה’, שבמשנה ברורה כתב, שהצריך לאכול או לשתות 
“טוב שיאמר . . פרשת שמע ישראל”, ובביאור הלכה כתב, שצריך )ולא רק טוב( לקרוא 

את כל הקריאת שמע קודם התפילה )ולא רק את פרשת שמע(.

]וכן משמע ממה שכתב כ”ק אד”ש מה”מ )שם( שצריך לקרוא את כל הקריאת שמע[.

יש שמיישבים7, דבמשנה ברורה מדבר על מקרה שרק שותה או אוכל מעט, ומצד 
הדין מותר לעשות זאת לפני קיום מצוה8, ואם כן הטעם שקורא ‘שמע’ לפני כן, הוא 
מצד שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמים תחילה, )וע”ד הדין שאין אוכלים לפני 
ראשון10(,  פסוק  אפילו  )או  הראשונה  הפרשה  רק  לקרוא  מספיק  ולזה  התפילה9(, 
ובביאור הלכה מדבר, שאוכל הרבה לפני התפילה, ולכן צריך לקרוא את כל ‘שמע’, 

כיון שאין לאכול קודם קיום מצות קריאת שמע11. 

ולפי-זה אומרים, שבעקבות החילוק הנ”ל יוצא נפקא מינה אם אוכל מעט )פחות 
מכביצה( לבין אם אוכל הרבה, שאם אוכל מעט - כיון שקורא ‘שמע’ בשביל קבלת עול, 
אם כן יקרא על תנאי שלא מקיים בזה מצות קריאת שמע, ויוכל לקיים המצוה בקריאת 
שמע שבתפילה עם ברכותיה, מה שאין כן אם אוכל הרבה וצריך לקרוא ‘שמע’ לקיים 

המצוה קודם האכילה, אם כן צריך לכוון שבזה מקיים את המצוה דקריאת שמע.

ולכאורה יש לדייק זה )- שלא תמיד צריך לקרוא את כל ‘שמע’ לפני התפילה(, ממה 
שכתוב ב’היום יום’12 ש”קריאת שמע שיש אומרים בבוקר - קודם התפילה - כדי לצאת 

5(  ובקצות השולחן סי”א ס”ב פסק כמשנ”ב זה ובסק”ה שם מציין שכן משמע גם מדברי אדה”ז בקו”א ס”ע סק”ב.
6(  אג”ק כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א חי”ד ע’ יח.

7(  פסקי תשובות ספ”ט אות י”ח וראה גם בס’ אשי ישראל פי”ג הע’ עח.
8(  ראה שו”ע סי’ תרנב ס”ב ובנו”כ. 

9(  שו”ע אדה”ז סי’ פט ס”ה.
10(  אדה”ז סי’ ע ס”א.

11(  ועצ”ע כיון שמאדה”ז בקו”א שם משמע שטעם אמירת ק”ש קודם האכילה הוא מצד קבעמ”ש ולא מצד שאין 
לאכול קודם קיום מצוה. אלא שאפ”ל שזהו משום שמדבר שם שהתחיל לאכול בהיתר.

12(  י”ז אייר, ספר המנהגים ע’ 6 ושערי הלכה ומנהג ח”א ע’ קמח.
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]ידי[ חובת קריאת שמע בזמנה”, וכן ביאר פעם כ”ק אד”ש מה”מ13 שהטעם לקריאת 
קריאת שמע קטנה )קודם התפילה( היא מפני שחוששים שמא יאחרו זמן קריאת שמע. 

ואם-כן, המנהג לקרוא את כל ‘שמע’ קודם התפילה הוא בשביל לצאת ידי חובת 
קריאת שמע בזמנה )או אם אוכל הרבה וצריך לפני כן לקיים את מצות קריאת שמע(, 
מה שאין כן מצד קבלת מלכות שמים )אם אוכל מעט( מספיק לקרוא רק את הפרשה 
יספיק לקרוא קריאת שמע  ואם חושב שאולי  כנ”ל(,  )או הפסוק הראשון  הראשונה 

בזמנה בתוך התפילה יקרא על תנאי.

ומה שיש שכתבו14 שנוהגים תמיד לקרוא קריאת שמע בבוקר אחר הקימה, וכן יש 
‘קריאת שמע’ קטנה בכל אופן, יש לומר שזהו  שכתבו15 שמנהג חסידים לקרוא את 
בשביל הטעם שיקבל עול שמים קודם צרכיו, ולא בשביל לצאת ידי חובת מצות קריאת 
שקודם  האכילה  מצד  כן  שעושים  או  ראשונה16(,  פרשה  רק  מספיק  זה  )ולפי  שמע 

התפילה )ואז יקרא את כל הק”ש(.

אבל בלאו הכי אם יודע שיקרא ‘שמע’ בזמנה בתוך התפילה )ואינו אוכל הרבה קודם 
התפילה(, אין צורך לצאת ידי חובת מצות קריאת שמע קודם התפילה17.

)- שצריך לקרוא בתור חובה אם  זה  אלא שעדיין אפשר לדון בדבר, ולומר שכל 
אוכל הרבה(, הוא רק לאלו שנוהגים לא לאכול לפני קיום מצוה שתלויה בזמן )ואין 
סומכים בזה על העמדת ‘שומר’(, כמו קריאת שמע ותפילין, וגם מניחים תפילין לפני 
שאוכלים18, אבל אלו שאין נוהגים כן וסוברים שענין זה שייך רק במצוות מיוחדות כמו 
תקיעת שופר ולולב )וכמו שכתב הרוקח19 ש”חסידים הראשונים היו מתענים על מצוה 

חביבה כגון לולב ושאר מצוות”(.

ולפי-זה, מה שקוראים קריאת שמע קודם האכילה )גם באכילה מרובה(, הוא רק 
באכילה  גם  ואם-כן  המצווה,  לקיים  בשביל  ולא  שמים  מלכות  עול  הקבלת  בשביל 

13(  בשיחת ש”פ שלח תשי”ב.
14(  פסקי תשובות סי’ מו אות טז. סי’ נח אות ט.

15(  ‘שערי ישיבה’ צפת, חי”א ע’ 292.
16(  בפסקי תשובות שם כתב שהמנהג לקרוא את כל הג’ הפרשיות מהטעם המובא לקמן הערה 39.

17(  ועדיין יש לעיין בזה מדוע גם כשאוכל הרבה, לא יכול לקרוא ק”ש לפני האכילה על תנאי, שאם ישכח לקרוא 
ק”ש בגלל האכילה )שהרי זה הטעם שצריך לקרוא כדי שלא ישכח(, יחשב לו עכשיו קריאתה כמצווה, ואם לא ישכח 
יחשב לו עכשיו כקורא בתורה )וכעין זה כתב בתשובות והנהגות ח”א ספ”ו. וראה בפסקי תשובות סי’ מו אות טז לגבי 

עשיית תנאי(. ואולי משום שהיא מצווה מיוחדת נוהגים לא לאכול לפניה כלל גם אם אין חשש שישכח. ויל”ע.
מקודם  תפילין  להניח  ג”כ  דמחויב  “ונ”ל  )שכתב  צריך  שאינו  וי”א  ד”ה  הלכה  בביאור  פט  סי’  ראה משנ”ב    )18
שיאכל..”(. ופסקי תשובות סי’ פט אות יח, אג”ק כ”ק הריי”צ ח”י ע’ ב )אגרת ג’ש”ב(. וראה אריכות גדולה בזה בקובץ 
התמים )גיליון אייר תשס”ג( ע’ 50 ואילך ובספר תפילין דמארי עלמא ע’ 156, ושם מנסה לבאר )עפ”י שיחותיו של כ”ק 
אד”ש מה”מ( את המנהג הנפוץ בזמנינו שאין קוראים ק”ש קטנה עם תפילין קודם האכילה. ושם הביא את תשובת כ”ק 

אד”ש מה”מ בענין )יומן בית חיינו תנש”א גליון 75 ע’ 11(, שיש לעשות “כעצת רב חבד”י”.
19(  סי’ שנג.
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מרובה עדיף שיכוונו לא לצאת ידי חובת המצוה בקריאת שמע שקודם התפילה, אלא 
במה שיקראו בזמנה בתוך התפילה )ומספיק שיקראו רק פרשה ראשונה(. 

אבל לאידך, עדיין אפשר לומר, שגם אלו שלא מניחים תפילין קודם האכילה, מכל 
מקום צריכים לקרוא את כל קריאת שמע לפני האכילה בתור מצווה, כיון שאפשר 
לחלק בין מצוות קריאת שמע למצוות תפילין, שגם מצות קריאת שמע נקראת מצוה 
חביבה )או מצווה מיוחדת מצד מעלתה( שלכן אין לאכול לפניה, וכמו שמביא המגן 
אברהם20 שיש דמיון בין מצות קריאת המגילה לבין מצות לולב שופר וקריאת שמע21, 
כל קריאת שמע  כן את  לפני  צריך לקרוא  לפני התפילה  זה כשאוכלים הרבה  ולפי 

ולכוון לצאת בזה ידי חובת המצוה.

ואף שמנהגנו22 לגבי מצוות חביבות כמו תקיעת שופר ולולב, שגם אין טועמים לפני 
קיום המצווה, ואם כן כך צריך להיות גם לגבי קריאת שמע, שאם רוצה רק לטעום 
צריך לקרוא ק”ש לפני כן מצד המצווה מצווה, ולא רק מצד קבלת עול מלכות שמים.

מכל מקום אולי אפשר לומר, שמכיון שאם יחמיר בזה לקרוא את הק”ש בתור מצווה, 
יהיה בכך חסרון שלא קורא אותה בתוך התפילה, ולכן בזה לא החמירו לקיים המצווה 

גם לפני שטועם, אלא מספיק שיקרא אותה בתור קבלת עול מלכות שמים23. 

ולכאורה על פי זה, כך היה צריך להיות הדין גם לגבי קריאת שמע דערבית, שאם 
מתכוונן לאכול אפילו מעט אחר שהגיע זמן קריאת שמע, יצטרך לקרוא לפני כן ק”ש 
בשביל לקבל עול מלכות שמים, ואם אוכל הרבה, גם אם מתפלל במנין קבוע )שדבר 
זה נחשב ל’שומר’ ואפשר לאכול לפני התפילה24(, מכל מקום לא יאכל לפני שיקרא 

קריאת שמע. 

‘שומר’  ממנה  שאם  אומרים25  שיש  מצאנו  מרובה  אכילה  לגבי  גם  שבפועל  אלא 
שיזכיר לו מותר לו לאכול )ויש שכתבו26, שבמקרה זה )רק( עדיף שיקרא קריאת שמע 
על תנאי )אם ישכח(, ולא יסמוך לכתחילה על השומר לענין מצוה דאורייתא )אבל 

למעשה כשיש צורך בכך )סעודת מצווה או שעת הדחק( מקילים בזה הפוסקים27(. 

ואם כן )גם לשיטת המחמירים( כל הצורך לקרוא קריאת שמע במקרה זה, הוא מצד 
שמא ישכח לקרוא אחר כך, ולא מצד שאין לאכול קודם מצוה חשובה כקריאת שמע, 

ובודאי שמותרת טעימה לפני קריאתה28, דלא כקריאת שמע של הבוקר. 

לפי זה יוצא שיש חילוק בין קריאת שמע דערבית לשחרית.

25(  משנ”ב סי’ רלה סקי”ח. וראה אשי ישראל שם הערה ס.
26(  שו”ת תשובות והנהגות ח”א ספ”ו הובא בפסקי תשובות שם הערה 50.

27(  פסקי תשובות שם אות ז.
28(  פסקי תשובות שם. אשי ישראל שם סכ”ג.
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ואולי יש לומר שהטעם לכך, הוא מפני שדוקא בבוקר עליו לקבל על עצמו עול 
מלכות שמים לפני שמתעסק בצרכיו, אבל אחר שכבר קיבל עליו עול מלכות שמים 
)לפני שמתעסק  זאת שוב בלילה  אין צורך לעשות  וקרא כבר קריאת שמע בבוקר, 

בצרכיו(, וכן אינה נקראת מצוה חביבה כבבוקר. ועדיין צריך עיון בכל זה למעשה. 

סיכום: אם חושש שעד שיקרא קריאת שמע בתפילה יעבור זמן קריאת שמע, יקרא 
קריאת שמע לפני התפילה על תנאי, אלא אם כן שותה או אוכל לפני התפילה, שאז 
יקרא פרשה ראשונה )או לפחות פסוק ראשון(, ואם אוכל יותר מכביצה מזונות יקרא 

את כל ‘שמע’ בתור מצוה.

הצורך בשפיכת המים קודם השתיה

 הת’ מנחם מענדל שי’ ביטון 
תלמיד בישיבה

א
כותב אדה”ז בהלכות שמירת גוף ונפש29 “צריך לשפוך מעט מן המים קודם שישתה 

לפי שיש מים הרעים ששתו מהם השדים בנהר וזו רפואתם”.

ומקורו בגמ’30: “אמר אביי מריש הוא אמינא האי דשדי מיא מפומא דחצבא )השותה 
בכד שופך תחילה מן המים לארץ. רש”י( משום ציבתא )קיסמין קשין שע”פ המים. 

רש”י(, אמר לי מר משום דאיכא מים הרעים”.

וראיתי להתעכב ולהעיר בכמה פרטים הנוגעים לענין זה, וכדלקמן:

ב
טעמים שנאמרו בענין זה: 

בגמ’ בחולין הנ”ל נאמר שזה משום מים הרעים ומצינו בזה ב’ פירושים - רש”י ורבנו 
גרשום:

29(  שו”ע או”ח ח”ו ס”ד.
30(  חולין קה, ב.
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רש”י כתב: “פעמים ששתה מהן שד וזו תקנתן”.

רבינו גרשום כתב: “דשרי עלייהו רוח רעה”. 

בספר זכירה31 כותב: “סגולה ששותה . . ישפוך מעט קודם שישתה שלא יזיקו לו 
המתגלגלים32”. 

ג
רק במים או בכל משקה:

בס’ הזכירה )שם( כתב: “סגולה ששותה מים או שאר משקה”. ולכאורה משמע שלאו 
דוקא במים כ”א בכל משקה )אף שאינו מעורב עם מים( כגון: יין שלא מעורב עם מים 
או שכר שאינו מעורב עם מים, מיץ פרי ללא תוס’ מים וכד’ יש את הסגולה לשפוך 

מעט קודם השתיה. 

אך בס’ דרכי חיים ושלום )אות רפח( כתב: “בכל פעם כששתה משקה ממים שפך 
מעט ממנו קודם השתיה”. ומדבריו ניתן להבין שדוקא מים או אפי’ משקה שמעורב 
עם מים - צריך לשפוך )ממ”ש: “משקה ממים”(, אך משקה שכלל ללא מים - לא צריך 

לשפוך מעט לפני השתיה. 

וכיו”ב אינו שופך אבל  והנה, הנהגת כ”ק אד”ש מה”מ היא33 אשר ביין או משקה 
במים וסעלצר שופך מעט מים על הארץ לפני השתיה.

ואולי אפשר לומר שהנהגה זו הוא כמ”ש בדרכי חיים ושלום הנ”ל. היות והיין שבו 
משתמש כ”ק אד”ש מה”מ אינו מעורב כלל עם מים34. 

ד
צריך דוקא לשפוך מהמים:

ישנם כאלו שלפני ששותים מכניסים את אצבעם לתוך הכוס נוגעים במים והמים 
מה  שיש  ונראה  הנדרשת,  המים  כשפיכת  נחשבים  הם  כביכול מהכוס  איתם  שיצאו 

לדייק דוקא בשפיכה: 

31(  הובא בס’ שמירת הגוף והנפש )ירושלים, תשמ”ח( ח”א סי’ מ’. 
32(  בס’ שמירת הגוף והנפש )שם( נוקט שזהו טעם נפרד ונוסף על הטעמים הקודמים כבפנים, אך יש לעיין האם 
אכן אי”ז אותו טעם שקשור עם המזיקין, או שבאמת מתכוון לאותו דבר, ולע”ע לא ראיתי דרך איך להוכיח אחרת וע”כ 

הבאתיו כטעם נוסף. 
33(  מעשה מלך ע’ 53.

34(  ע”פ עדויות המשב”קים. 
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ואין  מהכוס  שופכים  הסדר(  )בליל  מדוע  “רש”ג:  הובא:  במסיבו35  בהמלך  דהנה   
נוטלים באצבע באמירת י’ המכות וכו’? כ”ק אדמו”ר שליט”א: טעם השפיכה הוא כדי 
שהקליפות לא יינקו מהמלכות )שהוא ענין כו”ס(, והשפיכה באצבע כבר אינה שפיכה 
מהכוס - כל זה הוא ע”פ דא”ח. ועפ”י פשוט י”ל שזהו ממדת דרך ארץ: כיון שעושים 

ברכה על הכוס, א”כ, אין ראוי שיפגמוהו ע”י הכנסת אצבע לתוכו וכיו”ב”.

ומובן בפשטות, שב’ הטעמים הנ”ל שייכים גם בענינו, וע”כ נראה שכך צריך לנהוג 
- היינו לשפוך דוקא ולא להוציא עם האצבע מבפנים.

ה
השפיכה - לפני או אחרי הברכה:

בענין זמן השפיכה מהכוס כתב בספר חסידים )אות קיא( לשפוך לפני הברכה ולא 
לאחרי’, וביאר הט”ז36 טעמו: כי אם ישפוך לאחרי שמברך זה בזיון לברכה. וטעם נוסף 

הובא במג”א37 - משום שהשפיכה היא הפסק בין הברכה לשתיה.

ופסק אדה”ז38 שצריך לשפוך לפני הברכה, והטעם לכך הוא “משום בזיון הברכה” 
)כהט”ז הנ”ל(.

ו
פרטים נוספים בענין השפיכה:

בכף החיים39 כתב שצריך לשפוך מעט מן המעט ובפרט אם הוא בבית חבירו - שלא 
יקוצו בו כששופך מים על הרצפה וע”ג קרקע ויתלכלך, וממשיך: “וגם יהיה כלאחר יד 

שלא יהיה נראה לעין כל”.

 השופך מים מן הכוס כדי שיוכל לשתות מה שיש בכוס אינו נק’ ‘בורר’ בשבת “כי 
אין כאן אוכל ניכר ופסולת ניכר”40.

35(  ע’ קח.
36(  או”ח סי’ רצו סק”ב.

37(  סק”ד.
38(  שו”ע או”ח סי’ רו סי”ב.

39(  סי’ כד אות יב.
40(  שו”ת מנחת יצחק סי’ טז אות ב.
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צריך כל אחד לשפוך עבור עצמו ולא שישפוך אחר עבורו41.

ע”פ הסברא - לכאורה אין להינות מטיפה זו שנשפכה היות וכל ענינה שהיא רפואתן 
של השדים או משום הטעם דרוח רעה שבפשטות שורה בטיפה זו אף לאחר השפיכה.

ז
ולסיום נראה להעיר, דבגליון קמ”א של הערות התמימים ואנ”ש )ע’ 135( כתב הת’ 
י. י. א. שא”א לשפוך מעט מן הבקבוק עבור כל הכוסות שישתה אח”כ מהבקבוק ודייק 

זאת מלשון אדה”ז “קודם שישתה” דמשמע קודם כל שתיה ושתיה. 

דמ”ש  שונה,  באופן  גם  לבאר  ניתן  אדה”ז  דברי  ואת  היות  מוכרח,  אינו  ולפענ”ד 
“קודם שישתה” ניתן לומר שלא מתכוון לשלול שום דבר רק שדיבר במקרה ע”ד הרגיל 

כשאדם בא לשתות, אזי “קודם שישתה” שישפוך מעט.

וכ”ז לענ”ד ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.  

אמירת "ותשמרני ותחנני ותרצני" בשעת ברכת הכהנים 

 הת’ לוי יצחק שי’ קעניג 
תלמיד בישיבה

א
 בנוגע לנוסח ה”ריבונו של עולם” שאומרים בשעת הנשיאת כפים42 כותב אדה”ז43 

“וצריך לשמוע ולכוון לברכתם44 ואין לומר . . רק הרבונו של עולם בשעה שמנגנים”.

41(  תוס’ ד”ה חזנהו )חולין קו, ב( תירוץ הב’. דרכי תשובה סי’ קטז אות עב. 
וי”ל דלכאורה הדיוק שכ”א ישפוך עבור עצמו יבוא לידי ביטוי )בכלל - כל פעם כשאדם שותה מים, ובפרט( במקרה 
בו אדם שופך את הטיפה הראשונה מתוך בקבוק שיהיו עוד אנשים חוץ ממנו שישתו אח”כ מבקבוק זה, שאז )כשיבואו 
לשתות( לא יועיל להם מה שהראשון שפך מתוך הבקבוק וכ”א כשימלא לו בכוסו מבקבוק זה יצטרך לשפוך בעצמו, 
אך בפשטות, במקרה בו האדם ששפך מהבקבוק מתכנן בעצמו לשתות אח”כ עוד כוסות מהבקבוק הזה, לא יהי’ חייב 

לשפוך שוב לפני כל כוס ששותה, כדלקמן בפנים.    
42(  ראה שו”ע אדה”ז או”ח סי’ קל.
43(  סידור - ב”סדר נשיאת כפיים”.

44(  וכן בשו”ע שם, סי’ קכח סל”ו: “והעם המקבלים את הברכה ג”כ יכוונו לברכה”.
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וכן איתא ב”היום יום”45 בנוגע למנהגנו בפועל: “אמירת רבונו של עולם - בשעה 
שהכהנים מנגנים דוקא, אבל כשאומרים התיבות צריך לשמוע”.

ובפשטות מקור הענין הוא בגמ’ )סוטה מ, א(: “כלום יש לך עבד שמברכין אותו 
ואינו מאזין”. 

לומר  צריך  אז  דוקא  ולכן  הברכה,  בכלל  אי”ז  הכהנים  שמנגנים  שבשעה  היינו, 
הרבוש”ע אך בשעה שאומרים הכהנים את התיבות הרי זו בכלל הברכה, ולכן צריך 

להפסיק מאמירת התיבות ולשמוע את ברכתם. 

ומפרט בהיום יום שם אילו תיבות נאמרות בכל חלק מהניגון, ומסיים: “כשאומרים 
“שלום” - אומרים “ותשמרני ותחנני ותרצני”. 

)כנ”ל  הכהנים  מפי  התיבות  את  לשמוע  מדייקים  אם  דלכאורה,  ביאור,  וצריך 
מהסידור והיום יום( מדוע בתיבת “שלום” אומרים התיבות תוך כדי ברכת הכהנים, 

דבר המונע לכאורה מלכוון לברכתם? 

באמירת  לכוונה  להפריע  אמור  לא  בודדות  תיבות  כמה  אמירת  שבפשטות  ואף 
הכהנים, מ”מ יומתק יותר לבאר שהתיבות עצמם הם באותה כוונה של אמירת “שלום” 

דהכהנים, כדלקמן )ס”ג(:

ב
צריכה  ותרצני”  ותחנני  “ותשמרני  התיבות  ג’  שאמירת  לבאר  היה  ניתן  לכאורה   
להיות דוקא בשעת הניגון שבין האות שי”ן לאות למ”ד דתיבת “שלום”46 כך שהדבר 

אינו מונע משמיעת שאר אותיות התיבה47.

וראי’ לכך שהדבר אינו מונע מכוונת הברכה ניתן להביא מדברי אדה”ז בנוגע לענין 
כו’”(,  וישתבח  יתברך  אומרים  והקהל  בברכו  מאריך  “שהש”ץ  המנהג  )לגבי  אחר48 
בניגון, אבל בשעה שאומר התיבות  “בעוד שהוא מאריך  שאמירת הקהל היא דוקא 
אסור לומר כלום אלא צריך לכוין ולשמוע כמו בקדיש. ולכן אם אין הש”ץ מאריך כ”כ 

בניגון אלא בחתוך האותיות אין לאמרו כלל”.

45(  ז’ סיון.
46(  באופן הניגון הידוע אצל חסידי חב”ד, המנוגן בבית רבינו שבבבל - בית משיח - 770, ומובא בספר הניגונים 

וכו’.
47(  ולפי זה יוצא שהכהנים צריכים להקפיד על אריכות הניגון בקמץ שתחת השי”ן בתיבת “שלום” כדי שהקהל 

יוכלו להספיק לומר באמצע את התיבות שצריך לומר. 
48(  שם, סי’ נז ס”ב. 
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הפשוט,  לקול  בנוסף  עצמן  האותיות  הגיית  הינו  האותיות”  “בחתוך  המילים  ]פי’ 
כדמשמע מכ”מ בלשון הראשונים49[.

אמנם, קשה לומר שבזמן שביום יום גופא מביא המנהג בפועל והדין שלא לאמר 
הרבש”ע בשעת ברכת הכהנים, יביא שאמירת “ותשמרני ותחנני ותרצני” היא בשעה 
שהכהנים “אומרים שלום” ולא ידייק שם שזהו בזמן הנגינה שבין השי”ן ללמ”ד דוקא, 
בשעה שכוונתו היא דוקא כך ולא באופן שאמירת התיבות תתפרס על כל זמן אמירת 

תיבת “שלום”.

ג
 וי”ל הביאור בזה:

לסיים  “ונוהגין  אדה”ז50  כותב  ותרצני”  ותחנני  “ותשמרני  התיבות  אמירת  בטעם 
ותשמרני ותחנני ותרצני, ותשמרני - כנגד וישמרך, ותחנני - כנגד ויחונך, ותרצני - 

הוא רצון ושלום”.

וממילא מובן שאין כל סתירה בין אמירת התיבות לשמיעת וכוונת ברכת הכהנים 
היות ושניהם הם אותה הכוונה ומשמעות של ענין השלום.

ואף שהלשון בהיום יום הוא “כשאומרים התיבות צריכים לשמוע”, דלכאורה גם לפי 
ביאורנו עדיין אינו מבואר כל צרכו שהרי בפועל אינו שומע )עכ”פ לגמרי( לאמירת 
הכהנים כ”א אומר תיבות אחרות )אף שהם עם אותה כוונה(, אי”ז קשה - דמה שאמרו 

לשמוע הוא לשלול דברים שונים אך לא בדברים שעם אותה כוונה וכנ”ל. 

49(  ראה אברבנאל יתרו יט, ד”ה ‘השאלה הי”ד’: “נאמר קול דברים אתם שומעים ולא אמר דברים לפי שהיה הקול 
מבלי חתוך אותיות”. שם נשא ז, פט: “הקול ששמעו ישראל בסיני היה קול נברא מבלי חתוך אותיות”. ועוד. אך עדיין 

יש לעיין האם הניקוד אכן נחשב קול פשוט, ולא חלק מה”חיתוך אותיות”.
50(  שם סי’ קל סס”ב.
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"שלא ישמע בנזיפתו של אהרן"

 הרב שמואל שי' גינזבורג 
ר"מ בישיבה

עה"פ )במדבר יב, ה( "ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם" פירש"י ב' פירושים מדוע 
הקב"ה הפריש את משה מהם: א. כיון שרצה להגיד את שבחו של משה ואין אומרים 

שבחו בפניו ב. שלא ישמע בנזיפתו של אהרן.

ויש לעיין מדוע כתב רש"י "שלא ישמע בנזיפתו של אהרן" והרי הקב"ה נזף באהרן 
ומרים יחד?

והנה בסיבת הבאת פי' זה כפירוש שני, ביאר ב"משכיל לדוד", שאין מובן מה החשש 
שישמע בנזיפתו, האם עדיף שישמע זאת ממישהו אחר? אך לפ"ז אי"מ לכאורה מדוע 

מביא רש"י את פירוש זה כלל.

ואולי י"ל, שב' הקושיות הנ"ל מתורצות א' בחבירתה:

הקב"ה ידע שמשה יראה את מרים מצורעת, ויבין שזה ע"כ שדיברה לשון הרע, וא"כ 
לא היה חשש כלל שמשה ישמע בנזיפתה של מרים מאחר שבכל מקרה ידע אח"כ 

שדיברה לה"ר.

אך מכיון שאהרן לא לקה על לה"ר זה, ממילא לא רצה הקב"ה שמשה ידע מזה כלל, 
ואכן בזכות זה שהפרידן – אף אחד מבני ישראל גם לא יכל לדעת שגם אהרון דיבר 

פשוטו של מקרא
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לה"ר )הקשיב עכ"פ( ולא היה מי שיגיד למשה. לכן כתב רש"י שלא ישמע בנזיפתו של 
אהרן )שהרי לגבי מרים היה יודע זאת כנ"ל(.

מאף  זאת  שומע  היה  לא  )שהרי  הנ"ל  לדוד"  ה"משכיל  קושיית  ג"כ  את"ש  ועפ"ז 
אחד(1.

אלא שלכאורה היה אפשר להקשות, דהנה כתב האוה"ח )במדבר יב, א(: "ותדבר וגו' 
במשה. אולי שדברו בפניו של משה, והדעת מסכמת בזה גם כן, כי מה יועילו דבר לא 
טוב ביניהם לבין עצמן, אלא אמרו דבריהם דרך תוכחה והוא שומע מלתם, שוב ראיתי 
בדברי רז''ל )ספרי( שאמרו כן ורמזוהו במאמר וישמע ה' והאיש משה וגו' פירוש גם 

הוא שמע".

וא"כ ודאי ידע משה שגם אהרן דיבר לשון הרע, ולפ"ז צ"ל שהחשש שמשה ישמע 
ה"נזיפה" היינו עצם הנזיפה ולא תוכנה )שאהרון שמע לה"ר( כי את זה כבר ידע לפני.

אך לכאורה צ"ל שבפשוטו של מקרא לא ס"ל לרש"י כן כיון שלא נזכר בדבריו, וקשה 
לומר שזה מוכח מהפסוק עד שאין צריך רש"י לפרשו.

ולכאורה היה ניתן לדייק כן מדבריו בפסוק ב' בפירוש דברי מרים "הרק אך במשה 
דיבר ה'", שמפרש )בד"ה "הרק אך"( "עמו לבדו דיבר ה" והיינו שדיברו רק ביניהם ולא 

בפני משה ולכן הזכירוהו בלשון נסתר. 

אלא שהוכחה זו אינה מוכחת כלל שהרי ניתן לפרש שאהרן ומרים דיברו ביניהם 
באופן שמשה ישמע, ואולי י"ל שזוהי גם כוונת האוה"ח שדיברו ביניהם בפני משה כדי 

שישמע.

1( הערת המערכת: בביאור הצורך בהבאת ב' הפי' י"ל בד"א שהפי' הראשון הוא הכי קרוב לפשש"מ שרק לפי פי' 
זה מובן מדוע היה צריך להוציא גם את מרים ממשה )כי רצה להגיד שבח משה גם לפני מרים שלא בפניו(, משא"כ לפי' 
הב' מכיון שבין כה לאחמ"כ יגלה משה בדבר נזיפתו של ה' על מרים במילא לא היה צריך לכאו' להפרישה ממשה אלא 
היה יכול לנזוף בה בפניו וזה שהפרישה ה"ז רק מפני אהרן לבד. )אלא שבכ"ז מובן הצורך בהפרשה שהרי אע"פ שיידע 

מזה לאחמ"כ מ"מ אי"צ שיתגלה זה ע"י הקב"ה ובזמן יותר מוקדם כפשוט(. 
אלא שלפי פי' זה ק"ק מדוע מוציא ה' את אהרן ומרים ע"מ שמשה לא ישמע והיה מתאים יותר לכאו' להוציא את 
משה )שהוא אחד( ע"מ לדבר עם אהרן ומרים. לכן הביא גם פי' הב' שלפי פי' זה ההוצאה ע"מ לנזוף היא בעיקר על 
אהרן )שהרי ממרים יידע משה בהמשך ויכל לנזוף בה בפני משה( ומובן מדוע יש להוציא את אהרן מפני משה )ומרים 

נגררת אחריו שהרי היא לא העיקר בהוצאה כנ"ל(.
אלא שאין פי' זה כ"כ בפשש"מ שהרי בפסוק משמע שהוציא ה' את שניהם בשוה ולא שאהרן עיקר בהוצאה, לכן הביא 

רש"י בתור פי' ראשון ועיקרי את הפי' הקשור לשבחו של משה המתאים יותר לפשש"מ כנ"ל.
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"שוטרים ושופטיו"?!

  הת' מרדכי שי' גרוזמן 
תלמיד בישיבה

בספר יהושע )פ"ח, ל-לג( לאחר סיפור מלחמת העי, מסופר שיהושע הקריב קרבן 
לה' בהר עיבל וז"ל הפסוק: "אז יבנה יהושע מזבח לה' אלוקי ישראל בהר עיבל . . וכל 
ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלווים נושאי 

ארון ברית ה'".

ויש להבין: מהו ענין שינוי הלשון בפסוק שכתוב שוטרים, ולא כסדר הרגיל שהיה 
צ"ל לכאורה - 'וזקניו ושוטריו ושופטיו'1?

ואולי יש לומר הביאור בזה ע"ד הרמז עכ"פ: בשיחת ש"פ שופטים תנש"א2 מבאר כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את החילוק בין הפסוק "שופטים ושוטרים תתןלךבכל 

1(  ולהעיר שבתרגום יונתן מתרגם שם: "וכל ישראל וסבוהי וסרכוהי ודינוהי", ואין חילוק בין התרגום של השוטרים 
לתרגום של הזקנים והשופטים, וכן במס' סוטה )לב, א( מצטטת הגמ' את הפסוק באופן כזה: "זקניו שוטריו ושופטיו".

2(  סה"ש תנש"א ח"ב ע' 780 ואילך.

שונות
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שעריך"3 )הנאמר בלשון נסתר( לייעוד הגאולה "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך 
כבתחילה"4 )הנאמר בלשון נכח(, אשר שופט ענינו אמירה מלמעלה למטה בדרך קב"ע, 
שוטר ענינו כפייה לעשות את פסק הדין, לכן נאמר בפסוק "שופטים ושוטרים" )בלשון 
נסתר, לא קשור לאדם(. משא"כ יועץ ענינו לייעץ עצה טובה כידיד טוב, לכן נאמר 
בפסוק "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה" )בלשון נכח הקשור לאדם(. 
ומפני זה שוטר לא יהיה בגאולה5 כיוון שלא יצטרכו לכפות לעשות את רצון הקב"ה, 

משא"כ יועץ שהוא מוכרח גם בזמן הגאולה כדי שידע איך לבצע את פסק הדין. 

ויועצייך  כבראשונה  שופטייך  "ואשיבה  כתוב  שלכן  מה"מ  אד"ש  כ"ק  וממשיך 
כבתחילה" בלשון נוכח כיון שבגאולה היועץ יהיה ידיד שמתקבל על האדם ומרגיש 
שייכות אליו וזה יפעל שגם השופט יתקבל על האדם וירגיש קרוב אליו, משא"כ בגלות 

השוטר והשופט הם בדרך כפיה ומלמעלה למטה ולכן הם לא קרובים לאדם עצמו.

 וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ו6(: "ועפ"ז מובן גם הלשון יועצייך לשון נוכח היועצים 
שלך - כיוון שבעצה מודגש שזהו ענין שלך, והכוונה בזה היא שעל ידי 'יועצייך' ייעשו 
נוכח, שהוראות השופטים )שהם מצד עצמם שלא  'שופטייך' לשון   - גם ה'שופטים' 

בערך הנשפט( יתקבלו אצלו באופן פנימי, כקבלת העצות".

ועל פי המבואר יש לומר על דרך הרמז, שכשכותב בפסוק שוטרים )ולא שוטריו( 
מרמז על הענין שהשוטרים הם לא שוטרים הקשורים לעם - "שוטריו", אלא "שוטרים" 
"זקניו"  ואחרי  לפני  שנאמר  מה  משא"כ  וביטול.  כפיה  בדרך  המרוחקים,   - סתם 
ו"שופטיו". ששניהם )הזקנים והשופטים( הם קשורים לעם, וכביאור כ"ק אד"ש מה"מ 
בשיחה שבמצב הגאולתי היועץ יעשה גם את השופט קשור לאדם, שופטייך. ועד"ז 

בענינינו לגבי הזקנים ושופטים, משא"כ השוטרים.

3(  דברים טז, יח.
4(  ישעיה א, כו.

5(  ועיין שם בהערה 23 "דכיוון שכל עניני התורה הם נצחיים - גם לע"ל יהי' הענין ד"שופטים ושוטרים" . . רק 
למעליותא להכריז ולהודיע על דבר מציאותו של השופט או בכדי לסייע לבנ"י בקיום עניני ב"ד ]לדוגמא: ליישר הדרך 

עבור עדי ראיה בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע לב"ד בנקל ובזריזות[".
6(  בתרגום מאידית.
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הוספה

אגרת קודש בפרסום ראשון

ב"ה כ"ב אלול תשכ"א

ברוקלין 

מר אלי' שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב ראשי פרקים מדברי ימי חייו ומשרתו עתה, שהיא בעיקרה 
בהדרכת הנוער.

ואשרי חלקו, שניתנה לו אפשריות להשפיע ולקחת חלק בקביעת צורתם של נוער 
ישראלי, להשפיע על כל משך ימי חייהם, ז.א. עשיריות בשנים ובנין ביתם לכשיתחתנו 

וכו'.

כתבי על האמור "אשרי חלקו", הוא בשנים: באם חלק טוב הוא כשאפשרי לעזור למי 
שהוא בגשם או ברוח אפילו בענין ארעי ולזמן קצר - על אחת כמה וכמה כשהמדובר 

בענין עזר, שכאמור הוא גשמי ורוחני גם יחד ולזמן ארוך, ואולי גם לכל ימי החיים.

אלא שככל הענינים עליהם אמרה תורתנו תורת חיים, נתתי לפניך את החיים ואת 
הטוב את המות ואת הרע, והתקוה, כשהסיום של הענין בתורה, ובחרת בחיים, מקוים 
כל  ינצל  ז.א.  והטוב,  החיים  בדרך  שיבחר  האמורה,  האפשריות  ניתנה  לו  מהאיש 
היכולת וההשפעה שלו, להדריך את המחונכים לחיים וטוב אמיתיים. וככל ענין אמת 
הנסיון בזה הוא, שאינו חולף ועובר לאחרי איזה רגעים, ימים ושבועות וכו', ונמשך 

לזמן ארוך ועד לנצחיות.
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אבל ביחד עם זה - היצר הרע מתערב ומבלבל ומפתה לנצל האפשריות בקצה השני, 
ומובן אשר לכל אחד מדבר "בלשונו", ובטענות ופיתוים שיש תקוה שישמע לו. אבל 
כיון שבעולם כל הענינים בסדר ובחשבון ולא בדרך מקרה ח"ו, הרי לכל אחד ניתנה 
האפשריות לבחור באחת משתי הדרכים, וניתנה גם כן היכולת שיעמוד בפני הפיתוים 

וההסתות של היצר הרע,

אשר אז - זכותו גדול ביותר. וכאמור לעיל, אשרי חלקו וטוב ויפה.

ידועה המענה על השאלה המפורסמת: כיון שהיצר הרע לפעמים מתלבש גם בלבוש 
טוב ויפה, ז.א. מפתה בטענות שבהשקפה ראשונה יש להן "מראה" של טוב וצדק, מה 

היא סוף סוף הבחינה לדעת, אם באה הטענה מצד הטוב או מצד הרע.

ועל פי הכתוב לעיל, אחת הבחינות בזה - בנוגע לפרט ולמקרה פרטי על כל פנים, 
שבעשיית עבירה )מפני תוקף התאוה והרצון(, הנה לאחרי העשי' מרגישים רגש של 
חרטה, וככל שיאריך הזמן מתחזק רגש זה. ובעשיית טוב, אדרבה לאחרי העשי' ישנה 

שביעות רצון עוד יותר,

חוג  או  קבוצה  בהדרכת  שהמדובר  שלו,  במקרה  גם  )וכזה  לכלל  בנוגע  בחינה 
מסוים(: יש להתבונן בדברי עמנו בני ישראל, ולראות מה היא ההנהגה ששמרה על 
קיום עמנו בתקופות שונות ומשונות, של דברי הימים שלו הארוכים, קיום - למרות 
שכנוסח הידוע, בכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו ורבים וגבורים )אומות העולם( - 

על חלשים ומעטים,

המקובלת,  הדרך  מן  וסטו  שסרו  החוגים  אלו  שכל  רואים,  קלה  בהתבוננות  שגם 
ושמו מבטחם בתרבות הארצות שמסביב להם, אף אם גם "העתיקוה ללשון" עמנו, 
או רצו להתאימה לתרבות עמנו, )הנוטים אחרי אשור ובבל בתקופת וזמן בית ראשון, 
המתיונים בהתחלת תקופת בית שני, בתקופה מאוחרת הרבה יותר, אלו שנטו אחרי 
פילוסופיא השלטת בספרד בימי הבינים. ועד"ז - תלמידי מנדלסון באשכנז שנטו אחרי 

השכלת צרפת, מולידי הרפורמים(,

הנה כעבור דור, שנים או שלשה דורות, לא נשאר מהם שריד ופליט בתוככי עמנו בני 
ישראל: חלק מהם חזרו מדעתם האמורה, וחלק נטעמו כליל בין הגוים אשר סביבותם, 

וכאמור - מבלי רושם כלל בדור שלאחרי

ורק הענין דמצות מעשיות בפועל - שמימי מתן תורה בהר סיני, שנאמר אז, לא 
תעשה לך פסל, שמור את יום השבת, לא תעשה כל מלאכה וגו' ועל דרך זה מצות 
מעלה  ואינה  פרסה  מפרסת  שאינה  ובהמה  חי'  של  אכילה  איסור  ותפילין,  ציצית 
ויותר של  גרה וכיו"ב - הם הן שמוצאים אנו אותם במשך כל שלשת האלפים שנה 

ההיסטוריא דעמנו בני ישראל, מבלי כל שינוים בזה, והמסקנא מובנת.
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ויהי רצון מהשם יתברך, אשר ינצל האפשריות שניתנה לו - בכיוון האמור ובמילואה, 
הרבים,  וזכות  יעשו.  וכן  יראו  שממנו  המדריכים,  שי'  חבריו  על  גם  שישפיע  ועד 

המחונכים והמושפעים, מסייעתם.

והרי ימים אלו, ימי חדש אלול, ימי רצון גם בזה, חדש החשבון של שנה שעברה, 
וחדש ההכנה לשנה הבאה.

וביחוד בנוגע אליו, שמתכונן, ככתבו, לחתונתו בעתיד הקרוב, שאז זקוקים לברכה 
הן הצנור  הן  ומנהיגו, הרי פעולותיו לטובה, לטובת הרבים,  מיוחדת מבורא האדם 
והכלי להגדלת ברכת השם יתברך בהמצטרך לו ולבת גילו תחי'. ויהי רצון שיבשר טוב 

בכל האמור, ומזמן לזמן - באופן דמוסיף והולך.

מובן - שברשותו וגם מזכותו למסור את כל הכתוב לכל חבריו המדריכים שי'.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור

ובברכת כתיבה וחתימה טובה

\חתימת יד קדשו\



•

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

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

ולזכות בתו תחי' לרגל בואה בקשרי השידוכין

יה"ר מהשי"ת שיבנו בית בישראל, בנין עדי עד
על יסודי התורה והמצוה

חדור בהתקשרות עזה לכ"ק אד"ש
ויזכו 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

לזכות

הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי'

ולזכות זוגתו הנכבדה

מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג

יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, 
וימלא השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה 
בטוב הנראה והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח 

צדקנו תומ"י

לע"נ אביו

הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף 
גשמי בגאולה האמיתית והשלימה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
התמים היקר,

מבחירי תלמידי ישיבתנו הק'
שנפטר בדמי ימיו

הת' מנחם מענדל דוד ע"ה
ב"ר יבלחט"א הרב שמעון שי'

אברהמי
נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד

ולזכות הוריו היקרים
הרב שמעון שי'

וזוגתו מרת טלי תחי'

לאורך ימים ושנים טובות
והצלחה רבה לכל בני משפחתם

בגשמיות וברוחניות
שיזכו לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
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 הרה"ח יצחק בן אברהם ע"ה
נלב"ע ח"י טבת תשע"ו

•

לע"נ הרה"ח מאיר חיים בן דוד
נלב"ע כ"ב תמוז תש"פ

שיזכו לעילוי הנשמה הכי גדולה בירידתה לגוף 
גשמי בהתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח תיכף ומיד 

ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ הרה"ח משה בן ר' שלמה ע"ה

וזוגתו מרת העניא איטא בת ר' גטציל ע"ה עבאד

שיזכו לעילוי הנשמה הכי גדולה בירידתה לגוף 
גשמי בהתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח תיכף ומיד 

ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לרפואת ברוך רפאל בן לאה שיחי' נחשון

לאורך ימים ושנים טובות
ונחת רוח מכל יוצאי חלציו

ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א מתוך בריאות איתנה, שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!


