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פתח דבר

מלך  אדמו”ר  כ”ק  לנשיאנו  להגיש  הננו  להשי”ת,  והודאה  בשבח 
הגליון השני של  ולומדי’, את  ולקהל מחבבי התורה  המשיח שליט”א 
)גליון קנ”ד(,  זו  ואנ”ש היוצא לאור בשנת לימודים  הערות התמימים 
המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  של  נשיאותו  קבלת  יום  לרגל  לאור  היוצא 

שליט”א ה’תשפ”ב. 

ובו חידושים וביאורים בעניני גאולה ומשיח, בתורתו של כ”ק אד”ש 
מה”מ, בנגלה, בחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע”י תלמידי 
ליובאוויטש  חב”ד  חסידי  ישיבת   - הק’  דישיבתנו  והרבנים  התמימים 

צפת עיה”ק ת”ו.

כידוע ומפורסם, ענין כתיבת חידושי תורה והוצאתם לאור שהוא 
אחד מהעניינים שחידש נשיא דורנו בדור השביעי, כאשר הוא מעורר 
אודותיו לעתים קרובות, עד שהפך למנהג של קבע בקרב לומדי התורה 

בעולם בכלל ובישיבות חסידי חב”ד ליובאוויטש בפרט.

גודל מעלת כתיבת חידושי תורה והפצתם נתבאר בארוכה בתורתו 
גודל  של כ”ק אד”ש מה”מ, בשיחותיו ובאגרותיו, בהבהרת ובהסברת 
הניכרת  בהוספה  הן  אלו,  קבצים  בהדפסת  שיש  העצומה  ההשפעה 
בחיות ותענוג בלימוד בין כתלי הישיבה1, והן בהעלאת ישיבות הקודש 
‘תומכי תמימים’ על נס, כישיבות שמצמיחות פירות משובחים בלימוד 
התורה, ועוד והוא העיקר, אשר על ידי זה מזרזים ומקרבים את קיום 
היעוד - “תורה חדשה מאתי תצא” בהתגלות כ”ק אד”ש מה”מ בקרוב 

ממש2.

***

כאמור, קובץ זה מתייחד בכך שיוצא לאור לרגל היום הגדול והקדוש3 
יו”ד-י”א שבט, יום היארצייט-הילולא של כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע, יום 
קבלת הנשיאות של הוד כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, ויום קבלת 

1(  שיחת ט”ו בשבט תשמ”ח.
2(  דבר מלכות ש”פ לך-לך. ספה”ש תשנ”ב ח”א, ע’ 70 ואילך.

3(  לשון כ”ק אד”ש מה”מ באגרת ר”ח שבט תשי”א.
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מלכותו כמלך המשיח לעיני כל באי עולם בשנת תשנ”ג. וכפי שכותב 
כ”ק אד”ש מה”מ4 ש”יום זה הוא יום מיוחד בחיי הנשיא, ויום מיוחד בענין 
כל המשך  את  הכוללת  דורנו,  נשיא  הנשיאות של  - התחלת  הנשיאות 

הנשיאות עד ביאת גואל צדק”.

ראש  של  רוממותו  בענין  שבחסידות5  הרבים  הביאורים  ידועים 
הינם  הנבראים האם  מיוחד את מעשי  באופן  בוחן הקב”ה  השנה, שבו 
כראוי וכמצופה מהם, ומלכותו תלוי’ ועומדת, ורצונו בקיום העולמות 
מסתלק כמעט לגמרי לפי שעה, ועל כן דרושה פעולת הנבראים לקבל 

את מלכותו מחדש בהתמסרות מיוחדת.

וכן הוא בהגיע יום גדול וקדוש זה, משתדל כל אחד ואחד להוסיף 
וכמלך  הדור  כנשיא  מלכותו  את  לקבל  הק’,  והוראותיו  רצונו  בקיום 
המשיח, ולעורר אצל נשיא הדור את הרצון למלוכה - “להיות שמו נק’ 

עליהם”. 

ותלמידי הישיבה הנק’ תמימים על שם “שלומדים תורת ה’ תמימה 
תורה הנגלית ותורת החסידות”6 ורצונו הק’ ודרישתו מהם היא - שילמדו 
כל התורה כולה, וכפי שדיבר כ”ק אד”ש מה”מ באריכות ביחידות לתלמידי 
לכל התורה כולה  הישיבות באור לבדר”ח מרחשון תשנ”ב7 - “שהכונה 
וכשמתעוררים באמצע השינה חושבים מיד בלימוד התורה,  בפשטות! 
ויתירה מזו - אפילו בשעת השינה חולמים על ענין בתורה! כשמביטים 
על בחור ישיבה אמיתי רואים מיד את המציאות האמיתית שלו, מציאות 

התורה!”.

כפי  התורה  בלימוד  והתאמצו  התייגעו  כן, תלמידי התמימים  ועל 
חדש  “שכל  ולגלות  להעיר  בידם  ועלה  מהם,  פרטי  באופן  הק’  רצונו 

בתורה”, ולהוציא לאור קובץ זה, לרצונו הק’ של כ”ק אד”ש מה”מ. 

מעלה  נוספה  זו  בשנה  כאשר  זו,  בתקופתנו  במיוחד  שייך  כהנ”ל 
מה”מ,  אד”ש  כ”ק  להולדת  ועשרים  המאה  שנת  זוהי  אשר  מיוחדת, 
חופשי[  ]תרגום  תש”מ  מרחשוון  כ’  בשיחת  מה”מ  אד”ש  כ”ק  וכדברי 
“ובדוגמא כמו שהוא בנוגע לענין לימוד התורה, אע”פ שבכל שנה ושנה 

4(  שיחת ב’ ניסן תשמ”ח.
5(  ראה סה”מ מלוקט ח”ה קונטרס ר”ה תנש”א, ס”ג, ושם נסמן.

6(  ספה”ש תשנ”ב ח”א, ע’ 92-3.
7(  דברי משיח תשנ”ב ח”א, ע’ 251 ואילך.
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אבל  בקודש”,  “מעלין  של  העניין  מצד  התורה,  בלימוד  להוסיף  צריך 
ישנה הוספה בשנה זו, שנת השמיטה, שבה צריך להוסיף יותר בלימוד 
התורה באופן שלא בערך, מכיוון שאז פנוים מעבודת האדמה . . ועד”ז 
ישנו עניין מיוחד שמגיע ביום ההולדת הנ”ל בשנה זו: בכ’ מרחשוון שנה 
זו מתחילה שנת המאה ועשרים שנה מיום ההולדת של הרבי נ”ע שיום 
הולדתו היה בכ’ מרחשוון שנת כתר”א )כידוע הסימן בזה - היום יום ע’ 
קו( ובכ’ מרחשוון תש”מ מתחילה שנת המאה ועשרים . . הענין המיוחד 
במספר מאה ועשרים שנה מבין אפילו בן חמש למקרא מכיוון שכבר למד 
את הפסוק “והיו ימיו מאה ועשרים שנה”, כלומר שזהו תכלית השלימות 
של חיי האדם . . עפ”ז מובן גודל העניין של “מאה ועשרים שנה”, שזהו 

עניין שיכול לבטל את גזירת המבול, ועוד יותר - להביא גשמי ברכה”. 

***

בקשר להיות יום זה ‘ראש השנה להתקשרות’, הבאנו את שיחות כ”ק 
אד”ש מה”מ בדבר מלכות ש”פ וארא וש”פ בא המדברים בקשר עם יו”ד 
שבט, כמו”כ הבאנו את שיחת כ”ק אד”ש מה”מ בלקו”ש חל”א )בשלח 
שיחה א’( המבארת באופן נפלא את ההתקשרות בין הנשיא - משה רבינו 
- לעם ישראל, ואשר דוקא ע”י הנשיא נפעלת שלימות האחדות אצל בני 
ישראל. וכן הבאנו את שיחת אחש”פ ה’שי”ת, בה מדבר כ”ק אד”ש מה”מ 

באופן מיוחד אודות ענין ההתקשרות. 

כפתיחה לקובץ הבאנו את מכתב כ”ק אד”ש מה”מ למערכת הערות 
התמימים ואנ”ש דישיבתנו הק’, שנשלח בר”ח אדר ה’תשמ”ב על קבלת 

קובץ הי”א שי”ל ע”י מערכת ישיבתנו הק’.

כהוספה לקובץ זה הבאנו את מכתב כ”ק אד”ש מה”מ לקראת יו”ד 
- ט”ו שבט תשמ”ו.

***

שלמה זלמן שי’  תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב 
לבקיבקר, לרב מאיר שי’ ווילשאנסקי, לרב שלום דובער שי’ וולף , לרב 
יונה  שבתי  לרב  גינזבורג,  שי’  שמואל  ,לרב  הלפרין  שי’  מענדל  מנחם 
שי’ פרידמן, לרב שמריהו שי סגל, לרב חיים הלל שי’ שפרינגער, ולרב 

אביחי שי’ קופצי’ק, על עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור.
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כהוראת כ”ק אד”ש מה”מ )דבר מלכות ש”פ במדבר תנש”א8( “כדאי 
שנלמדת  ובתנאי  בתורה  לחדש  השייכים  אלו  כל  את  ולזרז  לעודד 
ע”פ כללי התורה כפשוט שאפילו אם אין הם בטוחים האם חידושיהם 
מכוונים לאמיתתה של תורה, הרי לא רק שלא יעכבו את עצמם מכתיבת 
)בקובץ  בדפוס  גם   - זאת  ולפרסם  לכתבם,  ישתדלו  אלא  החידושים, 
מיוחד בפ”ע, או בקובץ הכולל חידושי תורה גם מאחרים(, ולא רק בין 

חבריהם ותלמידיהם, אלא גם בין לומדי התורה בכלל”, 

הננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם 
בקובץ  להדפיסם  שנוכל  ע”מ  לעיל,  הרשומה  בכתובת  המערכת  אל 
המוגדל שיראה אור לקראת י”א ניסן שנת המאה ועשרים להולדת כ”ק 
אד”ש מה”מ ובו מאה ועשרים הערות, כמתנת עשיר ליום הולדתו של 

כ”ק אד”ש מה”מ.

כ”ק  של  והוראתו  כרצונו  זה,  קובץ  והדפסת  הוצאת  אשר  ויה”ר, 
ותהי’  רב,  רוח  נחת  לו  תגרום  ומכתבים,  שיחות  בריבוי  מה”מ  אד”ש 
חדשה  תורה  ונשמע  השלימה,  התגלותו  את  שתביא  בפטיש”  ה”מכה 

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

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

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

ימות המשיח9
יום הבהיר יו”ד-י”א שבט – הי’ תהא שנת פלאות בכל 

שנת הק”כ להולדת כ”ק אד”ש מה”מ
צפת עיה”ק ת”ו, אה”ק

8(  וכן באריכות בשיחת חמישה עשר בשבט תשמ”ח, דבר מלכות ש”פ לך לך תשנ”ב. ובריבוי 
שיחות ומענות.

9(  שיחת מוצאי י”ט־כ”ף כסלו תשנ”ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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nmrho'
"

fur vcrzk" agk hsu bgah,

vvfbv kn",95_ vngns unmc akpbh

n",Q pra, utrt'
"

tnur kcbh hartk

tbh vuhw duw uhsg,o fh tbh vuhw" _

vdhkuh sn",Q upra, ct'
"

ct tk

prgv"'
"

t,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk

bvurhi" _ vngns unmc skg,hs kcut/

y/uha kear vtnur kghk go vzni

acu eurhi cabv zu pra, utrt uv,jk,

pra, ct _ ac, ncrfho jusa acy:

ac, ncrfho jusa acy vut cxhuo

jusa yc,' jusa vgahrh' ucu bnaf,

vcrfv uvb,hb,-fj kjusa acy' jusa

vtjs gar )uckaui vf,uc06 

"
ga,h gar

jusa vut jusa acy"(/ uha kunr'

acxhuo jusa vgahrh' akhnu,

vnxpr16' nusda, akhnu, vgcusv

scb"h' acfj zv ctho k,fkh, vakhnu,

skg,hs kcutvnrunz, cjusa vtjs

gar' tjs akngkv ngar xphru,

)
"

tb, vut js ukt cjuaci"(26_ g"s

ucsudn, cw vprahu, utrt uct )vgcusv

aktjrh n",' agk hsv ctho kvakhnu,

skg,"k(/

ukvuxh;' agbhi vdtukv nrunz 

do canu ak vjusa fph abert 

canu, vjsaho agku gnvo ncck36_

"
acy" _ avut )t( nkaui

"
acyh

nuakho"46' ucpry vnnakv snkfu, 

ch, sus' fn"a56

"
kt hxur acy

nhvusv66)nsus uthkl tku rtah dkhu,

accck arushi t, vgo cacy( / / gs fh

hcut ahkv" )nkl vnahj(' gkhu btnr76

"
ueo acy)nkl rusv unuak( nhartk"'

"
zv nkl vnahj"86' )c( nkaui gb;

thki96' fn"a07

"
uhmt juyr ndzg hah

ubmr narahu hprv"17'
"

hmt acynkufv

naura hah nzrg sus vut nkl

vnahj"27/

h/ucvsdav h,hrv csurbu zv_

avgahrh cacy )
"

vgahrh hvhw eusa"37'

cfk jusa' ugtfu"f vgahrh cjusa tjs

gar( vut huo vvhkukt sf"e nu"j

tsnu"r baht surbu47:

gbhbu ak huo vvhkukt _ fn"a rchbu

a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy 208

95(rtv ,u"t h,ru gs' xg"t uthkl/ ucf"n/

06(zfrhw t' z/

16(rtv rtc"g kanu, d' yu/ prsx a"c/

26(rtv hvk tur gw nj/ tuv", scrho gw hy/

xv"a ,an"y j"t gw 983/ j"c gw 036/ ua"b/

36(hruaknh r"v p"t v"c/ ugus/

46(hjzetk hy' ht/

56(uhjh ny' hu"s ucpra"h/

66(ukvghr' achvusv btnr
"

u,gnus nks,"

)uhmt fy' kv(' uha kunr' arunz gk vdtukv

vtnh,h, uvakhnv athi tjrhw dku,' fsth,t

cnfhk,t )cakj yu' t(
"

fk vahru, kaui becv

ju. nahrv skg,hs kaui zfr"'
"

fkunr avbecv

ha kv mgr khsv*' t; fk vbxho ha tjrhvo mgr'

ju. nkg,hs athi tjrhw mgr / / fzfrho kt

huksho" ),uxw pxjho eyz' c(/

76(cke fs' hz ucpra"h/

86(rnc"o vkw nkfho rph"t/

96(rtv )ksudnt( haghw fj' fz/

07(ao ht' t/

17(ucvnal vf,ucho )ao' s( _
"

uvfv tr.

cacyphu"/

27(nmu"s gv"p/

37(cjueu,h fz' kc/

47(kvghr nvahhfu, sh"c jsah vabv kh"c

vacyho _ ajusa acy nfuui fbds hux;' anu

vrtaui ak cgk vvhkukt )rtv keu"a jf"u gw

09 uthkl/ 413 uthkl/ ua"b(/

*(fhsug a
"

vdku, bnak kghcur udtuk, hnh

vnahj ahvhw cnvrv chnhbu bnak kkhsv //ufi

jckh hnu, vnahj bertho cao jckh khsv" ),u"t

u,u"j acvgrv 4(/
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vzei57c,bht67a
"

fk ngahu u,ur,u

ugcus,u tar gcs77fk hnh jhhu87/ /

n,dkv unthr ccjhw dhkuh nkngkv knyv

/ / upugk haugu, cerc vtr."97' ugus

ugher' afukk vb,hb,-fj gk vnal

vmnhjvch,r at, uch,r guz ktjrh

vx,keu,u f,umtv nvzrhgvs
"

fk

ngahu u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu"08' gs kvmnhjv svdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu csurbu zv

)sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui ak

vdtukv(' fgsu,u ak baht surbu afcr

fku fk vehmhi' uvfk nufi kxgusv

skg,"k' aukji-grul go vxgusv

skuh,i uaur vcr uhhi vnaunr/

uha kunr' afkku, vzni veaur go

huo vvhkukt vgahrh cacy )acgho abv

cjhho jhu,u cgknt shi' uvnal vabho

aktj"z' hu,r ntrcgho abv18( bjke

kdw ,eupu, avo g"s ucsudn, dw

v,eupu, vfkkhu, cnal fk vsuru,

)kpbh n",' n", uhnu, vnahj('

anrunzu, cdw vprahu, anu, utrt ct

)fb"k x"j(:

,eupv rtaubv' trcgho abv ),r"o-

,r"p(' czni bahtu,u ak tchu' atz

v,jhk akhnu, vgbhi svpm, vnghhbu,

jumv ucpry g"h v,hhxsu, hahc, ,unfh

,nhnho )cbhvuku ak cbu hjhsu( _ g"s

ucsudn, gcus, vtcu,cvfbv uv,jk,

vgbhi sn",/

,eupv abhw' akuaho abu, bahtu,u

cjhho jhu,u cgknt shi ),r"p-ah",('

acvo vhw vjhsua vnhujs aku c,ur

baht s,ur, jxhsu, jc"s cvpm,

vnghhbu, jumv nna' ugs kvjhsua

cgar abho vtjrubu, )dnr uakhnu,

gcus,u( cvpm, vnghhbu, jumv cjmh

fsur v,j,ui )acu kt vhw n,i-,urv28(

_ g"s ucsudn, vjhsua sn,i-,urv/

u,eupv akhah,' vnal vbahtu,

ktjrh vx,keu,u )nhuo ga,h gar

kjusa ga,h gar sab, ga,h gar

a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy209

18(acvo
"

eth thbha tsg,hw srchw" )g"z

v' rha g"c(' fhui a
"

b,i vw kfo kc ksg, ughbho

krtu, utzbho kanug" ),cut fy' d(/

28(rtv td"e tsnu"r nvurhh"m j"c gw ,mc

uthkl/ ua"b/

57(avgkhw uvakhnu, )
"

uhfuku"( shuo

vvhkukt aku _ f"s yc, _ chuo va"e zv/

ukvghr nvahhfu, sf"s yc, kgbhi vdtukv _

"
yc," vut

"
hrj avdu; bvbv ni vdu;" )ndhkv

hd' t(' akhnu, vhjus svdu; akngkv )gmnu,

unvu,( go vdu; sknyv )vgmo shartk(' ccw

vtupbho s
"

fs" )f"s('
"

fsfs"'
"

fshi ufshi"'

nkngkv knyv unknyv kngkv' ahvhw kg,hs

kcut )rtv keu", s"v uan,h fsfs )pw rtv fu'

d uthkl((/

uakhnu,u chuo vac, ajk )cabv zu( chuo

f"jyc,*' anurv gk v
"

fj" ),ue; ujuze(

s
"

yc,"/

67(tdv"e xhw z"l uf"j/ _ ukvghr )g"s

vrnz( nvahhfu, kvechgu, sgrc ac, uhuo

vac, chnh vjusa' z"l uf"j yc,/

77(g"s n"a cvpyrv sa"p utrt )hjzetk

fy' f( _
"

pguk,u tar gcs cv" )rtv keu"a

jf"t gw 05 uthkl(/

87(acgho abv ),r"o _ ah",(' akhnu,

jhh vtso'
"

hnh abu,hbu cvo acgho abv"

),vkho m' hu"s/ urtv do ÷÷÷÷xv"a ,ab"c j"t gw

1-052 )kghk gw 5-491((/

97(g"s n"a cpra, utrt )j' hj( _
"

fh tbh

vw cerc vtr." )
"

tg"p aafhb,h canho dzr,h

n,ehhn, c,j,ubho" _ pra"h(/

08(rtv tdv"e ao:
"

ubzrgucjek ,pujhi

eshahi turu, gkhubho nts / / dhsukh dhsukhi"/

*(kvghr'af"j yc, vut huo vuks, ak tnh

nur,h g"v'aanv jbv'g"a fuw ugs g"a tnu ak

anutk'axhuo uju,o ,pk,v 
"

uh,i guz knkfu uhro

eri nahju" )a"t c'hu"s(/
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),ah"t(38(' abh,ux; ch,r at, uch,r

guz cvpm, vnghhbu, jumv cfk emuh

,ck' ugs kdnr uakhnu, vgcusv' avfk

nufi fcr kxgusv skg,hs kcut _ hnu,

vnahj/

ucpryhu, hu,r h"k adw ,eupu, vb"k

nrunzho cdw v,eupu, sakuaho abu,

bahtu,u48)cjhho jhu,u cgknt shi(:

,eupv rtaubv' nv,jk, bahtu,u gs

kvntxr uvdtukv uvhmhtv nnshbv vvht'

cngns unmc ak ,ue; dzhru, vnkfu,

)csudn, vgcusv cnmrho'
"

fur vcrzk"'

kpbh n",(' agher gcus,u vh,v

cnxhr, bpa nna )g"s gcus, vtcu,(/

,eupv abhw' ccutu cnshb, pukhi'

agher gcus,u vh,v ckhnus uvpm,

,ur, jxhsu, jc"s ctupi ak vcbv

uvadv t; ags tz vhw crucu g"s jxhsu,

pukhi )g"s vjhsua s
"

uhsg,o fh tbh

vuhw" cn",(/ u,eupv akhah,' ccutu

kjmh fsur v,j,ui' agher gcus,u vh,v

cvpm, vnghhbu, jumv nna' kerc

ukzrz ukvchtt, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv ,hf; unhs' fvfrz,u vhsugv:

"
ktk,r k,aucv ktk,r kdtukv"/

ht/ucbudg kpugk:

cgnsbu cac, ncrfho jusa acy'

fukk ucnhujs vgahrh cacy _ mrhl

ftu"t keck gk gmnu kvuxh; ch,r at,

uch,r guz cngahu' ,ur,u ugcus,u ak

cgk vvhkukt' f"e nu"j tsnu"r baht

surbu' tar vurbu nsrfhu ubkfv

cturju,hu bx"u58' ucpry cvchyuk

uvv,earu, tk f"e nu"j tsnu"r baht

vsur'
"

vbaht vut vfk"68' acftu"t _

nmhtu,u ufk gbhbhu' cfk nfk fk'

bgaho eusa kbaht vsur' gh"z anktho

ujsurho cehuo akhju,u ak baht vsur

_ nav rchbu acsur78' dutk rtaui vut

dutk tjrui88_ agbhbu vgherh
"

kvcht

khnu, vnahj"98cpugk nna/

ukvuxh;' avhshgv a,hf; unhs bfbx

f"e nu"j tsnu"r baht surbu )fhui

a
"

vehmu urbbu aufbh gpr"09( unchy gk

ftu"t nvjxhsho uvneuarho kcjui

ngnsu unmcu fuw' ngurr, upugk,

kxhho ukvakho )do nkaui akhnu,( t,

fk ngahbu ugcus,hbu/

ufsth ubfui kgrul v,uugsuhu,

nhujsu, _ vjk nhuo va"e ncrfho

jusa acy )bux; gk vv,uugsu, acfk

ac, uac,'
"

abtnr cpra, ac, uhevk

nav / / kvevhk evhku,19cfk ac,

kvfbx cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,

a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy 210

38(rtv ahju, a"p utrt ,a"b vgrv 99 )xw

vahju, ,a"b j"t gw 65-552(/

48(rtv do keu"a jh"j gw 303 uthkl/

58(kaui tsv"z ctdv"e ao/

68(pra"h jue, ft' ft/

78(
"

t,payu,t snav cfk srt usrt"

),eu"z ,x"y('
"

uthi sur athi cu fnav" )c"r

pb"u' z(/

88(rtv anu"r p"c' s/ zj"t rbd' t/ keu"a

jh"t gw 8 uthkl/ ua"b/

98(nabv xp"e scrfu,/ urtv do xv"a

,ab"c j"t gw 111 )kghk gw 56( uthkl/ gw 542

)kghk gw 091( uthkl/

09(haghw fu' hy/

19(uh"k aeth gk vtbaho uvbaho uvy;'

fnu
"

uhevk nav" abtnr cbudg kmhuuh bsc,

vnafi ava,,pu czv vtbaho uvbaho )uhevk

kv' fc uthkl('
"

vfk jhhchi kcbu, ukxgs

cgmno ucnnubo tbaho ubaho fnesa vnscr"

)rnc"o vkw chvc"j p"t vh"c(' udo vy;' ado

vo va,,pu cbsc, vnafi* )tsr"b rph"t(/

*(t; a
"

thi ncykhi ,hbueu, ak ch, rci

kcbhi" )rnc"o ao(/
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a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy211

kknus cvo ,urv krcho"29(' ucpry

crta jusa acy )bux; gk vbvud

ktjrubv cfk rtah jsaho('
"

cga,h

gar jusa ctjs kjusa39/ / vuthk nav

ctr t, v,urv"49'
"

cacgho kaui"59

),ufi gcus,u ak cgk vvhkukt cvpm,

vnghhbu, jumv cacgho kaui69( _

kgurr ukjze tha t, rgvu cfk vgbhbho

vtnurho' ucnhujs czhruz uvct, vdtukv

,hf; unhs/

ufi ha kgurr g"s vvfbu, kgrhf,

vv,uugsu, svgahrh cacy _ acusth

,vhw chjs go cgk vvhkukt' baht surbu

crtabu' unav utvri )
"

vo vnscrho duw

kvumht t, cbh hartk nnmrho"79(

gnvo89' fhui a,hf; unhs nna' chuo

va"e pra, utrt )kpbh v,jk, verhtv

cpra, ct(' humtho fk cb"h nvdku,'

"
cbgrhbu uczebhbu duw ccbhbu

uccbu,hbu"99)fph aeurhi cnbjv('

uckaui vnsra001

"
rtuci uangui

xkehi"' vgkhw sfk cbh hartk ni vdku,

tk vdtukv vtnh,h, uvakhnv' fukk do

vgkhw scbh hartk ksrd, vtcu,101'

vgmo shartk fph avo js go gmnu,u

h,w' uczv dupt cghkuh tjr ghkuh gs thi

xu;' fn"a201

"
hkfu njhk tk jhk hrtv

tk tkeho cmhui"' cchvn"e vakhah

uvnauka'
"

nesa tsb-h fubbu hshl"301/

79(pra,bu u' fz/

89(rtv hunt v' c/ ,us"v tjs _ pxjho

ehs' xg"c/

99(ct hu"s' y/

001(uhe"r pk"c' v/ ua"b/

101(unusda chu,r cabv zu' vhw ,vt ab,

bpktu, cfk'
"

cfk nfk fk" _ ngk, vtcu,

avyghni vec"v cguv"z nghi vguv"c )fb"k

x"z(/

201(,vkho ps' j/

301(cakj yu' hz/

29(au"g tsv"z tu"j xr"m x"d )nhk"a r"p

uhevk(/

39(kvghr nvahhfu, sr"j acy )jusa

vjnhah cjsah vjur;( kr"j nbjo-tc )jusa

vjnhah cjsah veh.(' huo vvhkukt ak tvri

vfvi' dnr uakhnu, gcus,u ak tvri cnal

ef"d abv* ctupi s
"

tuvc akuo urus; akuo

tuvc t, vcrhu, unerci k,urv" )tcu, p"t

nh"c(' actupi fzv mrhfv kvhu, gcus, ftu"t

nhartk'
"

vuh n,knhshu ak tvri" )tcu, ao('

fnusda cnhujs ctupi gcus,u ak cgk vvhkukt

sgahrh cacy/

49(scrho t' d-v/

59(pra"h ao' v/

69(rtv keu"a jk"u r"j acy ,a"b x"u/

ua"b/

*(kvghr nvahhfu, ktnhr, vkk crta jusa

_

"
bnmtu gubhi cfk vvkk vkkuh-v ntv uaka

ugarho pgnho'xhni kvo abu,hu ak tvri" )rnc"o

vkw jbufv p"d vh"c/urtv keu"a jf"d gw 922

uthkl(/
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hmt, ntr. nmrho"88' fh vrg vhv gshhi

c,ue; fuw98)fnuci do nzv aktjr nfi

"
uhrsu; )nmrho( tjrh cbh hartk"09'

uhmh"n kt baknv gs a
"

uhrt19hartk

t, nmrho n,gk ap, vho"29(/

akhnu, chrur vguko ,vhw suet

cxu; dku, zv vtjrui' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv'
"

fhnh mt,l ntr. nmrho

trtbu bpktu,"' akfi vhmhtv nvdku,

kdtukv ,vhw ctupi a
"

kt cjpzui ,mtu

ucnbuxv kt ,kfui"39' fh
"

t, ruj

vyuntv tgchr ni vtr."' ukfi hmtu

nvdku, )czrhzu,' tck( ctupi snbuj,

vbpa unbuj, vdu;' c,fkh, vakhnu,

uvcrhtu, _ banu, cdupho' ugucrho

nhs )ckh vpxe fkk( kjhho bmjhho ak

banu, cdupho cdtukv vtnh,h,

uvakhnv ),fkh, uakhnu, vafr' fb"k(/

ht/vgbhi vb"k ahhl do khu"s acy'

huo vvhkukt sf"e nu"j tsnu"r baht

surbu' vn,crl49)cabv zu( nac, pw ct

tk prgv ]uvvx,keu, vh,v )cab,

vwah",( cac, pw ct gmnv[:

hsug achuo vvhkukt ak mshe gukv

ban,u kngkv' hjs go
"

fk ngahu

u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu"59' uzv
"

n,dkv unthr ccjhw dhkuh

nkngkv knyv / / upugk69haugu, 

cerc vtr."79/

uchTrmhhy cfk abv uabv buxp, gkhw

akt cgrl cban, cgk vvhkukt )azvu

vygo ktnhr, esha chuo vhTrmhhy cfk

abv89(' ugkhw
"

cghkuh99tjr ghkuh"001/

ucxdbui pra,bu: chuo hu"s acy

bgav tmk cgk vvhkukt _ nav rchbu

acsurbu )fhsug101at,payu,t snav

cfk srt usrt201( _
"

ct tk prgv"'

"
sghhk khw ec"v tsrhi c,r tsrhi"

)
"

cghkuh tjr ghkuh"( tk prgv sesuav'

"
st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"/

ucfk abv _ ugs"z cabv zu _ buxp,

czv gkhw bgkh, hu,r' gs _ akt cgrl/

uvdhkuh ak 
"

ct tk prgv" tmk baht

vsur _ a
"

vbaht vut vfk"301_ bnal

un,dkv knyv u
"

pugk haugu, cerc

vtr."' tmk fk tbah vsur )ucpry nms

cjhw nav acftu"t nhartk401(' banu,

cdupho suet/

ucpry asurbu zv _ fph atnr cgk

vvhkukt _ vut vsur vtjrui kdku,

uvsur vrtaui kdtukv' asur zv

)sgec,t snahjt( vut dkduk nvsur

shumth nmrho501' cnhkt n,jze, hu,r

vvauutv ak cgk vvhkukt baht surbu

)nav acsurbu( knav acsuru _

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy233

79(tdv"e xf"j )enj' t(/

89(rtv keu"a jf"u gw 923 vgrv 51/

99(kw vtdv"e cchtur kxhw z"l )enz' t(/

001(rtv keu"a ao gw 923 uthkl/ ua"b/

101(zj"d rgd' t/ ,eu"z ,x"y/ urtv ,bht

pn"s )xd' t(/ ugus/

201(ucc"r pb"u' z: uthi sur athi cu fnav/

301(pra"h jue, ft' ft/ 

401(,bht rpn"c/

501(agr vdkdukho vesnv f/ k", uxpr

vkheuyho kvtrhz"k anu, d' s/

88(pw rtv yz' d/

98(rtv ,bht pk"t )n' c(/

09(cakj hs' j/

19(ao' k/

29(ags tz vh,v thn, nmrho gkhvo )avrh

"
theyurhi akj gnvo" _ pra"h cakj hs' v'

nnfhk,t gv"p(/ urtv do xv"n nkuey j"s gw

rfu vgrv 61/

39(haghw bc' hc/

49(rtv zj"c xd' c/ pj' t/

59(,bht tdv"e xhw z"l )enz' t-c(/

69(,vkho gs' hc/
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fntjz"k601anav
"

vut dutk rtaui vut

dutk tjrui"/

ufnsucr fn"p' akbaht surbu ha

ahhfu, nhujs, kdtuk, fkk hartk )ak

sur zv ufk vsuru,( cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' fnrunz canu
"

hux; hmje":

"
hux; gk ao ag,hs vec"v kvuxh;

ukdtuk t, hartk / / fao adtk tu,o

nnmrho' sf,hc701uvhw chuo vvut huxh;

tsb"h abh, hsu uduw"801' u
"

hmje" _ gk

ao
"

fk vaung hmje kh"901' aakhnu,

vmjue uvanjv ,vhw cdtukv )
"

tz hnkt

ajue phbu ukaubbu rbv"011(' fph artu

cpugk cgcus,u uvbvd,u ak cgk

vvhkukt avmyhhbv cfl avh,v suet

n,ul anjv/

uvpkt czv jze hu,r cv,jac cfl

avhw cgk hxurho danhho k"g' gs fsh

fl avaphgu do gk gbhbhu vrujbhho

)fskeni(/

unzv nuci gus hu,r' thl v
"

t,prhgu

fk bvurhi" tmk cgk vvhkukt )ucpry

chuo vvhkukt(' fukk cvbvd,u n,ul

anjv' bnal kftu"t ncb"h ukfk cb"h

csurbu' afbanu, cdupho hufku keck

t, vturu, vdsukho/

hc/nckh vcy gk fl atmk cgk

vvhkukt vdhkuh cpugk s
"

ct tk prgv"

fg,' v"v fph abnmt banv kngkv

nvdu;/ ug"p vnsucr kghk ctrufv'

nuci' a,fkh, vakhnu, czv vht suet

fa
"

t,prhgu fk bvurhi" n,dkv cbanv

cdu;' fph ahvhw tmk cgk vvhkukt ,hf;

unhs nna fa
"

vehmu urbbu aufbh

gpr"111/

h,hrv nzu: do cjhho jhu,u cgknt

shi xck cgk vvhkukt hxurho danhho'

apgku do gk gbhbhu vrujbhho' fukk _

acabu,hu vtjrubu, vhw tmku csudn,

vnmc s
"

fcs pv ufcs kaui" tmk nav

rchbu/// uzv pgk cbudg ktupi tnhr,

vjxhsu, uvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv///

ugs fsh fl' atphku ruptu )avhw do

prupxur' azuvh ngkv buxp, kdch x,o

rupt( atk tu,u cygbv _ vh,fi

ahxurhu v,cytu suet cfj vshcur aku'

ctupi fzv akt hufk knktu, t,

akhju,u cguko frmubu?! vut _ cgk

vvhkukt _ zv anrgha )
"

eTfy zhl"( fv

jze cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv/ vec"v vhw mrhl thput

k,, ku t, nkut vtparu, kcmg zt,

cnhsv vnhrch,' ucnhkt vhw m"k ahufk

knauk ukakuy gk fj vscur aku' ag"h

shcur )cgher( nphmho ,urv uhvsu, )g"h

tnhr, ntnrh jxhsu,' ub,hb, vurtu,

ufuw(/ utsrcv: nfhui anrgha )
"

eTfy

zhl"( f"f cgcusv zu' vhw m"k tmku )kt

re akhk, vnmhtu, snbhgu, ughfucho

cgrl ktjrho' tkt tsrcv _( hu,r

fju, cgbhi zv ntar ktbaho tjrho!

vh,fi _ atk vrupt _ anckh vcy

gk fk zv' rutho cshue vvhpl _ ahxurh

dupu pgku cfj vshcur cdanhu,' azv

vaphg do cpayu, )fchfuk( cshcur

cntnrh jxhsu, aku ufhu"c' acpayu,

vgbhbho vscr pgk ahvhw czv nhguy

)cfnu,( nvrtuh kvhu,' vi cv,payu,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 234

601(rtv anu"r p"c' s/ ao' u/ zj"t rbd'

t/ aw vpxueho pw uhjh/ ,u"t napyho gv' c/

701(haghw ht' ht/

801(anu"r p"t' z/

901(uhrt ft' u/

011(,vkho efu' c/111(haghw fu' hy/
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vshcur aku ctnhr, ntnrh jxhsu,' uvi

cv,payu, scrh jxhsu, aku cf,c )fh

to vhw tunr hu,r ntnrho' vhv n,ux;

do c
"

jzrv" ak vntnrho' udo crahnu,

acf,c(/

utg"p akt ahhl katuk atku, gk

vbvd, vec"v cguknu' ucpry go baht

vsur' ukt ahhl kunr
"

thl vhw mrhl

kvhu,"' u
"

thl kt vhw mrhl kvhu," _

tgp"f' ecg vec"v t, vxsr a
"

thbh

ncea kph fjh tkt kph fji"211'

aha,sku kvchi cafk tbuah ak fk

hvush
"

kph fji"/

ucpry cbsu"s _ athi zu re atkv

g"p afk )ak rupt(' vh,fi abaht vsur

kt hfuk knktu, t, akhju,u frmubu'

tkt azv do n,tho g"p v,urv _ fnuci

nzv anav ygi kvec"v
"

fcs pv ufcs

kaui tbfh"'
"

utbh grk ap,ho"' ukfi

"
akj bt chs ,akj"' gbv ku vec"v

nhs:
"

tbfh tvhw go phl"' ukt vx,pe

czv' tkt do _ a
"

tvri tjhl / / hvhw kl

kpv"' ag"h tvri hmtu scrh nav

cshcur danh nna!

uha kunr' anv avhw tmk f"e nu"j

tsnu"r' v"z g"s nv avhw tmk nav

csuru )fb"k x"u(: nfhui agus kt bdnrv

akhnu, vchrur' kfi
"

vshcur vut

cdku," )unav nm"g vut kngkv

nvdhkuh cshcur(' uvec"v kt rhpt tu,u'

tkt gav bx a
"

utbfh tvhw go phl"'

"
hvhu scrhu bfubho"Q

uv,heui unhkuh vscr c,fkh,

vakhnu, bpgk _ cfju ak cgk

vvhkukt _ g"h vbanu, cdupho' banu,

crhtu, cdupho crhtho' ak surbu' vsur

v,ahgh' acfujbu kpguk t, ,pehsu ak

"
tvri tjhl hvhw bchtl"' g"h vchyuh

cshcur cpugk )ctupi s
"

veuk bang ch,

prgv"(' ucapg rc' scrh ,urv uvurtu,

ufuw scgk vvhkukt' gs asurbu zv vut

vsur cu n,ehho _ u,hf; unhs nna _

"
akj bt chs ,akj"311' ag"h nahj

msebu n,nkt cakhnu, dhkuh vturu,

cfkh vshcur )fb"k x"u(/

]uh"k' azv nrunz do cr", ak
"

nhs"

_ nav' hartk )vcga"y(' sus )nkft

nahjt(: akhnu, gcus,u ak nav

ugcus, vcga"y )vfukk fk rcu,hbu

bahthbu' gs kbaht surbu( bpgk, g"h

sus nkft nahjt'
"

akj bt chs

,akj"[/

hd/uha kunr agbhi vb"k nrunz do

cechgu, hu"s acy cabv zu _ chuo

vrchgh cacug' acu
"

byku vnturu,

tck cu chuob,ku vnturu,' b,ku

c,h"u"411:

chuo zv vh,v vx,keu, f"e nu"j

tsnu"r )byku vnturu,(/ tck kt ctupi

abatr
"

byku" j"u' tkt nv
"

byku"

bgav nhs b,ku
"

abh vnturu,

vdsukho"511ctupi bgkv hu,r _ fhsug

ag"h vx,keu, bgav gkhw udhkuh bgkv

hu,r )ncjhw
"

tx,ke hert seuc"v

cfukvu gknhi"611(' utz vbanv
"

ta,fj

cfkvu gknhi h,hr ncjhuvh"711Q ug"h

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy235

311(rtv ctrufv xv"a ,ab"c j"t gw 79

)kghk gw 25( uthkl/

411(keu"s j"t nc' xg"t uthkl/ urtv z"j

cke s"v trtbu )bv' c(/

511(crtah, t' yz/

611(rtv ,bht pf"z ukeu", r"p peush

)nzj"c efj' c/ ugus(/ ,u"t uhevk py' s/ keu",

jue, xv' d/ urtv s"v ct,h kdbh vwah", p"t/

711(zj"d gt' c/ vuct ub,w ctdv"e xf"z

uchturv )enu' t uthkl(/ 211(cnsc"r ph"c' d/
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jxhshu u,knhshu vneuarho tkhu

fbanu, cdupho fti knyv csur v,ahgh

),ahgh c,h"u' g"s v,h"u s
"

b,ku" kdch

vyh", s
"

byku"( _ bpgk, do knyv

vakhnu, s
"

b,ku vnturu,"'
"

t,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi" cbanv cdu;

knyv/

nzv nuci vjhsua ssurbu _ vsur

v,ahgh kdch fk vsuru, akpbh zv' gs

ksur akpb"z )sur vanhbh(: nfhui

avdtukv kt ctv tz cpugk' v
"

ct tk

prgv" )vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"

knyv( kt vhw c,fkh, vakhnu, fbanv

cdu; crht )vh,v vx,keu, vbanv ni

vdu;' udo vbanv cdu; vh,v cnmc

a
"

vshcur vut cdku," ufuw(Q nat"f

csurbu zv _ vsur vtjrui kdku, uvsur

vrtaui kdtukv _ bgav ,un"h
"

b,ku

vnturu,"' akt zu ckcs akt jxr j"u

cnturu, vdsukho sdhkuh ,uac"f

u,uacg"p811' tkt tsrcv _ buxp, czv

akhnu, bgkh, hu,r ]kt ctupi s
"

fcs

pv nturhh,t acg"p ufcs kaui

nturhh,t acf,c"' kvhu,u kngkv

nzv[' ctupi afbanu, cdupho neckho

cpbhnhu,
"

t,prhgu fk bvurhi"

a
"

b,ku" g,v' gh"z anahj msebu ct

nhs'
"

akj bt chs ,akj"' uhkns ,urv

t, fk vgo fuku911' gs
"

,urv jsav

nt,h ,mt"021'

uzv pugk t, vakhnu, uvgkhw sfk

vsuru, akpb"z' gh"z a
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu/

jhsuau ak surbu kdch vsuru, akpbh

zv _ rutho cpugk cgcus, vsur:

csurbu zv bux; gs akt cgrl kdch

vsuru, akpb"z cgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' vi

crhcuh vapg )vxprho vbspxho ufuw('

uvi cgahh, fk vguko' gs kjumv athi

jumv nnbu' fkh keck, vturu,

vdsukho' vi cbudg kcb"h _ g"h v,rh"d

nmuu,' uvi cbudg ktuv"g _ g"h vpm,

vacg nmuu, cbh bj121' fl anthrho t,

fk vguko go
"

br nmuv u,urv tur"

ctupi s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk tjs

hfuk keck t, vtur fbanv crhtv cdu;

crht'

gs arutho cpugk )fnsucr fn"p

ktjrubv( atunu, vguko cfu"f nshbu,

nxhhgho kcb"h cgcus,o )g"s uhu,r

nfph avhw chmht, nmrho(' gs ado

cnshbv vvht avh,v xdurv unxudr,

rhcuh abho' ukt b,bu khvusho kmt,

nnbv ukt thparu kvo kehho ,un"m

cakhnu, ufuw _ vrh ktjrubv ba,b,v

ni vemv tk vemv' ufg, kt zu ckcs

antparho khvusho kv,bvd frmubo'

untparho kvo kmt, nao' tkt gus

hu,r _ nxhhgho kvo cfl/

gs arutho fhuo cpugk' abux; kzv

acb"h gunsho
"

vfi fukfo" kdtukv' do

tuv"g gunsho
"

vfi fukfo" acb"h hmtu

fcr nvdku, uhkfu ktr. hartk cdtukv

vtnh,h, uvakhnv'

ubanu, cdupho ckh auo vpxe fkk'

ctho nhs k,fkh, vakhnu, s
"

ct tk

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 236

811(rtv ak"v cvesn,u yz' xg"t/ nxw

acugu, aku emt' t/ urtv keu", av"a ht' s/

tuv", crtah, hs' t/ ku' xg"c/ cnscr gw nu/

nd"t gw cwant )cvumt, ,a"b _ gw eny(/ b"l

gw rhz/ ugus/ urtv keu"a j"k gw 01 uthkl/

911(rtv rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/

keu", mu hz' t uthkl/ ucf"n/

021(haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d/121(rtv rnc"o vkw nkfho p"j v"h/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy237

prgv" cdtukv vtnh,h, uvakhnv'

akhnu, vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"'

"
uvhw kl vuhw ktur guko"221/

hs/nzv nuci vkhnus g,v n
"

ct tk

prgv":

sucr fn"p' afcr
"

fku fk

vehmhi"321ufcr xhhnu vfk' uvdtukv

vh,v mrhfv kcut fcr nzni' unpbh

ygnho athbo nucbho fkk ufkk gshhi

kt ctv/

nzv nuci' agf"p fg,' mrhfv

vdtukv kcut ,hf; unhs nna/ uckaui

vguko: zvu vzni vfh bgkv )
"

vgfxyg

mhhy"( kdtukv vtnh,h, uvakhnv!

ukvghr' ackaui
"

vzni vfh bgkv"

)
"

vgfxyg mhhy"( nrunz ,ufi vdtukv _

a
"

zni"' veaur go nshsv uvdckv )gcr

vuv ug,hs(' bgav
"

)vzni( vfh bgkv"'

ctupi athi kngkv vhnbu/ z/t/ avdcuk

)zni( gmnu bgav ckh dcuk )vfh bgkv('

gs an,tjsho nna' g"s vnsucr kghk

cgbhi
"

t,prhgu fk bvurhi"/

utsrcv: gher vvsdav czv vht gk

vdcuk akzni danh )
"

zni"( _ fh

crujbhu, )gs ksrdu,
"

vfh bgku,"( ha

fcr akhnu, vgbhbho gs kakhnu,

sdtukv )rujbh,(' vghbhho vrujbhu, ak

hvush rutho fcr t, vdtukvQ fg, mrhl

re kp,uj t, vghbho vdanhu,' ado vo

hrtu t, vdtukv fph avht cdkuh kghbh

car czni vzv/

ufnuci do cpayu,: gher vceav

uvdgdugho kdtukv vo kt f"f nms

vrujbhu, uvbanv' fh nms rujbhu,

vgbhbho vbanv vht cakhnu, ufk

vgbhbho cakhnu, )uvdo ahvush bnmt

banv cdu; cguko vzv vdanh' vrh nms

vbanv uvrujbhu, kt nurda jual

vguko(' nat"f nms danhu, vgbhbho

ak vdu;' ao cgher brda vvgko

uvx,r' ucnhkt _ v"z ngurr t,

vdgdugho kdtukv ctupi jze gus hu,r/

uvjhsua cdtukv vut cfl' avdhkuh

s
"

t,prhgu fk bvurhi" hvhw do cdanhu,

vguko vbrtv kghbh car' cneuo uzni

danh' ahhgav shrv ku h,w c,j,ubho/

utsrcv: czv n,cyt, vakhnu, do

crujbhu, )akfi kg"k vbanv bhzubh, ni

vdu;(' nauo fl vdtukv cdanhu, ,cht

dtukv cfk vguknu, uvsrdu, kngkv/

yu/ucbudg kpugk:

cgnsbu chnh vvfbv khu"s acy' huo

vvhkukt ak baht surbu _ fabuxp,

gkhw cbaht vsur f"e nu"j tsnu"r' ugk

hsu _ cfk tbah vsur' bah vsur uy;

vsur _ mrhl fk hvush csurbu' tbaho

baho uy;' keck vjkyu, yucu, cbudg

kfk vgbhbho a,cg cgk vvhkukt' vjk

n
"

br nmuv u,urv tur"' khnus v,urv

),uac"f u,uacg"p( uehuo vnmuu,

cvhsur' vi cbudg kgmnu uvi cbudg

kvzuk, _ vgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' ctupi

s
"

ct tk prgv"' kgau, fk hvush kfkh

keck,
"

t,prhgu fk bvurhi" s
"

abh

vnturu, vdsukho"' ,uac"f u,uacg"p'

bdkv s,urv upbhnhu, v,urv'

fukk ucnhujs _ g"h vvuxpv ckhnus

,ur,u ak cgk vvhkukt gmnu uehuo

vurtu,hu/

ufk zv cvsdav _ afk tjs heck gk

gmnu avkhnus c,ur,u ak cgk vvhkukt

hakho uhnkt do nv abjxr cv,payu,

uvpm, vnghbu, cdkk vnbhgv ughfuc

221(haghw x' hy/

321(xbvsrhi mz' c/
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cfj vshcur scgk vvhkukt' vi g"h

khnusu vpryh cshcuruvi cvpm,

vnghbu, jumv ktjrho/

yz/ucpryhu, hu,r _ cgk vvhkukt

v,nxr kfk xud ncb"h kph gbhbu fph

artu t, vpbho vmvucu, uvanju,

avrtv cgk vvhkukt kftu"t ncb"h'

tbaho baho uy; _ tbaho kph gbhbo'

baho _ kph gbhbi' uy; _ kph gbhbo/

uczv vut tjs njhsuahu ak baht

surbu' acabu,hu vtjrubu, cpry nxr

bpau gk vpm, v,urv uvhvsu, _

ucnhujs khnus v,urv ujhbul _ sbah

ucbu, hartk uak y; chartk )scr

jhsua kbaht chartk(/

uvdo anmhbu sudn,u cdsukh hartk

cabho akpb"z ]fhsug nnf,chvo

ufhu"c[' v"z kt v,eck tmk fuko'

utphku tku ab,eck tmko v"z vhw go

fnv vdcku,Q nat"f pguku,hu ak cgk

vvhkukt v,payu uvdhgu krhcuh neunu,

cguko' uvukl un,pay' ugh"z bux; akt

cgrl ckhnus v,urv sbah ucbu, uy;

chartk/

nzv habv vvurtv _ ajhzue vpguku,

cear khu"s acy mrhl kvhu, go fk

vxudho ccb"h' tbaho baho uy;' ufk

xud _ kph gbhbu/ uvsdav nhujs, gk

pguku, go bah ucbu, hartk uy;'

abux; kgcus,o cgmno bpgk, gh"z

vuxpv do cgcus, fk cbh vch,' fukk

vtbaho:

hhjuso ak vy; vut cfl anjbfho

tu,o engv engv' kph vfkho akvo'

ctupi ahufku keck/ uckaui vf,uc421_

ahux; )ugs"z hux; csurbu( vfhi
"

kjo

kph vy;"/ ubux; kzv: ycg vy; kprr

t, vtufk521' agh"z hfuk vntfk kvdhg

do ktjrho athbo hfukho keck hu,r

ntar phrurho eybho/

ugs"z cbudg kbah ucbu, hartk:

chi vnmuu, vnhujsu, ak bah ucbu,

hartk _ vut gbhi vske, bru, ac,

eusa uhuo yuc/ azvu do njhsuah surbu

_ abh,ux; rhcuh dsuk sbah ucbu,

hartk vnskheu, bru, ac, eusa

uhu"y' ugh"z nthrho t, c,hvo ut,

vguko c
"

br nmuv u,urv tur"' gs ktupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

fbrtv cpayu,' aftar nskheho br

bgav fk vjsr nutr ctur vbr/ ukvhu,u

br esua' achrfu gkhu' v"v nthr t,

fk vjsr cesuav _ g"s vgbhi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

]nat"f nmuu, tjru,' hfuku, kvhu,

ctupi anmuv tj, njuke, njcr,v/

ufshue kaui jz"k621

"
nkthi nmuu,

frnui": vut tfi nkt nmuu,' tck vo

njukeu, zu nzu unfuxu, cekhpv'

csudn, vdrghbho crhnui[/

ugp"z nuci d"f' thl g"h ba"e sbah

ucbu, hartk n,ux; cehuo vnmuu, sfk

cbh ch,o' do ak vcgk uvcbho/

ufpayu, vgbhi: vske, bru, ac, vht

vp,hjv anfbhxv t, vac, kpbh fk cbh

vch,' ure ktj"z ctho ,pku, vac,

uvehsua ak vtbaho/ ugs"z cfkku,

hu,r _ fntnr vdnrt721 ag"h vske,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 238

521(rtv pxjho h' c/ _ urtv npraho gv"p

uhda ao )ke"y' rt"o uap"j kpra"h(' szvu

vsda, vf,uc
"

kjo kph vy;"' fh nms ycgo

kprr' mrhl kh,i kvo hu,r nahgur tfhk,o/

urtv xv"a ,ba"t j"t gw 902 vgrv74/

621(jdhdv cxupv/ ua"b/

721(ac, fd' c/ 421(uhda nz' hc/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy239

bru, ac, eusa' zufho kcbho ,knhsh

jfnho'
"

sf,hc fh br nmuv u,urv tur 

/ / g"h br nmuv sac, / / ct tur

s,urv"821/

uha kunr azv nrunz do cdhnyrht

ak
"

br"921_ rn"j nmuu, gav jsurho

unubvdho g"h abh veuho stvcv uhrtv/

hz/ucfkku, _ vkhnus nfl vut'

agcus,u ak hvush mrhfv kvhu, ctupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk nmhtu,u

jsurv c
"

br nmuv u,urv tur"' uvut

guav t, gcus,u go banv crhtv cdu;

crht' csudn, fvi dsuk avut ako cfk

)fb"k x"j(/

utphku to habu j"u vpxe uhrhsv

"
crdg eyi gzc,hl"031' ajxr tc tu to

r"k )nfhui avdtukv gshhi kt ctv

cpugk( _ vrh zu hrhsv murl gkhw' re

fsh kvdhg ksrdt bgkh, hu,r cdhkuh

s
"

ct tk prgv"' vi cbanv' ugus ugher

_ ccbh ch,v' vcbho ucgher vcbu,'

ahrtu knktu, ukvnahl kgau, t,

gcus,v cjhho' cruj avjshrv cvo g"h

jhbufo' fh g"h
"

zrgv cjhho"'
"

t; vht

cjhho"131/

ucfkku, _ agh"z h,ux; gus hu,r

cdhkuh vbanv ccjhw auabv' vneck,

nvec"v vbert auai231' gs abgah,

v,tjsu, dnurv s
"

hartk ueuc"v fukt

js"/

hj/uhvh rmui' ag"h gmo eck,

vvjkyu, cear go hu"s acy _ fukk'

afk tjs na,,; cfk vpguku,

uvnbvdho veaurho go hu"s acy' vjk

nv,uugsu, agurfho cfk neuo chuo zv'

ucacug akpbhu uaktjrhu _

agus kpbh zv hvhw
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu'

u,hf; unhs nna' cphrua vnnah ak

"
nna" _ fhsug331amsheho enho

c,jv"n nhs' ujuddho hjs th,u t, huo

vvhkukt'

u,hf; unhs nna bgav
"

cakj prgv

t, vgo"431'
"

ucbh hartk humtho chs

rnv"09_ ahumtho nvdku, uvukfho

ktr. veusa' khruakho ghr veusa'

kvr veusa' kch, vnesa vakhah'

ukesa vesaho'

vw hnkul kguko ugs531/

821(pra"h ao/

921(rtv zj"c exu' c/ keu", cvgku,l kd'

d/ akj ns' s/ ucf"n/

031(haghw bs' z/

131(rtv ,gbh, v' c/

231(rtv zj"d ez' t/ xv"n ,ex"j gw m/

urtv xpr vkheuyho st"jm"m grl auabv/

ua"b/

331(zj"t en' t/

431(r"p cakj/

531(ao yu' hj/
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ugs v,w kvpm, v"scr nkfu,"

khk dw' khk vw uhuo va"e pra, ,uksu, 74

kghk go ,ufbu ak jusa fxku acu

eurhi pra, ,uksu,15:

gbhbu ak jusa fxku25nusda cvhnho

yucho acu _ vhu"y acxhunu uju,nu'

hnh jbufv' uvhnho yucho s,ur,

vjxhsu,' h"y fxku uhu"s fxku' tar'

vbeusv vnau,p, achbhvo vht gbhi

vani' bx vani sjbufv' arunz gk

pbhnhu, v,urv' cjhw vani ac,urv'

ab,dkv c,ur, vjxhsu, cjusa fxku'

ctupi s
"

hpumu nghbu,hl jumv"'
"

gk

p,j ch,u ncju." )fnsucr keni35(/

uvgbhi czv45_ a
"

ani" nurv gk

gmnhu, vscr )
"

gxgb."(' akfi npgpg

cfk scr' abnal ujusr cfk neuo' gs

knyv nyv )cju.(' tar' cvvnafv

uvv,dku, knyv suet nusda, v,dku,

vgmo nna' fao avgmo s
"

bj" n,dkv

c
"

,uksu," suet'
"

hgec ugau vtnurho

cprav"' fb"k ctrufv/

uha kvuxh;' agbhi zv nrunz do

cvjhsua cvhu"y sjbufv )xhunu uju,nu

ak jusa fxku( kdch atr vhnho yucho

_ av,jk,u urucu )jnav tu aav hnho(

cjusa fxku' uvukl ubnal do cv,jk,

jusa yc,:

gbhbu ak jusa yc, _
"

hrj avdu;

bvbv ni vdu;"55' arunz gk vvbtv svdu;

aknyv )du; vdanh( nvdu; )vgmo(

akngkv65/

uha kunr' acvvnal shnh jbufv

cjusa yc,' nrunz' ag"h vgcusv sbr

jbufv'
"

br nmuv u,urv tur"75' abgah,

g"h v,kcau, vbanv )
"

br vw ban,

tso"85( kcrr ukzfl t, vdu; vdanh

)c,jkv( ujkeu cguko )
"

gk p,j ch,u

ncju."(' bnaf, un,dkv cjhr,

vgmnu, cvdu; vdanh ctupi ajusr,

cnmhtu, vdu; gs abhfr, un,dkv

cvrda vdu; )vbtv(' abhfr cpugk

ucdkuh a
"

hartk ueuc"v fukt js"' ugs

kdhkuh gmnu,u h,w )ha vtnh,h( cfk

vguko95)cha vbcrt06(' abgav shrv ku

h,w16' shrv kgmnu,u nna26/

15(ucvsdav h,hrv cechgu, abv zu* _

avhuo vrtaui knbhi hnh jusa fxku )huo cw

sr"j' tw fxku( vut grc ac, pra, ,uksu,'

uvhuo vrtaui khnho vpryhho sjusa fxku

)ktjrh rta jusa afukk fk hnh vjusa' cw

fxku( vut huo va"e pra, ,uksu,/

25(kvghr a
"

fxku" tu,hu,
"

fx ku"'
"

fx"

vut fhxuh uvgko' u
"

ku"' vdhnyrht s
"

tkv"' vut

akhnu, vdhkuh )sfk aav nsu, fph afk tj,

fkukv naav' uw pgnho uw' nxpr k"u(' vhhbu'

acakhnu, vdhkuh bnal un,dkv vgmo akngkv

ndhkuhho )rtv xw vahju, ,ab"c j"t gw 321

)keni gw 67( uthkl(/

35(ao gw 5-421/

45(rtv eubyrx gbhbv ak ,ur, vjxhsu,

x"z/

55(ndhkv hd' t/

65(rtv keu"a jy"u gw 283 uthkl/

75(nakh u' fd/

85(ao f' fz/

95(tkt' acguko bhfr avgmnu, vut

vnvuuv unckgsu thi auo nmhtu, fkk' nat"f

chartk _ nmhtu,o dupt vut' fchfuk' vgmnu,

)rtv keu"a jh"c gw 57(/

06(rtv chtuv"z ktsvtn"m cakj nd' d/

ucf"n/

16(rtv ,bjunt bat yz/ ugus/ ,bht rpk"u/

ucf"n/

26(rtv xv"n ,ex"v j"t gw ,py/ tuv",

cke gw ,,emz/ xv"n ,rx"c gw akj/ ,rg"j gw

emd/ vnal ,rx"u x"g d/ ao gw ,nv/ xv"n

,rm"y gw 48/ ugus/

*(udo cabho aeurhi pw ,uksu, cxu; jusa

nrjaui _v"z cac, ncrfho jusa fxku/
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גאולה ומשיח

בענין לימוד חסידות באופן של ג' מוחין בעצם
 הת' חיים הכהן שי' ברנדלר
תלמיד בישיבה

א

בשיחת ה'דבר מלכות' דש"פ לך לך1, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "על פי 
המדובר לעיל, שבדורנו זה במיוחד )הדור האחרון בגלות והדור הראשון של הגאולה( 
ישנה הדגשה יתירה על העבודה ד''לך לך מארצך וגו' אל הארץ אשר אראך", וקניין כל 
עשר הארצות - הרי מובן שהדבר צריך להשתקף לכל לראש בעבודה מעין זה של יהודי, 
על ידי שהוא מוסיף בלימוד התורה, לא רק לפי ג' המוחין שלו השייכים למידות אלא 

גם ג' מוחין בעצם2". עכלה"ק.

)גם( בשביל  )בטעות, כדלקמן( שבזמננו צריך ללמוד חסידות  יש המבינים מכך 
ובסגנון  ולא רק בשביל בירור המידות3,  ג' מוחין בעצם   - לימוד החסידות כשלעצמו 

אחר: ללמוד 'השכלה בלי עבודה'. 

אך כמובן שא"א לומר כן, ואין זה כלל כוונת השיחה, כדלקמן.

 ובהקדים: בשיחתו הידועה של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע- "כל היוצא למלחמת 
ביד דוד" כותב4: 

1(  סה"ש תשנ"ב ע' 70 ואילך, ושם בסע' י"ד.
2(  תרגום חופשי מאידית.

3(  וכמובא בסעיף י"ג שם שז' ארצות זה מדות, ומוחין בשביל בירור המידות, וג' מוחין ב'עצם' זה 
בלי קשר למידות.

4(  לקו"ד ח"ד ע' תשצא. במתורגם - חלק ה' עמ' 1210.
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לימוד   .  . יהיה אדעתא דנפשי'  "עיקר ענינו של לימוד החסידות הוא שהלימוד 
החסידות האמיתי - שהלימוד יביא את הלומד להיות חסיד.  בעלי ההבנה המוטעה, 
שכוונתם בלימוד החסידות אינה אלא לשם ההבנה בלבד של עניני השגה אלוקית ולא 
לשם עבודה . . הם נשארים עמי הארץ בלימוד החסידות ובידיעת החסידות.  אני שונא 
וביטויים חריפים  עוד אריכות  ועיי"ש  גיהנום5".  ירתי תרתי   .  . ומרחם עליהם  אותם 

בענין.

מובן א"כ, שאין כוונת כ"ק אד"ש מה"מ ללימוד חסידות לשם ההבנה בלבד ולא 
לעבודה, שהרי לימוד באופן כזה שולל כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בתכלית6. 

משא"כ  הקודמים,  הדורות  על  מוסבים  הרש"ב  הרבי  שדברי  לומר  שאין  וברור 
בדורנו זה )הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה( - צריך ללמוד חסידות )גם( 
ולא רק בשביל עבודה, שהרי מדברי הרבי  ג' מוחין בעצם(   -( בשביל חסידות עצמה 
הרש"ב שם - "ירתי תרתי גיהנום בזה ובבא", "מחללים את קדושת החסידות" וכו' מובן 
שלימוד חסידות בלי עבודה הוא בעיה ועבירה חמורה בלי קשר לסוגי הדורות, כפשוט7.

ב
בלקו"ש8  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  בהקדים  בעצם"  מוחין  "ג'  ענין  לבאר  ונראה 
)אם מצד  ב' הטעמים בהתגלות תורת החסידות בדורות האחרונים דוקא  בין  בחילוק 

התגברות חושך הגלות או מצד הקירוב לגאולה(:

הכוחות  עם  קשור  זה  הגלות(  מחושך  מגינה  )שחסידות  הראשון  הטעם  "לפי 
הגלויים שבאדם . . הם כובשים את גופו ונפשו הבהמית וחלקו בעולם, ע"י החסידות 
נכנס בהם תוקף. משא"כ לפי הטעם השני, שחסידות היא טעימה מהגילוי דלעתיד - זה 
לא ענין של הגנה מהחושך )שזה נעשה בדרך ממילא( אלא כדי להתאחד עם אלוקות".

5(  תרגום חופשי מאידית.
ללימוד  בנוסף  היא  בעצם  מוחין  ג'  ללימוד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שכוונת  לתרץ  אפשר  ואמנם    )6
בשביל עבודה, וכלשונו "לא רק בשביל בירור המידות, אלא גם בשביל מוחין בעצם". ואז לכאורה 
אין בזה בעי', כי אין כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע מתכוון לשלול לימוד זה שהוא בעייתי מצד עצמו, 
אלא כוונתו לאלה הלומדים רק בשביל ההבנה, כי אז אין הם משנים עצמם לחסידים ואין עובדים על 
מידותיהם. אך מי שגם עובד על מידותיו וגם לומד )בנוסף( השכלה כשלעצמה בזה אין פסול ולא ע"ז 

אמר "מחללים את קדושת החסידות".
אך עדיין אין זה כ"כ חלק עם לשונו, שמשמע מדבריו שלימוד כזה הוא כלל לא עניין לימוד חסידות 

ואינו מועיל כלל  )גם אם יש לצידו לימוד נוסף של עבודה(. ועדיף יותר לבאר כדלקמן בפנים.   
7(  וע"ד מה שזועק כ"ק אד"ש מה"מ על עבודת התפילה בדורנו )שיחת ש"פ במדבר תשל"ו, 

ובכ"מ(.
8(  ח"כ ע' 172.
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היינו שאופן הלימוד שיהיה לעת"ל הוא ע"מ להתאחד עם אלוקות.

וכן נראה גם מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בסעיף הקודם שם9 שמבאר את אופן לימוד 
החסידות שיהי' בגאולה10 וזלה"ק: 

"העבודה בג' מוחין עתה היא בעיקר כדי לפעול על המידות. אבל לעתיד לבוא, 
גם  המוחין  דג'  העבודה  תהי'  מלאה,  הכי  בשלימותו  יהי'  ה'  בעבודת  ענין  כל  כאשר 
)ובעיקר( עבודה בפני עצמה - להתאחד עם אלוקות על ידי היחוד המלא )יחוד נפלא11( 
וקב"ה  )שאורייתא  אחד, שעי"ז  וחכמתו  יתברך, שהוא  חכמתו  התורה  עם  של שכלו 

כולא חד( נתגלה שישראל וקוב"ה כולא חד".

ועפ"ז יש לבאר ולהסביר כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בסעיף הבא אודות אופן הלימוד 
שצ"ל בזמננו )כטעימה והתחלה מהלימוד של הגאולה(, ש)כפשוט( אינה ללימוד רק 
בשביל להבין ולהתפלפל - 'לומר סברות כרס בחסידות' 'השכלה בלי עבודה', שלימוד 
הנעלה  באופן  חסידות  לימוד  זה  שלא  וברור  כנ"ל,  בתכלית  מושלל  הוא  זה  באופן 

והמושלם של "מוחין בעצם"12.

עבודה של השכלה -   אלא הכוונה ללימוד בשביל "להתאחד עם אלוקות" שזה 
כלשון כ"ק אד"ש מה"מ שם "עבודה בפני עצמה, בשביל להתאחד עם אלוקות" בשכל, 
שההתאחדות בשכל היא עוד  יותר מאשר במידות )כמובא בתניא פ"ה( "יחוד נפלא 

שאין יחוד כמוהו".

ועפ"י המבואר בלקו"ש שם יובן גם שלא מפסידים את תיקון ובירור המידות - 
שזה נעשה "בדרך ממילא" כדלקמן.

ג
יש לעיין: מדוע לימוד החסידות בשביל להתאחד עם אלוקות ע"י השכל  והנה, 
)"מוחין בעצם"( נעלה יותר מלימוד החסידות בשביל לברר את המידות )מוחין השייכים 
כיון  יותר עם הקב"ה,  בירור המידות מתאחד  למידות(, הרי לכאורה ע"י לימוד לשם 
שמשנה את מידותיו הלא טובות למידות טובות, שעי"ז מתחבר עם הקב"ה כמאמרז"ל 

- "הדבק במידותיו"13?

9(  סעיף י"ג.
10(  משא"כ בסי"ד המצוטט לעיל מדובר על לימוד חסידות עכשיו כטעימה מהגאולה.

11(  בהערה 93 מפנה לתניא פ"ה.
עניין  כל  שבגאולה  כיוון  היא  בעצם  מוחין  של  באופן  ללימוד  שהסיבה  שם,  בסי"ג  כמ"ש    )12

בעבודת ה' יהי' בתכלית השלימות.
13(  הובא בשורש מצוות התפילה פרק ז'.
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וההסברה בזה בדרך אפשר14: 

לימוד החסידות בשביל "בירור המידות" מורה שקודם כל )בהנחה ראשונה( יש 
בפשיטות  מציאות  )ע"ד  לאלוקות  אותם  לשנות  ועליו  ומידותיו,  האדם  מציאות  את 

ואלוקות בהתחדשות(. 

משא"כ לימוד החסידות ע"מ להתאחד עם אלוקות ע"י השכל )"ג' מוחין בעצם"(, 
מורה שהאדם מתאחד עם אלוקות ביחוד נפלא )ע"י הבנת אלוקות בשכלו(, ומציאותו 
ומידותיו הלא טובות מתבטלים ממילא15 ואינם תופסים מקום )ע"ד "אלוקות בפשיטות 

ומציאות בהתחדשות"(. 

שייכת  בחסידות  למידות  השייכים  מוחין  של  שהדרגה  שם,  בלקו"ש  וכמבואר 
לכוחות הגלויים ונלחמת איתם ומבררת אותם. והדרגה של מוחין בעצם היא למעלה 
משייכות אל המדות, אלא שמגלה את פנימיות הנשמה ומאחדת את האדם עם הקב"ה 

וממילא ניצל הוא מהחושך. 

שם  התשנ"ב(,  נח  )ש"פ  הקודמת  לשיחה  וההמשך  הקשר  את  רואים  זה  ובענין 
מבאר ב' אופנים בעשיית חשבון צדק, וזלה"ק16:  "ישנו אופן.. ע"י שמפשפש בפרטי 
מעשיו ומשתדל ועוסק בתיקונם בפועל, )- ע"ד לימוד החסידות בשביל לתקן ולברר 

את המידות(,

לדרגא  מתעלה  ה"ה  במעשיו,  הפשפוש  תמורת  אשר   - יותר  נעלה  אופן  וישנו 
מתבטלים  ממילא  ובדרך  כו'  ותורה  בתפילה  לגמרי  מונח  להיות  יותר,  נעלה  ועולה 
שעי"ז  אלוקות  עם  להתאחד  ע"מ  החסידות  לימוד  ע"ד   -( רצוים"  הבלתי  העניינים 

ממילא המידות נעשות טובות, כנ"ל(.

החסידות  לימוד  שאינה  כמובן  התשנ"ב,  לך  לך  ש"פ  בשיחת  הדרישה  לסיכום: 
המוחין",  "עבודת   - עבודה  של  ללימוד  הכוונה  אלא  ח"ו.  עבודה'  בלי  כ'השכלה 
להתאחד עם אלוקות בייחוד נפלא ע"י שמבין אלוקות ברמה הגבוהה ביותר בשכלו. 
כך שמלכתחילה כל מציאותו היא אלוקות, ומדותיו נעשות מידות טובות בדרך ממילא.

14(  ע"פ הסבר ששמעתי מהר"א קירשנזפט שי' בשיחה זו.
15(  ולהעיר משיחת ח' מרחשוון  התשנ"ב )בלתי מוגה( שכ"ק אדמו"ר מה"מ מציין אליה בהערה 
110 שם: "ועי"ז ]ע"י ההוספה בלימוד באופן של מוחין בעצם[, הלימוד יהי' מתוך רחבות בגשמיות. 
ועי"ז גם רחבות המוחין ועאכו"כ רחבות המידות". עכלה"ק. והיינו כנ"ל בפנים, שע"י הלימוד באופן 

של התאחדות עם אלוקות נעשים ממילא המידות טובות )רחבות דקדושה, כפשוט(. 
16(  ס"ז ) חלק מההדגשים והמוסגר בפנים בחצאי עיגול אינו במקור(.
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העבודה באופן של יהודה בזמנים השונים
 הת' יעקב חי שי' פש
תלמיד בישיבה

לגבי המסופר בפרשת ויגש בענין הגשת יוסף ליהודה, מצינו כו"כ ביאורים המבארים 
את אופן העבודה כעת בעבודת ה' לכל יהודי איך וכיצד לנהוג בזמננו זה.

וראיתי להביא כמה מקומות בהם מדובר בענין זה, אשר נראה מתוך מקורות אלו 
שככל שמתקרבים יותר לזמן הגאולה - עבודת ה' של כל יהודי בזמן הגלות משתנית, 

ובמקום לשים דגש על עבודתו של יוסף, הדגש הוא על עבודתו של יהודה כדלקמן:

א
בתו"א17 מבאר אדה"ז את המעלה שהיה במקדש שנעשה בעיקרו מסוג הדומם על 
פני המשכן שנעשה בעיקרו מסוג הצומח והחי, אשר במקדש היה גילוי אור מעין לע"ל, 

בו יהיה סוג הדומם למעלה מסוג הצומח והחי.

ומבאר שעד"ז הוא בחי' יוסף ויהודה, שיוסף הוא ע"ד "שמים" ומין הצומח, ויהודה 
הוא ע"ד "ארץ" ומין הדומם. 

לאחמ"כ מבאר בזה"ל: "והנה בסדר ההשתלשלות עתה יוסף הוא למעלה מיהודה 
שהרי המלכות מקבלת שפעה וחיותה מן הז"א ולכן יוסף היה המלך במצרים שהוא בחי' 
צומח בחי' גידול והתנשאות והוא היה המשביר והמשפיע לכולם. ויהודה הוא המקבל 
עתה יוסף הוא למעלה  . כי   . . . אבל לע"ל יתעלה יהודה להיות למעלה מבחי' יוסף 
מיהודה  שהוא נמשל לארז אשר גדל ומתוסף והולך . . וזה יהיה לע"ל אז יתעלה יהודה 

למעלה מיוסף".

ונראה, שלאורך כל המאמר מבאר אשר העבודה עכשיו הוא בבחי' יוסף ולא בחי' 
יהודה שתהיה רק לעתיד. 

אך יחד עם זאת בסוף המאמר מביא את הסיפור ש"תפשו הקב"ה לירבעם בן נבט 
ואמר לו חזור בך" וכו', ומבאר שירבעם רצה "כמו שהיה עכשיו שבחינת ומדריגת יוסף 
הוא למעלה מבחי' יהודה לכך רצה הוא להיות בראש לגבי דוד, אבל הקב"ה אמר לו 

שלע"ל יתעלה יהודה, לכן בן ישי בראש". 

17(  פ' ויגש, מאמר ד"ה "ויגש אליו יהודה", מג, ג ואילך.
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ונ"ל שמזה שאדה"ז מביא סיפור זה המדגיש את מעלת יהודה כבר עכשיו, משמע 
נראה  גלוי  ובאופן  ברמז,  רק  שזהו  כמובן  אך  עכשיו18,  ליהודה  גם  מקום  מעט  שיש 

שהעבודה עכשיו היא רק עבודתו של יוסף כנ"ל.

ב
במאמר19 ד"ה "ויגש אליו יהודה" תשל"ו20 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מאמר הזוהר 
אשר הגשת יהודה ליוסף הוא ענין סמיכת גאולה לתפילה, ומקשר זאת להמבואר בענין 

גדלות התלמוד על פני המעשה.

ובאות ה' כותב וזלה"ק: "דהגם שזה שיהודה הוא למעלה מיוסף יהיה בעיקר לע"ל, 
גדול  שתלמוד  זה  על  ]דהטעם  המלכות  מעלת  )קצת(  מאיר  עכשיו  שגם  כיון  מ"מ, 
עכשיו הוא לפי שמביא לידי מעשה[, לכן שייך שבכמה ענינים, תהיה בגילוי המעלה 

דמלכות עצמה, המעלה דתפילה לגבי גאולה".

והיינו שכבר כעת ישנה העבודה של יהודה בכמה ענינים, מפני שגם עכשיו מאיר 
של  באופן  שעבודה  בתו"א,  המבואר  על  הוספה  נראה  ובזה  מלכות.  של  הגילוי  קצת 
אדרבא  אלא  כבתו"א(,  עכ"פ  ברמז  שבאה  )או  מושללת  שאינה  רק  לא  כעת  יהודה 

מפורש שכבר עכשיו "שייך שבכמה ענינים" העבודה תהיה באופן של יהודה.

וי"ל שזה מפני סיבת התקרבותנו לגאולה שאז יהיה "אשת חיל עטרת בעלה", שלכן 
גם עכשיו כיון שמאיר קצת המלכות שייך שבכמה ענינים תהיה בגילוי המעלה דמלכות 

עצמה.

ג
זו  ומבאר, שלא  ויגש21 מתקדם כ"ק אד"ש מה"מ עוד שלב  ב'דבר מלכות' דש"פ 
בלבד שעבודתו של יהודה שייכת אלינו בכמה ענינים, אלא עוד זאת, מכיון שאנו "מיד 

"ומזה  ובלשונו  זה,  כעין  שמבאר  ואילך(  עז  ע'  ו  )מלוקט  עבדי"  "ודוד  ד"ה  מאמר  ועיין    )18
שבהמאמר ד"ה ויגש אליו יהודה מבאר דזה שביהמ"ק היה מדומם הוא לפי שביהמ"ק היה מעין עולם 
הבא, שאז תהיה המלכות )דומם( למעלה מכל הספירות, מוכח, דהגם שבגילוי ענין ויגש אליו יהודה 
הוא שז"א הוא למעלה ממלכות, יש בו )בויגש אליו יהודה(, בפנימיות ובהעלם, המעלה דמלכות לגבי 

ז"א, ע"ד הגילוי דלע"ל". והיינו שכבר בתו"א מובן שיש איזו שהיא שייכות לעבודה של יהודה.
זאת,  נשיאנו שלפני כ"ק אד"ש מה"מ המבארים  19(  לע"ע לא ראיתי עוד מאמרים מרבותינו 

ואשמח שיאירו הקוראים את עיני בזה.
20(  מלוקט ח"ד ע' קיז ואילך.

21(  ספה"ש תשנ"ב ע' 214 ואילך.
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לפני הגאולה האמיתית והשלימה22" הרי העבודה עכשיו היא עבודה באופן של יהודה 
עד שזה משתקף גם באוה"ע.

 ובלשונו )בתרגום חפשי ללה"ק(: "ויש לומר, שזה גופא הוא הטעם לכך שרואים 
כיום איך שיהודים יכולים לעמוד בעניני היהודים עם כל התוקף והבעה"ב'תיות גם על 
אוה"ע - ואין הדבר תלוי אלא ברצונם - דכיון שעומדים מיד לפני הגאולה, שבה יתגלה 
בפועל כיצד "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" "וידעו הגוים כי אני ה'" - לכן זה משתקף 
בפועל במצב של דורנו, כהכנה המוליכה ישירות לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח 

צדקנו".

מזה  הלימוד  גם  מובן  "מכך  בדורנו:  בפועל  ההוראה  גם  שזה  מבאר  האות  ובסוף 
לדורנו: עי"ז שמתנהגים באופן ד"ויגש אליו יהודה", שמראים בעניני יהדות את התוקף 
את  מביא  גופא  ה"ז  העולם,  נברא  ישראל"  ש"בשביל  יהודי,  בהיותו  והבעה"ב'תיות 

ה"ודוד עבדי נשיא להם לעולם".

נראה ברור שהעבודה עכשיו היא באופן של יהודה, וזה כנ"ל מפני סיבת התקרבותנו 
לגאולה האמיתית והשלימה ויתירה מזו נמצאים במצב של "מיד לפני הגאולה האמיתית 

והשלימה" כפי שמאריך כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה שם23.

ואני לא באתי אלא להעיר ולהאיר.

ההוכחה ש'בית רבינו שבבבל' נעלה יותר משאר בתי 
מקדש מעט

הת' מנחם מענדל שי' ברגר
תלמיד בישיבה

א
בקונטרס 'בית רבינו שבבבל' )ס"א( מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את 
דברי הגמ'24 על הפסוק "ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם": "אמר רבי 
יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ור"א אמר זה בית רבינו שבבבל". ומבאר 
שאליבא דאמת לכו"ע כל הבתי כנסיות והבתי מדרשות שבבבל נקראים מקדש מעט, 

22(  כהלשון שם בשיחה.
23(  ונראה שם שאכן בדורות הקודמים לא היה שייך כ"כ מצד העולם להתנהג באופן של "יהודה".

24(  מגילה כט, א.
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רבינו שבבבל'  ב'בית  הוא   - - השראת השכינה  במקדש מעט  הענין  ושלימות  ועיקר 
דוקא.

)אמנם, בפשטות י"ל שהם אכן חולקים, אך זהו רק בנוגע לפי' הספציפי של הפס' 
בבית  סוגים  כללי( שני  )באופן  ישנם  הוא מדבר. אלא שלכו"ע  אודות מה  על   - הזה 

מקדש מעט, וכבפנים(.

ומבאר הטעם שיש מעלה ב'בית רבנו שבבבל' על כל שאר בתי כנסיות ומדרשות, 
כיון שהוא "מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לכל אנשי העיר ולכן הוא המקדש מעט 
העיקרי" וכיון ש"מיום . . אין לו להקב"ה אלא ד"א של הלכה" הרי זהו המקדש מעט 

העיקרי.

והנה, כדי להוכיח את החילוק הנ"ל - החידוש שר"י ור"א לא חולקים, ולדעת שניהם 
יש שני סוגים של בתי כנסיות ומדרשות,  והארת השכינה שיש בבתי כנסיות ומדרשות 
רגילים אינה דומה להארה שיש ב'בית רבנו שבבבל' - מביא את דברי הגמרא בתחילת 
הסוגיא "בכל מקום שגלו שכינה עמהן, גלו למצרים שכינה עמהן . . גלו לבבל שכינה 
עמהן . . בבבל היכא אמר אביי בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, 

ולא תימא הכא והכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא".

הפירוש "שכינה עמהן" הוא שיש גילוי שכינה שגולה עם ישראל למקום גלותן והוא 
מאיר בכל הבתי כנסיות והבתי מדרשות. ומזה שהגמ' תחילה מביאה את הענין בכללותו 
דהוצל",  כנישתא  בבי   .  . היכא  "ובבבל  מוסיפה  ואח"כ  עמהן"  שכינה  למצרים  "גלו 
משמע שאע"פ שיש גילוי שכינה בכל הבתי כנסיות ומדרשות, ישנו גילוי יוצא דופן 

שמתגלה במקומות מסויימים בלבד, שלכן הגילוי לא נמצא בשני מקומות בו זמנית.

היינו, שמחלק בין כוונת הגמ' במילים "בכל מקום שגלו שכינה עמהן" - שענין זה 
קיים בכל בית כנסת, לבין המשך דברי הגמ' "בבבל היכא . . ולא תימא הכא והכא" - 

שהכוונה היא על גילוי שכינה יוצא דופן, במקומות מסויימים.

ב
ויש להבין: נראה שבהוכחה כ"ק אד"ש מה"מ לומד שהמאחז"ל "בכל מקום שגלו 
שכינה עמהן" מדבר על כל הבתי כנסת, ומזה שהגמ' אח"כ מונה בתי כנסת מסויימים 

משמע שיש שני סוגים בגילוי השכינה בבתי כנסת.

כנסת25?  הבתי  לכל  היא  וכו'"  שגלו  מקום  "בכל  שהכוונה  ההוכחה  מנין  ולכאורה 

25(  אפשר לומר שהלימוד הוא מהל' "בכל מקום" גופא - שמשמע ממנה שמדובר על כל בתי 
כנסיות ומדרשות,  אך אעפ"כ ניתן לדחות ולומר שהכוונה "בכל מקום" היא )לא לכל בתי כנסיות 
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וכשהגמ' אח"כ מפרטת שמות  כנסיות מסויימים בלבד,  אפ"ל שהכוונה היא על בתי 
של בתי כנסת "בי כנישתא דהוצל" ו"בי כנישתא דשף ויתיב בנהרעא" היא מפרשת את 

הכוונה של "בכל מקום וכו'" - שהמדובר הוא על בתי כנסת מיוחדים בלבד.

"בכל  ור"א לא חולקים: שהרי אפ"ל שהכוונה  יוצא שאין הוכחה לכך שר"י  וא"כ 
כל  זה  ממאמר  אין  וממילא  בלבד,  מסויימים  כנסיות  בתי  על  היא  וכו'"  שגלו  מקום 
הוכחה לחילוקי דרגות בגילוי השכינה, ומנין לומר שר"י ור"א לא חולקים היכן מאירה 

השכינה, האם בכל בית כנסיות או רק במקומות מיוחדים?

ועוד יש לדייק: כאשר מבאר חילוקי הדרגות במקדש מעט, תחילה מביא שהיות 
הוא  ע"כ  העיר  לאנשי  הוראה  יוצאת  שמממנו  קבוע  מקום  הוא  שבבבל'  רבנו  ו'בית 
המקדש מעט העיקרי שבו בעיקר השכינה שורה כיון ש"אין לו להקב"ה בעולמו אלא 

ד"א של הלכה".

רבנו  ש'בית  מבאר,  עמהם"  שכינה   .  . "גלו  המאמר  את  כשמביא  לאחמ"כ  אמנם 
שבבבל' הוא המקום העיקרי לגילוי השכינה, ולכן הוא המקום הקבוע שממנו יוצאת 
הוראה לכל אנשי העיר. היינו, שהגורם לכך שזהו המקום שממנו יוצאת הלכה הוא כיון 

שבו שורה השכינה, וצריך ביאור בטעם השינוי מרישא לסיפא.

ג
השראת  שעיקר  )ס"ה(  השיחה  בהמשך  שמבאר  מה  ע"פ  בזה,  הביאור  י"ל  ואולי 
השכינה בביהמ"ק היא מצד מעלת ישראל, וכן השראת השכינה בזה"ז היא מצד מעלת 
הקב"ה  לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  "בוא  רז"ל  מאמר  כוונת  מבאר  ובזה  ישראל. 
שבכל מקום שגלו שכינה עמהן", היינו שהטעם ש"שכינה עמהן" הוא כיון ש"חביבין 

ישראל".

ובתי מדרשות הוא מפני  כנסיות  וממשיך שם, שהטעם להשראת השכינה בבתי   
מדרשות  ובתי  כנסיות  הבתי  שכל  מבאר  ועפ"ז  מישראל,   עשרה  בהם  שמתאספים 
שמתאספים בהם רק חלק מישראל שורה שם רק חלק )כביכול( מהשכינה, וב'בית רבינו 

שבבבל' שבו נמצא נשיא הדור ש'הנשיא הוא הכל'26 שורה כללות השכינה.

כיון  הוא  עמהן  ל"שכינה  )הטעם  זה  מהסבר  הא':  לשאלה  בנוגע  לבאר  יש  ועפ"ז 
ש"חביבין ישראל"( מובן  שזהו בכל מקום שמתאספים עשרה מישראל, דהיינו שבכל 
הבתי כנסיות ובתי מדרשות יש השראת השכינה, ומכך שהגמ' מונה אח"כ שמות של 

ומדרשות, אלא( לכל גלות וגלות - כגון גלות בבל, גלות מצריים וכד', כשאלה שבפנים. ועצ"ע.
26(  פרש"י במדבר כא, כא.
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בתי כנסת מסויימים משמע שבהם האירה השכינה יותר משאר בתי כנסיות.

וזוהי הראיה שר"י ור"א לא חולקים היכן שרתה השכינה, כי בזה מפורש בשם רשב"י 
שזה היה בכל מקום שבו נמצאים ישראל )ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדעת רשב"י(, 
אלא חולקים בפי' הספציפי של הפס' "ואהי להם למקדש מעט" - לאיזה מקדש מעט 

הפס' מתכוון, האם לכל הבתי מקדש מעט או למיוחדים שבהם.

וע"פ כהנ"ל אולי אפשר לפרש בנוגע לשאלה הב' - מדוע בתחילה מבאר שמפני 
היות 'בית רבינו' המקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר זו הסיבה שהוא גם 
עמהן"  שכינה  שגלו  מקום  "בכל  המאמר  את  שמביא  ולאחר  העיקרי,  מעט  המקדש 
מבאר שמפני שב'בית רבינו' ישנו גילוי השכינה )כפי שהיה בביהמ"ק( לכן הוא המקום 

קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר:

כאשר מביא את מאמר רז"ל "בא וראה" כו' הרי מפרש שהשראת השכינה היא מצד 
מעלתם של ישראל )שלכן יש מעלה ב'בית רבנו' - שהוא כולל את כל בנ"י(, ואם כן:

כנסיות  הבתי  לשאר  שבבבל'  רבנו  'בית  בין  החילוק  טעם  להבין  בכדי  בתחילה, 
ומדרשות - מדוע הוא דוקא בית מקדש העיקרי, מוכרח לבאר הטעם שזהו כיון שממנו 

יוצאת הוראה לאנשי העיר.

אך לאחר שמגיע למסקנא שהמעלה העיקרית של בית כנסת היא מצד מעלתן של 
ישראל שהקב"ה מאיר בהם, הרי ממילא ההסבר המתבקש לכך ש'בית רבנו שבבבל' 
הוא המקדש העיקרי זה כיון שבו נמצאים כל נשמות ישראל )כלולים בנשמתו של נשיא 

הדור(, וזה הגורם לכך שמשם יוצאת הוראה לכל העולם.
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תורתו של משיח

הצורך בשבועת אליעזר לאברהם
הת' לוי יצחק שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

א
ב'דבר מלכות' חיי שרה1 מביא כ"ק אד"ש מה"מ חקירה בענין גדרו של אליעזר, 
האם היה שליח או שדכן, ומביא ראיות לב' הצדדים. לאחמ"כ מוכיח שאליעזר הי' בגדר 
בתורת  "שמושל  לו",  אשר  בכל  המושל  ביתו  "זקן  הי'  הרי  "אליעזר  וזלה"ק:  שליח, 
רבו", ו"דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים", ו"עבד אברהם", אשר "עבד מלך מלך" וכו', 
וגם בקיום דברי אברהם "ולקחת אישה לבני ליצחק" - קיים אליעזר הכל בדיוק כדברי 

אברהם". 

והיינו שהי' בביטול מוחלט לאברהם אבינו, שלכן י"ל שהי' שליח שבטל לגמרי 
למשלח, ולא שדכן שהוא מציאות בפ"ע.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ ומוסיף "ויתירה מזה, אברהם השביעו על כך", דהיינו 
שנוסף על כל האמור הרי אברהם גם השביע על כך את אליעזר, שזה מחזק את הסברא 

לומר שאליעזר הי' שליח.

ויש לעיין מה מוסיפה השבועה בתוקף השליחות, הרי לכאורה אדרבה, כשאדם 
משביע את חברו ה"ז מכיון שקיים אצלו חשש שחברו לא יקיים את דבריו, ובאם גדרו 
של אליעזר הוא שליח, שבטל לגמרי למשלח )כפי שמאריך כ"ק אד"ש מה"מ לבאר 
מכאן  ואדרבא,  שליחותו.  את  יקיים  שלא  לחשש  מקום  מה  השיחה2(,  במהלך  זאת 
ניתן להוכיח לכאורה לצד השני שאליעזר הינו שדכן, שלכן יש להשביעו שלא ישנה 

מהשליחות?

1(  ספה"ש תשנ"ב ח"א עמ' 100-101
2(  ס"ג, ס"ז.
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ב
ואולי יש לבאר זאת ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בחכ"ה שיחה א' לפ' ויחי, בה 

מבאר שאלה דומה בנוגע לשבועת יוסף ליעקב:

בתחילת פר' ויחי מסופר שיעקב אבינו מבקש מיוסף לקברו במצרים, ויעקב אינו 
יוסף שיעלהו ממצרים, ומקשה בזה כ"ק אד"ש מה"מ  מסתפק בכך אלא משביע את 
כשאלת מפרשים רבים מדוע הי' צריך יעקב להשביע את יוסף ולא הסתפק בהבטחתו 

של יוסף?

אדם  דכאשר  בהבטחה,  קיימת  שאינה  מיוחדת  מעלה  ישנה  שבשבועה  ומתרץ, 
מבטיח לבצע דבר מה בעתיד, הרי רק כאשר יגיע זמן ביצוע ההבטחה הוא יעשה ככל 
שביכולתו כדי לקיימה. משא"כ בשבועה, כאשר אדם נשבע אינו מסיח דעתו מהענין 
אודותיו נשבע, מתוך ידיעה שדבר זה מוכרח להתבצע, ואם לאו הרי דינו כמפר שבועה 

עם כל החומרה שבדבר.

יוסף הוא כיון  )ועפ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שהטעם לכך שיעקב השביע את 
לדעת  אין  מצרים  בארץ  כשנמצאים  שכן  הרף,  ללא  ע"כ  יחשוב  שיוסף  חפץ  שיעקב 
זאת  למנוע  ובשביל  הבטחתו,  קיום  את  מיוסף  ולמנוע  להתעורר  יכולים  קשיים  אלו 

מלכתחילה הוצרך יעקב להשביע את יוסף3(.

מוסיפה  אכן  שהשבועה  אליעזר  של  בשליחותו  גם  לבאר  בפשטות  ניתן  ולפ"ז 
לא  מצ"ע  שיוסף  שחשש  מפני  לא  יוסף  את  השביע  שיעקב  וכפי  השליחות,  בתוקף 
ידו כל אפשרות אחרת  יותר שעל  יקיים את דבריו, אלא בשביל להוסיף תוקף נעלה 
לזמן  לא  אף  דעתו מהשבועה  את  לא מחסר  בכך שהוא  זה מתבטא  מושללת, שדבר 
מועט ביותר וחושב ע"כ ללא הרף, כך גם אצל אליעזר, שאע"פ שגדרו הוא שליח, ע"י 
השבועה התווסף בזה תוקף נעלה יותר שיחשוב ללא הרף על השבועה שנשבע וממילא 

זה יוסיף בתוקף שליחותו.

וע"פ המבואר בשיחת הד"מ מובן מדוע השבועה מוסיפה בתוקף השליחות דווקא, 
שכן דווקא אצל שליח - שבטל לגמרי למשלח ואינו מציאות לעצמו, שייך הענין של 
שבועה, שלא רק שהוא מתבטל למשלח לגמרי אלא "יתירה מזו" - הוא לא מסיח את 

דעתו לרגע מהשליחות.

3(  וזה שכ"ק אד"ש מה"מ דוחה בהמשך השיחה שם ביאור זה הוא רק מצד שאצל יוסף לא שייך 
לומר זאת, אבל בכללות זו באמת עניינה של השבועה.
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בזמן נס נרות החנוכה
הת' שניאור זלמן שי' גלס
תלמיד בישיבה

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מאריך  שרה  חיי  לפרשת  ה'  שיחה  ט"ו  חלק  בלקו"ש 
שליט"א לבאר את מעלת הנס שהיה בנרות החנוכה על פני הנס שהיה אצל האמהות 
רבקה ושרה )שהיה דולק מע"ש לע"ש(, ומבאר שמעלת נרות החנוכה לא היה בכמות 
השמן או באיכות השמן, אלא הנס היה באופן כזה שהשמן מצד אחד כלה ומצד שני לא 

כלה, נמנע הנמנעות.

ועפ"ז מתורצת קושיית הב"י - מדוע חוגגים שמונה ימים הרי הנס היה רק שבעה 
ימים, שהרי ליום הראשון היה מספיק שמן - מכיון שהנס היה באופן כזה שבו זמנית 

השמן כלה ולא כלה, ויוצא שכבר מהיום הראשון, כ"ה בכסלו החל נס נרות החנוכה. 

אלא שלפ"ז קצת קשה, שהרי במאמר ד"ה "ואתה ברחמיך הרבים"4 תרח"ץ מסביר 
כ"ק אדמ"ר מוהריי"צ שנס הנרות היה בכ"ו בכסלו דוקא. וכמו שמבאר שהיה שלשה 

שלבים בנס כנגד שלוש רמות בגילוי אלוקות: 

א. ניצחון המלחמה - יחודא תתאה, שלכן היה נס זה דוקא ביום כ"ד - כנגד כ"ד 
אותיות שבפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו" המורה על יחודא תתאה. 

ב. מציאת הפך - יחודא עילאה, שלכן היה נס זה דוקא ביום כ"ה - כנגד כ"ה אותיות 
שבפסוק "שמע ישראל" המורה על יחודא עילאה. 

ג. נס הנרות שהיה בכ"ו בכסלו - גימטריא של שם הוי' - 26 המורה על מדרגה כזאת 
הגבוהה ביותר גם מיחודא עילאה.

כלומר, לפי רמת הגילוי של אותו היום, התאפשר למטה הנס: כ"ד - יחודא תתאה 
היה נצחון המלחמה, כ"ה - יחודא עילאה מציאת פך השמן. כ"ו - שם הוי' שלמעלה 

מיחודא עילאה התאפשר הנס של הנרות.

יוצא א"כ )כנ"ל( ממאמר זה, שנס הנרות היה בכ"ו, ולכאורה ע"פ המובן מהשיחה 
הנ"ל משמע בפשטות שהנס החל כבר בכ"ה שהרי הנס היה שהשמן כלה ולא כלה, ונס 

4(  ש"פ מקץ שבת חנוכה, נדפס בסה"מ תרח"ץ ע' קעא ואילך. וראה כמו"כ בהרחבת הביאור 
במאמר כ"ק אד"ש מה"מ ד"ה זה )ש"פ מקץ שבת חנוכה התשמ"ח, נדפס בסה"מ מלוקט ד' ע' צט 

ואילך(. 
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זה היה גם ביום הראשון, וקשה מהמבואר במאמר שנס זה התחיל בכ"ו?

14 במאמר ד"ה הנ"ל  ואולי יש לומר, שזה מה שמתרץ כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 
וזלה"ק: "ואולי יש לומר, דמ"ש במאמר שנס זה התחיל בכ"ו בכסלו - הכוונה בזה היא 

שנס זה היה בשביל ההדלקה דכ"ו". 

כלומר, לולא כ"ו )אם היה צריך שמן רק ליום אחד( באמת לא היה ענין הנס, וכל 
מה שהיה הנס בכ"ה זה ע"מ שיומשך ויידלק בכ"ו )כי אם לא היה הנס בכ"ה והיה השמן 
מתכלה לא היה נתינת מקום לתת לנס שימשיך אח"כ לדלוק מכיון שהנס חייב להיות 

בשמן גשמי דוקא ולא בשמן ניסי5(. 

היוצא מכל הנ"ל: אמנם הנס הותחל כבר בכ"ה כסלו בזה שהשמן הגשמי כלה ולא 
)כ"ו(,  יום המחרת  זה הוא לצורך  נס  כלה - נמנע הנמנעות, אמנם מכיון שכל מטרת 
נחשב נס זה כנס של יום כ"ו שבו מאיר שם הוי' שלמעלה מיחו"ע )וזה שבפועל התחיל 

הנס בכ"ה הוא ענין טכני ולא ענין מהותי(.

בדין אדם שיש לו כ' נרות לחנוכה
 הרב שמואל שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה

איתא בגמ' )שבת כא, ב(: "ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד 
ואחד והמהדרין מן המהדרין . . ב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף 
והולך אמר עולא . . חד אמר טעמא . . דב''ה כנגד ימים היוצאין וחד אמר . . דמעלין 

בקדש ואין מורידין".

ובשפת אמת כאן: "אכן נראה דנפקא מינה אם אין לו ל"ו נרות להיות מקיים מצות 
יתחיל  הימים  היכר  וכדומה: דלטעם  נרות  לו עשרים  ויש  הלילות,  בכל  והולך  מוסיף 
כיון  ידליק אחד אחד –  ובשאר הלילות  לילות  וג'  ב'  לי'  כל מה דאית  לקיים המצוה 
דעכשיו יש לו יקיים עתה המצוה כתיקונה; אבל לטעם דמעלין בקודש – צריך להניח 
ללילות אחרונות ההידור כסדר כל העולם, ובלילות ראשונות ידליק אחד אחד כדי שלא 

להוריד בקודש".

5(  כמבואר בארוכה בשיחה שם.
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והנה בשיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א6, מביא כו"כ נפק"מ שנאמרו ע"י 
האחרונים בין הטעמים הנ"ל, אך לשפת אמת הנ"ל מציין רק בהערה )8(: "ראה גם שפת 

אמת שם שקו"ט בהנפק"מ בין ב' הדיעות", ויש לעיין מדוע לא כתב זאת בפירוש.

והנה ידוע הדיון כיצד דלקו נרות חנוכה ח' ימים, וב"בית יוסף" )או"ח סי' תר"ע( 
מביא ב' אפשרויות: או שמראש חילקו את השמן לח' חלקים, או שהשמן נשאר מיום 

ליום7.

ולכאורה י"ל, דכל דברי השפ"א הם רק לפי הדיעה שחילקו לח' חלקים )שהעדיפו 
להדיעה  אך  כהלכתה8(;  ההדלקה  תהיה  לא  זה  שביום  אף  אחר  ליום  שמן  להשאיר 
שמילאו את כל הנר ולא חששו ליום הבא – לכאורה אין לומר כדברי השפ"א הנ"ל, 
שהרי כל החג הוא על נס המנורה, ושם העדיפו לעשות בימים הנמצאים כעת באופן 

המהודר ביותר ולא חששו לימים האחרים9.

ואולי י"ל, שגם לדיעה הא' שחילקו לח' חלקים, עדיין לא ניתן לומר שישמור את 
הנרות לימים הבאים.

דהנה במאמר "ואתה ברחמיך" תשמ"ח10 כותב כ"ק אד"ש מה"מ:

"ומה שמדליקין בחנוכה ח' נרות מצד זה שהדליקו ממנו שמונה ימים – אולי יש 
לומר: כשהי' הנס שמצאו פך השמן – ידעו שהשמן ידלוק )שמונה ימים( עד שיהי' שמן 
טהור, שהרי סברא לומר שהנס שעשה הקב"ה )שמצאו פך השמן( הי' בכדי שידליקו 

בשמן טהור כל הזמן.

ובשוה"ג: ועפ"ז מתורץ מה שהקשו על הב"י )דלעיל הע' 14 בתירוץ הא'( שחילקו 
את השמן שבפך לח' חלקים".

)כנ"ל בב"י( לא הייתה הוו"א להחסיר  ועפ"ז מובן, שלב' הדיעות בחלוקת השמן 

6(  לקו"ש ח"כ שיחה לחנוכה.
7(  ועיין לקו"ש חט"ו שיחה לשק"מ כסלו הביאור בזה ע"פ חסידות.

8(  ומה ש"כלי שרת אין מתקדשין אלא מלאין – עיין תוס' רא"ש כאן שזה רק כשאפשר. ועיין 
ביאור כ"ק אד"ש כרך א, אגרת פא: "השמן למנורה נתקדש לא ע"י נרות המנורה כ"א ע"י מדת חצי 

לוג שהי' במקדש וכדאי' במנחות )פה, ב(". עיי"ש.
9(  ועיין שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' יג גבי אסיר שיש לו חופש יום אחד – שאין צריך לדחותו ליוהכ"פ 
וצריך לנצלו בשביל להתפלל במניין כעת. אלא שיש לדחות כדברי החכ"צ )סי' קו( מהגמ' )מנחות מט, 

א( גבי תמידין וידוע השקו"ט באחרונים.
ועכ"פ כאן אולי יש לדייק שזה דין בהלכות חנוכה שנקבעו על הנס, וממילא יש חביבות יתירה 
כמו  נוספים  ניסים  יעשה  שהקב"ה  ובביטחון  אריבער"  "מלכתחילה  של  באופן  המצוה  את  לקיים 

שעשה לאבותינו. ועצ"ע. וראה לקמן
10(  הערה 42. נדפס בסה"מ מלוקט ח"ד.
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משהו מהמצוה ביום זה בשביל לשמור לימים אחרים; אלא גם לדעה הא' האמינו שיהיה 
נס וזה ידלק כפי הצורך ולא יחסר כלום במצוה.

ועפ"ז אולי ניתן לדייק מדוע כ"ק אד"ש מה"מ אינו מביא בשיחה הנ"ל את הנפק"מ 
הנ"ל בשפת אמת – כיון שקשה לומר שתהיה דיעה )לאיזה גדר שהוא( שתאמר ליהודי 

להעדיף )ובפרט בחנוכה( את מצות הימים הבאים, על מצות יום זה11.

והנלענ"ד כתבתי, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

11(  משא"כ שאר הנפק"מ בשיחה שם )שחלקם גם הובאו בשפ"א שם( הם במקרים של דיעבד, 
שכבר הייתה בעיה או שהבעיה היא כעת )שיש לו ו' נרות ביום השמיני(, ולא שחושש לעתיד.
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נגלה

דעת בן עזאי במעביר מרה"ר לרה"י דרך כרמלית

הרב אביחי שילו שי' קופצ'יק
ר"מ בישיבה

איתא בגמ' )שבת ה, ב( "ת"ר המוציא מחנות )- רה"י( לפלטיא )- רה"ר( דרך סטיו 
)- מקום פטור( חייב ובן עזאי פוטר. בשלמא בן עזאי קסבר מהלך כעומד דמי" וכו'.

ובתוס' )ד"ה בשלמא( הקשו, מדוע הסבירה הגמ' את שיטתו של בן עזאי בסברא 
ולא הסבירה שהוא  הזו(,  אין לה מקור אלא מהברייתא  של מהלך כעומד )שלכאורה 
חכמים,  על  שואלת  שהגמ'  )כפי  פטור.  שלכן  במשכן,  כה"ג  מצינו  שלא  שכיון  סובר 

מדוע הם לא פוטרים מטעם זה(.

ותירץ ר"י, שכוונת הגמ' לומר, ש"אפילו משכחת כה"ג במשכן )כפי שאכן הגמ' 
מביאה מקור מצידי רה"ר(, פטור, דמהלך כעומד דמי".

עזאי  לבן  יתחייב  כיצד  לירושלמי,  הבבלי  בין  מחלוקת  התוס'  מביא  מכן  לאחר 
במעביר ד' אמות ברה"ר:

דהירושלמי העמיד זאת בקופץ, ואילו לבבלי )מכך שלא הקשה ותירץ כבירושלמי 
משמע ש( גם מהלך רגיל חייב, וזאת כיון שסובר שד' אמות ברה"ר הלכתא גמירי ליה.

ובהמשך אחד,  ב' חלקים אלו בד"ה אחד  כלל תוס'  ולכאורה צריך להבין: מדוע 
כשלכאורה הם מדברים על שני נושאים שונים. 

)וכפי שאכן ראינו בדברי תוס' הרא"ש, שחילק זאת לב' ד"ה: בד"ה 'מהלך כעומד' 
הביא את מחלוקת הבבלי והירושלמי, ולאח"מ בד"ה 'היכא אשכחן' הקשה מדוע לא 
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העמידו את דברי בן עזאי מצד הטעם שלא מצינו כה"ג במשכן(?

על  להתעורר  קושיא שיכולה  לתרץ  תוס'  בא  התוס',  ואוי"ל, שבחלק השני של 
תירוצו בחלק הראשון.

מעביר  במשכן  נמצא  אם  שאפילו  פשיטות,  בכזו  לומר  לתוס'  מניין  דלכאורה, 
מרשות לרשות דרך מקום פטור, עדיין יפטור בן עזאי משום מהלך כעומד? והרי יש 
מקום לומר, שכיון שאנו למדים הכל מהמשכן, הרי מוכח שמתחייב בזאת. )או משום 

שמהלך לאו כעומד, או משום שמחייבים למרות שמהלך כעומד(.

ולזאת מביא תוס' את דברי הבבלי והירושלמי, שמהם רואים ששיטתו של בן עזאי 
מהוה סיבה לפטור גם דברים שהיו במשכן.

ד'  מעביר  לחייב  ע"מ  )קופץ(  מיוחדת  אוקימתא  למצוא  יש  לירושלמי,  שלכן 
אמות, ולבבלי יש להעמיד זאת דוקא מכיון שהלכתא גמירי לה )שאז יש מקור ברור 

שאין מתחשבים בדין זה(.

שיטת הירושלמי שמחייב ב"קופץ"
הרב שמואל שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה

איתא בגמ' )שבת ה, ב(: "ת"ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו חייב ובן עזאי 
על  פריך  "ובירושלמי  מהירושלמי:  מביא  ובתוס'  דמי".  כעומד  מהלך  דקסבר  פוטר 
דעתיה דבן עזאי אין אדם מתחייב על ד' אמות ברה"ר לעולם דיעשה כמי שהונחה על 

כל אמה ואמה ויפטר? ומשני משכחת לה בקופץ"1.

לבן עזאי הלכה למשה מסיני מיוחדת רק בשביל  וידועה השאלה מדוע שתהיה 
מקרה כה רחוק של קופץ ד' אמות יחד עם חפץ ברה"ר? )ואין להקשות שזה מה שהיה 
במשכן, כי ודאי כל המעביר ד"א לא היה במשכן ונלמד מהלמ"מ כמבואר בהמשך תוס' 

מהגמ' לקמן צו, ב(2.

1(  התירוץ לא נמצא בגירסתנו בירושלמי, וכנראה שלתוס' היתה גירס' אחרת.
2(  ולכאורה צ"ע שהרי לכו"ע )גם לבבלי( זה הלמ"מ ומדוע נדחק הירושלמי להעמיד ב"קופץ"? 
ב.  צו,  ועיין באחרונים לקמן  אין לחלק,  וא"כ  דינו כמוציא  ואולי לשיטתיה ההלמ"מ היא שמעביר 

ואכ"מ.
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ובאבני נזר3 מבאר, דלשיטת הריטב"א בעירובין4 ניתן לבאר שמהלך הוא כל הזמן 
עומד, וא"כ מה שלא שייך לבן עזאי פטור של "עומד לכתף" הוא מסיבה טכנית שעדיין 
לא יצא מ"עמידתו" בשביל שיקרא שוב "עומד לכתף", אך כאשר יהיה מצב של עומד 

לכתף - יודה לרבנן שפטור.

ולפ"ז מבאר את הירושלמי באופן שקופץ כל פעם קצת, אך כל הקפיצות יחד הם 
יודה שעמידות  ד"א, וכל המנוחות בין הקפיצות הם "עומד לכתף", וכאן גם בן עזאי 
אלו אינם הנחה כיון שכבר היתה עקירה מעמידתו, בקפיצה הראשונה, ושוב שייך דין 
"עומד לכתף", ולכן אין הנחה בתוך הד' אמות גם לשיטת בן עזאי ויהיה חייב כשינוח 

אחר ד' אמות.

ס"ל5  בעירובין  המהרש"א  אך  כנ"ל,  הריטב"א  לשיטת  הוא  כ"ז  לכאורה  והנה 
ולשיטתו בכל  הוי עמידה6,  נק' עמידה, אך עמידת רגל אחת לא  רגליים  ב'  שעמידת 
פסיעה יש עקירה והנחה, ונמצא שבכל הליכה גם לבן עזאי יש זמן שאינו עומד ועדיין 
חייב למרות שהוי "כעומד לכתף", וצריכים לומר דלשיטתו בן עזאי מחייב גם בעומד 
לכתף, וא"כ בכל קפיצה יש עקירה והנחה, ועדיין צ"ע כיצד שייך קופץ ד' אמות שחייב, 

וממילא צלה"ב כיצד יבאר המהרש"א את דברי הירושלמי?

ולכאורה ניתן לומר באופן דומה, שמדובר שקופץ ד' אמות על רגל אחת, ונמצא 
שבכל הד"א שהעביר לא היו ב' רגליו על הרצפה, וא"כ אין כאן אפי' "עומד לכתף"7 ולכן 

חייב כשינוח עם ב' רגליו אחר ד' אמות.

אלא שלכאורה ב' אופנים אלה )קופץ בב' רגליים כמ"פ וקופץ על רגל א' כמ"פ( 
על  ועצ"ע  אחת(.  בבת  ד"א  מקופץ  יותר  ששכיחים  )אלא  כ"כ  שכיחים  אינם  עדיין 

העמדת הירושלמי ב"קופץ"8.

ניתן לומר באופן חדש9, שמשמעות הירושלמי "קופץ" היא מלשון "רץ",  ואולי 
והרי גם בריצה אין אדם מניח ב' רגליים בבת אחת ויש רגע קטן בו הוא ממש באוויר 

3(  שו"ת סימן רנח, נדפס גם באגלי טל שי קב.
4(  עיין באבנ"ז שם ובסימן ר"מ בארוכה.

5(  כמ"ש שם ובסימן רמ.
6(  ואולי ניתן לדייק זאת מל' התוס' "הונחה על אמה ואמה" ולא שלא עקר כלל, אלא שיש לדייק 

כן גם בריטב"א, עיין סי' ר"מ שם. וראה מ"ש רש"י בכתובות לא, ב. ודו"ק.
7(  בשונה מדעת הריטב"א שג"ז נק' עומד לכתף, אלא שגם הריטב"א יחייב מטעם עומד לכתף 

אם נאמר כנ"ל שחייב גם לבן עזאי.
8(  אלא שאי"ז דחוק לומר שגם הל' בירושלמי הוא "משכחת לה" ולא שזה דבר רגיל.

9(  הערת המערכת: עיין ב'רזא דשבת' על הראשונים, שמביאים סברא זו.
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)"קופץ"(, וא"כ מבואר לב' הטעמים הנ"ל בשיטת ה"אבני נזר":

ברצפה  אחת  רגל  הנחת  וכל  מהלך,  יהיה  באוויר  שהוא  הראשון  ברגע  לריטב"א 
שתהיה אח"כ, יהיה נקרא "עומד לכתף" ויהיה חייב כשינוח.

ולמהרש"א, מתחילת הריצה ועד סופה אין כאן ב' רגליים ברצפה וגם לבן עזאי אין 
כאן "מהלך כעומד" כנ"ל, ויהיה חייב כאשר פעם אחת יהיה עם ב' הרגליים על הרצפה, 

או כאשר יניח את החפץ.

ניתן   - הל' רץ10  נמצא  רץ אף שכבר במשנה  ולא  "קופץ"  בירושלמי  ומה שנקט 
לומר: א. ידוע המשפט "האי תנא ירושלמי הוא דנקט לישנא קלילא" ושמא היה יותר 
פשוט לו. ב. שמא רצה להדגיש שהפטור מתחיל ברגע שהרץ הוא "קופץ" ועוקר ב' 

רגליים מהקרקע )לשיטת המהרש"א עכ"פ(.      

"יתמו חטאים ולא חוטאים"
 הת' מ"מ הכהן שיחי' כהן
תלמיד בישיבה

א
''הנהו בריוני )פריצים. רש"י( דהוו בשבבותיה  )י, א(:  איתא בגמ' מסכת ברכות 
)בשכנות( דר' מאיר והוו קא מצערו ליה טובא, הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלייהו כי 
חטאים',  'יתמו  דכתיב  משום  דעתך  מאי  דביתהו  ברוריה  ליה  אמרה  דלימוותו,  היכי 
מי כתיב חוטאים - חטאים כתיב )קרי ביה חטאים שיכלה יצה"ר. רש"י(, ועוד שפיל 
לסיפיה דקרא )השפיל עצמך לסוף המקרא. רש"י( - 'ורשעים עוד אינם', כיון דיתמו 
עוד  ורשעים  בתשובה  דלהדרו  עלייהו  רחמי  בעי  אלא  אינם,  עוד  ורשעים   - חטאים 

אינם. בעא רחמי עליהו והדרו בתשובה''.

דמים  אנשי  לבאר שחת  תורידם  אלוקים  ''ואתה  כתוב:  כד(  )נה,  והנה בתהילים 
אנשי  כי  ימותו  מרעיו  וחבר  דוד מבקש שאחיתופל  כלומר  ימיהם'',  יחצו  לא  ומרמה 

דמים הם )פירוש המצודות דוד שם(.

ונראה, שסיבת התפילה של דוד שאחיתופל וחבר מרעיו ימותו הוא מפני שמגיע 
להם דין מוות )"אנשי דמים הם"(, בשונה מהסיפור עם ר"מ ששם השכנים רק הציקו לו 

שלכן אמרה לו ברוריה שיתפלל שיחזרו בתשובה.

10(  ראה יומא פ"ב, מ"ב. ב"ק לב, א.
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ולאידך  מוות.  דין  מרעיו  וחבר  לאחיתופל  מגיע  מדוע  להבין,  צריך  גופא  זה  אך 
מדוע שדוד המלך לא יתפלל עליהם שיחזרו בתשובה כדברי ברוריה הנ"ל11?

בפשטות ניתן לתרץ ע''פ פירוש המלבי''ם על הפסוק, שמפרש על המילה "ואתה" 
- "רצונו לומר הגם שאתה לא תמיתם כי המיתו את עצמם, למרות זאת אתה )הקב''ה( 
דמים  אנשי  אומרו  מהו  וא''כ  הבא.  העולם  לחיי  יזכו  ולא  לגהנום  אותם  שתוריד  זה 
ומרמה לא יחצו ימיהם? הרי הם כבר הרגו את עצמם! אלא  שע''י )שאחיתופל( נטל 
נפשו נדמה כי רצה לחצות ימיו לחצי, חצי - בעוה''ז, וחצי - לעוה''ב. וזה לא יקרה כי 

ירדו לבאר שחת ולגהנום". 

גו' היא רק לגבי העוה"ב ולא לגבי  נמצא א''כ שהבקשה של דוד ואתה אלוקים 
עוה''ז, ולכן לא התפלל דוד על אחיתופל וחבר מרעיו שיחזרו בתשובה מאחר שכבר 
יזכו  דין מוות, רק שהתפלל שלא  "המיתו את עצמם". ובאמת, לאו דוקא שיש להם 
אנשים אלו לחיי עוה"ב. והמדובר בדברי ברוריה על "יתמו חטאים ולא חוטאים" קאי 

בפשטות על העוה"ז )שהרי ר"מ התפלל שימותו(.

ב
ואולי י"ל בדא"פ ביאור באופן אחר שיתאים גם לפי פשט הפסוק )שדוד התפלל 

11(  כעין זה שואל כ''ק אד"ש מה"מ במאמר הוי' לי בעוזרי תשי''ז, )סה''מ מלוקט ח"ב ע' נה 
וקשה  נקמה בשונאיו,  "ואני אראה בשונאי" דמשמע שרוצה  ז(  )קיח,  ואילך(, על הפסוק בתהלים 
על דברי ברוריה. אמנם שם שואל הפוך, מדברי ברוריה על הפסוק בתהלים. ומתרץ שדוד התפלל 
מהבחינה הרוחנית שבדבר, שאראה בבירור הניצוצות של שונאיו. וכעין זה מקשה גם בפירוש הרי"ף 
על העין יעקב )ד''ה בעי(, שבתהלים ק"ט התפלל דוד המלך על אויביו שימוותו וקללם בכו''כ קללות, 

וקשה על הלימוד של ברוריה.
ואין  בסט''א  אויבים שרויים  קודשו שאותם  ברוח  ראה  מכיון שדוד  א.  יהוידע:  הבן  ע''כ  ומתרץ 
להם תקנה אלא מיתה. ב. מכיון שהם מחטיאים את הרבים, ואין בידם לעשות תשובה, ומיתתם היא 

כפרתם. וראה בפנים התירוץ ע"כ ע''פ הלכה.
ובהגהות מהר''ץ חיות בסוגיה בברכות שם מקשה, דהרי ישנו פסוק בתהלים )י, טו( "שבור זרוע 
רשע" - שבירה )מיתה( ולא חזרה בתשובה. )והכוונה לא רק הזרוע אלא כל הגוף, ודרך הקרא לומר 
בתור דוגמא "זרוע"(. וקשה על לימודה של ברוריה. ומתרץ שמסיפא דקרא מתורץ - "תדרוש רשעו 

בל תמצא" שהשבירה תהיה באופן כזה שלא תמצא את רשעו מכיון שכבר חזר בתשובה.
)אך זהו תירוץ רק לפסוק זה, וצ"ע כיצד יפרש על שאר הפסוקים, וכן מדוע הקשה דוקא מפסוק זה, 

ובפרט שהקושיא דחוקה בלשון זרוע והיה צריך להביא את שאר הפסוקים הנזכרים כאן(. 
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שימותו בעוה"ז( ע"ד ההלכה, ע"פ פסק הרמב"ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם12: "כל 
בין המורדים  היה  ומכיון שאחיתופל  להורגו".  יש למלך רשות  ישראל,  המורד במלך 
אחיתופל  לאמר  הגיד  ''ודוד  שמואל13  בספר  )כמסופר  למלך  שנתמנה  לאחר  בדוד 
בקושרים )מורדים( עם אבשלום, ויאמר דוד סכל נא את עצת אחיתופל ה'''(, הרי היה 
וא"ש שדוד התפלל על אחיתופל  )כאבשלום( שדינו מיתה  דין של מורד במלכות  לו 
וחבריו שימותו, ומה שאמרה ברוריה שצריך להתפלל שיחזרו בתשובה קאי על סתם 

אנשים שאינם מורדים במלך כמסופר בגמ' שם14.

ג
בורח  דוד  "דכל אותם ששה חדשים שהיה  בירושלמי15  דהנה איתא  ויש להעיר, 
מלך  דין  לו  היה  "לא  הפני משה16  ופירש  כהדיוט".  לו  הוות מתכפרת  מפני אבשלום 
ובשעירה היה מתכפר כדין ההדיוט". כלומר, שכל המצוות שבתורה שחייבים על זדונם 
כרת ועל שגגתם חטאת, היחיד מביא שעירה והמלך מביא שעיר17, ומכיון שלא היה 

לדוד דין מלך היה מקריב שעירה.

ועפ"י פירוש הפני משה ש"לא היה לו דין מלך", י"ל שדוד התפלל עליהם שימותו 
מצד זה שהיו מורדי במלכות בתחילת המרד שאז דוד ודאי היה נחשב כמלך, ובשעת 
בריחתו )שלא היה לו דין מלך( התפלל שימותו מפני שהתחייבו מיתה בשעת מרדם18.

כיון  ורק  דבר,  לכל  דין מלך  לו  היה  אז  דגם  נזר19 שמבאר  ביאור האבני  אך ע"פ 
שהיה נרדף ומתיירא מאבשלום מקרי 'יש על גבו שררה', וה"ז דין מיוחד בשעיר דצ"ל 
מי שאין ע"ג אלא ה' אלקיו בפועל20 ניתן לומר שדוד התפלל עליהם שימותו מפני שיש 
להם דין של מורד במלכות גם בזמן בריחתו, שהרי גם אז היה לדוד דין מלך, ואי"צ לומר 

שהתפלל עליהם רק מצד מרדם בעבר.

12(  פרק ג' הלכה ח'. )ומקורו מהגמרא בסנהדרין מט, א(.
13(  טו, לא.

14(  ועפ"ז א"ש שזהו תירוץ אחד לכל הפסוקים הנ"ל.
15(  ר"ה פ"א ה"א. הוריות פ"ג ה"ב.

16(  הוריות שם. וראה מראה הפנים שם, ואכ"מ.
17(  הוריות פ"ב מ"ו.

18(  וראה מאירי הוריות יא, סע"א. פרשת דרכים דרוש יא )דרך המלך( בסופו. וש"נ. 
19(  יו"ד סי' שיב אות כז בהג"ה.

20(  כבמשנה הוריות י, א. וראה רמב"ם הל' שגגות פט"ו ה"ו.



59 יום הבהיר יו"ד - י"א שבט - ה'תשפ"ב

ד
ויומתק ע''פ המבואר בלקו''ש חלק ד' שיחה לפרשת קרח21 בה מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ שחיותו של כל אחד הוא מנשיא הדור וכאשר חולק על נשיא הדור אין לו שום 
קיום. ולכן כאשר חלק קרח על משה רבינו - נשיא ישראל, נפרד ממקור חיותו ונבלע 

באדמה מפני שכל קיומו תלוי במשה רבינו.

12 לגבי ענין המלוכה בכלל )בלי קשר לנשיא(: "מלוכה -  וכמו"כ מביא בהערה 
מרידה בה נוגעת לכל מציאותו, עד לעצם חיותו".

וממשיך לבאר שם שהמשכת החיות מהנשיא היא לא רק לעצם חיותו, אלא גם 
בדברים הפשוטים ביותר. וכן הוא באתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא, בהנשיאים - 

ראשי בני ישראל, שכל אנשי דורם צריכים לקבל את חיותם על ידי הנשיאים.

שם  המלכות,  בענין  "וכן  בכלל:  במלוכה  גם  שייך  זה  שענין  מוסיף,   17 ובהערה 
המלך נקרא ונתפשט לא רק על מין המדבר ]גם על אנשים הכי פחותים[ אלא גם על 

סוגי הדצ''ח". 

ועפ"ז מבאר כ"ק אד"ש מה"מ במק"א22 הא ד"מחוי במחוג קמי מלכא חייב מיתה23 
-"מאחר שכל מציאותם של כל אנשי המדינה היא מציאותו של המלך, ע"י ביטולם אל 
המלך - הרי כאשר חסר הביטול אל המלך )אפי' כאשר הדבר מתבטא בדבר קל ביותר( 

מתבטלת סיבת מציאותו, ובדרך ממילא התוצאה היא - העדר מציאותו לגמרי24.

וכן מובן גם בענייננו - בזה שאחיתופל וחבר מרעיו מרדו וחלקו על דוד המלך25 
שהיה )נוסף להיותו מלך( גם נשיא בישראל, ממילא נתבטלה מציאותם וראוי להתפלל 

עליהם שימותו.                                                                                                 

21(  ע' 1050 ואילך.
22(  ש"פ בראשית תשמ"ב, נדפס בספר התוועדויות ח"א ע' 290 ואילך. 

23(  חגיגה ה, ב.
24(  וע"ע עד"ז בלקו"ש ח"ח שיחה לחג השבועות ס"ו )ע' 25(.

25(  לכאורה עדיין יש להקשות מהמופיע בפרקי אבות )פרק ו משנה ג( שדוד כיבד את אחיתופל 
מאוד עד שקראו "רבו אלופו ומיודעו", ועד שזה הוראה לכאו''א - מכיון שזה במילי דחסידותא. אלא 
שע''פ ביאור כ''ק אד"ש מה"מ על המשנה )בספר ביאורים לפרקי אבות על המשנה שם( מתורץ, 
שמסביר שכאשר אחיתופל לימד את דוד התורה התלבשה בו, ולכן קראו רבו וכו'. אך כאשר לא לימדו 
- כשמרד בו אינו כלי לתורה. ואולי ניתן לומר עוד שגם אדם שמכבדים אותו לא סותר את זה שיהיו 

חפצים במיתתו. )ולהבדיל עד''מ במלך עכו''ם(.  
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גדר 'התראת ספק'
הת' שלום בער שי' הכהן הענדל 
תלמיד בישיבה

א
איתא בגמ' )שבת ד.(: "בעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה 

קודם שיבוא לידי חיוב חטאת )אע"פ שיש בזה איסור שבות. רש"י( או לא התירו". 

הגמ' מסתפקת באיזה מקרה מדובר, האם מדובר בשוגג )בשוגג מתחילה ועד סוף, 
שמדובר  הגמ'  מסיקה  ולבסוף  במזיד,  או  נזכר(,  ואח"כ  בשוגג  הדביק  שבתחילה  או 
שהדביק במזיד, והספק הוא, האם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור הסקילה 

)בעדים והתראה(.

מקשה תוס' )בד"ה "קודם"(: "וא"ת, והיכי אתי לידי חיוב סקילה, והא התראת ספק 
הוא, דבשעה שהדביק פת בתנור שמא היה בדעתו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור 

סקילה, ומה שלא רדה, שמא שכח ההתראה". 

ומתרץ: "דכיון שהדביק תוך כדי דיבור של התראה ובודאי תאפה גם אם לא ירדנה, 
לאו התראת ספק היא שודאי לא היה בדעתו לרדות קודם אפיה".

. דשמא לא ישבור   . "ולא הוי התראת ספק אלא בלוקח אם על הבנים  וממשיך: 
כנפיה או לא ישחטנה, וכן בשבועה שלא אוכל כיכר זו . . דכשמתרין בו . . עדיין מחוסר 

מעשה . . אבל הכא כשמדביק פת בתנור אין האפייה מחוסר מעשה".

וביאור דברי תוס' בקצרה: גם בקושיא הבינו תוס' שהמדובר הוא שהדביק תוך כדי 
דיבור של התראה, והטעם לכך שבהו"א חשיב התראת ספק הוא )לא כי התרו בו לפני 
ההדבקה, אלא( כיון שדעתו היא המפסיקה בין מעשה ההדבקה עד לאפיה בפועל, כי 
שיהיה  ההתראה  בשעת  ודאות  אין  וממילא  שתאפה",  קודם  לרדותה  בדעתו  "שמא 

איסור.

 ותירצו, כיון שהדביק תוך כדי דיבור הרי מעשיו מוכיחים על כוונתו - לאפות, וא"כ 
לא הוי התראת ספק.

על  ולהחיל  למעשה,  ההתראה  בין  לחלק  יכולה  האדם  דעת  אמנם  אחר:  ובסגנון 
ההתראה דין של 'התראת ספק', אך כאשר ברורה כוונתו של האדם ממילא זוהי התראת 

ודאי.

וזאת בשונה מהדין הרגיל של התראת ספק כפי שנפסק בנוגע לשילוח הקן )שהתרו 
בו בשעה שלקח אם על בניה( ששם כיון שיכול להחזיר את האם ואח"כ לשלחה הרי 
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חשיב מחוסר מעשה, וההתראה היתה בספק. וכן הוא בנוגע לדין התראת ספק בשבועה 
בו( שגם שם  והתרו  כיכר האיסור,  ואכל את  זו,  אוכל  זו אם  כיכר  אוכל  )נשבע שלא 

האיסור מחוסר מעשה שהרי יכול שלא לאכול את הכיכר השניה ולא יתחייב.

ב
והנה בתוס' זה מקשה רע"א )בגיליון הש"ס על אתר(: "מלשון תוס' בתירוצו בוודאי 
לא היה בדעתו לרדותה משמע דמשום הכי לא הוי התראת ספק26, ואילו ממש"כ לאח"ז, 
שהתראת ספק שייך בשילוח הקן ובשבועה, משמע שהטעם לכך דלא הוי התראת ספק 
הוא משום דהוי מחוסר מעשה אף דלא שייך לומר דהיה בדעתו שלא לאכלו דהא אפילו 

בהיפוך מראה דעתו לאכלו".

ובאותיות פשוטות: בנוגע למקרה של רדיית הפת נראה מתוס' שהטעם לומר שזה 
לא הוי התראת ספק הוא כיון ש"ודאי לא היה בדעתו לרדותה", היינו שהקובע כאן זוהי 
וכוונתו של האדם )כפי שנת"ל בכוונת התוס' למסקנא(. ואילו בנוגע להנשבע  דעתו 
'מחוסר  שהאיסור  כיון  זה  ספק  התראת  שם  שחשיב  שהטעם  נראה  וכו'  אוכל  שאם 

מעשה'. 

זאת  מחשיב  מדוע   - האדם  של  כוונתו  זוהי  הקובע  עיקר  אם  ממנ"פ:  ולכאורה 
כהתראת ספק, הרי שם גם נראה שהאדם מתכוון לעבור על האיסור )מזה שאכל את 
זו התראת ודאי. ואם הולכים אחר ה'מחוסר  הפת שעליה נשבע שלא יאכלנה(, וא"כ 

מעשה' מדוע לעיל )בנוגע לפת( לא הביא טעם זה?

ונראה לתרץ את קושיית רע"א )בדא"פ עכ"פ(, ובשני אופנים: 

כיון  והנשבע,  לבין המקרים של שילוח הקן  בין המקרה דהמדביק  ישנו חילוק  א. 
שבנוגע למדביק שאין האיסור מחוסר מעשה ע"כ מחשיבים את הכוונה של האדם כדי 
להפוך את ההתראה לספק. אך בשילוח הקן ובשבועה שהאיסור מחוסר מעשה, הרי 
ממילא זוהי התראת ספק, וא"כ בנוגע לדינים אלו הרי התבטלה האפשרות להחשיב את 
ההתראה לספק ע"י כוונת האדם, ועד כדי שאפילו נודע שכוונתו לעבור על האיסור, 

כיון שזה מחוסר מעשה ה"ז התראת ספק.

ויוצא: כאשר האיסור מחוסר מעשה, שאז ההתראה היא התראת ספק מצד מעשה 
האדם, אין מתחשבים בכוונת האדם )לטוב ולמוטב(. וכאשר אין אפשרות להפוך את 
כי הוא לא מחוסר מעשה, הרי נתחשב  ההתראה להתראת ספק מצד מעשה האיסור 

26(  דיוק זה נראה גם מל' התוס' בשאלתו "והא התראת ספק הוא דבשעה שהדביק בתנור שמא 
היה בדעתו לרדותה", וא"כ משמע שבתירוצו מחדש שלא היה אפי' 'שמא'.
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בכוונת האדם.

מובן  ולפ"ז  'מלאכת מחשבת'27,  מיוחד שהתורה הצריכה  יש תנאי  בדיני שבת  ב. 
שאע"פ שבד"כ התראת ספק לא נמדדת לפי כוונתו של האדם, אך באיסורי שבת יש 
לכוונת האדם דגש מיוחד וע"כ היא משפיעה גם על דיני ההתראה - להפוך התראה 

להתראת ספק28.

"ודילמא הנחה הוא" בשיטת רש"י ותוס'

 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

א
במסכת שבת )ד, א( על דברי המשנה "פשט העני את ידו . . חייב" שואלת הגמ' 
"אמאי חייב והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ד' על ד' וליכא" )ובידו אין ד' על 
ולהניח  ותוס' מביאים הסבר למקור קביעת הגמ' בשאלתה שצריך לעקור  ד'(. רש"י 
מע"ג מקום ד' על ד'. רש"י מסביר "דהוי חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו עקירה", 
היה מסתמא  וכן  מד'  בפחות  החפץ  להניח  רגילות  "דאין  ב' אפשרויות  ותוס' מסביר 
במשכן, ועוד אומר ר"י דאל יצא ממקומו משמע דקאי נמי אחפץ כלומר ממקומו של 

חפץ" )שצ"ל ד' טפחים(.

הסובר  ר"ע  שנה  משנתינו  שאת  שסובר  רבה  דעת  את  הגמ'  מביאה  לאחמ"כ 
"קלוטה כמי שהונחה דמיא",  שהרי "הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים 
באמצע ר"ע מחייב וחכמים פוטרים" ובמילא לשיטתו אי"צ מקום ד' על ד', וע"ז מקשה 
הגמ' )ד, ב( "ודילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא" )כלומר, אולי ר"ע דיבר רק 

על הנחה שחייב ולא על עקירה(.

יותר  היא  שהשאלה  מסביר  רש"י  הגמ',  בכוונת  ותוס'  רש"י  נחלקו  זו  בשאלה 

27(  ב"ק ס, א. שו"ע אדה"ז סי' רנב, סע' יז. וראה ביאור בזה בלקו"ש ח"ז ע' 190, ושם בהערה 19.
28(  הערת המערכת: לכאורה צריך לבאר בשאלת רעק"א שסובר כאופן הא', היינו שהנקודה היא 
רק 'מחוסר מעשה', אך לא ס"ל לחלק איסור שבת משאר איסורים שדוקא בשבת זה תלוי ב"מלאכת 
מחשבת" )ומוכיח מהא שהרגו את המקושש אע"פ שכוונתו היתה לש"ש, וא"כ לענין סקילה א"צ 

להתחשב בכוונתו(. ועצ"ע.
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ספציפית - "אבל עקירה בעי מעל גבי מקום ד' מדלא קתני ר"ע מחייב שתיים אחת 
תוס'  לעומתו  לרה"י(.  )מרה"ר  הכנסה"  משום  ואחת  לרה"ר(  )מרה"י  הוצאה  משום 
)לאחר שמקשה על רש"י( מסביר את השאלה בצורה אחרת: "ונראה לפרש דפריך הא 
עקירה בעיא דילפינן ממשכן שהיו נוטלין מתיבתן שהיה בהן ארבעה על ארבעה ונותנין 
ליד עושי המלאכה, ולפי מה שפירשתי לעיל דדרשינן מאל יצא איש ממקומו אתי נמי 

שפיר דבעקירה קאי".

וי"ל בפשטות שהמחלוקת בין רש"י ותוס' בהסבר השאלה "ודילמא הנחה" כו', 
לפי  כו':  חייב"  מגיעה בהמשך למחלוקתם בהסבר שאלת הגמ' שהובא לעיל "אמאי 
אין  במילא  דבעינן מקום חשוב,   - ההיגיון  הוא מצד  ד'  להצריך מקום  רש"י שהחיוב 
לחלק בין הנחה לעקירה שהרי כמו שעקירה צריך מקום חשוב ודאי שגם הנחה צריך 
מקום חשוב, וכל ההיגיון לומר שבכ"ז יש חילוק בין עקירה להנחה הוא רק בגלל שמוכח 

לכאורה בדברי ר"ע שמחייב רק על הנחה "מדלא קתני ר"ע מחייב שתיים".

משא"כ לפי תוס'29 לא צריך להגיע לזה, שהרי החיוב להצריך מקום ד' מגיע או 
מהמשכן, או ממ"ש בפסוק מפורש, ובמילא כאן ניתן להסביר בפשטות שההיגיון לחלק 
בין עקירה להנחה הוא כי רק עקירה ממקום ד' היה במשכן, או שהפסוק המחייב מקום 

ד' מדבר רק על עקירה.

ב
ד',  צריך מקום  הוא הסובר שאין  לומר שרבי  יוסף  רב  הגמ' שם, מנסה  בהמשך 
ומביאה הגמ' שלכאורה כוונת ר"י הוא על רבי שאומר "זרק ונח ע"ג זיז כל שהוא רבי 
מחייב וחכמים פוטרים" )ובזיז אין ד' על ד'(, וא"ז דוחה הגמ' שהמקרה המדובר שם הוא 

מקרה אחר שיש בו מקום ד', עיי"ש.

תוס' ד"ה "זרק ונח ע"ג זיז כל שהוא רבי מחייב" מקשה "וא"ת אכתי תקשה לך 
דילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא" והיינו שגם לאחר שהובא דברי רבי ניתן 
וא"כ, מדוע בכלל הגמ' מביאה בתור  ולא לעקירה.  להקשות שאולי דיבר רק להנחה 

ניסיון להעמיד את המשנה כרבי, כשניתן לדחות באותה דחיה שהגמ' דחתה קודם30?

וי"ל ששאלה זו קשה בעיקר לשיטת תוס' שמסביר את שאלת הגמ' "והא בעינן" 
כו' מצד זה שבמשכן היה רק הנחה או שהפסוק מצריך מקום ד' רק גבי עקירה, משא"כ 
לשיטת רש"י ששאלת הגמ' שם היא מצד זה שלא כתוב "ר"ע מחייב שתיים" א"כ מובן 
שלגבי רבי ודאי א"א לשאול זאת, שהרי רבי לא דיבר על מקרה שיהיה אפשרות לכתוב 

29(  דברי תוס' המצביעים על לימוד מהמשכן או מפסוק אינו רק מכאן אלא לאורך כל הדרך, החל 
מתוס' ד"ה "פשט" )ב, א( ובכ"מ.

30(  לתירוץ על השאלה, עיין שם בתוס', וראה גם בקובץ זה בהערתו של הת' שלום משה שי' זיו.
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"רבי מחייב שתיים", כפשוט.

ג
בהמשך הגמ' שם )ה, א(, מנסה ר' זירא לומר שאחרים הם הסוברים שאין צריך 
מקום ד' שהרי אומרים "עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור" )וכשעמד 
במקומו הדין הוא שחייב אע"פ שאין מקום ד' על ד'(, ומקשה ע"ז הגמ' ב' שאלות: א. 
"ודילמא הנחה הוא דלא בעינן הא עקירה בעינן". ב. "והנחה נמי דילמא דפשיט כנפיה 

וקיבלה דאיכא נמי הנחה".

כמו  הדרך  אותו  על  בפשטות  מובנת  תוס' השאלה  לכהנ"ל, שלפי  בהמשך  וי"ל 
בכל השאלות דלעיל - שאולי רק הנחה היה במשכן בפחות מד', או שרק בהנחה אפשר 
להניח בפחות מד' שהרי לגבי עקירה הפסוק מצריך שיהיה מקום ד', וזה שהגמ' מביאה 

ב' שאלות זה ע"מ להביא תוספת חיזוק לשאלה.

אמנם לפי רש"י מוכרח לומר שכאן השאלה תהיה לא כמו בפעם הראשונה - שאלה 
בו "אחרים  לומר  ניתן  בתוכן מהותי, שהרי פה אחרים לא מדברים על מקרה שיהיה 
מחייבים שתיים" כפשוט, אלא על כרחנו נפרש שהשאלה תהיה באופן הכי 'טכני'31 - 

הרי ראינו שאחרים מדברים על הנחה ומי אמר שגם בעקירה יאמרו כן32. 

ועפ"ז י"ל שה'ודילמא' המופיע בשאלת הגמ' בהתחלה פירושו )לפי רש"י( כמו 
רק  שדיבר  מוכרח  שתיים"  מחייב  "ר"ע  שנינו  שלא  מזה   - עובדה  קביעת   - 'והרי' 
בהנחה33. משא"כ בשאלה כאן פשוט שה'ודילמא' המופיע בשאלת הגמ' פירושו 'אולי' 

31(  וזה שלא שאל כן בפעמים הקודמות הוא מכיון ששם יש שאלות יותר מוכחות, ועדיפות הם 
על פני שאלות שהם בספק, כפשוט. ע"ד מה ששואל ומת' תוס' שם )ד"ה "זרק"(.

32(  ואולי י"ל באופ"א, שהשאלה כאן היא, שלאחרי שראינו שיש איזה שהוא היגיון לחלק בין 
עקירה להנחה )שאינו ידוע( שהרי ר"ע לכאורה מחלק, א"כ אולי נאמר גם כאן על אותו הדרך. אמנם 
יחד עם זאת ודאי שתוקף הקושיא כאן הוא לא באותו התוקף כמו הקושיא, בפעם הראשונה שלדברי 

רש"י שם היא קושיא מוכרחת מלשון ר"ע..
33(  ואולי ניתן להוכיח שה'ודילמא' המדובר בפעם הראשונה )לפי רש"י( הינו קביעת עובדה ולא 
'אולי', מתוס' ד"ה "ודילמא" שמקשה שם על שיטת רש"י "וקשה דילמא הא דלא מחייב ב' משום 
דלא מחייב אתולדה במקום אב", ולכאורה אם פי' ה'ודילמא' לפי רש"י כאן הוא 'אולי', אין מובן מה 
קשה לתוס', הרי זה בדיוק הספק של הגמ' לפי רש"י, האם זה שלא כתוב "ר"ע מחייב שתיים" זה כי 

לא מחייב שתיים או שלא מחייב משום תולדה במקום אב. 
וכן בשאלתו השניה "ועוד דבסמוך קאמר רב יהודה מחייב היה רבי שתיים אע"ג דקתני סתם רבי 
מחייב ה"נ מנ"ל דלא מחייב שתיים" שגם בשאלה זו אם הפי' 'ודילמא' כאן הוא 'אולי' )לפי רש"י( 
אי"מ מה מקשה תוס', הרי זה בדיוק ספק הגמ' לפי רש"י, האם דברי ר"ע כאן זה כמו רבי שאע"פ שלא 
מחייב במפורש שתיים הכוונה שחייב שתיים או שבכ"ז ניתן לדייק שר"ע לא סובר שתיים כי לא כתוב 

"ר"ע מחייב שתיים". 
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כלומר 'מי אמר'. ולכן כאן אין רש"י מפרש כלום שהרי כאן זה כמו 'דילמא' שישנו בד"כ 
בש"ס.

 ומכיון שלשיטת רש"י אין באמת סיבה הגיונית לחלק בין עקירה והנחה כנ"ל, לכן 
אולי י"ל שמסיבה זו הביאה הגמ' עוד דחיה על אותו הדרך "והנחה נמי דילמא דפשיט 

כנפיה וקיבלה דאיכא נמי הנחה". 

פירוש דברי הגמ' "כגון שקלט מע"ג גומא"
 הת' מנחם מענדל הלוי שי' לוי
תלמיד בישיבה

הגמ' במסכת שבת )ה, א-ב( מתדיינת לגבי דברי ר' אבין בשם רבי יוחנן: "הכניס 
ידו לתוך חצר חבירו וקיבל מי גשמים והוציא חייב", ומקשה ר' זירא "מה לי הטעינו 
חבירו מה לי הטעינו שמים איהו לא עביד עקירה" )כלומר, הרי למדנו שכאשר חבירו 
מטעינו אוכלין ומשקין ויוצא ע"ז לחוץ ה"ה פטור, וא"כ מדוע כאשר הטעינו שמים - מי 
גשמים חייב הרי גם כאן לא עשה שום עקירה?(, ומתרצת )למסקנא( "אלא אמר רבא 

כגון שקלט מעל גבי גומא" )כלומר, שעקר בידו אחת לתוך ידו השניה מע"ג גומא(.

בתוך הגומא(:  )ולא  מעל גבי גומא"  הפנ"י34 מסביר את לשון הגמ' כאן "שקלט 
"ונראה דעיקר הרבותא במים שקלט ממה שעל גבי הגומא, דאי מתוך הגומא פשיטא 
גבי הגומא שצפין קצת על  כלי, אבל בעל  ומאי שנא  גומא  דהיינו הנחתן דמאי שנא 

הקרקע איצטריך לאשמועינן דאפילו הכי היינו הנחתן דאי אפשר לצמצם".

ונראה לבאר עפ"ז גם את המשך הסוגיא, ובהקדים:

על תירוץ רבא שואלת הגמ' "פשיטא" ומתרצת "מהו דתימא מים ע"ג מים לאו 
הנחה הוא קמ"ל. ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא מים ע"ג מים היינו הנחתן", וברש"י 
ויש  ואזלי".  ניידי  דהא  עקירה  עקירתן  דתיהוי  הנחתן  היינו  "לאו  דתימא"  "מהו  ד"ה 
להעמיק קצת ברש"י ולעיין: א. על איזה מים מדבר רש"י - המים העליונים שמעל גבי 

ומזה שבכ"ז מקשה משמע שהבין ברש"י שפי' ה'ודילמא' לפי שיטתו היא בתור קביעת עובדה, 
כבפנים. לתירוצים בקושיות התוס' עיין המפרשים בסוגיא.

34(  ד"ה "מעל גבי גומא".
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הגומא או התחתונים שקרובים לקרקע? ב. מה כוונת רש"י במילים "דניידי ואזלי" - 
לאן המים הולכים )"אזלי"(35?

הוא שהגומא  כאן  הנ"ל( שהמדובר  הפנ"י  לדברי  ובהוספה  )בהמשך  לפרש  ונ"ל 
עצמה מלאה מים, ומעליה יש קילוח של מים שעובר מעל גבי גומא מהמרזב36 ואח"כ 
וכל השאלה היא  )כנ"ל בפנ"י(,  ודאי נחים  ממשיך החוצה. ואכן ברור שהמים בגומא 
והולכים  נדים   - ואזלי"  "ניידי  )כהלשון  החוצה  ממשיכים  אלא  נחים  שלא  המים  על 
)החוצה((, ולכאורה עתידים ליפול ואינם כמונח37. ובזה החידוש של רבא )בשיטת ר"י( 

שהמים נקראים מונחים כעת והוי עקירה.

ועפ"ז ניתן להבין גם את השוני בין הסוגיא כאן לסוגיא בפרק הזורק, ששם מדובר 
על סתם מים, ופשוט לנו שהם מונחים ולא שייך לכתוב שם "מהו דתימא", משא"כ 
החידוש בסוגיא כאן הוא שאע"פ שמדובר במים העליונים שהם לא מונחים כנ"ל שהרי 
עתידין להימשך הלאה, בכל זאת כשיקלוט מע"ג גומא ייחשב שעשה עקירה, ולכן רק 

בסוגייתנו שאלה הגמ' "מהו דתימא".

ואולי ניתן לדייק זאת גם מלשון הגמ' "מהו דתימא מים ע"ג מים לאו הנחה הוא" 
ולא "מהו דתימא מים לאו הנחה הוא", והיינו כנ"ל שכל החידוש אינו שהמים שבתוך 
גם נחשבים  ויוצאים הלאה  נחים, אלא שאפילו המים שע"ג המים שנמשכים  הגומא 

כנחים.

ובהסבר הדבר י"ל38, דכיון שכל המים נחשבים כגוש אחד, וחלק מהגוש הוא מונח 
)המים שבתוך הגומא( ממילא נחשבים כל המים מונחים, וגם החלק שתיכף יוצא - בטל 

ונכלל בכללות המים שבגומא39.

באו"א  בפנים  ראה  אך  להתנדנד',  וממשיכים  'נדים  שהם  שכוונתו  לומר  ניתן  בפשטות    )35
שמסתדר יותר בלשון רש"י.

36(  נראה במאירי לעיל, שגמ' הבינה שר' יוחנן מדבר על מים ממרזב. וכן יש לדייק מלשון רש"י 
לעיל )ע"א ד"ה "אלא אימא קלט"( "היה הקילוח יורד".

37(  ועיין ריטב"א לעיל דלא אמרינן "כל העתיד לנוח כמונח דמי" וכ"ש כאן שהולכים הלאה וינוחו 
במקום אחר לגמרי.

38(  ועיין באחרונים שהובא ג"כ הסבר זה.
39(  ועפ"ז א"ש קושיית השפת אמת שצריך גומא דע"ד טפחים כדי שיהיה מונח - דכיון שהחידוש 
הוא שזה "גוש אחד" במילא המים העליונים נחים על הקרקע בדיוק כמו המים התחתונים )עיין רמב"ם 

הל' שבת פי"ג ה"ד(.
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ביאור לשון זכר ונקבה
 הת' לוי יצחק שי' הרטמן
תלמיד בישיבה

בגמ' מסכת שבת )ב, ב( בתוס' ד"ה "מראות נגעים שניים שהן ארבעה" כותב: "וכי 
היכי דכתיב "ועתה הייתי לשני מחנות40" ה"נ קתני שפיר מראות שניים".

כלומר, תוס' מדגיש שאף שהמילה "מראות" מסתיימת עם האותיות ו' ות' אינו 
משום שמראות הוא לשון נקבה )שהרי באמת הוא לשון זכר(, אלא משום שלפעמים גם 
כאשר אומרים לשון רבים של זכר מוסיפים את האותיות ו' ות' )היינו שביחיד אומרים 
הלשון  אומרים  המראות  מספר  את  כשנוקטים  ולכן  מראות(,  אומרים  וברבים  מראה 

"שניים שהן ארבעה" כלשון זכר ולא שתיים שהן ארבע כלשון נקבה.

 ומביא ע"ז דוגמא מהפסוק "ועתה הייתי לשני מחנות" דאף שאומר "מחנות" הרי 
נוקט הלשון "שני" )ולא שתי(, והיינו משום שמחנה הוא לשון זכר, ואף כשמדבר עליו 

בלשון רבים ומוסיף את האותיות ו' ות' אינו יוצא מלשון זו. 

 ולכאורה דוגמת התוס' ממחנה צ"ע, שהרי רש"י על הפסוק "אם יבוא עשיו אל 
המחנה האחת והכהו41" מפרש דזה שנוקט כאן גם לשון זכר )"והכהו" ולא והכּה( וגם 
לשון נקבה )"האחת" ולא האחד( הוא מפני שמחנה הוא מהמילים שמשמשים גם בלשון 
זכר וגם בלשון נקבה. ולפ"ז לכאורה אפשר לומר שעד"ז הוא ב"שני מחנות" דזה שנוקט 
מצד אחד "שני" )זכר( ומצד שני "מחנות" )נקבה( הוא מפני שמחנה משמש הן בלשון 
זכר והן בלשון נקבה ע"ד "האחת והכהו" שהובא לעיל, ואין כאן ראיה שגם כשלשון זכר 

יחיד נאמר ברבים ובהוספת האותיות ו' ות' עדיין נשאר לשון זכר?

ונ"ל בפשטות דיש לחלק בין הפסוק "המחנה האחת והכהו" )שע"ז אומר רש"י 
מחנות".  לשני  הייתי  "ועתה  לבין  נקבה(  בלשון  והן  זכר  בלשון  הן  משמש  שמחנה 
דבפסוק "המחנה האחת והכהו" אין המילים "האחת והכהו" מחוייבים אחד אל השני, 
היינו שיכולים לומר )מבחינה דקדוקית - לא תוכנית( "אל המחנה האחת" ללא המילה 
"והכהו" ולא היה שום בעיה מפני שהמילה "האחת" עומדת בפ"ע ולא טפלה למילה 
מחנה משמשת  מזה שהמילה  נובעים  הלשונות  לומר שחילוקי  ולכן אפשר  "והכהו", 

בשתי הלשונות.

מילים  צמד  הוא  מחנות"  "שני  הרי  מחנות"  לשני  הייתי  "ועתה  בפסוק  משא"כ 

40(  בראשית לב.
41(  שם פסוק ט. 
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המחוייב אחד אל השני, דהמילה "שני" מכריחה עוד מילה שתבוא אחריה ותהיה טפלה 
אליה )מחנות(, ולכן אין לחלק ולומר דזה שנוקט "שני" הוא מצד לשון זכר ו"מחנות" 
מצד לשון נקבה, אלא המילה "מחנות" היא ג"כ מצד השימוש דמחנה בלשון זכר אלא 
נגעים  דמראות  כהתוכן  "שני"  הלשון  בו  נוקט  ואעפ"כ  ות'  ו'  בו  נוסף  רבים  שבלשון 

שניים שהן ארבעה.

 וכ"ז הוא פשוט ולא באתי אלא להעיר. 

ביאור סדר מימרות רבי יוחנן בגמרא
 הת' שניאור זלמן שי' שפיצר
תלמיד בישיבה

חייב עקר ממקומו  וקיבל  יוחנן עמד במקומו  איתא במסכתין42: "א"ר אבין א"ר 
וקיבל פטור". לאחמ"כ מביאה הגמ' ממירא נוספת "וא"ר אבין אמר ר"י הכניס ידו לתוך 

חצר חברו וקיבל מי גשמים והוציא חייב". 

בין שתי  להבין מהו הקשר  יש  כולה,  התורה  בכל  הדיוק  גודל  הידוע  ע"פ  והנה, 
המימרות.

 בפשטות ניתן לומר שמימרא זו מגיעה בעקבות מה שהגמ' הביאה קודם לכן )לפני
 המימרא של "עמד במקומו וכו'"( בשם ר"י ש"ידו של אדם חשובה לו כד' על ד'", ומכיון
 שהוזכר מימרא בשמו של ר"י מביאה הגמ' עוד כמה מימרות שאמר בקשר לענין זה
 כדמצינו כמה פעמים בש"ס. אך יחד עם זאת ע"פ דרכו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך
 המשיח43 לקשר כל מימרא אחת לשניה, )גם כמו בנדו"ד שאת כל המימרות אומר אותו
 בעל שמועה(, נראה לומר שיש גם קשר תוכני ביניהם ויתירה מזו שמגיעים בהמשך

אחד כדלקמן.

כמו"כ אין לומר שמימרא זו באה ע"מ להביא עוד הוכחה ש"ידו של אדם חשובה 
כד' על ד'", שהרי הגמ' כבר הביאה לפני"ז ב' מימרות על ענין זה )ובפרט שכבר במימרא 
השניה הגמ' שואלת "מאי קמ"ל"(. ועוד, הסבר זה עדיין לא מסביר את סדר המימרות 

בצורה זו דוקא. 

42(  שבת ה, א.
43(  עיין )לדוגמא( לקו"ש חלק טו שיחה ד לפ' וישב. ובכ"מ.
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ולכאורה היה ניתן לומר שמימרא זו מגיעה בתוספת למימרא הקודמת שנאמרה 
בשם ר"י: 

במקומו  רש"י(  וקיבל.  במקומו  )המקבל  "עמד  ר"י  בשם  הגמ'  מביאה  בתחילה 
וקיבל חייב )הזורק(, עקר ממקומו וקיבל פטור )הזורק, דלא עבד הנחה. רש"י(", והיינו 
שע"מ להתחייב צריך לעשות פעולה של עקירה ופעולה של הנחה, בלי משהו שיפריע 

באמצע, וצריך להיות הנחה מכח העוקר דוקא.

מי   - העוקר  מכח  לגמרי  שאינה  עקירה  של  באפשרות  הגמ'  דנה  לזה  ובהמשך 
גשמים, שאע"פ שלא עשה פעולה של עקירה ממש אלא רק קיבל, בכ"ז היה מקום 
שע"י  כיון  הוצאה,  על  בזה  ויתחייב  עקירה  כאן  שיש  שנחשב  עכ"פ(  )בהו"א  לומר 
התאדות המים מהארץ הם הפכו בענניהם להיות חלק מהאוויר, הרי שאילו היה מניח 
ידו בתחתית הענן ועי"ז מקבל מים לידו, היה נחשב לעקירה גם מבלי פעולה של נטילת 

המים, כיון שעצם נגיעת היד שם גורמת למים להיעקר ממקומם ולהיכנס לידו.

והיה מקום לומר עוד, דכל עוד שלא הגיעו המים לארץ והונחו, הרי שלא הוכנסו 
להגדרות של מנוחה ע"ג מקום, ומצד ההנחה שלהם הוא הימצאותם במקומם הטבעי 
- האויר - ע"ד מצבם עד עתה בהיותם בענן, וכן לא חלו עליהם עדיין הגדרת עקירה 
בידו  המים  קבלת  עצם  היא  העקירה  אלא  מונחים,  שעליו  ממקום  נטילה  כמעשה 

ועקירתם ממקומם הטבעי. 

וע"ז מקשה ר"ז שכאשר מקבל מי גשמים אי"ז נחשב שעוקר ממקומם הטבעי, 
שהרי מקומם הוא לא האויר אלא הענן - השמים, וא"כ הרי בין כה הם אינם במקומם, 
ומכיון שמקומם הוא השמים הרי זה דומה להטעינו חברו שלא עקר שום דבר ממקומם 

הטבעי, וא"כ "מה לי הטעינו חברו מה לי הטעינו שמים".

ועפ"ז מובן ג"כ מה ששואל ר"ז "מה לי הטעינו" כו' ולא שואל שלכאורה אין כאן 
מקום דע"ד, כי קושייתו היא על ניסיון הגמ' לחדש שהאויר הוא מקום חשוב דהמים 
וכשמקבל - עוקר ממקומם הטבעי, וע"ז מקשה שאינו כן אלא השמים מקומם, וא"כ 

"מה לי הטעינו חברו מה לי הטעינו שמים".

אבל לכאורה פירוש זה אינו מתאים לפי מה שמפרש המאירי ש"הושיט ידו וקיבל 
מי גשמים" קאי על מים שהגיעו מהמרזב, שאז כבר חלו עליהם דיני הקרקע ונחשב 

כאילו מישהו נתן את זה בתוך ידו.

ונראה לפרש בדא"פ קישור המימרות ע"פ דברי השפת אמת על הסוגיא: 

השפ"א שואל על ר"ז שלכאורה אי"מ קושייתו, הרי בעצם הקבלה של המי גשמים 
נחשב שעוקר ע"ד "נעקר ממקומו וקיבל" בסוגיא הקודמת. 
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וכמו שכאשר המקבל עוקר ממקומו ולוקח את החפץ נחשב כאילו עושה עקירה 
מי  בקבלת  כך  שלימה(,  פעולה  עשה  שלא  מכיון  פטור  הזורק  )שלכן  בחפץ  חדשה 
גשמים - בעצם ההושטה של היד לקבל את המי גשמים, מכיון שמפריע לתנועת ההנחה 
שלהם ייחשב כאילו עקר את החפץ וכשיוציא ויניח יתחייב, וא"כ מה פליאתו של ר"ז? 
ובלשונו של השפ"א "והוא קידם את ידו לקבל קודם שירד לארץ והוי כמו עקר וקיבל".

וע"ז מתרץ שר"ז "סבירא ליה" שכאשר המקבל לא עושה פעולה של עקירה חדשה 
בחפץ, אלא של הנחה במקום אחר מהמקום שהיתה צריכה לנוח - לא נחשב עקירה. 

ש"המקבל  הגמ'  הבינה  בהו"א  שבגמ':  המימרות  בין  הקשר  לבאר  ניתן  ועפ"ז 
אמיתית  פעולה  עושה  לא  כאשר  שאפילו   - ר"י  בדברי  חידוש  עוד  הוא  גשמים"  מי 
של עקירה, בכ"ז מכיון שעוצר את המי גשמים מהמקום שהיו אמורים לנוח בו נחשב 
שעוקר, וזה בא בהמשך למימרא הקודמת בגמ' שכאשר "עקר וקיבל - פטור" )מכיון 
שנחשב שהשני עשה עקירה חדשה וא"כ הזורק לא עשה פעולה שלימה(, שמזה מוכח 

לכאורה )בהו"א( שאי"צ בפעולה ממש של עקירה.

"לכי תיכול עלה כורא דמלחא"
הת' אהרן שי' גורביץ
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )שבת ד.( "כדבעא מיניה רבא מר"נ הוציא ידו לרה"ר מהו להחזירה 
לאותה חצר א"ל מותר, לחצר אחרת א"ל אסור, ומאי שנא לכי תיכול עלה כורא דמלחא. 

התם לא אתעבידא מחשבתו הכא אתעבידא מחשבתו".

בפי' כוונת ר"נ באומרו "לכי תיכול עלה כורא דמלחא" ישנם כמה ביאורים: רש"י 
מפרש44 בשני אופנים: א. אמר לו בבדיחותא, כשתמדוד לי כור של מלח אני יסביר לך 
את הטעם. ב. תירוץ תוכני יותר, שגם אחרי שתאכל כור של מלח  )שזוהי כמות גדולה 

- דבר שלוקח המון זמן( - "לא תוכל להשוותם זו לזו"45.

זאת  לומר  התכוון  ר"נ  אכן  אם  רש"י:  של  הא'  בפי'  )עכ"פ(  עיון  צריך  ולכאורה 
בבדיחותא, מדוע זה היה צריך להיכתב במפורש בגמ'?

44(  ד"ה "לכי תיכול".
45(  ראה בילקוט ביאורים בהוצאת מתיבתא כמה ביאורים בענין זה.
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ואולי יש לבאר זאת ע"פ מה שמסופר בש"ס46 ומובא גם בתניא47 בדבר הנהגתו של 
רבא ש"רבא מקמי דפתח להו לרבנן אמר להם מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן", 
ולפי"ז היה אפ"ל שזה שהגמ' אצלנו מביאה את דברי ר"נ לרבא זה כדי ללמדנו שרבא 

למד לנהוג כך לפני הלימוד מרבו48  ר"נ שגם נהג כך.

)ה'בדיחותא'( ברש"י מופיע ראשון עוד קודם שמביא  ולפי"ז יומתק מה שפי' זה 
את פי' הב' )שמתייחס לתוכן המשפט(, כי זה היה מטרתו של ר"נ גם לפי הפי' השני - 

ללמדו איך לנהוג עם תלמידים בשעת הלימוד.

שאז  דבדיחותא  במילתא  הפתיחה  בטעם  רש"י49  שמבאר  מה  ע"פ  יותר  ויומתק 
הכוחות  את  מגלה  ששמחה  בחסידות50  וכמבואר   - השמחה"  מחמת  לבם  "נפתח 
הנעלמים - ועי"ז יכולת הקבלה שלהם גדלה יותר. ולפי"ז יובן מדוע דוקא בסוגייתנו 
)כפי  להבנה  קשה  מאוד  היתה  במיוחד  זו  סוגיא  הרי  כי  דבדיחותא'  ה'מילתא  מובא 
זו לזו"( וכדי להקל עליו הרי הוא  שרש"י כותב בפירוש השני ש"לא תוכל להשוותם 

סיפר לו מילתא דבדיחותא שאז יפתח לבו והוא יבין יותר מהר את תשובת ר"נ.

ועפ"ז נמצא, שבעצם שני הפי' ברש"י הם דבר אחד: הטעם לכך שר"נ אמר מילתא 
דבדיחותא )פי' הא'( זה כיון שרצה לעזור לרבא להבין באופן מהיר וקל יותר את ההסבר 

)פי' הב'(  - שבלי ר"נ לא יוכל להבינו.

העברת ירושת אברהם מישמעאל ליצחק
התמים מ"מ הלוי שיחי' סגל
תלמיד בישיבה

א
אחסנתא  בעבורי  תיהוי  לא  שיננא  יהודה  לרב  שמואל  ליה  "אמר  בגמ'51:  איתא 

אפילו מברא בישא לברא טבא דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה". 

46(  שבת ל, ב. פסחים קיז, א. ולהעיר ששם הגרסא היא 'רבה' וראה בביאור של הרב גרין לתניא 
פ"ז שמביא שם את ביאור כ"ק אד"ש מה"מ.

47(  פ"ז.
48(  ראה סדר עולם מערכת תנאים ואמוראים ערך 'רבא'.

49(  שבת ל: ד"ה "ובדחי רבנן".
50(  ראה ספר הליקוטים להצ"צ ערך 'שמחה', ובפרטות ראה שם בתת ערך - 'שמחה של מצוה'. 
ולהעיר שגם בש"ס הסיפור על הנהגת רבא בלימוד מופיע בהמשך לכתוב "אין השכינה שורה אלא 

מתוך שמחה של מצוה".
51(  כתובות דף נג, א.
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את  לסלק  רוצה  שאדם  שבמקרה  יהודה  לרב  אומר  שמואל  הדברים:  פירוש 
הראויים ליורשו מן הנחלה המגיעה להם )או ממקצתה( וליתנה לאחרים, שלא ישמש 
כעד, משום שאין רוח חכמים נוחה מאדם זה, אפי' באם הוא מעביר את הנחלה מבן רע 
שאינו נוהג כראוי לבן טוב וחכם הנוהג כשורה - משום שאין לדעת איזה זרע יצא מהבן 

הרע, ואולי דוקא הוא יוליד בנים צדיקים הראויים לירש. 

וכן כתב הרמב"ם52 ש"מידת חסידות, שלא יעיד אדם חסיד בצוואה זו".

והקשה החת"ס53, שהרי מצינו בתורה שאברהם הוריש את כל רכושו ליצחק ולא 
לישמעאל )ושאר בניו(, וכדברי הפסוק54: "ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם 
מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם", והרי לפי הגמ' הנ"ל, 
יתכן שיצא מישמעאל זרע כשר, והרי אברהם "קיים את כל התורה עד שלא נתנה", 

ומדוע לא נתן אברהם חלק מירושתו לישמעאל?

את  לשלוח  לו  הרע  לא  דודאי  הנ"ל  ולפי   .  . זצ"ל  מארי  "שמעתי מאבא  ותירץ 
ישמעאל על אודות בנו דייקא, בנו של ישמעאל, דדלמא נפיק מיניה בנין דמעל והוה 
עבורי אחסנתא מברא בישא לברא טבא. ואמר לו הקב"ה, על ירע בעיניך כל אשר תאמר 
אליך שרה שמע בקול רוח הקודש שזכתה ברוח הקודש55 דלא נפקי מיניה בנין דמעלי 

לעולם, דבכי האי גוונא ודאי שרי לעבורי אחסנתא".

לדברי אבי החת"ס, שרה נתנבאה נבואה גדולה באותה שעה, שעד סוף כל הדורות 
לא יצאו מישמעאל זרע כשר והגון, ולכן מותר לאברהם להעביר את נחלת ישמעאל 

ליצחק.

גם הר"י ענגעל56 מכוון בדעתו לתירוץ זה, אולם לדבריו אברהם אבינו עצמו ידע 
ברוח קודשו שלא יצא מהם זרע טוב, וא"כ מובן מדוע היה מותר לאברהם להעביר את 

ירושתו ליצחק57.

והעולה מכל הנ"ל, שכיוון שאין זרע כשר מישמעאל - מותר היה לאברהם להעביר 

52(  הלכות נחלות פ"ו הלכה יא.
53(  בחידושיו לכתובות שם, ד"ה לא

54(  בראשית כה, ו.
55(  מגילה יד, א.

56(  בספרו בית האוצר מערכת א-ב אות ג.
57(  ומקשה, היאך אברהם סמך על רוח קודשו לנהוג עפ"ז להלכה והרי התורה לא בשמים היא, 
ואין סומכים על רוח הקודש לפסוק להלכה? ומחלק בזה ב' חילוקים: א. קיום המצות ע"י אברהם לפני 
מ"ת לא היה בגדר חיוב אלא ממידת חסידות ולכן שפיר סמך על רוח הקודש )משא"כ אחר מ"ת א"א 
לסמוך על רוח הקודש(. ב. תלוי מה רוח הקודש באה ללמדנו, דלפסוק ולהורות דין - בכך אין סומכים 
על רוח הקודש, דהתורה לא בשמים היא, אך לענין בירור המציאות שעל פיה תונהג הדין וההלכה בזה 
אפשר לסמוך על רוח הקודש המגלה לנו את המציאות. וכאן רוח הקודש גילתה שלישמעאל לא יהיה 

זרע כשר, וע"ז אין בעיה לסמוך ולהעביר עפ"ז את הירושה מבן רשע לבן צדיק. 
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את ירושתו מישמעאל ליצחק. 

ב
והנה, בעיון בדברי אחרונים ז"ל, מוצאים אנו כו"כ מקורות לכך שלא יצא זרע כשר 
מישמעאל: החיד"א מביא58 שמישמעאל אין יוצאים גרים, אלא יוצאים הם מעשיו. וכן 
כתב בספר חרדים59 שרואים מן המציאות שהמתגיירים בכל הדורות הם מזרע עשיו ולא 

מזרע ישמעאל60.

אך לאידך מפורש בלשונו של כ"ק אדמו"ר הזקן, בסה"מ תקס"ב61 "שלא ימצא 
גרים מאומת הישמעאלים כי אם בדרך מקרה פעם בשמיטה", והיינו אין הכוונה שלילה 

מוחלטת של גרים מבני ישמעאל.

גרים  שיתכן  במציאות(,  שנראה  )ומה  הזקן  האדמו"ר  דברי  לפי  קשה,  וא"כ 
ירושתו  את  להעביר  לאברהם  אפשר  היה  איך  קשה  הרגיל,  ע"ד  לא  אך  מישמעאל, 

מישמעאל, והרי יצא ממנו זרע כשר? 

ג
ואולי י"ל הסבר חדש בהיתר העברת אברהם ירושתו ליצחק ע"פ דברי כ"ק אד"ש 

מה"מ בענין גדר ישמעאל62: 

בשיחה63 מבאר את ההבדל בין אברהם לשרה בתולדות יצחק וישמעאל: "אברהם 
בפשטות לא היה אביו של יצחק בלבד אלא גם של ישמעאל, וחז"ל אף אומרים שבנך 
יחידך אשר אהבת מתאים גם ליצחק וגם לישמעאל. יתר על כן - ישמעאל נולד לו לפני 

יצחק.

כלומר, מאברהם יצא לא רק עם ישראל, אלא גם אומות אחרות, והקב"ה אף אומר 
עליו "אב המון גוים נתתיך", הוא אב לכל העולם; לעומת זאת היתה שרה אמו של יצחק 

58(  בספרו חומת אנך, תולדות או"ה. בשם גורי רבנו האריז"ל.
59(  פרשת תולדות.

60(  ובנחרצות מרובה כתב הרב בעל הדברי בינה מביאלא כי קליפת ישמעאל לא יוכלו להתברר 
לעולם, ולא מצינו בשום מקום שנתגיירו גרים מישמעאל כי אין בהם בירור ויתפרדו פועלי אבן. אך 
יש שפירשו שאין כוונת האחרונים הנ"ל שאין לגמרי גרים מישמעאל, אלא מועטים הם וכמעט ואינם 
בנמצא )דרך שיחה(, והרב י"ח סופר )ר"י כף החיים( כותב בספרו תורת יעקב )עה"ת סי' יג( שהוא 

אישית מכיר שני גרים מישמעאל. 
אחר  ולא מעם  מישמעאל  באמת  הם  אם  יודע  הוא  עליו מאיפה  לכאורה קשה  הערת המערכת: 
שהתערב בהם, ובמיוחד כשאומר החיד"א הפוך לגמרי! אך קשה )ללא כל קשר( מדברי אדה"ז הנ"ל.

61(  עמוד תק"ה.
62(  בלקו"ש חט"ו שיחה לש"פ חיי שרה.

63(  אות ד.
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בלבד. כלומר, לה יש קשר לעם ישראל בלבד".

אך בהמשך השיחה64 מוסיף ומבאר, אשר ישראל חשובים הם גם לגבי תולדתם 
בענין  יותר  עוד  גבוהה  דרגה  ומציינת  התורה  מוסיפה  הפרשה  "ובסוף  אברהם:  של 
באופן שהתולדות  אברהם,  תולדותיו של  על  אפילו  היא  ישראל  זה, שחשיבותם של 

האחרים אינם תופסים כלל מקום.

לו"  ותלד   .  . קטורה  ושמה  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  התורה  שמספרת  לאחר 
נתן אברהם מתנות   .  . הפילגשים  ולבני  ליצחק,  לו  כל אשר  "ויתן אברהם את  נאמר 
ישמעאל  "תולדות  למרות שהם  ישמעאל,  בני  לגבי  גם  כך  בנו",  יצחק  וישלחם מעל 
בן אברהם", בכל זאת מיד מוסיפה התורה ומדגישה "אשר ילדה הגר המצרית שפחת 
שרה" - מציאותו של ישמעאל, וכל תולדותיו עד סוף כל הדורות היא "ילדה שפחת 

שרה", ללא השוואה כלל ליצחק בן שרה.

וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ: "לפי זה מובן מדוע רמוזה בתורה החזרה בתשובה של 
ישמעאל בקשר לקבורת אברהם, בכך ש"הוליך את יצחק לפניו": עיקר חטא ישמעאל, 
שבגללו היה אברהם מוכרח לשלחו ביחד עם הגר, היה טענתו שהוא ה"בכור" ו"נוטל 
פי שניים". הוא לא הכיר באמת שהוא בן השפחה בלבד. כפי שאכן אמרה שרה "גרש 

האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק".

פטירת  לאחר  הקבורה,  בענין  דוקא  )א(  בתשובה  ישמעאל  חזרת  רמוזה  לכך 
אברהם, שאז ניכר במעשה זה שהוא איננו מחשיב עצמו ליורש. )ב( דוקא בזה שהוא 
הקדים אז את יצחק, הוא הכיר באמת, והודה בכך שיצחק הוא היורש, החייב בקבורתו, 

והוא בן השפחה".

ויוצא לפי השיחה הנ"ל שיצחק בלבד היורש האמיתי )גם לגבי תולדות אברהם(, 
ומשום כך מותר היה לאברהם להעביר לכתחילה את ירושתו ליצחק, ללא כל מניעה 
שאולי יצא מישמעאל זרע כשר65 כי הטעם על כך שישמעאל לא ירש הוא לא כי אין 
והיורש האמיתי הוא  זרע כשר, אלא אין לו שום שייכות לירושה,  חשש שיצא ממנו 

יצחק.

ומיושב כהנ"ל.

64(  אות ו.
65(  ובעצם הענין שלא יצא מישמעאל זרע כשר יש להביא את טעם אדה"ז בכך שמסביר במאמריו 
כו'  . והוא מפני שיצאו מאברהם אבינו קודם שמל את עצמו   . שם הטעם להנ"ל, "וזה הוא הטעם 
וזה הוא" כשציווה לו למול אמר לו הנה בריתי איתך וכו'. פירוש, כשתמול בשר ערלתך ולא יוכלו 
הקליפות להגביה עצמן ולינק כו' אז והיית לאב המון גוים, שתוכל אז דוקא לברר מהם ולעשות מהם 
גרים". אך אין קשר לכך שאברהם לא הוריש לישמעאל, שההסבר לכך הוא מגדרו ע"פ השיחה הנ"ל.
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בטעם האיסור "העומד על האיסקופה לא יטול מהעשיר 
ויתן לעני"

הת' חיים שאול הלוי שי' לוין
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )ו, א( "אדם עומד על האיסקופה נוטל מבעה"ב ונותן לו, נוטל מעני 
ונותן לו, ובלבד שלא יטול מבעה"ב ונותן לעני, מעני ונותן לבעה"ב".

מותר  ולכן  פטור  מקום  נחשבת  לבית(  הכניסה  שלפני  )מדרגה  איסקופה  כלומר, 
להעביר ממנה לרה"י או לרה"ר. אמנם אסור להעביר מיד אדם העומד בפנים ליד אדם 

העומד בחוץ, וכן להפך.

בטעם האיסור הנ"ל כותב רש"י66: "דמזלזל באיסורי שבת לכתחילה לגרום הוצאה 
מרה"י לרה"ר, וגזירה דילמא אתי לאקולי ולאפוקי להדיא מרה"י לרה"ר".

והנה בל' רש"י נראה שמביא ב' פרטים בטעם איסור העברה מהעשיר לעני )באופן 
ישיר(: א. כיון שמזלזל באיסורי שבת, שהרי העשיר והעני אסור להם להעביר מאחד 
'דילג' על איסור  והוא עזר להם לעשות את האיסור באופן מותר, היינו שהוא  לשני, 

תורה. ב. גזירה שמא האנשים שיראו זאת יבואו להתיר הוצאה ישירה מרה"י לרה"ר. 

והנה, בריש המסכת בנוגע לאיסור לעשות עקירה בלא הנחה או להיפך, כותב רש"י 
את טעם האיסור "שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלימה בשבת".

כפי  שבת"  באיסורי  ש"מזלזל  הפרט  את  מביא  אינו  רש"י  שם  מדוע  עיון,  וצריך 
שהביא בסוגייתנו, ולאידך מדוע בסוגייתנו הוא מביא זאת ולא מסתפק בפרט השני של 

"דילמא אתי לאקולי ולאפוקי וכו'"?

לבין  המסכת,  שבריש  במשנה  הנדון  המקרה  בין  מאוד  גדול  הבדל  יש  לומר:  ויש 
רק  איסור,  עושים  ששניהם  מדובר  במשנה  כאן.  שמופיעה  )תוספתא(  במשנה  הנדון 
שהם לא מתחייבים עליו, כיון שמתנאי האיסור זה לעקור להעביר ולהניח, וכיון שכל 
אחד מהם עשה רק חצי מלאכה לכן אין חיוב דאורייתא, אך יש חשש שמא הם עצמם 

יבואו בפעם אחרת לעבור על מלאכת הוצאה בשלימותה.

משא"כ אצלנו אין איסור כלל להעביר מהאיסקופה לרה"י, וכן מהאיסקופה לרה"ר, 
כיון שהאיסקופה מוגדרת כמקום פטור. אמנם זה נחשב זלזול באיסורי שבת כיון שהוא 
שהוא  וכיון  בזה,  שיש  דאורייתא  האיסור  את  ו'עוקף'  לרשות  מרשות  העברה  גורם 
מזלזל הרי האנשים שיראו זאת יבואו ג"כ לזלזל באיסור זה דהוצאה מרשות לרשות, 
הוצאה מרשות  האיסור של  על  להיות שיעברו  כדי שיכול  עד  לזלזל  יבואו  הם  ועי"ז 

66(  ד"ה "ובלבד שלא יטול כו'".



קובץ הערות התמימים ואנ"ש - צפת76

לרשות כפשוטו67.

ועל כן מביא רש"י כאן את ב' הפרטים )מה שלא הביא בריש המסכת(, כיון שבענייננו 
לא מספיק לומר את הפרט הראשון - שחוששים "שמא יבואו לעשות מלאכה שלימה", 

כי אין בזה איסור כלל ומדוע שיחששו.

ולכן מוכרח להוסיף "דמזלזל באיסורי שבת וכו'" שאז אע"פ שלא עובר על איסור, 
אך הוא מזלזל באיסור - כשאנשים יתחילו לזלזל באיסורי שבת, א"כ זה יכול לגרום 

לאחר ריבוי זלזול גם לעשות חצי מלאכה ועד כדי מלאכה שלימה ר"ל. 

ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

הטעם שצריך להניח ע"ג מקום ד' על ד' טפחים

שלום משה שי' זיו
תלמיד בישיבה

הגמ' במסכת שבת )ד, א( דנה באריכות בהגדרת מקום הנחת החפץ - שצריך להיות 
מקום שיש בו ד' על ד' טפחים, ובסברא שבזה כותבים התוס' )ד"ה "והא בעינן"( "דאין 
רגילות להניח החפץ בפחות מד' וכן היה מסתמא במשכן". וממשיך בטעם נוסף "עוד 
אומר ר"י דאל יצא איש ממקומו משמע דקאי נמי על החפץ כלומר ממקומו של חפץ 
דדרשינן בעירובין )פ"א ד' יז:( דאל יצא אל יוציא אע"ג דפשטיה דקרא קאי אמקומו 

של אדם דהיינו ד' אמות מ"מ משמע נמי מקום החפץ ואין מקום חשוב בפחות מד'".

שהרי  ר"ת  של  בטעם  לעיין  יש  דהנה,  אלו:  בטעמים  ביאור  מעט  להוסיף  ונ"ל 
בתחילה נראה מדבריו שהדין של דע"ד נלמד מסברא - "דאין רגילות וכו'", ולאחמ"כ 
נראה שלא מסתפק בזה ולומד גם ממלאכת המשכן "וכן היה מסתמא במשכן", היינו 

שדין זה לא נלמד מסברא אלא מהמשכן.

אמנם הביאור בזה בפשטות: בכללות מלאכת הוצאה )אפי' תולדות שלה( נלמדת 
במלאכת  לדין  יהפוך  שהוא  נאמר  אנחנו  במשכן  שהיה  פרט  כל  לא  אמנם  מהמשכן, 
הוצאה. לדוגמא: זה שהוציאו קרשים במשכן זה לא אומר שכל מלאכת הוצאה עוסקת 

בנוגע  ולא  בלבד  לאחרים  בנוגע  הוא  שהחשש  מלשונו  שמשמע  דהכא,  רש"י  בל'  ומדויק    )67
למעביר או לעשיר ולעני, כיון שבאמת הם לא עשו כלל איסור שהרי העומד על האיסקופה הוא עשה 
את העקירה ההעברה וההנחה, ולו הרי מותר כי הוא במקום פטור. אך במשנה החשש הוא עליהם 

עצמם - שהם בפעם אחרת יבואו לעשות מלאכה שלימה. 
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זה שבמלאכת המשכן היה עקירה  ובנוגע לענייננו  ולא בשאר דברים.  דוקא בקרשים 
והנחה על מקום דע"ד טפחים לאו דוקא שפרט זה היה נכנס לדין וגדר במלאכת הוצאה, 
אבל היות שהסברא אומרת ש'מקום' יציב פירושו מקום ד' על ד' טפחים דווקא, בכוח 
זה אני ילמד מהמשכן גם את הפרט של גדר ה'מקום' - שנדרש בשביל מלאכת הוצאה 

מקום ד' על ד'.

ומודגש הדבר בלשון תוס' הרא"ש )ד"ה "והא בעינן"( שכותב "אומר ר"ת דסברא 
הוא שאין אדם רגיל להניח חפץ בפחות ממקום ארבעה, וכן במשכן היו נוטלין החפץ 
הוא  הדין  שטעם  בפי'  דבריו  בתחילת  שכותב  שמכך  הגזבר".  ליד  להביאו  מתיבתן 
מ"סברא", ורק אח"כ מביא שכך גם היה במשכן ומביא לכך דוגמא, הרי משמע כנ"ל 

שכדי ללמוד פרטים בדיני שבת נדרש להסתמך גם על סברא.

ולהוספת ביאור בדברי ר"י: בהשקפה ראשונה נראה שאכן גם ר"י נסמך על סברא 
וכמו שמסיים "ואין מקום חשוב בפחות מדע"ד", אמנם אולי ניתן לומר שלפי ר"י דין 
זה אינו נסמך על סברא כלל, אלא לימוד מיוחד של הש"ס מהפס' בגדר מקום - שצריך 

להיות דוקא דע"ד טפחים. ועצ"ע. 

תוספת ביאור בתוספות ד"ה "זרק ונח ע"ג זיז" 

הנ"ל

א
)ד, א( מביאה הגמ' את דיון המשנה על אדם שעקר או הניח בתוך  במסכת שבת 
יד חברו שעומד ברשות אחרת, שחייב. ומכך הגמ' מבינה שלכאורה לא צריך לעקור 
ולהניח על גבי מקום שיש בו  ד' על ד' טפחים68, ובעקבות מסקנא זאת הגמ' בודקת מי 

התנא שסובר דין זה, שמשנתנו גם מבינה ופוסקת כך.

שלא  בדבריו  שראינו  כר"ע  היא  שמשנתנו  שאומר  רבה  את  מביאה  הגמ'  תחילה 
ובל' הגמ' "דלמא הנחה הוא דלא  זה נדחה,  נדרשת הנחה ע"ג מקום דע"ד, אך בסוף 
בעיא הא עקירה בעיא". כלומר, ר"ע דיבר בפי' רק על הנחה שלא נדרש מקום שיש בו 
דע"ד, אבל אולי לגבי עקירה הוא יסבור שצריך מקום דע"ד, וממילא הוא לא כמשנתנו.

ממשיכה הגמ' ומביאה את דברי רב יוסף "אמר רב יוסף מני רבי היא". כעת הגמ' 
"זרק  הברייתא  את  הגמ'  מביאה  תחילה  יוסף:  רב  התכוון  'רבי'  איזה  על  לברר  פונה 
ונח ע"ג זיז רבי מחייב וחכמים פוטרים", ולכאורה נראה שרבי מחייב אע"פ שלא היה 
במקום ההנחה דע"ד. אך נסיון זה נדחה, כיון שמוכרח לבאר שהמדובר שם הוא כאשר 

68(  אע"פ שבפשטות נראה שצריך מקום שיש בו דע"ד, וכדברי התוס' בד"ה "והא בעינן". 
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זה נח על ענף שגזעו ברה"ר והוא עצמו ברה"י ומחלוקתם היא האם "נופו בתר עיקרו, 
אזלינן או לא".

מחייב  רבי  באמצע  ורה"י  לרה"ר  מרה"ר  "זרק  אחרת  ברייתא  מביאה  הגמ'  ע"כ 
משום  אחת  שתיים  רבי  היה  מחייב  שמואל  אמר  יהודה  רב   ואמר  פוטרים,  וחכמים 
הוצאה ואחת משום הכנסה". ולכאורה ישנה ראיה ברורה שרבי מחייב גם כשבמקום 

ההנחה והעקירה לא היה דע"ד.

אמנם גם אפשרות זו נדחית, כי לכ"ע )- רב ושמואל( הטעם שרבי מחייב הוא כיון 
שזה עבר ברה"י שהיא מקורה, וע"כ זה נחשב "כמאן דמליא דמיא" - כאילו רה"י מלאה 
כולה, וממילא החפץ נח ברה"י. אך אין להשוות זאת למשנתנו ששם לא שייך לומר 

שמדובר ברשות מקורה, כי המוציא לרה"ר מקורה פטור, שדינה ככרמלית. 

בשלב זה הגמ' דוחה את רב יוסף סופית ועוברת להסברים של אמוראים אחרים.

ב
משתי  ברייתא  לאיזה  להבין  יש  לגמרי,  נדחו  יוסף  רב  שדברי  למסקנא  והנה, 
ובזה מבארים  יוסף באומרו "הא מני רבי היא".  הברייתות שהגמ' הביאה, התכוון רב 

התוס' שני אופנים69:

אופן א': רב יוסף התכון לברייתא של "זרק ונח ע"ג זיז", וכאשר אפשרות זו נדחתה 
הרי שהגמ' בדקה שמא ישנה ברייתא אחרת של רבי שיכולה להתאים - לא כנסיון נוסף 
לבאר את דעת רב יוסף, אלא כענין בפ"ע בהמשך לדברי רב יוסף שרצה לומר שמשנתנו 

היא כרבי.

)על ביאור זה הקשו התוס': הרי הסבר רב יוסף בא בהמשך לכך שהגמ' לא קיבלה 
את שיטת רבה - כיון שמר"ע יש הוכחה לגבי הנחה בלבד ולא לעקירה, ובפשטות רב 
יוסף שבא מיד אחרי רבה, צריך בתירוצו להביא ביאור המיישב גם קושיא זו. ולכאורה 
קשה, שהרי בברייתא של "זרק ונח ע"ג זיז" לא מובא מה הדין בנוגע לעקירה אלא רק 

בנוגע להנחה, ובמה עדיפא ברייתא זו על המשנה של ר"ע שהביא רבה?

ותירצו התוס': יש הבדל בין המשנה של ר"ע לברייתא של רבי, כי במשנה של ר"ע 
מדובר שהחפץ לא נח כלל, וא"כ אא"פ ללמוד מכך מה יהיה הדין בנוגע לעקירה - האם 
היא חייבת להיות ממקום שיש דע"ד או לא. משא"כ בברייתא של רבי מדובר שהחפץ 
נח, אלא שהמקום שעליו הוא נח היה פחות מדע"ד, ואפשר ללמוד מכך שאם הוא נחשב 

מקום בנוגע הנחה על גביו, הוא יחשב מקום גם בנוגע לעקירה ממנו(. 

אופן ב' - דעת ר"ת: הוא אינו מקבל את תי' התוס' על הקושיא הנ"ל )- מה הראיה 

69(  ע"פ ביאור מהרש"ל, מהרש"א, ומהר"ם על אתר.
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מהברייתא של זיז, הרי זה כלל לא עונה על השאלה "דלמא הנחה הוא דלא בעינן, הא 
עקירה בעינן"(70, ולכן סובר שכשרב יוסף אמר "הא מני רבי" הוא התכון לברייתא של 
"זרק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י", ששם נראה בפי' שרבי סובר שלא צריך מקום דע"ד הן 

בהנחה והן בעקירה.

זיז" היא רק בדקה אם אליה רב  ונח ע"ג  וכשהגמ' הביאה את הברייתא של "זרק 
יוסף התכוון, וכשזה נדחה )ע"י ההסבר של אביי( התגלה מלמפרע שהוא לא התכוון 

לברייתא זו.

ג
בתירוצם  תוס'  ראשית,  הגמ':  בפשט  יותר  הם  ר"ת  דברי  מדוע  לבאר  לי  ונראה 
הראשון חילקו בין המקרה של רבי למקרה של ר"ע )שלכן לא ניתן להקשות על רב יוסף 
"דלמא הנחה הוא דלא בעיא וכו'"(, וחידשו שיש הבדל בין מקרה שהחפץ לא הונח כלל, 
שאז גם לא שייך לעקור אותו, לבין מקרה בו החפץ הונח ע"ג זיז כלשהו, שאז שייכת 
עקירה. ולכאורה זהו קצת קשה ע"פ סברא71, שהרי לזיז כלשהו אין שום משמעות כיון 

שהוא לא דע"ד, אך תוס' חידשו שיש הבדל, וזה אינו בפשט אלא חידוש72.

ועוד והוא העיקר: במהלך הגמ' נראה שבכל פעם שהגמ' הביאה אפשרות נוספת - 
כמו איזה תנא להעמיד את משנתנו, היא סיימה את נסיון ההשוואה במילים "אלמא לא 

70(  אמנם, הגמ' בפועל לא דחתה אפשרות זו בקושיית "ודלמא הנחה הוא דלא בעיא וכו'" כיון 
שהיה לה דחיה חזקה יותר, כי ע"י ההסבר של אביי, הראיה מהברייתא של זיז נדחית לא רק כי היא 
לא מדברת בפי' על עקירה )שזה פרט מסויים בהוכחה, שהרי לגבי הנחה אפשר כעיקרון ללמוד(, אלא 
אביי דוחה את כל ההקשר של שלה למשנתנו כי שם הדיון והנושא הוא שונה לגמרי: האם "נופו בתר 

עיקרו אזלינן או לא", ולא האם צריך בעקירה והנחה מקום דע"ד.
71(  אמנם, חידוש זה מוכח מהמשך הגמ': כאשר ר' זירא רוצה להעמיד את המשנה כאחרים הגמ' 
שואלת "ודלמא הנחה הוא דלא בעינן הא עקירה  בעינן". ולכאורה מה היה ההו"א של ר' זירא להביא 
את הדין שלא צריך מקום דע"ד רק בנוגע להנחה, הרי זה מה שרבה עשה והגמ' הקשתה עליו ודחתה 
אותו. ומסתבר לומר שר' זירא סובר שיש חילוק בין לא נח כלל )כהמקרה שרבה הביא מדעת ר"ע( לבין 
נח על מקום פחות מדע"ד, שאז מספיק שנפסק הדין בנוגע להנחה, ונלמד שכן יהיה בעקירה, אמנם 
הגמ' לא קיבלה חילוק זה, והמשיכה להסבר של ר' אבא )ולכאורה י"ל שגם ר"ת יסכים עם ביאור זה 

בדעת ר' זירא, ורק כאן העדיף להביא ביאור שמסתדר יותר ע"פ פשט, ועצ"ע(.
72(  היה אפ"ל טעם נוסף מדוע ההסבר הראשון של תוס' יותר מחודש: בד"כ כשהגמ' מביאה 
רשימה של תירוצים, התירוץ האחרון הוא העיקרי והחזק יותר ע"פ סברא, ולכאורה צ"ל שעד"ז הוא 
בסדר הגמ' כאן. ולפי"ז הסבר התוס' לא מסתדר בפשט הגמ', שהרי לדעתו התי' הראשון הוא העיקרי 

ולא האחרון.
רק  זה  העיקרי  הוא  האחרון  שהתי'  הנ"ל  שהסדר  כיון  שונה,  הדבר  בסוגייתנו  דאמת  אליבא  אך 
במקרה שכל התי' נכונים או שכולם נדחו מלבד התי' האחרון. אך כאשר כל התי' נדחו, בהחלט אפ"ל 

שהתי' הראשון הוא העיקרי ע"פ סברא והתי' השני הוא דחוק יותר ובא מתוך חוסר ברירה. 
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בעינן עקירה מעל גבי מקום ד' על ד'".

כך הוא הל' בכל ניסיונות ההשוואה של הגמ' מלבד בניסיון הראשון בדברי רב יוסף.

ולכאורה לפי תי' ר"ת אתי שפיר, כיון שאת נסיון זה הגמ' דוחה מיד ומבינה שלא 
לזה התכון רב יוסף. אך לפי התי' הראשון של תוס' קשה, שהרי אם למשנה זו התכוון 
הנ"ל  הייתה צריכה לכתוב את הסיום של ההשוואה במילים  )גם למסקנא( הגמ'  ר"י 

כדרכה בכל מהלך הסוגיא.

משניות  מביאה  היא  הגמ'  של  הנסיונות  שאר  בכל  ליישב:  אפשר  היה  אמנם, 
הביא משנה שדנה  רבה  לדוגמא,  לנושא שלנו.  ללמוד משם  ומנסה  בנושאים שונים, 
בנושא "קלוטה כמי שהונחה" והגמ' רצתה ללמוד מזה גם לדיון שלנו, ולכן הגמ' סיימה 
במשפט "אלמא לא בעינן וכו'" שמשמעותו היא - סיום ההקבלה בין המקורות השונים. 

אמנם במשנה הראשונה של רבי, שם הנושא )בהו"א עכ"פ( הוא גדר מקום ד' על ד', 
ולכן הגמ' לא היתה צריכה לכתוב "אלמא לא בעינן הנחה ועקירה מעל גבי מקום ד על 

ד" כי זה כל הנושא והדיון, וההשוואה ברורה.

אבל הסבר זה צ"ע: הרי מצינו במקומות רבים73 שאע"פ שהדיון הוא באותו נושא, 
בכל אופן הגמ' מסיימת את ההשוואה במשפט שמתמצת את רעיון ההוכחה וההקבלה, 
ועוד זאת שרב יוסף נדרש לחדש ולהוכיח שגם בעקירה לא בעינן דע"ד )מה שרבה לא 
וא"כ הגמ' חייבת להדגיש את ההקבלה המיוחדת שיש בין משנתנו  הצליח לעשות(, 

לברייתא של רבי, שזהו הרי כל מטרת חידושו של רב יוסף.

ולכן נראה שתי' של ר"ת הוא מכוון יותר לפשט הגמ'.

73(  פסחים קה, ב בתוד"ה "הנכנס לביתו", ועד"ז במקומות רבים 'ותן לחכם ויחכם עוד'.
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חסידות

ביאור חילוקי הדינים שבמומר
הרה"ת יצחק שי' גרנשטט
אנ"ש עיה"ק צפת ת"ו

א
לגבי ההתייחסות ליהודי מומר איתא בגמ' )חולין ה, א(: ")אדם כי יקריב( מכם" 
- ולא כולכם, להוציא את המומר . . "מן הבהמה" - להביא בני אדם שדומים לבהמה. 
המומר  מן  חוץ  בתשובה,  שיחזרו  כדי  ישראל  מפושעי  קרבנות  מקבלין  אמרו  מכאן 

ומנסך את היין )לע"ז( ומחלל שבתות בפרהסיא1".

המחלל  זה  מומר  ישראל  איזהו  הונא  רב  "אמר  א(:  )סט,  עירובין  במסכת  ועד"ז 
שבתות בפהרסיא א"ל ר"נ כמאן . . אמר רב נחמן בר יצחק ליתן רשות ולבטל רשות . . 

רב אשי אמר האי תנא הוא דחמירא עליה שבת כע"ז".

ביטולי  לגבי  רק  נאמרו  מומר  שבת  שהמחלל  הונא  רב  דברי  ר"נ,  שלפי  כלומר 
רשויות )שיוכלו לטלטל שאר אנשי החצר ע"י שמבטל רשותו אבל אינו חלק מהעירוב(, 
ולפי ר"א דברי ר"ה שהמחלל שבת מומר, הוא לכל התורה כולה מפני ששבת חמורה 

כע"ז.

וכן נפסק בשו"ע הרב2 "דירת נכרי כדירת בהמה. לפיכך הדר עם נכרי בחצר אינו 
אוסר עליו עד שיהיו ב' ישראלים דרים בשתי בתים ואוסרים זה על זה וצריכים לערב 
יחד ואז גם הנכרי אוסר עליהם ואין עירובו מועיל עד שהנכרי ישכיר רשותו שבחצר. 
ולא משום שדירתו דירה, אלא מפני שחששו חכמים שמא ילמדו הישראלים ממעשה 
הנכרי כשידור בחצר אחד. וביקשו עילה למנוע דירת ישראל עם נכרי. ולכן אמרו שאין 

1(  עיי"ש מסקנת הגמרא ש"מומר לעבודת כוכבים הוה מומר לכל התורה כולה", ובפירש"י שם 
)ד"ה "אלא"( ביאור על ההשוואה בין מחלל שבת לעובד עבודת כוכבים. 

2(  אורח חיים סי' שפ"ב.
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עירובו מועיל בנכרי ואין ביטול רשות מועיל בנכרי עד שישכיר".

ובסי' שפ"ה )ה"ג(: "ישראל מומר לע"ז או לחלל שבתות בפרהסיא אפילו אינו 
מחלל אלא באיסורי דברי סופרים, הרי הוא כנכרי לכל דבר וצריך לשכור ממנו".

ובהלכה ד': "ישראל שהמיר ויש לו בית בשכונת היהודים שעירבו כל השנה וגם 
הוא עירב עמהם . . הרי הוא אוסר בכל שבת שחל לאחר שהמיר עד שישכיר, שכבר 

נתבטל עירובו כשהמיר לע"ז".

וכן לגבי שאר דינים, נפסק בקצוש"ע3: "כל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד 
התבשיל  וכן  עכו"ם,  כפת  הוי  והפת שאופה  אוסרו  ביין  נוגע  אם  דבריו.  לכל  כוכבים 

שהוא מבשל הוי כמו בישולי עכו"ם".

נמצא מובן מכהנ"ל שמומר )גם לשבתות( דינו כגוי ממש לכל דבר.

והנה גבי דיני מכירת חמץ כתב בשו"ע4: "אין למכור את החמץ למומר שאף על פי 
שחטא ישראל הוא וחמצו שעבר עליו הפסח אסור בהנאה כחמצו של ישראל".

ולגבי ברהמ"ז כתב בשו"ע5: "כשיש נכרי בבית, נוהגים לומר "כולנו יחד בני ברית" 
וכן   .  . תחנם"  "לא  שנאמר:  הנכרים  לברך  שאסור  הברכה,  מכלל  הנכרי  את  להוציא 

המומר בכלל בני ברית הוא שאף על פי שחטא ישראל הוא".

ויש להבין השוני, דלגבי דיני מכירת חמץ וברכת המזון גדר המומר הוא "אע"פ 
שחטא ישראל הוא" ואינו "כנכרי לכל דבר" בשונה כבשאר הדינים. 

ב
ויובן זה בהקדים ענין פסח ויציאת מצרים:

דהנה, בכו"כ מקומות מבואר אשר יציאת מצרים עניינה גילוי חיבתו העצומה של 
ישאלך  "כי  ד"ה  במאמר  ולדוגמא  מטו"ד.  למעלה  עצמית  והתקשרות  לבנ"י  הקב"ה 
הבן  ומבאר ששאלת  חכם,  הבן  דן בשאלת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בה  ישנה שקו"ט  בנך"6 
חכם היא בעיקר בליל פסח, וז"ל: "כי בפסח הוא לידת עם ישראל . . כי זה ששואל מה 
העדות גו' הוא כי )מצד זה שעולה תמיד בעילוי אחר עילוי( הוא נמצא במצב שלפני 
מתן תורה, ושאינו שייך עדיין לשום ענין, כתינוק ברגע שנולד. והתשובה היא "עבדים 

3(  סי' ע"ב ה"ב.
4(  סי' תמ"ח הלכה כ"ו.

5(  אורח חיים, סי' קפ"ט ה"ד.
6(  מלוקט ד'.
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בדרגת  שהוא  מי  שגם  היא  חזקה"  ביד  ממצרים  הוי'  ויוציאנו  במצרים  לפרעה  היינו 
)לפני  במצרים  לפרעה  דעבד  במצב  מי שהוא  גם  מזו,  ויתירה   .  . ברגע שנולד  תינוק 
הלידה דיצי"מ( - מוציא הוי' אותו ממצרים ביד חזקה, דביד חזקה הוא תוקף ההתגלות 
ועד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה בכבודו ובעצמו וגאלם, שהוא דילוג מן 
הגילוי   - ביותר  להמעלה  במצרים(  לפרעה  )עבדים  ביותר  מהמטה  הקצה,  אל  הקצה 

דבכבודו ובעצמו".

מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מבאר  בא(  לפ'  א'  )שיחה  ל"ו  חלק  שיחות  בלקוטי  וכמו"כ 
שירידתו של הקב"ה ממקומו )"הניח הקב"ה את העליונים"( וירידתו למצרים בשביל 

להציל את בנ"י, היא מחמת גודל אהבתו של ה' את לבנ"י.

וכפירוש  זו באה לידי ביטוי גם בפרטי הנס ד"פסחתי עליהם",   ומבאר, שחיבה 
רש"י שגם מי ששהה בזמן דמכת בכורות בבית של מצרי גם אותו הקב"ה הציל, וז"ל: 
"דמזה גופא שאיש ישראל זה נמצא בבית מצרי בלילה זה, מובן פחיתות מצבו הרוחני. 
לאחרי כל מה שעשו להם המצרים, ולאחרי כל המכות שקבלו המצרים, הנה איש זה 
עדיין בביתו של איש מצרי,  ואימתי - בלילה זה שנצטוה להקריב קרבן פסח )בשביל 
הצלתו(, והוזהר "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר". ואף על פי כן מצד החיבה 
לכל אחד ואחד מישראל הרי "ואוהב את יעקב" דוקא, ולא די שהקב"ה הציל גם איש 
ירידה  מצרים,  מיד  להצילו  ירד  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  זאת,  עוד  אלא  זה,  ישראל 

והתלבשות תוך מצרים ערוות הארץ".

הכנה  היתה  שיצי"מ  לזה  גם  קשורה  להקב"ה,  ישראל  בין  זו  עצמית  התקשרות 
למ"ת, וכמבואר בליקוטי תורה7: "כמו כן בענין אכילת מצה שנקראת בזוהר "מיכלא 
דמהימנותא", שהאמונה היא ההכרה והדעת וההתקשרות בהקב"ה וכל ישראל מאמינים 
שהוא לבדו הוא כמו שהיה קודם שנברא העולם ממש, שידע לקרות לאבא שבשמים 
ומצוות בהר סיני,  . לאחר שקבלו ישראל תורה   . בהתקשרות חזקה עד מיצוי הנפש 
במצה זו שאנו אוכלים קודם חצות יכולים אנו לקבל גילוי שכינה שנגלה עליהם מלך 

מלכי המלכים וגואלם".

וכמובא גם בהמשך תרס"ו: "מכיון שבמתן תורה הקב"ה בחר בישראל בהתקשרות 
מצד בחירה, מצד עצמותו ומהותו ממש, זה פעל בבני ישראל התקשרותם בכל עצמותם 
שבמהותו  כיון  הזו,  להתקשרות  להתנגד  ליהודי  אפשרי  בלתי   .  . בעצם  ומהותם 
ובעצמותו הוא בוחר באלוקות ומה שבחיצוניותו אינו רוצה לצאת מהגלות, הרי זה היפך 
אמיתיות בחירתו העצמית שיבחר את ה' לחלקו וגורלו גם בגלוי וסוף ישראל לעשות 

תשובה ומיד הם נגאלין"8.

7(  פרשת צו ד"ה "ששת ימים תאכל מצות".
8(  ועיין עוד בזה בשיחת אחרון של פסח תשכ"ח. ובכ"מ.
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ג
ע"פ כ"ז ניתן לומר בדא"פ: כאשר המומר מחלל שבתות וכדו', הרי הוא פוגע רק 
במעשיו, שהוא מתנגד למעשיו של הקב"ה במעשה בראשית ומעיד עדות שקר, ולכן 
לא מקבלים ממנו קרבנות, ורשותו כרשות נכרי לגבי עירוב וכו', כי דברים אלו קשורים 

למעשי היהודי ולא לעצמותו ומהותו של היהודי.

אבל בנוגע למהות ועצמות היהודי, אי אפשר להחליף באומה אחרת, ולכן בפסח 
שאז מתגלה הקשר העצמי של בנ"י להקב"ה כנ"ל בארוכה, לא יהיה ניתן למכור למומר 
את החמץ בתור גוי, כי "אע"פ שחטא ישראל הוא", מצד הקשר העצמי שלו להקב"ה. 
וכמו"כ אסור לומר בברכת המזון "בני ברית" כאשר מומר יושב בשולחן, כי מכיון בני 
ברית" מורה על הקשר העצמי של יהודי עם הקב"ה, ומצד זה אסור לדחותו ואדרבא 

צריכים לעורר נשמתו.

 

ברוך - דוקא כדוגמא לאותיות
 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

השבירה  וענין  "ופי'  הכלים:  שבירת  ענין  אדה"ז  מבאר  וישב9  פרשת  בתו"א 
תיבת  עד"מ  כמו  רבים,  לחלקים  התפרדותן  ענין  הוא  כו'.  הניצוצות  ושל  הכלים  של 
ענין הברכה, אבל  בהן השכלה שהוא  זו מתלבש  ברוך כשאותיותיה מצורפות בתיבה 
כשיתפרדו הד' אותיות אלו זמ"ז להיות הבי"ת בפ"ע וכן הרי"ש וכו', אזי לא ימצא בהן 

התלבשות השכלה זאת כלל".

אחת  בתיבה  המצורפות  לאותיות  דוגמא  בתור  מביא  שאדה"ז  הרמז10  ע"ד  וי"ל 
דוקא את המילה "ברוך" כי:

שתחילת  במאמר  שמבאר  מה  עם  מתאים  אותיות   4 כוללת  "ברוך"  תיבת  א. 
ההתחלקויות הוא בארבע בחי', ולאחמ"כ מתחלק לריבוי מדריגות. 

ובפרטיות יותר ג"כ, כמו שמבאר שבשבירת הכלים כמה בחי' - בחי' נשמות, בחי' 

9(  מאמר ד"ה "והנה אנחנו מאלמים אלומים" )כז, ג(.
10(  כידוע גודל דיוק רבותינו נשיאנו גם במשלים ודברים שמביאים בדרך דוגמא. עיין מאמר ד"ה 

"איכה" תשל"א )סה"מ מלוקט ח"א ע' קיט ואילך(.
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מלאכים ובחי' כוחות אלוקיים, וככל שהכלים והניצוצות יורדים למטה, כך נעשה בהם 
ריבוי ופירוד יותר. 

בבחי'  שהן  חד  וגרמוהי  איהו  באצילות  "כי  המלאכים:  בבחי'  שהוא  איך  ומבאר 
ביטול אמיתי למאצילן ומיוחדין עמו בתכלית היחוד שהוא הפוך הפירוד והריבוי כו'. 
ד'  והן   .  . לד' ראשים  והיה  יפרד  ומשם  כתיב  אזי  הבריאה  בראש  הנהר  וכיון שמגיע 
מחנות שכינה פני אריה אל הימין פני שור כו' . . ובירידת המדרגה עוד נתחלק מיכאל 

שהוא בחי' פני אריה לקפ"ו אלף בחינות . . וכן מבחי' גבריאל".

וכמו"כ מבאר שבירת הכלים כפי שהוא בנשמות: "והנה כמו שהוא במלאכים כך 
מתפרדים  העולמות  בהשתלשלות  המדרגות  ירידת  ריבוי  שע"י  בנשמות  נמצא  עד"ז 
לחלקים קטנים מאד בריבוי אחר ריבוי כו' כי ד' דגלי מדבר הם מספר שרשי הנשמות 
בעולם הבריאה . . ואח"כ נתחלק להרבה נשמות פרטיים שבדגל מחנה יהודה וכן בשאר 

הדגלים והשבטים".

 כלומר, שתחילת ההתחלקות היתה בד' חלקים של הנהר )שהם ד' מחנות שכינה( 
ובד' דגלי המדבר, ומשם התפרד ונהיה בריבוי יותר, ריבוי אחר ריבוי כו'11.

ב. משתמש דוקא בתיבת "ברוך" מאחר שכל מטרת הנצוצות הוא בשביל בירורם, 
שזהו ענין הברכה12 כמבואר בתו"א ויצא )כד, ב(: "ענין הברכה . . וכמ"ש ונברכו בך כל 
בשבה"כ  שנפלו  הניצוצים  בחי'  כל  ונכללים  נברכים  שיהיו  ובזרעך  האדמה  משפחות 

בקדושתו של זרע יעקב".

11(  לגבי כוחות אלוקיים לא מפרט שהיו דוקא ארבעה אלא כותב "וכמו שנמצא ענין השבירה 
שנתחלקו  ממש  האלוקיים  בכוחות  ימצא  כך  כנ"ל  ומלאכים  בנשמות  והפירוד  הריבוי  בחי'  שהוא 

לחלקים רבים מאד ונתפזרו לבי"ע כו'".
12(  להעיר שהדוגמא המובאת בחסידות בד"כ לענין הבירור, הוא מברכה על מאכל או שתיה 

שבזה מברר את המאכל או השתיה. עיין לדוגמא תו"א בראשית )ו, ב(. ובריבוי מקומות.
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ביאור בענין "סוד שורש" שלא ע"י מעשה התחתונים
הת' מנחם מענדל שי' שוורץ
תלמיד בישיבה

א

בספר המצוות13 מבאר הצ"צ וזלה"ק: "והנה בששת ימי בראשית האיר ה' מעצמו 
ומאליו וצמצם אורו להתלבש בי"ס, וגם אח"כ עתה יש הארה ממנו ית' בסוד שורש 
להתלבש בי"ס שאינו תלוי במעשה התחתונים, אולם הארה זו בצמצום. ועיקר האור 

נמשך ע"י מעשה התחתונים בסוד תוספת".

כלומר, "סוד שורש" שהיא ההמשכה הרגילה והמצומצמת ע"מ להוות ולהחיות את 
העולמות אינה תלויה במעשה התחתונים14, לעומ"ז "סוד תוספת" - הארה והמשכה 

שאינה רגילה ובהוספה, תלויה במעשה התחתונים.

ולילה חוקות  יומם  בריתי  ידוע הפסוק15 "אם לא  הרי  ניתן לשאול,  והנה לכאורה 
שמים וארץ לא שמתי", וכמו שרש"י )עה"פ( מביא מפירוש רבותיו שמדובר על ברית 
ה'  דבר   - וארץ"  שמים  "חוקות  כלל,  מתקיים  היה  לא  העולם  התורה  שבלי  התורה, 
המחיה את הבריאה כל הזמן מאין ליש )דברך ניצב בשמים כפירוש הבעש"ט( - "לא 

שמתי16". 

ובפרט ע"פ הגמ' במסכת שבת )פח, א( שדורשת על הפסוק "ויהי ערב ויהי בוקר 
ואמר  בראשית  מעשה  עם  הקב"ה  שהתנה  מלמד  לי  למה  יתירה  "ה'   - השישי"  יום 
להם אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימים ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו 

ובוהו" )רש"י "השישי משמע שישי המיוחד. . שישי בסיוון שניתנה בו תורה"(.

משמע שמבלי התורה כפי שבנ"י מקבלים אותה )"אם ישראל מקבלים התורה"( 
עכשיו תלוי במעשה התחתונים,  עצם קיום העולם  לא שייך קיום לעולם כלל, היינו 

13(  שורש מצוות התפילה ס"ט )ע' 236(.
14(  עיין ביאור בענין "סוד שורש" ו"סוד תוספת" בספה"מ עת"ר ש"פ וירא. תרע"ח במדבר 'שאו 

את ראש'. ועוד.
15(  ירמיהו לג, כה.

16(  אמנם ברש"י שם מובא שפירוש זה לפסוק לא מתיישב לפי פשוטו, אך ענין זה לכשלעצמו 
מבואר בכ"מ, וע"ד דברי הגמ' במסכת שבת )כדלקמן בפנים(. וגם רש"י עה"פ נראה שמסכים עם 

הענין עצמו אלא שלא זהו הפשט בפסוק זה.
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וכיצד מביא הצ"צ ש"סוד שורש" )המשכה הרגילה והתמידית והפשוטה ע"מ להוות 
העולמות( אינו תלוי במעשה התחתונים17? 

ב

וי"ל הביאור בזה בפשטות, ע"פ המבואר במאמר ד"ה פדה בשלום תשל"ח18  ובפרט 
בסעיף ה' ששם מקשה כ"ק אד"ש מה"מ בעניין קיום העולמות, דלכאורה ע"פ הידוע 
)אבות פרק א' מ"ב( ש"על שלושה דברים העולם עומד" )לפי גרסא אחרת: "קיים"(, 
א"כ כיצד נברא העולם לפני שנהיו שלושת הדברים האלו בפועל )תורה עבודה וגמ"ח( 

והרי עליהם העולם עומד?

ומבאר שם, דמכיון שכלפי שמיא גליא  שבנ"י יעבדו בקיום התומ"צ, לכן עוד קודם 
עבודת בנ"י בפועל, מצד הנח"ר מהעבודה דבנ"י )בגלל שנחקקה במחשבתו צורתם של 
ישראל( - ברא הקב"ה את העולם. וכן גם בתורה, שהתנאי שהתנה הקב"ה עם מעשה 
בראשית הוא לא רק מפני הספק שהיה בארץ האם ישראל יקבלו את התורה, אלא גם 

לפי האמת, שכלפי שמיא גליא )גם מקודם( שישראל יקבלו את התורה19.

כלומר שגם "סוד שורש" התהוות הנבראים - ההמשכה ההכרחית לקיום העולמות, 
נוצרה לכתחילה בזכות עבודת בנ"י שתהיה לאחמ"כ כיון שהקב"ה יודע שבנ"י יקיימו 

תומ"צ מראש.

עפ"ז מובן בפשטות כנ"ל, שאין סתירה בין דברי הצ"צ ש"סוד שורש" אינו תלוי 

17(  לכאורה היה ניתן לבאר זאת ע"פ המבואר במאמר אדמו"ר הריי"צ ד"ה "כי חלק הוי' עמו" 
)תש"ב, ספה"מ תש"ב ע' 24(, ששם מבאר שיש ב' אופנים בכריתת ברית בין הקב"ה לנשמו"י: אופן 
א' הוא כריתת ברית הקשור עם טו"ד, וז"ש "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". 
ואופן הב' הוא כריתת ברית שלמעלה מטו"ד, ש"גם אם יחטאו ח"ו ירבה לסלוח ולא יועיל שום קטרוג 
להפר את האהבה ח"ו", וז"ש "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם".

ובמילא מובן, שמה שהובא לעיל מהצ"צ ש"סוד שורש" אינה תלויה במעשה התחתונים, הכוונה 
בזה היא שמצד הכריתת ברית שלמעלה מטו"ד, יומשך האור ו"גם אם יחטאו ח"ו ירבה לסלוח" וכו'.

במעשה  תלוי  שאינו   .  . שורש  "סוד  הצ"צ  של  לשונו  מפשטות  שהרי  כן  לומר  קשה  קצת  אך 
התחתונים", משמע שהסדר הרגיל להמשכת האור הוא "שאינו תלוי במעשה התחתונים", ולא בגלל 

איזה כריתת ברית שלמעלה מטו"ד, המורה על קשר ואהבה עמוקה בין נשמו"י להקב"ה.

18(  נדפס בספר המאמרים מלוקט ח"ד עמ' ג' ואילך.
19(  וזה שהיה צורך לתנאי, עיין הערה הבאה.
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לא  וארץ  שמים  חוקות   .  . בריתי  לא  "אם  והפסוק  הגמ'  לבין  התחתונים,  במעשה 
עתה לקיום העולם בפועל )"סוד שורש"(  שמתי": מצד אחד גם ההתהוות ההכרחית 
תלויה בעבודת בנ"י )כמוכח מהפסוק והגמ' הנ"ל(. אלא שמצד שני אינו תלוי בעבודתם 
בפועל, אלא בידיעה שבנ"י יעבדו עבודתם בקיום התומ"צ - שזה עצמו גורם נח"ר עד 

כדי כך שהקב"ה ברא את העולם עי"ז וממשיך להוותו גם עתה ב"סוד שורש".

ואינו  בפועל  למטה  התחתונים  עבודת  ע"י  צ"ל  תוספת"  ב"סוד  שנמשך  מה  אך   
ממשיך  בפועל  למטה  התחתונים  ועבודת  עי"ז20,  שנגרם  והנח"ר  הידיעה  רק  מספיק 
תוספת הארה שלא בערך כמבואר במאמר הנ"ל בארוכה )שע"י שישי בסיוון שקיבלו 

את התורה בפועל בעוה"ז הגשמי )בשישי בסיוון( נעשה עילוי נעלה יותר, עיי"ש(. 

ביאור בשני הפי' שבשם 'אצילות'
הת' מנחם מענדל שי' גבאי
תלמיד בישיבה

אצילות  בשם  פרושים  שני  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  תרנ"ט21  בסה"מ 
וזלה"ק: "כמו"כ הו"ע עולם האצילות שהוא בחינת התפשטות הארה לבד מאוא"ס ב"ה 
שזה ענין אצילות ל' ואצלתי שהוא לשון הפרשה הארה לבד כו', ומ"מ הוא דבוק ומיוחד 
באור א"ס המאציל שזהו אצילות מלשון אצלו וסמוך שדבוק ומיוחד במקורו כו', וזהו 

שמי המיוחד בי כו'". עכ"ל.

מל'  אצילות  של  הפי'  הרי   - 'אצילות'  שבשם  הפירושים  ששני  לכאורה  משמע 
"האצלה והפרשה" מבטא לכאורה את החיסרון של עולם האצילות שהוא הארה בעלמא, 
והפי' אצילות מל' "אצלו וסמוך" מבטא לכאורה את המעלה של אצילות שהוא בקירוב 

עם אוא"ס.

20(  ומה שאומרת הגמ' ש"אם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו", וכן זה שמקשרת זאת במה 
שכתוב "ארץ יראה ושקטה" - שבהתחלה היא "יראה", משמע שהעולם לא מתקיים במנוחה מראש 
עיי"ש ס"ה   - בעולם  עדיין תוקף  קיבל  זהו משום שלא  יקבלו את התורה(,  בזכות שבנ"י  )שנברא 

ובהערות 55,56. ומבואר כן בדבר מלכות ש"פ במדבר בתחילתו עיי"ש. 
21(  מאמר ד"ה "לולב וערבה" בתחילתו.
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והנה בהגהות לד"ה פתח אלי' תרנ"ח22 כותב כ"ק אדמו"ר נ"ע: "ואפשר י"ל דההפרש 
שהוא  ויאצל  לשון  הא'  שבאצילות,  הפי'  ב'  כפי  הוא  וכלים  אורות  בין  אצילות  בשם 
הפרשת הארה שהאור מעין המאור ודבוק במקורו המאור כו' כמ"ש במ"א, וזהו בבחי' 
אצילות האורות. והב' לשון אצלו וסמוך זה שייך בבחי' הכלים שהם מציאות דבר כו'".

ולכאורה מכאן מוכח להיפך, שהפי' בשם אצי' מל' "האצלה והפרשה" מבטא את 
המעלה של אצי' שהוא "אור מעין המאור", ואילו הפי' שאצי' הוא מל' "אצלו וסמוך" 
משמע שמבטא את החיסרון שלו, היינו שהוא מציאות דבר מה. וזה להפך מהמבואר 

ברנ"ט, ששם משמע שהמעלה של אצי' מתבטאת בכך שהוא "אצלו וסמוך".

וגם  כמעלה  גם  משמשים  הם  השמות  שני  דאמת  שאליבא  בזה,  הענין  י"ל  ואולי 
כחיסרון, ותלוי על מה מדובר: 

בסה"מ רנ"ט מדבר אודות עולם האצילות באופן כללי - שבעולם האצי' יש מצד 
אחד מעלה שהוא קרוב לאוא"ס שלמעלה מאצי', ומצד שני יש בו חיסרון שהוא 'רק 
הארה בעלמא' ולכן כ"ק אדמו"ר נ"ע בוחר לפרש כאן שהמעלה של אצי' מתבטאת בפי' 
ועם הפי' השני משתמש  זה מבטא את מעלתו שהוא קרוב לא"ס.  כי  וסמוך"  "אצלו 

לפרש את החיסרון של אצי' שהוא רק הארה - 'האצלה והפרשה' בלבד.

אמנם, בהגהות הנ"ל של כ"ק אדמו"ר נ"ע מדבר על ההבדל בין האורות של אצי' 
כמו  והכלים הם  'מעין המאור',  הוא שהאורות הם  ביניהם  לכלים של אצי', שההבדל 
מציאות נפרדת )ששרשם מהרשימו שעניינו העלם23(. ולכן שם כ"ק אדמו"ר מביא את 
הפי' של "האצלה והפרשה" בשביל לבטא את מעלת האורות, שהם 'אור מעין המאור' 
)ולהעיר ממאמר 'באתי לגני' דשנה זו )תשכ"ב24( ששם מבאר בארוכה ענינו של 'אור 
מעין המאור'(. ולעומת זאת עם הפי' שאצי' מל' "אצלו וסמוך" הוא בוחר לבאר את 

החיסרון שבכלים, שהם מציאות נפרדת ולא מאותו המהות של האור.

22(  ע' כב.
23(  מאמר ד"ה "באתי לגני" תשי"א אות ה.

24(  סה"מ 'באתי לגני' ח"א ע' קנו, ואילך.
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"גבורה שבחסד" – בנה"א ובנה"ב
 א' מאנ"ש
עיה"ק צפת ת"ו

במאמר ד"ה "וספרתם לכם" תשי"א25 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בנוגע להתכללות המדות "איך שכל מדה ומדה כלולה מז'", ומתמקד כדוגמא במדת 
החסד, "דחסד שבחסד הוא כשרואה איך שא' מתעסק בלימוד התורה וקיום המצוות, 
בלימוד התורה ביראת שמים, יש לו אהבה אליו, דמצד אהבתו להוי' במילא הוא אוהב 
זיך אויס( בקו  )זָאגט  וגבורה שבחסד הוא שאהבתו להוי' מתבטא   .  . הוי'  את אוהבי 

השני, שמצד אהבתו להוי' הוא שונא את מנגדי הוי'", וכן הלאה.

ולאחמ"כ מבאר ד"את זה לעומת זה עשה האלקים, דכמו שהוא בנפש האלקית 
שכל מדה ומדה היא כלולה מז', כמו"כ הוא בנפש הבהמית שכל מדה ומדה היא כלולה 
לענינים  שאהבתו  הוא  שבחסד  "דחסד  החסד,  למדת  בנוגע  שם  גם  ומתמקד  מז'". 
גשמיים מתבטא )זָאגט זיך אויס( בתשוקה גלוי' לגשמיות. וגבורה שבחסד הוא שמצד 
אהבתו לדברים גשמיים הוא שונא את זה שמנגד לו לזה, דכשאומרים לו איך זה מתאים 
עבורך להיות מונח )ווי ּפַאסט עס פַאר דיר ליגן( בענינים בהמיים שאינם לפי מעלת 

האדם, הוא שונא אותם", וכן הלאה.

והנה, בדוגמאות אלו דחסד שבחסד לעומת גבורה שבחסד, ישנו הבדל ניכר בין 
התבטאותם בנה"א ובנה"ב. לגבי הנה"א מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שגבורה שבחסד היא 
ש"שונא את מנגדי הוי'", ולגבי נה"ב מתבטאת הגבורה בכך ש"הוא שונא את זה שמנגד 

לו לזה".

היינו דגבורת הנה"א גורמת לשנאה כלפי כל התנגדות כל שהיא לענין אלוקי, אף 
שאינה קשורה אל אותו אדם באופן אישי. ולעומתה, גבורת הנה"ב מתבטאת דווקא 

בשנאת אלו המפריעים לה בענייניה.

חסיד  "כאשר  מחסידיו:  לאחד  האמצעי26  האדמו"ר  פתגם  יבואר  זה  דיוק  ועפ"י 
"נפשות  כאן שתי  יש  אזי  ה',  בעניני עבודת  לו  ומסייע  לומד אתו  משוחח עם רעהו, 
אלוקיות" כנגד "נפש טבעית" אחת". דלכאורה אינו מובן למה כפל הנפשות הוא דוקא 

בכוחם של שני הנפשות האלוקיות ולא להיפך?

היא  הרי  היא,  תאוותיה  למילוי  אלא  דואגת  אינה  הבהמית  שנפש  מכיון  אלא 
נלחמת רק בנה"א המלובשת בה, ולא אכפת לה מנה"א של אדם אחר. משא"כ הנפשות 

25(  ספר המאמרים תשי"א ע' 53 ואילך.
26(  ראה "היום יום" לכ' טבת.
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האלוקיות, הרי כל נפש בפני עצמה דואגת למילוי רצון ה' ע"י כל באי עולם, ובמילא 
היא נלחמת יחד עם הנפש של האדם שנפגש עמה למול הנה"ב שלו.

]ביאור זה בפתגם אדמו"ר האמצעי ידוע בקרב חסידים, ולא באתי אלא להעיר 
ממקור המפורש לכך במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ. וק"ל[.

צריכותא בין שני משלים על אור הקו

הת' מנחם מענדל שי' לודמאן
תלמיד בישיבה

בכדי להפשיטם  ורוחניים,  עניינים אלוקיים  מצוי בחסידות שמביאים משלים על 
שיהיו ברורים ללומד, וכן בשביל ההוראה בעבודת ה' שיש מכל ענין.

והנה, בד"כ נראה שמביאים ב' משלים, אחד מהם הוא גשמי ומוחשי יותר, והשני 
הוא רוחני - מכוחות הנפש וכדו'. והסיבה לזה היא: כיון שהמטרה בהבאת המשלים היא 
לקרב את הנמשל אל הבנת הלומד הרי שיש ענין להביא משל מוחשי וגשמי כדי שיהיה 
ברור. אמנם מצד שני במשל גשמי יש חיסרון בולט, שהוא אינו דומה כ"כ לנמשל שהוא 

)רוחני, ויותר מזה( אלוקי. וע"כ יש צורך בב' המשלים גם יחד.

וראיתי להביא ליסוד זה ראיה:

דהנה, בד"ה "תקעו" )תרס"א27( מביא כ"ק אדמו"ר נ"ע ב' משלים ליחס שבין אור 
הקו לאוא"ס שלפני הצמצום )שהמשכתו היא בדרך דילוג28, ולכן מצד אחד הוא 'אור 
מעין המאור' והוא בל"ג, ומצד שני הוא מצומצם - היינו ששייך בו גדר מעלה ומטה29(: 

א. כמו בשערות האדם שכיון שהם מקבלים חיות מהמוח ע"י הפסק הגולגולת, הרי 
ניתן לחתוך את  )שלכן משיכה בשערות מכאיבה(, מ"מ  חיות  אע"פ שיש בהם מעט 

השערות בלא להרגיש כאב כלל, משא"כ בשאר אברים.

ב. ע"ד השפעת רב לתלמיד - שהתלמיד באין ערוך להרב, אזי הרב צריך לצמצם את 

27(  ע' קסו.
28(  מבואר בריבוי מקומות, וראה לדוגמא בסה"מ תרס"ה ע' רנו. וכדלהלן.

29(  ראה המשך ר"ה תער"ב בתחילתו.
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שכלו באופן שלא יאיר אור השכל כלל, ורק אח"כ הוא יכול 'להיכנס' לראש של התלמיד 
ולבאר לו את הענין השכלי לפי ערכו, היינו להמשיך אור משכלו לפ"ע התלמיד. 

הוא  וכעת  שכלו  על  לגמרי  העלים  שהוא  כיון  'דילוג',  בדרך  נעשית  זו  והמשכה 
ממשיך המשכה מצומצמת שלא לפ"ע שכלו כלל. אמנם אור שכל זה הוא 'מעין' שכלו 
האמיתי והעצמי של הרב, כי הרי הוא השכיל השכלה זאת בשכלו, רק שזה מצומצם 

יותר. 

והנה, ידוע גודל הדיוק במאמרי רבותינו נשיאנו )ובפרט בהמשכים אלו אשר ידוע 
שכ"ק אדמו"ר נ"ע כתב בעצמו30(, וא"כ יש להבין מדוע צריך שני משלים, ומה כל אחד 

מהם מוסיף בהבנת הנמשל?

אמנם ע"פ הנ"ל יובן ויבואר היטב: המשל הראשון מוחשי יותר, כיון שהוא ממציאות 
 - יותר  מופשטת  ממציאות  הוא  השני  המשל  משא"כ  לראותה.  יכול  שכ"א  גשמית 

המשכה שכלית רוחנית. וא"כ המשל הראשון יותר מקרב את ההבנה בנמשל ללומד.

ולאידך, המשל השני הוא יותר קרוב לתוכן הנמשל, כיון שהוא מדבר על המשכת 
אור רוחני, וממילא מובן ומודגש יותר גם עניינו של האור - להשפיע, שזוהי המטרה 
שהרב צמצם את שכלו, וגם פעולת הצמצום נעשתה בכדי להמשיך את האור )- בדרך 
סילוק(. משא"כ במשל של השערות הרי לא המוח פעל את הצמצום כדי שתימשך חיות 
מצומצמת לשערות, אלא הצמצום נעשה ע"י הגולגולת. וא"כ כיון שהמשל השני יותר 

מדוייק לכן גם הוא נכתב.

בהבאת  הקו, מסתפקים  לאור  להביא משל  רוצים  נראה שכאשר  בד"כ31  הנה,  אך 
המשל משערות. ונ"ל לבאר בדא"פ מדוע כאן הביא כ"ק אדמו"ר נ"ע את ב' המשלים:

כיון שבמאמר זה רוצה לבאר את ההבדל שבין אור הקו לרשימו, שהקו הוא שורש 
האורות והרשימו הוא שורש הכלים, שהם ההעלם של אוא"ס. וכיון שרוצה לבאר את 
מיוחדותו של אור הקו שהוא שורש האורות, ע"כ מביא משל מרב ותלמיד ששם יותר 

בולט ענין האור.

וכפי שכותב בתחילת הענין שם "דהנה ידוע דכל הגילויים הנמשכים מאוא"ס לאחר 
הצמצום הגם שהם בבחי' מהות אחר לגמרי . . מ"מ הרי הן בבחי' אורות נעלים . . וכמו 
כללות גילוי הקו", וכיון שמטרתו לבאר בעיקר שאור הקו הוא אור וגילוי מאוא"ס, לכן 

מביא את המשל הב' שיותר מבאר זאת כנ"ל.

30(  ראה בסה"מ תרסא ע' תנד. פאקסימיליא מגוכי"ק של כ"ק אדמו"ר נ"ע על חלק מההמשך. 
31(  ישנם כמה מאמרים באופן זה, ולדוגמא ראה בד"ה "היושבת בגנים" תשי"ג ששם מביא רק 
משערות  המשל  את  מזה.  שונים  משלים  שמביאים  אחרים  מאמרים  ישנם  אבל  הקו  מאור  המשל 
מביאים בד"כ קודם והטעם לכך בפשטות הוא כי זה המשל המובא בזהר, וכן הוא משל מוחשי וגשמי. 
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האם טבע היתוש מרמז על ה'קליפה'
הת' שניאור זלמן הלוי שי' לוין
תלמיד בישיבה

א
בתניא פרק כ"ד32 מאריך אדה"ז להסביר גודל הפחיתות של האדם העובר עבירה 
וכותב "וא"כ האדם העובר על רצונו ית' הוא גרוע ופחות הרבה מאד מהס"א וקליפה", 
והטעם לזה הוא היות שה'קליפה' אינה כופרת בהקב"ה לגמרי אלא שקוראת להקב"ה 
"אלקא דאלקיא", היינו שהקב"ה הוא אלוקים של אלוקים )ר"ל(, אמנם אינם יכולים 

למרוד בהקב"ה ולעבור על רצונו אלא עושים הכל בשליחותו של מקום. 

עושה  הוא  שהרי  לגמרי,  בהקב"ה  שכופר  עבירה  העובר  האדם  הוא  מזה  גרוע 
בבחירתו היפך רצון הקב"ה - מה שה'קליפה' אינה יכולה לעשות, שבזה הוא גרוע יותר 
מכל חיות ועופות וכו' ובל' הק' "וכמאמר33 "יתוש קדמך" שאפי' יתוש שמכניס ואינו 

מוציא שהיא ה'קליפה' היותר תחתונה  . . קודמת לאיש החוטא וגו'". 

והנה, בסה"מ תרצ"ז34 מבאר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שמעלת האדם על כל הנבראים 
במדריגה  למטה  הוא  חוטא,  כאשר  אך  כדבעי.  עבודתו  את  עובד  הוא  כאשר  רק  היא 
יותר מכל שאר הברואים, כפי שמתבטא הדבר בכך שהם קדמו לו בזמן - שהאדם נברא 

אחרון35. 

כמו  הוא  כ"ז  "אמנם  הק'36  ובלשונו  קדמך",  "יתוש  במאמר  הכוונה  שזוהי  ומביא 
ענייני  בכל  והמצוה  התורה  בדרכי  המתנהג  ובאדם  ישר,  האדם  את  עשה  שהאלוקים 
הוי קדימת  זו  וגם קדימה  יתוש קדמך,  לו אפי'  עולם, אבל אם חטא אדם שאומרים 
והוא  טוב,  בגימטריא  וזבוב  'קליפה',  היא  דזבוב  זבוב,  ויש  יתוש  יש  דהנה  המעלה 
וחשבון  בדעת  היא  השפעה  כל  הנה  דבקדושה  חינם,  משפעת  שה'קליפה'  ההשפעה 
הוא  וב'קליפה'  נותנים.  אינם  בחינם  אבל   .  . דוקא  ויגיעה  עבודה  על  שכר  בתשלום 

ההשפעה חינם, וכמארז"ל על פסוק זכרנו כו' חינם, חינם בלא מצוות.

32(  ל, ב.
33(  סוטה ג, א.

34(  ד"ה מלכא ומלכתא הוו יתבי" )ע' 201(. שם בע' 203 ואילך.
35(  שזוהי לא רק קדימה בזמן אלא גם במעלה, וכפי שמביא שם במאמר שזהו ע"ד מה דאיתא 
במדרש )שמ"ר פכ"א פסי' ו( "כשבא משה לקרוע את הים א"ל הים מפניך איני נקרע, אני גדול ממך 
שאני נבראתי בשלישי ואתה בשישי". אמנם כאשר האדם מתנהג כדבעי מתגלית מעלתו על שאר 

הנבראים. 
36(  ע' 204. 
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ויתוש אינו 'קליפה' כ"א הוא נברא גרוע וקל, וכשחטא אדם אומרים לו אפי' יתוש 
. . שהרי היתוש הוי נברא היותר גרוע והיותר  זו הוי קדימת המעלה  קדמך, דקדימה 
קל, דיתוש הוא מכניס ואינו מוציא . . וכמו שאנו רואין בטבעי בנ"א שיש כאלו שהם 
מכניסים ואינם מוציאים, כילים וקמצנים שהם מרויחים בריוח ואינם מוציאים לצדקה 

והידור מצוה וכו'". עכ"ל.

והנה במאמר זה יש להבין:

א. מל' כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ "ויתוש אינו 'קליפה'" נראה לכאורה סתירה לנאמר 
בתניא שיתוש הוא "ה'קליפה' היותר תחתונה"?

ש'מכניס  הנחות  טבעו  עם  קשור  'קליפה',  הוא  שיתוש  אומר  שאדה"ז  הטעם  ב. 
אחרות  כחיות  )שלא  והלעיטני'37  הב  'הב  לדרוש  ה'קליפה'  דרך  שזוהי  מוציא'  ואינו 
שעל-אף שגם הם מקבלים חיותם מה'קליפה', אך אינם מסמלים בטבעם את ה'קליפה' 
באופן נחות כ"כ כביתוש38(, ולפ"ז צ"ל כוונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ במאמר "דיתוש 
אינו 'קליפה' כ"א הוא נברא פחות וקל", ולכאורה לפי המבואר בתניא זה גופא הסיבה 

שיתוש נקרא 'קליפה' - מצד טבעו הנחות?

ג. עוד צ"ל במאמר עצמו: מדוע רואה צורך לבאר החילוק בין יתוש לזבוב? מה זה 
פחיתות  מובנת  קדמך"  "יתוש  ממאחז"ל  הרי  החוטא,  האדם  פחיתות  בביאור  מוסיף 
החוטא גם בלא להיכנס לחילוק הנ"ל )כפי שאדה"ז בתניא לא ראה צורך לבאר החילוק 

בין יתוש לזבוב(.

וביותר יוקשה: מאמר זה מיוסד בעיקרו על שני מאמרים39, שבשניהם מובא מאמר 
חז"ל "יתוש קדמך" בלי לבאר החילוק בין יתוש לזבוב, ומדוע אצלנו רואה צורך לבאר 

זאת?

ב
ונראה לי לבאר בדרך אפשר עכ"פ: יתוש הוא אכן 'קליפה', וכל' אדה"ז "'קליפה' 
הכי תחתונה". ואמנם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אינו מכנהו 'קליפה', ועד כדי שכותב "אינו 

'קליפה'", אך זה רק במובן יחסי ולפי ההקשר שם.

37(  כדברי אדה"ז בפי"ט "והוא היפך ממש מה'קליפה' וס"א . . שאומרים הב הב הלעיטני" )וכ"ה 
בפכ"ד, ב(.

38(  כל' שם בנוגע ליתוש "שהיא 'קליפה' היותר תחתונה".
39(  של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, ושל כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, וכמובא שם בע' 201, הערה 1 )וידוע 

שכ"ק אד"ש מה"מ כתב את ההערות על מאמרים אלו(.
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האדם  ואשר  ה'קליפה',  נחיתות  את  באריכות  מבאר  אדה"ז  בפכ"ד  בזה:  והביאור 
החוטא הוא נחות אפילו מהקליפה, וע"כ מדגיש שם שיתוש הוא 'קליפה' תחתונה - 

שעפ"ז מובנת עוד יותר פחיתות האדם החוטא40.

אמנם במאמר של אדמו"ר מוהריי"צ המהלך שונה לגמרי: שם הנושא הוא לבאר 
מדוע הקב"ה ברא את האדם ביום השישי לאחר כל הברואים )הרי בד"כ קדימה בזמן 
היא גם קדימה במעלה(, ומבאר שהטעם לזה הוא להיפך, דוקא מצד מעלת האדם הכל 
נברא לפניו כדי ש"ימצא הכל מוכן לסעודה" ולא יצטרך להמתין. זאת אומרת: כאשר 
נבראו לפניו  והם  האדם מקיים תומ"צ הרי הוא בקדימת מעלה לגבי שאר הברואים, 

בכדי לשמשו.

אמנם, כאשר האדם חוטא ואינו משמש את תכליתו, אזי 'מודדים' את סדר הבריאה 
בצורה שטחית, וממילא "כל הקודם, קודם במעלה", ולכן במצב כזה מודגשת מעלת כל 

הברואים על האדם שנברא אחרון )שאיחור בזמן מסמל גם על איחור במעלה, וכנ"ל(.

ולכן שם לא מדבר על נחיתות היתוש וכו' כי אין עניינו לבאר את פחיתות ה'קליפה' 
בעצם מהותה, אלא רק את הטעם לקדימת בריאת כל הנבראים לבריאת האדם, האם 
מקיים  האדם  כאשר  נכון  זה  שטעם   - לסעודה"  מוכן  "יהיה  והכל  יבוא  שהאדם  כדי 
תומ"צ, או שהם קדמו מצד מעלתם האמיתית על האדם, שזה נאמר לגבי אדם שחטא, 

וכפי שיבואר לקמן41.

ג
שביניקת  מבאר  נ"ע(  אדמו"ר  )לכ"ק  ומעין'42  ב'קונטרס  י"ל:  ביאור  ולתוספת 

ה'קליפה' מהקדושה ישנם שני אופנים:

אופן אחד בו יונקת ה'קליפה' ע"י ריבוי צמצומים והעלמות, שמצד אופן יניקה זה 
ה'קליפה' נחותה בהרבה מהנבראים שמצד הקדושה.

הקדושה  מבחי'  ורחוקה  תחתונה  היותר  'קליפה'  "שהיא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הערת  וכפי    )40
המשפעת בתכלית הריחוק: וואס קדושה איז משפיע ביז גאר וויט )דער פולסטער היפך פון יתוש 
וואס איז ניט משפיע אפי' נאענט"(. תרגום חפשי: שהקדושה משפיעה עד הכי רחוק )ההיפך הגמור 
מיתוש שלא משפיע אפי' קרוב((. וא"כ מוכח שמדבר בפ' אודות מה שהקדושה מתצמצמת צמצום 
עצום להשפיע למקום הכי רחוק, ואפי' ליתוש שהוא היפך הקדושה ממש, שאינו משפיע כלל )גם 

לא ל'קרוב'(. 
 - דאחוריים  אחוריים  מבחי'  מהקדושה  שמקבלים  ה'קליפות'  אודות  שמדבר  הפרק  בכללות  וכן 

צמצום. 
41(  לא רק איך יכול לכתוב כך, אלא גם הטעם מדוע בחר בדוקא לכתוב "אינו קליפה".

42(  מאמר ח פ"א ואילך.
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אמנם יש עוד אופן בו היא יונקת מחיצוניות המקיף העליון, שמצד אופן יניקה זה 
יש מעלה ל'קליפה' על הנבראים מצד הקדושה, כיון שהיניקה מהמקיף היא בלי גבול 
וחשבון כלל, משא"כ הנבראים שמצד הקדושה יונקים מהפנימי, שיניקה זו היא רק לפי 

מעשיו של האדם.

והנה נ"ל, שבפכ"ד מתייחס ליניקת ה'קליפות' כפי שהיא ע"י ריבוי צמצומים, וכל' 
שם "שיונקים מבחי' אחוריים דאחוריים של רצון העליון ב"ה", וממילא הרי לפי פי' זה 
"יתוש קדמך" מבאר  ולכן כשמביא את המאמר  ה'קליפה'.  וחיסרון  נחיתות  מודגשת 

זאת באופן שאפילו יתוש שהוא שיא נחיתות ה'קליפה', נעלה יותר מהאדם החוטא.

אך, במאמר של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מבאר את היחסיות של האדם החוטא מול 
)שזהו  העליון  המקיף  מחיצוניות  יונקת  שהיא  עליו  ה'קליפה'  מעלת  מצד  ה'קליפה', 
שהם  לא  אמנם  חיצוניות,  מבחי'  היא  העולם  חיות  שכל  שמבאר  שם,  המאמר  תוכן 
נפרדים ממש כמו ה'קליפה', אלא שהם מקבלים מחיצוניות המקיף43( וכיון שליתוש אין 
מעלה זו )כדלקמן(, על-כן כותב במאמר ש"אינו 'קליפה" )ובכך מתורצת קושיא הא'(.

ג' הנ"ל(: בזבוב מודגש  בין יתוש לזבוב )שאלה  וזוהי הסיבה שמביא את החילוק 
יותר מה שה'קליפה' יונקת מהמקיף, כי זבוב מרמז על ההשפעה של 'קליפה' בחינם 
אלא  חשבון  ע"פ  שלא  יניקה   - מהמקיף  שיונקת  כך  עם  קשור  שזה  שם(,  )כמבואר 
מזבוב,  ל'קליפה'  קשור  פחות  הוא  שיתוש  מובן  ועפ"ז  והגבלה.  ממדידה  למעלה 
כיון שיתוש אינו משפיע בחינם, ואדרבה הוא אינו משפיע כלל, וא"כ ביחסית לזבוב 
)כשמדברים מצד יניקת ה'קליפה' מהמקיף העליון ולא ע"י ריבוי צמצומים, אזי הוא( 

הוא "אינו קליפה", ומובן מדוע הוא נעלה יותר מהאדם שנברא אחריו44.

וע"פ כהנ"ל יתורץ גם השאלה הב' הנ"ל:

במאמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מכנה את היתוש "פחות ונחות" ואעפ"כ אומר שהוא 
אינו 'קליפה', כיון שהביטוי 'קליפה' מבטא דבר שהוא חיצוני ולא משמעותי לגבי עצם 
הענין וע"ד קליפת הפרי, וה'קליפות' מכונים כך כי הם יונקים מבחי' אחוריים דאחוריים 
שלא נחשבת כלל. והיות שכאן מתמקד באופן יניקת ה'קליפות' )לא מבחי' אחוריים 
דאחוריים, אלא( מבחי' חיצוניות המקיף העליון, לכן אינו מכנה את היתוש 'קליפה'. 

43(  ומש"כ בלקו"ש חכ"ב )ע' 106 ואילך( שאוה"ע והחיות הטמאות הם 'קליפות' ב'חפצא', י"ל 
שמדבר על היניקה שלהם שהיא מ'הקליפות' אך לא עליהם עצמם, ועצ"ע.

44(  וצ"ע מדוע נכנס לבאר את טעמי קדימת הבריאה של כל הברואים על האדם, שלכן מבאר את 
המאמר לפי פי' זה )שיונקים מהמקיף( מה שלא ביארו המאמרים שלפנ"כ )של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש 
וכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב(. ואואפ"ל, שכפי שנראה מסגנון המאמרים, הרי ככל שמתקדמים הדורות 
המאמר נאמר בצורה רחבה ומפורטת יותר, שלכן המאמר של כ"ק מוהריי"צ ארוך יותר ומפורט יותר, 

ממאמר אביו, וכן מאמר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ארוך יותר ממאמר כ"ק אדמו"ר מוהר"ש.
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)ואע"פ שיש לו טבע נחות וגס, הרי הוא כשאר חיות טורפות וכד' שיש להם טבע נחות 
וגס והם יונקים חיותם מה'קליפות', אך הם אינם מכונים 'קליפה'(.

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

ביאור בעניין 'יש מאין'
הת' אריאל שי' מימון
תלמיד בישיבה

א
בלקו"ת לפ' 'דברים'45 מבאר אדה"ז בארוכה את ההתבוננות שיהודי צריך להתבונן 
באומרו את הפס' 'שמע ישראל' ובשכמל"ו, וכותב שם שבכדי להגיע לאהבת ה', האדם 

־צריך להתבונן שכל הבריאה היא יש מאין, וכל החיות של העולמות היא רק מבחי' מל
כותו ית', שהיא מדת הרוממות וההתנשאות שלו ולא מבחי' עצמיותו כלל, ומוסיף עוד 

־שגם העולמות העליונים וג"ע התחתון והעליון כולם נתהוו רק ממדת מלכותו ית', וב
לשונו שם: "כולם נתהוו רק מבחי' מלכותו ית' ולכן נקרא הבריאה יש מאין כי התהוות 
הנבראים הוא מבחי' שהוא כאין ואפס שאינו רק בחי' זיו והארה ממנו ית' והוא בחי' 

ומדת מלכותו ית'".

הפרטים  כל  עם  והתחתונים  העליונים  העולמות  וכל  הזה  והעולם  היות  כלומר, 
שבהם נתהוו רק ממדת מלכותו, שהיא בעצמה רק זיו והארה ממנו ובטילה אליו ממש 
ונחשבת כאין ואפס ממש, עד שלכן הבריאה נק' 'יש מאין'. והיינו שלגבי הקב"ה בעצמו 
שהוא היש האמיתי היא בבחי' אין ואפס ממש, א"כ בהתבונן האדם בזה שגם החיות 
והשורש לעולמות בטילה בתכלית לקב"ה הוא יגיע לביטול, מפני שהוא מבין שהכל אין 

ואפס לגבי הקב"ה בעצמו.

 והנה, בהמשך רנ"ט46 נתבאר דיש ב' בחי' 'יש מאין' - מצד דעת עליון ומצד דעת 
תחתון, ותמצות הדברים הוא:

 דעת עליון היינו מצד הקב"ה, ואזי הוא בלבד היש האמיתי וכל השאר אין ואפס 
לגביו, ודעת תחתון הוא מצד הנבראים שמרגישים את עצמם ליש ומבחינתם האלוקות 

45(  א, ב.
46(  סה"מ תרנ"ט עמ' מה-ז.
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היא בבחי' אין.

ב'  מבאר  ד"ע  לגבי  זה.  בשם  נק'  שהאין  הבחי'(  שתי  )לפי  הטעמים  נתבאר  ושם 
טעמים: א. מפני שהארה זו אין לה מציאות מצ"ע כלל, שהרי כל מציאותה היא היותה 
הארה של העצם. ב. מצד שהוא בטל בתכלית לגבי מקורו כיון שמקורו מאיר בו בגילוי 

והוא מרגיש שאין לו שום מציאות, וא"כ הרי הוא בבחי' אין.

ולגבי ד"ת מביא ב' טעמים שתלויים א' בשני, ועוד טעם נוסף: 

א. שהכינוי 'אין' הוא מפני שאינו מושג לנו הנבראים, שאת ישותנו אנו משיגים ולכן 
מרגישים שאנחנו בבחי' יש, לעומ"ז אותו איננו משיגים ולכן הוא בבחי' 'אין' לגבינו 

שכאילו אינו. 

ב. ובנוסף נקרא 'אין', מטעם שאין אנו יכולים להגדיר אותו ולהניח עליו שם וממילא 
קוראים אותו בשם 'אין'. 

וב' הטעמים תלויים זב"ז דמפני שאין הוא מושג לנו לכן אנו אומרים שכאילו אינו 
וא"א להניח עליו שם )דמה שניתן להשיג ניתן להניח עליו שם(.

ג.   ועוד מה שנקרא 'אין' הוא מפני שביחס לעולם הזה הגשמי דבר שניתן למששו 
בידיים הרי  ניתן למששו  ולא  וחומרי  ומה שאינו גשמי  יש,  בידיים הרי היא מציאות 
הוא כלא דבר ולא קיים, וכיון שהארה זו היא רוחנית ולא גשמית לכן היא נקראת 'אין' 

בהיפוך ממציאות ה'יש'. 

דרגות  שתי  הם  ה'אין',  דרגת  על  וד"ת  ד"ע  שמצד  ההיבטים  ששני  שם,  ומוסיף 
ב'אין'. היינו, שיש שתי דרגות שנקראות 'אין', הדרגה העליונה ד'אין' נקראת כן מפני 
שבמהותה היא רק הארה מהקב"ה ולא מציאות בפ"ע כלל, והדרגה התחתונה נקראת 

'אין' מצד הנבראים שהיא לא מושגת אצלם.

במה  ההסבר  הנ"ל  לפי  הרי  כי  בה'אין',  דרגות  ב'  שיש  לומר  ההכרח  שם  ומוכיח 
שהאין דד"ע נקרא 'אין' הוא שה'אין' הוא רק הארה ואין לו מצ"ע מציאות כלל, ולפי"ז 
אינו מובן איך הוא יכול להיות מקור לנבראים אם הוא לא נחשב כלל מציאות בפ"ע. 
ביכולתה  דוקא  ואז  דרגה אחרת שהיא אכן מציאות מצ"ע  לומר שיש  אלא מוכרחים 

להיות מקור לנבראים, ומה שנקראת 'אין' הוא מצד קוצר דעת התחתונים47.

רק הארה מהקב"ה  'אין' מצד שהיא  ברנ"ט שהדרגה שנקראת  הביאור  לפי  והנה, 

47(  אע"פ שהאמת היא שנחשב בטל לגבי העצם, אבל לא בזה ניתן לתאר את היותו 'אין' משום 
שהאין של היש שלמטה הוא מצד התחתונים שלגביהם הוא 'אין' וא"כ לא ניתן לתארו בשם 'אין' מצד 

העליון.
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היא 'אין' בעצם, ולא נחשבת למציאות בפ"ע, וא"כ מדרגה זו לא יכולה להיות מקור 
לנבראים, צריך להבין בדברי אדה"ז שאומר ביחס לדרגה שנעשית מקור לעולמות "לכן 
. הוא כאין ואפס". ולכאורה זה ההיפך מהמובא לעיל   . כי  נקראת הבריאה יש מאין, 
שלא ניתן לבאר את השם 'אין' מצד ביטולו ואפסיותו לאלוקות כלפי הדרגה שמהווה 
את העולמות, שהרי כ"ז שהיא נקראת 'אין', זה רק מצד הנבראים ולא שהיא 'אין' בעצם 

מחמת עוצם ביטולה? 

 .  . יוקשה שהרי ברנ"ט מובאת סברא לכך "מאחר שהוא בבחי' אין ואפס  ובפרט 
ממילא אינו בגדר להיות בבחי' מקור להוות48"?

ב
ואולי היה אפשר לתרץ: דאדה"ז בלקו"ת מבאר בכללות את ביטול העולמות לגבי 
הקב"ה, ולא נכנס להחילוקים דד"ע וד"ת )שאז באמת לא ראוי לכנות את הדרגה של 

־מל' דאצי' 'אין' מפני ביטולה להעליון(, אלא דבכללות רוצה לומר שכל הנבראים שב
עולם כולל האור שמחיה אותם בטלים לגבי הקב"ה עצמו. )אמנם בהמשך רנ"ט מחלק 

ומפרט יותר, שאז לא ניתן לקרוא לדרגה שמהווה את העולמות בשם 'אין'(.

־ואפשר להביא לביאור זה בדברי אדה"ז סייעתא מדברי אדמו"ר הרש"ב ג"כ בהמ
שך49 דכותב: "אמנם זה לא יתכן לומר שנקרא אין ע"ש שהוא הארה ואינו בערך העצם 

כו' )עם היות שהאמת כן הוא(".

כלומר: לא ניתן להגדיר דרגה זו בשם 'אין' מפני ביטולה ושאינה בערך העצם, כנ"ל 
כי אז איך תהיה מקור לעולמות, דאם לה בעצמה אין מציאות כ"ש שלא תוכל להיות 
מקור למציאות נבראים, למרות שאליבא דאמת ודאי שאין לה מציאות אמיתית מצ"ע. 
היינו שנאמר שהיא לא תלויה בעצם ויש לה ישות בפ"ע, דזה ודאי אינו שהרי על ידה 
אוא"ס, ובפנימיות היא רק ביטוי שלו, אלא שבחיצוניות היא מציאות  נגלה סו"ס  רק 
בפ"ע, ולא כה'אין' של היש האמיתי שהוא 'אין' בעצם, שהאין של היש הנברא נק' אין 

מצד הנבראים דוקא, ומצ"ע הרי הוא מציאות דבר מה.

דמזה משמע שאף שלא ניתן לכנות את המלכות בשם 'אין' מצד זה שהיא בטילה 
כזיו ואין לה מציאות, מ"מ ודאי שהמציאות האמיתית היא שאכן המלכות בטילה ממש 

48(  ואדרבה, לגבי האין הא' דהיש האמיתי הרי האין של היש הנברא חשוב כיש. ובלשונו שם 
)עמ' מז(: "ולגבי האין הא' הוא בבחי' יש כו' . . ובחי' האין של היש הנברא נקרא יש לגבי אמיתי' האין 

דא"ס כו'".
49(  עמ' מו.
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לגבי הקב"ה, ובשביל להגיע לרגש הביטול לקב"ה ע"י ההתבוננות בביטול העולמות, 
די בהסבר הנ"ל בלי להיכנס לפרטים הללו בגדר ה'אין' של היש שלמטה, אלא לצורך 

־ההתבוננות גרידא, שמצד זה ודאי שניתן )כיון שזו האמת כנ"ל( ואף צריך לומר שהמ
לכות בטילה בתכלית לקב"ה עד שאין לה מציאות.

ג
אלא שביאור זה דחוק קצת, שהרי ניתן להקשות על זה את קושיית אדמו"ר הרש"ב, 
לומר  זאת  עם  ויחד  'אין',  בשם  הנבראים  את  שמהווה  הדרגה  את  לכנות  אפשר  איך 

שהיא מהווה מציאות של נבראים נפרדים?

ואולי אפשר לבאר עפ"י דברי אדמו"ר הצ"צ50  דיש ב' בחי' במלכות: א. כאשר המל' 
יורדת להוות את עולמות בי"ע, שאז היא בבחי' גילוי ועל ידה ניכר הגדולה של הקב"ה, 
כמ"ש51 אימתי גדול כשהוא בעיר אלוקינו, והיינו כשהמל' יורדת להוות את עולמות 
בי"ע אזי ניכרת המציאות שלה. ב. כאשר המל' כלולה באצי' אזי היא בטילה כביטול 
זיו השמש בשמש ואז נקראת 'אין' מצד העליון, ואותה הגדולה הנ"ל כשירדה לעולמות 

בי"ע כאין ואפס תיחשב.

ולפי"ז אפשר לתרץ דאין סתירה כלל, דמה שאדה"ז מכנה את המל' בשם 'אין', היינו 
כפי שהיא כלולה באצי' )אלא שאח"כ גם יורדת להוות את עולמות בי"ע(, ואזי אין לה 
המקור  ביטול  עניין  לבאר  בעיקר  רוצה  כיון ששם  תיחשב,  ואפס  וכאין  כלל  מציאות 
)המהווה( להקב"ה, ולא את מה שיורדת להוות את עולמות בי"ע, שאז אכן לא שייך 

לומר עליה 'אין' מצד העליון כ"א מצד התחתון דווקא.

מס"נ - ירושה מאברהם אבינו ע"ה
הת' מאיר שי' אלטין
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה "נתת ליראיך" תשל"ו מביא כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, שאברהם 
אבינו עליו השלום פתח את הצינור דמסירות נפש לבנ"י, ובלה"ק: "דאברהם אבינו פתח 
את הצינור דמסירות נפש". והיינו שזהו ג"כ נתינת כח לכאו"א מישראל שיוכל לעשות 

50(  הובא בספר הליקוטים ע' א'תלא, ואתחנן תכב-ג. 
51(  זח"ג ה, א.
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זאת ללא יגיעה גדולה כ"כ כבפעם הראשונה.

והנה, במאמר ד"ה "ויהיו חיי שרה" תשמ"א מביא כ"ק אד"ש מה"מ את המבואר 
בתו"א שהאבות52  ע"י מעשיהם 'פתחו את הצינור' לעבודה של בנ"י בדורות שלאחר-

סימן  אבות  מעשה  "והנה  ובלה"ק:  לבניהם,  בירושה  זאת   שממשיכים  כדי  ועד  מכן, 
לבנים, וידוע שהכוונה בסימן כאן היא לא רק סימן והוראה אלא גם נתינת כח . . שכן 
הוא במעשה אבות, מכיון שהם האבות של כאו"א מישראל, והעניינים והעבודות שלהם 

נמשכים בירושה לכאו"א מישראל".

ולכאורה יש לדייק במה שנוקט במאמר הל' "נמשכו באופן דירושה", דלכאורה מהי 
ההוספה בכך שמעשיהם של האבות נמשכו באופן של ירושה, על המבואר בד"ה "נתת 

ליראיך" שהאבות 'פתחו את הצינור'?

ויובן זה בהקדים: בפרק ח"י בתניא מבאר אדה"ז איך אאע"ה הוריש לנו את ענין 
האהבה שהוא רגש אישי לא כמו אופי או תכונה53. ומבאר שם שהאהבה שהיתה לאבות 
היתה חלק מעצם מהותם ולא כדבר נוסף שנפרד מהם, וממילא הורישו זאת לבניהם. 

כלומר, מכיון שכל מציאותם הייתה האהבה לה', ע"כ ודאי שהורישו זאת לבניהם.

וע"פ הל' בד"ה "ויהיו חיי שרה" הנ"ל משמע שגם תכונת המס"נ של בנ"י שבאה 
מהאבות מגיעה לכאורה בירושה מהאבות ע"י שהפכו את המס"נ לחלק ממהותם.

ויש לקשר ענין זה גם עם המבואר בכ"מ54 שתנועת המס"נ נובעת מכך שמתגלית 
דרגת ה'יחידה' שבנפש שקשורה עם 'יחיד' - עצומ"ה ית', שלא יכולה להיפרד מהקב"ה, 

וזה גורם ליהודי מס"נ, היינו שהמס"נ נובעת מעצם המהות של יהודי55.

שלו  ממהותו  חלק  זה  כי  המס"נ,  ענין  את  לנו  הוריש  שאאע"ה  מובן,  הנ"ל  וע"פ 
וממילא זה נהיה חלק ממהותו של כל יהודי.

52(  וכן הוא בנוגע לארבעת האמהות )שם. וראה גם בהערה 18(.
53(  ראה בביאורים של 'פניני התניא' לפ' זה.

54(  סה"מ מלוקט ח"א ע' ל"ב )ד"ה "באתי לגני" תשי"ג סע' ה(, ובכ"מ. 
55(  וראה בסה"מ 'מלוקט' ח"ב ע' קסו הע' 97.
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ביאור במאמר "ויגש אליו יהודה" תשכ"ה
הת' מנחם מענדל שי' רוזנבלט
תלמיד בישיבה

א
במאמר ד"ה "ויגש אליו יהודה" תשכ"ה56 מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א את 
יהודה ליוסף,  בין  בין הפרשה להפטרה, שבכללות בשניהם מדובר על החיבור  הקשר 
כעבד,  מגיע  ויהודה  יוסף  מעלת  מודגשת  שבפרשה  מחולקות,  הם  שבפרטיות  אלא 

ובהפטרה מודגש חיבורם, והתוקף של יהודה "ועבדי דוד מלך עליהם".

ובקשר לכך מביא את הרמז שכותב הצ"צ שסופי התיבות "ויגש אליו יהודה" הוא 
"שוה", כי המטרה האמיתית היא שיוסף ויהודה יהיו שווים.

ומסכם כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ד(  וזלה"ק: "ומזה מובן שבהגשת יהודה ליוסף שני 
עניינים, שבגילוי הענין דהגשת יהודה ליוסף הוא לפי שיוסף )יסוד ז"א( הוא המשפיע 
בו  "בי אדוני" שיומשך  וביקש  ליוסף  יהודה  ניגש  ולכן  )מלכות( הוא המקבל,  ויהודה 
דויגש  יהודה ליוסף שמרומז בהסופי תיבות  ועוד ענין בהגשת  השפע מיוסף הצדיק. 
אליו יהודה שהוא החיבור והיחוד דיוסף )ז"א, דעת עליון( ויהודה )מלכות, דעת תחתון( 

שיהיה לע"ל שהמלכות תהיה כמו ז"א".

ומסיף על כהנ"ל "ועפ"ז יש לומר, שבויגש אליו יהודה מרומז גם העליה דמלכות 
גם  חיל עטרת בעלה, שלמעלה  שיהיה לעת"ל שהמלכות תהיה למעלה מז"א, אשת 

מהענין דשניהם שווים".

ויש לבאר מה הכוונה )"עפ"ז יש לומר"( שהעליה דמלכות תהיה למעלה מז"א, כי 
הרי בהסופי תיבות שמרומז העליה של מלכות לע"ל, הרי זה רק כפי שהיא תהיה שווה 
. . שהמלכות תהיה  לז"א, אך לא נעלית יותר ממנה, ומה הכוונה ש"ועפ"ז יש לומר 

למעלה מז"א"?

ב
ויש לומר הביאור בזה:

)ע"פ  תפילה  או  תורה  יותר,  נעלה  מה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  עוסק  המאמר  במהלך 
פנימיות העניינים(, וההכרעה במאמר היא שכאשר יש בתפילה את ב' המעלות דתורה 
ודתפילה, מתגלה שבתפילה זו מצד עצמה, שורשה נעלה יותר משורש התורה. וזהו 

החידוש העיקרי במאמרנו.

וע"פ זה מסכם כ"ק אד"ש מה"מ בסיום המאמר הענין, ובלה"ק: "וע"פ המבואר 

56(  ספה"מ מלוקט ח"ה ע' קכ"ז ואילך.
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גם  בה  באופן שיש  היא  דכשהתפלה  לומר  יש   .  . למעלה מתורה  היא  לעיל שתפלה 
המעלה דתורה, התפלה היא למעלה מתורה". ובהמשך אומר כ"ק אד"ש מה"מ: "ועד"ז 
. דע"י שהמלכות נעשית כמו הז"א )שניהם שוים(, הוא הקדמה   . הוא בז"א ומלכות 

להגילוי דשורש המלכות שלמעלה משורש הז"א". 

לומר,  יש  "ועפ"ז  )בס"ב(  לפנ"ז  שאומר  במה  גם  שהכוונה  לומר  יש  ולכאורה 
שבויגש אליו יהודה מרומז גם העליה דמלכות שתהיה לעת"ל", אין הכוונה לבאר ענין 
זה ע"פ המבואר לעיל מזה, אלא כמו פתיחת הענין )וכדרכו של כ"ק אד"ש מה"מ בריבוי 
מקומות להביא את העניין בקצרה ולאחר מכן לבארו באריכות(, ולאחרי ביאור הדברים 
במהלך המאמר מובן כיצד מזה שהמלכות היא כמו הז"א, מוכח שבשרשה היא נעלית 

גם מז"א.
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הלכה ומנהג

בענין הליכה לאטרקציות מחללי שבת
 הרב מנחם מענדל שי' הראל
ר"מ בכולל אברכים שע"י הישיבה

שאלה:

'בין הזמנים', רבים הם המשפחות, קבוצות ובודדים המחפשים מקומות  בתקופת 
נופש שונים להתרעננות, בכדי לחזק את הגוף והנפש לעבודת ה'. אך דא עקא, מקומות 
גם  ונופשים  למטיילים  שעריהם  את  פותחים  יהודית,  בבעלות  הנמצאים  רבים  נופש 
בעיצומה של השבת, והנופשים נמצאים בהתלבטות האם מבחינה הלכתית מותר ללכת 

למקומות אלו, ומהי דעת אדה"ז בזה?

תשובה:

תוכנה של שאלה זו ניצבת נוגעת במגוון נושאים, שיסודם הוא האם מותר לחזק ידי 
עוברי עבירה?!

מצינו בחז"ל ובפוסקים, מספר אופנים שונים ביחס ל"חיזוק ידי עוברי עבירה", מתי 
הדבר אסור מדינא ומתי אין בזה חשש איסור.

על  אוכל, לאשה החשודה  להכנת  כלים  לגבי השאלת  דנה  גיטין1  במסכת  הגמרא 
אכילת יבול השנה השביעית - שמיטה, לגבי סיוע אשה לחברתה שאינה שומרת כל כך 
על אכילת חולין בטהרה )בזמן ששמרו על כך(. וכן לגבי שאילת שלום וברכת הצלחה 

לגוי או יהודי העובד בקרקע בשנת שמיטה, מהו האופן המותר והאסור: 

 "משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים ותנור אבל לא 

1(  סא, א. משנה זו שנויה גם במסכת שביעית פרק ה, משנה ט.
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תבור ולא תטחן עמה. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ2 נפה וכברה ובוררת, וטוחנת 
עוברי  ידי  מחזיקין  שאין  לפי  עמה  תגע  לא  המים  את  משתטיל  אבל  עמה.  ומרקדת 
עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקין ידי נכרים בשביעית,  אבל לא 

ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום". 

והיינו שמותר לאשת חבר3 המקפיד על קיום המצוות, להשאיל כלים לאשה שאינה 
שכשם  מפני  זאת  האסור.  באופן  בהם  שתשתמש  וייתכן  המצוות,  קיום  על  מקפידה 
שיכולה לעשות דברים האסורים, הרי שיכולה גם לעשות באותה מדה דברים מותרים, 

ואין לנו ודאות שאכן תשתמש בכלים לדבר האסור.

אך כאשר אותה אשה מתחילה לעשות דברים האסורים בפועל, אסור לסייע לה, 
זה הוא בנוגע לשאילת  וכן על דרך  ידי עוברי עבירה.  מפני שאז נחשב הדבר לחיזוק 
שלום למחללי שביעית, לשאול בשלומם מותר מפני דרכי שלום. אבל, לומר להם ברכת 

הצלחה במלאכתם אסור, מפני שבזה מחזק ידי עוברי עבירה.

כלל הדברים הוא: הנהגה שיש בה משום דרכי שלום )דרך נימוסין( בין בני אדם, 
מותרת. הנהגה שיש בה חיזוק ידי עוברי עבירה, אסרו חז"ל.

בר  דימי  רב  והאמר  גוים בשביעית, מחזיקין?  ידי  "מחזיקין  הסוגיא שם  ובהמשך 
שישנא משמיה דרב: אין עודרין עם הגוי בשביעית, ואין כופלין 'שלום' לגוי. לא צריכא 
למימרא להו "אחזוקו" בעלמא כי הא דרב יהודה אמר להו 'אחזוקו'. רב ששת אמר להו 

'אשרתא'".

2(  ובגמרא )שם( הובאה הברייתא: "איזהו עם הארץ כל שאינו אוכל חוליו בטהרה, דברי רבי מאיר. 
וחכמים אומרים כל שאינו מעשר פירותיו". 

נקרא   - "חבר  ג(:  3(  בביאור המושג "חבר" כתב הרמב"ם בפי' המשניות )דמאי פרק ב, משנה 
תלמיד חכם. וכן יקראו לתלמידי חכמים "חברים". ואולם נקראו בזה השם, כי חברתם זה לזה חברה 
נאמנה, כי היא חברה לשם שמים  . . להיות חבר - רוצה לומר שיהיה נאמן על הטומאה ועל הטהרה. 
ואמר בתלמוד: הבא לקבל עליו דברי חבירות, צריך לקבל בפני שלושה חברים, ותלמיד חכם אינו 
צריך בפני שלושה, ולא עוד אלא שאחרים מקבלים לפניו. ויעמוד שלושים יום כדי שנבחנהו תמיד, 
ואז יהיה נאמן על טהרת משקין וכסותו, כמו שיהיה נאמן תלמיד חכם. ואמר - כי הוא לא ימכור לעם 
גורם להם טומאה, מפני שפירות עם הארץ  יבשים, שהרי הוא  ולא פירות  הארץ, לא פירות לחים 
בחזקת טמאים, כמו שיתבאר במקומות מן המשנה, וזה סובר, אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ 

ישראל.” וראה עוד רמב"ם הל' מטמאי משכב ומושב פרק י.

ובחידושי ריב"ח כתב: "פ' חבר- אדם שקיבל עליו דברי חבירות, ודברי חבירות הם: שקיבל עליו 
שיהא נזהר מן הטמאות שלא יטמא אותן, ויהי' נזהר בנטילת ידיים ובטהרה. ושלא יקח מעם הארץ 
דבר לח, ושלא יתארח אצל עם הארץ ושלא יארח עם הארץ ברשותו והבא לקבל דברי חברות חוץ 
מאחד, אין מקבלין אותו. ועם הארץ - אע"פ שישראל הוא וישנו בתורה ומצות הרי הוא בחזקת טמא 

ושורפין תרומה על מגעו".
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היינו שגם כלפי גוי, מה שמותר הוא שאילת שלום בלבד, אבל לא סיוע במעשה 
ממש, מפני שיש עבירה במעשה זה. 

ובביאור האיסור לחזק ידי עוברי עבירה, מצינו שלושה אופנים: 

א. אין לסייע בידם בשעת מעשה העבירה. וכמ"ש רש"י4 והנמקו"י "שאסור לסייע 
בידיים, ידי עוברי עבירה בשעת עבירה". 

הרי"ד  בפסקי  וכמ"ש  לעבירה.  השייך  בדבר  ואפילו  כלל,  בידם  לסייע  אין  ב. 
שהאיסור הוא "לסייע ידי עוברי עבירה בידיים". ועד"ז ביאר המאירי )על אתר( "אבל 

לא תבור ולא תטחן עמה, שהרי נמצאת מסייעת בגוף העבירה".

ג. באיסור דרבנן אסור לסייע בידם, אבל מותר לשאול בשלומם. באיסור דאורייתא 
הוא  וכו',  עמה  לברור  דהותר  "דהא  הריטב"א  וכמ"ש  בשלומם.  לשאול  אפילו  אסור 
דוקא היכן דקיי"ל שהיא מעשרת, אבל אי קיי"ל דעם הארץ זה אינו מעשר, הרי משום 
שאסור לסייע ידי עוברי עבירה, אסורה גם לבור ולטחון עמה, דאיסורא דאורייתא הוא".

והנה הרמב"ם פסק להלכה5, "אשת חבר מרקדת ובוררת עם אשת עם הארץ אבל 
משתטיל מים בעיסה לא תסייע אותה מפני שהיא עושה עיסתה בטומאה. וכן הנחתום 
שעושה בטומאה לא לשין ולא עורכין עמו שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה. וכן הנחתום 
שעושה בטומאה לא לשין ולא עורכין עמו שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה אלא מוליכין 

עמו פת לפלטר".

אמנם, צריך להבין בלשון הרמב"ם גופא - האם נקט כאופן הא' שאסור לסייע רק 
במעשה העבירה עצמו. או כאופן הב' שאפילו בדבר השייך למעשה העבירה אין לסייע 
לא  מים  אך משתטיל  הארץ,  עם  עם אשת  ובוררת  כתב שמרקדת  מחד  בידם. שהרי 
תסייע בידה. ואילו בהמשך הסעיף כתב "אבל מוליך עמו פת לפלטר", אע"פ שזו הפת 

שנעשתה בו עבירה?! 

אכן הרדב"ז הרגיש בשאלה זו, וביאר6 שכוונת הרמב"ם לחלק בין הסיוע למעשה 
העבירה עצמו לבין הסיוע לאחר שנעשתה העבירה, מכיוון שכבר נעשתה ומה שהיה 
היה. ובלשונו "אשת חבר מרקדת ובוררת וכו' . . כלשון רבינו והטעם, שאין מחזיקין ידי 

עוברי עבירה. אלא מוליכין עמו פת לפלטר דמאי דהוה הוה".

היינו שלדבריו, כל האיסור לסייעו הוא בשעת מעשה העבירה, אבל אחר שעשאה 
מותר לילך עמו באותו עניין, שהרי העבירה כבר נעשתה.

4(  ד"ה לא תבור.
5(  הלכות ביכורים פ"ח הלכה יב.

6(  שם.
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נמצא אמנם, שנחלקו הראשונים בהגדרת הסיוע לעוברי עבירה אותו גדרו חז"ל, אך 
לכו"ע חל איסור לסייע בעשיית העבירה עצמה.

והנה בשולחן ערוך מביא רבינו הזקן האיסור לסייע בידי עוברי עבירה, בכמה דינים 
שונים:

א. בדין השאלת חפץ ליהודי אחר שיעשה בו מלאכה האסורה ודאי, ושאילת שלום 
ליהודי העסוק בעשיית עבירה.

כתב המג"א7 על יסוד  הסוגיא הנ"ל "דרך ארץ לומר לאדם שעוסק במלאכה תצלח 
וביאר  כך".  לו  לומר  אסור  איסור  במלאכת  שעוסק  מי  אבל  לעכו"ם.  ואפי'  מלאכתך 
פי  על  מלאכתך, אף  תצלח  לו  לומר  אסור  איסור  במלאכת  שעוסק  מי  "וכן  אדה"ז8: 
שדרך ארץ לומר כן לכל עוסק במלאכה ואפילו לעכו"ם, משום דרכי שלום. מכל מקום 

לישראל אסור משום שמחזיק ידי עוברי עבירה".

בשעה  אלא  אינו  העבירה,  מעשה  עושה  של  ידיו  חיזוק  שאיסור  למדנו  זה  בדין 
שעושה המעשה, אבל לאחר מכן מותר לשאול בשלומו.

להיות  אפילו  שאסור  הוא  הדין  ברבית,  הלוואה  לאיסור  בנוגע  מזאת,  יתירה  ב. 
'סרסור' ומתווך בהלוואה כזו, למרות שההלוואה תיעשה גם ללא התיווך שלו, והטעם 
מפני שמחזק ידי עוברי עבירה. וכפי שפסק אדמו"ר הזקן9 "ואסור להתעסק בין לוה 
ומלוה ברבית, כל מי שהיה סרסור ביניהם או שסייע את אחד מהם או הורהו מקום ללות 
או להלוות, הרי זה עובר משום לפני עור לא תתן מכשול, אם לא היה האיסור נעשה 

בלעדו ואם היה נעשה בלעדו אסור מדברי סופרים, מפני שמחזיק ידי עוברי עבירה".

נמצאנו למדים, שבאם קיום העבירה הוא רק בכח תיווכו, ממילא הוא נחשב גורם 
ישיר למעשה העבירה ויש בכך שני איסורים, הן איסור ל"לפני עיור" והן "החזקת ידי 
עוברי עבירה". ואם הינו מסייע לעבירה למרות שהיתה נעשית בלעדיו, הרי הוא עובר 

איסור מדברי סופרים, משום שבזה הוא מסייע לעוברי עבירה. 

היינו שבדין זה מתבהר עוד יותר, שגדר האיסור שלא לחזק ידי עוברי עבירה, הוא 
לא רק כשמסייע בידיים אלא אפילו כשהוא רק גורם לקיומה.

7(  או"ח סי' שמז סק"ד. 
8(  סימן שמז סעיף ד, שם בסעיף דן בנוגע להשאלת כלי לישראל שוודאי יעשה בו איסור ובל': 
"וכן אסור להשאיל כלי מלאכה בשבת לישראל החשוד לעשות מלאכה בשבת אפילו הוא כלי המצוי 
לו לשאול במקום אחר ואם יש לתלות שיעשה בו מלאכת היתר מותר להשאילו אם הוא כלי המצוי 
אבל אם אינו מצוי אסור להשאילו לו אלא אם כן יש בו משום דרכי שלום, אבל אם אין לתלות שיעשה 

בו מלאכת היתר אסור להשאילו לו אפילו במקום שיש בו משום דרכי שלום".
9(  הלכות ריבית והלכות עסקא ס"ג.
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זה הוא גם  ידי עוברי עבירה", שאיסור  זה ד"החזקת  ובו חידוש בגדר  נוסף  דין  ג. 
כאשר המעשה מעודד את האדם לעבור עבירות מעין אלו בהמשך.

ועון  גניבה מן הגנב10 "אסור לקנות מן הגנב חפץ שגנב,  נאמר לגבי קניית  זה  דין 
גדול הוא שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה" וביאר אדה"ז11 בטעם האיסור לקנות מן הגנב: 
ש"גורם לו לגנוב גניבות אחרות שאם לא ימצא לוקח, אינו גונב. אף על פי שאפשר 
לו להוליך למקום שאין מכירין אותו שהוא גנב, אין זה מצוי לו כל כך. ואם כל יודעיו 

ומכיריו לא יקנו ממנו לא יגנוב כל כך, לפיכך אסור לכל יודעיו לקנות ממנו12".

ובזה מתחדש לנו, בנוסף להנ"ל. שאף לאחר שעשה מעשה הגניבה, מכיוון שבקניה 
ממנו תחזקנה ידיו לבצע גניבה נוספת, אסור לחזקו. 

ועוד הוסיף וחידש אדה"ז13, שאין להנות ממעשה הגזילה והגניבה, אפילו בחנם14: 
"וכשם שאסור להנות בדבר הגזול בודאי . . כך אסור להנות בדבר הגנוב. ואפילו אינו 
כמו  צנוע  פירות במקום  פירות שמוכרים  גנוב, כגון שומרי  בודאי אלא שחזקתו  גנוב 
אסור לקנות מהם או להנות מהם   .  . גנוב  אחורי הגינה, או שרוב הדבר ההוא חזקתו 

בחנם.”

ובטעם הדבר, שאסור להנות מהם אפילו בחנם ביאר בקונטרס אחרון שם: שאמנם 
אין כאן משום חיזוק ידי עוברי עבירה, אבל יש כאן משום הנאה ממעשה העבירה15.

במעשה  להחזיק  להמשיך  לו  שיגרום  חיזוק  שגם  אלו,  הזקן  רבינו  מדברי  הנראה 
העבירה, נכלל גדר הדין דאסור לחזק ידי עוברי עבירה. ויתירה מכך אסור אפילו להנות 

ממעשה העבירה בחינם.

דייק בשני  ידי עוברי עבירה, החת"ס בחידושיו16  זאת, בסברת האיסור לחזק  עוד 
אופני איסור בסיוע לעוברי עבירה )ע"ד המבואר בהלכות הלוואה לאדה"ז( והסמיך את 
האיסור לחזק ידי עוברי עבירה על הכתוב "אל תשת ידך עם רשע".  "צריך לומר: היכי 

10(  והוא בגמרא בבא קמא, קי"ח ע"ב, וכן נפסק להלכה בטוש"ע חושן משפט סי' שנו. והרב בית 
יוסף ביאר שם הדין "והקונה ממנו עון גדול הוא שמחזיק ידי עוברי עבירה: שגורם לו לגנוב פעם אחרת 

וכו' בפרק האיש מקדש )נו:( אמרי לאו עכברא גנב אלא חורא גנב".
11(  הלכות גזילה וגניבה סעיף ט.

12(  עוד ראיתי בשו"ת אבני נזר חיו"ד ס"ד, שם משיב בשין שו"ב שירד למלאכת חבירו וכתב 
ש"אסור לאכול מזבחו, משום שלא להחזיק ידי עוברי עבירה". ובפשטות שזהו על דרך היסוד הנזכר 

בפנים בשוע"ר.
13(  שם סעיף כ.

14(  סקי"ב. 
15(  ועיין עוד במ"מ וציונים שם בביאור יסודי בכ"ז.

16(  גיטין סא.
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דבלא סיועי'ה לא נעשה העבירה, איכא משום "לפני עור לא תתן מכשול17". והיכי דאינו 
רק מסייעו ומיישרו, הוה לי'ה "אל תשת ידך עם רשע". ובכת"ס הטעים מאי לפני עיור 

איכא הכא "לעינים סגורות מתאוה ויצר הרע, ואסור לעזור ולהוסיף עוורותו".

למקומות  לילך  האיסור  אדה"ז,  סברת  שלפי  בהחלט  נראה  להכי,  דחזינן  ומכיון 
ימנע מאנשים שומרי תומ"צ לבקר  זה לא  שמחללים שבת בפרהסיא, ביודעם שדבר 
אצלם )ובתשלום( להנות מהחוויות שמציעים, הרי זה בכלל מחזק ידי עוברי עבירה. 
ואפילו אם ימשיכו לפתוח ח"ו בשבת גם אם לא יגיעו מבקרים שומרי תומ"צ ה"ז אסור 

כנ"ל בדין הלוואה בריבית, ויתירה מזו שאסור אפילו להנות ממקומות אלו בחינם18. 

מספר דינים בהלכות השכיחות 
הרב שבתי יונה שי' פרידמן
נו"נ בישיבה

דין כניסה למקוה ללא תשלום

א( אין להיכנס למקוה ללא תשלום, גם אם מתכנן רק לטבול )למרות הדין ש"זה 
נהנה וזה לא חסר, כופין על מידת סדום"(. הנכנס בלי לשלם יש בזה איסור גזל.

17(  ויש להעיר מדברי ה'יד מלאכי' כלל ה'למד' אות שסו שמחלק בין לפני איסור "לפני עיור" 
כשמתחבר יחד עם "מחזיק ידי עוברי עבירה", לבין איסור "לפני עיור" בפני עצמו. "לפני עור לא תתן 
מכשול, דאמרינן דלא אסור רק משום מסייע ידי עוברי עבירה, בדלא קאי בתרי עברי נהרא, היינו 
דוקא גבי כוס יין לנזיר או אבר מן החי לבני נח, שהוא יודע שאותו דבר אסור לו. דדילמא כיון שיודע 
שהוא אסור לו דילמא הדר ביה ולא עביר. אבל היכא דסבור שאותו דבר שמושיטין לו הוא מותר גמור, 
וודאי דאכיל ליה ולא הדר ביה, ואית ביה משום ולפני עור לא תתן מכשול". אמנם באות תמא, כתב 

בין דמסייע, שהוא רק במסייע בידיים בשעת עבירה כפי שכתב הרדב"ז. 
18(  וראה גם מ"ש הגה"ח הרב חיים נאה )קצוה"ש סי' קכד ס"ק ה " . . דפונדק ישראל שמבשל 
בקביעות מדי שבת בשבתו, ודאי אסור למי שנתבשל בדעתו ורצונו, ועוד אפילו למי שלא נתבשל 
ומזה יש    .  . בשבילו כלל אין ליקח ממנו משום לפני עור לתי"מ, ומשום מסייע ידי עוברי עבירה 
אוי  בימינו בארה"ק  בחליבת הבהמות בש"ק כאשר פשתה המספחת  דאלו המחללים שבת  ללמוד 
לאזנים שכך שומעות הרי מי שקונה מהם בכלל מסייע ידי עובדי עבירה". ועוד כתב )סי' קז ס"ק מג( 
לגבי עיתונים "ואף בחול אסור לקרותן ואפילו מי שרוצה לקרות רק החדשות מהעולם שהם מביאים 
ג"כ יש לאסור דלמא ימשך לקרות דברי החשק או המינות . . שיש לחוש שימשך לעיין בדברי חשק 
וליצנות שאסור משום מושב לצים ועובר משום אל תפנו אל האלילים ומגרה יצה"ר בעצמו . .  ועוד 
יותר יש לחוש שיבוא לעיין בהמאמרים שלהם שבהרבה מהם נמצא דברי מינות והתלוצצות מהתורה 
הק' ומחז"ל בודאי יש לאסור הקריאה בעתונים ההם ומכש"כ לקנותם במחיר כסף שבזה מחזיקים ידי 
המדפיסים מחטיאי הרבים רח"ל. והרבה נכשלים בזה כי אינם שמים על לב גודל האיסור ושומר נפשו 

ירחק כי רבים חללים הפילו העתונים החפשים ודי בזה למבין".
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ב( הנכנס למקוה ביחד עם אדם נוסף )בשער הברזל המסתובב על ידי הכנסת כסף(, 
גם עליו לשלם19, ואם מתכנן לשלם בהקפה, עליו לבדוק האם הנהלת המקוה מסכימה 
הנוסף  האדם  עבור  גם  לשלם  חובה  המשלם  לאדם  אין  לשלם,  רוצה  אינו  ואם  לכך, 
שנכנס איתו ואינו משלם )ויכול לשלם עבורו בתור נתינת צדקה(, אבל צריך להוכיחו 

על זה שעושה איסור בזה שנכנס איתו ללא תשלום20.  

מקווה  שאותו  או  העירייה,  של  הוא  שהמקוה  שמכיון  לטעון,  יכול  אדם  אין  ג( 
כיון שהמדינה  מקבל תקציב מסוים מהמדינה, לכן אינו רוצה לשלם בכניסה למקוה. 
עוזרת רק בכך שמחיר המים מוזל יותר, אך אין סבסוד על הוצאות חימום המים, ניקיון 
תשלום  לגבות  המקוה  לאחראי  וצורך  רשות  יש  ממילא  המים.  מערכות  של  ובלאי 

לכיסוי ההוצאות21.

כיון  שבת',  'שכר  נקרא  ואינו  לשלם,  צריך  השבת  ביום  במקוה  טבילה  על  ד( 
שהתשלום הוא )כנ"ל( עבור השירות שקיבל, נקיון המקום חימום המים וכו'22.

זמן התפילה והקידוש בליל שבת

כדי  החול,  מבימות  יותר  ערבית  תפלת  להקדים  שנוהגים  אדה"ז23,  כתב  הנה 
יום שמוסיף  מבעוד  כשמתפלל  מצוה  מה שאפשר24, שיש  בכל  קבלת שבת  להקדים 
מחול על הקודש, אבל יכול להתפלל גם בלילה ויוסיף מחול על הקודש לפני התפילה.

19(  והמנוי שיש לאדם הוא לאותו אדם בלבד. ואם הוא אינו הולך למקוה ביום אחד, הריווח של 
התשלום שלו הוא של המקוה.

20(  ראה בכ"ז ב'מה טובו אהליך יעקב' ח"ז עמ' מה וח"ט עמ' תקמ. ועוד.
21(  עיין רמ''א חו''מ סשס"ג ס"ו שאף שהדין הוא שב'זה נהנה וזה לא חסר' כופים על מדת סדום 
- שפטור מלשלם, היינו בדיעבד שכבר נהנה, אך לכתחילה כשעדיין לא נהנה, יכולים הבעלים למנוע 
ממנו ליהנות. א''כ אצלנו שהאחראים כן דורשים כסף עבור השמוש במקוה, בזה שמודיעים שאין 
להיכנס לטבול ללא תשלום, א"כ אסור להיכנס לטבול ללא תשלום, מה גם שאצלנו זה 'חסר', שהרי 
משתמשים במים למקלחת וכו' )כבפנים(, וא"כ בודאי יכולים לדרוש תשלום - )מדברי הרב בניהו 

שרגא(.
22(  שו"ת נודע ביהודה תניינא או"ח סכ"ו. שו"ת שבט הלוי ח"ט סס"ו וראה פסקי תשובות סש"ו 
אות ז והערה 55. ואכן ישנם מקואות שדורשות תשלום עבור הטבילה בשבת בלבד, ורק אם טבל ביום 

שישי ושילם אינם דורשים עבור שבת, ועל הטובל לבדוק זאת.
23(  שו"ע סרס"ז ס"ב.  

24(  וכך בטוח לא יכשלו בעשיית מלאכה בשבת. וראה מ"ש הערוה"ש סרנ"ו ס"ג דברים חריפים 
בעניין זה.
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ערבית  ולהתפלל  )לפני השקיעה(25,  מוקדם  קבלת שבת  להתחיל  העולם  ומנהג 
נהגו  וכך  ערבית,  ותפילת  שבת  קבלת  את  לאחר  מנהגנו  אבל  הכוכבים26,  צאת  עם 
אצל  גם  היה  וכך  התפילה27,  לפני  דא"ח  אמר  הרש"ב  שאדמו"ר  כיון  ב'ליובאוויטש' 
שאר הרביים28, ומנהג כ"ק אד"ש מה"מ להיכנס לתפילה שעה אחרי השקיעה, ומאמצע 
שנות המ"ם החל להיכנס רבע שעה קודם )שעה אחר הדלקת נרות, ויותר מוקדם(, כיון 

שלא ניצלו זמן זה ללימוד חסידות כדבעי29.

ואם כן מצד הדין צריך להתפלל תפילת ליל שבת מוקדם, אלא שמנהגנו לאחר 
בשביל הלימוד שלפני התפילה, אבל אם אין את הסיבה הזאת )כמו ליל ניטל וכדומה( 

צריך להתפלל בזמן.

וכן כתב אדה"ז לעניין קידוש30, שמצוה מן המובחר לקדש סמוך לתחילת כניסת 
השבת בכל מה שאפשר, אלא שאם אינו רעב לאכול מיד, יכול להמתין ולקדש יותר 
מאוחר, כדי שיאכל לתיאבון. וכן יש שכתבו שללא סיבה מוצדקת אין להתעכב בבית 
קידוש32,  מיד  לעשות  ילך  אלא  וכדומה31,  בטלים  דברים  לדבר  התפילה  אחר  הכנסת 

ובפרט כשיש בני בית או אורחים שמחכים לו33. 

אלא שמצד שני, מנהגינו שאין עושים קידוש בשעה שביעית )בארה"ק מ-5:40
6:40(34, גם כשיש אורחים שמחכים35, וגם אם הגיע לבית בשעה זו36.

צריך  השבת',  ליום  שיר  'מזמור  באמירת  שבת  שמקבלים  שמכיון  סקט"ו  בקצוה"ש  וכ"כ    )25
להקדים אמירתו.

26(  פסק"ת סרס"ז אות ב' )ולא לפני, שמא ישכחו לקרוא שוב ק"ש אח"כ. ומטעמים נוספים(.
27(  קצוה"ש סע"ז בדה"ש סקט"ו. ושם מוצא לכך מקורות מה'ירושלמי'. ומאג"ק חט"ז עמ' שטו 

משמע קצת שזה היה לפני אמירת 'כגוונא'. וראה אג"ק חט"ו עמ' שצ. 
28(  ראה הנסמן באורחות מנחם הערה 47. וראה גם לקו"ש חכ"ה עמ' 347 הערה 2.

29(  אורחות מנחם עמ' ל'. הליכות ומנהגי ש"ק עמ' ל"ד.
30(  שו"ע סרע"א ס"ב.

31(  אבל עבור שיעור לימוד תורה וכדומה מותר להתעכב בביהכנ"ס )פסק"ת סרע"א אות ג(.
32(  החיד"א במורה באצבע ס"ד אות קמ"ו.

33(  משנ"ב סרע"א  סק"א.
34(  שערי הלכה ומנהג ח"א עמ' רס"ז ואילך. קצור הלכות משו"ע אדה"ז סרע"א הערה 12.

35(  שולחן מנחם ח"ב עמ' ע"ה, ודלא כדעת המשנ"ב סק"א. וגם בחורף תשל"ח )אחרי אירוע 
הלב( הקפיד הרבי לקדש רק אחרי השעה השביעית )אורחות מנחם עמ' ל"ז. הליכות ומנהגי ש"ק 

עמ' מ"ב(.
36(  ונראה שמכל מקום יש עדיפות להשאר בשעה זו בבית הכנסת ולא לבוא לבית, ע"פ מ"ש 
אדה"ז סרע"א ס"ג לגבי קידוש בשעה שביעית "לכתחילה יש לו לקדש מיד בבואו מבית הכנסת" 
)הערות בית משיח יו"ד שבט תשס"א(. ואף אם הגיע לביתו וצריך להתעכב בעשיית הקידוש, יאמר 
)כה"ח  הקידוש  עשיית  זמן  עד  ימתין  ולאחמ"כ  לביתו,  כשבא  מיד  וכו'  חיל'  'אשת  עליכם'  'שלום 

סרע"א אות ב'(.
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אפשרות  ויש  וכדומה(,  ניטל  ליל  )כמו  התפילה  את  לאֵחר  סיבה  כשאין  כן  ואם 
להתפלל בזמן ולקדש לפני השעה השביעית, יש להשתדל לעשות כך. 

מספר דינים הקשורים לקידוש בשבת קודש

הרב אמיר שי' ולר
ראש כולל ברחובות 

א
האם יש לומר "בשבתכם לשלום"?

ברוב סידורי האשכנזים  לגבי אמירת "בשבתכם לשלום" הכתובה בסידורים, הנה 
הוא משום שהמלאכים  והטעם  ועוד.  וילנא  וסידור  וכן בסידור הגר"א  אינה מופיעה, 
העומדים  בין  מהלכים  לך  "ונתתי  ז(  )ג,  בזכריה  כמ"ש  עומדים,  אלא  יושבים  אינם 
האלה". וכן כתיב בישעיה )י, ב( "שרפים עומדים ממעל לו". וכן היה נוהג הגר"ס מוצפי 

זיע"א, וכמו שכתב בנו הרב"צ מוצפי בשו"ת מבשרת ציון הנד"מ ח"ב )סי' ס( ע"ש37.

עכבה,  לשון  הוא  "בשבתכם"  שכוונת  לאומרו,  המקיימים  דעת  ליישב  יש  אמנם 
וכדאיתא במגילה )כא, א( "רבי יוחנן אמר אין ישיבה אלא לשון עכבה, שנאמר ותשבו 
בקדש ימים רבים". ע"ש. ולענין אמירת "בצאתכם לשלום", כתב בס' תוספת שבת )סי' 
רסב ס"א( בשם גדול אחד, שמחק אמירת "בצאתכם לשלום" מהנוסח שנדפס בתיקון 

שבת, והדין עמו, ע"כ. 

אמנם, החיד"א במחזיק ברכה )סי' רסב אות ב( כתב לדחות דבריו, ושכן נהגו לאומרו 
רוב ישראל, ע"ש. אלא שגם הגאון  בו  ואין למחוק דבר שנהגו  בכל תפוצות ישראל, 
יותר  טוב  הלא  לשלום,  ופטרם  המלאכים  שלח  זה  מה  על  להפליא  שיש  כתב  יעב"ץ 
שיתעכבו יותר וישמחו גם בסעודה אם היא כתיקנה וכראוי לה וכו'. וע"ע מה שכתב 

בזה בספר פתח הדביר )סי' רסב סק"ב( ע"ש.

נהג שלא  סלמן  ר'  הגה"ח  כתב שאביו  )שם(  ציון  בשו"ת מבשרת  מוצפי  והרב"צ 
לאומרו. ובסידור איש מצליח )מהדורה רביעית עמ' 380( כתבו בשם המקובל ר' מרדכי 
שרעבי זיע"א, שבבית שאין בו שלום רח"ל, ידלגו בית זה. וכ"ה בסידור ישועת ישראל 

37(  בסידור אדה"ז אין מובא נוסח זה אלא "צאתכם לשלום" והטעם מובן, וכבפנים.



113 יום הבהיר יו"ד - י"א שבט - ה'תשפ"ב

"ברכונו  לומר  שנהגו  יש  לשלום",  "ברכוני  ובאמירת  ע"ש.  גדול.  מרב  קבלה  בשם 
לשלום" ברבים, לכלול את כל בני הבית, וכן נהג הר' מצליח מאזוז הי"ד, כמובא בסידור 

איש מצליח שם.

ב
האם יש לומר "סברי מרנן" כאשר הוא יחידי?

סודות נפלאים יש באמירת "סברי מרנן", והשומעים יענו "לחיים", ומנהג אמירתו 
יסודתו בהררי קודש כנזכר במדרש תנחומא )פרשת פקודי סי' ב(, ש"צ שיש בידו כוס 
כי מי שנתחייב  והקהל עונה "לחיים",  לקידוש או להבדלה, הוא אומר "סברי מרנן", 
מיתה בבית דין, היו משקין אותו יין חזק כדי שלא יצטער מאד בשעת המיתה, כדאמרינן 
בסנהדרין )מה, א( ברור לו מיתה יפה. ולכן הקהל עונים לש"צ "לחיים", כלומר לחיים 

יהא הכוס ולא למיתה. 

אמנם בסידור רש"י )סי' תכא( כתב בשם רבינו יוסף טוב עלם, שהש"צ אומר "סברי 
מרנן", כלומר תנו דעתכם על הברכה לצאת בה ידי חובתכם. וכ"כ בספר המנהיג )סי' 

עד( ע"ש.

 ועוד מצינו טעם נוסף בתיקוני הזוהר )ריש תיקון כד(, מפני שאדם הראשון חטא 
בעץ הדעת והביא מיתה לעולם, ונחלקו רבותינו מה היה עץ הדעת, דיש אומרים שהיה 
ולכן  ידו באה מיתה לעולם,  הרי על  גפן,  ולמאן דאמר שהיה  וי"א שהיה חיטה,  גפן, 
בקידוש על היין צריך לומר "סברי מרנן" ועונים "לחיים", כדי שיתקשרו כל המסובים 
בעץ החיים ולא בעץ המיתה. ע"ש. והובא כל הנ"ל בחזו"ע שבת ח"ב )עמ' יז( ומשם 

בארה.

והנה לענין אמירתו כאשר הוא יחידי, כתב היעב"ץ בסידורו עמודי השמים )דף שמז( 
שביחיד אין לומר "סברי מרנן". אמנם המהר"א פאפו זיע"א בספרו חסד לאלפים )סי' 
רעא ס"ט( כתב בשם הטור לאומרו גם ביחיד. וכ"כ הגר"ח פלאג'י בכף החיים )סי' ל אות 
יט(, שכיון ויש כוונה וסוד באמירתו אפילו ביחיד יאמרנו. וכ"כ הרי"ח הטוב זיע"א בבן 
איש חי )בראשית אות כט(, וכן העלה בספר שיבת ציון )עמ' רלה( ע"ש. וכן נראה עיקר.
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ג
מי שלא קידש בליל שבת, האם מותר לו לשתות תה או קפה קודם תפלת 

שחרית38?

ידוע ומפורסם בשערים המצוינים בהלכה מחלוקת הראשונים האם מותר לטעום 
קודם  לטעום  שאסור  כתב,  ה"י(  שבת  מהל'  )פכ"ט  דהרמב"ם  רבא,  קידושא  קודם 
הקידוש, וכן מוכח מדברי הרא"ש וראבי"ה והארחות חיים בשם מהר"ם ורבינו טוביה 
גם  והובא  א(,  קו,  )פסחים  ישעיה הראשון  רבינו  וכ"פ  )סי' פט( ע"ש.  בטור  שהובאו 
)ח"ז ס"ס  והרשב"א בתשובה  )פסחים שם(,  הריא"ז  וכ"כ  פד(.  )ס"ס  בשיבולי הלקט 

תקכט(, ועוד, ע"ש.

שכבר  שמכיון  הנ"ל,  הרמב"ם  דברי  לדחות  כתב  שם(  )בהשגות  הראב"ד  אולם 
נתקדש היום על היין או על הפת בכניסתו, רשאי לטעום, וכל מה שדרשו ביום מנין, 
ת"ל זכור את "יום" השבת לקדשו, אסמכתא היא, שעיקר הקידוש הוא בלילה, ע"ש. 
וכ"כ המאירי ומהר"ם חלאווה ורבינו דוד בונפיד )פסחים קו.( ע"ש. וכן מטו ביה משמיה 

דהרז"ה בעל המאור בשו"ת הרשב"א )שם(, ובארחות חיים )דף סג ע"ב אות ד( ע"ש.

והב"י בשלחנו )סי' רפט ס"א( פסק כדברי הרמב"ם וסיעתו, שלא יטעם כלום קודם 
הקידוש כמו בקידוש הלילה, ע"ש. וכן הסכימו רבותינו האחרונים.

ברם כבר כתב הטור )סי' פט( שאביו הרא"ש ז"ל היה שותה מים בשבת בבוקר קודם 
התפלה, שכיון שלא חל עדיין חובת קידוש עד לאחר התפלה )שהרי אין קידוש אלא 
במקום סעודה(, אין הקידוש אוסרו מלטעום. ודלא כהראבי"ה שאסר אף קודם תפלת 
שחרית. וכ"ה בטור )בסי' רפט( ע"ש. וכן העלה הב"י בשו"ע )סי' פט ס"ג וסי' רפט ס"א( 
שמותר לשתות מים בבוקר קודם התפלה, מפני שעדיין לא חלה עליו חובת קידוש. 
וה"ה שמותר לשתות גם קפה או תה כפי שהעלו להלכה רבים מרבותינו האחרונים. 

ואכמ"ל.

אלא שיש לדון במי שלא קידש בליל שבת )שלכל הדעות אסור לטעום קודם קידוש 
זה(, שדינו שהולך ומקדש כל היום כולו, האם מותר לו לשתות קודם תפלת שחרית 

)לאחר עלות השחר( או לא.

בליל  קידש  שלא  מי  כתב,  קכא(  )סי'  שלמה  לך  האלף  בשו"ת  קלוגר  הר"ש  הנה 

38(  מדברי אדה"ז )סי' רעא סע' טז, מובא מהמחבר( שכותב "ואם שכח או עבר ולא קידש בלילה 
יש לו תשלומין למחר כל היום ויאמר כל הקידוש של לילה מלבד פרשת ויכולו" משמע שכשלא קידש 

בלילה, חלה עליו חובת קידוש ביום וממילא אינו יכול לטעום כלום קודם קידוש, ועצ"ע.
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)וכן קפה או תה( קודם תפלת שחרית, כיון שחלה עליו  שבת, אסור לו לשתות מים 
קודם תפלת  מים  דמי למה שהתירו הפוסקים לשתות  ולא  הלילה,  קידוש של  חובת 
שחרית של שבת, דשאני התם שעדיין לא חלה עליו חובת קידוש קודם התפלה, משא"כ 
כשלא קידש בלילה, כבר חלה עליו חובת קידוש, ושוב לא פקע גם קודם תפלת שחרית, 

ואסור לשתות אפילו מים, וכ"כ עוד בספרו שנות חיים )תשובה ג'(39. 

וכן מצינו להגר"ע יוסף ע"ה בחזון עובדיה שבת ח"ב )עמ' קנד( שאחר שהביא דברי 
הגרש"ק הנ"ל, כתב ע"ז, אולם לא כן אנכי עמדי, שמכל מקום כיון דקי"ל אין קידוש 
אלא במקום סעודה, וקודם שחרית אסור לו לסעוד, ממילא בבוקר פקע חיובו ממצות 
הקידוש, ורק לאחר התפלה חוזר חיובו לאיתנו לקדש הקידוש של הלילה. ולכן גם מי 

שלא קידש בלילה רשאי לשתות מים, וכן תה או קפה קודם תפלת שחרית. 

פשוט  נ"ל  והשיב,  זה,  בנדון  שנשאל  ב(  )סי'  ח"ב  דעה  שערי  בשו"ת  מצאתי  וכן 
כי אין קידוש אלא במקום  כיון שאין עתה בידו לקדש,  דרשאי לשתות קודם תפלה, 

סעודה, והאריך שם לחזק את דבריו. 

וכן ראיתי עוד בשו"ת ארץ צבי תאומים )ס"ס כא( שהביא מה שתמה השואל על 
הר"ש קלוגר הנ"ל, מן הטעם הנ"ל, דהכא כיון שאסור לאכול קודם התפלה וא"א לקיים 

קידוש במקום סעודה, פקע ממנו חיוב הקידוש של הלילה, וממילא רשאי לשתות.

 והשיב לו, יפה כתב מר, ובודאי שמותר לשתות מים קודם תפלת שחרית, מכיון 
דגברא לא חזי לקדושי קודם תפלה40.

ד
בענין אחיזת הכוס בקידוש ובהבדלה41

בין  רבי חזקיה פתח כשושנה  בזה"ל:  א, א( איתא  )הקדמת בראשית  בזוה"ק  הנה 
החוחים, מאן שושנה דא כנסת ישראל וכו', מה שושנה אית בה תליסר עלין, אוף כנסת 
ישראל אית בה תליסר מכילן דרחמי, דסחרין מכל סטרהא, אוף אלהי"ם דהכא משעתא 

39(  וכן העלה בספר שמירת שבת כהלכתה ח"ב )פרק נב סעיף י( ע"ש.
40(  וכן פסק בשו"ת פסקי תשובה ח"א )סי' פב(, וע"ע בשו"ת בצל החכמה ח"ג )סי' א וב( שהארי 

בזה והעלה להתיר, ע"ש.
41(  הערת המערכת: מנהג חב"ד בזה )שכך נהגו רבותינו נשיאנו( הוא: "מוזגין הכוס, ואין מדקדקין 
שימזוג אחר. לוקחו בימינו, מוסרו לשמאלו, מעמידו, דרך הורדה מלמעלה למטה, על כף ידו הימנית 
כשהיא כפופה קצת כעין בית קיבול, ד' אצבעותיו מוגבהות והגודל מושכב מן הצד. ומקדש מעומד, 
והכוס מוגבה למעלה משלושה טפחים מעל גבי השולחן". )'הגש"פ עם ליקוטי טעמים ומנהגים' על 

הסימן 'קדש'. וכן הובא ב'ספר המנהגים' ע' 28. 
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דאדכר אפיק תליסר תיבין לסחרא לכנס"י ולנטרא לה. ולבתר אדכר זמנא אחרא, אמאי 
אדכר זמנא אחרא, בגין לאפקא חמש עלין תקיפין דסחרין לשושנה, ואינון חמש אקרון 
ישועות, ואינון חמש תרעין. ועל רזא דא כתיב כוס ישועות אשא, דא כוס של ברכה, 
כוס של ברכה אצטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתיר, כגוונא דשושנה דיתבא על 
חמש עלין תקיפין, דוגמא דחמש אצבען, ושושנה דא איהי כוס של ברכה, מאלהי"ם 
תנינא עד אלהי"ם תליתאה חמש תיבין". א"כ מבואר ע"פ הזוה"ק דהכוס צריכה להיות 

על חמש האצבעות.

אלא שמצינו כמה שיטות בביאור הדברים כיצד לאחוז כוס הברכה בקידוש ובהבדלה, 
על  הכוס  שיעמיד  המקובלים,  בשם  השל"ה  דברי  שהביא  ס"ו(  קפג  )סי'  במג"א  עי' 
כף ימינו והאצבעות יהיו זקופים סביב הכוס, ושכ"מ בזוהר )הנ"ל(, וסיים ע"ז המג"א, 

דאינו מוכרח כ"כ, די"ל שיקיפם באצבעותיו כדרך אחיזה.

 והנה כדברי השל"ה הנזכרים לעיל שיש להעמיד הכוס על כף ימינו וכו', כתב גם 
מהר"ם פאפירש ז"ל בספרו אור צדיקים42 וז"ל: "ויחזיק הכוס על יד הימין והאצבעות 
זקופים למעלה סביב הכוס, והסימן "ואתן את הכוס על כף פרעה". וכ"כ המשנ"ב )סי' 
רפג ס"ק טו(. וכן נהגו אדמור"י בעלזא )ספר מנהגי בעלזא עמ' כג(, ואדמור"י סאטמאר 

)זמירות דברי יואל ח"א אות לה(.

ברם חזינן להאר"י ז"ל בשער המצות )פרשת עקב( שכתב וז"ל: "ואח"כ תטול הכוס 
בכוס  עיניך  ותתן  ]גביהם[  על  ממש  הימניים  אצבעותיך  חמש  על  ותעמידנו  בימינך 

וכו'". 

 הרי מפורש להדיא שאין הכוס יושבת על כף היד אלא על האצבעות, ועוד מבואר 
על  תעמוד  הכוס  שתחתית  דהיינו  ממש,  האצבעות  גבי  על  לעמוד  צריכה  שהכוס 

האצבעות ולא ביניהם.

 וכ"כ מהר"י צמח ז"ל בנגיד ומצוה )הובא בבאר היטב )סי' קפג סק"ה( שיהא הכוס 
עומד על ה' אצבעות על גביהם ממש. וכן הוא בספר אבן השהם )סי' קפג סעיף ג(.

 וכן ראיתי שכתב בס' שיבת ציון ח"א )עמ' רכח-רכט( דמוכח מדברי הזוה"ק והאר"י 
שיש להעמיד חמש אצבעות יד ימינו בגובה שוה, והכוס יהא מונח עליהם ולא מצידיהם. 
ושכן דקדק אביו ר' סלמן מוצפי ז"ל, ושכך היה מקפיד לנהוג הן בכוס של קידוש הן 
בכוס ההבדלה והן בכוס של ברהמ"ז. וראה עוד בספר באר השבת )עמ' צז( שכתב שכן 

ראה שנהגו הרב יצחק כדורי ז"ל ועמיתו הרב שמואל דרזי ז"ל.

אולם מצאתי למקובל בעל שמן ששון שער המצות )פר' עקב( שהיתה לו גירסה 
אחרת וז"ל: "ותעמידנו על חמש אצבעותיך הימניים ממש על "גובהן". פירוש שיטול 
כמו  ממש  גביו"  "על  ולא  ממש  גובהן"  "על  וזהו  למעלה  הזקופות  באצבעותיו  הכוס 
שחשבו לומר קצת חכמים שהוא ע"ג האצבעות ע"ג הצפרנים, אלא פירושו כמ"ש, ובא 

42(  סי' כג אות לז
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רבינו לומר לאפוקי שלא יתן הכוס בכף היד וגם שלא יהיה על גבי האצבעות כשהם 
פשוטות כמו היד הפשוטה והפתוחה וכו' לזה בא לומר "גובהן" של אצבעות זקופות 

דוק מלת "גובהן ופשוט".

ד' הזוה"ק הנ"ל  והביא  )ד"ג ע"ד(  ידו שנית בפירושו לשער מאמרי רשב"י  והניף 
"כוס של ברכה אצטריך למהוי על חמש אצבען ולא יתיר". ופירש: "ודע דמ"ש "על 
חמש אצבען" אין ר"ל על ממש ע"ג הצפרנים אלא ר"ל בחמשה אצבעות זקופות יקח 
מדבריו  ומבואר  ופשוט".  האצבעות  מראשי  למעלה  מגולה  הכוס  וחצי  בתוכם  הכוס 
שיש לאחוז את הכוס כשהאצבעות זקופות והכוס מוקף מסביב בגובהן של האצבעות, 
וחציו מגולה למעלה מראשי האצבעות, ולא שיניח תחתית הכוס על גבי האצבעות, וכן 

לא יניח את הכוס על כף היד. 

בשער  ז"ל  האר"י  לשון  שהביא  שאחר  כ(  אות  קפג  )סי'  סופר  החיים  בכף  שו"ר 
המצות הנ"ל, כתב ע"ז שהרב שמן ששון גריס "על גובהן" ופי' שיטול הכוס באצבעותיו 
)דע"א ע"ג( בהדיא דצריך "לאחוז" הכוס  והוסיף שכ"כ בשער הכונות  וכו'.  הזקופות 

באצבעותיו ונתן טעם בסוד.

 ובס' הקידוש כהלכתו )עמ' קלב הערה 39( הבין שכה"ח קאי ואזיל כשיטת הרב 
שמן ששון, ונראה שכן היא גם דעת היעב"ץ בסידורו )הל' הנהגת הסעודה סי' יד אות 

ח( שכתב "מעמידו על ה' אצבעות זקופות מקיפות ומחזיקות אותו כנגד החזה.

ומכאן תשובה מוצאת למ"ש הר' נהוראי יוסף שי' אוחנה בהגהות לשער הכונות43 
שכתב להעמיד דברי הרב שמן ששון כדברי הגורסים "על גביהם" והיינו שיש להעמיד 
תחתית הכוס על גבי האצבעות, ונעלם ממנו דברי השמן ששון בפירושו לשער מאמרי 
הכוס  וחצי  זקופות,  כשהן  בתוך האצבעות  תהיה  להדיא שהכוס  הנ"ל, שכתב  רשב"י 
מגולה למעלה מראשי האצבעות וכו', הרי לפנינו דחלוק הוא מדברי המפרשים הנ"ל. 

ודו"ק.

והלום ראיתי להר' חנן שי' קבלן בשו"ת לב נבון ח"א44 שדן בזה, וכתב לצדד שגירסת 
הרב שמן ששון היא עיקר, ושכן מצא בשער המצות כת"י משנת התקצ"א )לפני שנדפס 
לראשונה( ונמצא בבית עקד ספרים לאיש מצליח ע"ה דגריס "גובהן", ושכן משמע, 
דאילו על גביהן משמע גב היד והוא צד הצפרנים ואין דרך אחיזה בכך, ושכן גרס הרב 

פתורא דאבא בפירושו בני אבא )ח"א דל"ד ע"ב אות יט(. 

ושוב מצאתי בספר אור השבת )פ"ג עמ' צב( שכתב שכפירוש הרב שמן ששון ז"ל 
נהג למעשה המקובל  חיים שאול דוויק הכהן ע"ה, שבעת הקידוש וההבדלה וברהמ"ז 
הרים את הכוס שכל האצבעות כפופות בפרקיהן העליונים מקיפות ואוחזות את הכוס 
כשהיא מורמת מכף היד. וכן הובא בהגש"פ בר יוחאי שכן נהג הרב השד"ה ז"ל. וע"ע 
ובס'  י(,  עמ'  )ברגר  בליל שבת  הקידוש  מנהגי  ובס'  עמ' תקעג(,  )סוכות  ציון  נר  בס' 

43(  שע"י מכון דעה להשכיל דרושי קידוש ליל שבת דרוש א, עמ' תיג
44(  חאו"ח סי' כו, ונדפסה גם בשו"ת יצחק ירנן ברדא ח"א סי' לה
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ישמח משה )שרון ח"א עמ' תקלד(.

הנ"ל,  הזוה"ק  גם מדברי  ושכן משמע  ז"ל,  ולענ"ד העיקר כדברי הרב שמן ששון 
שהרי דימו הכוס לשושנה הנתונה ע"ג ה' עלין וכו'. ועין רואה שהעלין מקיפין מעט מן 
השושנה, ואין השושנה נתונה כולה על גבי העלין ממש באופן שכולם תחתיה. ועוד, 
שמבחינה מעשית קשה להעמיד הכוס על גבי האצבעות, ויכול בנקל ליפול מידו, אמנם 
מי שנוהג כשיטות האחרות ודאי דשפיר עביד, ובפרט אם מקיים מנהג אבותיו בידיו, 

ולא ישנה ממה שקיבל מרבותיו או מאבותיו.

בעניין הדלקת נרות שבת ע"י מצית לשיטת אדמוה"ז
 הת' שניאור זלמן שי' קרלנשטיין
תלמיד בישיבה

א
בדין הדלקת נרות שבת פוסק אדמוה"ז בשו"ע )סי' רס''ג ס"ז( וזלה"ק: "וע"פ זה 
נוהגות הנשים שאחר שברכו והדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילות שבידן שהדליקו 

בה הנרות ואינן מכבות אותן שכבר חל עליהן שבת בגמר הדלקה. ." 

לכן  על עצמה את השבת,  הנרות האשה מקבלת  מכיוון שבשעת הדלקת  כלומר, 
ויש שהסבירו45  לבד,  ונכבה  הנר שאתו הדליקה, אלא משליכה אותו  אינה מכבה את 
שהכוונה בדברי השו"ע שנהגו "להשליך" היא להניח בנחת את הגפרור או הפתילה כך 

שלא יכבה בהנחה זו אלא אחר זמן מועט, וכך לא לעבור על איסור מכבה46.

הנשים  נוהגות  זה  שמטעם  השבת  את  האשה  מקבלת  מתי  הדין  לעצם  ובנוגע 
להשליך את הפתילה מידם: 

45(  פסקי תשובות סרס"ג הע' 297, וכן הוא בהדיא בשלטי הגיבורים )במה מדליקין אות ז'(.
46(  ויש לומר שהסיבה שמשליכות הפתילה זה גם מטעם מוקצה והחמירו על עצמם באיסור דרבנן 
ולכן משליכות, שהרי גם אם נאמר שהסיבה היא מטעם מוקצה מבואר בשו"ע )סי' שח סי"ג וסי' רסו 
סי"ט( שאם יש בידו מוקצה יכול לטלטלו לכל מקום כיון שנמצא כבר בידו, ואפילו לדעות המחמירות 
במוקצה גמור, הרי המשך הטלטול איסורו הוא רק מדרבנן משום טלטול מוקצה, אבל להשליך את 
הפתילה לארץ במקום להניח בנחת יוכל לגרום לכיבוי אש הפתילה וזה מלאכה שאינה צריכה לגופה 
)ובסי' רעח ס"ג מביא אדה"ז שיטה שאסור לא רק מדרבנן אלא חייבים עליה גם מדאורייתא(, וא"כ 
הרי לכאורה יותר טוב להניח את הפתילה בנחת ולעבור על איסור מוקצה דרבנן, במקום להשליך את 

הפתילה לארץ ולגרום לכיבוי הפתילה שלפי כמה דעות זה איסור מדאורייתא.
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הנה בספר בדי השולחן )להגרא"ח נאה( כתב: "אבל אם הודלק כראוי, ומחמת איזה 
סיבה נכבה אסור לה לחזור ולהדליקו אחר שגמרה ההדלקה אע"פ שלא בירכה עדיין 

וצריך להזהיר הנשים ע"ז".

 והיינו שסובר שקבלת שבת היא ע"י עצם ההדלקה, אפילו שעדיין לא בירכה, ולכן 
אם נכבה הנר יהיה אסור לשוב ולהדליק כיון שכבר חלה עליה השבת.

ובדבריו אלו חולק על מ"ש ב'ערוך השולחן' שכתב )סרס"ג סי"ד( "פשיטא דקודם 
הברכה לא הוי קבלת שבת עדיין, ולפי"ז נשים שלנו שמברכות אחר ההדלקה כמ"ש 
פקפוק  ואין  המנהג  שכן  וכמדומני  יברכו  ואח"כ  לכבות  יכולות  שפיר  הקודם  בסעיף 

בזה". עכ"ל. 

והנה שורש מחלוקתם נעוצה במחלוקת הפוסקים:

הר"ן בסוף פרק במה מדליקין בשם בה"ג כתב שקבלת שבת הוה בהדלקה בלבד, 
אע"פ שלא בירכה עדיין47.

והב"י על גיליון הטור )סרס"ג ד"ה כתב בה"ג( כתב שם שקבלת השבת תלויה דווקא 
בברכה48.

יוצא שלפי דברי הגרא"ח נאה פסק אדמוה"ז כהבה"ג, וערוה"ש פסק כהב"י.

להוכיח מדברי  וניסה  זה,  בענין  וביאורים'49 כתב הרב ש.פ.ר  'הערות  והנה בקובץ 
אדמוה"ז שאין בעיה כלל לכבות את הפתילה, מכיון שמקבלות את השבת רק לאחר 
זה  פי  "ועל  ס"ז  רס"ג  בסי'  אדמוה"ז  ממש"כ  זאת  ודייק  ההדלקה.  אחר  ולא  הברכה 
נוהגות הנשים שאחר שברכו והדליקו הנרות משליכות לארץ הפתילות שבידן", ולפי זה 
מדייק ששיטת אדמוה"ז היא שהאשה מקבלת את השבת רק לאחר הברכה, וא"כ יכולה 

לכבות את הפתילה ואח"כ לברך ללא כל בעיה.

וכתב עליו שם הרב צ.ה.ר שדבריו אינם מובנים כלל וכלל ויצאו מהקשרם הפשוט, 
שהרי אם הדיוק הנ"ל היה עיקר תוכן הסעיף היה מובן הסברא לדייק כהנ"ל, אך באמת 
דיוק הנ"ל לא רק שאינו עיקר התוכן של הסעיף אלא עוד זאת, שלא הוזכרו אלא אגב 

עיקר תוכן הסעיף, ולכן א"א לדייק דיוק מסוים שכנגד התוכן העיקרי של הסעיף. 

47(  ה'כל בו' בשם הרי"ף: "אשה שמדלקת, היא אסורה לעשות מלאכה אחר שהדליקה, דכיון 
שמברכת עליה אין לך קבלה גדולה מזו".

48(  וכ"כ שיבולי הלקט: "יש אנשים שמדליקים הנר בפתילה ואחר שברכו והדליקו הנר משליכין 
הפתילה לארץ".

49(  תתקפב - ש"פ דברים תשס"ט.
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והרי לפנינו עיקר תוכן סעיף ז': "י"א שכיון שהדליק נר שבת חל עליו השבת ונאסר 
ע"ז  וי"ח   .  . כלל  זו  בהדלקה  שבת  עליו  מקבל  שאינו  התנה  אא"כ  מלאכה  בעשיית 
ואומרים שאין קבלת שבת תלויה כלל בהדלקת נרות אלא בתחילת תפילת ערבית של 
שבת . . וכן עיקר אבל המנהג כסברא הראשונה, שאותה האשה המדלקת מקבלת שבת 

עליה בהדלקה זו".

יוצא א"כ שעיקר תוכן ויסוד כל הסעיף הוא, שיש ב' סברות מתי חל קבלת השבת: 
א. בגמר הדלקת נרות שבת. ב. בתחילת תפילת ערבית של שבת )אמירת ברכו(. ופוסק 

אדמוה"ז שהעיקר כסברא הב' אבל המנהג כסברא הראשונה.

ולכן  בהדלקה,  דוקא  היא  השבת  שקבלת  בלשונו  אדמוה"ז  מדגיש  הסעיף  ובכל 
מופרך הדבר לבוא ולדייק מדברי אדמוה"ז שהובאו אגב הדיעה הראשונה, אף שהדיוק 

עצמו אפ"ל שנכון הוא, אך כאן בנדו"ד )סעי' ז'( בהקשר הזה הוא איננו מתאים.

לגבי   - לדינא  גדול  חילוק  יהיה  אדמוה"ז  בשיטת  הנ"ל  ההסברים  שני  לפי  והנה, 
הדלקת נרות שבת במצית, שהרי לפי מה שכתב הרב ש.פ.ר ששיטת אדמוה"ז שמקבלות 
שבת בברכה, אין בעיה כלל להשתמש במצית ולכבות אותה לאחר ההדלקה, שהרי לפי 

שיטתו, אדמוה"ז מתיר לכבות, כי מקבלות שבת רק בברכה.

ולפי מה שהקשה עליו הרב צ.ה.ר והוכיח ששיטת אדמוה"ז היא שמקבלות שבת 
בהדלקה, יוצא שיהיה אסור להשתמש בהדלקת הנרות במצית מכיון שברגע שתעזוב 

את הלחצן תעבור על איסור מכבה.

ולמעשה כמו שכבר כתב הגרא"ח נאה, ששיטת אדמוה"ז היא שמקבלות את השבת 
בהדלקה, ברור שהשימוש במצית יהיה אסור. 

ב
אך הנה, אולי ניתן לדמות את המצית למה שמביא אדמוה"ז בסי' רס"ה )סעי' א'( 
וזלה"ק: "אסור ליתן כלי מנוקב מלא שמן ע"פ הנר כדי שיהא השמן מטפטף כל שעה 
איסור  בזה  ויש  לנר  מחובר  שאינו  כיון  שבכלי  מהשמן  יסתפק  שמא  גזרה  הנר  לתוך 
משום מכבה שעי"כ יכבה הנר בזמן קרוב יותר מאם לא היה מסתפק ממנו כלום והיה 

נוטף כולו לתוך הנר.

מכבה  בזה משום  ואין  ביו"ט  הדולק  נר של שעוה  לחתוך  דמותר  להאומרים  ואף 
הואיל ובשעה שחותך ממנו אינו מכבה אורו כלל ואע"פ שגורם לו להכבות במהרה אין 
בכך כלום כמו שיתבאר בסי' תקי"ד ולפי דבריהם אף כאן אין בו משום מכבה כשנוטל 
מהשמן שבכלי כיון שאינו מכהה כלל את אור הנר בשעת נטילתו שהרי נשאר עדיין 
שמן בכלי שיטפטף לנר מ"מ חוששין שמא יימלך ויטול מהנר כל השמן עם הכלי או 



121 יום הבהיר יו"ד - י"א שבט - ה'תשפ"ב

בלא הכלי ונמצא מכהה אור הנר בשעת נטילתו ויש בזה משום מכבה לדברי הכל".

וא"כ אולי אפשר לומר ג"כ במצית, שהרי המצית פועלת באופן ש)לאחר הניצוץ 
הראשוני( האש דולקת ע"י זרימת גז שמשתחרר ע"י הלחיצה על הלחצן, וא"כ ברגע 
שמשחרר את הלחצן נפסקת זרימת הגז והאש נכבית, ואולי ניתן לדמות את המצית 
לדין ב' הכלים שמביא אדמוה"ז, שהרי המצית מורכבת מההצתה של הניצוץ ומזרימת 
הגז וכל זמן הלחיצה הגז יוצא, וברגע שמפסיק זרימת הגז נכבה האש, ובמילא שימוש 

המצית בהדלקת הנרות יהיה מותר לפי היש אומרים שמביא אדמוה"ז.

 אך קשה לומר כן, שהרי מה  שהתירו זה רק אם לא מכהה אורו אפילו במקצת, 
הכל.  לדברי  בזה מכבה  ויש  רגע  באותה  הלחצן  את  ברגע שעזב  אורו  ובמצית מכהה 
הכיבוי של  לבין  הכלי  לקיחת  רגע  בין  זמן  יש שהות  הכלים  ב'  הדין של  לגבי  כלומר 
האש ולכן מתירים. אך במצית, הכיבוי קורה באותו רגע של עזיבת הלחצן ללא שהות 
זמן בינתיים, ויוצא שעזיבת הלחצן היא הכיבוי בפועל ויהיה אסור להשתמש במצית 

בהדלקת הנרות מכיון שכבר חל עליה השבת.

במצית  בשימוש  בעיה  אין  שלשיטתו  הסביר  ומשפט50  הוראה  מכון  בקובץ  והנה 
ומביא ג' טעמים: א. דכיון שלא שייך להשתמש בו רק באופן הזה שאחר שהדליק הוא 
מתכבה בודאי אינה מקבלת שבת רק אחר שנכבה. ב. די"ל שאין זה כיבוי אלא הפסקת 
ההבערה )ואדרבה יל"ע דאפשר שחוששין שתמשיך בהחזקת המצית והוי הבערה שלא 

לצורך(. ג. דאינו כיבוי כמו בפחמין ומיהו מדרבנן אסור וחזי לאיצטרופי להיתר.

ורק באופן שבסוף השימוש תצטרך  כלומר, מאחר שהשימוש במצית אפשרי אך 
שלא  מראש  התנתה  כאילו  נעשה  מדליקה,  כשהאישה  מלכתחילה  אזי  אותו,  לכבות 
תקבל על עצמה את השבת עד אחר שתעזוב את הלחצן. ואפילו שלא אמרה כך בפירוש, 
עצם ההדלקה עם המצית היא תנאי שתקבל על עצמה את השבת רק לאחר שתעזוב את 
הלחצן. ולכאורה אפ"ל שגם בנר עצם זה שמדליקה מראה שרצונה לקבל את השבת רק 
לאחר שתכבה, אך א"א לומר כן שהרי בנר הכיבוי הוא עוד פעולה, ולכן אומרים שתניח 
בנחת שלא יכבה, אך במצית עצם עזיבת הלחצן זהו עדיין חלק מפעולת ההדלקה, ולכן 

ניתן לומר שיש מקום להתיר השימוש במצית.

אך, מכיון שדעת אדמוה"ז )כמו שהביא שם בסי' רס"ג סעיף ז'( שהאפשרות של 
לעשות תנאי שקבלת השבת תהיה רק אחרי הברכה זה אך ורק בשעת הצורך, א"כ נראה 
שיהיה בעיה להשתמש במצית מכיון שעצם השימוש במצית להדלקת נרות ש"ק היא 
סוג של הצהרה שמקבלים את השבת רק לאחר עזיבת הלחצן, ולדברי אדמוה"ז לא רצוי 

לסמוך על התנאי. 

50(  תל תלפיות מס' ס"ו עמוד 76 ע"י הר' ארי' מרדכי ורצברגר. 
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יוצא לסיכומם של דברים: לשיטת אדמוה"ז שמקבלות את השבת בהדלקת הנרות, 
לא רצוי להשתמש במצית להדלקת הנרות כי אז יש כאן תנאי לקבל את השבת באיחור 

מה אחרי סיום ההדלקה וכנ"ל.

כנ"ל,  ערבית  בתפילת  או  הברכה  לאחר  שבת  שמקבלות  שסוברות  לשיטות  אך 
השימוש במצית יהיה מותר ללא כל חשש.

בענין להוריד מזוזה ממשרד שנכנס בתוכו יהודי שאינו 
שומר תומ"צ לע"ע הנשוי לגוי'

הרב יעקב אהרן שי' סקוצילס 
ראש כולל בירושלים

שאלה:

בענין אחד שהיה לו משרד בתוך בית אבות לכמה שנים וכעת עובר לעבוד למקום 
אחר, ובמשך הזמן שעבד שם הוא קבע במשרדו מזוזה, וכעת העובד הבא שבא לעבוד 
מגוריו  ומקום  לגוי'  ונשוי  לע"ע  תומ"צ  שומר  אינו  שלצערנו  יהודי  הוא  אחריו  שם 
המקורי בארה"ב ויכנס לחדרו לעבוד שם. ונשאלת השאלה אם בכה"ג הוא יכול להוריד 
א(  קב,  )דף  ידוע הגמרא במסכת בבא מציעא  הרי  כי  יוצא משם  את המזוזה כשהוא 
ונפסק להלכה ביורה דעה )סימן רצ"א סע' ב'( שאסור ליטול מזוזות מהבית כשיוצאין, 

ולכן הסתפק האם יש במצב כזה שינוי ומותר לו לעשות בכה"ג.

תשובה:

על השוכר  לחבירו,  בית  "ת"ר המשכיר  א(  )קב,  ב"מ  בגמ' במסכת  איתא  הנה  א. 
לעשות מזוזה, וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויוצא, ומנכרי נוטלה בידו ויוצא. ומעשה 
לסתור,  מעשה  והביא  בגמ'  והקשה  בניו,  ושני  אשתו  וקבר  ויצא  בידו  שנטלו  באחד 
ותירצו ארישא קאי, ופירש רש"י שם שוכר מישראל הוא דתניא רישא, לא יטלנו בידו. 

וכן נפסק בשו"ע יורה דעה )סימן רצ"א סע' ב'( דאם שכר הבית מעובד כוכבים או 
ששכרו לעובד כוכבים נוטלה ויוצא. וכ"כ בש"ך שם )ס"ק ג'( דאם שכר הבית מעובד 
כוכבים ואח"כ בסוף השכירות יוצא משם, נוטלה ויוצא. וכן כששכרו לעובד כוכבים, 

יטלנה מיד קודם שיכנס לשם העובד כוכבים. 

ב. ובאמת טעמא דמילתא להך איסור מצאנו בראשונים שם, תוס' שם )דף קא, ב 
בד"ה "לא"( כתב לא יטלנה ויצא אע"פ דאמר שמואל דמטילין מבגד לבגד גבי מזוזה 
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שידורו  אותן  מזיק  כאלו  וכשנוטלה  מזוזה  בו  שאין  בבית  באין  שהמזיקין  לפי  אסור 
בבית. הא מדברי תוס' רואים שיש כאן סכנה להשאיר בית בלי מזוזה אחרי שדרו בתוכו. 

ובשאילתית )פרשת שלח שאילתא קכ"ו( מבואר שהאיסור משום בזיון. 

ואילו הריטב"א )ב"מ קב, א( כתב דמאחר ששרה השכינה בבית זה אין לסלקה משם. 
והרי לכאורה יש לחוש לכל הנך טעמים מעיקר הדין, וכן רואים מסתימת לשון השו"ע 
שיש לחוש, ומה שנוגע לנידון דידן הוא דאע"פ שנפסק בגמ' ושו"ע שאם גוי נכנס לשם 
יש לטול את המזוזה, הרי כל זה היינו משום החשש בזיון, שלא חוששים עדיין לסכנה 

כשיש חשש בזיון לכתבי קודש, ולכן במקרה דידן אין חשש סכנה.

ג. ומעתה יש לעיין כיצד דנים יהודי שאינו שומר תומ"צ לע"ע בכה"ג האם דינו כגוי 
בכה"ג וממילא מותר להוריד את המזוזה, או שמא אע"פ שהוא מתנהג בהפקרות ועושה 
עבירות הרבה, מ"מ מצד בזיון המזוזה אולי הוא לא יבזה את המזוזה ו"אע"פ שחטא 

ישראל הוא", ודוקא בגוי שאין לו שייכות כלל יש חשש בזיון.

ד. ולפני שנדון מצד דיני מומר וכו', יש לעיין אם חז"ל הסכימו להוריד את מזוזה 
בתורת רשות או חובה כשנכנס גוי לתוך הדירה. דהנה בפתחי תשובה )ס"ק ט'( הביא 
שו"ת שאילת יעב"ץ שכתב דמה שאמרו נוטלה ויוצא הוא על דרך החיוב, משום דדילמא 
אתי למיעבד בה מידי דבזיונא. הרי רואים כמה חששו לחשש בזיון כתבי הקודש שיש 

חיוב להוריד את המזוזה ולא להתרשל.

 ולפי זה אם נידון את אותם יהודים שאינם שומרים תומ"צ לע"ע כגויים יש חיוב 
להוריד את המזוזות. ואם באמת יש חשש שיבזו או יזרקו את המזוזה אע"פ שבדרך כלל 
לא מורידים מצד סכנה, מ"מ במקום חשש בזיון יש חיוב לפי היעב"ץ להוריד אותם. 
ולכן לענ"ד, הרי אם אותו יהודי דינו כגוי נפסק לדינא להוריד ויש אומרים שהוא חיוב, 

ואם הוא כישראל יש להחמיר ולהשאיר אותו שם מטעם הסכנה.

ה. והנה, בהרבה מקומות בש"ס ופוסקים מצאנו שדנו בעצם דין של מומר אם דינו 
יורה דעה  יורה דעה )סימן קי"ט( ובחזו"א  יוסף  כגוי או לא, ואכמ"ל בזה, ראה בבית 
)סימן ב'( ועוד הרבה מקורות שדנו בזה. מיהו לעניננו נמצא סברא להקל ונמצא סברא 

להחמיר. 

ישראל,  בארץ  המצויים  לע"ע  תומ"צ  לאלו שאינם שומרים  בנוגע  דבזמננו  נראה 
ועד כדי מחללי שבת בפרהסיא, מ"מ רבים מהם קובעים מזוזות בפתחי ביתם. ואם כן 
הוא הנידון, אע"פ שלגבי בישול עכו"ם ויין נסך מחמירים, מ"מ לגבי חשש בזיון לכתבי 
הקודש לכאורה אין לחוש, וא"כ הרי הוא נידון כישראל ואסור להוריד את המזוזה מצד 
הסכנה, וכן מסתבר, ובפרט שהרי כל הדינים הנ"ל של בישול עכו"ם וכדומה, האחרונים 
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חששו שיש למומר דין כגוי לחומרא ולא לקולא, היינו לאסור המאכל, אבל כדי להוריד 
מזוזה וכדומה מהיכי תיתי שיסכימו שדינו כגוי. 

ו. מאידך אותם שאינם שומרים תומ"צ לע"ע, ומתנגדים לכל דבר שבקדושה ואינם 
קובעים בפתחיהם שום מזוזות, אצלם יש חשש שהמזווה תבא לכלל בזיון, וא"כ לכאורה 
יש חיוב מחמת זה שיסירו את המזוזה בצאתם מן הבית, כדי שלא תבא לידי בזיון. ועוד 
אפילו בלי טעם הנ"ל, לפי הפוסקים שדנים כל יהודי שאינו שומר תומ"צ לע"ע כגוי 
לענין יין נסך ובישול עכו"ם וכדומה יש לומר שבכה"ג יש לומר גם כן שדינם כגוי. אלא 
שבנדו"ד שאותו יהודי נשוי לגוי' וגם גר בארה"ב לכאורה יש לדון אותו כאחד כזה שלא 

מעניין אותו תומ"צ, ולפי הדעות הנ"ל הוא כגוי. 

ראיתי בפוסקי זמנינו שכתבו בנידון כעין דידן ויצאו להחמיר ולהקל אם  אמנם  ז. 
להוריד את המזוזות או לא, והנה בשו"ת 'ושב ורפא' יורה דעה )סימן נ"ו( כתב שהיוצא 
מביתו אסור ליטול המזוזות אפילו אם הבא אחריו לדור מומר לתיאבון, משום שהוא 
כתינוק שנשבה, ובודאי לא ינהוג במזוזות מנהג בזיון, ובפרט שיש חשש "לפני עוור" 
להשאיר אותו בלי מזוזות. וכן בשו"ת 'נהרות איתן' להרב אברהם רובין יורה דעה )סימן 
ע"ח( כתב שאנשים שאינם שומרים תומ"צ לע"ע כאן בארץ ישראל לא מבזים מזוזות, 

אך כתב שאם הם מפורקי עול המבזים הכל להכעיס, יש ליטול המזוזות משם.

ח. והנה יש לדון אולי לצדד להחמיר ולהשאיר את המזוזות שם משום חשש "לפני 
עוור" או שלא יגרום ליהודי הזה סכנה במקומו. ובאמת בספר 'מזוזות מלכים' )סימן 
קפ"ז( כבר דן באופן שנכנס אחריו מומר, וכתב לדון שזה תלוי במחלוקת הש"ך יורה 
דעה )סימן קנ"ט ס"ק ב'( דאם עשו מומרים כגויים גמורים. והסיק שאף אם אין דנים 
אותו גוי, מ"מ אין עלינו החובה לשומרו ממזיקין, ובפרט במקום שיש לחוש שיבזה את 

המזוזה. 

ט. היוצא מדברינו שנחלקו הפוסקים כיצד לדון באלו אשר אינם שומרים תומ"צ 
לע"ע כלפי הורדת מזוזות האם הם כמו גויים שיש חשש שיבזו את המזוזות, או לא. 
נטייה להתיר, אפילו שיש מחמירים, משום דבכה"ג  לנו  דידן חוץ מזה שהיה  ובנידון 
עדיף טפי כמ"ש. עכ"פ מצאתי בספר קובץ מבית לוי יורה דעה )הל' מזוזה עמוד רצ"ד( 
שהביא פסקי בעל שבט הלוי שמי ששכרו הבית מעכו"ם או שמשכירו לעכו"ם נוטל 
המזוזה ויוצא, שמא יבוא לידי בזיון, וה"ה בישראל בכה"ג אם יש ח"ו חשש בזיון נוטלו 
לודאי.  קרוב  אם  כ"ש  החמיר,  בזיון  חשש  רק  אם  שאפילו  רואים  מדבריו  הא  ויוצא. 
וכעין זה מצאנו בפוסקים שהחמירו בעוד כמה דינים משום כך. וכן נראה מדברי הרמ"ה 
שטרנבוך בשו"ת תשובות והנהגות, שאם יודע שבעל הבית יזרוק את המזוזות, חייב 

ליטלם כדי שלא יגיעו לידי בזיון.
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ועוד אפשר להוסיף סברא, שאפילו לדברי הפוסקים הנ"ל שאין לחוש שיהודי  י. 
שאינו שומר תומ"צ לע"ע יבזה המזוזה, ובפרט במקום חשש לפני עור שלא יהיה לו 
מזוזות, מ"מ בנידון דידן שהוא חדר משרד בתוך בית אבות שרוב רובם מהאנשים ונשים 
שם הם גויים, אולי נאמר שיהודי שאינו שמור תומ"צ לע"ע יתבייש מהמזוזה לגמרי, 

ובפרט היהודי במקרה דידן שחי עם גויה, ויוריד אותו בעצמו וישליך אותו ח"ו.

ז' )סימן מ"ח(  ועוד צירוף להקל הוא מה שראיתי בשו"ת שרגא המאיר חלק  יא. 
לגויה,  יהודי שנשוי  מזוזה מבית שנכנס לתוכו  להוריד  אודות אם מותר  שנשאל שם 
והשיב שם בפשיטות שאין לך חילול ה' גדול מזה שמונח מזוזה על דלת ביתו שעושה 
זה, והוי בזיון להניחם שם, וצריך להוריד אותם. מיהו אף אם תאמר שמ"מ קשה להכריע 
כן לחלוטין ובפרט שיש יהודים שאינם שומרים תומ"צ לע"ע, שלא אכפת להם ובודאי 
שלא יבזו את המזוזות, וכדאי לחוש לדעת המחמירים, מ"מ בכה"ג יש עוד צירוף גדול 

להקל, כמ"ש בסמוך.

יב. והנה עד עכשיו הזכרנו שיטת הפוסקים בנוגע למי שיוצא מבית, אולם בנידון 
דידן הרי מדובר על משרד בבית אבות שיש לדון עליו מתחילה אם הוא חייב במזוזה או 
לא, דא"כ אפשר לומר שמאחר שלא חייב לכל הדעות לקבוע שם מזוזה, אפילו שקבע 
שם כבר אין להחמיר ולהשאירו שם. מבואר מהגמ' במסכת יומא )דף י, א( שרק בית 
קבע חייב במזוזה, וכן כתב בטור ושו"ע )סימן רפ"ו סעיף י"א( סוכת החג בחג והבית 
משום  דמילתא  טעמא  י'(  )ס"ק  הט"ז  וכתב  פטורים.  שבשווקים  והחנויות  דבספינה 
דלאו דירות הם, והוסיף דין דאפילו אם נמצאים בתוכם כל היום פטורים כיון דאינם שם 
בלילה מיקרי ארעי. ואף את"ל שיהא דומה לבית התבן ובית האוצר שחייב במזוזה, מ"מ 

שאני התם משום דהתשמיש השייך לו שם אין חילוק בין יום לילה.

 אמנם בפתחי תשובה )ס"ק י'( נראה שיש להחמיר כשמשאירים שם חפצים במשך 
וכן  החדר.  בתוך  וכדו'  ספות  מחשבים,  משרד  באותו  יש  דידן  ובנידון  והלילה,  היום 
בערוך השלחן )סימן רפ"ו סעיף כ"ו( כתב שמקום המיוחד למלאכתו חייב, אא"כ הוא 
בענין עראי כמו בסוכות היוצרים. מיהו בשו"ת מנחת יצחק חלק ב' )סימן פ"ג( נשאל, 
אודות בית חרושת של יהודי ובעל הבית לא מדקדק במצוות אם צריך לקבוע מזוזה 
במשרד שלו שם, והשיב דמעיקר הדין לא צריך, אבל כדאי לקבוע שם מצד ערבות, 

וממילא בלא ברכה, עכ"ד. 

יג. והזכרנו שנחלקו הפוסקים לגבי מקום הנ"ל אם בכלל חייב במזוזה או לא, מ"מ 
לא  קבע  במקום הפטור ממזוזה אם  כותב שאפילו  מגילה  סוף מסכת  הירושלמי  הרי 
יטלנה, וצ"ע. ולפי זה לא באתי להקל ולהסיר את המזוזות אלא בצירוף כל הנ"ל, ובפרט 

שנשוי לגוי כדברי השרגא המאיר, ועוד. 
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העולה לדינא: אחד שיוצא מביתו ונכנס אחריו ישראל שאינו שומר תומ"צ לע"ע, 
אם אין חשש לחשוב שהוא יבזה את המזוזה, יש להשאיר את המזוזה בדלת. ואם יש 
חשש שיבזה את המזוזה, יש לחוש ולהוריד את המזוזה, ובפרט במקום שיש עוד סיבה 

כגון הנ"ל שקבעו אותו במקום פטור. 
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פשוטו של מקרא

ביאור ברש"י ד"ה "הציל"
 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

בקשר עם סיפור בריחת יעקב מלבן שבפרשת ויצא, מסופר על דברי רחל ולאה 
ליעקב אשר אין להם מה להישאר בבית אביהם לבן "כי כל העושר אשר הציל אלוקים 

מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלוקים אליך עשה" )לא, טז(.

רש"י מתעכב בפירוש המילה "הציל" ומפרש - "לשון הפריש, וכן כל לשון הצלה 
שבמקרא לשון הפרשה שמפרישו מן הרעה ומן האויב". 

ולכאורה אין מובן1 הרי כמה פסוקים לפני"ז באותו הפרק )פסוק ט'( מופיע ג"כ 
לשון הצלה - "ויצל אלוקים את מקנה אביכם" ושם אין רש"י מפרש כלום, ודרוש ביאור 
מדוע לא מפרש רש"י לשון הצלה במקום הראשון שמופיע בו הלשון הצלה בתורה - 

פסוק ט'?

ה'באר בשדה' נעמד על שאלה זו ומתרץ "ונ"ל דלעיל הוה אפשר לפרש ויצל לשון 
אצילי  ואל  כמו  "וארבי",  רבינו  שפי'  עליך  אשר  הרוח  מן  ואצלתי  כמו  וגדולה  ריבוי 
בני ישראל, אבל הכא דכתיב אשר הציל מאבינו א"א לפרשו מלשון ריבוי והגדלה לכן 

בהכרח לפרשו מלשון הפרשה".

והיינו שמכיון שבפסוק ט' לא מוכרח ש"ויצל" פירושו הפרשה שהרי ניתן לפרש 
שם מלשון גדולה לכן לא פירש רש"י כלום, לעומ"ז בפסוק ט"ז אשר ניתן לפרש רק 

בלשון הפרשה מפרש רש"י ש"הציל" פי' הפרשה.

ולכאורה ניתן להקשות על ביאורו, שהרי: 

1(  וכמו שהקשה הנחל"י שם.
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א. רש"י כותב מפורש )באותו דיבור( "וכן כל לשון הצלה שבמקרא לשון הפרשה", 
וכמו שמפרש אונקלוס בשתי המקומות "אפריש", וכיצד ניתן לומר שההצלה הכתובה 

בפסוק  ט' פירושה מלשון "גדולה"2? 

למה  וא"כ  למקרא  חמש  לבן  ביאורו  את  כתב  רש"י  הרי  כידוע,  ועיקר:  ועוד  ב. 
שבן חמש למקרא יחשוב על פי' כזה שהצלה הוא מלשון גדולה כמו "ויאצל מן הרוח", 

ובפרט שפסוק זה לא מופיע בכלל בחומש בראשית ומהיכן אמור להכיר זאת? 

ואולי ניתן להסביר בדא"פ ע"פ הידוע בכללי רש"י שמפרש את פירושו רק כאשר 
מתעוררת לתלמיד שאלה בפשט המילה, שבמקום זה דוקא אינו מובן וכו'.

ובענייננו: כאשר הבן חמש למקרא קורא את פסוק ט' - "ויצל אלוקים את מקנה 
אביכם" )ולא כתוב ממי הציל( לא קשה לו כלום, שהרי יכול לפרש זאת כפשוטו, שה' 

הציל את מקנה לבן ושמר עליהם שלא ימותו וכו'. 

משא"כ כאשר קורא את פסוק ט"ז - "אשר הציל אלוקים מאבינו" מתעוררת אצל 
התלמיד השאלה הרי לא ראינו בשום מקום שלבן ניסה להרוג את הצאן, ובפרט שאין 
שום סיבה שיהרוג את הצאן? וע"ז מסביר רש"י שהצלה אין פירושה רק הצלה ממוות 
וכדו', אלא שהצלה פירושה ג"כ "הפרשה" והפי' בפסוק זה הוא שה' הפריש את הצאן 
מידו של לבן - "מן הרעה ומן האויב", שהרי גם תוכנה של הצלה ממוות הינה הפרשה 

מאותו מצב וא"כ כאן הפי' הציל הוא הפריש מאביכן.

סותר  שאי"ז  היינו  הפרשה"  לשון  שבמקרא  הצלה  לשון  כל  "וכן  רש"י  ומסיים 
לפי' הפשוט בהצלה שהרי גם הצלה כפשוטה )ממוות וכדו'( פירושה הפרשה שמצילו 

ממוות "ומן הרעה ומן האויב" כנ"ל.

2(  ודוחק לומר שכוונתו שפי' "ויצל" שבפסוק ט' אינו לשון הצלה אלא האצלה כמו "ויאצל מן 
הרוח".
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בדיוק לשון רש"י "משוקדים כפתוריה ופרחיה"

הת' מנחם שי' לוי
הת' ישראל שי' מיפעי

תלמידים בישיבה

לגבי צורת ופרטי מנורת המקדש נאמר בפסוק )שמות כה, לד( "ובמנורה ארבעה 
גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה". רש"י בד"ה "משוקדים כפתוריה ופרחיה" מפרש 
"זה אחד מחמשה מקראות שאין להם הכרע, אין ידוע אם גביעים משוקדים או משוקדים 

כפתוריה ופרחיה".

יומא3(  כלומר המילה "משוקדים" הוא אחד מחמשה מקראות )המובאים במסכת 
שאין להם הכרעה לאיזה חלק מן הפסוק הוא הולך, האם המילה "משוקדים" הולך על 
ופרחים  הכפתורים  על  שהולך  או  משוקדים  יהיו  שהגביעים  הפסוק  וכוונת  הגביעים 

וכוונת הפסוק שהכפתורים והפרחים יהיו משוקדים.

בדיבור  גם במה שמצטט  בפירושו  כל פרט  על  דיוקו של רש"י  גודל  הידוע  וע"פ 
כפתוריה  "משוקדים  המילים  את  מצטט  בפירושו  רש"י  מדוע  לעיין  יש  המתחיל4, 
ופרחיה" בעוד שפירושו הוא רק על המילה "משוקדים" שהיא "אחד מחמשה מקראות 
שאין להם הכרע", וגם את"ל שפירושו על כל הפסוק הו"ל לצטט את חלקו הראשון של 

הפסוק בתוספת המילה "וגו'" וכדומה?

משוקדים  גביעים  "שלושה  כתוב  )לג(  שלפנ"ז  בפסוק  בזה,  הביאור  לומר  ונראה 
בקנה אחד כפתור ופרח ושלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח כן לששת 
הקנים היוצאים מן המנורה", ומפסוק זה משמע בפשטות שהמילה "משוקדים" שייכת 
תמיד למילה גביעים, וא"כ כל הספק המובא ברש"י אינו מתעורר מהמילה "משוקדים" 
מהפסוק  שנראה  כפי  "גביעים"  למילה  בפשטות  שייך  משוקדים  המילה  שהרי  לבד, 
בין המילה "משוקדים" למילים  דוקא מזה שאין הפסק  הקודם, אלא הספק מתעורר 
"כפתוריה ופרחיה" - מכיון שאין שום הפסק בין מילים אלו אולי ניתן לומר שמשוקדים 

כאן הולך על "כפתוריה ופרחיה".

ובמילא מובן מה שמצטט רש"י מילים אלו דוקא שהרי הם הגורמים לספיקו של 
רש"י כנ"ל. וכמו"כ לא שייך לצטט את תחילת הפסוק, שהרי מתחילת הפסוק אין שום 

דבר להסתפק בו כי כנ"ל בפשטות המילה "משוקדים" הולך על המילה "גביעים"5.    

3(  נב, א-ב.
4(  ובפרט איך שזה מודגש בשיחותיו של כ"ק אד"ש מה"מ.

5(  ראה ביאור באופן אחר על דברי הרמב"ם בלקו"ש חלק כו שיחה ג לפרשת תרומה.
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 ברש"י ד"ה "למה זה עזבתן"

 הת' מנחם מענדל הלוי שי' לוי
תלמיד בישיבה

עה"פ בפרשת שמות6: "ותבאונה אל רעואל אביהן . .  ותאמרן איש מצרי הצילנו 
מיד הרועים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן, ויאמר אל בנותיו ואיו, למה זה עזבתן את 
האיש", מבאר רש"י )ד"ה "למה זה עזבתן"( "הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב שהמים 

עולים לקראתו".

ויש לעיין מהיכן מקורו של רש"י  מפשטות7 הכתובים שיתרו "הכיר בו שהמים 
עולים לקראתו".

"דלה", שהרי  המילה  כו' ממשמעות  בו"  "הכיר  לומד שיתרו  לומר שרש"י  ואין 
אין משמועותה של מילה זו שהמים עלו לקראתו, והראיה שגם על בנות יתרו כתוב8 
מורה  דליה  המילה  שאין  ומוכח  לקראתן,  עלו  לא  שהמים  אע"פ  ותדלנה"  "ותבאנה 

שהמים עולים.

כמו"כ אין לומר שלימודו של רש"י הוא מכפילות הלשון "דלה דלה", שא"כ הו"ל 
לרש"י לכתוב את פירושו על המילים "דלה דלה" ולא על המילים "למה זה עזבתן".

ואולי י"ל בד"א9 שרש"י כתב את פירושו ע"פ הסיפור הכללי בפרשה ולא ממילים 
מסוימות דוקא.

וההסברה בזה: מאחר שבנות יתרו היו שבע בנות ומשה היה רק אחד, ובכל יום 
שהיו משקין את הצאן היו חוזרים יותר מאוחר מהיום, התפלא יתרו כיצד יתכן הדבר, 
שהרי מופרך לומר שאחד ימלא )גם אם הוא אדם מאד זריז( יותר מהר משבע בנות, 

ולכן היה בטוח ו"הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב שהמים עולים לקראתו". 

ומה שכתב רש"י את פירושו על המילים "למה זה עזבתן", יש לומר, שבפירוש זה 
רוצה להסביר למה היה חשוב כ"כ ליתרו שמשה יבוא אליו )"למה זה עזבתן"( - מכיון 
הענין שהמים  עצם  אך  לקראתו",  עולים  יעקב שהמים  מזרעו של  בו שהוא  ש"הכיר 

עולים לקראתו למד רש"י מהסיפור הכללי של הדברים כנ"ל10.

6(  פרק ב' פסוקים ח"י-כ.
7(  כדרכו של רש"י "ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא".

8(  פסוק טז.
9(  עיין בגור אריה שתירץ באופן דומה.

10(  הערת המערכת: ועפ"ז לכאורה ניתן לומר גם שמקור דברי רש"י הוא מהכפילות של המילים 
"דלה דלה", וזה שלא כתב מילים אלו בד"ה מכיון שלא בא לפרש מאין הכיר יתרו שהוא מזרעו של 
יעקב, אלא מדוע היה כ"כ חשוב ליתרו שמשה יבוא אליו. אך לכאורה הו"ל לרש"י להזכיר זאת ברמז 
עכ"פ, והמבואר בפנים הוא ביאור שלמד זאת רש"י מכללות הסיפור ואז אי"צ להזכיר זאת כלל אפילו 

לא ברמז, כפשוט.
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שונות

השמטת הנחש מסמל "הצלה"
הרב יהודה לייב שי' וייסגלס

ידועה הוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מכ' מרחשון תשד"מ )סע' 
ל"ט(, לדאוג לכך ש)בעיקר( הילדים יראו רק מראות טהורים, ושלא יראו אפילו ציורים 

של בע"ח שאינם טהורים.

טהורים  דברים  שבראיית  הזהירות  חשיבות  אודות  הרבי  דיבר  בה  שנה  מאותה 
)כידוע  שלהם  בסמל  נחש  צורת  היה  העת  לאותה  שעד  ל"הצלה"  מענה  ישנו  דוקא, 
שהנחש הוא סמל לרפואה, ע"ד נחש הנחושת(. שתוכן המענה הוא "להשמיט את הנחש 

מהסמל, וק"ל"1.

ובפשטות יש לומר, שמענה זה בא בקשר עם השיחות באותה שנה בנושא )השיחות 
היו בחשון - כסלו, והמענה היה באד"ר2(.

י.ש.ג.3, דלכאורה מכיון שהנחש בסמל הוא בקשר  זה תמה הרב  והנה על מענה 
עם נחש הנחושת, אם כן מה הבעיה בדבר שהרי זה גם סיפור מהתורה, וגם מטרת נחש 

הנחושת הוא לעורר ליראת שמים. 

וכפי שמבואר בשיחה שכמו שמשה רבינו הראה לבני ישראל במדבר את החיות 
"זאת החיה אשר תאכלו", כך גם כאשר רוצים ללמד או לספר סיפור מהתורה בו מוזכר 
בעל חי שאינו טהור, אין בזה שום חשש, ואדרבה, זהו לימוד תורה. וכן מבואר שם שגם 
מותר לצייר צורות בעלי חיים טמאים, כדי ללמוד מהם הוראה בעבודת ה', כמו לדוגמא 

לצייר אריה כדי ללמוד שהאדם יהיה "גיבור כארי" לעבודת ה'.

1(  דבר מלך )הוצאת תשנ"ט( ע' 37. ובכ"מ.
2(  ע"פ יומני אותה שנה.

3(  הערות הת' ואנ"ש - כפר חב"ד גליון קנה ע' 9.
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"הצלה"?  מסמל  להשמיטו  יש  מדוע  הנחושת,  נחש  את  מסמל  שהנחש  ולפי"ז 
באה  'הצלה'  לחברת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  של  זו  שהוראה  לפרש  אין  גם  עפ"ז  ולכאורה 
אין את הבעיה של  לכאורה  זה  כי בסמל  לא טהורות,  חיות  ראיית  לנושא של  בקשר 

ראיית חיות לא טהורות.

עיי"ש מה שתירץ, והוא דחוק.

שסמל  ואפשר  מנחושת,  היה  הנחושת  נחש  שכן  בא,  לא  קושיא  לכלל  ולענ"ד, 
לומר שאין לחלק,  ואפילו אם תרצה  נחש סתם.  הנחש מנחושת אלא  היה  לא  הצלה 
עדיין אין בהצבת הצורה הטמאה בתוך סמל, סיפור אודות נחש הנחושת, ואין בו הוראה 

של יראת שמים.

ולכן נראה שהעיקר כפי שכתבתי, שהמענה לחברת 'הצלה' בא כהמשך להוראה 
שאין לצייר צורות של בע"ח טמאים.

וואו  ולהעיר שבהנחה של שיחה זו שבלקו"ש חכ"ה )ע' 311( הלשון היא – "אז 
מ'קען נאר אויספירן זאלן זיין ציורים )אדער ענינים( וואס זיינען טהורים4".

ציון לדברי הרב המגיד בספרו "אור תורה" ולא בספר 
"לקוטי אמרים"

 הר' יוסף שמחה שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה קטנה

במאמר "באתי לגני" תשכ"ב5 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את תורת 
ל"או"ת   556 בהערה  אד"ש  כ"ק  ומפנה  צדיקים',  מעשה  'גדולים  בענין  המגיד  הרב 

בסופו".

ולכאורה יש לדייק מדוע מציין דווקא לספרו אור תורה )שנדפס בשנת תקמ"א( 

4(  בתרגום חפשי: "לפעול בכל מקום האפשרי שישתמשו אך ורק בציורים )או ענינים( טהורים".
5(  מיוסד בעיקרו על פרק השנים־עשר מהמשך ההילולא הנלמד בשנה זו בפעם הרביעית )ראה 

ב"פתח דבר" לד״ה זה ה׳תשכ״ח. נדפס בסה״מ - מלוקט ח״ב ע׳ רלח(.
6(  בהוצאות הישנות הערה 26.
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ולא לספרו ליקוטי אמרים )שנדפס בשנת תקס"ד7(, שהרי בתחילת ספר לקוטי אמרים 
אות יא, ישנה אותה תורה מהרב המגיד8.

וביותר יש לדייק, שהרי הל' במאמר דשנת תשכ"ב9 הוא "גדולים מעשה צדיקים 
זו נמצאת דוקא בספר "ליקוטי אמרים", משא"כ בסוף  שמים וארץ", ולשון  ממעשה 
אור תורה הל' היא 'מעשה בראשית'. וא"כ יש למצוא מהי הסיבה המיוחדת שאעפ"כ 

העדיף כ"ק אד"ש לציין לאור תורה דווקא.

"אור  לספר  יותר  סמכות  יש  נשיאינו  רבותינו  שאצל  אפשר,  בדרך  לבאר  ויש 
תורה". ויש לדייק זה מכו"כ מקומות דלקמן:

א. בשיחה שדיבר אדמו"ר הריי"צ10 אודות ג' הספרים שצ"ל בכל בית, נזכר הספר 
אור תורה )ולא כ"כ ליקוטי אמרים(.

ב. באור התורה לאדמו"ר הצ"צ כותב על מאמר ד"ה "עולת תמיד" שבאור תורה 
)להרב המגיד( שיש אומרים שהוא מכי"ק אדה"ז11.

ג. בד"ה היושבת בגנים תשכ"ט כותב כ"ק אד"ש שרבותינו נשיאינו היו מדייקים 
גם בהתיבות שבאור תורה.

ד. בלקו"ש ח"ט ע' 340 מובא שאדמו"ר הריי"צ ואדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ומסתמא 
שאר רבו"נ חיבבו את ספר או"ת.

תורה  לאור  לציין  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בחר  הנ"ל  כל  מפני  ואולי 
דוקא.

וכ"ז לענ"ד ובד"א.

7(  וכן בהוצאת קה"ת לרגל מאתיים שנה )תקל"ג-תשל"ג( נדפסו הספרים בכרך אחד, ועמודי 
הספר לקוטי אמרים נמצאים לפני עמודי הספר אור תורה.

8(  וראה במפתח לב' הספרים בהוצאה הנ"ל, שמציינים שם הפנייה לב' המקומות הנ"ל ומשמע 
שזהו אותו תוכן.

9(  וכן הוא בסרט ההקלטה.
10(  התוועדות י"ב-י"ג תמוז תש"ט. ועוד.

11(  ראה התוועדות כ"ק אד"ש דש"פ וישב תשכ"ד.
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תיקון טעות בהנחה בלה"ק
 הרב יוסף שמחה שי' גינזבורג
נו"נ בישיבה קטנה

בהנחה בלתי מוגה משיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דש"ק פר' וארא 
תשמ"ב12 נכתב:

סדר  כל  את  הופכים  תורה  הספר  כתיבת  דסיום  הפעולה  שע"י  מאחר  "והנה 
דאומות  הקליפה  תוקף  את  ומבטלים  שוברים  שעי"ז  בפשטות  מובן  ההשתלשלות, 

העולם.

וכפי שמבאר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע במאמר דש"פ וארא ד"ה "ויאמר ה' אל 
משה ראה נתתיך אלקים לפרעה גו'" דשנת עזר"ת, שהקב"ה נתן למשה לשבור קליפת 

פרעה ולהאבידו כו' בעודו בתקפו ובשלימות כו'".

ובזה ישנו דבר פלא: במאמר הנ"ל מבאר שם שרשב"י והצדיקים שבדרגא זו בכחם 
להפיל את הרשעים שזה מגיע ממדריגת משה ד"נתתיך אלקים כו'".

והנה באותו פרק זמן שבו נאמר מאמר הנ"ל ע"י כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע מת 
ניקולאי שהי' מושל עריץ וכו'. ישנם חסידים שלא שמו לב לקשר המאורעות, ובפרט 
שענין זה נתבאר רק בהתחלת וסיום המאמר ואין זה חלק השייך לתוכן כללות המאמר. 
אבל החסידים שדייקו בכל פרט, הבינו וידעו ששבירת וביטול הקליפה דניקולאי היתה 

ע"י אמירת מאמר זה".

ידוע שניקולאיי השני הוצא להורג כשנה  והנה לכאורה תמוה מש"כ שם, שהרי 
וחצי לאחמ"כ )יום רביעי 17/7/1918 = ח אב ה'תרע"ח(.

וראיתי בהנחה בשפת האידיש שבה נכתב )בתרגום חפשי ללה"ק(:

ניקוליי  נ"ע אמר את המאמר הייתה המפלה של הצאר  זמן אחרי שהרבי  "קצת 
ודווקא בשעה שהוא עמד בתוקף גדול שלו" )דהיינו שמתכוון למפלה שלו ולא למיתה 

שלו(.

ב  כידוע  התחילה  השני  ניקולייב  מפלת  שהרי  יותר,  נכונה  זו  גירסא  ולכאורה 
23/2/1917 - א אדר ה'תרע"ז.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

12(  התוועדויות כ"ק אד"ש ח"ב עמ' 740 ואילך.
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יחס הגילאים בין הצ"צ לר' נחום - בן האדמו"ר האמצעי
הת' מנחם מענדל שי' הלל
תלמיד בישיבה

בלקו"ד לקוט ב' )י"ט-כ' כסלו13( כותב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "כ"ק דודנו הר' נחום 
היה מבוגר מכ"ק אאזמו"ר הרה"ק אדמו"ר הצ"צ, בשנתיים ואולי בשלוש שנים".

האמצעי  אדמו"ר  שכ"ק  כיון  במציאות,  שייך  אינו  לכאורה  זה  דבר  שהרי  וצ"ע 
התחתן בשנת תקמ"ח )שושלת היחס( וממילא בנו הבכור - ר' נחום, נולד באזור שנה זו 

או לאחריה בשנת תקמ"ט.

והצ"צ נולד בסוף שנת תקמ"ט )כ"ט אלול - שושלת היחס( ונמצא שהיה ביניהם 
שנה וחצי לכל היותר. וצ"ל כוונת דברי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

13(  ע' 25 )מתורגם(.
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הוספה

מכתב כללי מכ"ק אד"ש מה"מ י' - ט"ו שבט תשמ"ז
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•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, 
המשפיעים, משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים 

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
הרה"ח הרה"ת 

הרב רפאל ע"ה בן הרה"ח הרה"ת בצלאל ע"ה
ווילשאנסקי

שליח כ"ק אד"ש מה"מ במזכירות "לשכת 
ליובאוויטש" בפאריז, משפיע דאנ"ש בשכונת המלך 

- קראון הייטס וחבר וועד קופת רבינו.
נלב"ע בג' שבט תשע"ו

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתגלות 
כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ 
ר' ישככר דוב ב"ר שלמה ע"ה

נלב"ע יו"ד שבט תש"נ
יה"ר שיזכה לעליית הנשמה העיקרית בהתלבשות 

הנשמה בגוף בתחיית המתים "והקיצו ורננו שוכני עפר" 
בהתגלותו המיידית של כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש

***
ולזכות 

בנו ידידנו הנגיד 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

לרגל יום הולדתו השבעים לאורך ימים ושנים טובות
והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

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

מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב
תיכף ומיד ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 
הרה"ג הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי' 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 
תמכין דאורייתא לכל עניני הישיבה ברוח נדיבה

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
נלב"ע ט"ו שבט

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



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

ולע"נ אביו

ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט התשנ"ח

ולע"נ אמו

מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה
נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף גשמי 
בגאולה האמיתית והשלימה.



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי

נלב"ע כ"ו אדר
מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל

נלב"ע כ"ח מרחשוון
ומ"כ בטשקנט

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
בהתלבשותה בגוף גשמי

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



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול
מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי
ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

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



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ
ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה 

נלב"ע ג' שבט
ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
בהתלבשותה בגוף גשמי

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



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ 

הרבנית מרת חי' בת הרב שניאור זלמן ע"ה 

נלב"ע כ"ב טבת תשמ"ג ומ"כ במעלבורן, אוסטרליא

הרבנית מרת לאה בת הר"ר חיים אליעזר ע"ה 

נלב"ע כ"ה טבת תשל"ד ומ"כ בטברי'

האשה החשובה מרת איידע בת הר"ר חיים צבי ע"ה 

נלב"ע ז' אדר תשל"ה

האשה החשובה מרת זלאטע הת הרה"ח אלכסנדר 

סענדער ע"ה
נלב"ע י"א אד"ש תשי"ד

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית בהתלבשותה 

בגוף גשמי

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

ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לע"נ 
הרה"ח הרב משה ע"ה

בן הרה"ג הרה"ח הרב מאיר והרבנית מרת טויבא
ליבא ז"ל אשכנזי

רק קהילת חב"ד בתל אביב וחבר הנהלת אגודת חסידי 
חב"ד

נלב"ע כ"ג טבת תשס"ז

***

ולע"נ בנו 
הרה"ג הרה"ח הרב מרדכי שמואל ע"ה

בן הרה"ח משה ומרת דבורה ז"ל
אשכנזי

רב אב"ד כפר חב"ד וחבר בי"ד רבני חב"ד באה"ק 
מסור ונתון בלו"נ לכ"ק אד"ש מה"מ

נלב"ע בכ"ג טבת תשע"ה
יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית בהתלבשותה 

בגוף גשמי
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד 

ממש!



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות הרה"ח משפיע ישיבתינו 
הגה"ח יוסף יצחק שי' אופן 

לרגל יום הולדתו השבעים ושתיים  
יה"ר שיזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבו לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, מתוך אריכות ימים ושנים טובות, והעיקר - 

לקבל פני משיח צדקנו תומ"י.



•

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
הצייר החסיד ר' ברוך רפאל ב"ר מנחם ע"ה

נחשון
נלב"ע ח' תשרי תשפ"ב

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 משה שמואל שמעלקא בן הרה"ח שלמה יהודה 

הלוי סגל
נלב"ע י"ג שבט תשע"ז

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
בהתלבשותה בגוף גשמי

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

•

לע"נ 
ר' יהודה ב"ר יוסף דוד ע"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

לרפואה שלימה וקרובה של
מרדכי משה בן גולסון שי'

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

•

לזכות 
ר' יהודה בן אסתר

לרפואה שלימה וקרובה ושיזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א

מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב.



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 

תלמידי התמימים - חיילי בית דוד שי' העוסקים בלימוד הנגלה 

והחסידות ובעבודת התפילה יחד עם הפצת המעיינות והכנת 

סביבתם לקבלת פני - הרבי שליט"א - משיח צדקנו

קבוצה המ"ו
ששבו משליחות בסניף ישיבתנו

ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש חיפה

יה"ר שיראו ברכה במעשה ידיהם, ובפרט בהכנת הסביבה 

לקבלת פני משיח צדקנו ויחד עם כלל ישראל תזכו ללכת לקבל 

פניו תיכף ומיד ממש!

הת' שניאור זלמן שי אברהם
הת' שלום דובער הכהן שי' אוריאן

הת' יעקב שי' אריה
הת' מנחם מענדל שי' בן משה

הת' אור אהרון שי' ג'מיל
הת' לוי שי' דהאן

הת' שניאור זלמן שי' הלל
הת' מנחם מענדל שי' ווילשאנסקי

הת' יוסף יצחק שי' חביב
הת' שלום יצחק שי' חיימוב

הת' תומר מנשה שי' טל
הת' דוד נח הלוי שי' ט'ולוצ'ינסקי

הת' שלום דובער שי' ידגר 
הת' בנימין משה הכהן שי' כהן
הת' מיכאל רפאל הכהן שי' כהן

הת' מנחם מענדל שי' כהן
הת' אורי' שי' משה

הת' יוסף שי' נואמה
הת' נועם איתן הלוי שי' נגר

הת' מנחם מענדל שי' נרבונה
הת' יעקב חי שי' פש

הת' שניאור זלמן שי' קרלנשטיין
הת' שניאור זלמן שי' קרוגליאק

הת' מנחם מענדל שי' קאשי
הת' יוסף יצחק שי' רבינוביץ
הת' שמואל שמעלקא שי' 

שטיינמיץ
הת' נתנאל שי' שרמן

הת' יוסף חיים שי' שאער



•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות 
תלמידי התמימים - חיילי בית דוד שי' העוסקים בלימוד 

הנגלה והחסידות ובעבודת התפילה יחד עם הפצת 
המעיינות והכנת סביבתם לקבלת פני - הרבי שליט"א - 

משיח צדקנו
קבוצה המ"ז

החוזרים כעת לאחר זמן החורף  מסניף ישיבתנו
ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש חיפה

יה"ר שיראו ברכה במעשה ידיהם, ובפרט בהכנת הסביבה 

לקבלת פני משיח צדקנו ויחד עם כלל ישראל תזכו ללכת לקבל 

פניו תיכף ומיד ממש!

הת' ישראל שי' חבבו
הת' דוד שי' מדר

הת' יעקב רחמים שי' מזרחי
הת' יוסף יצחק הכהן שי' כהן 
הת' יוסף יצחק הכהן שי' כהן 
הת' יוסף חיים הכהן שי' כהן
הת' שניאור זלמן שי' מיפעי

הת' לוי יצחק שי' קעניג
הת' יוסף יצחק שי' איבגי
הת' חיים יהודה הלוי לוי

הת' מנחם מענדל שי' סימן טוב
הת' שלמה שי' בייטמן

הת' יחזקאל שי' ערנטריי
הת' מנחם מענדל שי' עבאדי

הת' שניאור זלמן שי' ניסעלוויטש
הת' חיים שי' גושן

הת' חיים מכלוף הכהן שי' איבערט
הת' ישראל חלק

הת' אלישע שי' יוליוס 



באמצע הכנת 
קובץ זה לדפוס 
התגלה הוד כ"ק 

אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א


