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 פתח דבר 
לקראת יום הבהיר י"א ניסן, מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר 

 המשיח שליט"א.   מלך

והתמימים שי', גליון השני דשנה  הננו שמחים להגיש לפני קהל אנ"ש 
מאת   1זו גליון העשרים וחמש של קובץ הערות וביאורים "לאפשא לה" 

בתור  המוגשת  קווינס,  ליובאוויטש  תמימים  תומכי  ישיבת  תלמידי 
 בנים" אל אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. -"מתנת

הדפסת חידו"ת בעיני כ"ק ידוע ומפורסם גודל הערך והחשיבות של  
רבות חדושי   2אדמו"ר מה"מ שליט"א, אשר פעמים  לכתוב  ודרש  הורה 

 תורה ולהדפיסם בקובצים ובספרים המיוחדים לזה. 

אנו   נמצאים  בו  בתקופה  הדבר  קיבל  תוקף  כ"ק   -משנה  כהגדרת 
"על סף ימות המשיח ממש", שבה הרבה לדבר   -  3אדמו"ר מה"מ שליט"א 

תיבת הערות וחידושי תורה, ואשר הוצאתם לאור מזרזת  אודות חשיבות כ
 את ביאת משיח צדקנו.  

: "שההוראה למעשה בפועל 4וכלשונו הק' בשיחת ש"פ נשא ה'תנש"א 
לקיום   ממש(  בפועל  ומביאה  ודוגמא  )מעין  בהכנה  היא  גרמא  שהזמן 

התחדשות והוספה בלימוד   -היעוד "תורה חדשה מאתי תצא". ובפשטות  
מתוך   בנוגע  התורה  הן  בתורה,  חידושים  שמתחדשים  עד  ותענוג  חיות 

, כידוע  5לעצמו, והן בנוגע לפעולה על הזולת, "העמידו תלמידים הרבה" 
 _______ 

לשון הזהר, ח"א יב, ב. וראה דבר מלכות ש"פ לך לך ה'תשנ"ב )סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע'    (1
 ואילך(.  82

)סה"שלדוגמאראה,     (2 ה'תנש"א  דחה"ש  ב'  ויום  ערחה"ש  במדבר,  ש"פ  מלכות  דבר   ,  
 ואילך(.  560ה'תנש"א ח"ב ע'  

 (. 690דבר מלכות ש"פ בלק, י"ז )טוב( תמוז ה'תנש"א )סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'   (3
 . 597סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'   (4
 אבות פ"א מ"א.  (5



ש"כל איש ישראל יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, 
,  6הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש נשמתו ומחוייב בדבר" 

ובמיוחד   התורה   -כולל  פנימיות  והפצת  בלימוד  והוספה  התחדשות 
ו'טעימה' מתורתו של משיח   ודוגמא  שנתגלתה בתורת החסידות, מעין 
דוד  ביאת  ופועלים  וממהרים  מזרזים  עי"ז  שלכן  זכו"(,  חיים  )"טועמי' 

מלכא משיחא". 

הדגשה מיוחדת בשנה זו מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך 
תיכף המש מביאים  איך  לראות  צריך  ואחד  אחד  כל  אשר  שליט"א,  יח 

מעשיו   "שלימות  שהיא  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  ממ"ש  ומי"ד 
ועבודתו" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.  

שבועיים המכילים כל טוב בהתאם לזאת, יצאו לאור על ידינו קובצים  
וביאורים בכל חלקי התורה, מפרי עמלם של תלמידי התמימים  הערות 

דישיבתנו הק'. 

דשנות  ומאמרים  בשיחות  ביאורים  כו"כ  גם  נמצאים  ההערות  בין 
נ"ב, וזאת ע"פ המבואר בשיחות ואגרות כ"ק אדמו"ר -הנפלאות, תנש"א

ומאמרי בשיחות  הלימוד  חשיבות  ע"ד  שליט"א  אדמו"ר   מה"מ  כ"ק 
"הלואי היו מדקדקים אנ"ש, ובפרט   7מוהריי"צ נ"ע האחרונים. ובל' הרב 

התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ואפי' בשיחותיו, ובפרט משנת  
בנוגע לתורתו שלו,   8השי"ת והשנה שקדמה לה". ואף אנן נעני' אבתרי'

כה ודרכי פעולה ובהם נמצא הדר   9שבהם "דער רבי ָהאט ַאלץ בַאווָארנט" 
עד ביאת המשיח תיכף ומיד ממ"ש.

אי לזאת ובעמדינו תחת רושם ימי ההכנה לי"א ניסן מאה ועשרים שנה 
להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ראינו לנכון לתת התבטאות 
נעלים אלו ע"י הדפסת קובץ מיוחד, בהתאם למה שאמר כ"ק  לרגשים 

נ )בקשר עם ההכנות לי"א ניסן( אדמו"ר מה"מ שליט"א בש"פ בא ה'תש"
איז כדאי ַאז   -: "וויבַאלד ַאז יעדער זַאך הויבט זיך ָאן פון תורה  10וזלה"ק 

 _______ 
 תניא אגה"ק סי' כו. וראה הל' תלמוד תורה לאדה"ז פ"ב ה"ב.  (6
 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד עמ' כד.   (7
(. וראה גם 467)סה"ש תנש"א ח"ב עמ'    67זו"מ תנש"א הע'  ראה גם דבר מלכות ש"פ ת    (8

"שלאחרי שהאדם   –בענין לשון המשנה "דין וחשבון"    40ד"ה ואתה תצוה ה'תשמ"א הערה  
 פוסק מדעתו דינו של חבירו, פוסק דין לעצמו שלא מדעתו". 

 . 512ראה לקו"ש ח"ב ע'   (9
 .272סה"ש ה'תש"נ ח"א ע'   (10



דורך ַארויסגעבן קובצי   -אין תורה עצמה זָאל מען מַאכן ַא "מוסד" חדש  
חידושי תורה, בנגלה ובחסידות, ובפרט בתורת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

 דורנו".  

ליקטנו וביררנו הערות וביאורים אלו ואספנום לתוך   אשר על כן, קבצנו
"מתנת בתור  והדפסנום  פלפולים  כמה  גם  והוספנו  אחד,  בנים"  -קובץ 

לכבודו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, לקראת בוא יום הבהיר והזך י"א 
ניסן שנת המאה ועשרים. 

 *  *   *

מה אדמו"ר  כ"ק  כהוראת  הבאנו,  הקובץ  שליט"א בראש  "דבר 11"מ   ,
ברכת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מיום הבהיר י"א ניסן  מלכות",  

 השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לע"ע ביום הבהיר זה.   -שנת ה'תנש"א  
"ר שנזכה לשמוע "תורה חדשה" עוד בי"א ניסן שנה זו.ויה

הערות  של  מיוחד  מדור  לאחרונה,  כנהוג  הבאנו,  הראשון  כמדור 
ובפרט בתורתו של וביאורים   וגאולה "הלכתא למשיחא",  בעניני משיח 

הקדוש  כלשונו  אשר  שליט"א,  מה"מ  אדמו"ר  בתורתו    12כ"ק  "בפרט 
מעין ודוגמא והכנה ללימוד   -)מאמרים ולקוטי שיחות( של נשיא דורנו  

תורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא"". זאת בעקבות ה'שטורעם' 
מה"מ אדמו"ר  כ"ק  שעשה  הלימוד   המיוחד  חשיבות  בענין  שליט"א 

, לפעול התגלות 13ועיסוק בנושאים אלו אשר זאת היא "ה"דרך הישרה" 
.01"וביאת המשיח ובהגאולה בפועל ממש

 *  *   *

ויש לציין שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי  
וכו14יבין  והערות  תגובות  כל  לשלוח  הקוראים  מכל  ומבקשים   ," '

להמערכת ע"מ להדפיס אותם בל"נ בקובץ הבא. 

 _______ 
 ט. משיחת ש"פ תשא ה'תשמ"  (11
 . 501סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'   (12
ומסביר שהוא הדרך ה"קלה ומהירה".   (13
 תהלים יט, יב.  (14



תודתינו נתונה לכל תלמידי התמימים שי' שנתנו מזמנם והשקיעו מרץ 
רב בהו"ל קובץ זה, ויהי' משכורתם שלימה להם מן השמים בכל עניניהם.  

ונחתום בתקווה ובביטחון, שבזכות ההתעסקות וההוספה בתורה, נזכה  
, ביחד עם קיום 15הארץ דעה את ה'"  בקרוב ממש לקיום היעוד "מלאה

, ונזכה לחזות שוב ב"אור פני מלך חיים", 16היעוד "קהל גדול ישובו הנה"
, וישמיענו נפלאות  17"ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך"

, בהיגלות מלכנו משיחנו לעין כל, 18"תורה חדשה מאתי תצא"  -מתורתו  
ף ומיד ממש. בגאולה האמיתית והשלימה, תיכ

 ! נו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד נו מוריחי אדונ 

מערכת "לאפשא לה" 

 ,המשיח  מותי
( בכל פלאות שנת  תהא הי׳) ב"ה׳תשפ, ניסן י״אל  הסמוכים ימים

 .שליט״א המשיח  מלך  אדמו״ר כ״קמאה ועשרים שנה להולדת 
 .י.נ, קווינס

 _______ 
 ישעי' יא, ט.   (15
 ירמי' לא, ז.  (16
 ישעי' ל, כ.     (17
שם נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.   (18
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א. כשם ווי אין תורה איז דער סדר ַאז 
„במה שסיים כו' פתח להם כו'"1 — ַאזוי 
דַארף אויך זיין בַא אידן, ַאז „במה שסיים" 
ווערט דערנָאך דער המשך און התחלת 
ופתיחת הענין שלאחרי זה באופן של פעו־
לה נמשכת )ביז — על כל השנים כולם(2.

ַאזוי ווי מ'הָאט איצטער מסיים געווען3 
מיט „ואני אברכם"4 — איז „פתח להם" 

אויך מיט דעם ענין:

אויבערשטער  דער  אברכם":  „ואני 
יוצא מידי  )ואין מקרא  אין תורה  זָאגט 
פשוטו5(, ַאז ער ַאליין וועט בענטשן את 
כל המברכים6, ובברכתו של הקב"ה — 
מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה7, 
ובזמן,  במקום  והגבלה  מדידה  קיין  ָאן 

1( ב"ר פ"ק, יא. מדרש תהלים בתחלתו.

2( היינו, שיש בזה ב' ענינים: )א( בענין חדש זה 

)ש„פתח להם"( ישנו המשך וכחות של הבא לפני זה 

גם  חידוש  מוסיף  זה  חדש  שענין  )ב(  סיומו(,  )עד 

להם"  ש„פתח  הטעם  יומתק  ועפ"ז  לפנ"ז.  בהבא 

„במה שסיים" הקודם לו.

3( בברכת כהנים של א' הרבנים שי', שנאמרה 

בהמשך לברכת אנ"ש שי'. המו"ל.

4( נשא ו, כז.

5( שבת סג, א. וש"נ.

נאמר,  לכהנים  אברכם"  ש„ואני  6( להדיעה 

לכהנים"  מברך  והקב"ה  לישראל  מברכין  „כהנים 

נאמר  וגם להדיעה שלישראל  )חולין מט, סע"א(. 

)„כהנים מברכים ישראל והקב"ה מסכים על ידם"( 

„ברכה לכהנים מנא לי'", „מואברכה מברכיך" )לך 

לך יב, ג( — חולין שם.

ודמן התורה( ד־  —( השלישית  7( נוסח ברכה 

ברכת המזון.

במילא קומט עס ָאן תיכף ומיד ממש8, און 
צוזַאמען דערמיט איז „ואני אברכם" — ווי 
דָאס איז למעלה ממדידה והגבלה )פון 
„אני", דער אויבערשטער ַאליין( ווערט 
עס נמשך )ברכה מלשון המשכה9( צו אידן 
למטה, און באופן פון „אברכם" )סתם, בלי 
צו  ברכות,  ַאלע   — איז  ווָאס   פרטים( 
סיי  אידן10,  ַאלע  צו  און  אידן   יעדער 
בענינים כלליים סיי בענינים פרטיים, ביז 

פרטי פרטים.

דָאס הייסט ַאז „ואני אברכם" איז כולל 
צוויי ענינים, צוויי קצוות: פון „אני" )דער 
אויבערשטער ַאליין( שלמעלה מכל מדי־
דה והגבלה, ווערט „אברכם", ברכה והמ־

שכה צו אידן למטה.

ווָאס אין יעדער ברכה והמשכה פָא־
זָאל  ברכה  די  ענינים:  צוויי  זיך  דערן 
קומען פון ַאן ָארט ווָאס איז העכער פַאר 
די הגבלות פון דעם מתברך מצ"ע )ווָאס 
דער  צו  ָאנקומען  ער  דַארף  דערפַאר 
עס  זָאל  דערמיט  צוזַאמען  און  ברכה(, 
נמשך ווערן אין דעם מתברך בפנימיותו, 

לפי ענינו וההצטרכות שלו.

8( ובמכ"ש מברכת הכהנים, שהיא באופן ד„עד 

מהרה ירוץ דברו" )תהלים קמז, ו. וראה לקו"ת ס"פ 

עצמו,  הקב"ה  של  הברכה  עאכו"כ  ובכ"מ(,  קרח. 

„ואני אברכם".

9( תו"א מקץ לז, ג. ובכ"מ.

10( שהרי גם להדיעה ש„ואני אברכם" לכהנים 

ה־ מפי  מתברכין  ישראל   ,)6 הערה  )כנ"ל  נאמר 

גבורה, ואי"צ לזה קרא מיוחד )ובלשון התוס' חולין 

שם ד"ה והקב"ה: „פשיטא דמסכים, כיון שציוה להם 

לברך"(, כמשנ"ת במ"א )לקו"ש ח"י ע' 42(.

בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שיחיו שברכו אותו
אור ליום ג', י"א ניסן ה'תנש"א

לאחרי תפלת ערבית
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אויבערשטן  דעם  פון  ברכה  ב. די 
)„ואני אברכם"( — און אין ביידע ענינים: 
)א( ַא ברכה שלמעלה ממדידה והגבלה, 
)ב( וועלכע ווערט נמשך צו יעדער איד 
למטה — איז סּפעציעל אונטערשטרָאכן 
אין תפלת וברכת משה אין דער התחלה 
פון מזמור צדי"ק אין תהלים11 — דער 
ערשטער פון די „אחד עשר12 מזמורים" 
וועלכער   — געזָאגט13  הָאט  משה  ווָאס 
ה־ איש  למשה  „תפלה  ָאן:  זיך   הויבט 
אלקים", און ענדיקט זיך )מיט תפלת משה( 

„ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו 
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו":

זייענדיק ַא תפלה )תפלה למשה( — און 
ה־ איש  „משה  פון   — ברכה14  ַא  אויך 

אלקים", איז פַארשטַאנדיק ַאז דָאס הָאט 

פון(  ברכה  )ַא  פון  כח  דעם  זיך  אין 
„אלקים"15, ע"ד )כביכול( „ואני )הקב"ה 

עצמו( אברכם",

11( ע"פ המנהג לומר בכל יום המזמור תהלים 

אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  )מכתב  חייו  לשנות  המתאים 

יוסף יצחק  נדפס ב„קובץ מכתבים" שבסו"ס אהל 

)ע' 214(. אגרות־קודש שלו ח"א ע' לא. ח"י ע' נג. 

 — שמא(  ע'  הקצרים  אדה"ז  מאמרי  גם  וראה 

מתחילים בי"א ניסן שנה זו אמירת מזמור צדי"ק 

שבתהלים.

— ביאורי רבותינו נשיאינו על פסוקי מזמור זה 

)קה"ת,  ניסן — שנת הצדי"ק"  י"א  נלקטו ב„קובץ 

תנש"א(. ועיי"ש בנוגע לכמה ענינים הבאים להלן.

12( ראה הערה 28.

13( מדרש תהלים ופרש"י עה"פ )צ, א(. פרש"י 

פקודי לט, מג. ועוד.

משה  ברכת  הוא  גו'"  נועם  „ויהי  14( שהרי 

חז"ל  כדברי   — ידיכם"  במעשה  שכינה  „שתשרה 

עה"פ )פקודי שם. פרשתנו )שמיני( ט, כג( „ויברך 

פקודי  )פרש"י  העם"  את  „ויברכו  משה",  אותם 

ושמיני שם. פרש"י תהלים כאן. וראה תו"ש עה"פ 

פקודי שם )אות לד(. וש"נ(.

15( היינו, שנוסף לזה שבתפלה וברכה זו ישנו 

כחו של הקב"ה, כמו בכל התפלות והברכות )של 

)שאליו  הקב"ה  של  כחו  בהם  שיש  ישראל(  כל 

וכמודגש אין תוכן התפלה והברכה, 
ובסיומה16 — „ויהי נועם ה' אלקינו עלינו", 
ַאז „עלינו" — יעדער איד און ַאלע אידן — 
זָאל זיין דער גילוי פון „נועם ה' אלקינו", 
ווָאס „נועם"17 )נועם עילאה( איז די דרגא 
פון עתיק, און פנימיות עתיק, ביז — עצמו־
תו ית'18 )„אני", „אני אברכם"19(, און דָאס 
)אותיות  „מעון"  אין  ווערן  נמשך  זָאל 
נועם20(, מלכות, ביז אין „מעשה ידינו", און 
דער כח אויף דעם קומט פון „תפלה ל־
משה איש האלקים", תפלת עשיר21, וועל־

כע דערלַאנגט אין עצמותו ית'22,

ַאז  פַארשטַאנדיק  איז  דעריבער  און 
דָאס איז ַא ברכה שלמעלה מכל מדידה 
ַאז דָאס  וויבַאלד  וזמן,  והגבלה במקום 
קומט פון „משה איש האלקים" ובאופן פון 

„נועם ה' אלקינו עלינו".

ווָאס  דערפון  פַארשטַאנדיק  ווי   און 
מיט דער ברכה הָאט משה געבענטשט 
אידן ַאז עס זָאל זיין די השראת השכינה 
אין משכן — „יהי רצון שתשרה שכינה 
במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלקינו עלינו 

מתפללים והוא מקור כל הברכות והשפעות כו'(, 

„ואני  ע"ד  האלקים",  איש  למשה  „תפלה  זה  הרי 

הכהנים  ברכת  על  בהוספה  )כביכול(,  אברכם" 

)שלוחי דרחמנא — קידושין כג, ב. וש"נ(.

16( וכן בתחלתה: מעון אתה היית לנו.

 — למשה  תפלה  ד"ה  ראה  להלן  17( בהבא 

במאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' קנז. תר"ס )ע' 

נט(. וראה גם ד"ה זה תשכ"ט ס"ב )סה"מ מלוקט 

ח"ב ע' ריז־ט(. — נעתקו בקובץ י"א ניסן הנ"ל אות: 

ו, יח, כא.

ויהי  הנ"ל עה"פ  ניסן  י"א  קובץ  גם  18( ראה 

נועם )אות עז ואילך(. ועוד.

תפלת  )לאחרי  יוהכ"פ  ערב  ברכת  19( ראה 

מנחה — לעיל ע' 3־42(. וש"נ.

20( ל"ת וס' הליקוטים להאריז"ל עה"פ. הובא 

במקומות שצויינו בהערה 17.

21( ראה זח"א קסח, ב. וראה נדרים לח, א.

הנ"ל  ותשכ"ט  תר"ס  למשה  תפלה  22( ד"ה 

)הערה 17(.
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גו'"23, און אין אופן פון „כוננה עלינו גו'", 
בַאפעסטיקט אויף ַא יסודות'דיקן אופן — 
מיט ַא קביעות, לעד ולנצח נצחים )כמובן 
פון דעם פירוש אין תניא אין „שכינתא 
שריא", ַאז דָאס איז בקביעות24 ונצחיות25(, 
און „ושכנתי )בקביעות( בתוכם"26, בתוך 

כל אחד ואחד מישראל27.

]ויש לומר ַאז דער כח לזה קומט דער־

23( נסמן בהערה 13.

מאחז"ל  שמביא  ב(,  )י,  פ"ו  תניא  24( ראה 

שריא  שכינתא  עשרה  בי  „כל  א(  לט,  )סנהדרין 

)ומוסיף בתניא:( לעולם".

וי"ל, כי התוכן בתניא שם הוא ש„צד הקדושה 

אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקב"ה 

ואין הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתב' 

בין כו' בין בכח כו', ולכן אמרו רז"ל שאפי' אחד 

שיושב ועוסק בתורה שכינה שרוי' כו' וכל בי עשרה 

להיות  „שבכחו  שמכיון   — לעולם"  שריא  שכינתא 

בטל ממש" לעולם, לכן גם השראת השכינה עליו 

הוא לעולם. וראה גם תניא ספל"ה.

הנ"ל  מאחז"ל  מביא  ספי"א  שבתניא  ולהעיר 

)שכל בי עשרה שכינתא שריא( בנוגע להרשע ורע 

עליו  מקיף  בבחי'  רק  הוא  שבו  טוב  שבחי'  לו, 

)שריא(. ועפ"ז נמצא שהענין דשכינתא שריא הוא 

תמיד בכל ישראל )גם במי שאין בו בחי' טוב בגלוי(, 

)נעתק  תשמ"ג  ראה  ד"ה  ראה.  ר"פ  לקו"ת  וראה 

בקובץ י"א ניסן שנת הפ"ט אות יט(. ויש לתווך זה 

עם משנ"ת בתניא פ"ו הנ"ל, ע"פ המבואר בלקו"ת 

)יוה"פ סט, ב(, שאף שהשראה היא בחי' מקיף )וראה 

פועל  הוא  „אעפ"כ  ג(  נד,  תו"א  סכ"ג.  אגה"ק  גם 

פעולה בהם כו'".

25( ראה רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו ה"ט: קדושת 

אינה  ושכינה  השכינה  מפני  וירושלים  המקדש 

בפירוש  ב(  ז,  א.  )ה,  פקודי  לקו"ת  וראה  בטלה. 

„משכן העדות", שעד)ות( הוא לשון נצחיות. וראה 

תהלים לז, כט: צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עלי', 

וברד"ה באתי לגני ה'שי"ת, שמשכינים בחינת שוכן 

עד מרום וקדוש שיהי' בגילוי למטה.

26( תרומה כה, ח.

27( ראה ר"ח שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו 

)ד"ה ושני פסוקים — סט, ב(. אלשיך עה"פ קרוב 

לסופו )ד"ה עוד יתכן(. של"ה סט, א. רא, א. שכה, 

ב. שכו, ב. ועוד.

פון „משה איש  איז  די ברכה  ווָאס  פון 
אויב־ דעם  פון  דוקא  ווָאס   האלקים", 

ערשטן קומט דער כח צו אויפטָאן השראת 
השכינה באופן של קביעות ונצחיות[.

עפ"ז קומט אויס ַאז אין „תפלה למשה 
גו'" איז מודגש די צוויי ענינים הנ"ל )אין 
„ואני אברכם"( ווָאס פָאדערן זיך אין ַא 
ברכה: צוזַאמען דערמיט ווָאס „תפלה ל־
משה איש האלקים" איז ַא ברכה שלמעלה 
מכל מדידה והגבלה — איז זי ַא ברכה 
וועלכע ווערט נמשך פון משה צו יעדער 
איד, און ַא ברכה כללית — די ברכה ַאז 

„תשרה שכינה במעשה ידיכם"28.

ג. ויש לומר נָאכמער: דער כח ואופן 
ווי די ברכות של הקב"ה ווערן נמשך צו 
אידן למטה איז דורך משה רבינו — דער 
רועה נאמן פון ַאלע אידן29 )בכל הדו־

רות30(, דורך וועמען עס ווערן נמשך ַאלע 
השפעות צו אידן, און ער איז דער ממוצע 
 — אלקיכם"31  ה'  ובין  „ביניכם   המחבר 

ווָאס )זייענדיק ַא ממוצע( הָאט ער אין זיך 
פון ביידע ענינים וועלכע ער איז מחבר32,

ווי חז"ל זָאגן33 אויף „איש האלקים" — 

28( וכמרומז גם בזה שהוא הראשון של ה„אחד 

עשר מזמורים" שאמרם משה — שב„אחד עשר" יש 

שני ענינים: )א( אחד שלפני )ולמעלה מ(עשר, אנת 

הוא חד ולא בחושבן )בחי' עתיק(, )ב( אחד עשר — 

המשכת אחד )חד ולא בחושבן( בעשר, בכל העשר 

תפלה  ד"ה  )ראה  המלכות  בספירת  ועד  ספירות, 

למשה תשכ"ט שבהערה 17. וש"נ(.

עה"פ  שמו"ר  וראה  רפמ"ב.  תניא  29( ראה 

)שמות ג, א( ומשה הי' רועה )פ"ב, ג—ד(.

 — ודרא  דרא  בכל  דמשה   30( דאתפשטותא 

זח"ג רעג, א. תקו"ז תס"ט. וראה תניא פמ"ד )סג, א(. 

ועוד.

31( ואתחנן ה, ה.

32( ראה בארוכה ד"ה פנים בפנים תרנ"ט )ע' 

קצ ואילך(.

33( מדרש תהלים )באבער( עה"פ. דב"ר פי"א, 

ד.
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„מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה ה־
אלקים". משה הָאט אין זיך ביידע ענינים 
שלמעלה  בדוגמא  איז  ער  ווי  סיי   — 
)„מחציו ולמעלה האלקים"(, און סיי ווי ער 
איז בדוגמא צו אידן למטה )„מחציו ול־
מטה איש"(, און הָאבנדיק די ביידע ענינים 
 הָאט משה דעם כח פון „תפלה למשה" — 
צו ַארָאּפברענגען די ברכות של הקב"ה 
והגבלה  זיינען למעלה ממדידה  זיי  ווי 
)„ואני אברכם"(34 צו אידן ווי זיי זיינען 

נשמות בגופים למטה )בבחי' „איש"(.

איז  דָאס  ַאז  י"ל   — יותר  ]ובפרטיות 
דער חילוק צווישן „משה" און „איש ה־
„איש האלקים" בַאווייזט אויף  אלקים": 
דעם חיבור פון בחי' איש מיט שם אלקים 
)בגימטריא הטבע35(, אלקות שבערך ה־
בריאה )והאיש הנברא(, וועלכע איז בַא־
שַאפן געווָארן בשם אלקים )בראשית ברא 
אלקים גו'36(. משא"כ „משה" איז פַאר־
בונדן מיט שם מ"ה37, שם הוי'38, שלמעלה 

מהבריאה[.

34( והרי ציווי ה' על ברכת כהנים נאמר ע"י 

משה — „וידבר ה' אל משה לאמר דבר גו'" )נשא ו, 

כב ואילך(.

ויומתק ע"פ פירוש הבחיי )עה"פ ומעשה ידינו 

„נשיאת  על  קאי  ידינו"  ש„מעשה  עלינו(,  כוננה 

כפים שעשה אהרן ביום ההקמה, שזה לשון עלינו", 

היינו, שלאחרי ברכת כהנים של אהרן ניתוסף בזה 

ע"י ברכתו של משה ש„מעשה ידינו כוננה עלינו", 

ברכת  על  אברכם"  ד„ואני  ההוספה  ובדוגמת  ע"ד 

כהנים שלפני זה.

35( פרדס שער יב )שער הנתיבות( פ"ב. ר"ח 

ב(.  )קכא,  והמרגיל  ד"ה  פ"ו  התשובה  שער 

שעהיוה"א רפ"ו. וראה הנסמן לעיל ע' 400 הערה 

.52

36( בראשית א, א.

37( תו"ח שמות קטז, א. אוה"ת תצוה ע' א'תרה. 

וראה גם תו"א יתרו סח, סע"ב ואילך. מג"א צט, ג. 

ובכ"מ.

38( ראה סה"מ תקס"ב ע' קלז. אוה"ת וארא ע' 

רג. ובכ"מ.

לויט דעם קומט אויס ַאז דער מזמור 
„תפלה למשה" — נוסף לזה ווָאס דָאס גייט 
אויף דער תפלה פון משה אויף אידן )און 
ברכת משה צו אידן( — איז ַאן ענין כללי 
משה,   — הנשיא  וברכת  תפלת  ביותר: 
וועלכער איז כולל כל התפלות והברכות 
כולם; דורך „תפלה למשה", נשיא ישראל, 
ווָאס הנשיא הוא הכל39, ווערן נמשך ַאלע 
ברכות פון דעם אויבערשטן למטה, בכל 

הפרטים ופרטי פרטים.

ד. נָאכמער: בכדי ַאז ביי אידן זָאל 
של  ברכות  די  בפנימיות  ווערן  נקלט 
הקב"ה )שלמעלה ממדידה והגבלה(, איז 
פַארשטַאנדיק ַאז אויך בַא זיי דַארף זיין 
מעין פון די ביידע ענינים הנ"ל )פון „איש" 

און פון „האלקים"(,

ויש לומר, ע"פ הידוע40 ַאז יעדער איד 
הָאט אין זיך בחי' משה שבו, כמובן פון 
דברי הגמרא41 עה"פ42 „ועתה ישראל מה 
ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את 
זוטרתי  מילתא  יראה  „אטו  אלקיך",  ה' 
היא? אין, לגבי משה מילתא זוטרתי", און 
וויבַאלד ַאז „כל נפש ונפש מבית ישראל 
יש בה מבחי' משרע"ה", דעריבער, כשם 
ווי די ענינים זיינען געווען בַא משה'ן, ַאז 
ביי אים איז דָאס „זוטרתי", ַאזוי ווערט עס 
„זוטרתי" בַא יעדער איד )אנשים נשים וטף 
עד סוף כל הדורות(, ביז ַאז דָאס פועל'ט 
אויף אים אין זיין עבודה בפועל כהמשך 

39( פרש"י חוקת כא, כא )בנוגע למשה(. וראה 

גם תנחומא חוקת כג. במדב"ר פי"ט, כח. וברמב"ם 

)של מלך*( הוא לב כל  הל' מלכים פ"ג ה"ו: לבו 

 — מלך  וגם(  )נשיא,  הי'  משה  )והרי  ישראל  קהל 

רמב"ם הל' ביהב"ח פ"ו הי"א. ועוד — ראה לקו"ש 

חי"ט ע' 170. וש"נ(.

40( תניא רפמ"ב.

41( ברכות לג, ב.

42( עקב י, יב.

*( וראה לקמן סעיף יו"ד.
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הכתוב )„ועתה ישראל גו'"( „ללכת בכל 
דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה"א גו' 

לשמור את מצות ה' גו'"43.

דערפון איז מובן, ַאז ע"ד ווי בַא משה'ן 
זיינען פַארַאן ביידע ענינים פון „איש" און 
„האלקים" )ווָאס ע"י זה איז ער דער ממו־
צע המחבר צווישן די ברכות שלמעלה 
און אידן למטה(, איז „אפס קצהו ושמץ 
)כדלקמן(,  איד  יעדער  בַא  דָא  מנהו"44 
ווָאס דָאס גיט אים דעם כח צו אויפנעמען 

די ברכות בשלימות.

עפ"ז איז נָאכמער פַארשטַאנדיק, ווי 
איז  „תפלה למשה"  צדי"ק  מזמור  דער 
כולל כל הברכות כולם — ווָארום נוסף 
ווערן  למשה"  „תפלה  דורך  ווָאס  לזה 
נמשך ַאלע ברכות צו אידן למטה, איז דָא 
בחי' משה בכל א' מישראל, און במילא 
איז )תפלת( משה כולל ַאלע אידן, און דער 
תוכן המזמור דריקט אויס און שּפיגלט ָאּפ 
)דעם תוכן און עבודה פון( אידן עצמם אין 
איז  משה  )ווָארום  ענינים  זייערע  ַאלע 
רעיא מהימנא פון ַאלע אידן )כנ"ל(, ביז ַאז 
 בחי' משה איז דָא אין יעדער איד(, ביז — 
ַאז „תפלה למשה" פועל'ט אויף אים אין 
זיין עבודה בפועל )כנ"ל(, משה גיט דעם 
מזמור,  דעם  פון  ענינים  ַאלע  ַאז  כח 
ָאנהויבנדיק פון דעם עצם ענין פון „תפלה 
למשה איש האלקים", זָאלן נמשך ווערן צו 

יעדער איד.

ה. וועט מען עס פַארשטיין לויט דעם 
)וענין(  הלשון  כפל  דעם  אין   ביאור 
דעם  אין  הן  כפל  ַא   — צדי"ק  במזמור 
מברך )בתחלת המזמור(: „)תפלה ל(משה" 
און „איש האלקים", און הן אין דער ברכה 
ידינו  „ומעשה  המזמור(:  )בסיום  עצמה 
כוננה עלינו" און „ומעשה ידינו כוננהו"45:

43( שם, יב־יג.

44( תניא פמ"ד.

 396 ע'  לעיל  בארוכה  ראה  להלן  45( בהבא 

ואילך.

האלקים",  „איש  פון  ענין  דעם  מעין 
„מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה ה־
אלקים" )ווָאס שטייט אויף משה'ן( — איז 
שבו.  משה  בבחי'  איד,  יעדער  בַא  דָא 
ובכללות — ַאז יעדער איד טיילט זיך אין 
צוויי חלקים: ַא נשמה און ַא גוף, ווָאס זיין 
נשמה איז ַא „חלק אלוקה ממעל ממש"46, 
ע"ד „האלקים"; און זיין גוף איז פַארבונדן 

מיט בחי' „איש", ַא יש ונברא.

ובפרטיות יותר — איז דָאס דער חילוק 
צווישן „משה" און „איש האלקים" )כנ"ל 
ס"ג(: „איש האלקים" בַאווייזט אויף דעם 
חיבור פון בחי' איש )דער גוף( מיט שם 
אלקים )בגימטריא הטבע(. משא"כ „משה" 

איז פַארבונדן מיט שם מה — הוי'.

ווָאס די צוויי ענינים זיינען פַארַאן בַא 
יעדער איד )בבחי' משה שבו(: די צוויי 
ישראל  בחי'   — נשמה  זיין  אין  דרגות 
שבה47, ווָאס איז פַארבונדן מיט שם הוי'48 
)„חלק הוי' עמו"49(, און בחי' יעקב שבה47, 
פַארבונדן מיט שם אלקים48 )יעקב איז י' 
עקב50, ווי דער יו"ד פון שם הוי'51 קומט 
ַארָאּפ בבחי' עקב52, וידו )אותיות יו"ד53( 

46( תניא רפ"ב.

47( ראה בארוכה לקו"ת דרושים לר"ה סב, ג 

)וראה גם תו"א משפטים עז, רע"ב(. ספר הליקוטים 

ואילך(.  א'קא  )ע'  סמ"ד  יעקב  ערך   דא"ח—צ"צ 

וש"נ.

לזימנין  דקב"ה  כמה  א:  קעד,  זח"א  48( ראה 

לזימנין  ה"נ  ולזימנין אתקרי אלקים,  הוי'  אתקרי 

אתקרי ישראל ולזימנין אתקרי יעקב. וראה לקו"ת 

שם. ס' הליקוטים שם ע' א'ק ואילך. וש"נ.

49( האזינו לב, ט.

למהרח"ו(  אצי'  סדר  )שער  ג  שער  50( ע"ח 

פ"ב. פרדס שער כג )שער ערכי הכינויים( בערכו.

51( הגהות הצ"צ לתו"א ר"פ ויצא — אוה"ת שם 

קצב, א )בשוה"ג )ב((.

52( תו"א שם )כא, א(. ובכ"מ.

53( שם וישב כט, א.
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אוחזת בעקב עשו54(. און דערפון קומט 
נשמה  דער  צווישן  חילוק  דער  ַארויס 
)משם הוי'55( און גוף )משם אלקים56(, ביז 
ַאז דערפון ווערט נשתלשל כו' למטה דער 
חילוק צווישן „מחציו ולמטה איש" און 

„מחציו ולמעלה האלקים".

כשם ווי אין ַא אידן זיינען פַארַאן די 
ה־ „איש  און  „משה"  פון  ענינים  צוויי 
אלקים" — ַאזוי איז אויך אין זיין עבודה, 
אין „מעשה ידינו", וכמודגש אין דעם כפל 
פון „מעשה ידינו" בסיום המזמור )„ומעשה 
 ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"( — 
די עבודה אין עניני קדושה — „מחציו 
ולמעלה"; און עבודה בעניני רשות וחול 
)עניני העולם( — „מחציו ולמטה". ובכל־
לות — די עבודה עם עצמו )„מחציו ול־
מעלה"(, און די עבודה בבירור העולם 

)„מחציו ולמטה"(.

ויש לומר, ַאז דער כח צו קענען אויפ־
אופני  ביידע  אין  והמשכה(  )ברכה  טָאן 
עבודה — קומט פון משה רבינו, בחי' משה 
שבכל א': דורך דעם ווָאס ַא איד הָאט אין 
זיך )בחי' משה, ווָאס איז כלול פון( ביידע 
ענינים פון „משה" און „איש האלקים" )ַא 
נשמה וגוף(, גיט עס אים דעם כח צו טָאן 
בשלימות — באופן פון „כוננהו" — ביידע 
אופני עבודה, סיי די עבודה אין עניני 
בירור  אין  עבודה  די  סיי  און  קדושה, 
העולם )בבחי' חולין שנעשה על טהרת 

הקודש57(.

ו. ַא דוגמא לזה — געפינט מען אין 
דעם ענין פון שבת58:

54( תולדות כה, כו.

55( ראה אגה"ת פ"ד )צג, סע"ב ואילך(.

56( ראה שעהיוה"א פ"ו )פא, רע"א(.

57( חגיגה יט, ב. וש"נ. וראה תו"א לך יג, א. 

סידור שער המילה קמה, ד ואילך. סהמ"צ להצ"צ 

מצות מילה פ"ה )דרמ"צ ח, א(. ועוד.

58( ראה לעיל ע' 402.

עה"פ „מזמור שיר ליום השבת"59 )ב־
המשך הי"א מזמורים שאמר משה( זָאגן 
חז"ל60 „עיסקא דשבתא כפול". איז מבואר 
בכ"מ61 ַאז דער כפל )פון עיסקא דשבתא( 
איז כנגד די צוויי דרגות פון מעלי שבתא 
ויומא שבתא, מנוחה בערך היגיעה און 
מנוחה בעצם, ע"ד דער חילוק צווישן שם 
אלקים )אלקות בערך הבריאה(, און שם 

הוי' )אלקות שלמעלה מהבריאה(.

ועפ"ז י"ל ַאז דָאס איז דער כפל בסיום 
המזמור: ביום השבת, ווען ס'איז דָא דער 
„ויהי נועם ה' אלקינו עלינו", ווערט ַא 
שלימות כפולה ]בדוגמת השלימות ווָאס 
ווערט אויפגעטָאן דורך „תפלה למשה", 
ווָאס איז פַארבונדן מיט שבת[: „ומעשה 
פון  שלימות  די   — עלינו"  כוננה  ידינו 
 מנוחה בעצם, און „ומעשה ידינו כוננהו" — 
די שלימות אויך פון מנוחה בערך היגיעה 
בימי החול )„ויכולו השמים והארץ וכל 
צבאם"62( ]נוסף אויף דעם ווָאס פון שבת 
מיני' מתברכין כולהו יומין63 אויך אויף 
זה[.  שלאחרי  החול  בימי  עבודה  דער 
ובכללות יותר: כוננהו אין „מעשה ידינו" 
פון ימי החול, „ומעשה ידינו כוננה עלינו" 
ביום השבת, ווען „כל מלאכתך עשוי'"64.

ז. ולהוסיף, ַאז דָאס איז אויך מרומז 
אין דעם כפל פון „מזמור שיר )ליום ה־

שבת(", „מזמור כפול"60:

דער חילוק צווישן „מזמור" און „שיר" 
איז  שיר  און  בכלי  איז  מזמור  ַאז  איז, 

59( תהלים צב, א.

)בשלח  עה"פ  יל"ש  עה"פ.  תהלים  60( מדרש 

טז, כט( ראו כי ה' נתן לכם את השבת )רמז רסא(.

61( ראה שיחה שבהערה 58. וש"נ.

62( בראשית ב, א.

63( זח"ב סג, ב. פח, א.

64( מכילתא )הובא בפרש"י( יתרו כ, ט. טושו"ע 

או"ח סש"ו ס"ח. שו"ע אדה"ז שם סכ"א.
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בפה65. ובעבודה רוחנית: שיר בפה בַא־

ווייזט אויף דער דרגא פון אור )המשפיע(, 
און מזמור בכלי — איז די כלי )המקבל(. 
וע"ד דער חילוק צווישן אור הנשמה )משם 
הוי', „משה"( און דער כלי הגוף )משם 

אלקים, „איש האלקים"(66.

ואע"פ ווָאס אויך די כלי און גוף איז 
שם  ַא  איז  וועלכער  האלקים",  „איש 
קדוש67 של הקב"ה68 — איז דָאס ָאבער 
)כמגן( בהעלם, ווָארום די כוונה איז ַאז ַא 
איד זָאל דָאס מגלה זיין דורך זיין עבודה 
)„מעשה ידינו", ניט נהמא דכסופא69 ח"ו( 
די  ַאז  בהגוף70,  הנשמה  אור  גילוי  פון 
נשמה שלו זָאל פועל'ן און איבערמַאכן 
דעם גוף, ביז מגלה זיין ווי דער גוף איז ַא 
כלי צו דעם אור הנשמה, „חלק אלוקה 
ממעל ממש", משם הוי', און אויך מגלה 
זיין די מעלה אין דעם גוף )משם אלקים( 

עצמו.

און דורך דעם — הָאט מען אויך דעם 
אין  אויפטָאן  צו  עבודה  דער  אויף  כח 
עולם )שנברא בשם אלקים(, און מגלה זיין 
ווי עולם איז ַא כלי צו אלקות, דורכדעם 
ווָאס ער מַאכט פון ַאלע עניני העולם ַא 

)עם דא"ח(  סידור  ג־ד.  צח,  65( לקו"ת ברכה 

שער החנוכה רעז, ג.

הקודמת.  שבהערה  במקומות  עד"ז  66( ראה 

וראה גם שיחת שבת הגדול, ערב י"א ניסן תשמ"ט 

ס"ט )ס' השיחות תשמ"ט ח"א ע' 394(.

ירושלמי מגילה פ"א  67( שבועות לה, סע"א. 

ה"ט. ועוד. רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ו ה"ב.

68( ראה זח"ג ע, ב: גופא דילהון קדישא. וראה 

תניא פמ"ט )סט, סע"ב ואילך(. ס' השיחות תורת 

שלום ע' 120.

69( ראה ירושלמי ערלה פ"א ה"ג. לקו"ת צו ז, 

רע"ד.

70( להעיר, שסיום וחותם כל ספר תהלים )ד־

„הכל הולך אחר החיתום" — ברכות יב, א( הוא „כל 

הנשמה תהלל י־ה הללוי'" )וראה שם מח, א: איזה 

דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף כו'. ועוד(.

כלי צו אויספירן שליחותו בעולם בקיום 
„במעשה  השכינה  גילוי  דער  התומ"צ, 
ידיכם" באופן של קביעות ונצחיות, ביז ַאז 
לעצמותו71(  )לו  לו  דירה  ַא  ווערט  עס 
יתברך בתחתונים72, בתחתון שאין תחתון 

למטה ממנו73.

און דער כח לזה קומט, כאמור לעיל, 
פון „תפלה למשה איש האלקים", פון משה 
רבינו, און פון משה שבכל א' מישראל, 
ווָאס ער הָאט אין זיך ביידע ענינים פון 
„משה" און „איש האלקים", און ער איז 
מברך וממשיך כחות )באופן של קליטה 
פון  עבודה  דער  אין  כנ"ל(  בפנימיות 
„מעשה ידינו" אין ביידע ענינים — אין 
גילוי אור הנשמה אור הקדושה, און אין 
דער עבודה מיטן כלי הגוף און בירור 
עניני העולם, ַאז ביידע זָאלן זיין „כוננהו", 
בַאפעסטיקט אויף ַא יסודות'דיקן אופן — 
ועמוד  היסודות  „יסוד  פון  גילוי  דער 
משם  )שלמעלה  הוי'75  ר"ת  החכמות"74 
אלקים( אין מציאות העולם, ַאז מ'ווייסט 
און מ'זעט ווי „כל הנמצאים משמים וארץ 
ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת 
המצאו"74, „והוי'*75 אלקים אמת", „הוא 
לבדו האמת כו'" ]ע"ד „ואמת76 הוי' לעו־

לם"[, „המצוי הזה הוא אלקי העולם אדון 

נסמנו   — ובכ"מ  ג.  ס"ע  תרס"ו  71( המשך 

בסה"מ מלוקט ח"ב ע' רמא הערה 32.

ג.  בחוקותי  שם  טז.  נשא  תנחומא  72( ראה 

במדב"ר פי"ג, ו.

73( תניא פל"ו.

74( רמב"ם ריש הל' יסוה"ת.

של  )נכדו  הנגיד  דוד  ר'  דברי  75( כידוע 

הרמב"ם  זקנו  שחיבר  תורה  ש„משנה  הרמב"ם( 

מתחיל בשם המפורש" )סדר הדורות ד"א תתקכז. 

גם  וראה  רמב"ם.  מע'  להחיד"א  הגדולים  שם 

„פירוש" לריש הל' יסוה"ת(. — וראה בארוכה הדרן 

על הרמב"ם תשל"ה סי"ז ואילך. תשמ"ח ס"ב ואילך 

)ס' השיחות תשמ"ח ח"א ע' 207 ואילך(.

*75( ירמי' י, י.

76( תהלים קיז, ב.
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„מלאה77  ַאז  באופן  ביז  הארץ"*76,  כל 
הארץ דיעה את הוי' כמים לים מכסים"78.

ח. דער ענין הנ"ל פון „תפלה למשה" 
שטייט נָאכמער בהדגשה ובגילוי בדורנו 
זה — ווען מ'הָאט דעם כח פון די תפלות 
וברכות און עבודה פון רבותינו נשיאינו, 
אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא79, ביז 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, אתפשטותא 

דמשה שבדורנו,

ובפרט ווען מ'שטייט לאחרי ארבעים 
)בשנת  שלו  מהסתלקות־הילולא  שנה 
תש"י(, ווען „נתן ה' לכם לב לדעת ועינים 
לראות ואזנים לשמוע"80, קאי איניש אדע־

תא דרבי'81,

ווָאס ער גיט דעם כח צו בחי' משה אין 
יעדער איד בדורנו — ובפרט דורך דעם 
גילוי פון פנימיות התורה — צו מגלה זיין 
ווי ער איז „משה איש האלקים", און ווי 
„ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו 
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו", דער 
גילוי בחי' נועם )פנימיות עתיק(, דורך 
לימוד התורה, ובפרט פנימיות התורה, און 
והיהדות  התורה  הפצת  פון  עבודה  די 
והפצת המעינות חוצה, באופן ַאז דָאס טוט 
אויף „כוננהו" אין „מעשה ידינו", אין ַאלע 

דרגות שבזה,

ָאנהויבנדיק פון דער עבודה מיט זיך 
ַאליין — דורך דעם ווָאס יעדער איד איז 
מגלה )בכח פון נשיא דורנו( ווי ער איז 
אדם  של  ושלוחו  הקב"ה,  של   שלוחו 
)העליון82( כמותו83 )„משה איש האלקים"(, 

*76( רמב"ם שם ה"ד־ה"ה.

77( ישעי' יא, ט.

78( סיום וחותם ספר הרמב"ם.

79( נסמן לעיל הערה 30.

80( תבוא כט, ג.

81( ע"ז ה, ריש ע"ב.

82( ראה לקו"ת ויקרא א, ג.

83( משנה ברכות לד, ב. קידושין מא, ב.

ווָאס דָאס ווערט דורך דעם ווָאס ַא איד — 
ַאלס שלוחו של הקב"ה — נוצט אויס זיינע 
כחות אויף עבודת ה', ַאזוי ַאז די כחות 
אויף  ווי ַא כלי, ַא „שליח",  נָאר  זיינען 
הקב"ה,  של  ורצונו  שליחותו  אויספירן 
בלימוד התורה, נגלה דתורה ופנימיות 
התורה ]כולל ובמיוחד הלכות שבתורה 
ה־ ספר  ווי  שבתורה(85,  הוי'84  )בחי' 
רמב"ם86 וכיו"ב[, וקיום המצוות בהידור,

און ַאזוי טוט ער אויף אויך אין עולם, 
אויף  ווערן ַא כלי  עניני העולם  ַאז כל 

אויספירן שליחותו של הקב"ה;

און דורך דעם ווָאס דער שליח טוט 
זיין עבודה בשלימות בצירוף זיינע עשר 
כחות — ווערט דָאס משיח87 )בגימטריא 
שליח בצירוף עשר88(, ביז דער גילוי פון 
דער  זיין  וועט  עס  ווען  בפועל,  משיח 
אלקינו  ה'  נועם  „ויהי  הגילוי  שלימות 

עלינו גו'".

ט. אין דעם ַאלעם קומט צו נָאכמער 
הדגשה בשנה זו, ה'תשנ"א, ר"ת הי' תהא 

שנת נפלאות אראנו:

כמותו"  שהלכה  עמו  „והוי'  חז"ל  84( כלשון 

)ש"א טז, יח. סנהדרין צג, ב(. וראה בארוכה אוה"ת 

יתרו ע' תתצ ואילך. סה"מ תרכ"ז ע' רפ ואילך. ע' 

לקו"ש  ואילך.  תכט  ע'  תרס"ו  המשך  ואילך.  רצ 

חט"ו ע' 233 ואילך.

בזכות  אלא  מתכנסות  הגליות  כל  85( ו„אין 

המשניות" )ויק"ר ריש פ"ז, ג. וראה תו"א שמות מט, 

וביאורים  תשובות  וראה  א־ב(.  )יח,  שם  תו"ח  ג. 

)קה"ת, תשל"ה( ס"ד ס"ה(, והרי פסקי דינים הלכה 

לאדה"ז  ת"ת  הל'   — המשנה  בכלל  הם   למעשה 

רפ"ב. וראה לקו"ת דברים ב, סע"ב ואילך.

הרמב"ם  )כמ"ש  הלכות"  „הלכות  86( חיבור 

בהקדמתו לספרו(.

רבן,  בית  של  בתינוקות  יתירה  87( ובהדגשה 

כב.  טז,  )דה"א  במשיחי"  תגעו  „אל  נאמר  עליהם 

שבת קיט, ב(.

י"א  )קה"ת,  חכ"ט  לקו"ש  בארוכה  88( ראה 

ניסן, תנש"א( ע' 358 ואילך. ועוד.
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דער שרש פון הנהגה נסית קומט פון 
שם הוי', שלמעלה פון הנהגה טבעית ווָאס 
קומט פון שם אלקים )בגימטריא הטבע(89.

די  איז  עולם  אין  הרגיל  סדר   דער 
הנהגה טבעית. עס זיינען ָאבער דָא זמנים 
ווען דער אויבערשטער מַאכט נסים, מ־
ה־ על  הנס  „כמו  נסי"91  „ארים90  לשון 

איז  און  אויף  וועלכער הויבט  הרים"92, 
מגלה אלקות ווָאס איז העכער פַאר דער 
איז  און  אויף  אויך  הויבט  און   בריאה, 
מגלה די פנימיות פון דער הנהגה טבעית 
)אז דָאס קומט פון דעם אויבערשטן, שם 

אלקים(93.

ווי דָאס איז געווען אין שנה שעברה, 
ה'תש"נ, ר"ת הי' תהא שנת נסים — כמדובר 
כמ"פ94, וועגן די נסים ווָאס מ'הָאט דע־

מולט געזען.

דערנָאך איז דָא ַא חידוש נעלה יותר — 
„אראנו נפלאות", ווי עס שטייט בנוגע צו 
דער גאולה האמיתית והשלימה, ַאז „כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"95, 

89( ראה סידור )עם דא"ח( מד, סע"ב. פירוש 

המלות פקל"ט. המשך תרס"ו ע' קסג. סה"מ תרע"ח 

ע' פט. ובכ"מ. סה"מ מלוקט ח"ה ע' צד־ה.

90( ישעי' מט, כב.

91( פרש"י יתרו כ, יז. וראה סידור ופיה"מ שם. 

תרע"ח שם. הנסמן במכתב כ"ה אדר שנה זו הערה 

ב־ ח"ב  לקמן  )נדפס  אויפגעהויבן   — „נס"  ד"ה 

הוספות(.

הכתוב  לשון  )ע"פ  א  עג,  להצ"צ  92( סהמ"צ 

ישעי' ל, יז(. וראה סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 371. וש"נ.

93( להעיר מאוה"ת בשלח ע' תרסה: משה נק' 

איש האלקים שהוא איש ומושל על שם אלקים . . 

גימט'  אלקים  כי שם  ישראל  ניסן של  עושה  ע"כ 

הטבע והנס שהוא למעלה מהטבע זהו ע"י שנקרא 

איש האלקים.

94( ראה שיחות: ש"פ תולדות, ד' כסלו )סה"ש 

תש"נ ח"א ע' 60־159(; ז כסלו; יו"ד כסלו; כ"ב אלול 

)שם ע' 691( — תש"נ. לעיל ע' 4־74. ועוד.

95( מיכה ז, טו.

פון  נסים  די  צו  בערך  אפילו  נפלאות 
יציאת מצרים96, ד.ה. ַאז עס ווערט ַאן עלי' 
אפילו אין דעם ענין פון „ארים נסי". ונוסף 
לזה — איז דָאס אין ַאן אופן פון „אראנו 
נפלאות": די נפלאות זיינען בגלוי באופן 
ַאז מ'קען זיי זעען בעיני בשר. און נָאכ־
מער — „אראנו", דער אויבערשטער ַאליין 
בַאווייזט די נפלאות, איז פַארשטַאנדיק ַאז 
דָאס איז למעלה מכל מדידה והגבלה, און 
— ַאז ַאלץ ווערט ַאנטּפלעקט, עס ווערט 
געזען דער אמת און פנימיות פון דער 
הנהגה טבעית97, און דער גילוי פון די 
פולקָאמע הנהגה נסית, ביז — אויך דער 
אינגַאנצן  איז  ווָאס  דָאס  פון  גילוי 

„נפלא"98.

עפ"ז איז פַארשטַאנדיק, ַאז שטייענדיק 
אין „שנת נפלאות אראנו" — שטייט בהד־
גשה יתירה די ברכה פון דעם אויבערשטן 
)ווָאס ווערט נמשך דורך „תפלה למשה 
איש האלקים"( אין ַאלע ענינים, „ויהי נועם 
ה"א עלינו" — ַאז עס ווערט „ומעשה ידינו 
טבעית  הנהגה  דער  אין  סיי   כוננהו" 

מזח"א  תפז(,  )ע'  סק"ז  עה"פ  נ"ך  96( אוה"ת 

בהשמטות סכ"ה )רסא, ב(. וראה הנסמן במכתב ה' 

ניסן שנה זו הערה ד"ה ווי דער בַאוואוסטער פירוש.

97( שהרי גם לע"ל תהי' הנהגה טבעית והנהגה 

במעשה  שינוי  כשיהי'  הב'  בתקופה  )וגם  נסית* 

לא  ועוד(,   .198 ע'  חכ"ז  לקו"ש  )ראה  בראשית 

יתבטלו כל חוקי הטבע לגמרי, כפשוט(, ויהי' אז גם 

החילוק בין ימי החול ויום השבת* )ביום שכולו שבת 

ומנוחה לחיי העולמים גופא(, וכמ"ש )ישעי' סו, כג( 

והי' גו' מדי שבת בשבתו גו', וכיו"ב — ובכל א' מהם 

יהי' הגילוי ד„כוננהו" ע"י הקב"ה עצמו באופן של 

„נפלאות".

98( ראה גם מכתב הנ"ל.

ולע"ל  אלקים,  ומשם  הוי'  משם  הוא  *( ששרשם 

יהי'  דעכשיו  שהוי'  )ועד  אלקים  דשם  הגילוי  גם  יהי' 

כא(,  כח,  )ויצא  לאלקים  לי  הוי'  והי'  לע"ל,   אלקים 

ר"פ  ואוה"ת  תו"א   — יותר  נעלה  הוי'  שם  גילוי  ויהי' 

ויצא. ועוד(.
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)אלקים(, ַאז אין זיין „ווָאכעדיקע"99 און 
טבעית'דיקע ענינים ווערט „כוננהו" )ביז 
באופן של נפלאות(, און נָאכמער — „ומע־
שה ידינו כוננה עלינו" אפילו אין דער 
זיין  אין  אפילו  ַאז  )הוי'(,  נסית  הנהגה 
„שבת'דיקע" און למעלה־מדרך־הטבע'־
דיקע הנהגה בַאווייזט דער אויבערשטער 
נסים גלויים — ווי ער הָאט שוין ָאנגע־
הויבן בַאווייזן, און איז ממשיך בַאווייזן 
ביתר שאת וביתר עוז, לכל אחד ואחת, 
אויף  הויבט  און  הפרטיים,  בחייו  אויך 
אידן )און „מעשה ידינו"( למעלה ממעמדם 
ומצבם אפילו כשהיו בשנת נסים )ווָאס 
אויך דעמולט איז מען געווען אויפגע־
„)נפלאות(  פון  ַאן אופן  אין  און  הויבן(, 
אראנו", ַאז מ'זעט עס בגלוי, מראה באצ־

בעו ואומר זה100.

פון  האותיות  סדר  דער   ולהוסיף: 
מספר השנה איז )תש(נ"א, פריער נפלאות 
הָאבן  אידן  ָאבער  אראנו.  דערנָאך  און 
)אויך( מוסיף ומשנה געווען דעם סדר, ַאז 
מ'זָאל זָאגן „אראנו נפלאות" )כלשון הכ־
תוב(. ויש לומר דער חילוק: אין „נפלאות 
אראנו" איז דער עיקר הדגשה אויף די 
נפלאות, און די נפלאות — „אראנו", מ'זעט 

זיי באופן של ראי'.

איז דער עיקר  נפלאות"  „אראנו  אין 
הדגשה אויף דעם „אראנו", ווי דער אויב־
ערשטער ַאליין בַאווייזט באופן של ראי' 
— דער אמת ופנימיות פון יעדער זַאך, און 
בשעת דָאס איז אין ַאן אופן פון „אראנו" 
)דורך דעם אויבערשטן ַאליין( זעט מען 
 — ַאלץ  איז  דָאס  ווי  ממילא(   )בדרך 
„נפלאות" )סיי די הנהגה טבעית, סיי די 
הנהגה נסית, סיי די מאורעות שבעבר און 
סיי די נפלאות ווָאס וועלן זיין בעתיד(.

99( ראה הערה 97.

100( ראה תענית בסופה. שמו"ר ספכ"ג. פרש"י 

בשלח טו, ב )ד"ה זה א־לי(.

ביז ַאז עס ווערט „אראנו" — דער גילוי 
וראי' אין דעם אויבערשטן ַאליין, כביכול 
— „והיו עיניך רואות את מוריך"101, ראי' 
בעיני בשר, ביז ַאז דָאס נעמט דורך אויך 
די הנהגה טבעית וגשמיות פון ַא אידן102. 
און בשעת ס'איז דָא דער „אראנו" אין 
)„ויהי נועם ה' אלקינו עלינו", ביז אין( 
דעם אויבערשטן ַאליין, זעט  מען ווי ַאלץ 
)סיי טבע, סיי נס( איז „נפלאות" )„כוננהו"( 

של הקב"ה.

י. אין שנת אראנו נפלאות גופא איז 
דָאס נָאכמער אונטערשטרָאכן אין חודש 
ניסן, ווָאס בַאווייזט אויף „נסי נסים"103, 
די  )ע"ד  נסים  צו  בערך  אפילו   נסים 

נפלאות דלע"ל כנ"ל(,

און אין חודש ניסן עצמו — נָאך שבת 
הגדול, „שנעשה בו נס גדול"104 )גדלות 
אין נס עצמו(, און שוין נָאך עשירי בניסן 
)ווען דער „נס גדול" הָאט ּפַאסירט בפועל, 

בשבת לפני פסח עשירי בניסן105(,

101( ישעי' ל, כ.

102( וכבר הי' לעולמים מעין זה בשעת מתן 

תורה, „כדכתיב )ואתחנן ד, לה( אתה הראת לדעת 

ממש  הראת  מלבדו,  עוד  אין  האלקים  הוא  ה'  כי 

בראי' חושית כו'" )תניא פל"ו — מו, א(. ועד שגילוי 

זה חדר בהגשמיות דבנ"י, כמ"ש )משפטים כד, יא( 

„ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו", היינו, שהגילוי 

דמעשה המרכבה נמשך בפנימיותם, עד שנעשה דם 

ובשר כבשרם )ראה תניא פ"ה(.

„נותן  יום,  בכל  נמשך  תורה  דמתן  והענין 

התורה" לשון הוה )של"ה כה, א. לקו"ת תזריע כג, 

וש"נ(,  קעה.  ע'  ח"א  שמות  אדהאמ"צ  מאמרי  א. 

היינו שהגילוי אלקות דמ"ת ישנו בכל יום, הן בימי 

החול והן ביום השבת — ראה לעיל בפנים ובהערה 97.

וחדא"ג  ובפרש"י  רע"א  נז,  ברכות  103( ראה 

מהרש"א שם.

104( תוד"ה ואותו — שבת פז, א בשם מדרש 

ושו"ע  ג(. טור  יב,  זקנים מבעה"ת בא  )ראה דעת 

אדה"ז או"ח הל' פסח ר"ס תל.

105( אלא שקבעו הנס ביום השבת — ראה נ"כ 

טושו"ע או"ח סת"ל. שו"ע אדה"ז שם ס"א.
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און מ'הַאלט שוין אור ל„עשתי עשר 
לבני  „נשיא  דער  ניסן,  בחודש  יום"106 
אשר"106, ווָאס זיין ענין איז — „והוא יתן 
מעדני מלך"107: יעדער איד ווערט גע־

בענטשט — נָאך אין די לעצטע רגעים פון 
גלות — מיט „מעדני מלך", דער ענין ה־
תענוג )„ויהי נועם"(, און „מעדני מלך"108 
דוקא — שלימות התענוג109, סיי בגשמיות 
און סיי ברוחניות, כולל — „מעדני מלך" 
אין עבודת ה', המשכת תענוג אויך אין 
דער סדר ושלימות העבודה פון מלך ר"ת 
„מוח לב כבד"110, מוח שליט על הלב111, 
און דערנָאך ווערט עס נמשך אין כבד 
)מקור הדם112, „הדם הוא הנפש"113(, ַאזוי 
ַאז ס'איז דָא שלימות ציור ומצב האדם — 
איז אויך אין דעם ווערט ַא תוספת ברכה, 

פון המשכת התענוג )„מעדני מלך"(.

און עס ווערט נתגלה ווי יעדער איד 
איז ַא בן מלך114 )ביז ַא „מלך" עצמו115( — 
הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  של  בנו 
וכמ"ש116 „וכל בניך לימודי הוי'", ווָאס 
דָאס גייט אויף יעדער איד )וועלכער איז 
נכלל אין „בניך"( — וכמבואר הענין ד„כל 
בניך גו'" אין די דרושי חתונה פון כ"ק 

106( נשא ז, עב.

107( ויחי מט, כ.

108( ולהעיר ש„מלך" בגימטריא צ'.

109( ראה סה"ש תשמ"ז — ברכת י"א ניסן ס"א.

110( ראה ניצוצי אורות וניצוצי זהר לזח"ב קנג, 

א. וש"נ.

)יז,  פי"ב  תניא  וראה  סע"א.  רכד,  111( זח"ג 

)עא,  פנ"א  ב(.  )לח,  פ"ל  א(.  )כג,  פי"ז   רע"א(. 

סע"א(.

112( ראה ע"ח שער המוחין )ש"כ( פ"ה.

113( פ' ראה יב, כג.

114( „כל ישראל בני מלכים הם" — שבת סז, 

א.

ב־ תקו"ז   — מלכים"  ישראל  115( „אתקריאו 

הקדמה )א, ריש ע"ב(.

116( ישעי' נד, יג.

מו"ח אדמו"ר117; און זייענדיק ַא „בן מלך" 
בַאקומט ער „מעדני מלך" בשלימות, שלי־

מות התענוג.

ויש להוסיף ולקשר זה מיט דעם מאמר 
הידוע פון דעם בעש"ט118, ַאז יעדער איד 
איז טייער בַא דעם אויבערשטן ווי ַא בן 
יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנותם — 
דלכאורה, איז ניט מובן דער משל פון 
זקנותם" אויף דעם  זקנים לעת  „הורים 
אויבערשטן, ובלשון חז"ל119: „מי איכא 

זיקנא קמי'"?!

איז  „זקן"  ַאז  הידוע  ע"פ  לומר,  ויש 
פַארבונדן מיט )חכמה120, ביז מיט( עתיק 
זקן  לשון  איז  עתיק  ווָארום  )יומין(121, 
)כמ"ש122 „ועתיק יומין יתיב גו'"(123, פני־
עתיק,  פנימיות  מיט  ביז  הכתר,  מיות 
עצמות התענוג )בחי' אחד עשר, חד ולא 
בחושבן(124; וי"ל ַאז דער משל הנ"ל )ַאז ַא 
איד איז ַא בן יחיד שנולד להורים זקנים 
כו'( איז מרמז ווי ַא איד איז פַארבונדן מיט 
בחי' זקן )עתיק( שלמעלה, ווָאס איז איין 

)סה"מ  וכל בניך לימודי ה' תרפ"ט  117( ד"ה 

קונטרסים ח"א טז, ב ואילך(.

118( כתר שם טוב הוספות סי' קלג.

119( יבמות טז, ב.

120( כמאחז"ל )קידושין לב, ב( „זקן זה שקנה 

חכמה".

ב־ )נסמן  עתיק  פנימיות  אבא  121( ופנימיות 

מקומות  ראה   —  )6 ע'  החסידות  לימוד  קונטרס 

שבהערה 123. ד"ה ואברהם זקן תרנ"ד. ועוד.

122( דניאל ז, ט )וראה במפרשים שם(.

קצ  )ע'  תרנ"ח  העם  ויעמוד  ד"ה  123( ראה 

ואילך(. המשך תער"ב ח"ג ע' א'שסח ואילך. וראה 

המשך תרס"ו ע' רלד־ה. ועוד. ובד"ה ויעמוד שם: 

זקנתי הוא בחי' עתיק, דעתיק הוא ל' זקנה . . וענין 

קמי'  זקנה  איכא  ומי  ארז"ל  הלא  למעלה  הזקנה 

קוב"ה להיות שאינו בגדר זמן וממילא אינו שייך שם 

ענין הזקנה. אלא הכוונה דזקנה מורה על הקדמות, 

והיינו דלהיות שבחי' עתיק כו'.

124( המשך תרס"ו שם.
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ישראל   — ומהות125  עצמות  מיט  זַאך 
וקוב"ה כולא חד126. און דעריבער ווערט 
צו אים )דער בן מלך( אויך נמשך „מעדני 

מלך"127 — עצמות התענוג )עתיק(.

הָאבן  אידן  ווָאס  דעם  דורך  ובפרט 
מוסיף געווען בלימוד התורה בכלל, כולל 
התורה,  פנימיות  לימוד   —  ובמיוחד 
ווָאס דורך דעם ווערט די המשכת גילוי 

פון „עצמות עתיק"128 אין אידן.

ווייטער מוסיף  וועט מען  זיכער  און 
פנימיות  ובפרט  התורה  לימוד  אין  זיין 
המצות  קיום  אין  אויך  און   — התורה 
בהידור — באופן שלמעלה ממדידה והג־
בלה, און אין דעם גופא — איז מען מוסיף 
אל  מחיל  „ילכו  מערער,  און  מערער 
חיל"129, ַאז ניט קוקנדיק אויף דער הנהגה 
פון  און  „נס",  פון  באופן  איצטער  ביז 
„ארים נסי", אויפגעהויבן לגבי זיין הנהגה 
נסית הרגילה שלפנ"ז, איז ער עולה הע־
כער און נָאך העכער באופן פון „נפלאות" 
שבתורה )„גל עיני ואביטה נפלאות מתו־
רתך"130(, ביז „נפלאות אראנו", און נָאכ־

מער — „אראנו נפלאות", ַאז עס איז דָא 
דער לימוד התורה באופן של ראי'131, ביז 
ראי' אין אלקות, אין דעם נותן התורה 
)והיו עיניך רואות את מוריך(, און דָאס 
אין  „נפלאות"  פון  גילוי  דעם  ברענגט 

תורה.

125( ומרומז גם בהלשון „בן יחיד", בחי' אחד 

עשר, חד ולא בחושבן )ראה הערה 28(.

126( ראה זח"ג עג, א.

מלכות  הוא  גם שפנימיות עתיק  127( ולהעיר 

דא"ס )המשך תרס"ו שם(.

128( כ"ה בהמשך תרס"ו שם.

129( לשון הכתוב — תהלים פד, ח.

130( תהלים קיט, יח. וראה שער האמונה פ"ס.

אראנו  פי'  „וזהו  ב:  יז,  צו  לקו"ת  131( ראה 

נפלאות, אראנו דייקא בבחי' ראי' ממש . . שהשגתו 

שער  גם  וראה  כו'".  ראי'  בבחי'  הי'  )דהאריז"ל( 

האמונה שם.

און דורך דעם בַאקומט מען מדה כנגד 
מדה132 וכמה פעמים ככה פון דעם אויב־

ערשטן, ַאז „אראנו נפלאות" כפשוטו — 
דער אויבערשטער ַאליין בַאווייזט אים, 
באופן פון מראה באצבעו ואומר זה: ָאט 
הָאסטו די נסים ונפלאות ווָאס איך, דער 
ווי  געגעבן,  דיר  הָאט  אויבערשטער, 
„הורים זקנים" גיבן צום „בן יחיד שנולד 

לעת זקנותם", מבחי' עתיקא קדישא,

ַאליין  אויבערשטער  דער  ַאז   ביז 
שטייט בהתגלות, און מיט ווָאס איז ער 
„פַארנומען" כביכול )ָאדער ָאן ַא כביכול( 
איד  יעדער  בַאווייזן  „אראנו",  מיט   —
„נפלאות", ַאז דָאס ווָאס עס איז געשען 
איז אויך געווען  ביז איצטער  מיט אים 
„נפלאות", ועאכו"כ די נפלאות ווָאס קו־

מען דערנָאך )נָאך דעם „אראנו"(,

די נפלאות בגאולה האמיתית  ביז — 
והשלימה, ובאופן פון „אראנו", און דער־
נָאך — קומען נָאך העכערע „נפלאות", 

א.ז.וו. עד אין סוף.

יא. בכל זה קומט צו דורך דעם ווָאס 
מ'וועט איצטער מסיים זיין )כרגיל( מיט 
מַאכן יעדערן פון הנוכחים כאן )און דורך 
זיי — כלל ישראל( פַאר ַא שליח מצוה אין 
ה־ כל  כנגד  )ששקולה  הצדקה   מצות 
דורך  ַאז  לעיל134  וכמדובר   מצוות133(, 
דעם ווָאס יעדער איד ַאלס שלוחו של 
הקב"ה, וועט אויסנוצן זיינע עשר כחות 
בשלימות במילוי שליחותו — ברענגט ער 
)שליח בצירוף עשר בגימטריא( משיח, און 
נוסף על „גימטריא" )ווָאס איז בהעלם135(, 

בגילוי ממש, בראי' חושיית,

תוספתא  וש"נ.  ב.  ט,  ב.  ח,  סוטה  132( ראה 

סוטה רפ"ד. מדרש לקח טוב שמות ג, ו. ועוד.

133( ב"ב ט, א. וראה תניא פל"ז )מח, ב(.

134( סעיף ח.

135( וראה שעהיוה"א פ"א.
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און תיכף ומיד ממש נעמט משיח ַארויס 
ַאלע אידן פון גלות, „בנערינו ובזקנינו גו' 
בבנינו ובבנותינו"136, בגאולה האמיתית 
והשלימה, און מ'גייט אין ארץ הקודש, אין 
ירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית 
כוננו  אד'  „מקדש  השלישי,  המקדש 

ידיך"137,

ווָאס דָארטן הָאט מען בתכלית השלי־
מות ַאלע ברכות פון „תפלה למשה איש 
האלקים . . ומעשה ידינו כוננה עלינו ומע־
שה ידינו כוננהו" — כברכת משה )ואהרן( 
משכן,  אין  השכינה  השראת  צו  בנוגע 
„ויברכו את העם", „ויהי נועם ה' אלקינו 
עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה 
ידיכם"138 — ווָאס די שלימות פון „תשרה 
שכינה במעשה ידיכם" וועט זיין אין דעם 
 — „וכשיבנה  השלישי139,  המקדש  בית 

משה ואהרן יהא עמנו"140,

בעלי'  )אבל  )בדוגמא  ווערט  עס  און 
בעת  געווען  ס'איז  ווי  לגבי(  ובהוספה 
השראת השכינה אין משכן( „וירא כל העם 
וירונו ויפלו על פניהם"141 — גילוי אלקות 
באופן של ראי', ביז ַאז דָאס ברענגט בַא 
זיי ַארויס ַא רינה142, און ַאזַא גילוי ווָאס 

מארמ"צ  צאתך  )ו„כימי  ביצי"מ  136( כמ"ש 

אראנו נפלאות"( — בא י, ט.

137( בשלח טו, יז ובפרש"י.

138( פרשתנו ט, כג ובפרש"י.

139( ראה גם מכתב י"א ניסן ש.ז. )נדפס לקמן 

ח"ב בהוספות(. וש"נ.

140( תוד"ה אחד — פסחים קיד, ב. וראה יומא 

ה, ב.

141( פרשתנו שם, כד.

142( להעיר דרנה הוא בפה )זח"ג ח, ב. ושם — 

ביחס לשמחה שבלב( — ראה לעיל ס"ז*.

איז העכער פַאר פנימיות )ביז ַאז „ויפלו 
על פניהם"(.

לעצטע  די  אין  נָאך  ַאז  רצון,   ויהי 
מעשינו ועבודתינו אין די לעצטע רגעים 
זיין די השראת השכינה  זָאל  גלות  פון 
„במעשה ידיכם", כולל אין דער שליחות 

לצדקה ווָאס מ'וועט איצטער געבן,

און פון דעם כפל „תפלה למשה איש 
האלקים", הָאט מען דעם כח צו אויפטָאן 
דעם כפל פון „ומעשה ידינו כוננה עלינו 
ומעשה ידינו כוננהו", אין מעשינו ועבו־

דתינו איצטער,

און מ'הָאט אויך משה ואהרן עמהם — 
בחי' משה )ואהרן — מז' רועי ישראל143(, 

שבכל א' מישראל, אנשים נשים וטף,

ותיכף ומיד ממש — „הקיצו ורננו142 
שוכני עפר"144, ומשה ואהרן עמהם בפש־

טות, נשמות בגופים, צוזַאמען מיט ַאלע 
אידן,

ותיכף ומיד ממש — „ומעשה ידינו כונ־
נהו" אין דעם „מקדש אדנ־י כוננו ידיך".

]כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לכאו"א מה־
נוכחים שיחיו שטר של דולר, לתתו )או 

חילופו( לצדקה[.

143( ז"ח בסופו )תיקונים קד, א(. תו"א לב, ב. 

לקו"ת בהעלותך כט, ג. וראה לקו"ש ח"כ ע' 643.

144( ישעי' כו, יט.

ויצא  בזח"א  ועיין   :65 שבהערה  לקו"ת  *( וראה 

לבחי'  הלוים  שיר  בין  ההפרש  בענין  ב(  )קמח, 

יותר.  עליונה  בחי'  שהיא  דכהנים  ירננו  וחסידיך 

ועד"ז יובן מעלת בחי' שיר על בחי' מזמור.

A
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בענין תחה"מ של כ"ק אדמו"ר הריי"צ
 הכהן הענדלשי' שמואל הת' 
וואלאך  שי' מנחם מענדל והת'

תלמידים בישיבה

א

 :1בענין תחה"מ של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, כותב כ"ק אד"ש מה"מ

האט ביי מיר געפרעגט: וואס זאג איך אז עס וועט זיין בקרוב והקיצו  "מען  
ורננו שוכני עפר והוא בתוכם, און דער רבי וועט אונז ארויס פירן פון גלות 

וימות המשיח און ערשט אין א צייט    – דער סדר איז דאך: ביאת משיח 
אויך.ארום וועט זיין תחיית המתים, אזוי ווערט דאך געבראכט אין חסידות  

: ביאת משיח, בנין  2סדראיז דער    בכללדער ענטפער אויף דעם: כאטש  
פון   המתים  תחיית  אבער  המתים,  תחיית  גלויות,  קיבוץ  המקדש,  בית 
יחידים איז געווען און וועט זיין פריער אויך, וכידוע כמה סיפורים בש"ס  

________
 517-18לקו"ש ח"ב ע'  (1
זהר ח"א קלט, א. קלד, א.  (2





עניני גאולה 
ומשיח
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המתים מחי'  בכו  דאית  זוטי  רז"ל  וכמאמר  מתים,  שהחיו   ".3ומדרשים 
 עכלה"ק. 

תחה"מ  לייעוד  שייכת  אינה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  שתחיית  היינו 
 שיהי' לעתיד, אלא תחה"מ כמו שהי' בכל הדורות.

 ב

אבל לכאורה תשובה זו אינה מספקת, כי השאלה היא "עס וועט זיין 
עפר   שוכני  ורננו  והקיצו  בתוכםבקרוב  שיקום  והוא  היינו  בתוך"    כחלק 

 תחה"מ דלעתיד.

איז דער סדר" שמזה משמע שתחי' זו  בכלל  הו הדגש "כאטש  וכן מ
הסדר הרגיל של תחיית המתים(, כשלפי התירוץ הרי -מן הכלל )  יוצאהינה  

שייכת   לא  זו  האמתית כלל  תחי'  בגאולה  המתים  דתחיית  לייעוד 
 והשלימה? 

 .  ." מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמביא  מה  ע"ד  זה  בדוחק  לבאר  יש  ואולי 
רמב" דער  וואס  זאגט  בהקדים  ער  וואס  פיה"מ,  זיין  אין  זאגט  אליין  ם 

ניט אז רשב"ג האט געהאלטן אז דאס וואס לע"ל  דארטען אז עס מיינט 
דער  נאר  כפשוטו,  עס  מיינט  מילת  כלי  און  גלוסקאות  וואקסען  וועט 
דברים  איז  עס  אז  געמיינט  אזוי  האט  געפרעגט  אים  האט  וואס  תלמיד 

פון דעם תלמיד, מקיים געווען דעם    כפשוטם, און רשב"ג אחוי' לי' לפו"ד
 ציווי פון ענה כסיל כאולתו, אבער ער אליין האלט אז משל הוא". עכלה"ק. 

כ"ק אד"ש מה"מ לאו דוקא הינה דעתו   כאןהיינו שתשובה זו שמביא 
 הקדושה אלא מענה לאלו ששאלו. וק"ל. 

 ועדיין צריך עיון. 

 מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.ואבקש 

________ 
 ברכות מט, א. (3
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ערלה לע"ל
הכהן הענדל שי' צמח דוד  הת' 

תלמיד לשעבר

 א
אופן צמיחת פירות לע"ל

יתן "  4עה"פ השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה  בעתם  גשמיכם  ונתתי 
: "ומנין שהעץ עתיד להיות ניטע ועושה פירות בן יומו?  5פריו" איתא בתו"כ

למינו   פרי  פרי עושה  עץ  ואומר  לנפלאותיו".  "זכר עשה  לומר  -תלמוד 
עושה פירות. מנין שהעץ עתיד להיות    ביום שהוא נטוע, בו  מלמד שבו ביום  

נאכל? תלמוד לומר "עץ פרי"; אם ללמד שהוא עושה פרי, והלא כבר נאמר 
"עושה פרי"!? אם כן למה נאמר "עץ פרי"? אלא מה פרי נאכל, אף העץ 
נאכל. ומנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות? תלמוד לומר  

ועץ השדה יתן פריו"." ע"כ.)ויקרא כו, ד( "

 ב
שאלה מה יהי' דין הפרות?

בזה, אשר אילן יהי' ניטע    7, והתועלת6ולכאורה צריך לבאר מהו השכר 
בג' שנים הראשונות יהיו הפירות אסורים בהנאה,   הריועושה פרי בן יומו,  

משום ערלה? 

________
 ויקרא כו, ד. (4
שבת ל, סע"ב.: "יתיב רבן גמליאל וקא דריש עתידים אילנות שמוציאין פירות ועד"ז ב  (5

ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום ליגלג   )יחזקאל יז, כג( בכל יום שנאמר
עליו אותו תלמיד אמר והכתיב אין כל חדש תחת השמש א"ל בא ואראך דוגמתם בעולם הזה 

אחוי ליה צלף" נפק 
 דהרי הכתוב הנ"ל הוא שכר על "אם בחוקותי תלכו וכו'".  (6
דהרי לא עביד קוב"ה ניסא למגנא )ע"פ דרשות הר"ן ד"ח "ההקדמה הא' שחפץ ה"י    (7

לקיים מנהגו של עולם בכל מה דאפשר ושהטבע יקר בעיניו לא ישנהו אלא לצורך הכרחי"(. 

בישיבה



ועשרים שנהמאה  –י"א ניסן ה'תשפ"ב   

28 

, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו, שיעוד 8ועוד דבלקו"ש חל"ז
היעודים  ז שאר  וכן  פירות"[,  עושה  ביום  בו  נטוע  שהוא  ביום  ]ד"בו  ה 

יהי'   שלע"ל  איך  מראים  ללע"ל,  בנוגע  ומארז"ל,  שבפסוקים  הגשמיים 
זה   על  שהטעם  ולפי  הוי'.  דבר  ומקורם  שרשם  עם  מאוחדים  הגשמיות 
שהגשמיות   מפני  הוא  פירות,  עושה  ביום  בו  שניטע,  ביום  בו  שהאילן 

דבר הוי', וא"כ אינו מובן איך יהי' זה ערלה )דג'   -ורו  מאוחד עם שרשו ומק
 (.9שנות ערלה, הם כנגד ג' קליפות הטמאות

 ג
 חרובו של רשב"י

איתא  לרשב"י.  בנוגע  דומה  שאלה  לשאול  אפשר  הי'  לכאורה 
דכאשר  10בשבת  למערה רשב,  הלך  להרגו,  שרצו  מהרומיאים  ברח,  "י 

 מיא".איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דו"

ולכאורה צ"ב, היאך אכל רשב"י הפירות במשך הג' שנים הראשונות  
המצוה דערלה )ואף דהי' זה פקו"נ, הי' הנס יכול    ישנו שהי' במערה, הרי  

 להיות באופן אחר שלא יבוא לידי ההיתר דפקו"נ(??? 

 ד
 ביאור בנוגע לחרובו של רשב"י

אילן העולה   הנה בנוגע לרשב"י אין זה קשיא, דאיתא בירושלמי בדין
מקום -מאליו האם חייב בערלה או פטור מערלה, שיש חילוק בין רה"י ]

 מקום השייך לרבים[ דברה"י חייב וברה"ר פטור. -השייך ליחיד[ לרה"ר ] 

ולכן החרוב במערה ]רה"ר[ של רשב"י הי' פטור מערלה, כי הוא בגדר 
 ד"עולה מאליו" דהרי נברא ע"י נס. 

________ 
 . 83עמ'  (8
 לקו"ת קדושים כט, ג.  (9

 ב. לג, (10
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 ה
 פ בנוגע לפירות לע"לביאור בדא"

אמנם ביאור זה אינו מבאר את הדין בנוגע ללע"ל מפני ב' טעמים א. 
אין זה מבאר בנוגע לאילנות שברה"י. ב. לע"ל לא יהי' זה "עולה מאיליו 

"בו ביום שהוא ניטע". וא"כ מה יהי' דין הפירות -אלא יצטרכו לנטוע אותו  
 ?11במשך ג' שנים הראשונות לנטיעתן

יש לבאר שיהיו פטורים מערלה בב' אופנים א. מאחר אשר ולכאורה  
, ומאחר אשר בגאולה יהי' "ואת 6ג' שנות ערלה הם ג' קליפות הטמאות

" ולכן יהי' האילנות לע"ל פטורים מערלה.  12רוח הטומאה אעביר מן הארץ 
שערלה   מאחר  עה"ד  הואב.  חטא  על  יתוקן    13תקנה  כבר  שבגאולה  הרי 

 .14הענין דחטא עץ הדעת ולכן יהיו האילנות לע"ל פטורים מערלה 

אמנם אולי יש לבאר, שיהיו חייבים ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר מלך 
, שהשרש דערלה הוא בכתר שלמעלה מהשתלשלות, ולכן 15המשיח שיל"ו

 אין פירות ערלה נאכלים.  

ים הראשונים לנטיעת האילן  ובלה"ק: "מבואר בלקו"ת אז "בשלש שנ
וידוע   נה"י",  שהם  אחרונות  ספירות  מבחי'  עליונה  הארץ  מקבלת  בארץ 
בפירוש "ומביא גואל לבני בניהם" אז די ג' ספירות האחרונות שרשם בכתר  
פון   ענין  דער  שייך  ניט  איז  דארטן  וואס  השתלשלות,  מסדר  שלמעלה 

ורחא למיכל. דערפאר אתר דלית בי' אכילה ושתי', לאו א  -אכילה ושתי'  

________ 
( וז"ל "וע"ד ווי  107להעיר מהנדפס בהנחה דשיחת אחש"פ תשל"ו )שיחו"ק עמ'    (11

ס'שטייט אין מדרש )מדרש תהלים ספע"ג. ילקו"ש רמז שטו( אז לעתיד לבא וועט צוגיין צו א 
תמרה של ערלה, אדער בשבת, וועט די תמרה שרייען אל תגע בי." ע"כ. וכבר העיר ע"ז הת' 

 ורה גליון תשמז.מ"מ ר. בקובץ אהלי ת
 זכריה יג, ב. (12
 לקו"ת ר"פ קדושים )כט, סע"א(. וראה שיחת יו"ד שבט ה'תשי"ד, שיחו"ק עמ' קעו.  (13
 . 394תות"ל נתני', עמ'  - ראה עד"ז בקובץ מנחת התמימים  (14
 שם. (15
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א   אין  נעמען  ניט  דאס  מען  קען  למטה  אראפ  קומט  דאס  ווען  אויך  איז 
 פנימיות, נאר מ'דארף האבן א הכנה לזה." עכלה"ק. 

ולפ"ז לכאורה יש לומר שאדרבה, מפני שבגאולה יתאחד הגשמי עם  
שרשו ומקורו כנ"ל, הרי יתגלה ענין זה של "אתר דלית בי' אכילה ושתי', 

אור רוח לאו  ש"ואת  דאע"פ  )היינו  בערלה  חייב  יהי'  ולכן  למיכל"  חא 
הטומאה אעביר מן הארץ", וחטא עה"ד יתקן, עדיין לא יאכלו את הפירות, 
לא מפני הקליפה או התיקון, כי הרי טעם זה כבר יתבטל, אלא מפני הטעם 

 הפנימי דערלה, שלא רק שלא יתבטל, אלא שאדרבא אזי הוא יתגלה(. 

וכרח, מפני שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו אומר אמנם אין זה מ
שם "שרשם בכתר שלמעלה מסדר השתלשלות, וואס דארטן איז ניט שייך 

פון   ענין  אורחא   -ושתי'    אכילהדער  לאו  ושתי',  אכילה  בי'  דלית  אתר 
ווען דאס קומט אראפ למטה קען מען דאס ניט  למיכל. דערפאר איז אויך  

מ נאר  פנימיות,  א  אין  לזהנעמען  הכנה  א  האבן  לא 'דארף  ]הדגשות   ".
ירד למטה  זה  היינו שיכול להיות אשר בגאולה כאשר  במקור[ עכלה"ק. 

למעלה שיך ה"אתר דלית בי' אכילה ושתי', לאו אורחא   רק]דמשמע אשר  
אתר דאית בי' אכילה ושתי'[ כבר לא יצטרכו עוד    -למיכל" משא"כ למטה  

בפנימי זה  לקבל  בכדי  לזה"  ה"הכנה  דבנ"י  את  הגבוה  הדרגה  מפני  ות 
 בגאולה. 

 ויש לעיין. 

 ו
 באם נאמר שחייב מה דין העץ עצמו? 

הנה אף אם נאמר שהפירות יהיו חייבים בערלה יש לברר בנוגע לעץ 
למה נאמר "עץ פרי"? אלא מה פרי נאכל, אף עצמו דבתו"כ הנ"ל איתא "

 העץ נאכל" ויש לברר האם העץ עצמו יהי' חייב בערלה.
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 פרה אדומה לע"ל
 צוויבל  שי' מענדל מנחםהת' 

 תלמיד בישיבה 

, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שלע"ל תהי'  16בשיחת ש"פ חוקת תשמ"א
ע"י הפרה אדומה שיעשה   -הטהרה בשני שלבים: א. לפני תחיית המתים  

המשיח   תכלית   מהרההמלך  יהי'  שאז  המתים  בתחיית  ב.  אכי"ר  יגלה 
 השלימות בהעדר הטומאה כמ"ש "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".

הגאולה פאדערט זיך דער ובלה"ק: ". . וואס אלס הקדמה צו דעם ענין  
ענין פון פרה אדומה, און ווי עס שטייט אין נבואת יחזקאל בנוגע צו לע"ל 
"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם", ווארום דער ענין פון פרה אדומה 
איז דאך, אז דאס איז מטהר אפילו חמורה שבטומאות . . אויך טומאת מת 

ח, דער ענין הגאולה, ווארום און דאס דארף מען האבן אלס הכנה צו פס  –
 לע"ל וועט דאך זיין "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".

ווארום   המתים,  תחיית  צו  הקדמה  אלס  זיך  פאדערט  דאס  אז  ביז 
 תחיית המתים איז דער תכלית השלימות אין העדר טומאת מת.

שטייט בהקדמה צו  אז דער פסוק "וזרקתי עליכם וגו'"    מ'זעטאון ווי  
 "הנה אני פותח את קברותיכם", דער ענין פון תחיית המתים." עכלה"ק.

ולכאורה אינו מובן, הרי באם הטהרה שע"י הפרה אדומה תהי' לפני 
שעליה נאמר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", הרי   בגאולההתקופה  

 (. זה במילא לפני התקופה של תחיית המתים )שלכאורה הם היינו הך

אמנם מזה שאומר בתחילה שזה צ"ל לפני ענין הגאולה שאז יהי' "ואת 
אעביר מן הארץ", ולאחמ"כ מוסיף שזה צריך להיות גם לפני   הטומאהרוח  

________ 
 . 26שיחו"ק ח"ד עמ'  (16
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הטומאה  רוח  "ואת  יהי'  שבה  שהתקופה  לכאורה  מובן  המתים,  תחיית 
 אעביר מן הארץ" הינה תקופה שלישית בגאולה, ודבר זה תמוה ביותר!!! 

יש לבאר זה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בניחום אבלים אצל ואולי  
שם מבאר שהתקופה שעלי' נאמר בזהר שבה תהי' תחיית    אשר,  17הרש"ג 

( זה -המתים  שבזמן  הכוונה  אין  שנה(,  ארבעים  שלאחרי  שני'  תקופה 
 .18תחיית המתים  שלימותתחיית המתים, אלא שבתקופה זו יהי'  תתחיל

מיד    ובאופן המתים, ה  בתחילתאחר:  דתחיית  ההתחלה  יהי'  גאולה 
תחיית המתים מפני שאז   שנקראתולאחרי ארבעים שנה יהי' תקופה חדשה  

 תחיית המתים. כבר ישנו שלימות

ובלה"ק: ". . ולכאורה זה שכתוב שתהי' תקופה שתהי' ארבעים שנה 
כל   -"מ  לתחהבהנוגע   יקומו  שנה  ארבעים  שבמשך  בפשטות,  ההסברה 

די שאלה פארוואס עפעס בא איינעם פריער און בא   ישראל. ווערט דאך
איינעם שפעטער? וע"ז בא המענה של הגמ' דמתי א"י יקומו קודם מתי  
חוץ לארץ, ובמקום אחר מובא בגמ' דצדיקים יקומו לפני האינם צדיקים, 
ובצדיקים גופא הרי יש כמה דרגות צדיק גמור, )צדיק שאינו גמור?( צדיק 

 לה"ק.גדול וצדיק קטן,". עכ

ואולי אפשר לבאר עפ"ז שבתחילת השיחה הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש 
יהי' "ואת   שבהמה"מ זה שהפרה אדומה צריכה להיות לפני התקופה השני'  

)  הטומאהרוח   הארץ"  מן  המתים(. -אעביר  תחיית  נשלם  שבה  התקופה 

________ 
 .450ק ל"ד ח"א עמ' שיחו"  (17
על פי הגמרא "כיצד הלבישן מאי דהוה הוה אלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא, לעתיד    (18

לבוא נמי לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם". יומא ה' ע"ב. ומבאר בהתוועדויות שם שכיון 
שהגמרא נשארת בשאלה של "כיצד הלבישן" כי אי אפשר לאמר שהכוונה היא על העבר שהרי 

דהוה הוה", ואי אפשר לומר שזה הולך על הגאולה שהרי אהרן ובניו ומשה יהיו עמהם "מאי  
בניו או  ויורו כיצד לנהוג, אלא צריך לבאר שהשאלה היא אם הלביש את אהרן ואח"כ מאת 

 .שהלבישן בבת אחת
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ואח"ז מחדש כ"ק אד"ש מה"מ שלא רק שזה צ"ל לפני התקופה השני' אלא  
 תחיית המתים.  מתחילהלפני התקופה הראשונה שבה שזה צ"ל גם 

אליהו    ולכאורה מרדכי  הר'  הרה"ג  של  מהיחידות  )קצת(  משמע  כן 
לא  שבגאולה  זה  תחילה  שיל"ו  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  ששם 

י הפרה כי לא יהי' כלל מציאות דטומאה, ולאחמ"כ יצטרכו כלל לטהרה ע"
מבאר הענין דהטהרה ע"י הפרה אדומה שיעשה המלך המשיח והקב"ה יזה 

 ממנו על כל ישראל. 

" שליט"א:  וזלה"ק:  אדמו"ר  ואז  כ"ק   . בהענין    -.  צורך  יהי'  לא 
לכל   הטהרה:  דהיפך  המצב  שיבטל  כיון  טומאתם",  בתוך  אתם  ד"השוכן 

שכולנו טמאי מתים )כיון שאין לנו אפר הפרה(, הרי מצד   גם בזמן  -לראש  
או   )דחוי'  מעיקרא  שבטלה  אומרים  ויש  הטומאה,  נדחית  הציבור  מעלת 
הותרה(, ועוד ועיקר, שלעתיד לבוא לא תהי' המציאות דטומאה, ולא תהי' 

 המציאות דהיפך החיים, אלא חיים נצחיים בשלימות הטהרה.  

שליט"א:   אליהו  להרב  הפרה לעתיד  אפר  ע"י  הטהרה  תהי'  בוא 
שיעשה המלך המשיח, שהרי, נוסף על תשע הפרות שיהו בעבר, תהי' גם  
פרה העשירית שיעשה המלך המשיח, שבה יהי' גם מאפר הפרה הראשונה  

נאמר "וזרקתי -רבינו בנוגע להזאת אפר הפרה לעתיד לבוא  משהשעשה  
 .עליכם מים טהורים וטהרתם" שהזריקה תהי' ע"י הקב"ה

גודל  כ"ק אדמו"ר שליט"א:   ,  מעלתם של ישראל בענין זה מודגשת 
לפני    אשריכם ישראלכלשון המשנה בסוף )פרק יוהכ"פ ב'( מסכת יומא:"

אתכם,   מטהר  מי  מטהרים  אתם  שבשמיםמי  "וזרקתי  אביכם  שנאמר   ,
עליכם מים טהורים וטהרתם", ואומר מקוה ישראל ה', מה המקוה מטהר  

 מטהר את ישראל" עכלה"ק.  את הטמאים אף הקב"ה
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המצב  ולכאורה יש לבאר בזה אשר בתחילה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ  
ולאחר שהרב אליהו דיבר אודות הפרה אדומה מבאר כ"ק   19שני'בתקופה  

 של הטהרה של הפרה אדומה שבתקופה הראשונה. הענייןאד"ש מה"מ 

 ולא באתי אלא להעיר. 

  

________ 
זכו באופן הכי נעלה )אור ליום  ע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ שדורנו הוא בדרגת    (19

( וע"פ הידוע שבמצב של זכו הולכים מיד 52ג' ער"ח מנ"א ה'תשל"ו, שיחו"ק ל"ו ח"ב עמ'  
דלעתיד צריך לבאר רק המצב דתקופה   המצבלתקופה הב' אזי כאשר מבאר כ"ק אד"ש מה"מ  

 שני'. 
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 ו שמחה בזמננ
 ף שארשי'  רדובע הת' 

 התלמיד בישיב  

 א

ברכו במס'  רשב"תאיתא  משום  יוחנן  רבי  "אמר  לאדם ,  שאסור  י 
בעוה"ז פיו  שחוק  רינה,    ז א  רשנאמ  , שימלא  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא 

אימתי, בזמן שיאמרו הגדיל ה' לעשות עמנו, בגלל זה אמרו עליו היינו ר"ל 
שמימיו לא מלא שחוק פיו בעוה"ז, מאימתי ששמע זאת מהרב שלו רבי 

 . יוחנן"

ק פיו בזמן שאסור לאדם שימלא שחו  עושו"  רוכן נפסק להלכה בטו"
 . ימלא שחוק פינו" דווקא בזמן הגאולה אז "כי כתוב  ,הגלות

פוסק שצריך למעט בשמחה בהם   זואפי' בנוגע שמחה של מצווה הט"
 .כגון חתונה ופורים

)רק  ומיוחדים,  עפכ"ז נמצא ששמחה מותרת רק באופנים מוגבלים 
 .של מצוה וגם בזה צריך להיות בגבול(

מה"  ךלאידאבל   אד"ש  שמותרים   בדורנוש  ,מסביר  מכ"ק  רק  לא 
 . ד תמי  להיות בשמחה חייבים להיות בשמחה, אלא

 ב

ולכאורה יש לחקור איך זה מתאים אם שיטת הבעש"ט להיות בשמחה 
שלו   הידוע  כפתגם  להיות'תמיד,  גדולה  תמי   מצוה  רק    'דבשמחה  לא 

אתה   עוסקכשאתה   צריך  הרשות  בצרכי  גם  אלא  מצוות  ומקיים  בתורה 
זה מתאים עם מש"כ במס' ברכות,   י"ל איךועפכ"ז    תמיד,  להיות בשמחה

 ?בראשונים ובאחרונים
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צ"ל איזה שמחה היתה אסורה, ואיזו שמחה היתה מותרת, ומה    זהלפי  
משיטת  יותר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  חידש  ומה  הבעש"ט,  של  חידושו  הי' 

 .הבעש"ט

י"ל, שבדורות שלפניו היה אפשר להיות   וי"ל, לפי שיטת הבעש"ט 
מזומנים, כגון, כשאתה עוסק בתורה ומקיים מצוות,    יםבעתבשמחה רק  

שזו שמחה של מצוה, כמ"ש "עבדו את ה' בשמחה", דהיינו כשאתה לומד 
 .תורה ומקיים מצוות צריך שזה יהיה באופן של שמחה

בשמח להיות  שצריכים  חידש  שהבעש"ט  מה  לפי    ם ג  ,תמיד   האבל 
ובמצוות בתורה  עוסקים  תהילי  שכמ"  כשלא  ה "עב  םבספר  את    ' דו 

תמיד  בשמחה  להיות  שצריך  בתורה   בשמחה",  עוסק  לא  כשאתה  גם 
ובמצות, והטעם ע"ז, כי עבודת השמחה היא עבודה בפני עצמה, דהיינו,  

  -שאסור סתם להיות בעצבות ומרירות, אלא אם זה נוגע לסיבת הגלות  
דהיינו חורבן הבית, ומה שכתוב "שאסור לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז", 

בשמחה, וזה   י לגמר  שחוק פיו כלומר להיות  שימלא  נו שאסור לאדםדהיי
בכל  "מפני חורבן הבית, אבל חוץ מזה מחוייב להיות בשמחה תמיד כמ"ש  

, וזה כולל גם שעת האכילה, שתיה, שינה וכדו', שגם אז ניכר "ודרכך דעה
"עבדו    עליך שזה לשם שמים, ולכן צריך לעשות זאת בשמחה רבה, כמ"ש

, דהיינו ששמחה היא עבודה בפני עצמה, לא רק כשאתה "בשמחה  'את ה
  עוסק בתורה ומקיים מצות.

 ג

בלות, שבדורנו צ"ל בשמחה בלי הג  מועל זה מחדש כ"ק אד"ש מה"
מפני שדווקא בדורנו )וההתחלה דזה בדור של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ(, הנה 

"שימלא שחוק    לא רק שמותר להיות בשמחה, אלא יש חיוב בדבר, דהיינו
שכתוב "פיו מה  כי  ע"ז  והטעם  גמורה,  בשמחה  להיות  שצריך  כלומר   ,

אודות   בד"א כאשר המדובר  בעוה"ז",  פיו  ש"אסור לאדם שימלא שחוק 
הרי מכיון שנשיא דורנו    -אחד לפני גילוי משיח צדקינו, אבל בנדו"ד  רגע  

הרי לא רק שמותר,   –הוא הי' המשיח שבדורנו, והוא נתגלה בכל התוקף  
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פינו   שחוק  ימלא  "אז  של  באופן  להתנהג  חיוב  ישנו  מזה,  יתירה  אלא 
  ולשוננו רינה" בדורנו זה.

מהח תבע  דורנו  שנשיא  לכך  הסיבה  גם  מובנת  בדורו ועפ"ז  סידים 
 .ה שמח שיעמדו בתנועה של

 ד

העדר השמחה הוא יפול ולא יוכל לעבוד  שבז  מסביר אדמוה"  20בתניא
שהכלל הבסיסי בעבודת ה' היא שמחה, דהיינו שבכדי לנצח ה' בשמחה, ו 

את היצר הרע צריך להיות בשמחה, ומביא משל משני אנשים המתאבקים 
זה אם זה הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות יותר ינצוח בקל ויפול, גם 
אם הוא גיבור יותר מחבירו, כך גם בנוגע לנמשל שבכדי לנצח את היצר 

להיות חייבים  ועצבות   הרע  מרירות  של  במצב  הוא  אם  כי  בשמחה, 
הלב,   מהטמטום  עםהנמשכות  להלחם  יוכל  כאשר    לא  שכן  הרע,  היצר 

מועטות   הם  שבו  וההתלהבות  החיות  הרי  עצבות,  של  במצב  הוא  האדם 
הוא  זה יגרום גם להעדר ההתלהבות בעבודת השי"ת, וממילא  ומצומצם, ו

יגרום לו שלו   ,סתימת המוח והלבובמצב של צמצום   יזה  קלוט דברים א 
 ם היצר,עמצב כזה לא יוכל להילחם  שיגרמו לו אהבת ה' ויראתו, ובוודאי ב

 יוכל בקלות לנצח את היצר הרע. בשמחה אבל אם הוא ול,וא יפואדרבה ה

הרמב"ם   השמחה  יוצא  ומדברי  האדם  שבהעדר  חמור,  מקבל  עונש 
 הלכות הלכות בספר    כמובא  ח בקיום המצוותוכה חשוב וחיוני לשמוהוא  

לולב) הלכות  עבודה   (סוף  המצוה...  בעשיית  אדם  שישמח  ש"השמחה 
"תחת   21וא להיפרע, שנאמרגדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי ה

 .ובטוב לבב -אשר לא עבדתה את ה' אלוקיך בשמחה" 

התפילה  ובעבודת  המצוות  בקיום  עסוק  כשאתה  רק  לא  דהיינו 
בכל  ש"מדוע כי ישנו ציווי  תמיד  ובלימוד התורה, צריך אתה להיות בשמחה  

________ 
 .פרק כ"ו (20
 פ' דברים כח' מז' (21
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, ציווי זה הוא אל כל עשרים וארבעה שעות שביממה, כי כל 22"דרכיך דעהו
הקב"ה  עס את  לעבוד  אתה   צריך  חול,  שהוא  דברים  וכל  ושתי'  אכי'  ק 

הקב"ה  את  עובד  הוא  הרי  וא"כ  שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  ש"כל  באופן 
תמיד, וחלים עליו דברי הרמב"ם הנ"ל שהכל צריך להעשות מתוך שמחה, 
אלא   להנאתו   יכוין  לא  בעוה"ז  שיהנה  מה  בכל  "וכן  הרמב"ם  וממשיך 

כדכתיב "בכל דרכיך דעהו", דהיינו אפי' דברים   -רך  לעבודת הבורא יתב
 של רשות יעשה זאת בשמחה, 

את   וקיימתה   בתורה  עסקה  שלא  שבגלל  הוא  הפשוט  שהפירוש 
ז"ל  לך כל היסורים, ר"ל! הארי  יקראו  ובטוב לבב, לכן  המצוות בשמחה 

ובטוב לבב, על כן    בשמחה  מסביר גם אם עבדתה את ה' אלוקיך, אבל לא
משמחה ת לך )כל היסורים(, כמפורש ברמב"ם שכל המונע עצמו  היתה זא

ליפרע   ראוי  והפלאת זו  גודל  האריז"ל  פירוש  לפי'  משמע  מפה  ממנו, 
, בעבודת ה' כי דווקא תמידשמחה בעבודת ה' שצריכה להיות אצל כל יהודי  

 שנמצא במצב של שמחה יוכל בקלות לנצח את היצר הרע.

בתניא הזקן  אדמו"ר  מש"כ  להיות   23וע"פ  צריך  ששמחה  הכרח 
בתמידיות, אפי' לא בזמן שעוסק בתורה  ומקיים מצוות כי היא המסובב 
המלכים  מלכי  מלך  של  יחיד  כבן  עצמו  אל  ומהסתכלותו  מהתבוננותו 

למ שנשלח  דירה הקב"ה  יתברך  לו  לעשות  ונשגב  נפלאה  ייעוד  לא 
 בתחתונים. 

שצריך להיות ה אדמו"ר הזקן מדגיש הצריך להזכיר לעצמו  ז  24ובפרק
ויצייר במחשבתו בשמחה   יעמיק  אזי  יכול  אינו  ומצב שלו  ובאם במעמד 

ענין יתברך איך שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ושהכל בטל עליו  
שפל, ככה הוא מרגיש יותר בשמחה, היינו בגלל    יתברך, וכמה שהוא יותר

________ 
 דברים כח' מז'.  (22
 פרק כ"ו  (23
 פרק ל"ג  (24
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שהקב"ה בעין ערוך עליו ועדיין שוכן איתו כשמקיים מצווה, זה יגרום לו 
 , ואם יתבוננן בכך יבוא לידי שמחה אמיתית.תמידלהיות בשמחה 

תועלת ו שמביאה  ששמחה  מסביר  שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  כמו 
למה כי השמחה   חיוב בדבר,  לא רק שמותרת לו, אלא יש לובעבודת האדם,  

פועל שהעבודה תהי' בנקל יותר, כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שכאשר חייל 
הולך למלחמה הולך אם )שיר לכת(, ודווקא ע"י זה מנצח את האויב, כי 
האדם  את  מבלבל  לא  שזו  כך  במלחמה  החייל  את  מבלבל  לא  שזה  כמו 

שמוסיף   ע"י  אדרבא  אלא  שלו,  פרטית  היא העבבשמחה,  בעבודה  ודה 
 במתיקות יותר. 

מכל הנ"ל רואים איך שעבודת השמחה היא עבודה תמידית, ולא רק 
כשעוסקים   היום  בהמשך  גם  אלא  מצוות,  ומקיימים  תורה  כשלומדים 
בצרכי הרשות עדיין קיימת עבודת השמחה, כמ"ש "עבדו את ה' בשמחה" 

 גם אם לא לומד תורה ומקיים מצוות.תמיד 

צריך להיות   -בדורנו זה במיוחד    -למה עכשיו  ולפי זה מבינים אנו  
 בשמחה רבה תמיד.
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בענין מחיית 'קליפת עמלק' 

נמירובסקישי'  זלמן שניאורהת' 
שיבהתלמיד בי

'קרירות',    –בענין 'קליפת עמלק'     25ידוע המבואר בתורת החסידות
עד קצה האחרון, וא"א לבררו ולהעלותו כלל וכלל,    ממנושצריך להתרחק  

"ראשית גוים עמלק   26אלא שצריך להיות המחי' והשבירה לגמרי, כמ"ש
ם קליפה וכו'  ואחריתו עדי עובד", דהיינו שכל המידות הרעות, אע"פ שה

אכן בענינים רעים,    -כיוון שלכה"פ הם ענין ה'חמימות' )יש להם חיות וכו'(  
אבל אעפ"כ כיוון שהם חמימות יכול לבררם ולהפכם לחמימות דקדושה. 

'קרירות', א"א לבררו ולהעלתו, ולהפכו לקדושה   –משא"כ קליפת עמלק  
כלל, ו'שבירתו זהו תקנתו'. 

ביותר   עבוכמודגש  ש"פ  תשט"זשיחת  "27קב  ער  ...:  בשעת  ווארום 
האט א קאך און א היץ, הגם דאס איז ביי אים אין וועלטישע זאכן, אבער 
דאס איז א באווייז אויף לעבעדיקייט, במילא קען מען דאס אומבייטן אויף  

________ 
מאמר ד"ה זכור ה'תשח"י. ועוד.  (25
 .כד, "במדבר, כ( 26
.374ב ע' "ש ח "נדפס בלקו (27





תורתו של משיח
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א חיות און א קאך אין קדושה, אבער ווען ער איז קאלט, וואס דאס איז א  
 אס פיל ערגער". עכלה"ק.סימן אויף היפך פון לעבען, איז ד

תשח"י  וארא  ש"פ  בשיחת  גיסא,  לאידך  אד"ש    28אבל  כ"ק  אומר 
ווי מען דארף פועל'ן ביי זיך די ווארעמקייט אין קדושה   פונקטמה"מ: "און  

  – ביי זיך די קאלטקייט צו עניני העולם  דם, אזוי דארף מען אויך פועל'ן    –
 צפרדע".

 –, להפוך קרירות דקליפה לקרירות דקדושה  וצריכים,  שיכולים היינו  
 קרירות לעניני עולם. 

 ולכאורה משמע שזה להיפך למה שמבואר לעיל. 

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

  

________ 
 .124ס בלקו"ש ח"א ע' ( נדפ28
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 דיוקים במאמר ד"ה 'ואתה תצוה'
 

 נמירובסקישי' ציון -שמעון בן הת' 
 תלמיד בישיבה

 א

בסעיף ט' דמאמר ואתה תצוה, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ענין הכתית, 
שהרצון של כאו"א מישראל הוא שיהי' גילוי אלקות. וממשיך, שזה אינו  
מספיק עדיין, כי אף שמצד אוא"ס שייך שיהי' מקום שאין בו גילוי אלקות 

אי אפשר, והרצון של כאו"א מישראל הוא בהעצמות   העצמותמ"מ מצד  
העצמות.  אם  כי  כו'  הג"ע  רוצה  איני  אדה"ז  מאמר  ע"ז  ומביא  דוקא, 
וממשיך, שאף שיש הרחבה בגשמיות וברוחניות מ''מ זה לא מספיק והוא  

 א כו'. נשבר ונדכ

ולכאורה   ולכאורה האלו?  פרטים  בכל  האריכות  טעם  מה  צלה"ב, 
אותו, עד   דבר לא מספק  "דרגת" הכתית, ששום  גודל  בזה לבאר  כוונתו 
העצמות. אבל לפי זה הוא רק דבר צדדי, שמרחיב בדרך אגב בגודל דרגת 
נוגע להמשך הביאור בהמאמר, שענין הכתית   הכתית, אבל לכאורה אינו 

וצריך )המיוחד   גילוי הנשמה כפי שמקושרת בהעצמות.  הוא  זה(  בדורנו 
 .'ביאור, מה מיתוסף במסקנת הביאור בהמאמר עפ"י המבואר בסעיף ט

וממשיך בסעיף י' לבאר המעלה דדורו של מרדכי לגבי דורו של משה, 
והמעלה דדורו של מרדכי לאחרי הנס לגבי זמן הגזירה ]ועד"ז דורנו זה לגבי 

ים[. ומבאר, שגילוי עצם הנשמה )שע"י משה רבינו( בדורו במדינתנו לפנ 
של משה הי' כמו דבר נוסף, משא"כ בדורו של מרדכי הי' זה מצד האדם 
עצמו. אמנם "בפרטיות יותר", גם בדורו של מרדכי הנה בזמן הגזירה הרי 
לגבי כוחות הגלויים הי' זה כמו דבר נוסף, משא"כ בזמן הרווחה. ומוסיף,  
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על שהיו כאלה שבזמן הגזירות במדינתנו לפנים היה להם מס"נ  שרואים בפו
 וכשהגיעו לארצות הרווחה אין ניכר בהם המס"נ כ"כ. 

ק  ” כולכאורה צלה"ב מה כוונתו בזה? דאף שבכמה מקומות התבטא  
, הרי מובן שזה לא שייך לתוכן באופן כזה בתור "דברי מוסר"  מ” ש מה”אד

מה שמבואר בכמה מקומות שבארצות הרווחה יש נסיון    וגםהמבואר כאן. ]
שעפ"ז מובן מה    –דעשירות, ונסיון דעשירות קשה יותר מנסיון דעניות  
הרי במאמר דילן    –שכשהגיעו לארצות הרווחה לא ניכר בהם המס"נ כ"כ  

"הרחבה ברוחניות" )וכוונתו    לא נחית לזה כלל. ואדרבה מבאר שבזמננו יש
לא רק שיש יכולת לזה, אלא שבפועל ישנו הרחבה ברוחניות, וכמו הרחבה 
בגשמיות שעל "יכולת" לא קוראים לזה "הרחבה"...([. וצריך ביאור, מה  

 ?כוונתו בהוספה זו

זו בא לבאר זה שכח המס"נ הוא   ומהמשך הדברים מובן, שבהוספה 
יים. שע"ז מביא ההמחשה, דבארצות הרווחה  כמו דבר נוסף על כוחות הגלו

המס"נ   לכוחות    ניכרתאין  צריכים  הרווחה  שבארצות  לפי  דהיינו  כ"כ, 
 הגלויים, והרי המס"נ לא פעלה בכוחות הגלויים. 

שהרי בסעיף זה כוונתו    –אבל לפי זה לכאורה תמוה כל המשך הסעיף  
ז  המעלה לבאר   ה ה"ז לא דבר בזמננו זה לגבי במדינתנו לפנים )שבזמננו 

נוסף על הכוחות הגלויים(, ובהוספה זו מבואר אדרבה, החסרון בזמננו זה 
לגבי במדינתנו לפנים )שבפועל אין רואים כ"כ עבודה בכוחות הגלויים...(? 
]ודוחק גדול לומר שזה גופא הוא ה"תביעה" בהמאמר, דכיון שבזה יתבטא  

 מעלתנו לכן בזה צריכים להתעסק.  

המעלה בפועל ולא שבא בתביעה. וגם, דאם כבר    כי משמע שמבאר
לתבוע   לו  הלא אפשר  הגלויים,  כוחות  לי  מה  מס"נ  לי  מה  בתביעה,  בא 
מס"נ, וא"כ מה זה מועיל לביאור שבמאמר? ומלבד כל זה צ"ע, איך יעלה 
על הדעת לומר דעכשיו בדורנו יתחילו להתעסק בעבודת כוחות הגלויים,  

דורו של מרדכי כבר נפסקה, ומכ"ש עתה השייכת לדורו של משה, שאף ב
 .שנתמעטו עוד יותר המוחין והלבבות[. וצריך ביאור
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אז  דכתית  הענין  כשישנו  שדוקא  בהמאמר,  שכתוב  מה  צלה"ב  גם 
גילוי   )משא"כ  בהעצמות  שמקושרת  כמו  הנשמה  עצם  ביטוי  הוא  דוקא 

"ז הנשמה בדורו של משה ושל מרדכי, שלא התבטא בענין הכתית, עדיין אי
דצלה"ב מדוע הרצון והצמאון    –הגילוי שלה כמו שמקושרת בהעצמות(  

בהעצמות?  שמקושרת  כמו  הנשמה  עצם  על  מורה  הגלויים  לכוחות 
דלכאורה הרי גם בדורו של משה היה כוחות הגלויים, ואעפ"כ לא הי' אז  

בדורו של משה   –ביטוי עצם הנשמה כמו שמקושרת בהעצמות )ואדרבה  
ילוי דדורו של מרדכי(, וא"כ אין כוחות הגלויים מורים היה חסר אפילו הע

 על זה? 

ועוד צלה"ב, הרי גם בפשטות, הנה כל אדם שיש לו מוחין ומדות, ה"ז  
דבר טבעי שיהיה לו רצון לכוחות הגלויים, ולאו דוקא מצד פנימיות הנשמה 

וא"כ למה הרצון לכוחות הגלויים מורה   –אלא אדרבה מצד הטו"ד שלו  
ע עמוק של  דוקא  הכי  האופן  בהעצמות,  כמו שמקושרת  הנשמה  עצם  ל 

עצם   לכוחות  הנשמהגילוי  והכתית  הצמאון  בדורנו  שיש  זה  אולי   !?
הגלויים, אולי זה פשוט מפני שאנשים מחפשים משמעות בכוחות הגלויים  

 ?ובטו"ד שלהם, ולא מצד הנשמה

 ב

מרדכי   וי"ל הביאור בכ"ז, בהקדם ביאור ההבדל )והמעלה( דדורו של
רק ההתחלה  הי'  בימי משה  דורו של משה. דבמאמר מדייק, מדוע  לגבי 
ובימי מרדכי היתה הקבלה, ומבאר )בסעיף ד'(, דבדורו של מרדכי היה גילוי  
כח המס"נ, ולכן אז דוקא היתה הקבלה. ובסוף המאמר )בסעיף י'( מוסיף  

מו ביאור, דבימי משה הי' מצד שהנשמה שלמעלה רואה אלקות, דזהו כ
דבר נוסף על האדם, משא"כ בימי מרדכי הי' מצד התקשרות עצם הנשמה 
אמנם  הקבלה.  היתה  דוקא  אז  ולכן  עצמו,  האדם  מצד  שזהו  באלקות, 
במאמר אינו מבאר מה באמת גרם לכך שבימי מרדכי הי' התעוררות המס"נ  
ולא בימי משה. ]ואף שמבאר )בסעיף ז'( שההבדל הוא גם מצד ה"רעיא 

אצל משה התבטא ענין ה"רעיא מהימנא" בענין המשכת דעת  מהימנא", ש
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אינו מבאר הסיבה  בענין המס"נ, מ"מ  זה  ואצל מרדכי התבטא  באלקות, 
 לחילוק זה.[ 

 -לכאורה היה סברא לומר, שבזמן שישנם גזירות על קיום התומ"צ  
הנה הגזירות גופא הם מעוררים את כח המס"נ, משא"כ בדורו של משה. 

ה גבי  רז"ל  וכפרש"י  וכלשון  אתכם,  ומעמידין  אתכם  שמציבין  קללות, 
מעמיד להם מלך קשה כהמן וחוזרים בתשובה, וכן בכ"מ. אבל במאמר דילן 
קשה לומר כן: א' מצד הפשט, כי אינו אומר כן. ב' מצד הסברא, דאם כן ה"ז 
שוב סיבה חיצונית שעוררה אותם )כמו הגילוי מלמעלה בדורו של משה( 

זה   המן.  האד  מצדואין  גזירות  לי  מה  מלמעלה  גילוי  לי  )ומה  עצמו.  ם 
ולהעיר גם מלשון רז"ל "כפה עליהם הר כגיגית", דקאי הן על גזירה גשמית 

 .כפשוטה והן על גילוי מלמעלה. וראה ג"כ ד"ה החודש תשל"ה. וק"ל(

שההבדל בין דורו של משה ומרדכי   -ויותר נראה לומר הביאור בזה  
פשוט לא הי' קיים גילוי מלמעלה, כיון שהיה כבר  הוא, שבדורו של מרדכי  

בזמן הגלות, שאותותינו לא ראינו )וכמבואר בארוכה בכמה מאמרים ד"ה 
סליק  קוב"ה  הי'  המן  גזירת  דבזמן  ועוד(  תש"כ  )תשד"מ,  ההוא  בלילה 
לעילא לעילא(, וממילא לא היה שייך עבודה בכוחות הגלויים, כי לא היה  

שכ וכיון  לזה.  לאלקות האפשריות  דבנ"י  הקשר  את  לעורר  בכדי  הרי  ן, 
הי' צריך לעורר את כח המס"נ, כי על ידי    –)דהיינו לעורר אותם ליהדות(  

ולכן כשרואים  כי אם כח המס"נ.  נותר  לא  כי  אי אפשר,  הגלויים  כוחות 
על כרחך שזה היה מצד כח המס"נ.    -שפעל בהם מרדכי התמסרות לאלקות  

אין זה ענין "חיובי" שבא   – גילוי כח המס"נ    נמצא, דמה שבזמן הגלות הוא
בגלל הגלות והגזירות, אלא אדרבה זה בא מצד ההעדר, דמפני העדר גילוי  

והעדר כוחות הגלויים   גילוי כח המס"נ. ]ומה   –אלקות  גורם שיהי'  ה"ז 
עצם   נתגלה  עי"ז  דכתית,  במצב  אז  שהיו  ד'( שע"י  סעיף  )בסוף  שכתוב 

 הנשמה. 

בכמה מאמרים שזה שבזמן מרדכי היה הקבלה הוא  וכן מ"ש בפשטות  
המן    היהמפני שאז   כח    –גזירת  היא המעוררת את  דהגזירה  הכוונה  אין 
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שזה שישנו גזירת המן הוא   –המס"נ )ב"מדת הנצחון" וכיו"ב(, אלא הכוונה  
הסימן הכי גדול שאין שום גילוי אלקות, וא"כ זה שהתעוררו באלקות ע"כ 

כן דוקא אז היתה הקבלה כיון שזה היה מצד עצם  שהיה זה כח המס"נ, ול
 .ופנימיות הנשמה שזה לא היה בזמן מ"ת. וק"ל[

אם  כי  אחרת"  ברירה  הי'  רק ש"לא  לא  דאדרבה,  להוסיף  יש  ואולי 
בכ"מ שכאשר כוחות הגלויים הם בגילוי ה"ז מכסה   כמבוארמס"נ, אלא  

הגלויים גורם   ומסתיר על כוחות העצמיים, ודוקא החסרון וההעדר דכוחות
לגילוי העצם. ולכן גזירות המן עוררו המס"נ. ]ועפי"ז יומתק מה שבמאמר  
מקשה דלכאו' זה פלא שבזמן המן היו בתכלית השפלות ומ"מ דוקא אז  

 היתה הקבלה, ומתרץ כי אז היה להם מס"נ.  

ולכאורה לא מיצה בזה את הביאור, כי אה"נ בזה ביאר שהשפלות אינו  
כי היתה מצד    סותר להקבלה,  והקבלה  לגילויים  בנוגע  רק  הוא  השפלות 

המס"נ, אבל עדיין לכאורה זה שהיו בתכלית השפלות אינו קשור, ובודאי 
ובדרך   בעקיפין  אותם  עוררה  שהשפלות  )רק  להקבלה  מועיל,  שאינו 

הנ"ל מובן, דהשפלות לא רק שאינו סותר להקבלה, אלא   לפיגרמא(. אך  
 .העדר אז מתגלה כח המס"נ[אדרבה, דוקא בזמן של שפלות ו

 ג

דאכתי    –ועתה צלה"ב בנוגע דורנו זה )או דורו של מרדכי לאחרי הנס(  
עבדי אחשורוש אנן, וגם בדורנו נמצאים עדיין בגלות )כמ"ש בהמאמר(.  

הוא כח    -כן על כרחך שאין כוחות הגלויים. והכח היחיד שיכול להיות  ואם  
ע"כ היינו כח   –המס"נ. וא"כ זה שנשיא דורנו מגלה את הנשמה אצל בנ"י  

מרדכי  של  דורו  או  משה  של  דורו  בין  ההבדל  מהו  צלה"ב  וא"כ  המס"נ. 
זה   ע"י    -לדורנו  הוא  הנשמה  גילוי  זה,  שבדורנו  בהמאמר  שמבאר  דאף 

אלקות  הכתית   גילוי  ענין    -מכך שאין  מגיע  מאין  ביאור,  צריך  גופא  זה 
א"כ  בגלות  שנמצאים  הנ"ל  עפ"י  אחד,  מצד  ממנ"פ:  דלכאורה  הכתית? 
עכצ"ל שענין כתית הוא ביטוי כח המס"נ )שהרי בזמן הגלות לא שייך כי  

 אם כח המס"נ(, וא"כ מה ההבדל בין דורו של מרדכי לגבי דורנו זה?  
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לכאורה   -רה זה שישנו כתית מכך שאין כוחות הגלויים  ולאידך: לכאו 
זה עצמו הוא כמו ביטוי של כוחות הגלויים )דאם אין כוחות הגלויים כלל,  
למה איכפת לו שאין כוחות הגלויים?(, וא"כ מהו ההבדל בין דורו של משה 

הגלויים   כוחות  שניהם  )דלכאורה  זה  של   -ודורנו  באופן  אם  ההבדל  רק 
 ?חות הגלויים, או שלילה, כתית מזה שאין כוחות הגלויים(חיוב, שיש כו 

 ד

ג' אופנים איך   ועכצ"ל שענין הכתית הוא ענין שלישי. דהיינו שיש 
 עצם הנשמה מתגלית: 

 א( דעת באלקות, היינו גילוי בכוחות הגלויים. שזהו בדורו של משה. 

 ב( כח המס"נ. שזהו בדורו של מרדכי.  

גיל שאין  מזה  כתית  של ג(  בדורו  שזהו  הגלויים.  בכוחות  אלקות  וי 
זה   וענין  דורנו.  כוחות    –נשיא  כשאין  הגלות,  בזמן  גם  ששייך  עכצ"ל 

 .שאין זה כח המס"נ לבד –הגלויים בגילוי כלל. וגם עכצ"ל 

 .הוא גופא הוא מה שבא לבאר בסעיף ט'. וכדלהלן -והביאור בזה  

 ה

אחת   נקודה  עוד  לחדד  א  -ובהקדם  המס"נ  כוחות דכח  מחייב  ינו 
הגלויים. כלומר: גם כאשר כח המס"נ הוא בגילוי, מ"מ לא מתחייב מזה 
שיהיה כוחות הגלויים )שלכן בדורו של מרדכי היה אכן כח המס"נ בגילוי, 
ומ"מ לא היה כוחות הגלויים כלל. וכן הוא בכלל בזמן הגלות, שאותותינו  

"נ(, ויתרה מזו: כח המס"נ  כוחות הגלויים, ומ"מ ישנו כח המס  ואיןלא ראינו  
 אף לא מחייב שיהיה רצון ותשוקה לכוחות הגלויים.  

והטעם מובן: כי כיון שכח המס"נ אינו קשור לכוחות הגלויים )כמובן 
מכך שכח המס"נ הוא גם בזמן הגלות כשאין כוחות הגלויים, הרי שאינם 

ה לזה.  מוסיפים ולא גורעים זה בזה(, ממילא אינו גם מעורר רצון ותשוק
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לכן הביטוי שלו הוא  -וי"ל ההסברה בזה, דכיון שכח המס"נ הוא כח מקיף 
בקיום התומ"צ בפועל, ולא בענינים פנימיים. ולכן עיקר גילוי כח המס"נ  

. וכמבואר גם בד"ה ונחה תשכ"ה, שבזמן הגלות שאין בפועלהוא במעשה  
המס"נ   בכח  הוא  והעבודה  באלקות  לעמ  -טו"ד  הוא  העבודה  וד  עיקר 

 בתוקף על קיום השו"ע מבלי לזוז כקוצו של יו"ד כו'. 

ג"כ הטעם לכך שאינו מעורר רצון ותשוקה לכוחות הגלויים   שזהווי"ל  
ישנו המעשה   - כאשר  בפועל, ממילא  הוא במעשה  דכיון שהביטוי שלו 

 .ישנו לגמרי -בפועל לא חסר לו מאומה, דהגילוי שלו 

דור בין  הבדל  אין  דבאמת  י"ל  זה  עפ"ז  ודורנו  מרדכי  של  דכיון    -ו 
שבשני התקופות נמצאים בגלות, וממילא לא ישנם כוחות הגלויים, א"כ 

הוא גילוי כח המס"נ, המתבטא בשמירה   -זה שבנ"י נאמנים לה' ותורתו  
אין ביטוי אחר להקשר דהנשמה   -על התומ"צ בפועל. ומלבד כח המס"נ  

גם בזמננ וא"כ  וזה שאינו  לאלקות, היות שנמצאים בגלות.  הוא.  זה כך  ו 
הוא מפני שלא צריך   -מתבטא בזמננו זה באופן דמוסר נפשו בפועל כו'  

התומ"צ   קיום  רק  מחייב  המס"נ  כח  כנ"ל  שהרי  כזה:  באופן  שתתבטא 
 בפועל, א"כ כשישנו קיום התומ"צ בפועל הרי הנשמה מסתפקת בזה. 

 - פועל  לכן בשלמא בדורו של מרדכי שהיה גזירה על קיום התומ"צ ב
הוצרכו לעמוד במסירת נפש בפועל. וכן במדינתנו לפנים שהיו גזירות על 

הוצרכו לעמוד במסירת נפש בפועל )ואזי ישנו לא   -קיום התומ"צ בפועל  
רק מעשה בפועל אלא גם גילוי כוחות המקיפים שבנפש, כמו מדת הנצח,  

הרחבה   שלמעלהרצון   שיש  בזמן  אבל  בכ"מ(.  כמבואר  וכו',  מטו"ד, 
שום  ללא  התומ"צ  לקיים  אפשרות  שיש  כלומר  וברוחניות,  בגשמיות 

אינה מבקשת   -הפרעות   וכביכול  בפועל,  היא מתבטאת  המס"נ  כח  הרי 
 .יותר מזה

אין שום סיבה שתחייב או   - שמצד גילוי כח המס"נ שבנשמה    ונמצא
 תעורר שיהיה כוחות הגלויים דוקא. 
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עות וכוחות הגלויים  ]ואף שבכל ענייני העולם אנשים מחפשים משמ
מ''מ זה לא שייך לענין אלקות, כי זה שבכלל שייך קשר לאלקות אינו    -כו'  

כל דבר בעולם, אלא זה גילוי הנשמה שפועל האתפשטותא   כמועפ"י טבע  
הרי אין    -נ  וכיון שגילויו בזה"ז הוא רק באופן מקיף ע"י כח המס"דמשה.  

סיבה שזה יבוא לידי ביטוי גם במוחין ומדות הטבעיים של האדם. ]וכנראה  
במוחש, שיכול להיות אדם שמצד הטעם ודעת שלו אין לו שום אינטרס 
והתמסרות  לאמונה  כשמגיע  ומ"מ  אצלו,  קלעפ  שום  לזה  ואין  באלקות 

והטעם ומס"נ הרי הוא בשלימות לגמרי, וכאילו אין זה אצלו סתירה כלל,  
ולאידך  בגשמיות,  אם  כי  תופסים  אינם  מלכתחילה  שלו  הטו"ד  כי  לזה, 
האידישקייט שלו הוא לכתחילה ענין שלמעלה מן השכל, ולכן לאו דוקא 

 .שזה יפריע לו )מצד הטבע שלו( מה שהטו"ד שלו אינם מסכימים לזה[[

 ו

ישנו כתית מזה שאין כוחות  זה  יותר איך בדורנו  ועפ"ז צלה"ב עוד 
הרי נמצאים עדיין בגלות, ואין לנו כי אם כח המס"נ, וא"כ מאין  -לויים הג

 ?נובע התשוקה הלזו לכוחות הגלויים

הוא שמבאר בסעיף ט': דאכן מצד כח המס"נ לבד לא   -והביאור בזה  
הנשמה  התקשרות  מצד  זה  אלא  הגלויים.  לכוחות  ורצון  תשוקה  יהיה 

 - י העצמות צ"ל בכל מקום  והר  -בהעצמות. דכיון שהנשמה רוצה עצמות  
ובכוחות   בפועל  במעשה  לנשמה  ביטוי  שישנו  זה  מספיק  לא  ממילא 
המקיפים, אלא צ"ל גילוי בכל מקום, גם בכוחות הגלויים. )ובסגנון אחר:  
מצד העצמות צ"ל בגילוי כפי שכוחות הגלויים קוראים לזה גילוי, משא"כ 

ב שלו  גילוי  נקרא  וזה  בהעלם,  אפ"ל  המס"נ  כח  כח  מצד  של  מושגים 
 המס"נ(. 

ולכן מביא מה שאדה"ז אמר שאינו רוצה בהגילויים כי אם בהעצמות 
רוצה   - אחד  כל  אדה"ז(  שנתן  הכח  )שע"י  דכיון  הביאור:  יסוד  זהו  כי 

בהעצמות, לכן ישנו כתית מזה שאין הגילוי בכל מקום גם בכוחות הגלויים.  
בין   מחלק  ולכן  בהעצמות.  הרצון  מצד  דוקא  זהו  לגילוי  כי  אוא"ס  גילוי 
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)ממילא שייך   -העצמות   בכל מקום  גילוי  צריך  לא  עדיין  אוא"ס  שמצד 
 שיסתפק בגילוי כח המס"נ לבד( ודוקא מצד העצמות צ"ל גילויים גם כן.  

ממילא מובן שכל זה אינו רק לבאר שה"כתית" הוא כתית גדול מאוד,  
יותר )ועד שלגבי שלא רק שנוגע לו דבר א' אלא נוגע לו גם כן דבר גדול  

דבר הגדול לא חשיב כלל דבר הקטן עד שאינו רוצה בו כלל, וכמו שמבינים  
בפשטות דברי אדה"ז שאינו רוצה הג"ע, וע"ד דברי הר"י ליעפלער שאינו  

אלא כל זה בא לבאר באמת מאין נובע הרצון   - רוצה אריכות ימים, וק"ל(  
צה גילויים, וכח המס"נ  לגילויים, אף שבזמן הגלות לכאורה אינו שייך שיר

אינו מחייב שיהיה גילויים כלל, כנ"ל, וע"ז מבאר שהוא מצד הקשר והרצון 
 בהעצמות דוקא, שמצד זה אינו מסתפק בכח המס"נ ובמעשה בפועל. 

]ויש להמתיק מה שמביא שאילו צדיק אחד היה חוזר בתשובה שלמה 
בא   הבעמשיחהיה  ועבודת  לגילויים  שייך  הצדיקים  דעבודת  שייך  ,  "ת 

 .להעצמות[

היינו רק הג"ע   -]ולהעיר דלפי זה מה שאמר אדה"ז "איני רוצה הג"ע"  
מצד עצמו, משא"כ מצד העצמות ה"ז מתבטא דוקא בגילויים, כמו גן עדן,  
כנ"ל. וא"כ למסקנא ה"ז "רוצה הג"ע", אלא דלאו מטעמי' אלא משום כי  

 העצמות מתגלה בכל מקום[

שבדורנו זה דוקא רוצים גם כן גילויים, אף דלכאורה כנ"ל   מהובזה יובן  
דורנו זה דוקא הוא דור יתום שלא היה כמוהו מעולם שנתמעטו המוחין  
דוקא  רוצה  כאו"א  זה  בדורנו  ודוקא  לגילויים,  שייכים  ולא  כו'  והלבבות 

 גילויים, גיורא בארעא כו'?!  

ות, ואכן לא ישיגו )בכמות( וי"ל דאף שאה"נ נתמעטו המוחין והלבב 
כמו בדורות הקודמים, מ"מ כיון ששייכים להעצמות, יש שייכות )באיכות 

 עכ"פ( להכל.  

]וי"ל דוגמא עד"מ מענין משכיל ועובד, שעובד הוא שמתמסר לעצם 
הענין, ולא להשכלתו בלבד, וכיון שתופס ואוחז בהעצם ממילא יש לו הכל,  
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שהעובד  )וכידוע  הרגש  והן  שכל  מהמשכילים, הן  יותר  הצליחו  ים 
הראשית  אבל  כו'(,  בתניא  פמ"ב  עד  אלא  מגיעים  היו  לא  שהמשכילים 

וכן בעניננו, שבדורנו יש  ההתקשרות וההתמסרות להענין.    –והעיקר הוא  
שתופסים   מכיון  כי  הכל,  יש  ממילא  ואזי  בהעצמות,  שרוצים  המעלה 

 בהעצם שוב אין מסתפקים במועט.[

 ז 

ש מה  יובן  בגשמיות ובזה  הרחבה  יש  שבזמננו  בהמאמר  מביא 
כמו    -וברוחניות   מס"נ  לנו  )שאין  זה  דדורנו  החסרון  לומר  בא  שאינו 

, בא להקשות, דכיון שאין חסר לנו מאומה, אדרבהבמדינתנו לפנים(, אלא  
כי יש הרחבה בגשמיות וברוחניות, א"כ נשאלת השאלה מה מפריע לך )עד 

בגלות שנמצאים  מזה(  כתית  שהנשמה   -?  שישנו  מפני  הביאור  וע"כ 
 .מקושרת בהעצמות ולכן רוצה גילויים דוקא

וכן מה שמביא בהמאמר שרואים בכמה אנשים שכשהגיעו לארצות 
חודר  אינו  המס"נ  שענין  מורה  שזה  המס"נ,  כ"כ  בהם  ניכר  לא  הרווחה 

לבאר, שכח המס"נ אינו מחייב שירצה כוחות    שכוונתו   –בכוחות הגלויים  
לל. דהנה לכאורה צלה"ב מדוע באמת נהיה בהם שינוי כשהגיעו  הגלויים כ

לארצות הרווחה? דכיון שנמצאים עדיין בגלות, הרי עדיין עבודת ה' הוא 
 בכח המס"נ, ולכאורה אין כל סיבה שיוחלש כח המס"נ ממדינה למדינה? 

ואדרבה, עפ"י המבואר בקונטרס העבודה )פ"ה(, כשנתגלה באדם כח  
ך מהותו למהות אחר וזה נשאר לכל משך חייו, וא"כ צ"ב המס"נ הרי מתהפ

בארצות   כיון    הרווחהלמה  בזה,  הביאור  המס"נ? אלא  כ"כ  בהם  ניכר  לא 
ביטוי   לו  יש  המס"נ  כח  לכן  ברוחניות,  הרחבה  יש  הרווחה  שבארצות 
)ואה"נ  דוקא.  גילויים  שיהיה  מחפש  אינו  המס"נ  כח  כנ"ל  כי  מספיק, 

אבל עצם כח המס"נ עדיין פועל בהם, ואינו  דהחיות שבכח המס"נ נחלש,  
 .מחייב יותר מכך(



ועשרים שנהמאה  –י"א ניסן ה'תשפ"ב   

52 

מאמר   אומר  הריי"צ  הרבי  דהנה  נפלא:  דבר  יוצא  זה  שלפי  ולהעיר 
הנשמה   עצם  שמגלה  דמרע"ה  המעלה  ומבאר  תרפ"ז,  ואינו    – בשנת 

וגם  מסתפק   באלקות,  דעת  וממשיך  בהמעלה דמשה מחזק את האמונה 
אינו מסתפק בהמעלה דאתפשטותא דמשה שמעורר את כח המס"נ )שזה 

דמשה בתרפ"ז(, וגם לא זה שמקהיל קהילות   מהאתפשטותאהיה נצרך אז  
אלא   אז(,  והתביעה  העבודה  היה  )שזה  כו'  א"ב  ילדים  עם  ולומד  ברבים 

ו )כמבואר במאמר דילן( שמשה מגלה עצם  מדבר על הענין דכתית, דהיינ
הנשמה כפי שהוא בזמן דהרחבה שלא יסתפקו במס"נ אלא ירצו גילויים  

 גם כן.  

ולכאו' נפלא הדבר, דבזמן של מס"נ בפועל יתבע מה שלכאורה יותר 
את  מחזק  גופא  זה  אלא  הרווחה?  לארצות  כשיצאו  אח"כ  לתבוע  שייך 

בשלימות, ופועל פעולתו בשלימות  הביאור דלעיל: דאף כשכח המס"נ הוא  
)כמו שהי' בתקופה ההיא(, ולכאו' לא חסר לו מאומה, מ"מ אין מסתפקים 

כי מה שמגלים נשיאי חב"ד את הנשמה,   –בזה ורוצים גילויים. והטעם לזה  
פחות   לא  כמה   מאשרהוא  משנה  לא  במילא  ית',  בעצמותו  ההתקשרות 

ה  צ"ל  מ"מ  יש,  מס"נ  של  סיפורים  ההתקשרות מורא'דיקע  תגלות 
 בהעצמות שמצד זה רוצים בגילויים גם כן. 

פנימית  עבודה  הריי"צ  הרבי  תבע  תקופה  שבאותה  יומתק  ]ובזה 
שטען א'   (הרבה, ולא רק מסירת נפש. ועד"מ ידוע השיחה )חגה"ש תרפ"א

איך  גאסן  די  רייניקט  אלטער  וואס  כזו  שבתקופה  ייתכן  איך  החסידים 
"ר הריי"צ תבע אז בתוקף עבודת התפלה. שזהו דורשים עבודה, ומ"מ אדמו 

 .ממש דוגמא להנ"ל, שזה שייך רק מצד העצמות

עצם  גילוי  הוא  דכתית  הענין  ע"י  דוקא  למה  מובן בפשטות  ]ועתה 
בהעצמות   שמקושרת  כמו  הסיבה   -הנשמה  היא  בהעצמות  הקשר  כי 

 [.את ענין הכתית, נמצא שהיא מתבטאת בזה דוקא שמעוררתהיחידה 

ה יומתק ג"כ מ"ש בהמאמר )בסעיף ז'(, שנשיא דורנו פועל בגילוי  ובז
כולם   הדור  כותב דבכמה אנשים שבאו   –בכל אנשי  אף שבמאמר עצמו 
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לא ניכר אצלם כח המס"נ, ומ"מ מיירי בהמציאות בפועל,   הרווחהלארצות  
שנשיא דורנו פועל בכל אנשי הדור. כי באמת בהנקודה שמבאר כאן, שכל 

צונו בהעצמות ומצד זה רוצה גילוי אלקות בכל מקום גם  אחד מישראל ר
אחד  בכל  בפועל  להיות  אפשר  באמת  זה  רצון  הנה  הגלויים,  בכוחות 
מישראל )וכפי שרואים כן במוחש, במדה זו או אחרת(. וכמ"ש כאן, שע"י  
ביום עשתי עשר מוסיף:   )ובד"ה  כן אצל כאו"א  ניתן הכח שיהיה  אדה"ז 

צון עצמו ודאי שייך לכאו"א. משא"כ העבודה "מעין ושמץ עכ"פ"(, שהר
בזמננו שעדיין אותותינו לא ראינו,  זה לא שייך  הגלויים עצמם,  בכוחות 

 .ומה גם אצל כל אנשי הדור

שהם ג' אופני    -ומובן היטב ההבדל בין דורו של משה ומרדכי ודורנו זה  
וחות  ביטוי ע"י כ  -ביטוי הנשמה, שמגיעים מג' דרגות בעצם הנשמה: משה  

ביטוי    -הגלויים, שזה מגיע מצד שהנשמה שלמעלה רואה אלקות. מרדכי  
נשיא  ע"י כח המס"נ, שזה מגיע מצד התקשרות עצם הנשמה באלקות. 

מצד   -דורנו   מגיע  שזה  העצמות,  גילוי  שאין  מזה  כתית  ע"י  ביטוי 
 .התקשרות עצם הנשמה בהעצמות. וק"ל

 ח

דדורנו זה הוא )לא בענין    שהמעלה  –והנה לסיכום יוצא הנקודה מזה  
מצד  )שבא  להעצמות  הרצון  בענין  אלא(  המס"נ,  בענין  ולא  הגילויים, 

בהעצמות(. וזהו מה שפועל אצלנו ה"רעיא מהימנא" דדורנו.    ההתקשרות
 וזה נמצא אצל כל אחד מישראל בגילוי, שהרצון שלו הוא בהעצמות. 

לא עם כוחות   ולכן אין מסתפקים עם כוחות פנימיים המוגבלים, וגם
מקיפים וכח המס"נ, וגם לא עם מעשה בפועל בשמירת השו"ע. ולא מפני  
שרוצים "עוד" דבר או "הרבה דברים", אלא שכיון שזה העצמות ממילא 

 .ה"ז כמו שהעצמות מתבטא בהכל. וזהו האויפטו דדורנו 
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הם   המאמר,  מפשט  שברור  מהנקודות  כמה  עכ"פ  לפועל,  ובנוגע 
ולתו של נשיא דורנו באנשי הדור )כלומר, להתקשרות הודעות ברורים לפע

 שלנו(: 

א( שלא נסתפק במקיפים, אלא אלקות יחדור בכל מציאותנו, דזה בא 
פועל בנו רק באופן של    מ”ש מה” ק אד”כמצד המשה רבינו. דהיינו שאם  

דנשיא דורנו בהפעולה שלו   חידושמקיפים ולא בפנימיים, הרי חסר כל ה
ה"ז מתבטא בעיקר בהרצון ותשוקה לזה, ולא בבני דורנו ]אלא שבדורנו  

בכוחות הפנימיים בפועל, מאחר שנמצאים בגלות עדיין. משא"כ בדורו של 
 משה המשיך אלקות בכוחות הפנימיים בפועל[. 

לצאת מההגבלות,  צריך  בפנימיים, אלא  נסתפק  וק"ו שלא  כ"ש  ב( 
זה הוא בכח המס"נ )ולקבץ ילדים וללמוד עמהם א"ב( ולמעלה מטו"ד. ו

 המשה רבינו. וזה ביותר נוגע, כי זהו העבודה בזמן הגלות.  בנומה שפועל 

ג( אם יש חסרון באחד מהם, או במקיפים או בפנימיים, ומסתפקים 
ה"ז לא רק שחסר   –בהשני בלבד ואין לו צמאון ותשוקה למלא את החסר  

צד חסר האנא נסיב מלכא. ס'פעלט די גאנצע נקודה, כי מ  אלאפרט אחד,  
העצמות צ"ל הכל. זה שצ"ל מיט די גאנצע מקיפים, ויתירה מזו מיט די  

מפני שמקושרים בהעצמות. ואי אפשר   –גאנצע פנימיים, הוא מצד מה  
כי גילוי הנשמה שפועל   –להיות חסיד רק או במקיפים או בפנימיים בלבד  

 .נשיא דורנו דוקא, הפעולה שלו הוא הרי בזה דוקא שיחדור בכולו

 ט

צע"ק למה מצד כח המס"נ בזמן הרווחה אין רצון ותשוקה שיהיה גילוי 
שבנפש, מדת הנצח ורצון שלמעלה מטו"ד וכיו"ב, ולא רק   המקיפיםכוחות  

 .מעשה בפועל

הוא   כו'(  )הגזירות  שהכתית  הסברא  דוחה  שבסוס"ד  מה  צע"ק  וגם 
הנשמה, כי מהסדר במאמר משמע שזה קשור לזה    םעצשגורם התגלות  

 מפרנס האמונה שתהי' בפנימיות.  שמשה
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כנ"ל   נאמר  אם  גם  הרי  הנ"ל,  בביאור  טוב  לא  מה  א"מ   –ולכאו' 
הרי התעוררות המס"נ הי' ע"י מרדכי שהוא משה   –שהכתית מביא למס"נ  

שבדורו )כמפורש לעיל שכמשה בדורו הקהיל ברבים כו'(, וא"כ שפיר שייך 
שע המאמר  במסקנת  בביאורו  מועיל  ומה  לזה.  עצם  זה  מתגלה  כתית  "י 

רבינו   משה  ע"י  הוא  זה  שגם  כו',  במקיפים  מסתפקת  שאינה    – הנשמה 
עדיין התעוררות הנשמה שע"י   כי  בזה לא הרווחנו מאומה,  הרי  לכאורה 

 כתית הוא ע"י המשה. 

שבביאור הא', "כתית" הוא הגרמא שהוא העדר,   –וההבדל היחיד הוא  
ה"כת  מתעוררועי"ז   הב',  ולביאור  הנשמה העצם.  ביטוי  עצמו  הוא  ית" 

שמגלה משה. ואוי"ל דזהו כוונתו, שמהמשך המאמר משמע שכתית מביא 
למאור וזהו ע"י משה, ולא שכתית הוא דבר צדדי )ההעדר( ומשה מגלה 

 .דבר אחר )המס"נ(
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 מאמינים בני מאמינים 
 עזאגווישי'  יצחק יוסףת' השליח ה

 שליח בישיבה

משה רבינו ואתה תצוה כותב כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א "  29במאמר 
ישראל  של  נאמן  רועה  שהוא  בזה.  פירושים  דשני  מהימנא,  רעיא  נקרא 

זן   בישראל    ומפרנסושהוא  שישנה  דהאמונה  האמונה.  בענין  ישראל  את 
בני מאמינים הם מאמינים  בבחינת   ,מצד עצמם, שישראל  אפשר שתהי׳ 

מקיף, וזה שמשה רועה ומפרנס את ישראל בענין האמונה הוא שהאמונה 
 ."תהי׳ בפנימיות

ים  דהרי מקור עניין זה. שישראל הם מאמינים בני מאמינ  להביןוצריך  
: שבת דף צז, א. וז"ל שם: "אמר ריש לקיש 12הוא כפי שמביא שם בהערה  

החושד בכשרים ]המייחס להם עבירה שאין בהם[ לוקה בגופו, דכתיב והן  
לשולחו   הקב”ה  כשרצה  ישראל  בני  על  משה  ]שאמר  וגו’  לי  יאמינו  לא 
לבשר על גאולת עם ישראל ממצרים שלא יאמינו שדיבר עמו ה’ וששלחו 

[ וגליא קמי קוב’’ה דמהימני ישראל ]ואילו לפני הקב”ה גלוי היה לגאלם
בני   מאמינים  הן  למשה[  ]הקב”ה  לו  אמר  ישראל[  בני  יאמינו  שאכן 
בני   העם.  ויאמן  דכתיב  מאמינים  הן  להאמין.  סופך  אין  ואתה  מאמינים, 
מאמינים, והאמין בה’. אתה אין סופך להאמין שנאמר יען לא האמנתם בי  

דלקה, ]באותות שמסר ה’ למשה אחרי שאמר “והן לא יאמינו  וגו’. ממאי  
]וכהמשך הפסוק   וגו’.  בחיקך  ידך  נא  עוד הבא  לו  ה’  ויאמר  לי”[ דכתיב 

 ".“ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצורעת כשלג” הרי שלקה משה בגופו[

וה'  כנ"ל  בישראל  האמין  לא  שמשה  איך  הוא  כאן  הסיפור  כל  והרי 
ינים בני מאמינים ואיך שייך להמשיך אמונה ממקיף  מאמ  שהםאומר לו  

 לפנימי אם אתה לא מאמינן באנשים שיאמינו וכו'. 

________ 
שיחי'  (29 יעקב  שמעון  שלום  בן  זלמן  שניאור  חיים  המשפיע  נשמת  לעילוי  זה  יהיה 

 באראס, שמאמר זה החיים שלו
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 ב

שיח בין הקב"ה למשה  -היה אפ"ל שקושיא מעיקרא ליתא כי כל הדו
שמשה הרעיא מהימנא והקב"ה מדבר אתו וככפי שמובא בפסוקים    לפני זה  

היה רעה את־צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את־הצאן   30ומשהשלפני זה "
אל־הר האלהים חרבה... ויאמר ה' ראה ראיתי את־עני    ויבאאחר המדבר  

את־  ידעתי  כי  נגשיו  מפני  שמעתי  ואת־צעקתם  במצרים  אשר  עמי 
את־הלחץ   מכאביו... וגם־ראיתי  אלי  באה  בני־ישראל  צעקת  הנה  ועתה 

שלחך אל־פרעה והוצא את־עמי  אשר מצרים לחצים אתם. ועתה לכה וא
ויאמר משה אל־האלהים מי אנכי כי אלך אל־פרעה בני־ישראל ממצרים.  

 וכי אוציא את־בני ישראל ממצרים."

איך אפשר לומר על משה שהרהר אחרי   31נהירא כי   לא  זה   תירוץ  אבל
מדותי של הקב"ה עם מיד שנולד נתמלה אורה והוא היה בחיר שבנבראים 

אפילו בגנות בהמה טמא וכו' ובטח לא חשב לא טוב על   והתורה לו מדברת
 32עם הנבחר וכפי שיוסבר לקמן.

 ג

 33ולהבין כל זה יש להקדים תחילה ביאור אד"ש מה"מ בפרשת וארא 
וז"ל:"אחרי שרש"י מפרש הפירוש הפשוטו  של הפסוקים בפרשת וארא  

"ורבותינ  — ממשיך:  רש״י  גו׳",  הקימותי  וגם  גו׳  אברהם  אל  ו  "וארא 
אמר    5)תוכן הפסוקים( לענין של מעלה שאמר משה למה הרעותה  דרשוהו

לו הקב״ה חבל על דאבדין ולא משתכחין יש לי להתאונן על מיתת האבות 
ואתה  שמך  מה  לי  אמרו  ולא  ש־ד־י  בא־ל  עליהם  נגליתי  פעמים  הרבה 
אמרת מה שמו מה אומר אליהם, וגם הקימותי וגו׳ וכשבקש אברהם לקבור  

________ 
 שמות פרק ג' (30
 בשיחה הבא לקמן סעיף ה  (31
 אא"כ אומרים שיש כל מיני שלבים בהתגלות ענינו של משה (32
 לק"ש חלק ט"ז וארא א'  (33
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א מצא קרקע עד שקנה בדמים מרובים וכן ביצחק ערערו עליו  את שרה ל
על הבארות אשר חפר וכן ביעקב כו׳ ולא הרהרו אחר מדותי ואתה אמרת 

 למה הרעותה" )ומסיים "אין המדרש מתיישב אחר המקרא כו׳"(; 

בכתוב   —בס״פ שמות על הפסוק "עתה תראה וגו׳" )תירוץ הקב״ה  
"למה    — רש״י  הרעותהעל  אומר  כאברהם "(  לא  מדותי  על  "הרהרת 

שאמרתי לו כי ביצחק יקרא לך זרע ואח״כ אמרתי לו  העלהו לעולה ולא 
 הרהר אחר מדותי" ע"כ לה"ק.

של  "לענין  דרשו,  רבותינו   שפירוש,  שליט"א  מה"מ  הרבי  ומבאר 
ואתה אמרת  והרהורים של משה בכלל שהתחיל מ"  לשאלותבנוגע  -מעלה"

שזה בסנה,  -מה שמו מה אומר להם". מהתחלת ]כביכול[ תלונות של משה
 ו"הם לא יאמינו בי".  

כ"א אדרבה מבטא   -עפ"ז יובן גם בעניננו, שאין זה ח"ו חסרון במשה
 את הענין של החדרת האמונה בפנמיות, כדלקמן. 

 ד

לא נגאלו ישראל אלא מבאר בפירוש מאמר חז"ל "  מ”ש מה”ק אד”כ
להקב"ה,  בינם  הקשר  היהדות,  נקודת  אצלם  שנתגלה  האמונה".  בשכר 
"בני   של  באופן  היה  זה  אבל  "מאמינים"  של  הענין  אצלם  שהיה  אע"פ 
מאמינים", שאז הוא כמו ירושה שהבן מקבל מהאב אבל זה מתמעט וכו' 

נימיות  ולא כל כך חזק כמו אצל האב ובאופן מקיף וכו' ולא היה מצדם  בפ
 ובכדי שזה יהיה השכר שלהם זה צריך להיות מצדם דווקא.

וזה נעשה על ידי משה שהוא הרועה נאמן שזן ומפרנס האמונה באופן  
 שזה יהיה מצד התחתון  

ובכדי לעשות זאות משה היה צריך לעשות משהו שיהיה מצדם וזה 
הודים היה ההרהור אחר מדותיו של ה' שעניין זה יכול להיות רק מצד הי

ולא מצד משה והוא פעל זה על ידי אמירת למה הרעותה ]ועל ידי זה היה[ 
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וארא וגו' שדווקא אז האמונה היה מצד ישראל ודווקא שעל ידי זה נתגלה 
ידי   על  בפנמיות  האמונה  ישראל  של   דיבוראצל  הענין  נתבטל   הקב"ה, 

הקב"ה של  מדותיו  אחר  אצלם  -הרהור  חדרה  בנ"י  של  שהאמונה  היינו 
 פנימיות. ב

ועד"ז י"ל בענינינו, שמה שמשה אמר והם לא יאמינו בי זה בשביל 
מצד עצמם, לפני שמשה מגלה אצלם בפנימיות והגלוי בפנמיות   ישראל  

היה דווקא מזה שאמר "והם לא יאמינו בי" והקב"ה אומר לו שהם מאמינים  
הוא   בני מאמינים )אלא שזה באופן מקיף כי זה בא בירושה ודברי ה' למשה

עבודתו גופא  רק   -שזה  תהיה  שלא  בפנימיות  זו  אמונה  אצלם  להחדיר 
 באופן מקיף.( 

הוא  מאמינם  בני  מאמנים  של  המקור  למה  קושי  אין  הנ"ל  כל  לפי 
רבינו   משה  של  הענין  מבאר  זה  ואדרבה  שבת  במסכת  הגמרא   מסיפור 
 ]כהמשך המאמר[ שענינו לגלות ולהביא את את האמונה בפנמיות, מצדם. 

 ל זה בדרך אפשר. ולא באתי אלא להעיר. וכ
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שייכות בין ברכת ק"ש לק"ש ה
שליט"א אליהו שמעון סג"ל לנדא הר' 

משפיע בישיבתינו הק'

מט    תניאב שמע  פרק  קריאת  ברכות  בין  השייכות  אדה"ז  מבאר 
לקריאת שמע. וזלה"ק: ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו  

ש שתים לפניה כו' דלכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת ברכות ק"
שמע כמ"ש הרשב"א ושאר פוסקים. ולמה קראו אותן ברכות ק"ש ולמה  

תקנו אותן לפניה דווקא". 

הביאור לקיים   בזה  ונקודת  החומרי"  "האדם  שיוכל  שבכדי  הוא, 
כו'"   יצריך  בשני  כו'  לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  להגיע    -"ואהבת  דהיינו 

צריך   -כל כך חזקה לה', עד שמוכן "להפקיר הכל בשביל אהבת ה'"    לאהבה
הכנה של ברכת ק"ש.

שע"י שאומרים תחילה ברכת יוצר אור "ושם נאמר ונשנה ענין וסדר  
שכולם  איך  הקב"ה  של  גדולתו  להודיע  עולם  ברום  העומדים  המלאכים 
איך  מדובר  שבה  עולם  אהבת  ברכת  אומרים  ואח"כ  ית'",  לאורו  בטלים 
הקב"ה מניח הכל עליונים ותחתונים ובוחר ואוהב דוקא אותנו. זה פועל על 
ברוח  ותתלבש  נפשו  )ש(תתלהט  פנים  אל  הפנים  כמים  "ממילא  האדם 

שזהו   -נדיבה להתנדב להניח ולעזוב כל אשר לו מנגד ורק לדבקה בו ית'"  
ענין "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" שבקריאת שמע.

 י"א ניסן ה'תשפ"ב – מאה ועשרים שנה





חסידות
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אדה"ז המילים שבתחלת הברכה: "אהבת עולם והנה באופן זה מבאר  
חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו", ובסוף הברכה: "ובנו  אהבתנו ה' אלוקינו  

גודל האהבה שיש  וכו'". שבכל זה רואים  בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו 
 להקב"ה עלינו. 

אבל לכאורה עדיין אינו מובן השייכות בין כל המילים באמצע הברכה 
על אהבת ה'   שמדובר בהל פועל ישועות אתה"  -ו" עד "כי אמ"אבינו מלכנ

אלינו, לק"ש. ועדיין התמיה קיימת "למה קראו אותן ברכות ק"ש ולמה  
 תקנו אותן לפניה דוקא"?

והנה בפרק מה תניא מבאר אדה"ז ש"ע"י מדתו של יעקב אבינו שהיא 
אלקות מדת הרחמים, לעורר במחשבתו רחמים רבים לפני ה' על הניצוץ  

. . במשכא דחויא וכו' וכו'     -המחיה נפשו, אשר ירד ממקורו חיי החיים 
יכול לבוא לבחינת אהבה רבה בהתגלות לבו, כדכתיב ליעקב אשר פדה את 

 אברהם".  

ובאותו פרק מבאר אדה"ז שיעקב אבינו ע"י שעורר רחמים על כנסת 
ומצוות, תורה  ע"י  הקב"ה  עם  לייחד  יכולים  שאנו  פועל  שעי"ז   ישראל, 

 הנשמות עולין מגלותן. 

ועל פי זה אולי יש לומר שהמילים שבאמצע ברכת ק"ש נותן לנו הכנה 
 שבקריאת שמע:  34באופן אחר להגיע לקיים "ואהבת את ה' אלוקיך"

דבמילים אלו אנו מעוררים רחמנות לפני ה' עלינו ואומרים: "אבינו 
ותלמדנו אבינו אב הרחמן המרחם רחם מלכנו בעבור שמך הגדול . . תחננו  

נא עלינו ותן בלבנו . . ללמד וללמד לשמור ולעשות . . ורחמיך ה' אלוקינו  
 וחסדיך הרבים...".

________ 
אמנם לאו דוקא "בכל לבבך" דלכאורה זה שייך דוקא להאהבה דכמים הפנים אל   (34

 פנים.
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וע"י שמעוררים רחמנות על נפשותינו ומרגישים עד כמה אנו רחוקים  
לומר ק"ש   ויכולים  וצמאון לאלקות  מאלקות ממילא מתעוררים באהבה 

 ה' אלקיך" באמת.ולקיים "ואהבת את 
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נר למה לי 
 בראדקיןשי' שמואל הת' 

תלמיד בישיבה 

נכרי שהדליק את הנר משתמש לאורו "  35תנן בפרק כל כתבי הקודש
משקה  בהמתו  להשקות  מים  מילא  אסור,  ישראל  בשביל  ואם  ישראל, 
יורד  בו  לירד  כבש  נכרי  עשה  אסור,  ישראל  בשביל  ואם  ישראל,  אחריו 
אחריו ישראל, ואם בשביל ישראל אסור, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו  

''ג וזקנים".באין בספינה ועשה נכרי כבש לירד בו וירדו בו ר

: "וצריכא, דאי אשמעינן נר משום דנר לאחד נר למאה, ת והגמ' מפרט
ל''ל? מעשה  וכבש  ישראל,  דילמא אתי לאפושי בשביל  ליגזר  אבל מים 

ל"."דרבן גמליאל וזקנים קמ

וצריך ביאור, דלכאורה הי' יכול התנא לכתוב רק 'מים' ו'כבש', ולא 
הי' צריך לאשמעינן 'נר' כלל?

רק  רושראיתי  והנה   לשנות  יכול  הי'  שהמשנה  פירשו  המפרשים  ב 
מים, אבל שהמשנה נכתב באופן של 'לא זו אף זו', היינו שלא רק 'נר' מותר, 

אלא אפי' מים מותר. 
________ 

שבת דף קכ"ב ע"א  (35





נגלה
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בפירוש   הרמב"ם  וז"ל  למים,  צריכותא  עשו  ורע"ב  הרמב"ם  אבל 
אם  בלבד  בזה  אומרים  היינו  מים,  מלא  "ואילו השמיענו  המשניות שלו: 

ל אסור, כי נחוש שמא ירבה בשאיבת המים בשביל ישראל,  בשביל ישרא 
 אבל נר אפילו הדליק בשביל ישראל ובשבילו מותר". 

עוד תירוץ מובא בהמשמרות כהונה וז"ל: "שאם רק תנא מים הייתי 
 חושב שרק מים מותר אבל שאר תשמישין לא, ולהכי תנא גם נר". 

נו גבי מים רק הייאחריו  וגם המתק שפתים מדייק מזה שכתוב משקה  
כתוב  נר  גבי  משא"כ  מזה,  לקחת  יכול  הישראל  הותיר  הגוי  אחר  אם 

 משתמש לאורו ישראל היינו אפי' בשוה. 

'נר', כי התנא הי' יכול לומר תחילה   אבל כ"ז אינו מתרץ למה נצרך 
 'כבש' והסיפור, ואח"כ 'מים' והיינו לומדים כל הדיוקים האלו?

 יני בזה.ואבקש מקוראי הגליון להאיר ע
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מחלוקת אחרים וחכמים אם הפתח פתוח 
 כלפנים

 ברשביצקישי'  אפרים אהרןהת' 
 תלמיד בישיבה

אחרים אומרים איסקופא משמשת ב' רשויות: "  36איתא במכלתיןא.  
 כלחוץ".  -כלפנים, פתח נעול   -בזמן שהפתח פתוח 

והנה, עפ"י זה לכאורה מצינו, עצה איך להוציא מרה"י לרה"ר, דהיינו 
מניח חפץ על האיסקופא, כשהפתח פתוח, ואח"כ נעל הפתח הרי עכשיו 

 שום איסור.החפץ נחשב מונח ברה"ר, ויכול להוציא לרה"ר, ולא עבר 

על  עומד  "אדם  לעיל  הגמ'  עפ"י  אסור  יהי'  דמ"מ  י"ל,  ואולי 
האיסקופה נוטל מבעה"ב ונותן לו, נוטל מהעני ונותן לו, ובלבד שלא יטול  
מבעה"ב ונותן לו, מעני ונותן לבעה"ב . . " ופרש"י "דמזלזל באיסורי שבת 

ולאפוקי לכתחילה לגרום הוצאה מרה"י לרה"ר וגזירה דילמא אתי לאקולי  
 להדיא מרה"י לרה"ר". 

וכן עד"ז י"ל בעניננו, שכשם ששם אסור כי הוא מזלזל באיסור הוצאה 
 וכמו"כ כאן לא ראוי לעשותו כי הוא זילזול דהוצאה. 

 אלא שלא מצאנו מקור מפורש 'לחדש' איסור כזה. 

להלכה זה לא נוגע, כי חכמים סוברים שגם כשהפתח פתוח דינו כפתח  
 אסור להוציא מבפנים לאיסקופא.נעול, א"כ תמיד 

קים, מפני מה אין סווהנה הסברא של חכמים אינו מבואר בגמ' ובפב. 
שלו בשו"ע  אדה"ז  אמנם  לא?  או  פתוח  פתח  דין  לזה    37מחלקים  מבאר 

________ 
 שבת דף ו' ע"א.  (36
 שם סימן שמ"ו סעיף ט'.  (37
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 ואף בזמן שהפתח פתוח אין האסקופה כלפנים אלא כלחוץסברא, וז"ל: " 
   ."הואיל והוא עשוי לחזור ולינעל

 לכאורה סברא זו הוא חידוש מקורי של אדה"ז. 

בעירובין מהגמ'  לזה  מקור  ר'   38וי"ל  אמר  חנה  בר  בר  רבה  "והאמר 
משום  עליה  חייבין  בלילה  ננעלות  דלתותיה  אילמלא  ירושלים  יוחנן: 

 רה"ר".  

לילה    ופירש"י בכל  דלתותיה  שנועלין  ואילמלא  כו'  הרבים  "רשות 
חייבין עליה בשבת משום רה''ר, אבל נעילת דלתות משויא לה כחצר של  
נמי   והכי  עלה,  מיחייבי  ולא  כרמלית  הויא  עירבו  זמן שלא  וכל  כו'  רבים 

 אמרינן בפרק בתרא דירושלים כרמלית היא".

יה פתוחות ולפעמים ומגמ' זו מובן, שאף שירושלים לפעמים דלתות
 כרמלית. תנחשב תמיד דלתותיה נעולות, מ"מ 

בזמן  רואים  מזהו גם  לכן  נעולות  הדלתות  שלפעמים  שכיון   ,
 נחשב כבפנים.אינו שדלתותיה פתוחות 

ולכאורה לפי שיטת אחרים שמחלק בין פתח פתוח ופתח נעול נצטרך 
תיה  ירושלים, דבלילה יהי' נחשב ככרמלית, וביום כשדלתו  בנוגע  לחלק  םג

 פתוחות יהי' נחשב רה"ר. 

דינן  פתוחות  כשהדלתות  שגם  מוכיח  מזה  כך,  אומרים  שלא  ומזה 
 כנעולות, ומכאן ראי' לסברת אדה"ז. 

 וכ"ז בדרך אפשר. ותן לחכם ויחכם עוד. 

 ולא באתי אלא להעיר. 

________ 
 עירובין דף ו' ע"ב. (38
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 דיוקים במשנה 'לא ישב אדם' 
 

 גייסנסקישי'  נתןהת' 
 ניומןשי'  זלמן שניאורהת' 

 תלמידים בישיבה

 

"ואם התחילו אין מפסיקין", ופרש"י: "אלא   39תנן בפרק קמא דשבת 
קודם   לגמור  שהות  "בדאיכא  מפרש  ובגמרא  מתפלל",  ואח"כ  יגמור 

 שיעבור הזמן".

דאמר וצ" להלן  משמע  דכן  כתבו  ובתוס'  כן.  כתוב  בגמרא  איפה  ב 
דבמנחה לא שכיח שכרות. )ולכאורה כוונתם, דבגמ' איתא דכיון שתפלת 
רק משום דלא   אין מפסיקין הוא  זה שאם התחילו  חובה א"כ  הוא  מנחה 
התחילו   אם  הדין  הי'  שכרות  שכיח  הוה  דאי  ומשמע  שכרות.  שכיח 

 מפסיקין.  

ברים במשנתנו אם התחילו אין מפסיקין, היינו משום ואף דגבי שאר ד
שבהך דמשנתנו יוכל להתפלל אח''כ, משא"כ כשיש חשש שכרות החשש 

 הוא שמא ישתכר ויפסיד התפלה לגמרי.  

בלבד  זה חשש  )אין  וא"כ  ביום  אין שהות  מובן במכ"ש, שאם  וא"כ 
כן  אלא( ודאי יפסיד התפלה לגמרי, שצריך להפסיק(. אמנם קשה לומר  

ברש"י, דרש"י כ' "ובגמ' מפרש" וזה לא מפורש, והרי גם תוס' כתבו רק 
אין משמע   –"משמע". וכן מה שהביאו תוס' דבסוכה איתא כן במפורש  

________ 
 דף ט, ע"ב  (39
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שלזה כוונת רש"י, דא"כ הול"ל "ובסוכה מפרש" וכיו"ב, וממה שכתב סתם  
 ."ובגמ' מפרש" משמע שכוונתו לגמ' כאן

הגמ' לתחילת  רש"י  דכוונת  מנחה   וי"ל  אילימא  למנחה,  סמוך  "הי 
גדולה האיכא שהות ביום טובא", וע"ז הביא הגמ' ב' תירוצים איך ייתכן  

 דאף "דאיכא שהות" מ"מ אין להתחיל. 

הגמרא מיישבים את הסברא וי"ל שזהו כוונת רש"י, דכיון שבמסקנת 
הראשונה דמיירי במנחה גדולה, שאז "איכא שהות ביום טובא", לכן מפרש 

 רש"י מיד כפי המסקנא דמתני' מיירי במנחה גדולה ולא במנחה קטנה. 

הגמ'  כלשון  ממש  הוא  ביום"  שהות  "בדאיכא  רש"י  שלשון  וזהו 
י' אינו מדוייק(.   "האיכא שהות ביום טובא". )והציון שציינו בתוך רש"י לדף

"ולקמן  )ולא  מפרש"  "ובגמ'  כזה  בלשון  רש"י  דכ'  הא  ג"כ  יומתק  ובזה 
 מפרש" וכיו"ב(, דהכוונה למ"ש בתחילת הגמ' מיד אחרי המשנה. 

 .וכרוב דברים אלה כתב המהרש"א על אתר. וברוך שכיוונתי

אך פירוש הנ"ל צ"ב נוסף, כי תחילת הדיבור ברש"י הוא "אלא יגמור  
קודם  ואח" לגמור  שהות  "בדאיכא  כתב  לשונו  בהמשך  וכן  יתפלל",  כ 

שיעבור הזמן", דהיינו בפשטות שיש לו שהות להתפלל אח"כ ולא שיפסיד  
את התפלה לגמרי, ואילו פירוש הנ"ל, דמיירי במנחה גדולה ולא במנחה  

 קטנה, אין לו קשר עם הנ''ל? 

אמ מיד  להבהיר  נוגע  זה  למה  מובן  דבשלמא  צלה"ב  דלא וגם  תני' 
נטעה לומר שיכול להפסיד התפלה לגמרי בגלל דברים אלו אלא רק לאחרו, 
אכן  ולא מנחה קטנה למה  גדולה  דמיירי במנחה  הנ"ל  פירושנו  אבל לפי 

 ?'נוגע להבהיר זה מיד אמתני

אין   התחילו  אם  קטנה  במנחה  "אילימא  איתא  דבגמ'  בהקדים  וי"ל 
דאריב דריב"ל  תיובתא  תהוי  לימא  תפלת מפסיקין  זמן  שהגיע  כיון  "ל 
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ופרש"י "אם התחילו אין מפסיקין,   המנחה אסור לאדם שיטעום כלום", 
 בתמי', ויעבור הזמן, נימא תהוי תיובתא כו'". 

והיינו דרש"י מפרש פשט לשון המתני' "אם התחילו אין מפסיקין" 
תפלה   זמן  שיעבור  תהוי    -דהיינו  נימא  א"כ  הגמ'  קושיית  הוא  זה  שעל 

כו'. ולכאו' צ"ע הלא זה סותר פירוש עצמו אמתני' דמיירי בדאיכא  תיובתא  
כאן   זה  מפרש  רש"י  למה  צ"ע  וגם  לגמרי?  התפלה  שיפסיד  ולא  שהות 

 .'באמצע קושיית הגמ', ולא לעיל אמתני

קושיית   כוונת  כל  אכן  דזהו  הנותנת,  שהיא  מפרש  שרש"י  וכנראה 
אי, א"כ ע"כ הפשט הגמ'. דהגמ' מקשה דאם נאמר שמתני' במנחה קטנה ק

"אין מפסיקין" הוא ש"יעבור זמן תפלה", וזה אי אפשר. ולפי רש"י כ"ה 
 אכן האמת, דאי הוה מיירי במנחה קטנה הי' הכוונה שיפסיד התפלה לגמרי. 

ברש"י  הפשוט  דפירוש  ה"קשר"  היכן  שהקשינו  מה  מיושב  ]ובזה 
הנ"ל   דכיו  –לפירושנו  הך,  היינו  באמת  רש"י  של  דרכו  שמיירי דלפי  ן 

רש"י  שהוצרך  מובן  ולכן  לגמרי.  התפלה  יפסיד  לא  לכן  גדולה  במנחה 
להבהיר מיד אמתני' דמיירי "בדאיכא שהות", כלומר במנחה גדולה, כי לכן 

 .באמת לא יפסיד התפלה לגמרי[

אך צ"ב הא גופא, מהיכי תיתי לומר דאי מיירי במנחה קטנה יעבור זמן  
"ד דהגמ' א"כ למה הביאה הגמ' מריב"ל, התפלה? וגם צ"ב דאם זה הי' הקס

הלא ממנ"פ: אם הקס"ד עצמה ד"אין מפסיקין" היינו "ויעבור זמן תפלה", 
 הוא תמוה, א"כ אין צריכים להביא מריב"ל. 

ואם יש מקום לפירוש כזה במתני', ש"אין מפסיקין" היינו "ויעבור זמן 
זמן תפלת המנחה  תפלה", א"כ אין מובן מהו ההוכחה מריב"ל "כיון שהגיע  

אסור לאדם שיטעום כלום", וכי מה זה מוכיח? וברש"י כתב דמריב"ל מובן  
 דמפסיקין.  

וצלה"ב היאך מובן זה מדבריו, )ובתוס' כנראה דייקו מהמילה כלום, 
להקשות  א"א  למה  צלה"ב  וגם  לפרושי(,  מבלי  סתם  רש"י  אבל  ואכ"מ, 
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וע"כ דפשיטא   –קין  מריב"ל גם אמנחה גדולה דבמתני' איתא דאין מפסי 
 .לן דריב"ל מיירי במנחה קטנה, וצלה"ב היאך

וי"ל דרש"י מפרש דכל "זמן" בגמרא היינו לא תחלת הזמן אלא סוף 
הזמן. וא"כ כשבגמרא איתא "מנחה גדולה" הכוונה סוף מנחה גדולה, והיינו  
קרוב למנחה קטנה. וכן "מנחה קטנה" הכוונה סוף מנחה קטנה, והיינו קרוב 

 יעה. וכן במשנה "סמוך למנחה" היינו סמוך לסוף הזמן. לשק

)ולהעיר מלשון רז"ל "עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע  
זמן ק"ש של שחרית", האם הכוונה תחלת הזמן או סוף הזמן, וראה שו"ע  
סי' פט אם מותר ללמוד לפני התפלה(. וכן בריב"ל "כיון שהגיע זמן תפלת 

 ף זמן המנחה, קרוב לשקיעה. המנחה" היינו סו

ובזה מובן שפיר דברי ריב"ל אסור לאדם שיטעום כלום, דלכאו' מהי 
דאורייתא לא טעמא נאסור אף טעימה בעלמא, והלא אפילו קודם מצוות  

אוסרים טעימה בעלמא )חוץ מקידוש דשם יש הסברה מיוחדת כי מצותה 
אלא   – מיד בתחלת הזמן( וא"כ למה מתחלת מנחה קטנה נאסור טעימה  

הכוונה כי כיון שזה סוף הזמן א"כ אף אם יטעום בעלמא יעבור עי"ז זמן 
 התפלה ויפסידנה לגמרי. 

פסיקין", דהרי זהו כל דבריו  ומובן בקל איך למד רש"י שלפי ריב"ל "מ
של ריב"ל, דכיון שזה סוף הזמן ועלול להפסיד התפלה לגמרי לכן אסור לו 
לעשות כלום אלא להתפלל, ולכן צריך שיפסיק כמו שאסור שיטעום כלום, 

 .דשניהם חד טעמא

קטנה,  במנחה  דאילימא  מריב"ל:  הגמ'  הוכחת  שפיר  מובן  זה  ולפי 
אלא( סוף מנחה קטנה קרוב לשקיעה, א"כ והיינו )לא תחלת מנחה קטנה  

התחילו"   ד"אם  תפלה",  זמן  ויעבור  בתמי',  מפסיקין  אין  התחילו  "אם 
הכוונה שיפסיד לגמרי, וא"כ "נימא תהוי תיובתא דריב"ל" דאמר שאסור 

 .לו להפסיד לגמרי משהגיע סוף הזמן אלא יפסיק
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תפלל ולכן פירש רש"י אמתני' "ובגמ' מפרש דאיכא שהות ביום לה
אח"כ", דמפרש דמיירי בסוף מנחה גדולה, ובמילא איכא יותר מב' שעות  
דאם  מזה  ומובן  לגמרי.  התפלה  יפסיד  לא  כי  אין מפסיקין  ולכן  ומחצה, 

 .עלול להפסיד התפלה לגמרי חייב להפסיק ולהתפלל. וק"ל

 ולכאו' יוצא מזה חידוש להלכה לפי רש"י:  

למנחה היינו סמוך לסוף זמן    א( דכל ההלכה דאסור דברים אלו סמוך
 מנחה גדולה. וזה לא כההלכה בשו"ע.  

ב( דהא דקיי"ל דלא כריב"ל, א"כ גם כשאין שהות עד השקיעה מ"מ 
 .להלכה מותר לטעום

תפלת  למ"ד  בבבל  חברין  אביי  דאמר  ערבית  תפלת  גבי  להלן  והנה 
ן לי'  ערבית רשות כיון דשרא המייני' לא מטרחינן לי', פרש"י, לא מטרחינ

 אלא יגמור סעודתו ואח"כ יתפלל. 

שיגמור  לו  למה  א"כ  רשות  ערבית  דתפלת  כיון  הלא  תמוה  ולכאו' 
 סעודתו ואח"כ יתפלל, מה לי אם יפסיד אותה לגמרי? 

ובתוס' כתבו שאף שתפלת ערבית רשות מ"מ אין לבטלה בחנם אלא 
עוברת   בשביל איזה צורך כגון שרא המייני' דהכא או בשביל מצוה שאינה

 כו', ומביא כמה סייעתות שאין לבטלה בחנם. 

מדברי תוס' מובן דטירחא כזו ד"שרא המייני'" חשיב "צורך" לבטל  
תפלת ערבית לגמרי. אבל רש"י דייק לומר ד"אח"כ יתפלל", ולא שיבטלה  

 לגמרי. 

וי"ל דרש"י לומד דהא דאיתא בגמרא דבערבית שכיח שכרות או דלא 
ונה שלכן ודאי יבטלה, אלא דלכן יש יותר חשש שמא קביע זמני', אין הכו

חוששים לשמא  לא  רשות  ערבית  דכיון שתפלת  אמרינן  זה  ועל  יבטלה, 
יבטלה, אבל לא שמותר לבטלה בשאט נפש לכתחילה. רק שאם ישתכר או 
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יימשך ולא יתפלל, כיון דסוף סוף לא ביטל אלא רשות, לכן לא חיישינן  
 .לכך להטריחו להפסיק סעודתו

יודע   אם  בערבית  דאף  רש"י,  לפי  להלכה  אחר  חידוש  מזה  ולכאו' 
וצריך  ולבטלה,  להשתכר  לו  אסור  לבטלה,  עתיד  השכרות  שע"י  בנפשו 
להפסיק, ורק שבמקום ספק אין להחמיר )והיינו אם כבר התחיל(. ובמנחה  

 .אף במקום ספק יש להחמיר. ודלא כתוס' דבערבית אפשר לבטלה
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דיוקים ברש"י 'קרמין' )גליון(
וואלאךשי'  וואלף  זאבהת' 

תלמיד בישיבה 

, כתבתי כמה דיוקים 40בקובץ הערות וביאורים "לאפשא לה" גליון כ"ג
יש שינוי   כל אחד מהם  ואצל  ברייתא שמובא בכמה מקומות בש"ס,  על 

להוס ורציתי  וכו'(.  פירושו,  התרגום,  )הגירסא,  דיוקים  ברש"י  כמה  יף 
עליהם.

 א

שינוי בתרגום 'אפרסקין' 

 על המילה 'אפרסקין' מתרגם:
 בשבת מ"ה ע"א רש"י: "פירסיק"י בלע"ז". 

משא"כ בכל בהשלשה מקומות אחרות )שבת כ"ב ע"א, סוכה י' ע"א, 
וביצה ל' ע"ב( אינו אומר ע"ז כלום. 

 ב

המילים 'יינות שמנים' שינוי בפירוש 

 על מילים 'יינות שמנים' מפרש: 
 בשבת מ"ה ע"א: "בכלי זכוכית".

ובסוכה: מוסיף מבשבת ומפרש: "נותנין מכלי זכוכית לנוי". ובשבת 
כ"ב ע"א, ובביצה לא מפרש ע"ז כלום.

________
 י"א שבט ה'תשפ"ב.-שיצא לאור לי'  (40
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ולכאורה י"ל הטעם שמוסיף ל'נוי' בסוכה )ולא בשבת( הוא, כי שם 
ר על נוי סוכה. אשר על כן אפי' אם זה לא ממש )בסוכה( כל הברייתא מדוב 

נוגע לגוף הענין שרש"י מפרש פה, מוסיף המילה 'לנוי'. אבל אין זה מבאר  
מקומות   בהשתי  מפרש,  אינו  ב.למה  'נותנין'.  המילה  גם  מוסיף  א.למה 

  אחרות )בשבת כ"ב ע"א, ובביצה(. 

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.
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 התולדות לא היו במשכן
 וואלאךשי'  מענדל מנחםהת' 

 תלמיד בישיבה 

הזורק  פרק  ומדקדק    41בריש  ששובט  סובר  יהודה  שרבי  קס"ד  יש 
מה  כל  ד  42תולדות הם, אבל לכאורה אין זה מתאים עם מה דשנינו לעיל

ו אב,  נק'  במשכן  שובט כל  שהי'  ואם  תולדה,  נק'  במשכן  הי'  שלא  מה 
 ומדקדק היו במשכן איך יתכן שרבי יהודה סובר שהם תולדות?

מובא ש"אית דגרסי הך דהוות במשכן   ה ולרבי אליעזרד"והנה בתוס' 
חשיבא, קרי לי' אב, והך דלא הוות במשכן חשיבא, קרי לי' תולדה", ולפי 

בר ששובט ומדקדק אינם מלאכות חשובות ולכן  זה יש לומר שרבי יהודה סו
 הם תולדות.

קרי לה    –: "הך דהואי במשכן, חשיבא  43אבל לפי הגירסא שלפנינו
לא קרי לה תולדה", ש"לפי זה   – אב, והך דלא הואי במשכן, לא חשיבא  

 ", אי אפשר לומר כן.44התולדות לא היו במשכן

ותולדה   אב  בין  הזה  החילוק  שכל  לומר  יש  רבי  אלא  לפי  רק  הוא 
אליעזר, אבל לדעת חכמים שלשיטתם הנפק"מ הוא "דאי עביד שתי אבות 
בהדי הדדי", אינם סוברים מהחילוק הזה כל עיקר, ואינו נוגא אם הי' בשכן 

 כלל. 

אבל עדיין צריך ביאור, דלכאורה רבי יהודה סובר בהו"א כרבי אליעזר,  
 שתולדה במקום אב, חייב? 

________ 
 דף צ"ז ע"ב.  (41
 דף צ"ו ע"ב.  (42
 וכ"ה בתוס' שם. (43
 לשון התוס' שם. (44



ועשרים שנהמאה  –י"א ניסן ה'תשפ"ב   

76 

שרבי יהודה סובר כרבי אליעזר רק לענין של    ויש לומר בדרך אפשר
דהואי במשכן,  עליו לענין הנפק"מ ש"הך  חולק  תולדה במקום אב, אבל 

הואי במשכן, לא חשיבא    –חשיבא   והך דלא  לה אב,  לה   –קרי  לא קרי 
 תולדה". 
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 בור וחוליתה מצטרפין לעשרה 
 כהן הכהןשי'   יהודה ' הת

 תלמיד בישיבה 

הזורק בפ'  ורחבן 45תנן  עשרה  גבוהין  שהן  והסלע  הבור  "חולית   ,
למה לי למיתני  והנותן על גבן חייב", ומקשינן בגמ': "  מהןארבעה הנוטל  

חולית הבור והסלע ליתני הבור והסלע מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר ר' יוחנן  
 בור וחוליתה מצטרפין לעשרה". 

ברה''ר   בור  הכי  נמי  "תניא  מברייתא:  יוחנן  לק'  סיוע  מביא  הגמ' 
כן עשו לה  אין ממלאין הימנה בשבת אלא אם  ורחבה ארבעה  י'  עמוקה 

ש ואין  טפחים  י'  גבוה  ראשו מחיצה  לה  הכניס  אא''כ  בשבת  הימנה  ותין 
 ורובו ובור וחוליתה מצטרפין לעשרה".

כי  מברייתא  יוחנן  לר'  ראי'  הגמ'  מביאה  למה  להבין  צריך  ולכאורה 
 היא "מסייע לי' לר' יוחנן"?  שמישנתינולכאורה א. כבר אמרנו 

ב. וגם בעירובין תנן: "בור ברה"ר וחוליתו גבוהה י' טפחים וכו'" ומודה  
' יוחנן בגמ' שם שקמ"ל שבור וחוליתו מצטרפין לעשרה וא"כ חמה צריך ר

הגמ' להביא עוד ראי' ומברייתא אם יש כבר שני משניות שמסייעים לר'  
 יוחנן? 

למה מביא הגמ' את כל הברייתא, לכאורה להביא ראי'    להביןוגם צריך  
"בור לר' יוחנן, מסתפקת הגמ' הוה ליה לקצר ולהביא רק סיום הברייתא, ש 

 וחוליתה מצטרפין לעשרה", ותחילת הברייתא "בור ברה"ר . . "?

בתוס' ד"ה "אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה י' טפחים". מבאר "אבל  
עושין   בפרק  כדתנן  הרבים  בור  או  חיים  מים  בבאר  אלא  מהני  לא  פסין 

 פסין". 

________ 
 דף צ"ט ע"א  (45
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 ולכאורה אינו מובן כל החלק הזה של הברייתא הוא בדרך אגב, כנ"ל.

צריך תוס' לפרש בכלל מתי צריכים מחיצות ומתי די בפסין א"ז  ולמה  
 נוגע לסוגיתינו?

ובאר   הרבים  בור  "אחד  בערובין  מפורשת  משנה  הוא  שכ"ז  ובפרט 
עושין להן פסין אבל לבור היחיד עושין לו מחיצה גבוה   היחידהרבים ובאר  

לבאר    י' טפחים דברי ר' עקיבא ר' יהודה בן בבא אומר אין עושין פסין אלא
 הרבים בלבד ולשאר עושין חגורה גבוה עשרה טפחים", 

ובדמ' מסיק   ור"י בן בבא,  ועוד מחלוקת שם בדברי הראשונים ר"ע 
 מבאר כר"ע שאינו להלכה?  ותוס'שם כריב"ב, 

 ואולי י"ל הביאור בכ"ז, ובהקדים: 

על קושיית התוס' )ד"ה מסייע(: "וא''ת ומה צריך למתני' לאשמעינן  
א זימנא בפרק בתרא דעירובין )ד' צט:( בור ברה''ר וחולייתו  הא תנינא חד 

יוחנן   רבי  ומוקי  בשבת  ממנו  ממלאין  גביו  שעל  חלון  טפחים  י'  גבוהה 
 בגמרא בסמוכה לה וקא משמע לן דבור וחולייתה מצטרפין לעשרה".

 מתרץ רא"מ הורוויץ, וז"ל: "וי"ל דמהתם . . לכל בין רה"י." 

להביא ראי' לחידוש הזה ששיטת ר' יוחנן   וי"ל עפ"ז שהגמ' פה רוצה
וחוליתה   גם    מצטרפיןש"בור  אלא  דרבנן,  בדין  להקל  רק  אינו  לעשרה", 

ברה"י  שהוא  בבור  מדובר  שבו  ברייתא  מביא  וע"ז  מדאורייתא,  לחיוב 
ועכ"ז  וכדי למלאות ממנה צריך מחיצות  ד'",  ורחב  י'  "גבוה  מדאורייתא 

וחוליתו מצטרפין לעשרה דאורייתא   מסיים שבור  רה"י  לעשותה  דהיינו 
 לחיוב.

דידן   שתנא  מדגיש  תוס'  ריב"ב   –דהברייתא    –ולכן  ולא  ר"ע  היא 
סברת   תרתי   המחלוקתובהקדים  דאיכא  שם:  כפרש"י  י"א  ריב"ב,  בין 
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למעליותא, דהיינו לפי ר"ע די במעלה א' או בור של רבים או באר )אפי'( 
 של יחיד.

 וצריך ב' למעליותא, אבל לפי ריב"ב למעליותא לא סגי 

ועפ"ז י"ל שכ"ה גם בנדו"ד בנוגע לענין כרמלית המובא בתוס' ד"ה  
"עמוק" הוא רק לפי ר"ע כיון שיש א' למעליותא פסין מהני אבל לפי ריב"ב 
רק זה אינו מהני כיון שזה רק א' למעליותא דהיינו אם הי' ריב"ב הייתי יכול 

ות ולא היינו יכולים להביא ראי'  למוקמי' בכרמלית ועדיין יהי' מחייב מחיצ
ואמרינן   דאורייתא  רק  שזה  ר"ע  לפי  הברייתא  תוס'  מביא  ולכן  מכאן 

 מצטרפין אפי' מדאורייתא. 

 ולא באתי אלא להעיר. 
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 המנחה בזמן או  סמוך
 נמירובסקישי'  ציון-בן  שמעוןהת' 

 בישיבהתלמיד 

"לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד   46תנן בפרק קמא דשבת 
 שיתפלל . . ולא לאכול . . ואם התחילו אין מפסיקין". 

ובגמ' מפרש: "הי סמוך למנחה? אילימא למנחה גדולה, אמאי לא? 
אין   התחילו  אם  קטנה,  למנחה  סמוך  אלא,  טובא!  ביום  שהות  האיכא 

נימא תיהוי תיובתא דר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהושע בן לוי:   -מפסיקין  
, קודם שיתפלל  47כיון שהגיע זמן תפלת המנחה, אסור לאדם שיטעום כלום

ובתספורת בן אלעשה..."   גדולהתפלת המנחה? לא, לעולם סמוך למנחה  
אבל  שאסור,  כתוב  וע"כ  מיוחד,  באופן  שהי'  מקרה  לכל  לבאר  וממשיך 

 .48בד"כ מותר 

וצ"ל, למה הגמ' צריך לתרץ שבכל מקרה הי' באופן מיוחד רק בכדי 
בפשטות,  לתרץ  יכול  היה  הרי  לוי,  בן  יהושע  ר'  עפ"י  המשנה  לבאר 

 המנחה"  בזמןלמנחה", ור' יהושע בן לוי מדבר "סמוך  שבמשנתינו מדבר ב"
"סמוך" היינו חצי שעה לפנ"ז?! כלומר, דבמשנתינו כתוב:   49דלפי רש"י

למנחה" ור' יהושע בן לוי שאומר   בסמוך"אם התחילו אין מפסיקין" הוא "
 ?!50המנחה" בזמן"מפסיקין", הוא "

________ 
 דף ט' ע"ב.  (46
 –שתוס' פי' בד"ה "לימא להוי תיובתא ..." ש"משמע ליה דאפילו התחיל מפסיק   (47

 ות הב"ח כותב "אסור לטעום כלום"(... מדאמר "אסור לטעום" )ובהגה
כלומר, הגמ' מסדיר ש"מנחה" הוא לא יכול להיות מנחה גדולה, כי הרי יש עדיין  (48

הרבה שעות למנחה. ומנחה קטנה, גם לא יכול להיות כי ר' יהושע בן לוי אומר שבזמן המנחה 
 אסור לטעום כלום, ומתרץ באופן הא' שכל מקרה היה באופן מיוחד. 

 מנחה קטנה. ד"ה (49
 וזה שמתרץ באופן הב' שיש גזירה שמא יהיה כזה או כזה, עדיין צ"ע כי הרי    (50
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המנחה" הוא "סמוך בזמן  ' נראה שפשוט לו ש"51והנה מדברי התוס 
אסור אפילו סעודה קטנה ואם    למנחה קטנהסמוך  למנחה". וז"ל: "ומיהו  

התחילו מפ' קי"ל כוותי'". אמנם אינו מובן מנין פשוט כ"כ להגמרא שלזה  
 נתכוון ריב"ל.  

 ואבקש מקוראי הגיליון להאיר עיני בזה.

 

  

________ 
 ד"ה תספורת.    (51
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 דיחוי שבת 

 הנ"ל

לזריעה  "  52איתא במכלתין  גרוגרת  חצי  הוציא  רבא:  ותפחה,    –בעי 
התם הוא דמיחייב, דזיל הכא איכא   -ונמלך עליה לאכילה, מהו? את''ל  

שיעורא, וזיל הכא איכא שיעורא, הכא, כיון דבעידנא דאפקה לא הוה ביה  
שיעור אכילה לא מיחייב, או דילמא כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה 

 שתא נמי מיחייב.מיחייב אמחשבה דזריעה ה 

ואת''ל כיון דאילו אישתיק ולא חשיב עליה מיחייב אמחשבה דזריעה 
וצמקה, ונמלך עליה לזריעה,    –לאכילה  השתא נמי מיחייב, הוציא כגרוגרת  

מהו? הכא ודאי כי אישתיק אמחשבה קמייתא לא מיחייב, או דילמא בתר 
 השתא אזלינן ומיחייב. 

לאכילה   כגרוגרת  הוציא  ומיחייב,  אזלינן  השתא  בתר   –ואת''ל 
וצמקה, וחזרה ותפחה, מהו? יש דיחוי לענין שבת או אין דיחוי לענין שבת 

 תיקו".

לתמוה, מה הקשר בין "יש דיחוי לענין שבת" לסוגיא הזאת,   והנה יש
בתר השתא, יש קשר למה    –מחשבה הראשונה, ותירוץ    –הרי תירוץ הא'  

שמדובר בסוגיתינו, אבל הענין של "דיחוי שבת" הוא בלי קשר כלל וכלל  
 להסוגיא הזאת?

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

  

________ 
 דף צ"א ע"א  (52
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כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה 
 לעולם )גליון(

 פופר שי'  מנחם מענדלהת' 
 תלמיד בישיבה

כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם,  ש"  53כתוב  באבות 
 ". ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי  54שנא'

מאחרים  גונב  רק  כן  עושה  שאינו  מי  "כי  מפרש:  שמואל  במדרש 
ואומרם על שמו זה בודאי שלא יקנה קנין תורה. אמנם כאשר לעולם יאמר 
דבר בשם אומרו אז יוכרח גם הוא להשתדל לחדש בתורה שום דבר לומר 
קנין   ולקנות  עצמו  את  להשלים  שהשתדל  סיבה  וזהו  עצמו  משם  ג"כ 

 בתורה"

גליון ל"ד שאלו הת' ח.י.ב.ר. והת' פ.ב.   55בקובץ "באהלה של תורה 
 על זה שאיפה מצינו ענין זה )שבפירושו( אצל אסתר? 

שבשעת  גרם  מרדכי,  בשם  המלך  את  אסתר  שהצילה  שעי"ז  וענה 
אצל אחשורוש ההצלה ושלא תסתפק  הגזירה היתה מוכנה לגשת ולפעול  

 בזה שכבר הצילה את המלך. 

וע"ז שאל שלכאורה לא מסתבר לומר שאילו היתה מצילה את המלך  
היהודים בכל  ולא תפעול הצלת  בזה,  שלא בשם מרדכי היתה מסתפקת 

 העולם, כפשוט! 

ואולי יש לומר הביאור בזה שב"כל האומר דבר בשם אומרו" יש ב'  
 ענינים: 

________ 
 פרק ו' משנה ו'. (53
 אסתר ב' כ"ב. (54
 84י"א שבט ה'תשפ"ב. ע'  –שיצא לאור לכבוד  לי'  (55
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זה מביא שהאדם יחדש חידושים בעצמו  )וזה הסיבה של המשנה  א. ש
 לפי המדרש שמואל(  

"כל האומר דבר בשם אומרו"  דיבר אודות  ב. שאחר שהמשנה כבר 
לעולם ומביא ראי' מאסתר. והראי'  מביא בדרך אגב שזה מביא ג"כ גאולה  

והפירוש של המדרש  גאולה לעולם"  בנוגע לזה ש"מביא  זה רק  מאסתר 
 הוא רק בנוגע לענין הא'.

 וכ"ז בדרך אפשר. 
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 סוכה דירת קבע בעינן
 הנ"ל

סוכה במס'  בעינן",    56איתא  קבע  דירת  סוכה  נמי  דאמר  ר"ש  "והא 
מביא ראי' לזה שר' שמעון סובר שסוכה צ"ל דירת קבע וז"ל:    57וברש"י שם

ר' יהודה ור' שמעון ורבן גמליאל   58דפנות, ואמרינן בפרק קמא "דבעי ארבע  
 ור' אליעזר ואחרים כולהו סבירא להו סוכה דירת קבע בעינן". עכ"ל.

ורבי   רבי ור' יאשי')מקורו של רש"י( איתא: "  3והנה בהגמ' בפרק קמא
ור' אליעזר ואחרים, כולהו סבירא    וב"שיהודה ורבי שמעון ורבן גמליאל  

סוכה יאשי'   להו  ר'  רבי,  וצ"ל למה השמיט רש"י פה  בעינן".  דירת קבע 
 וב"ש?

ואולי יש לומר בדרך אפשר שבדף כ"א ע"א העיקר הוא שרבי שמעון  
אותו   רק  ורש"י מצטט  לעיל  כפי שמובא  בעינן  קבע  דירת  סובר שסוכה 
תנאים ולא רבי וב"ש כי שיטתם לא חלק פה וכפי שרואים בתוס', וז"ל: 

: על כרחיך אין שוין דהא רבי בעי  להו סוכה דירת קבע בעינן  כולהו סבירא "
 ד' אמות ולב"ש סגי בכדי ראשו ורובו ושולחנו ודכוותיה ביבמות פרק ר"ג

 כולהו סבירא להו מאמר קונה קנין גמור".  

 עדיין תקשה על ר' ישאי'. 59אבל 

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

  

________ 
 דף כ"א ע"ב.   (56
 שמעון. ד"ה והא ר'  (57
 דף ז' ע"ב.  (58
 . דף נ"א ע"ב (59
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 למה לי' למיתני המצניע
 פרישמאןשי'  צבי אברהםהת' 

 תלמיד בישיבה

: "המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה  60איתא במשנה ריש פרק המצניע 
למיתני   לי'  "למה  הגמ':  ומקשה  שהוא",  בכל  חייב  בשבת  והוציאו 

המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב בכל שהוא"? אמר  "המצניע" ליתני "
אביי: הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ושכח למה הצניעו והשתא קא מפיק  

 לי' סתמא וכו'" 

גדול  )בכלל  שנינו  כבר  "וא"ת  ע"ז:  מקשה  כשר 61ורש"י  שאין  כל   )
עסקינן   במאי  הכא  חייב?  מצניע  הא  מצניעו,  אלא  חייב  אין  להצניע, 

שלומד   דאיצטריך והיינו  בגמ'.  כמ"ש  וכו'  ושכח  שהצניע  כגון  למיתניי' 
את  גם  בדא"ג  מתרץ  הוא  הצניע,  למה  בשכח  דמיירי  שבגמ'  שהתירוץ 

 השאלה למה איצטריך למיתניי'.

 וצריך להבין: 

למיתני  לי'  למה  רק  והקשה  עצמו,  הגמרא  ע"ז  הקשה  לא  למה  א( 
 המצניע ליתני המוציא? 

לא   הש"ס  דבכללי  ממילא, וי"ל  המיתרצת  קושיא  עוד  להזכיר  חש 
 ושפיר מיני' פריך על פשט מתני' על אתר. 

ב( עוד צלה"ב למה המתין רש"י בשאלה זו עד אמצע הגמ', ולא הקשה 
 כן על המשנה.

________ 
 דף צ' ע"א  (60
 דף ע"ה ע"ב  (61
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וי"ל דלפי רש"י, ענין זה עצמו הוא חלק מהתירוץ של אביי, דהיינו  
 שאביי מתרץ ג"כ על שאלה זו.

 ב' חידושים:  ובהקדים במשנתנו יש 

דזרע, דוגמא, ורפואה, לומר שגם בהם מחשבתו מועלת   הדוגמאות א(  
 ולא בטלה דעתו אצל כל אדם. 

 דבזה גלי דעתי'.  "המצניעב( 

לומר  מספיק  הא'  החידוש  שלהשמיענו  דכיון  הגמ'  הקשה  ובזה 
ותירץ אביי דמשנתינו  "המוציא" א"כ "ל"ל למתני המצניע ליתני המוציא".  

 רוצה להשמיענו החידוש הב' ג"כ. 

אלא, דא"כ תיקשי לך הא כבר השמיענו כן בפ' כלל גדול דאמר "אלא 
 מצניעו" הא מצניע חייב, 

 ע"ז מתרץ אביי דכאן יש חידוש דשכח למה הצניעו כו'. 

וכשתסתכל ברש"י תראה שרש"י אומר כל זה בתור חלק מהתירוץ של  
 אביי.

גדול: "כל שאין  ג( אב ל עדיין צריך ביאור: במשנה שם בפרק כלל  
כשר להצניע כו' ג"כ כתוב "אין חייב אלא מצניע", ושם ג"כ לכאורה תיקשי 
לך ל"ל  למיתני "המצניע" ליתני "המוציא", ותצטרך לומר כנ"ל להשמיענו  

 ששכח למה הצניע כו', וא"כ הדרא קושיא לדוכטא הא תנא  חדא זימנא? 

דמשם אין ראי' לדין דאם שכח למה הצניע, כי זה שכתוב שם  וי"ל  
"מצניע" הוא איידי דאומר שם השיעור הכללי לכל מילי, ד"כל שאינו כשר 

חשיבותו ופטור עליו, ולכן נקט "אלא מצניע"  -להצניע", זה מורה גם על אי
כלומר אדם כזה שמחשיבו עד שהוא עצמו יצניעו, הוא חייב, בשונה משאר  

דפטורים כיון שאין מצניעים כמוהו. וא"כ אין זה דיוק דהמצניע  כל אדם  
 דוקא.
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 משא"כ במשנה דידן ה"ז דיוק, ולכן אפשר למילף הך דינא. 

 ד( למה תוס' הקשו אותה שאלה? 

ולכאורה יש חילוק, דרש"י מקשה על חלק המשנה "המצניע חייב בכל 
ן אלא כשיעורו", שהוא", ותוס' מקשה על חלק המשנה "וכל אדם אין חייבי

די"ל שאף ש"המצניע" משמיענו הא דשכח כו', מ"מ "וכל אדם כו'" מיותר. 
 .וק"ל
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 בסוגיא דכותל שאינו רחב ד'
 שארף שי'  אברהם צבי הת' 

 תלמיד בישיבה

 א

אמר ר' מישא, בעי ר' יוחנן כותל ברה"ר גבוה י'  שבת דף צ"ט ע"ב: "
ואינו רחב ד' ומוקף לכרמלית ועשאו רה"י, וזרק ונח ע"ג, מהו? מי אמרינן  
כיון דאינו רחב ד' מקום פטור הוא או דילמא כיון דעשאו רה"י כמאן דמלי 

 דמיא".

 ויש לדייק בדברי הגמ':  

 דוקא, ולמאי נ"מ? א. אמאי נקט "ומוקף לכרמלית" 

ב. "ועשאו רה"י" מאי אתא לאשמועינן הרי כותל המקיף איזה מקום  
 שיהי' עושהו רשות היחיד.

ג. על הצד לומר שע"ג הכותל הוי רה"י יהיב טעמא "כמאן דמלי דמי". 
ור' יהודה נשתנה הטעם ל"ק"ו לאחרים עושה  ולקמן בפשיטותא דעולא 

דייק בזה מה נשתנה בין הה"א למסקנה מחיצה רה"י לעצמו לא כ"ש", ויש ל
 שבעבור זה שבק טעמא ד"כמאן דמלי" ונקט טעמא דק"ו לאחרים וכו'.

 ב

ובאמת ב' דיוקים הראשונים כבר העירו בזה רבותינו הראשונים ז"ל, 
דדוקא  ר"י דמשמע  "אומר  לכרמלית(  ומוקף  )בד"ה  דברי התוס'  ונקדים 

כ"כ סברא שיעשה רה"י מטעם מוקף לכרמלית דכיון דמוקף לכרמלית אין  
דלאחרים עושה מחיצה, אבל מוקפת לרה"ר ועשאו רה"י פשיטא דלעצמו 

 נמי מהני". עכלה"ק. 
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כלומר שיש כאן הנחת יסוד פשוטה, להתוס' ז"ל, שאילו ע"י כותל 
משום  רה"י,  גביו  שעל  פשיטא  אמות(  )בד'  טילטול"  "היתר  נוצר  היה 

 לעצמו לא כ"ש.דלאחרים עושה מחיצה )מייצר היתר(, 

בכרמלית, שמה"ת מותר בטלטול   דוקא  יוחנן  לר'  לו  דנסתפק  אלא 
טלטול   להיתר  כ"א  מוריד  ולא  מעלה  לא  שהכותל  נמצא  הכותל,  לולא 

 מדרבנן מי אמרינן וכו'. 

 ג

הראשונים  הדיוקים  ב'  לבאר  בלשונו  שהאריך  לרש"י  אתינן  ועתה 
לית( כותל זה הקיפו  )מוקף לכרמלית, ועשאו רה"י(, )בד"ה ומוקף לכרמ 

לא  או  לדירה  שהוקף  כגון  רה"י  נעשית  ידו  ועל  כרמלית  שהיתה  בקעה 
 הקיפו בו אלא בית סאתיים. 

כלומר בכותל זה מייצר היתר טלטול גמור )אפי' מד"ס(, וכנראה שבזה  
גמור המותר בטלטול.   רש"י רצה לשלול דקאי בקרפף. אלא קאי ברה"י 

 אינה מדרבנן, דלאו כותל נמי שרי טלטול.   ואפ"ה נסתפק ר"י כיון שסיבה זו

 ד

דכיון ש"ההיתר   ידע  דמלי(, שר"י  )כמאן  הדיוק השלישי,  יובן  ובזה 
עושה   לאחרים  לומר  א"א  מדרבנן,  רק  הוא  הכותל  ע"י  שנוצר  הטלטול" 
מחיצה, כי עושה מחיצה משמע שמייצר דין או גדר חדש עפ"י תורה ולא 

ושה מחיצה( אמר דכיון שכותל זה שייך הכא ותמורת טעם זה )דלאחרים ע
שכל  דמלי  כמאן  ונאמר  יתכן  )מדרבנן(  טלטול  היתר  מייצר  הפחות  לכל 

 החלל שבין הכתלים שהותר בטלטול הוי ארעא סמיכתא.

ועולא ור"י במסקנה פשטו הספק שגם בכה"ג שפיר אמרינן דלאחרים 
ם עושה מחיצה דגם מה"ת נוצר בים חדש גבי הזורק לתוכו מרה"ר שקוד

 שנבנה הכותל הים פטור וכעת חייב. 
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 ן(סדר המשניות )גיליו
 שארף  שי'חיים ישראל  הת' 

 תלמיד בישיבה 

: "דפתח 63הקשתי על תירוץ התוס' הראשון בהמסכת  62בקובץ הקודם 
לא יצא החייט במחטו'' שלכאורה תמוה דאם ביציאות משום דבעי למימר "

הראשונה   המשנה  להיות  צריכה  היתה  יצא'  ד'לא  שהמשנה  לי'  סבירא 
"ז צריך להקדים משנתינו כדי לידע הדין של הוצאה בשבת, ועפ דהמסכת,  

 בין משנתינו ל"לא יצא"? 64אמאי יש עוד משנה

על   ותרצתי שהמשנה הזאת )בין משנתינו ל"לא יצא"( מלמדת אותנו
הגזירה של 'חיישינן', וא"כ הרי משנה זה היא גם הקדמה ל'לא יצא' שהרי 
לפני שאתה גוזר גזירה שחיישינן שאם יוציא בע"ש סמוך לחשיכה ישכח 

 ויעבור על הוצאה בשבת, צריך לאמר בכלל הגזירה דחיישינן. 

גזירות  על  מדובר  שבפרק  המשניות  שאר  ביאור:  צריך  עדיין  אבל 
חיישנין   צריך משום  ''חיישינן''  גזירת  שמלמד  המשנה  וא''כ  וכו',  שמא 

הראשונה כי שאר הפרק מדברת על גזירות משום חיישנין,    המשנהלהיות  
והמשנה המלמד הוצאה צריך להיות המשנה השני', שכך המשנה הראשונה  
חיישינן   בענין  יהי' כהקדמה לפרק המדברת  חיישינן  אותנו על  המלמדת 

יהיה המשנה המלמדת אותנו על הוצאה כהקדמה   כדלעיל, והמשנה השני'
 למשנה השלשית המדברת על חשש של הוצאה? 

ואולי יש לומר שהגזרה דחיישינן כבר ידוע לנו ממסכת ברכות, ולפי  
מה שפירש תוס' בפרק הזורק שלפעמים התנא בא לומר לנו דבר שאמר  

________ 
 י"א שבט תשפ"ב -גיליון כ''ג, שיצא לאור לכבוד י' (62
 ד"ה יציאות השבת (63
 דף ט' ע"ב  (64
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הוא   כאן בקיצור. ויש לומר שהחידוש של התנא  במקום אחר באריכות גם
  מלאכת הוצאה, אלא התנא מביא גם את הגזירה של חיישינן בקיצור. 

 ולא באתי אלא להעיר. 

 

 

 ר' אליעזר מחייב חטאת
 שוויישי'  יהודה קלמןהת' 

 תלמיד בישיבה

בהעלם אחד חייב כתב    שתי אותיותהכותב  : "65תנן בסוף פרק הזורק 
מחייב   אליעזר  ר'  בשרו  על  חייב המסרט  בשרו  על  הכותב  חייב   .  . בדיו 

 חטאת וחכמים פוטרין . . ".

מובן   זה  לכאורה  בחטאת  לפרט שמדבר  אליעזר  ר'  צריך  למה  וצ"ל 
מאליו, וכמו בשאר כל החיובים במשנה שכ' רק חייב ותו לא. וכמו שרש"י  

"...חייב חטאת על שגגתו, ועל זדונו כרת, ועל התראתו   66המס'  אומר בריש
 סקילה, וכן בכל מלאכת שבת

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

  

________ 
 דף ק"ד ע"ב.  (65
 ד"ה שתים שהם ארבע בפנים. (66
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 דיוק במגילת סתרים 
 שוויי שי' רפאל דודהת' 

 תלמיד בישיבה

ישנה   ע"ב  צ"ו  דף  במסכתין  עבר  איתא  מלאכה  איזו  מחלוקת 
או מעמר, לכאורה למנפ"מ? מפני שיש   תולשהמקושש? מעביר ד' אמות,   

מגילת סתרים שבה למדנו שיש מלאכה אחת שאינו חייב עליה מיתה, אבל  
 לא יודעים איזה, למ"ס הוא מלאכת מעביר, למ"ס וכו'.

 כתוב בדף ו' ע"ב שאם הוציא והכניס בשוגג, חייב חטאת, במזיד ענוש
כרת ונסקל. מקשה הגמ' חייב חטאת, פשיטא )כיון דתנן חדא רה"י וחדא  

ניתני   ידענא דשגגתו חטאת   סתמארה"ר,  ואנן  חייה,  והכניס  ואם הוציא 
 רש"י(.   –דהא שבת זדונו כרת הוא 

נמי   הא  ליה,  איצטריכא  ונסקל  כרת  ענוש  במזיד  הגמ',  מתרצת 
ממקושש   סקילה  )דבהתראה  כד  –פשיטא?  קמ"ל  רב:  רש"י(  דאמר  רב, 

מצאתי מגילת סתרים בי רבי חייא וכתוב בה איסי בן יהודה אומר אבות  
מלאכות מ' חסר אחת, והוינן בה מנינא למה לי )ליתני אבות מלאכות הזורע 

רש"י(, ואמר ר'    –החורש וכו', למה לי לאשמעינן מנינא הא מני להו ואזיל  
ואחד? אלא אימא יוחנן שאם עשאן כולן בהעלם אחת חייב על כל אחד  

אינו חייב על אחת מהן והא קמ"ל הא מהנך דלא מספקן. )אנו יודעים בודאי 
 שזה מלאכה שחייב עליה(.

ובפשטות נ"ל שהתנא בדף ו' ע"ב, סובר שהמקושש מעביר ד' אמות 
 הוה. ומשום הכי כתב גבי הוצאה במזיד חייב כרת ונסקל.

דאמר "הא מהנך לא  יתכן  לפרש בענין אחר, מהא    דאוליאך דא עקא,  
מספקן", משמע שיש כמה מלאכות שאין בהם ספק שחייבים עליהן מיתה, 
של  המאורע  אך  קשר,  כל  ללא  מאלו  אחת  היא  דהוצאה  יתכן,  וא"כ 

 המקושש, ואין כאן הכרעה על הספק מה הי' חטאו של המקושש. וד"ל. 

 ולא באתי אלא להאיר. 



ועשרים שנהמאה  –י"א ניסן ה'תשפ"ב   

94 

ומנהג הלכה

טלטול גופו של דוד המלך בשבת )גליון(

היידינגספעלדשי'   מ.מ.הת' 
67בוגר הישיבה

י. ה. ה. הגמרא ממסכת שבת   68בקובץ הקודם  שבשבת   69הביא הת' 
עם   לעשות  מה  לשאול  לחכמים  המלך  שלמה  שלח  נפטר,  המלך  שדוד 

אביו? ענה לו החכמים: "הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו".

ושואל למה הי' צריך לזה, אם דוד המלך הי' לבוש בלבושיו, וע"פ פסק 
המת מפני שבגדיו אינם בטלים אצלו מפני    בכגון זה מותר לטלטל  70אדה"ז 

שעתידים להפשיטו מעליו ולהלבישו בתכריכים. 

בנוגע טלטול ציצית פסולות בשבת   71ומתרץ ע"פ מש"כ בהל' ציצית
שאם יכול לתקן את הציצית, אז אינו בטל לבגד ואסור לטלטלו, אבל אם 

.אינו יכול לתקנו, אז הוא בטל לבגד, כי אין דעתו עליו לתקנו

וממשיך שעד"ז י"ל בנוגע לבגדי המת, שאם הי' לבוש בבגדיו שהי' 
כמ"ש  בהם,  להשתמש  עליו  שדעתו  משום  לטלטלו,  מותר  בחיים  לבוש 

________
 שליח ב'ישיבת תורה אור' מיאמי.  (67
. 95י"א שבט ה'תשפ"ב(, ע'  -קובץ לאפשא לה גליון כ"ד )י"ל לכבוד יום הבהיר יו"ד (68
 ל,ב. (69
 שו"ע אדה"ז הלכות שבת סי' שי"א סעי' י'.  (70
 סי' י"ג סעי' א'.  (71



 ומנהגהלכה
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אדה"ז "שאינו בטל אצלו" אבל אם אין דעתו עליו להשתמש בהם, אסור 
 לטלטלו בה. 

כ אין דעתו להשתמש בהם, א"  72ודוד הי' מלך שמצוה לשרוף בגדיו 
 ולכן יש להם דין תכריכים שבטלים להמת, וא"א לטלטלם. 

 ע"כ תוכן דבריו.

הם  הבגדים  בענין  הזקן  אדמו"ר  דברי  שהרי  להבין  צריך  עדיין  אבל 
ולהלבישו  מעליו  להפשיטו  שעתידים  מפני  אצלו,  בטל  ש"...אינו 

הוא מפני    תכריכים". שמזה משמע שהסיבה שאין הבגדים בטלים ומוקצים
שעתיד להפשיטם. וא"כ מה חילוק יש אם מצוה לשרוף בגדיו שהרי מ"מ 

 צריך להסירם?

כמה  קדמוהו  כבר  באמת  שהנה  ובהקדים  לתרץ,  יש  ואפשר 
מהראשונים והאחרונים שחלק מהם הם היסוד לדברי אדה"ז, אבל חלקם 

 שונים קצת מדבריו.

נוק אלא למת  פוסק: "יש מי שאומר שלא הצריכו ככר או תי  73הב"י
 ערום אבל אם הוא בכסותו אין צריך ככר או תינוק." 

שמעתי מקשים לפ"ז למה הצריכו גבי דוד המלך  : "74וע"ז מפרש הט"ז 
הי'  דוד לא  והא  בפ' ב"מ  שמת בשבת לטלטלו ע"י ככר או תינוק כדאי' 
ערום באות' שעה שהרי מת בעוסקו בתור' כדאית' שם בגמרא וחכם א' 

מלך שאסורים לשאר בני אדם כדתנן שורפין על המלכים   תירץ דשאני בגדי

________ 
א. אבל ראה ראש יוסף על הסוגיא שם שמביא מהטור  רמב"ם הל' מלכים פ"ב ה" (72

דרכי  משום  בו  דאין  לאשמעינן  דעיקר  משמע  אמורי"  דרכי  משום  בו  ש"אין  שמ"ח(  )יו"ד 
האמורי לא חיובא.. וכתב גם  ש"בגדי המלך אסורים להדיוט אבל לבני המלך אפשר אין איסור 

ם הא ראוי למלך אחר לשלמה ואין להאריך". אבל ראה ג"כ החת"ס שם וז"ל "והקשו אחרוני
י"ל שלמה לא חשב עצמו שראוי ללבוש בגדי אביו שלא חשב  ולכאורה  ימלוך אחריו.  אשר 

 עצמו למלא מקומו כל כך..".  
 שו"ע סי' שי"א סעי' ד.  (73
 שם ס"ק ד. (74
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וכמ"ש הרמב"ם בהלכות מלכים דשורפי' בפניה' משמע דחיוב יש בזה וא"כ 
 לא הוי ראוי ע"כ לא היו בגדי דוד מועילי' לטלטל ונכון הוא."

 שזהו ע"ד מ"ש הת' הנ"ל. ולפי זה דבריו אתי שפיר.

המ"א  מפרש  לדח75ובדומה  ויש  כ'  "והרב"י  לגבי  :  בטל  דהכסות  ות 
המת וכ"כ בש"ג, ובשל"ה הקשה ע"ז דאמר דוד אפחת דרגא מתותי' ומת  
ומסתמא היה מלובש בבגדיו ואפ"ה היה אסור לטלטלו אם לא ע"י ככר או 
תינוק כדאיתא בגמ' ע"ש. ושמעתי דבגדי דוד היו מוקצין דאסור לכל אדם 

 מוקצין הן. ללבשן דשורפין על המלכים אבל שאר בגדים של מת לאו 

איתא בחולין דף קכ"ה "מת בכסותו )פי' תכריכין( מבטל   -ומ"ש ב"י  
וה"נ לא מבטל   ליה האי לא מבטל ליה" עכ"ל וא"כ אזלי' בתר מחשבתו 

 בגדי המת אלא דעתיד להפשיטו ולהלבישו תכריכין". עכ"ל.

הרי פירש כמעט כמו הט"ז אבל בסוף הוסיף ענין התכריכין. )אבל לאו  
שהוא הדין בדהע"ה שהרי מביא זה בהמשך ל"אבל שאר בגדים    דוקא סובר

 של מת.."(. 

: "יש מי שאומר שאם נתן על המת לבוש חשוב 76אבל הלבוש כתב
לבוש   שהוא  לבושיו  ע"י  שאפי'  עוד  וי"א  ידו...  על  מותר לטלטלו  בהן 

 לטלטלו ולא אמרו ככר או תינוק אלא למת ערום."

: "כתב מלבושי יו"ט וצ"ע למאי בעי לבוש חשוב.  77וכתב ע"ז הא"ז
ואפשר דלשון הש"ע הטעתו ע"כ. ולי נראה דס"ל ללבוש לתרץ כך קושיות  
ב"י, דהא כסותו בטיל לגביה ולכך פסק דבעינן דוקא חשוב. ובזה אפשר לי  

במה מדליקין ליישב תמיהת של" בפרק  דדוד המלך  קל"ו ממעשה  דף  ה 
פתאום  מת  שהרי  בכסותו  היה  הא  תינוק,  או  ככר  ע"י  לטלטלו  דשלחו 

________ 
 שם סקט"ז.  (75
 ד. - שם סעי' ג (76
 ס"ק ו'. (77
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בדרגא, ועל כן דחה דברי ש"ע מהלכה. ולמאי שכתבתי אפשר דשאני במלך 
 שהיו בגדיו שהיה לבוש לשעה בטיל לגביה. 

י מדרשא לא  ועוד נ"ל ליישב, דהשואל ואי לא היה יודע הדין כלל, ובב 
היו יודעין שמת בדרגא במלבושיו, לכך השיבו הנח עליו ככר וכו'. ומצאתי 
בשם הגאון מהר"ר ליווא מפראג ז"ל שתירץ קושיות ב"י דכיון שמת אין  
ע"כ,  רק לתכריכים  אלו  צריך למלבושים  כיון שאינו  לגביה  בטיל  כסותו 

 ומשמע דתכריכים בטלים לגבי'". עכ"ל.

 מתאימים לתירוץ הראשון של הלבוש. הנה דברי הת' הנ"ל

אבל אדה"ז פסק ע"פ מה שהביא מהמהר"ל שהסיבה שמת אין כסותו 
 בטיל לגביה כיון שאינו צריך למלבושים אלו רק לתכריכים.

ועפ"ז לשיטת אדמוה"ז לכאורה אין חילוק אם שורפים כסותו שמ"מ  
 מפשיטם מהגוף ולכן אינם בטלים ומוקצים.

שהחכמים   –דמוה"ז באו"א כפי מה שכתב הא"ז  אבל יש לתרץ דברי א
כזה חשוב לפרט(   ידעו שפרטים  )והשואלים לא  ידעו פרטי המאורע  לא 

 ולכן פסקו לתן עליו ככר או תינוק. 

 * * * 

הנ" הת'  של  ציצית  ובדרכו  בהל'  ההלכה  עם  זה  לקשר  יש  אפשר  ל 
מפני   הוא  בטלים  אינם  שהציצית  אדה"ז  כ"ק  שמביא  הטעם  שהרי 
שחשובים בעיניו ולאידך אם א"א לתקן שאז אינם חשובים בעיניו הרי הם 

 בטלים. 

א״ר אבין בר רב הונא אמר רב  וז"ל:    78והנה מקור דין זה הוא במסכתין 
ובכסכסיה ויוצא לרה״ר בשבת, ואינו  חמא בר גוריא מתעטף אדם בכילה  

שאינה  בטלית  היוצא  רב  אמר  הונא  רב  דאמר  הונא  מדרב  מ״ש  חושש 

________ 
 שבת קל"ט ב'.  (78
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מצוייצת כהילכתה בשבת חייב חטאת, ציצית לגבי טלית חשיבי ולא בטלי 
 הני לא חשיבי ובטלי.

 : "חשיבי. משום דשל תכלת הן ולא בטלי והוו בה משוי".79ומפרש"י

לא בטלי. שאינם מבוטלין לפי שחשובים "חשיבי ו   אבל תוס' מפרש:
 הם בעיניו שדעתו ליתן בטלית ציצית רביעית כך פי׳ ר״ח".

נחשב  הדבר  עושה  מה  בענין  מחלוקת  יש  בציצית  שגם  רואים  הרי 
ל"חשוב". אם החשיבות הוא מחמת עצמו או מפני דבר צדדי. ואפשר יש  

פני שחשובים  לקשר זה אם שני הדיעות הנ"ל בענין בגדי המת אם בטלים מ
  –כמו בגדי המלך שצריכים לשרוף    –בעצמם )ולכן כשאין להם שוויות  

שמפשיטים אותם כדי ללבשו    –בטלים( או אינם בטלים מפני דבר צדדי  
 בתכריכים. 

ואתי שפיר, שהרי כמו שפוסק כ"ק אדה"ז בהל' שבת כאופן הב' כך  
 פוסק בענין ציצית  כאופן הב' )כתוס'(. 

 ד.ותן לחכם ויחכם עו

  

________ 
 שם. (79
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נותשו

יקותיאל ליעפלער על  מתי נודע לר'  
 פטירת הצ"צ 

הכהן הענדל שי' שמואל הת' 
מענדעלסאן שי'  אהרן הת' 

תלמידים בישיבה 

הריי"צ לאדמו"ר  בשם   80בסה"ש  סיפר  מהמסובים  "אחד  כתוב: 
ע האריך ימים,  ב"ץ, שאחד מזקני החסידים שהי' אצל אדמו"ר הזקן נ"שר

כשבא בחדש אייר תרכ"ו לליובאוויטש, אמר: . . איך וועל פרעגן בא דעם  
רבי'ן ווער איז איצטער דער רבי. 

]הריי"צ אדמו"ר  כ"ק  און 81ואמר  אמת'ער  אן  איז  סיפור  "דער   :]
עכלה"ק.  פנימיות'דיקער, דער חסיד איז געווען ר' יקותיאל ליעפלער . . ".

הגיע ר'   ,י הצ"צ )י"ג ניסן תרכ"ו(אחרי שנסתלק הרב  כחודשהיינו,  
יקותיאל ליעפלער, והלך לאהל הצ"צ לשאול אותו מי הוא ממלא מקומו.

________ 
סע' ה'. 89קיץ ה'ש"ת ע'  (80
במקור ע"כ בסוגריים. (81



שונות



ועשרים שנהמאה  –י"א ניסן ה'תשפ"ב   
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במ"א  נסתלק   82אבל  איז  צ"צ  דער  "אז  הריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 
האלב האט מען ר' יקותיאל'ן ניט דערציילט וועגן די הסתלקות א געווארן 

 יאר צייט .. " 

 ולכאורה נראה דסותרים זא"ז.

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עינינו בזה. 

 

 

________ 
 סע' ז'. 103סה"ש תש"ב עמ'  (82



ותהוספ 
וןראש פרסום

 יט"אמ של"הגהות כ"ק אדמו"ר מה א(
ד בטאון חב"שיחת ח"י אלול ה'תשי"ב עבור על 

אייר ה'תש"נ - יומן חדשים ניסן( ב
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כמסומן   – ב  מקומו בע'  כתב:   יהודי"כל    –"ד"ה על פסקא    
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כמסומן   –ב  מקומו בע'  כתב:    יהודי" כל    –" ד"ה ל פסקא    

 

סקא ישים הפבהמקום שיש ל  " כאן"   בכי"ק ציין  2בעמוד 
 א  שבעמוד

ואר אודות שמחה כתב בכי"ק בפיסקא ד"ה ובמילא בו מב
 "וכמובן ברמב"ם שם" 
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   אודות אהבה ויראה...  ויסודו בספרי ... אך הענין בזה מה שמובא  

ומוצא  )אפילוכי שויתי הוי'  ,... עי"ז מכניסים חיות גם במרירות
 גדי )ובמילא שויתיו( תמיד.ומגלה אני אותו אפילו בענין של( לנ
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 נ"תש'ה אייר  -  ניסן חדשים יומן 
 כתב ע"י אחד התמימים נ

 
  :אור ליום חמישי י' ניסן תש"נ

אחר תפילת מעריב בבית הרבי, הרבי 
דולרים  )  ,חילק  הספר  שמה   דער ועבר 

סטריט  ממאנגטמרי  בורגמאן   , שערער( 
אחר חלוקת   .והרבי נתן לו דולר וחייך לו

 ]. . .[ הדולרים הרבי הלך למעלה לחדרו

  :שבת הגדול תש"נ

ישב   הרבי  מנחה    במקומו אחר 
ולייבל ,  שהוא יושב בהתוועדות]איפוא[  

של כחול ר נתן לרבי הגדה בכריכה  אנעגר
מחדש  ושהוציא אם   מסתפק)  ,לאור  אני 

וכפ עד  רק  או  הגדה  כל  על  זה  כל ר 
זה   לומרהרבי התחיל    אח”כ  –  (עונותינו

לקח וכשהתחיל  אומר ת  במתינות  שהוא  בשעה  השטענדער  מעל  הסידור 
 . לקח הגדהשהגדה כמדומה לי לא גדה אחר שהרבי גמר הה

   :יום ראשון י"ג ניסן תש"נ

 . הרבי לא אמר מאמר

   :יום שני י"ד ניסן ערב פסח תש"נ

לערך   שחרית  התפלל  שחרית    ,9:15הרבי  לחדרואחר  לוי  )  .נכנס 
מילאנ  ליבראב מעיר  גרליק  להבחור  עם  וכיחת  עאיטלי  אנתן  מזונות  ת 

היתה שאקלאש המזונות  רובה של  לו  אלאק אד  ואמר  לו  ונתן  הם של שד 
כמה דקות לפני סוף זמן    10:35כל זה היתה לערך    ,הרבי ואמר לו לאכל זה

 זורקינדוהרבי נתן ליהודה מיכאל    ,אחר שחרית עשו סיומים  (אכילת חמץ
לערך   .קלמונסון  –והיתה כמדומה לי של    ,והיין היתה כשר לפסח,  בקבוק יין

הרבי יצא מחדרו ואחז שתי שקיות אחד    ,היינו סוף זמן ביעור חמץ  –  11:40
והחתיכות של עץ היו   ,של חום ואחד לבן בינונים בשתיהם היתה כף של עץ

 סגורים היינו כמדומה לי כל השקיות היו  ו  ]השקיות[,  בולטים בחוץ משני
הרבי הלך עם העלעווייטאר למטה    ,בחתיכת חבל סמוך לראשם של השקיות
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וגם הרבי אחז דף    –  insineraterה לתוך זונתן    . boilerהוהלך למקום של  
אחר   , ביאור חמץ ויהי רצון של הסידורושל הברכות    facsimile  גדול היינו

והרבי לא    ,מנחה'  הי  3:15לערך    .טערילמעלה על ידי העלוויהלך    דקותכמה  
  והרבי חילק אותם  ,הגיע המצותחמש  בשעה    ,לחדרו לערךוחזר  ,  אמר שיחה

וגם    ,לאברכי כולל   ( לבוש עם משי  הי’הרבי  לבוש עם חגורה    הי’ והרבי לא  )
מעריב הרבי נכנס    'הי  8:15לערך    . מקומותלאנשים שעורכים סדרים בכמה  

חדשבשלבוש  כלמטה   זופי  הכובע  חדשצוזיידענע  הרבי   ה,ע  מעריב  אחר 
מצ אנשיםות  חילק  כמה  ועוד  הרב  לבית  הסדר   אח”כ,  בחדרו  עשה  הרבי 

במקום  ינו  י ה  770בלא נר לפתוח הדלת של    יצאהרבי    12:05ב בחדרו לבדו  
נעלי בית שחורות בלי בלבוש    הי’ובחורים ראו שהרבי  )שעורכים החופות  

  (.אנפליות

   :נ"ניסן תש ו" יום שלישי ט

הרבי לא קיבל טלית חדשה ולבש כל )  10:00הרבי נכנס לתפילה לערך  
פסח   מונטקאשימי  של  ישב  (,הטלית  הרבי  התורה  של    ,בקריאת  במוסף 

לאחר שהרבי גמר שמונה עשרה לא חזר    ,חזרת הש"ץ הוא אמר הפיוטים
מלך עוזר   החזן  עד שגמר  (שכלו פסיעותיו)אלא עמד במקום    ,תיכף למקומו

ומגן חידות"לפני    ,ומשיע  אביעה  אמר  ,וכו'  "בדעתו  ]המילים[   וכשהחזן 
והקרבתם  בכשהחזן אחז  –הרבי הסתכל על הקהל שמשמאלו  . . לפני זהש

היינו  )ר  עלערך הרבי ירד ממקומו והלך למקום שהכינו לו שטענד'  עולות וגו
  המנח  .הרבי חזר למקומועלינו    ולפני  (,מקום סמוך להבימה שהרבי מתפלל

אחרי מעריב הרבי   , למטה  8:15מעריב היתה לערך    ,למטה  7:00היתה לערך  
לחדרו אנשיםיוח  ,הלך  לכמה  מצות  התח  אח”כ  ,לק  לבדו   ילהרבי  הסדר 

בש  יצא  12:15ובשעה    ,בחדרו הדלת  עם  בלפתוח  והלך  חמתך  שפוך  יל 
הנירות 

היינו  )הגדולים  
שאחז  הדבר 
הנירות  עם 

גדולה  ( היתה 
עם  הלך  והרבי 
שפוך  של  הדף 

ולא )  ,חמתך
סידור ( עם 

לפתוח   והלך 
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ועוהרבי הלך  )  ,770הדלת הגדול של   בלי אנפליות  בית  נעלי  לבוש   הי’ם 
הביט על הקהל    ילולפני שהתח  (,לא של המכונה   –בחגורו של משי הישן  

כל זה הגיד )  ]לחדרו[,  נכנס  , אח"כאחר שגמר הביט על הקהלול  ,שעמדו שם
   (.לי עד ראיה שראה זה בעצמו ועמד קרוב לרבי

  : הראשון של חול המועד יום  - תש"נ יום חמישי י"ז ניסן  

הרבי  ונכנס של  לחדרו  סמוך  ניימאן  לחדר  הציבורי  עוד    העסקן  וגם 
והרבי   ,אחר התפילה  ,נכנסו לשמה היינו חדר שלפני חדר הרבי  ,רוחסיד של ג

לערך   איתם  ש  ותדק  20דיבר  האט    -  איתםדיבר  כש   -הרבי  ושמעתי 
שהרבי אמר  שום דבר מה    הגידל  רצו  לאוכשיצאו  ,  ן טישפגעקלאפט אוי

זמן  ,להם כמה  ישראל   ,אחר  בנוגע להמצב של ארץ  דיברו    , שמעתי שהם 
ק  דפשהרבי  ששמע    ,מיכאל צירקינד  איהוד  בשםושמעתי מבחור ששמע  

הרבי   ,אחר זמן שמעתי מה שדיברו  ,ידו על השולחן בשעה שדיבר איתם
   אוחז שהוא  שרון    אריקעם    -  ימיןעל צד    כושאגודת ישראל יל  :אמר להם 

יש לילך לפני כן שאחז  ואגודה בעצמה    ,נגד החזרת השטחים מארץ הקודש
כשבאו רצו לשמוע  ו  ,שרוצים רח"ל בהחזרת השטחים  ,שמאליהעם הצד  

אמרו לכתחילה שהם באים בשליחות של ר' יעקב אלטר הם    חוו"ד של הרבי
ו בצד  כם ילשאואמרו להרבי    ,)בן של אדמו"ר מגור היום היינו שמחה בונים(

ענה להם הרבי אחדות החסידים איז נישט   ,פירוד בין החסידים  הי’אז י  ,יןימ
 הלכה. אין עםאיז הלכה אבער בנוגע החזרת השטחים  ןא

   : יום ראשון כ"ז ניסן תש"נ

למטה    770הרבי התפלל שחרית ב
דולרים   אח”כ   ,בהזאל חלוקת  הייתה 

אחר צהריים הרבי הלך להציון   ,למעלה
  , 9:35הק' הרבי חזר מהציון הק' לערך  

יצא מחדרו  דקות    10לערך  אחר   הרבי 
עם המעלית למטה ל  ,והלך  ?  וכשהלך 

ראיתי   לא  אלא    מזזיםששפתיו  למטה 
מחדרו  שיצא  לפני  זה  אמר  הסתם  מן 
והרבי   דולרים  היתה  לא  מעריב  אחר 

 .יצא לחדרו

   :יום שני כ"ח ניסן תש"נ

  למטה   770הרבי התפלל שחרית ב
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מנחה היתה לערך .  הרבי לא הלך לציון הק'  .בחזרת הש"ץ הרבי ישב  ,בזאל
וכשהרבי עבר   ,הרבי נכנס ובשעה שהוא נכנס ראו שאומר איזה דבר  ,3:20

אחר   .קרבנותהי'  וכמדומה לי זה    ,בקולדבר  שמעתי אומר איזה    ,סמוך לי
 . 9:30עד לערך    8:00יחידות מאחר השיחה היתה    .שיחה  אמרמנחה הרבי  

בשיחה שאחרי מנחה הרבי דיבר   .מעריב למעלה  הי’אח"כ  רך שלושה דק'  על
אז פאר א שעה האט   :הרבי אמר  אח”כו  ,יש שתי נונים בניסןשבנוגע לניסן  

 , מחלקותרע  האי  עף האט איבערגעגעבען צו אל"מען מודיע געווען אז אש
כשהרבי  –)הערתי  מען זיך טשעפען מיט שונא ישראל זאל הי’לא ת הי’אז 

אמר שונא ישראל הוא מתכוון לישראל אלא לא רוצה לומר זה אולי מצד 
לימוד התורה בשקידה באון מען זאל מאכן א הוספה  . . .(,  אל תפתח פה וכו'  

אויכ  ,ובהתמדה געלט אויף מזון שלוש סעודותעאון  צו געבן  זאגן    ,ט  און 
קאפיטלאך ענדי  ,תהילים  דריי  זיך  זאל  עס  יק און  תהלל  הנשמה  "כל   ' ן 

און מען    ,דות זאל מען געבן פאר צוויי סעודותעו ובנוגע צו די ס ,    "הללוי'
א זיין  מהדר  סעודותויזאל  דריי  דריי יווי   , ף  דא  עסן  צו  זאך  פירט  מען  ל 

א שליח צו    , און מען וועט מאכן כל הנוכחים כאן  .און כל חלב להוי'  , סעודות
והסתכל על בשעת השיחה לא היתה עיניו סגורות  '.  געבן צדקה ויוסיף מדלי

בהיחדות שהרבי לקח   להבלי  .שיחה  'שיהי  אמר  בימלפני מנחה הר  .הקהל
ל  ,נשיםאמה  'םני"הפ הפיהיחכל  וכן  לקח  "ר  "נ דות  זה  על  נתן  בער  אולא 

 . ים ואחזם עד שגמרנשאלערך כנהוג לפני כן אלא לקח מכל  20 לבאנד" לכ
בכדי לעשות    ,בער באנד" וכן לנשים עשה כולם ביחדאנתן בתוך "ר  אח”כואז  

אחר היחידות לפני שקם   .שלו  "עצ זופי"ו על הלבמניח זה כנגד    הי’  זה ישר
 ,עמד ולא הסתכל כנהוג  אח”כ  ,הסתכל בצד ימין היינו צד של ארון קודש

 כשאוחז החוטים. ינותתלך ואחז השקית הגדול בידו השמאל והלך במוה

 :  יום שלישי כ"ט ניסן תש"נ

וחזר לערך   ,והרבי הלך להציון הק'  ,למטה  770הרבי התפלל שחרית ב
ב  .8:45 למטה  ומעריב  מנחה  ח  770אחר  נשים  יהרבי  לאנשים  דולרים  לק 
  .החלוקה נמשכה לערך עשרה רגעים ,וטף

  :ניסן ראש חודש תש"ניום רביעי ל'  

 יהמ"דלפני שהרבי יצא מן הב  .למטה  770הרבי התפלל שחרית ומנחה ב
הנוסעים זאל הערן בשורות   :אמר לאנשים  און מען  געזונטערהייט  פארט 

לפני שנכנס להמעלית עמד שמה .  טובות )וכמדומה לי גם כן הצלחה רבה(
 . ענה לו הרבי יאו  ,ואמר להרבי א גוטן ראש חודש  ,בחור מחסידות ספינקא

והרבי אמר לו   ,ולפני שנכנס לחדרו סמוך מאוד להמעלית עמד שם חסיד
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מען  פארט   זאל  געזונטערהייט 
טובות בשורות  הצלחה ,  הערן 

. ולפני שנכנס לחדר שסמוך  רבה
שמה  עמדו  הרבי  של  לחדר 
פארט   להם  אמר  והרבי  נשים, 
געזונטערהייט און מען זאל הערן 

טובות רבה.   בשורות    הצלחה 
מעריב  לתפילת  נכנס  הרבי 

אחר התפילה הרבי   ,770למטה ב
ונשים  לאנשים  דולרים  חילק 

מרוסעבר  ו  ,וטף אחד  יה  סופר 
הרבי   ואמר לושעבר עם ילד שלו  

מילים היתה   , כמה  החלוקה 
לפני   אח”כ  .רגעים  10לערך  

מב יצא   , למטהיהמ"ד  שהרבי 
ל שנוסעים האמר  פארט    אנשים 

פני שנכנס . לגעזונטערהייט וכו'
חסיד  ה  עמד  ה"עלעווייטער"ל

  ,א גוטן חודשרם:  שם שלו הוא סעמיולז ואמר להרבי בקול    –  אמספינק
לו  והרבי   ,עמדו שם נשים  "עלעווייטער"אחר שיצא מה  .אמן  :והרבי ענה 

תיהו  מת  .פארט געזונטערהייט און מען זאל הערן בשורות טובות  :אמר להם
שלויבראנדוו השידוך  על  תשובה  קיבל  אמר   ,ין  דולרים  לקבל  וכשעבר 

  .והרבי התחיל לומר כמה דברים אבל דחפהו ללכת ,נקאאד :להרבי 

  :תש"נ בדר"חא' אייר  יום חמישי 

מנחה היתה   .והתפלל מוסף בציבור  10:00,הרבי התפלל שחרית לערך  
הרבי   כשנכנס   .8:30מעריב היתה לערך    ,3:15  למטה לערך  770בבביהמ"ד  
ף  ניוכשהגיע למעלה מהמדריגות ה  , ד את השירה עם ידו הימיןידלמעריב ע

( אחר מעריב היתה חלוקת  סשניות )סעקונדע  7לערך    .בידו הרבה פעמים
 .הלך לחדרו אח”כ ,והרבי חילק דולר אחד ,דק' 15דולרים לערך  

  :יום שישי ב' אייר תש"נ 

ב שחרית  התפלל  לערך  770הרבי  להציון  ,  10:00  למטה  הלך  הרבי 
מחדרו ונכנס  הרבי ירד    8:20לערך    .בזמן של הדלקת נרות  'מנחה הי  ,הקדוש

לצאת   ע"מהמ"ד  ביבאחר התפילה כשהלך    ,למטה לקבלת שבת  המ"דלבי
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 .גוט שבת לכל אחד ואחד :אמר

   :יום שבת קודש ג' אייר תש"נ

)מהודו    ,למטה בבית המדרש  10:00רך  הרבי נכנס לתפילת שחרית לע
ולפני    ,לאחר ברוך שאמר הרבי יושב  ,עומדעד לאחר ברוך שאמר הרבי  וכו'  

עומד הרבי  דוד  ישתבח    ,ויברך  לאחר  עד  עד    .(יושב  אח”כו  ,וברכוועומד 
ובין    ,לקח את החומש מהשטענדער ופתחו"כ  ואח  ,קריאת התורה הרבי ישב

בחוץ הסתכל  ולא  בחומש  הסתכל  הרבי  לגברא  בקדיש   .גברא  כשהיגיעו 
 אהסתכל העברה בעלמ  אח”כו  ,וכו' הרבי עמד במקומו  אשמה רבא  לאמן יה
החלקים של הטלית שהם על   הרבי הניח  אח”כו  ,ל צידו השמאלעלהקהל  

הרבי    , עם סידורו  והרבי הגיע  הרביל, ואח"כ קראו  שלא יפול  )טוב(  יפוכת
 ואמר הברכות   (פאקסמאיילאלא מתוך ה)החומש למפטיר    עמולא הביא  

נג  .סידורותוך  מהפטורה    של נכנס    ,12:00לערך  רה  מהתפילה  הרבי 
 אמר הרבי    אח”כ  ,הרבי עשה קידוש ואכל מזונות  ,1:40  להתוועדות לערך

ביהודה"   ע "נוד  'ואחד הניגונים הי,  השירהאת  ד  ידהרבי ע   ,גנויוכשנ  ,שיחה
ע  ,וגו' בחזקהידהרבי  פעמים  הרבה  השירה  את  ימיןיוע   ,ד  לצד  ולצד   , דד 

אף לבן   מטפחתהרבי מכיסו השמאל  לקח  באחד השיחות    .אמצעלה ו  ,שמאל
 ,אף לא היתה מקופל מסודר  מטפחתה  ,והשתמש בזה לקנח סמוך לעיניו

 אח”כ ”wrinkles“)רינקולז(  הרבה  'היו  שהוא  מכיסו כמו  ואלא הרבי לקח
סמוך לעינו  התוועדות הרבי לקח גם כן מטפח אף מכיסו הימין ושפשף  ב

זה  אח”כו  ,הימין את  נוהג  וגם    ,החזיר  קצת  הרבי  לשתות  שיחה  כל  אחר 
מזונות    ,מהיין שום  אוכל  לא  הרבי  לשיחה  שיחה  .[  ובין  השיחה ].  לפני 

פאקסמיילס של הרבי לקח מתוך סידורו    , האחרונה כשהיו עוד שרים הניגון
  . וכשגמר השיחה הרבי התעניין בזה ודיבר בנוגע לפרק שני  ,פרק שני מוגדל

היתה חלוקת   אח”כ  ,אחר השיחה הרבי שתה מסתמא רוב מכוסו שנשאר
הרבי נוהג שהוא לוקח מכל בקבוק של משקה ומניח קצת לתוך    ,המשקה

  ר אליו קצת מהיין זבקבוק וחומר לוקח כל  וואחר שהוא ג  ,כוסו של קידוש
מעורב שהיו  קצת  ,והמשקה  בקבוק  לכל  חוזר  לוקח    .והרבי  הרבי  אח"כ 

היינו לפני שכל אחד ,  שמקבלים הבקבוקלכל אחד מהאנשים    הבקבוק ומוזג
נותן   וכל מי שעולה עושה    והאיש מדבר  ,לו משקה מהבקבוקמדבר הרבי 

בשעת הניגונים    ,ניגוניםמנגנים שיבנה בית המקדש ועוד כמה  אח"כ  כנ"ל.  
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וראיתי שהרבי    ,מזונותהרבי אוכל  
פעמים   תשעה  פיו  לתוך  מכניס 

ה   ,מזונות היו  תיחאך  קטנות כות 
מאנ"ש זקן אחד    .אבל לא גדולות

כמה  הרבי  עם  ודיבר  להרבי  הלך 
הרבי    אח”כהרבי.    וענה לו  ,מילים
וואס דארפן מאכן   :הכריז  די אלע 

זיכער מאכן אחרונה וועלן א ברכה 
אחרונה ברכה  על   ,א  אמר  והרבי 

ההתוועדות    ,סידורו  מתוך  'המחי
לערך   התפלל   .3:40גמר  הרבי 

למקומו  מנחה   של  סמוך 
פרקי אהרבי  .  התוועדותה מר 

מיושב עמו   ,אבות  הסידור  ולקח 
שב  ולאמרו כשהוא יוישב והתחיל  

לערך ולקח    ,במתינותוקראו  
  . זהחמשה דקות להרבי לאמר פרק  

מעריב   .שבתאחד גוט  ולא אמר לכל    ,דד בידו את השירהיהרבי הלך וע  אח”כ
   .למעלה בהזאל הגדול 8:35היתה לערך 

  :יום ראשון ד' אייר תש"נ

ב  ,הרבי חילק דולרים אחר התפלה   .למטה  770הרבי התפלל שחרית 
וחזר   ,5:00הרבי הלך להציון הק' לערך    .הרבה אנשים ונשים וטף שבאו  'והי

אחר   .וכשהלך לא אמר קטורת  ,נכנס לתפלת מנחה למטה  אח”כ  .9:50  לערך
ונשים לאנשים  דולרים  חילק  הרבי  ומעריב  לערך   , מנחה  נמשך  החלוקה 

 . הרבי יצא לחדרו אח”כ ,עשרה רגעים

   :יום שני ה' אייר )בה"ב( תש"נ

כשהרבי הלך    ,הרבי לא אמר תחנון  ,למטה  770הרבי התפללל שחרית ב
,  הרבי הניח את הסידור פתוח  ,היינו בשלישי  (בשביל שקראו אותו)לתורה  

בשעת עומד    שהרביהמקום  דהיינו  ר )ולא במקום הקריאה אלא במקום אח
ובין גברא לגברא הסתכל בתוך הסידור במקום של קריאת   (,קריאת התורה 

למקום אחר  ,התורה יד שמאל  עם  דפדף  אחר שקראו  הגבהת   ,אבל  לפני 
מפני שהוא עמד ממש סמוך להספר   ,הספר תורה הרבי הלך קצת לאחוריו

הרבי לקח צד ימין של טלית ונגע בצד ימין    ,מי שברך, קרוב לסופו של  תורה
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היינו הפרשיות מה שהם על העץ חיים מה שהפרשיות כבר  ה )של ספר תור
ולפני    (,מסובב והרבי נגע זה בשעה שהיתה מכוסה בכיסו של הספר תורה

התורה ברכת  לאמר  ימי  ,שהתחיל  צד  במקום לקח  ונגע  הטלית  של  ן 
הימין    ,שקוראים ידו  הניח  הרבי  שברך  מי  שאמרו  השולחן  עובשעה  ל 

אחר שהרבי אמר וזאת   ,ובידו השמאל אחז בצד הימין של הטלית  ,הקריאה
אחר שעשה הגלילה הרבי הלך ונגע בצד    ,התורה התחיל לאמר אשרי וגו'

 , ועבר דרך הארון  ,והלך חזרה למקומו  , ונשקו  ,טליתו בספר תורהשל  ימין  
הרבי הסתכל   ,אחר ובא לציון כשהלכו להחזיר את הספר תורה  .ולא נגע בו

)  על וכו'  הי’הרבי    (ובשעת מעשההס"ת,  יעקב  בית  קריאת )  .אומר  לפני 
שהרבי דרייט זיך אויס אביסל   ,התורה כשאומרים ויהי בנסוע וגו' הסדר הוא

ואומר ויהי בנסוע וגו' בריך שמיה   ,באלכסון קצתצום זייט פון ארון קודש  
  (.וכו'

 : יום שני כ"ו אייר תש"נ

הרבי התפלל    10:00למטה בציבור לערך    770הרבי התפלל שחרית ב
בציבור   770למטה בציבור מעריב הרבי התפלל למטה ב  3:15מנחה לערך  

 10:50לערך 

  

 : יום שלישי כ"ז אייר תש"נ

למטה מנחה הרבי התפלל ךמטה   770הרבי התפלל שחרית בציבור ב
   770והיתה למטה בציבור ב 8:50מעריב היתה לערך  3:15בציבור לערך  

בציבור למטה   770יום רביעי כ"ח אייר תש"נ הרבי התפלל שחרית ב
לערך    10:00לערך   מנחה  התפלל  ב  3:20הרבי  מעריב בציבור    770למטה 

  770בציבור למטה ב 8:50היתה לערך 

ב אייר תש"נ ער"ח הרבי התפלל  כ"ט  בציבור   770יום חמישי  למטה 
נכנס אחר כמה דקות   10:00הרבי הלך להציון הק' וחזר לערך    10:00לערך  

ב בציבור  למטה  זה  אחר  זה  ומעריב  מנחה  והתפלל    770לה"עלעווייטער" 
לרים לאנשים נשים וטף החלוקה לאחר מעריב אחר מעריב היתה חלוקת דו 
    .לא ארכה הרבה זמן אח"כ הרבי חזר לחדרו
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לזכות הרה"ח ר’ זאב מאיר שי’

וזוגתו דבורה חי’ רייזל תחי’ קדנר

ולזכות

בנו הת’ אהרן שי’

בתו שיינדל ובעלה הרה”ח ר’ אברהם מאיר שיחיו

וילדיהם לאה, משה נחום, ומושקא, שרה רוזא שי’ שער

בתו טובה מושקא ובעלה הרה”ח ר’ יוסף יצחק שיחיו

וילדיהם מינא לונה, שי' ברוקס

בנו הת’ מרדכי מענדל שי’

בנו הת’ יהודה קלמן שי’

בנו הת’ שלום דובער שי’

בנו שמואל בצלאל שי’

בתו מינה ביילא תחי’

יהי רצון שיראה מהם רוב נחת חסידי

והעיקר ליתן נח”ר למלכנו משיחנו ונזכה להתגלותו המיידית

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

* * *

לעילוי נשמת

הרה”ח הרה”ת ר’ משה נחום בן מרדכי מענדל ע”ה קדנר

נלב”ע אחרון של פסח ה’תשע”א

ת.נ.צ.ב.ה.

יה”ר שתיכף ומיד ממ”ש יקויים היעוד

ד”הקיצו ורננו שוכני עפר” והוא בתוכם

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

הנהלת ישיבתנו הק’

הרב מנחם מענדל שי' הכהן הענדל

הרב מנחם מענדל שי' שארף

הרב מנחם מענדל שי' ברוך

הרב שניאור זלמן שי' זאנדהויז

הרב שמאי שי' איידעלמאן

הרב מנחם מענדל הכהן שי' בראנשטיין

הרב שמואל הכהן שי' בריסקי

הרב ישראל שי' טעוול

הרב ישראל נח שי' ליפסקער

הרב אליהו שמעון הלוי שי' סג”ל לנדא

הרב שניאור זלמן שי' מרגי

הרב שלמה גרשון שי' נאדטאטשי 

הרב מאיר שלמה שי' פייפ

הרב יהודה שי' פרענקל

הרב דוד שי' קונין

הרב בנימין שי' קריגסמאן

יהי רצון שיזכו להמשיך לנהל את ישיבתינו הק'

כפי רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

עד ביאת גואל צדק תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

התלמידים השלוחים דישיבתינו הק’

הת' השליח יוסף יצחק שי' אביכזר 

הת' השליח מנחם מענדל שי' באקמאן

הת' השליח ברוך שי' דהאן 

הת' השליח יוסף יצחק שי' עזאגווי 

הת' השליח אליעזר שי' רוזנברג

הת' השליח שניאור זלמן שי' רייצעס 

יהי רצון שיצליחו בעבודת השליחות

באופן דלמעלה מן המשוער

עד מילוי השליחות העיקרית

קבלת פני משיח צדקינו 

תיכך ומיד ממש!

* * *

לזכות

המדריך האהוב הת' יהושע זעליק שי' ניומאן

יהי רצון שיצליח בכל עניניו 

וימלא הקב"ה כל משאלות לבבו לטובה ולברכה

ויזכה לגרום נחת רוח רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ויזכה לבנות בית נאמן בישראל בעתו ובזמנו

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

הר' משה יעקב וזוגתו חנה שיחיו

וילדיהם

הת' דובער שיחי'

הת' אברהם צבי שיחי' 

הת' חיים ישראל שיחי'

החייל בצ"ה שניאור זלמן שיחי'

החיילת בצ"ה מושקא שתחי'

החייל בצ"ה יוסף יצחק שיחי'

החיילת בצ"ה נחמה לאה שתחי'

החייל בצ"ה מנחם מענדל שיחי'

שארף

הוקדש ע"י הת' דובער שי' 

והת' אברהם צבי שי' שארף

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

אקסלרוד הרה"ת הר' דוד שי' 

לרגל הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת

ויה"ר שיזכה להכניסו לבריתו של אברהם אבינו

ולגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט

שיהי' חיי"ל נאמן למלכנו משיחנו

הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו

נדפס ע"י המערכת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לזכות

הרה"ת החתן מנחם מענדל שי' קליימאן

לרגל בואו בקשרי שידוכים 

יהי רצון שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, בנין עדי עד

על יסודי התורה והמצווה, כפי שהם מוארים במאור 

שבתורה

זו היא תורת החסידות

נדפס ע"י המערכת

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לעילוי נשמת

קונפיטה בת יצחק ע"ה

נלב”ע ח' שבט ה’תשפ"ב

ת. נ. צ. ב. ה.

יה”ר שיקויים תיכף ומיד ממש היעוד

הקיצו ורננו שוכני עפר

והוא בתוכם

* * *

הר' חנן יצחק וזוגתו רחל

וילדיהם

הת' שניאור זלמן שיחי'

החיילת בצ"ה חי' מושקא שתחי'

החייל בצ"ה מנחם מענדל שיחי'

החיילת בצ"ה חנה שתחי'

החייל בצ"ה  שלום דובער מאיר שיחי'

החיילת בצ"ה רבקה שמחה שתחי'

החיילת בצ"ה נחמה דינה שתחי'

החיילת בצ"ה שרה ברורי' שתחי'

החייל בצ"ה יוסף מערבי שיחי'

שלג

הוקדש ע"י ולזכות הת' שניאור זלמן שיחי' שלג

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לע"נ

 הרה"ח הרח"ת אי"א נו"נ
 מלאכתו מלאכת שמים עוסק בצרכי ציבור
 הרב פנחס בן הרה"ח התמים ר' יהושע ז"ל

קארף

 משפיע משגיח ור"מ בישיבות תומכי תמימים
 מאנטרעאל אהלי תורה ו 770

והעמיד תלמידים הרבה

עסק בתורה ועבודת ה' וקיום המצוות בהידור

 הי' מקושר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 אשר התייחס ברבים לעבודתו והקרבתו להפצת המעיינות

ועסק במבצעיו הק'

 השפיע על רבים במסירה ונתינה לכל אחד בפרט
 ופעל בקביעת עתים לתורה בקרב אנ"ש בשכונת קראון הייטס

זכה להעמיד דורות חסידים מקושרים ושלוחים

נפטר בשם טוב אור ליום רביעי פרשת פנחס

כ"ף תמוז שנת ה'תשפ"א

ת.נ.צ.ב.ה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



לעילוי נשמת

סב סבי הרה"ח המשפיע הר' שלמה חיים בן הר' יום טוב קסלמן ז"ל

סב סבי הרה"ח הרה"ת הר' החזן הר' אברהם בן הר' דובער זלצמן ז"ל

סב הורי הרה"ח הרה"ת הר' אברהם בן הר' שמואל הירש ליסון ז"ל

לזכות

סב הורי הרה"ח הרה"ת הר' נתן בן ריסל וזוגתו רחל שיחיו קנלסקי

סב הורי הרה"ח הרה"ת הר' החזן הר' חיים דובער בן ברכה שי' זלצמן – שליח כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א בברית אברהם בפייר לאן, ניו ד'זשערסי

סבי הרה"ח הרה"ת הר' יהודה ירמיהו בן ראצא וזוגתו רבקה יענטע שיחיו שילדקרויט 
שלוחים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחיפה, ארץ ישראל

סבי הרה"ח הרה"ת הר' מרדכי בן רחל וזוגתו שטערנא שרה שיחיו קנלסקי – שלוחים של 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במוסדות ברית אברהם בניו ד'זשערסי, ובית הכנסת 

שומרי תורה אוהל יוסף יצחק בהילסייד, ניו ד'זשערסי

ולע"נ בתו בת שבע ע"ה בת יבלחט"א ר' מרדכי קנלסקי

ולזכות 

הר' אברהם בן שטערנא שרה וזוגתו חי' בת רבקה יענטא שיחיו

וילדיהם

הת' מנחם מענדל שי'

החיילת בצ"ה בלומא שתחי'

החיילת בצ"ה אסתר שתחי' 

החיילת בצ"ה שיינא שתחי'

החיילת בצ"ה חנה שתחי' 

החיילת בצ"ה יהודית שתחי'

קנלסקי

נדפס ע"י ולזכות בני משפחתו הת' מנחם מענדל שי' קנלסקי

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



 לע"נ
מאיר בן רבקה

izgelov
 ויהי רצון דהקיצו ורננו שוכני  

עפר והוא בתוכם תיכף ומי"ד 
ממ"ש

יחי אדונינו מורינו ורבינו
.מלך המשיח לעולם ועד



יה”ר שיראה רוב נחת מבניו - התמימים בפרט, 
משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל בכלל -

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הק’  
ויבנה ביהמ”ק במקומו ויקבץ נדחי ישראל 

בגאולה האמיתית והשלימה 
נאו תיכף ומי”ד ממ”ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לרגל מאה ועשרים שנה ליום הולדתו
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