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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 הערות התמימים
 ואנ"ש

 

 כפר חב"ד -ישיבה קטנה 
 

 'ישיבת הבוכרים'
 

 

 קובץ דברי תורה

 יו"ל לקראת
 סיום ימי התשלומין לחג השבועות

 ה'תשפ"ב
המלא שייצא לאור תדפיס מתוך קובץ הערות  -

 -כ"ח סיון תשפ"ב בעז"ה ליום הבהיר 
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 פתח דבר

הננו  -בהזדמנויות שונות  -שליט"א מלך המשיח עפ"י הוראת כ"ק אדמו"ר 
בו  קובץש לומדי התורה ומוקיריה "ציבור התמימים ואנ שמחים להגיש בפני

ישיבה קטנה כפר נקבצו הערותיהם וחידושי תורתם של תלמידי ישיבתנו הק', 
 .חב"ד

, דבר מלכות''מתקופת חג השבועות תנש"א, שיחות הלאור שיחות הקודש 
הצורך בכתיבת והדפסת חידושי תורה  אודות וכמה פעמיםבהם מעורר הרבי 

לם תדפיס מתוך קובץ ההערות השעין כהמהווה  הוחלט להו"ל את קובץ זה וכו'
הצלת הרבי  יום - כ"ח סיון תשפ"ביום הבהיר  לרגלאי"ה שיראה אור והמלא 

לחופי ארצות הרבנית מעמק הבכא האירופאי והגעתם צלחה ו)להבחל"ח( 
 .תשפ"ב( -)תש"א  , 'חצי כדור התחתון'הברית

שיואילו לשלוח גם הם  יבהנעורר את קהל בוגרי וידידי הישזו  מעל גבי במה
מ "ע (a77077080@gmail.comבכתובת הדוא"ל: ) את חידושיהם אל המערכת

 המלא שיראה אור בקרוב בעז"ה. שנוכל להדפיסם בקובץ

 ,אקסלרודשי'  יצחקב רה הגה"חכאן המקום להודות לראש ישיבתנו הק' 

מנהל מערך ול בקשישי'  יוסף יצחקמשגיח הראשי והמנהל הרוחני הרב ל
 להצלחת הישיבהכל עבודתם ועמלם על  ,רץשוושי'  נחספהרב  הלימודים

, לנח"ר כ"ק היקרים, "חיילי בית דוד" בחינוך התמימיםו בגשמיות וברוחניות
 מה"מ. שאד"

אנו תקווה,  מלאים, ' ו'סף הגאולה'ימות המשיח'בהמצאנו בזמן כה נעלה של 
המכה " - אשר הוצאתו של הקובץ לאור עולם תהווה את הפעולה האחרונה

נזכה לראות את ו ותביא תשועה והצלה לעולם כולו, שתכריע את הכף "בפטיש
והשלימה, וישמיענו נפלאות  מלכנו משיחנו בעיני בשר בגאולה האמיתית

 ש."ד ממ"ומי תיכף "תורה חדשה מאיתי תצא" –מתורתו 
 

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש
 כפר חב"ד ישיבה קטנהשע"י 

 

 "ימות המשיח", תשפ"בה' סיום ימי התשלומים לחגה"ש
 בכ"ח סיון תשפ"יום הבהיר לימי ההכנה 

 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 נגלה
 

 תירוץ קושיית התוספות על הערוך בענין אמגושא
 

 בן שמואלשי'  שמואלהת' 
 תלמיד בישיבה

 א.
הלומד דבר אחד מן ה ע"א( מובאת הלכה משמו של רב: "במסכת שבת )דף ע
ש"אפילו דבר אחד אסור ללמוד ממנו" )רש"י(, ובהקשר  - "המגוש חייב מיתה

לכך מביאה הגמרא שישנה מחלוקת בין רב לשמואל בפירוש המשמעות של 
"מין האדוק בעבודה זרה  -"גדפי"  שאמגושא הואאחד מהם אומר : "אמגושא"

שהפירוש , ואחד אומר ומגדף תמיד את השם ומסית אנשים לעבודה זרה" )רש"י(
מכשף. ואומרת הגמרא שעפ"י ההלכה הנ"ל המובאת משמו של  - "חרשי" הוא

רב, שאסור ללמוד שום דבר ממגוש, ניתן להוכיח שרב הוא הסובר שמגוש 
פירושו גדפי )וממילא שמואל הוא הסובר שפירושו חרשי( שהרי מהנאמר בקשר 

, 1לשלילת כישופים בקרב בני ישראל "לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם"
שאין אתה למד זאת לצורך עשיית כישופים אך אתה למד להבין את  ומכאן

 עניינם כדי שאם יעמוד נביא שקר ויעשה לפניך כישופים תדע שהוא מכשף.
 

והנה הראשונים נעמדים לבאר לגבי איזה עניין אומרת הגמרא שרב ושמואל 
 נחלקו בו מהו הפירוש "אמגושתא".

 
שנחלקו המפרש פירושו של הערוך תחילה את  מביאתוספות )ד"ה אמגושא( ה

שנאמר שפרעה היה אמגושי  (יח ע"ארב פפא במסכת מועד קטן ) דברי תאודו
נחלקו רב ושמואל כשאחד אומר שהיה יוצא לעשות  שבזה"הנה יוצא המימה", 

ואחד אומר שהיה עושה עצמו לעבודה והפירוש של אמגושי הוא מכשף, כשפים 
, והפירוש של אמגושי הוא מין המסית עשיתנישהיה אומר לי יאורי ואני  ,זרה

 .לע"ז
אמנם על פי' זה כותב התוס': "ואין נראה לר"י דפליגי רב ושמואל במאי דאמר 
רב פפא" ור"י מפרש שנחלקו במשמעותו של אמגושא "בשום מקום במשנה או 

 ברייתא". 
 

____________ 
 דברים יח, ט. 1
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 ב.
אין שמחמתו מבואר גם הטעם שבדבריו  2התוספותדברי שלמדו בפשט  והנה יש

במאי  רב ושמואלדפליגי  אין נראה לר"יש"נראה לר"י לפרש כפירוש הערוך, 
שלא ייתכן שרב ושמואל שהם מהדור הראשון של האמוראים  -" דאמר רב פפא

 יחלקו בפירושה של מימרא של רב פפא שהינו כמה דורות אחריהם!
 

יש להעיר שלחומר הקושיה וצריך להבין מה ישיב הערוך על קושיה חמורה זו. ו
החלטית יותר מ"ואין ו שונההשתמש בלשון תוספות למתאים ל לכאורההיה 

פי שמצינו בכמה כנראה לר"י" וכגון "וקשה לר"י", "ותימה לר"י" וכיו"ב )
(, ומכך שלא השתמש בלשונות כאלו נראה שתוס' מסכים מקומות בתוספות

ק גדול וצריך להבין, כנ"ל, מה שהערוך יכול 'להתמודד' עם קושיה זו בלא דוח
 .3על קושיה זו יתרץ הערוך

 
ואולי י"ל שכיון שהמדובר כאן הוא במציאות שאירעה בפועל עם פרעה שהיה 
אחראי על שיעבודן של ישראל, הרי אף שהמקור הראשון שאנו מוצאים לפנינו 
בתלמוד בו נכתב שפרעה היה אמגושי הוא בדברי האמורא רב פפא, אין זה 

ח שעובדה זו לא הייתה ידועה לרב ושמואל וייתכן שגם להם היה ידוע דבר מכרי
 . זה ונחלקו בפירושו

 
 

 
 
 
 
 
 

____________ 
 . ווכך ביאר לנו ראש הישיבה הרב אקסלרוד שי' בשיעור 2
עפ"י הגירסא הגורסת בגמ' במו"ק  דברי הערוך את ה'בן אריה' כתב לתרץהערת המערכת:  3

אודות "פרעה אמגושי היה" שהאומר זאת הוא "רב" וא"כ ניחא, אמנם מהתוס' הגורס "רב 
" ובכל זאת משתמש בל' הלא החלטית כ"כ )"ואין נראה לר"י"( נראה שידוע לו ומסכים פפא

שקיים תירוץ לקושיה זו גם בלא שינו הגירסא )אמנם יש להעיר שיש שגרסו גם בתוס' "רב" ולא 
 "רב פפא", ואכ"מ(.
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מחלוקת שאול ודוד האם "לא חזו ולא מידי" או ש"חזו 
 לכלבי ושונרי" )א(

 סלמי שי' שניאור הת'

 'בשיעור 
 א.

שתלמידי רבי יוסי שאלוהו כיצד נשא דוד ( יט ע"ב)דף  סנהדריןבמסכת איתא 
את מירב ואת מיכל. והשיב להם רבי יוסי שדוד נשא את מיכל אחר  -שתי אחיות 

מיתת מירב. ומביאה הגמרא שרבי יהושע בן קרחה ביאר זאת באופן שונה, 
שקעדושי מירב היו בטעות ונתבטלו מלכתחילה ולכן היה מותר לו להינשא עם 

ארת באריכות את הדין ודברים שהיה בין שאול ודוד מיכל, והגמרא שם מב
בתחילה אודות מיכל כששאול נותנה בסופו של דבר לעדריאל המחולתי ואת 

 הדו"ד בענין מיכל ששאול נתנה לפלטי בן ליש.
 

והנה הדין ודברים שהיה בנוגע למיכל היה אחרי ששאול אמר לדוד שאם רוצה 
רלות פלשתים ודוד הלך והיכה מאתיים שייתן לו את בתו מיכל שיביא לו מאה עו

פלשתים ונטל את ערלתיהם, ואחר כך שלח ודרש "תנה את אשתי את מיכל אשר 
ארסתי לי במאה ערלות פלשתים", אולם שאול נתה לאחר מכן לפלטי בן ליש. 
ומבארת הגמרא שהייתה ביניהם מחלוקת מחלוקת בדין הקידושין של דוד 

 יות לבאר את מחלוקתםבמיכל ומביאה הגמרא שני אפשרו
 

והנה האפשרות השניה שמציגה הגמרא בביאור מחלוקת שאול ודוד היא 
אינן ראויות לדבר ואין  -ששאול סבר שעורלות הפלשתים "לא חזו ולא מידי" 

בהן שווה פרוטה וממילא אינן שוות פרוטה שזהו השווי הנדרש לקידושי כסף, 
 יות הן לכלבים ולחתולים.ראו -אולם "ודוד סבר חזו לכלבי ולשונרי" 

 
 .ב

והנה לכאורה צריך עיון וביאור בבביאור זה במחלוקת שאול ודוד שהרי  
"פלוגתא במציאות לא אמרינן" וכיצד ניתן לבאר את סברתו ודעתו של שאול 
כלפי טענתו של דוד ש"חזו לכלבי ולשונרי", שעפ"י הכלל הנ"ל אין הוא יכול 

 .4יאכלו זאת לחלוק ולומר שכלבים וחתולים לא
 

____________ 
אחר העיון בזה הובא לתשומת ליבי שכמה מהאחרונים עמדו בזה ותירצו באופנים שונים  4

   מהמבואר לקמן.



 תדפיס מקובץ כ"ח סיון  כפ"חישיבה קטנה  - הערות התמימים ואנ"ש

 

ויש להוסיף שגם בפשטות הדעת נותנת כדברי דוד שכלבים וחתולים יאכלו 
זאת ועל כן יש בזה שימוש שאפשר להאכילם ותמוה יהיה לומר שהם לא יאכלו 

 זאת. 
 

 .ג
ונראה לבאר בזה לעניות דעתי בהקדים שיש לחלק בענין ה'כלבי ושונרי' לשני 

הפקר המשוטטים בחוצות הערים, וישנם סוגים: ישנם כלבים וחתולים של 
כלבים וחתולים 'ביתיים', היינו שיש להם בעל הבית המשתמש בהם לצרכיו 

למיגור  -וכו', וחתולים  6, כלבי ציד5לשמירה על עדר צאן או על הבית -)כלבים 
 וכיו"ב(.  9ונחשים 8כעכברים 7המזיקים מהבית

 
ואולי יש לפרש ולהעמיד שדברי הגמרא כאן אודות 'כלבי ושונרי' מכוונים 
דווקא לכלבים וחתולים המשוטטים בחוצות הערים, ומחלוקת שאול ודוד 

 תתפרש כך:
 

ששאול האומר שהעורלות אינן ראויות לדבר יודע שניתן להאכילם לכלבים 
ן בכך שאפשר וחתולים שברחוב אולם מחמת שהם אינם שייכים לבעל הבית אי

להאכילם בזה לקבוע שהם שווים פרוטה שהרי אין בזה הנאה לאיש מסויים 
 שישלם עליה פרוטה.

 
אולם דוד סבר שבהיות שראויים הכלבים והחתולים שברחוב להאכילם על  

כן יש בעורלות הפלשתים שווה פרוטה כי שייך למצוא אדם שעבורו ההנאה 
ויש לקשר זאת עם דברי הר"ן  באכילת הכלבים והחתולים שווה פרוטה.

שכותב שמסתפק הוא בדבר שאינו שווה פרוטה אם יכולה האשה  10בקידושין
 לומר שעבורי שווה הוא לי פרוטה.

____________ 
 בזמן התנ"ך ניתן ללמוד, לדוגמא, מדברי הנביא ישעיהו )נו, י(:  םעל שימוש בייתי בכלבי 5

 "צָפו עורים כֻּלם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנּבח" כפי שנתבארו במפרשי התנ"ך
  .שהכוונה על כלב שמירה על בית או עדר וכו'

כלבים ננסים או הבאה בה הוזכרו "כלבים כופרים": " כפירוש רש"י על הברייתא שבהערה 6
 ".גדולים שאינם מזיקים כלבי ציד

 מעאל אומר: מגדלין כלבים כופרין,רבי ישכדברי הברייתא )בבא קמא דף פ ע"א(: "  7
 .", מפני שעשויים לנקר את הבית, וקופין, וחולדות סנאיםוחתולים

על הברייתא שבהערה הקודמת, וכן משמע מדברי הגמרא במסכת בבא מציעא )דף  פירש"יכ 8
אדם שהשאיל מחבירו חתול אולם בסופו של דבר גברו על החתול העכברים והרגוהו  צז ע"א(

 )והגמרא שם דנה האם נחשב כ'מתה מחמחת מלאכה'(.
, העוקב אחר אדם ניתן להתגונן מנחשבו שעל האופן דברי הגמרא במסכת שבת )ק"י ע"א( כ 9

 .צורת השימוש בדיוק עיי"ש
 דף ב ע"א בדפי הרי"ף. 10



 תדפיס מקובץ כ"ח סיון  כפ"חישיבה קטנה  - הערות התמימים ואנ"ש

 

 

אמנם ביאור זה עצמו צריך לביאור: מדוע באמת המדובר הוא דווקא ב'כלבי 
ושונרי' של הפקר והרי לכאורה מזונם של הכלבים והחתולים של הפקר זהה 

בים והחתולים הבייתיים ועל כן העורלות שוות פרוטה כי אפשר להאכילם לכל
 לכלבים וחתולים בייתיים שבעל הבית צריך להאכילם?

 
ויש לומר של'כלבי ושונרי' הנמצאים ברשותו של אדם מאוס לו להאכילם 
ברשותו בעורלות )וכן להחזיקם ולאחסנם במידת הצורך( ועל כן כל אפשרות 

הנידונית כאן הוא בכלבים וחתולים של הפקר שאדם מאכילם השימוש בעורלות 
 מחוץ לרשותו ובזה חולקים שאול ודוד, כנ"ל. 
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מחלוקת שאול ודוד האם "לא חזו ולא מידי" או ש"חזו 
 לכלבי ושונרי" )ב(

 פיק שי' שמואל הת'

 תלמיד בישיבה
 א.

ע"ב( מובא הדין ודברים שהיה בנוגע למיכל היה אחרי  )דף יט סנהדריןבמסכת 
ששאול אמר לדוד שאם רוצה שייתן לו את בתו מיכל שיביא לו מאה ערלות 
פלשתים ודוד הלך והיכה מאתיים פלשתים ונטל את ערלתיהם, ואחר כך שלח 
ודרש "תנה את אשתי את מיכל אשר ארסתי לי במאה ערלות פלשתים", אולם 

י בן ליש. ומבארת הגמרא שהייתה ביניהם מחלוקת בדין שאול נתנה לפלט
 הקידושין של דוד במיכל ומביאה הגמרא שני אפשרויות לבאר את מחלוקתם.

 
והנה האפשרות השניה שמציגה הגמרא בביאור מחלוקת שאול ודוד היא 

אינן ראויות לדבר ואין  -"לא חזו ולא מידי"  ששאול סבר שערלות הפלשתים
בהן שווה פרוטה וממילא אינן שוות פרוטה שזהו השווי הנדרש לקידושי כסף, 

 ראויות הן לכלבים ולחתולים. -אולם "ודוד סבר חזו לכלבי ולשונרי" 
 

מה הביאור וההסברה במחלוקת זו של שאול ודוד, שהרי  11ומתבקשת השאלה
"פלוגתא במציאות לא אמרינן" וכיצד ניתן לבאר את סברתו ודעתו של שאול 
כלפי טענתו של דוד ש"חזו לכלבי ולשונרי", שעפ"י הכלל הנ"ל אין הוא יכול 

 לחלוק ולומר שכלבים וחתולים לא יאכלו זאת וכפי שהקשו כמה מהאחרונים.
 

על פי הדין שהמת אסור בהנאה, אמנם יש  12איתי שהיו שביאורו בזהוהנה ר
 13בזה פלוגתא בפוסקים האם כך הוא הדין גם במת גוי או שמת גוי מותר בהנאה

וביארו הללו שבזה חלקו שאול ודוד ששאול סבר שגם מת גוי אסור בהנאה ועל 
ועל כן "חזו כן הערלות "לא חזו ולא מידי" אולם דוד סבר שמת גוי מותר בהנאה 

 לכלבי ושונרי".
 

והנה היה אפשר לומר שביאור זה הוא רק "לפלפולא", משום שבפשט דברי 
הגמרא )האומרת רק ששאול סבר ש"לא חזו ולא מידי" ודוד סבר ש"חזו לכלבי 

____________ 
 וראה ביאורו של הת' ש. שי' ס. הערת המערכת: 11
 ראה, לדוגמא, שיעורי רבי שמואל סנסטיל וכן כתבו עוד כמה. 12
כן כתב המשנה למלך עפ"י דברי הגמרא אצלנו שדוד סבר ש"חזו לכלבי ושונרי" )וכן משמע בירושלמי  13

 .בת פ"י ה"ה(, אמנם בשו"ע יו"ד סי' שמט סעיף א פסק שמת גוי אסור בהנאה כמת ישראלש
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ושונרי"( אין כל רמז למחלוקת הלכתית שלהם בדינים וכו', אמנם יש לדחות 
את המאורעות הללו של שאול ובנותיו עם שהרי כל דברי הגמרא כאן המבארים 

דוד כמחלוקת בדין הקידושין הינם בקו זה ועל כן י"ל שביאור זה )וביאורים 
 בסגנון כזה( ראויים להיאמר בנדו"ד.

 
 ב.

והנה לעניות דעתי נראה שניתן לבאר גם באופן אחר שאף אם נאמר שלכולי 
מחלקי האדם המת  עלמא גם מת גוי אסור בהנאה הרי עדיין יש לעיין אלו

 כלולים באיסור הנאה זו.
 

בהנאה. ויש מקום להסתפק מהו דין  14דהנה דין שיערו של המת הוא שמותר
עור המת האם הוא כלול באיסור הנאה ממת, או שהוא בדוגמת השיער שמותר, 

 כנ"ל.
 

ויש להעמיד כן במחלוקתם ששאול סבר שהערלה שהיא עור היא כלולה 
ל כן "לא חזו ולא מידי" ודוד סבר שהיא כשיער שלא באיסור ההנאה מהמת וע

 כלול באיסור ההנאה מהמת ועל כן "חזו לכלבי ושונרי".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________ 
ה בבא קמא יבוכן פסק הרמב"ם בהל' אבל פי"ד הלכה כ"א, וכן דעת התוספות  .ערכין ז, ב כרב נחמן 14

  א ד"ה שהשור.ע"
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 הקושיה מהמשנה על החילוק בין דרגש למיטה
 פריג'ה שי' נועם דוד הת'

 תלמיד בישיבה
 

 א.
מובאים דברי רבי רמיה בשם רבי יוחנן ( כ ע"א)דף  סנהדריןבמסכת בגמרא 

כפי שהוכרע לפני כן שם בגמרא דברי רבין  -על ההבדל בין דרגש )מיטת עור 
 שהגיע מארץ ישראל לבבל ומסר בשם רב תחליפא שהיה מצוי בשוק הרצענים(: 

 

מיטה שהרצועות שסורגים בה כדי לשים את המצעות נקשרות בחורים  - דרגש
מיטה שבה קושרים את הרצועות הללו סביב   - מיטהשבתוך המוטות שלה, 

 המוטות.
 

על הסבר זה בחילוק בין דרגש למיטה מקשה הגמרא מדברי המשנה במסכת 
כלים )פט"ז משנה א( השואלת ממתי כלי עץ נחשבים כגמורים, היינו שנגמרה 
מלאכתם, ומקבלים טומאה ועונה שבמיטה ועריסה זהו מאז שישפשף אותם 

ל הדג לשם יופי. ומברייתא זו מקשה הגמרא על ההסברה בעור הקשה ש
סביב המוטות, שאם כן "למה לי שיפת  -שקשירתה של המיטה היא "על גבה" 

לשם מה יש צורך לשוף את המוטות בעור הדג. ומסביר רש"י: "הלא  -עור הדג" 
 אין יופיה ניכר, שהרי מכוסות הן תמיד בראשי החבלים המסורגים על גבן".

 
קושיא זו אומרת הגמרא שגם במיטה וגם בדרגש קושרים את  ומחמת

הרצועות באמצעות חורים במוטות אלא שבמיטה הרצועות נכנסות ונקשרות 
 בתוך החורים עצמם ובדרגש יש בתוך החור לולאה שאליה קושרים את הרצועה.

 
 .ב

והנה לכאורה הגמרא הייתה יכולה להקשות קושיה נוספת מדברי המשנה הנ"ל, 
מרת שגמר מלאכתה של המיטה הוא בשפשוף בעור הדג ושמאז מקבלת האו

טומאה, שאם אכן כדברי רבי יוחנן שבמיטה הרצועות קשורות על המוטות, אם 
את המוטות בעור הדג? )לא כמו ששואלת הגמרא  איך אפשר לשפשףכן הרי 

שהרי מצד הרצועות הקשורות על המוטות זה לא  לשם מה יש צורך בשפשוף
 ניכר(.

 
ואין להקשות שאפשר לשפשף את המוטות בעור הדג ואחר כך לקשור עליהם 
את הרצועות, שהרי מדברי המשנה ברור שהשפשוף הוא בסיום הכנת המיטה 
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ומאז שישפשף בעור הדג נגמרת מלאכתה של המיטה וזה לכאורה לא שייך לומר 
כאורה( קודם שקשר בכלל את הרצועות של המיטה למוטות, ועל כן מן ההכרח )ל

שמדובר אחרי קשירת הרצועות למוטות המיטה ואם כן יכולה הגמרא גם 
 להקשות, כנ"ל, כיצד בכלל שייך לשפשף את המוטות אחרי הקשירה?

 
 ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
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 של בר הדיא סופו
 גבירץ שי' מנשה דובער הת'

 תלמיד בישיבה
 

 א.
פותר  ,בר הדיא)דף נו ע"א ותחילת ע"ב( מופיע סיפורו של במסכת ברכות 

פתר לו את החלום לטובה, ולמי שלא  -חלומות, שלמי שנתן לו שכר על הפתרון 
פתר לו לרעה, ומתארת הגמרא כיצד אביי ורבא חלמו חלומות  -נתן לו שכר 

זהים אולם לאביי פתר לטובה ולרבא לרעה בהתאם להנ"ל, וכך אכן התגשם. 
ר נמשך עד שגם רבא שילם את שכרו ואז החל בר הדיא לפתור את חלומותיו הדב

לטובה והגמרא מתארת שהחלום האחרון שפתר לרבא לטובה הוא מה שרבא 
ראה בחלומו שהוא קורא את מזמורי ההלל בהם נותנים שבח על גאולת מצרים 

ולם )"הלל המצרי". והוא ההלל שקורין בליל פסח( ופתר לו שיתרחש לו נס, א
בגלל שהיה זה בעת שהיו יחדיו בספינה אמר לעצמו בר הדיא שלא כדאי לו 

שמא כאן יארע לו הנס שתטבע הספינה והוא להיות יחד עם מי שיזדקק לנס )"
]ובר הדיא לא ינצל[". רש"י( ולכן ירד מהספינה ובעת רדתו נפל ממנו ספר  ינצל

 ורבא מצא שכתוב בו: כל החלומות הולכין אחרי הפה.
  

כל  אותי ערתיוצ בך היה הדבר תלוי ,רשעבעקבות כך אמר רבא לבר הדיא: 
)שהייתה אשתו של רבא, רב חסדא  על הכל אני מוחל לך חוץ מעל בתו של ,אתז

 שימסר אותו האיש יהי רצון .ונפטרה בעקבות פתרון לרעה של א' מהחלומות(
ק"ו בעצמו: אם עשה הוא עליו. בר הדיא שנבהל מכך ) ירחמולא ש המלכותלידי 

מקובלנו שקללת תלמיד חכם אפילו אם נאמרה בלא סיבה מתקיימת ק"ו 
, לגלות 'גלות מכפרת עוון'בנדו"ד שבדין קיללני כך( החליט, בהתאם למאמר ש

לבין הרומאים וכך אכן עשה וישב בפתח ביתו של ראש שומרי אוצר המלך 
  .שברומי

 
מחט באצבעו וביקש מבר הדיא  הראה בחלומו שנכנס והנה ראש השומרים

לפתור את החלום אך בר הדיא סירב מחמת שהלה סירב לבקשתו לתת לו זוז, 
אח"כ חלם הלה שחדרו תולעים בשתי אצבעותיו ושוב סירב בר הדיא לפתור את 

כשחלם הלה שחדרו תולעים והחלום מחמת שלא נעתר לבקשתו לתת לו זוז, 
שמשמעות החלום ואמר לו ום לרעה בכל אצבעותיו פתר לו בר הדיא את החל

 היא שפשטו תולעים בבגדי המשי המעולים של המלך שעל שמירתם הופקד. 
 



 תדפיס מקובץ כ"ח סיון  כפ"חישיבה קטנה  - הערות התמימים ואנ"ש

 

 

כשבאו מבית המלך להרוג את ראש השומרים מהנזק שנגרם טען בפניהם: 
מדוע אני האשם? הביאו תחתי את זה שידע ולא אמר, היינו בר הדיא שלא הודיע 

יבלו זאת מבית המלך והביאו את בר הדיא על כך בעת החלום הראשון והשני. ק
נהרסו בגדי המשי המעולים של המלך!  -תחתיו ואמרו לו: בגלל זוז אחד שלך 

 והרגוהו במיתה נוראית המתוארת שם.
 
 ב.

העניינים טענתו של ראש  תתיוהנה בהנ"ל יש להעיר ולהאיר שלכאורה לפי אמ
מתחילים להתפשט  התולעיםששידע ) השומרים של אוצר המלך נגד בר הדיא
שהרי לעיל הובא שרבא  ,אינה נכונה (בבגדי המשי מתחילה ולא הודיע על כך

מה הולך לפי  ל שהכלהכלנשען על יסוד פתרונותיו שמצא בספרו של בר הדיא 
אם כן משני החלומות הראשונים, אותם לא בעת פתרון החלום והפותר שיאמר 

משי היקרים של המלך מתחילים פתר בר הדיא כלל כנ"ל, אין לראות שבבגדי ה
כמה חלומות  ,וכן בהמשך לרבא ,לאביי בר הדיאוכשם שפתר  ,לפשוט תולעים

כך גם היה יכול להיות כאן  -לטובה תרם פבפועל רעים וכשעל פניהם נשמעו 
, ועל כן אין לטעון עליו שידע על ראשית ים היה משלם לו זוזבאם ראש השומר

רי החלום הא' והב'( שהרי אז הדבר כלל לא התפשטות התולעים מתחילה )לאח
 אירע!

 
 -מה שאין כן את דבריהם של אלו שהרגוהו מבית המלך, "בגלל זוז אחד שלך 

בהתאם לדברים גם נהרסו בגדי המשי המעולים של המלך!", כן ניתן להסביר 
)על אף שבפשטות דבריהם נאמרו כהמשך לטענת ראש השומרים ועל  לאמיתם

כן דבריהם מתפרשים כטענה על כך שבגלל שלא קיבל זוז לא גילה על התפשטות 
על כך שבסופו של דבר, בחלום  היא טענתםשהתולעים מבעוד מועד( שניתן לבאר 

 הג', פתרו לרעה בגלל שלא קיבל זוז ועל כך טענתם עליו.
 

 ג.
על בר הדיא אינה מכוונת ראש השומרים טענתו של בכך שיש להוסיף שואולי 

כפי הכלל שהופיע בספרו של בר הדיא )שהכל הולך לפי איך שפותר בפיו  -לאמת 
, 15בסוף( יש ביטוי )עכ"פ באופן סמלי( לכך שמענישים אדם מידה כנגד מידה

הסתיר את כלל ויסוד זה שלו בפתרון החלומות כפשוט )שמובן  שהרי בר הדיא
בפשטות שהיה זה חידוש שרבא מצא זאת כתוב בספרו בעת שירד מהספינה, וגם 
פשיטא שאם לא היה מסתיר זאת לא היו באים אליו כלל לפתרון חלומות אותם 

____________ 
בסנהדרין דף צ, ע"א:  ועד"זבה מודדים לו"  -סוטה, פ"א, משנה ז': "במידה שהאדם מודד  15

 .מידה כנגד מידה" -כל מידותיו של הקב"ה "
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שלא חפצו לשלם לו זוז( ובכך הטעה את הציבור בכלל ואת רבא בפרט כמתואר 
של  מוותבאריכות בסוגייתנו, ובעניינו של רבא מצינו בפירוש שע"י כך גרם ל

)כמבואר  למוות של בניו ובנותיו)שע"ז לא אבה רבא לסלוח לו, כנ"ל( וכן  אשתו
בתיאור המעשה המלא שבגמרא( ועל כן בזה שמותו נגרם מטענה שנסתרת אם 

ענין ה'מידה כנגד  היה מגלה את יסודו זה שבפתרון החלומות, בא לידי ביטוי
 מידה'.
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 רמב"ם
 

של "לא תקום" ו"לא תטור"  ההבדלים בדוגמאות 
 סוף הל' דעות ברמב"ם

 קוקשי'  שמחה אשרהת' 
 ביטוןשי'  אורי יוחאיהת' 

 תלמידים בישיבה
 א.

איסורי נקימה ונטירה כותב הרמב"ם בספר 'היד החזקה' )סוף הלכות  בענין
 ח(:-דעות, הלכות ז

 
כיצד היא הנקימה? אמר "הנוקם מחברו עובר בלא תעשה שנאמר לא תקום . . 

לו חברו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך. למחר נצרך לשאול ממנו אמר 
כדרך שלא השאלתני לו חברו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך 

. . וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בלא תעשה  כששאלתי ממך הרי זה נוקם
ראובן שאמר לשמעון השכר  כיצד היא הנטירה?שנאמר ולא תטר את בני עמך. 

לי בית זה, או השאילני שור זה ולא רצה שמעון. לימים בא שמעון לראובן 
א לך, הריני משאילך ואיני כמותך, לשאול ממנו או לשכר ממנו, ואמר לו ראובן ה

 ר".וטיהעושה כזה עובר בלא ת - לא אשלם לך כמעשיך
 

והנה בשני איסורים אלו שקרובים זה לזה, והרמב"ם מביאם בסמיכות, מתבקש 
היה לכאורה שבדוגמאות אותם נוקט הרמב"ם תהיה אחידות בין נקימה 

כך יכתוב בביאור לנטירה,  ושכדרך מה שכותב לבאר "כיצד היא הנקימה" 
 "כיצד היא הנטירה".

 
הדבר מתחזק יותר לאור דברי הרמב"ם בהמשך שם המבאר שעל אף שמדובר 

שתי מצוות לא תעשה שונות, הרי שסיבת איסור נטירה  -בשני איסורים נפרדים 
הוא כדי שלא יבוא לידי איסור נטירה, ובלשון הרמב"ם: ". . העושה כזה עובר 

שכל זמן שהוא נוטר את הדבר הדבר מלבו ולא יטרנו.  ר. אלא ימחהוטיבלא ת
עד שימחה העוון  לפיכך הקפידה תורה על הנטירה -וזוכרו שמא יבא לנקם 

 מלבו ולא יזכרנו כלל".
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אמנם בפועל כמשעיינים בדברי ולשון הרמב"ם הנ"ל מגלים כמה וכמה שינויים 
 , כלדקמן. בין הדוגמא שנוקט באיסור נקימה למה שנוקט באיסור נטירה

 
 ב.

מהחילוקים בין דברי הרמב"ם לגבי הדוגמא של איסור נקימה לבין מה שכותב 
 לגבי איסור נטירה:

 
באיסור נטירה נוקט בלשון סתמית "אמר לו חברו . . אמר לו . . למחר נצרך  (א

לשאל ממנו אמר לו חברו . . אמר לו" וכו', אולם לגבי איסור נטירה נוקט 
ולא רצה . .  ראובן שאמר לשמעוןראובן ושמעון: "הרמב"ם בשמות של 

שמעון. לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו או לשכר ממנו, ואמר לו 
 ן . .".ראוב

 
בביאור ל"כיצד היא הנקימה" נוקט הרמב"ם: "אמר לו חברו השאילני  (ב

", דוגמא אחת של שאילת קרדום, אולם בבארו כיצד היא הנטירה קרדומך
" שני השכר לי בית זה, או השאילני שור זהאמר לשמעון ראובן שאומר: "

 של השכרת בית ושאילת שור. -דוגמאות ושונות 
 

והנה מקור דברי הרמב"ם הוא בברייתא המובאת בגמרא במסכת יומא )דף כ"ג 
 ע"א(:

 
אמר לו השאילני מגלך אמר לו  -נקימה  ?"איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה

השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא לאו. למחר אמר לו הוא 
אמר לו השאילני קרדומך, אמר ליה  ?השאלתני זו היא נקימה. ואיזו היא נטירה

לא. למחר אמר לו השאילני חלוקך אמר לו השאילני חלוקך אמר לו הילך איני 
 .16כמותך שלא השאלתני זו היא נטירה"

 
הנה הברייתא  -ין נקימה לנטירה מב"ם ברולגבי החילוק הראשון דלעיל בדברי ה

נוקטת "חברו" בלשון סתמית )ולא ראובן ושמעון( הן באיסור נקימה והן 
 באיסור נטירה, בשונה מהרמב"ם.

 

____________ 
אלא ששם גם ב'לא תיטור' מובאות  ועד"ז הוא בספרא עה"פ "לא תקום ולא תטור"  16

 הדוגמאות של מגל וקדרום )ולא חלוק(.
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הנה בברייתא  -ולגבי החילוק הב' דלעיל בדברי הרמב"ם בין נקימה לנטירה 
והלה סירב ואח"כ ביקש ממנו חברו  מגלשביקש מחברו  תבאיסור נקימה נוקט

י דוגמאות שונות ת, היינו שנוקט באיסור נקימה עצמו ש17וסירב כנקמה קרדום
היינו שלא זה  -בשונה מהרמב"ם שנוקט רק קרדום )המובא בברייתא שני  -

לגבי איסור נטירה הנה הברייתא נוקטת דוגמאות של ו הדוגמא העיקרית(,
 וגמאות של השכרת בית ושאילת שור.מהרמב"ם שנוקט ד קרדון בשונה

     
 ונשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
בענין השינוי שבאיסור נטירה נוקטת הברייתא בתחילה מגל ואח"כ  הערת המערכת:  17

הריטב"א שבא להשמיענו שאף שקרדום חשוב ממגל בכל זאת יש בזה איסור ועוד, קרדום מבאר 
 שאורחא  דתלמודא לתפוס כלים מכלים שונים )וצ"ע אם שייך לומר כן גם ברמב"ם(. 
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 תורת הרבי
 

 המסע מרפידים להר סיני בגשמיות וברוחניות
 מזורוב שי'משה שלום  הת'

 תלמיד בישיבה
 .א

בלקוטי שיחות חכ"ח, שיחה לראש חודש סיון, מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
על דברי הגמרא במסכת שבת )דף פ"ו ע"ב( שמפרטת בהרחבה כיצד  שליט"א

הכין משה רבינו את ישראל לקבלת התורה במשך הימים מזמן הגיעם להר סיני 
"אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", ג' סיון  -ועד ליום מתן תורה: ב' סיון 

והקריב עליו "בנה מזבח  -ציווי הפרישה, ה' סיון  -מצוות הגבלה, ד' סיון  -
קרבן" ועד לאמירת נעשה ונשמע על ידי כל ישראל. ואילי לגבי ראש חודש סיון, 
יום הגעתם להר סיני, נאמר בגמרא שלא אמר להם משה מאומה מפני "חולשא 

 חולשת הדרך. -דאורחא" 
 

שבצאת  18על כך מקשה הרבי שדבר זה אינו מובן כלל שהרי ידועים דברי חז"ל
עצומה לקבלת התורה, עד כדי כך שספרו  תשוקה להם ישראל ממצרים הייתה

את הימים שנותרו עד מתן תורה. ומובן, שככל שהתקרב יום מתן תורה, כך גדלה 
תשוקתם ובוודאי שבהגיעם להר סיני, ששם יקבלו את התורה, התעורר בהם 
רגש עצום של תשוקה וציפייה לכך, ותמוה שאז יפריע להם "חולשא דאורחא" 

האדם שכחושק משהו אינו מרגיש כלל את עייפותו ובמיוחד כאשר שהרי טבע  
", משה ולא מידימתקרב הוא להשגת מטרתו וכו', ועד כדי כך "שלא אמר להו 

לא אמר להם אפילו מילה אחת של הכנה לקבלת התורה וגם קשה מצד ישראל: 
 כיצד הסכימו לכך ולא דרשו ממשה לשמוע עכ"פ משהו על קבלת התורה.

 
מחדד את הקושיה בהביאו ג' נקודות שעל פיהם ה"חולשא דאורחא" והרבי 

המסע שעשו אז, מרפידים עד הר סיני, אין בו  א( לכאורה לא היה כ"כ גדול:
עצם ההליכה לא הייתה כרוכה בטרחה רבה שהרי היה את ענן  ב(מרחק רב 

ראש חודש סיון חל אז ביום ראשון בשוע )או שני( ג( הכבוד שיישר את הדרך 
 בסמוך למנוחת השבת.

____________ 
 " שהובאה בר"ן סוף פסחים."הגדה 18
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: המסעות של בנ"י ממצרים להר סיני לא היו רק הליכה בשיחה ונקודת ההסבר
גשמית אלא גם ובעיקר הליכה רוחנית של שינוי במצבם הרוחני והתעלות 
בעבודת ה', שבמצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה ובכל יום הייתה עליה 

ה כל העליות בעבודת ה' נעשו עד שלאחר מ"ט עליות התעלו התעלו לגמרי. והנ
באופן מסודר של התעלות מדרגה לדרגה אבל העליה במסע זה, שמרפידים להר 
סיני, הייתה באופן שעברו מרחק רב ברוחניות והתעלו באין ערוך, שהגיעו לדרגא 
שלמעלה מהטבע ד"כאיש אחד בלב אחד" )משא"כ עפ"י טבע "אין דעותיהן 

 -קות ו"לא ניתנו דברי תורה חתוכין" וכו'( שוות" ובתורה עצמה יש דעות חלו
אחדות מוחלטת בבני ישראל )לא רק בפעולותיהם אלא גם( בליבותם, ברגש 
האדם ומסע של מרחק גדול זה גרם להם עייפות רבה ולכן "לא אמר להו ולא 
מידי", וממשיך ומבאר בעומק יותר שה"חולשא דאורחא" הוא מעלה נעלית 

והתבטלות של ישראל המביאה לכך שיהיו "כאיש  חולשה -במצבם של ישראל 
אחד בלב אחד" מצד גילוי נקודת פנימיות הלב ולכן "לא אמר להו ולא מיד" 
שהכנה זו אינה קושרה באמירה אלא דווקא לשתיקה והתבטלות, עיי"ש 

 באריכות.
 

 ב.
 והנה לכאורה יש להקשות על ביאור זה שבשיחה:

 
ועל כן הינה  19משתלשלים מעניינם ברוחניותידוע הרי שכל העניינים שבגשמיות 

בדומה לה )בכללות עכ"פ ועפ"י רוב( שכאן  אולם הביאור בשיחה יוצר חילוק 
 והבדל מהותי בין המסע הגשמי של בני ישראל מרפידים להר סיני:

 
מהמסע מרפידים להר סיני, הרי בביאור  התוצאה -]בנוגע ל"חולשא דאורחא"  

הראשון בשיחה מבאר שמהמרחק הרב שעשו בנ"י במסע זה ברוחניות )הגעתם 
לדרגא ד"כאיש אחד בלב אחד"( גרמה להם טירחה רבה בעבודת ה' שהביאה 

, ואחר כך בביאור "ביתר עומק" שטירחה זו הביאה  20בגשמיותלעייפות רבה 
היות כ"כ "חולשא דאורחא" בגשמיות, אולם גרמה בגשמיות שלא היה צריך ל

בשיחה מבואר שה"חולשא דאורחא" ברוחניות היה גדול מחמת ההשתדלות 
ברוחניות לבטל כל אפשרות של מחלוקת וכו' ועד כדי כך )כבואר בביאור 

של  מוחלטת"בעומק יותר" בחלקה השני של השיחה( שזו ענין התבטלות 
 ישראל[.

 

____________ 
 תניא פרק ג'. 19
 כן )שהעייפות הייתה בגשמיות( בשיחה. מפורשעל אף שלא  20
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, היה מסע 21גשמיות, כמובא בשיחה ממפרשי החומשהמסע מרפידים להר סיני ב
שאינו בעל מרחק רב אולם בשיחה מבאר שברוחניות עברו אז ישראל "מרחק" 

  רב ברוחניות והתעלו בעילוי אין ערוך.
 

 ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
בשיחה. משא"כ לפי' הראב"ע הב',  18כמפורט בהע'  -הראב"ע בפי' הקצר והאברבנאל הרמב"ן,  21

הארוך שמביא בהערה שם היה מסע זה "רב יותר ממרחק כל מסע" ומתאים עם המסע הרוחני בעבודת ה', 
  אלא שלא כך נוקט בגוף השיחה.  
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 "גאנץ בעלז פירט זיך אזוי"
 סיני שי' מנחם מענדל הת'

 תלמיד בישיבה
 

ידועה השיחה החריפה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עם הרב צבי כהנא 
בחלוקת הדולרים די' סיון תש"נ במענה לשאלתו, בשם ה"בני תורה", אודות אי 
השינה בסוכה )כהטענה שהשמיעו אז בפומבי ראשי "הנלחמים עם הבעל שם 

( והרבי הגיב על כך באריכות שאינו צורך להשיב להם כלום בהיות שזהו 22טוב"
עניין של מלחמת מדין הנעשה ע"י מחרחרי ריב ובעלי מחלוקת המעכבים את 
הגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו, שהרי זהו ענין ישן שאף על פי שהיה ידוע לא 

ועסקנות וכו'  מנע מגדולי הישראל להתחבר עם רבותינו נשיאינו בענייני תורה
 .23ושמחרחרי ריב אלו אינם בני תורה בכלל ולפלא שיש לו שייכות עימם וכו' וכו'

 
דאס איז א זאך וואס מחרחרי ריב האבן והנה בפתיחת השיחה אמר הרבי: " . . 

גאנץ בעלז  ניט וואס צוטאן, א זאך וואס מ'וויס שוין הונדערט יאר וועגן דעם;
ליובאוויטש האט זיך געפירט אזוי, און די וואס האבן )ניט( פירט זיך אזוי, גאנץ 

געוואלט האבן צוטאן מיט 'מלחמת הוי' במדין' האבן ניט געפונען קיין אנדער 
]=זהו דבר שמחרחרי ריב אין להם מה לעשות, דבר שיודעים כבר מאה שנה  עצה

תעסק עם כל בעלז נוהגת כך, כל ליובאוויטש נהגה כך, ואלו שרצו לה אודות כך;
 'מלחמת הוי' במדין' לא מצאו עצה אחרת[".

 
והנה בפשטות הציון ש"כל בעלז נוהגת כך" הוא הצבעה על מנהגה של עוד קהילה 
 קדושה שמנהגה תואם למנהג ליובאוויטש בענין זה של אי שינה בסוכה. 

 
: בי"ג ניסן תשל"ג חזר הרבי מהאוהל בשעה מאוחרת עד"ז]ולהעיר ממעשה 

( וכשנכנס לתפילת מנחה אמר בחיוך לרב דוב בעריש שפירא )לימים גאב"ד 7:20)
 עא בעלז"שהיה מתלמידי הר"א מבעלז וקשור לחסידות זו( שנכח שם:  -נאראל 

 [.24(בבעלזא היו מתפללים תפילת מנחה בשעה מאוחרתשכידוע )"... מנחה
 

להוסיף בזה שיומתק על פי הכרת אירועי אותה תקופה שמנהיגי ואנשי אמנם יש 
 קהילת בעלז בחרו להצטרף עם בעלי המחלוקת ומחרחרי הריב וכו' ובאמצעותם

____________ 
דא ע"ה רבה של בני ברק לשון הרבי במענה שכתב בתשרי תשמ"ט להגה"ח הרב משה יהודה לייב לנ 22

 .7תנש"א( ע' -)ליקוט מענות קודש מילואים ח"א )תשמ"ט
. תוכן מהדברים נדפס, לאחר שהיה למראה עיני הרבי 283 - 270השיחה במילואה נדפסה ש"נ ח"ד ע'  23

 770בשבועון "חדשות  -)וערך בו כמה תיקונים(, בעיתון "אלגמיינער זשורנאל" )באידיש, ובתרגום ללה"ק 
 (.42ית חיינו" גל' ב

 .1044יומן ר"ע מפעי )נדפס בקובץ 'מבקש לפי כ"חן' )כ"ח ניסן תשפ"א((, גל' התקשרות מס'  24
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הצליחה פעולתם של בעלי המחלוקת בייסוד מפלגתם וכו' ואולי י"ל שבציון 
מעת העובדה שכל בעלז נוהגת כך מתכוון הרבי לרמוז על האבסורדיות של הש

הטיעון שצריך להתנתק ולהיפרד מכל קשר לחב"ד וכו' בגלל עניין אי השינה 
בסוכה כשהדבר נעשה ע"י חבירה והתאחדות עם קהילת בעלז הנוהגים שלא 

  לישון בסוכה...
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 משיח וגאולה
 

 'בשורת הגאולה'שיחת כ"ח ניסן תנש"א כחלק מ
 התמימיםא' 

 תלמיד בישיבה
 

 א.

בה ציוונו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח  25שיחת כ"ח ניסן תנש"א, "השיחה הידועה"
ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל,  - עשו כל אשר ביכלתכם" שליט"א:

, נתפסת !"להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש –בכלים דתיקון 
בפשטות וכהנחה ראשונה כשיחה כואבת שבה הביע הרבי את תמיהתו )"הייתכן 
שמבלי הבט על כל העניינים עדיין לא פעלו את ביאת משיח צדקנו, דבר שאינו 
מובן כלל וכלל" וכן מכך שלא מרעישים לפעול ביאת המשיח ולא מופרך שלא 

היא רק מפני הציווי וכו' יבוא הלילה ומחר ומחרתיים רח"ל וגם הצעקה עד מתי 
כשקובע שכל מה שעשה כדי שכל בנ"י ירעישו, יצעקו באמת ויפעלו להביא את 
משיח לא הועיל )ובעת אמירת הדברים התבטא ביתר חריפות: "להבל ולריק, 
כלום לא יצא מכך"( והדבר היחיד שיכול לעשות למסור זאת אלינו וכו'( וכך אכן 

 גדול וכו' והדברים ידועים. נתפסה השיחה בשעתו וגרמה להלם
 

אמנם מאידך החל מהקיץ שלפני כן, קיץ תש"נ, החל הרבי לצטט שוב ושוב 
האומר ש"בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית  26ולהדגיש את דברי המדרש

המקדש ומשמיע לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם" והרבי פירש 
ר לישראל את בשורת הגאולה, שהמדובר הוא עוד בזמן הגלות שמשיח מבש

"ענווין, הגיע זמן גאולתכם", ואף אמר בפירוש שכן מרחש בהווה, "כפי שהכריזו 

____________ 
שכתב ע"ד קייטנה שניהל  כפי שכונתה ע"י הרבי במענה קודשו לר' רמי )רחמים( אנטיאן 25

המשיח",  "אני מאמין באמונה שלימה בביאת :שנים קודם לכן בסיסמת בצפת עיה"ק עשור
מילדי הקייטנה הי' חדור בכך ולא  משיח עד שא'לושהקייטנה הייתה חדורה כל כך בכמיהה 

וסיים הנ"ל במכתבו: "ואני  שהוריו חששו לשלומו. פסק מלדבר על משיח בכל הזדמנות עד
יהודי אחד שאחרי אלפיים שנה ש"אותותנו לא ראינו"  שואל, ריבונו של עולם! ולו רק בגלל ילד

 האם אין זה מן הראוי שתבוא כבר הגאולה ע"י מלך –בציפי' למשיח  ה נפשושכלת –
זו היא טענתי בשיחה הידועה אזכיר  הרי: "(בד' אייר תנש"א) הרביענה ועל זה  המשיח...?!".

 ."עה"צ
 ילקוט שמעוני ישעי' רמז תצט. 26
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, ואכן מן המפורסמות הוא שבאותה התקופה 27ומכריזים במיוחד לאחרונה"
עורר ועסק הרבי בשיחותיו ב'שטורעם' גדול על מוכנות זמננו ותקופתנו לגאולה 

 מתחילים כל ענייניה כטעימה, הכנה ועד להתחלהוקרבתנו אליה וכו' ושכבר 
ומסתבר שיש להתאים גם שיחה ידועה ועיקרית זו ל'קו' זה שבשיחות   28וכו'

 אותה התקופה.
 

 ב.

והנה באמת שייכותה של השיחה )גם( ל'בשורת הגאולה' מפורש הוא בצורה 
 אלא שאין הכל -ישירה בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשני מקומות 

 שמים לב אליהם:

 
כעין תוכן ענינים כללי של האמור בפתיחת שיחת כ"ח ניסן, בסעיף א' שבו מופיע 

ע״ד גמר ושלימות יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש עוד הפעם . .  , נאמר: "29בהמשך
היינו  ."כדלקמן להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, מעשינו ועבודתינו

שמגדיר את תוכן דבריו בהמשך כהזכרה והדגשה של גמר ושלימות מעשינו 
ועבודתנו, ומתאים לה'קו' הנ"ל )ויש לעיין ולבאר בכוונת הדברים בדיוק ואשמח 

 לשמוע דעת הקוראים בזה(.

 
בהמשד להמדובר ומודגש בפתיחת שיחת ש"פ תזריע ומצורע תנש"א נאמר: "

של כאו״א מישראל לעשות כל  בפעולתו ךהצורבזמן האחרון ממש ע״ד  ביותר
כיון שבימינו  -  ומיד ממש, להביא את משיח צדקנו בפועל ממש תיכף התלוי בו

של חודש ניסן דהי׳ תהא שנת אראנו נפלאות( ״כלו כל  עם סיומו) אלה ממש
ומיד בא  , ובודאי שתיכףשכפשוטו ממ (הימין״ )״קץ הימים״ ו״קץ הקיצין״

שכבר , )מלך המשיח( בא״ וכאו״א מראה באצבעו ואומר ״הנה זהמשיח צדקנו, 
 ".הז )בלשון עבר( ברגע שלפני רגע בא

 
היינו שאומר מפורשות שהטעם שמדבר ומדגיש בזמן האחרון ממש ע"ד פעולתו 
של כאו"א מישראל להביא את משיח, ובהערה מציין לשיחת כ"ח ניסן )ושיחת 

מצד שאירעו התחלה והתקדמות  ש"פ שמיני שלאחריה ובהמשך לה(, זהו
 מיוחדים ושלב חדש בעניין של משיח בימים אלו של סיום חודש ניסן תנש"א.

 
לומר שבדבריו אלו )שסיבת הדיבור וההדגשה והנה בעניין זה השני יש אולי 

אודות משיח כעת היא מצד ההתקדמות המיוחדת והשלב החדש בעניין משיח 

____________ 
 שיחת ש"פ חיי שרה תנש"א 27
 'בשורת הגאולה' )קה"ת, מנחם אב ה'תשנ"ג(בספר ונדפסו נקבצו חלקים אלו מהשיחות  28

 (.)כולל על שם הספר מה"מ שליט"א רכ"ק אדמו" ו הק' שלוהסכמת ובברכת
כמצוי פעמים רבות בשיחות הקודש של אותם השנים שנערכו )לצורך הגהתן אח"כ ע"י  29

 כ"ק אד"ש מה"מ( ע"י 'וועד הנחות בלה"ק'.
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א רמוז כלל בשיחת כ"ח ניסן ושרק כעת שהחל אז( אינו ענין מחודש ממש של
מגלה הטעם הפנימי למה שדיבר אז, אלא י"ל שע"ד שבשיחת כ"ח ניסן מבאר 

 בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולהאת מעלת הזמן בענין הגאולה שזהו "יום זכאי 
" ומכך בא להמשך דבריו, ש"ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת האמיתית והשלימה

מתעוררת תמיהה הכי גדולה" וכו' ועל כן מוסר  -בזמן זה  ענין הגאולה )במיוחד(
הענין אלינו וכו' וכו', עד"ז יש לפרש בביאור בשיחה דתזו"מ כשאומר שהדגיש 
אודות משיח מכיוון שהחל שלב חדש בענין משיח, אלא שכאן מדבר בעניין אחר, 
 לא מצד שייכות התאריך וכיו"ב לגאולה אלא מצד המציאות החדשה דהתקופה

 הוא אכן חידוש שלא נאמר בשיחת כ"ח ניסן. שפרט זה

 
 וכל זה הוא פשוט.  
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אחרי כ"ח ואחרי פורים תשמ"ז  קודשמענות חילוק ב
 ניסן תנש"א

 ברנדלר הכהןשי'  ישראל הת'

 מ'התלמידים השלוחים'
 

בדמיון הקיים בין דברי כ"ק אדמו"ר , וכבר האריכו בזה בכמה מקומות, ידוע
שכעת ענין הבאת המשיח עבר מלך המשיח שליט"א בהתוועדות פורים תשמ"ז 

וההמשך לזה בשיחות שלאחרי זה ובפרט בהתוועדות )מ'הנשיא' אל 'הכל' וכו' 
שעשה כל , ובין שיחת כ"ח ניסן תנש"א בה הודיע הרבי (ש"פ ויקהל פקודי

 שביכלתו וכעת מוסר העניין אלינו לעשות כל שביכולתנו להביא את משיח וכו'.
 

אמנם יש להעיר על הבדל משמעותי לכאורה בהוראות הרבי בקשר לפעולות 
 בעקבות שיחות אלו:

 
הוקם ועד בקשר ל"מבצע משיח" ופרסמו  לאחרי שיחות הקודש בתשמ"ז

בעיתונות אודות משיח וגבו עבור כך כספים וכו'. אמנם כשר' משה סלונים כתב 
להפתקה ע"ד הפצה במכ"ע וכו' ביסודו ועד לרבי על ייסוד הועד היה המענה: "

וכו' בטח יודיע בפרטיות ובהקדם מה אמרו לו הרבנים שיחיו שככתבו דברו 
כנראה שגם קודם ל מכתבו בהמשך למענה זה ענה הרבי: "", ועעמהם ע"ד זה

שהן בחו"ל והן באה"ק עוסקים  זה עשיריות בשנים א"ב מקום ללימוד?!
וכן בגיוס כספים להנ"ל. וכל פעולות בזה הן  (דענינים כהנ"ל כולל גם)בהפצת 

 , וישאלו הרבנים מהותומ"י יפסיקו כהנ"ל – גבולם בתקפו הכי גדול השגת
בענין  בתורה מפורשנוסף על  [. ].. מהשגת גבול לא תבנה חב"דבהממון. לעשות 

 פשוט בהתועדויות הכי אחרונות. כו"כ פעמים עד"ז הכרזתי –השגת גבול 
שיתוסף בהנעשה  בהפצה, כולל השתדלות וכו'שי' לעשות ולהוסיף  שעכאו"א

שנים, ולא ע"י  כו"כ בארגונים שבזה וכניסהאבל זה יעשה ע"י עזר  –ע"ע 
מהמגביות שעשו  דו"ח מדויקבודאי ימסרו להרבנים שי'  השגת גבולם.

 .30"(ויפסיקום מכאן ולהבא כנ"ל) בכהנ"ל
 

 -הפעילות בענין משיח וגאולה  -היינו שהרבי קבע שהפעולות ב"ענינים כהנ"ל" 
 ייעשו ע"י "עזר וכניסה בארגונים שבזה כו"כ שנים", ולא בייסוד וועד חדש.

 

____________ 
  .ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענות קכה וקכח 30
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בעידוד הרבי ופעל אמנם לאחרי כ"ח ניסן הוקם "מטה עולמי להבאת המשיח" 
 .רבות תוך שזוכה לתשובות והוראות וכו'

 
שמואל , הרב ]אמנם יש להעיר שבראשות מטה זה הועמד מנהל צא"ח המרכזית 

השגת גבול, אך חשש לואם כן לא היה בכך לכאורה  שי' בוטמאן, מנחם מענדל
במענות הנ"ל לצד שלילת ההשגת גבול מדבר לכאורה גם באופן חיובי בצורך 

 שהדברים ייעשו ע"י עזר וכניסה בארגונים הקיימים, ועצ"ע[ .
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