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

בהלל והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון החמישי של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 
לאור בשנת לימודים זו - ה'תשפ"ב1 )גליון קנז(, היוצא לאור לרגל ר"ח מנחם-אב יום 

הילולת אהרן הכהן, וה' מנחם-אב יום הילולת האריז"ל החי.

ובו חידושים וביאורים בעניני גאולה ומשיח, בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, נגלה 
וחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע"י תלמידי התמימים והצוות דישיבתנו הק' 

- ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו.

 * *  *

כאמור, קובץ זה יוצא לאור עולם לרגל ר"ח מנחם אב - יום הילולת אהרן הכהן, 
הבריות  את  אוהב  שלום  ורודף  שלום  ש"אוהב  אהרן,  של  בדרכיו  ההליכה  ע"י  אשר 
מגיעים  מהתחלקות,  שלמעלה  האחדות  נקודת  הדגשת  ע"י  שזהו  לתורה",  ומקרבן 

לגאולה חמישית שלמעלה לגמרי מחילוקי הדרגות2. 

ומצווה  ואילך "מותר  יום הילולת האריז"ל החי3, שמדורו   - ה' מנחם אב  ולרגל 
בתורת  שנתבארה  כפי  ובפרט  הקבלה,  תורת  לימוד  שע"י  החכמה"4,  זאת  לגלות 

החסידות, הרי "לכשיפוצו מעיינותך חוצה - אתי מר דא מלכא משיחא"5.

וכידוע שיחת כ"ק אד"ש מה"מ6 בנוגע ללימוד תורת החסידות, שנוסף על הענין 
של תרופה יש בה גם את הענין של טעימה מהגאולה, וכידוע שבערב שבת יש לטעום 
האמיתית  הגאולה  שבאה  קודם  רגע  ממש,  אלו  ברגעים  הרי  ותבשיל7,  תבשיל  מכל 

והשלימה, יש ללמוד תורת החסידות באופן דטעימה מתורתו של משיח.

דברים  מש"פ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שיחת  את  מלכות"  "דבר  במדור  הבאנו  כן  ועל 
ביום הש"ק  זו בה תשעה באב חל  בו מבואר אודות המעלה בקביעות שנה  ה'תנש"א 
ש"הואיל ונדחה ידחה" ורק הענינים הבלתי רצויים נדחים, כמו"כ הבאנו את שיחת כ"ק 

1(  בהמשך לקבצים הקודמים בשנה זו: י"ג – י"ד כסלו )קנג(, יו"ד - י"א שבט )קנד(, י"א ניסן 
מאה ועשרים שנה – קובץ מוגדל עם 121 הערות )קנה(, י"ז תמוז נדחה - "הואיל ונדחה ידחה" )קנו(.

2(  בכל זה ראה דבר מלכות ש"פ מטות-מסעי סי"ג.
3(  ראה שיחת ליל ומוצאי ה' מנחם-אב ה'תשמ"ח. התוועדויות ח"ד ע' 103 ואילך.

4(  ראה תניא אגה"ק סי' כו )קמב, ב(.
5(  אגרת הבעש"ט לגיסו ר' גרשון מקיטוב, נדפסה בכתר שם טוב סי' א'.

6(  לקוטי שיחות ח"ל עמ' 170 ואילך.
7(  שו"ע אדה"ז הל' שבת סר"נ סעי' ח'.
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אד"ש מה"מ הקשורות בדברי  האריז"ל אודות סיום מסכת ברכות ומו"ק, דברים אלו 
באים לקראת תשעת הימים בו נהוג לפי הוראת כ"ק אד"ש מה"מ לערוך סיומי מסכת 

כהוספה בשמחה8.

התמימים  הערות  למערכת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מכתב  את  הבאנו  לקובץ  כפתיחה 
ע"י  הט' שי"ל  על קבלת הקובץ  בט"ו אלול תשמ"א  הק', שנשלח  דישיבתינו  ואנ"ש 

מערכת הישיבה.

 * *  *

ההערות בקובץ נסדרו ע”פ נושאים, ובתוכם באו ע”פ סדר הא”ב של שמות הרבנים 
ותלמידי התמימים.

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב שמואל שי’ גינזבורג, לרב מנחם 
מענדל שי’ הלפרין, לרב שלום דובער שי’ וואלף, לרב אלעזר שמחה שי’ וילהעלם, לרב 
קופצי’ק,  אביחי שי’  פרידמאן, לרב  שבתי יונה שי’  סגל, לרב  חיים שמריהו הלוי שי’ 

ולרב חיים הלל שי’ שפרינגער על עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור.

כמו”כ תודתנו נתונה לת’ לוי שי’ הלל ולת’ חונה חיים שי' טל, על עזרתם בהכנת 
הקובץ לדפוס.

 * *  *

כהוראת כ"ק אד"ש מה"מ )דבר מלכות ש"פ במדבר תנש"א9( "כדאי לעודד ולזרז 
את כל אלו השייכים לחדש בתורה ובתנאי שנלמדת ע"פ כללי התורה כפשוט שאפילו 
רק שלא  לא  הרי  תורה,  לאמיתתה של  מכוונים  חידושיהם  האם  בטוחים  הם  אין  אם 
יעכבו את עצמם מכתיבת החידושים, אלא ישתדלו לכתבם, ולפרסם זאת - גם בדפוס 
)בקובץ מיוחד בפ"ע, או בקובץ הכולל חידושי תורה גם מאחרים(, ולא רק בין חבריהם 

ותלמידיהם, אלא גם בין לומדי התורה בכלל", 

 - צפת  חח"ל  ישיבת  הק'  דישיבתנו  התמימים  תלמידי  פועלים  לכך,  ובהתאם 
"הידועה במעלות שבה ובפרט בנוגע לגאולה"10 - ביתר שאת, לעשות כל שביכולתם 
להביא לידי גילוי בפועל ממש את התגלות מלכנו, מתוך חיות ו'קָאך' בשליחות היחידה 
שנותרה - "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"11, אשר חלק עיקרי מ"הכנת עצמו" 

8(  ספר המנהגים-חב"ד ע' 46. וראה לקו"ש חכ"ג ע' 223 וש"נ.
9(  וכן באריכות בשיחת חמישה עשר בשבט תשמ"ח, דבר מלכות ש"פ לך לך תשנ"ב. ובריבוי 

שיחות ומענות.
10(  ממכתב כ"ק אד"ש מה"מ לכינוס השלוחים השמיני באה"ק.

11(  דבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב.
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לענין זה12, מתבטא בכתיבת הערות וחידו"ת - כרצונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ13.

אל  חידושיהם  את  הם  גם  לשלוח  שיואילו  הקוראים,  קהל  את  לבקש  הננו  ע”כ 
לקראת  שי”ל  הבא  בקובץ  להדפיסם  שנוכל  ע”מ  לעיל,  הרשומה  בכתובת  המערכת 

חודש אלול הבעל”ט. 

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

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

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

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

ימות המשיח14
ר"ח - ה' מנחם אב הי' תהא שנת פלאות בכל. 

ק"כ שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ.
ע"ב שנים לנשיאותו.

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק.

12(  ראה דבר מלכות ש"פ לך לך ה'תשנ"ב.
13(  דבר מלכות ש"פ במדבר ה'תנש"א.

14(  שיחת מוצאי י”ט־כ”ף כסלו תשנ”ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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t/hnhotku _ ucpry ccutbu

nac, ,agv ctc )bsjv( _ vo hnho

nxudkho chu,r kcht, nahj msebu:

bux; g"f azv gher ctnub, hartk

)
"

tbh ntnhi"( a
"

tjfv ku cfk huo

ahcut"1' cphruau
"

ahcut cfk huo" _

ucpry cg, vzt, cfkk' fnsucr

ktjrubv fu"f pgnho' akph fk xhnbh

vdtukv
"

vbv zv )nahj( ct"2,hf; unhs

nna )unv anahj gshhi kt ct thbu nuci

fkk( _ v"z nusda hu,r chnh jusa tc'

fsth,t cnsra3:
"

gkv trhw cnzk trhw

)jusa vjnhah( uvjrhc t, trhtk )ch,

vnesa( fuw gk nb, ahcut trhw )zv

vec"v( cnzk trhw )uvpf,h tcko

kaaui4( uhcbv trhtk"/ z/t/ acjusa tc

hvhw cbhi ch, vnesa vakhah'
"

nesa

tsw fubbu hshl"5/ uh,hrv nzv: zuvh

vfuubv uv,bth' a
"

gk nb," zv vhw jurci

ch, vnesa cjusa zv6/

ufnusda canu ak vjusa )fph

abert g"p
"

nbvd hartk )tar( ,urv

vht"7( _
"

nbjotc"8' akpbh
"

tc" )kpbh

ao vjusa c,urv9( neshnho
"

nbjo" _

bjn, vdtukv' vnurv acjusa zv ,cut

bjn, vdtukv )
"

nbjo"(' vbjnv gk fk

gbhbh tc' gkhsh anvpfho t, vgbhbho

vck,h-rmuhho svhrhsv cjusa tc kvgkhw

vfh dsukv )
"

nbjo"01( _
"

ahcut trhw

cnzk trhw uhcbv trhtk" )tar
"

gk nb,"

fi vh,v vhrhsv(' fb"k/

c/cjusa nbjo-tc gmnu v"z

cvsdav h,hrv chuo ,agv ctc' vi nms

fkku, vhuo' uvi nms echgu,u cabv zu

chuo vac,:

tnru jz"k11achuo ,agv ctc )huo

ajrc vch,(
"

hkhs nkft nahjt"/ ugbhi

zv juzr gk gmnu njsa cfk21,agv

ctc31/ ufhui achuo vuks,u ak tso

*(cagv 53:8 cgrc bfbx f"e tsnu"r

akhy"t kch, vfbx, utnr ahjv/ utj"f b,i

kftu"t ayr ak sukr g"n k,, tu,u )tu

jhkupu( kmsev ucvuxpv nshkhw/ utj"f v,pkku

,pk, grch,/ uktjrh v,pkv v,jhk f"e tsnu"r

akhy"t kbdi bhdui vepu, stchu z"k/ vnu"k/

1(gher vh"c nvh"d gherho _ cbuxj 
"

tbh

ntnhi" abspx cfnv xhsurho/ urtv phv"n

kvrnc"o pre jke/

2(av"a c' j/ ucava"r gv"p/

3(hk"a hrnhw rnz rby/

4(hrnhw kt' hc/

5(cakj yu' hz/

6(rtv keu"a jf"y gw 01 uthkl/

7(,us"v bpxk _ nbju, f' c/ ucf"n _

bxni ckeu"a jf"c gw 65 vgrv 2/

8(rtv keu"a jf"d gw 412/ ua"b/

9(nabv ,gbh, p"s n"v-u/ ,rduo abh

knd"t d' z/ ,hc"g akj hd' fv/ ugus/

01(azvu do anu ak nahj' fskeni cpbho/

11(hruaknh crfu, p"c v"s/ thf"r p"t'

bt/ urtv cnsc"r ph"d' v )cxupu(/

21(fhsug cbudg kfk gbhbh esuav' achuo

vabv juzrho ubhgurho vgbhbho fph avhu cpgo

vrtaubv chuo zv' utsrcv: cfk abv _ ctupi

bgkv hu,r/ ufhsug phrua vtrhz"k c
"

vhnho vtku

bzfrho ubgaho" )rn"z cxw ,heui aucch"o' vuct

ub,w cxw kc sus kvjhs"t pf"y/ urtv nabv

dhyhi xp"d/ urtv do njmh, vaek kau"g tu"j

x,x"j x"h(/

31(rtv xs"v tk ,mr t, nutc ktsnu"r

vtnmgh )ntnrh tsvtn"m scrho j"t gw ec(/

urtv hpv gb; )vako( kthf"r ao/
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"
nzku ducr"41' bnmt' ac,agv ctc

n,dcr nzku ak nahj msebu uvut huo

nxudk gcur vdtukv vtnh,h, uvakhnv/

ugbhi zv budg do kvkfv kngav'

fsth,t cf,ch vtrhz"k51' atunrho

,pk, bjo )
"

pxueh bjnv"( chuo ,agv

ctc cnbjv _
"

fh tz cnbj, y"c buks

vnahj vbert61nbjo"71/

uha kunr' aftar ,agv ctc jk

cac, )fcechgu, abv zu(' uv,gbh,

)utnhr, bjo( bsjh, khuo tw' tzh bsjho

re vgbhbho vck,h-rmuhho _ gbhi vmuo

ushbh ghbuh utchku, fuw' tck vgbhbho

vjhuchho uvrmuhho _ achuo zv buks

nuahgi ak hartk _ thbo bsjho'

utphku kt bjkaho j"u g"h vac,/

utsrcv: vgbhbho vyucho habo hu,r

cdkuh uc,ue; chuo vac,81/

uvygo kzv _ ha kunr: fhui afk

gbhbh vguko _ fukk do vgbhbho vfh

bgkho cxsr va,kaku, )fnu vnktfho

utphku gar xphru, ufuw( _ bcrtu

"
cachk hartk" )u

"
cachk v,urv"(91'

]u
"

njac,i ak hartk"
"

esnv k,urv"02

)v,urv bh,bv cachk cbh hartk'

abtnr mu t, cbh hartk' scr tk cbh

hartk(12[ _ kt ,,fi thput t; nmhtu,

cguko' fukk echgu, czni )v,kuh

cnvkl vana uvkcbv uvnzku,22( abcrt

cachk hartk' tar hprhg tu hjkha j"u

vnaf, udhkuh vesuav tmk cb"h' fukk

ugtfu"f gbhi fv gherh ccb"h fnu khs,

uv,dcru, nzku ak nahj )c,agv ctc(/

ugtfu"f ftar nsucr cbudg khuo

vac, )echg, ,agv ctc cac,(: fhui

acb"h vo
"

ci zudl"32ak ac, ]vi ac,

uvi cb"h v"v kngkv ubcskho ngbhbh

vguko42)atr hnh vacug' akfk tjs

nvo habu
"

ci zud"([' uac, eaurv go

vdhkuh svdtukv )fnusda cahru ak huo'

"
nznur ahr khuo vac,' nznur ahr

kg,hs kcut' khuo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"52ufk ac, vut nghi zv62(

_ th tpar kunr' aac,,sjv j"u gbhi

bgkv zv tmk cb"h' vgbhi skhs, nahj

msebu c,agv ctc/ tkt tsrcv: ac,

sujv t, fk vgbhbho vck,h-rmuhho

scb"h )muo ughbuh( ugbhbho ak vhpl

vdtukv' undkv hu,r unjze, ch,r at,

uch,r guz t, gbhbh vdtukv c,agv

ctc' vgbhi skhs, vnahj chuo zv/

ucpry aac, zu ),agv ctc( vht

ac, jzui' jzui nkaui njzv: cac, zu

12(rtv ,sct"r ph"s/

22(vahhfho kvbvd, vguko utuv"g' ukt

khartk' fn"a )hrnhw h' c( 
"

tk srl vduho tk

,knsu untu,u, vanho tk ,j,u fh hj,u vduho

nvnv"' utnjz"k 
"

thi nzk khartk" )ac, ebu'

t/ bsrho kc' t(/

32(c"r ph"t' j/

42(fntjz"k aac, 
"

nhesat uehhnt" )chmv

hz' t(' 
"

esa nkv cdrnhw" )zj"d ms' c(/

52(,nhs cxupv/

62(rtv vnal ,rx"u gw ,enc/ vnal

,gr"c j"c gw twefz/ ugus/

41(rtv hruaknh r"v p"d v"j ucev"g upbh

nav ao/

51(agr vfuubu, gbhi y"c cxupu' vuct

ccrf"h tu"j x,eb"y tu, z/

61(hruaknh crfu, uthf"r ao/ uf"v

cxbvsrhi mj' c/

71(uzvu do vygo atunrho crf, vkcbv

cnumth ,"c 
"

fh cyw ctc buks nahj" )pg"j

af"d _ fuub, y"c uchi vnmrho cxupu/ nab,

jxhsho xu; nxw ,nuz utc(/

81(rtv do keu"a ac, jzui ,ba"t x"t/

91(pra"h crtah, t' t/

02(c"r p"t' s/
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scb"h )muo ughbuh( ugbhbho ak vhpl
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02(c"r p"t' s/
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"
nrthi kftu"t nhartk vnesa skg,hs

nrjue" )fhsug v,urv czv72(' ucpry

anctrho zt, cnaknkcua ucds )
"

ntc

aha ku ci her ugav ku nkcua her

ufuw"' tg"p acbnak nsucr tusu, ch,

vnesa(' vnurv adhkuh vnesa bnal

hu,r cdkuh ccjhw kcua82)neh; veruc('

aeruc hu,r ktso )nneh; vrjue

sch,(92' g"s vgbhi scdsh fvubv

)cnesa( _ nuci thput )cnf"a nfk

ac,(' avdhkuh snuahgi ak hartk chuo

zv vut ch,r at, uch,r guz/ ufnusda

do cxhuo vpyr, ac, jzui:
"

mhui

cnapy ,psv uachw cmsev"03/

d/vghkuh vb"k sac, ,agv ctc

nusda hu,r cgbhi vtfhkv ua,hw achuo

zv' ftar habv vnmuv sgubd ac,'

"
kgbdu cgubd tfhkv ua,hw"13'

"
sdho

dsukho / / car uhhi"23' gs atphku cbudg

kxgusv vakhah, )c,agv ctc ajk

cac,(' xgusv vnpxe, _ vshi vut33

a
"

tufk car uau,v hhi cxgusv vnpxe,

ungkv gk aukjbu tphku fxgus, aknv

cg, nkfu,u"/

rutho nfti' achuo v,gbh, ajk

cac, habv kt re akhk, vghbuh g"h

vgsr tfhkv ua,hw' tkt do ucgher _

vanjv uv,gbudahabo ctfhk, car

ani ua,hh, hhi hai ]uha kunr' achuo

v,gbh, ajk cac, mrhfho kvuxh; czv

hu,r ncatr ac,u, vabv' fsh kakuk

t, vex"s shuo v,gbh,43[/

uvchtur czv vut _ fnsucr fnv

pgnho53_ a,gbh, cpbhnhu,u vut gbhi

yuc _
"

huo rmui kvw"63/ uvfuubv

vpbhnh, ac,gbhu, vht _ ah,dkv

gbhbo vyuc' hvpfu hnho tku
"

kvhu, huo

yuc uhnh aaui uanjv"*63' fph ah,dkv

cdtukv vtnh,h, uvakhnv/ uvgbhi

vpbhnh sv,gbh, bnmt cdkuhftar

v,gbh, jkv chuo vac, _ atz bsjv

re gbhi vmuo' tl kt vgbhi vyuc )
"

huo

rmui kvw"(' utsrcv: vhu, afk ac, vut

huo rmui73'
"

jns, hnho tu,u ert,"83'

unmuv kgbdu fuw' uzvu huo veaur go

vdtukv )fb"k( _ vrh tz v
"

g, rmui"

sv,gbh, vut ch,r at, uch,r guz' utzh

v,gbh, vht f
"

huo yuc uhuo aaui

uanjv"*63' nghi usudn, nv ahvhw chnu,

vnahj/ ugs asjhh, v,gbh, g"h ac,

bu,b, fj ksju,v kdnrh )chnu,

72(nvrv"j rw vkk nPRrhya cao vrc

ncRrshyauc bcd"o _ bg,ev ctuv", b"l gw

twmz cauv"d _ gk rahn, vm"m ao 
"

unjzui

,jzhbv ghbhbu"/ b,ctr ckeu"a j"y gw 42

uthkl/ jf"y gw 81 uthkl/ xv"a ,an"z j"c _

ahj, a"p scrho/ keu"a ac, jzui ,ba"t/

82(ukvghr nvbvd, f"e tsnu"r )nvura"c(

b"g c,agv ctc' a
"

vhw kuca vykh, _ ccuer

_ upuayu fuw" )ahj, f"e nu"j tsnu"r _ xpr

vnbvdho jc"s gw 74(' uvrh vykh, vut kcua

anguy; cu rtau urucu/ utukh ha kear zv go

vdhkuh snahj )uchvn"e vakhah( c,agv ctc do

ccjhw kcua )neh; veruc(' g"s cdsh fvubv'

fcpbho/

92(rtv ctrufv keu"a jf"y ao/

03(haghw t' fz/

13(au"g tsv"z tu"j xrn"c x"t/

23(au"g tsv"z ao x"c/

33(au"g tu"j x,eb"c x"h/

43(rtv keu"a j"s gw 1901/

53(rtv keu"a jk"d gw 851 uthkl/ ahj,

a"p cke' h"z ,nuz )bsjv( ,an"j )xv"a j"c gw

625 uthkl(/ abv zu )xv"a ,ba"t j"c gw 386

)kghk gw 582( uthkl(/ ugus/

63(haghw bj' v/ urtv tdv", xp"c/

*63(kw vrnc"o xu; vkw ,gbhu,/

73(ufn"a cnbj, ac, 
"

utbh ,pk,h kl vw

g, rmui" ),vkho xy' hs/ urtv zj"d efy' t(/

83(buxj ,pk, gnhsv sa"e/
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vnahj('fph anusda cnhujs c,agv

ctc ajk kvhu, cac,
"

usjhbvu ktjr

vac, utnr rch vuthk ubsjv hsjv"93/

uha kunr' agbhi zv bnmt cvsdav

h,hrv cxgus, ,agv ctc ajk cac, _

afi c,agv ctc habu vdhkuh skhs,

vnahj )fb"k(' ucpry ktjrh jmu,

vhuo' czni ,pk, nbjv )fa
"

buks

vnahj"(' ucpry cxgusv vnpxe, _

vxgusv vakhah, ak vac,' fh xgusv

akhah, cfk ac, v"v eaurv04go

vxgusv skg,hs kcut' xgus, kuh,i

uaur vcr ua,hh, hhi vnaunr14)xgusv

danh,24(' ugtfu"f xgusv akhah,

)vxgusv vnpxe,( ak ac, ,agv ctc'

ftar
"

buks vnahj"34/

s/uha kunr h,hrv nzu' ftar

,agv ctc jk cac, uv,gbh, bsjh,

kgahrh' tzh habv nghi vngkv s,ahgh

ugahrh c,arh )grc huo vfpurho uhuo

vfpurho( _ fscrh jz"k44

"
fk vtufk

uau,v c,ahgh ngkv gkhu vf,uc fthku

v,gbv ,ahgh ugahrh"/

ucvesho vahhfu, s,agv ctc go

huo vfpurho: 

hnh54vmunu, _ afuko nscrh eckv

unsrcbi _ ha kvo ahhfu,' vo nghi

ubnafho nvmuo shuo vfpurho avut ni

v,urv/ fhsug afk vnmuu, srcbi vo

"
fghi sturhh,t"64' gs avo

"
humtu,

ubnafu, nnmu, v,urv" )sudn,i(74/

nchi sw vmunu, dupt' vrh ,agv ctc

vfh sunv khuvf"p _
"

thi chi ,agv

ctc khuo vfpurho fuw"84'
"

,agv ctc

khku fhunu kfk scr fuw uchi vanau,

aku txur fhuvf"p"94/

ucpry g"p scrh jz"k05' anauuho

t, vhuoyuc sy"u ctc _ act f,heui

gk vscrho athrgu c,agv ctc )
"

huo15

afku cu n,h nscr"25' ftar ,nv

vdzhrv ak n,h nscr athrgv c,agv

ctc35( _ go huo vfpurho_
"

kt vhu

hnho yucho khartk fjnav gar ctc

ufhuo vfpurho fuw"/

54(cvct kvki' rtv ctrufv ahj, muo

dskhw )xv"a ,ba"t j"c gw 928 uthkl/ ao gw 71

uthkl(/

64(pxjho k' c/ ua"b/

74(tdv"e xf"y: 
"

zw nmuu, srcbi thbi

bjacu, nmu, cpbh gmni avrh fcr btnr kt

,ux; )rtv hd' t*(' tkt vi humtu, ubnafu,

nnmu, v,urv ufkuku, cvi cnxpr ,rh"d"/

84(pxjho bs' c/

94(rnc"o vkw ,gbhu, p"v v"z/ urtv

yuau"g tu"j x,e"b/

05(,gbh, fu' c cnabv/

15(ao k' c cdnrt/

25(ufi atr vygnho cdnrt ao ahhfho

k,heui vnturgu, s,agv ctc _ rtv keu"a

jf"s gw 15 uthkl/ xv"a ,an"z _ ahj, y"u

ctc x"d/ ugus/

35(pra"h u,uxw ,gbh, ao' xg"c _

nthf"r p,hj,t kd/

93(ndhkv v' rha g"c/ urtv ahju, acvgrv

53/

04(rtv c"j tu"j xrm"t x"v/

14(rtv crfu, ks' c/ pxjho ehy' c/ c"c

gv' t/ uhe"r ph"d' d/ ugus/

24(rtv keu", r"p anhbh/ ,u"j ,uksu, hc'

s uthkl/ xpr vkheuyho-st"j m"m grl kg"k gw

,rnu uthkl/ ua"b/ ugus/

34(ugp"z ha kunr cshue vkaui )skghk

cpbho( cbudg tfhk, xgusv vnpxe, 
"

tphku

fxgus, aknv cg, nkfu,u"' 
"

fxgus," )cf";

vsnhui( shhet' fh xgusv skg"k vht akt cgrl

kxgus, aknv cg, nkfu,u/

44(hunt pt' c/ ua"b/*(urtv keu"a jy"u gw 831 vgrv 8'ua"b/
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ucpbhnhu, vgbhbho45: dusk vghkuh

s,agv ctc' vzni skhs, vnahj )aczni

vdku, v"z cvgko( n,cyt cdkuh cjnav

gar ctc' ftarehhnt xhvrt

ctaknu,t55' ubgah, gkhw uakhnu,

ckcbv )xphr, vnkfu,(' cjhw sus nkft

nahjt )fnu atunrho cehsua kcbv('

ktjrh dusk vhrhsv uvvgko aczv

c,agv ctc )czni vdku,('avut 
"

gk

nb, ahcut trhw cnzk trhw uhcbv

trhtk"/ unghi dhkuh zv habu cac,

,agv ctc _ ftar bnmt cdkuh re

vyuc vpbhnh )khs, vnahj( c,agv

ctc/ ukfi )do(
"

kt vhu hnho yucho

khartk fjnav gar ctc" _ cdkk

dusk vgkhw sy"u ctc'
"

atz nthr nghi

dhkuh skg,hs athi cu vpxe"65' veaur

go cbhi ch, vnesa75/

ukfi nauuho t, dusk vhu"y sjnav

gar ctc go huvf"p _ fh c
"

tj,

cabv"85shuvf"p _ veaur go dhkuh

vhjhsv95)nahj' cjhw hjhsv vfkkh,06(

_ bpgk, do gkhh, vnkfu, cpbhnhu,

g,he'
"

avut d"f nghi skg,hs"16

)ueaur do go ch, vnesa26(/

ukvuxh;' avxhuo s
"

acgv sbjn,t"

)act tjrh ,agv ctc( vut crta

vabv36)
"

ntjr ,agv ctc gs rta

vabv"46(' svakhnu, ak r"v vut _

chuvf"p56)r"v ccjhw pbhnhu,66(/

uhuvf"p vut
"

huo j,ub,u zv n,i-,urv"

)skuju, vtjrubu,(76_ vxhuo strcgho

huo vtjrubho ak nav cvr' av,jhku

cr"j tkuk' ktjrh nw vhnho vtnmghho

nh"z ,nuz gs r"j tkuk )fukk ,agv

ctc uy"u ctc(86/

ug"p vnsucr kghk' acac, ,agv

ctc n,dkv vyuc vpbhnh udusk vghkuh

s,agv ctc )nghi shvpfu hnho tku

kaaui ukanjv uknugsho yucho cdtukv

vtnh,h, uvakhnv( _ bnmt' a,agv

ctc fukk cgmnu g"s vdhkuh shuvf"p

)re aczni vdku, vut bnmt cvgko

ctu,o vabho a,agv ctc jk kvhu,

chnh vjuk(/

v/g"p vahhfu, vb"k ak ,agv

45(rtv tuv", ut,jbi gw cwemz uthkl/ b"l

gw twmu-z/ s"v bjnu g,"r )gw rft uthkl(/

55(anu"r py"u' fu/ zj"t eb' rg"t/ ugus/

65(s"v bjnu g,"r )gw rk(/ urtv tuv",

ut,jbi ub"l ao/

75(rtv jst"d nvra"t nabv ,gbh, ao'

a
"

ygnh anj,u )sjnav gar ctc( / / ,kuhho

ccbhi vnesa"/

85(x"p ,muv/ tjrh yz' k/

95(rtv ,us"v gs tj, _ nbju, hj' t/

urtv gyr, rta agr huvf"p p"c uthkl/

uctrufv _ xv"a ,an"z _ crf, ghuvf"p )gw 2

uthkl(/ ua"b/

06(rn"z kzj"c n' c/ ukzj"d rx' c/ ugus/

urtv xv"n ,rm"y gw 702/ ucf"n/

16(s"v bjnu ao )gw rkt(/ urtv tuv", ao/

vnal ,rx"u cxupu )gw ,enu(/

26(rtv nprah vnabv ,gbh, ao )rg"c/

ra"h gk vrh";( a
"

huo anj, kcu zv cbhi

chvn"e" eth gk huvf"p acu b,jbl vnesa/

36( ukvghr nvha buvdhi anjnav gar ctc

uthkl ncrfho untjkho 
"

f,hcv uj,hnv yucv"

)avht do vdhnyrht s
"

jnav gar ctc"( _ agr

hafr gbhi huo ,cr ndk srua c/ srfh jhho

uakuo x,rp"s/

46(rnc"o xsr ,pku, fk vabv cxupu/

56(ukvghr do' a
"

trhw" )vnzk sjusa tc(

r",
"

tkuk' rta vabv' huvf"p' vuagbt rcv"

)ak"v rha nxw r"v )rhd' t(/ vuct ctuv", b"l

gw ,xz' x"g twbz(/ urtv xv"a ,an"z j"c _

ahj, y"u ctc cxupv/

66(keu", r"v )bj' t(/

76(nabv ,gbh, ao )fu' c( ucpra"h/

86(urtv ahj, y"u ctc ao x"u ucvgrv 38'

ah"k acy"u ctc n,jhkv vvfbv s
"

huo j,ub,u

zv n,i ,urv"/
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ctcgo huvf"p _ ha kunr' sna"f

cbudg khuvf"p a
"

fk vtufk uau,v

c,ahgh ngkv gkhu vf,uc fthku v,gbv

,ahgh ugahrh"' vbv g"s unghi zv habu

cechgu, abv zu fa,agv ctc jk

cac,' atz ehhovgbhi s
"

vtufk uau,v

c,ahgh" )c,ahgh ctc( cdkk nmu,

gubd ac, ]utsrcv' cvuxpv )fb"k('

uh"k avut g"S vtfu"a c,ahgh c,arh

am"k
"

fph ahgur cw hnho grc huvf"p

uhuvf"p"96[' agh"z
"

ngkv gkhu vf,uc"

_ vf,uc ),urv( gmnu pugk cu

)cvtufk( gkhw )ngkv gkhu vf,uc('

ugkhw
"

fthku v,gbv ,ahgh ugahrh"' ha

ku ngkv )g"h vtfhkv ua,hw c,ahgh(

s
"

v,gbv" _ nghi guv"c a
"

thi07cu kt

tfhkv ukt a,hw"17_
"

,ahgh ugahrh"'

abhhnho/ 

h,hrv nzu: fhui a
"

tjfv ku cfk huo

ahcut"' fukk do
"

ahcut cfk huo"'

chuo zv nna )ac, ,agv ctc

vw,ba"t(' utz v,gbh, ,sjv kdnrh'

u,agv ctc hvhw huo yuc dsuk _ nuci

thput av
"

ngkv gkhu vf,uc" )vgkhw(

abgav gk hsh
"

vtufk uau,v c,ahgh"

)ngahbu ugcus,hbu c,agv ctc zv( kt

n,cytc
"

v,gbv),ahgh ugahrh("' afi

hvhw tz tfhkv ua,hw do cgahrh ctc27'

ucvtfhkv ua,hw ,vhw ngkv dsukv

chu,r' ucpry acpayu, hvhw zv eaur

do go jbuf, chvn"e vakhah' ahrs

knyv ,hf; unhs nna37' g"s_ uh,hrv

nzv _ fnu vngkv uvzfu, svtfhkv

ua,hw chuvf"p )gahrh c,arh( cjbuf,

ch, rtaui47/ ]ucnf"a ue"u' afi chnu,

vnahj ,,cyk kdnrh v,gbh, s,agv

ctc )nat"f sjhh, v,gbh, chuvf"p

cjbuf, ch, rtaui vh,v re vurt,

agv([/

ukvuxh;' acechgu, abv zu )fahabu

"
vtufk uau,v c,ahgh"( vrh gahrh ctc

jk chuo tjscacug _ avut csudn,

huo tjs vrtaui )ak ngav crtah,( _

ftar
"

vec"v vhw hjhs cguknu"57Q uto

nahj ct ,hf; unhs nna' vrh knjr,'

huo tjs gahrh ctc' ,thr c,fkh,

vdhkuh tjsu,u h,w _ g"s vdhkuh s
"

tj,

cabv" sgahrh c,arh )hjhsv veaurv

go hjhs akngkv67( _
"

uvhw vw knkl gk

fk vtr. chuo vvut hvhw vw tjsuanu

tjs"77/ uh"k avb"k do n,tho kzv ahuo

gahrh cjusa eaur go
"

vgahrh hvhw

eusa"87' esa nkv cdrnhw/

u/uha kvuxh;' acechgu, abv zu'

fa,agv ctc jk cac,' udo v,jk,

"
chi vnmrho" ),gbh, acgv gar

c,nuz( jkv cac, )uv,gbh, bsjh,( _

bnmt avv,jkv uvxhuo s
"

,k,t

spurgbu,t" vut kt cgbhi ak purgbhu,

j"u' tkt tsrcv _ chuo vac,'
"

jns,

hnho"' unmuv kgbdu fuw' ufhui a
"

tjfv

ku cfk huo ahcut" vrh njr do kt ,vhw

,gbh, )utphku to nahj h,gfc j"u' v"z

37(rtv ra"h u,uxw xufv nt' xg"t/

47(nu"e y' t/

57(pra"h crtah, t' v/

67(g"j agr sruah tch"g p"t/ vuct

ckeu", rtv fv' t/

77(zfrhw hs' y/

87(cjueu,h fz' kc/

96(pg"j agr huvf"p p"t/ xhsur tsv"z

ktjrh xsr fpru,/ tak tcrvo )kvrv"m fuw

ncuyatya( tu"j r"x ,rs/

07(crfu, hz' t/

17(rtv vnal ,rx"u ao/

27(ure
"

fthkuv,gbv"' a,vhw vngkv

s
"

guv"c thi cu kt tfhkv ukt a,hw"' chjs go

vngkv sxgusv kg"k )rtv ,aucu, uchturho

xh"t cxupu cvgrv(/
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,gbh,nju. kv
"

,k,t spurgbu,t"

afcr bx,hhnu cac,(/

uha kunr' azv ndkv do t, v,ufi

vpbhnh ak 
"

,k,t spurgbu,t" _ fph

avo fbds dw nujhi97]tkt aczni vdku,

bnmtho dw vnujhi cvgko ucvx,keu,08['

fnu ah,dkv cakhnu, cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' ftar hvhw vfhcua sfk gar

vtrmu, _ bux; kacg trmu,' fbds

chrur zw vnsu,' do dw vtrmu, sehbh

ebhzh uesnubh' fbds dw vnujhi18/

utsrcv: fhui avdhkuh sdw vnujhi bgav

ktjrh vvgko' v"z ch,r at, uch,r

guz' fh,rui vtur ni vjual28/

uha kear zv do go prahu, vacug

s
"

dw vacugu," _ phbjx' nyu,-nxgh'

scrho38: vms vauv ak dw vprahu, vut'

acvo nsucr tusu, jkue, vtr.: cpw

phbjx _
"

ktkv ,jke vtr. cbjkv duw

tl cdurk hjke t, vtr."48Q cpw nyu,

_ cea, cbh ds urtuci
"

hu,i t, vtr.

vzt, kgcshl ktjuzv / / ngcr vhrsi

nzrjv"58' ucpw nxgh _
"

zt, vtr. tar

,puk kfo cbjkv duw tar ,,bjku tu,v

cdurk duw"68Q ucpw scrho _ cv,jk,

vprav'
"

pbu uxgu kfo ucutu vr vtnurh

utk fk afbhu uduw tr. vfbgbh uvkcbui

gs vbvr vdsuk bvr pr,"'
"

rtv b,,h

kpbhfo t, vtr. cutu urau t, vtr.

tar bacg vw ktcu,hfo duw"78' ucxhuo

vprav' fhcua tr. xhjui ugud ub,hb,v

kcbh ds ucbh rtuci88/

ucpryhu, hu,r _ cdw vprahu,

nsucr tusu, jkue, vtr. fukv' kt re

cgcr vhrsi ngrcv' tkt do cgcr

vhrsi nzrjv )bjk, cbh ds ucbh rtuci('

azv vhw vv,jkv sfhcua ujkue, tr. dw

tunu, ehbh ebhzh uesnubh'
"

tsuo unutc

ugnui98/ / )a(g,hsho kvhu, hruav

kg,hs"09/ uha kunr' aczv nrunz dw

vnujhi actho hjs go zw vnsu, )fhcua

zw trmu, ngcr vhrsi ngrcv( cdw

vac,u, s
"

dw vacugu," )ftar eurhi dw

prahu, tku cabv zu( anvo ctho

kv
"

acg sbjn,t" aktjrh zv/

ucgcus, vtso v"z nrnz gk vgcusv

s
"

gav fti tr. hartk"19_ fhcua

ujkue, jkeu cguko' ugahh,u
"

tr.

hartk"' shrv ku h,crl c,j,ubho29'

uc,fkh, vakhnu, _ cnjacv shcur

97(srua vrv"j rw vkk nptrhya s"v th,t

cpxhe,t fuw )h"k ceuphr(/ ufbrtv nhuxs gk

srua f"e tsnu"r vm"m/

08(uvygo k,k,tspurgbu,t _ t; a,k,t

nurv gk jzev uehuo )c"n eu' c/ ua"b( aahhl

suet cesuav' ukt cgbhi vpurgbhu, _ ha kunr

tw nvchturho czv: fsh a,vhw akhnu, gbhi

vcjhrv' avrh
"

zv kgun, zv gav tkeho" )evk,

z' hs(' acfk scr acesuav )fukk gbhi ak jzev

cakav( ha kgun, zvQ uvfuubv vht )gk nb,(

kvpul v
"

zv" )skgun, zv( kesuav _ zsubu,

bgau ku fzfhu,' ugs zfhu, nna/ urtv do xv"a

vw,a"b j"c gw 485 uthkl/

18(rs"v tk ,mr t, nutc _ ntnrh

tsvtn"m scrho c,jk,u/

28(evk, c' hd/

38(cvct kvki _ rtv do xv"a ,a"b j"c

gw 9-865/

48(fu' bd/ bv/

58(kc' v/ hy/

68(ks' c/ yu/

78(t' z-j/

88(c' fs uthkl/

98(gh"z a
"

gnui unutc yhvru cxhjui" )dhyhi

kj' t/ ua"b( _ rtv xv"a ,a"b j"c gw 6-545/

09(pra"h kl kl yu' hy/

19(tdru, eusa f"e tsnu"r nvurhh"m j"t

gw ,pv uthkl/

29(rtv ,bjunt bat yz/ ugus/ ,bht pk"u/

ucf"n/
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ungav'fvfbv kg,hsv tr. hartk

a,,pay cfk vtrmu,39' fnsucr

kghk49/

z/uha kunr' avgbhi sdhkuh vnahj

c,agv ctc )cnbjv(' ufph avut eaur

go vgcusv ctr. hartk _ nusda hu,r

cprav aeurhi c,pk, nbjvak ac,

,agv ctc )ac, jzui(' pw ut,jbi:

g"p vfkk av,urv vht bmjh,59

u,urv nkaui vurtv69' fk vgbhbho

c,urv vo bmjhho kguko ugs' ubu,bho

vurtu, bmjhu, kcb"h cfk zni ucfk

neuo _ n,gurr, vatkv: nvh vvurtv

vbmjh, n
"

ut,jbi tk vw"' ,pk, nav

kvec"v kvhfbx ktr.' ,pkv uceav

akt b,ehhnv tz' ucnhkt v"z kfturv

cdsr s
"

nth svuv vuv"79?

uvchtur czv: nuci upauy a,pk,u ak

nav batr, ,nhs c,ue; ucusth t;

,euhho' cnf"a n,pk,u ak fk mshe

]ucnf"a nzv a
"

mshe duzr uvec"v

nehho"89[' gtfu"f ,pk,u ak nav rchbu

)atphku ngav hshuvo bmjhho99' gtfu"f

,pk,u kvw(' ucpry anav v,pkk gk zv

,ey"u)fnbhi
"

ut,jbi"( ,pku,001/

thku zfu vh,v ,pk, nav n,ehhn,

cag,u' uvut vhw nfbhx t, cb"h ktr.

hartk' ucubv t, ch, vnesa' utzh vhw

zv ch, bmjh' cdtukv vbmjh, _ vdtukv

vakhnv' fncutr cxprho101/

npbh xhcu, aubu, vrh ,pk, navkt

b,ehhnv tzcpugk cguv"z vdanh )cdkk

vdzhrv avh,v tz anav mrhl kvhatr

go cbh suru cnscr' fskeni(' tck

kvhu,v ,pkv ak nav )ugus ,ey"u

,pku,( custh ,,ehho' tkt azv hvhw

ntujr hu,r _ cdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu' a
"

dutk

rtaui )nav( vut dutk tjrui"201' uvut

hfbhx t, fk cb"h ktr. hartk' cdtukv

athi tjrhw dku,301' uccbhi chvn"e

vakhah' ch, bmjh401/

humt nzv' a,pk,u ak nav ehhn,

kguko upugk, pguk,v' re kt czni

vvut' tkt ktjrh zni _ fa,cut

vdtukv vbmjh,' unav _ dutk rtaui

vut dutk tjrui _ nfbhx t, fk cb"h

ktr. hartk/

j/gp"z ,uci do vvurtv vbmjh,

nzv cfk vsuru,:

nav v,jhk ,pk,u ctnru501

"
t,v

vjhku, kvrtu, t, gcsl _ p,j kvhu,

guns un,pkk"601' z/t/ a
"

tg"p abdzrv

dzhrv ]anav kt hfbx ktr. hartk['

tnr ku' nnl kns,h atnr, kh ug,v

vbhjv kh ufh ,upx vhh,h cl tkt kp,uj

p,j ach vhw ,kuh kv,pkk gkhvo' fnu

101(ndkv gnueu, tupi epv )vuct chkeuy

rtucbh pw ut,jbi(/ tkahl' tuv"j ugus rha pw

ut,jbi/ agrh ,aucv ktsvtn"m j"c jhbul

c,jk,u/ tuv", ut,jbi gw xv/ md/ cwrt/ ugus/

201(rtv anu"r p"c' s/ zj"t rbd' t/ ugus/

301(rtv nfhk,t cakj yu' t/ ,us"v v"d

ubtnr _ pxjho eyz' c/

401(zj"t fj' t/ j"d rft' t/

501(ut,jbi d' fs/

601(pra"h ao/

39(rtv pxhe,t rc,h pw ac, ur"j/ hk"a

haghw rnz ,ed/ ugus/

49(ahj, a"p phbjx )xv"a ,ba"t j"c gw

596 )kghk gw 892( uthkl(/

59(,bht rph"z/ ucf"n/

69(rtv rs"e k,vkho hy' j/ ugus/

79(kw jz"k _ pxjho ej' t/ ucf"n/

89(,bjunt uhrt hy/ urtv ac, by' c/

99(xuyv y' xg"t/

001(sc"r ph"t' h/
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fi vhh,h xcur kgau, gfahu"601'
"

t,v

thi nh ahnjv chsl to ,njuk kh u,cyk

dzhr,l"601/

afi' vhu, ansucr tusu, vfbhxv

ktr. hartk uvct, vdtukv vakhnv

kfk cb"h _ vbv vdo ahsg gk vdzhrv'

gav nav fk v,kuh cu: kv,pkk' ugus

pgo kv,pkk' uauc pgo kv,pkk' gs

_ kv,pkk ,ey"u,pku, ]tu ,pkv

ajusr, t, fk y"u vpgnho ,"e srdu,

sxsr va,kaku,' chi rehg krehg

nvacgv rehgho uchi rehg ktr.701[ _

utukh vut hpgk avec"v hcyk dzhr,u

uh,i ku kvfbhx t, cb"h ktr. hartk/

h,hrv nzv: tphku ktjrh atnr ku

vec"v
"

tk ,ux; scr tkh gus cscr

vzv"801_ vrh d"z xpe dsuk to nav

mhh, kfl fchfuk' afi' vfkk vut a
"

fk

nv ahtnr kl cgv"c gav ju. nmt"901'

ut"f tphku favcgv"c vtnh,h )vec"v(

nmuv gk nav
"

mt"'
"

tk ,ux; scr tkh

gus cscr vzv" _ nx,cr kunr' anav

nxr t, bpau uvnahl kcea ukv,pkk

ahufk kvfbx ktr. hartk ]uchjs go zv

fpauy' avscr kt hzhe j"u khvush tjr'

hvuag ci bui' avec"v fcr ecg kpb"z

avut hfbhx t, cb"h ktr. hartk[Q

utphku to vhw chsh nav kpguk g"h

,pk,u ahfbx ktr. hartk )ucusth vhw

hfuk kpguk zt,' cnf"a n,pk, fk

mshe fb"k( _ vrh kvhu,u rugv hartk

tnh,h' urch tnh,h' nkns ,urv khartk

tnh,h _ thbu humt nvdku, cvathru ao

t, ,knhshu )fvshi' a
"

,knhs adkv fuw

ndkhi rcu gnu"011(' tkt akhnu,

vdtukv akun,cyt, cfl ahjs th,u

bdtkho fk ,knhshu*011)cnf"a nvemv

vvpfh' a
"

vrc adkv ndkhi hahc,u

gnu"011(/ ucnhkt nuci' a,pk, nav

kvhfbx ktr. hartk fkkv c,ufv' ado

cb"h acsuru )sur shgv(' sur vnscr'

hfbxu th,u ktr. hartk cdtukv

vakhnv/

unfti habu do vkhnus ksuru, _

cbudg kt,payu,t snav acfk sur

usur111' gs knav acsurbu' f"e nu"j

tsnu"r baht surbu' ugs"z cbudg kcjhw

nav ahabv cftu"t nhartk211_

anckh vcy gk v,pku, uvceau, avhu

gs g,v' mrhfho gus pgo uauc pgo

kv,pkk ukcea nvec"v
"

gs n,h"311///

ucrur vscr av,pkv uvceav

n,ehhn,' u,hf; unhs nna _ uctupi

s
"

n,b, jbo" )
"

ut,jbi"'
"

thi jbui cfk

neuo tkt kaui n,b, jbo"411(' akt

cgrl kgcusv _ ctv vdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu'
"

dutk rtaui

vut dutk tjrui"' ufk cb"h vukfho

ktr. hartk' cdtukv vbmjh,' uhurs

knyv chvn"e vakhah vbmjh aguns

nufi ucbuh kngkv37/

y/gbhi zv n,jze hu,r ftar

bnmtho fg, cch, nauka' chvfb"x'

chvn"s uch, ngaho yucho udnhku,

jxsho' ucnhujs _ ak f"e nu"j

tsnu"r baht surbu' nav acsurbu _

avut nghi uvfbv kch, vnesa vakhah'

701(tuv", ut,jbi x"g ehd' g"p ,us"v

urdkh _ jdhdv hd' t/

801(ut,jbi d' fu/

901(pxjho pu' c/ ugus/

011(rnc"o vkw rumj uanhr, bpa p"z v"t/

*011(urtv sc"r p"c' y/

111(zj"d rgd' t/

211(,bht rpn"c/

311(rtv keu"a j"k gw 281 uthkl/ ua"b/

411(pra"h r"p ut,jbi/
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at; vut ch, nauka511: ch,h ch,

,pkv611' ch, ,urv )neuo xbvsrhi khs

kaf, vdzh,711(' uch, dnhku, jxsho

)abnaf, g"h( verc, vercbu,811/

ucch, vnauka dupt bnmtho fg,

cv,uugsu, hjshu go fnv gahrhu,

nhartk'
"

cruc go vsr, nkl"911' tar

bux; kfl aftu"t nhartk vut cgv"c

gk fk vnmhtu,' ugtfu"f gk nmhtu,u

vpryh, ugcus,u vpryh, s
"

tso fh

herhc _ nfo erci kvw"021'
"

nfo"

suet121' ugh"z v"v nerhc do t, fk

gbhbh vguko )smj"o(221afkukho cu321

)ucerci421( _ v"z ch,r at, uch,r guz

ftar n,cyt vscr ctnmgu, fu"f

gahrhu, nhartk' abnmtho ctjsu,'

tar vtvcv uvtjsu, chi cb"h ncyk,

t, xhc, vdku,521' ucnhkt _ n,cyk

vnxucc)dku,(' u,hf; unhs nna ctv

vdtukv/

ucpry abux; kfl v"z do zni zfth _

ac, ,agv ctc czni ,pk, nbjv'

fabgah, v,dcru, jsav s)khs, u(nzk

nahj msebu' ubux; kzv _ cab,

vw,ab"t' r", vhw ,vhw ab, bpktu,

trtbu' gs kvbpktu, svdtukv vtnh,h,

uvakhnv )gkhvo btnr
"

fhnh mt,l

ntr. nmrho trtbu bpktu,"621(/

unfk zv nuci _ azni zv uneuo zv

v"v zni uneuo vfh nxudkho kcht,

nahj msebu/

ucpayu, _ ahvush ntnhi ctnubv

akhnv' anahj msebu'
"

nkl nch, sus

vudv c,urv uguxe cnmu, fuw"721'

uf
"

nahj usth" )gh"z a
"

gav uvmkhj

ucbv nesa cneunu uec. bsjh

hartk"(821_ bfbx fg, nna kch,

vfbx,' hcut uhdtkbu uhukhfbu eunnhu,

ktrmbu' vut nukhl t, fk cb"h c,ul

fkk hartk ktr. veusa' khruakho ghr

veusa' kvr veusa' kch, vnesa

vakhah'

uftnur _ ,hf; unhs nna' crdg zv

nna cac, ,agv ctc vw,ba"t' fl

agahrh cnbjotc _ gahrh hvhw eusa

_ fcr bgav eusa' bvpl khuo yuc

ukaaui ukanjv' 

ugtfu"f tjs gar cnbjotc'

aeaur go
"

tjs gar huo njurc"

)acpra,bu921(' cjhw tjs gar sn,i-

,urv cvr xhbh )jurc(' vdhkuh scjhw f,r

621(nhfv z' yu/

721(rnc"o vkw nkfho ph"t v"s/

821(rnc"o ao/

921(t' c/

511(bux; gk zv achvn"e vakhah fukk

c,ufu do ch, rtaui uch, abh'
"

tkv peush

vnafi nafi"' vcw nesau, ab,nafbu cabh

jurcbhi )pra"h r"p peush( uhujzru kg"k

)fpayu, gbhi vnafui(/

611(haghw bu' z/

711(hruaknh nfu, p"c v"u/ nfhk,t x"p

h,ru/ pra"h r"p napyho/ nsu, p"v n"s/

xbvsrhi pu' c )cnabv(/ rnc"o vkw xbvsrhi

ph"s vh"c/

811(rtv ctrufv nf,c chi gahrh cacy

uy"u cacy ,an"z )xv"a ,an"z j"c _

cvuxpu,(/ ahj, a"p ,runv ,an"z/ )xv"a ao

j"t gw 043 uthkl(/ ua"b/

911(nakh hs' fj/

021(uhert t' c/

121(rtv keu", uhert c' c uthkl/
"

vhuo

huo" fw ts"a/

221(rtv ,bht pk"s )nd' c(/

321(rtv ,bht pk"j/ 

421(rtv ygnh vnmuu, )kvtrhz"k( r"p

uhert/ ucf"n/

521(hunt y' c/
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)gs pbhnhu, vf,r(031' fph a,urv vht

carav kngkv ngkv' kngkv ngar

xphru,' uchjs go zv bnal nzv cfk

vgar xphru, )fl ahabu 
"

nvkl" s
"

tjs

gar huo"(' ucgcus, vtso _ vgbhi

scrf, v,urv )
"

tar b,i kbu t,

,ur,u"' ,ur,u ak vec"v'
"

jnsv

dbuzv"131' gs fph aturhh,t ueuc"v

fukt js231(' act ubnal tj"f cpryh

gbhbh ,urv ahvush kuns )go gar fju,

bpau(/ ugs"z habu vdhkuh chuo tjs gar

cfk jusa331' ugtfu"f cjusa nbjo tc

_ aeaur go vdtukv )fb"k(' ugo

vdhkuh s
"

,urv jsav nt,h ,mt"431_

akhnu, vdhkuh s
"

tjs gar huo njurc"'

cjhw tjs gar ac,urv jsav
"

nt,h"'

gmnu,u h,w' uctupi s
"

,mt"' vnafv

cfk vsrdu, aknyv nzv/

ugtfu"f scvhnho aktjrh zv habv

dtukv' huo abh _ fpkhho suhvh grc

uhvh cuer' huo akhah avufpk cu fh

yuc531' fpkhho k,uahw631)a,urv bert,

,uahw731(' afpk eaur go dtukv831' uhuo

rchgh )ci zudu shuo rtaui(' uhuo jnhah

)ci zudu shuo abh(' uhuo aah )ci zudu

shuo akhah(' 

ugtfu"fhuo aah zv _ jnav gar

ctc' faehhnt xhvrt ctaknu,t sfk

jusa tc' uhartk sunhi unubhi kkcbv931'

uvo g,hsho kv,jsa fnu,v041/

h/vdo a
"

tbh ntnhi" a
"

vbv zv

)nahj( ct" chuo zv nna )fb"k( _

v,urv nurv khvush' agkhu ,nhs kgau,

t, gcus,u fscgh ucakhnu, kph nmcu

cvuv' fukk _ kgau, vfbu, n,thnu,'

uvfbv rc,h141' kgbhbh vesuav agkhu

kgau, njr unjr,hho uktjr zni/

ufrdhk cv,uugsuhu, tku ufhu"c'

keck vjkyu, yucu, kvuxh; cfk gbhbh

,urv unmuu,' ucvpm, v,urv uvhvsu,

uvpm, vnghbu, jumv' ubvud kvesho

ukvuxh; )kpbh eck, vvjkyu,( _
"

to

j"u nahj h,gfc"' fh
"

tjfv ku" ahcut

chuo zv nna )fb"k(' cnhkt ncvhrho

avvjkyu, vyucu, )cahhfu, go

vgcusv czni vdku,( vo
"

to j"u nahj

h,gfc"/

uctn,' do ktjr cht, vnahj' hatr

uhvhw vnal nv,urv uvgcusv )uvvjkyu,

yucu,( czni vdku,' fhsug vchtur241

cntjz"k341

"
tarh nh act kfti

u,knusu chsu"' avvfbv uvfkh

kvdhkuhho uvgcusv cdi-gsi ugs"z

cdtukv441' v"z gk hsh
"

,knusu chsu"

czni vzv' arucu eaur go zni uneuo

vdku,' ugh"z
"

kuejho" t, v,urv kdi-

031(rtv hvk tur gw nj/ tuv", pra,bu gw

hy/ xv"n gyr", gw ,epz/ ugus/

131(ac, pj' c/

231(zvr vuct c,bht p"s' rpf"d/ urtv

zj"t fs' t/ j"c x' t/ ,eu"z ,"u )ft' c(/ ,f"s

)xs' t(/ ugus/

331(rtv do xv"a ,an"y j"t gw 983

uthkl/

431(haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d/

531(pra"h crtah, t' z/

631(thuc ht' u/ anu"r rpn"u/

731(xbvsrhi fu' c/ urtv tdv"e xf"c/

831(rtv hk"a r"p kl/ tuv", kl ,grs' t/

s"v kl kl ,rf"z/ ,r"k/ ugus/

931(xufv fy' t/ c"r p"u' d/ ugus/

041(buxj crf, ehsua kcbv/

141(rtv chmv c' c/ ucf"n/ urtv

tbmhekupshw ,knush, grl vfbv )t( x"d/ 

ua"b/

241(rtv keu", ut,jbi u' d/ av"a fc' s/

ucf"n/

341(pxjho b' t/ ev"r p"y' j/

441(rtv keu"a jf"s gw 075 cvgrv/
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gsi ukg"k )tg"p adi-gsi ugtfu"f

dtukv _ v"v vhpl vdku,(/ ugs"z cbudg

kfkku, vgcusv czni vzv' tar
"

,fkh,

vakhnu, vzv ak hnu, vnahj u,jhh,

vn,ho fuw ,kuh cngahbu ugcus,hbu fk

zni nal vdku,"541' gs a
"

dtukv"

bgah, suet g"h vgcusv kdku, t,

vtk"; stkupu ak guko c
"

dukv"

)dku,(' dtukv641/

ucbudg kpugk _ vjkyu, yucu,

cear go hnho tku:

cv,to kvxhuo svpyur, ac, jzui

"
mhui cnapy ,psv uachw cmsev"03_

a
"

napy" eth gk ,urv741u
"

msev" eth

gk fkku, fk vnmuu, abfkkho cnmu,

msev841_ ahuxhpu chnho tku ckhnus

v,urv uehuo vnmuu,' ucnhujs nmu,

msev' vjk chuo ac, zv )ctupi vnu,r('

ugtfu"f cnumth ac, uchuo rtaui941

ucnumth huo rtaui' uchnho aktjrh zv/

uc
"

napy" ),urv( gmnu _ vrh

cvnal kvnsucr cv,uugsuhu, akpbh

zv' fti vneuo kgurr guv"p njsa'

ato j"u nahj h,gfc' hnahfu' ucjhu,

uv,jzeu, jsav )cfk huo hvhu cghbhl

jsaho051(' kgrul
"

xhunho" cnxf,u,

va"x )
"

napy"( c
"

,ag, vhnho"' fukk

_ chuo ac, eusa zv )ukear vxhuo

cac, go xgusv(' uktj"z _ do cnumth

ac, uchuo rtaui gahrh ctc )ctupi

vnu,r(' ugtfu"f cnumth huo rtaui'

uvhu, avhnho aktjrh zv _ gs

jnav gar ctc _ vo vnal k,agv

ctc _ vrh to nahj h,gfc j"u chnho

vctho _ nmhgho' ahnahfu cgrhf,

"
xhunho" do chnho aktjrh zv' gs

jnav gar ctc' ugs cfkk/ ukear

v
"

xhuo" )c
"

napy"( do go b,hbv

kmsev/ ucneuo vn,tho _ kear do t,

v
"

xhuo" _
"

hunt yct krcbi"151_ go

xgusv uv,uugsu,/

uha kprxo zv cfk neuo vtparh' vi

cneunu, afcr ehhnu zt, chnho akpbh

zv _ ahnahfu czv' uc,uxp, jhu,

ujhzue' ugtfu"f cneunu, atkhvo gbhi

zv gshhi kt vdhg _ ahdhgu kao uhpgku

ado ao hgau
"

xhunho"' uhuxhpu

c
"

napy" uc
"

msev" cfkk/

ht/cear go jnav gar ctc _

huo vaah vcg"k _ fsth ahgau cfk

neuo uneuo v,uugsu, dsukv canjv

dsukv' kec. hvusho' tbaho baho uy;'

ukscr scrh ,urv' unv yuc _ kgau,

"
xhuo" nxf,' uk,, b,hbv kmsev'

ukeck vjkyu, yucu, kvuxh; cfk gbhbh

,urv unmuu, ucfk vgbhbho vyucho/

uvhu, ajnav gar ctc jk cabv zu

chuo vaah )atz hfukv kv,gurr atkv

cbudg kgahh, v,uugsu,(' ahgau t,

vv,uugsu, ckhk tur kaah' uv,uugsu,

dsukv canjv dsukv' uzv hurhs t, fk

vatku,/

ucvsdav _ v,uugsu, n,ul anjv

151(ac, ehj' xg"c uthkl/ rn"t hu"s

xrn"u xf"u/

541(,bht rpk"z/

641(rtv xv"a ,ba"t j"c gw 405 )kghk gw

021( uthkl/ 025 )kghk gw 431( uthkl/ ua"b/

741(keu", r"p scrho/

841(rtv c"c h' c/ ,bht pk"z )nj' c(/

941(kvghr af"e tsnu"r akhy"t b,i

ayru, ak sukr gk nb, kjkei kmsev _ cnumth

ac,' khk gahrh ctc' ktjrh tnhr, thfv/ ufi

cgahrh ctc ktjrh ,pk, nbjv' upgo akhah,

_ ktjrh vahjv kpbh ,pk, grch,/ vnu"k/

051(pra"h h,ru hy' t/ gec ht' hd/ ,cut

fu' yz/



קובץ קנ"ז - הערות התמימים ואנ"ש - צפת24

23

uyuc kcc' cv,to kfl a
"

kt vhu hnho

yucho khartk fjnav gar ctc"' gs

kanjv vfh dsukv' csudn, anj,

bhauthi' acv eaurv vanjv uvhu"y

vdsuk sy"u ctc )
"

acvi251cbu,

hruakho )uh"d351: cbu, hartk( humtu,

fuw ujuku, cfrnho fuw"(/ ucpry g"p

nbvd hartk achnho tku )ktjrh ,agv

ctc(' nrcho cahsufhi uj,ubu, chartk

)ucpry actho ktjrh vvpxe czv c
"

dw

vacugu,"(/

hc/ukvuxh;' avechgu, sjnav

gar ctc cabv zu chuo vaahnrnz, gk

xhuo gcus, cb"h )t,o eruhho tso451'

abcrt chuo vaah fbds( tk; vaah551'

grc uvfbv k
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"' gs ctupi s
"

n,b, jbo"

)dhkuh akt cgrl(' g"s fph azv bpgk

g"h
"

ut,jbi tk vw"/

ucpry cgnsbu ctk; vaah gmnu'

ktjrh
"

jmu," vtk;' ktjrh ab,

vw,"e651' uktjrh vehmho vaubho afcr

jkpu' cab, ,r"j751uab, ,rx"u851' gs

_ vvfrzv ak baht surbu
"

ktk,r

k,aucv ktk,r kdtukv" )cabu,

,a"t-,a"d(951' tar cabho tku

bh,ux; hu,r uhu,r cdhkuh pbhnhu,

v,urv/ ucvnal vabho bh,ux; czv gus

ugus' gs _ vpm, vnghbu, jumv cfk

emuh ,ck' tphku cphbv bhsj, cguko'

ukt re avdhgu kao v,umtu, svpm,

vnghbu, jumv' tkt do vnghbu,

spbhnhu, v,urv cgmno/

hd/uhvh rmui' agus euso jnav

gar ctc' ugus kpbh vhnho akpbhu' gs

,hf; unhs nna _ ,cut fcr vdtukv'

utzh bjdud t, vanjv vfh dsukv' anjv

akngkv nfk nshsv uvdckv _ vanjv

gk zv actv vdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu'

uhchtu g"z erci ,usv gk vhmhtv

n
"

ch, vtxurho" vfkkh svdku, )cnf"a

nnv ahjhs njuhhc cerci ,usv g"z

avut _ hjhs _ humt nch, vtxurho

vpryh aku('
"

husu kvw jxsu ubpktu,hu

kcbh tso"061)fph atunrho kpbh nbjv

chuo vaah' cgrc ac,(' vvustv gk fk

trcg, vgbhbho afuko eaurho go dku,

_ fncutr csruah vdtukv sf"e nu"j

tsnu"r161]uh"k aczv v,jhk v
"

ktk,r

kdtukv"[/

unnahfho t, vanjv chnho aktjrh

zv' gs ajuddho t, vhuo yuc vdsuk

sjnav gar _ ukpbh zv' vhu"y vdsuk

sgahrh ctc ahvpl kanjv fuw uhnho

aktjrh zv _ canjv dsukv akngkv

nfk nshsv uvdckv' cv,to kvurt,

jz"k a
"

kt vhu hnho yucho khartk

fjnav gar ctc"' dsukv hu,r nvanjv

s
"

nugsho kanjv" caka rdkho )tg"p

atz nerhcho aknh anjv ni v,urv('

251(nabv ,gbh, ao )fu' c(/

351(rtv ahbuhh buxjtu, knabhu,/ ua"b/

urtv keu"a jh"y gw 08 vgrv 2/

451(hcnu, xt' rg"t/ ucf"n/

551(rtv rnc"i ucjhh crtah, c' d/ 

651(rtv xw vahju, ,a"b j"t gw 452/

ua"b/

751(rtv xw vahju, ,ur, akuo gw 732/

tdru, eusa tsnu"r nuvrhh"m j"t gw ,pv/

851(rtv ahj, tja"p ,a"k )bspxv

cvnal ,rx"u cvuxpu,/ keu"a j"z gw 902(/

951(
"

euk eurt" c
"

verhtv uvesuav" ,a"t-

,a"d )tdru, eusa tsnu"r nvurhh"m j"v gw axt

uthkl/ agz uthkl/ ,j uthkl/ j"u gw ,k uthkl(/

061(,vkho ez' j/ 

161(xv"n ,rp"z s"v crul vdunk vcw )gw

rht uthkl(/
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uyuc kcc' cv,to kfl a
"

kt vhu hnho

yucho khartk fjnav gar ctc"' gs

kanjv vfh dsukv' csudn, anj,

bhauthi' acv eaurv vanjv uvhu"y

vdsuk sy"u ctc )
"

acvi251cbu,

hruakho )uh"d351: cbu, hartk( humtu,

fuw ujuku, cfrnho fuw"(/ ucpry g"p

nbvd hartk achnho tku )ktjrh ,agv

ctc(' nrcho cahsufhi uj,ubu, chartk

)ucpry actho ktjrh vvpxe czv c
"

dw

vacugu,"(/

hc/ukvuxh;' avechgu, sjnav

gar ctc cabv zu chuo vaahnrnz, gk

xhuo gcus, cb"h )t,o eruhho tso451'

abcrt chuo vaah fbds( tk; vaah551'

grc uvfbv k
"

huo afuku ac, unbujv

kjhh vguknho"' gs ctupi s
"

n,b, jbo"

)dhkuh akt cgrl(' g"s fph azv bpgk

g"h
"

ut,jbi tk vw"/

ucpry cgnsbu ctk; vaah gmnu'

ktjrh
"

jmu," vtk;' ktjrh ab,

vw,"e651' uktjrh vehmho vaubho afcr

jkpu' cab, ,r"j751uab, ,rx"u851' gs

_ vvfrzv ak baht surbu
"

ktk,r

k,aucv ktk,r kdtukv" )cabu,

,a"t-,a"d(951' tar cabho tku

bh,ux; hu,r uhu,r cdhkuh pbhnhu,

v,urv/ ucvnal vabho bh,ux; czv gus

ugus' gs _ vpm, vnghbu, jumv cfk

emuh ,ck' tphku cphbv bhsj, cguko'

ukt re avdhgu kao v,umtu, svpm,

vnghbu, jumv' tkt do vnghbu,

spbhnhu, v,urv cgmno/

hd/uhvh rmui' agus euso jnav

gar ctc' ugus kpbh vhnho akpbhu' gs

,hf; unhs nna _ ,cut fcr vdtukv'

utzh bjdud t, vanjv vfh dsukv' anjv

akngkv nfk nshsv uvdckv _ vanjv

gk zv actv vdtukv vtnh,h, uvakhnv

g"h nahj msebu'

uhchtu g"z erci ,usv gk vhmhtv

n
"

ch, vtxurho" vfkkh svdku, )cnf"a

nnv ahjhs njuhhc cerci ,usv g"z

avut _ hjhs _ humt nch, vtxurho

vpryh aku('
"

husu kvw jxsu ubpktu,hu

kcbh tso"061)fph atunrho kpbh nbjv

chuo vaah' cgrc ac,(' vvustv gk fk

trcg, vgbhbho afuko eaurho go dku,

_ fncutr csruah vdtukv sf"e nu"j

tsnu"r161]uh"k aczv v,jhk v
"

ktk,r

kdtukv"[/

unnahfho t, vanjv chnho aktjrh

zv' gs ajuddho t, vhuo yuc vdsuk

sjnav gar _ ukpbh zv' vhu"y vdsuk

sgahrh ctc ahvpl kanjv fuw uhnho

aktjrh zv _ canjv dsukv akngkv

nfk nshsv uvdckv' cv,to kvurt,

jz"k a
"

kt vhu hnho yucho khartk

fjnav gar ctc"' dsukv hu,r nvanjv

s
"

nugsho kanjv" caka rdkho )tg"p

atz nerhcho aknh anjv ni v,urv('

251(nabv ,gbh, ao )fu' c(/

351(rtv ahbuhh buxjtu, knabhu,/ ua"b/

urtv keu"a jh"y gw 08 vgrv 2/

451(hcnu, xt' rg"t/ ucf"n/

551(rtv rnc"i ucjhh crtah, c' d/ 

651(rtv xw vahju, ,a"b j"t gw 452/

ua"b/

751(rtv xw vahju, ,ur, akuo gw 732/

tdru, eusa tsnu"r nuvrhh"m j"t gw ,pv/

851(rtv ahj, tja"p ,a"k )bspxv

cvnal ,rx"u cvuxpu,/ keu"a j"z gw 902(/

951(
"

euk eurt" c
"

verhtv uvesuav" ,a"t-

,a"d )tdru, eusa tsnu"r nvurhh"m j"v gw axt

uthkl/ agz uthkl/ ,j uthkl/ j"u gw ,k uthkl(/

061(,vkho ez' j/ 

161(xv"n ,rp"z s"v crul vdunk vcw )gw

rht uthkl(/
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uhu,r dsukv tphku nanj,
"

gs skt

hsg" spurho261uvanjv sanj, ,urv

cabho agcru/

ugs"z hnahfu tz kjdud t, fk

vv,uugsuhu, uvanju,' utsrcv _ go

anjv akngkv nnshsv uvdckv )fhui

asuet
"

tz _hnktajue phbu"361(' fukk

do vakhnu, canj, bhauthi _ fn"a461

"
nvrv v"t hang cgrh hvusv ucjumu,

hruakho euk aaui ueuk anjv euk j,i

ueuk fkv fuw"'

gs kvanjv vfh dsukv _ cear go

vbhauthi sfbx, hartk uvec"v' cdtukv

vtnh,h, uvakhnv561/

uftnur' ,hf; unhs nna' chuo zv

nna/ afi' fnsucr fu"f pgnho' axhhnu

fcr fk vgbhbho' uchvn"e guns unufi

kngkv' ugs"z cbudg kfk vgbhbho _

fcr
"

vfk nufi kxgusv"' habo fk

vgbhbho nufbho fc,hcv xdurv ub,bu t,

v,hcv uvnp,j akv kftu"t nhartk661'

vscr vhjhsh agkhu njfho vut _

ahvush hmge gus mgev' go gus ceav

u,chgv ugus ,zfur,:
"

gs n,h"?!///

ugk hsh zv vut pugk anahj msebu

bfbx gfahu kch, vfbx, zv' ukuej t,

fk cb"h fti c,ul fkk hartk ktrmbu

vesuav' hruakho ghr veusa' kvr

veusa' kchvn"e vakhah' ugus cac,

jzui zv _ zufho k
"

u,jzhbv761ghbhbu

caucl kmhui crjnho"' ugus uvut vgher

_ ,hf; unhs nna/

661(rtv keu"a jf"j gw 982/ ua"b/

761(rtv kaui vm"m vb"k vgrv 72/

261(ndhkv z' c/

361(,vkho efu' c/ crfu, kt' t/

461(crfv tjrubv sbuxj crfu, bhauthi/

561(anu"r xpy"u/ b,ctr ckeu", av"a

nj' t-c/
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מה קודם, ביהמ"ק או קיבוץ גלויות? )ב(

 הת’ אהרן שי’ גורעוויטש
תלמיד בישיבה

שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כותב  )הב’(  תשמ"ז  שרה  חיי  ש"פ  בשיחת 
אודות הסדר דבנין בית המקדש וקיבוץ גלויות, וזלה"ק1: "י"ל דהרמב"ם בספרו )הלכות 
הלכות( פס"ד מסדר המוכרח עפ"י הלכה בכל אופן, משא"כ הסדר שיהיה רק אם אכשור 
דרי ויהי’ כלו כל הקיצין לגמרי, שאז יבנה ביהמ"ק מלכתחילה בתכלית השלימות )ע"י 

כל ישראל וכשכל יושבי’ עלי’, וכו’("2. 

וזלה"ק:  מה"מ3,  אד"ש  כ"ק  כותב  )ס"ב(  תשכ"ב  יהי’  גדול  ד"ה  במאמר  אולם 
"הגאולה השלישית ]קיבוץ גלויות[ היא נעלית יותר מהמעלה דבית המקדש השלישי. 
כמובן מזה שהגאולה )קיבוץ גלויות( תהי’ לאחרי בנין בית המקדש. אלא שגם מעלה 
זו באה ע"י ביהמ"ק השלישי . . כי בבנין בית המקדש השלישי יהי’ כלולים כל הענינים 
והמעלות שיהי’ לאחרי זה". וכן בסיום המאמר כותב: "וזהו גם מהטעמים שהפעולה 
הראשונה של משיח )לאחרי שיהי’ בחזקת משיח( הוא בנין בית המקדש, כי זהו השורש 

דכל הענינים שלאחרי זה".

גלויות הוא  בניית ביהמ"ק לקיבוץ  זה, שענין הקדמת  וצ"ע, דלפי המובן ממאמר 
היות ושורש כל עניני הגאולה באים דוקא ע"י בנין בית המקדש, א"כ, כיצד יתכן לומר 

1(  סה"ש ח"א, הע’ 36 )ע’ 99(.
2(  ומשמע, שלמעשה בפועל בדורנו אנו, שאכשור דרי כפשוטו )דבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א 

ס"י - סה"ש ח"א, ע’ 789( וכלו כל הקיצין לגמרי - יהי’ קיבוץ גלויות קודם בנין ביהמ"ק.
3(  סה"מ מלוקט ח"ד, ע’ שלג ואילך.

גאולה ומשיח
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שבזמן של "זכו" יהיה קיבוץ גלויות לפני בנין בית המקדש? 

והנה, בקובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו הק’ )י"א ניסן ש.ז. - גליון קנה( 
ניסיתי לתווך ענין הנ"ל בצורה דחוקה, שבנין בית המקדש ֵירד משמים ב 770 תחילה 
ואז יתאפשר להיות קיבו"ג, ועד שיבואו לירושלים יהי’ כבר קיבו"ג וכו’. עיי"ש. אולם 

זהו תיווך דחוק ומחודש שלא מצינו מקור או אסמכתא לענין זה.

אמנם, לאחרונה נתקלתי בשיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ח )הבלתי מוגה(4, ובה מתווך 
גלויות או  ביהמ"ק קודם קיבוץ   - יהי’  כיצד  בנוגע למעשה בפועל  כ"ק אד"ש מה"מ 

להיפך:

וירושלים  הבית  שבנין  )או  האופנים  משני  כא’  הסדר  יהי’  ממש  שבפועל  "מכיוון 
קודם לקיבוץ גלויות או להיפך שקיבוץ גלויות קודם לבניין הבית וירושלים( - כיצד 

יכולים לומר ששני הדעות מתאימות אל האמת - אלו ואלו דברי אלוקים חיים’’?

ובהמשך ההתוועדות )ס"כ( מתרץ:

יכול  ובמילא  מזו  זו למעלה  גלויות  וקיבוץ  ירושלים  בבנין  דרגות  וכמה  כמה  "יש 
להיות שני הסדרים, בנין ירושלים ולאח"כ קיבוץ גלויות, ולאחרי כן באים לדרגא נעלית 
גלויות  קיבוץ  הקדמת  לאחר  אלא  לבוא  יכולה  אינה  זו  שדרגא  ירושלים,  בבנין  יותר 
שלפני זה, ולאחרי זה נעשה ענין של קיבוץ גלויות באופן נעלה יותר, וכן הלאה, בעילוי 

אחר עילוי". 

ולפ"ז צ"ע לכאורה בשיחת ש"פ חיי"ש תשמ"ז הנ"ל שבמצב של אכשור דרי וכלו 
גם קיבוץ  וכו’ - שכולל  יושביה עליה  בנין בהמ"ק לאחר שכל  יהי’  כל הקיצין לגמרי 

גלויות?

אם  כי  בפועל,  יהי’  שכך  להכריע  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כוונת  שאין  לומר,  יש  ואולי 
להעלות אפשרות כזאת אף שבפועל לא יהי’ כך:

דהנה, בשיחה דש"פ חיי"ש תשמ"ז מביא את הלימוד בעבודת ה’ מב’ הדעות מה 
יהי’ קודם, בהמ"ק או קיבוץ גלויות וממשיך ואומר, שאפילו שבהלכה ביהמ"ק קודם - 
צריך ללמוד הוראה גם מהדעה שקיבוץ גלויות יהי’ לפני. ובהמשך לכך מוסיף, שישנה 
עוד אפשרות לומר, שגם בפועל אכן יהי’ קיבוץ גלויות לפני בנין הבית כי הרמב"ם כותב 
את דבריו ע"פ הלכה במצב הרגיל. אבל באכשור דרי וכו’ יהי’ קיבוץ גלויות לפני. אמנם 
כללות ענין זה מביא בשיחה בכדי לבאר עד כמה צריך ללמוד הוראה גם משיטה זו, ולאו 

דוקא בנוגע למעשה.

ועפ"ז א"ש, דמה שכתב כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה דחיי"ש תשמ"ז, אינו סותר למ"ש 
בשיחת ש"פ חיי"ש תשמ"ח, היות והביאור שבחיי"ש תשמ"ז אינו בא לומר שבמצב 
ד"זכו" כך יהיה בפועל ממש אלא שכך אפשרי שיתקיים כנ"ל, ובפועל ממש - גם במצב 

4(  התוועדויות ח"א, ע’ 491.
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של "זכו" יהי’ בנין ביהמ"ק קודם לקיבו"ג, וכפי התיווך שבחיי"ש תשמ"ח.  

ואגב הביאור הנ"ל י"ל עוד בענין זה, דהנה בדבר מלכות ש"פ ויקהל תשנ"ב אומר 
כ"ק אד"ש מה"מ5:

"הענין ד"ויקהל" - הקהלת כל בנ"י לארצנו הקדושה מארבע כנפות הארץ - הותחל 
כבר בפשטות, כפי שרואים זאת בזמננו זה, בשנה זו )וכבר כמה שנים(, ועד שגם אומות 
העולם רואים זאת - שכמה וכמה מבנ"י עלו לארצנו הקדושה. ואף שבכל הדורות היו 

כמה מישראל שעלו לארצנו הקדושה - הרי עתה הענין הוא שלא בערך לגמרי". 

קיבוץ  לפני  בית המקדש  דבנין  הענין  מוכרח  לעיל שבפועל  לפי המובא  ולכאורה 
גלויות, איך יתכן שהענין דקיבוץ גלויות כבר החל? 

ואולי יש ליישב ע"פ המבואר בקונטרס בית רבינו שבבל, ובלה"ק6: 

ובדוגמת המקדש  מעין  )מעט( שהוא  בונה מלך המשיח מקדש  בגלות  "שבהיותו 
שבירושלים . . שבין פעולותיו בזמן הגלות נכלל גם בנין מקדש מעט העיקרי בגלות 
שזה  כותב  השיחה  ובהמשך  עכ"ל.  העתיד".  דמקדש  ההתגלות  והתחלת  הכנה  בתור 

הולך על בנין 770 - בית משיח.

המשיח  מלך  ע"י  ביהמ"ק  דבנין  הענין  להתקיים  החל  שכבר  דהיות  אוי"ל,  ועפ"ז 
בבנין 770, א"כ אפשר שיהיה גם ההתחלה דקיבוץ גלויות.  

דהיות  זה,  ביאור  את"ש  הנ"ל  תשמ"ח  דחיי"ש  בשיחה  המבואר  דע"פ  ולהוסיף, 
ובענין ביהמ"ק וקיבו"ג "יש כמה וכמה דרגות . . זו למעלה מזו", יש לומר שבדרגות 
שבכל אחד מהם נכלל לכל לראש ה)מעין ו(התחלה שבכל אחד מהם, היינו - בנין 770, 
ואחריו - עליית יהודים לאה"ק מכל ארבע כנפות הארץ שהוא התחלת הענין דקיבו"ג 

בשלימות, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.  

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בכל הנ"ל.

5(  שיחות קודש תשנ"ב ח"ב, ע’ 795 )בלתי מוגה(.
6(  סה"ש תשנ"ב ח"ב ע’ 465 ואילך.
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ביאור בשאלת כ"ק אד"ש מה"מ על הוראת הצ"צ "עשה 
כאן ארץ ישראל"

 הת’ מנחם מענדל הכהן שי’ כהן )בר"י(
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ פינחס תנש"א7 מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )ס"א( 
את הוראת הצ"צ ליהודי שרצה לעלות לארץ ישראל לשקוד שם בתורה ועבודה - "מאך 
דא ארץ ישראל" )- עשה כאן ארץ ישראל(, ושואל ע"כ: "מהו תוכן העבודה דעשה כאן 
ארץ ישראל - דלכאורה ע"פ דין כאן )חו"ל( אינו ארץ ישראל . . וגם בהיותנו כאן במקום 
וזמן הגלות, מתפלל יהודי )ופניו כנגד ארץ ישראל( ג’ פעמים בכל יום )חול( וקבצנו יחד 

מארבע כנפות הארץ לארצנו, וכיו"ב,

ובפרט בדורות האחרונים ובזמנים האחרונים, ובזמן הכי אחרון - שלפי כל סימני 
הגאולה הרי הנה זה )משיח( בא )כדלקמן סי"א(, מהי א"כ תוכן ההוראה עשה כאן ארץ 

ישראל"?!

והולכים לארץ ישראל  יוצאים כבר מהגלות  זה  ומוסיף: "ובפרט שברגע שלאחרי 
כפשוטה".

כבר  יוצאים  שלאח"ז  שברגע  "ובפרט  ההוספה  באה  מדוע  יותר,  לחדד  וראיתי 
מהגלות והולכים לארץ ישראל כפשוטה", לאחר )סיכום וסיום( השאלה "מהי א"כ תוכן 

ההוראה עשה כאן ארץ ישראל".

ובהקדים המבואר בדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א8 שבא בשבוע שלפני ד"מ פנחס 
לגבי הדגשת ענין הגאולה בזמן זה, המתבטא גם בלימוד הלכות ביהב"ח בזמננו וזלה"ק:

"ועוד ועיקר - שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא 
למשיחא", כי אם, הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי זה, כיון שמקדש העתיד שאנו 
ברגע כמימרא!  ויבוא משמים  יגלה  ותיכף(  )כבר עתה למעלה,  ומשוכלל  בנוי  מצפין 
וע"ד המדובר בתקופה האחרונה בנוגע להוספה המיוחדת בלימוד התורה בעניני גאולה 
בפועל  להנהגה  ועד   .  . וגאולה  משיח  בעניני  לחיות  להתחיל  כדי  בעיקר   .  . ומשיח 

במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה".

ועפ"ז יש לומר, שלכן באה ההוספה "ובפרט שברגע שלאח"ז יוצאים כבר מהגלות 

7(  סה"ש ח"ב, ע’ 695 ואילך.
8(  סה"ש שם, ע’ 683 ואילך.
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והולכים לארץ ישראל כפשוטה", לאחר )סיכום וסיום( השאלה "מהי א"כ תוכן ההוראה 
עשה כאן ארץ ישראל", ע"מ להדגיש את החידוש שבזה, על פני כל הנאמר בשבועות 
את  להבין  דיש  הנשאלת,  לשאלה  והוספה  חיזוק  ובמילא  בלק(,  לד"מ  )עד  קודמים 
קרובים  ממש  אנו  שבהרגשה  מפני  רק  לא   - ישראל"  ארץ  כאן  "עשה  הצ"צ  הוראת 
ו"לפי כל סימני הגאולה הרי הנה זה משיח בא", "וגם בהיותנו כאן, במקום וזמן הגלות, 
מתפלל יהודי . . וקבצנו יחד" - אלא יתירה מזו שזה "הלכה למעשה ברגע שלאח"ז" 

שמיד "יוצאים כבר מהגלות והולכים לארץ ישראל כפשוטה".

ולהעיר, שלשון כ"ק אד"ש מה"מ כאן )ד"מ פינחס( הוא "ובפרט שברגע שלאחרי זה 
יוצאים", ע"ד הלשון )בד"מ בלק( "הלכה למעשה ברגע שלאחרי זה". ודו"ק.
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בענין הנהגת בן חו"ל שחוגג יו"ט שני בארץ-ישראל

 הת’ שלום דובער שי’ בורוויץ
תלמיד בישיבה

א
שעושין  ממקום  "ההולך  וז"ל:  ה"כ(,  )פ"ח  יו"ט  שביתת  הל’  בסוף  הרמב"ם  פסק 
)מלאכה בי"ד ניסן( למקום שאין עושין - לא יעשה בישוב מפני המחלוקת . . וההולך 
ממקום שאין עושין למקום שעושין - לא יעשה. נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם 
וחומרי מקום שהלך לשם, ואעפ"כ לא יתראה בפניהם שהוא בטל מפני האיסור. לעולם 

לא ישנה האדם מפני המחלוקת".

ושנה  שנה  ]ש[בכל  יום,  בכל  מעשים  "וכן  רוכל1:  אבקת  בשו"ת  הב"י  כתב  והנה 
וכמשפטיו  כתקוניו  גליות  של  שני  יום  ועושים  לא"י,  מחו"ל  רגלים  לשלושה  עולים 
תפילה  ומתפללים  לרגל,  העולי’  חו"ל  מבני  מנין  שמתקבצים  אלא  עוד  ולא  בחו"ל, 
וקורין בתורה ומפטירין בנביא בברכות תחלה וסוף כמו שעושים ביום טוב שני בחו"ל, 

ודבר זה נעשה מימי קדם בפני גדולי עולם ולא פקפק אדם בדבר זה מעולם".

ומקשה ע"כ מפס"ד הנ"ל ד"אל ישנה אדם מפני המחלוקת", ומתרץ: "דסבירא להו 
לגדולי עולם, דע"כ לא תני אל ישנה אדם מפני המחלוקת אלא במלאכה ודכוותא - 
דאפשר למיפק מינה חורבה, אבל בתפילה אף אם יתפלל כמנהג מקום שיצא משם לא 

נפיק מיניה חורבה וליכא למיחש בה למידי".

1(  ח"א סי’ כו.

תורתו של משיח
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והיינו, ש’’אל ישנה מפני המחלוקת’’, נאמר רק היכן שיש בכך זלזול וקולא כלפי 
מנהג המקום שבא לשם - בעשיית מלאכה וכיו"ב, משא"כ בתפילה דבני חו"ל בא"י אין 

זלזול וקולא, מותר להתפלל בא"י בציבור ובפרהסיא. 

ומדבריו של הב"י הקשו2 על מה שכתב המשנה ברורה3: "בן חו"ל שבא לא"י צריך 
לעשות שני ימים יו"ט, ומ"מ תפלת יו"ט צריך להתפלל בביתו בצנעא".

ובספר יו"ט שני כהלכתו4 הביא תי’ שבזמן הב"י )וכן בזמננו( היו מגיעים הרבה לא"י 
ולכן לא הי’ בזה זלזול, משא"כ בזמן המשנ"ב שהיו באים רק יחידים לא"י שאז באמת 

צריך להתפלל בצינעא ולא לעשות מניינים. 

ובשו"ת אגרות משה5 הביא דברי הב"י וכתב שחידושו גדול מאד )לומר שלא שייך 
בזה אל ישנה(, ופסק שאכן צריך להתפלל במניין, אלא שלא יהא המניין בפרהסיא.

ב
סיון  )כ’  המסיימות  לתלמידות  בשיחה  שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  והנה 
תשד"מ( הביא דברי הרמב"ם הנ"ל )שהי’ השיעור היומי באותו יום(, והביא דוגמא לכך, 

וזלה"ק6:

"בן חוץ-לארץ שבא לארץ-ישראל לקראת חג השבועות ודעתו לחזור לחוץ-לארץ, 
יש לו לחגוג ב’ ימים יו"ט, כמנהג חוץ-לארץ. והנה, ענין זה יכול להביאו לידי רגש של 
ונכנס לימי   " בן קודש לחול  זמן שבן א"י עושה הבדלה "המבדיל  גאווה, שכן באותו 

החולין, מצווה עליו התורה לעשות קידוש של יו"ט. 

ולכן, אף שמעיקר הדין היה צריך לעשות קידוש מתוך שמחה ובאופן של ‘שטורעם’ 
. . מ"מ עליו להזהר שלא לבוא לידי רגש של גאווה . . ומשום זה עליו לקדש בצנעה, 

בחדרו הפרטי, "שלא יתראה" בפני בני א"י". עכלה"ק.

לא  גופא  )ובו  המשנ"ב  כדעת  אלא  הנ"ל  הב"י  כדברי  דלא  משמע  בפשטות  והנה 
כהתי’ הנ"ל הסובר שבזמננו צריך במניין גם לדעת המשנ"ב - שהרי כ"ק אד"ש מה"מ 
בהם  שייך  שלא  דברים  גם  בצינעא  לעשות  שצריך  מהשיחה  דמוכח  בזמננו(,  מדבר 
חורבה כמו קידוש, שגם בזה אמרינן אל ישנה אדם מפני המחלוקת. וצ"ל דזה שנקט 

לדוגמה את "קידוש"  - לאו דווקא, וה"ה תפילה שצ"ל בצינעא. 

2(  פסקי תשובות סי’ תצו כאן, ס’ יו"ט שני כהלכתו )וראה יישובו לקמן בפנים(.
3(  סי’ תצו סקי"ג, אות כ.

4(  פרק ב הערה יג.
5(  או"ח ח"ה, סי’ לז אות ו.

6(  התוועדויות תשד"מ ח"ג, ע’ 2008 ואילך.
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עושים  חו"ל  בני  שבא"י  שכמו  אד"ש מה"מ7,  כ"ק  של  מענה  ישנו  גיסא,  ולאידך 
מניינים ביו"ט שני, כך בני א"י המתפללים בחו"ל ביו"ט שני ינהגו כפי מנהגם בא"י אך 

יסגרו הדלתות. 

ולכאורה משמע מכך, שדעת כ"ק אד"ש מה"מ שגם בחו"ל8 צריכים בני א"י להתפלל 
במניין כמו שעושים מניין בא"י )לא כהמשנ"ב(, אלא שהמניין צ"ל בצינעא ע"י שיסגרו 

הדלתות - כדעת האג"מ. 

אך  במניין  להתפלל  צריך  שאכן  האג"מ  כדברי  שסובר  שמשמע  זה,  מענה  וע"פ 
ולא עדיפא  דוקא  )קידוש(  זו  דוגמה  נקט כ"ק אד"ש מה"מ  אין מובן: מדוע  בצינעא, 
מיני’ - תפילה במנין, בה יש חידוש גדול יותר שצריך להתפלל בצינעא בשונה מהרגיל 

שמתפללים בפהרסיא9. 

ג
"אף  הוא  בשיחה, שהל’  כ"ק אד"ש מה"מ  לשון הקדושה של  דיוק  בהקדים  ויובן 
שמעיקר הדין הי’ צריך לעשות את הקידוש . . מתוך שטורעם מ"מ וכו’, ולכאורה אין 
מובן  הל’ "מעיקר הדין" הרי כאשר אמרינן אל ישנה מפני המחלוקת הרי זהו עיקר הדין!

ואולי יש לומר ביאור חדש, שבשיחה לא בא לומר שמצד "אל ישנה מפני המחלוקת" 
יש איסור לעשות קידוש בפהרסיא, דכנ"ל בעניני תפילה וכיו"ב אין חשש שיצא מכך 
ללמוד הוראה מעניין "אל ישנה מפני  )דלא כמו בעשיית מלאכה(, אלא שיש  חורבה 
המחלוקת" שברמב"ם היומי, שגם היכן שאין איסור )ואז "מעיקר הדין צריך לעשות 
באופן של שטורעם", מ"מ( אך מכיוון שזה יכול לפעול אצלו גאווה המביאה למחלוקת 

יעשה זאת בצינעא.

וי"ל שעניין זה )לא "איסור", אלא הזהירות מגאווה(, שייך בעיקר בקידוש בו מודגש 
יותר10 שהוא נכנס ליו"ט ועושה קידוש בעוד בן א"י באותו זמן עושה הבדלה ונכנס לימי 
החול ויש בכך חשש חורבה ומחלוקת יותר מאשר תפילה, כי בזה מודגש יותר שעושה 

היפך מנהג א"י. 

ונמצא מובן )בתיווך המענה שמשמע כהאג"מ והשיחה שמשמע כהב"י(: 

אכן דעתו הק’ של כ"ק אד"ש מה"מ היא שמעיקר הדין אין איסור בשינוי ממנהג 

7(  בחודש תשרי תשכ"א לרב שנ"ז גרליק ע"ה )רבה של כפ"ח( - המלך במסיבו ח"ב ע’ שיב־שיג.
8(  ראה החילוקי דעות בכך - פסק"ת שם ס"ק יג אות יז, וש"נ.  

9(  כמובן בפשטות שזה חידוש גדול יותר מאשר לא לעשות קידוש בפהרסיא.
10(  כלשונו הק’ בשיחה: "שכן באותו זמן שבן א"י עושה הבדלה "המבדיל בן קודש לחול" ונכנס לימי 

החולין, מצווה עליו התורה לעשות קידוש של יו"ט".
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הב"י,  כדעת  חורבה  מינה  למיפק  דליכא  וכיו"ב  קידוש  תפילה,  לעניני  בנוגע  המקום 
ומה שצריך לעשות הקידוש בצינעא הוא זהירות יתירה שלא לבוא לידי גאווה המביאה 

למחלוקת, ששייכא בעיקר בקידוש כנ"ל.

ומה שאמר במענה הנ"ל לסגור הדלתות - ה"ז רק בבני א"י בחו"ל דאז הוי זלזול ביו"ט 
שני ולכן צריך לסגור, משא"כ בבני חו"ל בא"י דאין בזה "אל ישנה מפני המחלוקת", 
ואפשר להתפלל במניין אפי’ בפהרסיא ודלא כהאג"מ הנ"ל אלא כפשט דברי הב"י שהיו 

עושים מניינים בפהרסיא.

וכ"ז הוא לפלפולא בעלמא ולמעשה יש לשאול רב מורה הוראה.

בענין נבואה בזמן הזה

 הת’ דוד ברוך שי’ דובינסקי
תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א11 )ס"ט( כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בנוגע לנבואה בזמן הזה, וזלה"ק: "כיון שהרמב"ם מביא זאת ]את ענין הנבואה[ בספר 
שזוהי  מובן,   - הדת"  "מיסודי  שזהו  ובהקדמה  גדולה(,  )ובאריכות  הלכות"  "הלכות 

הלכה הנוגעת לבנ"י בכל הדורות".

ספר  שהוא  תורה,  משנה  בספרו  הנבואה  ענין  את  כתב  שהרמב"ם  שמפני  היינו, 
הלכה, חייבים לומר שהלכה זו נוגעת לנו גם עכשיו - שאם יבוא מישהו ויגיד דברים 

שעתידים להיות בעולם )ואכן יהיו( - אנו מצווים לשמוע בקולו. 

וצריך להבין: מהי ההוכחה מכך שהרמב"ם מכניס את ענין הנבואה לספרו, שענין זה 
קיים גם היום, הרי הרמב"ם הביא בספרו הרבה הלכות אף שאינן שייכות בזמן הזה12.

"בפני  נוהגת  שהיא  וכותב13  הרמב"ם  מדגיש  צרעת  לטומאת  בנוגע  מזו,  ויתירה 
הבית ושלא בפני הבית", כלומר שהיא קיימת גם היום, ולפ"ז אם סובר אותו דבר בנוגע 

לנבואה שקיימת גם בזמננו - מדוע לא אמר כך בפירוש כבהל’ טומאת צרעת?

 ואולי יש לבאר זאת )עכ"פ בדוחק(: דהיות שהרמב"ם כותב שזה "מיסודי הדת", 

11(  סה"ש ח"ב ע’ 786 ואילך.
12(  ראה לקו"ש ח"ח )פ’ בלק שיחה ב, הע’ 10(: "כל דיני השו"ע הם הוראה לפועל )משא"כ ספר 
ה"יד" להרמב"ם שהוא "מקבץ לתושבע"פ כולה" - וע"ד הדינים שאינם שייכים בזמן הזה(". ההדגשה אינה 

במקור.      
13(  הל’ טומאת צרעת פי"א ה"ו.
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לכן בלתי אפשרי לומר שיסוד מהדת לא יהיה רלוונטי לכל הדורות, וע"כ חייבים לומר 
שהנבואה קיימת גם עכשיו, עד שאין צורך כלל להדגיש זאת.

אבל בנוגע לטומאת צרעת, צריך להדגיש שנוהג גם "שלא בפני הבית" היות ואינו 
"מיסודי הדת". נוסף לכך, בנוגע לטומאת צרעת יש סברא שיהיה נפסק בעקבות חורבן 
הבית, מפני שהרבה מדיני טהרת הצרעת קשורים לבית המקדש, וכדי לשלול הו"א זו 
מדגיש הרמב"ם שהיא קיימת גם כיום, משא"כ נבואה שאינה שייכת לזמן הבית דוקא14.

ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

14(  וזה תירוץ קצת דחוק )כנ"ל בפנים(, שהרי מלשון כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות שופטים שם 
משמע שההוכחה לענין הנבואה בזמן הזה היא מעצם זה שהכניס זאת הרמב"ם בספרו, וזה שהנבואה היא 

"מיסודי הדת" כתב כ"ק אד"ש מה"מ בלשון של תוספת על עיקר הענין. 
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ביאור במלאכת חורש ותולדותיה

 הרב אביחי שיל"ו שי' קופצ'יק
ר"מ בישיבה

א
בנוגע למלאכת חורש, איתא במסכתין )שבת עג, ב( שתי מימרות של אמוראים:

"אמר רב ששת היתה לו גבשושית ונטלה, בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום 
חורש. אמר רבא: היתה לו גומא וטממה, בבית חייב משום בונה, בשדה משום חורש".

הינו בכך שעל אותה פעולה  ניתן לחשוב שהחידוש בדבריהם  ובהשקפה ראשונה 
ניתן להתחייב משני אבות שונים, וזה תלוי במיקום בו עשו את הפעולה הזו.

אמנם צריך עיון, מה מוסיף ומחדש רבא על דברי רב ששת.

הגבשושית  נטילת  על  חייב  מדוע  שמביא  בטעם  חילוק  מצינו  רש"י  בדברי  והנה 
משום חורש, ומדוע על גומא וטממה:

דהנה בנוגע לגבשושית ונטלה כותב רש"י "משום חורש. דמרפי ארעא". 

)שזהו )בפשטות( יסוד מלאכת חורש, וכפי שכתב רש"י לפנ"ז )בד"ה מלאכה אחת 
הן(, בנוגע לחורש וחופר וחורץ, שכולם נחשבים כמלאכה אחת, כיון "דכולהו לרפויי 

ארעא עבידי"(.

אמנם בנוגע לגומא וטטמה כותב רש"י "גומא וטממה. בעפר. היינו חורש, שהעפר 
שמילאה בו הוי רפוי וטוב לזריעה, והשוה לקרקע להיות נזרע עם השדה".

נגלה
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משום  שחייב  לגבשושית  בנוגע  בפירושו  רש"י  הסתפק  לא  מדוע  להבין  וצריך 
ד'מרפי ארעא'. ולאידך, מדוע בנוגע לגבשושית לא כתב רש"י שחייב משום ש'השוה 

לקרקע'.

א.  הסברים:  שני  שמביא  נראה  רש"י  דברי  שמפשטות  להבין,  צריך  לזה  ובנוסף 
שהעפר רפוי וטוב לזריעה. ב. השווה לקרקע. וצריך להבין החילוק ביניהם.

הגומא  את  סתם  שהאדם  פירושו,  בתחילת  להדגיש  רש"י  בא  מה  להבין  צריך  כן 
"בעפר".

ב
והנה בהמשך הגמ' )פא, ב(, מובאת מימרא של רב הונא, ש"אסור לפנות בשדה ניר 

בשבת". 

שמא  הוא  שהחשש  למסקנה  ומגיעה  הדבר,  בטעם  אפשרויות  בכמה  הגמ'  ודנה 
האדם יטול מלמעלה אדמה בשביל לקנח, וישליך אותה למטה, ויתחייב משום דברי 

רבא בנוגע לגומא וטממה, ובלשון הגמ':

לו  רבה: היתה  דרבה. דאמר  ומיחייב משום  ושדא לתתאי,  נקיט מעילאי  "דילמא 
גומא וטממה, בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש".

וצריך להבין מדוע מביאה הגמ' דוקא את המימרא של רבה )שבסוגייתנו מופיעה 
בשם רבא(, ולא את המימרא של רב ששת. ובפרט כפי שמבאר רש"י ששקיל מעילאי 

היינו "ממקום גבשושית", ושדי לתתאי היינו "למקום גומא". 

בנוסף לכך צריך להבין, דבטעם האיסור בזורק למקום גומא כותב רש"י שם )בד"ה 
משום  שמתחייב  כאן  שכתב  מה  את  מביא  ולא  החרישה",  "ומשוה  לתתאי(  ושדי 

ש"העפר רפוי וטוב לזריעה"1.

ג
ובפשטות נראה לומר, שכל השאלות הללו מתורצות זו בזו:

1(  ובזה אוי"ל שכיון שמדובר שם בשדה שנחרשה )רש"י בד"ה בשדה ניר(, ע"כ אין בזה משום ריפוי 
הקרקע. ומש"כ הגמ' שחרישה שאחרי זריעה נחשבת חרישה, הרי זה בא"י שם האדמה קשה, ולא בכל 
מקום. ועיין במנחת חינוך )מוסך השבת( במלאכת החרישה סק"א שהאריך בזה אם ומתי ישנו חיוב בחורש 
אחר חורש. וכן בס"ק ג' בהנוגע לחרישה בעפר תיחוח. אך לפי המבואר בפנים, מדובר פה בצרור שאינו 

עפר תיחוח.
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דהנה ניתן לומר, שבתולדת חורש ישנם ג' אופנים2:

א. כשמרפה אדמה, שבזה עושה אותה ראויה לזריעה.

ב. כאשר מכסה אדמה בעפר תיחוח, גם אם לא פורר את האדמה עצמה, כיון ששם 
עפר שראוי לזריעה.

ג. כאשר סותם גומות ומיישר את הקרקע.

והנה, באופן השלישי )מיישר פני הקרקע( ניתן לומר שזה מסייע לזריעה רק כאשר 
הוא סותם גומות, ולא כאשר הוא נוטל גבשושית.

די"ל, שכאשר ישנה גומא בשדה אמנם אין זה מפריע לזריעה, אך מ"מ יש לסותמה 
מכמה טעמים:

ראשית, כיון שאם הירק יצמח בתוך הגומא, לא יהיה לו להיכן להתפשט, ובנוסף 
לכך, כאשר יבוא לקצור את התבואה, לא יוכל לקצור את מה שבתוך הגומא יחד עם 
שאר השדה. ועוד יש לומר, דיש לסותמה כיון שמי ההשקייה עלולים להציף את הגומא 
באם לא יסתמוה, ואזי הזרעים לא יוכלו להצמיח, וי"ל עוד טעם )בזורע גרעינים בידו(, 

כיון שצריך להתכופף יותר מהרגיל ע"מ שהם יכנסו לתוך הגומא.

וכל סיבות אלו אינם קיימים בגבשושית הבולטת מעל פני השדה, וכמובן.

ולפ"ז י"ל, שזהו החילוק בין דברי רב ששת לדברי רבא:

רב ששת לימד, שכאשר נוטלים גבשושית, אזי חייבים משום שמרפים את הקרקע. 
)וראה באגלי טל מלאכת חורש )הלכה ה סעיף ט( על איזו קרקע מדובר שהרפה(. 

כאשר  שקיימות  נוספות,  אפשרויות  שישנם  דבריו,  על  וחידש  והוסיף  רבא  ובא 
סותם גומא, ובשתים: א. כאשר ממלא עפר, אזי המקום נעשה ראוי לזריעה. ב. אשר 

משווה את עומק הגומא לפני השדה, וכפי שכתב רש"י.

ד
ולפי זה מובן מדוע בנוגע למימרא של רב הונא, הובאו דוקא דבריו של רבה.

דאין לחייב משום המימרא של רב ששת, כיון שנוטל גוש מעל האדמה, ואינו מפורר 
שמתחת  הקרקע  אודות  הוא  שהמדובר  הנ"ל,  טל'  ה'אגלי  דברי  לפי  )ובפרט  אותו. 

לגבשושית, שזה שייך דוקא כשנוטל גבשושית המחוברת לקרקע(.

כיון  לזריעה,  ראוי  נעשה  מצד שהמקום  לחייבו  שייך  לא  גופא,  רבה  ובדבריו של 

2(  באגלי טל המצויין בפנים, כתב ש"בכל דברי רש"י מפורש דכל ענין מלאכת חורש הוא בדמרפי 
ארעא". ועפ"ז תמה על רש"י מהסוגיא דרב הונא, ותירץ בדוחק עיי"ש. אמנם לפי המבואר בפנים נראה 

שלרש"י גם בדלא מרפי ארעא הוי תולדה דחורש, ולפ"ז אין צורך לדחוק את הגמ' שם.
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כן כתב רש"י שהחיוב הוא מצד ש"משוה  ועל  ולא עפר תחוח.  גוש  שמשליך לגומא 
החרישה", שבזה מועיל גם באם השליך גוש.

ומודגש בלשונו של אדה"ז, שכתב )סי' שיב הי"ד(: "אסור לפנות בשדה ניר בשבת 
ואח"כ  בו,  לקנח  גבשושית  ממקום  צרור  יטול  שמא  כי  גומות,  השואת  משום  גזרה 

ישליכנו למקום גומא, והרי זה משוה את החרישה".

והיינו שמדגיש שמדובר פה שיטול צרור, ולכן האיסור הוא מצד "השוואת גומות" 
)ולא מצד שמרפה אדמה או שם אדמה תחוחה(.

בתוס' ד"ה "הקושר והמתיר"

 הת' יוסף יצחק שי' אנקווה
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )שבת עג, א(: "אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע והחורש . . 
הקושר והמתיר . . הכותב שתי אותיות והמוחק ע"מ לכתוב שתי אותיות הבונה והסותר 

. . הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת".

ובתוס' ד"ה "הקושר והמתיר" כתבו: "צ"ע אי מחייב במתיר שלא על מנת לקשור או 
לא. ומדלא תני ליה כדתני מוחק ע"מ לכתוב אין לדקדק, דהכי נמי לא קתני סותר ע"מ 

לבנות, ובפ' במה מדליקין אמרינן בהדיא דבעינן סותר ע"מ לבנות".

והיינו, שהיה אפשר להכריע בפשטות, שרק אם היה כתוב במשנה "המתיר על מנת 
לקשור" היה ניתן לדייק שדוקא כך הוא חייב, אבל ב"מתיר שלא על מנת לקשור" יהיה 
פטור )כפי שזה ב"מוחק על מנת לכתוב"(. אמנם, מאחר שלא כתבה המשנה "המתיר 

על מנת לקשור" אפשר לומר שהדין במקרה זה הוא שחייב. 

כן, לפי שגם בנוגע למלאכת סותר לא כתוב  ולכן הביאו תוס' הוכחה שאין לומר 
במשנה "על מנת לבנות", ובכ"ז דין מפורש הוא דבעינן סותר על מנת לבנות, וממילא 

"אין לדקדק" מכך שלא כתוב על מנת לקשור שבלא על מנת לקשור יהיה חייב.  

לקשור",  ע"מ  "המתיר  כתוב  שלא  מכך  לדקדק"  "אין  מדוע  לעיין,  יש  ולכאורה 
דלכאורה יש לחלק ולומר דזה שלא כתוב לאחמ"כ סותר ע"מ לבנות, ניתן לבאר שזהו 
זו באה לאחר מלאכת מוחק שמפורש בו "על מנת לכתוב", ולכן אין  מכיון שמלאכה 
על  מסתמך  המשנה  של  והתנא  היות  לבנות"  מנת  "על  הוא  סותר  שגם  לפרש  צורך 
מה שכתב לפנ"כ. אמנם לגבי מלאכת מתיר אין לומר כן שהרי מלאכה זו נכתבה לפני 

מלאכת המוחק ובודאי לא מסתבר לומר שהתנא הסתמך על מה שיכתוב לאחמ"כ. 
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וא"כ י"ל שזה שלא שנה התנא "מתיר ע"מ לקשור" הוא בדוקא, כיון שהדין הוא 
כאשר  רק  סותר שחייב  במלאכת  לקשור, משא"כ  מנת  על  גם כשמתיר שלא  שחייב 
סותר ע"מ לבנות, בהסתמך על כך שגם מוחק הוא "ע"מ לכתוב", ומדוע כותבים התוס' 

ש"אין לדקדק"?

"מדלא  הוא  לדקדק"  התוס' שה"אין  במה שכתבו  דיוק  בהקדים  בד"א,  י"ל  ואולי 
תני ליה כדתני מוחק ע"מ לכתוב", דלכאורה הו"ל לתוס' להביא שה"אין לדקדק" הוא 
"מדלא תני ליה כדתני הקורע ע"מ לתפור" הנאמר במשנה לפנ"כ, ומדוע מביאים ש"אין 

לדקדק" ממלאכת המוחק הנשנית לאחר מלאכת הקורע?

אלא י"ל שבזה מרמזים שאין לתרץ הצ"ע בטענה שהתנא מסתמך על מה שכתב 
לפנ"כ, שהרי במשנה נאמר גם "מוחק ע"מ לכתוב" אע"פ שהתנא יכול היה להסתמך 
על הנאמר לפנ"כ  - "הקורע ע"מ לתפור". וכשם שבמוחק לא הסתמך התנא על מה 
שכתב לפנ"כ וכתב מפורש "ע"מ לכתוב", כן אין לומר שהתנא הסתמך לגבי מלאכת 
סותר מהנאמר לפנ"כ גבי מלאכת מוחק. ולכן "מדלא תני ליה כדתני מוחק ע"מ לכתוב 
אין לדקדק, דהכי נמי לא קתני סותר ע"מ לבנות ]ואי"ז בגלל שהתנא הסתמך על מ"ש 

לפנ"כ - כנ"ל[, ובפ' במה מדליקין אמרינן בהדיא דבעינן סותר ע"מ לבנות3".

ביאור חידושו של רבה בסוגיית מבשל

 הת' לוי יצחק שי' הרטמן
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )שבת עד, ב(: "אמר רב אחא בר רב עוירא האי מאן דשדי סיכתא 
מבשל".  משום  חייב  רש"י(  שיתקשה.  ליבשו  חם  לתנור  לח  יתד  )שהשליך  לאתונא 
כאן  ואין  הכלי מתכוין  )לחזק  קמיכוין  מנא  דתימא לשרורי  ובגמ' שם: פשיטא? מהו 
האויר  חום  ע"י  )מתרפה  קמיט  והדר  רפי  דמירפא  קמ"ל  רש"י(,  ע"פ  מבשל.  משום 
וכאשר  מתקשה   – "קמיט"  מימיו  שיצאו  ולאחר  יוצאים,  שבתוכו  המים  ולאחמ"כ 

מתרפה בתחילה זהו בישולו. ע"פ רש"י(".

ובהמשך הגמ' שם מובא: "אמר רבה בר רב הונא האי מאן דארתח כופרא )שהתיך 
זפת. רש"י( חייב משום מבשל". ובגמ' שם: פשיטא? מהו דתימא כיון דהדר ואיקושא 
חייב  שאעפ"כ   -( קמ"ל  בישול(,  מחיוב  ויפטר   -( לא  אימא  רש"י(  ומתקשה.  )חוזר 

משום מבשל(".

3(  עיין בקשר לזה במהר"ם על התוס'. 
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ומתקשה,  זפת שחייב אע"פ שחוזר  גבי המתיך  רבה  חידושו של  לעיין, מהו  ויש 
דלכאורה דין זה מובן כבר מדברי רב אחא בנוגע ליתד, שהרי גם היתד לאחר שמתרכך 

חוזר ונהיה קשה?

חוזרת  הזפת  כאשר  שיפטר  הסברא  מה  רבה,  של  חידושו  בגוף  להבין  יש  כמו"כ 
ומתקשה?

בזה, ע"פ מה שמקשה באגלי טל4, דלכאורה צ"ל איך מתחייב  ויש לומר הביאור 
מתיך הזפת אע"פ שהזפת חוזרת ומתקשה, והרי ישנו כלל5 דבכל מלאכות שבת צ"ל 
מלאכה המתקיימת, וכשאינה מתקיימת יהיה פטור, וא"כ מדוע במלאכת ריפוי הזפת 

שאינה מתקיימת )שהרי חוזרת ומתקשה( חייב?

שחוזרים  בדברים  גם  דמתחייב  מלאכות  משאר  שונה  בישול  דמלאכת  ומתרץ6 
ומתקשים, מכיון שבמשכן היה היתוך מתכות ומתכות אלו היו חוזרות ומתקשות.

עפ"ז יש לבאר גם בעניננו, דמה שכתב האגלי טל הוא גופא חידושו של רבה, שאע"פ 
שמתיך זפת אינה מלאכה המתקיימת, מ"מ יתחייב משום שהיה דוגמתו במשכן.

ועפ"ז יובן גם מדוע חידושו של רבה אינו מובן מדברי רב אחא, משום7 דביתד לאחר 
שהתרכך בתנור נשאר עדיין רך )אם יוציאוהו( וזה שחוזר ומתקשה הוא משום שטכנית 
נשאר בתנור )ענין חיצוני(, וממילא ניתן להסביר שחייב משום שהמלאכה מצד עצמה 
שנמחק  אף  דחייב  בשרו,  על  כותב  ע"ד8  )וה"ז  מבטלה  חיצוני  שדבר  אלא  מתקיימת 
מאליו, משום שחמימות בשרו )דבר חיצוני( מוחקת הכתב, אך הכתב מצ"ע מתקיים(. 

משא"כ בזפת שחוזרת ומתקשה מצ"ע הו"א שיפטר, וקמ"ל רבה דחייב משום מבשל.

4(  מלאכת האופה סי' ו ס"ט סק"י.
5(  רמב"ם הל' שבת פ"ט הי"ג, ובמ"מ שם.

6(  ראה שביתת השבת בא"ר סקל"ג, שמתרץ באופן אחר.
7(  אך ראה אגלי טל הנסמן לעיל דנראה שאינו למד כך, שהרי שאלתו )שאינה מלאכה המתקיימת( 

היא גם על היתד.
8(  רמב"ם שם פי"א הט"ז.
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הערה בתוס' ד"ה "אע"ג דאיכא דדמיה לה"

 הת' לירון שי' וקנין
 והת' יוסף שי' פרנקל
תלמידים בישיבה

דהויא  מילתא  כל  תרוויהו  דאמרי  ורבא  "אביי  א־ב(:  עג,  )שבת  במסכתין  איתא 
במשכן, אע"ג דאיכא דדמיא לה, חשיב לה". היינו, שכל מלאכה שהיתה במשכן נחשבת 
בדיני שבת כמלאכה בפ"ע, ואע"פ שיש מלאכה אחרת שדומה לה שכבר נמנתה כמלאכה 

לענין שבת )והיה אפשר ללמוד אחת מהשניה(.

ובתוס' ד"ה "אע"ג דאיכא דדמיה לה" מקשים: "ולא חשיב נמי מנפץ אע"ג שבמשכן 
היו מנפצים פשתן לעשות יריעות ושאר דברים", ומתרצים: "משום דהיינו דש ממש 

אלא שזה בתבואה וזה בפשתן".

]ובמילים פשוטות: לתוס' היה מוקשה מדוע התנא לא שנה גם את מלאכת מנפץ, 
שהרי במשכן ניפצו פשתן. ומתרצים שמנפץ הוא דש ממש, ולא רק דומה לדש, וממילא 

חשיב כנמנה[.

"הגוזז את  הרי במפורש שנינו במשנה  דלכאורה  בזה הבהרה קטנה,  להוסיף  ונ"ל 
הצמר, המלבנו, והמנפצו" - שמלאכת מנפץ נמנתה בפ"ע, ומהי קושיית התוס'?

והמענה לזה בפשטות, דתרי גווני מנפץ נינהו. יש מנפץ בצמר, והוא להפריד שערות 
הצמר זו מזו, והוא האב הנזכר במשנה. ויש מנפץ שענינו להפריד הפשתן מהגבעולין 
כיוונו  ועליו  צמר,  ניפוץ  נלמד  ואינו  קרקע  גידולי  ב(, שהוא  עג,  המנפץ.  ד"ה  )רש"י 

התוס' באומרם "היינו דש ממש". 
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שיטת רש"י ותוס' בדברי רבא "קצירה גוררת קצירה"

 הת' שלום משה שי' זיו
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכתין )שבת עא, א(: "אמר רבא: קצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון 
מלאכות )דלא מחייב אלא חדא. רש"י(, וחזר וקצר וטחן כגרוגרת בזדון שבת ושגגת 
קצירה  על  לו  ונודע  רש"י(,  שחטא.  בינתיים  לו  נודע  ולא  תרתי,  )דמחייב  מלאכות 
וטחינה של שגגת שבת וזדון מלאכות )והפריש חטאת, וחטאת זו מכפרת על שתיהן 
דהא חדא הוא דמחייב עלייהו. רש"י( וחזר ונודע לו על קצירה ועל טחינה של זדון שבת 
ושגגת מלאכות - קצירה גוררת קצירה )שניה בכפרתה. רש"י( וטחינה גוררת טחינה 

)השניה, ונתכפרו כולן. רש"י(,

"אבל נודע לו על קצירה )אחרונה. רש"י( של זדון שבת ושגגת מלאכות )והפריש 
רש"י(  )אחרונה.  וטחינה  שעמה,  וטחינה  קצירה  גוררת  קצירה   - רש"י(  קרבן.  עליה 
שכנגדה במקומה עומדת )וכי מתידע ליה, מיחייב עלה. רש"י(. אביי אמר: טחינה נמי 

גוררת טחינה, שם טחינה אחת היא".

ונראה לי לחדד ולהבהיר שיטת רש"י ותוס' במהלך הסוגיא כאן, כדלקמן.

קצירה  שעם  "וטחינה  ה"גרירה":  דין  מבאר  "ומי"(  "קצירה",  )ד"ה  ברש"י  דהנה 
ראשונה היינו משום גרירה, דאע"ג דעיקר קרבן לאו משום קצירה דבהדה אתא, הואיל 
היו  שתיהן  שהרי  בהדה,  שעמה  לטחינה  גררה  בתרייתא,  קצירה  בהדי  ליה  ואיכפר 
תלויות בקרבן אחד, ואין כפרה לזו בלא זו . . דקצירה וקצירה בהעלם אחד לאו גרירה 

היא, דכל שם עבירה הנכפל כמה פעמים בהעלם אחד אין בו אלא חטאת אחת".

כפשוטם  אינם  קצירה"  גוררת  "קצירה  רבא  שדברי  יוצא,  רש"י  לשיטת  כלומר, 
)בשונה מדרכו של רש"י בד"כ שנצמד למילים(, שהרי הקצירה של שגגת שבת נפטרת 
ו"כל שם עבירה  גם לולי דין גרירה - מכיון שנודע לו על קצירה של שגגת מלאכות 
הנכפל כמה פעמים בהעלם אחד אין בו אלא חטאת אחת". וממילא כל דין גרירה נאמר 
לגבי הטחינה שעם הקצירה של שגגת שבת "דאע"ג דעיקר קרבן לאו משום קצירה 

דבהדה אתא, הואיל ואיכפר ליה בהדי קצירה בתרייתא, גררה לטחינה שעמה בהדה".

על  לו  נודע  הראשון  במקרה  שהרי  הראשון,  במקרה  אינו  רבא  של  חידושו  ולפ"ז 
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שגגת שבת, ובמילא הקרבן על שגגה זו הוא הן על קצירה והן על טחינה )שהרי בשגגת 
והטחינה של  גרירה( את הקצירה  לולי  )גם  ובודאי שיכפר עמו  רק אחד(,  חייב  שבת 
אלא  בו  אין  אחד  בהעלם  פעמים  כמה  הנכפל  עבירה  שם  "כל  שהרי  מלאכות,  שגגת 

חטאת אחת".

וחידושו של רבא הוא רק במקרה השני שנודע לו על שגגת מלאכות, והפריש רק על 
הקצירה ובכ"ז גוררת עמה )הן את הקצירה שכנגדה והן( את הטחינה שכגדה, ו"אע"ג 
דעיקר קרבן לאו משום קצירה דבהדה אתא, הואיל ואיכפר ליה בהדי קצירה בתרייתא, 

גררה לטחינה שעמה בהדה".

ולפ"ז א"ש שכאשר שואלת הגמ' "ומי אית ליה לרבא גרירה", מפרש רש"י )ד"ה 
"ומי"( "אטחינה שעמה קפריך, דמגררה עם הקצירה, ואע"ג דקרבן לאו אההיא קצירה 
איפריש". שהרי כנ"ל הכפרה במקרה הראשון אינו מדין גרירה ובמילא לא שייך לשאול 

"ומי אית ליה לרבא גרירה".

אך לשיטת תוס' דין גרירה מתפרש באופן אחר, וכדבריהם )ד"ה "גרירה"(: "ולר"י 
לא  חשיבא גרירה, מדקאמר קצירה גוררת קצירה, אבל ההיא דטחינה  נראה, דקצירה 
חשיבא גרירה דגרירה, שאינו יכול לכפר על הקצירה אא"כ תתכפר הטחינה עמה. ואע"ג 
שהאחת  שאני,  וקצירה  קצירה  מ"מ  גרירה,  חשיבא  לא  אחד  בהעלם  חלב  זיתי  דשני 

בשגגת שבת והאחת בזדון שבת".

כלומר, לשיטת תוס' יוצא, שדברי רבא "קצירה גוררת קצירה" הם כפשוטם )בשונה 
היתה  לא  שבת  שגגת  של  הקצירה  ובמילא  למילים(,  שנצמד  בד"כ  רש"י  של  מדרכו 
נפטרת לולי דין גרירה שהרי "האחת בשגגת שבת והאחת בזדון שבת". ובכ"ז הטחינה 
שעם הקצירה של שגגת מלאכות אינה נחשבת גרירה לגרירה מאחר "שאינו יכול לכפר 

על הקצירה אא"כ תתכפר הטחינה עמה".

ולפ"ז חידושו של רבא הוא כבר במקרה הראשון, שהרי גם בשתי הקצירות שבמקרה 
הראשון מדובר ש"האחת בשגגת שבת והאחת בזדון שבת", ובמילא חייב את הדין של 

גרירה ע"מ שיתכפרו כולן.

ולפ"ז יוצא שכוונת הגמ' בשאלתה "ומי אית ליה לרבא גרירה", הוא על כל דברי 
רבא, שהרי גם במקרה הראשון מחדש רבא את דין גרירה כנ"ל9.

שבת  שגגת  של  הקצירה  שעם  הטחינה  התוס'  לשיטת  שגם  ולחדד,  להוסיף  ויש 
אינה מתכפרת אלא ע"י גרירה, אך לא באופן ממילא )כדברי רש"י על קצירה(. ומדוייק 
מדבריו הנ"ל "אבל ההיא דטחינה לא חשיבא גרירה דגרירה", והיינו שאינו נחשב גרירה 

דגרירה אבל ודאי נחשב גרירה לבד.

9(  ולפ"ז כוונת הגמ' בשאלתה "ומי אית ליה לרבא גרירה", היא הן על המקרה הראשון והן על המקרה 
השני, ובמקרה השני גופא - הן על הקצירה והן על הטחינה.
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ב
כן גם את המשך הסוגיא שם: "מילתא דפשיטא להו לאביי  עפ"י הנ"ל יש לבאר 
וזדון  שבת  בשגגת  גרוגרת  חצי  וטחן  קצר   .  . זירא  ר'  דבעי  זירא.  לר'  מבעיא  ורבא, 
מלאכות וחזר וקצר חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות, מהו שיצטרפו. א"ל חלוקין 

לחטאות ולא מצטרפין".

ובתוס' )הנ"ל( כתבו: "וטעמא דמאן דאמר בסמוך דקצירה וקצירה אין מצטרפין, 
גרירה  בדין  והיינו, לאחר שתוס' הסבירו את שיטתם  גרירה".  ליה  דלית  היינו משום 
)דלא כרש"י(, עפ"ז מבארים שגם ה"מילתא דפשיטא להו לאביי ורבא" שהוא "מבעיא 
לר' זירא", הוא בנוגע לחידוש שבדין גרירה, שלכן ל"מאן דאמר בסמוך דקצירה וקצירה 

אין מצטרפין, היינו משום דלית ליה גרירה".

משא"כ רש"י )ד"ה "מילתא"( מפרש: "דזדון שבת ושגגת מלאכות וזדון מלאכות 
ושגגת שבת - אין חלוקין לחטאות. כדקאמרי, דזה מתכפר בקרבנו של זה, ולא אמרינן 
וזדון  וחד אשגגת שבת  ושגגת מלאכות  אזדון שבת  וניחייב חד  נינהו,  כשני העלמות 

מלאכות. ואע''ג דחד גופה דעבירה היא - מספקא ליה".

לר'  "מבעיא  שהוא  ורבא"  לאביי  להו  דפשיטא  ה"מילתא  רש"י,  שלשיטת  והיינו 
זירא", הוא לא בנוגע לחידוש דין גרירה, אלא לקשר הרגיל שבין קרבן לקרבן שלכן "זה 
מתכפר בקרבנו של זה, ולא אמרינן כשני העלמות נינהו", ואעפ"כ "מספקא ליה" לר' 

זירא.

הערות קצרות בדברי הגמ' "הניחא לאביי" בסוגיא דמתעסק

הנ"ל

א
את  וחתך  התלוש  את  להגביה  נתכוין  "איתמר,  ב(:  עב,  )שבת  במסכתין  איתא 
וחתך את המחובר, רבא אמר פטור, אביי  נתכוין לחתוך את התלוש  המחובר, פטור. 
אמר חייב . . אמר רבא, מנא אמינא לה, דתניא . . חומר שבת משאר מצוות, שהשבת 
עשה שתים בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת, משא"כ בשאר מצוות. וחומר שאר 

מצוות משבת, שבשאר מצוות שגג בלא מתכוין חייב, משא"כ בשבת".

זרה.  עבודה  על  קאי  מצוות"  ש"שאר  בתחילה  הגמ'  מבארת  הברייתא,  ובביאור 
שבשאר  מצוות,  בשאר  חומר  סיפא,  "אימא  הברייתא:  של  הסיפא  בביאור  וממשיכה 
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מצוות שגג בלא מתכוין חייב משא"כ בשבת. היכי דמי . . אלא מאהבה ויראה )מאהבת 
ליה שוגג בלא מתכוין, כלומר, שגג בהכי  וקרי  אדם או מיראת אדם השתחוה לע"ז. 
דסבור כיון דאין מתכוין לבו לאלוהות מותר. רש"י(. הניחא לאביי דאמר )העובד ע"ז 

מאהבה ויראה( חייב, אלא לרבא דאמר פטור מאי איכא למימר".

מתכוין  בלא  ש"שגג  הסיפא  יוסבר  כיצד  ע"ז,  על  קאי  מצוות  שאר  באם  כלומר: 
הסיפא  שכוונת  ומסיקה  אופנים,  בכמה  להעמיד  מנסה  הגמ'  בשבת".  משא"כ  חייב, 
היא, שעובד ע"ז מאהוי"ר חייב, משא"כ בשבת שפטור. וע"ז מקשה "הניחא לאביי", 

שבעובד ע"ז מאהוי"ר מחייב, אלא לרבא שפוטר, כיצד תסתדר הברייתא.

ובתוס' )ד"ה "הניחא"( כתבו: "פי' הניחא לאביי בהא דמשכחת גבי ע"ז שגג בלא 
מאהבה  שבת  חלל  דהא אם  בהכי,  שפיר  מיתוקמא  לא  לאביי  גם  מ"מ  אבל  מתכוין, 

ומיראה נמי חייב".

והנה בהשקפה ראשונה נראה, שהתוס' באים לומר שמ"ש "הניחא לאביי" הוא רק 
גם "אם חלל שבת מאהבה  לדין ע"ז, אבל לא לכללות העמדת הברייתא בע"ז שהרי 

ומיראה נמי חייב".

אך בעומק יותר, נראה מלשון התוס' "גם לאביי לא מיתוקמא שפיר בהכי", שניתן 
באמת לסדר את כללות הברייתא כדברי אביי בע"ז )וכדברי המהר"ם )על תוס' הנ"ל( 
שהכוונה שוגג בלא מתכוין חייב בעובד מיראה היינו יראת מיתה(, אבל העמדה זו לא 
הסיפא  את  להעמיד  שלא  הגמ'  מעדיפה  ולכן  שם(.  המהר"ם  )וכדברי  "שפיר"  תהיה 

בע"ז.

כיצד  שם  שמתפלפל  )קנו(  הקודם  בקובץ  ש.ח.ש  הת'  ממ"ש  להעיר  יש  ובזה 
א"ש,  דברנו  ולפי  שתירץ.  מה  ועיי"ש  הגמ'.  מילות  פשט  עם  התוס'  ביאור  מתיישב 

שזהו מה שמדגיש תוס' "גם לאביי לא מיתוקמא שפיר בהכי".

ב
התוס' בד"ה "רבא" שואלים: "והא דלא דחי ראיות דאביי )שהביא אביי לשיטתו 
במס' סנהדרין(, בעובד מאהבה ומיראה סתם )- בלי לפרש(". ובביאור שאלת התוס' 
י"ל, שאינה רק מדוע רבא לא דוחה בסנהדרין, אלא שאלתם נוגעת גם לסוגייתנו, שהרי 
אם נאמר ש"בעובד מאהבה ומיראה סתם" יודה רבא שחייב, נשאלת השאלה מדוע לא 

אמרה הגמ' גם "הניחא לרבא".

יעבוד  והיינו, שגם אם  דמי".  עובד כמדעתו  וע"ז מתרצים התוס': "משום דסתם 
מאהבה ומיראה סתם, ה"ז כאילו עובד ע"ז מדעתו.

ונראה להוסיף ביאור בתירוץ התוס' ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בלקו"ש ח"א פרשת תשא )תרגום חפשי(: "וזו סיבת הדבר שגם יהודים מאמינים בני 
זו עבירה באמת ח"ו כי אם לשם  מאמינים עלולים להיכשל ח"ו בחטא ע"ז, שכן אין 
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פניות עצמיות . . יהודי העובד את הקב"ה אין זה כדי שישפיע לו את צרכיו, אלא משום 
שהוא מסור אליו באמת ובלב שלם, שלא ע"מ לקבל פרס. לא כן העובד ע"ז להבדיל 

שהדבר בא לדידו רק משום ההשפעות שהיא משפיעה".

כלומר, אין מושג בע"ז "סתם", יהודי מצד עצמו לא שייך לע"ז כלל. לכן אינו עושה 
או  פניה עצמית  איזה  לו  יש  כי  רק  זה  ע"ז  עובד  ויהודי שר"ל  זאת אף פעם "סתם", 
איזו השפעה שהיא משפיעה לו. ובמילא מובן, שלא ניתן להסביר בשיטת רבא "בעובד 

מאהבה ומיראה סתם", אלא "סתם עובד כמדעתו דמי".

במחלוקת הראשונים בדין "תחת הקורה"

 הת' מנחם מענדל שי' כהן )ברלוי"צ(
תלמיד בישיבה

א
איתא בריש מסכת עירובין )ט, א(: "תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן בין לחיין ותחת 
הקורה נדון ככרמלית. אמר ליה: פוק תני לברא. אמר אביי, מסתברא מלתיה דרבי יוחנן 

תחת הקורה, אבל בין לחיין אסור. ורבא אמר, בין לחיין נמי מותר".

ובהמשך הסוגיא: "אמר אביי, מנא אמינא לה דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב תוך 
הפתח צריך לחי אחר להתירו. וכי תימא דאית ביה ארבעה על ארבעה, והאמר רב חנין 
בר רבא אמר רב תוך הפתח אע"פ שאין בו ארבעה על ארבעה צריך לחי אחר להתירו. 

ורבא, התם דפתוח לכרמלית . . מצא מין את מינו וניעור".

תמצית הדברים:

אביי ורבא נחלקו בפירוש דברי רבי יוחנן10 שהתיר לטלטל: אביי סובר שרבי יוחנן 
התיר לטלטל רק תחת הקורה, אך מבוי שניתר בלחי אסור לטלטל בשטח הלחי. ורבא 

סובר שרבי יוחנן התיר אף ב'בין הלחיים'.

אך במקרה שב'בין הלחיין' אין שיעור רוחב ארבע אמות מודה רבא לאביי, שבזה אין 
די שיעור להחשיב שטח זה כרשות לעצמו )ולפיכך הוא בטל לרשות שאליה הוא סמוך 
- למבוי, רה"י(, ומכיון שעומד גם סמוך לכרמלית, מצטרף עם הכרמלית שמחוץ למבוי 
ונאסר גם. והטעם לזה שכאשר הוא סמוך מצדו השני לכרמלית )ולא לרה"ר(, כיון שהם 

10(  ריטב"א, אך המאירי )לעיל ח, ב( מפרש שאביי ורבא נחלקו בסברת עצמם.



קובץ קנ"ז - הערות התמימים ואנ"ש - צפת54

מאותו סוג, הרי 'ניעור' מביטולו למבוי ו'נתחזק ע"י מינו'11.

כמבואר לעיל, אביי ורבא נחלקו רק במבוי שניתר ע"י לחי, אך מבוי שניתר בקורה 
לכו"ע מותר לטלטל תחתיו. ונחלקו ראשונים ב'תחת הקורה' שסמוכה לכרמלית אם גם 

כאן אמרינן 'מצא מין את מינו':

 דעת הרמב"ם12, שגם במקרה כזה יהיה אסור לטלטל, בדומה למבוי שניתר ע"י לחי, 
תחת הקורה או בין הלחיים עד שיעשה  ובלשונו: "היה סמוך לכרמלית אסור לטלטל 

לחי אחר תוך הפתח שהרי מצא מין מינו ונעור".

הסמוכה  הקורה'  שב'תחת  והרמב"ן15  הרשב"א14  הראב"ד13,  סוברים  לעומתו 
לכרמלית "לעולם מותר" לטלטל תחתיה, ודברי הגמרא אמורים רק על 'בין הלחיים'16.

ב
והנה, בביאור מחלוקת הראשונים כתב א' מהאחרונים17 וז"ל: "אכן נראה להמתבאר, 
כן  ועל  סותם,  הפנימי  צד  דגם  משום  הוא  לכרמלית  בפתוח  לאסור  הסברא  כל  דהא 
שפיר  בפ"ע  מקום  דהוי  וכיון  הפנימית,  במחיצה  מהמבוי  נבדל  כבר  הוא  במציאות 

מצטרף להכרמלית. 

"וא"כ י"ל דבזה פליגי הראשונים בדין קורה, דהרי"ף ורמב"ן ס"ל דבקורה רק צידה 
החיצון סותם ולא הפנימי. וע"כ לעולם מותר אף בפתוח לכרמלית, דהא אינה מצטרפת 

כלל להכרמלית, ותחת הקורה הוי כמלפנים להקורה.

הפנימי  הצד  דגם  ללחי,  דמיא  דקורה  דס"ל  משום  הוא  שאוסר,  הרמב"ם  "ודעת 
סותם, ומש"ה הוי דינו כבן לחיים . . דאף דהצד החיצון סותם מ"מ גם הצד הפנימי סותם 
ושוב הרי חשיב מובדל מהמבוי בחודה הפנימי ושפיר מצטרף להכרמלית שעמו דמצא 

מין את מינו וניעור". עכ"ל.

נקודת הדברים:

מהמבוי  מובדל  הוא  ולפיכך  וסותמים,  יורדים  הקורה  צידי  ששני  סובר  הרמב"ם 
ומצטרף לכרמלית. לעומתו שאר הראשונים סוברים שרק חודה החיצונית של הקורה 

11(  רש"י. וראה עוד בדברי רש"י לקמן ס"ג.
12(  הל' שבת פרק י"ז הי"א.

13(  שם, בהשגותיו.
14(  הובא במ"מ לקמן )בהערה(.

15(  במלחמות שם ד"ה אחרים, וכן בחידושיו לשבת ט א'.
16(  בדעת הרי"ף נחלקו, המ"מ )שם( כתב שסבירא לי' כהרמב"ם, וכן משמע מדברי מרכבת המשנה 

)שם(. אך הכס"מ )שם( והרא"ש )בס"י בערובין( כתבו שסבירא לי' כהראב"ד.
17(  משנת ר"א שבת סי' ז אות ג.
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סותמת, ולפיכך היא מובדלת מהכרמלית שבצדה ונשארת בטילה למבוי.

אך לכאורה דבריו צ"ע:

וממילא  וסותם,  יורד  החיצונית  שחודה  סובר  שאביי  במפורש  כותב  רש"י18  א. 
שמעינן שדעת רבא - שהדיון הוא בדעתו - שחודה הפנימית יורד וסותם. א"כ כיצד 

ניתן לומר שלדעת הראשונים רק חודה החיצונית יורד וסותם19?

דעה  מצינו  לא  אך  וסותם,  יורד  הקורה  של  חודה  איזה  אמוראים20  נחלקו  אכן  ב. 
הסוברת ששני צידי הקורה יורדים וסותמים. ומנין לנו לחדש ולומר שהרמב"ם סובר 

ששני צידי הקורה סותמים?

ג
ואולי יש לומר ביאור מחלוקתם באופן אחר, ובהקדים מחלוקת הראשונים בטעם 

הדין 'מצא מין את מינו וניעור':

דעת רש"י21 והריטב"א22 שטעם הדין "מצא מין את מינו וניעור" הוא משום הדמיון 
הדיני בין אסקופת המבוי לכרמלית, ובלשון הריטב"א: "דהא לכרמלית דמי טפי, וכיון 
ניעור  מ"מ(  כרמלית,  כשיעור  טפחים  ד'  בו  שאין  כיון  עמו  מתערב  דאינו  )נהי  שכן 
ואינו  ומתחזק עמו שלא יתבטל לגבי רשות היחיד, אבל לרשות הרבים לא דמי כלל 

מתחזק עמו בכלום, וכיון שאין לו חזוק מתבטל לגבי רשות היחיד".

אך הר"י מלוניל סובר, שכיון שהכרמלית ואסקופת המבוי דומים שהרי יש לשניהם 
ג' מחיצות, חיישינן שלא יבדיל ביניהם ויבוא לטלטל גם בכרמלית עצמה כי איסורה 

רק מדרבנן. 

אלא  בו  אין  שהרי  במבוי,  המשתמשין  בעיני  הוא  קל  שהכרמלית  "לפי  ובלשונו: 
לכרמלית,  שיש  כמו  מחיצות  ג'  לו  יש  שהרי  אליו  הפתח  תוך  ודומה  דרבנן,  איסורא 

חיישינן אי שרית לטלטולי בתוך הפתח דילמא יטלטל בכרמלית הסמוך לו".

ולכאורה ניתן לומר שבזה פליגי הרמב"ם והראשונים:

הרמב"ם שאוסר 'תחת הקורה' הפתוחה לכרמלית ס"ל כפירוש הריטב"א, שהאיסור 
הוא מצד הדמיון בין האסקופה לבין הכרמלית, ולפיכך אין הבדל בין 'בין הלחיים' לדין 
'תחת הקורה' כיון ששניהם דומים. אך שאר הראשונים ס"ל כהר"י מלוניל, שהוא מצד 

18(  בד"ה מסתברא מילתיה.
19(  ניתן לתרץ שהראשונים חולקים על רש"י, אך )מלבד הדוחק שבכך( מפשט הסוגיא נראה שאביי 

ורבא חולקים בזה.
20(  לעיל ח, ב.

21(  צוין לעיל ס"א.
22(  ד"ה אין.



קובץ קנ"ז - הערות התמימים ואנ"ש - צפת56

הקלות שבעיני המשתמשים. וחשש זה שייך רק ב'בין הלחיים'. אך כאשר ישנה קורה, 
המבוי לא כ"כ דומה לכרמילת, שהרי הכרמלית עשויה רק מג' מחיצות, ואילו למבוי 

נוסף גם קורה23.

ביאור בדעת התוס' בחיוב דמלאכת קוצר

 הת' חיים שאול הלוי שי' לוין
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכתין )שבת עג, ב(: "הזומר וצריך לעצים חייב שתיים משום קוצר ומשום 

נוטע".

והנה, מכך שהגמ' אמרה שרק כאשר "צריך לעצים" חייב משום קוצר, משמע שאם 
זמר ללא מטרת שימוש בעצים הוא לא יהיה חייב משום קוצר. ולכאורה מדוע, הרי זוהי 
מלאכה שאינה צריכה לגופה ולפי רבי יהודה )שמחייב גם במשאצל"ג( צריך להיות חייב 

משום קוצר גם אם לא צריך לעצים.

ולכן מבארים התוס' )ד"ה "וצריך לעצים"(: "נראה דאפילו לר' יהודה דהוי מחייב 
מלאכה שאינה צריכה לגופה בעינן צריך לעצים, דלא מקרי בעצים קוצר אלא בענין זה, 

מידי דהוה אקורע ע"מ לתפור ומוחק ע"מ לכתוב".

וביאור דבריהם בפשטות: גדר המלאכה של קוצר זהו רק כאשר צריך לעצים, ואם 
אינו צריך לעצים פטור - בדיוק כמו שגדר המלאכה של קורע ומוחק זה רק ע"מ לכתוב 

ולתפור ואם לא עושה זאת ע"מ לתפור או לכתוב אזי הוא יהיה פטור.

ומקשה בגליון הש"ס: "וקשה לי מסוגיא דלקמן קה, ב"24. ולכאורה כוונתו: בסוגיא 
שם פוסקת הגמ' שקורע בחמתו חייב ואין זה מקלקל ד"א"ר אבין הא נמי מתקן הוא 
דקעביד נחת רוח ליצרו". ולפ"ז קשה על תוס' שכתבו שבקורע חייב רק כאשר קורע 

ע"מ לתפור, ופסק דין ברור הוא שחייב גם על קורע בחמתו - שלא ע"מ לתפור.

23(  הוא ע"ד המבואר בלקו"ש חי"ד עמ' 14־15 שבגזירות חכמים ישנם ב' אופנים: גזירה שמא יבוא 
מהן איסור, מצד הדמיון שלהם לאיסור.

24(  לאחר זמן ראיתי שישנם גירסאות ישנות שבהם נכתב "וק"ל מסוגיא דלקמן דף קד ע"ב", אך אני 
כתבתי לפי הגירסא שלמדתי בראשונה.
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ומקשה עוד: "גם במ"ש תוס' דאפי' לר"י, דמשמע )דלרבי שמעון )הגהות וציונים 
ליה בעצים  דניחא  ליה. ק"ל הא פשיטא  דניחא  והדר תשפ"א(( פשיטא  עוז  מהדורת 
להשתמש בהם, אלא דעתה אינו עושה כן בשבילו, מ"מ מקרי צריכא לגופא, כההיא 

דלקמן דף קג בתולש עולשין בארעא דלאו דיליה".

ולכאורה כוונתו: דהנה מלשון התוס' משמע שכל הקושיא היא רק לדעת ר"י שבד"כ 
מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, אך לפי ר"ש שפוטר אין כלל קושיא מסוגייתנו 

שג"כ פוטרת אם הוא אינו צריך לעצים.

ולכאורה גם לר"ש קשה, דהרי בפשטות אדם שזומר יחשב 'מתכוון' )וממילא גם 
הרי  כי  כן.  זומר ע"מ  ולא  גם אם לא התכוון ממש להשתמש כעת בעצים,  מהצל"ג( 
בודאי הוא ישתמש בעצים בהמשך, וא"כ זה נחשב 'פסיק רישיה דניחא ליה', וממילא 

לפי ר"ש צריך להתחייב גם אם לא כיון בפירוש להשתמש בעצים.

תולש  כאשר  גם  ר"ש  דלדעת  שפוסקת  א(  )קג,  בהמשך  מהגמ'  שמשמע  וכפי 
ללא מטרה מוצהרת לייפות את הקרקע, אעפ"כ חייב כי מייפה את הקרקע - "פסיק 

רישיה"25.

ומוכח, שכאשר יש שימוש במלאכה לגופה, הנה אע"פ שכרגע אינו מתכוון למלאכה 
יהיה חייב, וא"כ התוס' היו צריכים לבאר את הסוגיא גם לפי ר"ש ולא רק לפי ר"י.

ב
ונראה ליישב קושיות אלו לפי שיטת המהר"ם בתוס' שיש שני סוגי מוחק. יש מוחק 
חייב  וצריך את המחיקה עצמה, שאז  מוחק  ויש  כותב,  חייב משום  לכתוב שאז  ע"מ 

משום מוחק גופא.

דהנה המהר"ם פי' )על התוס'(: "אפילו לר' יהודה בעינן שיהיה צריך לעצים, דאם 
לא צריך לעצים לא מקרי קצירה אלא הוי כקורע ע"מ לתפור ומוחק ע"מ לכתוב דאינו 
וזומר  כשקוצר  ה"נ  לחודיה.  כותב  משום  אלא  מוחק  ומשום  כתב  משום  תרתי  חייב 

להצמיח הגפן אינו חייב אלא משום צומח לחודיה".

כלומר: כאשר אדם מוחק ע"מ לכתוב הוא יהיה חייב משום כותב.

ונראה מדבריו, שמלאכת 'מוחק' בתור מלאכה בפ"ע זהו רק כאשר האדם מוחק ללא 
מטרת כתיבה, ורק אז יהיה חייב משום מוחק )רק שצריך שיהיה בפעולת המחיקה ענין 

של תיקון ע"ד 'מתקן את יצרו' וכדו'26(.

25(  ורק כאשר ברור שהוא רוצה שלא לייפות את הקרקע אלא לקלקל, כגון בשדה של שונאו, יהיה 
פטור )ועיין בתוס' ד"ה טפי ניחא ליה )עה, א(, וכן בתוס' ד"ה לא צריכא )קג, א(.

26(  ועיין בתוס' ד"ה הקושר והמתיר )עג, א( שמסתפק במשמעות ל' המשנה "על מנת" - האם כוונת 
להגדיר את מטרת המחיקה )והקריעה וכיו"ב( או שלא.
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וממשיך, שעד"ז בנוגע לקוצר. כאשר האדם קצר ענפים ויש בזה גם משום נוטע 
)שזה מסייע לצמיחת העץ(, האדם לא יתחייב משום קוצר אלא רק משום נוטע )אא"כ 

הוא כיון בפירוש להשתמש בעצים(.

מפריעה  כשהקצירה  כגון,  נוטע,  משום  יהיה  לא  שבקצירתו  שבמקרה  ומשמע 
להמשך צמיחת העץ27, ואזי האדם לא יתחייב משום נוטע - בכ"ז יתחייב משום קוצר.

וההסברה בזה )בד"א(: ההבדל שבין המלאכות קוצר, מוחק, וקורע, למלאכות נוטע, 
ותופר, הוא שבשלושת המלאכות הראשונות האדם עושה פעולה שבה מצ"ע  כותב, 
אין ענין, אך היא תגרום לפעולה אחרת שהיא הנצרכת. משא"כ בשלושת המלאכות 

האחרונות הפעולה עצמה היא המטרה.

ולכן, כאשר האדם יעשה פעולה שיש בה את שתי סוגי המלאכות הנ"ל, כגון שהאדם 
יקרע ע"מ לתפור, או קוצר וגורם לצימוח העצים, נחייב את האדם רק על הפעולה שבה 
נוטע, והמלאכה השניה  עצמה יש מטרה, כלומר, רק על מלאכת תופר, או כותב, או 
היא כמו 'בטלה' ו'לא נחשבת' לעומת המלאכה שבה יש מטרה בפ"ע )אא"כ הוא יתכוון 
בפירוש גם על המלאכה השניה, כגון "זומר וצריך לעצים" שאז הקצירה לא 'בטלה' אלא 

כוונתו מחשיבה גם מלאכה זו וחייב עליה בפ"ע(.

ורק כאשר יעשה את המאלכה ה'חלשה' בלבד הוא יתחייב עליה מצ"ע, וכגון קורע 
שלא ע"מ לתפור - חייב מצד מלאכת קורע )אלא שכתנאי לחיוב צריך שיהיה בקריעתו 

תיקון מסוים כ'מתקן חמתו' וכיו"ב(.

ג
ולפי כל הנ"ל מתיישבים קושיות רעק"א28:

קושיא הא': אליבא דאמת לפי תוס' חייב גם בקורע לחודיה )רק צריך שיהיה בזה 
איזה תיקון כמו "לתקן יצרו" וכדו'(, וממילא אין זה סותר לסוגיא בדף קה )ע"א( ששם 
כתוב שחייב ב'קורע בחמתו'. וכל כוונת התוס' היא שכאשר האדם קורע ע"מ לתפור 

הוא יהיה חייב משום תופר ולא משום קורע.

קושיא הב': אין כל קושי על ר"ש, כי ודאי שאם נפרש שזומר הוא מוגדר כ'מתכוון' 
יהיה חייב משום קוצר, וכל מה שהגמ' באה לחדש הוא שבמקרה שיש גם נוטע וגם 
קוצר, ומחשבתו של האדם היא רק על הנוטע, הוא יהיה חייב משום נוטע והחיוב על 

קוצר 'יתבטל' ולא יורגש בפ"ע.

27(  ראה בתוס' ד"ה "זומר וצריך לעצים".
קושיותיו,  סרים  המהר"ם  בדברי  זו  הבנה  ע"פ  ולכאורה  המהר"ם,  על  שהקשה  ברש"ש  ועיין    )28

ואכ"מ.
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ביאור הצריכותא "דקניב סילקא"

 הת' שלום רפאל שי' מזרחי
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )שבת עג, ב(: "אמר רב כהנא זומר וצריך לעצים חייב שתים אחת 
משום קוצר ואחת משום נוטע. א"ר יוסף האי מאן דקטל אספסתא חייב שתים אחת 
אחת  שתים  חייב  סילקא  דקניב  מאן  האי  אביי  אמר  נוטע.  משום  ואחת  קוצר  משום 

משום קוצר ואחת משום זורע".

וביאר בערוך השולחן29 את החידוש של רב יוסף ואביי על דברי רב כהנא, דבזומר 
בענפים  להשתמש  הדרך  שאין  מאחר  קוצר  הוי  לא  דאל"כ  לעצים",  ה"צריך  נדרש 
שזומר30; משא"כ באספסתא וסילקא שזה הדרך - לא נדרש "צריך לאספסתא" כמדוייק 

בלשון האמוראים31.

ולכאורה ניתן להמשיך עפ"ז ולבאר את הצריכותא בדברי אביי על דברי רב יוסף, 
דהנה שם פירש"י )ד"ה "דקטל אספסתא"(: "שחת וקוצרין אותו ג' פעמים בחדש וחוזר 

וצומח. )ובד"ה( "דקניב סילקא" - "חותך תרדין מן המחובר וחוזרין וגדלין".

ומשמע בלשונו, שב"אספסתא" זוהי הרגילות ודרך האנשים לחתוך מספר פעמים 
בחודש, משא"כ ב"סילקא" )תרדין( מדובר שהוא חותך )ולא "חותכין אותו"(; ועם כ"ז 
מחדש אביי שאין צריך שיהיה "צריך לסילקא" מאחר שזה הרבה יותר שימושי בעולם 
מאשר זומר ענפים שאין הדרך כלל להשתמש בהם, ולכן דוקא ב"זומר" צריך להתכוון 

משא"כ בסילקא.

29(  סי' שלו ס"ט.
30(  ראה ג"כ תוס' שם ד"ה "וצריך לעצים".

31(  אך לכאורה ניתן גם לומר להיפך: בזומר כ"א הוא מלאכה בפני עצמו )יש זומר שאינו צריך לעצים 
ב'  חייב  לב' מלאכות אכן  מתכוון  לומר שכאשר  הגיוני  וממילא  דרך השחתה(  וחותך  ויש הצריך לעצים 
חטאות; אך באספסתא וסילקא שכולם קוצרים לב' המלאכות היה יכול להיות הו"א שלא יהיה חייב כ"א 
חטאת אחת )ע"ד החורש שאחר הזורע שאינו חייב על תולדה שזורע אף שמצמיח הזרעים( – וע"ז מחדשים 

שגם בהם חייב ב' חטאות. ודו"ק.



קובץ קנ"ז - הערות התמימים ואנ"ש - צפת60

ביאור במהלך דברי הגמרא במלאכת בורר ע"פ רש"י

 הת' שניאור זלמן שי' קרלנשטיין
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכתין )שבת עד, א(: "ת"ר היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח, 
ולא יברור ואם בירר חייב חטאת". ושואלת הגמ' "מאי קאמר" )ברישא תנא בורר, והדר 

תנא לא יברור. רש"י(.

ומתרצת "אמר עולא הכי קאמר: בורר ואוכל לבו ביום, בורר ומניח לבו ביום, ולמחר 
לא יברור ואם בירר חייב חטאת. מתקיף לה רב חסדא וכי מותר לאפות לבו ביום, וכי 
מותר לבשל לבו ביום, אלא אמר רב חסדא בורר ואוכל פחות מכשיעור, בורר ומניח 

פחות מכשיעור, וכשיעור לא יברור ואם בירר חייב חטאת".

היינו, שלדעת עולא ההיתר ברישא הוא לברור לצורך שבת, והאיסור בסיפא הוא 
בנוגע לברירה לצורך אחרי שבת. ועל-כך מקשה ר"ח שלכאורה בורר זה מלאכה וא"כ 
היא אסורה גם כשעושה אותה לצורך שבת. ולכן הוא מבאר שההיתר ברישא הוא פחות 

מכשיעור והאיסור בסיפא הוא על כשיעור.

ויש להבין: מהי היתה ההו"א של עולא? כיצד חשב עולא שמותר לעבור על מלאכה 
דאורייתא אם היא נעשית לצורך השבת?

והנה, הראשונים התעכבו להביא ביאורים שונים בענין זה, אך אני באתי לפרש את 
דעת רש"י בכך.

כיון  היא,  מלאכה  אב  וה"נ   - ביום  לבו  לאפות  מותר  "וכי  הוא  רש"י  לשון  דהנה 
דאמרת למחר חייב חטאת".

דלכאורה  וכו'",  דאמרת  "כיון  דבריו  של  בסיפא  לבאר  רצה  רש"י  מה  לעיין  ויש 
מספיק שיציין שברירה היא אב מלאכה, וממילא יובן שחייב עליה בשבת.

הברייתא  עולא  לפי  בהו"א:  עולא  זו מבאר רש"י את סברת  לומר שבהוספה  ויש 
דיברה על בורר באופן המותר )כגון בורר אוכל מתוך פסולת וכיו"ב(, ולכן מותר לברור 

לבו ביום. אמנם, לברור לצורך מחר אסור.

הגיוני  מאוד  הוא  ראשונה  שבהשקפה  )אע"פ  זה  הסבר  מקבל  לא  שר"ח  והטעם 
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ומתקבל, ולמעשה כך גם נפסקה ההלכה32 בפועל שיש חילוק בין בורר לבו ביום שמותר 
)באופנים מסויימים(, לבורר למחר שאסור(, היות ו"בורר למחר חייב חטאת": אין בעיה 
שנאמר שמותר לברור לבו ביום, ולמחר אסור. אך לא יכול להיות שלבו ביום מותר, 
ולמחר חייב חטאת, כי הרי אם חייב חטאת משמע שזוהי מלאכה דאורייתא, וא"כ צריך 

לחייב עליה גם אם עושה אותה לצורך אותו יום )כמו מבשל ואופה לבו ביום(.

ולכן מבאר ר"ח באופ"א )שיש חילוק בין חצי שיעור לשיעור, וכדלקמן(.

ב
וממשיכה הגמ' בתי' ר"ח: "אלא אמר רב חסדא בורר ואוכל פחות מכשיעור, בורר 
ר"י  עליו  ומקשה  חטאת.  חייב  בירר  ואם  יברור  לא  וכשיעור  מכשיעור,  פחות  ומניח 

"מתקיף לה רב יוסף וכי מותר לאפות פחות מכשיעור?".

גם במהלך זה יש להבין: מה היתה ההו"א של ר"ח? הרי בדיוק כפי שהקשה על עולא 
)שביאר את הרישא של הברייתא בדבר אסור( כך גם קשה עליו, כיצד יהיה מותר לברור 

פחות מכשיעור?

וגם כאן נראה לבאר ע"פ פרש"י שכותב "וכי מותר לאפות פחות מכשיעור - נהי 
דחיוב חטאת ליכא איסורא מיהא איכא, דקיימא לן חצי שיעור אסור מן התורה . . והיכי 

קתני בורר לכתחילה".

מן  אסור  שיעור  "חצי  של  בענין  כ"כ  מאריך  הוא  מדוע  בפרש"י  לעיין  יש  דהנה 
התורה". לכאורה יכל לכתוב רק "נהי נמי . . איסורא מיהא איכא".

והביאור בזה: רש"י רוצה לבאר את סברת ר"ח, שלשיטתו אין איסור בחצי שיעור 
מן התורה. דדוקא רב יוסף סובר איסור זה, אך ר"ח לא קיבל כך, וא"כ אין כל קושיא על 

האופן בו הוא העמיד את הברייתא - בבורר פחות משיעור.

ג
 וממשיכה הגמ' בתי' ר"י: "אלא אמר רב יוסף בורר ואוכל ביד בורר ומניח ביד. בקנון 
ובתמחוי לא יברור, ואם בירר פטור אבל אסור. ובנפה ובכברה לא יברור ואם בירר חייב 

חטאת". היינו שלדעתו יש מקרה 'אמצעי' שבו אסור לברור אבל אם ברר פטור.

ומקשה עליו רב המנונא: "מתקיף לה רב המנונא מידי קנון ותמחוי קתני? אלא אמר 
פסולת  פסולת.  מתוך  אוכל  ומניח  בורר  פסולת,  מתוך  אוכל  ואוכל  בורר  המנונא  רב 
מתוך אוכל לא יברור ואם בירר חייב חטאת". וגם על רב המנונא מקשים "מתקיף לה 
אביי מידי אוכל מתוך פסולת קתני". - היינו, שגם המקרה שרב המנונא רוצה ללמוד 

32(  שו"ע הרב סי' שיט סע' א ואילך.
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בברייתא אינו כתוב במפורש, וא"כ צריך לבאר את הברייתא באופן פשוט יותר.

גם בדעת רב המנונא )עכ"פ הו"א( צריך להבין: לכאורה בדיוק כפי שהוא לא הסכים 
עם המקרה של רב יוסף היות שהוא לא כתוב במפורש בברייתא, כך גם האופן שהוא 
העמיד את הברייתא אינו כתוב במפורש, וא"כ מדוע העדיף את האוקימתא שלו על פני 

האוקימתא של רב יוסף?

]ליתר ביאור: לפי התוס' אין כלל קושיא, היות ולשיטתם מה שהפריע לרב המנונא 
היה זה שר"י הוסיף מקרה שלישי בברייתא, בעוד שהיא אמרה שני מקרים בלבד, ובל' 
"והכי פירושו: מידי קנון ותמחוי קתני, כיון דנחת לפרוש דיני ברירה דביד מותר ובנפה 

וכברה חייב חטאת, לא היה לו להניח מלשנות קנון ותמחוי דפטור אבל אסור".

מקרים  שני  רק  ישנם  המנונא  רב  פי'  ולפי  שהיות  בפשיטות  לבאר  אפשר  ולפ"ז 
בברייתא, לא קשה עליו הקושיא שהוא הקשה על ר"י.

אמנם, לפי פרש"י שלומד שמה שהפריע לרב המנונא היה שפרטי המקרים אינם 
ה"ה   - קתני  ותמחוי  קנון  "מידי  כותב  שרש"י  מכך  שמשמע  וכפי  במפורש,  כתובים 
דפריך מידי נפה וכברה קתני, אלא חדא מיניהו נקט". היינו, שרב המנונא לא הסכים עם 

כלל דעת ר"י שפירט מקרים שלא היו כתובים כלל בברייתא.

ולפ"ז צ"ל מדוע אפשר להעמיד לפי רב המנונא באוכל מתוך פסולת וכו' אע"פ שגם 
מקרים אלו לא מפורטים בברייתא[.

רבים  מרכיבים  ישנם  ר"י  שהעמיד  באוקימתות  בפשטות:  בזה  הביאור  לומר  ויש 
שמשתתפים בפעולת הברירה - נפה, כברה, קנון, תמחוי. לעומ"ז באוקימתות של רב 
המנונא אין מרכיבים רבים, אלא השוני בין המקרים הוא רק בפעולת האדם - האם הוא 
ברר את האוכל או שהוא ברר את הפסולת, ולכן יכל רב המנונא להעמיד המקרים אלו 

אע"פ שלא פורטו ממש בברייתא.  

הטעם שהצד חילזון אינו עובר משום נטילת נשמה לשיטת 
התוס'

 הת' שלום דובער שי' רייכמן
תלמיד בישיבה

איתא במסכתין )שבת עה, א(: "הצד חלזון והפוצעו )דוחקו בידיו שיצא דמו. רש"י( 
אינו חייב אלא אחת )משום צידה, אבל אפציעה ליכא חיוב. רש"י(". היינו, שחייב רק 

משום צידה.
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ובתוס' )ד"ה "הצד חלזון"( דנים דלכאורה )גם לפי האוקימתא בגמ' שמדובר שפצעו 
מת, דאין נטילת נשמה בפציעה, הרי( בהוצאת החלזון מהמים הורגו וצריך להתחייב על 
נטילת נשמה. ומבארים דהיות ודרך החלזון לפרכס כשמוציאים אותו מן המים, נמצא 

שהחלזון קירב את מיתתו שלו עצמו, ולכן אין נחשב שהאדם הוא שנטל נשמתו.

ובל' התוס': "דאע"פ שפצעו חי לא מחייב משום נטילת נשמה . . שמא חלזון דרכו 
לפרכס ולקרב מיתתו".

והנה על דברים אלו של התוס' הקשו המפרשים מספר קושיות, ומהם:

א. בבית אפרים33 הקשה: דמהתוס' משמע שהדג מת כתוצאה מכך שהאדם הוציאו 
מן המים, ולכאורה מצינו )סנהדרין צא, א( שחלזון נמצא לפעמים גם על ההר, ובל' הגמ' 
שם "עלה להר וראה שהיום אין בו אלא חלזון אחד, ולמחר ירדו גשמים ונתמלא כולו 
חלזונות". היינו, שהחלזון יכול לצאת מן המים ולא מת מכך, וא"כ מדוע התוס' צריכים 

לתרץ שהחלזון קירב מיתתו לעצמו, הרי הוא כלל לא מת ע"י יציאה מהמים?

ב. באגלי טל34 הקשה: התוס' מתרצים שהיות והחלזון מקרב מיתתו לעצמו, ע"כ 
את  הרג  האדם  דבר  בסופו של  דהרי  וקשה,  נשמה.  נטילת  לא מתחייב משום  האדם 
החלזון, ואע"פ שהדג קירב את מיתתו לעצמו, אבל זה רק מה שקירב את מיתתו, אך 
עצם ענין המיתה האדם הביא על החלזון בכך שהוציאו מן המים, וא"כ הדרא קושיא - 

של התוס' - לדוכתא, שצריך להתחייב גם משום נטילת נשמה?

ונראה לומר שב' קושיות אלו מתורצות אחת בחברתה.

מוגבל  זמן  איזה  ולחיות  מהמים,  לצאת  יכול  שהחלזון  אמת  הן  בזה:  והביאור 
מחוץ למים, אך בסופו של דבר יצטרך לחזור למים כדי לחדש את נשימת האויר שלו 
)שבפשטות היא בעיקר מהמים כשאר הברואים שבים(. אמנם, כאשר אין החלזון יוצא 
מעצמו, אלא האדם מוציא את החלזון מהמים, אזי דרכו לפרכס מחמת הצידה, וע"י 
פרכוס זה מתגבר החסרון בנשמתו ואינו יכול כבר לחיות מחוץ למים, אפילו לא למשך 

זמן מוגבל הנ"ל, ונמצא מקרב מיתתו, תוך זמן קצר. 

ולפ"ז אפ"ל שעצם פעולת הוצאת החלזון מהמים אינה ממיתה אותו, שהרי הוא 
נטילת  משום  מתחייב  לא  החלזון  את  שמוציא  האדם  ולכן  פעם,  מידי  יוצא  בעצמו 
נשמה, ודוקא הפרכוס של החלזון הוא שגורם )ומקרב( למיתתו, ושוב אין האדם חייב 

משום נטילת נשמה.

וכל זה לפענ"ד, ואשמח לשמוע את דעת הקוראים בזה.

33(  שאלה כ.
34(  מלאכת אופה ס"ק מא, אות ג.
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הערות בסוגיא הגמ' "זורה, בורר, ומרקד"

 הת' מאיר רפאל שי' שכטר
תלמיד בישיבה

א
איתא במסכתין )שבת עג, ב(: "הזורה הבורר והמרקד )ושואלת הגמרא( היינו זורה 

היינו בורר היינו מרקד".

בביאור שאלת הגמרא כותב רש"י )ד"ה "היינו"(: "היינו - כמו הי ניהו, כלומר ]- 
מהי ההגדרה המדויקת של כל אחד, שבגללה[ דמפליג להו תנא דמתניתין לתלת, והלא 

כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת".  

כלומר, שלפי רש"י פירוש המילה 'היינו' היא 'הי ניהו' - 'מי זה' מי זה זורה וכו', 
והרי כולם לכאורה אותה מלאכה )ברירת אוכל מפסולת(, ומדוע המשנה מנתה כל אחד 

מהם כאב נפרד?

כפשוטו,  ולא  ניהו",  הי   - "היינו  המילה  את  רש"י  מפרש  מדוע  להבין,  וצריך 
שמשמעות המילה היינו היא לשון דמיון - 'אותו דבר' )וכהביטוי המפורסם בגמרא35 

"היינו הך"(36. 

היתה  וכו'"  זורה  "היינו  באומרה  הגמ'  כוונת  )בחידושיו(, שאם  בזה הב"ח  ומבאר 
כפירוש המצוי - 'אותו דבר', הייתה הגמרא צריכה לכתוב "זורה היינו בורר וכו'", ללא 
'זורה', שהרי אין לפניו דבר הדומה לו שהוא כמוהו. ומכך  'היינו' לפני תיבת  תוספת 

שכתבה הגמרא "היינו זורה", הבין רש"י כפי שפירש.

ולכאורה ניתן לבאר באופן נוסף: אם אכן משמעות המילה היינו היא 'אותו דבר', 
שבאה לבטא משמעות של דמיון, היתה צריכה לכתוב מהסוף להתחלה: "היינו מרקד 
היינו בורר היינו זורה" כי הפרט המאוחר דומה לשלפניו )וממילא עליו ישנה קושיא - 
לזורה )שהוא  ובורר דומה  והיינו, שמרקד דומה לבורר )שלפניו(,  מפני מה שנאוהו(, 
הראשון - שהרי הסדר במשנה הוא זורה בורר ומרקד(, ומכך שנכתב קודם זורה ואח"כ 

35(  שבת יד, א. יט, א. לז, ב. עירובין יד, א. נט, א. ובריבוי מקומות.
36(  וכפי שנראה בל' רש"י עצמו שכותב "כלומר", שזהו ביטוי המורה על שינוי מפשט הגמ' )'כלומר' 

נוטריקון כ לומר - כאילו אומר כך וכך(.
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בורר ולאחריו מרקד מסיק רש"י שפירוש המילה היינו היא "הי ניהו".

ב
בורר  זורה  המלאכות  שלושת  את  שנה  שהתנא  הטעם  את  הגמ’  שמבארת  לאחר 
דהואי  קליפתן  להסיר  במכתשת  )חיטין  כותש"  נמי  "וליחשב  הגמ’  מקשה  ומרקד, 

במקדש בסממנין. רש"י(.

היינו, דהיות והמשנה מונה את מלאכות זורה בורר ומרקד בנפרד )למרות שענינם 
אחד - הפרדת אוכל מפסולת( כיון שהיו במשכן, מדוע היא לא מונה גם את הכותש 

אע"פ שהוא דומה למלאכת דש?

ומתרץ רבא: "הא מני, רבי היא דאמר אבות מלאכות ארבעים חסר אחת", וממילא 
אם נוסיף את הכותש זה יעבור את המספר שקבע רבי.

ושואלת הגמ’ "וליפוק חדא מהנך ולעייל כותש", כלומר, דלכאורה אפשר )ועדיף, 
וכל’ רש"י "דהכי עדיף למתני תרתי מהא ותרתי מהא, מלמתני ולמיכפל תלתא זימני 
ולהכניס את  ואיכא חדא דלא כפיל ביה מידי"( להוציא אחד מהשלושה הנ"ל  בחדא, 
כותש, ומדוע המשנה בחרה להוציא דוקא את כותש? ולכן מסיקה הגמ’ "אלא מחוורתא 

כדאביי".

וצריך להבין: מה באמת הסברא של רבא להוציא דוקא את הכותש מאשר להוציא 
אחד מהשלישיה "זורה בורר ומרקד"?

ויש לבאר זאת, ובהקדים:

על המילים בגמ’ "היינו זורה היינו בורר היינו מרקד" כותב רש"י )ד"ה היינו(: "ה"ג 
- היינו זורה היינו בורר היינו מרקד" ומבאר הב"ח )בחידושיו( שיש גירסא שמשמיטה 
את המילים "היינו מרקד", משום שלשיטה זו מרקד כלל לא דומה לזורה ובורר, משום 

שזורה ובורר הם בתבואה, ומרקד הוא בקמח. 

וגירסא זו שולל רש"י באומרו "ה"ג".

וטעמו של רש"י שגורס "היינו מרקד" הוא משום שבהמשך הסוגיא, הגמ’ שואלת 
על רבא מדוע העדיף להוציא את כותש ולא להוציא זורה בורר או מרקד )כנ"ל(.

והנה, אם גורסים את הגמ’ ללא הל’ "היינו מרקד" - כלומר שישנם רק שתי מלאכות 
דומות, זורה ובורר -  לא )כ"כ( מובנת שאלת הגמ’, דלכאורה מהי העדיפות להכניס את 
כותש הדומה לדש ולהוציא את בורר או זורה, הרי לפי שתי האפשרויות יהיו במשנה 
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רק שני מלאכות דומות.

העדיפות  בהחלט  מובן  דומות,  מלאכות  שלוש  בברירה  שיש  רש"י  לשיטת  אך 
להוציא אחד מהשלושה )זורה בורר ומרקד(, ולהכניס את כותש, שכך יוצא שיש שני 

אבות בדוגמת אותה מלאכה ולא שלושה. ע"כ תוכן דברי הר"ן.

ועל פי דבריו ניתן לבאר שרבא הבין כהגירסא שמוחקת את הל' "היינו מרקד", כיון 
שסובר שאין דמיון בין מרקד לזורה ובורר, וממילא לאחרי שנכתבו זורה ובורר ונשלם 
מנין ל"ט המלאכות שוב א"א להכניס את כותש, ואין עדיפות להוציא את זורה או בורר 

מלפניו כי הם רק שנים שבדוגמת אותה מלאכה, וכנ"ל.



67 ראש חודש -ה' מנחם-אב - ה'תשפ"ב

בטעם שאברהם אבינו השביע את אליעזר במילתו

 הת’ מנחם מענדל שי’ רוזנבלום
תלמיד בישיבה

א
בדבר מלכות ש"פ נשא תנש"א1 מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח את אחד 
מהייעודים דלע"ל - שיהיה התגלות הסודות הנעלמים שבתורה )כידוע שלא יהיה עוד 
מ"ת, וכל החידושים הם בבחי’ יציאה מן ההעלם אל הגילוי(. ומוסיף שעי"ז יגלו גם את 

כוח העצמות שנמצא בבריאה.

זה יפעל גם בכל אוה"ע "יגיה  והיינו, שע"י שיהיה את הגילוי לבנ"י בתורה, הנה 
חושך האומות" שגם בעולם זה יתגלה.

יפעל  זה  ואח"כ  )מהתורה(,  לבנ"י  כל  קודם  יהיה  העצמות  שגילוי  לכך  והטעם 
50(: "כי, בישראל מציאותם גופא היא  את הגילוי גם בשאר העולם  מבאר שם )הע’ 
)כביכול( העצמות, משא"כ כח העצמות שבעולם, ה"ז רק שהעצמות הוא המהווה אותם 

ובלעדו אין שום מציאות כלל וכלל )ראה לקו"ש חי"ב ע’ 75. וש"נ(". 

ועפ"ז מבאר ענין נוסף: ידועה השאלה, כיצד אברהם השביע את אליעזר במילתו הרי 
זהו היפך הצניעות, וע"פ הנ"ל מתרץ: "י"ל שבזה מרומז שתכלית השלימות דהתגלות 
דאברהם"  כבמילה  דוקא  בישראל  הוא  דקדושה  החפצא  שנעשה  בעולם  אלוקות 

1(  סה"ש תנש"א ח"ב ע’ 583, ושם ע’ 587 ואילך.

חסידות
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)"משא"כ מילת אליעזר עבד אברהם". שוה"ג(2.

וממשיך: "ואולי י"ל שבזה מרומז גם גילוי כח העצמות שעל ידו נעשית התהוות יש 
מאין שדוגמתו באדם כח ההולדה . . שהוא דוגמת התהוות יש מאין"3.

והנה, בד"מ דש"פ בהעלותך תנש"א4 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שעבודת ה’ צריכה 
להיות באופן שהגוף מצ"ע יעשה את המצוות )"שלהבת עולה מאליה"(. וממשיך, שזה 
והגוף  טבע’  נעשה  ש’הרגל  עד  הגוף  עם  פועלים  א.  אופנים:  בשני  להיות  יכול  גופא 

מעצמו עובד בתומ"צ. ב. מגלים את כוח העצמות שבגוף.

וכ"ה בעבודה עם העולם שיש אפשרות לגלות בו עצמו את כח העצמות. ומביא לכך 
ב’ דוגמאות, א.  מקרבנות שלוקחים בהמה גשמית והופכים אותה לחפצא של קדושה. 
ב. מהדין שבשבועה צריך להחזיק בחפץ קדוש, ובהערה שם )59( מביא כדוגמא לכך 
את מה שאברהם השביע את אליעזר בחפצא דמילה. ומקשה, מדוע אברהם לא השביעו 

בחפצא דקרבנות שהוא ג"כ קדוש )- ע"ד מה שהקשה בד"מ נשא(, ונשאר בצ"ע.

ויש להבין: מדוע בד"מ נשא כאשר הקשה קושיא זו, תירץ ב’ תירוצים, ואילו בשבת 
לאחמ"כ - ש"פ בהעלותך - כאשר העלה קושיא זו שוב אך לא הביא שום תירוץ ונשאר 

בצ"ע. מדוע לא הביא את התירוצים שתירץ בנשא?

היינו, שלפי הביאור הכללי  ואולי אפ"ל שזה תלוי בחילוק הכללי שבין השיחות. 
הכללי  הביאור  ולפי  לקרבנות(,  מילה  בין  חילוק  )דיש  התי’  מתאימים  נשא  שבד"מ 

שבד"מ בהעלותך א"א לתרץ תי’ אלו )ואין חילוק בין מילה לקרבנות5(.

ב
ויובן זה בהקדים החילוק בין המראי-מקומות שמציין אליהם בשיחות:

דהנה בד"מ נשא, לאחר שמבאר את החילוק שבין כח העצמות איך שהוא בישראל 
לבין איך שהוא בעולם, מציין ללקו"ש חי"ב.

2(  כלומר, דבר ‘קדוש’ זהו דבר ששורה עליו קדושת השכינה, וזה נעשה כאשר הדבר הגשמי בטל 
לקדושה )ובזה דרגות רבות באיכות הביטול - וממילא בהשראת הקדושה(. אמנם, יש ענין שהוא עצמו 

קדוש - ולא רק שהוא בטל לקדושה, וזהו גופו של יהודי שהוא חד עם העצמות ממש.
יותר ע"פ הידוע ששבועה מל’ ‘שובע’ - שמשביעים וממלאים אותו בכוחות לעבודה.  ויומתק    )3
ועבודתו של אליעזר היתה לייחד מ"ה וב"ן )יש ואין( וזה ע"י שהוא פעל בעצמו היחוד בין היש שלו לביטול 

שלו לאלוקות.
4(  סה"ש תנש"א ח"ב ע’ 598, ושם ע’ 603 ואילך.

5(  ולכן כשמביא דוגמא לזה שאלוקות חודרת בעולם מביא את מצות מילה, ולכאורה מצות מילה 
היא בגוף היהודי ולא בעולם ועדיפא ליה להביא את מצות הקרבנות )בלבד( שהיא בעולם. אלא מכאן מוכח 
שוב דלהביאור שבשיחה שם אין חילוק בין האלוקות שבגוף היהודי לאלוקות שבעולם, וכפי שיתבאר לקמן 

בפנים.
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ובד"מ בהעלותך לאחר שמחלק בין בנ"י שמציאותם גופא היא )כביכול( העצמות. 
לבין גשמיות העולם שהיא  רק מתהווה מכח העצמות, מציין: "ראה לקו"ש חי"ב ע’ 
75. סה"ש תשמ"ח )שבהע’ 56 ושם( ח"ב ע’ 520 הע’ 42". היינו שבנוסף ללקו"ש חי"ב 

מציין אף לסה"ש תשמ"ח.

והביאור בזה:

בלקו"ש חי"ב מבאר בארוכה את פעולת ישראל בעולם שגורמים שיהיה בו בגילוי 
את כח העצמות, ובהע’ שם מצטט מסה"מ תרס"א "שגילוי כח העצמות שבעולם אינו 
ככח העצמות שבישראל . . כי זה מה שהמציאות דעולמות הוא העצמות הכוונה בזה 
היא שהעצמות הוא המהווה אותם . . ומבלעדו אין להם שום מציאות, משא"כ בישראל 

מציאותם גופא הוא כביכול העצמות".

אמנם, בסה"ש תשמ"ח מבאר את מעלת הגוף שהוא חד עם העצמות, ובהע’ שם 
מצטט מסה"מ תרס"א הנ"ל ומוסיף "ואולי י"ל יתירה מזה )ש(גם יש הנברא דעולמות 
דח"ו  זה סתירה למשנ"ת במ"א  "אין  ובשוה"ג מבאר  יש האמיתי"  חד עם  כולא  הוא 
לומר איהו והבריאה חד . . כי איהו וחיוהי חד ולא איהו והבריאה חד זהו מצד הגילויים, 
. כולא חד עם יש האמיתי". עכלה"ק. כלומר,   . העצמות גם הבריאה  אבל מצד בחי’ 

שלפי שיחה זו גם העולם הוא חד עם העצמות.

ג
ועפ"ז יש לומר:

כיצד  יתגלה  שלע"ל   - הגילויים  דרגת  מצד  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדבר  נשא  בד"מ 
בין  חילוק  יש  ולכן  העולם מתהווה מהעצמות, אך לא שהוא עצמו חד עם העצמות. 
החפצא דמילה שזה בגוף היהודי שהוא חד עם העצמות, לבין החפצא דקרבנות וכיו"ב. 

וממילא ניתן לתרץ את שני התירוצים על השאלה הנ"ל כנ"ל.

ולכן גם אינו מציין אלא ללקו"ש חי"ב ששם מבואר שדוקא היהודי מציאותו היא 
העצמות.

 משא"כ בד"מ בהעלותך מדבר מצד העצם שאין חילוק בין גשמיות העולם לגוף של 
יהודי, ובלה"ק: "מגלים שמציאותו של יהודי – גם גופו הגשמי – קשורה עם הקב"ה, 
ובלשון הידוע: המציאות האמיתית של היש הנברא היא המציאות דיש האמיתי . . וע"ד 
כפי שהוא בנוגע לעבודת האדם )עם עצמו ועם אחרים כך צריך להיות גם בנוגע לעבודה 

בעולם".

היינו שגם בעולם צריכים לגלות איך שמציאותו האמיתית היא עצמותו ומהותו ית' 
)ויעו"ש בכל ענין זה בארוכה(.
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והיות שכן, מציין גם לסה"ש תשמ"ח )הנ"ל( ששם מבואר שגם העולם בפנימיות 
מציאותו האמיתית היא העצמות.

לשבועת  בנוגע  השאלה  את  מתרץ  לא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדוע  גם  יובן  וממילא 
אליעזר:

דהיות שגם העולם וגם הגוף של יהודי6 בפנימיות מציאותם האמיתית היא העצמות, 
א"כ לא מובן מדוע לא השביע אברהם את אליעזר בחפצא דקרבנות7, ולכן נשאר בצ"ע 

בנוגע לענין זה.

וכ"ז לענ"ד, ואשמח לשמוע את דעת הקוראים בזה.

ביאור בדרגת משה רבינו

 הת’ שלמה חיים שי’ שמולביץ
תלמיד בישיבה

משה  שבין  החילוק  מסביר  מום8(  בעל  כהן  עבודת  )מצות  להצ"צ  המצוות  בספר 
רבינו לאליהו הנביא, דאמנם משה רבינו היה בדרגא נעלית יותר מאליהו עד ששכינה 
מדברת מתוך גרונו, אך אעפ"כ ישנה מעלה אצל אליהו שעלה בסערה השמימה בגופו 
- דבר המורה על זיכוך הגוף עד שנהיה כאחד המלאכים ממש ובביטול במציאות גם 
כלפי הגוף, בשונה ממשה שגופו נקבר בארץ - דבר המורה שהאלוקות שבו לא חדרה 

כ"כ בגופו הגשמי.

 .  . מאליהו  גדול  ודאי  היה  משה  כי  לאליהו  משה  שבין  "ההפרש  הק’:  ובלשונו 

6(  דוקא גוף של יהודי. משא"כ הגוף של אליעזר שהיה עבד )ראה בד"מ נשא בהערות שם, ובשוה"ג(.
לו על חידוש היש מאין שבכוח  וגם את התי’ השני שמתרץ בד"מ נשא )שאברהם רצה לרמוז    )7
העצמות( לא ניתן לתרץ כאן, כיון שרק כאשר בקרבנות עצמם אין את כוח העצמות אין הם יכולים לתת 
כוח ע"י השבועה בהם לחבר אין ויש )שזה בכוח העצמות(, אך לפי הדרגה הב’ - שעליה מדובר בשיחה זו, 
הרי הגשמיות עצמה היא כוח העצמות )כבי’( וממילא גם בשבועה בחפץ גשמי קדוש יכול לתת כוח לחבר 

יש ואין.
אך ק"ק כיון שיכל לתרץ - וכפי שמתרץ שם ג"כ ע"פ פשט - שהטעם שאברהם השביעו במילה זהו 

כיון שזה היה קשור לתוכן שליחותו של אליעזר - ענין הנישואין.
אמנם יש לבאר בפשטות שעם כל הקשר של המילה לשליחותו של אליעזר אין זה מספיק כדי לעבור 
על ענין שבצניעות בעוד שאפשר להשביע באופן אחר )ומה ששם מביא תי’ זה אין הכוונה שתי’ זה מספיק 

לבדו אלא הוא בא כחיזוק לתי’ שלפניו(, ועצ"ע. 
8(  ע’ 62 ואילך.
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ואעפ"כ יש מעלה באליהו גדולה מבכולם שגופו עלה בסערה ונזדכך כ"כ, מה שאפילו 
משה נקבר גופו בארץ . . משא"כ משה . . שאינו יכול לשלח גילויו כ"כ בגוף הגשמי 

תכלית החיצוניות כו’".

המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בשיחות  ובפרט  מקומות9  בריבוי  מצינו  להבין,  ויש 
הזה  בעולם  הקדושה  את  להמשיך  דוקא  הוא  רבינו  משה  של  ענינו  שכל  שליט"א10 
הגשמי ובגופו הגשמי, שלכן )כמובאר בדבר מלכות ש"פ צו( "יש אצל משה את ענין 
הנצחיות והקביעות )כח הבל"ג( בגלוי . . נצחיות במשה עצמו, שמשה לא מת . . וכן 

בכוחותיו ופרטיו, עד שגם מעשי ידי משה )משכן שעשה משה( נצחיים", 

ועד כדי כך )כמובא בהע’ 69 שם( ש"שלימות ענין הנצחיות היא דוקא כשנמשכת 
וניכרת בכל הפרטים, דבאם פרט א’ אינו נצחי ה"ז מורה על חלישות גם בהענינים שהם 
נצחיים, כי יש נתינת מקום ואפשריות להיפך הנצחיות". וכיצד א"כ יעלו הדברים בקנה 

אחד עם דברי הצ"צ לעיל שמשה "אינו יכול לשלח גילויו בגוף הגשמי"?

ואולי י"ל בד"א הביאור בזה, דכל מה שמדבר הצ"צ הוא מצד מקורו ושורשו של 
משה רבינו, ואכן מצד מקורו של משה לא ניתן כ"כ לפעול בגשמיות העולם וזיכוך הגוף 
מכיון ששורשו הוא בדרגא נעלית מאד. אמנם לאחמ"כ עשה הקב"ה פעולה מיוחדת 
- "מן המים משיתיהו" - שמשה והוציא את משה רבינו ממקורו ושורשו לעולם הזה 

התחתון ובאופן כזה שהקדושה שלו חודרת בעולם ובגוף הגשמי, ועד שזה כל ענינו.

בין  חילוק  ישנו  רבינו לעוה"ז  ירידתו של משה  מזו, שגם לאחר  יתירה  י"ל  ואולי 
זיכוך הגוף של משה לזיכוך הגוף של אליהו, כדלקמן.

דהנה בזיכוך הגוף ישנם לכאורה ב’ אופנים11:

א. הגוף מזדכך, מתעלה ומתבטל לדרגא נעלית ביותר עד שאינו מציאות לעצמו 
וכל כולו קדושה ואלוקות.

ב. הגוף נשאר כמו שהוא. רק שמזדכך ומחדיר לעצמו קדושה ואלוקות.

וע"פ מה שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ בריבוי מקומות12, ובעיקר בשיחות הדבר מלכות 
ד"יש בזה מה שאין בזה", יש לומר כן גם בעניננו. דבאופן הראשון אמנם הגוף מזדכך 
ומתעלה לדרגא הרבה יותר נעלית, אך אינו מזדכך בתור גוף, אלא מתבטל ממציאותו 
הוא בתור גוף, ונכלל בדרגא שלמעלה הרבה ממנו. משא"כ באופן השני אמנם הגוף אינו 
מתעלה לדרגות נעלות ומקבל פחות קדושה ואלוקות, אך מה שמקבל חודר במציאותו 

הגשמית בתור גוף

9(  ראה לדוגמא מאמר ד"ה "פנים בפנים" תרנ"ט )סה"מ ע’ קצד ואילך(. ובריבוי מקומות.
10(  ראה לדוגמא דבר מלכות ש"פ צו תנש"א )סה"ש ח"א, ע’ 395 ואילך(.

11(  ע"ד כפי שהוא בגילוי אלוקות בכלל. ראה לדוגמא דבר מלכות ש"פ מטות־מסעי )סה"ש ח"ב, 
ע’ 709 ואילך(.

12(  ראה הערה קודמת.
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ועפ"ז יש לומר דמה שמסביר הצ"צ, שלאליהו היתה מעלה על פני משה רבינו מכיון 
שזיכך את גופו עד כדי כך שעלה בסערה השמימה בגופו - היינו כהאופן הא’, ובאמת 
מצד הדרגא הנעלית והקדושה שאליה מגיע הגוף לאחר שמזדכך ויוצא ממציאותו הוא 
זיכוך  הוא  רבינו  ענינו של משה  כל  כנ"ל  במציאותו. אמנם  נשאר  בערך מאשר  שלא 
העולם והגוף באופן שהגוף והעולם נשארים במציאותם הם - בלי שיתבטלו ממציאותם, 

והיינו כהאופן הב’.
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בענין הזכרת מעשה בראשית בתפילות שבת

הרב י. א. שי' ברוזוסקי 

בנוגע לחתימת "זכר למעשה בראשית" בתפילות דשבת )בסיום הפיסקא "ישמחו 
במלכותך"(, מבאר בשער הכולל )להגרא"ד לאוואוט(, דערבית ומוסף מדברות על ציווי 
שקודם מ"ת )בערבית "ויכולו" ובמוסף "אז מסיני" ופירוש "אז" הכוונה קודם סיני(, 
ולכן בהם יכול לומר זכר למע"ב כי קודם מ"ת רק דבר זה נאמר כיסוד לציווי השבת. 
אבל בשחרית שמדבר על השבת שניתנו בלוחות שניות )"ושני לוחות אבנים . . וכתוב 
בהם שמירת שבת" - הלוחות השניות( ושם נאמר "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים", 

א"כ אי אפשר לומר זכר למעשה בראשית.

והנה, בס' שערי תפילה ומנהג להגרמ"ש אשכנזי ע"ה )כפר חב"ד, תשפ"א(, הביא 
את דברי שעה"כ הנ"ל והקשה בזה, מה יענה על "ישמחו" שאומרים במוסף ר"ח שחל 
בשבת ומוסף יו"ט שחל בשבת, שאז אין מקדימים "אז מסיני נצטוו", ובכ"ז חותמים 

"זכר למעשה בראשית"?

)ועיי"ש שהעלה לבאר ע"פ השל"ה שכתב שהקרבת מוספי שבת היא רמז לתוספת 
)"זכר  זאת  שמדגישים  לומר  ניתן  שכן  וכיון  השבת,  ע"י  העולם  התחדשות  חיזוק 

למע"ב"( כיון שזה בא בהמשך ל"וביום השבת שני כבשים" - מוסף דשבת(.

ויש להעיר: דעכ"פ לגבי מוסף דשבת ר"ח יש ליישב הביאור דשער הכולל, כי הרי 
ביום  מלאכתך  כילית   .  . עולמך  יצרת  ב"אתה  מתחילה  ר"ח  דשבת  במוסף  ההוספה 
השביעי" - הענין דשבת שהוא זכר למע"ב )וזה מוסיף גם הדגשה נוספת וביאור במה 

שכתב שם ע"פ השל"ה(.

למנוחה" שענין  י"ל, דבזה שהזכיר "ותתן לנו שבתות  ולגבי מוסף דשלוש רגלים 

הלכה ומנהג
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המנוחה מודגש )בעיקר( בשביתה במעשה בראשית1 - לכן חותם "זכר למעשה בראשית. 
)אלא שקצת דוחק לומר כן, היות ובתחילת התפילה )לפני "ותתן לנו"(, מתחיל ב"אתה 
בחרתנו . . וקרבתנו מלכינו . . ושמך הגדול" - שזה הולך על מתן תורה, א"כ קצת דוחק 

להזכיר זכר למע"ב כשכבר הזכירו מ"ת(.

עכ"פ לפי המבואר לעיל בענין המנוחה, יש לחלק בין תפילת מוסף דשבת בשלש 
אבל  )כנ"ל(,  מ"ת  הזכיר  כי  אם   - מוסף  דבתפילת  דשבת,  שחרית  לתפילת  רגלים 
בנוגע לשבת הדגיש ענין ה")שבתות( למנוחה" וזה קשור עם מעשה בראשית, משא"כ 
שמירת  בשחרית דשבת שבנוגע לשבת מופיע הביטוי ")ושני לוחות . .  וכתוב בהם( 
שבת" - דקאי על הלוחות )שניות( דמ"ת, ולפ"ז יש קצת סברא לחילוק ביניהם בנוגע 

להזכרת מעשה בראשית. 

)אלא שעפ"ז יש לבאר לגבי שחרית דשלש רגלים שגם מופיע "ותתן . . שבתות 
למנוחה"? אך י"ל בזה בהמשך להנ"ל: בתפילות דשלש רגלים מתחיל ב"אתה בחרתנו" 
שענין זה התחיל דוקא ממ"ת, ובהמשך )בקשר לשבת( מופיע "שבתות למנוחה" שזה 
קשור למע"ב, ומצד "לא פלוג" לא חילקו בין תפילות שבת דשלש רגלים לבין התפילות 

דשחרית ומוספים דשבתות רגילות(.

בענין שפיכת מים מהכוס לפני השתיה )גליון(

 הרב רפאל אברהם שי' דובקין 
מזכיר בישיבה

קנג((,  )גליון  תשפ"א  תמוז,  )י"ב־י"ג  דישיבתנו  ואנ"ש  התמימים  הערות  בקובץ 
כתב הת' מ.מ.ב. כמה ענינים הנוגעים למעשה בענין שפיכת מים מהכוס לפני השתיה, 

וראיתי להעיר ולהוסיף כמה דברים בנושא זה:

הרעים  מים  משום  א.   - טעמים  ב'  מביא  זה:  בענין  שנאמרו  טעמים   - בס"ב  א. 
)ועיי"ש ב' הפירושים שבזה(. ב. )מספר זכירה( סגולה שלא יזיקו לו המתגלגלים. 

והנה, מלבד ב' הטעמים שהביא ישנו עוד מצב שבו יש ענין של שפיכה לפני השתיה 
- כאשר אדם שותה קודם בעצמו ואח"כ נותן לחבירו לשתות מכוסו, וכדלהלן:

 .  . איתא בגמ' )תמיד כז, ב(: "א"ל רב לחייא בריה, וכן א"ל רב הונא לרבה בריה 
וכשאתה שותה מים - שפוך מהן ואח"כ תן לתלמידך. כדתניא: לא ישתה אדם מים 

דהמנוחה  הענין  בהגדרת  קיט(  )סי'  הנ"ל  בספרו  ע"ה  אשכנזי  הגרמ"ש  בזה  שהאריך  מה  ראה    )1
שבשבת.
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ונתן  ויתן לתלמידו אלא אם כן שפך מהן, ומעשה באחד ששתה מים ולא שפך מהן, 
ולא רצה לשתות - ומת בצמא. באותה שעה  ואותו תלמיד איסטניס היה,  לתלמידו, 

אמרו: לא ישתה אדם מים ויתן לתלמידו - אא"כ שפך מהן".

)וי"ג פ"ז((: "לא ישתה מן הכוס ויתננה  כן מובא גם במסכת דרך ארץ רבה )פ"ט 
לחבירו, מפני סכנת נפשות".

סכנת  לחבירו מפני  ויתן  ישתה מהכוס  "לא  ערוך2:  להלכה בשולחן  גם  נפסק  וכך 
נפשות . . אחר ששתית ונשאר יין בכוס לשתיית חבירך קנח מקום נשיקת הפה משום 

מיאוס . . שפוך מהם דרך שם".  

ב. בס"ג - רק במים או בכל משקה: מביא ממקור אחד שלפיו צריך לשפוך גם בשאר 
משקין בין אם מעורבין עם מים ובין אם לאו, ומקור נוסף משם משמע שדוקא באם 

המשקה מעורב עם מים צריך לשפוך ולא כשהמשקה לא מעורב עם מים.

מדובר  כאשר  גם  להיעשות  צריכה  שהשפיכה  נפסק  בהע'(  )הנסמן  בשו"ע  והנה, 
נזכר אלא מים(, ומשמע שלא תלוי אם המשקה  ביין )אף שבמקור הדברים בגמ' לא 
מעורב במים א"ל. אמנם בפשטות יש לחלק דמה שבשו"ע שם מדבר גם ביין, זהו דוקא 
כאשר שותה האדם מכוסו ורוצה לתת לחבירו ג"כ לשתות מכוסו, אבל כאשר מדובר 
בנוגע לאדם כלפי עצמו - לא צריך לשפוך ביין אלא במים בלבד )או גם בשאר משקים 

שמעורבים עם מים, כפי שכתב שם(.

והסברא בזה ג"כ בפשטות: כיון שבהלכה בנוגע לאדם שנותן לחבירו לשתות מכוסו, 
טעם הדין הוא "משום מיאוס", א"כ מה יש חילוק בין מים ליין. אמנם ההלכה שצריך 
"משום  הגמ'  כפי שאומרת  הוא  עצמו, החשש  כלפי  על האדם  מדובר  כאשר  לשפוך 
מים הרעים", ומכיון שהגמ' דיברה רק על מים שבהם יש חשש - אין לחשוש גם לשאר 

משקה )אלא א"כ המשקה מעורב עם מים, שאז יש להסתפק(.         

אד"ש  כ"ק  שענה  ממה  הוכחה  שם  מביא  מהמים:  לשפוך  דוקא  צריך   - בס"ד  ג. 
נוטלים  ואין  מהכוס  שופכים  הסדר(  )בליל  מדוע   - ששאל  מה  )על  לרש"ג3  מה"מ 
באצבע באמירת י' המכות?( שישנם ב' טעמים: א. )ע"פ דא"ח( טעם השפיכה הוא כדי 
שהקליפות לא יינקו מהמלכות )שהוא ענין כו"ס(, והשפיכה באצבע כבר אינה שפיכה 
מהכוס. וב. )עפ"י פשוט( שזהו ממדת דרך ארץ: כיון שעושים ברכה על הכוס, א"כ, אין 

ראוי שיפגמוהו ע"י הכנסת אצבע לתוכו וכיו"ב. 

ועפ"ז מבאר דכיון שב' טעמים אלו שייכים גם כאן, מובן שאין להטביל את האצבע 
אלא לשפוך דוקא.

2(  או"ח סי' קע סכ"ב.
3(  המלך במסיבו ע' קח.
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קודם  המים  מן  מעט  לשפוך  "צריך  אדה"ז:  כותב  ונפש4  גוף  שמירת  בהל'  והנה, 
שישתה" ולא כתב להטביל/להרטיב וכיו"ב, א"כ נראה שגם ללא ההוכחה שהביא שם 

יש לשפוך דוקא, וק"ל. וכידוע שבר"ר וכדו' אין אנו משנים בכלום ואין מוסיפין.

הזו  להינות מטיפה  כתב מסברא שאין  בענין השפיכה:  נוספים  - פרטים  בס"ו  ד. 
רעה  דרוח  הטעם  משום  או  השדים,  של  רפואתן  שהיא  ענינה  וכל  "היות  שנשפכה 

שבפשטות שורה בטיפה זו אף לאחר השפיכה".

 יש להעיר דאין זו רפואתן של הש"דים אלא של המים. ולפי"ז אולי כן יש מקום 
לומר שאפשר להינות מטיפה זו. 

ה. בס"ז בהע' 13: כתב "בפשטות, במקרה בו האדם ששפך מהבקבוק ]לפני ששתה 
ממנו[ מתכנן בעצמו לשתות אח"כ עוד כוסות מהבקבוק הזה, לא יהי' חייב לשפוך שוב 

לפני כל כוס ששותה".

הנה בהמלך במסיבו הביא דברי כ"ק אד"ש מה"מ אודות שפיכת מים מהכוס קודם 
השתיה, שיש בזה ב' ענינים, ואח"כ אמר: "והנה מצד ענין הב' ]שהם הב' טעמים שהביא 
הת' הנ"ל בתחילת ההערה[ - יש לאדם לעשות כן גם אחר שתיית עצמו וגם אם לא 
שתו כלל מכוס זה, משא"כ מצד ענין הא' ]והוא הטעם המובא לעיל[. ועפ"ז יובן מנהגו 
אחרונים, למרות שלא  של כ"ק מו"ח אדמו"ר שנהג לשפוך מעט מן הכוס קודם מים 

שתו מכוס זה - מיוסד על דברי חז"ל הנ"ל". 

ומכך משמע, דלהטעם "משום מים הרעים" כל פעם שממלא כוס יש לחשוש לזה. 
ולפ"ז נראה שגם כאשר שפך מהבקבוק ומתכנן לשתות עוד כמה כוסות מאותו בקבוק, 

צריך לשפוך לפני כל כוס וכוס, ודלא כמסקנתו בהע' 13 שם.

4(  או"ח ח"ו ס"ד.
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ברכת שהחיינו בי"ז בתמוז שחל בשבת

 הרב שבתי יונה שי' פרידמאן 
נו"נ בישיבה

ויש7 המתירים  ברכת שהחיינו6,  לברך  ניתן  עדיין  הפוסקים5 האם בשבת זו  נחלקו 
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שיטת  מהי  לברר  ויש  השבת,  ביום  ואוסרים  שבת  בליל 

שליט"א בזה8.

"לא  בנוגע לברכת שהחיינו כשי"ז בתמוז חל בשבת, כתב,  דהנה בספר המנהגים9 
שמעתי", ומציין לדעות בזה המובאים בשדי חמד שם. וא"כ אינו מכריע כיצד לנהוג. 

ובדבר מלכות ש"פ בלק תנש"א )ס"ט(10 כותב כ"ק אד"ש מה"מ , וזלה"ק: "צריך עיון 
. . בי"ז בתמוז שחל בשבת האם השבת דוחה את כללות הזמן דבין המצרים, והתחלת 
בין המצרים בקביעות כזו היא ביום ראשון, או שהשבת דוחה רק את הצום, והענינים 

הבלתי רצויים דבין המצרים"11. 

ולפי הצד הב' הנ"ל יוצא לכאורה שאין לברך שהחיינו, כיון שרק את הצום והאבילות 
)של פרהסיא( דוחים ולא שאר הדינים - כברכת שהחיינו, שאין מברכים אותה גם בשאר 
השבתות של בין המצרים, שגם בהם השבת דוחה את הענינים הבלתי רצויים של בין 

5(  ראה הנס’ בפסקי תשובות סי’ תקנא אות נט. נטעי גבריאל בין המצרים פי"ז ס"ג. ט’ באב שחל 
בשבת פ"א ס"ב־ג )למ"א ועוד פוסקים מותר, ליעב"ץ ועוד פוסקים אסור(. ובלוח כולל חב"ד כתב, שיש 

המתירים לברך שהחיינו בשבת זו. וסברת המחלוקת בזה ראה לקמן הע’ 4.
6(  למנהגנו שאין מברכים שהחיינו גם בשבתות דבין המצרים )ספר המנהגים ע’ 46 מלוח היום יום 

כ"א תמוז(. אלא אם כן מדובר במקרה שיפסיד הברכה )כגון פדיון הבן וכדומה(.
7(  שד"ח אס"ד מערכת ביהמ"צ ס"א אות א )הובא בפסק"ת שם(.

8(  ולגבי לבישת בגד חדש חשוב בשבת זו, נראה יותר להתיר דהרי גם בשאר שבתות בין המצרים צ"ע 
האם למנהגנו אסור )ראה חילוקי הדעות בזה בפסק"ת שם, אות כח. נטעי גבריאל שם, ס"ה־ו(, דהרי אין 
מנהגינו לברך עליו שהחיינו, ומצד השמחה הנגרמת אין חשש בשבת )כדלקמן בפנים(. ואולי יש לחלק בין 
שמחה הקשורה ישירות עם השבת, שבה )למנהגנו( אין למעט, ואדרבה יש להוסיף, לבין שמחה צדדית 

כלבישת בגד חדש )וראה נטעי גבריאל שם פכ"ז ס"א ובהע’ ג שצ"ל ‘גילו ברעדה’(. ודו"ק ועצ"ע.
9(  שם, הע’ 7.

10(  סה"ש ח"ב, ע’ 691.
11(  ושם בהע’ 87 )וכ"ה באריכות בלקו"ש חל"ג ע’ 157 ואילך( חוקר אותה חקירה בנוגע לסיום בין 
זו מצינו בפוסקים  המצרים כשת"ב חל בשבת )וראה גם דבר מלכות ש"פ דברים תנש"א ס"ב(, וחקירה 

ונפק"מ לכמה דינים )ט’ באב שחל בשבת פ"ג ס"ב(.
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המצרים, ובכ"ז אין מברכים בהם שהחיינו. 

גם  הכוונה  המצרים"  דבין  הבלתי רצויים  "והענינים  בשיחה  שמ"ש  לומר  ודוחק 
על האיסור דברכת שהחיינו, דא"כ במה שונה צד הב' מצד הא' בנוגע להנהגה בפועל 
)ודוחק לומר שכל הנפק"מ היא רק בנוגע ללימוד הל' בית הבחירה(. ואם אומרים כצד 
הב' שהתחיל כבר הזמן דבין המצרים, א"כ אינו יכול לברך כבר ברכת "שהחיינו . . לזמן 
הזה", כיון שזמן זה הוא כבר זמן של פורענות )שזהו הטעם שאין מברכים שהחיינו בבין 

המצרים - ראה מג"א סי' תקנא סקמ"ב(. 

וכן נראה מתחילת השיחה שם )ס"א( שכתב שהענינים הבלתי רצויים הם דברים 
הקשורים עם עצב היפך השמחה ותענוג. וא"כ צ"ל שהכוונה ב"ענינים הבלתי רצויים" 
שאותם  חול,  ביום  חל  בתמוז  כשי"ז  שנוהגים  השמחה  היפך  שהם  ענינים  על  היא 
דברים אחרים שאינם  דבין המצרים. משא"כ  כמו בשאר השבתות  דוחה  ודאי השבת 
דוחה זאת  השבת  אין  שהחיינו,  כברכת   - השבת  של  השמחה  עם  קשורים ישירות 

)לפי צד הב' הנ"ל(. 

אבל בס' אראנו נפלאות12 נכתב, שבמודעה שפורסמה מטעם צא"ח המרכזית הורה 
כ"ק אד"ש מה"מ לכתוב במפורש כי עניני בין המצרים מתחילים מיום ראשון ח"י תמוז 

)ושם בצילום המודעה נכתב זאת רק בנוגע לזמן התחלת לימוד עניני בית הבחירה(. 

המצרים  בין  שדיני  היא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ששיטת  יותר  נראה  הנ"ל  כל  פי  ועל 
מתחילים רק מיום ראשון13. 

הטעם שאדה"ז לא הביא את הראשונים בדין ביזוי ת"ח

 הת' לוי יצחק שי' קעניג
תלמיד בישיבה

בנוגע לדין שעל האדם למחול למכעיסים אותו, כותב אדה"ז בשולחנו14: "ואם הוא 
ת"ח וחירפו וביזהו אחד מהעם הוא לא ישיב על חרפתו ומ"מ יהיה לו עונש על בזיון 
התורה. ואם יבא אחר לנקום נקמתו בקיום המשפט ישתוק ולא ימחה בידו. וע"ז אמרו 
ואינו  בעיניו  חשובה  תורתו  ואין  הואיל  ת"ח,  אינו  כנחש  ונוטר  נוקם  שאינו  ת"ח  כל 

12(  יומן משנת תנש"א ע' 180.
13(  וכך ראיתי שכתב בפועל הרב י. ג. )רב איזורי, עומר( שמנהג חב"ד להקל ולברך שהחיינו בשבת זו 
)ואולי קשור לכך שמנהגנו להקל בדיני אבלות )ראה שיחת כ"ק אד"ש מה"מ יום א' כ"ט תמוז ער"ח מנחם 

אב תשי"ז )בעת ניחום אבלים אצל משפחת גורדון((. ויש לחלק, ואכ"מ(.
14(  או"ח סי' קנו ס"ג.
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מקפיד על בזיונה".

והנה, כמה מהראשונים כתבו שיש לחלק בין סוגים שונים של חירוף:

א. הרמב"ם15 חילק בין חירוף בסתר שאז צריך הת"ח למחול, לחירוף בפרהסיא שאז 
אסור לו למחול, "אלא נוקם ונוטר כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו".

כבוד  בו מחמת  לנהוג  דברים שחייבים  בין כשמונעים מהת"ח  חילק  ב. הראב"ד16 
תורתו )כגון לעמוד מפניו וכיוצ"ב( שאז יכול למחול, לבזיון ממש )כגון דברי חירופים 

וגידופים( שאז צריך לנקום ולנטור.

ג. הריטב"א17 חילק בין צער במילי דעלמא שיכול למחול, לצער במילי דשמיא.

וצריך ביאור הטעם שאדה"ז לא הביא להלכה חילוקים אלו.

ויש לומר הביאור בזה בפשטות, ובהקדים מקור הדין בגמרא:

ת"ח".  אינו  כנחש  ונוטר  נוקם  שאינו  ת"ח  "כל  רע"א(:  )כג,  יומא  במסכת  איתא 
שואלת הגמ': "והא תניא הנעלבין ואינן עולבין . . עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת 

השמש בגבורתו". ומתרצת, "לעולם דנקיט לי' בליבי'".

ודבר  והקפדה,  נטירה  לשמירת  היא  בליבי'"  לי'  "דנקיט  הביטוי  כוונת  בפשטות 
זה סותר לכמה מקומות בש"ס18 בהם מובא שת"ח השתבחו בכך שמחלו לגמרי לאלו 

שהצרו להם. ומפני שאלה זו תירצו כל הראשונים הנ"ל וחילקו בין סוגי צער.

אך הנה, רש"י מבאר הפי' "דנקיט ליה בליביה" כך: "ואם בא אחר לנקום נקמתו 
בקיום המשפט ישתוק", כלומר שאין מדובר על נטירה בלב אלא הדבר נוגע רק למעשה.

וא"כ מובן בבירור החילוק בין הגמ' כאן לשאר המקומות בש"ס, כי אכן הת"ח מוחל 
בפועל  המעשה  לענין  רק  בליבי'"  לי'  ש"נקיט  אלא  קפידא,  שום  שומר  ואינו  לגמרי 
)שאם יבוא אחר לנקום לא ימחה בו(. וא"כ יוצא, שלפי רש"י אין צורך להגיע לחילוקי 

הראשונים הנ"ל.

דברי  את  אדה"ז  הביא  לא  רש"י19,  מדברי  הוא  אדה"ז  ומקור  שהיות  י"ל,  ועפ"ז 
הראשונים לחלק בין המקרים השונים20.

15(  הל' ת"ת פ"ז הי"ג.
16(  הובא בכס"מ על הרמב"ם שם.

17(  בחידושיו על הש"ס יומא כג, א.
18(  ירושלמי מו"ק פרק אלו מגלחין ה"א )הובא בכס"מ שם(. ובריטב"א הובא מפרק כל כתבי: "תיתי 
לי דלא שדינא רישא אבי סדיא עד דמחילנא לכל מאן דמצערן לי" )ובש"ס דידן לא נמצא. וראה שם קיט 

רע"א(. וראה מגילה כח, א. שבת ל, סע"ב ואילך.
19(  כמצויין במ"מ לשו"ע אדה"ז.

20(  ויש להוסיף, שמלשון אדה"ז לא נראה שהת"ח צריך להישאר עם רגש בליבו, שזה מתאים להסבר 
הנ"ל בדברי רש"י.
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ברש"י ד"ה "ואת בעירם"

 הרב אשר שי’ גרשוביץ
נו"נ בישיבה

עה"פ )חוקת כ, ח(: "קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך . . והוצאת 
להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם" מפרש רש"י )ד"ה "ואת בעירם"(: 

"מכאן שחס הקב"ה על ממונם של ישראל".

ויש להבין ברש"י זה מספר ענינים:

א. איך ניתן ללמוד מציווי הקב"ה להשקות את הבהמות "שחס הקב"ה על ממונם 
יהיה צער בע"ח  של ישראל"? אולי הציווי הוא מטעם השייך לבהמות דוקא - שלא 

שהוא מדאורייתא1?

ב. ידוע2 שכאשר רש"י כותב "מכאן" פירושו שלימודו נלמד דוקא מהמקור הזה ולא 
ממקורות אחרים. ויש להבין בעניננו שהרי מצינו כבר בחומש ויקרא עה"פ )מצורע יד, 
לו( "וציוה הכהן ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר 
בבית", שמפרש רש"י )ד"ה "ולא יטמא כל אשר בבית"(: "שאם לא יפנהו ויבא הכהן 
ויראה הנגע נזקק להסגר וכל מה שבתוכו יטמא. ועל מה חסה תורה אם על כלי שטף 
יטבילם ויטהרו, ואם על אוכלין ומשקין יאכלם בימי טומאתו, הא לא חסה התורה אלא 

על כלי חרס שאין להם טהרה במקוה".

והלא דברים ק"ו: ומה בכלי חרס שגם כאשר הכלים נטמאים ניתן להשתמש בהם 

1(  וכפי שהקשו המפרשים. ראה משכיל לדוד. באר בשדה. ועוד.
2(  ראה בספר כללי רש"י להרב טוביה שי’ בלוי ע’ 136. הוצאת קה"ת, תנש"א.

פשוטו של מקרא
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של  ממונם  על  הקב"ה  "חס  ובכ"ז  בטהרה(,  להיות  חייבים  )שלא  רבים  בשימושים 
ישראל" ואמר לפנות את הבית ע"מ שלא יטמאו כלי החרס, כ"ש כשההפסד הממוני 
של עם ישראל הוא ודאי, שהרי אם לא ישתו הבהמות ודאי ימותו. וא"כ יש להבין מדוע 
בעוד שיש  "מכאן"  דוקא  ישראל"  על ממונם של  ללמוד "שחס הקב"ה  מכריח רש"י 

מקור קדום לזה בחומש ויקרא3?

ואולי יש לומר הביאור בזה4:

 היות ולא מצאנו בשום מקום שהקב"ה עושה ניסים )גלויים( לבעלי חיים, כי אם 
הבהמות  בתורה  מוזכר  שאם  לומר  בהכרח  חריגים.  במקרים  רק  זאת  ואף  אדם,  לבני 
היותם  מפני  אלא  חיים  בעלי  צער  מפני  זה  אין  הבאר,  נס  כמו  גדול  כה  לנס  בהקשר 

"בעירם" - היינו "ממונם של ישראל".

ובהמשך לזה יש לבאר גם השאלה השניה דלעיל, דמחומש ויקרא לא ניתן ללמוד 
"שחס הקב"ה על ממונם של ישראל", היות ובחומש ויקרא מדובר שהכהן קובע בפיו 
שהבית טמא ובכך הוא יגרום - באם לא יוציאו את הכלים - נזק באופן ישיר לבעל הכלי 

חרס שלא יוכל מעתה להשתמש בו לכל הדברים.

וא"כ ניתן לומר שדוקא לגבי טומאת כלי חרס, ציותה התורה שיש לחוס ולהימנע 
מלטמא הכלים לפני שמפנים הבית כדי לא להזיק נזק כל שהוא בידיים. אך  בעניננו, 
ואדרבה  נזק,  לאיזה  שיגרום  האדם  מצד  פעולה  כל  היתה  לא  הרי  המים"  "באר  לגבי 
הקב"ה עשה פעולה חיובית - נס להציל את ממונם של ישראל, ולכן דוקא "מכאן שחס 

הקב"ה על ממונם של ישראל".

ברש"י ד"ה "ושני נעריו עמו"

הנ"ל
עה"פ )בלק כב, כב(: "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה’ בדרך לשטן 
לו והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עימו", מפרש רש"י )ד"ה "ושני נעריו עמו"(: "מכאן 
לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה".

והנה ענין זה, שאדם היוצא לדרך עליו לצאת עם שני אנשים לשמשו, נאמר כבר 

3(  הבאר בשדה מפרש ש"כאן למדנו רבותא דהקב"ה עושה נס לחוס על ממונם". אך קצת קשה 
לפרש כן בפשש"מ, שהרי רש"י לא מזכיר כלל את ענין הנס, אלא את עצם הענין "שחס הקב"ה על ממונם 

של ישראל".
4(  בנוסף לתירוצי המפרשים בזה. עיין במפרשי רש"י עה"פ.
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הרבה לפנ"ז - גבי אברהם:

עה"פ )וירא כב, ג(: "וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו 
ואליעזר שאין אדם  "ישמעאל  נעריו"(:  "את שני  )ד"ה  בנו", מפרש רש"י  יצחק  ואת 
חשוב רשאי לצאת לדרך בלא ב’ אנשים שאם יצטרך האחד לנקביו ויתרחק יהיה השני 

עמו".

דוקא  נלמד  שלימודו  פירושו  "מכאן",  כותב  רש"י  שכאשר  ידוע6  להבין5:  ויש 
מהמקור הזה ולא ממקורות אחרים. וא"כ צ"ל בעניננו מדוע מקורו של רש"י הוא רק 
מהנאמר לגבי בלעם, והרי מצינו ענין זה )שיש לצאת לדרך עם ב’ אנשים שישמשוהו( 

כבר בחומש בראשית לגבי אברהם7?

ואולי יש לומר הביאור בזה8:

דגבי אברהם לא ניתן ללמוד שלקיחתו את ב’ הנערים היתה משום שימושו בתור 
איש חשוב, שהרי ניתן לפרש שזה שלקח הנערים הוא לצורך שמירה )והסיבה שצריך 
יהיה השני עמו"(, שכן  ויתרחק,  לנקביו  יצטרך האחד  נערים הוא כפירש"י "שאם  ב’ 
יציאה לדרך, בפרט בימים ההם - היתה כרוכה בסיכונים וכו’ ומן ההכרח לצאת עם אנשי 

משמר מפני סכנת הדרכים.

ורק לגבי בלעם, אין לומר שלקיחתו את ב’ הנערים היה משום שמירה, שהרי פסוק 
לו  היתה  הרי שמבחינת שמירה   - וילך עם שרי מואב"   .  . "ויקם בלעם  נאמר  לפנ"ז 
שמירה מעולה ביותר. וא"כ מזה שבכ"ז התורה מציינת שיצא גם עם ב’ נערים בנוסף 
לזה שיצא עם שרי מואב מוכח - "מכאן" - ש"אדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני 

אנשים לשמשו וחוזרים ומשמשים זה את זה".

ובפשטות לאחר שנלמד דין זה מבלעם, מפרש גם לגבי אברהם שיצא עם ב’ נערים 
מהסיבה "שאין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא ב’ אנשים שאם יצטרך האחד לנקביו 

ויתרחק יהיה השני עמו".

ועפ"ז יומתק מה שלא פירש רש"י גבי בלעם ש"אם יצטרך האחד לנקביו ויתרחק, 
יהיה השני עמו", שהרי אצל בלעם גם אם אחד מאנשיו היה צריך לנקביו - לא היה 
לב’  צריך  שהיה  הסיבה  כל  וא"כ  כנ"ל.  בלעם  עם  היו  מואב  ששרי  מאחר  לבד  נשאר 
אנשים הוא מצד זה ש"אדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים לשמשו וחוזרים 

5(  וכפי שהקשו המפרשים. ראה נחלת יעקב. באר בשדה. ועוד.
6(  ראה בספר כללי רש"י להרב טוביה בלוי ע’ 136. הוצאת קה"ת, תנש"א.

7(  ובפרט שלכאורה עדיף ללמוד הנהגות מאברהם אבינו מאשר ללמוד מנביא אומות העולם, היוצא 
בכוונה להרע לעם ישראל.

8(  וראה עד"ז גם בצדה לדרך. ועיין משכיל לדוד שתירץ שיש צורך בב’ הפסוקים כי ענין זה נלמד רק 
מחיבור ב’ פסוקים אלו. אך קצת קשה לפרש כן דמפשט דברי רש"י שכתב "מכאן" רק לגבי בלעם ולא לגבי 

אברהם, משמע שדוקא מפסוק זה נלמד הדין של "אין אדם חשוב רשאי לצאת" כו’.
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ומשמשים זה את זה", שמצד שימוש יש צורך בב’ אנשים שיחליפו אחד את השני בעת 
שהאחד נח וכדו’.

ובכ"ז גם גבי אברהם הסיבה שיש צורך בב’ אנשים הוא מצד היותו אדם חשוב, אך 
אצל אברהם השימוש התבטא גם בזה "שאם יצטרך האחד לנקביו ויתרחק יהיה השני 

עמו".

השתלשלות מכירת יוסף לפי רש"י

 הת’ יעקב שי’ גולדשטיין
תלמיד בישיבה

א
בפרשת וישב מסופר על מכירת יוסף לישמעאלים ע"י אחיו, מה שגרם בסופו של 
דבר לירידתו לארץ מצרים. בפרט זה, ע"י מי ירד יוסף למצרים, מצינו לכאורה סתירה 

מפורשת בפסוקים: 

בסוף מעשה המכירה נאמר )לז, לו(: "והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס 
פרעה שר הטבחים", ואילו לאחר מכן )לאחר מעשה יהודה ותמר( נאמר )לט, א( "ויוסף 
הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה וגו’ מיד הישמעאלים אשר הורידהו שמה"?

וביותר אינו מובן: איך יתכן רש"י שדרוש לבאר כל דבר הקשה ב’פשוטו של מקרא’, 
לא מתייחס לכך ואף לא ברמז9?

הראב"ע כותב ש"המדינים הם יקראו ישמעאלים" ובכך מתורצת הסתירה בפשטות 
הכי גדולה, אך )מלבד הדוחק הגדול שבפירוש זה10( ודאי שלא ניתן לתרץ כך ברש"י 
שכתב במפורש על הפס’ )לז, כח( "ויעברו אנשים מדינים וגו’" - זו היא שיירא אחרת11.

נזכר אודותם במקרא וברש"י אף  מפרשים נוספים12 תירצו תירוצים רבים אך לא 

9(  כמו שהקשה הרא"ם והניח ב"לא ידעתי". 
10(  כפי שהקשו עליו כמה ממפרשי המקרא.

11(  וכך כתב במפורש בד"ה שלאחריו, וברש"י שבהערה 7 )הובא לקמן בפנים(. הגו"א כתב שגם 
לדעת רש"י אין הכונה לשיירא אחרת ממש אלא "שיירא אחרת שהיו אצל הישמעאלים" אך לכאו’ קשה 

לפרש כן בפשוטו של מקרא.
12(  ראה ספורנו, דעת זקנים, אור החיים, שפ"ח, גו"א, באה"ת, אוה"ח, צדה לדרך, באר בשדה, ועוד.
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לא ברמז.

ב
ויובן זה בהקדים תמיהות נוספות בפירוש רש"י בענין מכירת יוסף:

א. בד"ה הנ"ל )"ויעברו אנשים מדינים"13( כותב רש"י: זו היא שיירא אחרת, והודיעך 
הכתוב שנמכר פעמים הרבה". ולכאורה מהיכן לומד רש"י שנמכר פעמים הרבה, הרי 
בתורה נאמר רק שעברו שם שיירא של מדינים, ובפשטות הכוונה רק שעברו שם בזמן 
מכירת יוסף לישמעאלים, והצורך להדגיש זאת הוא משום שבסופו של דבר נמכר יוסף 

גם להם14. אך מנין לרש"י מכך שנמכר "פעמים הרבה"?

ב. גם צריך להבין: לעיל כתב רש"י15": מדרש אגדה על שם צרותיו שנמכר לפוטיפר 
ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים", וצריך ביאור כיצד עולים הדברים בקנה אחד עם 

המבואר כאן שיוסף נמכר רק שלוש פעמים. 

זה  אין  ואכן  אגדה",  "מדרש  רש"י  שכותב  כמו  הם  אלו  שדברים  המפרשים16  יש 
כי  כן,  לומר  קשה  לכאורה  אך  הכתובים.  בהמשך  הפשט  פי  על  המבואר  עם  מתאים 
הפירוש "מדרש אגדה" הוא לא שדברים אלו אינם מתאימים ע"פ פשטות הכתובים, 

אלא שביחס לענין שעליו זה נאמר אלו דברי אגדה ולא פשט המילה -

ולכאורה גם כוונת רש"י בזה ש’נמכר פעמים הרבה’ הכוונה לארבע פעמים הנזכרות 
ולא לשלוש שבהמשך17.

ד. גם צ"ל, מה ענינם של הסוחרים שנזכרו ברש"י שלא מצאנו אודותם בכתובים.

ה. עוד יש לדייק18: בפסוק שמתאר את מכירת יוסף ע"י המדינים לפוטיפר נאמר 
בפשטות  נאמר  לא  מדוע  להבין  וצריך  לפוטיפר",  מצרים  אל  אתו  מכרו  "והמדנים 
לישמעאלים"(  יוסף  את  "וימכרו  לעיל  שנאמר  )כמו  לפוטיפר"  אתו  מכרו  "והמדנים 

13(  לביאור הסתירה, שלעיל נאמר "מדנים" וכאן "מדינים", ראה בארוכה במפרשי המקרא ובמפרשי 
רש"י.

14(  הרא"ם כתב שזה הצורך לכתוב זאת, אך לכאורה היה ניתן לכתוב אודות המדינים לאחר המכירה 
לישמעאלים.

15(  פס’ ג ד"ה פסים.
16(  רא"ם, שפ"ח, אוה"ח.

17(  אמנם, ראה לקו"ש חל"ו פ’ וארא שיחה א ובהערות שם, ש’)ניסים( הרבה’ מתפרש לכל הפחות 
על שלוש )ולא על שניים(. אך בעניננו נראה לומר שאינו כן, כי: א. רש"י עצמו כבר פירש שנמכר ארבע 
פעמים. ב. קשה לומר שכוונת רש"י ב’פעמים הרבה’ היא למה שמפרט בהמשך שהוא רק שלוש פעמים 

)משא"כ בלקו"ש שם שלא פירט כלל(.
18(  וראה רא"ם שדייק כך אך כתב שלרש"י אינו מובן.
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וכדו’19.

ג
ואולי יש לומר הביאור בכל זה:

בפסוקים שלפנ"ז נאמר שהאחים רואים "ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגו’ הולכים 
להוריד מצרימה" ובעקבות כך, ע"י הצעת יהודה, מחליטים למכרו במקום להורגו. אך 
לפני שהתורה ממשיכה ומספרת על מכירתו בפועל לישמעאלים, היא מציינת "ויעברו 

אנשים מדינים סוחרים", ורק אח"כ חוזרת וחותמת את מעשה המכירה.

וזה הוקשה לרש"י, מדוע התורה מפסיקה את מעשה המכירה בענין שלכאורה אינו 
שייך למכירתו לישמעאלים?

 וע"כ מפרש )לאחר שמצהיר שזו שיירא אחרת( "והודיעך הכתוב שנמכר פעמים 
הרבה" - בזה שהתורה מערבת את מכירת הישמעאלים במדינים, ולא כותבת במפורש 
שלאחר שנמכר לישמעאלים נמכר שוב למדינים, הוא להודיעך "שנמכר פעמים הרבה", 
המכירות  כל  תמו  ובזה  למדינים  ולאחמ"כ  לישמעאלים  נמכר  רק  לא  שיוסף  היינו, 

שמכרוהו ומיד ירד למצרים, אלא נמכר עוד פעמים.

כלומר, לאחר שיוסף נמכר למדינים הם מכרוהו אותו שוב לסוחרים - לישמעאלים 
מיד  וגו’  פרעה  סריס  פוטיפר  "ויקנהו  שכתוב  כמו  מצרימה  הורידוהו  והם  אחרים, 
אלו  היו  לא  מצרימה  יוסף  את  שהוריד  מי  שאכן  שמה",  הורידהו  אשר  הישמעאלים 
המדינים שקנו אותו מיד הישמעאלים אלא זאת היתה שיירת ישמעאלים נוספת שירדה 

גם היא למצרים וממנה קנה פוטיפר את יוסף.

ד
אך הסתירה עדיין לא נתיישבה, הרי נאמר שהמדינים עצמם מכרוהו למצרים )וכנ"ל 

ס"א(?

והביאור בזה בדרך אפשר:

לאחרי שאחי יוסף מכרוהו לישמעאלים, מאיזו סיבה שתהיה, החליטו הישמעאלים 
שאין רצונם בו ומכרוהו למדינים, כמו שכותב רש"י במפורש. אך לאחמ"כ, גם המדינים, 

מאיזה טעם, לא מצאו ביוסף עזר עבורם והחליטו גם הם למכרו. 

אותו  מכרו  אלא  נוספת,  לשיירא  אופן,  באותו  שוב  אותו  מכרו  לא  המדינים  אך 

19(  ועד"ז יש לדייק ברש"י, שכתב "וימכרוהו לישמעאלים, והישמעאלים למדינים, והמדינים ]מכרו 
אותו[ למצרים". מדוע משנה רש"י באחרונה וכותב מצרים )שם הארץ(, ולא "למצריים" )אנשי הארץ(.
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למצרים. אך המדינים לא היו בדרכם למצרים, ולפיכך מכרו אותו לסוחרים ישמעאלים 
שהם כן ירדו מצרימה, אך לא עבורם, אלא בעבור שימכרוהו במצרים, לפוטיפר. 

וכך מדויק לשון הפסוק: "והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר 
הטבחים" - המדינים לא מכרו את יוסף לפוטיפר בידם, אלא ע"י שיירת ישמעאלים 

שירדו מצרימה, ולקחו אותו רק כדי להעביר את יוסף מהמדינים לפוטיפר.

"ויוסף  שנאמר  כמו  למצרים,  שירדו  הישמעאלים  ע"י  היתה  בפועל  המכירה  אך 
הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה וגו’ מיד הישמעאלים אשר הורידהו שמה" 
אך  בפועל,  אותו  הורידו  הם  כי  בפועל  הישמעאלים  של  מידם  אותו  קנה  פוטיפר   -

המוכרים היו אלו המדינים ש"מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר".

ה
אך עדיין צריך עיון קצת: מנין כ"כ ברור שהישמעאלים היו בדרכם מצרימה )בשונה 

מהמדינים(?

ואולי יש לומר:

לעיל נאמר שאחי יוסף רואים "ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגו’ הולכים להוריד 
מצרימה". ובפשטות, היתה זאת דרכם של הישמעאלים שירדו מצרימה עבור מכירת 
סחורה. וגם כאן המדינים מכרו את יוסף לישמעאלים שהיו ודאי בדרכם למצרים, על 

מנת למכור את יוסף אל מצרים20.

ברש"י ד"ה "בנו ציפור" ו"בנו בעור"

 הת’ מנחם מענדל הלוי שי’ לוי
תלמיד בישיבה

א
עה"פ )בלק כג, יח(: "וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו ציפור", 
ארץ,  וחיתו  יער,  חיתו  כמו  זה,  הוא  מקרא  "לשון  ציפור"(:  "בנו  )ד"ה  רש"י  מפרש 

20(  בדומה לכך ממש כתבו הרא"ם ויריעות שלמה, אך הסיקו ברש"י אחרת מהנתבאר בפנים, עיין 
בדבריהם.
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למעינו מים".

בתוספת  ציפור"  "בנו  כתוב  מדוע  המפרשים21(  )כהסברת  הוקשה  לרש"י  כלומר, 
‘ואו’, והול"ל "בן ציפור" כבתחילת הפרשה, וע"ז מסביר ש"לשון המקרא הוא זה" וכו’.

ויש להבין מספר ענינים בפירוש רש"י זה: 

א. לכאורה הו"ל לרש"י לפרש ש"לשון מקרא הוא זה", כבר בפעם הראשונה שבה 
מתעוררת השאלה, היינו בחומש בראשית )א, כד( עה"פ )שרש"י מביאו כאן( "וחיתו 

ארץ", ואילו שם לא פירש מאומה!

הו"ל  ולכאו’  זה",  הוא  מקרא  ש"לשון  להוכיח  פסוקים  ג’  רש"י  מביא  מדוע  ב. 
)"חיתו  תהילים   - הנ"ך  מן  וא’  ארץ"(  )"וחיתו  המקרא  מן  א’  פסוקים  בב’  להסתפק 

יער"(, ולשם מה מביא עוד פסוק מהתהילים )"למעינו מים"(?

ג. הסדר שרש"י מביא את הפסוקים הוא תחילה מהתהילים )"חיתו יער"(, לאחמ"כ 
מהמקרא )"וחיתו ארץ"( ולאחמ"כ שוב מהתהילים )"למעינו מים"(, ולכאו’ היה ראוי 

להקדים תחילה הפסוק מן המקרא ורק לאחמ"כ להביא את ב’ הפסוקים מהתהילים?

והנה כמה פסוקים לאחמ"כ, על הפסוק )שם כד, ג( "וישא משלו ויאמר נאם בלעם 
בנו בעור ונאם הגבר שתם העין", מפרש רש"י )ד"ה "בנו בעור"(: "כמו למעינו מים. 
ומדרש אגדה, שניהם היו גדולים מאבותיהם, בלק בנו ציפור, אביו - בנו הוא במלכות, 

ובלעם גדול מאביו בנביאות, מנה בן פרס היה".

וגם בפירוש רש"י זה יש להבין מספר ענינים:

א. מדוע בכלל מפרש רש"י פסוק זה, הרי פירשו כמה פסוקים לפנ"ז לגבי בלק?

ב. גם אם יש סיבה לזה שרש"י חוזר ומפרש עוה"פ, צ"ע מדוע בחר דוקא את הפסוק 
מן  הוא  זה  שפסוק  ובפרט  הקודם,  לפסוק  בפירושו  אחרון  שהביאו  מים"22  "למעינו 
התהילים, ולכאו’ היה מתאים יותר שהיה מביא את הפסוק מן המקרא - "וחיתו ארץ"?

למעינו  "כמו  בפירושו  מסתפק  לא  שלכן  מקרא23  של  בפשוטו  יש  קושי  איזה  ב. 
מים", ומביא עוד פי’ "ומדרש אגדה, שניהם היו" כו’, ובפרט שבפסוק הקודם פירש רק 

"לשון מקרא הוא זה" ללא תוספת של "מדרש אגדה".

רבים מהמפרשים24, דנים מדוע מביא רש"י את "מדרש אגדה" דוקא כאן ולא לפנ"ז, 
אך אינם מתייחסים מדוע בכלל יש צריך להביא ע"פ פשש"מ את "מדרש אגדה". א"כ 
מוכרח לומר שלרש"י היה קושי דוקא בפסוק המדבר על בלעם שלכן מביא דוקא גבי 

21(  ספר הזכרון. ועוד.
22(  וזה שלא מביא את שאר הפסוקים הוא מכיון שכבר פירש והוכיח ש"לשון המקרא הוא זה", וכאן 

רק מזכיר וחוזר ע"ז עוה"פ.
23(  ראה כללי רש"י להרב טוביה בלוי ע’ 93 ואילך. הוצאת קה"ת, תנש"א.

24(  גור אריה. נחלת יעקב. ועוד.
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בלעם את "מדרש אגדה", ואגב זה מביא דברי המדרש גם לגבי בלק. יחד עם זאת מזה 
שרש"י מציין "מדרש אגדה", מובן שזה לא כ"כ ע"פ פשש"מ25 ולכן גם מקדים הפירוש 

הפשוט "למעינו מים".

ב
ויש לומר הביאור בכל זה, ובהקדים:

הפסוק היחיד מכל המקורות שהוזכרו לעיל )"חיתו יער", "וחיתו ארץ", "למעינו 
מים"( שרש"י מפרש את הוספת ה’ואו’ הוא רק בפסוק "למעינו מים"26 שמפרש שם 

"ואו יתירה כמו ואו של חיתו יער", ואילו בשאר המקורות אינו מזכיר מאומה.

לא  מים"  "למעינו  הפסוק  מלבד  המקומות  שבכל  מכיון  הוא,  לזה  הסיבה  ולכאו’ 
מפריע כ"כ תוספת ה’ואו’.

והביאור בזה: לגבי "חיתו" ניתן להסביר ע"פ פשט ש"חיתו" פירושו החיות שלו - 
של היער או של הארץ, כלומר, חיות שבאות מהיער או מהארץ. אך לגבי "למעינו מים" 
לשון  כמ"פ  שמובא  מ"חיתו"  בשונה  מעין,  לגבי  ‘ואו’  תוספת  מצינו  שלא  זה  )מלבד 
זה - כפי שמביא רש"י, עוד זאת( לא שייך לומר שזה המעין שלו - של המים, כלומר, 

שהמעין בא מהמים, שהרי זה בדיוק הפוך - המים באים מהמעין.

ולכן דוקא לגבי "למעינו מים" מוכרח רש"י לפרש ש"ואו יתירה כמו ואו של חיתו 
של  ל’ואו’  יער"  "חיתו  של  ה’ואו’  בין  לחלק  ואין  המקרא  דרך  שהוא  כלומר,  יער", 
"למעינו מים", וכמו שה’ואו’ של "חיתו יער" הוא תוספת ואין משמעותו כפי שהוסבר 
לעיל חיות הבאות מהיער וכדו’, כמו"כ גבי "למעינו מים", הוא תוספת בלבד מכיון שכך 

הוא דרך המקרא.

עפ"ז ניתן להבין מדוע מפרש רש"י את פירושו רק בפרשת בלק, ובפרשת בראשית 
)השאלה הראשונה  מזכיר מאומה  אינו  ה’ואו’ בפעם הראשונה(  מובא תוספת  )ששם 

שנזכרה לעיל גבי בלק(:

היות ובפרשת בראשית לא מפריע כ"כ תוספת ה’ואו’ כנ"ל, במילא לא רואה רש"י 
להתפרש  יכולה  ה’ואו’  שתוספת  ובלעם  בלק  לגבי  אך  זאת,  לפרש  בפשש"מ  צורך 
כמשמעות שונה לחלוטין - שהבן של בלק הוא ציפור, והבן של בלעם הוא בעור, היפך 
בן  הפשט - נזקק רש"י לפרש מיד ש"לשון המקרא הוא זה", ובאמת מדובר על בלק 

ציפור ועל בלעם בן בעור.

עפ"ז מובן גם מדוע מביא רש"י בתור ראיות ש"לשון המקרא הוא זה" גם את הפסוק 
הכי  הוא  זה  כנ"ל פסוק  כי  גבי בלק(,  )השאלה השניה שהוזכרה לעיל  "למעינו מים" 

25(  ראה כללי רש"י להרב טוביה בלוי ע’ 113. הוצאת קה"ת, תנש"א.
26(  תהילים קיד, ח.
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דומה לפסוק גבי בלק היות שגם הוא לא מסתדר כ"כ ע"פ פשש"מ כנ"ל )אך בכ"ז הביא 
רש"י גם את ב’ הפסוקים הראשונים, שהרי הם ה’מלמדים’ על "למעינו מים"27(.

וממילא מובן מדוע גבי בלעם מביא רש"י רק את הפסוק "למעינו מים" )השאלה 
השניה דלעיל גבי בלעם(, היות שהוא הכי דומה לפסוק גבי בלעם, שהרי גם הוא לא 
מסתדר כ"כ ע"פ פשש"מ כנ"ל. ופשוט שאין רש"י צריך להביא עוד פסוקים, כיון שכאן 

לא בא להוכיח ש"לשון המקרא הוא זה".

דוקא  הזה  בסדר  ה’ואו’  לתוספת  מקורות  ג’  רש"י  שהביא  שהסיבה  י"ל  ]ואולי 
)השאלה השלישית שהוזכרה לעיל גבי בלק( הוא:

)נ,  יש בתהילים פעמיים28  זה  יער" שפסוק  "חיתו  מכיון שבתחילה מביא הפסוק 
י. קד, כ(, לאחמ"כ מביא הפסוק "וחיתו ארץ" שיש אותו רק פעם אחת )א, כד(, אך 
המשותף בין שני הפסוקים שהתוספת ‘ואו’ לא מפריעה כ"כ ע"פ פשש"מ. ולאחמ"כ 
מביא הפסוק "למעינו מים", שיש לו קצת קושי בפשש"מ כנ"ל ובכ"ז "לשון המקרא 

הוא זה"[.

ג
בהמשך לזה, יש להסביר גם מדוע מביא רש"י "מדרש אגדה" רק גבי בלעם וכן מדוע 
בכלל מביא גבי בלעם פסוק להוכיח שזהו דרך המקרא )השאלה הראשונה והשלישית 

שהוזכרו לעיל גבי בלעם(:

דהנה, גם גבי בלק וגם גבי בלעם, הדברים הנאמרים הם דברי בלק, רק שפעם אחת 
מדבר על בלק ופעם אחת מדבר על עצמו. ומובן שכאשר מדברים על אדם אחר מזכירים 
גם את שם אביו )ע"מ שידעו במי מדובר(, אך כאשר מדבר על עצמו אין צורך להזכיר 

את שם אביו.

על  כשמדבר  אביו  שם  את  )שמזכיר  זה  ענין  הפריע  שלרש"י  לומר,  ניתן  ובמילא 
עצמו(, ולכן מביא דוקא גבי בלעם "מדרש אגדה". אך יחד עם זאת מדגיש שזהו "מדרש 
אגדה" היות ואין זה חלק כ"כ ע"פ פשש"מ, מכיון שע"פ פשש"מ תוספת ה’ואו’ זו הדרך 

הרגילה, וכפי שמקדים "כמו למעינו מים".

ועצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

27(  אע"פ שבפירוש רש"י על "למעינו מים", הביא רק את הפסוק "חיתו יער", י"ל שכאן רש"י רוצה 
להביא גם הוכחה מהמקרא - "וחיתו ארץ".

28(  עפ"ז א"ש שרש"י לא מציין מקור לפסוק, מכיון שמתכוין לב’ המקומות. ראה מכתב כ"ק אד"ש 
מה"מ להרב ש.י.ו. נדפס בספריו שי למורא עה"ת.
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כיוון ארון הקודש והתפילה - לירושלים ולמקדש

 הרב רפאל אברהם שי' דובקין
מזכיר בישיבה

ישנם כמה שאלות הנוגעות למעשה בפועל שעולות כאשר מתפללים בבתי כנסת 
ומהם:  ולמקדש,  לירושלים  מדויקת  בצורה  מכוונים  שאינם  כנסת  בבתי  וכן  'חצרות' 
האם צריך להניח את ארון הקודש בזווית המדויקת? האם צריך אדם המתפלל תפילת 
העמידה להסתובב לצד המדויק, דהיינו מעט אלכסון, או להתפלל כרגיל - כלפי הקיר 

שבו ארון הקודש וכיוונו הכללי של בית הכנסת?

ראשית יש להקדים ולומר ששאלה זו הינה שאלה עתיקת יומין. ריבוי מבתי הכנסת 
ההיסטוריים ברחבי תבל לא היה כיוונם מדויק לכיוון ארץ ישראל, ירושלים והמקדש. 
הדעת נותנת לכך סיבות רבות, כגון: חוסר במפות, חישובים שאינם מדויקים, הגבלות 

שהיו על הבניה במקומות בהם ישבו יהודים בארצות השונות ועוד.

ולצורך מענה מפורט לספיקות אלו, יש לחלק זאת תחילה לכמה שאלות כלליות1 
ולדון בכל אחת מהן בנפרד, וכדלקמן:

א. האם בכלל על ארון הקודש להיות בכיוון ירושלים והמקדש?

ב. האם על המתפלל לכוון עצמו לכיוון ירושלים והמקדש?

1(  ישנם ריבוי שאלות שלא דנתי בהם כגון כיוון הכניסה לביה"כ ועוד, למרות שחלק מהדברים שפה 
נידונו בסוגיות הללו )ראה למשל בשו"ת חת"ס ח"א או"ח סכ"ז(. הבאתי פה את הדברים הנוגעים לרקע 
הכללי של כללות הדברים על מנת להבין את הסוגיה בטוב, כן הבאתי את הדברים הנוגעים למעשה וכפי 

הנראה לענ"ד.

שונות
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ג. איך מורים היום לפועל בבתי כנסת שאינם מכוונים לכיוון ירושלים והמקדש?

מיקום ארון הקודש

ארון קודש - פעם והיום

הב"ח3  כדברי  סמוך2,  בבית  אם  כי  הכנסת  בבית  הקודש  ארון  כלל  היה  לא  בעבר 
אודות הוצאת ס"ת למקום שבו הוא משתמר וזהו תוכן דבריו: בעבר היו משמרים את 
הס"ת בבתים ליד ביה"כ. הבית היה בצמוד לבית הכנסת, או במבוי המשותף לשניהם. 
הסדר היה שמוציאים את הספר וכולם היו מלווים אותו "ועושים לו הידור" עד שנכנס 

לבית שבו הוא מאוכסן.

לפועל אנו משתדלים לעשות את ארון הקודש לצד התפילה, לצד ירושלים4.

כותב על זה ערוך השולחן5:

וכתבו  ומג"א(.  וט"ז  שם,  טוב  יום  ומעדני  )לבוש  בזה  הגדולים  נתעוררו  "וכבר 
לצד  נוטה  הקודש  הארון  שבו  מזרחית  כותל  יעמדו  הכנסת  הבית  כשבונין  דבאמת 
לבנות  בידינו  אין  אך  וירושלים.  ישראל  ארץ  כנגד  מכוון  יהיה  דאז  דרומית,  מזרחית 

כרצונינו, כי הבנינים נעשים על פי רשיון הממשלה".

מקום  מכל  אחר,  בצד  קבעוהו  ואפילו  במזרח.  קובעים  הקודש  "הארון  ולפועל: 
יתפללו למזרח )מגן אברהם סעיף קטן ג' בשם כנסת הגדולה(. ולכן יזהרו שלא לקובעו 

במערב, דאם כן יהיה אחוריהם אל ההיכל6"7.

2(  ראה מעגל חיי היום יום בבית היהודי )ע' 158 ואילך( אודות האדריכלות של בתי הכנסת הקדומים 
וכן מיקום ארון הקודש בבתי כנסת היסטוריים.

3(  או"ח סי' קמט סק"א.
4(  ראה רמ"א סי' צד.

5(  סי' צד סק"ד – יב. ראה מג"א סי' צד סק"ג שכותב כן בשם כנסת הגדולה.
6(  ראה בס' מאוצר המלך ח"ג ע' 155 מענה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על צאתכם לשלום 
לעולים מגרוזיה: "משמע מהמצו"ב ]= מהמצורף בזה[ – שהסדר שהנואם אחוריו אל ההיכל וכו'. ומובן 

שכדאי לסלקו להצדדים".
7(  כן פוסקים גם המשנה ברורה והבאר היטב וראה שו"ת אחיעזר ח"ג רסע"ט.
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מזה אנו רואים שכיון הארון צריך להיות בבתי הכנסת שלנו לכיוון התפילה8. ברם 
לא תמיד זה אפשרי, ואז ניתן להעמידו במקום אחר בבית הכנסת, למעט בבית הכנסת 
מאחורה שאז מפנים את אחוריהם לארון הקודש. למיקום ארון הקודש אין כל השפעה 

על מיקום התפילה.

לענ"ד יש לומר, שמכיון שהיום רגילים שכיוון הארון מראה את כיוון התפילה, יש 
עכ"פ  או  התפילה,  בכיוון  נמצא  אינו  שהוא  הארון  על  ברור  פתק  לשים  כזה  במקרה 
לתלות מודעות ברורות איפה המזרח )כיוון ירושלים( בשביל התפילה, על מנת למנוע 

מכשול, וכדלקמן.

כיוון התפילה – האם יש לדייק בו

המקור לנושא זה נמצא בעיקר בשתי מקומות בגמרא:

במסכת ברכות9 הגמרא לומדת בפשטות על סמך הנאמר בתפילת שלמה: "והתפללו 
אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך", שעל האדם להפנות ליבו 
בעת התפילה לארץ ישראל, לירושלים, לבית המקדש ולקודש הקודשים. העומד בחו"ל 
במילים  הלאה.  וכן  לירושלים  יפנה  בארץ  הנמצא  ישראל,  לארץ  ליבו  להפנות  צריך 
אחרות: הנמצא בצפון הארץ פונה לדרום, הנמצא בדרום פונה לצפון וכן הלאה. וכך גם 

8(  ראה תוספתא מגילה )וילנא( פ"ג, יד: "כיצד היו זקנים יושבין פניהם כלפי העם ואחוריהן כלפי 
קודש כשמניחין את התיבה פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי קדש ]כשהכהנים נושאים כפיהם פניהם כלפי 
העם ואחוריהן כלפי קדש[ חזן הכנסת ]פניו כלפי קדש[ וכל העם פניהם כלפי קדש שנאמר )ויקרא ח, ד( 

ותקהל העדה אל פתח אהל מועד".
מעניין לציין, שיש רואים בתוספתא זו מקור לחלוקת הישיבה בין הספרדים לאשכנזים: פעם לא היה 
יושבים  יוצא שהספרדים  כן  אם  וכו',  התורה  לקריאת  מביאים את הספר  והיו  הכנסת  בבית  קודש  ארון 
כשפניהם לבימת הספר תורה במהלך התפילה בעוד אצל האשכנזים יושבים היום עם הפנים לארון הקודש. 

ראה בכל זה במעגל חיי היום יום בבית היהודי ע' 161.
9(  ל, א. וזה לשון הגמרא:

"ת"ר: סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות - יכוין לבו כנגד אביו שבשמים, שנאמר: "והתפללו אל 
ה'' )מ"א ח, לה(. היה עומד בח]ו["ל - יכוון ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר: "והתפללו אליך דרך ארצם" 
)שם ח, מח(. היה עומד בארץ ישראל - יכוון ליבו כנגד ירושלים, שנאמר: "והתפללו אל ה' דרך העיר אשר 
בחרת" )שם, מד(. היה עומד בירושלים - יכוון ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר: "והתפללו אל הבית הזה" 
)דברי הימים ב פ"ו, לב(. היה עומד בבית המקדש - יכוון ליבו כנגד בית קדשי הקודשים, שנאמר: "והתפללו 
אל המקום הזה" )מ"א ח, לה(. היה עומד בבית קדשי הקדשים - יכוין את לבו כנגד בית הכפורת. היה עומד 
אחורי בית הכפורת - יראה עצמו כאילו לפני הכפורת. נמצא עומד במזרח - מחזיר פניו למערב, במערב - 
מחזיר פניו למזרח, בדרום - מחזיר פניו לצפון, בצפון - מחזיר פניו לדרום. נמצאו כל ישראל מכוונין את 
לבם למקום אחד. א"ר אבין ואיתימא ר' אבינא: מאי קראה "כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות" )שה"ש ד, 

ד(? תל שכל פיות פונים בו".
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לומדת הגמרא בירושלמי10.

על פי גמרא זו כיוון התפילה אינו למזרח או למערב, אלא הכיוון הינו יחסי, עליו 
להיות לכיוון ארץ ישראל, ירושלים והמקדש.

לעומת זאת במסכת בבא בתרא11 אנו מוצאים ג' דעות ופשרה:

א. הדעה העיקרית - רבי ישמעאל, רב ששת וסיעתם: שכינה בכל מקום וניתן לכוון 
את העמידה בתפילה לכל כיוון )פרט לכיוון מזרח, בגלל המינים(.

לדעה זו מצינו שתי המלצות:

1. רבי יצחק: הרוצה להחכים - יכוון עמידתו לדרום, הרוצה להעשיר - יכוון עמידתו 
צפונה.

2. ריב"ל: אף הרוצה להעשיר - יכוון עמידתו לדרום שמתוך שמחכים מעשיר.

ב. לדעת רבי עקיבא, רבי יהושע בן לוי וסיעתם: יש לכוון את עמידתו של האדם 
לכיוון מערב כיון ששכינה במערב.

ג. רבי יהושע בן לוי, הציע פשרה בין הכיוונים: שהמתפלל "מצדד אצדודי" )כלומר, 
"לא מכל וכל לרוח דרומית ולא מהכל לרוח מערבית"12 אלא "מעט לצד דרום13". רש"י(.

ד. רבי חנינא חולק על כל הסוגיה בגמרא שם ומעיר שצריך להתפלל לכיוון ארץ 

10(  הגמרא בירושלמי )ברכות פ"ד ה"א( מביאה ראיה לתפילה לכיוון ירושלים מתפילתו של דניאל 
)דניאל ו, יא. תרגום חופשי(: "וחלונות פתוחים לו בעלייתו כנגד ירושלים ושלוש פעמים ביום הוא כורע 
על ברכיו ומתפלל ומודה" )"וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי 
ומצלא ומודא"(. וזה לשון הגמרא: "יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה? תלמוד לומר: "וכוין פתיחן ליה נגד 

ירושלם".
11(  בבא בתרא כה, א. זה לשון הגמרא שם:

"מלמד שהשכינה בכל מקום ואף רבי ישמעאל סבר שכינה בכל מקום דתנא דבי רבי ישמעאל מנין 
ששכינה בכל מקום שנאמר )זכריה ב, ז(: הנה המלאך הדובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו, אחריו 
לא נאמר אלא לקראתו, מלמד ששכינה בכל מקום. ואף רב ששת סבר שכינה בכל מקום דא"ל רב ששת 
לשמעיה לכל רוחתא אוקמן )העמידני להתפלל. רש"י( לבר ממזרח, ולאו משום דלית ביה שכינה, אלא 
דמשום דמורו בה מיני )תלמידי עובדי ע"ז מורים הוראה להתפלל במזרח. רש"י( ורבי אבהו אמר שכינה 
יצפין  ושיעשיר  רש"י(   - לדרום  פניו  יחזיר  )בתפלתו  ידרים  הרוצה שיחכים  יצחק:  רבי  . אמר   . במערב 
)בתפלתו יחזיר פניו לצפון - ע"פ רש"י הנ"ל וכ"כ רבינו גרשום שם( . . ורבי יהושע בן לוי אמר לעולם 

ידרים, שמתוך שמתחכם מתעשר".
12(  רבינו גרשום שם.

13(  מדברי רש"י נראה שרק את פניו יש לצדד לצפון או לדרום. ברם מהר"י אבוהב שהובא בב"י סי' 
צ"ד נראה להסיק להיפך, שעיקר גופו מכוון לצפון או לדרום ורק פניו מוטים כלפי ארץ ישראל.
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ישראל14.

לסיכום: בגמרא בבבא בתרא אנו רואים שלגבי תפילה יש יחס לכיוונים ולא לארץ 
ישראל, לירושלים ולמקדש, ברם רבי חנינא חולק על כל מהלך הסוגיה שם ומעיר שכן 

יש יחס ומשמעות לירושלים והמקדש15.

מחלוקת הראשונים כפי מי ההלכה 

התוספות16, הרא"ש17 והרמב"ם18 פסקו להלכה כסוגיה בברכות, כלומר שיש לכוון 
יצחק  כרבי  גם  פסקו  אבוהב  הר"י  ובעקבותיו  הסמ"ג  אבל  והמקדש.  ירושלים  כלפי 
בסוגיא בבבא בתרא, דהיינו שיכול להדרים או להצפין אם ברצונו להעשיר או להחכים. 
לשיטתם עיקר גופו של האדם צריך להיות מכוון לדרום או לצפון ורק פניו מוטות כלפי 

ארץ ישראל19.

להלכה פוסק השולחן ערוך20:

א. "אם היה עומד בחוץ לארץ - יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל ויכוין גם לירושלים 
ולמקדש ולבית קדשי הקדשים.

ב. היה עומד בארץ ישראל - יחזיר פניו כנגד ירושלים ויכוין גם למקדש ולבית קדשי 
הקדשים.

ג. היה עומד בירושלים - יחזיר פניו למקדש ויכוין גם כן לבית קדשי הקדשים.

ד. היה עומד אחורי הכפורת - מחזיר פניו לכפורת.

בחוץ  הוא  אם  ישראל,  ארץ  לצד  פניו  יצדד   - רוחות  לרוח משאר  אם מתפלל  ה. 
לארץ, ולירושלים אם הוא בארץ ישראל, ולמקדש אם הוא בירושלים.

14(  "אמר ליה רבי חנינא לרב אשי: כגון אתון דיתביתו בצפונה דא"י )כגון אתם שיושבים בבבל שהיא 
בצפונה של ארץ ישראל( - אדרימו אדרומי )כלומר כשתתפללו חזרו פניכם לצד דרום )רבינו גרשום שם(, 

שתהיו פונים לצד ירושלים, משום דכתיב והתפללו אליך דרך ארצם וגו'. רש"י(".
15(  וכן כתבו התוספות: "כל הני אמוראי לית להו הא דתניא בברכות )ל, א( שחייב אדם להתפלל נגד 
ירושלים משום דכתיב והתפללו אליך דרך ארצם אלא סברי כר' ישמעאל דאמר בכ"מ שכינה ומאן דאמר 
שכינה במערב סבר כר"ע דאמר מפני שהיא תדירה ור' חנינא דשמעתין דאמר כגון אתון דיתבון לצפונא 

דארעא דישראל אדרימו סבר לה כברייתא דברכות".
16(  תוס' ברכות )ל, א( ד"ה "לתלפיות".

17(  רא"ש על גמ' שם בסי' יט ועיין שם בהרחבה ב"מעדני יו"ט" אות ו'. עיין עוד בתוס' בעירובין )יח, 
ב. ד"ה ולא אחורי בית כנסת( שעליו דן חת"ס בשו"ת, חאו"ח סי' כז. 

18(  הל' תפילה פ"ה ה"ג. וראה שם ה"א שזה אינו מעכב.
19(  ראה מש"כ בב"י סי' צד מהר"י אבוהב.

20(  או"ח סי' צד א־ב.
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ו. מי שאינו יכול לכוין הרוחות, יכוין לבו לאביו שבשמים".

מוסיף הרמ"א21:

א. "אין עושין מקום הארון וצד התפלה נגד זריחת השמש ממש כי זהו דרך המינים".

ב. "מי שרוצה לקיים אמרם הרוצה להעשיר יצפין או להחכים ידרים, מכל מקום 
יצדד פניו".

אודות לשון השולחן ערוך "יחזיר פניו", מצינו מחלוקת בהבנת הדברים:

א. המשנה ברורה22 והמאמר מרדכי23 הבינו שעומד בזווית שאינה לכיוון ארץ ישראל 
וכו' ולכן מחזיר פניו לארץ ישראל וכו'. להלכה חולק המשנ"ב על זה ואומר שיש לפנות 

לארץ ישראל וכו' ולצודד פניו לצפון או דרום.

ב. הכף החיים24 והמגן אברהם הבינו שיש לעמוד עם הפנים לארץ ישראל וכו', אך 
מי שמסיבה טכנית לא עושה זאת לפחות שיצודד פניו. וכן פוסק אדמו"ר הזקן בשולחן 

ערוך25.

סיכום דברי הפוסקים למעשה26:

א. יש לכוון עמידתו של אדם כנגד ארץ ישראל, ירושלים ומקום המקדש27.

21(  שם.
22(  או"ח סי' צד סקי"ב, וזה לשונו:

"יצדד פניו וכו' ורש"י פירש איפכא שיעמוד למזרח ויצדד פניו לדרום או לצפון וכן מנהגנו ונכון הוא כדי 
שלא יהא חלוק בעמידתו מן הצבור. כתב הפמ"ג דבמקומות שעושין כלבוש )הכותל לצד מזרחית דרומית( 

א"צ להדרים דבלא"ה כן הוא גם א"א להצפין דנראה כהופך פניו מא"י".
23(  נס' בכה"ח דלקמן.

24(  בכה"ח  או"ח סי' צד סק"ו )ראה שם בסק"א ואילך לגבי כללות הענין(: 
"הא דכתב יצדד פניו ולא כתב שיחזיר פניו לגמרי לצד ארץ ישראל, כתב המגן אברהם ס"ק ב' דמיירי 
במקום שמנהגם כך או שיושב על החמור. וכן כתב רבינו זלמן  אות ב'. מיהו המאמר מרדכי אות ב' פירש 
דמיירי במי שמתפלל לרוח צפון או לדרום כדי לקיים אמרם הרוצה להעשיר יצפין והרוצה להחכים ידרים, 
על זה קמזהר שיצדד פניו לארץ ישראל וכו' עי"ש. אבל באשל אברהם אות ב הקשה על זה דאם כן למה כתב 
זה הרב בהגהה והלא כן כתב המחבר יעו"ש. וכן הנוה שלום אות א' לא ערב לו תירוץ המאמר מרדכי הנז' 
וכתב לתרץ תירוץ אחר, דכאן מיירי ביש לו איזה סיבה שאינו יכול להתפלל לצד ארץ ישראל לגמרי, כגון 
אם כבר עמדו לתפלה הצבור ולא מצא מקום פנוי שיכול להתפלל לצד ארץ ישראל וכיוצא בזה, משום הכי 
קא מזהר מרן ז"ל שעל כל פנים יצדד לצד ארץ ישראל שדבר זה בנקל יכול לעשותו, אבל בלא סיבה יש לו 

לעמוד לצד ארץ ישראל ואם רוצה להצפין או ידרים יצדד פניו לצפון או לדרום עכ"ד".
25(  או"ח ח"א סי' צד, ס"ב.

26(  ראה כ"ז בשו"ע אדה"ז או"ח ח"א סי' צד בתחילתו.
27(  ישנם דעות שונות האם על העומד בחו"ל לכוון גם לירושלים ולמקדש וכן לעומד בא"י לכוון גם 

למקדש ואכ"מ האריכות בזה.
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ב. אם לא יכול לכוון גופו מסיבות שונות, יכול להתפלל לכל כיוון28 ובלבד שיכוון 
ליבו לה'.

ג. ניתן לכוון את הפנים לצדדי צפון ודרום - להעשיר ולהחכים.

האם הכיוון צריך להיות מדויק

להלכה למעשה נחלקו האחרונים האם כיוון התפילה צריך להיות לכתחילה מדויק:

ומכריע שהכיוון לא צריך  והרמ"א  ערוך השולחן29 מדייק באריכות בדברי השו"ע 
להיות מדויק. הוא מפרט ונותן לדבריו כמה דינים והסברים. ואלו עיקרי דבריו:

א. כיוון המתפלל לא חייב להיות מדויק, מכיוון ש:

למעשה הפוסקים כתבו למסקנה בדברי הגמרא שאדם צריך להתפלל . 1
לכיוון ארץ ישראל, ירושלים והמקדש, אך יכול לצודד פניו לכל צד שירצה.

הגמרא אומרת "יחזיר פניו" כי לא תמיד שייך לכוון את המקום שבו . 2
הוא עומד, לכן מספיק שיחזיר פניו ולא צריך לעמוד בנטייה מדויקת לכיוון 

התפילה.

גם בשו"ע הלשון הוא "יכוון ליבו", כי לא חייבים לדייק ממש בכיוון . 3
התפילה, רק שיפנה לכיוון באופן כללי.

גם מדברי הרמ"א משמע שאין צורך בכיוון מדויק, שהרי הוא מורה . 4
שלא להתפלל ממש למזרח למרות ששם כיוון ארץ ישראל, מכאן שאין צורך 

בכיוון מדויק.

באזור . 5 ישראל  גדולי  של  הכנסת  בתי  שרוב  למעשה  רואים  אנו 
בצורה  מכוונים  לא  ערוה"ש(,  מחבר  חי  בו   - שבבלרוס  נבהרדק  )לדוגמא: 

מדויקת כלפי ארץ ישראל. הסיבה לכך - זה לא מחוייב.

ב. למעשה יש לכוון הקיר עם ארון הקודש לכיוון ארץ ישראל, ירושלים והמקדש, 
ברם לא תמיד זה אפשרי מסיבות שונות.

ג. אין להפנות את הגב לארון הקודש, במידה והוא מונח, מסיבה טכנית, בצד ההופכי 
מכיוון התפילה. במקרה כזה יש להתפלל מעט אלכסוני ובעת הכריעות לצדד הראש 

לכיוון התפילה.

דברים דומים מביא המשנ"ב30 בשם הלבוש, הב"ח, פרישה ומחצית השקל.

טעם נוסף לצדד באי הדיוק, ניתן ללמוד מדברי רבי חנינא בגמ' בבבא בתרא הנ"ל:

28(  ישנם הרבה סיבות למתפלל עם מניין שלא ישנה כיוון פניו. ואכ"מ.
29(  על שו"ע שם, ס"ק א־יא.

30(  ביאור הלכה סק"ב. וראה שם בכללות דברי הביאור הלכה שם.
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רבי חנינא אמר לרב אשי שעל בני בבל להדרים בתפילתם כלפי ארץ ישראל. לכאורה 
אינו מובן: הרי בבל נמצאת מצפון מזרח לארץ ישראל וזו הסיבה שבגמרא חכמי בבל 
מכנים את ארץ ישראל "במערבא", אם כן ארץ ישראל אינה בדרום בבל אלא במערב 
בבל? ולפ"ז ניתן ללמוד מכך שאין צורך בכיוון מדויק וניתן להתפלל מבבל דרומה ולא 

לדייק על דרום מערב31. 

טעם זה מובא ברא"ש שכתב שמנהגנו להתפלל מזרחה, וכך כתבו הטור והרמ"א, 
וזאת למרות שכלפי ארץ ישראל יש להטות אף דרומה - כך בדרום צרפת, מקומם של 

הרא"ש ובעל הטורים, ואף יותר מכך בפולין, עירו של הרמ"א.

ברם, על אף כל זאת, הבינו הרבה מהפוסקים שיש לנסות ולכוון לכתחילה לכיוון 
במדויק כלפי ארץ ישראל עד כמה שאפשר:

א. התוספות32 מחקו את הגירסה "יכוון ליבו כנגד ישראל", שהרי מדובר על כיוון 
פניו.

ב. ישנם פוסקים שכתבו33 שהעומד בחוץ לארץ יכוון כלפי ארץ ישראל, ירושלים 
ולא להסתפק בכיוון  ומקום המקדש עד בית הכפורת. משמע מדבריהם, שיש לדייק 

הכללי.

ג. יש שביארו34 את דברי רבי חנינא לרב אשי, שעל בני בבל לצודד בתפילתם גם 
לכיוון דרום, זאת בנוסף לכיוונם העיקרי כלפי מערב. במילים אחרות: רבי חנינא תיקן 

את הכיוון המקובל ממערב לדרום מערב.

ציין שזה רק  לדייק. ברם הוא  - הראבי"ה, פסק שיש  למעשה, אחד מהראשונים 
כשאין בזה כל טורח, אך אם יש בזה טורח אין צורך להתאמץ ולדייק35. דברים דומים 
כתב גם התוספות יום טוב36 שאין צורך לדייק, אך יחד עם זאת הדגיש שהוא החמיר על 

עצמו לנטות לכיוון ירושלים.

משא"כ הלבוש37 האריך לטעון שבלובלין שבפולין יש להתפלל כלפי דרום מזרח, 
ואף חישב את הכיוון המדויק לכך. רוב האחרונים הסכימו עם הלבוש ואף המשנ"ב38 

נקט לכתחילה כשיטה המחמירה בכיוונים, כלומר כהלבוש.

31(  וכך כותב המעדני יו"ט על הרא"ש בפירושו השני.
32(  ברכות ל, א ד"ה היה.

33(  ראה שו"ת חבל נחלתו ח"ו ס"ב.
34(  המעדני יו"ט על הרא"ש בפירושו הראשון. שו"ת חת"ס או"ח סי"ט.

35(  ח"א ברכות סי' צב, וז"ל: "כבר פי' בדניאל וכוין פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלים, פי' מן הדין 
הוה ליה לצלויי רק כנגד ארץ ישראל כדאמרינן בפ' תפלת השחר, אלא שהיה יכול לכוון מבלי טורח כנגד 

ירושלים, ותו שלא היה משנה )מ(בהיותו בארץ כדכתיב כל קבל )די הוא( עביד מן קדמת דנה".
36(  בספרו דברי חמודות ברכות פ"ט אות סט.

37(  בסי' צ"ד.
38(  שם.
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זווית  את  בדיוק  מחשב  שאדה"ז  מוצאים  אנו  הסידור  בפסקי  וכן  אדה"ז39  בשו"ע 
וכן  דווקא.  כיוון הפניה בתפילה לירושלים  הפניה לארץ ישראל. כפי שנראה מדבריו 
שזה צריך להיות דרך הקו הקצר ביותר על כדור הארץ. ברם, פוסק אדה"ז שבמידה ולא 
יכול לכוון את עצמו, יש למתפלל "לכוון ליבו", אם כן אנו רואים שזהו רק לכתחילה 

ואינו מעכב את התפילה.

יורק מתפללין למזרח,  בניו  "כאן  לוין40:  כותב הרב ש"ב   770  - חיינו"  "בית  לגבי 
ואילו ירושלים משוכה לגבינו מאמצע מזרח לצד צפון לערך 35 מעלות".

כדעה זו, שיש לנסות לדייק לירושלים והמקדש, פסקו לפועל:

א. החתם סופר41, תוך הסתייגות שבשעת הדחק ניתן לפנות מעט לצד, כל שניכר 
שזה לכיוון ירושלים42.

ב. המהר"ם שיק43, תוך הבהרה שכשיש בעיה תכנונית אפשר לנטות מעט, רק שלא 
ייראה שינוי ניכר מאד. יש לנסות להקפיד להטות את הראש לכיוון א"י.

ג. הרב שטרן44, תוך הבהרה שאם הבית כנסת כבר בנוי ולא שייך לשנות המבנה, 
ניתן להשאירו מעט אלכסוני וכדברי החת"ס.

ד. הגרש"ז אוירבאך, ואפילו כשהיה צורך מועט45.

ה. כן העיד הגרשז"א46 שגם בתי הכנסת שבירושלים אינם מכוונים בדיוק למקום 

39(  או"ח ח"א סצ"ד א-ג.
40(  ראה יגדיל תורה נ.י. שנה א קובץ ו ע' נב. ראה שם תמיהתו וע"פ הכתוב כאן הנ"ל מתיישב.

41(  שו"ת חת"ס או"ח סי"ט.
42(  ראה גם בשו"ת אחיעזר ח"ג רסע"ט.

43(  שו"ת מהר"ם שיק או"ח סמ"ז. וראה בבאר משה על דבריו שם.
44(  שבשו"ת צל החכמה ח"ג סט"ו.

45(  הליכות שלמה - תפילה פי"ט, ד. ראה באריכות בהע' 14: "ובעובדא שנשאל בה היה הצד המדויק 
)שהיה  בביהכ"נ  ישיבה  מקומות  כעשרה  מתמעטים  הי'  זה  באופן  הקביעה  וע"י  מזרחית,  צפונית  בזוית 

מצומצם בלא"ה( והורה שיבחרו אחד הצדדים ולא יקבעו בזוית" עי"ש.
46(  הליכות שלמה שם.
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המקדש למרות שניתן לראות בקלות היכן מקומו47.

למעשה48 כותב הנצי"ב49, שאם כבר החלו בבית הכנסת להתפלל לכיוון מסוים, זה 
על  מדובר  היה  ששם  להעיר  הכיוון.  את  הקהל  לכל  לשנות  צורך  ואין  בדיעבד  נקרא 

סטייה של 90 מעלות, סטייה שאינה מועטת50.

שכיוונו  הכרמל  באזור  כנסת  בתי  אודות  שכתב  קוק51  לראי"ה  יש  דומה  תשובה 
פניהם להר מתוך הבנה שהוא בכיוון ירושלים, ללא שימת לב לכך שההר עגול ולכך כל 

בית כנסת התפלל לצד אחר.

כן כתב גם הרי"א הרצוג52 שדעתו לא נוחה מכך שבבתי כנסת קרובים ברחוב עגול 
להכריח  אפשר  אי  להתפלל  שהחלו  לאחר  אך  כבחיפה,  שונים,  לכיוונים  מתפללים 
אותם לשנות כיוון. אמנם הוא מוסיף שיזהרו שלא יראו מבחוץ משום ד"מחזי כשתי 

רשויות"53.

חשוב לציין: שהעמידה לכוון ירושלים והמקדש לכל הדעות - אינה מעכבת54.

ע"פ חסידות:

על פי חסידות ישנה משמעות מיוחדת לכיוון התפילה כלפי ארץ ישראל, כדברי כ"ק 
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק55:

47(  הנ"ל טען שאף בכותל כל השנים התפללו ישר ולא לכיוון בית המקדש וקודש הקודשים – כיפת 
הסלע.

לטענה זו ישנם כמה תירוצים, ומהם:
א. כיון שלא ניתן להתפלל לכיוון מסגד, לכאו' הרי זה כדברי הרמ"א שיש להטות לצד.

ב. ישנם כמה וכמה דעות היכן מקום קודש הקודשים, ובכללות ישנם 2 דעות בהלכה )כיפת הסלע, 
כן סרה התמיהה  ואם  ובפשטות הוא ממש ממול הכותל,  בינו לבין מסגד סמוך  ליד הנ"ל הנמצא  מקום 
ממילא( וכן בקרב החוקרים ישנם 4 דעות, ראה בכל זה באריכות בהר הבית והמקדש ע' 64 ואילך ד' שיטות 
ובע' 198 שמאריך במחלוקת שזה אינו כיפת הסלע. בבית המקדש ח"ג - בית המקדש השלישי ע' 164 

ואילך ג' שיטות בזה ובתבנית הבית ע' 459 ואילך.
וראה בכ"ז בפסק"ת ח"א סי' צד, א הע' 2.

48(  כהנ"ל ע"פ שו"ת חבל נחלתו ח"ו ע' 26 ואילך. ראה שם בכללות תשובתו שם לגבי כללות הנכתב 
פה.

49(  בשו"ת משיב דבר ח"א ס"י.
50(  ואין להביא ראיה משו"ת אחיעזר הנ"ל מכיוון ששם היה שאלה של תכנון משא"כ פה שהמקום 

כבר קיים.
51(  שו"ת אורח משפט או"ח ס"ל.

52(  שו"ת היכל יצחק או"ח ס"ח.
53(  ראה שו"ע אדה"ז או"ח ח"א סי' צ ס"ו אודות דין זה באריכות.

54(  ראה: רמב"ם הל' תפילה פ"ה ה"ג. טור או"ח סי' צד. שו"ע ושו"ע אדה"ז סי' צד. ועוד רבים.
55(  שיחת ש"פ בשלח י"ב שבט תשי"ד )שיחו"ק ע' קעח ואילך(.
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"מצינו שתפלה, שענינה בקשת צרכיו - צריכה להיות קשורה עם המקום שעליו 
אומר הקב"ה: והיו עיני ולבי שם כל הימים, שלכן: הי' עומד בחוץ לארץ יחזיר פניו כנגד 
ארץ ישראל, שנאמר: והתפללו אליך דרך ארצם, ויכוין גם כנגד ירושלים וכנגד המקדש 

וכנגד בית ק"ק.

"וההסברה בזה - ע"פ הידוע שבחוץ לארץ נמשכים כל ההשפעות כו' ע"י התלבשות 
בע' שרים, משא"כ בארץ ישראל, "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה 
בע'  התלבשות  )ללא  בעצמו  מהקב"ה  כו'  ההשפעות  כל  נמשכים  שנה",  אחרית  ועד 

שרים(, ולכן צ"ל התפלה דרך ארץ ישראל דוקא"57.56

סיכום

להלן מסקנת הדברים לענ"ד לפי כל הנ"ל:

א. יש לכתחילה להתפלל לכיוון ירושלים והמקדש.

ב. במידה ובנו כבר את בית הכנסת מעט אלכסוני, ניתן להעמיד את הארון לצד הקיר 
שנוטה מעט באלכסון ממקום המקדש ולהתפלל לכיוון זה. 

ג. במידה וכבר החלו להתפלל בבית הכנסת בכיוון שאינו מדויק, אין צורך להזיז את 
כל הקהל ממקומם ולשנות את כיוון התפילה של כלל המתפללים.

ד. סטייה של עד 45 מעלות נראה להתיר אם ישנה סיבה לא להתפלל אלכסון, כגון 
תוספת מקומות בבית הכנסת, קושי לוגיסטי וכדו'.

לכיוון אחר: במידה  וכל אחד מתפלל  כנסת באותו מקום  ויש שני בתי  ה. במידה 
והציבור כבר מתפלל כל אחד לכיוון אחר אי אפשר ע"פ ההלכה להכריח אותם לשנות 

כיוון, אך יש להיזהר שלא יראה כמתפללים לשתי רשויות שונות.

ו. אינו יכול לכוון עצמו כיוון ירושלים והמקדש - יכוון ליבו.

ז. התפלל כבר לכיוון אחר - יצא ידי חובת תפילתו.

56(  ראה שם המשך הביאור בכך ש"מעלתה זו של ארץ ישראל קיימת גם בחוץ לארץ )נוסף לכך 
ש"יחזיר פניו כנגד ארץ ישראל"( – במקום מנוחת כבודו של נשיא הדור".

57(  לגבי מהיכן התפילות עולות - ירושלים והמקדש או מערת המכפלה, ראה ששואל זה כ"ק אד"ש 
מה"מ בלקו"ש חל"ה עמ' 249 בהע' 83 וראה מה שתירץ בזה בלקו"ש חכ"ה עמ' 98 הע' 69. ואכ"מ.
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הטעם שאדה"ז מחה בחסיד שרצה להכות את המתנגד 

 הת' לוי יצחק שי' קעניג
תלמיד בישיבה

מסופר58 שבשעה שאדה"ז יצא מהמאסר הגיע לביתו של מתנגד אחד, ואותו מתנגד 
דיבר עימו קשות ואמר לו דברי חירופים, וכאשר אחד מהחסידים רצה אח"כ להכות את 

המתנגד רמז לו אדה"ז שלא יעשה לו מאומה.

וצריך להבין, הרי אדה"ז בעצמו פסק בשולחנו59: "ואם הוא ת"ח וחירפו וביזהו אחד 
מהעם הוא לא ישיב על חרפתו ומ"מ יהיה לו עונש על בזיון התורה ואם יבא אחר לנקום 

נקמתו בקיום המשפט ישתוק ולא ימחה בידו", ומדוע מחה אדה"ז בחסיד60?

ועד"ז יש לשאול בנוגע למכתבו הידוע של אדה"ז שכתבו "אחרי ביאתו מפטרבורג"61: 
"מודעה רבה לכללות אנ"ש . . לבלתי רום לבבם מאחיהם כו' ולא להרחיב עליהם פה 
או לשרוק עליהם ח"ו. הס מלהזכיר באזהרה נוראה רק להשפיל רוחם ולבם במדת אמת 
וכולי האי  כו'.  נכאה  ורוח  רך משיב חימה  ומענה  רוח  בנמיכות  כל אדם  ליעקב מפני 
ואולי יתן ה' בלב אחיהם כמים הפנים וגו'". הרי "אחיהם" מבזים את התורה ולומדי', 

וא"כ הרי עפ"י הלכה יש לנקום בהם.

לענין  בנוגע  שליט"א62  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  שיחת  עפ"י  בזה  הביאור  וי"ל 
דומה - להנהגת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שקירב גם כאלו שלגביהם נפסק בשו"ע ההיפך 

מ"מעלין ולא מורידין".

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ: כשיהודי גורם ליהודי היפוכה של טובה, אף שלטענתו זהו 
עפ"י השו"ע, הרי יתכן שטועה בהלכה, ושעושה זאת לשם פני' עצמית, ומשום שיש 
לו הנאה מכך )כפי שרואים בהלכה שדוקא איש חסד יכול להיות שופט בבי"ד63(. ועל 
כן הדרך צריכה להיות לא לרחק אלא להעלות ולהיטיב עם אנשים אלו בגשמיות ומתוך 

כך ברוחניות, ו"מאיר עיני שניהם ה'"64.

58(  בית רבי פי"ח. נעתק בשינויים בספר התולדות אדה"ז ח"ג ע' 703.
59(  או"ח סי' קנו ס"ג.

60(  ולכאו' מחה בו שלא יעשה כלום, גם לא בדיבור.
61(  אגה"ק ס"ב )קג, ב(.

62(  לקו"ש ח"א ע' 133 ואילך )יו"ד שבט סט"ו ואילך(.
63(  רמב"ם הל' סנהדרין פ"ב ה"ג: אין מעמידין בכל הסנהדרין כו'.

64(  תמורה טז, א.
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ועפ"י דברי כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל י"ל גם בנוגע לנדון דידן, שאדה"ז חשש שהאופן 
בו רצה אותו חסיד לנקום במתנגד הי' לא נכון עפ"י שו"ע65, ולכן מחה בו אדה"ז. ועד"ז 

בנוגע לציווי אדה"ז באגה"ק הנ"ל, כפי שמבאר שם שדוקא "מענה רך משיב חמה"66.

65(  ולהעיר: א. בהנהגת אותו מתנגד רואים שאף שחירף וכו', מ"מ ניקה בעצמו את צלוחית החמין 
והביא לאדה"ז לשתות, וכשראה אח"כ את החסידים נפלו פניו ואמר להם דברים בלשון רכה )וראה בשו"ע 
שם "אם מפייסים אותו צריך להתפייס מיד וכו'"(. ב. גם אם אכן מגיע למתנגד עפ"י דין, הרי העונש למבזה 

ת"ח הוא נידוי )וקנס( ולא מלקות )רמב"ם הל' ת"ת פ"ו הי"ב(.
66(  ולהעיר מסה"מ קונטרסים ח"א קצ, ב )בנוגע לאגה"ק הנ"ל(: "לפי שבענינים כאלו בנקל יותר 

שיפלו עניני הטעות בפעולת המדות, כמובן לכל דורש האמת".
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הצעת מסלול לימוד בשלחן ערוך אדמו"ר הזקן

 הת' לוי יצחק שי' קעניג
 תלמיד בישיבה

א
מצות ידיעת כל התורה כולה

מצות עשה על כל אחד ללמוד את כל התורה כולה1.

בהל' ת"ת לאדמו"ר הזקן )פ"א ה"ד( מפרט, ש"כל התורה כולה" מתחלקת לחמשה 
ג. מדרשים ד.  חלקים: א. תנ"ך ב. "כל הלכות פסוקות של כל התורה עם הטעמים" 

תלמוד ה. עסק הפרד"ס.

ובלשונו הק':
"כל התורה שבכתב ושבע"פ כולה. דהיינו תנ"ך, וכל הלכות פסוקות של כל התורה 
. . כל דברי חכמים שהסמיכום על מדרש הפסוקים שהן ההגדות . . ומ־  עם הטעמים

דרש שהוא התלמוד שמפרש טעמי ההלכות שבמשניות וברייתות . . וכן דברי חכמים 
שהסמיכום על מדרש הפסוקים שהן ההגדות . . לעסוק בפרד"ס כפי מה שהיא יכולה 

להשיג ולידע".

בהמשך אותה הלכה מבאר אדמו"ר הזקן גם את הסדר שבו צריך ללמוד את כל חלקי 
התורה הנ"ל:

1(  הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב ה"א. רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ג. קידושין כט.

הוספות
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"חייב הוא לשלש זמן למידתו שבכל יום ויום:

]א.[ שליש במקרא,

וברייתות  המשניות  שבכל  טעמים  בלי  פסוקות  הלכות  שהן  במשנה,  שליש  ]ב.[ 
ומימרות האמוראים . . בכל תנאיהם ודקדוקיהם ודקדוקי סופרים. ובזמן הזה גם הלכות 

פסוקות של פסקי הגאונים הפוסקים כמו הטור והשלחן ערוך והגהותיו . .

טעמי ההלכות שבמשניות וברייתות ומימרות האמו־  ]ג.[ ושליש בתלמוד, המבאר
פסוקות  ההלכות  טעמי  המבארים  הראשונים,  הפוסקים  בספרי  גם  הזה  ובזמן  ראים. 

שפסקו הטור ושלחן ערוך, כמו הרא"ש ובית יוסף".

ומוסיף, אשר הלימוד של ההלכות בטעמיהן )ב-ג( צ"ל באופן שלא ישכח )שם ה"ג(:

משנתו  שתהא  עד  כך  כל  עליהן  לחזור  התורה  מן  הוא  חייב  בטעמיהן,  "ההלכות 
סדורה ושגורה בפיו כל כך בענין שאם ישאלנו אדם איזה דבר הלכה ממה שלמד יוכל 
להשיב לו מיד אסור או מותר בלי גמגום . . לחזור על הראשונות תמיד לפרקים קרובים 
בענין שתהיינה כל ההלכות שלמד עד עתה חקוקות היטב בזכרונו כל הימים שבינתיים 

וברורות לו בלי גמגום כבשעת לימודו ממש"2.

ההלכות  להקדים  דיש  אדה"ז  אומר  גופא,  טעמים"  בלי  פסוקות  "ההלכות  ובתוך 
הנוגעות למעשה )שם ה"ט(3:

"וגם מי שדעתו יפה שיוכל ללמוד ולזכור כל התורה שבע"פ יש לו ללמוד ולחזור 
תחלה הלכות הללו הצריכות למעשה כי יש להן דין קדימה על שאר כל ההלכות שאין 

צריך למעשה כל כך."

*

כידוע את הל' ת"ת כתב אדה"ז לפני שכתב את השו"ע4, ואכן רואים שבשו"ע שלו 
כתב את כל ההלכות עם "הטעמים בדרך קצרה", וע"י לימודו כולו אפשר להקיף את כל 

ההלכות פסוקות בטעמיהם.

וכלשון "הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" לשו"ע אדה"ז:

.. מיוסד על פי דעת כל הפוסקים  . . הלכות בטעמיהן ופסקי דינים   "זה החיבור 

2(  "ואף שעל ידי זה לא יוכל ללמוד הלכות הרבה לא יחוש כמו שאמרו חכמים לא עליך המלאכה 
לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה" )שם(. וראה שם ה"ח דוגמא כיצד אפילו "שכחן גדול" יכול לסדר 

את לימודו כך שיחזור ויזכור את כל מה שלמד.
3(  וזאת נוסף ל"לימוד האגדות . . והקריאה בתנ"ך לעתים מזומנים" )שם(.

4(  הלכות תלמוד תורה נדפסו בתחלה על ידי רבינו, בשנת תקנ"ד, בקונטרס בפני עצמו. אלא שאחר 
כך, בשעה שנדפס השלחן ערוך, נכללו הלכות אלו בחלק "הלכות הצריכות לכל אדם".
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ראשונים ואחרונים . . כדי שיהיה כל אדם5 קורא כדרכו ההלכה הקבועה בטעמיה תהיה 
בפיו שגורה . .

כאשר שמענו מפי קדשו שמאד היה נכסף ונשתוקק לזכות את ישראל שימצאו כל 
אחד ואחד לרוות צמאונם לידע הלכה ברורה בטעמיה, שזהו תכלית מצות ידיעת התורה 
כמבואר בהלכות ת"ת, אשר על כן למען טובת כלל ישראל עשה וחיבר את החיבור הנ"ל 

שיתעמקו בחיבורו וילמדו ממנו לידע ההלכות איסור והיתר שגורה בפיהן".

ב
רבותינו נשיאינו מעוררים על לימוד שו"ע אדה"ז.

כותב כ"ק אדמו"ר האמצעי בהקדמתו לשו"ע אדה"ז:

רוח  מפי  שמעתי  ושתים  פעם  לא  אשר   .  . נ"ע  ז"ל  האמיתי  הגאון  מארי  "אבא 
קדשו ז"ל, שאם יגמור ה' בעדו, יצוה בגזירת עירין פתגמין, לכללות אנ"ש מגדולם עד 
קטנם, בכל עיר ומנין שיקבעו עתים באגודות חבירים, ללמוד בהלכות בטעמיהן ולהיות 

בקיאים בהם, עד שכל הלכה תהא שגורה בפיהם.

ולהיות כי מצווה אני ועומד למלאות רצונו הקדוש ז"ל בפרט במצות ת"ת דרבים, 
מאנ"ש הקשורים באור תורתו, ברוחניות בנסתר שבפנימיות אור יקר שהיה זורח לכל 
גוזרני עליהם, שיעשו חק קבוע בכל מנין ללמוד ולהגות בהלל  המסתופפים בצלו. ע"כ

כות אלו בכל ספר זה שבא בדפוס כל חלק שלחן ערוך א"ח כמעט מראשו לסופו שזכינו 
והשגנו"

כותב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע בקונטרס התפלה6:

"והנני להזכיר מה שנצטוינו בהלכות ת"ת וכ"ק אדמו"ר האמצעי זצוקללה"ה נ"ע 
זי"ע האריך בזה בכמה מכתביו ובהקדמתו להשו"ע שכאו"א ממש )גם מי שדעתו יפה 
שלומד(  מה  כל  ולזכור  והאחרונים  הראשונים  ופוסקים  ומפרשי'  בגמ'  הטוב  בלמוד 

מחויב ללמוד ההלכות פסוקות הצריכות למעשה,

"ולזאת צריך כאו"א ללמוד שו"ע אדמו"ר זצוקללה"ה נ"ע זי"ע חלק או"ח מתחלתו 
ועד סופו )שיש בו כל הלכה והלכה וגם טעמה בטוב טעם ודעת בדרך קצרה( ויעשה 
כאו"א זמן קבוע בכל יום ללמוד ולחזור שו"ע הנ"ל לידע את המעשה אשר יעשה בכל 

5(  וממשיך שם ש"וכן עשה גם בהלכות הצריכות לכל אדם המפוזרות בשאר חלקי השו"ע, ליקט אחד 
לאחד כו'" ועפ"ז מובן הטעם ששינה את סדר הסימנים בחו"מ מהסדר שבטור והשו"ע, כיון שפונה בזה 

ל"כל אדם" ולא לבי"ד פוסקי דינים )כבטושו"ע(.
6(  פי"ז. ההדגשה אינה במקור.
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הענינים הנוגעים לחיי נפשו7 כו".

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הורה ועודד כמ"פ את העיסוק והלימוד בשו"ע 
אדה"ז, להלן מספר  דוגמאות8:

בכל  רבינו  שו"ע  בלימוד  ברבים  קביעות  שעשו  מכ'  בסוף  שמזכיר  ממה  "נהניתי 
יום"9.

־"כאן המקום לעורר על ענין שלדאבוננו )מסיבות שונות ומשונות( נשכח, והוא שא
מנם רבו הלומדים תניא ורבו הלומדים בתו"א, ורבו הלומדים בלקו"ת ובספרי חסידות 
וכיו"ב, הנה לפי ערך של כמות הלומדים בספרים אלו - מעטים הלומדים שו"ע אדמו"ר 

הזקן.

"ומכיון שעומדים בעת רצון של יום ההילולא דבעל השו"ע – כדאי שכל אחד יקח 
על עצמו )בלי נדר( ללמוד הלכות מהשו"ע, ומה טוב על הסדר, או להצטרף עם עוד 
כמה, כדי שכולם ביחד ילמדו הלכות שלמות )או את כל השו"ע, כפי שיסכמו ביניהם(,

"אבל העיקר שיתחילו ללמוד בפועל, ולא לדחות לזמן מאוחר יותר . . וזה יקרב את 
לעניין של "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עוה"ב", ולענין זה שאז יהיה 
"הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכות" .. וגוזרים ש"דאלאי גלות", ו"קץ שם 
לחושך", ובא משיח צדקנו בעגלא דידן, ומוליכנו לארצנו הקדושה, "ארץ אשר גו' תמיד 

עיני הוי' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", במהרה בימינו ממש"10.

ובמקום נוסף:

בקביעות את ספרי  ללמוד  - שיתחילו  ו"גזירה חדשה"  ענין חדש  לחדש  "ברצוני 

7(  יתכן שיש להבין מלשון זו שעל ענינים שפחות נוגעים לחיי נפשו )כהל' כתיבת תפילין וכיו"ב( אין 
צורך לחזור כ"כ כשאר ההלכות.

8(  וראה עוד בזה הנלקט בקובץ 'הלכתא כרב' )מכון שולחן הרב, תשע"ו( ע' 93- 98. ולהעיר ממה 
שעורר כ"ק אד"ש מה"מ אודות לימוד ההקדמה לשו"ע - בשיחת יום ב' דחה"ש תשמ"ה )התוועדויות ח"ד 

ע' 2181 ואילך(: 
זו  הקדמה  שכתבו  מכיון  אשר  ז"ל",  המחבר  הגאון  בני  הרבנים  "הקדמת  ישנה  עצמו  השו"ע  "לפני 
והדפיסוה לפני השו"ע, הרי מובן, שיש ללמדה בתור הקדמה לשו"ע, היינו, לפני לימוד השו"ע עצמו. כ"ק 
אדמו"ר מהורש"ב סיפר אודות הנהגתו של אביו אדמו"ר מהר"ש, שלא הי' מעיין ב"הקדמה" של ספר, 
אא"כ זוהי הקדמה הנוגעת לגוף הספר. בספרי גדולי ישראל ומחברים אמיתיים, הרי ה"הקדמה" קשורה 
ושייכת להבנת הספר עצמו, ובמילא, יש להתחיל מההקדמה, משא"כ אצל המחברים החדשים, לא נוגעת 
ההקדמה לגוף הספר, ובמילא, חבל להקדיש זמן לקריאת ההקדמה. ובנדו"ד – מובן וגם פשוט ש"הקדמת 
הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" נוגעת להבנת השו"ע עצמו, ולכן, יש להקדים תחילה את לימוד ההקדמה".

ואוי"ל עפ"ז שכ"ה ג"כ בנוגע ל"פתח דבר" מכ"ק אד"ש מה"מ להוצאה דשנת תש"כ )ולהעיר שניתן 
ללמוד ממנה מה הם ה"מפרשים" העיקריים השייכים לשו"ע אדה"ז(.

9(  אג"ק ח"ד ע' תלו.
10(  משיחת כ"ד טבת תש"מ. 
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הרי   - ותו"א  לקו"ת  תניא,   - בחסידות  ספריו  ללימוד  בנוגע  הזקן.  רבינו  של  הנגלה 
אין צורך לעורר על כך, אע"פ שהיו זמנים בעבר שגם על כך היו צריכים לדבר )כידוע 
הסיפורים בליובאוויטש(, והלוואי וכל האנשים היו לומדים את כל מה שהנשים צריכות 
ללמוד ]בהתאם למוסבר בהל' ת"ת[, אילו היו עושים כך - כבר היו למדנים גדולים... 

ועאכו"כ שילמדו מה שהוא דורש בפרקים שלאחריו.

־"וע"י הלימוד בספרים גם ימהרו את הגאולה השלימה, כי "אימתי קאתי מר – לכ
שיפוצו מעיינותיך חוצה", שגם עי"ז פועלים גם את ה"יפוצו מעיינותיך", שזה הכנה 
עוד איש את רעהו",  ילמדו  "ולא  יהיה  ולימוד תורתו של משיח, שאז  לביאת משיח 

משום ש"כי כולם ידעו אותי, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"11.

ג
הצעת המסלול

בשביל לסייע בקיום הדבר, שכ"א יוכל ללמוד ולחזור על כל שלחן ערוך אדמו"ר 
הזקן, הנני בזה להציע מסלול לימוד יומי עם התקדמות מהירה וחזרה תמידית12.

]המסלול מתאים למי שיש לו כשעה כל יום ללימוד הלכה )הלימוד יכול לקחת יותר 
־או פחות זמן, תלוי בהלכות, ברמת וריכוז הלומד, וברמת החיות והשמחה(, חשוב לה

דגיש שמטרת ההצעה הינה רק לתת כיוון כללי כך שכ"א יקבע לעצמו מסלול המתאים 
לזמנו ויכולותיו )כגון עמוד, או חצי עמוד ליום, או אופן אחר של חזרות([.

המסלול:

מדי יום יש ללמוד דף )היינו ב' עמודים( בשלחן ערוך אדמו"ר הזקן, 24 שעות מאז 
־הלימוד יש לחזור עליו שוב, ושוב לאחר שבוע, שלשים יום, שלושה חדשים, שנה מה

פעם הראשונה, ושוב מדי שנה. )סה"כ 6 פעמים בשנה הראשונה(.

כל פעם שלומדים מחדש, מלבד עצם החזרה, מקבלים הבנה יותר טובה ושמים לב 
לעוד פרטים, אחרי תקופה של לימוד אפשר לשים לב כמה הלכות כבר יודעים טוב, וזה 

נותן חיות ושמחה עד שרוצים להמשיך ביתר שאת וביתר עז.

קצב ההתקדמות במסלול זה:

174 יום: כל או"ח ח"א )סדר היום( כולל פסקי הסידור וסדבה"נ.

כ200 יום: כל או"ח ח"ב )הל' שבת(.

11(  משיחת ש"פ תשא תשל"ה. 
12(  מבוסס על פרוייקט "חבורת ש"ס" שהתחיל בשנים האחרונות, שהוא בסגנון דומה למבואר בהל' 
ת"ת פ"ב ה"ח. גם ראוי לציין, שמסלול זה הינו בנוסף למסלול "רב יומי" שכבר קיים כמה שנים בו מסיימים 

את רוב שו"ע אדה"ז מדי שש שנים.
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כ200 יום: כל או"ח ח"ג-ד )הל' פסח, יו"ט, ר"ה, יוה"כ, סוכה ולולב(.

כ100 יום: הל' שחיטה, טריפות )רבית( ונדה.

כ50 יום: הל' ת"ת וחו"מ.

סה"כ כ730 יום )כשנתיים( לכל שו"ע אדה"ז.

ד
דוגמא ללימוד לששה שבועות )כחודש וחצי(.



 

 
  



 פתח דבר

', נתקבלה בחיבה בקרב התמימים שי ראשונהה השהמהדורלאחר בשבח והודי' להשי"ת, 
 .השני הבמהדורהננו מוציאים לאור את הקובץ "איך כותבים הערה" 

 זו ניתן יותר דגש על הסברה פשוטה באופן שיתאים לכ"א שרוצה להתחיל רהבמהדו
 בכתיבת חידושי תורה.

בענין  1שליט"א בכ"מלסייע בקיום הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח מטרת הקובץ היא: 
 .הצורך לגלות לפרסם ולהדפיס חידושי תורה

באופן המביא הקובץ מכיל הסבר אודות הזכות והחיוב לחדש בתורה, כלים ללימוד 
 כיצד לכתוב את החידוש באופן המתאים. 'לחידוש בתורה, והנחי

 שמערכת הערות התמימים ואנ", ונערך ע"י קעניגשי' לוי"צ הקובץ נכתב ע"י הת' 
 .דישיבתנו הק'

רב ה ,לףאוושי' שד"ב , הרב גינזבורגשי'  שמואלתודתנו נתונה לרבני הישיבה: הרב 
ולכל  שפרינגערשי'  חיים הלל, הרב קופצ'יקשי'  אביחי שיל"ו, הרב קופצ'יקשי'  אברהם

 . ע"י הערותיהם המחכימות הקובץלעריכת  ועייסש התמימים

יוסיף  . ."שההוספה והחידוש בלימוד התורה  -כלשונו של כ"ק אד"ש מה"מ  -ויהי רצון 
עוד יותר במנוחה, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף דלומדי התורה, מתוך בריאות הנשמה ובריאות 
הגוף, ומנוחה דכל בנ"י בכל מקום שהם, וכמו"כ במנוחה בכל העולם כולו. עד שזה יביא 

 .2ד"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"" –תית והשלימה בקרוב את המנוחה האמי

, 3מאתי תצא" חידוש תורה -מאתי תצא  חדשהונזכה ללמוד תורה מפיו של משיח "תורה 
 תיכף ומיד ממש!

 

 נו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!ינו מורייחי אדונ

 
  

                                                           
 חלקם הובאו לקמן בפ"א. 1
 .562ע'  תנש"א ח"בסה"ש  2
 ישעי' נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג. 3



 פרק א'
תיבת כ \\בתורה חלקו המיוחד ב -הכח והחיוב של כאו"א מישראל לחדש בתורה 

כח שניתן לכל ה  \\החידושים ופרסומם בדפוס מוסיפה חיות ותענוג בלימוד התורה 
 אחד מהתמימים להגיע לחידוש אמיתי בתורה

 4חלק משיחת ש"פ במדבר ה'תנש"א

יש להציע לעורר ולעודד אודות ענין "
 דושי תורה.רסם ולהדפיס חילפ –נוסף 

 ובהקדמה:

ידוע שיש בכחו של כאו"א מישראל, 
יש לו חיוב, לחדש  –ויתירה מזה 

דין -, כפסק6, "לאפשה לה"5בתורה
: 7בהלכות תלמוד תורה אדמו"ר הזקן

"לחדש חידושי הלכות רבות לפי רוחב 
שיש בלבו וישוב דעתו". וכידוע 
שלכאו"א מישראל יש את חלקו המיוחד 

שבו  – 8"ותן חלקנו בתורתך" –בתורה 
 יש בכחו להיות תלמיד המחדש בתורה.

בדורות שלפנינו היו זהירים בנוגע 
לחידושי תורה )אפילו כאשר אין זה 
להלכה למעשה, אלא בדרך פלפול 
בלבד(, הן בנוגע לכתיבת חידושי תורה, 
ועאכו"כ בנוגע לפרסומם בדפוס. 
וההנהגה היתה ש"לא כל הרוצה כו' 

, אלא דוקא לאחרי כו"כ תנאים 9יטול"
המוכיחים שהחידושים מכוונים 

 לאמיתתה של תורה כו'.

משא"כ בדורות שלאחרי זה, עד בדורנו 
הרי מחד גיסא, צריכה אמנם להיות  –זה 

זהירות יתירה, כיון שלא כל אחד שכותב 
ב פסקי דינים ניתן חידושי תורה וכות

                                                           
 ואילך )תרגום מאידית(. 560ע'  ,ח"ב סה"ש 4
 אגה"ק סכ"ו )קמה, א(. 5
 זח"א יב, ב. 6
 פ"ב ס"ב. 7
 מ"כ.אבות פ"ה  8
 ברכות טז, ב. –לשון המשנה  9

 ישעי' מב, כא. חולין סו, ב. 10
 ואילך. 249ראה גם ספר השיחות תשמ"ח ח"א ע'  11

לסמוך עליו, אבל לאידך, בגלל ירידת 
צריכים לחפש מה שיותר  –הדורות 

אופנים בכדי להוסיף בלימוד התורה, 
, כולל 10באופן ד"יגדיל תורה ויאדיר"

 יגדיל בפרסומה.

כדאי לעודד ולזרז את כל אלו  11ולכן
ובתנאי  –השייכים לחדש בתורה 

 –שנלמדת ע"פ כללי התורה כפשוט 
שאפילו אם אין הם בטוחים האם 
חידושיהם מכוונים לאמיתתה של תורה, 
הרי לא רק שלא יעכבו את עצמם 

ישתדלו  –מכתיבת החידושים, אלא 
גם בדפוס )בקובץ  לכתבם, ולפרסם זאת

מיוחד בפ"ע, או בקובץ הכולל חידושי 
תורה גם מאחרים(, ולא רק בין חבריהם 
ותלמידיהם, אלא גם בין לומדי תורה 

 בכלל,

כיון  –כנ"ל  –ועיקר טעם הדבר הוא 
שרואים בפועל, ומעשה רב, שעי"ז 
מתוסף ב"יגדיל תורה ויאדיר", בחיות 

ו, ותענוג בלימוד התורה, הן בנוגע לעצמ
כפי שרואים בפשטות את התועלת 
שמתוספת בלימוד התורה עי"ז 
שצריכים לכתוב זאת לאחרים, והן 
בנוגע לאחרים )"קנאת סופרים תרבה 



שזו )התועלת שבזה( היא  –( 12חכמה"
 הבחינה הטובה ביותר לצורך הדבר.

תכן שהחידוש אינו וכאמור, הגם שי
מתאים לגמרי לאמיתתה של תורה 
)כנ"ל(, הרי זה כדאי. ובפרט שניתן 
למנוע גם את זה ע"י שלא יפסקו מסקנא 

 –להלכה, או אפילו אם כותבים מסקנא 
יכולים להוסיף שזהו: לפענ"ד, או אין 

 לסמוך על זה, וכיו"ב.

ולהוסיף, שכאשר מפרסמים את 
טבע  הרי –החידושים בדפוס לאחרים 

בן אדם )מפני כבוד עצמו, ומנהג 

העולם(, גם דנה"ב, שיזהר עוד יותר 
ויסתכל ויעיין שוב במה שכותב 

 ומפרסם.

ויישר כחם של כל לומדי תורה ומקיימי 
מצוות בהידור שינצלו את ההתעוררות 

לחדש  דזמן מתן תורתנו להשתדלות
בתורה )ע"פ כללי התורה( ולפרסם את 

ולהתפלל  ויהי רצון –חידושיהם 
 למידת להתקרב ככל היותר לדרגת

שתלמיד ותיק עתיד  ותיק, שכל מה
."13לחדש ניתן למשה מסיני

 

* 

 14תשמ"חחלק משיחת אור לט"ו בשבט 

. . יש לעורר ולזרז ע"ד  "ולכן
ההשתדלות להוסיף גם בשטח של 

לאור דקובצי חידושי תורה, -הוצאה
עי"ז יתוסף  -בעבר  בפועלוכפי שראו 

בשקידה והתמדה, עיון ויגיעה כו', אצל 
לומדי התורה, ועי"ז יתוסף ג"כ )יגעת 

( ביכולתם לחדש בתורה 15תומצא
ולהעלות חידושיהם בכתב ובדפוס, 
חידושים שיהיו ראויים לעלות על 

, 16"מאן מלכי רבנן" -שולחן מלכים 
לאחרי שיעברו ביקורת ע"י ה"מערכת", 

 בבחינת "עשה לך רב".

ולהעיר, שאף שהתענוג שבלימוד זה 
שלא הוא לכאורה לפעמים באופן ד"

שנה הוראה הרי, גם בענין זה י -" לשמה
: "אמרו 17בשיעור היומי ברמב"ם

יעסוק אדם בתורה  לעולם 18חכמים
ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה 
בא לשמה", היינו, שסוכ"ס יבוא מזה 
ללימוד התורה לשמה, מאהבת ה', 

 "בדעת שידעהו"".

 

 

                                                           
 א.א. כב,  ב"ב כא, 12
־21 'הע 25ז. הנסמן בלקו"ש חי"ט ע' ראה מגילה יט, ב. ירושלמי פאה פ"ב ה"ד. שמו"ר רפמ" 13

20. 
 ואילך. 249תשמ"ח ח"א ע'  סה"ש 14
 ע"ב.יש רמגילה ו,  15
 "מ.ברע -ראה גיטין סב, סע"א. זח"ג רנג, ב  16
 ה.הל' תשובה פ"י ה" 17
 פסחים נ, ב. וש"נ. 18



* 

 19עפ"י סרט ההקלטה -, אור לבדר"ח מרחשון ה'תשנ"ב הישיבות לתלמידייחידות 

שלכל אחד מכם ניתן הכח ויתירה מזו, לימוד פנימיות התורה ישנו גם בנוגע לכך, "
, ד"תלמיד ותיק" שיחול עליו השם לחידוש כזה"לאפשא לה", ועד  - לחדש בתורה

 .חידוש אמיתי בתורה שחידש

שמשתדלים לפרסם את אותם הענינים שמתייגעים עליהם  -ובפרט, כנהוג לאחרונה 
פרסום בכתב, או  -עד שמגיעים לידי שקלא וטריא אמיתית, המיוסדת על כללי התורה 

".אחרונותבאופן דדפוס. וכמדובר כמה פעמים בנוגע למנהג זה בשנים ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 תרגום מאידית. 19



 פרק ב'

 אז איך באמת כותבים הערה?

אפשר לומר שיש ב' סוגים של הערות. הערה שמגיעה מלימוד נקודתי, וסיכום 
 של נושא.

 א. לימוד נקודתי.

ויש שאלה, ואח"כ  ענין כלשהושפשוט לומדים הוא , (מפורסם יותרהסוג הראשון )ה
 יותר מדי.בזה מתבוננים עד שיש תשובה. לכאו' אין מה להסביר 

וד הרבה אבל יש כאלו שיחשבו שסוג ההערה הזה הוא דבר שבא "מלמעלה", ושאפשר ללמ
הלימוד הוא שטחי. כשלומדים שאך האמת שמחשבה כזאת באה מזה זמן ולא יהיו שום שאלות. 

 תמיד יש דברים לא מובנים שצריכים הסברה. ,בשקידה כמו שצריך

לשאול את , לעמוד על הפרטים וללמוד כמו שצריך, הכוונה לשים לב שהבנתי הכל היטב
 .20, האם זה הגיוני ליעצמי שאלות פשוטות

אם מדובר על הגמרא אז לשים לב לכל שלב ולכל מהלך מה הוא בא לומר ולהוסיף, 
 באיזה פרטים בדיוק חולקים,לשים לב  -מחלוקת ב. חועל צורת הניסולהתעכב על המושגים 
למה  ,להבין למה השאלה באמת קשה - אם יש שאלה ותשובה .עהומה הטעם של כל ד

, האם התשובה משנה את ההבנה שהיתה לפנ"כ, האם תוס' חושב התשובה עונה על השאלה
 .כמו רש"י בכל הפרטים או בחלקם

שהבנתי את כל המושגים, הבנתי מה בכלל המאמר אם מדובר על מאמר חסידות לשים לב 
רוצה לחדש, מה כל סעיף הוסיף, מה הקשר בין הסעיפים, למה צריך את כל ההסבר בשביל 

 החידוש של המאמר.

)האם ברור לי לגמרי מה ההלכה ומה צריך לעשות  , הן בעצם הלימוד מהספרוכן בהלכה
ולא ברורה  הלכתיות שמתעוררותוסוגיות , והן להסתכל מסביבי על כל מיני שאלות בכל מצב(

 .ההלכה בהם

על כל דבר  .כל חלק שיש בתורהבוברמב"ם  ,ברש"י על החומש, בשיחות של הרביוכן 
 ?רמה הפירוש? מה הקש ?למה? למה באמת -לשאול 

שבעצם הענין כלל לא מובן לי, לא הבנתי את השאלה או  מתחילים לגלותכשלומדים כך, 
זו דוקא, יש פה משהו דחוק, לא הבנתי את המהלך, יש פה לכאו' ענין ה את ההכרח לתשוב

 .21מיותר, וכו' וכו'

                                                           
פו, דוגמא לשאלת הגיון: הגמ' אומרת "כל מה שבעל הבית אומר לך עשה חוץ מצא" )פסחים  20

(, אפשר ללמוד ולהבין רק את התוכן, ואפשר לשאול שאלה הגיונית ופשוטה: "היתכן? בעל ב. וש"נ
 הוא לא יצא משם אף פעם"?והבית עושה לו טובה ומכניס אותו, 

כל המבואר בפנים הוא שלב ראשון. אלו שכבר התרגלו ללימוד זה יכולים להתקדם לרמה גבוהה  21
כ"ק ץ אותו, לדוגמא כשרואים איך שמסוים לנסות לאמיותר, שכשרואים או שומעים סגנון לימוד 

 י לנסות לאמץ שיטה זו.רש"-מדייק בשיחות אד"ש מה"מ



כמובן שלא מדובר כאן על "לחפש חידושים", אלא זהו הלימוד הרצוי תמיד. וביחד עם זה 
 .22באופן הזה של הלימוד בדרך כלל מתעוררים הרבה ענינים שאפשר לכתוב עליהם

 

 
 

 ב. סיכום נושא.

ף שאותו כל אחד יכול עד כאן דיברנו על אופן אחד של כתיבה, עכשיו נציג אופן נוס
 להתחיל מיד.

 והוא: סיכום מסודר של נושא.

כלומר: לקחת ענין בתורה, לקבץ מכמה מקומות את המבואר אודותיו, ולהסביר זאת באופן 
 את הנושא היטב.ולסכם להקיף פה העיקר הוא לא לחדש, אלא לבאר  מסודר.

 :23ד"ש מה"מ אד"שדוגמא לדרך לסכם ענין בחסידות נוכל למצוא במכתב של כ"ק א

מוכרח בה לימוד החסידות, ודוקא בהבנה והשגה אמיתית, ולא  . .תומכי תמימים "
 "חג"ת חסידים".כדרך 

הרי פשוט, שתלמידים הנמצאים בישיבה כזו, שנה ושתים, ועוד יותר מזה, צריכה 
החסידות, ובאופן שיכולים למסור  להיות אצלם הבנה והשגה באיזה ענינים דתורת

 בדבור וגם בכתב, מה שמבינים בענינים אלו.

לספרים, קונטרסים ומאמרים נמצאים, בטח שלאחרי לימוד של שנה  מ"מוכיון שכמה 
 ג"כושנתים ויותר, יש ביכולתם להורות, אשר נדבר בענין פלוני במקום פלוני ונמצא 

 ני, נתוסף בהסברה והבנה[.המדובר במקום ש שע"יבמקום שני ]שבודאי 

ולאחרי שנדפסו מפתח ענינים של ספר התניא קדישא, תורה אור, ולקוטי תורה, הרי 
 ."יכול להעשות האמור, בלי קישוים יתר, ואפילו בלא יגיעה כדבעי

הרבי מורה להסביר ענין בחסידות באופן מובן, עפ"י )מקום אחד או( כמה  ,במילים פשוטות
גאולה בלקחת ענין בדומה לכך אפשר  ., על פי ספרי מפתחותל ענין זהמקומות בהם מדובר ע

                                                           
 שטרם מצאת תשובה עלי', אפשר לפרסמה ולהשאירה בצ"ע וכדומה. טובהגם אם מדובר בשאלה  22

ש . לדוגמא בקובץ "מענות קודות מעניניםלמצוא מקור כמוהוא גם למצוא קשר בין ב' דברים,  ,חידוש
י קור לענין 'עשה לך רב' בדברלא' שכתב שמצא מ כ"ק אד"ש מה"מ( מובא מענה של 89תשמ"ז" )ע'  -

 ם סופר: "יכניס זה לאחד הקובצים, ולכחב"ד".החת
שיש כאלו שיותר קל להם להתחיל מלהגיב להערות של אחרים, אך כמובן בתנאי  ,ולהעיר ג"כ

 ואילך(. 249תשמ"ח ח"א ע'  בסה"שואחדות ישראל )ראה באריכות שזהו באהבת ישראל 
ובאג"ק חח"י ע'  ג"ק חי"ט ע' קמו.א -להנהלת תו"ת בלוד בקשר לקובץ "פלפול התלמידים"  23

)בקשר לאותו ענין(: "עיקר הדגשה היא בהסברה ולא לחידושים, והלואי כ"ק אד"ש מה"מ תקכה כותב 
 זה בחלק הנגלה גם כן ולא רק בחלק החסידות". הי' בכגון

 כדי תוך רעיון איזה עולה או שאלה איזו מתעוררת פעמים הרבהמחברת הערות: 
, פנקס או מחברת להחזיק כדאי זה בשביל. לעיין להתחיל אז זמן אין אך, לימוד

 '.וכדו להוסיף, המחברת על לעבור פעם ומדי, שמתעורר כזה דבר כל ולרשום



, חסידות, פשוטו של מקרא, או מכל נושא 26, רמב"ם, הלכה25, נגלה24ומשיח, תורתו של משיח
אר ולסכם אותו על פי כמה ולב .(27את הלומד כדאי להתחיל מנושא ש"תופס" יותר)אחר 

 מקורות.

 .28כמובן( של ספרי מפתחות מרכזיים לכל נושאבסוף הקובץ מופיעה רשימה )חלקית 

בדרך כלל במשך הסיכום ]כפי שהוזכר, המטרה בהערה כזו היא לא לחדש, אך יחד עם זה 
 [., שבהם ניתן להוסיף ולחדשמתעוררים פרטים המצריכים עיון

 

 

 
 .התעסקות עם ההערהג. 

כדאי מאוד שלהיות מונחים בהערה במשך זמן, לחשוב עלי' להסביר אותה לעצמך 
ולאחרים, לחפש האם באמת כל הפרטים נכונים ומסודרים בראש, האם יש מה להוסיף 

 .ולהרחיב

 לכתוב מיד שלא ישכח.כל רעיון או דבר חדש שנוסף כדאי 

בכלל, ובפרט בפעמים הראשונות שכותבים כדאי לבקש את עזרת הרבנים וחברי המערכת 
 .היכן כדאי לחפשובאיזה כיוונים כדאי לחשוב, 

 וכמובן, כפי שכ"ק אד"ש מה"מ אומר בשיחה המובאת לעיל:

"להתפלל להתקרב ככל היותר לדרגת תלמיד ותיק, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד 
 לחדש ניתן למשה מסיני".

 
 

                                                           
כ"ק בעולם, או סוגיא בתורת איזה ענין על  כ"ק אד"ש מה"מלדוגמא: לסקור את המבט של  24

 .כפי שמתבארת מכמה שיחותאד"ש מה"מ 
ם אחת )להתבונן כיצד רש"י לומד את הסוגיא, אח"כ כיצד תוס' לומד, לסכ לדוגמא: לסכם סוגיא 25

את ההבדלים, אח"כ להוסיף עוד ראשונים ופוסקים(, או נושא כפי שמשתקף מכמה סוגיות, כמה 
 מפרשים או פוסקים וכו'.

לדוגמא: יש הרבה נושאים הלכתיים שמבואר אודותם בספרים שונים, ויש ללקטם בצורה  26
 כמו כן הרבה פרטים לא נתבארו כלל בשו"ע וכו', וכ"א יכול לעיין)מה הדיעות בכל ענין מסודרת, 

 .(בעצמו מה ההלכה
בהתאם לכלל רז"ל שהלימוד צריך להיות "במקום שלבו חפץ" )ע"ז יט, א. וראה לקו"ש חכ"ד  27

כול לכתוב על . לדוגמא מי שמענין אותו נגינה י(ש"הוא בנוגע לאיזה מסכת וכו' ללמוד" 355-356ע' 
 "הנגינה בהלכה" או "בחסידות".

גם אם מצאת שמישהו כבר ליקט על הנושא הזה, אפשר לעשות ליקוט מקיף יותר, או ממוקד  28
 .יותר )או לחלוק על המסקנות של אותו מלקט(

גם דבר שמסייע ללימוד, כמו לפעמים ש לציין, שיסוג הערות נוסף: 
ה נחשבים ביאור ויכולים ג"כ ענין בתורטבלה, תרשים וכדו' על 

 כהערה. יחשבלה

 



 

 

 

 

 

 

 הוספה: לצבור ידע כללי בתורה.

 בכלל כדאי לצבור ידע כללי בתורה. ומהדרכים לכך:

כל שנה ברמב"ם כמו שצריך מקבלים ידע תורני רחב ביותר, ו-א. ע"י לימוד החת"ת
 של חזרה נזכרים בנלמד בשנה שעברה ומוסיפים עוד הבנה.

  .29הישיבה, ולקבוע שיעורים אישייםלהשקיע בסדרי יש ונוסף לכך 

 : 30ב. ע"י שעוברים על ספרים. כפי שמספר כ"ק אדמו"ר הריי"צ

"להוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק )הרש"ב( היתה שעה קבועה ביום שהיה מסתכל 
בספרים. אבי קרא לכך בלשונו הקדושה: לדפדף, לראות במאי משתעי, ודפדוף 

 ינים".זה נתן לו את העשירות האמיתית בידיעת ענ

כל אחד יכול להקציב לעצמו זמן לעבור על הספרים שבישיבה, שבביתו, כשמגיעים 
, להתענין , לקרוא הקדמות והסכמותכנסת להתענין אילו ספרים יש שם-לאיזה בית

. אפשר לעשות זאת בזמנים שהראש עייף ואי בקבצים וחוברות שמתגלגלים לידים
 .31אפשר לשקוע בדברים עמוקים

ת ומתחילים להתענין בתחומים חדשים בתורה, יולהכיר סוגיות תורנלומדים ככה 
  , וזה נותן עשירות גדולה בידיעת התורה.לומדים איזה ספרים שימושיים יש לכל ענין

                                                           
 וכו' וכו' , תורת כ"ק אד"ש מה"מכמו נ"ך, משניות, מסכתות גמרא, שו"ע אדה"ז, ספרי חסידות 29

 לפום שיעורא דילי'" )זח"א קג, א((.וחד "כל חד  -
 פנים תורגם מאידית.ב - 114קיץ ה'ת"ש ע'  ה"שבס 30
 של ספרים כשמקדישים תשומת לב לציוני המ"מ בלקו"ש וכדו'. שמותאפשר גם להכיר  31

ים אחרים, גם כשכבר מכירים ספר אפשר לחזור ולעבור עליו שוב, כיון שכבר התווסף בידיעת ענינ
 וממילא ה"דפדוף" יהי' באופן חדש.

 ב"ד וכדו'(.ח -כדאי לעבור מדי פעם על ערכים באנציקלופדי' תלמודית, ספר הערכים )



 פרק ג'

ערוך אותה בצורה מסודרת, כך אחרי שב"ה כתבת הערה, רצוי להשקיע עוד ול
לו, יכול להשאיר את ]כמובן שמי שחושב שקשה  נח יותר ללמוד אותה השיהי

 .העבודה למערכת[
 .32לעריכה טובה של הערהכללים חשובים בפרק זה ניתן כמה 

 
 :33א. לשון ברורה ודרך קצרה

 בכתיבה יש לשים לב לבאר היטב בלשון ברורה, ומצד שני לא להרחיב ללא צורך.

 .34בהערה צריך לדעת יכתבשהוא כל מה ששהכל יהי' ברור בלימוד ראשוני, ו לשון ברורה:
 אנחנו לא רוצים שמי שלומד יצטרך להתייגע להבין את הכוונה או לפתוח עוד ספרים.

יש להשתמש רק בראשי תיבות  לא להכביד במילים בארמית שלא מוכרות לכל הלומדים.
 הנפוצים )לדוגמא: צ"ל, וי"ל(, ובדרך כלל עדיף לפתוח את הראשי תיבות.

אופן הכי קצר וברור שאפשר, להשתדל שהדברים להשתדל לבטא את הדברים ב דרך קצרה:
 משפט כמה פעמים בסגנונות שונים. יכתבו מצורה קצרה וברורה. לא לחזור על

 .35גם כשמצטטים לא תמיד צריך לצטט הכל

ג"כ שאנו כותבים לאלו שכבר יודעים ללמוד, ולכן לא צריך להסביר דברים יש לזכור 
 פשוטים.

 

 ופיסקאות:ב. לחלק להערות, סעיפים 

 במקום לתת את כל ההערה במקשה אחת ארוכה, כדאי פשוט לחלק אותה לחלקים:

קומות מ-. למטה יש להניח את המראיההערות שלמטהוגוף ההערה לכל לראש חלוקה ל
(, ואת ההרחבות שלא נוגעות ישירות )אם יש(. אין צורך "לפחד" להעמיס בסעיף הבא)ראה 

 על ההערות, ואדרבא.

 .פיסקאות, וכל סעיף לחלק לסעיףגוף ההערה יש להכניס לבכל שלב  ,נוסף לכך

 .36סוגריםובנוסף, כל מה שלא עיקרי כ"כ בהבנת הענין יש להכניס ל
 

 

                                                           
בכלל, ובפרט בכמה ענינים שמובאים לקמן, כדאי ללמוד ולשים לב לסגנון העריכה בלקוטי  32

 שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ.
 תורה.לשון הרמב"ם בהקדמתו למשנה  33
אם למשל ההערה היא על גמרא, יש להביא קודם את כל הגמרא, ובסוגרים להכניס את הרש"י  34

 ומילות קישור )"ומקשה", "ומתרץ"(. ,הנצרך להבנה
אפשר לתת את הרקע בקיצור ולצטט רק את הנקודה שעלי' מתעכבים. או לצטט עם דילוגים  35

 "סיכום" לענין. )לדוג': "תניא . . משביעין אותו"( באופן שיוצר
 הסוגרים צריכים להיות באופן שאפשר לקרוא אתם ובלעדיהם. 36
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בכלל, ובפרט בכמה ענינים שמובאים לקמן, כדאי ללמוד ולשים לב לסגנון העריכה בלקוטי  32

 שיחות של כ"ק אד"ש מה"מ.
 תורה.לשון הרמב"ם בהקדמתו למשנה  33
אם למשל ההערה היא על גמרא, יש להביא קודם את כל הגמרא, ובסוגרים להכניס את הרש"י  34

 ומילות קישור )"ומקשה", "ומתרץ"(. ,הנצרך להבנה
אפשר לתת את הרקע בקיצור ולצטט רק את הנקודה שעלי' מתעכבים. או לצטט עם דילוגים  35

 "סיכום" לענין. )לדוג': "תניא . . משביעין אותו"( באופן שיוצר
 הסוגרים צריכים להיות באופן שאפשר לקרוא אתם ובלעדיהם. 36

 

 מקומות:-ג. מראי

 :37מקומות כותב כ"ק אד"ש מה"מ-על החשיבות שבמראי

המקור "שעל ידי זה נותנים לקורא וללומד אפשרות לחוות דעתו גם הוא בפירוש דברי 
 ומגרים רצונו להתעמק בענין.

יתר על כן נוהג זה טוב ומועיל לא רק לקורא וללומד אלא גם למחבר, כי לא תמיד 
נמצאות  הרי לא תמיד -שמורות אצלו רשימותיו בהן ציין המקורות, ואם אפילו שמורות 

 .תחת ידו כשמעיין בענינים אלו עוה"פ"

לציין לכל פסוק, מארז"ל  ראוילציינו. כמו כן כל מקור שהשתמשנו בו בכתיבת ההערה, יש 
 .38וכן לכל מקור דרכו אפשר להרחיב את הידע על הנושא ,וכו'

מצד שני אין צורך להרבות במ"מ שאינן קשורים, ועדיף לציין לספר שמלקט מראי מקומות 
 )כמו אנציקלופדי' תלמודית וכדו'(.

כשמתעכבים על מדרש שצוטט בשיחה של יש לשים לב שמציינים למקום הנכון. לדוג' 
 (שמופיעה גם בשו"עקיצור שו"ע )כשמתעכבים על הלכה ב הרבי יש לצין למדרש ולא לשיחה,

 .והגמרא(רמב"ם הטור, )או גם את מקורותיו כמו ה עצמו שו"עאת ה לפתוחיש 

 אופן הציון:

 עיר מ..." כל מראה מקום אפשר לציין באופן פשוט, או בהקדמת "ראה", "עיין" , לה
 .39כל מקום לפי ענינו. אם במקור נסמנו עוד מ"מ אפשר לציין: "וש"נ" -וכדו' 

 ר מילה עם תוכן שאינו חיובי יש להקפיד בציון העמודים וכיוצא בזה שלא תיווצ
 (.לכתוב "ער". לציין "ריש ע"ב" ולא לחבר את ה'ר' ל'ע"ב' 270לדוגמא את עמוד )

 ד. נקודות חשובות נוספות:

  להשתמש רק בלשון טובה, כשרוצים לכתוב ענינים שליליים לכתוב באופן של היפך
 החיוב )כמו: אינו יהודי, היפך הטוב והחיים(, במצבים לא רצויים להוסיף "ח"ו" או

 כביכול"." -"ר"ל". ובתארים ביחס להקב"ה 
  במלה המסתיימת באותיות יו"ד וה"א, יש להשמיט האות ה"א ובמקומה להציב גרש

 )לדוגמא: ישעי', הר המורי', עלי'(.
 40יש להשתמש בכל סימוני הפיסוק. 
 אך לא להגזים בזה.41יש להשתמש בהדגשות כדי להדגיש את הכוונה , 

                                                           
 . ועוד.287. וראה גם לקו"ש חכ"ט ע' 547לקו"ש חט"ז ע'  37
מראה מקומות ניתן למצוא דרך ספרי מפתחות, ראה לקמן ב"רשימת ספרי מפתחות" תחת  38

 יות נוספות".והכותרת "אפשר
 בלקו"ש לכל מקום.כ"ק אד"ש מה"מ כדאי לחפש את האופן בו מציין  39
ם, מרכאות, סימני שאלה וכו' וכו'. יש לשים לב ייבסוף משפט, פסיק באמצעו, נקודות נקודה 40

להשתמש בו במקום סימן מתאים בד"כ שיש נטי'  (-שמשתמשים בסימון המתאים )בעיקר במקף )
 .יותר(
 ברת המכתב שם ע' קכד( "וליתר שאת, הדגשתי מלת מצווה".ראה אג"ק ח"ג ע' קסט )בהס 41



 .רשימת ספרי מפתחות
 בכל נושא: של ספרי מפתחותרשימה קצרה 

 חסידות:
  המפתחות לתניא, תורה אור, יש את

שמהם אפשר להתחיל  ולקוטי תורה
 )כדלעיל במכתב אד"ש(.

 הוא סט שמלקט על  ספר הליקוטים
כל נושא בחסידות את הביאורים 
שבמאמרי כ"ק אדמו"ר הצ"צ, ובסופו 

 נו.מפתח לביאורים משאר רבותינו נשיא
  נכון לזמן זה עדין אין מפתח מקיף

לתורת כ"ק אד"ש מה"מ. אפשר 
)סוף  במפתח ענינים לאג"קלהסתכל 

מפתח ספרים  ח"כ, ובסוף כל כרך(,
-כ"ט. ובסוף הכרכים ל-)אללקו"ש 

 )סוף ח"ו(,מפתח לסה"מ מלוקט  ל"ט(,
תשנ"ב(, -)תרצ"המפתח לשיחות קודש 
 -אוצר החכמה וחיפוש ממוחשב ב

 .ספריית חב"ד
 על ערכים  :חב"ד - ספר הערכים

)כולל הרבה  אח-בחסידות באותיות א
בסיסיים כדוגמת כל ערכי  ערכים

 ."("אור
  ספרי ביאוריםעל התניא ישנם כו"כ 

מלוקטים מרבותינו נשיאנו, חסידים 
 רנו.מדורות קודמים ומדו

  'שערי לימוד כדאי להשתמש בס
שמלקט כללים בלימוד  החסידות
  חסידות.

 
 
 
 

                                                           
סמנים ב"עין משפט הנ והשו"ע הטור ם,הרמב"להלכות,  .המפרשים שב"עין יעקב" -לאגדתות  42

 .שו"ע אדה"זנר מצוה" ו
( שמביא ממש את וולפארשד"ב שי'  הרה"ח" )של הל' שבת - הרמב"ם השלםלמס' שבת יש את " 43

 כל הראשונים והאחרונים על כל סוגיא.

 נגלה:
 שאר , ורש"י על הגמראנוסף ל

, ישנם 42שנדפסו בש"ס וילנאהמפרשים 
ריבוי ביאורים על הגמרא בסגנונות 
שונים, ובד"כ כדאי לחפשם בספרי 

 הערות שוטנשטייןמלקטים ומפתחות. 
ההוספות )בעיקר מהדורה שלישית( ו

 .43יכולים לשמש כבסיס ל'ש"ס מתיבתא'
 ערכים  - אנציקלופדי' תלמודית

 בנגלה.רים ומקיפים מסוד
  כמובן שכשמעינים בש"ס יש לפתוח

את הרמב"ם והשו"ע המצויינים שם, וכן 
 להיפך.

  ידע כללי בנושא ככלל כדאי לצבור
דרך לימוד כל המשניות )עם  המסכת

קהתי שמסכם את הגמ' והראשונים(, 
הרמב"ם, הפסוקים מהתורה עליהם 
מבוססת המסכת, המצות בס' המצות וס' 

 החינוך.
  מבוא כללי התלמודוכן ללמוד את :

התלמוד )נדפס בהוספות למס' ברכות(, 
 דרכי התלמוד, הליכות עולם.

  ספר למתקדמים יותר אפשר לקחת
על המסכת,  שיעורים של א' האחרונים

ולהמשיך לעיין בהתאם לקו שהוא מציג, 
 או לחלוק על הקו שלו וכדומה.

 
 
 
 
 



 רמב"ם:
  44שעל הדףהמפרשים. 
  ליקוטי המפרשים שבהוצאות

הרמב"ם , רמב"ם לעםהמבוארות )כמו 
ולך ה - )של הרב וילהלםהמבואר 

 .(ויוצא
 יש את כל רמב"ם הוצאת פרנקל ב

ומפתח  )על הדף(, שינויי הנוסחאות
 .בסוף הספר() למפרשים רבים

 תורת אד"ש על הרמב"ם חלק מ
, פרד"ס המלך, ויין מלכותנלקטה ב
 .כללי רמב"םוכללים ב

 יש את כל  רמב"ם הוצאת חזקב
 מקורות הרמב"ם וציונים לתורת אד"ש.

 
 הלכה ושו"ע:

 אפשר  קומות לשו"ע אדה"זמ-מראיב
 למצוא את המקורות לכל הלכה,

את המקומות  זשו"ע אדה"מפתח לוב
 שאדה"ז מתייחס לענין.

 " הוא ליקוט פסקי תשובותסט "
מריבוי ספרי שו"ת עפ"י סדר השו"ע 

ובסוף כל כרך מפתחות והמשנה ברורה, 
 מפורטים.

 " הוא ליקוט מריבוי " נטעי גבריאלסט
בנושאים הלכתיים רבים  ספרי שו"ת

 )כעיקר חגים ומועדים(.
  :שו"ע הקצרספרי מלקטים חב"ד 

)ליקוט מקיף ביותר להל' סדר היום 
ת כ"ק אד"ש ו)הנהג מעשה מלךושבת(, 

מה"מ(, ספרים המלקטים נושאים 
ספרי מכון הלכתיים מתורת אד"ש, 

                                                           
 יש הוצאות שקיבצו מפרשים רבים שאינם מצויים בד"כ. 44
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 .)קהת, תנש"א(
יש צילומים רבים של ספרים נדירים מספריות בעולם ( HebrewBooks" )היברו בוקסבאתר " 46

 ., והוא בחינם)כולל ספרית אגו"ח(

)של הרב  סט השמירהו הלכה חב"ד
 גדסי(.

  כבר כיום כמעט על כל נושא הלכתי
יצאו ספרים מקיפים, יש לחפש במדפי 

 הישיבה ובאוצר החכמה.
 

 :45פשוטו של מקרא
 מקראות גדולותהמפרשים שב. 
 " הוא ליקוט של כל תורה שלמהסט "

 .כל פסוקמדרשי רז"ל על 
 " ליקוט  -" אוצר מפרשי התורהסט

 כל מפרשי הפשט )הולך ויוצא(.
 "י"א מפרשי רש"י םחומש ע "- 

 המפרשים הבסיסיים על רש"י.
 

 אפשריות נוספות:
 " היא מאגר " אוצר החכמההתוכנה

גדול של ספרים עם אפשריות חיפוש 
להשתמש לפי נושאים, מומלץ מאד 

 .46בה
 " ספרים " יש פרוייקט השו"תבתוכנה

 .נוספים שאין ב"אוצר החכמה"
 " מתאימה תורת אמתהתוכנה "

לחיפוש נקודתי בתנ"ך, ש"ס, רמב"ם 
 ומפרשיהם ועוד.

 אפשרות טובה למציאת מראי-
מקומות היא לחפש היכן מדובר על 
הנושא בלקוטי שיחות, ספר השיחות, 

)המלאים בשפע  מאמרים מלוקט וכו'
מה"מ אד"ש כ"ק , ולראות להיכן מ"מ(

 מציין.



 

כלשון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "ויישר  -והמעשה הוא העיקר 
 . . בהידור שינצלו את ההתעוררות  כחם של כל לומדי תורה ומקיימי מצוות

ויהי  –להשתדלות לחדש בתורה )ע"פ כללי התורה( ולפרסם את חידושיהם 
רצון ולהתפלל להתקרב ככל היותר לדרגת תלמיד ותיק, שכל מה שתלמיד 

 ותיק עתיד לחדש ניתן למשה מסיני".

 !נו ורבינו מלך המשיח לעולם ועדינו מורייחי אדונ



לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי
וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, 

המשפיעים, משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים 
תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה



לע"נ

הרה"ח הרה"ת הרב רפאל ע"ה בן הרה"ח הרה"ת בצלאל ע"ה

ווילשאנסקי

שליח כ"ק אד"ש מה"מ במזכירות "לשכת ליובאוויטש" 
בפאריז, משפיע דאנ"ש בשכונת המלך - קראון הייטס וחבר 

וועד קופת רבינו.

נלב"ע בג' שבט תשע"ו

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתגלות כ"ק אד"ש 
מה"מ תיכף ומיד ממש



לזכות 
 ידידנו הנגיד הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 עוסק בצ"צ באמונה
 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח
אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו הק'

 הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש וב"ב שיחיו
 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

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

 מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב
תיכף ומיד ממש!



לזכות 
הרה"ג הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי' 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 
תמכין דאורייתא לכל עניני הישיבה ברוח נדיבה

ולזכות זוגתו הנכבדה
מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, 

וימלא השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה 
בטוב הנראה והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח 

צדקנו תומ"י

*
לע"נ אביו

הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה
נלב"ע ט"ו שבט

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



לזכות
הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י

*
ולע"נ אביו

ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט התשנ"ח

*
ולע"נ אמו

מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה
נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף גשמי

בגאולה האמיתית והשלימה



לע"נ
ר' יצחק ב"ר משה ע"ה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***
לע"נ

ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי
נלב"ע כ"ו אדר

מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל
נלב"ע כ"ח מרחשוון

ומ"כ בטשקנט
 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית

 בהתלבשותה בגוף גשמי
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



לע"נ
ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול
מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי
ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית בהתלבשותה בגוף 
גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש!

***

לע"נ
ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה

נלב"ע ג' שבט
ומ"כ בקנדה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לעילוי נשמת

 הרה"ח משה ב"ר יוסף חיים חזקיהו ע"ה
ניסילעוויטש

נלב"ע י"ד אדר א' - פורים קטן ה'תשע"א

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית, בהתלבשותה 
 בגוף גשמי בתחיית המתים, 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד 
ממש!

***
לעילוי נשמת

 מרת מארע בת ר' אליעזר ע"ה
ניסילעוויטש

נלב"ע ר"ח שבט ה'תשפ"א

יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית, בהתלבשותה 
 בגוף גשמי בתחיית המתים, 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד 
ממש!



לעילוי נשמת

 הרה"ח אליעזר ב"ר משה ע"ה
ניסילעוויטש

נלב"ע ח' סיון ה'תשפ"ב

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית, בהתלבשותה 
 בגוף גשמי בתחיית המתים, 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד 
ממש!

***

לע"נ
הצייר החסיד ר' ברוך רפאל ב"ר מנחם ע"ה

 נחשון
נלב"ע ח' תשרי תשפ"ב

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית בהתלבשותה 
 בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לע"נ 
הרה"ח משה שמואל שמעלקא בן הרה"ח שלמה יהודה 

הלוי סגל
נלב"ע י"ג שבט תשע"ז

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***
לע"נ 

ר' יהודה ב"ר יוסף דוד ע"ה 
נלב"ע י"ג כסלו תש"נ

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לזכות 

ר' יהודה בן אסתר

לרפואה שלימה וקרובה ושיזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך 
 המשיח שליט"א

מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב.

***

לע"נ 
הרה"ת ר' משה יוסף ב"ר בן ציון שלום ע"ה

פרידמן
מקהילת אנ"ש דקריית חב"ד צפת

זכה להיות שותף בבנית הקרי' ומוסדותיה
ואף זכה לכהן כחבר ההנהלה הגשמית דהישיבה 

בשנים הראשונות להווסדה 
נלב"ע בכ"ג אד"ש תשפ"ב

ומ"כ בצפת עיה"ק
 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

 בהתלבשותה בגוף גשמי
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



לע"נ
התמים היקר

מבחירי תלמידי ישיבתנו הק' שנפטר בדמי ימיו
הת' מנחם מענדל דוד ע"ה ב"ר יבלחט"א הרב 

שמעון שי'
 אברהמי

נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד



לזכות

חברי מערכת הערות התמימים ואנ"ש חח"ל צפת - 
ה'תשפ"ב

הת' יוסף יצחק שי' אנקווה

הת' חיים שאול הלוי שי' לוין

הת' שניאור זלמן שי' ניסילעוויטש

הת' שניאור זלמן שי' קרלנשטיין

הנוסעים לחצרות קודשנו לשנת הקבוצה

שיזכו להתכונן כראוי, וימלאו תפקידם לשקוד על התורה 
והעבודה בד' אמות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ויזכו לפעול את התגלותו המיידית לעין כל נאו ממש!



לזכות

חברי מערכת הערות התמימים ואנ"ש חח"ל צפת - 
ה'תשפ"ג

הת' דב ישראל שי' אלרואי

הת' יעקב שי' גולדשטיין

הת' מנחם מענדל שי' ווילשאנסקי

הת' אלמוג הכהן שי' כהן

שיזכו לגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ע"י הוצאת קבצים רבים לכבוד ולתפארת ליובאוויטש, 

ויתמסרו לעבודת הקודש בכל המרץ והחיות מתוך שמחה 
וטוב לבב, ויזרזו את התגלותו המיידית של כ"ק אד"ש מה"מ 

לעין כל, 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

אבגי יוסף יצחק
אבודרהם יוסף יצחק
אברהם שניאור זלמן
אברמצ'ייב שמעון

אדרעי יהונתן שמואל
אוריאן שלום דובער
איברט חיים מכלוף

אייזנשטיין אברהם מאיר
איסחקוב דניאל

אלקיים ישראל אריה לייב
אנקווה יוסף יצחק

אקוקה נהוראי מאיר
אריה יעקב

אשכנזי מנחם מענדל
בייטמן שלמה

בירמן אלתר רפאל צבי
בלומנפלד מאיר אביחי

בן ארי יפתח
בן חמו אביאל

בן משה מנחם מענדל
ברק יהודה

גבאי יוסף יצחק
גולדנברג שמעון אברהם

גורביץ שניאור זלמן
גושן חיים

גלס שניאור זלמן
ג'מיל אור אהרון

גרינוולד יונה
דאיזדה מנחם מענדל משיח

דהאן לוי
דהאן מנחם מענדל

דוד מרדכי
דסה שמואל

דרורי יוסף יצחק
דרמון נתנאל דוד

הושיאר שמואל
הלל אוריאל יצחק
הלל מנחם מענדל
הלל שניאור זלמן
הרטמן לוי יצחק

ווילשאנסקי מנחם מענדל
ויצמן יוסף יצחק

ויניג מנחם מענדל נועם
זיו יוסף יצחק
זיו שלום משה
חבבו ישראל

חביב יוסף יצחק
חיימוב שלום יצחק

חלק ישראל
חממי יהושע נחמן

טוביאנה הלל
טולוצ'ינסקי דוד נח
טורין קלמן ראובן
טל מנשה תומר

ידגר שלום דובער
יוליוס אלישע נתן צבי

ינקוביץ שמואל
כהן בנימין משה
כהן יוסף חיים

כהן יוסף יצחק )כפ"ח(
כהן יוסף יצחק )לוד(

כהן מיכאל רפאל
כהן מנחם מענדל )ב"ש(

כץ מנחם מענדל
לודמאן מנחם מענדל

לוי חיים יהודה
לוין חיים שאול
ליזרוביץ שמואל

מדר דוד
מוגרבי טל

מזרחי יעקב רחמים
מזרחי שלום רפאל

מילשטיין עמית פנחס
מירון יוסף חיים

מישולובין יעקב נתנאל
מלכה דוד

מפעי שניאור זלמן
נגר נועם איתן

נגר שמואל
נואמה יוסף

ניסיליעוויטש שניאור זלמן
נרבונה מנחם מענדל
סימן טוב מנחם מנדל

סממה אריה לייב
עבאדי מנחם מענדל

עמר יאיר
ערנטריי חזי

פרץ אביחי שמעון
פש יעקב חי

קולטון אברהם יהודה
קינן כתריאל נחמן
קעניג לוי יצחק

קרוגליאק שניאור זלמן
קרלנשטיין שניאור זלמן

קשי מנחם מענדל
רבינוביץ יוסף יצחק

שאער אלעד
שאער יוסף חיים
שטיינמץ שמואל
שכטר מאיר רפאל

שמולביץ שלמה חיים
שמח מנחם לוי
שניאור ישראל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
תלמידי התמימים דקבוצה פ"ג

המתעתדים לנסוע לחצרות קודשנו לשנת הקבוצה
שיזכו להתכונן כראוי, וימלאו תפקידם לשקוד על התורה והעבודה 

בד' אמות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ויזכו לפעול את התגלותו המיידית לעין כל נאו ממש!



אבגי יוסף יצחק
אבודרהם יוסף יצחק
אברהם שניאור זלמן
אברמצ'ייב שמעון

אדרעי יהונתן שמואל
אוריאן שלום דובער
איברט חיים מכלוף

אייזנשטיין אברהם מאיר
איסחקוב דניאל

אלקיים ישראל אריה לייב
אנקווה יוסף יצחק

אקוקה נהוראי מאיר
אריה יעקב

אשכנזי מנחם מענדל
בייטמן שלמה

בירמן אלתר רפאל צבי
בלומנפלד מאיר אביחי

בן ארי יפתח
בן חמו אביאל

בן משה מנחם מענדל
ברק יהודה

גבאי יוסף יצחק
גולדנברג שמעון אברהם

גורביץ שניאור זלמן
גושן חיים

גלס שניאור זלמן
ג'מיל אור אהרון

גרינוולד יונה
דאיזדה מנחם מענדל משיח

דהאן לוי
דהאן מנחם מענדל

דוד מרדכי
דסה שמואל

דרורי יוסף יצחק
דרמון נתנאל דוד

הושיאר שמואל
הלל אוריאל יצחק
הלל מנחם מענדל
הלל שניאור זלמן
הרטמן לוי יצחק

ווילשאנסקי מנחם מענדל
ויצמן יוסף יצחק

ויניג מנחם מענדל נועם
זיו יוסף יצחק
זיו שלום משה
חבבו ישראל

חביב יוסף יצחק
חיימוב שלום יצחק

חלק ישראל
חממי יהושע נחמן

טוביאנה הלל
טולוצ'ינסקי דוד נח
טורין קלמן ראובן
טל מנשה תומר

ידגר שלום דובער
יוליוס אלישע נתן צבי

ינקוביץ שמואל
כהן בנימין משה
כהן יוסף חיים

כהן יוסף יצחק )כפ"ח(
כהן יוסף יצחק )לוד(

כהן מיכאל רפאל
כהן מנחם מענדל )ב"ש(

כץ מנחם מענדל
לודמאן מנחם מענדל

לוי חיים יהודה
לוין חיים שאול
ליזרוביץ שמואל

מדר דוד
מוגרבי טל

מזרחי יעקב רחמים
מזרחי שלום רפאל

מילשטיין עמית פנחס
מירון יוסף חיים

מישולובין יעקב נתנאל
מלכה דוד

מפעי שניאור זלמן
נגר נועם איתן

נגר שמואל
נואמה יוסף

ניסיליעוויטש שניאור זלמן
נרבונה מנחם מענדל
סימן טוב מנחם מנדל

סממה אריה לייב
עבאדי מנחם מענדל

עמר יאיר
ערנטריי חזי

פרץ אביחי שמעון
פש יעקב חי

קולטון אברהם יהודה
קינן כתריאל נחמן
קעניג לוי יצחק

קרוגליאק שניאור זלמן
קרלנשטיין שניאור זלמן

קשי מנחם מענדל
רבינוביץ יוסף יצחק

שאער אלעד
שאער יוסף חיים
שטיינמץ שמואל
שכטר מאיר רפאל

שמולביץ שלמה חיים
שמח מנחם לוי
שניאור ישראל

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
תלמידי התמימים דקבוצה פ"ג

המתעתדים לנסוע לחצרות קודשנו לשנת הקבוצה
שיזכו להתכונן כראוי, וימלאו תפקידם לשקוד על התורה והעבודה 

בד' אמות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ויזכו לפעול את התגלותו המיידית לעין כל נאו ממש!



יחי אדוננו 
מורנו ורבינו 
מלך המשיח 

לעולם ועד


