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ב"ה. ימות המשיח

פתח דבר
עם פתיחת שערי ישיבת הקיץ 'מתיבתא - חיילי בית דוד' בפעם הראשונה, שמחים אנו להגיש 
קובץ זה למובחרים מבין תלמידי התמימים מרחבי ארה"ק שהחליטו להקדיש את ימי 'בין הזמנים' 
להוספה בלימוד ולחיזוק ההתקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח, תוך ניצול מירבי של זמן זה כרצונו 
הק' לצד הנאה חסידית צרופה – 'נפש בריאה בגוף בריא', כהכנה לכניסה המיוחלת לשערי תומכי 

תמימים בעוד ימים ספורים. 

וכדבריו הקדושים: "ימי החופש של הקיץ אין משמעם חופש והפסק ח"ו מלימוד התורה. אדרבה! 
בימי הקיץ הארוכים, עת שהתלמידים חפשים מבית הספר התלמוד תורה או הישיבה. ניתנה להם 
האפשרות והזכות להקדיש שעותיהם הפנויות לתורה ביתר שאת וביתר עז" )ע"פ מכתב ט"ז סיוון תשי"א(.

ובמכתב נוסף: "דוקא בימים אלו, שאין מחויבים על פי דין הישיבה למשמעת וללמוד תורה מספר 
שעות בכל יום ויום, הרי מראים שברצון הטוב ומבלי ציווי מבחוץ - מוסיפים על מספר זה כמה וכמה. 
ובפרט שעליו להראות "דוגמא חיה" בסביבתו עתה, מהו תלמיד ישיבה בכלל וישיבת תומכי תמימים 

בפרט, שממנו יראו וכן יעשו" )מכתב כ"ד מנ"א תשט"ז(.

הקובץ שלפניכם כולל שלושה שערים המהווים מכלול מרתק של נושאים שנבחרו בקפידה על מנת 
להעשיר את הידע החסידי בעניניים שאינם נלמדים בדרך כלל במסלול הלימודים הישיבתי הרגיל:

שער חסידות – ליקוט מיוחד מתוך שיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנושא 
'עבודת התפילה'. ליקוט זה נערך ע"י הרב מנחם מענדל שי' תמרין, ותודתנו נתונה לו.

כפתיחה לליקוט זה הבאנו מבוא מיוחד המקיף את נושא 'עבודת התפילה' בתורתם של רבותינו 
המבוא  והמאמרים.  השיחות  לקטעי  קצרים  סיכומים  הוספנו  כמו"כ  החסידים.  ימי  ובדברי  נשיאנו 

והסיכומים נערכו ע"י הרב דוד שי' מיכאלשווילי, ותודתנו נתונה לו.

והמקיף את סדר השתלשלות  נושאים  לפי  ייחודי ללימוד הגמרא, המחולק  נגלה – מבוא  שער 
התורה מימי משה רבינו ועד הגמרא. כהוספה לשער זה הבאנו לקט מדברי כ"ק רבותינו נשיאנו אודות 

לימוד תורת הנגלה.

כל הנ"ל נערך ידי הרב ישראל שי' זלמנוב - משפיע בישי"ק תות"ל בית שמש, ותודתנו נתונה לו.

שער הלכה – לקט מדבריו והראותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות חשיבות ידיעת 
ההלכות הנצרכות באופן תדיר.



  4  •  ישיבת קיץ - חיילי בית דוד ה'תשפ"ב

לקט זה נערך ע"י הרב מנחם מענדל שי' תמרין, ותודתנו נתונה לו. כמו"כ נעזרנו בהכנת ליקוט זה 
בתשורה משמחת חתונת בקשי-אמיתי, י"ט מנחם אב תשס"ה.

*  *  *

רוח  נחת  גורמת  כדבעי  הקיץ  ימי  את  לנצל  דוד'  בית  'חיילי  של  התמסרותם  כי  איתן  בטחוננו 
כל ספק מזרז את התגלותו המיידית בגאולה  רב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, דבר שללא 

האמיתית והשלימה.

אך איננו מסתפקים בביטחון ובאמונה, רצוננו ותביעתנו היא שעוד בזמן קיומה של ישיבת הקיץ 
בשנה זו, נזכה לחזות עין בעין בהתגשמות נבואת הגאולה, כאשר כאן ב"צפת – המפורסמת במעלות 
שבה, ובפרט בנוגע להגאולה",  נראה בעיני בשר כיצד “ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי 
לפניו  נכריז  אחב"י  כלל  בתוך  יחד  וכולנו  דוד,  מבית  מלך  צדקנו  משיח  בביאת  לך",  אנחנו  מחכים 

בשמחה ובהתבטלות:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ישיבת הקיץ 'חיילי בית דוד'
שע"י את"ה העולמי 

ימות המשיח, י"א מנחם אב, הי' תהא שנת פלאות בכל מכל כל
מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



שער

חסידות
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מבוא

התפילה אינה רק מ"מצוות שבדיבור", אלא גם זמן שבו השם מקשיב לאדם 
בגשמיות.  ואחרים  ברוחניות  חלקם  שמבקשים;  ישנם  לומר.  לו  יש  מה 
בתורת החסידות ה'תפילה' היא בעיקר, מעמד של שיחה. כשאדם משוחח 
הוא לכל לראש מרוכז, ובכדי לשוחח אם מישהו שלא מכירים ובמיוחד את 
השפה איתו נדרשים כוחות והכנה רבה. בטח לדבר עם הבורא. אך בתומכי 
להתכונן  הכן.  לעמוד  לתפילה.  להיעמד  שונה;  היא  הדרישה  תמימים 
ההמשך ממילא יבוא. הדגש המיוחד בדור השביעי והחידוש בתורת הנשיא.                                                                                                

- מבוא מיוחד על התפילה וההכנה אליה -

סדר חסידות בוקר - חשיבותו
אליך תמים יקר!

בשער שלפנינו מוגש לפניך חומר לימוד ל'חסידות בוקר' – ה"סדר" שהוא בעצם תחילת היום 
ומשמש למעשה כה"שער" לכל היום1 ונודע בחשיבותו, שעד כדי כך שבישיבת תומכי תמימים 

שבליובאוויטש, היו מקפידים על תחילתו, שיתחיל בדיוק בזמן2, 

חשיבותו המיוחדת של סדר זה הינו  גם ובעיקר כיון שמשמש כ"הכנה" לתפילת השחר הבאה 
לאחריו. עוד מימי מורנו רבי ישראל, הבעל-שם-טוב הקדוש, היו החסידים מייקרים את מצוות 
התפילה, ומהדרים בה ביותר – מתכוננים אליה שעות ארוכות, ומעמיקים את מחשבתם בגדלות 
הא-ל ושפלות האדם, ומתוך כובד ראש שכזה היו ניגשים אל התפילה. לאחר הכנה שכזו שכללה 

בין היתר לימוד וטבילה במקווה לפני התפילה היו נעמדים להתפלל. 

גם בדורנו מודגש הצורך בהכנה לתפילה ובמידה מסויימת יותר מדורות עברו.

1. ראה מאמר ד"ה לכה דודי תשי"ד אות ד ובהע' 26 שם. )סה"מ מלוקט ח"א ע' מה(.
2. שבעצם בכל הסדרים ישנה “הגבלה עצמית", ראה לקו"ש חי"ד ע' 223. אך בסדר זה ישנה הקפדה מיוחדת, כנראה בחוש.
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תפילה לא מובנת מאילה
אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, הרבה לתבוע מחסידיו 'להתפלל' במובן של להגיע בתפילה 
להרגשה שעומדים מול המלך – השם יתברך, ובדגש מיוחד על הסתכלות 'ביקרא דמלכא ותפארת 

גדולתו'3. 

כידוע, בתפילה ישנם שני מימדים – המעשי – לומר בפה את המילים בקול, במקום ראוי ובגוף 
נקי4. ויש את המימד הנפשי – לכוון במילים, שהמילים יצאו מהפה כשהאדם נמצא במצב מסויים 

– כשהוא מבקש ומתחנן – לפני המלך – השם יתברך. 

כבר בזמן השו"ע פסק המחבר כיצד על התפילה להראות. ובתוך הדברים מציין הוא למדרגה הכי 
גבוהה שבן-אנוש מסוגל להגיע. הוא תובע מיהודי להגיע לקצה ממש של היכולת. “לכמו מעלת 

הנבואה")!(5.

זוהי  כן,  ואף-על-פי  קל.  דבר  לא  זה  שכזה,  במצב  התפילה  מילות  את  מובן מעצמו, שלומר 
מילות את  יאמר את  רק  לא  יהודי  יהודי. שכל  לכל  יוסף קארו בשו"ע שלו  רבי  דרישה שמציב 
התפילה וזהו. אלא בעיקר שלמילים שהוא מוציא בתפילה תתלווה תחושה של יראה. של עומד 

לפני המלך. שהאדם יכיר שכרגע הוא מדבר לפני השם. 

התפילה, אם כן היא סוג של 'שיחה' עם השם. זה הזמן שהבורא מקשיב למה שהאדם מדבר. 
יש אנשים שמבקשים את צרכיהם, כפי שחז"ל תיקנו בשמו"ע6. חלקם מתעכבים יותר בברכות 
ישנם  ולעומתם  ישראל'(,  'גואל  עד  )מ'השיבנו'  יתברך  אליו  הקירבה  על  המדברות  הראשונות 
מה'  מבקשים  אלו  כמו  אלו  הגשמי.  האדם  לצרכי  המתייחסות  ברכות  בשאר  יותר  שמתעכבים 

שישלים להם את החסר.

בתורת החסידות, ובמיוחד בחינוך שהונהג בתומכי תמימים בליובאוויטש, עיקר הדגש היה על 
ה'הכנה'. לא רק על הכנה שלפני התפילה, אלא בעיקר גם על ההכנה שבתוך התפילה.

סדר התפילה מורכב כך שלפני ה"שמונה עשרה" ברכות שלמעשה מהווים את עיקר התפילה, 
'חי העולמים',  ישנה הכנה בה האדם צריך להתייגע. פסוקי דזמרה הכוללים מ'ברוך שאמר' עד 
וברכות קריאת שמע. כאשר מתבונן האדם ברצינות באחד הפסוקים מפסוקי דזמרה בהם מתוארת 
קרבת ה' למשל, או כאשר מתבונן הוא בגדולת ה' המתוארת בברכות קריאת שמע, משהו קורה 

בתוכו. 

ההתבוננות, גורמת לאותו אדם לחשוב על מה שהוא מוציא מפיו וזה כבר דבר גדול. ומי מדבר 

3. שזהו ממעלת נפש האלוקית, ראה תניא פ"ט. פמ"א. פמ"ב. מ"ד. מ"ו. ובלקו"ת בלק, עד, ג. ובנס' שם במראי המקומות.
4. ראה או"ח שו"ע סי' צ"ב ואילך.

5. או"ח ריש סי' צ"ח: ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, קל 
וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים 
ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. 
ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה. וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים 

אותו לאביו שבשמים ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש.
6. ראה רמב"ם הל' תפילה פ"א ה"א-ד.
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יאמר  לא  האדם  שכזה,  במצב  הפסוקים.  אותם  של  הפנימי  לתוכן  מתחבר  או  מבין  גם  הוא  עם 
עוד גיבובי מילים בשמונה עשרה, אלא יחשוב ברצינות על מה הוא עושה, ומאיפה הגיע העולם 
שאנחנו חיים בתוכו. הרי העולם שלנו הוא רק פרט מכל שאר העולמות והיצורים, והאדם הרי רק 

חלק קטן ואפסי לעומת כל הבריאה כולה, ומי ברא את כל אלה? 

וכאן משהו בתוך האדם זז. הוא יוצא מקטנות. הוא מפסיק להסתכל על חייו כמובנים מאליהם. 
הוא כבר לא עוסק רק בצרכיו האנכיים או רק במה שחסר לו. הוא שואף להידבק במשהו נעלה 

יותר, משהו אמיתי יותר ונצחי יותר. הוא רוצה להידבק בהשם יתברך. 

כדי לעזור לאדם מן השורה לתפוס את התפילה ברצינות, להיתפס במילותיה ולהגיע למקום 
התפילה.  מילות  של  הפנימיות  את  שמבארים  אלוקיים  מאמרים  הרביים  העניקו  יותר,  נעלה 
כשניגשים  ואז  אותם.  גם מבינה  הנפש האלוקית שבתוכו  לומד את המאמרים, שהרי  כשהאדם 
אל התפילה, האדם שומע את האמת על מציאות העולמות מתוכו. נפשו האלוקית מאירה. הוא 

מתרומם, ומהלך בעולמות אחרים. 

כמובן, בכדי לגרום לאדם להגיע למדרגה שכזו, נדרשת יגיעה גדולה והכנה רבה, אך הרביים 
לא  יתפלל.  שהאדם  בשביל  והכל  לכך.  הנדרשים  הכוחות  את  בדרכם  ההולך  חסיד  לכל  נותנים 

תפילה המובנת מאליה. 

אלא תפילה אמיתית. שמשהו מתחולל שם בתוך הלב. שמשהו זז. כיון שכאשר האדם מתפלל 
האלוקית  האמת  למול  נמוגה  ומציאותם  נחלשים  ותאוותיו  העולם  קשיי  אצלו,  מאירה  האמת 
המאירה, ועבודת ה' מקבלת תוקף אלוקי. אדם שהתפלל והתייגע, מציאותו נעשית קשורה באמת 

גבוהה יותר.

אכן, גם כדי שמשהו מכל הדברים הללו ישאר לאחר התפילה, זקוקים ל'סדר עבודה' שלם, אך 
אין זה מעניינינו כאן.

להפגש עם המלך ולציית לו
הרבי מלך המשיח שליט"א, מבאר בשיחה קדושה7, דבר מעניין. בנביא8 מתואר דו-שיח בין חנה 
אימו של שמואל הנביא לבין עלי הכהן. חנה שהיתה 'עקרה' כבר כמה שנים, נכנסה בראש השנה 
למשכן שילה, ונעמדה מול הפרוכת של קודש הקודשים. עלי הכהן, נכנס למשכן ורואה את חנה 

עומדת לפני השם “רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע". 

אף שלא קרא את מחשבותיה, עלי שיער לעצמו שחנה מתפללת על בעייתה שלא זכתה פרי-
בטן כבר כמה שנים. הוא שם לב שחנה מרבה להתפלל. וממהר לקרוא לעברה: “למה תשתכרין"? 
– מדוע את משתכרת לך, במובן של התעסקות בצרתך הפרטית יותר מידי. לא שעלי חשב שהיא 

שתתה יין וכדומה.

7. ראה לקו"ש חי"ט שיחה לר"ה ו' תשרי אות  ט ואילך. שם הע' 44, 46-7. 
8. שמואל א א, ב ה ואילך.
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טענתו של עלי הייתה – כשעומדים מול השם לא נאה לעסוק יותר מידי בצרכי עצמך הגשמיים. 
את  תזכירי  בכבוד.  מתנהגים  כאן  מטריחים,  ולא  מלך  הוא  השם  להשתפך.  מקום  איננו  המשכן 

הבקשה שלך ותצאי. וחנה השיבה לעלי: “לא אדני, . . ואשפך את-נפשי לפני השם".

מהו תוכן הדו-שיח המוזר הזה בין חנה לעלי? מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א, שחנה לימדה 
את עלי דבר גדול. בדרך כלל כשעומדים מול המלך, אזי לכל לראש נדרשים להתבטל. לבטל את 

המציאות העצמית. ככה זה לא רק מול מלך אלא מול כל שר חשוב. 

מול השם, הדברים קצת שונים. השם העניק לכל נשמה תפקיד. לעשות דירה בתחתונים. היא 
רצתה  היא  לעצמה.  ילד  רצתה  לא  היא  לעולם.  צדיק  ילד  ולהביא  למלאות את תפקידה  בקשה 
למלאות את רצון השם יתברך. ולכן עוד לפני שנולד בנה, שמואל, היא הקדישה אותו לה' לכל 

חייו. לא היה חסר לה ילד להשתעשע עימו. 

חנה בעצם אמרה לעלי הכהן: דווקא בגלל שאני לפני ה' – פנימיות נפשי זועקת למלאות את 
רצונו יתברך. אני מרבה להתפלל על ילד אצל השם לא בגלל שכואב לי, אלא בגלל שנפגשתי עם 

השם ואני מרגישה מה הוא מצפה ורוצה ממני.

עבודת התפילה
מכאן למדים אנו יסוד עצום בעבודת התפילה: 

“ישנם כאלו שעולים להם הרהורים"9, שלאחרי כל הביטול הגדול שאוחז את האדם מכוח פסוקי-
וחסרונותיו,  צרכיו  יוכל לבקש מהבורא את  כיצד  התפילה, כאשר מגיע האדם לשמונה-עשרה, 

שהרי במה נחשב הוא לעומת הבורא יתברך.

ועל-כך, צריך האדם ללמוד מתפילת חנה, שכיון שפנימיות נפשו רוצה לעשות את רצון ה', 
הנה בעמדו לפני ה' בביטול הכי גדול10, מתגלית הנקודה העצמית של האדם, והוא מבקש את כל 
צרכיו וחסרונותיו, לא בשביל למלאות תאוותו, אלא בעיקר לברר את הניצוצות החבויים בצרכיו 

הגשמיים11.

'להתנתק'  נדרש  שהאדם  הוסבר  כאן  עד  אם  שהרי  הראש.  את  הופכת  שכזו  שגישה  כמובן, 
ממציאותו העכשווית והקטנה, החיה במחשכי העולם הזה ותאוותיו המדומות והחולפות, ולשוחח 
ביופי תפארתו, הרי שכאן הרבי מלך המשיח  ולהתבונן  עם המלך, ע"י הכרה מוחלטת בגדולתו 
שליט"א מדגיש שכל ההכנה הזו היא בשביל עיקר התפילה – “שמונה עשרה". ומה האדם עושה 

בשמונה עשרה? מבקש על צרכיו הגשמיים. למה? כי ככה ה' רוצה ממנו.

9. בתרגום חופשי, מהשיחה שם אות י'.
10. כידוע שכל התפילה הינה לפי ד' העולמות, ושמונה עשרה מכוון כנגד עולם האצילות ראה: פרע"ח שעה"ת פ"ד. ובריבוי 

מקומות בחסידות.
11. וראה שם בסוף השיחה, שגם אם אדם לא מרגיש שרצונו במילוי רצונותיו הגשמיים הינם בשביל לברר בירורים וכו', אין 

זה משנה, כיון שזוהי האמת.
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העיקר הכוונה – של מי?
כלומר, זה שחסידות מדגישה את חובת ההכנה, יכולים לטעות שהעיקר זה שהאדם יתפעל. 
והמקום לכך הוא בעיקר בפסוקי דזמרה, שם האדם מקדיש את מיטב כוחותיו להכיר את גדולת 
השם יתברך וקירבת המלך אל הבריאה. שמונה עשרה לכאורה – בהרגשת האדם זה כבר טפל. נכון 
שהוא גם יבקש את צרכי חייו, אך זה מבחינת הגוף, זה לא נוגע כל-כך לעצם נשמתו. ובמילא יתכן 

מצב, שכאשר אדם נמצא בצב רוחני גבוה, הוא יאמר את המילים הללו בהעברה בעלמא.

כן, לאותם בקשות העוסקות  הכנה אל השמונה-עשרה.  היא  זה מבארים, שכל התפילה  ועל 
ברובן בצרכי האדם. ולמה, כי זה עיקר ותמצית רצון פנימיות הנפש. 

פנימיות נפשו של כל יהודי, רצונה האמיתי הוא, לעשות את שליחותה כאן בעולם הזה. וכשהיא 
בשיא החיבור עם השם בתפילה, נרגשת בנשמה לא )רק( התפעלותה שלה בתור 'נברא' מגדולתו 
יתברך, אלא בעיקר גם רצונו של ה' ממנה, הטבוע בה בעצם מציאותה. ולכן  היא זועקת לה' על 

רצונה העצמי, למלאות את שליחותה כאן בעולם הזה.

האור  את  מדגיש  האדם,  צרכי  על  מהשם  ולבקש  להתחנן  הוא  התפילה  שעיקר  הזה,  הדגש 
והחיות שהכניסה תורת החסידות בתורת הנגלה.

אור וחיות
ידוע שהחסידות לא חידשה דבר. וכמו מצוות התפילה למשל, שע"פ נגלה, נדרש האדם להתחנן 
ולבקש על צרכיו מאת השם יתברך, בכדי שהאמונה של האדם תתחזק. כאשר האדם מתפלל כל 
יום ברצינות, הוא מתרגל להבין שמקור חייו זה הבורא, כיון שהוא שהוא מבקש וה' עונה לו. עצם 

הבקשה מזכירה לו שה' מנהיג את העולם וממנו ראוי לבקש. 

באה חסידות ומגלה שהאמונה מאירה בתוך התפילה בעצמה. זה לא שעל ידי שהאדם יתפלל 
ויבקש פעמים רבות, אז תתחזק אצלו האמונה שהבורא כל-יכול. אלא בתוך תפילה בודדת וחד 
פעמית מאירה האמונה. כאשר אדם מבין מה הפירוש12 “כי הוא אמר ויהי, הוא ציוה ויעמוד", הוא 
בעצם אומר את מה שהוא מאמין. חסידות האירה מה המשמעות של תפילה – תפילה מלשון 
“התופל כלי חרס", במובן של חיבור. בתפילה בא לידי ביטוי החיבור של יהודי עם הקב"ה בשיא 

האמונה. 

התפילה אינה אמצעי, אלא בה עצמה מונח האמונה. וככל שהאדם יותר מתבונן בתפילה הוא 
יותר מתחבר לאמונה שבנשמתו האלוקית.

במאמרים והשיחות של הרבי, מודגשת נקודה זו ביותר. 

12. תהילים לג, ט.
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ריכוז גבוה
בכללות ישנם ב' מצוות בהם האדם נדרש להתרכז כל כולו: מצוות תלמוד תורה ומצוות התפלה. 
הרבי שליט"א, מראה שבשניהם נדרש מהאדם, שמציאותו תגלה את רצון ה'. ובמצוות התפלה 
מבאר הרבי שליט"א13, אע"פ שעיקרה היא ברכות שמונה עשרה, בהם בעיקר ישנם ריבוי בקשות 
עבור צרכי האדם, מכל-מקום הרי בתחילתה אומר כל יהודי )בלחש( “השם שפתי תפתח ופי יגיד 

תהלתך", 

כלומר, שעצם זה שיהודי מבקש את צרכיו הגשמיים מאת הבורא, זה גופא, כבודו של הקב"ה 
)“תהלתך"( – שיש יהודי שמתעסק כעת במילוי השליחות לעשות דירה לה' יתברך. 

כדי להפנים שזוהי המציאות האמיתית, שכל זה שחסר לנו דברים שאנו מבקשים עליהם, זה 
גופא רצון הנשמה למלאות את שליחותה בעולם הזה, מוכרחים אנו ללמוד היטב זאת מתורתו של 

הרבי נשיא הדור משיח צדקנו.

תלמידי התמימים בדורנו ועבודת התפילה
רק בתורתו הרחבה נתבארו נקודות יסוד אלו בעבודת ה'. ובמיוחד לתלמידי התמימים, הבנים 

של הרבי שליט"א, להם הרבי מוסר ונותן את מכוחותיו העצמיים ביותר14, נוגע הדבר ביותר:

שלימות  הוסיפה  בשבילם  הישיבה  וייסוד  תמימה  תורה  לומדים  התמימים  תלמידי  הרי 
ב"הפעולה שאלוקות תהיה ענין מוחשי, על-ידי לימוד החסידות"15, וכיון שנמצאים הם בתחילת 
החיים, ממילא מובן שתקופה זו נוגעת להם לכל המשך החיים ביותר16, לייסד את חייהם ולהתפלל 

כמו שהרבי שליט"א מלמד אותנו איך היא התפילה, וכיצד כיום נדרשת עבודת התפילה.

ואי אפשר שלא להזכיר את הבקשה העיקרית בתפילה את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח שזה 
ובקשה, בתוספת הבהרה,  כאיחול, אלא כתביעה   זאת לא  ואנו אומרים  הולך על מלך המשיח, 
ש"לישועתך קווינו כל היום", עד כדי כך נוגע הדבר אל כל יהודי, שבהיותו לפני מלך מלכי המלכים 

הקב"ה, שאז אין מקום לומר חצאי-דברים או דברים של גוזמא וכו' ח"ו, 

תובע יהודי מלפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, ש"מהרה תצמיח" יהודי “לא יכול לחכות יותר"! 
הוא רוצה שביאת משיח תהיה “נאו", וכל זה לא רק ג' פעמים ביום אלא “לישועתך קיווינו כל 

היום", זה נוגע לעצם חייו ונשמתו17.

13. ראה ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה, סה"מ מלוקט ה עמ' קל ואילך.
14. ראה שיחת י"ב תמוז תש"י. ועוד. אג"ק חט"ו ע' כ"ו, וש"נ. 

15. התוועדויות תנש"א ח"א ע' 282.
16. ראה אג"ק חי"ז ע' שנ"ז.

קוני" בסוף  )אלא( לשמש את  נבראתי  ד"אני לא  בביאור שני הגירסאות  ליל שמח"ת תשנ"ב  17. ראה דבר מלכות שיחת 
קידושין. ד"ה מרגלא בפומיה דרבא ה'תש"מ )סה"מ מלוקט ה ע' צו ואילך(.  ד"ה ויגש אליו יהודה תשכ"ה )שם, ע'  קלג ואילך(, 

ושם מרמז השייכות של נשיא הדור עם תפילת היחיד. ואכ"מ. ובריבוי מקומות.
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הרבי דורש: לימוד תורת הנשיא
זה מסביר סיפור מעניין: בשנים הראשונות, כשנפתחה תומכי תמימים בארה"ק בפרדס  דבר 
בלוד, קיבל האחראי על ניהול הישיבה אז, המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה מכתב18 בו הרבי 
תובע ממנו שיילמדו את הבחורים חסידות של נשיא הדור )ולא רק של נשיאים קודמים(, כל זאת 
בכדי שהבחורים יוכלו לעבוד את השם בכוחות שהרביים  הכניסו במאמרים שלהם כלפי אותו דור 
את הכוחות הראויים והכיוון כיצד נכון לעבוד בדורנו ומה הדגש העיקרי עליו ראוי לתת את הדעת 

בעבודת השם.

אנו מאחלים לך תמים יקר, שתזכה למלאות ראשך בלימוד החסידות לפני התפלה מתוך תענוג 
בשיעורים המיוחדים שצוות ה"ישיבת קיץ" הכינו עבורכם וכל זה מתורתו של נשיא דורנו הנצחי, 
ולהרגיש  להכיר  דווקא  עשרה  ובשמונה  הסידור  מתוך  מתפלל  שליט"א  שהרבי  כפי  ולהתפלל 
לעבודתנו  הנדרשים  האדם  צרכי  כל  את  מהקב"ה  לתבוע  וממילא  הגאולה,  סף  על  שנמצאים 

בהרחבה ובריבוי עד אין קץ ותיכף ומיד בגאולה האמיתית והשלימה.

תפילה של גאולה!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

18. אג"ק ח"ח ע' מ"ז, וראה שם ע' קנג ואילך.
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- יחידה א -
חיוב ההתעסקות בעבודת התפילה ליושבי אוהל

לפני שלושים וכמה שנים ראיתי - בהשגחה פרטית - מאורע מסויים, ולא חשבתי 
שענין זה יהי' נוגע לאחרי משך זמן ארוך ביותר, כדלקמן.

שבאים  התוצאות  את  ומיד  תיכף  שרואים  מאורעות  ישנם  האדם  בחיי  ובהקדים: 
מהם, וישנם מאורעות שלא רואים בגלוי את התוצאות שבאים מהם, וישנם מאורעות 

שרואים את התוצאות מהם לאחרי משך זמן רב. וכן הוא בסיפור דלקמן:

ולהביאה  אותה,  לפגוש  כדי  לפריז  נסעתי  ההיא,  ממדינה  יצאה  ע"ה  אמי  כאשר 
לארה"ב.

במשך שהותי שם פגשתי עוד יהודים מאנ"ש שיצאו ממדינה ההיא באותה תקופה 
)או במשך זמן לפנ"ז(. וכאשר התפללנו יחד ביום השבת )יותר משבת א'(, ראיתי כמה 
מהם שמתפללים באריכות, מנגנים ניגון חסידי באמצע התפילה, ומכים באצבע צרידה 

וכו'.

]אע"פ שהכאה באצבע צרידה בשבת היא ענין של שבות וכו' הרי מדובר כאן אודות 
הכאה באצבע צרידה כתוצאה מהתלהבות בשעת התפילה )כמנהג החסידים(. וכדוגמת 

מחיאת כפיים מפני גודל השמחה, וכיו"ב[,

אמנם אין אדם יודע מה שבלבו של חבירו, אבל אעפ"כ, כאשר רואים שפלוני למד 
חסידות לפני התפילה )יותר זמן או פחות זמן(, ולאחרי זה הוא מאריך בתפילה מתוך 

ניגון חסידי וכו' - הרי זה מסתמא ענין הקשור עם עבודת ה'.

יהודים  גם  ישנם   - בתפילה  מאריכים  בפריז  אותם  שראיתי  יהודים  אותם  בין 
הנמצאים כאן עתה )ונמצאים בהתוועדות זו(, וראיתי אותם מתפללים בשבת זו - ללא 

תנועה חיונית, וללא כל "שטורעם" בעבודת התפילה!

עוסק  היה  הברזל",  מסך  "מאחורי  היציאה  לאחרי  הנ"ל,  ומצב  במעמד  בהיותו 
בעבודת התפילה; ואילו לאחרי שהקב"ה עזר לו להגיע למדינת הרווחה, וברכו בבני חיי 
ומזוני רויחי, ועזר לו להצליח בעסקיו באופן של עשירות כו' )עכ"פ - שלא בערך לגבי 
המעמד ומצב שתיאר לעצמו באותם ימים( - ויה"ר שהקב"ה ימשיך את ברכותיו כמה 

פעמים ככה - אינו מוצא לנכון לעסוק באריכות התפילה!

שבהיותו  עאכו"כ  הרי  התפילה,  בעבודת  עסק  תקופה  באותה  אם  וק"ו:  ובמכ"ש 
במעמד ומצב ד"מסורבל בבשר" עליו לעסוק בעבודת התפילה!

לעצמי  לא תארתי  שנים,  וכמה  לפני שלושים  זאת  ראיתי  כאשר   - לעיל  וכאמור 
שענין זה יהי' נוגע בשנת תשמ"ב ב־"770"!
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אליו,  שייכים  שהדברים  מי  לכל  אלא  מסויים,  לאדם  אינם   - אלו  בדברים  כוונתי 
שהדברים  מישהו  ישנו  ואם  לראשו!  מתאים  שה"כובע"  מי  לכל   - הידוע  וכפתגם 

מתאימים אליו, ולא חשבתי אודותיו - הרי הדברים מכוונים גם אליו!

 . ה'  בעבודת  יותר  נעלית  לדרגא  ולהתעלות  להוסיף  כאו"א  על  לפועל:  בנוגע 
ולא באופן  זאת במוחש,  גלוי, שיוכלו לראות  וכללות עבודתו צריכה להיות באופן   .

ד"קול דממה דקה"!

ובפרט כאשר מדובר אודות העבודה וההתעסקות בהפצת היהדות והמעיינות ביחס 
אל הזולת - שאז בודאי מוכרח שעבודתו תהי' באופן גלוי, ולא באופן ד"קול דממה 
דקה", כי אם ישב וישתוק )מצד גודל ענוותנותו(, באופן ד"קול דממה דקה", לא יוכל 

לפעול על הזולת מאומה!

)משיחת ש"פ ויקרא תשמ"ב, התוועדויות תשמ"ב ח"ב עמ' 1108 ואילך(

מה למדנו?
א. ההשגחה פרטית שהרבי מוצא בפרט טוב שראה אצל החסידים. ב. ההוראה מאותו 
אלא  קשים,  בזמנים  נמצאים  כאשר  רק  לא  נחוצה  תפילה  שעבודת  אחד,  לכל  פרט 

אפילו שנמצאים בארצות הרווחה ובזמנים טובים.

עבודת התפילה 
מה נלמד?

עבודת התפילה נדרשת במיוחד ובכל יום בעיקר מיושבי אהל, אלו שעסוקים בלימוד 
התורה בשגרת החיים גם בימות החול. ובשבת נדרשת גם מאלו שטרודים בעסקים. אך 

יש כמה סוגים ביושבי אהל.

בַאווָארענען( שכן  גָארניט  מען  )דַארף  להבהיר  כלל  צורך  אין  אוהל  ליושבי  בנוגע 
בודאי שצריכים  ואין שום טעות כבבעלי עסקים, דאצלם  הוא, דהענין מובן מעצמו, 
להאריך בתפילה כל יום, ואין צריכים, איפוא, ציווי ופקודה מיוחדת מרבי ומנשיא על 
זה, ואפילו לרמז אין צריכים לחכות. ואפילו אם אינו מתפלל באריכות ויכול לחשוב 
אור  בתורה  כבר  ע״ז התשובה  טוב,  עושה  ודאי  הנה  מוחים  ולא  מזה  ויודעים  דהיות 

שליושבי אוהל אין צורך להבהיר )בַאווָארענען( וזהו בפשיטות. 

עסקים,  הבעלי  דוקא  התיבה  לפני  יעברו  ויו״ט  שבשבת  באגה״ק1  כן  מבואר  וגם 
משא״כ בימות החול אי אפשר לתבוע מהם ענין זה שהרי עסוקים הם בעניניהם, ואי 
אפשר שיגשו לפני התיבה, ומה גם שבזה צריכים להוציא את המתפללים, והרי מצויים 
ולכן יעברו  יותר מהקהל,  ולא יתכן שהש״ץ יתפלל בקיצור  יותר,  ביניהם המאריכים 

1. סימן א )קג, א(.
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וחצי.  אלו הסמוכים על שולחן אביהם שיש להם האפשריות להאריך בתפילה שעה 
בשבת  שתפילתם  אלא  בתפילה,  ולהאריך  להתבונן  עסקים  הבעלי  על  בשבת,  אבל 
תלוי׳ בהנהגתם בענין זה בימות החול, דכמבואר בחסידות2 ענין התפילה היא כמו ברכה 
כן גם בתפילה  וכמו שבסעודה אומרים שה"יאכל" תלוי במי שטרח3,  לפני הסעודה, 
מי שטרח בערב שבת בימות החול יאכל בשבת, שע״י מעט כוונה באיכות בחול, זוכים 

להרבה בכמות ובאיכות בשבת. 

זיך  וועט  ער  אויב  )און  הזקן  אדמו״ר  עם  יתווכח  ואם  אחד,  לכל  נוגע  זה  והנה 
אויסטענה׳ן מיט דעם ַאלטן רבי׳ן(, הנה מוטב שאם יכול להתווכח עם אדמו״ר הזקן, 

ינצל זאת להבין את החסידות שלו. 

ובפרט שישנם כאלו שלומדים מהם כל שכן, אם הם אינם מאריכים בתפילה הנה כו׳. 
וצריכים להאריך בתפילה. 

לפנים ע״ד הצחות, שיניח את הטלית מעל ראשו למשך חצי  וכמו שהיו אומרים 
שעה ויישן )ַאז זָאל ער איבערלייגן דעם טלית איבער׳ן קָאּפ אויף ַא הַאלבע שעה און 
שלָאפן(, ובלבד שהשני יחשוב שהוא מתבונן בענין עמוק בחסידות, וממילא לא ילמדו 
ממנו קל וחומר ומה הוא שיכול להתפלל ואינו מתפלל כל שכן הוא, אלא ילמדו ממנו 

ויתפלל הוא. 

נהגו לכתוב בפדיון שיפעול בי ובהשומעים,  והנה פעם אמר הרבי הנשיא4 שפעם 
וכמו״כ הוא בנוגע לענין זה הוא שיפעול בי ובהשומעים. 

אבל מה שזה יפעל עלי או לא אין זה נוגע, והעיקר הוא שיפעל. 

ובנוגע להשומעים זהו ענין שאדמו״ר הזקן תובע מאתם כו׳. ולא כהטעות שיתפלל 
מעט בכוונה, דא״כ לא הי׳ אדמו״ר הזקן כותב בתניא שיתפלל שעה ומחצה, ומזה שכתב 
ולא כמו שאומרים שהיום הוא לא כמו בליובַאוויטש,  כן משמע שאי אפשר אחרת. 

אלא צריכים להתפלל וכו׳5. 

וזהו ג״כ מה שאומר כאן הלשון בעלי עסקים, דלפעמים מצינו הלשון בעלי עסק, 
וכמו״כ בנוגע ליושבי אוהל הלשון יושב אוהלים6, דבדרך כלל מובא הלשון יושבי אוהל. 
ברשות  נמצאים  שהם  לפי  עסקים,  בעלי  הלשון  מובן  עסק,  לבעלי  בנוגע  דבשלמא 
עסקים,  בעלי  הלשון  אומר  ע״כ  עסקים,  בעלי  וכמה  כמה  עם  במגע  ובאים  הרבים, 

שההוראה מזה היא שלא יסתפק בעבודתו הוא אלא יפעל בהם. 

2. סהמ״צ להצ״צ צג, ב.
3. ע״ז ג, א.

4. ראה גם אגרות-קודש אדמו״ר מלך המשיח שליט״א חי״א ע׳ נז. חי״ד ע׳ קלז. לקו״ש חט״ז ע׳ 42 הערה 12. חכ״ה ע׳ 483. 
ועוד.

5. האריך מאוד בתביעה אודות עבודת התפילה, וחסר. המו״ל.
6. תולדות כה, כז.
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משא״כ בנוגע ליושבי אוהל, מהי ההוראה באמרו יושבי אוהלים. והביאור בזה ע״פ 
לב׳  הכוונה  רבים  לשון  שאוהלים  אוהלים7,  יושב  עה״פ12  התורה  באור  הצ״צ  מ״ש 
אוהלים, דהרי ישנו אהלו של שם ואהלו של עבר8, היינו תורה שבכתב ותורה שבע״פ, 
דשם קאי על תורה שבכתב שכל התורה שמותיו של הקב״ה9, ועבר על תורה שבע״פ. 

וכאן באה הוראה חדשה, דכמו שבעלי עסקים מובן שבודאי אין זה שההוראה היא 
דוקא בבעלי עסקים רבים אלא גם כשהוא יחידי, כן ביושבי אוהלים, שהענין דתפילה 
ותורה שבע״פ, אלא  ב׳ האוהלים דתורה שבכתב  שייך לשניהם, לא רק כשיש אצלו 
אפילו לאלו היושבים רק באהלו של שם, היינו שיושב רק באוהל דתורה שבכתב, וכן 
בתורה שבע״פ שיש לו רק התורה שבכתב שבתורה שבע״פ, שלימודו בתורה שבע״פ 

הוא רק לגירסא ולא לעיונא 

]דהרי ההפרש בין תורה שבכתב לתורה שבע״פ הוא שבתורה שבכתב צריך למסור 
רק כאותיותיו וכלשון התורה, דאחרת הוכחה שלא השיג כדבעי, ובתורה שבע״פ הוא 
מלבד  הלימוד,  תכלית  שזהו  שהשיג,  יודעים  שלו  באותיות  כשחוזר  שדוקא  ההיפך, 
הענין דחייב אדם לומר בלשון רבו10, דהוא משום שאם יחזור באותיות אחרות, אפשר 
שלא השיג כל עומק השכל של הרב, וכשימסור באותיות שלו לא יקבלו השומעים רק 

חלק מעומק השכל, אבל בכללות תורה שבע״פ ענינו שיחזור באותיות אחרות[, 

הנה ע״ז אומרים שגם כשיש אצלו רק ענין התורה שבכתב – בתורה שבע״פ, שהוא 
לא שייך אצלו,  יכול לחשוב שענין העבודה שבלב  ידע מאי קאמר,  ולא  אדם פשוט 
ע״כ ההוראה היא דגם כשיש רק אהלו של שם, גם שם ישנו ענין ההתבוננות והאריכות 
בתפילה. והגם שטוען שלא למד מספיק חסידות ואינו מבין מספיק חסידות וא״כ האיך 

הוא שייך לעבודת התפילה, ע״ז אומרים שגם אליו זה שייך, ותובעים זאת גם ממנו. 

)מאמר ד"ה "מים רבים" תשכ"ה(

מה למדנו?
אנשים  אהל",  "יושבי  שמכונים  אלו  וגם  השם.  בעובדי  סוגי  ב'  שישנם  ראשון:  דבר 
וזה  התפילהץ  בעבודת  לעסוק  נדרשים  הם  גם  התורה,  בלימוד  עוסקים  שבשגרה 
פשוט, וממילא אינם צריכים שיבואו ויורו להם. שהרי בתניא עיקר חידושו של אדה"ז, 
)כיון שבימות  – שגם הבעלי-עסקים יעסקו בעבודת התפילה בשבת  באגרת-הקודש 
החול הם טרודים בעסק שלהם(, ומכאן מוכח שיושבי אהל צריכים לעסוק בעבודת 

התפילה גם בכל ימות החול.

יחיד,  בלשון  עסק"  "בעלי  ולא  עסקים"  "בעלי  כותב  אדה"ז   – מעניין  דיוק  שני:  דבר 
בא  הזקן  שאדמו"ר  נראה  בזה  יחיד.  בלשון  אוהל"  "יושבי  ולא  אהלים"  "יושבי  וכן 
לרמז ולומר, שכל הסוגים ביושבי אוהל, אפילו אלו ששייכים רק לתורה שבכתב, אלו 

7. תולדות קמה, ריש ע״ב.
8. ב״ר פס״ג, י )הובא בפרש״י עה״פ(.

9. רמב״ן בהקדמת פירושו עה״ת. וראה זח״ב פז, א. יונת אלם פכ״ט.
10. עדויות פ״א מ״ג. ברכות מז, א. וש״נ.
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חייבים  הם  גם  פשוטים,  כאנשים  עצמם  על  ומסתכלים  חומש,  לקרוא  רק  שיודעים 
בעבודת התפילה בכל יום.
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- יחידה ב -
הייחודיות שישנה בתפילה

מה נלמד?
האדם נדרש לעבוד את השם בשני כיוונים. בהעלאה ובהמשכה. התורה עוזרת לנשמה 

לעשות המשכה. ולעומתה התפילה עוזרת לאדם לעשות בגופו העלאה. 

למטה  מלמעלה  היא  דתורה  עבודה,  דרכי  ב׳  הם  ותפילה  דתורה  הענינים  ב׳  הנה 
ותפילה היא מלמטה למעלה. 

דתורה היא מלמעלה למטה דמה שקיבלו ישראל את התורה הוא ע״י מתן תורה, 
היינו עי״ז שנתן הקב״ה לישראל את התורה במתנה, דמתן תורה הי׳ מתנה מלמעלה 

שלא מצד עבודת הנבראים, דבמצרים היו ישראל משוקעים במ״ט שערי טומאה11, 

ואף שבתחילה הי׳ העבודה דכי ברח העם9, שהם ברחו ממצרים מבלי הבט על מצבם, 
ומבלי להיכנס לשקלא וטריא עם הסטרא אחרא )ַאז זיי הָאבן ַאנטלָאפן פון מצרים ניט 
דער  מיט  וטריא  שקלא  קיין  מיט  ַאריינגעגַאנגען  ניט  און  מצב,  זייער  אויף  קוקנדיק 
סט״א(, דאף שהרע הי׳ בתקפו מ״מ ברחו ממצרים, ואח״כ הי׳ נ״א ימים מיציאת מצרים 

עד מתן תורה שבנ״א ימים אלה היתה העבודה דספירת העומר, 

וכדאיתא בר״ן12 בשם מדרש אגדה דגם בשנה הראשונה כשיצאו ישראל ממצרים 
היתה העבודה דספירת העומר, מ״מ הנה מתן תורה הי׳ במתנה דוקא, והוא לפי שהגילוי 
דמתן תורה הי׳ שלא לפי ערך עבודתם כלל, דאף שהיתה העבודה דבריחה ממצרים 
והעבודה דספירת העומר, מ״מ אי אפשר להיות שבמשך נ״א ימים יגיעו ע״י עבודתם 
משיקוע במ״ט שערי טומאה להגילוי דמתן תורה דוירד הוי׳ על הר סיני13 ואמר אנכי 

הוי׳ אלקיך14, והגילוי דמתן תורה הי׳ במתנה מלמעלה ולא מצד עבודתם. 

והנה להיות שתורה היא מלמעלה למטה, היינו שהגילוי דתורה הוא מצד למעלה 
והמטה אינו תופס מקום כלל, לזאת הנה גם כמו שהתורה נסעה וירדה כמה מדרגות עד 
שנתלבשה בענינים גשמיים וטענות של שקר15, מ״מ הנה בכל המדריגות שנתלבשה 
בהן התורה, גם במדריגות היותר נמוכות, פועלת בהן התורה בחי׳ ביטול, והביטול הוא 
מ״מ  ביותר,  תחתונים  בענינים  שנתלבשה  דאף  עצמי,  ביטול  אם  כי  היש  ביטול  לא 

11. ראה זהר חדש ר״פ יתרו. ועוד.
12. בשלח יד, ה. וראה בארוכה תניא פל״א.

13. סוף מס׳ פסחים.
14. יתרו יט, כ.

15. שם כ, ב.
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גילוי מלמעלה, שהמטה אינו תופס מקום כלל, לזאת הנה בכל  להיות שהתורה היא 
מדריגה שנתלבשה בהן התורה, פועלת בהן התורה בחי׳ ביטול עצמי. 

וכמו המן דלהיות שהוא לחם מן השמים16, לזאת הנה גם כשירד למטה ונעשה מאכל 
גשמי ונעשה דם ובשר כבשרו מ״מ לא הי׳ בו פסולת17, והוא לפי שהמן הוא לחם מן 
השמים, כמו״כ התורה להיותה גילוי מלמעלה והיא לחם מן השמים, לזאת גם כשירדה 

למטה ונתלבשה בדברים גשמיים ובטענות של שקר, מ״מ היא בבחי׳ ביטול עצמי. 

אמנם התפילה היא עבודה שמלמטה למעלה, והיינו שהיא עבודת )זיכוך( הנבראים 
היש  ביטול  בבחי׳  היא  שבתפילה  נעלית  היותר  במדריגה  גם  הנה  ולזאת  ערכם,  לפי 
בלבד, ואינו בבחי׳ ביטול עצמי. דלהיות שתפלה היא עבודה שמלמטה למעלה, דתפלה 

היא עבודה, כמ״ש ועבדתם את ה׳ אלקיכם18, ולעבדו בכל לבבכם19, 

דכמו  עבודים21,  עורות  מלשון  עבודה  היא  דתפילה  תפילה20,  זו  שבלב  דעבודה 
שבגשמיות לוקחים עור גס ביותר ומעבדים אותו הרבה )און מ׳ַארבעט אין אים ַאזוי 

פיל( עד שנעשה ראוי ללבוש, 

כמו״כ הוא עבודת התפילה שפועלת זיכוך בהנברא, ולזאת הנה גם במדריגה היותר 
נעלית שבתפילה הוא בבחי׳ ביטול היש בלבד, דלהיות שתפילה היא עבודה שמלמטה 
הביטול  גם  הרי  אחד,  שהו״ע  העבודים,  ועורות  העובד  אדם  בחי׳  בזה  ויש  למעלה 
ביטול  זה  ואין  מי שבטל,  יש  בחי׳  בלבד,  היש  ביטול  בחי׳  הוא  ע״י העבודה  שנעשה 
במציאות שהוא ביטול עצמי, והיינו דגם מדריגה היותר נעלית שבתפילה שהוא ביטול 
במציאות, הוא דוקא לגבי מדריגות התחתונות שבתפילה, אבל באמת הנה גם בחינה 
זו הוא ביטול היש בלבד, דלהיות שהוא עבודה שמלמטה למעלה, לזאת אין זה ביטול 

עצמי. 

. . והנה טעם הדבר מה שיש ב׳ דרכי עבודה דתורה ותפילה, שהוא מלמעלה למטה 
ומלמטה למעלה, הוא מצד שענין העבודה ניתן לאדם שהוא מחובר מנשמה וגוף שאז 
דוקא הוא נקרא אדם, וטבע הנשמה הוא טבע העלי׳, דרוח האדם העולה היא למעלה22, 
וטבע הגוף הוא טבע הירידה, דרוח הבהמה היורדת היא למטה41, והכוונה היא שיהי׳ 
חיבור הנשמה עם הגוף, היינו שבין בהנשמה ובין בהגוף יהי׳ היפך טבעם, דבהנשמה 
ענין  בו  יהי׳  ובהגוף שהוא בטבע הירידה  יהי׳ בה ענין ההמשכה,  שהיא בטבע העלי׳ 
ב׳ דרכי העבודה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה שהו״ע תורה  ניתנו  ולזאת  העלי׳, 

ותפילה, בכדי לפעול בכ״א מהם, בהנשמה ובהגוף, היפך טבעם. 

16. ראה תניא פ״ה.
17. בשלח טז, ד.

18. יומא עה, ב. וראה תו״א ויקהל פט, א.
19. משפטים כג, כה. ראה רמב״ם ריש הל׳ תפלה.

20. עקב יא, יג. ראה רמב״ם שם.
21. תענית ב, א. רמב״ם שם.

22. קהלת ג, כא.
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והנה להיות שתורה ותפילה הן אותו ענין דנשמה וגוף, לזאת הנה כמו שהוא בתורה 
ותפילה שצריך להיות שניהם דוקא, ואחד מהם אינו יכול לקחת את מקומו של השני 
וכדאיתא23 שמניחים חיי  ּפלַאץ פון צווייטן(,  ניט פַארנעמען דעם  זַאך קען  )און איין 
עולם ועוסקים בחיי שעה, וכמו״כ איתא24 שאבא בנימין התפלל שתהא תפילתו סמוכה 
יהי׳ אחרי התפילה דוקא, הנה כמו שהוא בתורה  והוא שלימוד התורה שלו  למטתו, 
דבנשמה  נכונה,  במזיגה  שצ״ל  והגוף  הנשמה  עבודת  בענין  גם  הוא  כמו״כ  ותפילה, 
שהיא בטבע העלי׳ צריך לפעול בה שתהי׳ בהמשכה, ובגוף שהוא בטבע הירידה צריך 

לפעול בו שיהי׳ בעלי׳, וזה צריך להיות במזיגה נכונה. 

דהנה לפעמים אפשר להיות שיתבונן באלקות ויהי׳ בהתפעלות, דההתפעלות היא 
מצד הנשמה, ואח״כ ולפעמים גם בעת מעשה גופא לא יוכל להתגבר על תאוות הגוף 
וגם על ענינים הפכיים, דטעם הדבר הוא לפי שההתפעלות היא מצד הנשמה, שאין 
זה שייך להגוף, דלכן הנה כאשר הגוף הוא מתאוה אין מתגברת בזה הנשמה, ובפרט 
גוף גס ביותר שאז אפשר להיות שלא תהי׳  והגוף הוא  אם היא נשמה נעלית ביותר 
התחברות הנשמה עם הגוף, ואין זה כפי הכוונה, דהכוונה היא שיהי׳ היפך הטבע והוא 

שהנשמה תהי׳ בהמשכה, וכאשר הנשמה אין לה שייכות להגוף אין זה כפי הכוונה. 

וכמו״כ הנה גם כאשר הנשמה היא נשמה גבוהה ביותר, והגוף הוא גוף דק ביותר, 
דלכאורה הוא אופן נעלה ביותר, אבל באמת הנה גם זה אין זה מזיגה נכונה, דהנה להיות 
שהגוף הוא גוף דק ביותר הוא נמשך לאלקות מצד עצמו ולא מצד הנשמה, היינו שאינו 
צריך לעבודת הנשמה שתפעל בו המשכה לאלקות, דלהיות שהוא גוף דק והנשמה היא 
גבוהה, אין צריך לעבודה כלל ונעשה בו מיד הרצוא לאלקות, כמו פתילה עבה ושמן 
שאסור להדליק בו נרות שבת מפני שנשרף מהר, דכאשר הגוף הוא גוף גס, הנה אז 
הוא צריך לעבודת הנשמה שתפעל בו שיהי׳ נמשך לאלקות, שהתבוננות הנשמה היא 

התבוננות פנימית שפועלת בהגוף שיהי׳ נמשך לאלקות, 

אבל כאשר הגוף הוא גוף דק, הנה אף שגם אז הוא צריך להתעוררות מצד הנשמה, 
אבל הוא התעוררות בלבד, וההתבוננות היא התבוננות כללית ומקפת שזה מעורר את 
מצד  הגוף  עבודת  היא  אבל  הנשמה,  מצד  שבאה  התעוררות  רק  שהיא  והיינו  הגוף, 
עצמו, ולא עבודה שמצד הנשמה, דלהיותו גוף דק הוא רואה גם בעניני עולם אלקות 

וכמו השגחה פרטית, ובמילא הנה אין זה כפי הכוונה. 

דהכוונה היא לפעול בהגוף היפך טבעו, דהגוף שהוא בטבע הירידה תפעל בו הנשמה 
שיומשך לאלקות היפך טבעו, אבל כאשר היא נשמה גבוהה והגוף הוא גוף דק, אין זה 
שהנשמה פועלת בו היפך טבעו, כי אם שהנשמה מעוררת את הגוף שיומשך בטבעו 

לאלקות, וא״כ אין זה כפי הכוונה. 

וכמו״כ הוא כאשר הנשמה היא נשמה נמוכה והגוף הוא גוף גס, אינו יכול לפעול 
אז בהגוף ענין העלי׳ היפך טבעו, דכל זה אין זה כפי הכוונה. והכוונה היא שיהי׳ מזיגה 

23. שבת שם. לג, ב.
24. ברכות ה, ב. וראה לקו״ת ברכה צו, ב.
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נכונה דאז הוא התחברות הנשמה עם הגוף, היינו שבכל אחד מהם יש בו היפך טבעו, 
והיינו שהמזיגה שתהי׳ הנשמה לפי ערך הגוף היא באה מלמעלה, וכאשר ישנה המזיגה 
נכונה, אז צריך להיות עבודת האדם שיחבר עבודת הנשמה עם הגוף, לפעול בכל אחד 

מהם היפך טבעו. 

התשובה  שענין  דאף  הנשמה,  בעבודת  גם  הוא  כמו״כ  בכללות,  שהוא  כמו  והנה 
בכללות הוא יציאה מגדר הכלים, מ״מ צריך להיות בזה שיהי׳ שייך אל הגשמי, וכמו 
לקיום  מניעה  הם  הגשמיים  הענינים  היא שמרגיש אשר  דתשובה  ההתבוננות  כאשר 
זָאל  )ער  שיברח  בזה  להיות  צריך  אין  הנה  הפכיים,  ענינים  ובפרט  ומצוות,  התורה 
ַאנטלויפן( מדברים הגשמיים, כי אם שיפעל בהדברים גשמיים גופא שלא יהיו מניעה 

לקיום התורה ומצוות. 

וכמו״כ הוא גם כאשר מרגיש את הטוב דאלקות, הנה אין צריך להיות בזה שיהי׳ 
ברצוא לאלקות כי אם שבהגשמיות גופא ]ירגיש את האלקות[. ובכדי שתהי׳ עבודת 
התשובה כדבעי, שלא יהי׳ ברצוא מהדברים הגשמיים כי אם שבהגשמיות גופא ]ירגיש 
את האלקות[, היא ע״י המזיגה נכונה דנשמה וגוף שעושים מלמעלה, וכמו בעקבתא 

דמשיחא שהנשמות הן נמוכות ביותר, נשמות דעקביים25, 

הנה עכשיו הוא גופים עדינים )איידעלערע גופים(, כדי שהנשמה והגוף יהיו בערך, 
דעי״ז שהנשמה והגוף הם לפי ערך והם בהתחברות זה עם זה, הנה עי״ז אפשר להיות 

עבודת התשובה כדבעי, שלא יהי׳ ברצוא מהגשמיות.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה למדנו?
דבר ראשון ההבדל בין תורה לתפילה. התורה היא בעצם דבר נעלה, לא משנה במה 
היא מתלבשת ועל מה היא מדברת. גם באם התורה מדברת על דברים שמצד עצמם 
הם נמוכים מאוד, עדיין פועלת בהם התורה ביטול עצמי – שמציאותם תהיה שייכת 
לתורה ולא אל ההיפך ח"ו. לעומתה התפילה, נדמית כלבוש. גם הבגד הכי עדין ויפה, 
עשוי עדיין מחומר-גלם שצריכים לעבוד קשה כדי להפוך אותו לראוי לשמו.  התפילה 

א"כ, היא העיסוק בחומר גלם נחות "לעבדו" ולהופכו לדבר נעלה.

שתי עבודות אלו, לימוד התורה כמו עבודת התפילה, כדי להצליח בהן, נדרש האדם 
למידה של ריכוז מוחלט. חוסר ריכוז הכי קטן, גורם לאדם לסטות מהנקודה. מדוע 
באמת נתן השם ליהודי שתי עבודות שכאלו? לכאורה בכדי להגיע לאותה מידת ריכוז  

ניתן היה לקחת את אחת מהעבודות, מדוע נזקק האדם לשתיהם?

התשובה נעוץ בהבנת צורת המבנה של האדם. האדם בנוי מגוף ונשמה. ועל שניהם 
הוא נדרש לעבוד. לשנות את הטבע. בכדי לשנות את הטבע של הנשמה על האדם 
במקום  כיוון.  לתפוס  הנשמה  של  לתשוקה  גורם  הלימוד  תורה.  בלימוד  להתעסק 

25. ראה תניא פ״ב )ו, ריש ע״ב(. ובכ״מ.
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להתעסק  הנשמה  את  מחבר  התורה  לימוד  מהגוף,  ולהתרחק  מעלה,  כלפי  לברוח 
ולדבר בגשמיות כפי רצון השם.

התפילה לעומתה, מופנית כלפי גופו של האדם. על האדם להפנות את מרצו ותשוקותיו 
ולא  העולמות,  ובהנהגת  יתברך  בבורא  עליונה,  במציאות  להתרכז  נעלים,  לדברים 
במציאותו הקטנה ותאוות שפלות. התפלה היא בעצם ה'כלי' דרכו האדם מעבד את 

עצמו.

כיצד   – הוא ה"סדר"  דווקא  בב' העבודות  נוסף שאנו למדים מהדרישה לעסוק  דבר 
ובאיזה אופן להתמקד בקיום העבודות. 

על האדם לוודא שהוא אכן עובד ומעבד את מה שצריך לעבד. גוף גס ונשמה נמוכה, 
צריכים דרבון מסוג אחד לעומת נשמה גבוהה וגוף דק הזקוקים לדרבון מסוג אחר. 
את  למלאות  ה'.  לעבודת  לכלי  ולהופכה  הקיימת  המציאות  את  לשנות  הוא,  הכלל 

הכוונה. 

בדורנו, ניתנו גופים עדינים, שלא יפריעו כל-כך לעבודת התשובה. כך שהגוף והנשמה 
יוכלו שניהם להתחבר בעבודת השם הנדרשת מאיתנו. 
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- יחידה ג -
סדר התפילה

והנה שמענו איזה פעמים סיפור מכ״ק מו״ח אדמו״ר זצוקללה״ה נבג״מ זי״ע, דמנהג 
חסידים הראשונים, שהיו מחלקים התפלה לכמה חלקים, ז.א. שבכל פעם ופעם היו 
או  המלות  פירוש  ובכוונת  בענינים  שההתבוננות  אלא  התפלה,  כל  מתפללים  כמובן 
גומרים  היו  ושבועים  כשבוע  שבמשך  באופן  ימים  לכמה  מחלקים  היו  בהם,  ההסבר 
פירוש המלות פעם אחת ואחר כן חוזר חלילה, ולכן גם הוא יעשה באופן הנ״ל, ובמצבו 
ועד  זמן תפלתו בבקר לערך שתי שעות מתחלתה  יהי׳  בימות החול  יסדר אשר  הנה 

סופה.

)ממכתב ו׳ טבת ה׳תשי״ט(

הכנה לתפילה
מה נלמד?

סדר העליות בתפילה הוא מבחוץ לכיוון פנימה, אין זו עליה מדרגה אחת לדרגה אחרת, 
אלא העליות כולם בכיוון אחד – כלפי מרכז נפש האדם. לנקות את הלכלוך ולהשים לב 

לפנימיות. על-ידי-כך מתאפשר מעבר ישיר בין פנימיות הנפש להשם.

הוי׳  אחרי  מ״ש  היא  העבודה  דהתחלת   .  . למעלה  מלמטה  העלאה  הו״ע  תפילה 
טובים  הלא  ענינים  שהם  כתפוי26,  בתר  אחוריים,  מלשון  הוא  דאחרי  תלכו,  אלקיכם 
דברים  הם  אבל  הרשות,  דברי  גם  או  אחוריים,  בחי׳  ורק  הרצון  פנימיות  בהם  שאין 

טפלים בלבד להפנימיות דהשלמת הכוונה דדירה בתחתונים27, 

הנה בדברים אלה שהם מבחי׳ אחוריים, בזה הוא התחלת העבודה, דזהו אחרי הוי׳ 
אלקיכם, וזה פועל התלכו )און דָאס ּפועל׳ט דעם תלכו(. דכמו שבעבודת הקרבנות הנה 
ההתחלה הי׳ מתרומת הדשן28, שהי׳ בזה חלק שנבלע במקומו29 והשאר היו מוציאים 
לחוץ, ולתרומת הדשן היו צ״ל לבושים מיוחדים ולעבודת הקרבנות הי׳ צ״ל לבושים 

אחרים, דלהיות אשר הי׳ חלק בזה ששייך לחוץ, לזאת הי׳ צ״ל לבושים מיוחדים, 

26. ראה תניא פכ״ב )כז, ב(.
27. ראה תנחומא נשא טז. בחוקותי ג. במדב״ר פי״ג, ו. תניא רפל״ו.

28. בכ״ז ראה רמב״ם הל׳ תמידין ומוספין פ״ב ה״י ואילך.
29. ראה פרש״י ויקרא א, טז. מעילה יא, סע״ב. ועוד.
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שאז  חצות  מתיקון  היא  העבודה  שהתחלת  התפילה,  בעבודת  הוא  כמו״כ  הנה 
הוא החשבון על דברים הלא טובים, ענינים שמבחוץ, דהנה אמרו רז״ל30 אין עומדין 
להתפלל אלא מתוך כובד ראש, והרי תפילה צ״ל בשמחה, וכובד ראש פירש״י הכנעה, 
לזאת איתא באגה״ת31 דמי שאינו יכול להיות בב׳ תנועות אלו בשעה אחת הנה בשעת 
התפילה יהי׳ בשמחה, והכובד ראש וההכנעה צ״ל בתיקון חצות כאשר יעשה חשבון 
הוא  הרי החשבון  חצות  בתיקון  דאף אשר  לתפילה,  ההכנה  עליו, שהוא  ממה שעבר 
שעי״ז  הדשן,  תרומת  כמו  לתפילה,  ההכנה  זהו  הנה  מ״מ  העבר,  ביום  שעשה  ממה 

שהרימו את הדשן מעל המזבח הי׳ אח״כ עבודת הקרבנות בהמזבח. 

וכמו שבתרומת הדשן הי׳ ב׳ חלקים, חלק מה שנבלע במקומו וחלק מה שהוציאו 
לחוץ, כמו״כ הוא גם בהעבודה דתיקון חצות, שישנם ענינים שע״י עבודתו הוא פועל 
שיוכללו בקדושה, דאף שמקודם לא היו אפשר להיכלל בקדושה לפי שהי׳ חסר בהם 

ביטול, 

הנה ע״י עבודתו בתיקון חצות הוא פועל בהם שיוכללו בקדושה, אמנם ישנם ענינים 
שלעת עתה אי אפשר לו לפעול בהם ההתכללות, הנה לעת עתה הוא צריך להוציאם 
מחוץ לד׳ אמותיו, בכדי שענינים אלו שעכשיו הם לא טוב עדיין לא יבלבלו לו מעבודתו, 
לא  שהחטאים  דבכדי  מרחוק,  מנגד  באגה״ת33  ופירש  תמיד,  נגדי  וחטאתי  וכמ״ש32 
יבלבלו לו מעבודתו צ״ל מרחוק, עד אשר יוכל לפעול בהם שגם הם יתכללו בקדושה.

. . וע״י בחי׳ אחרי הוי׳ אלקיכם, בתחילה בהעבודה דתיקון חצות שהוא העבודה עם 
דברים שמבחוץ לגמרי, ואח״כ העבודה בהאחוריים והחיצוניות דהשתלשלות, הנה מזה 
בא לבחי׳ תלכו שהוא הרצוא והאהבה, דמאחר שהוא מרגיש שכל ההשתלשלות הוא 
רק הארה בלבד, לזאת הוא מתעורר באהבה גדולה לפנימיות ועצמות אלקות שלמעלה 
מהעולמות, דזהו ואהבת שבקריאת שמע, שזה בא אחרי ברכה ראשונה דקריאת שמע 
שהוא אהבת המלאכים, ואחרי ברכה שני׳ דקריאת שמע שהוא אהבת הנשמות, הנה 
אח״כ הוא בא בקריאת שמע לבחי׳ ואהבת בלי גבול, אחרי הקדמת שמע ישראל הוי׳ 
אלקינו הוי׳ אחד34, למסור נפשו באחד35, הנה מזה הוא בא לואהבת בכל לבבך ובכל 
נפשך עד בכל מאדך36 שהוא בלי גבול, דזהו בחי׳ תלכו, שהוא העבודה דאהבה כמ״ש37 

הלוך ונסוע הנגבה.

אמנם בהעבודה דאהבה הרי הוא עדיין בבחי׳ יש מי שאוהב, ולכן צ״ל גם בחי׳ היראה, 
והוא מ״ש ואותו תיראו, דיראה זו היא יראה עילאה שמצד פנימיות האלקות שלמעלה 

30. ברכות ל, ב.
31. פ״י.

32. תהלים נא, ה.
33. ספי״א.

34. תהלים קמח, יג.
35. ואתחנן ו, ד.

36. ראה זהר ח״ב קיט, א. ח״ג לג, א. פע״ח שער )ז( הק״ש פ״ב. ב״ח או״ח ר״ס ס״א. ועוד. וראה תו״א וישב כט, ב. לקו״ת פ׳ 
ראה כה, א. אוה״ת תרומה ע׳ א׳שסז. בהר )כרך ב( ע׳ תריב. )כרך ד( ע׳ א׳קמא. וש״נ.

37. ואתחנן שם, ה.
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מהעולמות, דזהו בפרשה שני׳ דקריאת שמע והי׳ אם שמוע תשמעו38, השמרו לכם פן 
יפתה גו׳39. 

דמצד שהוא יודע ומרגיש אשר כללות ההשתלשלות הוא הארה בלבד והוא באהבה 
שהוא  שמצד  דאלקות  הרוממות  הרגש  מצד  הנה  מהעולמות,  שלמעלה  להאלקות 
בהפלאה ורוממות, הוא בא ליראה גדולה, כמ״ש40 הוי׳ שמעתי שמעך יראתי, דלהיות 
שני׳  בפרשה  דזהו  יראתי.  הנה  זה  מצד  הרוממות,  הרגש  שהוא  שמעך,  ששמעתי 
דקריאת שמע, שהיראה היא מצד והי׳ אם שמוע תשמעו, דיראה זו היא יראה עילאה 
דוקא, היראה מהאלקות שלמעלה מהעולמות, לא בחי׳ יראו מהוי׳41 כי אם יראו את 

הוי׳42, דזהו מ״ש ואותו תיראו )ואותו דייקא(.

אמנם העבודה דאהבה ויראה בלבד אין מספיק עדיין, להיות שהם בב׳ קוים מיוחדים 
והוא בהרגש הלב, דלזאת אין זה בחי׳ אמת, שהרי באהבה יש ההפכי דיראה וכן ביראה 

יש ההפכי דאהבה, ואין זה אמת, 

ובכדי שיהי׳ עבודתו באמת הוא ע״י בחינה שלמעלה משניהם וכולל את ב׳ הקוים, 
ושוב,  רצוא  והיראה דשמעון, שהוא  דראובן  ויחי43 שהאהבה  פ׳  אור  בתורה  כמבואר 
אין זה מספיק, וצ״ל העבודה דלוי דוקא שכולל את שניהם, דזהו מ״ש ובקולו תשמעו, 
כו׳  ויציב  שהוא קול התורה שכולל את ב׳ הקוים, דבעבודת התפילה הוא בחי׳ אמת 
הדבר הזה שקאי על דיבור התורה, דדיבור התורה דוקא הוא אמת ויציב וכל הלשונות 
שחושב שם. ואופן לימוד התורה צ״ל בביטול דוקא, דכמו )שבתפילה( כתיב44 אדנ-י 
הקב״ה  ושונה  הקורא  כל  הנה  התורה  בלימוד  כמו״כ  תהלתך,  יגיד  ופי  שפתי תפתח 
קורא ושונה כנגדו45, והשמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך46, דאתה הוא השכינה, הנה 
כל לימודו צ״ל שישמיע לאזנו מה שאתה מוציא מפיו, והוא רק חוזר הדברים בלבד, 

דכאשר לימוד התורה הוא באופן כזה הנה אז הוא אמת ויציב כו׳. 

ובכדי שיהי׳ לימוד התורה באופן כזה הוא ע״י שבתחילה ישנו העבודה דאחרי הוי׳ 
אלקיכם תלכו שהוא ההכנה לתפילה, גם ההתבוננות בההשתלשלות שהוא הארה בלבד, 
וגם ההכנה שקודם לזה בתיקון חצות, שע״י הכנה זו בבחי׳ אחרי הוי׳ אלקיכם, הוא בא 
לתלכו שהוא אהבה, שהוא בפרשה ראשונה דקריאת שמע, ואח״כ ישנו העבודה דאותו 
תיראו שהוא בפרשה שני׳ דקריאת שמע, שמצד האהבה ויראה הוא בא לאת מצותיו 
תשמורו )ווָאס די אהבה ויראה טרָאגן ַארויס שיהי׳ את מצוותיו תשמורו( שהוא קיום 

38. לך לך יב, ט.
39. עקב יא, יג.

40. שם, טז.
41. חבקוק ג, א.

42. תהלים לד, י.
43. שם לג, ח. וראה לקו״ת פרשתנו כא, ג. ובכ״מ.

44. מה, א ואילך.
45. תהלים נא, יז.

46. תדא״ר רפי״ח.
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המצוות, שהוא בפרשת ציצית, דציצית עם ח׳ חוטין וה׳ קשרים הוא תרי״ג47, הנה אח״כ 
הוא בא להעבודה דבקולו תשמעו, השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך, שהוא אמת 
ויציב. והנה אח״כ מ״ש אותו תעבודו אין הכוונה על העבודה דעבד פשוט48, דאחרי כל 
המדריגות הנ״ל אין שייך העבודה באופן זה, כי אם הכוונה היא העבודה דעבד נאמן32, 
שהוא בביטול לגמרי, שהוא בשמונה עשרה, דבשמונה עשרה הוא כעבדא קמי מארי׳49, 
ביטול במציאות, שכל מדריגות הנ״ל הם ביטול היש בלבד, ולכן אין מגיעים באצילות 
כי אם הביטול דשמונה עשרה  וגרמוהי חד50,  וחיוהי  דוקא, דלאו איהו  בבי״ע  כי אם 
דוקא שהוא ביטול במציאות, שהוא בטל לגמרי, שאין בו שום מציאות והוא רק כלי 
לאלקות, הנה זה דוקא מגיע בבחי׳ אצילות, דזהו ג״כ מ״ש אותו תעבודו )אותו דייקא(.

. . וזהו מ״ש אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו שהוא העבודה דאהבה, דאף שהתחלת העבודה 
היא היראה, דיראה היא יסוד העבודה, אמנם זהו כאשר חושבים סדר העבודה שבכללות 
היום, דבזה הנה ההתחלה היא היראה, אבל כאן הוא חושב סדר העבודה דתפילה, הנה 
זמן  אשר  דאף  דוקא.  התפילה  לענין  שייכת  אינה  דיראה  דוקא,  אהבה  ענינה  תפילה 
בזמן אחר, עד  גם  להיות  יכולה  היראה  ליראה, אמנם  גם  הכושר  היא שעת  התפילה 
דאפשר להיות גם יראה טבעית. ואף שגם לתפילה צריך להיות היראה, דלכן הוא מרמז 
כאן גם ענין היראה כמ״ש אחרי, שהוא שמאלו תחת לראשי51, מ״מ הוא ברמז בלבד, 
להיות דאף אשר היראה מוכרחת בתפילה, אבל אין זה ענין התפילה כלל, וענין התפילה 
הוא האהבה, כמו שמבאר כ״ק אדמו״ר )מוהרש״ב( נ״ע באריכות בקונטרס העבודה52, 

דהנה תפילה היא התחברות הנשמה באלקות, דתפילה היא מלשון53 התופל כלי חרס, 
ובתפילה הוא העלאת הניצוצות, דב׳ דברים אלו התחברות הנשמה והעלאת הניצוצות 
הם ע״י האהבה דוקא. ולכן הוא אומר אחרי הוי׳ אלקיכם תלכו שהו״ע האהבה כנ״ל, 
ואח״כ הוא אומר ואותו תיראו שהוא יראה עילאה, ובקולו תשמעו שהוא לימוד התורה, 
ואותו תעבודו שהוא שמונה עשרה, עד בחי׳ ובו תדבקון שהוא תכלית העבודה שנעשה 
דבר אחד, דלכן הנה ההמשכה היא עד למטה מטה. דזהו מ״ש בספרי הפרישו עצמכם 
מעבודה זרה, שהוא הבירור בג׳ קליפות הטמאות, דבכל בחינות הנ״ל שלמטה מבחי׳ 
ובו תדבקון אי אפשר להיות הבירור בג׳ קליפות הטמאות, כי אם בבחינה זו דוקא שהוא 

תכלית העבודה, הנה בבחינה זו דוקא ההמשכה היא עד למטה מטה.

)מאמר ד"ה אחרי הוי׳ אלקיכם" תשי"ד(

מה למדנו?
השלבים בעבודת התפילה: דבר ראשון ישנה הכנה של האדם, עליו לנקות ולהרחיק 
כאלו,  למעשים  שייך  לא  שהוא  ולהחליט  חטאיו  על  להתמרמר  לכלוך,  כל  מעצמו 

47. ברכות יג, א.
48. ראה פרש״י ולקח טוב שלח טו, לט. תנחומא קרח )הוספה( יב.

49. ראה המשך תרס״ו ע׳ שטז ואילך.
50. שבת י, א. זח״ג רכג, א.

51. שה״ש ב, ו. ח, ג.
52. פ״א. פ״ד.

53. כלים פ״ג מ״ה. וראה תו״א תרומה עט, סע״ד. סה״מ תש״ט ע׳ 79 )השני( בהערה.
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בקריאת שמע שעל  )בימינו:  בתיקון חצות  בעיקר  נעשית  זו  עבודה  להתרחק מהם, 
ניגש האדם לתפילה עצמה. האדם מתחיל להתבונן בחיצוניות  המיטה(, לאחר מכן, 
השתלשלות העולמות, הוא שם לב לריבוי העצום של העולמות וכיצד כל עולם נמוך 

משתלשל ונובע מעולם יותר גבוה ופנימי שמחיה אותו, 

שהיא  העולמות  של  הפנימית  לחיות  ולהשתוקק  להבין  לאדם  גורמת  זו  עובדה 
האלוקות. האדם מבין שיש חיים בתוך החיים הרגילים בהם הוא מצוי, והוא מתחיל 
לרצות לגעת בהם. מתעוררת בו תשוקה לפנימיות האלוקות. זה עיקר התפילה לעורר 
את האהבה, כמובן שהאדם נוגע בדברים הגדולים האלה, ב"מאחורה" של סדרי החיים 
ב"מנגנון" של סדרי בראשית, וכל הבריאה כולה, זה מעורר בו יראה. אך עדיין, זה לא 
עיקר התפילה – אהבה זה עיקר התפילה. כיון שאהבה היא הפנימיות והחיות של אדם 
בכל מה שהוא עושה ומתקרב אליו. ועבודת התפילה היא הרי, להתקרב לאלוקות, כך 

אומר הרבי הרש"ב.

כיון  ואפילו האהבה, הם לא השיא של התפילה במובן של חיבור עם השם.  היראה, 
שאהבה היא תנועה מוגבלת. היא אמנם תופסת את האדם בחזקה, אך עדיין בהגבלה. 
שיא התפילה היא בביטול שלאחר קריאת שמע, כמו הביטול הנדרש בלימוד התורה, 
דבר שמתבטא בתחילת שמונה עשרה במילים "השם שפתי תפתח", כל מה שהפה של 
יהודי אומר אז, זה דבריו של השם )"תהלתך"(. אז האדם נדרש להכיר בחיבור העצמי 
שלו עם השם – שכל המציאות, לא רק מגיעה מהשם, אלא היא במובן מסויים  גילוי 

של השם. שכל הפרטים הם חלק ממנו יתברך כביכול.

לבקש  מסוגל  האדם  עשרה(,  )שמונה  התפילה  של  זה  בקטע  שדווקא  הסיבה,  זוהי 
בקשות שממשיכות עד למטה בגשמיות, כי הוא נמצא כעת במקום בו מאיר, שהקב"ה 
מצוי בכל מקום. גם בגשמיות. וממקום זה יכול האדם לבטל את הקליפות הכי גסות. 

ברכות השחר ותחילת התפילה
- הודאה כללית -

מה נלמד?
מעלת תחילת התפילה שהיא בהודאה. שהאדם מודה לה', הודאה זו אף שאינה חדורה 
בשכלו ומידותיו, קשורה לעצם הנשמה. וזה אמור במיוחד כלפי "מודה אני". אך חשוב 

לשים לב, שלאחר "מודה אני", יהודי ממשיך לנטילת ידיים וברכות השחר.

והנה54 להיות שענין התפילה הוא העבודה שמלמטה למעלה, לזאת הנה גם הסדר 
בתפילה הוא סדר שמלמטה למעלה, דתפילה היא בחי׳ סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 
השמימה55. דהתחלת התפילה היא הודו להוי׳ קראו בשמו, שהוא הודאה כללית בלבד, 

שהיא התחלת התפילה. 

54. בהבא לקמן – ראה המשך תער״ב שבהערה 1 ע׳ תריט ואילך.
55. ויצא כח, יב. זהר ח״א רסו, ב. ח״ג שו, ב. תקו״ז תיקון מה )פג, א(.
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ויש בחי׳ הודאה יותר כללית מזו, והיא ההודאה דמודה אני, דמיד בקומו משנתו, 
כאשר יש עדיין שיורי הטומאה על ראשי אצבעותיו56, הוא אומר מודה אני לפניך כו׳ 
רבה אמונתך, דאף שהוא קודם נטילת ידים ויש עדיין שיורי הטומאה, מ״מ הנה מצד 
נשמתו שהיא חלק אלוקה ממעל57, וכאשר אתה תופס במקצת העצם כאילו אתה תופס 
בכולו58, הנה מצד זה הוא אומר מודה אני לפניך, שהוא הודאה כללית בלבד, שאין זה 

שייך לפנימיות כלל. 

דלהיות  נפשו,  בעצם  הוא  והביטול  שההודאה  והיא  זו,  בהודאה  מעלה  שיש  ואף 
שאינו שייך עדיין להשגה והתחלקות כחות פנימיים, שהרי זה קודם ברכות השחר שאז 
הוא התחלקות הכחות, הנותן לשכוי בינה ופוקח עורים, ובמודה אני שאינו שייך עדיין 
להתחלקות הכחות פנימיים הרי ההודאה מקפת אותו מראשו ועד רגלו בשוה )והוא 

לפי( שהביטול הוא בעצם נפשו, 

לפניך,  אומרו  דזהו  בעצמותו,  מגיע  אני  דמודה  הביטול  הנה  למעלה  הוא  וכמו״כ 
שאינו אומר שום שם כי אם לפניך, דלפניך הוא מלשון פנימיות שהוא פנימיות א״ס 
דלא אתרמיז בשום שם בשום אות ובשום קוץ כלל59, ולכן מותר לומר מודה אני כו׳ 
קודם נטילת ידים לפי שאין בזה הזכרת שמות כי אם הוא בהעצמות, הרי שההודאה 
דמודה אני היא נעלית ביותר, מ״מ הנה מה ששייך לגילויים הוא הודאה כללית בלבד 
שאין זה שייך לפנימיות כלל, הכנה קדומה לתפילה בלבד, שכל זה הוא ההודאה דמודה 

אני שהוא קודם נטילת ידים וברכות השחר. 

אבל אחרי נטילת ידים וברכות השחר, שישנו אז הכחות פנימיים, הנה אז הוא סדר 
היא  דהתחלת התפילה  מגיע השמימה,  וראשו  ארצה  מוצב  דסולם  דתפילה  העבודה 
הודו להוי׳ קראו בשמו, דאף שאינו שייך להשגה עדיין, מ״מ להיות שיש אצלו כבר 
התחלקות הכחות דברכת הנותן לשכוי בינה ופוקח עורים, הוא יודע לחלק דהודאה היא 
בהוי׳ וקריאה היא בשמו, דבהוי׳ הוא רק בבחי׳ הודאה בלבד ובשמו שהוא הארה הו״ע 
הקריאה שהוא המשכה למטה, אבל מ״מ הוא רק הודאה כללית בלבד, דזהו התחלת 

התפילה.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה למדנו?
מעלת ההודאה אף שאינה תופסת את האדם בפנימיותו, גבוהה יותר ממעלת השבחים 
שנותן האדם לבוראו בהכרת שכלו או בסערת רגשותיו.  מעלת ההודאה, הנעלית מכל 
רגש כזה או אחר, עמוק ככל שיהיה, נובעת גם מכך שהיא קשורה בעצם הנשמה. זה 
שהאדם מודה באמת ובתמים אף שעדיין לא מרגיש רגש מיוחד כלפי הבורא, מוכיח 

שהוא קשור בצורה החזקה והעצמית ביותר.

56. ראה סה״מ י״ב-י״ג תמוז ע׳ פא, ובהנסמן שם הערה 114. וראה בכ״ז גם ד״ה אתם נצבים שנה זו )סה״מ דברים ח״ב ע׳ צח(.
57. תניא רפ״ב.

58. כש״ט )הוצאת קה״ת( הוספות סימן קטז )צט, ריש ע״ב(. וש״נ. וראה המשך תער״ב שם ע׳ תרט.
59. ראה זהר ח״א קסז, ב. ח״ג יא, א. רנז, ב. לקו״ת פינחס פ, ב. ובכ״מ.
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דבר נוסף, האדם אינו מסתפק בהודאה זו, אלא שואף להמשיך את הודאה זו ברגשותיו 
זוהי עבודה שמתחילה מברכות השחר, הפונים לשבח  )כוחותיו הפנימיים(.  ובשכלו 
את ה' על הכוחות שקיבל האדם. וככל שמתקדמת התפילה נעשית הודאה זו עמוקה 
יותר ומוחשית יותר. ובתחילת התפילה )בברכות השחר( עדיין הודאה זו הינה כללית 

ולא מוחשית.

העלאה מתוך מציאותו של האדם
מה נלמד?

כיצד מעלת ההודאה באמירת "מודה אני" אכן משפיעה על האדם, ומהי העלי'ה בנפשו 
של האדם בסולם התפילה.

למעלה,  מלמטה  בעלי׳  היא  דתפילה  וב״ן,  מ״ה  ותפילה,  תורה  בין  ההפרש  וזהו 
דהסדר בעבודת התפילה הוא שההתחלה היא ממדריגות נמוכות ביותר ועולה בעילוי 
וראשו  ארצה  מוצב  סולם  כמ״ש60  ביותר,  הנעלות  למדריגות  שבא  עד  עילוי  אחר 
וככה הוא  מגיע השמימה, שהתחלת התפילה היא מענינים נמוכים שמוצבים ארצה, 
עולה בעילוי אחרי עילוי, בסדר והדרגה, עד שבא לענינים הנעלים ביותר, עד שמגיע 

השמימה. 

שבא  עד  אני,  מודה  מבחי׳  יותר  ועוד  להוי׳,  הודו  הודאה,  מבחי׳  היא  שההתחלה 
להביטול דשמונה עשרה שהוא תכלית העילוי. שהתחלת עבודת התפילה היא ממודה 
אני שהוא הודאה בלי שום השגה, שמיד בקומו משינתו וכקטן שנולד61 אומר מודה אני. 

דבזה יובן מ״ש מודה אני לפניך, שהם ב׳ הפכים, דמודה אני הוא הודאה בלבד כקטן 
דלא  שמות  מבחי׳  שלמעלה  מה  הוא  ולפניך  ביותר,  תחתונה  מדריגה  שהוא  שנולד 
אתרמיז לא בשום אות ולא בשום קוץ62 שהוא העצמות, ואיך הוא ב׳ הפכים אלו, אך 
היא הנותנת, דלהיות שהוא בבחי׳ הודאה בלי שום השגה, דישנה הודאה שבאה מצד 
ההשגה, והיינו שבהשגה גופא, הוא משיג, דעד כאן הוא יכול להשיג ומכאן ואילך הוא 
צריך להודות, דבהודאה זו, להיותה באה מצד ההשגה, אינה מקיפה אותו )נעמט עס 

אים ניט ַארום( בכל עצמותו, 

אמנם, ההודאה דמודה אני שהיא בלי שום השגה כלל וכקטן שנולד שהוא הודאה 
שלמעלה מטעם ודעת, הנה הודאה זו מקיפה אותו )נעמט אים ַארום( בכל עצם נפשו 

עם כל כחותיו. 

כל  כולל  שהוא  כמו  העצמות  שהוא  לפניך  בבחי׳  למעלה  מגיעה  זו  הודאה  ולכן 
ההשתלשלות מעומק רום עד עומק תחת. והוא לפי שגם בהנפש זה לוקח )נעמט עס( 

60. ויצא כח, יב. ראה זהר ח״א רסו, ב. ח״ג שו, ב. תקו״ז תיקון מה. ועוד.
61. כ״ה בהמשך תער״ב שם ע׳ תריט. וראה גם סה״מ במדבר ח״א ריש ע׳ רסב. ועוד – ע״פ ל׳ חז״ל – יבמות כב, א.

62. ראה זהר ח״א קסז, ב. ח״ג יא, א. רנז, ב. לקו״ת פינחס פ, ב. ובכ״מ.
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את כל עצם נפשו. וכמו שאנו רואים בעובדי הוי׳ לאמיתתם, דבאמירתם מודה אני הוא 
מסירת עצם נפשם עם כל הכחות. 

להוי׳.  הודו  לבחי׳  שבא  עד  עילוי  אחר  בעילוי  עולה  הוא  אני  דמודה  ומההודאה 
דההודאה דהודו להוי׳ יש בזה השגה קצת וחילוקי מדריגות, שיודע לחלק אשר הודו הוא 
בבחי׳ הוי׳ וקראו הוא בשמו. דבהוי׳ שהוא הי׳ הוה ויהי׳ כאחד63 למעלה מהשתלשלות 
שם הוא בחי׳ הודאה בלבד, ובשמו שהוא שם אדנ-י ושם אלקים כפי שבא בעולם )ווי 

עס קומט אין וועלט(, בזה הוא קראו והמשיכו עד בחי׳ כח הפועל בנפעל. 

מצד  הוא  מדריגות  וחילוקי  השגה  קצת  בזה  יש  בההודאה  שגם  מה  הדבר  וטעם 
השחר  ברכות  בח״י  ובפרט  עורים,  פוקח  בינה,  לשכוי  הנותן  השחר,  ברכות  הקדמת 
ברכות  הקדמת  מצד  הנה  כלים,  אויף(  מַאכן  זיי  )ווָאס  עושים  שהם  מה  הוא  דענינם 
השחר יש בו קצת השגה וחילוקי מדריגות שיודע לחלק אשר הודו הוא להוי׳ וקראו 

הוא בשמו. אך כל זה הוא העבודה דהודאה.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשט"ו( 

מה למדנו?
מעלת ההודאה באמירת "מודה אני" לא רק שקשורה עם עצם נפשו של האדם, אלא 
היא אכן תופסת את האדם וכל כוחותיו, ולאחר אמירה כזו, האדם מטפס ועולה בסולם 
התפילה, ומברר בעצמו עוד חלק ועוד חלק, עד שכל כוחותיו מסורים לעבודת השם 

יתברך.

הסיבה שאמירת ה"מודה אני" תופס את האדם בכל כוחותיו, נעוצה בעובדה שההודאה 
מופנית לבורא בעצמו "לפניך" )למעלה מכל שם ודרגה באלוקות גבוהה ככל שתהיה(. 

פניה לבורא שהוא עצם המציאות, אינה יכולה להיות חסרה או חלקית )פניה הבנויה 
על הבנת אנושית(. שהרי הבנת האדם גדולה ככל שתהיה היא מוגבלת וחלקית. שכל 
האדם לעולם לא יתפוס את התמונה השלימה של המציאות כולה, של עצם המציאות 
אל השם  כולו, למעלה מהשכל  פונה האדם  אני"  "מודה  באמירת  רק  הבורא.  שהוא 

יתברך.

התמסרו  הם  שלהם,  אני"  ה"מודה  שבאמירת  ראינו   – אמיתיים  ה'  עובדי  אצל  ולכן, 
מקום  מכזה  הזו.  בהתמסרות  השתתפו  כוחותיהם  כל   – שלימה  במסירות  להקב"ה 
בנפשו של האדם ראוי שיתחיל להתפלל. כל מה שבא אחר כך, זה כבר בתוך המציאות 
של האדם, ופה יש מדריגות. בהודו לה', האדם כבר יודע יותר, שם לב למציאות שלו 
יותר, וממילא יש לו יותר על מה להודות לבורא יתברך, וכך הוא עולה ועולה. זוהי 

"העלאה" מתוך המציאות של האדם גופא.

63. ראה פרדס שער )א( עשר ולא תשע פ״ט. ע״ח )שער א( דרוש עיגולים ויושר בתחילתו. טושו״ע ר״ס ה. שעהיוה״א פ״ז 
)פב, א(. וראה זח״ג רנז, סע״ב )ברע״מ(.
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פסוקי דזמרה
- ההשגה פסוקי דזמרה -

מה נלמד?
כלומר,  אמיתית.  שאינה  בהשגה  התעסקות  בעיקר  היא  דזמרה  בפסוקי  שהעבודה 
לשים לב ולדעת את הפלא שבמציאות "יש מאין", אף שלא ניתן להבינה בהגיון השכל.

ואחרי העבודה דהודו להוי׳ הוא עולה בעילוי אחר עילוי עד שבא להעבודה דפסוקי 
דזמרה, שהיא העבודה דהשגה. אמנם להיות אשר בעבודת התפילה הוא עבודה מלמטה 
למעלה בסדר והדרגה, לזאת אי אפשר אשר יבוא מיד מהודאה להשגה, דלזאת הנה גם 
ההשגה דפסוקי דזמרה אין זה אמיתית ענין ההשגה, שהרי ההתבוננות בפסוקי דזמרה 

היא בענין התהוות יש מאין, דענין ההתהוות יש מאין לא בא בהשגה כלל. 

דאף אשר יש לנו דוגמא על זה מצמיחת אילנות ודשאים בלי שום זריעה כלל, הנה 
זהו רק דוגמא ומופת אשר ישנו ענין בריאה יש מאין, אבל איך הוא הבריאה, זאת אין 
כי אם  ענין ההשגה  זה  אין  דזמרה  הנה ההתבוננות דפסוקי  ולזאת  כלל,  אנו משיגים 
זה העבודה דמוחין כי אם  זה מעורר הפלאה, לזאת הנה העבודה דפסוקי דזמרה אין 

העבודה דמדות בלבד.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשט"ו( 

מה למדנו?
אי אפשר להסביר כיצד "יש מאין" אכן קורה, זה לא בגדרי המציאות. בגדרי המציאות 
'המשך'  הוא  דבר  כל  כלומר  שהוא,  מהיכן  מגיעה  שהיא  כל  שמציאות  מכירים  אנו 
ותוצאה ישירה ממקורו. ב"פסוקי דזמרה" עוסק האדם בשכלו בתיאור הפלא שב"יש 
ללא  כביכול  נעלם.  ממקור  שמגיע  דבר  של  פלאיות,  בדוגמאות  מתבונן  הוא  מאין". 

מקור. 

העיסוק בכך, מקרב את האדם להכרה ב"יש מאין". זוהי השגה מבחוץ – הידיעה שכך 
נוצר עולם הזה. אך אין בזה זה השגה אמיתית – ההבנה כיצד תהליך כזה מתרחש. 

השפעה חיצונית
מה נלמד?

התועלת העצומה בהשגה החיצונית שבפסוקי דזמרה, ועד כמה השפעה חיצונית על 
הנפש משפיעה על נפש האדם
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אח״כ הוא פסוקי דזמרה שמספר שבחו של מקום64, ואף שאין בזה השגה, מ״מ הוא 
בהתפעלות מסיפור שבחו של מקום, דבהודו הנה לא זו בלבד שאין בזה השגה, הנה 
אין בזה גם התפעלות והוא רק בבחי׳ הודאה, אבל בפסוקי דזמרה יש בזה התפעלות 
מזה שמספר שבחו של מקום, דאף שאינו משיג זה, שהרי הסיפור דפסוקי דזמרה הוא 

סיפור גדולתו ית׳ בענין התהוות יש מאין, 

ואופן ההתהוות יש מאין אינו מושג בנבראים, דלהיות שהשגה היא בחי׳ פנימיות 
ולזאת היתה ההשגה פועלת בהם ביטול ממציאותם, 

)מקפת(,  ידיעה  היא  שלמעלה  שהידיעה  ורע66,  טוב  יודעי  בענין  המבואר65  וע״ד 
וכמו״כ  עליהם,  פועל  זה  סוף  סוף  הנה  ולזאת  פנימית  היא  שבנבראים  הידיעה  אבל 
אם  הנה  לזאת  פנימית  היא  שהשגה  דלהיות  מאין,  יש  דהתהוות  ההשגה  בענין  הוא 
הנבראים היו משיגים ענין התהוות יש מאין, הנה סוף סוף זה הי׳ חודר בהם )ווָאלט דָאס 
זיי דורכגענומען( והיו מתבטלים ממציאותם, וע״ד מ״ש בתניא67 דאילו ניתנה רשות 
לעין לראות את האין האלקי היו מתבטלין ממציאותם, ועד״ז הוא ג״כ בענין ההשגה 

דהתהוות יש מאין, 

זה  הנה  מ״מ  אבל  מאין,  יש  התהוות  ענין  משיגים  אין  שנבראים  מובן,  ובמילא 
שמספר שבחו של מקום פועל בו התפעלות, דזהו פירוש פסוקי דזמרה שהוא מלשון 

שיר וזמרה, היינו שמתפעל מזה. 

פועל,  זה  אין  מבפנים  דחקיקה  מבחוץ68,  חקיקה  היא  בנפשו  שנעשית  והפעולה 
להיות שאין בזה השגה, אבל מ״מ הנה מצד התפעלות נעשה בו חקיקה מבחוץ, דזהו 
פירוש הב׳ שבפסוקי דזמרה שהוא מלשון לזמר עריצים69, דזהו פעולת החקיקה מבחוץ 
שבפסוקי דזמרה שהוא כורת את הקוצים, דכמו שבכרם יש קוצים, דענין הקוצים הוא 
שאין בהם תאוה ותענוג )געשמַאק(, כי אם שיונקים את לחלוחית האדמה ועי״ז הם 

מקלקלים את אילנות השדה וכרם, 

וכמו״כ הוא בכנסת ישראל שהם כרמו של הקב״ה, שאפשר להיות בהם קוצים והו״ע 
הדברים בטלים וליצנות שאין בהם שום תענוג )געשמַאק(, אבל הם קוצים המונעים 
שהנפש הבהמית לא תרגיש ענין אלוקי וגם לא תבין, וכמו״כ זה פועל גם על הנפש 

האלקית שאינה יכולה לעלות בעליותי׳ שהיתה יכולה לעלות כאשר לא היו הקוצים.

דהעולם חושבים דכאשר הוא מדבר דברים בטלים וליצנות בלי תענוג )געשמַאק(, 
הוא  הנה להיות שע״י התאוות  עניני תאוה,  לנפש האלקית, דבשלמא  זה מניעה  אין 
והסתר  העלם  הוא  הבהמית  הנפש  הגדלת  הנה  הבהמית,  בנפש  חיות  תוספות  פועל 
ביותר על הנפש האלקית, אבל כאשר הוא מדבר דברים בטלים וליצנות בלי תאוה, אין 

64. ראה ברכות לב, א. שו״ע אדה״ז או״ח ריש סימן נא.
65. ראה תו״א בראשית ה, ג. ובכ״מ.

66. בראשית ג, ה.
67. שעהיוה״א פ״ג.

68. בכ״ז – ראה גם לקו״ת בחוקותי מז, ד.
69. ע״פ ל׳ הכתוב – ישעי׳ כה, ה.
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זה מוסיף חיות בנפש הבהמית, הרי לכאורה אין זה מניעה לנפש האלקית, אבל באמת 
הם קוצים שהנפש האלקית מסובכת בהם ואינה יכולה לעלות בעליותי׳. 

וכמו שהוא בדיבור כן הוא במחשבה, דישנם הרהורי עבירה הקשים מעבירה70, דאף 
שאין זה עבירה כי אם הרהורי עבירה בלבד, מ״מ הם קוצים לנפש האלקית, וכמו״כ הוא 
בהחושים ראי׳ ושמיעה, שהם סרסורי עבירה71, דאף שאין זה עבירה מ״מ הם קוצים, 
והיינו דגם כאשר ההרהורים דעבירה או הראי׳ והשמיעה הוא בלי תאוה, מ״מ הם קוצים 
שמונעים עליית נפש האלקית, הנה זוהי פעולת פסוקי דזמרה, שמכרית את הקוצים 

שהוא חקיקה מבחוץ שהוא ע״י התפעלות נפשו באלקות.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה למדנו?
הנבראים  היו  באם  אמיתית.  בהשגה  להיות  יכולה  לא  דזמרה,  בפסוקי  ההתבוננות 
מבינים כיצד הם לא מציאות אמיתית, לא היו רוצים ולא היו יכולים להרגיש את הישות 
בטלים  הנבראים  שכל   – האמיתית  המציאות  את  מרגישים  היו  הם  לעולם.   שלהם 

לעומת ה' במציאות.

ודבר שני, למדנו על החומרה של דברים שנראים כחיצונים למציאות האדם, אך באמת 
משפיעים על נפשו ומונעים ממנה להתקרב לאלוקות.

קריאת שמע וברכותיה
מה נלמד?

מבין  שהוא  מה  עם  כלומר  השגה.  עם  קשורות  קרישמ"ע,  בברכות  האדם  עבודת 
להיות  יכולה  משיג  שהוא  מה  עם  בברכות-קריאת-שמע  האדם  עבודת  באלוקות. 
בשתי אופנים. בברכות אלו אנו קוראים על שני סוגי מלאכים: שרפים ואופנים. האדם 

בעבודתו לוקח דוגמה משניהם. 

ואחרי העבודה דפסוקי דזמרה היא העבודה דברכות קריאת שמע, דבפסוקי דזמרה 
בב׳  היא  וההשגה  השגה,  בזה  יש  שמע  קריאת  ובברכות  השגה  בלי  בהתפעלות  הוא 

אופנים, 

שמשיגים  וע״י  מקורם,  את  שמשיגים  השרפים  השגת  כמו  שהוא  הוא,  א׳  אופן 
נשרפים בהשגת  והם  את מקורם הם משיגים שיש מדריגה שהיא למעלה ממקורם, 

70. יומא כט, א.
71. ראה ירושלמי ברכות פ״א ה״ה. תנחומא שלח טו. ועוד.
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שע״י  משום  אדנ-י74,  לשם  ממעל  לו73,  ממעל  עומדים  שרפים  מ״ש  דזהו  מקורם72, 
ההשגה במקורם שהוא שם אדנ-י, עי״ז הם משיגים שיש בחינה שלמעלה משם אדנ-י. 

וכמו״כ הוא בעבודה, דע״י שמשיג איזה השגה, עי״ז הוא משיג שיש בחינה שלמעלה 
מזה, ואפשר שהוא למעלה מהשגה לגמרי. 

אם  כי  מקורם[,  ]מהות  משיגים  שאין  האופנים  השגת  שהוא  כמו  הוא,  ב׳  ואופן 
שיודעים ומשיגים שיש דבר שהוא מופלא אבל אין להם שום השגה בזה, ולכן אומרים 
ברוך כבוד הוי׳ ממקומו75, דלפי שאין להם בזה שום השגה ואין יודעים מהו והיכן מקומו 
)ווָאס איז ער און וואו איז זיין ָארט(, לכן אומרים ממקומו סתם, ולהיות שיודעים שהוא 
דבר מופלא שאין בזה שום הגבלות דמעלה ומטה, ולכן אפשר להיות נמשך גם למטה, 
אלא  כלום  משיג  שאינו  בעבודה,  הוא  וכמו״כ  ממקומו.  הוי׳  כבוד  ברוך  אומרים  לכן 

שיודע שישנו דבר מופלא. 

ואחרי העבודה דברכות קריאת שמע היא העבודה דקריאת שמע. דבברכות קריאת 
נפש  בשורש  ההשגה  היא  שמע  ובקריאת  הבהמית,  נפש  בשורש  ההשגה  היא  שמע 
האלקית, דזהו מ״ש76 שמע ישראל, שמע הוא מלשון שמע והתבונן77, ישראל בשורש 

נפש האלקית. 

אך כל זה הוא עניני השגה, אם שהוא שכל אנושי או שהוא שכל אלקי, ובנפשות הוא 
אם שהוא השגה דנפש הבהמית או שהוא השגה דנפש האלקית, אך הוא רק הביטול 
זה הוא רק במדריגת הסולם, שאינו בא עדיין לבחי׳  דכל  ביטול היש,  דהשגה שהוא 

וראשו מגיע השמימה. 

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה למדנו? 
אותם  לחקות  האדם  ועל  צורות,  בשתי  השם  את  שמשבחים  מלאכים  סוגי  ב'  ישנם 
כביכול בעבודתו. כך הוא בעצם פועל לתקן את שורש נפשו הבהמית: מה"שרפים", 
ניתן ללמוד שגם כאשר האדם מבין משהו באלוקות, עליו לומר לעצמו שיש דברים 
יותר נעלים שלא מבין. עליו אכן להתפעל ממה שהוא הבין אך בנוסף גם לזכור שזה 
לא הסוף ויש דברים יותר נעלים בהשגה או שישנם דברים שלמעלה מהשגה לגמרי. 
למעלה  והיא  השגה  לנו  אין  עצמה  באלוקות  שלכתחילה  ללמוד  ניתן  מה"אופנים", 
מהיגיון. אלוקות יכולה להיות למעלה מהשכל ובתוך העולם בו זמנית, לכן הם אומרים 

ברוך כבוד ה' ממקומו, שה' יכול להשפיע עד למטה מטה.

72. אולי אמר: בההשגה שלמעלה ממקורם. המו״ל.
73. ישעי׳ ו, ב.

74. לקו״ת אמור לב, ב. ובכ״מ.
75. יחזקאל ג, יב.

76. ואתחנן ו, ד.
77. ראה גם תו״א ר״פ בראשית. וישב ל, ב. מקץ לח, סע״ב. ויחי מז, ב. ובכ״מ.
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ההבדל בין שני הקבוצות הוא, ממה מתפעלים. ה"שרפים" מתפעלים מההבנה הגדולה 
שלהם, שמביאה אותם למסקנה שיש דבר יותר נעלה. ועיקר עבודתם היא להידבק 
במה שנעלה ולמעלה מהשגתם. לעומתם ה"אופנים", לכתחילה מתפעלים מהבלי גבול 

של המקור המהווה אותם. 

להבדל זה ישנה השפעה ישירה על עבודתו של האדם האם מתעסק בלזכך את נפש 
הבהמית ולהחדיר בשכלה טוב טעם באלוקות, או להתעסק בפלא האלוקי ולגלות את 
סוף שניהם  סוף  בתפילה. אמנם  להיות  יכולים  ושניהם  נפש האלוקית.  הביטול של 

מביאים את האדם רק לביטול היש.

ההכנה שבברכות קריאת-שמע
מה נלמד?

נלמד על חשיבות ההכנה עליה  לאחר שלמדנו מהי העבודה בברכות-קריאת-שמע, 
על  משפיעה  דזמרה  בפסוקי  העבודה  כיצד  נראה  ולאחמ"כ  דזמרה.  בפסוקי  כבר 

העבודה בברכות קרישמ"ע בתור הכנה לקריאת שמע

ואחרי העבודה דפסוקי דזמרה הוא עולה למעלה יותר עד שבא להעבודה דברכות 
שהעבודה  להיות  אמנם  ההשגה.  ענין  אמיתית  שזהו  שמע,  וקריאת  שמע  קריאת 
דתפילה היא עבודה מלמטה למעלה בסדר והדרגה, לזאת מן ההכרח הוא אשר ההכנה 
להעבודה דברכות קריאת שמע, התחלתה היא מהעבודה דפסוקי דזמרה. והיינו אשר 
בפסוקי דזמרה צריך להיות ההכנה בנפשו להסיר את כל המונעים ומעכבים להעבודה 
וזהו מה שפסוקי דזמרה הוא לזמר עריצים78, והוא להסיר כל  דברכות קריאת שמע. 
הקוצים וחוחים המונעים, דענין הקוצים כשמו כן הוא שהם דברים שאין בהם ממש. 
דבעבודה הוא דברים בטלים וליצנות בענינים שאין בהם תאוה, שהם דברים שאין בהם 
ממש, דאפשר לחשוב )קָאן מען דָאך מיינען( דלהיות אשר אין בזה ממש אין זה פועל 

מאומה )טוט דָאס גָארנישט אויף(, 

אבל האמת הוא אשר זה פועל הגשמה בנפשו )האלקית(, שאין לו תענוג )ַאז ער הָאט 
ניט קיין געשמַאק( בענינים רוחניים, והוא נהי׳ גס יותר )און ער ווערט פַארגרעבט( עד 

אשר אין לו שום שייכות לרוחניות. 

עדין  להיות  יכול  ואינו  בגשמיותו  שנשאר  הבהמית,  בנפשו  פועל  שזה  שכן  ומכל 
יותר )און ער קען ניט ווערן איידעלער(. ונוסף לזה הנה מצד הדברים בטלים הוא בא 
מההשגה  ואפילו  האלקית,  דנפש  מההשגה  מבלבלים  שהם  זרות  המחשבות  לכלל 
ג״כ במ״א79 בענין הראי׳ ושמיעה במקום שאינו ראוי,  ועד״ז מבואר  דנפש הבהמית. 
ַאז  דָאך  מיינט  מען  ווָאס  ניט,  דַארף  מען  וואו  ָארט  ַא  )אין  כלום  זה  שחושבים שאין 

78. ע״פ ל׳ הכתוב – ישעי׳ כה, ה. ראה לקו״ת בחוקותי מז, ד.
79. ראה קונטרס העבודה פ״ב.
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דָאס איז גארנישט(, אבל האמת הוא שעל זה כתיב80 ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי 
עיניכם, דהגם שזה עצמו אינו עבירה, אבל מ״מ הם תרין סרסורי דעבירה81, ועד״ז הוא 

בשמיעה, שהם מבלבלים לעבודה, 

ומעכבים,  המונעים  כל  להסיר  והוא  עריצים,  לזמר  דזמרה  דפסוקי  העבודה  וזוהי 
שעי״ז יוכל אח״כ לעבוד עבודתו בברכות קריאת שמע וקריאת שמע. 

ואין זה סותר למ״ש במ״א82 שההכנה כללית לתפילה הוא לך לך מארצך וממולדתך 
ומבית אביך83, שכחי עמך ובית אביך84, שהוא ההכנה כללית שקודם התפילה, דלכאורה 
זה סותר למ״ש כאן שהוא העבודה דפסוקי דזמרה, הנה באמת אין זה סותר כלל. דמ״ש 
במ״א שההכנה כללית לתפילה הוא שיהי׳ שכחי עמך ובית אביך הוא הענין כמו שהוא 
בפועל, דזה יש באפשרות כל איש ישראלי לכפות את עצמו בפועל שיהי׳ לך לך מארצך 

כו׳, 

יהי׳ שייך לענינים אלו גם  אמנם העבודה דפסוקי דזמרה לזמר עריצים הוא שלא 
מצד ההרגש, דאז דוקא יוכל לעבוד עבודתו בברכת קריאת שמע. ואף אשר העבודה 
דפסוקי דזמרה אינה פועלת עליו שיהי׳ באתהפכא, והיינו שלא יהי׳ שייך כלל לענינים 
אלו, מ״מ הנה אף שהוא שייך לזה, מ״מ הנה העבודה דפסוקי דזמרה פועל עליו שיהי׳ 
רוממות בנפשו, אשר במילא מתרחק )ווערט ער דערווייטערט( מענינים אלו, שעי״ז 

יוכל לעבוד אח״כ בהעבודה דברכות קריאת שמע, שהיא עבודה דהשגה. 

דבברכות קריאת שמע הוא ההתבוננות בעבודת המלאכים, דבכללות נחלקים לב׳ 
העדר  מצד  ברעש  שהם  והאופנים  קדוש,  שאומרים  השגה  בעלי  המלאכים  סוגים, 
ההשגה ואומרים ברוך, היינו שהם משיגים את ההפלאה ומזה הם ברעש. וע״י התבוננותו 
בעבודת המלאכים, ובפרט בעבודת האופנים שהם שורש נפש הבהמית, נעשה גם בו 
)בהאדם( א׳ מב׳ תנועות אלו, עבודת השרפים שהם בדרך העלאה שאומרים קדוש, 
)ווָאס  זה מתבטא  ברוך, שאח״כ  בדרך המשכה שאומרים  האופנים שהיא  עבודת  או 
שּפעטער דריקט זיך דָאס אויס( בקריאת שמע בהוי׳ אחד85, שיש בזה ב׳ ענינים. הוי׳ 
אחד, וכד אמליכתי׳ למעלה ולמטה ולד׳ רוחות86. דהוי׳ אחד הוא ההשגה אשר כל מה 
שנברא, ז׳ רקיעים וארץ וד׳ רוחות, הכל הוא בביטול כמו קודם שנברא, שהוא ביטול 
רוחות,  ולד׳  למטה  למעלה  אמליכתי׳  וכד  למעלה,  מלמטה  העלאה  בדרך  במציאות 

שהו״ע ברוך שם, הוא בדרך המשכה מלמעלה למטה בהביטול דיחודא תתאה. 

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשט"ו( 

80. שלח טו, לט. ראה תניא רפכ״ז.
81. ראה ירושלמי ברכות פ״א ה״ה. תנחומא שלח שם )טו(. ועוד.

82. ראה סה״מ תרס״ד )קה״ת, תשנ״ד( ריש ע׳ קסט. תרס״ח ע׳ ו. תרס״ט ע׳ רנא. ובכ״מ.
83. ר״פ לך לך )יב, א(.

84. תהלים מה, יא.
85. ואתחנן ו, ד.

86. ראה ברכות יג, ב.
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מה למדנו?
גם  אלא  גסותו,  את  ממנו  להוריד  האדם,  כלפי  רק  אינה  דזמרה  בפסוקי  החשיבות 
ובעיקר בשביל שהתפילה תפעל על נפש הבהמית ותביא את האדם לביטול היש, או 
בצורה של העלאה או בצורה של המשכה, דבר שיביא את האדם לביטוי בקריאת שמע, 
באיזו צורה הוא ימסור את נפשו ב"אחד", האם בצורה של 'העלאה' )הרצון להיות דבוק 
המציאות  בכל  מלך  הוא  שה'  להראות  מעשיות(  מצוות  )בקיום  ב'המשכה'  או  בה'(, 

הגשמית.

שמונה עשרה
מה נלמד?

על אופן העבודה המיוחד של שמונה עשרה שהוא "בדרך העלאה". וגם: שביטול זה 
הוא "ביטול היש", שהאדם משתנה ממציאותו.

ואחרי העבודה דברכות קריאת שמע וקריאת שמע, הוא עובד עבודתו בעילוי אחרי 
עילוי עד שמגיע להביטול דשמונה עשרה, שהוא כעבדא קמי מארי׳87, שהוא בביטול 
מלמטה  העלאה  בדרך  שהוא  התפילה  דעבודת  העבודה  סדר  כללות  וזהו  במציאות. 
למעלה, דמזה מובן, דמאחר שהוא בדרך העלאה, היינו עבודת הנברא בכח עצמו, הרי 
מובן מזה דגם בעליות היותר נעלות אין זה אמיתית הענין דביטול במציאות, והוא רק 

ביטול היש בלבד.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשט"ו( 

ענין שמונה עשרה הוא הביטול כעבדא קמי׳ מרי׳88 שהוא ביטול במציאות, דכמו 
שענין התפילה הוא שנעשה עי״ז ההמשכה בגשמיות, וכמו בברכת רופא חולים ומברך 
השנים שנעשה עי״ז השינוי בגשמיות, כמו״כ הוא בעבודה, דענין התפילה הוא שנשתנה 
מציאותו שהוא בחי׳ הביטול במציאות. אמנם באמת הנה גם הביטול דשמונה עשרה 
אינו בחי׳ ביטול עצמי, דלהיות שזה שהגיע להביטול דשמונה עשרה הוא ע״י הקדמת 
מדריגות הקודמות דהשגה, הרי מובן שגם הביטול דשמונה עשרה אינו ביטול עצמי כי 
אם ביטול היש בלבד, והוא מתאים עם מה שנת״ל דענין התפילה שהוא עבודה מלמטה 
למעלה הנה גם במדריגה היותר נעלית היא בחי׳ ביטול היש בלבד. ]ולכן צריך להיות 
אחר שמונה עשרה נפילת אפים שהוא ביטול עצמי, שמקיף את הראש והרגל בשוה, 

כמו הביטול דמודה אני[. 

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשי"ב( 

87. שבת י, א. זח״ג רכג, א.

88. שבת י, א. זח״ג רכג, א.
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מה למדנו?
א. שנברא אינו יכול בכוח עצמו להגיע לביטול במציאות, כיון שזה בכוח עצמו. כל מה 
שבכוח עצמו שייך ומגיע רק לביטול היש. ב. שמונה עשרה קשור למדרגות הקודמות, 
וכמו שהם קשורות למציאות האדם כך גם שמונה שערה. ורק שבשמונה עשרה האדם 
הזה,  בעולם  פה  שינוי  שיהיה  לבקש  רשאי  הוא  זה  ובגלל  מציאותו,  בתוך  משתנה 

שיושפע שפה בפרנסה ולמלאות כל צרכי האדם החסרים.

נפילת אפיים
מה נלמד?

במאמר שלפנינו  נלמד אודות המעלה שבנפילת אפיים )תחנון( המגיע לאחר אמירת 
'שמונה עשרה', ובו כמה מעלות זו למעלה מזו ומביא לכך משלים.

דשמונה  הביטול  אחרי  כי  עדיין,  מספיק  אינו  עשרה  דשמונה  העבודה  גם  אמנם 
עשרה, כאשר יתעסק עם גשמיות )ווען ער וועט הָאבן צו טָאן מיט גשמיות(, ובמילא 
עיניו  שיהיו  צריך  דבתפילה  שאמרו89  וכמו  ממדריגתו,  שיפול  אפשר  חומריות,  עם 
דַארף  מען  )ַאז  לשמור  הוא שצריך  למטה  עיניו  במ״ש  דהכוונה  למעלה,  ולבו  למטה 
בַאווָארענען( את המטה, שהרי אפשר דבתפילה הוא בביטול כדבעי, אבל אח״כ כאשר 
הוא עוסק בדברים גשמיים הוא נופל כו׳, הנה לזאת צ״ל ובו תדבקון, והיו לבשר אחד90, 
דלא רק שהוא כלי להדבר כי אם שנעשה דבר אחד עמו, דאז אין חשש שיפול. דטעם 
הדבר מה שאפשר להיות נפילה אחרי התפילה הוא לפי שגם בתפילה הנה הוא דבר 
לעצמו אלא שהוא כלי להאור, משא״כ כאשר הביטול שלו הוא לא רק שהוא בחי׳ כלי 
שמקבל אור, או כמו אבר שמקבל חיות, כי אם שנעשה דבר אחד ממש, אז הרי לא שייך 
דובו תדבקון, שבעבודת  דזהו העבודה  דעם(,  פון  ַאוועקגיין  זָאל  )ער  זה  שיעזוב את 

התפילה הוא הביטול דנפילת אפים שאחרי הביטול דשמונה עשרה. 

והענין בזה הוא, כמו שמבואר עה״פ91 והאיש משתאה לה מחריש לדעת, שיש ב׳ 
אופני ביטול, הביטול דמשתאה שהוא מלשון שממון, והביטול דמחריש שלמעלה מענין 
השממון, דהביטול דשממון הוא רק מה שהוא מתבטל ממציאותו )ווָאס ער ווערט זיך 
אן פון זיין מציאות( אבל אינו נכלל בהדבר, והביטול דמחריש הוא מה שנכלל בהדבר. 
ויש בזה ג׳ משלים, משל א׳ הוא מאחד ששומע איזה שכל עמוק שאינו בערכו כלל, הנה 
שמיעת השכל פועל עליו שהוא מתבלבל לגמרי ואינו יודע מה נעשה עמו )און ער ווייס 
ניט ווָאס מיט אים איז(, דבזה הוא נאבד ממציאותו אבל אינו נכלל עדיין, ואח״כ הנה 
הביטול הוא שנכלל בהשכל, שהוא תופס אותו )ַאז ער נעמט אים(, דזהו מחריש לדעת. 

89. יבמות קה, ב.
90. בראשית ב, כד.

91. חיי שרה כד, כא. ראה סידור )עם דא״ח( צב, ג ואילך. תו״ח חיי שרה קלז, ד ואילך. ועוד.
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ויש עוד דוגמא שהוא מתאים יותר מדוגמא זו, והוא המשל דזריעת הגרעין בארץ 
שע״י זריעת הגרעין נעשה הצמיחה, הנה הסדר בזה הוא שבתחילה צריך להיות רקבון 
הגרעין, שבהרקבון הוא נאבד ממציאותו, ואח״כ הוא נכלל בכח הצומח שבארץ, שאז 
נאבד  הוא  שבתחילה  בעבודה  הוא  דכמו״כ  לגדלות,  מקטנות  הצמיחה  נעשה  דוקא 
ונתבטל ממציאותו עד שאין בו מאומה והוא רק כלי להדבר שרוצה שיושפע, אבל אינו 
נכלל עדיין בהדבר, שהוא הביטול דשמונה עשרה, אמנם בנפילת אפים שהוא בחי׳ ובו 
תדבקון, הוא בהתכללות שזהו מציאותו, ולזאת אין חשש שיפול, כי לא שייך שיעזוב 

)ווָארום עס איז ניט שייך ער זאל ַאוועקגיין(, הואיל ונכלל בהדבר וזהו מציאותו. 

וזהו מ״ש בזהר92 דנפילת אפים הוא ביטול נעלה ביותר, ולזאת הנה בנפילת אפים 
במציאות  בביטול  הוא  עשרה  בשמונה  גם  והרי  מובן,  אינו  דלכאורה  ההמשכה.  הוא 
כעבדא קמי מארי׳, וגם בשמונה עשרה יש ההמשכה למטה, דזהו ח״י ברכות שבשמונה 
עשרה שהם כמו הח״י חוליות93 שעל ידן נמשך חיות בכל הגוף, דכמו״כ הוא גם בהח״י 
ברכות דשמונה עשרה שעל ידן נמשך החיות בעולם, וא״כ מהו החידוש בנפילת אפים 

דוקא. 

אך הענין הוא, שהביטול דשמונה עשרה הוא רק כלי בלבד, והביטול דנפילת אפים 
נפש בכח  הוא בהתכללות, דהנה הביטול דקריאת שמע ושמונה עשרה הוא מסירות 
הוא  אפים  דנפילת  והביטול  בהגוף,  נוגע  זה  אין  אבל  הנשמה,  שמצד  נפש  ומסירות 
מסירות נפש בפועל ומצד הגוף, וע״ד דאיתא על צדיקים מופלגים, ועם השם )און מיטן 
נָאמען( מסופר זה על הבעש״ט94, דבשעת עליותיו הנה הגוף הי׳ כאבן דומם בלי חיות 
כלל מצד עצמו, שלא הי׳ בו חיות גשמי, שזהו מסירות נפש בפועל ומצד הגוף, שהרי 
הגוף הי׳ כאבן דומם, דכמו״כ הוא הביטול והמסירות נפש דנפילת אפים, ולזאת הנה 

בנפילת אפים דוקא ההמשכה היא למטה מטה ביותר, שלא בהדרגה. 

דבשמונה עשרה, עם היות שגם אז יש המשכה, הנה ההמשכה היא בהדרגה דוקא, 
דלהיות שהמסירות נפש אינו בהגוף, לכן הנה בגשמיות אי אפשר להיות ההמשכה מצד 
הנה  לזאת  בהגוף,  גם  היא  נפש  בנפילת אפים שהמסירות  כי אם  כו׳,  החשש שיפול 

ההמשכה היא עד למטה מטה שלא בהדרגה כלל. 

והיינו  השורה,  מן  יוצא  פשוטה  נו״ן  דהנה  פשוטה,  בנו״ן  תדבקון  ובו  מ״ש  וזהו 
ָאנגעהַאלטן( למעלה  איז  )ווָאס ער  שההמשכה היא עד למטה מטה, דלהיות שאוחז 
מעלה )שהרי זה גם למעלה משמונה עשרה שבאצילות, היינו שבחי׳ ובו תדבקון הוא 

למעלה מאצילות(, לזאת הנה ההמשכה היא עד למטה מטה.

)מאמר ד"ה אחרי הוי׳ אלקיכם" תשי"ד(

92. ראה זהר ח״ב רב, סע״ב. ח״ג קכ, סע״ב ואילך.
93. ראה ברכות כו, ב. זח״ג רנה, סע״ב. לקו״ת בלק ע, ג ואילך. מאמרי אדהאמ״צ במדבר ח״ד ע׳ א׳תקכה ואילך, ובהנסמן 

שם ע׳ א׳תקיז.
94. שערי תשובה שם מו, ד.
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מה למדנו?
הביטול בשמונה עשרה אינו פועל על האדם בתכלית, דבר שיגרום לכך שאחר התפלה 
יכול להגיע למיצוי.  יתכן שיפול ממדרגתו. אמנם בנפילת אפים הביטול של  האדם 

בנוגע להבדל בין שמו"ע לנפילת אפים, מביא על כך משלים: 

*משל מאדם ששומע שכל נעלה ונבהל, ורק כשמתחיל להבין הוא נרגע. בשני השלבים 
הוא שותק. בתחילה, זה שקט אמיתי של ריחוק, השומע התבטל אין לו מה לומר כנגד 
רעיון עצום שכזה. בשלב השני, כשמתחיל לקלוט את הרעיון, עדיין האדם בשתיקה, 
אך  קיים כבר שקט של הבנה, ומציאותו מתחילה להתאחד עם הרעיון ששמע. הוא 

מתחיל להפנים.

גרעין  בתור  ממציאותו  ונפסד  נרקב  הוא  דבתחילה  באדמה,  שנזרע  מגרעין  *משל 
עצמאי, כל קליפתו החיצונית והגדולה נרקבת ונשאר מציאות קטנה מהגרעין )בשלב 
זה הגרעין עדין לא מתחבר עם כוח הצומח שבארץ, אמנם הוא כבר נעשה כלי לכוח 
הצומח הוא לא מתנגד, הוא לא יבש וקשה(. שלב ב' שמתאחד עם כוח הצומח, מחתיכה 
שבארץ  הצומח  כוח  את  להעביר  וצינור  'מוליך'  נעשה  הוא  ועצמאית  קשה  קטנה 
לגדל אילן נושא פירות. בשלב זה הוא נכלל עם כוח הצומח להיות אותה מהות – דבר 

שמצמיח אחרים )פירות(.

נשמה  שבעליית  הבעש"ט,  על  ובמפורש  ישראל,  גדולי  כמה  על  שמספרים  *סיפור 
ה',  נפש, לא רק הנשמה היתה עולה למעלה אל  שלו, שהיה עושה אותה במסירות 
אלא אף החיות של הגוף היתה מתמסרת לה' יתברך. והראיה, שהגוף שלו היה נשאר 
דומם כאילו הוא מת, ומזה רואים, שהגוף עצמו היה מוסר את החיות העצמית שלו לה' 
יתברך, זה הפירוש מסירות נפש גם מצד הגוף. וזהו הפירוש – שחיות הגוף אינה רק 
כלי לחיות הנשמה, שהיא מסכימה שהנשמה תנהיג את הגוף, אלא כל כולה מאוחדת 

עם הנשמה, ולהיכן שהנשמה פונה היא הולכת אחריה.

בין שמונה עשרה שזהו  ג משלים אלו, דרגה למעלה מדרגה, מבהירים את ההבדל  
של  לביטול  חי שנפרד מהנשמה(  גוף  ריקבון,  )כדוגמת שממון,  לבד  כלי  של  ביטול 
התכללות )גוף מת כתוצאה מדביקות חיותו בנשמה, צמיחה מהגרעין, מחריש לדעת(. 
שהמשמעות ב"התכללות" שקיימת ב"נפילת אפים" היא, שהמציאות של האדם עצמו 

מאוחדת עם הבורא, מבלי כל חוצץ. 
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- יחידה ד -
תפילה – זה מוחין או מידות?

מה נלמד?
לאחר לימוד יחידות קודמות יוצא לכאורה שתפילה ענינה השגה ולא מידות – השפעה 
על מידות האדם. בחלק זה נלמד שכל ענין ההשגה שישנו בתפילה הרי הוא רק כדי 

לעורר את המידות.

אמנם צריך להבין, שהרי עבודת התפלה היא בהשגה, דענין ההשגה הוא מה שבא 
מה  היפך  הוא  וא״כ  המשיג,  בהאדם  הרצון  שביעת  פועלת  וההשגה  בהתיישבות, 
שנתבאר לעיל אשר עבודת התפילה הוא ענין העלאה מלמטה למעלה. אך הענין הוא, 
שההשגה שבתפילה הנה עיקרה אינה בשביל ההשגה כי אם בשביל לעורר התלהבות 
והתפעלות בהאדם המשיג. ולזאת הרי אינו מספיק ההשגה בלבד כי אם העיקר הוא 
שירגיש את האלקות שבהשגה, בכדי לעורר ההתפעלות, והוא לפי שכל עיקר ההשגה 

שבתפילה הוא לעורר את המדות. 

ההשגה  בין  היינו  שבההודאה,  שההשגה  שבתפילה.  המדריגות  בכל  הוא  זה  וענין 
ובין  נשמתי,  בי  שהחזרת  שאומר  השגה  קצת  יש  בזה  שגם  אני,  דמודה  שבההודאה 
ההשגה שבההודאה דהודו להוי׳, הנה כל ההשגה הוא רק בשביל לעורר את ההודאה. 
וגם ההשגה שבפסוקי דזמרה שהיא השגה נעלית יותר, הנה גם זה אינו אמיתית ענין 
ההשגה, וכנ״ל אשר ענין הבריאה יש מאין אין זה בא בהשגה כלל, וכל ההשגה הוא רק 
לעורר את התפעלות המדות, שהרי פסוקי דזמרה הוא חקיקה מבחוץ, להיות אשר אין 

זה ענין ההשגה ורק לעורר את המדות בלבד. 

שמצד זה הרי אינו מספיק ענין החכמה ובינה בלבד, לפי שמצד החכמה ובינה לא 
יוליד בנפשו התפעלות אמיתית לפי שהענין הוא רחוק ממנו, שהרי אפשר שישיג היטב 
עשירות מופלגה של עשיר מופלג ומ״מ לא יתעורר בנפשו תשוקה לזה לפי שהענין 
רחוק ממנו, וע״ד דאיתא בחובת הלבבות95 אשר איש כפרי לא יהי׳ לו תשוקה לבת מלך 
גם כאשר ידע כל מעלותי׳, לפי שהוא רחוק מזה, דכמו״כ הוא בעבודה שמצד החכמה 
ובינה לבד לא תהי׳ התפעלות, כי אם העיקר הוא הדעת דוקא, שיקשר דעתו ויתקע 
מחשבתו בזה, כמ״ש באריכות בתניא96, שהדעת מקרב אותו להענין והענין אליו, דלכן 

מהדעת דוקא תהי׳ ההתפעלות. 

95. בהקדמה. הובא בסה״מ תרס״ח ע׳ ה. עטר״ת ע׳ תקיח.
96. פ״ג. רפמ״ב.
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ויתירה מזו, הנה גם ההשגה דברכות קריאת שמע, אף אשר זה השגה אמיתית, שהרי 
אין זה חקיקה מבחוץ כי אם חקיקה בפנים, מ״מ הרי תכלית ההשגה הוא שיהי׳ ואהבת 
גו׳97, והיינו שתכלית הידיעה הוא שיבוא אל הלב, דזהו וידעת היום והשבות אל לבבך98, 
שמצד זה לא מספיק ההשגה דחיצוניות המוחין כי אם ההשגה דפנימיות המוחין דוקא, 
לפי שמצד פנימיות המוחין יבוא האור בלב כמו שהוא במוח, והיינו שעיקר ההתבוננות 
הוא שיהי׳ ואהבת מלשון רצון, שהוא עלי׳ מלמטה למעלה, והאהבה יורגש גם בנפש 
הבהמית כמ״ש בכל לבבך ואמרו רז״ל99 בשני יצריך, דע״י בירור נפשו הבהמית הנה 
יתרון האור מתוך החושך אשר האהבה דנפש האלקית היא בחילא יתיר100, לפי שבנפש 
האלקית עצמה לא יש רצון כזה כמו שבנפש הבהמית, וע״י בירור נפש הבהמית נעשה 
והוא ע״ד  והוא האהבה דבכל מאדך, שהיא בדרך עלי׳,  גם בנפש האלקית רצון כזה, 

מעלת הבעל תשובה על הצדיק גמור )דתשובה היא העלאה(. 

וכמו״כ הוא גם בשמונה עשרה שהוא בדרך העלאה, דאף אשר הי״ב ברכות דשמונה 
עשרה הוא המשכה למלאות צרכיו, מ״מ הרי העבודה בזה, והיינו כיצד מגיע )ווי ַאזוי 
קומט ער צו( לבקשת צרכיו, היא מצד ההשתחואה וכל הענינים שקודמים לזה, שהם 

בדרך עלי׳, לפי שכל עיקר ענין התפילה הוא בדרך העלאה מלמטה למעלה.

)מאמר ד"ה "אני לדודי" תשט"ו(

מה למדנו?
כח הדעת דרכו מתקרבים כל עניני החסידות שאנו לומדים ומשיגים עליהם בשכל. בלי 
כוח הדעת הרי האדם משול כאותו כפרי שאינו יכול להתקרב למה שאינו שייך אליו. 
גבוהה  יותר  בנו, מסוגל האדם להגיע למדרגה  נפש הבהמית שיש  בזכות  זאת  ובכל 

מכמו שהיה לו רק את נפש האלוקית לבדה. 

בסוף המאמר, מבואר יסוד עצום, שבזכות בירור נפש הבהמית שיש בה תוקף מאוד 
גדול, מקבלת גם נפש האלוקית מעלה שכזו, והיכן זה בא לידי ביטוי בתיבות התפילה? 
בגשמיות  עסוקים  שהם  שלמרות  הגשמיים(,  האדם  צרכי  )בקשת  עשרה!  בשמונה 
האדם נדרש לעבוד בנפשו ולהגיע לכך, שבקשת צרכיו תהיה 'בדרך העלאה', כלומר 
לא בשביל עצמו אלא מצד שהשם רוצה בכך. וכאן מתבטא כל ענין התפילה – העלאה 
מתוך  ה'.  רצון  מצד  הדברים,  את  ולבקש  המציאות  בתוך  לעסוק   – למעלה  מלמטה 

ביטול מציאות האדם.

97. ואתחנן שם, ה.
98. שם ד, לט.

99. ברכות נד, א )במשנה(. ספרי ופרש״י עה״פ.
100. ראה זח״א קכט, ב.





שער

נגלה



מבוא

אליך, תמים יקר.

בעוד ימים מספר תיכנס בשערי הישיבה – ובאותם רגעים מיוחדים ומרוממים, יחול 
עליך התואר הנעלה: “תמים" הלומד ב"תומכי תמימים" – הישיבה אותה ייסדו רבותינו 
נשיאנו. ומאז ואילך, תזכה להימנות על “חיילי בית דוד" שתפקידם העיקרי להביא לקבלת 

פני משיח צדקנו בפועל ממש.

תפקידם של התמימים הוא בעיקר לימוד התורה, נגלה וחסידות, הלכה וגאולה ומשיח, 
באופן של “תורתו אומנותו" – כאשר ה'תמים' שקוע כל כולו בלימוד התורה, זהו כל ענינו 
וזו כל מהותו, זו אומנותו וזו עבודתו, התורה היא כל חייו ומקיפה אותו בכל שעות היממה.

בסדר היום גופא כבחור ישיבה, עיקר ומרכז הלימוד על יסוד סדר היום אשר קבע הוד 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע ובנו המנהל פועל הוד כ"ק אדמו"ר הריי"צ – לימוד הנגלה, לעיונא 

ולגירסא.

* * *

הגמרא  לימוד  דומה  אינו  אך  תורה,  בתלמוד  כבר  מתחיל  הגמרא  שלימוד  אמת,  הן 
בתלמוד תורה ללימוד הגמרא בישיבה, היות שבשנות הלימוד בילדות - לימוד הגמרא הוא 

בבחינת 'טעימה' ו'הכנה' אל שנות הלימוד העיקריות והלימוד המשמעותי בישיבה:

בישיבה השיעורים ארוכים יותר, הספק הלימודים גדול יותר ורמת ההבנה עמוקה יותר. 
סגנון הלימוד שונה גם הוא: לערך מחצית מהזמן נדרש הינך לשבת וללמוד בחברותא, בין 

אם המדובר בהכנת הסוגיא לקראת השיעור, ובין אם מדובר בחזרה על הסוגיא הנלמדת. 

כמו כן, כמות חומר הלימוד שנקבעת למבחן הינה גדולה יותר מאשר בעבר, ואף הזמן 
שניתן לכך על חזרה עם החברותא ידרוש ממך לעלות רמה.

ברור הדבר, שנדרשת ממך ומחבריך הכנה מתאימה, ומן הסתם כבר התחלת להתכונן 
בשנה-שנתיים האחרונות לסגנון הלימוד בישיבה, על פי הדרכת המחנכים בכיתה וכיוצא 

בזה.

* * *



במסגרת קובץ לימוד זה, פרשנו לפניך כגלימה מבוא ללימוד הגמרא.

 אף כי יתכן, שזעיר כאן זעיר שם למדת בעבר, 'נקודות' מתוך התוכן שנמצא במבוא 
גשלפניך, מכל מקום כמה מעלות טובות למבוא הנוכחי:

ראשית, המבוא מתחיל בקבלת התורה שבעל פה על ידי משה רבינו – ומסיים בחתימת 
הגמרא על ידי רב אשי וסיעתו. כאשר תלמד את המבוא, תקבל את התמונה המליאה של 

העברת התורה שבעל פה מדור לדור ותתחבר אל מטרת כתיבת הגמרא.

שנית, לאורך כל הדרך תקרא ותלמד היטב את לשונם הזהב של ה'ראשונים' וה'אחרונים', 
העוסקים בביאור מהות התורה שבעל פה, השלבים והקומות מהם נבנו המשנה, הברייתות 

וסוגיות הגמרא.

שלישית, תרכוש את היחס המיוחד שיש לייחס לכל מילה וכל אות בדברי התנאים 
במשנה. תלמד מה היא המשנה, מי הן הברייתות, תלמד להבדיל בין סוגי הברייתות. תרחיב 
אופקים בנוגע לגמרא, מהותה ותפקידה, ותבין אל נכון את הדיוקים המיוחדים שהאמוראים 

מדייקים בסוגיות הש"ס.

ולתירוצים.  לתשובות  לקושיות,  האמוראים,  לשאלות  חדשה  גישה  תקבל  רביעית, 
תלמד להבדיל מתי מקשים על תנאים, ומתי על אמוראים. מתי חותרים להכריע במחלוקת 

ואימתי נמנעים מכך, ועוד ועוד.

שלל טעמים אלו יעמדו לימינך כאשר תלמד את סוגיות הש"ס. הידע הרב שתרכוש 
כאן,  יסוד הנלמד  יהיו על  נכון. שאלותיך  בידך להצליח בע"ה ללמוד  יסייעו  זה  במבוא 

והבנתך את סוגיות הגמרא תוכל להיות בע"ה נבונה ועמוקה יותר.

* * *

טרם גשתך אל מלאכת הלימוד, מצאנו כאן את המקום להבהיר, כי יותר ממה שנכתב 
לפניך יש בדברי הימים של העברת התורה שבעל פה ובכללים הנדרשים לבוא אל לימוד 

הגמרא כפי שנכתבו על ידי גדולי ישראל שבכל הדורות. 

הרחבות רבות ניתן לכתוב עוד על כל נושא ונושא, על כל פרק ופרק, ולהוסיף עוד 
פרקים כהנה וכהנה. אלא שמסגרת הלימוד הנוכחית קצרה מלהכיל את כל אורך, רוחב 
ועומק המובא בכתובים, ועל כן מבוא זה שבידיך כולל את ההתחלה והבסיס של תיאור 
מסירת התורה שבעל פה מדור לדור וכתיבתה, וכללי לימוד הגמרא – עליהם יש ספרים 

רבים מהראשונים והאחרונים ואף ממחברים בני זמננו.

* * *

קובץ לימוד זה נכתב על יסוד דברי הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, בשיחת 
קדשו )המובאת מיד בתחילת פרק א' בחוברת זו(, על החובה ללמוד את כללי התלמוד לפני 



לומדים  אין  מדוע  ההתוועדות,  בעת  ברבים  תמה,  הרבי  הגמרא.  ללימוד  שניגשים 
בישיבות את כללי הגמרא, ומצביע על כך ששואלים שאלות שאין להם בסיס – רק בגלל 

שלא למדו את הכללים כהכנה והקדמה ללימוד.

כאשר 'תמים' עולה לישיבה – מן הראוי שיקדים וילמד את הכללים, ועל כל פנים את 
הבסיס לכללים אלו, על מנת שיוכל לקיים את עיקר תפקידו: לימוד התורה באופן של 
“תורתו אומנותו", באופן שהוא שקוע בלימוד וכל מציאותו היא לימוד התורה, מתוך הבנה 

והשגה, שמחה ותענוג.

רחב  מבוא  בליבך  לפתוח  היקרה שבידך,  ההזדמנות  את  לנצל  כי תשכיל  ברכה,  אנו 
את  ולהרחיב  לפתח  תמשיך  ועוד  זה,  לימוד  קובץ  תוכן  ושינון  בלימוד  הגמרא  ללימוד 
ידיעותיך בנושאים אלו, שהם מהווים את הבסיס ללימוד הגמרא, כנ"ל, ותוכל להתחיל 
מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ועד ל"לימוד כל התורה כולה", כדברי כ"ק אד"ש מה"מ 

ב'יחידות' לתלמידי התמימים האחרונה לעת-עתה.

וביחד נזכה כולנו, ביחד עם כלל תלמידי התמימים מרחבי העולם כולו, ללכת לקבל את 
פני אבינו רוענו משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה, ונכריז לפניו:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
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פרק א'

קבלת והעברת התורה ממשה רבינו ליהושע בן נון

הצורך והחובה להקדים את ידיעת הכללים - ללימוד

אלו הם דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בשיחת קודש:

ומידי דברי בכגון דא – הרי כאן המקום לעורר )ואולי סוף כל סוף ינסו לתקן את הדבר( על 
העובדה שלא נהגו ללמוד בישיבות "כללי הלימוד", שאז עלולים ללמוד ולפלפל כו' מתוך 

גישה בלתי נכונה . . מכיון שלא הקדימו ללמוד את כללי הלימוד.
גם המלמדים שלי לא למדו עמי כללי הלימוד. את "כללי התלמוד" ראיתי לראשונה בש"ס 
וכשעיינתי  בעצמי.  למדתי  שכבר  לאחר  שנים  וכמה  כמה  ברכות(,  מסכת  )לאחרי  וילנא 

־בהם – ראיתי שאינם רק הכללים שנתפרשו בש"ס כמו: הלכה כרב באיסורי והלכה כש
מואל בדיני, ר' מאיר ור' יהודה – הלכה כר' יהודה, וכיוצא בזה, כי אם "כללים" כיצד לגשת 
יהיה כדבעי.  ללימוד הש"ס, כללים שמן הראוי להקדימם ללימוד הש"ס, כדי שהלימוד 

ולדאבוננו, לא מקדישים לכך שימת לב מיוחדת בלימוד הישיבות.
)התוועדויות תשמ"ה חלק ב' עמ' 1261, וראה שם עוד(

הנגיד  שמואל  לרבי  התלמוד"  "כללי  לפני  וילנא  בש"ס  שנדפסה  הקצרה  ובהקדמה 
שנדפסו בסוף מסכת ברכות, כתבו המדפיסים כך:

"בהיות ששלימות הפעולה תלוי בהקדמת ידיעות אופני הפעולה ככל הצורך, ועל ידי כך 
יעשה הפועל פעולתו לבלי חסרון וכשלון, ובהעדר זה יעדר כשרון המעשה ההיא, הנה כי כן 
יארע לתלמידים אשר לא ידעו דרך הקודש מכללי התלמוד וילאו למצוא דרך הנכון ולבוא 

עד תכליתו.
וזהו לשון מהר"י קנפ]נ[טון: ולעולם בכל ספרי מפרש או מחבר אשר תעיין בו, הוי משתדל 
לדעת תחילה דרכי המפרש ההוא שמוליך בדבריו, ואחר כך הוי מעיין בו. עד כאן לשונו. 
על כן אמרנו כי טוב להציג בפתח הש"ס כללי התלמוד בקיצור נמרץ לזכות הרבים, וכל 
לעולם  קיימת  והקרן  פירות  בפירי  הדין  בעלמא  לפעולתם  קץ  אין  לשמה  בה  העוסקים 

שכולו טוב".
)הקדמה למבוא התלמוד, ש"ס וילנא(
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נמצא אם כן, שכהקדמה ללימוד הגמרא – יש ללמוד את כללי הגמרא, על מנת ללמוד 
נכון ובצורה ישרה.

קבלת התורה על ידי משה רבינו

ותחילה, יש ללמוד את הרקע ההיסטורי – מי כתב את הגמרא, מדוע היה צורך לכתוב 
את הגמרא, מי התיר לכתוב את המשנה, מדוע המשנה והגמרא נקראות בשם "תורה 

שבעל פה", ועוד – על מנת לגשת נכון אל התלמוד הבבלי.

ראשית, נלמד את המשנה שמספרת לנו על מסירת התורה מדור לדור:

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה 
לאנשי כנסת הגדולה.

)אבות, פרק א' משנה א'(

ב"תורה  מדובר  כי  בטעות  להבין  אולי  ניתן  בשטחיות,  המשנה  את  לומדים  כאשר 
שבכתב" אותה מסר משה רבינו ליהושע בן נון. אולם, כוונת התנא היא ל"תורה שבעל 

פה". וכפי שכותב הרמב"ם:

ָנה ְלָך ֶאת ֻלֹחת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה  ֱאַמר ְוֶאּתְ ּנֶ נּו. ׁשֶ ן ִנּתְ ֵפרּוׁשָ ִסיַני ּבְ ה ּבְ נּו לֹו ְלמׁשֶ ּתְ ּנִ ְצֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ
ְצָוה.  ַהּמִ י  ּפִ ַהּתֹוָרה ַעל  ַלֲעׂשֹות  נּו  ְוִצּוָ ּה.  רּוׁשָ ּפֵ זֹו  ְצָוה  ְוַהּמִ ְכָתב.  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  זֹו  ּתֹוָרה  ְצָוה.  ְוַהּמִ

ה. ַעל ּפֶ ּבְ ְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ ּוִמְצָוה זֹו ִהיא ַהּנִ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

וכפי שהרמב"ם כותב במקום אחר – בהקדמה לסדר זרעים )בפירוש המשניות שלו(:

דע כי כל מצווה שנתן הקב"ה למשה רבינו ע"ה ניתנה לו בפירושה, היה אומר לו המצווה 
ואחר כך אומר לו פירושה ועניינה. וכל מה שהוא כולל ספר התורה. 

. . וכן אמרו רבותינו ז"ל בברייתא )בת"כ( וידבר ה' אל משה בהר סיני מה תלמוד לומר 
בהר סיני והלא כל התורה כולה נאמרה מסיני, אלא לומר לך מה שמיטה נאמרה בכלליה 

ובפרטיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות כלליהן ופרטיהן ודקדוקיהן מסיני.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

התורה שבעל פה נקראה כך – והמשמעות היא לא רק שהיא הועברה בעל פה, אלא 
שדרך הלימוד שלה צריך להיות גם כן בעל פה, ובזאת היא שונה מהתורה שבכתב - 
בכך שאסור לכתוב אותה. וכמו כן, את התורה שבכתב אסור היה ללמוד בעל פה, אלא 

רק מתוך ספר התורה. וכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו:

ִרית  ָך ְבּ י ִאְתּ ַרִתּ ה ָכּ ָבִרים ָהֵאֶלּ י ַהְדּ י ַעל־ִפּ ה ִכּ ָבִרים ָהֵאֶלּ ָתב־ְלָך ֶאת־ַהְדּ ה ְכּ ַוֹיּאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶשׁ
ְוֶאת־ִיְשָֹרֵאל׃

)שמות פרק ל"ד פסוק כ"ז(
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– רק את  לך את הדברים האלה"  "כתב  זכרונם לברכה מבארים את המילים  חכמינו 
הדברים האלה, ולא דברים אחרים, כלומר לא את מה שאמרתי לך בעל פה:

דברים שבכתב – אי אתה רשאי לאמרן בעל פה. דברים שבעל פה – אי אתה רשאי לאמרן 
בכתב.

)גיטין דף ס"ב עמוד א'(

מה נכלל בתורה שבעל פה שקיבל משה רבינו?

במקורות מובאים פרטי התורה שבעל פה שניתנו למשה רבינו בהר סיני. ראשית, על 
יסוד דברי שלמה המלך בקהלת, דורשים חכמים:

ָפֵננּו ר ָהָיה ִמְלּ ָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים ֲאֶשׁ ֹיּאַמר ְרֵאה-ֶזה ָחָדׁש הּוא ְכּ ָבר ֶשׁ ֵיׁש ָדּ
)קהלת פרק א' פסוק י'(

מקרא, משנה, הלכות, תלמוד, תוספתות, אגדות, ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר 
לפני רבו, כולן נאמרו למשה בסיני, שנאמר: "יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא", חבירו 

משיב עליו: "כבר היה לעולמים".
)ויקרא רבה ]וילנא[ פרשה כב, א(

כמו כן לומדים את הדברים מדברי משה רבינו עצמו:

י׃ ִבּ י־ֹלא ִמִלּ ה ִכּ ֲעִשֹים ָהֵאֶלּ ל־ַהַמּ ָלַחִני ַלֲעשֹות ֵאת ּכָ י־ה' ְשׁ ְדעּון ִכּ ֹזאת ֵתּ ה ְבּ ַוֹיּאֶמר ֹמֶשׁ
)במדבר פרק ט"ז פסוק כ"ח(

היסוד השמיני - היות התורה מן השמים. והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע"י 
משה רבנו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה אליו כולה מאת ה' יתברך . . 
וכמו כן פירוש התורה המקובל גם כן מפי הגבורה. וזה שאנו עושים היום מתבנית הסוכה 
ולולב ושופר וציצית ותפילין וזולתם, הוא בעצמו התבנית אשר אמר השם יתברך למשה, 

והוא אמר לנו והוא נאמן בשליחותו. 
)הקדמת הרמב"ם לפרק חלק(

התורה שבעל פה היא בעצם "פירושים וביאורים" למה שכתוב בתורה שבכתב:

דע כי התורה הקדושה נחלקת אצלנו לשני חלקים. חלק אחד נקרא תורה שבכתב והיא 
התורה המצויה עתה אצלנו כתבה משה ע״פ ד׳, וחלק השני נקרא תורה שבעל פה. היינו 
כי מסר ד׳ בסיני, פירושים וביאורים להבין תורה שבכתב מפני שבהעדר תורה שבע״פ. אזי 
ברוב הפעמים. עניני תורה שבכתב המה כספר החתום. ואין להבינם בשום אופן. וגם נמצאו 
בתורה, הרבה כתובים סותרים ושוברים זה את זה, ואין לישר הסתירות. רק ע״י הפירושים 

אשר נמסרו לנו בעל פה . .
)הקדמת מבוא התלמוד להרב צבי הירש חיות(
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כאשר משה רבינו ירד מהר סיני, לימד את בני ישראל את התורה שבכתב על פי התורה 
שבעל פה.

ְבִעים ְזֵקִנים. ינֹו ְלׁשִ ֵבית ּדִ ּה ּבְ ּלָ נּו ּכֻ ה ַרּבֵ ָדּה מׁשֶ ה ִלּמְ ַעל ּפֶ ּבְ ָבה ּתֹוָרה ׁשֶ ּלֹא ִנְכּתְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

סדר לימוד התורה שבעל פה על ידי משה רבינו

התורה  את  רבינו  משה  של  הלימוד  סדר  את  לנו,  מתארים  לברכה  זכרונם  חכמינו 
שבעל פה – כיצד בצורה מיוחדת הוא העביר אותה לכולם, בשיטה כזו שלא ישכחו את 

הדברים שנמסרים בעל פה ואסור להם להיכתב:

ועניין לימודו לישראל היה כפי שאומר )עירובין נד ב(, היה משה נכנס באוהלו, ונכנס אליו 
בתחילה אהרן, ומשה היה אומר לו המצווה הנתונה לו פעם אחת ולימדהו פירושה, ויסתלק 

אהרן ויחזור לימין משה רבינו. 
ונכנס אחריו אלעזר ואיתמר בניו, והיה משה אומר להם מה שאמר לאהרן ויסתלקו, וישב 

האחד לשמאל משה רבינו והשני לימין אהרן. 
ואחרי כן יבאו שבעים זקנים וילמדם משה כמו שלמד לאהרן ובניו, ואחרי כן יבאו ההמון 

וכל מבקש ה' וישם לפניהם המצווה ההיא עד ישמעו הכל מפיו. 
־נמצא אהרן שומע המצווה ההיא מפי משה ד' פעמים, ובניו ג' פעמים, והזקנים שני פע

למד  אשר  ההיא  המצווה  לפרש  אהרן  וחזר  משה.  ויסתלק  אחת.  פעם  העם  ושאר  מים, 
ששמע מפי משה ד' פעמים כמו שאמרנו על כל הנמצאים, ויסתלק אהרן מאתם, אחרי 
ששמעו בניו המצווה ד' פעמים, ג' מפי משה ואחד מפי אהרן. וחוזרין אלעזר ואיתמר אחרי 

־שנסתלק אהרן ללמד המצווה ההיא לכל העם הנמצאים, ונסתלקו מללמדם. ונמצאו שב
עים הזקנים שומעים המצווה ארבעה פעמים, שתים מפי משה ואחת מפי אהרן ואחת מפי 
אלעזר ואיתמר. וחוזרים הזקנים גם הם אחר כן להורות המצווה להמון פעם אחת, נמצאו 
כל הקהל שומעים המצווה ההיא ארבעה פעמים, פעם מפי משה ופעם מפי אהרן ושלישית 

מפי בניו ורביעית מפי הזקנים. 
ואחר היו כל העם הולכים ללמוד איש לאחיו מה ששמעו מפי משה, וכותבים המצווה ההוא 
במגילות. וישוטטו השרים על כל ישראל ללמוד ולהגות עד שידעו בגירסא המצווה ההיא 
וירגילו לקרותה, ואחר כן ילמדום פירושי המצווה ההיא הנתונה מאת השם, והפירוש ההוא 

היה כולל עניינים.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

נמצא אם כן שבכל משך השנים שהיו בני ישראל במדבר, הם שיננו את התורה שבעל 
פה על מנת להבין את התורה שבכתב, כפי אשר משה קיבל מה' יתברך בהר סיני:

. . ומימות משה רבינו עליו השלום אשר קיבל תורה מסיני פה אל פה ועד רבינו הקדוש 
עליו השלום ]רבי יהודה הנשיא[ - לא נכתב ספר בתורה שבעל פה. וזאת לפנים בישראל, 
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התעודה והתורה היו החכמים ז"ל מקבלים איש מפי איש ולומדים המשנה על פה כאשר 
נמסרה . .

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

משה רבינו מצווה לשמור את התורה שבעל פה

לקראת ז' אדר, כתב משה רבינו שלושה עשר ספרי תורה שבכתב, ואת התורה שבעל 
פה – לא כתב, אלא ציוה את יהושוע שילמד את כל בני ישראל כאשר יכנסו לארץ על 

פי מה שהוא לימד אותו )"המצוה"(:

ֶבט ְוֵסֶפר ֶאָחד  ֶבט ְוׁשֵ ְכַתב ָידֹו. ְוָנַתן ֵסֶפר ְלָכל ׁשֵ מּות ּבִ ּיָ נּו ֹקֶדם ׁשֶ ה ַרּבֵ ָתָבּה מׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ּכְ ּכָ
ִהיא  ׁשֶ ְצָוה  ְוַהּמִ ְוגֹו'.  אֹותֹו  ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ה  ַהּזֶ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  ָלֹקַח  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלַעד.  ָארֹון  ּבָ ְנָתָנהּו 
ל  ֱאַמר ֶאת ּכָ ּנֶ ָרֵאל. ׁשֶ ל ִיׂשְ ָאר ּכָ ַע ְוִלׁשְ ֵקִנים ְוִליהֹוׁשֻ ּה ַלּזְ ה ּבָ א ִצּוָ ָתָבּה ֶאּלָ רּוׁש ַהּתֹוָרה ֹלא ּכְ ּפֵ

ה. ַעל ּפֶ ּבְ ֵני ֶזה ִנְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ ְמרּו ַלֲעׂשֹות ְוגֹו'. ּוִמּפְ ה ֶאְתֶכם ֹאתֹו ִתׁשְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

לאחר מכן, מראש חודש שבט ועד ז' אדר, העמיד משה רבינו את עצמו בפני עם ישראל 
– וביקש שמי ששכח משהו מהתורה שבעל פה, שיבוא לשאול אותו: 

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש בר"ח שבט הקהיל את העם ואמר להם הגיע זמן 
מותי ואם יש בכם מי ששמע הלכה ושכחה יבא וישאלני ואבאר אותה וכל מי שנסתפקה 
עליו שאלה יבא ואפרשנה לו כמו שנאמר )דברים א( הואיל משה באר את התורה הזאת 
לאמר. וכן אמרו חכמים בספרי )פ' דברים( כל ששכח הלכה אחת יבא וישנה וכל שיש לו 
לפרש יבא ויפרש. ולקחו מפיו ברור ההלכות ולמדו הפרושים כל הזמן ההוא מר"ח שבט 

עד שבעה באדר. 
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

לאחר הסתלקותו של משה רבינו, יהושע בן נון מילא את מקומו של משה רבינו גם 
בענין הנהגתם של ישראל, וגם בענין העברת התורה שבעל פה:

ביום  עולם,  לבריאת  ותפ"ח  אלפים  ב'  סוף  שהיה  מצרים  ליציאת  שנה  ארבעים  ובסוף 
השבת בשעת המנחה, נעלם ענין כבודו ונראה שם את פני ה' וישב שם עד עולם. ויהושע 

היה להם לראש ולמנהיג, מדריכם בחיים ומלמדם להועיל.
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

ל ְיֵמי  ַע ּכָ הּו ָעֶליָה. ְוֵכן ְיהֹוׁשֻ ה ְוִצּוָ ַעל ּפֶ ּבְ נּו ָמַסר ּתֹוָרה ׁשֶ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ְלִמידֹו ׁשֶ הּוא ּתַ ַע ׁשֶ ְוִליהֹוׁשֻ
לּו ִמיהֹוֻשַע. ים ִקּבְ ה. ּוְזֵקִנים ַרּבִ יו ָלַמד ַעל ּפֶ ַחּיָ

)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(
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ההכרעה במחלוקות בדורו של יהושע בן נון

כאשר עם ישראל נכנסו לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, עם סיום המלחמות וכיבוש 
וללמד את  – לחזור  הארץ הוא המשיך במשימה שהטיל משה רבינו ע"ה על כתפיו 

התורה שבעל פה לעם, ולהעבירה לדור הבא. 

ל ְיֵמי  ַע ּכָ הּו ָעֶליָה. ְוֵכן ְיהֹוׁשֻ ה ְוִצּוָ ַעל ּפֶ ּבְ נּו ָמַסר ּתֹוָרה ׁשֶ ה ַרּבֵ ל מׁשֶ ְלִמידֹו ׁשֶ הּוא ּתַ ַע ׁשֶ ְוִליהֹוׁשֻ
לּו ִמיהֹוֻשַע. ים ִקּבְ ה. ּוְזֵקִנים ַרּבִ יו ָלַמד ַעל ּפֶ ַחּיָ

)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

יהושע  של  בדורו  אלא  בפועל,  לימד  רבינו  שמשה  הדברים  רק  אלו  היו  לא  אמנם, 
התווספו ונתחדשו דינים נוספים, על פי הכללים שמשה רבינו לימד – בשלוש עשרה 

המידות שהתורה נדרשת בהם, אותם קיבל מאת השם יתברך בהר סיני:

־וכאשר מת עליו השלום אחר שהנחיל ליהושע מה שנאצל עליו מן הפירוש, והחכים והת
בונן בו יהושע ואנשי דורו, וכל מה שקבל ממשה הוא או אחד מן הזקנים אין לדבר עליו ולא 
נפלה בו מחלוקות, ומי שלא שמע בו פירוש מפי הנביא ע"ה מן העניינים המשתרגים מהם, 
הוציא דינים בסברות במידות השלוש עשרה הנתונות על הר סיני, שהתורה נדרשת בהם. 

ויש  בהן מחלוקת אבל הסכימו עליהם.  נפלה  דברים שלא  יש  הדינים שהוציאו  ובאותם 
מהם מה שנפלה בו מחלוקת בין שתי דעות, זה אומר בכה וזה אומר בכה זה סובר סברא 
ונתחזקה לדעתו, וזה סובר סברא ונתחזקה לדעתו, כי מידות ההיקש שעל דרך התוכחת 
היו הולכים אחרי הרוב כמו  נופלת המחלוקת  וכשהיתה  יקרה בסברותיהם המקרה הזה, 

שנאמר "אחרי רבים להטות" )שמות כג, ב(.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

זה היה הדור הראשון שבו החלו המחלוקות בבתי המדרש בענייני התורה שבעל פה, 
שכן בדינים שהוציאו אותם משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהם היו דעות 

לכאן ולכאן. מה עשו אז, כאשר היתה מחלוקת? כיצד הכריעו? הלכו אחר הרוב.

לעם  הנחיל  רבינו  שמשה  מה  בעצם  הם  אלו  שדברים  ברורה,  ידיעה  מתוך  זה,  וכל 
ישראל מאת השם בהר סיני:

נמצאו אצלנו דרכי המדות שהתורה נדרשת בהם אשר נמסרו מפי ד׳ למשה, למען נוכל 
לדעת ולהוכיח על ידיהן ביאור המצות ופירושיהם ופרטיהם, והמה שלשה עשרה מדות 

שהיה ר׳ ישמעאל דורש. 
וחוץ מן מדות הללו דר׳ ישמעאל נמצאו עוד שארי מדות שניתנו לדרוש בהם המקראות. 
כמו הקש, סמוכין, אם אינו ענין, גורעין ומוסיפין ודורשין, ריבוי, מיעוט, ריבוי אחר ריבוי, 
מיעוט אחר מיעוט, ריבוי מיעוט וריבוי, הרי זה בא ללמד ונמצא למד, חסרות ויתרות, יש 
ידי המדות הללו את תורה  רבינו להבין על  וכלם מקובלות אצלנו מן משה  אם למקרא. 
שבכתב. ולהוציא דרך המדות הללו את תורה שבכתב, ולהוציא דרך המדות הללו סתום מן 

המפורש, ולברר על ידיהם את כל הספקות הנופלות במצות שבתורה. 
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ועל ידי דרכי הדרוש הללו, שוב כל התולדות והענפים שהוציאו חכמים מן תורה שבכתב, 
־ומה שיוציאו עוד במשך הזמן, כלם מוכנים ועומדים בכח המצות המפורשות בתורה שב

כתב. כענפים שהם בכח השורש. וכפרי שהיא בכח הזרע.
)מבוא התלמוד להרב צבי הירש חיות, פרק ג'(

התקנות החדשות שתיקן יהושע

יהושע תיקן גם תקנות הלכתיות חדשות לעם ישראל, גם כאלו שאין להם מקור בתורה 
שבכתב, והם לא מוסיפים על מצוה או חלילה מורידים ממצוה, אלא בדברים שהם 

נוהגים בין בני האדם בחיי היום יום, לטובת בני האדם:

והחלק החמישי, הם הדינים העשויים על דרך חקירה וההסכמה בדברים הנוהגים בין בני 
אדם, שאין בם תוספת במצווה ולא גרעון, או בדברים שהם תועלות לבני אדם בדברי תורה, 
וקראו אותם תקנות ומנהגים. ואסור לעבור עליהם ]בשום פנים לפי שהסכימו עליהם כל 
ישראל כבר[, וכבר אמר שלמה ע"ה על העובר עליהם "ופורץ גדר ישכנו נחש" )קהלת י, 
ח(. ואלו התקנות רבות מאד ונזכרות בתלמוד ובמשנה, מהם בעניין איסור והיתר, ומהם 

בעניין הממונות, ומהם תקנות שתקנו נביאים כמו תקנות משה ויהושע . . 
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

כמו כן, בערוב ימיו של יהושע בן נון חידש וגילה אחד מהזקנים בתקופתו - עתניאל בן 
קנז,  כמות אדירה של דינים וגזירות שוות, שהשתכחו בגלל ימי אבלו של משה רבינו:  

. . אלא שעתניאל בן קנז היה מהראשונים והיה בזמן יהושע והיה מופלג בדורו עד מאוד, 
"דרך הפלגה" אמרו במסכת תמורה )דף ט"ז עמוד א'( דאלף ושבע מאות קלין וחמורין 
השיבם  וכולן  ע"ה,  רבינו  משה  של  אבלו  בימי  נשתכחו  סופרים  ודקדוקי  שוות  וגזירות 

עתניאל בן קנז מתוך פלפולו.
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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פרק ב'

מיהושוע בן נון ועד תקופת ה'זוגות'

העברת התורה לנביאים על ידי הזקנים

לפני הסתלקותו של יהושע בן נון, הוא מסר את התורה שבעל פה לשבעים הזקנים 
שיעבירו את התורה שבעל פה הלאה:

ובבוא עתו מסרה לזקנים גם כן, ולא לאותם שבעים זקנים שבימי משה, שכבר חלפו והלכו, 
אלא לאותם זקנים שבימיו, ושנשארו אחריו הנאמר עליהם "ויעבוד ישראל את ה' כל ימי 
יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע" )יהושע כ"ד, ל"א(, לא נודע להם 

מספרם ולא עניינם . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

וכאשר מת יהושע בן נון ע"ה לימד לזקנים מה שקבל מן הפירוש, ומה שהוציאו בזמנו מן 
הדינים ולא נפל עליו מחלוקת, ואשר נפלה בו מחלוקת פסקו בו הדין על פי רוב הזקנים, 
ועליהם אמר הכתוב "וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע" )יהושע כד, לא(. 
ואחר כן לימדו הזקנים ההם מה שקבלו מפי יהושע אל הנביאים עליהם השלום, והנביאים 

לימדו זה לזה.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

וכפי שמפרט הרמב"ם בהקדמתו לספרו "משנה תורה":

ּוֵבית  ֵמֵעִלי  ל  ִקּבֵ מּוֵאל  ּוׁשְ יְנָחס.  ּוִמּפִ ֵקִנים  ַהּזְ ִמן  ֵעִלי  ל  ְוִקּבֵ ִמיהֹוֻשַע.  לּו  ִקּבְ ים  ַרּבִ ּוְזֵקִנים 
ַמע  ְוׁשָ ָהָיה  ְוֵלִוי  ָהָיה  ִמְצַרִים  ִמּיֹוְצֵאי  ילֹוִני  ִ ַהּשׁ ה  ַוֲאִחּיָ ינֹו.  ּדִ ּוֵבית  מּוֵאל  ְ ִמּשׁ ל  ִקּבֵ ְוָדִוד  ינֹו.  ּדִ
ילֹוִני ּוֵבית  ִ ה ַהּשׁ ל ֵמֲאִחּיָ הּו ִקּבֵ ינֹו. ְוֵאִלּיָ ִוד ּוֵבית ּדִ ל ִמּדָ ה ְוהּוא ִקּבֵ יֵמי מׁשֶ ה ְוָהָיה ָקָטן ּבִ ִמּמׁשֶ
ל  ינֹו. ּוְזַכְרָיה ִקּבֵ ע ּוֵבית ּדִ ל ֵמֱאִליׁשָ ינֹו. ִויהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן ִקּבֵ הּו ּוֵבית ּדִ ל ֵמֵאִלּיָ ע ִקּבֵ ינֹו. ֶוֱאִליׁשָ ּדִ
ְעָיה  ינֹו. ִויׁשַ ַע ּוֵבית ּדִ ל ֵמהֹוׁשֵ ינֹו. ְוָעמֹוס ִקּבֵ ַכְרָיה ּוֵבית ּדִ ל ִמּזְ ַע ִקּבֵ ינֹו. ְוהֹוׁשֵ ִמיהֹוָיָדע ּוֵבית ּדִ
ינֹו. ְוַנחּום  יָכה ּוֵבית ּדִ ל ִמּמִ ינֹו. ְויֹוֵאל ִקּבֵ ְעָיה ּוֵבית ּדִ ל ִמיׁשַ ינֹו. ּוִמיָכה ִקּבֵ ל ֵמָעמֹוס ּוֵבית ּדִ ִקּבֵ

ינֹו. ְוִיְר ל ֵמֲחַבּקּוק ּוֵבית ּדִ ינֹו. ּוְצַפְנָיה ִקּבֵ חּום ּוֵבית ּדִ ל ִמּנַ ינֹו. ַוֲחַבּקּוק ִקּבֵ ל ִמּיֹוֵאל ּוֵבית ּדִ ־ִקּבֵ
ינֹו. ַפְנָיה ּוֵבית ּדִ ל ִמּצְ ְמָיה ִקּבֵ

)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(
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בתיאור ההיסטוריה הזו, חשוב לשים לב לשתי דברים משמעותיים:

ראשית - עלי הכהן קיבל גם מהזקנים שקיבלו מיהושע, וגם מפינחס – שקיבל ישירות 
ממשה רבינו, מה שנותן לנו הבנה של חיזוק העברת התורה שבעל פה.

דינו,  ובית  המלך  מדוד  לאחר שקיבל  הנביא,  לאליהו  העביר  אחיה השילוני   - שנית 
ובמקביל הוא האריך ימים ושמע גם ממשה רבינו בעצמו את התורה שבעל פה במדבר 
סיני, וגם מיהושע בן נון, מעלי הכהן, משמואל הנביא ועד לדוד המלך! ואין לך חיזוק 

העברת התורה שבעל פה גדולה מזו.

המחלוקות שהתווספו בדורות הנביאים

מה היו עושים הנביאים ובתי הדין שלהם? לפני הכל, הם חיזקו את לימוד והעברת 
מתוך  למדו  גם   – מכן  ולאחר  הקודמים,  מהדורות  שקיבלו  כפי  פה  שבעל  התורה 

דבריהם וחידשו דינים חדשים:

־ואין זמן שלא היה בו התבוננות וחידוש העניינים. והיו חכמי כל דור משימים דברי הקו
דמים עיקר, והיו לומדים מהם מילים ומחדשים עניינים. והעיקרים המקובלים לא נחלקו 

בהם.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

)גדר( לתורה. הוספות אלו  סייג  כדי לעשות  ותקנות,  גזירות  גם הם הוסיפו  כן,  כמו 
הם בציווי השם "ושמרתם את משמרתי" – שימו שמירה נוספת שתסייע לכם לשמור 
את המצוות של תורה שבכתב. בסייגים אלו – החלו להיווצר מחלוקות בין הנביאים 

והחכמים, שנוספו על המחלוקות שהחלו כבר בדורו של יהושע בן נון: 

־והחלק הרביעי, הם הגזרות שתקנו הנביאים והחכמים בכל דור ודור כדי לעשות סייג לתו
"ושמרתם  כללי  במאמר  שאמר  מה  והוא  לעשותם  הוא  ברוך  הקדוש  צווה  ועליהם  רה, 
את משמרתי" )ויקרא יח, ל(, ובאה בו הקבלה )יבמות דף כא.( עשו משמרת למשמרתי, 
והחכמים יקראו אותם גזרות. ולפעמים תיפול בהם מחלוקת, לפי ]שיראה[ החכם שהוא 

אוסר כך מפני כך, ולא יסכים עליו חכם אחר . .
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

מֹו  ּכְ ַלּתֹוָרה  ְסָיג  ַלֲעׂשֹות  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּוְנִביִאים  ֲחָכִמים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵמֶהם  ֵאר  ִיְתּבָ ם  ּגַ
י. ְוֵכן ִיְת ַמְרּתִ ֶמֶרת ְלִמׁשְ י ֲעׂשּו ִמׁשְ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ֱאַמר ּוׁשְ ּנֶ ֵפרּוׁש. ׁשֶ ה ּבְ ְמעּו ִמּמׁשֶ ָ ּשׁ ־ׁשֶ

ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ָראּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ אֹו  ִהְתִקינּו  ׁשֶ נֹות  ּקָ ְוַהּתַ ְנָהגֹות  ַהּמִ ֵמֶהם  ֵאר  ּבָ
ֹמאל.  ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ֱאַמר ֹלא ָתסּור ִמן ַהּדָ ּנֶ ָאסּור ָלסּור ֵמֶהם ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור. ְלִפי ׁשֶ
ּדֹות  ּמִ ל אֹותֹו ַהּדֹור ּבַ ין ׁשֶ ית ּדִ ֶהם ּבֵ ה ְוָדנּו ּבָ לּום ִמּמׁשֶ ּלֹא ִקּבְ ִטים ְוִדיִנים ֻמְפָלִאים ׁשֶ ּפָ ְוֵכן ִמׁשְ

ְך הּוא. ין ּכָ ַהּדִ ֵקִנים ְוָגְמרּו ׁשֶ ֶהן. ּוָפְסקּו אֹוָתם ַהּזְ ת ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ׁשֶ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(
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אם כן, עד כאן למדנו שיש באופן כללי שתי סוגים שונים של מחלוקות שנוצרו בבתי 
הדין של הנביאים והחכמים, בתורה שבעל פה:

א. מחלוקת בדינים חדשים, על פי שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, שלא 
היו בימי משה רבינו.

ב. מחלוקת בסייגים כדי שלא ייכשלו חלילה במצוות של התורה שבכתב. וכל דור היו 
לו את הסייגים שלו, על פי ראיית הצורך של הדור על ידי בית הדין.

מדוע אין תיעוד מהמחלוקות בדורות הנביאים?

שהתווספו,  והדינים  המחלוקות  את  לכתוב  צורך  הרגישו  לא  הם  הנביאים,  בדורות 
מכמה סיבות:

ודע שכל הזמנים שהוזכרו עד סוף זמן הנביאים והוא זמן חורבן בית ראשון לא ראו עצמם 
צריכים לכתוב דבר מן הראוי להיותו נמסר בע"פ,

ולא היה להם כתוב רק התורה והנבואות כי כל הצריך להם מבאורי המצות התלמוד הם הכל 
היה נמסר להם איש מאיש בשלימות,

־ומה שהיה מתחדש והצטרכו בו להתבוננות לפי חידוש הענינים נמסרו להם העקרים והמ
דות שמהם היו מוציאים תעלומותיהם לאור ומבררים כל הדינים ומה שלא הספיק בהם בו 

ההקש והסברא לפעמים - היו הולכין בו אחר הרוב, כאומרו "אחרי רבים להטות",
ולפעמים היתה הנבואה מבררת להם כל תעלומה . .

ולפעמים היו סומכין על דברים שהיה ענינם מקובל להם שכך היא הל"מ ]=הלכה למשה 
מסיני[ והוא בדבר שאין העיון והסברא ולא אחת מהמדות שהתורה נדרשת בהם שולטות 

בו,
ולפעמים גם כן היו סומכין קבלותיהם במקראות דרך אסמכתא בעלמא, והכל היה נשאר 

־להם דרך קבלה מאיש לאיש עם מה שיחדשו להם מנהיגיהם לפי הזמן ולפי הצורך המת
חדש בלא מחלוקת:

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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אם כן, בדורות הנביאים לא היו צריכים לכתוב את התורה שבעל פה, כי:

1. הכל נמסר מאיש לאיש בשלימות, עם החידושים.

2. היו מכריעים על פי הרוב.

3. לפעמים ביררו באמצעות הנבואה.

4. בדברים שמקובלים כהלמ"מ – לא חלקו.

תוקף דברי הנביאים לדורות הבאים

בהגדרה ההלכתית, תקנות הנביאים לדור שלהם כפי צורך השעה וכפי שראו לנכון 
לתקן, נקראים בשם "דברי קבלה" – כלומר שהם קיבלו את הדברים ברוח הקודש לפי 

מה שהיה צריך באותו הזמן, וזה לא מחייב את הדור הבא:

לא  קבלה  מדברי  תורה  "דברי  מקום[  בכל  אומרים  שאנו  ]=זה  דוכתא  בכל  דאמרינן  הא 
ילפינן" ]= לא לומדים[ רוצה לומר דברי תורה – תורת משה קרויה תורה, לפי שנתנה 
לדורות, ושל נביאים לא מיקרי ]= לא נקראים[ אלא דברי קבלה, שקיבלו מרוח הקודש כל 

נבואה ונבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

אמנם, שונה הדבר כאשר הנביאים או החכמים תיקנו גזירה והיא התפשטה בכל ישראל 
– או אז, שוב לא היו לחכמים ולנביאים כוח לבטל את הגזירה הזו:

וכשיהיה פושט איסורה בכל ישראל אין לחלוק על הגזירה ההיא, אפילו הנביאים בעצמם 
לא היו רשאים לבטל אותה, וכן אמרו בתלמוד שאליהו זכור לטוב לא היה יכול לבטל אחד 
משמונה עשר דבר שגזרו בית שמאי ובית הלל, והביאו טעם על זה לפי שאיסורן פשט בכל 

ישראל.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

כמו כן, כאשר דברי הנביאים מהווים רק "גילוי דבר" שהפסוק בתורה שבכתב מדבר 
גם  זה התקבל  וחידוש  וכיוצא בזה, אזי לימוד  על מקרה מסויים עקב מילים דומות 

לדורות הבאים:

הא דאמרינן בכוליה גמרא ]=זה שאנו אומרים בכל הגמרא[ "דברי תורה מדברי קבלה לא 
גילוי הדבר   =[ גילוי מילתא בעלמא  הדין, אבל  עיקר  ]=אלו המילים[  מילי  הני  ילפינן" 

באופן כללי[, כלומר לגלות הפסוק מיירי בהכי ]= מדבר על זה[ – ילפינן ]= לומדים[.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(
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וכך, אנו רואים פעמים רבות בסוגיות הש"ס בתלמוד בבלי – הוכחות מדברי הנביאים 
לדינים של איסור והיתר, ממונות, וכדומה, כי הדברים שהם "קיבלו" ברוח הקודש הם 

"גילוי מילתא" ולא הוכחה לעיקר הדין.

העברת התורה שבעל פה לאנשי כנסת הגדולה

ירמיה הנביא, שהוא ובית דינו היו בזמן חורבן בית המקדש הראשון, גלה עם ישראל 
לבבל, ושם המשיך את העברת התורה:

ינֹו.  ּדִ ה ּוֵבית  ֵנִרּיָ ן  ּבֶ רּוְך  לּו ִמּבָ ינֹו ִקּבְ ּדִ ינֹו. ְוֶעְזָרא ּוֵבית  ּדִ ְרְמָיה ּוֵבית  ל ִמּיִ ה ִקּבֵ ֵנִרּיָ ן  ּבֶ . ּוָברּוְך 
אל ַוֲחַנְנָיה  ִנּיֵ י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי ּדָ דֹוָלה ְוֵהם ַחּגַ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ְקָרִאים ַאְנׁשֵ ל ֶעְזָרא ֵהם ַהּנִ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ּבֵ
לּום ֵמָאה  ׁשְ ֶהם ּתַ ה ֲחָכִמים ִעּמָ ֶבל ְוַהְרּבֵ ן ּוְזֻרּבָ ְלׁשָ ַכי ּבִ ן ֲחַכְלָיה ּוָמְרּדְ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ּוְנֶחְמָיה ּבֶ ּוִמיׁשָ
ל  ְוִקּבֵ ִרים.  ְוֶעׂשְ ָאה  ַהּמֵ ַלל  ִמּכְ ָהָיה  ְוהּוא  יק  ּדִ ַהּצַ ְמעֹון  ׁשִ הּוא  ֵמֶהם  ָהַאֲחרֹון  ְזֵקִנים.  ִרים  ְוֶעׂשְ

דֹול ַאַחר ֶעְזָרא. ם ְוהּוא ָהָיה ּכֵֹהן ּגָ ּלָ ה ִמּכֻ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

אנשי כנסת הגדולה, שהיו מאה ועשרים חכמים וצדיקים, המשיכו את מלאכת לימוד 
תורה שבעל פה, העברתה לדור הבא, וחידשו גם הם חידושים נוספים – סייגים, דינים, 

תקנות וגזירות:

עד הגיע הזמן לאנשי כנסת הגדולה, והם חגי זכריה ומלאכי ודניאל וחנניה מישאל ועזריה 
ועזרא הסופר ונחמיה בן חכליה ומרדכי וזרובבל בן שאלתיאל,

ונלוו לאלה הנביאים השלמת מאה ועשרים זקן מן החרש והמסגר ודומיהם, 
־והתבוננו גם הם כאשר עשו הקודמים להם וגזרו גזירות והתקינו תקנות, והאחרון מן הח

בורה הטהורה ההיא הוא ראשית החכמים הנזכרים במשנה והוא שמעון הצדיק, והיה כהן 
גדול בדור ההוא.

)הקדמת הרמב"ם למשנה(

כתיבת התורה שבעל פה - לעצמם

בתקופת אנשי כנסת הגדולה, בתקופה שבין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני 
ותחילת הקמת בית המקדש השני, החל סדר חדש בלימוד התורה שבעל פה, היות 
שרוח הנבואה הסתלקה מהם שוב לא יכלו לסמוך על הנבואה, ונאלצו להתחיל לכתוב 

את התורה שבעל פה, על כל פנים בקיצור:

־אבל כשהגיע הזמן לאנשי כנסת הגדולה הכירו בהתחלת חסרונם, והיו כותבים כל אחד לע
צמו מה ששמע מרבו אם ראשוני החכמים במה ששמעו מאחרוני הנביאים, אחר שהרגישו 
בהעדר הנבואה והתחלת המחלוקת אם הבאים אחריהם במה שהיו שומעים איש מפי איש.
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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־אלא שהיו התלמידים עושים סימנים למשנתן, וכותבים אותם מפני השכחה המצויה בד
ברים, והיו מסתירים אותם, וקורין לסימנים ההם מגילת סתרים.

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

־שהתנאים הי׳ כותבים איזהו הלכות רק היו מסתירים אותם, וכן הרבה חכמים כמו לוי, וז
עירי, ואילפא, היו להם פינקסים שנכתבו בהם דינים קצרים, בין החשבונות שלהם מעניני 

מסחר . . 
)מבוא התלמוד להרב צבי הירש חיות, פרק ל"ב(

שבזמן אנשי כנסת הגדולה התחילו לכתוב מה שהיו שומעים זה מזה . . כי היה לבם רחב 
כפתחו של אולם והיו נשענים על טוב מזגם ויושר הבנתם ורוחב לבבם והפלגת שקידתם. 
וכאשר תמו הדורות ההם ונאסף עזרא הסופר אל עמיו הגענו לזמן אנשי חכמי התלמוד, 
וראשון שבהם היה שמעון הצדיק שהיה אחרון לאנשי כנה״ג וראשון לחכמים כמו שכתבנו. 
והתרחבה לו עוד זאת המדה לכתוב עניניו כמו שהוגד מדבריו בזאת המסכתא וכן שבא 

מספור דבריו הנכתבים בתלמוד דברים יש להם מבוא והשתלשלות לעניני מסכתא זו . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

הנהגה זו המשיכה עד ימי רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא כותב המשנה: 

ַעל  ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ים  ַרּבִ ּבָ ִדין אֹותֹו  ַלּמְ ּמְ רּו ִחּבּור ׁשֶ דֹוׁש ֹלא ִחּבְ נּו ַהּקָ ַרּבֵ נּו ְוַעד  ַרּבֵ ה  ּוִמימֹות מׁשֶ
ְ אֹותֹו ַהּדֹור ּכֹוֵתב ְלַעְצמֹו ִזְכרֹון ַהּשׁ ָהָיה ּבְ ין אֹו ָנִביא ׁשֶ ית ּדִ ָכל ּדֹור ָודֹור ֹראׁש ּבֵ א ּבְ ה. ֶאּלָ ־ּפֶ

ִפי ּכֹחֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכֹוֵתב ְלַעְצמֹו ּכְ ים. ְוֵכן ּכָ ַרּבִ ה ּבָ ד ַעל ּפֶ ַמע ֵמַרּבֹוָתיו ְוהּוא ְמַלּמֵ ָ ּשׁ מּועֹות ׁשֶ
ּלֹא  ׁשֶ ִדיִנים  ּבְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ָבִרים  ּוִמּדְ ַמע.  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוֵמִהְלכֹוֶתיָה  ַהּתֹוָרה  אּור  ִמּבֵ

דֹול. ין ַהּגָ ית ּדִ ימּו ֲעֵליֶהם ּבֵ ֵרה ִמּדֹות ְוִהְסּכִ ֹלׁש ֶעׂשְ ְ ה ִמּשׁ ִמּדָ א ּבְ מּוָעה ֶאּלָ ְ י ַהּשׁ ְלָמדּום ִמּפִ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

"ועשו סיג לתורה"

מדרבנן,  המצוות   – הסייגים  התרבות  היא  פה,  שבעל  התורה  לכתיבת  נוספת  סיבה 
רואים  שאנו  וכפי  והלאה,  הגדולה  כנסת  אנשי  של  בזמנם  דווקא  להתרבות  שהחלו 
בדבריהם במשנה הראשונה במסכת אבות – "הם אמרו שלושה דברים . . ועשו סייג 

לתורה":

ואנשי כנסת הגדולה כששבו מן גלות בבל והתחילו ליסד את בית אלהינו. שמו מבטם ביתר 
עוז להשתדל לבנות בית נאמן באומה בקיום מצות התורה. למען לא תשכח המנה היקרה 
מפינו ומפי זרעינו עוד הפעם. והשכילו מאוד במאמרם עשו סייג לתורה. וראו איך פעלו 
לחזק בנפשנו אהבה עצומה וחודרת הן להתורה והן להעם. והביטו וראו איך פעלו לקיים 

התורה על ידי הסייגים הללו .  
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והמשמרת,  הסייגים  מן  נעדרים  שהיו  ראשון  בית  אנשי  מצינו  פקוחה,  בעין  כשנביט  כי 
שכחו מהר התורה והמצוה בשבעים שנה אלו שהיו בבבל. ואף משפט המועדים נעלמה 

מהם, כמו שכתוב בעזרא. 
אבל חכמי בית שני נשארו נאמנים בתורה, על ידי מה ששמעו לצוואת הכנסיה ]=הכנסת[ 

הגדולה לעשות סייג לתורה . . 
)מבוא התלמוד להרב צבי הירש חיות, פרק ח'(

תקופת הזוגות – הרחבת המחלוקות 'מעט'

עם סיום תקופת אנשי כנסת הגדולה ושמעון הצדיק, ולאחר תלמידו של שמעון הצדיק 
– אנטיגנוס איש סוכו, החלה "תקופת הזוגות" הידועה:

ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה  ינֹו. ְויֹוֵסי ּבֶ יק ּוֵבית ּדִ ּדִ ְמעֹון ַהּצַ ִ לּו ִמּשׁ ינֹו ִקּבְ ַאְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ּוֵבית ּדִ
אי  ַרְחָיה ְוִנּתַ ן ּפְ ַע ּבֶ ינֹו. ִויהֹוׁשֻ לּו ֵמַאְנִטיְגנֹוס ּוֵבית ּדִ יָנם ִקּבְ ַלִים ּוֵבית ּדִ ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוׁשָ ְויֹוֵסף ּבֶ
ְמעֹון  אי ְוׁשִ ן ַטּבַ יָנם. ִויהּוָדה ּבֶ ן יֹוָחָנן ּוֵבית ּדִ ן יֹוֶעֶזר ְויֹוֵסף ּבֶ לּו ִמּיֹוֵסי ּבֶ יָנם ִקּבְ ִלי ּוֵבית ּדִ ָהַאְרּבֵ
ֵרי  ַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ּגֵ יָנם. ׁשְ ִלי ּוֵבית ּדִ אי ָהַאְרּבֵ ַרְחָיה ְוִנּתַ ן ּפְ לּו ִמיהֹוֻשַע ּבֶ יָנם ִקּבְ ַטח ּוֵבית ּדִ ן ׁשֶ ּבֶ
ַמְעָיה  ְ לּו ִמּשׁ יָנם ִקּבְ אי ּוֵבית ּדִ ּמַ ל ְוׁשַ יָנם. ִהּלֵ ְמעֹון ּוֵבית ּדִ לּו ִמיהּוָדה ְוׁשִ יָנם ִקּבְ ֶדק ּוֵבית ּדִ ַהּצֶ

יָנם. ְוַאְבַטְליֹון ּוֵבית ּדִ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

ואחריו של שמעון הצדיק עליו השלום, הגיע זמן אנטיגנוס, והיה ראשון לישיבת החכמים 
בזמן בית שני. 

־ולא היה לישיבתו בן זוג ומתוך כך לא נפל מחלוקת בישיבתו בזמנו אלא שכל חבריו ותל
מידיו וחכמי דורו היו נמשכים אחריו ואחר דבריו, ולכן לא הוזכרו מן החכמים שבימיו אחד 

מני אלף. 
ואחריו היה הנשיא הממונה בדור, וראש ישיבה, רצונו לומר אב בית דין, זוג אחד ממונה על 

כל ענייני הנהגות הישיבות והוראות שבהם, ואז הוחל זמן המחלוקת. 
יוחנן שקבלו ממנו עם  בן  ויוסף  יועזר  בן  יוסף  זו אחר אנטיגנוס  ונתמנו בתחילת הנהגה 

הרבה חכמים שבדורם. 
ואחריהם יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי שקבלו מהם עם הרבה חכמים גם כן. ואחריהם 
יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח שקבלו מהם עם הרבה חכמים שבדורם ואחריהם שמעיה 

ואבטליון גירי הצדק . . שקבלו מהם עם הרבה חכמים שבדור גם כן. 
וכל אלו הזוגות היה אחד מהם נשיא וחברו הנזכר עמו אב בית דין וראש ישיבה, והתרחב 
בזמנם המחלוקת מעט, מצד שהיו הנשיא והראש ישיבה חולקים זה עם זה והיו התלמידים 

נמשכים אחריהם זה בכה וזה בכה . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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היו  אלו  מחלוקות  אבל  הישיבה,  ראש  לבין  הנשיא  בין  מחלוקות  היו  אמנם  כלומר: 
"מעט". אפילו שמאי והלל, שתלמידיהם נחלקו מאוד ביניהם – הם עצמם לא חלקו זה 

עם זה אלא בהלכות מועטות:

. . עניין זה מבואר, שכל שני אנשים בהיותם שווים בשכל ובעיון ובידיעת העיקרים שיוציאו 
מהם הסברות לא תפול ביניהם מחלוקת בסברתם בשום פנים, 

ואם נפלה תהיה מעוטה, כמו שלא נמצא שנחלקו שמאי והלל אלא בהלכות יחידות, וזה 
מפני שדעות שניהם היו קרובות זה לזה בכל מה שיוציאו בדרך סברא, והעיקרים כמו כן 

הנתונים לזה כמו העיקרים הנתונים לזה. 
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

־כמו כן, מלבד הנשיא וראש הישיבה )ה"זוג"( – לא היו מחלוקות נוספות בין תלמידי החכ
מים בבית שני, ולכן לא נשתמרו בידינו מחלוקות כאלו, וגם בקושי ידועים שמות החכמים 

הנוספים שהיו בתקופת הזוגות:
שצריך שתדע שבכל הדורות שהזכרנו היו עם הנשיאים ואבות הבית דין חכמים גדולים 
לא נודע לנו מהם רק מעט מזער והוא שמתוך שלא היו שם מחלוקות לא הוזכרו החכמים 

שבאותם הדורות ולא נתפרסם ענינם לדורות . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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פרק ג'

התחלת תקופת התנאים – כתיבת המשנה על ידי רבי יהודה 
הנשיא

מחלוקת בית שמאי ובית הלל

"בית  בין תלמידיהם, שכונו  והלל, החלה מחלוקת  ה"זוג" שמאי  סיום תקופת  לאחר 
שמאי" ו"בית הלל", כאשר ההלכה נקבעה כבית הלל ברוב מוחלט של המחלוקות.

אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה 
כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, 
והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע 
הלכה כמותן - מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד אלא 

שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.
)עירובין דף י"ג עמוד ב'(

־אבל מה שאמרו משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכם רבתה מחלוקת ביש
ראל . . אבל כאשר רפתה שקידת התלמידים על החכמה ונחלשה סברתם נגד סברת הלל 
ושמאי ובהם נפלה המחלוקת ביניהם בעיון על דברים רבים, שסברת כל אחד ואחד מהם 

היתה לפי שכלו ומה שיש בידו מן העיקרים. 
ואין להאשימם בכל זאת, שלא נכריח אנחנו לשני חכמים מתווכחים בעיון להתווכח בשכל 
יהושע ופנחס, ואין לנו ספק כמו כן במה שנחלקו בו אחרי שאינם כמו שמאי והלל או כמי 
שהוא למעלה מהם, שהקדוש ברוך הוא לא צוונו בעבודתו על עניין זה, אבל צוונו לשמוע 

מחכמי הדור, כמו שאמר "אל השופט אשר יהיה בימים ההם" )דברים יז, ט(. 
ועל הדרכים האלו נפלה המחלוקת, לא מפני שטעו בהלכות ושהאחד אומר אמת והשני 

שקר.
 )המאירי, פתיחה למסכת אבות(

כלומר: גם המחלוקות של בית שמאי ובית הלל היו מכך ש"נחלשה סברתם נגד 
סברת הלל ושמאי", והם חלקו בסברות כפי סגנון ואופי שכלם.
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החל מהחורבן – העברת התורה שבעל פה בשתי צינורות

עם סיום תקופת ה'זוגות', החלו שתי ערוצים של העברת התורה שבעל פה: צינור אחד 
של העברה היה על ידי תלמידם של הלל ושמאי - רבן יוחנן בן זכאי, ועל ידי תלמידיו 
ותלמידי תלמידיו; וצינור מקביל היה של הנשיאים שהתייחסו לבית דוד, החל מרבן 

שמעון בנו של הלל, ובניו ובני בניו, עד לרבי יהודה הנשיא.

יָנם.  אי[ ּוֵבית ּדִ ּמַ ל ]ְוׁשַ לּו ֵמִהּלֵ ֵקן ִקּבְ ל ַהּזָ ל ִהּלֵ נֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבְ ן ׁשִ אי ְוַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְוַרּבָ
ּנּו ְוֵאּלּו ֵהם. ר'  לּו ִמּמֶ ּבְ ּקִ דֹוֵלי ַהֲחָכִמים ׁשֶ אי ְוֵהם ּגְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרּבָ ה ּתַ ָ ֲחִמּשׁ

ן ֲעָרְך. ן ְנַתְנֵאל ְור' ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמעֹון ּבֶ ַע ְור' יֹוֵסי ַהּכֵֹהן ְור' ׁשִ דֹול ְור' ְיהֹוׁשֻ ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

מהלל  שקיבל  זכאי  בן  יוחנן  רבן  של  נשיאותו  בזמן  הארוכה,  הזוגות  תקופת  לאחר 
ומשמאי, נחרב בית המקדש השני. רבן יוחנן בן זכאי המשיך את המסורת של העברת 
התורה שבעל פה ביבנה, ולאחר מכן התפזרו תלמידיו ותלמידי תלמידיו ברחבי ארץ 

הקודש, והמחלוקות בתורה שבעל פה התרבו יותר מלפני כן.

־ואז בחטאינו חרב מקדש וגלו החכמים גליות הרבה וקבעו ישיבה בביתר וחרבה גם היא וק
בעוה ביבנה ובהרבה מקומות ונתפרדו הישיבות ונתחדשו צרות כפולות ונתמעטו הלבבות 

וכל שכן שרבו המחלוקת וכמו שהזכרנו:
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

ואז התחיל זמן התנאים אחר החורבן וראשון שבהם היה ר׳ יוחנן בן זכאי והוא קבע ישיבות 
גדולות אחר החורבן והתקין תקנות מפורסמות והיו לו תלמידים הרבה . .

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

ה  ָ יָנם. ֲחִמּשׁ אי[ ּוֵבית ּדִ ּמַ ל ]ְוׁשַ לּו ֵמִהּלֵ ֵקן ִקּבְ ל ַהּזָ ל ִהּלֵ נֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבְ ן ׁשִ אי ְוַרּבָ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְוַרּבָ
ּנּו ְוֵאּלּו ֵהם. ר' ֱאִליֶעֶזר  לּו ִמּמֶ ּבְ ּקִ דֹוֵלי ַהֲחָכִמים ׁשֶ אי ְוֵהם ּגְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרּבָ ּתַ

ן ֲעָרְך. ן ְנַתְנֵאל ְור' ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמעֹון ּבֶ ַע ְור' יֹוֵסי ַהּכֵֹהן ְור' ׁשִ דֹול ְור' ְיהֹוׁשֻ ַהּגָ
ָמֵעאל ְור' ֵמִאיר  ר ֶצֶדק ָהָיה. ְור' ִיׁשְ דֹול ְויֹוֵסף ָאִביו ּגֵ ל ֵמר' ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ן יֹוֵסף ִקּבֵ ְור' ֲעִקיָבא ּבֶ
ל ר' ֵמִאיר ֵהם  ָמֵעאל. ֲחֵבָריו ׁשֶ ל ר' ֵמִאיר ַוֲחֵבָריו ֵמר' ִיׁשְ לּו ֵמר' ֲעִקיָבא ְוַגם ִקּבֵ ר ֶצֶדק ִקּבְ ן ּגֵ ּבֶ
ן  ּבֶ ְמעֹון  ְוׁשִ ָלר  ְנּדְ ּמּוַע ְור' יֹוָחָנן ַהּסַ ן ׁשַ ּבֶ ְנֶחְמָיה ְור' ֶאְלָעָזר  ְמעֹון ְור'  ר' ְיהּוָדה ְור' יֹוֵסי ְור' ׁשִ

ַרְדיֹון.  ן ּתְ ֲעַזאי ְור' ֲחַנְנָיה ּבֶ
י ַטְרפֹון ַרּבֹו  י ֲעִקיָבא ֵהם ַרּבִ ל ַרּבִ דֹול. ַוֲחֵבָריו ׁשֶ ל ר' ֲעִקיָבא ֵמר' ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ לּו ֲחֵבָריו ׁשֶ ְוֵכן ִקּבְ

ן נּוִרי.  י יֹוָחָנן ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִליִלי ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ ׁשֶ
ן  ּנּו ְוַרּבָ ל ִמּמֶ נֹו ִקּבֵ ְמעֹון ּבְ ן ׁשִ ֵקן. ְוַרּבָ ל ַהּזָ ל ִהּלֵ נֹו ׁשֶ ְמעֹון ָאִביו ּבְ ן ׁשִ ל ֵמַרּבָ ֵקן ִקּבֵ ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ ַרּבָ

ּנּו . .  ל ִמּמֶ נֹו ִקּבֵ ְמעֹון ּבְ ן ׁשִ ּנּו ְוַרּבָ ל ִמּמֶ נֹו ִקּבֵ ְמִליֵאל ּבְ ּגַ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(
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רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש

רבי יהודה הנשיא, קיבל את התורה שבעל פה משתי הערוצים הללו – גם מאביו רבן 
שהיו  יוחאי,  בן  שמעון  ורבי  שמוע  בן  אלעזר  רבי  מרבותיו  וגם  גמליאל,  בן  שמעון 

תלמידיו של רבי עקיבא, וחבריו של רבי מאיר:

ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  ּוֵמר'  ֵמָאִביו  ל  ִקּבֵ ְוהּוא  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ְקָרא  ַהּנִ ֶזהּו  ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְיהּוָדה  ְור'   
ְמעֹון ֲחֵבָריו. ּמּוַע ּוֵמר' ׁשִ ׁשַ

)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

דור חמישי הוא רבינו הקדוש זה שהוליד בחמלת ה׳ על עמו רבן שמעון שהזכרנו ושמו ר׳ 
יהודה הנשיא, ונקרא בפי הכל רבינו הקדוש, והוא היה אדם מסויים כללי בכל חכמה ובכל 

מעלה . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

וכאשר הגיע הזמן אחריהם אל רבינו הקדוש עליו השלום והיה יחיד )ב(דורו ואחד בזמנו, 
דורו לקרותו  והמידות הטובות עד שזכה בהם אצל אנשי  בו כל החמודות  איש שנמצאו 
רבינו הקדוש, ושמו יהודה, והיה בחכמה ובמעלה בתכליתם, כמו שאמרו )גיטין דף נט.( 
מימות משה רבינו ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד. והיה בתכלית החסידות 
והענווה והרחקת התענוגים כמו שאמרו גם כן )סוטה דף מט:( משמת רבי בטלה ענווה 

ויראת חטא.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

רבי יהודה הנשיא גדל לתוך תקופה של צרות שהתגברו במשך הדורות, בהמשך לחורבן 
בית המקדש השני. אמנם, בתקופתו היתה רגיעה יחסית, בשל הקשרים האישיים שהיו לו 
עם אנטונינוס, והוא ניצל את התקופה הזו לכתוב את המשנה, כדי לפרסמה לכלל ישראל.

והיה הדבר נוהג עד עמוד כהן לאורים ותומים משרת לאלהיו בחכמה וביראת חטא, הוא 
־רבינו הקדוש אדון השלמים זכרונו לברכה, וראה כי אזלת יד החכמה והצרות תכופות דו

חפים החכמים לקצוי האדמה וגזרות מתחדשות בכל שנה ותדל עד מאוד תורה שבעל פה 
אין פוצה פה מתוך שעבוד יונים ורומיים שהיו גוזרים לבטלם מדברי אלהים חיים, עד זמן 

־רבינו הקדוש עליו השלום, שנתן לו הקדוש ברוך הוא חן בעיני אנטונינוס, ונחו מצרה וימ
צא חן וחסד וכבוד בעיניו והרביץ התורה לרבים . . 

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(
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הסיבות לכתיבת המשנה על ידי רבי יהודה הנשיא

למדינות  מתפזר  ישראל  ועם  ומתגברות,  הולכות  שהצרות  ראה  הנשיא  יהודה  רבי 
שונות. הוא חשש שחלילה תשתכח תורה שבעל פה מישראל. לכן, החליט לכתוב ספר 

שיקרא בשם "משנה":

ועמד הוא ובית דינו בהסכמת החכמים שהיו בזמנו לחבר ספר בקבלה הנתונה בסיני וסמכו 
על המקרא שכתוב עת לעשות לה' הפרו תורתך, וקרא וקבץ בעלי השמועה והקבלה אשר 
היו אז בדורו, ונאספו שמה אז כל החכמים משפטי האל יורו, והיה כל אחד אומר שמועתו 

מפי הקבלה איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום, הוא הנעלה: 
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

ההיתר לכתוב את התורה שבעל פה למרות האיסור, הוא הפסוק "עת לעשות להשם – 
הפרו תורתך". מחוסר ברירה, ומתוך הבנה שהתורה שבעל פה עתידה להימחק חלילה, 
נוצר צורך דחוף לכתוב את התורה שבעל פה בדמות ה"משנה", לפרסמה בכל מקום 
לעצמם  המשנה  את  לכתוב  לבודדים(  רק  )ולא  לכולם  האפשרות  את  ולתת  ומקום 

)בגלוי, ולא רק בסתר(:

אּוִרים  ַהּבֵ ְוָכל  יִנים  ַהּדִ ְוָכל  מּועֹות  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ץ  ִקּבֵ ְוהּוא  דֹוׁש.  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ַעד  ִמיד  ּתָ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ְוֵכן 
ר  ְוִחּבֵ ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ָכל  ּבְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ דּו  ּמְ ּלִ ְוׁשֶ נּו  ַרּבֵ ה  ִמּמׁשֶ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ְוַהּפֵ
ָכל  ּבְ צּו  ְוִרּבְ ם.  ּלָ ּכֻ ּוְכָתבּוהּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָכל  ְוִנְגָלה  ים  ַרּבִ ּבָ ַלֲחָכִמים  נֹו  ּנְ ְוׁשִ ָנה.  ׁשְ ַהּמִ ֵסֶפר  ֵמַהּכל 

ָרֵאל.  ׂשְ ה ִמּיִ ַעל ּפֶ ּבְ ַח ּתֹוָרה ׁשֶ ּכֵ ּתַ ׁשְ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ָמקֹום. ּכְ
ְלִמיִדים ִמְתַמֲעִטין  ּתַ ָרָאה ׁשֶ ָהָיה. ְלִפי ׁשֶ מֹות ׁשֶ ָבר ּכְ ְך ְוֹלא ֵהִניַח ַהּדָ דֹוׁש ּכָ נּו ַהּקָ ה ַרּבֵ ה ָעׂשָ ְוָלּמָ

ָרֵאל ִמְתּגַ ֶרת. ְוִיׂשְ ּבֶ עֹוָלם ּוִמְתּגַ ֶטת ּבָ ׁשֹות ּוָבאֹות ּוַמְלכּות רֹוִמי ּפֹוׁשֶ רֹות ִמְתַחּדְ ־ְוהֹוְלִכין ְוַהּצָ
ַכח.  ָ ְמֵהָרה ְוֹלא ִיּשׁ ְלְמדּוהּו ּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ם ּכְ ּלָ ַיד ּכֻ ר ִחּבּור ֶאָחד ִלְהיֹות ּבְ ָצוֹות. ִחּבֵ ִלין ְוהֹוְלִכין ַלּקְ ְלּגְ

ים. ַרּבִ ָנה ּבָ ׁשְ דּו ַהּמִ ינֹו ְוִלּמְ ל ָיָמיו הּוא ּוֵבית ּדִ ב ּכָ ְוָיׁשַ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

מה רבי יהודה הנשיא כלל במשנה?

כאשר רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ניגש לעריכת וכתיבת המשנה – ראשית כתב 
את כל הדברים שהיו מוסכמים ומקובלים מדורות קודמים על כל ישראל, ולאחר מכן – 
הוסיף את הדברים שיש בהם מחלוקת בין התנאים, עם ציון וכתיבת שם התנא ודעתו:

. . וראה בזמנו צרות גדולות מתפשטות והתלמידים מתמעטים וחבר ספר המשנה בששה 
סדרים הידועים במאה וחמישים שנים אחר החורבן, 

כלל בו כל מה שנתקבל בתורה שבעל פה, מביאורי התורה והמצות ומה שנתחדש בכל דור 
ודור ממה שנודע לו עם מה שמצא לכל החכמים, )הם( ]הן[ מסכיות שלימות . . הן מה 

שלא מצא מסודר וסדרו מתחילה הן מה שהוסיף בכח שכלו וסברתו . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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ודברי  ואסף ההלכות  בישראל,  וריבץ תורה  ומבקשיה,  הוא על אנשי החכמה  וכן הרחיב 
החכמים והמחלוקות המקובלות מימות משה רבינו עד ימותיו . .

)הקדמת הרמב"ם למשנה(

וכתב רבינו הקדוש כל הדברים המקובלים והמוסכמים. 
ואשר נפלה בהם מחלוקת בין החכמים איש איש על מקומו, לכלם יקרא בשמו.

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

־. . וכאשר כלל הדעות והדברים החל לחבר המשנה שהיא כוללת פירוש כל המצוות הכ
תובות בתורה, מהם קבלות מקובלות מפי משה עליו השלום, ומהם דעות הוציאום בדרך 
הסברא ואין עליהם מחלוקת, ומהם דעות שנפלה בהם מחלוקת בין שתי הסברות, וכתב 

אותם במחלוקותיהם פלוני אומר כך ופלוני אומר כך . .
 )הקדמת הרמב"ם למשנה(

ורבינו הקדוש ידע הכל . . וקבצן בכחו ובחכמתו וברר מהם הראוי לברור מדברי הקודמים 
עם מה שהוסיף הוא עליהם לפי דעתו הרחבה ושכלו הגדול וסדר את הכל אחת לאחת 

לפניו לא היה איש אשר ירקח כמוהו ואשר יעשה במתכונתו ואחריו לא יהיה כן.
וסדר את הכל, פעם בלשון סתם פעם בהזכיר שם הקדומים בעל המאמר . .

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

מהדורות  שקיבל  מה  כל  מתוך  מסויימות  משניות  וברר  קיבץ  הקדוש  רבינו  כן,  אם 
את  להלכה,  שהתקבלו  הדיעות  את  כתב  ובהם  סדרים,  בשישה  סידרם  הקודמים, 

הדיעות החולקות, וכמו כן הרחיב והוסיף מדעתו.

"סתם משנה", ומי הם 'חכמים'?

משניות רבות הביא רבי יהודה הנשיא באופן של "סתם" – כלומר בלי הזכרת התנא 
שאומר אותם, וזאת במקרה הבא:

 . . סתם משנה הוא מה שהסכים עליו דעת רבים והשתווה עיונם בו ולא נפלה בו מחלוקת, 
או שיקבלוהו רבים מפי רבים עד משה . . 

)הקדמת הרמב"ם למשנה(

הכלל הוא, שבעל ה'סתם משנה' הוא התנא רבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא: 

והמקבל הקרוב שנתייחס אליו המאמר הוא רבי מאיר, וזהו עניין שאמרו סתם משנה רבי 
מאיר, אלא במקצת סתומות שאפשר שהם לרבי מאיר לבדו ועליו מחלוקת, או יהיו לאיש 

אחר חוץ מרבי מאיר, והתלמוד יבאר אותם.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(



 69 נגלה  •  

זה  במקרים בודדים, האמוראים בגמרא יבארו שבעל המשנה אינו רבי מאיר, כי אין 
'סתם  כלל  ובדרך  הכלל,  מן  יוצא  זה  אבל  אחר,  במקום  מאיר  רבי  דברי  עם  מסתדר 

משנה' הוא רבי מאיר.

שם מיוחד שאותו מביאים פעמים רבות במשניות הוא "חכמים", וכמו כן האמוראים 
מתייחסים לדעת 'סתם משנה' שהאומרה הם 'רבנן'. כיצד זה מסתדר עם כך ש'סתם 

משנה' היינו רבי מאיר? התשובה על כך היא:

־אבל מה שנאמר במשנה חכמים רוצה לומר כי לפעמים יכנה בחכמים בשביל אחד מן האנ
־שים שהקדמנו שמותם, ופעמים ירצה לומר בשביל כל המון החכמים, ופעמים יבאר בתל

מוד ויאמר מאן חכמים רבי פלוני, ואולם יעשה זה בהיות המקבלים רבים שקיבלו מן החכם 
ההוא, ובעבור היות אנשי הדעת ההיא רבים יקראם חכמים ואפילו שיהיה לאיש אחד.

)הקדמת הרמב"ם למשנה(

מדוע רבי כתב דיעות שאינם להלכה?

ודאג שאף  דיעות של תנאים שאינם להלכה,  והביא  כתב  יהודה הנשיא  רבי  כאמור, 
הדורות הבאים יידעו את הדיעות הללו – שאינם להלכה.

ואם יטעון הטוען, למה כתב רבינו הקדוש עליו השלום דברים שאינם הלכה, והלא מוטב 
לכתוב דבר הלכה?

תוכל להשיבו כי החכמים הקדמונים כל אחד ואחד העתיק לנפשו מה שלמד בין דבר שהוא 
הלכה בין שאינו הלכה. וכשבא רבינו הקדוש להעתיק הוצרך לכתוב אותן הדברים שאינם 
הלכה, כדי שלא יהא רשות למי שלמד מהם לומר כך וכך למדתי מפי פלוני ופלוני. ואם 

יאמר, ישיבוהו שאינה הלכה מקוימת. 
וכן אמרו חכמינו זכרונם לברכה במסכת עדיות )פרק א'( למה הוזכרו דברי יחיד בין דברי 
רבים לבטלה, שאם יבא אדם ויאמר כך וכך שמעתי יאמרו לו מאיש פלוני שמעת כלומר 

ואינה הלכה.
)מבוא התלמוד לרבי שמואל הנגיד(

־ששה סדרי המשנה היו כמות מעטה מאוד לעומת כמויות המשניות )והברייתות, כפי שנ
למד בהמשך(, ורבי יהודה הנשיא חשש שבעתיד יבואו תלמידים עם משניות וברייתות 
שנמצאו מדורות קודמים, ועל כן כתב מראש את הדיעות המרכזיות במחלוקות אלו, כדי 

שיידעו שמדובר בדעת יחיד ואין זו ההלכה.
היא  ההלכה  אכן  הכלל שבהם  מן  יוצאים  מקומות  העובדה שיש  היא  לכך,  נוספת  סיבה 
כדעת היחיד מול דעת הרבים, כפי הכללים בפסיקת ההלכה, שכאשר יש טעם מיוחד לתנא 

וטעמו מסתבר – אזי ההלכה כמותו:
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אבל הטעם שהצריכם לכתוב דברי יחיד ורבים, הוא מפני שאפשר להיות הלכה כיחיד, ועל 
כן בא ללמדך כשתהיה סברא פשוטה ואפילו ליחיד שומעין לו, ואף על פי שחולקין עליו 

רבים.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

מדוע כתב דיעות תנאים שחזרו בהם?

לעיתים, כתב רבי יהודה הנשיא במשנה מחלוקת בין תנאים, אך לאחר מכן הזכיר כי 
אחד מהחולקים חזר בו מדבריו. מדוע השאיר זאת כך במשנה?

והטעם שהצריכם לכתוב דעת איש אחד ואחר כן חוזר מן הדעת ההיא כגון שאמרו בית 
שמאי אומרים כך ובית הלל כך וכך, וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, 

כדי להודיעך אהבתם האמת והגברת הצדק והאמונה, שהרי אלו אנשים הנכבדים החסידים, 
הנדיבים, המופלגים בחכמה, כשראו דברי החולק עליהם טובים מדבריהם ועיונו נכון הודו 
לו וחזרו לדעתו, כל שכן שאר האנשים בראותו האמת נוטה עם בעל דינו יהיה כמו כן נוטה 

לאמת ולא יקשה עורף, וזהו דברי הכתוב "צדק צדק תרדוף" )דברים יד, טז(, 
פי שתוכל  לומר אף על  רצו  הוי מודה על האמת,  ה'(  )אבות פרק  זה אמרו חכמים  ועל 
להציל נפשך בטענות תוכחיות, כשתדע שהם אמת דברי חבירך, אשר טענתך עליו גלויה 

מפני חולשתו או מפני יכולתך להטעות האמת, חזור לדבריו והריב נטוש.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

מדוע כתב דעת יחיד בשמו הפרטי?

אף שיש   – תנא אחד  רק  מזכיר  יהודה הנשיא  רבי  בהם  יש במשנה,  נוספים  מקרים 
תנאים שחולקים על דעתו בברייתא, כפי שיתבאר בהמשך – על מנת להודיע לנו את 

Lדעתו להלכה, שהיא כפי התנא הזה המוזכר במשנה, ולא כפי חבירו או חבריו

ולפעמים הוא מזכיר דברי היחיד בסתם כדי שלא יפקפקו לקבוע הלכה כן . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

ונמצאו הרבה ענינים שלא נכרעו אז לשעתם, בשעה שנשאו ונתנו עליהם, ונכרעו בבית 
דין הגדול של רבינו הקדוש, וכן מחלוקת התנאים שנזכרו בברייתות, ורבינו הקדוש שסתם 
את המשנה לא הזכיר רק דעת יחיד, הורה בדעתו על ידי סתימות הללו, שנראין לו דברי 
פלוני. ובודאי לא עשה דבר בלי הסכמת בית דינו, ושוב נתחקו דינים אלו להלכות ברורות. 
)מבוא התלמוד להרב צבי הירש חיות, פרק ט'(
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הכלל בהבאת מחלוקות בין תנאים

כלל מיוחד הנחה את רבי יהודה הנשיא בכתיבת המשנה – להביא מחלוקות בין התנאים 
רק כאשר יש בזה צורך מיוחד: טעם מיוחד לכל אחד מהדיעות החולקות ודין שונה 

שמביא לידי הנהגה שונה בתכלית הלכה למעשה.

לעולם כשתרא]ה[ בגמרא שני תנאים . . חולקים זה עם זה בדבר מה, סבת מחלוקתם הוא 
שני דברים: 

האחד נקרא סבה והב' נקרא פי' או נפקותא או תכלית. 
וצריך אתה לחפש אחריהם למצוא אותם רוצה לומר כי צריך אתה לדעת מה היא הסיבה 
המניעה לכל אחד מהם חלוק זה עם זה ולדעת סברתו של כל אחד מהם . . ועל זה נאמר 
בגמרא במאי קא מפלגי, כלומר מה היא הסיבה המניעה להם לחלוק זה עם זה ומה סברא 

יש לכל א' מהם. 
והסיבה לפעמים יהיה סברא או פסק או דין, רוצה לומר כי סבת מחלקתם הוא או מצד 
סברא שיש לכל אחד מהם לחלוק כי האחד מהם סובר סברת מה וחבירו לא כן ידמה, או 
מצד דין כי מצד שהם חולקין במקום אחר בנדון מה, הם חולקים גם בזה ואותו דין חיצוני 

סבה שיחלקו בזה.
והשני, שצריך לחפש מהו הפרי היוצא ממחלקותם, כי אף על פי שכבר נדע הסבה אשר 
הגיע לכל אחד מהם לחלוק, עם כל זה צריכין אנו לדעת מהו התועלת והפרי והנפקותא 

שיצא לנו מהן. 
ועל זה אמרו מאי איכא בינייהו, מה דין יש בין סברתו של זה לסברתו של זה, ומאי נפקא 

מינה. 
וצריך אתה שתדע כי בשואל על הסבה רוצה לומר על סברתם שצריך לתת סברא לכל א' 

מהם ולא בדין, ותשובת מאי בינייהו בדין ולא בסברא.
)דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, ב'(

כאשר האמוראים דנים ביניהם בהבדל בין התנאים, יש להם שתי סוגי ביטויים לדון, 
ולכל אחד מהם משמעות אחרת:

כאשר כתוב "במאי קא מיפלגי" – פירוש הדבר שהאמוראים מחפשים את הטעם, את 
המקור או הסברה לדעתו של כל אחד מהתנאים.

בהבדל  דנים  שהאמוראים  הדבר  פירוש   – בינייהו"  "מאי  כתוב  כאשר  זאת,  לעומת 
ההלכתי למעשה בין שתי הדיעות.
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פרק ד'

כתיבת המשנה וכתיבת הברייתות לסוגיהם

כתיבת המשנה בלשון קצרה ומדוייקת

המשנה  את  כתב  הנשיא  יהודה  רבי   – פה  שבעל  התורה  את  לכתוב  ההיתר  אף  על 
במילים הכי קצרות, בניסוח מזוקק ומתומצת, ופעמים רבות אף דילג על מילים שהיו 

נראות לו ברורות מאליהן.

לסגנון כתיבה זו – כמה סיבות. הראשונה, כדברי הרמב"ם שהובאו לעיל, "חיבר חיבור 
אחד להיות ביד כולם כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח", ולשם כך מוכרחים כתיבה 

בלשון קצרה.

וכפי לשונו של המאירי:

והכל נכלל ברמז או בקיצור במשנה . . אף משני הראשונים היה להם תלמוד משא ומתן 
בהלכות שהיו גורסים ושונים זה לזה בי״ג מידות שהתורה נדרשת בהם ובכל הצריך לכך . 
. "בימי רבי נשנית משנה זאת", שראה שהיו מניחים את המשנה ושנה להם כן, כדי שתהא 

משנתם סדורים בפיהם . . שהוא סדר את הענינים וקבצם ועשה מהם חיבור כולל.
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

ולמרות שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה שתהיה סדורה בפי התלמידים, לעיתים 
כפי שהיתה מקובלת לשנותה בעל פה, למרות שהיו  נטה לכתוב את לשון המשנה 

חסרים בה כמה מילים:

־מפני שלמדו משנה בעל פה נשתכחו כמה מילים, ורבי יהודה הנשיא לא רצה לשנות מה
גירסא שנשנתה בעל פה על ידי התלמידים, וסמך על הלומדים שידעו להשלים את החסר.
)כללי הגמרא לר"י קארו על 'יבין שמועה'(

יוצא מכך, שעל אף שיש משניות שאינם ברורות דיין לדורות הבאים והיו כתובות בקיצור 
נמרץ – לרבי יהודה הנשיא הן היו ברורות, כי כך למד ולימד את תלמידיו.

אחר כן ראה להסתפק משמות המקובלים על הקרובים אליו, משמעון הצדיק. והיו דבריו 
במשנה דבר קצר וכולל עניינים רבים, והיה הכל מבואר לו לחידוד שכלו . .

)הקדמת הרמב"ם למשנה(
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. . והיו דברי רבי במשנה מעטי הכמות ורבי האיכות וקוצר מילין מבלי אריכות, אין בו מלה 
לבטלה ולא ענין ללא ענין, ולא דבר ללא דבר, והיה הכל מבואר לו לרוחב שכלו . .

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

גם דברים  יהודה הנשיא  רבי  יוצאים מן הכלל בהם כתב  יש מקרים  כן,  פי  ]ואף על 
שמובנים מאליהם:

פעמים שונה רבי במשנה דבר שאינו צריך, רק להוציא מלב שוטים.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

מכך מובן, שכאשר אין צורך "להוציא מלב שוטים" – לא נכתבו במשנה דברים שלכאורה 
מובנים מאליהם, ואם הם כן נכתבו ובמבט ראשון נראה שהם מובנים מאליהם – ברור 
שהדבר שנכתבו לצורך או לסיבה מסויימת, ויש להבין מה הוא הצורך ומה היא הסיבה. 
וזו המשמעות שעומדת מאחורי שאלת האמוראים "פשיטא" – הרי הדבר פשוט ומובן 

מאליו, ומדוע רבי יהודה הנשיא כתב זאת במשנה!?[.

כתיבת הברייתות על ידי רבי חייא, רבי אושעיא ובר קפרא

הקושי החל בדור הבא, בו תלמידי החכמים והמון העם לא ירדו לסוף דעתו של רבי 
יהודה הנשיא במשנה. ולכן, כתב תלמידו רבי חייא )ויש אומרים שהיה זה בר קפרא, 

כפי שנלמד בהמשך(, ספרים נוספים שנקראו בשם "תוספתא":

אך לבאים אחריו עמקו דבריו, מי ירד לסוף דעתו ומי יבוא עד תכונתו. לפיכך ראה אחד 
־מתלמידיו לחבר ספר לגלות ולמלאת דברי רבו, ולבאר אותיותיו אלה בקרבו, והיא התוס

פתא, ועניינה תוספת על המשנה וגילוי טעמה.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

של  כי ההלכות  'חוץ',  פירושה  בארמית  'בר'  המילה  'ברייתא'.  בעצם  היא  התוספתא 
התנאים שנכתבו בברייתא היו מחוץ לששת סדרי המשנה של רבי יהודה הנשיא.

כמו כן, תלמידיו של רבי יהודה הנשיא רבי חייא ורבי אושעיא כתבו ברייתות להרחבת 
ההבנה במשנה שכתב רבם רבי יהודה הנשיא:

וכן חיברו ר' חייא ור' אושעיא ברייתות אשר מדברי רבם נשמטות, והוא שמם ברייתא, חוץ 
ממדרשו של רבינו הקדוש.

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

אבל למי שהוא פחות ממנו העניין ההוא עמוק בעיניו, שהחכמים הקדומים לא היו מחברים 
אלו לנפשות. 

־לפיכך ראה אחד מתלמידיו והוא רבי חייא לחבר ספר וללכת בו אחר רבו, ולבאר מה שנ
שתבש מדברי רבו, והיא התוספתא. ועניינו לבאר המשנה ותוספת אפשר להוציא טעמם 
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מהמשנה אחר יגיעה רבה, והוא הוציאם ללמדנו היאך נוליד ונוציא עניינים מן המשנה. וכן 
עשה רבי אושעיא.

)הקדמת הרמב"ם למשנה(

ַרְיתֹות  ּבְ רּו  ִחּבְ ָרא  ַקּפָ ּוַבר  ְעָיא  י הֹוׁשַ ַרּבִ ְוֵכן  ָנה.  ׁשְ ַהּמִ ִעְנְיֵני  ְלָבֵאר  א  ַהּתֹוֶסְפּתָ ר  ִחּבֵ א  ִחּיָ י  ְוַרּבִ
ָנה. ׁשְ ְבֵרי ַהּמִ ְלָבֵאר ּדִ

)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

כתיבת ה'ספרא' וה'ספרי' על ידי רב

כמו כן תלמידו של רבי יהודה הנשיא – רב, שהיה לאחר מכן לגדול אמוראי בבל בדור 
הראשון, כתב אף הוא חיבור של ברייתות, וקרא לספרים אלו בשם 'ספרא' ו'ספרי':

ורב חיבר ברייתא והיא ספרא וספרי. 
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

ָנה.  ׁשְ ֵרי ַהּמִ ר ַסְפָרא ְוִסְפִרי ְלָבֵאר ּוְלהֹוִדיַע ִעּקְ ַרב ִחּבֵ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

מה כללו בתוכם הספרים 'ספרא' ו'ספרי', ומה ההבדל ביניהם?

ונשוב לעניננו, והוא שאחר שרבינו הקדוש חבר המשנה ורבי חייא הברייתא )ומשכו אחריו( 
]נמשכו אחריהם[ קצת חכמים, 

וחבר רב חיבור בספר ויקרא וקראו ספרא ]או תורת כהנים[ להיותו מחובר )הזה אל( ]על[ 
תורת כהנים להיות כל עניני הקרבנות וסדר העבודה וראיית הנגעים נכללים בזה הספר,

על  מחובר  להיותו  ספרי,  קראו  הדברים  ואלה  סיני  במדבר  בספר  אחר  חיבור  חבר  ועוד 
שני ספרים, רצונו לומר במדבר סיני ואלה הדברים וגילה בהם מצפוני המשניות שבאותם 

הענינים . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

סמכות הברייתא – מול סמכות המשנה

לברייתא של רב )הספרא והספרי( - דרגת סמכות שווה לברייתות שחיברו רבי חייא, 
רבי אושעיא ובר קפרא:

־ונמצא מכל מקום שהמשנה היא סידור רבינו הקדוש והברייתא עיקרה מרבי חייא ור׳ הוש
עיא.

ברייתא  רבי מאיר, סתם  ]=משנה[  א׳ סתם מתני׳  פ״ו  סנהדרין  ]וממה[ שאמרו  )ומה(   
רבי נתן, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם ספרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולהו 

אליבא ]וכולם לפי[ דרבי עקיבא –
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־ תדע, שהמשניות סדרן רבינו הקדוש אחת לאחת, וחברן למשניות ופרקים על דרך שכת
בנו, ואחז בחיבור דרך רבי מאיר בקבלתו, מפני שהיו דבריו אצלו המבחר שבכולם,

וכן רבי מאיר אחז אותו הדרך מרבי עקיבא, וכן רבי חייא ורבי הושעיא בברייתא, ובר קפרא 
בתוספתא, ורב בספרא ובספרי, 

ואלו הם החיבורים שראוי לסמוך עליהם יותר אחר המשנה . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

ידי תלמידיו של רבי יהודה הנשיא – הסמכות  כמובן, שהיות שהברייתות נכתבו על 
של המשנה גבוהה יותר מאשר הברייתא. ולכן, כאשר יש מחלוקת בין המשנה לבין 
הברייתא, הלכה כמשנה, למרות שבמשנה יש מחלוקת והברייתא הובאה כ'סתם', כי 

הברייתא היא 'שניה למשנה':

סומכין  אין  הקדוש,  רבינו  של  המשניות  עם  מחלוקת  בהם  שמצינו  כל  מקום,  ומכל   .  .
עליהם, כמו שכתוב מחלוקת במתני׳ וסתם בברייתא אין אומרים בה הלכה כסתם, שהרי 
רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה, כלומר שאין סומכים בה כל כך לדחות המשנה מפניה . . 
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

אם כן, דרגת הסמכות הגבוהה ביותר בתורה שבעל פה היא המשנה, ולאחריה בדרגת 
הסמכות – הברייתא, שתפקידה לבאר ולגלות את הנסתר במשנה, ומה שלא סותר את 

דברי המשנה, הרי שהלכה כפי שהובא בברייתא של תלמידי רבי יהודה הנשיא.

סוגי ברייתות נוספים – פחותות בדרגת הסמכות

חוץ מהברייתות של תלמידי רבי יהודה הנשיא, היו ברייתות רבות נוספות שנאמרו 
במהלך הדורות של התנאים, בבתי מדרש שונים, אך מידת סמכותם לא היתה כשל 

הברייתות של תלמידי רבי יהודה הנשיא, מפני כמה סיבות.

. . ורבים זולתם כמו שאמרו כי אתא רבי פלוני אתא ואייתי מתניתא בידיה ]=כאשר הגיע 
דברי  כצחות  כולם  הברייתות  אלה  היו  לא  ואולם  בידו[.  והביא משנתו  הגיע  פלוני,  רבי 
המשנה ולא כתיקון ענייניה וקוצר מיליה, ועל כן היתה עיקר, רצונו לומר, המשנה, וכל 
החבורים עולים אחריה ושניים אליה, והיא המכובדת אצל הכל, וכשיעריכו אותה לחבורים 

ההם ראוה בנות ויאשרוה.
)הקדמת הרמב"ם למשנה(

־. . מפני שהרבה מן החכמים היו עושין משניות וברייתות מעצמן אנו קורין אותם תוספ
תא מהם במסכיות מפורדות ומהם בשמועות מיוחדות הן קודם זמנו של רבי חייא . . הם 
ברייתות שלא הוקבעו ולא נתפרסמו אלא שהיה כל אחד מהם כותבם כמו שהיה מקובל 

מרבו או ממה שהיה למד הוא מעצמו.
ומתוך כך לא סמכו עליהם, וכמו שאמרו כל ברייתא דלא מתניא בי ]=שלא נשנתה בבית 
מדרשא  בבי  מינה  מותבינן  ולא  היא  ברייתא  לאו  הושעיא  ורבי  חייא  רבי  של[  המדרש 
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]=אינה ברייתא ולא מקשים ממנה בבית המדרש[, מפני שהם היו מיסודו של רבי ומדבריו 
נעתקו, והשאר לא היו חיבורים מפורסמים אלא כל אחד שונה כרצונו מהם בדרך קצרה . .
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

. . אבל שאר הברייתות שהיו עושים כל אחד לעצמו נדחו להם ואף אלו אינם אלא כעין 
פירוש למשניות והרחבת לשון )ומנין( ]וענין[:

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

קוד הזיהוי של סוגי הברייתות – בסוגיות הגמרא

יותר  המוסמכת  הברייתא   – הברייתות  סוגי  את  הגמרא  בסוגיות  לזהות  ניתן  כיצד 
והברייתא הפחות מוסמכת ומדוייקת?

מה בין תניא לתנו רבנן? 
תשובה: גם אני הייתי מסופק בדבר הזה ימים רבים, ושאלתי לחכמים ואין מגיד לי, זולתי 
'תניא' הוא מתורת כוהנים. ופשפשתי ומצאתי דלאו כללא  מה שראיתי בליקוטים שכל 

הוא וספקא דילן אעקריה קאי ]=שאין זה כלל, והספק שלנו חוזר למקורו[. 
ואתבונן אליו במשנה סוף פרק ה' דעדיות וראיתי ההבדל שלמדנו עקביא בן מהללאל, בין 
הנשמע מפי המרובים לנשמע מפי היחיד, ומשם יש לי ללמוד שכל 'תנו רבנן' היא ברייתא 
שגורה בפי הכל מקובלת מן המרובים, וכל 'תניא' - ברייתא ששנאה יחיד בבית המדרש, 

דאייתי מתניתא בידיה וקבלוה מניה ]=שהביא משנתו בידו וקיבלו ממנו[.
)רמ"ע מפאנו, שו"ת סי' כ"ה(

וזו  יותר,  זו, היה על האמוראים לשנן את הברייתות המוסמכות והמדוייקות  מסיבה 
הסיבה שקראו לברייתות אלו בשם "תנו רבנן" = שנו חכמים, כי היה עליהם לשנן את 

הברייתות הללו לזיכרון עבור הלימוד בבית המדרש של האמוראים:

וכד חזו רבנן דברייתא דלאו ר' חייה ור' אושעיה, אית בהו שבשתא ואית מנהון פרטי דמן 
כללי דיחידים ומילי דלא דייקן, והני דתריצינון ר' חייה ור' הושעיה עדיפן מכולהי, לקטונין 
רבנן ותנונין בי רבנן ועליהון אמרינן בגמרא 'תנו רבנן', ואע"פ כן הוה שכיחן בריתא אחרות 
וגרסי להון רבנן כל חד מאי דאגמריה רביה . . וכולהי הני בריאתא לא איקבען למיגרסאנין 
כולי עלמא כדאיקבען בריאתא דר' חייה ור' הושעיה, ולא אמרינן בהו תנו רבנן, אלא תניא 

ותונא.
]= וכאשר ראו החכמים, שברייתא שאינה של רבי חייא ורבי אושעיא – יש בה שיבושים, 
ויש מהם פרטים מכללים )?( של יחידים, ועניינים שלא מדוייקים, ואלו ששנו אותם רבי 
חייא ורבי אושעיא עדיפים מכולם – ליקטו אותם החכמים ושיננו אותם בבתי המדרש של 

החכמים. ועליהם אומרים בגמרא "תנו רבנן".
ואף על פי כן, היו מצויות )גם( ברייתות אחרות, ושיננו אותם החכמים כל אחד מה שלימדו 

רבו . . 
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וכל אותם הברייתות ]האחרות[ – לא נקבעו שישננו אותם כולם כמו שנקבעו הברייתות 
של רבי חייא ורבי אושעיא ]שישננו אותם[, ולא אומרים בהם "תנו רבנן" אלא "תניא" 

]בתלמוד בבלי[ ו"תונא" ]בתלמוד ירושלמי[[.
אגרת רב שרירא גאון, עמ' 39-42 מהדו' לוין, הנוסח הצרפתי

וכפי שניתן לראות בפועל, שיש פעמים בסוגיות הגמרא בהם כתוב התירוץ "משבשתא" 
)משובשת( על קושיא שנאמרה מתוך ברייתא, אולם תירוץ זה מובא רק על קושיות 
רבנן",  "תנו  במילים  ברייתא שמתחילה  על  ולא  )"תניא"(,  מוסמכת  מברייתא שאינה 

שכן הן ברייתות מוסמכות יותר )"ברייתא שגורה בפי הכל מקובלת מן המרובים"(.

מצינו דמקשה לאמורא מברייתא, וקאמר מאן נימא לך דמתרצתא היא דילמא משבשתא 
־היא . . והטעם שהברייתות לא היו מוחזקות וידועות כל כך ואפשר שיש ברייתא דלא מי

תניא בי רבי חייא ורבי אושעיא, ואמרינן בעלמא כל ברייתא דלא מיתניא בי רבי חייא ורבי 
אושעיא משבשתא היא . . 

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

ברייתות נוספות מוסמכות - מבתי מדרש ידועים

כמו כן, היו ברייתות נוספות שהיו מוסמכות – של בתי מדרש ידועים, כמו רבי ישמעאל, 
רבי עקיבא, רבי אליעזר בן יעקב, ועוד, וכאשר מביאים ברייתות אלו בגמרא – מציינים 

את המקור שלהם מבתי מדרש מוסמכים אלו:

נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ְלִמידֹו  ּתַ ְעָיא  הֹוׁשַ י  ַרּבִ ַהּתֹוָרה.  ְבֵרי  ּדִ ְלָפֵרׁש  ֲאֵחִרים  ִחּבּוִרים  ָנה  ׁשְ ַהּמִ ַחְכֵמי  רּו  ְוִחּבְ
מֹות ַעד סֹוף ַהּתֹוָרה ְוהּוא  ה ׁשְ ֵרׁש ֵמֵאּלֶ ּפֵ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ְוַרּבִ ית.  ֵראׁשִ ּבְ אּור ֵסֶפר  ּבֵ ר  ִחּבֵ דֹוׁש  ַהּקָ
רּו ִמְדָרׁשֹות. ְוַהּכל  ר ְמִכיְלָתא. ַוֲחָכִמים ֲאֵחִרים ַאֲחֵריֶהם ִחּבְ ְקָרא ְמִכיְלָתא. ְוֵכן ר' ֲעִקיָבא ִחּבֵ ַהּנִ

ְבִלית: ָמָרא ַהּבַ ר ֹקֶדם ַהּגְ ֻחּבַ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

. . והשאר לא היו חיבורים מפורסמים, אלא כל אחד שונה כרצונו. מהם בדרך קצרה כמו 
שאמרו משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי, ומהם בדרך ארוכה . .

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

דור המעבר – בין חתימת המשנה לתחילת אמוראי הגמרא

יאמרו  שהם  מה  שכל  האמוראים  עצמם  על  קיבלו  התנאים,  דורות  הסתיימו  כאשר 
מעתה – כל תוספת דין או חידוש, צריכה להיות כזו שאינה סותרת את דברי התנאים 

במשנה או בברייתא. 

־ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה קיימו וקבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הרא
שונים . . 
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שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם וכו'. בראש השנה סוף פרק שני )דף כ"ה:( אמרו 
שיפתח בדורו כשמואל בדורו. ומייתי התם קרא ]=ומובא שם הפסוק[ ד"ובאת אל הכהנים 
הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם". וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל שופט 

שלא היה בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל שופט שיהיה בימיך . .
)כסף משנה הלכות ממרים פרק ב(

קיבוץ כל חכמי ישראל שהיה בשעת חתימת המשנה . . היה להן הדין של סנהדרי גדולה 
בלשכת הגזית שאי אפשר לחלוק עליה, אף אילו היו גדולין מהן בחכמה . .

 )קובץ ענינים, ר' אלחנן ווסרמן הי"ד, עמ' ר(

– לא היתה  )כפי שנלמד בפרק הבא(  כן, לאמוראים שהחלו את תקופת הגמרא  אם 
יהודה  רבי  של  מתלמידיו  מכמה  לבד  זאת  התנאים,  על  לחלוק  ההלכתית  הסמכות 
הנשיא, שהם מהווים 'דור המעבר' מהתנאים אל האמוראים, מסיום וחתימת המשנה 

וכתיבת הברייתות – אל התחלת כתיבת הגמרא: 

)ו(התחיל זמן האמוראים רב ור׳ חייא ור׳ הושעיא ובר קפרא ואבוה דשמואל ור׳ אלעזר 
הקפר ולוי ורבי אפס, והם היו ממוצעים בין התנאים ובין האמוראים, 

ופליג", אף על פי שלא מצאנוהו  ומהם שהיו בכלל התנאים, כמו שכתוב "רב תנא הוא 
במשנה, וכן בניו של רבינו הקדוש,

והשאר כולם נקראים אצלינו אמוראים. 
ומתוך כך אין דור זה לא מכלל תנאים לגמרי ולא מכלל אמוראים לגמרי, אלא אמצעי - 

מהם בכלל תנאים ומהם בכלל אמוראים, ומהם בכלל תנאים ובכלל אמוראים כרב]י[:
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

תלמידיו של רבי יהודה הנשיא היוו דור חשוב של העברת עומק דברי המשנה, ולכן 
יותר מאשר אמוראים אחרים,  דבריהם שמובאים בגמרא מקבלים חשיבות מיוחדת, 
שכן להם יש את ההבנה הנכונה ביותר במה שכתב רבי יהודה הנשיא בלשון הקצרה 

במשנה.

גם רבי יוחנן היה מתלמידיו של רבי יהודה הנשיא, והוא – בתוך כלל תלמידי רבי יהודה 
הנשיא – שם לעצמו מטרה לבאר את הדברים הלא מובנים במשנה שכתב רבו, וכתב 

את ה"תלמוד ירושלמי" בארץ ישראל. 

]זו היתה גם התוצאה כמה דורות מאוחר יותר בבבל, בכתיבת ה"תלמוד בבלי" על ידי 
רב אשי ורבינא )וכפי שנלמד בהמשך([.

ָנה.  ֹלׁש ֵמאֹות ׁשָ ֵקרּוב ׁשְ ִית ּבְ ן ַהּבַ ָרֵאל ַאַחר ֻחְרּבַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ְלִמית ּבְ ָמָרא ַהְירּוׁשַ ר ַהּגְ י יֹוָחָנן ִחּבֵ ְוַרּבִ
ְלִמית  ָמָרא ְירּוׁשַ י יֹוָחָנן ַהּגְ ר ַרּבִ ִחּבֵ ְנָער ַאַחר ׁשֶ ֶאֶרץ ׁשִ ְבִלית ּבְ ָמָרא ַהּבַ ר ַהּגְ ִחּבֵ י הּוא ׁשֶ ִ ְוַרב ַאּשׁ
ּוְדָבִרים  ֲעֻמּקֹוֶתיָה  ּוֵבאּור  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ רּוׁש  ּפֵ הּוא  ָמרֹות  ַהּגְ ֵני  ׁשְ ְוִעְנַין  ָנה.  ׁשָ ֵמָאה  ְכמֹו  ּבִ
ָמרֹות ּוִמן  ֵני ַהּגְ ְ ָמָרא. ּוִמּשׁ דֹוׁש ְוַעד ִחּבּור ַהּגְ נּו ַהּקָ ין ִמימֹות ַרּבֵ ין ּוֵבית ּדִ ית ּדִ ָכל ּבֵ ׁשּו ּבְ ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ
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טּור  הֹור ַהִחּיּוב ְוַהּפְ ֵמא ְוַהּטָ ר ַהּטָ ּתָ ֵאר ָהָאסּור ְוַהּמֻ ם ִיְתּבָ ּלָ ְפָרא ְוִסְפִרי - ִמּכֻ ַהּתֹוֶסְפּתֹות ּוִמּסַ
יַני: נּו ִמּסִ ה ַרּבֵ י מׁשֶ י ִאיׁש ִמּפִ יקּו ִאיׁש ִמּפִ ֶהְעּתִ מֹו ׁשֶ ר ּכְ ׁשֵ סּול ְוַהּכָ ַהּפָ

)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(
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פרק ה'

כתיבת הגמרא על ידי רב אשי וסיעתו

ביאור המשניות והברייתות על ידי האמוראים

מאז שהאמורא רב עבר לגור בבבל, החלו האמוראים ללמוד בעיון את המשנה ואת 
הברייתות, ודנו בהבנת הלשון הקצרה והמדוייקת שנקט רבי יהודה הנשיא במשנה, 

ותלמידיו אחריו בברייתות. 

־ועם כל זה נתמעטו הלבבות מרוב הצרות, והוצרכו האחרונים לחבר אחריו דרך ביאור והר
־חבה, ולפעמים דרך סתירה ותיקון כשהיו חכמי הדור מסכימים לכך ממה שרואים בו קו

שיא חזקה . . 
)המאירי, פתיחה למסכת אבות(

כי לרוב חכמת רבינו הקדוש וחכמת בני דורו, היה פירוש התורה אצלם מבורר ופשוט מתוך 
המשנה, ואצל דורות רבינא ורב אשי היה עמוק וסתום מאד . . 

)רבינו בחיי, שמות פרק לד פסוק כז(

כמו כן עסקו האמוראים, במשך הדורות, בדימוי ההלכות שכתובות במפורש במשנה – 
להלכות ומקרים שלא כתובים במפורש במשנה, והוסיפו מדעתם על יסוד העקרונות 

שהתפרשו בדברי התנאים:

־ולא חדל דור אחר דור להתבונן ולחקור בה ולפרש אותה, כל חכם כפי חכמתו ובינתו, ונ
חלקו בפירוש קצת הלכות ממנה לפי רוב השנים. ואין חבורה מהם שלא חקרה והתבוננה 

־במשנה וגילתה חדושים, והביאה ממנה דמיונים על עניינים אחרים, עד שהגיע הזמן לר
בינא ורב אשי שהם האחרונים מחכמי התלמוד.

)הקדמת הרמב"ם למשנה(
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בין התנאים לאמוראים

 – כאשר פותחים את הגמרא ולומדים אותה, יש סימנים כיצד לזהות מי הוא הדובר 
האם הוא תנא או אמורא, משום הכלל הבסיסי:

האמורא אין לו כח לחלוק על התנא בשום פנים בעולם.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

בדרך כלל, ההבדל בין תנא לבין אמורא הוא שתנא מתואר בתואר 'רבי' או 'רבן' )או 
ללא הקדמה כלל, מפאת חשיבותו הגדולה(, ואילו אמורא מתואר בתואר 'רב' או 'מר':

אמרו זכרונם לברכה: גדול מרב – רבי, גדול מרבי – רבן. גדול מרבן – שמו, כמו שמעון 
הצדיק, שמעיה ואבטליון, שנקראו כן מרוב מעלתן כדרך הנביאים שאין מכנין אותם. 

כל רב ומר – מבבל. וכל רבי – מארץ ישראל.
לפי שבארץ ישראל היו סומכים לדון דיני קנסות וקורין אותו רבי, דכתיב עד האלהים יבא 

דבר שניהם, ואין אלהים אלא מומחה ומוסמך, כדאיתא בסנהדרין.
וזהו שתמצא בגמרא בהרבה מקומות רב זירא ורבי זירא, ומפרש רש"י בכתובות שקודם 
שעלה לארץ ישראל היו קורין לו רב, ולאחר שעלה ונסמך נקרא רבי. ולא מצינו בחכמי 

המשנה מי שנקרא מר ורב . .
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

כאשר מתחילים ללמוד סוגיה בגמרא, לפני הכל יש לשים לב מי הוא הדובר ועם מי 
הוא מדבר, כדי להבין נכון את הדיון שמובא בסוגיא ולא להתבלבל בהבנתו:

־הראשון, בכל מאמר הוי מסתכל מי הוא המדבר, מי הוא השואל ומי המשיב, מי הוא המ
קשה ומי הוא המתרץ, וראה אם הם הביאו תנא עם תנא או אמוראה עם אמוראה או רב 
עם תלמיד. תשא את שמותם, ותשמר שלא יתחלפו לך המקשה בשביל המתרץ או בהפך.
)דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, ב'(

תיקון והוספה על לשון המשנה – על ידי האמוראים

מחלוקות רבות היו בין האמוראים בהבנת דברי המשנה והברייתות, וכמו כן קושיות 
רבות הקשו האמוראים על דברי התנאים במשנה או בברייתא, והיו צריכים להסביר 

את דבריהם בצורה של תיקון והוספה בדברי התנאים.

וכן תמיד איתמר חסורי מחסרא כו׳ . . וכן הרבה כיוצא באלו, כמו שנעשה היום אף אנחנו 
מראשינו וזקנינו הקודמים ועוברים לפנינו ועל ראשינו. 

וכמו שכתבנו, דרך כלל מקום הניחו לנו כו׳ כלומר שאין השלימות נמצא בנבראים ואפילו 
במובחרים שבהם, עד שלא יהיו אחרונים רשאין לחלוק עמהם בקצת דברים:

)המאירי, פתיחה למסכת אבות(
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האמוראים  ולכן  שלימה,  ולא  'חסירה'  בלשון  מלכתחילה  נכתבו  שהמשניות  כלומר, 
נטלו על עצמם את מלאכת ההסברה באמצעות הוספת מילים 'חסירות' שמבארות את 
משמעות דברי התנאים, וכל זאת לטובת אותם הדורות שלא יכלו ללמוד את המשנה 

היטב ללא מילוי החסר על ידי האמוראים:

ומזה אמרו בתלמוד על המשנה )ברכות דף יג ב( חסורי מחסרא והכי קתני, שאין הכוונה 
להיות המשנה חסרה כלל חלילה, אבל הכוונה שהיא חסרה אצלנו מפני חסרון שכלנו מפני 
שאין אנו מגיעים לעומק חכמת דור של חכמי המשנה, ולפיכך עשו רבינא ורב אשי פירוש 
על המשנה והוא התלמוד. ובארו ספקות המשנה והאריכו לשונם על לשון המשנה העמוק 

והסתום.
)רבינו בחיי, שמות פרק לד פסוק כז(

וכאן צריך לשים לב באיזה ביטוי נקטו האמוראים בסוגיה: 

באם אמרו "הכי קאמר" – פירוש הדברים שהם באו לבאר מה התכוון התנא לומר כאן, 
אף שלא אמר זאת בפירוש, והם לא מוסיפים מילים אלא מבארים זאת מתוך המילים 

הכתובות. 

להגיה  היא  מטרתו   – קתני"(  "הכי  )או  מחסרא"  "חסורי  הביטוי  זאת,  לעומת  אמנם 
ולשנות את הדברים החסרים על מנת לבארם:

 .  . . . הכי קאמר על פי רוב רק לפרש בא אבל מצינו בכמה וכמה מקומות דלהגיה בא  
חסורי מחסרא, על פי רוב להגיה להוסיף ולחסר ולשנות בא, אבל במקומות מועטים רק 

לפרש בא . . 
)"בית אהרן" כרך ו, עמוד נא(

ההבדל שיש בין חסורי מחסרא והכי קתני ובין הכי קאמר הנהוגות לבא בגמרא - כי חסורי 
מחסרא הוא כאשר חסר מן המאמר אותו ענין לגמרי, שאינו לא בכח ולא בפועל. הכי קאמר 

הוא שחסר משם אותו ענין שאינו בפועל, אבל הוא בכח אותו הלשון ואם הוא בדוחק.
)דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, ו'(

ולכן, ההגהה של "חסורי מחסרא" תהיה תמיד הוספה של מילים או אותיות, אבל דבר 
אחד האמוראים לעולם לא יעשו: הם לא יבארו בתוך דברי התנאים מילים מבארות 

שהם במפורש היפך הכתוב במשנה:

והכי  מחסרא  חסורי  כאומרם  דברים,  בה  ומוסיף  המשנה,  הגמרא  מגיה  מקומות  בהרבה 
קתני. ודוקא להוסיף, אבל להחליף הדבר בהפכו – לא.

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(
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אמנם, כל זה הוא לגבי התנאים. אבל, לגבי האמוראים מדורות קודמים – אין הדבר כן:

דרך התנאים לסתום דבריהם ולא לפרש, ולזה אנו יכולים לדוחקן ולהוציאן ממשמעותן 
גמרא  בכוליה  הרבה  מהדוחקים  בזה,  וכיוצא  קאמר  הכי  או  עסקינן  במאי  הכא  ולומר 

שאומרים גבי התנאים.
 אבל דרך האמוראים לפרש ולא לסתום, ולזה אין אנו יכולים לדוחקם ולהוציאם ממשמעותן 
בשום פנים ולומר הכא במאי עסקינן או הכי קאמר וכיוצא בזה מהדוחקים שאומרים גבי 

התנאים, שהאמורא היה לו לפרש דבריו, ומדלא פירש דבריו משמע כפשוטן . .
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

ההבדל בין 'שאלה' לבין 'קושיא'

ידי  על  שנשאלו  פעמים  היו  בבבל,  האמוראים  של  המדרש  בבתי  שנערכו  בדיונים 
האמוראים שאלות, שמטרתם להבין את המשנה או הברייתא, לברר את הטעם או את 
המקור בתורה שבכתב לדברים שהובאו על ידי התנאים, וכדומה. פעמים רבות עוד 
יותר, היו בדיונים של האמוראים קושיות, ועל הלומד לשים לב בתחילת לימוד – מתי 

האמוראים שואלים שאלה, ומתי הם מקשים קושיה, ומה ההבדל ביניהם:

. . זה כלל גדול לעולם, מה שיש לך לעיין תחלה בכל מאמר ומאמר או דיוק או הקדמה 
שיאמר האומר, בין הוא תנא או אמורא או מפרש, לדעת מהו החידוש שיודיע לנו במאמר 
או בדין ההוא, ואחר כך לדעת מהו ההכרח שיש לו להכריח את המאמר או הדין או התנאי 
שהוא דן . . וכשתדקדק שני דרכים אלו בכל מאמר תבוא על תכונתו ותדע אי זה הדרך 

ישכן אור.
)דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, ב'(

במשניות רבות, מתחיל הדיון בין האמוראים בבית המדרש במילה "מאי" – כלומר, מה 
הכוונה והפירוש בדברי התנאים במשנה:

יבוא  כך  ופירוש, הוא הבא בעקבי המשנה, להבין עניני המשנה. כשיבוא עליו "מאי" – 
הפירוש עליו.

)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

כך גם נפוצות מאוד השאלות "מאי טעמא" )מה הסיבה(, וגם השאלות "מנא לן" )=מנין 
לנו( או "מנא הני מילי" )=מנין אלו המילים, מה המקור לכך בתורה שבכתב(, או "מאי 
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של  שמטרתן  שבכתב(,  מתורה  כמקור  שמשמש  הפסוק  מה  המקרא,  )=מה  קרא" 
שאלות אלו הוא להביא את התשובה אליהם.

ובזה, יש לשים לב להבדל בין "מנא לן" ו"מנא הני מילי" – ל"מאי קרא":

כל מנא לן, או מנא הני מילי – שייך בדברים שיש להם עיקר מן התורה, אבל בדברים שאין 
להם עיקר מן התורה אומר מאי קראה.

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

כמו כן, שאלה מצויה מאוד – היא שאלת ה"איבעיא להו", וחבריה הם "בעו מיניה" או 
"בעא מיניה":

וממנה שאלת  וסימנה איבעיא להו.  ושאלה היא בעיא. ממנה שהיא שאלת קהל לקהל, 
קהל מן יחיד והיא בעו מיניה. וממנה מיחיד ליחיד והיא בעא מיניה. והלכה בשאלה לפי 

התשובות. 
)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

שאלות אלו, נשמעות מפי האמוראים כאשר יש דינים מסויימים שאין להם הכרעה 
באופן גלוי במשנה או בברייתא, והאמוראים שואלים זה את זה או את רבותיהם, מה 
הדין במקרים אלו. כתשובה, יקבלו האמוראים הוכחה מברייתא שאינה מוכרת או דיוק 

ממשנה או ברייתא, והיא תשמש תשובה לשאלתם.

דינים  שאמרו  אמוראים  דברי  על  בירור  בשאלות  מתחילים  רבים  דיונים  כן,  כמו 
מסויימים, והאמוראים מחפשים את המקור לדינים אלו:

והשני הוא מה שנאמר עליו מנא לך או מאן אמר לך והוא הנקרא למה כלומר למה תאמר 
כן . .

)דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, ב'(

לעומת זאת, היו פעמים שהאמוראים הקשו קושיות על מה שנאמר בדברי התנאים: 

כל היכא דאיתמר ]= כל היכן שנאמר[ והתנן והתניא, קושיא היא ולפרוכי קאתי ]= ולפרוך 
הגיעה[.

כשמקשה  וזה  קושיא,  אל"ף  ובלא  ה"א  בלא  תנן  לשון  בגמרא  תמצא  רבות  ופעמים   .  .
ממשנה שאנו עומדים בה, ותמצא זה בהרבה מקומות אין מספר.

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(
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והיות שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה בלשון קצרה ומדוייקת )כפי שלמדנו לעיל(, 
הרי שכאשר נראה לאמוראים שדבר-מה במשנה אינו מחדש דבר, יקשו האמוראים 

"מאי קא משמע לן" או "פשיטא":

. . והנה הראשון הוא מה שנאמר בגמרא 'מאי קא משמע לן', 'פשיטא' - רוצה לומר כשאין 
חידוש במאמר יקשו לו זה . . 

)דרכי התלמוד רבי יצחק קנפנטון, ב'(

כמו כן, יש פעמים בהם האמוראים מקשים על דברי אמורא אחר:

. . וההתקפתא הוא מענין הקושיא, והיא לאמוראים. והם האחרונים. וסימנה מתקיף לה 
רבי פלוני . .

)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

ההבדל בין 'מיתיבי' לבין 'ורמינהו'

והן  'קושיא',  מילים שמאפיינות  פוגש הלומד שתי  הגמרא,  בסוגיות  הלימוד  במהלך 
מצויות מאוד – "ורמינהו" ו"מיתיבי":

וכשהוא להקשות יאמר 'מיתיבי' או 'ורמינהו'...
)של"ה - כללי התלמוד )יט( כלל עיון(

אמנם, יש לדעת שלכל אחד ממילים אלו – פירוש ומשמעות שונה לחלוטין. "ורמינהו" 
]או,  תנאים  דברי  של  מקורות  שתי  בין  סתירה  מביאים  כלומר  "ומשליכים",  פירושו 

לעיתים רחוקות, גם סתירה בין שתי פסוקים בתורה שבכתב[: 

ולשון רמיא כשמקשה ומשליך משניות וברייתות הסותרות זו לזו . .
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

אבל אם הקושיא היא על אמורא, לא מביאים עליו את הלשון "ורמינהו":

אבל כשמקשה לאמורא ממשנה או ברייתא – אינו אומר ורמינהי, מפני שהאמורא הוא 
המוקשה.

)כללי הגמרא לר"י קארו על 'יבין שמועה'(

הקושיא, היא המחלוקת הבא על השמועות. ולא יחלוק החולק בהלכה מקוימת. ואם היה 
החולקים לרבים – הסימן מיתיבי. ואם ליחיד – איתיביה.

)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(
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כלומר:  "תשובה",  היא   – "איתיביה"  או  "מיתיבי"  המילה  ששורש  היא,  לכך  הסיבה 
האמורא אומר את דעתו, אך משיבים לו )ובעצם – כך מקשים עליו( מסמכות נעלית 

יותר: מדברי התנאים במשנה או בברייתא.

. . שלשון תיובתא שייך כשהמקשה משיב על האמורא מכח משנה או ברייתא, כי האמורא 
אין לו כח לחלוק על התנא . . 

)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

]וכאן חשוב לציין, שלמרות שהלשון "ורמינהו" מובאת כאשר יש קושיה וסתירה בין 
בה  הלשון  עצמה,  ברייתא  באותה  או  משנה  באותה  היא  הסתירה  כאשר   – ברייתות 

ינקטו האמוראים תהיה "קשיא רישא אסיפא" וכדומה:

וכשמקשה המשנה או הברייתא מדידה לדידה ]= ממנה לעצמה[ אין דרך לומר ורמינהי 
אלא קשיא רישא אסיפא.

 )כללי הגמרא לר"י קארו על 'יבין שמועה'([

סיוע לפירוש האמוראים - מדברי התנאים; פסיקת הלכה

כפי שלמדנו, שורש המילה "מיתיבי" הוא "תשובה". ולכן, יהיו מקרים בדיוני האמוראים 
בסוגיות הגמרא, שהם משתמשים בלשון "מיתיבי" כדי להביא הוכחה וסיוע, או כדי 

לענות על שאלת אמוראים בבית המדרש:

דע, שיש מתיבי שהוא כמו תא שמע, שבא לפשוט בעיא . . וכן איתיביה שהוא בא לסיוע 
. . והטעם, מפני שלשון מיתיבי ואיתיביה לשון תשובה הם, ומשמעות לשון תשובה הוא 

־בשני פנים – האחד הוא לשון קושיא כמו שאמרנו, שתי תשובות בדבר, והשני לשון תשו
בה ממש, שמשיב לשואל לפשוט שאלתו, או שמשיב לבעל המאמר לסייעו.

)כללי הגמרא לר"י קארו על 'יבין שמועה'(

לכן חשוב כל כך להסתכל ולהתבונן, לחשוב מה מטרת האמורא בהבאת מילים אלו – 
האם הוא בא להקשות, או שהוא בא לעזור ולסייע?

. . בכל דבר הוי מסתכל לדעת מהו כוונת המאמר ]ההוא[ ומהו תכליתו וכוונת המביא אותו 
]המאמר[ ולאיזה תכלית מביאו, אם לסיוע לחבירו או להקשות ממנו. כי כשהוא לסיוע 

אמר 'תניא נמי הכי', או 'תניא דמסייע לך', או 'אף אנן נמי תנינא' . .
)של"ה - כללי התלמוד )יט( כלל עיון(

ופעמים תמצא והתנן והתניא סיוע.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(



 87 נגלה  •  

כאשר האמורא מביא סיוע לדברי תנאים או לדברי אמורא אחר ממשנה או מברייתא – 
הדבר שנאמר מקבל חוזק ותוקף, והוא נפסק להלכה:

והסיוע, הוא הבא לחזק ההלכה ולקיימה, להיות הלכה מקויימת מוחזקת. וסימנה לימא 
מסייע ליה.

)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

כאשר  להלכה,  ייפסקו  האמורא  או  התנא  דברי  שבאמצעותה  אפשרות  עוד  וישנה 
קיימת מחלוקת – באמצעות סיפור שמובא על כך בגמרא, "מעשה רב":

ומעשה הוא הבא על ההלכה, והמעשה ייעשה על ההלכה ותתקיים.
)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

וכאשר מובאת מחלוקת בין האמוראים, ולא יודעים כיצד יש להתנהג למעשה בפועל – 
פעמים רבות תהיה כתובה המילה "והלכתא", כלומר: זו ההלכה וכך יש לנהוג למעשה:

והלכתא – כשיחלקו בשום דבר הלכה, הוצרכו לומר הילכתא כך וכך.
)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

ומתי לא יהיה כתוב מה היא ההלכה במחלוקת בין אמוראים? יש לכך שתי אפשרויות, 
בדרך כלל:

כל מחלוקת שלא חייב המחלוקת במעשה, אלא בדעת לבד – לא נגדור בו הלכה כפלוני.
)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

זאת אומרת, שכאשר המחלוקת היא רק בהבנת דברים, או פסוקים ואין לכך השלכה 
למעשה בפועל, האמוראים יימנעו מלהכריע בין שתי דיעות, כי "אלו ואלו דברי אלוקים 
איך להתנהג  ולהכריע  צורך לפסוק  יש  פנים לתורה". אמנם, כאשר  ו"שבעים  חיים" 

במעשה בפועל, או אז האמוראים יגדירו כמו מי ההלכה למעשה.

אפשרות נוספת:

ותיקו. בספק שיסתפק התלמוד בשום דבר הלכה, ואין יודע להשיב עליו. ותישאר ההלכה 
בספק. 

)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

ואם כן, כיצד יש לנהוג הלכה למעשה? הרי אי אפשר להישאר בספק בנוגע לפועל, 
בחיי היום יום!?  על כך התשובה היא:

אם הוא בענין ממון – לקולא. ואם הוא בענין איסור – לחומרא. והממון המוטל בספק – 
חולקין אותו בעלי הדינין בשווה. ויש אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה, ודבר איסור 

והיתר כשיבא בספק הזה יעמידהו על האיסור.
)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(
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מטרותיו של רב אשי בכתיבת הגמרא

במשך  שנדונו  הסוגיות  סידור  של  תקופה  החלה  אמוראים,  של  דורות  כמה  אחרי 
השנים בבתי המדרש השונים בבבל. אחד מהם היה האמורא רב נחמן בר יצחק, שהחל 
הגדולה:  המשימה  את  עצמו  על  לקח  אשי,  רב   – ותלמידו  הסוגיות,  סידור  בעבודת 
מסודרת,  בצורה  הגמרא  סוגיות  כל  את  לרכז  רבו,  עבודת  את  ולהשלים  להמשיך 
בהמשך למשניות שכתב רבי יהודה הנשיא, וכך תלמיד ילמד את המשנה, ואחר כך את 

הגמרא, ויבין את דברי המשנה בהתאם להסבר וביאור האמוראים. 

וכל הבא אחרי החבורה הנכבדת ההיא, לא שם לבו ומאודו אלא להתבונן בדברי המשנה 
כל איש ואיש כפי חכמתו והשגת ידו, עד שהגיע הזמן לרבינא ורב אשי סוף האמוראים 
האחרונים. והתבודד רב אשי וראה בעצתו הנכונה לעשות ככל אשר עשו הראשונים, ואסף 
לכל הסברות והדקדוקים ודלה מים מבורות עמוקים, וכלל הכל בחכמתו, ונפש רחבה אשר 

איתו, וחיבר הגמרא . .
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(

לרב אשי היו כמה מטרות חשובות בכתיבת החיבור, שנקרא בשם 'גמרא':

. . וראה ]רב אשי[ בעצתו לעשות בדברי כל הבאים אחרי רבינו הקדוש כמו שעשה רבינו 
הקדוש בדברי כל הבאים אחרי משה, וכלל כל דברי המדברים, ושכל המתבוננים, ופירוש 
המפרשים, ודיקדק ההלכות וקיבצם. וכבש הכל בחכמתו ובמה שנתן לו הקדוש ברוך הוא 

מנפש פשוטה וכבוד החכמה, וחיבר התלמוד, והיתה כוונתו בו ארבעה דברים:
־האחד, פירוש המשנה וכל מה שנפל בה מדברים המכילים עניינים רבים ממחלוקת הפי

רושים, וטענות כל מפרש על חבירו, וגילוי טענת האמת, וזה ראשית הכוונות שנתכוון.
והשני, פסק הדין על דעת האחד משני החולקים שנחלקו בדברי המשנה, או בפירושה, או 

בחידושים שנתחדשו בה, ושחיברו עליה.
והראיות  וגילוי העיקר  דור מן המשנה,  כל  והשלישי, בחידושי העניינים שהוציאו חכמי 
שהורו בהן, וסמכו עליהן התנאים המדברים על דברי המשנה, עד שנסדר מדבריהם מה 

שנסדר, והגזירות, והתקנות, העשויות מאחרי רבינו הקדוש עד המחבר הזה.
והרביעי, דרשות שהם ראויות לפי עניין כל פרק שנזדמן להיות בו דרש.

)הקדמת הרמב"ם למשנה(

מֹו  ּכְ ַלּתֹוָרה  ְסָיג  ַלֲעׂשֹות  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּוְנִביִאים  ֲחָכִמים  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵמֶהם  ֵאר  ִיְתּבָ ם  ּגַ
י.  ַמְרּתִ ֶמֶרת ְלִמׁשְ י ֲעׂשּו ִמׁשְ ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ֱאַמר ּוׁשְ ּנֶ ֵפרּוׁש. ׁשֶ ה ּבְ ְמעּו ִמּמׁשֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ל  ין ׁשֶ ית ּדִ ָראּו ּבֵ מֹו ׁשֶ ָכל ּדֹור ָודֹור ּכְ ֲהגּו ּבְ ּנָ ִהְתִקינּו אֹו ׁשֶ נֹות ׁשֶ ּקָ ְנָהגֹות ְוַהּתַ ֵאר ֵמֶהם ַהּמִ ְוֵכן ִיְתּבָ
ֹמאל.  ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ֱאַמר ֹלא ָתסּור ִמן ַהּדָ ּנֶ ָאסּור ָלסּור ֵמֶהם ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור. ְלִפי ׁשֶ
ּדֹות  ּמִ ל אֹותֹו ַהּדֹור ּבַ ין ׁשֶ ית ּדִ ֶהם ּבֵ ה ְוָדנּו ּבָ לּום ִמּמׁשֶ ּלֹא ִקּבְ ִטים ְוִדיִנים ֻמְפָלִאים ׁשֶ ּפָ ְוֵכן ִמׁשְ

ְך הּוא.  ין ּכָ ַהּדִ ֵקִנים ְוָגְמרּו ׁשֶ ֶהן. ּוָפְסקּו אֹוָתם ַהּזְ ת ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ׁשֶ
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ה ְוַעד ָיָמיו. ָמָרא ִמימֹות מׁשֶ ּגְ י ּבַ ִ ר ַרב ַאּשׁ ַהּכל ִחּבֵ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

חתימת הגמרא על ידי רב אשי

חיבור הגמרא על ידי רב אשי הביא לפסיקת הלכות במחלוקות רבות שנותרו 'פתוחות' 
במשך הדורות, ועל פי דברי רב אשי וחבריו לפסיקת ההלכה בדור האחרון – כך יש 

לנהוג ואין לחלוק עליהם:

ּגָ ה. ְוׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ יִקים ּתֹוָרה ׁשֶ ְעּתִ ָרֵאל ַהּמַ דֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ י ְוַחְבֵריֶהם סֹוף ּגְ ִ ְמָצא ָרִביָנא ְוַרב ַאּשׁ ־ּנִ
ָרֵאל  ָכל ִיׂשְ ָנָתם ּוִמְנֲהגֹוָתם ּבְ ֵזָרָתם ְוַתּקָ ָטה ּגְ נֹות ְוִהְנִהיגּו ִמְנָהגֹות ּוָפׁשְ ּקָ ֵזרֹות ְוִהְתִקינּו ַהּתַ ְזרּו ּגְ

בֹוָתם. ָכל ְמקֹומֹות מֹוׁשְ ּבְ
)הקדמת הרמב"ם למשנה תורה(

־ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה קיימו וקבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הרא
שונים וכן עשו גם בחתימת הגמרא - שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק 

עליה:
)כסף משנה הלכות ממרים פרק ב(

וכן מה שגזרו אחר כך חכמי בבל אחר חתימת המשנה. ועמדו האמוראים במחלקותן משך 
זמן האמוראים, ובא ר׳ אשי ובית דינו והכריעו הלכה כאחד מהם. והציגו לנו גם כן כללי 

־הוראה איך להתנהג. שוב גם כן אין לזוז מדבריהם אחר שהיה ר׳ אשי בית דין הגדול שב
זמנו. ואין לנו בית דין אחר גדול כמותו. אם כן דבריו וסתימותיו של ר׳ אשי נשארו לנו 

בתוקפם לעולם. 
)מבוא התלמוד להרב צבי הירש חיות, פרק ט'(

קמאי ובתראי שחולקים הלכה כבתראי ]מאביי ורבא ואילך[. ובתראי שחיברו התלמוד הם 
רב אשי ורבינא וסיעתם, ובימיהם נחתם התלמוד.

)מבוא התלמוד, רבי שמואל הנגיד(

ועשה רב אשי מהגמרא שתי נוסחאות, מהדורא קמא ומהדורא בתרא, אחת ארוכה ואחת 
קצרה, כדרך כל מחבר שמחבר וחוזר ומתקן חבורו מאריכו ומקצרו. ונחתם הגמרא, עליו 

אין להוסיף, וממנו אין לגרוע.
)הליכות עולם, לרבי ישועה בן יוסף הלוי מתלמסאן(
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הוספות

לקט קצר מתורת רבותינו נשיאנו בנוגע ללימוד הנגלה

חיבוב ביותר של שקידה בלימוד תורת הנגלה
צורה  החסידות  תורת  לבשה  צדק,  צמח  הרב  רבנו  מורנו  אאזמו"ר  כ"ק  הוד  בימי 
קבועה ומסודרת, כי כל עניני התיקונים והסדרים בנוסח התפלה, בלטישת הסכין ועוד, 

כבר נתקבלו בתוכ כי ישראל ונקבעה ההלכה כשולחן ערוך הרב.

התאחזו  אשר  החניכים  והתפשטות  תקצ"א,  בשנת  הגדולה  הישיבה  התיסדות 
מדרש,  ובתי  כנסיות  בתי  ומשמשי  מלמדים,  דיינים,  רבנים,  בתור  שונים  במקומות 

הפיחו רוח חיים בקרב עדת החסידים.

המדינות,  בכל  התורה  גדולי  מאת  רבנו  כ"ק  להוד  התקבלו  אשר  השאלות  אגרות 
לידי   - זיצער  די   - היושבים  וביותר את  הישיבה  הביאו את תלמידי  ומכתבי המענה 

חיבוב ביותר של שקידה בלימוד תורת הנגלה.

מאות רבות לומדים היו באים ויוצאים מדי שנה בשנה מבירת ליובאוויטש, עד כי 
התפשטה השמועה גם בין המתנגדים כי החסידים הם גדולים בתורת הנגלית, ובהיות 
הוד כ"ק מורנו בפטרסבורג על אספת הרבנים בשנת תר"ג והזדמן עם גדולי התורה של 

כת המנגדים הפליאו לספר בשבחן של הרבה חסידים בעלי ידיעה גדולה בתורה.

)ספר השיחות כ"ק אדמו"ר הריי"צ, תר"פ-תרפ"ז, עמ' 233(

קביעות בנפש בלימוד הש"ס במשך שנה
זאת היא דרישת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק ]הרש"ב[ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובקשת 
נפשו הטהורה, בהתחננו אלינו, ומאת כל אחד ואחד, אשר אור לו בציון, נפשו להתקשר 
אל הוי', לעמוד בסוד קדושים רבה, להתחשב על דגל תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, 
המדרש  לא  אשר  ברור,  בהודיעם  שיוכל,  וכמה  שיוכל  במה  לתורה,  עתים  יקבע  כי 
והלימוד עיקר, כ"א כשרון מעשה הטוב הבאה לרגליו, נוסף על גוף ועצם הקבעומ"ש 

בלימוד התורה, חכמתו ית'.

נודע, אשר בעת שבא רבינו הגדול, בכתובים גלוי לכל העירות, כי ילמדו את הש"ס 
וכה יעשו מדי שנה בשנה, בהזדמנותו את אחד ממנגדיו, שאלו המנגד,  במשך שנה, 
אלו  נשתנה  ומה  הגמרא,  בלימוד  חפצים  אתם  גם  הלא  בדרככם,  ישנו  חידוש  ואיזה 
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היתה  בתחלה  לתורה,  עתים  קבעת  אמרו  רבותינו  הגדול,  רבינו  כ"ק  ענהו  מאלו. 
זו הנה רק בזמן יסודה, ודרכינו אומרת אשר בנפש מקומה. כל  המחשבה כי קביעות 
אחד מישראל, צריך להיות קביעות בנפשו ללמוד תורה בכל יום, והעושה כן, הנה נפשו 

קבועה, לברכה בלתי מוגבלת.

בדברים האלו, חיו אלפי אנשים בחיות פנימי, בהם התפללו ושפכו נפשם, באהבה 
והתמסרות אל אל חי, ובזה המשיכו ארחם ורבעם בחיי עולם הגשמי בכל עניניהם.

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ – כרך י"ד אגרת ה'מב(

ההבדל בין עולמ'שער לחסיד בלימוד הנגלה
ל"עולם'שע".  חסידים  בין  חילוק  יש  דתורה  נגלה  בלימוד  פעם שגם  וכמדובר   .  .
ולדוגמא: איתא בגמרא “אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל 
עוף שפורח עליו מיד נשרף". הנה כאשר חסיד לומד גמרא זו, הרי זה פועל עליו ענין 
של ביטול, שכן, אם העוף נשרף ונתבטל ממציאותו מקדושת הלימוד, עאכו"כ שהוא 
צריך להתבטל כו'. אבל כאשר "עולם'שער" לומד גמרא זו, מפלפל בדינו של יונתן בן 
עוזיאל אם חייב לשלם עבור העוף, אם "אשו משום חציו", ואם חייב נזק שלם או חצי 

נזק, וכיו"ב . . 

)התוועדויות כ"ק אדמו"ר שליט"א - תשי"ג ח"ג עמ' 112(

ההבדל בין דרכי לימוד של חסיד למתנגד
שאלה:

חוברת  חב"ד  בבטאון  הנדפס  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  במכתב 
שניהם  אשר  למתנגד.  חסיד  של  לימוד  דרכי  בין  ההבדל  מבאר  ל"ז,  בעמ'  רביעית 
לומדים בעיון ושניהם מחפשים את הטעות ומייגעים עצמם לתקנו, רק ההבדל ביניהם: 
החסידים יודעים שהאמור בספר הוא טוב ואמת, והטעות הוא בעצמו ובדעתו, והמתנגד 

מוכיח כי ידיעתו ופלפולו הוא האמת, והטעות הוא בהספר וכו'.

הי'  שלימודם  המתנגדים  גדולי  על  לומר  אפשר  איך  כי  זה,  ביאור  על  הוא  ותמה 
באופן הנ"ל וכו'.

מענה:

בכדי להבין הנ"ל, יש להקדים תחלה ביאור ענין נוקב ופלאי יותר, והוא בספר הפרדס 
במאמר:  וז"ל  והשו"ע(.  התניא  בעל  הזקן,  לרבנו  )כנראה  במאמר  ומובא  להרמ"ק, 

להבין...

מבואר בפרדס דכל מי שאינו לומדה )חכמת הקבלה( הוי אפיקורס.
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בטבעו  חקרן  הוא  אם  אפיקורס,  אינו  הגם שעדיין   - הפירוש   - במאמר   - ומבאר 
בודאי סופו להיות אפיקורס, כי עפ"י חקירות הפילוסופים לא יתכן בשום אופן בריאת 
יהי'  ושלא  ואח"כ ההשגחה עליהם,  והפרטי פרטים שבו, מאחדות הפשוטה,  העולם 
שום שינוי בעצמותו וכו', ויבוא סו"ס לידי דיעות של כפירה, כי רק על יסודות תורת 

הקבלה יש לתרץ את כל הנ"ל בהתאם לאמונתנו הק' וזוהי כוונת הפרדס.

)חילוקם - ראה  כופר,  - כנראה הכוונה למש"כ בפרדס שער א' פ"ט. ושם איתא 
רמב"ם הל' תשובה פ"ג(. - אבל, נוסף על מה שבמאמר זה לא נחית להחילוקים דכופר, 
מין ואפיקורוס, הנה רבנו הזקן - וכן הנשיאים שלפניו ושלאחריו - אמר מאמריו "בל"א 
ולא בלה"ק" )אגרת הקדש סכ"ה, קמא, ע"א( - ולא תמיד כיוון המעתיק הלשון בדקדוק 

בהעתקתו ללה"ק. -

וה"ה בעניננו:

הגם שבתחילת הלימוד אין המתנגד באופן המבואר במכתב הנ"ל, אם רק בעל שכל 
תקיף הוא - סופו להיות כן. כי ידוע כלל התורה, אשר לא בשמים היא, וניתנה לבני 
אדם, ועל כאו"א להתייגע בה להבינה בשכלו. ומי שזכה להוראה - הרי אין לדיין אלא 
מה שעיני שכלו רואות. וכידוע בענין דתנור של עכנאי )ב"מ נט, ב(, קמיפלגי במתיבתא 

דרקיע )שם פו, ע"א(, נצחוני בני, ועוד.

ובמילא - מי שחננו השי"ת בשכל ושוקד הוא בזה, כשנגש ללמוד תורה, והלימוד 
ניתן  והגישה שלו הן, אשר  וכללים הנ"ל בתוכם, הרי ההנחה  הוא ע"פ כללי התורה, 
הדבר לרשותו הגמורה. וכיון שאין הקב"ה מבקש אלא לפי כחו של כאו"א, עליו ללמוד 
ידיעתו  זאת אומרת, אשר  ניתן הדבר לרשותו לפסוק.  - הרי  ואיך שיבין  כפי שכלו, 
ופלפולו הם האמת. ואם ימצא סתירה לזה בספר, הרי אין זה מחייב אותו, וע"פ הנ"ל.

וידוע מרז"ל שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם לומר לך ירובעל 
בדורו כמשה בדורו כו' )ר"ה כה, ע"ב(.

יסוד השקפת עולמו של   - בין חסיד למתנגד הוא  אחד החילוקים העיקרים אשר 
החסיד הוא אשר נשמתו )וכן נשמות חביריו(, ניצוץ וענף הוא מנשמה יותר כללית, היא 
נשמת האדמו"ר שלו. וכתוצאה מזה, הרי, הן בענינים בגשמיים והן בענינים רוחניים, 
יש ביניהם קשר חזק. והנעשה באחד, הרי זה קשור במדה חשובה עם השני, וכנ"ל - אם 
בענינים גשמיים אם בענינים רוחניים, אשר גם לימוד התורה וקיום המצות בכלל זה, 

כמובן.

- ובזה מובן פתגם הידוע דנשיאי החסידות: וצדיק באמונתו יחי' אל תקרי יחי' אלא 
יחי', אשר מחי' הוא הצדיק ע"י אמונתו ועבודתו נפשות אלו השייכים אליו והקשורים 

אליו. -

מזה מובן ג"כ, שאין נשמה פרטית הפוסק-אחרון גם בהבנתו בתורה, כיון שאין הוא 
אלא פרט מהכלל. וישנם עוד כמה פרטים שיכולים להבהיר את אופן הבנתה של נשמה 
פרטית זו, ועאכו"כ שהנשמה כללית יכולה להבינה ולהאירה בתוספות שכל - שאז גם 

הנשמה פרטית עצמה תבין בשכלה בטוב יותר ובעומק יותר.
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של  האחרים  הפרטים  בהבנת  גם  נתוסף  בסוגיא  נוספים  פרטים  שבהבנת  וכמו 
הסוגיא, הנה, כמו שהוא בהשכל כן הוא גם בהמשכיל, כשיתוספו עוד פרטים משכילים 

- יתוסף גם בהבנת פרטים משכילים אחרים.

ידיעה זו גופא, אשר אף שמחובתו לייגע א"ע בלימוד התורה ובקיום המצות, ואין 
עוסקת  כללית,  נשמה  אפילו  או  פרטית,  אחרת  שנשמה  בזה  חובתו,  ידי  יוצא  הוא 
בהנ"ל, כי ה"ה מצווה עליו, הנה ביחד עם זה, ואע"פ, שניתנה התורה לבני אדם, הוא 
עצמו אינו אלא פרט אחד והבנתו אינה אלא הבנה של פרט אחד של המשכיל, ובמילא 
כו"כ  אחת  ועל  הוא,  הבנתו  ולהשלים  לתקן  ביכולתם  הפרטים  ושאר  לטעות  עלולה 

שהבנת הנשמה הכללית תבהיר את כל השכל באור שכל גדול,

עצם ידיעה זו משנה את גישה גם בתחלת הלימוד, וכנ"ל במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
בני ישראל,  כיון שנתפרסם בתוככי   - אשר ברור לו שהאמור בספר הוא טוב ואמת, 
ונתאשר ע"י כמה וכמה פרטים - והטעות הוא בעצמו ובדעתו - כיון שהוא אינו אלא 
פרט אחד, ושאר פרטים, שמוכרח הוא לבקש עזרתם כנ"ל, בודאי יעמידוהו על הטעות.

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א, כרך ט' עמ' ד' ואילך(

לימוד החסידות מביא חיות )גם( בלימוד תורת הנגלה
ויש להוסיף ביאור בזה, ע"פ מרז"ל זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם 
המות, כי אף שדברי תורה נמשלו לאש, ולכן אין מקבלין טומאה, היינו שהתורה אין 
מקבלת טומאה, אבל בפעולתה על האדם, הרי אם לא זכה נעשית לו כו', וכדיוק לשון 

רז"ל נשית לו.

והנה לימוד באופן שלא זכה, תורה בלי יראת שמים, תלמוד תורה בשכחה על נותן 
התורה, שבמילא יכול שילמוד שלא לעשות, אפשרית רק בלימוד שאינו עוסק באהבת 
בלימוד  וחומריותו, משא"כ  עוה"ז  בעניני  ובפרט כשמלובש  וכו',  יחודו  יראתו,  הוי', 
ניצוצות,  לברר  התלבשות  בבחי'  בא  שאינו  דחייא,  אילנא  הנקראת  התורה,  פנימיות 
ועוסק באופני אהבת הוי', יראתו, יחודו וכו', או בידיעת סדר ההשתלשלות שעל ידי זה 
יבוא לאהבתו וליראתו, הוא הוא המביאה ללב שלם, וחי בהם בעסק תורתו. ובהיותה 
תורת  ובפרט  הנגלית,  תורה  בלימוד  גם  חיות  מביאה  התורה,  לחיצוניות  כנשמה 
גדולת  ז"ל המגלים ומבארים  נ"ע  ז"ל אשר הנחילנו אבותינו רבותינו הק'  "הבעש"ט 
ורוממות הוי' כו'", וכמ"ש רבנו הזקן "באגה"ק כו' שידיעת המציאות מההשתלשלות 

כו' מביאה ללב שלם כו' שהוא העיקר כו'".

אחר  לחפש  פני,  בקשו  לבי  אמר  לך  מתפללים:  כולנו  אשר  אלו,  בימים  וביחוד 
פנימיות הלב, שזהו ע"י - את פניך הוי' אבקש,

הנה צריך להיות העסק באהבת הוי' ויראתו ובלימוד והתבוננות המביאים לזה.

)אגרת כ"ק אדמו"ר שליט"א, נדפסה בלקוטי שיחות חלק ד' עמ' 1351(
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לימוד הנגלה והחסידות מסייעים זה לזה
זו  ולא  כולם כאחד מוכרחים המה.  בפועל,  ועבודה  לימוד החסידות  הנגלה  לימוד 
בלבד דאינו שייך לומר שהאחד ידחה או יודחה מפני חברו, אלא אדרבא הם מסייעים זה 
לזה, וכמאמר ולא עם הארץ חסיד - שצריך להיות לימוד הנגלה. איזהו חסיד המתחסד 

עם קונו - שצריך להיות לימוד החסידות, ותכלית הלימוד הלא הוא העבודה בפועל.

)לוח 'היום יום', ה' אדר ב'(

דווקא לימוד תלמוד בבלי בגלות – מביא לגילוי בגאולה 
זה  הושיבני  במחשכים  והעלמות,  קושיות  בריבוי  הפלפול  הוא  בבלי  ותלמוד   .  .
תלמוד בבלי, ואעפ"כ הלכה כבבלי דוקא, כי ע"י היגיעה בבירור הקושיות וכו' מגיעים 

לאמיתית הכוונה, לבחי' העלם העצמי שבתורה, בחי' תעלומות חכמה . . 

וזה מתגלה ע"י הפלפול וכו' דתלמוד בבלי דוקא. וגילוי זה יהי' בעיקר לעתיד לבוא, 
וכדאיתא בזהר עה"פ עין לא ראתה גו' יעשה למחכה לו מאי למחכה לו כו' אינון דדחקין 
העיון  ריבוי  כו', שע"י  דמלה  ברירא  למנדע  לי'  ומחכאן  לי'  ודייקין  דחוכמתא  למלה 
והיגיעה בריבוי קושיות וכו', יהי' )לע"ל( הגילוי דבחי' עדן שעליו נאמר עין לא ראתה, 

בחי' העלם העצמי. 

. . וזהו מה שע"י עסק התורה בזמן הגלות דוקא )תלמוד בבלי( יהי' הגילוי דלע"ל 
שאז תושלם הכוונה דדירה בתחתונים, כי בדירה בתחתונים ב' ענינים, דירה לו לעצמותו 

ודירה בתחתונים, 

וב' ענינים אלו נעשים ע"י העסק והיגיעה בתלמוד בבלי דוקא. דע"י היגיעה בבירור 
הקושיות מגיעים לבחי' העלם העצמי כנ"ל, לו לעצמותו, ועי"ז מגיעים גם לאמיתית 
הכוונה לפסוק הלכה למעשה כנ"ל, וע"י העשי' בפועל )כפי פסק ההלכה( נעשה דירה 
לו ית' בתחתונים. וזהו במחשכים הושיבני )זה תלמוד בבלי(, דע"י במחשכים )היגיעה 

בריבוי הקושיות וכו'( נעשה הושיבני, דירה לו ית' בתחתונים.

)ספר המאמרים מלוקט חלק א', עמ' 221 ואילך(



שער
הלכה
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"א שולחן ערוך איד"1

 לקט מיוחד בנושא לימוד הלכות הצריכות מתוך דברי
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

- פתיחה -

דברי אדמו"ר הזקן אודות לימוד הלכות הצריכות

מי שלא לימדו אביו תורה2, חייב ללמד את עצמו כשיכיר3 שנאמר 'ּוְלמדתם 
אותם ושמרתם לעשותם', זו מצות עשה של תלמוד תורה על כל אדם לעצמו 
ללמוד כל התורה שבכתב ושבעל פה כולה, כמו שנתבאר למעלה4 שנאמר 'כל 

המצוה' וגו'.

סדר הלימוד בגדלותו

כל  תחלה  ילמוד  לא  אזי  ללמוד5,  ויוכל  ויכיר  כשיגדיל  לעצמו  וכשלומד 
בנערים  למעלה6  שנתבאר  כמו  התלמוד,  ואח"כ  המשנה  כל  ואח"כ  המקרא 
שאין יכולין ללמוד משנה ותלמוד בתחלה, כי זה שיכול אינו רשאי לעשות כן, 
ויום,  יום  שבכל  למידתו  זמן  לשלש  הוא  חייב  לפיכך  יחיה7.  כמה  יודע  מי  כי 

1. מדברי הרבי ביחידות אל הגאון רבי שמחה עלבערג )כפר חב"ד 734 ע' 21(
2. ואף אינו מלמדו כעת, כי הרי מצות האב ללמד את בנו תורה, אינה רק בבן קטן, אלא אף בבן גדול, ולכן צריך לומר שכאן 

מדובר שאף כעת אינו מלמדו מכל סיבה שלא תהיה )וראה הו"צ(.
3. 'כשיכיר' - ואף שהוא עדיין קטן חל עליו חיוב לימוד תורה. פס"ד צ"צ על הרמב"ם בתחילתו.

4. פרק א סעיף ד.
5. אין הכוונה שמתחיל ללמוד רק לאחר שיגדיל, אלא ענין זה )'יגדיל'( קשור רק להמשך, שלאחר גדלותו חל שינוי בסדר 

הלימוד, מכיוון ואז הוא יכול ללמוד בסדר שונה. עיין לקו"ש חי"ז שיחה ד לפרשת קדושים, הערה 17.
6. שם סעיף א.

7. בגמ' מופיע טעם זה על מנת להסביר שאי אפשר לשלש את שנותיו מראש, דהיינו, הייתי חושב שעל האדם להקדיש את 
השליש הראשון של חייו למקרא, השליש השני למשנה, והשליש השלישי לתלמוד. אך מכיוון שאין אדם יודע ימיו ושנותיו, 
אינו יכול לדעת מראש איזה פרק זמן עליו להקדיש למקרא )במילים אחרות: כמה זמן הוא שליש הזמן המיועד למקרא(, איזה 

פרק זמן למשנה וכו', ולכן עליו לשלש באופן שכל הזמן יש לו את ג' הסוגים.
הרי אם  וק"ק,  וכו',  כל המשנה  ולאחמ"כ את  כל המקרא  כל את  יכול ללמוד קודם  לומר שאינו  זה  רבינו משתמש בטעם 
נגזר עליו למות ח"ו לפני שיסיים את כל התורה, הרי לכאורה אין הבדל אם למד קודם את כל המקרא, או ששילש לימודו 
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שליש במקרא, שליש במשנה שהן הלכות פסוקות בלי טעמים שבכל המשניות 
וברייתות ומימרות האמוראים שהן פירוש התרי"ג מצות שבתורה בכל תנאיהם 
ודקדוקיהם ודקדוקי סופרים, ובזמן הזה גם הלכות פסוקות של פסקי הגאונים 
ושליש  יחשבו,  משנה  בכלל  והגהותיו8,  ערוך  והשלחן  הטור  כמו  הפוסקים 
האמוראים,  ומימרות  וברייתות  שבמשניות  ההלכות  טעמי  המבאר  בתלמוד 
גם בספרי הפוסקים הראשונים המבארים טעמי ההלכות פסוקות  ובזמן הזה 

שפסקו הטור ושלחן ערוך, כמו הרא"ש ובית יוסף.

החיוב ללמוד טעמי ההלכות מיד בתחילה

כי אם אינו יודע טעמי ההלכות אינו מבין גופי ההלכות לאשורן על בוריין, 
יש אוסרין להורות אפילו לעצמו מתוך הלכות פסוקות בלי  ולכן  בור.  ונקרא 
שיגמור  עד  הטעמים  מללמוד  להתאחר  רשאי  אינו  ולפיכך9  שלמד,  טעמים 

ללמוד כל ההלכות פסוקות.

טעמי  עיון  בעומק  סברות  לסבור  אלא  ליסבר'10,  והדר  'ליגמר  אמרו  לא  כי 
ההלכות ולהבין דבר מתוך דבר ולדמות דבר לדבר להקשות ולתרץ עד שיגיע 
וירד לעמק הלכה, שזה אין לו לעשות בתחלת למודו אלא לאחר שיגמור ללמוד 
כל ההלכות פסוקות בטעמיהן בדרך קצרה בלי עיון רב ופלפול להקשות ולתרץ. 
אבל בלימוד זה לידע הטעמים בדרך קצרה מהתלמוד והפוסקים בלי עיון רב 

ופלפול, חייב הוא לעסוק בכל יום ויום שליש זמן לימודו.

לפי  במשנה,  שליש  בכלל  יחשבו  ההגדות  ודרשות  המקרא11  פירוש  אך 
בכלל  תחשב  הקבלה,  וחכמת  שבתורה.  מצות  התרי"ג  פירוש  ג"כ  שהמשנה 

שליש בתלמוד12.

 והספיק כבר שליש מהמקרא, שליש מהמשנה ושליש מהתלמוד, הרי בכל מקרה הוא נפטר לפני שסיים לדעת את כל התורה?
ואוי"ל, שאף אם לא סיים לימודו, בכ"ז יש עניין שיהיה לו שייכות לכל מקצועות התורה. ועצ"ע.

8. 'והגהותיו' - הגהות הרמ"א.
ידי חובת  בו  יוצא  'ולפיכך' אינו  זה הלימוד הראוי,  זה שיש אוסרים להורות כשלמד הלכות ללא טעמיהן, מוכיח שאין   .9

תלמוד תורה. 
10. עיין פ"א הערה 32.

11. יש לעיין מהו המקרא הכלול בשליש הראשון, ומה הפירוש הכלול בשליש במשנה. האם הכוונה היא שפירוש המילות 
כלול בשליש במקרא, ואילו פירוש הענין כלול בשליש במשנה, או שי"ל באופנים אחרים. וילע"ע.

12. בלקו"ת ויקרא )דף ה ע"ד( משייך את לימוד הקבלה והאגדה לשליש במקרא, בשונה מהנכתב כאן. וז"ל: 'שילמוד אח"כ 
מפנימיות התורה והאגדות שזה נכלל הכל בשליש במקרא . . ואפשר דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא בכלל השליש 

במקרא'.
פי'  של  באופן  לומד  אם  לומד.  אופן  באיזה  חילוק  שישנו   ,)237 עמ'  חי"ד  )לקו"ש  התורה  לפנימיות  בנוגע  הרבי  ומבאר 

המקראות, הרי זה בכלל שליש במקרא. ואם לומד באופן של שקו"ט, הרי זה נכלל בשליש בתלמוד. ועיי"ש עוד.



 99 הלכה  •  

דעה נוספת באופן בו 'ישלש שנותיו'

לשלשה  לימודו  זמן  ישלש  לא  אדם  של  לימודו  בתחלת  שגם  אומרים,  ויש 
חלקים שוים ממש, שהרי המשנה חמורה מן המקרא וצריכה זמן מרובה יותר13, 
ואין צריך לומר התלמוד שצריך זמן מרובה יותר מהמשנה, אלא מה שהצריכו 
לשלש זמן לימודו הוא ליתן לכל אחד שיעור וזמן כפי הראוי לו בכל יום ויום 

כדי שיגמור כולו בשוה ואחר כך כל ימיו לסבור ולעיין. וטוב לחוש לדבריהם.

)הלכות תלמוד תורה פרק ב הלכה א(

סדרי קדימה בלימוד ההלכות

אך אדם כזה, מאחר שאינו יכול ללמוד דברי תורה הרבה מאד, צריך שיהיה 
כל לימודו בלימוד המביא לידי מעשה שהן הלכות הצריכות לכל אדם לידע אותן 
לקיים המצות כהלכתן וליזהר מליכשל באיסורים חס ושלום, והם דברים שאי 
אפשר לישאל תמיד לחכם המורה שבעיר, או שלא יהיה יודע לישאל ולהסתפק 
יורה  ומיעוט  כולו14  ילמדם תחלה, דהיינו רוב אורח חיים כמעט  כלל אם לא 
דעה15 ומעט באבן העזר16 וחושן משפט17 כל הלכה ברורה בטעמה מהתלמוד 

ומפרשיו כמו הרא"ש או הב"י לפחות, ולחזור עליהן לעולם.

ללמוד  לו  יש  שבע"פ  התורה  כל  ולזכור  ללמוד  שיוכל  יפה  שדעתו  מי  וגם 
ולחזור תחלה הלכות הללו הצריכות למעשה, כי יש להן דין קדימה על שאר כל 

ההלכות שאין צריך למעשה כל כך.

)הלכות תלמוד תורה פרק ב הלכה ט(

ההשלכה מידיעת ההלכות

ותנו כבוד לה'  ורעיי אל נא תרעו הרעה הגדולה הזאת  על כן אהוביי אחיי 
אלהיכם בטרם יחשך דהיינו בין מנחה למעריב כל ימות החול ללמוד בעשרה 
פנימיות התורה שהיא אגדה שבס' ע"י שרוב סודות התורה גנוזין בה ומכפרת 
בהם  שילך  ה'  דרכי  הן  שבה  והנגלות  בכהאריז"ל  כמבואר  אדם  של  עונותיו 

13. וראה לקמן הלכה ג, שבמשנה נדרשת יותר חזרה מאשר בתורה, מכיוון והיא תורה שבע"פ )דהיינו, בנוסף לזה שהיא 
חמורה יותר בהבנתה, נדרש בה זכירה טובה יותר(.

14. לכאורה בא למעט דיני סת"ם, דיני עירוב ועוד.
15. לכאורה יש ללמוד מיורה דעה הלכות בשר בחלב, תערובות, דיני תלמוד תורה, צדקה ועוד.

16. לכאורה יש ללמוד מ'אבן העזר' דיני יחוד, חיובי האדם לאשתו ועוד.
17. בחלק 'חושן משפט' יש בידינו מאדה"ז לקוטים של עניינים מסויימים )ולא לפי סימני השו"ע כבאורח חיים וכו'(, כגון: 
הלכות הלוואה, הלכות אונאה, הלכות מציאה ופקדון ועוד. כנראה שלקט זה נועד לתת את המעט הנדרש ב'חושן משפט' לחיי 

היום יום. 
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האדם וישית עצות בנפשו במילי דשמיא ובמילי דעלמא וכידוע לכל חכמי לב 
וגם ללמוד מעט בשו"ע או"ח הלכות הצריכות לכל אדם וע"ז ארז"ל כל השונה 
כמבואר  למעשה  הלכה  ופסוקות  ברורות  הלכות  שהן  כו'  יום  בכל  הלכות 
בפרש"י ז"ל שם ובשבת קדש בעלות המנחה יעסקו בהל' שבת כי הלכתא רבתא 
לשבתא ובקל יכול האדם ליכשל בה ח"ו אפילו באיסור כרת וסקילה מחסרון 
ידיעה ושגגת תלמוד עולה זדון ח"ו ואצ"ל באיסורי דברי סופרים שרבו כמו רבו 
למעלה ובפרט באיסורי מוקצה דשכיחי טובא וחמורים ד"ס יותר מד"ת כמ"ש 
רז"ל שכל העובר על דברי חכמים אפילו באיסור קל של דבריהם כמו האוכל 
יחיד  וכל  על חמורות שבתורה  חייב מיתה כעובר  וכה"ג  קודם תפלת ערבית 
אל יפרוש עצמו מן הציבור אפילו ללמוד ענין אחר כ"א בדבר שהציבור עסוקין 
בו ואצ"ל שלא יצא החוצה אם לא יהיו עשרה מבלעדו ועליו אני קורא הפסוק 
ועוזבי ה' יכלו כו' כמשארז"ל על כל דבר שבקדושה. כי אין קדושה כקדושת 
התורה דאורייתא וקוב"ה כולא חד. וכל הפורש מן הציבור בו' ושומע לי ישכון 

בטח ובימיו ובימינו תושע יהודה וירושלים תשכון לבטח אמן כן יהי רצון

)אגרת קודש סימן כג(
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הצורך וחשיבות הלימוד

הצורך בלימוד הלכות הצריכות

וכו', הנה בקשר לזה,  מ״ש כת״ר במכתבו אודות התעמולה בלימוד הלכה 
והוא: ברובא  הנני להביע תמיהתי על כל אלה שיכולים לעשות בהבא לקמן, 
כפשוטו   – והיינו  יומים,  היום  בחיי  הצריכות  בהלכות  הידיעה  חסרה  דרובא 
– בהלכות ברכות הנהנין, הפסק בתפלה, מוקצה בשבת כו' וכו' ולדאבון הרב 
אצלו  תמעט  בתורה  האברך  או  הבחור  ידיעת  תגדל  אשר  ככל   – לביני  וביני 
הידיעה בהנ״ל, והרי ידוע פסק משנה שלא המדרש עיקר אלא המעשה ובפרט 
מעשה בהענינים הבאים לאדם מידי יום ביומו, ואשר ברובא, המציאות דהלכות 
הנ״ל אין פנאי לעיין בספר אלא צריך להחליט על אתר, ולמרות כל זה לא ראינו 
משתדלים בלימוד הלכות אלו, ולא רק שאין משתדלים בזה אלא שנעשה זה 
אף  ולנשים,  הארצים  לעמי  המשתייך  התורה  וכחלק  תיתי,  מהיכי  של  עניו 
חג  הלכות  ללמוד  הראשונות  רבינו  משה  מתקנת  הי׳  שזה  ומפורסם  שידוע 
סימן  ריש  הזקן  רבינו  בשו״ע  ועיין  הנ״ל,  טעמים  מפני  שהוא  החג  ולפני  בחג 
תכ״ט ובהלכות ת״ת סוף פרק א׳ ולשונו של רבינו הזקן באגה״ק בסופו, ויה״ר 

שיתחילו בזה בהקדם בכל האפשרי, כי הרי כל יומא ויומא עביד עבידתי׳.

)לקו"ש חי"ד ע' 236(

עליהם יחיה האדם

המציאות בדורנו היא, שאפילו אלו הלומדים בהתמדה ובשקידה, ובאופן של 
״יגעת ומצאת״, קשה להשפיע עליהם שילמדו שו״ע או״ח!

וכאשר שואלים אותם את השאלה שנשאל מנשה )מאיזה צד יש לבצוע את 
הלחם( הם אינם יודעים את התשובה, כי התשובה כתובה באיזה סימן בשו״ע 

או״ח, והם, כלל לא למדו שו״ע או״ח.

האמורא  גם  כי  מוכנה,  תשובה  להם  יש  "הייתכן",  אותם  שואלים  וכאשר 
שאותו שאל מנשה את השאלה האמורה לא ידע את התשובה.

ההכרח  גודל  על  ללמדנו  בכדי  היא  הסיפור  את  מספרת  שהגמרא  הסיבה 
שבלימוד שו״ע או״ח.

יש להרעיש עולמות ולעשות את הכל שינהיגו בישיבות את לימוד חלק או״ח. 
ואפילו אם לא רוצים שהלימוד יהיה בזמן סדר הישיבה, כי אז רוצים לעסוק 
בענינים מיוחדים, ג׳ בבות וחו״מ, על פי דברי המשנה "הרוצה שיחכים יעסוק 
בדיני ממונות״ - שילמדו זאת לפחות שלא בסדר הישיבה. באותו זמן שהתלמיד 
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מקבל עבור עצמו לאכול ולשתות ולטייל וכו', לפחות בזמן זה העומד בלאו הכי 
לרשותו - שילמדו או״ח.

החיים  דרך  את  המורה  החיים  אורח  זהו  כמשמעו:  פירושו  חיים"  ו״אורח 
היום־יומיים. ובזה הוא משתנה משאר החלקים. האדם יכול לעבור את כל ימי 
חייו מבלי למצוא הזדמנות לפסוק הלכות בעניני "ארבעה אבות נזיקין" וכיו״ב, 
משא״כ עניני שו״ע או״ח הם דברים שהאדם חי עמם כל הזמן. אי אפשר שהאדם 
לא יתעסק בכל יום ב״שויתי ה׳ לנגדי תמיד", באמירת "מודה אני לפניך", בתפלת 

שמו״ע, ק״ש וברכות ק״ש, דברים הקשורים עם דינים רבים.

נכון אמנם שה״רוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות", אבל יש דברים שעליהם 
יחיה האדם, ועליו לדעת את כל פרטי הדינים וכו'.

)התוועדויות, תשמ״ג ח״ג ע׳ 1282(

שגגת תלמוד עולה זדון!

זה  שאין  שבת  הלכות  אדם  חיי  )מלבד  יומיים  היום  בחיי  הצריכות  הלכות 
מספיק כלל וכלל כמובן(, שהרי סו״ס המעשה הוא העיקר וכמ"ש את האלקים 
תלמוד  שגגת  נאמר  דא  כגון  ועל   .  . האדם  כל  זה  כי  שמור  מצותיו  ואת  ירא 
עולה זדון, ובודאי ישתדל עכ״פ מכאן ולהבא שיתפרסמו דינים אלו ע״י לימוד 

ובאופנים המתאימים וכו' וחפץ ה׳ בידו יצליח.

)אג״ק אגרת ג׳שיג, ח״י ע׳ שנה(

רואים במוחש הענינים הבלתי רצויים הנגרמים על ידי זה

העם הארצות בדור הכי צעיר, בעניני ברכות הנהנין, תפילה שמירת שכת 
וכו' וחסרון הידיעה בהם, הכי מבהילים, ורואים במוחש הענינים הנגררים על 

ידי זה הבלתי רצוים לגמרי, וק״ל.

)אג״ק אגרת ו׳שסא, חי"ז ע׳ רי(

גודל הנחיצות בזה אין די באר

גודל הנחיצות כזה אינו דורש ביאור, והרי סו"ס הרי זה כל האדם את האלקים 
ירא !ואת מצוותיו שמור.

)אג״ק אגרת ב׳מא, ח"ז ע׳ קפג(
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נחיצות הלימוד בדורנו

אף מפי רבני וצדיקי הדורות הקודמים נשמעו קריאות שנועדו לעורר את 
רוען  והרבי שליט״א,  זכינו,  בדורנו  אך  בלימוד ההלכה,  להשקיע  הציבור 
של ישראל, השקיע בענין זה כח ומרץ רב לפרסם ולעורר על-דבר הצורך 
האחרונים,  בדורות  מאוד  רבה  במידה  שהוזנח  ה׳הלכה׳  בלימוד  וההכרח 
בהדגישו כי המציאות הוכיחה, אשר אף אנשים בעלי ידע רב בתורה, נכשלו 

בהלכות פשוטות ביותר עקב חסרון בלימוד ושינון הלכות אלו.

חומרת המצב שלא משקיעים בלימוד הלכה למעשה

כיום צריך להבהיר כל ענין במילים פשוטות: מכל ההוראות הרבות דלעיל 
יש שני ענינים שחלה בהם התדרדרות בתקופתנו:

לימוד  כללי  שבאופן  רואים,  למעשה.  הלכה  לימוד   – הוא  הראשון  הענין 
התורה הולך ומתרבה, הן בכמות והן באיכות. אבל הלימוד באופן של לאסוקי 
בכל  שאלות  לפסוק  שיוכלו  רבנים  ייצאו  שממנו   – דהילכתא  אליבא  שמעתא 
ארבעת חלקי השולחן ערוך )ובמיוחד בחלק אורח חיים( – הולך ופוחת רחמנא 

ליצלן מדור לדור ומשנה לשנה ומחודש לחודש.

לגבי אי־ידיעת ההלכות של חלק חושן משפט, יש לקוות, שעקב מצב וחוקי 
המדינה לא תצמחנה מכך תקלות רבות. אך לגבי אבן־העזר, יורה־דעה, ועל־
בחיי  ממש,  למעשה  החשובות  ההלכות   – אורח־חיים  לגבי  אחת־כמה־וכמה 
היום־יום, ולא רק בזמנים מסויימים, כשמו "אורח־חיים" – אין כמעט אצל מי 

לברר.

כאשר באים למישהו המשקיע את כל זמנו בלימוד התורה, ושואלים אותו 
שאלה הלכתית, הוא משיב: אני עסוק בלימוד התורה באופן של "יגדיל תורה 
בהלכות  הנהנין,  ברכות  בהלכות  דין  לפסוק  אך  אור.  ומוסיף  הולך  ויאדיר", 

תפלה, או בהלכות קריאת שמע – הלכות אלו הוא לא למד!

בנוסף לכך שחסרים רבנים שיוכלו לפסוק  יש פגם כפול:  לגבי אורח חיים 
בהלכות אלו, נוספת הסכנה שכל אחד ייעשה "פוסק" לעצמו:

בעל־הבית וסוחר, שאיננו רב, אם הוא ירא־שמים, לא ישלה את עצמו שהוא 
יכול לפסוק בעצמו שאלה בהלכות גיטין, ואפילו לא שאלה בהלכות יורה דעה. 
אבל  בפועל.  הוראה  ומורה־  רב  מחפש  הוא  שאלה  אצלו  מתעוררת  כאשר 
בהלכות אורח חיים הוא עלול להשלות את עצמו שהוא מסוגל להיות "פוסק" – 
הוא יעיין בקיצור שולחן ערוך )בלשון הקודש, ואם אין הוא מבין לשון הקודש 
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– באנגלית, בצרפתית וכדומה( וינהג כפי שמובנת לו משמעות הנאמר בקיצור 
שולחן ערוך!

אם לגבי שולחן ערוך של ה"בית יוסף" התעורר דיון כיצד ניתן לפסוק משם 
מכך  לנבוע  עלול  מה  מובן   – הטעמים  ואת  המקורות  את  לדעת  בלי  הלכה 
שהתורה נמסרת בידיו של כל אחד ואחד, שיפסוק בעצמו דין לפי קיצור שולחן 

ערוך!

בענין זה צריך לקיים "והחי יתן אל לבו" – מעבודתו של בעל ההילולא, שסיכן 
מה  את  לייסד  ממש,  נפשות  בסכנת  כרוכים  היו  אלו  שמעשים  למרות  עצמו, 

שנקרא עתה בשם בתי־מדרש לרבנים –

ומכך נלמדת ההוראה, שכל אלו הראויים לכך )ואפילו אם יש ספק אם הם 
ראויים, הרי במצב כפי שהוא עתה יש לנהוג לחומרא(, ילמדו באופן של לאסוקי 

שמעתא אליבא דהלכתא.

וזכות הרבים מסייעתם, ובמיוחד כאשר הדבר חשוב לא רק לציבור של עיר 
ובמדינות  בארה"ב  קהלות  למאות  הדבר  חשוב  עתה,  המצב  לפי  אלא  אחת, 
גם  וכך  ערוך.  בשולחן  מורי־הוראה  רבנים  ללא  כפשוטו,  שנותרו,  אחרות, 
מאות יישובים בארץ־הקודש – "ארץ אשר... עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה 
ועד אחרית שנה", שאין להם רבנים – שתהא להם סייעתא דשמיא הדרושה כדי 
לכוון להלכה, ולהיות "דן דין אמת לאמיתו", שעל־ידי כך נעשים שותף לקדוש־

ברוך־הוא במעשה בראשית 

)לקו"ש חט"ז ע' 146, בתרגום ללה"ק(

החידוש בימינו אלו משונה מדורות עברו

 . יומים  אינו מזכיר במכתבו שיש אצלם לימוד הלכות הצריכות בחיי היום 
. ובכל אופן מובן וגם פשוט הכרח לימוד זה ובפרט בתקופתנו, שהרי בדורות 
שעברו, הנהגות יום יום ידעו כאו"א מבית הוריו ואפילו מהרחוב, ופשיטא מבית 
הכנסת לשם היו הולכים פעמיים או שלש פעמים ביום מה שאין כן בדור יתום 
שכל זה צריך להמציא מוסד החינוך בו נמצא הילד או הילדה, מתחיל מאל"ף 
בית והלכות הצריכות בענינים היותר פשוטים, והלואי היו מנהיגים לימוד זה 
אפילו בישיבות הגדולות כי בעוונותינו הרבים ידיעת דינים דחלק אורח חיים 
תלמוד  שגגת  והרי  מאד,  במאד  חלושה  ביותר,  ורגילים  מצוים  היותר  שהם 

עולה וכו'.

)אג"ק חט"ז ע' קטז(
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הוזנח לימוד זה

בטח למותר לעוררם אשר בהשיעורים שלומדים צריך - להיות גם כן שיעור 
בהלכות הצריכות מאורח חיים, ובפרט שהוזנח לימוד זה בכו״כ חוגים עד כדי 
יודעים איך יעשו ואת אשר יעשו ואשר לא יעשו,  כך שכשבא מעשה ליד אין 
וכפי שמעיד החוש. וכבר ידוע כמה רבותינו הק׳ הזהירו על לימוד זה וכנראה 

ג״כ בהקדמת שו״ע דרבינו הזקן.

)אג״ק אגרת ב׳תתקמא, ח"ט ע׳ שה(

חסרון הידיעה בהלכות - מבהיל!

היום- בחיי  הצריכות  כהלכות  שיעור  גם  אלו  בשיעורים  שאין  קצת  ולפלא 
הזקן  רבנו  בני  מהקדמת  )ולהעיר  כזה  הכרח  הי'  הזמנים  בכל  שאם  יומיים, 
הצריכות  בהלכות  הידיעה  שחסרון  יתום,  דור  אלה  בימינו  עאכו"כ  להשו״ע( 
מבהיל הוא, והרי סו״ס ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, ובטח ימצאו זמן 

ואופן מתאים איך ללמוד כהנ"ך.

)אג״ק אגרת ה׳תתעח, חט״ז ע׳ ק(

חסרה ידיעה אפילו במצוות דאורייתא

ותקותי חזקה אף שאינו מזכיר עד״ז, שעושה ככל יכולתו גם בהפצת הלימוד 
כמה  עד  במוחש  רואים  שהרי  הגילים,  ובכל  החוגים  בכל  הצריכות  דהלכות 
חסרה הידיעה דוקא בהלכות אלו ולא רק בהנוגע למנהג חומרא והידור מצוה, 
כ״א להמצוה עצמה, ולאו דוקא מצוה דרבנן, כ״א גם וכו' ועד לאופן הכי מבהיל. 
מההקדמה  גם  וכנראה  אלו,  הלכות  לימוד  ע"ד  הרעישו  הזקן  רבנו  בזמן  ואם 

לשו״ע רכנו הזקן, עאכו״כ בתקופתנו זו ובמדינות האלו, וק״ל.

)אג״ק אגרת ז׳שסב, חי"ט ע׳קצ(

מעטים הם הבקיאים בהל׳ דמצוות התלויות ארץ הקודש

ובפרט בארצנו הקדושה תבנה ותכונן, שנתוספו בה הלכות התלויות כארץ 
שמעטים הבקיאים בהם, והרי זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור.

)אג״ק אגרת ג׳תקסג, חי"א ע׳ קעב(
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חסר ידיעה בכל החוגים אפילו למעלה למעלה

כמ״ש אודות לימוד התורה, כבר מילתי אמורה אשר מוכרח ביותר בתקופתנו 
זו לימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים, כי בעוה״ר חסר ידיעה בזה מבהיל, 
השבוע  פרשת  לימוד  מוכרח  כן  וד״ל.  למעלה  למעלה  אפילו  החוגים  ובכל 
והשתתפות בלימוד הש״ס הנגמר בכל שנה ע"י קבוצה שכל האמור הוא דבר 

השוה לכל נפש.

)אג״ק אגרת ו׳תטו, חי״ז ע׳ רסג(

הדור הצעיר אינו רואה הנהגה ישרה בבית המדרש

ובהקדמות  הזקן  לרבנו  ת"ת  הלכות  )עיין  זה  על  זרזו  שלפנינו  בדורות  ואם 
המוחין,  ובלבול  הפסק  שהי׳  אלה  בימינו  עאכו״כ  וכו'(,  הזקן  לרבנו  השו״ע 
בבית,  ולא  ברחוב  כהנ״ל  ישרה  הנהגה  רואה  שאינו  הצעיר  הדור  ובפרט 
שמוכרח ללמוד בבית הספר ובביהמ״ד אפילו ענינים הפשוטים ביותר ובפרט 

כהנ״ל.

)אג״ק אגרת ג׳שיג, ח״י ע׳ שנה(

אי אפשר לסמוך על חינוך אבותיהם

היום  בחיי  הצריכות  בהלכות   - הלימוד  ע״ד  לדעת  אתעניין  זו  בהזדמנות 
יומים, אף שבדורות שלפנינו לא היה הכרח להכניס זה בתוך לימוד ישיבה כיון 
שהתלמידים ידעו עד״ז בבתיהם ע״י חינוך אבותיהם, בעוה״ר אין זה כלל המצב 
הענינים  אפילו  הישיבה  לתלמיד,  להספיק  בריבה  היהדות  עניני  שכל  עתה, 
הפשוטים ביותר, והרי סו״ס זהו העיקרי וכמ״ש את האלקים ירא ואת מצוותיו 

שמור כי זה כל האדם.

)אג״ק אגרת ד׳חשעח, חי״ז ע׳ כד(
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החייבים בלימוד

שייך לא רק לעמי הארץ

לא ראינו משתדלים בלימוד הלכות אלו, ולא רק שאין משתדלים בזה אלא 
הארצים  לעמי  המשתייך  התורה  וכחלק  תיתי,  מהיכי  של  עניו  זה  שנעשה 
הי׳ מתקנת משה רבינו הראשונות ללמוד  ומפורסם שזה  ולנשים, אף שידוע 
ועיין בשו״ע רבינו הזקן  ולפני החג שהוא מפני טעמים הנ״ל,  הלכות חג בחג 
באגה״ק  הזקן  רבינו  של  ולשונו  א׳  פרק  סוף  ת״ת  ובהלכות  תכ״ט  סימן  ריש 
בסופו, ויה״ר שיתחילו בזה בהקדם בכל האפשרי, כי הרי כל יומא ויומא עביד 

עבידתי׳.

)לקו"ש חי"ד ע' 236(

שייך לא רק לאנשים פחותים

שיש  בפועל,  העשי׳  ענין  בגודל  בדא״ח  בכ״מ  המובא  ע״פ  דעתי  ידוע  וכבר 
בזה  גם  י״ל  הצחות  וע״ד   .  . המצויים  דינים  לדעת  האפשריות  בכל  להשתדל 
דרשת רז״ל על הפסוק: "אורח חיים פן תפלס וגו' אל תהי יושב ושוקל מצוותי' 
רק  שייך  הוא  או״ח  בשו״ע  לימוד  אשר  העולם  כדעת  ודלא  כו׳".  תורה  של 

לאנשים פחותים במדריגה וכו'.

)אג״ק אגרת ב׳לא, ח"ז ע׳ קעא(

גדולים וקטנים גם יחד

וכבר מלתי אמורה בכגון דא, שבהנוגע להנוער דארצות הברית, הנה בכל 
הגילים ובכל הכתות, צריך ללמדם הלכות הצריכות למעשה בחיי היום יומים, 
כי העם  והגדולים  גם המבוגרים  זה  לימוד  הי' קובעים  עוד אלא שהלואי  ולא 
הארצות בדור הכי צעיר בעניני ברכות הנהנין, תפלה שמירת שבת וכו' וחסרון 
הידיעה בהם, הכי מבהילים, ורואים במוחש הענינים הנגררים על ידי זה הבלתי 
רצוים לגמרי, וק"ל אף שפשוט שאינו דומה שיעור הזמן שיש לקבוע בזה בכל 
הכתות, אבל פשוט שמוכרח הלימוד, ושמוכרח לעורר ולזרז התלמידים שגם 
ובפרט  בהם,  ללמוד  ויוסיפו  אלו  דינים  על  יחזרו  לרשותם,  העומדות  בשעות 

שהרי הקיצור שולחן ערוך מועתק גם לשפת המדינה, שפה האנגלית.

)אג"ק כ"ק אד"ש חי"ז ע' ???(
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גם ללומד תורה לשמה

ישנו מי שסבור שמכיוון שהוא "לומד תורה לשמה", והוא מאריך בתפילה 
ונותן צדקה וכו' לשם מה עליו ללמוד הלכות? הוא יאמר פרק תהלים והדבר 

יסייע לו – שכן "לא יאונה לצדיק כל און"!...

אלא ייאמר ברורות וראוי להדגיש, כי כל אלו אין להם שייכות לפועל, שכן 
ידיעת ההלכות בפועל מצריכה לימוד הלכות )ברכות הנהנין, הלכות תפילה, 
או  ערוך"  שולחן  ב"קיצור  מוקצה(  הלכות  וכו',  בקריאת-שמע  הפסק  דיני 

ב"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן". לולי זה לא יידע אם הדבר הוא מוקצה אם לאו!

)שיחות קודש תשל"ה כרך ב' עמ' 115(

כל בני ישראל ובפרט תלמידי הישיבות

להנהיג  ויש  ערוך,  בשולחן  חיים  אורח  חלק  בלימוד  הזנחה  יש  לדאבוננו 
וחברי את"ה בפרטי פרטיות, לקבוע  בנ"י בכלל, תלמידי הישיבות בפרט,  בין 
משך זמן בכל יום, עשר או חמש עשרה דקות, ללמוד הלכות הצריכות למעשה 

בשולחן ערוך אורח חיים.

)י"ט תשרי תשי"ג(
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חומר הלימוד

בדורנו  הקיים  החוסר  את  לתקן  ושוב  שוב  תובע  שהרבי  שראינו  לאחר 
בלימוד הלכות הצריכות, ניתן היה לחשוב שמדובר על עבודה קשה מנשוא 
של ידיעת כל ההלכות אף הסבוכות שבהם. באגרות שלפנינו נראה כיצד 
הרבי מורה ודורש דווקא לימוד ההלכות הפשוטות והנצרכות לחיי היום–
הדגש  את  לשים  צריך  ועליהם  הלימוד,  את  להתחיל  יש  בהם  אשר  יום, 

המיוחד.

והזדמנויות שונות על ההכרח הכי  לזמן הנני מעורר בעת התועדות  ומזמן 
גדול בלימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומים בהכנסת המסכתות סדר מועד 

ומס' ברכות בסדרי לימוד הישיבות וכו'

)אג"ק אגרת ג'תשעח, חי"א ע' שצה(

*

לימוד הלכות הצריכות – כמו הלכות ברכות, שבת, תפילה וכיוצא בזה.

)מקדש מלך ח"ד ע' שצא(

*

 – יומים, והיינו  ברובא דרובא חסרה הידיעה בהלכות הצריכות בחיי היום 
כפשוטו – בהלכות ברכות הנהנין, הפסק בתפלה, מוקצה בשבת כו' וכו'

)לקו"ש חי"ד ע' 236(

*

ויה"ר שיזכה את סביבתו בהנהגת לימוד זה וכנ"ל מתחלה ידיעת הדינים . . 
וכוונתי בפשטות ברכות הנהנין, דיני התפלה, טלטול בשבת כו' וכו'

)אג"ק ח"י אגרת ג'רלא(

*

ללמוד הלכות הצריכות למעשה בשולחן ערוך אורח חיים, והכוונה בלימוד 
זה – לא הפלפול והשקו"ט, אלא לימוד וידיעת ההלכות הצריכות בכל יום, כמו 

דיני הפסק בתפלה, ברכות ק"ש, ברכת הנהנין וברכת המזון וכיו"ב.

)משיחת י"ט תשרי תשי"ג(
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*

צריכים לחיות את חיי היום-יום באופן שאפילו במחשבה ועאכו"כ בדיבור 
ועאכו"כ במעשה לא יעבור על אחת ממצוות ה' אשר לא תעשינה, ויעשה את 

כל הענינים שהקב"ה צוה שמוכרחים לעשותם, "כי הם חיינו ואורך ימינו".

שבת,  שמירת  אודות  פיאות,  אודות  ציצית,  אודות  אותו  – ללמד  ובפשטות 
אודות מאכל כשר, אודות ברכת הנהנין, ואפילו אודות אמירת "שמע ישראל" 
קודם השינה ואמירת "מודה אני" בעת הקימה – כיון שבנוגע לכל ענינים אלו 

אין על מי לסמוך.

. . יש להשגיח ולבחון אם התלמיד יודע אודות יסודי היהדות,

ויתירה מזה – אם הוא יודע בפשטות בהנוגע לפועל: דיני ברכת הנהנין, דיני 
הדינים  פרטי  כל  וכיו"ב  בשבת,  מוקצה  דיני  קטן,  טלית  דיני  בתפלה,  הפסק 

שנתבארו בקיצור שו"ע,

)יו"ד שבט ה'תשט"ו(

*

ומכיון  להן  הצריכות  הלכות  כל  בלימוד  חייבות  נשים  גם  התורה  לימוד 
דהלכות  דינים  כו"כ  גם  נכללים  שבזה  לומר  יש  שיבוא  יום  בכל  לו  שאחכה 

קרבנות וכיו"ב

)משיחת תקנת הרמב"ם, אחש"פ תשד"מ(

*

אלא ייאמר ברורות וראוי להדגיש, כי כל אלו אין להם שייכות לפועל, שכן 
ידיעת ההלכות בפועל מצריכה לימוד הלכות )ברכות הנהנין, הלכות תפילה, 
או  ערוך"  שולחן  ב"קיצור  מוקצה(  הלכות  וכו',  בקריאת-שמע  הפסק  דיני 

ב"שולחן ערוך אדמו"ר הזקן". לולי זה לא יידע אם הדבר הוא מוקצה אם לאו!

)שיחות קודש תשל"ה כרך ב' עמ' 115(

*

בטח בשיעורי לימודיו יש גם כן שיעור לימוד הלכות הצריכות היום–יומיים, 
וחוזר  וכו'  שבת  הנהנין,  ברכות  תפילה,  תפילין,  שמע,  קריאת  הלכות  וכמו 

עליהם מזמן לזמן.

)אג״ק אגרת ו׳קכה, חט"ז ע' שנה(
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*מתחילה ידיעת הדינים אפילו בלא המקורים והנימוקים, וכוונתי בפשטות 
ברכות הנהנין, דיני התפלה, טלטול בשבת כו' וכו'.

)אג״ק אגרת ג׳רלא, ח״י ע׳ ער(

*

וכבר ידועה הצעתי לכמה מוסדות חינוך - שיקבעו שיעור בהלכות הצריכות 
ברכות  וכמו  ביותר  התכופים  הענינים  באותם  ולהתחיל  היום–יומיים,  בחיי 

הנהנין וכו', שהרי סו"ס זהו כל האדם את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור.

)אג״ק אגרת ג׳קיט, ח"י ע׳ קנו(

*

לפרסם  הגדול  ההכרח  ע״ד  בע״פ  מסרתי  וכן  כתבתי  כבר  מקומות  לכמה 
הידיעות בדיני ברכות הנהנין הפסק בתפילה, מוקצה כו' שרבה העם הארצות 

בזה במידה מבהלת.

)אג״ק אגרת ג׳שיג, ח"י ע׳שנה(

*

בחי  הצריכות  בהלכות  התלמידים  עם  שלומדים  מזכיר  שאין  לפלא  הנה 
היום–יומיים מתאים להשגתם. ומובן שיש להתחיל באותן ההלכות שפוגעים 
בהם לעיתים תכופות ביותר ולפני החג בהלכות החג, ובטח אין זה אלא חסרון 

בכתיבה אבל לא בפועל.

)אג״ק אגרת ג׳קכ, ח"י ע' קנז(

קיצור דינים מהשו״ע

דהשו"ע  דינים  לקיצור  אלא  קצוש״ע,  להספ׳]ר[  בדוקא  כוונתי  שאין  מובן 
מהשכיחים

)אג״ק אגרת ג׳קסה, ח"י ע׳ קצט(

לימוד מספר דרך חיים וליקוטים מהלכות הנוהגות בארץ בזמן הזה

יש לקחת זה אם מס']פר[ דרך חיים לבעל המחבר ספר חוות דעת או מקיצור 
מהלכות  לקוטים  ג״כ  ישנם  בודאי  הרי  ת״ו  באה״ק  ולהדרים  וכיו״ב.  שו"ע 

הנוהגים בארץ בזמן הזה.

)אג״ק אגרת ב׳מא, ח"ז ע' קפג(
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דינים המלוקטים בדרך החיים

עכ״פ קיצור שו"ע או לכה״פ הדינים המלוקטים בדרך החיים להגאון מליסא 
ונדפסו ג״כ בכמה סידורים, ומהם בסידור עם שער הכולל סידור השל"ה ועוד.

)אג״ק אגרת ב'רסט, ח"ח ע׳ כה(

תדיר קודם

ומובן שיש להתחיל באותן ההלכות שפוגעים בהם לעתים תכופות ביותר

)לקו"ש חכ"ד ע' 349(

לימוד ע״פ שכיחות ההלכות

היתה  מוכרחת  המקומות,  ובכל  הזמנים  בכל  אשר  בזה,  להעיר  לי  וארשה 
ידיעה ובמילא שיעור לימוד בהלכות הצריכות בחיי היום יומיים, וכמו שהאריך 
בזה רבנו הזקן בעל השו"ע והתניא בהלכות תלמוד תורה . . ומהנכון ונחוץ וגם 
לפ״ע  הלימוד  שזמן  וכיון  מתאים,  שיעור  יסדרו  ולהבא  מכאן  שעכ״פ  מוכרח 
מוגבל הוא, הנה לדעתי – וכמ״ש לכמה מאנ״ש – בתחילה יש ללמוד סימנים 
מלוקטים מקיצור שו״ע. כוונתי לא הסימנים על הסדר אלא לעבור פעם ושתים 

על הסימנים הדנים בענינים השכיחים בחיי היום יומים.

ודוקא בקיצור שו״ע ששם באים הדברים בקיצור )ואם לפעמים נצרכת הסברה 
ה״ז על לומד השיעור, לאומרה בע״פ(, בכדי לנצל הזמן העומד לרשותם להלכה 
למעשה בפועל וכמ״ש את האלקים ירא כו' כי זה כל האדם, היינו שצריך להיות 
הלימוד המביא לידי יראת אלקים ולימוד התורה המביא לידיעת המצות וגדול 

תלמוד שמביא לידי מעשה.

)אג״ק אגרת ד׳רצו, חי"ג ע׳ כד(

לא המדרש עיקר אלא המעשה

כמ״ש אודות לימודיו, בכל עת ובכל זמן, ועאכו״כ עתה, מוכרח לימוד קבוע 
לא   – סו״ס  כי  וכו׳  ומועדים  בשבתות  יומיים  היום  בחיי  הצריכות  בהלכות 
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המדרש עיקר אלא המעשה, וכבר נאמר את האלקים ירא ושצ״ל לימוד המביא 
לידי יראה( ואת מצותיו שמור – כי זה כל האדם.

)אג״ק אגרת ד׳תקסג, חי״ג ע׳ רצט(
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זמן הלימוד

תדירות הלימוד

צריך כל אחד לעשות קביעות בכל יום, לכל הפחות במשך כמה דקות, ללמוד 
הפסק  דיני  כמו  בפועל,  למעשה  הצריכות  בהלכות  חיים,  אורח  ערוך  שולחן 

בתפלה לקדושה וכו', דיני ברכות הנהנין, וכיו"ב.

. . והעיקר – שתהי' הקביעות ללמוד הלכות הנ"ל בכל יום ויום.

)שיחת יום שמחת תורה, ה'תשי"ג(

קביעות הלימוד

ובודאי יסדרו לימוד הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום יומים בכל השיעורים 
שנתיסדו על ידם, לימוד עכ"פ זמן קצר בכל פעם, אבל שיהי' בקביעות, כי הרי 
זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור ולא המדרש הוא העיקר אלא 
המעשה עיקר, נוסף על מה שרואים בחוש שעל ידי הקביעות נחקקו הידיעות 

בנפש הלומד ושומע והשי"ת יצליחם.

)אגרות קודש אגרת ג'רטז )ח"י((

לימוד הלכות בזמנו הפנאי

מובן וגם פשוט שלכל לראש צריך ללמוד לפי סדרי הישיבה שעות נגלה לחוד 
ושעות חסידות לחוד, ובהזמנים שחוץ לסדר הרי נוסף על שלושת השיעורים 
זה במה שלבו  ולימוד הלכות הצריכות, תלוי  ותניא הידועים  דחומש תהלים 

חפץ, ובפרט בהנוגע ללימוד בעיון.

)אג"ק כ"ק אד"ש ח"כ ע' נג(

קביעות בנפש

בודאי יסדרו לימוד הלכות הצריכות לדעתם בחיי היום יומים בכל השיעורים 
שנתייסדו על ידם, לימוד עכ״פ זמן קצר בכל פעם, אבל שיהי׳ בקביעות, כי הרי 
זה כל האדם את האלקים ירא ואת מצותיו שמור ולא המדרש הוא העיקר אלא 
המעשה עיקר, נוסף על מה שרואים בחוש שעל ידי הקביעות נחקקו הידיעות 

בנפש הלומד ושומע.

)אג״ק ח״י אגרת ג׳רטז - ע' רנה(
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מהות שולחן ערוך אדמו"ר הזקן ומטרתו
- על פי שיחות כ"ק אד"ש מה"מ -

ישראל  כעין "שער כללי" בתורה, המתאים לכל עם  רבינו הזקן הוא  ה"שלחן ערוך" של 
בלימוד חלק הנגלה שבתורה.

והוא ע"ד הידוע18 בענין התפלה, שהנוסחאות השונות שבה שרשם מזה ש"י"ג השתחויות 
י"ב שבטים  י"ג שעריו שנרמזו לעתיד אי"ה" - שנים עשר שערים כנגד  נגד  היו במקדש 
"שער ראובן וגו'", והשער השלשה עשר הוא ה"שער הכולל" כנגד כל השבטים, והוא נוסח 
התפלה המתאים לכל עם ישראל. ואף שיש מעלה בשערים הפרטיים של כל שבט ושבט 
שכל אחד במסילתו יעלה. ובזמן שהי" ידוע לכל אחד לאיזה שבט הוא שייך אז הי' באמת 
עדיף שכל אחד יכנס בשער הפרטי שלו19, אך בזמן הזה שאין אנו יודעים לאיזה שבט אנו 

משתייכים - עדיף יותר להכנס בשער הכללי20, שהוא הנוסח שתיקן האר"י ז"ל.

עד"ז הוא גם בתורה, וגם בחלק הנגלה שבה, שבגלל שאיננו יודעים כיום לאיזה שורש אנו 
שייכים - לכן עסק התורה שלנו צריך להיות בהתאם לשער הכללי.

והנה על האדמו"ר הזקן הטילה ההשגחה העליונה – על ידי רבו הרב המגיד ממעזריטש 
דתורה  הנגלה  בחלק  ההלכות  את  לברר  כדי  ערוך21,  השולחן  את  לחבר  התפקיד  את   -

ולהתאימם עבור כלל ישראל, ולכל אחד מישראל בפרט.

והוא על דרך שייסד רבינו הזקן את תורת חסידות חב"ד, בפנימיות התורה ודרכי העבודה, 
שהכוונה   - מישראל22  אחד  לכל  המתאים  כללי  נוסח  שיהי'  התפלה  נוסח  את  בירר  כן 
בכל ענינים אלו היא, להתאימם לכל עם ישראל ככלל ולכל אחד מישראל בפרט, באופן 

שבאמצעותם יפעלו אצל כל אחד כל ההעלאות וכל ההמשכות.

ומוכנת  עבורנו,  הזקן  רבנו  ע"י  שנסללה  כדרך  שבהליכה  המעלה  מוכנת  האמור,  לאור 
כל  של  המעיינות  הפצת  כמו  הזקן,  רבנו  של  ערוך  השלחן  שבהפצת  הגדולה  החשיבות 
עניני תורת החסידות )כולל נוסח התפלה( שלו, באופן שיגיעו לכל אחד מישראל - ועל ידי 

הפצת ענינים אלו תתקיים ההבטחה ד"קא אתי מר", דא מלכא משיחא, בקרוב ממש"23.

* * *

18. לקו"א להה"מ ממעזריטש הובא בהקדמת שער הכולל.
19. ראה שו"ע אדה"ז סוס"י סח.

20. אפילו אלו היודעים שבטם כגון כהנים ולויים.
21. ראה הקדמת בניו להשו"ע.

22. ראה בבית רבי ח"א פ"י: כשסדר סידורו היו לפניו ששים סידורים מנוסחאות שונות וקיבץ סולת נקי" מכלם.
23. ע"פ לקו"ש ח"ד ע' 1149.
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מטרת חיבור השולחן ערוך על ידי רבנו הזקן היא על דרך מטרת החיבור של ספר משנה 
תורה להרמב"ם:

שכן מטרת חיבור ספר משנה תורה להרמב"ם היא, כפי שכתב בהקדמתו, שבזמנו "תקפו 
 .  . הפירושים  כל  אותם  לפיכך   .  . חכמת  ואבדה  הכל  את  השעה  ודחקה  יתירות  הדרות 
נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי . . ואין צריך לומר הגמרא עצמה . . שהם צריכין 
דעת רחבה . . וזמן ארוך . . ומפני זה נערתי חצני . . וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל 
אלו החיבורים . . כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה 
בפי הכל בלא קושיא ובלא פירוק. לא זה אומר בכה וזה ככה. אלא דברים ברורים קרובים 

נכונים . . הלכות הלכות".

ועל דרך זה היא מטרת החיבור של שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, וכמ"ש "הרבנים בני הגאון 
המחבר ז"ל" בהקדמתם לשו"ע: "ומפני שדרכי ישראל מרובים ובפרט בצוק העתים הללו 
. וגם לגדולים   . . וע"כ דעתם קצרה לבוא בארוכה24 בעיון ים התלמוד והפוסקים לידע   .
אשר להם יד ושם בתלמוד תכבד עליהם העבודה להכריע בין הפוסקים לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא . . כי ברוב המקומות יש דעות מחולקות זה מקשה וזה מפרק . . אשר על 
כן . . משמיא אסכימו למצוא איש אשר רוח אלקים בו להכין ולהורות הלכה ברורה מתון 
. . להוציא לאור תמצית ופנימית  . . בלשון צח  ומסיק אליבא דהלכתא הלכות בטעמיהן 
טעמי ]ה[הלכות הנזכרים בכל דברי הראשונים והאחרונים זקוקים שבעתיים, כל דבור על 
אופניו בלי בלבול ותערובות. ופסק ההלכה המתברר ויוצא מדברי כל הפוסקים עד חכמי 

זמנינו"25.

הוא  זה  ש"חיבור  באופן  ספרו  את  כתב  שהרמב"ם  החיבור,  במהות  הם  שחלוקים  אלא 
מקבץ לתורה שבע"פ כולה . . שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ואח"כ קורא בזה ויודע 
. .", דהיינו שהמטרה היא  ממנו תורה שבע"פ כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם 
בשביל ידיעת את דיני התורה. משא"כ שולחן ערוך )גם של אדה"ז( ענינו הלכה למעשה, 
דהיינו שההלכות המובאות שם הם בעיקר כדי לידע את המעשה אשר יעשון. וכשמו כן 
הוא "שלחן ערוך" - דהיינו שההלכות שבו הם ערוכות ומוכנות באופן שהאדם ידע מה 

עליו לעשות בשעת מעשה26.

24. כ"ה בדפוסים הראשונים דהשו"ע. ובהוצאות האחרונות: בערוכה )בעי"ן(. ולכאורה ט"ס הוא.
25. ע"פ לקו"ש חכ"ו ע" 29־28. וראה שם עוד השוואות בין הרמב"ם לאדה"ז.

26. ע"פ לקו"ש חט"ו ע, 774. וראה לקדש חכ"ד ע' 68 והערה 15.



לעילוי נשמת

אברהם בן ר' עזריאל שלום חיים ברוך וזוגתו 

מרת חיה חנצ'ה בת הרב משולם ע"ה

•

הרב יעקב ב"ר טוביה ע"ה וזוגתו מרת רחל 

בת הר' שמואל ע"ה

•

האשה מרת שטערנא שרה ע"ה בת 

יבלחט"א שלמה זלמן

•

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול, בהתלבשותה בגוף 
גשמי בתחיית המתים בגאולה האמיתית והשלימה 

תכיף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


