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 ב"ה

 פתח דבר
 

בשבח והודי' להשי"ת הננו שמחים להגיש לפני קהל אנ"ש והתמימים שי', קובץ הערות 
גליון העשרים ושבע (ז"ך) מאת תלמידי ישיבת תומכי תמימים  1וביאורים "לאפשא לה"

 - 2"העשירי יהיה קודש" -ליובאוויטש קווינס, היוצא לאור לכבוד יום הבהיר יו"ד שבט 
דכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ותחילת נשיאות כ"ק אדמו"ר מלך  אע"ג שנה ליום ההילול

תי עשר דשנת עשתי עשר "יום עשתי עשר לחודש עש -המשיח שליט"א. וי"א שבט 
 ע"ב שנה לקבלת הנשיאות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.  - 3(תשי"א)"

ידוע ומפורסם גודל הערך והחשיבות של הדפסת חידו"ת בעיני כ"ק אדמו"ר מה"מ 
הורה ודרש לכתוב חדושי תורה ולהדפיסם בקובצים  4שליט"א, אשר פעמים רבות

 ובספרים המיוחדים לזה. 

 5כהגדרת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א -וקף קיבל הדבר בתקופה בו נמצאים אנו משנה ת
"על סף ימות המשיח ממש", שבה הרבה לדבר אודות חשיבות כתיבת הערות וחידושי  -

 תורה, ואשר הוצאתם לאור מזרזת את ביאת משיח צדקנו. 

מא היא : "שההוראה למעשה בפועל שהזמן גר6וכלשונו הק' בשיחת ש"פ נשא ה'תנש"א
בהכנה (מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש) לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא". 

התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמתחדשים  -ובפשטות 
חידושים בתורה, הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לפעולה על הזולת, "העמידו תלמידים 

ות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, , כידוע ש"כל איש ישראל יכול לגל7הרבה"
, כולל ובמיוחד 8הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש נשמתו ומחוייב בדבר"

התחדשות והוספה בלימוד והפצת פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות, מעין  -

                                                     
 ואילך). 82לשון הזהר, ח"א יב, ב. וראה דבר מלכות ש"פ לך לך ה'תשנ"ב (סה"ש ה'תשנ"ב ח"א ע'   1
 בחוקותי כ"ז ל"ב. 2
 .266שיחת ש"פ וארא תשנ"ב. סה"ש ה'תשנ"ב ח' א'. ע'  3
, דבר מלכות ש"פ במדבר, ערחה"ש ויום ב' דחה"ש ה'תנש"א (סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע' לדוגמאראה,   4

 ואילך). 560
 ).690דבר מלכות ש"פ בלק, י"ז (טוב) תמוז ה'תנש"א (סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'   5
 .597סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'   6
 אבות פ"א מ"א.  7
 לאדה"ז פ"ב ה"ב. תניא אגה"ק סי' כו. וראה הל' תלמוד תורה  8
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וממהרים  ודוגמא ו'טעימה' מתורתו של משיח ("טועמי' חיים זכו"), שלכן עי"ז מזרזים
 ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא". 

, הדגשה מיוחדת בשנה זו מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ת אשר כל אחד ואחד צריך לראות איך מביאים תיכף ומי"ד ממ"ש את הגאולה האמיתי

 והשלימה שהיא "שלימות מעשיו ועבודתו" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

אורים אם לזאת, יצאו לאור על ידינו קובצים שבועיים המכילים כל טוב הערות וביבהת
 בכל חלקי התורה, מפרי עמלם של תלמידי התמימים דישיבתנו הק'. 

נ"ב, -בין ההערות נמצאים גם כו"כ ביאורים בשיחות ומאמרים דשנות הנפלאות, תנש"א
ט"א ע"ד חשיבות הלימוד וזאת ע"פ המבואר בשיחות ואגרות כ"ק אדמו"ר מה"מ שלי

"הלואי היו מדקדקים  9בשיחות ומאמרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע האחרונים. ובל' הרב
אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, ואפי' בשיחותיו, ובפרט משנת 

בנוגע לתורתו שלו, שבהם "דער רבי  10השי"ת והשנה שקדמה לה". ואף אנן נעני' אבתרי'
ובהם נמצא הדרכה ודרכי פעולה עד ביאת המשיח תיכף ומיד  11ָהאט ַאלץ בַאווָארנט"

 ממ"ש.

י"א שבט. ראינו לנכון לתת התבטאות  -אי לזאת ובעמדינו תחת רושם ימי ההכנה ליו"ד 
מה"מ לרגשים נעלים אלו ע"י הדפסת קובץ מיוחד, בהתאם למה שאמר כ"ק אדמו"ר 

: "וויבַאלד ַאז יעדער 12שליט"א בש"פ בא ה'תש"נ (בקשר עם ההכנות ליו"ד שבט) וזלה"ק
איז כדאי ַאז אין תורה עצמה זָאל מען מַאכן ַא "מוסד" חדש  -זַאך הויבט זיך ָאן פון תורה 

דורך ַארויסגעבן קובצי חידושי תורה, בנגלה ובחסידות, ובפרט בתורת כ"ק מו"ח  -
 ורנו". אדמו"ר נשיא ד

ץ אחד, אשר על כן, קבצנו, ליקטנו, וביררנו הערות וביאורים אלו, ואספנום לתוך קוב
"א, והוספנו גם כמה פלפולים והדפסנום בתור שי לכבודו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט

 י"א שבט. -לקראת בוא יום הגדול והקדוש יו"ד 

* * *  

                                                     
 אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד עמ' כד.  9

). וראה גם ד"ה ואתה 467(סה"ש תנש"א ח"ב עמ'  67ראה גם דבר מלכות ש"פ תזו"מ תנש"א הע'   10
"שלאחרי שהאדם פוסק מדעתו דינו של  –בענין לשון המשנה "דין וחשבון"  40תצוה ה'תשמ"א הערה 

 לא מדעתו".חבירו, פוסק דין לעצמו ש
 .512ראה לקו"ש ח"ב ע'   11
 .272סה"ש ה'תש"נ ח"א ע'   12
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כ"ק  14, "דבר מלכות", שיחת13בראש הקובץ הבאנו, כהוראת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הנוגע למסכתה הנלמדת בשנה זו מסכת גיטין, אחדות 
הנפעלת על ידה, וגם שייך לשנת הקהל שכל ענינה הוא אחדות, ושייכותה לגאולה 
האמיתית והשלימה [שבאמת אי אפשר ליפרד מהקב"ה]. ויה"ר שנזכה לשמוע "תורה 

 שבט שנה זו. חדשה" עוד ביו"ד י"א

כמדור הראשון הבאנו, כנהוג לאחרונה, מדור מיוחד של הערות וביאורים בעניני משיח 
וגאולה "הלכתא למשיחא", ובפרט בתורתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, אשר כלשונו 

מעין ודוגמא והכנה  -"בפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) של נשיא דורנו  15הקדוש
שיח, "תורה חדשה מאתי תצא"". זאת בעקבות ה'שטורעם' המיוחד ללימוד תורתו של מ

שעשה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בענין חשיבות הלימוד ועיסוק בנושאים אלו אשר 
 ".10, לפעול התגלות וביאת המשיח ובהגאולה בפועל ממש16זאת היא "ה"דרך הישרה"

הרן אר' הרה"ח חלק מההערות שהושמעו ע"י הרה"ג  והוא :הוספה מיוחדת במדור הנגלה
מימים ז"ל בשנת תשנ"א, בהיותו מגיד שיעור בביהמ"ד א' בישיבת תומכי ת יעקב שוויי

 ואלשמבן ר'  חיים ישראלליובאוויטש, ונרשמו בשעתו ע"י תלמידו המוכשר הרה"ת ר' 
 , ותודתנו נתונה לו.מאצקיןע"ה) שי'  פרץ(בן בנו של ר' 

ד , תלמיבוימגארטעןשי'  מנחם מענדל, הת' שוויינתונה גם לנכדו של הרב  תודתנו
ה, שהואיל למסור לנו שיעורים אלו ע"מ -ישיבתנו (וחבר המערכת) בשנות תשע"ג

 לפרסמם.
ההערות נדפסים כאן באותו לשון שנכתבו אז, וכמעט לא הוכנסו שינויים בהסגנון, ולכן 

 .17תאיזה שגיאו-יתכן שנפלו בהרשימות אי
 

חשון  : בסוף הקובץ לחביבותא דמילתא: ר"ד מחלוקת הדולרים כ"חהוספה פירסום ראשון
 שנת ניסים.

ו על יומן מא' התמימים מחודש אדר ואייר שנת ניסים בבית חיינו ותודתינו נתונה ל
 המצאת לנו החומר.

* * *  

                                                     
 משיחת ש"פ תשא ה'תשמ"ט.  13
 תצא ב'. ח"טלקו"ש  14
 .501סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'   15
 קלה ומהירה".ומסביר שהוא הדרך ה"  16
קמא, הרשימות כוללות רי"א אותיות על מסכת גיטין, ק"נ האותיות הראשונות הם על פרק המביא  17

ב: -והשאר על פרק המביא תניינא. כאן באו מ"ט אותיות הראשונות, והם מתוך שיעוריו שמסר על דף ב.
 ממסכת גיטין.

 רוקלין, תשפ"א).ז"ל על מסכת גיטין, ראה בספר 'כתבי ר' אהרן יעקב שוויי' (ב עוד משיעורי הרב שוויי
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", ומבקשים 18ויש לציין שאף שעברנו על החומר דקובץ הנוכחי, עכ"ז "שגיאות מי יבין
מכל הקוראים לשלוח כל תגובות והערות וכו' להמערכת ע"מ להדפיס אותם בל"נ בקובץ 

 הבא. 

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

ות וההוספה בתורה, נזכה בקרוב ממש לקיום ונחתום בתקווה ובביטחון, שבזכות ההתעסק
, ונזכה 20, ביחד עם קיום היעוד "קהל גדול ישובו הנה"19היעוד "מלאה הארץ דעה את ה'"

, 21לחזות שוב ב"אור פני מלך חיים", "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך"
נו משיחנו לעין , בהיגלות מלכ22"תורה חדשה מאתי תצא" -וישמיענו נפלאות מתורתו 

 כל, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש. 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

 מערכת "לאפשא לה"

 ימות המשיח
 שנת הקהל -תשפ"ג י"א שבט ה' -ימים הסמוכים ליו"ד 

 ע"ג שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
 קווינס נ"י

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 תהלים יט, יב.  18
 ישעי' יא, ט.  19
 ירמי' לא, ז.  20
 ישעי' ל, כ.    21
 שם נא, ד. ויק"ר פי"ג, ג.  22
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 5 ............................................................................................ פתח דבר
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 עניני משיח וגאולה

 23 ......................................................................................... ומגוג גוג
 א"שליט ףשאר מענדל חםמנ הרב
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 עזאגווי' שי יצחק יוסף השליח 'הת
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 תורתו של משיח
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 איידעלמאן' שי ליב' ארי ישראל' הת

 73 .............................................................. טבת א"כ יום בהיום דיוק
 נמירובסקי' שי ציון-בן שמעון' הת

 76 ..................................................................... )גליון( משה מת מתי
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 109 ........................................... עשר בארבעה לחבירו בית המשכיר
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 ומגוגגוג 
 שליט"א מנחם מענדל שארףהרב 

 1ראש הישיבה

 א
 מקורות

תר בשם "מלחמת גוג וידוע אשר באחרית הימים אמורה להיות מלחמה מחרידה בי
בדבר הרבה "אגדות" ודעות ומגוג", שאז יהיה העולם כולו מצב קשה ביותר ר"ל. ויש 

 ה.שונות. ובעז"ה נדון כאן בהרחבה בנושא מלחמה ז

חמש נביאים שמנבאים על מלחמת גוג ומגוג בעיקר אם נסתכל בנביאים נראה שישנם 
 והם: יואל, ירמיהו, יחזקאל, דניאל, וזכריה.

בימים כי הנה : "3שם כתובו 2להנביא הראשון שמנבא על מלחמת גוג ומגוג הוא יוא 
וירושלים וקבצתי את כל הגוים והורדתים  ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה

אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי 
 חלקו... קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגיבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה".

                                                     
והת'  רישמןפשיחי'  צבי אברהםשיעורים אלו ניתנו בסדר יומי של עניני גאומ''ש, ונערכו ע''י: הת'  .1

 שלג.שיחי'  שניאור זלמן
ים שהיה יש מחלוקת מתי יואל חי, יש אומרים שיהיה בזמן יהורם בן אחאב ממלכי ישראל, ויש אומר .2

 ה בן חזקיה ממלכי יהודה היה מלך.בזמן של מנש
 ב וט. - ד, א .3
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מה עם הגויים ואח''כ יביא אותם אל א''י ויעשה לגויים כלומר, שה' הולך לעשות מלח 
 בואה הזאת מדברת על מלחמת גוגמשפט (ולדעת רוב המפרשים הנ

ומגוג).
 

"כי כה אמר ה' קול חרדה שמענו פחד ואין שלום שאלו נא  :4בירמיהו הנבואה השנית הוא
פנים לירקון הוי כי  וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל

 גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא צרה היא ליעקב וממנה יושע". 

מו ככלומר, שהצרות וכל הדברים שיקראו אז (במלחמת גוג ומגוג) יהיו ממש קשים 
כך גם  לפני הלידה יש צער גדול, למרות שדבר טוב עומד לצאת ממנו.כמו שצירי לידה [

ת איום ונורא אבל ה' יציל אותנו מהמלחמה הזאת ויביא אלפני הגאולה יהיה צער 
 הגאולה].

הוא  )שמגלה לנו את השמות "גוג ומגוג" אשונהוהנבואה הר(הנבואה השלישית  
: "ויהי דבר ה' אלי לאמר: בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך 5יחזקאל

גוג נשיא ראש משך ותבל:  ותבל והנבא עליו: ואמרת כה אמר ה' אלוקים הנני אליך
ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך והוצאתי אותך ואת חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם 

 קהל רב צנה ומגן תפשי חרבות כלם".

א אותך כלומר, השם אמר ליחזקאל לך תגיד לגוג שאנוכי (ה') הולך לבוא אליך ולהבי
 ואת עמך לא"י במלחמה.

: "ואני בשנת אחת לדריוש המדי עמדי למחזיק 6כמ''שהנבואה הרביעית הוא בדניאל 
ולמעוז לו: ועתה אמת אגיד לך הנה עוד שלשה מלכים עומדים לפרס והרביעי יעשיר 
עושר גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון: ועמד מלך גבור ומשל ממשל 

לאחריתו ולא  רב ועשה כרצונו: וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא
כמשלו אשר משל כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד אלה... ובעת ההיא יעמד מיכאל השר 
הגדול העומד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת 

 ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר".

וים. והרבה כלומר, שתהי' מלחמות וצרות בעולם, ובני ישראל "ימלט" בשלב מס
 מפרשים מסבירים שנבואה זו היא גם על מלחמת גוג ומגוג.

: "משא דבר ה' על ישראל נאם ה' נטה שמים ויסד 7הנבואה החמישית הוא בזכריה
ארץ ויצר רוח אדם בקרבו: הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב וגם על 

                                                     
 ז. -ל, ה  .4
 ד. יחזקאל חי גם בזמן החורבן, עד אמצע הגלות (שלאחר החורבן).-ל''ח, א .5
 ד. י''ב, א.-י''א, א .6
 ד. זכריה היה נביא בתחילת בית שני והיה אחד משלושת הנביאים האחרונים.-י''ב, א .7
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ם את ירושלים אבן מעמסה לכל יהודה יהיה במצור על ירושלים: והיה היום ההוא אשי

העמים כל עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ: ביום ההוא נאום ה' אכה כל 
 סוס בתמהון ורוכבו בשגעון ועל בית יהודה אפקח את עיני וכל סוס העמים אכה בעורון".

 שיהי' מלחמה ומצור על ירושלים, וה' יעשה נס להציל את יהודה. כלומר,

אם נעיין יותר בתורה נמצא איך שמלחמת גוג ומגוג כבר נרמז בתורה אצל  אבל באמת
: "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר היאספו והגידה לכם אשר אגידה 8יעקב אבינו, בפרשת ויחי

: "את אשר יקרא 9לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". ומבואר בבראשית רבה
 ג הראה להם". אתכם באחרית הימים": "ר' סימון אמר מפלת גו

"וכי תבואו מלחמה בארצכם": במלחמת גוג ומגוג : 10וכן מבואר בספרי על הפסוק
הכתוב מדבר... צא וראה, איזו היא מלחמה שישראל נושעים בה ואין אחריה שעבוד? אין 

 אתה מוצא אלא מלחמת גוג ומגוג.
כאשר מבארת את הסיפור של השבעים זקנים ואלדד ומדד, הגמרא מפרטת  11וכן בגמ'

 לפי רב נחמן שאלדד ומדד: "על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין!".

: "ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים 12ובחומש דברים בתרגום יונתן כתוב
ועמונאי עד צער": "וית מליך דרומא דמתחבר עם מליך ציפונא לחבלא יתבי ארעא 

ומואבאי יתבי משרא דמעיקין להון לישראל וית גלוות תלמידי אליהו דגלן מן בקעתא 
דיריחו וית גלוות תלמידי אלישע דגלו מן קרוות דקליא על יד אחוהון בית ישראל מאתן 

וסדרי קרבא דגוג ובעידן אלפין גוברין וית עקת כל דר ודר ופורענות ארמלגוס רשיעא 
 ל יקום בדרעא לפרוקא".צערא רבא ההוא מיכא

לא אשר מלחמת גוג ומגוג אינו פרט צדדי בתהליך הגאולה, אמובן מכל המקורות ו
 הוא חלק מרכזי של כל התהליך.

 

 

 

 

 

 

                                                     
 מ"ט, א. .8
 צ"ט, ב. .9

 פרשת במדבר, פיסקא ע"ו. .10
 סנהדרין דף י"ז עמוד א. .11
 ל''ד, ג. .12
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 ב
 מיהו גוג ואיפה מגוג

 
יין יש שחושבים שגוג ומגוג הם שני אומות ושיהיה להם מלחמה יחד. אבל כאשר נע

ו הוא המלך של מגוג, והם אומה אחת שילחמבפסוקים של נבואת יחזקאל נראה שגוג 
 (עם עוד אומות) נגד בני ישראל.

"בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל : 13כתוב בנבואת יחזקאל
 .והנבא עליו"

אשית . שם האומה כד"א גומר ומגוג (ברהמגוג. כך שם המלך: אל גוגומפרש רש''י: 
 י):

ך שתי "נשיא ראש משך ותובל. גוג הוא מלך מגוג, ומל וכן מפרש הרד''ק על הפסוק:
 האומות האלה משך ותובל".

שיח ומעניין לציין שנראה לדעת רש''י שהוא סובר ששמו של המלך שיהי' בימות המ
 ).(וכפי שמשמע לקמן בפירוש הרמב''ן יהי' גוג

יכבוש : מלך הראשון שלהם וירם מאגג מלכו": 14אבל הרמב"ן מבאר באופן אחר, וז''ל
את אגג מלך עמלק. נקרא שמו טרם הולידו, דומה לו לכורש אשר החזקתי בימינו (ישעיהו 
מה א) הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו (מלכים א יג ב) ויצחק (בראשית יז יט) 
וישמעאל (שם טז יא) ושלמה (דהי"א כב ט) ותנשא מלכותו של יעקב יותר ויותר שיבא 

ון רש"י (רש"י על במדבר כ״ד:ז׳) ויפה פירש. ויתכן שהיה כל דוד ושלמה בנו אחריו. לש
מלך בעם עמלק נקרא אגג, כי המלך הראשון אשר שמו עליהם היה שמו כן ונקראו בניו 
היושבים על כסאו בשמו, כדרך רוב המלכים גם היום שנקראים בשם תופסי המלכות. וכן 

רחוק הוא שיקרא הנביא שם  המן האגגי (אסתר ח ג), כי היה מזרע המלוכה ההיא. כי
  ".(יחזקאל לט א) כל נשיא המגוג יקרא כן וכן גוגהרשע בטרם נוצר בבטן! 

לנשיא  ומכאן אנו רואים שהרמב"ן סובר שגוג לא צריך להיות שמו, אלא שגוג זה סמל
 של מגוג וכמו שמצינו בפרעה במצרים, ואגג בעמלק.

 

*   *   * 

 

                                                     
 ד. -ל"ח, א  .13
 במדבר כד, ז. .14
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דעות והצעות על מקומה. ונתחיל במקורות בנוגע לאומה של "מגוג" יש הרבה 

 בפסוקים ומחז''ל:

 : "בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס".15נח תורה בפרשתכתוב ב

ך גומר ומגוג ויון ותובל ומשובפסיקתא זוטרתא (מדרש לקח טוב) עה"פ כותב: "
 אושינייא. א"ר שמואל ב"ר אמי זו אפרוקייא. וגרממייא. ומדי ומקדוניא וותירס

 ואנטוכיא. תירס זו פרס".

זה  –: "בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס". גומר 16ובגמרא כתוב
זה בית אונייקי,  –כמשמעו, תובל  –זו מקדוניא, יון  –זו קנדיא, מדי  –גרממיא, מגוג 

נן, חד אמר: זו מוסיא, תירס, פליגי בה רבי סימאי ורבנן, ואמרי לה רבי סימון ורב –משך 
 .זו פרס –זו בית תרייקי, וחד אמר: זו פרס. תני רב יוסף: תירס 

: "וגוג וכן ארץ המגוג לא ידענו עתה מי הם, רק כפי 17וכן המלבי"ם על יחזקאל כותב
המבואר שהוא נשיא משך ותובל הם מבני יפת ואינם נמולים, והם יתעוררו באחרית הימים 

ישבו בשלוה. לבא עליהם, וזה יהיה ע''י התעוררות אחר שיתיישב ישראל בארץ ישראל ו
 מעם ה'".

: "אמנם מפרשי עמינו פירשו אותם 18וכן האברבנאל לוקח את זה צעד קדימה וכותב
לעתיד לבוא על גוג ומגוג, וכן הוא בדברי חז"ל, ושקרא ארצם צלצל כנפים לפי שהיא 

ולא לצאת משם לחוץ מסותרת בצל ההרים הנמצאים בגבולה ולא יכול אדם ללכת שם, 
אחרי נהרי כוש, כי כן נאמר ביחזקאל (לח, ה) כי כשיבא גוג ומגוג על ירושלם יבא כוש 

 עמו".

: "ודעו כי וכלשונו מבאר איך שאף אחד לא יודע ומכיר אותם 19מעם לועזובילקוט 
המלך אלכסנדר מוקדון סגר את כל בני גוג ומגוג בהר גדול וגבוה מאד. ולא היה מוצא 

דרך דלת. ושם בנה מצודות גדולות של ברזל באופן שלא היה שום אפשרות לצאת אלא 
כי היה סגור מכל הצדדים. והמציא ברוב קסמיו כמה אנשים של ברזל בתוך המצודות שהם 
הולמים יומם ולילה, וכך חושבים בני גוג ומגוג שעדיין בונים המבצרים והמלאכה עדיין 

אין שום מציאות שחומה זו תיהרס, עד שיבא יום לא נשלמה. וכך הם נשארים שם. כי 
הדין הגדול שהקב"ה ישבור מצודות אלו ויוצאים. כמו שאומר יחזקאל: וכל חומה לארץ 
תפול (לח, כ),  שהם רמז לאותם המצודות שבנה אלכסנדר מוקדון וסגר שם את גוג ומגוג. 

 (קעא) ולרמוז על כך אומר הכתוב "וברוב גאונך תהרוס".

                                                     
 

 

 ל"ח, ב. .15
 מסכת יומא דף י עמוד א. .16
 ל"ח, ב. .17
 יהושע י"ח, א. .18
 פרשת בשלח. .19
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: "שביקש הקב"ה 20שכתוב נתעורר שאלה מגמרא בסנהדרין ,ר נעיין בזהאבל כאש
 ".ב גוג ומגוגריוסנחלעשות חזקיהו משיח 

ה ב לא היה שמו גוג, וגם עמו לא הירילכאורה סנחשולפי הנ"ל מתעוררת שאלה, 
 מגוג, ואיך יתכן שמלחמה זו תהיה מלחמת גוג ומגוג? 

רע ומדריגא מיוחדת של קליפה, ולאו  והנה מבואר במפרשים אשר גוג ומגוג מסמלת
דוקא איזה אומה מסוימת. ולכן בזמן חזקיה רצה הקב''ה שסנחירוב יסמל קליפה זו, 

. וכלשון הבן יהוידע: "שבמפלת סנחריב 21והנצחון של חזקיהו יהיה הגאולה השלימה
 תמחה ותתבטל קליפת גוג ומגוג, ואז יאבדו באותו זמן גוג ומגוג במקום שהם יושבים

 ותתבטל מלחמת גוג ומגוג ולא תהיה לעתיד, כי יאבדו הם וקליפתם לגמרי".

 

 ג
 סיבת המלחמה

 
מבאר כ''ק אד''ש מה''מ את הסיבה הכללית לכל המאורעות שבעולם,  22והנה בלקו"ש

"ידוע שכל הבריאה אינה מציאות בפני עצמה ח״ו אלא נבראה : ובלה"ק כולל מלחמות
בשביל ישראל ובשביל התורה, וכשם שהוא בעצם הבריאה,  -מאת ה׳, בכוונה, שהיא 

שכולה היא בשביל ישראל ובשביל התורה, כן הוא בכל המאורעות שבעולם, שאינם דבר 
ומזה מובן, שכל המאורעות  ביל ישראל והתורהבפ״ע אלא כולם, בכלל ובפרט, הם בש

ינם כשבאה מזה שבעולם, נוסף על היותם בהשגחה פרטית מאת הקב״ה, הרי אמיתית ענ
וכשם שהוא בדברים הנעשים בעולם בכלל, כן הוא גם בדברים  תועלת לישראל ולתורה

שנתפרשו טעמם וסיבתם בשביל כוונה מסויימת, הרי פנימיות שלימות כוונתם הוא 
 ".בשביל ישראל

 שמובא בנבואת יחזקאל ,כ"ק אד"ש מה"מ מביא דוגמא לזה ממלחמת נבוכדנצרו 
א הוהרי תכלית הכוונה של המלחמה היתה: "ביום ה, אחרות למלחמהשבנוסף לסיבות 

 אצמיח קרן לבית ישראל ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני ה'".

                                                     
 צ''ד, עמוד א. .20
] 185 להעיר משיחת כ''ק אד''ש מה''מ בפרשת וישב תשנ''ב [נדפס בסה''ש תשנ''ב כרך א' עמודו .21

וט, איז נוסף והודאה ונתינת שבח לה׳ אויף די נסים וואם ער ט עוד והוא העיקר: די הכרהוזלה''ק: "ו
ימה, ווי די איז דאס נוגע צו ביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשל -אויף אן ענין של הכרת טובה 

שית לו גמרא זאגט: "ביקש הקב״ה לעשות חזקי׳ משיח... אמרה מדת הדין לפני הקב״ה... חזקי׳ שע
שיח".. תעשהו מ מסנחריב ונתרפא מחליו[פרש''י שם]) ולא אמר שירה לפניךכל הנסים הללו (שניצל 

איז נוגע צו  -ו עפ״ז איז מובן בעניננו, אז פרסומי ניסא פון די נסים וואס דער אויבערשטער טוט בזמננ
 פועל ממש!".ברענגען די גאולה האמיתית והשלימה ב

 ואילך. 35חל''ו ע'  .22



שנת הקהל -י"א שבט ה'תשפ"ג  -יו"ד  | 29  
 

 
להצמיח קרן לישראל, ובעיקר ולהגדיל את כדי דהיינו, שעיקר כוונת המחמה היתה 

 .23הנביא יחזקאל – הנביא של אותו דור

) על מלחמה שנערכה בשיחה שם 40א (בהערה כ"ק אד"ש מה"מ מביא עוד דוגמו
 שבע שנים! רק כדי שצדיק יעבור שם ויעשה ניגון בעבודת השם מצלילי המלחמה. 

ת המאורובכל בכלל ות במלחמת גוג ומגוג (היומכל זה מובן אשר בנוד"ד חייב לו
  .ישראל, אפי' כאשר בתחילה אינו נראה כדבר טובבני בשביל  בעולם) תכלית הטוב

 לפי כל הנ"ל מהו הסיבה שהקב"ה הולך לעשות מלחמת גוג ומגוג?אז 

 והנה מצינו שישנם ג' סיבות למלחמת גוג ומגוג.

"ועלית על עמי : 24כמבואר בנביא יחזקאל, הטעם הא' הוא בכדי לעשות קידוש ה'
ך על ארצי למען דעת הגוים אתי יישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאות

התגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני ו לעניהם גוג... בהקדשי בך
..ויעשה זה האל יתברך כדי שיהא נודע בכל העמים . והרד"ק מפרש על הפסוק: ."ה'

 ונקדש בהם".

: "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו 25וכן כתוב בנביא זכריה
. כשיראו הגוים הבאים על ירושלם אלה והיה ה' למלך: "אחד". והרד"ק מפרש על הפסוק

הנפלאות הנזכרות יכירו כי ה' הוא המולך על כל הארץ ומשגיח בתחתונים ועושה בהם 
ביום ההוא יהיה ה' אחד כרצונו והטבעים הופך לעשות רצון יראיו כי הכל מעשה ידיו. 

 . שיכירו כי ה' אחד ואין אלוה מבלעדו".ושמו אחד

ים כדי שכל הגוי –ה' הולך לעשות את המלחמה רק כדי לעשות קידוש ה' כלומר, ש
 יראו איך שה' הוא ה האמיתי.

 במשך הגלות, הטעם הב' הוא בכדי להעניש את הגויים על מה שעשו לישראלוהנה 
כמבואר בנביא יחזקאל: "מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת 
 מחרב מקבצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה

קים תעלה וישבו לבטח כלם... והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל נאם ה' אלו
תה . מימים רבים שחטאת לי תפקד עים תפקדמימים רבוכפרש"י עה"פ: " חמתי באפי".

 לפני לזכור עונותיך ולהשיב גמולך...".

ים ה' הולך לעשות את מלחמת גוג ומגוג רק בכדי שהגויב' כלומר, שלפי השיטה ה
 על כל הצרות שאוה"ע עשו לנו במשך הגלות. יענשו מהמלחמה הזאת

                                                     
רץ. והוגה לקראת מלחמת המפ ם,ימיהששת  קרוב למלחמתשכ"ק אד"ש מה"מ אמר שיחה זו  ,ולהעיר .23

 .ביא יחזקאלע"ד המבואר בפנים על הנ -וחסידים קשרו זאת לקיום נבואתיו של נביא דורנו במלחמה זו 
 ל"ח, ד. .24
 י"ג, ט. .25
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מצינו שוכמו  ב"ה ומי לא,בשביל הקבכדי לבחון מי נתגייר באמת הוא הטעם הג' הנה ו
ן בנבואת יחזקאל: "והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבח

  את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלהי".

ואעיל ית תליתא בעקא בכור  והבאתי את השלישית באש.: "שם וכפרש"י עה"פ
מגוג הגרים מהעכו"ם בצרות חבלו של משיח ובמלחמות גוג ודאשא שיסבלו וישאו מקצת 

 עם ישראל ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי הרבה מן המתיהדים תחלה ישובו לסורם
 ויתחברו עם גוג כמ"ש באגדה".

: "א"ר יצחק: אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד. איכא 26בגמרא וכן מובא
בי יוסי אומר לעתיד לבא באין עובדי כוכבים דמתני להא דרבי יצחק אהא, דתניא ר

ומתגיירין. ומי מקבלינן מינייהו? והתניא אין מקבלין גרים לימות המשיח, כיוצא בו לא 
קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה? אלא שנעשו גרים גרורים, ומניחין תפילין 

שרואין מלחמת גוג בראשיהן תפילין בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם. כיון 
ומגוג, אומר להן על מה באתם? אומרים לו על ה' ועל משיחו, שנאמר למה רגשו גוים 
ולאומים יהגו ריק. וכל אחד מנתק מצותו והולך, שנאמר ננתקה את מוסרותימו. והקב"ה 

 יושב ומשחק, שנאמר יושב בשמים ישחק".

בה ישראל, אז הרבני ל כלומר, שלע''ל לאחרי שה' יעשה כל כך הרבה דברים טובים
כדי לראות  . ואז ה' הולך לעשות את מלחמת גוג ומגוגחלק מבנ"יגויים ירצו לבוא ולהיות 

הדברים  רק בגלללעם ישראל הצטרפו גויים איזה גויים באמת רוצים להיות יהודים ואיזה 
 הטובים שהקב"ה עשה לבנ"י.

 :טעמיםולמסקנא רואים איך שיש ג' 

 קידוש ה'. הא' הוא בכדי לעשות

 הב' הוא בכדי להעניש את הגויים על הדברים הרעים שעשו לנו במשך הגלות.

 הג' הוא בכדי לראות  מי נתגייר באמת בשביל הקב"ה ומי לא.

 

 ד
 של המלחמה נהזמ

 

ג לאחרי שביארנו מיהו גוג ומגוג, ובשביל מה הקב"ה הולך לעשות את מלחמת גו
 ומגוג עכשיו נבאר מתי יהי' מלחמת גוג ומגוג. 

 בענין זמנה של מלחמה זו מצינו ב' שיטות:

                                                     
 עבודה זרה דף ג עמוד ב. .26
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: 27וכמו שמצינו במסכת שבת אחר ביאת משיחשמלחמת גוג ומגוג יהי'  הוא שיטה א'ה

לוי משום בר קפרא, כל המקיים שלש סעודות בשבת  א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן"
 ".וממלחמת גוג ומגוגמשיח ומדינה של גיהנם  ניצול משלש פורעניות, מחבלו של

הקדוש ברוך הוא משקה את ישראל ארבע מבואר שלע"ל: " 28בראשית רבהובמדרש 
שועה ...כוס ישועות, כוס י ,29שנאמר... כוס ישועות אשא כוסות של ישועה לעתיד לבוא,

 ."אין כתיב כאן אלא כוס ישועות, אחד לימות המשיח ואחד לימות גוג

אחזיה בן אחאב מלך שנתים, ובשנה : "30סדר עולם רבהמפורש) ב\וכן מבואר (במדרש
השנית לאחזיה נגנז אליהו ולא נראה עד שיבא מלך המשיח, ונראה ונגנז שנית, ואינו נראה 

 ". עד שיבא גוג ומגוג

 ביא יחזור פעם שניה במלחמת גוג ומגוג.כלומר שאליהו הנ

ו אבל מה שאמרת ששעה זאת היא שעליה אמר ירמיהלהרמב"ם כתוב: " אגרת תימןוב
וב רומז על ע"ה (ירמיה ל' ז') "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע", אין הדבר כן, שזה הכת

 ."מלחמות גוג ומגוג בהכרח, ותהיה אחר שיגלה המשיח לאחר זמן

: 31וכמו שמצינו במדרש לפני ביאת משיחהשיטה הב' הוא שמלחמת גוג ומגוג תהי' ו
אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי ולעשות אותה, אני מציל אתכם משלוש פורעניות: "

 ממלחמת גוג ומגוג, ומחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם.

זינה וכו' ארבע הופעות הן אחת במצרים רועה ישראל הא: "32ילקוט שמעוניוכמ"ש ב
יושב הכרובים, שניה במתן תורה הופיע מהר פארן, שלישית בימי גוג שנאמר אל נקמות 

 ".ה' אל נקמות הופיע, רביעית לימות המשיח שנאמר מציון מכלל יופי אלהים הופיע

וג וכאשר מדייקים בסדר הדברים בשני מקורות הנ"ל, רואים איך שמלחמת גוג ומג
וי בילקוט שמעוני שמונה ארבע זמנים מתי שיהיה גיל הוא לפני ביאת משיח. ובפרט

ם בפעהקב"ה בעולם, הפעם הראשונה היתה: ביציאת מצרים, הפעם השניה היתה במ"ת, 
 , והפעם הרביעית יהיה בימות המשיח.השלישית תהיה בימי מלחמת גוג ומגוג

 זאת אומרת שמלחמת גוג ומגוג תהיה לפני ביאת המשיח.

אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות : "33שכותב הרמב"םב ומחלוקת זו מצינו גם
שבתחילת ימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד. יראה מפשוטן של דברי הנביאים. 

תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל  המשיח
לא לטמא הטהור. ולא  ולהכין לבם. שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו'. ואינו בא

                                                     
 דף קי''ח עמוד א.   .27
 פח, ה.   .28
 תהילים כ''ג, ה. .29
 ז.פרק י" .30
 משלי, פרשה ב. .31
 רמז תשנט. .32
 הלכות מלכים ומלחמות ומלך המשיח פי"ב, ה"ב. .33
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לטהר הטמא. ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות. ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין. 
 אלא לשום שלום בעולם. שנאמר והשיב לב אבות על בנים. 

 אליהו.  ואיב שקודם ביאת המשיחויש מן החכמים שאומרים 

לת גם את שיטה השניה בהרמב"ם ביאת אליהו כולוכ"ק אד"ש מה"מ מבאר, שלפי 
 מלחמת גוג ומגוג שתהיה "קודם ביאת המשיח". והגם שנראה שהרמב"ם נוטה לשיטה

 הראשונה, שגוג ומגוג תיהיה אחרי ביאת משיח, עדיין נשאר הענין במחלוקת.

שיהיו.  וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עדולכן ממשיך הרמב"ם, "
פי הכרע החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. אלא ל שדברים סתומין הן אצל הנביאים. גם

ברים אלו הפסוקים. ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סדור הויית ד
רשות ולא דקדוקיהן עיקר בדת. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות. ולא יאריך במד

אה ולא לידי אין לא לידי ירהאמורים בענינים אלו וכיוצא בהן. ולא ישימם עיקר. שאין מבי
יאמין ואהבה. וכן לא יחשב הקצין. אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים. אלא יחכה 

 ".בכלל הדבר כמו שבארנו

ה למחלוקת זו ע"פ המחלוקת מבאר כ"ק אד"ש מה"מ הכרע 34והנה בהוספות ללקו"ש
 ולהלכה מובאמשיח, בחודש ניסן או בחודש תשרי, יבוא בין ר"א ור"י מתי  המפורסמת

שיהיה בחודש ניסן "בניסן ניגאלו ובניסן עתידים להיגאל" ובהמשך לזה מביא כ"ק אד"ש 
, ע״פ דהגאולה היא בניסןוקי״ל כר״י מה"מ את המחלוקת מתי יהיה מלחמת גוג וזלה"ק: "

 סדמפטירין בשבת חוהמ״ואף דמ.. .ס׳ כללי הש״סהכלל דר״א ור״י הלכה כר״י, כדאיתא ב
ביום בוא גוג (מגילה לא, א) מפני דבתשרי תהי׳ מלחמת גוג (טוש״ע או״ח ם׳ ת״צ) 
משמע, לכאורה, דס״ל דבתשרי נגאלין, י״ל דהיינו דוקא מלחמת גוג שהיא תחלת 
ימוה״מ, כדמוכתי קראי וכדאיתא כרמב״ם הל׳ מלכים (פי״ב ח״ב). אבל הגאולה תהי׳ 

ולכאורה י״ל דהגאולה מתחלת  ..׳.ה היא לפני מלחמת גוג או לאחריאולבניסן. וצ״ע אם הג
ויעוץ רש״י ד״ה  -, למלחמת גו״מ, אבל אין הגאולה שלימה אלא אחרי מפלת גו״מ מקודם

היינו משיח ב״ד הבא לאחר  -ומשיח בא רמ״ש רש״י (סנה׳ שם)  -אתחלתא מגילה יז, כ 
משא״כ משיח בן יוסף הנלחם עם גו״מ, כדמשמע בסוכה (נב, א),  התחלת מלחמת גו״מ

 "32323232שבו מתחיל כללות ימוה״מ והוא קודם לגו״מ.

רק ו בן דוד,כלומר, כ"ק אד"ש מתווך: שמלחמת גוג ומגוג תתחיל לפני ביאת משיח 
גאולה התחלת הגאולה תהיה לפני מלחמת גוג ומגוג, ע"י משיח בן יוסף. אבל שלימות ה

 ומגוג. וביאת משיח ב"ד תהי' לאחר גוג

 

 

 

 

                                                     
 (ממכתב ראש חודש אדר תשי"ד). 184נדפס בלקו"ש חלק עמוד  .34
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 ה

 פרטי המלחמה
 

 במדרשי חז"ל ובמפרשים מתוארים הרבה פרטים על מלחמת גוג ומגוג, ואיך שגם
 יצטרפו במשך תהליך המלחמה נגד בנ"י, ולהלן נצטט כמה מקורות:שאר האומות 

וכשיגיעו ימות המשיח יעלה גוג ומגוג על ארץ ישראל, לפי : "35מדרש ויושעכתוב ב
שישמע שישראל הם בלא מלך ויושבין לבטח. מיד יקח עמו שבעים ואחד אומה ויעלה 

 לירושלם. 

יה ויאמר פרעה שוטה היה שגזר להרוג את הזכרים והניח את הנקבות, ובלק טפש ה
א משוגע שרצה להרגם ול שרצה לקללם ולא היה יודע שאלהיהם היה מברכם, המן היה

ם היה יודע שאלהיהם יכול להצילם, אבל אני לא אעשה להם כן, אלא אעלה ואלחם ע
ל ה' עאלהיהם תחלה ואח"כ אהרוג אותם, שנאמר יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד 

ה ועל משיחו. ויאמר לו הקב״ה רשע! עמי אתה מבקש לעשות מלחמה? בחייך אני אעש
  ה גדולה...יוריד עליו אבני אלגביש שהם גנוזות ברקיע ויגוף אותם מגיפ עמך [כלה]. מיד

מו ואחריו יקום מלך אחר רשע ועז פנים ויעשה מלחמה עם ישראל שלשה חדשים, וש
ימין טפח  ארמילוס, ואלו הן אותותיו: יהיה קרח ועינו אחת קטנה ואחת גדולה וזרועו של

 במצחו ואזנו הימנית סתומה והשמאליתושל שמאל שתי אמות וחצי ויהיה לו צרעת 
ר אליו פתוחה, וכשיבא האדם לדבר אליו טובות מטה לו אזנו הסתומה ואם ירצה אדם לדב

משיח בן  רעה יטה לו אזנו הפתוחה. ויעלה לירושלם ויהרוג משיח בן יוסף... ואח״כ יבא
כאן לזרים דוד בענן... וימית ארמילוס הרשע... ואח״כ יקבץ הקב״ה נדחי ישראל המפו

ם ועד ולכאן... ויהיו תלוים בירושלם שבעים ושתים מרגליות שהן מבהיקות מסוף העול
 ."סופו, ואו״ה ילכו לאותה אורה

וג ג' פעמים עתידין גוכן ישנם כמה תיאורים על המלחמה, ובמדרש הלל מבואר: "
ים. שלומגוג לעלות וליפול לירושלים כדרך שעלה סנחריב ג' פעמים בארץ ישראל לירו

ניה פעם ראשונה אמר כל גוים סבבוני, שהוא עתיד לכנוס כל אומות העולם... פעם ש
לישית שסבוני גם סבבוני, שהוא עתיד לרגש כל העולם כלו ולהעלותם לירושלים... פעם 

ויעמדו  סבוני כדבורים שהוא עתיד לפרוש רשתו ויכנס לכל המדינות ולהוציא כרוזות...
יראי תשפט... ואז ישראל מתיראין באותה שעה, אמר הקב"ה אל ויעלו כולם אל עמק יהו

 ".תולעת יעקב הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדוק וגו'

                                                     
 ט. .35
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וכן לעתיד לבא אין נגאלין אלא בזכותו (של יוסף), אין מבואר: " 36אוצר המדרשיםוב
ה... ואינן ניצלין באותה לך עת קשה על ישראל כמלחמת גוג ומגוג, שאין לך עת צרה כמות

 יוסף.  שעה אלא בזכותו של

יה רבנן אמרי מלחמת גוג ומגוג קשה תשעה חדשים כנגד תשעה חדשים שללידה, ועל
ו תשעה באמר דוד יענך ה' ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב (תהלים כ'), המזמור הזה יש 

ה ב"ה והוא עונפסוקים והן כנגד ירחי לידה, ובשעת לידתה שלאשה היא קוראה להק
ה אותה, כך ישראל עתידין אומות העולם להצר להן תשעה חדשים... וכשם שאין האש
ה מגעת לאותו צער אלא בסוף תשעה חדשים, כך ישראל אינן מרגישין בצרה שהיא קש

צרה  אלא בסוף תשעה חדשים... ועליה אמר דוד יענך ה' ביום צרה, באותו היום שהוא
ם ילד אילו המלאכים מתיראין, וכן הוא אומר שאלו נא וראו לעליונים ולתחתונים, שאפ

ה ל'), ואין כל זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון (ירמי
(ירמיה  פנים אלא מלאכי השרת, דכתיב בהו (יחזקאל א') וארבעה פנים לאחת, וכתיב ביה

 ".ל') הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו

אבל עתיד להיות, אימתי  - אשר לא היה כמוהו: "37אוצר המדרשיםכן במקום אחר בו
כיון שנתפלל משה לא ירדו עוד אבני ברד, ואותם אבנים שכבר ירדו לא  בימי גוג ומגוג...

הגיעו לארץ אלא היו תלויין ועומדים באויר, ואימתי נפלו, בימי יהושע... נמצאו תלויין 
אף הקולות היו עומדין באויר, אימתי יצאו בימי יהורם... באויר ארבעים ואחת שנה. 

 ".נמצאו תלויין באויר קרוב לחמש מאות שנה. וכולן גנוזין ועומדין לימי גוג ומגוג

והנה, במפרשי הנביאים ישנם כמה שיטות על פרטי המלחמה וסדרן. ובעיקר הם 
 השיטות של הרמב"ן, האבארבנל והמלבי"ם. 

 "ש ליתר ביאור.מסכם את כל הג' שיטות, יעו"אשר תבואנה יגידו"  בספרו

 
 ו

 ענינו הרוחני של המלחמה
 

גם  רוחנית וכמובןהעבודה את ענינו בכל דבר בעולם ל יש כידוע, ע"פ תורת החסידות
 . וכן הוא גם במלחמת גוג ומגוג.38שהוא קשור עם הגאולה איך

                                                     
 בראשית ל, כ"ה.   .36
 שמות ט, י"ח ול"ג. .37
ותחיית  כמו שמבאר כ"ק אדמו"ר הזקן ברפל"ז תניא: ""והנה התכלית השלימות הזה של ימות המשיח  .38

כי הגורם  שהוא גילוי א"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי, תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמו משך הגלות,המתים, 
 שכר המצוה היא המצוה בעצמה...".
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מבואר אשר מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה נגד  39והנה במאמרי אדה"ז הקצרים

 ".בפרהסיא ובהתגלות במהרה ינצחוהיצה"ר "ש

ה ומה כלומר, שמיד לפני הגאולה הקליפה יהי' פחות מאוד וכולם ידעו בבירור מי ז
 זה, ואז יהי' קל מאוד לנצחו. 

מובא בשם ר' הלל פאריטשער: אשר ענינו של גוג ומגוג  40ובהוספות לכתר שם טוב
קשור עם המלחמה נגד תורת החסידות, אשר הוא מעין גילוי דלעתיד. ומלחמה זו נגד 

 ."סימן שהאור חדש דלעתיד כבר נגלה למעלהתורת הבעש"ט ותלמידיו,"זהו 

ת ובשיחת שבת חוהמ"ס תשכ"ד מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מלחמת גוג ומגוג בעבוד
המועד סוכות מדובר אודות מלחמת גוג -בהפטרת שבת חולהאדם עכשיו, וזלה"ק: "

היות לכי מלחמת גוג ומגוג עתידה  –ומגוג, כדאיתא בגמרא במסכת מגילה. וטעם הדבר 
 .בחודש תשרי

י אז והנה, איתא בכתבי האריז"ל: "גוג ומגוג עולה שבעים, כנגד שבעים אומות, כ
 ."ת, וכולם יבואו יחד על ישראלימלוך גוג על שבעים אומו

ימוש [ולהעיר, שאף שאות ו' ד"ומגוג" היא (לא מהאותיות העיקריות, אלא) אות הש
מז בלבד, ולכאורה אינה שייכת לעצם הענין דגוג ומגוג, אעפ"כ, נכללת גם היא בר

 וצירוף זה לשבעים אומות, כי, ו' הוא אות המצרף, דהיינו "שכולם יבואו יחד על ישראל",
 הוא ענין עיקרי, שהרי אינו דומה מלחמה עם כל אומה בפני עצמה למלחמה עם כל

עדרים", ההאומות יחד, כידוע תורת רבנו הזקן בשם בן המגיד על הפסוק "ונאספו שמה כל 
ם שבצירוף כולם יחד ה"התקפה" ("אטאקע") היא גדולה וקשה הרבה יותר. וכיון שג

 ספר שבעים.]הוא"ו הוא ענין עיקרי, ה"ה עולה למ

וממשיך לבאר את החידוש שבגאולה העתידה (כש"כולם יבואו יחד על ישראל" 
אלו ממדי ש"אז יהי' תשועה רבה, כי עתה, כשנג –ו"יגאלו מידם") לגבי הגאולות שלפנ"ז 

זה ניצולו מיד ויון, גלו לאדום, וכן בכל יום ויום ניצולו מיד זה ונופלים ביד זה, ויום ה
 .שתהי' אז גאולה שלימהכולם", והיינו, 

 ...תוכן דברי האריז"ל –עד כאן 

 :והענין בזה

חת אענינה הוא המלחמה עם ז' המדות רעות, כל  –מלחמת גוג ומגוג בעבודת האדם 
ל כפי שהיא כלולה מעשר (שבעים אומות), שהרי צריך לברר כל מדה לכל פרטי' ובכ

היא להרי  רי ישראל", שהכוונה בזהענפי'... לבררם ולזככם ולפעול בהם שיתעלו לבחי' "ה
 שלימות היראה. –ירושלים 

                                                     
 עמוד תנ"ב.   .39
 אות ת.   .40
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 –תם" דקאי על בנ"י, "אדם א –וענין זה הוא בכחו של כאו"א מישראל, שהרי "אדם" 
אדמה הוא מלשון "אדמה לעליון", היינו, שהוא דומה לא רק לבחי' ההשתלשלות, אלא "

 .לעליון", שלמעלה מסדר ההשתלשלות

ן בו לא גבי כאו"א מישראל: אפילו מי שהוא בבחי' "ערבה", שאיוהרי ענין זה נאמר ל
ים הכפור-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-טעם ולא ריח, והיינו, שגם לאחר שעברו ראש

לא מצוות, ווד' ימים שבין יוהכ"פ לסוכות, עדיין נשאר בבחי' "ערבה", שאין בו לא תורה 
יו גם על –ומות" הם אצלו בתוקף "מכף רגל ועד ראש אין בו מתום", וכל ה"שבעים א

 .נאמר "אדמה לעליון", שלמעלה מהשתלשלות

י' "ירא ולכן גם לו ישנו הכח להגיע "בשעתא חדא וברגעא חדא" לבחי' "ירושלים", בח
 ."בושת", כביטול הכתר כמו שהוא "קמי עילת העילות

ם", הנה "גם את העולם נתן בלב –ועי"ז שכאו"א מישראל פועל ענין זה בעצמו 
 .שפועל גם את נצחון המלחמה בכל שבעים האומות במלחמת גוג ומגוג כפשוטה

ושאר  וזהו הטעם שהודיעו לנו אודות מלחמת גוג ומגוג, שתהי' עם כל האומות יחד,
מלחמה כדי שנדע מהי העבודה המוטלת עלינו, וע"י נצחון ה –פרטי עניני המלחמה כו' 

ל ה כפשוטה, בגאולה העתידה והשלימה (ככבעבודה הרוחנית, נפעל גם נצחון המלחמ
קנו, יבוא עניני הגאולה שתלויים "במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות"), ע"י משיח צד

 ". עכלה"ק.ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש, בעגלא דידן

 
 ז

 האם יהיה מלחמה בפועל
 

דברי כמו שכותב: " להתקייםנבואה על פורענות אינו חייב ש 41כתוב להלכה ברמב"ם
הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות או שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא 
בדברים אלו אם לא עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו. ואין אומרים הנה דבר ולא בא. 
שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי 

. או שתלה להם כחזקיה. אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך ולא באה נינוה
הטובה שאמר בידוע שהוא נביא שקר. שכל דבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי אינו 

 .חוזר

ות אינה מלחמת גוג ומגוג מכיוון שהם דברי פורעני זאת אומרת, שכל הנבואות אודות
 חייבת להתקיים בפשטות בגשמיות.

                                                     
 הל' יסודי התורה, פ"י ה"ד.   .41
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כבר נפטרנו ממלחמה זו: "שקבלה בידנו שבאמת מבאר  42בספר שם משמואלכן ו

שמעתה נפטרנו , (שבפשטות הוא מתלמידי המגיד והבעש"ט) מרבותינו הקדושים
ואחר קיבוץ גליות ישבו ישראל במנוחה על אדמתם לעולם, שכמו  ממלחמות גוג ומגוג

זה להיפוך, שהאריכות הזמן שבמצרים קישוי השעבוד השלים לד' מאות שנה, כן בגלות 
השלים לקישוי השעבוד, ורעות רבות וצרות שהי' מעותד לבוא על שונאי ישראל, וע"כ 

 ".באשר אריכות הזמן השלים ושוב לא יהי' החבלי לידה כ"כ קשים

ר"ד מאוד מעניין בין כ"ק אד"ש מה"מ  מובא 43בספר המלך במסיבויש לציין שו
אמר כ"ק  –על השאלה אם כבר היתה מלחמת גוג ומגוג “ :והרש"ג בנוגע לקיום גוג ומגוג

הענין דמלחמת גוג ומגוג התחיל כבר בזמנו של חזקיהו, שביקש הקב"ה  שליט"א: אדמו"ר
ו משיח. ובנוגע לדורות האחרונים, יש אומרים שבלחמת העולם הראשונה (בשנת תלעשו

 שנקרא בשם "גוג".תרד"ע, שנזכרה בספרים בנוגע לענין ה"קץ") הי' אחד המנהיגים 

משמע שעדיין אפשר להיות ענינו של מלחמה זו. אבל כ"ק אד"ש  44אבל מכמה שיחות
אלא יהיה רק  מה"מ מבטיח שזה לא יפגע ביהודים, ולא ביהדות וגם לא בירושלים עצמו.

 ירושלים.סביב 

"דבר הפשוט הוא, עד כדי  :45ונסיים בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשבת פר' וארא תשנ"א
לא תקום פעמיים צרה, לא מעי!  — צריכים אפילו לעורר על כך, שלאחרי השואה שלאכך 

לכל יהודי ולכל  הנראה והנגלה, כטוב וחסד, יהי' אך טובדילי׳ ולא מקצתי׳ ר״ל, ואדרבה; 
 הנראאה והנגלה!!!טוב  — בכל מקום שהם, ובהדגשהבנ"י 

 ומותאלו שהא בזמנים —ו זה עצמ בדורנו כל הזמנים. עאכו״כב אמורים באם הדבריםו
שיתי שע מה כל ראוכשלבנ״י ישנה הבטחה מיוחדת מהקב״ה "בני אל תתיבזו.  וז מתגרות

 ומרש יישן ולא ינוםריבוי ההבטחות בתורה ש״לא  על סףנו ",אלא בשבילכם עשיתי לא
 ישראל״...

 נמצאים ומקום בעולם שב בכל דבר ברור הוא ש״לא ינום ולא יישן שומר ישראל"
 ודים. גם בחוץ לארץ,יה

מיד תהקודש, שנקראת בתורתנו הקרושה והאמיתית: "ארץ אשר גו׳ ואכו"כ בארץ 
 ".עיני ה׳ אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה

 בנוגע לחודש אלול בערך (ע״ד המשל המובא ברור הוא, שהקב״ה נמצא עתה ודבר
ות ומראה פנים שוחק תיפו פנים בסבר שדה", ומקבל את כולםבלשאר החדשים) כ״מלך 

 ."ותןאהקב״ה ודאי ימלא ובקשותיו  ממנו ״ה ולבקשבוכל יהודי יכול לגשת להק ,לכולם
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ההכרה ונתינת שבח לה' על ניסים נוגע 
 להגאולה

 פופרשי'  יוסף יצחקהרה"ת 
 משיב בישיבה

ועוד אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק: " 68ש"פ וישב תשנ"בבשיחת 
: די הכרה והודאה ונתינת שבח לה' אויף די נסים וואס ער טוט איז נוסף אויף והוא העיקר

 איז דאס נוגע צו ביאת משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה -אן ענין של הכרת טובה 
ות חזקי' משיח . . אמרה מדת הדין לפני הקב"ה . ווי די גמרא: "זאגט ביקש הקב"ה לעש

. חזקי' שעשית לו כל הנסים הללו (שניצל מסנחריב ונתרפא מחליו) ולא אמר שירה לפניך 
 תעשהו משיח".

ואולי יש לבאר השייכות דענין ההכרה והודאה על נסים לענין ביאת משיח והגאולה, 
והחידוש באראנו נפלאות לה"ק: "וז 69ע"פ מה שנתבאר במאמר ד"ה "כימי צאתך" תשל"ח

דלע״ל לגבי הגילוי דקריעת ים סוף הוא, שהנפלאות שיהיו לע״ל יהיו נפלאות גם בערך 
הנפלאות שהיו ביציאת מצרים, היינו, שהנפלאות דלע״ל יומשכו ממקום נעלה יותר 

[ולכן יהיו גם נפלאות גדולות יותר בפשטות], ואעפ״כ מהנפלאות שהיו ביציאת מצרים
יו בגילוי ובאופן דראי'. וגם, שהגילוי שהי' בקי״ס הי' רק לפי שעה, והגילוי דלע״ל (הגם יה

ועוד ענין   . חשיהי' גילוי נעלה יותר מהגילוי שהי' בקי״ס, מ״מ) יהי' באופן תמידי ונצ
באראנו נפלאות, דע״י שלע״ל יתגלו הנפלאות לישראל, תהי' המשכתם גם בעולם באופן 

תלבשו אז בטבע. ואעפ״כ יהיו נפלאות, כי זה שיתלבשו בטבע הוא לא של גילוי, ולכן י
מפני שהם בגדר גילוי [כהנסים המלובשים בטבע עכשיו, ששורש המשכתם הוא מזה 
שאוא״ס הוא למטה מטה, ענין ההתפשטות והגילוי דאוא״ס], אלא, דהגם ששורש 

לה מגילוי המשכתם הוא מזה שאוא״ס הוא למעלה מעלה עד אין קץ, העלם שלמע
דזה , גילוי, וכמבואר בהמשך ההילולאמגדר[ויתירה מזה, שהוא העלם שלמעלה גם

שאוא״ס הוא למעלה מעלה כו' הוא שגם בעצמותו אינו בגדר גילוי], מ״מ יהיו מלובשים 
 ”.יהי' בגילוי בטבע, כי לע״ל גם ההעלם (שלמעלה מגילוי)

טבע, הבטבע באופן שאינם משדדים את ז. א. שלע"ל הנסים הכי נעלים יהיו מלובשים 
 אלא שבהטבע עצמו יהיו נכרים הנסים שבהם.

 וי"ל שבתור הקדמה והכנה לזה נוגע כ"כ ההכרה והודאה על הנסים.

                                                     
 .185סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  68
 סה"מ מלוקט ח"ה ע' שט. קונטרס כ"ח סיון ה'תנש"א. 69
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שבהגילוי להאבות (שד'י באלקותי  70נתבאר בהמאמר ד"ה "וארא אל אברהם" תשל"ה
שד'י (על שם שד'י  לכל ברי') הוא אור השייך לעולמות, ולכן הנסים הנמשכים משם

 באלוקותי לכל ברי') הם מובשים בטבע.

הענין בחיצוניות הוא, דשרש הנסים המלובשים בטבע : "71ובהמשך המאמר שם מבאר
הוא מאור השייך לעולמות, שמצד גילוי זה, אי אפשר להיות שינוי וביטול הטבע. והענין 

הבל״ג, דזה שאוא״ס הבל״ג בפנימיות הוא, דע״י התלבשות הנסים בטבע מתגלה אמיתית 
(שלמעלה מהתלבשות) מושל ושולט על הטבע הוא באופן שגם הטבע עצמו נעשה כפי 

אלא שענין זה מתגלה דוקא ע״י הנסים שלמעלה מהטבע. דלאחרי שרואים נסים .  הרצונ
שלמעלה מהטבע מובן דהתלבשות הנסים בטבע הוא (לא מפני שאין בכחם לשדד הטבע, 

שהשליטה דאוא״ס על הטבע היא גם על הטבע עצמו. ועפ״ז יש לומר  אלא) בכדי לגלות
דזה שהאבות המשיכו הגילוי דשם שדי על שם שדי באלקותי לכל ברי׳, גילוי חדש שלא 
הי׳ קודם גם בהעלם (כנ״ל סעיף ב וסעיף ה), הי׳ הקדמה להגילוי דשם הוי׳ שנתגלה במתן 

ל שדי שהמשיכו האבות) היא -ילוי דאויתירה מזו, שהמשכה זו עצמה (המשכת הג .התור
המשכת הגילוי דשם הוי׳, כי בפנימיות גם הנסים המלובשים בטבע שרש המשכתם הוא 
מאוא״ס שלמעלה משייכות לעולמות, הוי׳. אלא שהמשכת שם הוי׳ אז היתה מלובשת 

ל שדי, ובמתן תורה, כשנמשך הגילוי דשם הוי׳, נתגלה אז שזהו גם הפנימיות -בהשם א
ל שדי שנמשך ע״י האבות (וע״ד שנתבאר לעיל דלאחרי שרואים נסים -הגילוי דאשל 

שלמעלה מהטבע מתגלה שזהו גם הפנימיות דהנסים המלובשים בטבע). וזהו וארא אל 
להם במדת אמיתית שלי, שגם  ניכרתילהם לא נודעתיל שדי ושמי הוי׳ לא-האבות בא

 ".ניכרתילא נודעתיזה בהעלם, לאלהאבות נמשך הגילוי דשם הוי׳, אלא שאז הי׳ 
 

גילוי הפנימיות דהנסים המלובשים בטבע (שההתלבשות  והנה" 72וכמו שסיים שם
היא כי עי״ז מתגלה אמיתית הבל״ג, כנ״ל סעיף ט) יהי׳ בעיקר לע״ל. דעכשיו, הגבול 
שנמשך משם שדי על שם שאמרתי לעולמי די והבל״ג שנמשך משם הוי׳ הם שני ענינים 

ולכן מקום לומר, דזה שישנם נסים המלובשים בטבע הוא לפי שבנסים אלו נשאר  הפכים.
על הבל״ג דהוי׳. אבל לעתיד  שמעליםעדיין הגבול (שנמשך מזה שאמרתי לעולמי די)

לבוא, שאז הגבול לא יעלים על הבל״ג, יהי׳ נרגש בגילוי דהתלבשות הנסים בטבע היא כי 
 ".עי״ז מתגלה אמיתית הבל״ג

על  הנ"ל אולי יש לבאר בדרך אפשר למה נוגע כל כך ענין ההכרה והודאה וע"פ כל
 הנסים ולהגאולה.
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 *צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה
 עזאגווישי'  יוסף יצחקהת' 

 שליח בישיבה

 א.
 כתית בזמן של הרחבה נעלה ביותר כי אין לו גילוי אלוקות בשלימות

סעיף ט' מבאר כ"ק אד"ש מלך המשיח בביאור מאמר כ"ק  73במאמר ד"ה ואתה תצוה
אדמו"ר הריי"ץ שהפירוש של "וקיבלו היהודים את אשר החלו לעשות" [לא רק בפורים 
קיבלו מה שהחלו במתן תורה בפורים גופה]יש בזה שני ענינים הקבלה שבזמן הגזירה ע"י 

 .מהקבלה בזמן הגזירה והקבלה שהיתה לאחרי הנס דפורים, שהיא נעלית יותר גםמס"נ, 

הגלות  ויש לומר, שעד״ז הוא בנוגע כתית למאור, שע״י הענין דכתית שבזמן" וזלה"ק
נם מגיעים להמאור, דשני ענינים בזה. כשישראל נמצאים במצב של כתית מצד זה שיש

ע״י  גזירות על קיום התומ״צ (כמו שהי׳ בזמן אמירת המאמר), ועי״ז מגיעים להמאור
ועוד ענין בכתית למאור, שגם כשישראל נמצאים במצב של הרחבה, המס״נ שלהם. 

 וע״ד המצב שהי׳[ הרחבה בגשמיות וגם הרחבה ברוחניות, אלא שהם נמצאים בגלות
בפשטות וגם   לאחרי הנס דפורים, שליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

אלא [, דאתהפכא שהי׳ אז גם המעלה , לאסתר ניתן המן בית שגםויתירה מזה]ברוחניות
כתית הם שבורים ונדכאים (כתית) מזה שהם בגלות. וע״י ה],שאכתי עבדי אחשורוש אנן

 ".דישראל מזה שנמצאים בגלות, מגיעים להמאור

 .הגזירה מבזמן גדול יותר הרחבה, של במצב הכתית למה לבארוממשיך שם בהמאמר 

ילוי אלקות, ועד שזה (גכי רצונו האמיתי של כל אחד מישראל הוא שיהי׳ גילוי " 
ו שהי׳ אלקות) נוגע לעצם מציאותו, ולכן, זה שבזמן הגלות אין מאיר גילוי אלקות כמ

אילו ככל מי שלא נבנה ביהמ״ק בימיו ה״ז 46בזמן הבית [ובפרט כשמתבונן בזה שארז״ל
דרגא נחרב בימיו], הנה מזה עצמו איז ער אינגאנצן צוטרייסלט, כתית. וגם כשהוא ב

, מזה מ״מ,  47 ביותר שמאיר אצלו גילוי אלקות בדוגמת הגילוי שהי׳ בזמן הבית נעלית
וגבל. שבכללות העולם אין מאיר הגילוי, מוכח, שגם הגילוי שמאיר אצלו הוא גילוי מ
פינה  דכשמאיר גילוי אוא״ס הבל״ג הגילוי הוא בכל מקום, וכשישנו מקום אחד (אפילו

הוא  הוא מפני שהגילוי (גם בהמקום שהוא מאיר) נדחת) שאין מאיר שם גילוי אלקות,
י׳ שאפילו אם הדאיתא בתיקונים גילוי מוגבל. [וזהו מה שמובא במאמר אדמו״ר הזקן

ים צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו הי׳ בא משיח, כי ע״י תשובה שלימה ממשיכ
צמות גילוי עגילוי אוא״ס הבל״ג, וגילוי זה הוא בכל מקום]. ומזה שאין מאיר אצלו 

 . ."אוא״ס, הוא נשבר ונדכא, כתית. 

                                                     
 מהדורא תנייתא *
 קלה.-נדפס בסה"מ מלוקט ו' עמוד קלד 73
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להעיר מהידוע ש״לפני . . רשב״י לא נחרב הבית כלל״ (פלח הרמון ) "47ובהערה 
 .)"זשמות ע׳ ז בשם אדה

 ב.
 רשב"י צדיק הכי גבוה –צדיק א' חוזר בתושבה 

והנה בפשטות כוונת ההערה הוא שאפילו צדיק שיש לו הגילוי שהיה בזמן המקדש, 
שהוא העלם והסתר, ומזה יכול לבוא -מכיון שזה לא פעל בכל העולם אז לגבם קיים איזה

 לידי כתית באופן נעלה ביותר.

דאיתא 48[וזהו מה שמובא במאמר אדמו״ר הזקןאמנם מזה שממשיך שם ואומר "
שאפילו אם הי׳ צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו הי׳ בא משיח, כי ע״י 49בתיקונים

" צריך להבין שלימה ממשיכים גילוי אוא״ס הבל״ג, וגילוי זה הוא בכל מקום].תשובה 
. הרי בכל הדורות עד עכשיו היו הרבה צדיקים ובדרגות הכי גבוהים, ואיך אפשר 47הערה 

 לומר שאפילו אחד מהם לא היה בדרגא של צדיק שחזר בתשובה שלימה.

בצדיק, וגם פעל על כל העולם. ובפרט שמצינו אצל רשב"י שהוא היה בדרגה הכי גבוה 
 כפי שמובא ברבוי שיחות כדלהלן:

ז אין אמיתת שם התואר והמעלה של צדיקים זיינען בכללות פאראן א סקומט אוי"
 :פינף סוגים

גט אס זעען באספקלריא שאינה מאירה אויף וועלכע דער אלטער רבי זאצדיקים וו )א
  ".תמניסר אלפי צדיקי"ל איז אר צס זייעאס זיינען צדיקים שאינם גמורים וואאז ד

זיינען די  אסאון ד "עיילי בבר"בער א "באספקלריא המאירה"ס זעען אצדיקים וו )ב
  .ל"ו צדיקים

ס נוסף אויף דער מעלה וולס זיי זעען באספקלריא המאירה זיינען זיי אצדיקים וו )ג
בני עלי" אויף וועמען "די  אסוועלכע זיינען צדיקים גמורים און זיי זיינען ד" עיילי בלא בר"

  י).בער ניט ווייניקער ווי צווי(א "והן מועטין"עס שסייט 

צדיק קען זיין א  אזאס ער איז יסוד עולם ער האלט אויף די וועלט און אא צדיק וו )ד
 .יסוד אבן אך האם מוז דלעו -בער זיין א זמואיינער  ,ערינר איאל זיין נאדור ווען עס ז

הקשת און ות נקומען צו אאס איז מזכך וועלט ביז אז מדארף ניט אוו א צדיק גמור )ה 
 .ר אין געציילטע דורותאנ אאזא איז ד

ל אגעוויסן דור זא ז בכדי די וועלט אין אנדיק אערשטפאך  אסאיז דוממשיך שם "...
ס געפינט זיך אין אדוקא זיין דורך צדיק וו סת הקשת מוז עאונקומען צו ארפן אניט ד

 אזיינען ד אסס עס איז ניט גענוג צדיקים ווארווארענטפערט פאר רש"י פאנ ,דוריענעם 
 פוןדער סוג צדיק  - "גמורצדיק " ":בדור גמור" צדיק אווייל עס מוז זיין  -דור ו בכל דור

 )כטאווי אויבן געבר ,וועלכע זיינען אין דער מדריגה פון צדיק גמור(בני עלי" דוקא "די 
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אין דור און איז  אןריינגעטא  דור איןס ער איז אצדיק גמור וו אזאזיין עס מוז  ר"בדו"און 

  .עם מתקן מטהר ומזכך

ט מגין אניט געווען ווייל זיין זכות ה סס לא נראתה הקשת בימי ריב"ל איז עאס וואד
יין די וועלט דוגמת זכך זפגעגעבן אויף צו מאס ער האט זיך אר דורך דעם וואגעווען נ

 74."בימיו לא נראתה הקשת אסוורשב"י בדורו 

: "...שהדורות שלא נראתה בהם הקשת הי' זה מפני "שצדיקים גמורים 75וכן מצינו עוד
כי העדר ראיית הקשת מורה, שאין אף מקום בעולם (היינו בבני  –(כללות הדור)  היו"

ישראל, שבשבילם נברא העולם, כפרש"י בתחילת בראשית) שאצלם יש הנהגה בלתי 
 אופן שראויים ל"חושך ואבדון) רצויה (ב

פשר אשרק בגלל זה  ",צדיקים גמורים היו"הדור  שכללותוזהו טעמו של רש"י לפרש 
בימיו בדקו וכנ"ל ש ,וענין זה מצינו בפירוש גבי חזקיהו המלך . לאות" הוצרכושלא "לומר 

א לשולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה  ,מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ כו'
 ותמוקשבכל מהיינו  ,היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ועל אותו הדור הוא אומר כו"

ורש ברש"י וכמפ(ומזה מובן שכן הי' גם מצב דורו של רשב"י  ,מושבות בנ"י היו כדבעי כו'
 ")צדיקים גמורים היו"כאן ש

מזה ש ,דורו של חזקיהו כו"כמו שיש דורות כו' "ועפ"ז יובן עוד יותר מ"ש רש"י  
הנהגת כי כל זמן שהנהגת בני ישראל אינה כ )כנ"ל ס"א(שהיו יותר מב' דורות  ,משמע

שראל יכל דורות שהנהגת  ,ובודאי היו כו"כ .אין צריכים לאות הקשת ,אנשי דור המבול
לא באופן ש ,עכ"פ הרבה יותר טוב מהנהגת דור המבול ,היתה כדבעי ,לכל מושבותיהם

 ."שראויים ח"ו לעונש המבולת )בבני ישראל(הי' אף מקום אחד בעולם 

מבאר שהטעם שרש"י נקט רשב"י כי המבול בא לטהר את הארץ ולעשות  76ובהמשך
 חידוש בעולם וזה נעשה על ידי רשב"י.

"וענין זה נוגע במיוחד לרשב"י  77ועוד מצינו משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תנש"א
תית והשלימה, כפי שאמר כבר (כמדובר),  שהייתה לו שייכות מיוחדת לגאולה האמי

מענין הגלות, עי"ז שתבוא  –בזמנו "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", ועאכו"כ 
 מיד הגאולה האמיתית והשלימה. 

 –אני הוא"  –וכפי שהמשיך אח"כ, שיתכן שמספיק לכך אדם אחר, ו"אם אחד הוא 
 רשב"י." עכלה"ק.

ין שאפילו צדיק אחד שחוזר בתשובה שלמה וע"פ כל הנ"ל צריך להבין המשך הענ
מביא גאולה לעולם והרי רשב"י היה בדרגא הכי גבוה בתור צדיק, ובדורו, ובפעולותיו 

                                                     
 .1238לקו"ש ח' ד' ע'  74
 .37לקו"ש חלק ל"ה נח ג' עמוד  75
 סעיף ט'. 76
 , תמליל מסרט ההקלטה בלה"ק.2דברי משיח ח' ד' ע'  77
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.[איך אפשר להיות צדיק שיחזור בתשובה 78בעולם, ואם כן לא שביק מר חיי לכל בריה וכו'
 שלימה ועל ידי זה יביא גילוי העצמות לעולם]

צדיק יש לו כתית, אז הוא רוצה גילוי אלקות בדרגא הכי גבוה, או במילים אחרות. אם 
  79משיח?-אז למה לה היה עדיין גילוי אלקות

המשיח בתיווך הרמב"ם שאומר גדולה הכנסת כ"ק אד"ש מלך  80ועוד לפי ביאור
אורחים מהקבלתפני השכינה, ותקוני זוהר [רשב"י] שכותב "כאילו" מקבל פני השכינה 

 והרי זה מעשה רב ואי אפשר להיות מחלוקת במציאות. ולא כותב "גדולה" 

שכינה האלא דרשב"י שהיה במדריגה דבני עליה ואצלו היה כל הזמן הענין דקבלת פני 
ל התורה "י אז הוא אומר הלשון "כאילו" אבוכמאמר הזוהר "מאן פני האדון הוי' דא רשב

וא מצוות הגשמיות העל הרוב תדבר ואומר "גדולה" (ובהמשך מבאר בעוד אופן. שכל 
 עשה ברוחניות ומילה גם מצוה זו).

 

 ג.
 לכאורה אין לתרץ שכוונת צדיק הוא דווקא יהודי פשוט

רו ואת"ל שהכוונה פה בצדיק הוא לא צדיק גמור כפשוטו אלא אנשים כערכנו שיחז
 חתון] בתשובה, כי אם הכוונה לצדיק כפשוטו, אז מה בצע. [וה' רוצה דווקה עבודת הת

ממאמרי  48אולם בהסכלות במקורות אי אפשר לומר כן, ואדרבה. דמקורו בהערה 
  ושם: אדה"ז הקצרים ע' תג. 

יח . . איתא בתקונים שאפי' אם הי' צדיק א' חוזר בתשובה שלימה בדורו הי' בא מש"
כל  פי' שהצדיק במעשיו הטובים מקושר הוא בישראל וישראל בו כמרע"ה שהקריב אליו

בצדיק  למדריגתו כו', וכן בכל דור ודור הכל א' הוא אם נמצא שמץ פסול ישראל והעלם
ה מוכרח ממילא שבישראל כן הוא ולכן בחטא מי מריבה לא מצד משה הי' החטא כי מ

לכן וענין חטא אצל מרע"ה אבל ע"י התקשרות עם כלל ישראל הם המשיכו לו החטא . . 
ל השלימות דאל"כ לא היה הוא אם הי' צדיק א' בשלימות ממילא יתנהגו ישראל ע

 "בשלימות.

 ומזה רואים במוחש שמדובר בצדיק אמיתי וראש שבדור.

                                                     
 ברכות ס"א ע' ב'. תניא ריש פ' א'. 78
או דווקא ואחרי הרבה עיון. מצאתי שבשיעורי הרב באראס שואל אותו שאלה בנוגע לצדיקים בכלל (ל 79

 רשב"י).
יחד. ב, רועה ישראל רוצה לתת לנו האפשרות וצריכים לעבוד ומנסה להסביר שכ"ק אד"ש מלך המשיח

ודע אם זה ש מלך המשיח אומר "אני צריך אתכם" וכפי שרואים בכ"ח ניסן וד"ל. אבל אומר שלא י”כ"ק אד
 ].50הפשט פה ונשאר בצ"ע (מה הכוונה של מילים אלו פה) [הקלטה 

 '.766לקו"ש ח' ג' ע'  80
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 והנה אדה"ז ממשיך שם:

ענין שומפני מה לא ימצא צדיק א' כל בדור בתיובת' שלימתא בלא רע כלל. הענין, "
הוא משיח  וכ"ז שלא בא ...משיח הוא בירור פי' בירור הטוב מן הרע שיפרד הרע מן הטוב 

שום  תערובת טו"ר בכל העולמות דהיינו שאין שום דבר שיהי' טוב גמור ולא ימצא בו
ן אם יחזור פסול רע ושמץ מנהו וכן ברע גמור יש נצוץ קצת טוב וטו"ר מעורבים זב"ז. ולכ

 משיח." צדיק א' בתשובה שלימה אז יהי' ענין

וב בירר הרע מהט ולפי זה היה נראה לכאורה לתרץ הקושיא ולומר שאכן רשב"י לא
מזה בולט לגמרי. ומביא רשב"י דווקא כי הוא היה הכי קרוב לזה ואעפ"כ לא הגיע לזה, ו

גה הכי ביותר ענין הכתית, אפילו כשיש לו התרחבות, בלי מניעות ועיכובים, והוא בדר
 נעלה אעפ"כ לא הגיע לתכלית.

 זהר חדש ס"פ כ"ה במאמרי אדה"ז הקצרים שם. וראה" 49אבל מזה שממשיך בהערה 
 ". נח (כג, ד): דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא או חדא כנישתא יתכנש כל גלותא

שבת עד וגלות האחרון אין לו קץ וזמן אלא הכל תלוי בתשובה שנאמר ווז"ל הזוהר: "
משם וה' אלוקך ושמעת בקולו וכתיב אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך 

דהוי  אם כן היאך יהא דא להתעוררא כולהון כחדא בתשובה, מאן יקחך. א"ל רבי עקיבא
רץ] מי שהוא בסוף השמים ומי שהוא בסוף הא[בסייפי שמיא ומאן דהוא בסייפי ארעא 

רישי  היך יתחברון כחדא למעבד תשובה. אמר לו רבי אליעזר חייך דאי יחזרון בתשובה
 ."חדא כנישתא בזכותם יחזרון כל גלותא כנישתא או

ולם שיחזור בתשובה, והעצדיק אמיתי ן משמע מהזוהר שיכול להיות צדיק אחד וואכ
 יגאל על ידו, ולא בעל תשובה שהיה ברע ואז עושה תשובה וכו'.

ועפ"י כל הנ"ל צריכים לומר שמדובר בצדיק אמיתי שבדור. [ואיך יכול להיות תשובה 
ידו דוקא אלא תשובה "תשובה אינה מעבירות שב 81אצל צדיק? הרי מבואר בלקוטי תורה

היא להשיב נפשו שירדה מטה מטה ונתלבשה בדברים גשמיים אל מקורה ושרשה לדבקה 
לצדיקים בו ית' לבטל רצונו מפני רצון עליון ולכן ניתקנו עשרת ימי תשובה ויוהכ"פ גם 

 )]49. אם זה באמת כוונת הערה וגם כמו שראינו בצוחש במאמרים הנ"ל"גמורים

 לדוכתא. מה כוונת המאמר? וא"כ הדרא קושיא

 

 

 

 

                                                     
 שבת שובה סו, ג. 81
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 ד.
 מוכרחים לומר שצדיק א' יכול להיות יהודי פשוט שחוזר בתשובה

 –אבל את"ל שאכן מדובר פה בצדיק גמור שצריך להיות בדרגה שעל ידי הכתית 
תשובה שלו אכן יבוא משיח, ואכן עד עתה היו הרבה צדיקים ובדרגות מאוד גבוהות 

 הענין. , אבל עדיין לא פעלו82כרשב"י

"ויש לומר שענין זה ישנו בדקות גם בצדיקים גמורים, שהרי גם  :83וכפי שמצינו
לאתבא צדיקייא בתיובתא, היינו, לא שיורד ח״ו   בצדיקים צריך להיות כמאחז״ל

ממדריגתו, אלא שבדרגא דצדיקייא גופא הוא מתעלה לדרגא נעלית יותר, ועד שיש אצלו 
ובה שלימה, דכשם שבענין מה שהוא צדיק הרי זה גם המעלה דתיובתא, ובזה גופא תש

בשלימות, צדיק שלם, כמו״כ הוא גם בענין לאתבא צדיקייא בתיובתא, שעבודת התשובה 
שלו היא ג״כ שלימה, דשלימות התשובה מביאה ביאת משיח צדקנו, כמבואר בכמה 

 ."84בשם הזהר ספרים

שיח שכ"ק אד"ש מלך המ אבל אי אפשר לומר כן כפי שמצינו בריבוי שיחות ומאמרים
 אומר שזה תלוי בנו ומביא מאמר זוהר זה:

שאפילו אם צדיק 58 ,(הענין יובן ע״פ מאמר אדמו״ר הזקן הידוע (שכבר נדפס 85אך"
אחד עושה תשובה מיד משיח בא, והרי אדמו״ר הזקן אינו נותן בזה שום הגבלות, וכל אחד 

ה לבדך אשם בכך שמשיח לא בא ואחד מישראל יכול להיות צדיק תיכף ומיד, הנה את
(איז דאס וואס משיח איז ניט געקומען ביסטו אין דעם אליין שולדיק). וא״כ זהו ענין 
המעות במזומן, כפשטות הענין, וכשאומרים שרוצים לראות המזומנים בכיס, הרי אין 
הכוונה שרוצים שיהי׳ בכיסו הלחם והמאכל (די בולקע מיט ווארמעס וכו׳) שקונה ע״י 

מעות, אלא שיהיו מעות מזומנים שיוכל לקנות בהם דבר מאכל, ואח״כ קונה בהם לחם ה
ונוטל ידיו ומברך ורק אח״כ אוכלו, ועד״ז הוא בעניננו, שיש בכיסו ובידו ויכלתו של כל 
אחד ואחד להיות צדיק ולעשות תשובה ועי״ז לקבל מיד את הגאולה, ואין צריך לזה שום 

ממש. דענין זה הוא יותר מהמשל הידוע במאמר כ״ק 59חדא עבודות, אלא הרי זה ברגעא
שהגילויים דלעתיד לבוא הם כדוגמת השפע שניתן בתיבה שיש בה 60אדמו״ר מהר״ש

מנעול ומפתח, דבענין זה הרי צריך לקחת המפתח ולפתוח התיבה, משא״כ בעניננו הנה 
המזומן ולהביא על ידו את הכל כבר ישנו במזומן, ואין צריך אלא טירחא קטנה לקחת את 

 ".הגאולה וכו׳

ומזה מובן בפשטות שזה תלוי בנו ואנו שלא בדרגא של רשב"י ולא קרוב לזה, ועדיין 
וידוע מ״ש המאמר שאומר " 86יכולים להיות הצדיק אחד שיביא המשיח, ובפרט המשך

                                                     
ין לא הגיע ופעל כל הענינים ועדי רשב"יה שעניין זה מקורו מהזוהר ומי שעשה הזוהר הוא מז ואולי 82

 משיח על ידו הוא רצה לומר שזה יקרה רק על ידי משיח.
83 ??? 
 י״ב תמוז ה׳תשמ״ה. –ממאמר "ברוך הגומל" (א) 84
 בסוף מאמר "ויגש אילו יהודה" תשמ"ו. 85
 סעיף ט' שם. 86
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איך וויל ניט שהי׳ נשמע ממורינו ורבינו נ״ע (אדמו״ר הזקן) איך וויל זע גאר ניסט 51הצ״צ

דאיין ג״ע איך וויל ניט דאיין עוה״ב כו׳ איך וויל מער ניט אז דיך אליין. וע״י שהי׳ נשמע 
נשמע הוא שזה הי׳ לא רק בזמנים מיוחדים אלא הי׳לשון זה מאדמו״ר הזקן [דפירוש

שזה הי׳ דבר הרגיל], ובפרט לאחרי שנתפרסם זה ע״י הצ״צ, ניתן הכח לכאו״א מישראל 
צונו יהי׳ גילוי העצמות, ועד כדי כך, שכשאין מאיר גילוי זה, ומכש״כ בזמן הגלות שעיקר ר

שהי׳ בזמן הבית, הוא במצב דכתית, ומבקש ג׳  (אורשאין מאיר אפילו הגילוי (גילוי
פעמים בכל יום (או יותר) ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, שאז יהי׳ גילוי אלקות 

כתית למאור, שע״י הענין דכתית מזה שנמצאים בגלות מגיעים ועד לגילוי העצמות. וזהו 
להמאור, כי זה שהרצון דכל אחד מישראל הוא גילוי אלקות ועד שזה נוגע לעצם מציאותו 
[שלכן הוא נשבר ונדכא (כתית) מזה שבזמן הגלות לא יש גילוי אלקות] הוא מצד עצם 

 ".עצמיתהנשמה, מאור שבנשמה, שהתקשרותה באלקות היא התקשרות 

 אבל עדיין צריכים להבין איך הנ"ל שייך לנו.

 ה.
 רשב"י נותן נתינת כח לכל אחד לפטור את כל העולם

תו ואולי יש לומר הביאור בזה בהקדם שאלה על קטע הנ"ל דלכאורה יש להקשות או
תר גדול שאלה על אדה"ז דלכאורה מה זה נוגע אילנו דהרי אדה"ז שהיה במדריגה הרבה יו

א בשנוכל להיות, והיה משתוקק לגלוי אלוקות והיה לו כתית וכו' ועדיין לא ממה 
 [ואדרבה זה יביא אותנו ליאוש מזה שהוא לא פעל גילוי אלוקות בעולם].

ל קכי הוא לא להביא פתרון איך להביא משיח באופן ה כאןאלא יש לומר דכל הנקודה 
אדם -שיח] אלא להביא הבן[דעל ידי תשובה שלימה באופן של צדיק גמור מביאים מ

אין לתחלית הכתית שעל ידי זה עבודתו יהיה בתחלית ההתאמתות עד שנהיה נר תמיד ש
 אמר].שייך בו שינוי, ועל ידי זה זוכים לגאולה שלימה שעל ידי המתחתון [כסיום המ

  :וכל האמירה של רשב"י ואדה"ז הוא

 שיהיה לנו כוחות לעבודה זו . א

 לימה מצד התחתון.שזה יהיה גאולה ש. וב

שהענין ד״יכול אני לפטור את  [ויש לומר,"  87וכפי שמובא בשיחת י"ג אייר תשמ"ח
אלא ע"ד המדובר ומבואר בתניא רפמ"ב  (לא רק לרשב"י,שייך  כל העולם כולו מן הדין"

 כן הוא מבחי׳ רשב"י״) — מבית ישראל יש בה מבחי׳ משה רבינו ע"ה"כל נפש ונפש ש"
 בכאו"א מישראל:

                                                     
 .437ספר השיחות ח' ב' ע'  87
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 .שרשב"י אמר זה לא כדי להתפאר ח"ו (ואין צורך לבאר בזה כלל)מובן ופשוט  
שעדיין נמצאים  והראי', (רק ״יכול אני"),מכיון שבפועל ממש לא פטר מן הדין  ולכאורה,

  מהי כוונתו באמירתו. יכול אני לפטור כו׳"?! בגלות,

 אלא) "בני עלי׳״, (לא רק בנוגע לעצמו,ל אני כו׳״ היא שכוונת רשב"י ב״יכו ואולי י"ל,
גם מי שנמצא  כי, לפטור את כל העולם כולו מן הדין", .יכול 88שכאו״א מישראל״לרמז גם 

שאפי׳ אם  ו״איתא בתיקונים (גמור),ע"י הרהור תשובה נעשה צדיק  הרי, בדרגא תחתונה,
וזוהי כוונת רשב"י במאמר  ,89הי׳ צדיק אחד חוזר בתשובה שלימה בדורו הי׳ בא משיח"

ועאכו"כ  (גזירות המלכות כו׳ בזמנו של רשב"י,את בנ"י בקושי הגלות  לנחם ולעודדזה 
. יכול לפטור את כל עי"ז שידעו שכאו"א מהם בכל אריכות וקושי הגלות עד ימינו אלה),

(כנ״ל  עד להבאת הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו ו מן הדין",העולם כול
 .ואין הדבר תלוי אלא ברצונו" בתיקונים),

 
 .ו

וקה, נתינת כח לנו, תחלית הגאולה מצד שלימות עבודת התחתון דו-ביקש לגלות את הקץ 
 עבודה באופן דביקש לגלות הקץ

הגלותים ובמילה שורש הגאולה העתידה, אך העניין דהנה ידוע דמצרים הוא שורש כל 
 .90וגם ידוע דבכל דור יש נשיא הדור וראש שבדור, ובמצרים זה היה יעקב

מוכן  ומצינו שיעקב אבינו, שהוא היה הנשיא דאז, והיה במצב דצדיק א' בדור והיה
י למשיח ומצדו הכל היה מוכן, והיה בהשתוקקות מאוד גדולה לביאת המשיח [לגילו

קומות פ שהיה בעולם האצילות ובכל הדרגות הגבוהות כפי שמבואר בריבוי מאלוקות אע"
 בחסידות].

, כפי ועד כדי כך שביקש לגלות את הקץ [ובמילים אחרות לגרום שמשיח יבוא כבר אז
 שיבאור לקמן]. ועפ"כ אנחנו עדיין נמצאים בגלות.

 ולכאורה צריך ביאור למה משיח לא הגיע אז.

ולי יש אאד"ש מלך המשיח על כל הסוגיא הזות, ולפי זה יובן  ויש להקדים ביאור כ"ק
 לקשר הכל לעניניו. 

                                                     
 הדות,ורק עכשיו מתחילים לדבר עמו אודות עניני י שם "גם יהודי שנמצא ב"חוצה״, 81ובהערה  88

 " ("יכול כו׳ לפטור כו״).החל ממאמרו זה  אודות רשב״י, —לראשונה  —ומספרים לו 
כל  את"עשה מצוה אחת, הרי הכריע את עצמו ו וכפס"ד הרמב"ם (הל׳ תשובה פ"ג ה"ד) 85ובהערה  89

 העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה".
 וממנו לומדים שנשיא הדור שבכל דור לא מת. 90
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למה רצה יעקב לגלות את  הקץ 91[חלק מהבא לקמן הוא סיכומי לשון מהשיחה]  

בנ"י בזה שידעו הקץ. ואדרבה זה יכול להביא  –דלכאורה איזה תועלת זה יבא לשבטים 
 . 92להם נמיכת רוח מזה (שהרי עדיין לא בא)

ש מלך המשיח מבאר שם שהרצון של יעקב לגלות את הקץ יכול להביא ”כ"ק אד
הקץ  תועלת (בעבודת ה' ברוחניות) לעם ישראל. ועוד יותר זה שיעקב ביקש לגלות את

  מוכרכים לומר שזה בהתהם לרצון העליון [שהרי יעקב הוא מרכבה לאלוקות וכו']

א באופן העבודה היתה אמורה להיות דווקאבל הקב"ה לא נתן לו לגלות, כי באותו זמן 
 שלא מגלים את הקץ.

צרים ומבאר בזה שיעקב אבינו רצה לגלות להם דאילו זכו היו יוצאים אז ביציאת מ
 לגאולה האמיתית והשלימה [והם חשבו שההבטחה לאברהם הוא רק לצאת ממצרים ולא

ו ולא ו במצב של זכהגאולה האמיתית והשלימה] ורצה לגלות להם זאת שעל ידי זה ישאר
 יתנו מקום לשמא יגרום החטא לגלות כזה ארוך.

ם. ואע"פ שיציאת מצרים הוא [אמור להיות] בעוד ארבע מאות שנה והם לא יהיו ש
לבוא  אלא על ידי עבודתם דאז, היו יכולם לעבוד באופן של אחשינה, ומשיח היה יכול

 כבר אז.

קץ. נתן הקב"ה ליעקב לגלות את ה אלא אף על פי כן "נתתלקה ממנו השכינה", ולא
 והביאור בזה: [הבא לקמן לשון השיחה]

 בודה איזאיז, ווען די ע ,״זכו״ ער ווערט דעם דורך וואס די שלימות בעבודת האדם,"
 אע״פ בים של חבירו״.ק מתשעה שלו בקב רוצה ״אדם מחז״ל וע״ד ,תעשה אשר מלאכתך

 הקב״ה ״אלמלא ”חז״ל בלשון ,סייעתא דשמיא צו אנקומען מען מוז עבודה יעדער ביי אז
  :” אופנים צוויי דעם אין זיינען כו׳״ עוזרו

 ;בודהע זיין אין און בשעת העובד אדם ביים נרגש איז מלמעלה עזר און סיוע דער )א
 דער ווען תשובה ימי עשרת(זמנים פון עת רצון  די אין ה׳ עבודת — ולדוגמא

  ).בכלל ויו״ט בשבת אדער ,קרוב״״ בהיותו. .  ״בהמצאו איז אויבערשטער

 ,אדםה עבודת שפעטערדיקע די )מסייע און( גורם וואס איז סיבה די זיינען זיי )ב
 .עצמו גיעתבי איז עבודה די אז אזוי ,בהעלם סיוע דער איז גופא עבודה דער בעת אבער

 דעם ייב תשובה הרהורי אריין קומען זיי פון וואם בת־קול׳ס פארשידענע די ווי ע״ד -
  .ועבודה בתורה מוסיף ער איז דערנאך אז פועל׳ן וועלכע ,מעגטשן

 געווען מגלה וואלט יעקב ווען :שכינה״ ממנו ״נסתלקה וואס טעם דער איז דאם און
 אז פארזיכערן צו — הקץ גילוי דעם דורך(זייער הוספה בעבודת ה׳ וואלט  ,לבניו קץ דעם

 :אויפטו אן זייערער שלו״ "קב געווען ניט )"זכו״ נאכמער פון אמצב אין שטיין זאלן זיי

                                                     
 .228לקו"ש ח' כ' ע'  91
ת הבאים וב] מפרשים רוצים להסביר שזה היה רק לבניו שצדיקים היו אבל א]זה גילוי וזה מגיע לדורו 92

 ת הקץ.איבוא מזה שבגלל זה ביקש יעקב לגולת העיקר: עדיין לא מתורצת השאלה העיקרית איזה תועלת 
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 איז דעריבער ):הקץ גילוי דער( מלמעלה עזר דער געווען "אריינגעמישט״ וואלט דעם אין
ה פון אידן זאל זיין אין א מצב פון סילוק השכינה עבוד די אז בכדי ,שכינה״ ממנו ״נסתלקה

 .עצמם בכח זי איז ובמילא ),הקץ העלם און(
 עס וועט — גלות דעם פון ארויס שנעלער  וואס מ׳זאל אז געוואלט האט יעקב -

 פון גלות ארויס פריער מען וועט אבער דערפאר ,העבודה שלימות אין פעלן אפשר
 איז דאס אז וי״ל האמיתית והשלימה: גאולה אין אריין און )הארץ ערות פון — ובפרט(

 געבעטן יעקב האט :בקשה מלשון )אויך(כו'"  לגלות יעקב הלשון ״ביקש דער דיוק דער
 סיוע א אידן דער געבן וועט דאס וואט ,הקץ גילוי זיין זאל עס אז אויבערשטן ביים

 ן שנעלער.קומע וועט גאולה די אז פארזיכערן און בעבודתם

 — השלימות בתכלית זיין זאל גאולה די אז ,וואלטדער אויבערשטער האט אבער גע
 דעריבער״ און — בשלימות איז אידן פון עבודה די וואס דערמיט פארבונדן איז דאס וואס

 ,עבודה אין שלימות גרעסערער א פאר ארט אן גיט דאס וואס שכינה״ ממנו ״נסתלקה
 .”כנ״ל
 וואס דעם,דורך קומט   הגאולה שלימות די וואס דאם יפערער ענין אין דעם:ט א )ז.(

 איז — כנ״ל עצמם ביגיעת ובמילא השכינה סילוק פון מצב א אין איז אידן פון עבודה די
 דוקא ווייל נאר צו דער גאולה, העבודה אופן דעם פון שייכות זייטיקע א צוליב ניט עס
 ):גלות אחרי׳ שאין ,נצחית( גאולה אזא פון ה״קץ״ תלוי איז עבודה דער אין

(וואס  אידן פון עבודה אויך די דארף ,שינויים אן ,נצחית א זיין זאל גאולה די כדי 
  .שינויים אין ,שניתי״ זהאין אן אופן פון "לא מעין זיין )גאולה בריינגט די

 ביגיעת ניט און מלמעלה סיוע דעם מצד געטאן ווערט עבודה די בשעת און דעריבער:
 זאל מלמעלה סיוע דער ווען — עבודה דער אין ״נצחיות״ קיין ניטא איז דעמאלט ,עצמו

 קומט עבודה די בשעת דוקא .ר״ל ,ממדריגתו יורד א ווערן אדם דער קען ,ווערן נתעלם
 די זי ברענגט דערפאר און המתקיים״ ״דבר א זי איז (בכח עצמו), דלתתא אתערותא מצד

 .גלות אחרי׳ שאין )נצחית( קיימת גאולה
לגלות את אבינו מלכתחילה סברת יעקב דאם כן מה היה ממשיך לבאר  ובסעיף ח'[
במדרגה של אצילות, ולאחרי הבירור, וכבר היה מוכן למשיח כי הוא כבר היה ומבאר הקץ. 

 אז הוא חשב שגם בניו אוחזים בדרגה זו.  אבל ה' הודיעו שלא...] בקו שלו.

אבל מזה גופה שביקש וממשיך בס' ט' שאע"פ שהקב"ה פעל שלא יגלה את הקץ, 
יעקב, בהיותו מרכבה לאלוקות, מוכרחים לומר שזה היה בהתם לרצון העליון, ועוד יותר 

 יש לזה פעולה בעולם.

עבודת ה' באופן  –ומה היתה פעולתו? שכל יהודי יכול להגיע לגלוי הקץ באופן מקיף 
זה כמה גדולים של חירות מאומות העולם ויצר הרע (ויחידי סגולה גם בפנימיות ובגלל 

 חישבו קיצין)

 אז — הדורות לכל אידן אלע פאר הוראה א אויך איז דערפון ומסיים בסעיף יו"ד: און
 עס אז  בעטן און וועלן דארף איד א :הימין״ קץ לגלות ביקש״ פון ענין דער זיין דארף עס
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 רב ועידוד סיוע א גיט התבוננות בזה) די און הבקשה( גופא דאס וואס ,הקץ גילוי זיין זאל
  .ה׳ עבודת אין

 וואנט ״ווי און משיח״ קומט אט ״אט אז אידן א מ׳זאגט ווען אז ווי מעז זעט במוחש,
 אז יותר יתירה זהירות א און ,ה׳ עבודת אין והוספה זירוז א פועל דאס איז — נאו״ משיח

  .המשיח ביאת פארהאלטן ח״ו זאל וואס ,כו׳״ יגרום ״שמא פון קיין ענין זיין ניט זאל עס

 תלוי הדבר ואין הקיצין כל ״כלו זאגט אמת תורת קומט צו נאך אן ענין: אלה ובימינו
  ;דא לאנג פון שוין איז קץ דער אז בפשיטות זאגט גמרא די ,בתשובה״ אלא

 ברענגט וואס ,תשובה פון —״קער" דעם —חדא״ ״שעתא דעםהאבן  נאר מ׳דארף
  ידן.ד בעגלא ״נאו״־ ממש מיד ,נגאלין״״ הן ״ומיד

 ז.

 סיכום ותירץ השאלות

 וע"פ ביאור הנ"ל בענין דביקש יעקב לגלות את הקץ, יש לבאר בענינינו: 

הענין השני בכתית,  –א] שהקב"ה רוצה שמשיח יבוא מצד שלימות עבודת התחתון 
דכשנמצאים במצב של הרחבה ועדיין נמצאים במצב של כתית דדווקה אז הוא שלימות 

 הענין דגילוי המאור ושלימות עבודת התחתון.

ב] שעל ידי הענין דביקש לגלות את הקץ שעל ידי יעקב, הצדיק א' שבדורו, אז נתנו 
רת  רשב"י יכול אני לפטור את דעל ידי אמי -לנו כוחות לעבודה זו [לפחות במקיפים] 

כל העולם [כמובא לעיל שיחת י"ג אייר תשמ"ח] ועל ידי פירסומו של הצ"צ שאדה"ז היה 
אומר תמיד "...איך מער ניט אז דיך אליין" [כמובא לעיל מהמשך המאמר] הצדיקים 
שהיה בדורם והיה להם גילוי בדרגה הכי גבוה שיכול להיות ואעפ"כ השתוקקו לגילוי 

מות שזה דווקא כשזה פועל על כל העולם. ומזה נתנו לנו הכוחות שרצונו האמיתי העצ
 של יהודי הוא לרצות גילוי אלוקות עד שהוא כתית מזה שבזמן הגלות אין גילוי אלוקות.

והעיקר: ג] שצריך להיות הענין דביקש שיהודי צריך לתבוע מהקב"ה גאולה. וזה גופא 
זמן שבו נמצאים שכבר עברו כל הסימנים והנה זה בה, (הבקשה והתבוננות בזה) ובפרט ב

וכבר כלו כל הקיצים ואין הענין דביקש לגלות את הקץ אלא למשיח עצמו. אז העבודה 
 הוא באופן הכי נעלה וכי מתאים לימות המשיח.

ובמילה מובן שזה תלוי בנו והכל בכדי שעבודה שלנו יהיה בשלימות מצד התחתון 
 ועובדים עם זה שיהיה נר תמיד עד הגאולה האמיתת ושלימה.  שלוקחים העזר מלמעלה 

הסברה  )קצת(ט מען אויך אע"פ הנ"ל ה: "יסעיף א ”תנשונסיים בסיום שיחת תצוה 
ובפרט במשך די עשיריות שנים זינט  ,ס לאחרי דער ריבוי מעשינו ועבודתינואאין דעם וו

ט מען שוין אויפגעטין א ריבוי אס זיכער האוו - נגעקומען אין חצי כדור התחתוןאז מ'אי
ל אז'ז מאנט מען אאעפ"כ מ - וכו' וכו' "למאור"און אין  "כתית"און זיכער אין  ,הכי מופלג

און סיי  "תמיד"בן סיי דעם ענין פון אז די עבודה איז צו הארום היות אוו :כמעראן נאט
 "ואתה"ערגרייכן אין ביז צו ד ,שטענדיקע שינויים ועליות "מערב ועד בוקר"דעם ענין פון 
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 ")ערב ועד בוקר"און  "תמיד"המחבר (ואין עצמות ומהות שלמעלה מכל הגדרים 
 אסט דא ,יראה אל אלקים בציון""ביז  "ילכו מחיל אל חיל"דעריבער דארף שטענדיק זיין 

 .ט דערגרייכט דעם תכלית ושלימותאה'איז די בחינה צי מ ")אלקים בציון יראה אל("

ה בגאול ,דער גילוי העצמות למטה אך ניטאאיז נ'ס סאכל זמן וו זא -ועאכו"כ  
  .כמער מוסיף זיין אין דער עבודהאל נאז'דערט זיך מאפ ,האמיתית והשלימה

י גאולה דס וועט שוין ברענגען ארענדיקן די לעצטע מצוה וואל שוין פ'אזז מא ,ויה"ר
הי' צדיק  תיקונים שאפילו אםאיתא ב" :כידוע די תורה פון דעם עלטן רבי"ן שמביא מזוהר

  ".בא משיחי' ד חוזר בתשובה שלימה בדורו החא

 םכולועמך [איד א  האטדורך מצוה אחת  זא ,יט דעם פס"ד הרמב"םמויש לקשר זה 
  ,בכח צו ברענגען תשועה והצלה לו ולכל העולם כולו ]צדיקים

ין דעמולט וועט זיס אביז די תשועה והצלה האמיתית גאולה האמיתית והשלימה וו
עיניך רואות  והיו"ש "דער גילוי העצם פון יערער איד און גילוי פון עצמותו ומהותו ית' כמ

  ",את מוריך

 " .93תיכף ומיד ממש -ועוד ועיקר 

 ח.

 גאולה פרטית מביא לגאולה כללית

"...ובמ"ש אודות השייכות שבין  94ש מלך המשיח”ויש לקשר זה עם מכתב  כ"ק אד
דברים נפלאים  95ית לגאולה כללית, יעוין אגרת הקדש לרבינו הזקן סי' ד'גאולה פרט

בפרוש מרז"ל שמשיח בא בהסיח הדעת (שהוא) לכללות ישראל וכו' וכן כל ניצוץ פרטי 
מהשכינה שבנפש כ"א מישראל יוצאת מהגלות והשבי' וכו' וראה ג"כ שם חלק א' פרק 

 ועי"ז תעלה ג"כ כללות וכו'..."  (דף מז' ע"א וע"ב) זאת ועוד אחרת וכו'  96לז'

                                                     
או חדא  ) ולע"ע לא ידוע מקומו וראה ז"ח ס"ס נח: דאי יחזרון בתשובה רישי כנישתא104ובהערה  93

ירוש של כנישתא יתכנש כל גלותא.(ז.א. לא נמא בתיקונים אבל נמצא משהוא בדומה בזוהר)[ולהעיר שהפ
ר זה ש מלך המשיח אומר בשיחה רק צדיק אחד ומקש”כ"ק אדהמילא כנישתא הוא בית הכנסת ובגלל זה 

צדיק  –ת . כי מדובר בראש בית כנס104עם הרמב"ם שעל ידי מצוה אחת... ולא אומר ישר מהזוהר בהערה 
ש ”"ק אדשל הדור וכידוע מקונטרס בית רבינו שבבל. או בית כנסת אחד [חדא כנישתא] ולא חדא איש וכ

 ש אחד לפי הרמב"ם וד"ל].מלך המשיח אומר שאפילו אי

 מתשורה.  327נדפס בבית משיח גליון  94
יאת השכינה ולכן משיח בא בהיסח הדעת לכללות ישראל והיא גילוי בחינת נקודה פנימית הכללית ויצ" 95

ראל הכללית מהגלות והשביה לעד ולעולמי עולמים וכן כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מיש
 והשביה".יוצאת מהגלות 

זאת ועוד אחרת שכח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדבור בת"ת או תפלה וכיוצא בהן או מצות " 96
מעשיות הרי כל גידולו וחיותו מהדם שהוא מקליפת נוגה ממש שהן כל אוכלין ומשקין שאכל ושתה ונעשו 

קדוש' ע"י כח נפש דם שהיו תחת ממשלתה וינקו חיותם ממנה ועתה היא מתהפכת מרע לטוב ונכללת ב
החיונית הגדל ממנה שנתלבש באותיות אלו או בעשיה זו אשר הן הן פנימיות רצונו ית' בלי שום הסתר 



שנת הקהל -י"א שבט ה'תשפ"ג  -יו"ד  | 53  
 

 

 ברכת הנהנין על האילנות לע"ל (גליון)
 היידינגספעלדשי'  מענדל מנחםהת' 

 שליח בישיבה

שקלו וטרו התמימים ל.ה.ב.  97בקובץ הערות וביאורים לאפשא לה גליון כ"ג
 .98וש.ד.ב.ג. בנוגע איזה ברכה יברכו על האילן לע"ל כשיהי' "טעם העץ כטעם הפרי"

וכתבו שכשנוטע אילן בזמן הזה אין דעתו של שום אדם לאכלו, לכן כשתבוא הגאולה 
ויהי' ראוי לאכילה יהי' ברכתו שהכל נהי' בדברו (וכמו האגוז והקור שאין דעתו בשעת 

 ).99נטיעתו לאוכלו ורק לאחר מכן נעשה ראוי לאכילה שברכתו שהנ"ב

בנוגע לרבי  100"מ שליט"אוהנה יש להוסיף ובהקדם הביאור של כ"ק אדמו"ר מה
ישמעאל שאמרו עליו שפעם אחת "כתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי 

. שבד"כ בזה"ז מפני שא"א לנו להביא 101נר בשבת לכשיבנה בהמ"ק אביא חטאת שמנה"
קרבנות מפני שאין לנו ביהמ"ק ממילא אין אנו מחוייבים בקרבן וחילוף הקרבן יש הענין 

ופועל כל הפעולות שהי' נפעל ע"י הקרבן. אבל ר' ישמעאל  102פרים שפתינו"ד"ונשלמה 
וואס האט דעהערט שיבנה המקדש בימיו ממילא הי' לו ידיעה שעל שוגג יהי' חייב קרבן 

ולכן אפילו בדור של ר'  103ולכן חל עליו חיוב הקרבן. אלא שה"תורה על הרוב תדבר"
אין דין שצריכים לרשום חיוב קרבן  104י'"בתמ –ישמעאל וכ"ש בדורנו זה ש"אכשור דרא 

 שרוב ישראל אין מגיעים לכלל חיוב זה. –חטאת 

ועפ"ז אפשר י"ל שמי שהוא בדרגא כזו שמאמין ומחכה למשיח באמת באופן שנעשה 
, כשנוטע אילן 105חדור בו עד שפועל על הכלי עשי' שלו , ידיו או רגליו או פיו וכיו"ב

צמו כשיבוא משיח בימיו. אפשר יש לומר שאז על העץ בזה"ז יהי' בדעתו לאכול העץ ע
 .107וכמו שיהי' כשנוטע אילן בימות המשיח 106יברכו בפה"א כיון שלכך נטעו מתחלה

                                                     
פנים וחיותן נכלל ג"כ באור א"ס ב"ה שהוא רצונו ית' ובחיותן נכלל ועולה ג"כ כח נפש החיונית וע"י זה 

 שמי והחומרי".תעלה ג"כ כללות קליפת נוגה שהיא כללות החיות של עו"הז הג
 י"א שבט ה'תשפ"א. –י"ל לקראת יום הגדול והקדוש יו"ד  97
 ראה תו"כ בחוקותי פ"א עה"פ ויקרא כו, ד. 98
 שו"ע אדה"ז או"ח סי' ר"ב ס"ב. 99

 ואילך). 66שיחת ו' תשרי ה'תשמ"א, שנת הקהל (שיחו"ק תשמ"א ח"א ע'  100
 שבת יב, ב. 101
 הושע יג, ד. 102
 מו"נ ח"ג פל"ד. 103
 לט, ב (ובפרש"י). וש"נ.יבמות  104
 .76ראה שיחות קודש שם ע'  105
"כל  אבל אפשר יש לדחות ולומר שבטל דעתו אצל כל אדם (וראה עירובין כח,א). אבל בודאי אם 106

 אדם" הם במצב כזה יש לומר שהברכה הולך אחר מחשבה זו.
 ו.וראה הערה הנ"ל שכתבו שכשנוטע בימות המשיח נוטע על דעת לאכול האילן עצמ 107
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ומענין לענין באותו ענין יש לומר בדין ברכת המוציא למי שאוכל בין שש ביצים לחצי 
 .108חלה"חם אחר תלעשרון של פת הבאה בכסנין שההלכה הוא ש"יברך המוציא על 

ר והרי בשיחת ש"פ וירא ה'תשנ"ב מדבר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בנוגע שיש כב
הפעולות  ההתגלות דמשיח וצריכים רק לקבלו ואומר "וכיון שכן, מובן, שכל הענינים וכל

יתן חדורים בעניני משיח וגאולה, כולל גם באכילתו ושתייתו, שמשתוקק לסעודה דלו
ן ושור די כך שגם לאחרי הסעודה נשאר רעב לסעודה דלויתושור הבר ויין המשומר, עד כ

בעת הבר ויין המשומר, ובמילא, טוען להקב"ה שאינו יכול לקיים המצוה ד"ואכלת וש
 וברכת" לאמיתתה..."

ועפ"ז אפשר י"ל שמי שהוא בדרגא כזה שהוא באמת חדור בעניני משיח וגאולה 
ם של פת הבאה בכסנין, צריך לברך וכשאוכל נשאר רעב לסעודה דלע"ל, ואוכל שש ביצי

 109על לחם גמור.

ותן  וכמובן שאי"ז כפסק דין אלא להאיר בלבד, ולמעשה יש לשאול רב מורה הוראה.
 לחכם ויחכם עוד.

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
י "שהאוכלו ויש לעיין האם יהי' כזה שהרי הטעם שמביא בשו"ע שם למה אין נוטעים אילן לקור הוא מפנ

 מעטו.ממעט ענפי הדקל". וא"כ אפשר גם בימות המשיח לא יטעו האילנות לאכול האילן עצמו מפני שמ
שריגים לאכול האבל לאידך גיסא אפשר לא יהי' מעלה של הפרי על העץ עצמו וגם יכול לנטוע בשביל 

 אחר שלקטו הפרי, ועוד ש"מעדנים מצויין כעפר" ולא יפסיד אם יאכל חלק מהעץ.
 סדר ברכת הנהנין פ"ב ה"ב. 108
אמר "אבל אפשר יש לומר שהרעבות שמרגיש הוא ע"ד הרעבות של אביי במסכת מגילה (ז,ב) וז"ל  109

כלי בהו שיתין עי דשיתין מיני קדירה ואאביי כי נפקי מבי מר הוה שבענא כי מטאי להתם קריבו לי שיתין צ
רי אינשי פלוגי ובישולא בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר ובעאי למיכס צעא אבתרה אמר אביי היינו דאמ
ר מתוק, כפין עניא ולא ידע אי נמי רווחא לבסימא שכיח". שאומר בפירוש דהוה שבע והי' רעב רק לדב

וא רעב אחר. ואפשר י"ל שתלוי בהרגש האדם באיזה אופן השבמצב כזה לכאורה אין צריך לברך על לחם 
 ועפ"ז האם צריך לברך על לחם אחר או לא.

וכח מאבל באמת מזה ש"טוען להקב"ה שאינו יכול לקיים המצוה ד"ואכלת ושבעת וברכת" לאמיתתה" 
רך, ויכול שלא שבע ממש, שהרי אם הי' שבע רק שהי' רעב לדבר מסויים לכאורה הי' מחוייב מן התורה לב

 לקיים המצוה לאמיתתה.
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 שני המאורות לעתיד לבוא
 דובוףשי'  מיכאלהת' 

 תלמיד בישיבה

 מקדים נבואת הגאולה ד"והיה אור הלבנה כאור החמה" / מוסף ע"פ מה שכתוב בתחילת
שות מעשה בראשית / מקשה ע"פ מה שביאר כמה שאלות בונגע איך זה שייך / מבהיר שאין להק

ך לבאר בנוגע שכותב "מצוות בטילות" לע"ל / מבאר שלע"ל נקדש הראי' ע"פ הצירופים / וממשי
הרה מסיים בבקשה להקב"ה שבמ /ומתרץ שאלה הא'לע"ל ע"פ הצירופים  עפ"ז שגם נדע הזמנים

 בימינו נקדש ע"פ הראי' ביחד עם משיח צדקנו

 א.

 הקדמה

: "והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתים כאור 110כתוב בישעיהא. 
, שהלבנה יהי' כגודל החמה שבזמן הגלות, והחמה 111שבעת הימים" וגו'. ויש מפרשים

 .112הי' ארבעים ותשע פעמים גדול יותר מכמו אור דזה"יי

שעכשיו הלבנה (שהוא מבחי' מלכות) הוא מקבל מהשמש  ,113ומבואר בחסידותב. 
, ולע"ל 114(שהוא מבחי' ז"א), ורק ע"י זה שהוא מקבל מאור השמש יכול להאיר מצד עצמו

 ור השמש להאיר.יקויים היעוד ד"והיה אור הלבנה כאור החמה", ואז הלבנה לא יצטרך לא

אור כולהוסיף, שהמעלה של אור הלבנה (מלכות) שיהי' לע"ל, הוא לא רק שיהי' "
החמה", אלא שאור הלבנה יהי' גדול יותר מאור החמה. כי לע"ל מלכות (לבנה) יהי' 

. כי באמת (שורש ה) 117בעלה"עטרת : "אשת חיל 116), כמ"ש115למעלה מז"א (שמש
 ).118הוא למעלה יותר ממשפיע מלכות הוא למעלה מז"א (ע"ד שמקבל

לבנה אמנם, יש להבין איך מתאים ביאור זה עם לשון הכתוב הנ"ל ד"והיה אור הג. 
 אור החמה".כ

                                                     
 ל, כו. 110
סתירה.  פירש"י שם. המשך תרס"ו ע' תח. ויש מפרשים, (רש"י עה"פ, ולכאורה הוא -  פסחים ח, א 111

 ואכ"מ) שיהי' שמ"ג פעמים (ז' פעמים ז', שבע פעמים) גדול יותר מכמו שהוא עכשיו.
 ואילך. 155ח"א ע' שבעת הימים. וראה שיחת ש"פ וישלח תשנ"ב, סה"ש תשנ"ב  112
א. לקו"ש , וכדלקמן סימן ג' ס"בגשמיות, ומשם משמע שיהי' 37. לקו"ש חי"ב ע' 64לקו"ש ח"ט ע'  113

 . לקו"ת צו י, א. ובכ"מ.256חכ"ט ע' 
 המשך תרס"ו ע' תח ואילך, מש"פ תזו"מ תרס"ז. 114
 שגם עכשיו הוא גם כזה. באמתו 115
 משלי יב, ד. זהר ח"ב קנה, א. 116
. פקדת ז. תקמד. סדור קלב, ב. קמד, ד. אוה"ת בראשית מ, ב. וירא צד, ב-תקס"ח ע' תקלוסה"מ  117

 תרנ"ט.
 . המשך תרס"ו ע' תא ואילך.64לקו"ש ח"ט ע'  118
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, בזמן ד"ימות המשיח" 119אבל באמת, אין זה סתירה, כי לע"ל יהי' שני זמנים שונים
ות ) שלאחרי ימ121, משא"כ לע"ל [בהזמן (דאלף השביעי120"כאור החמהיהי' "אור הלבנה 

 .122מאור השמש גדולההמשיח] יהי' אורה 

 

 

 ב.

 לתוספת ביאור

: "וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל בין האור ובין החושך". 123בבראשית כתיב א.
 : "ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה" וגו'.124וממשיך

: "ויעש אלקים את שני המארת הגדולים, את המאור הגדול לממשלת 125ובהמשך לזה
: "שוים נבראו ונתמעטה 127" וגו'. ומפרש רש"י126ואת המאור הקטן לממשלת בלילהביום 

 ".128הלבנה על שקטרגה ואמרה א"א לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד

בלי השמש וירח (והחמה והלבנה  130, שבתחילת מעשה בראשית היה אור129ומבוארב. 
 רק נבראו ביום רביעי) כמ"ש שם, דהיינו שהיה אור לפני כן.

דזה"י (שנברא בתחילת מעשה בראשית), לאחר האירוע דחטא עץ הדעת, גנזו והאור 
 ).132. ולע"ל הקב"ה יחזור אותו כבתחילה (ולכן תמיד יהי' אור131לצדיקים לעתיד

 

 

 

                                                     
 שם. ראה גם סה"מ תקס"ח שם. סדור קלב, ב. אוה"ת בראשית שם (מ, ב ואילך). וירא שם. פקדת 119
 ב חסדא).וכפירוש הגמרא פסחים סח, א (אליבא דר' דר 120
 סדור קלד, ד. אוה"ת ואתחנן ריש ע' קעו. 121
"י ישיבתנו וראה מה שהקשה הרב י. ט. בקובץ הערות וביאורים "לאפשא לה" גליון כ"ג (שיצא לאור ע 122

 ובץ.י"א שבט תשפ"א) ע' . ומה שתירוץ הת' ש. בצ. נ עד"ז לקמן בהק-הק' לכבוד יום הבהיר יו"ד
 א, ד. 123
 שם, ה. 124
 שם, טז. 125
 ששניהם מקושרים להפסוק דלעיל.  126
 שם ד"ה "הארת הגדולים". 127
 כלומר, שבתחילה היו שתיהם מאורות גדולים, ומפני שאמר הלבנה שא"א להיות ששני מלכים 128

 נתמעט ה' הלבנה. –ישתמשו בכתר אחר 
 ב"ר פרשה ג', ו. 129
 האור דזה"י. 130
 חגיגה ב, א. 131
 ה"י.לא מצד וע"י השמש וירח, אלא ע"י האור דז 132
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 ג.

 שאלות על פי הנ"ל

, ואע"פ שיש 134בפשטות יהי' כפשוטו בגשמיות – 133כל מה שביארנו לעיל והנה,א. 
), מאוד משמע משיחת כ"ק 136שפירשו שהוא רק עד"מ (ויהי' ברוחניות 135מפרשים

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיהי' בגשמיות, וכדלקמן.

: "והנה ביאור ענין "והיה אור הלבנה כאור החמה" מבואר בחסידות, 137בלקו"ש חי"ב
"; 138דעכשיו מקבלת הלבנה אורה מן השמש, ולע"ל "יהי' לה אור עצמי כמו אור החמה

". מצד עצמה", תתהפך להיות בחי' אור וגילוי 139יינו, שהלבנה שענינה (עכשיו) "מקבלוה
 וממשיך: "ועד"ז בספירות העליונות וכו'".

, ועכשיו בגשמיות", משמע, שע"ע מדובר העליונותבספירות  עד"זומזה שאומר "
 הענינים.  רוחניות(לאחר שמעביר ל"ספירות העליונות"), מדבר בנוגע ל

 וע"כ צריך להבין: ב.

) יהי' נס גדול שהעולם יוכל 140לכאורה ע"פ דברים אלו (שני מאורות הגדולים .א
להתקיים, כי הרי השמש יהי' גדול יותר מכמו שהוא עכשיו (וכמו"כ הלבנה) ואם 
עכשיו הוא חם בעולם, כשוק"ו לע"ל, וא"כ איך שייך במציאות שהעולם לא 

 ?!141ישרף
", וצריך להבין עוד יותר איך שייך 142א חמה מנרתקהועוד, הרי לע"ל "הקב"ה מוצי

 שהעולם יוכל להתקיים!
 

                                                     
 ב.-בסימנים א 133
שביארנו  , ולא בתקופת הב'שישיואז צריכים להתקיים בתקופה הב', היינו בתקופה השני' של אלף ה 134
 לעיל.
 מצו"ד ורד"ק עה"פ בישעי' שם. 135
ופה הא' ואז יכולים להתקיים אפילו בתקופה הא', היינו בתקופה הראשונה שבאלף השישי, ולא בתק 136

 שביארנו לעיל.
 .37ע'  137
 כמבואר לעיל בארוכה. לקו"ש ח"ט שם. לקו"ש חי"ב שם. 138
 לקו"ת דרושי ר"ה ע' נו, א ואילך. 139
 כמובאר בס"ב ס"א ואילך. 140
ולאו דוקא  הלבנה", אורהחמה" וכ" אורלכאורה יש לפרש הדבר (ע"פ לקו"ת צו י, א ואילך), שיהי' כ" 141

 האור בא ביחד עם חמימות.
ותר מכמו יהיינו, כמו שה' יכול לעשות השמש מ"ט פעמים גדול  - ביחדוי"ל ע"ד הצחות, שהם באים   

 שהוא עכשיו, אפשר לומר שהוא גם יכול לשים אותו ברקיע אחרת. וראה לקמן סימן ה'.
 ב"ר פרשה ו'. 142
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, והלבנה יהי' כאור החמה, דהיינו שיהיו שני הגדוליםלכאורה יהי' שני מאורות  .ב
, ואיך יוכלו להבחין זמן שבת ויו"ט, נץ החמה ועלות השחר, חצות היום 143מאורות

 וחצות הלילה, סזק"ש ופלג המנחה, שקיעה וכדומה?
נ"ל), כ[ועוד, שבנוסף לזה יאיר ג"כ האור דשבעת ימים (דהיינו, שתמיד יהי' אור 

 אזי מה יהי' הצורך הן להשמש והן להלבנה?]
 
איך יוכלו לקדש ע"פ הראי' אם  -מה יהי' עם ר"ח (שבפשטות יהיו סנהדרין)  .ג

, ש"למה נבראת לבנה, 'למועדים' 145[וכמובאר בהמדרש 144הלבנה תמיד יהי' מלא
 חדש בחשבונה ראשי חדשים" וכו']?כדי ל

 
 

 ד.

 מצוות בטילות לע"ל

" אחרי 147" בתקופה שני' ד"ימות המשיח146הנה ידוע, שלע"ל יהי' "מצוות בטילותא. 
(דהיינו שלא נצטרך לקדש ע"פ הראי'), ועפ"ז לכאורה אין מקום  תחיית המתים

 כי הרי "מצוות בטילות"! -לקושיתינו הנ"ל 

, שאע"פ שיהי' 148תירוץ, כי כמו שמבאר בשיחת שמח"ת תשנ"בובאמת אין זה ב. 
"מצוות בטילות", מ"מ עדיין נקיימו תורה ומצוות מצד עצמן (אלא לא נהיו מחיובים 

 לעשותם) כי הרי התורה (ובנדו"ד מצוות) היא נצחית.

 

 

 

 

                                                     
אם השמש והחילוק ביניהם הוא, שא' מסבב העולם כל שלשים יום, וא' מסבב העולם כל שס"ה יום. ו 143

, שתמיד יהי' ם יותר גדול מאור דזה"י, והלבנה יהי' כאור החמה כמו שהוא עכשיו, דהיינויהי' שמ"ג פעמי
 אור בחוץ.

 כמבואר לעיל בס"ב ס"ב. 144
 ב"ר פרשה ו'. 145
לאפשא לה" נדה סא, ב. וראה מה מה שכתב הת' מ. מ. ב. בארוכה בענין זה בקובץ הערות וביאורים " 146

וראה גם מה  ואילך. 23י"א שבט תשע"ה) ע'  -ליום הבהיר יו"ד  גליון י"ב (שיצא לאור ע"י ישביתנו הק'
פוקונוס  שכתב הנ"ל בקובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים" גליון ד' (שיצא לאור ע"י ישבת תות"ל

ערות וביאורים הואילך. והגליון ע"ז שכתה הת' ש. ז. פ. בקובץ  13י"א שבט תשע"ז) ע'  -ליום הבהיר יו"ד 
 אילך. ובכ"מ.ו 54גליון ח"י (שיצא לאור ע"י ישיבתנו הק' ליום הבהיר ר"ח כסלו תשע"ח) ע'  "לאפשא לה"

 דוקא. שישיכלומר, תקופה השני' באלף ה 147
 ואילך. 29סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  148
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 ה.

 מקדש הראי' ע"פ צירופים

 ובהקדים: -ואולי י"ל הביאור בזה  א.

כנסו את נפעם אחת (בסיפור של י"ט כסליו) , 149ק אדמו"ר הזקןישנו סיפור עם כ"
לחדר מחושך שלא הי' אפשר לראות את אור היום שם והשאירוהו שם  קןהז"ר אדמו

אחר צהרים) נבנסו אליו ושאלוהו למה  2:00למשך זמן. ואח"כ לאחר זמן  מה (היה בשעה 
בדיוק חמש רגעים לאחר שיו עכש"אדה"ז, לא ישן הרי מאוחר לאחר חצות הלילה וענה 

וענה כי במשך היום מאירם י"ב צירופים של שם  ,ושאלוהו איך ידע .150השעה שתים"
 ועפ"ז ידע מהו השעה המדויקת. ,הוי'

אם הלבנה יהי' מלא כל ראי' (שאיך יוכלו לקדש ע"פ ה 151ועפ"ז יש לבאר בעניננו ב.
 החודש):

שמיות, היינו, שכל דבר שיש בגכל דבר שיש ברוחניות, יש ג"כ בגשמיות וכן להיפך (
 יש לו שרש ומקור למעלה ברוחניות).

ביום והלבנה בגשמיות משתנה במשך כל חודש (ע"ד שבזמן הגלות ביום א' הוא חסר ו
 , ולא נוכל לראות איך שנשתניתמלאט"ו הוא מלא), אבל לע"ל שכנ"ל תמיד יהי' 

 , אלא ע"י "צירופים" בלבד.בגשמיות

, 152' לעתיד, שבפשטות נוכל לראות את ה"צירופים" בגשמיותוזהו מקדש ע"פ הראי
ועל ידיהם נוכל לקדש ע"פ הראי' (כמו שהי' בזמן הגלות ע"י ראי' אם הלבנה מלא או 

 חסר).

ינו, והנה לכאורה, אם כל דבר שיש בגשמיות יש לו מקור למעלה ברוחניות (דהי ג.
חניות אורה ג"כ יהי' כזה ברולכ -שהוא נשתלשל משם), אם הלבנה יהי' מלא כל החודש 

החודש  הענינים, וא"כ  איך נוכל לקדש ע"פ (ראיית) הצירופים אם גם זה יהי' מלא כל
 (ברוחניות)?

הלבנה ור אובאמת, אין זה קושיא. כי הרי הלבנה (במקורו) ברוחניות הענינים, הוא לא 
 (כיוון) הלבנה בהגלגל. מיקום(שאנו רואים), אלא 

 

 

 

                                                     
 ספר תולדות חב"ד כ"ק אדמו"ר הזקן ע' רב ואילך. 149
 בצהריים. 150
 שאלה הג'. 151
ות רוחניות, ע"פ הצירופים (בדיוק), כמו"כ אנו, בגלל שנוכל לראשכמו שאדה"ז היה יכול לידע הזמן  152

 בפשטות ג"כ נוכל לראות ה"צירופים" (בדיוק), היינו שנוכל לראות מולד הלבנה.
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 ו.

 שאלות ב' וא' תירוצים על

(מה יהי' עם הזמנים), שלכאורה אפשר לבאר זה ע"ד  153ועתה נחזור לשאלה הב' א.
 מה שביאנו לעיל בנוגע לקידוש הלבנה לע"ל, וכדלקמן.

ע"פ הסיפור דלעיל (עם כ"ק אדמו"ר הזקן בבית האסורים, ושאלוהו הזמן, וענה להם 
שאדה"ז היה יכול לידע הזמן ע"פ ), י"ל גם בעניננו (הזמנים) שכמו 154ע"פ הצירופים

ה"צירופים" בדיוק, בפשטות ג"כ אנו נוכל לראות את ה"צירופים" בדיוק, נמצא, שבכל 
 .155הזמנים נוכל לידע הזמן ע"פ ה"צירופים" דשם הוי'

), 156אמנם, בנוגע לשאלה הא' (שלכאורה הוא דבר פלא שהעולם יהי' קיים לע"ל ב.
 .157עדיין צריך ביאור

שהרי מדברים על הזמן ד"ימות המשיח", וכמו  -תרץ זה בפשטות ולכאורה יש ל
 ) שבימוה"מ יהי' נסים גלויים וכו' וכו'.158שכולם יודעים (או חושבים

אך באמת כל זה (שבימוה"מ יהי' נסים גלויים וכו') רק קאי על הזמן שלאחר תחה"מ, 
 ".159בהזמן ד"אלף השביעי

לפני של (שהעולם יהי' קיים)  בהזמן ועפ"ז עדיין צריך עיון איך לברר קושיא הנ"
 תחה"מ (שהרי אז לא יהי' שינויים בטבע העולם).

, שבאמת אין הם (האור והחמימות) באים 160ואולי יש לבאר זה ע"פ לקו"ת פר' צו
 .161(של הלבנה) יהי' "כאור החמה" אורביחד (אלא הם שני דברים שונים), ורק ה

 

 ז.

 במהרה בימינו ממש

הגאולה ד"והיה אור הלבנה כאור החמה", והאור דזה"י שגנזו  ויה"ר שקיים נבואת
לצדיקים יחזור, "ס'וועט זיין ליכטיג" הן באור החמה והן באור הלבנה והן בהאור דזה"י, 

                                                     
 סימן ד' ס"ב. 153
 כידוע שהקב"ה עשה שהזמנים הולכים אחר (וע"פ) השמש. 154
 ראה ס"ה סס"ג. 155
 ראה מה שנתבאר בס"ג ס"ב. 156
 כבהקושיות הנ"ל, והטעם פשוט. וכפשוט אין לתרץ 157
 וכדלקמן בהפנים. 158
 כמו שביאנו לעיל בסימן ב' ס"ג. 159
 י, א.  160
 וגם בגדלותו. 161
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, כי אז נוכל לראות את האור במוחש 162וגם בגשמיות נוכל לראות את האור דקיום תומ"צ

 כו'.

י' עם הבי"ד, סנהדרין, העדים וכו', ואז נוכל לקדש הראי' ע"פ הצירופים דשם הו
" שהרי כל הגילוים דלעתיד 163במהרה בימינו ו"בנעורינו ובזקונינו . . בבנינו ובבנותינו וגו'

אורות דזה"י  -", ובפרט בענין זה 164"תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות
לה והן שכשלומדים תורה הן בנג 167", פי'אור"נר מצוה ותורה  166), כמ"ש165(דלעתיד

), ויתגלה אור התורה "תורה חדשה 168בנסתר (שעכשיו נסתר נתגלה ע"י לימוד החסידות
" (ולא "מהרה 170יגלה, כמ"ש "מהרה 169דוקא משיח צדקנומאתי תצא", שכל זה יהי' ע"י 

" ש"כל 171"), שכולנו ביחד נצא מהגלות ע"י הנשיא שבדור, ובפרט ב"דור השביעיגאולה
"דור האחרון של גלות ודור הראשון של הגאולה", "עקבתא ", שהוא 172השביעין חביבין

 ",173דעקבתא דמשיחא

ש"נזכה זען זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה מעשרה טפחים והוא  -ועוד והוא העיקר 
 ", תיכף ומי"ד ממ"ש ממש.174יגאלנו

 

 כפילות לשונות הגאולה (גליון)
 נמירובסקישי'  ציון-בן שמעוןהת' 

 תלמיד בישיבה

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הקשר בין  175ואתחנן תנש"אבשיחת ש"פ 
 נחמו נחמו עמי, נחמו בכפליים, שכפל שייך ומורה על ענין הגאולה. -נחמו עם הגאולה 

                                                     
 ואילך (כדלקמן). 1לקו"ש חכ"ה ע'  162
 שמות י, ט. 163
 תניא רפל"ז. 164
 ראה לעיל ס"א ס"א, ס"ב ס"א ואילך. 165
 משלי י, כג. 166
 ואילך. 3לקו"ש חכ"ה ע'  167
 .9שם ע'  168
 בתורת כ"ק אדמו"ר שליט"א.בכ"מ  169
 רמב"ם הלכות פרה אדומה פ"ג ה"ד, פ"ג מ"ה. 170
 מאמר ד"ה "באתי לגני" תשי"א. 171
 שם סעיף ג'. 172
 שם סס"ג. 173
 שם סעיף ט'. 174
 ואילך. 737סה"ש תנש"א ח"ב ע'  175
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ובלשונו הק': "שייכותה של ההפטורה לענין הגאולה היא (נוסף על ענין ה"נחמה", 
ש"כפל" שייך ומורה על ענין  כידוע -) 176"בכפלים("נחמה  הכפל"נחמו") גם מצד ענין 

, כ"ך שבו נגאל גאולהוכולן לשון  נכפלו"חמש אותיות  177הגאולה, כדאיתא במדרש
לך לך מארצך, מ"ם כו', נ"ן כו', פ"ף שבו נגאלו  178אברהם אבינו מאור כשדים שנאמר

פקד פקדתי, צ"ץ בו עתיד הקב"ה לגאול לישראל בסוף  179אבותינו ממצרים, שנאמר
 איש צמח שמו ומחתיו יצמח". 180181מלכות רביעית שנאמר

) במה שבאותיות 182והקשה בזה הת' מ. מ. ג. בקובץ העו"ב "לאפשא לה" (גליון כ"ג
נ"ן  כו'כ"ך פ"ף וצ"ץ, מביא דברי המדרש, משא"כ בנוגע האותיות מ"ם ונ"ן אומר "מ"ם 

 ".כו'

ע"פ המשך השיחה שהדגשת כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא בכפילת  183שם ומתרץ
 האותיות.ולא בכפילת  הלשונות

בול ולכאורה עפ"ז קצת קשה, שהרי ממשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א "ויש לומר שהבלי ג
 מאשר ב"חמש אותיות יותרשבגאולה האמיתית והשלימה מודגש בכפל ד"נחמו נחמו" 

 (ש)נכפלו וכולן לשון גאולה".

 יותריינו שכ"ק אדמו"ר שליט"א מדגיש הענין שהוא "מודגש בכפל ד"נחמו נחמו" ה
שהוא (הכפל לשון ד"נחמו נחמו")  -מאשר ב"חמש אותיות (ש)נכפלו וכולן לשון גאולה" 

 ".184אותיות שנכפלו וכולן לשון גאולהחמש מודגש יותר ענין הגאולה מה"

 :185ו"כ אופנים בדברע"פ זה לכאורה הי' מתאים לבאר כ -ובסגנון אחר 

 דמ"ם ונ"ן. האותיותהענין דכפילות  .א

 דכ"ך פ"ף וצ"ץ.הלשונות הענין דכפילת  .ב

הענין ד"נחמו נחמו" ש"אין חילוק באותיותיהן ונקודותיהן של התיבות  .ג
ל) בענין הגאולה, בלי גבול (כפ הבלי גבול" ש"מודגש שוות ממשהכפולות, ששתיהן 

 לאמיתתו".

 ועוד:

                                                     
 נוסף לכך שבנדו"ד גם הכפל עצמו הוא בענין הנחמה. 176
 וראה גם במדב"ר פי"ח, כא. תנחומא קרח יב.יל"ש ר"פ לך לך (רמז סד). פרדר"א פמ"ח.  177
 ר"פ לך לך. 178
 שמות ג, טז. 179
 זכרי' ו, יב. 180
 ובפרדר"א הנ"ל מוסיף: "ולומר להם צמח צמחתי לכם" (ומשמיט "בסוף מלכות רביעית"). 181
 י"א שבט תשפ"א. -שיצא לאור ע"י ישיבתנו הק' לכבוד יום הבהיר יו"ד  182
 לתירוץ הב'. בתירוץ הא', וראה לקמן בנוגע 183
'". ראה אותיות נכפלו כוחמש להעיר אשר בהנחת הת' בלתי מוגה אינו מזכיר כלל אודות הענין ד" 184

 שיחות קודש תנש"א ח"א ע'  ואילך.
 וכמו שמבאר שם (בשיחו"ק) בנוגע לב' הדברים, כדלקמן אופן ב' וג'. ראה שם בארוכה. 185
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פל שכ"ק אדמו"ר שליט"א מביא כאן כ -עוד אופן לתרץ הקושיא התמים הנ"ל מבאר 

ל דמ"ם והן הלשון ד"נחמו נחמו" ואין נוגע הכפל דמ"ם ונ"ן, כי ב"נחמו נחמו" יש הן הכפ
 הכפל דנ"ן.

, כי כנ"ל כ"ק אדמו"ר שליט"א 186אך ע"פ המשך השיחה שביארנו לעיל, גם עפ"ז קשה
אותיות שנכפלו וכולן לשון  מה"חמש יותר שמבאר איך שהענין ד"נחמו נחמו" הוא מודג

גאולה" (שכולל הכפל דמ"ם ונ"ן), ואיך שייך לומר שאינו מביא הכפל מפני שמביא הכפל 
 ד"נחמו נחמו" שכולל שניהם ביחד?!

 ובאותיות פשוטות:

ק ", שהוא מצד זה שכ"כו'נ"ן  כו'יש להבין ע"פ מה שנתבאר דיוק הלשון "מ"ם 
פ , שלכאורה ע"האותיותולא כפילת  הלשונותל ענין דכפילת אדמו"ר שליט"א דובר ע

פילת כפילת האותיות, כפילת הלשונות, כ -המשך השיחה היה לבאר כו"כ אופנים בדבר 
 הלשונות שהם שוין ממש.

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

 

 

 אור הלבנה כאור החמה לע"ל (גליון)
 נמירובסקישי'  ציון-שמעון בןהת' 

 תלמיד בישיבה

הקשה הרב י. ט. במה שמצינו  187בקובץ הערות וביאורים לאפשא לה גליון כ"ג
אם יהי'  -לכאורה סתירה בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנוגע הלבנה לע"ל 

 כמקבל מהשמש או יאיר מצד עצמו, וכדלקמן.

מקבל,  : "...בגמר עבודת הבירורים, לא תהי' הלבנה בבחי'188בש"פ וישלח תשנ"ב
: "...בימות 189אלא יהי' אור הלבנה כאור החמה, "שני מאורות הגדולים". ובהערה שם

 המשיח תהי' שלימות הלבנה כמו החמה, ששניהם שוים".

 משמע, שלע"ל הלבנה לא תקבל אור מהשמש כלל.

                                                     
 לבאר הנ"ל.בנוסף שבכללות הענין אין זה תירוץ מתאים  186
 י"א שבת תשפ"א. -שיצא לאור ע"י ישיבתנו הק' ליום הגדול והקדוש יו"ד  187
 .162סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  188
 .81הערה  189
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, דהגם שגם 191: "וע"ד והי' אור הלבנה כאור החמה190ובמאמר ד"ה "ויהיו חיי שרה" תש"ל
 ".192בנה מהחמה, מ"מ "לא יהי' שינוי האור כלל בהלבנה מכמו שהוא עכשיו"אז תקבל הל

בל ולא שלא תהי' מק -מקבל" בבחי' אלא יש לדייק שמזה שאומר "לא תהי' הלבנה 
אור  בפועל, אלא שהאופן שבה תקבל, אל באופן שבדרך כלל מקבלת. וכמו הלשון "והי'

 .שום שינוי בין הלבנה להחמה הלבנה כאור החמה", היינו שהאור יהי' שווה, בלי

ז"א). ס'איז  194: "איצטער איז די לבנה מקבל פון שמש (בבחי'193אמנם בלקו"ש ח"ט
אור . .  אייגענערנאר אז דורך דעם וואס זי איז מקבל דעם אור השמש, לייכט ארויס איר 

ט אבער לעתיד לבוא וועט זיין דער "אור הלבנה כאור החמה", אז דער אור הלבנה וועט ני
 ". עכלה"ק.195וואס איז מאיר מצד עצמו -דארפן אנקומען צום "אור החמה" 

 היינו, שלע"ל הלבנה לא יצטרך אור השמש, אלא יאיר מצד עצמו.

: "והנה ביאור ענין "והיה אור הלבנה כאור החמה" מבואר 196וכן משמע מלקו"ש חי"ב
ור עצמי כמו אור , דעכשיו מקבלת הלבנה אורה מן השמש, ולע"ל "יהי' לה א197בחסידות

מצד "; והיינו, שהלבנה שענינה (עכשיו) "מקבל", תתהפך להיות בחי' אור וגילוי 198החמה
. ועד"ז בספירות העליונות: ספי' המלכות, שענינה דלית לה מגרמה כלום, תתהפך עצמה

 ". עכלה"ק.199לנהורא מצד עצמהותהא אור וגילוי, ובאופן שתאיר 

. לא יהי' תלוי על אור השמש, אלא אור עצמי היינו, שמכל הנ"ל מובן, שהלבנה
 ולכאורה, הוא סתירה למאמר הנ"ל.

 ע"כ תוכן דבריו.

כבר הבהירו עד"ז, ובלשונם: "...ומ"ש והי' אור  200ולהעיר שבאמת, בספר הערכים
 שני ביאורים בזה". -לאור השמש  בשוההלבנה כאור החמה, שאור הלבנה יהי' (רק) 

 :201אוריםוממשיכים לבאר בזה שני בי

                                                     
 .18סה"מ מלוקט ו', ע' טו הערה  190
 ישעי' ל, כו. 191
 המשך תרס"ו ע' רצא. 192
 .64ע'  193
מ"ד ת. וראה גם תקו"ז ראה לקו"ת צו י, סע"א (ובכ"מ), ששמש הוא (יסוד) ז"א, ולבנה מלכות 194

 ששימשא וסיהרא הם דוגמת קוב"ה ושכינתא.
 המשך תרס"ו ע' תד. 195
 .37ע'  196
 לקו"ת דרושי ר"ה ד"ה להבין השמנה יו"ט של ר"ה (נו, א). תו"ח שמות תע, ב. 197
 לקו"ת שם. 198
 -ח, יא ידלילה כיום לפי שאור הלבנה יהי' כאור החמה ממש. וראה שמו"ר (בא  חשךראה תו"ח שם:  199

לקו"ש ח"ז  הובא בלקו"ת שם, ג): לע"ל הלילה נעשה יום שנא' והי' אור הלבנה כאור החמה. וראה בארוכה
 ס"ה. 64שיחה ב' לפ' צו בסופה. לקו"ש ח"ט ע' 

 ונים) להקל על הלימוד.ח"ג ע' שכ. מובא כאן כמעט במילואו (עם ההערות וצי 200
 ראה במילואים לספר הערכים. -עוד ביאור  201
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שני ענינים אלו שבאור הלבנה (מה שיהי' רק כאור החמה, ומה שיהי' גדול מאור  .א

כאור : בהזמן ד"ימות המשיח" יהי' "אור הלבנה 202החמה) הם בשני זמנים שונים
 גדולהשלאחרי ימוה"מ) יהי' אורה  204, משא"כ לע"ל (בהזמן דאלף השביעי203"החמה

 .205מאוד מהשמש
 
מז"א (שמש), גם אז יהיו (מצד אחד)  למעלהגם בזמן זה שהמלכות (לבנה) תהי'  .ב
בעלה"). ולכן, גם על זמן זה  206"עטרת גםבקומתן" (אלא שהמלכות תהי' שוין רק "
 .210בקומתן" שויןיהיו " 209כי גם אז - 208"והי' אור הלבנה (רק) כאור החמה" 207נאמר

 שלאחריהחמה" קאי על על הזמן לפעמים מבואר, שהפסוק "והי' אור הלבנה כאור 
ימות המשיח דוקא. כי בימות המשיח תקבל המלכות מהז"א [ורק אז יהי' "יחוד פנים 
בפנים"], משא"כ "והי' אור הלבנה כאור החמה", שיהיו שניהם שוים ממש [שגם המלכות 

 .212], יהי' רק לאחרי ימות המשיח211תקבל מהמוחין, כמו ז"א
שלכאורה יש סתירה בין מה שמבאר בהמאמר  -"ל ועד"ז יש לבאר במה שהקשה הנ

 מקבל) למה שמבואר בהשיחות (שיאיר מצ"ע): -(שעדיין יהי' ע"פ השמש 

יש הבדל בין זמן ד"ימות המשיח" ולע"ל (דהיינו אלף השביעי שלאחרי  .א
 גדולה' ", משא"כ לע"ל אורה יהיכאור החמהימוה"מ), שבזמן דימוה"מ יהי' "אור הלבנה 

 מהשמש.
 
 שניהם יהיו (מצד אחד) -כשהלבנה (מלכות) יהי' למעלה מהשמש (ז"א) גם  .ב

 למעלה מזה). גםבשוה (אלא שהיא תהי' 
 ולא באתי אלא להעיר.

                                                     
 שם. ראה גם סה"מ תקס"ח שם. סדור קלב, ב. אוה"ת בראשית שם (מ, ב ואילך). וירא שם. פקדת 202
 וכפירוש הגמרא פסחים סא, ב (אליבא דרב חסדא). 203
 סדור קמד, ד. אוה"ת ואתחנן ריש ע' קעו. 204
"ב הקודמת. וע"ד שחילקו בגמרא שם בין האור דימוה"מ להאור דעוה י"א שם. מקומות שבהערה 205

 (י"א שם).
 הובא באוה"ת בראשית מ, ב. ופקדת תרנ"ט. -משלי יב, ד. וראה זהר ח"ב קנח, א  206
אור החמה" להעיר גם מתו"א (ה, סע"א) ולקו"ת צו (ט, סע"א), שמובא שם הפסוק "והי' אור הלבנה כ 207

 בעלה".  עטרת"ל תהי' המלכות "בהמשך אחד עם זה מה שלע
יקר הגילוי קאי פסוק זה על הזמן דלע"ל (לאחר ימוה"מ), אף שאז יהי' ע -להעיר, שלפי פירוש אחד  208

  במלכות.
 ראה במילואים לספר הערכים שם. 209
 אוה"ת ויגש ח"ו תתשט, ב ובשוה"ג שם. 210
ב"פ, באופן דיחוד פ מהז"את כ"ה בסדור שבהערה הבאה. ולכאורה, ב' ענינים אלו [קבלת המלכו 211

 כמו הז"א] הם ב' ביאורים דלעיל סק"א. מהמוחיןוקבלת המלכות 
מג תאבל צ"ע, כי באוה"ת ואתחנן ס"ע קעה ואילך, מפורש [וכן משמע ברור בהמשך תרס"ו ס"ע   

 .בימות המשיחתהי'  -שהמלכות מקבלת מהמוחין, כמו הז"א  -ואילך], שבחינה זו 
 סדור נח, ד. 212



וביאורים "לאפשא לה"קובץ הערות    | 66 
 

 לעתיד לבא ישרתו בני חם
 פרישמןשי'  צבי אברהםהת' 

 תלמיד בישיבה

: "צוו חכמים שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים במקום 213כתוב ברמב"ם
מוטב לו להשתמש באלו ויהנו בני אברהם יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יהנו בהן זרע העבדים, 

חם, שכל המרבה עבדים, בכל יום ויום מוסיף חטא ועון בעולם, ואם יהיו עניים בני ביתו, 
 בכל שעה ושעה מוסיף זכיות ומצות".

ו טעמים שלא לשמש בעבדים כנעניים: א. מוטב שיהנ ב'הנה אם נדקדק נראה שיש 
 בני האבות, וב. שעי"ז מוסיף חטא ועוון בעולם.

 :214מקור לשני דברים אלו הוא ב' משניות במס' אבות

"יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרוחה, ויהיו עניים  -פרק א מ"ה 
בני ביתך . . [יאמר שצריך שיהיו שמשין העניים והדלים והוא יותר ראוי מקנות העבדים 

 ]".215החכמים מגנים קנות העבדים ומשבחים מי שהעניים שמשיו ובני ביתווכך היו 

 "מרבה שפחות מרבה זימה מרבה עבדים מרבה גזל". -פרק ב' מ"ז 

: "אמר ר"ל, כל הזהיר במצות ציצית זוכה 216ולפי"ז צלה"ב מה דאיתא במס' שבת
ים ההמה : "כה אמר ה' [צבאות] בימ217ומשמשין לו ב' אלפים וח' מאות עבדים, שנאמר

אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים [והחזיקו] דכנף איש יהודי לאמר נלכה 
 עמכם וגו'".

 : "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך". ועוד.218וכן מה שכתוב

מרבה הולכאורה אינו מובן מה שיהיו עבדים לרוב לשמש אותנו, אם, כנ"ל מהרמב"ם, 
 עבדים מוסיף חטא ועון בעולם?

 ובשנים: –ויש לבאר זה 

                                                     
ה"ו. ובשו"ע  פר זרעים הלכות מתנות עניים פ"י הי"ז. וכן מובא בטור יו"ד סי' רנ"א (הלכות צדקה)ס 213

ים", "יהיו עניים בני ביתך" ובט"ז סק"ט ד': "פירוש שמוטב שיקח מהם להשתמש בהם משישתמש בעבד
בני ביתו  יהיוובש"ך סק"ט: "פירש הרמב"ם פרק י' מהלכות מתנות עניים דין י"ז והטור דהיינו שמצוה ש

 העניים ויתומים ומוטב להשתמש בהם משישתמש בעבדים ותתשב לו לצדקה":
ן הוא הלשו ושארמהר"י קורקוס, כסף משנה ולהעיר מרדב"ז: "פ"ק דאבות ויהיו עניים בני ביתך  214

 ".  למשנהפירוש 

ב שיהנו ו. מוטלשון רבינו בפירוש המשניות. וכן ראה פי' ר"ע מברטנורה: "ולא יקנה עבדים לשמש 215
 ישראל מנכסיו ולא זרע כנען הארור".

 לב, ב. 216
 זכרי' ח, כ"ג. 217
 ישעי' מ"ט, כ"ג. 218
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שייך  כל הטעם שיהיו עניים דוקא בני ביתך ולא אוה"ע לעבדים, בכלל לא יהי' .א

ן בזה שיהיו לע"ל, מפני שלע"ל לא יהי' הענין של "יהיה בך אביון" בישראל ולכן אין חסרו
 אוה"ע עבדים ולא מבני אברהם וכו'.

 
: "ובאותו הזמן 220"ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", ופס"ד הרמב"ם 219כתיב .ב

לא יהיה שם . . ולא קנאה ותחרות. שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המעדנים מצויין 
העולם אלא לדעת את ה' בלבד כו'". ולכן אין  החשש לע"ל של  כלכעפר. ולא יהיה עסק 

בעולם" וכדו', כי אז לא יהי' ף חטא ועון "בכל יום ויום מוסי -"מרבה עבדים מרבה גזל" 
 .221שום ענין של גזל וכיו"ב

 

 

 רגש עלמא בסיום מחי' מתים
 פורטורפשי'  הללהת' 

 תלמיד בישיבה

יומא חד ריש ירחא  .אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי: "222איתא במס' בבא מציעא
אדאוקימנא לאברהם  :אמר ליה ,מאי טעמא נגה ליה למר :א"ל .נגה ליה ולא אתא ,הוה

סברי תקפי  ?ולוקמינהו בהדי הדדי .וכן ליצחק וכן ליעקב ,ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה
איכא ר'  :אמר ליה !ויש דוגמתן בעולם הזה :א"ל .ברחמי ומייתי ליה למשיח בלא זמניה

אמר  ,אמר משיב הרוח ונשבה זיקא .אחתינהו לר' חייא ובניו ,גזר רבי תעניתא .חייא ובניו
אמרי ברקיעא מאן  ,כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא ,מוריד הגשם ואתא מיטרא

אתא אידמי  ,מחיוהו שתין פולסי דנורא .אמרי אליהו אתיוהו לאליהו ,גלי רזיא בעלמא
 ".על בינייהו וטרדינה ,להו כדובא דנורא

רקניה וצלה"ב שהרי בתחילת כל תפילה אומר הש"ץ קדיש, ובנוסח שם "ויצמח פו
פני כן ויקרב משיחיה", וא"כ למה רגש עלמא וכו' דוקא בסיום ברכת מחי' המתים ולא ל

 באמירת קדיש?

והנה עד"ז הקשו התוס', שהרי לכאורה "איכא נמי מחיה המתים מקמי משיב הרוח" 
"מחיה מתים אתה רב להושיע כו'"? וע"ז תירצו: "אומר ר"ת משום דתחיית המתים לא  –

                                                     
 זכרי' י"ג, כ. 219
 סיום ספר הי"ד החזקה.  220
 בירורם לעתיד לבוא.-וראה ספר הערכים ערך אומות העולם אות טו. 221

 פה, ב. 222
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טל ועי"ל דבמשיב הרוח ומוריד הגשם נשב זיקא ואתא מיטרא משום שזהו הוי אלא ע"י 
 עיקר תפלת הרוח והגשם שבברכה זו אבל תחיית המתים עיקרה היא בחתימתה". עכ"ל.

 אך כאן א"א לתרץ כן כי:

א. כאן מדברים בנוגע לכללות ביאת משיח ולאו דוקא תחיית המתים שבשבילו 
 צריכים תחילה הזכרת טל.

 העיקר הוא סיומו. בומדובר בברכת מחי' המתים שב. אין 

 ג. וי"ל ע"פ פנימיות הענינים:

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שזה  223במאמר ד"ה על שלשה דברים העולם עומד כו' תשי"ד
שפעולת השינוי בגשמיות היתה ע"י ר' חייא ובניו דוקא הוא כי מעלתם היתה בענין 

 הביטול דתפלה. ובלשונו הקדוש:

בכדי  ה היתה דוקא ע״י תפלתם של ר״ח ובניו (ולא ע״י רבי), הוא, כיוזה שההמשכ"
 בהגשמי הוא ע״י המשכת אוא״ס שלמעלה מהשתלשלות, דהמשכת אור זה שינוישיהי׳

המעלה  ובענין זה, היו ר״ח ובניו גדולים מרבי. כי. הוא דוקא ע״י העלאת מ״ן דתפלה
מהשתלשלות, הוא הביטול דתפלה, שהיא העלאת מ״ן להמשיך אוא״ס שלמעלה 

יו ור״ח ובניו היו דוגמת האבות, שה ,שבתפלה, שהאדם המתפלל הוא כעבד בפני רבו
עלאת דמרכבה הוא ביטול בתכלית. ולכן, תפלתם של ר״ח ובניו היתה ה ,מרכבה לאלקות

וי מ״ן להמשיך אור נעלה ביותר, שע״י המשכה זו נעשה שינוי בהנבראים, עד להשינ
א אלא שבכדי שתהי׳ ההמשכה בעולם (אף שהעולם אינו כלי לזה) הו דתחיית המתים.

 ".ע״י שבתפלתם הי׳ (גם) ענין התורה, המשכה מלמעלה

ועפ"ז י"ל שלכן פעלו זאת דוקא בברכת מחי' המתים ולא בקדיש, כי בתפילת העמידה 
מיות, משא"כ בקדיש.דוקא יש ענין הביטול דעבד בפני רבו שעי"ז יכלו לפעול גם בגש

                                                     
 סה"מ מלוקט ח"ד ע' שפג, קונטרס כ"א אלול תש"נ 223
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כוונת כ"ק אדמו"ר הזקן בכפילות הלשונות 
 בפרק ל"א

 איידעלמאןשי'  ישראל ארי' ליבהת' 
 תלמיד בישיבה

בתניא פרק כ"ט כותב כ"ק אדמו"ר הזקן: "אך עוד אחת צריך לשית עצות בנפשו' א. 
פתוח הבינונים אשר לפעמים ועתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול ל

 לבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפלה".

ומבאר שם שענין הטמטום הוא, שאף שמבין ומתבוננן בשכלו בגדולת ה', מ"מ לא 
יוכל לפעול ע"ע לבוא לידי הרגשה אלקית, ולמשול על חומריות הלב, וזה בא מחמת 

שהיא גסות הקליפה שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלקית  חומריות וגסות הלב
 ומסתרת ומחשיכה אורה. 

ומבאר, איך יוכל לבטל טמטום זו, שצריך לבטש ולהשפיל את הקליפה, דהיינו לקבוע 
עתים להשפיל את עצמו להיות נבזה בעיניו שעי"ז מבטל את הקליפה וסט"א שנהיה חלק 

 ממנו.

נהפך לטוב, הרי היא היא האדם עצמו, וא"כ הוא  ומאחר שהסט"א נהיה חלק ממנו
רחוק מה' בתכלית, כי יכול להתאוות גם לדברים אסורים. ואפילו אם אינו מתאווה בפועל 
רק שאין מאוס אצלו עניני עוה"ז, וצריך לעשות חשבון נפש מכל מחשבותיו, דיבוריו 

והנה כל מה שיאריך ומעשיו, ולראות אם היו כולם מצד הקדושה או מצד הטומאה ר"ל. "
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בעניינים אלו במחשבתו וגם בעיונו בספרים להיות לבו נשבר בקרבו ונבזה בעיניו נמאס 
א ומשפילה לעפר "ככתוב בתכלית המיאוס ולמאס חייו ממש הרי בזה ממאס ומבזה הס

ומורידה מגדולתה וגסות רוחה וגבהותה שמגביה את עצמה על אור קדושת נפש האלהית 
 .להחשיך אורה"

וממשיך לבאר בפרק ל', שעוד דרך לבוא לידי שפלות אמיתית ולבטל את טמטום הלב 
"והוי שפל בפני כל האדם", היינו שכל אדם יכול וצריך להבין  1היא, ע"י קיום מארז"ל

 ולהרגיש שהוא שפל ונחות "באמת לאמיתו" אפילו מקל שבקלים. 

שתגיע למקומו" כי מקומו "אל תדין את חברך עד  2וזהו ע"י התבוננות בדברי חז"ל
של ה"קל שבקלים" הוא הגורם לו לחטוא, מחמת שפרנסתו הוא לילך בשוק ולהיות בין 

 יושבי קרנות ורואה כל התאוות ויצרו בוער, ועוד שיצרו מחומם מחברו.

אבל אפילו ה"קל שבקלים" צריך להתאפק ולמשול על רוח תאוותו מפני פחד ה' 
 שרואה כל מעשיו.

דולה גלו התנצלות על כך, מ"מ אין לו לדון את חבירו, כי זו מלחמה  אבל אף שאין
ובחינת  ועצומה. והוא צריך לבחון את עצמו לפי מקומו ומדרגתו, אם הוא עובד ה' בערך

רע", מלחמה עצומה כזו, ב"ועשה טוב", כגון בעבודת התפלה בכונה וכו' וגם ב"סור מ
ע ספר ת חבירו וכו'. ובפרט אם הוא יודשאינו מפסיק באמצע שיחה נאה או סיפור בגנו

ן (ומבין גדולת ה') גדול עוונו ואשמתו בכפלי כפלים, מאשמת ה"קל שבקלים" שאי
(ואינו  אשמתו גדול כ"כ, שאינו כובש את יצרו מפני פחד ה', כי הוא רחוק מה' ותורתו

 מבין גדולת ה', לפחדו).

 ומסיים בפרק ל"א, כדלקמן סעיף ב'.

 :3ש"פ וארא תשכ"ח מדייק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"אובהתוועדות ב. 

״אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בענינים הנ״ל כשעה  ;4"דער אלטער רבי זאגט דארטן
רוח ולב נשבר יבוא לידי עצבות גדולה לא יחוש וכו׳ הרי כך היא ושתים להיות בנמיכת 

אבא לשדי׳ בי׳ נרגא ופגע בו כמארז״ל מיני׳ ובי׳  המדה לאכפיא לס״א במינה ודוגמתה,
 כיוצא בו".

איז  וא״ו, "איז וויסנדיק אז דער אלטער רבי האט מדייק געווען אין תניא אפילו אין א
פגע בו כיוצא  מובן במכ״ש אז דא וויבאלד ער ברענגט ביידע ענינים פון מיני' ובי׳ אבא און

ער זאגט  און אויך איז בדיוק אט דאס וואס אז מען מוז זיכער האבן ביידע ענינים. בו,
  וואס איז דער דיוק אין דעם? ולכאורה, ״במינה ודוגמתה".

                                                     
 ד,יאבות  1
 שם ב,ד 2
 .346שיחות קודש תשכ"ח ע'  3
 תניא פרק ל"א. 4
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אבער דער  מיני׳ ובי׳ אבא וכו׳ איז ניט כיוצא בו ממש. "איז דער ביאור אין דעם כנ״ל:

וואס די  ווי עס איז מובן פון די מעשה אויף ענין פון ופגע בו כיוצא בו איז כיוצא בו ממש,
בביהמ״ד ועמד ניותי  (א נחש): פעם אחת נפל אחד 5די גמרא דערציילט גמרא זאגט דאס.

ואפילו להדעה אז ער האט עס געזאגט לשבח איז  אמר רבי פגע בו כיוצא בו, אחד והרגו,
און דער וואס האט אים גע׳הרג׳עט איז אויך  דער פירוש אז דער נחש איז געווען א רודף,

 (וואס במילא האט ער עס געקענט טאן אפילו בשבת).א רודף  געווען

אז דער נחש איז  איז כיוצא בו ממש, "זעט מען דאך אז דער ענין פון פגע בו כיוצא בו,
 געווען רודף און ער איז אויך געווען א רודף.

די התבוננות  דאס וואס ער זאגט דא אז פון "די צוויי ענינים זיינען נוגע דא אין תניא:
און  ון פ״ל,התבוננות וואס שטייט אין פכ״ט א מיינט ער די קען ער אריינפאלן אין עצבות,

 מצד די צוויי התבוננות איז נוגע צו זאגן ביידע ענינים הנ״ל.

ף אז "אין פרק כ״ט רעדט ער ארום אז מ׳דארף זיך מתבונן זיין אין זיין חומריות הגו
און דעריבער דארף זיין מבטשין לי׳  צוליב דעם איז אין אים ניט מאיר דער אור הנשמה,

וכו׳, און אויך איז אים צוגעקומען חומריות ע״י שנשתמש בו הרבה באכילה ושתי׳ ושאר 
במילא הייסט עס  נ און ניט גקה״ט לגמרי,"וואס דאס אלץ איז אן ענין של ק ,6עניני עוה״ז

וואס איז נאר א דוגמא צו  מבטל קליפה ניט דורך קליפה ממש נאר דורך ק״נ,איז 'אז מ
 און אויף דעם זאגט ער מיני׳ ובי׳ אבא וכו׳. גקה״ט,

ווען אויף "אבער אין פרק ל׳ רעדט ער אז מ׳דארף זיך מתבונן זיין אז ער האט עובר גע
 זדונות,לשגגות נחשבו  ח איז אויך"אז בת לה״ר דברים בטלים וכו', ריידן א שיחה נאה,

ווארום  ו,אויף דעם זאגט מען פגע בו כיוצא ב וואס דאס זיינען ענינים פון קליפה ממש,
 דאס איז דער בירור מיט די זעלבע זאך ממש.

גה וואס דוגמתה מיינט קליפת נו", מינה ודוגמתה""און דאס איז אויך וואס ער זאגט 
 כלה"ק.ע .און מינה מיינט קליפה אליין", דוגמה עס איז בלויז א, איז נישט קליפה ממש

, 8לפני שהדפיס כ"ק אדמו"ר הזקן את ספר התניא, היה נפוץ בקונטרסים 7והנה, ידועג. 
 ושם לא נכלל פרק ל' (ופרק ל"ב), ורק ניתוספו לאח"ז כשהודפס הספר.

כ"ט פבועפ"ז יש להבין: איך יתכן שכוונת כ"ק אדמו"ר הזקן בפרק ל"א קאי על מ"ש 
 ול', אם (כנ"ל) כשכתבו לא נכלל עדיין פרק ל'?

 ובהקדים: -ואולי יש לומר הביאור בזה ד. 

                                                     
 שבת קכא, ב. 5
 תניא פי"ג. 6
 ראה הקדמת כ"ק רבנו הזקן להתניא. 7
 .מהדו"ק זו נדפס ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתשמ"ב 8
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 10: "...ובפרט ע"פ הידוע9במאמר ד"ה "פדה בשלום נפשי" תשמ"ח (הנחה בלתי מוגה)
שבמהדו"ק של ספר התניא (שהיתה נפוצה ומפורסמת בכתבי יד לפני הדפסת התניא, 

, ונוסף לאחרי זה, וא"כ לכאורה 11לקט) לא הי' פרק זהכמ"ש אדה"ז עצמו בהקדמת המ
הוא דבר פלא, שהרי ע"פ פשטות כשמוסיפים איזו הוספה הרי מקומה הוא בסוף הספר 
(או בתחילתו), וכמו בספר התניא עצמו שהרבנים בני המחבר הוסיפו כמה ענינים בקו"א 

(אף שאין זה ממש  שבסוף התניא, וא"כ מדוע הוסיף אדה"ז פרק זה דוקא באמצע הספר
, ומודגש 12באמצעו כי יש נ"ג פרקים, וחציו אינו ל"ב), ומזה מוכח שהדבר בתכלית הדיוק

 ביותר הרמז הנ"ל שזהו לבו של ספר התניא" וכו'. עכלה"ק.

 ועפ"ז אולי י"ל בנדו"ד:

ין באע"פ שפרק ל' הוסיף כ"ק אדמו"ר הזקן לאח"ז, הרי מזה שהוסיף את זה דוקא 
לאחר לא בסוף הספר (להעיר, שבנדו"ד אכן בתחילתו היתה בסוף הספר, ופכ"ט ופל"א ו

 מכן השים זאת כ"ק אדה"ז בין פכ"ט ופל"א כנ"ל) מובן שזה בתכלית הדיוק.

וא וע"כ יש לדייק, שכוונת כ"ק אדמו"ר הזקן בכפילת הלשונות בפל"א, הכוונה ה
 לפכ"ט ופ"ל.

א אותו במהדו"ק של פרק ל"א תניא, הואך לכאורה ביאור זה אינו מספיק, כי הרי ה. 
 לשון של התניא שנמצא עד היום, וע"כ צריך להבין:

שהוסיף  אם כוונת כ"ק אדמו"ר הזקן בכפילת הלשונות הוא לפכ"ט ופ"ל, (דהיינו, שזה
תכלית בשהרי אפילו כל אות ואות בתניא הוא  –פ"ל לאחר מכן, מורה שכוונתו שהוא כן 

 תו לפני כן, לפני שהוסיף פ"ל בין פכ"ט ופל"א?הדיוק כנ"ל) מה היה כוונ

וי"ל שהתירוץ נמצא בהשיחה הנ"ל מתשכ"ח, שבהמשך דיבר כ"ק אדמו"ר מלך  ו.
א המשיח שליט"א שבתורה כל ענינים הוא התכללות ובאמת אפי' בפרק כ"ט גופא נמצ

 בפרטיות גם הענין של גקה"ט (לא רק ק"נ).

קליפת הזקן שכפילת הלשונות הוא על שניהם גם וזה יכול להיות הכוונה של אדמו"ר ה
 נוגה (בפרטיות) שבפרק כ"ט אע"פ שבכללות ענינו הוא ק"נ.

ועדיין אפשר לשאול שאחר שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מדייק שכפילת 
 הלשונות הוא בדוקא על שני הפרקים (כ"ט ול') בפשטות יש חיסרון מאחר שכפילת

 .הלשונות הוא רק על פרק אחר

ועפ"ז צלה"ב מה היה הכוונה של כ"ק אדמו"ר הזקן בכפילת הלשונות בדפוס 
 במהדו"ק.

                                                     
 .54תו"מ התוועדוית תשמ"ח [שנת הקהל] ח"ב ע'  9

 .2ראה הערה  10
 פרק לב. 11
 ע, שכ"ק אדמו"ר הזקן דייק אפי' באות וא"ו.וכידו 12
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 דיוק בהיום יום כ"א טבת
 נמירובסקישי'  ציון-שמעון בןהת' 

 תלמיד בישיבה

"(כ"ק  :כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק 13ב'היום יום' כ"א טבת א.
יאמר:) אז מ'באגעגענט וואסער, זאגט פגע בנושא דליים מלאים. ו 14שליט"א ראדמו"

דער בעש"ט: אז מ'באגעגענט וואסער זאל מען זאגן, אז דער בעל שם זאגט, אז דאס איז 
 א סימן ברכה".

מ"ערב חג השבועות  –שליט"א אדמו"ר כ"ק  15כמו שמציין –ומקור הדברים הוא 
מ'באגעגענט : "פגענו בנושא דליים מלאים מים, אמר: אז 17". ושם איתא16תרצ"ב

וואסער, זאגט דער בעל שם: אז מ'באגעגענט וואסער, זאל מען זאגן אז דער בעל שם 
 זאגט, אז דאס איז א סימן ברכה".

, יש דבר 18ריי"צ נ"עהווהנה, כשנעיין בין הלשון ב'היום יום' ושיחת כ"ק אדמו"ר מ ב.
שליט"א: מלך המשיח והוא שב'היום יום' כותב כ"ק אדמו"ר  19ששונה ביניהם דאח
.", ובשיחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כתב .. . אז דער בעל שם זאגט.בעש"ט .זאגט דער .".

.". .. . אז דער בעל שם זאגט. בעל שם.זאגט דער .שליט"א: ".מלך המשיח  כ"ק אדמו"ר
בלי הוספת  ", ובשיחה כותב רק ה"בעל שם"טובל שם "בעהדהיינו, שב'היום יום' כותב 

 ."טוב"

 '.21'היום יוםל כ"ק אדמו"ר שליט"אאת זה הוסיף ש בזהאולי יש לדייק  20וע"כ

לתי שליט"א (הנחה בר [ולהעיר, שבשיחת ליל א' דחגה"ס תשמ"ג אמר כ"ק אדמו"
: ". . ויש לבאר בזה דעם סיפור וואס מ'איז אמאל געגאנגען שפאצירן מיט כ"ק 22)מוגה

                                                     
 להעיר, שהשנה היא שמונים שנה ל'היום יום'. 13
 קאי על כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. 14
 בשוה"ג שם. 15
בעיר "לאנדוארוב", ביו"ד סיון תרצ"ג התקיימה חתונת בתו הצעירה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,  16

הן הארענשטיין, בעיר לאנדוואראוו שבמדינת פולין, כ"ק הרבנית שיינא, עם הרה"ח ר' מנחם מענדל הכ
 אדמו"ר מוהריי"צ הגיע שם לפני חג השבועות ונשאר שם עד אמצע חודש סיון.

 . כפי שנכתב ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א.48סה"ש תרצ"ב ע'  17
 שכאמור, שזה כפי שנכתב ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו. 18
 מלבד ההקדמה, והטעם פשוט. 19
יש לדייק  -אע"פ שיש לומר בפשטות שרצה להדגיש שמדובר על הבעש"ט ולא על ה"בעל שם" סתם  20

בעומק יותר ע"פ חסידות, ובפרט שלא שינה עוד דבר מלבד זאת, ועוד, שהשאיר הפעם השני' כה"בעל 
 שם" סתם, ואם היה להדגיש לכאורה היה לשנות זה ג"כ, וכדלקמן.

 מלך המשיח שליט"א ב'היום יום'. וכידוע כמה דייק כ"ק אדמו"ר 21
ב לכ"ק וכדוגמת "היום יום" כ"ד טבת שיש כו"כ נוסחאות לזה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א מציין למכת  

 אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע אע"פ שכפי שנכתב ב'היום יום' הוא שונה מזה.
 . 115שיחות קודש תשמ"ג ח"א ע'  22
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אים מים. האט כ"ק מו"ח אדמו"ר א איד נושא דליים מל 23אדמו"ר. און מ'האט געטראפן
זאגט אז בשעת מ'טרעפט א איד וואס טראגט עמערס וואסער.  בעש"טגעזאגט, אז דער 

 זאגט אז דאס איז א סימן ברכה."] 24בעש"טזאל מען זאגן אז דער 

 ואולי יש לדייק בזה ע"פ מה שמבואר בכו"כ מקומות בחסידות: ג.

וואס : "נאר פארשטיין דאס דארף מען פריער מקדים זיין 25בשיחת י"ט כסלו תרס"ד
איז דער ענין פון בעש"ט, מי דארף וויסען אז דער בעש"ט איז ניט גיווען מופשט פון 

 עולם, ער איז גיווען אין עולם, און דא האט ער דערהערט אלקות...

ם און ש "אין פלוג איז שם בעש"ט היא מדרי' קטנה מאד, ווארום אויף משביע זיין א
עם שם ניט און דער שם זאל פועל זיין, דאס איז גאר קיין קונץ ניט, ווארום ער ווייס פון ד

ון א ביסל פון דער שם ווייס פון אים ניט, און דער וואס ווייס נאר א ביסל כתבי האריז"ל א
עקאנט גשער היחודים קאן ער דאס טאן, ניט דאס איז מדרי' הבעש"ט, אזא זאך האט דאך 

ן אז דאס איז ליאזנער בע"ש אויך, ווארום דאס איז ניט קיין גרויסער קונץ, מ'זאל זאג דער
  ת.אין זיינע קמיעות האט ער ניט געדארפט האבען קיין שמוגעווען דער בעש"ט 

ראן פנאר לפי"ד בעש"ט איז דאס מורה אויף שמות עצמיים ווארום. אין שמות איז "
רשטייט אער ניט ווי א הארה שזהו מדרי' נמוכה, (פב' מדרי': א' שמות וואס דאס איז מ

נו איז דאס מען אז דאס וואס מי זאגט אז דאס איז א מדרי' נמוכה מיינט מען ניט אז לגבי
הארה) והב'  א מדרי' נמוכה, לגבינו איז דאס א מדרי' נעלית ביותר וואס דען למע' כי זהו

וי תורה די עצמות, איז דאס ע"ד והוא מדרי' שמות עצמיים וואס אין דעם שם איז פראן 
 ווערט אנגירופען שמות עצמיים וכמאמר כל הקורא בתורה כאלו קורא בשמותיו של

ייתא הקב"ה. וואס עצמות א"ס ב"ה איז נקרא אין די שמות ווארום עס איז ידוע דאור
כמה וקוב"ה כולא חד והשנית גם ההמשכה דתורה היא מבחי' חכמה וכמאמר אורייתא מח

הוא און דער פירוש חכמה הוא ע"ד אנת הוא חכים ולא בחכ' ידיעא שהוא אנת שנפקת 
ו"ע נושא וסובל בחי' חכמה וזהו מדרי' השמות שבתורה שהם שמות עצמיים דוקא, וזה

 ש.בע"ש וואס אויף שמות עצמיים אויף דעם איז ער גיווען בע"

                                                     
"לאפשא לה" גליון כ"ג (שיצא לאור לקראת יום ולהעיר ממ"ש הת' מ. ד. בקובץ הערת וביאורים  23

) שמדייק דוקא כש'פגע' במים צריך שיאמר זה, אך למים סתם אינו 43י"א שבט תשפ"א ע'  –הבהיר יו"ד 
שבהלשון כאן (ב"מ) הוא לא כב'היום יום' "אז מ'באגעגענט" ו"פגע", אלא "געטראפן". וכ"ז הוא  –צריך 

 א הנחה בלתי מוגה.באופן דהערה בלבד, שהרי כנ"ל הו
'זעט", ודלא וגם להעיר, אשר בהוצאות ד'היום יום' מתורגם ללה"ק כותבים שם "כשרואים" שפי' "אז מ  

שמביאים  כבהדיוק הנ"ג שהוא דוקא כשפגע ולא כשרואים סתם. ולכאורה יש לתקן זה ל"כשפוגעים". וכמו
 בתו"מ התוועדויות שם "נפגשים".

 שהבעש"ט אומרולהעיר ע"פ המשך השיחה: "ולכאורה צריך להבין: מהי ההדגשה שצריכים לומר  24
מדוע לא  אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שהבעש"ט אומר שצריכים לומר שזהו סימן ברכה?!"  –שהו סימן ברכה 

 ע"ש באריכות.
 ואילך. נדפס בכש"ט ע' קטו. 45סה"ש תורת שלום ע'  25
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ל קריאת בעל אז כ"ק אאמו"ר נ"ע הטעם ע 27: ". .שאל26ובשיחת א' דחה"פ תרצ"ט

 .29, ותרא אותו כי טוב הוא28. והשיב לו כי הטוב הוא ע"ד הטוב שנאמר במשהטובשם 

הטעם על קריאת בעל שם? והשיב כ"ק  30"ושאל הרש"ג לכ"ק אדמו"ר שליט"א
אדמו"ר שליט"א: א בעל הבית אויף דעם שם. ואמר: בע"ש זיינען געווען א סאך, עס איז 

ל בעל שם, כי היו בעלי מופתים והיו מפורסמים. בזמן של געווען ר' אדם בעל שם, ר' יוא
אדמו"ר הזקן היה בליאזנע ר' ראובן בע"ש, ער איז געווען א ערליכער איד ער פלעגט 

 ".31פראווען מופתים, וכשניגנב דבר שאלו אצלו, ואמר מקום הגניבה והגנב

דעם ענין פון : "עס זיינען פאראן צוויי אויסשפראכן אין 32ובשיחת ח"י אלול ה'ש"ת
שם, אבער די צוויי אויסשפראכן האבן צוויי פארשידנארטיקע באדייטונגען. די 
אויסשפראכן בר שמחה און בעל שמחה באדייטן ביידע דעם ענין השמחה אבער דאס 
זיינען צוויי באזונדערע באדייטונגען. בר שמחה מיינט א פועל יוצא פון שמחה, דער גילוי 

בעל שמחה דער וואס מאכט די שמחה. און בעל שם איז דער  וואס איז בא מן השמחה.
 טייטש דער בעל פון דער פעולת השם.

"מורנו הבעל שם איז לבד זאת וואס ער איז געווען א בעל שם, ניט נאר א בר שם נאר 
א בעל שם, איז ער אויך געווען אין דער דרגא פון בעל שם טוב. ער איז געווען א בעל 

ער איז געווען א בעל שם אויף צו ממשיך זיין דעם טוב שלמעלה אין אויף דעם שם טוב, 
 ".33אידן, און צו מעלה ומגביה זיין טוב של מעלה

"(ר') ישראל בעל שם טוב":  –: "וזה נרמז גם בשמו 42הערה  34ובלקו"ש ח"ח
: "שם" מורה ז"א"ישראל" הוא (כמו מ"ת) בספי' הת"ת (כידוע בענין ג' האבות), עיקר 

רות המלכות, העלאת המטה (כידוע בענין הלך הקב"ה מהלך ת"ק שנה לקנות לו על ספי
שם" הוא, שהעאלה ד"שם" היא (לא ההמשכה ד"ישראל". והיינו  בעלשם): "וישראל 

שזהו "שם טוב": "טוב" הו"ע האור (כמ"ש  ,האור והגילוישגם בבחי' המלכות ישנה מעלת 

                                                     
 ך.ואיל 321סה"ש תרצ"ט ע'  26
). 5הערה  2ר' יצחק גרשון איטסאן. נודע בשם יצחק גרשון דער מלמד (ספר השיחות תורת שלום ע'   27

 ). וש"נ.249תרפ"ז ע' -ראה גם "התמים" חוברת ג ע' כו [קכט, ב]. רשימת המאסר (ספר השיחות תר"פ
יט"א בלקו"ש הטוב שנאמר במשה" ולא "כמו" וכו', ממ"ש כ"ק אדמו"ר של ע"דלהעיר ממה שאומר " 28

, משא"כ הבעש"ט האור היה מצד הנשמהבשוה"ג, שהוא ע"ד ודוגמת משה שבמשה היה מצד  27ח"ח ע' 
 נדפס בלשונו הק' לקמן בההערות.  ".טוב דוקא "שםהגוף 
 שמות ב, ג. 29
 הכוונה גם לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. 30
הטוב שנאמר ע"ד " הוא טובבעל שם דהיינו, ש"בעל שם" סתם הוא שהיו בעה"ב על השם וכו, אבל ה" 31

טוב  - טוב'במשה "ותרא אותו כי טוב הוא", שלא זו בלבד שהוא בעל על 'השם', אלא הוא 'בעל' על 'השם 
 שבגוף.

 . נדפס בשוה"ג לכש"ט שם.170ספר השיחות קייץ ה'ת"ש ע'  32
ריי"צ (לאחר בנוסף למה שמבואר לעיל (בשיחת א' דחה"פ תרצ"ט) מוסיף כאן כ"ק אדמו"ר מהו 33

שבתוך כל יהודי, כידוע  טוב" הוא שהמשיך הטובהסברת הענין של "בעל שם" בכלל): שענין ה"בעל שם 
 דרך החסידות בכלל (שהתחיל ע"י הבעש"ט) למצוא הטוב וכו', ולא לדגוש על הרע.

 . נדפס גם שם. משיחת חגה"ש תשכ"ז.27ע'  34
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ל" הוא בעל על השם, נעשה גם על השם וע"י ש"ישרא 35וירא אלקים את האור כי טוב)
 ".36טוב

וע"פ כל הנ"ל אולי יש לפרש כוונתו הק' בהוספת "טוב", הוא להדגיש הענין והמעלה 
 .37" מעל הענין של "בעל שם" סתםטובשל ה"בעל שם 

 .38ולא באתי אלא להעיר 

 

 

 מתי מת משה (גליון)
 א' התמימים

כתב הת' א. מ. אודות פטירת משה  39בקובץ הערות וביאורים 'לאפשא לה' גליון כ"ב  
או  –רבינו שיש לכאורה סתירה בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א זמן פטירתו 

), או ביום השבת (מתוס' שם בשם ר' שר שלום גאון), 40בערב שבת (כדברי תוס' במנחות
, הוא שנפטר ביום השבת ז' 41ש"פ פקודי תש"לק אד"ש מה"מ בשיחת ”ואומר שדברי כ

אומר ש"משה . . מת בערב שבת", ובשוה"ג שם  42אדר, אבל בשיחת ש"פ וארא תשנ"ב

                                                     
. .  אורהוא" שכשנולד נתמלא הבית כולו טוב וראה בשוה"ג שם: "וכן גבי משה כתיב "ותרא אותו כי  35

. . משא"כ אצל הבעש"ט שהי' יכול לעלות בסערה השמימה כמו אלי' הנשמה אלא שבמשה הי' זה מצד 
 ”."שם טוב –הגוף הנביא . . הרי האור הי' גם מצד 

דמו"ר שליט"א (מעל ממה שנתבאר בארוכה בהשיחות דלעיל): מכאן רואים הוספת הביאור של כ"ק א 36
, אורענין ה -שכשהענין ד"ישראל" (המשכת ספי' ת"ת, עיקר ז"א), ו"שם" (המשכת המלכות) הוא "טוב" 

מלכות בגלוי. דהיינו, לא רק ענין המשכת הטוב שבכל יהודי, אלא גם ענין האור  -נעשה גם השם "טוב" 
 והגילוי דמלכות.

זה יל"ע למה אצל ה"בעל שם" השני' השאיר את זה כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולא שינה א"ז כמו  ולפי 37
כותב  שבראשונה כנ"ל בארוכה. (ודלא כבהשיחה דלעיל מחגה"ס תשמ"ג, ששם בהנחת הת' בלתי מוגה

, ועוד, שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבאר שם למה צריכים "טוב" בשם ה"בעל שם טוב"הבעל שם 
ר  א"ז בשם הבעל שם טוב וכו'). ואולי הטעם לזה מפני שהוא כבר נכלל בהפעם הראשונה, או בעומק לומ

 יותר ע"פ השיחה הנ"ל. ואין להאריך בזה. וראה מה שמובא בההערות דלעיל עד"ז.
ולהעיר, (ע"ד מה שביאר הת' מ. ד. הקשר ליום שלישי ששם מדובר על "ויפגע במקום ההוא") ש'היום  38

ה בשנת תש"ג היה ביום שלישי בשבוע, וע"פ מה שביארנו בדיוק הלשון "טוב", יש לקשר זה עם מה יום' ז
 ".טובשכ"ק אדמו"ר שליט"א תמיד מקשר יום שלישי בשבוע שהוא יום "שהוכפל בו כי 

ותו כי אוגם להעיר, אשר ביום שלפנ"ז, ביום שני לפרשת שמות שם כתוב בנוגע משה רבינו "ותרא   
ר של משה , וי"ל ע"ד הצחות, שיום שלא"ז הוא אור נעלה יותר של הבעש"ט (כמבואר לעיל שהאוהוא" טוב

 ).הגוף, והאור של הבעש"ט הוא מצד הנשמההיה מצד 
 י"א שבט ה'תשפ"ב.-שיצא לאור ע"י ישיבתנו הק' לכבוד יום הבהיר י' 39
 ל, א, ד"ה "מכאן" (מסדר עולם). 40
 ואילך. 540שיחו"ק תש"ל ח"א ע'  41
 .2, הערה 268שיחה ב', בקשר לפטירת הרה"ח וכו' ר' משה יצחק ע"ה העכט. סה"ש תשנ"ב ח"א ע'  42
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שבת שחשיב גם ערב שבת, כיון שבקדשים ליל כותב "למ"ד שמת בשבת י"ל שמת ב

הלילה הולך אחר היום (עיון יעקב שם)", והמשיך שם לבאר שכ"ק אד"ש מה"מ מביא זה 
 שוה"ג לתווך לשיטתו בתש"ל.בה

עקב יורציתי להעיר, אשר שיטה זו אינה שיטת כ"ק אד"ש מה"מ, אלא שיטת העיון   
וך דבריו ק אד"ש מה"מ כיון לתו”(כמו שמציין כ"ק אד"ש בהשוה"ג), ואם כן אין לומר שכ

"ש ק אד”להשיחו"ק בתש"ל, אלא מביא דברי העיון יעקב. ואי אפשר לכוון דעתו של כ
 .מה"מ

ולא באתי אלא להעיר.  
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 'מתאווה' או 'עולה בדעתו' לעשותו בפועל
 ליפסקערשי'  ישראל נחהרב 

 משפיע בישיבתינו הק'

בתניא פרק כ"ט (לו, א) מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן: "...אבל בבינוני מאחר שמהותה  א.
ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמס"א המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב הרי 
היא היא האדם עצמו וא"כ הוא רחוק מה' בתכלית הריחוק שהרי כח המתאוה שבנפשו 

שהם נגד רצונו ית' אף שאינו מתאווה הבהמית יכול ג"כ להתאוות לדברי' האסורים 
 לעשותם בפועל ממש ח"ו רק שאינם מאוסים אצלו באמת כבצדיקים כמש"ל [פרק יב]".

ושם בתניא פרק י"ב (יז, א) מבאר כ"ק אדמו"ר הזקן: "...כי עצמותה ומהותה של נפש 
הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל מקומו בבינוני אחר התפלה שאין 

י אש אהבת ה' בתגלות לבו בחלל הימני כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת שהיא אהבה רשפ
הטבעית שבנפש האלהית כמ"ש לקמן ואזי יכול להיות סכלות הכסיל הרע בהתגלו' לבו 
בחלל השמאלי להתאות תאוה לכל ענייני גשמיות עוה"ז בין בהיתר בין באיסור ח"ו כאלו 

לעשות האיסור בפועל ממש ח"ו  נו עולה בדעתולא התפלל כלל אלא שבדבר איסור אי
אלא הרהורי עבירה הקשים מעבירה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה 

 ועבודה" וכו'.

והנה בפשטות כוונתו כאן הוא שהבינוני הוא אחד שיש לו תאוות בין בהיתר בין  ב.
שע בפועל ממש הוא באיסור, והחילוק בינו לרשע בהפנימיות שלו (כי החילוק בינו לר

פשוט, שהרשע עושה מדבר וחושב מה שמתאוה, משא"כ הבינוני מושל על הלבושים 
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שלו במעשה, אינו עושה מה שמתאוה לעשות, בדיבור אינו מדבר מה שחושק ומתאוה 
להגיד, ולדבר אודותיו, וגם במחשבה, הגם שעולה במחשבה תאות, אינו מהרהר ברצון, 

ו בשתי ידים) הוא שהגם שמאוד רוצה ומתאוה לעשות, אינו ומיד שנזכר שזה אסור דוחה
 מעלה על הדעת לעשות הדבר תאוה, דהיינו להביא את תאוותו לידי פועל.

ולהביא דוגמא לזה, איך שהיא אצל כל אדם (כידוע ומובן שבכל או"א יש דברים בחיים 
ברים שבהם הוא ובדברים אחרים כמו צדיק שאינו גמור, ויש ד 1שבהם הוא כמו צדיק גמור

כמו בינוני) לדוגמא יש איסורים שבהם יש מיאוס ואינו מתאוה לעשותו בכלל, ובזה יש 
שתי מדריגות, מיאוס בתכלית (צדיק גמור) או מיאוס אבל לא בתכלית (צדיק שאינו 
גמור), ויש ענינים, שמתאוה לעשותם אבל אינו מעלה על הדעת לעשותם בפועל, 

ה מאוד לאכל משהו, או שהאור דלוק בחדרו בשבת, ומאוד לדוגמא ביוה"כ י"ל שמתאו
רוצה לכבותה, אבל אינו מעלה על הדעת את האפשריות, שילך ויאכל או שיכבה את האור, 
הוא רוצה אבל אי אפשר, אין כזה אפשריות, והחילוק בין כ"א, לזה שהגיע לדרגת ומדת 

בכל דבר שאינו רצון ה' קלות  הבינוני הוא בזה, שבכ"א זה בדברים מיוחדים ובבינוני זה
 כבחומרות.

ובנוגע למה שמדובר כאן בפכ"ט מבאר אדה"ז איך לבטש את עצמו, ומתחיל 
 שלהבינוני, האדם עצמו הוא אינו הנפש האלוקית רק נפשו הבהמית, ובזה שמתאוה

ני, ובעיקר דברים האסורים הוא רחוק מאוד מה', ומציין לפי"ב, שם מבואר ענינו של הבינו
רים שנוגע לענינינו, זה שמתאוה לדברים האסורים, לא כמו צדיקים שמאוסים בדב מה

אף אחד האסורים ואין להם תאוה לזה כלל וכלל (וכל עבירה היא כמו אוכל סרוח שאין ל
 תאוה בכלל לאכלו).

אן והנה, כשמדייקים בהלשון כאן ובפרק י"ב רואים שיש חילוק ממה שמבואר כג. 
 למה שמבואר שם;

 מבאר כנ"ל שיש תאוה אבל אינו מעלה על הדעת לעשותו, אולם כאן הל' הואשם 
 לעשותו, לכאורה יש חילוק עצום בין מתאוה לעשות משהו, להמחשבה מתאוהשאינו 

ם לעשות האיסור ובמה הם שוני התאוהלעשותו בפועל, ומשמע שאין להבינוני אפי' 
 מהצדיק,

 להצדיק הוא שאינו מואס ברע הואומה שאדה"ז אומר מיד לאח"ז שהחילוק בינו 
וק בדי מתאוהחידוש שנתחדש כאן, כי עד כאן חשבנו, מיוסד על כמה מקומות שהבינו 

י' כמו הרשע ולאותם דברים (ובזה מתורץ השאלה בתחילת התניא בין הברייתא שא' ה
ותו ארשע בזה שיש לו כבעיניך כרשע לבין המשנה אל תהי' רשע, כי הבינוני הוא רק 

 ורצונות, ואינו רשע ממש כי אינו מביא לידי פועל תאוותיו כמ"ש בפי"ג) תאות

                                                     
ובזה מתורץ (שיעורים בספר התניא) למה יש פרק שלם בתניא שמדבר אודות מדריגת צדיק בספר של  1

בינוני היא מדת בינונים ומדרגת צדיק אינו שייך לרובם של בנ"י עיין תניא פי"ד ופכ"ז ובכ"מ, רק מידת ה
כל אדם ואחרי' כל אדם ימשיך כמש"ש אלא שיש דברים וענינים שבהם כ"א דומה לצדיק כנ"ל ואפי' לדרגת 

 בני עלי' שהם מועטים.
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 ולא ראיתי שמתעכבים ע"ז,

 ולפי כ"ז צריכים לחלק כל תאוה, בין בהיתר בין באיסור לג'/ד' שלבים:

ש (א) התאוה (ב) התאוה לעשות (ג) עלי' על הדעת לעשות (ד) לעשותו בפועל ממ
 ח"ו.

מה שמבואר בענין  ע"דעשיית התאוה אינו מאוס אצלו, התאוה (ענין הא') הוא זה ש
צדיק שאינו גמור, שזה שאינו מאוס ברע בתכלית השנאה והמיאוס, מראה שיש לו איזה 
אהבה ותענוג מענינים אלו, והוא רק ע"ד כי בצדיק שאינו גמור יש לו מיאוס אלא שזה 

 אינו בתכלית, והבינוני אין לו מיאוס כלל,

שלא רק שאוהב את הדבר (דהיינו שאינו מואס) אלא שרוצה ואח"ז בא שלב ב' 
ומתאוה לאותו דבר ובענין הי' עושה את זה מצד תאוותו, אלא הוא (גם) יודע שזה אסור 
לכן זה מופרך אצלו לעשותו בפועל ואינו עולה על הדעת לעשותו בפועל ממש, כי הרי 

 זה אסור.

על הדעת לעשותו, זה אפשריות,  אח"ז בא שלב ג' שהענין אינו מופרך אצלו ומעלה
יכול להיות שהוא יחליט לא לעשותו אבל יש כאן כבר אפשריות, ויש בזה הרבה מדריגות, 
אבל עצם זה שזה לא מופך, מעמידו בעולם אחר לגמרי ממי שמתאוה לעשות אבל 

 המחשבה לעשותו בפועל אינו עולה על הדעת בכלל כאפשריות.

 ח"ו (זה כבר מדרי' רשע). ואח"ז יש מדריגה שעושה בפועל 

מתאוה לעשות  ואם כן יכולים לחלק במדריגות, והבינוני הכי גבוה הוא זה שאינו
האיסור וכ"ש להעלות על הדעת לעשותו בפועל, וכפשוט שאינו עושה בפועל כי זה כבר 
מדרי' רשע אלא שאינו מואס בה כלל, וזה שמציין לפי"ב הוא רק לכללות הענין של בינוני 

ו צדיק שמואס ואינו רשע שעושה, וע"ז אומר אדה"ז כאן שגם מדרי' זו (שאינו שאינ
 מתאוה לעשותו) מרחיקו מה' בתכלית, כי לה' זה תועבה ואצלו זה לא.

 

 אבריהם בכלימיהם  כל
 ליפסקערשי'  ישראל נחהרב 

 משפיע בישיבתינו הק'

האבות הן הן המרכבה בתניא פרק כ"ג (כח, ב) כותב כ"ק אדמו"ר הזקן: " וזהו שארז"ל 
שכל אבריהם כולם היו קדושים ומובדלים מעניני עוה"ז ולא נעשו מרכבה רק לרצון 

 העליון לבדו כל ימיהם". עכלה"ק.
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א לוכן בפרק ל"ד (מג, א): "והנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה שכל ימיהם 

ל ואחריהם כהפסיקו מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים בביטול הנ"ל ביחודו ית' 
 הנביאים וכו'". עכלה"ק.

", ע"פ שמבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 2ימיהם כלויש לבאר בזה דיוק הלשון "
: "... עד"ז איז דער שאלה בנוגע צו דעם וואס עס שטייט 3שליט"א בשיחת וירא תשמ"ח

"ימים אויף אברהם'ן, אז ער איז געווען "בא בימים", אז אלע זיינע ימים זיינען געווען 
"בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו", און  4שלמים" . . דלכאורה: עס שטייט דאך בפירוש
אשר שמע אברהם בקולי", "עקב" עקב " 5דערמיט איז מבאר די גמרא וואס עס שטייט

בגימטריא קע"ב שנים (הגם אז אברהם האט געלעבט קע"ה שנה), וויילע "שמע אברהם 
רשט ווען ער איז געווארן דריי יאר אלט. איז ווי קען מען בקולי" האט זיך אנגעהויבן ע

 ?7זיינע ימים (אויך פון די ערשטע דריי יאר) זיינען געווען "ימים שלמים" אלעאז  6זאגן

יינע ימים ז"... ועפ"ז קען מען מבאר זיין וואס עס שטייט אויף אברהם אבינו, אז אלע 
 געווען ימים שלמים:(אויך פון די ערשטע דריי יאר) זיינען 

האט ער  –"בכדי אז ביי אברהם זאל קענען זיין הכרת הבורא כשנעשה בן ג' שנים 
, ער זאל זיך שלפנ"ז בזמןלזה  הכשר והכנהבפשטות (בדרך הטבע) געדארפט האבן א 

"שהי'  8אריינטראכטן און חוקר ודורש זיין במציאות הבורא, ווי עס שטייט אין מדרש
"התחיל  9תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג (בתמי')", ובלשון הרמב"ם אברהם אבינו אומר

לשוטט בדעתו . . והי' תמה, היאך אפשר שיהי' הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהי' לו מנהיג, 
ומי יסבב אותו, לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו . . ולבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך 

 האמת כו'".

ייך "לשוטט בדעתו" קודם ג' שנים, ואדרבה יש לומר, "ס'איז קיין פלא ניט ווי איז ש
ווייל מ'געפינט אז  –אז "התחיל לשוטט בדעתו" איז געווען גלייך כשיצא לאויר העולם 

האדם געווען אז "כשהיתה אחת מהם יולדת . . היתה אומרת לבנה טבע פארן מבול איז 
זה איז געווען אויך נאכן  , קען מען זאגן, אז מעין10צא והבא לי צור לחתוך טבורא כו'"

                                                     
שבכל אדה"ז מבאר (מאמרי אדה"ז הקצרים תק"מ. וראה שיחת פורים תשי"א. י"א ניסן תשי"א.)  2

חייך הוא להביא הלילות, זמן  כל ימיה מקורו הוא זה שכולל גם בשינתם. וי"ל ע"ד הצחות שדיוק ז ימיהם
 השינה.

 ואילך. 74שנת הקהל. סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  3
 נדרים לב, סע"א. 4
 תולדות כו, ה. 5
 .9הערה  87ראה גם לקו"ש ח"ה ע'  6
 "כולם שוין" רק ברוחניות. –לומר שהי' "בא בימים" רק ברוחניות, וכן אצל שרה  ודוחק גדול 7
 רפל"ט. וראה בארוכה מדרש הגדול ר"פ לך לך.ב"ר  8
אלא, שהרמב"ם ס"ל כמ"ד בן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו (ב"ר פס"ד, ה  –הל' ע"ז פ"א ה"ג.  9

ואילך. וש"נ). ומזה מובן גם להדעה שבן שלש שנים  14לגירסת רבינו (כס"מ שם). וראה לקו"ש ח"כ ע'  –
 שהגיע לגיל שלש שנים. לפניתו" הכיר את בוראו, ש"התחיל לשוטט בדע

 ב"ר פל"ו, א. ויק"ר פ"ה, א. 10
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וכדמוכח מבול (בפרט בדורות הראשונים לאחר המבול), בא יחידי סגולה, ווי די אבות. 
 ".11את בוראוהכיר אז צו דריי יאר  –דער שכל שבהם  בכל אופן

בער אאיז  –"און דערפאר, הגם אז דער "שמע אברהם בקולי" איז געווען קע"ב שנים 
איז "שמע  וואס זיי זיינען "מכשירין" ומביאים אז עק"ב שניםאויך די ערשטע דריי יאר, 

 בקולי", זיינען זיי "ימים שלמים"". עכלה"ק.

נים שימיהם", אע"פ שלכאורה יש כמה כל ועפ"ז יש לומר כאן, שהאבות היו מרכבה "
היו שהביא ל"שמע בקולי", עד  –עד שאברהם הכיר את בוראו, כי השלש שנים לפני זה 

 ם"."ימים שלמי

" ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח כולםאבריהם כל ויש לדייק דיוק הלשון "
בשעת דער אויבערשטער האט זיך אנטפלעקט צו אברהם'ען : " . . 12בלקו"ש ח"א שליט"א

אברהם מיט א  צוגעגעבענעם ה"א. נאך דער מצות מילה האט ער שוין דעמאלט געהייסן 
הבית אויף די פינף איברים: -ין אברהם געווארן א בעלאגט אויף דעם די גמרא אז דאן אז

הבית -דער נאטור איז א מענטש אויף זיי קיין בעל וואס לויט -עינים אזנים וראש הגוי'  
 .13ועד"ז בסעיף ח' שם ."ניט

"פ לא , וגם לא מצינו (לכה99אבריו רק בגיל  כלאבל קצת דוחק, כי אברהם שלט על 
בפרט וראיתי) שיצחק ויעקב משלו על כל רמ"ח אבריהם, הגם שזה לכאורה מובן מאליו, 

לי יש שבהשיחה הנ"ל מביא שאברהם הי' צריך להגיע לדרגא זו בכדי להוליד יצחק, ואו
יו, ימכל ה'  לומר שע"ד מה שכ"ק אדמו"ר שליט"א מבאר בנוגע לזמן, שאברהם עבד את

מצוה,  כי שם הימים שלפני שהגיע להכיר את בוראיו נכללו, כי ימים אלו הם כמו הכשר
ק "דורך עד"ז י"ל (בד"א) בנוגע לכל אבריו, שעבודתו בשאר אבריו הכשירו אותו (ובלה"

ל אבריו, כדעם וואס ער האט געטאן בכח עצמו . . האט מען אים געגעבן כו'"), לשלוט על 
 ימיהם.כל אבריהם בכל לים לומר שהאבות כולם עבדו את ה' ולכן יכו

 

 

                                                     
מלמדו  –ולהעיר מדברי המשנה (אבות ספ"ה): בן חמש למקרא (ולא למשנה כו'). וכשמתחיל לדבר  11

 (רק) תורה (סוכה מב, א. הל' ת"ת לאדה"ז רפ"א). ועוד.
 .24ע'   12
 .27ע'   13
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 ב' אופנים ביראה המסותרת
 לנדא סג"לשי'  אליהו שמעוןהרב 

 תינו הק'משפיע בישיב

היא שרש  -בהתחלת פרק מ"א תניא מבאר אדה"ז דאע"פ שאמרנו בפרק ד' שיראה 
ר "פ צריך לעורלועשה טוב, מ"מ גם לועשה טוב צריך יראה, ועכ -לסור מרע ואהבה 

ם היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל. וממשיך אדה"ז באריכות לבאר שלשה שלבי
' נצב הבמה להתבונן כדי לעורר היראה המסותרת: קודם ההתבוננות הכי מפורסם ש"והנה 

רטי של פעליו", ואח"כ שע"י תו"מ הוא ממשיך אורו ית' עליו, ואח"כ התבוננות בהתוכן 
 הולך לקיים עכשיו.אותו מצוה שהוא 

ה אצל הלומד: הרי אדה"ז ביאר באריכות הוהנה בהשקפה ראשונה יכול להתעורר תמי
שהוא אינו רוצה להיות  -כה, שכדי לעורר היראה הטבעית צריך להתבונן -בפרקים כד

נפרד מה' בשום אופן ומוכן אפילו למסור נפשו לכך, ואפילו בעבירה קלה ה"ה נפרד לגמרי 
"ה כמו מה', וכן בשעה שחייב לקיים מצוות עשה ואינו מקיימה ה"ה מורד ח"ו בהקב

 בעבודה זרה ממש. 

וא"כ מה חסר בהתבוננות זו שאדה"ז צריך לבאר בפרק מ"א באריכות גדולה התבוננות  
 חדשה ובשלשה שלבים איך לגלות היראה המסותרת?

אך באמת יש לומר שמעיקרא אין כאן קשיא, שהרי זה שאדה"ז מבאר בפרק מ"א שגם 
י' לאדם אהבת ה' בלבד עלול האדם ל'ועשה טוב' צריך יראה, אינו רק מכיון שאם תה

לעיתים להיכשל בעבירה מרוב להיטותו לקיים את המצוה. (וכמו שאול המלך שהשאיר 
צאן עמלק בחיים "למען זבוח לה' אלוקיך", למרות הציווי אליו "לך והחרמת את עמלק . 

 -כה -. משור ועד שה, מגמל ועד חמור"). בשביל זה אכן די ההתבוננות שבפרקים כד
 שאינו רוצה להיות נפרד מה' בשום אופן. 

אלא הסיבה שגם לועשה טוב צריך יראה הוא: כי מצוה שנעשה רק בגלל שאני מרגיש 
אהבה וכיסופים לדבק בהקב"ה אינו עבודת ה' כלל, אלא גידול וטיפוח מציאות שלי, "ואין 

ושתו הקב"ה שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך", ומצוה כזו לא תפעל השראת קד
של הקב"ה. דוקא מצוה שנעשה מתוך יראה וקבלת עול מכיון שה' רוצה, נק' עבודת ה', 

 ושריא ביה קדושה.

כה היא יראה הנובע מאהבה, דמכיון -בפרקים כדהמבואר היראה המסותרת  והנה
יראה ופחד להיפרד מה'  -שבמהותו וטבעו הוא רוצה וחפץ כל כך להיות דבוק בה' היא 

פש. (כמו עד"מ אב המונע סכין מבנו בגלל גודל אהבתו אליו). נמצא עד כדי מסירת נ
זה עדיין קשור להמציאות  -שיראה זו במהותו היא אהבה, דאם היות שהוא מרגיש יראה 

שלו שהוא אינו רוצה להיפרד מקדושתו ית', ויש לומר שמצוה הנעשית ביראה המסותרת 
 באופן כזה עדיין אינה נק' עבודת ה'.
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א שיש עוד אופן ביראה המסותרת שאינה "אדה"ז בפרק מ מבאר שלכןויש לומר 
חד וזה ע"י ההתבוננות בזה שהקב"ה מניח הכל ומי ,תוצאה מאהבה אלא יראה בטהרתה

שיש עליו  שזה מביא להרגש של גודל האחריות -מלכותו עליו בפרט ומביט עליו וכו' וכו' 
 ב לעשות בגלל שהקב"ה מסתכלשחיי -בעשיית המצוה, והרגש של ביטול וקבלת עול 

 , ודוקא באופן כזה עשיית המצוה נעשית בשביל הקב"ה ונק' עבודת ה'.ועלי

 
 

 שאלה במאמר "שובה ישראל" תשמ"א
 גייסינסקישי'  נתןהת' 

 תלמיד בישיבה

אמר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  14במאמר ד"ה "שובה ישראל" תשמ"א  
אלקיך (אף שלכאורה הול"ל להוי' אלקיך) הוא, ששיעור : "שובה ישראל עד הוי' 15וזלה"ק

התשובה הוא עד שהוי' יהי' אלקיך. וצריך להבין, דמי ששייך (ודורשים ממנו) תשובה 
נעלית כזו, הרי הוא בעל מדריגה נעלית גם קודם עשיית תשובה זו, וכמובן גם ממ"ש 

ים ותוכל, שהוא שר שובה ישראל, דשם ישראל הוא על שם כי שרית עם אלרים ועם אנש
ושולט על העלם דשם אלקים ועל הכחות שמתפשטים ממנו (אנשים), ואיך שייך בו ענין 

 העון שיהי' צריך לתשובה". עכלה"ק.

ולכאורה היה אפשר לתרץ ע"פ מה שמבאר כ"ק אדמו"ר הזקן בתניא פרק כ"ט,   
, כמה שנים שאפילו אם אין לו עבירות עכשיו, צריך לזכור על העבירות שעשה לפני

הוא ולעשות תשובה שלימה עוד יותר וכו', או שהשי"ת יתן לו טמטום הלב סתם כדי ש
 יצטרך לשבור אותו וכו'.

אמנם, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המשיך לבאר בהמאמר הו"א אחרת כדי   
פשו לתרץ השאלה, ובלה"ק: "והגם שידוע שתשובה היא לא רק על עבירות אלא להשיב נ

ייך ענין שושרשה . . הרי מפורש בכתוב שובה ישראל גו' כי כשלת בעוניך, והיאך  למקורה
 העוונות במי שהוא בדרגא זו".

 ויל"ע למה אין שייך לתרץ כהנ"ל.

קרא ועוד, לכאורה עפ"ז יש לתרץ הסתירה, כי סתירת הקושיא הוא בגלל שכתוב ב  
אין  –"כי כשלת בעוניך", היינו שמדבר בנוגע לעבירות, אך בנוגע למה שמבאר בפכ"ט 

 זה סתירה (כי הרי שם מבאר הענין ד"חטאתי נגדי תמיד")?

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.

                                                     
 מש"פ האזינו, שבת שובה. 14
 ב ע' כו'.סה"מ מלוקט ח" 15



שנת הקהל -י"א שבט ה'תשפ"ג  -יו"ד  | 85  
 

 

 ישמעאל חסד דקליפה

 דובראףשי'  נחוםת' ה 
  תלמיד בישיבה

 

אברהם ויצחק,  בין חילוקדמו"ר מלך המשיח שליט"א המבאר כ"ק א 16בלקו"ש ח"כ
בחי' גבורה, ולאח"ז בחצאי ריבוע מוסיף וזלה"ק  הוא בחי' חסד ויצחק ואשאברהם ה

 17על חרבך תחי' –און יצחק יצא ממנו עשו  ,חסד דקליפה –אברהם יצא ממנו ישמעאל "
 עכלה"ק. גבורה דקליפה".

 פסוק?מישמעאל אינו מביא ראי' ובנוגע ללמה אצל עשו מביא ראי' מפסוק  ויש לעיין

מביא פסוק לזה  ושם אכן 18ערך ישמעאל ס' הליקוטיםמציין ל 17בהערה ד ובפרט
 "?19ויד כל בו ,"ידו בכל

 ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה. 

 

 ישראלשייכות השבטים לכללות נשמות 
 סתהוןשי'  יצחק יוסףהת' 

 תלמיד בישיבה

", כותב כ"ק אדמו"ר הזקן: 21ד"ה "יהודה אתה יודוך אחיך 20בתו"א ריש פר' ויחיא. 
, והוא בחי' הודי' שבכללות נשמות 22"הנה יהודה נקרא ע"ש הפעם אודה [את הוי']

אודה, שלא כל העיתים שוות. אבל  הפעםישראל, מודים אנחנו . . אלא שלמטה . . נק' 
למעלה במקור חוצב נשמותיהם, הוא למעלה מן הזמן, ושם נק' יהודה כי היו"ד מורה על 

 "". עכ"ל.23ההוה כמו "ככה יעשה איוב

                                                     
 .101' עתולדות א'.  16
 תולדות כ"ז, מ. 17
 א'שצג. 18
 בראשית טז,יב 19
 מה, א ואילך. 20
 ויחי מט, ח. 21
 ויצא כט, לה. 22
שזה מורה על דרגא נעלית ביותר,  -איוב א, ה. ובהמאמר מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א גם כל הימים  23

 שהוא בתמידות.
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וי שהם וממשיך "שענין הפעם אודה היינו אחר הלידה והתגלות בחי' ראובן ושמעון ול
 חיך".הם הגורמים לבחי' הודי' זו. וזהו יודוך א

מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (אחר שמביא מה  24ובמאמר ד"ה זהב. 
שמבואר בתו"א הנ"ל (שיהודה נק' ע"ש הפעם אודה שהוא בחי' הודי' שבכללות נש"י), 
"וזהו יודוך אחיך", שאחיך הם הגורמים ומביאים בחי' הודי' דיהודה), בענין עבודת ה' של 

, ושמעון על 25הענין הוא דהנה ראובן הוא על שם כי ראה גו'ראובן שמעון ולוי, ובלה"ק: "ו
 .26שם כי שמע גו'

) בחי' ראובן הוא שעבודתו לקונו היא בכל אחד ואחד מישראל"וענינם בעבודת ה' (
לא בבחינת השגה לבד כי אם בבחי' ראיה . . ועד"ז הוא בעבודת ה' שההתבוננות היא 

הוא בא לבחי' אהבת הוי' . . והוא ענין פ' ראשונה באופן . . בראיה חושית ממש. ומראיה זו 
 ".27דקריאת שמע, ואהבת את הוי' אלוקיך וגו'

וממשיך לבאר על שמעון, שעבודתו הוא בבחי' שמיעה והשגה לבד, והוא ענין פ' שניה 
". ומכיון שענין אלוקות אצלו הוא רק בשמיעה, לכך עבודתו 28"והיה אם שמוע גו' -דק"ש 

, שזהו מה שאומרים אחר ק"ש אמת 29ובחי' ולוי ע"ש ילוה אישי אלי הוא בקו היראה.
 שקאי על התורה, שע"י תורה נהיה ילווה אישי אלי. -ויציב כו' הדבר הזה עלינו 

"וביאור הענין, הנה ג' בחינות הנ"ל (ראובן שמעון ולוי) הן ג' קוין שעליהם העולם 
אחיך" שהעבודה בבחינת ראובן  , תורה עבודה וגמ"ח. וזהו "יהודה אתה יודוך30עומד

שמעון ולוי ב' פרשיות דק"ש ואמת ויציב, היא הקדמה והכנה לבחינת יהודה, העבודה 
 ".31דשמונה עשרה, הודי' וביטול, כעבדי' קמי' מרי'ה

 לסיכום:

ראובן (אהבה) הוא קו הגמ"ח, המשכה למעלה למטה, פ' ראשונה. שמעון (יראה) הוא 
תורה,  -ילוה אישי אלי  -אה למעלה למטה, פ' שניה. לוי קו השמאל העל -קו העבודה 

אמת ויציב. שמביאים ליהודה שהוא בחי'  - 32כי ע"י אורייתא, ישראל וקוב"ה כולא חד
 ההודי' וביטול שזהו העבודה דשמונה עשרה.

: "שהקדמת ראובן שמעון ולוי לבחי' הודיה דיהודה הוא זה שיהיה 33וממשיך בהמאמר
ובפנימיות הרי הודי' זו היא בתמידות . . דהיינו שההודיה שבכל אחד  בגילוי אבל בהעלם

                                                     
 סה"מ מלוקט ח"א ע' רצט. 24
 לב.ויצא כט,  25
 שם כט, לג. 26
 ואתחנן ו, ה. 27
 עקב יא, יג. 28
 ויצא כט, לד. 29
 אבות פרק א' משנה ב'. 30
 שבת י, א. 31
 ראה זהר ח"ג עג, א. 32
 אות ה'. 33
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ואחד מישראל היא בתמידות . . והקדמת העבודה בבחי' ראובן שמעון ולוי הוא בכדי 

 לעורר את ההודי' . . ועד שתצא פעולתה מהכח אל הפועל ממש במדו"מ".

י ההודיה דבחי' יהודה " שע"י גילו34ובאות ו' ממשיך ומביא הכתוב "ידך בעורף אויבך
שבכללות נשמות ישראל, נהיה ידך בעורף אויבך, שבסיום זמן הגלות כל אויבי ישראל 

] תפול עליהם אימתא ופחד ועי"ז יהיה ונפלו 35[שכל ישראל נקראים על שם הודיה
 .36אויביכם לפניכם וגו'

 

 ומזה רואים כמה נקודות: ג.

ם מהעבודת ה' שלהם, שלומדי מראובן שמעון לוי ויהודה יש לנו דרך ללמוד .א
 מהפסוקים על שמותיהם.

 
 הם.לא רק ללמוד הוראה בעבודת ה', אלא יש לנו גם בחי' ומעלות העבודה של .ב
 
 ענינו של ראובן שמעון ולוי הם הג' קוין שהעולם עומד עליהם. .ג
 
דות בחי' ההודיה הוא בתמי -רואים בדיוק שהבחינות ומעלות שבעבודת יהודה  .ד

 מישראל.בכאו"א 
 

כותב: "והענין שבחינת האבות היא ירושה לבניהם אחריהם  37ובתו"א ריש פר' ואראד. 
. . ולכן אומרים אלוקי אבותינו אלוקי אברהם אלוקי יצחק וכו' אבל שאר בחינות ומעלת 
צדיקים כגון השבטים ראובן שמעון לוי . . יש לך אדם שאין בו כלל בחי' ומדריגות אלו 

 משא"כ כו'".

ויש להבין מה שבפר' ויחי כותב אדמו"ר הזקן [וביותר אינו מובן ע"פ מאמר ד"ה 
שעבודת ראובן שמעון ולוי מביאים לבחי' יהודה והודי'  -"יהודה אתה" תשל"ח] 

"הוא בחי' הודי' שבכללות נשמות ישראל", וגם  38שבכללות נשמות ישראל, שיהודה
ת ה' שבכל אחד ואחד מישראל, ובפר' ש"יודוך אחיך" שענין ראובן שמעון ולוי בעבוד

וארא כותב "יש לך אדם שאין בו כלל בחי' ומדריגות אלו, משא"כ בחי' האבות צריך להיות 
 בכל אדם שהם שורש ומקור כל נשמות ישראל". שזה אומר שאין לנו הבחי' שלהם.

ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

                                                     
 המשך הפסוק ויחי שם. 34
 בראשית רבה פצ"ח, ו. וראה אוה"ת ויחי שדמ, א. 35
 ריש פ' בחוקותי. 36
 נה, א. 37
 שהוא ע"ש הפעם אודה את הוי'. 38
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 *ז"ל הרב אהרן יעקב שווייה"ח הרה"ג הרשיעורי 

 על מסכת גיטין
 ב. (מתני')

דינת הי' צריך התנא להתחיל בהיו"ד דינים שבגט, ואח"כ הפרטים (המביא גט ממ א.
 הים וכו') כמו שכתב הרמב"ם?

                                                     
היותו ב"א, נשר' אהרן יעקב שוויי ז"ל בשנת ת הנדפס כאן הוא חלק מההערות שהושמעו ע"י הרה"ג *

שר הרה"ת מגיד שיעור בביהמ"ד א' בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, ונרשמו בשעתו ע"י תלמידו המוכ
  ר' חיים ישראל בן ר' שמואל (בן בנו של ר' פרץ ע"ה) שי' מאצקין, ותודתנו נתונה לו.

(וחבר  תודתנו נתונה גם לנכדו של הרב שוויי, הת' מנחם מענדל שי' בוימגארטען, תלמיד ישיבתנו
 ה, שהואיל למסור לנו שיעורים אלו ע"מ לפרסמם.-המערכת) בשנות תשע"ג

כן שנפלו ההערות נדפסים כאן באותו לשון שנכתבו אז, וכמעט לא הוכנסו שינויים בהסגנון, ולכן ית
  ה שגיאות.איז-בהרשימות אי

מא, הרשימות כוללות רי"א אותיות על מסכת גיטין, ק"נ האותיות הראשונות הם על פרק המביא ק
ב: -ף ב.והשאר על פרק המביא תניינא. כאן באו מ"ט אותיות הראשונות, והם מתוך שיעוריו שמסר על ד

 ממסכת גיטין.
  קלין, תשפ"א).אהרן יעקב שוויי' (ברו עוד משיעורי הרב שוויי ז"ל על מסכת גיטין, ראה בספר 'כתבי ר'
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א. דרך התנא הוא לכתוב חידושים ולא להורות, וזהו החידוש הכי גדול, שאפי' כשיש 

 וכו' (רמב"ן) (ע"ד מ"ש תוס' שבת ב.)שליח, גם אז צ"ל בפני נכתב 

שוי ב. שלא רצא התנא להתחיל בצרה, והגט הכי טוב הוא גט שמביא ממדינת הים שע
 כדי להתיר אותה מכבלי העיגון. (חתם סופר)

 למה בגט אשה צריך להיות י"ב שיטין (לכתחילה)?ב. 

 א. גט בגימטריא י"ב (תוס', מרדכי)

י דברים כר וספר, ובין במדבר לדברים איננו סופרים ב. כשיעור י"ב שיטין בין כל ספ
גליוני הש"ס  הוא חזרה. (תוס' מרדכי) (ועוד סיבה כי דברים הוא לפנים משורת הדין, ועיין

 לר״י ענגל)

עשר  ג. כתיב "וזה ספר תולדות" ובגט כתוב שרטוט ספר. וכמו "וזה" בגימט׳ שנים
 דכי)כך הגט צריך להיות גם בשתים עשרה שורות (מר

ד. ג' שיטין בין כל ספר וספר. משום שהרביעי אינו חשוב כי בין כך ובין כך צריך להיות 
 שם, להבדיל בין כל סדרה. (חידושי אנשי שם)

ה. כנגד י"ב שבטים, כלומר שע"י הגט, היא מותרת לכולם (הנ"ל, ועיין בחת״ס, וגרש 
 ירחים)

באיש וה' באשה. ובי' יש ג' ו. "שכינה שרוייה בין האיש והאשה". יו"ד מלא 
. ל דף - חבר אייזיק יצחק הגאון הגהות עיין). ל"המו. א, רכט ג"זח ראה'. ((ט', ובה עיינין
 )ש"הרש אחר

ז. יש בפסוק גרש לץ וגו' שתים עשרה תיבות (ע"ע שאלה ג' תירוץ ו' לקמן) (חתם 
 סופר)

 למה קוראין גט אשה בשם גט?ג. 

ולמה דוקא קוראים גט אשה בשם גט? וי"ל משום שגט  א. הרמב"ם פי' גט הוא שטר.
אשה הוא השטר היחידי שכתוב בתורה שבכתב, לכן קראו לגט אשה בשם גט. או י"ל, 

 שבכל התורה שבכתב ושבע"פ, השטר הראשון שכתבה התורה, היא גט אשה.

 ב. מלשון אבן שנ' בכרכי הים בשם "גטא" שמשלחת כל חברותי'ה. (שלטי הגיבורים)

 בכל התורה, לא נמצאים שתיבות ג' וט' יהיו ביחד. (קהילת יעקב) ג.

 ד. גט בגימ' שתים עשרה, כנגד השורות שבגט.

ה. כתוב כשנותנים גט, אפי' המזבח "בוכה" (מוריד דמעות), והפי' בזה, כי בכל פרשת 
 קרבן התמיד לא נמצאו האותיות ג' וט'. (דברי אליעזר)
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גרש לץ, ולץ הוא במספר קטן גט, וגט במילואו ו. אשה רעה מצוה לגרשה, שנא' 
(גימ"ל טי"ת) בגימ' גרש עם הכולל, היינו גרש לץ. וי"ב אותיות בהאי קרא גרש לץ ויצא 

 מדן, אם מדן חסר וי"ו, נגד זה י"ב שורות בגט. (חתם סופר)

יינו "ב, לכן נקרא גט, דהמ בגימטריא' ט', ח', ז', ו', ה', ד', וג, גבורה הוא ב"מ שם ז.
 תורת לוי"צ על הש"ס עמוד קמב) -ש ”ק אד”האותיות שבין ג' לט'. (אבי כ

מהו המחלוקת בין הת"ק לר"ג? א"א לומר שהמחלוקת הוא במציאות, האם שכיחי ד. 
 וגמירי או לא, כי א"כ היו יכולין לילך ולראות.

 לכן י"ל שהמחלוקת הוא במה קרי שכיחי וגמירי. (נחלת משה)

ים שהמחלוקת בין ר"א ור"ג הוא במובלעות, דלמא המחלוקת הוא איך אנו יודעה. 
דוקא בכפר לודים ללוד ששם נמצאים בני לוד (ראה לקמן הערה יב). משא"כ במובלעות 

 סתם, אפשר שאין מחלוקת, שכולם סוברים שצריכים לומר בפני נכתב וכו'?

היה חידוש יותר וי"ל שא"כ הי' לר"ג לומר עיירות שהן מובלעות ולא סמוכות, ואז י
גדול. ולפי שאומר דוקא סמוכות ולא מובלעות, הרי זה ראי' שסובר רק בסמוכות צ"ל 

 בפני נכתב וכו'. ור"א אומר, שאפילו במובלעות צ"ל בפני וכו' משום שלא לחלק.

רש"י ד"ה המביא. רש"י סובר שמדינת הים הוא כפשוטו (כל חו"ל). לכאורה משמע ו. 
 א"כ מהו המחלוקת בין הת"ק לר"ג?אף סמוכות ומובלעות, 

א. מדינת הים הוא (כפשוטו) רק ממערב א"י, והייתי חושב שדוקא בצד מערב, ששם 
מפסיק הים, צ"ל בפ"נ וכו'. קמ"ל רש"י, שכל חו"ל, לרבות גם בצד השני של היבשה. והא 
דנקט התנא מדינת הים, הוא להורות שכמו שבצד הים שאין שם סמוכות ומובלעות, 

"כ בכל הצדדין נתמעטו סמוכות ומובלעות, כי הת"ק סובר שא"צ לומר בפ"נ ובפ"נ כמו
 בסמוכות ומובלעות. (ר"ן)

ב. עוד טעם שהתנא נקט מדינת הים ולא חו"ל (לפי רש"י) שדוקא מעבר לים אין 
חילוקים במדינות, שכולם צריכים לומר בפ"נ וכו', משא"כ בצדדין אחרים יש יוצא מן 

 בל, לכן אתי שפיר שרש"י מזכיר את זה כאן (בר מבבל). (נחלת משה)הכלל, דהיינו ב

 רש"י ד"ה צריך. למה דוקא אומר רש"י שהבעל עשאו שליח? ז.

א. משום שרוצה למעט שליח לקבלה שאינו צריך לומר בפ"נ וכו', דשליח להולכה 
ואנו  הרי יש לבעל זמן להתחרט עד שיגיע ליד האשה, לכן חושדים שהוא יטעון מזוייף,

צריכים שהשליח יאמר שאינו מזוייף. אבל כששליח לקבלה לוקח הגט, הרי אין לבעל זמן 
להתחרט, ובוודאי לא יטעון מזוייף, לכן אצ"ל בפ"נ וכו'. ולפי תירוץ זה אין שייך לומר 

 יטעון שהוא מזוייף. (ר"ן) שהבעלשזה באמת מזוייף, אלא 

יטעון מזוייף,  שהבעלשחושדים  ב. הפנ"י מקשה על הר"ן, שמרש"י משמע לא רק
אלא חושדים שבאמת יכול להיות מזוייף. א"כ לפי הר"ן, אין סיבה שדוקא שליח להולכה 
צ"ל בפ"נ ובפ"נ. לכן מתרץ הפנ"י, שכמו כשאדם מגרש אשתו במדינת הים, כשהיא באה 
 אח"כ לא"י, אצ"ל בפ"נ ובפ"נ, משום שהגט כבר ניתן. כך פה, כששליח לקבלה מביא את
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הגט, הרי כבר הי' הגירושין. לכן אצ"ל בפ"נ ובפ"נ, משא"כ בשליח להולכה, משום שעוד 

 לא הי' הגירושין. (עיין עוד נחלת משה שמקשה ע"ז)

רש"י ד"ה וחכמים. רש"י אומר שהגמרא יפרש מה הם מוסיפים, א"כ למה נקט  ח.
 "אינו צריך . . אלא", שמשמע דמקיל ולא מוסיף?

 "ק, אבל מקיל מר"ג ור"א (מהר"ם שיף)וי"ל שמוסיף על הת

 רש"י ד"ה ואם יש. רש"י כותב שהבעל יבוא ויערער. א"כ למה נאמר בלשון רבים? ט.

משום שצריכים שני עדים לפסול, והתנא רוצה להגיד חידוש, שכח הבעל הוא כשנים. 
 (עיין נחלת משה)

 י להוציא ממנו.והטעם דבעל נחשב כשנים, י"ל שהוא מוחזק, ולכן צריכים שנים כד

רש"י ד"ה אם. רש"י אומר שהבעל יבוא ויערער דמזוייף, ואם באמת יבוא צריך  ט*.
להתקיים בחותמיו, א"כ למה לא נאמן כשאומר לשמה במגו דמזוייף, שאם הי' אומר 

 מזוייף, היינו צריכים לחפוש וכו', ויהיו הרבה טרחות בזה.

שלבסוף יש להוכיח שהוא שקרן, משא"כ וי"ל דעדיין אין מזוייף יותר טוב, משום 
 בלשמה.

תוס' ד"ה המביא. למה לא הביא תוס' ראי' מדף י. ששם כתוב כל הגיטין ואיירי י. 
 בשטרות?

וי"ל שבדף י' מדברים על גיטי נשים, לכן קורא גם לשטר בלשון גט. אבל בפ' השולח 
 אין הגמרא מדברת אודות גט בכלל.

רצו שברוב מקומות שכתוב גט איירי בגט אשה. וצ"ע תי’ תוס' ד"ה המביא. תוס י*.
 למה לא מפרש התנא התם (ששם אין זה רוב מקומות) וכן לגיטין, גיטי ממון.

א. וי"ל שהקשיא היא על הגמרא שלנו, ששם מפרשת הגמרא שפי' גיטין הוא גיטי 
ממון, ולמה פה לא מפרשת הגמרא שמדובר בגיטי אשה. ולכן אין שם תירוץ התוס'. 

 (מהרש"א)

ב. משום שהרישא שם מדבר על גיטי ממון, לכן לא הי' צריך לפרש. (מהדורא בתרא 
 מהרש"א)

ג. עוד י"ל שהקשיא היא על הגמרא שלנו (כתירוץ הא'). דפי' גט הוא שטר, וסתם 
שטר הוא שטר ממון. א"כ למה דוקא פה לא מפרשת הגמרא שמדובר בגיטי אשה. 

 (מהר"ם שיף)

המביא. הצ"צ אומר שכל הכתמים הבאים מרקם טהורים, מפני  תוס' ד"ה אף י"א.
שיש רק מיעוט יהודים ורוב גויים, ומשום שהולכים אחר הרוב לכן הם טהורים, אבל הגט 

 יכול לבוא אפי' מן המיעוט, ולכן אין קושיא כלל בתוס'?

 וי"ל שתוס' לא תירץ ככה פה משום:
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עוטא. לכן א"א לומר שהיו טהורים א. הת"ק פה הוא ר' מאיר, ור' מאיר חייש למי
משום שרוב אנשים שם הם גויים, ולכן צ"ל שבכלל לא היו שם יהודים, והקושיא שבתוס' 

 עודנה קיימת.

ב. ועוד שתוס' סובר שכל הכתמים הבאים מרקם הרי הם כקבוע, וכל קבוע כמחצה 
צא ברחוב על מחצה דמי. הפי' בזה; שכשיש למשל ט' חנויות כשרות וא' טריפה, אם מ

כשר, הרי הולכים אחר הרוב. אבל אם בא לחנות וקנה, ושכח באיזה חנות קנה, משום 
 שחנות הוא קבוע, לכן פוסקים שזה כמחצה על מחצה.

ועד"ז י"ל פה, שמשום שאינם יודעים מאיזה מקום בא הכתב, לכן ה"ז כקבוע, וכמחצה 
"ל טמא, ומשום שאומרים על מחצה, לכן א"א לומר שהיו רוב גוים, שא"כ אפ"ה הי' צ

 בלא"ה שהוא טהור, ה"ז ראי' שלא היו שם יהודים. (עיין נחלת משה)

תוס' ד"ה מכפר לודים. לפי מה שאומר ר"י שכפר לודים נקראת ע"ש בני לודים י"ב. 
 שנמצאים שם אתי שפיר מה שכתבתי בהערה ה' לעיל.

תוס' ד"ה אשקלון. למה לא שואל תוס' כסדר המשנה, רקם וחגר ואח"כ אשקלון  י"ג.
 למה הקשה תוס' על אשקלון ואח"כ על רקם וחגר, ורק אח"כ על עכו? -ואח"כ על עכו 

וי"ל שבכ"א צ"ל תירוץ מיוחד, תוס' תירץ תחילה על אשקלון, ואח"כ פריך מרקם 
 הכבד) (מהרש"א) וחגר, דלא שייך לתרץ אותו תירוץ.(מן הקל אל

ה. למה יוצא לחירות, כשמוכר לעכו בצד של א"י? בשלמא לעכו ”באותו ד י"ד.
שבחו"ל,יוצא לחירות דקנסינן לי', דאינו חייב בתרומות ומעשרות, אבל בא"י שחייב עדיין 

 בתרומות ומעשרות, למה קונסין אותו?

עיקר הישוב, ולכן וע"פ מ"ש הר"י אתי שפיר, משום שאפי' עכו שבא"י, היא רחוקה מ
 לא יקיים כל המצוות, לכן קנסינן אפי' אם מוכר לשם.

ה. תוס' מביא ראי' שר' אבא הי' מנשק כיפי דעכו מפני שכבשוה עולי ”באותו ד ט"ו.
בבל. ולכאורה מי אומר שנשק ארצה משום שקדושה נשארה מכיבוש בבל, היה יכול 

ו ר"ל שקדושה נשארה מכיבוש להיות שקדושה נשארה מכיבוש מצרים. אבל תוס' אינ
 מצרים, א"כ למה היתה צריכה לישאר קדושה מכיבוש בבל?

 במילים אחרות: יש להקשות מהו החילוק בין כיבוש בבל לכיבוש מצרים?

 הרבי שליט"א מתרץ כמה תירוצים:

הרדב"ז מתרץ, וז"ל: "ונראה לדעתו (= של הרמב"ם) לפי שלא קדשוה בפה, אלא בימי 
 ה".עזרא קדשוה בפ

 אבל הרבי מקשה על כך, שלא רמז הרמב"ם כלל שמדובר אם קידש בפה או לא.

לכן עונה הרבי שזה תלוי בהסיבה להכיבוש. בכיבוש מצרים היתה משום ההתגברות 
על הגויים, לכן כשבטלה ההתגברות ונהיה ההתגברות מצד הגויים, בטלה הקדושה. אבל 
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היתה משום בעלות. לכן אפי' כשבטל  בכיבוש בבל, היתה הכיבוש משום חזקה, וחזקה

 הכיבוש הרי"ז עוד שלנו, שהבעלות לא בטלה. (לקו"ש חט"ו פ' לך לך שיחה ה')

תוס' ד"ה ואם יש עליו. "אבל בממון טענינן מזוייף לנפרע שלא בפניו ומיתומים  ט"ז.
ומלקוחות דאל"כ לא שבקת חיי לכל ברי'". אבל בגט, לא שייך לומר לא שבקת חיי, א"כ 
למה לא אמרינן שזהו הטעם שלא טענין מזוייף, למה אמרינן שמשום עיגונא אקילו בה 

 רבנן?

, ובכל השטרות צריכים לטעון מזוייף אפי' אם אין הסיבה סלקא דעתך שלא פלוג  א. 
 של לא שבקת וכו' קמ"ל שאקילו בגט אשה. (מהר"ם שיף)

אפי' שלא יכול לומר לא שבקת וכו' בנידון דידן (בגט), אבל יש כאן חומרא שיהיו   ב. 
 ממזרים, לכן צריך להחמיר, קמ"ל שאקילו בה רבנן משום עיגונא. (נחלת משה)

ה. בתוס' כתוב שיוכל כל אדם לכתוב שטר מלוה ולהחתים עדים בעצמו ”באותו ד י"ז.
 וכו'. אבל רש"י דף ג. ד"ה נעשה, מפרש שם, שלא חציף איניש לזייף וגם תוס' מודה לזה?

 וי"ל שיש מיעוט שהם מחוצפים, והם יגנבו מכל היתומים. (חתם סופר)

שליח בפניו, שרק משום לא  ה. "דאל"כ לא שבקת חיי", מה נשתנה”באותו ד ח"י.
 שבקת חיי טענינן מזוייף, משא"כ הלוה פשיטא שיכול לטעון מזוייף בלי סברא זו?

וי"ל דהלוה טוען טענת ברי, לכן פשיטא שיכול ליתן אפי' בלי סברת לא שבקת חיי, 
משא"כ אנן טענינן טענת שמא, ומילתא דלא שכיחא לטעון, לא טענינן שמא אם אין הכרח 

 לזה.

 למה אמרינן פרוע מגו דמזוייף להיתומים, מהו ההסברה לזה? ט.י"

וי"ל שהיתומים יורשים זכות אביהם, שאביהם הי' נאמן לומר פרוע מגו המזוייף, לכן 
 גם היתומים יכולים לטעון כן.

 א"כ למה לא טענינן מזוייף, כמו שאביהם הי' יכול לטעון?

, מזוייף טוען כשהאב. שכיחא דלא מילתא הוא מזוייף כי, יורשים לא הם שמזוייף וי"ל
חי, אבל משום שהוא טוען טענת ברי שודאי מזוייף, לכן מאמינים לו, אבל שכי לא זה' אפי

 היתומים טוענים שמא, ושמא על מילתא דלא שכיחא לא טעינן.

 א"כ גם פרוע א"צ לטעון, כי ג"ז לא שכיח כשיש למלווה שטר.

השטר בידי מלוה, משום שזה רק פרט, ואי"ז  וי"ל שבאמת חזקה שאדם פורע, ולמה
 הכרח שלא יטענו פרוע בשביל זה. (חתם סופר)

ה. הנחלת משה מפרש "משום עיגונא" שלא ימצאו עדים והיא תשאר ”באותו ד כ.
עגונה. אבל בא"י, יכולים למצוא עדים, א"כ למה אמרו אקילו בה רבנן? ואם חוששים 

 בפני נכתב. שלא נמצאו, אפי' בא"י צריכים לומר
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א. בא"י יש שני חששות. א) שיבוא הבעל ויערער. ב) שלא יהיו עדי קיום. ועל שני 
 חששות אין אנו חוששים, לכן אצ"ל בפ"נ. וגם לא צריכים שעדים יקיימו מתחילה.

אבל בחו"ל יש רק חשש א': שיבוא הבעל ויערער. אבל עדים, קרוב לודאי שלא ימצאו, 
 בפני נכתב. (נחלת משה) א"כ חוששים וצריכים לומר

ב. וי"ל שפי' של "משום עיגונא" אין הפי' שחוששים שלא נמצאו עדים, אלא שעד 
 שימצאו עדים יעגן אותה.

 ה. מהו החילוק בדין אם טענינן פרוע או מזוייף?”באותו ד כ"א.

כשאדם מת בתוך זמנו של השטר אין שייך לומר פרוע, משוםו חזקה דאין אדם פורע 
 . (מהר"ם)בתוך זמנו

ה. מכשאומר מנה לפלוני בידי נאמן. מהו החידוש, הרי כשלוקחים ”באותו ד כ"ב.
מיתומים צריך לישבע ונוטל? אלא כשהאב אומר מנה לפלוני בידי, נאמן ונוטל בלי 

 שבועה.

ה. מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו, ולרב א"א לומר פרוע. ולר' נחמן ”באותו ד כ"ג.
, יכולין לטעון פרוע ג"כ. כי המחלוקת תלוי' אם השטר הוא ולשמואל שחולקין על רב

חספא בעלמא או שהוא טוב בעצם. רב סובר שהשטר טוב מקודם ולכן א"צ לקיימו. ולכן 
יכולים היתומים לטעון רק מזוייף ולא פרוע. כי אם יטענו פרוע, שטרך בידי מאי בעית. 

ל, הרי השטר חספא בעלמא, ואנחנו נ ולשמוא”נ, יכולים לומר פרוע ג"כ. כי לר”משא"כ לר
צריכים לקיימו. וכשהלוה אומר פרוע, הוא מקיים הגט, ובאותו זמן, משום שאומר פרוע 
הרי מודה שהשטר כשר, א"כ ג"כ נאמין לו שפרוע כמו הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ולכן 

ד"ה מודה. סבירא לי' שצריך לקיימו, ואז לא יהיה נאמן לומר פרוע. (תוס' כתובות דף יט. 
 רש"י ב"מ דף ז. ד"ה כולה עלמא).

 ולפי תוס' המחלוקת תלוי' אם זה מיגו טוב או לא.

באותו ד"ה. לר"נ שאומר צריכים לקיימו, הטעם הוא לפי שהאומר פרוע מגו כ"ד. 
דמזוייף הוי מגו טוב. משא"כ לרב שאמר א"צ לקיימו, ה"ז משום שסובר שאינו מגו טוב. 

ולמה אומר פרוע ולא מזוייף? משום שחושש שאח"כ יבואו עדים כי באמת הוא רמאי, 
 ויכחישהו, לכן לכתחילה אומר פרוע.

 ?מ"מר מתרץ ולמה ה. תוס' הקשה על הרבנן,”באותו דכ"ה. 

וי"ל שבאמת הקושיא היא גם על ר"מ. דבנכסים שיש בהן אחריות א"ר מאיר שלא 
 ן מתרץ מר' מאיר. (מהרש"א)יחזיר. ומשום שמר' מאיר יש הכרח לתרץ הקושיא, לכ

ה. למה מתרץ תוס' שהטעם שרבנן אומרים לא יחזיר הוא משום ”באותו ד כ"ו.
שחיישינן שהלוה פרע כבר ונפלה ממנו? משום שתוס' סבירא לי' כמ"ד דאין חייש 

 לפריעה, דא"כ הי' הלוה קורע השטר.

 



שנת הקהל -י"א שבט ה'תשפ"ג  -יו"ד  | 95  
 

 
 דף ב:

רש"י ד"ה לפי שאין בקיאין. "וממילא שאלינן לי' אם נכתב לשמה". למה צריך  כ"ז.
 ?מיד' לי שאלינן לא למה', הי לשמה האם' לי השליח לומר בפני נכתב ורק אח"כ שאלינן

כי אם הוא יודע שצריך להעיד על לשמה, שלכן הוא צ"ל בפ"נ, אזי יהיה זהיר לידע 
 בפ"נ, לא יקפיד ע"ז. שיהיה לשמה. אבל אם לא יצטרך להגיד

תוס' ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה. תוס' מקשה: א) אין רואים בשום מקום  כ"ח.
שצריכים לשאול השליח. ב) אם זה באמת כמו שאומר רש"י, שצריך לשאול את השליח 
האם נכתב לשמה, א"כ היתה הגמרא צריכה לומר עוד נפק"מ בין רבה לרבא, והוא, שלרבא 

פשט ב"אין בקיאין לשמה" היא, שלא לא צריכים לשאול האם נכתב לשמה? ג) לרש"י ה
יודעים את ההלכות, וא"כ, למה דוקא נקט לשמה ולא דברים אחרים בגט? ולכן מתרץ 

 תוס' תירוצים אחרים. אבל מה יתרץ רש"י על הקושיות הללו?

ויש להקדים סתירה: בדף ג. אומר רש"י (בד"ה לא גייז) דסתמא לשמה קא מסהיד. 
 ינן לי' אם נכתב לשמה".וכאן אומר רש"י "ממילא שייל

וי"ל על כל הקושיות הנ"ל (שבדף ג.), הרי למסקנא אומר רש"י שכל הסופרים יודעים 
הדינים, ורק חוששין שמישהו מצא הגט ברחוב ולקח אותה, והוא אינו יודע הדינים, והדבר 
היחידי שאינו נכון, הוא שלא נכתב לשם האיש והאשה שמצאוהו, אבל ההוה אמינא היא 

י' סופרים אינם יודעים את כל ההלכות, ולמסקנא כל הקושיות על רש"י יורדות. שאפ
 (הרעק"א)

גמ' לפי שאין בקיאין לשמה: לרש"י אין בקיאין לשמו ג"כ. (כך משמע מהרש"י  כ"ט.
 ד"ה ורבנן בסוף העמוד) אבל תוס' אומר בפירוש שרק לשמה אין בקיאין.

א דוקא לשיטת רבה אבל לרבא אין קושיא תוס' ד"ה לפי (הב'). הקושיא בתוס' היל. 
 כי אנו חושדים רק שאו האשה או השליח יזייפו השטר, אבל לא הבעל.

תוס' ד"ה דאתייהו. רש"י מתרץ קושית תוס' השני' (רש"י דף ט"ז: ד"ה כשר),  ל"א.
שאם יאמר דא"א בפ"נ משום דשנים מן השוק יכירו חתימתן, הרי יבוא תקלה שכולם 

 ין צריכים לומר בפ"נ.יאמרו שבכלל א

ה. וי"ל בדוחק שלרש"י צריכים עדי קיום אע"פ שכבר העידו עדים, ”באותו ד ל"ב.
משום שיכול להיות שהבעל יבוא ויערער שהוא עשה עדים מזוייפים, לכן צריכים עדים 

 לקיימו.

 ל"ח). עד א' נאמן באיסורין.-תוס' ד"ה מידי (עיין הערות ל"ז ל"ג.

שים בכל יום, וזהו מ"ש רש"י בחולין דף י. את הפסוק ושחט רש"י: סברא היא ממע
 את בן הבקר, שזה ע"ד מעשים בכל יום. (נחלת משה ע' כ"ג)

בידו לתקנו. הרא"ש סובר, שהוא מטעם בעלות, ויש לו  –תוס' ד"ה עד אחד  ל"ד.
 נאמנות מסויימת שאין בסתם עד, שאפי' באתחזק איסורא מאמינים לו.
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יון דבידו לתקנו, ה"ה מתקן החזקת איסור, ומבטל אותה, וא"כ והמהרי"ק סובר, שכ
 ה"ה ככל עד א', שמאמינים לו משום שלא איתחזק איסורא.

וא"א לומר משום מגו שמשום שבידו לתקנו, לכן כשאומר שזה כשר עד"מ, להאמין 
 לו משום מגו, כי א"א מגו למפרע. (רא"ש ר"פ הנזקין)

באיתחזק איסורא, כשיש גיד בבשר כשר, סובר יש מחלוקת בין הש"ך והט"ז  ל"ה.
הט"ז שאין זה איתחזק איסורא, ורק שהחתיכה גופא אסורה (כמו שחיטה), קוראים אותה 
איתחזק איסורא. משא"כ הש"ך (נקודות הכסף) סובר, שאפי' כשיש ספק ה"ז איתחזק 

 איסורא. (יורה דעה סי' קכ"ג הלכות יין נסך סעיף כ"ד)

 הקשה התוס' (ד"ה עד אחד) גם על ניקור הגיד וחלב?ועפ"ז י"ל למה לא 

כי תוס' סובר כמו הט"ז, שאין בזה חזקת איסור. ואפי' להש"ך י"ל שאין כאן חזקת 
איסור כמו בשחיטה. כי כאן יש רק חזקה שאינו מנוקר, וע"ז י"ל שבידו לתקנו. וא"ת שאין 

החתיכה שהיא גיד. (שב  בידו לתקן הגיד גופא או החלב גופא, וי"ל שלא איתחזק בשאר
 שמעתתא ו' פ"ה)

איכא בייניהו ממדינה למדינה בא"י. רבא סובר שצריכים לומר בפ"נ, א"כ למה  ל"ו.
לא אמרינן במשנתינו חידוש יותר גדול, שממדינה למדינה בא"י צ"ל, וממילא אנו יודעים 

 שמחו"ל לא"י צ"ל בפ"נ?

ת הים, אלא מקום רחוק. א"כ וי"ל שכשאומר "ממדינת הים", אין הפשט ממש מדינ
 למה מפרשים כל המפרשים שמדינת הים הוא חו"ל? וי"ל כי זהו למסקנא.

 תוס' ד"ה מידי. למה נקט תוס' דוקא דיני ממונות ודיני נפשות? ל"ז.

וי"ל שרק שני דינים אלו נכתבו בפירוש. א) על פי שנים עדים יקום דבר. ב) על פי 
 שנים עדים יומת המת.

 ה. מהו הנפקא מינא בין לאסור ולהתיר, ולמה צריכים רק א' להתיר?”ו דבאות ל"ח.

כאן צריכים רק עד א', כי כאן זה רק גילוי מילתא אם הגט כשר או פסול. משא"כ לקום 
 ולומר שפסול צריכים שנים.

 ה. תוס' הקשה מאי "כל"?”באותו ד ל"ט.

 התורה".וי"ל בדוחק "מדי דהוה אכל עריות [שצריכים תרי] מן 

באותו ד"ה. תוס' הקשה, שאם הקשיא הוא שצריכים ב' עדים כמו כל העריות  מ.
שבתורה, הרי עמתה הגמרא עד א' נאמן באיסורין, והגמרא ידעה מקודם שעריות היינו 

 איסור, ומהו התירוץ?

ויש להקשות, למה לא הקשה תוס' מן הדין שעד א' נאמן באיסורין, והלא ידעה הגמרא 
 תי עדים לדבר שבערוה?שצריכים ש
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וי"ל שעד א' נאמן באיסורין מדובר על השטר, ולא על הערוה, לכן פריך תוס' דוקא 

 מהלשון כנ"ל.

תוס' ד"ה עד אחד. א) למה אין רש"י לומד מנדה. ב) מה עושה רש"י עם המלה  מ"א.
 "לה" שהוא מיותר?

ר. וצריכים "לה" התם בנדה א"א לבדוק אותה אם ראתה דם, ואין דנין אפשר מאי אפש
 דס"ד שחשיב נמי כדבר ערוה, כמ"ש תוס' ד"ה הוי.

ועוד י"ל שבאשה היא אסורה על עצמה (חיוב כרת גם עליה) וגם על בעלה, וכל אדם 
נאמן לעצמו. וגם כאן נאמנת על עצמה, ומשום שאסור גם עליו, לכן נאמנת גם לבעלה 

 (רמב"ן)

ורא, הרי אשת איש היא בחזקת למה בההו"א חשבנו שגט לא איתחזק איס מ"ב.
 איסור?

 וי"ל כי מדברים על הגט גופא, שלא איתחזק איסורא אלא בהאשה.

תוס' ד"ה עד אחד (ב'). תוס' מבאר שכאן זה גילוי מילתא, א"כ למה המקשן סבר  מ"ג.
 שצריכים שתים?

יש להקדים דין של עד א'. אם בא עד א' ואומר שצריך לתת למישהו עונש, אין 
מאמינים אותו. אבל אם בא עד א' ומעיד שחתיכת בשר זו הוי חלב (עם ציר"י), ואח"כ 
באו ב' עדים ואמרו שמישהו אכל אותה, נותנים לו מלקות, כי בשעה שהעד הא' בא ואמר 
שהוא חלב, לא הי' נוגע שבגלל זה יתנו מלקות אח"כ. ז"א שהכא המחלוקת בין המקשן 

תיד או לא. להמקשן שסובר שצריכים ב', משום והתרצן, תלוי אם חושדין על הע
שמתחשבים על העתיד, וכמו כאשר בא עד א' ואומר שנתגרשה אינו נאמן, כמו כן 
כשאומר שנעשה לשמה, כאומר שנתגרשה דמי ואינו נאמן. והתרצן שסובר עד א' נאמן 
 באיסורין, שלא מתחשבים על העתיד ורק על מה שמעיד עכשיו, ועכשיו הוא מעיד רק

 על הגט לבד, לכן הוא נאמן.

תוס' ד"ה עד אחד. אומרים תוס' שהפרשת תרומה הוי בידו. ואילו בתוס' ד"ה  מ"ד.
 ...ולאו בידוהוי דבר, אומרים תוס' שבטבל מספקא לן אי מהימן אפילו איתחזק איסורא 

וי"ל שבתוס' ד"ה עד אחד, סבר תוס' שבידו משום שהטבל שלו. משא"כ בתוס' ד"ה 
 בר תוס' שלאו בידו משום שאינו שלו. (מהרש"א, מהרם שי"ף)הוי, סו

תוס' ד"ה עד אחד (א'). בנדה מחלקים הטענות. ז"א, שנגד הטענה דאיתחזק  מ"ה.
איסורא משום שראתה דם, אבל בידה לטבול. ונגד הטענה שאין בידה לפסוק הדם, 

 אומרים שלא איתחזק שתראה דם בכל שעה. (מהרש"א)

 באיתחזק' אפי באיסורין נאמן' א מעד לומד אני דאם', תוס ופריך י.תוס' ד"ה הו מ"ו.
בידו, למה לי הפסוק של וספרה לה. למה לא פריך תוס' בכלל מאיפה  ולאו איסורא

 לומדים שאם א' נאמן אפי' איתחזק איסורא ולאו בידו?
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 וי"ל שלתוס' יותר טוב לשאול קשיא, משא"כ מאיפה לומדים ה"ז רק שאלה.

לתרץ תירוץ ב' על קושית התוס', שצריכים וספרה ללמד, שאפי' אם הוא נוגע ויש 
 בדבר ה"ז נאמן.

וגם אין להקשות, שמשום שצריכים וספרה כי ס"ד שדבר שבערוה, א"כ למה צריכים 
ג"ש דבר דבר, כי א"כ הי' ס"ד שאחר שכתב וספרה לה, ולמדנו שעד א' דיו בנדה, הייתי 

שבערוה. לכן צריכים "דבר דבר" שבשאר דברים שבערוה חושב שככה גם בשאר דברים 
 צריכים ב'. (מהר"ם שי"ף)

באותו ד"ה. למה הצריך תוס' לתרץ דס"ד דהוי נדה דבר שבערוה. למה לא תירץ  מ"ז.
תוס' שזהו האיבעי' בהגמ', אם לומדים מנדה גם איתחזק איסורא משום שנדה נקראת 

איתחזק איסורא משום שנדה היא לא איתחזק איתחזק איסורא, או יכולים ללמוד רק לא 
איסורא. (וזהו מ"ש תוס' ד"ה עד אחד, שלמה נאמנת על הספירה, הרי איתחזק איסורא, 

 ותירצו, שלאו דוקא, משום שאין בחזקה שתראה עוד). (הרעק"א נשאר בצ"ע)

באותו ד"ה. מההו"א בתוס' משמע, שרק באיתחזק איסורא אינו נאמן, דאם לאו,  מ"ח.
' לתוס' לומר דגם בלא איתחזק איסורא שואלת הגמרא האם נאמן או לא (ולא בדרך הי

 ואת"ל).

אולם מסוף התוס' משמע, דאפי' בלא איתחזק איסורא אינו נאמן, כיון דהוי דבר 
שבערוה. ואומר, שאם לא הי' פסוק של וספרה לה, הו"א דהוי דבר שבערוה, ואין עד א' 

 נאמן אפי' בלא איתחזק איסורא.

ואם הקשיא היא גם על לא איתחזק איסורא, למה הדגיש בההו"א דוקא איתחזק 
 איסורא? (הרעק"א נשאר בצ"ע)

וי"ל דלאו דוקא באיתחזק איסורא, אפי' בלא איתחזק איסורא הקשה הגמרא, ונקט 
דוקא איתחזק איסורא, שלא יאמר שבשאר איסורין עד א' נאמן אפי' איתחזק איסורא. 

 (נחלת משה)

 מחלוקת רש"י תוס' ב"סתם ספרי": מ"ט.

רש"י סובר, ש"סתם" פי' כל הסופרים, ואין כאן אפי' חשש מיעוטא דמיעוטא, 
 והחשש הוא שהסופר אבד אותו, והאשה מצאה את הגט, ושמו כשמו ושמה כשמה.

תוס' סובר, ש"סתם" פי' רובו ככולו, ויש רק מיעוטא דמיעוטא דחשש, וזה החשש 
 מדרבנן.
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 בתוס' ד"ה ורבנן הוא דאצריךביאור 
 וועכטערשי'  חנניה יום טוב ליפאהרב 

 ר"מ בישיבה
 ביאר כן( נ"דממ, כשמו ושמו גט דאשכח לחשש מקום דאין י"רש על הקשו 1'התוס

, שמעון בן יוסף שני הוחזק לא אי), א"הרשב בלשון מבואר וכן', התוס כוונת שיף ם"המהר
 תיקנו דחכמים לומר ונצטרך( בעיר שמעון בן יוסף שני הוחזק ואי, לחשש מקום אין כ"א

 '.התוס שביארו כמו הכי בלאו פסול הגט אז), מקומות אותם בגלל נ"בפ

 אם אבל), הוחזק דלא( לחשש מקום אין' התוס סברת לפי נכון שלכאורה, לעיין ויש
 ?הגט על לעז בזה אין למה, אחר של גט דאשכח ועירער הבעל בא

' תוס של הקושיא כל( להתלמד כתוב גט דמצא יערער שהבעל י"ר ביאר למה כ"וא
 )?חיישינן דאנן י"רש לשיטת רק

 בן סףיו שני הוחזק הוה זה אז אחר בשביל כתוב גט שמצא טוען הבעל דאם לומר ואין
 .נ"בפ לזה מועיל ואן פסול הגט מ"ובד, בעיר שמעון

 נישש הוחזק שיהיה פועל זה אין שמעון בן יוסף שני שיש הבעל טענת דמצד דפשוט
 .כאן יש בודאי לעז אבל. מדינא הגט לפסול אין כ"וא, בעיר שמעון בן יוסף

 וקרח כ"כ מקרה הוא' וכו כשמו ושמו כתוב גט מצא דשמא החשש' התוס דלדעת ל"וצ
 אחד עוד שיש הוחזק לא ע"דע( בעיר גט מצא בקיאין מהאינם שאחד שיזדמן המציאות מן

 אם' ואפי בפועל כן שאירע יערער שבעל חיישינן דלא, אחר מאיש) שם באותו אחתו
 .לעז ואין יאמינוהו לא כך יטעון

 

 יש שלכאורה, להתלמד כתוב גט שמצא הוא שהעירעור' התוס שיטת להמתיק ויש
 לשהש ה"ד: ג( לקמן כתבו' התוס שהרי, שאינה מתקבלת טענה הוה זה דגם לטעון מקום
 כזה טג שמצא יטעון ואם, לאשפה זורקים ואינן ממכשול נזהרים דהסופרים) פסולין גיטן

 מיעוטא שיש) דדיני ספרי סתם ה"בד( לשיטתם' דהתוס ל"י אבל? לדבריו יאמין מי
 נםאי שגם לומר מקום יש בדינין בקיאים אינם ואם, בקיאים שאינם סופרים דמיעוטא

 .ל"וק. ממכשול כ"כ נזהרים

 בקיאים שאינם מהסופרים מאחד גט שלקח הוא שהעירעור' התוס כתבו לא כ"ואעפ
, ההמון דעת על מתקבל היותר טענה לטעון רוצה שהבעל ל"די), א"רע שהקשה כמו(

 היה לא שהסופר טוען ולכן, כ"כ מתקבל אינו לשמה שלא גט כתב דדייני שספרי ולטעון
 .ל"וק. להתלמד שכתב גט מצא והוא מספיק זהיר

                                                     
 , גיטין. ב':.ד"ה ורבנן הוא דאצריך 1
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, בקיאים וכולם, בקיאים שאינם סופרים דמיעוטא מיעוטא שאין ל"דס י"רש כ"משא
 ולכן. ל"כנ נזהרים דהסופרים, להתלמד כתוב גט מצא לשמא חששו ל"שחז לומר א"א

 ",הסופר לשטח" מחוץ הוא לשמה שלא כתוב לגט תמצא ההיכי שכל לומר י"רש הוצרך
 .ל"וק. בקיאים שאינם אינשי המיעוט מצד ורק

 

 כתיבה בעי חתימה לא בעי
 סטאליקשי'  מנחם מענדלהת' 

 תלמיד בישיבה

י צריך שיאמר בפני נכתב ובפנ ,המביא גט ממדינת היםאיתא בריש מסכתין: " א.
אי  ?חתימה לשמה מאן האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעיובגמ' מקשה (ג, ב): " ",נחתם

ה לא אי רבי אלעזר כתיבה בעי חתימ. . דתנן  ,חתימה בעי כתיבה לא בעי ,רבי מאיר
 ?".בעי

לעזר לעולם רבי אלעזר היא וכי לא בעי רבי א ,וכי תימאומיד מנסה הגמ' לתרץ: "
י אלעזר חתימה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא שלשה גיטין פסולין דרבנן ולא בעי רב

 כו'". חתימה לשמה דתנן

 ,תאואלא רבי מאיר היא וכי לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייומנסה שוב: "
 כו'". והא אמר רב נחמן" ". ודוחהנן בעימדרב

תה וצריך להבין דהנה כשמנסה להעמיד תנא למתני', מנסה הגמ' תחילה להעמיד או
הביא כר"א, ורק אח"כ מנסה כר"מ, ולכאורה הוה לי' לנסות ר"מ תחילה, שהוא התנא ש

 התנא שהביא באחרונה? -לעיל תחילה ואח"כ ר"א 

 נוספת:ולהבין זה יש להקדים בשאלה ב. 

בתחילה כשמעמידים שיטתם, נמצא חילוק בין הסברת שיטת ר"מ לבין הסברת שיטת 
ר"א. שאצל ר"מ מביא מיד ראי' לדבר (שכן הוא שיטתו) "דתנן  . .", משא"כ אצל ר"א, 

 ?2מ"לר שמביא כמו א"לר' ראי מביא אינו למהל, לשאו יש לכאורהאומר שיטתו ותו לא. ו

 וי"ל, שהגמ' אכן מביא ראי' לשיטת ר"א והראי' הוא המשנה שמביא להוכיח ג.
 ששיטת ר"א הוא כן גם מדרבנן, דמהמשנה הזאת מוכיח ב' ענינים:

שיטת ר"א בכלל, שצריך רק כתיבה לשמה ("אין עדים חותמין על הגט אלא  .א
 מפני תיקון העולם").

 ]) שר"א סובר שאפי' לרבנן א"צ כתיבה לשמה (אם נישאת הולד כשר [רש"י שם .ב

                                                     
 תירץ מהר"ם שיף מה שתירץ, וי"ל עוד תירוץ בזה. 2
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נמצא, שזה גם הראי' לשיטת ר"א בכלל, רק שמקדים תחילה "וכי תימא.." להוכיח 

 בחדא מחתא שר"א סובר בשיטתו גם מדרבנן.

ועפ"ז יש לתרץ קושיותינו הראשונה, למה מנסים להעמיד תחילה ששיטת ר"א ד. 
אלא הרי זה המשך  העמדת שיטתם,לאחרי תני', כי אין זה נסיון והתחדשות הוא תנא דמ

 לשיטת ר"א. הראי'אחד, והוא הוא 

[ועפ"ז יומתק גם מה שלפני שמביא הקס"ד ששיטת ר"א היא רק מד"ת מביא הלשון 
"וכי תימא" (שאלה/בירור) אבל לפני שמביא הקס"ד ששיטת ר"מ הוא רק מד"ת מביא 

 גמורה)]. הל' "ואלא" (תירוץ

 

 דלא שכיח לא גזרו בו רבנן מילתא
 פבזנרשי'  דובערהת' 

 תלמיד בישיבה

 א.

(ה, ב) ר' יוחנן ור' חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה ..  מסכתיןאיתא ב
הא בדרבנן עד נעשה דיין .. אלא מ"ד בפני שנים כיון דאשה כשרה להביא גט, דילמא אתי 
למיסמך עלה. ואידך, אשה מידע ידעי. כלומר שלפי ר' חנינא אם כל שליח המביא גט 

ביא גט ויבואו לצרף אותה בתור דיין מצרפים אותו לשלשה, א"כ יטעו כאשר אשה ת
שלישי. אך לפי ר' יוחנן צריך לומר רק בפני שנים, כי אין חוששים לאשה המביאה גט כי 

 כולם יודעים שאשה אינה כשרה להיות דיין ולא יסמכו עליה.

והנה למדנו לעיל (ה, א): אשה לא שכיחא, ובמילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. 
 לא גוזרים שמא יחזור הדבר לקלקולו.כלומר שלכן באשה 

ולפי זה צריך להבין, אם אשה לא שכיחא ולכן לא גוזרים בה, א"כ איך יכול רבי חנינא 
 לגזור כאן על אשה שמשום זה יהיו תמיד צריכים לומר בפ''נ ובפ''נ בפני שלשה?

ויש לומר: אשה עצמה המביאה גיטה, שהיא המגורשת, זה לא שכיח. אבל סתם אשה 
המביאה גט בתור שליח לחברתה, זה שכיח. ולכן בסוגיא  -לא המגורשת בעצמה  -

הקודמת מיירי באשה עצמה, ושם אומרים שזה מילתא דלא שכיחא, אבל כאן מיירי בסתם 
 אשה, ולכן יכולים לגזור בפני ג' משום כל אשה המביאה גט, שזה שכיח.
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 ב.

והנה למדנו לעיל (ג, א): ורבה, הכא בפני התם ידעינן, הכא אשה מהימנא, הכא בעל 
דבר מהימנא. ורבא, אטו הכא כי אמרו ידענו מי לא מהני.  ופירשו בתוס', וקושיא דאשה 

 ובעל דבר לא חש לתרץ, כי אשה לא שכיחא ולא אתי לאחלופי. 

חא" הוא בנוגע כל אשה, ולא רק ולפי זה צריך להבין, הרי כוונת התוס' "אשה לא שכי
בנוגע אשה עצמה המביאה גיטה (כי אשה עצמה המביאה גיטה היינו "בעל דבר 
מהימנא"), וא"כ, אם אשה לא שכיחא ולכן לא גוזרים דילמא אתי לאחלופי, א"כ מדוע 
כאן ס"ל לר' חנינא שצריך ג' כי כשתבוא אשה יבואו לטעות ויסמכו עלי', הרי אשה לא 

 "כ לא יבואו לטעות? שכיחא וא

ויש לומר הביאור בזה: זה שכתבו התוס' שאשה לא שכיחא, היינו כי לפי רבא הטעם 
שאומרים בפני נכתב הוא משום איחלופי, פי'  שאם יראו ששליח המביא גט נאמן לקיימו 
בעצמו, א"כ יבואו לטעות שגם בשאר שטרות מספיק עד אחד לקיים שטרות. אך שיטת 

יכר מספיק, כי כולם יראו שכאן אשה יכולה להביא גט, אף שיודעים רבה, שיש כבר ה
שבשאר שטרות אשה לא מהימנא, א"כ ידעו שאין זה קיום שטרות. ועל זה כתבו התוס' 
שלא חש לתרץ, כי אשה לא שכיחא פי' שלכן אין זה היכר מספיק, כי בכל מקרה רגיל 

 ת.שיבוא עד רגיל יבואו לטעות שעד אחד כשר בקיום שטרו

נמצא שדברי התוס' "אשה לא שכיחא" אין זה קשור להכלל דמילתא דלא שכיחא לא 
גזרו בה רבנן, אלא כוונתו בפשטות שלכן אין זה היכר מספיק. וא"כ אי אפשר ללמוד מזה 

 לגבי "לא שכיח" לענין גזירות, כי זה "מדה" אחרת של "לא שכיח".

 

 ג.

אין הכוונה שלא גוזרים אטו מילתא  -נן והנה הכלל דבמילתא דלא שכיח לא גזרו בו רב
דלא שכיחא, דכזה מצינו בהרבה מקומות שגוזרים אטו מקרה רחוק ביותר, אלא הכוונה 

 שאין מתקנים גזירה על מקרה העומד לפנינו, שהוא לא שכיח, אטו מקרה אחר.

כלומר: בכל "גזירה" יש שני חלקים: א) המקרה העומד לפנינו, עליו חלה הגזירה. ב) 
המקרה שחוששים עליו, שהוא סיבת הגזירה, שגוזרים מפני היראה שמא יבוא אותו 

היינו שאם המקרה  -מקרה ויטעו בו. הנה מה שאמרו דמילתא דלא שכיחא לא גזרו בה 
 -העומד לפנינו הוא לא שכיחא, אזי לא גוזרים. אבל אם המקרה העתיד הוא לא שכיחא 

 על זה ודאי גוזרים.

עם לזה: כי במקרה הרגיל, כולם יודעים מה הדין, ולא מצוי כ"כ ואולי יש לומר הט
שישכחו ויטעו. משא"כ במקרה רחוק, מצוי יותר שיבואו לטעות, הואיל ואינו מצוי אין 
זוכרים כו'. ולכן בהרבה מקרים גזרו חכמים "אטו" מקרים רחוקים ביותר, דאדרבה דוקא 

כי כשיבוא אותו מקרה לא יזכרו את  משום שרחוקים ביותר, לכן דוקא יש סיבה לגזור,
 הדין.
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רה? הרי אמנם אם המקרה שרוצים לגזור עליו, גם הוא אינו מצוי, א"כ מה תועיל הגזי
ן כשיבוא ענין הגזירה הוא שגוזרים על כל מקרה הרגיל עד שיהי' רגילות אצל כולם, ולכ

ך הורגלו דין, כי כבטוחים אנו שיתנהגו כולם כ -המקרה הרחוק שאין יודעים את הלכותיו 
ור" כל בכל מצב. אמנם אם גם המקרה שרוצים לגזור עליו אינו מצוי, א"כ יצטרכו "לזכ
", וא"כ פעם שיבוא מקרה זה עצמו, כי הוא עצמו רחוק, ולא יזכרו "לקיים" את "הגזירה

 …לא הועילו כלום בגזירתם

 הרחוק. ולכן מובן הטעם שלא גזרו במקרה הרחוק, אך ודאי גזרו משום מקרה

א אשה למה אין סתירה בין הגמר -ועפ"י זה יש לומר עוד תירוץ על השאלה הראשונה 
ביאה לא שכיח והגמרא דר' חנינא: כי בסוגיא הקודמת מיירי לגזור במקרה של אשה המ

ם במקרה גיטה, אטו שמא יחזור דבר לקלקולו, ולכן דכיון שאשה לא שכיחא לכן לא גוזרי
היינו לגזור במקרה של כל שליח רגיל, אטו אשה המביאה גט, דשל אשה. אך כאן מיירי 

 שהגזירה הוא משום מקרה שלא שכיחא, וזה שפיר גזרינן.

 

 בפני מי נותנו לה
 דובראףשי'  נחוםהת' 

 תלמיד בישיבה

 

אמר בפני  איתמר בפני כמה נותנו לה ר' יוחנן ורבי חנינא חד" :(ה, ב) איתא במסכתין
 שלשה".שנים וחד אמר בפני 

הגמרא מביא דברים אלו "כיון דאמר מר בפני כמה..." ובפירוש  (ג, ב) הנה לעיל 
 נותנו לה".  – עדים –"בפני כמה  3הגמרא מהדורת שוטנשטיין ("ארטסקרול") מפרשים

לא אאבל על פי הגמרא כאן ובהמשך הסוגיא מוכח, שאלו שנותן בפניהם אינם עדים 
  בהפשט.לכאורה לא דקדקו ו בית דין.הרי הם 

 

 

 

                                                     
 במהדורת לשון הקודש. 3
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 הלשון ברש"י אריכות
 שוויישי'  רפאל דודהת' 

 תלמיד בישיבה

גיטין מכי איתא במסכתין (ו, א): "... איתמר נמי ר' אבא עשינו עצמנו בבבל כא"י ל  
ם ורק –אתא רב לבבל", ומקשה הגמ' "מתיב ר' ירמיה, ר' יהודה אומר מרקם למזרח 

ץ "והוא ועכו כצפון. והא בבל לצפונה דא"י קיימא כו'" ומתר –כמזרח . . ועכו לצפון 
 מפרק לה: לבר מבבל כו'".

למזרחו של עולם בסופו הוי מדינת הים במזרחה של א"י:  מרקם.ומפרש רש"י: "  
של עולם ובבל התם  4מעכו לצפונוכמזרח העולם דהוא מדינת הים:  כמזרח.עצמה:  ורקם.

 קיימא בין עכו לצפון".

"י כי רש -ורה, הטעם שרש"י משמיט הפי' על "מאשקלון לדרום וכו'", הוא ולכא  
מפרש התחלת לשון משנה, ואח"כ ממשיך לפרש לשון המשנה שנוגע להסוגיא, מעכו 

 לצפון כצפון.

ריך צאבל צ"ע, כי רש"י פירש כבר לשון "מרקם למזרח ורקם כמזרח" במשנה ולמה   
 רש"י לפרש זה עוה"פ כאן?

 יק:וגם יש לדי

ת רש"י מוסיף בד"ה מרקם על לשונו במשנה, וכתב "במזרחה של א"י". ותיבו .א
 אלו הם לכאורה מיותרים. 

בד"ה "כמזרח" כתב "הוא מדינת הים", שרקם הוה חלק ממדינת הים, אבל  .ב
 כמזרח העולם ולא כא"י". וצ"ע. נדוניתבהמשנה כתב "

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה.  

 

 

 

 

                                                     
לכאו' תיבה זו הוא חלק מפירושו, שהרי לשון המשנה הוא לצפון, וע"ד לשון רש"י לפנ"ז מרקם למזרחו  4
 וכו'.
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 רלן דאסי מרא מנאיז
 

 שילגשי'  שמואלהת' 
 גייסינסקישי'  נתןוהת' 

 תלמידים בישיבה

 

לשורר "איתא במסכתין (ז, א): "שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן דאסיר", ופרש"י 
ינן בבית המשתאות". "שרטט וכתב להו, "אל תשמח ישראל אל גיל כעמים וכו'". ואקש

דמנא,  יין'", ומשני "אי מההוא ה"א ה"מ זמראעלה "ולישלח להו מהכא 'בשיר לא ישתו 
 אבל דפומא שרי, קמ"ל".

: "משבטלה סנהדרין בטלה שיר בבית המשתאות, 5ויש לעיין, דהא מצינו בסוטה
שנאמר "בשיר לא ישתו יין וגו'". ומעתה יש לתמוה מאי טעמא שלחו ליה למר עוקבא 

 מנא לן דאסיר, וכי שכחו משנה ערוכה?

ואולי יש לבאר ששאלתם היתה באופן אחר. דהיינו, ששאלו את מר עוקבא, מה 
 ? (וממתני' דסוטה לא מוכח מידי, דנוכלדפומאהמקור למנהג העולם שאסרו זמרא 

 לאוקמא בזמרא דמנא), וע"ז השיב להם מר עוקבא שיש עוד פסוק "אל תשמח ישראל
 אל גיל כעמים".

דע 'בשיר לא ישתו יין'", פי' שהמקשן לא יוהא דהקשה הש"ס "ולישלח להו מהכא 
א זמרשהשואלים הבחינו בין זמרא דמנא לזמרא דפומא, וששאלתם היתה מופנית כלפי 

 דווקא. דפומא

וקא סלקא דעתיה דמקשן, שהשואלים שאלו את מר עוקבא, מה המקור על כללות 
ן" דאית ביה איסור זמרא. וע"ז שפיר הקשה מקשן ולישלח להו מהכא "בשיר לא ישתו יי

דהא כל איסור זמרא (בין פומא בין מנא) חל על יין דוקא (כמו שביארו  6דייקנות יתירא
רש"י ותוס'). ומשני הש"ס, אי מההוא ה"א ה"מ זמרא דמנא, אבל דפומא שרי, כלומר דאז 
לא היה מענה לשאלתם דהרי כבר ידעו פסוק זה ד"בשיר לא ישתו יין" מהמשנה הערוכה 

וה בזמרא דמנא כנ"ל), ושאלתם היתה מוסבת דוקא על זמרא דפומא בסוטה (ואוקמ
 וחיפשו מקור ואסמכתא מפסוק חדש.

ומעתה יובן דברי רבותינו בעלי התוס' (בד"ה "זמרא מנא לן דאסיר") שהביאו ראי' 
דאיסור זמרא בזמ"ז חל דוקא על היין מהא דהקשה הש"ס ולישלח להו מהכא "בשיר לא 

בפסוק זה כלפי הפסוק "אל תשמח ישראל  1עדיפותקשן סבר שיש שהמ משמע", ייןישתו 

                                                     
 מח, א. 5
 עיין מהרש"א בחדא"ג. 6
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", שכאן מבורר יותר גדרי ייןאל גיל כעמים", ומהי עדיפות הפסוק "בשיר לא ישתו 
 האיסור שהוא דוקא במקום שתיית יין.

וכאן הבן שואל, אלא מעתה אזלה לה תירוצא דגמ', דהרי הש"ס תירץ דמר עוקבא 
זמרא מח ישראל אל גיל כעמים" כדי להשמיענו שאפי' שלח דווקא מהפסוק "אל תש

אסור. והנה עפ"י דברי התוס' הנ"ל, מאי חזא מר עוקבא (לנקוט פסוק "אל תשמח  בפומא
אסור, (ולהניח הפסוק "בשיר  זמרא בפומאישראל אל גיל כעמים") להשמיענו חידוש זה ד

 ין אסור.על הי דדוקאלא ישתו יין") ולא להשמיענו (דיוק זה דהתוס') 

ולפי דברינו הראשונים אתי שפיר שקושי הנ"ל ישנו אא"כ נבאר שהשאלה שנשלחה 
למר עוקבא היתה על כללות איסור זמרא, דאז עפ"י דברי התוס' מתעורר קושי מאי חזית 

טפי (מהבאת פסוק "בשיר  זמרא דפומא(להביא פסוק "אל תשמח ישראל") לחדש איסור 
 שאיסור זה חל רק ודווקא במקום שתיית יין.לא ישתו יין") מלברר ולדייק 

אין יותר תימה, זמרא דפומא, אבל כפי האמת ששאלתם היתה מוסבת רק על איסור 
 שבחר מר עוקבא דווקא בפסוק שעונה למבוקשם.

והתוס' רק דייקו (מהטעות כביכול בסלקא דעתך של המקשן) שדין זה חל לפי האמת 
 דוקא במקום יין.

 

 ישראל בענין גבולות ארץ
 שילגשי'  שמואלהת' 
 גייסינסקישי'  נתןוהת' 

 תלמידים בישיבה

 א.

בסוגית גבולות א''י, (גיטין דף ח ע''א) מביא הש''ס תוספתא דתרומות, ובה שיטת ר' 
 יהודה שהנסין (איי הים) שכנגד א''י עד האוקיינוס הרי הם כא''י. 

והנה בתוד''ה רבי יהודה, מובא שרבינו פטר שאל את ר''ת (רבו), דבזמן הזה היה לנו 
(תושבי צרפת) להתחייב במעשר, שאנו (בני צרפת) במערבה של א''י. ועפ''י שיטת ר' 

 יהודה בתוספתא היה לנו להתחייב, וזאת לא שמענו מעולם. 

ורם של ר' פטר ור''ת ולכאור' יש לדייק שהרי צרפת (של פעם) ובמיוחד מקום מג
(קרנטן ורמרוג) אינם מכוונים כלל כנגד א''י, נמצא'''' שאפילו לפי רבי יהודה אין כאן בית 

 מיחוש, וא''כ מה פשר קושיית ר' פטר. 

ואולי היה אפשר לומר ש''אנו'' כוונתו לכללות מדינות אלו (יבשת אירופה) שחלקן 
 מכוונות כנגד א''י (כספרד ופורטוגל)
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" ודוחק קצת לומר במקומינוד נדייק בלשון תוס' הראש כתוב, "שנתחייב אמנם כ

שהתכוון לחלק ממדינות אלו (אירופה), ובאמת שבתוס' הרא''ש בתירוץ ב' (על שאלת 
 רבינו פטר) כתב שאכן אין צרפת מכוונת כנגד א''י 

 אך תירוץ זה נשמט מהתוס' שלפנינו. 

 

 ב.

ר' פטר, דאמאי נחשוש לשיטת יחיד, (ומאי עוד יש לדייק, מעיקרא מאי קס''ד ד 
 קמ''ל תשובת ר''ת לר' פטר [בתוס' שלפנינו] דלא קיימא לן כר' יהודה, וקיימא לן כרבנן.)

והנה מדברי תוס' הרא''ש, משמע שישנה סיבה כלשהי, הידועה לר' פטר שעבורה 
 ראוי לפסוק כרבי יהודה לענין "נסין שבים". 

 וצים, לא תירץ דלא קיימא לן כר' יהודה. שהרי בשום תירוץ מהג' תיר

ודלא כתוס' שלפנינו, שתרצו בראשונה בשם ר''ת ''דלא קיימא לן כר''י''. ובתוס' 
שלפנינו נדחקו בתירוץ זה עד שהוצרכו לב' תירוצים אחרים, ושוב יישבוהו (תירוץ זה) 

 בדוחק בשלהי דבריהם.

משום הדוחק לומר שיש שיטה אמנם אפ''ל שהרא''ש השמיט תירוץ זה מתוספותיו  
כזו (רבי יהודה) המתייחסת לצרפת ולכל איי הים כא''י, (אלא שלא פוסקים כמותה) 
דלפי''ז אינם בכלל תקנת "בפני נכתב" ומנא ליה לר' יהודה שכל אותם המקומות הרחוקים 

 מא''י היו בקיאים, ושיירות מצויות, וכמו שהקשו בתוס' דילן. 

שהיתה סיבה לר' פטר שעבורה ראוי לפסוק כר' יהודה, אלא ומעתה אין הכרח לומר 
(שכוונת ר' פטר בשאלתו)  שישנו הכרח לומר שר' יהודה אליבא דאמת לא מחשיב ארצות 

 אירופה כא''י משום דוחק הנ''ל, ומהו הכרח זה. 

 

 ג.

 ולפי זה נראה הצעת דברי התוס' כדלהלן.

ים למעשרות בצרפת כשיטת חושששמהתחלה חשבו ששאלת ר' פטר היא, מדוע לא 
 .ר' יהודה

והשיבו לו דלא קיימא לן כוותיה, ושוב הקשה א''כ ישנה שיטת ר' יהודה המחייבת 
מדינות אלו במעשר ופוטרת אותם מתקנת בפ''נ, ואיך יתכן שידע שכל אותם מדינות 

 שכיחי וגמירי, 

 ומשום זאת, תירצו בכמה אופנים, 

 של א''י (תוס' הרא''ש)אין אנו מכוונים כנגד מערבה  )1
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 לא כבשוה עולי בבל (תוס' דילן ותוס' הרא''ש) )2

ס' בשה (תוס' הרא''ש ותושרבי יהודה קאי רק אנסין שעד האוקיינוס ולא אי )3
 .דילן)

ו שכיחי רק שסיימו עם ישוב לדוחק הנ''ל (איך ר' יהודה ידע שכל מקומות רחוקים אל
 וגמירי) שיתכן שידע וידע והביאו ראי' ממנחות. 

 

 

 

 

 או קודם סעודה אכילהקודם 
 קןשי'  יצחק יוסףהת' 

 תלמיד בישיבה

"מצילין מזון ג' סעודות הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה  7איתא במס' שבת
כיצד נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון ג' סעודות בשחרית מצילין מזון ב' סעודות 

 במנחה מזון סעודה אחת ר' יוסי אומר לעולם מצילין מזון ג' סעודות".

ה", ועל המילים "קודם אכיל -על המילים "נפלה דליקה בלילי שבת"  8ומפרש רש"י
 "קודם הסעודה". -"שחרית" 

 ":סעודה" ובשבת ביום מפרש "קודם אכילהויש לדייק בזה שבליל שבת מפרש "קודם 

. משנה בפרק כל נפלה דליקה בשבת אם הוא בלילה קודם סעודה וכו' :9וכותב הב"ח
מזון  כתכי (דף קי"ז:) נפלה לליקה בלילי שכת מצילין מזון שלש סעודות שחרית מצילין

שתי סעודות מנחה מצילין מזון סעודה אחת ופירש רש"י בלילי שכת. קודם אכילה: 
שחרית קודם סעודה: נראה דכוונתו ליישב מה שקשה דה"ל למיתני נפלה דליקה ערבית 
כדתני שחרית ומנחה ומיישב כיון דסעודת ערבית אין לה זמן קבוע לכל הלילה זמנה להכי 

שהוא קודם אכילה אפילו בסוף הלילה מה שאין כן שחרית נקט בלילי שבת לאורויי כל 
דוקא קודם סעודה כלומר זמן סעודה עד סוף שעה ששית אבל אחר שעה ששית עבר זמנה 
ואינו מציל אף על פי שהוא קודם אכילה אבל רבינו לא בא אלא לכתוכ הדין אמר בלילה 

                                                     
 קיז, ב. מתני' הב' פרק כל כתבי קודש. 7
 וכך מפרש ר"ע מברטנורה. 8
 ס' שלד א'. 9
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ם סעודה דממילא מובן [וכשחרית] ובמנחה כתב כסתם ולא כתב כפירוש קוד קודם סעודה

 .קודם סעודה וגם קודם כלות זמנה שהוא קודם סוף ששית

 סברות פשוטות להשינוי: כמה ורציתי להוסיף עוד

 -במשנתינו מדובר אודות ליל שבת קודם אכילה בכלל, דהיינו, מקידוש הלילה  .א
לאכול ביום מותר מכיון ש, אכילהשא"א לאכול לפני כן, משא"כ ביום הוא לאו דוקא קודם 

 דוקא, דהיינו, לא לפני האכילה סתם. סעודה, מדגיש רש"י קודם 10לפני התפילה
, משא"כ ביום הוא מפני בוד 11ענין הסעודה בלילה הוא יכול להיות ג"כ במיעוט .ב

 היום", היינו סעודה דוקא (ולא סתם אכילה כבלילה).

 

 

 המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר
 א' התמימים

, 13"בעו מיני' מרב נחמן בר יצחק, המשכיר בית לחבירו בי״ד: 12במסכת פסחיםאיתא 
״ד תירצו דחזקתו בדוק מכיון ש"הכל חברים הם קסחזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק?" וב

אצל בדיקת חמץ דתניא חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות אפי' הן בני יומן הרי הן 
 בחזקת מתוקנים".

שהרי  בין חזקה של פירות וחזקה של בדיקת חמץ,והנה ביארו התוס' כאן שיש חילוק 
עיר גבי בדיקת חמץ דמה שביתו של חבר בחזקת בדוק הוא, בד"א אם אין החבר נמצא ב

דק וא״א לברר אצלו אם עשה בדיקת חמץ או לא, הנה אז יש לסמוך על חזקתו שכבר ב
יב א, חיביתו לחמץ, אבל אם נמצא בעיר ובמילא אפשר לברר אצלו אם בדק ביתו או ל

אם  גבי פירות הרי אפילו משא״כ לשאול אפי' לחבר אם עשה מצות בדיקת חמץ או לא.
ת החבר החבר נמצא אצלו אינו חייב לחשוש שמא לא תיקן פירותיו, ויכול לסמוך על חזק

 לאכול פירותיו.

וביארו החילוק, שפירות ששלח לו חבר לאכול אינו צריך לחשוש שמא לא תיקן 
הוא ומסתמא תיקן את פירותיו לפני ששלח לו, שלא יבוא הוא לידי  אותם, שהרי חבר

מכשול ויאכל טבל. אמנם בבדיקת חמץ אינו כן, שהרי אין המכשול כ"כ אם לא יבדוק 
החבר, דמי אמר שימצא חמץ בכלל ואין חשש כ״כ ששמא יבוא לאכלו, ויש לחשוש קצת 

על חזקתו, שהרי אפשר לברר  אולי לא בדק ביתו. ולכן כשהחבר נמצא בעיר אין לסמוך

                                                     
 ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' רפט ס"ג. 10
 ראה שו"ע אדה"ז או"ח סי' עדר ס"ח. 11
 ד, א. 12
 הכוונה לי"ד ניסן. 13
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גבי פירות ששלח לו בודאי תיקן, ואפשר ליסמוך על החזקה, אפילו נמצא  משא״כ אצלו,
 החבר אצלו.

רק מכיון וואינו מובן, בד״א שיש חילוק בין בדיקת חמץ לפירות, כשכל החזקה הוא אך 
ל אם יש אב ,, והנה טבל מכשול גדול יותר כנ״לחבירודמסתמא אינו חפץ ליכשול את 

שהרי חזקה שחבר עושה חיובו אפי' אם  .אין לחלק בגודל המכשולעצמו לחבר חיוב מצד 
בנדו"ד אפי' אם לא הי' מכשול כלל לא ה״ל לחשוש אולי  וא״כ אין מכשול לחבירו כלל.

בו. שהרי אם משכיר ביתו בי״ד כבר ולא בדק ביתו, והוי סמכינן על חזקתו שחבר עושה חי
 14המשכיר והיותו חבר בפשטות בדק. ובפרט לפי מה שפי' רש"י חל חיוב בדיקה על

החבר את ביתו מצד חייבו בבדיקת ק שהשכיר ביתו בי״ד שחרית, הרי לכאורה כבר בד
 חמץ, ולא רק מצד מכשול לחבירו.

ואולי יש לומר, דאין הכי נמי דלפי התוס' אם השכיר בי״ד שחרית יש חזקה גמורה 
את ביתו ואפילו אם המשכיר נמצא בעיר אינו צריך לשואלו, שהרי חבר הוא שבדק 

 "ד, בעוד לפני שחל עליו חיוב בדיקה (אויבו. אבל כשמשכיר בליל וובפשטות עשה חי
לא הי' זמן כדבעי לבדוק את ביתו, אפילו לחבר), יש רק חזקה אם אין החבר בעיר,  שעכ״פ

בדק או לא, דלאו דווקא בדק דלא חשש החבר אבל אם נמצא בעיר חייב לברר אצלו אם 
הי' לו עוד זמן  שעכ״פ שזה מכשול לחבירו, ומצד חיוב שלו לא חל עליו חיוב בדיקה (או

.שך הלילה לבדוק)הב

                                                     
 ד"ה בארבעה עשר. 14
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 בגימטריא יפת מראה (גליון) כ(ו)שית
 הכהן הענדלשי'  שמואלהת' 

 תלמיד בישיבה

 2עה"פ רש"י לפירושם בנוגע יהתמימ 'שאל א 1לה" אבקובץ הערות וביאורים "לאפש
"ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אישה כשית לקח", 

 יפת מראה אמטריישלכאורה כשית אינה בג ",יפת מראה אמטרייגב –ת כשי" ופרש"י:
 ולא כמובא בחומשים). -עם ו'  -(אלא כשנכתב בכתב מלא 

"הכשית", ומילה זו  –ה אחרת מהפסוק והקשה עוד שהלא רש"י הי' יכול להביא מיל
 הי' מתאים (עם הכולל).

אין ענינו רש"י כנודע  כי .רש"י כדבעי שול לא הבין פירהנ"ולכאורה נראה שהתמים 
וכן בנדו"ד אין כוונת רש"י בזה לפרש פשט יפה ע"ד הרמז  לפרש ע"ד הדרוש והרמז.

הכשית [ולהעיר שאכן בעל הטורים (שפירושו ע"ד הרמז) פירש כמו שהציע הת' הנ"ל, 
 בגימטריא יפת מראה]. –

 מרים "כשית", כלומר, למה התכוונה מילתמפרש פי' רש"י נראה לומר שאלא  
כמה  לרש"י מסמיך דבריו עלפי' זה ו יפת מראה. –"י , מפרש רששיתואמרה ככש

 שכשאמרה, והיינו יפת מראה אמטרייבג –שית ושכהוא רים וואחד מהביא ,3ביאורים
"כשית" התכוונה ליפת מראה. ולפי"ז לכאורה אין נפק"מ כ"כ איך נכתב (מלא או חסר). 

ועצ"ע.

                                                     
 תשפ"ב.גליון ג (כ"ו) שיצא לאור לקראת כ' מנחם אב  1
 במדבר י"ב, א'. 2
 ע"ש (ובמפרשי רש"י להצורך בזה). 3
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 אעירה שחר
 פעווזנערשי'  דובערהת' 

 תלמיד בישיבה

וכן צריך כל אדם בבקר להתגבר על יצרו : "1כ"ק אדמו"ר הזקן בשולחנו כותב
 כמ"שכדי שיהא הוא מעורר השחרלקום משינתו קודם אור הבקר לעבודת בוראוכארי

אבל ראוי לכל  …וזו מדה בינוניתאעירה שחר אני מעורר השחר ואין השחר מעיר אותי
במזמור על נהרות ולקונן מעטהלילה לקום בחצות וכל החיל אשר נגע ה' בלבוםירא שמי

קומי כמ"ש על חורבן בית המקדש וגלות השכינה ם)כמו שנדפס בסידוריו (וכיוצא בבבל
 ם".עד אור היושבעל פה לעסוק בתורהואח"כו'...רוני בלילה לראש אשמרות וג

ולכאורה משמע שמפסוק "אעירה שחר" לומדים שצריכים לקום קודם אור הבוקר 
אם אפשר לו : "2עלות השחר וכפי שמשמע בלשונו של הקיצור שולחן ערוךדהיינו 

ים ולקום בחצות הלילה לעשות אז תיקון חצות מה טוב כמו שנאמר קומי רוני כלהש
ואם אי אפשר לו לקום בחצות יתגבר על כל פנים לקום  ...בלילה לראש אשמורות וגו' 

קודם עמוד השחר וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום אעירה שחר אני מעורר את השחר 
 ".ואין השחר מעורר אותי

                                                     
 ג'.-מהדו"ב סי' א', סעיפים א' 1
 ס' א', ה'. 2
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דוד המלך עליו השלום היה : "3ולכאורה צ"ב דהרי בנוגע לנטילת ידים כותב אדה"ז

כדי שלא יטעום טעם מיתה רק היה  פיןנזהר שלא לישן כל הלילה ששים נשימות רצו
 ".ובחצות לילה היה מתגבר כארימתנמנם כסוס עד חצות לילה

ר ולפי זה צריך ביאור בכוונת הפסוק "אעירה שחר", ובפרט שמביאים את זה מקו
חצות בלקום לפני עלות השחר ולא למקור לקום בחצות, כשבפועל הרי דוד המלך היה קם 

 הלילה ולא בעלות.

מחצות די"ל הביאור בזה, שבפסוק אכן מדובר בחצות וזה היה לפני עלות, אלא  ואולי
העיר לעד עלות דוד המלך ע"ה היה אומר תהילים, ואחרי זה לומד תורה עד עלות השחר 

 השחר.

שחרה לא הוה  ,אנא הוינא מעורר שחרה ,אעירה שחר: "4וכפי שהובא בירושלמי 
דוד דרכן של מלכים להיות השחר מעוררן ואת  ,והיה יצרו מקטרגו ואומר לו .מעורר לי

ואת אמר חצות לילה  דרכן של מלכים להיות ישינין עד שלש שעות ,שחר אמר אעירה
 ומה היה דוד עושה ר' פינחם בשם ר' אלעזר בר' מנחם .אקום והוא אומר על משפטי צדקך

ן בהם כדי שישמעו היה נוטל נבל וכינור ונותנו מראשותיו ועומד בחצי הלילה ומנג [אומר]
 ".ומה אם דוד המלך עוסק בתורה אנו עאכ"ו ,ומה היו חבירי תורה אומרים .חבירי תורה

דרכן של מלכים להיות השחר ויש לדייק בלשון הירושלמי דיצרו הרע מנסה לקטרגו "
הוא אומר  נפרד, ובחצות". ולא אמר לו זה על הקימה שלו בשחר ואת אמר אעירה מעוררן

על משפטי 5 ֶ ואת אמר חצות לילה אקום  כים להיות ישינין עד שלש שעותדרכן של מל"
 " ובשו"ע אדה"ז אינו מביא פסוק כלל על זה שדוד קם בחצות.צדקך

 .6ומכל הנ"ל מתורצת השאלה. אבל עדיין צריך ביאור בלשונו הזהב של אדמו"ר הזקן

ואבקש מקוראי הגליון להעיר עיני בזה. 

                                                     
 מהדו"ת ס' ד', טז'. 3
 שלכאורה הוא מקור דין זה הלכה א' ברוב הדפוסים ה' ע' ב'. 4
הרד"א] יש מחלוקת במפרשים אם "על משפטי צדקך" הוא המשך [מראה הפנים] או מענה [חידושי  5

 עיין שם ודו"ק.
 .146לקו"ש חכ"ה ע'  6



וביאורים "לאפשא לה"קובץ הערות    | 114 
 

 

 

 [ג] (גליון)-"(א)התשמש"פ בשלח 
 

 עזאגווישיחי'  יצחק יוסףהת' 
 שליח בישיבה

 

ציור גופם דאומות העולם לעתיד לבוא מה שמובא  בנוגע יכתבת 1בגליון הקודם
בשולי הגליון לד"ה נר חנוכה תרנ"ו: ("ושמעתי שלע"ל יהי'  2כ"ק אדמו"ר הרש"ב במאמר

 א בשביל הבחירה כו')".ציור גופות האומות כמו בע"ח, ועכשיו הו

יור צוהבאתי כמה שיחות שהרבי מה"מ שליט"א מציין למאמר זה לא רק בנוגע לענין 
ק ציור גופם אלא גם בנוגע לכו"כ ענינים , אכילה, שינה וחמימות. והסקתי מזה שלא ר

נו לגופם ישתנה אלא כל מציאותם ישתנה, וזה שהם דומים לנו עכשיו הוא רק שיהיה 
 ת.בחירה חפשי

                                                     
 גליון ג' (כ"ו). 1
 ספר המאמרים תרנ"ו, עמוד שי"ט. 2
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ובהתחלת הענין כתבתי שזה שהענין נכתב בשולי הגליון כי נשמט מפני הצנזורה 
וציינתי בהערה שם לשיחת ש"פ בשלח ה'תשמ"א, כי לזה ציינו בספר המאמרים 

זה. אבל לאחרונה ראיתי בדפוס  שהשתמשתי, אבל לא ראיתי בשיחה שום הזכרה על ענין
אכן מוזכר ענין זה וגם פרשת ראה  3ושםג אחרת שכתוב שם ש"פ בשלח ה'תשמ"

 .4התשמ"ב

 

* *  * 

 

 והפלא שבספר הערכים ערך אומות העולם נשמט כל ענין זה!

 

 

                                                     
הערות וביאורים ע' רה.  –סעיף כ"ה. וראה ספר היובל  889. שיחות קודש ע' 934התוועדויות ע'  3

 לכאורהשבפרשת וארא היה משמע  שמעלת ציור הגוף הוא אצל כולם, לא רק אצל יהודים. וא' הת' שאל 
 על זה. ובחירה לנושמהמאמר הנ"ל משמע שדווקה אצל יהודים יש להם מעלה זו ולגוים הוא רק שיהיה 

 הרבי מה"מ שליט"א ענה בפרשת בשלח: 
אלף  בפשטות: מ'האט שוין גערעדט ניט נאר מאה פעמים ואחת, נאר אפשר –" איז דער ביאור בזה 

ף מען פעמים , ואחת, וועגן תורת הבעש״ט הידועה אז פון יעדער זאך וואס מ'זעט אדער מ'הערט דאר
מכל הגוף,  עת מ'זעט אז בפועל איז ביי אוה״ע ראשם למעלהבש –ארויסנעמען א הוראה בעבודת ה'. ועפ״ז 

 דארף מען דערפון ארויסנעמען א הוראה בעבודת ה'. 
אות בפועל מצי בחירה איז טאקע דער טעם פארוואס דאס איז אזוי ביי אים, וויבאלד אבער אז אזוי איז

 דארף מען דערפון ארויסנעמען א הוראה בעבודת ה'. –
, מצות תפילין פרעגן וואס איז דערפון די הוראה פאר אים בעבודתו אין קיום המצוות א איד דארף בא זיך

 וכיו״ב ?
רגלו, דארף מאיז די הוראה דערפון: כשם ווי ער זעט אז ביי א גוי כפשוטו אין גאס איז ראשו למעלה  

אשו איז למעלה ,אז רבקרבך״) ( דער ״גוי אשרער אויך וויסן אז אזוי איז דאס בא דעם  ״אל זר אשר בקרבך״ 
 מרגלו.  

קה, וכיו״ב, און דעריבער, בשעת ער טוט עבודתו, ער איז מקיים א מצוה, ער לייגט תפילין, ער גיט צד
ר מבטל און זאגט דארף ער דאס טאן אין אן אופן, אז ניט נאר זיין נפש אלקית טוט עס, און זיין נה״ב איז ע

גוי אשר ״דה איז, אז) די מצוה דארף אויך דורכנעמען דעם דו ביסט א בהמה, נאר (תכלית שלימות העבו
אז  –ון ראש) בקרבך״, וכל מציאותו. אנהויבנדיק פון זיין ראש, און שאר חלקיו (וואס וערן אנגערפירט פ

ווי ס'דארף  ״אויביהם כסה הים״ (בדוגמא –ביי אים זאל זיין אתהפכא (ניט נאר אתכפיא שבתחלת העבודה) 
ם זיין זייערע שבע מיט אוה״ע כפשוטם, ניט מלחמה, נאר פועל זיין אויף זיי אז זיי זאלן מקייזיין די עבודה 

 מצוות דבני נח, כנ״ל בארוכה). 
 [שיחה זו הוגה לקובץ הבאה של אהלי תורה] נדפס לאחרונה בלקו"ש ח' מ' כרך ב'.

 .1247. שיחות קודש ע' 2060התוועדויות ע'  4
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 מיהו המחבר של ניגון הכנה
 נמירובסקישי'  ציון-שמעון בןהת' 

 תלמיד בישיבה
, שלפני אמירת מאמר דא"ח מנגנים ניגון מיוחד כהכנה לו. ודבר 5ידוע מנהג חסידים א.

 הוא לא רק ענין אמצעי (המאמר דא"ח), אלא הוא ענין פנימי בפני עצמו.זה 

: "כידוע 6וכמו שמבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ פנחס תנש"א
דער פתגם פון דעם רבי'ן (מהורש"ב) נ"ע (איבערגעגעבן דורך בנו יחידו ממלא מקומו, 

ץ וואס ער טוט, ליגט ער אין דעם , אל7אז א פנימי –כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו) 
 אינגאנצן:

"אמאל ביי א פארברענגען האט דער רבי נ"ע מרגיש געווען אז די בחורים זינגען א 
ניגון היילנדיקערהייט, אלס הקדמה צו דאס וואס וועט קומען לאחרי הניגון (אמירת 

איז, אז אין  , וואס תוכנה8חסידות וכיו"ב). האט ער אויף דעם אפגעגעבן א גאנצע שיחה
דער עבודה פון א אידן דארף ער יעדער זאך טאן בשלימות. אפילו ווען עס רעדט זיך וועגן 

איז בשעת מ'געפינט זיך נאך אין דעם מצב,  –אן ענין וואס איז א הקדמה צו נאך א זאך 
 ". עכלה"ק.9דארף מען אין דעם ליגן אינגאנצן

מה דרגות, כמנגנים ניגון כהכנה לו) יש  ובנוגע לענין זה (שלפני אמירת מאמר דא"חב. 
חוזרים  ניגון שמנגנים לפני שהנשיא אומר מאמר דא"ח, וניגון שמנגנים לפני שהחסידים

 מאמר דא"ח.

, שלפני שהרבי (ובנדו"ד 10ומקובל כבר מכשהגיע כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לרוסטוב
יב אצלו (כ"ק אדמו"ר כ"ק אדמו"ר שליט"א) אומר מאמר דא"ח, מנגנים הניגון שהיה חב

 מוהרש"ב), "דער ראסטאווער ניגון".

                                                     
 . ובכ"מ.245. שם חל"א ע' 45תו"מ התועדויות חי"א ע' . 156ראה שיחות קודש ע'  5
 ואילך, עם ההעו"צ. וניתוספו כאן עוד כמה העו"צ. 700סה"ש תנש"א ח"ב ע'   6
 להעיר מ"היום יום" דשבת זה פ' פינחס (כ"ד תמוז) בנוגע לעבודתו של פנימי. 7
ואילך.  39ות תורת שלום ע' ספר השיח –שיחת י"ט כסלו תרס"ד (הנחת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע)  8

ואילך. שיחת כ' שבט תש"ל, נדפס בשיחות קודש  113וראה גם לקו"ד ח"א ט, א. ס' השיחות ה'ש"ת ע' 
 ואילך). ועוד. 352ואילך. ש"פ תצוה תנש"א (נדפס בסה"ש תנש"א ח"א עמ'  457תש"ל ח"א ע' 

גבי מעשה המשכן, שההוא סבא ) שם שמביא דוגמא לזה מזהר ס"פ פקודי 52וראה תורת שלום (ע'  9
פתח בענין מעשה המשכן והתחיל לדבר בענין אחר, ואמרו לו למה זה מהרת, "וויבאלד דו האלסט דא 

 דארפסטו דא מפרש זיין".
משא"כ לפני זה ניגנו ניגונים אחרים לפני אמירת מאמר דא"ח. ולדוגמא ע"פ עדות כמה חסידים היו  10

. וכן ניגנו ברגילות אצל הצ"צ "ר' הלל'ס קאפ" 14-07ז"ל. היכל נגינה מנגנים של ר' אברהם חאריטאנאוו 
 . ועוד.6-13(דער זשעבינער קאפ). היכל נגינה 
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וכמו"כ מקובל (ע"פ רוב), שלפני שחסידים חוזרים מאמר דא"ח, מנגנים הניגון הידוע 

 ).11ניגון הכנה (ויש שחולקין בזה –כניגון התוועדות 

ר דא"ח, והנה, יש לעיין מיהו המחבר להניגון שמנגנים לפני שחסידים חוזרים מאמג. 
 הקדים:וב

את הניגון כניגון התוועדות שחיבר בעל המנגן המפורסם, הרב  12בהיכל נגינה מביאים
 .14ז"ל, ואח"כ משמיעים את ההקלטה של ניחוח 13אהרן חאריטאנאוו

ש"מניגון קי"ט  16, וכותבים שם15ובספר הניגונים מביאים ניגון זה גם כניגון התוועדות
עד ק"ל, באים ניגונים שלא יכולנו לברר בדיוק מקורם ומחברם, אבל מרגלא בפי חסידי 
חב"ד לשוררם בעת התועדות חסידים. הקו האופיני שלהם מתלבט ברגשיות השירה, 

 דבקות הנפש והתעוררות הלב לתשובה ועלי'".

ב"ד שרשם הרב שלום צילומי כמה עמודי תוי נגינה של ניגוני ח 17אמנם, מצאתיד. 
ניגון זה שנוהגים לנגן לפני אמירת  –חאריטאנאוו ז"ל (אחי ר"א חאריטאנאוו), וביניהם 

 .18מאמר דא"ח

לסקי הניגון הזה הביא אתו הר"ז זלאטאפאושם בשולי התוים הוסיף ר' שלום ז"ל: "
רת ", (ומוסיפים שם: "והוא הניגון שרגילים לשיר לפני אמיכשבא למדינת עסטרייך

 מצוה וכיו"ב").-מאמר ע"י בחור בר

רן ז"ל, והנה לפי זה נמצא, שניגון זה אינו יכול להיות א' מהניגונים של ר' אהה. 
 ובהקדים:

הרב זלמן זלאטאפאלסקי היה מחסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש, ורק זכה להיות בתחילת 
 .19דהיינו, הוא נפטר בסוף שנות תר"ס –זמני כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 

                                                     
ואומרים, שמנגנים אותו ניגון ("דער ראסטאווער ניגון") שמנגנים לפני שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח  11

ניגון אחר כשחסידים חוזרים מאמרי שליט"א אומר מאמר דא"ח. אך כאמור, מקובל (ע"פ רוב) שמנגנים 
 בכדי לחלק ביניהם. –דא"ח, והסברא לזה 

 ע"פ ענינים. 20-14מופיע כניגון  12
 .120ראה לקו"ד ע' תרד. סה"ש תש"ד ע'  13
 .07-15מופיע כניגון  14
: "ניגון מרגש ולבבי ומקובל לנגנו 35מופיע כניגון קכ. וראה מה שכותבים ב"אוצר ניגוני חב"ד" ע'  15

 פני אמירת מאמר חסידות על ידי חסידים. לדעות מסויימות הולחן ע"י ר' אהרן חריטונוב".ל
 בתחילת הספר, ע' נט. 16
 .7בתשורה של הרב י. ומ. חאריטאנאוו מכ"ה סיון ה'תשע"ג. ע'  17
שם גם יש "דער ראסטאווער ניגון", שמנגנים לפני שהרבי אומר מאמר דא"ח כנ"ל  8של חסידים. ובע'  18
 וכה.באר

ולע"ע לא מצאתי בדיוק זמן פטירתו (ולכן מי שיודע זמן פטירתו נא להודיעני בזה), אבל שמועה  19
 קיימת שנפטר בסוף שנות תר"ס.

וראה באג"ק כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' קל יש מכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב (אגרת תתקיז)   
כא שלפנינו נשארו -שלכאורה הוא משנת תרס"ו, וכמו שכותבים בשוה"ג שם ע' קכו: "אגרות תתקיז

ד"ר בארכיון רבנו נראה שלפעול לא נשלחו. עובדה נוספת רואים אנו כאן, שבכל האגרות שלפנינו נזכר הש
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לערך  20ז"ל נולד בסביבות שנת תר"נ, כי הוא חיבר את הניגון הראשון שלו ור' אהרן
, והיה אז בין שש עשרה לשמונה עשרה, נמצא, שנולד בסביבות שנת תר"נ כנזכר 21תרס"ז
 לעיל.

ר' זלמן  ואפילו אם תרצה לומר שאולי ר' אהרן חיבר את הניגון בקטנותו, הרי כאמור,
 שון שלו.זמן חיבור הניגון הרא –יה עוד לפני תרס"ז נפטר (כנ"ל) בסוף שנות תר"ס, שה

ולי התוים ועוד, שאם ניגון זה אכן היה של ר' אהרן, למה לא הוסיף את זה ר' שלום בש
 ביחד עם שאר הפרטים להניגון?

 להיפך: –ואולי יש לומר עוד ו. 

ן מסיים ") והניגו23(או כ"ר' שמואל גורארי'ס ניגון 22ר' זלמן חיבר ניגון שידועה בשמו
 .24בדיוק כמו הניגון הכנה הנ"ל, מסתבר לומר, ששניהם נחברו ע"י ר' זלמן

הן הניגון אך אין להביא מזה ראי', כי יש נוסחאות שמסיימים הן הניגון של ר' זלמן ו
 הכנה בסגנון אחר.

ז, ולכאורה יש לדייק באופן ברור מהלשון שכתב ר' שלום שאינו ניגון של ר" ז.
 וכדלקמן.

ן אתו ב "הניגון הזה הביא אתו הר"ז זלאטאפאלסקי כו'", שמשמע שהביא ניגור"ש כת
ים ששמע מא' מבעל המחברים, ולא שחיבר אותו בעצמו, כי אז לכאורה היה יותר מתא

 לכתוב ש"ניגון הזה חיבר הר"ז זלאטאפאלסקי" ולא כהנ"ל.

 ז.היינו שמכאן רואים שלכאורה אין מקום לומר שניגון זה הולחן ע"י הר"

א ועדיין צריך בירור (כנ"ל בארוכה) אם שייך לומר שניגון זה הולחן ע"י הר"
 חאריטאנאוו או שמוכרח להיות בעל מנגן אחר.

                                                     
ה"ר משולם רייך, אגרת בתוכן דומה נדפס לעיל ח"א קמח, בתאריך י"ט שבט תרס"ו. השד"ר שם הוא ה"ר 
מאיר ליב הורוויץ. א"כ אפשר שמחמת טעם זה נגנזו אגרות אלו, שנכתב בתחילת שבט תרס"ו, ונכתבה 

לכאורה נמצא שנפטר  אגרת מחדש עם שם השד"ר החדש הרמ"ל הורוויץ. ועדיין צ"ע בכ"ז", היינו, שלפי זה
לכל הפחות בשנת תרס"ו לערך, שלכאורה המכתבים היו משנה היא וכו'. אבל לאו דוקא להביא מזה נפקא 

 מינה. וצל"ע (כנ"ל כמה פעמים) זמן פטירתו של ר"ז.
ע"פ ענינים. מסופר, שכשר'  17-14, ובהיכל נגינה 06-16ניגון לשבת ויום טוב. מופיע בניחוח כניגון  20

חיבר ניגון הזה, הוא ניגן אותו לפני אביו, הרב אברהם חאריטאנאוו ז"ל, ואביו אמר לו, שהבבא אהרן 
הראשונה הוא יותר מידי ארוך, וחשב לכמה דקות, ואביו שאל אותו לשיר עוה"פ את הניגון שלו, ואז אמר 

 לו שהוא לא הוסיף אפילו תנועה קטנה שהוא מיותר.
 שמעתי זה מפי כו"כ חסידים יודעי נגן.עדיין לא מצאתי מקור לזה, אך  21
 .06-8ואילך. היכל נגינה  68ראה סה"ש תרצ"ב ע'  22
 כמו שמביאים בהיכל נגינה שם. 23
ולהעיר, אשר ניגון זה של ר' זלמן, היו מנגנים תמיד בלויבאוויטש (אבל כנ"ל כשעברו לרוסטוב התחילו  24

 ק אדמו"ר מוהרש"ב אמר מאמר דא"ח.לנגן ניגון הידוע "דער ראסטאווער ניגון") לפני שכ"
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 .25וע"כ עדיין צריך לברר, מיהו מחבר הניגון

.26ויל"ע בזה עוד. ואבקש מכל המעיינים בזה להעיר ולהאיר עיני בזה בכל מה שיכול

                                                     
 .321. לקו"ד ח"ג תק, ב. סה"ש תרצ"ד ע' 107ראה שיחות קודש תשי"ג ע'  25
 ובעיקר יש לעיין:  26
 א. מתי נפטר הר"ז זלאטאפאלסקי.   
 ב. מתי נולד הר"א חאריטאנאוו.   
 ג. מתי בא הר"ז זלאטאפאלסקי למדינת עסטרייך.   
ם להביא הניגון שר"א חאריטאנאוו את הניגון בהיותו בניקאלייעוו, ור"ז היה ד. האם יכול להיות שחיבר   

 אתו למדינת עסטרייך. 
 ה. איפה היה ר"ז זלאטאפאלסקי כל ימי חייו שהלך משם למדינת עסטרייך.   
 ו. איזה בעלי מנגנים היו במקום שהיה משך ימי חייו.  
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 הוספות

 

 פרסום ראשון
 

 א) ר"ד מחלוקת הדלורים כ"ח חשון שנת נסים
 

 ב) יומן מחודש אדר וחודש אייר שנת נסים
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 ר"ד מחלוקת הדולרים כ"ח חשון ה'תש"ן
 בפרסום ראשון

 
.סקי הציג ילד שקיבל ברית (שלום) יחד עם אמולהרב קנ  • 

.הרבי נתן לילד דולר  
.הרבי: זאל זיין בשעה טובה ומוצלחת  

.הדולר נפל והריל"ג והרב קנלסקי תפסו אותו   
.הרבי נתן לילד עוד דולר  

.הרבי נתן לאמא דולר  
הרבי: ברכה והצלחה, זאלסט האבן א סאך נחת, (ברוסית) הרבה נחת, 

.בשורות טובות  
.הרב קנלסקי הציג את האבא  

.הרבי נתן לו דולר  
.הרבי: (ברוסית) הרבה נחת  

.וסףלאחר מכן הרבי נתן לו דולר נ  
.הרבי: הצלחה רבה  

.הרב קנלסקי הציג את הסנדק יששכר דוב  • 
.הרבי נתן לו שני דולרים  

.הרבי: ברכה והצלחה  
יששכר דוב: איך בעט א ברכה די (קינד?) זאל האבן א רפואה שלימה 

 (חסרים כמה מילים)
.הרבי: אמן בקרוב ממש, בשורות טובות  

.הרב קנלסקי הציג עוד ילד שקיבל ברית (דוד)  • 
.הרבי נתן לו שני דולרים  

 הרבי: בשעה טובה ומוצלחת (באנגלית) תהיה יהודי בריא עד מאה ועשרים
.הרב קנלסקי הציג את האמא   

.הרבי נתן לה שתי דולרים  
.הרבי: זאלסט האבן א סאך נחת פון דעם זון, בשורות טובות  
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.הרב קנלסקי הציג עוד תומך • 

.הרבי נתן לו דולר  
.והצלחההרבי: ברכה   

.התומך ביקש ברכה לילדים  
.הרבי נתן לו עוד דולר  

טע הרבי: דאס זאלסט געבן אויף צדקה פאר דעם זון, און זאל זיין גו
.בשורות  

לד זההריל"ג הציג את דוד (הנ"ל) באומרו שהרב קנלסקי היה הסנדק של י • 
.הרבי נתן להרב קנלסקי דולר  

.הרבי: זאל זיין בשורות טובות  
.הרב קנלסקי דולר נוסףהרבי נתן ל  

.הרבי: הצלחה רבה  

כ"אלהרב קנלסקי הציג את ילדיו: יוסף יצחק, אברהם, וחנה והרבי נתן  • 
.דולר  

.ואח"כ מרת קנלסקי  
.הרבי נתן לה דולר  

 הרבי התחיל לתת לה דולר נוסף באומרו "דאס איז פאר די קינדער"
.ואז מרת קנלסקי ביקשה ברכה לילדים  

.נוסףהרבי נתן לה דולר   
שורות הרבי: זאל זיין געבארן בשעה טובה ומוצלחת, (און א בנין עד,) ב

.טובות  

 (באותו יום בזמן אחר1)

.הרב קנלסקי הציג ילד שקיבל ברית (יוסף)  • 
.הרבי נתן לו שני דולרים  

.הרבי: (ברוסית) בשעה טובה, בשורות טובות  
.אח"כ הציג את אמו  

.הרבי נתן לה דולר  
.בשעה טובההרבי: (ברוסית)   

.הרבי נתן לה דולר נוסף  

                                                     
 הרב קנלסקי היה בא להרבי כמ"פ בחלוקת הדולרים. 1
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.הרבי: (ברוסית) בשורות טובות  
.הרבי נתן לה דולר שלישי עבור בעלה  

.הרב קנלסקי הציג את הסנדק ירחמיאל אנדרוסיער  • 
.הרב קנלסקי: ער בעט א ברכה אויף אלע זייערע ענינים  

.הרבי נתן לו דולר  
.הרבי: בשורות טובות, בשורות טובות, הצלחה רבה  

.הרבי נתן לו דולר נוסף  
.אח"כ אשתו עברה   

.הרבי: ברכה והצלחה  
.הרבי נתן לה דולר  

.הרבי: בשורות טובות  
.הרבי נתן לה דולר (שנפל)  
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 יומן א' התמימים משנת נסים 
 בפרסום ראשון

 יום שלישי ב' אדר תש"נ

להציון הרבי התפלל שחרית ומנחה ומעריב בביתו על פרעזידענט סטריט. הרבי לא הלך 
פארט געזונטערהייט מען זאל הערן בשורות „הק'. אחר מעריב, הרבי אמר להנוסעים 

טובות". בקדיש האחרון של מעריב, כשהיתומים של שארף אמרו קדיש, הרבי הסתכל 
 עליהם, וכשהסתכל על אותם ילדים היה הרבי מסובב לצידה.

 יום רביעי ג' אדר תש"נ

ביתו על פרעזידענט סטריט. ולא הלך היום להציון הרבי התפלל שחרית ומנחה ומעריב ב
 .6:30הק'. מעריב היה לערך 

 יום חמישי ד' אדר תש"נ

, זלמן יפה התפלל לפני העמוד בשביל שחרית, 10:07הרבי ירד להתפלל שחרית לערך 
אחר שחרית לפני שהרבי התחיל ללכת בעודו עומד אצל שטענדער שלו, הוא חייך לזלמן 

יזה דבר כשזלמן יפה עומד אצל עמוד התפילה. שחרית היתה בבית הרבי יפה, ואמרו לו א
לערך. ושמעתי מבחור שהייתה  5:30. הרבי הלך לציון הק' וחזר ב-בשחרית אמר תחנון  –

בימים  5:48שלוש עשרה אנשים בבית הרבי כשהתפלל מנחה, מפני ששקיעה הוא לערך 
. אחר 6:30לחדרו, וירד למעריב לערך  אלו. הרבי חזר מוקדם מרגיל, אחר מנחה הרבי חזר

 מעריב הייתה לחוקת דולרים. הרבי עוד מלובש בימות החול זיידענע זופיסע.

 יום שישי ה' אדר תש"נ

הרבי התפלל שחרית בביתו. ובחור שהתפלל שחרית בבית הרבי אמר לי שהוא ראה הרב 
נתן לו רשות, וועכטער בבית הרבי, והרבה פעמים שאל רשות מהרבי, אבל הרבי לא 

ועכשיו כמדומה לי שקיבל רשות. הרבי לא הלך להציון הק'. מנחה הרבי התפלל בביתו. 
. אחר שהרבי הלך למקומו אחר 6:20. הרבי נכנס לקבלת שבת לערך 770אח"כ הלך ל

התפילה לפני שיצא מהבית מדרש, היו שם ילדים, וילד א' אמר גוט שבת להרבי, והרבי 
חר שעבר הילד הנ"ל הרבי אמר גוט שבת, ולא אמר לכ"א גוט שבת, תיכף לא ענה לו, רק א

ולפני שהלך על המדרגות היו שם ילדים ואנשים, הרבי אמר להם גוט שבת, וכשאמר זה 
 הרכין בראשו קצת, והלך מהמדרגות שאחר הדלת (מה שכולם משתמשים).
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 יום ש"ק ו' אדר תש"נ

יר, ואחר ש? הס"ת ישב. הרבי הי' סומך . הרבי עלה למפט10:00הרבי נכנס לתפילה לערך 
על צדו וראה איך שעושים הגלילה, לפני שגמר הרבי הסתובב לצד מזרח בשביל לקרוא 
את ההפטרה, ואח"כ הביט עוד הפעם במקום שהאיש שאוחז התורה, והוא אחז לערך 
להניח הכתר על התורה, והרבי ראה את זה ואח"כ הסתובב ואמר הפטרה. בשעה שהרבי 

ר הפטרה כל ראשו מכוסה בהטלית, אבל באופן שיכולים לראות את הרבי, ולא שפניו אומ
מכוסה ואין יכולים לראותו, וזה הוא באופן שאם אתה עומד בצד מזרח ואתה מביט אל 
הרבי יכול אתה לראות פניו. הרבי אמר המפטיר במתינות, הרבי אומר ברכות הפטרה 

, אחר ההפטרה הרבי הלך על צד הימין של מתוך סדורו והפטרה היתה על פאקסימייל
המדרגות באופן שזה יותר רחוק ממקומו, ואחז קצת בהריילינג של המדרגות קצת, 

: יום 1:30ובשעה שהלך למקומו אמר יקום פורקן במתינות. הרבי נכנס להתועדות לערך 
מהגלות שבת בכלל הוא יום של גאולה גאולה מכל ענינים של צער וכיו"ב, ועאכו"כ גאולה 

יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים  –שהיא גאולה אמיתית ושלימה וגאולה נצחית, 
והדגשה מיוחדת בזה בשבת זו מצד פרשת השבוע פ' תרומה, שפותחת בציווי ה' אל משה 
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה וגו' זהב וכסף ונחושת  וגו' ועשו לי מקדש ושכנתי 

על גם על בנין בית המקדש (כמ"ש הרמב"ם), ועאכו"כ בבנין  בתוכם, שציווי זה קאי
ביהמ"ק השלישי שיעמוד לעד ולנצח נצחים, וממילא יחזרו שוב לקיום הציווי ויקחו לי 
תרומה וגו', נוסף לזה ששבת זו היא מהשבתות דשובבי"ם ת"ת (וזה מתחיל הסדר דת"ת) 

זה בדרושי חסידות מלבד בדרוש  שהם זמן מיוחד ועת רצון (אע"פ שכמדובר לא הובא ענין
א'), ובמיוחד בעמדנו בסוף זמן הגלות ודורנו זה הוא הדור האחרון של הגלות, וממילא גם 
הדור הראשון של הגאולה, ואם בדורות הקודמים מצינו שגדולי ישראל הורו ללמוד תו"כ 

נם וישראל כדי לידע איך להתנהג בביאת משיח צדקנו בנוגע לכהנים בעבודתם ולויים בדוכ
במעמדם, עאכו"כ בדורנו זה אחרי שכבר כלו כל הקיצין וכבר היו כל הסימנים של הגאולה 
א"כ בודאי שיש לתבוע מהקב"ה עד מתי?! וגם בלשון של תפילה ובקשה, וכפי שאמרנו 

ותחזינה עינינו בשובך לציון „בתפילת שחרית ומוסף (וגם נאמר בתפילת המנחה) 
אודות ענינים אלו כו"כ פעמים יותר מג"פ, שבתלתא זמני הוי כפי שדובר כבר “ ברחמים

חזקה והעיקר שכל ענינים אלו יהיו בפועל ממש כולל גם הפי' בממש מלשון חוש המישוש 
שרואים כ"ז בגלוי בעיני בשר, ועד שאפשר למשש גם בחוש המישוש החל מהענין דויקחו 

זהב וכסף ונחושת וגו', עד לי תרומה לבנין בהמ"ק, וזאת התרומה אשר תקחו מאתם 
. הרבי 3:20לאבני שהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן של הכה"ג. ההתועדות גמר לערך 

התפלל מנחה אצל השטענדער, והשטענדער היתה אצל העמוד שאוחז את הבנין סמוך 
להשולחן שעל הבימה, ועל הבימה איפה שהרבי מתוועד. אחר מנחה הרבי יצא, והלך על 

, והיתה למעלה בהזאל הגדול. 6:45ולם יכולים להוליך. מעריב היתה לערך המדרגות שכ
אחרי מעריב עשה הבדלה, והרבי עמד כשפניו הוא לדרום ואחוריו לצפון (כמו קריאת 
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התורה לפני כ"ב שבט תשמ"ח), אח"כ הכריזו זמן שחרית והרבי יצא לחדרו. אחרי כמה 

 ופה ולא הרחוב.דקות הרבי יצא לקידוש לבנה במקום שעושים הח

 יום ראשון ז' אדר תש"נ

. ויצא להציון הק' לערך 3:30וגמר החלוקה לערך  770הרבי חילק דולרים אחר התפילה ב
 . אח"כ היתה חלוקת דולרים בשביל אנשים, נשים וטף.8:30, וחזר לערך 4:30

 יום שני ח' אדר תש"נ

 ן הק'.שחרית, מנחה וערבית למטה, ולא הלך להציו 770הרבי התפלל ב

 יום שלישי ט' אדר תש"נ

 למטה, ולא הלך להציון הק'. 770הרבי התפלל שחרית, ומנחה וערבית ב

 יום רביעי י' אדר תש"נ

. לפני שהרבי הלך להמעלית להוליך למטה 770הרבי התפלל שחרית, מנחה ומעריב ב
ים סענט ניקול לצדקה בקופה שעומד על הקיר, ויש שני תור 5בשביל מנחה, נתן מטבע 

 הרבי לא הלך להציון הק'. –א' למעלה וא' כמדומה לי לצד, והרבי נתן הכסף למעלה. 

 יום חמישי י"א אדר תענית אסתר מוקדם תש"נ

וכשהגיע לסליחות הרבי לקח מהתהילים שלו  770הרבי התפלל שחרית למטה ב,
ך פאקסימיילים של סליחות גדולים, ואחר סליחות חזר זה לתהילים. מנחה היתה לער

למטה, הרבי אמר שיחה, אחר השיחה היתה חלוקת דולרים, אחר חלוקת דולרים  3:20
, והתפלל מעריב למטה, וכשעבר המקום 6:30הרבי הלך לחדרו. הרבי יצא למעריב לערך 

הרבי אמר תחנון בשחרית, במנחה לא  –שיש האכילה מסעודת שלמה לא הסתכל ע"ז. 
 אמר הרבי תחנון.

 ניום שישי י"ב אדר תש"

אחרי שהרבי נכנס להזאל  –למטה. אח"כ הלך להציון הק'.  770הרבי התפלל שחרית ב
למטה להתפלל קבלת שבת, עמד סמוך לדלת איש ספרדי מא"י ויש לו בן צעיר, וכל פעם 

א וואו איז דיין „עומד עם אביו הפעם הזה לא עמד עם אביו, כשהרבי נכנס שאל אותו: 
פרוזדור), אח"כ הרבי הלך, וכשהלך אותו הנ"ל ראיתי ואמר שהוא שמה (היינו בה“? זון
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שהרבי פושט את יד ימין שלו ומחייך. אחר התפילה לפני שהלך מחוץ מהבית מדרש 
 למטה, אמרו לו כמה ילדים גוט שבת והרבי לא ענה אותם.

 יום ש"ק י"ג אדר תש"נ

הלך  וכשהלך 1:40הרבי ירד להתוועדות לערך  –הרבי התפלל למטה שחרית ומוסף 
הרבי התפלל  3:40מהמדריגות הצדדים ונגע בכל שלוש המזוזות ההתועדות גמר לערך 

הרבי אחר חלוקת המשקה התחיל לנגן ניגון של  –מנחה סמוך למקומו שמתפלל כרגיל 
אביו של ש"ת אח"כ הרבי הלך למעלה בהמדריגות וכשכולם יכולים להוליך נגע בכל 

ות שני במקום שמחלק דולרים שלישי במזוזת שלוש המזוזות אחד אחר שהלך מהמדריג
 עם המגילה והכיסוי של המגילה היא של כסף 7:00חדרו הרבי יצא למטה למעריב לערך 

מאה  -[ע"כ נכתב לחודש אדר. חודש ניסן ואייר מה שנכתבו פה, נדפסו בקובץ י"א ניסן 
 דאשתקד.] -ועשרים שנה 

 יום שלישי ו' אייר התש"נ

וכשהלך  3:20מטה. הרבי יצא מחדרו כדי להוליך למנחה לערך ,הרבי התפלל שחרית ל
ל"עלעוויטר" לא אמר קרבנות וכיוצא בזה, אבל ממש לפני שהרבי נכנס לעלעווייטער 
אמר איזה דבר, ראיתי ששפתים שלו הם מנמנים, וכשהרבי בא למטה בהזאל ראיתי 

לו קצת, ואם אני עמדתי שהרבי אומר איזה דבר ואני שמעתי קול הרבי, הרבי הגביר את קו
קרוב להרבי אני היה יכול לשמוע מה שהרבי אומר. אחר מנחה לפני שהרבי עזב הבית 

הרבי “. פארט געזונטערהייט מען זאל הערן בשורות טובות„מדרש למטה אמר להנוסעים: 
אחר מנחה לפני  -למטה.  770, הרבי התפלל מעריב ב8:35נכנס לתפילת מעריב לערך 

הנוסעים, ראיתי שהרבי מנענע שפתיים שלו ואומר איזה דבר, אבל בזמן שהרבי הלך ל
 .-מאוד קצר 

 יום רביעי ז' אייר תש"נ

הרבי הלך לציון הק', הרבי חזר לערך  3:00שחרית למטה. לפני שעה  770הרבי התפלל ב
. הרבי נכנס לבית המדרש למטה לתפילת מנחה ומעריב, מנחה ומעריב גמרו לערך 8:35
אמרו קדיש האחרון של מנחה הרבי פנה את עצמו לצד שמאל ולקהל קצת, , כש9:00

 ומסתמה הסתכל על השולחן הצבעוני כרגיל.
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 יום חמישי ח' אייר (בה"ב) תש"נ

 770למטה אמרו תחנון. הרבי נכנס למטה לתפילת מנחה ב 770הרבי התפלל שחרית ב
נחה לייבל גראנער כבר ירד . הרבי לא נראה שאמר אבינו מלכנו הארוך. אחר מ3:20לערך 

מהבימה של הרבי אח"כ הוא בא להרבי, והרבי דיבר איתו, ואח"כ הרבי לקח סידורו והלך 
דקות, אחר חלוקת  7למטה למקום שהרבי מחלק דולרים, והרבי חלק דולרים לערך 

, והלך 8:30דולרים לקח דולר בתוך סידורו כרגיל, והלך לחדרו. הרבי יצא מחדרו לערך 
 להתפלל מעריב. 770בלמטה 

 יום שישי ט' אייר תש"נ

, הגבאי 770. מנחה עם הרבי היתה למטה ב10:00למטה לערך  770הרבי התפלל שחירת ב
פינסון אמר שקבלת שבת יהיה רבע אחר שמונה. הרבי נכנס למטה קבלת שבת לערך 

 , והזופיסע שנכנס לתפילת מנחה אותו היה הרבי נכנס לתפלת מעריב.8:25

 קודש יו"ד אייר תש"נשבת 

להתפלל שחרית. הרבי עמד עד ברוך שאמר אחר שהחזן  10:10הרבי נכנס למטה לערך 
גמר ברוך שאמר תיכף אח"כ הרבי ישב, וכשהש"ץ אמר משזמור הללוי'ה הללו את ה' מן 
השמים לערך בהתחלה הרבי עמד, אחר ברכו ויוצר אור הרבי ישב והרבי עמד אחר שהחזן 

ינו וכו' בתוך זה הרבי עמד  והרבי סידר את הטלית על כתפיו כשהחזן גמר עזרת אבות
אמר שירה חדשה הלך שלוש פסיעות חזור ואחר שהחזן גמר גאל ישראל אז הרבי חזר 
למקומו. בשעת פתיחת הארון הרבי היתה באלכסון כלפי הקהל, וכשאמר ויהי בנסוע 

שמע, ולך ה' הגדולה על הכל וכו' הארון וגו' בריך וכו' הרבי אמר זה בתוך סידורו אבל 
הרבי אמר זה תוך שהוא מביט על הס"ת, ואחר שהניח הס"ת על מקומו, עמד כרגיל, אח"כ 
סגר את הסידור וקירב את הכסא, אח"כ ישב בלי לסדר הטלית על כתפו ובלי להניח שתי 

ת חלקי אחורי של הטלית לפניו, ואח"כ פתח החומש, והטלית כסה את ראשו בשעת קריא
התורה. אחרי קריאת התורה כשאמרו קדיש לפני שאמרו אמן יהא שמיה וכו' הרבי עמד, 
סגר החומש, וכשקראו הרבי לקח רק את הסידור עם הפאקסימייל של ההפטרה, הרבי 
הלך בזריזות לעליה, וכשהגיע להתורה נגע במקום ההתחלה והסוף עם צד ימין של טליתו, 

הימין של הטלית והניחה על העץ חיים של ימין, אחר ואח"כ נשק את המקום ולקח את צד 
הקריאה הרבי נגע בסוף וההתחלה ונשק צד הימין של הטלית, אח"כ אמר ההפטרה בלי 
משקפיים, אח"כ ירד בצד שמאל של הבימה והלך למקומו, ותיכף כשהתחיל להולך 

, 1:37רך מהבימה של קריה"ת התחיל לאומר יקום פורקן וכו'. הרבי נכנס להתועדות לע
מדרך הצדדי החומש של הרבי הוא חומש תורה תמימה צבע של ברון, גדול. התועדות 

. הרבי לא נראה לי שאמר אסדר לסעודתא וכו', ואמר על המחי' מתוך 4:00גמר לערך 
סידור, אח"כ רחץ את ידו שש פעמים, שלושה על כל יד, ואח"כ שפשף ידו במגבת בצבע 
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, אח"כ התחיל לאומר קטורת ועמד סמוך למקומו ממש פיטש, וקנח את ידו טוב מאוד
אצל השטענדער. אחר מנחה ואחרי הקדשים הרבי לקח סידורו וישב, והתחיל לאומר פרקי 
אבות מעומד, ותיכף אח"כ ישב במקום שמתוועד, ואמר פרק שלישי מתוך פאקסימייל 

מהירות מזה,  גדול, ולקח לערך חמשה דקות, והרבי לא אמר זה מתוך מתינות אלא קצת
וכשגמר לא אמר שום דבר בלחש, אח"כ יצא עם המדריגות מלפנים והלך לחדרו. הרבי 

, אחר מעריב לא היתה הלבנה 8:50נכנס לתפילת מעריב בהזאל הגדול למעלה לערך 
דקות מזמן שלאחר מעריב הודיעו שהרבי  45נראית הרבה זמן והרבי לא יצא. אחר לערך 

והרבי עוד לא בא,  אחר דקה לערך הרבי יצא מהדלת הצדדי יקדש הלבנה, הלכתי בחוץ 
וויי עד מקומו היה -בלי מעיל והרבי הלך למקומו, בשעה שהלך למקומו היינו מהדרייוו

על הסיידוואק, וכשהרבי הלך על הסיידוואק לא הי' אומר תניא וכיו"ב רק שתק, הלך 
ידור על השטענדער והביט וויי, והרבי הניח הס-למקומו רק כמו שלוש אמות מהדרייוו

למעלה להסתכל על הירח אח"כ התחיל. כשעשה הרקידות היתה בינונית. אח"כ הרבי 
אמר עלינו וכשאמר להבל ולריק הרבי הריק על צד השמאל, ותיכף אח"כ שפשף עם יד 
שמאל באופן של למעלה למטה, בלי מטפחת אף, עם יד שמאל על שפתיו, אח"כ האט 

יצית ועשה סיבוב כשאמר א גוטן חודש משמאלו עד ימין, והלך ער אויסגעשאקלט די צ
חזרה לחדרו. כשהרבי עשה השלום עליכם התחיל פ"א עם הצד ימין ושתי פעמים 
בשמאלו סמוך לו. בשעת קידוש הלבנה העלעקטריק הגדול שבחדרו היתה סגור חוץ 

 מהקטנה על הקירות.

 יום ראשון י"א אייר תש"נ

 4:00. אחר התפילה חילק דולרים. הרבי הלך להציון הק' לערך 770בהרבי התפלל שחרית 
 .9:00וחזר לערך 

 יום שני י"ב אייר תש"נ בה"ב

הרבי נכנס לתפילת מנחה, לא נראה שהרבי  3:15למטה שחרית. לערך  770הרבי התפלל ב 
הרבי אמר קדיש יתום וקדיש דרבנן,  8:30אמר אבינו מלכנו הארוך. מעריב היתה לערך 

 חר התפילה הרבי חילק דולרים לאנשים ונשים, אח"כ הלך לחדרו.א

 יום שלישי י"ג אייר תש"נ

(הרבי מינה ר' יהושע קארף להתפלל אצל העמוד בי"ג אייר, גם בשנה הזה התפלל אצל 
 העמוד ר' קארף)

שחרית, ואמר הקדיש, לפני הודו וגו', ואחר שיר של יום, ואחר  770הרבי התפלל למטה ב
ינו, ואחר תהילים, ואחר המשניות. לפני שהרבי אמר הקדיש של אחר קוה, הרבי קוה ועל
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האט זיך געדרייט צו דער רעכטע זייט צו לייבל גראנער, ולייבל גראנער בא להרבי, והרבי 
אמר לו איזה דבר. כשהרבי אמר קדיש אז בהקדיש דרבנן קודם עלינו הרבי אחר שאמר 

אז אמר המזכיר בנימין קליין “, על ישראל„אט זאגן אנשט“ יהא שלמא„ואמרו אמן התחיל 
על „אז הרבי הפסיק, ולייבל גראנער בא להרבי וסידר להרבי את הדף של “ על ישראל„

וכמה פעמים בשעת הקדיש הטלית נפל מעל כתיפיו, והרבי הגביה זה שיהא “ ישראל
לערך  770מטה ב. ונכנס למנחה ל9:00לערך במקומו. הרבי הלך להציון הק', וחזר לערך 

. לפני שהתחיל מנחה הרבי אמר קדיש, אח"כ התחילו מנחה, אחר שמנה עשרה של 9:11
דקות, אח"כ הרבי הלך  10מנחה הרבי אמר קדיש. אחר מעריב היתה חלוקת דולרים לערך 

 לחדרו.

 יום רביעי י"ד אייר תש"נ

. וחזר לערך 2:00למטה. הרבי הלך להציון הק' לערך  770הרבי התפלל שחרית בציבור ב
הרבי  770, וכשהרבי היתה למטה ב9:10. ויצא מחדרו על מנת להוליך למנחה לערך 9:00

אמר כמדומה לי קרבנות, ואמר זה בקול, אם אנשים לא היו שם הייתי מסתמא יכול 
לשמוע מה שהרבי אומר. הרבי לא אמר תחנון במנחה. בשעת הקדישים האחרונים הרבי 

תמא הסתכל על היתומים שארף. אחר מעריב הרבי חילק הסתכל על צד שמאלו ומס
פארט „, ולפני שיצא לגמרי אחר חלוקת הדולרים, אמר להנוסעים 10:00דולרים לערך 

 “.געזונטערהייט און מען זאל הערן בשורות טובות

 יום חמישי ט"ו אייר

היתה . מנחה ומעריב 770למטה. הרבי הלך להציון הק' וחזר ל 770הרבי התפלל שחרית ב
 למטה אחר מעריב, הרבי חילק דולרים לזמן קצר.

 יום שישי ט"ז אייר תש"נ

למטה, כשהרבי יצא מחדרו לערך  770למטה. מנחה היתה ב 770הרבי התפלל שחרית ב
, אחז ביד שמאל ניקולז וחילקם להילדים, והיתה ילד שרצה להכניס הניקעל בתוך 3:20

ושקע עד שהילד גמר, ואח"כ הרבי נתן לתוכו הפושקע לקח איזה זמן, והרבי חיכה אצל הפ
כשהגיע למטה חילק להילדים ניקעלז,  –ניקעל, אח"כ הלך להעלעוויטער והלך למטה, 

ושתי פעמים בתוך הבית מדרש, הרבי עמד לחלק להילדים שעמדו סביבו וראשו, בשעה 
ערך שהוא עמד בעת החלוקה היה קצת כפוף כלפי מטה. לקבלת שבת הרבי נכנס למטה ל

כמו שהכריזו, אחר התפילה הרבי הלך למעלה אצל המדריגות סמוך להדלת של  – 8:30
הבית מדרש, ובהפרוזדור היתה שמה דפים גדולים בנוגע לל"ג בעומר בארץ ישראל, 

 וכשהרבי עבר שמה לא הביט על זה בכלל.
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 יום שבת קודש י"ז אייר תש"נ

לה הוא ירד עם מדריגות האחורית, , וכשירד לתפי10:00שחרית הרבי נכנס למטה לערך 
עמד עד אחר ברוך שאמר וישב, ועמד בלערך ההללוי'ה השלישי, ואחר ברכו הרבי ישב. 
הסדר איך שהרבי יושב הוא לוקח הסידור ומניחו סמוך לסוף השטענדער, ואח"כ לוקח 
שתי צדדי הטלית ומניחם זה אצל זה עם שתי ידיו, ואח"כ מניחו בידו השמאלית, וידו 
הימנית הוא קורב את הכיסא ויושב, אח"כ לוקח את הסידור. בתוך עזרת אבותינו הרבי 
עמד, וכשאמר החזן גאל ישראל הרבי חזר למקומו והתפלל שמונה עשרה. כשלקח הספר 
תורה להשולחן הקריאה הרבי הסתכל בתוך החומש תורה תמימה, הרבי עמד קודם 

את התורה, הרבי כשעמד פתח את שאמרו אמן יהא שמיה רבה הקדיש אחר של קרי
החומש וגם פתח את הסידור קצת, אח"כ קראו להרבי, והרבי הלך להשלחן הקריאה. אחר 
קריאת התורה הרבי עמד בצד של השלחן הקריאה היינו בצד של השלחן הדרומי וסמוך 
להצד מעריב של השלחן ועמד עד אחר המי שברך, אחר המי שברך הרבי אומר אמן, וגם 

ה איש שאמר ברוך הגומל וכו', הרבי ענה כמו ההלכה, אחר הגבה הרבי עמד אצל כן הית
השלחן בצד המערבי של השלחן והיה מצדוד אצדודי לצד של דרום קצת והסתכל רק פעם 
אחת אצל הספר תורה עם גמר הגלילה. אח"כ הרבי התחיל ההפטרה. אחר ההפטרה תיכף 

גמרו התפילה,  12:00ח"כ חזר למקומו לערך אח"כ הרבי התחיל לאומר יקון פורקן וכו' א
, 1:30וכשיצא אחז בשלשה ספרים סידור, חומש ותהילים. הרבי נכנס להתוועדות לערך 

הרבי דיבר שיחה בנוגע לחינוך, ובנוגע שבשבת יעשו ההכנה לתהלוכה לל"ג בעומר באופן 
י משקה, המותר בשבת וגם במוצאי שבת יעשו הכנות, אח"כ הרבי התחיל לחלק בקבוק

אח"כ הרבי התחיל לנגן ניגונו של אביו, אח"כ נטל ידיו בתוך שיסעל של מים, ואח"כ 
. מעריב היתה 4:30התפלל מנחה סמוך למקומו אצל התוועדות. התוועדות גמר לערך 

, והיתה צפיפות נוראה, ולפני שהרבי נכנס פתחו 9:00בהזאל הגדול למעלה, ונכנס לערך 
בי נוהג שאחר קדיש של שמונה עשרה הוא לא חוזר למקומו את העיר קאנדישענער. הר

 יתפללו שחרית. 9:30עד אחר גמר הקדיש. הגבאי הכריז ש

 תש"נ ל"ג בעומריום ראשון י"ח אייר 

, כששרים 11:00. הרבי יצא להתהלוכה לערך 770למטה ב 9:30הרבי התפלל שחרית לערך 
הרבי יצא לחוץ, וכשיצא לא הינף  אני מאמין בניגונו הישן ואחר לערך דקה של הנגינה

בידו רק הלך למקומו. אמרו הילדים את הי"ב פסוקים, אח"כ הרבי התחיל לדבר שיחה 
ארוכה בנוגע להילולא של רב שמעון בר יוחאי, ובנוגע אז מען פירט א קינד דארף מען עס 

ברהם טאן מיט אהבה, ניט מיט יראה, אזוי קען מען דינען דער אויבערשטער במנוחה, א
היתה הענין של אהבה, ויצחק הענין של גבורה, ויעקב תפארת. און מען זאל ניט שרעקען 
פאר א מענטש אויב מען זעהט א שלעכטע מדה בא איימעצען, זאל מען רחמנות האבן 
אויף עם מיט אהבה, און מען זעהט בא א קינד וואס ער וואקסט יעדער מאנאט בגשמיות 

און “ ותחזינה עינינו בשובך לציון„און מען זאגט יעדער טאג  –איז עס אוודע ברוחניות, 
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אויכעט אין שבת דאווענען, און ראש השנה, און יום כיפור, און מען איז ממליך הקב"ה, 

וגם הרבי דיבר בנוגע אז ס'איז א גוטע וועלט, און דאס “. והיה ה' למלך„און מען זאגט 
צוליב אויפוועקן די מענטשן, אז ס'איז וואס עס גיט זיך א טרייסל דער ערד, איז עס 

פאראנען א באשעפער. וגם הרבי דיבר בנוגע לשלום בין אנשים. וגם בבהמות וגר כבש 
עם זאב וגו'. והרבי אמר לסוף השיחה סאון און סאונער און סונוער, ולא אמר זה ביחד 

ונה השיחה הראש –אלא בהפרדה. אח"כ תירגם הרב יעקב יהודא העכט השיחה, אח"כ 
הרבי דיבר בהשיחה שני אז די קינדער זיינען אנשטאט אין חדר  –דקות  50ארכה לערך 

זיינען זיי דא, און מען דארף עס מאכן קורצער בכמות, און סיי איז גענוג פאר א קינד וואס 
און מען האט  –האט חכמה בינה דעת צו איבער טראכטן בנוגע צו די צוועלף פסוקים, 

נסת אדער די וואס האבן געדאווענט צוליב איזה סיבה שתהיה כמדומה געזאגט אין בית הכ
לי? ביחידות, האט מען געאגט שים שלום ביז דער שלום האמיתי און מען וועט זעהן דער 
נועם ה' אמיתי, ויש להוסיף אז מען וועט צוטיילן צו די קינדער און די עלטערן וואס האבן 

ואס אין דער בית המקדש האט מען גענוצט ביי די געקומען בזכותם א מטבע פון זילבער ו
קרבנות זילבער, און ביי זילבער קען מען עס נוצן פאר חומריות און וועט צוטיילט ווערן 
לויט דער ועד המסדר און דער רבי רש"ב האט געזאגט אז ער קען ראטעווען די יידן פון 

געזאגט אמחצם ואני שלעכטע זאכען, און דער רבי מהר"ש מלכתחילה אריבער, האט 
און אז  –ארפם, אז מען מעמט אראפ אלע מחיצות צווישן נגלה דתורה און נסתר דתורה, 

 משיח זאל קומען אין דער כינוס, און ער זאל קומען אין דער אנפאנג פון תהלוכה.

 יום שני י"ט אייר תש"נ

, מנחה היתה , ולא הלך להציון הק'770הרבי התפלל שחרית בציבור מנחה ומעריב למטה ב
 , מעריב היתה לערך חצי שעה אחר השקיעה.3:15לערך 

 יום שלישי כ' אייר תש"נ

, מעריב 3:15למטה, מנחה היתה לערך  770הרבי התפלל שחרית בציבור מנחה ומעריב ב
 היתה לערך חצי שעה אחר שקיעה, הרבי לא הלך להציון הק'.

 יום רביעי כ"א אייר תש"נ

, מעריב היתה 3:15מעריב למטה בציבור, מנחה היתה לערך הרבי התפלל שחרית מנחה ו
לערך חצי שעה אחר שקיעת החמה, אחר תפילת מעריב היתה חלוקת דולרים לזמן קצר, 

 הרבי לא הלך להציון הק'.
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 יום חמישי כ"ב אייר תש"נ

יצא להציון הק', חזר בלילה.  12:00, אחר 10:00הרבי התפלל שחרית למטה בציבור לערך 
 מעריב כמדומה לי שהיתה חלוקת דולרים, הרבי בתפלל מנחה ומעריב ביחד.אחר 

 יום שישי כ"ג אייר תש"נ

, 3:15, הרבי התפלל מנחה למטה בציבור לערך 770הרבי בתפלל שחרית בציבור למטה ב
, הגבאי קרא אחר מנחה 8:40והי' לבוש בזיידענע זופיצע, נכנס לקבלת שבת לערך 

 .9:10רבי חזר לחדרו לערך ה 8:3,0שקבלת שבת יהיה 

 יום ש"ק כ"ד אייר שבת מברכים סיון

, הרבי ישב עד ספר שני, וכשאמר קדיש 8:30הרבי נכנס לתהילים להביהמ"ד למטה לערך 
וכשהיגיעו ליהא שמה רבא וכו' הרבי עמד אצל השטענדער כל הזמן של תהילים, והרבי 

בי היה לבוש בחגורה עם כובע כשאמר תהילים לא אמר זה במתינות אלא במהירות, והר
בלי טלית גדול, ואמר תהילים אחר שגמרו הקדיש האחרון של תהילים הרבי אמר תהילים 
מתוך הספר לזמן קצר, והרבי אמר תהילים מתוך תהילים הגדול הצבע כחול, הרבי אחר 

. לפני שהרבי ירד שמעתי איך שהרבי מדבר למעלה סמוך 10:00תהילים חזר לחדרו לערך 
דרו עם כמדומה לי לייבל גראנער, אבל לא שמעתי בבירור, רק שמעתי שתי פעמים לח

איך שהרבי מדבר עם מישהו, הרבי אמר לי אחר שירד גוט שבת, וגם לעוד כמה. הרבי 
, 10:30נכנס עם סידור תורה אור, וחומש תורה תמימה הגדול, תהילים הגדול, ונכנס לערך 

, וגם לילדים אחרים אמר ג"כ גוט שבת, וכשאמר וכשירד מהמדריגות אמר לי גוט שבת
לי זה התנענע קצת עם ראשו למטה. הרבי התפלל למטה. בקריה"ת הרבי ישב, וכשהבעל 
קורא הגיע לפסוק האחרון של הפרשה הרבי סגר החומש, ועמד, אח"כ הרבי קיבל מפטיר 

, כשקראו ??? הרבי חזר הוא חזר בהדרך הארוכה לילך למקומו, היינו לשמאל הבימה
המולד ? הטלית של הרבי לא כיסא את אזניים שלו, אלא היתה אחורי אוזן השמאל והיתה 
שמה עד לארך אב הרחמן, הרבי התפלל מוסף, בחזרת הש"צ של מוסף הרבי עמד. הרבי 

, הרבי התפלל מנחה הרבי 4:20, ההתועדות גמר לארך 1:30נכנס להתועדות למטה לארך 
שהתועד, אח"כ ישב ואמר במקום ההתועדות פרקי אבות התפלל מנחה סמוך למקום 

מתוך ה'קאפיס', אח"כ כמדומה לי שלא הניח את הפרקי אבות בתוך הסידור, אלא הסידור 
למעלה בזאל  9:00על גביו, והלך למעלה על המדרגות שכולם הולכים, מעריב היתה לארך 

 הגדול.
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 יום ראשון כ"ה אייר תש"נ

עם הצבור, אח"כ היתה חלוקת דולרים שנמשך עד  770הרבי התפלל שחרית למטה ב
, והרבה נשים עברו ב'דולרים' מפני ה'קאנווענשין' וגם בא איש מהעתון ושאל 3:00לאחר 

כמה שאלות בנוגע לפוליטיקה  רשות ממזכירות לשאול את הרבי ד' שאלות, ושאל
מהרבי, שמעתי ששאל מהרבי בנוגע ??? מה שקרה והוא רצה להגיד שהרבי ישנה את 
דעתו בנוגע לנגד המערך, וגם שיהא שלום בין החסיד לערך והרבי ענה לו שילך ותן 
'קוויטל' מהבעש"ט, והרבי אמר שזה פסק בשו"ע שזה כבר חמש מאות שנה ואני לא 

ר (בתחילה בכלל  רצה מעצת גדולי התורה בארץ הקודש שילכו למערך, חידשתי שום דב
המערך הם רצו לדבר עם אש"ף, והרבי היבא את דעתו הק' ואמר שבכלל הדיבור אסור 
לדבר עמם בנוגע לשטחים, ובחול המועד רצו לעשות מערך שיהא ממשלה בשותפות עם 

שיפרישו לאחר זמן, אולי זה אגודת ישראל, והרבי התנגד לזה בכל התוקף אפי' באופן 
יהי' יותר מאוחר, (היינו אם יפרישו אז) וכן הוה, שהמערך לא ניצח, וגם א' מהציונסטען 
של הכנסת אמר שמיר שזה מה שהרבי גילה לאש"ף, וזה היתה סוד,). בכל השנים ביום 

', כ"ה אייר הרבי לא הולך לציון הק', אבל בשנה הזה הרבי הודיע שהוא הולך לציון הק
, והתפלל מנחה וערבית בציבור 10:00הרבי הלך להציון הק' אחר שעה שלוש, וחזר לארך 

בזאל הגדול למעלה, אח"כ נכנס לחדרו לזמן מאוד קצר, ואח"כ יצא ל'עליוויטער' והלך 
דקות,  45למטה לדבר בשביל הנשים שיחה, הרבי היה חגור באבנט, הרבי דיבר לארך 

ולרים לחלק לכולם, והרבי כשיצא הלך עם הקונטרס של אח"כ חילק לממונים הראשים ד
ה'קונוועשין' מה שהדפסו בשביל זה.



 



 

 לזכות
 ’הנהלת ישיבתנו הק

 
 הענדלהכהן ’ שימנחם מענדל  הרב 

 שארף’ שימנחם מענדל הרב 
 ברוך’ שימנחם מענדל הרב 

 זאנדהויז’ שישניאור זלמן הרב 
 

 איידעלמאן’ שישמאי הרב 
 הכהן בריסקישי' שמואל הר' 

 וועכטער’ שי חנני'ה יו"ט ליפאהרב 
 ליפסקער’ שיישראל נח הרב 

 ל לנדא”הלוי סג’ שיאליהו שמעון הרב 
 מרגי’ שישניאור זלמן הרב 

  נאדטאטשי’ שישלמה גרשון הרב 
 פופר שי'יוסף יצחק  הרב

 פייפשי' מאיר הרב 
 לפרענק’ שייהודה הרב 

 קריגסמאן’ שיבנימין הרב 
 
 לנהל את ישיבתינו הק' יהי רצון שיזכו להמשיך

 כפי רצון כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 עד ביאת גואל צדק תיכף ומיד ממש!

 
  יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 

 לזכות
 שליט"אשלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

 ’שיבתנו הקלי

 
 בריסקי הכהןשי'  לוייהת' 

 ברשביצקי’ שי מרדכי גדלי' ת'ה 
 היידינגספעלד  ’שימנחם מענדל הת' 

 וויינשטיין’ שי מאיר לויהת' 
 הלוי לאבקאווסקי’ שי יוסף יצחק ת'ה

 עזאגווי’ שי יוסף יצחק ת'ה
 שוחאטשי'  לוי ת'ה

 
 צליחו בעבודת שליחותםיהי רצון שי

 באופן דלמעלה מן המשוער
 עד מילוי שליחות העיקרית

 משיח צדקנוקבלת פני 
 תיכף ומי"ד ממ"ש!

 
* 

 
 בוימגארטןשי'  מנחם מענדללזכות החתן הנעלה הרה"ג הרה"ח הת' 

 לרגל בואו בקשרי שידוכין עם ב"ג שתחי'.
 ויזכה לבנות בנין עדי עד בישראל על יסודי התורה והמצוה

 

*** 

 
 לע"נ השלוחה מרת אלישבע בת חיים הלוי ע"ה

 בתוכם תיכף ומי"ד ממ"ש!הקיצו ורננו שוכני עפר והיא 
 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 

  
 לזכות

 הוד כבוד קדושת
 אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח

 שליט"א
  

 ולזכות

 תלמידי שיעור א' שיחיו

 הכהן כהן ’שיחי מנחם מענדלהת' 

 ברוכשטאט ’שיחייהושע הלוי הת' 

 ווירצבירג ’שיחימאיר הלוי הת' 

 בורוויץ  ’שיחי בנימיןהת' 

 גוטליב  ’שיחי חיים גבריאל נחהת' 

 חמי  ’שיחייהודה ליב הת' 

 נוגינסקי  ’שיחישניאור זלמן הת' 

 סעלווין  ’שיחיאליהו מאיר הת' 

 סעלווין ’שיחיחיים הת' 

 קושנירסקי  ’שיחימנחם מענדל הת' 

 שפינדלער ’שיחי שלום דובערהת' 

*** 

 בריסקיהכהן  ’שיחישמואל  הרב

 קריגסמן ’שיחייוסף בנימן  הרב

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 
 

 



 

 לזכות

 הרה"ג הרה"ח הרה"ת משפיע הראשי דישיבתנו הק'

 שליט"אישראל ליפסקער  הרב 

 לרגל יום הולדתו ביום כ"ף שבט הבעל"ט

 וחת הנפשיה"ר שיהי' לו שנת הצלחה בגשמיות וברוניות בטוב הנראה והנגלה ומנ

 ושיזכה להשפיע על כל תלמידיו ומושפעיו באהבה רבה 

 ויזכה לקיים את שליחותו בעיר קווינס נ. י.

  –ויה"ר שיזכה לפרסם את בשורת הגאולה וזהות הגואל 

 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

 ולהביא את הגאולה האמיתית והשלימה 

 שתחי'  חי' מושקהולזכות זוגתו מרת 

 ובנותיהם:ובניהם 

 שי'יעקב יהודה החייל בצ"ה 

 שי' יששכר החייל בצ"ה 

 שי' יהושע זעליג החייל בצ"ה 

 שתחי' לובא אלטא טובההחיילת בצ"ה 

 שי'  יוסף יצחקהחייל בצ"ה 

 שתחי' יוכבד פרידה החיילת בצ"ה 

*** 

 הוקדש ע"י תלמידיו

 שנת הקהל. –שיעור ג' ה'תשפ"ג 

 

 

 

 מלך המשיח לעולם ועד!יחי אדוננו מורנו ורבינו 
 



 

 
 לזכות

 הרה"ג הרה"ח הרה"ת
 שליט"אשניאור זלמן מרגי  הרב 

 שי'יחיאל זאב לרגל ה"אופשערניש" של בנו 
 ויה"ר שיזכה לפרסם את בשורת הגאולה וזהות הגואל

 קווינס נ. י. –בעיר שליחותו 
 ויזכה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה

 ממ"ש.למטה מעשרה טפחים תיכף ומי"ד 
 

 הוקדש ע"י ולזכות שיעור ג' תשפ"ג, שנת הקהל
 
*** 
 

 לזכות
  בלומאהכהן בן  קאפל יעקבהוו"ח ר' 

 לרפואה שלימה וקרובה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו תומ"י
 ויזכה לראות רוב נחת מנכדיו וניניו 

ויזכה לראות התגלותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד 
 ממש

 
שי' מאיר שלמה והת' מענדעלסאן  שי'אהרן  הת' ולזכות ע"י הוקדש 

 רפפורט

 

 

 

 

 
 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 

 
 

 לעילוי נשמת
 מרדכיבן ר' נחום  ר' 

 ל"ג בעומר תשנ"ט –נפטר ח"י אייר 
 אברהםר'  בתחי' וזוגתו מרת 

 ' שבט תשע"חח בשם טוב נפטרה
 - "חיים שנה"בתוך שלשת ימי הגבלה ליום הבהיר יו"ד שבט  -

 ת.נ.צ.ב.ה.
 ויה"ר שיקויים תיכף ומיד ממש היעוד

 ד"והקיצו ורננו שוכני עפר"
 והם בתוכם

*** 
 דובראףשי'  נחוםהוקדש ע"י ולזכות הת' 

 
 

* * * 

 נשמת לעילוי
 ע"ה יוסף ישראלבת ר'  נחמה עטילמרת 

 בריסקי
 ה'תשפ"ג שנת הקהלנפטרה י"א כסלו 

 הקיצו ורננו שוכני עפר והיא בתוכם
 .בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א תיכף ומיד ממש נאו

* 
 בריסקי.הכהן שי'  לוינדבת נכדה הת' השליח 

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 

 
 



 

 

 
 לזכות

 שלוםבן ר'  זושאאר' 

 פוזנר

ני שליח כ"ק אדמו"ר שליט"א לעני
 חינוך באה"ק

*** 
 בקשר עם היארצייט הראשון י"ב שבט 

*** 

 מ'דארף ביינקען נאכ'ן רבי'ן...
 

 

 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 

 



 

 

 

 

 

 

 לע"נ

  שלמהב"ר  חיים יהודההר' 

 מרדכי גדליה הלויב"ר  גרשון פישלור' 

 ולזכות

 יצקיבברש שי'אפרים אהרון  הת'

* * * 
 בני ישראל הנמצאים לזכות אחינו

 בארץ הקודש 

 
 
 
 
 
 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 



 

 לעילוי נשמתת
 שליט"א לעיר חולון אה"ק מלך המשיח כ"ק אדמו"ר תהאישה החשובה שלוח

 סתהון ע"היעקב ישעי' ר' בת גאלדא גיטא  מרת
 תמרכה ביסוריםנ

 אב ה'תשס"גמנחם ב'  
 לעילוי נשמת ו

 יובנרע"ה יג זעלר' בת שיינא  מרת
 נפטרה י"ד אלול ה'תשע"א

 לעילוי נשמתו
 ווילהלם ע"ההרב אברהם דוד בן זושא  ישעי' הרה"ח

 נפטר ד' שבט ה'תשפ"ב
 ת.נ.צ.ב.ה.

* * * 
 לזכות 

 חשרבת  צורי' סורי' וזוגתושיינא בן לוי  לר' 
 יובנר

 ובנו דניאלהרה"ח  ולזכות
 שיחיו מינאשרה וזוגתו אפרים משה הר' 

 וילדיהם
 שתחי'גאלדא גיטא נחמה  ,שיחי'יוסף יצחק הת' 
 שתחי' חי' מושקאהחיילת בצ"ה , שיחי'מנחם מענדל החייל בצ"ה 

 שתחי'שיינא שטערנא החיילת בצ"ה , שיחי'שניאור זלמן החייל בצ"ה 
 שתחי' רבקה, החיילת בצ"ה שיחי'שמואל החייל בצ"ה 

 סתהון
 ולזכות כל בני משחתם שיחי

 סתהון  משפחת  ע"י הוקדש
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 לעילוי נשמתת

 קסלמן ז"ל בן הר' יום טוב סב סבי הרה"ח המשפיע הר' שלמה חיים

 אברהם בן הר' דובער זלצמן ז"ל החזן הר' סב סבי הרה"ח הרה"ת הר'

 ליסון ז"ל בן הר' שמואל הירש סב הורי הרה"ח הרה"ת הר' אברהם

 

 לזכות

 קנלסקי חיושי ריסל וזוגתו רחלסב הורי הרה"ח הרה"ת הר' נתן בן 

שליח כ"ק  –שי' זלצמן  ברכהר' חיים דובער בן הסב הורי הרה"ח הרה"ת הר' החזן 
 רסישעניו ד'ז ,בברית אברהם בפייר לאן מו"ר מלך המשיח שליט"אאד

 וזוגתו רבקה יענטע שיחיו שילדקרויט ראצאבן  הוסבי הרה"ח הרה"ת הר' יהודה ירמי
 שלוחים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחיפה, ארץ ישראל

שלוחים  –וזוגתו שטערנא שרה שיחיו קנלסקי  רחלסבי הרה"ח הרה"ת הר' מרדכי בן 
במוסדות ברית אברהם בניו ד'זשערסי, ובית  דמו"ר מלך המשיח שליט"אשל כ"ק א

 וסף יצחק בהילסייד, ניו ד'זשערסיהכנסת שומרי תורה אוהל י

 ולע"נ בתו בת שבע ע"ה בת יבלחט"א ר' מרדכי קנלסקי

 ולזכות 

 שיחיובת רבקה יענטא וזוגתו חי' בן שטערנא שרה הר' אברהם 

 וילדיהם

 הת' מנחם מענדל שי'

 בלומא שתחי' בצ"ה החיילת

 אסתר שתחי'  בצ"ההחיילת 

 שיינא שתחי' בצ"ההחיילת 

 ה שתחי' חנ בצ"ההחיילת 

 יהודית שתחי' בצ"ההחיילת 

 קנלסקי

 

 נדפס ע"י ולזכות בני משפחתו הת' מנחם מענדל שי' קנלסקי
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 לע"נ האשה הצדקת 

 מרת ברכה אדרי ז"ל 

 בת יבלחט"א 

 ר׳ עמרם וגילה מסעודה שיחיו

 הצטיינה במידת הצניעות 

 ולומדיהובאהבת התורה 

 מסרה נפשה 

 על חינוך ילדיה בקדושה 

 נולדה ביום כ"ט בשבט ה'תשמ"ה

 נפטרה בדמי ימיה 

 ערש"ק פרשת תצווה 

 י"ז אדר א' ה'תשפ"ב

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 לע"נ
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