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שהקב"ה  שזכינו  הדור,  אנשי  לכל  לפרסם  צריכים 
בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה,  בעל  ומינה  בחר 
נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא 
בנ"י  לעבודת  בנוגע  עצות  ויתן  הוראות  שיורה  הדור, 
ובנוגע  ומצוות,  תורה  עניני  בכל  זה,  דדור  האנשים  וכל 
להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם ב"בכל דרכיך דעהו" 

ו"כל מעשיך יהיו לשם שמים",
ש"לאלתר  הנבואה   - העיקרית  הנבואה   - עד 

לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".

(משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית)

הוד כ"ק אדמור מלך המשיח שליט"א מועדד את שירת
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"
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. . בבית - לפעול התיישבות וקביעות,
באופן  היא  האמורים  הענינים  בכל  שהעבודה   - חב"ד  חסידי  ישיבת 
דהתיישבות (כנ"ל) וחסידותי, לפנים משורת הדין וחודרת באופן פנימי, 
 - ובמיוחד  כולל  ודעת,  בינה  דחכמה  הכחות  פרטי  בכל  (בית)  ונקבעת 
הפצת פנימיות התורה, כפי שנתגלתה בתורת חסידות חב"ד, "יתפרנסון", 

באופן של הבנה והשגה בחב"ד שבנפש, 
ליובאוויטש - ע"ש ענין האהבה ("ליובא" בשפת המדינה ההיא), היינו 
ואחדות  ישראל  באהבת  חדורה  והיהדות  התורה  דהפצת  שהעבודה 

ישראל, 
להגאולה,  בנוגע  ובפרט  שבה,  במעלות  המפורסמת   - ת"ו  עיה"ק  צפת 

אלי' קיווינו כל היום ומצפים, שאז ת"ו . .1

בבית . . התיישבות וקביעות: ראה ש"ב ז, ה־ז )בית לגבי אהל(. מפרשים )חדא"ג עיון יעקב ועוד( 
לפסחים פח, א בית לגבי הר ושדה.

דחכמה בינה ודעת: אמות ומקור למדות )תניא רפ"ג( יתפרנסון: תקו"ז ת"ו בסופו. וראה לקו"ש 
חכ"ד ע' 136 הע' 35 .וש"נ. 

ליובא . . ההיא: ראה ספר הזכרונות ח"א ס"ע 17 .וראה גם שם ריש ע' 342. 
צפת . . במעלות שבה: ראה לקו"ש חי"ז ע' 514 ואילך.
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ב"ה

פתח דבר
בשבח והודאה להשי”ת, הננו להגיש לנשיאנו כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי’, את הגליון השלישי של הערות התמימים ואנ”ש היוצא 
לאור בשנת לימודים זו )גליון מאה ושישים(, היוצא לאור לרגל יום קבלת נשיאותו 

של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א ה’תשפ”ג - שנת ‘הקהל’. 

ובו חידושים וביאורים בעניני גאולה ומשיח, בתורתו של כ”ק אד”ש מה”מ, בנגלה, 
בחסידות ובכל מקצועות התורה, שנכתבו ע”י תלמידי התמימים והרבנים דישיבתנו 

הק’ - ישיבת חסידי חב”ד ליובאוויטש צפת עיה”ק ת”ו.

כידוע ומפורסם, ענין כתיבת חידושי תורה והוצאתם לאור שהוא אחד מהעניינים 
עד  קרובות,  לעתים  אודותיו  הוא מעורר  כאשר  בדור השביעי,  דורנו  נשיא  שחידש 
חב”ד  חסידי  ובישיבות  בכלל  בעולם  התורה  לומדי  בקרב  קבע  של  למנהג  שהפך 

ליובאוויטש בפרט.

גודל מעלת כתיבת חידושי תורה והפצתם נתבאר בארוכה בתורתו של כ”ק אד”ש 
שיש  העצומה  ההשפעה  גודל  ובהסברת  בהבהרת  ובאגרותיו,  בשיחותיו  מה”מ, 
בהדפסת קבצים אלו, הן בהוספה הניכרת בחיות ותענוג בלימוד בין כתלי הישיבה1, 
פירות  כישיבות שמצמיחות  נס,  על  תמימים’  ‘תומכי  הקודש  ישיבות  בהעלאת  והן 
ומקרבים את  זה מזרזים  ידי  והוא העיקר, אשר על  ועוד  משובחים בלימוד התורה, 

קיום היעוד - “תורה חדשה מאתי תצא” בהתגלות כ”ק אד”ש מה”מ בקרוב ממש2.

***

יו”ד-י”א  והקדוש3  הגדול  היום  לרגל  לאור  שיוצא  בכך  מתייחד  זה  קובץ  כאמור, 
שבט, יום היארצייט-הילולא של כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ נ”ע, יום קבלת הנשיאות של 

1( שיחת ט”ו בשבט תשמ”ח.
2(  דבר מלכות ש”פ לך-לך. ספה”ש תשנ”ב ח”א, ע’ 70 ואילך.

3(  לשון כ”ק אד”ש מה”מ באגרת ר”ח שבט תשי”א.
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הוד כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, ויום קבלת מלכותו כמלך המשיח לעיני כל 
באי עולם בשנת תשנ”ג. וכפי שכותב כ”ק אד”ש מה”מ4 ש”יום זה הוא יום מיוחד 
בחיי הנשיא, ויום מיוחד בענין הנשיאות - התחלת הנשיאות של נשיא דורנו, הכוללת 

את כל המשך הנשיאות עד ביאת גואל צדק”.

בוחן  רוממותו של ראש השנה, שבו  בענין  הרבים שבחסידות5  הביאורים  ידועים 
הקב”ה באופן מיוחד את מעשי הנבראים האם הינם כראוי וכמצופה מהם, ומלכותו 
תלוי’ ועומדת, ורצונו בקיום העולמות מסתלק כמעט לגמרי לפי שעה, ועל כן דרושה 

פעולת הנבראים לקבל את מלכותו מחדש בהתמסרות מיוחדת.

רצונו  בקיום  להוסיף  ואחד  כל אחד  זה, משתדל  וקדוש  גדול  יום  בהגיע  הוא  וכן 
והוראותיו הק’, לקבל את מלכותו כנשיא הדור וכמלך המשיח6, ולעורר אצל נשיא 

הדור את הרצון למלוכה - “להיות שמו נק’ עליהם”. 

ותלמידי הישיבה הנק’ תמימים על שם “שלומדים תורת ה’ תמימה תורה הנגלית 
וכפי  ודרישתו מהם היא - שילמדו כל התורה כולה,  ורצונו הק’  ותורת החסידות”7 
לבדר”ח  באור  התמימים,  לתלמידי  ביחידות  באריכות  מה”מ  אד”ש  כ”ק  שאמר 
באמצע  וכשמתעוררים  בפשטות!  כולה  התורה  לכל  “שהכונה   - תשנ”ב8  מרחשון 
השינה חושבים מיד בלימוד התורה, ויתירה מזו - אפילו בשעת השינה חולמים על 
ענין בתורה! כשמביטים על בחור ישיבה אמיתי רואים מיד את המציאות האמיתית 

שלו, מציאות התורה!”.

ועל כן, תלמידי התמימים התייגעו והתאמצו בלימוד התורה כפי רצונו הק’ באופן 
פרטי מהם, ועלה בידם להעיר ולגלות “שכל חדש בתורה”, ולהוציא לאור קובץ זה, 

לרצונו הק’ של כ”ק אד”ש מה”מ. 

***

כהנ”ל הוא במיוחד בשנה זו ‘שנת הקהל’, בה מצווים אנו “הקהל את העם האנשים 
שקובץ  ובוודאי  אלוקיכם”,  ה’  את  ויראו  ילמדו  ולמען  ישמעו  למען  והטף  הנשים 

4(  שיחת ב’ ניסן תשמ”ח, בנוגע לב’ ניסן - יום הסתלקות כ”ק אדמו”ר מהורש”ב נ”ע, ויום התחלת 
הנשיאות של כ”ק אדמו”ר מהוריי”צ.

5(  ראה סה”מ מלוקט ח”ה קונטרס ר”ה תנש”א, ס”ג, ושם נסמן.
6(  ש”נשיא הדור הוא המשיח שבדור” - ראה קונטרס בית רבינו ס”ה )סה”ש תשנ”ב ח”ב ע’ 470(.

7(  סה”ש תשנ”ב ח”א, ע’ 92-3.
8(  דברי משיח תשנ”ב ח”א, ע’ 251 ואילך.
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חידושי תורה זה יוסיף בלימוד התורה והיראה של כלל ישראל. 

לקבץ  שבתורה,  ה”הקהל”  עניין  אודות  מה”מ  אד”ש  כ”ק  דברי  ידועים  ובנוסף 
חידושי תורה למקום אחד, וקובץ זה מהווה בימה מכובדת לכך.

שנה’  ועשרים  ב’מאה  אנו  נמצאים  כאשר   זו,  בתקופתנו  במיוחד  שייך  כהנ”ל 
לשנת  )בנוגע  תש”מ  מרחשוון  כ’  בשיחת  הק’  וכדבריו  מה”מ,  אד”ש  כ”ק  להולדת 
לענין  בנוגע  כמו שהוא  “ובדוגמא  נ”ע(  כ”ק אדמו”ר מהורש”ב  ועשרים של  המאה 
לימוד התורה, אע”פ שבכל שנה ושנה צריך להוסיף בלימוד התורה, מצד העניין של 
“מעלין בקודש”, אבל ישנה הוספה בשנה זו, שנת השמיטה, שבה צריך להוסיף יותר 
בלימוד התורה באופן שלא בערך, מכיוון שאז פנוים מעבודת האדמה . . ועד”ז ישנו 
עניין מיוחד שמגיע ביום ההולדת הנ”ל בשנה זו: בכ’ מרחשוון שנה זו מתחילה שנת 
מרחשוון  בכ’  היה  הולדתו  שיום  נ”ע  הרבי  של  ההולדת  מיום  שנה  ועשרים  המאה 
שנת כתר”א )כידוע הסימן בזה - היום יום ע’ קו( ובכ’ מרחשוון תש”מ מתחילה שנת 
בן חמש  מבין אפילו  ועשרים שנה  הענין המיוחד במספר מאה   .  . ועשרים  המאה 
למקרא מכיוון שכבר למד את הפסוק “והיו ימיו מאה ועשרים שנה”, כלומר שזהו 
תכלית השלימות של חיי האדם . . עפ”ז מובן גודל העניין של “מאה ועשרים שנה”, 

שזהו עניין שיכול לבטל את גזירת המבול, ועוד יותר - להביא גשמי ברכה”. 

***

בקשר להיות יום זה ‘ראש השנה להתקשרות’, הבאנו את שיחות כ”ק אד”ש מה”מ 
בדבר מלכות ש”פ וארא וש”פ בא המדברים בקשר עם יו”ד שבט, כמו”כ הבאנו את 
שיחת כ”ק אד”ש מה”מ בלקו”ש חל”א )בשלח שיחה א’( המבארת באופן נפלא את 
ההתקשרות בין הנשיא - משה רבינו - לעם ישראל, ואשר דוקא ע”י הנשיא נפעלת 
שלימות האחדות אצל בני ישראל. וכן הבאנו את שיחת אחש”פ ה’שי”ת, בה מדבר 

כ”ק אד”ש מה”מ באופן מיוחד אודות ענין ההתקשרות. 

התמימים  הערות  למערכת  מה”מ  אד”ש  כ”ק  מכתב  את  הבאנו  לקובץ  כפתיחה 
ואנ”ש דישיבתנו הק’, שנשלח בר”ח אדר ה’תשמ”ב על קבלת קובץ הי”א שיצא לאור 

ע”י מערכת ישיבתנו הק’.

אד”ש  מכ”ק  כללי  מכתב  הבאנו  אנו,  נמצאים  בה  הקהל’  ל’שנת  בקשר  ובנוסף, 
מה”מ לימי הסליחות תשכ”ו - שהיתה גם היא שנת ‘הקהל’, בו מבאר באריכות את 
ענינו של ‘הקהל’ והקשר לראש השנה בו מכתירים את הקב”ה למלך, ואת ההוראה 
מכך לכאו”א, אשר וודאי שייך ענין זה ביתר שאת בראש השנה להתקשרות למלך 
המשיח, שיתגלה תומ”י ממש, ועל ידו תקוים מצות הקהל של כל עם ישראל בבית 

המקדש השלישי. 
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***

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב שמואל שי’ גינזבורג, לרב מנחם 
מענדל שי’ הלפרין, לרב שבתי יונה שי’ פרידמן, לרב חיים שמריהו הלוי שי’ סגל, על 

עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור.

כמו”כ תודתנו נתונה לת’ אברהם שי’ שהרבני על עזרתו הרבה בהכנת הקובץ.

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

ותלמידיהם, אלא גם בין לומדי התורה בכלל”, 

הננו לבקש את קהל הקוראים, שיואילו לשלוח גם הם את חידושיהם אל המערכת 
בעז”ה  אור,  שיראה  המוגדל  בקובץ  להדפיסם  שנוכל  ע”מ  לעיל,  הרשומה  בכתובת 
ית’, לקראת י”א ניסן מאה עשרים ואחד שנה, כ’מתנת עשיר’ ליום הולדתו של כ”ק 

אד”ש מה”מ.

ויה”ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ”ק אד”ש מה”מ בריבוי 
שיחות ומכתבים, תגרום לו נחת רוח רב, ותהי’ ה”מכה בפטיש” שתביא את התגלותו 
השלימה, ונשמע תורה חדשה מפיו, “תורה חדשה מאיתי תצא”, תיכף ומי”ד ממ”ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

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

ימות המשיח10 - שנת 'הקהל'
יום הבהיר יו”ד-י”א שבט )הי' תהא שנת פלאות גדולות( 

מאה ועשרים שנה להולדת כ”ק אד”ש מה”מ
ע"ג שנים לנשיאותו

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

ובריבוי  תשנ”ב.  לך  לך  ש”פ  מלכות  דבר  תשמ”ח,  בשבט  עשר  חמישה  בשיחת  באריכות  וכן    )9
שיחות ומענות.

10(  שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.
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שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מכתב 
דישיבתנו,  ואנ"ש  התמימים  הערות  למערכת 
בקשר עם הוצאתו לאור של קובץ הערות גליון 

הי"א - א' דר"ח אדר ה'תשמ"ב
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nmrho'
"

fur vcrzk" agk hsu bgah,

vvfbv kn",95_ vngns unmc akpbh

n",Q pra, utrt'
"

tnur kcbh hartk

tbh vuhw duw uhsg,o fh tbh vuhw" _

vdhkuh sn",Q upra, ct'
"

ct tk

prgv"'
"

t,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk

bvurhi" _ vngns unmc skg,hs kcut/

y/uha kear vtnur kghk go vzni

acu eurhi cabv zu pra, utrt uv,jk,

pra, ct _ ac, ncrfho jusa acy:

ac, ncrfho jusa acy vut cxhuo

jusa yc,' jusa vgahrh' ucu bnaf,

vcrfv uvb,hb,-fj kjusa acy' jusa

vtjs gar )uckaui vf,uc06 

"
ga,h gar

jusa vut jusa acy"(/ uha kunr'

acxhuo jusa vgahrh' akhnu,

vnxpr16' nusda, akhnu, vgcusv

scb"h' acfj zv ctho k,fkh, vakhnu,

skg,hs kcutvnrunz, cjusa vtjs

gar' tjs akngkv ngar xphru,

)
"

tb, vut js ukt cjuaci"(26_ g"s

ucsudn, cw vprahu, utrt uct )vgcusv

aktjrh n",' agk hsv ctho kvakhnu,

skg,"k(/

ukvuxh;' agbhi vdtukv nrunz 

do canu ak vjusa fph abert 

canu, vjsaho agku gnvo ncck36_

"
acy" _ avut )t( nkaui

"
acyh

nuakho"46' ucpry vnnakv snkfu, 

ch, sus' fn"a56

"
kt hxur acy

nhvusv66)nsus uthkl tku rtah dkhu,

accck arushi t, vgo cacy( / / gs fh

hcut ahkv" )nkl vnahj(' gkhu btnr76

"
ueo acy)nkl rusv unuak( nhartk"'

"
zv nkl vnahj"86' )c( nkaui gb;

thki96' fn"a07

"
uhmt juyr ndzg hah

ubmr narahu hprv"17'
"

hmt acynkufv

naura hah nzrg sus vut nkl

vnahj"27/

h/ucvsdav h,hrv csurbu zv_

avgahrh cacy )
"

vgahrh hvhw eusa"37'

cfk jusa' ugtfu"f vgahrh cjusa tjs

gar( vut huo vvhkukt sf"e nu"j

tsnu"r baht surbu47:

gbhbu ak huo vvhkukt _ fn"a rchbu

a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy 208

95(rtv ,u"t h,ru gs' xg"t uthkl/ ucf"n/

06(zfrhw t' z/

16(rtv rtc"g kanu, d' yu/ prsx a"c/

26(rtv hvk tur gw nj/ tuv", scrho gw hy/

xv"a ,an"y j"t gw 983/ j"c gw 036/ ua"b/

36(hruaknh r"v p"t v"c/ ugus/

46(hjzetk hy' ht/

56(uhjh ny' hu"s ucpra"h/

66(ukvghr' achvusv btnr
"

u,gnus nks,"

)uhmt fy' kv(' uha kunr' arunz gk vdtukv

vtnh,h, uvakhnv athi tjrhw dku,' fsth,t

cnfhk,t )cakj yu' t(
"

fk vahru, kaui becv

ju. nahrv skg,hs kaui zfr"'
"

fkunr avbecv

ha kv mgr khsv*' t; fk vbxho ha tjrhvo mgr'

ju. nkg,hs athi tjrhw mgr / / fzfrho kt

huksho" ),uxw pxjho eyz' c(/

76(cke fs' hz ucpra"h/

86(rnc"o vkw nkfho rph"t/

96(rtv )ksudnt( haghw fj' fz/

07(ao ht' t/

17(ucvnal vf,ucho )ao' s( _
"

uvfv tr.

cacyphu"/

27(nmu"s gv"p/

37(cjueu,h fz' kc/

47(kvghr nvahhfu, sh"c jsah vabv kh"c

vacyho _ ajusa acy nfuui fbds hux;' anu

vrtaui ak cgk vvhkukt )rtv keu"a jf"u gw

09 uthkl/ 413 uthkl/ ua"b(/

*(fhsug a
"

vdku, bnak kghcur udtuk, hnh

vnahj ahvhw cnvrv chnhbu bnak kkhsv //ufi

jckh hnu, vnahj bertho cao jckh khsv" ),u"t

u,u"j acvgrv 4(/

חלק משיחת ש"פ וארא תשנ"ב



יום הבהיר י' - י"א שבט ה'תשפ"ג

7

vzei57c,bht67a
"

fk ngahu u,ur,u

ugcus,u tar gcs77fk hnh jhhu87/ /

n,dkv unthr ccjhw dhkuh nkngkv knyv

/ / upugk haugu, cerc vtr."97' ugus

ugher' afukk vb,hb,-fj gk vnal

vmnhjvch,r at, uch,r guz ktjrh

vx,keu,u f,umtv nvzrhgvs
"

fk

ngahu u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu"08' gs kvmnhjv svdtukv vtnh,h,

uvakhnv g"h nahj msebu csurbu zv

)sur vtjrui ak vdku, usur vrtaui ak

vdtukv(' fgsu,u ak baht surbu afcr

fku fk vehmhi' uvfk nufi kxgusv

skg,"k' aukji-grul go vxgusv

skuh,i uaur vcr uhhi vnaunr/

uha kunr' afkku, vzni veaur go

huo vvhkukt vgahrh cacy )acgho abv

cjhho jhu,u cgknt shi' uvnal vabho

aktj"z' hu,r ntrcgho abv18( bjke

kdw ,eupu, avo g"s ucsudn, dw

v,eupu, vfkkhu, cnal fk vsuru,

)kpbh n",' n", uhnu, vnahj('

anrunzu, cdw vprahu, anu, utrt ct

)fb"k x"j(:

,eupv rtaubv' trcgho abv ),r"o-

,r"p(' czni bahtu,u ak tchu' atz

v,jhk akhnu, vgbhi svpm, vnghhbu,

jumv ucpry g"h v,hhxsu, hahc, ,unfh

,nhnho )cbhvuku ak cbu hjhsu( _ g"s

ucsudn, gcus, vtcu,cvfbv uv,jk,

vgbhi sn",/

,eupv abhw' akuaho abu, bahtu,u

cjhho jhu,u cgknt shi ),r"p-ah",('

acvo vhw vjhsua vnhujs aku c,ur

baht s,ur, jxhsu, jc"s cvpm,

vnghhbu, jumv nna' ugs kvjhsua

cgar abho vtjrubu, )dnr uakhnu,

gcus,u( cvpm, vnghhbu, jumv cjmh

fsur v,j,ui )acu kt vhw n,i-,urv28(

_ g"s ucsudn, vjhsua sn,i-,urv/

u,eupv akhah,' vnal vbahtu,

ktjrh vx,keu,u )nhuo ga,h gar

kjusa ga,h gar sab, ga,h gar

a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy209

18(acvo
"

eth thbha tsg,hw srchw" )g"z

v' rha g"c(' fhui a
"

b,i vw kfo kc ksg, ughbho

krtu, utzbho kanug" ),cut fy' d(/

28(rtv td"e tsnu"r nvurhh"m j"c gw ,mc

uthkl/ ua"b/

57(avgkhw uvakhnu, )
"

uhfuku"( shuo

vvhkukt aku _ f"s yc, _ chuo va"e zv/

ukvghr nvahhfu, sf"s yc, kgbhi vdtukv _

"
yc," vut

"
hrj avdu; bvbv ni vdu;" )ndhkv

hd' t(' akhnu, vhjus svdu; akngkv )gmnu,

unvu,( go vdu; sknyv )vgmo shartk(' ccw

vtupbho s
"

fs" )f"s('
"

fsfs"'
"

fshi ufshi"'

nkngkv knyv unknyv kngkv' ahvhw kg,hs

kcut )rtv keu", s"v uan,h fsfs )pw rtv fu'

d uthkl((/

uakhnu,u chuo vac, ajk )cabv zu( chuo

f"jyc,*' anurv gk v
"

fj" ),ue; ujuze(

s
"

yc,"/

67(tdv"e xhw z"l uf"j/ _ ukvghr )g"s

vrnz( nvahhfu, kvechgu, sgrc ac, uhuo

vac, chnh vjusa' z"l uf"j yc,/

77(g"s n"a cvpyrv sa"p utrt )hjzetk

fy' f( _
"

pguk,u tar gcs cv" )rtv keu"a

jf"t gw 05 uthkl(/

87(acgho abv ),r"o _ ah",(' akhnu,

jhh vtso'
"

hnh abu,hbu cvo acgho abv"

),vkho m' hu"s/ urtv do ÷÷÷÷xv"a ,ab"c j"t gw

1-052 )kghk gw 5-491((/

97(g"s n"a cpra, utrt )j' hj( _
"

fh tbh

vw cerc vtr." )
"

tg"p aafhb,h canho dzr,h

n,ehhn, c,j,ubho" _ pra"h(/

08(rtv tdv"e ao:
"

ubzrgucjek ,pujhi

eshahi turu, gkhubho nts / / dhsukh dhsukhi"/

*(kvghr'af"j yc, vut huo vuks, ak tnh

nur,h g"v'aanv jbv'g"a fuw ugs g"a tnu ak

anutk'axhuo uju,o ,pk,v 
"

uh,i guz knkfu uhro

eri nahju" )a"t c'hu"s(/
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),ah"t(38(' abh,ux; ch,r at, uch,r

guz cvpm, vnghhbu, jumv cfk emuh

,ck' ugs kdnr uakhnu, vgcusv' avfk

nufi fcr kxgusv skg,hs kcut _ hnu,

vnahj/

ucpryhu, hu,r h"k adw ,eupu, vb"k

nrunzho cdw v,eupu, sakuaho abu,

bahtu,u48)cjhho jhu,u cgknt shi(:

,eupv rtaubv' nv,jk, bahtu,u gs

kvntxr uvdtukv uvhmhtv nnshbv vvht'

cngns unmc ak ,ue; dzhru, vnkfu,

)csudn, vgcusv cnmrho'
"

fur vcrzk"'

kpbh n",(' agher gcus,u vh,v

cnxhr, bpa nna )g"s gcus, vtcu,(/

,eupv abhw' ccutu cnshb, pukhi'

agher gcus,u vh,v ckhnus uvpm,

,ur, jxhsu, jc"s ctupi ak vcbv

uvadv t; ags tz vhw crucu g"s jxhsu,

pukhi )g"s vjhsua s
"

uhsg,o fh tbh

vuhw" cn",(/ u,eupv akhah,' ccutu

kjmh fsur v,j,ui' agher gcus,u vh,v

cvpm, vnghhbu, jumv nna' kerc

ukzrz ukvchtt, vdtukv vtnh,h,

uvakhnv ,hf; unhs' fvfrz,u vhsugv:

"
ktk,r k,aucv ktk,r kdtukv"/

ht/ucbudg kpugk:

cgnsbu cac, ncrfho jusa acy'

fukk ucnhujs vgahrh cacy _ mrhl

ftu"t keck gk gmnu kvuxh; ch,r at,

uch,r guz cngahu' ,ur,u ugcus,u ak

cgk vvhkukt' f"e nu"j tsnu"r baht

surbu' tar vurbu nsrfhu ubkfv

cturju,hu bx"u58' ucpry cvchyuk

uvv,earu, tk f"e nu"j tsnu"r baht

vsur'
"

vbaht vut vfk"68' acftu"t _

nmhtu,u ufk gbhbhu' cfk nfk fk'

bgaho eusa kbaht vsur' gh"z anktho

ujsurho cehuo akhju,u ak baht vsur

_ nav rchbu acsur78' dutk rtaui vut

dutk tjrui88_ agbhbu vgherh
"

kvcht

khnu, vnahj"98cpugk nna/

ukvuxh;' avhshgv a,hf; unhs bfbx

f"e nu"j tsnu"r baht surbu )fhui

a
"

vehmu urbbu aufbh gpr"09( unchy gk

ftu"t nvjxhsho uvneuarho kcjui

ngnsu unmcu fuw' ngurr, upugk,

kxhho ukvakho )do nkaui akhnu,( t,

fk ngahbu ugcus,hbu/

ufsth ubfui kgrul v,uugsuhu,

nhujsu, _ vjk nhuo va"e ncrfho

jusa acy )bux; gk vv,uugsu, acfk

ac, uac,'
"

abtnr cpra, ac, uhevk

nav / / kvevhk evhku,19cfk ac,

kvfbx cc,h fbxhu, ucc,h nsrau,

a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy 210

38(rtv ahju, a"p utrt ,a"b vgrv 99 )xw

vahju, ,a"b j"t gw 65-552(/

48(rtv do keu"a jh"j gw 303 uthkl/

58(kaui tsv"z ctdv"e ao/

68(pra"h jue, ft' ft/

78(
"

t,payu,t snav cfk srt usrt"

),eu"z ,x"y('
"

uthi sur athi cu fnav" )c"r

pb"u' z(/

88(rtv anu"r p"c' s/ zj"t rbd' t/ keu"a

jh"t gw 8 uthkl/ ua"b/

98(nabv xp"e scrfu,/ urtv do xv"a

,ab"c j"t gw 111 )kghk gw 56( uthkl/ gw 542

)kghk gw 091( uthkl/

09(haghw fu' hy/

19(uh"k aeth gk vtbaho uvbaho uvy;'

fnu
"

uhevk nav" abtnr cbudg kmhuuh bsc,

vnafi ava,,pu czv vtbaho uvbaho )uhevk

kv' fc uthkl('
"

vfk jhhchi kcbu, ukxgs

cgmno ucnnubo tbaho ubaho fnesa vnscr"

)rnc"o vkw chvc"j p"t vh"c(' udo vy;' ado

vo va,,pu cbsc, vnafi* )tsr"b rph"t(/

*(t; a
"

thi ncykhi ,hbueu, ak ch, rci

kcbhi" )rnc"o ao(/
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a"p utrt' f"j yc,' ncv"j acy211

kknus cvo ,urv krcho"29(' ucpry

crta jusa acy )bux; gk vbvud

ktjrubv cfk rtah jsaho('
"

cga,h

gar jusa ctjs kjusa39/ / vuthk nav

ctr t, v,urv"49'
"

cacgho kaui"59

),ufi gcus,u ak cgk vvhkukt cvpm,

vnghhbu, jumv cacgho kaui69( _

kgurr ukjze tha t, rgvu cfk vgbhbho

vtnurho' ucnhujs czhruz uvct, vdtukv

,hf; unhs/

ufi ha kgurr g"s vvfbu, kgrhf,

vv,uugsu, svgahrh cacy _ acusth

,vhw chjs go cgk vvhkukt' baht surbu

crtabu' unav utvri )
"

vo vnscrho duw

kvumht t, cbh hartk nnmrho"79(

gnvo89' fhui a,hf; unhs nna' chuo

va"e pra, utrt )kpbh v,jk, verhtv

cpra, ct(' humtho fk cb"h nvdku,'

"
cbgrhbu uczebhbu duw ccbhbu

uccbu,hbu"99)fph aeurhi cnbjv('

uckaui vnsra001

"
rtuci uangui

xkehi"' vgkhw sfk cbh hartk ni vdku,

tk vdtukv vtnh,h, uvakhnv' fukk do

vgkhw scbh hartk ksrd, vtcu,101'

vgmo shartk fph avo js go gmnu,u

h,w' uczv dupt cghkuh tjr ghkuh gs thi

xu;' fn"a201

"
hkfu njhk tk jhk hrtv

tk tkeho cmhui"' cchvn"e vakhah

uvnauka'
"

nesa tsb-h fubbu hshl"301/

79(pra,bu u' fz/

89(rtv hunt v' c/ ,us"v tjs _ pxjho

ehs' xg"c/

99(ct hu"s' y/

001(uhe"r pk"c' v/ ua"b/

101(unusda chu,r cabv zu' vhw ,vt ab,

bpktu, cfk'
"

cfk nfk fk" _ ngk, vtcu,

avyghni vec"v cguv"z nghi vguv"c )fb"k

x"z(/

201(,vkho ps' j/

301(cakj yu' hz/

29(au"g tsv"z tu"j xr"m x"d )nhk"a r"p

uhevk(/

39(kvghr nvahhfu, sr"j acy )jusa

vjnhah cjsah vjur;( kr"j nbjo-tc )jusa

vjnhah cjsah veh.(' huo vvhkukt ak tvri

vfvi' dnr uakhnu, gcus,u ak tvri cnal

ef"d abv* ctupi s
"

tuvc akuo urus; akuo

tuvc t, vcrhu, unerci k,urv" )tcu, p"t

nh"c(' actupi fzv mrhfv kvhu, gcus, ftu"t

nhartk'
"

vuh n,knhshu ak tvri" )tcu, ao('

fnusda cnhujs ctupi gcus,u ak cgk vvhkukt

sgahrh cacy/

49(scrho t' d-v/

59(pra"h ao' v/

69(rtv keu"a jk"u r"j acy ,a"b x"u/

ua"b/

*(kvghr nvahhfu, ktnhr, vkk crta jusa

_

"
bnmtu gubhi cfk vvkk vkkuh-v ntv uaka

ugarho pgnho'xhni kvo abu,hu ak tvri" )rnc"o

vkw jbufv p"d vh"c/urtv keu"a jf"d gw 922

uthkl(/
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hmt, ntr. nmrho"88' fh vrg vhv gshhi

c,ue; fuw98)fnuci do nzv aktjr nfi

"
uhrsu; )nmrho( tjrh cbh hartk"09'

uhmh"n kt baknv gs a
"

uhrt19hartk

t, nmrho n,gk ap, vho"29(/

akhnu, chrur vguko ,vhw suet

cxu; dku, zv vtjrui' cdtukv vtnh,h,

uvakhnv'
"

fhnh mt,l ntr. nmrho

trtbu bpktu,"' akfi vhmhtv nvdku,

kdtukv ,vhw ctupi a
"

kt cjpzui ,mtu

ucnbuxv kt ,kfui"39' fh
"

t, ruj

vyuntv tgchr ni vtr."' ukfi hmtu

nvdku, )czrhzu,' tck( ctupi snbuj,

vbpa unbuj, vdu;' c,fkh, vakhnu,

uvcrhtu, _ banu, cdupho' ugucrho

nhs )ckh vpxe fkk( kjhho bmjhho ak

banu, cdupho cdtukv vtnh,h,

uvakhnv ),fkh, uakhnu, vafr' fb"k(/

ht/vgbhi vb"k ahhl do khu"s acy'

huo vvhkukt sf"e nu"j tsnu"r baht

surbu' vn,crl49)cabv zu( nac, pw ct

tk prgv ]uvvx,keu, vh,v )cab,

vwah",( cac, pw ct gmnv[:

hsug achuo vvhkukt ak mshe gukv

ban,u kngkv' hjs go
"

fk ngahu

u,ur,u ugcus,u tar gcs fk hnh

jhhu"59' uzv
"

n,dkv unthr ccjhw dhkuh

nkngkv knyv / / upugk69haugu, 

cerc vtr."79/

uchTrmhhy cfk abv uabv buxp, gkhw

akt cgrl cban, cgk vvhkukt )azvu

vygo ktnhr, esha chuo vhTrmhhy cfk

abv89(' ugkhw
"

cghkuh99tjr ghkuh"001/

ucxdbui pra,bu: chuo hu"s acy

bgav tmk cgk vvhkukt _ nav rchbu

acsurbu )fhsug101at,payu,t snav

cfk srt usrt201( _
"

ct tk prgv"'

"
sghhk khw ec"v tsrhi c,r tsrhi"

)
"

cghkuh tjr ghkuh"( tk prgv sesuav'

"
st,prhgu ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi"/

ucfk abv _ ugs"z cabv zu _ buxp,

czv gkhw bgkh, hu,r' gs _ akt cgrl/

uvdhkuh ak 
"

ct tk prgv" tmk baht

vsur _ a
"

vbaht vut vfk"301_ bnal

un,dkv knyv u
"

pugk haugu, cerc

vtr."' tmk fk tbah vsur )ucpry nms

cjhw nav acftu"t nhartk401(' banu,

cdupho suet/

ucpry asurbu zv _ fph atnr cgk

vvhkukt _ vut vsur vtjrui kdku,

uvsur vrtaui kdtukv' asur zv

)sgec,t snahjt( vut dkduk nvsur

shumth nmrho501' cnhkt n,jze, hu,r

vvauutv ak cgk vvhkukt baht surbu

)nav acsurbu( knav acsuru _

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy233

79(tdv"e xf"j )enj' t(/

89(rtv keu"a jf"u gw 923 vgrv 51/

99(kw vtdv"e cchtur kxhw z"l )enz' t(/

001(rtv keu"a ao gw 923 uthkl/ ua"b/

101(zj"d rgd' t/ ,eu"z ,x"y/ urtv ,bht

pn"s )xd' t(/ ugus/

201(ucc"r pb"u' z: uthi sur athi cu fnav/

301(pra"h jue, ft' ft/ 

401(,bht rpn"c/

501(agr vdkdukho vesnv f/ k", uxpr

vkheuyho kvtrhz"k anu, d' s/

88(pw rtv yz' d/

98(rtv ,bht pk"t )n' c(/

09(cakj hs' j/

19(ao' k/

29(ags tz vh,v thn, nmrho gkhvo )avrh

"
theyurhi akj gnvo" _ pra"h cakj hs' v'

nnfhk,t gv"p(/ urtv do xv"n nkuey j"s gw

rfu vgrv 61/

39(haghw bc' hc/

49(rtv zj"c xd' c/ pj' t/

59(,bht tdv"e xhw z"l )enz' t-c(/

69(,vkho gs' hc/

חלק משיחת ש"פ בא תשנ"ב
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fntjz"k601anav
"

vut dutk rtaui vut

dutk tjrui"/

ufnsucr fn"p' akbaht surbu ha

ahhfu, nhujs, kdtuk, fkk hartk )ak

sur zv ufk vsuru,( cdtukv vtnh,h,

uvakhnv' fnrunz canu
"

hux; hmje":

"
hux; gk ao ag,hs vec"v kvuxh;

ukdtuk t, hartk / / fao adtk tu,o

nnmrho' sf,hc701uvhw chuo vvut huxh;

tsb"h abh, hsu uduw"801' u
"

hmje" _ gk

ao
"

fk vaung hmje kh"901' aakhnu,

vmjue uvanjv ,vhw cdtukv )
"

tz hnkt

ajue phbu ukaubbu rbv"011(' fph artu

cpugk cgcus,u uvbvd,u ak cgk

vvhkukt avmyhhbv cfl avh,v suet

n,ul anjv/

uvpkt czv jze hu,r cv,jac cfl

avhw cgk hxurho danhho k"g' gs fsh

fl avaphgu do gk gbhbhu vrujbhho

)fskeni(/

unzv nuci gus hu,r' thl v
"

t,prhgu

fk bvurhi" tmk cgk vvhkukt )ucpry

chuo vvhkukt(' fukk cvbvd,u n,ul

anjv' bnal kftu"t ncb"h ukfk cb"h

csurbu' afbanu, cdupho hufku keck

t, vturu, vdsukho/

hc/nckh vcy gk fl atmk cgk

vvhkukt vdhkuh cpugk s
"

ct tk prgv"

fg,' v"v fph abnmt banv kngkv

nvdu;/ ug"p vnsucr kghk ctrufv'

nuci' a,fkh, vakhnu, czv vht suet

fa
"

t,prhgu fk bvurhi" n,dkv cbanv

cdu;' fph ahvhw tmk cgk vvhkukt ,hf;

unhs nna fa
"

vehmu urbbu aufbh

gpr"111/

h,hrv nzu: do cjhho jhu,u cgknt

shi xck cgk vvhkukt hxurho danhho'

apgku do gk gbhbhu vrujbhho' fukk _

acabu,hu vtjrubu, vhw tmku csudn,

vnmc s
"

fcs pv ufcs kaui" tmk nav

rchbu/// uzv pgk cbudg ktupi tnhr,

vjxhsu, uvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv///

ugs fsh fl' atphku ruptu )avhw do

prupxur' azuvh ngkv buxp, kdch x,o

rupt( atk tu,u cygbv _ vh,fi

ahxurhu v,cytu suet cfj vshcur aku'

ctupi fzv akt hufk knktu, t,

akhju,u cguko frmubu?! vut _ cgk

vvhkukt _ zv anrgha )
"

eTfy zhl"( fv

jze cvpm, v,urv uvhvsu, uvpm,

vnghbu, jumv/ vec"v vhw mrhl thput

k,, ku t, nkut vtparu, kcmg zt,

cnhsv vnhrch,' ucnhkt vhw m"k ahufk

knauk ukakuy gk fj vscur aku' ag"h

shcur )cgher( nphmho ,urv uhvsu, )g"h

tnhr, ntnrh jxhsu,' ub,hb, vurtu,

ufuw(/ utsrcv: nfhui anrgha )
"

eTfy

zhl"( f"f cgcusv zu' vhw m"k tmku )kt

re akhk, vnmhtu, snbhgu, ughfucho

cgrl ktjrho' tkt tsrcv _( hu,r

fju, cgbhi zv ntar ktbaho tjrho!

vh,fi _ atk vrupt _ anckh vcy

gk fk zv' rutho cshue vvhpl _ ahxurh

dupu pgku cfj vshcur cdanhu,' azv

vaphg do cpayu, )fchfuk( cshcur

cntnrh jxhsu, aku ufhu"c' acpayu,

vgbhbho vscr pgk ahvhw czv nhguy

)cfnu,( nvrtuh kvhu,' vi cv,payu,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 234

601(rtv anu"r p"c' s/ ao' u/ zj"t rbd'

t/ aw vpxueho pw uhjh/ ,u"t napyho gv' c/

701(haghw ht' ht/

801(anu"r p"t' z/

901(uhrt ft' u/

011(,vkho efu' c/111(haghw fu' hy/
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vshcur aku ctnhr, ntnrh jxhsu,' uvi

cv,payu, scrh jxhsu, aku cf,c )fh

to vhw tunr hu,r ntnrho' vhv n,ux;

do c
"

jzrv" ak vntnrho' udo crahnu,

acf,c(/

utg"p akt ahhl katuk atku, gk

vbvd, vec"v cguknu' ucpry go baht

vsur' ukt ahhl kunr
"

thl vhw mrhl

kvhu,"' u
"

thl kt vhw mrhl kvhu," _

tgp"f' ecg vec"v t, vxsr a
"

thbh

ncea kph fjh tkt kph fji"211'

aha,sku kvchi cafk tbuah ak fk

hvush
"

kph fji"/

ucpry cbsu"s _ athi zu re atkv

g"p afk )ak rupt(' vh,fi abaht vsur

kt hfuk knktu, t, akhju,u frmubu'

tkt azv do n,tho g"p v,urv _ fnuci

nzv anav ygi kvec"v
"

fcs pv ufcs

kaui tbfh"'
"

utbh grk ap,ho"' ukfi

"
akj bt chs ,akj"' gbv ku vec"v

nhs:
"

tbfh tvhw go phl"' ukt vx,pe

czv' tkt do _ a
"

tvri tjhl / / hvhw kl

kpv"' ag"h tvri hmtu scrh nav

cshcur danh nna!

uha kunr' anv avhw tmk f"e nu"j

tsnu"r' v"z g"s nv avhw tmk nav

csuru )fb"k x"u(: nfhui agus kt bdnrv

akhnu, vchrur' kfi
"

vshcur vut

cdku," )unav nm"g vut kngkv

nvdhkuh cshcur(' uvec"v kt rhpt tu,u'

tkt gav bx a
"

utbfh tvhw go phl"'

"
hvhu scrhu bfubho"Q

uv,heui unhkuh vscr c,fkh,

vakhnu, bpgk _ cfju ak cgk

vvhkukt _ g"h vbanu, cdupho' banu,

crhtu, cdupho crhtho' ak surbu' vsur

v,ahgh' acfujbu kpguk t, ,pehsu ak

"
tvri tjhl hvhw bchtl"' g"h vchyuh

cshcur cpugk )ctupi s
"

veuk bang ch,

prgv"(' ucapg rc' scrh ,urv uvurtu,

ufuw scgk vvhkukt' gs asurbu zv vut

vsur cu n,ehho _ u,hf; unhs nna _

"
akj bt chs ,akj"311' ag"h nahj

msebu n,nkt cakhnu, dhkuh vturu,

cfkh vshcur )fb"k x"u(/

]uh"k' azv nrunz do cr", ak
"

nhs"

_ nav' hartk )vcga"y(' sus )nkft

nahjt(: akhnu, gcus,u ak nav

ugcus, vcga"y )vfukk fk rcu,hbu

bahthbu' gs kbaht surbu( bpgk, g"h

sus nkft nahjt'
"

akj bt chs

,akj"[/

hd/uha kunr agbhi vb"k nrunz do

cechgu, hu"s acy cabv zu _ chuo

vrchgh cacug' acu
"

byku vnturu,

tck cu chuob,ku vnturu,' b,ku

c,h"u"411:

chuo zv vh,v vx,keu, f"e nu"j

tsnu"r )byku vnturu,(/ tck kt ctupi

abatr
"

byku" j"u' tkt nv
"

byku"

bgav nhs b,ku
"

abh vnturu,

vdsukho"511ctupi bgkv hu,r _ fhsug

ag"h vx,keu, bgav gkhw udhkuh bgkv

hu,r )ncjhw
"

tx,ke hert seuc"v

cfukvu gknhi"611(' utz vbanv
"

ta,fj

cfkvu gknhi h,hr ncjhuvh"711Q ug"h

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy235

311(rtv ctrufv xv"a ,ab"c j"t gw 79

)kghk gw 25( uthkl/

411(keu"s j"t nc' xg"t uthkl/ urtv z"j

cke s"v trtbu )bv' c(/

511(crtah, t' yz/

611(rtv ,bht pf"z ukeu", r"p peush

)nzj"c efj' c/ ugus(/ ,u"t uhevk py' s/ keu",

jue, xv' d/ urtv s"v ct,h kdbh vwah", p"t/

711(zj"d gt' c/ vuct ub,w ctdv"e xf"z

uchturv )enu' t uthkl(/ 211(cnsc"r ph"c' d/
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jxhshu u,knhshu vneuarho tkhu

fbanu, cdupho fti knyv csur v,ahgh

),ahgh c,h"u' g"s v,h"u s
"

b,ku" kdch

vyh", s
"

byku"( _ bpgk, do knyv

vakhnu, s
"

b,ku vnturu,"'
"

t,prhgu

ut,dkhhi nhbhw fk bvurhi" cbanv cdu;

knyv/

nzv nuci vjhsua ssurbu _ vsur

v,ahgh kdch fk vsuru, akpbh zv' gs

ksur akpb"z )sur vanhbh(: nfhui

avdtukv kt ctv tz cpugk' v
"

ct tk

prgv" )vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"

knyv( kt vhw c,fkh, vakhnu, fbanv

cdu; crht )vh,v vx,keu, vbanv ni

vdu;' udo vbanv cdu; vh,v cnmc

a
"

vshcur vut cdku," ufuw(Q nat"f

csurbu zv _ vsur vtjrui kdku, uvsur

vrtaui kdtukv _ bgav ,un"h
"

b,ku

vnturu,"' akt zu ckcs akt jxr j"u

cnturu, vdsukho sdhkuh ,uac"f

u,uacg"p811' tkt tsrcv _ buxp, czv

akhnu, bgkh, hu,r ]kt ctupi s
"

fcs

pv nturhh,t acg"p ufcs kaui

nturhh,t acf,c"' kvhu,u kngkv

nzv[' ctupi afbanu, cdupho neckho

cpbhnhu,
"

t,prhgu fk bvurhi"

a
"

b,ku" g,v' gh"z anahj msebu ct

nhs'
"

akj bt chs ,akj"' uhkns ,urv

t, fk vgo fuku911' gs
"

,urv jsav

nt,h ,mt"021'

uzv pugk t, vakhnu, uvgkhw sfk

vsuru, akpb"z' gh"z a
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu/

jhsuau ak surbu kdch vsuru, akpbh

zv _ rutho cpugk cgcus, vsur:

csurbu zv bux; gs akt cgrl kdch

vsuru, akpb"z cgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' vi

crhcuh vapg )vxprho vbspxho ufuw('

uvi cgahh, fk vguko' gs kjumv athi

jumv nnbu' fkh keck, vturu,

vdsukho' vi cbudg kcb"h _ g"h v,rh"d

nmuu,' uvi cbudg ktuv"g _ g"h vpm,

vacg nmuu, cbh bj121' fl anthrho t,

fk vguko go
"

br nmuv u,urv tur"

ctupi s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk tjs

hfuk keck t, vtur fbanv crhtv cdu;

crht'

gs arutho cpugk )fnsucr fn"p

ktjrubv( atunu, vguko cfu"f nshbu,

nxhhgho kcb"h cgcus,o )g"s uhu,r

nfph avhw chmht, nmrho(' gs ado

cnshbv vvht avh,v xdurv unxudr,

rhcuh abho' ukt b,bu khvusho kmt,

nnbv ukt thparu kvo kehho ,un"m

cakhnu, ufuw _ vrh ktjrubv ba,b,v

ni vemv tk vemv' ufg, kt zu ckcs

antparho khvusho kv,bvd frmubo'

untparho kvo kmt, nao' tkt gus

hu,r _ nxhhgho kvo cfl/

gs arutho fhuo cpugk' abux; kzv

acb"h gunsho
"

vfi fukfo" kdtukv' do

tuv"g gunsho
"

vfi fukfo" acb"h hmtu

fcr nvdku, uhkfu ktr. hartk cdtukv

vtnh,h, uvakhnv'

ubanu, cdupho ckh auo vpxe fkk'

ctho nhs k,fkh, vakhnu, s
"

ct tk

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 236

811(rtv ak"v cvesn,u yz' xg"t/ nxw

acugu, aku emt' t/ urtv keu", av"a ht' s/

tuv", crtah, hs' t/ ku' xg"c/ cnscr gw nu/

nd"t gw cwant )cvumt, ,a"b _ gw eny(/ b"l

gw rhz/ ugus/ urtv keu"a j"k gw 01 uthkl/

911(rtv rnc"o vkw ,aucv p"y v"c/

keu", mu hz' t uthkl/ ucf"n/

021(haghw bt' s/ uhe"r ph"d' d/121(rtv rnc"o vkw nkfho p"j v"h/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy237

prgv" cdtukv vtnh,h, uvakhnv'

akhnu, vdhkuh s
"

t,prhgu fk bvurhi"'

"
uvhw kl vuhw ktur guko"221/

hs/nzv nuci vkhnus g,v n
"

ct tk

prgv":

sucr fn"p' afcr
"

fku fk

vehmhi"321ufcr xhhnu vfk' uvdtukv

vh,v mrhfv kcut fcr nzni' unpbh

ygnho athbo nucbho fkk ufkk gshhi

kt ctv/

nzv nuci' agf"p fg,' mrhfv

vdtukv kcut ,hf; unhs nna/ uckaui

vguko: zvu vzni vfh bgkv )
"

vgfxyg

mhhy"( kdtukv vtnh,h, uvakhnv!

ukvghr' ackaui
"

vzni vfh bgkv"

)
"

vgfxyg mhhy"( nrunz ,ufi vdtukv _

a
"

zni"' veaur go nshsv uvdckv )gcr

vuv ug,hs(' bgav
"

)vzni( vfh bgkv"'

ctupi athi kngkv vhnbu/ z/t/ avdcuk

)zni( gmnu bgav ckh dcuk )vfh bgkv('

gs an,tjsho nna' g"s vnsucr kghk

cgbhi
"

t,prhgu fk bvurhi"/

utsrcv: gher vvsdav czv vht gk

vdcuk akzni danh )
"

zni"( _ fh

crujbhu, )gs ksrdu,
"

vfh bgku,"( ha

fcr akhnu, vgbhbho gs kakhnu,

sdtukv )rujbh,(' vghbhho vrujbhu, ak

hvush rutho fcr t, vdtukvQ fg, mrhl

re kp,uj t, vghbho vdanhu,' ado vo

hrtu t, vdtukv fph avht cdkuh kghbh

car czni vzv/

ufnuci do cpayu,: gher vceav

uvdgdugho kdtukv vo kt f"f nms

vrujbhu, uvbanv' fh nms rujbhu,

vgbhbho vbanv vht cakhnu, ufk

vgbhbho cakhnu, )uvdo ahvush bnmt

banv cdu; cguko vzv vdanh' vrh nms

vbanv uvrujbhu, kt nurda jual

vguko(' nat"f nms danhu, vgbhbho

ak vdu;' ao cgher brda vvgko

uvx,r' ucnhkt _ v"z ngurr t,

vdgdugho kdtukv ctupi jze gus hu,r/

uvjhsua cdtukv vut cfl' avdhkuh

s
"

t,prhgu fk bvurhi" hvhw do cdanhu,

vguko vbrtv kghbh car' cneuo uzni

danh' ahhgav shrv ku h,w c,j,ubho/

utsrcv: czv n,cyt, vakhnu, do

crujbhu, )akfi kg"k vbanv bhzubh, ni

vdu;(' nauo fl vdtukv cdanhu, ,cht

dtukv cfk vguknu, uvsrdu, kngkv/

yu/ucbudg kpugk:

cgnsbu chnh vvfbv khu"s acy' huo

vvhkukt ak baht surbu _ fabuxp,

gkhw cbaht vsur f"e nu"j tsnu"r' ugk

hsu _ cfk tbah vsur' bah vsur uy;

vsur _ mrhl fk hvush csurbu' tbaho

baho uy;' keck vjkyu, yucu, cbudg

kfk vgbhbho a,cg cgk vvhkukt' vjk

n
"

br nmuv u,urv tur"' khnus v,urv

),uac"f u,uacg"p( uehuo vnmuu,

cvhsur' vi cbudg kgmnu uvi cbudg

kvzuk, _ vgcusv svpm, v,urv

uvhvsu, uvpm, vnghbu, jumv' ctupi

s
"

ct tk prgv"' kgau, fk hvush kfkh

keck,
"

t,prhgu fk bvurhi" s
"

abh

vnturu, vdsukho"' ,uac"f u,uacg"p'

bdkv s,urv upbhnhu, v,urv'

fukk ucnhujs _ g"h vvuxpv ckhnus

,ur,u ak cgk vvhkukt gmnu uehuo

vurtu,hu/

ufk zv cvsdav _ afk tjs heck gk

gmnu avkhnus c,ur,u ak cgk vvhkukt

hakho uhnkt do nv abjxr cv,payu,

uvpm, vnghbu, cdkk vnbhgv ughfuc

221(haghw x' hy/

321(xbvsrhi mz' c/
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cfj vshcur scgk vvhkukt' vi g"h

khnusu vpryh cshcuruvi cvpm,

vnghbu, jumv ktjrho/

yz/ucpryhu, hu,r _ cgk vvhkukt

v,nxr kfk xud ncb"h kph gbhbu fph

artu t, vpbho vmvucu, uvanju,

avrtv cgk vvhkukt kftu"t ncb"h'

tbaho baho uy; _ tbaho kph gbhbo'

baho _ kph gbhbi' uy; _ kph gbhbo/

uczv vut tjs njhsuahu ak baht

surbu' acabu,hu vtjrubu, cpry nxr

bpau gk vpm, v,urv uvhvsu, _

ucnhujs khnus v,urv ujhbul _ sbah

ucbu, hartk uak y; chartk )scr

jhsua kbaht chartk(/

uvdo anmhbu sudn,u cdsukh hartk

cabho akpb"z ]fhsug nnf,chvo

ufhu"c[' v"z kt v,eck tmk fuko'

utphku tku ab,eck tmko v"z vhw go

fnv vdcku,Q nat"f pguku,hu ak cgk

vvhkukt v,payu uvdhgu krhcuh neunu,

cguko' uvukl un,pay' ugh"z bux; akt

cgrl ckhnus v,urv sbah ucbu, uy;

chartk/

nzv habv vvurtv _ ajhzue vpguku,

cear khu"s acy mrhl kvhu, go fk

vxudho ccb"h' tbaho baho uy;' ufk

xud _ kph gbhbu/ uvsdav nhujs, gk

pguku, go bah ucbu, hartk uy;'

abux; kgcus,o cgmno bpgk, gh"z

vuxpv do cgcus, fk cbh vch,' fukk

vtbaho:

hhjuso ak vy; vut cfl anjbfho

tu,o engv engv' kph vfkho akvo'

ctupi ahufku keck/ uckaui vf,uc421_

ahux; )ugs"z hux; csurbu( vfhi
"

kjo

kph vy;"/ ubux; kzv: ycg vy; kprr

t, vtufk521' agh"z hfuk vntfk kvdhg

do ktjrho athbo hfukho keck hu,r

ntar phrurho eybho/

ugs"z cbudg kbah ucbu, hartk:

chi vnmuu, vnhujsu, ak bah ucbu,

hartk _ vut gbhi vske, bru, ac,

eusa uhuo yuc/ azvu do njhsuah surbu

_ abh,ux; rhcuh dsuk sbah ucbu,

hartk vnskheu, bru, ac, eusa

uhu"y' ugh"z nthrho t, c,hvo ut,

vguko c
"

br nmuv u,urv tur"' gs ktupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

fbrtv cpayu,' aftar nskheho br

bgav fk vjsr nutr ctur vbr/ ukvhu,u

br esua' achrfu gkhu' v"v nthr t,

fk vjsr cesuav _ g"s vgbhi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"/

]nat"f nmuu, tjru,' hfuku, kvhu,

ctupi anmuv tj, njuke, njcr,v/

ufshue kaui jz"k621

"
nkthi nmuu,

frnui": vut tfi nkt nmuu,' tck vo

njukeu, zu nzu unfuxu, cekhpv'

csudn, vdrghbho crhnui[/

ugp"z nuci d"f' thl g"h ba"e sbah

ucbu, hartk n,ux; cehuo vnmuu, sfk

cbh ch,o' do ak vcgk uvcbho/

ufpayu, vgbhi: vske, bru, ac, vht

vp,hjv anfbhxv t, vac, kpbh fk cbh

vch,' ure ktj"z ctho ,pku, vac,

uvehsua ak vtbaho/ ugs"z cfkku,

hu,r _ fntnr vdnrt721 ag"h vske,

nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy 238

521(rtv pxjho h' c/ _ urtv npraho gv"p

uhda ao )ke"y' rt"o uap"j kpra"h(' szvu

vsda, vf,uc
"

kjo kph vy;"' fh nms ycgo

kprr' mrhl kh,i kvo hu,r nahgur tfhk,o/

urtv xv"a ,ba"t j"t gw 902 vgrv74/

621(jdhdv cxupv/ ua"b/

721(ac, fd' c/ 421(uhda nz' hc/
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nahju, huo sw pw ct' dw acy' ua"p ct' uw acy239

bru, ac, eusa' zufho kcbho ,knhsh

jfnho'
"

sf,hc fh br nmuv u,urv tur 

/ / g"h br nmuv sac, / / ct tur

s,urv"821/

uha kunr azv nrunz do cdhnyrht

ak
"

br"921_ rn"j nmuu, gav jsurho

unubvdho g"h abh veuho stvcv uhrtv/

hz/ucfkku, _ vkhnus nfl vut'

agcus,u ak hvush mrhfv kvhu, ctupi

s
"

t,prhgu fk bvurhi"' afk nmhtu,u

jsurv c
"

br nmuv u,urv tur"' uvut

guav t, gcus,u go banv crhtv cdu;

crht' csudn, fvi dsuk avut ako cfk

)fb"k x"j(/

utphku to habu j"u vpxe uhrhsv

"
crdg eyi gzc,hl"031' ajxr tc tu to

r"k )nfhui avdtukv gshhi kt ctv

cpugk( _ vrh zu hrhsv murl gkhw' re

fsh kvdhg ksrdt bgkh, hu,r cdhkuh

s
"

ct tk prgv"' vi cbanv' ugus ugher

_ ccbh ch,v' vcbho ucgher vcbu,'

ahrtu knktu, ukvnahl kgau, t,

gcus,v cjhho' cruj avjshrv cvo g"h

jhbufo' fh g"h
"

zrgv cjhho"'
"

t; vht

cjhho"131/

ucfkku, _ agh"z h,ux; gus hu,r

cdhkuh vbanv ccjhw auabv' vneck,

nvec"v vbert auai231' gs abgah,

v,tjsu, dnurv s
"

hartk ueuc"v fukt

js"/

hj/uhvh rmui' ag"h gmo eck,

vvjkyu, cear go hu"s acy _ fukk'

afk tjs na,,; cfk vpguku,

uvnbvdho veaurho go hu"s acy' vjk

nv,uugsu, agurfho cfk neuo chuo zv'

ucacug akpbhu uaktjrhu _

agus kpbh zv hvhw
"

vehmu urbbu

aufbh gpr"' ucgk vvhkukt crtabu'

u,hf; unhs nna' cphrua vnnah ak

"
nna" _ fhsug331amsheho enho

c,jv"n nhs' ujuddho hjs th,u t, huo

vvhkukt'

u,hf; unhs nna bgav
"

cakj prgv

t, vgo"431'
"

ucbh hartk humtho chs

rnv"09_ ahumtho nvdku, uvukfho

ktr. veusa' khruakho ghr veusa'

kvr veusa' kch, vnesa vakhah'

ukesa vesaho'

vw hnkul kguko ugs531/

821(pra"h ao/

921(rtv zj"c exu' c/ keu", cvgku,l kd'

d/ akj ns' s/ ucf"n/

031(haghw bs' z/

131(rtv ,gbh, v' c/

231(rtv zj"d ez' t/ xv"n ,ex"j gw m/

urtv xpr vkheuyho st"jm"m grl auabv/

ua"b/

331(zj"t en' t/

431(r"p cakj/

531(ao yu' hj/
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ממתי מתגלה שהירידה לגלות היא גאולה 
 בפנימיות?

- עיון בחידוש שבדבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב -

הרה"ת מנחם מענדל הכהן שי' רייכמן

ר"מ בישי"ק חח"ל צפת

א

בדבר מלכות ש"פ שמות תשנ"ב, מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א1 כיצד 
יתכן לומר שפרשת שמות העוסקת בירידה למצרים - ענינה האמיתי והפנימי הוא 
"גאולת ישראל", ועד הגאולה האמיתית והשלימה כדברי המדרש2 עה"פ ואלה שמות 

בני ישראל – "על שם גאולת ישראל נזכרו כאן".

כפי  מצרים,  יציאת  של  מעלתה  ומבאר  ואילך(  )מס"ג  מקדים  זאת,  לבאר  וכדי 
בן עזרי' ביום עלותו לנשיאות: "הרי  שבאה לידי ביטוי במשנה שאמר  רבי אלעזר 
אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא 
שנאמר "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", ימי חייך הימים כל 
ימי חייך להביא הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא 

לימות המשיח".

זו רואים את מעלתה של יציאת מצרים, שצריכים להזכירה כל  ומבאר, שבמשנה 
כך )כל הימים, ולבן זומא אף בלילות, ולחכמים אף בימות המשיח( – מכיון שביצי"מ 
נפעלה פתיחת ענין הגאולה3, כאשר בני ישראל נעשו בני חורין בעצם4  באופן תמידי. 
וממשיך ומבאר, שביציאת מצרים החלה הגאולה השלימה, ועד שכל הימים מיציאת 
מצרים ועד הגאולה השלימה הם המשך אחד של תהליך היציאה והגאולה, ולכן גם 
בימות המשיח יזכירו יציאת מצרים. וכן מבאר )מס"ז ואילך( שענין זה הוא חידושו 

1(  סעי' א-ב.
2(  שמו"ר פרשת שמות פ"א, ה.

3(  ד"ה כימי צאתך תש"ח פי"ב )ע' 164(.
4(  ס' גבורות ה' )להמהר"ל מפארג( פרק סא. 
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של רבי אלעזר בן עזריה דוקא, ודוקא ביום עלותו לנשיאות.

ולאחרי הסברת פרטי הענינים, חוזר ומבאר )בסי"א( כיצד מובן על פי כל זה מדוע 
הירידה במצרים היא "גאולת ישראל" – כפי שלומדים מהזכרת יציאת מצרים כשיטת 
ראב"ע, שהתכלית היא לגלות גם בליל הגלות את האפשרות להיגאל כביציאת מצרים 

ועד לגאולה שלימה.

ולכאורה, מהעיון בכל זה אינו מובן - מהי הנקודה אותה בא לרומם ולהדגיש:

מחד, הביאור המרכזי בשיחה הוא על מעלת יציאת מצרים, שממנה ואילך נפתח 
לא הי' מצב של "בני חורין בעצם" )ולכן  ענין הגאולה. כלומר5: עד ליציאת מצרים 
העבדות והשעבוד במצרים היו אמיתיים, ובני ישראל היו נתונים לשליטתם(. וביציאת 
מצרים התחדשה המציאות הניסית של גאולה מתמדת, שבני ישראל הם "בני חורין 
רק מקרה שאינו מבטל את  הוא  בגלות,  מכן  )ומה שנמצאים לאחר  בעצם" לתמיד 

החירות העצמית(, ובגאולה זו הולך ומיתוסף עד לשלימותה בגאולה השלימה.

ועל יסוד זה מבאר את הקשר בין יציאת מצרים לגאולה, ואת חידושו של ראב"ע 
שגם במצב הגלות כעת )שבו עדיין אין את הגאולה השלימה( ניתן לגלות את הגאולה 
שביציאת  מכיון  כלומר:  מצרים.  יציאת  של  פנימיותה  היא  היא  שהרי  השלימה, 
מצרים נפתח ענין הגאולה – גם ענינה של הגאולה השלימה, ורק בחיצוניות התעכבה 
אז – לכן גם בגלויות שבינתיים ניתן לגלות שבפנימיות אין זו גלות אמיתית, שהרי 

נמצאים בתהליך שיעדו )וממילא מהותו הפנימית( הוא הגאולה שלימה.

הירידה  מעת  כבר  הגאולה  החלה  בפנימיות  כיצד  לבאר  מגיע  זה  פי  על  ומאידך, 
למצרים, שכבר בה מגלים שהיא חלק מ"גאולת ישראל". ולכאורה, הרי כל הביאור 
הוא כיצד יציאת מצרים פתחה את הצינור לכל הגאולות, ומכך פשוט שקודם לה היו 
בני ישראל עבדים בעצם – וכיצד ביאור זה מלמדנו שפנימיותה של גלות מצרים היא 

גאולה?

ב

להבנת הענין, יש להקדים ביאור ענינה של הגאולה האמיתית והשלימה ופעולתה 
הענינים,  במהלך  בהבחנה  אשר,   – זו  בשיחה  המבואר  כפי  לה,  שקדמה  הגלות  על 

רואים שישנם בזה ג' ענינים:

5(  ראה ג"כ לקו"ש ח"ה ע' 175.
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א. כשיטת בן זומא – "מזכירין יציאת מצרים בלילות":

כל  בתכלית  לשלול  הוא  והשלימה  האמיתית  הגאולה  של  ענינה  זו,  שיטה  לפי 
למציאות  לגמרי  מנוגדת  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  מכיון   – לגלות  אפשרות 
הגלות ואינה נותנת לה כל מקום, וממילא על ידי שמגלים את הגאולה מתבטל כל 

ענינה של הגלות.

גישות  שתי  ישנן  הגאולה,  ומציאות  הגלות  מציאות  בין  המוחלט  הניגוד  ומתוך 
אפשריות בעבודת האדם בגלות:

היחידה  הגאולה  שאז  הגלות,  של  לגדרה  בהתאם  לחיות  היא  אחת  אפשרות 
המתאפשרת בעבודת האדם היא גאולת מצרים שענינה רק אתכפיא ומלחמה ברע, 
אבל לא שלילתו לגמרי – כיון שזה יתאפשר רק בימות המשיח. זו השיטה המוזכרת 
בסעיף ד' בגוף השיחה, כשיטת בן זומא )להפירוש שחכמים מוסיפים עליו – ראה 

הערות 32 ו-44(.

אפשרות אחרת היא להתעלות מעל למצב הנוכחי של הגלות, ולחיות כפי השלימות 
באופן  נעשית  זו  התעלות  אמנם  לרע.  אפשרות  כל  תהי'  לא  שאז  המשיח  בימות 
השולל את מציאות הגלות ואינו מתחשב בה, ולכן אינו פועל במציאות הגלות עצמה. 
זו שיטת רבן גמליאל בסעיף ט', שהיא גם שיטת בן זומא )להפירוש שחכמים חולקים  

עליו – כפי המבואר בהערות 44 ו-626(.

6( ביאור הדברים: בשיחה מובאים שני פירושים בשיטת חכמים ובן זומא – בגוף השיחה ובהערות:
חכמים  בין  וההפרש  בלילות,  מצרים  יציאת  מזכירים  שלכו"ע   – זומא  בן  על  מוסיפים  חכמים  א( 
ובן זומא הוא רק אם לומדים מהפסוק גם שמזכירים יציאת מצרים בימות המשיח )ובזה גופא ב' 
אופנים )בהערה 32(: שלבן זומא אין מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח, ורק לחכמים מזכירים; 
או שלכו"ע מזכירים, ונחלקו רק על המקור בפסוק ללימוד זה(. לפי ביאור זה מבאר )בגוף השיחה( 
בעבודה, שלכו"ע ניתן גם בלילות – במצב הגלות – לצאת ממיצרים וגבולים. אלא שלבן זומא ניתן 
לפעול  ניתן  ולחכמים  מצרים;  כביציאת  אתכפיא,   – שלימה  שאינה  גאולה  של  באופן  רק  לצאת 

במצב הגלות גם גאולה שלימה, כבימות המשיח.
ב( חכמים חולקים על בן זומא – שלבן זומא מזכירים יציאת מצרים בלילות, ולחכמים לא מזכירים 
אלא לימות המשיח. לפי ביאור זה מבאר )בהערות 44 ו-62, וכן בלקו"ש ח"ג המצויין שם( בעבודה, 
וגבולים דקדושה – שלבן  וגבולים של העולם, אלא ממיצרים  שאין מדובר על היציאה ממיצרים 
זומא שהי' למעלה מהעולם ניתן גם במצב הגלות לצאת ממיצרים דקדושה, ולחכמים ניתן לצאת 

ממיצרים אלו רק בימות המשיח*.
ומובן, שבגוף השיחה נדרש לבאר דוקא כפי האופן הראשון – שחכמים מוסיפים על בן זומא. כי 
עיקרה של השיחה עוסק בעבודה של יציאת מצרים כפשוטה בחסידות – יציאה ממיצרי והגבלות 
בכך  שיש  לבאר  אפשר  ואי  הגלות,  בזמן  בזה  לעבוד  ומוכרח  שניתן  פשוט  הרי  כך  שעל  העולם, 
מחלוקת בין חכמים לבן זומא. ולכן מבאר שחכמים רק מוסיפים עוד ענין מעבר לזה. אבל לביאור 
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ב. כשיטת רבי אלעזר בן עזריה כשלעצמה – "כל ימי חייך להביא לימות המשיח":

האמיתית  הגאולה  של  ותפקידה  גאולה,  היא  בפנימיותה  הגלות  זו,  שיטה  לפי 
בחיצוניות.  רק  זה  הרי  כגלות,  נראית  שלעינינו  ומה  זאת;  לגלות  הוא  והשלימה 
וההסברה בכך7: מכיון שמאז יציאת מצרים היתה הכוונה האלוקית לגאול את ישראל 
זכו  לא  בפועל  כאשר  גם  הרי   – מיד  הדבר מתרחש  הי'  זכו  ואילו  בגאולה שלימה, 
והוצרך הדבר להימשך בעוד דורות ושלבים, אין בהם כדי להפריע לכוונה האלוקית 
הפנימית, שהיא הגאולה השלימה. ולכן לשיטת ראב"ע, כאשר באה הגאולה השלימה, 
היא שוללת את ההסתכלות החיצונית )שלפיה יש הפסק בין יציאת מצרים והגאולה 
הכוונה  שמצד  הפנימית  ההסתכלות  את  ומגלה  שבינתיים(,  הגלויות  ע"י  השלימה, 
העליונה )שלפיה כל הימים שמיציאת מצרים ועד הגאולה הם זמן של גילוי הגאולה(.

זו שיטת )חכמים ו(רבי אלעזר בן עזריה המבוארת בשיחה, כפי שמסביר בחידוש 
הראשון )1( בסעיף ד', ובתחילת סעיף ה'.

ג( כשיטת רבי אלעזר בן עזריה כפי שהיא מתקבלת ע"י רבן גמליאל – "ואף רבן 
גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש":

הגאולה  בפנימיות  ישנה  הגלות  תחילת  שמאז  בלבד  זו  לא  הנה  זו,  שיטה  לפי 

יותר  פנימי  באופן  מצרים  יציאת  של  בעבודה  מדובר  כרחך  על  זומא,  בן  על  חולקים  שחכמים 
יצי"מ  הזכרת  שאז   – התורה(  שבפנימיות  הפנימיות  הוא  זה  שביאור  שם  ח"ג  בלקו"ש  )כמבואר 

בלילות היא עבודה נעלית ביותר, ואפשר לבאר שיש מחלוקת אם ניתן לעשותה בזמן הגלות.
ואם כי אלו שני ביאורים שונים לגמרי – ולביאור הראשון לחכמים יש בזמן הגלות יותר כח לצאת 
פחות מאשר לבן זומא – בכל זאת נראה  מהמיצרים מאשר לבן זומא, ולביאור השני לחכמים יש 
בין השיטות שעליהן בא  גם מכך שבגוף השיחה מקשר  וכמובן  נקודה.  נובעים מאותה  ששניהם 
רבן  שיטת  והן  מצרים(,  יציאת  להזכרת  )בנוגע  זומא  בן  שיטת  הן   – חידושו  את  להציג  ראב"ע 
זומא  62( את שיטת בן  ועל כך מוסיף ומקשר )בהערה  )בנוגע לנכנסים לבית המדרש( –  גמליאל 
באופן הב' עם שיטת ר"ג; שלכאורה משמע מזה, ששני האופנים בשיטת בן זומא ביחד עם שיטת 

ר"ג שייכים כולם לאותה דרגה.
ועל פי כל זה נתבאר בפנים, שהמוצא המשותף לכולם הוא גישה המנתקת לגמרי בין מצב הגלות 

ומצב הגאולה השלימה.
* צ"ע קצת על ביאור זה )בלקו"ש ח"ג(: א( בנגלה – בפשטות משמע שחכמים החולקים על בן זומא 
וסוברים שמזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, הרי זה במקום הזכרת יציאת מצרים בלילות, היינו 
שבמקום להזכיר בלילות יזכירו בימות המשיח בימים, ואילו לילות לא הזכרו בפסוק כלל; ולביאור 
מהפסוק?  זה  נלמד  וכיצד   – בלבד  המשיח  בימות  בלילות  מצרים  יציאת  לשיטתם  יזכירו  הפנימי, 
ב( בפנימיות – בימות המשיח כשתהי' גאולה שלימה, מהם הלילות שיהיו אז שבהם יזכירו יציאת 

מצרים, והרי לכאורה אז יאיר תמיד אור ה' – לילה כיום יאיר?
7(  כמבואר בשיחה סעיף ה.
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השלימה, מצד הכוונה האלוקית שהחלה אז להביא את הגאולה – אלא גם במציאות 
להתסכלות  מקום  ניתן  ולכן  שלימה,  גאולה  היתה  לא  מצרים  שיציאת  בפועל, 
כחלק  אלוקית  כוונה  יש  בה  גם  והגלות שביניהם,  הגאולות  בין  החיצונית המנתקת 
והי' רע )חיצוני(, הוא  מהגאולה השלימה. שהרי גם זה שבינתיים לא באה הגאולה 
כדי לבררו בהמשך הזמן שבין הגאולות באופן פנימי יותר, ועל ידי זה הגאולה שתבוא 
)לא רק הפנימיות שמאחורי  שהמציאות החיצונית גופא  תהי' שלימה יותר; ונמצא 

המציאות החיצונית, כבשיטה הקודמת( היא חלק מהגאולה8.

ולפי זה, כאשר הגאולה השלימה תבוא, לא רק שיתגלה כיצד מאז תחילת הגלות 
תתבטל  הגלות  נראתה  שמצידה  החיצונית  וההסתכלות  הגאולה,  בפנימיות  היתה 
ותהי' מושללת – אלא עוד יותר, שיתגלה כיצד גם ההסתכלות החיצונית שהרגישה 
בגלות גם היא בפנימיותה גאולה, כך שגם העולם התחתון שהי' שקוע בגלות ומנותק 
מהגאולה "יסכים" עם הגאולה. ולכן גם לאחרי הגאולה השלימה יזכירו את יציאת 
מצרים – לא רק יציאת מצרים הפנימית שמצד הכוונה, שהיא תחילתה של הגאולה 
מצד  שלימה,  שאינה  גאולה  בפועל,  שהיתה  כפי  מצרים  יציאת  גם  אלא  השלימה, 
וגלות  לרע  מקום  נותן  שבחיצוניות  העולם  שגם  להדגיש  היינו  האתכפיא,  מעלת 

)שלכן נדרש 'אתכפיא'( באמת גם הוא חלק מהגאולה השלימה.

גישה זו, המחברת בין הפנימיות הגאולתית ובין החיצוניות הגלותית, מתאימה הן 
לרבי אלעזר בן עזריה )המדגיש את הפנימיות הגאולתית( והן לבן זומא ורבן גמליאל 
)המדגישים את הניתוק החיצוני שבין הגלות והגאולה(, ומחברת ביניהם. זוהי שיטת 
 )2( השני  בחידוש  שמבואר  כפי  בשיחה,  המבוארת  עזריה  בן  אלעזר  ו(רבי  )חכמים 
בסעיף ד', ובהמשך סעיף ה'; והוא הענין המבואר בסוף סעיף ט', שרבן גמליאל לא 

מנע עצמו מבית המדרש.

8(  ולהעיר, שבשיחה מאריך בהבאת ג' הענינים של היחס בין הגלות לגאולה, אך ממעט בביאורם 
)היינו: מדוע אכן גם המציאות החיצונית הנותנת מקום לגלות היא חלק מהגאולה(. ובהתאם לזה 
גם בפנים הובאו הדברים ללא אריכות הביאור, אלא שנוסף בזה מעט ביאור, לענ"ד, ע"פ שיחות 
הדבר מלכות דש"פ פינחס תנש"א וש"פ תשא תשנ"ב )ראה בד"מ פנחס בס"ט: כיון שהקב"ה קבע 

כו'; ובד"מ תשא בס"ז: ג' הענינים כו' הם סדר שהקב"ה קבע כו'(.
ולהעיר משיחת ש"פ וירא תשמ"ז, בענין הפיכת החושך עצמו לאור – שענין זה אינו מובן בשכל, 

וצריך להיות מודגש שמאמינים בכך כיון שאלו דברי רבותינו, אבל לא שמבינים זאת.
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ג

ולתוספת ביאור:

מבואר בכ"מ9 שאין ענינה של גאולה רק להביא בפועל גאולה ויציאה מן הגלות, 
תהי'  לא  שיותר  הגלות,  ענין  כל  מושלל  שמצידה  גאולתית  מציאות  לפעול  אלא 
שייכת גלות. וזו מהותה של יציאת מצרים – שלילת האפשרות לשיעבוד נוסף כמו 
שהי' במצרים; ושל הגאולה השלימה – שלילת כל אפשרות לגלות מכל סוג שהיא. 
ולכן הגאולה אינה רק פעולה חד־פעמית של יציאה מן הגלות, אלא פעולה נמשכת 

לתמיד – שלא תהי' אפשרית גלות.

אמנם בזה גופא ישנן דרגות זה מעל זה, עד כמה מושללת מציאות הגלות. כלומר: 
אם שלילתה של הגלות היא מצד תוקף הגילוי של הגאולה שאינו מאפשר בפועל 
לגלות להתרחש, הרי סוף סוף נשאר מקום לגלות, מצד מציאותה כשלעצמה, ורק 
שישנו תוקף חיצוני של הגאולה המכריח שלא תתבטא בפועל. ולכן שלילתה האמיתית 
של הגלות, ובדרך ממילא נצחיותה האמיתית של הגאולה, היא ככל שתתייחס יותר 

לגלות מצד ענינה היא, ולא רק מצד הגאולה כענין חיצוני המכריח אותה.

ועל פי זה ניתן לבאר את פעולת הגאולה הנצחית על הגלות, בג' האופנים הנ"ל10:

א. מצד האופן הראשון )שיטת בן זומא ורבן גמליאל( – שלילתה של הגלות היא 
מצד אי־ההתחשבות בה וההתעלות אל מצב הגאולה, ולכן הרי זה רק תוקף חיצוני 
עצמה  בפני  הגלות  של  מציאותה  נשארת  בפועל  אבל  גלות,  תהי'  שלא  שמכריח 
)וכפי שרואים בשיטת רבן גמליאל – שבפועל משאירה ריבוי תלמידים שאין תוכם 
כברם מחוץ לבית המדרש, ואין זאת אלא שבתוך בית המדרש מתעלים מהמציאות 

הגלותית של אין תוכו כברו(.

ב. מצד האופן השני )שיטת ראב"ע כשלעצמה( – נשללת הגלות גם מצידה היא, 
כי בבוא הגאולה השלימה מתגלה שבפנימיות גם מתחילתה של הגלות היתה התחלת 
הגאולה, מצד הכוונה העליונה. ולכן מתברר שהניגוד בין גלות לגאולה הוא חיצוני, 

וכאשר מאירה הפנימיות, גם הגלות מסכימה לגאולה.

9(  ראה לקו"ש ח"ה שיחת י"ט כסלו, ושיחת ש"פ דברים תשמ"ח )שצויינו בשיחה(. וכן שיחת ש"פ 
מטות מסעי תש"נ. ד"ה גדול יהי' תשכ"ב.

תשכ"ו,  נ"ח  ענין  ולהבין  בשלום  פדה  שבד"ה  הגזירה  וביטול  הבירורים  אופני  מג'  להעיר    )10
המתאימים למבואר כאן.
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אמנם, גם באופן זה, העובדה שהגלות מסכימה לגאולה היא מצד כוונתה הפנימית, 
מציאותה  את  ולשלול  הפנימיות  את  בה  לגלות  כדי  מיוחדת  פעולה  נדרשת  ולכן 

החיצונית. ונמצא שעדיין שייך איזה שהוא מקום לגלות, מצד החיצוניות.

ג. מצד האופן השלישי )שיטת ראב"ע כפי שמסכימים לה בן זומא ורבן גמליאל( – 
תוקפה הנצחי של הגאולה הוא מכל צד ופינה, כי הגלות אינה מנגדת והיא מסכימה 
לגאולה, לא רק בגלל שכוונתה הפנימית היא גאולה, אלא גם המציאות החיצונית כמו 
שהיא, שמצידה נרגש גלות, גם היא חלק מהכוונה האלוקית להביא גאולה שלימה11.

ד

הפעולה  את שלימות  להראות  הוא  השיחה  במהלך  החידוש  פשוט, שעיקר  והנה 
של הגאולה על הגלות, עד שהגלות נעשית חלק מהגאולה מכל צד ופינה, כולל גם 

מהאופן החיצוני – כפי ההסכמה של ב' השיטות, בן זומא ורבן גמליאל עם ראב"ע.

ועל פי זה מובן מדוע מבוארת בשיחה הפנימיות הגאולתית של הירידה למצרים, 
על אף שגוף הביאור עוסק ביציאת מצרים:

במה דברים אמורים, שישנו חילוק בין יציאת מצרים ואילך )שמאז נעשו בני חורין 
בעצם( ובין גלות מצרים שקדמה לה )שאז עדיין היו עבדים בעצם( – כאשר פעולתה 
שוללת  שהגאולה  הנ"ל,  הא'  באופן  רק  היא  לה  שקדמה  הגלות  על  הגאולה  של 
נשארת הגלות כשלעצמה  היא  בה, שאז מצד מציאותה  את הגלות מבלי להתחשב 

בתוקפה )אפילו הגלות האחרונה, וכ"ש וק"ו גלות מצרים(;

ואפשר לומר כן אפילו באופן הב' הנ"ל, שהגאולה מגלה את פנימיותה של הגלות, 
תקופה  בפנימיות  הי'  הכל  השלימה  לגאולה  ועד  מצרים  יציאת  מתחילת  שאז 
גאולתית, והגלות שבינתיים היא רק בחיצוניות – שאז נשאר מקום לניגוד בין הגלות 
והגאולה מצד חיצוניותה של הגלות )האחרונה, שהיא מלכתחילה רק חיצונית. ואזי 
אפשר לומר שכ"ש וק"ו גלות מצרים – שאזי היו בגלות בעצם, ולא רק בחיצוניות(.

חלק  היא  הגלות  החיצונית  המציאות  מצד  שגם  הנ"ל,  הג'  האופן  פי  על  אבל 
מהגאולה, הרי בהגיע הגאולה השלימה אין מקום, אפילו החיצוני ביותר, שאינו חלק 
מהכוונה והתכלית של הגאולה. וממילא לא זו בלבד שגם הגלות החיצונית שלאחר 

מ"ש  ראה   – מלמפרע  הגלות  על  הגאולה  של  לפעולתה  בנוגע  בכ"ז,  ביאור  ולתוספת    )11
ב'מדקדקים' גליון מה ע' 13 – "ביאת משיח באופן שפועל על העבר", וש"נ.
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יציאת מצרים היא בפנימיותה גאולה, אלא גם גלות מצרים שהיתה גלות פנימית יותר, 
עוד קודם שנשללה האפשרות לגלות )אפילו במעט(, גם היא בפנימיותה גאולה – 
שהרי גם בזה התכלית שלשמה יצר הקב"ה ירידה כזו, היא, על מנת להביא בשלימות 

יותר את הגאולה השלימה, כך שבבוא הגאולה השלימה גם מצרים תסכים לזה.

ואם כן, אף שבא לבאר את מעלת היציאה ממצרים שדוקא בה התחיל ענין הגאולה 
– הרי כל זה כשאוחזים באפן הא' והב' )המשאירים מקום כל שהוא לענין הגלות מצד 
החיצוניות(; אבל לאחרי שמוסיף ומבאר כאופן הג', נמצא שענין הגאולה החל כבר 

בירידה למצרים12.

הטעמים שאמונה בביאת המשיח אינה נמנית 
במנין המצוות

הת' מנחם מענדל שי' ברגר
תלמיד בישיבה

בטעם שהאמונה בביאת המשיח אינה נמנית במנין המצוות מצינו בתורתו של כ”ק 
אדמו”ר מלך המשיח שליט”א שני טעמים, שונים לכאורה:

הבאת  הוא  משיח  של  שענינו  מבאר  ב’(  בלק  לפרשת  )שיחה  חח”י  בלקו”ש  א. 
התורה  לנצחיות  שנוגע  מפני  האמונה  מגדרי  אחד  הוא  ולכן  התומ”צ,  שלמות 
שמשמעותה היא לא רק שהציווי נצחי, אלא שהתורה נצחית גם בקיום בפועל, שזה 

יתקיים בביאת המשיח.

גם  אעלך  "ואנכי  בענין  בשיחה(  )המצויין  ד'  שיחה  בא,  חט"ז  בלקו"ש  מהמבואר  ולהעיר    )12
עלה", שבפסוק זה נכללו ב' העליות – ממצרים ובגאולה – שמזה לומדים שגם בעבודה של יציאת 
מצרים )גאולה שאינה שלימה, אתכפיא( יש לזכור ולפעול בהתאם לענינה של הגאולה השלימה 
היציאה  מעת  שהחלה  מצרים,  יציאת  של  בעבודה  מדובר  בפועל  בעבודה  שאמנם  )אתהפכא(. 
והגאולה, והגלות והשעבוד אינם חלק מזה; אבל למדים זה מהפסוק "ואנכי אעלך גם עלה" שנאמר 
קודם הירידה למצרים, היינו שגם הכוונה מעת הירידה היא לפעול עבודה זו עד לשלימותה בגאולה.
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 ובהתאם לכך מבאר, וזלה”ק13: “ועפ”ז אולי י”ל שזהו גם הטעם שלא נמנה אמונה 
בביאת המשיח במנין המצוות )ראה ראש אמנה שם פ”ה הספק הג’(. ועל דרך )ויתירה  
ולהעיר מל’  ד’(.  )סהמ”צ שורש  נמנים במנין המצות  כוללים אינם  זה שציווים  מזו( 
הרמב”ם הל’ מלכים שם “וכל מי שאינו מאמין בו כו’” ולא כתב שצריך להאמין בו, 

כמ”ש בפיה”מ שם )וראה ראש אמנה ספי”ט(”. 

לזמן  רק  שייך  זה  שדבר  והוא  נוסף  טעם  מבאר  תשמ”ח14  בלק  ש”פ  בשיחת  ב. 
רגע  בכל  תמידי  שחיובן  המצוות  בין  זה  ענין  נזכר  שלא  “ומה  הק’:  ובלשונו  הגלות 
)ראה איגרת המחבר בריש ספר החינוך( - הרי זה מפני שאין זה בכלל תרי”ג מצוות 
כי האמונה שהמלך המשיח עתיד לעמוד כו’ והחיוב לחכות לביאתו הם בזמן הגלות 
משא”כ לאחרי ביאת המשיח וכן בזמן דוד )ומלכות ב”ד( עליו נאמר דרך כוכב מיעקב 

גו’, כנ”ל. עכלה”ק.

ונראה לבאר בדרך אפשר מהו לכאורה הצורך בב’ הטעמים, ומה ההוספה שכל אחד 
מוסיף על משנהו:

דהנה לכאורה אפשר לחלק את ענין האמונה בביאת המשיח לשתיים:

א. עצם האמונה בביאת המשיח, דהיינו בנצחיות התומ”צ גם בקיומם בפועל שזה 
משמעות ביאת המשיח כנ”ל וכן האמונה בבחירת הקב”ה במלכות דוד )כדברי הרמב”ם 

בהקדמה לפ’ “חלק” יסוד הי”ב שמבאר שזה בכלל יסוד האמונה בביאת המשיח(.

ב. האמונה בפרטי ביאת המשיח15: החיוב לחכות לביאתו, לא לשים לו זמן, לגדלו 
וכו’.

ועפ”ז אולי יש לומר שלכך באו ב’ הטעמים, שהרי על כך שהאמונה בביאת המשיח 
היא אמונה בנצחיות התומ”צ  - ע”ז לכאורה פחות שייך לומר שזהו רק בזמן הגלות 
)כיון שנצחיות התורה שייכת אף בזמן הגאולה(, ועל זה שייך הטעם מפני שזהו ענין 
- נצחיות התומ”צ, משא”כ בנוגע לפרטים של לחכות לביאתו וכו’ מפני שהם  כללי 
פרטים מסוימים מעשיים שנובעים מהענין הכללי אזי אולי לכאורה הם יכולים ליחשב 
אלו  שפרטים  הטעם  אכן  שייך  וע”ז  במצוות16,  להימנות  הצריכים  פרטיים  כדברים 

13(  הערה 63.

14(  הערה 25.
15(  שאותם מפרט הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק בשלשה עשר היסודות היסוד הי"ב.

16(  ]ואולי ע"ד ביאור האברבנאל בספרו ראש אמנה פ"ד, מובא בהדרן על הרמב"ם תשמ"ו. אשר 
על עצם האמונה בה' לא שייך ציווי והציווי הוא להאמין שהוא יותר ראשון ושלם וכו', ועצ"ע[.
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נוגעים רק בזמן הגלות ולכן אינם נמנים במנין המצוות.

וכ”ז הוא לענ”ד ובדרך אפשר.  

תוקף קיומה של הנבואה אצל נשיא דורנו

הרה"ת טובי' שי' גינזבורג

מבוגרי הישיבה

א

בדבר מלכות ש"פ שופטים ה'תנש"א )סעיף י"א( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א אודות קיום הנבואה בדורנו אצל נשיא הדור, וזלה"ק17:

להיות  שצריכות  והשלימויות  המעלות  לאחד  יש  שאם  הנ"ל,  הרמב"ם  "וכפס"ד 
אצל  ברכותיו  קיום  בהמשך  ורואים  שראינו  כפי   - ומופתים  אותות  ומראה  לנביא 
נשיא דורנו - הרי "אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כו' אלא מפני המצוה שצוה 
משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון", עי"ז ש"יאמר דברים העתידים להיות 

בעולם ויאמנו דבריו" )כפי שראו זאת אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר(.

לנשיא  בנוגע  שהוא  כפי   - נביא  שהוא  אחר  נביא  לו  שהעיד  "נביא  מזה:  ויתירה 
זה  ואין  נביא  בחזקת  הוא  הרי   - כו'  תלמידיו  ע"י  שלאחריו  בדור  נמשך  וזה  דורנו, 
השני צריך חקירה" ; וצריכים לציית לו תיכף ומיד עוד "קודם שיעשה אות", ו"אסור 
לחשוב אחריו ולהרהר בנבואתו שמא אינו אמת ואסור לנסותו יותר מדי כו' שנאמר 
לא תנסו את ה' אלקיכם כאשר נסיתם במסה כו' אלא מאחר שנודע שזה נביא יאמינו 
וידעו כי ה' בקרבם ולא יהרהרו ולא יחשבו אחריו כו'", כיון שמאמינים בדברי הנביא, 
זה!".  נביא  ע"י  הקב"ה  דברי  שאלו  משום  אלא  הנביא,  של  דבריו  שאלו  משום  לא 

עכלה"ק.

ולכאורה צריך להבין: מכיון שכבר רואים אצל נשיא הדור את המעלות והשלימות 

17(  תרגום חופשי מאידית.
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של נביא, והתקיימו נבואותיו בעולם - כפי שאומר בקטע הראשון דלעיל, מהו הצורך 
להוסיף בקטע השני "שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא"? הרי מספיק עצם זה שאמר 

דברים שיהיו בעולם ונאמנו דבריו ע"מ לדעת שהוא נביא! 

ובנוסף: ממהלך הדברים בקטע השני, משמע שהמעלה בש"העיד לו נביא אחר", 
היא לא רק בזה שצריכים לציית לו "קודם שיעשה אות", אלא גם שבזה ש"אסור 
והרי  באריכות.  שממשיך  כפי  אמת"  אינו  שמא  בנבואתו  ולהרהר  אחריו  לחשוב 
בפשטות מקור הציטוט הוא מההלכה האחרונה ברמב"ם בהלכות נבואה18, ושם נאמר 
זה על כל נביא "שנודעה נבואתו" )ורק אח"כ ממשיך הרמב"ם "או שהעיד לו נביא"(, 

וא"כ מדוע מדגיש זאת דוקא בשייכות ל"נביא שהעיד לו נביא אחר"?

הקטע  שבתחילת  מזה"  "ויתירה  בלשון  ההדגשה  מהו  ביאור:  דרוש  ובעיקר 
השני, מדוע ענין זה חזק יותר מאשר עצם זה שאמר דברים העתידים להיות בעולם 

והתקיימו דבריו.

ב

ואולי י"ל הביאור בזה: 

בהלכות נבואה לפנ"ז כתב הרמב"ם, וז"ל19: "אדם ש . . הי' מהלך בדרכי הנבואה 
ובקדושתה ופרישותה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת ואמר שהא-ל שלחו - מצוה 
לשמוע ממנו, שנאמר "אליו תשמעון". ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא, וזה 
האות יש לו דברים בגו, ואף על פי כן, מצוה לשמוע לו . . כמו שנצטווינו לחתוך הדין 

על פי שניים עדים כשרים, ואף על פי שאפשר שהעידו בשקר".

הם  והמופת  שהאות  שיתכן  אף  וע"כ  מצוה,  היא  לנביא  האמונה  שעצם  והיינו 
ו"אסור  ומופת,  באות  עצמו  שהוכיח  לנביא  להקשיב  מצוה   - נביא  ואינו  'תעתוע' 

לחשוב אחריו ולהרהר בנבואתו".

וז"ל20: "משה  יותר חזקה,  וממשיך הרמב"ם שהאמונה ל'משה רבינו' היא הרבה 
יש  שהמאמין על פי האותות   - בו ישראל, מפני האותות שעשה  רבנו לא האמינו 
בליבו דופי, שאפשר שייעשה האות בלאט וכישוף . . ובמה האמינו בו, במעמד הר 

18(  פ"י ה"ה.
19(  פ"ז, הל' טז-יז.

20(  פ"ח ה"א.
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סיני. שעינינו ראו, ולא זר, ואוזנינו שמעו, ולא אחר האש והקולות והלפידים. והוא 
ניגש אל הערפל, והקול מדבר אליו, ואנו שומעים: משה, משה - לך אמור להם כך 

וכך".

ועפ"ז יש לבאר החידוש המיוחד ב'נביא שהעיד לו נביא'21: שאז 'אין השני צריך 
אלא  נבואתו,  להוכיח  מופתים  לעשות  צריך  שאינו  בפועל  רק  לא  היא   - חקירה' 
תמיד  מוכיחה  אינה  המופתים  עשיית  - שהרי  חזקה  יותר  הרבה  היא  בו  שהאמונה 
לאמיתת היותו נביא )אלא שמ"מ צריך לשמוע לו כי כך נצטווינו(, שהרי יתכן ר"ל 
שיהי' נביא שקר. משא"כ כשהעיד לו נביא המוכר אצלנו שהוא נביא - הרי הוא ודאי 

נביא אמת.

ועפ"ז יתיישב היטב ההוספה בשיחה הנ"ל 'ויתירה מזו' והחידוש הנפלא בקטע זה, 
באים  בנבואתו'  ולהרהר  דברי הרמב"ם ש'אסור חשוב  ציטוט  היטב מדוע  מובן  וגם 
בהמשך ל'נביא שהעיד לו נביא' - אע"פ ששם הרמב"ם מדבר על כל נביא - שהרי 

כשהעיד לו נביא אחר, האמונה בו היא הרבה יותר מוכחת ומוחלטת אצלנו. וק"ל.

בניית ביהמ”ק השלישי מברזל לדעת 
הרמב”ם

הת’ צמח דוד הכהן שי’ הנדל

תלמיד בישיבה

א

בנוגע  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  תשנ”ב  ויחי  ש”פ  מלכות  בדבר 
לברזל בביהמ”ק, וזלה”ק22:

“ברזל אין כתיב . . במשכן ומקדש . . שהחריב ביהמ”ק” - קאי על בית ראשון ובית 

50 "בכל  21(  הערת המערכת: ע"פ הביאור שבפנים יומתק מדוע מציין כ"ק אד"ש מה"מ בהערה 
הבא להלן ראה בארוכה לקו"ש חי"ט ע' 142 ואילך", דשם מוסבר מעלת האמונה שלא ע"פ מופתים.

22(  ס"ו. 
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שני שנחרבו ע”י ברזל, משא”כ מקדש העתיד, בית נצחי שלא שייך בו חורבן - לא 
שייך בו חשש מענין של ברזל דלעו”ז, ובמילא יכול וצריך להיות בנינו גם בברזל כדי 
להדגיש את העילוי והשלימות דהפיכת הברזל שהחריב ביהמ”ק לברזל שנעשה חלק 

בהבנין דביהמ”ק”.

מבאר,  דלעו”ז”  הברזל  מציאות  תתבטל  שלעת”ל  “כיון  המילים  על   96 ובהערה 
וזלה”ק: “שאז לא תהי’ מציאות הברזל שמקצר ימיו של אדם ח”ו, כמ”ש )ישעי’ ב, 

ד( “וכתתו חרבותם וגו’, ויתירה מזה - שיתבטל הענין דהיפך החיים”. 

“וכתתו  היעוד  כפי  דלעו”ז”  ה”ברזל  מציאות  תתבטל  שלעת”ל  שמאחר  והיינו, 
חרבותם לאיתים”, ועד שיתבטל עננין המות בעולם, לכן לא יהי’ בעי’ בברזל ויוכלו 

לבנות בו את ביהמ”ק השלישי.

אך לכאורה יש לעיין אם ביאור זה מתאים לדעת הרמב”ם, ובהקדים:

כתב הרמב”ם23 “אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם 
וזה שנאמר בישעיה  נוהג  יהי’ שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו  או 
וגר זאב . .  משל וחידה”, ובלקו”ש חכ”ז מבאר כ”ק אד”ש מה”מ שבהכרח לומר24 
ועכצ”ל שתהי’ תקופה שני’ בה  יהי’ שינוי במעשה בראשית,  שגם לדעת הרמב”ם 
יהי’ תחיית המתים ואז יהי’ ג”כ ביטול והפיכת הכלי נשק )שהרמב”ם לומד25 שהוא 
כפשוטו שהרי פסק בהלכות שבת )כדעת חכמים( שכלי נשק אינם תכשיטים מאחר 
שיתבטלו לע”ל( וזה יהי’ בתקופה השני’ של ימות המשיח. ובלה”ק26: הפסוק “וכתתו 
חרבותם לאיתים” שמדבר על המצב בעולם שיהי’ לע”ל, לומד הרמב”ם כפשוטו, ולא 

בדרך משל בלבד - וזה יהי’ בתקופה המאוחרת של ימות המשיח”.

ומכאן רואים שלדעת הרמב”ם היעוד “וכתתו חרבותם לאיתים” יהי’ רק בתקופה 
הב’. 

הנ”ל מתאים לשיטת  ויחי  בד”מ  כ”ק אד”ש מה”מ  ביאור  לעיין, האם  יש  ועפ”ז 
היא שאז  בברזל  ביהמ”ק השלישי  לבנות  יהי’  דכיון שכל הסיבה שמותר  הרמב”ם, 
בתקופה  בזמן ביהמ”ק שהוא  והרי לדעת הרמב”ם  “וכתתו חרבותם לאיתים”,  יהי’ 

23(  הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, פי"ב ה"א.
משנה  הלחם  לקושיות  וש"נ  הרמב"ם,  בדעת  כן  לומר  המכריחות  הסיבות  ח  סעיף  עיי"ש    )24

בהלכות תשובה.
25(  עיי"ש בלח"מ.

26(  סי"ד.
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הראשונה27  עדיין לא תתבטל מציאות הברזל דלעו”ז, ואיך יהי’ מותר לבנות בברזל 
את ביהמ”ק?

ב

ואולי יש לומר הביאור בזה ע”פ מה שמבאר כ”ק אד”ש מה”מ בסוף השיחה הנ”ל, 
וזלה”ק28:

נוגש  ישראל  לבני  יהי’  “לא  שיהי’  אופן  באיזה  המשיח  ביאת  שלאחרי  “מכיון 
“ולכן  ואדרבה  כהוגן”,  ובמצוות  להן לעסוק בתורה  מניחות  ומבטל” אומות ש”אינן 
יהיו אז פנויין בתורה וחכמתה” עד שאפילו “עסק כל העולם )כל האומות( יהי’ לדעת 
את ה’ בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים . . כמים לים מכסים” שזו שלימות 
המצב של זכו - הרי זה יביא בהכרח את התקופה השניה בימות המשיח עצמם בה יהי’ 
ביטול מנהגו של עולם והנהגה ניסית כולל הענין היסודי כלשון הרמב”ם של תחיית 

המתים”.

כלומר: גם אם ח”ו עם ישראל נמצאים במצב של “לא זכו” ותהי’ התקופה הטבעית, 
קיום התומ”צ  ע”י  )שעלי’ מדבר הרמב”ם, ספר הלכות( מ”מ  המוכרחת ע”פ הלכה 
התקופה  ותגיע  זכו  של  למצב  ישראל  שיגיעו  בהכרח  זו,  בתקופה  שיהי’  המושלם 

השני’, הניסית. 

ועפ”ז יש לבאר מה שהקשינו לעיל, דאף שבתקופה הראשונה עדיין לא יהי’ היעוד 
ד”וכתתו חרבותם לאיתים” לדעת הרמב”ם, מ”מ כיון שביהמ”ק הוא זה שמביא את 
התומ”צ  הקיום  שלימות  יהי’  ביהמ”ק  בנין  שיש  זה  ידי  שעל  )כנ”ל  זה  יעוד  קיום 
שיביא למצב של זכו(, וידוע29 שכל דבר הגורם למשהו )ובנדו”ד ביהמ”ק גורם לכך 
ביהמ”ק  בבניית  שכבר  י”ל  אליו,  שגורם  הדבר  מן  יותר  חזק  הב’(  התקופה  שתבוא 
הברזל  ביטול   - לאיתים”  חרבותם  “וכתתו  של  הרוחני  הענין  את  יש  הא’  בתקופה 

דלעו”ז, לכן כבר בתקופה הא’ אפשר לבנות ברזל בביהמ”ק.

באופן אחר אפשר לתרץ, שבדבר מלכות ויחי מבאר כ”ק אד”ש מה”מ את הענין 

זו בסי"א,  27(  כפשוט, שהרי התקופה הראשונה היא קיום התומ"צ בשלימות )כמבואר בשיחה 
וראה לקו"ש חח"י שיחה ב' לפרשת בלק באריכות. ובכ"מ(, שזה רק כשיש ביהמ"ק בנוי שאפשר 

להקריב קרבנות וכו'.
28(  סי"ט.

29(  ראה דבר מלכות ש"פ וארא תשנ"ב )הא'( הערה 7, וש"נ. 
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איך שיהי’ בפועל, בדורנו30, היות ודורנו הוא במצב של זכו31, ולכן מבאר שמיד בבנין 
ביהמ”ק אפשר להיות ברזל, כי במצב של זכו מגיעים מיד32 לתקופה השני’ בה יהי’ 
הנהגה ניסית “וכתתו חרבותם לאיתים” וכו’, שגם לדעת הרמב”ם זה יהי’, אף שלא 
כתב זאת בדבריו - כי כספר “הלכות הלכות33” מבאר רק מצב המוכרח ע”פ הלכה34. 

"מסובין על שולחנו של אביהם המלך"

הת' שלום דובער שי' הרטמן

תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ויקרא35 חותם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:

להוסיף בכל עניני  "ויה"ר שההחלטה טובה שקיבל ויקבל כאו"א בשבת ר"ח ניסן 
ע"י הקב"ה,  הנסית  דהנהגה  ומיד את השכר  תיכף  ותביא  ותזרז  . תמהר   . העבודה 
החל מהנס העיקרי דגאולה האמיתית והשלימה, שאז יקיימו כל בנ"י הלכות הפסח 
באופן  ניסן,  ט"ו  בליל  ואכילתו  בניסן,  בי"ד  פסח  קרבן  מהקרבת  החל  בשלימותן, 
ד"כולנו מסובין",שכל בנ"י באופן ד"כולנו מסובין", שכל בנ"י מסובין )דרך חירות36( 

)סוס"ו  שם  ויחי  מלכות  בדבר  ובהקדים:  להקשות,  יש  שלכאורה  ואף  המערכת:  הערת    )30
שלא  אף  כיכרים"  אלף  מאה  "וברזל  דוד  הכין  מדוע  מסביר  ברזל  בביה"ק  שיבנו  שזה  ובהערות( 
מצינו איפה השתמשו בבית ראשון ושני בכמות ברזל גדולה שכזו )אף שהשתמשו בברזל בשביל 
לכרות עצים ולחצוב אבנים )כביאור הרמב"ן בס"פ יתרו( מ"מ כמות גדולה שכזו למה נצרכה?(, וע"פ 

המבואר בשיחה יתיישב, שהכין זאת דוד לביהמ"ק השלישי.
ועפ"ז אם נתרץ כבפנים שרק במצב של זכו יבנו ברזל בביהמ"ק - מדוע הכין דוד המלך כמות גדולה 

שכזו בשביל משהו שאינו מוכרח, שרק אם יזכו יהי' בנין ביהמ"ק בברזל? 
וצריך לתרץ )בדוחק עכ"פ( שדוד המלך ידע ברוה"ק שעם ישראל יהיו במצב של זכו. 

31(  ראה לקו"ש חכ"ב ע' 80. ובכ"מ.
32(  ראה בלקו"ש חכ"ז שם סעיף יח.

33(  ל' הרמב"ם בהקדמתו לספרו.
34(  ראה בשיחה שם סי"ט.

35(  סי"א.
36(  רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ז. שו"ע אדה"ז או"ח סתע"ב ס"ז.
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על שולחנו של אביהם המלך37, מלך מלכי המלכים הקב"ה, בעיר הבירה, ירושלים 
עיר הקודש, ובהיכל המלך, ביהמ"ק השלישי".

והנה לכאורה כיצד ניתן לומר ש"כל בני ישראל מסובין על שולחנו", הרי הדין הוא 
"שכל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת, ואין מוציאין ממנו מן החבורה 
שיאכל בה38". א"כ כיצד כל בנ"י ישבו על שולחן אחד בעוד שהם חלוקים לחבורות 

נפרדות?

על  שנמנים  הוא  שהדין  כיון  אחד,  פסח  קרבן  על  בנ"י  כל  שימנו  לתרץ  ניתן  לא 
הפסח עד שיהיה בו כזית לכל אחד ואחד"39 )ובפרט שמדייק שם קודם "שאז יקיימו 

כל בנ"י הלכות הפסח בשלימותן"(.

לכאורה היה ניתן לבאר בפשטות שאין הכוונה כאן לשולחן כפשוטו, אלא הכוונה 
היא ל"שולחן אביהם" ע"ד - כמו שמציין בהערה כאן - מרז"ל "אוי להם לבנים שגלו 

מעל שולחן אביהם"40.

)דרך  מסובין  בנ"י  "שכל  היא  כאן  שהלשון  כיון  כן,  לומר  עיון  צריך  לכאורה  אך 
וכמו  מוחשיים,  והם  וההסבה  שהישיבה  משמע  זו  שמלשון  שולחנו",  על  חירות( 

שמציין כאן בהערה למקור לכך בהלכה.

ואולי יש לומר, שלעת"ל כאשר "ב"ד הגדול שבירושלים יעמדו למנין41", ותהיה 
בידם היכולת לחדש דבר הלכה, שהרי "ב"ד גדול שדרשו באחת מן המדות כפי מה 
שנראה בעיניהם שהדין כך . . ודנו דין ועמד אחריהם ב"ד אחר ונראה לו טעם לסתור 

אותו הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו42",

מן  תוציא  "לא  הפסוק  את  וילמדו  ההלכה,  את  שבירושלים  הגדול  ב"ד  יחדשו 
הבית מן הבשר חוצה43" באופן אחר כפי מה שנראה בעיניהם". ובפרט "שהב"ד גדול 

דלעתיד לבוא יהי' גדול מכל בתי דינים שבכל הדורות שלפני זה בחכמה ובמנין44".

37(  ראה ברכות ג, סע"א.
38(  רמב"ם הל' קר"פ ט, א.

39(  שם, ב, יד.
40(  ברכות ג, א.

41(  ד"מ יום ב' דשבועות ס"ז.
42(  רמב"ם הל' ממרים ב, א - ב.

43(  בא יב, מו. וראה בפסחים פה, ב.
44(  ד"מ שם, ב בשוה"ג להע' 60.
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וכ"ז הוא בדרך אפשר בלבד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

"ואיש משענתו בידו מרב ימים"

הת' יוסף יצחק שי' הרצל

תלמיד בישיבה

א

ירושלים ואיש משענתו בידו  וזקנות ברחובות  זקנים  איתא בזכריה45: “עוד ישובו 
וזקנות  זקנים  וישבו  העתידה  הגאולה  זמן  יבוא  “עוד  המצו”ד:  ומפרש  ימים”  מרוב 

ברחובות ר”ל לא ישיגם החולשה לשבת בית כ”א ברחובות ישבו כדרך הבחורים”.

דהיינו שהזקנים   - בידם”  נצרכים למשענות  “יהיו  ימים” מפרש רש”י:  על “מרוב 
יזדקקו למשענת מצד זקנותם.

אך צריך להבין:

 לעת”ל הרי תהיה “שלימות הרפואה דכל בנ”י46”, וכדברי המדרש47 “לעת”ל העורים 
מתרפאים . . והפסחים מתרפאים”, וכמו שנאמר בישעיה48 “אז תפקחנה עיני עורים 
ואזני חרשים תפקחנה” ו”אז ידלג כאיל פסח”, שכולם יהיו בריאים בשיא השלימות 
הזקנים  יזדקקו  רש”י  לפי  מדוע  קשה  ולפ”ז  במשענת(  צורך  ללא  ידלגו  )והפסחים 

למשענת לעת”ל?

]ולא קשה ממ”ש49 “בם עור ופסח” שלכאורה משמע שגם לעת”ל יהיה ענין של 
“עור ופסח”, כיון ששם מדובר על רגע תחייתם50 )ואז זה עדיין שייך(, משא”כ “עוד 

45(  ח, ד.
46(  סה"ש ה'תשנ"ב שיחה לפ' עקב.

47(  בראשית רבה פצ"ה.
48(  לה, ה-ו.

49(  ירמיה לא, ז.
50(  כמ"ש "עומדים במומן ומתרפאין" - סנהדרין צא, ב.
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ישבו זקנים” מתאר את המצב של הגאולה, ולא על רגע התחיה[.

ב

לכאורה ניתן היה לישב בפשטות:

 “עוד ישבו זקנים” קאי על התקופה הראשונה51 דימות המשיח, שאז עדיין “עולם 
כמנהגו נוהג52”, ולכן כדרך העולם - יצטרכו למשענת.

ולכן  בימוה”מ,  תקופות  לשני  חילוק  שישנו  הסוגיא6,  בהמשך  שם  שמובא  וכפי 
אין סתירה בין “בלע המות לנצח53” ל”הנער בן מאה שנה ימות54” כיון ש”כאן בימות 

המשיח כאן לעולם הבא55”.

ועד”ז בנדו”ד, שאין כל סתירה בין “עוד ישבו זקנים” - הצריכים למשענת לבין “אז 
תפקחנה” כיון ש”כאן בימוה”מ וכאן לעולם הבא”.

אך קשה לפרש כן, ומשני סיבות:

א. בפשטות, זה ש”לא ישיגם החולשה לשבת בית56” אלא “ברחובות ישבו כדרך 
הבחורים12” הוא שינוי מנהגו של עולם.

וזקנות  זקנים  ישבו  עוד  נבואה  דאותה  “מנלן  התוס’57:  דברי  ועיקר, מפורשים  ב. 
ברחובות היא לעוה”ב, דילמא היא בעולם )הזה58( קודם הגאולה? . . אלישע שהחיה 
המת כתיב משענתו וגמרינן משענת דהאי קרא ממשענת דאלישע, מה להלן החיה 

המת אף כאן ]לאחר[ תחיית המתים, וא”כ ע”כ האי נבואה לעתיד לבוא”.

“שלימות  תהיה  כאשר  לעת”ל  למשענת  יזדקקו  מדוע  השאלה  חוזרת  וא”כ 
הרפואה”?

ויש לישב, ובפשטות:

51(  ראה בארוכה לקו"ש חכ"ז ע' 191 ואילך. ובכ"מ.
52( הל' מלך המשיח להרמב"ם רפי"ב.

53(  ישעי' כה, ח.
54(  שם כה, כ.
55(  ראה שם.

56(  פי' המצו"ד שם.
57(  סוף מסכת מכות.

58(  לפי גירסת הב"ח שם.
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שאכן מדובר בתקופה הראשונה של ימות המשיח, שאז עולם כמנהגו נוהג, ולכן 
לא יצטרכו הזקנים והזקנות למשענת.

שבתקופה  שודאי  כיון  קשה,  זה  אין  הבחורים”  “כדרך  ברחובות  שיהיו  ומה 
ע”פ  יהיה  שכ”ז  רק  הגלות,  זמן  מאשר  זמן  יותר  יחיו  המשיח  ימות  של  הראשונה 
הנוהג שבעולם, ולכן מצד א’ ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ולאידך - יצטרכו 

למשענת59.

מוכרח  לא  פשש”מ  המפרש   - שרש”י   כיון  דלעיל,  התוס’  מדברי  קשה  לא  וכן 
לפרש כן.

]אך גם פי’ זה דחוק קצת,  כיון שמוכח מדברי כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א 
ש”הכונה לגאולה כפי שתהיה לגמרי אחרי תחה”מ . . שיהיה אז הענין דאתהפכא . . 
שלכן גם זקנות יוכלו לשבת ברחובות ירושלים60” )אע”פ שזה סותר ל”כל כבודה בת 
מלך פנימה61”( ולפ”ז משמע שגם כ”ק אד”ש מה”מ לומד שפס’ זה קאי על התקופה 

שלאחר תחה”מ62[.

ג

ואולי יש לבאר באופן נוסף, ובהקדים:

הגמ’ בפסחים )סח, א(  מפרשת פסוק זה: “א”ר יונתן עתידים צדיקים שיחיו מתים 
שנאמר עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלם ואיש משענתו בידו מרוב ימים1, 

וכתיב63 ושמת משענתי על פני הנער )באלישע כתיב שהחיה בן השונמית. רש”י(.

כיון  א.  )ומשני סיבות65:  ענינים שונים  ב’  כולל  זה  לומר שפסוק  כלומר64 מוכרח 
וזקנות” ואז “ואיש” לשון יחיד זכר. ב. אין צורך במשענת  שבתחילה כתוב “זקנים 
לזקנים אשר “ישבו”( וע”כ דורשת הגמ’ שסוף הפסוק קאי )ע”פ הגז”ש מאלישע( 

59(  ועפ"ז יומתק ויבואר פי' המצו"ד שאח"כ "וכל אחד יהיה בידו משענתו להישען בה מרוב ימים 
שחיו וכדרך הזקנים ועכ"ז לא ישיגם החולשה לשבת בית".

60(  לקו"ש חכ"א ע' 379 ואילך, שיחות קודש תשכ"ה ח"א ע' 335 ואילך. 
61(  תהילים מה, יד.

62(  אך עדיין קשה, כיון שבפשטות גם פי' זה אינו פשש"מ.
63(  מלכים ב', ד, כט.

64(  ע"פ חדא"ג המהרש"א שם. ד"ה ואיש משענתו.
65(  מהרש"א שם.
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שמשענתו זה שצדיקים עתידים להחיות מתים.

וי”ל שזוהי כוונת רש”י בפירושו “יהיו נצרכים למשענת בידם”, כיון שיצטרכו לכך 
)לא מחמת זקנותם אלא( כדי להחיות את המתים.

וביאור הענין:

תחה”מ,  שאחר  בתקופה  שמדובר  אע”פ  מתים,  להחיות  יצטרכו  שהצדיקים  זה   
נאמרו על כך כו”כ ביאורים:

יחיו את  והצדיקים  א. תחה”מ של מתי חו”ל תהיה ארבעים שנה אחר מתי א”י, 
קרוביהם שמתו בחו”ל אחרי תחה”מ של א”י66. 

ב. מי שע”פ דין לא יקום - אם היה קשור לצדיק באהבה ובאמת - צדיק זה יחיהו67.

על  שיושן  בשעה  הת”ח  מפי  שנוטף  הריר  ידי  על  נוצר  התחיה  שטל  הכווונה  ג. 
ספרו68.

ד. הכוונה שע”ה, שבעיקרון לא יקומו בתחה”מ - הנה על ידי שפרנס/השיא את 
ביתו לת”ח - יקום69.

יקומו  לא  שמצ”ע  בגיהנם,  חודשים  י”ב  להיות  עליהם  שנגזר  אלו  את  יחיו  ה. 
באמצע זמן זה70.

ו. יחיו את הגרים71.

ז. יחיו חיים רוחניים, דהיינו שיחזירו את בנ”י בתשובה72.

 ]למעשה יש לומר שעל מנת להחיות את המתים לעת”ל, על אף ביאורים אלו - לא 
יצטרכו למשענת וכדלהלן:   

לפי’ ג’ וד’: יקומו רק בזכות הצדיק אך ע”י הקב”ה. )ולא יצטרך לעת”ל להחיותם(.

לפי’ ב’, ה’ וא”ו: לפירושים אלו הצדיקים יחיו כאלו שאינם ראויים לקום בתחה”מ, 

66(  חסד לאברהם מעין שלישי נהר כג.
67(  זוהר חי , וירא רעט, א.

68(  ענף יוסף פי' ראשון.
69(  שם פי' שני.

70(  עין אליהו
71(  זח"א קיד, ב.
72(  יערות דבש.
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אף  והשלימה  האמתית  שבגאולה  מה”מ73  אד”ש  כ”ק  )ומחדש(  מבאר  בפועל  אך 
אחד לא יישאר בגלות, וגם אלו שנאמר עליהם “אין להם חלק לעולם הבא74” יקומו 

בתחה”מ75, גם בלי הצדיקים.

לפי’ הז’: כמובן שאין צורך במשענת כי הכוונה לחיים רוחניים.

ולפי’ הא’:  מבאר כ”ק אד”ש מה”מ76 שמתי חו”ל יתגלגלו במחילות לארץ ישראל, 
ושם יקומו לתחיה, וא”כ לא יצטרכו שהצדיקים יחיו אותם[.

כליא עורב שבביהמ"ק - בירור והפיכת 
הלעו"ז 

הת’ ליאל שי’ פורת

תלמיד בישיבה

בענין  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  תשנ”ב  ויחי  ש”פ  מלכות  בדבר 
ה’כליא עורב’ שהי’ בביהמ”ק השני, וזלה”ק77:

“ויש לומר ההסברה בזה ]בכך78 שבבית ראשון לא הי’ כליא עורב, כי לא הי’ בו 
 - ומברזל[  עורב,  כליא  שני שהי’  בבית  בו, משא”כ  הקדושה שהי’  רוב  מפני  צורך 
שבבית שני היתה ההתעסקות בבירור והפיכת הלעו”ז, ולכן מצינו בו גם ברזל, אבל, 
משא”כ   .  . המקדש  גג  על  עורב  כליא  שבאמה  והברזל    .  . שבמנורה  הברזל  רק 
הברזל  והפיכת  בירור  שיהי’  כיון  עצמו,  בהבנין  ברזל  ריבוי  יהי’  השלישי  בביהמ”ק 

בתכלית השלימות”. 

73(  ראה לקו"ש חי"א ע' 1 ואילך. ובכ"מ.
74(  ר"פ חלק בסנהדרין

75(  אג"ק ח"ב ע' עג.
76(  שם ע' עא-ב.

77(  הערה 102.
78(  עיי"ש, וש"נ.
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היינו, שבבית שני הי’ כליא עורב בכדי לברר ולהפוך את הלעו”ז, ולכן הי’ מברזל כדי 
להפוך את הברזל דלעומת זה לקדושה )כמבואר בשיחה באריכות79( אך לא הפיכתו 
בשלימות, ולכן הי’ רק מועט ומחופה בעץ וכו’ משא”כ בביהמ”ק השלישי שאז יהפך 

הברזל בשלימות יהי’ בניינו עצמו בברזל, עיי”ש באריכות80.

ולכאורה יש להעיר ע”כ שהכליא עורב שבביהמ”ק השני קשור ל”בירור והפיכת 
הלעו”ז”, והרי פעולתו של ה”כליא עורב” כשמו הוא - כדי לגרש את העורבים ולא 

כדי לבררם ולהפכם?

ואולי יש להמתיק ולבאר בזה ע”פ דברי כ”ק אד”ש מה”מ במאמר ד”ה ת”ר מצות 
נר חנוכה משתשקע החמה סעיף ז’, וזלה”ק81:

רגלא  דכליא  השוק  מן  רגל  שתכלה  עד  הוא  חנוכה  נר  של  שזמנה  מה  גם  “וזהו 
כליא  נעשה  חנוכה  נר  וע”י   .  . שמים  במלכות  המורדים  הם  תרמודאי  דתמודאי, 
רגלא דתרמודאי, דשני פרושים בזה, שהאור דנרות חנוכה מכלה ומבטל את ריגלא 
גם  הנפש(  וכלות  כליון  מלשון  )כליא  הכליון  פועל  חנוכה  דנר  ושהאור  דתרמודאי, 

ברגלא דתרמודאי, שגם המורדים יבואו לבחינת כלות הנפש”.

ומכאן רואים שבלשון “כליא” יש פירוש, בנוסף לכליא מלשון לכלות ולבטל, גם 
מלשון כלות הנפש, הפיכת הלעו”ז לקדושה.

את  לגרש  פעל  רק  לא  המקדש  בבית  שהי’  עורב”  ש”כליא  בנדו”ד,  י”ל  ועפ”ז 
העורבים )כליא בפירושו הפשוט( אלא, במשמעות יותר עמוקה, הי’ ענינו להפוך את 
כלות  )כליא בפירושו הפנימי,  הלעו”ז, העורבים, לקדושה עד לכלות הנפש לקב”ה 

הנפש(.

את  מגרש  הי’  שבביהמ”ק  עורב  הכליא  שהרי  הדברים,  בפשט  הוא  איך  ועצ”ע 
העורבים ולא הופכם.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

79(  סעיפים ה-ו.
80(  שם. 

81(  סה"מ מלוקט ח"ב ע' כב, וש"נ. 
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מהות העבודה הנדרשת קודם הגאולה

הרה"ת מנחם מענדל שי' ששון

אברך בכולל שע"י הישיבה 

א

בשיחת דבר מלכות ש"פ לך לך תשנ״ב פותח כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א 
בשאלה: 

מהי ההוראה הנצחית מתוכן הוראת הקב"ה לאברהם "לך לך" שהיוותה את ההכנה 
העיקרית למתן-תורה בעומדנו כעת לאחר מתן-תורה?

לאורך השיחה מבאר בזה ב' ביאורים שונים, אשר בעיון קל ניתן להבחין שמהם 
נגזרים ב' אופני עבודה שונים המבטאים ב׳ אופנים במהות העבודה הנדרשת קודם 

הגאולה, וכדלהלן:  

ביאור א: בסעיף ג׳ בשיחה מבאר שבכל יום ויום ישנו מ"ת מחדש, וממילא תמיד 
"כיון שמתן תורה   - ובלשונו הק'  שייכת עבודת ההכנה לכך, גם לאחר מתן תורה. 
ישנו בכל יום ובכל שנה . . לפיכך צריכה להיות ביום זה ובשנה זו העבודה של "לך 

לך" כהכנה והקדמה למתן תורה של יום זה ושל שנה זו". 

ביאור ב: בסעיף ז׳ מבאר "בעומק יותר", ששלימות מתן-תורה תהיה רק בגאולה 
האמיתית והשלימה, וממילא תמיד שייכת עבודת ההכנה לכך. ובלשונו הק' - "היות 
ערך  לפי  הרי   .  . והשלימה  האמיתית  בגאולה  תהי'  תורה  מתן  של  שהשלימות 
השלימות של "מתן תורה" דלעתיד לבוא אוחזים כעת עדיין בהכנה לזה, הכנה של 

"לך לך"". 

האופנים(,  )בב'  למתן-תורה  ההכנה  עבודת  נצרכת  בזמננו  שגם  נמצא,  זה  לפי 
אלא שיש לחלק בזה מהו אופן הלימוד העיקרי הנדרש כעת בהתאם לדרגה אליה 

מתכוננים )ביאור הא או ביאור הב(, וכדלקמן.

ב

מוחין  א.  היהודי:  של  התורה  בלימוד  סוגים  ב'  שישנם  מבאר  השיחה  בהמשך 
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השייכים למידות )השייכים לזמן הגלות(. ב. מוחין בעצם )השייכים לזמן הגאולה(; 
וכהמשך לכך מבאר שכעת בזמננו ניתן כבר לעבוד באופן של ג' מוחין בעצם.

ובפשטות יש לומר, אשר ב' אופנים אלו בלימוד התורה )מוחין השייכים למידות 
ומוחין בעצם( משתייכים לב' אופני ההכנה למ"ת בזמננו; 

והיינו, שבאם ההכנה למ"ת בזמננו הוא לנתינת התורה בכל יום באופן חדש )ביאור 
א(, המבטאת דרגה נעלית יותר מנתינת התורה ביום הקודם, רק ביחס ובהשתייכות 
לדרגה הקודמת, הרי שאופן ההכנה לכך הוא באמצעות לימוד התורה המבטא יחס 

והשתייכות לדרגה הקודמת )מוחין השייכים למידות(.

אך באם ההכנה למ"ת בזמננו, הוא לדרגה "שלא בערך" לכל הדרגות שלפני-זה, 
התורה שתתגלה בגאולה השלימה )ביאור ב(, הרי שאופן ההכנה לכך הוא באמצעות 

לימוד התורה המבטא דרגה "שלא בערך" בלימוד התורה )מוחין בעצם(.  

בימות  וכפי המבואר בדבר מלכות שופטים תנש"א, שבכדי לקבל דרגה מסוימת 
ש"כל  כיון  עכשיו,  כבר  זו  דרגה  מעין  היהודי  של  עבודתו  להיות  צריכה  המשיח 
ההמשכות מלמעלה באות באופן דמדה כנגד מדה, שעבודתו של יהודי צריכה להיות 

מעין ההמשכה שהוא ממשיך ע"י עבודה זו". 

ולכן, ההכנה לקבלת התורה היום-יומית השייכת למצב בנ"י בזמן הגלות, צריכה 
להיות "מעין ההמשכה שהוא ממשיך", והיינו דרגת מוחין השייכים למידות, השייכת 
לעבוד  מהיהודי  דורשת  השלימה  בגאולה  התורה  לקבלת  ההכנה  אך  הגלות.  לזמן 
עבדותו באופן של "מעין ההמשכה", והיינו דרגת מוחין בעצם השייכת לזמן הגאולה. 

ג

והנה לאמיתו של דבר, ההכנה למתן-תורה בגאולה השלימה התחילה כבר מזמנו 
של אברהם אבינו, ולאידך ההכנה למתן תורה בכל יום ויום תהיה גם בגאולה השלימה, 
אז  בין  הזמנים, אלא שהשינוי  ובכל  הדורות  בכל  לבנ"י  שייכות  הדרגות  והיינו שב' 

לעכשיו הוא - מהי עיקר ההדגשה הנדרשת בעבודתו של היהודי. 

ובשיחה זו מודיע כ״ק אד״ש מה״מ, שבזמננו עיקר ההדגשה היא על ההכנה למתן 
לענין  רק  לא  נוגעת  לך"  "לך  של  "ההכנה  קודשו:  ובלשון  השלימה,  בגאולה  תורה 
כנ"ל, אלא גם –  יותר מיום הקודמו,  נעלה  יום באופן  ישנו בכל  "מתן תורה" אשר 
ובעיקר – היא נוגעת כהכנה לקבלת התורה חדשה לעת"ל, שהיא שלא בערך לגמרי 

לכל העליות במתן תורה שלפנ"ז". 
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לימוד  עבודת  על  מיוחדת"  "הדגשה  ישנה  ולכן מביא בהמשך השיחה, שבזמננו 
ההמשכה"  "מעין  להיות  צריכה  וההכנה  הואיל  בעצם,  מוחין  ג'  של  באופן  התורה 

המודגשת בזמננו אנו. 

"ההמשכה"  על  ההדגשה  שימת  מעיקר  נובע  הנדרש  ההכנה  שאופן  והיינו, 
העכשווית הנוגעת לזמננו. ולכן, לאורך הדורות כולם, לא הייתה עיקר ההדגשה על 
"ההמשכה" של מ"ת בגאולה השלימה, הואיל ועל פי דרך הטבע )מצב ד"לא זכו"( 
ההדגשה  עיקר  ולכן  הגלות,  במצב  והשלמה  תיקון  הצריכים  רבים  עניינים  עוד  היו 
היתה על "ההמשכה" של מ"ת היום-יומית, ומזה נגזר אופן ההכנה לזה באמצעות 

לימוד התורה בדרגת המוחין השייכים למידות. 

גאולתכם",  זמן  "הגיע  כבר  אד"ש מה"מ82, שבזמננו  כ"ק  ההכרזה של  לאחר  אך 
ו"הנה זה משיח בא", ואשר כעת - "עומדים בסמיכות ממש לגאולה" ו"ברגעי הגלות 
כל  ונסתיימו  ונשלמו  כל הקיצין כפשוטו ממש",  "כלו   - כבר  ובזמנינו  האחרונים", 
הענינים שהיוו תנאי לביאת הגאולה, כמו 'עשיית התשובה' שכל בני ישראל "כבר 
עשו תשובה", ו"הפצת המעיינות" אשר כבר הופצו בכל העולם, וכן סיימו "לצחצח 
זכינו  בדורנו  ואשר  הבירורים",  עבודת  "הסתיימה  אשר  וההכרזה  הכפתורים",  את 
ועיכובים   ועד שמכיון שאין מניעות  לכך שישנו אדם שהוא כבר "בחזקת משיח", 
ועד  ישראל,  את  לגאול  שליחותו  להתקיים  והתחילה  דמשיח"  ההתגלות  "ישנה   -

ש"רואים כבר התחלת פעולתו על העמים",

בגאולה  תורה  מתן  של  "ההמשכה"  על  היא  כעת  ההדגשה  שעיקר   - מובן  הרי 
השלימה, וממילא נגזר אופן ההכנה "מעין ההמשכה" – לימוד התורה באופן של ג' 

מוחין בעצם. 

וכפי שמבאר בשיחה זו עצמה:

זה – כמדובר כמ"פ שכבר "כלו כל  ובזמננו  זה  יותר בדורנו  נוגע עוד  זה  "שענין 
הקצין", וכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו הודיע שכבר עשו תשובה, וכבר "ציחצחו את 
הכפתורים", ולפי כל הסימנים דורנו הוא הדור האחרון לגלות ובמילא הדור הראשון 

לגאולה. ועפ"ז מובן שזהו ענין שהזמן גרמא״. 

ולפי כל הנ"ל נמצא, אשר ב' אופני לימוד התורה המבוארים בסוף השיחה, מובאים 
ואשר עיקר  לב' אופני ההכנה למתן-תורה המובאים במהלך השיחה,  כהמשך אחד 

82(  כל הבא לקמן הוא ציטוטים מדברי כ"ק אד"ש מה"מ בשיחות הדבר מלכות תנש"א - תשנ"ב.
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ההדגשה בזמננו הוא על האופן השני, כפי שהתבאר לעיל. 

ה׳דבר-מלכות׳  לכללות שיחות  אב'  כ'בנין  דוגמא  בדא"פ, אשר מכאן  לומר  וניתן 
בהם משתחלת נקודה זו, שכיון שבזמננו "עיקר ההדגשה" היא על הגאולה האמיתית 
ממשיך,  אותה  ההמשכה"  "מעין  הוא  מהיהודי  הנדרש  ההכנה  אופן  אזי  והשלימה, 

אופן עבודה השייך לגאולה האמיתית והשלימה. 

ד

אותה  ההמשכה״  ״מעין  לגאולה  זה  הכנה  אופן  אשר  לומר,  יש  יותר  ובעומק 
ממשיכים, אינו רק גדר של הכנה הכרחית וחיונית לקבלת השפעה זו בגאולה, אלא 
ההכנה  לגדר  )בנוסף  הגאלה  קודם  היהודי  בעבודת  לעצמו  משמעות  הוא  מקבל 

לגאולה(. 

ויובן בהקדים הביאור בדבר מלכות ש״פ שופטים תנש״א: 

בדבר מלכות ש"פ שופטים תנש"א מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע לע"ל לא יצטרכו 
ויועצייך  כבראשונה  שופטייך  "ואשיבה  הייעוד  ויקוים  הואיל  השוטרים,  לעבודת 
יחדרו  מהאדם(  הנעלים   - )"שופטייך"  התורה  וציווי  הוראות  וממילא  כבתחילה", 
 - ממילא  בדרך  נפעל  ואזי  לאדם(,  הקרוב   - )"יועציך"  האדם  בלב  פנימי  באופן 
"שהאדם עצמו מתנהג ע"פ הוראות התורה שאז אין יותר מקום ואפשריות שהאדם 

יצטרך לכפי' )ע"י שוטרים( לקיים את הוראות השופטים".

ו"יועצייך" צריכה להשתקף  זו ד"שופטייך"  ובהמשך השיחה מבאר, אשר עבודה 
בעבודתו של היהודי עוד בזמן הגלות – קודם הגאולה; והטעם לכך הוא, אשר בשביל 
לקבל את הגילויים ד"שופטייך" ו"יועצייך" לע"ל צריכה להיות ההכנה לכך כבר עתה.

בעיון קצר נראה שמחלק כ"ק אד"ש מה"מ ב' גדרים בטעם העניין מדוע עבודה זו - 
ד"שופטייך" ו"יועצייך" – צריכה להתחיל עוד בזמן הגלות. א. מצד ההכרח להתכונן 
לגאולה )הינו למצב זה לע"ל(. ב. מצד ההכרח להתנהג כבר עתה מעין הגאולה )היינו 

מעין מצב זה כבר עתה(. 

וניתן לראות זאת במילות כ"ק אד"ש מה"מ שם, וזלה"ק: 

את שומע  להביא  בכדי  כבתחלה"  "יועציך  להיות  גופא שצריך  "מהאי טעמא  א: 
ה"תחלה"  נעשה  שזה  באופן  וביהדות,  בתומ"צ  פנימית  והרגשה  להבנה  העצה 
וה"שער" שלו )ולא שנשאר כדבר חדש שהוא שלא בערכו( – מובן, שזה צריך לבוא 
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ע"י עבודת היהודי עוד קודם הגאולה, עבודה לפי ערכו, צעד אחר צעד ודרגא אחר 
דימות המשיח,  הגילויים  כלי מוכשר לקבל את  ולעשותו  בכדי להכין אותו  דרגא, 

כולל – "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה"".

במעשינו  "תלוי  המשיח  דימות  השלימות  שתכלית  הידוע  ע"פ  לזה:  "ונוסף  ב: 
ועבודתינו כל זמן משך הגלות, כי הגורם שכר המצוה היא המצוה בעצמה כו'". וכל 
ההמשכות מלמעלה באות באופן דמדה כנגד מדה, שעבודתו של יהודי צריכה להיות 
מעין ההמשכה שהוא ממשיך ע"י עבודה זו  )ועי"ז נעשה כלי פנימי לההמשכה( – 
מובן בנדו"ד, שבכדי להגיע ולקבל את המצב ד"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך 

כבתחלה" בימות המשיח, צריך להיות ביהודי מעין זה בעבודתו עכשיו". 

ונמצא שישנם ב' גדרים מדוע עבודה זו שייכת כבר עתה כנ"ל: א. הכנה לגאולה. 
ב. מעין הגאולה. 

ואכן ניתן להבחין בהמשך השיחה אשר מתבארים ב' גדרים אלו כדרישה לעבודת 
היהודי כיום. אלא שיש לחלק ולומר, אשר גדר ההכנה לגאולה היה כבר קיים לאורך 
הדורות, וגדר 'מעין הגאולה' התחדש בזמננו דווקא, וכפי שניתן לדייק ממילות כ"ק 

אד"ש מה"מ, וזלה"ק: 

ובמשך  שעריך"  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  צוותה  שהתורה  "מהזמן 
בהמצב  בשלימות  אחזו  לא  עדיין  דעולם  והסתר  ההעלם  שבגלל   .  . מאז  הדורות 
והזמן ד"שופטיך" ו)בפרט ד("יועציך" . . אבל לאחרי הריבוי הכי מופלג ד"מעשינו 
ועבודתינו" במשך כל הדורות, מובן שמתקרבים יותר ויותר למצב זה . .  ובפרט ע"י 
הגילוי דתורת חסידות חב"ד . . שמתקבלת בשכל ורגש האדם, וע"י גילוי פנימיות 
התורה בחב"ד שבשכל )"יועציך"( – עד באופן ד"טועמי' חיים זכו"  )שע"י הטעימה 
כבתחלה"(  )"יועציך  והתחלה  )"שעריך"(  שער  נעשה   – הדבר(  עצם  את  טועמים 
וכל  בנ"י  נעשים   – עכשיו  וההתחלה  הטעימה  וע"י  לע"ל,  התורה  פנימיות  לגילוי 

העולם כלי פנימי לגילוי פנימיות התורה שלאחרי זה ע"י משיח צדקנו". עכלה"ק.

ד"שופטייך"  בעניין  לכן(  קודם  )ועוד  נשאינו  רבותינו  השפעת  שע"י  והיינו, 
ו"יועצייך" נפעל ביהודי גדר ההכנה לגאולה, להיות כלי פנימי לקבלת הגילוי בעתיד. 

הליך  התקדמות  את  לפרוט  מתחיל  )סוסי"א(  הסעיף  בהמשך  לאחמ"כ  מיד  אך 
כהמשך  פורט  שלאחמ"כ  ובסעיף  דווקא,  )תנש"א(  זה  ובזמננו  זה  בדורנו  הגאולה 
ישיר לכך את הימצאות הנבואה בדורנו ונבואת נביא דורנו וכו', ואזי מגדיר את אופן 

העבודה ד"שופטייך" ו"יועצייך" כעת מצד הגדר ד"מעין הגאולה", וזלה"ק: 



יום הבהיר י' - י"א שבט ה'תשפ"ג

59

"יש לכל אחד מאנשי דורנו האחריות לקבל על עצמו את ה"שופטיך" וה"יועציך", 
ד"שופטיך"  ההוראות  וקיום  וע"י הקבלה   .  . הטובות שלו  ועצות  להוראות  ולציית 
ו"יועציך" שבדורנו – נעשה עי"ז גופא מעין והתחלת קיום התפלה "השיבה שופטינו 

כבראשונה ויועצינו כבתחלה" בגאולה האמיתית והשלימה". 

ומצב  המעמד  מעין  הינו  כיום  ו"יועצייך"  ד"שופטייך"  העבודה  שאופן  ונמצא, 
להכין אותו ולעשותו כלי מוכשר  שיתגלה בגאולה השלימה. היינו לא רק - "בכדי 
יהודי  של  "שעבודתו   - אלא  הא'(,  גדר  )כנ"ל  המשיח"  דימות  הגילויים  את  לקבל 

צריכה להיות מעין ההמשכה שהוא ממשיך ע"י עבודה זו" )כנ"ל גדר הב'(. 

ויש להוסיף, אשר גדר הב' )מעין הגאולה( שייך דוקא בזמננו, ע"פ המשך דברי כ"ק 
אד"ש מה"מ בשיחה שם, במענה לשאלה כיצד יגיב העולם ע"כ שאומרים שהגאולה 
באה תיכף ומיד, וזלה"ק: "אילו עניני הגאולה היו חידוש, אולי הי' מקום לשאלה; אבל 
)"כבתחלה"(  כבר  עניני הגאולה התחילו  כל  אינה חידוש דבר, אלא  והגאולה  היות 
וכבר נמשכו ונתקבלו בעולם הזה הגשמי התחתון שאין תחתון למטה ממנו )בבחי' 

"ויועציך כבתחלה"( – לא יהי' פלא כאשר הגאולה באה תיכף ומיד ממש!". 

והיינו, דהואיל וענייני הגאולה בזמננו אינה חידוש דבר, אלא כבר נמשכו בעוה"ז 
רק  אינו  ו"יועצייך"(  )"שופטייך"  היהודי  עבודת  של  ומצב  המעמד  אזי  הגשמי, 
כהכנה לגאולה )לדבר עתידי שאינו קיים( אלא עבודה מעין הגאולה, כיוון שמצב זה 
ישנו כבר בנמצא, וממילא אינו רק כהכנה אלא מעין שלימות העניין עצמו שיתגלה 

בגאולה השלימה. 

ולפי כל הנ״ל מובן, אשר בנוסף למהות העבודה הנדרשת )״מעין ההמשכה״( קודם 
כהכנה לגאולה, נדרשת מהיהודי עבודה ״מעין הגאולה״ כבר עתה כמטרה  הגאולה 
לעצמה, הואיל ו״עבודתו של יהודי צריכה להיות מעין ההמשכה שהוא ממשיך ע"י 

עבודה זו". 

ה

ולצורך הדגשת החידוש באופן עבודה זה, יש לעיין במהות הביאור בנקודה זו בדבר 
מלכות ש״פ תבוא תנש״א: 

בדבר מלכות שם, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ את מעלתו העצמית של היהודי הנקרא 
יהודי  כל  כיצד שורשו הפנימי של  ומאריך  ה' אלוקיך",  "לפני  "ביכורים" המובאים 
קדם לכל דבר – כולל לענין התורה ומצוותיה. ולאחר הביאור הכללי בשיחה מבאר 
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כיצד כל פרט בחיי היהודי מקבל תכלית לעצמו ואינו אמצעי לדבר אחר כיוון שהוא 
פרט בחיי היהודי – ביכורים, וזלה"ק: 

"שכיון שתכלית בנ"י – בהיותם "ביכורים" – היא בהם עצמם, והכל נברא עבורם, 
מובן לכן שכל פרט בחיי יהודי )אפילו כזה שאין לו עדיין שייכות גלוי' לתורה( – כל 
רגע בזמן, כל נקודה במקום, כל מחשבה דיבור או מעשה יחיד, יש לו תכלית בו עצמו 
)ואינו אמצעי לדבר אחר(, כלומר, שזהו דבר חדש לגמרי )מצד התכלית שיש בפרט 
זה עצמו(, עליו חל החיוב לומר "בשבילי )בשביל פרט זה( נברא העולם", דהיינו, שכל 

עניני העולם, כל הרגעים בזמן וכו' נכללים ברגע אחד זה". 

וממשיך שם, שזהו דווקא בבני ישראל למעט אוה"ע:

"ומזה מובן, שהכח לפעול ש"בכל יום יהיו )תומ"צ( בעיניך חדשים" )אע"פ שעשה 
עבודה זו גם לפני זה( – בא דוקא מבנ"י )"ביכורים"(, כיון שבנוגע לכל עניני העולם 
ובשביל  ישראל  )בשביל  אחר  לדבר  אמצעי  אלא  לעצמם,  תכלית  הם  כיון שאין   –
התורה(, ייתכן שיום )ועאכו"כ רגע( בזמן יהי' המשך לעבודה דיום שלפנ"ז, או הכנה 

ואמצעי ליום שלאחרי זה". 

שהינו  בעבודתם  פרט  שייך  לא  "ביכורים"  הנקראים  ישראל  מעלת  מצד  והיינו, 
ועפ"ז  ממש,  לעצמו  ומטרה  תכלית  הינו  פרט  כל  אלא  אחר  לדבר  והקדמה  הכנה 
דורש בהמשך השיחה שכל מעשה וכל פרט בחיי היהודי ייעשה במלוא תשומת הלב 

והזהירות, כיאה לפרט הנעשה ע"י יהודי המוגש כ"ביכורים" – "לפני ה' אלוקיך". 

ובהסתכלות שטחית נראה שדומה הביאור בשיחה זו, לביאור הידוע המובא בדבר 
מלכות ש״פ פנחס תנש"א, בנוגע לחלוקת בארץ שנעשתה דוקא עי"ז ש"הגורל היה 
מדבר", על אף שהגורל היה רק הקדמה לחלוקה, אעפ"כ אף פרט זה היה צריך להיות 

בשלימות במחשבה, דיבור ומעשה. 

ומבאר זאת שם ע"פ תורת הרגצ'ובי הידועה, ובלה"ק )ס"ד שם(: 

"בתורה ובקדושה "כל דבר אף שהוא הכרחי לכאורה הכל בכוונה מכוון ומצוה ע"פ 
ה'". וכפי שהוא בנוגע למסעות בנ"י במדבר, שאע"פ שזה הי' הכנה ואמצעי להגיע 
הוה  הדרך  וכן המקומות שבאמצע  גם עצם ההליכה  "הוה המצוה   – ישראל  לארץ 
ג"כ מצוה". ועד"ז בכמה עניני קדושה )בעבודת המקדש(, הרי ענין שהוא רק הכנה 

והקדמה )מוכרחת( לענין אחר, מקבל ג"כ חשיבות וגדר דקדושה".

וע"פ קו זה מבאר לאורך השיחה אשר כך צריכה להיות הנהגת היהודי בכלל, אשר 
גם עניינים המהווים הכנה ייעשו בצורה הנכונה, ובמיוחד בנוגע לעניין הגאולה אשר 
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זה את  לזמן  צריך לתת  לגאולה(  הכנה  )המהווה  הגלות  בזמן  נמצאים  אע"פ שכעת 
היחס המתאים כפי הגדר של העניין עצמו – הגאולה; והיינו, שכל פרט ופרט מקבל 

חשיבות וגדר לעצמו כפי העניין עצמו הבא לאחמ"כ. 

בתכלית  דומה  תנש״א  תבוא  מלכות  בדבר  הביאור  שאין  נראה,  קצר  בעיון  אך 
כיצד כל  לביאור המובא בשיחת פנחס תנש״א; שהרי בד"מ פנחס, על אף שמבאר 
לדבר  הקדמה והכנה  פרט מקבל חשיבות לעצמו, אך סוכ"ס הרי הוא פרט המהווה 
מסויים שיבוא לאחמ"כ, ובלשון קודשו )שם( -  "הרי ענין שהוא רק הכנה והקדמה 
וגדר דקדושה", אך סוכ"ס גדרו הוא הכנה והקדמה  ג"כ חשיבות  לענין אחר, מקבל 

)אמצעי לדבר נוסף(. 

ומטרה  תכלית  הוא  היהודי  בחיי  ופרט  כל פרט  משא"כ בד"מ תבוא מבאר, אשר 
לעצמו ולא שייך כלל דבר הנקרא כהכנה והקדמה לדבר נוסף, הואיל וזהו פרט השייך 
בנוגע  ורק  ממש,  לעצמו  ומטרה  תכלית  הינו  פרט  כל  וממילא  )"ביכורים"(  ליהודי 
אמצעי  אלא  לעצמם,  תכלית  הם  שאין  "כיון   – לומר  ניתן  ואוה"ע  העולם  לענייני 
יהי'  בזמן  רגע(  )ועאכו"כ  שיום  ייתכן  התורה(,  ובשביל  ישראל  )בשביל  אחר  לדבר 
המשך לעבודה דיום שלפנ"ז, או הכנה ואמצעי ליום שלאחרי זה", אך לגבי ישראל 

כל פרט הוא המטרה והתכלית עצמה ממש. 

ו

ולפי המבואר הכא, ניתן להבין כיצד נגזרת אופי העבודה הנדרשת - בנוגע לגאולה 
- בכל אחת מהשיחות הנ"ל: 

בד"מ פנחס ההוראה היא "להתרגל לגאולה ולהציב עצמו במצב ורגש של גאולה", 
כמו  כעת  וההנהגה  שהעבודה  ההבנה  את  בתוכו  טומן  )"להתרגל"(  זה  שגדר  והיינו 
בגאולה הינה עדיין כהכנה והקדמה לגאולה, "להתרגל". אלא שעבודה זו מקבלת גדר 

וחשיבות לעצמה, היינו שצריכה להיעשות במלואה במחשבה, דיבור ומעשה.

במלוא  להעשות  צריך  ופרט  פרט  כל  אשר  ההוראה  ניתנת  תבוא  בד"מ  משא"כ 
וזאת בהמשך  כמטרה לעצמו.  והזהירות - לא כהכנה והקדמה - אלא  תשומת הלב 
מעלת  את  המבארים  תנש״א,  שופטים  וד"מ  תצא  מלכות  דבר  של  הדברים  ל'רוח' 
הזמן המיוחד בו אנו נמצאים, אשר בו התחילו כבר ענייני הגאולה בעולם, וממילא אין 
עבודתנו )רק( כהכנה לגאולה, אלא כמטרה ותכלית לעצמם – היינו עבודת הגאולה 

ממש. 
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ומכל הנ״ל נמצא, אשר גדר העבודה הנדרשת קודם הגאולה, הינה בנוסף לעבודה 
כמטרה לעצמה  כהכנה לגאולה, גם עבודה ״מעין הגאולה״ ממש  ״מעין ההמשכה״ 
ומטרה  כתכלית  בגאולה  כמו  עבודה  ונצרכת  הגאולה,  סף  על  עומדים  בו   - בזמננו 

לעצמה.

ויש להרחיב באופני ההכנה והעבודה הנדרשים כתוצאה מהגדרת מהות העבודה, 
ועוד חזון למועד אי"ה. 
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תירוץ בשאלות כ"ק אד"ש מה"מ בפירש"י 
בפרשת וירא

הת' חיים הכהן שי' ברנדלר

תלמיד בישיבה

א

  על הפסוק “וירא אליו ה’1” כתב רש”י “וירא אליו, לבקר את החולה” ומדייק השפ”ח 
שם “פרש”י לבקר את החולה ולא אמר לבקרו, לפי שמכאן למדין מצות ביקור חולים לכך 

אמר לבקר את החולה )סתם(, ולא להיותו אברהם בלבד”.

ושואל ע”כ כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א בשיחה, וזלה”ק2: 

  “מכיון ש”וירא אליו, לבקר את החולה”, כלומר לא בגלל מעלתו המיוחדת של אברהם, 
אלא בגלל הענין דביקור חולים - מדוע לא מצינו בכתוב )גם לא ברמז( שהקב”ה ביקר גם 
את ישמעאל וכל אנשי ביתו של אברהם שנמולו אתו . . שגם אצלם הי’ זה היום השלישי 

למילתם, ה”ז לכאורה היפך מ”ש3 “לא ניכר שוע לפני דל”?  

  ושאלה נוספת בהמשך הענין, )עה”פ( “ויתן אל הנער” - “זה ישמעאל לחנכו במצוות4” 
- מדוע הטריח את ישמעאל ביום השלישי למילתו בהיותו במצב של סכנה בה בשעה 

שהי’ יכול לצוות לא’ השפחות לטרוח עבור האורחים?” עכלה”ק.

ומסיים כ”ק אד”ש מה”מ “ותן לחכם ויחכם עוד”.  

ב

  ואע”פ שכ”ק אד”ש מה”מ לא מתרץ שאלה זו במפורש בשיחה, אולי יש לתרץ בזה5 

1(  ריש פרשת וירא )יח, א(.
2(  סה”ש תשמ”ט ח”א ע’ 19 הערה 5, ובשוה”ג מביא את השפ”ח שבפנים.

3(  איוב לד, יט - הובא בפירש”י ויקהל לה, לד.
4(  יח, ז ובפרש”י.

5(  ולהעיר מדברי כ”ק אד”ש מה”מ בשיחת מבה”ח ניסן תש”מ אשר השאלות שנאמרות בהתוועדות 
ללא ביאור מטרתם בכדי שיענו עליהם ב’קובצים’. 
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ע”פ הביאור בהמשך השיחה. דהנה בסעיף ד’ כותב, וזלה”ק:

גו’”, משמע,  יושב פתח האוהל כחום היום  והוא   .  . ה’  “וירא אליו    “מהמשך הכתוב 
שהישיבה פתח האוהל “לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו”6 )שהיתה לפני ש”וירא 
אליו ה’( גרמה לכך ש”וירא אליו ה’”, ואי”ז סתירה למ”ש בפרש”י “וירא אליו לבקר את 
ואהבת  “בכלל  מכיון ששניהם  אורחים  הכנסת  חולים קשור עם  ביקור  גם  כי,   - החולה” 

לרעך כמוך”.

   ובהערה שם מבאר יותר: “כלומר, פעולתו של הקב”ה “וירא אליו ה’, לבקר את החולה” 
אורחים7”.   בהכנסת  אברהם  של  מהשתדלותו   - )גמ”ח(  מדה  כנגד  מדה   - כתוצאה  היא 

עכלה”ק.  

  היינו, שזה שהקב”ה ביקר את אברהם לקיים בו ‘ביקור חולים’ קדם לזה פעולתו של 
אברהם בהכנסת אורחים שלכן, מדה כנגד מדה, התגלה הקב”ה דוקא אליו )ולא לכל חולה 

בעולם(.

  ועפ”ז י”ל שמתורצת השאלה מדוע הקב”ה לא ביקר את ישמעאל ואנשי בית אברהם, 
בגמ”ח  אברהם  של  מפעולתו  מדה  כנגד  מדה  הי’  אברהם  את  ביקר  שהקב”ה  שזה  כיון 

לעוברים ושבים, משא”כ אנשי בית אברהם שלא עסקו בכך - לא קיבלו גילוי זה.

  ואע”פ שלשון רש”י הוא “לבקר את החולה” ולא “לבקר את אברהם” שלכאורה משמע 
זה  אין  ולא מצד עבודתו המיוחדת של אברהם, מ”מ באמת  שזה מצד עצם היותו חולה 
ענין רק של אברהם אלא כל אחד שמתעסק בגמ”ח, כפי שממשיך כ”ק אד”ש מה”מ שם 
“ועפ”ז מובן שהענין של וירא אליו ה’ שייך לכאו”א8 מישראל - שע”י התעסקותו בהכנסת 

אורחים )וגמילות חסדים בכללותה( זוכה לגילוי ד”וירא אליו ה’”.

ג

  ועפ”ז אולי יש לתרץ גם את השאלה הב’ דלעיל )למה אברהם נתן לישמעאל לטרוח 
בהכנסת אורחים והרי זו סכנה ביום השלישי(, ובהקדים:

בענין ביקור הקב”ה לאברהם ביום השלישי למילתו, מבואר בלקו”ש שבביקור הקב”ה 

6(  פרש”י עה”פ.
7(  וראה בהמשך ההערה שם ביאור “בעומק יותר”. ואכ”מ.

8(  ההדגשה אינה במקור.
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לאברהם התרפא אברהם מחליו, וזלה”ק9:

 “מאמר רז”ל10 שע”י ביקור חולים מביאים רפואה לחולה. והגם שבנוגע למבקר 
ה’”  ל”וירא אליו  בנוגע  )רק( אחד מששים בחליו”, אבל  “נוטל   חולה בכלל כתוב11 
אומר הרמב”ן “שהי’ לו במראה השכינה ריפוי למחלת המילה”, שהלשון “ריפוי” סתם 

משמעו שאברהם התרפא כולו”12.

מדה(  כנגד  )מדה  כתוצאה  נגרם  לאברהם  הקב”ה  שביקור  דלעיל  הביאור  וע”פ    
בהכנת  להתעסק  לישמעאל  נתן  אברהם  שלכן  י”ל  אורחים,  בהכנסת  מהתעסקותו 
האוכל לאורחים, אף שהי’ חולה מהמילה - כי רצה  לפעול גם בו את הענין של “וירא 
אליו ה’” ע”י שיעסוק בהכנסת אורחים, ולא רק שאין לחשוש עקב היות ישמעאל 
במצב של סכנה אלא אדרבה עי”ז יתרפא ישמעאל מחליו, כנ”ל שע”י הגילוי של וירא 

אליו ה’ נתרפא אברהם. 

  ונמצא שע”פ הביאור בשיחה שההכנסת אורחים היא זו שגרמה את “וירא אליו 
ה’” מתורצות ב’ השאלות דלעיל: 

  מדוע הקב”ה ביקר רק את אברהם - היות והוא זה שהתעסק בהכנסת אורחים, 
ומדוע נתן לישמעאל דוקא להתעסק בהכנת האוכל אף שהי’ חולה - כי אברהם רצה 

שעי”ז יזכה גם ישמעאל ל”ביקור חולים” של הקב”ה וכך יתרפא גם הוא.  

וכ”ז הוא בדרך אפשר בלבד ו”תן לחכם ויחכם עוד”.

9(  חלק ה ע’ 84.
10(  נדרים לט, ב. ב”מ ל, ב.

11(  נדרים שם. ב”מ שם.
12(  וראה בהמשך שם מדוע אי”ז סותר לדברי רש”י ש”מלאך רפאל רפאו”.
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ביאור הרוגוצ'ובי בעניין השלכת משה ליאור

הת' שמואל שי' גורליק

תלמיד בישיבה

בלקו”ש )חט”ז פ’ שמות13( מדייק כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א לגבי מקום 
הנחת התיבה:

נהרא” מכך  כיף  “על  היאור” מתרגם אונקלוס:  שפת  על  “ותשם בסוף  “הפסוק14 
מובן שיוכבד לא הניחה את “תיבת הגמא” עם משה ביאור עצמו, אלא בחוף, ביבשה 
אלא  היאור”  “שפת  על  נמצאה  לא  שהתיבה  נראה,  ההמשך  מן  אבל  היאור,  שליד 
. כי מן   . שבתוך היאור, ואף נאמר בפסוקים שבהמשך “ותקרא שמו משה  ב”סוף” 

המים משיתיהו”?

ידי הנחת  “יוכבד לא רצתה להציל את משה על  ומיישב ע”פ דברי הרוגוצ’ובי15: 
התיבה ביאור, מפני שהם היו עובדים לנילוס16”, בהתאם להלכה17, שאסור להשתמש 
כאשר  אך  היאור”,  שפת  על  בסוף  “ותשם  ולכן  הצלה,  לצורך  אפילו  זרה  בעבודה 
“ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור18”, והכוונה היא “שירדה לרחוץ מגלולי אביה19” 

היא בטלה בכך את העבודה הזרה20 “ושוב באתה התיבה בתוך היאור”21.

ולכאורה צריך להבין:

13(  ע’ 13 ואילך.
14(  שמות ב, ג.

15(  צפע”נ עה”ת עה”פ.
16(  ראה תנחומא וארא יג. שמו”ר פ”ט, ט. פרש”י וארא ז, יז.

17(  ראה פסחים כה, א. רמב”ם הל’ יסוה”ת פ”ה ה”ו-ז. טושו”ע יו”ד סקנ”ה.
18(  שמות שם, ה.

19(  סוטה יב, ריש ע”ב. וש”נ. תנחומא שמות ז. שמו”ר עה”פ.
20(  ראה גם ש”ך עה”ת עה”פ.

21(  ולכאורה יש לעיין בסתימתו כיצד נכנסה לתוך היאור - האם בדרך נס או בדרך אחרת. והסיבה 
תוספת  היתה  היאור  ובתוך  )תו”ש(,  ושבים  עוברים  ע”י  שיתגלה  סכנה  יותר  הי’  שבסוף  י”ל  לכך 

שמירה.
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א. ברמב”ם22 מבאר: “כל שאין בו תפיסת יד אדם ולא עשהו אדם, אע”פ שנעבד - 
הרי זה מותר בהנאה . . המעינות הנובעים לרבים . . הרי אלו מותרים בהנאה” לפ”ז 

קשה מדוע א”כ היאור היה אסור בהנאה?

ב. אם אכן ביטלה בת פרעה את הע”ז שביאור, כיצד גם לאחר מכן כותב רש”י: “הם 
היו עובדים לנילוס23” - היינו שהיאור נשאר ע”ז?

ג. מדוע עי”ז שירדה לטבול לשם גירות24 נתבטלה ע”ז שביאור?

ויש ליישב זאת, וכדלקמן:

הרוגוצו’בי בדבריו אכן מתייחס לקושיא זו )בנוגע לנהר ע”ז שמותר בהנאה(, ומבאר 
שבנילוס באמת לא היתה תפיסת יד אדם, ומותר היה בהנאה, אך ביאור היתה תפיסת 
יד אדם, וכדברי רש”י25: “יאוריהם הם בריכות נגרים העשויות בידי אדם משפת הנהר 
לשדות, ונילוס מימיו מתברכים ועולה דרך היאורים ומשקה השדות” - כלומר שהנהר 
המרכזי - הנילוס היה ממלא את הבריכות העשויות בידי אדם הנקראות “יאורים”, 

ורק הם אלו שאסרים בהנאה.

אמנם גם בנילוס יוכבד לא הניחה את משה, מפני הסכנה במרוצת המים, ולכן שמה 
אותו על שפת הנילוס ליד היאור, וכאשר בת פרעה ביטלה את הע”ז, נכנסה התיבה 

ליאור26.

היאור,  הע”ז של  ביטלה את  זה שבת פרעה  הב’:  קושיא  ג”כ את  לבאר  יש  עפ”ז 
ביטלה בפעולתה את הע”ז של יאור אחד שהיה שלה, ולכן כיון שהיה הרבה יאורים, 

עדיין נקרא היאור ע”ז של מצרים.

ובנוגע לקושיא הג’ יש לומר:

ע”פ דברי התורה שלימה27: “מבואר בע”ז )מד, א( שאם ביזה ע”ז שלא מחמת כעס 
הוי ביטול ע”ז, ולכן בזה שירדה בת פרעה לרחוץ בנהר ביטלה את הע”ז וטבלה לשם 

גירות”.

22(  הל’ עבודת כוכבים וחוקות עובדיה פ”ח ה”א.
23(  פרש”י וארא ז, יז.

24(  כמובא ברוגוצו’ובי שם.
25(  שמות ז, יט.

26(  וקושיא הא’ תורצה.
27(  לר’ מנחם מענדל כשר, ירושלים תרפ”ז. שמות ב, ג.
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ומבטלת  שמואסת  מילתא  גילוי  זה  היה  גירות  לשם  לטבול  שירדה  עי”ז  כלומר, 
הע”ז )שהרי מים אינם ככל ע”ז ששבירתם זהו ביטולם, ולכן צריך גילוי מילתא(. 

ועפ”ז יש לתרץ מה שהקשה המהרש”א בסוטה28 שהגמ’ אומרת ש”ירדה לרחוץ 
מגילולי אביה” ומביאה על זה את הפס’ “רחץ ה’ את צואת בנות ציון, שלכאורה מהו 
הקשר בין פסוק זה המדבר על ניקוי העוונות, ולא על טבילה לטהרה וגירות לטבילת 

בת פרעה?  

ועפ”ז יובן כיוון שבאמת העיקר הוא העברת הע”ז, והגירות הוא רק גילוי מילתא 
ע”כ הביאה הגמ’ הפסוק שמתאים להעברת הע”ז וניקוי העוונות )ולא טהרה וגירות, 

כיון שאין הם עיקר הענין(.

בת  דרך  ליאור?  לרדת  מלך  בת  דרך  “וכי  הש”ך:  דברי  באור  ביתר  יומתק  ועפ”ז 
בצונן,  שתרחוץ  כדי  היא  הירידה  אם   .  . מלך29   של  בפלטין  מסוגרת  להיותה  מלך 
תרחוץ בביתה? כי אי אפשר שבית מלך כמו פרעה לא ימצא בביתו כמה בריכות מים. 
ואפשר לומר עם מה שאמרו ז”ל מגילה י”ג לרחוץ מגלולי אביה, שביטלה העבודה 
כלומר  עליו  לרחוץ  ירדה  והיא  נילוס,  היה  אביה  של  זרה  והעבודה  אביה,  של  זרה 

לטמאו ולבטלו”.

וע”פ האמור לעיל יומתק, כיון שבזה שירדה גילתה שמואסת בע”ז.

ההפרש במעלת בי כנישתא דהוצל ודשף 
ויתיב

הרב מנחם מענדל שי’ פרבר 

משפיע בישי"ק חח"ל צפת

א

28(  יב, ב.
29(  כמ”ש “כל כבודה בת מלך פנימה”. תהילים מה יד. 



 קובץ ג )קס( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת

70

את  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  שבבבל,  רבינו  בית  בקונטרס 
משמעותו של “בית רבינו שבבבל”, וזלה”ק30: “התואר “רבינו” – הוא ע”ש שמלמד 
תורה לתלמידים, ו”בית רבינו” )הבית שבו מלמד רבינו תורה לתלמידיו( – הוא בית 
מדרש, ובמילא ה”ה גם בית כנסת )הבית שבו מתכנסים הרב והתלמידים לתפילה(, 
כיון שהלימוד והתפילה צ”ל בבית אחד, כהמשך הסוגיא “הואי גריסנא בבי כנישתא”. 

עכלה”ק.

ושם  א(  )כט,  מגילה  בגמ’  הוא  אחד,  בבית  צ”ל  והתפילה  שהלימוד  לכך  המקור 
איתא: “אמר אביי: מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא, כיון דשמעית 

להא דקאמר דוד “ה’ אהבתי מעון ביתך”, הואי גריסנא בבי כנישתא”.

התפילה והלימוד נגרר אחר  מדברי הגמ’ מובן בפשטות, שהעיקר במקום זה היא 
על  דקאי  ביתך”,  מעון  אהבתי  “ה’  מהפסוק:  אביי  שם  זאת  שדורש  וכפי  התפילה. 
בבי  גריסנא  “הואי  אביי  אמר  ולכן  ועוד(,  שם  במהרש”א  )כמבואר  התפילה  מקום 
כנישתא”, היינו שהעביר את מקום לימודיו לבית הכנסת, שהתפילה בו היא העיקר. 
ובפרט לפי הגירסא בהגהות הב”ח )שמציין לכך בהע’ 7 בקונטרס בית רבינו שם(: “לא 

הואי גריסנא אלא בבי כנישתא, היכא דמצילנא”.

והנה מקור נוסף לכך שהלימוד והתפילה צ”ל בבית אחד, הוא מהגמ’ בברכות )ח, 
א( )אלי’ מציין בהע’ 6( ושם איתא: “אמר אביי: מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא 
בבי כנישתא, כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא, מיום שחרב 
הוה  דלא  בלבד,  הלכה  של  אמות  ארבע  אלא  בעולמו  להקב”ה  לו  אין  המקדש  בית 

מצלינא אלא היכא דגריסנא”.

אחר  נגררת  והתפילה  הלימוד  הוא  זה  במקום  שהעיקר  להיפך,  משמע  זו  מגמ’ 
הלימוד. כפי שרואים זאת גם מהדרשה ד”אין לו להקב”ה בעולמו אלא ארבע אמות 
של הלכה בלבד”, שמדבר במעלת הלימוד, ולכן אמר אביי “לא הוה מצילנא אלא היכא 
דגריסנא”, היינו שהעביר את מקום תפילתו לבית המדרש, שהלימוד בו הוא העיקר.

פי’  ומהם31:  ב’ המימרות בגמ’ בכמה מקומות,  ליישב הקושיא שבין  ]וכבר עמדו 

הרי”ף למגילה שם, בחדא”ג מהרש”א לברכות ומגילה שם, ועוד. ואכ”מ[.

30(  סה”ש תשנ”ב ע’ 465 ואילך.
31(  הע’ 6 בקונטרס שם.
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ב

חביבין  כמה  וראה  “בוא  הגמ’:  וז”ל  רשב”י,  דברי  מובאים  שם  מגילה  בגמ’  והנה 
עמהן”,  שכינה  לבבל  גלו   .  . עמהן  שכינה  שגלו  מקום  שבכל  הקב”ה,  לפני  ישראל 
ומקשה הגמ’: “בבבל היכא? אמר אביי: בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב 

בנהרדעא, ולא תימא הכא והכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא”.

ואולי יש לומר, דהטעם לכך שאביי מזכיר שני בתי כנסת הן דהוצל והן דשף ויתיב 
בנהרדעא, הוא בהתאם לב’ המימרות הנ”ל בגמ’, אם הלימוד הוא העיקר והתפילה 
נגררת אחר הלימוד )כבגמ’ בברכות(, או שהתפילה היא העיקר והלימוד נגרר אחר 

התפילה )כבגמ’ במגילה(, שבשני הגמ’ האלו מופיע זאת בשם אביי.  

13( את דברי  ובהקדים, דהנה בנוגע לבי כנישתא דהוצל, מביא בקונטרס )בהערה 
מנהרדעא”.  למטה  הסופר  עזרא  של  המדרש  לבית  קרובה  דהוצל  “כנישתא  הערוך 
והיינו, שאין כוונתו בזה רק לתאר איפה הי’ בית כנסת זה, אלא גם לפרש מהי מעלתו, 
“בי  שמעלת  “ולהעיר   :37 דהע’  בשוה”ג  וכמפורש  השכינה.  עיקר  בו  שורה  שלכן 
כנישתא דהוצל” שקרובה לבית המדרש של עזרא הסופר”. והנה מכך שמעלת בית 
כנסת זה שהוא קרוב לבית המדרש של עזרא הסופר, מוכח כי העיקר בבית כנסת זה 

הוא “בית המדרש” שבו לומדים, והתפילה נגררת אחר הלימוד.

וסיעתו  יכני’  “בנאה   :14 בהערה  מבואר  ויתיב,  דשף  כנישתא  בי  מעלת  אמנם 
מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן, לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את אבני’ ואת 
עפרה יחוננו . . ויכני’ וגלותו בנאוהו שנשאו עמהם מאבני ירושלים . . וקריוה שף 
שבנו  הוא  המקום  שמעלת  מוכח,  זה  ומכל  שם”.  וישב  מקדש  שנסע  כלומר,  יתיב, 
התפילה  אחר  נגרר  והלימוד  המקדש(  )או  ירושלים  מאבני  לתפילה  מיוחד  מקום 

שהיא העיקר במקום זה. 

ד’הוצל’  וזהו הביאור בדברי אביי בהביאו את שני בתי כנסת אלו, דבבית הכנסת 
רואים את מעלת הלימוד ובבית הכנסת ‘דשף ויתיב’ רואים את מעלת התפילה כנ”ל, 
שהלימוד  לומר  ניתן  אחד  שמצד   - זולתו  על  מעלה  מהם  אחד  בכל  שיש  זה  ומצד 
הוא העיקר ומאידך ניתן לומר שהתפילה היא העיקר - לכן “זמנין הכא וזמנין הכא”, 

לעיתים מודגשת מעלת בית כנסת א’ ולעיתים מעלת השני.
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בתירוץ הגמרא על קושיית "בי תרי1"

הרב שמואל שי' גינזבורג

נו"נ בישיבה

א

איתא בגמרא )גיטין ה, א(: "תא שמע דבעא מיני' שמואל מרב הונא: שנים שהביאו 
ובפנינו  נכתב  "בפנינו  שיאמרו  צריכין   - רש"י(  שלוחין,  נעשו  )שניהם  ממדה"י  גט 
נחתם" או אין צריכין? אמר לי': אי"צ, ומה אילו יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני? 

)מסיקה הגמרא:( לרבא ניחא לרבה קשיא".

היינו שרבה סובר שצריך לומר בפ"נ כדי לברר שנכתב לשמה וכן כדי לקיים הגט 
שכששניים  הונא  רב  מפסק  הגמרא  ומקשה  ב(,  ד,  )כדלעיל  הבעל  ערעור  מחשש 
מביאין גט אינם צ"ל בפ"נ כיון שיכולים להעיד אף על עצם גרושיה )ולכן אין לחשוש 
בלבד  קיום  בשביל  היא  "בפ"נ"  אמירת  מטרת  שכל  רואים  כן  ואם  הבעל(,  לערעור 

דאל"כ עדיין היו השלוחים צריכים להעיד שנכתב לשמה. 

ולכאורה דרוש ביאור:

כיצד מקשים מרב הונא )ושמואל( על דעת רבה, הרי לקמן בע"ב רואים שריב"ל 
סובר כרבה ור"י סובר כרבא וא"כ אין להקשות מר"ה על רבה מאחר שריב"ל סובר 
כמותו, ובפרט שלרבה בתור אמורא מותר לחלוק על אמוראים שלפניו ואין להקשות 

מהם על שיטתו2 )ואדרבא, ע"ז ניתן לומר הלכתא כבתראי3(?

והנה, רש"י על המילים "לרבה קשיא" פירש: "דאמר כי מייתי בי תרי צריכין לומר", 
ומשמע מדבריו שאין קושיא על עצם דברי רבה שגזרו מטעם "בקיאין לשמה" אלא 
רק על הנפק"מ שאמרה הגמרא לעיל )ב, ב( בין שיטת רבה )'לשמה'( לשיטת רבא 
)'קיום'( - ש"אתיוה בי תרי" לרבה צריכים להעיד שנכתב לשמה ולרבא אי"צ מפני 

שמוליכי הגט מצויין לקיימו; וצריך להבין מדוע פירש כן.

1(  נקודה מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נערך ע"י המערכת.
2(  עיין מר דרור )על אתר( מש"כ בזה.

3(  יד מלאכי כללי הה"א, ושם נסמנו השיטות בזה.
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ואולי י"ל שב' הקושיות מתורצות זו בזו:

מדברי האמוראים עכצ"ל שהקושיא היא  רבה  מכיון שלא יתכן לומר שהקשו על 
על הגמ' לעיל "מאי בינייהו" )ב, ב( ששם אמרנו את הנפק"מ של "בי תרי"4, )והיינו 
שר"ה לכאורה סובר כרבה5 ובכל זאת פסק ששניים המביאים גט אין צריכים לומר 

וא"כ "בי תרי" לא יצטרכו לומר(.

וא"כ אתי שפיר לרש"י שהשאלה היא על סתמא דגמרא6.

ב

והנה מסקנת הגמרא דלעיל היא ש"בי תרי" לא שכיח ולכן לא גזרו חכמים שיאמר 
"בפני נכתב", וא"כ לשיטת רש"י חוזרת הקושיא הנ"ל: מדוע אחת הנפק"מ בין רבה 
ובפ"נ"?  "בפ"נ  לומר  צריכים  אין  לרבה  גם  הרי  גיטא"  דמייתי  תרי  "בי  היא  לרבא 
)משא"כ אם נאמר שהקושיא מפסק רב הונא הייתה על רבה עצמו - פשיטא שתורצה 

שיטתו(.

       ואולי היה ניתן לדחוק ולהסביר ע"פ מש"כ בתוד"ה "בי תרי", שכותבים שם 
שלאחר שאמרה הגמרא שלא גזרינן בבי תרי, ליכא לנפק"מ זו אבל עדיין איכא בין 
רבה לרבא 'מקויים' )-גט שקיימו ב"ד חתימותיו, שבמקרה זה לרבא אין צריך עדות 
בשביל קיום ולרבה עדיין צריך עדות שנכתב לשמה( שמקרה זה דומה לבי תרי ונכלל 

בו ולכן לא הוזכר בתור נפק"מ כפי שכותבים לעיל )ב, ב ד"ה מאי בינייהו(. 

ועפ"ז היה ניתן לדחוק גם בשיטת רש"י כן, שעדיין "איכא בינייהו מקויים" ולזה 
מאחר  כן  לומר  צע"ג  אבל  תרי".  "בי  בינייהו  איכא  באומרה  לעיל  הגמרא  התכוונה 
שלא נזכר זה בגמרא בפירוש כתשובה על השאלה - שקודם שאלנו מדין "בי תרי", 
ועכשיו הגמרא רק דחתה את דין "בי תרי" מבלי לציין כתשובה שעדיין איכא בינייהו 

מקויים.

4(  ואין לומר שרבה ורבא עצמם אמרו את הנפק"מ הנ"ל שהרי למסקנא ש"רבה אית לי' דרבא"  
שמקבל אף את טעמו של רבא - ודאי לא אמר שם את הנפק"מ השלישית )ממדינה למדינה בא"י( 

וכפי שמוחקים זאת בגמרא לעיל )ד, ב(.
5(  מזה שהוצרך לסברא "ומה אילו יאמרו בפנינו גירשה" ולא זה שהם מצויין לקיימו, כמ"ש במר 

דרור על אתר.
ניחא לרבה קשיא" שמשמע שכן מתייחסים למחלוקת  "לרבא  6(  אלא שעדיין צ"ע בל' הגמרא 
עצמה ולא לנפק"מ, ואולי רש"י לא גרס את המילים "לרבא ניחא" )כפי שניתן להוכיח זאת שבד"ה 

"לרבא ניחא" בסוגיא הקודמת כן ציטט את את רבא וכאן לא( והכוונה "לנפק"מ דרבה, ועצ"ע.  
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ג

ולכן נראה לתרץ, ובהקדים:

 דהנה לעיל )בריש העמוד( הקשתה הגמרא על רבה מהא דקתני ש"המביא גט ואינו 
יכול לומר בפ"נ ובפ"נ )מאחר שנתחרש לפני שהספיק לומר( יתקיים בחותמיו" והרי 
לרבה מלבד קיום צריך גם עדות שנכתב לשמה? וע"ז מתרץ רבה שהמשנה מדברת 

לאחר שלמדו שצריך לשמה ושוב אין לחשוש. 

"אי  )בתוד"ה  ר"י הקושיא  ומפרש  נמי?"  יכול  הכי  "אי  ולאחמ"כ מקשה הגמרא: 
הכי יכול נמי"(: שאם מדובר לאחר שלמדו, אז "באתיוה בי תרי" וב"המביא גט באותה 
יצטרכו שום עדות מהשליח שבפניו  קיום שוב לא  מדינה במדה"י" שאין צריך שם 

נכתב ונחתם ולעיל אמרינן )ב, ב( שבמקרים אלו צריך לומר לשיטת רבה "בפ"נ".

כלומר, שלפי שיטת ר"י קושיית הגמרא "אי הכי יכול נמי" אינה קושיא בהמשך 
לשאלה הקודמת מהמשנה  אלא שאלה ממה שאמרינן לעיל על תשובת רבה "לאחר 

שלמדו".

וניתן לומר שזהו גם  ולכאורה כך יסבור רש"י )כמוכח מדבריו בד"ה "יכול נמי"(, 
דיוקו בד"ה "אי הכי" )בתרא(, שכותב: "אי הכי - דלמדו", היינו שהקושיא אינה על 

העובדה שלא גוזרים באינו יכול אלא על עצם הענין של "לאחר שלמדו".

ועפ"ז ניתן להסביר בפשטות שתחילה הקשו )על סתמא דגמרא( מרב הונא ש"בי 
תרי" אין צריכים לומר, וע"ז תרצה הגמרא שמדובר לאחר שלמדו )והחשש הוא רק 
שמא יחזור הדבר לקלקולו( והנפק"מ שאמרנו לעיל היא בעצם הדין - שקודם שלמדו 

היה ביניהם "בי תרי".

)ואולי י"ל שגם התוס' סוברים כתירוץ זה, ומה שכתבו ש"לאחר שלמדו" השתנתה 
לומר  אלא  הגמרא  קושיית  לבאר  בשביל  אינו   - 'מקויים'  בינייהו  ואיכא  הנפק"מ 
שכללות הנפק"מ קיימת גם כיום ע"י שטר מקויים7, ומוכח מכך שנעמד על המילים 

"בי תרי" ולא על המילים "לאחר שלמדו"(. 

7(  ראה מהרש"א כאן.
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חילול שבת בפילגש בגבעה

הת' יוסף מאיר שי' אלטין

והת' שניאור זלמן שי' הלפרין

תלמידים בישיבה

איתא בגיטין )ו, ב(: “אמר רב חסדא לעולם לא יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו 
שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעילה אימה יתירה והפילה כמה רבבות ישראל”

ומוסיפה הגמ’: “אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביו סוף הוא 
בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת”. 

שפיכות  נידה.  ומשמשתו  טבלתי  לא  לומר  יראה   - עריות  “גילוי  רש”י:  ומפרש 
דמים - שבורחת מפניו ונופלת. וחילול שבת - מבשלת משחשיכה מפני אימתו”.

היינו דלשיטתו זה שאימה יתירה מביאה לג’ עבירות אין נלמד זה דוקא מהמקרה 
של פילגש בגבעה, אלא מצד האימה יתירה )ומימרא זו הובאה עקב “לא יטיל אדם 

אימה יתירה בתוך ביתו”(.

לעומת זאת בתוס’ )ד”ה “שלש עבירות”(: “בסדר עולם אמר דאותו יום דפילגש 
השם  וחילול  דמים  ושפיכות  עריות  גילוי  עבירות  ג’  כתב  ור”ח  היה  שבת  בגבעה 

ושלשתן היו בפילגש בגבעה”.

במהרש”א8 מבאר: “ויש לדקדק גם אם שבת היה מאי חילול שבת איכא”? ומיישב: 
יום המלחמה דפלגש  על  בגבעה קאמר אלא  זנות דפלגש  יום  על  דלאו  ויש לפרש 

בגבעה היה בשבת דה”ל מלחמה של מצוה דמותר בשבת וק”ל”9.

ומקשה המצודת דוד10: “דממעשה גופי’ )דפילגש בגבעה( מוכח שהיה חילול שבת 
אותו  איש מאסף  ואין  העיר  ברחוב  ועמד  לגבעה  הפלגש  בעל  כשבא  כתיב  דבקרא 
הביתה והנה איש זקן בא מן מעשהו מן השדה בערב וכו’ אסף אותו האיש זקן לביתו 

8(  ד"ה וחילול שבת.
9(  ויש לעיין א"כ מהו החילול בכלל שהרי זה מותר? ואכ"מ.

10(  לר' דוד בן משה מווילנא - תצ"ו. ד"ה אמר רב חסדא.
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את  והוציאו  הבית  את  בליעל  בני  סבבו  ערב  באותו   .  . והאכילוהו  שולחן  לו  וערך 
 .  . ותכף בבקר למחרתו בא אדון הפלגש  פילגשו והתעללו בה כל הלילה עד האור 
וכתיב בתריה ויקחה על החמור ויקם האיש וילך למקומו א”כ חילל שבת שרכב על 

החמור ויצא חוץ לתחום”.

היינו שבמעשה פילגש בגבעה היה זה חילול שבת, ומדוע נדחק המהרש”א להסביר 
כפירושו?

וראינו לחזק קושייתו ע”פ דברי המלבי”ם11:

ויהפך  ואש  גפרית  עליהם  המטיר  אשר  סדום  מחטאת  הגבעה  ענין  נשתנה  “מה 
משורש ערים, ואלה עשו כמעשה סדום ולא חלו בם ידי שמים להענישם?

. . כי אנשי סדום היה חטאם מצד השכל, כי חקקו להם חוקים לא טובים ומשפטים 
בל יחיו בהם חיי המדיניות, וקבלו עליהם החוקים האלה למשפטים צדיקים, בל יעבר 
אורח דרך ארצם, והעובר ענוש יענש כפי נימוסיהם, ולא עשו מה שעשו מפני תאותם 
ולא  הזה,  היה במעל  לא שכלם  כן אנשי הגבעה  לא  נימוסיהם הנשחתות,  רק מפני 

מפני חק ונימוס עשו זאת, רק מפני תאוותם”

וכהוכחה לכך מביא כמה דוגמאות:

ב( סורו  יט,  )בראשית  )כמ”ש בפי’ התורה במ”ש  לוט הכניס המלאכים בסתר  א( 
אל בית עבדכם(, והמלאכים רצו ללון ברחוב כי יראו מפני הנימוס, והזקן בגבע הכניס 

אותו לביתו בפרהסיא. 

ב( שם כתוב )שם, ד( ואנשי העיר אנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד זקן, שהיה 
זה כולל לכל אנשי העיר מצד שהיו אנשי סדום והיה הכנסת האורחים נגד חוקיהם, 
אשר  והאספסוף  בעיר  אשר  בליעל  בני  ר”ל  בליעל,  אנשי  העיר  ואנשי  כתיב  ופה 
בקרבה התאוו תאוה, לא כולם, ולא מצד הנימוס רק מצד שהם אנשי בליעל ועושים 

נגד החק והמשפט. 

ג( שם כתיב נסבו על הבית, שרצו ללחום על בעל הבית שעבר על חוקיהם, ופה 
כתיב נסבו את הבית, לשמור בל יברח האורח, לא שנסבו על הבית ללחום, ולכן לא 
רצו בבתו כי לא רצו לעשות רע להזקן. ולכן כתיב מתדפקים על הדלת בבנין התפעל, 
לא  כדופקים,  נראים  שהיו  מתרושש,  מתעשר  כמו  המדומה,  הפעולה  על  שמורה 

11(  שופטים יט, כט.
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דופקים ממש כי לא באו דרך מלחמה, משא”כ בסדום כתיב )שם, ט( ויגשו לשבור 
ויצא  אמר  פה,  כן  לא  מפניהם,  ירא  כי  אחריו  הדלת  את  לוט  סגר  שם  וכן  הדלת. 

אליהם, כי ידע שלא יעיזו ליכנס בביתו. 

ד( שא”ל שהיא נבלה, הרי היה שכלם שלם להכיר שהיא נבלה, לא כן לוט לא הזכיר 
רק הטענה הראשונה בל ירעו על שבאו לביתו, ולא אמר להם שהיא נבלה, כי היה 

אצלם דבר טוב וראוי לפי משפטיהם”.

לאיש,  סכנה  הייתה  לא  )בפילגש(  תאוותם  שמילאו  שלאחר  מוכח  זה  כל  ולפי 
לדחוק  צורך  )ואין  בגבעה  דפילגש  המעשה  בעצם  שבת  חילול  שהיה  א”כ  ויוצא 
בכך  מכן(  לאחר  רק  כך  בעקבות  שנגרמה  במלחמה  היה  שבת  שהחילול  ולהסביר 
שרכב על חמורו, ויצא חוץ לתחום, ואתי שפיר דברי המצו”ד, ומתחזקת קושייתו על 

המהרש”א12.

ויש להוסיף ולהסביר ע”פ הנ”ל גם את דברי המצודת דוד בסופו:

פי’  לפי  אף  א”כ  שבת,  חילול  כאן  ואין  שבת  ודוחה  נפש  פיקוח  היה  כן  “ואם 
מהרש”א היה מלחמות מצוה ודוחה שבת ליכא חילול שבת” 

ומכך משמע, שישנה נתינת מקום גם לפי המצו”ד שהיה זה פקו”נ, ובפשטות כיון 
שישנם שסוברים הפסוקים שם13.

היא  העיקרית  שהדעה  ללמדך  ובקצרה,  דבריו  בסוף  רק  זאת  מביא  שני  מצד  אך 
בהתאם למה שמשתמע מפשטות הפסוקים, שלא היה פיקוח נפש, וא”כ חילל את 

השבת באותו היום.

12(  ואע"פ שבמפורש אמר אח"כ )ב, ה( "אותי באו להרוג" מבאר זאת המלבי"ם שהפי' הוא שרצו 
לענותו )בגלל תאוותם( והיה מת אך אין זה שרצו להורגו, וע"כ כשמלאו תאוותם כבר לא נשקפה 

לו סכנה ולכן היה זה חילול שבת.
13(  ראה פי' רד"ק עה"פ
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אופני קיום השטר14

הת' מנחם מענדל שי' אפרגון

תלמיד בישיבה

איתא בריש מסכת גיטין: “המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני 
. המביא גט בא”י אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, ואם יש עליו   . נחתם 

עוררין יתקיים השטר בחותמיו”.

רש”י )בד”ה “יתקיים בחותמיו”( מבאר את אופני קיום השטר: “אם יעידו העדים 
על חתימת ידיהם, או עדים אחרים יכירו חתימתם כשר”.

ולכאורה צריך להבין:

מונה  מפורשת16(,  מגמ’  )הנלמדים  השטר  קיום  אופני  את  מבאר  כשהרמב”ם15 
שישנם חמישה דרכים וז”ל:

“באחד מחמשה דרכים מתקים השטר בבית דין, הדרך האחד שיהיו דיינים מכירין 
כתב ידי העדים שזו עדות פלוני וזו עדות פלוני. הדרך השני שיחתמו העדים בפניהם 
הדרך   .  . וממשיך(  הנ”ל,  ברש”י  המוזכרות  הדרכים  ב’  את  הרמב”ם  מפרט  )ואז 
החמישי17 שיהיה כתב ידן יוצא משטרות אחרים ועורכים בית הדין זה הכתב לאותו 
הכתב שבשטרות אחרים ויהיה דומה לזה לזה ויראה להם ביחד שכתב ידי אלו הוא 

כתב ידי אלו”.

וצריך להבין מדוע אין רש”י מזכיר אופנים אלו ומדוע הזכיר דווקא את האופנים 
הללו18?

שינויים  איזה  עם  פה  ובאה  )קנט(,  ב  גליון   - דישיבתנו  הקודם  בגליון  כבר  נדפסה  זו  הערה    )14
והוספות.

15(  הל' עדות פ"ו, ה"ב.
16(  האופן הא' )והב' בק"ו( מפורש בכתובות כא, א. והאופן הה' בכתובות יח, ב. 

17(  ההדגשות אינם במקור.
18(  ענינו של רש"י הלא הוא לפרש הגמ' )ולא מענינו להביא הלכה כהרמב"ם וע"כ לא יוקשה כ"כ 
זה שלא הכריע כל אופני הקיום שבהלכה, אך מ"מ זה גמ' כנ"ל הערה 2 וא"כ יש להבין למה בחר 

להזכיר דוקא אופנים אלו?
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הה’  )האופן  אחרים  החתימות לשטרות  דמוי  לגבי  כן  נחום19’ הקשה  ר’  ב’חידושי 
ברמב”ם הנ”ל( וביאר שרש”י סובר כמו השיטות שערעור הבעל מועיל מדאורייתא, 

ודרך זו לקיום השטר מועילה רק מדרבנן20, ולכן זה לא יועיל לקיום השטר. 

ואולי יש לבאר זה באופן נוסף, ובפשטות:

מלשון המשנה “יתקיים השטר בחותמיו” - משמע שהקיום המדובר כאן הוא ע”י 
החותמים בעצמם, ולכן רש”י )שמפרש ונצמד ללשון המשנה( מביא דווקא את האופן 
אין  )אך  ידיהם”  חתימת  על  העדים  יעידו  “אם  החותמים:  ידי  על  השטר  קיום  של 

הכוונה שלא מועיל אופנים אחרים(.

לכן  )כבמשנתנו(,  הים  במדינת  החתומים  העדים  שבו  מקרה  להיות  שיכול  וכיון 
ממשיך רש”י לאופן נוסף: “או עדים אחרים יכירו חתימתם”. 

)ד, ב. ד”ה יתקיים בחותמיו( “יבואו המכירים החתימה”,     ומה שכתב מפירש”י 
ולא הזכיר המקרה של החותמים בעצמם? כבר ביאר זאת ב’טיב גיטין’21 שכיון שהגמ’ 
‘אין בקיאין לשמה’ מוכרח לפרש  הרי  יועיל הקיום  כיצד  דברי רבה  מקשה שם על 
יודעים  בודאי  בעצמם  שהחותמים  כיון  החתימה  המכירים  בעדים  בקיום  שמדובר 

שנכתב לשמה. 

הפירוש(,  שזהו  החליטה  רבה  על  להקשות  ע”מ  שהגמ’  )שאי”ז  להוסיף22  ויש     
אלא דבר זה מוכרח שהרי נאמר “המביא גט ממדינת הים”, וממילא העדים נמצאים 
במדינת הים ולא יכולים לקיים הגט, והקיום מתבצע ע”י אחרים שמכירים החתימה.

הה’,  אופן  הביא  לא  רש”י  למה  נחום אכתי תיקשי  ר’  ביאורו של  לפי     משא”כ 
הינו  וערעור הבעל  קיום החתימות מדאורייתא  ביאר שזהו מצד שלא מועיל  שהרי 
מדאורייתא, וא”כ כאן שלא נזכר שום ערעור היה לרש”י להזכיר זאת23? אך ע”פ הנ”ל 
יובן שרש”י נצמד ללשון המשנה והיות שיש מצב שימותו העדים או ילכו לכן מוסיף 

עוד אופן שהכי מצוי אך לא שייך זה לדף ד’.    

וזה שרש”י בחר דווקא אופן זה משאר האופנים הוא, מכיוון שזהו האופן הכי מצוי 
המכירים  מאחרים  מצוי  פחות  זה  מכירים  שהדיינים  א’  אופן  שהרי  השטר,  לקיום 

19(  אות ה'. וכן הוא ב'טיב גיטין' )תרל"ה, לר' חיים מודעי(. 
20(  קצוה"ח ס"ב סק"ח.

21(  ד"ה "יתקיים בחותמיו".
22(  ראה עד"ז דבר יעקב כאן אות ח')ושם הביא זה אף בתור ת' נוסף ומתאים זה להנ"ל(.

23(  וכפי שהקשה בדבר יעקב הנ"ל.
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השטר, וכן אופן ב’ שהעדים בעצמם יחתמו זה גם פחות מצוי מאחרים שמכירים, וכן 
אופן ה’ פחות מצוי כי ישנם תנאים לשטרות המבררים.

וכפי שמפרט הרמב”ם24 בהלכה שלאחמ”כ שבשביל לקיים שטר על ידי שטר אחר 
)דווקא שני שטרות של שתי שדות, שאוכלים בעליהם שלוש  יש בזה כו”כ תנאים 

שנים אכילה גלויה, ללא יראה ותביעה משום אדם )ע”ש((.

ולפי”ז א”ש ואין צורך להעמיד את רש”י בשיטות שונות.

תוד"ה "אי מההיא"

הנ"ל 

איתא בגיטין )ד, ב(: “תנן המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים - צריך לומר בפני 
נכתב ובפני נחתם, הא באותה מדינה במדינת הים - לא צריך”.

- לא צריך, אלא אימא:  “לא תימא: הא באותה מדינה במדינת הים  ודוחה הגמ’: 
בארץ  גט  המביא  לה:  קתני  בהדיא  הא  צריך.  לא   - ישראל  בארץ  למדינה  ממדינה 
מילי  הני  אמינא  הוה  מההיא,  אי  נחתם  ובפני  נכתב  בפני  לומר  צריך  אינו  ישראל, 

דיעבד, אבל לכתחילה לא, קא משמע לן”.

היינו, שיש צורך בשני הלימודים, שאם היה כתוב אחד בלבד, היה מקום לטעות 
ולומר שלכתחילה גם המביא גט בארץ ישראל צ”ל בפ”נ ובפ”נ, ולכן יש צורך בשניהם. 

וכתב רש”י )בד”ה אי מההיא(: “מדוקיא דרישא” - כלומר, הס”ד לטעות, לשיטתו, 
אם היה רק את הלימוד מהרישא )הא באותה מדינה לא צריך(.

בתוס’ )בד”ה אי מההיא( מביאים את שיטתו ומקשים: “ופי’ כן משום דאסיפא לא 
הוי מצי למימר הני מילי דיעבד דהא, בהדיא קתני אין צריך דמשמע לכתחילה ומיהו 

לשון אי מההיא לא משמע הכי”

בדיעבד  א”צ  למיתני  דהכא שייך  ליישב  דיש  ונראה   “ סוברים את שיטתם:  ולכן 

24(  ה"ג.
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כלומר אין צריך ליטלו הימנה25 כשלא אמר בפני נכתב ובפ”נ26”

ומקשים: “אבל קשה דאמרינן בריש פ”ב )טו, א( המביא גט ממדינת הים ואמר בפני 
נכתב אבל לא בפני נחתם כו’ פסול ופריך בגמ’ תנינא חדא זימנא המביא כו’ ומשני אי 
מההיא הוה אמינא צריך ואי לא אמר כשר והיכי הוה מצי למימר הכי הא אמרינן הכא 
דאי לא תנא אלא חד בבא הוה אמינא בא”י לכתחילה צריך מכלל דבמדינת הים אפילו 

בדיעבד נמי צריך” ומתרצים )עיי”ש באריכות(.

     ויש לעיין קצת, כיון ששאלת תוס’ מריש פ”ב, קשה בלי קשר למדובר לפני כן 
בתוס’ ומדוע אם כן זה חלק מאותו ד”ה, ולא חילקו זאת התוס’ לד”ה נפרד? 

ויש ליישב, ובשני אופנים:

א. כיון שבדברי התוס’ )בחלק הב’( מובאים דברי ר”י27 שלפי דבריו “השתא מיתרצא 
פירכא קמייתא”, היינו שהלשון “אין צריך” אפשר לומר אפילו בדיעבד, ולכן שייך זה 

למדובר לפני כן28.  

כיון  זאת בהמשך לשיטתו,  ולכן מקשה  זו של תוס’ קשה רק לשיטתו  ב. קושיא 
שלפי רש”י הכונה ב”אי מההיא” הוא לשם צריכותא, וכדי לדחות את קושית הגמ’ 
זה מוכרח שאם היה כתוב רק א’ היינו לומדים  וא”כ אין  -  “הא בהדיא קתני לה”, 
שלכתחילה צריך לומר )רק בגלל קושית הגמ’ הוצרכו לצריכותא אך כאמור אין זה 
מוכרח(, והראיה שלא מצינו בגמ’ הבנה כזאת )שיהיה בדיעבד( וממילא קושית תוס’ 

אינה קשה.

וכדבריהם ש”אין  הסיפא של המשנה,  על  נאמר  תוס’ ש”אי מההיא”  לשיטת  אך 
צריך” פירושו דיעבד בא”י, וזאת כונת המשנה, קשה מדוע בפ”ב ישנה הו”א להבין 

את הפשט אחרת )שבמדינת הים צריך לומר רק לכתחילה(29? 

ולכן קושיא זו לא שייכת לד”ה נפרד, ותוס’ הביאו זאת כהמשך לענין המדובר לפני 
כן.

25(  ההדגשה אינה במקור.
ויש צורך להדגיש זאת כיון שבהמשך )ה, ב( מצינו מקרה שהדין "כיצד יעשה יטלנו הימנה    )26

ויחזור ויתן לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם" .
27(  המבאר שהפירוש ב"הני מילי דיעבד" הוא שלא ראה כתיבת הגט הוחתימתו ולכן יכול לתת 

לה בא"י, אבל לכתחילה  צריך שיראה כדי שיוכל לומר, ובפ"ב מודגש שאם במדינת הים 
28(  ואע"פ שהתוס' הביאו זאת רק בסוף כי רוצים ליישב הקושיה גם לפי ההו"א ואח"כ מפרש 

באופן אחר, ורק אז חוזר לענין שאליו רוצה להגיע.
29(  צוהרי אין זה פשט המשנה.
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ביאור שיטת רש"י בסוגיא דבבל

הת' ישי דוד שי' דישון

תלמיד בשיבה

א

איתא בגמרא במס' גיטין )ו, א(: "איתמר בבל רב אמר כארץ ישראל )לענין אמירת 
בפני נכתב ובפני נחתם( ושמואל אמר כחו"ל .. כולא עלמא בעינן לקיימו, רב סבר: 
כיון דאיכא מתיבתא משכח שכיחי. ושמואל סבר: מתיבתא בגירסייהו טרידי. אמר רב 

הונא: עשינו עצמנו בבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל.

ונחלקו הראשונים בכוונת דברי הגמרא:

רש"י סובר שהיתר בבל לשיטת רב החל רק כאשר רב היגר לבבל - כדברי רב הונא 
בהמשך. ואילו עד שרב הגיע לבבל, אמנם היו שם חכמים עוד מזמן יכניה, אך כן היו 

צריכים לומר שם בפני נכתב ובפני נחתם;

והטעם לכך הוא, כי בכדי שבבל תחשב כא"י לגיטין צריך שתהיה שם תנועה בין 
מעבר  נעשה  ובכך  בנהרדעא  ישיבתו  את  פתח  רב  כאשר  רק  נעשה  וזה  הישיבות, 
מספק  מענה  ניתן  ובכך  ונהרדעא.  סורא  הישיבות  בין  חכמים  תלמידי  של  תמידי 

לדרישה של "עדים מצויים לקיימו".

לעומתו תוס' וסיעתו סוברים שהיתר בבל לא נתחדש בהגעת רב לבבל אלא קיים 
כבר מימות יכניה, אלא שנודע על כך לבני בבל רק כאשר רב עלה לשם ודרש בפניהם 
את הדין. וזוהי כוונת רב הונא "עשינו עצמו בבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל" - 

שרק בביאת רב נודע להם הדין שהתקנה אינה קיימת  בבבל.

ב

והנה התוס' הקשו על פירוש רש"י מהמשך הסוגיא:

"מתיב ר' ירמיה, ר' יהודה אומר: מרקם למזרח, ורקם - כמזרח, מאשקלון לדרום, 
ואשקלון - כדרום, מעכו לצפון, ועכו - כצפון; והא בבל לצפונה דא"י קיימא, דכתיב: 
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ויאמר ה' אלי מצפון תפתח הרעה,

ותנן, ר"מ אומר: עכו - כא"י לגיטין, ואפי' ר"מ לא קאמר - אלא בעכו דמקרבא, 
אבל בבל דמרחקא לא! הוא מותיב לה, והוא מפרק לה: לבר מבבל". 

ומכך שהגמרא מקשה על שיטת רב ממשנה זו מובן שהכוונה בדברי רב היא שבבל 
מותרת עוד מזמן המשנה, כי אילו כונת רב היתה שהיתר בבל החל רק בזמנו, לא היה 
ניתן להקשות עליו מהמשנה, כיון שהמשנה נכתבה הרבה קודם לכן, ובבל רק לאחר 

זמן רב יצאת מכלל התקנה, ומובן מדוע בבל לא נכללה במשנה.

עוד מתקופת המשנה,  מותרת  שבבל  היא  הגמרא  הדבר שכונת  מכיון שברור  אך 
צריך להבין איך הדברים עולים בקנה אחד עם דברי המשנה. 

והנה ביישוב שיטת רש"י מצינו כמה אופנים בדברי המפרשים:

בעת  עוד  לגיטין  כא"י  דינה  שבבל  רב  כונת  רש"י  לשיטת  שגם  כתב  הריב"א30 
"והחרש  הפסוק  כדברי  חכמים,  תלמידי  עמו  עלו  יכניה  עלה  שכאשר  כיון  המשנה 
והמסגר עמהם"31. אלא שבמשך הזמן הת"ח עלו משם חזרה לא"י, ולפיכך נעשתה 
בבבל כחו"ל. וכאשר רב חזר לבבל ופתח שם ישיבה חזר דינה להיות כבתחילה - כא"י 

לגיטין.

ועפ"ז שאלת הגמרא מהמשנה היא שלא ניתן לומר שעוד מתקופת המשנה היה דין 
בבל כא"י לגיטין שהרי במשנה מפורש אחרת.

והנה לכאורה בפירושו צריך עיון:

א. רש"י כתב32 להדיא על "מכי אתא רב לבבל" - וקבע ישיבה בסורא ודשמואל 
והחרש  לבבל  יכניה  דמשגלה  דגמירי  גב  על  ואף  לא  מעיקרא  אבל  בנהרדעא  הוה 
והמסגר עמו לא פסקה תורה מהם אע"פ שהיו שם כבר תלמדי חכמים", וכיצד ניתן 

לומר שלשיטתו דברי רב מבוססים על כך שמעיקרא בבל לא היתה חלק מהתקנה.

ב. בתשובת הגמרא "לבר מבבל", פירש רש"י "דאיכא טעמא להתירה". ולכאורה 
אם שיטתו כשיטת התוס', אזי בפשטות פירוש התשובה "לבר מבבל" הוא שהמשנה 

30(  הובא בתהרא"ש כאן, ובשטמ"ק בב"ק פ, א.
31(  מלכים ב, כד.

32(  ד"ה מכי אתא.
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דנה רק בכל הקשור לארץ ישראל ודיני בבבל אינם נמצאים במשנה, ולפיכך אין מכאן 
הוכחה שבבבל כן היתה התקנה.

ואילו ביאור דברי רש"י בפשטות הם שכוונת תשובת הגמרא כאן היא שהמשנה לא 
אמורה להוות סתירה עבור בבל - לא כי היא לא דנה ביחס אליה, אלא - כי יש שם 
טעם להתיר. כלומר, כוונת הגמרא כאן לומר שאע"פ שדברי המשנה חולקים על כך 

שבבל לא צריך לומר, הנה כיון שכעת יש בבל טעם להתיר ממילא אין זה משנה.

ג

מיהודי  תורה  לא פסקה  ליה שמעולם  רש"י, שסבירא  יהושע מבאר שיטת  הפני 
בבל, וגם תמיד עלו שיירות מבבל לארץ ישראל. ושאלת הגמרא כך היא: אם כל טעם 
ההיתר הוא בגלל המעבר בין הישיבות אז לכאורה גם גט הנע בין בבל לארץ ישראל 

לא צריך אמירה,

וע"כ  לקיימו,  מצוין  עדים  וממילא  מצויות  שיירות  ישראל  לארץ  בבל  בין  שהרי 
מקשה הגמרא מהמשנה, שממנה מוכח שכן צריך לומר בגט הבא מבבל. אלא ע"כ 
לא מועיל כי בגירסייהו טרידי כמו שאמר שמואל, ולא  שהטעם ששכיחי מתיבתא 

יועיל השיירות המצויות בין בני הישיבות בבל או מבבל לארץ ישראל.

אך לכאורה גם בפירושו צריך להבין:

א. לכאורה צריך עיון הכרח שלשיטת רב עלו שיירות מבבל לארץ ישראל בתדירות 
כה גבוה - עד כדי כך שזה שוה לגמרי לשיירות שהיו מצויות בבבל עצמה. ובפשטות 
היו  עצמה  בבבל  הרי  ונחתי",  דסלקי  רבים  דאיכא  "כיון  דאמר  אביתר33  ר'  לפי  גם 

שיירות מצויות יותר.

ב. גם אם נאמר שלשיטת רב היו שיירות בין בבל לא"י בתדירות שווה לבבל עצמה, 
צריך עיון כיצד ניתן ללמוד שזה הפשט בסוגיא וזאת כונת השאלה כאן בעוד שענין 

זה לא נזכר אף לא ברמז בגמרא וברש"י.

)כפירוש  היא  כונתה  מבבל"  "לבר  הגמרא  שלמסקנת  נמצא  הפנ"י  ביאור  לפי  ג. 
התוס דלעיל( שהתקנה אמורה רק בקשר לא"י, ועפ"ז נמצא שליטת רב כאן בסוגיא 
בעוד  כך  לומר  גדול  דוחק  וזהו   - לבבל  מא"י  גם  בפנו"נ  לומר  צריך  לא  למסקנא 

33(  לקמן ו, ב.



יום הבהיר י' - י"א שבט ה'תשפ"ג

87

שרעיון זה מופיע רק בהמשך וכנ"ל34.

ד. ויתרה מזו: כנ"ל ס"ב, צריך להבין איך הביאור תואם את פירוש רש"י "לבר מבבל 
- דאיכא טעמא להתירה". כי לפי ביאור הפנ"י מסקנת הגמרא כאן היא שבבל אכן לא 
נכללת בתקנה שבמשנה, ולדברי רש"י תשובת הגמרא עניינה היא שאע"פ שבמשנה 

נפסק אחרת, הרי כיון שכעת "איכא טעמא להיתרא" התקנה לא חלה בבבל35.

לכו"ע  דבריו:  תורף  וזהו  אחר,  באופן  רש"י  שיטת  ליישב  כתב  כאן  גיטין  התורת 
בבל היו בקיאין לשמה )והמחולקת בין האמוראים היא אם "עדים מצויין"(, וקושיית 
הוא  וזה  לקלקולו"  דבר  יחזור  "שמא  הרי  השאלה  מתעורר  רב  שלפי  היא  הגמרא 

הקושי מהמשנה, שממנה מוכח שבתחילה לא ידעו בבל ויש מקום לחשש.

ולכאורה צ"ע גם בדבריו:

יחזור דבר לקלקולו", ולכאורה צ"ע  נזכר כאן אודות "שמא  א. בגמרא ורש"י לא 
לומר שכל הנדון הוא משום זה.

דבר  יחזור  "שמא  ענין  בכזה  לומר  ניתן  רש"י  לשיטת  אם  עיון  צריך  ובכלל:  ב. 
לקלקולו".

כי  להתירה",  טעמא  דאיכא   - מבלל  "לבר  ברש"י  צ"ע  זה  ביאור  לפי  כנ"ל,  ג. 
בפשטות הוא לא מטעם זה.

ד

ביאור  הדורשים  נוספים  ענינים  ובהקדים  רש"י,  בשיטת  הביאור  לומר  יש  ואולי 
בסוגיא:

קיימא,  דא"י  לצפונה  בבל  ב"והא  המשנה(  הבאת  )לאחר  הגמרא  מוסיפה  מה  א. 
בבל  היכן  נוגע  זה  מה  לשם  לכאורה  הרעה".  תפתח  מצפון  אלי  ה'  ויאמר  דכתיב: 
נמצאת, הרי זה שבבל אינה חלק מא"י הוא דבר פשוט, ומעצם זה שבבל אינה חלק 

מארץ ישראל כבר נעמדת הקושיא.

34(  ולהעיר מתוס' ד"ה בבל.
35(  ודוחק גדול )בעיקר על פי שאלות א' וב'( ללמוד ברש"י שכוונתו כאן היא שרק על בבל עצמה 
יש טעם להיתר ואילו על בין בבל לא"י אין טעם וזו היא כונת הגמרא כאן - שישנו הפרש בין בבל 

עצמה לבבל וא"י )ועפ"ז מתורצת שאלה ג'(.
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וכן,  ב. מה דרוש כאן להביא את דברי רבי מאיר שאומר ש"עכו - כא"י לגיטין". 
הוספת הגמרא: "ואפי' ר"מ לא קאמר אלא בעכו דמקרבא, אבל בבל דמרחקא לא" - 

מה מוסיף זה לחומר הקושיא?

ואולי יש לבאר שיטת רש"י כאן, ובהקדם שאלה כללית:

רש"י בפירושו הראשון למסכת זו כתב בהסברת מדינת הים, שבבל אינה נחשבת 
חלק ממדינת הים וציין לכך לסוגייתנו. ולכאורה מהיכן מוכח מסוגייתנו שבבל אינה 
בכלל מדינת הים? - לכאורה ניתן ללמוד בפשטות, שאמנם בבל היא חלק ממדינת 

הים אך כיון שיש בה טעם להיתר )"דאיכא טעמא להתירה"( התקנה לא חלה בה.

ה

ואולי יש לומר הביאור בזה:

תנא קמא בדבריו "המביא גט ממדינת הים" לא ביאר על היכן הוא מדבר. כלומר, 
איזה אזור לא נחשב מדינת הים ובו לא צריך לומר בפנו"נ. אלא רק פסק שגדר התקנה 

הוא שהמקום שצריך לומר בו הוא מדינת הים.

ובא להגדיר בדיוק  יהודה לפרש מילתא דתנא קמא אתא,  ניתן לומר שרבי  והנה 
מהו השטח בו התקנה לא חלה, וממילא כל שטח שאינו תחת הגדרה זו נחשב מדינת 
הים. וכך הדגיש רש"י בסוגיין, בד"ה מרקם - "למזרחו של עולם ובסופו הוי מדינת 

הים במזרחה של א"י". ובד"ה כמזרח - "כמזרח העולם דהוא מדינת הים".

כלומר, כיון שרבי יהודה רק בא לבאר התקנה שהונחה על ידי תנא קמא, אזי מוכרח 
שכל מה שלא כלל רבי יהודה באזור שלא חלה עליו התקנה ממילא חשוב מדינת הים.

הגמרא  כי  קיימא",  דא"י  לצפונה  ש"בבל  מציינת  שהגמרא  מה  לבאר  יש  ועפ"ז 
רבי  ידי  על  שהוגדר  באזור  ממוקמת  שבבל  הוא  מכך  שהמורם  כאן  להדגיש  רוצה 
יהודה כ'מדינת הים', ובלשון רש"י36 "ובבל התם קיימא בין עכו לצפון". כי ע"פ דברי 
רבי יהודה נמצא שבבל מוגדרת במפורש מדינת הים )שהרי נמצאת בצפון, והרי מעכו 

לצפונו וכו'(, והדין הרי "המביא גט ממדינת הים וכו'".

ניתן לבאר גם מה דרוש כאן להביא את דברי רבי מאיר שאומר ש"עכו -  ועפ"ז 

36(  ד"ה מעכו לצפונו.
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כא"י לגיטין". וכן את הוספת הגמרא "ואפי' ר"מ לא קאמר אלא בעכו דמקרבא, אבל 
בבל דמרחקא לא":

של  פירושה  והרי  הים,  מדינת  נחשבת  שבבל  כך  על  היא  כאן  הקושיא  שכל  כיון 
מדינת הים הוא מקום רחוק, אזי כאשר מצטטים את דעתו של רבי מאיר הקושיא 
רק  חולק  הוא  יהודה,  רבי  על  שחולק  מאיר  רבי  שאפילו  מוכח  מכך  כי  מתחזקת. 
במקום קרוב, שמפני קרבתו שייך לומר עליו שאינו מדינת הים, אך על מקום רחוק 

כמו בבל איך יתכן לומר שזה לא נחשב מדינת הים?

ועפ"ז ניתן לתרץ שיטת רש"י מקושיית התוס':

לרש"י הגמרא מקשה מהמשנה כי הגמרא כעת מבינה שהגבולות שרבי יהודה פירט 
הם קבועים ולא ניתנים להזזה, וכל מה שנמצא חוץ מהם נחשב מדינת הים. וע"כ קשה 

על בבל, על אף שהגיעו לשם רק מאוחר יותר, כי מ"מ גבולות התקנה לא משתנים.

הוא,  הגמרא  שבתשובת  הביאור  כלומר,  מבבל".  "לבר  הגמרא  מתרצת  וע"כ 
אלא  אחרת,  ולא  התקנה  היא  שכך  לקבוע  עניינם  אין  יהודה  רבי  שיסד  שהגבולות 
הם השלכה מעשית של מדינת הים. והגדר של מדינת הים הוא מקום שבו המציאות 

בפועל מצריכה אמירת בפנו"נ, והוא לא תלוי בגבולות של ארץ ישראל. 

וא"כ מובן שכאשר ישנו מקום ששם "איכא טעמה להתירה" כיון ששם המציאות 
כעת בפועל לא מצריכה את התקנה, ממילא המקום הזה אינו נחשב מדינת הים.

ו

המורם מכל האמור הוא שלשיטת רש"י ענין התקנה הוא רק ש"במדינת הים צריך 
לומר" ומזה מחוייב שבארץ ישראל אין צריך לומר - אך אין זה פרט בהתקנה. ומשום 

כך, כאשר בבל יצאת מגדר מדינת הים אזי לא צריך לומר בה.

גם אם  לומר, אז  אין צריך  נלמד שחלק מהתקנה הוא שבארץ ישראל  )אבל אילו 
נאמר שבבל אינה חשובה מדינת הים מ"מ לכלל א"י לא הגיעה(.

עפ"ז יש להמתיק מה שת"ק לא אמר "המביא גט ממדינת הים לארץ ישראל", וכן 
שרבי יהודה מפרט את גבולות הארץ הוא לא מגדיר זאת ביחס לארץ עצמה כי אם 
זה  יצטרכו לומר, אך   - כי ענין התקנה הוא רק שבמדינת הים  ביחס למחוצה לא"י. 
שבא"י אין צריך לומר אין זה פרט בהתקנה, אלא שמשום התקנה על מדינת הים אזי 
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בארץ ישראל אין צורך, כפי שנת"ל.

ביאור החילוק בין בתי דינין שבא"י לבתי 
דינין דבבל

הת' מנחם מענדל הכהן שי' כהן 
והת' שמואל גרונם שי' גרינברג

תלמידים בישיבה

א

איתא במסכת גיטין37: "איתמר, בבל: רב אמר כא"י לגיטין, ושמואל אמר כחו"ל 
. . דכולי עלמא בעינן לקיימו, רב סבר כיון דאיכא מתיבתא מישכח שכיחי, ושמואל 

סבר מתיבתא בגירסייהו טרידי".

והיינו, שנחלקו רב ושמואל בגדרה של בבל לענין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם 
נחשבת  לרב  צריך,  ואין  ישראל  כארץ  שנחשבת  או  לומר  וצריך  כחו"ל  נחשבת  אם 
כארץ ישראל ואילו לשמואל כחו"ל. וביארה הגמ' שגם רב וגם שמואל סבירא להו 
מצויים,  עדים  כשאין  רק  הנדרש  הגט  קיום  משום  הוא  ובפ"נ  בפ"נ  אמירת  שטעם 
ונחלקו אם מצויים עדים בבבל בכדי לקיים את הגט או לאו, רב סבירא לי' שמצויים 
עדים - מכיון שיש שם ישיבות והולכים רבים מעיר אחת לשני', ואילו שמואל ס"ל 

שהישיבות טרודים בלימודם ולפיכך אינם מכירים את החתימות.     

וצריך ביאור בדברי שמואל "מתיבתא בגירסייהו טרידי", והרי גם רבא בעצמו )שהוא 
לקיימו38"(  מצויים  עדים  ש"אין  משום  היא  ובפ"נ  בפ"נ  אמירת  שטעם  שביאר  זה 
הודה )בגמ' לעיל ד, ב( שכשיש בתי דינין א"צ לומר בפ"נ ובפ"נ אפי' ממדינה למדינה 
בא"י משום שיש שיירות ומצויים לקיימו, וא"כ מדוע הישיבות שונים מהבתי דינין?

דבא"י  מודה  רבא  דאפילו  ד'  דף  לעיל  דמשני  "והא  וז"ל:  המהר"ם,  זה  על  ופי'   
אפילו ממדינה למדינה אין צריך לומר משום דכיון דאיכא בתי דינין דקביעי משכח 

37(  ו, א.
38(  לעיל ב, ב.
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שכיחי - צריך לחלק בין בתי דינים ובין מתיבתא, וק"ל". 

והיינו, שישיבה שונה מבית דין מכיון שבישיבה טרודים בלימוד ואין פנאי לאנשים 
להכיר את החתימות, ואילו בבי"ד כן ישנם המכירים את החתימות ומצויים לקיימו.

אך עדיין אינו מובן, והרי גם בבבל יש בתי דינים ומדוע אין אומרים שמשכח שכיחי 
כמו בא"י?

 וביאר זאת הריטב"א39, וז"ל: "והא דאמר שמואל מתיבתא בגירסייהו טרידי. ולעיל 
אמרינן דכיון דאיכא בתי דינין דקביעי משכח שכיחי, היינו טעמא משום דבבתי דינין 
שבא"י שיירות מצויות תמיד מה שאין כן במתיבתא דבבל אף על פי שהיו שם בתי 

דינין גם כן".

ולכאורה הריטב"א כתב רק את עצם החילוק בין בתי דינין שבא"י לב"ד שבבבל, 
וטעם  הסבר  תוספת  דרוש  עדיין  אך  בבבל.  משא"כ  תמיד  מצויות  השיירות  דבא"י 

בחילוק בין הב"ד שבא"י שבהם מצויין שיירות לב"ד שבחו"ל שאין מצויין. 

ב

דינין  בתי  של  הסמכות  בחילוק  הרמב"ם40  דברי  ע"פ  בזה,  הביאור  י"ל  ולכאורה 
שבא"י לב"ד שבחו"ל, וז"ל41: 

"דיני קנסות . .  אין דנין אותם אלא שלשה מומחים והם הסמוכין בארץ ישראל, 
אבל שאר דיני ממונות כגון הודאות והלואות אינן צריכין מומחה אלא אפילו שלשה 
בהן  וכיוצא  והלואות  בהודאות  דנין  לפיכך  אותן,  דן  מומחה  אחד  ואפילו  הדיוטות 
בחוצה לארץ, אף על פי שאין בית דין של חוצה לארץ 'אלהים'42 שליחות בית דין של 

לרבינו  אלא  להריטב"א  אינו  הריטב"א  בשם  גיטין  למס'  שלפנינו  שהפירוש  שי"א  ולהעיר    )39
קרקש. - ראה בדברי המהדיר להוצאה החדשה לחידושי הריטב"א גיטין )ירושלים, תשס"ט(. 

40(  ומקורו מסוגיות הגמ' בסנהדרין ב, ב. שם יד, א. וכן מב"ק פד, א-ב. גיטין פח, ב.  ולהעיר 
וכן  גיטין שם ד"ה במילתא,  - ראה תוס'  שכ"ה )לענין שליחותא דדייני א"י(  גם בזמננו זה 
במאירי שם. ושקו"ט אם הוא מה"ת או מדרבנן, ראה: ר"ן סנהדרין ב, ב - ג, א. רמב"ן יבמות 
מו, ב. רשב"א שם ובגיטין פב, ב. שו"ת הריב"ש סימן רכח. נתיבות המשפט ס"א, סק"א. נחל 
יצחק )חו"מ( ס"א, ס"ג. וליקוט הדעות בזה ראה באנצי"ת ערך ב"ד בחו"ל ובזה"ז - ח"ג ע' 

קסא ואילך.
41(  הלכות סנהדרין פ"ה ה"ח. וכ"ה בטוש"ע ריש הלכות חו"מ )ס"א, ס"א(, וראה גם טוש"ע אהע"ז 

סקל"ד ס"ה.
42(  ע"פ לשון הכתוב שמות כב, ח. - וראה פרש"י ב"ק פד רע"ב ד"ה אלוקים בעינן. 
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ארץ ישראל עושין, ואין להן רשות לדון דיני קנסות בשליחותן.

"אין דנין בית דין של חוצה לארץ אלא דברים המצויין תמיד ויש בהן חסרון כיס, 
כגון הודאות והלואות ומזיק ממון חבירו, אבל דברים שאין מצויין אף על פי שיש בהן 
חסרון כיס כגון בהמה שחבלה בחברתה, או דברים המצויין אבל אין בהן חסרון כיס 

כגון תשלומי כפל אין דנין אותן דייני חוצה לארץ43". עכ"ל.

והיינו שהבתי דינין שבא"י הם הדיינים בעלי הסמכות הגבוהה ביותר והם אלו אשר 
דנים בכל הדינים שישנם, אך דייני חו"ל הינם דנים אך ורק בשליחות דייני א"י ואינם 

דנים דיני קנסות ודברים שאינם מצויים או שאין בהם חסרון כיס.

דינין שבא"י שיירות מצויות  יבוארו היטב דברי הריטב"א שכתב "דבבתי  ועפ"ז   
דמכיון  כן",  גם  דינין  בתי  שם  שהיו  פי  על  אף  דבבל  במתיבתא  כן  שאין  מה  תמיד 
שהסמכות של בית דין דא"י היא יותר חזקה מאשר הסמכות של של בית דין דבבל44 
דינין  יותר מצויות מאשר הבתי  דינין בא"י  )כנ"ל(, לפיכך השיירות העוברות בבתי 
שבחו"ל45, מכיון שישנם יותר הבאים לדון בא"י מאשר אלו הבאים לדון בב"ד דבבל46. 

43(  שם הל' ט.
ב( לענין ב"ד דבחו"ל "אי אתה מושיב אלא בכל פלך  נו,  )וכן סנהדרין  ז, א   ולהעיר ממכות    )44
ופלך", בשונה מא"י בה יש ב"ד "בכל שעריך" )ראה ריש פ' שופטים(. והובא להלכה ברמב"ם הל' 
סנהדרין פ"א ה"ב. פסקי ריא"ז )מהדו' יד הרב הרצוג( סנהדרין פ"א ה"ג )ע' לז(, ובהערות העורך 

שם. וראה בארוכה תורת האהל )להר"י הרצוג( בתחילתו, וש"נ.
ולהעיר משיחת כ"ק אד"ש מה"מ פורים תשמ"ה )נדפס ביין מלכות )קה"ת, תשמ"ט( כרך ב' ע' 534, 
וכן גרס  ושם מבאר שלדעת הרמב"ם בחו"ל א"צ אפי' בכל פלך ופלך )כדעת הרמב"ן עה"ת שם, 

במאירי מכות שם ודלא כהגי' בכס"מ שם, עי' בשיחה שם(. 
משא"כ  שכיחי,  ולכן  ועיר  עיר  בכל  קביעי  ב"ד  דבא"י  בפנים,  מהמבואר  באו"א  לבאר  יש  ועפ"ז 
בחו"ל דאינן קבועין. ומדויק כן מל' הגמ' לעיל ד, ב לענין א"י "כיון דאיכא בתי דינין דקביעי, מישכח 

שכיחי". הערת המערכת: בענין זה ראה באריכות בהערה הבאה.  
רב,  של  בזמנו  ולא  ביהמ"ק  בזמן  רק  היא  וכו'  קנסות  דיני  לדון  שהסמכות  לומר  ואין    )45
שהרי רב הי' בזמן שהי' ריש גלותא בבבל, וברמב"ם הל' סנהדרין פ"ד הי"ד משמע שגם בזמן 

הגלות כשיש "ראש גלות" דנים דיני קנסות בא"י.
גם  נפשות  דיני  ידון  בא"י  סמוכין  דיינים  ע"י  הנסמך  שדיין  אפשרות  שישנה  ולהעיר    )46

בחו"ל, ראה אנציקלופדי' תלמודית שם; מינויים, וש"נ.
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בענין הנ”ל

א’ התמימים
תלמיד בישיבה

א

לבבל,  ישראל  ארץ  בין  החילוק  בענין  וש.ג.ג  מ.מ.כ  הת’  כתבו  הקודמת  בהערה 
דינין  בתי  דאיכא  “כיון   - לקיימו”  מצויים  ש”עדים  ב(  ד,  )גיטין  אמרינן  שבא”י 
אין  ולכן  טרידי”  בגירסייהו  ש”מתיבתא  א(  )ו,  שמואל  אמר  בבבל  ואילו  דקביעי”, 

אומרים “מצויין לקיימו”, אע”פ שלכאורה גם בבבל יש בתי דינין. 

טרידי.  בגירסייהו  מתיבתא  שמואל  דאמר  “והא  וז”ל:  הריטב”א,  תירוץ  והביאו 
ולעיל אמרינן דכיון דאיכא בתי דינין דקביעי משכח שכיחי, היינו טעמא משום דבבתי 
דינין שבא”י שיירות מצויות תמיד מה שאין כן במתיבתא דבבל אף על פי שהיו שם 
שבא”י  דינין  בבתי  השיירות  מציאת  )בסיבת  דבריו  לבאר  וכתבו  כן”.  גם  דינין  בתי 
דוקא(, ע”פ דברי הרמב”ם47 שהבתי דינין שבחו”ל סמכותם מועטה מהב”ד שבא”י, 
היות ואין להם רשות לדון דיני קנסות וכו’, עד שהם רק “שליחות בית דין של ארץ 

ישראל עושין” וכיון שסמכותם פחותה לכן מצויין בהם פחות שיירות.

ותי’ זה דוחק גדול הוא, כי אע”פ שדייני חו”ל אין דנין דיני קנסות  מ”מ אינו מובן 
מדוע בגלל זה אין שיירות מצויות בב”ד? והרי הרבה אנשים צריכים לדון דיני ממונות 
ומגיעים לב”ד שבמקומם - בחו”ל, ומדוע אין זה מספיק להיות “שכיחי”?  ואין סברא 
לומר שבגלל שהב”ד שבחו”ל רק “שליחות בית דין של ארץ ישראל עושין” משום זה 

יעלו אנשים הצריכים לדון לא”י.   

ב

אך לדידי הביאור בזה פשוט הוא, ובהקדים: 

איתא במשנה )מכות ז, א(: “סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץ”. ובגמ’ שם: “דתנו 
“והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם” - למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ  רבנן, 

47(  הלכות סנהדרין פ"ה ה"ח. ובכ"מ. - נסמן בהערתם לעיל.
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דינים  בתי  “בשעריך”? בשעריך אתה מושיב  לומר  ובחוצה לארץ. א”כ, מה תלמוד 
בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, ובחו”ל אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב 
בכל עיר ועיר”. היינו שבמצות הושבת הסנהדרין כתיב “בשעריך” שהכוונה היא על 
א”י - שרק בה צריך בכל עיר, משא”כ בחו”ל שמספיק אפי’ בכל פלך )היינו אזור עם 

הרבה ערים(. 

אך הרמב”ם כתב וז”ל48: “אין אנו חייבין להעמיד בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל 
ועיר אלא בארץ ישראל בלבד, אבל בחוצה לארץ אינן חייבין להעמיד בית דין  עיר 
בכל פלך ופלך שנאמר תתן לך בכל שעריך אשר ה’ אלהיך נותן לך לשבטיך”. ובנ”כ 
מושיב בתי דינין בכל  שם49 תמהו, שהרי זה היפך מדברי הגמ’ מכות הנ”ל ש”אתה 

פלך ופלך”.

והנה, מחמת קושיא זו יש50 שגרסו ברמב”ם שם “אבל בחו”ל אינן חייבין להעמיד 
אלא בכל פלך ופלך”, אבל ברמב”ן עה”ת כתב51: “בחוצה לארץ אינם חייבים למנות 
להם ב”ד . .  ולפ”ז אין ישראל שבחו”ל מצווים למנות להם דיינים בעיירות וכן כתב 
הרב ר’ משה”. היינו52 שס”ל בדעת הרמב”ם שבחו”ל א”צ להעמיד לא בכל עיר ועיר 
כ”ק אד”ש מה”מ שכיון  פורים תשמ”ה53 מבאר  ובשיחת  ופלך.  פלך  בכל  לא  ואפי’ 
שהרמב”ן חי בסמיכות זמן להרמב”ם מסתבר לומר שאצלו היתה הגירסא האמיתית54. 

היתה  שלרמב”ם  נראה55  שלפנינו,  הגמ’  לגירסת  הברייתא  כדברי  שאי”ז  ואע”פ 
גירסא אחרת, כגון “בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, 
ובחו”ל אי אתה מושיב בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך” )וכיו”ב(, והיינו שהא שסנהדרין 
נוהגת בחו”ל אינו דצריכים לקבוע לכתחילה סנהדרין בכל מקום ומקום, אלא רק אם 

יצטרכו לדון יעשו סנהדרין, כמ”ש הרמב”ן שם.

48(  רמב"ם שם פ"א ה"ב.
49(  רדב"ז, כס"מ ולח"מ. ועוד.

50(  ראה כס"מ ולח"מ שם.
51(  עה"פ "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" )דברים טז, יח( וראה בשיחת כ"ק אד"ש מה"מ 
534, וש"נ. )ושם, דעפ"ז מתורץ הא  פורים תשמ"ה )נדפס ביין מלכות )קה"ת, תשמ"ט( כרך ב' ע' 
דלא עברו בנ"י עבירה בזה שלא שמעו לדברי מרדכי - שהי' ראש הסנהדרין - שלא ללכת לסעודת 

אחשורוש, עיי"ש(.
52(  ראה בשיחה שם.

53(  שם.
54(  שם. וכ"ה דעת המאירי.

55(  ראה בכס"מ שם, ובשיחת כ"ק אד"ש מה"מ שם וראה עוד בהנסמן באנצי"ת ערך ב"ד )ח"ג ע' 
קסא( ובהערות שם.
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חייבת  אינה  כלומר   - ועיר  עיר  “בכל  וז”ל:  כתב,  שם  הריטב”א  בחידושי  והנה 
להושיב כמו שחייב בא”י בכל עיר ועיר לדון את עירם, ובכל פלך ופלך בין עיירות 
שבאותו פלך”. ומוכח מדבריו דס”ל כהרמב”ם וכגירסתו בגמ’. וכן דעת המאירי שם. 

                                                           ג

ועפ”ז נבוא לבאר דברי הריטב”א בסוגיא דידן “שבא”י שיירות מצויות תמיד מה 
שאין כן במתיבתא דבבל אף על פי שהיו שם בתי דינין גם כן”:

על דברי הגמרא הנ”ל “כיון דאיכא בתי דינין דקביעי” כתב רש”י, וז”ל: “בתי דינין 
דקבועין - בעיירות, כתקנת עזרא בשני ובה’, ומצויות שיירות שהולכות לדון במקום 
הוועד”. והיינו, דמה שגורם שיהי’ ‘שכיחי’ הוא רק כאשר ‘קביעי’, דהיינו שהם בכל 

מקום ומקום בקביעות )ולא רק כשצריכים לדון - כבחו”ל(, ובזמן מסויים וקבוע.

כלומר: 

רק כאשר בתי דינין מצויין בכל מקום בקביעות שייך לומר דכיון56 שמצויות שיירות 
מגיעים  ענין  באיזה  לדון  כשצריכים  במילא  וכיו”ב(,  )לסחורה  הכי  בלאו  שעוברות 
לב”ד שבמקום הוועד דסביבה זו, משא”כ אם אינם בכל מקום ומקום, אזי באותה מדה 
יחזרו השיירות למקום מגורם וידונו בב”ד דשם, או הקרוב לשם, וגם אם באמת יש 
והיינו דאינם קבועים,  מוכרח שיהי’,  ב”ד ליד המקום שיש שיירות, מ”מ באם אינו 

א”כ מהיכן ידעו אנשי השיירות ע”ז. 

הריטב”א הנ”ל57 אין חייבים להעמיד בכל פלך א”כ אין ב”ד קבוע  וכיון דלדברי 
בכל מקום, לכן ביאר אצלינו שרק בא”י יש שיירות מצויות תמיד בגלל הב”ד שבכל 
יהיו  ויתירה מזו בכל עיר, משא”כ בחו”ל אף שיש ב”ד אי”ז פועל שהשיירות  פלך, 

מצויות תמיד כיון שאינם קובעים בעיירות, ולכן בחו”ל לא אמרינן שכיחי.

56(  הערת המערכת: בענין זה ראה לקמן בהערת הת' שנ"ז שי' שפיצר.
57(  אע"פ שי"א )הקדמת המהדיר לחי' הירטב"א גיטין הוצאת )ירושלים, תשס"ט(( שחי' הריטב"א 
לגיטין אינו להריטב"א אלא רבינו קרשקש, מ"מ ]נוסף ע"ז שאי"ז ברור כ"כ )דההכחות שהביאו - יש 
ליישב בכמה אנפי, וכבר האריכו בזה לכאן ולכאן, ואכמ"ל(, ובפרט במסקנתם לומר דהוא לרבינו 
קרשקש, דגם לפ"ז ישנם כו"כ סתירות בדברי רבינו קרשקש ואכ"מ, הנה[, גם לדבריהם לא מצינו 
דס"ל לרבינו קרשקש דלא כהרמב"ם. והרי לפ"ז א"ש טפי דבריו בסוגיין. אך גם אי נימא דלא ס"ל 

כהרמב"ם, י"ל דס"ל דליכא זמן קבוע בחו"ל כדלקמן בפנים.
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ד

וי”ל עוד, דאפי’ למי שגורס בברייתא שבמכות שם כגירסא שלפנינו, כיון שנראה 
לומר שתקנת עזרא היתה רק בא”י - יתורץ שכיון שאין זמן קבוע לבי”ד לדון - אין 

אנשי השיירות מגיעים לב”ד שבפלך זה.

ודנין בחמישי   .  . דהנה, איתא בגמרא בב”ק  )פב, א( “עשרה תקנות תיקן עזרא 
ושני”, וכתב הרשב”א שם, וז”ל58: “ואיכא למידק, קודם תקנת עזרא היו בתי דינין 
קבועין בכל יום וכמו שאמרו בריש פרק קמא דכתובות )ג, א(, וכי בא עזרא למעט”? 

ותירץ: “ושמא תיקן אף בחו”ל”, ואח”כ תירץ תירוץ נוסף, עיי”ש. 

והיינו, שבכתובות )ג, א( איתא “קודם תקנת עזרא שבתי דינין קבועין בכל יום - 
אשה נשאת בכל יום”, ומקשים הראשונים59 מה בא עזרא לתקן אם לפני תקנתו היו 
יושבים בכל יום? וזו ג”כ קושיית הרשב”א כאן “וכי בא עזרא למעט”? ומתרץ כאן 
שמא לפני התקנה היו יושבים רק בא”י כל יום והוא תיקן שיישבו בשני וחמישי אף 
בחו”ל. ומובן מדבריו,  דלא פשיטא לומר שתקנת עזרא היא גם בחו”ל, ורק מחמת 
הקושיא מתרץ תירוץ זה, ועד שגם בתירוץ כתב רק “ושמא”, ואח”כ הביא עוד תירוץ.

 ועוד מדויק, מכך שהתוס’ והראשונים בכתובות שם לא תירצו כך, ומשמע שלא 
סבירא להו שתקנת עזרא היתה גם בחו”ל60.

  וכיון שעל דברי הגמרא “כיון דאיכא בתי דינין דקביעי משכח שכיחי” פירש רש”י 
“דקבועין בעיירות, כתקנת עזרא בשני ובה’, ומצויות שיירות שהולכות לדון במקום 
הוועד” היינו ש”קביעי” פירושו )במוסף לקבועים בכל מקום שזה דוקא בא”י כנ”ל( 
גם קביעי בזמן - בב’ וה’, ורק זה גורם שיהיו שכיחי - וזה ישנו רק בא”י כי רק בא”י 
יודעים שבימים שני  וה’, ואזי השיירות שהולכות ממקום למקום  הב”ד קבועין בב’ 
וחמישי יושבים הב”ד ולכן יכנסו אליהם, משא”כ בחו”ל שאין להם זמן קבוע לא ידעו 

מתי הב”ד יושבים ויחזרו למקומם וידונו שם, וכנ”ל.

58(  ד"ה ודנין בשני ובחמישי.
59(  תוס', ועוד.

60(  ולפ"ז צ"ל שהתקנה דבתולה נשאת היא בחו"ל אטו א"י. ודוחק.
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בענין קן קולמוסא וקן מגילתא

הת' מנחם מענדל הכהן שי' כהן 

תלמיד בישיבה

איתא בגמרא )גיטין ה, ב( לענין ראיית השליח את כתיבת הגט: 

“רב אשי אמר: אפי’ שמע קן קולמוסא וקן מגילתא, תניא כוותיה דרב אשי: המביא 
גט ממדינת הים, אפי’ הוא בבית וסופר בעלייה, הוא בעלייה וסופר בבית, אפי’ נכנס 
ויוצא כל היום כולו - כשר; הוא בבית וסופר בעלייה הא לא קא חזי ליה! אלא לאו 

כגון דשמע קן קולמוסא וקן מגילתא”.

ופרש"י בד"ה "אפילו שמע":

"אפילו שמע קן קולמוסא וקן מגילתא - תיקון הקולמוס והקלף שמע כשתיקנוהו 
לשמה כשחותכין אותו ומחליקין אותו ולי נראה קן קולמוסא קול הקולמוס כשהוא 

כותב וקול היריעה שהוא נשמע כמי שאומר קן קן ואית דגרסי קל קולמוסא".

וכתב בספר משפט הגט61 בפסקי גיטין: "אם שמע השליח רק את קולו של הקולמוס 
]שהוא קול דק הנוצר מחיכוך הקולמוס והנייר[, וראה את העדים חותמים, יכול הוא 

לומר בפני נכתב ובפני נחתם". 

א(  )ו,  בגיטין  אשי  רב  מימרת  "היא  כתב:  הגט(  משפט  )על  שלו  גיטין  ובעמק 
שאפילו אם שמע קן קולמוסא וקן מגילתא יכול הוא לומר בפני נכתב ובפני נחתם, 
ותניא כותיה דרב אשי וכו'. וכתב הרא"ש פרק א מגיטין סימן ג בדעת רש"י שהוא 
ב(  )ה,  גיטין  בתוספות  משמע  וכן  הקולמוס,  מתיקון  ולא  הכתיבה  מן  הנוצר  הקול 
וברמב"ם פרק ז מגירושין הלכה יב - שצריכין לשמוע את קול הכתיבה עצמה ולא את 

קול תיקון הקולמוס". עכ"ל.

וראיתי להעיר על דבריו:

א. רש"י בעצמו נוקט כהפי' השני, וא"כ אי"צ להגיע לדברי הרא"ש.

ב. ועוד ועיקר, בדברי הרא"ש אין מוכח כיצד למד בדעת רש"י, מכיון שהביא את ב' 
פירושי רש"י כסידרם, וכן לא ציין הרא"ש שהפי' השני הוא פירוש של רש"י עצמו 

61(  לרב נהוראי יוסף אוחנה שי'.
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דכתב עליו רש"י הל' "ולי נראה". )ועוד, מזה שהרא"ש לא הביאם בחדא מחתא, אלא 
הביא קודם את הפי' הראשון ברש"י, משמע לכאורה דס"ל יותר כוותי', דרק לאחר 
שמביא עוד כמו"כ ענינים מביא "עוד פירש רש"י", וא"כ אדרבה, יש לדייק להיפך 

בדבריו(.

וז"ל הרא"ש )מסכת גיטין פרק א סימן ג(: 

תיקון  פרש"י  מגילתא.  וקן  קולמוסא  קן  שמע  אפי'  ע"א[  ו  ]דף  אמר  אשי  "ורב 
צריך  שיהא  ולא  אותו  ומחליקים  אותו  כשחותכים  לשמה  שתקנו  והקלף  הקולמוס 
תיקון הקלף והקולמוס לשמה דדוקא כתיבה וחתימה הוא דבעינן לשמה ולא מכשיריה 
כן  ומסתמא  גט לשמה  בו  לכתוב  כדי  והקלף שאמרו  אלא שמע כשתקנו הקולמוס 
עשו והוא שראה הקלף אחר שתקנוהו ואחר שנכתב מכירו בטביעות עין הלכך אין 

להכשיר סומא על ידי קן קולמוסא וקן מגילתא. 

אבל התוספות כתבו שאין להכשיר סומא ע"י קן קולמוסא משום דנראה שקרן אם 
יאמר בפני נחתם ואם יאמר שמעתי קן קולמוסא אינו מועיל דבעינן שיאמר בלשון 
שתקנו חכמים כדפרישית לעיל )סי' ב( דידענו אינו מועיל לרבא ומדבריהם למדנו 
שאינו צריך שיראה הקלף ויכירהו כי מסתמא כיון שאמרו לכתוב בשעה שתקנו הקלף 
לשמה כן עשו מה לי בקלף זה מה לי בקלף אחר ומיהו אם שמע שאמרו לכתוב גט 
אלא  מיד  כתבו  לא  דשמא  מהני  לא  מגילתא  קן  או  קולמוסא  קן  שמע  ולא  לשמה 

לאחר זמן וכתבוהו לשם אחר ששמו כשמו. 

עוד פירש"י קן קולמוסא קן מגילתא ששמע העברת הקולמוס על הקלף שמשמיע 
קן קן בשעת כתיבה. 

וסופר  בבית  הוא  אפי'  הים  גט ממדינת  כוותיה המביא  דתניא  כרב אשי  והלכתא 
אלא  ליה  חזי  לא  הא  בעלייה  וסופר  בבית  הוא  בבית.  וסופר  בעלייה  הוא  בעלייה 
דשמע קן קולמוסא ואפילו נכנס ויוצא כל היום כולו כשר פי' נכנס ויוצא הסופר ולא 
חיישינן דכי נפיק לשוקא אשכחיה אינש אחרינא דשמיה כשמיה ואמר ליה למיכתב 

גיטא לשמה". עכ"ל.

ג. מ"ש שכן משמע מתוס' - לא נמצא כן בתוס', דזהו לשון התוס' בסוגיין )גיטין 
ה, ב. ד"ה "אפילו לא כתב"(: "אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת כו' - פירוש שלא 

ראה אלא שיטה ראשונה דמסתמא סיימו לשמה".
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בירור  בשיטת הרמב"ם בסוגיא ד'בפני כמה 
נותנו לה'

הנ"ל

א

איתא בגמ' גיטין62 "איתמר בפני כמה נותנו לה ר' יוחנן ור' חנינא, חד אמר בפני 
שנים וחד אמר בפני שלושה . . לימא בהא קמיפלגי דמ"ד מפני שנים קסבר לפי שאין 
בקיאין לשמה . . אלא דכולי עלמא - בעינן עדים מצויין לקיימו, והכא בשליח נעשה 
עד ועד נעשה דיין קמיפלגי, מ"ד בפני שנים, קסבר: שליח נעשה עד ועד נעשה דיין, 

ומאן דאמר בפני ג', קסבר: שליח נעשה עד ואין עד נעשה דיין".

היינו שבהו"א מעמידה הגמ', שמי שאמר שבשליח צריך לתת את הגט לאישה בפני 
שני עדים - סובר כרבה שהתקנה לומר בפני נכתב ובפני נחתם היא משום לשמה, ולכך 
מספיק שני עדים, אך מי שסובר שצריך לתת בפני שלושה - סובר כרבא שהתקנה 

היא משום קיום השטר, ולכך צריך שלושה עדים.

משום  הוא  ובפ"נ  בפ"נ  באמירת  שהצורך  רבה  לדעת  מדוע  מובן,  אינו  ולכאורה 
לשמה לא יצטרכו שלשה? וכקושיית הריטב"א כאן63: "וכי תימא, ולמאן דאמר לפי 
שאין בקיאין לשמה, אמאי סגי בתרי טפי מלמאן דאמר דטעמא משום קיום? דהכא 
והתם קבלת עדות הוא! מה לי קבלת עדות מן החתימות או קבלת עדות מן הכתיבה 
לשמה,  שהכתיבה  מעיד  שהשליח   - עדות  קבלת  שזו  שכיון  היינו,  לשמה".  שהיא 

מדוע א"צ שלשה?

ותירץ, וז"ל: "וי"ל דלמ"ד דטעמא משום לשמה, מדינא שליח מהימן - דעד אחד 
נאמן באיסורין, אי לאו טעמא דהוי דבר שבערוה וכדאיתא לעיל, ומיהו משום עיגונא 
אקילו בה ועשו איסור זה כשאר איסורים דעד אחד נאמן, וכיון דטעמא משום דעד 
אחד נאמן באיסורין הוא - אינו צריך שלשה, שלא מצינו עד המעיד על איסור שיהא 
צריך להעיד עדות בפני ג' דאינו כקבלת עדות וכו', אבל למ"ד משום קיום - שליח 

62(  ה, ב.
63(  ד"ה לימא בהא קמיפלגי.
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קיום  דמדינא  משום  טעמא  אלא  באיסורין,  נאמן  שהוא  אחד  עד  מדין  נאמן  אינו 
שטרות לא ליבעי, אלא דרבנן הוא דאצרוך, ואקילו הכא משום עיגונא שיהא שליח 
נאמן כב', ומיהו בקבלת עדות לא הקילו והצריכו ג' כקבלת עדות דעלמא, וזה נכון". 

היינו, דלפי' הריטב"א זה שלמ"ד משום קיום בעינן שלשה הוא מדין קבלת עדות 
אך למ"ד משום לשמה, מכיון שזה דבר דרבנן, והקילו להאמין לעד אחד, וכאן )אע"פ 

שזה דבר שבערוה( מספיק ב' עדים ד"משום עיגונא הקלו בה רבנן".

אמנם ברש"י משמע אחרת, וז"ל64: "לפי שאין בקיאין כו'. הלכך בתרי סגי דלהוו 
ובד"ה  ואי אתי בעל תו ומערער לא משגחינן ביה".  נכתב,  סהדי דאמר שליח בפני 
בכתובות  כדאמרי'  בעינן תלתא  הוא  דלקיומי  וכיון  כו'.  עדים  "לפי שאין  שלאח"ז: 

בפ"ב65 דקיום שטרות בשלשה". 

ומבואר מדבריו, שזה שמצריכים שלשה - אין זה מדין קבלת עדות אלא דין בקיום 
שתי  מספיק  עדות  קבלת  מצד  אך  בשלשה66,  להיות  צריך  שטרות  דקיום  שטרות, 
עדים, ולכן למ"ד משום לשמה, סגי בב' עדים, אך למ"ד משום 'קיום', צריך ג' ככל 

קיום שטרות דעלמא שנעשה בפני שלושה.

ולשיטת רש"י67 מובנים דברי הגמ' בפשיטות ולא קשיא מידי מה שהקשה הריטב"א, 
דבאמת בנדו"ד א"צ קבלת עדות בפני שלשה ולכן לרבה א"צ ג', וזה שלרבא בעינן 

שלשה הוא רק משום שהקיום חשיב כמעשה ב"ד, ולא משום קבלת עדות.

ב

והנה, ברמב"ם68 פסק דבדאורייתא אין עד נעשה דיין, ובהמשך כתב וז"ל69: "במה 
דברים אמורים בדבר שצריך עדים מן התורה וצריך דיינין לדון באותו הדבר מן התורה, 
אבל בשל דבריהם עד נעשה דיין. כיצד: אחד שהביא את הגט ואמר 'בפני נכתב ובפני 
נחתם' הוא ושנים נותנין אותו לה, ונמצא כאילו נטלתו בבית דין וכן כל כיוצא בזה". 

64(  ד"ה לפי שאין בקיאין.
65(  כא, ב.

66(  ועי' בתוס' רי"ד שהוסיף ביאור בזה, דהקיום חשיב כמעשה ב"ד ומעשה ב"ד בשלשה. 
67(  וכן לפי"ד התורי"ד הנ"ל.

68(  פ"ה מהל' עדות ה"ח.
69(  שם הלכה ט.
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וכתב בחידושי ר' נחום )פרצוביץ(, וז"ל70: "ומדויק מדבריו דהא דבעינן בפני שלשה 
לא הוי מדין קיום הגט אלא הלכה בפני עצמה דהשליח צריך ליתן לה את הגט בפני 
ב"ד, וכשנתנו לה בפני שנים הוא עצמו מצטרף עמהם להחשב כב"ד71 והרי זה "כאילו 

נטלתו בבית דין"". 

וממשיך בדבריו להוכיח שהרמב"ם ס"ל שזה מדין הוכחה. דהנה בהלכות גירושין 
כתב הרמב"ם, וז"ל72: "בעל שהביא ראי' ברורה שגט זה שנאמר בו בפני נכתב ובפני 
נחתם מזוייף הוא - הרי זה בטל, שלא האמינו דבריו של אחד שאמר 'בפני נכתב ובפני 
נחתם' אלא לדחות ערעור הבעל שאין עמו ראיה, אבל במקום עדים שמכחישין אותו 

לא האמינוהו".

בזה דלא מהימן בפני  רב, מהו החידוש  ביאור  "ודבריו צריכים  נחום73:  ר'  והקשה 
נכתב ונחתם במקום ב' עדים? הא זה פשוט שאין דבריו של אחד במקום שנים!"

ולכך פירש: "וצריך לומר, דהרמב"ם ס"ל דיסוד הנאמנות דבפני נכתב ונחתם לא הוי 
מדין עדות ונאמנות אלא הוכחה בעלמא דהשליח מידק דייק )וזהו גופא גדר התקנת 
חכמים להאמינו מכח הך הוכחה(, ומהאי טעמא הי' מקום לדון דלא מהימני ב' עדים 
האמינוהו  לא  הכחשה  דבמקום  להשמיענו  הרמב"ם  הוצרך  ושפיר  הוכחה,  הך  כנגד 
חכמים ודו"ק", ומסיים: "אולם הא מיהת נראה דהרמב"ם לא מצי לפרש כהריטב"א 
קיום שטרות בשלשה",  או כרש"י דבעי' שלשה מדין  דבעי' שלשה לקבלת העדות 

עכ"ל.

'קבלת  משום  הוא  בשלושה  הצורך  הריטב"א  שלדעת  נחום,  ר'  שמבאר  היינו, 
הרמב"ם  בדעת  אך  וכנ"ל,  בשלושה"  שטרות  ד"קיום  משום  הוא  ולרש"י  עדות'74, 

מחדש דאינו כאחד מהם, אלא "דזהו דין בפ"ע דבעינן שינתן הגט בב"ד".

ג

ולכאורה יש לדון בדבריו:

הוא  בעדים  דין"( שהצורך  בבית  נטלתו  )"כאילו  א. מה שמדייק מלשון הרמב"ם 

70(  בסוגיין אות קלג.
71(  ראה בפ"ז מגירושין ה"ה.
72(  בפ"ז מהל' גירושין ה"ט.

73(  שם.
74(  ראה בברכת שמואל סי' ו.
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די"ל  לי' כרש"י,  זה כ"כ הוכחה שהרמב"ם לא סבירא  - לכאורה75 אין  משום הב"ד 
דאכן הרמב"ם ס"ל כרש"י76 דהוא מצד הקיום, וזה שמדגיש את ענין הב"ד )שלפיכך 
י"ל בפשטות מכיון שכל ענין הקיום  נחום לפרש פי' אחר בדברי הרמב"ם(  ר'  רצה 

נפעל ע"י ב"ד.

ב. ההוכחה שמביא מהרמב"ם בהלכות גירושין גם אינה מוכרחת, דיסוד הוכחתו 
נאמן כשיש לבעל  הוא מחמת הקושי' שהקשה  - מה החידוש בכך שהשליח אינו 
עדים והרי פשוט שאין אחד במקום שנים - דיש לומר שאכן יש חידוש בכך שהשליח 
- שלמרות  צריך להשמיענו  לכן  )לשליח( כשנים77,  לו  נאמן, דמכיון שהאמינו  אינו 
נאמנות זו שנתנו לו חכמים, מ"מ, כאשר הבעל מביא עדים שהגט לא נכתב כהלכתו 

וכיו"ב, השליח אינו נאמן, אלא מקבלים את עדותו של הבעל78. 

וכפי שמשמע כך מדברי המגיד משנה על הרמב"ם בהלכות גירושין שם, דכתב79: 
וכו'. זה פשוט, וכבר הזכרתי הסוגיא שאמרו80 "אלא ערער תרי, תרי  "בעל שהביא 
נתקיים  ואפילו  פירושו,  והכי  אהני!"  סמוך  אהני?  דסמכת  חזית  ומאי  נינהו!  ותרי 
בחותמיו אמאי כשר וכל שכן במקום שליח שלא יפה כחו יותר מקיום גמור ויש שנים 

המעידים שמזוייף שאינו גט"81.

קיום,  משום  היא  שלשה  בפני  שהנתינה  בפשיטות  הרמב"ם  דברי  מובנים  ועפ"ז 
וא"צ לחדש גדר ברמב"ם "הוכחה בעלמא דהשליח מידק דייק", שגם אינו  כרש"י, 

חלק כ"כ, דמנ"ל לומר שהוכחה תהי' יותר חזקה מאשר עדות של ב' עדים. 

גיטין  במס'  והערות  הארות  בקובץ  ע"ה  אייזנבאך  יוסף  חנני'  הרב  זה  מעין  שהקשה  וכפי    )75
על  יוסף  במחנה  הנ"ל  בזה  מ"ש  וראה  הדברים(.  ביאר  לא  שם  )אך   50 ע'  )תשס"ז(  ב"ב  תות"ל   -

הרמב"ם סי' לג וש"נ )אך שם לא הזכיר את דברי ר"נ פרצוביץ(.
76(  וכפי שביאר בשערי עיון גיטין ע' תקכד ואילך )אך לא לפי הטעם דכאן(.

77(  כפי שכתב בב"ש )אהע"ז( סי' קמב ס"ק ב. מחנה אפרים פ"ז מגירושין ה"ב. חת"ס גיטין ו, ב 
ד"ה שתוק בני שתוק. ועוד. וראה קונטרס הביאורים )לרמ"ש שפירא( גיטין סי' ח, בענין אתי בעל 

ומערער ופסיל לי'.
78(  וראה קרית ספר שם שביאר: "אבל הביא הבעל ראי' ברורה שזה הגט שאמר שבפניו נכתב 

מזויף הוא הרי זה בטל דאין דבריו של א' במקום שנים".
79(  וראה ג"כ בבאור חדש מספיק כאן.

80(  גיטין ט, א.
פי'  פ' יתרו סי' נה אות ט. ושם  81(  אך ראה מה שהקשה עליו בהעמק שאלה )על השאילתות( 
דהרמב"ם הוכיח דין זה מהגמ' לעיל ג, א וע"פ פי' המהרי"ק בשורש ע"ד בשם ר"ח, עיי"ש. אך אי"ז 

קשה על עצם הביאור שהוא מצד שנאמן כתרי אלא על הציון לגמ' בדף ט, א. ודו"ק.
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צ”ע בחת”ס בענין “אין בקיאין לשמה” לרבא

הת' יעקב דובער שי' קוט 

תלמיד בישיבה

בנוגע לתקנת חכמים כאשר שליח מביא גט ממדה”י לומר “בפני נכתב ובפני נחתם” 
נחלקו רבה ורבא בטעם הדבר )גיטין ב, ב(: 

“רבה אמר - לפי שאין בקיאין לשמה82, רבא אמר - לפי שאין עדים מצויין לקיימו83”

הגמרא )ד, ב( מקשה על שיטת רבה: “תנן המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים 
צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, )ומדייקת( הא באותה מדינה במדינת הים לא צריך 

לרבא ניחא לרבה קשיא”.

לומר  צריך  לא  הים  במדינת  מדינה  שבאותה  משמע  המשנה  לשון  מדיוק  כלומר, 
בפ”נ ובפ”נ, ולפ”ז קשה לרבה, שלכאורה גם במקרה זה צריך לומר כיון שאין בקיאין 

לשמה?

ועדים מצויין לקיימו  “ואע”ג דאין בקיאין לשמה, הואיל  )בד”ה לא צריך(:  רש”י 
לא צריך”.

בפנ”י84 מקשה על כך: מנין לרש”י שגם לשיטת רבא אין בני מדינת הים בקיאין 
לשמה, והרי זוהי שיטת רבה, ומה שייך “ואע”ג דאין בקיאין לשמה” לרבא?

ניתן היה לתרץ, שזה שהזכיר “אין בקיאין לשמה” זהו בכדי לבאר את  ]בפשטות 
הדין לשתי השיטות וזה ש”אין בקיאין לשמה” זה אליבא דרבה. אך עדיין ק”ק מזה 

שכולל זאת ומשמע שזה לכולי עלמא[.

“באותה  ולא  הים”,  במדינת  למדינה  “ממדינה  מדייקת  שהמשנה  כיון  ומיישב: 
צורך  שיש  )עד  לומר  יצטרכו  ג”כ  מדינה  שבאותה  הוו”א  שישנה  משמע  מדינה” 
לשלול זאת(, ומזה מובן, שהוו”א זו היא מפני שישנו חשש )גם לרבא( שבני מדינת 

הים “אין בקיאין לשמה”.

82(  אין בני מדינת הים בני תורה ואין יודעים שצריך לכתוב הגט לשם האשה. רש"י.
83(  אין שיירות מצויות משם לכאן, שאם יבוא הבעל ויערער לומר לא כתבתיו, שיהו עדי מצויין 

להכיר חתימת העדים. רש"י.
84(  ד, ב. ד"ה לא צריך ואף על גב דאין בקיאין לשמה.
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וצריך להבין, שהרי מדברי רש”י )ד, ב. ד”ה רבה אית ליה דרבא( משמע להיפך:

דכולהו  בקיאין  לאין  חיישינן  לא   - עדים  שכיחי  דאי  דרבה,  ליה  לית  רבא  “אבל 
בקיאין”.

ולפ”ז קשה85, כיצד מסביר בפנ”י )בשיטת רש”י( שגם לרבא אין בני מדינת הים 
בקיאין לשמה, והרי מפורש הלשון “כולהו בקיאין”86?!

שני  בין  חילוק  ישנו  ולכן  למסקנה,  ההו”א  בין  חילוק  ישנו  החת”ס87:  ומיישב 
פירש”י, הראשון בהו”א והשני למסקנה.

בהוו”א, כיון שלרבא באותה מדינה בין במדינת הים בין בא”י, אצ”ל כיון שעדים 
מצוין לקיימו, ובין מדינה למדינה ין במדינת הים בין בא”י צ”ל כיון שאין עדים מצויין 
לקיימו, דהיינו ש”לא פליג רבנן בתקנתיהו” והדין שווה במדינת הים ובא”י, ניתן לומר 

ש”אין בקיאין לשמה” גם לרבא, ולא מתעוררת מכך שום קושיא.

משא”כ במסקנת הגמרא, כיון שישנו חילוק בין א”י למדינת הים, שבא”י בין באותה 
מדינה בין במדינה למדינה אצ”ל בפ”נ ובפ”נ כיון שמצויין עולי רגלים )ובזמן שאין 
משא”כ  תמיד(,  בה  שקבועים  דינים  לבתי  שהולכות  שיירות  מצויות  קיים  ביהמ”ק 
במדינת הים שבאותה מדינה אצ”ל ובמדינה למדינה צ”ל, ולכן מוכרח לומר שלרבא 
בפ”נ  לחייב  שוות  תקונותיהן  שיהיו  לחכמים  הו”ל  שאל”כ  כיון  הן”,  בקיאין  “כולם 

בפ”נ אף באותה מדינה במדינת הים משום חשש לעז דלשמה.

אך לענ”ד קשה להשיב כך, וכדלהלן:

א. לפ”ז יוצא שגם “רבא אית ליה דרבא”, שאם נעמיד ש”אין בקיאין לשמה” לרבא 
רבה  דעת  בדיוק  זוהי  ולכאורה  להתעורר,  שיכול  דלשמה’  ה’לעז  את  ליישב  יצטרך 

)כמבואר בתוד”ה ‘לפי שאין בקיאין לשמה’ עיי”ש( ואין צורך לשלול זאת

ב. בפשטות מחלוקתם של רבה ורבא מלכתחילה אינה בנוגע להאם חוששים ל”אין 
בקיאין לשמה” או “לאין עדים מצויין לקיימו”, כדמוכח מכך שכשהגמ’ )ג, א( דנה 
במדינת  הנמצאות  החששות  על  הוא  הדיון  אין  ולהיפך,  כרבא  סובר  רבה  אין  מדוע 
הים, אלא על מה התנא התכוון כשתיקן לומר בפ”נ ובפ”נ? )וכפי שרואים בדיוקים 
צ”ל  היה  רבא  ולפי  נכתב לשמה”  “בפני  לומר  היה  צריך  רבה  במשנה שלפי  שלהם 

85(  וכפי שהקשו במפרשים.
86(  רש"ש כאן, חת"ס, כת"ס, באר יצחק, אור הנערב ועוד.

87(  ד"ה לרבא ניחא. ד, ב.
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“בפני נחתם” בלי “בפני נכתב”(.

וא”כ גם אם לרבא “אין בני מדינת הים בקיאין לשמה”, אין הוא צריך להסביר מדוע 
אין הוא חושש לכך )עד כדי שבעקבות חשש רש”י הוצרך לפרש שלשיטתו “כולהו 
בקיאין”(, כיון שלשיטתו כשחכמים תיקנו לומר בפ”נ ובפ”נ זה מכיון שבמדינת הים 

“אין עדין מצויין לקיימו”.

וא”כ הדרא קושיא לדוכתא, מדוע רש”י בהוו”א מייחס את “אין בקיאין לשמה” גם 
לרבא ובמסקנה מסביר שלרבא “כולהו בקיאין”88?

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

"כיון דאיכא בתי דינין דקביעי מישכח 
שכיחי"

הת' שניאור זלמן שי' שפיצר

תלמיד בישיבה

א

“כיון דאיכא עולי רגלים - מישכח שכיחי, תינח בזמן  ב(:  ד,  )גיטין  איתא בגמרא 
שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה איכא למימר? כיון דאיכא בתי 

דינין דקביעי - מישכח שכיחי”.

כלומר, הגמרא הקשתה על רבא - שסובר שטעם אמירת “בפני נכתב ובפני נחתם” 
לענין  לחו”ל  א”י  בין  המסכת  בתחילת  המשנה  מחלקת  מדוע   - קיום89  משום  הוא 
אמירת השליח “בפ”נ ובפ”נ” הרי גם ממדינה למדינה בא”י שאין עדים מצויים יצטרך 
מביא הגט לומר “בפ”נ ובפ”נ”? וע”ז מתרצת שיש חילוק בין א”י לחו”ל בגיטין כיון 

שבא”י אפילו ממדינה למדינה מצויים עדים מחמת עולי הרגלים או בבי הדינים.

88(  ראה גם תירוץ הכת"ס.
89(  ב, ב.
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וברש”י )ד”ה “בי”ד דקבועין”( פירש: “בעיירות, כתקנת עזרא בשני ובה’ ומצויות 
שיירות שהולכות לדון במקום הוועד”.

והנה מציאות בתי הדינים הייתה קיימת אף בזמן הבית מפני שהם מתקנת עזרא 
שהיה בתחילת בית שני ולמרות זאת הגמרא העדיפה את התירוץ של ‘עולי רגלים’, 
רגלים’  ש’עולי  מפני  זהו  ובפשטות  דקביעי”,  דינין  “בתי  החורבן אמרינן  לאחר  ורק 
עדים  למצוא  קל  לאשה  ולכן  מסוים  ובמקום  מסוים  במועד  שמגיעים  כיון  עדיפים 

שיקיימו הגט.

 אמנם לכאורה צריך להבין:

 הרי תקנת עזרא הייתה שיהיה בי”ד בכל עיירה ועיירה90 או עכ”פ במספר רב של 
עיירות, וא”כ מנין לנו שיהיו עדים ממדינה אחרת ומהאזור שממנו נשלח הגט שיגיעו 

לבי”ד שליד האשה, הרי בגלל תקנת עזרא יש גם באזורם ב”ד91? 

ואולי אפשר לבאר:

שיירות היו הולכות ממילא בין מדינה למדינה בא”י למסחר וכיו”ב ולכן “מצויות 
שיירות” ואמנם לא מספיק שרק עוברות שיירות אלא צריך שהעדים יבואו למקום 
מסוים בכדי שהאשה תוכל למצאם וזהו בביה”ד - שכאשר היה להם דיני תורה בינם 
עיירה  בכל  קבוע  בי”ד  שיש  יודעים  שהיו  מכיון  המקום  אנשי  לבין  או  עצמם  לבין 
בב’ וה’ היו מגיעים לדון שם, וכפי שניתן לדייק ברש”י: “ש)השיירות( הולכות לדון 

במקום הוועד”.

מסוים  במקום  עדים  שיהיו  גורם  הדין  בית  שגם  דקביעי”  “בי”ד  הגמ’  תירוץ  וזה 
שהאשה תוכל להביאם, בדומה לעולי רגלים שהתכנסו למקום מסוים.  

אך עפ”ז צריך להבין, שהרי בגמ’ לקמן )ו, א( אמרינן גבי בבל - שלדעת רב היא 
בני  שמואל  ולדעת  לישיבה,  מישיבה  שהולכים  הישיבות  בני  מחמת  לגיטין  כא”י 
הישיבות לא מכירים החתימות כי “בגרסיהו טרידי”, ולפי דברינו ששיירות מצויות 
תמיד ומה שחסר זה בי”ד קבוע - מדוע לא אמרינן גם לשמואל שבבל כא”י לגיטין 

משום שמצויות שיירות  של סוחרים שמגיעים לבי”ד בבבל92?

90(  כדברי התוס' בב"ק פב, א. ד"ה "בתי דינין קבועין".
91(  וכן מדוע יהיו אנשים רבים - "שיירות" - שילכו לבית הדין תדיר? אמנם יש להעיר מהגמרא 

בעירובין טז, ב. ששלשה אנשים נחשבים לשיירה.
92(  להעיר מהרשב"א בב"ק )פב, א( שתקנת עזרא היא שגם בחו"ל יהיו בכל העיירות בי"ד קבועין 

אבל גם ללא זה לכאורה היו בי"ד בכל אזור וכו'.
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ואולי י”ל: דוקא בא”י שהשיירות של יהודים ולכן זה נחשב שמצויות שיירות כנ”ל, 
לומר  אין אפשרות  יהודים  דוקא  אבל בבבל שהאנשים שמגיעים בשיירות הם לאו 
שמצויים אנשים שיעידו ולכן הסיבה שבבל כא”י לגיטין )לדעת רב( היא בגלל בני 

הישיבות.

ב

והנה החת”ס הקשה93 למה השטח שבין א”י לבבל לא היה גם נחשב כא”י מכי אתא 
רב לבבל שהרי גם שם היו שיירות של ההולכים ללמוד תורה?

 ולכאורה אפשר לתרץ ע”פ הנ”ל שהיהודים בשיירות בין א”י לבבל היו )בעיקר( 
של בני הישיבות, ובני הישיבות לא היו מתעכבים בדרך מבבל לא”י ואי”ז נחשב שהם 
מצויים, מחמת שאין להם מקום מסוים להתעכב בו כמו בי”ד בכדי שהאשה תמצאם 
כדלעיל, אך בא”י עצמה ששם היו שוהים בישיבה ורק לאחמ”כ חוזרים לא צריך לומר 

בפ”נ ובפ”נ על גט מבבל כי מצויים לקיים94.

והוא על דרך מה שביאר המאירי95 מדוע בזמן ביהמ”ק היה חילוק בין חו”ל לא”י 
לחזור לבתיהם מחמת המרחק  וביאר שהיו מזדרזין  רגלים  עולי  היו  גם מחו”ל  הרי 

ולכן אינם “מצויים לקיימו”.

בפירוש דברי רב אשי “אפי’ שמע קן 
קולמוסא”

א’ התמימים
תלמיד בישיבה

איתא בגמרא )גיטין ה, ב(: “רבה בר בר חנה אייתי גיטא, פלגא איכתב קמיה ופלגא 

ו, א. ד"ה "מכי אתא רב לבבל" מתרץ באופן אחר את  93(  חת"ס ד, א. ד"ה "עולי רגלים". ובדף 
השאלה הנ"ל. 

94(  כהוראת רבי אביתר בדף ו, א.
95(  ב, א. ד"ה "ובזמן הזה".



לא איכתב קמיה, אתא לקמיה דרבי אלעזר אמר ליה: אפילו לא כתב בו אלא שיטה 
אחת לשמה שוב אינו צריך, רב אשי אמר: אפי’ שמע קן קולמוסא וקן מגילתא”.               

וקן מגילתא”(: “תיקון הקולמוס והקלף  )ד”ה “אפילו שמע קן קולמוסא  ופרש”י 
שמע כשתיקנוהו לשמה כשחותכין אותו ומחליקין אותו. ולי נראה קן קולמוסא קול 

הקולמוס כשהוא כותב וקול היריעה שהוא נשמע כמי שאומר קן קן”.

ונראה לבאר את ב’ השיטות, מדוע רש”י מביא קודם את השיטה שזהו קול תיקון 
זו אומר  דוקא על שיטה  ורק אח”כ שזהו קול הכתיבה אך לאידך,  הקולמוס לשמה 

“ולי נראה”:

“קן  במילים  יותר  מתאים  והקלף(  הקולמוס  )תיקון  שברש”י  הראשון  הפירוש 
קולמוסא” - “קן” מל’ תיקון96, אך מפירוש זה יוצא שרב אשי מוסיף על רבי אלעזר 
בשתיים: שגם מספיק לשמוע ולא לראות וגם בזה גופא מספיק לשמוע רק ההכנות 

לכתיבה.

 משא”כ לפירוש השני )קול הקולמוס( רב אשי מסכים שצריך לשמוע את הכתיבה 
 - יותר פשוט  זה  ופירוש  לראות  ורק מחדש שאפשר לשמוע הכתיבה מבלי  עצמה 

שלא נחלק רב אשי כל כך - ולכן עליו אומר רש”י “ולי נראה”.              

96(  לגרסתינו שגורסים "קן קולמוסא" משא"כ לגירסא "קל קולמוסא".
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החידוש בד"ה פתח אליהו תשט"ו

הת' מנחם מענדל שי' אליהו

 שליח בישיבה 

א

בד"ה פתח אליהו – תשט"ו1 מביא2 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את המבואר 
בדא"ח, שצורת הגוף היא כלי לחיות והנפש שלו, ושצורת הנבראים היא מהרצון, ועפ"ז 

מבאר3, שהחיות האלוקית המתלבשת בנבראים הוא4 הרצון5. 

התלבשות  של  מהותה  את  מבאר  הרצון(,  הוא  הנבראים  של  )שהחיות  זה  ענין  וע"פ 
החיות בנבראים – דכיון שהוא הרצון, והרי הפעולה מהרצון כל עניינה הוא רק השלמת 

1(  סה"מ-מלוקט ח"ה ע' קה ואילך.
2(  סעיף ז'.

3(  סעיף ט'.
4(  ביאור מהלך המאמר בפרטיות יותר: 

חיות  היא  שצורה  כיון  שבעולם,  האלוקי  החיות  הוא  מטבע'  מלשון  ב'טבע  הפי'  שעיקר  מביא  בס"ה 
נפשית, כמבואר ברמב"ם. אמנם, בס"ז מביא שבחסידות מבואר ש'צורה' מתפרש גם על צורת הגוף, כי 

יש שייכות ביניהם – שצורת הגוף היא כלי לנפש.
גם העניין הכללי  וממילא  ג"כ על צורת הגוף,  מכך מסיק, ש'צורת מין האדם' המוזכרת ברמב"ם, קאי 

ב'צורה' – הצורה הנפשית שבעולם – שייך ג"כ לצורת החומר, כי צורת החומר היא כלי לנפש.
בדא"ח  המובא  התיווך  ואת  מהרצון,  או  מהדיבור  נתהווה  העולם  האם  הסתירה  את  מביא  לאחמ"כ 
 – מהרצון  ההתהוות  מהות  מהי  מבאר  לאח"ז  ובסעיף  מהרצון.  והצורה  מהדיבור  נתהווה  שהחומר   -

שעניינה הוא השלמת הרצון, וממילא ההתהוות מהרצון מביא לכך שמציאות היש יהי' בביטול מצ"ע.
ובס"ט מחבר את היסוד בס"ז – שצורת הכלי היא כלי לחיות, ואת היסוד שהצורה היא מהרצון, ועפ"ז 

מבאר ש'החיות והנפש של הנבראים היא הרצון' )וראה הערה הבאה(.
מהווה  שהרצון  זה  כי  הביאור,  בגוף  איזה-חיסרון  כאן  ישנו  לכאו'   - להבין  יש  העניין  בגוף  אמנם,    )5
יהי'  כיצד   – ובסגנון אחר  החיות שלהם.  יהי'  שהוא  עדיין  סיבה  אינו  הנבראים  והצורה של  את הציור 
המהווה את הצורה )סיבה( הוא-עצמו החיות המתלבשת בנברא? – ראה מש"כ בזה הגה"ח רמ"ח שי' 
בדא"ח  המבואר  ע"פ   – הביאור  ונקודת  תש"פ[,  משיח,  בית   770[ ח"ב  שנה'  'שבעים  בקובץ  גאלאמב 
ובפרט בתורתו של משיח ]לקו"ש חכ"ה וישב-י"ט כסליו. חכ"ט ואתחנן[ אודות חיבור כח המחי' וכח 
והתפשטות  המשך  הוא  במהותו   – להחיותו  בנברא  המתלבש  שהכח  מתבאר  עפ"ז  וממילא  המהווה, 
של הכח המהווה )בענייננו – הרצון(. וראה ד"ה תפילה למשה תשכ"ט ס"ז ]סה"מ-מלוקט ח"ה ע' רכה[ 
ובהע' 79, שמהותו של החיות המתפשט הוא העניין דחי בעצם )עיי"ש(. ועד"ז לכאו' הוא הביאור כאן - 

שהמהות של החיות המתלבשת בנבראים הוא הרצון.
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מצד- לנבראים  שיהי'  יתכן  לא  וממילא  מצד-עצמה(6  חשיבות  לה  אין  )אך  הרצון 
עצמם  מצד  הם  כי  )לא  הוא  בנבראים  מתלבש  שהוא  זה  וממילא,  חשיבות,  עצמם 

תופסים מקום, כ"א( כי עלה ברצונו - להחיות כל נברא כפי עניינו.

ובלה"ק:

"ועל פי המבואר לעיל )סעיף ז( שצורת הנבראים )צורת החומר( היא כלי להחיות 
האלקי שבהם )הנפש שלהם(, יש לומר, שהחיות והנפש של הנבראים הם הרצון".

ועפ"ז מבאר ש"זה שהחיות מתלבש בכל נברא ומחי' אותו כפי עניינו . . הוא לא 
מפני שהנבראים מצד-עצמם תופסים מקום לגבי' . . אלא מפני שכך עלה ברצונו ית', 

שיהי' תפיסת מקום לנבראים, ולכן הוא מתלבש בכל נברא ומחי' אותו כפי עניינו".

היא אמת7  ודעת-תחתון, שזה שדעת תחתון  דעת-עליון  בעניין  ג"כ  מבאר  ומכך 
הוא כי "זה שלמטה הוא יש הוא כדי לגלות העניינים שבאוא"ס, שהוא למע' עד אין 

קץ ולמטה עד אין תכלית".

ב

והנה, מהלשון "יש-לומר", מובן8 שענין זה הוא חידוש שלא נתפרש לפנ"ז בדא"ח, 
ויש לבאר מהו החידוש בעניין זה – שהחיות היא הרצון, וממילא התפיסת מקום של 

הנברא הוא כי עלה ברצונו ית'.

ולכאורה, בהשקפה ראשונה אינו מובן מהו החידוש בדבר זה - הרי מבואר בריבוי 

שזה  מבואר  במאמר,   39 בהע'  שנסמנו  חסידות  שבדרושי  ולהעיר,  ס"ח.  במאמר  שנת'  כפי    )6
שההתהוות מהרצון מביאה לביטול הוא כי ההתהוות מהרצון היא בדרך קירוב - ע"ד עילה ועלול, 

שהעילה נרגשת בעלול וע"כ הוא בטל אלי' )כי נרגש בו מקורו(. 
אך במאמר אינו מסתפק בביאור זה )שההתהוות מהרצון היא בדרך קירוב(, כ"א מוסיף שההתהוות 
מהרצון עניינה הוא אך-ורק השלמת הרצון )ומציין )בהע' 44( לד"ה שובה ישראל תשל"ז, והביאור 

שם מיוסד על דרושים אחרים, עיי"ש(. עניין זה נוגע לחידוש שבסעיף ט', כדלקמן.
7(  כפי שהביא בס"ד מהמבואר בדא"ח, והקשה כיצד ייתכן שד"ת הוא אמת - הרי סיבתו היא זה 

שלא נרגש בו אוא"ס.
כמובן   – חידוש.  על  מורה  ה"ז  זה,  לשון  מה"מ  אד"ש  כ"ק  במאמרי  כשמובא  רוב(  )ע"פ  כי    )8
מהמבואר בסעיף ו', ש"זה שהעניין . . מבוא בדרושים בסגנון של חידוש ]שגם בזה י"ל . . [" – הרי 
שהלשון "יש-לומר" מורה על חידוש, וכ"ה כפי הראה ברוב המקומות. וראה בספר 'שערי לימוד 

החסידות' )להרמ"ח שי' גאלאמב( פרק ד'.
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מקום  תופס  אינו  וא"כ  הבורא,  לגבי  כלל  באין-ערוך  הוא  שנברא  בדא"ח9  מקומות 
לגביו, וממילא מובן שזה שיש יחס של תפ"מ לנבראים הוא אך-ורק כי כך עלה ברצונו, 
ומדוע צריך לשם-כך לחידוש ש"החיות היא הרצון", ועפ"ז מובן שההתלבשות היא 

אינה תוצאה של תפיסת מקום, אלא כי כך עלה ברצונו ית'?

ונראה לבאר עניין זה, בהקדמת ביאור עניינה של תפיסת-מקום זו, ועפ"ז יתבאר 
על  והוספה  חידוש  משום  בדברים  אין  ]כפשוט,  כדלקמן  כאן,  שבהמאמר  החידוש 
המבואר במאמר, וכ"ש שאין הכוונה לקבוע ביאור בהבנת הדברים, ורק הובא הסבר 

בדא"פ לעניין שלא נתפרש די-הצורך במאמר10[.

ג

בריבוי מקומות בתורת החסידות מדובר אודות כך שישנה דרגא אלוקית הנותנת 
מקום לנבראים. ולשם דוגמא )מענין כללי וידוע( - מבואר11 שישנם ב' סוגי התהוות 

– התהוות משם הוי', והתהוות משם אלוקים. 

דרגא  סובב,  על  הולך  )בד"כ(  הוי'  שם  ההתהוות:  סוגי  ב'  של  עניינם  ונקודת 
אלוקית שלמע' באי"ע מהעולמות, ומצדה אין תפיסת מקום כלל לעולמות. וממילא, 
ההתהוות מדרגא זו היא 'בדרך ממילא' – היינו, שאי"ז שהמקור מתעסק בהתהוות 

שיוצאת ממנו, כ"א היא נמצאת ממנו בדרך ממילא.

ולעומת זאת, שם אלוקים היא דרגא אלוקית שמנה ההתהוות היא 'בדרך התלבשות' 
לדבר  וקירוב  התעסקות  בדרך  היא  זו  אלוקית  דרגא  מצד  הפעולה  שאופן  היינו,   –

המתהווה.

ומב' אופני ההתהוות אלו כפי שהם מצד המקור )בדרך ממילא או בדרך התלבשות( 
נובע הבדל מהותי במציאותו של הדבר המתהווה: כאשר ההתהוות היא ממילא, אין 

חשיבות ויחס לדבר המתהווה 

נעשית  - מצד אחד הפעולה  נייר  בידיו  כדי ממולל  ותוך  ]ועד"מ – אדם שלומד 
על ידו, ומאידך, כיון שהיא נעשית בדרך ממילא )היינו שאינו מתעסק ומתלבש בזה( 

9(  ראה לדוגמא – שורש מצוות התפילה ס"ט )מעניין ההלל(. ועד"ז בריבוי מקומות בדא"ח.
10(  וכידוע במאמרי כ"ק אד"ש מה"מ, שריבוי עניינים אינם מפורשים דים, והלומד צ"ל עם ידע 

מקודם.
11(  ראה ד"ה אדם כי יהי' תרס"ו וד"ה אם בחוקותי תרס"ז. ד"ה שובה ישראל תשל"ז )הא'( ס"א 

)סה"מ מלוקט ח"ד ע' ג-ד(.
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ע"כ אין לה כל חשיבות – כפי שמובן בפשטות, שלא נוגע לאדם אותה צורה שיצאה 
מההתעסקות של הידיים שלו[.

לעומת זאת, כאשר ההתהוות היא בדרך התלבשות – ממילא בהכרח שיש תפיסת 
מקום לדבר אותו מהווים ופועלים ]ועד"מ – אדם שמייצר כלי ועסוק כיצד לייצר 
אותו  את  לייצר  מתלבש  הוא  הרי  כי  לגביו,  קיים  לא  שהכלי  לומר  יוכל  לא  אותו, 

הכלי[.

נמצא, שישנם ב' דרגות אלוקיות שמהם נובעים ב' אופני התהוות: התהוות בדרך 
והתהוות  לנבראים,  מקום  תפיסת  אין  שמצידה  אלוקית  מדרגא  הנובעת   – ממילא 

משם אלוקים – הנובעת מדרגא אלוקית אשר מצידה יש תפיסת מקום לנבראים12.

ד

וממילא  לנבראים.  אין תפיסת מקום כלל  והנה13, דבר פשוט הוא שלגבי הקב"ה 
אך  הוא  לנבראים  מקום  תפיסת  יש  כזו שמצידה  אלוקית  דרגא  מובן, שזה שישנה 
של  התהוות  שיהי'  הקב"ה  של  ברצונו  שעלה  שמכיון  היינו,  ברצונו,  עלה  כי  ורק 
נבראים בעלי-גבול, ושיתפוס מקום המעשים שלהם )שעי"ז שייך עניין שכר ועונש( 
ממילא נעשה )ע"י צמצומים( שתהי' דרגא אלוקית כזו שמצידה יהי' ערך להתהוות 

- שעניינה יהי' להוות את הנבראים, ושמעשיהם יתפסו מקום.

וממילא, יוצא שלגבי הקב"ה כפי הוא בעצמותו אין תפיסת מקום לנבראים כלל, 
ולגבי הדרגה האלוקית שמהווה את הנבראים יש תפיסת מקום לנבראים. – ותפיסת 
'שכר  עניין  שכל  יוצא  א"כ  )שהרי  בלבד  הנבראים  לעיני  דמיון  אינה  היא  זו  מקום 
ועונש' הוא רק לגבי הנבראים ח"ו, וכמו"כ יוצא שההתהוות של בע"ג היא רק דמיון 
ח"ו14(, כ"א שכך נעשה באמת, ע"י שעלה ברצונו – שמצד דרגא אלוקית פחות מאיר 

תוקף הבל"ג, וממילא יש נתינת מקום להתהוות יש.

ועפ"ז, בכך ששתי הדיעות – דעת עליון ודעת תחתון, שניהם אמת – יהי' הביאור 

12(  ולכן, מבואר שמצד האין המהווה את היש אין לומר שמצידו אין תפ"מ ליש כלל, כי מכיוון 
שעניינו הוא להוות את היש )שע"כ נקרא 'מקור' – כי עניינו הוא ההתהוות שבאה ממנו(, לא ייתכן 

ש'יכחיש' את היש בו הוא-עצמו מתעסק ומתלבש ע"מ להוות.  
13(  בהבא לקמן ראה דרמ"צ מצות האמנת אלוקות ס"ח.

של  פעולה  רק  שאינו  בשעהיוה"א,  בפ"ד  המוזכר  להצמצום  בנוגע  אד"ש  כ"ק  שיחת  וראה    )14
מניעת האור )שעפ"ז יוצא שהוא 'דמיון' לגבי הנבראים בלבד, וממילא עניין התומ"צ אינו אמיתי 

ח"ו( כ"א ש"הצמצום הוא מציאות" )נדפס בהוספות ללקו"ש חכ"א(.
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ע"ד הנ"ל15: 

נרגש מצד הדרגא האלוקית שאינה  כפי שהעניין  זה שדעת עליון הוא אמת הוא 
הוא  זה שדעת תחתון  ואילו  הוי'(.  )התהוות מסובב,  הנבראים  לפי ערך  מצטמצמת 
אמת הוא כפי שהוא בדרגא האלוקית שנותנת מקום לנבראים, ומצד דרגא זו אכן יש 

להם תפיסת מקום )ולא רק שנדמה להם כך(.

ה

זה, מחדש חידוש בעניין ה'אמת' של דעת תחתון – שפנימיותה של  אך במאמר 
דרגא זו גופא – אותה דרגא שנותנת מקום למציאות הנבראים - הוא הרצון, וממילא, 
נתינת- שכל  הוא  פנימיותו  היש,  למציאות  מקום  נותנים  בו  באלוקות  ה'מקום'  גם 

המקום הזאת הוא אך ורק כי עלה ברצונו16.

באלוקות שלגבי'  דרגא  ישנה  קצוות: מצד אחד,  כאן שני  נמצא, שקיימים  ועפ"ז 
אכן הנבראים תופסים מקום, ודבר זה הוא אמת באותה דרגא - שהנברא הוא מציאות 
)שהרי באם נאמר שזהו דמיון - קשה על ענין שכר עונש, כנ"ל(. אך מאידך, עניינה 

הפנימי של נתינת-מקום זו עצמה הוא רק כדי להשלים את הרצון.

ניתן להבין זאת ממשל הרצון בנפש האדם:

ההבדל בין אדם הרוצה דבר ע"פ שכל לבין אדם הרוצה מצד רצונו הוא - האם יש 
חשיבות לדבר או שאין לו חשיבות: כאשר רוצים ע"פ שכל, היינו שהרצון בדבר הוא 
מצד  חשיבות  לדבר  אין   - הרצון  מצד  רוצים  אשר  ואילו  הדבר,  של  חשיבותו  מצד 

עצמו, וכל עניינו הוא מילוי הרצון17.

הכוונה  אין  הרצון'  מצד  הוא  כאשר  לדבר  חשיבות  ש'אין  שזה  מובן  מאידך,  אך 
שהדבר אינו קיים )שלכן יוכל אדם לבוא ולהרוס את הדבר מתוך טענה שבלאו-הכי 

הם  כי  הוא  אמת  הם  הדיעות  ששתי  בזה  שמהביאורים  שט-י,  ע'  ח"ט  הערכים  בספר  ראה    )15
בשתי-בחינות באלוקות, עיי"ש.

16(  כלומר: הרצון אינו רק 'סיבה' לדרגא זו, כ"א הוא המהות שלה גופא, כמבואר לקמן.
ד"ה  )ראה  הרצון  אי"ז  לא  ובאם  פרטיו,  כל  על  נשלם  כאשר  רק  הוא  שהרצון  מבואר  ולכן,    )17
מ-5  המורכב  דבר  הרוצה  אדם   - העניין  להמחיש  ועד"מ  סי"ז(.  )תרצ"ד(  תשי"א  תשבו  בסוכות 
פרטים ובפועל יש בו רק 4 פרטים - האדם לא ירצה את הדבר כלל, אף שלכאו' יש בו 4 פריטים עם 
להשלים את רצונו אך לא שיש חשיבות לפרטים  חשיבות - כי זה שהוא רצה אותם הוא רק כדי 

מצד-עצמם, וממילא, אם אין את כל הדברים - לא ירצה בדבר. 
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אינו נחשב..(, כ"א שכל קיומו של הדבר עם כל פרטיו הוא פרט בהשלמת הרצון של 
האדם.

ועד"ז בענייננו: כאשר אומרים שזה שישנה מציאות הוא אך ורק כי עלה ברצונו, 
של  הפנימית  שמהותו  כ"א  קיימת,  לא  הנברא  של  שמציאותו  )כנ"ל(  הכוונה  אין 

הנתינת-מקום הזו הוא השלמת רצונו של הקב"ה.

וזהו החידוש שמבאר במאמר זה:

לפ"ע  אלוקית  הנהגה  שהוא  רק  שאי"ז  הטבע,  של  עניינו  את  מבאר  במאמר 
העולמות )שהרי, באם כך שלימות הטבע היא רק לגלות כיצד הטבע הוא אלוקות, 
ביטוי  היא  זו  הנהגה-טבעית  של  עניינו  שכל  כ"א  המאמר(,  בתחילת  שמקשה  כפי 
רצונו ית', היינו שכך עלה ברצונו שתהי' הנהגה באופן זה )טבעי(, ולכן צריך הטבע 

להתחבר עם הלמע' מהטבע - כדי לגלות את מהותו הפנימית18.

ובכדי לבאר עניין זה - שפנימיות הנהגת הטבע הוא רצונו ית', מבאר את העניין 
שכיוון  )אינו  הוא  ומהותה  פנימיותה  היא,  שגם   - תחתון  -דעת  הטבע  של  בשרשו 
שנעשה צמצום ממילא נוצר מקום בו לא נרגש אוא"ס וממילא "המטה מצ"ע הוא 

יש", כ"א( לגלות את עניין ה"למע' מע' עד אין תכלית"19.

ולסיכום, החידוש דמא' זה: שאותה דרגא אלוקית הנותנת מקום למציאות היש, 
תופסים  שהנבראים  לכאו'  מתחייב  )-וממילא  הפרטי  עניינו  לפי  נברא  כל  ומנהיגה 
הזו הוא כי כך עלה ברצונו  מקום לגבי'(, מ"מ, מהותה ועניינה של התפיסת-מקום 

ית', וזוהי הפנימיות של דרגא זו - "החיות והנפש של הנבראים הם הרצון".

18(  כי כאשר דבר מתחבר עם דבר שהפוך מציור שלו, עי"ז מתגלה שיש לו מהות פנימית, והציור 
ברצונו,  עלה  כך  כי  נובעת  הטבעית  ההנהגה   - ובענייננו  מהות.  אותה  של  תוצאה  הוא  החיצוני 

כמבואר בפנים המא'.
 ,89 19(  עניין זה הוא לכאו' גם הביאור בכך שגם לע"ל תהי' מציאות היש )ראה לקו"ש חט"ו ע' 
שוה"ג להע' 40. וראה  ד"ה והוי' אמר המכסה תשמ"ז הע' 28 )סה"מ מלוקט ח"א ע' רז(( – שהעניין 
בזה לכאו' הוא שתתגלה מהותו הפנימית של מציאות זו )ראה לקו"ש ח"ט שיחה א' לפרשת עקב 

ובהע' 30 שם(. ויש להאריך בכ"ז ואכ"מ.
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בענין שורש הז”א בעתיקא

הת' דב ישראל שי' אלרואי 

תלמיד בישיבה

בקובץ הקודם דישיבתנו )די”ט־כ’ כסלו( הנחתי בצ”ע מה שברנ”ט הוגדר ששורש 
מבואר  תשי”ד  דודי  לכה  ובד”ה  בעתיק,  המלכות  ושורש  אנפין  באריך  הוא  הז”א 
שאינם  ופשיטא  ברדל”א,  הוא  מלכות  ושורש  עתיק  בחיצוניות  הוא  הז”א  ששורש 

דרגות מקבילות. 

והרי בכמה מקומות בחסידות מפורש שהחילוק בין אריך לעתיק יומין הוא מהותי. 
ואילו  כ’דרגא תחתונה שבמאציל’,  מוגדר  פנימיותו,  כמו  חיצוניות עתיק,  גם  שהרי 

אריך אנפין הוא שורש ומקור הנאצלים )שזהו בכללות אור השייך לעלומות(.

אודות מעלת המלכות על  הוא  הביאור  ברנ”ט  דהנה  זאת בפשטות,  לבאר  ונראה 
ז”א מצד עצמם, ולכן מבואר שז”א שייך לאריך אנפין )חיצוניות הכתר( ביחס לכך 

ששורש המלכות הוא בעתיק )פנימיות הכתר(.

אך במאמר ד”ה “לכה דודי” מבואר אודות זאת שז"א ממשיך למלכות, ובכך הוא 
מגלה בו את שורשו - עתיק. והנה, כאשר ז"א ממשיך למלכות ומגלה בו את שורשו 

הרי מתגלה גם בו ששורשו בפנימיות הכתר,

וכמבואר בכ”מ20 שה”מלכות השורש שלה הוא בהעלם והגילוי שלו הוא ע”י ז”א, 
וע”י שז”א מגלה בהמלכות השורש שלה עצם הכתר גם ז”א מתגלה21 לדרגא זו )וזהו 

שאמר יהודה ליוסף בי אדוני גו’ כי כמוך”(.

הוא  המלכות  שורש  עדיין  מ”מ  אך  עתיק,  לדרגת  מגיע  הז”א  שאמנם  שי”ל  רק 
בפנימיות עתיק, וז”א יכול להתעלות ולגלות בו רק את חיצוניות עתיק.

ביאור הענין22:

שום  אין  אוא”ס  עצמות  דלגבי  אוא”ס,  עצמות  )בכללות(  הוא  עתיק  פנימיות 

20(  ראה מאמר ד"ה ודוד עבדי תשל"ב ס"ג )סה"מ מלוקט ח"ו ע' עח ואילך (. ובכ"מ.
21(  אוצ"ל מתעלה.

ואילך(.  נב  ע'  ואילך )סה"מ מלוקט ח"ו  22(  ראה בארוכה מאמר ד"ה פדה בשלום תשכ"ו סי"א 
ובכ"מ.
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נרגש בכל דבר שמציאותו הוא  )ולכן כאשר הוא מתגלה -לעת”ל,  דבר שחוץ ממנו 
אלוקות(, עד לבחינת מלכות דמלכות שבחינה זו אין לה שום קשר גלוי לאלוקות ורק 

כאשר העצמות מגלה נראה שורשה באלוקות.

וזהו ששורש המלכות הוא בעצמות, כי בכל הספירות מתגלים גילויים, אך המלכות  
)שאין בה שום גילוי( קשורה בעצמות אוא”ס שאינו כלל גדר גילוי.

והנה כאשר ז”א ממשיך למלכות ובכך מגלה בה את שרשה )עתיק(, ועי"ז נמשך בו 
ג"כ מדרגא זו )כנ"ל(, ה”ה עדיין נשאר בגדר גילוי - כי ז”א ענינו הוא גילוי, ולפיכך 

גם כאשר נמשך בו שורש המלכות - עתיק,

אינה נמשכת כמו שהיא בעצמיותה ממש  - פנימיות עתיק, אלא רק חיצוניות עתיק 
)שענינה הוא גילוי של עצמיות אוא"ס שמתגלה בדרגא של גילויים כביכול עדיין(.

ביאור בכפילות הלשון בתניא פרק ז' 

הת' חיים הכהן שי' ברנדלר

תלמיד בישיבה

א

 . יין מבושם  וזלה"ק: "האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה  כתב אדה"ז בתניא23, 
. בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויו"ט - אזי נתברר חיות הבשר והיין שבקרבו 

ועולה לה' כעולה וכקרבן".

זו  דלכאורה  "כדי",  וגם  "בשביל"  גם  לשונות  ב'  נוקט  מדוע  מובן,  אינו  ולכאורה 
כפילות לשון שאינה מוסיפה בהבנת העניין? 

יין מבושם  ועוד יש לדייק: מקודם כשכתב "האוכל בשרא שמינא דתורא ושותה 
. להרחיב",   . להרחיב דעתו לה' ולתורתו" לא כתב אפי' "בשביל" אלא רק "האוכל 

ומדוע כאן שאוכל לקיים מצות עונג שבת ויו"ט כתב ב' לשונות "בשביל" ו"כדי"?

23(  פרק ז )יא, ב(.
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ב

ואולי יש לומר הביאור בזה, ובהקדים:

 בסה"מ תרח"ץ מביא כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע סיפור, וזלה"ק24:  "וכהמעשה 
הידוע אשר הראה פעם הבעש"ט נ"ע לתלמידיו שור מלובש בבגדי שבת קודש ויושב 
אצל שלחן, כי הי' צדיק אחד שאכל בשר לקיים מצוות שבת, ומפני תוקף רצונו לקיים 

את המצוה באכילת בשר נעשה עצמו כן". 

והיינו שלמרות שעשה מצוה באכילתו, מ"מ כיוון שרצונו הי' בבשר )והרי "במקום 
שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא"25( נעשה אצלו התגשמות עד כדי כך שנעשה 

עצמו שור )!(. 

והנה לכאורה הי' אפשר להבין סיפור זה בב' אופנים:

א. אותו אחד אכל את השור בשביל התענוג מהבשר ולא )כ"כ( בשביל מצוות עונג 
שבת, וכהלשון בסיפור "מפני תוקף רצונו לקיים את המצוה באכילת בשר26 - נעשה 
)לא מצד המצוה,  הי'  והיינו שהדגש הוא על אכילת בשר, שתוקף רצונו  כן".  עצמו 
והי'  ולכן נעשה שור - כי מטרת אכילתו היתה העונג שבבשר  אלא( באכילת בשר, 

מונח בו ממש.

ב. אותו אחד אכל את השור בשביל המצוה, וכהלשון בסיפור "מפני תוקף רצונו 
קיום  על  הוא  שהדגש  והיינו  כן".  עצמו  נעשה  בשר  באכילת  המצוה27  את  לקיים 
בשביל  אלא(  שבהבשר,  העונג  בשביל  )לא  הייתה  אכילתו  ומטרת  שסיבת  המצוה 
ונהי'  ולכן התגשם  גם בתענוג ששבשר  מונח  והי'  רצה  קיום המצוה28, אלא שמ"מ 

כך בעצמו.  

ג

24(  ד"ה "רפאני ה' וארפא" סעיף ה. - נעתק ג"כ בלקו"ש ח"י ע' 105 הערה 38, וראה לקמן בזה.
25(  ראה במאמר שם.

26(  ההדגשה אינה במקור.
הסיפור  את  בהביאו  מה"מ  אד"ש  שכ"ק  לקמן  ראה  אך  )במאמר(,  במקור  אינה  ההדגשה    )27

)בלקו"ש שם( מדגיש זאת.
באכילת בשר" לא באות להדגיש  28(  ולפ"ז צ"ל שהמילים "מפני תוקף רצונו לקיים את המצוה 
שזו בעיקר מטרת אכילתו, אלא באות לומר שזו מטרה נוספת באכילתו, היינו שלא רצה רק לקיים 

מצוות עונג שבת אלא רצה לקיים אותה דווקא בבשר מחמת העונג שבו - שתפס אצלו מקום. 
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נעשה  לומר כאופן הא'29, שהרי הוא  יותר  נראה  הי'  ולמרות שבהשקפה ראשונה 
)כ"כ(  ולא  שלו  והתאווה  התענוג  היתה  אכילתו  שמטרת  מסתבר  ויותר  שור  ממש 
משמעות  ע"פ  הב',  כאופן  דוקא  היא  הסיפור  שהבנת  עכצ"ל  ומ"מ  המצוה,  בשביל 

הלשון בדברי רבותינו נשיאנו בהבאת סיפור זה:

העונג  א. במאמר קוראו בלשון "צדיק"30 ולכן א"א לומר שמטרת אכילתו  היתה 
שבשר, אלא אכל בשביל המצוה ורק שרצה גם בבשר ותפס אצלו מקום31. 

זה ומדגיש32 בו את  ב. בלקו"ש, מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א סיפור 
המילים "ומפני תוקף רצונו לקיים את המצוה באכילת בשר", והיינו שאכילתו ותוקף 
אצלו   תפס  גם  הבשר  מ"מ  אך  הבשר,  מצד  רק  ולא  המצוה  מצד  הי'  באכילה  רצונו 

אותו.

וכך ביאר כ"ק אד"ש מה"מ סיפור זה בהתוועדות, וזלה"ק33:

 "ביום השבת ישנו אמנם הענין דעונג שבת - סעודת שבת, בשר שמן וכו', ומובן 
שור"  "בשר  לאכול  משתדל  שכן  ומכיון   .  . תענוג  מתוך  להיות  צריכה  זו  שאכילה 
דווקא, שהוא טעים יותר מאשר בשר כבש ועז, בשר עוף ועאכו"כ דגים . . וביחד עם 
זאת עליו לדעת שהתענוג שלו צריך להיות קשור עם קדושת השבת ולא עם הטעם 

המשובח של "בשר השור"!...

מלובש  והי'  שבת"  מצוות  לקיים  בשר  שאכל  א'  "צדיק  אודות  שמדובר  "אף 
ב"שטריימל" - לא מפני שניסה לחקות מישהו אחר, אלא זה הי' . . מתאים למעמדו 
נעשה  בשר בשבת  באכילת  לקיים את המצוה  רצונו  תוקף  "מפני  - אעפ"כ,  ומצבו 

עצמו כן" ולכן ראו שור מלובש בשטריימל" עכלה"ק.  

29(  ואכן כך  הבינו הרבה סיפור זה. ולדוגמה: הרנ"ג בביאוריו על התניא בפרק זה כתב, וז"ל: "בשר 
השור שאכל אותו בכל פה, במלוא תאוותו ורצונו, רצון זה הפך אותו לתבנית שור אוכל בשר". וכן 

בפניני התניא כאן כתב "הי' מונח כל כולו בתוך בשר השור".
30(  וידוע שבחסידות חב"ד 'צדיק' אינו מי שיש לו רוב מצוות, אלא 'צדיק' היינו מי שמואס ברע 

ואוהב את ה' )ראה תניא -  פרק א ופרק י(. 
31(  ואע"פ שצדיק מואס ברע )כנ"ל הערה קודמת( מ"מ אפ"ל שהי' צדיק שאינו גמור ש"נשאר 
וכיון שהי' שבת אזי הרי יש מצוה להתענג  י שם(,  לו איזה שמץ אהבה ותענוג לשם" )תניא פרק 
)כדלקמן( ולכן הרגיש ורצה ג"כ בטעם שבמאכל )וע"ד הסיפור שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש 
שם עם אדה"ז שלא הרגיש בטעם המרק המלוח משא"כ הצדיק השני שהי' איתו(. או שי"ל שצדיק 

כאו זה בשם המושאל )ראה תניא פרק א שם(. ועצ"ע.
32(  לקו"ש שם וכן בשיחה דלקמן.

33(  שיחת ש"פ מקץ שבת חנוכה תשד"מ - התוועדויות חלק ב ע' 694.
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ומכאן משמע שאכן הי' צדיק ובאמת אכל בשביל המצוה של "עונג שבת", שלכן 
אכל בשר שור כדי שיהי' עונג שבת טוב יותר, וזהו ג"כ שלבש שטריימל כי באמת הי' 
במעמד ומצב של שבת )ולא שלבש בסתם "כדי לחקות מישהו אחר"(, ומ"מ התענוג 

שלו הי' בבשר ולא עשה זאת אך ורק מפני קדושת השבת ולכן נהי' עצמו כן.

ד

 ועפ"ז י"ל הביאור בלשון התניא "בשביל כדי לקיים מצות עונג שבת ויו"ט"34:

דהנה, ביום חול אין מצוה באכילה ובתענוג עצמם, רק בתוצאה שתהי' מהם - הכוח 
והרחבת הדעת ללימוד התורה, משא"כ בשבת שהאכילה עצמה והתענוג עצמו הם 
בשבת  תענוגים  כל  לאכול  "מצוה  בתניא35  אדה"ז  וכלשון  שבת.  עונג  מצות  מצוה, 

ולהרבות בבשר ויין אף שבחול נקרא זולל וסובא".

ולכן ביום חול יודע האדם שאסור לו סתם להתענג מהמאכלים - רק מה שנדרש לו 
לעבודת ה', ואפי' כשנדרש לו "בשרא שמינא דתורא ויין מבושם" שהם תענוג גדול, 

מ"מ עליו לאכול רק מה שבאמת יועיל לו להרחבת הדעת - ולא יותר מכך.

והגדרה  הגבלה  לו  אין  כאן   - מצוה  עצמם  הם  והעונג  שהאכילה  בשבת  משא"כ 
שיאכל רק מה וכמה שצריך להרחבת דעתו, שהרי עליו לבחור דוקא את התענוגים 
הגדולים ביותר )וכלשון אדה"ז בתניא שם "לאכול כל תענוגים בשבת"( "בשר שמן 

ויין ישן".

ולכן צריך אדה"ז להדגיש שגם בשבת התענוג צ"ל )לא מצד שהוא רוצה להתענג, 
אלא( בשביל כדי לקיים מצות עונג שבת ויו"ט, וכלשון כ"ק אד"ש מה"מ לעיל "עליו 
לדעת שהתענוג שלו צריך להיות קשור עם קדושת השבת", בשונה מביום חול, ששם 

פחות צריך להדגיש זאת, כנ"ל, לכן לא כתב שם "בשביל" "כדי". 

וע"פ הביאור הנ"ל בסיפור, יוצא שגם אם אוכל בשביל מצות עונג שבת, הנה אם 
אוכל גם בשביל התענוג שלו ה"ה נעשה שור. ולהעיר מדברי כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 

הנה  לדור,  מדור  מקובלים  שלא  בתניא  פירושים  מלפרש  נזהרים  שחסידים  שידוע  ואע"פ    )34
ב'  כהוספה  נדפס   - נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  )ראה  מותר  ל'עבודה'  מועיל  שזה  במקום 
לקונטקס עץ החיים(.  והביאור דלקמן מדגיש ש'חסיד' אוכל בשבת רק בשביל קיום המצוה ולא 

שהשבת היא 'תירוץ' בשבילו ע"מ להתענג מענייני העולם.  
35(  אגה"ק ד"ה "והמשכילים יזהירו" )קמג, ב(.
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לישן  רק   - )ש"ק(  הזה  ביום  שהותר  מצאנו  "לא  וז"ל36:  החיים,  עץ  בקונטרס  נ"ע 
יותר מעט מכל יום, וכן לענגו באכילה ושתי', אבל בתנאי שיהי' לכבוד שבת, והיינו 

שירגיש שזה לכבוד שבת ואימת שבת עליו, היינו הביטול הכללי דשבת עליו". 

 ואולי י"ל שלכן כתב אדה"ז כאן כפל לשון - "בשביל כדי", שבא למעט בזה גם את 
שהמצוה  רק מצד  הרגשת התענוג שיש לאדם באוכל מצ"ע, ומבהיר שצ"ל שיאכל 

היא להתענג, ולא בגלל שהוא רוצה להתענג.

במילים אחרות, בכפל הלשון "בשביל" ו"כדי" בא אדה"ז למעט שני מיעוטים: א. 
א' בהבנת הסיפור  )ע"ד אופן  יאכל בשביל תאותו אלא בשביל המצוה  למעט שלא 
הנ"ל(. ב. למעט גם את מי שאוכל בשביל המצוה, אך גם בשביל התענוג שלו )ע"ד 

אופן הב' בהבנת הסיפור הנ"ל( שגם זה לא צ"ל אלא שיאכל רק בשביל המצוה.  

וכ"ז הוא בדרך אפשר בלבד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

ביאור בד”ה “וילקט יוסף” בתורה אור
- ביאור ענין הספיחין ע”פ חסידות -

הרה”ת שלום שי’ טל

אברך בכולל שע”י הישיבה

א

שנולדה  אהבה  שיש  הזקן  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  ואילך(  ב  )מד,  ויגש  פ’  בתו”א 
מההתבוננות, וישנה אהבה מסותרת, שאם היות שאינה הוי’ חדשה מ”מ היא למעלה 
ע”י  הוא  והתגלותה  סוד  בבחי’  היא  זו  ואהבה  מההתבוננות,  שנולדה  מאהבה  יותר 
האהבה  בחי’  הוא  יוסף  של  וענינו  סוד.  יצא  יין  נכנס   - תורה  ביינה של  ההתבוננות 

מסותרת הנ”ל, דיוסף הוא מדת היסוד - י’ סוד.

וממשיך, שזהביאור בהמובא בזוהר עה”פ “אור זרוע לצדיק” שהקב”ה זרע את האור 

36(  סוסכ"ה )ע' 53(.
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בג”ע, והגן צריך לגנן, והוא הצדיק, ובזמן הגלות הנה הגנן אינו נכנס לגינה. דהנה הגן 
א’  זריעה,  מיני  ב’  יש  והנה37  מלכות.  בבחי’  סיומו  עד  וחוט  קו  המשכת  בחי’  הוא 
התבואות הנזרעים מידי שנה ועולין וצומחים, וב’ הספיחים הגדלים מהשנים שעברו, 
שעיקר קיום הארץ הוא ע”י הספיחין, שאף שאין הספיחין התהוות חדשה מ”מ יש 
בהם מעלה יתירה ששרשו גבוה ביותר, כנ”ל בענין האהבה המסותרת. וב’ זריעות אלו 

הכל הוא מבחי’ יוסף.

וזהו מ”ש “וילקט יוסף את כל הכסף”, כסף הוא בחי’ חסדים, שכולם נמשכים בבחי’ 
יוסף הצדיק, שממנו נמשך אהבה מסותרת הנ”ל בכל אחד מישראל. וזהו “ויבא ביתה 
ג’ מטמוניות  וזהו  - בחי’ המלכות, עלמא דאתגליא, מקור נשמות ישראל.  פרעה”, 
הטמין יוסף, דמבואר בכתבי האריז”ל שהחסד מתחלק לג’ פרקין, ושליש העליון - 
בחי’ חב”ד שבו - נקרא חסדים המכוסים ויתגלה לעת”ל. וכל זה הטמין יוסף שהוא 

בחי’ יסוד שבו נמשכים החסדים הנ”ל. עד כאן תוכן דבריו.

ב

ויש לעיין בביאור ענין הספיחין, ובהקדים: 

זרע  בין הביאור במאמר לדברי הזהר בפ’ תרומה38: “האי אור  כ”ק אדה”ז מקשר 
לי’ קוב”ה בגינתא דעדנוי ע”י דהאי צדיק דאיהו גננא דגינתא ונטל להאי אור וזרע 
ליה זריעה דקשוט כו’ ובגלותא גנתא לא עאל ביה גננא. וההוא אור דאיהו זרוע תדיר 
עביד איבין ומינין ומגרמיה אזדרע כקדמיתא” ]= זה האור זרע לו הקב”ה בגן העדן 
זריעה של אמת  אותו  וזורע  אור  אותו  את  הלוקח  הגן  גנן  צדיק שהוא  ע”י שאותו 

- התבואות  ב’ מיני צמיחה: הא’  יש  “והנה כמו בארץ הגשמית  ובלשונו הק’ במאמר:    )37
הנזרעים מדי שנה ועולים וצומחים. והב’ - הם הנק’ ספיחין, דהיינו מה שצומח מאיליה שלא 
נזרע עכשיו כלל אלא מן הזריעה שנפל בה מכבר כו’. והם הנק’ “ספיחא דארעא - דמקיימי 

ארעא”, שעיקר קיום הארץ הוא ע”י הספיחין.
וכך נמצא למעלה בארץ העליונה הנקרא גנתא ב’ בחי’ ומדרגות אלו: דהיינו, בחי’ המשכות 
הנמשכות בה בבחי’ זריעה כמ”ש אור זרוע כו’, ויש בחי’ שגדילים בה מבחי’ ספיחין, דהיינו 
ממה שנזרע כבר כו’. והספיחים אף שאין זה ענין התהוות והמשכה חדשה ממש רק שהוא 
בחי’ גידול ממה שהיה בהעלם בהארץ, עכ”ז יש בו מעלה יתירה - ששרשו גבוה ביותר, והוא 
כנ”ל בענין האהבה המסותרת כשיוצאת אל הגלוי, הגם שאינו התהוות חדשה כמו האהבה 

הנולדה מההתבוננות, עכ”ז שרשה גבוה יותר כו’.
ובחי’ גלוי אהבה המסותרת זהו ענין הספיחים שהארץ מוציאה צמחה מעצמה. “ומגרמיה 
אזדרע” דהיינו מאותה האהבה שנזרע בה כבר שהיתה מסותרת כו’ וזהו בחי’ אור זרוע כו’”.

38(  קסו, ב - קסז, א.
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כו’ ובגלות לא עולה הגנן אל הגן. ואותו אור שהוא זרוע תמיד עושה פירות, וממנו 
ומעצמו נזרע כבראשונה[.

אמנם לכאורה יש להקשות, שדברי הזהר משמע א. שהספיחים פחותים במעלתם 
ממעלת הזריעה, ולכן רק בזמן הגלות כשהגנן לא עולה לגן, אז לכל הפחות גדלים 
)כיון  אזדרע”   “מגרמי’  אלא  עצמו,  הגנן  ע”י  גדלים  אינם  שהספיחים  ב.  הספיחין. 

ש”בגלותא גנתא לא עאל ביה גננא”(.

ואילו במאמר מבאר כ”ק אדה”ז: א. שלספיחים יש מעלה נעלית יותר מן הזריעה 
הרגילה39. ב. שהאהבה המסותרת )שהו”ע הספיחים( באים מיוסף הצדיק40. 

עוד יש לדייק, שבזהר משמע שהספיחים באים שלא ע”י עבודה כלל אלא “מגרמי’ 
אזדרע” ואילו כ”ק אדה”ז מבאר שזה בא ע”י התבוננות שזהו”ע “נכנס יין יצא סוד” 

וכפי שמפרש זאת על האהבה המסותרת - ספיחין שבא בגילוי ע”י שנכנס יין41.

39(  ראה שם: "ששרשו גבוה יותר".
40(  ראה שם: "וכל זריעות אהבות אלו הכל הוא מבחי' יוסף הצדיק שנק' גננא דגנתא".

41(  יש לציין שבלקו”ש חט”ו ע’ 403 מסכם ומבאר כ”ק אד”ש מה”מ את דברי כ”ק אדה”ז 
במאמר שבתו”א. וגם שם ניתן לראות בבירור )כנ”ל בפנים(: א. שמדגיש את מעלת הספיחין 
על זריעה. ב. שהכל- כולל הספיחין - בא ע”י יוסף. ג. שע”י עבודה נעשה הגילוי של האהבה 

המסותרת )ספיחין(.
וזלה”ק )בתרגום ללה”ק(: “על הפסוק וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ויבא 
סוגים  שני  יש  ה’  שבאהבת  אור  בתורה  הזקן  אדמו”ר  מבאר  פרעה,  ביתה  הכסף  את  יוסף 
ב.  וכדומה.  ה’  בגדולת  התבוננות  ידי  על  השכל  ידי  על  ונולדת  הנוצרת  האהבה  א.  כללים: 
האהבה המסותרת הקיימת באופן טבעי אצל כל יהודי מצד נפשו האלקית הנמשכת בטבעה 
ידי  ועל  ובהסתר  בהעלם  מסותרת  היא  זו  אהבה  אך  ושרשה.  מקורה  שהוא  הקב”ה  אל 

התבוננות מעוררים ומגלים את האהבה מההעלם אל הגילוי.
א.  תבואה:  צמיחת  של  האופנים  שני  שבין  להבדל  דומה  אלו  אהבה  סוגי  שני  בין  וההבדל 
תבואה הצומחת על ידי זריעה. ב. הספיחים הגדלים מעצמם לא מהזריעה הנוכחית כי אם 

מזריעה קודמת שנפל בה מכבר.
דומה לכך ההבדל שבין שתי האהבות: האהבה המתהווה על ידי התבוננות דומה לתבואה 
באה  היא  לספיחים  דומה  המסותרת  האהבה  גילוי  ואילו  הנוכחית,  מהתבואה  הצומחת 

מעצמה כיון שהאהבה כבר היתה זרועה בנפש מכבר.
וזריעת האהבה המסותרת אצל כל יהודי נעשית על ידי יוסף צדיק עליון אשר על כן הוא נקרא 
גננא דגינתא הוא זורע וממשיך את האור לגינתא למקור נשמות ישראל זוהי המשמעות של 
וילקט יוסף את כל הכסף ויבא ביתה פרעה שכל החסדים כסף הניתנים ליוסף הוא ממשיך 
אותם למלכות מקור נשמות ישראל המשכה של האהבה המסותרת לכל יהודי כמבואר שם 

בהרחבה.
לה”,  מנהל  אין  לו  ודומה  וינהגם  כמו  “וינהלם  בפירושו  רש”י  רומז  זה  שלענין  לומר  אפשר 
ההבדל הפשוט בין הלשון הנהגה לבין הלשון הנהלה הוא: הביטוי הנהגה משמש בדרך כלל 
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הזרע  שיהיה  התחשוב  “וכי  וז”ל42:  כתב,  שם  הזוהר  דברי  בביאורו  הפרדס  ואכן, 
יראה שאין  ולכן  מציאות השקה ממש  אל  שוה  והמציאות המתהוה  הנזרע מעצמו 
מציאות  שעתה  כן,  הדבר  אין  ח”ו  המשקה.  הנהר  ואל  הגנה  בתוך  בשהגנן  יתרון 
מתהוה ממציאות ומציאות ממציאות ואינם עצם האור, כי עצם האור לעולם נשאר 
שם להוות מציאות זולתו שהוא הזרע הנזרע. אבל בהיות הצדיק בתוך גנתו ומשקה 
ניזון מעצמות האור בעצמו לא  ואינו פוסק, העולם  כיון שאור נמשך  וזורעה  אותה 
ממציאותיו. אלא אדרבה המציאות מתרבים והברכות מתרבות בעולם. וז”ש אבל לא 
אתמנע זרוע דא וכו’. הכוונה שאמת הוא שמעולם לא נמנע הזריעה אבל לא שיהיה 

בערך ובשווי עם זמן היות הצדיק בתוך גנתו כדפי’.

ומדבריו רואים בבירור שלומד בזהר שהספיחין פחותים במעלתם מזריעה רגילה 
ומציאות  ממציאות  מתהוה  “מציאות  רק  אלא  הצדיק,   - הגנן  ע”י  באים  ושאינם 

ממציאות ואינם עצם האור”.

ג

ויובן בהקדים, דהנה הפרדס, בהמשך דבריו כתב להקשות וז”ל: “הכלל היוצא לנו 

לבטא הנהגה באופן גלוי שבה ניכרת הקירבה הפשוטה שבין המנהיג למונהג, הלשון הנהלה 
מצביעה על אופן כללי יותר של הנהגה שבו אין ניכר באופן בולט וגלוי שהדברים מנוהלים 
על ידי המנהל. ורש”י מפרש שגילוי האהבה המסותרת “וינהלם” שישנה אצל כל יהודי הוא 
כמו וינהגם, הוא נמשך ומונהג על ידי יוסף הצדיק, אם כי “ודומה לו אין מנהל לה” - רק נדמה 
שהדברים מתנהלים מעצמם - אך לאמיתו של דבר יוסף זרע זאת אצל כל יהודי כפרט, אך 
שהדברים  בגלוי  ניכר  אין  מהשתלשלות  הנעלה  קדמאה  אור  הוא  זו  אהבה  ששורש  מכיון 

באים מלמעלה.
נרמזים שני הענינים  ינהלני” שבו  מי מנוחות  “על  גם את הפסוק  ומביא  לכן ממשיך רש”י 
גילוי האהבה המסותרת אינו על ידי הזריעה הנוכחית אלא בדומה לצמיחה על מי מנוחות 
ששם הצמיחה היא בכלל צמיחה של ספיחים הגדלים מעצמם אך יחד עם זאת המקור הוא 
מי מנוחות בבחינת יסוד שזוהי דרגת יוסף צדיק עליון, והדברים נמשכים אליו מדרגה שמעל 
להשתלשלות בחינת בינה הנקראת מי מנוחות כמבואר בתורת הקבלה והחסידות. אך הגילוי 
המעשי של האהבה המסותרת הוא באמצעות התבוננות כפי שמבואר בתורה אור על מאמר 
חז”ל נכנס יין יצא סוד שסוד היא האהבה המסותרת וגילוי אהבה זו הוא על ידי התבוננות 
הנקראת יינה של תורה. ובדומה לכך על ידי לימוד יינה של תורה פנימיות התורה גם יצא 
סוד עד לגילוי של הסתום והנעלם לחלוטין קץ הגאולה כהבטחת מלך המשיח לבעל שם טוב 

שהוא בא לכשיפוצו מעינותיך חוצה המעיינות של פנימיות התורה”. עכלה”ק.
42(  שער מהות והנהגה פ' כ"ו. הובא באוה"ת ויגש ע' שנב ושם מוסיף בביאור דבריו ע"פ משל 

מאירוסין ונישואין. 
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שהמזון והשפע הנשפע למלכות. הוא ע”י יסוד ולא ע”י ספירה אחרת זולתו. ואפי’ 
לכן.  מקודם  שהשפיע  ממה  נזון  העולם  עכ”ז  מלונו  בבית  צדיק  שאין  הגלות  בזמן 
וממה שצריך לדעת כי כיון שבזמן הגלות העולם נזון משפע שנשפע במלכות מקודם 
א”כ מה יתן ומה יוסיף הכוונה בתפלה והיחוד? ומה גם עתה בגלות המר הזה שעליו 
וכן אזלו מים מני ים, א”כ מה פועלת התפילה והתחינה והיחוד,  נאמר הצדיק אבד 

אחר שצדקת הצדיק לא ישפיע לא מעט ולא הרבה כדמוכח מתוך המאמר הקודם”.

“וענין זה בארו בזוהר פ’ שמיני )דף, מ( ז”ל ומאן דידע ליחדא שמא קדישא אע”ג 
דברכאן לא משתכחי בעלמא איהו סמיך וסעיד לכנסת ישראל בגלותא. והרי בפירוש 
כי עם היות שהברכות אינם נמצאות עכ”ז יש בענין סמך וסעד . . וענין הסמך הוא ע”י 
כמבין סדקי המחט  רמונים[  ההשפעה קצת ]אשר תהיה מתמצא מלמעלה מעסיס 
לחדש סמך בעלמא. וכל העושים הסעד והסמך שכרם כפול ומכופל ועליהם נאמר 

)ישעי, סו( שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה”. עכ”ל.

שנשאר  ממה  רק  היא  ההשפעה  בזה”ג  אם  העבודה  נצרכת  למה  שמקשה  והיינו 
לפנ”ז ביסוד? ומתרץ שיש המשכה מועטת של “סעד וסמך” בלבד, וזו העבודה בזה”ג 

להמשיך את ה”סעד וסמך”. 

ובביאורי הזהר לכ”ק אדמו”ר הצ”צ, הביא באריכות ב’ ביאורים מכ”ק רבינו הזקן43 
בענין הספיחין, ולאחרי זה כותב לבאר ע”פ ביאורים אלו את קושיית הפרדס הנ”ל, 
וזלה”ק44: “ובכל הנ”ל מתורץ קושיית הפרדס ש”ח פכ”ו, כיון דעכשיו רק ספיחים 
לי אחותי  היינו פתחי  והתרוץ פשוט דלמטה  כן מהו העבודה?  דמגרמי’ אזדרע אם 
גילוי האהבה המסותרת שלא תסתיר נה”ב, ולמע’ ג”כ יש גידולים מן הספיחים והוא 

ענין יחוד ממש להיות קאים אדעתי’ דרבי’ עד”מ”.

והיינו, שמכריח כ”ק אדמו”ר הצ”צ שיש עבודה )גם למטה וגם למעלה( גם בזמן 
הגלות, שלא תסתיר הנפש הבהמית, ובזה מוסיף לבאר בדברי הפרדס מהי העבודה. 

אמנם, עדיין צלה”ב כיצד יתכן בפועל ענין ה”עבודה” בספיח שגדל מעצמו?

ד

43(  וכפי שכותב שם: "וביאור בחי' זו מצאתי בדברי רבינו ז"ל על זה ב' מאמרים ואקדים תחלה 
מאמרו פ' וארא תקס"ה להיותו נוגע לעבודה והוא . . אך זה יובן מדרוש השני שאמר על הספיחים 

בתקס"ב שהוא כו'". עיי"ש בארוכה.
44(  ח"ב תתכא ואילך
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הקרבן  בשם  בגשמיות  הספיחים  מהם  הצ”צ  אדמו”ר  כ”ק  מבאר  באוה”ת  והנה, 
“ספיחים, מה  וזלה”ק45:  לא תבצור”(,  קצירך  “ואת ספיח  בפסוק  )על התו”כ  אהרן 
העיקרים  מן  או  שביעית,  מקודם  בה  שנפל  הזרע  מן  בין  בשביעית  מאליו  שגדל 
- לכולם  והירקות שעלו מאליהן  בין מן העשבים  ועשו פרי,  וחזרו  שנקצרו מקודם 

בשם ספיח יקרא”.

שהעיקרים  או  מקודם  בה  )שנפל  הקודמת  מהזריעה  שגדלין  ספיחין  שיש  והיינו 
שנקצרו ועשו פרי( ויש ספיחין שעולין מאליהן. 

וממשיך לבאר ענינם הפנימי, וזלה”ק46: “והנראה לומר כי הזרעים העולים מאליהן 
לגמרי ע”ד “תדשא הארץ דשא” שרשן מיחוד חיצוניות חכמה ובינה להחיות העולמות, 
שבחינה זו נמשך מאליו לגמרי שלא ע”י אתערותא דלתתא כלל, אכן “ועשב מזריע 
זרע” זהו להמשיך ע”י אתערותא דלתתא אור חדש ושרשו מיחוד פנימי דחו”ב . . אך 
בגלות . . נמשך מן הספיחים שהוא ממה שכבר נזרע פעם אחת כדלעיל . . נמצא בחי’ 

זו אינו כמו מאליו לגמרי שלא ע”י אתדל”ת כלל, וגם לא כמו זריעה ממש”.

מדבריו למדים, שכשם שלמטה יש ב’ סוגים בספיחין, כמו כן הוא למעלה47, שמלבד 
הספיחין שהם העולים מאליהן לגמרי ולא נמשכו ע”י עבודה כלל, יש סוג נוסף של 
ספיחין הגדלים בזמן הגלות והם צומחים “ממה שנזרע כבר פעם אחת” ועל בחינה זו 

אין לומר שהיא מאליו לגמרי, אף שגם אינה כמו זריעה ממש48.

ה

ועפ”ז, יש לבאר בפשטות הקושיות דלעיל, דהנה בתו”א כאן כתב שהספיחים הם 
“מן הזריעה שנפל בה מכבר” וא”כ מדובר כאן אודות ספיחים שיש בהם ענין העבודה 

45(  ויקרא ח"ב ע' תרא.
46(  שם ע' תרב.

47(  במאמרי אדמהאמ"צ ויקרא ח"ב תשע"ב. שם דברים ח"א ע' רצו. שם ח"ג ע' תתקיא. תו"ח 
פ' ויחי קו, ב-ג. וראה סה"ש תש"ג ע' 81. נתבאר ענינם של הספיחין הצומחים מכח הארץ לבד בלי 

זריעה כלל, ושם שמעלתם היא מצד שבאים מעצם כוח הארץ.
)הובא בס' מענה לשון(. סידור עם  )להצ"צ( ח"ב ע' תתכא  8. ביאורי הזהר  אבל, באוה"ת שבהע' 
דא"ח מח, סע"ג )בביאור הפס' "יתום ואלמנה יעודד"(. ובכ"מ. נתבאר ענינם של הספיחין שחוזרים 

וצומחים ממה שכבר נזרע. 
286 לבאר מאמר דידן ע"פ  48(  לפי הנתבאר כאן יש להעיר במ"ש בס' "תורה אור המבואר" ע' 
זה ממש להמבואר שם,  ענין  ביאור  אין לדמות  )נסמן בהע' הקודמת(, שלכאורה  הביאור בתו"ח 

ואכ"מ.
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)ולא אלה שעולים מאליהם( אף שאי”ז כפי שהיה בזמן הבית )שאי”ז זריעה חדשה(. 

בהם  וגם  בתחילה,  אותם  שזרע  יוסף  אל  מתייחסת  שזריעתם  אפ”ל  בזה  וא”כ 
שייך העבודה לגלות את הזרע הטמון באדמה, ושפיר אפ”ל שמצד שרשם יש להם 
מעלה גם על זריעה רגילה ]ואולי י”ל בדרך אפשר: זריעה רגילה זה המשכה עליונה 
שנמשכה בגלוי למטה, אמנם ספיח שצמח ממה שנזרע זהו אותה המשכה רק שלגודל 

מעלתו לא נמשך באופן הרגיל, ודורש עבודה נוספת לגלותו[.

ולהדגיש מעלת האהבה המסותרת,  לבאר  כאן שבא  אדה”ז  בדברי  החידוש  וזהו   
שעם היותה לא מזריעה חדשה, הנה מכל מקום מצד שורשה היא נעלית עוד יותר, 
ונדרשת עבודה שזהו”ע ההתבוננות לגלותה, וכפי שמבאר כ”ק אדמו”ר מלך המשיח 
שליט”א בשיחה49 ש”גילוי אהבה זו הוא על ידי התבוננות הנקראת יינה של תורה. 
ובדומה לכך על ידי לימוד יינה של תורה פנימיות התורה גם יצא סוד עד לגילוי של 
הסתום והנעלם לחלוטין קץ הגאולה כהבטחת מלך המשיח לבעל שם טוב שהוא בא 

לכשיפוצו מעינותיך חוצה המעיינות של פנימיות התורה”.

ולחביבותא דמילתא יש להעיר שכל זה נעשה ע”י נשיא דורנו, כדברי כ”ק אד”ש 
ויגש  לפ’  מהשייכות  “להדגיש  וזלה”ק:   78 בהע’  תשמ”ז  ויגש  ש”פ  בשיחת  מה”מ 
והשיעור דיום השבת שבו נאמר וילקט יוסף את כל הכסף גו’ פרשתנו )מז יד( ואמרו 
חז”ל )פסחים קיט א וש”נ( שלש מטמוניות הטמין יוסף כו’ )נתבאר בתו”א פרשתנו 
יוסף  מד ב ואילך( ובנדו”ד - י”ל הרמז אבל גלוי: גילוי כל האוצרות שאצר והטמין 

דדורנו כ”ק מו”ח אדמו”ר, וביקש והפציר וציווה לגלותם ולהפיצם”50.

49(  לקו"ש שם.
50(  ולהעיר עוד מהמובא בס' מגדל עז ע' רצג ואילך בקשר עם התקשרות לצדיק שבדור. וראה 

שיחת יו"ד שבט תשי"ט, ש"פ תצוה תשכ"ז.
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"כלים ריקים אל תמעיטי" )גליון(

הת' ישראל אריה לייב שי' פרומער

תלמיד בישיבה

 17 בהע'  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  "ואשה אחת"  מקשה  ד"ה  במאמר 
"שיתבונן  ובהמאמר  תמעיטי"  "אל  נאמר  דבפסוק  "צע"ק,  הלשון:  שינוי  אודות 

הרבה".

בדברי  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמעלה  הצ"ע  מהו  האחרון   בקובץ  ש.מ.  הת'  והקשה 
אדה"ז דלכאורה "אל תמעיטי" פירושו ריבוי כפי שכתוב במפרשים .

ויש לבאר זה בפשטות: ובהקדים, משמעות דברי אדה"ז "שיתבונן הרבה", יש לומר 
שזה נאמר ביחס לצעקת הנשמה על ריחוקה, וצריך לא להפסיק בזה אלא "להתבונן 

הרבה", דהיינו הצעקה וההתבוננות - שהם דבר אחד והמשך אחד.

באל  הכוונה  תומ"צ,  על  דקאי  ריקים"  ב"כלים  הראשון  שהפירוש  מכך  וכדמוכח 
תמעיטי היא שלא להפסיק מה"תורה ומצוות שעוסקת בהם עכשיו", ואע"פ שאין 

בהם אהוי"ר "מכל מקום אל תמעיטי בהם".

בשונה  להפסיק',  'לא  אכן  היא  תמעיטי"  ב"אל  הכוונה  הפנימי  שלפירוש  דהיינו 
מהפירוש הפשוט המסביר את הפסוק במשמעות של ריבוי.

ומזה ניתן ללמוד ג"כ לפירוש השני ב"כלים ריקים" אל תמעיטי, ועפ"ז אתי שפיר 
הדיוק של כ"ק אד"ש מה"מ, מכיון שבפסוק נאמר "אל תמעיטי" והביאור במאמר 
הוא "אל תמעיטי דהיינו "אל תפסיקי", א"כ למה נקט אדה"ז הל' "שיתבונן הרבה" 

לשון שלא מבטאת את הענין כדבעי והו"ל 'שלא יפסיק להתבונן'.

ולא באתי אלא להעיר.
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משמעות הלשון ‘אחר הדברים האלה’ 
לפירוש רש”י 

  הרב מנחם מענדל שי’ פרבר 
משפיע בישי”ק  חח"ל צפת

הקדמה

וכדבריו:  מקרא,  של  פשוטו  לפי  לפרש  רש”י  מקפיד  התורה,  על  רש”י  בפירוש 
מביא  רש”י  כאשר  גם  ח(.  ג,  )בראשית  מקרא”  של  לפשוטו  אלא  באתי  לא  “ואני 
את דברי המדרש, הרי זה רק משום שהדברים מוכרחים לצורך הבנת הפשט1 למרות 
שלעיתים נראה, כי פירושים אחרים תואמים יותר את הפשט, הנה אחר העיון בדרכו 
מפרשים  שביארו  כפי  ולא  כך  דוקא  לפרש  בחר  הוא  מדוע  להבין  ניתן  רש”י,  של 
אחרים. בשיחות רבות מבאר כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א, את הטעם שרש”י 

בחר לפרש כך ולא אחרת, ומדוע דוקא פירוש רש”י הוא פשט הכתובים.

בארבעה מקומות בתורה נאמר הל’ “אחר הדברים האלה”, ובשני מקומות נוספים 
מדגישה  שהתורה  מכך  כדלקמן(.  בראשית,  בספר  )וכולם  האלה”  הדברים  “אחרי 
שהסיפור הבא הוא “אחר הדברים האלה”, מובן כי ישנו קשר בין המאורע המסופר 
בהמשך, לדברים שמסופרים בתורה לפני כן. ובכל מקום מפרש רש”י מהו הקשר בין 

המאורע הבא למאורעות שקדמו לו.

לפשט  יותר  מתאימים  אחרים  פירושים  כי  לכאורה,  נראה  ראשונה  בהשקפה 
הכתובים, מאשר פירושו של רש”י. אולם כשעומדים על העיקרון שעמד לו לרש”י 
של  ה’פשוטו  זהו  לשיטתו  וכיצד  כך  דוקא  לפרש  בחר  מדוע  להבין  ניתן  בפירושו, 

מקרא’.

הבסיס לכך שישנו עיקרון אחד, שעל פיו פירש רש”י במספר מקומות את המילים 
 163 )עמ’  חל”ה  בלקו”ש  מה”מ  אד”ש  כ”ק  בשיחת  יסודו  האלה”,  הדברים  “אחר 
מהמבואר  קצת  אחר  באופן  הינו  דלהלן  הביאור  אך  אי”ה,  לקמן  גם  ויוזכר  ואילך(, 

שם, ובדא”פ בלבד.

1(  ראה בס’ כללי רש”י )קה”ת, תשנ”ב( ע’ 16. וש”נ.
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א

 הפסוק הראשון שמוזכר בתורה לשון זה הוא: “אחר הדברים האלה הי’ דבר ה’ אל 
אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד2” ופירש רש”י 
וז”ל: “אחר הדברים האלה. אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים והי’ דואג ואומר 
“שמא קבלתי שכר על כל צדקותי”, לכך אמר לו המקום: “אל תירא אברם אנכי מגן 
לך” - מן העונש, שלא תענש על כל אותן נפשות שהרגת, ומה שאתה דואג על קבול 

שכרך “שכרך הרבה מאד””.

נס זה  לו  רש”י מדגיש כאן, בביאורו למילים אחר הדברים האלה, “אחר שנעשה 
ניסים  שהרג את המלכים”, אמנם במדרשים המהווים המקור לדברי רש”י מוזכרים 

נוספים שחשש הם אברהם שנגמר שכרו בעוה”ז: 

האש  לכבשן  ירדתי  ואומר  מתפחד  אברהם  אבינו  שהי’  “לפי  איתא  רבה  במדרש 
ונצלתי, ירדתי למלחמת המלכים ונצלתי, תאמר שנתקבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי 
כלום לעתיד לבא? אמר הקב”ה: ‘אל תירא אנכי מגן לך’. . “, בילקוט מוזכרים ניסים 
נוספים. ואם כך צריך ביאור, מדוע מדגיש רש”י, “אחר שנעשה לו נס זה”, ומשמיט 

את הניסים הנוספים?

אברהם  התיירא  מהם  נוספים  דברים  רש”י  הוסיף  לא  מדוע  להבין,  צריך  כן  כמו 
אבינו, כפי שביארו מפרשים אחרים כאן: 

צבאותם  ירבו  פן  המלכים  מן  דברים,  משני  מתיירא  “הי’  שאברהם  כתב  הרמב”ן 
עליו . . או יומו יבוא למות בלא זרע”. בדרך דומה ביאר רבינו בחיי, שהקב”ה הבטיח 
לאברהם כאן ג’ דברים: “האחד שהבטיחו מפחד המלכים שהרג . . כי מתירא הי’ מבני 
המלכים פן יקחו ממנו נקמת אביהם . . והשני שהבטיחו בבשורת הבן . . והשלישי 

הבטחת העולם הבא”3. 

וצריך להבין, מדוע פירש רש”י שחששו של אברהם הי’ רק על כך “שלא תענש על 
כל אותן נפשות שהרגת” וכן שדואג על קיבול שכרו בעקבות מלחמה זו, ואינו מזכיר 

את שאר החששות שנמנו במפרשים כאן?

2(  בראשית טו, א.
3(  וראה בכלי יקר את הקשר בין חששו של אברהם שמא אינו ראוי לעוה”ב, לכך שלא הניח 

בן ליורשו. עיי”ש.
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ב

את  ניסה  והאלוקים  האלה  הדברים  אחר  “ויהי  העקידה:  בפרשת  השני  הפסוק 
דבריו של שטן שהי’ מקטרג  אחר  אומרים,  מרבותינו  “יש  רש”י5:  ופירש  אברהם4” 
אמר  אחד?  איל  או  אחד  פר  לפניך  הקריב  לא  אברהם  שעשה  סעודה  מכל  ואומר: 
לו: כלום עשה אלא בשביל בנו? אילו הייתי אומר לו זבח אותו לפני, לא הי’ מעכב! 
ויש אומרים: אחר דבריו של ישמעאל, שהי’ מתפאר על יצחק שמל בן י”ג שנה ולא 
מיחה, אמר לו יצחק: באבר אחד אתה מיראני? אילו אמר לי הקב”ה זבח עצמך לפני, 

לא הייתי מעכב”.

המוזכר  האלה’  הדברים  ‘אחר  בביאור  אחרים  פירושים  מופיעים  במפרשים  והנה 
כאן:

למעלה,  האמורים  הדברים  פירוש   - האלה  הדברים  “אחר  מפרש:  החיים’  ה’אור 
מהענין שכמה הרפתקי ]=הרפתקאות[ שעברו עליו עד שנפקד בבן לעת זקנתו, וגם 
בא  שהפסוק  כלומר,  גדול”.  יצחק  שהי’  ואחר  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  ה’  הבטיחו 
להפליא במעלת אברהם ויצחק שעמדו בנסיון העקידה, למרות שאברהם עבר רבות 
בחייו עד שנולד לו בנו לעת זקנותו וגם יצחק הי’ גדול והי’ באפשרותו להתנגד, בכל 

זאת עמדו אברהם ויצחק בנסיון זה.

בא  העקידה  שניסיון  הוא  האלה’,  הדברים  ש’אחר  המלבי”ם,  מבאר  אחר  באופן 
אברהם,  מעניין  שסיפר  הדברים  כל  על  “מוסב  וז”ל:  לו,  שקדמו  לנסיונות  בהמשך 
בניסיונותיו  אברהם  עלה  שבהם  הקודמים  הדברים  שאחרי   .  . נסיונות  היו  שכולם 
מדרגה אחר מדרגה, בא לנסותו בניסיון היותר גדול, שבו נתראה איך גדלה יראת ה’ 

ואהבתו אצלו בתכלית”.

שאינו  דבר  מוסיף  שרש”י  אלו,  פירושים  לעומת  לכאורה  רש”י  בפירוש  החסרון 
אחרי  השטן  של  קטרוג  על  בפסוקים  מוזכר  לא  ברמז:  לא  אפי’  בפסוקים,  כתוב 
המשתה של יצחק, ואף הויכוח של ישמעאל עם יצחק, אף שנאמר “ותרא שרה את 
בן הגר המצרית מצחק”, אין בכך רמז )בפשט( שישמעאל התפאר על יצחק בעניין 

הברית דוקא. 

וא”כ צריך ביאור, מדוע בחר רש”י לפרש כך ולא כמו הפירושים האחרים התואמים 

4(  בראשית כב, א.
5(  ד”ה אחר.
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יותר לכאורה לפשוטו של מקרא?

ג

הפסוק השלישי הוא אחרי נסיון העקידה: “ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם 
לאמור הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך6” ופירש רש”י “בשובו מהר המוריה 
הי’ אברהם מהרהר ואומר: אילו הי’ בני שחוט כבר הי’ הולך בלא בנים, הי’ לי להשיאו 
אשה מבנות ענר אשכול וממרא. בשרו הקב”ה שנולדה רבקה בת זוגו. וזהו ‘הדברים 

האלה’ הרהורי דברים שהיו על ידי עקידה”.

וגם כאן צריך ביאור, מדוע הוסיף רש”י אודות הרהורי אברהם, דבר שאינו כתוב 
או מרומז בכתובים, ולא פירש בפשטות כמו הרשב”ם7 שכתב: “אחר הדברים האלה 

שנולד יצחק, ויוגד לאברהם לאמר עוד ובתואל ילד את רבקה”, או כיו”ב?

 ד

הדברים  אחר  “ויהי  יוסף:  מכירת  אחרי  הוא  זה,  ביטוי  מופיע  בו  הרביעי  הפסוק 
רש”י  ומפרש  עמי8”.  שכבה  ותאמר  יוסף  אל  עיני’  את  אדניו  אשת  ותשא  האלה 
אוכל  התחיל  מושל,  עצמו  שראה  כיון   – תואר  יפה  יוסף  “ויהי  הקודם(:  )בפסוק 
ושותה ומסלסל בשערו. אמר הקב”ה: אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך? אני מגרה 

בך את הדוב! מיד ‘ותשא אשת אדוניו וגו’”.

גם בפסוק זה מוסיף רש”י לכאורה דבר שאינו מוזכר בפסוק, שכן בפסוק רק נאמר 
שיוסף הי’ יפה תואר ויפה מראה, אך לא מוזכר שהוא עשה פעולה מיוחדת ש”התחיל 
אוכל ושותה ומסלסל בשערו”, אשר כעונש על כך נשאה אליו אשת אדוניו את עיניה. 
ולכאורה מצינו פירושים פשוטים יותר התואמים את פשוטו של מקרא, כמו פירוש 
רבינו בחיי: “להגיד מעלת יוסף, כי אחר שהשליטו האדון ושמו אדון לביתו ומושל 
ולא קבל”. או כדברי  גבירתו  רואה עצמו אדון, תבעתו  והי’  הנזכר,  קנינו כענין  בכל 
המלבי”ם, ש”תחלה לא עלה על לבה ]של אשת פוטיפר[ לזנות עם עבד בזוי, אבל 

6(  בראשית כב, כ.
7(  שם כב, א.
8(  שם לט, ז.
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אחר שראתה מעלתו בבית אדוניו נשאה עיני’ אל יוסף”.

רבה  במדרש  כמו  ולא  יוסף,  של  לגנותו  רש”י  פירש  מדוע  ביאור:  צריך  כן  כמו 
שכתב, שיוסף הרהר: “אבא נתנסה, זקיני נתנסה ואני איני מתנסה? אמר לו הקב”ה: 
חייך, שאני מנסה אותך יותר מהם”, שמכך מובן שנסיון זה לא הי’ כעונש ליוסף אלא 

אדרבה לשבחו?

ואם לדעת רש”י הדברים שבאו על יוסף הינם כעונש על מעשיו, מדוע לא פירש 
“על  אחיו,  על  יוסף  שסיפר  הרע  הלשון  שבגלל  ב(  )לז,  הפרשה  בתחילת  כפירושו 
העריות שסיפר עליהם ‘ותשא אשת אדוניו וגו’”, שהוא טעם לכאורה שיש לו מקור 
לכך  בדומה  )ואכן  רעה אל אביהם”,  דיבתם  יוסף את  “ויבא  כפי שנאמר:  בכתובים, 

כתב התנחומא כאן ועוד( - ומדוע מוסיף כאן רש”י טעם חדש שאינו כתוב בפסוק?

ה

הפסוק החמישי בו מוזכר ביטוי זה: “ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך 
מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים9”. על כך מפרש רש”י: “אחר הדברים האלה. 
לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר בו, הביא להם הקב”ה סורחנם 

של אלו, שיפנו אליהם ולא אליו. ועוד, שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם”.

ואינו מובן, מדוע פירש רש”י ש”הרגילה אותה ארורה . . בפי כולם לדבר בו”, דבר 
זה רק מאורע חד פעמי  ניתן להבין שהי’  כי בפשט הכתוב  לו רמז בפסוקים,  שאין 

ד”ותקרא לאנשי ביתה וגו’”10? 

גם כאן ישנם פירושים נוספים, כמ”ש המדרש רבה: “לא היו ראוין אומות העולם, 
שיהי’ בהם דווים וסכופין, ולמה יש בהם דווים וסכופין? אלא, שלא יהיו מונים את 
ישראל ואומרין להם: אומה של דווים וסכופין אתם”. אשר מדברי המדרש כאן מובן 
שזהו הטעם לכך שב’ השרים הושלכו אל הכלא, בשביל שלא ילעגו ליוסף שהושלך 

לכלא. ומדוע פירש רש”י דוקא באופן זה?

בפעם השישית שנאמר בתורה ביטוי זה: “ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף 
הנה אביך חולה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים11” לא פירש רש”י דבר, 

9(  שם מ, א.
10(  וראה בלקו”ש חל”ה עמ’ 163 ובהערה 8 שם.

11(  מח, א.
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ויבואר לקמן אי”ה.

ו

וי”ל הביאור בכל זה, דהנה הכלל בגמ’ הוא12 שבכל מקום שנאמר “אלה”, הכוונה 
היא למעט ולומר דוקא הדברים האלה ולא דברים אחרים. ונראה, שכלל זה אינו רק 
בדרך הדרש, )אשר דרש, כידוע, אינו בהכרח ע”פ פשוש”מ( אלא כך הם הדברים גם 

בפשט הכתובים13.

ולכן היכן שנאמר “אחר הדברים האלה”, מבאר רש”י שהמאורע הבא הוא המשך 
למאורע האחרון המוזכר בפסוקים ולא לדברים אחרים, שניתן הי’ לחשוב שאליהם 
הפסוק מתכוון. שזוהי המשמעות של “אחר הדברים האלה”, היינו דוקא אחר הדברים 

האחרונים המוזכרים בפסוק ולא אחרי דברים אחרים שהוזכרו קודם לכן14.

שהובא  הראשון  הפסוק  על  רש”י  פירוש  התחלת  פי  על  לומר,  נראה  נוסף  טעם 
מופלג”.   - ‘אחרי’  סמוך,   - ‘אחר’  שנאמר  מקום  כל   – האלה  הדברים  “אחר  לעיל: 
סמוך”.   – ‘אחר’  שנאמר  מקום  “כל  הפסוקים15:  בהמשך  זאת  ומדגיש  חוזר  רש”י 
כוונת הדברים היא, שהאירוע המתואר בהמשך המקרא בא בסמיכות למאורע האחרון 

שקדם לו, שזו הדגשת הפסוק: “אחר הדברים האלה”.

במקור הדברים במדרש רבה, הדברים שנויים במחלוקת: “רבי יודן אמר: בכל מקום 
שנאמר ‘אחרי’ סמוך, ‘אחר’ מופלג. ורב הונא אמר: בכל מקום שנאמר ‘אחר’ סמוך, 
‘אחרי’ מופלג”. רש”י מכריע כדעת רב הונא, ש’אחר הדברים האלה’, הוא שהאירוע 
הבא אירע בסמיכות לאירוע שלפניו, ואילו ‘אחרי הדברים האלה’, הכוונה שהאירוע 

קרה במרחק זמן מהאירוע שלפני כן.

אף הרשב”ם נראה שסובר כדעת רש”י, דפירש שם )טו, א(: “מחובר על הפרשה 
תירא  אל  הקב”ה:  לו  אמר  המלכים,  אברם  שהרג  האלה’  הדברים  ‘אחר  שלמעלה, 

אברם מן האומות”.

12(  ראה סוטה יז, א ובפירש”י שם, ד”ה אלה. ועוד.
13(  כך ניתן להבין מפירוש השפ”ח, שמות כא, אות ב. ועוד.

14(  הערת המערכת: לכאורה לאו דוקא, שהרי אע”פ שכתוב “האלה” שפי’ למעט, מ”מ הל’ הוא 
הדברים היינו ל’ רבים. ודוקא ע”פ ביאור כ”ק אד”ש מה”מ בלקו”ש חל”ה שם )הובא ג”כ לקמן אות 
ח( ש”הדברים” פירושו “הדיבורים” אפשר לומר ש”האלה” היינו רק הדיבורים שבמאורע האחרון 

)ואולי זו ג”כ כוונת הכותב(. 
15(  בראשית לט, ז.
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ולפי זה מובן מדוע לא פירש רש”י כמו מפרשים אחרים המבארים ש”אחר הדברים 
האלה” בא בסמיכות לכמה מאורעות אחרונים, או למאורע שקדם למאורע האחרון, 
שכן לשיטתו בא הפסוק לומר ש”אחר הדברים האלה”, היינו אחרי המאורע האחרון 

דוקא.

ז

ובזה יבוארו כל הפסוקים הנ”ל, ועל הסדר:

תירא  אל   .  . אברם  אל  ה’  דבר  הי’  האלה  הדברים  “אחר  הראשון,  הפסוק  על  א. 
אברם” )טו, א(, פירש רש”י: “אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים”, ואינו מזכיר 
ניסים נוספים כדברי המדרשים, או חששות שונים מהם חשש אברהם, כמו זה ש”לא 
הניח בן ליורשו” וכדומה, שכן לשיטת רש”י פסוק זה בא בהמשך למאורע האחרון 

בלבד, שם מתואר נצחון אברהם על ארבעת המלכים16.

ב. כך גם בפסוק השני, “ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם” )כב, 
א(, פירש רש”י: “יש מרבותינו אומרים: אחר דבריו של שטן שהי’ מקטרג ואומר: מכל 
ויש אומרים: אחר דבריו של ישמעאל,   .  . סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך 
שהי’ מתפאר על יצחק”. המשותף לשני דברים אלו שהם מוזכרים בפסוקים הקודמים, 

הסעודה שעשה אברהם )כא, ח( וריב ישמעאל עם יצחק )שם, ט ובפירש”י(17.

 ולכן לא פירש רש”י שנסיון העקידה בא אחרי כל הנסיונות הקודמים או המאורעות 
שעברו על אברהם, שכן משמעות הכתוב במילים “אחר הדברים האלה” שדברים אלו 

באו אחרי המאורע האחרון בלבד, כנ”ל18.

במאורע  ג”כ  )שזה  ממנו  ינקמו  המלכים  בני  שמא  חשש  שאברהם  רש”י  פירש  שלא  ומה    )16
האחרון(, כביאור הרמב”ן - י”ל בפשטות, דכמו שאברהם בטח בה’ ולא חשש לצאת למלחמה נגד 
ארבעת המלכים עצמם, מהאי טעמא לא הי’ לו לחשוש מבניהם. ועוד, שבפסוק נאמר: “אל תירא 
אברם. .  שכרך הרבה מאוד”, מכך שהדברים באים ברצף אחד מובן, שהדבר ממנו התיירא אברהם, 
קשור גם לסיום הפסוק: “שכרך הרבה מאוד”, לכן פירש רש”י שאברהם חשש שמא קיבל שכר על 

צדקותיו או שיענש על אותן הנפשות שהרג, שב’ הדברים קשורים ל”שכרך הרבה מאוד”.
- שהדברים אירעו  17(  מכאן נראה להוכיח, שכוונת רש”י ש’אחר’ היינו סמוך, אין משמעו בזמן 
לניסיון  עד  יצחק”  את  הגמל  “ביום  שנערך  מהמשתה  שנים  כו”כ  היו  כאן  שהרי  זה,  אחר  זה  מיד 
העקידה, שהי’ רק בשנת ל”ז ליצחק, אלא המשמעות כאן שבתורה הדברים סמוכים זה לזה, ובאים 

בהמשך אחד. כי הדבר המסופר קודם, הוא הגורם למה שקרה אח”כ.
באמצע.  סוגריים  כעין  הוא  אבימלך  עם  הברית  כריתת  שסיפור  לומר  נצטרך  זה  לפי  אמנם    )18
ויש לומר, שהטעם לכך שסיפור זה בא כאן, שכן אבימלך בא למשתה גדול שנערך “ביום הגמל את 
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ויוגד  האלה  הדברים  אחרי  “ויהי  העקידה,  נסיון  אחרי  הבא  השלישי  בפסוק  ג. 
כ( מפרש רש”י:  )כב,  לנחור אחיך”  בנים  היא  גם  ילדה מלכה  הנה  לאברהם לאמור 
הולך  הי’  כבר  בני שחוט  הי’  אילו  ואומר:  הי’ אברהם מהרהר  “בשובו מהר המוריה 
בלא בנים . . בשרו הקב”ה שנולדה רבקה בת זוגו”. גם כאן מוסיף רש”י דברים שאינם 
מוזכרים בפסוקים, כיון שזהו הסיפור האחרון המוזכר בפרשה, וכפי שמדגיש רש”י 

בסיום פירושו: “וזהו ‘הדברים האלה’ הרהורי דברים שהיו על ידי עקידה”19.

ד. בפסוק הרביעי, “ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיני’ אל יוסף” 
)לט, ז(. הנה לפירוש רש”י, זה בא אחרי הפסוק האחרון: “ויהי יוסף יפה תואר ויפה 
מראה”, אשר משמעו לפי רש”י: “התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו. אמר הקב”ה 
. . אני מגרה בך את הדוב! מיד ‘ותשא אשת אדוניו וגו’”. כאן מדגיש רש”י, שהסיפור 
הבא בא מיד אחרי הסיפור הקודם. ומוסיף רש”י: “כל מקום שנאמר ‘אחר’ – סמוך”. 

שבזה מודגש שהסיפור דאשת פוטיפר בא מיד וכהמשך אחרי הסיפור הקודם.

ולכן לא פירש רש”י שהדברים בסמיכות למה שמוזכר קודם לכן בפרשה, שיוסף 
שדוקא  ועוד,  בפרשה.  המוזכר  האחרון  הדבר  זה  שאין  כיון  פוטיפר,  בית  על  שלט 
לפירש”י מובן מדוע הפסוק מזכיר כאן שיוסף הי’ יפה תואר ויפה מראה, דבר שהי’ 
לו להזכירו לכאורה בתחילת הפרשה, ולא כאן באמצע הסיפור עם מכירת יוסף. כיון 

שזהו הטעם לכך ש”ותשא אשת אדוניו וגו’”20.

ה. בפסוק החמישי, בו נאמר: “ויהי אחרי הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים 
)מ, א(, הנה הפירוש הראשון ברש”י  “שהרגילה  והאופה לאדוניהם למלך מצרים” 
בהמשך  באים  הדברים  כיצד  מבאר  בו”,  לדבר  כולם  בפי  הצדיק  את  ארורה  אותה 

יצחק” )כפירש”י כא, ח( אשר הולדת יצחק היתה א’ הגורמים לכך שבא לעשות שלום ולכרות ברית 
עם אברהם, וכפי שפירש כאן רש”י: “לפי שראה . . )ש(ונפקדה אשתו לזקניו”. זאת ועוד, שסיפור זה 
אירע “בעת ההיא” כלשון הכתוב, בניגוד לסיפור העקידה שקרה שנים רבות לאחמ”כ )בעת שיצחק 

הי’ בן ל”ז שנה(, ואפשר שלכן הפסיקו הכתובים בסיפור זה )כעין סוגריים כנ”ל(.
19(  הטעם בפשטות שנאמר שם “אחרי הדברים האלה” ולא “אחר הדברים האלה”, כיון שלידת 
נחור.  ונכדתו של  נולדה רבקה בתו של בתואל  וכעת רק  זמן,  נחור אירע כבר לפני משך  בניו של 
וכפי שמפרש הספורנו כאן: “הנה כבר ידעת שמלכה ילדה בנים”, וכעת רק התבשר שנולדה רבקה. 
העקידה.  נסיון  אחרי  עכשיו,  רק  שהתחיל  מעשה  זה  שאין  לומר  “אחרי”,  בפסוק:  נאמר  לפיכך 
מאידך, את הבשורה שנולדה רבקה נאמר לאברהם דוקא עכשיו אחרי ובהמשך לנסיון העקידה, 

ולכן נאמר: “אחרי הדברים האלה”.
הנסיון  אליו  הגיע  שלכן  בשערו”  ש”סלסל  מיוחדת  פעולה  עשה  שיוסף  רש”י  שפירש  ומה    )20
דאשת אדוניו, ולא פירש בפשטות שבגלל שיוסף הי’ יפה תואר ע”כ בא לו נסיון זה, יובן ע”פ ביאור 

אד”ש מה”מ בחל”ה הנ”ל. עיי”ש.



 קובץ ג )קס( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת

138

גם הפירוש  כך  פוטיפר.  ע”י עלילת אשת  לכלא  יוסף  לסיפור האחרון, של השלכת 
השני ברש”י “שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם”, מובן כיצד הדברים באים כהמשך 
להשלכת יוסף לבור, שכעת הקב”ה התחיל לדאוג לכך שיוסף יצא משם ולכן חטאו 

שני שרי פרעה, שעל ידם יבוא הרווחה ליוסף.

ו. בפסוק השישי: “ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה” )מח, 
א( לא פירש רש”י דבר, כי שם מובן בפשטות שבא בהמשך למסופר לפנ”ז שיעקב 
ההכנות  את  ועשה  הזקין  שיעקב  והיינו  ישראל.  בארץ  שיקברו  יוסף  את  השביע 
וכיצד בירך את  לפטירתו, כאשר בהמשך לכך מספרת התורה אודות חוליו האחרון 

יוסף ובניו21.

]ונראה בפשטות שכלל זה נכון גם בששת המקומות בנ”ך בהם מוזכר הביטוי “אחר 
הדברים האלה” או “אחרי הדברים האלה”, שמשמעו דוקא אחרי המאורע האחרון, 

כפי שיווכח המעיין שם. ואכ”מ[.

ואתי שפיר מדוע פי’ רש”י את פירושו בכל הפסוקים הנ”ל, כשהכלל העולה מכולם  
המילה  משום  אם  בלבד,  האחרון  למאורע  המשך  היינו  האלה  הדברים  שאחר  הוא 

“האלה” שפירושה מיעוט או משום הלשון “אחר הדברים” שפירושו בסמוך.

משמעו  האלה”  הדברים  ש”אחר  שם,  חל”ה  בלקו”ש  המבואר  את  להוסיף  ויש 
אשר  לכן,  קודם  דיבורים  שהיו  רש”י  הוסיף  בכ”מ  שלכן  האלה”,  הדיבורים  “אחרי 
בהמשך לכך בא הסיפור הבא המוזכר לאחמ”כ בפרשה22. עיי”ש. אשר גם מהמבואר 
בלקו”ש שם ניתן לראות את העיקרון, שבסיס אחד ישנו לרש”י בכל המקומות בהם 

נזכר “אחר הדברים האלה”, וע”פ עיקרון אחד ניתן להבין את כל המקומות הנ”ל.

ונמצאה שיטת רש”י בהירה וברורה, דאזיל לשיטתי’ בכל המקומות.

ויש לומר הטעם בפשטות שנאמר שם “אחרי הדברים האלה”, שהרי יעקב לא הורה ליוסף    )21
לקברו בארץ ישראל בסמוך לפטירתו, שהרי אף יצחק אמר: “לא ידעתי יום מותי”, ומסתבר שהוא 
הורה זאת ליוסף משך זמן לפנ”ז, ולא כמו ברכות יוסף ובניו שאירעו בסמיכות ממש לפטירתו. לכן 
נאמר: “אחרי הדברים”, לומר שהי’ משך זמן בין הוראת יעקב לקברו בא”י לחוליו האחרון בו בירך 

את יוסף ובניו.
22(  ניתן לראות בשיחה את הצד השווה בכל המקומות, שמדובר בדיבורים שהיו באירוע האחרון 

המוזכר לפנ”ז, בהתאם למבואר כאן.
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הטעם בשליחת בני בלהה דוקא

הת' יוסף יצחק שי' הרצל

תלמיד בישיבה

התורה מספרת שלאחרי מות יעקב, השבטים ייראו שמא יוסף ינקום בהם על כל 
מעשיהם, ולכן אמרו לו שיעקב ציוה לפני מותו שימסרו לו שימחל להם: “ויצוו אל 
יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמור . . אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה 

גמלוך”23 .

ומפרש רש”י: “ואת מי ציוו? את בני בלהה שהיו רגילין אצלו, שנאמר24 “והוא נער 
. . ואת בני זלפה”.

והנה עה”פ שם, מצטט רש”י את המילים “את בני בלהה” ומפרש: “כלומר, ורגיל 
אצל בני בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן”.

ורואים - ששיטת רש”י היא שהשבטים היו מבזין רק )או עכ”פ - בעיקר( את בני 
ציוו אותם דוקא להעביר את  ולכן  רגילין אצלו,  היו  ולכן מפרש שדוקא הם  בלהה, 

המסר ליוסף.

ובפרט שנאמר במפורש:  זלפה הם מבני השפחות,  בני  גם  הרי  גופא קשיא,  והא 
“והוא נער . . ואת בני זלפה”, וא”כ מנין לומד רש”י את דבריו?

ואוי”ל, ובפשטות:

כידוע בלהה היתה שפחת רחל, וזלפה שפחת לאה, ולכן השבטים היו מבזים יותר 
את בני שפחת רחל, ולא את בני שפחת אמם, כמובן שגם בני זלפה בוזו בתור בני 

השפחות, אך שלא בערך מבני בלהה.

דווקא אותם לצוות  זו שלחו  ומסיבה  יותר25,  בני בלהה  רגיל אצל  יוסף היה  ולכן 
אל יוסף.

  ולא באתי אלא להעיר.

23(  בראשית נ, טז, יז.
24(  שם לז, ב.

25(  ויש לומר, שמטעם זה ג”כ היו רגילין אצלו )יותר מבני זלפה( בהיותם בני שפחת אמו.
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פירוש התיבות “דמי אחיך” ע”פ פשוטו של 
מקרא

הת’ מנחם מענדל שי’ זכותא

תלמיד בישיבה

א

עה”פ “ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה”26, פירש רש”י: 
“דמי אחיך - דמו ודם זריעותיו. דבר אחר, שעשה בו פצעים הרבה שלא היה יודע 

מהיכן נפשו יוצאה”.

והנה בפשטות כוונת רש”י כאן לתרץ דיוק לשון הכתוב, הנכתב בלשון רבים )“דמי 
אחיך”( ולא בלשון יחיד )“דם אחיך”(. ולתרץ יתור זה כתב רש”י ב’ אופנים:

)א( הלשון רבים כאן מורה שטענת הקב”ה כלפי קיין היא לא רק על דמו של הבל 
עצמו אלא גם על דמו של זריעותיו העתידין לצאת ממנו.

)ב( התנסחות זו משמעתנו שקיין לא ידע מהיכן נפשו של אדם יוצאה לפיכך פצעו 
בהרבה מקומות ויצא ממנו דמים רבים.

וע”פ הידוע27 שכאשר מביא רש”י ב’ פירושים הוא מפני שבכל אחד מהתירוצים 
שאינו  הראשון  בפירוש  שישנו  הקושי  מהו  להבין  צריך  בחברו,  שאינו  קושי  ישנו 

בשני, וכן להיפך.

והנה בפשטות יש לומר, שהקושי בפירוש הראשון הוא שהפירוש לא כ”כ מתאים 
אחיך,  של  הדמים  הם  אחיך”  “דמי  בפשטות  אחיך”, שהרי  “דמי  התיבות  עם פשט 
ואילו לפי פירוש זה נמצא שהדמים )אמנם שייכים “לאחיך”, אבל הם( אינם “דמי 

אחיך” ממש; ואילו לפי הפירוש השני “דמי אחיך” הוא כפשוטו.

ואילו לפירוש השני קשה להולמו במשמעות הכללית של דברי הפסוק, כי לא מובן 
מה ההדגשה בכך שעשה בו פצעים הרבה בקשר לכך שדמי אחיו צועקים מן האדמה; 

26(  בראשית ד, י.
27(  ראה בספר כללי רש”י, כללים בסיסיים כלל ג.
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ואילו לפירוש הראשון ניחא, כי לפיו מעשה הרציחה חמור יותר כי שפך דמים רבים 
נוספים.

ב

אך לכאורה צריך להבין, הכלל הוא הרי28 שכאשר ישנם  שני ביאורים שאחד מהם 
תואם יותר את פירוש התיבות  והשני מתאים לתוכן הכללי של הענין, מביא רש”י 
תחילה את הביאור המותאם לדיוק לשון הכתוב, ואחריו, מביא את הביאור שמתאים 

יותר עם המשמעות הכללית של דברי הפסוק.

ואילו מהמובן לעיל עולה שרש”י הביא תחילה את הביאור שמתאים עם תוכן הענין 
רק שלא כ”כ תואם את פשט התיבות, ורק בפירושו השני הביא את הפירוש שמתאים 

יותר מבחינה מילולית.

)לכאורה היה אפשר לומר שכוונת רש”י כאן לתרץ לא רק את לשון הכתוב “דמי 
אחיך”, אלא גם את פירוש תיבת “צועקים” הבאה בהמשך הכתוב. דלכאורה אינו מובן 
מה הפירוש “קול דמי אחיך צועקים” והרי דמים אינם צועקים. אלא - מבאר רש”י - 

הכונה כאן ל”זריעותיו” שהיו עתידים לבוא ממנו.

אך לכאורה אי אפשר לבאר כך כי - מלבד זאת שעפ”ז הביאור השני ברש”י לא 
נאמר  ואילו  זריעותיו(”,  )ודם  “דמו  כתב  )א( רש”י  הרי   - כזו  כלל לשאלה  מתייחס 
שכוונתו בזה לבאר תיבת “צועקים” כיצד כתב גם “דמו” בעוד שרק על “דמי זריעותיו” 
מתאים הלשון צועקים. )ב( רש”י העתיק מלשון הכתוב רק את התיבות “דמי אחיך” 

ולא את תיבת צועקים, כך שאי אפשר לומר שכוונתו בפירושו לתרץ תיבה זו.

אלא ע”כ שע”פ “פשוטו של מקרא” אין צורך להבהיר את משמעות תיבת “צועקים” 
ביחס לדמים, וברור מאליו שהכוונה היא לא כפשוטה, אלא משל(.

ג

ואולי יש לומר הביאור בזה:

הוא קשה  אך  דהכתוב  רבים”  ה”לשון  היטב את  התירוץ הראשון שברש”י מתרץ 
במשמעות הכללית, כי לומר שהכונה בפשטות כאן הוא לזריעותיו זהו קצת דוחק, כי 

28(  שם.
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ענין זה לא נזכר ולא קשור ישירות למאורע המסופר בכתובים; ואילו הפירוש השני 
כאן מבאר פרט ענייני במעשה הרציחה, שמצדיק התנסחות ב”לשון רבים” בהקשר 

למאורע עצמו.

אך לביאור השני קשה קצת בלשון הפסוק, כי זה שדמו יצא ממקומות רבים עדיין 
לא הופך את דמו לדמים רבים כי בסופו של דבר דם של אדם אחד הוא; אך לביאור 
של  בדמים  כאן  מדובר  כי  רבים  בלשון  היא  כאן  ההתנסחות  למה  מאוד  מובן  השני 

אנשים נפרדים.

היטב את תיבות הפסוק אך פחות חלק מבחינה  הולם  ונמצא, שהפירוש הראשון 
מתיישב  לא  אך  הכללית  למשמעות  היטב  מתאים  השני  הפירוש  ואילו  עניינית. 

במדויק בכ”כ מילים29.

ד

ומדאתינן להכי, אולי יש להמתיק דיוק רש”י כאן:

על  מושלך  דמו  שהיה   - אחיך  דמי  אחר,  דבר   ..“ איתא  בסנהדרין  במשנה  דהנה 
חבורות  חבורות  בהבל  קין  שעשה  “מלמד  בגמרא:  ע”כ  ומבואר  והאבנים”.  העצים 

פציעות פציעות שלא היה יודע מהיכן נשמתו יוצאה עד שהגיע לצוואר”.

רק  שהם  הגמרא  דברי  את  השני  בפירושו  רש”י  הביא  מדוע  עיון,  צריך  ולכאורה 
פירוש לנאמר במשנה, ולא את הנאמר במשנה עצמה “שהיה דמו מושלך על העצים 
ואבנים”, כי לכאורה עצם דברי המשנה “שהיה דמו מושלך כו’” מספיקים להבין את 

לשון הכתוב שנכתב בלשון רבים כי הגיע להרבה במקומות.

ולהעיר, שבמדרש לקח טוב כאן הובאו דברי המשנה ודברי הגמרא כשני פירושים 
שונים30. ומובן מכך שכל אחד מהם מהווה פירוש בפני עצמו ללשון רבים שבכתוב.

אינו  והאבנים  העצים  על  מושלך  דמו  שהיה  זה  רש”י  שלשיטת  לומר  צריך  אלא 
ביאור על הלשון רבים שבפסוק, כי זה שהדם היה מושלך במקומות הרבה אינו נותן 
לקרוא לו “דמים”, לשון רבים. כי הוא עדיין דם אחד של אדם אחד. ורק זה שעצם 

הוצאת הדם היתה ממקומות שונים, מאפשרת לקרוא לו “דמים” בלשון רבים.

29(  ובנתבאר לעיל, עכצ”ל דע”פ פשש”מ אין קושי לפרש דמי אחיך על זריעותיו.
30(  וכ”ה בתורה תמימה כאן מהגמרא.
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 ולהוסיף, שאפשר לדייק כן גם מרש”י בגמרא כאן שהעתיק את התיבות “חבורות 
חבורות” ופירש “לכך נאמר דמי”. כלומר, לשיטת רש”י הטעם שזה נקרא “דמי” לשון 
ממקומות  שיצא  שם  על  אלא  רבים,  במקומות  מושלך  שהיה  משום  לא  הוא  רבים 

רבים.

אינו  ואבנים”  העצים  על  מושלך  דמו  “שהיה  הפירוש  עצם  שלכאורה  ]ולהעיר 
מתאים לפי פשוטו של מקרא עם לשון הכתוב “צועקים אלי מן האדמה”[.

אך עדיין יותר חלק לפרש ש”דמים” קאי על דם של אנשים שונים ולא על דמו של 
אדם אחד שיצא ממקומות רבים, ולכן הביא רש”י פירוש זה שני - כנ”ל.

כינוי המלאכים ע”פ פשש”מ

הת’ מנחם מענדל שי’ טובי

תלמיד בישיבה

א

“ויבאו שני המלאכים סדומה בערב ולוט יושב בשער סדום וירא לוט ויקום לקראתם 
וישתחו אפים”31. מעתיק רש”י מן הפסוק את התיבה “המלאכים” ומפרש:

אצל  אחר:  דבר  אנשים.  קראם  עמהם  שכינה  כשהיתה  אנשים,  קראם  “ולהלן32 
לוט  ואצל  אנשים,  קראם  כאנשים  אצלו  תדירין  המלאכים  והיו  גדול  שכחו  אברהם 

קראם מלאכים”.

שבכתובים,  השינוי  לבאר  במפורש(  שכתב  )כמו  כאן  רש”י  כוונת  בפשטות 
נקראים  הם  כאן  ואילו  ‘אנשים’  למלאכים  קוראת  התורה  מסוימים  שבמקומות 

‘מלאכים’,

31(  וירא יט, א.
32(  יח, ב, טז, כב.



 קובץ ג )קס( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת

144

]ועכצ”ל33 שב”ולהלן קראם אנשים” אין רש”י מתכון רק להמשך אלא גם לפסוקים 
כאן  לענות  דרוש  רש”י  שהרי  כן  לומר  ומוכרח  ‘אנשים’.   נקראו  הם  בהם  הקודמים 
רק  היא  הקושיא  אם  וגם:  הקודמים.  הפסוקים  בעקבות  המתעוררת  הסתירה  על 

מהפסוקים דלקמן אזי רש”י צריך להעמד ע”כ שם ולא כאן.[

והנה בפירוש הראשון צריך להבין:

המשך הפסוקים כאשר מוזכרים אותם המלאכים34 )בהקשר להצלת לוט(, הם שוב 
נקראים ‘אנשים’ - פרט לפסוק “וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמור קום35 
וגו’. ולכאורה צריך להבין לפירוש הראשון, במה שונה פסוק זה )“וכמו השחר”( משאר 
ובשאר  מלאכים  נקראו  ולמה  עמהם  היתה  לא  זה  בפסוק  במסופר  שכן  הפסוקים, 

הפסוקים השכינה היתה עמהם ונקראו אנשים.

נקראים  המלאכים  הרי  שהשני  הפירוש  לפי  להבין:  צריך  השני  הפירוש  על  וגם 
‘אנשים’ רק כאשר הם בנוכחות אברהם, ואילו אצל לוט הם אמורים להיקרא מלאכים. 
לוט  להצלת  בהקשר  גם  ‘אנשים’  שנקראו  מפורש2  הפסוקים  בהמשך  ולכאורה 

ובנוכחותו.

ואילך לא חש הכתוב לקרותם אנשים”, אך מלבד זאת  הריב”א כאן כתב: “ומכאן 
בפסוק  ההסבר  צ”ע  עדיין  הרי  ברמז,  לא  וגם  זה  הסבר  מובא  לא  לכאורה  שברש”י 

“ויאיצו המלאכים”.

היתה  לא  השחר”  “וכמו  שבפסוק  הראשונה(,  )בשאלה  לתרץ  ניתן  לא  )לכאורה 
אנחנו את המקום36”  “כי משחיתים  לאחר שאמרו  מגיע  זה  פסוק  כי  שכינה עמהם, 
ובאמירה זו לא היתה עמהם שכינה כי חטאו בכך ש”תלו הדבר בעצמן”37, כי אי אפשר 
כך ע”ד הפשט, כיון ש)א( מה המקור לכך שבכך נסתלקה מהם השכינה, )ב( ענין זה 

מפורש ברש”י רק לאחמ”כ והקושיא במקומה עומדת.(

גם אינו מובן -  כמו שהקשה הרא”ם38 - מדוע כאשר המלאכים הם ללא שכינה לא 
ראוי לקראתם אנשים, הרי מ”מ הם הגיעו בדמות אנשים?

33(  ראה במפרשי רש”י כאן.
34(  שם, י, יב, טו )ועוד(.

35(  שם, טו.
36(  שם, יג.

37(  רש”י שם, כב.
38(  ד”ה ]המלאכים[ כשהיתה.
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גם צריך להבין - ע”פ הידוע39 שבכל מקום שמביא רש”י ב’ פירושים הוא כי בכל א’ 
מהם ישנו קושי המתורץ בחברו - מה הקושיא שבפירוש הראשון שמתורצת בפירוש 

השני, וכן לאידך: מה הקושיא שישנה בפירוש השני שאינה בתירוץ הראשון.

להעיר שמפרשי40 רש”י ביארו את שני פירושי רש”י כענין אחד אך מפשטות לשונו 
לא משמע כך.

ב

לפירוש  כי  הוא  פירושים  ב’  להביא  הוצרך  שרש”י  שהטעם  כתבו  המפרשים41 
השכינה”.  נגד  לכלום  נחשבים  אינן  שהמלאכים  הוא  “פשיטא  שהרי  קשה,  הראשון 
מפני  לא  הוא  השינוי  שטעם  שמבאר  נוסף,  ביאור  רש”י  הביא  זו  שאלה  ומחומר 

התגלות השכינה אליהם, אלא שהשינוי נובע מצד סביבתם.

אך בפירוש השני קשה, כי “אם כן )שהשינוי הוא מצד סביבתם( יקראם בכל מקום 
אנשים”, ולא מובן מדוע רק ליד אברהם נקראו אנשים ולא ליד לוט.

ולכאורה צריך עיון בזה:

א. קשה לומר ע”פ פשוטו של מקרא ש”פשיטא שהמלאכים אינם נחשבים לכלום 
נגד השכינה” עד שמשום זה אין כל קושי בכך שהתורה קוראת אותם מלאכים ולא 

אנשים

מפני  אנשים  הם  קרואים  לאברהם  שביחס  השני(  )בפירוש  לומר  הקושי  מה  ב. 
שכוחו גדול ומלאכים תדירין אצלו, ואצל לוט אינו כן?

ג

ועוד יש לדייק בפרש”י:

מקורו של רש”י הוא במדרש רבה42, ושם: “.. להלן שהיתה שכינה על גביהן קראם 
אנשים, כיון שנסתלקה שכינה מעל גביהן לבשו מלאכות, אמר רבי תנחומא א”ר לוי 

39(  דרוש מקור.
40(  שפ”ח. רא”ם. ועוד.

41(  שפ”ח כאן.
42(  נ, ב.
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אברהם שהיה כחו יפה נדמו לו בדמות אנשים, אבל לוט על ידי שהיה כחו רע נדמו לו 
בדמות מלאכים ..” אך רש”י שינה מלשון המדרש בכמה דיוקים:

א. במדרש נאמר: “שהיתה שכינה על גביהן”, וברש”י: “כשהיתה שכינה עמהם”.

לבשו  גביהן  מעל  שכינה  שנסתלקה  “כיון  המדרש  דברי  סוף  הושמטו  ברש”י  ב. 
מלאכות”.

ג. במדרש: “אברהם שכחו יפה”, ואילו רש”י שינה וכתב “שכחו גדול”.

שאינו  כאנשים”  אצלו  תדירין  המלאכים  “והיו  מהתנחומא  קטע  הוסיף  רש”י  ד. 
במדרש רבה.

ה. רש”י לא העתיק דברי המדרש “אבל לוט על ידי שהיה כחו רע נדמו לו בדמות 
מלאכים”, אלא כתב בפשיטות” ואצל לוט קראם מלאכים.

ו. במדרש )בפירוש השני( הלשון הוא “נראו לו )לאברהם(” ו”נדמו לו )ללוט(”, ואילו 
נראו  שהם  לאיך  בהקשר  השינוי  את  מציין  המדרש  כלומר,  “קראם”.  הלשון  ברש”י 

בפועל, ואילו רש”י מתעכב על איך שהתורה קוראת להם.

וצריך להבין טעם השינויים.

ד

ויובן בהקדים דיוק הלשון “שכינה עמהם”:

רש”י פירש בתחילת הפרשה ש”לפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, הביא 
להגיע  צריכים  היו  שהמלאכים  מדבריו44  ומבואר  אנשים43”.  בדמות  עליו  המלאכים 
לאברהם בכל מקרה בשביל לבשר לו על כך שיולד לו בן )וכן להודיע לו על הפיכת 
סדום ועמורה( אלא שהקב”ה זימן אותם בדמות אנשים כדי שלא יצטער על כך שאין 

לו אורחים.

כלומר, המלאכים יכלו לבוא אל אברהם גם בדמות מלאכים, ובשביל טעם אחר באו 
בדמות אנשים. ולפיכך גם מובן בפשטות שכל שהותם אצל אברהם הם נקראו אנשים, 

כי נקראו כך על שם נראותם.

43(  יח, א. ד”ה כחום.
44(  שפ”ח שם ועוד.
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ועפ”ז כאשר מגיעים לפסוק דידן, )“ויבאו המלאכים”( מתעוררת שאלה: מדוע עד 
כה התורה התייחסה למלאכים וקראה להם ע”פ דמותם ואילו כאן התורה מתייחסת 

אל מציאותם באמת ולא על איך שנראו?

בזמן  רק  כלומר,  אנשים”.  קראם  עמהם  שכינה  “כשהיתה  רש”י:  כותב  זה  ועל 
בגלל שהיו  ולא  בגלל טעם אחר   - ציווי השכינה45  ע”פ  היתה  כאנשים  שהתגלותם 
מוכרחים לכך מצד העולם, נכון לקראתם ‘אנשים’ כי שם זה לא מבטא את ירידתם 
להתלבש כאנשים, אלא להיפך - את המעלה בכך שהתלבשו כאנשים בגלל טעם אחר.

והנה כאשר המלאכים כבר לא נראים בדמות אנשים בגלל השכינה אלא כיון שמצד 
נכון לקראות אותם אנשים,  סביבתם הם מוכרחים להתלבש בדמות גשמית, אז לא 

ונקראים מלאכים.

משמע  לא  אנשים”  קראם  עמהם  שכינה  “כשהיתה  הלשון  מפשטות  לכאורה  אך 
כך. כי זהו דוחק גדול להעמיס ברש”י שפירוש ב”שכינה עמהם - קראם שכינה”, הוא 

שכאשר הם אנשים ע”פ ציווי השכינה, קראם שכינה.

ה

לכאורה ניתן לבאר באופן אחר: 

פעולה  מבצעים  הם  כאשר  רק  )אנשים(  דמותם  בשם  למלאכים  קוראת  התורה 
ישירה בהוראת השכינה, כי אז אין מקום לבלבול ביחס לזהות המלאכים כי ניכר שהם 
ולפיכך, אצל אברהם  מבצעים את שליחות השכינה כי הם התנבאו לאברהם ושרה. 
כאשר ידוע שהם מלאכים ורק הגיעו בדמות אנשים, אזי התורה מכנה אותם על איך 

שנראו בפועל,

האנשים  שני  “ויבאו  לכתוב  ניתן  לא  סדומה”,  המלאכים  שני  “ויבאו  בפסוק  אך 
סדומה” כי כך היה מקום לטעות מי אלו שני האנשים, כי לא ניכר בגלוי שהשכינה 

עמהם בפעולת ההגעה שלהם אל סדום, ולכן התורה קוראת להם “מלאכים”.

אך )מלבד הצ”ע שבזה( הלשון “כשהיתה שכינה עמהם קראם אנשים” לא סובלת 
“אנשים”  קריאתם  שטעם  הוא  בפשטות  זו  לשון  של  המשמעות  כי  זה.  פירוש  גם 
היא בגלל עצם זה שהשכינה עמהם, ולא מכיון שהם ממלאים את שליחות השכינה 

45(  ראה עד”ז )אבל לא ממש( רבינו בחיי כאן ששכאשר הם מבצעים את שליחותם נקראים 
אנשים ובגמר שליחותם נקראין מלאכים. 
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בגלוי46.

ו

ולכן נראה לומר באופן אחר:

מפסוק זה מוכח שלא ניתן ללמוד שכינויים ‘אנשים’ נובע רק משום שכך נראו כלפי 
שאכן  הוא,  וההסבר  כה.  עד  אנשים  נקראו  הם  מדוע  אחר  הסבר  זקוקים  ולכן  חוץ. 

נקראו אנשים לא מפני שבאו בדמות אנשים אלא מפני שהיתה שם שכינה,

למלאכים  לתת  לא מתאים  במקום  ומובן בפשטות שכאשר השכינה עצמה שורה 
חשיבות, ולפיכך נקראים אנשים.

עפ”ז יובן מדוע רש”י משמיט את סוף דברי המדרש - “כיון שנסתלקה שכינה מעל 
גביהן לבשו מלאכות”, כי ע”פ פשש”מ נחוץ להגדיש את הטעם מדוע נקראו אנשים, 
ולא מוכרח שכשהשכינה נסתלקה מהם הם “לבשו מלאכות”, כי גם אם הם לא “לבשו 

מלאכות” אין טעם לקראות אותם ‘אנשים’ כיון שהשכינה לא נמצאת.

שכינה  “כשהיתה  וכותב  המדרש  מלשון  רש”י  ששינה  מה  לתרץ  יש  אולי  ובכך 
עמהם” ולא “על גביהן”, כי בלשון זו מודגש שטעם קריאתם ‘אנשים’, היא מפני שלא 

ראוי לקרוא להם מלאכים במקום שישנו גלוי השכינה.

שורה  השכינה  כאשר  כי  ‘אנשים’  שנקראו  הוא  ההסבר  למדרש  אחרות:  במילים 
עליהם הם כמו נעשים לאנשים, וכאשר השכינה מסתלקת הם ‘לובשים מלאכות’. אך 
ע”פ פשש”מ ההסבר הוא בפשיטות: שכאשר השכינה שורה במקום אז לא נכון לקרוא 

להם ‘אנשים’ )ולא צריך להגיע לשינוי שנעשה בהם(.

ועפ”ז מתורצת בפשטות שאלת הרא”ם הנ”ל )ס”א(.

אך בביאור זה ישנה קושי קצת כי אמנם הוא מתרץ היטב את הסתירה בפסוקים, אך 
הטעם לשינוי לא חלק כ”כ כי לכאורה זה שהשכינה עמהם אמנם מבטל את המלאכים, 

אך זה לא סיבה לכך שאנחנו לא נקרא אותם מלאכים ונקרא להם אנשים.

הם  השכינה  בנוכחות  נמצאים  המלאכים  כאשר  אכן  הענין,  עצם  מבחינת  כלומר: 
ביטולם  עצם  ע”ש  ולא  לנו  שמתגלים  איך  ע”ש  למלאכים  קוראים  אנו  אך  בטלים, 

46(  כמו”כ לא ניתן לבאר שהמשמעות של “שכינה עמהם” היא לכך שמכיון שבעת הנבואה זקוקים 
להשראת השכינה והרי רק אצל אברהם התנבאו - כי לכאורה אינו ע”פ פשש”מ.  
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לשכינה.

ז

המצב  ע”ש  משתנית  לא  למלאכים  הקריאה  לפיו,  נוסף.  ביאור  רש”י  הביא  ולכך 
שלהם כלפי עצמם, אלא מבחינת החשיבות שלהם כלפי סביבתם. כלומר, המלאכים 
כלפי  שלהם  היחס  בעבור  השתנתה  אליהם  הקריאה  אך  בדיוק47,  דבר  אותו  נשארו 

המציאות,

ולכן: כלפי אברהם “כחו גדול והן תדירין אצלו כאנשים”, ממילא החשיבות שניתנת 
להם במעת שהותם אצלו שלהם היא כאל ‘אנשים’. משא”כ אצל לוט, הם חשובים 

מלאכים כמו ביחס לכל אדם אחר48.

עפ”ז מובן מדוע שינה רש”י מלשון המדרש וכתב “קראם” ולא “נראו לו”, כי רש”י 
מדגיש שהשינוי הוא לא שנראו בפועל באופן שונה )ענין שלכאורה אינו פשוטו של 

מקרא(, אלא רק שהחשיבות שלהם ירדה מצד המצב ולכן “קראם” בצורה שונה.

שכחו  “אברהם  וכתב  מהמדרש  שינה  רש”י  מדוע  גם  לבאר  לכאורה  אפשר  בכך 
גדול” ולא “כחו יפה”, וכן הוסיף מהתנחומא ש”הן תדירין אצלו כאנשים”, כי ענינו 

להדגיש רק מדוע לא נחשבו כלפי אברהם למלאכים,

ולזה לא נוגע המעלה שלהם ביחס לאברהם אלא רק שבגלל שהמלאכים “תדירין 
יפה”  “כחו  מהלשון  אך  מלאכים.  להחשיבם  נכון  לא  ממילא  גדול”  “כחו  כי  אצלו” 
וחוסר הביאור שהמלאכים “תדירין אצלו” משמע שהשינוי נעשה מפני עצם מעלת 
המלאכים. וזה אינו, כי נוגע כאן להדגיש רק את החשיבות שיש להם מצד הסביבה, 

וכנ”ל.

וכן יובן בפשטות מדוע רש”י לא העתיק דברי המדרש “אבל לוט על ידי שהיה כחו 
רע נדמו לו בדמות מלאכים”, כי לשיטתו אין שום צורך להסביר חסרון שהיה בלוט, 

אלא רק שעצם זה שלוט היה אדם רגיל המלאכים חשובים כלפיו כמלאכים.

47(  וכ”כ שפ”ח והרא”ם ועוד.
48(  להעיר מתולדות יצחק כאן: שבערך אברהם הם אנשים כמוהו ואין מעלה למלאכים על 

אברהם, ובערך לוט שאינו חשוב כ”כ, קראם מלאכים, שבערכו אינם אנשים.
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ח

וע”פ כל הנ”ל אולי יש לבאר מה שבהמשך הפרשה המלאכים שוב נחשבים ‘אנשים’. 
כי לפי שני הביאורים לעיל )מצד בטולם לשכינה או מצד החשיבות כלפי הסביבה( 

השוני בקריאה אותם נובע מצד התיאור של התורה את המאורע,

אך כאשר התורה מתארת את ההתעסקות שלהם בפועל עם לוט, לא נכון לקרוא 
להם ‘מלאכים’ כיון שמצד האמת נחשבו )אליו( למלאכים. אלא קוראים להם אנשים, 

כי ודאי כלפי לוט הם נראו ‘אנשים’,

וכאשר מגיעים לתאר את המלאכים מדברים עם לוט )“ויאמרו האנשים”(, או שהם 
את  מתארים  בידו”(  אנשים  ו”ויחזיקו  האנשים”  )“וישלחו  מסוים  משהו  לו  עושים 

המצב כפי שהוא נראה במציאות ולא מצד עניינם של המלאכים.

וכמו שבפסוקים כאן  “ויאמרו לו איה האנשים49 וכן בפסוק “רק לאנשים האל אל 
תעשו דבר50”, מובן שאין שייך לקרוא להם מלאכים כיון מדובר כאן על איך שאנשי 

סדום או לוט מתארים קוראים להם.

עפ”ז יובן בפשטות מדוע בפסוק “וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמור 
קום”, הם נקראים ‘מלאכים’ ולא ‘אנשים’:

בפסוק הזה המעשה של הם - “ויאיצו” - הוא לא תיאור מציאותי של מה שהם עשו 
ללוט, כי מה שהם עשו ללוט זה שהם אמרו לו קום, כמו שמופרש “לאמר קום”. אלא 

ה”ויאיצו” הוא הגדרה שנעשית ע”י גוף שלישי למאורע שהתרחש בפועל.

במילים אחרות: המלאכים אמרו ללוט לקום, אך התורה מוסיפה ומבארת שאמירה 
זו עניינה היה “האצה” בלוט. ולכן אין סיבה כאן לקראות להם ‘אנשים’ כי זה לא סיפור 

דברים של התרחש בפועל, אלא הוספת ביאור שנעשה ע”י התורה,

וממילא נקראים מלאכים ע”פ ב’ הפירושים שבאר רש”י לעיל.

49(  שם, ה.

50(  שם, ח.
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פירוש תיבת הנני ע”פ פשוטו של מקרא

הת’ יוסף יצחק שי’ סמולקין 

תלמיד בישיבה

א

הנני  “ואני  וגו51’” פירש רש”י:  הנני מביא את־המבול מים על־הארץ  “ואני  עה”פ 
מביא - הנני מוכן להסכים עם אותם שזרזוני ואמרו לפני כבר מה אנוש כי תזכרנו”.

בפשטות כוונת רש”י לבאר התיבות “ואני הנני” שבכתוב, שלכאורה לשון זו היא 
כפילות כי אני והנני הם תיבות עם משמעות זהה. לכך פירש רש”י שהכוונה כאן היא 
“הנני מוכן להסכים”; כלומר, שכונת הכתוב כאן בביטוי “)ואני( הנני” היא להשמיענו 
לשון נכונות. - המחשבה על הפעולה הזאת כבר היתה קיימת בידי המלאכים, וכעת 

הקב”ה מוכן להסכים איתם.

ולכאורה צריך עיון, אם כונת רש”י לבאר רק את התיבות “ואני הנני” מדוע מעתיק 
בד”ה גם את התיבה “מביא”?

והנה לקמן על הפסוק: “ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם52” 
פירש רש”י: “ואני הנני - מסכים אני עמך וכו’”. כאן העתיק רש”י רק את התיבות 

“ואני הנני” )ולא העתיק תיבת “מקים”(.

הנני מביא” פירש  “ואני  יש לדייק בהבדל שבין שני הפירושים שעל התיבות  גם 
“הנני מוכן להסכים”, וכאן - על התיבות “ואני הנני” פירש “מסכים אני עמך”, ולא 

“מוכן אני להסכים”.

ב

ויובן בהקדם פירוש תיבת “הנני” בפשוטו של מקרא,

כי  לפני  בא  בשר  כל  קץ  לנח  אלוקים  “ויאמר  נאמר  נח  פרשת  בתחילת  דהנה 

51(  נח ו, יז.
52(  ט, ט.
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מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ53”, ושם לא פירש רש”י כלום. 
ובפשטות הוא מכיון שפירוש תיבת הנני מובן הוא מאליו הוא, שפירושו “הנה אני” 

שהיא בהבנה פשוטה לשון נכונות לפעולה מסוימת54.

כלומר השימוש בתיבה ‘הנני’ איננו מקביל לתיבה ‘אני’. תיבת אני משמשת להבעה 
של נוכחות אנוכית ואילו הנני מביע הופעה של אדם לפני פעולה מסויימת. לפיכך 
הפסוק  לעשות,  עתיד  שהוא  פעולה  אודות  הקב”ה  של  דבריו  בתורה  מובא  כאשר 

משתמש במילה “הנני”.

וירא  בפרשת  רק  הנני  תיבת  משמעות  את  רש”י  ביאר  שלראשונה  מה  יובן  בכך 
“ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם55”, ופירש רש”י: “הנני - כך 
היא ענייתם של חסידים, לשון ענוה הוא ולשון זימון”. כי עד כה התיבה “הנני” נזכרה 
רק בקשר לקב”ה כשהוא מודיע על פעולתיו, ושם לא צריך להבהיר מהי משמעות 

תיבה זו.

מהו  ביאור,  לכאורה  דרוש  “הנני”  בלשון  לקב”ה  נענה  אבינו  שאברהם  כאן,  אך 
השימוש של ביטוי זה כאן, הרי אברהם לא מודיע על פעולה שיעשה? -  ומבאר ע”כ 

רש”י: “כך היא ענייתם של חסידים, לשון ענוה הוא ולשון זימון”.

“הנני” הוא אומר בכך לקב”ה  - הנה אני כאן לפניך,  כלומר, כאשר אברהם ענה 
ומוכן לעשות כל אשר תאמר לי. וכמו שיאמר לו הנה אני כבר עושה את מה שאתה 
מבקש. וזו היא לשון של ענוה )ביטול( - שמוכן לעשות כל מה שיאמר לו. והיא גם 

לשון זימון - שמזמן עצמו לכל מה שיורה לו.

ומובן שלעיל שמדובר בהודעת הקב”ה על מעשיו אין צורך לפרש מאומה.

ג

אך לכאורה עדיין דרוש ביאור:

רועים בשכם לכה  ליוסף הלוא אחיך  “ויאמר ישראל  וישב(  )בפרשת  על הפסוק 
נזדרז  וזריזות,  ענוה  לשון   - “הנני  רש”י:  פירש  הנני56”,  לו  ויאמר  אליהם  ואשלחך 

53(  ו, יג.
54(  להעיר מהתרגום מפרש תיבת הנני “והאנא”.

55(  כב, ב
56(  וישב לז, יג.
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למצות אביו וכו’”.

וזימון”’  ולכאורה פירוש תיבת הנני כאן היא כמו שפרש רש”י לעיל “לשון ענוה 
ומה ראה רש”י לשנות ולהוסיף פה. ולהעיר, שתיבת הנני נזכרה בקרא כמו”כ57 פעמים 

ע”כ במשמעות של “לשון ענוה וזימון”.

ולכאורה הביאור בזה בפשטות, כאן לא ניתן לפרש כדלעיל שהוא לשון ענוה וזימון, 
כי כאן יעקב כבר הודיע ליוסף את מבוקשו, וממילא יוסף לא מזמן עצמו לכך אלא 

מתחיל להזדרז כבר במצות אביו.

ונמצא מובן שפירוש תיבת ‘הנני’ היא בפשטות ‘הנה אני’, ויכולה לשמש במובנים 
שונים.

ד

כי  מביא”,  הנני  “ואני  התיבות  את  רש”י  ציטט  מדוע  לבאר  יש  אולי  הנ”ל  וע”פ 
מובן  אינו  שלכאורה  מביא”  הנני  “ואני  המילים  של  הסמיכות  על  היא  כאן  השאלה 
כיצד מתאימה כאן התיבה “הנני” ביחס לפעולת ההבאת, שהרי מה המשמעות של 
מה שהוא מוכן להביא, הרי אם הקב”ה רוצה לעשות זאת אין מי שמונע בידו? - ע”כ 

פירש רש”י שהכוונה היא “הנני מוכן להסכים עם אלא שזרזוני” להביא את המבול.

משא”כ בפירושו על הפסוק “ואני הנני מקים את בריתי”, אין קושיא על הקשר בין 
התיבה ‘הנני’ ל’להקים’, כי הכוונה בזה היא שהוא מוכן להקים. רק שכאן דרוש לבאר 
את ההוספה שבמילה ‘הנני’, מה הקושי לכתוב “ואני מקים” ויהיה פירושו שה’ מקים 
את בריתו? - לכך פירש רש”י שיתור זה מבאר שהקב”ה לא מקים מעצמו את הברית, 

אלא מסכים לנח ובכך הוא מקים את בריתו.

בסגנון אחר: ב”ואני הנני מביא” רש”י מבאר את הקשר של המילה ‘הנני’ למשפט. 
ואילו ב”ואני הנני מקים” מבאר רש”י את הצורך דהתיבה ‘הנני’ כאן.

57(  וירא כב, תולדות כז, א, יח. ויגש מו, ב.
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“והאיש משתאה לה” ע”פ פשש”מ

הת’ שלום דב בער שי’ שושני

תלמיד בישבה

א

בפרשת חיי שרה מסופר על כך שאברהם שלח את אליעזר עבדו לקחת אשה לבנו 
עם  חסד  שיעשה  מהקב”ה  מבקש  הוא  יעדו,  אל  מגיע  אליעזר  כאשר  והנה  יצחק. 
אדונו בכך ש”הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך 

אשקה58”.

ואכן הסימן התקיים כשורה, ובעוד אליעזר מדבר, “והנה רבקה באה עם ה צאן .. 
ותאמר שתה .. גם לגמליך אשקה”59. אבל מהמשך הפסוקים משמע שאליעזר עוד 
לה  משתאה  “והאיש  הפסוק60:  ובלשון  ליצחק,  המיועדת  האשה  שזאת  בטוח  לא 
מחריש לדעת ההצליח ה’ דרכו אם לא”. ובפרש”י61: “משתומם ומתבהל, על שראה 

דברו קרוב להצליח, אבל אינו יודע אם ממשפחת אברהם היא אם לאו”.

והנה, בפסוק לאחר מכן מסופר שאליעזר כבר מניח על רבקה את נזם הזהב ושני 
רש”י62  שם  שמבאר  וכמו  את”.  מי  “בת  אותה  שואל  אליעזר  אח”כ  ורק  הצמידים 
.. לפי שהיה בטוח בזכותו של  שאליעזר שאלה “בת מי את” רק “לאחר שנתן לה 

אברהם שהצליח הקב”ה דרכו”.

ולכאורה צריך להבין: 

מיד  ואילו  דרכו”,  ה’  “הצליח  האם  בוודאות  יודע  לא  שאליעזר  נאמר  תחילה 
לאחמ”כ אליעזר מניח לה את התכשיטים בגלל “שהיה בטוח בזכותו של אברהם” 

עוד קודם ששאלה בת מי את63?

58(   כד, יד.
59(   שם, טו-יט.

60(   שם, כא.
61(   ד”ה משתאה הב’.
62(   ד”ה משתאה לה.

63(  להעיר מרש”י לקמן שם, מז: שלא יתפשוהו בדבריו ויאמרו האיך נתתה לה ועדיין אינך יודע 
מי היא.
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גם צריך להבין, בכללות הענין:

מניין שאליעזר היה מוכרח לקחת אשה דוקא ממשפחתו של אברהם הרי בתורה 
נזכר  נאמר64 שאברהם השביע את אליעזר שיקח אשה רק מארצו ומלדתו אבל לא 

שיקח דוקא ממשפחתו?

ויתרה מזו: בהמשך הפרשה, כאשר אליעזר מספר למשפחת רבקה את ציווי אדונו 
תלך”65,  משפחתי  ואל  תלך  אבי  בית  אל   .. לאמר  אדני  “וישבעני  אומר  הוא  אליו, 

ולכאורה ענין זה לא נזכר בבקשת אברהם כלפי אליעזר?

ב

ואולי יש לומר הביאור בזה:

כמו  לא  הוא  זה  סימן  שענין  אליעזר,  שעשה  הסימן  בכללות  הביאור  ובהקדים   
שמשמע בהשקפה ראשונה, שאליעזר עושה זאת על מנת למצוא בזריזות את האשה 

ליצחק,

אדוני  עם  חסד  “ועשה  הלשון  מתאים  לא  הרי  הזריזות  הוא  כאן  הנידון  אם  כי 
בשליחותו,  זמן  הרבה  להתעכב  יצטרך  אליעזר שלא  עם  הוא  החסד  אברהם” שהרי 
אלא ענין הסימן הוא שהקב”ה יברור ליצחק אשה שהיא גומלת חסדים וע”כ ראויה 

היא כמו שמבאר רש” כאן66.

חסדים,  גומלת  אשה  ליצחק  שיברור  לכך  ש)בנוסף  אליעזר  מבקש  לכך  ובהמשך 
שגם( הקב”ה יעשה חסד עם אדונו בכך שהאשה המיועדת תהיה ממשפחתו והוגנת 
לו. ולכאורה, אליעזר ידע )גם ללא ציווי מפורש( שהאשה הטובה ביותר עבור יצחק 

היא ממשפחתו.

]ואולי יש להוסיף: לעיל בסוף פרשת וירא על הפסוק “אחרי הדברים האלה ויגד 
וגו’”67פירש רש”י: “.. בשרו הקדוש ברוך הוא שנולדה רבקה בת זוגו )של בנו( כו’”68. 

64(   שם, ד, ו.
65(  שם, לו-לז.

66(  כד, יד ד”ה אותה.
67(  כב, כ.

68(  וראה שם פס’ כב: “ובתואל ילד את רבקה” ופירש רש”י: “כל היחוסין הללו לא נכתבו אלא 
בשביל פסוק זה”.
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כלומר, לכאורה אברהם ודאי ידע מי המיועדת להיות אשתו של בנו יצחק, רק שכאשר שלח את 
אליעזר עבדו למצוא אשה לא אמר לו במפורש מי המיועדת ונתן לו רק תנאים כלליים.

והטעם לזה בפשטות:

נולדה היא היתה מיועדת להיות אשה ליצחק, אבל לא רצה  אמנם אברהם ידע שכשרבקה 
לסמוך על כך ולשלוח את אליעזר  ישירות אליה, כי רצה שזה יהיה דוקא בדרכי הטבע - לחפש 

אשה לבנו.

)ויש לקשר זאת להמבואר69 בכללות הענין של נשואי יצחק ורבקה, וכן על השליחות למצוא 
ותחתונים,  עליונים   - וב”ן  מ”ה  יחוד  ענין  שהוא  אליעזר(  ע”י  דוקא  נעשה  )שזה  רבקה  את 

שענינו שצריך לפעול דוקא בדרכי הטבע(

ולהעיר מהמבואר בלקו”ש70 שלשיטת רש”י ע”פ פשש”מ גם ענין שאינו מצוה ממש, וגם 
קודם מתן תורה יש צורך לעשותו שיהיה דוקא בדרכי הטבע.

ועפ”ז יתכן שאליעזר כן ידע שהמיועדת צריכה להיות ממשפחת אברהם, אך אינו מוכרח[.

ג

וע”פ הנ”ל יש לבאר בפשיטות, שכאשר הסימן התרחש, אליעזר ידע שאותה בירר הקב”ה 
ליצחק “לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם”. אבל עדיין לא ידע אם היא ממשפחת אברהם או 
לא, אך גם אם לא היתה ממשפחת אברהם היתה היא המיועדת. ולפיכך, רק כאשר שאלה אותה 

בת מי היא הודה לקב”ה ואמר: “ברוך ה”א .. שעשה חסדו עם אדוני”.

69(  ראה ד”מ חיי שרה ובהנסמן שם. ובכ”מ.
70(  חל”א בא שיחה א.
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אמרו קדיש שאחר שמו”ע בטעות במקום 
תחנון

הת’ שלום דב בער שי’ בורוויץ 

תלמיד בישיבה

שאלה: באם טעה הש”ץ ואמר קדיש בזמן שהי’ צריך לומר תחנון, האם צריך 
לומר תחנון אח”כ? וא”כ, האם צ”ל קדיש עוה”פ לאחר התחנון? וא”כ, האם 

יש חילוק בין שחרית למנחה?

א

תשובה: כתב הב”י )טאו”ח סקל”א( וז”ל: “)ו(כתבו תלמידי הרשב”א ב’הזהב’ )ב”מ 
בין  לדבר  שאין  מכאן  ז”ל  רבינו  מדקדק  הי’  הורקנוס,  בן  דר”א  עובדא  גבי  ב(1  נט, 
תפלה לתחינה, והיינו דאמרינן )בגמ’ שם( כל יומא לא הוה שבקה למיפל על אפי’, 
וכי תעלה על דעתך שלא היתה זזה ממנו שעה אחת? אלא שהיתה מפסקת מכוונת 
נופל על פניו לא היתה תפילתו כ”כ  תפילתו להפסיקו בשאר דברים, ושוב אם הי’ 
נשמעת, אלמא דאינו בדין להפסיק, ע”כ. וכ”כ רבינו הגדול מהר”י אבוהב ז”ל בשם 
צרורות )צרור החיים ע’ יח(, דמהאי עובדא שמעינן שאין להפסיק בין תחינה לתפילה. 
וכ”כ בארחות חיים בשם הגאונים שאין לדבר בין תפילה לתחינה דכולה כעין תפילה 

אריכתא היא. וכ”כ בס’ אוהל מועד )שער התפילה דרך ג נתיב ב(”. 

וכך כתב בשו”ע )שם ס”א( וז”ל: “אין לדבר בין תפלה לנפילת אפים”. ובמג”א שם 
ליזהר  וצריך  רחום,  אל  כגון  בתחינות  מפסיקים  דפעמים  “צ”ע,  וז”ל:  כתב  )סק”א( 
שלא להפסיק בדיבור2. מיהו בסי’ נ”א ס”ד משמע דאין קפידא כ”כ ]מדאמרינן התם 
אין קפידא  לנפילת אפים  דרק עד אחר שמו”ע אסור לדבר - משמע שבין שמו”ע 
כ”כ[, וכן משמע בב”י בשם תלמידי הרשב”א דדוקא כשמפסיק לדבר דברים אחרים 

1(  ראה בחי’ הריטב”א )החדשים( שם )וכ”ה בשטמ”ק( שהביא כן בשם “רבינו”. אך יתכן שכוונתו 
להרא”ה )בחי’ לברכות לא, א. הובא לקמן בפנים(, כמ”ש שם בהע’ המהדיר דחי’ הריטב”א )הוצאת 

מוה”ק(. ולע”ע לא מצאתי בראשונים כל’ שהובא בב”י.
2(  להעיר מל’ הריטב”א שם שאין להפסיק “בדברים אחרים שאינם של תפילה”.
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משום  דדוקא  ס”ד3  קכ”ד  ]ב[סי’  משמע  וכן  בה.  לן  לית  בעלמא  שיחה  אבל  אסור, 
חזרת הש”ץ יש להם לשתוק, הא לאו הכי אין איסור. ויש לדחות, ]אבל[ מ”מ נ”ל 
כמו שכתבתי. ובריב”ש סי’ תיב כתב שאשתו של ר”א היתה לוקחת אותו בדברים עד 

שהי’ שוכח מליפול, ע”ש. וא”כ אין ראי’ שלא להפסיק4”. עכ”ל. 

וכן פסק אדה”ז )שו”ע שם(, וז”ל: “ותחינה זו שמתחנן בנפילת אפים צ”ל מיד אחר 
התפלה, אבל אם הפסיק ועסק בדברים אחרים אחר התפלה שוב אין תחינתו נשמעת 
כ”כ, לכן אין להפסיק בין תפלה לנפ”א )אע”פ שמן הדין אין איסור בדבר שהרי עיקר 
נפ”א היא רשות5(, ומ”מ א”צ ליזהר אלא מלהפסיק ולעסוק בדברים אחרים לגמרי, 
אבל שיחה מועטת אין לחוש6, וכל שאין מפסיקין בדברים אחרים לגמרי, יכול לילך 

3(  במקו”ח שם )לחו”י( דצ”ל ס”ז, ובפמ”ג שם )א”א סק”א( העתיק: ס”ד, והוסיף במוסגר “וסעי’ ז”.
4(  עי”ש בריב”ש שמוכיח מהא דנפ”א רשות, וכוונת המג”א דלפ”ז אפ”ל דמה”ט לא נפל על אפי’ 
גם לאח”ז כיון דליכא חובה בזה. ולאידך, עי’ בפר”ח )סק”ב( שדוחה הוכחת הריב”ש מהתם, די”ל 
דהוא משום דצריך להסמיכה לתפילה, כמ”ש תלמידי הרשב”א. אך יעוי’ בחי’ הרא”ה )שם( שהביא 
שני הדברים בחדא מחתא, וה”ט כיון דגם א”נ שהוא רשות, עדיין א”מ אמאי לא נפל ר”א לאח”ז, 
ודחיקא לי למימר דשכח )כמ”ש הריב”ש שם(, ולאידך, גם א”נ דצריך להסמיכה מיד, היאך שמע 

לאשתו אי הוי חובה גמורה, ומשו”ה בעי’ לתרווייהו.
5(  טור )שם( בשם רב נטרונאי גאון. שו”ת ריב”ש הנ”ל. וביפה ללב סק”ב שע”פ קבלה הוי חובה. 
וראה ג”כ כה”ח סקנ”ג. ועי’ בחקרי הלכות )ח”ז ע’ כז, א( שר”ל דהטעם שהכניסו אדה”ז במוסגר, 
הוא משום דמספק”ל לאדה”ז אי לאחר שנהג ליפול אפי’ פעם אחת הוי כחובה. )ועי”ש שר”ל דד”ז 
הוא פלוגתא דהראשונים גבי תפ”ע רשות. ועי’ בחי’ הצ”צ דלהלן. וילה”ע טובא ע”ד, ואכמ”ל(. אך 
וי”ל  נפ”א הוא רשות, קיל טפי,  כיון שמעיקר הדין  נימא דהוי כקיבל עלי’ לחובה,  לכאו’ אפי’ אי 
דל”ש בזה גדר איסור )כד’ אדה”ז(. ועד”ז מצינו גבי תפ”ע, דאף דקי”ל דהאידנא קבעוה חובה )ראה 
טור ונ”כ סרל”ה. וש”נ. שו”ע אדה”ז ספ”ט ס”א. סק”ו ס”ב. ועוד(, מ”מ קיל טפי משאר תפילות, 
דמה”ט אין הש”ץ חוזר תפילתו בתפ”ע - ב”י סו”ס רלז. וכן מפסיקים בו בין גאולה לתפילה בקדיש 
שבת  דליל  תפ”ע  יד”ח  יוצא  בקי  דאפי’  הגאונים  דכתב  הא  וכן  ס”ז.  סס”ט  אדה”ז  שו”ע   - וכו’ 
בשמיעת ברכת מעי”ש מהש”ץ - ראה שם סרס”ח סי”ח. והיינו דלא קיבלו עליהם תפילה זו כדין 
הרמב”ם  מד’  וכ”מ  סוס”ה.  פ”א  ברכות  הצ”צ  בחי’  וכ”כ  נדבה.  בחובת  אלא  ממש,  חובה  תפילת 
שם  משנה  סדר  ע”ז(.  חולק  דהראב”ד  )ושם,  שם  לרמב”ם  הגר”ח  חי’  ראה   - ה”ו  פ”י  תפילה  הל’ 
וכ”מ מד’  נפ”א.  גבי  י”ל  ועד”ז  ועוד.  )ועפ”ז מיישב שם הא דליכא בזה משום בל תוסיף, עיי”ש(. 
כחובה,  עלייהו  שוינהו  ]נפ”א[,  בזה  נהגו  ישראל  “שכל  דהאידנא  ס”ב(  )סקל”א  שכתב  הערוה”ש 
אם מעט ואם הרבה”. ואעפ”כ כתב )שם ס”ג( לתרץ קו’ המג”א )שהובא בפנים(, דאע”פ דלכתחי’ 
אין לדבר, ל”ש גדר איסור כיון שהוא רשות )כד’ אדה”ז(. ומשמע מדבריו דאינו תלוי במה שעכשיו 
הוא כחובה, אלא דכיון שלכתחי’ הוא בגדר רשות, א”כ לכתחי’ לא אסרו לדבר בין התפילה ונפ”א, 
עיקר נפ”א היא רשות”. ומה שהכניסו אדה”ז במוסגר - י”ל  וכנ”ל. ולהעיר ג”כ מל’ אדה”ז “שהרי 

בכמה אנפי, ואכ”מ.     
6(  אלא שע”פ קבלה יש ליזהר גם משיחה מועטת - כה”ח סק”ד עי”ש. וכ”ה ע”פ ד’ הערוה”ש ס”ג 

שביאר את ד’ המחבר באו”א מהמג”א )הו”ל הע’ 5(, אלא דאדה”ז פסק כהמג”א כבפנים. 
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אחר התפלה למק”א ליפול שם על פניו7”. 

דעתו  שמסיח  בזה  מורה  שאז  לגמרי,  אחרים  בדברים  הפסיק  באם  דרק  ומבואר, 
)סק”א(  רבה  האלי’  כתב  בזה  וגם  כ”כ.  נשמעת  תחינתו  דאין  אמרינן  מהתפלה, 
בדין  ו”אינו  נשמעת”,  כ”כ  תפילתו  היתה  -”לא  הרשב”א  תלמידי  ל’  שמדקדוק 
להפסיק” - משמע, שאם עבר ודיבר אין בכך כלום ונופל על פניו, אלא שאינו מקובל 

כ”כ, ושכ”כ בעולת התמיד )סק”ב(8. וכ”מ מל’ אדה”ז דלעיל9.  

אמנם מדברי הט”ז מבואר שבאם הפסיק בדברים אחרים, שוב אינו נופל על פניו 
כלל.

 דהנה בסעיף ד )שם( כתב המחבר: “נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל 
דנפילת  לחלק,  לי  נראה  ומ”מ  וז”ל:  כתב  )סק”ט(  שם  ובט”ז  כו’”,  החתן  בבית  ולא 
אפים לא יאמרו אפי’ האחרים כלל, הן בבית האבל הן לאחר שיצאו, דכבר מוכח ריש 
הסי’ דצ”ל תיכף אחר תפלת י”ח. אבל שאר תחנונים כגון והוא רחום ודאי האחרים 

המתפללים יאמרוהו בבית אחר שיצאו משם וכו’”. 

משא”כ בבית חתן וכיו”ב כתב )בסק”י( דכיון שהוא משום שמחה, א”כ כבר חלה 
עליו השמחה אף לאחר שיצא לביתו, אלא דלבסוף מסיק10 שגם והוא רחום לא יאמרו 
לאחר שיצאו לביתם, משום דמקומו הוא לאחר תפילת י”ח, וכיון דלא שייך לאומרו 
הסמיך  לא  שבאם  להט”ז  דס”ל  ומבואר  עיי”ש.  אח”כ,  גם  אומרו  אינו  י”ח  לאחר 

תחינתו לתפילה, שוב אינו נופל על פניו לאח”ז.

7(  רמב”ם הל’ תפלה פ”ה הי”ד. וכ”כ במג”א בהמשך דבריו שם בשם הספר חסידים סי”ח )והביא 
מקור לזה ממגילה כב, ב, עי”ש(. וראה גם פר”ח שם.

כתב  )ס”ז(  ושם  ס”א(,  נפ”א  )הל’  דה”ח  לסי’  ציין  שם  שבשעה”צ  )אלא  סק”ב  במשנ”ב  וכ”כ    )8
הדה”ח דמה”ט אומרים תחנון גם לאחר שיצאו מבית האבל )וכד’ הרוקח דלקמן בפנים(, ובסק”כ 
שם פסק המשנ”ב דא”א תחנון גם אחר היציאה מבית האבל, וצ”ל דס”ל כבי’ אדה”ז דלקמן בפנים(.

תלמידי  מל’  נשמעת”,  תחינתו  אין  “שוב  ס”א(:  בלבוש  )וכ”ה  דאדה”ז  הל’  משינוי  ולהעיר    )9
להסמיכה  דבעי’  דהא  )והלבוש(  לאדה”ז  דס”ל  וי”ל  נשמעת”.  כ”כ  תפילתו  היתה  “לא  הרשב”א: 
על  מחילה  בקשת   - בכללות   - )שענינו  תחינתו  שתהא  דבכדי  ונפ”א,  בתחנון  דין  הוי  לתפילה 
העוונות( נשמעת, צריך להסמיכה לתפילה, )ור”א הי’ פועל בזכות וע”י תחינתו הנשמעת(,  משא”כ 
לתלמידי הרשב”א הוי דין בתפילת י”ח, דתחנון ונפ”א הוי שלימות התפילה. )וכן מבואר בל’ החיי”א 
)כלל לב, לג(: “אסור לדבר בין תפלת י”ח לנפ”א . . ואז אפי’ אם יפול על פניו לא תקובל תפלתו, כי 
הנפ”א הוא גמר התיקון של י”ח, כידוע לי”ח”. )ועי”ש שכ”כ בשם השטמ”ק ב”מ שם, אבל הנ”ל אינו 

מל’ השטמ”ק שם, אלא הוספה דילי’((. 
10(  ועי’ לבו”ש שם סקי”ב. מ”מ שעל גליון שו”ע אדה”ז דלקמן. 
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מהאלי’  )כנ”ל  לכתחיל’  רק  דהיינו  משמע  הנ”ל  הרשב”א  תלמידי  שמדברי  ואף   
כנ”ל(,  הב”י  )שהביא  הגאונים  בשם  האור”ח  ל’  דמסתימת  להט”ז  דס”ל  י”ל  רבה(, 
כתפילה אריכתא” משמע, דהיינו גם בדיעבד, דשוב אינו  שאין לדבר ביניהם “דהוי 
הוה  “לא  בגמ’  מ”ש  מפרשים  דהם  והיינו,  אפי’.  על  למיפל  ול”ש  אריכתא,  תפילה 
שבאמת לא הי’ נופל על פניו לאח”ז, )ולא רק דלא היתה  שבקה למיפל על אפי’”, 

תחינתו נשמעת(, ופסק הט”ז כוותייהו. 

וכן )כדעת הט”ז, וכהביאור הנ”ל בגמ’( מבואר להדיא בפי’ הרא”ה להלכות הרי”ף11 
)ברכות לא, א(, וז”ל: “ומסתברא דלית לי’ לאשתעויי ולאשתהויי בין תפלה לנפילת 
אפים, דכולה כעין תפלה אריכתא היא, וראי’ לזה ההיא דאמרינן בב”מ בסוף הזהב 
בדביתהו דר”א, דכל יומא לא שבקה לי’ למינפל על אפי’, ואי אית לי’ רשותא לשהויי 
מי ]הות[ קיימא דביתהו בהדי’ כולי יומא? אלא ודאי כיון דההיא שעתא לא נפיל על 

אפי’, תו לא נפיל”. 

ומבואר, דהרא”ה חולק על דברי )תלמידי( הרשב”א )שמשמע מדבריהם שזה רק 
לכתחילה(, וס”ל דבאם הפסיק שוב אינו נשמע כלל, ולכן שוב אינו נופל לאח”ז.

שט”ז(  )סי’  הרוקח  מש”כ  סק”ב(  שע”ו  )סי’  ביו”ד  הביא  בעצמו12  דהט”ז  אלא    
בהדיא  ומבואר  התפילה”,  כל  גמר  לאחר  עד  פניהם  על  נופלין  “אין  האבל  דבבית 

מדבריו דאינו לעיכובא להסמיכה לתפילת י”ח, וכדברי הא”ר הנ”ל. 

והנה אף שאדה”ז פסק )שם ס”ה( כהט”ז הכא, דאין אומרים תחנון לאחר היציאה 
“ואף לאחר  וז”ל:  ע”ז טעם אחר,  הנה כתב  הנ”ל,  הרוקח  כדברי  ודלא  מבית האבל, 
שיצאו מבית החתן והאבל ובאו לבתיהם א”צ לומר תחנון, לפי שמקומו הוא מיד אחר 
תפלת י”ח, וכיון שנדחה ממקום קביעתו נדחה לגמרי, וה”ה לוהוא רחום וכו’”, ע”כ. 

והיינו דכיון שמקום נפילת אפים הוא לאחר שמו”ע ואז נפטר מלאמרו, אין לחייבו 
מבואר  אדה”ז  מל’  אבל  רחום,  והוא  לגבי  הט”ז  )ועדמ”ש  תחנון13  לומר  לאח”ז  גם 
להדיא דטעם אחד לשניהם. ומינה, דלא ס”ל לאדה”ז כהט”ז במ”ש גבי נפ”א(. משא”כ 
בכהאי גוונא דלא נפטר מלאמרו, גם באם הפסיק בדברים אחרים עדיין אומר תחנון.

11(  בס’ פקדת הלוים )עמ”ס ברכות ותענית(. 
12(  וכבר העיר בסתירה זו בא”ר הכא סק”ט. ועוד.

13(  וע”ד מ”ש בשו”ע יו”ד סשמ”א ס”ג, עיי”ש.
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ב

ונהדר אנפין לנדו”ד, דהפסיק הש”ץ לאחר שמו”ע באמירת קדיש, הנה לכאו’ הי’ 
אפי’  בה  לן  דלית  קצרה14  ושיחה  תחנונים  מפסוקי  קדיש  אמירת  גרע  דלא  אפ”ל 
לכתחי’ )כנ”ל מהמג”א ואדה”ז(, וא”כ אף להט”ז צ”ל תחנון לאחר הקדיש15,  כל זמן 
שלא המשיכו בתפילה, דאז חשיב כמדבר דברים אחרים לגמרי, וכבר הסיחו דעתם 

מתפילת י”ח, דבכה”ג לשי’ הט”ז שוב אינו נופל על פניו. 

אבל אינו, דהנה בטעם אמירת קדיש “בכל מקום שיש הפסק בסדר התפלה” )ל’ 
אדה”ז בריש סנ”ה(, כתב בשבלי הלקט )ס”ח( בשם תשובות הראב”ד ]ראב”י אב”ד16[ 
וז”ל: “על מעשה הקדיש לא נמצא בידינו דבר מבורר היטב מן הראשונים, אך סמכהו 
האחרונים על הפסוק הזה )ויקרא כב, לב( ונקדשתי בתוך בנ”י, ועל מה שאמרו רז”ל 
במדרש )ראה מגילה כג, ב( כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה, מן הדברים 
ללו יוצא להן שאם נתקבצו י’ בנ”א לדבר מצוה, בין לתפלה בין לת”ת צריכין לקדש. 
לפיכך אחר פסוד”ז . . יקדישו פ”א, לפי שכבר סיימו את המצוה של פסוד”ז ועכשיו 
או  לד”א,  או  צדקה  לפסוק  יפסיקו  ושמא  בברכותיה,  ק”ש  שהיא  האחרת  יתחיל 
שמא יעכב עליהם מעכב מלקרוא את שמע ויצאו בלא קדיש, לכך נתקן הקדיש אחר 
פסוד”ז. וקדיש אחר יאמרו אחר סיום כל התפלה, שהיא מצוה פ”ע ואינה מתחברת 
עם מה שיאמר אחריה. וקדיש אחר יאמרו לאחר קריה”ת מפני שקריה”ת בעשרה 
מצוה בפ”ע היא. וקדיש אחר יאמרו לאחר סדר קדושה ]היינו לאחר אשרי ובל”צ[ 
מפני שגם היא מצוה בפ”ע והוא דבש”ק ולא יהא בפחות מעשרה. וקדיש אחר יאמרו 

אחר קריאת מזמור וכו’”. 

הרי דאמירת קדיש מורה על סיום הענין והמצוה שעושין17, וא”כ כשאומר קדיש 
וא”כ לשי’ הט”ז  בזה שסיים את המצוה דתפילה,  מורה  י”ח  לאחר שסיים תפילת 

14(  וכ”מ שהבין בשו”ת ויברך דוד )הארפענעס( ח”א סכ”ד, עיי”ש.
15(  ואף דהט”ז לא כתב )כהמג”א( דפסוקי תחנונים ושיחה קצרה ל”ל בה, הנה )נוסף ע”ז שכ”נ 
מסברא, שכל שאינו הפסק גמור מהתפילה עדיין מישך שייכי לתפילה, וא”כ אין הכרח שיכתוב כן 
בפירוש, הרי( כ”מ בהדיא מל’ הרא”ה )דהט”ז קיימי בשיטתי’ כנ”ל בפנים(, שכתב “דל”ל לאשתעויי 

ולאשתהויי בין תפילה לנפ”א”. ולהעיר ג”כ מל’ הריטב”א - הו”ל הע’ 2.  
סקפ”א.  תשכ”ב(  ירשלים,  קאפח  )הוצאת  אב”ד  ראב”י  בשו”ת  והוא  האשכול.  ס’  בעל     )16
)עמנואל(  ג”כ בשו”ת הגאונים החדשות  הובא  ורובו  )בוקנוולד, תש”נ(: סקצ”ג.  ובהוצאה אחרת 

סל”ה. וכ”ה באגור סצ”ד. הובא בב”י רסנ”ה. וראה ג”כ פרישה שם סק”א.
17(  אלא שצ”ל על אמירת פסוקים או אגדתא - ראה שו”ע אדה”ז סנ”ד ס”ד. וש”נ. וראה פמ”ג 

סנ”ה מש”ז סק”א. וראה ג”כ כה”ח שם סק”ד. וש”נ.
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שוב א”א תחנון, כיון דתחנון הוא כתפילה אריכתא, והרי סיים תפילתו, והוי כהפסיק 
איתא19  וכן  אריכתא18.  כתפילה  הוי  לא  שוב  דעתו  שהסיח  דכיון  אחרים  בדברים 

שהורה הרה”ק הר”י משינאווא20. 

אבל לדברי אדה”ז שפיר יכולים לומר תחנון גם אם הפסיקו בקדיש, וכד’ העולת 

18(  וכ”כ בשו”ת להורות נתן ח”ו ס”ז. )אלא דשם לא נחית לחילוק בין “שיחה קצרה” ל”דברים 
אחרים לגמרי”, ולכן כתב שאפי’ לפמ”ש הא”ר י”ל דקדיש גרע טפי. אך עי’ במשנ”ב סק”א שהביא 
ד’ המג”א דשיחה בעלמא ל”ל בה, ובסק”ב כתב כד’ הא”ר )כנ”ל הע’ 8(, ומבואר דמיירי אפי’ בהפסק 
גרע אמירת קדיש  ופשוט דלא  בפנים.  כנ”ל  כ”מ מד’ אדה”ז  ובכל אופן  גדול שכבר הסיח דעתו. 
מהסיח דעתו בדברים אחרי לגמרי. ובמש”כ לאח”ז דבכה”ג דטעה הש”ץ גם הט”ז יודה - לענ”ד 
קשה לומר כן לד’ הט”ז. )וראה ג”כ קובץ אור תורה גליון רמו )אלול תשמ”ח( ע’ תתריט(. אלא שלא 
הארכתי בזה, כיון דבלא”ה לדידן דקיי”ל כד’ אדה”ז, ליכא נפק”מ בכ”ז(. אך עי’ בס’ עבודת אפרים 
)ח”א ע’ קט-י( שהביא מכתב מבעל שו”ת חיי הלי, שכתב דלא מסתבר לומר דאמירת קדיש הוי 
כהיסח הדעת מהתפילה, וכדחזינן מהא דאומרים תתקבל צלותהון לאחר ובל”צ אף שכבר הפסיקו 
בין התפילה  ודאי דמפסיק  היסח הדעת מהתפילה, הרי  ולא דק, דאף שאין אמירת קדיש  בח”ק. 
למה שאחריה כנ”ל מהשבה”ל, אלא דבדיבור וכיו”ב, היסח הדעת הוא הסימן שסיים תפילתו, )ושוב 
ל”ה כתפילה אריכתא כנ”ל(, משא”כ שיחה קצרה דאי”ז מורה שסיים תפילתו. משא”כ באמירת 
דבעצם אמירת הקדיש סיים תפילתו, ושוב ל”ה כתפילה אריכתא, ול”ב היסח הדעת לזה.  קדיש, 

ודו”ק.      
קורא  א’  שמע  דאפי’  )ושם,  שכא.  ע’  )החדש(  יחזקאל  דברי  קצג.  ע’  חיים  יעקב  באר  סי’    )19
‘יתגדל’, הי’ מורה לומר קדיש ולא לומר תחנון לאח”ז, והסביר שגנאי הוא ל’יתגדל ויתקדש שמי’ 
רבא’ להפסיק. ובדיה”ח שם, כתב דכ”ה באם הש”ץ הי’ מתחיל ‘יתגדל’. ובאשי ישראל )בתשובות 
חוט  בס’  אך  הגרח”ק.  בשם  דלהלן(  החזו”א  להוראת  )בנוגע  עד”ז  הביא  רלא(  תשו’  שבסוה”ס 
שני לשו”ע הל’ תפילה )פסקי הרשי”נ קרליץ, ב”ב, תשע”ה( ע’ רז כתב דהנ”מ היכא דאמרו כבר 
איש”ר שהוא עיקר הקדיש. ועי’ בענין הפסק בקדיש לקמן בפנים(. ועפ”ז כתב בשו”ע הקצר פל”ד 
ס”ז. )ולענ”ד אי”ז נכון לדעת אדה”ז כבפנים(. ובאורחות רבינו ח”ג ע’ רכה )וכ”ה בדינים ומנהגים 
מהחזו”א פ”ח ס”ג. ובשינוים - חוט שני הנ”ל. חו”ש )ריבית( קובץ ענינים ס”א( הביא שעד”ז הורה 
החזו”א בש”ץ שהתחיל קדיש במנחה. )ובס’ חשוקי חמד )יומא נב, ב( כתב דאולי שאני בשחרית 
)הולנדר( ע’ קסו הע’  ועד”ז הביא בשם הגר”ד פרנקל בס’ שמחת הלבבות  ‘תתקבל’.  דעדיין ל”א 
קיז(  )פכ”ו הע’ א. פכ”ז הע’  ישראל  ולאידך באשי   .22 וכ”כ בס’ נשמת ישראל שצוין בהע’  קעח. 
הביא בשם הגרח”ק )ע”פ התשו’ הנ”ל( דה”ה בשחרית(. וראה שו”ת וישמע משה )פריד( ח”ד סכ”ז  
זו( אי אמרינן הכי גם  )לשי’  )ע’ קעד( שקו”ט  ובס’ שומר אמת – תפילה  שעד”ז הורה הגריש”א. 
בהתחיל הש”ץ ק”ש לפני צו”צ במנחת שבת. אך בס’ שיחות חיים )אינפלד( ע’ צח הביא מעשה 
)הובא בעבודת אפרים שם  )להנ”ל( עמ”ס קידושין  נתן  וכ”כ בס’ מנחת  לסתור דהחזו”א בעצמו. 
ע’ רמו. קב. קט(. עיי”ש. )ועמ”ש בס’ מאיר עוז )על סדר המשנ”ב( ח”ב ע’ ז(. וגם בשם הגרח”ק - 

שמועות סותרות, ראה הליכות חיים )פייער( ח”א ע’ נד-ה ובהע’ שם. שמחת הלבבות שם.   
20(  ובשו”ת קנין תורה ח”ה סי”ב כתב בשם זקינו )בעל שו”ת פתחא זוטא(, שהי’ בצאנז ש”ץ א’ 

שבכל עת שירד לפני התיבה לא אמר תחנון בלי שום טעם ונימוק, והד”ח מצאנז לא הי’ מוחה בו.
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מלך  אדמו”ר  דכ”ק  רב  מעשה  וכן  דורנו22.  מפוסקי  כמה  וכ”כ  הנ”ל21.  וא”ר  תמיד 
המשיח שליט”א )כדלקמן בהמשך הדברים(. וה”ה גם אם סיימו כבר כל התפילה23, 

ואפי’ כבר הסיח דעתו לגמרי מהתפילה24.

21(  בקובץ אור תורה הנ”ל )הע’ 18( ע’ תתריח, הביא מש”כ הרשב”א )שו”ת ח”א סתת”ז( דהעומד 
בתחנונים שלאחר תפילת י”ח והתחיל הש”ץ קדושה או קדיש מקצר ועולה, או מפסיק וממשיך 
כיון  הדין  מעיקר  אבל  תחנון  לאח”ז  אומר  רוצה  אם  דרק  מבואר  הרשב”א  דמד’  ור”ל  לאח”ז. 
חזרת  שאחר  ונפ”א  בתחנון  התם  מיירי  לא  דהרשב”א  ואינו,  לאח”ז.  משלים  אינו  שוב  שהפסיק 
הש”ץ, אלא בתחנונים שאומר היחיד לאחר תפילתו )אלוקי נצור וכיו”ב - ראה ברכות טז, ב. יז, א. 
כט, ב וברש”י שם ד”ה תחנונים. וראה ג”כ חי’ הרשב”א שם ספ”ב. שו”ע אדה”ז סקכ”ב ס”א. וש”נ(, 

וא”כ אין לה”ר מדבריו שם לנדו”ד.      
22(  שו”ת להור”נ שם. הליכות שלמה פי”א ס”ב. )ושם, דבאם נזכרו לאחר שהוציאו ס”ת, יקראו 
בתורה תחילה, ומיד אחר קריה”ת יחזירו את הס”ת, ויאמרו תחנון ואשרי ובל”צ(. וכ”מ גם ממ”ש 
ועי”ש  מנחה.  )גבי  סקס”ה  )בשחרית(.  סצ”ז  ח”א  אפרים  רבבות  שו”ת  עיי”ש.  יז,  הע’  פי”ג  שם 
ח”ז  )כנ”ל(.  סקט”ז  ח”ו  אליו(.  מהגרח”ק  ומכתב   ,)19 הע’  )הו”ל  החזו”א  על  המסופר  גם  שהביא 
דוד  ויברך  עי’ לקמן(. שו”ת   - לגבי אמירת קדיש לאחר התחנון  ובמ”ש   - ומנחה.  )שחרית  סמ”ה 
שם )אלא שמד’ משמע דנקט )דלא כמ”ש בפנים(, דקדיש ל”ה הפסק - ראה בהע’ שלאח”ז(. וכ”כ 
בעל שו”ת חיי הלוי במכתב שבס’ עבודת אפרים הנ”ל. ובכ”מ )שו”ת ויברך דוד שם. וכ”כ )הנ”ל( 
בס’ נשמת ישראל ח”ב ע’ תתקצה. קו’ שבחו של אהרון )חיפה, תשנ”ה( ע’ מד. קו’ תמר יפרח )נדפס 
בסו”ס נועם מגדים ח”ב )מונטעוידעא, תשד”מ(( ע’ מה. )הובאו בס’ עבודת אפרים שם(. פסק”ת 
144( שכן נהג הר”י מסאטמר. ובשמחת הלבבות שם שכן נהג הגר”מ פיינשטיין. אבל  סקל”א הע’ 
לסיים  מכוון  אינו  בכ”ז  לקדיש,  אמן  שעונה  דאע”פ  שהביא(,  במעשה  )עיי”ש  דשאנ”ה  לחלק  יש 
תפילתו. ודו”ק. ובמכתב הרב”י לוין שהובא בשו”ת רבבות אפרים )ח”א סקס”ה. וכ”ה בס’ עולמם 
של גדולים )תולדות רבי”ל( ע’ קפד( כתב דהש”ץ לא יאמר תחנון לאח”ז משא”כ הציבור. אבל כיון 
שהציבור עונים אמן על הקדיש דהחזן, א”כ )אי נקטינן כהט”ז( מ”ש ש”ץ מציבור, הא גם הם סיימו 
מצות התפילה ע”י הקדיש דהש”ץ. אלא שאם הוא היפך רצון הציבור שאמרו לו להפסיק, י”ל דגם 

להט”ז ל”ח הפסק להציבור )ע”ד החילוק הנ”ל(. ועצ”ע.    
23(  וכ”כ בשו”ת להור”נ שם. )וכ”ה ע”פ המסופר על החזו”א לעיל הע’ 19(. אך עי’ בס’ משנה הלכה 
לשו”ע או”ח )ירושלים, תשמ”ו( סקל”א סק”ד שכתב שאם אמר כבר קדושה דסידרא דובל”צ שוב 
דמהיכ”ת  כלל,  א”מ  ודבריו  מזמורים.  אלא  דאינם  ולמנצח  אשר  רק  אמר  אם  משא”כ  נופל,  אינו 
לחלק בין מזמורים לקדושה דסידרא, ועוד דהרי אמירת אשרי בשעה זו אינו סתם כאמירת מזמור 
בעלמא, אלא דבזה מקיים “מצוה בפ”ע” )שו”ע אדה”ז סנ”ה ס”א(, דכל האומר תהל”ד ג”פ בכ”י 
מובטח לו שהוא בן עוה”ב )ברכות ד, ב(, וא”כ אמאי גרע הפסק דקדושה דסידרא מאמירת אשרי. 
אין לדחותו לאחר התפילה,  דוד שם כתב שאף שגם אחר קדיש צ”ל תחנון, בכ”ז  ויברך  ובשו”ת 
חדא, דצריך להסמיכה לשמו”ע, ועוד, דלא יוכל לומר תחנון לאחר התפילה כיון שהפסיקו בד”א. 
ומשמע דס”ל דקדיש ל”ה הפסק )וכד’ החיי הלוי הנ”ל הע’ 18(, אבל המשך התפילה חשיב הפסק, 
וס”ל כד’ הט”ז. )אך ראה נשמת ישראל שם )ע’ תתקצו(, שהביא ד’ כמה מהמצוין לעיל, ולבסוף כתב 
)ועייג”כ הע’ הנ”ל מש”כ להשיב  “וצ”ע להלכה”(. אלא שכבר הוכחנו בפנים דקדיש חשיב הפסק 
ע”ד החיי הלוי(. וא”כ א”נ דאחר קדיש יכול לעשות נפ”א הה”נ לאחר כל התפילה. ובמכ”ש ממש”כ 

בהע’ שלאח”ז.   
לענין  הפסקה  איתמר  דלא  מ’  הפוסקים  שמד’  שאע”פ  כתב  ס”א(  )חי”א  נדברו  אז  בשו”ת    )24
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ובנוגע לאמירת קדיש עוה”פ לאחר התחנון, הנה כבר הבאנו לעיל את דברי השבלי 
הלקט בנוגע לטעם אמירת קדיש בכ”מ שיש הפסק בסדר התפילה, ומדבריו משמע 
)סנ”ה  אדה”ז  כתב  ועד”ז  קדיש,  אומרים  אחת  ומצוה  ענין  שסיימו  דבכ”מ  להדיא 
ס”א( וז”ל: “אומרים קדיש בכל מקום שיש הפסק בסדר התפלה, והם לא פחות מז’ 
קדישים בכל יום, על שם שבע ביום הללתיך )תהלים קיט, קסד(, ואלו הם: א’ אחר 
פסוקי דזמרה ששם הוא הפסק סדר הפסוקים. ב’ אחר סיום תפלת י”ח שהיא מצוה 
בפני עצמה, ואינה דבוקה למה שלאחריה. ג’ אחר סדר קדושת ובא לציון שהוא ג”כ 
דבר שבקדושה. ד’ אחר אשרי למנחה, שהיא מצוה בפני עצמה שכל האומר תהלה 
לדוד בכל יום ג’ פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ה’ אחר סיום תפלת י”ח של 
ו’ אחר ברכות של קריאת שמע של ערבית מטעם  מנחה שהיא מצוה בפני עצמה. 

שיתבאר בסי’ רל”ו25. ז’ אחר תפלת ערבית שכבר נשלמה התפלה”26. 

וא”כ כיון שנפ”א אינו דבוק למה שיאמר לאח”ז, אלא ענין ומצוה בפ”ע, צ”ל קדיש 
דהוי  ותחנון  י”ח  הי’ קאי הקדיש על תפילת  הי’ הפסק,  לא  )אלא שבאם  לאח”ז27. 

כתפילה חדא אריכתא(. 

וכן משמע מדברי הלבוש שכתב )סקל”ב ס”א(: “ואח”כ אומר הש”ץ ח”ק על פסוקי 

כיון  תשלומין,  דל”ש  התפילה  מענין  לגמרי  דעתו  דהסיח  היכא  שאני  הנ”ל(,  הא”ר  )כד’  דיעבד 
נכונים בזה,  ולענ”ד אין דבריו  והוי מתיקוני ושלימות התפילה.  נפ”א נתקן סמוך לתפילה  דעיקר 
דהא מוכח להדיא בד’ תלמידי הרשב”א דלולי תי’ הרשב”א הו”א דיכול ליפול על פניו גם לאח”ז 
הרבה שכבר הסיח דעתו, שהרי כתב “וכי תעלה על דעתך שלא היתה זזה ממנו שעה אחת”, היינו 
הביא  בעצמו  )והוא  היום”,  כל  ממנו  תזוז  שלא  אפשר  “היאך  שם(  )ב”מ  הריטב”א  וכל’  היום,  כל 
שם ל’ הריטב”א )והמשך הל’ שם הוא - דלא כמש”ש - תוס’ החיי”א, כנ”ל הע’ 9((, וה”ט דאלת”ה 
מאי הוכחה איכא, הרי אינה צריכה אלא להסיח דעתו בע”א לגמרי מענין התפילה. ופשוט. וא”כ 
כיון שד’ הרשב”א הם רק לכתחיל’, א”כ בדיעבד י”ל תחנון גם אם כבר הסיח דעתו לגמרי מענין 
התפילה. וכ”כ בהליכות שלמה פי”א שם הע’ ה. ובפרט לפמש”כ בהע’ 9 בדעת אדה”ז, דהסמיכה 
שבמכתב  ושו”ר  התפילה.  ושלימות  מתיקוני  דהוי  מ”ש  ל”ש  דשוב  בנפ”א,  ולא  בתפילה  דין  הוי 

האזנ”ד בעצמו שהובא בשו”ת רבבות אפרים )ח”א סקס”ה( כתב כדברינו, עיי”ש.         
25(  עי’ בטור ונ”כ שם ס”ב.

26(  וכ”ה )אופן המנין דשבע קדישים( ברוקח סשס”ב. וכ”ה בערוה”ש ס”ד.
27(  ומה שא”א קדיש לאחר אשרי להפסיק בינו לובל”צ, אף דאמירת אשרי הוי מצוה בפ”ע )כנ”ל 
בפנים מד’ אדה”ז(, הוא משום דאמירת אשרי מישך שייכי לקדושה דסידרא שבובל”צ, והוי כענין 
וכן מבואר להדיא בד’ הסמ”ע חו”מ סרס”ז  ועוד.  ואילך(.  )ס”א  עי’ מש”כ בעורה”ש סקל”ב   - א’ 

סק”ד, עיי”ש.     
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התחינה, כדי להפסיק בינם ובין הפסוקים שיאמרו אח”כ”. וכ”כ בעטרת זקנים לשו”ע 
שם. ומבואר, דהקדיש הוא על התחנון, בכדי להפסיק בינו למה שלאח”ז. 

זה  דמל’   - י”ח”  תפילת  “אחר  קדיש  שאומרים  כנ”ל(  )מהשבה”ל  אדה”ז  ומש”כ 
משמע לכאו’ דבעיקר קאי על שמו”ע ולא על תחנון - הוא משום דאיירי הכא בכללות 
הדין דאמירת קדיש, ולא נחית הכא לפרט דבאמת קאי גם על התחנון דהוי כתפילה 
אריכתא וכו’. אבל במקומו )בהמשך להל’ תחנון( כתב הלבוש דבאמת קאי גם “על 

פסוקי התחינה28”.

 וא”כ גם בנדו”ד דאמר הש”ץ קדיש כבר לאחר שמו”ע, צריך לחזור ולאמרו שוב 
לאחר התחנון29. 

ולא דמי למש”כ הפוסקים30 שאין להרבות בקדישים, ושאין להוסיף קדיש שלא 
תקנו הקדמונים31, דהכא הרי תקנו לומר קדיש לאחר התחנון כנ”ל, והא דאין להרבות 
הקדמונים,  תקנו  שלא  פסוקים  על  קדיש  שאומרים  בכה”ג  דוקא  הוא  בקדישים 

כמבואר בדברי הפוסקים הנ”ל, משא”כ בנדו”ד.

28(  בפסק”ת סקל”א הע’ 15 כתב שמד’ המט”מ )עמוד העבודה סר”ח( שכתב דבאמת היו צריכים 
דחו  וקדושה דסידרא  לזלזולי באשרי  ליתו  היכי דלא  דכי  ותחנון, אלא  לומר ק”ש לאחר שמו”ע 
אותו עד לאחרי אשרי ובל”צ, ומ”מ אומרים קדיש קצר ]ח”ק[ כדי להורות שכאן הוא מקום סיום 
התפילה, משמע, דקדיש זה לא קאי על התחנון. ואשתמיטיתי’ מש”כ המט”מ מיד בהמשך דבריו 

שם שהח”ק הוא “גם בשביל התחנון שאומר”.
29(  וכ”כ בשו”ת להור”נ שם. וכ”ה במכתב החיי הלוי הנ”ל. וראה ג”כ שיח תפילה )טשזנר( ע’ תמה. 
אך בשו”ת רבבות אפרים )ח”א סצ”ז( כתב דא”ל שוב קדיש כיון דנפ”א רשות. ואין לדבריו הבנה 
כלל, דמה ענין הא דנפ”א רשות לאמירת קדיש אחריו. )ועוד, די”א )ראה לעיל הע’ 5( דהאידנא הוי 
כחובה(. ומש”כ שם בשם הגרש”ז ברוין )בעמח”ס שערים המצוינים בהלכה(, דקדיש לפני שמו”ע 
שו”ע  )ראה  להפסיק  במה  דאין  דשאנ”ה  לנדו”ד,  ל”ד   - לקריה”ת  גם  שעולה  יוכיח,  ש”ק  דמנחת 
אדה”ז )הנדמ”ח( סרצ”ב ס”ד )וש”נ((. ושם בסי’ סקס”ה הביא עד”ז ממכתב האזנ”ד שא”ל קדיש 
עוה”פ )במנחה(. וכ”כ בח”ו סקט”ז )במנחה(. ובח”ז סמ”ה ספוקי מספק”ל, וגם א”נ דצ”ל שוב קדיש 
עי’   - )ובענין איזה קדיש  והביא שם מכתב מהרא”י שוורץ דצ”ל שוב קדיש.  נסתפק איזה קדיש, 

לקמן בפנים(.             
30(  כנה”ג בהגה”ט סנ”ה )בשם תשו’ מהרי”ף(. הובא בבאה”ט שם סק”א. )ושם הובא ג”כ משו”ת 

דבר שמואל סקפ”ג(. וכ”ה במשנ”ב שם. ערוה”ש שם ס”ג. 
31(  כ”כ בשעה”כ פי”א סקכ”ט )ושם, דמה”ט כתב אדה”ז בסי’ שאומרים לדוד ה’ אורי “במנחה 
קודם עלינו” )ולא אחר ק”ש וכיו”ב, עדמ”ש בשחרית “לאחר שש”י”(, כיון שצריך להסמיכה לעלינו, 
דא”ל קדיש לאחר לדוד ה’ אורי(. ולאח”ז הביא ד’ הכנה”ג ודב”ש הנ”ל )הע’ שלפנ”ז(. ומ’ דבריו 
שם, דתרי מילי נינהו. אך במכתב כ”ק אד”ש מה”מ )אג”ק ח”י ע’ שב( משמע, שכן פי’ השעה”כ בד’ 

הכנה”ג. וצ”ב.  
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וכ”ה לכאו’ גם עפמ”ש בכתהאריז”ל )פע”ח שער הקדישים, שעה”כ )בסדר וענין 
להורדת  הם  שמו”ע  שמאחר  שהקדישים  ועוד(,  במקומו,  האריז”ל  סי’  הקדיש(, 
שייכים  ונפ”א-תחנון,  מדות,  י”ג  הוידוי,  והרי  וכו’,  לבריאה  האצי’  מעולם  השפע 
לעולם האצי’ כמבואר בכתהאריז”ל )פע”ח שער הסליחות ושער נפ”א. שעה”כ )ענין 
ויעבור וענין נפ”א(. ועוד(, וא”כ אף אם כבר אמר קדיש פעם א’ לאחרי שמו”ע, עדיין 

צ”ל קדיש לאחר התחנון להורדת השפע מעולם האצי’ לבריאה.      

]והנה יש מי שסיפר32 שפעם א’ קרה במנין כ”ק אד”ש מה”מ שטעה הש”ץ ואמר 
שסיים  לאחר  הטעות  וכשנתברר  חתן(,  שיש  )בחשבו  שחרית  שמו”ע  לאחר  קדיש 
את הקדיש, הורה כ”ק אד”ש מה”מ לומר תחנון, ולא אמרו שוב קדיש, אלא שהא 
דלא אמרו שוב קדיש לא הי’ זה בהוראת כ”ק אד”ש מה”מ, וכיון שישנם כמה פרטים 
שאינם ברורים בסיפור הנ”ל, קשה לדון בזה,  ובכלל, “אין למדין הלכה לא מפי תלמוד 
ולא מפי מעשה עד יאמרו לו הלכה למעשה” )ב”ב קל, ב33(, ולכן אין להכריח ע”פ 

הסיפור הנ”ל שכ”ה דעת כ”ק אד”ש מה”מ[. 

ד

פש לן לברורי איזה קדיש יאמרו לאחר התחנון בשחרית ובמנחה. 

ובל”צ(  שלאחר  ק”ש  )עד  התפילה  שבתחילת  הקדישים  בין  השינוי  בטעם  והנה 
הוא  שהמנהג34  ק”ש(  )לאחר  התפילה  שבסיום  להקדישים  קדיש,  חצי  שאומרים 
שאומרים קדיש ‘יהא שלמא’ או קדיש דרבנן35, כתב הפמ”ג )סנ”ה מש”ז סק”א( דכל 
קדיש שהוא בכדי להפסיק בין מצוה למצוה בסדר התפילה אומרים חצי קדיש, אך 
וכו’. אלא דהא גופא  בקדיש שלאחר אמירת פסוקים ואגדתא אומרים קדיש יה”ש 
טעמא בעי, דמאי שנא הא מהא. וצ”ל כמ”ש בערוה”ש )סנ”ו ס”ח( דגמר הקדיש הוא 
ב’דאמירן בעלמא’, אלא שבסוף התפילה )לאחר ק”ש שאומרים תתקבל צלותהון”(, 

32(   הרי”ש גינזברג בשו”ת פינת ההלכה מס’ 1123, בשם הרי”י שי’ אופן. ומש”כ בפנים הוא ע”פ 
מה ששמעתי מפיו.

33(  ראה פרשב”ם שם. וראה ג”כ ירוש’ פאה פ”ב ה”ו ובפנ”מ שם.
34(  שהרי מתתקבל ואילך אינו אלא מנהג - רמב”ם סדר תפלות כל השנה בנוסח הקדיש. לחם 

חמודות ברכות פ”ב סקכ”ג. מג”א סס”ו סק”ו. שו”ע אדה”ז שם ס”ה. ועוד.
35(  לבר מבליל ש”ק שכתב אדה”ז בסי’ )וכן המנהג ברוב צרות החסידים( לומר ח”ק לאחר מזמור 
לדוד, אף שכבר אמרו ק”ש. וכבר שקו”ט )ראה סי’ רבינו הזקו עם ציונים והע’ )להלו”י שי’ רסקין( 
במקומו. וראה ג”כ פסק”ת סו”ס רסח בהע’. ועוד( בטעמא דמילתא, )ובפרט שהוא דלא כמ”ש בסי’ 

האריז”ל, משנת חסידים, ועוד(. ואכמ”ל.
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שלום  שישרה  בקשה  להוסיף  נהגו  וכו’,  העולם  לאויר  ויוצאים  לבתיהן  כשנפטרין 
בתוכינו36, ובקשה על הת”ח ולומדי תורה בקדיש דרבנן37. 

חצי  לומר  צריך  לפני קדיש תתקבל בשחרית  לומר תחנון  נזכרו  באם  הנה  ולפ”ז, 
במנחה  ועד”ז בטעה הש”ץ  וכו’,  יום’  ‘שיר של  לאחר  עד  נזכרו  לא  באם  אך  קדיש, 
ואמר כבר ק”ש, י”ל קדיש יה”ש38, ואין לומר שוב קדיש תתקבל, שהרי כתב המג”א 
ואתה  אמירת  ולאחר  שמו”ע,  אחר  מיד  ק”ש39  אומרים  פורים  שבליל  תרצג(  )ר”ס 
קדוש שלאחר קריאת המגילה אומרים ק”ש בלא תתקבל, שאין אומרים תתקבל אלא 
וכ”כ אדה”ז בסידורו  וכ”ה בסנ”ה ס”א40(.  י”ח כמ”ש הלבוש )שם ס”א.  על תפילת 

לפני קריאת המגילה41. וא”כ ה”ה בנדו”ד42. 

הוא  דיה”ש  שהבקשה  שם  בערוה”ש  כתב  שלום’,  ו’עושה  שלמא’  ד’יהא  הכפל  ובבי’    )36
ובסי’  ישכין הקב”ה שלום.  יהי’ מח’  ו’עושה שלום’ הוא שאפי’ אם  יהי’ מחלוקת,  שמלכתחי’ לא 
צלותא דאברהם כתב )בפי’ עמק ברכה לקדיש שלפני הודו( ש’יהא שלמא’ הוא ע”ד מ”ש בתענית 

)כא, ב( “אבא אומנא הוה אתי לי’ שלמא ממתבתא דרקיעא כל יומא”. עיי”ש. 
37(  וראה עוד מש”כ בזה בסי’ צלותא דאברהם שם.

כתב  ששם  אלא   .)29 הע’  )הו”ל  אפרים  רבבות  שבשו”ת  שוורץ  הרא”י  במכתב  כתב  ועד”ז    )38
סק”ג(  א”א  )סנ”ד  הפמ”ג  כתב  כבר  אך  תהלים.  פרקי  אחר  אומרים  שכן  דרבנן  קדיש  שיאמרו 
שאומרים אחר פרקי תהלים קדיש יה”ש ולא קדיש דרבנן. וכמדומה שכ”ה המנהג ברוב המקומות. 

39(  ודלא כדעת הלבוש והט”ז שם שאומרים ח”ק )כדעת הכלבו וכו’, עיי”ש ובמג”א ונ”כ שם(.
40(  וראה משה”ק בט”ז שם סק”א. וראה פמ”ג מש”ז שם. 

41(  ודלא כדעת המלבושי יו”ט )שם סק”ב( והא”ר )שם סק”ה( שאומרים שוב תתקבל על קדושה 
דסידרא. 

42(  וכמ”ש בשו”ת בית שלמה ח”א סנ”ב לענין ש”ץ שטעה ואמר ק”ש לאחר שמו”ע לפני אשרי 
ח”א  רבבות אפרים  כנ”ל במוצ”ש(. שו”ת  )לענין טעות  ח”ו סט”ז  ג”כ שו”ת משנ”ה  וראה  ובל”צ. 
דבכה”ג  בטעות,  כן  דעשה  דשאנ”ה  סי”ב  ח”א  )תנינא(  ציון  שאלי  בשו”ת  ומש”כ  )כנ”ל(.  סע”ר 
28 מש”כ בזה  אין לשנות המנהג לומר ק”ש על קדושה דסידרא, ]ובטעמא דמילתא עי’ לעיל הע’ 
המט”מ. ובלבוש )סנ”ה ס”א( כתב דהוא כי היכי דיכלול בזה גם קדושה דסידרא דגריר בתר התפילה 
שגם היא מענין תפילה ושבח[, משא”כ היכא דיהי’ כן מנהג קבוע כבליל פורים - אינו מחוור לענ”ד, 
דמה בכך שטעה, הא א”ל תתקבל אלא על תפילת י”ח. ואפי’ את”ל כדבריו, י”ל דשאני נדו”ד דאין 
המנהג לומר תתקבל על התחנון, אלא שכיון שאין להפסיק בין התפילה לתחנון, אומרים ק”ש לאחר 
שהוא  כיון  התחנון,  על  תתקבל  שאפ”ל  יודו  כו”ע  דהכא  לאידך,  י”ל  שלכאו’  אלא  במנחה.  תחנון 
אבל  מהב”י(.  בפנים  שהו”ל  הגאונים  )כל’  אריכתא  כתפילה  והוי  י”ח,  תפילת  עם  א’  וענין  המשך 
י”ח(,  - מרא דהאי שמעתתא שא”א תתקבל אלא לאחר תפילת  )והלבוש  לפמש”כ בדעת אדה”ז 
9 דהא דבעי’ להסמיך נפ”א לתפילה הוי דין בנפ”א ולא דין בתפילה, מובן דא”ל תתקבל על  בהע’ 
התחנון, שהרי בטעם הדבר שאין אומרים תתקבל אלא על תפילת י”ח, כתב הלבוש )סתרצ”ג שם( 
“שאין אומרים תתקבל צלותהון שהוא תרגום של תפלה, אלא אחר שאמרו תפלת י”ח שהוא נקרא 
תפלה”. וכיון שאין נפ”א המשך לתפילה, ל”ש לומר ע”ז תתקבל צלותהון, וכד’ הלבוש הנ”ל. ובכל 

אופן לכאו’ י”ל בכה”ג דשוא”ת עדיף. וכ”כ במכתב החיי הלוי הנ”ל שבמנחה י”ל קדיש יה”ש.         
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והנה כהנ”ל הוא באם לא נזכרו עד לאחר שסיים הש”ץ את הקדיש, אבל באם לא 
סיים, נח’ הפוסקים באם אפשר להפסיקו. 

דהנה החיד”א בברכ”י )או”ח סרפ”ב סקי”א( כתב שאם העולה אחרון לתורה טעה 
ומשמעות  יברך.  ואח”כ  הקדיש  את  ישלים  נתן’,  ‘אשר  ברכת  לפני  קדיש  והתחיל 
דבריו, דאפי’ רק התחיל43 את הקדיש אינו מפסיק. אך בשערי אפרים )ש”ז סל”ג 
ובשער”ר שם סקכ”ג( כתב דהיינו דוקא היכא דאמר כבר ‘ואמרו אמן’, אבל לפנ”ז 
יש להפסיק את הקדיש. אבל בשו”ת אג”מ )ח”ד ס”ע אות ג( כתב מדנפשי’ )בכה”ג 
עדיין  הגיע  לא  באם  דרק  ‘ויכולו’(  לפני  קדיש  והתחיל  ש”ק  בליל  הש”ץ  שטעה 
עיקר הקדיש, אבל  נגמר  לא  כיון שעדיין  קריב’, אפשר להפסיקו,  ובזמן  ל’בעגלא 

לאח”ז אין להפסיקו. 

ולדברי שניהם נמצא, דכל שלא אמר כבר את עיקר הקדיש שפיר דמי להפסיקו, 
דאז  אמן’,  ‘ואמרו  כבר  היכא דאמר  רק  תוקף  לעיקר הקדיש  אית  אי  דפליגי  אלא 
חייבים הציבור לענות, או דגם אמירת הש”ץ מהני. משא”כ להחיד”א אפי’ אם לא 
גמר עדיין את עיקר הקדיש אסור להפסיק באמצע44. והנה בנוגע להתחלת הקדיש, 
ראינו מעשה רב, שכ”ק אד”ש הפסיק את הש”ץ לאחר שכבר התחיל לומר קדיש45, 
ודלא כד’ החיד”א הנ”ל. אבל באם כבר המשיך באמירת קדיש עד שהגיע ל’בעגלא 
לדברי  להפסיק  לו  אין  )להשער”א(,  אמן’  ל’ואמרו  או  )להאג”מ(,  קריב’  ובזמן 

השער”א והאג”מ. 

אלא שצע”ג הא מנ”ל, דלא מצינו בשו”מ ולא אישתמטתי’ לשום פוסק, שיהי’ 
אסור להפסיק באמצע קדיש. ועצ”ע בזה, וכעת ע’ת לקצר, ועוד חזון למועד אי”ה. 

המורם מכהנ”ל: לענ”ד, באם טעה הש”ץ ואמר קדיש לאחר שמו”ע, צריך 
לומר תחנון לאח”ז, ולומר שוב קדיש לאחר התחנון. בשחרית - באם נזכרו 
לפני שאמרו קדיש שלם - חצי קדיש, ואם נזכרו לאח”ז - קדיש ‘יהא שלמא’, 

ובמנחה תמיד אומרים קדיש ‘יהא שלמא’. 

43(  וראה ג”כ לעיל הע’ 19 שהרה”ק משינאווא הורה שלא יפסיק אפי’ קרא )א’ או הש”ץ - ראה 
שם( ‘יתגדל’. וכ”כ הגרח”ק - ראה שם.  

44(  וראה לעיל הע’ הנ”ל דיש מי שכתב דרק אם אמרו כבר איש”ר אין להפסיק. אלא שא”מ מאי 
טעמי’, ולכן לא הבאתיו בפנים.  

45(  בתפילת מנחה דה’ טבת תשמ”ז )ע”י סי’ של תימה בידו הק’(. וכמדומה ברור, שכן הי’ כו”כ 
פעמים.  
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ביאור דעתו האמיתית של הצ”צ בנוגע 
לפאה נכרית

הרה”ת יפתח יעקב הכהן שי’ לוזי’

אברך בכולל שע”י הישיבה 

ושליח כ”ק אד”ש מה”מ לקיבוץ מחניים 

א

ישנם כאלה המצטטים מתוך דברי כ”ק אדמו”ר הצמח צדק, וטוענים שהצ”צ אסר 
פאה נכרית, ובשורות שלפנינו נראה שטענה זו מופרכת מיסודה עד שאין כלל מקום 

לומר זאת אלא בדיוק להיפך, כדלקמן בעז”ה46:

ראשית יש להדגיש שהציטוט שעליו מנסים להיאחז לא נלקח מספר פסקי דינים 
של הצ”צ כדי שיוכלו לומר שבא  לפסוק משהו בנדון, אלא מספר ביאורים וחידושים 
של הצ”צ על הש”ס. ועוד, שהצ”צ עוסק שם בפאה נכרית רק בדרך אגב ולא כנושא 

הנידון באופן ישיר, וא”א לקבוע משם מה דעתו להלכה בנושא. 

ועיקר: כ”ק אדמו”ר הזקן - זקנו של הצ”צ, מתיר פאה נכרית בשופי הן בהלכות 
קריאת שמע והן בהלכות שבת )כמובא לקמן(, ולא מסתבר כלל לומר שהצ”צ יחלוק 
על סבו הגדול באופן כה נחרץ אם לא שמציין זאת במפורש ועם מילתא בטעמא )כפי 

שאכן עשה בנוגע לברכת שהחיינו בקריאת המגילה ביום פורים47(. 

לכסותה  דרכה  אפילו  נכרית  “ופאה  ק”ש48:  בהלכות  אדה”ז  כ”ק  של  לשונו  ]זה 
מותר לקרות כנגדה וגם מותר לגלותה, ואין בה משום יוצאה וראשה פרועה שהוא 

אסור מן התורה באשת איש”.

‘לקט  וולפא שליט”א –  46(  הסתייעתי בפרק ח’ שבספרו הנפלא של הגה”ח הרב שלום דובער 
שכחת הפאה’.

47(  פסקי דינים לקוטים, תז, ד.
48(  שו”ע אדה”ז או”ח, סע”ה ס”ד.
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נכרית דהיינו קליעת שער תלוש שנותנת על  ובהלכות שבת49: “לא תצא בפיאה 
שמא תחלצנה מעל ראשה להראותה או  שערה כדי שתראה כבעלת שער הרבה50, 
ומפורש בדבריו שאסר רק מדין טלטול   - בידה”  ותביאנה  שמא תפול מעל ראשה 

בשבת )“שמא תחלצנה”( ופשוט שאם לא משום זה מותר51[. 

נכרית,  פאה  התיר  ש)ח”ו(  לומר  טוענים  שממנו  מהצ”צ  שמצטטים  הציטוט  וזה 
וז”ל52: “וקצת ראיה דבפאה נכרית לא שרי רק בחצר, מדאמרינן בשבת סד, ב. “הכל 
ככבול”, ואמאי עזיב פאה נכרית. אלא דבפאה נכרית גם בחול אינו מותר רק בחצר”. 

נכרית אלא  נגד פאה  הוכחה  רק שאין  לא  זה  איך שמציטוט  בעז”ה  נראה  ולקמן 
אדרבה בדיוק להיפך.

ב

כדי להבין טוב את דעת הצ”צ יש להקדים את כל מהלך דבריו שם לפני הציטוט 
הנ”ל: 

שהתיר  אלשקר54  המהר”ם  דברי  אודות  הוא  שם53  הצ”צ  של  השקו”ט  נושא  א.   
לנשים שנהגו לגלות שערן מחוץ ל’צמתן’ )שערות קטנות היוצאות מחוץ ל”צמת” 
– מין מטפחת כעין שבכה הצומתת ועוטפת את השיער לבל יתגלה55( להתנאות בו, 
שעל פי דבריו בזה יש המקילים56 וטוענים שמותר אכן לנשים לגלות שער זה ודוחה 

ומאריך הצ”צ לדחות דבריו וראיותיו מכל וכל. 

49(  או”ח סי’ ש”ג סט”ז.
“פעם  ו/או  קש”  “פאות  הוו  קמאי  דפאות  לטוענים  אורחיה  אגב  ניצחת  ראיה  ומכאן    )50
היו רואים שזו פאה משא”כ היום...”, דע”פ לשון אדה”ז לא מיניה ולא מקצתיה, דהא כתב 

להדיא כאמור: “כדי שתראה כבעלת שער הרבה”.
הידועה  בראייתו  וה”ה  נמי!  אסורה  בחול  הא  בשבת?  אסר  טעמא  מאי  הכי  תימא  לא  שאי    )51
דנא  דקדמת  חששא  דלית  בשבת  גם  והאידנא  פקפוק  ללא  בחול  דשרי  בשבת  מהמשנה  דהש”ג 

כלל ועיקר.
52(  בחידושיו על מסכת ברכות כד, א סוף אות ח.

53(  שם אות ג ואילך.
54(  סי’ לה. הו”ד במג”א דלקמן.

55(  כפרש”י בשה”ש ד, א.
56(  הגר”ע יוסף בשו”ת יביע אומר חלק ד’, סימן ג’, והגר”מ פיינשטיין בשו”ת אגרות משה, חלק 

ג’, אהע”ז, סימן נ”ח.
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ראיית מהר”ם אלשקר, המוכיח מס’ הערוך  דבריו57, מביא הצ”צ את  ב. בהמשך 
)ערך ‘בת צדעא’( שהנשים הורגלו להותיר את שיער הצדעיים גלוי. ודוחה הצ”צ את 
הוכחתו באומרו שה’ערוך’ התכוון רק “כשהיא בבית בפני בעלה, ולא לילך כן בחוץ 

ח”ו”.

את  שהביא  ארזים’59,  ה’עצי  מדברי  זה  לחילוק  דוגמא  הצ”צ58והביא  והוסיף  ג. 
הוכחת ה’שלטי הגיבורים60’ שסבירא לי’ שאין בפאה נכרית משום גילוי שער, ומוכיח 
זאת מדברי הגמ’ בנזיר )כח, ב( “ותנא קמא סבר אפשר בפאה נכרית”. וה’עצי ארזים’ 
שם דוחה את הוכחת ה’שלטי הגיבורים’, כי לדעתו בגמ’ שם “מיירי כשהיא בבית 

בפני בעלה, א”כ אין ראיה מזה להתיר פאה נכרית” ברשות הרבים.

מ’הערוך’,  אלשקר  מהר”ם  הוכחת  את  לדחות  ע”מ  הצ”צ  שהביא  הדוגמא61  וזו 
ולא  בעלה  בפני  בבית  רק  קאי  שם  בגמ’  ת”ק  שדברי  ביאר  ארזים’  שה’עצי  שכמו 
ברה”ר, כמו”כ ב’ערוך’ שאמר שמותר לגלות הצדעיים - היינו רק בבית בפני בעלה.   

ד. אמנם, לאחמ”כ טורח הצ”צ לציין במפורש שאין הוא סובר כדברי ה’עצי ארזים’ 
ה’עצי  של  זה  שתירוץ  והיינו  נכרית,  בפאה  הגיבורים’  ה’שלטי  היתר  את  לדחות 
הצדעיים  שיער  גילוי  איסור  לגבי  רק  נכון  ברה”ר(  ולא  בבית  רק  )שמדובר  ארזים’ 
ה’שלטי  של  דעתו  כנגד  ולא  אלשקר(  המהר”ם  של  היתרו  )כנגד  הרבים  ברשות 
הגיבורים’. והצ”צ הביא את דעתו רק כדוגמא לחילוק שכזה ולא כי הוא אכן סובר 

כה’עצי ארזים’ לדחות היתר הפאה בדעתו של ה’שלטי הגיבורים’.

שהביא  דשבת,  פ”ו  גבורים  בשלטי  עיין  לא  ארזים  העצי  “כמדומה  הצ”צ:  וז”ל 
ראי’ דבנשואה איירי”. והיינו, שמוכיח הצ”צ, שראייתו של ה’שלטי הגיבורים’ במס’ 
שבת ]שמוכיח שמל’ המשנה “שלא תתגנה על בעלה”, דהא פשיטא להדיא דבאשה 
נשואה קאמר ולא פנויה, שאם לא הכי מניין לה חששא דגינוי אבעלה?![ היא ראי’ 
לו  בשופי שאין  נכרית62  פאה  ללבוש  בזה  מפורש  והיתר  בנשואה,  ניצחת שמדובר 

57(  ריש אות ח שם.
58(  שם.

59(  סי’ כא, סק”ב.  
60(  בהגהותיו על הרי”ף, שבת דף כט מדפי הרי”ף.

61(  כלשון הצ”צ שם אחר הבאת דברי העצ”א: “ועד”ז נאמר ג”כ בענין בת צדעא. אף לפירוש זה 
דהערוך זהו מיירי כשהיא בבית בפני בעלה ולא לילך כן בחוץ ח”ו.

62(  ומשמע מדבריו של הש”ג דהיתרו בפאה לנשואה הוא גורף ולא מוגבל לחצר כפי שיש שרצו 
ללמוד מדעתם בדבריו, שהרי: 

א. כותב הוא במפורש טעם ההיתר: “דשער באשה ערוה דקאמר לא הוי אלא בשער הדבוק לבשרה 
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ל’עצי ארזים’ לדחותו63. ומובן מכך שגם הצ”צ עצמו לא דוחה את היתרו של ה’שלטי 
הגיבורים’.

ה. ומניף הצ”צ ידו בשנית לדחות הבנה נוספת של ה’עצי ארזים’, וז”ל: “מה שכתב 
אינו, דהא אמרינן בגמרא שם  זה   .  . ]ש[”יוצאה אשה בחוטי שער” מיירי בפנויות 

ובלבד שלא תצא זקנה בשל ילדה”. 

והיינו, שהצ”צ מבין אחרת מהעצ”א גם את פשט המשנה דלעיל64 שהמשנה אומרת 
“יוצאה אשה בחוטי שער”, שלא מדובר בחוטי שער של רווקה אלא של נשואה דייקא, 
ומוכיח זאת מכך שהגמ’ מפרטת בהמשך שם “שלא תצא זקנה ]נשואה[ בחוטי שיער 

של ילדה” ומבארת טעמה שם.

לאסור  וכתב  הגיבורים’  ה’שלטי  את  דחה  שבע’65  שה’באר  הצ”צ  מביא  אח”כ  ו. 
פאה נכרית, אך ה’מגן אברהם’66 הסכים עם ה’שלטי הגבורים’, והביא שוב כמה דעות 
במהות הפאה הנכרית שבגמרא, ומסיים הצ”צ: “אפילו אם תמצי לומר בפאה נכרית 
צריך  כרחך  על  צידעא’  ‘בת  לגבי  אבל  פאה[,  שהתיר  הגיבורים’  ]כה’שלטי  כהש”ג 

ממש ונראה גם בשרה עם השיער, אבל שיער המכסה שערה אין כאן משום שער באשה ערוה וגם 
לא משום פרועת ראש”. ופשוט שמטעם זה אין שום חילוק בזה בין רה”י לרה”ר. ב. אם כדבריהם 

שהיתרו רק בחצר - איזה חידוש יש בדבריו?! והרי היתר זה שרי להדיא במשנה!
63(  ל’ הצ”צ כאן צע”ק, דלכאו’ העצ”א לא חלק על דברי הש”ג שמדובר בנשואה! אלא שאמר 
נראה  אמנם,  הש”ג.  על  חלק  בלבד  ובזה  לרה”ר,  נכרית  הפאה  עם  לצאת  ולא  בבית  רק  שמדובר 
שמציין הצ”צ לכל דברי הש”ג בשבת שם שביאר הטעם שאין חשש בפאה נכרית כיון שאינו מחובר, 

כנ”ל.
64( שבת פ”ו, משנה ה.

לציין שכינה את דברי מחלוקתו על  )ויש  65(  הצ”צ מציין למג”א, חלק או”ח, סימן ע”ה, סק”ה 
הש”ג: “דברים דחוים”(. וכ”כ בעט”ז שם סק”ג. ומקור הדברים בשו”ת ‘באר שבע’, סימן ח”י.

66(  או”ח סימן ע”ה, סק”ה, וז”ל: “וכתב ר”מ אלשקר סי’ ל”ה אותן נשים הבאים מארצות שאין 
דרכן לגלותן למקום שדרכן לגלותן מותרים לגלותן אם אין דעתן לחזור, )עיין סי’ תס”ח( ועיין סימן 
קט”ו באבן העזר שם משמע דוקא בשוק אסור אבל בחצר שאין אנשים מצויים שם מותרים לילך 
בגילוי הראש. וכ”כ התו’ בכתובות אבל בזהר פ’ נשא ע’ רל”ט החמיר מאוד שלא יראה שום שער 
מאשה וכן ראוי לנהוג”. עכ”ל. וכ”כ ג”כ החת”ס בשו”ת שלו )ח”א, סי’ ל”ו( להחמיר כהחמרת הזוהר. 
המהר”ם  דברי  בדיוק  ההיתר  הגבלת  א’  סימן  והלכה  דת  בספרו  שטרנבוך  הגר”מ  בתשובת  ועיין 
אלשקר ולא כהבנת מיעוט הפוסקים שהתירו. וכן מדברי הצ”צ עצמו שדחה מכל וכל היתר גילוי 
אלשקר”[,  מהר”ם  לדברי  ח”ו  ראיה  שום  מזה  שאין  פשוט  הדבר  שיהיה  ]“ואיך  מועט  אפי’  שער 
מובן מדוע דוקא פאה שמכסה כל השערות לגמרי היא המעולה, משא”כ מטפחת שיכול להתגלות 
ממנה שער קצת ח”ו, שזה הטעם שמביא כ”ק אד”ש מה”מ ללבישת פאה דוקא )נסמן בס’ לקט 

שכחת הפאה הנ”ל(.
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לומר דמיירי בבית ובחצר67”. 

]ומה שכתב הצ”צ “אפילו את”ל בפאה נכרית כהש”ג”, אי”ז משום שהוא לא סובר 
ארזים’  ה’עצי  בסברת  להשתמש  ביקש  והצ”צ  הואיל  אלא  הגיבורים’,  ה’שלטי  כמו 
שדעתו שפאה מותרת רק “בבית בפני בעלה” )לעומת דעתו של ה’שלטי הגיבורים’ 
להתיר גם בחוץ(, ובסברה זו רוצה להשתמש כדי לדחות את דעתו של מהר”ם אלשקר 
להקל בגילוי שיער צדעיים בחוץ, והרי בסברא זו גופא הצ”צ חולק על ה’עצי ארזים’ 
וסובר כדעת ה’שלטי הגיבורים’, כנ”ל, לכן מציין לסיכום שגם אם דעתנו להתיר פאה 
ברשות הרבים כה’שלטי הגיבורים’ )ולא נקבל את דחיית העצ”א שמדובר רק בבית( - 

בכל אופן את סברת המהר”ם אלשקר כן אפשר לדחות בחילוק מעין זה[.

ג

ורק לאחר כל השקלא וטריא דלעיל, שבה )בדרך אגב( הוכיח הצ”צ כדברי ה’שלטי 
גיבורים’ שמותר פאה נכרית אפי’ ברה”ר ודחה דברי העצ”א, מגיע הציטוט הנ”ל של 
הצ”צ )עליו מסתמכים הטוענים הנ”ל נגד פאה נכרית( “וקצת ראי’ דבפאה נכרית לא 
שרי רק בחצר, מדאמרינן בשבת )סד, ב( “הכל ככבול”, ואמאי עזיב פאה נכרית? אלא 

דבפאה נכרית גם בחול אינו מותר רק בחצר”. 

וכדי להבין סוגיא זו וכוונת הצ”צ בזה, נקדים:

איתא במשנה בשבת )שם(: “יוצאה אשה בחוטי שער . . בכבול ובפאה נכרית לחצר 
כו’.” וכתב רש”י על אתר, שכאשר המשנה ציינה ‘לחצר’ היא התכוונה הן לכבול  )כיפה 
שמא  בשבת  הרבים  לרשות  בהם  לצאת  חכמים  שאסרו  לפאה  והן  רש”י.(  צמר,  של 
תסיר אותם מעלי’ ותבוא לטלטלם ברשות הרבים, ולכן משמיעה לנו המשנה שלחצר 

כן מותר לצאת עימם ולא חששו שמא נשים יצאו איתם בשוגג לרשות הרבים.

ומפרטת הגמרא שם: “אמר רב, כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים - אסור 
עשויות  אלו  כיסויים  שבלבישת  ההרגל  שמתוך  רש”י68,  )ומבאר  לחצר  בו  לצאת 
הנשים לגלוש עימם בטעות מהחצר לרשות הרבים ויוולד החשש שיסירום ויטלטלום 
שם - כנ”ל(, חוץ מכבול ופאה נכרית )שמותר לצאת עימם לחצר ולא חוששים שמא 

ייצאו איתם משם לרשות הרבים(. 

67(  מציין לכתובות עב, ב ובתוס’ שם שמותר גם בחצר.
68(  ד”ה אסור לצאת לחצר “מיהו דרך מלבוש אסור דמרגלה ליה ונפקא ביה לרה”ר”.
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שמותר  כפי  )דהיינו  ככבול  הכל  אמר,  ישמעאל  דרבי  משמיה  ששון  בר  ענני  רב 
לצאת עם כבול לחצר על אף שאסור לצאת עימו לרשות הרבים, מותר לצאת עם 
שאר הכיסויים והמלבושים שמונה המשנה לחצר ואין חשש שיפלשו משם לרשות 

הרבים ויטלטלום(”.

ועל כך מקשה הצ”צ כדלעיל בציטוט המדובר: “ואמאי עזיב פאה נכרית”? כלומר: 
מדוע רב ענני בר ששון אמר רק ‘הכל ככבול’ ולא אמר “הכל ככבול ופאה נכרית”? 
שהרי לשון זו לכאורה מדויקת יותר, שהרי בכוונת רב ענני בר ששון לחלוק על דעת 
רב, שסבר שאסור לצאת לחצר עם שום פריט מלבד כבול ופאה נכרית - אזי ממילא 
מן הראוי הי’ לו לחלוק עליו בלשונו המלאה הכוללת את שני הפרטים שהתיר ולומר 

שהכל מותר בחצר, כמו שני הפריטים הללו  והול”ל “הכל ככבול ופאה נכרית”!

ומזה מסיק הצ”צ, שיש כאן ‘קצת ראיה’ לשיטת אוסרי הפאה, כי לדעתם אסור 
לחבוש פאה ברשות הרבים גם בחול  - ולכן לא הי’ על רב ענני בר ששון לפרט אותה, 
דמכיוון שאסורה גם בחול פשיטא שמותרת לצאת בה בשבת )כמו בחול( לחצר, שהרי 
לא תבוא לצאת בדבר איסור לרשות הרבים ללא שום קשר לטלטול בשבת, ואין טעם 
עימה  לצאת  חכמים  של  באיסורם  נכללת  שאינה  עיקר  זה  וגם  ועוד  כלל,  להזכירה 

לרשות הרבים בשבת שהרי אסורה גם בחול לדעתם.

ה’שלטי  כדעת  שהוכיח  זה,  ציטוט  לפני  הצ”צ  דברי  השתלשלות  כל  ע”פ  אך 
שה’קצת  ספק  אין    - ארזים’  ה’עצי  דברי  את  ודחה  נכרית,  פאה  שהתיר  הגבורים’ 
ראיה’ שהביא הצ”צ לדעת האוסרים, לא מעידה כלל על כך שהוא עצמו נמנה עם 

האוסרים - כמובן לכל בר דעת שלמד את דבריו בזה מלפנים! 

ומכיון שזה הובא תוך כדי השקו”ט באופן של פלפול, )ולא בא כפס”ד כלל(, שבא 
נגיעתו בסוגיית הפאה - שאין כאן מקומה מעיקרא - לא חש כלל לתרץ את  אגב 
הקושיא על ל’ הגמרא יותר מאשר ‘קצת ראי’ לדעת האוסרים, ולהלכה וודאי סמך 
על הלומד שיעיין בפסק הרמ”א69 וה’מגן אברהם’ אותו ציין מקודם, ובשולחן ערוך 

הרב של סבו.

ובוודאי שבדרך לימוד זו לא ניתן לקבוע מסמרות ולטעון שזו פסיקתו ודעתו! 

ד

69(  או”ח, סימן ע”ה, ס”ב: “וכל שכן שער נכרית אפילו דרכה לכסות )הגהות אלפסי החדשים(:
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מועיל  אי”ז  נכרית  פאה  האוסרים  כדברי  מוחצת  ראי’  היתה  אם  גם  שכנ”ל  ואף 
כפסיקה  ולא  הש”ס  על  חידושים  ובתור  אגב  בדרך  רק  שבא  כיון  הלכה  לפסיקת 
הלכתית נגד הפוסקים, ומ”מ יש לבאר )אף שאין בכך צורך, אלא לחביבותא דמילתא( 

איך שגם הראי’ עצמה אינה כ”כ חזקה ואדרבה יש ראי’ ואף חזקה יותר לצד השני.

   לכל לראש מדויק בלשונו של הצ”צ שכותב “קצת ראי’”, ומוכח שאין כאן ראי’ 
מוחלטת לדעת אוסרי הפאה כהלכה למעשה בעצם הדין! דכשם שיש “קצת ראיה” 
יותר מלשונו של רב למתירי  ראי’ חזקה  יש  מדיוק לשונו של רב ענני בר ששון - 
הפאה! שהרי רב אמר שאסור לצאת לחצר עם כל המלבושים שאסרו חכמים לצאת 
לרשות הרבים - פרט לכבול ופאה נכרית, ומכך שחכמים אסרו לצאת לרשות הרבים 
רק  בשבת  לאוסרה  יש  ולכן  איתה,  לצאת  מותר  שבחול  מובן  נכרית  בפאה  בשבת 

מטעם צדדי דטלטול אך עצם השימוש בה בחוץ מותר.

שאר  וממילא  פאה(  )האוסרת  אחת  לדעה  ראיה”  “קצת  שמדייקים  כזה,  ובמצב 
מרבית הראי’ לדעה הנגדית )המתירה פאה( – יש לומר:

או שרב ורב ענני בר ששון אכן חולקים לא רק בעצם העניין של דיני טלטול פריטי 
לבוש בשבת, אלא גם בהיתר ואיסור פאה באופן כללי, וכשם שהלכה כרב בטלטול70 

כך תהי’ הלכה כמוהו בנוגע להיתר הפאה.

או שבאמת ההוכחות הסותרות מדבריהם מעידות שאין להצהיר הוכחה מכרעת 
לשום צד, ו)כלשון הגמ’ בכמה מקומות( ‘מהא ליכא למשמע מינה ולא מידי’. 

ה

בר ששון באופן שנעקרת  ענני  רב  דיוק הצ”צ בדברי  ליישב את  גם  ניתן  ולסיום 
הקושיא מעיקרא, דתנינן בשבת )נז’, א’(: “לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי 
פשתן . . ולא בכבול לרשות הרבים כו’.” והקשו התוספות71, מדוע לא מנתה המשנה 
ותירצו,  ביציאה לרשות הרבים? –  יתר פרטי הלבוש האסורים  בין  נכרית  גם פאה 
שפשוט וברור שאין לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים בשבת, שוודאי תבוא לשולפה 
משום  לא  אך  ברור,  כך  כל  פרט  לציין  צורך  ואין  עלי’,  שיצחקו  מחמת  ולטלטלה 

שאסורה גם בחול ואין טעם לאסור במפורש לצאת עימה בשבת לרשות הרבים.

70(  טושו”ע סי’ שג סי”ח.
71(  ד”ה “במה אשה כו’ לא בחוטי צמר”.
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ובחיד’ הרמב”ן שם הקשה גם את קושיית התוספות, אך תירץ באופן אחר, וז”ל: 
“ואפשר שבכבול עצמו די לו ללמוד לשאר התכשיטין שלא יצא בהן”. דהיינו פאה 
כלולה בתוך פריטי הלבוש המשמשים ככיסוי ראש, הנכללים במושג ‘כבול’, ולכן לא 
ראתה המשנה צורך חיוני להזכירה במפורש, ושוב – לא משום שאסורה בשימוש גם 

בחול אלא רק בשבת מחשש טלטול.

ענני  רב  ציין  לא  )מדוע  הצ”צ  קושיית  את  גם  ליישב  ניתן  הרמב”ן  תירוץ  וע”פ 
בר ששון גם פאה נכרית בדבריו(, והביאור: שמאחר ורב ענני בר ששון מחדש שכל 
מה שאסרו חכמים  - נאסר ברשות הרבים בלבד והותר בחצר, לכן די לו לומר “הכל 
ככבול” ומשמע לן דגם פאה נכרית בכלל. משא”כ לדברי רב שאוסר הכל בחצר מלבד 

כבול ופאה נכרית  - מוכרח לציין את הפאה במפורש בנוסף לכבול.

ומדאתינן להכי, יש לומר שלשונו של רב ענני בר ששון )“הכל ככבול”, שלא הזכיר 
פאה נכרית( לא נאמרו כתשובת המשקל ללשונו של רב )“חוץ מכבול ופאה נכרית”( 
אלא כנגד לשון המשנה דלעיל )שבת נז, א(: “ולא בכבול לרשות הרבים” )ושם לא 
נזכרה פאה נכרית רק כבול, וכתירוצי התוס’ והרמב”ן הנ”ל(, וע”כ כאן במשנה )סד’, 
ב’( שחילקו ואמרו חכמים שבחצר מותרת בכבול ובפאה נכרית, נזעק ע”כ רב ענני 
בר ששון וטוען ש”הכל ככבול” )בלבד, ולא ראה צורך להוסיף גם פאה נכרית על דרך 
שסייג רב בהיתרו(, דהיינו שאף שהכל אסור ככבול ברשות הרבים כפי לשון המשנה 
בדף נז’ שם, מכל מקום בחצר הכל מותר ככבול, ונקט לשון זו על דרך לשון המשנה 
שם שלא פירטה פאה במפורש )אף שבוודאי כלולה גם היא תחת ה’כבול’(, וגם לדעת 
רב ענני בר ששון תהי’ מותרת בחול וליתא קושיא בהשמטתו פאה מדבריו מעיקרא, 

כיון שנקט ל’ המשנה בדף נז.

לסיכום

ראיה”  “קצת  המילים  שבצמד  ספיקא,  וספק  ספק  כל  ללא  האמור  מכל  והמורם 
ה’שלטי  דעת  את  לדחות  בכוונתו  אין  ששון,  בר  ענני  רב  לשון  בדיוק  הצ”צ  שכתב 
הגיבורים’ וסיעת עשרות המתירים )שסבר בעצמו כשיטתם לעיל(, ולהלכה בוודאי 
ובוודאי שפוסק אף הוא כהמגן אברהם וסבו אדה”ז - שפאה מותרת ללא שום פקפוק, 
ורק שבשטף העיון בלימוד הסוגיא הביא את הדיוק בדברי רב ענני בר ששון, בדרך 

לימוד כאמור, ולא כהלכה למעשה.

נכרית,  לפאה  בנוגע  הצ”צ  של  דעתו  מהי  גדולה  הכי  בפשטות  מוכיח  הנ”ל  וכל 
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כדעת כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א72 שאין בה שום בעי’, ואדרבא דוקא אותה 
צריך ללבוש כדי שלא יתגלה אף לא מעט מהשער )כמבואר באריכות בדברי הצ”צ 
וכל אלה שמנסים  בארוכה(,  כנ”ל  מן השער,  אפי’ מקצת  לגלות  איך שאסור  האלו 

לומר שהצ”צ אוסר פאה נכרית הרי דבריהם דחויים ומופרכים מעיקרא.

האות ש)לא( מופיעה בברכת המזון

הרב יחיאל שי’ יעקובוביץ

מבוגרי הישיבה 

כתב הב”ח )אורח חיים סי’ קפה(, וז”ל: “למה אין ף’ בברכת המזון? לפי שכל מי 
שמברך ברכת המזון בכוונה אין שולט בו לא אף ולא שצף ולא קצף”. בדומה לכך 

מבואר73 גם בנוגע לתפילת שמונה עשרה, שגם בברכותיה לא נמצאת האות ף’.

ויש להעיר, שהרי בנוסח “ועל הניסים” שאומרים )הן בברכת המזון והן בתפילת 
שמונה עשרה( ביום הפורים - מופיעה אות זו: “מנער ועד זקן טף ונשים”?

ביום  שדוקא  קצת  תמוה  מקום  מכל  עצמה,  הברכה  מנוסח  חלק  זה  שאין  ואף 
הפורים, ודוקא בהודאה לה’ על הניסים הגדולים שנעשו בו - נאמרת האות המורה 

על “אף שצף וקצף” שנמנעים ממנה במשך השנה.

ונראה לומר, שלא רק שאין בכך כל חיסרון, אלא אדרבה - דבר זה בא מצד מעלתו 
הגדולה של חג הפורים, וע”ד ביאור כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א ביחס לחודש 

אדר, וזלה”ק74:

“על דברי הגמרא שבחודש אדר “בריא מזלי’” של יהודי – נשאלת השאלה: חז”ל 
הרי אומרים “אין מזל לישראל”?

ויש לומר הביאור בזה: בעצם, מצד שרשם למעלה, בנ”י אינם כלל תחת שליטת 
המזלות ח”ו, כמ”ש “אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו 

72(  נסמן בס’ לקט שכחת הפאה הנ”ל.
73(  ספר חסידים סי’ תתשנד.

74(  דבר מלכות ש”פ תרומה תשנ”ב ס”ז )סה”ש תשנ”ב ח”ב ע’ 386-9(.
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למטה  יורד  כפי שהוא  מזה, שאפילו  יותר  הוא  יהודי  חידושו של   .  . הגוים מהמה 
וגופו “נדמה בחומריותו לגופי אוה”ע” )שמונהגים ע”י  כנשמה בגוף בעולם הטבע, 

מזלות(, גם כאן הוא במצב ד”אין מזל לישראל”.

 “החידוש דחודש אדר הוא יותר מזה: אפילו כפי שיהודי, יחיד, כאן למטה קשור 
עליו  אב  שבחודש  )עד  נכרי”  בהדי  דינא  לי’  “אית  בו  בעולם  ונמצא  המזל,  לענין 
בכניסה לחודש  “בריא מזלי’”, מיד  - בחודש אדר  “ריע מזלי’”(   כי  להשתמט מכך 
)אפילו בלי שום עבודה מצדו(, המזל מצ”ע הוא “בריא”, עד שאפילו אינו יהודי רואה 

ומרגיש זאת”. עכלה”ק.

ועפ”ז ניתן לומר גם בנדו”ד:

במשך השנה, ישנה הדגשה בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון שלא לומר את 
האות ף’ ובכך יימנע היהודי מכל התמודדות שהיא עם האף, השצף והקצף שבעולם 

המונהג ע”י המזלות וכו’, 

כפי שיהודי  יותר, שגם  גדול  חידוש  ישנו   - מזלי’”  “בריא  בו  הפורים  בחג  אמנם 
מתמודד עם אותו אף שצף וקצף - הוא מצליח להכניע אותו ולקבל רוב שפע וברכה.

ועפ"ז מובן מדוע אין בעי’75 לומר בפורים את האות ף’. 

אלא  ף’  האות  את  להזכיר  בעי’  שאין  רק  שלא  מזו,  יתירה  לומר  יש  אולי  המערכת:  הערת    )75
ע”ד דברי כ”ק אד”ש מה”מ בדבר מלכות ש”פ ויחי  זאת.  להדגיש  שאדרבה זה )שיש אות ף’( בא 
235( בנוגע לבנין ביהמ”ק השלישי בברזל, וזלה”ק: “ברזל אין כתיב  תשנ”ב )סה”ש תשנ”ב ח”א ע’ 
משא”כ  ברזל,  ע”י  שנחרבו  ושני  ראשון  בית  על  קאי   - ביהמ”ק”  שהחריב   .  . ומקדש  במשכן   .  .
כיון  דלעו”ז,  ברזל  של  מענין  חשש  בו  שייך  לא   - חורבן  בו  שייך  שלא  נצחי  בית  העתיד,  מקדש 
שלעתיד לבוא תתבטל מציאות הברזל דלעו”ז, ובמילא יכול ובמילא צריך להיות בניינו גם בברזל, 
ביהמ”ק לברזל שנעשה חלק בהבנין  להדגיש את העילוי והשלימות דהפיכת הברזל שהחריב  כדי 
זאת  להדגיש  יש  שאדרבה  אלא  ף’  מהאות  חשש  שיש  רק  לא   - כאן  ועד”ז  עכלה”ק.  דביהמ”ק”. 

שבפורים אפשר להפוך גם אותה לקדושה.
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הדלקת נר חנוכה כשהאשה לבד בבית

הרב שבתי יונה שי’ פרידמן

נו”נ בישיבה

ידוע שגם אשה מחויבת בהדלקת נר חנוכה76, אלא שבפועל אינה מדליקה בעצמה 
ויוצאת ידי חובה בהדלקת הבעל, אך כאשר הבעל אינו בבית צריכה להדליק בעצמה77. 
וכתבו הפוסקים78 שגם במקרה שהבעל לא בבית אבל יש בבית אנשים גדולים, תצא 

האשה ידי חובה בהדלקה שלהם79.  

הסיפור,  את  שליט”א  המשיח  מלך  אדמו”ר  כ”ק  מביא  שיחות80  בלקוטי  והנה 
שכאשר כ”ק אדמו”ר הרש”ב עזב את ביתו לפני חנוכה, הי’ מצווה לרבנית שתדליק 
המנורה בעצמה, אף שהברכות הייתה שומעת מאחד הגברים. ומוסיף ע”כ כ”ק אד”ש 
מה”מ בהערה, וזלה”ק81: ואף שבנוגע למעשה לא מצינו שהנשים ידליקו נרות חנוכה 
להדליקן,  היאך  פרטים  ריבוי  ישנם  חנוכה  נרות  שבהדלקת   - הטעם  י”ל  בעצמן, 
י”ח  שיצאו  תיקנו  לכן   .  . בזה  דעות  וכו”כ  לימין”,  “משמאל  או  לשמאל”  “מימין 

במצוה זו ע”י א’ הגברים”.

נרות  ידליקו  שהנשים  למעשה  בנוגע  מצינו  שלא  אף  על  הוא  זה  שענין  היינו, 
חנוכה בעצמן, והטעם לכך הוא משום ריבוי פרטים האיך להדליק )שבזה האשה אינה 

בקיאה(, לכן תיקנו שיצאו ידי חובה במצווה זו על ידי אחד הגברים.

שמדובר  לומר  אפשר  היה  בדוחק  אפשרויות,  כמה  להיות  יכול  זה  בסיפור  והנה 

76(  שו”ע סתרע”ה ס”ג. 
77(  משנ”ב שם סק”ט.

78(  פסקי תשובות סתרע”א הערה 17.
23( שם נכתב “במקומות שאין  79(  להעיר שבשיחת ליל כ”ג כסלו תשמ”ט )התוועדויות ח”ב ע’ 
אנשים שידליקו נר חנוכה, ישתדלו לכל הפחות שאשה תדליק נר חנוכה )אע”פ שמכמה טעמים 
נכתב   )44 ע’  ח”ב  )התוועדויות  תנש”א  כסלו  לכ”ז  אור  ובשיחת  אשה(.  ולא  איש  שידליק  עדיף 
“מנהג ישראל ובפרט מנהג חב”ד שהדלקת נר חנוכה נעשית על ידי האנשים, ולא על ידי נשים, 
שיוצאות י”ח קיום המצוה ע”י בעליהן בעל הבית שמקיימה גם בשליחות הנשים והבנות שבבית, 

ולא רק בעל הבית אלא גם א’ מהאנשים שבבית )ולא עקרת הבית(”.
80(  ח”ל עמ’ 312.

81(  שם הערה 10, וש”נ.



יום הבהיר י' - י"א שבט ה'תשפ"ג

181

שהיה עוד גבר שחי בבית הרבנית, והוא זה שבירך עבור ההדלקה שלו והרבנית שמע 
ממנו את הברכות גם על ההדלקה שלה )ולכן נכתב בשיחה שהרבנית שמעה הברכות 
במיוחד  היו  לא  שהברכות  כיון  עבורה,  בירך  הגברים  שא’  נכתב  ולא  הגברים,  מא’ 
עבורה82(, ועל זה כותב כ”ק אד”ש מה”מ בהערה83 שבפועל המנהג הוא שגם בהדלקה 
יוצאים ידי חובה מא’ הגברים שגר בבית ולא רק בברכות. אלא שצ”ע האם אכן גרו 

אנשים נוספים בבית הרבנית.

והיא הדליקה.  נוספת: לומר שבא במיוחד אדם מבחוץ84 לברך לרבנית,  אפשרות 
והרי  הגברים,  מא’  הברכות  את  הרבנית  שמעה  כיצד  כך,  על  שהקשו85  שיש  אלא 
ההלכה אומרת86, שאם האדם יודע לברך בעצמו על מצווה שעושה, יברך בעצמו ולא 

יצא ידי חובה ממשהו אחר87.

אלא שנראה ששיטת אדה”ז88 בזה היא, שרק לכתחילה אין לצאת ידי חובה מהשני 
אם יודע לברך בעצמו, אבל אם יש לו סיבה למה רוצה לצאת מהשני, יכול לעשות 
זאת89. ואם כן גם במקרה שלנו שהאשה נמצאת לבד בבית, הרי הסיבה שרוצה לצאת 

82(  ואולי זהו מה שכתוב בסה”ש תש”ו עמ’ 21 הערה 14 “צ”ע בברכה או לא”, שגם לאחר ששמעה 
ברכות ממשהו אחר על ההדלקה שלו, יתכן שתברך על ההדלקה שלה, משא”כ במקרה שבא משהו 

במיוחד לברך עבורה, אין ספק האם תברך.
83(  בהשקפה ראשונה היה אפשר לומר שהערה של כ”ק אד”ש מה”מ לא מתייחסת דוקא לסיפור 
)ולהוסיף ולחדש שאפילו לא תדליק בעצמה אלא תשמע הכל מאחר(,  של כ”ק אדמו”ר הרש”ב 
אלא לכללות העניין שלמרות שנשים מחויבות בכל זאת למעשה יוצאות ידי חובה מאחד הגברים 
)וזה שההערה הובאה אחר הסיפור הוא מכיון שמובא בסוף הדיון של הנושא האם נשים מחויבות(. 
אלא שלכאורה אין לומר כן, כיון ששיחה זו הובאה גם בהתוועדות בתשי”ב, ושם הסיפור עם כ”ק 
קשורה  וא”כ  הנ”ל  ההערה  מובאת  הסוגריים  ובסוף  מרובעות  בסוגריים  מובא  הרש”ב  אדמו”ר 

בדוקא לסיפור.
84(  אבל לכאורה אין לומר שהרבנית הלכה לבית אחר לשמוע הברכה וחזרה לביתה להדליק, דהרי 
ההליכה מבית לבית מהווה הפסק בין הברכה למצווה )שו”ע אדה”ז ס”ח סכ”ב וסתל”ב ס”ח ועוד(. 
וגם אין לומר שהלכה להדליק בבית אחר ושם שמעה את הברכות מאחר, דהרי ההדלקה צריכה 

להיות דוקא בביתה )ראה שו”ת כרם שלמה סקל”א(.
85(  הלכות ומנהגי חב”ד עמ’ 106 הערה 86.

86(  ראה שו”ע אדה”ז ס”ח סי”א סרע”ג ס”ו וסתקפ”ה ס”ה.
87(  ויש להעיר שבפועל כתב המגן אברהם סתרע”ו סק”ד שאחר יכול לברך ולהדליק עבור האשה, 
או אפילו רק לברך עבור ההדלקה שלה )וכ”כ במשנ”ב סתרע”ה סק”ט(, ולא התנה זאת שזהו דוקא 
כשאינה יודעת לברך ולהדליק בעצמה )ואולי מסתפק בזה שמפנה לסימן ח’ ששם מובאים פרטי 

הדין בזה. וצ”ע(.  
88(  ע”פ מה שכתב בסימן רע”ג ס”ו ובעוד מקומות משם ואילך ולא כמ”ש בסימן ח’ שאי אפשר 

לצאת ידי חובה מהשני אם יודע לברך בעצמו.
89(  ראה קו”א סער”ב סק”ב.



 קובץ ג )קס( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת

182

נרות  ידי חובה בהדלקת  מאחד הגברים, הוא משום שהמנהג הוא בדרך כלל לצאת 
חנוכה מהגברים ולא להדליק לבד, לכן ניתן לעשות זאת לכתחילה.  

אלא שאם נאמר שזה היה המקרה עם הרבנית, יוצא שבהערה כ”ק אד”ש מה”מ בא 
לחדש עוד יותר, שבפועל גם במקרה כזה לא רק שאת הברכות יברך א’ הגברים שבא 

מבחוץ90, אלא שגם את כל ההדלקה יעשה עבורה אחד הגברים ולא תדליק כלל91. 

והערני ח”א שמדויק זה בטעם המחודש שמביא כ”ק אד”ש מה”מ בהערה, מדוע 
הנשים לא מדליקות אלא יוצאות ידי חובה מא’ הגברים, שזהו משום ריבוי ההלכות 
שקיימות בהדלקה, וכ”ק אד”ש מה”מ לא מביא את הטעם שמובא בספר המנהגים92 
שתקנו כן מפני שהאשה אינה יודעת לברך. כיון שטעם זה מסביר בעיקר מדוע תצא 
ידי חובת הברכות מאחר )ולכן גם נהגו שההדלקה יעשה אחר(, אבל בשביל להסביר 
חובת ההדלקה  ידי  גם  יוצאת  כלל, אלא  לא מדליקה  בפועל שהאשה  מדוע המנהג 
מאחר )ולא רק ידי חובת הברכות כהוראת אדמו”ר הרש”ב(, לזה צריך את הטעם של 

ריבוי פרטי ההלכות שבהדלקה. 

ולפי זה אולי יש לומר, שגם במקרה שהאשה אינה בביתה והבעל מדליק בביתם, 
שעל פי הלכה93 הבעל יכול להוציאה ידי חובה בהדלקתו )בתנאים מסויימים(, הנה 
למרות שנכתב בשו”ע שבאיש שנמצא מחוץ לביתו אם רוצה יכול להחמיר ולא לצאת 
בהדלקה שמדליקים בביתו )בתנאים מסויימים(, עדיין צריך עיון האם גם אשה יש 

לה להחמיר בזה,

 שכמו שראינו בלקו”ש שגם במקרה שהבעל אינו בבית, ועל פי הלכה יכולה האשה 
)שבא  האיש  בהדלקת  חובה  ידי  שיוצאת  הוא  המנהג  זאת  בכל   בעצמה,  להדליק 
במיוחד להדליק עבורה(, כך אולי אפשר לומר גם במקרה שהאשה אינה בביתה, שכל 
זמן שיש לה אפשרות לצאת ידי חובה בהדלקה של בעלה שבביתם, כך יש לה לנהוג.

שהרבנית  שזה  שם,  חב”ד  ומנהגי  בהלכות  שכתבו  מה  את  לומר  אפשר  שאי  יוצא  זה  ולפי    )90
זו הוראה לאחרות. שהרי  לא בירכה, היה עניין פרטי שלה, שלא רצתה לברך במקום בעלה, ואין 
מההערה שבשיחה לא משמע כן )כבפנים(, וכן ההנהגה שלא בירכה בעצמה, הייתה ההוראה של 

כ”ק אדמו”ר הרש”ב בעצמו ולא החלטה שלה.  
או  בבית,  לבד  שהאשה  שבמקרה  כתבו,  ס”ו  פ”א  חב”ד  ומנהגי  הלכות   - לחנוכה  במדריך    )91
שתדליק בעצמה או שתבקש ממשהו אחר שידליק בשליחותה. ולכאורה מהערה שבשיחה נראה 

שיש להעדיף הדלקה ע”י משהו אחר.   
92(  עמ’ 69. שזהו טעם המופיע בעוד ספרים. ובסוף ההערה מציין לשם כעוד טעם למנהג.

93(  שו”ע סתרע”ז ס”א וס”ג.
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פיענוח אגרת־קודש של כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א1

בענין בן שבעים או בן שישים לשיבה2 

הת' מנחם מענדל שי' שגיב

תלמיד בישיבה

                                                  הקדמה

כידוע, מצוי רבות באגרות הקודש של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א שכותב 
מכתבים לרבנים ואדמורי”ם מכלל החוגים, מכתבים עם שפע מראי מקומות והערות 
תורה(  בעניני  ושקו”ט  הערות  ולעיתים  אליו,  ספרים ששלחו  על  כהערות  )לעיתים 
שלא כל המעיין מבין את עומק כוונתם ללא עיון וחיפוש במראי המקומות הרבים, 

לפנינו נעשה פיענוח וביאור של א’ מהאגרות הרבות האלו.

בקבצי ‘הערות התמימים ואנ”ש’ הקודמים דישיבתנו הובאו אגרות־קודש נוספות 
אגרת  את  בעזה”י  נפענח  זה  בגליון  ע”י התמימים3,  ופוענחו  אד”ש מה”מ  כ”ק  של 

א’תלא בסדרת הספרים ‘אגרות קודש’.

אגרת זו מוענה לרב אליעזר סילבר - אב”ד סינסנטי. 

בתחילתה כ”ק אד”ש מה”מ מברכו לכבוד יום הולדתו השבעים, ובחלקו השני של 
‘שיבה’ אם הוא מגיל שישים או  גיל  דן כ”ק אד”ש מה”מ בנוגע לזמנו של  המכתב 

מגיל שבעים.
ב"ה, כ"ג שבט, ה'תשל"ב4

1(  לצורך הפענוח חולקו כמה מהפסקאות שבאגרת ופוענחו ראשי התיבות שבה על מנת שיהיו 
באו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מילות  אשר  באופן  נעשה  הפיענוח  לקריאה.  ונוחים  יותר  ברורים  הדברים 
באותיות מודגשות ומילות הפיענוח והביאור באותיות רגילות. כמובן שפענוח זה הינו בדעת תחתון 

ובדרך אפשר בלבד.
2(  מכתב זה נדפס באג"ק ח"ה אג' א'תלא ובהוספות לפרקי אבות לקו"ש חכ"ז.

3(  אגרת תכז בגליון א )קלא(, אגרת ג’תרעג בגליון ב )קלב(, אגרת ב’תיד בגליון ג )קלג(, אגרת שיב 
בגליון ד )קלד(, אגרת תקי בגליון א )קלה(, קבוצת אגרות בעניני גאומ”ש בקובץ הדרך הישרה )ג, 
קלז(, אגרת ב’תנה בגליון ד’ )קלח(, אגרת ב’תתקעז בגליון ד )קמב(, אגרת ב’תתקפד בגליון ה )קמג(, 
אגרת ב’תקב בגליון ח )קמו(, אגרת ה’תשכ בגליון א )קמז(, אגרת ג’כ )קנה(. אגרת ה’תרד בגליון ד’ 

)קנו(.
4(  להעיר שבאותה שנה בי"א ניסן חל יום ההולדת השבעים דכ"ק אד"ש מה"מ.



יום הבהיר י' - י"א שבט ה'תשפ"ג

185

ברוקלין נ. י.

ובקי  חריף  איש־ירא־אלוקים  וותיק־וחסיד  לתהלה  המפורסם  הגאון 
סיני ועוקר הרים, מרא דע]ו[בדין טבן, וכו' וכו' 

כבוד־הדרת־גאונו מורנו־הרב אליעזר שליט"א אב"ד דסינסינטי

שלום וברכה!

וליום  שנה,  שבעים  שליט"א  גאונו  הדרת  לכבוד  מלאו  אשר  נודעתי 
הולדתו השבעים, הנה חבר אני לכל דורשי שלומו וטובתו המאחלים לו 

כל טוב. 

בתורה  לשגשג  ובנעימים,  בטוב  ושנותיו  ימיו  יתברך  השם  יאריך 
ולהרבות בצדקה ומעשים טובים לטובת הכלל ובפרט. 

 כאיחולי מכבדו ומברכו.

נ. ב. במשנה ספ"ה דאבות בן שבעים לשיבה: )משנה כב, ושם( "הוא הי' אומר . 
. בן ששים לזקנה, בן שבעים לשיבה" ופי' הרע"ב: "דכתיב בדוד )ד"ה א' כ"ט( וימת 

בשיבה טובה, וימי חייו היו שבעים שנה". 

וביתר ביאור בבבא־בתרא )עה, א( אין שיבה פחותה משבעים: "אמר רב אחא בר 
יעקב אין תהום חוזר לאיתנו עד שבעים שנה, שנאמר יחשוב תהום לשיבה ואין שיבה 

פחותה משבעים". 

וכן־פסק בשולחן ערוך יו"ד ר"ס רמ"ד: )ושם הלכה א( "מצוות עשה לקום מפני כל 
חכם, אפילו אינו זקן אלא יניק וחכים, ואפילו אינו רבו, וכן מצוה לקום מפני שיבה 

דהיינו בן ע' שנה ]= אפילו הוא עם הארץ ובלבד שלא יהיה רשע[". 

אבל בסידור האריז"ל )בתחלתו - דיני ביהכנ"ס( כתב דצריך לקום מפני בן ששים 
שנה: )ושם5( "יזהר מאוד לקום מפני שיבה או ת"ח כי הוא שלימות גדול להשגה ואם 
רואה ת"ח מרחוק - יישב, כדי שיקום לפניו כשיעבור נגדו". )וממשיך ומבאר שורש 
כי־אם  לקום  חייב  "אינו  הזקן:(  גיל  מהו  וכותב  זה ממשיך  ולאחרי  קבלה,  ע"פ  זקן 

מפני בן תורה או זקן שהוא בן ס' שנים". 

)הובא בברכי־יוסף יו"ד שם(: )ושם( "מפני שיבה דהיינו בן שבעים שנה וכו' ורבינו 

5(   סידור ר' שבתי מראשקוב יט, א )לבוב, תכ"ו(. 
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האר"י זצ"ל כתב דכל שהוא בן ששים שנה מצוה לקום מפניו וביאר טעם הדבר על 
דרך האמת עיין־שם".

משתין  פחותה  שיבה  לית  א(  נו,  ע'  )תכ"א  זהר  בתקוני  על־פי־מה־שכתוב  והוא 
)יעקב  סבא  ישראל  ודא  משתין,  פחותה  שיבה  "לית  )ושם(  לזקנה:  חמשים  בן  כו' 
אבינו( דסליק באת ו'  שית זמנין עשר דאיהו שתין" ]אין שיבה פחותה משישים, וזהו 

'ישראל סבא' )יעקב( שעולה באות וא"ו שש פעמים שהוא שישים[. 

סיכום ביניים: כ"ק אד"ש מה"מ מביא את המקור לכך שגיל שיבה הוא משבעים 
ואילך, מן המשנה בפרקי אבות, ובגמרא בבא בתרא. וכן הנפק"מ להלכה בדין בשו"ע 
"מפני שיבה תקום" - שצריך לעמוד מפני כל זקן )אפי' עם הארץ, אך שלא יהא רשע( 

מגיל שבעים ומעלה.

ומביא שהאריז"ל חולק על זה, וכותב בסידורו שצריך לקום גם מפני אדם שמלאו 
לו ששים שנה )ודברי האריז"ל האלו מובאים ג"כ בברכי יוסף על השו"ע שם(.

ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ שמקורו וטעמו של האריז"ל הוא מדברי הזהר הנ"ל שגיל 
שיבה הוא שישים, ומוכיח זאת מדברי האריז"ל במקומות אחרים:

)וז"ל בשער המצות  ובס' הליקוטים:  כן מוכח טעם האריז"ל בשער המצות שלו 
פ' קדושים עה"פ "מפני שיבה תקום"6(: "אבל בפחות מבן ששים א"צ לקום מפניו 
אלא א"כ הוא חכם שקנה חכמה, ולכן ר"ת מפני שיבה תקום הוא מש"ת, כי משתין 
שנין ואילך אז נקרא שיבה. וטעם מספר זה הוא כי הששה תיקונים ראשונים דדיקנא 

דאריך אנפין נעלמים מאד ואין בהם גילוי כלל למטה".

ועד"ז בס' הלקוטים שלו7: "ואמנם מי שהוא זקן מששים ואילך אף־על־פי שאינו 
תלמיד חכם ראוי לקו' מפניו אך מי שהוא פחות מששים אין ראוי לקום מפניו אלא 
תקום - מש"ת, פי' משתין  שיבה  מפני  אם־כן הוא חכם שקנה חכמה ולכן ר"ת של 

שנין ]מששים שנה[ ואילך".

האריז"ל  של  שטעמו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מדייק  אלו,  במקורות  האריז"ל  ומדברי 
גיל  הוא משום שס"ל להאריז"ל שכבר  לגיל שישים  מי שהגיע  לקום מפני  שצריך 

שישים נקרא 'שיבה'.   

והנה במנחת חינוך מצוה רנ"ז פירש פסק האריז"ל משום דחשש לדעת התרגום: 

6(  ח"א כג, ב )ירושלים, תרס"ה(. 
7(  מח, א )ירושלים, תרע"ג(.
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)ושם( "וראיתי בסידורו של האלקי האר"י זצלה"ה, בתחלת הסידור קודם התפילה 
הש"ע  לדעת  סותר  ובאמת  לעמוד.  צריכים  ששים  בן  דמפני  בשמו,  שם  מבואר 
והרא"ש, ונראה ברור דחשש לדעת התרגום דזקן הוא סבא ואפילו אינו חכם, ומלת 
זקנה היא בן ששים כלשון המשנה, ויש להחמיר כהתרגום לעמוד מפני בן ס' ובפרט 

]ש[כן דעת האלקי האר"י זצוק"ל".

ביאור דבריו: עה"פ "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן וגו'" פי' התרגום אונקלוס: 
"מן קדם דסבר באוריתא תקום ותהדר אפי סבא" ]מלפני מי שסובר בתורה תקום, 
פירושו  תקום"  שיבה  ש"מפני  מבואר  בקידושין8  בגמרא  ואמנם  זקן"[.  פני  ותהדר 
גיל שיבה, ואילו "והדרת פני זקן" פירושו זקן בחכמה ולא שנים. ועפ"ז מובן שכיון 
ש'שיבה' היא שבעים )"בן שבעים לשיבה"( לכן כבר מגיל שבעים צריך לקום מפניו 

אף אם אינו חכם.

 אמנם לפי' התרגום ש'שיבה' היא בחכמה )"דסבר באוריתא"( ו'זקן' זה בשנים מובן 
שצריך לקום כבר מפני מי שהגיע לגיל זקנה דהיינו שישים )"בן שישים לזקנה"(.

ומבאר המנ"ח, שהאריז"ל, שאמר שצריך לקום מפני מי שהגיע לגיל ששים - ס"ל 
כהתרגום שצריך לקום כבר מגיל זקנה דהיינו שישים.

ובמילים אחרות: לדעת המנ"ח, הסיבה שאמר האריז"ל לקום מפני מי שהגיע לגיל 
שישים הוא משום צריך לקום מפני מי שהגיע לגיל זקנה, אך לא שס"ל להאריז"ל 

שכבר מגיל שישים זה שיבה.  

ואולי אשתמיטתי' מש"כ בשער־המצות ובס' הליקוטים הנ"ל. 

מבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שאולי אשתמיטתי' להמנ"ח דברי האריז"ל המפורשים 
בשעהמ"צ ובס' הלקוטים שלו, שהטעם הוא משום ש"משתין שנין ואילך אז נקרא 
שיבה" והיינו שדעת האריז"ל כדברי הזהר שכבר מגיל שישים נחשב גיל שיבה, וא"צ 

לפרשו כדעת התרגום.

ובלאו־הכי - מצינו כמה פוסקים דיש להחמיר כדעת הזוהר גם במקום דפליג על 
הש"ס, אבל אין סברה כזו בנוגע לפלוגתת התרגום והש"ס: 

לומר  א"א  הלקוטים  ובס'  האריז"ל בשעהמ"צ  מדברי  ההוכחה  בלי  ומוסיף, שגם 
מגיל  כבר  האריז"ל  מחמיר  לכן  כך  סובר  שהתרגום  שבגלל  לומר  א"א  כי  כהמנ"ח, 

8(  לב, ב.
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שישים, שהרי לא מצינו שמחמירים כדעת התרגום כשחולק על הש"ס.

אמנם ע"פ הסבר כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל, שהאריז"ל סובר כדעת הזהר, ש'שיבה' 
היא מגיל שישים, יובן מדוע האריז"ל מחמיר, דאע"פ שאי"ז כדעת הש"ס מ"מ מצינו 

בפוסקים9 שמחמירים כדעת הזהר גם במקום שחולק על הש"ס.

ויש לומר דגם הירושלמי והבבלי פליגי בפלוגתת הזוהר והש"ס, כי הירושלמי ס"ל 
בתחלתה.  יבמות  אשת,  )תוד"ה  ואילך  מסמ"ך  ולבבלי  כרת,  הוי  לא  ואילך  דמנו"ן 

ועיין מראה הפנים, ירושלמי ריש מס' בכורים(: 

מיתה  בין  יש  "וחילוק  וז"ל:  "אשת",  ד"ה  א(  ב,  )דף  יבמות  במס'  התוס'  כתבו 
כדאמר בירושלמי )פ"ב דבכורים יא( דכרת בן נ', ומפיק לי' מדכתיב "אל תכריתו את 
שבט הקהתי" )במדבר ד(,  ועבודתם עד נ', ומיתה היא בס' כמתי מדבר דכתיב )שם 
יד( "יתמו ושם ימותו". וחולק על הש"ס שלנו דבמועד קטן )ד' כח. ושם( אמרינן מנ' 

ועד ס' זו היא מיתת כרת. 

הוא  זה  ואילך  דמחמישים  סובר  א(  הל'  פ"ב  )בכורים  הירושלמי  הדברים:  ביאור 
הגיל אשר אדם יודע שיצא מכלל כרת, ומדייק זאת מהפסוק "אל תכריתו את שבט 
הקהתי" - שהפסוק משתמש בל' "תכריתו" לגבי שבט לוי, והרי הם עובדים רק עד 
גיל חמישים. ומגיל חמישים ואילך עד גיל שישים זה מיתה בידי שמים, ואילו הבבלי 
סובר )מו"ק כח, א( שמשישים ואילך יצא מכלל כרת, ועד גיל שבעים זה מיתה בידי 

שמים. 

והש"ס מתי  הזהר  הינה מחלוקת  בעצם  זו  אד"ש מה"מ, שמחלוקת  כ"ק  ומחדש 
הוא גיל שיבה, דהירושלמי שאמר שכרת זה עד גיל חמישים ומיתה בידי שמים עד 
נק' שיבה, אך לדעת הבבלי  לגיל שישים  גיל שישים משמע שסובר שמאז שהגיע 
שעד גיל שישים זה כרת ומיתה בידי שמים עד גיל שבעים משמע שסובר שרק מגיל 

שבעים זה שיבה.  

סי'  או"ח  כף החיים  ס"ז,  יתרו  חי פרשת  בן איש  כה סכ"ח.   סי'  זה: שו"ע אדה"ז  בענין  ראה    )9
ק"ב ס"ק כ"ז וס"ק ל' - בענין מרחק מאדם המתפלל. מרכבות ארגמן ע' קמח אות ל' ואילך - בענין 
מזונות  מיני  שם  מגישים  היו  ואשר  התפילה  זמן  יבוא  אשר  עד  ללימוד  בשבת  ההשכמה  מנהג 
ביומו תתן שכרו.  - בענין  )ירושלים, תשכ"ו(  עז  ע'  יהודה  פי' באר  לפני התפילה. ספר חרדים עם 
ועיין בקובץ 'מנורה בדרום' ח"ז )אופקים, תש"פ( אשר דנים הם אם מרן הב"י פוסק כספר הזוהר 
יש  שכאשר  דברים  של  בסיכומם  מובא  ואילך  פה  ע'  ושם  הפשט,  נגד  כן  פוסק  ואם  והמקובלים 

מחלוקת בפוסקים ויש החמרה מן הזוהר יחמירו כזוהר. ובכו"כ מקומות.
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שבעין  איתא:  א(  כח,  )מו"ק  דבבלי  דבסוגיא  בהסוגיות  השינוי  כן  גם  יובן  ובזה 
שיבה, אבל בירושלמי )בכורים( ליתא. 

ע"פ ביאור זה של כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל יובן גם שינוי נוסף בין הבבלי לירושלמי, 
- שיבה,  . שבעים   . כרת  היא מיתת  זו   - שבבבלי שם איתא: "מת בחמישים שנה 
שמונים - גבורות. אמנם בירושלמי שגם מונה את הגילאים של המיתה לא מופיע 
מת  שנה  לחמשים  "המת  שם:  הירושלמי  וז"ל  שיבה,  זה  שבעים  בגיל  מת  שאם 

בהיכרת . .  לשבעים - מיתה של חיבה, לשמונים - מיתה של זקנה". 

וע"פ ביאור הנ"ל מובן מדוע משמיט זאת הירושלמי, כי לדעתו שבעים זה לא גיל 
שיבה אלא שישים כדעת הזהר, משא"כ הבבלי, שלכן כן כתב זאת. 

ומוסיף כ"ק אד"ש מה"מ דיוק בכך שהירושלמי ס"ל כהתקוני זהר: 

ותיקוני הזהר הרי־הוא תלמודי' דארץ ישראל, ובמילא אזיל בשיטתי': 

אזי  וגם הירושלמי הם תלמודא דארץ־ישראל,  הזוהר  )תיקוני(  דכיון שגם  והיינו, 
הזוהר הולך כשיטת הירושלמי.

ויעויין בספרים שהובאו בשדי חמד כללים מע' זקן10: )ושם( "זקן היינו בן ס' שנה 
כדתנן סופ"ה דאבות, ועיין תענית ה' ע"ב ע"פ "ויהי כי זקן שמואל" ומי סיב כולי 
האי? ובמ"ק כ"ח ע"א. וכ"כ הרב כרם שלמה ביו"ד סי' רמ"ד בשם רבינו האר"י, דזקן 
היינו בן ס' שנים. ובתיקונים )אותיות מרובעות( ד' קס"ו ע"א אמרו בן חמישים לזקנה 
ובד' קס"ה ע"ב אמרו דשיבה בן ס', ואם באנו להשוות דברי ר' האר"י למ"ש בתיקונים 

צ"ל דמלת זקן לאו דווקא אלא ר"ל בעל שיבה, דהא בזקן ליכא אלא הידור.

 ועיין ברכ"י יו"ד שם וחיי אדם כלל ס"ט אות ב' ועיין חת"ס אה"ע ח"א סי' כ"ג 
אליעזר  ר'  משנת  ועיין  שנה,  שבעים  בן  שיבה  בעל  דר"ל  הפוס'  בדברי  זקן  דאיכא 
ח"ב בדרושים ד' יו"ד ע"ב וד' מ"ד ע"ג שמצא הרב ג' סברות לרז"ל בזה, ושם הזכיר 
תיקונים ד' נ"ו אפשר שהוא אשר רשמתי לעיל ועיין חת"ס יו"ד סי' רל"ג. ובשו"ת 
בית יהודה חיו"ד סי' כ"ח משמע ליה דשיבה דכתיב גבי קימה מפני שיבה תקום היינו 

בן שבעים שנה וכפסק מרן ביו"ד רסי' רמ"ד ועי"ש בס' יפה ללב".

ובס' קהלת יעקב )לבעל־המחבר־ספר מלא הרועים( מע' שיבה11: )ושם( "בתיקון 
כ"א דף נ"ו ע"א לית שיבה פחותה משיתין. . והנה במס' אבות פרק ה' אמרו בן שבעים 

10(  עקב אריכות המ"מ לא הובאו הפיענוחים של הספרים שמציינים אליהם.
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לשיבה. ובכסא מלך שם תירץ: דשיבה מתחלת מס' ועד שבעים הוא שיבה, ופירוש 
שם כי אבא הוא יו"ד ובינה ו"ד של המילוי וכשאבא מאיר באות ו' של בינה נעשה ס' 
היינו זקנה לבינה, וכשזוכה אבא לז' תחתונות דעתיק המתלבשים בי"ז תיקוני רישא 

דאריך, שסימנם ג"ט קר"ע פ"ח, אז הוא בשיבה שכולם רחמים.

וכתב עוד )הכסא מלך( שם בדף נ"ו ע"א וז"ל: ואין קושיא ממה שאמרו בבא בתרא 
דף ע"ה ע"א אין שיבה פחותה משבעים, דרבי שמעון בן יוחאי תנא הוא ופליג.

 ודבריו תמוהים דאין הקושיא על רבי שמעון בר יוחאי, רק על רב אחא בר יעקב 
דהוא אמורא ואמר דאין שיבה פחותה משבעים, איך יחלוק על רבי שמעון בן יוחאי? 
ואי משום דמשנה דאבות מסייע ליה דאמר בן שבעים לשיבה - הא כבר כתב לעיל 
הוא בעצמו דאין מזה סתירה לרבי שמעון בן יוחאי, דכוונתו דמס' ועד ע' הוא שיבה, 
ולית שיבה פחות מס', אבל רב אחא בר יעקב דאמר אין שיבה פחות מע' ודאי פליג 

ארבי שמעון בן יוחאי.

 ואפשר דרב אחא בר יעקב משמע ליה מלשנא דמתניתין דאבות דאמר "בן שבעים 
לשיבה" דמשמע דעכשיו בא לכלל שיבה ולא קודם לכן.

 גם נודע דספרי הזוהר והתיקונים לא נתגלו לקדמונים, ולא ידע רב אחר בר יעקב 
מסברת רבי שמעון בן יוחאי בתיקונים בזה, ואפשר דבהא פליגי דכל אחד סבירא ליה 
דשורש שיבה מבחינת ישראל סבא שהוא בחינת ו' ועולה ליוד בחינת חכמה, ומכים 
האורות זה בזה י' פעמים ו' גימטריא שתין, ומאן דאמר ע' חושב גם כן יו"ד כוללים י' 
פעמים וי' כוללים גימטריא ע'.ועל כל פנים נקטינן דבחינת שיבה הוא בישראל סבא, 
רבי שמעון  ודברי הכסא מלך הנ"ל מעורבבים, שמתחילה משמע מדברו דלא פליג 
בן יוחאי אמשנה דאבות דבן שבעים לשיבה, ובסוף דבריו מפרש דששים הוא בחינת 
זקנה בבינה, ובחינת שיבה בא מאבא כשזוכה בגלגולתא ג"ט קר"ע פ"ח י' פעמים ז' 

גימטדא ע' והוא בחינת שיבה". עכ"ל.

עד כאן מכתבו של כ"ק אד"ש מה"מ ופיענוח המ"מ. 

ולסיכום: כ"ק אד"ש מה"מ הביא את דעת הש"ס ש"מפני שיבה תקום" זה מגיל 
וביאר  לגיל שישים,  מי שהגיע  לקום מפני  בסידורו  ואת החמרת האריז"ל  שבעים, 
כהמנ"ח  ודלא  'שיבה',  נקרא  שישים  מגיל  שכבר  כהזהר  שס"ל  משום  שזהו  דבריו 
ובס'  בשעהמ"צ  האריז"ל  מדברי  זאת  והוכיח  התרגום,  דעת  משום  שטעמו  שאמר 
הלקוטים, ועוד שרק אם טעמו של האריז"ל משום דעת הזהר מובן מדוע מחמירים 
בניגוד לש"ס, משא"כ אם זה משום דעת התרגום כדברי המנ"ח - לא מצינו שיחמירו 
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כדעת התרגום במקום שחולק על הש"ס.

או  משישים  הוא  שיבה  גיל  אם  להש"ס  הזהר  בין  זו  שמחלוקת  לבאר  והוסיף 
בידי  מיתה  מגדר  יוצאים  ממתי  והירושלמי  הבבלי  מחלוקת  בעצם  הינה  משבעים, 

שמים, והזהר שהוא "תלמודא דארץ ישראל" קאי בשיטת הירושלמי. 

הוספת המערכת - לשלימות הענין ולחביבותא דמילתא:

הבאנו כאן חלק משיחת כ"ק אד"ש מה"מ מכ' מנחם אב תש"מ, בה ביאר ענין זה 
באריכות ואיך דלא פליגי הזהר והש"ס כי כל אחד מדבר על משהו אחר.

וזלה"ק של כ"ק אד"ש מה"מ )ע"פ רשימת השומעים, בלתי מוגה(11:

וכיון  התורה.  ופנימיות  דתורה  נגלה  דתורה,  וסתים  דתורה  גליא  ישנם  "בתורה 
ש"זאת התורה אדם", לכן ישנם שני דרגות אלו גם באדם - שזה הגוף והנשמה של 
האדם: הגוף הוא כמו הגליא דתורה והנשמה היא כמו הסתים דתורה, וכמבואר בזהר 
פ' בהעלתך שגליא דתורה והסתים דתורה הם גוף ונשמה. והנשמה של התורה פועלת 

בהנשמה של האדם, והגוף של התורה פועל בהגוף של האדם.

איטי  הוא  הגוף  גידול  שלהם,  בהגידול   - הוא  והנשמה  הגוף  בין  החילוקים  אחד 
יותר מגידול הנשמה: גידול הגוף נעשה ע"י שהגוף ונפש הבהמית של האדם גדלים . 

. משא"כ גידול הנשמה מתחיל לפני גידול הגוף. 

גוף( או מצד מה שנמצאת  אין כלל  ולא רק כפי שהנשמה נמצאת למעלה )שאז 
מתחת כסא הכבוד, או כפי שנמצאת קודם ירידתה למטה - אלא אפילו אחרי שירדה 
למטה, מתחיל גידול הנשמה לפני גידול הגוף, כפי שרואים שגם אחר ירידת הנשמה, 
טרם שמתחיל גידול הגוף, ישנם כמה חילוקי דרגות בהנשמה: ישנה הדרגא שבשעת 
העיבור "מלמדין אותו כל התורה כולה", ואח"כ ישנו מה ש"בא מלאך וסטרו על פיו 

כו'" וכו', שזה כל הדרגות בגידול הנשמה.

שעפ"ז יוצא, שהנשמה היא תמיד "זקנה" מהגוף, והגוף  הוא צעיר, כיון שגידול 
הנשמה מתחיל לפני גידול הגוף.

)כפי שאומר ב'אבות': "בן  וכיון שגידול האדם מתחלק בתקופות של עשר שנים 
עשרים . . בן שלושים . . בן ארבעים וכו'( - לכן גם הגוף צעיר מהנשמה בעשר שנים, 

זאת אומרת: כאשר הגוף הוא עשר שנים, הנשמה אוחזת בעשרים שנה, וכו'.

11(  שיחות קודש תש"מ ח"א ע' 36. תרגום חופשי מאידית. התרגום באחריות המערכת בלבד. 
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ומזה יוצא, שכאשר האדם )מצד הגוף( הוא בן חמישים, הנשמה כבר בן שישים. 
ולכן אם מדברים מצד הנשמה - הוא בן חמישים לזקנה, כיון שלמרות שהגוף הוא לא 
יותר מחמישים שנה, אבל כיון שהנשמה אוחזת כבר בשישים שנה, וישנו הכלל של 
בן שישים לזקנה - לכן הוא "בן חמישים )דהגוף( לזקנה", משא"כ אם מדברים מצד 

גוף האדם, אז "בן שישים  )מצד הגוף( לזקנה".

שישים  בן  לעצה,  חמישים  ש"בן  אבות  בפרקי  אומרת  שהמשנה  מה  מובן  ועפ"ז 
חמישים  ש"בן  אור  ובמאורי  זהר  בתקוני  שכתוב  ומה  לשיבה",  שבעים  בן  לזקנה, 

לזקנה" ו"בן שבעים לשיבה" - זה מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. 

הן בפרקי אבות והן בתקו"ז זה "בן שישים לזקנה" ו"בן שבעים לשיבה" - זה רק 
חילוק אם מדברים אודות השנים של הנשמה או אודות השנים של הגוף:

פרקי אבות שהוא גליא דתורה, גופא דתורה, שפועל בגוף האדם - מדבר אודות 
גוף האדם, שלכן אומרת המשנה - מצד גוף האדם - "בן חמישים לעצה", ו"בן שישים 
נהי' בן חמישים אזי  גוף האדם כאשר הגוף  כיון שמצד  לזקנה, בן שבעים לשיבה", 
"בן חמישים לעצה" וכאשר שנהי' בן שישים אזי הוא "לזקנה" ובן שבעים לשיבה". 
וכך הוא גם הפס"ד להלכה בשו"ע, ש"מצוה לקום מפני שיבה דהיינו בן שבעים שנה" 

- כיון שהשו"ש ענינו כפי שהנהגת האדם צריכה להיות במעשה בפועל בגוף שלו.

נשמתא  דתורה,  סתים  הוא  האריז"ל(  )וסידור  והמאו"א  בתקו"ז  משא"כ   .  .
דאורייתא, שפועלת בהנשמה של האדם - מדבר אודות הנשמה, שלכן כתוב שם "בן 
חמישים לזקנה" ו"בן שישים לשיבה" - כיון שכאשר הגוף הוא בן חמישים הנשמה 
שישים  ו"בן  לזקנה"  )דהגוף(  חמישים  "בן  הנשמה  מצד  במילא   - שישים  בו  כבר 

לשיבה". עכלה"ק.

הכנות לתפילה ע"פ תורת החסידות12
- ליקוט -

הת' חיים הכהן שי' ברנדלר
תלמיד בישיבה

12(  פרק ה. הסעיפים דלקמן רובם ציטוטים מדברי רבותינו נשיאנו, בעריכה קלה ובסגנון הדומה 
להלכות פסוקות )'שו"ע החסידותי' - ראה אג"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ח"י ע' שצו(. 

החיבור וההקשר ביניהם הוא ע"פ הבנת העורך בדרך אפשר בלבד.
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ולימוד  א. שלושה13 דברים הם להסיר כל המונעים בתפלה: טבילה, צדקה, עסק 
דברי מוסר, ובפרט דברי מוסר הנמצאים בזהר. וכדלקמן.

טבילה במקוה

ב. הראשון: טבילה במקוה14. דאע"פ15  שאין בכך חובה, מ"מ לדברי הכול התפלה 
מקובלת יותר עם הטבילה, ובפרט שכבר ידוע מ"ש הרמב"ם16 שאף שבטלו לטבילותא 

דעזרא הרי מימיו לא בטל טבילה זו.

הטעמים בטבילה זו: 

* לא17 כל האנשים שוים לאורך זמן הנצרך להכנה לתפילה, שזה מתאים לתכונת 
להתפלל  עומדים  אין  וכדבר משנה  זו,  בהכנה  מחוייבים  האנשים  אף שכל   - נפשם 
אלא מתוך כובד ראש. ובהכנה זו נכללה ג"כ טהרת הגוף אשר אף שבטלוה לטבילת 

עזרא, הוא רק שבטלוהו להחיוב אבל טהרת הגוף מועילה ביחוד לתפלה.

וזוהי ההכנה  *  ענינה18 של טבילה במקוה לפני התפילה: טבילה אותיות הביטל, 
הוא  ענין ההתבוננות לפני מי אתה עומד, שמצד עצמו הרי  להביטול דתפלה שזהו 
טיפה סרוחה ועומד הוא לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שעי"ז מתבטל ממציאותו 

לגמרי ויצא מהגבלות מציאותו.

לעבודה  ככהן המתכונן  הוא  בבקר  בקומו  דברי הרשב"א20 אשר האדם  וע"פ19    *
והרי אין נכנסים לעבודה אלא בטבילה תחלה, וגם זה דבר משנה הוא אף שלא קבעו 

זה חובה. 

13(  לקו"ת תבוא מג, סע"ב ואילך.
14(  "והנה הרי"ף פ"ג דברכות ותר"י כתבו בשם רב האי דלא בטלו טבילת בעל קרי אלא לד"ת אבל 
כן כמ"ש בש"ע מ"מ כתב תר"י שלדברי הכל התפלה  לתפלה צריך טבילה ואע"ג דאנן לא קיי"ל 

מקובלת יותר עם הטבילה" )לקו"ת שם(. ועיין אג"ק ח"ד ע' תז.
15(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ט ע' רנט.

16(  אגרות הרמב"ם )ירושלים, תשנ"ה( ע' תלו.
17(  אג"ק חי"ד ע' תז. 

18(  שיחת ש"פ שלח מבה"ח תמוז תשי"ג סעיף ט.
19(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חי"א ע' תא.

20(  הובא במגן אברהם ריש סי' ד'.
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נתינת צדקה

ג. השני: צדקה21 דכתיב אני בצדק אחזה פניך.

לימוד חסידות לפני התפילה

ד.  השלישי: עסק ולימוד דברי מוסר ובפרט דברי מוסר הנמצאים בזוהר. והנה22, 
הכניסו  האדם  לעבודת  הנצרכים  הזוהר  וספר  המוסר  שבספרי  העניינים  שכל  ידוע 
רבותינו נשיאנו בתורת החסידות ולכן ע"י לימוד החסידות לפני התפילה יש בכלל זה 

כל מה שצריך מספרי המוסר והזוהר.

הטעמים בלימוד החסידות לפני התפילה: 

ה. קודם23 התפילה יחשוב מרוממות הא-ל יתברך ושפלות האדם, ויסיר כל תענוגי 
העולם מליבו, שיודעים24 מהותה ואופנה של ההתבוננות ע"י לימוד תורת החסידות. 

ויראתו, בשעה שיתבונן האדם  וכמו25 שכתב הרמב"ם26 היאך היא הדרך לאהבתו 
שהתבוננות  וכיון  וכו',  חכמתו  מהם  ויראה  הגדולים,  הנפלאים  וברואיו  במעשיו 
פירושה הבנה והשגה הרי צריכים ללמוד גם חלק התורה שבו נתבארו עניני גדלות 

הבורא - פנימיות התורה תורת החסידות.

ולאחרי שלומדים ענינים אלו קודם התפלה, אזי בשעת התפלה שהיא שעת הכושר 
וההתבוננות  לו במה להתבונן,  יש   - כו'  ב"ה  בגדולת א"ס  לכל אדם להעמיק דעתו 

תתקבל אצלו בטוב יותר.

והיינו שהענין דכובד  אלא מתוך כובד ראש,  ו. אמרו חז"ל אין27 עומדין להתפלל 

21(  עיין בליקוט 'שו"ע החסידותי' על צדקה לפני התפילה, נדפס בקובץ הערות התמימים ואנ"ש 
דישיבתנו גליון ב )קנט( ע' 167 וש"נ.

22(  שיחת ש"פ שלח שם.
23(  שו"ע אדה"ז סי' צח סעיף א.

24(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ  חי"ג ע' קכא.
25(  שיחת כ"ו שבט תשכ"א )ר"ד בעת ביקור האדמו"ר מתולדות אהרון(.

26(  הלכות יסוה"ת פ"ב ה"ב.
27(  שיחת י"ט כסליו תשי"ט ס"ז.
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ראש קודם התפלה אינו רק הידור מצוה, אלא זהו תנאי שמעכב28 את קיום המצוה כי 
כדי שיהי' לו התוקף לעמוד בתפלה לפני הקב"ה, מוכרח להיות הכובד ראש - הכנעה 
עם  להתקשר  יכול  אזי  אדונו,  לפני  כעבד  במציאות  בביטול  דכיון שעומד  ושפלות, 

הקב"ה ולבקש ממנו שימלא את צרכיו.

וזהו29 הטעם שהנהיגו שחייבים ללמוד קודם התפלה ענין שמביא לידי התבוננות 
אלא  היום,  במשך  נוסף  לימוד  זה  שאין  התפילה,  לפני  חסידות  היינו  הוי',  בגדולת 
אפשר  שאי  התפלה,  ענין  להיות  יוכל  לא  זאת  שלולי  המעכב  תנאי  שהוא  לימוד 

שתהי' התפלה כדבעי אם אין הקדמת ענין ההכנעה.

ופירש"י הכנעה  כובד ראש  אין עומדין להתפלל אלא מתוך   - ז. פסק30  המשנה 
)ושפלות(, והיינו שא"א שתהי' התפילה כדבעי אם אין הקדמת ענין ההכנעה. 

הרי  ע"ז  ונוסף  הוא מציאות  כיון שהאדם  א"א שיבוא מצד עצמו,  ההכנעה  וענין 
שהתורה  תבלין,  תורה  לו  בראתי  יצה"ר  בראתי  אבל  לטענתי'.  אקדמי'  הרע  יצרו 
שיכול  לימוד  ע"י  והוא  הגאווה.  שממנו  והמציאות  הישות  לענין  גם  תרופה  מגלה 
להביא להכנעה וביחד עם זה גם לעבודה )זו תפילה( מתוך שמחה, וכמאמר רז"ל אין 
לימוד החסידות, דא"ח, המביא לאהבתו  והוא  עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה. 

)שמעוררת שמחה( ויראתו )שמעוררת הכנעה ושפלות(.

ואם יתנהג בלימוד הנ"ל אליבא דנפשי' ובפרט קודם התפילה בבוקר - יועיל זה 
להתפילה.

ח.  הזמן31 המסוגל ללימוד חסידות הוא קודם התפילה, שאז מאיר לובן העליון.

ט.  מהנכון32 להנהיג לימוד הדא"ח קודם התפילה, ונפלאתי שלא נעשה כן עד עתה, 
וכידוע שזה הי' מנהג מימים קדמונים בכל ישיבותינו, ואפי' מנהג בעה"ב בבתיהם. 

לו  והתמימים, שיהי'  ואחד מאנ"ש  כל אחד  על  כדבעי  עבודת התפילה  עבור33  י. 
קביעות ללמוד דא"ח, והקרוב קרוב אל האמת יותר ילמד ענייני 'עבודה' במאמרים 
הבלתי כבדים כ"כ, וכל מה שלומדים יהי' שגור בו עד אשר ידע את העניין לחשוב 

28(  ראה מנחות פג, ב תוס' ד"ה מתני' שלשון "לא . . אלא" משמעו לעיכובא. 
29(  שיחת י"ט כסליו שם. אג"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ח"י ע' רלד.

30(  אג"ק שם.
31(  קונטרס התפילה סכ"ה, ספר המנהגים ע' 8.

32(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ד ע' רטו.
33(  אג"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע ח"ב ע' כ.
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שצריכים  דא"ח  לימוד  עיקר  זהו  כי  לעצמו,  הנוגע  גשמי  בעניין  שחושבים  כפי  בו, 
להתאחד עם מה שלומדים. 

יא. והדבר34 הזה אינו נעשה בשעתא חדא וברגעא חדא, אך אם יתנו את נפשם על 
עסק הדא"ח ללמוד ע"מ לעשות יצליחו בעזרתו ית'.  

עומדין להתפלל מתוך שמחה - לימוד גאומ"ש

יב. אין35 עומדין להתפלל אלא מתוך שמחה של מצוה שהם דברי תנחומין שבנביאים 
ובדרושי חז"ל מגאולת ישראל ומגאולתם העתידה לבא במהרה בימינו.

הסרת הטרדות

יג. צריך36 להסיר מדעתו כל טרדא, שלא יטריד ויבלבלו בתפילה.

ובכלל זה, שלא ימהר להתפלל בבואו מחוץ לבית הכנסת, וג"כ מבואו מהתעסקות 
בעניינים גשמיים וחומריים, אלא ישהה כשיעור שיסלק ויסור ממנו ענייניו הקודמים 
)כמ"ש בשו"ע או"ח סי' צ'(, ויסיר מליבו כל ההרהורים בענייני העולם )אפי' הרהורים 

בעלמא(, ויכין את עצמו להתפלל, ובהכנה זו ילבוש הטלית ותפילין.

יד. בכלל37 הזהירות מבלבולים בתפילה הנ"ל, צריך ג"כ שיעמוד במקום אחד ולא 
וההתבוננות  הכוונה  מבלבל  בתפילה  שההילוך  מה  לבד  כי  בתפילה,  ואנה  אנה  ילך 
)ודלא כדעת הטועים שכך יכולים לכוון יותר ולהתבונן(, הנה עוד זאת בשעת ההילוך 

יוכל לראות הנעשה בבית ובחוץ ויטריד ויבלבל אותו.

בסמיכות לתפילה

טו. לפני38 התחלת התפילה כדאי ללמוד פרק תניא שלם )לפי סדר התניא - כל יום 
פרק, או באופן אחר( ועוד לפני שפותחים את הסידור ומתחילים לומר הריני מקבל. 

וכדאי לפרסם מנהג זה.

34(  אג"ק כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ח"ב ע' תרכג.
35(  מכתב כ"ק אדה"ז, נדפס בסידורו.

36(  קונטרס התפילה סי"א, ועיי"ש עצה איך להסיר הטירדות גם כשטרוד ביותר.
37(  קונטרס התפילה שם.

38(  התוועדויות תשמ"ט ח"ג ע' 68. שם ע' 75.
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בלא  התפילה  יתחיל  ותיכף  ללבשם  והתפילין  הטלית  יחטוף  באם  וודאי  הן39  טו. 
שום הכנה ושום התבוננות לא ירגיש, אך מקודם ילמוד פרק תניא או מאמר דא"ח, 
והעיקר לידע אותו בטוב ולהקליטו במוחו, היינו שידע מה הענין רוצה ודורש ממנו, 

ואח"כ יתבונן קודם לבישת הטלית ותפילין.

טז. העצה40 לכוונה בתפילה היא התבוננות לפני התפילה, עכ"פ כמה רגעים לפני 
מי הוא הולך להתפלל. ונכון ללמוד בע"פ את ריש פרק מ"א בתניא )עד תיבת המלך 
בריש ע"ב(, ולפני התפילה לחזור ע"ז בדבור או במחשבה בתוכן העניין המבואר שם.

יז. אחר41 שלובשים הטלית ותפילין, טוב לחשוב קודם התפילה איזה ענין בחסידות, 
כחצי שעה או יותר )וג"כ בעמידה או בישיבה על מקום אחד דווקא(, ובזה יפתח מוחו 

וליבו שיהי' כלי לקבל. לפעמים טוב לעשות כזה גם קודם ברכת יוצר אור.

ויחשוב  יח. על דבר42 לימוד התניא קודם התפילה, לכל הפחות ילמוד פרק אחד 
הרבה  פועל  בטו"ת  בדא"ח  המחשבה  התפילה.  קודם  ותפילין  בטלית  היטב  אותו 
בתפילה שאח"כ, ובההנהגה בכל היום, ועצם המחשבה היא באופן אחר מאשר זמנים 

אחרים וקרובה אל עצמו יותר, וממילא פועלת יותר. 

יט. ולזאת43 הכרח גדול ללמוד דא"ח, ועיקר תניא קודם התפילה ולחשוב זאת טלית 
ותפילין,  ולהתפלל אח"כ בענין זה שחשב עליו בכוונה והתבוננות, והעיקר בהעמקת 
הדעת ובהתקשרות בכל אחד ואחד לפי ערכו. והעיקר שתהי' התפילה בשמחה, בקול 
ניגון של שמחה המעורר את הכוונה - בכל ענין וענין כפי הכוונה המבוארת בענין זה. 

איזה  מעט  להתבונן  יש  אלא  הודו,  תיכף  להתחיל  אין  הטו"ת  לבישת  ואחר44  כ. 
התבוננות מאיזה שיהי', הן ב'יש מאין' הן ב'סובב וממלא' או בהתבוננות יותר נעלים. 
ויש דברים במה להתבונן רק צריך שירצה להתפלל. ואח"כ יתפלל, אפי' רק עם פירוש 

המילות לבד - רק אם ישים לב ימצא את מה שהתבונן בו בתוך תיבות התפילה. 

39(  סה"ש תורת שלום ע' 4.
40(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ  חי"ז ע' קיא.

41(  קונטרס התפילה שם.
42(  אג"ק כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ח"א ע' כד.

43(  שם.
44(  סה"ש תורת שלום ע' 4.
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העמידה לתפילה

הקב"ה  לפני  להתפלל  שעומד  כיון  לתפלה,  ההכנה  היא  הראשונה  העבודה45  כ. 
הבהמית,  ונפש  בגוף  נמצא  האדם  הוא  והרי  תכלית,  בעל  ובלתי  גבול  בעל  הבלתי 
ובפרט כשמלוכלך על ידי החטא, ולכן מוכרח הוא תחילה להשתחרר מכל עניניו ומכל 

מציאותו ואז לעמוד לתפלה.

 ענין זה עצמו העמידה לתפלה, עוד לפני שמתפלל עוד, לפני שהתחיל לומר הודו 
הוא  יוצא  לבדו  זה  בענין  לתפלה,  ועומד  אבנט  שחוגר  זה  עצם  אלא  טובו,  מה  או 

מענייניו ונעשה מזוכך.

45(  שיחת ש"פ מטו"מ תשט"ו ס"ד.
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הקשר שמו הק' של אדה"ז להיותו נשמה 
חדשה

הרב יוחנן אליעזר שי' גלס

אנ"ש צפת

א

המהרש"ל בספרו ים-של-שלמה )גיטין פ"ד סימן כ"ו(, מביא מעשה מסבו – שנולד 
לו בן. סבו רצה לקוראו ע"ש אביו בשם "מאיר", בעוד סבתו רצתה ששם בנה יקרא 
ע"ש אביה בשם "יאיר". לבסוף נתפשרו ועלה בדעתם לחדש לו שם, ויקראו את שמו 

"שניאור" – כלומר שני אורות כי "מאיר" הוא אור ו"יאיר" הוא ג"כ אור.

בשני  לקרות  נוהגים  היו  לא  שבעבר  זה  ממעשה  ראי'  הביא  חת"ס1  בשו"ת  והנה 
המהרש"ל  לזקני  הי'  הכי  תימא  לא  דאי  שנתחדש,  חידוש  והוא  אחת,  בבת  שמות 

לקרות את בנם זה בשם "מאיר-יאיר" ולמה  נדרשו לחדש שם חדש "שניאור"2?

וממשיך שם בחת"ס, וז"ל: "ומה דתנן במסכת יבמות )דף כ"ב ע"ב( "כך קורים אותי 
בעירי יוחנן בן יונתן-אריה", נראה דשם "אריה" איננו שם עצם כלל כ"א שם-תואר 
משפחה ע"ש גבורתם נקראים כן גם האב וגם הבן. וגם השמות "אבא-יודן", "אבא-

גוריון" – נראה שהוא שם אחד ]=שם עצם אחד[, והשם "אבא" – פירושו "רב של 
יהודים". 

וכן כתב בשו"ת נודע ביהודה3, שאינו זוכר בשום מקום בש"ס , שום תנא או אמורא 
שהיה נזכר בשני שמות ושניהם שם עצם, זולת שם 'אבא'. "וגם זה אינו שני שמות - 

כי השם "אבא" אינו שם העצם רק שם התואר לשון חשיבות". 

"יעקב  הי'  ששמו  התוס'  מבעלי  אחד  שהי'  בתוס'4  מקומות  בכמה  שמצינו  ומה 

1(  אהע"ז ח"ב סי"ח.
2(  ואף שאולי ניתן לתרץ בפשטות שייתכן שאכן בזמנם להלכה היו קוראים כן בשני שמות, אך 
למעשה ביום-יום וודאי היו קוראים אותו בשם אחד, ויתכן שמחמת זה לא הגיעו זקני המהרש"ל 

לעמק השווה - איזה שם יהיה העיקרי וע"כ קראוהו בשם מחודש. מ"מ החת"ס לא ס"ל כך.
3(  מהדו"ת או"ח סי' קי"ג.

4(  לדוגמא: יומא מו, ב ד"ה כי פליגי. כתובות צח, ב ד"ה אמר רב. חולין קיב, א ד"ה הני מילי.
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ישראל" – כתב ע"ז בשו"ת דברי יציב5, וז"ל:

 "עלה בדעתי שאולי שם "ישראל" הי' שם שנתוסף לו מחמת חוליו, וכן נהגו לברך 
חולים בביהכנ"ס לתת להם שם חדש, כי השם )החדש( קורע גזר דינו". )ומה שלא 
קראו לו מעתה פשוט בשם יחיד-חדש זה, ממשיך ומעיר שם( "ועיין בספר באר מים 
חיים6 פרשת בראשית על הפסוק "ונפש חיה הוא שמו", שלשנות שם צריך שיהיה 
כמעט בעל רוה"ק . . שזה כל מהות האדם. ושוב הראוני בהגהות מהרש"ם שעורר 
יעקב- התוס'  דבעל  מההוא  הנוב"י  על  הקשה  כלומר  ]הנ"ל,  ביהודה  הנודע  על  כן 

ישראל[, ותירץ כן, דאולי נוסף )השם( השני ע"י חולי עי"ש, ונהניתי מאוד". 

בדורות  ורק  יחיד,  שם  במתן  נוהגים  היו  הדורות  בכל  שאכן  הנ"ל  מכל  המורם 
האחרונים נתחדש דבר זה במתן שני שמות עצם.

וכסבו של  )רבי שמואל-אלעזר(  כבר מעת ראשוני האחרונים – כמהרש"א  והנה 
החיד"א  )רבי יצחק זכריה( נקראו בשני שמות עצם, ולא רק ככינוי בעלמא.

ולסיבת ההפרש בין דורות ראשונים ואחרונים לעניין זה, כתב חידוש נפלא בספר 
"הלכתא רבתא לשבתא7" וז"ל:

כמו  הבן  שם  את  שיקרא  לאב  שכל  נותן  שהקב"ה  הקדושים  בספרים  "איתא 
שקוראים את הנשמה בג"ע, כך היה בדורות הראשונים )שהיו קוראים בשם אחד(. 
אבל כעת – אין נשמות חדשות, רק נשמות המלוקטות מכמה וכמה גופים וע"כ אין 

מקפידים על-כך".

בגופים למספר השמות שבהם  גלגולי הנשמות  בין  ומשמע מדבריו שישנו קשר 
יקרא )ואולי י"ל אף כמות הגילגולים, וכפי שמצינו שקוראים לעיתים לאדם בשלושה 

שמות ולעיתים אף בארבעה שמות עצם(.

ב

אדה"ז  שכ"ק  שידוע8  אדה"ז,  כ"ק  של  הק'  שמו  בענין  לבאר  אפשר  עפ"ז  ואולי 

5(  להאדמו"ר מקלויזנבורג ע"ה )אבן העזר סי' ק(.
6(  לר' חיים טירר מטשרנוביץ.

7(  ר' שעפטיל וייס משעמני-הונגריה.
127: "ושאותו בן אשר הבטיח מורנו הבעש"ט כעת לרבי  8(  ראה בסה"ש קיץ תש"ה עמ' 

ברוך ולנוות ביתו, הוא אשר יכיל את הנשמה החדשה". ובכ"מ.
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נשמה חדשה. ועוד ידוע9 שהוריו הק' של כ"ק אדה"ז נצטוו להסתיר את ייחודו  הי' 
ולעיתים אף את עצם מציאותו ככל הניתן.

ואולי י"ל, ששתי עובדות אלו באות לידי ביטוי בשמו הק':

מחד: שמו הראשון והעיקרי10 - הוא "שניאור", שם מחודש מהתקופה שבה הקפידו 
לקרות רק בשם אחד לילד )שהתחדש במעשה עם זקני המהרש"ל11(, וכדברי ההלכתא 
רבתא לשבתא הנ"ל על ההקפדה לקרות בשם אחד שזה ב"הדורות הראשונים שעיקר 

נשמה היתה חדשה".

אחד  לקוראו בשם  רצו  ולא  היות  וזאת   - בשני שמות  נקרא  אכן  בפועל  ומאידך: 
בלבד, היפך המצוי בזמן האחרונים, כיון שנצטוו להסתיר את היותו נשמה חדשה, ולכן 

קראו לו בב' שמות.

וכ"ז הוא בדרך אפשר בלבד, ולא באתי אלא להאיר.

מדוע תמיד שם אלוקים מתורגם באונקלוס 
כשם הוי’

הרב אשר שי’ גרשוביץ

נו”נ בישיבה

א

בכל מקום בתנ"ך בו כתוב שם אלוקים, אונקלוס מתרגם י"י12, היינו שם הוי"ה. ורק 

9(  וכמו שמובא בסה"ש תש"ה עמ' 129: "במוצאי יוכ"פ זימן הבעש"ט את רבי ברוך והפקיד בידיו 
צרור אזהרות הנוגעות לטיפולו ולגידולו של בנו התינוק ]=אדה"ז[ באומרו שמור עליו מכל משמר. 

היזהר שאיש לא ידע שבן נולד לך ואת שמו של אותו בן".
10(  שהרי מצינו ריבוי פתגמי וביאורי רבותינו-נשיאנו של שמו זה דווקא, וכדוגמת המובא בבית-

רבי פכ"ה בהערות, ובכ"מ.
11(  שם שכל כולו נוצר מחמת הקפידה לקרות רק בשם אחד, כדברי החת"ס דלעיל.

12(  לראשונה: בראשית א, א. וכן בכל מקום בתנ"ך. 
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במקומות בהם כתוב ב' השמות - ה' אלוקים אזי מתרגם  הוא ג"כ ה' אלוקים13 ויש 
להבין מהי הסיבה ששם אלוקים מיתרגם לשם ה' ולא מתרגם כפשוטו לשם אלוקים?

ואולי יש לומר הביאור בזה, ובהקדים ביאור אדה"ז בתורה אור פ' משפטים בענין 
תרגום התורה לארמית, וז"ל14: "ולא גלו ישראל אלא להוסיף כח העלאתם של ע' 
לשון ללשון הקדש. וכמ"ש "אני חומה זו תורה", שמהאותיות של ע' לשון נעשה גם 
זו תורה. וכמו שמצינו בתנאים ואמוראים שדברו בגמרא בלשון  מהם בחינת חומה 
וכן אנו מתרגמים התורה בלשוננו לשון לע"ז  כו'.  אי בעית  ארמי הכי השתא אלא 

שהוא ענין העלאת הלע"ז ללשון הקדש".

ועד"ז בתו"א פ' מקץ15: "כי עיקר הדבר הוא להיות החשך דוקא - מאיר, דהיינו 
בחי' אתהפכא חשוכא לנהורא. וזהו שארז"ל )סוטה מ"ט( "עלמא אמאי קא מקיים? 
אאמן יהא שמי' רבה דאגדתא", כי "אגדתא" הוא בחי' תרגום שכל התלמוד הוא בל' 
רבא  "שמיה  להיות  וכשנמשך  כנודע,  דקדושה  אחוריים  בחי'  הוא  ותרגום  תרגום, 
מברך" ונמשך גם בבחי' תרגום שהוא בבחי' אחוריים - אזי אתהפכא חשוכא לנהורא 

וזהו עיקר קיום העולם".

אוה"ע  לשונות  והפיכת  בירור  ה"ז  תרגום  בל'  נאמרת  התורה  שכאשר  והיינו, 
לקדושה, והסיבה שזה נעשה דוקא ע"י שפת התרגום - ארמית, כי אף היא ניתנה 

בסיני16 והיא מהווה שפה ממוצעת בין שפת הקודש לשאר ה"שבעים לשון".

ואחד תרגום,  ויותר מודגש באמירת שנים מקרא  וכ"ז הוא בענין התרגום בכלל, 
שהכוונה הפנימית בכך שקוראים זאת )פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום( הוא )בין 
היתר( להמשיך את התורה לעולם17, דרך השפה הארמית כשהמטרה היא להעלות 
ולברר את כל השבעים שפות שבעולם. ולכן18, בתחילה קוראים את המקרא עצמו 
בלשון  השלישית  בפעם  הקריאה  לקראת  "להתחזק"  כדי  ופעמיים  הקודש,  בלשון 

התרגום ולברר ולהעלות וכו’.

ב

13(  לראשונה: בראשית ב, ד. וכן בכל מקום בתנ"ך.
14(  עח, ג.
15(  מב, ד.

16(  מגילה ג, א. פירש"י קידושין מט, א. וראה שו"ע אדה"ז סרפ"ה ס"ב וש"נ במ"מ וציונים לשם.
17(  ע"פ התו"א דלעיל, וראה ג"כ  הערה הבאה.

18(  ראה שיחו"ק תשמ"א פ' בשלח ס"כ.
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ועפ"ז יובן מדוע בתרגום מתרגמים שם הוי' תמיד, כי שם הוי' הוא, כידוע19, שמו 
המיוחד של הקב"ה המורה על היותו למעלה מהזמן והמקום "היה הווה ויהיה כאחד", 
מדת  ענינו  "אלוקים"  שם  ואילו  אתברירו"21,  ש"בחכמה  בחכמה20  מאיר  הוי'  ושם 
הדין והצמצום, לצמצם ולהעלים את האור האלוקי המחיה ומהווה את הכל וזאת כדי 
שייראה העולם כפי שנראה "עולם טבעי", כידוע ששם "אלוקים" בגימטריא הטבע22.

ועפ"ז אפשר לומר, שאילו היו אומרים בתרגום את שם אלוקים כפי שנכתב בתורה 
)שענינו כאמור להעלים ולהסתיר את שם הוי'(, הרי אין זה שייך לעניין הסרת ההעלם 
וההסתר מהשפה הארמית ושאר הע' שפות. כדי להעלות ולברר את השפה הארמית 
וכל שאר שפות העולם, שזה ענינו של התרגום כנ"ל, בשביל זה דוקא שם הוי' הוא 
השם המתאים להאיר ולברר. לכן תיקנו שבכל מקום בו הוזכר במקרא שם אלוקים 

הנה בתרגום יקראו זאת בשם הוי' דוקא שענינו גילוי האלוקות בעולם.

אמנם, במקרים בהם נכתב )במקרא( ב' השמות "הוי' אלוקים" - ברור שאין מניעה 
את  לפעול  בכוחו  יחד,  עימו  המוזכר  הוי'  שם  שהרי  במקומו  אלוקים  שם  להשאיר 

עליית ובירור השפות.

19(  ראה תניא שער היחוד והאמונה פ"ד, מאמר ד"ה שובה ישראל תשל"ז. וש"נ.
20(  ראה תניא פל"ה בהגה"ה.

21(  ראה זח"ב רנד, ב ע"ח שי"ח, פ"ה מבו"ש ש"ה ח"א, פ"ב לקו"ת ויקרא ד, א
22(  שער היחוד והאמונה רפ"ו.
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לבישת מעיל חורף מעל החליפה בעת התפילה

הרב ישראל הלפרין ע"ה
שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להרצלי'ה23

א

מדברי  עולה  התפילה,  בעת  המלבושים  בלבישת  הנכונה  ההנהגה  אופן  אודות 
בלבוש  גם  ב:  הבזוי.  לבוש  דרך  יהיה  שלא  א:  הלבוש  באופי  גדרים  שני  הפוסקים 
מכובד, שלא יהיה באופן המראה זחיחות הלב - אלא על הלבוש להיות מכובד כדרך 

העומדים לפני האנשים החשובים.

הטור מביא בסוף סימן צ"א את דברי הרמב"ם )הל' תפילה פ"ה ה"ה(: לא יעמוד 
דרך אנשי  מגולות, אם  ברגלים  ולא  מגולה,  ולא בראש  אדם בתפילה באפונדתו24, 

המקום שלא יעמדו לפני גדולים אלא בבתי רגלים25.

שלל  מתוך  היא  זו  שיחה  שדיברנו.  הלכתית  שיחה  מתוך  הדברים  מסקנת  בזה  מביא  הנני    )23
שיחות בנושאים הלכתיים שהיו לנו במהלך השנים, הנושא הוא כפי שרשום בפניי, אקווה שכיוונתי 
ולע"נ.  לזכרו  הדברים  יהיו  למועד.   חזון  ועוד  לי.  שאמר  כפי  היא  עכ"פ  הדברים  מסקנת  לדעתו, 

הקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם. 
24(  “הוא חגור חלול ומשימין בו מעות והוא דרך ביזוי “)פרישה, שם(

25(  הפוסקים הראשונים נחלקו דין תפילה ללא כיסוי לרגליו, האם איסור תפילה ברגליים מגולות 
הוא איסור מצד הדין בכל אדם ובכל מקום, או שתלוי הוא במנהג אנשי המקום - 

דבמקום שנהגו לעמוד בפני הגדולים והחשובים ברגליים מגולות - מותר להתפלל ברגליים מגולות, 
או שגם במקומות אלו חובה על האדם להתפלל במנעלים לרגליו.

- "לאו אורח ארעא לגילויי כרעיה קמיה מריה"  יג(  )חגיגה  ומחלוקתם הוא בביאור דברי הגמרא 
והעולה מדברי הראשונים שישנם שני אופנים ללמוד מימרא זו בגמרא. 

אופן הא' - אין זה דרך ארץ כלל לעמוד גלוי רגליים לפני האדון, ובתפילה לפי השם, ובכל מקום 
אין זו דרך ארץ.

זו ב'דרך ארץ' בהנהגת בני האדם, הרי שבמקום שה'דרך ארץ' -  -  מאחר והגמ' תלתה  אופן הב 
המנהג לעמוד כך בפני הגדולים - לא קאי מימראו זו - ויהי'ה מותר לעמוד כך בתפילה.

דהמרדכי, רש"י ותוס', )וכן נראה הפשט בדברי ההגה"מ( ס"ל - כאופן הא' ולשיטתם כיסוי רגליים 
הוא מצד הדין, בכל מקום. ואילו הרמב"ם ס"ל כאופן הב' שהוא תלוי במנהג המקום באופן עמידתם 

לפני הגדולים והחשובים, וכפי אופן עמידתם לפניהם יהיה הדין בתפילה.
יוסף כשהביא דברי ההגהות מימוניות דייק בדבריו לומר שגם לשיטת ההג"מ -  אלא שהרב בית 

במדינות שנהגו לילך ברגליים גלויות, אין איסור לעמוד כך בתפילה, ואלו דברי הב"י: 
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 ובשו"ע הלכות תפילה )שם ס"ה( פסק המחבר "לא יעמוד באפונדתו )טאסק"ה 
יעמדו  אנשי המקום שלא  דרך  אם  מגולים  ברגלים  ולא  מגולה  בראש  ולא  בלע"ז(, 

לפני הגדולים אלא בבתי רגלים26":

 - א  להיות  צריך  בתפילה  הלבוש  שדרך  הב"ח  דברי  יסוד  על  דייק  אברהם  המגן 
מכובדת כדרך העמידה בפני הגדולים. ב - שלא יהיה נראה שהוא מתפלל כדרך עוברי 

"בהגהות מיימונית כתוב: אסור להתפלל בלא מנעלים, דאמרינן בחגיגה: לאו אורח ארעא לגלויי 
כרעיה קמיה מריה, עכ"ל. ולא חילק בין מקום למקום. 

דאורחייהו  חזינן  דהא  זה,  בכלל  אינו  הגדולים  בפני  יחפים  לעמוד  שנהגו  דבמקום  אפשר  ומיהו 
לגלויי כרעייהו קמי מרייהו, ולא אמרינן בהו דבטלה דעתן. 

וכן נהגו העולם בכל ארץ הערב להתפלל יחפים".
ודינו שווה   - זה תלוי במנהג המקום  ורש"י הסוברים שאין מנהג  הב"ח הביא את שיטת המרדכי 

בכל מקום.
"ז"ל התוס' בפ"ק דשבת "רמי פוזמקי - מכאן יש להוכיח שאין להתפלל יחף אלא בט' באב ויה"כ" 

עכ"ל. וכן כתב במרדכי. 
ונראה דלא כתבו כך, אלא להוציא ממקצת מדינות שמתפללין יחף. ולכך אמר דלאו שפיר עבדי, 

שהרי אפילו כשנועל מנעליו הקפיד דרמי פוזמקי ומצלי, כ"ש דאסור ביחף. 
וכן נראה מפירש"י שכתב "רמי פוזמקי - נותן אנפילאות חשובות ברגליו". 

אבל רבינו לא נראה לו לאסור במדינות שנוהגין להתפלל יחף, כיון שכך נוהגין לעמוד לפני גדולים. 
יחף לפני הגדולים, דלא כמ"ש  ולכך הביא דברי הרמב"ם שאינו אוסר אלא במקום שאין עומדין 

התוס' לאסור בסתם.
גם היא כך(  )ולשיטת הב"י דעת ההגה"מ  יוסף קאי בשיטת הרמב"ם  והבית  כן שהטור  נראה אם 
ורש"י שהובאה בב"ח  ברגליים מגולות, תלויה במנהג המקום.  שיטת המרדכי, תוס  - שהתפילה 

- שגם במקום שנהגו לעמוד ברגליים מגולות - בתפילה עליהם לכתות רגליהם ולנעול מנעלים.
קשור  בתילה  העמידה  אופן  מנהג  שעיקר  והב"י,  הטור  כדעת  סובר  הב"ח  שגם  נראה  בפשטות 
ישירות למנהג אנשי המקום בעת עמידתם בפני הגדולים והחשובים, שהרי בתחילת הסימן ביאר 

את דין והטעם לאופן העמידה לתפילה שהוא קשור עם מנהג אנשי המקום:
נראה, דמדקאמר דבשעת    - וכו'  ומצלי  פוזמקי  רב הונא רמי  בר  י'(: רבה  )דף  "גרסי' פ"ק דשבת 
תפלה רמי פוזמקי, אלמא דכל היום לא ראמי להו, אלא היה לבוש בתי שוקים של פשתן בלחוד. 

אבל אינו הגון לעמוד בהן בשעת תפלה לפני ממ"ה הקב"ה, ולכך נתקשט בבתי שוקים של בגד. 
וכן קבלתי, דאין להתפלל בבתי שוקים של פשתן בלחוד, אם לא לביש עלייהו פוזמקי שקורין זאקי"ן 
והגדולים בבתי שוקים של פשתן, א"כ יש להקפיד  ארוכין, דכיון דגנאי הוא לעמוד לפני השררה 

שלא יעמוד בהם בשעת תפלה.
מגולה,  שהעקב  פנטאפלי"ן  ונועלין  פשתן,  של  שוקים  בתי  שלובשין  באותם  לגעור  שיש   ומכ"ש 
ומקצתן לובשין בתי ידים שקורין הנטשק"ש ועומדין בתפלה, ומהר"ר יעקב פולק ז"ל קרא עליהם 

המקר' הזה אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנידני. ועיין במ"ש בסוף סימן זה.
26(  יש להעיר מהמנהג במדינות מסויימות שאין נכנסים לבית הכנסת בנעליים כלל, וכפי שהביא 

מנהג זה בכך החיים סקכ"ה, ע"ש.
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דרכים )ממהר בתפילתו(. "אין להתפלל בלי בתי שוקים של צמר - דגנאי הוא לעמוד 
לפני הגדולים בבתי שוקים של פשתן, ומכ"ש כשלובשי' סנדל שהעקב מגולה. וגם 

אין ללבוש בתי ידים - כדרך עוברי דרכים.

אלא שבשערי כנסת הגדולה דייק שאם לבש בגד ארוך שמכסה את רגליו, רשאי 
להתפלל כך - אפילו במקומות שהמנהג לעמוד במנעלים לפני הגדולים, מפני שמכל 

מקום באופן זה רגליו מכוסות. 

יהיו  לא  המתפלל  שרגלי  הוא,  במנהג  שהעיקר  היא  השכנה"ג  שסברת  נראה 
'מגולות' )ולכן סגי בכיסויים - אף ללא מנעלים לרגליו(. ואילו מהמג"א נראה שס"ל 

שיש כאן עניין נוסף "שלא יהיה נראה כעוברי דרכים". 

ישנם  לתפילה  הלבוש  שבהכנת   - יוסף'  ה'ברכי  שכתב  מה  לפי  בזה  להוסיף  ויש 
שני עניינים א - לבוש הראוי כפי שהוא מנהג העולם לעמוד לפני הגדולים )באותו 
המקום(. ב - אופן הראוי לעמידה בתפילה לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, שאינו 
תלוי במנהג המקום, אלא בהכנה הראויה מצד "הכון לקראת אלוקיך ישראל" )הובאו 

דבריו בכה"ח ס"ק כג(.

"ונראה דבמקום דרובא דעלמא מכסין אך אין קפידא לעמוד לפני הגדולים - נהי 
דרובא  כיון  לכסותם  מאד  נכון  אבל  מרן.  כמ"ש  קפידא  דליכא  כל  ליכא,  דאיסורא 

דעלמא הכי נהגינן, משום 'הכון'"27. 

ב

והנה רבינו הזקן בשולחנו הביא את דברי המג"א והב"ח "שלא יהיה נראה כעוברי 
דרכים" וז"ל בהלכה זו:

"לא יעמוד אדם בתפלה באפונדתו ולא ברגלים מגולים, אם דרך אנשי המקום שלא 
יעמדו לפני הגדולים אלא בבתי רגלים. אבל אם דרכם לעמוד יחפים בפני הגדולים 

כמו בארץ הערב, מותר להתפלל יחף.

27(  ולהמתיק סברתו דהברכ"י - יש להוסיף מה שכתב בספר חסידים )הובא שם ס"ק כ"ו( "כתיב 
אלא  לשוק,  שבא  כדרך  יבוא  לא  ודם,  בשר  מלך  לפני  בא  כשאדם  ישראל,  אלקיך  לקראת  הכון 
יתעטף להיות לפניו באימה וביראה וכבוד, אנו שהולכים לפני אדון כל הארץ יתברך שמו עאכו"כ 

שיש לנו להתעטף להיות לפניו באימה וביראה.
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"ובמדינות אלו, אין להתפלל בבתי שוקיים של פשתן אם לא ילבש עליהם אנפלאות  
בלבד  פשתן  של  שוקיים  בבתי  הגדולים  בפני  לעמוד  הוא  שגנאי  זאקי"ן(  )שקורין 
באנפלאות  )אבל  מגולה  שהעקב  פאנטאפי"ל(  )שקורין  סנדל  כשנועלין  שכן  ומכל 
מותר להתפלל אף בלא בתי שוקיים מאחר שיש לו אזור להפסיק בין לבו לערוה או 

שבגדיו מונחים ממש על בטנו כמ"ש בסעיף ב'(.

"וכן אין ללבוש בשעת התפלה בתי ידים כדרך עוברי דרכים".

וצריך להבין מה פירוש הגדר 'עוברי דרכים' - דאפשר לבארו בשני אופנים א- 
שאינם מקפידים על לבושם מפני שמהלכין בדרך. ב - שהינם ממהרים בדרכם.

ניתן  לכך  והסמך  הב',  הוא באופן  דרכים  ונראה שההגדרה העקרית של עוברי 
להביא מהמבואר בהלכות סוכה )סימן תר"מ, סט"ז(:

" . . אבל כשהגיע למקום ישוב אפילו הוא ישוב גוים ורוצה לאכול או לישן שם 
חייב לעשות לו סוכה ויכנס לתוכה לאכול ולישן.

עד  לישוב  שהגיע  משעה  סוכה  לעשות  פנאי  לו  כשיש  אמורים,  דברים  במה 
שעת האכילה והשינה של עוברי דרכים כיוצא בו, דהיינו שאם הוא מהלך ביום ולן 
בלילה בישוב, ויש פנאי לעשות סוכה משהגיע לישוב עד עת האכילה והשינה של 
עוברי דרכים - המהלכים ביום ולנין בישוב, וממהרין לאכול ולישן בתחלת הלילה 

בענין שיוכלו לקום בהשכמה לילך לדרכם. 

אבל אם הגיע לישוב סמוך לעת האוכל או לעת השינה של עוברי דרכים כיוצא 
בו, בענין שאם יטריח לעשות סוכה קודם עת האכילה והשינה של עוברי דרכים 
כיוצא בו, יהיה לו עיכוב בדרכו שלא יוכל לילך למחר בהשכמה לדרכו, אינו צריך 

לטרוח ולעשות סוכה ומותר לו לאכול ולישן בבית".

לעשות  בידם  שאין  ככאלו  מוגדרים  דרכים,  שעוברי   - היא  זו  מהלכה  המובן 
דברים שיעכבו אותם מדרך הליכתם.

הוא  שאם  כלומר  דרכים",  עוברי  "כדרך  יתפלל  שלא  נאמר  התפילה  ובעניין 
משאיר את לבושיו באופן כשה שבתפילתו ניכר שהוא נחפז לדרכו, ולכן לא הסיר 
עמו  ולדבר  המלך  לפני  לעמוד  והראוי  הנכון  האופן  זה  שאין  הרי   - אלו  בגדים 

כשמראה שבעת עומדו לפניו נחפז הוא לדרכו.

צ"ד  סימן  בריש  כמבואר  התפילה  עניין  יסוד  היפך  הוא  שחיפזון  מזו,  ויתירה 
שיכוין  כדי  תפלתו,  קודם  אחת  שמתפלל שעה  שישהה במקום  צריך  "המתפלל 



יום הבהיר י' - י"א שבט ה'תשפ"ג

209

אחר  אחת  ושעה  סלה.  יהללוך  ואח"כ  ביתך  יושבי  שנאמר אשרי  למקום  לבו 
תפלתו, שלא תהא נראית עליו כמשאוי שממהר לצאת ממנה שנאמר אך צדיקים 

יודו לשמך ואח"כ ישבו ישרים את פניך"28. 

ולכן לפי זה נראה, שיש להסיר את המעיל העליון )מעל החליפה(, בעת שעומד 
להתפלל כדי שיהיה ניכר שתפילתו היא מתוך יישוב הדעת וההכנה הראויה לבוא 
לפני המלך ולא מתוך חיפזון ודרך בריחה, כדרכם של עוברי דרכים שאינו רוצה 
המעיל  את  לובש  אם  אמור,  זה  דבר  שאין  ופשוט,  בתפילתו. ]מובן  "להתעכב" 

העליון מחמת הקור29[.

28(  וברמב"ם הלכות תפילה פרק ד' חמישה דברים מעכבין את התפילה, אף על פי שהגיע זמנה--
טהרת הידיים, וכיסוי הערווה, וטהרת מקום התפילה, ודברים החופזים אותו, וכוונת הלב.

וכי שמבאר שם מהלכה טו ואילך
29(  וכפי שהביא בזה בפסק”ת סימן זה אות ה



לזכות

ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי

וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, הר"מים, 
המשפיעים, משגיחים, נו"נים וצוותי העובדים 

תלמידי התמימים ובוגרי הישיבה.



לע"נ

הרה"ח הרה"ת הרב רפאל ע"ה בן הרה"ח הרה"ת 
בצלאל ע"ה

ווילשאנסקי
שליח כ"ק אד"ש מה"מ במזכירות "לשכת ליובאוויטש" 
בפאריז, משפיע דאנ"ש בשכונת המלך - קראון הייטס 

וחבר וועד קופת רבינו.

נלב"ע בג' שבט תשע"ו
יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה בהתגלות כ"ק 

אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



לע"נ

ר' ישככר דוב ב"ר שלמה ע"ה

נלב"ע יו"ד שבט תש"נ
יה"ר שיזכה לעליית הנשמה העיקרית בהתלבשות 

הנשמה בגוף בתחיית המתים "והקיצו ורננו שוכני עפר" 
בהתגלותו המיידית של כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד 

ממש

***

ולזכות 

 בנו ידידנו הנגיד הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם
 עוסק בצ"צ באמונה

 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ
 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח

אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו הק'

הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש וב"ב שיחיו
לרגל יום הולדתו השבעים ואחד לאורך ימים ושנים 

 טובות
 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו

בגשמיות וברוחניות ויזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך 
 המשיח שליט"א

 מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב
תיכף ומיד ממש!



לזכות

הרה"ג הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי' 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 

תמכין דאורייתא לכל עניני הישיבה ברוח נדיבה

ולזכות זוגתו הנכבדה

מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'

שלוסברג
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב 
הנראה והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו 

תומ"י.

***

לע"נ אביו

הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

נלב"ע ט"ו שבט
שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול -

 בהתלבשותה בגוף גשמי בגאולה האמיתית והשלימה.



לזכות

הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, וימלא 

השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב הנראה 
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י ממש

ולע"נ אביו

ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט התשנ"ח

ולע"נ אמו

מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה
נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד

שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה בגוף גשמי 
בגאולה האמיתית והשלימה.

 ולע"נ אביו
 ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה

נלב"ע ד' שבט ה'תשנ"ח



לע"נ

ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה 

נלב"ע ג' שבט

ומ"כ בקנדה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



 לזכות ר' יהודה שלום בן תמר
 חנה רבקה בת אסתר

שרי שרה בת חנה רבקה עבור אבי'

מושייב

רפואה שלימה בבריאות הנפש ובריאות הגוף 



לע"נ

ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי

נלב"ע כ"ו אדר

מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל

נלב"ע כ"ח מרחשוון

ומ"כ בטשקנט

 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לע"נ

ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול

מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי

ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש!



לע"נ 

הרבנית מרת חי' בת הרב שניאור זלמן ע"ה 
נלב"ע כ"ב טבת תשמ"ג ומ"כ במעלבורן, אוסטרליא

הרבנית מרת לאה בת הר"ר חיים אליעזר ע"ה 
נלב"ע כ"ה טבת תשל"ד ומ"כ בטברי'

האשה החשובה מרת איידע בת הר"ר חיים צבי 
ע"ה 

נלב"ע ז' אדר תשל"ה

האשה החשובה מרת זלאטע הת הרה"ח 
אלכסנדר סענדער ע"ה

נלב"ע י"א אד"ש תשי"ד

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית בהתלבשותה 
בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד 
ממש!



לזכות משפיע דישיבתינו 

הגה"ח יוסף יצחק שי' אופן 

לרגל יום הולדתו השבעים ושלוש  
יה"ר שיזכה לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, וימלא השי"ת 
כל משאלות לבו לטובה ולברכה בטוב הנראה והנגלה, מתוך 

אריכות ימים ושנים טובות, והעיקר - לקבל פני משיח 
צדקנו תומ"י ממש.



לע"נ

הרה"ח הרה"ת ר' משה מרדכי בן ר' אברהם ע"ה

ארנשטיין
נלב"ע בליל ש"ק לסדר "ואתה תצוה . . ויקחו אליך" י"א 

אדר ראשון תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.
 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

 בהתלבשותה בגוף גשמי
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



לע"נ

ר' יהודה ב"ר יוסף דוד ע"ה 
 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

 בהתלבשותה בגוף גשמי
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!

***

לזכות 

ר' יהודה בן אסתר
לרפואה שלימה וקרובה ושיזכה לקבל פני כ"ק אדמו"ר מלך 

 המשיח שליט"א
מתוך בריאות איתנה,  ומתוך שמחה וטוב לבב.



לע"נ 

הרה"ת ר' משה יוסף ב"ר בן ציון שלום ע"ה

פרידמן
מקהילת אנ"ש דקריית חב"ד צפת

זכה להיות שותף בבנית הקרי' ומוסדותיה

ואף זכה לכהן כחבר ההנהלה הגשמית דהישיבה 

בשנים הראשונות להווסדה 

נלב"ע בכ"ג אדר שני תשפ"ב
ומ"כ בצפת עיה"ק

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לע"נ

התמים היקר

מבחירי תלמידי ישיבתנו הק' שנפטר בדמי ימיו

הת' מנחם מענדל דוד ע"ה ב"ר יבלחט"א הרב 
שמעון שי'

 אברהמי
נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד



לע"נ 

הרה"ח משה שמואל שמעלקא בן הרה"ח שלמה 
יהודה הלוי סגל

נלב"ע י"ג שבט תשע"ז
 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

 בהתלבשותה בגוף גשמי
 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

תיכף ומיד ממש!



לע"נ

הרבנית  אילה לבקיבקר ע"ה

משלוחות הרבי מה"מ לעיה"ק צפת במשך יובל 
שנים

 ה'תשל"ג - ה'תשפ"ג
נלב"ע חג הגאולה כ' כסלו ה'תשפ"ג

ומ"כ עיה"ק צפת



לע"נ

הרה"ת יוסף חיים יעקב ב"ר

 מיכאל סאסי ע"ה אביטבול
משפיע ומשגיח בישיבתנו הק'

עסק בכל לב בחינוך התמימים וקירבם במאור פנים

עסק בעבודת הקודש בכתיבת סת"ם בהידור רב

נלב"ע יום הש"ק פ' בראשית ז"ך תשרי תשפ"ג

ת.נ.צ.ב.ה
יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

שליט"א תיכף ומיד ממש



לעילוי נשמת  האיש הכשר 
כלי חמדה 

אוהב תורה ולומדי' 

משכים ומעריב לבתי כנסיות ולבתי מדרשות 

רודף צדקה וחסד

 מוכתר במדות טובות 

ר' יהודה חיים בן סיסנה ז"ל
נלב"ע ג' תשרי התשפ"ג 

ת.נ.צ.ב.ה
יה”ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ”ק אדמו”ר מלך המשיח

שליט”א תיכף ומיד ממש



לזכות
תלמידי התמימים - חיילי בית דוד שי', העוסקים בלימוד הנגלה 

והחסידות ובעבודת התפילה יחד עם הפצת המעיינות והכנת 

סביבתם לקבלת פני - הרבי שליט"א - משיח צדקנו

קבוצה הנ'
שיוצאים לשליחות בסניף ישיבתנו

ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש חיפה

אקבשב איתן
גדסי דוד

גדסי יוסף יצחק
גיטלזון לוי יצחק 

גינזבורג שניאור זלמן
דוד מנחם מענדל

דישון ישי דוד
דרחי מנחם מענדל

וילישאנסקי מנחם 
מענדל

וירט שמואל
זיו שניאור זלמן

יצחקי נדב
לייטר מאיר מנחם

נגר אור חיים
סגל שניאור זלמן

סלונים יעקב יצחק
סרוסי יוסף יצחק

עדרי יעקב
קופצ'יק דביר

קריאף שניאור זלמן
רטיג שמואל

רייכמן יחזקאל
שושני שלום דובער
שלומי מתן מיכאל

שמחון מנחם מענדל
שפיצר שניאור זלמן

יה"ר שיראו ברכה במעשה ידיהם, ובפרט 
בהכנת הסביבה לקבלת פני משיח צדקנו 

ויחד עם כלל ישראל תזכו ללכת לקבל פניו 
תיכף ומיד ממש!



יחי אדוננו 
מורנו ורבינו 
מלך המשיח 
לעולם ועד!


