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יו"ל ע"י מערכת "הערות התמימים ואנ"ש" בית משיח 770
•
הגליון הבא יצא־לאור אי"ה לקראת ש"פ שלח הבעל"ט
הערות ניתן להגיש עד יום ד' ט"ז סיון לא' מחברי המערכת
או בתיבת ההערות שבצד ספריית גאומ"ש ב770
דואר אלקטרוניheores770@gmail.com :

ב " ה.

פתח דבר
נודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה ,אשר בעזרתו ית' הננו
מגישים לנשיאנו הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,ולקהל
מחבבי התורה ולומדיה ,את הגליון העשירי 1של "הערות התמימים
ואנ"ש" דבית משיח –  770לשנת ה'תשע"ה (גליון תפד).
הקובץ כולל הערות והארות בעניני גאולה ומשיח ,נגלה ,חסידות,
הלכה ומנהג ,ובתורתו של משיח – כ"ק אדמו"ר שליט"א ,והוא יוצא
לאור לקראת חג השבועות ,זמן מתן תורתנו ,אשר בכל שנה ושנה
מתחדש באופן נעלה יותר ,וכמתבטא ג"כ בחידושי התורה ע"י בני
ישראל.
•••
קובץ זה כשמו כן הוא ,הערות התמימים ואנ"ש של בית-משיח
 ,770ומהווה שופר של תורה לבית חיינו ,בית המשולש ,בית תורה,
תפילה ומעשים-טובים.
דומה כי אין צורך לבאר את המעלה החשובה והיקרה בהוצאתו
לאור של קובץ זה ובאופן של הדרת מלך ,אשר כל כולו אומר כבוד
לאבינו מלכנו ומפרסם בשער בת רבים שביתו ,בית רבינו ,מהווה
מגדלור של תורה ,ד' אמות של הלכה "שמשם אורה יוצאה לכל
העולם כולו" ,ומוסיף בכבודה של ליובאוויטש כולה בכל רחבי
העולם.
אי לכך באנו בבקשה נפשית לכל אחינו ורעינו אנ"ש והתמימים,
חסידי חב"ד ליובאוויטש אשר קולמוס הכתיבה בידם ,ושייכים
להעלות הערות והארות על הכתב – וע"פ דברי כ"ק רבינו הזקן
________
 )1בהמשך לגליונות הקודמים שי"ל בש"ז( :א) אורחי המלך א – עשרת ימי תשובה; (ב)
אורחי המלך ב – זמן שמחתנו; (ג) ש"פ לך לך; (ד) ש"פ תולדות; (ה) סיום הרמב"ם – שבת חנוכה;
(ו) ש"פ ויחי; (ז) יו"ד וי"א שבט – ששים וחמש שנה; (ח) כ"ב שבט; (ט) ש"פ תזו"מ.

באגה"ק סי' כו כל אחד ואחד שייך לזה "ומחוייב בדבר" – להשתתף
עמנו בכתיבת חידושי-תורה על מנת להוסיף בכבודו ויקרו של מלכנו.
כמו כן נבקש את כל אחד ואחד מקוראינו ,אשר כבודו של כ"ק
אד"ש מה"מ ודאי יקר ללבו ,להטות שכם לפרסום והפצת הקובץ בין
מכריו וידידיו ,על מנת שישיג את אחת ממטרותיו החשובות –
כתביעת כ"ק אד"ש מה"מ – להוסיף בכבודה של ליובאוויטש בעולם
התורה והחסידות.
•••
קובץ זה ,כשאר קובצי ההערות ,יוצא לאור על ידי מערכת הערות
התמימים ואנ"ש שעל ידי תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש
המרכזית ,הזוכים לחסות בצלו של מלך בבית משיח ,רבינו ,חיינו,
ונדפס לזכות כלל התלמידים ובפרט תלמידי ה"קבוצה" דשנה זו –
ה'תשע"ה ,שיזכו להתקשר באילנא דחיי במחשבה דיבור ומעשה.
ויה"ר ,אשר הוצאתו לאור של קובץ זה כרצונו של כ"ק אד"ש
מה"מ תהווה ה"מכה בפטיש" לביטול כל ההעלמות והסתרים ,וכשם
ש"בצאת ישראל ממצרים" 2הנה "הים ראה וינוס" ו"ההרים רקדו
כאילים" ,כך נזכה לחזות שוב "מלפני אדון חולי ארץ" בקיום יעודים
אלה "כימי צאתך מארץ מצרים" ,כיון ש"לא יכנף עוד מוריך",
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומי"ד ממ"ש.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
המערכת
ימֹות

המשיח ,מוצאי ר"ח סיון ה'תשע"ה (הי' תהא שנת התגלות עצמותו)

קי"ג שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
ברוקלין ,נ.י.

________
 )2ע"פ המנהג לומר הקאפיטל תהלים המתאים למספר שנותיו (מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר,
נדפס בקובץ מכתבים ע"ד אמירת תהלים .אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהר"צ ח"י ס"ע נג) – התחילו
בי"א ניסן שנה זו (תשע"ה) לומר מזמור קיד שבתהלים (ע"פ מ"ש סה"מ מלוקט ח"ג ע' קח בשוה"ג,
ובכ"מ).
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דבר מלכות
חידושי תורה כהכנה ל"תורה חדשה"
ע"פ כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים (נוסף על
ההודעה הכללית בזמן הגמרא ש"כלו כל הקיצין") ,דורנו זה הוא דור
האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה  . .בודאי ובודאי שסיימו
גם "לצחצח הכפתורים" ,ועומדים הכן לקבלת פני משיח צדקנו.
וענין זה מודגש ביותר וביותר בשנה זו – שנת ה'תנש"א ,שסימנה
מרומז בפסוק "תנשא מלכותו" (דקאי על דוד ושלמה ,שמלך המשיח
הוא מזרעם) בכל העולם כולו ,והר"ת שלה "הי' תהי' שנת אראנו
נפלאות"" ,כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" – מתחיל
מה"נפלאות" שכבר ראו (נוסף על אלה שיראו בעתיד" ,אראנו")
בפועל ובגלוי לעיני כל העמים בשנה זו ,שבהם נתקיימו דברי הילקוט
שמעוני" :שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכיות אומות העולם
מתגרים זה בזה ,מלך פרס כו' מלך ערבי כו' ,ואומר להם (הקב"ה
לישראל) בני אל תתיראו ,כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . .
הגיע זמן גאולתכם" ,ומאז (ובפרט בחודש ניסן ,חודש הגאולה)
עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא ("הנה זה בא")  . .ומשמיע
להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם".
ובפרט בעמדנו בזמן מתן תורה וימי התשלומין שלו ,כדאיתא
בספרים בהרמז במארז"ל "הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם",
ש"עצרת  . .הוא הזמן המוכשר לעת רצון להתפלל לקרב קץ הגאולה
 . .דבעינן לשון אם תבעיון בעו ,והוא לשון תפלה ובקשה ,נמי לכם
גימטריא קץ ,היינו ,שאז זמן המוכשר להתפלל שיתקרב קץ הגאולה",

10

הערות התמימים ואנ"ש • בית משיח 770

"קץ הימים" ו"קץ הימין" ,ובעמדנו בשבת שלאחרי ה"קץ" דעצרת,
שבת פרשת נשא" ,נשא" (ר"ת שנת אראנו נפלאות) שב"תנשא" – ה"ז
הזמן הכי מוכשר להחידוש ד"תורה חדשה מאתי תצא" ,ו"השמים
החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה" – לא רק בלשון עתיד ,אלא
בלשון הוה ,ועד שברגע שלאח"ז נעשה כבר בלשון עבר ,כיון ש"הנה
זה בא" ,וכבר בא.
 . .והמעשה הוא העיקר:
כיון שיום השבת שלאחרי זמן מ"ת ,פרשת נשא ,דשנת אראנו
נפלאות ,הוא הזמן הכי מוכשר ומסוגל להתגלות ד"תורה חדשה מאתי
תצא" – מובן שההוראה למעשה לפועל שהזמן גרמא היא בהכנה
(מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש) לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי
תצא".
ובפשטות – התחדשות והוספה בלימוד התורה מתוך חיות
ותענוג עד שמחדש חידושים בתורה ,הן בנוגע לעצמו ,והן בנוגע
להפעולה על הזולת" ,העמידו תלמידים הרבה" ,כידוע ש"כל איש
ישראל יכול לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה ,הן
באגדות הן בנגלה הן בנסתר ,כפי בחי' שרש נשמתו ,ומחוייב בדבר",
כולל ובמיוחד – התחדשות והוספה בלימוד והפצת פנימיות התורה
שנתגלתה בתורת החסידות ,מעין ודוגמא ו"טעימה" מתורתו של
משיח ("טועמי' חיים זכו") ,שלכן עי"ז מזרזים וממהרים ופועלים
ביאת דוד מלכא משיחא.
משיחת ש"פ נשא ,י"ב סיון ה'תנש"א
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דובב שפתי ישנים
בענין אם יכול המשלח לאמר לשליח איני
רוצה שתעשה שליחותך בלי לבטלו
הגה"ח הרב מרדכי צבי אלפנביין ע"ה*

א
תנן (גיטין לב ,א) "השולח גט לאשתו ,והגיע בשליח ,או ששלח
אחריו שליח ,ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא – הרי זה בטל" .ובגמ':
"הגיעו (הוי משמע שרדף אחריו והשיגו .רש"י) לא קתני אלא הגיע,
ואפי' ממילא (שנשתהה שליח בדרך והיה לו לזה דרך לשם וראהו
ואפ"ה בטל .רש"י) ,ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין".
ופירש"י (ד"ה ולא אמרינן) ,דהו"א כשהגיע ממילא "אין בדעתו
לבטלו ,אלא לצעורה בעלמא חדש או חדשים כו'" .עכ"ל.
והקשה הרשב"א ,דהרי מן הדין ,אם אין הבעל רוצה לגרש – אין
השליח יכול לגרש בע"כ ,ומה החילוק אם מבטלו או שאינו רוצה
שיגרש ? [ובשלמא לרב ששת דכשמבטלו ה"ה פוסל הגט ואין יכול
לגרש באותו הגט שוב ,מובנת הנפק"מ – שאם ביטלו לגמרי ,הי'
________
*) מתוך מחברת שנמצאה בביתו .נערך מעט ונתחלק לסעיפים ע"י המערכת .יהיו הדברים נר
לזכרו ולעילוי נשמתו – עד לעילוי הכי גדול בהתלבשותה בגוף גשמי בתחיית המתים ,בהתגלות כ"ק
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אכי"ר.
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נפסל הגט גם מלגרש בו אח"כ בזמן שירצה .אבל] להלכ' דקימ"ל
דאין הגט בטל ויכול לחזור ולגרש בו ,וכל זמן שלא רוצה לגרש הרי
מן הדין אינו יכול לגרש אפי' לא בטלו? ולכן פירש הרשב"א דכונת
הגמ' ב"לצעורה" היא ,שבאמת מסכים לגרש עכשיו ,רק שלצעורי
אומר שאינו רוצה.
אך הגרע"א כתב לתרץ שיטת רש"י ,דהנפק"מ אם רוצה לבטל
לגמרי או לדחות נתינת הגט היא ,אם צריך מינוי חדש לשליחות.
ולדעת הרא"ש והרשב"א דלעיל שצריך שני עדים לעשות השליח וגם
בביטול צריך שני עדים ,הרי באם נאמר "לצעורה הוא דקא מכוין"
בפירושו שאינו רוצה לגרש בעלמא ואינו מבטלו ,ודאי אין צריך
עדים .ויש בדבריו חדוש.

ב
ואפש"ל דרש"י חולק על הרשב"א בדין זה שכל שאומר הבעל
"איני חפץ ליתנו" אין השליח רשאי לגרש ,וסבירא לי' דכל זמן שאין
הבעל מבטל את השליח – יכול השליח לגרש בע"כ (וכן הי' נראה
מסברא קודם שראיתי לרשב"א).
ואפש"ל דזה תלוי במחלוקתם לעיל (דף כט ,א) גבי "מילי לא
מימסרן לשליח" ,ששם פירש"י "אין כח בדברים להיות חוזרים
ונמסרים לאחר" ,ואילו הרשב"א שם (ובקדושין דף מא ,א (ששם
הביא ראי' לשיטתו נגד הרב הברצלוני מסוגייתינו ,וצע"ג בכוונתו))
פירש ,דתלוי באומדן הדעת – דבמילי בסתם אין דעתו שיעשה שליח,
אמנם אם פירש שרוצה שיעשה שליח – בודאי שיכול לעשות שליח.
ולדברי הרשב"א שם ,אצלנו גם במעשה שנתן לו גט ביד – רק
בסתם מועיל ,אבל כשמפרש שאינו רוצה ,אינו מועיל .וא"כ כל
החילוק דרש"י ורשב"א הוא בין מילי למעשה באומדן דעת.1

________
 )1ברמב"ם פ"ו הלכ' כ"ה משמע כרשב"א ,וגם מכאן ראי' למה שכתבנו בדעתו לעיל דשליח
הולכה הוא שליח רק על המעשה (הערת הכותב).
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ג
ואפש"ל טעמם ע"פ החקירה הידועה (הובאה לעיל) אם השליח
עושה הכל בכוחו ורק החלות למשלח ,או שמעשה השליח מתייחס
למשלח.
דרש"י חילק בין מילי למעשה ,כיון דס"ל דבמילי רק המעשה
מתייחס למשלח ,משא"כ במעשה – גדול כח השליח מצד עצמו,
ולמשלח מתייחס רק החלות .ומטעם זה סובר רש"י דכל זמן שהשליח
בשליחות יכול לגרש בע"כ של הבעל.
אמנם הרשב"א סבירא לי' ,דלעולם שליח רק עושה מעשה
למשלח (וכמו שכתבנו לעיל בדעת הרמב"ן בשליח הולכה) .וא"כ ,אין
שום חילוק בין מילי למעשה .ולכן הוכרח לאמר דכל החילוק הוא
באומדן דעת.
גם סבירא לי' ,דכיון דאין השליח עושה מעצמו ורק מעשהו
משתייך למשלח – תלוי הגט ברצון הבעל ואין יכול לגרש בע"כ.
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גאולה ומשיח
ביאת המשיח ע"י "הכריע את עצמו ואת
כל העולם כולו לכף זכות"
הרה"ת ראובן ירמי' שי' הכהן בלוי
מנהל 770Live

א
ידועים דברי הרמב"ם ,1דברים שהובאו עשרות ומאות פעמים
בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א" :צריך כל אדם שיראה
עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכן כל העולם חציו
זכאי וחציו חייב  . .עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל
העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה".
והנה ישנו כלל גדול (שמוצאים ג"כ בתורת כ"ק אד"ש מה"מ),
שבכל מקום בתורה ,כאשר תורת אמת דורשת איזה דבר שיהי'
(להאמין ,לבטוח ו"לראות את עצמו" וכו') מוכרח לומר שזהו דבר
אמיתי ,ובשום אופן אי אפשר להעלות על הדעת שהתורה – תורת
אמת – תדרוש מיהודי ענין של דמיון או פנטזיא ח"ו שאינו מציאות
אמיתית וודאית.
________
 )1הלכות תשובה פ"ג ה"ד.
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[ולדוגמא ,בלקו"ש חל"ו (שיחה א' לפר' שמות) מביא כ"ק
אד"ש את פירוש מדת הביטחון "שבוטח בה' שכן יעשה בפועל,
שהדבר וודאי אצלו עד שהוא במנוחה גמורה ואינו דואג כלל",
ומקשה" :מהו היסוד לוודאות זו ,דכיון שאפילו כשיש הבטחה
מפורשת מאת ה' יתכן שלא תתקיים ההבטחה "שמא גרם החטא",
כ"ש וק"ו כשאין הבטחה מפורשת .והרי חשש זה ד"שמא גרם החטא"
קיים אצל כאו"א (וכמ"ש אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא),
במכ"ש וק"ו מזה שאפילו יעקב אבינו חשש שמא גרם החטא.
ומכאן מוכח ,שאם דורשים מיהודי שידע שה' יעשה לו נס – הרי
זה דבר שישנו במציאות ,ואף וודאי יקרה ,ולא ח"ו שזהו דמיון
גרידא; דאל"כ ,מה מקשה כ"ק אד"ש].
וא"כ מוכח ,שכל זמן וזמן המציאות בעולם היא שהאדם עצמו
"חציו זכאי וחציו חייב וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב" .ואין זה
בגדר ספק – שמא המציאות היא כזאת ,שהרי הרמב"ם מתאר את
מחשבה זו בפשיטות (אינו אומר שיהודי צריך לחשוב שאולי יש ספק
בדבר) ,שצריך לחשוב בוודאות – שמצוה זו תכריע את הכף לזכות.
וצריך להבין :הייתכן שבדיוק ברגע זה הכל שקול?!
ואף שהרמב"ם בעצמו מסביר שזה יכול להיות משום שלפעמים
האיכות מכריע את הכמות וממילא יכול להיות אפילו מצוה א' ,כנגד
הרבה של הצד שכנגד וכו' – הרי ביאור זה מספיק רק כדי להבין איך
שדבר זה אינו מופרך ,שדבר זה יכול להיות לעת מין העיתים ,לעיתים
רחוקים  .אבל אינו מספיק להסביר כיצד דבר זה בוודאי כן הוא בפועל
ממש ,ולא רק פעם א' – אלא שכן הוא המציאות בכל עת ובכל רגע
"לעולם"!

ב
ואולי יש לומר הביאור בזה ובהקדים המבואר בלקו"ש חל"ו גבי
מדת הביטחון ,דמה שיהודי צריך שיהי' לו בטחון גמור הוא משום
שאע"פ שמצד המצב האמיתי ,כפי שהוא לעצמו לפני מעשה הבטחון
של היהודי ,הי' יכול להיות ספק לגבי הנס שיעשה לו הקב"ה ,אך כיון
שיהודי זה קיים בפועל את מצוות הבטחון – לבטוח שבוודאי הקב"ה
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יעשה לו נס ,הרי שכפועל יוצא מהבטחון שלו ישתנה המצב; והיינו
שכיון שבוטח בהקב"ה – מוכרח הקב"ה ,כביכול ,למלא את הבדר
שעליו בטח ,אע"פ שברגע לפני שבטח בהקב"ה יכלה להיות מציאות
שלא הי' מגיע לו לינצל.
ונמצא ,שאין הוא הפירוש במדת הבטחון לבטוח מפני שזוהי
המציאות האמיתית ,אלא להיפך ,שמפני שהיהודי בחר לבטוח הרי זה
עצמו גורם שהקב"ה ישנה את המציאות ,מתאים להבטחון שלו.
ואולי עד"ז יש לומר גם בנידון דידן – גבי "צריך שיראה אדם
עצמו שקול".
שאין הפירוש שעד עכשיו הי' מצב של "שקול" ומחכים שיהודי
זה יכריע את עצמו ואת העולם ,אלא (יתכן גם) להיפך :שלפני
שהיהודי קיים את פסק דין הרמב"ם "לאו דווקא" שהוא והעולם היו
שקולים (– ואולי יש לומר שלא רק "שיתכן" ,אלא שבדרך הטבע
קרוב לוודאי לומר כן),
ואעפ"כ בא היהודי ומקיים הפסק דין של "יראה את עצמו וכל
העולם כולו שקול" ויש לו בטחון גמור שמכיון שתורת אמת פוסקת
כך – הרי וודאי שפסק דין זה מתקיים (עי"ז שהוא בוטח בפס"ד זה)
ומשתנית עי"ז מציאותו ומציאות העולם כולו שנעשה שקול בפועל
ממש ובאמיתית כפשוטו מכח פסק-דין זה של התורה.

ג
אלא שעדיין יש להקשות:
א .אם נאמר לדוגמא שביום א' בשעה  12:00הי' הוא עצמו שקול
וכן גם כל העולם כולו שקול ,וברגע כמימרא לאחרי זה – בשעה
 – 12:01נתן היהודי פרוטה לצדקה ,מוכרח לומר שעכשיו ,לאחרי
הנתינה לצדקה ,הרי כבר הכריע את עצמו וגם את כל העולם כולו לכף
זכות ("ויכול לילך לישון" כביכול) ,כפי הפסק-דין הנ"ל .וא"כ ,כיצד
יכולים לדרוש ממנו שגם לאחרי שתורת אמת כבר העידה עליו שכבר
הכריע את כל העולם כולו לכף זכות – שגם אז חייב לראות את עצמו
שקול לעולם (עוד הפעם ,בלי הפסק)?
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ב .מכיון שהבטיחה תורה שכאשר "הכריע את עצמו ואת כל
העולם כולו לכף זכות" הרי "גרם לו ולהם תשועה והצלה" ,א"כ
הקושי' היא עוד יותר חזקה – היתכן! כיצד לא באה הגאולה
האמיתית והשלמה ,למטה מעשרה טפחים ,בגשמיות כפשוטו?
שהרי כשם שלא יתכן שיהודי לא יקיים פסק דין (שיהא ח"ו בגדר
"לא ציית דינא") ,עד"ז ,מכיון ש"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו
לישראל" ,הרי שאין להקב"ה ברירה כביכול "לא לציית" לפסק דין
הרמב"ם ומוכרח הוא להביא את הגאולה האמיתית והשלמה בפועל
ממש .ודוחק לומר שמזמן הרמב"ם לא היה אף יהודי אחד שהאמין
ובטח בהקב"ה שהעולם כולו "חציו זכאי וחציו חייב".
ובהקדים ,שאף על כל הביאורים דלקמן ,הרי:
א .יותר טוב שלא לענות (מען דארף ניט פארענטפערען דעם
אויבערשטען) .וכידעו שהי כמה אנשים שרצו "להסביר" את
"השואה" והרבי בדווקא לא רצה "פארענטפערען דעם אויבערשטען",
ושאין שום חיסרון כשטוענים להקב"ה היתכן ש"השופט כל הארץ לא
יעשה משפט"! ואדרבא ,עדיף שתישאר קושי' והתירוץ היחידי הוא
שהקב"ה מוכרח כביכול לקיים הפסק דין.2
ב .אף אם נשתדל להסביר בכמה אופנים ,הרי שגם לאחרי כל
הביאורים סוף סוף הקושי' על הקב"ה היא שלא לפי ערך מכל
התירוצים ,וממילא כל התירוצים הבאים דלקמן אינן גורעים מהטענה
שלנו בכל התוקף :היתכן! "עד מתי"! וכו'.

ד
והנה בשיחת י"ט כסלו תשכ"ח אות ב אומר כ"ק אד"ש (שיחו"ק
תשכ"ח ח"א עמ'  ,205תרגום חפשי ללה"ק):
"וכיון שהתורה אומרת "צריך כל אדם שיראה עצמו כו'" –
ובודאי ש"תורת אמת" לא תצווה על יהודי לדמיין לעצמו
("פארשטעלען זיך") דבר שאינו במציאות – הרי זה גופה הוכחה שכן
________
 )2וראה עד"ז גם בשיחת ש"פ תצוה תשנ"ב אודות "קידוש השם ברבים" שנעשה בשבוע
הנ"ל ש"אין להאריך בענינים של טענות ומענות כלפי הקב"ה ,ובלשון הכתוב "ברוב דברים וגו'",
"על כן יהיו דבריך מעטים".
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היא המציאות; אלא ,ש"מציאות" זו יכולה להשאר בעולם התורה,
מבלי לחדור ולשנות את המציאות בעוה"ז הגשמי ,וכאשר יהודי
מקיים הוראת התורה לראות את עצמו שקול ואת כל העולם שקול ,אזי
מכריע את כף המשקולת לכף זכות".
ולכאורה יכולים לדייק משיחה זו כמעט בדיוק כל ההסבר
דלעיל:
דהיינו ,שכל זמן שיהודי אינו מכוון ו"רואה עצמו כו'" אזי יוצא
שלאו דווקא שהפרוטה שנותן תכריע כו' ,ובלשון השיחה – שהענין
נשאר "בעולם התורה" ואינו פועל את "הרי הכריע את כל העולם"
בפועל ממש; אלא אך ורק כשמכוון ומקיים את ה"לראות" ,אזי נעשה
ממצב שאינו ענין של המציאות – למציאות שפועל את ה"הכריע כל
העולם".

ה
ואולי יש לבאר זה קצת ע"פ מה שנתבאר בגליון הקודם (ט ,תפג)
בנוגע לצחצוח הכפתורים ,וע"ד שאמר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע
להולדת כל הנשמות שבאוצר גוף – דמכיון שעדיין מחכים ,הרי
שצריך לומר שנותספו עוד נשמות לאוצר ,למרות שכבר נגמרו ברגע
זה בו נאמרה לנו הנבואה ש"כלו כל הקיצין".
ועד"ז ידועים דברי כ"ק אד"ש בריבוי מקומות ,שאע"פ שאין
שום סיבה לעכוב הגאולה ,הרי עצם העובדה שאנו רואים שעדיין
מחכים מוכיחה לנו שעדיין נשאר מה לעשות (וכנ"ל שיש לומר
"שניתוספו דברים" אע"פ שאין שום הסבר לדבר – "דבר שאינו מובן
כלל וכלל").
וא"כ י"ל גם בנידון דידן ,שאע"פ שמיד כשנתן היהודי פרוטה
לצדקה הרי "הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות" ואכן
מוכרחת להיות ההתגלות מיד ממש ,הרי מ"מ כשרואים שעדיין
מחכים בלי שום הסבר כלל וכלל –אין לנו ברירה אלא לומר שהקב"ה
הוסיף עוד עבודה להבאת הגאולה ולגבי עבודה חדשה זו הרי שעדיין
אין העולם מוכרע לכף זכות וצריך להוסיף שוב וולעשות את "העולם
שקול" עוד הפעם מחדש ,ולהכריע כל העולם כולו ,עוד הפעם,
למרות זה שכבר נעשה בשלמותו ,ברגע שלפני זה.
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וכנ"ל בגליון הקודם ,שזוהי אכן זעקת כ"ק אד"ש מה"מ ש"זהו
דבר שאינו מובן כלל וכלל" ,שהרי איך אפשר לתבוע מיהודי להביא
את הגאולה ביודעו שבכל רגע יכול הקב"ה (ואכן מעשים שבכל יום
שכן עושה בפועל –) להוסיף לנו עוד ועוד עבודה בכדי שתבוא
הגאולה.

ו
ובנוגע לפועל ,עניין זה הוא נפק"מ בנוגע לפועל ממש בהנוגע
לנו בחיי היום ימיים שלנו ,שאם אין אנו מכונים לראות עצמנו
"שקול" ,אזי חסר כל עיקר הענין ,ואז אין נפעל הענין ("בדרך
ממילא") ,ואזי לאו דווקא ח"ו שכל הפעולות שלנו יכריעו כו' ח"ו.
ונקודה זו – ה"כוונה" שלנו – היא העיקר החידוש של העבודה
שלנו עכשיו" ,בימינו אלה ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו",
לעומת העבודה של בנ"י בדורות הקודמים; שהרי אנו מקיימים היום,
כל התרי"ג מצוות ,בדיוק כמו הדור הקודם ,אך הכוונה שונה! וכדברי
כ"ק אד"ש שכל ענין צ"ל חדור עם משיח וכו' והעבודה עכשיו של
"טוט אלץ וואס איר קענט כו'" הרי שכוונה זו מהווה הנפק"מ מן
הקצה אל הקצה ,עם נפעל הענין או לא נפעל ח"ו (שאם חסרה הכוונה
דלעיל – אזי חסר ח"ו כל העיקר הדרוש מאתנו בזמננו זה).
ואין הכוונה לומר שהמעשה בלי הכוונה אינו פועל כלום ח"ו,
שהרי אדרבה" ,המעשה הוא העיקר" (ולא הכוונה) אבל תלוי מה
רוצה מקיים המצוה לפעול:
דאם רוצה רק "לצאת ידי חובתו" של קיום המצוות ,אכן העיקר
הוא אכן המעשה ,וכן אם רוצה רק להוסיף "עוד דבר מצווה" שאולי
בסוף תבוא ע"י הגאולה (ח"ו) בוודאי שכל דבר ודבר עוזר ומצטרף
(אבל באופן של בערך ,ולפי ערך ,כח הפעולה) וכו',
אך אם רוצה לפעול את חידוש נפלא זה ,שגם ע"י דבר הכי קטן
יכריע את הכף (דבר שלא בערך כלל וכלל) ,ולא רק זה – אלא רוצה
לפעול זאת באופן וודאי ולא רק באופן "שיכול להיות" – הרי
שחידוש כזה לא שייך במציאות ,אלא אך רק (כדברי הרמב"ם) אם
העולם שקול (לא רק בכח אלא גם בפועל) ,וכדי להוות את המציאות
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שיה' בפועל מצב של "שקול" ובאופן של "וודאי" – זה נעשה אך ורק
ע"י "שיראה עצמו שקול כו'".

בענין הכפל "ממש ממש"
הת' מנחם מענדל שי' הלפרין
קבוצה 770 ,בית משיח

בספר השיחות תשמ"ח 3מציין כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
שליט"א בנוגע לכפל הלשון בסיום שיחת קדשו" :במהרה בימינו
ממש ממש" ,שביאור לשון זו הוא "ע"ד מאוד מאוד (לקו"ת לז ,א
ואילך( ")4בהערה שם).
היינו שהביאור בכפילת לשונו הק' "ממש ממש" ,יובן ע"פ תוכן
המבואר בלקו"ת בכפל הלשון "מאוד מאוד" – כמבואר שם בנוגע
לדברי יהושע "טובה הארץ מאוד מאוד" ,אשר "מאוד" ענינו בלי
גבול ,ו"מאוד מאוד" פעמיים מורה על המשכת האוא"ס הבלי גבול הן
בעלמא דאתכסיא והן בעלמא דאתגליא.
ולפי"ז כוונת כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה היא לומר שהגאולה
תבוא במהרה "ממש ממש" – היינו הן בעלמא דאתכסיא והן בעלמא
דאתגליא.
אמנם עפ"ז צריך להבין בנוגע לשאר המקומות בשיחות כ"ק
אד"ש מה"מ שמסיים ב"תיכף ומיד ממש" וכיו"ב ,מבלי לכפול "ממש
ממש" .ולכאורה על פי הנ"ל קשה דודאי תמיד כוונת אד"ש מה"מ
שתבוא הגאולה במהרה גם בעלמא דאתגליא?
ואולי יש לומר על פי מה שממשיך שם בלקו"ת ,שנתאווה
הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים דוקא ,כי בתחתונים הוא הגילוי
הכי נעלה " ,כי באמת כל שהוא מדרגה היותר גבוה מאד מתגלה בדבר
היותר תחתון דוקא ביתר שאת ולמשל מבר שכל גדול שא״א לו לגלות
________
 )3ח"ב ע' .418
 )4וקצת צ"ע מהי כוונת אד"ש מה"מ בהוסיפו "ואילך" ,דלכאורה הביאור ע"ד "מאוד מאוד"
הוא רק בחלק קטן בע"א שם.
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תכמתו להמקבל שכלו בדבור כי אם ברמז במעשה דוקא יכול לגלות
ביתר שאת כענין מאמר רז״ל די לחכימא ברמיזא".
ולפי זה יש לומר שתמיד משמעות ההוספה "ממש" היא
שהגאולה תימשך עד עלמא דאתגליא – ועד עולם הזה הגשמי –
כפירוש הפשוט במילה ממש ,לשון ממשות ובפועל.
והחידוש בשיחה שלנו הוא שהגאולה תימשך לא רק בעלמא
דאתגליא ,אלא אף בעלמא דאתכסיא ,דהיינו שהגאולה תימשך בכל
הדרגות.
ונראה לומר שהוא בהמשך למבואר בשיחה ,שמבאר העניין
ד"שמיני" שבא בהמשך לשבע ,ונמשך בכל השבע .היינו שהגאולה –
שענינה שמיני ,חודר בכל השבע – כל הדרגות.

בענין "כל אחד הי' דורש אחר שמו"
הת' מנחם מענדל שי' הלפרין
קבוצה  770בית משיח

א
בדבר מלכות פר' תזריע מצורע ס"ח (סה"ש תנש"א ח"ב עמ'
 ,) 496מביא כ"ק אד"ש מה"מ את מאמר רב בגמ' (סנהדרין צח ,ב):
"אמר רב :אי מן חייא הוא ,כגון רבינו הקדוש ,דסובל תחלואים וחסיד
גמור הוי" .ובהמשך לזה מביא בהערה שם את תחילת הסוגיא" :דבי
ר' שילא אמרי שילה שמו ,שנאמר" :עד כי יבא שילה" .דבי ר' ינאי
אמרי ינון שמו (כמו ינאי ,כל אחד היה דורש אחר שמו – רש"י),
שנאמר" :יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו" כו'".
ובשוה"ג מתעכב על לשון רש"י הנ"ל ,וזלה"ק" :רש"י שם.
ולהעיר מדיוק לשון רש"י – "כל אחד היה דורש אחר שמו" (ולא
שהתלמידים חידשו ששמו כשם רבם) .עכלה"ק.
וקודם דברינו בהסבר דיוקו של כ"ק אד"ש ברש"י ,יש להסביר
ולהבהיר קודם פשטות כוונת רש"י:
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דלכאורה היה ניתן לפרש את רש"י כפשוטו ,שכל אחד (דהיינו
כל קבוצת תלמידים) היה דורש את שמו של מלך המשיח – אחר שמו
(דהיינו שם רבו) .אך לכאורה אינו מובן הצורך של רש"י להבהיר דבר
זה ,דהרי לתלמיד שלומד את הסוגיא ,דבר הפשוט ביותר הוא שכל
אחד דרש על מלך המשיח שם הדומה לשם רבו ,והתלמיד רואה זאת
בעצמו ,וא"כ אי"מ לשם מה לרש"י להדגיש זאת?
גם אם נאמר שבכל זאת רוצה רש"י להדגיש דבר זה ,הי' לו לומר
זאת מיד בתחילת הסוגיא (כדרכו של רש"י פעמים רבות בש"ס,
שקודם התחלת ענין מסויים מבהיר הדברים המדוברים בו) ,ומדוע
כותב זאת רש"י רק בדעה השניה בגמ' – דעת דבי ר' ינאי – ובזה
גופא לא כדיבור המתחיל מיוחד בפני עצמו ,אלא ביחד עם ד"ה אחר,
שם מבאר שינון הוא כמו ינאי?

ב
ונראה שכוונת רש"י ,היא לתרץ קושיה שעלולה להתעורר
בעקבות פירושו – ש"ינון" הוא כמו "ינאי":
דלכאורה יבא התלמיד וישאל :כיון שכל אחד דרש את שמו של
מלך המשיח כמו שם רבו ,מדוע דבי ר' ינאי אמרי" ,ינון שמו" – ולא
"ינאי שמו" ,כשם רבם?
ואף ש"ינון" ו"ינאי" הם שמות דומים זה לזה ,מכל מקום ,מה
המעלה בשמות דומים על שמות שאינם דומים ,דהרי מ"מ אין זה
אותו שם כמו מלך המשיח ,ונמצא שאין רבם המלך המשיח?
ויש לומר ,שלכן כותב רש"י" :כל אחד היה דורש אחר שמו",
שבזה בא להדגיש (לא את עצם זה שכל אחד דרש כמו שם רבו –
שזהו דבר ברור כנ"ל ,כי אם) שכל אחד היה דורש ,דהיינו
שהתלמידים עסקו בלדרוש את שמו של מלך המשיח בפסוקים ,ולא
לדבר על שמו של רבם; אלא שבזה גופא חיפש כל תלמיד ששמו של
מלך המשיח יהיה כמו שם רבו ,ולכן ,גם אם נמצא בפסוק שם שהוא
רק דומה לשם רבו – אף אם לא ממש שם רבו – מ"מ שפיר ,כי עיקר
כוונתם הוא לדרוש בנוגע לשמו של מלך המשיח.
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והיוצא מהנ"ל :דאין כוונת רש"י (רק) לומר את עצם זה
שהתלמידים דרשו את שמו של משיח כשם רבם (שזהו דבר המובן
בפשטות) ,כי אם (בעיקר) לבאר במה עסקו התלמידים ,ומדוע כל אחד
קרא על שם רבו .וכפי שיבואר לקמן באריכות.

ג
ולאחר הקדמה זו ,נחזור לבאר לשון כ"ק אד"ש בשוה"ג הנ"ל:
דהנה בביאור כוונת כ"ק אד"ש במילים "ולא שהתלמידים חידשו
ששמו כשם רבם" ,ישנם כמה וכמה ביאורים ,ומהם:5
א .כוונת אד"ש היא לדייק מדברי רש"י במה שאומר שכל אחד
היה דורש אחר שמו – דמזה שלא כותב שהתלמידים חידשהו ,משמע,
שהרב הוא זה שדרש את הפסוק – אחר שמו ,דהיינו השם שלו .וזוהי
כוונת אד"ש במילים "ולא שהתלמידים חידשו ששמו כשם רבם",
היינו שזהו חידוש של הרב ולא של התלמידים.6
ב .כוונת אד"ש היא לדייק מלשון רש"י שכל אחד היה דורש אחר
שמו  ,דהיינו שעיקר כוונתם היתה לדרוש את שם הרב שלהם – שהוא
שמו של מלך המשיח; משא"כ אם היה כותב שהתלמידים חידשו
ששמו כשם רבם – היה משמע שעסקו בדרשה אודות מלך המשיח
(ולא אודות רבותיהם) ,ועליו אמרו ששמו הוא כמו שם רבם .וזהי
כוונת אד"ש במילים "ולא שהתלמידים חידשו 7ששמו כשם רבם".

ד
והנה אף שפירושים אלו נאים ויפים ,וטוב לאוזן לשומעם – מ"מ
כפי הנראה לי לא דייקו שפיר בלשון השיחה ,וכן בלשון הגמ' ורש"י
שם ,כדלקמן.
________
 )5ראה בקובץ הערות וביאורים הנ"ל ,נ"ב עמ'  24ואילך ,נ"ג עמ'  37ואילך ,נ"ד עמ' 18
ואילך .ועוד.
 )6ומה שלשון הגמרא הוא" :דבי . .אמרי" ,ש"דבי" פי' התלמידים שלומדים בבית מדרשו –
הכוונה היא שהתלמידים רק חזרו על חידוש רבם ("אמרי") ,אך לא שהם חידשו זאת.
 )7ועפ"ז מבאר ההבדל בין הלשונות "חידשו (ששמו כשם רבם)" ,לבין דרשו (כלשון רש"י):
ש"חידשו" משמע שעסקו בסוגיא אודות מלך המשיח ,וחידשו בסוגייא זו ,משא"כ דרשו ,משמע
שדרשו אודות רבותיהם.
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בנוגע לביאור הא' הנ"ל:8

א .לפי זה אינו מובן אריכות לשון כ"ק אד"ש "ולא שהתלמידים
חידשו ששמו כשם רבם" ,הרי הו"ל להגיד בקיצור ובצורה שיהיה
יותר פשוט ומובן – ולא שהתלמידים חידשהו וכדו'.
ב .מדוע משנה כ"ק אד"ש מלשון רש"י וכותב" :ולא
שהתלמידים חידשו" ולא כותב – ולא שהתלמידים דרשו ,כלשון
רש"י?9
ג .מדוע כותב כ"ק אד"ש ,להעיר מדיוק לשון רש"י ,הרי (לפי
דבריהם) זהו דבר המובן בפשט של רש"י?
ד .כיון שבגמרא הלשון הוא" ,דבי  . .אמרי" – שהכוונה היא על
התלמידים ,מנין לרש"י לחדש שבעצם רבותיהם דרשוהו ,והתלמידים
רק חזרו את דברי רבותם?
בנוגע לביאור הב' הנ"ל:
א .מדוע חוזר כ"ק אד"ש בשוה"ג ,ומעתיק שוב את כל לשון
רש"י בשלימותו" ,10כל אחד היה דורש אחר שמו" – אף שהעתיק
אותו כבר בפנים ההערה ,והוי ליה להעתיק רק את המילים שעליהם
בא הדיוק (שלא חידשו ששמו כשם רבם) "אחר שמו"?11
________
 )8שאלות אלו הקשה כבר הת' מ.מ.פ בקובץ נ"ב הנ"ל ,ולא באתי אלא לחזור על דבריו.
 )9ראה הערה .3
 )10משא"כ בנוגע לביאור הא' יש לומר :הדיוק אינו רק מזה שרש"י אומר "כל אחד"
(שמשמע על רבותיהם) ,כי אם גם מסוף דברי רש"י "כל אחד היה דורש אחר שמו" ומשמע שמו שלו
– של ה"אחד" שדורש – וזה מכריח שאין הכוונה ב"אחד" על התלמידים (כיוון שהשם אינו שלהם)
אלא על רבותיהם.
 )11בקובץ שם מתרץ על כך הת' הנ"ל ,שכוונת אד"ש בשוה"ג הנ"ל אינה לדייק בעצמו
מרש"י ,כי אם רק להפנות את שימת לב הלומד שדברי אד"ש שבפנים ההערה והשיחה ,מדוייקים
ברש"י זה (וכמו שמבאר שם הת' הנ"ל בארוכה) .ולכן מעתיק כ"ק אד"ש את לשון רש"י כולה ,כיוון
שברצונו רק להפנות את תשומת לב המעיין.
אך לכאורה (נוסף לכך שדבריו דחוקים ,שהרי לשון רש"י מועתק כולו בפנים ההערה כנ"ל,
ובש ביל להפנות את תשומת לב המעיין עדיין אפשר להביא רק המילים שבהם מדוייק עניין זה –
והמעיין יראה שוב את מילות רש"י בפנים ההערה – ולא לחזור על לשון רש"י כולו שוב פעם ,הרי):
גם לפי פירושו הו"ל עכ"פ להדגיש את המילים שבהם צריך המעיין לדייק (ע"מ שלא יחול בלבול
בכוונת אד"ש) ,שבזה יראה את תוכן פנים ההערה והשיחה?
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ב .מפשטות דברי הגמ' משמע להיפך – שהתלמידים עסקו
בסוגייא אודות מלך המשיח (וכפי שביארתי לעיל ס"ב):
א .התחלת הסוגייא נפתחת בשאלה "מה שמו" ,היינו שכל דרשת
התלמידים באה רק בעקבות השאלה בבית מדרש מה שמו של משיח
(ולא שבאה לפאר את רבם)?
ב .בתשובת התלמידים מצינו הלשונות כגון "דבי ר' ינאי אמרי
ינון שמו שנאמר כו'" ,היינו שכל אחד אמר מהו שמו של משיח ,ולא
דיברו ולא הזכירו כלל בנוגע לשם רבם .ולכן תלמידי ר' ינאי אמרו
ינון שמו ולא ינאי שמו ,כיוון שעיקר כוונתם היתה לדרוש מהו שמו
של משיח ,רק שכל אחד כיוון בדרשתו שהשם שהוא דורש יהיה דומה
לשם רבו.12

ה
ונראה לי לבאר דברי אד"ש בשוה"ג באופן אחר:
בגוף השיח ה שם מביא כ"ק אד"ש את מאמר רב "אי מן חייא
הוא כגון רבינו הקדוש" ,וע"ז מציין בהערה לתחילת הסוגייא ,שכל
אחד מהתלמידים היה דורש אחר שמו.
ומזה שהביא כ"ק אד"ש את שני דיונים אלו בגמ' בהמשך אחד
משמע ,שכוונתו לומר ששניהם מדברים על אותו עניין – מה שמצינו
שהתלמידים אומרים על רבם שהוא מלך המשיח (וי"ל שזהו מה
שמסיים כ"ק אד"ש בסוף ההערה "ואנן נענה אבתרייהו . .יוסף שמו
שנאמר כו'" ,שכוונתו בזה לומר ,שכיון שמצינו שזה היה דבר הרגיל
שכל אחד היה אומר על רבו שהוא משיח – א"כ גם אנחנו נעשה
זאת).
ונראה לומר ,שזוהי כוונת כ"ק אד"ש בשולי הגליון במה שמצטט
כל לשון רש"י שוב פעם ,ואף נותן הסבר בחצאי עיגול – כיון שמכל
פרט ופרט בלשונו של רש"י מדוייק עניין זה שהתלמידים אמרו על
רבם שהוא מלך המשיח ("ולא שהתלמידים חידשו ששמו כשם
רבם").
________
 )12כמבואר לעיל בס"ב בפשטות דברי רש"י.
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לשון רש"י היא "כל אחד היה דורש אחר שמו" ,ויש בזה ג'
חלקים:
א" .כל אחד" .ב" .אחר שמו" .ג" .היה דורש":
א" .כל אחד" – ולא הזכיר שהתלמידים דרשו את זה .ב" .אחר
שמו" – ולא הזכיר אחר שם של מי ('שם רבו') .ג" .היה דורש" – ולא
'היה מחדש'' ,היה אומר' ,וכיוצא בזה.13
ויש לומר ,שבזה שכתב 'אחר שמו' ולא 'אחר שם רבו' ,מדגיש
רש"י שכל אחד היה דורש אחר שמו – שלו .היינו שאין מדובר על
השם של רבם ,כי אם השם שבו דרשו את משיח.
במילים אחרות :כוונת רש"י להגיד שלכל אחד מקבוצות
התלמידים כבר היה ברור שמו של משיח עוד לפני שדרש את הפסוק,
ולזה כותב רש"י 'כל אחד היה דורש אחר שמו' ,ששמו הכוונה היא
שמו שלו – היינו השם שהוא סובר (כבר לפנ"ז) שהוא שמו של
משיח.
וע"כ מובן מה שלא הזכיר רש"י שהתלמידים דרשו אלא כתב
סתם 'כל אחד' ,שבזה בא להדגיש שאין כוונת הגמ' שבתור תלמידים
דרשו את שם רבותם כשמו של משיח ,אלא שגם בלי קשר – גם אם
לא היו תלמידים של רב מסויים – בנוגע למלך המשיח היה ברור להם
עוד לפני שדרשו את הדרשה ,שזהו שמו.
והסיבה לכך פשוטה ,ע"פ המבואר בשיחה ,דכיוון שכל אחד ידע
על רבו שהוא המשיח ,אם כן ,כבר היה ברור לו מהו שמו של משיח –
________
 )13מפשטות לשון רש"י וכן ע"פ מה שהסברנו לעיל ,נראה דלא קשיא כלל דיוקים אלו – ועל
סדר הדברים:
א" .כל אחד" :רצונו של רש"י הוא גם להדגיש מדוע כל אחד מהתלמידים דרש שם אחר
מהשני ,ולכן לא יכל לכתוב 'תלמידים' – כי בזה לא היה מודגש שכל אחד מקבוצות התלמידים דרש
שם אחר.
ב" .היה דורש" :ע"פ מה שביארתי לעיל ס"ב בכוונת רש"י א"ש כיוון שעיקר רצונו להדגיש
שהתלמידים דרשו את דבריהם מהפסוקים ולכן אמרי 'ינון שמו' ולא 'ינאי שמו'.
ג" .אחר שמו" :רש "י אינו מרגיש צורך לפרט שמדובר על שם 'רבו' ,כיוון שדבר זה מובן
ומבואר בסוגיא – כל רצונו הוא רק להדגיש שכל תלמיד דרש פסוק בהתאם לשם רבו כנ"ל.
אך אף שדיוקים הנ"ל לא קשיא ,מכל מקום עדיין ניתן לדייק מהם דברים נוספים בנוסף
לפשטות כוונת רש"י ,כמובן בפשטות לכל בר בי רב.
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שוודאי שמו של משיח דומה לשם רבו – אלא שחיפש לדרוש ולראות
זאת גם בפסוקים.14
בנוג ע לדיוק השלישי "הי' דורש" ולא "הי' מחדש" וכיו"ב י"ל,
שבזה בא רש"י להדגיש שאכן התלמידים לא חידשו מהו שמו של
משיח (ובוודאי שלאף אחד מהם לא היתה מחלוקת מהו שמו של
משיח , 15שכן בקרא איתא כמה וכמה שמות למלך המשיח) אלא
שהתלמידים דרשו מהו שמו של משיח ,היינו שכל אחד דרש 16שם
מסויים 17השייך אליו – "אחר שמו" ,כיוון שעיקר כוונתם היתה לא
לחדש מהו שמו של משיח ,אלא להגיד שרבם הוא מלך המשיח –
ולכן כאשר בבית מדרש דנו בנוגע לשמו של משיח ,והיה צריך לדרוש
מהפסוקים מהו שמו של משיח' ,דאגו' כל אחד לדרוש דווקא את
השם הדומה לשם רבם.
[ אולי יש לומר בעומק יותר שכוונת השאלה שנשאלה בבית
מדרש "מה שמו" ,לא היתה רק מהו השם של משיח ,כי אם גם מיהו
המשיח – דהיינו "מה שמו של מי שראוי עכשיו להיות משיח].
________
 )14וע"ד שמצינו דרשות מפסוקים בתנ"ך לגבי דברים שאינם אלא דרבנן ,שאכן יודעים קודם
כל הדין (מחידושם של חכמים) ואח"כ מוצאים פסוק כאסמכתא.
 )15בהמשך ההערה מציין כ"ק אד"ש ללקוטי לוי"צ בנוגע לסוגייא זו ,שאומר שכל הדעות
אמת ואלו ואלו דברי אלוקים חיים ,ולכאורה משמע מדבריו שיש כאן מחלוקת ,אלא שכל הדעות
דברי אלקים חיים.
אך לכאורה יש לומר אדרבה ,שיומתק יותר על פי ביאורינו :דכיוון שכולם סוברים שלמשיח
יש הרבה שמות ,רק שכל אחד דרש את השם הקרוב לשם רבו כיוון שסבר שרבו הוא המשיח ,א"כ
יוצא שהיתה ביניהם מחלוקת גדולה ,מהו השם העיקרי של מלך המשיח; דהיינו שכל אחד סבר שרבו
הוא המשיח ,ולכן מובן ששם רבו הוא השם העיקרי של מלך המשיח (אף שלמלך המשיח יש הרבה
שמות כנ"ל)
[ולפי"ז יש לבאר בעומק יותר הכוונה בלקוטי לוי"צ (– שכל הדעות אמת ואלו ואלו דברי
אלוקים חיים) ,שאליבא דאמת כל תלמיד צדק ,והשם שהוא אמר הוא שמו העיקרי של מלך המשיח,
רק שדבר זה (כמו כל המחלקות שבתורה) הוא ברוחניות העניינים ,ולפועל יהיה למשיח רק שם עיקרי
אחד].
משא"כ אם נפרש שאכן היתה מחלוקת מהו שמו של משיח ,וכל תלמיד סבר שלמשיח יש רק
שם אחד – הרי זהו דבר ברור ,ש'להוי כדין וכדין' ,ואדרבא אפשר לפסוק הלכה ככל הדעות,
ושלמשיח יהיו כמה שמות (כמו שמוצאים לזה דוגמא מהגמרא בסוטה (מ ,א) ,שכמה אמוראים חלקו
מה הקהל צריך להגיד כאשר החזן אומר 'מודים' ,ו"אמר רב פפא ,הילכך נימרינהו לכולהו" .וכהנה
עוד בש"ס) ומהו חידושו של הרלוי"צ דווקא בסוגיא זו .ועכצ"ל כדלעיל.
 )16בפרטיות יותר :חידוש מורה על כך שהדבר מחודש באופן כך ולא באופן אחר ,היינו שאם
יבא אחר ויאמר דבר שונה – תיווצר מחלוקת .משא"כ לגבי דרשה מהפסוקים ,הרי ניתן לדרוש
באופנים שונים ופסוקים שונים ,ולא תיווצר מחלוקת ,וכמ"ש רש"י (וישלח לג ,כ ד"ה ויקרא)" :דברי
תורה כפטיש יפוצץ סלע ,מתחלקים לכמה טעמים".
 )17אף שלמלך המשיח ישנם כמה שמות.
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ועפ"ז יבואר גם הסבר כ"ק אד"ש ,שלאחר שמביא לשון רש"י
כותב בחצאי עיגול" :ולא שהתלמידים חידשו ששמו כשם רבם" –
דבמילים אלו נשללים כל העניינים שכתבנו לעיל –
דבמילים אלו מדגיש כ"ק אד"ש שאין כוונת רש"י שהתלמידים
חידשו משהו חדש ,כי אם רק שדרשו את הפסוקים .ומובן שלא חידשו
בנוגע לשמו של משיח שהוא "כשם רבם" ,דכיוון שהיה ברור אצלם
שרבם הוא המשיח – ממילא גם שמו ש ל משיח דומה לשם רבם ,אלא
כל עניינם היה לדרוש אחר שמו – היינו השם שלהם כנ"ל.

ו
ועפ"ז מובן שכ"ה כוונת כ"ק אד"ש בסיום ההערה" :ואנן
(חסידים) נעני' אבתרייהו (בנוגע לרבותינו נשיאינו ,ובפרט כ"ק מו"ח
אדמו"ר נשיא דורנו) – יוסף שמו ,שנאמר "יוסיף אדנ-י שנית ידו גו'
ואסף נדחי ישראל גו'" ,יצחק שמו ,שנאמר "אז ימלא שחוק פינו".
דאכן ברור לנו עוד לפנ"ז שנשיא הדור הוא המשיח ,וכיון
שהתלמידים הנ"ל דרשו את הפסוקים והתאימו אותם למציאות – כן
נעשה אנו ונדרוש את הפסוקים כשמו של נשיא דורנו כנ"ל.
וכפשוט שכ"ה במכ"ש וק"ו לגבי הוד כבוד קדושת אדמו"ר מלך
המשיח שליט"א – שאע"פ שמשיח ודאי הוא ,מ"מ יש לנו לדרוש
הפסוקים שבהם מוזכר שמו הק' כמלך המשיח ,וכמובא בשיחת ש"פ
תרומה תש"נ ס"י (סה"ש תש"נ ח"א עמ' " :)323ידוע מרז"ל אשר
משיח – מנחם שמו ,און אויך מענדל ,איז בגימטריא "צדק" [כידוע
בנוגע דעם נאמען פון אדמו"ר ה"צמח צדק" – גימטריא פון שמו
"מנחם מענדל"] ,וואס "צדק" (און אויך "צמח") איז שמו של
משיח."18

________
 )18בתרגום חפשי ללה"ק" :ידוע מרז"ל אשר שמו של משיח – מנחם שמו ,וגם מענדל,
בגימטריא "צדק" [כידוע בנוגע לשמו של אדמו"ר "הצמח צדק"  -גימטריא דשמו "מנחם מענדל"],
ש"צדק" (וגם "צמח") הוא שמו של משיח".
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תיווך פסקי תורת החסידות
אם "בניסן נגאלים" או "בתשובה נגאלים"
הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
תות"ל המרכזית  770בית משיח

א
איתא בגמ' :19תניא ,רבי אליעזר אומר  . .בניסן נגאלו ,בתשרי
עתידין ליגאל .רבי יהושע אומר . .בניסן נגאלו ,בניסן עתידין ליגאל.
ומבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,20כי מחלוקת זו
מכוונת לאופנה וגדרה של הגאולה העתידה .דלשיטתו של רבי
אליעזר ,שונה היא מיציאת מצרים שלוותה מאז תחילתה בניסים
ונפלאות ותהי' באופן העבודה השייך לתשרי המסמל הנהגה טבעית
השייכת לגדרי העולם .אך רבי יהושע סובר שגם הגאולה העתידה,
כמו ביציאת מצרים ,תתבטא בהנהגה הניסית דוקא – השייכת לחודש
ניסן.
וזאת בהתאם לשיטתם 21באופן הגאולה העתידה :ר' אליעזר
סובר ,אם ישראל עושין תשובה נגאלין וכו' – דהיינו ,שהגאולה
צריכה לבוא ע"י עבודת התחתון ,העלאה מלמטה למעלה (אופן
העבודה דחודש תשרי ,שגם בפשטות ענינו תשובה) .אך ר' יהושע
סובר שהגאולה תבוא באופן ד"לא בכסף תגאלו" – לא בתשובה
ובמעשים טובים ,אלא באתערותא דלעילא ,מלמעלה למטה.
ואף דלהלכה נפסק כרבי יהושע ,ש"בניסן עתידין להגאל" – מ"מ
מבאר בשיחה שם דעת ר"א (והס"ד דר"י) שהגאולה תבוא בתשרי
דוקא ,בשונה מיציאת מצרים – כיון שמעלתה של הגאולה העתידה
היא שחודרת בפנימיות ,לא כביצי"מ ש"נגלה עליהם מלך מלכי
המלכים הקב"ה וגאלם" ,בשעה שהם עצמם היו משוקעים במ"ט
________
 )19ראש השנה יא ,א.
 )20לקו"ש ח"א שיחה לפר' תזריע ,ע'  233ואילך.
 )21ראש השנה יח ,א.
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שערי טומאה .ומבלי הבט על מעלת הגילוי דמשיח שהוא למעלה
מהעולם ,צריך גילוי זה לחדור בפנימיות בגדרי הטבע.
ומסיים ,שזוהי כוונת הפסוק "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה" –
דאף שלהלכה צריכה הגאולה לבוא באופן ניסי ובדרך "מלמעלה
למטה" (בניסן נגאלים) ,יהי' לזה קיום בפנימיות ובגדרי הטבע
(כמבואר בארוכה בתחילת השיחה ענין "אשה מזרעת תחילה יולדת
זכר" ,שדוקא גילוי הבא באתעדל"ת יש לו קיום ,אך לע"ל יהי' "יולדת
זכר" גם כשאיש מזריע תחילה .עיי"ש בארוכה).

ב
והנה ,בגמ' סנהדרין (צז ,ב) פליגי" :אמר רב :כלו כל הקיצין,
ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים .ושמואל אמר :דיו
לאבל שיעמוד באבלו .כתנאי ,רבי אליעזר אומר :אם ישראל עושין
תשובה נגאלין ,ואם לאו אין נגאלין .אמר לי' רבי יהושע :אם אין
עושין תשובה אין נגאלין? אלא ,הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך
שגזרותיו קשות כהמן ,וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.
"תניא אידך :רבי אליעזר אומר :אם ישראל עושין תשובה
נגאלין ,שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם .אמר לו רבי
יהושע :והלא כבר נאמר חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו ,חנם נמכרתם
בעבודה זרה ,ולא בכסף תגאלו לא בתשובה ומעשים טובים .אמר לו
רבי אליעזר לרבי יהושע :והלא כבר נאמר שובו אלי ואשובה אליכם.
אמר ליה רבי יהושע :והלא כבר נאמר ( . .והולך ומביא הוכחות מן
הכתובים עד שמסיים ):ושתק רבי אליעזר".
ומפשטות הגמ' נראה שהכריעו כר' יהושע שהגאולה לא תלוי'
בתשובה ,וכנ"ל שנפסק להלכה כשיטתו ד"בניסן עתידין להגאל" –
שהגאולה העתידה תבוא באופן דאתערותא דלעילא.
אך ברמב"ם נראה שפסק כרב ,דז"ל" :22כל הנביאים כולן צוו על
התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה .וכבר הבטיחה תורה שסוף
________
 )22הל' תשובה פ"ז ה"ה.
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ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי
יבאו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלקיך ושב ה' אלקיך וגו'".
ולכאורה הי' אפשר לבאר ,שהרמב"ם אזיל לשיטתי' 23ש"אל
יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם  . .אלא
עולם כמנהגו נוהג ,וזה שנאמר בישעי' וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי
ירבץ – משל וחידה  . .וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח –
הם משלים" .היינו שהגאולה העתידה תבוא בדרך טבעית לגמרי –
השייכת לאופן ההנהגה והגילוי האלוקי דחודש תשרי .משא"כ
השיחה הנ"ל היא ע"פ ההכרעה בתורת החסידות – שכל היעודים
יתקיימו כפשוטם והגאולה תבוא בדרך ניסית דוקא ,24וא"כ את"ש
שפסק כר"י וכשמואל.
אך דוחק גדול לומר כן ,כי:
א) פסיקת תורת החסידו ת דלא כהרמב"ם ,היא במקומות אלו
שבהם השיגו עליו שאר הפוסקים .משא"כ במקומות שלא השיגו על
דבריו – שלפי כללי הפסיקה ,משמעות הדבר היא שכל הפוסקים
סבורים כדעת הרמב"ם – פוסקת גם תורת החסידות כדעת הרמב"ם.
והרי בהלכות תשובה לא השיג מי מהנו"כ על פס"ד הרמב"ם הנ"ל.
ב) גם בתורת החסידות מובא ריבוי פעמים על הצורך בתשובה
לפני ביאת המשיח ,וכפי שציטטו תדיר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
ו(יבלח"ט) כ"ק אד"ש מה"מ את דברי הרמב"ם הנ"ל – שכאשר יעשו
בנ"י תשובה יגאלו מיד (ובזמננו מעיד אד"ש מה"מ שכבר עשו
תשובה).
וא"כ נמצאת לכאורה סתירה – דמחד גיסא פוסק אד"ש מה"מ
כדעת ר' יהושע ,שהגאולה תבוא באופן ניסי ובדרך מלמעלה למטה,
ולאידך פוסק כר' אליעזר – שהגאולה תלוי' בתשובה?

________
 )23הל' מלכים רפי"ב.
 )24כמוכח ומבואר כ"ז בארוכה בס' "בצאת ישראל ממצרים" ח"א.
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ג
אך הביאור בזה ,כפי שנת' בעבר 25ע"פ דברי המהרש"א בסוגיא
זו ,שמחלוקת רב ושמואל היא האם בנ"י צריכים לעשות "תשובה
רצונית" מצד עצמם ,או שיכול להיות משהו זולתם שיכריח אותם
לעשות תשובה – אך שניהם סוברים שהגאולה תלוי' בתשובה.
ועפ"ז מובן שהרמב"ם פסק כתרוייהו ,וכמוכח ג"כ מהפסוק
שהביא הרמב"ם – "ושבת עד ה"א ושב ה"א" – שאת פסוק זה לא
הביא ר' יהושע כהוכחה לשיטתו .וע"פ ביאור המהרש"א (ועיי"ש איך
שמבא ר כל פסוק ופסוק לשיטתם) אין קשה כלל ,כיון שר' יהושע
סובר שבנ"י לא צריכים לעשות תשובה מצד עצמם ,משא"כ בפסוק
"ושבת עד ה' אלקיך" משמע שבנ"י ישובו מצ"ע (ודוקא אז "ושב ה'
אלקיך את שבותך").
וי"ל ,שבצורך דתשובה לפני ביאת המשיח שני ענינים( :א)
התשובה הרצונית שצריכים ישראל לעשות מצ"ע – והיינו התנועה
הפנימית דתשובה שהיא גורמת את השינוי הפנימי שמכין את בנ"י
לגאולה (וע"כ מספיק הרהור תשובה בלבד)( .ב) התשובה הסופית
והשלימה שהיא התשובה הבאה ע"י הכרח מצד הקב"ה.
ובזה מובן דבאמת פוסק הרמב"ם כב' הדעות ,דגם הגאולה תלוי'
בתשובה רצונית ("ושבת עד ה' אלקיך") ,וגם תהי' התשובה שהקב"ה
משיב את בנ"י ("הבטיחה תורה") – בדרך מלמעלה למטה.

ד
ועפ"ז מובן גם בנוגע להכרעת תורת החסידות באופן הגאולה –
כסיום השיחה הנ"ל (ס"א) ,דאף שלהלכה נפסק ש"בניסן נגאלים",
מ"מ תהי' הגאולה באופן פנימי ובר קיום.
דהנה בגליונות הקודמים נתבאר ,26דלדעת תורת החסידות
מתבטאת הנהגתו של מלך המשיח בחיבור ההנהגה הטבעית והניסית,
היינו שיעלה ויזכך את "מנהגו של עולם" גופא שיהי' כלי לקיום כל
________
 )25בס' "שערי ישיבה" – צפת חי"ד.
 )26ונסדר בס' "בצאת ישראל ממצרים" ח"א ע'  254ואילך.
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הענינים הנעלים ד"וגר זאב עם כבש" וכיו"ב – גילוי האור שלמעלה
מגדרי העולם ,באופן שלא יסתור ל"עולם כמנהגו נוהג".
שביאור זה ביאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשבת
מבה"ח אייר תשל"ג ,לאחר שבמשך חודש ניסן הסביר בדעת הרמב"ם
– שיהיו ב' תקופות נפרדות ,ורק משך זמן לאחרי ביאת המשיח
יתרחשו ניסים ונפלאות – הנה בש"פ אחרי ביאר מדוע השבת
המברכת את חודש אייר חלה דוקא בחודש ניסן ,שענינו הוא ההנהגה
הניסית ,ועד ל"ניסי ניסים" – מכיון שעלינו לגלות גם בהנהגת הטבע,
את הנס שבו.
ולכן צריך הגילוי של חודש ניסן לחדור בכל החדשים שלאחריו
– במיוחד על ידי העבודה דספירת העומר בחודש אייר ,בירור המדות
(שעל ידי הבירורים נעשה הטבע כלי ללמעלה מהטבע) .ולכן נקרא
חודש ניסן "ראש חדשים" לכל חדשי השנה – להמשיך הגילוי
שלמעלה מהעולמות ,בתוך גדרי הטבע והעולמות.
ומתאים להמבואר לעיל – דאף שהנפלאות דלע"ל יהיו נעלים
מיצי"מ – "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,היינו שיהיו
"נפלאות" בערך הנפלאות דיצי"מ .אעפ"כ יהי' בגאולה העתידה
חידוש מיוחד ,ש"לא בחיפזון תלכו" – היינו שלא כביצי"מ שהיתה
באתערותא דלעילא בלבד ,והוצרך להיות "כי ברח העם" ,אלא
"בשובה ונחת תוושעון" ,שהכל יחדור בפנימיות ובגדרי העולם.
ועפ"ז מובן שכשם שביצי"מ לוותה הגאולה מיד עם תחילתה
באותות ובמופתים שהראה משה לפרעה ו(במיוחד) לבנ"י ,ועיקר
הגאולה בקריעת ים סוף שהוא מופת שלמעלה מגדר הטבע לגמרי –
כך תהי' הגאולה האמיתית והשלימה באופן ניסי תיכף עם תחילת
הגאולה ועוד קודם (וכהכנה) לזה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
שליט"א ,ויחד עם זה יחדרו נפלאות אלו בגדרי הטבע.27
________
 )27ועפ"ז יומתקו דברי אד"ש מה"מ בשיחת ש"פ תזריע-מצורע ה'תנש"א (סעיף יו"ד):
"חודש אייר הוא החודש השני ,שבו נעשית העבודה מלמטה למעלה – לאחרי הקדמת הגילוי
מלמעלה למטה בחודש ניסן ,ש"בו נעשו נסים לישראל" ,עד ל"נסי נסים" ,ש"נגלה עליהם מלך מלכי
המלכים הקב"ה וגאלם"" ,חודש של גאולה" ,עד לגאולה מכל עניני מיצר וגבול.
ויש לומר ,שבהמשך החדשים (ניסן ואייר) מודגש הקשר והשייכות והחיבור שביניהם –
שהגילויים הנעלים (אורות עליונים) דחודש ניסן נמשכים ומתגלים בפנימיות (בכלים) ע"י עבודת
האדם מלמטה למעלה.

הערות התמימים ואנ"ש • בית משיח 770

34

רמז הקץ במילים "ואת האלף כו"
הת' מנחם מענדל שי' פש
קבוצה 770 ,בית משיח

כותב אדה"ז (מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה והמועדים חלק
א ,עמ' תיט ואילך)" :ואת האלף ושבע מאות וחמשה ושבעים עשה
ווים לעמודים .הטעם הוא אזלא גרוש ומבואר בת״ז אזלא גרוש כד
אזלא שכינתא בגלותא וזהו רמז על קץ הימין שיהי׳ ב״ב .ולהבין
הענין איך מבואר בפסוק זה הקץ האמיתי הוא ,דהנה החורבן בית שני
הי׳ קע״ב קודם אלף החמישי  . .והנה קע״ב שנה מאלף הרביעי וכל
אלף החמישי ותר״ג מאלף הששי עולה מספרם אלף ושבעה מאות
וחמשה ושבעי׳ וזהו רמז בפ׳ הנ״ל ואת האלף ושבע מאות וחמשה
ושבעי׳ עשה ווים לעמודי׳ שזה זמן משך הגלות  . .וזהו עשה ווים
לעמודי׳ .דהנה נו״ה דאצי׳ הם נק׳ עמודי׳ שם  . .וזהו ווים שהם
המשכו׳ אורו׳ עליונות ע״י חו״מ כידוע שהוי״ו הוא המשכה מיו״ד
שבראשה למטה מטה  . .וזהו לעמודי׳ שיהי׳ התגלות אלקו׳ ע״י
העמודי׳ שהם נה״י דאצי׳ שמאירו׳ בגלוי רב בנשמו׳ ישראל לע״ל
בביאו׳ המשיח ב״ב וד״ל" .עכ"ל.
והנה במאמר זה מבואר כיצד הקץ שיהי' בשנת ה' אלפים תר"ג
מרומז בפסוק הנ"ל במילים "ואת האלף כו'" .וצריך להבין מדוע לשון
אדה"ז היא "ולהבין הענין איך מבואר בפסוק זה הקץ האמיתי",
דלכאורה הוא רק רמוז בפסוק ולא מבואר.
והנה ידועה ומפורסמת השמועה ,שפעם א' קרא אדה"ז בקריאת
התורה ואת הֵאלף (בצירי תחת הה'); ועפ"ז ישנם המבארים ,שמרומז
בפסוק זה קץ נוסף – ה' אלפים (הֵאלף) חמש מאות חמשה ושבעים
________
והכח לחברם יחד הוא מצד דרגא הכי נעלית שלמעלה משניהם – כמודגש בהספירה דב' אייר
(היום הראשון מהימים הפרטיים דחודש אייר ,לאחרי ראש חודש שכולל כל ימי החודש) – "תפארת
שבתפארת" ,שעל ידה נעשה חיבור ב' התנועות דרצוא (אורות עליונים) ושוב (בכלים).
וכיון שהגילויים הנעלים דחודש ניסן" ,חודש של גאולה" ,נמשכים ומתגלים למטה ע"י עבודת
האדם – מתבטלת האפשרות לענין של גלות ,כ"א באה גאולה נצחית שאין אחרי' גלות".
שתוכן הענין הוא ,ע"פ המבואר בפנים ,חידושו המיוחד של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך
המשיח – המחבר את ההנהגה הניסית עם גדרי הטבע ,מצד גילוי העצם שלמעלה משניהם .ותן לחכם
ויחכם עוד.
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לבריאת העולם שהיא שנה זו ,שבא ניגאל ע"י כ"ק אד"ש משיח צדקנו
(אכי"ר).
ועפ"ז י"ל ,שאכן ישנם בפסוק זה ב' קיצים :קץ הא' הוא הנרמז
בפסוק והוא לחורבן ביהמ"ק השני (כהדיוק מטעם ה"אזלא גרש" –
דאזלא שכינתא בגלותא) ,וקץ הב' הוא המפורש בפסוק והוא לבריאת
העולם .ולכן רמז אדה"ז אף את הקץ השני במאמר – באומרו כנ"ל
"ולהבין הענין איך מבואר כו'".
אלא שאעפ"כ כתב אדה"ז במאמר דווקא את הקץ הראשון –
שהרי אין אנו רוצים לחכות עד הקץ המפורש ו"דאלאי גלות" ,וא"כ
צריך לפרש שתבוא הגאולה כמה שיותר מהר.

36
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תורתו של משיח
בעניין קריאת שנים מקרא בשבת שחל
בה יו"ט
הת' מנחם מענדל שי' גבאי
קבוצה 770 ,בית משיח

בשיחת ערב פסח תנש"א כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
שליט"א" :יש לבאר התוכן וגם הקשר והשייכות דהמעלות בחג הפסח
בשנה זו כולל ובמיוחד בנוגע לערב פסח ,שמלבד היותו ערב פסח,
ניתוסף בו בשנה זו שהוא גם ערב שבת ,וערב שבת שמתברך משבת
הגדול ,ובפרשת שמיני ,כדלקמן".
ובהערה  7שם" :להעיר מהשייכות דפרשת השבוע לערב שבת –
שעיקר הזמן דקריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום הוא בערב
שבת (שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ו) ,ומזה מובן שגם בערב שבת
שחל בו פסח (שאין בו קריאת שמו"ת דפ' שמיני) מודגשת השייכות
לפרשת שמיני".
ובפשטות הא שאין קריאת שמו"ת בשבת זו היא מפני שכל עניין
קריאת השמו"ת הוא בכדי ש"ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור,"1
וכיון שאין הציבור קורא בשבת פרשה זו – אין טעם לקרותה .2וגדולה
________
 )1ראה ברכות ח ,א.
 )2ומה שנוהגים ללמוד פרשה חומש עם פירש"י אף בשבוע שאין קורין בו בתורה ,הוא
לכאורה מטעם שהוא שיעור יומי ,ועדיין יש לעיין ואכ"מ.
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מזו מצינו גבי יו"ט (שו"ע שם ס"ז ,ובמ"א) שאי"צ לקרוא פרשת יו"ט
כיון ש"כבר קרא כל התורה מידי שבת בשבתו".
ולכאורה יש לעיין בדברי כ"ק אד"ש דאף שאין קורין בשבת
פרשת שמיני – עדיין יש שייכות מיוחדת ביום שישי לפרשת שמיני
מטעם היותו יום של קריאת שמו"ת ,דמה טעם יש בזה.
ולהבין זה יש להקדים לשון אדה"ז שם (הלכה ה)" :חייב
להשלים פרשיותיו עם הצבור שלא יקרא בשבוע זה פרשת שבוע אחר,
אבל מיום ראשון והילך נקרא עם הצבור שכבר התחילו הצבור פרשה
זו בשבת המנחה" .עכ"ל.
ומזה מובן ,שזמן אמירת שמו"ת (בדיעבד עכ"פ) הוא ממנחת
שבת ,ובקביעות כשנה זו (תנש"א ,זמן אמירת השיחה )3זמן אמירת
הפרשה שמו"ת הוא לכאורה ג' שבועות; וממילא י"ל שאם קרא
בטעות את הפרשה שמו"ת בכל זמן זה – אינו צריך לקוראה שוב.
וא"כ ,כיון שטעות זו יכולה לקרות בדר"כ בערב שבת (וכנראה
במוחש) ,א"כ יוצא שמצד טעות האנשים גם יום שישי זה (של ער"פ)
הוא זמן אמירת שמו"ת (כיון ששייך שיקרא ,ואם קרא אינו צריך
לחזור).
ואת"ש דברי כ"ק אד"ש שיש שייכות מיוחדת ביום זה לפרשת
שמיני עקב אמירת שמו"ת.

________
 )3כקביעות שנה זו – תשע"ה.
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נגלה
בדין מילי לא מימסרן לשליח
הרב שניאור זלמן שי' הלוי לאבקאבסקי
ראש הישיבה*

א
מתניתין (גיטין ,ר"פ השולח)" :השולח גט לאשתו והגיע בשליח
או ששלח אחריו שליח ,ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא – הרי זה
בטל" .ובגמ'" :מהו דתימא ,לא אלימא שליחותיה דבתרא
משליחותיה דקמא דלבטליה ,קמ"ל".
והיוצא מכאן הוא ,דיכול הבעל לשלוח שליח שיבטל את הגט
במקומו ,וכמ"ש הרמב"ם" :שליח שנטל הגט וקודם שיגיע ליד האשה
חזר הבעל ואמר לו  . .או ששלח שליח אחר לבטלו  . .הרי זה בטל".4
והקשה הרעק"א ,5דהנה לקמן 6נחלקו ר"י ורבנן אי אמרינן "מילי
מימסרן לשליח" ,וא"כ כיצד בגמ' כאן איתא בפשטות שיכול הבעל
למסור לשלוחו "מילי" של ביטול הגט ,דמשמע שהוא לכו"ע;
________
* מתוך שיעור שנמסר בישיבה ,נכתב ונערך ע"י חברי המערכת שי'.
 )4ועיין מש"כ בפני יהושע כאן לבאר דין זה ,דאכן הבעל מבטל גט זה ומה ששולח שליח הוא
בכדי להודיע לאשה את ביטול הגט .ואכ"מ.
 )5בחידושיו על הש"ס כאן.
 )6סו ,ב.
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ובמיוחד לפי רוב הפוסקים שפסקו הלכה כר"י שאין אפשרות למסור
מילי לשליח ,וא"כ כיצד כאן נפסק שאפשר למסור מילי לשליח לבטל
הגט?
ותירץ ,שהם ב' עניינים ,ובלשונו" :ובהכרח לומר דוקא אמירת
כתוב לסופר דהמילי לא הוי גמר מעשה רק שעי"ז יכתוב הסופר זהו
מקרי מילי ,אבל היכא שנגמר הכל ע"י מילי כגון ביטול הגט דע"י
הביטול נגמר כל הענין זה חשוב כמעשה".

ב
וכתב שם ,דמצינו ב' מקומות בהם כתבו הפוסקים דאמרינן "מילי
לא מימסרן לשליח" אף במילי שהם גומרים כל העניין :א .גבי ביטול
חמץ שהוא מדין הפקר פסק הר"ן (פ"ק דפסחים) שאין לבטל חמץ
ע"י שליח ,ב .גבי הקדש פסק המהרי"ט (ח"א סי' קכז) שאי אפשר
להקדיש ע"י שליח,
והקשה עליהם מגמ' דידן (כנ"ל) – דשפיר מילי מימסרן לשליח
(כשגומר הדבר בדיבורו עכ"פ).
ועוד הקשה ,דהנה איתא בתמורה (י ,א)" :בעי רמי בר חמא:
מקדיש עושה תמורה ,או מתכפר עושה תמורה" ,ואמר לי' רבא" :אם
כן ,מצינו ציבור ושותפין עושין תמורה – כגון דשוו שליח לאקדושי".
והיינו דאם נאמר שמקדיש יכול לעשות תמורה אף שאין הוא המתכפר
– א"כ תהי' אפשרות לעשות תמורה בקרבן ציבור כאשר שלחו שליח
להקדיש להם קרבנם ,ולא כדברי המשנה לקמן (יג ,א) ש"הציבור
והשותפין אין עושין תמורה".
ומכאן מוכח ,דשפיר יש לשלוח שליח להקדיש ,ולא כדברי
המהרי"ט.
וכן יש להקשות ,דהנה בתרומה מצינו לכו"ע דאפשר לעשותה
ע"י שליח ,וכמו שלמדו בגמ' 7מהפסוק "כן תרימו גם אתם" – לרבות
שלוחכם; וא"כ שוב מוכח ש"מילי מימסרן לשליח" (כאשר נגמר
הדבר בדיבור זה) וקשה על הפוסקים הנ"ל.
________
 )7קידושין מא ,ב .וש"נ.
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ג
ולבאר זה יש להקדים ,דהנה במקרה ששלח הבעל שליח לגרש
ונשתטה הבעל קודם שנתן השליח הגט – נחלקו הראשונים אי מותר
לגרש או לא.
דהנה כתב הרמב"ם (הל' גירושין פ"ב הלכה ט"ו)" :אמר כשהוא
בריא כתבו גט ותנו לאשתי ואחר כך נבעת ,ממתינין עד שיבריא
וכותבין ונותנין לה  . .ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא הרי זה פסול",
והיינו שמדאורייתא יכול השליח לגרש אף כאשר אין הבעל מיושב
בדעתו וזהו רק פסול דרבנן.8
משא"כ הטור (אבה"ע סי' קכא) פסק" :ואם כתבו ונתנוהו בחליו
אינו כלום לא שנא מת מתוך החולי לא שנא נתרפא" ,והיינו שאף
מדאורייתא אינו גט כלל.
ובביאור מחלוקתם כתב הקצוה"ח (חו"מ סי' קפח סק"ב),
דנחלקו האם אמרינן ד"אזלינן בתר מעיקרא ובשעה שעשאו שליח
פקח היה ועומד במקום המשלח" .ועד"ז מצינו בל' אדה"ז (שו"ע
או"ח סי' רסג בקו"א סק"ח)" :מה שחבירו מבעיר בשליחותו הרי זה
כאילו אוחז ידו של חבירו ומבעיר בה שנעשית כידו אריכתא".
וא"כ ,למ"ד דשליח עומד במקום המשלח והוא כ"ידא אריכתא",
כאשר עושה המתכפר שליח להקדיש קרבנותיו – פשיטא שאין
השליח יכול לעשות תמורה ,דכיון שאין המעשה מתייחס אליו אלא
הוא ידו הארוכה של המשלח – א"כ אין לו שום קשר לקרבן.
ועכצ"ל ,שאין כוונת הגמ' בתמורה שם "כגון דשוו שליח
לאקדושי" שהקדיש השליח ממון משלחו אלא שהקדיש בהמת עצמו
לקרבן חבירו ,וכדמצינו שיכול אדם להתנדב קרבנות חברו ;9וא"כ
אפ"ל שעקב שייכותו הממונית של המקדיש לבהמה – יכול לעשות
תמורה.

________
 )8וכמ"ש הרמב"ם (שם הל' ז) "שכל מקום שנ' בחיבור זה בגט שהוא בטל הוא בטל מן
התורה ,וכל מקום שנ' פסול הוא פסול מדברי סופרים".
 )9רמב"ם נזירות פ"ח הלכה יח ועוד.
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ועפ"ז תתורץ קושיית הרעק"א ,דכיון שאין השליח כאן שליח
ממש – שהרי יכול להקדיש בהמה לקרבן ללא רשות חברו ,א"כ אין
כאן שליח שאליו נמסרין "מילי" ולא קשיא מגמ' זו.
אלא שעדיין צריך לבאר קושייתו מגמ' דידן.

ד
והנה כתב הרמב"ם (ריש הלכות נדרים)" :הנדר נחלק לשתי
מחלוקות החלק הראשון הוא שיאסור על עצמו דברים המותרים לו . .
והחלק השני הוא שיחייב עצמו בקרבן שאינו חייב בו  . .ודיני החלק
הראשון וענינו הם שאנו מבארים בהלכות אלו ,אבל דיני נדרי הקדש
ומשפטיהם כלם יתבארו במקומם בהלכות מעשה הקרבנות" ,ומשמע
במפורש שחלות ההקדש על החפץ הוא מדין נדר.
ולקמן כתב (פ"ב הלכה יד)" :ההפקר ,אף על פי שאינו נדר הרי
הוא כמו נדר שאסור לו לחזור בו" ,ומשמע ,שאף שאין ההפקר נדר
ממש – מ"מ טעם חלות ההפקר גם הוא מטעם נדר.
וטעם חלות הנדר הוא כמ"ש שם" :מצות עשה של תורה שיקיים
אדם שבועתו או נדרו  . .שנאמר "מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר
נדרת" ,ונאמר "ככל היוצא מפיו יעשה" .וכן נלמד דין הנדר מהפסוק
"לא יחל דברו".
וא"כ י"ל ,דאף שבכל התורה כולה אפשר לעשות שליח ,מ"מ
כיון שחלות הנדר הוא משום "מוצא שפתיו" ו"לא יחל דברו" דווקא
– אין שייך לעשות שליח לנדור עבורו 10כיון שלא יהיה זה מוצא
שפתיו אלא מוצא שפתי השליח .וא"כ גם בהקדש והפקר שהם מטעם
נדר – אין שייך לעשות שליח.
ועפ"ז את"ש דברי הר"ן והמהרי"ט ,דאמנם בגט "מילי מימסרן
לשליח" כיון שבדבריו נגמר הדבר ,מ"מ בביטול חמץ והקדש לא
תועיל שליחות ,כיון שאין זה "מוצא שפתיך".
________
 )10אא"כ אומר בפניו את הנדר ועונה המשלח אמן (כמ"ש הרמב"ם ברפ"ב "אחד הנודר מפי
עצמו או שהדירו חבירו ואמר אמן או דבר שענינו כענין אמן שהוא קבלת דברים") – שחייב מדין
שומע כעונה.
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ה
אלא שעדיין קשה על דבריהם מתרומה כנ"ל ,שהרי אף הפרשת
תרומה היא מדין נדר ,וכדמוכח מהא שאפשר להשאל על הפרשת
תרומה ,וכמ"ש הרמב"ם (הל' תרומות פ"ד הלכה י"ז)" :המפריש
תרומה ומעשרות וניחם עליהן ה"ז נשאל לחכם ומתיר לו כדרך
שמתירין לו שאר נדרים ותחזור חולין כמו שהיתה".
ולתרץ הקושיא יש להקדים ,דהנה בתרומה מצינו דין מיוחד
שאינו בשאר דברים ,והוא שאפשר להפריש תרומה במחשבה ,וכמו
שלמדו בברייתא 11מהפסוק "ונחשב לכם תרומתכם" – שאפשר
להפריש תרומה במחשבה.
והביאור בזה הוא ,דשונה הפרשת תרומה משאר נדרים – דבשאר
נדרים הוא משנה את החפץ שהיה מותר ומחדש בו מציאות (אסורה);
משא"כ בתרומה כבר משעת הגדילה יש כאן חולין ותרומה המעורבין
זב"ז ,וכל עניין ההפרשה הוא רק להחליט איזה חלק יהיה שלו ואיזה
של הקב"ה (תרומה ,מעשר ראשון ,מעשר שני וכו') .וכיון שאי"ז
ממש חידוש וקיום הדבר אלא רק בירור המציאות – א"כ מספיקה
מחשבה בלבד ע"מ לברר הדבר ,וע"מ לעשות "חלות שם תרומה" על
הפרות (ששם זה כבר ישנו).
ועפ"ז יש לחלק בין נדר דתרומה לבין נדרים דהקדש והפקר:
דבהקדש והפקר הנדר פועל ומחדש חלות האיסור ,וא"כ אין
דברי השליח יכולין לאסור את חפצי המשלח וכן אין האדם עצמו יכול
לאסור הדבר ע"י מחשבה ,12משא"כ בתרומה אין המפריש פועל דבר
חדש בפירות אלא רק עושה הבירור והחלות שם תרומה וא"כ אין שייך
כאן העניין של "שפתיך" דווקא ושפיר אפשר למסור מילי לשליח
ולהפריש תרומה במחשבה.

________
 )11ביצה יג ,ב .גיטין ל ,ב .מנחות נד ,ב .בכורות נח ,ב.
 )12ואף שגבי הקדש ידועה המחלוקת אי אפשר להקדיש במחשבה או לאו (ראה בכו"כ
מכתבים דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאביו הרלוי"צ ז"ל) ,הרי אפ"ל דמחלוקת זו תלויה ג"כ
אם הקדש הוא חידוש או בירור ,וא"כ י"ל שס"ל למהרי"ט שהוא חידוש וממילא אי אפשר להקדיש
במחשבה וע"י שליח .ודו"ק.
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בענין אפקעינהו רבנן לקידושין מיני'
הת' מנחם מענדל שי' אקסלרוד
קבוצה 770 ,בית משיח

אהא דתנן (גיטין לב ,א) "בראשונה היה עושה ב"ד ממקום אחר
ומבטלו ,התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן ,מפני תיקון
העולם" ,איתא בגמ' (לג ,א)" :ת"ר :בטלו – מבוטל ,דברי רבי;
רשב"ג אומר :אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו ,שא"כ ,מה
כח ב"ד יפה .ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא ,ומשום מה כח
ב"ד יפה שרינן אשת איש לעלמא? אין ,כל דמקדש אדעתא דרבנן
מקדש ,ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה .אמר ליה רבינא לרב אשי:
תינח דקדיש בכספא ,קדיש בביאה מאי איכא למימר? שויוה רבנן
לבעילתו בעילת זנות".
וכתב רש"י (ד"ה בעילת זנות)" :דאפקעו שם קידושין מינה ויש
בהן כח לכך ,שהרי כשקידש על מנהג חוק דתם קידש ,כך אני מפרש
בכ"מ מלבי".
וממשיך ומביא פירוש רבותיו" :ומרבותי קבלתי כל דמקדש
אדעתא דרבנן מקדש דקדושי כסף דרבנן דלא כתיב בהדיא אלא
גמרינן קיחה קיחה משדה עפרון ,והיינו דקפריך תינח דקדיש בכספא
קדיש בביאה דכתיב בהדיא כי יקח איש אשה ובעלהו מאי איכא
למימר היאך יכלו לעקור דבר מן התורה ,ומשני שויוה רבנן לבעילתו
בעילת זנות של כל מקדש בביאה כדאמר התם :רב מנגיד אמאן
דמקדש בביאה משום פריצותא".
אך דוחה פירוש זה" :ותשובות קשות יש בדבר ,חדא ,דגז"ש
גופא תורה היא כו' ,ועוד ,דקמשני שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות
היכי מצו לשויי בעילת זנות הא דאורייתא היא כו' ,אלא הא והא
דאורייתא והא דאית ברבנן כח לבטל מפני שבשעת קידושין תלה
בדעתם לקדש כדת שהנהיגו חכמים בישראל".
ונוסף לב' קושיות אלו הוסיף והקשה רש"י ביבמות (צ ,ב ד"ה
זה)" :ועוד מאי שינויא דשני שויוה רבנן כו' הא קשיא לי' היכי מצו
רבנן לאפקועי מידי דאורייתא ומשני לי' שויוה רבנן – הא נמי
אפקעתא היא".
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והנה לכאורה יש להוסיף עוד קושיא על פירוש הנ"ל:

בריש קידושין תנן "האשה נקנית בשלש דרכים" ,ודרכים אלו
מפורשות שם במשנה שהם כסף שטר וביאה .והנה ,אליבא דפרש"י
שהטעם שהפקיעו רבנן הקידושין הוא משום שהמקדש תלה בדעתם
וכו' ,הרי כשם שהוא בקידושי כסף ושטר דמאחר שתלה בדעתם
בכה"ג לא הוו ופקעי קידושין ,כמו"כ הוא גם בקידושי שטר (דהיכא
שקידש בשטר ולאחמ"כ שלח גט ובטלו פקעי הקידושין).
אך אליבא דפירוש רבותינו לכאורה אי"מ ,דבשלמא קידושי כסף
שהם מדרבנן וקידושי ביאה שרב מנגיד אמקדש בביאה והויא בעילת
זנות איכא למימר דהפקיעו רבנן הקידושין ,אך קידושי שטר שהם
בודאי מה"ת (שהרי נלמדים בקידושין מהיקש) וגם מותר לקדש בהם
לכתחילה היאך פקעי בהו הקידושין.
והטעם שלא הביא רש"י קושיא זו ג"כ – הנה כאן בגיטין י"ל
בפשטות ,ששייר קושיא זו ולא ראה צורך לכותבה ,כיון שמסתפק בב'
קושיותיו[ .וקצת צ"ע ,דבפרש"י ביבמות מוכח שלא מסתפק בקושיות
אלו ,שהרי הוסיף שם וכתב קושיא ג' הנ"ל].

טורח נזיר להשאל על נזירותו
הת' מנחם מענדל שי' הכהן רוזנפלד
תות"ל המרכזית  770בית משיח

בכו"כ מקומות בש"ס מצינו ,שבמקרים בהם ביטול גט יכול
להביא לידי נישואין אסורים והולדת ממזרים – ביטלו חז"ל את
קידושי הבעל והאשה למפרע בכדי למנוע את הבעיות הנ"ל.
והקשו התוס' (גיטין לג ,א ד"ה ואפקעינהו רבנן לקידושין מיני'):
"דהיכי מחייבינן לעולם מיתה אשת איש שזינתה ,והא התראת ספק
היא דשמא ישלח לה גט ויבטלנו כו'" .וא' התירוצים הוא "דאוקמינן
אחזקתה שהיא עכשיו נשואה ,דאל"כ נזיר שהי' שותה יין או מטמא
למתים אמאי לוקה – דאם אמרו לו אל תשתה לוקה אל תשתה חייב
על כל אחת ואחת – והא התראת ספק היא שמא ישאל על נזירותו".
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וכתב המהרש"א שם :הוה-מצי לדקדק כן מא"ל אל תשתה פ"א
דחייב אע"ג דהתר את ספק היא ,אלא שיגרת לישנא דמתניתין דפרק
שלשה מינין ופרק אלו הן הלוקין נקטו.
ולפענ"ד נראה ,שאפשר ליישב הקושיא באופן נוסף ,ע"פ המשך
דבריו:
דהנה תיכף לאח"ז הקשה המהרש"א :ולכאורה קשה ,הא ודאי
ישאל על נזירותו כדי שלא ילקה והיאך מצינו נזיר שילקה? ויש
ליישב ,דודאי ביודעין בו שעבר על נזירותו במתכוין החכם לא ישאל
לו [הט"ז יו"ד סי' שכ"ג סק"ב מעתיק "לא יהי' נשאל לו"] כדי שלא
ילקה ,אבל התראת ספק מיהת איכא דשמא זה הנזיר יבא לחכם שלא
ידע אם עבר על נזירותו וישאל לו וק"ל".
ועפ"ז אפשר ליישב גם הקושיא הא' הנ"ל:
דמאחר וחכם סתם לא ישאל לו על נזירותו כיון שעבר עלי'
במתכוין ,והחשש הוא רק שמא ימצא הנזיר חכם שלא יודע מכוונותיו
הזדוניות ,הרי שזה כרוך במאמץ לחפש חכם כזה .ועפ"ז את"ש מה
שלא נקטו התוס' דוגמא מנזיר השותה יין והתרו בו פ"א אלא נקטו
דוקא שהתרו בו על כל אחת ואחת :דמאחר ובכה"ג דוקא ה"ה לוקה
כמה מלקות ולא רק מלקות אחת ,הרי שבכה"ג דוקא שצערו מרובה
חיישינן שיטרח למצוא חכם שלא יודע מכך שעבר במתכוין על
נזירותו – משום דמאמץ זה ודאי עדיף לו מללקות כמ"פ; משא"כ
היכא דלא הת רו בו אלא פ"א אפשר שלא חיישינן שיתאמץ למצוא
חכם כזה ,כיון שממילא אין צערו מרובה כ"כ כשלוקה פ"א בלבד.
אך באמת תירוץ זה הוא דחוק מאוד ,שהרי בודאי לא עדיף לי'
צער המלקות אפי' פ"א מלטרוח ולחפש חכם שאינו יודע שעבר
במתכוין על נזירותו ,ובפרט מסתבר שאי"ז טורח כ"כ אלא טורח
מועט בלבד.
ונראה דמשו"ז לא כ' המהרש"א תירוץ זה בדבריו.
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חסידות
בענין ד' אותיות דשם הוי'
הת' מנחם מענדל שי' אלקיים
קבוצה 770 ,בית משיח

במאמר ד"ה "אלה תולדות נח" תרס"ו מבאר כ"ק אדמו"ר
(מהורש"ב) נ"ע ,שע"י העבודה דקיום המצוות ממשיכים מבחי'
פנימיות ו עצמות א"ס כמו שהוא בכל העולמות .שזהו"ע שם הוי'
שלמעלה מסדר השתלשלות .וכותב שם וזלה"ק" :והיו"ד דשם הוי'
הוא בחי' צמצום ,וה' המשכה כו'" .היינו דהה"א הראשונה שבשם
הוי' ענינה ההמשכה.
ולכאורה תמוה ,דבד"כ מבארים שענין אות ה' שבשם הוי' ענינה
ההתפשטות ,והאות ו' שלאחרי' ענינה המשכה .וכפי שכותב אדמו"ר
נ"ע לעיל ,בסיום המאמר ד"ה "יו"ט של ר"ה" (ע' ט) – "הנה נמשך
בד' אותיות הוי' והוא היו"ד שהוא בחי' הצמצום דחכמה כמו נקודה
בתחילה כו' ואח"כ מן היו"ד נמשך בחי' התרחבות והתפשטות לאורך
ורוחב שהוא בחי' הה"א דבינה ואח"כ נמשך בחי' המשכה מלמעלה
למטה לאורך שהוא הוא"ו ואח"כ מן הוא"ו נמשך בחי' התפשטות
דה"א אחרונה כו'" .עכלה"ק .הרי להדיא שענינה של אות ה"א הוא
בחי' התפשטות ,וענינה של אות וא"ו הוא בחי' המשכה .ולכאו' ה"ז
בסתירה למאמר הנ"ל?
ויש לומר בדרך אפשר :דבאמת אות ה"א ענינה הוא בחי'
התרחבות והתפשטות וכפי שכותב במפורש במאמר הראשון ,אלא
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שביחס לאות יו"ד – נקרא ענין זה בשם המשכה .דהיינו שכל אות
נמשכת מהאות הקודמת לה ,וביחס אלי' זה נק' המשכה.
ובנדו"ד :בחי' ההתפשטות של אות ה"א ,נמשכת מאות יו"ד
שענינו צמצום (כמדוייק בלשונו במאמר הראשון ש"מן היו"ד נמשך
בחי' התרחבות  . .שהוא בחי' הה"א" ,וכן בנוגע לה"א אחרונה כותב
"ואח"כ מן הוא"ו נמשך בחי' התפשטות דה"א").
ועד"ז יש לדייק בלשונו הק' במאמר ד"ה "אלה תולדות נח" (ע'
נד) שכתב" :והיו"ד דשם הוי' הוא בחי' צמצום וה' המשכה כו'",
שבנוגע לאות יו"ד כתב "בחי' צמצום" ,אבל בנוגע לאות ה"א לא כתב
"בחי' המשכה" כ"א "וה' המשכה" ,כי באמת אות ה"א ענינה
התרחבות והתפשטות ,רק שענין זה נמשך מאות יו"ד וכנ"ל.

דירה בתחתונים – המקור (גיליון)
הרה"ת ישראל שי' גרנובטר
קראון הייטס "כאן צוה ה' את הברכה"
ַ

בגיליון הקודם הבאתי המקורות למאחז"ל "נתאוה הקב"ה להיות
לו ית' דירה בתחתונים" המובאים בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
שליט"א ( תנחומא נשא טז .בחוקותי ג .במדב״ר פי״ג ,ו .תניא רפל״ו),
וביארתי מדוע לא הובא המקור מב"ר ספ"ג (כפי שהובא במ"א) –
מכיון שאין מדובר כאן על הענין ד"דירה" כלל ,ובמילא אי"ז מקור
לפתגם הנ"ל.
והנה ,העירני א' הת' על שני מקומות בשיחות מוגהות שמופיע
המקור הנ"ל (ב"ר ספ"ג) למאחז"ל הנ"ל (והם :לקו"ש ח"ד ע' 1089
הערה  ,20ולקו"ש ח"ח ע'  320הערה  ,)27ולאחר מכן מצאתי זאת גם
במקום נוסף (לקו"ש חי"ג ע'  107הערה .)21
ויל"ע הטעם לזה ,ע"פ המבואר לעיל .ובכל אופן ,יש להעיר
שהאחרון מהנ"ל הוא משנת תשל"ג (הליקוט דש"פ מטות) ,ולע"ע לא
מצאתי שלאחר מכן יצויין להנ"ל [ולהעיר שבהליקוט דש"פ ואתחנן
תשל"ג (שבועיים בלבד לאחר מכן) מופיע רק המקור דתנחומא נשא,
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אף שבהערה שלאח"ז מוזכר גם ב"ר ספ"ג (בקשר לענין אחר –
שהקב"ה הי' יחידי בעולמו)].
ואולי יש לומר שזהו בדומה למקורות אחרים ש"שופרו" במשך
השנים (גם בשיחות מוגהות) .ולדוגמא :המאחז"ל "אני לא נבראתי
אלא לשמש את קוני" ,שבשנים הראשונות צויין רק למקור במס'
קידושין (ששם הגירסא" :אני נבראתי לשמש את קוני") (כגון בלקו"ש
ח"ב ע'  . 315ושם" :קדושין פב ,א (בשינוי לשון קצת)") .לאחר מכן
נוסף המקור "כ"ה בכת"י וטיקן (ירושלים תשל"ד) מס'  .111וכן הובא
במלאכת שלמה למשנה קידושין שם .וראה יל"ש ישעי' רמז רעו"
(לקו"ש ח"כ ע'  .)526ומאוחר יותר השתנה ל"כ"ה גירסת הש"ס כת"י
(אוסף כתבי-היד של תלמוד הבבלי ,ירושלים תשכ"ד)" (סה"ש
תשנ"ב ח"א ע' .)39
ועד"ז יש לומר בנדו"ד ,שאף שבשנים קודמות צויין לב"ר ספ"ג
גם בשיחות מוגהות ,הרי שלאחר מכן הושמט ,ואולי הוא מהטעם
הנ"ל.
וכ"ז הוא בדא"פ ,ועצ"ע .ועכ"פ ברור שאין מקום כלל להוסיף
מ"מ הנ"ל במקום שהוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ללא
מ"מ הנ"ל.

אופן גילוי העצם
בייעודים הגשמיים לעת"ל
הת' מנחם מענדל שי' טל
קבוצה 770 ,בית משיח

א
במאמר ד"ה "ויאמר גו' מחר חודש" תשכ"ח 13מבאר כ"ק
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (ס"ז-ח) ,שבמעלת ויתרון עבודת
________
 )13נדפס בסה"מ מלוקט ח"ה.

חג השבועות תשע"ה • קי"ג שנה לכ"ק אד"ש מלך המשיח

49

הנשמה למטה על עבודתה למעלה קודם שירדה ,ישנם שני ענינים:
(א) שבעבודתה בגוף מתגלה תוקף התקשרותה בה' מצד עצם הנשמה
כמו שהיא מושרשת בעצמות אוא"ס( .ב) שע"י עבודתה עם הגוף
נמשך בה ענין "חדש" – שבחירת העצמות בגוף נמשכת בגלוי גם
בנשמה.
ומהחילוקים בין ב' הביאורים ,הוא בנוגע לאחרי העבודה – בזמן
דלעת"ל :שלפי הביאור הא' "מקום לומר" שכאשר כבר נתגלה עצם
הנשמה – הנשמה כבר אינה צריכה לגוף .אך לפי הביאור הב' ,הרי
בחירת העצמות שייכת בעיקר לגוף ,ולכן צריכה הנשמה להישאר
בגוף הגשמי דוקא ,וזהו הענין שלע"ל הנשמה ניזונית מהגוף (עיי"ש
באריכות הביאור).
ובהמשך לזה (בס"ט) מקשה בנוגע למה שלעת"ל יהי' "רכוש
גדול" וריבוי כסף וזהב גשמיים (דאין מקרא יוצא מידי פשוטו) ,דהרי
לעת"ל הענינים הגשמיים לא יתפסו מקום ,שאז יהי' "ומלאה הארץ
דעה את ה'" וכו' ומה נוגע שיהי' אז רכוש גדול?
ומבאר שיש שייכות פנימית בין הגוף לדברים הגשמיים (ולא רק
מצד החומריות) ,וע"י הרכוש גדול יתוסף ב"דעה את ה'" ע"ד הענין
שהנשמה תהי' נזונית מן הגוף דוקא.
ובפשטות ,כוונת כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ הידוע שהיש הגשמי
נברא דוקא בכח העצמות ,ומציאות היש הגשמי הוא בעצם מציאות
היש האמיתי .14וזוהי השייכות הפנימית בין הדברים הגשמיים לגוף
שבו דוקא היא בחירת העצמות – שע"י שמגלים בדברים הגשמיים את
מציאותם האמיתית ,הרי זה מוסיף בגילוי בחירת העצמות שבגוף;
ע"ד שע"י שהנשמה מזככת את הגוף נמשך בה הגילוי של בחירת
העצמות שבגוף (הנשמה נזונית מן הגוף).

________
 )14וכמבואר באגרת הקודש ס"כ ובכ"מ.
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ב
והנה ,כעין שאלה זו בנוגע ליעודים הגשמיים לעת"ל – שואל
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בלקו"ש ,15ומתרץ באופן אחר.
ונקודת הענין שם ,שכאשר "עצם החיות הנפשי" של האדם
מתגלה ,הוא בא לידי ביטוי גם בכוחות הפחותים ,עד לעקב שברגל.
והתורה היא הרי מהותו של האדם ,כיון שהיא חד עם קוב"ה שהוא
אמיתת המציאות וממנו באים כל השלמויות בבריאה ,ועד"ז בתורה
שמביאה שלימות בכל הבריאה .וכיון שבגאולה תתגלה מהותו של
האדם – התורה – באופן הכי מושלם ,שהיא חקוקה בו מעבר אל עבר,
ממילא יתבטא הגילוי בכל הדברים הגשמיים בלי הפסק בין ההשפעה
הרוחנית לתוצאה הגשמית ,כפי שמתבטא במיוחד ביעוד "ונתנה
הארץ יבולה" – שבאותו יום שזורע אותו יום עושה פירות.
ואף שלשני הביאורים באים היעודים הגשמיים כתוצאה מהענין
דגילוי העצם ,עדיין ישנו הבדל :שבביאור שבמאמר הנ"ל ,מתגלה
העצם שישנו דוקא בדברים הגשמיים .ולביאור שבשיחה ,השפע
הגשמי הוא ביטוי לגילוי העצם .היינו שמגילוי העצם נובע – וגילוי זה
מתבטא – ביעודים הגשמיים.16

ג
ולפי זה אולי יש לומר ,שגם להביאור הראשון ,שע"י עבודת
הנשמה בגוף מתגלה התוקף שלה (ולא ענין חדש) ,גם לאחרי העבודה
(לעת"ל) עדיין תצטרך הנשמה לגוף.
אלא דלפי ביאור זה ,לא תצטרך הנשמה לגוף מצ"ע ,אלא
שבמילא ה וא יבטא את גילוי עצם הנשמה כמו שמושרש בעצמות.
וע"ד המבואר בשיחה בנוגע ליעודים הגשמיים ,שגם לולי "העצם"
שישנו בהם מצ"ע ,ישנו הענין שהם יבטאו את גילוי העצם – עד"ז
י"ל כנ"ל בנוגע לנשמה שגילוי העצם יתבטא בגוף.
________
 )15חל"ז פ' בחוקותי.
 )16ואולי הוא ע"ד החילוק בין קבלת ההשפעה להשפעה עצמה המבואר בלקו"ש ח"ו פ'
שמות שיחה ב' .וראה שם הערה  . 57ועיין ג"כ במאמר ד"ה "ביום השני" שבסה"מ מלוקט ח"ה –
ההבדל שבין "נעוץ תחילתן בסופן וכו'" לבין "סוף מעשה במחשבה תחילה".
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ויש לדייק זאת בלשון המאמר – שלפי ביאור הא' "מקום לומר"
שהנשמה לא תצטרך לגוף .כלומר ,דמכיון שאינה צריכה אותו מצ"ע
א"כ "מקום לומר" שלא תצטרך אותו ,אף שבפועל הוא יהי' – שהרי
בו יתבטא גילוי העצם כנ"ל בנוגע לשפע הגשמי דלע"ל.

תיווך הדעות בפירוש "וגולה על ראשה"
הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
תות"ל המרכזית  770בית משיח

א
בד"ה כי תשא תרנ"ח 17מביא כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע את
קושיית הזהר עה"פ "החכם עיניו בראשו" – "וכי באן אתר עינוהי דבר
נש"? כלומר ,כיצד מודגשת מעלת החכם בכך שעיניו הן בראשו,
והלא עיניו של כל אדם נמצאות בראשו ,ולא במקום אחר.
ומקדים פירוש התרגום לפסוק זה ,שכוונתו לומר שהחכם
"מסתכל בראש מה שיהי בסוף" ,כמרז"ל "איזהו חכם הרואה את
הנולד" – "שבכל ענין הוא רואה בתחילתו מה שיהי' בסופו ,וע"ד
מ"ש באבות הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבדה כנגד
הפסדה .דאע"פ שבקיום המצות יש יגיעה רבה וטרחה יתירה ,וכן
למנוע א"ע מל"ת יש בז ה כפי' גדולה ,מ"מ אם הוא מחשב הפסד
מצוה כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה אז בנקל לו לקיים המצוה
וכן למנוע א"ע מל"ת".
ואח"כ מביא את פירוש הזהר ,שעיני החכם מסתכלים "בההוא
דשריא וקיימא על רישי'" – שמסתכל על השכינה השורה על ראשו,
הזקוקה למצוות ומעשים טובים בכדי שלא תסתלק.
ובכדי להוכיח שהשכינה נקראת בשם "ראש" ,מביא את ב'
המדרשים עה"פ "ראיתי והנה מנורת זהב וגולה על ראשה":
________
 )17סה"מ תרנ"ח ע' קמו ואילך.
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במדרש אחד מפורשת המילה "גולה" מלשון גלות" ,והיינו
שהנביא מנחם את ישראל ,דאע"פ שנגלו בגולה ,אבל השכינה ג"כ
נגלה עמהם  . .מנורת זהב קאי על כנס"י ,וגולה על ראשה ,דאע"פ
שישראל נגלו בגולה ,אבל השכינה שנק' ראש ג"כ נגלה עמהם ,וכמא'
גלו לבבל שכינה עמהם כו'".
והמדרש השני מפרש ש"גולה" הוא מלשון גאולה" ,והיינו
שהנביא מבשר את ישראל ,דכשיהי' גאולת השכינה שהיא ג"כ בגלות,
אז ישראל ג"כ יגאלו עמה".
ומסיים אדנ"ע" :אמנם לב' המדרשות הרי נק' השכינה ראש",
ומביא פסוקים נוספים להוכיח זאת ,וחוזר לפי' הפסוק "החכם עיניו
בראשו – שכל הסתכלותו ועיונו הוא בשכינה שנק' ראש" .עכת"ד
הנוגע לעניננו.
ולכאורה צריך להבין הטעם שמביא אדנ"ע את המחלוקת
בפירוש תיבת "גולה" – אם קאי על גלות השכינה או על גאולתה,
דלכאורה אין בזה נפק"מ לתוכן הביאור כאן (בענין החכם עיניו
בראשו) ,וכפי שמסיים שלב' המדרשות נקראת השכינה ראש?

ב
וי"ל הביאור בזה ,בהקדים:
גם לפירוש התרגום וגם לפירוש הזהר ,הפועל היוצא מפסוק זה
הוא זהה – הוספה במצוות ומעשים טובים ע"י החכם אשר עיניו
בראשו .אלא שהחילוק ביניהם הוא בטעם והסיבה המביאה את החכם
להוספה זו .כאשר לפירוש התרגום ,שיקולי הרווח וההפסד הם
המסייעים בקיום המצוות ,ואילו לפירוש הזהר הרי זו הדאגה לאור
השכינה שלא יסתלק מעל ראשו.
ואם כן ,ניתן לומר שגם התרגום מסכים שהשכינה נקראת ראש,
אלא שהוא פונה גם לאדם בדרגא נמוכה יותר ,שאין גילוי השכינה
עומד בראש מעייניו ,ויש צורך לשכנע אותו באמצעים "חיצוניים".
משא"כ הזהר ,המגלה את פנימיות וסודות התורה ,מביא את האדם
להבנה פנימית יותר ,שקיום המצוות שלו יושתת על מניעים טהורים
ועצמיים.
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ויומתק יותר ע"פ ביאור רבינו הזקן בתניא (פל"ה) במאמר הזהר
הנ"ל ,שנשמת האדם אינה מספיקה כ"שמן" להשראת השכינה ,מכיון
שאינה בטילה במציאות לגמרי "רק הוא דבר בפני עצמו ירא ה'
ואוהבו" .ורק קיום המצוות ,שבעשייתן כופה האדם את כל כוחותיו
לקיום רצון ה' – ממשיכים את גילוי השכינה על ראשו.
נמצא ,דאף שגם לביאור הזהר דואג האדם לעצמו לכאורה,
שגילוי השכינה לא יסתלק מעל ראשו ,מ"מ תוכן הענין והדרך
להמשיך השראת השכינה על ראשו היא גופא ע"י ביטול מציאותו
לרצון ה' באופן ש"הוא מיוחד ונכלל ברצונו ית' והיו לאחדים ממש
ביחוד גמור".

ג
ולהבנת מחלוקת ז ו (שאינה מחלוקת מעשית ,אלא דרגות בביטול
האדם) ,מסייעת המחלוקת בפירוש הפסוק "וגולה על ראשה" ,שגם
שם מסכימים ב' המדרשים שהשכינה נקראת ראש ,ותוכן הענין הוא
גלות השכינה ,אלא שהם דרגות שונות בהתבוננות שבענין גלות
השכינה:
לפירוש הראשון ,שכוונת הנביא לנחם את ישראל שהשכינה
עמהם בגלותן – התבוננות האדם היא בקירוב השכינה אליו גם במצבו
הנחות ,ובכל עת ה"ה זוכר את גלות השכינה ומתפלל לגאולתו
וגאולת השכינה.
ואילו לפירוש השני ,שכוונת הפסוק היא על זמן הגאולה ,שאז
תיגאל השכינה יחד עם כאו"א מישראל – הרי זה כעין "ביטוח"
לאדם ,ש לא יתייאש מגאולתו ,משום שבבוא עת הגאולה לא תשוב
השכינה לירושלים בלעדיו ,אלא הקב"ה ילקט "לאחד אחד כל בית
ישראל" ,וכך יכול האדם להיות "רגוע" ובטוח ,שהוא לא יישאר מחוץ
לתהליך הגאולה.
וחילוק זה הוא גם באופן הציפי' לגאולה:
כאשר האדם מתבונן בגלות השכינה ,הנה כשמתפלל על הגאולה
בקשתו היא לכל לראש "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" – על
שיבת השכינה לירושלים ,ויחד איתה כל עם ישראל ,והוא בתוכם.
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משא"כ כשמתבונן בכך כשבגאולת השכינה ייגאל אף הוא ,הרי
גם כשמתפלל על שיבת וגאולת השכינה – כוונתו הפנימית היא על
גאולת עצמו ,רק שיודע שבשיבת השכינה ישוב אף הוא ,ולכן מתפלל
על כך.

ד
וזהו שממשיך במאמר שם ,שההנהגה באופן ד"עיניו בראשו"
מתבטאת באופן מיוחד בשעת התפילה ,כמארז"ל "אין עומדין
להתפלל אלא מתוך כובד ראש" ,היינו שהתפילה צריכה להיות על
החסרון דלמעלה (כפי שממשיך ומבאר במאמר תוכן הענין דגלות
השכינה שהוא חסרון באורות למעלה .עיי"ש) .ולכך נדרשת ההכנה
בתיקון חצות להתמרמר על חורבן הבית וגלות השכינה.
וגם בזה י"ל שני האופנים הנ"ל ,היינו דבתפילה על החסרון
דלמעלה גופא יתכן שתהי' זו תפילה לצורך עצמו .ובהקדים:18
נאמר בתיקוני זהר ,שאלו המבקשים "ביומי דכפורי" על "מזונא
סליחה וכפרה וחיי ,כתבנו לחיים" ,הינם ככלבים הצועקים "הב הב",
כיון שהם חושבים אודות עצמם ,ולא אודות גלות השכינה .כאשר
בראש השנה הבקשה העיקרית צריכה להיות "מלוך על כל העולם
כולו בכבודך".
לאידך גיסא ,תיקנו חז"ל בנוסח תפילות אלו את הבקשות על
צרכי האדם ,ומובן שציווי הקב"ה לבקש על צרכינו בראש השנה צריך
להתבצע לא רק מצד קבלת עול ,אלא מתוך הרגש פנימי בחסרון
צרכים אלו ובקשתם מהקב"ה.
ומבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,שבבקשת הצרכים
גופא צריכה המטרה להיות – גילוי מלכותו של הקב"ה בכל פרט
בבריאה ,שלשם כך נדרשים הצרכים הגשמיים שיושפעו ע"י הקב"ה,
שבהם תתגלה מלכותו של הקב"ה השייכת אליהם.
ויתירה מזו :גם מי שבקשת צרכיו נובעת מצד הרגשת החסרון
שלו ,ולא בכדי להשלים את הכוונה העליונה – הרי בפנימיות נפשו,
________
 )18הבא לקמן ע"פ לקו"ש חי"ט ע'  291ואילך .וש"נ.

חג השבועות תשע"ה • קי"ג שנה לכ"ק אד"ש מלך המשיח

55

גם כשאינו יודע" ,רעבונו" לצרכיו הגשמיים נובע מ"רעבונה" של
הנשמה לפעול את הכוונה העליונה .אלא שככל שמבטא בכוונתו
הגלוי' שמבוקשו הוא לגלות את מלכותו ית' בצרכיו הגשמיים –
מוסיף הדבר בהשפעה האלוקית אליו.
וא"כ מובן ,שגם האדם המתפלל על גלות השכינה ,יתכן שעושה
זאת בכדי לזרז את מילוי בקשת צרכיו הגשמיים .וכפי שנתבאר
בפירוש המדרש השני – שמתפלל על גאולת השכינה בכדי לזרז את
גאולת עצמו.

ה
והנה בהמשך המאמר מבאר שזהו"ע סמיכת גאולה לתפילה –
"היינו שמגולה יהי' בחי' גאולה" ,ואז יוכל להשלים החסרון דלמעלה
כנ"ל .ומיוסד הוא על דברי רבינו הזקן בלקו"ת (בהעלותך לה ,ג),
שההבדל בין ב' המדרשים הנ"ל – היינו תוספת האל"ף ההופכת את
ה"גולה" ל"גאולה"" ,הוא המשכת סוכ"ע בחי' אלף שהוא פלא
שנמשך במלכות ארוממך אלקי המלך".
ובענין זה דהמשכת האל"ף בגולה לעשותה גאולה ,מבאר כ"ק
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדבר מלכות ש"פ אחו"ק ,שענינה של
הגאולה מתבטא דוקא בהעלאת ה(חיים ב)"גולה" – ע"י גילוי האל"ף
בגולה ,גילוי האמת והפנימיות שבכל עניני הגלות.
ולבאר זה – מדוע תוכן שמה של הגאולה נקרא דוקא על שם
הגולה (היינו דאין זה ענין פרטי בגאולה ,אלא בכך מתבטא ענינה),
מקדים דברי המשנה "הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי
עביר ה" ,ומבאר דכוונת המשנה במנין "שלשה דברים" היא לעצם
ההסתכלות בכך שישנם "שלשה דברים" ,היינו – נוסף על מציאות
האדם העובד ומציאות הקב"ה כביכול – ישנו הדבר השלישי :מציאות
העולם שנברא ע"י הקב"ה ,ועל ידו משמש הקב"ה את קונו.
ומאריך לבאר שהעבודה בעולם "לעשות לו ית' דירה בתחתונים"
היא תכלית ירידת נשמת האדם לגופו ,והיא נוגעת לשלימות האדם
(ש"זה כל האדם") ,ושלימות הקב"ה כביכול ("נתאוה הקב"ה").
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ולאחר אריכות הביאור בזה מבאר תוכן ומהות הגאולה ,שהיא
תלוי' בעניני הגלות דוקא ,שבהם ועל ידם מתגלה "אלופו של עולם",
גילוי אוא"ס בעולם דוקא.

ו
וע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ שם ,יתוסף ביאור במאמר כאן:
דהנה ,ההסתכלות ב"שלשה דברים" ובמציאות העולם דוקא,
נובעת בפנימיותה מההסתכלות האמיתית במציאות הקב"ה ש"אני לא
נבראתי אלא לשמש את קוני" .כיון שכל עוד שהסתכלותו העיקרית
היא בעצמו ,ומציאות הקב"ה אינה חשובה אצלו כתכלית מציאותו
בעולם – הרי שגם עבודתו בעניני קדושה לא תתבטא במילוי רצונו
של הקב"ה לפעול דירה בתחתונים.
וי"ל שחילוק זה מתאים לחילוק הידוע בגירסא "אני נבראתי
לשמש את קוני" ,שמורה על כך שישנה מציאותו של האדם כמושכל
ראשון ,אלא שמציאות זו היא "לשמש את קוני"; לבין הגירסא "אני
לא נבראתי אלא לשמש את קוני" – היינו שלאדם אין כל מציאות
בפ"ע ,כ"א רק "לשמש את קוני" (כמבואר בדבר מלכות דליל
שמח"ת ,ושם – שעיכוב הגאולה עד עתה הי' מצד החסרון באופן
העבודה הנ"ל ,אך עתה הוסר גם עיכוב זה).
דהנה בשיחה שם ,כשמבאר ההו"א להסתכל ב"שני דברים"
בלבד ,מונה כ"ק אד"ש מה"מ – "הוא עצמו והקב"ה כביכול שאותו
הוא עובד" ,אני נבראתי לשמש את קוני"" .וע"פ הנ"ל מבואר הדיוק
בציטוט גירסא זו דוקא ,שמצידה אכן ההסתכלות היא בשני דברים
בלבד – "אני" ו"קוני".
משא"כ כאשר אין לאדם מציאות כלל – "אני לא נבראתי אלא
לשמש את קוני" ,במילא כל הסתכלותו היא ב"חסרון דלמעלה"
ומילוי תאוותו של הקב"ה "להיות לו ית' דירה בתחתונים".
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הלכה ומנהג
ברכת האילנות – הערות בדברי אדה"ז
ואד"ש (גליון)
א' התמימים
תות"ל המרכזית  770בית משיח

בקובץ "הערות וביאורים – אהלי תורה" האחרון (גליון א'פז –
י"ל לש"פ תזו"מ) ,נדפסו תחת כותרת דומה דברים מאת ר' נ.ג( .עורך
ראשי של "היכל הבעש" ט") ,אשר נראה הי' כי בחר לו ל"שיטת
עריכה" בהיכלות הבעש"ט הק' ותלמידיו ממשיכי דרכו – את דרך
הקושיא ודחיית דבריהם הקוה"ט ,כשאינו מותיר אף פתח ונסיון
ליישבם על אמיתתם.
ולהלן אי"ה יתבאר ,כיצד בהסתכלות הפשוטה ביותר בהבנת
דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,סרים מאליהם כל טענותיו
ומענותיו ,ורק ההתעקשות להעמיד תורת רבותינו על פשטים משונים
– היא המביאה לקושיות אלו.

א
ראשית הביא דברי רבינו הזקן ב"לוח ברכת הנהנין" פי"ב סכ"ג:
"היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך  . .ואינו
מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה .ואם חוזר ורואה אחר
שלושים יום אילנות שמוציאים פרח ,יברך בלא שם ומלכות (כמו
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שנתבאר לעיל בכל בריות ואילנות טובות) .ואם איחר מלברך עד
שנפל הפרח וגדלו הפירות ,לא יברך עוד .ויש חולקים בזה ,לכן טוב
לברך בלא שם ומלכות".
וביאר דמקור המחלוקת הנזכרת שם היא בדין ברכת משנה
הבריות ובריות נאות :שלדעת הראב"ד יש לברך ברכת משנה הבריות
רק פעם אחת (וכן פסק המחבר) ,ואילו הטור ס"ל שיש לברך מחדש
כל שלשים יום (וכן כתב הרמ"א) .ולגבי ברכת בריות נאות – הטור
אינו מפרש שגם בזה יש לברך אחרי שלשים ,וביאר הב"ח שבזה גם
הטור מסכים לראב"ד (וכן הרמ"א אינו מגי' בהלכה זו שיש לברך שוב
אחרי שלשים).
אולם הלבוש ס"ל שלדעת הטור גם ברכת בריות נאות יש לברך
אחרי שלשים ,וכן נקט רבינו הזקן – שמביא בדין ברכת בריות נאות
את הדעה האחרת שאחרי שלשים גם יש לברך .וביאר הכותב בקובץ
שם דדעת הטור (לפי הלבוש) היא מקור דברי אדה"ז (בלוח) לענין
ברכת האילנות ,שאחר שלשים יום יברך בלא שם ומלכות.
והקשה היאך ניתן ללמוד מבדין בריות נאות לברכת האילנות
(בניגוד להבנת שאר הפוסקים) ,דהלא בברכות אלו אין הברכה על
יצירה חדשה אלא על עצם ראיית האדם של מציאות קיימת ,ולכן באם
הברכה היא על הראי' ,הרי אחרי שלשים השפעת הראי' על האדם
נשכחת ונחלשת,
משא"כ ברכת האילנות אינה על הראי' של מציאות תמידית ,אלא
שבח והודאה מיוחדת על יצירה חדשה של לבלוב אילנות ,וממילא
אין מקום לברך אחרי שלשים בראיית פריחה חדשה שכן זו נקבעה על
תקופת ההתחדשות והפריחה בלבד ,ולכן די בברכה אחת.1
[בסגנון אחר :בכל ברכות הראי' הברכה היא על הגברא ,דכאשר
הגברא רואה משהו יש לו לברך את ה' ולהודות לו שהוא רואה או
נמצא ליד תופעה מיוחדת .משא"כ ברכת האילנות היא על החפצא
דהתחדשות היצירה ,וממילא כמו בכל ברכת התחדשות יש לברך רק
________
 )1וזה דומה יותר לברכת שהחיינו שתיתכן רק פעם אחת בשנה ,כי הברכה היא על התחדשות
הפרי; ואף כי ברכת שהחיינו היא ברכת הנאה וברכת פריחת אילנות היא ברכת שבח לבד – הרי
שביסוד חיובן הן דומות בכך שעצם חידושם פעם בשנה היא יסוד חיובן.
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כשהתופעה מתחדשת ולא שייך לברך בהתחדשות שני' ,שכן כבר אין
כאן התחדשות היצירה כלל] .עד כאן קושייתו.
אך לענ"ד הביאור הוא פשוט:
הטעם שמברכים ברכת האילנות דוקא בראיית לבלוב האילנות
ופריחתן (כדיוק לשון אדה"ז 2שניתן לברך רק בראיית פרחים ממש על
העץ ,ולא עלים בעלמא )3הוא ,בפשטות ,מכיון שעיקר נוי האילן הוא
בפרחיו .ולכן ,הזמן המתאים לברכת השבח על נוי האילנות – הוא
בזמן הפריחה שלהם.
ולפי"ז ,נוסף על ענין ההתחדשות שבראיית הלבלוב (שבזה יש
לדמותו לברכת שהחיינו) ,הרי ישנו בברכה זו גם חיוב על הגברא –
כבשאר ברכות הראי' ,שרואה ומביט ביופי האילנות ופריחתם .וא"כ
שפיר יש לדמות ברכת האילנות לשאר ברכות הראי' ולהניח מקום
לסברא שיברך שוב אחר שלשים יום.
[ועוד יש להעיר לאידך גיסא :גם להדעה שברכת בריות נאות
מברכים אחר שלשים יום ,הנה לכו"ע אין מברך ברכה זו על אותה
ברי' עצמה שראה ,אלא דוקא כשראה ברי' אחרת .4ובמילא א"א לבאר
טעם דעה זו בכך שנחלשת השפעת הראי' על האדם ,דבאמת אין זו
אותה ראי'; אלא ע"כ השפעת שלשים יום הוא לענין השלילה – דהגם
שרואה כו"כ בריות נאות ,אינו יכול לברך לאחר שבירך כבר ברכה זו.
וא"כ ,לדעה שמברכים אחר שלשים ,ע"כ שלומדים שבראיית ברי'
נאה אחר שלשים יום ישנה התחדשות שאפשר לברך עלי'].

ב
בהמשך דבריו מקשה הנ"ל ומעמיד בצ"ע מה שב"סדר ברכות
הנהנין" השמיט אדה"ז לגמרי שיטה זו בדין ברכת האילנות ולא
הזכירה .ואמנם לא התעלם מכך שלשאלתו ישנה התייחסות מפורשת
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ,רק שאין ביאור זה מספיק
לדידו ,כדלקמן:
________
 )2וכן בטוש"ע.
 )3כפי שדייק המשנ"ב כאן (סרכ"ו סק"ב).
 )4עי' שעה"צ לסי' רכה סקל"ד .וש"נ.
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במכתב-כללי מי"א ניסן תשכ"ה 5מעיר כ"ק אד"ש מה"מ (על
המצויין בגוף המכתב שבחודש האביב אומרים את נוסח ברכת
האילנות):
"והנה לכמה אחרונים (או"ח סרכ"ו) ניסן לאו דוקא ,אבל י"א
דדוקא הוא (שד"ח אסיפת דינים מע' ברכות רס"ב .וש"נ) .והנה
אדמו"ר הזקן בלוח ברכות הנהנין (הראשון) כ' דאחר ל' יברך בלא
שם ומלכות (מוכח דניסן לאו דוקא) ,אבל בסדר ברה"נ (שבסידורו
פי"ג סי"ד) השמיט זה .ואף שי"ל בדוחק דטעמו מפני דס"ל דאין
לברך כלל אלא פעם אחת (ועדיין יקשה למה לא ביאר דברי השו"ע
"בימי ניסן" דהיינו לאו דוקא – כמו שהוסיף ביאור בכמה דינים
שבברה"נ) ,י"ל – דהשמיט מפני שבמשנה אחרונה ס"ל ד"בימי ניסן"
כפשוטו – בדוקא ,וא"כ א"א "לאחר ל'" .ואכמ"ל".
והיינו ,דהשמטת אדה"ז בסדר ברכה"נ מורה על כך שחזר בו
וסובר שרק בניסן יש לברך ,ובמילא לא שייך לברך שלשים יום לאחר
הראי' הראשונה ,כיון שלאחר שלשים יום אין זה הזמן המתאים
לברכה – שצ"ל בימי ניסן דוקא.
ומאריך שם הכותב הנ"ל בהבאת שיטות הפוסקים האחרונים
ולאידך שיטת המקובלים שהיא המקור להקפדה לברך בניסן דוקא
(וכדלקמן ס"ד) ,וחוזר לבאר אי-הבנותיו בדברי קדשו של כ"ק
אדמו"ר מלך המשיח שליט"א:
ראשית מתעכב על הסברא שהטעם להשמטה הנ"ל הוא "מפני
שס"ל דאין לברך כלל רק פעם אחת" ,עלי' מתבטא אד"ש מה"מ
שהיא "דוחק" ,ומקשה( :א) הרי גם בדין ברכת משנה הבריות ,פסק
אדה"ז בסדר ברכה"נ שאין לברך שוב אחרי שלשים יום ,ואם כן הרי
גם בברכת האילנות אזיל לשיטתי'( .ב) לפי הנ"ל (בדברי המקשה)
שאין מקור לדמות ברכת האילנות לדין בריות נאות ,נמצא דדוקא
דברי אדה"ז בלוח ברכה"נ – לברך אחר שלשים יום – הם החידוש
והדוחק ,ובשתיקת אדה"ז בסדר ברכה"נ מובן במילא שחזר בו
מחידושו "חסר-המקור" ,וסובר כרוב הפוסקים .ואי"צ לפרש עוד.
________
 )5הערה ד"ה "אין חודש האביב  . .אין דעם נוסח" .המכתב נדפס בהגש"פ ח"ב ע' תרט.
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ונראה לבאר בפשטות ,שאכן אין ה"דוחק" בעצם הסברא ,אלא
כפי שאד"ש מה"מ עצמו ממשיך (בחצע"ג) ומבאר ,שאם הי' זה
הטעם היחיד להשמטתו ,נמצא במילא שאין טעם אחר שיכריח לומר
שס"ל לאדה"ז שיש לברך בניסן דוקא – וא"כ ,לו היתה ההשמטה
מטעם זה בלבד ,הו"ל לפרש ש"בניסן לאו דוקא" ,וכסגנונו הקבוע
בסדר ברה"נ – להוסיף ביאור .והיינו שהאפשרות לומר שזהו הטעם
היחיד להשמטה – היא הדוחק ולא עצם הסברא לברך פעם אחת
(וכמו שביאר הוא עצמו שסברא זו טובה היא בפ"ע).
וע"פ ביאור אד"ש מה"מ מתיישב ג"כ סדר הדברים בפרק זה
(דמתחילת הפרק ועד להלכה יב ,מונה אדה"ז ראיות שונות שיש לברך
עליהם ,ובהלכה יג מבאר דין הברכה לאחר שלשים .ולאחמ"כ ממשיך
ומונה עוד ראיות – ברכת האילנות בחודש ניסן ,וברכת הזיקין
והזוועות וכו')
– דלאחר שחותם מיני הברכות שמברכים עליהם אחר שלשים,
ומסיים בברכות שאין מברכים עליהם אחר שלשים – ממשיך ומונה
הראיות שלא שייך בהם ברכה אחר שלשים :ברכת האילנות ,שיש
לברכה בחודש ניסן דוקא; וברכת הברקים והרעמים – שמברכים
עליהם שוב (אם נתפזרו העבים) גם באותו יום גופא.

ג
לאחמ"כ מתעכב הנ"ל על מסקנת כ"ק אד"ש מה"מ במכתב כללי
שם ,דאדה"ז השמיט את האופן לברך לאחר ל' יום בלא שם ומלכות
מפני שס"ל (במשנה אחרונה) דבימי ניסן כפשוטו בדוקא וא"כ אין
שייך לאחר ל'.
ומקשה ,דגם בסדר ברה"נ כתב אדה"ז ד"אינו מברך אלא בפעם
ראשונה שרואה בכל שנה" ,וברור הדבר שפיסקא זו לא באה לשלול
קס"ד שיברכו לפני שלשים יום ברכה כשרואים אילנות נוספות כיוצא
בהם ,שהלא מעולם לא מצאנו בשום ברכה שיברכו ברכה נוספת על
מציאות מסויימת בתוך שלשים (לבד מברקים ורעמים) ,וסתם מבלי
לפרש קושייתו,
ולכאורה כוונתו להקשות ,דכיון שאין קס"ד לברך לפני שלשים,
ע"כ הדין היחיד שנשלל בדברי אדה"ז אלו הוא – שאין לברך אחר
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שלשים .וכיון שרואה אדה"ז צורך (גם בסדר ברה"נ) לשלול הברכה
אחר ל' ,ע"כ דישנה אפשרות לברכה זו ,כיון דבימי ניסן לאו דוקא.
אך קשה לומר דזוהי אכן כוונתו בקושייתו ,שהרי כל בר בי רב
דחד יומא מבין דברי אדה"ז בפשטות – שלאחר הפעם הראשונה
שרואה ,גם כשלא בירך ,אינו יכול לברך שוב .6וא"כ ,גם לאחר מסקנת
רבינו הזקן שאין לברך שלא בחודש ניסן ,ובמילא אין שייך לברך אחר
שלשים ,מ"מ צריך לשלול ולהבהיר ש"אינו מברך אלא בפעם
ראשונה" (לא בכדי לאסור הברכה על אילן אחר ,אלא) לבאר דאחר
ראייתו הראשונה – אינו יכול לברך ,אף אם בזה יפסיד הברכה (כשלא
בירך).
[ולכאורה כן יש לפרש גם בלוח ברה"נ – שמה שממשיך דאם
ראה אחר שלשים יברך בלא שו"מ הוא גם כשלא בירך כלל בראי'
הא' .וצ"ע].
וא"כ אי"מ כלל וכלל מהי קושייתו על ביאור כ"ק אדמו"ר מלך
המשיח שליט"א.

ד
עוד כתב לברר מקור פסיקת רבינו הזקן ,דאף שבשדי חמד
שצויין על ידי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביאר דבמקום שאין
הכרעה בהלכה יש לפסוק כדעת הקבלה ,ולכן מצדד שזמן ברכת
האילנות הוא בניסן דוקא – הרי שלדבריו המקור לפסיקה זו הוא רק
בחיד"א שהביא הטעם דברכה זו "היא לתיקון הנשמות שהם
מגולגלות בעצי השדה והעשבים בזמן הזה" ,ומקור הדברים הוא
________
 )6כמ"ש המחצה"ש בשו"ע (סי' רכו) לשיטת החולקים על הרמ"א בדין ראיית פרי חדש (סי'
רכה ס"ג) .ובשו"ת "בצל החכמה" (ח"ה סכ"ז) ביאר דאם עדיין עומד שם יכול לברך ,ורק ב"ראי'
שני'" – היינו שנפסקה לגמרי ראייתו הא' – אינו מברך .ועכ"פ בדברי אדה"ז שפיר שייך לשלול כן.
ואמנם במשנ"ב פסק להתיר גם אם לא בירך בשעת ראי' ראשונה (ועי' בשעה"צ טעמו) ,אך
בקצות השולחן (סימן סו ,ט הערה יח) הוכיח דלדעת אדה"ז "אם לא בירך בראי' ראשונה אינו מברך
בראי' שני'  . .ואע"פ שלגבי שהחיינו פסק אדמו"ר לברך בראי' שני' בלא שו"מ .יש לחלק דשהחיינו
שנתקנה על שמחת הלב כיון שגם בראי' שני' יש לו שמחה ע"כ י"א שם שיברך בראי' שני' ,אבל
ברכת האילנות שאינה על שמחת הלב אלא שבח על הבריאה שברא ית'  . .כו"ע מודו דבראי' שני' לא
יברך (והא"ר כ' דבראה ולא בירך מברך בפעם ב'  . .אבל בדעת אדמו"ר שאפי' בלא שו"מ על ראי'
שני' לא הזכיר נראה דס"ל כמ"ש)".
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בחמדת ימים "שלא הי' מקובל בקרב החסידים" וצע"ג האם אדה"ז
קיבל דבריו.
ומסיים וז"ל" :אולם יש אפשרות רחוקה שרבינו ראה את ספרי
החיד"א ,וספרו ברכי יוסף כבר נדפס בשנת תקל"ו ,אולם במציאות לא
מצינו שרבינו ראה והשתמש בספרי החיד"א .וצ"ע".
והנה בדבר היחס לספר "חמדת ימים" כבר שקלו וטרו רבים,
ואכ"מ .אך תמוהה מאד סברתו שאדה"ז יכול פסוק כדברי החמד"י רק
אם קיבל החיד"א את דבריו; וכאילו לאדה"ז עצמו אין "רשות"
כביכול לקבל דברי החמד"י ולפסוק כן ,מבלי שיראה קודם בספרים
אחרים שקיבלו את דעתו? אתמהה.

ה
נקודה אחרונה שמותיר שם בצ"ע :כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
שליט"א מיישב שם את העובדה שאדה"ז משמיט ואינו מבאר שבניסן
לאו דוקא ,בסברא שאדה"ז שינה את דעתו במשנה אחרונה,
ומקשה" :אבל ללומד סדר ברכת הנהנין הרי אין שום הכרח
שילמדו במקביל ללימוד ה"לוח" ,והרי פשטות דברי רבינו פשוטים,
וכי היאך חפץ רבינו שיתפסו את דעה זו הלכה למעשה .הרי לשון
רבינו הוא לשון כל הפוסקים ודומה ללשון השו"ע ועוד ,שנקטו סתם
בימי ניסן .וצ"ע".
והנה הרי כ"ק אד"ש מה"מ עצמו מבאר במכתב ,שכיון שבסדר
ברה"נ סגנון אדה"ז הוא להוסיף ביאור בכמה ענינים (– דהיינו שסגנון
לשונו שם היא לפרש באופן המובן שזו ההלכה ללא שיהי' צורך
לדייק בזה) הנה מזה מובן שכאשר כותב שיש לברך את ברכת
האילנות בחודש ניסן ,הכוונה היא לימי חודש ניסן בפשטות .והמקור
לדייק ולהוכיח שאין הכוונה לחודש ניסן דוקא – הוא רק בספרים
שנדפסו לאחרי השו"ע ,וא"כ הלומד את סדר ברה"נ במקביל לשאר
הפוסקים – אכן לא מופרך שילמד את הסדר במקביל ג"כ ל"לוח",
ומהי תמיהתו הנ"ל ש"אין שום הכרח שילמדו במקביל ללימוד
הלוח".
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נפק"מ בטעמי חיוב לחם משנה
בשבת ויו"ט
הת' לוי יצחק שי' דינרי
תות"ל המרכזית  770בית משיח

א
בלקו"ש חל"ו (שיחה ג' לפר' בשלח) מביא כ"ק אדמו"ר מלך
המשיח שליט"א ב' אופנים בחיוב לחם משנה ,וזלה"ק:
א) הוא דין בסעודת שבת ,דגדר סעודה הוא ע"י קביעתה על פת,
וכיון שסעודת שבת היא סעודה חשובה לכן חייבים לקבוע אותה על
לחם משנה.
ב) חיוב לחם משנה הוא דין בבציעת הפת ,דמהלכות בציעת הפת
שצריך לברך ולבצוע אשלימה ,אלא שבשבת נתוסף בגדר "שלימה",
דלהיותו יום חשוב הרי "שלימה" בו היא לחם משנה ,ולכן צ"ל
בציעת הפת על לחם משנה.
ויש לומר נפק"מ בפשטות בין שני האופנים :אם הוא דין בבציעת
הפת ,ה"ז נוגע רק בעת הברכה ובציעת הפת ,משא"כ אם זה גדר
בחשיבות הסעודה ,ה"ז נוגע לכל הסעודה ,ולכן צריך שיהיו שני
הלחמים על השולחן במשך הסעודה ,ומצוה (מן המובחר) לאכול
משניהם .ע"כ לשונו הקדוש.

ב
ולכאורה יש להוסיף עוד נפק"מ ,ובהקדים ,דהנה גבי מי ששכח
שש בת היום וכבר בירך המוציא על הפת כתב אדה"ז (שו"ע או"ח סי'
רעא סט"ו ,ממג"א שם)" :אם נזכר אחר שבירך המוציא קודם שטעם
פרוסת המוציא – לא יקדש על היין  . .אלא יקדש על הפת ,ואף אם
אין לפניו לחם משנה וצריך להמתין עד שיביאו לפניו – אין זה הפסק
כו'".
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ובספר תורת שבת 7הקשה מדוע צריך טועה זה להמתין שיביאו
לו לחם משנה – הרי חובת הלחם משנה היא בשביל ברכת המוציא,
וא"כ ,כיון שכאן איירי לאחר ברכת המוציא מהיכי תיתי לחייבו שוב
בלחם משנה?
ותירץ שם ,שמסתבר שהעיקר הוא שתחילת הסעודה תהא
בבציעת שני לחמים זכר למן (ולא הברכה); ועפ"ז מחלק ,שאם איירי
שכבר אכל מהפרוסה לכאורה אין חיוב להביא לחם משנה כיון שאין
כאן כבר לא ברכת המוציא ולא תחילת סעודה.
ונראה לומר באופן דומה קצת ע"פ החקירה הנ"ל :דאם הטעם
הוא בסעודת שבת – שוב שייך חיוב לחם משנה גם לאחר הברכה כיון
שהוא בתוך הסעודה.
וא"כ יוצא שזהו עוד נפק"מ בין ב' הטעמים הנ"ל – כאשר בירך
בשוגג על לחם אחד ונזכר ששבת היום :דלפי הטעם דסעודה – חייב
להביא אחר (כנ"ל) ,משא"כ לפי הטעם דבציעת הפת – אינו חייב
להביא אחר.

ג
והנה בהמשך דבריו שם מביא כ"ק אד"ש ,דאף שבשבת ישנם
לכו"ע ב' טעמים לחיוב לחם משנה ,מ"מ יש מחלוקת אם הטעם הא'
(מחמת הסעודה) שייך גם ביו"ט.
ועפ"ז י"ל נפק"מ נוספת :דלמ"ד שחיוב בציעה ביו"ט הוא רק
מצד הברכה ,כאשר נזכר ביו"ט בין הברכה לאכילה – אי"צ להביא לו
לחם משנה ,ואדרבא ,אסור לו לחכות ללחם משנה בין הברכה לאכילה
כיון שאינו צורך הסעודה (וכדברי אדה"ז בהמשך הסעיף שם ד"אף
אם יצטרך לדבר ולומר להם שיביאו לו אין זה הפסק כלל כיון שהוא
לצורך הסעודה"); משא"כ למ"ד שאף ביו"ט הוא מחמת הסעודה –
אכן גם ביו"ט צריך לחכות ללחם משנה בין הברכה לאכילה.
והנה בלקו"ש שם בשוה"ג להערה  35מסיק ד"משנה בשו"ע
הסדר מלשון הרמב"ם כי ס"ל שחיוב לחם משנה (ביו"ט) הוא רק
________
 )7הובא בספר שולחן שלמה.
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מדין בציעת הפת ולא מדין סעודה" .ועפ"ז יוצא שאכן דין הנ"ל
דצריך לחכות בין הברכה לאכילה להלכה הוא רק בשבת ולא ביו"ט.
ולמעשה ישאלו רב מורה הוראה בפועל.

בענין שינה לפני קידוש בלילה
הת' לוי יצחק שי' דינרי
תות"ל המרכזית  770בית משיח
הרמב"ם8

בגדר הקידוש ביום שבת למי שלא קידש בלילה ,כתב
"עיקר הקידוש בלילה ,אם לא קידש בלילה בין בשוגג בין במזיד
מקדש והולך כל היום כולו" .וביאר בזה הב"ח ,9דלשיטת הרמב"ם
זמן הקידוש לכתחילה הוא כל השבת ,ורק ד"עיקר הקידוש בלילה".
ובמילא ,לא הוי הקידוש ביום בגדר תשלומין בלבד ,אלא קידוש
בזמנו הוא.10
אמנם רבינו הזקן אינו סבור כן ,כדמשמע מדבריו בסי' עדר ס"ח
(ומקורו ממג"א שם) ,ש"אם יש קצת אונס יכול לדחות הסעודה עד
למחר שיאכל ג' סעודות ביום ,ובלבד שיקדש בלילה ויאכל מיד אחר
הקידוש כזית מחמשת מיני דגן ,או שישתה עוד רביעית יין" .ומפורש
שצריך לקדש אפילו אינו רעב ואין לדחות זאת לבוקר .ולדעת
הרמב"ם 11אינו מובן ,שהרי אין הקידוש ביום בתורת תשלומין ,וא"כ
________
 )8הל' שבת פכ"ט ה"ד.
 )9או"ח סרע"א ד"ה ואם שכח.
 )10וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבאר הענין בפנימיות הענינים בלקו"ש חל"א ע'
 – .104ומובן שאין אד"ש מה"מ חולק על הנפסק במפורש בשו"ע אדה"ז (כמובא בפנים ההערה),
אלא שביאור זה הוא בדעת הב"ח לבד – שהרי בנוגע לעבודת השם "אלו ואלו דא"ח" וכ"ש בשרש
הענינים למעלה בספירות וכו' ,ואין צריך לפרש המובן מעצמו – שאין בביאור זה משום פסיקת הלכה
כדעת הב"ח (ואף שידוע הכלל "מדשקיל וטרי' אליבי' דפלוני משמע דהכי הלכתא" ,הנה עי' בגליון
תה ד( 770ש"פ אמור ה'תש"ע) שם נתבאר כלל הנ"ל לאמיתתו ,דבר דבור על אופניו ,ומוכח ג"כ דאין
כלל הנ"ל אמור כשהשוקל וטר מביע דעתו בפירוש להיפך .ומהשיחה שבפנים הוכחה נוספת שכ"ה
שיטת אד"ש מה"מ ,וכפי שהאריך ידידי הת' י .י .בספר "בצאת ישראל ממצרים" ח"א (ע'  254ואילך)
בשיטת החסידות דענינו של משיח מתבטא ב"מורח ודאין" דוקא ,אף דבריבוי שיחות מבאר אד"ש
מה"מ דעת הרמב"ם דאין המלך המשיח צריך לעשות אות ומופת).
 )11לביאור הב"ח המובא ומבואר בלקו"ש שם.

חג השבועות תשע"ה • קי"ג שנה לכ"ק אד"ש מלך המשיח

67

למה שלא יוכל האדם לדחות הקידוש לכתחילה למחר (במקום אונס
קצת)?
וצ"ל הביאור בפשטות ,שאדה"ז לא לומד כהב"ח הנ"ל ,שהרי
כות ב בסי' רעא סט"ז (כעין דברי השו"ע בס"ח)" :נמשך עיקר מצוותו
כל הלילה ,ואם שכח או עבר ולא קידש בלילה ,יש לו תשלומין למחר
כל היום" .12ומוכח להדיא דלשיטתי' הוי הקידוש ביום בגדר
תשלומין  ,וא"כ מובן שלכן לכתחילה יש לעשות הקידוש בלילה
לשיטתו.
והנה בספר "שמירת שבת כהלכתה" 13נסתפק לפי דעת הרמב"ם
(להסבר הב"ח) ,האם מי שעייף יכול לישון לפני קידוש ,ולקדש ביום
– שהרי זהו זמנו מעיקר הדין .והקשה בזה הרבה ,ולפלא שלא ציין
לדברי אדה"ז בשולחנו ,וכפסק המגן אברהם באין עליו חולק –
שלפיו אין מקום כלל להסתפק בזה ,שהרי זמן הקידוש לכתחילה הוא
רק בלילה ,וא"כ כשישן בלילה הוי פשיעה גמורה.
והנה למסקנה ודאי שלהלכה למעשה לדעת אדה"ז (ובפשטות
אין חולק בזה) אין לישון קודם הקידוש ע"מ לעשות קידוש בבוקר.

תיקון המשנה ברורה בדין "משדכין על
התינוקת" ושיטת רבינו הזקן בזה
הת' יחיאל שי' יעקובוביץ
תות"ל המרכזית  770בית משיח

א
כתב הרמב"ם (הל' שבת פכ"ד ה"ה)" :משדכין על התינוקת
ליארס ,ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות  . .שכל אלו וכיוצא
________
 )12ומוכח שהשו"ע לא לומד כהב"ח ,שהרי כותב לשון "תשלומין" ,ומדבר במקרה שאדם
הזיד ולא קידש .משא"כ הב"ח שיטתו בדעת הרמב"ם היא שמכיון שאי"ז בתורת תשלומין – גם
במזיד אפשר להשלים .ופשוט.
 )13פרק מז הערה קא.
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בהן מצוה הן ,ונאמר עשות חפציך וכו' .חפציך אסורין ,חפצי שמים
מותרין".
וכחילוק הנ"ל (דמשדכין על התינוקת דוקא) מצינו בגמ' כתובות
(ה ,א)" :משדכין על התינוקת ליארס בשבת ,ועל התינוק ללמדו ספר
וללמדו אומנות" .אך בגמ' שבת (קנ ,א) איתא "משדכין על התינוקות
ליארס" (וכ"ה בר"ח שם) ,וכן בדעת ב"ש האוסרים (שם יב ,א)" :אין
משדכין את התינוקות לארס ,ולא את התינוק ללמדו ספר וללמדו
אומנות".
והנה כד דייקת שפיר ,ע"כ גם בגמ' שבת מחלקינן ד"משדכין על
התינוקות ליארס בשבת ,ועל התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות".
היינו דאף שכוללין בענין השידוך התינוק והתינוקת יחד ,מ"מ לענין
לימוד ספר ואומנות נתייחד ההיתר לתינוק דווקא.
אמנם בשו"ע איתא" :14חפצי שמים מותר לדבר בהם  . .ולשדך
התינוק ליארס וללמדו ספר או אומנות" (ועד"ז בטור שם) ,היינו
שכולל יחד היתר השידוך עם הלימוד בלישנא חדא.
והמשנ"ב על אתר מציין" :צ"ל התינוקת" ,ובשעה"צ שם כתב:
"גמרא" .ובפשטות כוונתו לגמ' הנ"ל בכתובות ,ששם הגירסא
"התינוקת".
[והנה לכאורה יש לדייק ,דהא דוקא האשה אינה מצווה בפו"ר.15
ואע"פ ד"מ"מ יש לה מצוה מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים
הרי סוכ"ס המצוה היא על הבעל ,ומאי טעמא מדייקים לכתוב
"התינוקת"?

מצותו"16

ואוי"ל דהא גופא קמ"ל – החידוש דאע"פ שאין זו מצותה ,מ"מ
הואיל ו"יש לה מצוה" מותר לשדך אפי' התינוקת .וק"ל].

________
 )14או"ח סי' שו ס"ו.
 )15יבמות סה ,ב" :פרו ורבו גו' וכבשוה – איש דרכו לכבוש ואשה אין דרכה לכבוש".
 )16ר"ן רפ"ב דקידושין.
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ב
והנה רבינו הזקן נוקט בלשונו הזהב (סי"ג)" :וכן מותר לשדך
התינוק ליארס ,שדבור של מצוה הוא .וכן לדבר עם המלמד אם רוצה
להישכר ללמדו ספר ,או אפילו ללמדו אומנות".
הא חזינן דלא זו בלבד שלא תיקן כהמשנ"ב וכנוסח הרמב"ם,
אלא דכלל השידוך והלימוד בלשון ד"תינוק" (כבשו"ע) ,שלא נמצא
כן באף גירסא בגמרא .וצלה"ב הדיוק בזה והחילוק בין הנוסחא
שבגמרא וברמב"ם לטוש"ע ושו"ע אדה"ז.
ונ"ל הביאור בזה ,ע"פ המובא בכ"מ ההוכחה מדין זה לענין
האיסור "שלא ילמד אדם את בתו תורה" – 17שגם בדין הנ"ל בהלכות
שבת חזינן שלא דיברו חז"ל כלל משכירת מלמד לתינוקת ,אלא חילקו
בפירוש ד"ללמדו ספר" הוא רק ל"תינוק".
והנה הרמב"ם לא מביא שום צד היתר בלימוד התורה לנשים,
משא"כ אדה"ז פוסק כשיטת הסמ"ג (המובאת ברמ"א) ד"גם הנשים
חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן".18
ועפ"ז לכאורה אפשר לבאר החילוק הנ"ל ,דבגמרא וברמב"ם
קאי בשיטה דאין צד היתר בעולם ללמד תורה לנשים ,ולכן חילקו
דאין התינוקת בכלל "ללמדו ספר" (ובמילא מדגישים ג"כ שב"לשדך"
נכללת ה"תינוקת" ,שזה מדגיש החילוק והוצאתה מכלל לימוד
התורה).
[ועד"ז גם בנוגע ללימוד אומנות ,שהרי הטעם לאיסור לימוד
תורה (שבע"פ) לנשים הוא "מפני שעל ידי זה נכנס בה ערמומית",
ומובן שכ"ה גם בנוגע ללימוד החכמה .וכידוע הוראת כ"ק אדמו"ר
מלך המשיח שליט"א שבזמננו זה בו בלאה"כ לומדות הנשים חכמות
שונות ,לא שייך טעם הנ"ל וחובה גמורה ללמד הנשים תושבע"פ
כולל ובעיקר טעמי ההלכות ופלפוליהן.]19
________
 )17רמב"ם הל' ת"ת פ"א הי"ג ,ושו"ע יו"ד סרמ"ו ס"ו.
 )18הלכות תלמוד תורה פ"א הי"ד.
 )19שיחת ש"פ אמור תש"נ .ושם נתבאר ג"כ דשינוי זה בהנהגת העולם (ללמד חכמות שונות
לנשים) נעשה מלכתחילה ע"מ להתיר להם לימוד התורה כולה ,מפני שמתקרבים לזמן הגאולה בו
"יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים" ויעסקו בדעת הבורא.
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משא"כ לאחר שנפסק דעכ"פ "הלכות הצריכות" מותר ללמד
לנשים ,שוב שפיר שייך לכללן יחד בהיתר "ללמדו ספר" – דגם הן
צריכות מלמד ללמדן הלכות הצריכות (ועצ"ע בנוגע ללימוד אומנות).
ובמילא אין צורך לחלק ואפשר לציין ג' הענינים יחד בנוגע ל"תינוק"
(וכשם שבענין שידוך מובן דקאי על תינוקת ג"כ ,כ"ה גם בענין
הלימוד שכולל ב' הלשונות).
ועפ"ז מובן תיקון המשנ"ב בנוסח השו"ע ,שהרי המחבר עצמו
אינו מביא ההיתר דלימוד הלכות הצריכות (כנ"ל שרק הרמ"א מגי'
ומתיר זאת) – וא"כ בנוסח המחבר עצמו יש לחלק דאין ללמד ספר
לתינוקת.

ג
אך עדיין ביאור זה דחוק:
א) אמנם ישנם שיטות האוסרות גם לימוד הלכות הצריכות,
וכשיטת המהרי"ל שכתב" :20ואי משום דידעו לקיים המצוות ,אפשר
שילמדו ע"פ הקבלה השרשים והכללות ,וכשיסתפקו ישאלו למורה,
כאשר אנו רואין בדורנו ,שבקיאות הרבה בדיני מליחה והדחה וניקור
והלכות נדה וכיוצא בזה ,והכל ע"פ הקבלה מבחוץ"; אך דוחק לומר
דהרמב"ם והשו"ע יאסרו לנשים ללמוד ההלכות בשעה שהם נצרכים
לזה.
ב) בהתבסס על החיוב ללמוד הלכות הצריכות ,פוסק רבינו הזקן
שנשים מברכות ברכות התורה (סו"ס מז) .והנה ,הרמב"ם לא פסק
לחייב נשים בברכת התורה ,וא"כ שפיר מובן שבדיני שבת לא כללן
בלימוד ספר .אך המחבר בשו"ע מחייב ג"כ נשים בברכת התורה.
ומשמע דס"ל שחייבות ב(חלק ד)לימוד תורה.

________
 )20שו"ת מהרי"ל ,סימן קצט .ולכאורה כן משמע מדברי הב"י (בטור או"ח סי' מז סי"ד)
בנוגע לחיוב הנשים בברכת התורה (וראה לקמן בפנים) "כי הן מברכות על קריאת הקרבנות  . .וכל
שכן לדברי סמ"ג שכתב שהנשים חייבות ללמוד הדינים השייכין להן" .דמלשונו (וכן מסדר הטעמים)
משמע דהוא גופי' לא ס"ל כסמ"ג .וכמוכח מזה גופא שלא הביאו בשו"ע.
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ד
והביאור בזה ,ע"פ שיחת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
בענין זה ,21שמבאר סדר טעמי אדה"ז לחייב נשים בברכה"ת –
שמביא קודם הטעם דחיוב לימוד הלכות הצריכות ,ואח"כ מביא טעם
נוסף (שחיי בות בקריאת פרשת התמיד ,וע"ז מברכות) .דלכאורה –
לימוד הלכות הצריכות הוא רק ענין של הכנה לקיום המצוות שחייבות
בהן ,ומדוע מביאו אדה"ז כטעם ראשון ועיקרי?
אלא דבכל דבר שבקדושה ,נעשית גם ההכנה "עבודה" בפ"ע
(כפי שמאריך שם) .וכך גם בלימוד התורה דנשים – הגם שהוא רק
הכנה בשביל קיום המצות ,מ"מ נעשה הלימוד ענין בפ"ע ,שיכולות
לברך ע"ז ברכת התורה (רק שאין מקבלים ע"ז שכר כ"מצווה
ועושה" .ולכן צריכים לשכר ד"פלגאן בהדייהו" .עיי"ש).
והנה הב"י (על הטור) הביא הטעם דחיוב הלכות הצריכות כטעם
אחרון (ועוד בלשון ד"וכל שכן לדברי") ,וקודם לזה – את חיובן
בקריאת פרשת התמיד .וי"ל ששיטתו להתיר לימוד הלכות הצריכות,
אלא רק בתור "מכשירי מצוה" ,ולא כמצוה בפ"ע שאפשר לברך ע"ז
(ולכן גם לא הביא זה כחיוב בשו"ע).
ועפ"ז מובן שגם לשיטת המחבר בשו"ע ,הגם דמתיר ללמד
הנשים תורה ,מ"מ בשבת אין לשכור מלמד ע"ז ,דהא קימ"ל להלכה
"מכשירי מצוה – אין דוחין את השבת" .22וא"כ ,כיון שגדר חיוב
הלכות הצריכות לנשים ,לשיטת המחבר ,הוא מצד "מכשירי מצוה" –
שוב אין היתר לשכור ע"ז מלמד .וכתיקון המשנ"ב.
ורק לשיטת אדה"ז ,שלומד דבלימוד הלכות הצריכות הוי בגדר
חיוב לימוד תורה בפ"ע – שפיר שייך לכלול בלשון אחת היתר
השידוך עם לימוד הספר.
________
 )21לקו"ש חי"ד שיחה ב' לפ' עקב.
 )22רמב"ם הל' מילה פ"ב ה"ו .שו"ע או"ח סשל"א ס"ו .שו"ע אדה"ז שם ס"ז .וראה בלקו"ש
ח"כ שיחה ג' לפ' ויצא ביאור השיטות בזה – שנחלקו אם ההכנה למצוה מקבלת חשיבות כענין
בפ"ע .וביאור החילוק בנוגע לענינים אחרים שגם להלכה נפסק דההכנה מקבלת חשיבות .ומזה מובן
גם בנוגע לנדו"ד – שלימוד הלכות הצריכות מקבל חשיבות דלימוד התורה ,לשיטת אדה"ז ,אף דגם
הוא פוסק ש"מכשירי מצוה אין דוחין את השבת".
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פשוטו של מקרא
חומרת העונש במלאך ה'
הת' דוד ינון שי' לנג
קבוצה 770 ,בית משיח

עה"פ (משפטים כג ,כ-כא) "הנה אנכי שולח מלאך לפניך . .
השמר מפניו . .כי לא ישא לפשעכם" כתב רש"י" :אינו מלומד בכך,
שהוא מן הכת שאין חוטאין ,ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא
שליחותו" .ומכאן משמע שחמור עונש המלאך מעונשו של הקב"ה.
והנה לקמן (תשא לג ,ג) עה"פ "ושלחתי לפניך מלאך  . .כי לא
אעלה בקרבך" כתב רש"י" :כי עם קשה ערף אתה – וכששכינתי
בקרבכם ואתם ממרים בי מרבה אני עליכם זעם" .ומכאן משמע
להיפך ,שכאשר הקב"ה בינינו יש הרבה זעם משא"כ כאשר יש מלאך
הזעם הוא פחות.
ולכאורה י"ל ,דיש כאן ב' ענינים :חומרת העבירה וחומרת
העונש  .והיינו ,שיכולה להיות עבירה חמורה שהעונש עליה יהיה קל,
וכן להיפך תהי' עבירה קלה שהעונש שלה יהי' חמור.
וא"כ י"ל ,דכאשר ישראל חוטאין והשכינה שרויה – היא מרידה
יותר גדולה מכאשר אין הקב"ה שורה בינינו (וע"ד "מאן דמחוי
במחוג" – דקמי' מלכא חייב מיתה ,1אף שבדר"כ אין זה חטא כלל);
משא"כ גבי חומרת העונש :כיון שהקב"ה הוא "חנון המרבה לסלוח"
________
 )1חגיגה ה ,ב.
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ודאי יסלח לנו אף על העבירה הכי חמורה ,משא"כ מלאך שאינו אלא
עושה שליחותו (כנ"ל ברש"י).
אלא שלפ"ז עדיין צ"ע :כיון שמעלת ההליכה ע"י מלאך היא רק
בנוגע לחומרת העבירה (שלא "מרבה זעם") מדוע כתב קרא טעם
הדבר "פן אכלך בדרך" (לשון כליון ,רש"י) ,הרי היה צריך להסתפק
בעיקר הטעם – "כי עם קשה עורף אתה" ,וכפירש"י" :וכששכינתי
בקרבכם ואתם ממרים בי מרבה אני עליכם זעם"?
ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

לזכות

כ"ק אדמו"ר שליט"א
מלך המשיח
יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט,
משלוחיו ,חסידיו ,וכלל ישראל – בכלל,
ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו
וישמיענו תורה חדשה מפיו
בגאולה האמיתית והשלימה
תיכף ומי"ד ממ"ש ,נאו!
•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לז"נ
הרה"ח ר' בעז ב"ר עזרא ע"ה
לרנר
נלב"ע בעיצומה של התוועדות חסידית
במוצאי פסח שני תשע"ה
בהיותו בשליחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לתיקון מקווה טהרה באיי הפיליפינים
לעילוי נשמה הכי עיקרי בירידתה והתלבשותה בגוף
בתחיית המתים אכי"ר
***
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

לזכות
התמימים – חברי המערכת
שהשקיעו רבות מזמנם וממרצם
להוצאת הקובץ ,באופן ד"זה א־לי ואנוהו"
הת' שמואל בן חנה
הת' מנחם מענדל גדלי' הכהן בן חנה אמה
הת' מנחם מענדל הכהן בן מלכה
הת' יחיאל בן חי' טובה
הת' יצחק איתן בן גלית יהודית
שיזכו לגרום נחת רוח רב לאבינו מלכנו
– כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א –
ויהא קובץ זה ה"מכה בפטיש"
שיביא להתגלותו לעין כל
תיכף ומי"ד ממ"ש
•
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

