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צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל-
שיהי'  הדור,  מאנשי  נעלה  בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה, 
בנוגע  ויתן עצות  ונביא הדור, שיורה הוראות  ו"יועציך"  ה"שופטיך" 
לעבודת כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע 
לחיי והנהגת היום יום הכללית, גם ב"בכל דרכיך )דעהו(" ו"כל מעשיך 

)יהיו לשם שמים(" ,
עד – הנבואה העיקרית116 – הנבואה  ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד 

ממש "הנה זה )משיח( בא" .

116( לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בודאות – ראה מאמרי אדה"ז הקצרים ע' 
שנה-ו.



מבאר  יעקב  "ויצא  בפ'  בתורה  קוראים  זה  לפני  ועוד   .  ."
כל  שהרי  ישראל,  בני  לתפילות  במיוחד  שייכת  שבע", 
למקום  הקשורה  שבע,  באר  דרך  למעלה  עלות  התפילות 
מערת המכפלה שבעיר חברון; ויש לומר שעניין זה ישאר גם 
"מעלין  ואדרבה  ממקומה".  זזה  לא  "קדושה  שהרי  לעת"ל 

בקודש" ובאופן דבאין ערוך"
)דברי משיח ה'תשנ"ב ח"ב ע' 16(

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל התדפיס מתוך הקובץ האישיות ודורה, ות"ח עבור 
שימת לבבו לשלחו לי.

ובהזדמנות זו עלי להתנצל שמפני כמה סיבות, ובעיקר מפני רבוי 
הטרדות, לא הבעתי לו ע"ע תודתי הלבבית בעד התדפיסים וספרים 

הקודמים ששלח לי. ותקותי שדנני לכף זכות, כהוראת חכמינו ז"ל.

 . . ארשה לי להעירו על זכותו שזכה והצליח להסתופף באהלה של 
ישיבת תומכי-תמימים כמה חדשים . . 

לאישורי(   )ובהמשך  בת"ח  אישור  והוא  ענין,  באותו  לענין  ומענין 
ספרו "עולם ששקע" . . 

כנהוג בישראל לסיים מעין הפתיחה, הנני מרשה לעצמי לצרף בזה 
עלון תדפיס שהופיע בקשר עם הילולת כ"ק מו"ח אדמו"ר.

בכבוד ובברכה

)אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, כרך כ"ג , עמ' קיא, ח'תשעג(

מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח להוצאת קובץ זה:
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ב"ה

פתח דבר
ועפ"י הוראתו הק' של הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך  והודיה להשי"ת  בשבח 
המשיח "עשו כל אשר ביכולתכם"1, שמחים אנו להגיש בזה לפני הוד כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח, ולפני קהל התמימים ואנ"ש, לומדי התורה וחובשי ספסלי 
בית המדרש, קובץ הערות התמימים ואנ"ש דישיבתנו הק', ישיבת תומכי תמימים 

ליובאוויטש חב"ד באר שבע.

ניסן הבעל"ט "מאשר שמנה לחמו  י"א  יום הבהיר  זה היוצא לאור לכבוד  קובץ 
מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוד  של  הקי"ז  הולדתו  יום  מלך"2,  מעדני  יתן  והוא 
המשיח כמנחה מהתמימים דישיבתנו הק'. בא בהמשך לקבצים שלפניו, והוא קובץ 
העשרים ושניים דישיבתנו הק', וסמוכים ובטוחים אנו שאף קובץ זה יגרום נח"ר 
רבה להוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ויתקבל בשמחה ובאהדה רבה בקרב 

ציבור התמימים ואנ"ש.

בכל  זו  בשנה  הנלמדת  פסחים  מס'   – נגלה  גאומ"ש,  בענייני  עוסק  זה  קובץ 
וענייני  הק'  בישיבתנו  הנלמדים  והשיחות  – המאמרים  חסידות  תות"ל,  ישיבות 
הלכה, ומצו"ב שיחת קודש מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מש"פ בחוקותי 
)לקו"ש ח"ז(, העוסקת במצוות 'תשביתו' )הנלמדת במס' פסחים(, ובהשבתת חי' 

רעה מן הארץ בגאולה האמיתית והשלימה.

בקשתנו שטוחה לפני קהל הקוראים שי', אשר קולמוס הכתיבה בידם ושייכים 
הם להעלות הערות והארות על הכתב – ובפרט ע"פ דברי אדמו"ר הזקן באגה"ק3 
"אשר כל אחד ואחד שייך לזה "ומחוייב בדבר" – להשתתף עמנו בכתיבת חידושי 

תורה להגדיל תורה ולהאדירה.

1( שיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א
2( ויחי מ"ט, כ.

3( סי' כ"ו.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש תות"ל חב"ד - באר שבע6

עמל רב הושקע בקובץ זה, לערוך ולנפות את ההערות מכל סיג ופגם, אמנם "כשם 
שאין לבר בלי תבן כך אין לספר בלי פגם", וכבר נאמר "שגיאות מי יבין", ועל כן נבקש 
 את הקוראים לשלוח את הארותיהם והערותיהם על הקובץ לתיבת הדוא"ל שלנו:

.heoresbs770@gmail.com

בתקווה שקובץ זה יהי' ה"מכה בפטיש" והפעולה האחרונה שתפעל את התגלותו 
ו"מלך  כל  לעין  כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  הוד  והמושלמת של  המלאה 
האמיתית  בגאולה  הזבחים  ומן  הפסחים  מן  לאכול  ונזכה  עינינו"  תחזינה  ביופיו 

והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 מערכת הערות התמימים ואנ"ש
 שע"י ישיבת תות"ל חב"ד
באר שבע

 
ימות המשיח4

ימים הסמוכים לי"א ניסן ה'תשע"ט )הי' תהא שנת עצמות טובה(
קי"ז שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

באר שבע - עיר האבות, אה"ק

4( י"ט כסלו ה'תשנ"ב.
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t/gv"p "uvac,h jhw rgv ni
vtr."1' ncht v,ur, fvbho pkud,t
chi rw hvusv urw angui: "r"h tunr
ngchro ni vguko/ r"a tunr nach,i
akt hzueu"/

cvnal ncht v,u"f rthw ksg,
r"a: "ufi vut tunr2nznur ahr khuo
vac, _ knach, nzhehi ni vguko'
nach,i akt hzheu/ ufi vut tunr3udr
ztc go fca / / ubgr eyi buvd co / /
uagag hube gk jur p,i / / nkns
a,bue nhartk g,hs kvuahy t, hsu
k,ul dkdk ghbu ak mpgubh fuw"/

uthbu nuci:

t( nvh vrthw nvpxue "nznur ahr
khuo vac," a"nach, nzhehi" )ahvhw
kg,hs( vhhbu "akt hzheu"? vrh v,hcv

"vac," vht nkaui "ach,v" cshue
fnu ,hc, "uvac,h"/ t"f nsug "khuo
vac," vut vufjv kphrua "akt
hzheu" hu,r ntar "uvac,h jhw rgv":
fao at, "uvac,h" npra r"h

"ngchro ni vguko"' gs"z vut hfuk
kpra t, vpxue "khuo vac,"?

c( kthsl dhxt: vrh cpxue "udr
ztc go fca uduw" npuraado kg,hs
hvhufk vjhu, vnzheu, _ ztc' suc'

trhw ubjaQ ure zt, a"kt hrgu ukt
hajh,u"4/ t"f fhms cfkk hfuk r"h
kpra "ngchro ni vguko"5?

keuyhahju,277

4( ao' y/
5( uthi k,r. )fc"srl veusa" k,u"f fti(

ar"h x"k avf,ucho achaghw ao btnru csrl
nak gk tuv"g )fsg, vrnc"o vkw nkfho
rph"c( _ avrh vf,uc uvac,h jhw rgv )ksg,
r"h( vut "chyuk scr nnbvdu ak guko"* hu,r

n"udr ztc go fca"' uksg, vrnc"o ax"k
achnu, vnahj kthcyk scr nnbvdu ak guko
uvf,ucho achaghw ao _ nak vo' vrh do
vf,uc uvac,h jhw rgv gfm"k anak vut
)ucnfa"f nvf,uc udr ztc go fca(' ufn"a
cbu"f kvrnc"o ao/ unn"a c,u"f fti )do
ksg, r"h( a"uvac,h jhw rgv" vht fpauyu**'
vrh cnf"a ax"k ado vf,ucho achaghw ao
vo fpauyi/

*( crnc"i fti: "akt hcutu jhu, rgu,

ctrmfo' fh cvhu, vacg ucrcu, vyucv ucvhu,

vgrho nktu, tso kt ,cutbv jhu, chauc"/

ukp"z' "uvac,h jhw rgv" thbuchyuk nbvdu ak

guko/

)ugp"z huci do n"a vrnc"o ao "uzv abtnr

chaghwudr ztc go fca fuw" _ skfturv' knv

kt veav nnv abtnr c,urv "uvac,h jhw rgv"

_ fh pxue zv' tpar kprau fvrnc"i' uthi murl

ksjue abtnr csrl nak(/

tck npayu, kaui v,u"f "ngchro ni

vguko"  )ufi csg, r"a "knach, nzhehi ni

vguko"( _ ucpry anabv nkw vf,uc "vtr." _

nang avjhu, rgu, huac,u nfk vguko' ut"f

v"z "chyuk nbvdu ak guko"/

**( uh"k' avneur ksg, vrtc"s ao

a"uvac,h jhw rgv ni vtr." vut fpauyu ]rtv

rsc"z ao: "uthi zu vadv' fnu aatr vf,ucho

nak do zv nak"[' vut nsra, v,u"f fti/ urtv

keu"a jf"z gw 391 )KGHK Gw 462(/

nahju, h"y fxku ua"p uhac ,a"k/ bspx

ckeu"a j"z gw 881 uthkl/ ,rduo nthsh,/

*( uxhuo nxw ,nhs )x"v uthkl(/
1( pra,bu fu' u/
2( ,vkho mc' t/
3( haghw ht' u-j/

cjueu,h*d

uvac,h jhw rgv ni vtr.
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c/cbudg kygnu ak r"h anpra
a"uvac,h jhw rgv" vhhbu "ngchro ni
vguko"' nctr vrdmwuch6' ar"h tzhk
kahy,hw cshi chgur jn.:

cbudg ktupi chgur jn.' habv
njkue, r"h ujfnho7: "r"h tunr thi
chgur jn. tkt arhpv/ ujfnho
tunrho t; nprr uzurv kruj tu nyhk
kho"/

nvu hxus vpkud,t?

ftar nakhfho t, vjn. kho
)utphku c"zurv kruj"' n,cyk re
vjhcur chi jkehu ufuw tck( nmhtu,
vjn. batr, fph avh,v/ untjr
acbudg kjn. f,hc8

",ach,uatur
nc,hfo"' xucr rw hvusv ag"h phruru
ak vjn. uzrhh,u kruj tu g"h vakf,u
kho thi nehhnho t, nmu, ",ach,u"/
fhui aksg, r"h vphrua s"ach,v"
vut _ chyuk vnmhtu,/ ukfi vut xucr

"thi chgur jn. tkt arhpv" _ fhui
asuet g"h arhp, vjn. n,cyk,
nmhtu,u )uknru, ado ktjr varhpv
batr nnbu tpr _ tck vtpr vut
nmhtu, jsav*8/ uvnmhtu, veusn,
thbbv(/

tck jfnho )ucfkko r"a( xucrho'
ado chyuk vmurv uvthfu, _ cnuci
vrjc ak murv uthfu,' vfukk do t,
tparu, vtfhkv )uvbtv cfkk(' vdsr

ak "hrtv kl"9ufhu"c _ bert

"ach,v"' ukfi voxucrho ado g"h

"nprr uzurv kruj tu nyhk kho"
nehhnho t, nmu, ",ach,u"*9/

uzvu' tunr vrdmwuch' do ygo
vpkud,t ak r"h ur"a cbudg kphrua
ak "uvac,h jhw rgv ni vtr.": ftar
jhw rgv jusk, kvzhe' n,cyk, re
vmurv akv' tuko nmhtu,v batr,
fneuso'

]tphku to ycg vjhw rgv kvzhe vhw
cv fcr n,jhk, vcrhtv' do tz vhw
nuci achyuk ycg zv bert re chyuk
vmurv01Q gtfu"f' acaa, hnh
crtah, kt vzheu vjhu,' uvycg kvzhe
v,ux;cvi re ktjrh jyt g. vsg,11

keuyhahju, cjueu,hd 278

6( bg,e c"mpb, pgbj" gv", _ gv"p/
7( pxjho rp"c/
8( ct hc' yu/
*8( rtv ,us"v thi )pxjho fy' xg"t(/

jhsuah vrac"t kehsuahi )bu' c(/ ughhi tdv"e
xy"u/

9( rtv hruaw pxjho )p"c v"t cxupv(:
,ach,u fuw ck hrtv )tkt aao vut tkhct
sr"h _ vac,, hrtv kdnrh(/

*9( uzvu do chtur pkud,, r"h ur"a cgbhi
jn. agcr gkhu vpxj )pxjho fj' xg"t
uthkl(' fh ktjrh agcr gkhu vpxj b,cyk nnbu
v,utr' tck batr gmovjn. )mpg"b eubyw
vaknv gw 56(/

01( kvghr navhuv"t rp"c: "t; avycg zv
cnho d"f bcrt unjusa ha nthi"/ afuub,u
)cpayu,*( c"vycg vzv"' vht kn"a kpb"z ao

"ubdrho cnurs fsrfo uycgo"/ ugk ycg zv vut
tunr' avut "bcrt unjusa ha nthi" _ vhhbu
crhtv buxp,gk crht, vnho gmno )akfi' nms

gmo nvu,vnho thbu nuakk ahvhu bmcho fjunv
_ nfhui avycg nv avo bdrho )vhpl bmcho
fjunv( vut scr bux;gkhvo _ ucnhkt' vpkt
aceh"x thbu fvpkt acvcrhtv ha nthi(/
ukvghr ns"v b,, khrthl ,rm"d )bspx cxv"n
,ah"t( p"c uthkl/

11( rnc"i gv", )gv"p uvac,h jhw rgv duw(/

*( uc"pkj vrnui" )kvrr"v nptrhya( uhrt

)bc' d( _ npra ctu"t/
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_ vrh usth nuci aycg zv vut re
murv jhmubh,' ug"h chyuku kt
n,cyk, nmhtu, vjhw[/

kfi rw hvusv' axucr a"ach,v"
vhhbu chyuk vnmhtu,' nufrj kunr
a"uvac,hjhw rgv duw" vhhbu

"ngchro ni vguko"/ tck r"a'
aksg,u do chyuk vmurv bert

"ach,v"' xucr "nach,i akt hzheu"'
fhui ado zv bert "uvac,h"/

d/t, vkaui ach,v nmhbu do
cbudg kac, _ "uchuo vachgh
,acu,"21/ utfi' do cbudg kthxur
nktfv cac, )veaur do go "uchuo
vachgh ,acu,"31( habv pkud,t chi
r"h ur"a' cabh gbhbho:

t( cbudg k"nktfv athbv mrhfv
kdupv" ]z/t/ ftar tso guav nktfv
cfuubv' tck ygnu czv vut cachk
scr tjr/ ksudnt' "vnfcv t, vbr
npbh avut n,hhrt ni vbfrho fuw" tu

"npbh vjukv ahhai"' aygo vfhcuh
thbu cbr dupt' avut mrhl kpjo' tkt
cachk scr tjr41[' r"h xucr ajhhc
ur"a xucr apyur51/

c( cbudg k"scr athbu n,fuui"
]fkunr' nktfv ckh fuubv/ fnu knak
ftar tso aupl nho erho k,ul fkh
n,fu, jnho fsh kjno t, vnho'
aknru, agh"z vut njze t, vfkh'
azuvh "dnr nktf, vmurphi"' tck

vut fkk kt v,fuui knktfv[' r"h
xucr atxur ur"a xucr anu,r61/

chtur pkud,,o: cbudg kac, vrh

"nktf, njac,txrv ,urv"71'
uftar jxrv vnjacv ]kt nhcgh
cbudg k"scr athbu n,fuui" atz vut
fkk kt v,fuui kgau, t, vnktfv'
tkt tphku cbudg k"nktfv athbv
mrhfv kdupv"' vrh ntjr aygnu
unjac,u vht kao scr tjr' phrua
vscr akdch nktfv zu jxrv njacv'
unnhkt[ b,cykv mur, vnktfv/

uvhu, acbudg kac, f,hc "uchuo
vachgh ,acu,"' amrhfv kvhu,
ach,vnnktfv' kfi r"h' axucr
aach,v vht suet ftar fk vnmhtu,
n,cyk,' xucr ado ftar guaho
nktfv athbv mrhfv kdupv utphku
scr athbu n,fuui _ thi nehhnho t,
v",acu,"' fhui agmo vnktfv habu
do ftar jxrv vfuubvQ tck r"a
axucr ado chyuk vmurv bert
ach,v' xucr81ado nktfv athbv

keuyhahju, cjueu,hd279

61( ao nt' rha g"c/ ua"b/
71( chmv hd' c )ua"b(/ jdhdv hu"s' rha g"c

)kgbhi nktfv atmk"d/ ghh"a(/
81( unv ax"k kr"a ascr athbu n,fuui

nu,r do cfk thxurh v,urv' vhhbu kph "sac,
cbhi tc* kfk v,urv" )rhyc"t hunt ks' c(/

unv a"cbhi tc" zv vut re cbudg ksat"n
ukt cbudg knktfv at"m kdupv )rtv ,uxw
zcjho )mc' t( ucvgrv aktj"z( _ h"k: cscr
athbu n,fuui fkk' nx,cr avpyur )abtnr dch

*( cpbh hvuag ac, )nc' rg"t( npra

)ksg, vneai cac, ao(: "svt sxcr r"a cfk

v,urv sat"n nu,r' vhhbu nauo shkh; kv ne"u
nac, sjnhrt"/ uthbu nuci' skp"z vu"k knhk;

21( napyho fd' hc/ ,at ks' ft/
31( rnc"o rha vkw ac,/ xvn"m kvrnc"o

n"g ebs/
41( rtv ac, k' rg"t/ kt' c/
51( ao gd' c/ ua"b/

07 Bechukotay 1.qxd  19 łØ  02  06:34  Page 279



קובץ הערות התמימים ואנ"ש תות"ל חב"ד - באר שבע12

mrhfv kdupv uscr athbu n,fuui _
vbv ntjr athi czv t, mur,
vnktfv' v"z bfbx cfkk s",acu,"91/

s/uvbv ntjr avphrua ak

"ach,v" )ksg, r"h( vut _ chyuk
gmo vnmhtu,' bnmt acpxue

"uvac,hjhw rgv ni vtr." f,uc
cphruaakg,hs kcut ,,cyk nmhtu,

vjhu, rgu,/ ukfi vut thbu hfuk kunr

"nach,i akt hzheu" )knru, vf,uc

"udr ztc go fca duw"( unufrjho kunr

"ngchro ni vguko"/

uzv acpxue btnr cphrua"udr ztc
go fca duw" _ afihvhu jhu, rgu,
kg"k )tkt avo kt hzheu(' nufrjho
kunr )ksg, r"h( aabh pxueho tkv
nscrho cbudg kabh znbho aubho:
c,jhkv hvhw "udr ztc go fca duw"'
uktjr nfi hvhw ghkuh bgkv hu,r'
a,,cyk nmhtu, vjhu, rgu, kdnrh
_ ngchro ni vguko*91/

v/g"p vb"k ,uci do vrthw

keuyhahju, cjueu,hd 280

ac,( vut )kt re kph ado faguav nktfv ckt
fuubv "auc," vut' tkt do( kph athbu ahhl
jhucgk scr athbu n,fuui )tkt acto kt
vhhbu numtho pyur csat"n cauo neuo' t"t
kjsaxcrt zu/ tck ktjrh shsghbi spyur
cac,' nx,cr af"v do cfk vthxurho(/ nat"f
nktfv atmk"d' nfhui avut guatv cfuubv ure
athbv mrhfv kdupv' nx,cr apyur zv btnr re
dch ac, _ kph abtnr cu ",acu," _ ukt
catr thxurho/

91( g"p n"a cpbho' ha kunr c,hru. euah,
v,uxw )ac, nc' t s"v tphku/ zcjho ao _ s"v
tck( aveau "vhfh x"s sscr athbu n,fuui auv
kthbv mrhfv kdupv' snv gbhi zv kzv" _ fh
nfhui apkud,, r"a ur"h cabh vshbho
)natmk"d usat"n( vut nygo ajkueho vo
cphrua ",acu,"' vrh cw shbho tku ahhfho zv
kzv*

ut; ashbu sanutk czcjho ao vut csat"n
kgbhi kt ,fcv )ukt cac,( _ vrh nv asat"n
nu,r cfk v,urv vut kph shkphbi nac,

)fcvgrv akpb"z(' ut"f nufrj ax"k ado
chyuk v",utr" bew ",acu,"' ukfi do
natmk"d )kgbhi ac,( pyur/

unv akph nxeb, va"x "cscr athbu
n,fuui xcr kv fr"a cnktfv athbv mrhfv
kdupv xcr kv fr"h" _ t; acwvpkud,u, sr"h
ur"a ,kuhho vo cphw ",acu," _ h"k ccw
tupbho: t( avpyur csat"n vut )kt nygo

",acu," f"t( nert tjrhbt fcpb"h ac, )nc'
rg"t(/ tu kph athbu ahhl jhuc cthbu n,fuui
ut"m g"z kert fkk )uskt fcvgrv veusn,(/ c(
aphw ",acu," tkhct sanutk vut chyuk
v,utr/ tkt ax"k acnktfv atmk"d' nfhui
avut nfuui)t; afuub,u vht knktfv tjr,('
ha cv do mur,nktfv/

*91( kvghr nntnrh tsv"z ,ex"z gw bz/
ntnrh tsvtn"m cnscr j"t gw exs/

ce"u cac, do kgbhi natmk"d/ ucpry' acw

vgbhbho )natmk"d usat"n( hkphbi n"nktf,

njac," )fnu avtrhl cpb"h ao(/ unth abt?

ukfi bkpgb"s' at"t kknus ne"u nac, _ fh

atbh ac,' avdsr sthxur nktfv cu vut

",acu,"/ tkt an"n "ac, cbhi tc)ukt e"u(

kfk v,urv" kgbhi sat"n' fskeni cpbho

vvgrv/

*( gs"z n,r. cpb"h ao' avahhfu, scw

vshbho )natmk"d usat"n( vut kph aabhvo

hkphbi )ksg, vneai( n"nktf, njac,"/ unv

ax"k kr"a asat"n nu,r do cfk thxurh

v,urv vut "nauo shkh; kv ce"u nac,

sjnhrt"/ tck ,hrumu thbu nxphe/ fh nfhui

avpyur snatmk"d vut re cac, ukt catr

thxurho' nufj kftuw' avt ssat"n nu,r catr

thxurho vut )kt kph ahkh; kv nac,' f"t(

nert tjrhbt' ukt nnktf, njac,/ ut"f' thl

neav )czcjho ao( tvt sx"k kanutk asat"n

nu,r c"kt ,fcv" nvt sx"k anatmk"d pyur

cac,/ ugfm"k fcpbho vvgrv/ ugm"g cf"z/
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13 י"א ניסן ה'תשע"ט

ancht v,u"f ksg, r"a nvpxue
nznur ahr khuo vac,:

cxu; nxw ,nhs npry gk scr

"vahr avhu vkuho tunrho cnesa"
cfk huo nhnh vacug: "chuo vrtaui
vhu tunrho kvw vtr. unkutv ,ck
uhuach cv/ cabh vhu tunrho dsuk vw
unvukk nts ufuw cac, vhu tunrho
nznur ahr khuo vac,"/ uvut npra

"nznur ahr kg,hs kct khuo afuku
ac, unbujv02kjhh vguknho"/

fl f,uc cnabv/ tck ccrhh,t12

habv g"z pkud,t: "rw hvusv tunr
nauo rw gehct / / cachgh vhu tunrho
nznur ahr khuo vac,' khuo afuku
ac,/ tnr rw bjnhw nv rtu jfnho
kjke chi vpreho vkku" )npra ra"h

"afk aa, hnho btnrhi vpreho vkku
gk ao agcr uak ac, gk ao
kvct"(' ukfi xucr r"b "cachgh gk
ao aac,"' ado chuo vac, tunrho
gk ao agcr _ afi vphrua s"nznur
ahr huo vac," vut )kt"khuo afuku
ac," ahvhw kg"k' tkt( gk ao
aac,' avec"v ac, cac, crtah,/

ktjr nfi nnahfv vdnrt

"uenhpkdh csrc eyhbt' stnr rc
eyhbt ah, tkph abh vuv gknt ujs
jruc*12/ / tchh tnr ,rh jruc" _

vhhbu anjkue, zu ak )r"h nauo( r"g
ur"b ,kuhw cpkud,t ak rc eyhbt
utchh: ksg, rc eyhbt' akg"k hvhw

"jsjruc"' tpar kunr a"nznur ahr
khuo vac," vhhbu "khuo afuku ac,"/
nat"f ksg, tchh' ahvhw ",rhjruc"'
th tpar kunr a"nznur ahr khuo
vac," eth gk kg"k' fhui a"khuo

vac," vut kaui hjhs ukg"k hvhw ",rh

jruc"/ ukp"z mrhl kunr a"khuo
vac,vhhbu _ "gk ao aac,"/

uthbu nuci: vrh r"b gmnu tunr
cphruaavygo avut juke gk )r"h
nauo( r"g vut fh "nv rtu jfnho
kjke chi vpreho vkku"/ t"f nsug
tunr, vdnrt ygo tjr?

veuahw dsukv hu,r: vrh kfturv
nscrh r"b "nv rtu jfnho kjke"
nuci' atphku to btnr frc eyhbt'
ahvhw "jsjruc"' cf"z mrhl kunr

"gk ao aac,"/ t"f nsug tunr,
vdnrt "uenhpkdh csrc eyhbt fuw"'
fkunr avygo ak r"b vut fhui avut
xucr ftchh' uthku vhw xucr frc
eyhbt _ vrh avhw nusv ksg, )r"h
nauo( r"g cphrua ak "khuo afuku
ac,"?

nufrjho kunr' ac"uenhpkdh csrc
eyhbt fuw" n,fuub, vdnrt )ktkunr
ygo tjr kpkud,, r"g ur"b' tkt(
kctr t, vxcru, ak r"g ur"b
abtnru ccrhh,t: zv ar"b nfrhj nms
veuahw "nv rtu jfnho kjke fuw"

keuyhahju, cjueu,hd281

vac, )c"hvk tur" uc"vuxpv" kao )cvumt,
,as"n _ gw ,rkc/ gw ,af uthkl((/ s"v av"a
)vrtaui( ,rf"z/

02( tck kvrg"c' ,uhu"y ugus vdhrxt:
nbujv)ckt ut"u(/ urtv kvki auv"d vtw kvgrv
03/

12( r"v kt' t/
*12( cgbhi "jruc" upryhu _ rtv ,u"j

crtah, c,jk,u/ tuv", crtah, )k' xg"c(/
tuv", uhert )gw rj.' eruc kxupu(/ rahnu,
vm"m gv"p ),vhkho mc' t( nznur ahr khuo
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anznur ahr khuo vac, vhhbu ktkhuo
afuku ac, uk)r"h nauo( r"g kh,t
euahw zu' v"z fhui ar"g xucr js jruc
ur"b xucr ,rh jruc/

u/uhuci cvesho vhsug22' acfk
tk; abv nv"ah, tkph abh svuv
gknt"' habv vbvdv aubv/ uvdo
avdnrt32njke, t, vah, tkph abh
kakuavxudho _ abh tkpho ,vu' abh
tkpho ,urv uabh tkpho hnu, vnahj
_ zvu cfkku,/ tck cpryhu,' fktk;
abv )do cf"t nvabh tkpho dupt _
,vu' ,urv uhnu, vnahj42( v"v aubho
ntk; abv tjrho/

unzv nuci do cbudg k",rh jruc"
)ksg, tchh(' aknru, acabh vtkpho
hvhw "jruc"' tl thbu sunv vtk;
vachgh ktk; vanhbh/

ugp"z ha kunr' arc eyhbt utchh
njukeho kph a,h vshgu, ak r"h
ur"a )c,u"f(: ksg, r"a avphrua
ak "uvac,h jhw rgv ni vtr." vut

"nach,i akt hzheu" _ uzuvh vach,v
vhjhsva,vhw kg"k )vhhbu a,nhs52

,vhw vnmhtu, ak jhu, rgu, uvo kt

hzheu(' nx,cr ahvhw re "jsjruc"Q
nat"f ksg, r"h ahabi a,h ,eupu,
fb"k _ euso hvhw "udr ztc go fca"
)hvhu jhu, rgu,' tkt akt hzheu(
uktjr nfi "ngchro ni vguko"' ha
neuo kunr utsrct zvu nx,cr62_
ahvhu ,rhjruc: ctk; vrtaui hvhw
v"jruc" ak vmurv' vo hvhu tkt akt
hzheu' uctk; vabh "ngchro ni
vguko"72/

z/gp"z do huci nsug veuahw "nv
rtu jfnho kjke chi vpreho vkku"
vht suet kahyv vxucr, ",rhjruc":

ftnur kghk )xgh; cw(' euso jyt
gv"s vjhu, kt vzheu/ unfl nuci' ado
cac, crtah, _ knru, avhw zv fcr
ktjrh vjyt' tck ntjr akjyt kt
vh,v gshhi vapgv cpugkcguko _
ufnrz"k82

"tg"p ab,ekku vnturu,
ngrc ac, tck kt keu gs numth
ac,"' vrh ado vjhu, kt vzheu tz
gshhi/

keuyhahju, cjueu,hd 282

22( rnc"i ucjhh gv", _ crtah, c' d/
ugus/

32( xbvw mz' xg"t/
42( rtv rnc"i vb"k/
52( uthi kunr ado r"a x"k atj"f

"ngchro ni vguko"' ure axucr aphrua

"uvac,h jhw rgv" vut "nach,i akt hzheu"
)unscr cpxue zv cvzni akpbh "ngchro fuw"(
kph stzhk kahy,hw cphrua "ach,v" )fb"k
cpbho( _ avrh tsrcv: ksg, r"a vgkhw
u"acju ak neuo" vut "czni ahanzhehi uthi
nzheho" )fnpura c,u"f ao(/

62( tck thbu nufrj/ fh tpar acw vgbhbho
hvhu ctu,u tk; abv/ urtv vgrv vctv uvgrv
03Q 13/

72( kvghr nvhsug )au", vrac"t j"t xhw
yw/ fh"e r"p anhbh/ uctrufv _ s"v uhvh chuo
vanhbh ,a"s/ ucf"n( anxpr "acgv" vut
cfkk cjhw vva,kaku, _ acg, hnh vvhe;'
unxpr "anubv" _ kngkv nva,kaku,/

ugp"z hun,e nv acw gbhbho tku "nach,i
akt hzheu" u"ngchro ni vguko" hvhu cabh
tkpho aubho _ fh "nach,i akt hzheu" vut
cfkk vbvd, vguko )avrh fi vhw do c,jk,
vcrhtv(' ukfi' hvhw zv ctk; vachgh_ xsr
va,kaku,/ nat"f "ngchro ni vguko"' avut
kngkv nxsr vbvd, vguko _ hvhw ctk;
vanhbh/

82( c"r ph"t' c/ ph"c' u/
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ucnhkt bnmt' avach,v "akt
hzheu" kg"k' khuo afuku ac,' thbv
gbhi jsaah,jhk re kg"k' fhui ado
cgcr vhw fl' cac, crtah,' fb"k/
nat"f vach,v "ngchro ni vguko"
_ vht gbhi jsa kdnrh' ah,jsa re
kg,hs/

ugp"z nuci nv avdnrt tunr,

"uenhpkdh csrc eyhbt fuw":

ksg, rc eyhbt ahvhw re "js

jruc"' vrh phrua vscr a"khuo
vac," vhhbu "nach,i akt hzheu"'
ukfi th tpar katuk "nv rtu jfnho
kjke fuw" )avahr ak aa, vhnho
vut "gk ao agcr" uthku ac, _ "gk
ao kvct"( _ fhui avgbhi s"nach,i
akt hzheu" ahvhw kg,hs vhw do cgcr'
cac, crtah,92Q

nat"f ksg, tchh a",rhjruc"'
vrh phrua vscr avut buey fsg, r"h

"ngchro ni vguko"' ucnhkt
n,gurr, vatkv "nv rtu jfnho
kjke"*92_ vhu, avgbhi ak "ngchro
ni vguko" vut gbhi jsa kdnrh'
veaur rego "kvct" uthi ku fk
ahhfu, k")gk ao a(gcr"03/

keuyhahju, cjueu,hd283

kgbhi ngk, vdupho ahvhu kg"k gk dupu ak
tsv"r do fnu avhw euso vjyt(/

*92( tck thi kvufhj nzv ar"h nauo r"g
uv,bt acnabv )xu; nxw ,nhs( x"k fr"a
cnfhk,t _ fh h"k ax"k fr"h "ngchro ni
vguko" )urtv cvgrv aktj"z(' tkt athbu
juaa kveuaht "nv rtu jfnho kjke"
)fcauv"d vtw kvgrv vctv(/

03( g"p n"a cpbho' h,ur. nv avuzee r"b
kvxcrt "nv rtu jfnho kjke" _ skfturv:
kn"s ",rh jruc" nufrj kunr kfturv a"khuo
vac," )khuo _ kw hjhs( kteth tkg,hs
)ufsth,t cxbvw ao: ",bht fuu,hw src eyhbt
// utunr nznur ahr khuo vac,"(/ ut"f' knv
vuzee r"b kxcrt vb"k "nv rtu fuw" _ fh do
ksg, r"h ac,u"f tpar acw vgbhbho )"udr ztc
duw" u"ngchro ni vguko"( hvhu ctu,u tk; abv/
ukp"z' tp"k do ksg, r"h a"nznur ahr khuo
vac," eth tkg"k*/ ukfi vuzee r"b kvxcrt

*( ugph"z nuci cpayu,' athi x,hrv nvt

sr"h acnxw r"v kr"h ac,u"f ao )bux;' gk nv

ah"k' acnxw r"v _ r"h nauo sr"getnr kv'

ukhw kt x"k fi(/

]ugp"z' vt sr"h nauo sr"g thbu juaa

kveuaht "nv rtu jfnho kjke" vut do kph

vhxus )rtv cauv"d aktj"z( ak xcr, tchh/

)ukvghr npra"h ao s"v uenhpkdh: "r"bkh, khw

src eyhbt"' uthbu fu,c ar"hur"b enhpkdh

csrc eyhbt utchh([/

ukvghr ncw vdhrxtu, acnabv xu; nxw

,nhs: "ac, nbujv"' tu "ac, unbujv" )cut"u(:

cto btnr' av,bt sn,bh,hi x"k fr"a _ ckt

ut"u' ucto btnr ax"k fr"h _ cut"u/ ue"k/

92( tkt an"n ha ngkv c"nach,i akt
hzheu" ahvhw "chuo afuku ac," gk vach,v
ac"ac, crtah," _ ktjrh jyt gv"s ]akfi
x"k k)r"h nauo( r"g "khuo afuku ac," ukt

"gk ao aac,"[ _ fh ach,, vnzhehi cac,
crtah, vh,v re kph agv' nat"f "uvac,h
jhw rgv" skg"k vut _ ah,cyk vrg kdnrh
uh,vpl kyuc/

uh,hrv nzu: "nach,i akt hzheu" skg"k
bgkv hu,r do nfnu avhu c,jk, vcrhtv euso
vjyt/ fh ]bux; kzv' anfhui akf,jhkv ktvhw
cvo tz vycg ahzheu' vrh thi jhkue chi ztc
ufcaQ thi cfkk jhu, nzheu, cguko' nat"f
kg"k "ha)jhu,( nzhehiuthi nzheho"' vbv[
c,jk, vcrhtv' nfhui avhw nmhtu, vekhpu,
cguko' anms zv vhw ahhl gbhi vjyt )rtv s"v
ut,o vsceho ,rp"u ),ah"t( p"v( _ vrh
cnhkt vhw thzv tparhu, ub,hb, neuo avjhu,
hufku kvzhe _ g"h vjyt/ nat"f kg"k'
fa"ut, ruj vyuntv tgchr ni vtr." _ hzsffu
c,fkh,)rtv gs"z s"v ut,o vsceho ao'
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j/g"p vb"k huci do nv av,u"f
ncht rthw nvpxue "nznur ahr khuo
vac," ksg, r"a a"nach,i akt
hzheu":

vhu, anvpxue "nznur ahr khuo
vac," nufj )kph vphrua aeth gk
kg"k( fsg, re eyhbt' ahvhw "js

jruc" _ uvpkud,t ak rc eyhbt
utchh vrh ,kuhw' fb"k' cpkud,t ak
r"h ur"a _ cnhkt bnmt' anvpxue

"nznur ahr khuo vac," )annbu nufj
av"jruc" hvhw ctk; abv tjs(' nufj
do a"nach,i akt hzheu"13/

y/fcr sucr pgnho rcu,' akfk
prav ha ahhfu, kzni cu eurtho
tu,v23/ ugp"z nuci' akpxue "uvac,h
jhw rgv ni vtr." vf,uc cpw cjueu,h
aeurtho ,nhs chnh vxphrv )ueruc
kxhuno _ jv"a( ha ahhfu, kgbhi

n",33_ cu baknhohnh vxphrv _

",xpru jnaho huo"/

uhuci g"p vhsug43cgbhi vjn.
)avrh do cbudg kjn. btnr ",ach,u

atur nc,hfo"8_ azvu csudn,

"uvac,hjhw rgv ni vtr." _ ufb"k('
acpxjvjn. txur' ucacugu,_ kt
re avjn. nu,r' tkt tsrcv' a,h
vkjo anerhcho cacugu, mrhfho

kvhu, "jn.,tphbv" suet/

uhsug vchtur czv' a"jn." nurv
gk vdcvv uv,batu,' avut aura fk
vnhbh rg/ ukfi' cpxj _ ftar
bnmtho gshhi re c"hmht, nmrho"'
nufrjho "kcruj" nv"jn."' gs a"kt
hrtv"53u"kt hnmt"63/ nat"f
cacugu, act ktjrh vgcusv sxphr,
vgunr _ ktjrh chrur fk acg vnsu,
sbpa vcvnh,' tzh kt re avjn. thbu
x,hrv kgcus, vw' tkt tsrcv: gus
guaho nnbu nmuv/ ug"s: uhdcv kcu
csrfh vw73/

keuyhahju, cjueu,hd 284

"nv rtu fuw"' anfhui ax"k fr"h "ngchro ni
vguko" _ do to btnr acw vvbvdu, hvhu ctu,u
tk; abv**' nfhui a"ngchro fuw" vut jhsua

akt vhw cac, crtah, fcpbho _ "nv rtu
jfnho kjke"/

13( ut; ado ksg, r"h tpar kunr "js
jruc" )fcvgrv akpb"z(' nx,cr )kv,bt
ac,u"f(' acto hvhu cw vbvdu,' hvhu ccw

tkpho/ ug"s fk vah, tkph abh svuh gknt _
utsrct: vahbuho sah, tkph abh fuko cdsr
vbvd, vguko ucf"z ftu"t chuo )ak vec"v(
cp"g' gtfu"f vahbuh snach,i ni vguko am"k
chuo cp"g )avrh zv a"kt hzheu" _ nbvdu ak
guko vhw' cac, crtah,(/

23( rtv ak"v jke ,uac"f r"p uhac
)bg,e ckeu"a j"v gw 921 vgrv 1(/

**( unv atnru "uenhpkdh csrc eyhbt fuw"

_ vfuubv vut khxusvxcrt src eyhbt utchh/

urtv cvgrv 72Q 13/

33( sxpv"g _ xhc,v v,auev keck,
v,urv )tdsv cr"i xu; pxjho/ vuct ckeu"a
j"z gw 521 vgrv 15(/

ubux; gk vahhfu, acfk vxsru, aeurthi
chnh vxphrv kn", _ ahhfu, nhujs, spw
cjueu,h kn",' avrh "gzrt ,hei kvo khartk
ahvu eurhi ekku, ac,u"f euso gmr," )ndhkv
kt' c(' ucjueu,h _ ao fkvxsrv _ phw ,urv

),u"f _ vuct cpra"h _ gv"p(/
43( rtv ctrufv keu"a j"t gw 662 uthkl

ucvbxni ao/
53( ct hd' z/
63( ao hc' hy/
73( sv"h c hz' u/ urtv r"j aw vgbuv p"u

)rkd )rks( rg"t(: hvhw her ruj udcv bpa
cgbhbh vguv"c fuw/ keu", cnscr )yu' d(/ ugus/
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untjr aktjrh xphr, vgunr
gunsho cnmc atparkgau, njn.
nmuv' cnhkt mrhfhokgau, nnbu
nmuv/ fhui a,fkh, vghkuh vht

"t,vpft jauft kbvurt"' avjal
dupt hvpl ktur/ ukfi cacugu, _
mrhlkvhu, "jn. ,tphbv"/

uzuvh do vahhfu,83ak hnh vxphrv
k"uvac,h jhw rgv ni vtr." ksg,
r"a )avkfv fnu,u' fskeni xgh;
hu"s( "nach,i akt hzheu" _ fhui
ac"nach,i akt hzheu" n,cyt dusk
vghkuh ak "t,vpft jauft kbvurt"/
ufn"a c,u"f "tnr r"a' thn,h vut
acju ak neuo czni athi nzhehi tu
czni aha nzhehi uthi nzheho" _
a,fkh, vghkuh uvacj vht )kt

vchyukak v"nzheho"' tkt(
avnzheho dupt h,vpfu kyuc/

h/cbudg kpkud,t ak rc eyhbt
utchh )to hvhw "js jruc" tu ",rh
jruc"(' tunr, vdnrt32

",bht fuu,hw
src eyhbt fuw"/ anzv nang93avkfv
frc eyhbt ahvhw jsjruc/ untjr
avpkud,t ak rc eyhbt utchh ,kuhw
cnjkue, r"h ur"a )fb"k xgh; zw('
cnhkt bnmt avkfv vht fr"a

"nach,i akt hzheu"/

unzv nuci do cbudg kgcus, vtso
gfahu _ afk vdhkuhho skg,hs
,kuhho cngahbu ugcus,bu gfahu04

umrhfv kvhu, t,gru,t sk,,t nghi
t,gru,t skghkt _ agher uakhnu,
vgcusv mrhfv kvhu, )kt"kcruj"
ukv,csk nvguko _ guko kaui
vgko14_ tkt' )ktjrh vfbv( _
kgau, nvguko dupt' avut nkt
ekhpu, uxy"t24_ shrv ku h,w34/

ugh"z bzfv kehuo vhgus "uvac,h
jhw rgv ni vtr."' k"huo afuku ac,
unbujv kjhh vguknho"/

keuyhahju, cjueu,hd285

04( ,bht rpk"z/
14( keu", akj kz' s/ s"v gk d"s a",

c,jk,u/ ucf"n/
24( ,bht pk"u/ urtv ctrufv keu"a j"u gw

22 uthkl/ gw 821 vgrv 04/
34( kvghr' nv apra, cjueu,h _ cv btnr

vf,uc "uvac,h jhw rgv ni vtr."' anf,uc zv
)ksg, r"a( ctv vurtv zu _ eurthi cfu"f
abho )fcabv zu( cacug cv jk k"d cgunr

"vhkukt srac"h"' achuo zv vut )dhkuh( n",
spbhnhu, v,urv )xs"v uxpr,o ,rx"u(/ ukvghr
nvncutr ckeu"a j"d gw 497' ahhfu, vf,uc

"gs vdkvzv" kk"dcgunr' fh vvurtv nf,uc
zv vht' ado gbhbh vguko ugs kvgbhbho acch,
kci vtrnh' mrhl kgau,o fkho ktkeu,/ ufhsug
,ur, vcga"y gv"p gzuc ,gzuc gnu )"vhuo
huo" gw fd/ ucf"n(' kt g"h kacru fuw/ utnr
rac"h )zj"d gt' c(: chunth kt hmyrfui cbh
gknt kvth t"k rw huxh mshehht ndhbhi gk
gknt cjhhvui ucnh,,vui h,hr njhhvui/

83( rtv hvk tur kvm"m gv"p nznur ahr
khuo vac,/

93( rtv bu"f vyur tu"j r"x ,n"c/
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גאולה ומשיח

ביאור בהלכות מלכים
 הרה"ת יגאל שי' לוטקין
משפיע בישיבה

א
המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תשמ"ט  שופטים  פ'  )ל"ד(  שיחות  בלקוטי 
בביאת  מאמין  שלא  שמי  להוכיח  ע"מ  ראיות  שתי  מביא  הרמב"ם1  למה  מסביר 
את  מביא  שהרמב"ם  בתורה.הסיבה  כופר  הוא  הרי  לביאתו  מחכה  ואינו  המשיח 
של  זהותו  מפורש  ששם  משום  היא  ניצבים  לפ'  בנוסף  בלעם  מפרשת  ההוכחה 
הגואל )מלך המשיח( בנוסף לעניין הכללי של הגאולה כפי שמוסבר בפ' ניצבים 
והסיבה שהרמב"ם מביא את פ' ניצבים היא משום שבפ' זו מפורש בפשט הכתוב 

על דבר הגאולה, משא"כ בבלעם שהמבואר שם הוא ע"פ מאחז"ל.

לאחר מכן כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מסביר בשיחה את הצורך בראיה 
עניין הלכתי שנוגע  הוא  ערי מקלט  השלישית מערי מקלט, משום שהעניין של 
נותן גדר ותוקף של מצוה לביאת משיח  זו  ולכן ההוכחה מפ'  לשלימות המצוות 
צדקנו שעי"ז מובן גם למה האדם שאינו מאמין בבית משיח צדקנו מוגדר ככופר 

בתורה.

1( הלכות מלכים, מלחמותיהם ומלך המשיח פי"א ה"א.



19 י"א ניסן ה'תשע"ט

ב
וי"ל שהעניין הנ"ל )ערי מקלט כראייה הלכתית על הגאולה( דומה  למה שמוסבר 
במכתביו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח2 על עניין שישנו בתורה, )אנו 
נקרא לו ע"ד סיבה ומסובב( שעי"ז שישנה הבטחה על הגאולה )"כי ירחיב וגו'"( 
שזו הסיבה אז עי"ז נהיה המסובב - ההלכה של  שלושת ערי המקלט וכך גם בדרך 
הפוכה )ע"ד נעוץ תחילתן בסופן( שע"י שישנה ההלכה של שלושת ערי המקלט 

עי"ז נהיה הוכחה לעניין הגאולה ע"פ תורה וניתן לזה תוקף הלכתי.

כך שכל מי  כדי  ע"י התוקף ההלכתי שניתן לאמונה בביאת משיח צדקנו שעד 
שלא מאמין בכך או שאומר שהדבר יתקיים באופן שהוא לא כפשוטו,נקרא כופר 
משום שכופר בשלימות התורה והמצוות. משא"כ במי שלא מאמין בשאר דברי 
חז"ל שאינם הלכה שאז יכול לפרשם באופן אחר )'גאולה רוחנית' כפי שמוזכר שם 

בשיחה( לאו דווקא יקרא 'כופר בתורה'.

לאחר מכן מסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח את הענין של ניבא בשני 
המשיחים,שהרמב"ם מביא הוכחה זאת בשביל להוסיף עוד 'חומרא' על מי שאינו 
שקיימת  מפורשת  והבטחה  המצווה  של  לתוקף  שבנוסף  משיח,  בביאת  מאמין 
בביאת משיח, מוסיף הרמב"ם שיש גם את עניין הנבואה שהוא חמור משני הדברים 
הנ"ל משום שמי שאינו מאמין לדברי הנביא בכל אופן שהוא חייב מיתה3 )משא"כ 

בדברי תורה שיש חילוק בין סוגי עבירות וכו'(.

עניין  את  גם  עיקריים  עניינים  שלושה  שבתורה  הגאולה  בהבטחת  יש  לסיכום 
ההבטחה  עניין  את  וגם  מקלט(  )ערי  ההלכה  עניין  את  גם  בלעם(  )פ'  הנבואה 
המפורשת )פ' ניצבים( ובנוסף גם את עניין הגאולה בכלל )ושב ה' את שבותך וגו'( 

וגם את עניין זהות הגואל )מלך המשיח(.

2( אגרות קודש כרך ו' עמ' רצו אגרת א'תתג, ושם מסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
כפשוטם  שאינם  בראשית,  ימי  ששת  לעניין  למדע  התורה  את  להתאים  שמנסים  העניין  את 
ומדובר בתקופות. כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מסביר שם שבגלל שהיהודים שומרים את 
השבת אחת לשבעה ימים )24 שעות( וזאת ההלכה וגם שמונים חמשת אלפים שבע מאות וכו' 
לבריאת העולם שזה נוגע להלכה )בדיני שטרות(, לכן המציאות של השישה ימים הראשונים של 
הבריאה היא שהם ימים כפי שסופרים היום )24 שעות( וזאת משום ההלכה, וכן להיפך שההלכה 

נפסקה כך משום שהמציאות היא שיום אחד הוא 24 שעות. ועוד בכו"כ מכתבים בסגנון זה.
3( רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ט ה"ב.
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ג
ואולי יש לקשר בדא"פ את העניינים הנ"ל בהבטחת הגאולה בדורנו זה אצל כ"ק 

אדמו"ר שליט"א מלך המשיח :

1( עניין ההבטחה – כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח הבטיח בכו"כ4 מקומות 
החל מי' שבט תשי"א5 שדורנו זה הוא דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה ובנוסף 
לכך שגם נמצאים בימות המשיח6.בכל הנ"ל מתווסף גם העניין של זהות הגואל - 
בשיחותיו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בכלל ובפרט בשנים תנש"א-

נ"ב )דבר מלכות( אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בפירוש ובבהירות שהוא 
הוא מלך המשיח. כפי שכבר נכתב רבות7 ואכ"מ.

2( עניין הנבואה - בשיחת פ' שופטים ה'תנש"א קובע כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך 
המשיח שהוא הוא נביא הדור וצריך להישמע להוראותיו.

3( עניין ההלכה - בשיחותיו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ובפרט 
בשנים תנש"א-נ"ב )דבר מלכות( ישנם כו"כ הוראות שתוכנם הוא משום שנמצאים 
במעמד ומצב של גאולה, שהוראות אלה מבוססות על העובדה שנשיא דורנו כבר 
נגלה ונשלח והתחיל את תפקידו כמלך המשיח והבטחת הגאולה בדורנו הוא דבר 

וודאי. ולהלן כו"כ דוגמאות:

קבלת פני משיח צדקנו – השליחות היחידה; לימוד ענייני גאולה ומשיח בתור 
טעימה מהגאולה; לפרסם לכל אנשי הדור שהקב"ה וכו' – פרסום משיח; לפתוח 

את העיניים8 ועוד  . . .

וידוע שהוראותיו של נשיא דורנו הם בעלות תוקף הלכתי ויש לפרשם ולקיימם 
בשורת  של  המוחלטת  הוודאות  על  ללמוד  אפשר  מזה  וממילא  ממש,  כפשוטם 
הגאולה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח וגם שהיא חייבת להתקיים כפשוטו 

4( ראה שיחת אחש"פ ה'תשמ"ב, שיחת ש"פ צו, שושן פורים, תשי"ד,שיחת ש"פ נצבים וילך 
תשי"ג, שיחת ש"פ תצא ה'תנש"א וכו'.

5( מאמר באתי לגני ה'תשי"א.
6( שיחת י"ט-כ' כסלו – ביחידות כללית- ה'תשנ"ב.

תזו"מ  ש"פ  שיחת  שבבבל,  רבינו  בית  ה'תנש"א,קונטרס  שופטים  ש"פ  שיחת  7( לדוגמא: 
ה'תנש"א, שיחת ש"פ חיי שרה ה'תנש"א, שיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב וכו'.

8( ולתוספת ביאור ראה הערת הת' ד.ח. בקובץ זה, ע' 33.
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ממש )בלי פשט'לך( כי כשם שהמסובב )הוראותיו הק'( הם כפשוטו כך גם הסיבה 
)בשורת הגאולה( היא כפשוטה ממש. כנ"ל בעניין ה'סיבה ומסובב'. 

אנן חסידים נעני' אבתרייהו
 הת' ישראל שי' פרקש
תלמיד בישיבה

בשיחת ש"פ תזו"מ מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בהערה 67 את דברי 
הגמ'1, וזלה"ק "דבי רבי שילא אמרי שילה שמו, שנאמר עד כי יבוא שילה, דבי רבי 
ינאי אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, דבי רבי חנינה 
אמרי חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה, ויש אומרים מנחם בן חזקי' 

שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי"

אח"כ  ורק  על שמם  הדרשה  את  דרשו  בעצמם  הגמ' שהאמוראים  מדברי  מובן 
"כמו  שם  הנ"ל(  בשיחה  )המובא  בפרש"י  שמודגש  וכפי  זאת,  חיזקו  התלמידים 

ינאי, כל אחד הי' דורש אחר שמו". 

וע"פ הנ"ל נשאלת השאלה מדוע לאחר מכן כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, 
בנוגע  שמם  את  "נדרוש"  )החסידים(  שאנחנו  אומר  נשיאינו,  לרבותינו  בנוגע 
למשיח, וזלה"ק "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"".

וי"ל הביאור בזה, שכשם שבנוגע לאמוראים המוזכרים בגמ', האמוראים "דרשו" 
תחילה את שמם לשמו של משיח ורק לאחר מכן התלמידים "חיו" את זה, כך גם 
בנדו"ד, בתחילה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח "דרש" שהוא מלך המשיח2, 

1( סנהדרין צח, א.
חיי  ש"פ  שיחת  שבבבל,  רבינו  בית  ה'תנש"א,קונטרס  שופטים  ש"פ  שיחת  שיחת  2( ראה 
שרה ה'תנש"א, שיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב וכו' וכן גם בשיחת שיחת ש"פ תזו"מ ה'תנש"א 
ולהעיר   – סתם.  "מנחם"  ואיכ"ר:  ובירושלמי  שלפנינו,  בדפוסים  חזקי'"(  )"בן  "כ"ה  הנ"ל: 
שרש"י מעתיק תיבת "מנחם", ומוסיף "בן חזקי'". וכנראה שצ"ל בפרש"י "ה"ג בן חזקי'", אלא 

שהבחור-הזעצער "תיקן" והשמיט "ה"ג". ועצ"ע")הדגשות אינם במקור(.
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נעני' אבתרייהו" שכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  "אנן חסידים  מכן  ולאחר 
הוא הוא מלך המשיח.

 מגאולת מצרים לגאולה האמיתית והשלימה
)סיכום ענייני הגאולה השייכים לחג הפסח והלכותיו(

 הרב מנחם הכהן שי' כהן
 ר"מ ללימודי סמיכה בישיבה
ורב קהילת חב"ד - 'בית מנחם'

בגאולה השלימה נשוב להקריב את קרבן הפסח ויתר קרבנות החג. כתוצאה מכך 
שבקערת  ה'זרוע'  במקום  ההגדה:  ובנוסח  הסדר  ליל  בעריכת  שינויים  כמה  יהיו 
הסדר יניחו את כל גופו של כבש הפסח במרכז השולחן, ובמקום ה'ביצה' - חלק 

מבשר קרבן ה"חגיגה". 

באמירת "מה נשתנה" יוסיפו שאלה חמישית "שבכל הלילות אנו אוכלים בשר 
צלי(.  לאכול  חייבים  הפסח  בשר  צלי" )את  כולו  הזה  ומבושל, הלילה  שלוק  צלי 
בזמן  אוכלים  אבותינו  שהיו  "פסח  לומר  במקום   – ומרור"  מצה  "פסח,  בפסקה 
שבית המקדש קיים" נאמר: "פסח זה שאנו אוכלים" כך גם בברכת "אשר גאלנו" 
הזה  הלילה  "והגיענו  נאמר  אלא  עתיד,  בלשון  יגיענו"  אלוקינו  ה'  "כן  נאמר  לא 

לאכול בו פסח מצה ומרור". 

בבית המקדש היו שוחטים את קרבנות הפסח בשלוש קבוצות שבכל אחת לפחות 
שלושים איש. הסיבה לכך היא, שבתורה נאמר שהשחיטה תיעשה ב"קהל – עדת 
- ישראל" ולמדו חז"ל )משלושת המילים( שהשחיטה צריכה להתבצע בשלושה 
או  זה,  אחר  זה  מניינים  בשלושה  מדובר  האם  ברור  להם  היה  לא  אולם  מניינים. 
בשלוש  תהיה  שהשחיטה  קבעו  הספק  מן  לצאת  כדי  אחת.  בבת  מניינים  שלושה 

קבוצות שבכל אחת יש שלושה מניינים, וכך בודאי מתקיים הפסוק. 

אך לעתיד לבוא יבוא אליהו הנביא, שכידוע יפתור את כל הספיקות ההלכתיים. 
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כך שייתכן ושחיטת קרבנות הפסח לא תתחלק לקבוצות, אלא כל עם ישראל יבואו 
כקבוצה אחת. 

ישנם פוסקים הקובעים כי כשם שבמצרים נדרש מעם ישראל להכין את הבהמה 
המיועדת לקרבן הפסח ארבעה ימים מראש – כך גם לדורות יש להכין את הבהמה 

ארבעה ימים לפני מועד השחיטה ולוודא שאין בה מום הפוסל אותה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מעיר, כי בכל מקרה מדובר בהידור בלבד ולא 
בתנאי מחייב. כך שגם אם הגאולה תתחולל בערב פסח ובית המקדש ירד משמיים 
בו ביום – נוכל לשחוט את קרבן הפסח, ואם אכן לא יהיה בו מום – נצא ידי חובת 

המצווה. 
תורה  משנה  קכה.  תעשה  לא  מצוות  נו,  נה,  עשה  מצוות  לרמב"ם  המצוות  ספר  )מקורות: 
לרמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח, הלכות קרבן פסח פרק א הלכה ט, הלכות תמידין ומוספין 
פרק א הלכה ט. שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח אור לי"ד ניסן תנש"א. אגרות קודש 
חלק כ"ב אגרת ח'תרכב. הגדה של פסח עם ביאורי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, פיסקא 
"מטבילין, מצה". תלמוד בבלי פסחים סד, ב, סה, א. שאלות ותשובות תורת חסד סימן כג. מ"ע 

נ"ה ונ"ו, ומל"ת קכ"ה ברמב"ם(.   

לשנה הזאת בירושלים!
חודש ניסן קשור במיוחד לגאולה האמיתית והשלימה כדברי חכמינו ז"ל "בניסן 
יציאת  של  הפסח – החג  להיגאל". חג  עתידים  ממצרים( ובניסן  נגאלו )אבותינו 

מצרים - מעורר אפוא ציפייה גדולה מהרגיל לביאת הגאולה השלמה.

ובלשון  החג.  בערב  החמץ  ביעור  היא  הפסח  חג  של  המיוחדות  המצוות  אחת 
התורה: "ביום הראשון )כלומר, כבר מערב החג( תשביתו שאור מבתיכם". "ולא 

יראה לך חמץ" )שמות יב, טו. יג, ז(.

השורש  שהיא  גאווה,  מסמלות  וההתנפחות  התפיחה  תופח.  בצק  הוא  החמץ 
לכל התכונות הרעות. ימי הפסח, בהם נזהרים מלהחזיק חמץ ברשותנו, מסמלים 
לגאולה  בדומה  הרעות.  התכונות  ויתר  גאווה  של  בדל  מכל  הגדולה  הזהירות  את 
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השלימה, בה תתבטל לחלוטין מציאותו של היצר הרע וממילא לא תהיינה בנו אף 
תכונה שלילית. 

ואכן נוהגים לבקש בערב הפסח בשעת שריפת החמץ: "כשם שאני מבער חמץ 
רוח  ואת  הטומאה(  לכוחות  )כינוי  החיצונים  כל  את  תבער  כך  ומרשותי,  מביתי 

הטומאה תעביר מן הארץ" – חזון שיתממש בגאולה השלמה.

יציאת  סיפורי  את  לספר  הסדר – המצווה  לליל  במיוחד  קשורה  נוספת  מצווה 
מצרים בליל הפסח. כאשר אנו מקיימים את המצווה וקוראים את ההגדה של פסח, 
אנו מצטטים את הפסוק: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" 
)דברים טז, ג( ודורשים חז"ל "כל ימי חייך – להביא לימות המשיח". כלומר, שגם 
בימות המשיח נמשיך לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים. פירוש נוסף בדברי חז"ל 
אלו הוא, שבכל רגע בימי חיינו עלינו לעשות הכול כדי "להביא" את ימות המשיח!

שגאל  על  לקדוש-ברוך-הוא  שמודים  ההגדה, לאחר  של  הראשון  החלק  בסיום 
אותנו ממצרים ומאחלים כי נזכה במהרה לחגוג את הפסח בבית המקדש השלישי 
עבר,  בלשון  'גאל'  אומרים  ישראל". אנו  גאל  ה'  אתה  במילים: "ברוך  חותמים   -
בעיקר משום שהתכוונו לגאולה ממצרים. אך גם משום שאנו מתאווים להתבשר 

כי הגאולה השלמה הגיעה גם היא, כך שגם עליה אפשר לברך בלשון עבר.

בסוף הסדר נוהגים להכריז "לשנה הבאה בירושלים!" משמעות הבקשה היא כי 
נזכה שהגאולה תבוא תיכף ומיד, וממילא נחגוג את הפסח הבא בירושלים הבנויה.

)מקורות: ברכות פרק א משנה ה. שמות רבה פרשה טו, יא. לקוטי תורה צו יג, ג. אגרות קודש 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח חלק ז עמוד רא. שיחת שבת פרשת ויקרא תנש"א סעיף ז 
והערה 163. לקוטי שיחות חלק ב, הוספות לחג הפסח סעיף יג. מ"ע קנו וקנז, ומל"ת ר' ור"א 

ברמב"ם(.

הגלות – טריפה!
נוהגים לומר בערב פסח, לאחר תפילת המנחה, את "סדר קרבן פסח" המתאר את 
הקרבת הפסח בבית המקדש. אדמו"ר הזקן כותב על כך בסידורו: "ונשלמה פרים 
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שפתינו, ותפילת מנחה היא במקום תמיד של בין הערביים, ובזמן שבית המקדש 
היה קיים היה הפסח נשחט אחר תמיד של בין הערביים, על כן ראוי לעסוק בסדר 

קרבן פסח אחר תפילת המנחה".

שבקריאת  המיוחדת  המעלה  בהסבר  מאריך  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בתורת  בעיסוק  הקיימת  הכללית  למעלה  בנוסף  כי  ומבאר  פסח",  קרבן  "סדר 
בפועל,  בהקרבתם  עסק  כאילו  לו  נחשב  הקרבנות  בתורת  שהעוסק  הקרבנות, 
הרי שבקריאת "סדר קרבן פסח" הדבר נעשה באופן מיוחד במינו, בכך שקוראים 
את סיפור מעשה ההקרבה בזמן ההקרבה ממש. ובלשון אדמו"ר הזקן )בהמשך(: 

"וצריך האדם.. לקרות אותו בזמנו, שתעלה קריאתו במקום הקרבתו".

יחד עם זאת, הרי ששלמות זו בעניין הקרבן שניתן להגיע אליה על ידי אמירת 
"סדר קרבן פסח" אינה מספקת כלל וכלל. אדרבה: אחרי שהאדם מגיע לשלמות 
האדם  הגלות, מתעורר  בזמן  להגיע  ניתן  אליה  המקסימאלית  השלמות  זו, שהיא 
לחוש את גודל החיסרון בכך שלא ניתן לנו להקריב את הקרבן כפשוטו ממש. לכן, 
ויתחנן  הבית  חורבן  על  הזקן: "ידאג  אדמו"ר  פסח", מסיים  קרבן  ל"סדר  בהמשך 
לפני ה' בורא עולם שיבנה אותו במהרה בימינו אמן", שאז תהיה ההקרבה בפועל 

ממש.

הפסח  "ואם  במילים:  מסתיים  פסח"  קרבן  "סדר  תמוה.  דבר  מבואר  זה  לפי 
נמצא טריפה, לא עלה לו עד שמביא אחר". הלכה זו היא פרט שאינו מצוי ורגיל 
הפרטים  רק  מובאים  הסדר, שבו  בתוך  אותה  הכניסו  מדוע  להבין  שנה, ויש  בכל 
ההכרחיים שבסדר הקרבן? ולא זו בלבד, אלא שפרט 'שלילי' זה הוא המסיים את 

ה'סדר' בניגוד לכלל שיש לסיים בדבר טוב?

מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בדרך הרמז: "הלשון 'טריפה' רומז על 
ל(  כב,  )משפטים  טריפה"  בשדה  "ובשר  פסוק  על  ז"ל  רבותינו  כמאמר  הגלות, 
שכאשר  הוא,  בזה  שהרמז  כטריפה",  נעשה  למחיצתו  חוץ  בשר  שיצא  "כיוון   –
בני ישראל נמצאים חוץ למחיצתן – בגלות, גם כשעבודתם היא בתכלית המעלה 
והשלימות, הרי זה שנמצאים חוץ למחיצתן, בגלות – זה שנמצאים ב"שדה" – הרי 

הם כ"טריפה" שאין להם שלימות אמיתית, החיות והחירות.
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להרגיש, שהגם  האדם  צריך  פסח  קרבן  סדר  אמירת  זה, שבעת  בדין  הרמז  וזהו 
באופן  לעלייה  שזכה  רוחנית – ועד  וחירות  גאולה  של  למצב  עצמו  את  שמגביה 
של "פסח", לשון דילוג וקפיצה, היינו עלייה שלא בערך כלל – מכל מקום כיוון 

שה'פסח' הוא ב'שדה' הרי זה בגדר 'טריפה', כיוון שעדיין הוא בגלות.

בהשוואה  הרי  זו,  בקריאתו  שישנן  המעלות  שבכל  לו",  עלה  "לא  ובמילא – 
לדרגתם של ישראל בזמן הגאולה, באים להכרה ש"לא עלה לו", שבדרגתו אין זה 

עלייה לו, אין זה בערך כלל להעליה שלו האמיתית בזמן הגאולה.

עבודה  למעליותא...  "אחר"  אחר –  שמביא  "עד  שמסיימים  שזהו  לומר,  ויש 
אחרת לגמרי, שאינו בערך כלל להעבודה הקודמת. והיא העלייה שתהיה בהקרבת 

קרבן פסח בבית המקדש השלישי, "שיבנה.. במהרה בימינו אמן"." 

)מקורות: מכות יח, א. רמב"ם הל' ק"פ פ"ט ה"ב. ערכי הכינויים מערכת טריפה. ויק"ר פי"ג, ה. 
לקוטי שיחות חל"ב שיחה לערב פסח עמ' 36 ואילך. סידור רבינו הזקן סדר קרבן פסח(.

קרבן פסח – עכשיו!
כאשר יהודי קורא בערב פסח את "סדר קרבן פסח", הוא מקיים בזה את מצות 
הקרבת הפסח באופן הכי נעלה שאפשר בזמן הגלות, ודווקא כתוצאה מכך, הוא 
גודל  את  מרגיש  שהוא  כיון  והשלימה,  האמתית  לגאולה  עזה  בתשוקה  מתעורר 

החיסרון בכך שנבצר ממנו להקריב קרבן גשמי בפשטות ממש. 

ונשאלת  מנחה,  תפילת  לאחר  רק  פסח  בערב  אומרים  פסח"  קרבן  "סדר  את 
השאלה, האם אכן ייתכן הדבר שהציפייה האמורה תתממש, ונספיק עוד ביום זה 
להיכנס לבית המקדש השלישי ולהקריב קרבן פסח בפועל? על פניו נראה שאין 

הרבה סיכוי.. אך האמת היא שהדבר ייתכן מאוד.

כך  מהמפרשים,  הרבה  לדעת  השמים  מן  ולרדת  להתגלות  עתיד  המקדש  בית 
ניכשל  שלא  ההלכות,  פרטי  לידיעת  באשר  ארוך;  זמן  לקחת  אמור  לא  שהדבר 
חלילה בכל פרטי הלכות הקרבן, כבר נאמר בתוספות שההקרבה נמסרה לזריזים, 
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ומשה ואהרן יהיו עמנו, והם יורו כיצד לנהוג בדיוק. ואף שכולנו טמאי מתים ולא 
יהיה זמן מספיק להיטהר מאפר הפרה )שהרי זה לוקח שבוע לפחות(, הרי הדין הוא 

ש"טומאה הותרה בציבור" וחובה להקריב את קרבן הפסח גם אם כולנו טמאים.

בקשר לזה מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, שבסימני ההגדה "קדש - 
המקדש )"קדש"(  לבית  להיכנס  האפשרות  רחץ( מרומזת  כך  ואחר  )קדש  ורחץ" 
ולהקריב קרבן פסח שם, עוד לפני הטהרה, ולאחר מכן להגיע ל"ורחץ" - לשלימות 

הטהרה שבאה לאחרי הקדושה.  

את הכבשים שאיתם נקריב את הפסח, ניתן להשיג גם ב'דקה התשעים', על פי 
הדיון המרתק של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עם הרב מרדכי אליהו בשנת 
פסח  לגבי  גם  תקף  זה  אך  שני,  לפסח  כבשים  השגת  אודות  דובר  )שם  תשמ"ט 

ראשון(:

לבדקם  יספיקו  לקרבן, ואיך  הראויים  הכבשים  ישיגו  ומניין  איפה  אליהו:  "הרב 
ממום?

יום.  בכל  תמידין  מקריב  הנביא  במדרש, שאליהו  איתא  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
זה  ובעניין  המוכן.  מן  קרבנות  לעוד  הראויים  כבשים  גם  ישנם  שכן, בוודאי  וכיוון 
יכולים לסמוך גם על אליהו הנביא, שהרי לא מדובר כאן על פסק-דין הלכתי )שאי 
אפשר לפסוק על פי נבואה(, כי אם, על בירור המציאות )שאין בו מום(, וכשנביא 

אומר שרואה בנבואה שאין בו מום, חשיב בדוק ממום".

בשנת תנש"א התבטא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, שגם אם בארץ ישראל 
כבר עבר הזמן של הקרבת הפסח – ניתן עדיין לקיים את דברי ההגדה "ונאכל שם 
מן הזבחים ומן הפסחים", על ידי האכילה מהזבחים והפסחים שהקריב כבר אליהו 
הנביא, שכדברי המדרש מקריב גם בזמן הזה קרבנות בבית המקדש, ו"אף על פי 

שהוא שומם, שהרי בקדושתו הוא עומד", והעיקר שנזכה לזה תיכף ומיד ממש.

)מקורות: פסחים פ, סע"א. קיד, סע"ב ד"ה אחד. רש"י ותוס' על סוכה מא, א. ספר "עשרה 
מאמרות" מאמר אם כל חי ח"ג סכ"ג. לקוטי שיחות חלק לב שיחה לערב פסח. רשימת דברי 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת ביקור הרבנים הראשיים לישראל י"א אייר תשמ"ט )התוועדויות עמ' 
131(. שיחת ערב חה"פ תש"נ )התוועדויות עמ' 50(. שיחת ע"פ תנש"א הערה 66 - התוועדויות 
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עמ' 62(

חמץ ומצה בגאולה האמיתית והשלימה
מסיבה  חמץ.  פירור  באבילת  להיכשל  שלא  יתירה  בקפדנות  נזהרים  הפסח  בחג 
זו, נמנעים בקהילות רבות שלא לאכול בפסח "מצה שרויה" – מצה שבאה במגע 
עם רטיבות מכל סוג שהוא – שמא ישנה פינה במצה שלא נאפתה כראוי, וכעת, 

כשתבוא במגע עם רטיבות, היא תחמיץ. 

אך ישנו זמן בו מתירים לאכול שרויה. בחוץ לארץ, שם תיקנו חז"ל לנהוג 'יום 
מצה  פסח'  של  'אחרון  ביום  לאכול  מקפידים  ואף  גלויות', מתירים  של  שני  טוב 

שרויה. אדמור"י חב"ד ממש 'הידרו' לשרות ביום זה את המצה בכל מאכל. 

כדי להבין כראוי את סיבת ה'הידור', יש להקדים ולציין הבדל בולט שבין הגאולה 
ממצרים לבין הגאולה העתידה: בעת הגאולה ממצרים נאמר לאבותינו, כי החמץ 
"בל ייראה ובל יימצא" )בא יג, ז. יב, יט( אך על הגאולה העתידה לא נאמר איסור 
כזה. אדרבה – רמב"ן מביא את דברי חז"ל כי הקרבן היחיד שנמשיך להקריב בזמן 
כי  ז, יג(. משמע  חמץ )צו  מלחמי  השאר  בין  'תודה', שמורכב  קרבן  הוא  הגאולה 
וחמץ  בו מצה  "כי  הרמב"ן:  ובלשון  הגאולה.  בזמן  מבוטל  לא  מקום  יהיה  לחמץ 

)יחד(, כעניין העולם הבא".

התופח  החמץ  והמצה:  החמץ  של  המשמעות  על  מבוסס  לעניין  הרוחני  ההסבר 
ענווה  מסמל  הדקה  המצה  הרעות.  התכונות  לכל  וגאווה – השורש  ישות  מסמל 
והתבטלות – השורש לכל התכונות הטובות. בעת שיצאנו ממצרים, הטוב התגבר 
על הרע, אך לא הכחיד אותו. ואת ההתגברות של הטוב אנו מציינים על-ידי אכילה 

בלעדית של מה שמסמל את הטוב – המצה.

אך בעת שתתרחש הגאולה השלמה, יתבטל הרע לחלוטין ואף יהפוך לטוב. לכן 
לא רק שלא יהיה עניין להימנע אז מאכילת חמץ )במשך כל השנה מלבד בחג הפסח, 
שימשיך להיות החג שמסמל את מה שהיה במצרים(, אלא אדרבה – אכילת החמץ 

תסמל את העובדה שגם הרע הפך לחלק מהטוב.
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זיקה  עם  יום  זהו  משיח'.  של  שמחתו  'יום  זהו  כי  נאמר  פסח'  של  'אחרון  על 
משיח'(.  'סעודת  זה  ביום  לאכול  התקנה  נולדה  )מכאן  השלמה  לגאולה  מיוחדת 
ולכן אדמור"י חב"ד 'הידרו' בו באכילת מצה שרויה. ההורדה המכוונת כביכול ברף 
הזהירות מחמץ, מסמלת את הקשר של היום אל התקופה בה הרע, המבוטא בחמץ, 

יחדל להיות רע ואסור ויהפוך להיות טוב ומותר.

חג  של  האחרונים  ימים  חכ"ב  שיחות  ו, ליקוטי  סימן  אדה"ז  שו"ת  ל"א  פרק  תניא  )מקורות: 
הפסח. הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים -"שולחן עורך" ומנהגי שביעי ואחרון של פסח. אגרות 

קודש חלק ה' עמוד שג - א'תקא(

חג הפסח בגאולה האמיתית והשלימה
בהם  העיתויים  על  לחכמים  בן-זומא  התנא  בין  הדיון  מופיע  פסח  של  בהגדה 
בכל  וגם  יום  בכל  זאת  להזכיר  יש  כי  דורש  זומא  בן  מצרים.  יציאת  את  מזכירים 

לילה. וחכמים מוסיפים כי נמשיך להזכיר זאת גם בימות המשיח.

בגמרא מתואר המשך הדין ודברים שבין התנאים: "אמר להם בן זומא לחכמים: 
באים,  ימים  "הנה  נאמר,  כבר  והלא   - המשיח  לימות  מצרים  יציאת  מזכירין  וכי 
מצרים',  מארץ  ישראל  בני  את  העלה  אשר  השם  'חי  עוד  ייאמר  השם, ולא  נאום 
כי אם 'חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל 
הארצות אשר באו שם'" )משמע כי יחדלו להזכיר את יציאת מצרים(? אמרו לו: לא 
שתיעקר )הזכרת( יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא )הזכרת( שעבוד )ה(גלויות 

)האחרות( עיקר, ויציאת מצרים טפל לו". 

המשמעות הפנימית של הדיאלוג מוסברת בתורת החסידות: קיים הבדל מהותי 
בין תבוסת כוחות הטומאה ביציאת-מצרים, לתבוסתם בגאולה השלמה )ראה גם 
במאמר הקודם( בגאולת מצרים נוצחו הכוחות השליליים – אך לא נכחדו. בגאולה 

השלמה, לעומת זאת, הם ייכחדו לנצח. 

כוחות  נגד  במאבק  אותנו  לחזק  נועדה  מצרים  יציאת  של  היום-יומית  התזכורת 
הטומאה, שהם היצר-הרע וכל מה שהוא מייצג. היא מזכירה לנו שבעצם זו מציאות 
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שכבר נוצחה בעבר, כך שבוודאי נצליח להמשיך ולנצחה – עד להכחדתה הסופית 
מן העולם. לפיכך, כאשר כבר יסתיים המאבק, והעולם כולו יתעלה למצב בו אין 
שמץ של רוע – ההיגיון אומר כי אין טעם להמשיך ולהזכיר את יציאת-מצרים! וזו 

אפוא עמדת בן-זומא.

לא  וכבר  גבוהה  למדריגה  נתעלה  ההיא  בעת  אמנם  כי  חכמים,  השיבו  כך  על 
מייחודיותה  שתנבע  מסויימת,  רוחנית  מעלה  בנו  תהיה  אז  גם  אולם  רוע,  יהיה 
טפילה  מעלה  זו  אמנם  ביציאת-מצרים.  שהייתה  כפי  הרוע  עם  ההתמודדות  של 
בחשיבותה ביחס למעמד ומצב הכללי שלנו בזמן הגאולה, אולם עדיין זו תיקרא 

מעלה. ולכן גם לעתיד לבוא ימשיכו להזכיר את יציאת-מצרים.

חידוש נוסף בזמן הגאולה יהיה ביטול אכילת המרור. וכך מסביר כבוד קדושת רבי 
מסמל  המרור  'מות'.  בגימטרייה  עולה  מרור  הזקן:  מלאדי, אדמו"ר  זלמן  שניאור 
רוחנית  מבחינה  שמהוות  גשמיות  לתאוות  האנושית  המשיכה  על  המרירות  את 
את  לא  וגם  מרירות  תהיה  לא  כזו, ולפיכך  משיכה  תהיה  לא  הגאולה  בזמן  מוות. 

המרור שמסמלה. 

מלכות  דבר  תשכ"ג.  הפסח  דחג  ב'  ליל  יג, א.  צו  תורה  ליקוטי  ב.  עמוד  יב  ברכות  )מקורות: 
שמות תשנ"ב סעיף ד-ה(.  

כמה זמן תימשך חנוכת הבית השלישי?
בגאולה  יקריבו  אותם  קרבנות,  של  מפורטת  רשימה  עורך  הנביא  יחזקאל     
יביאו  חג הפסח  ימי  ובשבעת  פר לחטאת,  בערב הפסח  יקריב  הנשיא  השלימה. 
בכל יום שבעה פרים ושבעה אילים לעולה, ושעיר עיזים לחטאת. כך גם יביאו בכל 

יום משבעת ימי חג הסוכות.

   הפרטים האלו אינם תואמים כמובן עם הנאמר בתורת משה: בתורה לא נאמר 
ויחזקאל  יחזקאל(  בספר  גם  המוזכר  הפסח,  קרבן  )מלבד  הפסח  בערב  קרבן  כל 
מוסיף  יחזקאל  הסוכות  וחג  חג הפסח  בימי  פר חטאת.  קרבן חדש –  כאן  מציין 
את  ואילו  אחד(,  במקום  )שנים  והאילים  שנים(  במקום  )שבע  הפרים  בכמות 
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הכבשים שנאמרו בתורה הוא לא הזכיר כלל. ובלשון האברבנאל: "יחזקאל הוסיף 
בפרים והוסיף באילים – וגרע ולא זכר כבשים. ועבר אם-כן על 'לא תוסיף' ועל 

'לא תגרע'"...

   על כך מביאה הגמרא, כי באמת חכמים רצו לגנוז את ספר יחזקאל כיון ש"היו 
דבריו סותרים לדברי תורה" עד שבא חכם בשם חנניה בן חזקיה בן גרון ויישב את 

הסתירות. אבל תשובותיו לא הגיעו לידינו.

   במסכת מנחות מביאה הגמרא את דעת רב אשי, הסובר כי אלו הם קרבנות 
מיוחדים שיבואו רק בזמן חנוכת הבית השלישי, כשם שהנשיאים הביאו קרבנות 
מיוחדים בזמן חנוכת המשכן, אבל הקרבנות שנאמרו בתורה הם, ורק הם, הקרבנות 
שיעורי  "כל  להלכה  הרמב"ם  גם  פסק  כך  הגאולה.  בזמן  גם  בקביעות  שיקריבו 
ואין  הם  מילואים  כולם  הקרבנות  אותם  ומניין  יחזקאל  בספר  האמורים  הנסכים 

נוהגים לדורות".

   לפי זה עולה נתון מפתיע – חנוכת בית המקדש השלישי תיארך למעלה מחצי 
שכן תחילת חנוכת המקדש השלישי תתחיל בראש חודש ניסן )כך משמע  שנה! 
מדברי נבואת יחזקאל( ותימשך עד סוף חג הסוכות שגם בו יביאו קרבנות מיוחדים 

כאמור!

   מה הסיבה לכך? מבאר האברבנאל: "מפני שהבית העתיד תגדל מעלתו וקדושתו 
מהמשכן שעשה משה ומהבית שבנה שלמה, ומהבית השני הרבה מאוד, לכן הראה 
השם יתברך לנביא יחזקאל, שלעתיד לבוא יהיו ימי המילואים ]של הבית השלישי[ 
מן הזמן אשר עשאם משה ]ראש-חודש ניסן[ עד הזמן אשר עשאום בבית שני, 
שהוא מראש חודש ניסן עד כ"א בתשרי ]שאז נסתיימה חנוכת הבית השני גם כן[

    לפי זה הוא מסביר את המחלוקת שבין רבי אליעזר ורבי יהושע אם בניסן או 
בתשרי תבוא הגאולה: "אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי רבי יהושע שיער בתחילת 

הגאולה שתהיה בניסן, ורבי אליעזר שיער בתכליתה שתהיה בתשרי".
ב.  יא,  ר"ה  ב.  יג,  שבת  שם.  ורש"י  ומלבי"ם  ובאברבנאל  ואילך  כא  מה,  יחזקאל  )מקורות: 

מנחות מה, ב. רמב"ם ספ"ב מהלכות מעשה הקרבנות(.
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אחרון של פסח - שלימות הגאולה
מייסד שיטת החסידות, הבעל-שם-טוב הקדוש נהג לאכול שלוש סעודות ביום 
האחרון של הפסח. הסעודה השלישית הייתה נערכת לפנות ערב והוא כינה אותה 
סוף –  ים  קריעת  לזכר  נחגג  פסח  של  אחרון  כי  הסביר  הוא  המשיח".  "סעודת 
מאיר  זה  ביום  ולפיכך  מהמצרים,  ישראל  גאולת  של  המשלים  השלב  שהייתה 
'גילוי הארת המשיח' – מי שיביא לשיא השלמות של גאולת ישראל – בגאולה 

האמיתית והשלמה. 

ההשתתפות  הוא.  באשר  יהודי  לכל  שייך  המשיח'  'סעודת  את  לאכול  המנהג 
יהודי.  כל  על  מוטלת  הלוא  וההתכוננות  לגאולה,  מהתכוננות  חלק  היא  בסעודה 
בנוסף לכך, מוסבר בספרי קבלה וחסידות כי לכל יהודי יש בנשמתו ניצוץ רוחני 
מנשמת משיח, כך שבוודאי יש לו זיקה להארה הרוחנית הייחודית של אחרון של 

פסח.

ההארה הרוחנית הייחודית ליום זה היא אחת הסיבות שקוראים בו )בחוץ לארץ( 
את ההפטרה "עוד היום בנוב לעמוד" – המדברת על התגלות המשיח.

גשמית?  סעודה  רוחנית, עם  תופעה  המשיח, שהינה  הארת  את  קושרים  מדוע 
– כי זוהי בעצם מהות עניין הגאולה: לגרום לכך שהרוחניות לא תישאר תופעה 
הקשורה  סעודה  אכילת  הגשמי.  בעולם  מוחשית  בצורה  תאיר  אלא  מופשטת 
למשיח מסמלת כי ההארה הרוחנית הופכת לחלק אינטגראלי מהגוף, "דם ובשר 

כבשרו" וחודרת בכל חושיו.

כבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב )רבי שלום בר( מליובאוויטש הנהיג לשתות בסעודה 
כנפות  השלימה "מארבע  שבגאולה  הגלויות  קיבוץ  חזון  כנגד  כוסות –  ארבע  זו 
משה  'של'  הם  הסדר  ליל  של  הכוסות  ארבע  כי  התבטא  הרש"ב  הארץ". אדמו"ר 
משיח  'של'  הם  משיח  סעודת  של  הכוסות  ארבע  ואילו  ממצרים,  והיציאה  רבנו 

צדקנו והגאולה השלימה.

ערוך  שולחן  שכד.  תעשה  לא  ומצוות  קס  עשה  מצוות  להרמב"ם  המצוות  ספר  )מקורות: 
ניסן,  כ"ב  יום'  'היום  פינחס.  פרשת  עינים" סוף  ספר "מאור  יג.  סעיף  תצ  סימן  הזקן  אדמו"ר 
ושם  פסח  של  לאחרון  הוספות  ד  חלק  כב.  סעיף  בלק  לפרשת  הוספות  ב  חלק  שיחות  לקוטי 



33 י"א ניסן ה'תשע"ט

בהערה 6. חלק ז עמוד 272 ואילך(.

לפתוח את העיניים
 הת' דויד שי' חיון
תלמיד בישיבה

בשיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח משנת ה'תשנ"ב המושג "לפתוח את 
העיניים" חוזר ונשנה פעמים רבות. בשביל להבין מושג זה ואת משמעותו לחיינו 
בדור הגאולה בכלל ובפרט בימות המשיח1, צריך תחילה להבין מה הצורך בפקיחת 

העיניים. 

א
הנה מצינו בשיחת מוצאי חג הגאולה י"ט - כ"ף כסלו ה'תשנ"ב ב"יחידות" כללית 
כבר  רואים שנמצאת  ואז  העיניים",  את  "לפתוח  רק  וצריכים   .  .  " וזלה"'ק 

הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות".

זאת אומרת, שעניין פקיחת העיניים הוא דבר שנצרך על מנת לראות שהגאולה 
כבר נמצאת וכפי שרואים בשיחת פ' וישלח תשנ"ב וזלה"ק " . . ומזה מובן שבימינו 
אלה ממש צריכים רק לפתוח את העיניים ולראות את המציאות בפועל ממש – 
היינו שיושבים יחד עם הקב"ה )"ישראל וקוב"ה כולא חד"( ב"שולחן ערוך" סעודת 

הנישואין, הסעודה דלויתן ושור הבר ויין המשומר".

בשביל  שפשוט  'טכני'  עניין  כביכול  הוא  העיניים  פקיחת  שעניין  אומרת,  זאת 
לראות את המצב האמיתי )שנמצאים כבר בגאולה האמיתית והשלימה בפשטות1 
בשיחה   112 בהערה  שכתוב  וכפי  זאת  ולראות  העיניים  את  לפתוח  צריך  כנ"ל( 
הנ"ל: "כלומר, לא זו בלבד שנשלמה העבודה וצריכים לפעול הגילוי בעולם )כנ"ל 
סי"א(, אלא יתירה מזה, שישנו כבר בפועל ובגלוי, וצריכים רק לפתוח את העינים, 

כי מכבר "נתן לכם . . עינים לראות"".

בראיית  שחסר  היחידי  הדבר  הוא  לעיל  שנזכר  כפי  העיניים  פקיחת  עניין 
הגאולה האמיתית והשלימה , זאת אומרת שענייני הגאולה כבר כאן וכפי שנזכר 

1( שיחת י"ט – כף כסלו ה'תשנ"ב
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לעיל שפקיחת העיניים היא אינה עבודה של גילוי הגאולה בעולם אלא הגאולה 
האמיתית והשלימה כבר פה בפשטות בגשמיות ממש כפי שכ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח אומר בשיחת פ' בא ה'תשנ"ב: " . . כי ברוחניות )עד לדרגות "השיא"( 
יש כבר את שלימות הענינים עד גם השלימות דגאולה )רוחנית(, עיניהם הרוחניות 
של בנ"י רואות כבר את הגאולה; כעת צריך רק לפתוח את העינים הגשמיות, שגם 

הם יראו את הגאולה כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הזה."

משיחה זו משמע שכל עניין פקיחת העיניים הוא דווקא בעינייים הגשמיות ולא 
באופן רוחני ומכך שפקיחת העיניים קאי על העיניים הגשמיות, כך גם הגאולה 
המדוברת כאן היא גאולה גשמית ממש, כפי שמודגש בשיחה ה'בלתי מוגה' של 
באמירה  אפילו  צורך  אין  דבר  לאמיתתו של   – מזו  "ויתירה  ה'תשנ"ב2:  ויצא  פ' 
כלל ")ואומר זה"( אלא "מראה"  באצבעו, מאחר שכל הענינים גלויים! צריכים רק 
לפתוח את העינים כדבעי )"מען דארף נאר אויפעפענען די אויגן ווי ס׳דארף צו 
זיין"(, ומיד רואים בפועל איך שהכל מוכן, כולל גם שהכל מוכן לסעודת הלוויתן 
ושור הבר ויין המשומר, ועד שאין צורך אפילו להתיישב אל השולחן, שכן יושבים 
הפה  את  לפתוח  רק  וצריכים  טיש"(...  ביים  שוין  )"מ׳זיצט  השולחן  ליד  כבר 

לאכול...".

גשמי  עניין  הוא  העיניים'  'פתיחת  שעניין  הוא,  כאן  שמובא  הגדול  החידוש 
לחלוטין )"לפתוח את הפה ולאכול"( ועוד חידוש שנתווסף כאן שעניין 'פקיחת 
העיניים' זה הדבר היחידי שנשאר )"אין צורך אפילו באמירה כלל )"ואומר זה"("(.

ולהעיר, שעניין זה מודגש עוד יותר בשיחת ש"פ ויגש ה'תשנ"ב וזלה"ק: "היום 
צריך רק לפתוח את העיניים, ולראות איך שכל העולם תובע שכאו"א מישראל יהי' 

כבר בהמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה".

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, אומר זאת לאחר הקדמת העניין "כבר סיימו 
את כל ההכנות לגאולה, וכעת צריכים רק להמשיך את הגאולה בפועל בגשמיות 

וחומריות העולם )חומריות שנעשית לגשמיות(, בגלוי לעיני בשר."

בגשמיות  הגאולה  של  ההמשכה  הוא  העיניים  פקיחת  שעניין  אומרת,  זאת 
)חומריות( העולם.

2( דברי משיח ה'תשנ"ב ח"ב עמ' 34.



35 י"א ניסן ה'תשע"ט

וכפי שמודגש בהנחה3 "לאחרי כל "מעשינו ועבודתינו" במשך כל הדורות בגלות 
- הרי בזמננו זה כבר נפעל העניין ד"ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד", גם בתוך מעמד 
נסתיימו,  כבר  ההכנות  כל  שהרי   .  . כו'  העניינים  כל  השלימו  כבר  הגלות,  ומצב 
תומשך  שבגאולה   - הגאולה  ובשלימות  עצמה,  הגאולה  בענייני  לפעול   - אלא 
ותתגלה עד שתהי' ניכרת למטה, בגשמיות העולם ועד לחומריות העולם! . . היינו, 
שלמרות גודל המעלה בכל הביאורים הארוכים בתוכנם ועניינם של הלויתן ושור 
דווקא,  בגשמיות  למעלת הסעודה  עדיין  מגיע  זה  אין  כו',  רוחניות  בדרגות  הבר 
שזהו העיקר והתכלית. . . וכמדובר כמה פעמים שבזממננו זה, לאחרי כל העבודה 
במשך כל הדורות כו' . . וכאשר רק יפתחו את העיניים, יראו מיד )"וועט מען גלייך 
ותובע  דורש  כך, שהעולם עצמו  כדי  ועד  מוכן,  כולו  איך שכל העולם  דערזען"( 
)"די וועלט אליין מאנט"( מכל יהודי, שיתעלה למעמד ומצב ד"גאולה" בשלימות 

ובגלוי!".

ב
הראשון  האזכור  עפ"י  העיניים'  את  'לפתוח  המושג  את  בדא"פ  לבאר  אפשר 

שמוזכר בתורתנו הק' המושג הנ"ל4

הפעם הראשונה שמוזכר המושג 'לפתוח את העיניים' הוא בחומש בראשית5 גבי 
ומפרש רש"י על  וגו'"  כי עירומים הם  וידעו  עיני שניהם  "ותפקחנה  וחווה  אדם 
אתר "לענין החכמה דבר הכתוב ולא לענין ראיה ממש, וסוף המקרא מוכיח" ובזוהר 
עה"פ6 "ותפקחנה עיני שניהם רבי חייא אמר דהא אתפקחו למנדע בישין דעלמא".

משמע מהרש"י והזוהר הנ"ל ועוד כמה מפרשים7 שפקיחת העיניים באדם וחווה 
קאי על 'הבנת המציאות', שבאותו רגע הבינו ש"עירומים הם" וראו את כל הרע 
שבעולם )"למנדע בישין דעלמא"( זאת אומרת שע"י פקיחת עיניהם לא התחדש 

3( דברי משיח ה'תשנ"ב, ח"ב ע' 132. 
לעבודת  בנוגע  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הק  בשיחותיו  שרואים  כפי  4( ע"ד 

השליחות )ראה שיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב(
5( ג,ז

6( ח"א דף לו, ב
7( מדרש בראשית רבה  פי"ט סימן ו,לקח טוב פ"ג סימן ז, יל"ש עה"ת רמז כז
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שום דבר בבריאה שלא היה קודם לכן, אלא החידוש חל בהם, שהבינו את המציאות8 
)"כי עירומים הם"(.

וי"ל שכך גם בנוגע לנדו"ד, המושג 'לפקוח את העיניים' שחוזר ונשנה בשיחותיו 
הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מדבר בדיוק באותו התוכן, העניין של 
את  שיפקחו  ברגע  בעולם  עניין  איזשהו  שיתחדש  הכוונה  אין  העיניים'  'פקיחת 
עיניהם, אלא שהמציאות של הגאולה האמיתית והשלימה נמצאת כבר עכשיו ורק 

צריך לפקוח את העיניים ולראות זאת. 

ג
וי"ל עפ"י מה שהוסבר לעיל, ש'פקיחת העיניים' הוא הדבר היחידי שנשאר משום 
שבפשטות כל ענייני הגאולה כבר כאן בגשמיות ממש! וכפי שרואים בשיחת ש"פ 
תצא ה'תנש"א ששם מסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שמשום שמשיח 
כבר התגלה בכל התוקף, ניתנה הרשות החיוב לנהוג באופן ד'אז ימלא שחוק פינו 
וגו'' וזלה"ק:" . . מעין ודוגמא והכנה לקיים היעוד "אז )לעתיד לבוא( ימלא שחוק 
פינו", אשר, בדורנו זה, שנשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר,  . .  נעשה הענין ד"ימלא 

שחוק פינו" )לא בלשון עתיד, "אז", אלא( בלשון הוה".

ובשיחה הנ"ל ב'הנחה בלתי מוגה9' "ומה שמתחילים לטעון – היתכן, הרי "אסור 
לאדם שימלא שחוק פיו בעוה"ז שנאמר אז ימלא שחוק פינו"? – הרי נשיא דורנו 
ענינו "אז", דור השמיני, והוא הכריז בעצמו "לאלתר לגאולה", וציוה, וחזר על כך, 
והורה לפרסם – ש"הנה זה בא", מראה באצבעו ואומר זה" )לא רק "אחר כתלנו", 
שאפשר לראותו מסדק בכותל(, וצריך רק להוסיף ב"עמדו הכן", כיון שהכפתורים 
כבר מצוחצחים. ומה שבעוה"ז לא שייך שחוק – הרי בפסוק מפורש, שבמה דברים 
אמורים – כשמדובר רגע קודם גילוי משיח צדקנו, אבל מכיון שנשיא-דורנו היה 
המשיח של דורנו והוא נתגלה בכל התוקף, ממילא יש לא רק רשות ל"ימלא שחוק 
פינו ולשוננו רנה", אלא ישנם כל הענינים ד"יוסף" ו"יצחק"!". עכלה"ק. בשיחה 

8( וכן מודגש בל' המדרש רבה שם: "]ותפקחנה עיני שניהם[ וכי סומין היו אתמהא, ר' יודן 
בשם ר' יוחנן בן זכיי ר' ברכייהו בשם ר' עקיבה לעירוני שהיה עובר לפני חנות הזגג והיתה לפניו 
קופה מליאה כוסות ודייטרוטין והפשיל במקלו ושברן, עמד ותפשו, אמר ליה ידענא דלית אנה 

מהני מינך כלום . .  ".
9( דברי משיח ה'תנש"א ח"ה.
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זו רואים את תוקף המציאות ש'הגאולה כבר פה' ועי"ז גם את התוקף של "פקיחת 
העיניים", שאפילו עניינים שנוגעים להלכה10 בנוגע לביאת משיח כבר נפעלו11.  

ענייני  כל  את  לראות  ע"מ  העניין האחרון שנשאר  הק'  עפ"י שיחותיו  לסיכום, 
ענייני  כל  את  סיימנו  שכבר  משום  העיניים',  את  'לפתוח  פשוט  הוא  הגאולה 

העבודה ורק נשאר לראות זאת.

10( וידוע עניין תוקף ההלכה במציאות העולם. ראה לדוג' שיחת ש"פ משפטים ה'תשנ"ב.
11( ראה בארוכה קונטרס 'המעשה הוא העיקר' תשס"ח, ביטול הצומות לפי הלכה ג24 ועוד 

כתבים שדנים בנושא הנ"ל.

הערת העורך: וצ"ע בנוגע לכל עניני ההלכה הקשורים לגאולה האמיתית והשלימה שלכאורה 
י"ל שצריך לקיימם לאחר פקיחת העיניים.
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נגלה

בגדר מצוות "תשביתו" בשיטת אדמוה"ז
 הרב יוסף הכהן הענדל שליט"א
ראש הישיבה

בגמ' )פסחים( דף ד עמ' ב', איתא: "דכו"ע מיהא חמץ משש שעות ולמעלה אסור, 
מנלן? אמר אביי תרי קראי כתיבי: כתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם הא 

כיצד? לרבות ארבעה עשר לביעור" וכו'.

משמע  וגו'  ימים  שבעת  שמהפסוק  רש"י  מסביר  כיצד"  "הא  השאלה  ובביאור 
)עכ"פ(  בו  ששהה  מוכח  ד"תשביתו"  ומהפסוק  חמץ  אחת  שעה  אפי'  יהי'  שלא 
על  מדבר  ד"תשביתו"  שהפסוק  אביי  הוכחת  ומזה  סתירה  והוי  חמץ  אחת  שעה 

ארבעה עשר.

ובתוס' שם: מקשה על פרש"י וז"ל: ואין נראה לר"י דהא תשביתו הבערה היא 
ולא צווה הכתוב לשורפו  אלא לאחר איסורו – והיינו שאין כאן סתירה ואכן אסור 
שיהי' כל שבעת ימים והציווי ד"תשביתו" הוא אכן לאחר זמן איסורו ולכן מתרץ 
בגמ'  שהשאלה  והיינו  קדריש",  דקרא  דמייתורא  לי  "ונראה  וז"ל:  תירוצים  ב' 
'הא כיצד'?  היינו שהפסוק ד"תשביתו" מיותר לכאורה – דמכיוון שאסור חמץ 
 כל שבעת ימים בוודאי שצריך לשורפו לאחר זמן איסורו, ומה הפסוק  מחדש?

כבר  ידע  שהמקשן  והיינו  פריך",  חילק  אך  לקמן  ודרשינן  אך  מדכתיב  "ועוד 
רק  הט"ו  שביום  לומר  אפשר  שאי  בוודאי  וממילא  חילק"  ש"אך  מהדרשה 
הי"ד1. יום  על  שקאי  לומר  וחייבים  תשביתו  מצוות  את  יקיימו  היום   באמצע 

1( ולכאורה י"ל שגם להשיטות כהרמב"ם )בהל' חמץ ומצה פ"ב ה"א( דמצוות תשביתו היינו 
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בביטול  )"מדאורייתא  הקודם  בתוס'  לשיטתו  בהמשך  היא  התוס'  שיטת  והנה 
בעלמא סגי"( שמצוות תשביתו היינו מכאן ולהבא ופירוש תשביתו היינו שריפה, 

וזהו ג"כ שיטת הרא"ש בסוגיא באות י' עיין שם.

בגמ'  הקושיא  את  ובלימודו  "תשביתו"  במצוות  אדמוה"ז  בשיטת  לעיין  ויש 
"הא כיצד" דהנה בהשקפה ראשונה נראה ששיטת אדמוה"ז היא כשיטת הרא"ש 
והתוס' )וכמו שכתב בעצמו בסימן תמ"ה סעיף א' וז"ל: "כשם שמן התורה אע"פ 
ז' היא מצווה שלא ימצא חמץ ברשותו, בכל רגע ורגע שנמצא  שמתחילת שעה 
חמץ ברשותו ואינו מתעסק לבערו הוא עובר על מ"ע של תורה אעפ"כ אינו מחויב 
לבערו בסוף שעה שישית כדי שלא ימצא בתחילת ז' אלא מתחילת ז' ואילך הוא 

שמחויב לבערו וכו'", עיין שם.

וממילא לכאו' ביאור הקושיא בגמ' 'הא כיצד'? ג"כ צריך להסבירו כב' האופנים 
בתוס' הנ"ל.

אך כד דייקת שפיר זה אינו:

ומעלה כשיטת הרא"ש  היינו מחצות  דאמנם שיטת אדמוה"ז דמצוות תשביתו 
והתוס' )וכמו שמצויין בצד(, אך לא )כ"כ( מטעמם.

דלשיטת הרא"ש והתוס' מצוות השריפה הוא מכיוון שזה לאחר זמן איסורו וכמו 
שכתב הרא"ש שזהו דומיא דנותר שמצווה לאוכלו עד זמן מסויים ולאחר שעבר 
לשרוף  או  לבטל  לכתחילה  צריך  מדאורייתא  בחמץ  עד"ז   – לשורפו  צריך  הזמן 
)עכ"פ לגרום שלא יהי' לי חמץ( לפני חצות וע"כ אומרת התורה ש)בדיעבד( באם 
נותר כדלעיל2(,  )וע"ד  וכבר נאסר  ויש לך חמץ מצווה לשורפו היות  הגיע חצות 

ולכן באמת צריך התוס' לתרץ ב' תירוצים הנ"ל בשאלה הא כיצד.

אך לשיטת אדמוה"ז: מצוות תשביתו לאחר חצות זהו לא בגלל שזהו לאחר זמן 
חצות  לאחר  לכתחילה  היא  חמץ  להשבית  מדאורייתא  שהמצווה  אלא  איסורו, 

ומדאורייתא אין שום חיוב להוציא החמץ  קודם חצות.

וכמו שכתב ג"כ בסימן תמ'ו סעיף ב' וז"ל: "ולא צוותה תורה לבער החמץ בע"פ 

עד חצות, צריך להסביר את הקושיא הא כיצד כתוס', דאם לא, אינו מובן כלל מה הסתירה בין 
הפס' די"ל ד"תשביתו" היינו עד הלילה, ו"שבעת ימים" היינו מהלילה.

2(  וצריך עיון האם כששורפים 'נותר' צריך ג"כ לברך.
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מחצות היום ולמעלה אלא כדי שלא יעבור עליו בבי' וב"י בתוך הפסח" ע"ש3.

ולפי זה אולי י"ל שלשיטת אדמוה"ז אין צורך להגיע לב' התירוצים דתוס' ואפשר 
להסביר בפשטות כפרש"י שזהו סתירה בפס' כדלעיל, דהיינו שבאם נאמר שמצות 
ימים שאור לא ימצא  זהו אכן סתירה לפס' "שבעת  בליל ט"ו  מתחילה  תשביתו 
בבתיכם" היות וזהו לאחר זמן איסורו וכפי שכתב רש"י: "שנמצא עכ"פ שהה שעה 
אחת עם החמץ לאחר זמן איסורו" )משא"כ להלכה שמצות תשביתו היא מחצות 

ומעלה, עדיין לא הגיע זמן האיסור דבל יראה ובל ימצא(4.

3( וכן מפורש ג"כ בקונטרס אחרון אות א' בסימן תל"ב ס"ה.
4( ורק שצ"ע שיטת רש"י דלכאורה אי אפשר להסביר שלמד ממצות 'תשביתו' כנ"ל באדמוה"ז 
שהרי לעיל בד"ה "בביטול בעלמא" הסביר ד'תשביתו' )ביטול( היינו עד חצות )אלא שלפי זה 
צ"ע במה שמסביר כאן, שזהו מכאן ולהבא, אבל עיין ברמב"ן על אתר )ברש"י דלעיל( שמסביר 
באריכות שיטת רש"י, דהפס' כולל שני זמנים במצות תשביתו, עד חצות בביטול, ולאחר חצות 

בשריפה. ע"ש.( ויש לעיין בכל הנ"ל.

בגדר רשות הרבים
 הת' מנחם מענדל שי' אפל
בוגר הישיבה

א

בגמ' שבת )ו, א( איתא: "ת"ר ד' רשויות לשבת . . ואיזו היא רה"ר, סרטיא ופלטיא 
גדולה ומבואות המפולשין זו היא רה"ר גמורה".

ובנוסף לכהנ"ל צריך גם שיהא רחב ט"ז אמה על ט"ז אמה, כפי שאומרת הגמ' 
בד"ה  רש"י  כאן  הביא  )וכן  אמה  עשרה  שש  רה"ר  "דרך  א(  צט,  )בדף  בהמשך 

ומבואות – "של עיר רחבים י"ו אמה"(.

והנה מצינו מחלוקת בין הפוסקים, האם כחלק מהגדר והתנאים של רשות הרבים 



41 י"א ניסן ה'תשע"ט

צריכים שיעברו במקום שישים ריבוא אנשים – או שאין צורך בתנאי זה.

יש שכתבו1 שצריך שיהא זה דרך שעוברים בו שישים ריבוא, ואם אין עוברים אינו 
דרך  שתהא  אלא  ריבוא,  שישים  בפועל  שם  שיהיו  צריך  אין  שאמנם  )או2  רה"ר 

שעוברים בה – בדרך כלל – שישים ריבוא(.

וי"א3 שאין צריכים שיהיו שישים ריבוא עוברים בו, וגם אם לא עוברים ה"ז בכלל 
רה"ר.

כתב  ועד"ז  התוס',  שמביא  )כפי  הוא  הא'  כהשיטה  הסוברים  דעת  מקור  והנה, 
ברש"י עירובין נט, ב(, מהא דאיתא בגמ' )שם( בתירוץ להא דהברייתא דד' רשויות 
לשבת אינה מביאה ג"כ את המדבר, שהרי המשכן היה במדבר וכל מלאכת הוצאה 

לומדים מהמשכן – וא"כ היה צ"ל המדבר רה"ר.

ומתרצת זה הגמ': "כאן בזמן שישראל שרויין במדבר, כאן בזמן הזה".

ומכאן מוכח לכאורה, דרה"ר נחשבת רק כאשר עוברים בה שישים ריבוא – כפי 
בנ"י  שהיו  מתי  בין  לחלק  הטעם  מהו  דאל"כ  במדבר,  ישראל  בני  במחנה  שהיה 

במדבר לבין זמנים אחרים.

ב

ומעתה יש להבין להשיטה הב' – שאין צורך בשישים ריבוא לגדר רשות הרבים:

רשות  המדבר  חשיב  דאז   – במדבר"  שרויין  שישראל  "זמן  בין  החילוק  מהו  א. 
הרבים – לזמן הזה דאין הוא אלא כרמלית?

ב. מדוע לא נלמד מדגלי מדבר )כמו שלמדים כל הוצאות שבת( – שם היו שישים 

1( רש"י עירובין ו, ב ד"ה "ירושלים"; תוס' שבת ו, ב ד"ה "כאן בזמן שישראל שרויין במדבר", 
ובדף סד ע"ב ד"ה "רבי"; רא"ש עירובין שם. וכן פסק בטור סי' שמה ס"ז ועוד.

2( כדעת הריטב"א שבת ו, א.
3( ראה רמב"ן עירובין נט, א, ובשבת נז, א ד"ה "והמספר", וכן משמע דעת הרמב"ם )הל' שבת 
ריש פי"ד( ובמ"מ שם כותב ש"אין לזה רמז בגמ' ואינו עיקר", ומביא שם שכן הוא דעת הרשב"א 

)שו"ת הרשב"א ח"א סי' תשכ"ב(.
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ריבוא – שצריכים שיעברו במקום4?

דהנה הרמב"ן )שם( מביא את דברי התוס' ודוחה אותם – דלפי שיטתם היה צריך 
להיות כתוב בברייתא תנאי זה דשישים ריבוא )או ברה"ר – שתנאי זה נדרש בה, 

או להוסיף בכרמלית "ודרך שאין עוברים בה שישים ריבוא" וכיו"ב(.

תנאים  על  ולא  במקום  הפיזיים  התנאים  על  רק  מדברת  שהברייתא  לומר  ואין 
התלויים בבני אדם – דהרי הגמ' עצמה מקשה בהמשך מדוע לא מנתה הברייתא 
את המדבר, ותירצה שישנו הבדל בין התקופה בה שהו ישראל במדבר לזמן הזה – 

ומפורש שכן  מתייחסים להמצאותם של אנשים במקום.

וכן מוכח ג"כ מרש"י בשמעתין )ד"ה "בזמן הזה"(, שכותב שמדבר "אינו מקום הילוך 
לרבים דהולכי מדבריות לא שכיחי", ומכאן משמע שדרכים ועיירות שמצויים בהם 

אנשים – אך פחות משישים ריבוא – כן נחשבים רה"ר. ע"כ דברי הרמב"ן.

ויש להבין כיצד לא חש הרמב"ן בב' הקושיות דלעיל.

תקרה  וללא  אמה  עשרה  שש  צ"ל  רה"ר  הרמב"ן  לדעת  גם  דהרי  צלה"ב,  עוד 
)כמפורש בהמשך דבריו(, ועכ"ז לא נכתבו תנאים אלו בברייתא )וודאי שהיה צ"ל 

כתוב, דהרי במקומות ודאי איירי כנ"ל(.

וגם הראיה מדברי רש"י רק דוחה את השיטה הא', אך עדיין לא מתרצת השאלות 
דלעיל )ובפרט שכך ג"כ נפסק להלכה )ראה טושו"ע סי' שמה ס"ז. ט"ז ובאר היטב 
שם. שו"ע אדה"ז שם סי"א ועוד( שנהגו כהאומרים שאין לנו עכשיו רשות הרבים 

גמורה, והרחובות כיום הם כרמלית בלבד(.

ג

וי"ל הביאור בזה )ע"פ מש"כ הרמב"ן בהמשך הענין שם(, שאין פי' הגמ' שחייבים 
לעבור ברה"ר שישים ריבוא אנשים, אלא שצריך שיהיו מצויים שם רבים – גם אם 

לא שישים ריבוא ממש.

4( וראה ג"כ בחידושי שבט הלוי )להגר"ש וואזנר(, על הגמ' בשמעתין.
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שאומר  במדבר"(,  שרויין  שישראל  בזמן  "כאן  )ד"ה  בתוס'  הל'  יומתק  ועפ"ז 
"משמע קצת דאינה ר"ה אלא א"כ מצויין שם ששים רבוא כמו במדבר" – היינו 

שאינו מוכח ממש.

כן  דאכן  נלמד מדגלי מדבר(,  לא  )מדוע  הנ"ל  הב'  גם השאלה  ליישב  יש  ולפי"ז 
למדים הוצאה מדגלי מדבר, אלא שלא לומדים בדיוק את מספר האנשים, שצ"ל 

ס"ר כמו במדבר, אלא בכללות – שצריכים להיות בו רבים.

]ויל"ע לפי"ז אי באמת כל מקום שלא מצויים בו רבים לא יהיה רה"ר אף לשיטת 
הרמב"ן וסיעתו, וצ"ע[.

 )3 עוד י"ל ע"פ מש"כ בכסף משנה )לתרץ שאלת המ"מ על הרמב"ם הנ"ל הע' 
בשם הר"א בן הרמב"ם, שמפרש את הגמ' באופן הפוך – שבזמן שבנ"י היו שרויין 
וכיו"ב,  והיו מחנותיהם סדורין בו, היה המדבר לגביהם כמו בקעה ושדה  במדבר 

אבל בזה"ז – שכל הרוצה הולך ועובר בתוכו – הרי המדבר הוא רשות הרבים.

וכן בפמ"ג )שו"ע שם( כתב בשם הגר"י מדוקלא )עפ"י התוס' בחולין פח, ב ד"ה 
אלא(, שבזמן שבנ"י היו במדבר הייתה קרקע המדבר מצמחת, ובמילא אין רשות 
להלך בה ולכן הייתה בגדר של רה"י. משא"כ בזמן הזה היא רה"ר כיון דיש רשות 

לכל אחד להלך בה, וכל מקום שיש רשות להלך הוה רה"ר ואין צריך ס' ריבוא.

ולפי"ז א"ש, שאין ללמוד מהמדבר בענין זה, כי היכן שחנו בני ישראל היה לזה גדר 
של בקעה ושדה, או רה"י.

ד

אמנם מפרשי הרמב"ם תמהו על פירושו של ר"א בן הרמב"ם, דהרי כל מלאכת 
הוצאה למדים מהמשכן, ואם במשכן לא היה לזה גדר רה"ר אלא כרמלית – מהו 

א"כ כל הלימוד?

יהודה אמר שמואל: מקושש, מעביר  רב  "אמר  ב(:  צו,  )שבת  בדרז"ל  איתא  וכן 
ארבע אמות ברשות הרבים הוה", ומפורש דהוה רה"ר במדבר.
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וברמב"ם לע"ם על אתר תיווך, שהלימוד מהמשכן הוא ממחנה לויה, דכפי שהגמ' 
במחנה  מדבר  בהרמב"ם  דר"א  והפי'  רה"ר",  לוי'  "ומחנה  אומרת  )שם(  עצמה 

ישראל5.

וכעת א"ש, דהיות וכל הלימוד הוא ממחנה לויה, ושם לא היו שישים ריבוא איש, 
לכן גם בזה"ז לא צריכים שישים ריבוא.

ומה שאומרת הגמ' "כאן בזמן שישראל שרויין במדבר כאן בזמן הזה", מדבר על 
מחנה ישראל.

וכן בחדושי חתם סופר )שבת ו, א ד"ה "מתקיף"( כתב )באופן אחר(, דע"פ דברי 
הכס"מ נראה שרק מהשנה השניה בה היו בני ישראל במדבר, דאז סודרו הדגלים, 
לא היה למדבר גדר רשות הרבים, אבל בשנה הראשונה – שבה הייתה נדבת המשכן 
– ע"ז נאמר "ויצו משה ויעבירו קול במחנה", שמשה הזהיר את בנ"י שאין להוציא 
את התרומה בשבת, שהרי אז )בשנה הא'( היה המדבר נחשב לרה"ר, כיון דזה היה 

קודם שסדרו את המחנות.

אלא דשאלת הגמ' עדיין עומדת, מדוע הברייתא לא הזכירה גם מדבריות – והרי 
לדברי הר"א )וכן להר"י מדילא( מדבר בזמן הזה הוי רשות הרבים גמורה,  ]ודוחק 

לומר שהברייתא מדברתרק על הזמן שהיו במדבר ודו"ק[.

ה

והנה בחכמת שלמה )לשו"ע שם( כותב, וז"ל:

"נראה כדמות ראיה לזה ]שרה"ר צריך שיעברו בו ס' ריבוא[ ממ"ש במס' ברכות 
)נח, ב( "דאמר עולא אין אוכלוסא בבבל, תני אין אוכלוסא בפחות משישים ריבוא".

5( לכאורה צ"ע בביאור זה, שהרי מחנה ישראל )דהוי לפי"ז כרמלית( הקיף את מחנה לוי' מכל 
צדדיו, וכיצד יהיה רה"ר אם כל סביביו הוא כרמלית. ואולי בכ"ז הרי הוא נקרא מפולש, וראה 
וז"ל: "ומיהו נראה דדוקא חוץ מחנה ישראל קאמר אבל בתוך המחנה  מצפה איתן )על אתר( 
גופא מקום הילוכן היה רה"ר לכו"ע", עכ"ל. ולשי' ג"כ קשה כנ"ל דאם המדבר כולו הוה רה"י 
איך מחנה ישראל הוה רה"ר והרי הוא מוקף ברה"י? )נוסף לכך, דוחק לומר שבדיוק איפוא שבנ"י 

היו לא צמח שום דבר, וצ"ע(.  
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כלל  מהני  מה  ס"ר  דיש שם  יראה  אם  ממ"נ  עולא,  קמ"ל  דמה  לדייק  יש  "והנה 
שלו כיון דחזינן ס' ריבוא, ואם לא נדע דיש ס"ר בלא"ה מספק לא נברך דהרי ספק 
ברכות להקל. וגם מה שסמך הש"ס לדברי עולא הך ברייתא דאין אוכלוסא בפחות 

משישים ריבוא.

"לכך נראה דזה נפק"מ לרה"ר דאם הוי רה"ר הוי איסור דאורייתא וא"כ הוי ס"ד 
דהוי ספק דאורייתא ולחומרא, לכך קמ"ל דאין אוכלוסא בבבל ואין בו ספק תורה. 
אבל בארץ ישראל הוי ספק תורה דלמא יש בו שישים ריבוא", ומביא את דעת 
הרמב"ם ומסיים: "והיותר הדעת נוטה לדעת רש"י", עד כאן דברי החכמת שלמה.

וי"ל דלשיטת הרמב"ם והרמב"ן וסיעתם אפ"ל דזה גופא אתא עולא לאשמועינן, 
את המציאות בפועל שבבבל אין שישים ריבוא ובמילא אין לברך.

וזה שסמך הברייתא לדבריו אפ"ל דהוא חלק מדברי עולא, ובפרט לגירסת הרי"ף 
)מג, ב( שגורס בגמ': "אמר עולא נקיטינן אין אוכלוסא פחותה מששים רבוא", ולא 

הזכיר בבל כלל.

אמנם לפועל נפסק להלכה6 שכן צריכים שישים ריבוא, ולכן בימינו שאין שישים 
ריבוא, אין רה"ר )אלא רק כרמלית(,ומ"מ כל יר"ש יחמיר לעצמו.

ובפשטות הרי"ז בגלל שעכ"פ יש מקצת ראיה מהגמ' בשבת וברכות.  

ו

שכל  נגרם  מסויים  במקום  במדבר  שהו  ישראל  שבני  עי"כ  כיצד   – צ"ל  ולכאו' 
המדבריות בעולם יהפכו לרה"ר )או לרה"י כפי' הגר"י מדיקלא או לכרמלית כדעת 
ר"א בן הרמב"ם7( – דהרי מסתימת לשון הברייתא "איזו היא רה"ר . . והמדבר" 

משמע דקאי על כל המדבריות בעולם8?

6( ב"י סי שג. ט"ז לשו"ע שם. שו"ע אדה"ז שמה, ח.
7( דעותיהם הובאו ונתבארו באותיות ג' וד'.

8( וראה בס' חפץ ה' כאן, דמוכיח ש"אפי' היו מצויים בסוף המדבר קא חשיב לרה"ר", דאל"כ 
– )א( הגמ' הייתה צריכה לומר "בזמן שמצויין הרבים", ו)ב( פשיטא, ומאי אתא לאשמועינן. 
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)והנה לדעת ה'אור החיים', הפירוש "כאן בזמן שבני ישראל שרויין במדבר" הוא 
דבזמן שבני ישראל היו במדבר אזי היה נוגע לכתוב זאת, אולם בזמן הזה – שאין 
מצויין במדבר – אין זה נוגע לפועל וממילא אין טעם להזכיר מדבריות בברייתא, 
ובאמת אה"נ שמדבריות נחשבים לרה"ר גם בזמן הזה, ולכן מביא זאת הרמב"ם 
להלכה – שמדבר הוא רשות הרבים. ולשיטתו לא קשיא מידי9, אבל עדיין צ"ע 

לשאר השיטות(.

ובשיטה להר"ן הביא בשם הרא"ה שתי אפשרויות להסביר את הגמ' "כאן בזמן 
היה מקום שהיה  "דבזמן שישראל שרויין במדבר  א':  אופן   – כו'"  ישראל  שהיו 
ואופן שני:  כאן".  ופעמים  כאן  היו  דלאו מקום קבוע, שפעמים  ואע"ג  רה"ר,  בו 

"שבאותו זמן אפילו שאר מדברות שהיה להם דרך לשם אותו מדבר הוו רה"ר".

רק המדבריות  רה"ר, אלא  היו  אין הפירוש שכל המדבריות  דאכן  ולפי"ז מחוור, 
שהיה להם דרך למדבר בו שהו בני ישראל היו רה"ר.

והנה בביאור הלכה )סי' שמה ס"ז ד"ה "שאין בסופו"( כתב, שהמעשה דהמקושש 
עצים היה הרחק מן המחנה )ולומד זאת ממ"ש10 "וימצאו אותו"(. ולפי"ז מסביר 
)ע' קמא( שאין קושיא על פירושו של ר"א בהרמב"ם ממקושש  ב'משנת שבת' 
עצים – משום שהמקושש היה מחוץ למחנה ושם היה זה בגדר דרה"ר, אך במחנה 

– דבו "מחנותיהם היו סדורים בו" – היה לזה גדר דבקעה.

ומכאן משמע, דבאמת מחנה ישראל לחוד ומדבר לחוד.

ז

ולפ"ז צ"ל )כנ"ל(, כיצד הופכים כל המדבריות לרשות הרבים עי"ז שבנ"י נמצאים 
באחד מהם בלבד, ובזה גופא במקום מסוים?

והנה ב'דברי יחזקאל' )סי' ה אות כג( כתב, שדוקא בזמן שהיו ישראל באהליהם 
רשות  ונעשה  המדבר  חוזר  היה  המסעות  בזמן  אך  לכרמלית,  המדבר  נחשב  היה 

9( דהרי רה"ר אינו תלוי בכך שיהיו בו רבים, והראיה – שגם בזמן הזה – דלא שכיחי רבים 
במדבר – עדיין הוא נחשב לרה"ר, ולכן א"ש דמדבר הוא רה"ר.

10( במדבר טו, לב.
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הרבים אפי' בזמן שהיו דגלי המדבר מסודרים.

ולפ"ז מובן שכשבנ"י הלכו במדבר היה לזה גדר ד"רבים מהלכים בו". 

 ולכאו' )בפשטות( גם לרש"י שצריך שיהיו שישים ריבוא הרי בפועל ישנם זמנים 
שאין שישים ריבוא, ולכאו' אי"ז מפסיק להיות רה"ר?

        וי"ל בזה, ע"פ המבואר בלקו"ש חכ"ג )שיחה א לפרשת מסעי(, שגם החניות 
דבני ישראל במדבר היו חלק מהמסעות עצמם ולא ענין נפרד מהם, ובזה מבאר 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח הא דהתורה מונה את סדר החניות דבנ"י בשם 

"אלה מסעי בני ישראל".

ועפ"ז א"ש, דבאמת כל זמן שבנ"י היו במדבר היה המדבר רה"ר, כיון דבכל הזמן 
הזה )אף בזמן המסעות( היה המדבר בגדר ד"רבים מהלכים בו", מכיון שגם החניות 

ה"ה חלק מהמסעות.

ח

ועדיין יש להבין, דהרי רוחב רשות הרבים – דהוא ט"ז אמה – נלמד ממחנה לוי', 
כמ"ש אדה"ז בשו"ע )סי' שמה סי"א( "איזו היא רשות הרבים, רחובות ושווקים 

הרחבים ט"ז אמה על ט"ז אמה שכן היה רוחב הדרך במחנה לוים שבמדבר".

וע"פ המבואר לעיל צלה"ב, דאם כל המדבר כולו היה נחשב לרה"ר, מדוע למדים 
רק מרוחב הדרך במחנה לויה, הרי הליכת בני ישראל במדבר הפכה את כל המדבר 
לרה"ר כנ"ל, ומהו הראי' שט"ז אמה חשיב רה"ר – הרי זה שמחנה לוי' היה רה"ר 
הוא בפשטות מפני שהיה בתוך המדבר, וודאי שלא שייך לומר שרוחב רה"ר הוא 

ברוחב כל המדבר?

גם צריך להבין לשיטת הרמב"ם, מדוע נחשב המדבר לרשות הרבים גם כיום, הרי 
שישים  שאי"צ  להשיטה  דגם  ג',  אות  לעיל  במ"ש  )וראה  בו  מצויים  אינם  רבים 

ריבוא הרי עכ"פ צריכים שיהיו בו רבים(.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות  בזה, ע"פ דברי  ואוי"ל הביאור 
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ש"פ בהו"ב תנש"א )סעיף ב(, וזלה"ק: ""מדבר" – "מקום הפקר" – הוא מקום 
"רשות  )כמו  רבים  של  בעלות  לא  וגם  יחיד,  של  בעלות  לא  בעלות,  עליו  שאין 
הרבים", רשות שהיא בבעלות הרבים(, ובגלל שאין עליו בעלות יכול כל מי שרוצה 
לבוא ולזכות בו, "כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל" . . "מדבר סיני" – מקום הפקר, ולא 

מקום שבבעלותם של כל בנ"י )כרשות הרבים וכיו"ב(", עכ"ל.

ט

מסלק  הבית  בעל  א(  הפקר:  בגדר  אופנים  ב'  הביא11  הרוגוטשובר  הגאון  והנה, 
את בעלותו מהחפץ המופקר והוא אינו שייך מעתה לאף אחד. ב( ע"י ההפקרה 

"מקבלים" כל האנשים זכות וקנין בחפץ.

ועפ"ז יש לבאר מחלוקת הרמב"ם )והאור החיים( ושאר המפרשים:

 דלדעת הרמב"ם - פי' הפקר הוא כהאופן הב' הנ"ל, שהחפץ נעשה "שייך" לכולם, 
וע"כ המדבר – דהוי מקום הפקר12 – שייך לכולם, ולכן ה"ה כרשות הרבים.

הא'  )כאופן  בעולם  פירושו שאינו שייך לאף אחד  - הפקר  אבל לשאר השיטות 
בדברי הרוגוטצ'שובר(, ולכן המדבר בזמן הזה אינו רה"ר13.

אלא שיר"ש יחמיר לעצמו כיון דיש לדחות ראיה זו כנ"ל.

11( צפע"נ הל' נדרים פ"ב הי"ד, הובא בלקו"ש חט"ז ע' 136, וש"נ.
12( רמב"ם ריש הלכות זכיה ומתנה. וראה גם במדב"ר פ"א, אות ז "במדבר . . חנם לכל באי 

עולם".
13( וראה ג"כ בצפע"נ הל' שבת פי"ד ה"א, וש"נ.

אלא דלפי"ז דרוש ביאור, דהרי בדב"מ שם אומר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )סי"ב( 
מצד אחד שמדבר לא הוי כמו רה"ר ומצד שני כותב שהתורה נתנה דוקא במדבר כדי להדגש 
שהיא שייכת לכל אחד מישראל וכ"א יכול ליטול בה חלק, ובהע' 107 שם: "כי הפקר הוא לא רק 
סילוק הרשות אלא גם נתינת רשות )וזכות וקנין( לכאו"א ליטול הדבר המופקר" ומציין לצפע"נ 

הנ"ל. וצ"ע.
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ביאור פשט ברשב"ם
 הת' דויד שי' חיון
תלמיד בישיבה

הרשב"ם )קח: בד"ה "שתאן חי"( כותב שיוצא ידי חובה ביין חי רק בתנאי ששותה 
רביעית יין.

נשאלת השאלה, מה בדיוק הרשב"ם רוצה לחדש לנו פה? ובל' הגמ' לאפוקי מאי?

 הרי כבר ידוע לנו שכוס מארבעת הכוסות חייבת להיות רביעית1.

וי"ל הביאור בזה, מצינו גבי הוצאה מרשות לרשות בשבת2  שעפ"י הלכה  רובע 
רביעית )כוס יפה( מיין חי נקרא רביעית לעניין חיוב, והסיבה שם היא משום ש"כל 
חמרא דלא דרי על חד תלת מיא - לאו חמרא הוא3 " זאת אומרת שמשום שיין חי 
ראוי להימזג ולהיות 'רביעית' )שזהו שיעור ההוצאה בשבת( לכן גם אם אינו מזוג 

נחשב 'רביעית' לעניין החיוב.

ולפי מה שהוסבר לעיל אפשר להבין את ההדגשה ברשב"ם בנוגע לכוס של יין חי. 
הרשב"ם מדגיש4 שדווקא ברביעית שלימה של יין חי יוצא ידי חובת ארבעה כוסות 

כדי שלא תהיה 'הווה אמינא' שרוב רביעית מספיק הואיל ו'ראוי להימזג'. וק"ל.

1( נזיר לח, א, ברייתא בפסחים קח, ב.
2( שבת עו, ב.

3( ל' הגמ' בשבת שם
4( ואולי י"ל שבכך גם מכריע במחלוקת התנאים בגמ' בשבת שם כדעת אביי.
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חיוב הידור מצווה
 הת' מ"מ שלום שי' אלהרר
תלמיד בישיבה

במשנה הראשונה דבפרק עשירי )פסחים( איתא: "ערב פסחים סמוך למנחה לא 
יאכל אדם עד שתחשך".

ופרש"י וכן כתב רשב"ם )וכן פוסק ג"כ אדמוה"ז בסימן תע"א ס"א( וז"ל: "כדי 
שיאכל מצה של מצוה לתיאבון משום הידור מצוה".

דהיינו: שגם באם יאכל סמוך למנחה עד שתחשך ואח"כ יאכל מצה יצא י"ח ורק 
שהמצווה אינה מהודרת כל' הגמ' בהמשך )קז.( שזהו אכילה גסה.

והנה בשו"ע אדמוה"ז )סימן תל"א ס"ה בקונטרס אחרון סק"א( דן בקשר לתקנת 
חכמים לגבי זמן בדיקת חמץ בליל י"ג ומביא שם את השקו"ט בגמ' )ד.( דלמה לא 
תיקנו בדיקת חמץ ביום י"ד דבהמשך שם הגמ' מנסה לתרץ וז"ל: "וכי תימא זריזין 

מקדימין למצוות נבדוק מצפרא".

שואל ע"כ אדמוה"ז וז"ל: "וקשה למה תיקנו חז"ל לכל ישראל שיבדקו אור לי"ד 
זריזין  יהיו  בכל המצות שיתקנו שכולם  כן  זריזים מה שלא עשו  כולם  ועשו את 

לקיימן בתחילת זמנן". עכ"ל.

ומזה מוכיח שם שאכן מצד הענין של זריזין מקדימין לבד לא היו מתקנים לכל 
ישראל לבדוק מוקדם, אלא רק בבדיקת חמץ זהו דין מיוחד, שאין לה זמן קבוע 

לסופה, אזי תיקנו לכה"פ זמן קבוע לתחילתה, שלא יבואו למיפשע.

ולפי"ז לכאו' צ"ע דהרי ענין זריזין מקדימין זהו משום הידור מצוה – וא"כ מדוע 
בעניין זריזין כותב אדמוה"ז שלא שייך לתקן לכל ישראל חובה בענין זה – משא"כ 
לכל  תיקנו  כן   – מצווה  הידור  משום  ג"כ  שזהו  למנחה  סמוך  בע"פ  אכילה  באי 

ישראל תקנה זו.

לכאורה יש לתרץ בכמה אופנים:

א. שאינו דומה הידור דזריזין להידור דאי אכילה בע"פ.
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אבל  כשמקדימה,  למצווה  חביבותו  שמראה  ה'הגברא'  מצד  זהו  דזריזין  דהידור 
המצווה עצמה )לכאו'( תיעשה באותו אופן גם כשיאחר אותה.

משא"כ באם יאכל בע"פ סמוך למנחה עד שתחשך אזי ה'חפצא' של המצווה לא 
תהי' בשלימות – ובזה שייך שיתקנו לכל ישראל תקנה זו.

ב. יש חילוק בענין הידור בין 'קום ועשה' ל'שב ואל תעשה'.

אכילה  באי  כנדו"ד  תעשה'  ואל  'שב  של  בענין  רק  הוא  ההידור  שבאם  דהיינו, 
בע"פ סמוך למנחה, בזה תיקנו הידור זה לכל ישראל.

כנדו"ד בזריזין מקדימין אי אפשר לתקן זה  אך באם ההידור הוא ב'קום ועשה' 
לכל ישראל.

אלא שעדיין צ"ע – האם אכן בכל המצוות כשההידור נוגע ל'חפצא' או ל'שב ואל 
תעשה' תיקנו זאת לכל ישראל או שאולי זהו דין מיוחד באכילת מצה.

והנה, הר"ן במשנה בערבי פסחים כתב בד"ה "לא יאכל אדם" וז"ל: "כלומר לא 
למצה  למיכליה  ליתי  שלא  היכי  כי  טעמא  דהיינו  בגמרא  ומפרש  לאכול  יתחיל 
אכילה גסה כלומר שלא יוכל לבלוע אותה אלא בקושי וכי האי גוונא לא יצא בה 
ידי חובתו שלא מיקריא אכילה". )וכן כתב רבינו דוד בפירושו למשנה זו עיין שם(.

דהיינו שלשיטת הר"ן סיבת התקנה שלא לאכול בע"פ סמוך למנחה זהו לא משום 
הידור מצוה – אלא זה נוגע לעצם קיום המצווה דאם לאו לא יצא ידי חובתו.

ואולי י"ל דהטעם שהר"ן )וכן רבינו דוד( פירשו באופן זה דלא כרש"י והרשב"ם 
חייבו ענין  )שזהו מצד הידור מצוה( זהו מצד הצ"ע דלעיל דמנין מצינו שחכמים 
של הידור מצוה לכל ישראל )אפי' בדבר שנוגע ל'חפצא' של המצוה או בשב ואל 

תעשה כנ"ל(.

ויש עוד לעיין בכל זה.
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דרגות שונות ב"על מנת לקבל פרס"
 הת' לוי יצחק שי' קאליפא
תלמיד בישיבה

איתא בגמ' פסחים ח. "האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן 
העולם הבא הרי צדיק גמור" 

התוס' הקשו ממה שכתוב בפרקי אבות1 "אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב 
על מנת לקבל פרס".

שמשמע משם שזו הנהגה לא טובה לבקש פרס על עבודת ה' משא"כ במסכתנו 
רואים שנקרא צדיק גמור למרות שעושה את הצדקה ע"מ התגמול שבה.

ומתרץ תוס' שהמשנה בפרקי אבות מדברת במקרה שאם היהודי המצפה לפרס 
לא יקבלו הוא יתחרט על המצווה שקיים שזו באמת הנהגה לא טובה אך במקרה 
לא  אז  לו  שמצפה  הפרס  את  יקבל  לא  אם  שגם  יהודי  על  מדובר  בגמרא  שלנו 

יתחרט ובמקרה כזה נחשב צדיק גמור.

הר"ן פירש זאת באופן אחר וז"ל:

"ואף על גב דתנן1 אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס, היינו 
לומר שמדה מעולה היא ביותר שיהיו עובדין מאהבה, ואפ"ה העובד כדי שיזכה 

לחיי העוה"ב צדיק גמור הוא אבל לא חסיד"

זאת אומרת שבאמת מידת חסידות היא לעבוד שלא על מנת לקבל פרס אך מי 
שעובד על מנת לקבל פרס מקרי צדיק גמור אך לא חסיד. )וכן פירש התוס' יו"ט 

על אתר – ע"ש(.

צ"ע מה הכריח את התוס' להסביר ד"על מנת לקבל פרס" היינו שיתחרט באם לא 
יקבל, והרי יודע שפרקי אבות זהו 'מילי דחסידותא' ויכול להסביר בפשטות כמו 

הר"ן.

1( אבות פ"א מ"ג
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ואולי י"ל בדא"פ שמשום הל' החורצת של המשנה "אל תהיו עבדים ..." למדו 
התוס' שזהו הדין ורק המשך המשנה )אלא הוו( זהו ה'מילי דחסידותא' אך הר"ן לא 
למד כך אלא לשיטתו הלשון "אל תהיו" הוא גם 'מילי דחסידותא', כפי שרואים גם 

בלשונו " . . לומר שמדה מעולה היא ביותר".

אך עדיין צ"ע בין להר"ן ובין לתוס' פירוש מאחז"ל "האומר סלע זו לצדקה וכו' 
"היינו שעושה זאת רק בשביל הפרס – ובכל זאת היה צדיק גמור! לכאורה מתוכן 
דברי הגמ' נראה שעושה זאת גם בשביל הפרס היינו שעושה את המצווה לשמה 
ומתכוון בנוסף גם להנאת עצמו וכך גם מובן בפשטות מל' של רש"י: "ולא אמרינן 
שלא לשמה עושה, אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה, ומתכוין אף להנאת 
עצמו שיזכה בה לעולם הבא או שיחיו בניו " עכ"ל, וכן נראה גם מהמשך הגמרא 
ומחפש  בודק  גם  )ובנוסף  מצווה  לשם  חמץ  לבדיקת  בנוגע  זה  מאחז"ל  שמובא 
המחט( ועל מקרה זה מחדשים שלמרות שעשה את המצווה ונהנה מהמעשה שלא 
גם לצורך המצווה, עכ"ז מקרי צדיק גמור ואין זה פגם במצווה שנעשתה 'לשמה' 
גמור.  צדיק  שנק'  לומר  תיתי  מהיכי  הפרס  בשביל  רק  זאת  שעושה  במקרה  אך 
אע"פ ש"לעולם יעסוק אדם בתומ"צ אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא 

לשמה" אך עדיין לא נאמר על אדם שבדרגא זו 'צדיק גמור'2. וצ"ע בכהנ"ל.

עכ"פ נמצאנו למדים שיש ג' )ד'( דרגות:

א. העושה על מנת לקבל פרס ומתחרט על המצוה במידה ולא יקבל – עבודה זו 
היא פחות מעבודה של לשמה )ועדיין צ"ע האם אעפ"כ אפשר לכלול עבודה זאת 

ב'שלא לשמה' ויעשה עבודה זאת בכל אופן(.

ב. העושה על מנת לקבל פרס ולא מתחרט על המצווה במידה ולא יקבל זאת - 
עבודה זו היא עבודה שלא לשמה. לפי תוס' והר"ן מקרי צדיק גמור אך לא חסיד 

)עיין ר"ן(.

ג. העושה לשמה ומתכוון אף להנאת עצמו – עבודה זו היא עבודה לשמה ומקרי 
צדיק גמור לכו"ע.

)ד. צ"ע האם יש להחשיב את 'העובד לשמה ומתכוון רק לשמה' או שאין בזה 

2( ולפירש"י אין בכלל מקום לשאלה בפרקי אבות ששם מדובר שעושה רק על מנת לקבל 
פרס וכאן מדובר גם על מנת לקבל פרס
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נפק"מ מדרגא ג'( ויש לעיין עוד בכל זה.

גדר 'דרך חירות'
 הת' זכרי' יוסף שי' חלק
תלמיד בישיבה

במסכת פסחים )דף ק"ח ב( איתא "שתאן חי יצא אמר רבא ידי יין יצא ידי חירות 
לא יצא" ופרש"י וז"ל " ידי חירות לא יצא - כלומר אין זו מצוה שלימה "וכן פירש 

הרשב"ם.

והנה בדין תקנת שתיית ד' כוסות מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח1 שיש 
גאולה  הוא  עניינם  וכל  גאולה  של  לשונות  ד'  כנגד  הם  אלו  כוסות  שד'  אומרים 
עניינים  לד'  זכר  הינם  אלו  כוסות  שד'  אומרים  ויש  אדמוה"ז2.  פסק  וכן  וחירות 

אחרים שלאו דווקא קשורים לעניין הגאולה והחירות. ע"ש.

ומבאר בהשיחה שם שלשיטות הנ"ל )שד' כוסות כל עניינם הוא גאולה וחירות( 
אדמוה"ז3   פסק  באמת  ולכן  במצווה  עיקרי  תנאי  הוא  שבהם  ההסיבה  עניין  אזי 

שמעיקר הדין באם שתה ד' כוסות בלא הסיבה לא יצא י"ח וצריך לשתות שוב.

באדמוה"ז4  להלכה  שנפסק  חי,  יין  שתה  באם  שנא  מאי  צ"ע  לכאורה  זה  לפי 
שיצא י"ח ורק לא קיים מצווה מן המובחר. והרי אם עניין החירות הוא תנאי עיקרי 
במצווה, אזי כשם שבהסיבה מעיקר הדין באם לא היסב לא יצא י"ח כך גם בשתיית 
יין חי לכאורה לא יצא י"ח ומכ"ש מה אם הסיבה שזהו דבר נוסף על היין לא יצא 

י"ח, ביין עצמו אם חסר בחירות לא כל שכן של יצא י"ח?

ואולי יש לחלק בכמה אופנים ולדוג':

1( לקו"ש חי"א פ' וארא שיחה א.
2( סי' תע"ב סי"ד.

3( שם סט"ו.
4( שם סי"ז.
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חסידות

הערות ודיוקים במאמר "וקבל היהודים תרפ"ז"

 הרב פנחס מנחם שי' ברנשטיין
ר"מ ומשפיע בישיבה

אותות ומופתים ביציאת מצרים
וקיבל  "וקבל היהודים תרפ"ז", מבאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ את הפסוק  במאמר 
היהודים את אשר החלו לעשות, וזלה"ק "דעתה בזמן הגלות הם קבלו מה שהחלו 
כבר מזמן מתן תורה וכאמרם ז"ל1 ע"פ קיימו וקיבלו היהודים וכו' דקיימו עתה מה 
שקבלו כבר בזמן דמתן תורה. דלכאורה הוא דבר נפלא, דבמ"ת היו ישראל בתכלית 
וראו  והחופש,  ביותר בעניין החירות  והיו במעמד ומצב משובח  העילוי דגאולה, 
ונראה  ניכר  הי'  ביציאת מצרים שהוא מה שבהטבע ממש  ומופתים  אותות  כמה 

הכח והחיות האלוקי שלמעלה מהטבע, ובפרט בקריעת ים סוף..."עכ"ל.

לכאורה צריך ביאור במילים "וראו כמה אותות ומופתים ביציאת מצרים", דאם 
ניסים היו שעליהם  ים סוף, איזה  כוונתו לזמן שמאחרי מכת בכורות עד קריעת 

אומר שראו כמה אותות ומופתים?

1( שבת פח.
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ב

 התחלת וסיום יציאת מצרים
בפשטות הי' אפשר לומר שביציאת מצרים נכלל גם קריעת ים סוף שהוא הסיום 
וחותם דיצי"מ2 ושם בפשטות היו כו"כ ניסים, ועד לראיית אלוקות במחוש, "ראתה 

שפחה על הים מה של ראו הנבאים", והראו באצבע "זה א-לי ואנוהו".

ומופתים  אותות  כמה  "וראו  בפ"ע:  כדבר  קרי"ס  את  במאמר  שמונה  מזה  אבל 
ביציאת  שראו(  ומופתים  ש)באותות  משמע,  סוף",  ים  בקריעת  ובפרט  ביצי"מ 

מצרים, מתכוון רק ליציאה עצמה עד קריעת ים סוף ולא עד בכלל.

לכאו' היה אפשר לומר, שיציאת מצרים התחילה כבר ממכת דם ואילך )שאירעה 
מאוחר  יותר  קצת  או  מצרים  של  השבירה  התחילה  כבר  שאז  לכן3(  קודם  שנה 
"בר"ה בטלה עבודה מאבותינו  בגמ'4  בר"ה שאח"ז, שאז הפסיק השעבוד כמ"ש 
הגמ'  ובהמשך  השעבוד",  פסק  גאולתם  לפני  חודשים  "ששה  וברש"י  במצרים" 
)שם ע"ב(, כתיב הכא "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים".שהגמ' מביאה פס' 

זה )"והוצאתי"( בנוגע לזה שפסקה העבודה בר"ה.

ועד"ז כתוב בתהלים5 "לא זכרו את ידו יום א שר פדם מני צר. אשר שם במצרים 
 . . וצפדע.  אותותיו ומופתיו בשדה צען. ויהפך לדם יאריהם. .ישלח בהם ערוב. 

ויגעם לארבה. . יהרג בברד..." שמונה את המכות יחד עם יציאת מצרים.

ועפ"ז יש לבאר מ"ש במאמר "וראו כמה אותות ומופתים", שמתכוון לכל האותות 
שהיו בעשר המכות.

אבל מפשטות הל' במאמר, נראה יותר שמדבר על יצי"מ כפשוטה, כלומר, על 
היום שהתחילו לצאת ממצרים בפועל ממש.

וכן נראה ממאמר של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 'וקבל היהודים תשל"ח' 
שהביא את שאלת כ"ק אדמו"ר הריי"צ הנ"ל וזלה"ק: "דלכאורה הוא דבר נפלא 

2( לשון כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח במאמר וקבל היהודים, תשל"ח.
3( ראה אגדות מהרש"א ר"ה יא, ב'.

4( ר"ה יא, א.
5( מח ,עב ואילך
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דבמתן תורה היו ישראל בתכלית העילוי . . והיו אחרי קי"ס ויצי"מ . . דביצי"מ 
את  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שלומד  וגאלם",  הקב"ה  ממה"מ  נגלה 
ומופתים  אותות  כמה  "וראו  במילים  תרפ"ז(   – היהודים  וקיבל  )במאמר  הפשט 

ביצי"מ", שקאי על יציאת מצרים כפשוטו ולא על 'עשר המכות'.

וא"כ עדיין צ"ב לאיזה אותות ומופתים מתכוון שהיו ביציאת מצרים?

ג

יציאת מצרים – ממכת בכורות
ונראה לומר, שיציאת מצרים החלה במכת בכורות שאירעה בחצי הלילה, כמ"ש 
וזלה"ק  'הא לחמא עניא – תשמ"ב'  כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח במאמר 
"והרי ביציאה ממצרים )שתחילתה הוא במכת בכורות(..." וכן במאמר 'ויהי בחצי 
בכורות  מכת  ע"י  היתה  בפועל  מצרים  "יציאת  שם   1 בהערה  תשי"ז6'   – הלילה 
הגם שזה הגיע ע"י כל המכות, אבל כל המכות היו רק הכנה בלבד, ויציאת מצרים 
ובעצמו  דבכבודו  נעלים  הכי  הגילויים  גם  לכן  בכורות,  מכת  ע"י  היתה  בפועל 
2 במאמר הנ"ל, מציין למאמר  במכת בכורות...". ובהערה  יצי"מ היו  הקשור עם 
'ועבר ה' לנגוף – התרנ"ח' ושם מבאר באריכות את ההפלאה של מכת בכורות על 
ורפוא לישראל' שלכן  'נגוף למצרים  זמנית  בו  הי'  דווקא  כל שאר המכות, שבה 
זה היה בחצות הלילה ממש, שבו יש חיבור הפכים של חסד וגבורה )חצי הראשון 
של הלילה גבורה וחצי השני חסד והזמן של חצות ממש מחבר בין שניהם(, שבא 

מאוא"ס שלמעלה מהשתלשלות.

ועפ"ז י"ל שבמ"ש במאמר "שראו כמה אותות ומופתים ביצי"מ שבהטבע ממש 
הי' ניכר ונראה בו הכח והחיות האלוקי שלמעלה מהטבע", מתכוון מתחילת יצי"מ, 
כלומר כבר ממכת בכורות שבמכה זו עצמה היו כמה ניסים וכמו שמביא במאמר 
'ועבר ה' לנגוף – תרנ"ח' מהזוהר7: שהי' נגוף למצרים ורפוא לישראל, שבאותה 
גם  זמן  ובאותו  מצרים,  מגלות  ונגאלו  נצולו,  ישראל  בכורי  לקו  שמצרים  שעה 

נתרפאו ישראל מחליים.

6( ספר המאמרים פסח ח"א )המכון להפצת תורתו של משיח( עמ' סט.
7( ח"ב דף לו, א.



קובץ הערות התמימים ואנ"ש תות"ל חב"ד - באר שבע58

וכן במדרש רבה פ' בא8 גבי מכת בכורות איתא: "הרבה נסים עשה הקב"ה לישראל, 
הרג בכורי מצרים . . הרג בכורי שבי...". 

אוכלים  שאנו  זו  "מצה  בהגדה  כמובא  להחמיץ  הבצק  הספיק  שלא  הנס  ועד"ז 
. . על שום שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם ממה"מ 
וגאלם",  ומבואר בארוכה בדרושי חסידות9 שהבצק לא החמיץ כתוצאה  הקב"ה 
מהגילוי האלוקי. ועד"ז מש"נ ביצי"מ "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו10".

וכן מש"כ "ואשא אתכם על כנפי נשרים11" שבשעה קלה התאספו כל עם ישראל 
למקום אחד12.

אדמו"ר  כ"ק  של  שבמאמר  אלא  ביצי"מ,  ניסים  הרבה  שהיו  רואים  זה  שמכל 
שליט"א מלך המשיח, מתמקד בעניין העיקרי של יצי"מ -  נגלה עליהם ממה"מ 
הקב"ה, הגילוי של 'בכבודו ובעצמו' שראו גילוי אלוקות במוחש )וממנו הסתעפו 

כמה אותות ומופתים כנ"ל(. 

* * *

קושי השעבוד משפיע על עבודת ה'
בהמשך לזה מתאר כ"ק אדמו"ר הריי"צ את המצב הירוד של עם ישראל בזמן 
שבגלות  דכשם  מצרים,  גלות  בדוגמת  הוא  גלות  כל  "אשר  ומקדים  המן,  גזירת 

מצרים כתיב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה בעבודת פרך".

לכאו' צ"ב מדוע מביא דווקא את הפס' "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
והמתן  הוא  בן  "אם  ולא את הפסוקים  הגלות,  ועוצם  גודל  קשה13" להראות את 

8( פי"ח, י.
9( לקוטי תורה פ' צו דף ע, ועוד.

10( שם י"א, ז'.
11( שמות י"ט, ד'.

12( רש"י שם.
13( שם ו, ט.
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בנ"י  ויאנחו  מצרים  מלך  "וימת  תשליכוהו15",  היאורה  הילוד  הבן  "כל  אותו14", 
ורוחץ  ישראל  תינוקות  שוחט  והי'  "נצטרע  רז"ל  ודרשו  העבודה16"  מן  ישראל 

בדמם17", שלכאו' פסוקים אלו מבטאים עוד יותר את קושי הגלות.

העבודה הרוחנית  י"ל שבמאמר בא לבאר את השפעת מיצר הגלות על  ולכאו' 
של ישראל.

ראינו  לא  דאותותינו  ממש,  מזה  ההיפך  הוא  הגלות  "ובזמן  שם18  שכותב  וכמו 
. דכשם שבגלות מצרים כתיב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה   .
נסיונות  יביא לחמו, דכמה  . אשר כ"א בנפשו   . גלות  כן הוא בכל  בעבודת פרך. 
מאוחרת  שעה  עד  בבוקר  קומו  מאז  קשה  בעבודה  אפו  ובזעת  התומ"צ  בקיום 
בלילה באופן אשר אין לו זמן לא על תפילה ולא על תורה...". שבזה מראה עד כמה 
המיצר בגשמיות משפיע על העבודה הרוחנית, משא"כ בפסוקים הנ"ל )הבן הילוד 
היאורה תשליכוהו וכו'( לא רואים את ההשלחות על העבודה הרוחנית, דבפשטות 
עדיין לא הי' להם אז עבודה רוחנית, משא"כ בפס' "ולא שמעו אל משה מקוצר 
רוח ומעבודה קשה וגו'",  שמשה רבינו בא אליהם בשליחות מה', ובכ"ז לא שמעו 
שהמיצר  רואים  כאן  וגו'"(,  העם  "ויאמן  שלפנ"ז19  בפרשה  כנאמר  )שלא  אליו, 

הגשמי השפיע לרעה על יכולתם לעבוד את ה'.

* * *
ב' פירושים ברעיא מהימנא

בהמשך המאמר )וקבל היהודים תרפ"ז( אות ד', כותב וזלה"ק "הנה ידוע שמשה 
שהוא  לפי  נאמן  רועה  שהוא  ומה  נאמן  רועה  שהוא  מהימנא,  רעיא  נקרא  רבינו 

רעיא מהימנא שהוא רועה ומפרנס את ישראל בעניין האמונה".

14( שם א, טז.

15( שם א, כב.
16( שם ב, כג.
17( רשי שם.

18( מאמר וקבל היהודים תרפ"ז.
19(  שמות ד, לא.
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מהימנא  רעיא  שהוא  לפי  נאמן  רועה  שהוא  ומה  נאמן  רועה  "שהוא  מהלשון 
שהוא רועה ומפרנס את ישראל בעניין האמונה " משמע לכאורה, שמפרש המילה 
לפי שהוא מפרנס את  נאמן,  רועה  נק'  הוא  ולמה  מוסיף  וע"ז  נאמן.   – מהימנא 
ישראל  עם  את  בזה שמחזק  כלומר שנאמנותו מתבטאת  בענין האמונה,  ישראל 

בעניין האמונה.

והנה במאמר של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 'ואתה תצוה ה'תשמ"א20' 
)וקבל היהודים תרפ"ז( שמשה  זה מקדים במאמר  "ולבאר  וזלה"ק  כותב  ג'  אות 
רבינו נקרא רעיא מהימנא, דשני פירושים בזה: )א( שהוא רועה נאמן של ישראל 

ו)ב( שהוא זן ומפרנס את ישראל בעניין האמונה . . שהאמונה תהי' בפנימיות21".

ולכאורה צ"ב מהיכן לוקח כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, שברעיא מהימנא 
ישנם ב' פירושים, הלא במאמר הנ"ל משמע שהפי' רעיא מהימנא הוא רועה נאמן 

אלא שאותה נאמנות מתבטאת בחיזוק האמונה?

אולם, כשנדייק במילות המאמר )וקבל הנ"ל(, נראה שיש כאן לכאורה כפילות 
לשון "שמשה רבינו נק' רעיא מהימנא, שהוא רועה נאמן ומה שהוא רועה נאמן לפי 
שהוא רעיא מהימנא שהוא רועה ומפרנס בעניין האמונה". שהמילים "שהוא רעיא 
מהימנא" )בפעם הב'( לכאו' מיותרות, ומכאן לכאו' לוקח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מהימנא, שבנוסף לפי' מהימנא מלשון  נוסף ברעיא  מלך המשיח, שישנו פירוש 

נאמן, גם מהימנא מלשון אמונה.

20( סה"מ מלוקט ח"ו, ע' קל.
21( ההדגשות אינם במקור.
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ביאור במאמר כי ישאלך בנך – ה'ש"ת

 הת' דויד שי' חיון
תלמיד בישיבה

במאמר "כי ישאלך בנך – ה'ש"ת1" כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ וזלה"ק " . . ועוד 
מפני מה נקרא זה בשם שכר, ובכללות הענין צ"ל מהו ההפרש בין התשלום שכר 

שבג"ע להגמול הטוב לעתיד בעולם התחי'". עכלה"ק.

וצ"ב למה מחלק בלשונו הק' בין ג"ע,שעליו אומר שכר )כפי שנראה גם מהמשך 
המאמר( לבין עולם התחי' שעליו אומר גמול טוב.

ובשביל להבין הביאור בזה יש תחילה להקדים, כ"ק אדמו"ר הריי"צ מסביר שם 
בהמשך המאמר את החילוק בין ג"ע לעולם התחי', הגילוי שישנו בג"ע הוא מאור 
שם  שמוסבר  )כפי  בדרגות  לעלות  ע"מ  ביגיעה  צורך  ישנו  זו  שבדרגא  הממכ"ע 
במאמר באריכות(, והגילוי שבעולם התחי' הוא מאור הסוכ"ע שגם בדרגא זו יש 
צורך ביגיעה אך בדרגת הסוכ"ע, גילוי האור שמתגלה בתמורה ליגיעה הוא באין 
באור  למע'  הוא  "וכן  וזלה"ק  שם(,  במאמר  שמוסבר  כפי  אתכפייא  )ע"ד  ערוך 
הממלא ואור הסובב שהגילוים באים רק ע"י עבודה וזיכוך, וההפרש ביניהם הוא 
שלא  הוא  הגילוי  הנה  הסובב  ואור  והדרגה  בסדר  הוא  הגילוי  הנה  הממלא  דאור 

בהדרגה" עכלה"ק.

גבי  כותב  הריי"צ  בזה, הסיבה שכ"ק אדמו"ר  י"ל הביאור  ועפ"י המוסבר לעיל 
ג"ע שכר היא משום שהגילויים שבג"ע הם כפי שאדם עבד עבודתו וזיכך עצמו 
בעוה"ז, ולכן נקרא שכר, משום שמקבל מה שמגיע לו. אך על עולם התחי' אומר 
כ"ק אדמו"ר הריי"צ את הל' "גמול טוב",שפירושה יותר ממה שמגיע לאדם כפי 
שמוסבר2 על האותיות ג' וד' שפירושם גמול דלים וכפי לשון הגמ' שם "שכן דרכו 
של גומל חסדים לרוץ אחרי דלים", שזהו הגילוי של סוכ"ע, שגם שאדם התייגע 

מעט, הקב"ה כביכול גומל איתו חסד ומשפיע עליו את גילוי עצומ"ה.

1( ספר המאמרים תרצ"ט – ה'ש"ת, עמ 45 )קה"ת תשמ"ו(.
2( שבת קד, א, מאמר 'היושבת בגנים' ה'שי"ת אות ח'.
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 ב' ביאורים הפכיים בפ' "על כל דבר
פשע . . אשר יאמר כי הוא זה"1

 הת' גואל ישראל שי' חתן
תלמיד בישיבה

בלקו"ש ח"א2 מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח את דברי הצ"צ )על הפ' 
נשמתו  שיורדת  לפני  יהודי,  וגו'"(  זה  הוא  כי  יאמר  אשר   .  . פשע  דבר  כל  "על 
לעולם משביעין אותה תהי צדיק, "על כל דבר פשע" – אדם הפושע בשבועה זו 
)מחמת נה"ב - "על חמור"( "על כל אבדה" - גורם בסופו של דבר לאבדת הנה"א, 

עד אשר אומר על ההוא )הלעו"ז( - "זה" - מחשיב אותו למציאות.

רק  שייך  "זה"  מדוע  הסברים  שני  מביא  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
לקדושה וזלה"ק3: ""זה" - באמיתית המובן – גייט אויף קדושה ואלקות אויף קיין 

זאך קען מען ניט זאגן: "זה" נאר אויף דעם אויבערשטן מצד צווי טעמים:

א("זה" מיינט: דאס איז "דאס" און "דאס" קען מען זאגן נאר אויפן אויבערשטן. 
נברא איז דאך זיין מציאות ניט ער, נאר דער חיות אלוקי וואס איז אים מהווה תמיד 

1( פ' משפטים פכ"ב, פ"ח.
2( ע' 155 ואילך.

3( תרגום ללה"ק – "מכון לוי"צ": "זה" – במובנו האמיתי – נסב על קדושה ואלוקות, כלפי 
שום דבר אי אפשר לומר: "זה", מלבד כלפי הקב"ה משני הטעמים:

א( "זה" במשמעותו הפשוטה )זהו-זה( אפשר לומר רק על הקב"ה, שכן מציאותו של נברא 
איננה הוא כי אם החיות האלוקית המהווה אותו תמיד מאין-ליש, ובלשון הרמב"ם: "אין שם 

מצוי אמת מלבדו".

ב( "זה" במשמעות "הנה זה", האפשרות לומר בכל מקום ובכל זמן: "הנה זה", קיימת רק לגבי 
אלוקות,  שכן כל נברא מוגבל ואינו נמצא בכל מקום. לפיכך אין מקום לומר עליו: "זה". ברם, 
שם שמיים – שגור בפי כל, רק לגבי הקב"ה הנמצא בכל מקום "לית אתר פנוי מיניה", אפשר 
לומר: "זה" הנה זה. אבל משום ההעלם וההסתר על הנפש הבהמית עלולה להיות החלפה, לומר 

על "הוא" – "זה".
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מאין ליש, ובלשון הרמב"ם: אין שם מצוי אמת מלבדו.

ב( "זה" מיינט: אט דא איז דאס, ווען מען איז און וואו מען איז קען מען זאגן, אט 
איז דאס. און דאס איז שייך נאר אויף אלקות, ווארום יעדער נברא איז מוגבל, ער 
איז ניטא אומעטום, ובמילא איז ניט שייך זאגן אויף דעם "זה". אבער שם שמים איז 
שגור בפי כל. נאר דער אויבערשטער וואס ער איז דא אומעטום, דלית אתר פנוי 
מיני', איז אויף אים שייך זאגן, אט איז ער – "זה". אבער מצד דעם העלם והסתר פון 
 נפש הבהמית פארבייט מען, און מען זאגט אויף "הוא" אז דאס איז "זה"". עכלה"ק. 

יוצא א"כ שמשמעות הפסוק בא לגריעותא על גודל ירידת היהודי עד שמחשיב 
הס"א למציאות. 

לעומת זה ניתן לראות הסבר שונה בתכלית על אותו פסוק בלקו"ש חט"ז4 שם 
יש  יהודי  לכל  הנ"ל:  כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  את תוכן הפס'  מסביר 
את התובע שלו – היצר הרע – שרוצה למסור היהודי לרשותו, היהודי רק "מודה 
במקצת" שאמנם נפל בחטא אך אינו שקוע כל כולו בחטא, וזה רמוז בפס' שממנו 
לומדים הלכה זו )על כל דבר פשע. .( "יאמר כי הוא זה" – כשהיצר תובע מהיהודי 
"על כל דבר פשע" )פשיעה, או חסרון - אבידה( ע"ז עונה היהודי "כי הוא זה" יש 

לתבוע ממנו רק את ה"זה".

מכאן משמע שכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בא לבאר את הפס' למעליותא 
– שהיהודי רוצה להינצל מהיצה"ר הוא אומר על "הוא" – שתובעים אותו זה רק 

דבר קטן וממילא יכול לחזור אח"כ בתשובה שלימה.

4( ע' 269 ואילך.
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עבודת ה' בחשאי או ברעש?
הנ"ל

בלקו"ש חלק א'1 מסביר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שעיקר עבודת הכהן 
ישנה  וכך  בקודש  נוכחים  והקב"ה  הכהן  רק  זמן  שבאותו  הקטורת,  עבודת  היא 

השראת השכינה.

מזה לומד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  הוראה למעשה בפועל: קיום התומ"צ 
של יהודי צריכה להיות כמו בעבודת הכהן בעת מעשה הקטורת – כשיהודי מקיים 

מצוות ובפרט נתינת צדקה צריכה היא להיעשות ללא פרסום )תמונות וכדו'( 

בעניין  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  חט"ז2  בלקו"ש  זאת  לעומת 
הרמון  "כפלח  עה"פ  מאחז"ל3  עפ"י  הכה"ג,  של  מעילו  בשולי  שהיו  הרימונים 
רקתך" אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרמון" ומסביר, שעניין הרימונים בשולי 
המעיל הוא שאפילו יהודים כאלה שהם בדרגת 'רימון' גם הם חלק מבגדי הקודש 
שאיתם חייב  כה"ג להיכנס לבית המקדש, "בבואו אל הקודש", עד  שזה 'לעיכובא' 

- "ולא ימות".

ומזה לומד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח הוראה למעשה בפועל: שעבודה 
דעקבתא  בדרא  נמצאים  שאנו  רואים  סוטה  שבמס'  הסימנים  כל  לפי  הזה  בזמן 
דמשיחא – הדרגה הנמוכה ביותר – "שולי המעיל" וממילא העבודה עכשיו היא 
צ"ל  רצונו  עושי  רצונו אצל  עוברי  בגלל שיש רעש אצל  גם  וזה  ופרסום.  ברעש 

עאכו"כ.

ולפי זה נשאלת השאלה: איזה אופן עבודה יהודי צריך לעבוד האם מתוך רעש 
ופרסום )כדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בחלק ט"ז( או שצריך להיות 

בחשאי ללא פרסום )כדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בחלק א'(.

1( בחלק א' כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח  וי"ל החילוק בין שני השיחות: 
האישית של יהודי לקונו. בשונה מזה בחלק ט"ז כ"ק אדמו"ר  מדבר על העבודה 

1(  ש"פ תצווה, עמ' 172.
2(  ש"פ תצווה - שיחה ב', עמ' 336.

3(  סנהדרין ל"ז, א.
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לקיום  אחרים  לעורר אנשים  יהודי  שליט"א מלך המשיח מדבר על תפקידו של 
ידעו  לא  אחרת  כי  וברעש  בפרסום  להיעשות  צריך  וודאי  שזה   - ומצוות  תורה 

אנשים אחרים לקיימם4.

מצד  מצווה"(  עושי  לפרסם  )"מצווה  בפרסום  צ"ל  אישיות  מצוות  שגם  או   )2
א' נאמרה כמה שנים קודם השיחה בכרך ט"ז  וכדלהלן: השיחה בכרך  ענין הזמן 
ומאז עברו כו"כ שנים ובמילא התקרבו יותר לביאת משיח צדקנו וממילא העבודה 
השתנתה, כי הס"א משתוללת )קול המונה של רומי( ולכן סוג העבודה בזמן שכזה 
שם  המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שאומר  )כמו  ברעש  דווקא  להיות  צריך 
הפעמונים-  להיות  וצריך  דמשיחא(,  דעקבתא  )דרא  המעיל"  ב"שולי  שנמצאים 

רעש(.  

 

4( או שניתן לדייק, לעניות דעתי, מפרט אחר בשיחה: בחלק א' מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מלך המשיח את עבודת הכהן ז"א עבודה פרטית וממילא גם ההוראה שם היא על מצוות שאדם 
כללי הנוגע  מכה"ג שעינינו זה ענין  בעצמו לעומת השיחה בכרך ט"ז שהביאור שם זה  מקיים 

יותר לעבודה עם החוץ.
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מגררו בראשו
 הרב אריאל שי' רזניק
א' מאנ"ש

בפרשת תצווה כתיב "אתה תצוה את בני  ישראל וייקחו אליך שמן זית זך כתית 
למאור להעלות נר תמיד"

ה'תשכ''ה1", שהזית  "ואתה תצווה   מבאר הרבי שליט''א מלך המשיח במאמר 
הוא הגוף ונפש הבהמית, והזית הוא הנפש האלוקית, כך שכדי להוציא את השמן, 
הבהמית  ונפש  הגוף  את  לבטש  יש  האלוקית  הנפש  של  האור  את  לגלות  היינו 

המסתירים עליה. 

תצווה  "ואתה  במאמר  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  של  החידוש  ידוע  אך, 
התשמ"א2", מבוסס על מאמר כ''ק אדמו''ר הריי''צ3 , שע"י הכתית שעברו היהודים 

בשושן, זכו להיגאל.

בזכות  בפועל ממש  נגאל  לגאולה  והראשון  לגלות  האחרון  הזה  הדור  גם  ושכך 
הכתית. עם זאת, מוסיף הרבי שליט''א מלך המשיח, שבשונה מהכתית המוכר לנו 
ליה",  דנשמתא מבטשין  נהורא  ביה  סליק  דלא  "גופא  מהזוהר,  מהתניא שמביא 
הכתית של היהודים בשושן היה אחרי גזירת המן, ולאחר הנהפוך הוא, אשר שלטו 
רק  וברוחניות.  בגשמיות  והרחבה  היה שפע  וליהודים  בשונאיהם.  היהודים המה 
היתה חסרה הגאולה האמיתית. כך שהכתית היה כתית שנבע מהכמיהה לגאולה, 

ולא כתית של הגוף ונפש הבהמית. 

כמו  בלי שמרים,   - "זך  רמז לדבר ברש''י על הפסוק:  לומר שיש  ואולי אפשר 
ששנינו במנחות )פו א( מגרגרו בראש הזית וכו'".

1( ספר המאמרים שמות ח"ב, )'המכון להפצת תורתו של משיח'(.
2( הוגה בשנת ה'תשנ"ב והודפס בספר המאמרים מלוקט ו' עמ' קל.

3( וקבל היהודים תרפ"ז.
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כלומר, פעולת הכתית הינה בראש. אין צורך לבטש את כל הגוף כדי להוציא את 
השמן הזך, אלא יש צורך בעבודה פנימית )בראש(. זהו כתית שלא נובע מכתישה 
מלאה של הזית עם הגרעין שלו בריחיים, כמו שרש"י ממשיך: "כתית - הזיתים 

היה כותש במכתשת, ואינו טוחנן בריחים, כדי שלא יהו בו שמרים''. 

להיות  שצריך  בדורנו  לחינוך  בקשר  אומר  המשיח  מלך  שליט''א  הרבי  גם  כך 
באופן של ימין מקרבת… שכן העיקר הוא השמן ואין לנו כבר צורך להתעסק עם 
השמרים. כי משום שנסתיימה עבודת הבירורים, וכל שנותר הוא להוציא את השמן 

הזך בקבלת פני כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממ"ש.

וכל הנ"ל אינו אלא לחדודי.
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בעניין הגבהת הקול בפ' ל"בלילה ההוא נדדה"

 הרב פנחס מנחם שי' ברנשטיין
ר"מ ומשפיע בישיבה

הנס"  עיקר  שם  כי  קולו  יגביה  נדדה  ההוא  בלילה  "כשיאמר  במג"א1,  איתא 
)מהרי"ל וד"מ(.

לכאו' משמע, שצריך להגביה הקול רק בפס' 'בלילה ההוא' ואחרי זה אין צריך 
להגביה הקול. וכן מובא ספר שבח המועדים )מנהגים בקריאה ס"ב( "בפס' בלילה 

ההוא . . מגביה הקורא את קולו".

והנה במאמר "בלילה ההוא – ה'ש"ת", כותב כ"ק אדמו"ר הריי"צ "בלילה ההוא 
בקריאתו  הקול  להגביה  צריך  ההוא  דמבלילה  מהרי"ל  במנהגי  ואיתא    .  . נדדה 
לפי שזהו עיקר הנס". וכן מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, במאמר ד"ה 

"בלילה ההוא תשכ"ה2" כבמאמר הנ"ל )ה'ש"ת(

שצריך  לכאו'  משמע  הקול",  להגביה  צריכים  ההוא  "דמבלילה  המאמר  מלשון 
להגביה הקול מ'בלילה ההוא' עד הסוף ולא רק בפס' 'בלילה ההוא'. והנה המקור 
למנהג זה הוא ממנהגי מהרי"ל ושם כתב "אמר מהר"י סגל שמקובל היה בעיניו 
אז היה  נדדה',  'בלילה ההוא  לומר  מנהג של הר"ר שלום כץ ש"צ, כשהיה מגיע 

1( סי' תר"צ ס"ק י"ז.
2( סה"מ מלוקט ח"ד ע' קפג.

הלכה
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מרים קול קריאתו ביותר ממה שעשה עד עתה, ומסתבר מנהגו משום דשם התחלת 
גאולת אסתר".

ובדרכי משה3 מביאו בשינוי לשון קצת "כתוב במהרי"ל מאוד מקובל בעיני מנהג 
מהר"ש . . שכשהגיע לומר 'בלילה ההוא' הגביה קולו יותר ממה שעשה עד כאן, כי 

מכאן ואילך התחלת הגאולה".

מפשטות הל' נראה, שכשהיה מגיע לקטע הזה הגביה הקול והמשיך באותו אופן 
עד הסוף. וסתבר ביותר שהמהרי"ל מתכוון לומר רק מהיכן מתחילים להגביה את 

הקול ולא שבפס' זה בלבד צריך להגביה את הקול.

וכן נראה מהטעם שמביא המהרי"ל "דשם התחלת גאולת אסתר", ובדרכי משה 
"כי מכאן ואילך התחלת הגאולה", ולא מסתבר לומר שרק בהתחלת הגאולה יגביה 
את קולו יותר ובהמשך שמדבר על הגאולה עצמה לא יגביה, ובפרט לפי המובא 

בדרכי משה "כי מכאן ואילך", שכולל בפשטות גם ההמשך.

ויובן יותר ע"פ מש"כ כ"ק אדמו"ר הריי"צ במאמר ד"ה "אמר רבא חייב איניש 
לבסומי – ה'תש"ח" שמביא את המשנה במגילה4: מהיכן קורא אדם את המגילה 
והדעה הרביעית בברייתא,   .  . יהודי  יהודה אומר מאיש  ר'  כולה,  ר' מאיר אומר 
רשב"א אומר מבלילה ההוא נדדה וכו' . . ובגמרא5 מבארים את טעמיהם, והטעם 
של המ"ד מבלילה ההוא, להודיע תקפו של נס. וממשיך שם במאמר "משום זה 

דעת מהרי"ל שצריך להגביה קולו לפי שזהו עיקר הנס". 

וביאור זה נראה, שקריאת המגילה מ'בלילה ההוא' ואילך והגבהת הקול מ'בלילה 
ההוא', קשורים זה בזה, וכשם שקוראים את המגילה משם ואילך )לדעת רשב"א( 

כמו"כ י"ל שמגביהים את הקול משם ואילך. 

3( תר"צ סק"ג.
4( פרק ב' משנה ג'.

5( י"ט, א.
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דיני טבילת כלים
 הרב אלחנן משה שי' נחמנסון
ר"מ להלכה בישיבה

שאלה א': האם כלי חד פעמי צריך טבילה, וכגון תבנית אפיה מאלומניום?

תשובה: כלי שנועד לשימוש חד פעמי, וכגון כוסות או קערות הגשה חד פעמיים, 
אינם צריכים טבילה. אך אין לו להחזיק אותם מסעודה לסעודה, דאז מוכיח שאינה 

כלי העומד לזריקה.

וכמו כן תבנית אלומניום חד פעמית אינה צריכה טבילה באם משתמש בה שימוש 
מיכן  ולאחר  בה החלות אפילו כמה פעמים  אופה  חג  וכגון שבערב  וזורקה,  קטן 
נוספים, תצטרך טבילה. ואם כשקנאה תכנן  זורקה. אבל אם שומרה לשימושים 

מלכתחילה להשתמש בה כמה שימושים, יצטרך להטבילה כבר בפעם הראשונה.1

מקורות לשאלה א': בשו"ע לא מופיע היתר להשתמש בכלי חד פעמי ללא טבילה, אך הוא 
שכלי  שביאר,  י"ז(  )סי'  טהרה  הגידולי  בשם  א'(  אות  ל"ב  סי'  ח"ה  )מנח"י  באחרונים  מופיע 
)סי' ל"א(  יעקב  ובשב  ואינו עומד אלא לשימוש ארעי, אינו מקבל טומאה,  שעשוי להשליכו 

כתב, שכל כלי שאינו מקבל טומאה, אינו צריך טבילה אפילו לכתחילה.

פ"כ  ריש  מהרמב"ם  פיינשטיין  הגר"מ  הוכיח   )40 עמ'  ב'  )חוברת  והוראה  לתורה  ובמאסף 
אפשר  שאי  מפני  טהורים  שהם  יבשים,  ודלעת  ואתרוג  מלפת  העשוים  לכלים  בנוגע  דכלים, 
שיעמדו אלא זמן מועט. ומוכיח מכאן שאפילו אם ישתמש כמה פעמים לכאורה מותר כל שהוא 

כלי ארעי.

אמנם לאידך, ישנו דיון האם להתיר לעשות קידוש על כוס חד פעמית מקרטון או פלסטיק, 
ודעת האוסרים היא משום שזהו כלי העומד לזריקה ובמילא אינו מקבל טומאה, ואם כן אין לו 
חשיבות ושם כלי לקדש עליו. וכן כתב האגרו"מ או"ח ח"ג סי' ל"ט. והרבה פוסקים חלקו עליו, 
דלמרות שזורקים אותו מחמת שהוא זול, אך הכלי מצד עצמו ראוי לשימוש. ונהי דמצד 'זה קלי 
ואנוהו' ראוי לקדש על כוס מכסף וכיו"ב, אך מצד הדין אין בזה שום בעיה. וכ"כ המשנה הלכות 
והגרשז"א  כ"ב(,  סי'  ח"א  הלוי  חיי  בשו"ת  )הו"ד  ואזנער  והגר"ש  ומכאן,   ד"ה  קי"א  סי'  ח"ז 

)בשש"כ ח"ב פמ"ז הערה נ"א(.

שעשויים  אלומיניום  "דכלי  האמור(,  ומכל  ד"ה  נ"ו  עמ'  ב'  )שבת  בחזו"ע  העלה  זה  פי  ועל 
לשימוש חד פעמי, צריכים טבילה בלי ברכה כשהם נקחים מהגוי, דכלי סעודה מקרו. ואע"פ 
שאין רגילים להשתמש בהם אלא פעם אחת או מספר פעמים ואח"כ משליכים אותם, מ"מ כיון 

שיש עליהם תורת כלי, חייבים בטבילה".
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* * *

שאלה ב': כלי שאינו משמש לסעודה, וכגון מספרים או אולר, האם ניתן להשתמש 
בהם למאכלים ללא טבילה?

תשובה: לכתחילה, במצב רגיל, אין להשתמש בהם לצרכי סעודה אפילו בצורה 
חד פעמית, ללא טבילה. אכן בשעת הדחק, וכגון שנתקע בדרך ובידו אולר בלבד 

ורוצה לחתוך הלחם, רשאי, משום שעושה כן בדרך עראי.2

ולכאורה צדקו דבריו, שהרי הכלים החד פעמיים דהיום נשארים עומדים וקיימים גם לאחר 
מקבלים  וודאי שהם  כן  ואם  עליהם.  מקפידים  לא  זולים,  אלא שמחמת שהם  בהם,  השימוש 
לשימוש  אפילו  בטבילה  חייבים  ובמילא  לקידוש,  וראויים  עליהם  כלי  שם  ובמילא  טומאה, 
הראשון. ולכאורה גם הגר"מ פיינשטיין יודה לזה, שהרי טעמו להקל הוא: "מפני שאי אפשר 

שיעמדו אלא זמן מועט". והרי הכלים חד פעמים דהיום אינם כן.

)שהרי  ואיכא  כלי  חשיבות  בעינן  דבקידוש  כלים.  לטבילת  קידוש  בין  לחלק  יש  לאידך,  אך 
גם הרב פיינשטיין לא שלל את השימוש בכוס חד פעמית מטעם שאינה מקבלת טומאה, אלא 
מטעם שאין בה חשיבות(. אך לטבילת כלים בעינן שהכלי יקבל טומאה – כמ"ש השב יעקב, ואם 
כן כלי שעשוי לשימושים בודדים ועומד לזריקה, אינו מקבל טומאה ואין לו שם של כלי. )וראה 

ספר מענה השלחן, נסימי, פ"ב הכ"ד(.
 )1

מקורות לשאלה ב': ברמ"א )ק"כ ס"ח( נפסק, שסכין שאינו מיועד לאוכל, "אסור להשתמש 
בו לצרכי סעודה אפילו דרך עראי בלא טבילה, אף על פי שלקחו לצורך קלפים". נמצא אסור 

להשתמש אפילו בצורה חד פעמית בכלי סעודה ללא טבילה.

ויש לעיין האם דבריהם נאמרו רק על כלי סעודה שלקחו לחתוך קלפים או גם על כלי שכלל לא 
עשוי לסעודה. דלדעת האו"ה )כלל נח אות פ"ה(, שהוא מקור דברי הרמ"א, אסור, דז"ל: "סכין 
קטן של סופרים דחותכין בהם קלפים, אסור לאכול בהם ארעי אם לא טבלם". נמצא שמדבר על 

סכין שכלל אינו עשוי לאכילה אלא לסופרים, ואעפ"כ אסור.

ובפרי תואר  לפי שימוש עראי.  ולא  רוב התשמיש  )סקי"ט( כתב שהולכים אחר  אך הפר"ח 
)סקי"א( הביא את דבריו וביאר: "דדוקא כלי שאינו מיועד לכלי סעודה, אם משתמש בו באופן 
ארעי שרי, דבטלה דעתו אצל כל אדם, כיון דאיהו עצמו לא עביד אלא ארעי. משא"כ כלי סעודה, 

דחשב הוא עליהם דלא ליהוו כלי סעודה, אין להתיר להשתמש אפילו בארעי".

ובבינת אדם )שער או"ה סי' ס"ה( דייק את לשון האו"ה שמדובר על סכין של סופרים, דהיינו 
שכלל אינו עשוי לסעודה ואף על פי כן אסר, לבין לשון הרמ"א שדיבר ש"לקחו לצורך קלפים". 

ובזב"צ )סנ"ב( הכריע, דמאחר ומחלוקת בדבר, יש להטבילו בלא ברכה.

]ועל פי הנ"ל מובן שיש להעדיף שימוש בכלי שאינו מיועד כלל לסעודה על פני כלי סעודה 
שהאדם הפרטי ייעד אותו לצרכים אחרים. אם כי בשעת הדחק, כשיש בידו רק כלי שיוצר עבור 
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שאלה ג': המתארח אצל חבירו, וכמו כן במסעדה או אולם שמחות, האם רשאי 
לאכול הגם שהכלים אינם טבולים?

תשובה: לכתחילה אין היתר להשתמש בכלי שאינו טבול, לא כשמתארח בבית 
פרטי, ולא באולם שמחות, ויבקש כלי חד פעמי.

להקל  צד  יש  למסחר,  העשויים  מקומות  משאר  וכיו"ב  שמחות  שבאולם  אלא 
בשעת הדחק, ויעשה שאלת רב.3

סעודה, יוכל לסמוך על הפר"ח ולהשתמש  בו בדרך עראי[.
 )2

מקורות לשאלה ג': בשו"ע ס"ח נפסק: "השואל או שוכר כלי מהגוי, אינו טעון טבילה. אבל אם 
ישראל קנאו מהגוי והשאילו לחבירו, טעון טבילה, שכבר נתחייב ביד הראשון". ולפי זה פשוט 
שהמתארח אצל יהודי, אין לו להשתמש בכלים שאינם טבולים, ולא נאמר כאן שזה חובת בעה"ב 
בלבד. ולעומת זאת, אם מתארח במקום שבבעלות גוי, או שותף יהודי וגוי, מותר להשתמש 
בכלים ללא טבילה, משום שכל עוד שלא יצאו מרשות הגוי אינם צריכים טבילה, וכשהוא שואל 

או שוכר עדיין הוא פטור.

והנה בדרכ"ת סי' ק"כ סק"ע כתב, שאלו הנכנסים למסעדה רשאים להשתמש בכלים למרות 
שאינם טבולים, דבעה"ב קנה אותם למסחר, והם שואלים אותם. ולמרות שאם ישברו הכלים 
יצטרכו לשלם, הרי בעת שישלמו על הכלי )ובמילא ייחשב שלהם( הרי הכלי כבר שבור, ואם לא 
יישבר לא ישלמו עליו ובמילא לא קנו אותו. והתיר אפילו אם בעל החנות משתמש בהם לצורכו 
לפרקים בצורת עראי. ודימה הדבר למוכר בקבוקי מים מינרלים מהבאר שברשותו, שאינו צריך 

להטביל הכלים.

אמנם במסעדה של יהודי, אין נכון לסמוך על כך שכלים אלו הם אינם כלי סעודה מבחי' בעל 
הבית, שהרי השו"ע ממשיך ואומר )שם(: "ויש מי שאומר, שאם לא לקחו הראשון לצורך סעודה 
אלא לחתוך קלפים וכיוצא בו, אין צריך להטבילו". כלומר, שמדובר שהראשון לא משתמש בהם 
לצרכי סעודה. ובש"ך מוסיף על פי הב"י, שהוא הדין אם קנאם הראשון לצרכי מסחר, דהיינו 
למכרם. ומזה מובן שאם קנאם לצורך סעודה, וכגון בעל מסעדה, הרי הם חייבים בטבילה. ועל 
כן אין לסמוך על ההיתר דבעל המסעדה קנאם לצורך אכילת אחרים, שנאמר שהם בכלל כלי 
נקנו לצורך סעודה,  כן  וכאן הכלים  סחורה. דמסחר הכוונה למכור את הכלים, כמפורש בב"י, 
להאכיל בהם אחרים ולגבות כסף על כך. ואם כן יש לומר שחייבים הכלים טבילה. וכן נוהגים 

הבדצי"ם למעשה, שמטבילים הכלים.

ולפי זה אדם שמוזמן לאולם שמחות עליו לברר האם הכלים טבולים, ואם לא, עליו להמנע 
לכתחלה משימוש בכלים אלו. )והגדיל לעשות הגר"מ פיינשטיין שפסק, שאם נתברר לו תוך 
ולאכול  להמשיך  ולא  על השולחן,  הכלי  תוכן  את  להריק  עליו  טבול,  אינו  אכילה שהכלי  כדי 
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שאלה ד': מגשי התנור, האם צריכים טבילה, והאם יועיל מה שמניח נייר אפיה 
כגון  בשקית,  נמצא  כשהאוכל  הדין  ומה  כסף.  בנייר  אותו  שעוטף  או  המגש  על 

שקית חלב, קופסא לסוכריות, שמניחים בה הסוכריות עם עטיפה?

או  החלב  שקית  לא  אך  כשמכוסים,  גם  טבילה  צריכים  התנור  מגשי  תשובה: 
קופסא לסוכריות עם עטיפה.4

* * *

שאלה ה': האם כלי פלסטיק צריכים טבילה. ואיזה סוג כלים צריכים טבילה ללא 
ברכה?

תשובה: כלי פלסטיק, ראוי לטובלם בלא ברכה, והמיקל שלא לטובלם יש לו על 
החרס  אחרי  הולכים  האם  דנחלקו  ברכה,  ללא  יטבילם  פורצליין  כלי  לסמוך.  מי 
שאינם  כלים  משאר  וכיו"ב  קלקר  קרטון  עצם  כלי  הזכוכית.  אחרי  או  ופטורים 

ממוחזרים, אינם טעונים טבילה כלל.5

ממנו. ולמעשה, כשזה שעת הדחק שאינו יכול להמנע מלאכול, וכגון שזה יגרום בושה ומריבה, 
המיקל יש לו על מי לסמוך, כמובא לעיל מהדרכ"ת, ובפרט אם מדובר בכלים שחיוב טבילתם 

מדרבנן או לחומרא, ככלי זכוכית או פורצלן(.
 33

נוגעת  שאינה  משום  טבילה  צריכה  אינה  שחצובה  נפסק,  ס"ד  בשו"ע  ד':  לשאלה  מקורות 
פ"א  כלים  טבילת  ובס'  בטבילה.  חייב  באוכל  שנוגע  כלי  האחרונים, שכל  מכך  ולמדו  באוכל. 
הערה ז' הביא בשם הגרשז"א, שכלי שנעשה מלכתחילה להשתמש בו דרך שקית, כגון כד חלב, 
וכגון תבנית אפיה, אלא שהוא משתמש  רגיל,  כלי העשוי לשימוש  זהו  אי"צ טבילה, אך אם 
בהם בהפסק של נייר אפיה או אלומניום בכדי שלא יתלכלך המגש או שלא יידבק האוכל, טעון 

טבילה.
 34

צריכים  מתכות  כלי  רק  שמהתורה  מובא,  ע"ב(  ע"ה  זרה  )עבודה  בגמ'  ה':  לשאלה  מקורות 
דומים  ובמילא  ככלי מתכות  להתכה  ראויים  זכוכית משום שהם  כלי  הוסיפו  ומדרבנן  טבילה, 

להם. וכן נפסק להלכה בשו"ע ס"א, ששני סוגים אלו טעונים טבילה בברכה.

ואין  זכוכית  כלי  אלא  בגזירה  אין  דשמא  בכלל,  פלסטיק  כלי  האם  האחרונים  נחלקו  ועפי"ז 
בכוחינו לגזור גזירות חדשות, או שמאחר והלכה זו ניתנה 'הלכתא בטעמא', הרי גם כלי פלסטיק 
בכלל, שהרי ראויים הם להתכה ומחזור כנראה במוחש, וכ"כ הדרכ"ת )סי' ק"כ סקי"ד בשם שו"ת 
אהל אברהם משאג(. ובמנח"י )ח"ג סי' ע"ז( הכריע, שיטבילם בלי ברכה, וכן דעת הגרמי"ל לנדא  
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או  להטבילו  חובה  האם  וכיוצ"ב,  טוסט  סנדויץ'  או  חשמלי  קומקום  ו':  שאלה 
שניתן להקנותו לגוי, לפרק בו משהו, וכיו"ב. ומה דין התקע של כלים חשמליים?

חשמלי.  כלי  כל  יטביל  אלא  אלו,  בהיתרים  להשתמש  אין  לכתחילה  תשובה: 
לו  קורה  לא  בלבד(  חשמלי  )אלא  דיגיטלי  אינו  שהכלי  שכל  הוכיחה  והמציאות 
מאומה, ובתנאי שייבשו אותו היטב קודם התחלת השימוש. ולכתחילה יטבילנו 

עם התקע, שהרי הוא כמו ידות הכלים שנהפכו לחלק מהם.

אמנם בשעת הדחק, כשמדובר בכלי שקיים חשש סביר שיהרס במגע עם מים, יש 
לסמוך על ביטול הכלי מהיכנו, כלומר מחיבורו לחשמל, ומסתבר שיש להעדיף את 
הפירוק שבגוף החימום שבתוך הכלי, משום שזה דומה יותר לפירוק שבגוף הכלי 

עצמו, ואם גם זה לא מתאפשר, ניתן לבטל את פעולת החשמל שבו גם מבחוץ.6

ע"ה והגרי"י ירוסלבסקי שי', והגרמ"ש אשכנזי ע"ה. ובקובץ מבית לוי )ניסן תשנ"ו( הביא בשם 
שנראה  כתב  ס"ב  סי'  יו"ד  ח"ו  צופים  ובמגדל  להטבילם.  שלא  העולם  שמנהג  וואזנער,  הרב 

שצריכים טבילה עם ברכה, אלא שצריך עוד להתיישב בזה.

צד  על  היא  שטבילתם  כותבים  הפוסקים  שרוב  מאחר  הדין,  מן  לחייב  קשה  למעשה  כן  אם 
החומרא, אך בוודאי שהידור וחומרא יש בזה.

כלי מתכות אמורים  דרק  וכאמור  פטורים מטבילה,  אבן,  חרס  עץ עצם  דהיינו  הכלים,  שאר 
בפרשה, וזכוכית הדומה למתכת במה שנתכת.

 )5 

מקורות לשאלה ו': בפוסקים מובאים כמה אפשרויות לפטור כלי חשמלי מטבילה:

כאשר  מטבילה  חשמלי  כלי  פוטר  סק"ד(  קכ"ו  סי'  )ח"א  יעקב  חלקת  בשו"ת  א:  אפשרות 
השימוש בו נעשה בעודו מחובר לקיר, משום שכלים המחוברים לקרקע אינם מקבלים טומאה. 
אך בחידושי חת"ס )יו"ד ק"כ סק"ו( מקשה על דבריו, וז"ל: "ואני תמה והיכן ראה דהך טבילה 
אתי מטומאה כו'. והכא הך טבילה גזירת הכתוב היא ומלתא אחריתי היא כו'. על כן נלע"ד שאין 
להקל כלל בטבילת הנהי קדירות". נמצא שאין ללמוד את דין טבילת כלי גויים מכלים שנטמאו, 

ולמרות שבדין טומאה וטהרה, חיבור לקרקע מטהר, לענין טבילת כלי גויים לא מהני עיצה זו.

]ונראה לחדד את ההבדל בין טבילת כלי גוים לטבילת כלי שנטמא, על פי המשך דברי החת"ס 
הכלים  כל  רק  רמז,  מזה שום  הוזכר  לא  בפרשה,  כתובים  כלי סעודה  וכי  "אתמהה,  וז"ל:  שם 
שתשמישן באותו אופן שיהיו צריכים ליבון אי היו נקחים מן הנכרי כשהם ישנים, אותן צריכין 
טבילה אפילו חדשים. והנך קדירות נמי זהו פשוט מאוד שהלוקחן מן הגוי ישנים צריך להגעילן 
מפני שחזקתו משתמש הגוי בהם בכלי איסור מלוכלך ושואב בהם מים ברתיחתן על האש, הכי 
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נמי צריך טבילה".

כלומר, מאחר וחיוב טבילת כלים נזכר בתורה כהמשך ישיר לדין גיעולי עכו"ם, מוכרחים לומר 
שחיוב הטבילה קשור במהותו עם חיוב ההגעלה. ולכן כל כלי שמפאת שימושו שייך שיתחייב 

בהגעלה, חייב בטבילה בעת שלוקחים אותו מהגוי גם כשהוא חדש.

ובשו"ת משנה הלכות )ח"ט סי' קס"ב( הביא את מקורות אלו, ולמד מכך לענין טוסטר חשמלי, 
ד"כיון שהוא כלי מתכת ודרכו לבלוע מגעולי עכו"ם כו', ואם היה קונה ישראל טאוסטער ישן 
מעכו"ם צריך ליבון או הגעלה, ממילא חדש נמי צריך טבילה, וזה הוא בכלל כלי סעודה". וכ"כ 
בשבט הלוי )ח"ב חיו"ד סי' נ"ז( ובשו"ת בצל החכמה )ח"ה סי' ה'(. נמצא שלרוב הפוסקים חיבור 

הכלי לקיר אינו מועיל לפטור מטבילה, וכ"ש בחיבור קלוש של תקע החשמל[.

אפשרות ב: בחכמת אדם )כלל ע"ג סי"ג( כתב וז"ל: "היורות הגדולות שמבשלין בו שכר, נראה 
לי דצריכין טבילה. ואף על פי שקובעין אותן ומחברין אותן לקרקע, מכל מקום דינו ככלי. ונראה 
לי דאין להם תקנה אלא שיטבילם או שינקוב בהם נקב גדול כדי שיתבטל מתורת כלי ואז יתקן 

אומן ישראל כדלעיל ס"ד".

ואמנם החכמת אדם דן אודות פירוק גמור של גוף הכלי באופן שאינו יכול לקבל, אך מצינו 
מקור שכל ביטול כלי מהיכנו, כלומר מהשימוש שלשמו נעשה, נחשב כהרכבה מחדש -

דז"ל התוספתא כלים )בבא בתרא פ"ז ה"י(: "הכוס והצלוחית שניקבו בין מלמעלה ובין מלמטה 
טהורים, תמחוי והקערה שנקבו מלמעלה טמאין מלמטה טהורין. נסדקו, אם יכולים לקבל את 

החמין כצונן טמאין, ואם לאו טהורין".

ובחסדי דוד על אתר כתב וז"ל: "ונראה שדין זה אינו אלא בתמחוי וקערה דאורחייהו להשתמש 
בחמין, אבל כוס וצלוחית אף על פי שאין יכולין לקבל את החמין כצונן, טמאין, הואיל ואין דרך 
תשמישן בחמין". כלומר, דווקא תמחוי וקערה שנקבו נטהרו, דמאחר ודרך שימושן הוא במים 
חמים וכעת אינן יכולין לקבל חמין, טהורין. אבל כוס וצלוחית לא ייטהרו בסדק זה, דמאחר וניתן 

להשתמש בהם בצונן, וכך דרכן, עדיין מקבלים טומאה.

ומכאן ניתן ללמוד גם לענין כלי חשמלי, שגם אם נשאר כלי קיבול, מכל מקום ברגע שיתבטל 
מהשימוש הרגיל שלו, ייפקע ממנו שם כלי לענין טבילת כלים. ואם יהודי יעשה בו האת החיבור 

מחדש לחשמל, נחשב כאילו הוא יצר את הכלי ובמילא אין צריך להטבילו.

ובמנחת שלמה )ח"ב סי' ס"ו ד'( הגביל היתר זה דוקא כאשר ניתק את החוטים שבתוך הכלי 
וז"ל: "נלע"ד דהחוט והתקע שהם מחוץ להכלי אינם חשובים כחלק מגוף הכלי ולא סגי בפירוקם, 
אולם חוטי החשמל שבתוך הכלי ממש שפיר חשיבי כגוף הכלי. אך בכלי שאינו חשמלי לא מהני 

עצה זו דפירוק דלא דמי לנקב בכלי".

אמנם מצינו לכמה פוסקים שהקשו על דברי החכמת אדם, וכן כתב בשבה"ל )ח"י סי' קכ"ח(, 
וז"ל: "לכן להלכה יראה כו', דכלי נכרי הנלקח ממנו ונתחייב בטבילה, גם כי עשה ישראל אחר כך 
נקב וסתמו מחדש, אין זה סיבה לפטור מן הטבילה, ודלא כהחכמת אדם הנ"ל. והתימא שבעל 

הפתחי תשובה העתיקו תחלת הסימן בלי להעיר עליו".
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* * *

בהכנת  שעסוקים  כלים  שאר  או  וכיו"ב(,  סוכר  )לקפה  איחסון  כלי  ז':  שאלה 
צריכים  האם  בבצק(,  צורות  לעשיית  כלים  בשר,  סכין  בקבוקים,  )פותחן  האוכל 
טבילה. ומה הדין בכלי איחסון רחוקים כעגלת ירקות או מדפי המקרר. ומה בנוגע 

לכלים משולבים מתכת ועץ. ומה עם הברכה?

תשובה: בס"ה נפסק: "סכין של שחיטה או סכין שמפשיטין בו, יש מי שאומר 
הברזלים  ברכה.  בלא  לטובלו  וטוב  חולקין,  "ויש  וברמ"א:  טבילה".  צריך  שאין 

שמתקנים בהם המצות אין צריכים טבילה".

משום  הוא  לרמ"א,  טבילה  צריך  שחיטה  שסכין  שהטעם  כתב,  סקי"א  ובש"ך 
שאפשר להשתמש בו למאכל אחר הראוי לאכילה בלא תיקון נוסף. ולולי כן, היה 

פטור, דאי"ז כלי סעודה.

צריכים  אלא  האוכל  הכנת  סיום  את  משמש  שאינו  כלי  כל  הש"ך  לפי'  כן  ואם 
הכנה גם אחריו, אי"צ טבילה. אך למעשה פסקו הבא"ח )שנה ב' פר' מטות אות 
יו"ד ק"כ סק"ה( שאפילו כלי  וכ"כ החת"ס )על השו"ע  י'( דיטבילם בלא ברכה. 
של תשמיש דתשמיש דאוכל, יטבילנו. רשת לצליית בשר, חייבת, שהרי משמשת 

להכנת האוכל. )שו"ע ס"ח(.

ירקות, ומארוך או כלים  זה, כל הכלים שבמשך הכנת האוכל, כגון קולפן  ולפי 
שעושים בהם צורות בבצק וכיו"ב, צריכים טבילה. וכמו כן כלי איחסון של קפה 

ותה וכיו"ב.

האוכל  לתקן  אינו עשוי  טבילה, שהרי  אי"צ  ושימורים,  בקבוקים  פותחן  אמנם 
אלא הכלי. וכ"כ הש"ך סקי"א.

בנוגע לעגלת ירקות: בספר ברכת שלמה )קליינרמן, יו"ד ק"כ עמ' קפ"ז(, הביא 

ולפי זה בנידונינו שהכלי נתחייב בטבילה בהיותו שלם בבעלות הגוי, אם כן השבירה ותיקון 
שנעשו על ידי אומן יהודי לא יפקיעו ממנו את חובת הטבילה.

זו הובאה בשו"ע )סט"ז( אך כבר כתבו האחרונים  ג: להקנות את הכלי לגוי. עיצה  אפשרות 
)ט"ז סקי"ח( שתועלת עיצה זו היא לפי שעה בלבד, דאם יקנה לגוי וישתמש בו באופן קבוע הוי 

כלקוח בידו וחייב טבילה. ובמילא אין בעיצה זו תועלת לשימוש קבוע.6(  
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או  בישול  ככלי  האוכל  כלי שמכין את  הסי', שרק  מריש  ויד אפרים  רעק"א  את 
ובתור  החולקים.  שיש  אלא  איחסון.  כלי  לא  אך  טבילה,  צריכים  ואכילה  שתיה 
בישול,  טורח  ללא  לאכילה  המוכנים  דברים  בו  שמאחסנים  שכלי  הציע  פשרה 
יטבילם ללא ברכה. אך דברים שצריכים עוד בישול, וכגון עגלת ירקות או קופסא 

לאיחסון שעועית וכיו"ב, יש להקל.

ואמנם הסכין של שחיטה לפי הרמ"א טוב להטבילו למרות שהבשר עדיין צריך 
בישול, אך הסכין הרי מכין את האוכל ואינו כלי איחסון בלבד.

ויש להוסיף סברא בעגלת ירקות, שאם מדובר בירקות הנאכלים ללא קליפתם, 
דיש לדמותו למניח אוכל בכלי כשהוא עטוף, שמקלים בו להניחו בלא טבילה.

ואף  ואינם מועילים בהכנת האוכל  בנוגע למדפי המקרר, שמאחר  נלמד  ומכאן 
וכיו"ב,  ותה  לקפה  איחסון  כלי  משא"כ  טבילה.  אי"צ  לשולחן,  מגיעים  אינם 

שלמרות שאינם מועילים לאוכל מ"מ הרי עשויים לעיתים להביאם לשולחן.

)דאם מניחים עליה סירים  ישירה  ולענין חצובה שצולים עליה מאכלים בצורה 
משתמשים  דאם  להעיר  יש  לאוכל(,  ולא  לכלים  משמשת  שהרי  טבילה  אי"צ 
וצריכה  נטרפת  שהחצובה  קורה  פעמים  הרבה  לבשרי,  וגם  לחלבי  גם  בחצובה 
בה  כשהשימוש  אך  ישירה.  בצורה  אוכל  עליה  להניח  לא  עדיף  ובמילא  הכשרה 
הוא רק למין אחד, מעיקר הדין רשאי להשתמש בה לצליית חצילים וכיו"ב ללא 
טבילה, משום שזהו שימוש עראי, אך יר"ש ראוי שיחמיר להטבילה, משום שהיא 
הבקבוק  את  משרת  שרק  בקבוקים  לפותחן  דומה  ואינה  האוכל  להכנת  מועילה 
בלבד. )ויכול להניח על החצובה רשת לצליית בשר ועליה להניח את החצילים, כך 

שאינו משתמש בחצובה ישירות(.

ובנוגע לכלים משולבים: כל כלי שיכולים לעשות המלאכה ללא המתכת ואינה 
נוגעת באוכל, אי"צ טבילה. אך פטיש של בשר עשוי מעץ ובו שיני מתכת, צריך 

טבילה. )רמ"א ס"ז(.

* * *

שאלה ח': קנה כלי ממפעל בשותפות של יהודי וגוי, האם צריך טבילה. ומה הדין 
כשיש ספק אם המפעל של יהודי או גוי, דשמא הוא לגמרי של יהודי?
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בו  גוי שקנו  או מפעל של  וגויים,  יהודים  בו  כלים ממפעל ששותפים  תשובה: 
יהודים מניות, או מפעל מחו"ל ממקום של גוים, שזהות בעל המפעל אינה ידועה 
ומשתנית מזמן לזמן, נחלקו הפוסקים אם יטבילנו בברכה, והרוצה לסמוך ולברך 

רשאי לעשות כן.7

מקורות לשאלה ח': כתב הרמ"א )סי"א(: "ישראל וגוי שקנאו כלי בשותפות, אין צריך טבילה". 
ומבאר הש"ך )סקכ"ו(: "משמע דהיינו שעדיין הכלי מקצתו של עובד כוכבים. אבל אם חזר וקנה 
חלק העובד כוכבים, צריך טבילה". ועל פי זה לכאורה פשוט שהקונה ממפעל שיש בו שותף 
ק"כ  סי'  )יו"ד  החת"ס  וכ"כ  הגוי.  מרשות  לגמרי  יוצא  כאשר  טבילה  הכלי  צריך  עדיין  יהודי, 

סק"ט, ובדרכי תשובה ס"ק צ"ג(.

ואמנם, בשו"ת שואל ומשיב )מהדו"ק ח"ב סי' ע"ג( כתב: "הלוקח כלי שנעשה בביח"ר של 
שותפות יהודי וגוי, כיון שלא הוי כמעשה שהיה, דהיה רק של מדין בלבד, אינו מברך על טבילתו. 
ואפילו אם הרוב של הגוי". אמנם שאר הפוסקים לא כתבו כן, וכדמוכח מהא דהשו"ע בסי"א 
פסק: "ישראל שמכר כלי לגוי וחזר ולקחו ממנו צריך טבילה", למרות שזה לא כמעשה שהיה, 
שהרי שם היה הכלי של גוי בתחילה וכאן הוא של יהודי. מוכח שלא נוגע מה היה בתחילת הכלי 

אלא העיקר הוא שעבר דרך רשותו של גוי.

]ועוד יש להעיר, דבפשטות מניות לא נחשבים כשותפות, שהרי בחו"ל מלוים לבנקים ברבית 
ללא היתר עיסקא, למרות שהם עושים עסקים ברבית ויש שם גם יהודים, ואף על פי כן אי"ז 
נחשב כאילו אני שותף בעסקיהם למרות שיש לי חלק במניות בעקבות ההלואה. ואמנם כ"ק 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בתחילה חשש לזה, אך המשנה אחרונה היתה להתיר וכתב שכן 
המנהג בפשיטות ללא חשש. )ראה אג"ק חי"ד עמ' רפ"ב(. ואם כן, אף אם יש יהודים בעלי מניות 

אין הם נחשבים כשותפים[.

ואמנם יש המקשים )קובץ בית אהרון גל' צ"ג עמ' קל"ד(, דכיום הספק הוא לא רק אם ישנם 
בעלי מניות, אלא יש ספק שמא בעלות המפעל היא של יהודי, דמצוי הדבר שיהודי יהיה הבעלים 
)גל' צ'( האריך לבאר שגם כאשר  וישראל  של המפעל ולא רק אוחז מניה. ובקובץ בית אהרן 
לענין הברכה,  גריעותא  בזה  אין  גוי,  או  יהודי  היא של  הספק על בעלות המפעל עצמו, האם 
משום שרוב המפעלים נמצאים בבעלות של גוים, והספק נתעורר רק כשהכלי יצא מחוץ למפעל 
והגיע ליד הקונה הישראל, ובמילא אין זה ספק בקבוע )שנידון כמחצה על מחצה( אלא אמרינן 

בזה 'כל דפריש מרובא פריש'.

וכ"כ האגרו"מ )או"ח ח"ג סי' ד'(, וכן פסק הגר"ש וואזנער )קובץ מבית לוי אדר – ניסן תש"ס, 
מדור פסקי הלכות ממנו(, שכלי סעודה שיוצרו בחו"ל, כל עוד איננו יודעים שהבעלים ישראל, 
אין  בארץ,  שיוצרו  כלים  זאת,  ולעומת  זכוכית.  כלי  ובין  מתכות  כלי  בין  בברכה,  לטבול  יש 
צריכים טבילה אפילו הם של מתכות, משום שהולכים אחר הרוב. )ועי' ביבי"א ח"ו יו"ד סי' י"ב. 
ובקונטרס טבילת כלים, סנדר, עמ' 21 הביא בשם הגריש"א, שאין לברך על טבילת כלים כלל, 

מפני ספק מניות(.

ואין להקשות, דמכל מקום לדעת כמה פוסקים אין סומכים על דעת הרוב כשיש חשש ברכה 
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* * *

ינהג  שאלה ט': בעל מסעדה שברשותו כלי כבד שאין ביכולתו להטבילו, כיצד 
לענין טבילת כלים?

תשובה: יש להשתדל להטביל כל כלי, ואפילו המחובר לקרקע – יפרקנו ויטבילנו 
)ואם אינו נכנס במקוה, יטבילנו בים. הגרמי"ל לנדא(. וכשהדבר לא ניתן, יעדיף 

שותפות עם גוי ורק כשזה לא אפשרי יסמוך על הקניה לגוי והשאלה ממנו.8

* * *

לבטלה, משום שבנדו"ד יש ספק ספיקא. א. שמא הבעלים הוא גוי בלבד. ב. גם אם יש שותפות 
יהודי, דעת הש"ך ופר"ח וחת"ס שכל שותפות גוי מברך כשקונה הכלי ממנו. ואדה"ז פוסק )סי' 
תפ"ט סכ"ה( שספק ספיקא בברכות אינו לקולא, אלא יברך, וכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
ס"ס  פוסקים שגם  הרבה  דעת  ואמנם  למעשה.  לנהוג  יש  מביא שכך  עמ' שלט(  חי"ח  )אג"ק 
בברכות להקל )כפי שציין כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שם(, וכנראה שזו דעת הגריש"א 
ועוד פוסקים שסוברים שאין לברך על טבילת כלים, אבל לדידן עלינו לנהוג כ'באתריה דרב' 
)אג"ק חי"ט עמ' ר"ב(, שבס"ס בברכות מברכים. )ועי' בתבואות שור יו"ד )סי' י"ט ס"ק י"ז וכ"ז( 
שמוטב להכנס בספק ברכה שאינה צריכה מלהכנס בספק שימנע מלברך על המצוה(. וראה קובץ 

הערות וביאורים )אהלי תורה, תתקצ"ט עמ' 130(.

 )7
מקורות לשאלה ט': הצדדים להקל בכלי זה הוא דאם הוא מחובר לקרקע ונעשה על דעת זה, 
אינו מקבל טומאה, וכתב השב יעקב )סי' ל"א( שנהגו להקל בכל כלי שאינו מקבל טומאה. אלא 
שזה עצמו שנוי במחלוקת, ובפרט שהרבה מן הכלים הללו מחוברים לקרקע באמצעות הברגה, 
וכבר כתב בגידולי טהרה ובשו"ת מהר"ם שיק חיו"ד סי' ר"ב, שכלי המוברג לקרקע עדיין מקבל 
טומאה. אמנם מצד גודל הכלי, אין היתר, דגם כלי גדול שאינו מטלטל חייב בטבילה, אלא אם 

כן הוא מחזיק ארבעים סאה.

והפתרון היותר מובחר הוא לעשות בכלי זה שותפות עם גוי, שכל עוד שיש לגוי חלק בו הכלי 
פטור מטבילה כמבואר ברמ"א סי"א. ואם אין באפשרותו לעשות כן, כתב בהגהות רעק"א ריש 

סי' ק"כ שכלי גדול שאין יכול לטובלו יש לו תקנה בהערמה ע"י שיתננו לגוי ויקחנו בהשאלה.

אפשרות נוספת היא ע"י שיעשה בכלי קלקול ותיקון של אומן בגוף הכלי עצמו, כדי שייחשב 
בכ"ז בשלחן  )וראה  תנ.  סי'  והנהגות ח"א  וכמבואר בשו"ת תשובות  יהודי.  ע"י  ככלי שנעשה 

הלוי, בעלסקי ח"א עמ' רמ"ו(.
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שאלה י': מהו המקור לטבילת כלים ג' פעמים?

תשובה: בשו"ע לא מופיע מספר הטבילות, ומשמע שדי בטבילה אחת. אך בקובץ 
עם  הלך  תשי"א  פסח  שבערב  הריל"ג  מספר  קסו(  עמ'  י"ז  )גל'  הבעש"ט  היכל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח למקוה לטבול טס כסף והורה לו כ"ק אדמו"ר 
שליט"א מלך המשיח שיטבילנו ג' פעמים. ע"כ. ונראה לומר בדרך אפשר, שמקור 
למנהג זה מדברי הספר חסידים בנוגע לטבילת אשה, שנהגו לטבול ג' פעמים כדי 
שוודאי תטבול יפה )כמובא בספר המנהיג( או משום שכל דברי חכמים משולשים, 

כמו שמצינו בענין קצירת העומר. )ועי' בס' טבילת כלים פ"י הי"ב ובהערה(.

* * *

שאלה יא': האם יש בעיה להטביל כלים ע"י גוי או קטן?

תשובה: בשו"ע סי"ד וט"ו נפסק שגוי וקטן אינם נאמנים על טבילת כלים, אך אם 
טבלו כשיהודי עומד על גבם, עלתה הטבילה, משום שהטבילה אינה צריכה כוונה. 
ולכן חשוב לא לשלוח ילד למקוה עם הכלי. ואם רואים שיש ילד במקוה שטובל 
כלי, יש להשגיח שאכן טבל הכלי כראוי כדי שתעלה לו טבילה, וליידע את ההורה 

שאין לנהוג כן לכתחילה.



לזכות

 הגה"ח ר' יוסף הכהן הענדל שליט"א
 ראש הישיבה

 המנהל את ישיבתנו הק' ביד רמה
 והעוסק בחינוך התמימים במסירות ואהבה רבה

ולזכות כלל הצוות:

 הרה"ח ר' פנחס מנחם שי' ברנשטיין
ר"מ ומשפיע

 הרה"ח ר' מנחם הכהן שי' כהן
ר"מ ללימודי סמיכה

 הרה"ח ר' אליהו דוד שי' סנגאוי
ר"מ ומשגיח

 הגה"ח ר' אלחנן שי'  נחמנסון
מג"ש בהלכה

 הרה"ח ר' יגאל  שי' לוטקין
נו"נ ומשפיע

 הרה"ח ר' אהרן דוד שי' קופצי'ק

משפיע ומשגיח
המוסרים את נפשם למען חינוך וקידום תלמידי התמימים שליט"א באהבה 

ומסירות רבה, יתן ה' יתברך ויראו פרי טוב בעמלם, ויזכו לשפע ברכה 
והצלחה בכל מעשיהם ידיהם ויראו נחת מתלמידיהם ובניהם ויקבלו יחד 
עם כל אחב"י את פני הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד 

 ממש בגאולה האמיתית והשלימה

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 לזכות

 שליח הרבי שליט"א מלך המשיח
 לעיר האבות באר שבע, מייסד ישיבתנו הק'

 הרה"ח ר' ירמיהו קאליפא שליט"א
 יו"ר מוסדות הישיבה

* * *

 ולזכות הצוות הגשמי:
 ר' שלמה שי' קריספין

הנהלת מטבח

 אריק שי' פיטוסי
רכז תחזוקה

העושים בכל מאודם – ובמסירות נפש ממש – למען 
רווחת תלמידי התמימים שליט"א, שיוכלו לשבת 

וללמוד בנחת ובשלווה, יתן ה' יתברך שיראו פרי טוב 
בעמלם ויזכו לשפע ברכה והצלחה רבה בכל מעשה 
ידיהם ולקבל את פניו של הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מלך המשיח יחד עם כל אחב"י תיכף ומי"ד ממ"ש

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



לזכות
ידידי אמת של ישיבתנו הקדושה, רודפי צדקה

וחסד ועומדי התווך של ישיבתנו הקדושה

 אנשי החסד
מר משה שיחי’ אביסרור 

 ובניו היקרים:
אליהו, מרדכי, ג’קי ויורם שיחיו

הנותנים מזמנם ומהונם למען פיתוח ושיגשוג 
ישיבתנו הקדושה, יתן ה’ יתברך ויראו פרי טוב 
בעמלם, ויזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי 

ידיהם בבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים טובות 
ונחת מכל יוצאי חלציהם מתוך שמחה וטוב לבב, 

ויזכו לקבל יחד עם כל אחב”י את פניו של הוד כ”ק 
אדמו”ר שליט”א מלך המשיח, בגאולה האמתית 

והשלימה, ברגע זה ממש, ותיכף ומיד ממש, אמן כן 
יהיה רצון!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



קובץ 'חידושי תורה' זה מוקדש 

לברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות, ובריאות איתנה, 
רפואה שלימה, החלמה מהירה, אריכות ימים ושנים 
טובות ושמחות בכל מכל כל, נחת חסידי אמיתי מכל 
יוצאי חלציהם מתוך שמחה וטוב לבב, ויזכו לקבל פני 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח במהרה בימינו

 מר משה חיים שי' בן מסעודה
 והגב' מרת אסתר שתחי' בת יוכבד

והגב' מרת ענבל אושרת שתחי' בת ג'ורג'ט

* * *

 לזכות
 מר יהודה שי' בן מירה

 והגב' מרת מרגלית שתחי' בת זוהרה
אשל שתחי' בת רחל

* * *

 לזכות
 מר יובל שלמה חיים שי' בן מרים

 והגב' מרת גילה גאולה שתחי' בת מזל
והגב' מרת טלי ציפי שתחי' בת גילה גאולה

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 לזכות
 החייל בצ"ה

משה איתן שי' בן רבקה

שיזכה לבריאות איתנה וחזקה ללא הפסק כלל, ויגדל 
להיות חיל נאמן של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
– חסיד, ירא שמיים ולמדן, מתוך שקידה והתמדה על 
לימוד התורה, ובהתמסרות מלאה לשליחות היחידה 

שנותרה, קבלת פני כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, 
ויעמוד בשורה הראשונה – יחד עם כל אחב"י – בקבלת 
פניו הק', בגאולה האמתית והשלימה, ברגע זה ממ"ש 

ותיכף ומי"ד ממ"ש, אכי"ר.

* * *

 הוקדש ע"י אביו
 הר"ר אריאל שי' רזניק

להצלחה רבה ומופלגה בגו"ר

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 לזכות

 כלל תלמידי התמימים שליט"א
'חיילי בית דוד' הלומדים בישיבתנו הק'

***

 התלמידים השלוחים שי'

***

 בוגרי הישיבה שי'
 בארץ ובעולם

 הלומדים בשקידה והתמדה עצומה בתורת הנגלה, 
חסידות וגאומ"ש.

 שיצליחו בשליחותם, להיות 'נרות להאיר'
 ולהכין את עצמם ואת כל סביבתם

לקבלת פני הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח 
בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!



 לזכות
 הרה"ח ר' יעקב הכהן שי'
 והגב' מרת נתנאלה תחי'

לוזיה

העושה בכל מאודו ונפשו בחפץ לב ובמסירות נפש 
ממש למען רווחת תלמידי התמימים שליט"א, שיוכלו 

 לשבת וללמוד בנחת ובשלווה.
 יתן ה' יתברך שיראו פרי טוב בעמלם ויזכו לשפע 

ברכה והצלחה רבה בכל מעשה ידיהם ולקבל את פניו 
של הוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח יחד עם כל 

אחב"י תיכף ומי"ד ממ"ש

 ולזכות ילדיו:
אליהו, אביגיל עדה, נעה, אסתר, רבקה, חי' מושקא

שיזכו לבריאות איתנה וחזקה ללא הפסק כלל, ויגדלו 
להיות חיילים נאמנים של כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מלך המשיח  חסידים יראי שמיים ולמדנים, מתוך 
שקידה והתמדה על לימוד התורה, ובהתמסרות מלאה 
לשליחות היחידה שנותרה, קבלת פני כ"ק אדמו"ר 

שליט"א מלך המשיח, ויעמדו בשורה הראשונה – יחד 
עם כל אחב"י – בקבלת פניו הק', בגאולה האמתית 

והשלימה, ברגע זה ממ"ש ותיכף ומי"ד ממ"ש,

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


