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 פתח דבר

 

חובבי תורה, רבנן קהל בפני שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש מתוך 
היו"ל ע"י  'נ"שאתמימים ו, קובץ 'הערות תמימים ואנ"שתלמידי ה, ותלמידיהון

, ובו הערות, ביאורים ופלפולים בנגלה וחסידות, הלכה מלבורן –גדולה  הישיבה
 ומנהג, ובתורת רבינו.

מקומות, שתלמידי  בריבוי נשיא דורנו הוראת כ"ק אדמו"רמת ומפורס הידוע
לה", ויעלו  אותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשאומנ םהתמימים ש"תורת

תורה, על מנת לעודד  חידושיהם על הכתב, ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי
ולחזק לימוד התורה ופילפולא דאורייתא, מתוך חיות ותענוג. ובהתאם לכך 

תלי הישיבה ובכל העיר ועל מנת לעורר ולחזק בין כ ,מוציאים אנו לאור גליון זה
הרי ובמיוחד בנדו"ד, את לימוד התורה בכלל, ובפרט כתיבת חידושי תורה. 

לתלמידים שאמר ביחידות  י רבינובכתיבת חידושי תורה מתקיימים דבר
 "לימוד התורה! דורךנעמען אוסטרליא נ"איי: לבורןמ – השלוחים לישיבה גדולה

* 

, "היום בו 'דידן נצח' ה' טבתבימים הסמוכים ליום הבהיר אור רואה קובץ זה  
באופן גלוי לעיני כל העמים )בבית המשפט הפדרלי( בנוגע לספרי וכתבי רבותינו 

 פריית ליובאוויטש".נשיאינו שבס

: למן היום בו הודיע כ"ק פרשת היום כבר ידועה ומפורסמת בשער בת רבים
אדמו"ר ע"ד הגניבה מן הספרייה, בהתוועדות י"ב תמוז תשמ"ה, וההמשך לזה 

כל , ידעו הבהתוועדות והיחידות כללית דט"ו תמוז, ובהתוועדות דש"פ פינחס
א, אלא יש כאן קטרוג על עצם ענין שלא מדובר על פרשיית גניבה גרידבייחוד 

הנשיאות ר"ל. וכדברי רבינו ביחידות אל הרה"ח ר' שנ"ז גורארי' חבר אגו"ח: 
"מ'זאל וויסן אז דאס איז א מלחמה מיט די אלע רביים! און מ'זאל וויסן אז די 

 ענקל!"מלחמה איז ניט אויף די ספרים נאר אויף דעם ב

כי טוב, ה' טבת תשמ"ז, אשר "דידן  ועם הגיע הבשורה ביום ג' שהוכפל בו
נצח", פרץ לבב קהל החסידים מרוב שמחה וחדוה על שבטל הקטרוג החמור 



 

הלזה וכל הצער והעגמת נפש שנגרם לרבינו במשך כל התקופה איננו עוד, "ותחי 
האהבה להרבי והתענוג  נצח". –דנשיא דורנו  –רוח יעקב אביהם", ו"דידן 
העיר ליובאוויטש צהלה ושמחה. הרגש הפשוט אצל בשמחתו עלו על גדותיהם, ו

החסידים היה שזה עתה הותחל עוד שלב ב"מלוך על כל העולם כולו בכבודך", 
 בא". –המלך המשיח  –ועוד רגע קט וכבר "הנה זה 

ואמנם מיד לאחרי תפילת המנחה, התחיל רבינו באמירת שיחה ע"ד קשר 
 אות הנלמדות ממנה בנוגע לזה.המאורעות לשיעור היומי דפרשת השבוע, וההור

", אשר האלקיםדברי יוסף לאחיו "לא אתם שלחתם אותי הנה כי  הרבי ביאר את
א( לא נקרה נקרית, כי אם בהשגחת האלקים ב( אם כי היתה שליחות זו היתה 

עכ"ז, דוקא עי"ז התאפשר קים", שהאלקות היה בהעלם והסתר, באופן ד"אל
 דכל משפחת יעקב אבינו. המצב ד"למחיה" ו"לפליטה גדולה"

אך לא בזה הסתכמה פעולת יוסף במצרים: יוסף הוא מלשון "הוספה", עיקר 
עבודת יוסף הוא בזה ש"הוא השליט על הארץ", שליטה על כל עניני הגלות, וזהו 

 מה שגרם להוספה ב"ותחי רוח יעקב אביהם".

כל  בשיחה זו ראו כעין "גושפנקא דמלכא" על התחושות שפעמו בקרב לב
 אחד ואחד מהחסידים.

"לשנה האחרת קבעום", ובשיחת ש"פ ויגש, ה' טבת ה'תשמ"ח, הואיל רבינו 
לבאר מהות יום זה, ש"הו"ע של נצחון וגאולה עבור היהדות התורנית כולה, כולל 

נצחון וגאולה להמשך והרחבת הפעולות דהפצת התורה והיהדות  –ובמיוחד 
סידות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, והפצת המעיינות חוצה, עד לתורת הח

באופן ד'מוסיף והולך', תוך כדי התגברות על כל המניעות והעיכובים, בדרכי נועם 
ודרכי שלום, ובאופן ד'פדה בשלום נפשי גו' כי ברבים היו עמדי', שגם אנשי 

 אבשלום התפללו לנצחונו של דוד".

נם של הספרים . . יש ואם רצינו "לדעת באיזה אופן צריכים לחגוג את נצחו
, ולהתנהג בהספרים עצמם, כלומר, יש לעיין ולברר זה הספרים עצמםלשאול את 

 ע"פ הוראתם".

נצחונו של דבר יקר ערך, כמו  –שונה: "ע"פ הנחות העולם והוא, לראש ולרא
אבנים טובות ומרגליות, הוא, בזה שמוסיפים בכבודו ע"י שמירתו במקום הכי 



 

לראותו מזמן  –ועאכו"כ שלא ישתמשו בו, ולכל היותר  מכובד, שלא יגעו בו,
 לזמן.

". . אבל הספר תורה עצמו מדגיש ששלימותו ע"י הלימוד והיגיעה כו' בשאר 
יומי, ונמצא, שנצחונם של הספרים ע"פ -ספרים שמשתמשים בהם ללימוד יום

הוא . . שמוסיפים עוד יותר בהשימוש  – כמפורש בהספרים עצמם –התורה 
ככל שמוסיפים יותר ללמוד בהספרים, ניתוסף  –וד בהספרים, ואדרבה והלימ
 של הספרים )גם אם יבלה ויקרע הספר מרוב לימוד(". בכבודםיותר 

ובנוגע לפועל: "צריך לבוא לידי חיזוק והוספה בלימוד התורה ביתר שאת 
וביתר עוז, וזהו 'אבן הבוחן' לנצחונם האמיתי של הספרים, 'דידן )דהספרים( 

לימוד  –להוסיף בקביעות עתים לתורה, כולל ובמיוחד  –צח'. ובפשטות נ
שיושבים ועוסקים בתורה', מתוך 'דיבוק חברים' ו'פלפול  ברבים, 'עשרה

לימוד המביא לידי מעשה, לדעת את המעשה אשר  - ולכל לראש התלמידים'.
ופן שהלימוד עצמו הוא בא –יעשון ואלה אשר לא תעשינה . . ועוד וג"ז עיקר 

שחודר כל המציאות שלו, 'כל עצמותי תאמרנה', 'ערוכה בכל רמ"ח אברים', 
מהמוח שבראש עד להעקב שברגל, בכל החיות וההתלהבות כו' . . ובנוגע 

 לפעולה על הזולת, כלומר לעורר רבים מישראל להוסיף בלימוד התורה".

ית פרטי "בכל בעוד הוסיף רבינו להורות שביום זה על כאו"א לרכוש ספרים: 
של כאו"א מישראל צריכים להיות ספרי היסוד של יהדות )נוסף לחומש, סידור, 

ספרי הלכה  –גם ספר התניא וכו'(, כולל ובמיוחד  –תהלים, ובבית חסידי 
יום, שילמדו בהם לעתים קרובות, כדי לדעת את -בענינים הנוגעים לחיי היום

 ."המעשה אשר יעשון

"יש לעורר שהטף בה מודגש גם התערבות  הרבי אף קישר זאת לשנת הקהל,
עוד הפעם אודות המדובר כמ"פ שלכל ילד וילדה )גם הקטנים היותר, שהגיעו 

, כמו: סידור, משלהםלכלל הבנה, משהתינוק מתחיל לדבר כו'( יהיו ספרי קודש 
 .בחדרם, ויניחום ברשותם ואחריותםחומש ותהלים, ספרים שיהיו 

יחששו להרבות להשתמש בהספרים מחשש  "ובודאי יסבירו להילדים שלא
 חדשים ומהודריםמכיון שיבטיחו להם שיקנו להם ספרים  –שיתקלקלו ויקרעו 

 עוד יותר".



 

גם בשנת ה'תשמ"ט, בשיחת ה' טבת, עשה רבינו דבר "חידוש, דבר שלא היה 
כהשתתפות בקניית ספרים חדשים, או  –דוגמתו בעבר: . . נוסיף עוד שטר אחד 

 ים ישנים, או לתת ליהודי אחר שהוא יקנה ויתקן ספרים".בתיקון ספר

נדבך נוסף לכהנ"ל הוסיף רבינו בשיחת ש"פ ויגש, ה' טבת ה'תנש"א, שחודש 
שלימות בירור התחתון להיות לו ית' דירה מורה על טבת, וה' טבת בפרט, 

 בתחתונים:

דהגוף 'ירח שהגוף נהנה מן הגוף', שרומז על ההנאה  – טבת"ענינו של חודש 
כביכול שלמעלה, יש האמיתי, מהגוף שלמטה, יש הנברא, היינו, שחודש טבת 
מורה על שלימות דבירור התחתון, שיש הנברא, תחתון שאין תחתון למטה ממנו, 

להיות לו ית' דירה  נעשה חד ממש עם יש האמיתי, שעי"ז נשלמת התאוה )נהנה(
 בתחתונים.

שתוכנו בירור התחתון מודגש שבחודש טבת גופא  –טבת  ה'"וענינו של 
, שציורה )ג' קוין, וקו השמאלי נפסק מקו העליון והימני( רומז ה'ענינה של אות 

 המעשה שבעולם העשי', שעי"ז נעשה בירור התחתון בשלימות". מעלתעל 

טבת ה'תשנ"ב גילה רבינו אשר  'ומקץ הימים לקץ הימין, הנה בשיחת אור לה
 ולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו:יום זה הוא יום הקשור עם הגא

"דער היינטיקער טאג ה' טבת איז פארבונדן מיט דעם שחרור און 'פדיון 
שבויים' פון די ספרים און כתבים פון רבותינו נשיאינו אין ספריית אגודת חסידי 
חב"ד ליובאוויטש, שבנשיאותו ובהנהלתו פון כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו . . 

אז 'מצוה גוררת מצוה' . . דער )קיום מצות( פדיון שבויים בה' טבת  איז וויבאלד
בריינגט אויך דעם )קיום מצות( פדיון און אומקערונג פון די ספרים וכתבי יד  –

 האמורים ]=הכוונה להכתבים שנשארו ברוסיא[.

הוא העיקר(: די מצוה פון פדיון שבויים )בה'  –עיקר )ואדרבא  ". . ועוד וג"ז
'מצוה גוררת מצוה'( אויך דעם אמת'ן און פולקאמען פדיון  ע"דבריינגט ) –טבת( 

דער פדיון פון אלע אידן )וכל עניני התורה וכל  –שבויים דורך דעם אויבערשטן 
 הענינים כולם( פון דעם גלות צו דער גאולה האמיתית והשלימה".



 

ן ובהמשך הדברים שם: "ה' טבת איז א טאג פארבונדן מיט דעם ענין פו
די גאולה און פדיון פון ספרי רבותינו נשיאינו. און תיכף בסמיכות צו  –' גאולה'

' ובקשה כו' אויף די ספרים וועלכע ווארטן נאך תפלהדער 'גאולה' איז דא די '
די תפלה אויף דעם פדיון הכללי בגאולה  –אויף זייער פדיון, ועוד ועיקר 

ה קומט בסמיכות לגאולה, און דורך דעם וואס די תפל האמיתית והשלימה.
דער  –אז די תפלות הנ"ל קומען בסמיכות צו דער פעולה פון 'גאולה'  –ובנדו"ד 

איז דאס פועל,  –פדיון שבויים וועלכער האט זיך אויפגעטאן ביום זה, ה' טבת 
אז דער אויבערשטער זאל מקבל זיין תפלות בני ישראל, און תיכף ומיד פודה זיין 

 פודה זיין אלע אידן בגאולה האמיתית והשלימה". די אלע ספרים, און

* 

הקטע משיחת ה'  בראש הקובץאי לזאת, הדפסנו  – "פותחין בדבר מלכות"
טבת תשמ"ז שהוגה בלקו"ש ח"ל שיחה ב' לפ' ויגש, ובו ביאור ההוראות משיעור 

  היומי דיום שלישי דפ' ויגש, והשייכות להיום דה' טבת מובן לכל משכיל.

אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זה לאור, להודות לכל  הזאת באנובהזדמנות 
הן ברוחניות, ע"י כתיבת הערות וחידושי תורה, והן בגשמיות, ע"י מימון הוצאות 
הכספיות וכו', תבוא עליהם ברכה. ובקשה על להבא, שכל מי שיש תחת ידו איזו 

ם בחוברות מלפרסלשלחם אלינו ע"מ  הערה בכל תחומי התורה, יואיל נא בטובו
 , ולזכות בהם את הרבים. הי"תזהבאים בע

תורה "להגילוי דנזכה ע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה, ואנו תפילה ש
ויקויים היעוד לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה", " ,"חדשה מאיתי תצא

במהרה "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", בביאת משיח צדקנו, 
  בימינו אמן.

 המערכת
 זאת חנוכה,

 דידן נצח –תוך ג' ימים דיום הבהיר ה' טבת 
  שנת הקהל –ו ה'תשע"
  טרליאאוס, מלבורן
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 דבר מלכות
 משיחת ה' טבת תשמ"ז

 \השייכות בין פרשת עגלה ערופה ל"עוד יוסף בני חי" ש"עומד בצדקו" )ב"ר פצ"ד, ג(
ההבדל  \ביאור דברי המדרש )שם( שיעקב אמר שיוסף עומד בצדקו הרבה ממני

האלקים )ברוחניות( בין "למחי' שלחני אלקים לפניכם" ו"לא אתם שלחתם אותי הנה כי 
 וישימני לאב לפרעה גו'"

א. על הפסוק
1

"וירא את העגלות אשר  
הם" שלח יוסף גו' ותחי רוח יעקב אבי

איתא במדרש
2

הובא בפרש"י על )ו 

התורה
3

-שזה הי' סימן ששלח יוסף ל( 

יעקב, שאם לא יאמין להם יעקב ש"עוד 
יוסף חי", יאמרו לו שיוסף מסר לומר: 

עגלה  . . בפרשת "בשעה שפרשתי ממך
-ערופה הייתי עוסק" )וזהו "וירא את ה

"עגלות אשר שלח יוסף
4

ובהמשך לזה (; 

מפרש המדרש
5

מש"נ בפסוק שלאח"ז) 
6

 )
-, ש"ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי"

אמר יעקב "רב כחו של יוסף בני שכמה 
צרות הגיעוהו ועדיין הוא עומד בצדקו 

ממני כו'". ובפשטות כוונת  הרבה

שהמדר
7
" שהוא חיעוד יוסף בני לפרש " 

חי נוסף על חיים גשמיים, גם ובעיקר חיים 

                                                 
 .( פרשתנו מה, כז1
 .( ב"ר פצ"ד, ג. ועד"ז תנחומא פרשתנו יא2
 ( עה"פ )בשינוי לשון(.3
( ראה בארוכה מפרשי המדרש ומפרשי רש"י 4

 .שם
 .( ב"ר שם5
 .( מה, כח6
 .( ראה גם פי' מהרז"ו לב"ר שם7

, חיים המתאימים לבנו של יעקב רוחניים

"חי בני"עוד יוסף  —
8

. 

והנה מזה שהמדרש סמך שני הענינים 
שמסר יוסף לאביו ש"עוד  הסימן —זל"ז 

יוסף חי" בפשטות, ואשר יעקב הכיר 
" ואלה הם חייו )זהו בצדקושיוסף "עומד 

מסתבר, שב' הענינים  —"חיים" שלו( ה
 —שייכים זל"ז, כלומר: הסימן שמסר יוסף 

נוסף על שהי' להודיע ליעקב שעוד הוא חי 
בגשמיות, בא בעיקר להוכיח שהוא "עומד 

 ".בצדקו

שזה שיוסף  — בפשטותוכמובן גם 
שעה הי' עוסק ב בתורה פרשהזוכר באיזו 

(, ה"ז שנה כ"בשפירש מיעקב )מלפני 
מורה אצלו והוא עומד ה שתורתו שהוכח

םבצדקתו כמקד
9

. 

אבל עדיין צריך ביאור: מובן ופשוט 
שכל מעשי האבות והשבטים )ובפרט אלה 

לית. וכן המסופרים בתורה( מדוייקים בתכ
בעניננו, שהסימן שמסר יוסף ליעקב שעוד 

                                                 
"ת ( ראה אלשיך וכלי יקר כאן. ש"ך עה8

 .ואוה"ח לקמן מו, ל. ועוד
 .161( ראה גם לקו"ש ח"י ע' 9



 11 מלבורן, גדולה ישיבה - ש"ואנ התמימים הערות 
הוא חי, לא הי' סתם סימן בעלמא )בענין 

עגלה צדדי(, אלא שגם תוכן הסימן )פרשת 
הודעה ש"עוד יוסף חי" ערופה( שייך לה

)וכמו שהאריכו במפרשים בביאור 

השייכות שביניהם
10

ולפי הנ"ל, שכוונת (. 
הסימן היתה להוכיח ליעקב שהוא עומד 

תוכן דפרשת עגלה ערופה בצדקו, מובן שה
 .זוהודעה שייך גם ל

 :ב. ויש לומר בזה

-ענינה של עגלה ערופה מבואר ב

: "כיפשטות הכתובים
11

 אדמהימצא חלל ב 
. . נופל בשדה לא נודע מי הכהו, ויצאו 

זקניך ושופטיך )סנהדרי גדולה
12

ומדדו ( 
גו' והורידו זקני העיר ההיא את העגלה גו' 

ירחצו את ידיהם  'וכל זקני העיר ההיא גו
גו' וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה 

גו'". ומבואר הטעם בדבר
13

כדי  -
. . נופל  ע שהי' "חללשיתפרסם המאור

בשדה", אשר עי"ז יהי' נקל יותר למצוא 
כדי  —את הרוצח כו', ועוד )וגם זה עיקר( 

יראו גו'" )כמובא בנוגע לכמה ש"ישמעו ו

                                                 
( לפי פשטות הענין, שהי' סימן שהוא )יוסף 10

ש(חי כפשוטו )ראה רבותינו בעה"ת, ריב"א ורע"ב 
 עה"ת, כלי יקר ועוד מפרשים כאן(.

 ( פ' שופטים כא, א ואילך.11
( רש"י עה"פ )שם, ב(, מסוטה מד, ב ואילך 12
 )וש"נ(.
"ג פ"מ, הובא ברמב"ן ובחיי פ' ( מו"נ ח13

שופטים שם. וראה גם אברבנאל שם. חינוך מצוה 
 55ובהערה  126וראה לקו"ש חכ"ד ע'  —תקל. 

 .שם

ענינים
14

היינו, לשלול מלכתחילה את (, 
 ".. . בשדה האפשרות ד"חלל

 ':בעבודת ה —וביאור הענין 

חלל" במובן רוחני הוא זה שנפסקה "
ותו בהקב"ה, שהוא מקור חיותו, דביק

וכמש"נ
15

ואתם הדבקים בה' אלקיכם " 
חיים כולכם היום". והגורם לזה הוא 

"בשדה נופללהיותו נמצא "בשדה" )"
16

 )– 

". . איש שדה מקומו של "עשו
17

-שמת, 

-נכל לאותם שנמצאים "בשדה" )ולא ב

אהלה של תורה ויהדות( לנתקם ח"ו 
-ם ומדביקותם באלקים חיים מקור חיות

. . בשדה",  "חלל —להפילם חללים ר"ל 
ואתם "או עכ"פ להחליש בהם את הענין ד

 '".הדבקים בה"א גו

"ויצאו  —וע"ז באה הוראת התורה 
זקניך ושופטיך גו'", שזהו מתפקידם 

כלל, ואחריותם של זקני ושופטי ישראל ב
שות את כולל ב"ד הגדול שבירושלים, לע

ל מכל כל התלוי בהם לתקן המצב ולשלו

". . בשדה וכל את המציאות ד"חלל
18

 .

                                                 
( פ' ראה יג, יב. פ' שופטים יז, יג. יט, כ. 14

בחיי פ' שופטים כא, א )"ויש  —ועוד. וראה בעניננו 
 שפירש"(.

 .( ואתחנן ד, ד15
שון חולין שחללו ( ראה בחיי שם "חלל. . מל16

רוח הטומאה מחוץ לעיר בשדה זהו שאמר נופל 
 בשדה".
( תולדות כה, כז. וראה בארוכה אוה"ת 17

עה"פ )קמב, ב ואילך(. ד"ה ואם בשדה במאמרי 
תקס"ב )ח"א ע' סו ואילך(, אוה"ת ח"ש  —אדה"ז 

 .תמח, ב ואילך(. ועוד —)הוספות לכרך ב 
 .ואילך 130( ראה גם לקו"ש שם ע' 18
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וכמודגש גם בהכרזתם
19

ידינו לא שפכו " 

"לא —את הדם הזה" 
20
ראינוהו ופטרונוהו  

בלא מזונות ובלא לוי'", דהיינו, שזוהי 
חובתם של זקני העיר ללות כל איש 
מישראל היוצא מהעיר )אל השדה( 

מזון, זו תורה  —דרך ולהספיק לו צידה ל

שנק' מזון
21

מצות  —וכן לבושים , 

]כדאיתא בתנא דבי אליהו רבה
22

עה"פ 
23
 

"אם ראית  —כי תראה ערום וכסיתו" "
אדם שאין בו ד"ת הכניסהו לביתך ולמדהו 
ק"ש ותפלה כו' וזרזהו במצות לפי שאין 

שראל אלא מי שאין בו תורה לך ערום בי
ומצות"[, כדי לחזקו ולהגין עליו מכל 

 "."בשדה אורבות לו בהיותוהסכנות ה

ועפ"ז יש לבאר הטעם )הפנימי( לזה, 
קים שבשעה שפירש יוסף מיעקב היו עוס

 :בפרשת עגלה ערופה דוקא

לפני ירידתו
24

, של יוסף למצרים 

"ערות הארץ"
25

שהי' שם באופן של , 

                                                 
 .שופטים שם, ז (19
( רש"י שם. וראה סוטה מה, סע"ב במשנה 20

 .)ועל הגליון שם(. ספרי עה"פ
( כמ"ש ותורתך בתוך מעי )תהלים מ, ט. 21

תניא פ"ה(. וראה חגיגה יד, א. תדבא"ר שבהערה 
 הבאה. ועוד.

וראה רש"י בראשית ג, ז )מב"ר  —( פכ"ז. 22
 פי"ט, ו(. ועוד.

 .( ישעי' נח, ז23
יא גליא שפרידתו מיעקב אז ( כי כלפי שמ24

ה"ז תחלת ירידתו למצרים. ואע"פ דיעקב לא ידע 
זה, מזלי' חזי וכיו"ב. וראה רש"י וישב )לז, יד(: 

 מעצה עמוקה של אותו צדיק כו'.
ולהעיר מהמבואר במפרשים )ראה הנסמן 

(, דמש"נ )וישב שם( "וישלחהו גו'" היינו 10בהערה 
אז בפרשת עגלה שיעקב ליווה את יוסף, ולכן עסקו 

 ערופה שתוכנה "לא פטרנוהו כו' ובלא לוי'". ע"ש.

"לבין הגוים נשבה"
26

הרי בזמן ההוא הי'  – 
כדי לעמוד שם  רוחניצריך להוספת כח 

עקב פרשת וזהו שלמד אתו י —בצדקו 
עגלה ערופה, שבה מוזהרים זקני העיר על 

איש ההולך תפקידם להתעסק בלויית ה
ל"שדה" ולתת לו את כל צרכיו כל זמן 

שזוהי הנתינת כח  —היותו בשדה, כנ"ל 
 .ליוסף לעמוד בצדקו גם במצרים

יעקב ולכן, כאשר רצה יוסף להוכיח ל
שהוא חי )גם( במובן הרוחני, מסר ע"י 

" זה ליעקב, ש"פרשת עגלה אחיו "סימן
ערופה" היתה לנגד עיניו, ובכח זה לא 
הושפע כלל מהסביבה במצרים ונשאר 

ורתו וצדקתו; וכאשר ראה יעקב תבשלם 
ותחי רוח יעקב  —"את העגלות גו' 

אביהם", שנמשכה חיות חדשה ברוחניותו 
חיים )הרוחניים( )רוח( של יעקב, ובפרט ש

ושל יעקב תלוי' בחייהם של זרע
27

 ,

כמאמר
28
 ".מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" 

ג. אמנם עדיין צריך להבין: במדרש שם 
 —עוד יוסף בני חי"  רבמפרש דברי יעקב "

. . הוא עומד בצדקו  כחו של יוסף בני רב"

אמרתיממני שחטאתי ש הרבה
29

נסתרה  

מדרשדרכי מה'" ]כמבואר ב
30

בדברי יעקב  

                                                      
( מקץ מב, ט. שם, יב. וראה קה"ר עה"פ )א, 25

 ד( והארץ לעולם עומדת.
( ל' רש"י ויחי מז, לא )וראה רש"י מקץ מג, 26

 ומסיים "וה"ה עומד בצדקו". —ל( 
ראה זהר ויחי רטז, ב.  —( ובפרט של יוסף 27

ס"ע רנח  —ואילך. ולהצ"צ  ביאוה"ז שם )כז, סע"ב
 ואילך(. אוה"ת ויחי ד"ה בן פורת וביאורו. ועוד.

 .( תענית ה, ב28
 .( ישעי' מ, כז29
 ( ב"ר פצ"א, י.30
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לבניו
31

עותם לי להגיד לאיש למה הר" 
"כך אמר הקב"ה, אני  —העוד לכם אח" 

עוסק להמליך את בנו במצרים והוא אומר 
 —. . נסתרה דרכי מה'"[  למה הרעותם לי

, שיוסף "עומד כאןמאי נפק"מ דלכאורה, ל
 ?"ממני הרבהבצדקו 

 —גם צריך ביאור: ע"פ מנהג ישראל 
מסיימים ל"שלישי"  —ש"תורה הוא" 

)ולכמה מנהגים
32

את קריל"רביעי"( של  – 
הפרשה בפסוק "וידברו גו' וירא את 
העגלות גו' ותחי רוח יעקב אביהם", 

"ויאמר ישראל רב עוד  —ובפסוק שלאח"ז 
מתחיל ל"רביעי" )או  —יוסף בני חי גו'" 

מדוע מפסיקים  —ל"חמישי"(. ואינו מובן 
 ?באמצע ענין

-והוא הדבר בתחילת "שלישי", ה

דברי יוסף אל השבטים  באמצעמתחיל 

ועתה"
33

לא אתם שלחתם אותי הנה כי  
האלקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל 

דלכאורה  —ביתו ומושל בכל ארץ מצרים" 

ה"ז המשך מודגש לפסוקים שלפנ"ז
34
 

שיוסף אמר לאחיו( "אני יוסף גו' ועתה )
אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם 
אותי הנה כי למחי' שלחני אלקים לפניכם, 

הרעב גו' וישלחני אלקים כי זה שנתיים 
לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות 
לכם לפליטה גדולה" )ובזה מסתיים "שני", 

                                                 
 ( מקץ מג, ו31
( שסוף "שלישי" הוא לעיל בפסוק )מה, יח( 32

 .וקחו גו' ואכלו את חלב הארץ
 .( מה, ח33
ז. וכאמרו "ועתה" בוא"ו המוסיף -( מה, ד34
 .ומחבר

ובפסוק שלאח"ז מתחיל "ועתה לא אתם 
שמפסיקים באמצע דברי  —שלחתם גו'"( 

יוסף לאחיו העוסקים בתוכן אחד 
 (?)שירידתו למצרים היתה בשליחות השם

 אל" – גם אינו מובן: הדגשת השלילה
 —שלחתם אותי הנה כי האלקים"  אתם

אמירת שייכת יותר לעיל, בתור טעם ל
יוסף לאחיו "אל תעצבו ואל יחר בעיניכם 

 אתםלא "ש מפניכי מכרתם אותי הנה", 
ומדוע  —שלחתם אותי הנה כי האלקים" 

נאמרה הדגשה זו דוקא אח"כ )לאחר 
הפסקת "שלישי"( בהמשך אחד עם 

אדון לכל ביתו "וישימני לאב לפרעה ול
 "?ומושל בכל ארץ מצרים

 :ד. ויש לומר הביאור בכל זה

הטעם לזה שיוסף הוא הראשון מבני 
וזה הי' סיבה  —ישראל שירד מצרימה 

והתחלה
35

 —לירידת כל ישראל למצרים  
הוא מפני שהירידה למצרים שייכת 

 :לחידוש המיוחד שבעבודת יוסף

מבואר בכ"מ
36

-הטעם שהאבות וה 

-להיות רועי צאן, כי התשבטים בחרו 

שאין בה טירדא )יתירה(  —עסקות זו 
ונמצאים במצב של התבודדות מעניני 

לא הפריעה אותם מלהיות  —העולם 
באלקות; אבל  תמידית דביקותבמצב של 

יוסף שונה בעבודתו מהאבות ושאר 
השבטים, שגם בהיותו עסוק בעניני 

                                                 
( ראה רש"י וישב לז, ב: סיבה ראשונה כו'. 35

 .רש"י שם, יד: מעצה עמוקה כו'. ועוד
הקצרים ע' יט;  —( ראה מאמרי אדה"ז 36

תקס"ה )ח"א( ע' קצב ואילך. תו"ח ויחי )קב, ב 
 ואילך(. ד"ה ולא זכר תרע"ז, תפר"ח. ועוד.
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העולם, הן בבית פוטיפר כאשר הפקידו 

"כל יש לו נתן בידו"על ביתו ו
37

ועד"ז , 
 אסיריםבבית הסוהר, שנתן בידו "את כל ה
הי'  הוא. . ואת כל אשר עושים שם 

"עושה
38

וכ"ש כשנעשה משנה למלך , 
וניהל כל עניני מצרים )"ועל פיך ישק כל 

'". . ובלעדיך לא ירים איש גו עמי
39

כל  –( 
הטירדות העצומות הללו לא בלבלו אותו 

 הדביקות בתכלית' ידוהו והיולא הטר
 ת.באלקו

ובזה יובן הטעם )הפנימי( שהתחלת 
דתו ירידת בנ"י למצרים היתה על ידי ירי

, כי יוסף )בעבודתו שם( הוא יוסףשל 

שנתן כח בבני ישראל
40

להחזיק מעמד גם  
 .הם, במצרים, בארץ לא לבגלותבהיותם 

 —וזו היתה כוונת יוסף באמרו לאחיו 
. . וישלחני  כםלמחי' שלחני אלקים לפני"

ארץ", אלקים לפניכם לשום לכם שארית ב
שירידתו למצרים היתה שליחות מאת 
הקב"ה, כדי "לפתוח את הצינור" ולתת כח 
לבני ישראל שיוכלו להחזיק מעמד בגלות, 

אתם הדבקים לחיות בחיים רוחניים, "ו
 .בה"א חיים", גם במצרים

ובזה יובן ג"כ דיוק לשונו של יוסף 
.  אלקים. . וישלחני  אלקיםחני "למחי' של

. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי 

                                                 
ו. ח. ובת"א ( וישב לט, ד. וראה שם, ה37

 מבדק בכתבי חושבני'.)ועד"ז בתיב"ע( שם, יא: ל
 .( וישב שם, כב38
 .( מקץ מא, מ. שם, מד39
תקס"ה שם )ע' קצה  —( ראה בארוכה בזה 40

ואילך(. תו"ח שם )קה, ב ואילך(. לקו"ש חכ"ה ע' 
 .ואילך 253

"האלקים
41

שם אלקים דוקא, מדת הדין  – 
 —והגבורה )ולא שם הוי', מדת הרחמים( 

כי שליחות זו היא באופן של ירידה לגלות, 
מקום של העלם והסתר כו' ]ובאופן שגרם 
צער ועגמת נפש ליוסף וליעקב וכו'[ שלא 

 —חמיו של הקב"ה באופן גלוי ניכרין בו ר
וגם במצב זה, פעל יוסף שירידתו שם תהי' 

 ".לכם לפליטה גדולה להחיות. .  למחי'"

עדיין אינו תכלית  זהה. אמנם ענין 
שהרי אין זו  —שליחותו של יוסף למצרים 

 הגנה —אלא תועלת ופעולה שלילית 
רצויים שבגלות, כדי  מהענינים הבלתי

לקים )כמקודם( גם דבוק בא ישארשהאדם 
  — במצב זה

כשמו  —עיקר חידושו של יוסף הוא 

הוספהיוסף מלשון  —
42

וכהפירוש, 
43

-ב 

פסוק
44

יוסף ה' לי בן אחר", שענינו של " 
יוסף הוא, שמהפך גם את "אחר" )היינו מי 
שאינו שייך לצד הקדושה(, שיהי' "בן" 

פעל להקב"ה. כלומר, לא רק שאינו מת
גלות, אלא מהמניעות ועיכובים שב

אדרבה, שהוא שולט עליהם עד שכובשם 
 .תחת ממשלת הקדושה

                                                 
( וראה גם ויחי )נ, כ( "אלקים חשבה לטובה 41

 . . להחיות עם רב".
( וע"ד החילוק בין מנשה ואפרים )בני 42

 433שנ"ת במק"א )לקו"ש חט"ו ע' יוסף(, כמ
ואילך. ועוד(, שמנשה ענינו לשלול שכחת "בית 

"הפרני אלקים בארץ  —אבי", משא"כ אפרים ענינו 
עניי" )מקץ מא, נב(, ההוספה שע"י אתהפכא 

 .חשוכא לנהורא. ע"ש
 .( אוה"ת עה"פ. ועוד43
 .( ויצא ל, כד44
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וע"ד דברי הרמב"ם בנוגע למלך ]

המשיח, שתפקידו הוא לא רק "להחזיר 
. . )כדי שיהיו( חוזרין  מלכות דוד ליושנה

"כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם
45
 
עבור בני ישראל )ע"י שיבנה מקדש 

ו את במקומו(, דהיינו שבני ישראל יעבד

השם בתכלית השלימות, אלא גם "יתקן
46
 

לעבוד את ה' ביחד  כולו העולםאת 

שנאמר
47

שפה  עמיםכי אז אהפוך אל  
 '"[.ברורה לקרוא כולם בשם ה' וגו

וכפי שהי' בפועל ביוסף במצרים, שהי' 
משנה למלך, ד"בלעדיך לא ירים איש את 

"ריםידו ואת רגלו בכל ארץ מצ
48

ויוסף , 
יוסף הוא השליט "ו שלט עליהם בפועל,

"על הארץ
49

כמסופר בארוכה בסוף ]ו 

פרשתנו
50

שיוסף קנה המצרים ואת  
צה גבול מצרים אדמתם, ועוד העבירם מק

ועד קצהו וכו'[, וכוונת יוסף היתה לא רק 

לשליטה גשמית, אלא
51

שיכירו את אלקי  
השמים ואלקי הארץ, ויקיימו שבע מצות 

ב"נ
52

ארז"לועד ש, 
53

על  והובא בפרש"י – 

                                                 
 .( ל' הרמב"ם הל' מלכים רפי"א45
 הפרק. ( רמב"ם שם בסוף46
 .( צפני' ג, ט47
 .( מקץ מא, מד48
 .( מקץ מב, ו49
 .( מז, כ ואילך50
( ראה תו"ח שם )קה, ד ואילך. וראה שם: 51

-להחיות עם רב )ויחי נ, כ( דעכו"ם . . עם רב ניצו
-צות דבחי' התוהו . . לעבדו שכם אחד. ע"ש ב

 ארוכה(.
( ע"ד שנצטוו כל בנ"י לכוף כל באי עולם 52

ם הל' מלכים ספ"ח(. ואולי י"ל במ"ת )רמב" —בזה 
שגם ב"נ  —שזהו בכלל דינים ו"לשבת יצרה" 

גיטין מא, ב  —מחוייבים בזה )ראה תוד"ה לא תוהו 

התורה
54

את  שימולושהכריחם  – 

עצמם
55

. 

ו. והנה ישנו הבדל יסודי בין שני 
 —ענינים אלו בשליחותו של יוסף למצרים 

)א( נתינת כח בבני ישראל שעניני )מצרים( 
קותם בה', הגלות לא יפריעו אותם מדבי

שיהיו  —על עניני הגלות  השליטה)ב( 
 :נכנעים ועד שהם עצמם יהפכו לקדושה

הראשון, התוקף שעניני הגלות הענין 
לא יבלבלו את בני ישראל מדביקותם בה', 
אף שמקורה מיוסף, מ"מ, על ידי יוסף 
נמשך כח זה בכל אחד ואחד מישראל 

, עד שזה נקרא על שמו של פנימיבאופן 
 .כאו"א

וזהו הפירוש הפנימי במחז"ל
56

כל " 
ישראל נקראים על שם יוסף לפי שהוא 

עב": כלכלת יוסף פירנסם וכלכלם בימי הר

את אחיו בימי הרעב כולל
57

שיוסף נתן כח  
לכאו"א מישראל, שגם בימי "רעב" רוחני 

יוכלו  —מצב של גלות והעלם והסתר  —
דבעי, וכח זה המשיך לחיות חיים רוחניים כ

, שנעשה דם מזוןיוסף בבנ"י באופן של 
ובשר כבשרו, היינו שנתעצם בהם להיות 

אל נקראים על . שלכן "כל ישרשלהםענין 

                                                      
 159)בתי' הב'( לענין עבד. וראה לקו"ש ח"ה ע' 

 . וש"נ(.63הערה 
 ( ב"ר ס"פ צ. פצ"א, ה. תנחומא מקץ ז.53
 .( מקץ מא, נה54
ות שם, ובהער 139( וראה לקו"ש ח"י ע' 55

שי"ל שהי' חייב למולם מפני שהיו כמקנת כספו. 
 ע"ש.

 .( ל' רש"י תהלים פ, ב56
 .40( ראה הנסמן בהערה 57
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שם יוסף", כיון שתכונה זו של יוסף נעשית 
 .אותם הםמציחלק מ

רים, על מצ השליטהאבל הענין השני, 
שייך רק לדרגת יוסף עצמו, וכמו בפשטות 

; ומה שבנ"י השליט על מצריםשרק הוא 
גלות )בדוגמת יכולים לשלוט על עניני ה

יוסף(, אינו דבר המתייחס אליהם אלא 
שכח שליטתם על  —שטות ליוסף, ובפ

עניני הגלות הוא רק בתור שלוחיו של 

יוסף
58

. 

ז. ועפ"ז מובנים הדיוקים דלעיל )סעיף 
ג( בלשונות הכתובים וחלוקת חלק 

 :"שלישי" של הפרשה

ב' האופנים הנ"ל בשליחותו של יוסף 
במצרים, הם הם שני הענינים שאמר יוסף 
לאחיו בתיאור שליחותו ששלחו "אלקים" 

( 59'למחי לכם: )א( "למחי' )להיות למצרים
 לכם. . לשום  שלחני אלקים לפניכם

לפליטה  לכםשארית בארץ ולהחיות 
יוסף פעל בבני ישראל ונתן להם  —גדולה" 

הכח להחזיק מעמד בגלות. )ב( "ועתה לא 
אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים 
וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו 

ולת פע —ומושל בכל ארץ מצרים" 
שליחותו שיהי' הוא, יוסף, המושל 

 .מצריםוהשליט על 

                                                 
( בסגנון אחר: ענין הראשון הוא רק ענין של 58

גילוי ההעלם, שיוסף מגלה תוקף הנשמה שישנו 
)אבל( בהעלם בכאו"א מישראל; משא"כ ענין השני 

וש בבנ"י שלא הו"ע של חידוש, שיוסף פועל חיד
 ישנו בהם מצ"ע.

 .( רש"י עה"פ59

)השני'( שייכת לשם  זווגם שליחות ]
כי הממשלה והשליטה על  —אלקים דוקא 

האומות )ועניני גלות( שייכת לשם אלקים, 
ענין של דין ומשפט )שלכן נקראים דיינים 

"בשם "אלקים
60

.]) 

ובזה יש לבאר ולהמתיק שרק בענין 
ילה "לא אתם שלחתם השני מדגיש השל

די"ל שכוונת יוסף בזה היא,  —אותי הנה" 
פשטות( לא רק לשלול )כפי המשמעות ב

שסיבת ירידתו למצרים לא היתה בגלל 
רתו למצרים(, של השבטים )במכי כוונתם

אלא, ששליחותו למצרים )מצד תכליתו 
"וישימני גו' ומושל בכל  —השני' הנ"ל 

)"לא  ארץ מצרים"( אינה שייכת אליהם
אתם"( אלא רק לדרגתו ומעלתו המיוחדת, 

 .שהוא השליט על כל הארץ

קים וזהו הטעם שבקריאת התורה מפסי
כי הענין  —שני הענינים לשתי "עליות" 

השני בשליחות יוסף, הוא נעלה )"עלי'"( 
לגבי הענין הראשון, שדוקא בו נעשית 

ההוספה
61
 "(.יוסף ה' לי בן אחר)" 

שי", בנוגע ועד"ז הוא בסיום "שלי
 :ליעקב

 "וירא את העגלות —הענין הראשון 
אשר שלח יוסף" הראה ליעקב שיוסף 

"ותחי רוח  —עומד בצדקו גם במצרים 
 (.יעקב" )כנ"ל

                                                 
 ( משפטים כא, ו. ועוד.60
( וי"ל שעי"ז מתגלה שרש שם אלקים, 61

כי הוא למעלה מגדר  —שהוא למעלה משם הוי' 
גילוי )הוי'( ]שלכן נמשך למטה בענין של העלם 

ראה לקו"ת נצבים נג, סע"ב  —והסתר דוקא[ 
 עוד.ואילך. המשך תרס"ו )ע' צא. ע' תמ(. ו
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אבל אין זה ענין של חידוש )כ"כ( בנוגע 

שהרי גם אצלו מצינו דוגמתו  —ליעקב 
זה(, שהי' כ' שנה בבית לבן  מעין)עכ"פ 

אצל אברהם  הארמי )שלא מצינו כזאת

ויצחק(, ועבד שם בכל כחו
62

ומ"מ הי'  – 

""שלם בתורתו
63

עם לבן הרשע גרתי , "
ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו 

"הרעים
64

. 

משא"כ הענין השני הנ"ל, שיוסף 
דוש זהו חי —על כל מצרים  השליטנעשה 

גם לגבי יעקב
65

ותחי רוח "ולכן, לאחרי ש. 
ף בני חי", עוד יוס רביעקב" הוסיף ואמר "

"ממני הרבהשכחו של יוסף הוא "רב" ו"
66
 

עלי'" אחרת, ע"ד הנ"ל "ולכן בא ענין זה ב]
 "[.שיבתחילת "שלי

ח. ומזה יש ללמוד הוראה מיוחדת 
שנשיא הדור, כ"ק מו"ח  —לדורנו זה 

 ":אדמו"ר, שמו )הראשון( "יוסף

"יוסף" שבדורנו  —כ"ק מו"ח אדמו"ר 
מידיו פתח וסלל את הדרך לכל תל —

ושלוחיו ההולכים בדרכיו ועל ידיהם בכל 
בנ"י, שיוכלו לעסוק בהפצת התורה 
והיהדות, והפצת מעיינות החסידות, בכל 

                                                 
 ( ויצא לא, ו.62
( רש"י וישלח לג, יח. ב"ר עה"פ )פע"ט, ה(. 63

 שבת לג, סע"ב.
 ( רש"י ר"פ וישלח )לב, ה(.64
( ראה בארוכה )ע"ד החסידות( במקומות 65

 .27בהערה ש
( ע"פ המבואר בפנים יומתק מה שאמר 66

יעקב "נסתרה דרכי מה'" בנוגע לזה שהקב"ה הי' 
כי זהו ענין  —"עוסק להמליך את בנו במצרים" 
 "נסתר" )ולמעלה( ממדריגת יעקב.

מקום ומצב, גם ב"מצרים", חוצה שאין 
 ,חוצה הימנו

מקום ובאופן, שלא זו בלבד שהיותם ב
קותם ה"חוצה" )מצרים( לא יגרע מדבי

ם שפועלים ומשפיעי — אדרבהבה', אלא 
בכל "ארץ מצרים", "לכוף את כל באי 

. .  העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח
מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו 

כפסק דין ברור של ) "ע"י משה רבינו

הרמב"ם
67

.) 

זוהי ואף אם לפעמים נראה בתחילה ש
באופן של דין  —" אלקיםשליחות של "

והעלם והסתר, ובפרט אם ישנם העלמות 
כו' היכולים לגרום לצער ועגמת והסתרים 

נפש כו', הרי על ידי "יוסף" מקבלים הכח, 
לגלות אלקות גם במקום השליחות, ועוד 

להגיע )על ידי ירידה זו( לעילוי גדול  —

ביותר
68

ה' לי בן אחר", עד לעלי'  יוסף" 
 .והוספה שבאין ערוך

ועל ידי שמוסיפים ביתר שאת ויתר עז 
התורה הפצת  – בעבודתו של "יוסף"

אין והיהדות והמעיינות חוצה, עד לחוצה ש
חוצה הימנו, מקרבים ומזרזים גאולה 
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 

אל שיבנה מקדש במקומו ויקבץ נדחי ישר
ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' 

ביחד
69

 .ובמהרה בימינו ממש, 

 –)משיחת יום ג', ה' טבת תשמ"ז 
  ואילך( 222נדפס בלקו"ש ח"ל ע' 

                                                 
 ( הל' מלכים ספ"ח.67
 .61( ראה בהערה 68
 .( רמב"ם הל' מלכים ספי"א69
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 תורת רבינו
 בן ד' או ה' שנים

 הת' השליח יוסף יצחק שיחי' ליפסקער
 שליח בישיבה גדולה

 \יקשה עפ"ז דהאיך הי' בן ה' שנים \ידייק בהסיפור דבכיית אדנ"ע שהי' בש"פ וירא
 ישלול תירוץ אפשרי ויניח בצ"ע

על שלא התגלה  הביא רבינו הסיפור הידוע אודות בכיית אדמו"ר נ"ע 1בכ"מ בלקו"ש
הקב"ה אליו. ובכל המקומות איתא שהסיפור קרה בהיותו "א קינד פון פיר אדער פינף 

ן ניט געווען עלטער פון פינף יאר, איז מוכרח פון דעם דאער איז  2יאר". וההוכחה לזה: "אז
וואס דער רבי נ"ע איז געבארן געוארן כ' מ"ח שנת כתר"א און ביי דער הסתלקות פון צ"צ 

איז ער נאך ניט געווען קיין בן שש; און אז ער איז שוין דאן אלט געווען  –"ג ניסן תרכ"ו י –
פיר יאר, איז פארשטאנדיק דערפון וואס מען האט אים אריינגעגעבן אין חדר צו דריי מיט 

 א האלב יאר, און דער סיפור האט דאך צו טאן מיט זיין לימוד אין חדר".

בהיותו בן ד' שנים  –אך "בשנת תרכ"ה  ."3דש( פ' ויראוהנה, הסיפור אירע "בשבת )ק
ביום ה' פרשת  –בהיותו בן ה' שנים  –חלה הקביעות דכ' מ"ח בש"פ וירא; בשנת תרכ"ו  –

". וא"כ השבת הלזו היתה יום הולדתו הד' או השבת שלפני יום הולדתו הה'. ולפי"ז 4חיי
' שנים" "פינף יאר": הרי בש"פ וירא אינו מובן איך אפשר לומר דהסיפור קרה בהיותו "בן ה

 !5עדיין לא הי' בן ה' ותרכ"

                                                 
 .61. ח"כ ע' 129. חט"ו ע' 321. ע' 86-87. ח"ה ע' 23( ח"א ע' 1
 ( כ"ה הלשון בלקו"ש ח"ה שם.2
 (5 ראה הערה –המקורות דהסיפור )חוץ מבח"א שם  בכל( כן איתא 3
 .6שם הע'  87לשון רבינו בלקו"ש ח"ה ע' ( 4
והנה בלקו"ש ח"א שם איתא שהי' נכנס להצ"צ "יעדן כ' מרחשון", ולפי"ז הוה אתי שפיר הקושיא  (5

המקור  –שאר המקומות בהם הובא סיפור זה )כולל ברשימת רבינו  בכלדבפנים. אבל אינו מסתבר, דהרי 
' וירא. ועכצ"ל שהכוונה בח"א שם הוא שהי' נכנס כל שנה פ בשבתדהסיפור( כתוב שאירע הסיפור  הראשון

 יום הולדתו בכ' מ"ח. לכבוד
כתב רבינו: "ווען דער רבי נ"ע איז געווען א קינד )פון פיר אדער פינף יאר(  115שו"ר דבסה"ש תנש"א ח"א ע' 

: 4ין יום הולדת". ובהע' איז ער אריין צו זיין זיידן כ"ק אדמו"ר הצ"צ )צו מקבל זיין א ברכה בשייכות מיט זי
י בשבוע, כקביעות ש"ולהעיר שקביעות כ' חשון בשנת תרכ"ו )בהיות אדנ"ע בן חמש שנים( היתה ביום חמי

שנה זו". ולא הזכיר שנכנס בשבת. אבל כנ"ל מכיון שלא אישתמיט בשאר המקומות כן, נראה לומר שהכוונה 
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 ד', אבל לעולם הי' בן בשנתו החמישית]ואין לומר דפי' "בן ה' שנים" היינו שהיה 
שנים, דהרי א( הלשון באידיש "פינף יאר" אין משמעו כן ב( מה נאמר בנוגע להלשון "בן ד' 

" ג( הלשון בלקו"ש ה'שנים והו"ל לקרותו "בן  לו ד' נתמלאושנים", והרי לפי' הנ"ל כבר 
" , מוכח ד"בן בן ששדלעיל הוא שבעת הסתלקות הצ"צ "איז ער נאך ניט געווען קיין 

 לו שנים אלו[. שנתמלאו)פלוני( שנים" פי' 

e 
 זכר או ממש? –בימינו  הקהל

 באקמאןשיחי'  אלימלךהת' השליח 
 שליח בישיבה גדולה

רבינו דנוגע להגדר שקיום מצות הקהל בימינו שלכאורה  יביא מב' מקורות בשיחות
 'יישב ע"פ המבואר במק"א בהגדר ד'ונשלמה פרים שפתינו \סותרים זל"ז

בנוגע לההוראה שעל כאו"א לקיים מצות , 6בשיחות י"ג תשרי וש"פ בראשית תשמ"ח
רעגן הבהיר רבינו: "כאטש אז מ'קען לכאורה פ, בביהמ"ק הפרטי שבתוכו, הקהל ברוחניות

און ביי גדולי ישראל במשך הדורות( אז , די שאלה: מ'געפינט ניט )אין משנה וברייתא וכו'
און , ווי מ'געפינט עס ביי אסאך מצוות –מ'זאל מאכן א 'זכר למקדש' צו מצות הקהל 

און בנוגע צו שמיטה איז דא . נאכמער: הקהל קומט 'מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה'
מאכט מען , פונדעסטוועגן. . נאר קיום המצוה בפועל , מקדש' בזמן הזהניט נאר א 'זכר ל

ומבאר שאין זה ענין . וואס קומט בהמשך צו שמיטה", ניט קיין זכר למקדש צו מצות הקהל
 לההוראה מכיון שכאן מדובר אודות לקיחת הוראה רוחנית וכו' עיי"ש בארוכה.

כל הדורות שיעשו זכר  ובביאור הטעם לקושטא דמילתא מה שלא מצינו במשך
את ה'  יראוגו'(  למעןכי עצם מצות הקהל הוא ') –: "ויש לומר הטעם 7כתב רבינו, להקהל

 פהמצוה )כמו שאא" הוא הואכי איזה זכר ליראה את ה' , ואא"פ לעשות זכר לזה, אלקיכם'
אינו ש שניון אחר: זכר הוא ע"י דבר נבסג. לעשות זכר למצות אמונת ה' ואהבת ה' וכיו"ב(

                                                                                                                 
ולדת", דמשמע שאין המדובר ביום ההולדת עצמו. מיט זיין יום ה בשייכותלשבת )ומה גם שהלשון הוא "

 ודו"ק.
 ביוםובכל אופן צ"ע הלשון "בהיותו בן ד' שנים" "בן ה' שנים", דגם את"ל שנכנס ביום הולדתו, הר מדובר 

 בן ד'/ה' שנים" וכיו"ב. כשנעשהההולדת, כגון " ליוםהולדתו, והול"ל לשון דמישתמע יותר שהכוונה 
 (.17תשמ"ח ח"א ע' ( סי"א )נדפס בסה"ש 6
 שם. 89( הערה 7
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מעיקר ועצם המצוה; עיקר המצוה אינו זכר כ"א המצוה עצמה )אפילו באם חסרים כל 
 דוגמא: הקרבת קרבן בזמה"ז בחו"ל". –. התנאים המעכבים

אשר בימינו צ"ל הקיום דמצוות הקהל , כתב רבינו בדומה לזה 8בלקו"ש חל"ד, והנה
כי גם גוף ותוכן , תרדוקא בהקהל מתבטא הנצחיות שבמצוות ביו, ואדרבה. ברוחניות

לפעמים , : "ויתירה מזו: מכיון שעיקר תוכנה היא הכוונה9ומוסיף שם. המצוה נצחיים המה
כי הגם ש'האדם , ואולי י"ל, יכול דבר זה להיות ביתר שאת כשאין מעשה דהקהל כפשוטו

מ"מ יתכן שמצד העיסוק . . אחרי הפעולות נמשכים הלבבות . . נפעל כפי שעולותיו 
ובלשון הידוע מצות אנשים , נגעטאנקייט( במעשה המצוות יוגרע מכוונת הלב)אריי

 העשי'של מצות הקהל )בלי כל  הרוחנימשא"כ בזמן הזה שישנו רק התוכן . . מלומדה 
הרי התעוררות הלב וכוונת הלב וכו' יכולים להיות ביתר שאת , שבמקדש ע"י המלך כו'(

הזכר להקהל שעושים בזמן הזה ופשיטא אשר ומסיים רבינו ]הדגשה שלי[: ". ויתר עז"
 צ"ל באופן שיהי' הדגש על ההתעוררות בחיזוק הדת כו'".

ולא קיום , בלבד לזכרשהקיום דהקהל שבזמנינו הוא נחשב אמנם , לכאורה, יוצא
 כ לכאורה צ"ב בתיווך השיחות הנ"ל.וא". המצוה ממש

שמצינו בה , פרים שפתינו האריך רבינו בביאור הענין דונשלמה 10והנה בלקו"ש חל"ב
 . . שב"כ מכפרת במקום הקרבןא( קריאת פרשיות הקרבנות שבתו"כמה אופנים וגדרים: 

ג( זה שתפלות במקום . . נות( הוא כהקרבת הקרבן ב( העסק בתורה )ובפרט בהל' קרב
 .קרבנות תקנום

 מקוםהיא ב שב"כא( זה שקריאת סדר הקרבנות בתו :ויש לומר שהם ג' גדרים שונים"
שע"י קריאת פרשת הקרבנות בתושב"כ מכפר , ('נפעל'ענין התוצאה )ההיינו ל —הקרבן 

ובפרט (, ב( זה שעסק התורה )בתושבע"פ. הקב"ה לישראל כמו שמכפר להם ע"י קרבנות

, היינו )לא רק בנוגע להתוצאה – נחשב כמו הקרבה והקטרה, בנותעבודה וקר בהלכות
זה , אבל מ"מ. דהוי כיש כאן מעשה הקרבה, הפעולה דהקרבה והקטרהאלא( גם בנוגע ל

שהעסק הוא כאילו יש כאן מעשה הקרבה היינו רק שנחשב כאילו האדם )הגברא( עשה 
ג( . שאין כאן מעין חפצא של קרבן, אבל אין זה שייך להחפצא, הקרבה והקטרהמעשה ד

דלא רק שיש , י"ל ששייך לחפצא דההקרבה – אבל זה שתפלות במקום קרבנות תקנום
או המעלה הנעשית , קרבן(לאדם השכר או הכפרה שע"י הקרבת קרבן )התוצאה של ה

                                                 
 (.215( שיחה לחג הסוכות ס"ו )ע' 8
 .38( הערה 9

 ואילך(. 37ד )ע' ( שיחה לערב פסח ס"10
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, שיש כאן אלא שמעשה התפלה נחשב ממש כמעשה הקרבה, בהגברא ע"י מעשה הקרבה
 '".קרבן'חפצא של 

ז הוא במצות הקהל, שבקיומה בזה"ז ישנם כמה דרגות: ישנה דרגא בה י י"ל שעד"ואול
ההקהל שאנו עושין בימינו הוא הוא מצות הקהל כמו שהיו עושין אותו בזמן שביהמ"ק היה 
קיים, וכאופן הג' הנ"ל בקרבנות. והוא המדובר בהשיחות דתשמ"ח. וישנה דרגא בה הקיום 

התוצאה דהמצוה, חיזוק הדת וכו'. ולכן ההקהל שעושין כדי דמצות הקהל בזמנינו הוא רק ל
להביא לתוצאות אלו הם רק בגדר זכר, וכאופן הא' הנ"ל. והוא המדובר בלקו"ש חל"ד. 

 ודו"ק.

e
 פי' הירושלמי ב'אמה טרקסין'

 א' מהתמימים

יחדש דלרבינו  \יקשה מזה על דברי רבינו בלקו"ש \יעתיק ל' הירושלמי ופי' המפרשים
 אחר בדברי הירושלמי ועפ"ז יישב השיחה פי'

: "מהו אמה טרקסין, רבי יונה בוצריא אמר טרקסון מה מבפנים 1איתא בירושלמי
מבחוץ א"ר יוסי מן מה דכתיב וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני, הדא אמרה 

 מבפנים, א"ל רבי מנא והכתיב ויעש את בית קדש הקדשים עשרים אמה, הוי מבחוץ".

פי' דברי הירושלמי כך: "מהו אמה טרקסין, מה הלשון הזה של  2'פני משה' שםוב
טרקסין, ומפרש ר' יונה מבוצרייא טריקסין, כלומר על שם הספק נקרא כך, כאדם האומר 
מה זה כמבפנים או כמבחוץ, אם קדושת המקום הזה כלפנים שהיא בית קדש הקדשים, או 

ו אמה היה כותל מפסיק בין הקדש ובין קדש קדושתו כהיכל שהיא מבחוץ הימנו, ואות
הקדשים". ולפי זה, התיבות "מה מבפנים מבחוץ" הם חלק מדברי רבי יונה, ולאח"ז באו 

 רבי יוסי ורבי מנא לומר דלכאורה אפשר לפשוט הספק מהכתובים.

והנה, בלקו"ש חל"ו תרומה ג', ישנו ביאור ארוך בגדרה של אמה טרקסין לדעת 
: "בפשטות הרי כיון שמקום אמה זו הי' במקום 3דברים כתב שם רבינוהרמב"ם, ובין ה

                                                 
 ( יומא פ"ה ה"א. כלאים פ"ח ה"ד )בשינויים קלים(.1
 בפי' הר"ש סירילאו לכלאים שם. וכ"מ( 2
 .139( ס"ע 3
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פרוכת דמשכן ורק שבה הי' כותל בנוי, צ"ל שגם בו היו ב' ענינים אלה, מחיצה בין קודש 
ובין קודש הקדשים, וגם מסך על הארון, וזהו גם פירוש תיבת 'טרקסין', כפי שהביא רש"י 

ובתוס' 'וי"מ מלשון טרוקו גלי שסגור הי' לפנים מירושלמי שפירושה 'לשון פנים וחוץ', 
הימנו הלוחות שניתנו בסיני', דלהפירוש שזהו 'פנים וחוץ' י"ל בפשטות שהוא מטעם שזהו 
כותל המפסיק בין פנים וחוץ, קודש הקדשים וקודש, והפירוש שהובא בתוס' הוא )בעיקר( 

 מטעם זה שהוא מסך על הארון".

ני משה' הנ"ל, הרי הטעם להכינוי 'טרקסין' מפורש הוא ולכאורה אי"מ, דלפירוש ה'פ
בדברי הירושלמי גופא: "על שם הספק נקרא כך, כאדם האומר מה זה כמבפנים או 
כמבחוץ". ומהו זה שאומר רבינו דלהפירוש 'פנים וחוץ' נקרא כן ע"ש שהפסיק בין פנים 

 וחוץ.

רק שהשם 'טרקסין' מוצאו  : דרבי יונה מפרש4ועכצ"ל, דלרבינו שיטה אחרת בפי' הגמ'
פנים וחוץ. והמשך הגמ' "מה מבפנים מבחוץ" הוא  –מהמילה היונית 'טרקסון', שפירושו 

ענין חדש, דמיבעי לי' להש"ס מהי דרגת קדושתו דאמה טרקסין. וא"כ צ"ב, דלמה אכן נק' 
האמה טרקסין ע"ש פנים וחוץ, וע"ז מבאר רבינו דהוא ע"ש שהפסיק בין קודש לקודש 

 .5קדשיםה

e

                                                 
גור בו הלוחות שניתנו בסיני". ומשמע שס"ל ג"כ שפי' שס –( במהר"א פולדא לכלאים שם כתב: "טריכסון 4

 הגמ' הוא כמ"ש בפנים, אלא שהוא קאי לפי' התוס', ורבינו קאי לשיטת רש"י.
( שו"ר דכעי"ז כתב ב'שירי קרבן' ליומא שם וז"ל: "והא דקאמר מה מבפנים וכו' היינו דקמיבעיא ליה לש"ס 5

דגם הוא כיוון לפי' ה'פני משה' ומפרש דהמשך הגמ' הוא הוא אי כבפנים או כבחוץ הוא". אם כי בדוחק י"ל 
 הספק, אי כבפנים אי כבחוץ.



 23 מלבורן, גדולה ישיבה - ש"ואנ התמימים הערות 

 נגלה
 מחוסרי אמנה

 הכהן כהןשיחי' הרב בנימין גבריאל 
 ראש הישיבה

פי' ויבאר יביא  \יבאר קושיית הגמ' 'ניהדרי בהו' דהוא משום דאתי דיבור ומבטל דיבור
יקשה דכאן קאי  \הנמ"י בקושיא הנ"ל דהוא משום דבדברים אין חשש מחוסרי אמנה

ישלול התירוץ  \ם משום מחוסרי אמנהבשיטת ר' יוחנן מרא דשמעתא דיש בדברי
יכריח עפ"ז דט"ס  \יקשה עוד דסתרי דברי הנמ"י מרישא לסיפא \דשאני במתנה מרובה

 יש כאן ובהוספת תיבת 'אלא' יפלו כל הקושיות

 ,והיינו שהגמ' שואלת על דינא דמתני' "?כי רצו מאי הוי, ניהדרי בהו": גמ' ב"ב ג, א
את החצר, אז מחוייבים הם לבנות  קהסכימו ביניהם לחלודשם מבואר דרק אם שניהם רצו ו

שואלת הגמ', דאע"פ ששניהם אכן הסכימו לזה אתמול, למה לא  זאת הכותל באמצע. וע"
דס"ל לר'  (נט, ב)גמ' קידושין ביוכל מי שהסכים אתמול לשנות דעתו ורצונו היום. ועיין 

משום דאתי דיבור ומבטל  ,הממה שנתנה רשות לשלוחה לקדש יכולה לחזוריוחנן שהאשה 
דיבור, וכן היא מסקנת הגמ' התם, ודלא כר"ל דפליג על ר"י עיי"ש. ומובנת היטב לפי"ז 

רי בהו שפיר ניזיל בתר דעתם דהשתא דתמיהת הגמ' בסוגיין דב"ב, דגם כאן נאמר דאם ה
 דאינם רוצים לחלוק, כיון דאתי דיבור ומבטל דיבור.

דהא  ,למה לא יכול לחזור בו ,כלומר""ב הנ"ל כתב, וז"ל: גמ' בעל קושיית ה י”נמוהנה ב
עכ"ל. ולכאורה נתכוון  "סר אמנה ואמאי כייפינן ליהובדברים בעלמא ליכא משום מח

כיון דלא היו מתחילה  ,ר"ל דגם לכתחילה מותר לחזורניהדרי בהו מ"ש בגמ' דד ,לפרש
מה שאמר בתחילה. ועיי' אלא דברים בעלמא, ולכן ליכא משום מחוסר אמנה אם יחזור מ

שהפירוש ביש בהם משום מחוסרי אמנה הוא דאין רוח  (ב"מ מט, א)אבל אמרו  רש"י ד"ה
ר"ל דהתירו לו חכמים  ,חכמים נוחה הימנו. וא"כ היכא דאין בהם משום מחוסרי אמנה

דיני מכירה )חו"מ חאדה"ז לחזור מדבריו הראשונים ואין בזה איסור כלל. ועיי' בשו"ע 
מחוסרי אמנה אומרים דראוי שום דגם שם משמע דרק בדבר שיש בו מ (,סעי' א ומתנה

 לאדם לעמוד בדיבורו, עיי"ש.

דבזה  ,מבואר שם, כי הלא בסוגיית הגמ' בב"מ י”נמאמנם מאד קשה להבין דברי ה
פליגי רב ורב יוחנן אם יש בדברים משום מחוסרי אמנה או לא, ור' יוחנן ס"ל שיש בהם 

שיש , ר' יוחנןכ אמנה, וכן פסקו הרמב"ם וכל הפוסקים )וגם אדה"ז הנ"ל(משום מחוסרי 
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א"ר בהם משום מחוסרי אמנה ואסור לחזור בו, ובסוגיין דב"ב תירצו קושייתם בשם ר' אסי 
תה אליבא דר' יוחנן ולכן היה ישמתני' מיירי בקנו מידן, ומוכח א"כ שהשאלה ה יוחנן

כי ר' יוחנן ס"ל  ,אין כ"ז מובן י”נמידו, ולדעת המוכרח לתרץ מה שתירץ דמיירי בקנו מ
ואינו  .דקושיא מעיקרא ליתא כי הלא לדעת ר' יוחנן אסור לו לחזור ממה שאמר מתחילה

 מובן א"כ היאך הקשו לדעתו שיכול ומותר לחזור מדיבורו.

ליישב תמיהה הנ"ל. והוא מה  כדי נדפסו דברים הבאים, לכאורה י”נמוהנה על גליון ה
דבמתנה מרובה גם ר"י מודה דאין בהם משום מחוסרי אמנה, ואשר  ,מ' ב"מ שםגאר בשמבו

לפי"ז מובנים דברי הנמ"י. אמנם לא זכיתי להבין שייכות דברים אלו לנדו"ד, כי הלא התם 
 (ד"ה מודה ר"י)מבואר ברש"י  ,כל הטעם שבמתנה מרובה אין בה משום מחוסר אמנה

שאין בה חסרון אמנה ( סעי' ב ,שם), וכ"כ אדה"ז שהוא משום דלא סמכה דעתיה דמקבל
שהרי לא האמין זה )המקבל( שיתן לו )הנותן( דברים אלו, עיי"ש. וכל זה אינו שייך כלל 

המדבר בשותפין בחצר שהסכימו ביניהם לחלוק את החצר, ולמה נאמר כאן  ,בסוגיין
הוא שמאמין  שהאחד אינו מאמין מה שחבירו מסכים לבקשתו לחלוק? ואדרבה, פשוט

 .י”נמו ודלא כדברי התושוב אסור לחבירו לחזור מהבטח ,דברי חבירו וסומך עליהם

שמסיים דבריו שהקושיא היא אמאי כייפינן ליה, שזה  ,י”נמגם צ"ע בהמשך דברי ה
לו לחזור, ועכשיו מפרש  דמותרלכאורה בסתירה למה שכתב לפני זה שהקושיא היא 

"מ אין כח לב"ד לפסוק עליו שיעמוד בדיבורו, כיון שאין מ ,לו לחזור אסורשאע"פ שבאמת 
 זה שאסור לחזור אלא חיוב שבינו לבין קונו, וא"כ האיך קאמרה מתני' דבונין את הכותל

וכל פירוש זה הוא להיפך ממש מתחילת דברי הנמ"י, ה? באמצע, דהיינו שב"ד יכריחו על ז
 וצע"ג בזה.

ת נפלה כאן בדברי הנמ"י הנדפסים, ותיבה שטעו ,אשר מכח קושיות אלו מוכח לענ"ד
כלומר למה לא יכול לחזור בו, דהא בדברים "אחת חסירה כאן, וכן צ"ל הגירסא הנכונה: 

עכ"ל. והיינו שמפרש קושיית  "משום מחוסר אמנה, ואמאי כייפינן ליה אלאבעלמא ליכא 
מחוסר אמנה, ואין שום , ומ"מ אין זה אלא איסור בעלמא מהגמ' דבודאי אסור לו לחזור בו

ב"ד כופין על זה, וא"כ למה קאמרה מתני' דב"ד אכן כופין אותו להשתתף בהוצאות של 
רי גמו הם להכותל. ומובן לפי"ז שאין שום סתירה בין תחילת דברי הנמ"י וסופן, וגם שדברי

 אליבא דשיטת ר' יוחנן בגמ' ב"מ הנ"ל.

ת, ומ"מ בכאן נלענ"ד שמוכרח וידעתי דאין להגיה את הספרים עפ"י סברות וקושיו
הדבר להגיה באופן הנ"ל, ותמוה הדבר שבהוצאות האחרונות של הש"ס כנראה שלא עמדו 

 ע"ז כלל.

e 
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 תירוץ קושיית הגרעק"א בסוגיא דהקמה בלב

 הרב שבתי אשר שיחי' טיאר
 שאנ"א' מ

הר"ן ת באר דכווני \' וקושיית הגרעק"א על דבריוקיים - קיים בלבויביא ביאור הר"ן ב'
 ועפ"ז יתרץ קושיית היא רק ללמדנו עצם החילוק בין הקמה והפרה שבלב הגזה"כב

 הגרעק"א

 שיוציא עד מופר אינו – בלבו קיים. הפר – בלבו "אם קיים :, א(עט) איתא בנדרים
 .בשפתיו"

 שמעו דיום משתיקה לה דילפינן בעיני מופר. ונראה אינו בלבו "הפר :ע"ז כתב הר"ןו
 שהוא אדעתיה גלי ,הפר ולא שמיעה יום שעבר דכיון משום ,מאי דטעמא ,מקיימת שהיא
 יומא ההוא כל רחמנא ליה דיהיב אלא ,סגי לקיימו שבלבו כל אלמא .נדר של בקיומו רוצה

 מפר הכי בתר דדלמא ,לקיים רוצה שיהא מידי מוכח לא שמשא דערבא דעד משום ,להפרה
 כאילו ליה דהוה ,לאלתר קיים בלבו שקיים דכל ,ומינה .אזלינן בלחוד דעתיה דבתר כיון לה

 ".שמיעה יום עבר

 הוו לא שבלב דדברים דאף ל"קיי הא ,ל""ק (:שם בגליון הש"סרעק"א )והקשה עליו הג
 ראיה מה כ"א ,וכדומה דמברחת כההיא דברים הוי לכל וגלוי דמוכח היכא מ"מ ,דברים

 כוונתו לנו וגלוי נדר של בקיומו רוצה שהוא דמוכח דנין דאנו ,השמיעה יום כל דבשתק
 .מהני דלא שבלב דברים ככל הוי ,לכל גלוי שאינו בלבו בקיים אבל ,קיום הוי ה"מש
 ".ג"וצע

 בלבו שאם קיים חילוק זהא להציע מנלן הו כאן,שעיקר כוונת הר"ן  ,בזהנראה ולענ"ד 
 יום שעבר כיוןד משום מאי "דטעמא :מופר. ועל זה כתב אינו - בלבו ושאם הפר, קיים -

סגי".  לקיימו שבלבו כל אלמא נדר של בקיומו רוצה שהוא אדעתיה גלי הפר ולא שמיעה
 ,נדר של בקיומו רוצה איך מוכח מזה ששתק כל היום שהוא ,לכאורה יש לשאולדאל"כ 
ועכצ"ל  .נדר ולהוי כהפרה של בקיומו אינו רוצהש אדעתיה גלי מדשתק ולא קיים :אדרבה

ושבאם עבר יומו ולא הפר הוה  ,להפרה יומא ההוא כל רחמנא ליה דיהיבדהואיל וחזינן 
 בתר ובהקמה אזלינןבפירוש )ולא כהפרה(, ש"מ דבהפרה אי אפשר אא"כ הפר הקמה כ

)שאין צריך לקיים בפירוש אלא כל שקיים בלבו סגי(. וכיון שבעצם אינו  בלחוד דעתיה
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לא מפני שכן גלי לן קרא שאפשר להקים בקיומו יותר מבהיפרו, ואינו א רוצה שהוא מוכרח
 דברים. דברים שבלב הוו 1לאלתר", דבהקמה קיים בלבו שקיים בלבו, ש"מ ש"כל

ויש להעיר שכשנודר לעשות איזה מצוה אינו צריך להוציא בשפתיו כלום וחייב אם ]
גמר בלבו כמבואר בברייתא פ"ג דשבועות )דף כו ע"ב(. וכ"פ ברמב"ם הל' מעשה הקרבנות 

 .[י"ד הל' יב ובשו"ע יו"ד ססי' רנח ובשוע"ר או"ח סי' קנו ס"בפ

e 
 תירוץ קושיית הגרעק"א בסוגיא דגרשה כשתיקה

 הרב שבתי אשר שיחי' טיאר
 א' מאנ"ש

יעתיק האיבעיא אי גירושין כשתיקה אי כהקמה, והראי' מברייתא דמת הבעל נתרוקנה 
אי גירשה ד הת הרעק"א ע"זיבאר מסקנת הגמ' דליכא למשמע מינה ותמי \רשות לאב
 דלא קמ"ל כלום ,דאי תנא הכי א"א לאפוכי יתרץ \ניתנייה גירשה ברישאכשתיקה 

פי',  דמיא". כהקמה או דמיא כשתיקה גירושין להו, גרסינן )נדרים עא, ב(: "איבעיא
דהרי יש כח ביד הבעל בנדרי אשתו דיוכל להפר בו ביום, אך אם שתק כל היום או קיים 

 , אי הוי כשתיקה או כהקמה.גירשה ביום שנדרהלן בי זה מקויים. ומיבעיא הנדר, הר

 מר אמר אי, ביומיה ואהדרה וגרשה, בעלה ושמע שנדרה כגון מינה, נפקא למאי"
 כהקמה מר אמר ואי", דהרי לא עבר כל היום בשתיקה; אך "לה מיפר מצי - דמי כשתיקה

 הפר ולא ,מיפר מצי לא גירושין דלבתר סארו דידע דכיון "משום, לה" מיפר מצי לא - דמי
 כמאן שמועה ביום הפר לא דמכי' דאמרי היכי כי ,דמי לנדרא דאוקמיה כמאן ,גירושין קודם

 דמי" )ר"ן שם(. דאוקמיה

 נתרוקנה הבעל מת אמרו אימתי ,ש"ת" :דכהקמה הוא ברייתאראי' מגמרא ביאה ההו
 אמרת ואי .ביום בו ומת ושתק שמע או, והפר שמע או, הבעל שמע שלא בזמן ,לאב רשות

 כהקמה גירושין מ"ש, הכי תני מדלא, 'וגירש שמע או' נמי ליתני, דמו כשתיקה גירושין

                                                 
א( שמן הסתם דברים שבלב הוו דברים, ומה שאמרו דברים שבלב אינן , נ( להעיר מדעת הרשב"א )קידושין 1

 בו אינן דברים.דברים היינו דוקא כשדבריו מכחישים מה שבלבו, דאז אזלינן בתר דבריו ואמרינן שדבריו שבל
שא"א לתרץ דעת הר"ן באופן זה שהרי הר"ן שם חולק על הרשב"א, שמה  345אבל ראה לקו"ש חכ"ח ע' 

מהני. וע"כ  ולא שבלב דברים הוי לכל גלוי שאמרו דברים שבלב אינן דברים הכוונה היא שאם אינו מוכרח ואינו
 צ"ל כמ"ש בפנים.
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". כלומר, דהרי בברייתא זו מונה האופנים שבמיתת הבעל חוזרת רשות האשה לאביה, דמו
זה היתה  וביד האב להפר נדריה בו ביום. ואם גירושין נחשב רק כשתיקה, הרי גם במקרה

 אלא ודאי דכהקמה דמו. הרשות צריכה לחזור לאביה להפר נדריה עד לגמר היום.

 "אימא דמו: דכשתיקה דייק מסיפא דמו, כהקמהד מרישא דאדדייקת ,ה הגמראודוח
 ואי .להפר יכול אין - אחריו של ביום ומת ושתק שמע או, וקיים שמע אם אבל ,סיפא

 גירושין מ"ש, הכי קתני מדלא אלא, וגירש שמע םוא ליתני, דמו כהקמה גירושין אמרת
". דהיינו, דבסיפא מונה האופנים בהם אין ביד האב להפר מכיון שכבר נחשב דמו כשתיקה

 הנדר כמקויים. ואם גירושין הו"ל כהקמה, ליתנייה בסיפא. אלא ש"מ דכשתיקה דמו.

 משום סיפא נסיב - דוקא רישא אי, מיניה למשמע ליכא מהא : "אלאומסיימת הגמ'
 ".סיפא משום רישא נסיב - דוקא סיפא אי, רישא

 נסיב ,דמו דכהקמה משום גרושין למיתני מצי דלא -אי רישא דוקא " ר"ן:ופירש ב
 אי .דרישא לגווני לאפוכינהו אלא חדתא גוונא בסיפא למיתנא בעי דלא ,רישא משום סיפא
 סיפא משום רישא נסיב ,מייןד דכשתיקה משום גירושין בסיפא תני מצי דלא ,דוקא סיפא
". כלומר, דמכיון שהרישא בסיפא להו לאפוכי דמצי גווני אלא ברישא למיתנא בעי דלא

הרישא הוא מדוייק בזה שהושמט הא א"כ, אם תאמר שוהסיפא נכתבו בסגנון שוה, 
שבסיפא  הוא רק מפני, יש לבאר דזה שגם בסיפא הושמט הא דגירשה בו ביום דגירשה,

, דלא בעי למיתנא בסיפא גוונא חדתא. אותן האופנים שהם בהיפוך מהרישאנתפרשו רק 
אלא שיש לומר גם להיפך, דכשנאמר שהסיפא הוא מדוייק בזה שהושמט הא דגירשה בו 

כמאן דאוקמיה דמי(, יש לבאר דזה שגם בהרישא הושמט  דלאוביום אין יכול להפר )כיון 
וקנה רשות לאב )דלפי"ז לכאורה משמע הא דגירשה בו ביום ומת הבעל, ולא תני שנתר

שהוא כהקמה(, הוא רק מפני שבהרישא נתפרשו רק אותן האופנים שהם בהיפוך מהסיפא, 
 .דלא בעי מיתנא ברישא גוונא חדתא

 ושתק שמע ברישא מתני נ"א הא ,לי רעק"א שם בגליון הש"ס: "תמוהותמה עליו הג
 ."במיתה דקתני וכמו למחר וגרשה ושתק שמע בסיפא לאפוכי מ"הו ביום בו וגרשה

השמטת ע"י בסיפא אי גירושין הוא כשתיקה, למה המתין התנא לאשמועינן דין זה פירוש: 
הא דגירשה בו ביום אינו יכול להפר )ונסיב רישא משום סיפא(, אם אפשר להשמיענו זאת 

תני עי"ז שברישא ישנה דבדשמע ושתק וגרשה בו ביום יכול להפר, ובסיפא ליפוך ולי
 יאיר' והוסיים: " דבדשמע ושתק וגרשה למחר לא מצי מיפר לה, כיון שכבר שתק בו ביום.

 ".עיני
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 מת אמרו אימתי"שהרי הברייתא הולכת ומפרטת  :2לענ"ד קושיא מעיקרא ליתאו
, א"כ לאיזה צורך למחרתו . וכיון שבלא"ה צ"ל שמת הבעל"לאב רשות נתרוקנה הבעל

דליכא למימר  .(להפר" יכול אין למחר וגרשה ושתק "שמעשגרשה, ) יכתוב בסיפא
 והו"ל כמאן ליה ניחא דמינחבזה  דעתיה גלי)ו הפר לאכיון ששתק בו ביום ודאשמעינן ד

לא  (,(א, סח), כמבואר בר"ן להפר יכול מכחו הבא האב אין הלכךו לנדרא דאוקמיה
"ה מיירי שמת שהרי בלא להפר(, האב יכול )ואין כשמגרשה למחר לאב רשות נתרוקנה

לאב  רשות ו(לא נתרוקנה לנדרא דאוקמיה וכבר היינו יודעים ד)כיון ששתק הו"ל כמאן
)כדכתב  ברישא למיתני מצי לא הוא כשתיקה כשמת הבעל. וא"כ כדי לאשמעינן דגירושין

 וגרשה ושתק "שמע בסיפא לה" ולאפוכי מיפר מצי ביום בו וגרשה ושתק שמעהגרעק"א( 
אין , שהרי בלא"ה מיירי שמת, וא"כ לה" )כיון שכבר שתק בו ביום( מיפר לא מצי למחר

 .אם יגרשנה למחר שום נפק"מ כלל

 קתני שלא הוא כשתיקה אלא בדרך שלילה. דבזה אין דרך לאשמעינן דגירושיןא"כ, ו
הוא כשתיקה, את"ל  ש"מ דגירושיןלהפר,  האב יכול וגירש בו ביום אין שמע שאם סיפאב

 ב רישא משום סיפא.דסיפא דוקא ונסי

e 
 יחוסו של הורדוס לשיטת רבינו גרשום

 אנסקיישניאור זלמן סערעבריהושע הת' 
 הת' שמואל יוסף גרינבוים
 תלמידים בישיבה גדולה

יקשו דא"כ איך הי'  \יעתיקו הגמ' בעובדא דהורדוס ופי' רגמ"ה שם דנולד מיפת תאר
יבארו דהרגמ"ה ס"ל  \שונהיכריחו מסוגיית הש"ס בקידושין דנולד מביאה רא \עבד

 יבארו איך נעשה עבד אח"כ \כ והוולד עכו"םדביאה ראשונה היא לאחרי גיור בע"

                                                 
 ,הקמה הוה ביום בו גרשה' דאפי בסיפא למיתנא ל"ה כהקמה גירושין אי דבשלמא נ"ב: "ולעדכת ש"ברש (2

 במת זה דתני דכיון ,למתניה שייך לא שלאחריו ביום בגירשה אלא הקמה הוה ולא דמיא כשתיקה אי אבל
 " .כהקמה דאינה לאשמעינן למיתנא ל"ה ודאי ברישא אבל ,בגירשה ה"דה ידעינן ממילא

 הוה מצי למיתנאמ"מ הא ", בגירשה מילא ידעינן דהוא הדיןש"מ דמה בכך לכאורה,תירוצו אינו מובן ו
ברישא "שמע ושתק וגרשה בו ביום מצי מיפר לה" ולאפוכי בסיפא "שמע ושתק וגרשה למחר לא מצי מיפר 

הרי לפי המבואר ש ,אתי שפיר המבואר בפניםלפי  אבלדלאו היינו כהקמה. )ברישא( כדי לאשמעינן  לה"
אין יירי שמת וא"כ משהרי בלא"ה  ,יפא "שמע ושתק וגרשה למחר אין יכול להפר"לכתוב בסי אפשר אאצלנו, 
 ה למחר.נגרשאם י "מ כללקשום נפ
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"יומא חד, שמע בת ש ,הורדוס "עבדא דבית חשמונאי" על( , במסופר בגמרא )ב"ב ג
קטליה לכולהו מרותיה, ושיירה לההיא . קם קול דאמר כל עבדא דמריד השתא, מצלח

סליקא לאיגרא ןרמא קלא, אמרה כל  ,יא ינוקתא דקא בעי למינסבהינוקתא. כי חזת הה
מאן דאתי ואמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא, דלא אישתיירא מינייהו אלא ההיא 

 ינוקתא, וההיא ינוקתא נפלה מאיגרא לארעא".

, אמר לו שפץ הבהמ"קבהמשך הגמ' שם )ד.(, שכאשר השיא לו בבא בן בוטא עצה לו
מהרומיים. וע"פ עצת בבא בן בוטא, שלח שליח לרומי והתעכב שלש שנים הורדוס שירא 

במילוי שליחותו, עד שהסתפק הורדוס לערוך השיפוצים. בחזרתו, הביא השליח עמו את 
דברי הרומיים, ובתוך דבריהם אמרו: "אם זיינך עלך, ספרך כאן )אם נתגאית בכלי מלחתמך 

רש"י(; לא רכא ולא  –ו הוא, ידענו שאתה עבד שהרגת בית אדוניך, ספר יוחסין שלך בידינ
רש"י(, הורדוס עבדא קלניא מתעביד )נעשה בן חורין  –בר רכא )לא מלך ולא בן מלך 

 רש"י(". –מאליו 

והנה בפי' רבינו גרשום כתב: "אם זיינך עלך ספרך כאן: כלומר, אם מלחמתך עליך 
ה אתה, לפי שהורקנוס יודעים אנו מאיזה משפחשאתה מתגבר לשם, ייחוסך כאן, ש

, פעם אחת הלך על הרומים להלחם, ונצח. 3אביו של הורדוס)=שהי' מלך מבית חשמונאי( 
והוליד ממנה  ה,חמדה ועשה לה כדין תורה ובא עלישפחה אחת יפת תאר, ו הוראה בשבי

 ".אותו הורדוס. ולפיכך היו מחרפין אותו מיחוסו

יל, ד"כל מאן דאתי . . עבדא הוא" מפני ולפי"ז צ"ב לכאורה בדברי ההיא ינוקתא דלע
 אם נולד לאחר שנתגיירהשהורדוס עבד הוא: דהרי כשנאמר שנולד מיפת תאר, הנה ממ"נ: 

, הרי פסק הרמב"ם )הל' מלכים פ"ח אם נולד לפני שנתגיירה אמו. וישראל גמור ה"ה, אמו
תם, והו"ל גר ה"ח(, דאם ילדה יפת תאר לפני שנתגיירה, ב"ד מטבילין את הולד על דע

 .4עכ"פ, אבל עבד לא הוה

ויובן זה בהקדים הביאור בכללות ההיתר דכהן ביפת תאר )שהרי הורקנוס מלך מבית 
 חשמונאי היה(:

: "איבעיא להו, כהן מהו ביפת תאר, חידוש הוא לא שנא ב(דהנה איתא בקידושין )כא, 
ות יתירות. רב אמר מותר כהן ולא שנא ישראל, או דילמא שאני כהנים הואיל וריבה בהן מצ

 ושמואל אמר אסור.

                                                 
 ( והוא דלא כמ"ש ביוסיפון, שהורדוס הי' בנו של איש אדומי בשם אנטיפטר.3
 דעבדר ( שו"ר דכעי"ז הקשה ב'דברות משה' לב"ב סי' יב הערה יב. אבל בדבריו שם ביאר רק כללות ההית4

 )ומשמע דס"ל שאביו של הורדוס לא הי' מלך מבית חשמונאי(. דכהןביפת תאר, ולא 
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"בביאה ראשונה דכ"ע לא פליגי דשרי, דלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, כי פליגי 
בביאה שניה, רב אמר מותר ושמואל אמר אסור. רב אמר מותר הואיל ואישתריא אישתרי, 

 ושמואל אמר אסור דהא הויא לה גיורת, וגיורת לכהן לא חזיא.

רי בביאה שניה כ"ע לא פליגי דאסירא, דהויא לה גיורת, כי פליגי בביאה "איכא דאמ
ראשונה, רב אמר מותר, דהא לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, ושמואל אמר אסור, כל 
היכא דקרינא ביה והבאתה אל תוך ביתך קרינא ביה וראית בשביה, כל היכא דלא קרינא 

 אית בשביה".ביה והבאתה אל תוך ביתך לא קרינא ביה ור

ופסקו כל הפוסקים כלישנא בתרא וכרב, דכהן מותר ביפת תאר בביאה ראשונה, אבל 
לא היתה שום ביאה , דהרי 5מביאה ראשונה נולדלפי"ז עכצ"ל שהורדוס לא בביאה שניה. ו

 אח"כ.

"שבי"ד מטבילין את הוולד" שנולד מיפת  -לעיל( דפסק דין של הרמב"ם )והנה, בהאי ]
לא נתגיירה האם לפני שנולד. שהוא רק כש ,)שם ה"ח( 'האור שמחכתב ה' ,תאר על דעתם
לא שובמקרה . )בלבד רק מילה אין הוולד צריך טבילה ,אחר שנתגיירה האםלאבל אם נולד 

 ונחשב כעכו"ם גמור(. ,את הוולד לא יהי' ישראל מלו

א"א לו ובע"כ ובכל אופן משמע, דכשמטבילין אותו על דעתם, הוי הפי' דעושין כן 
 .להשאר עכו"ם

דעת ר"ת בתוס' כ"ה )ו ולפי"ז מובן דא"א לומר דס"ל לרבינו גרשום כדעת הרמב"ם,
דהרי אם נולד מיפת א((  א,ד"ה דאי )סנהדרין כא( ותוס'  כב,ד"ה שלא ילחצנה, )קידושין 

 [.תאר לפני שנתגיירה, הוי מישראל בכל אופן וכנ"ל

ה: דלדעת הרמב"ם בועלה בשעת מלחמה והנה נחלקו הראשונים בזמן ביאה ראשונ
 רש"י )קידושין שם. סנהדרין שם.ואח"כ מביאה לביתו ועושה לה כדין תורה. אבל לדעת 

בועלה לראשונה רק לאחרי שמביאה לביתו.  (וכן ס"ל להרמב"ן )עה"ת תצא כא, יג(
ה וההיתר "כנגד יצר הרע" הוא שיכול לגיירה בע"כ לבועלה ביאה ראשונה )ולביאה שני

  .6עכו"ם גמוריהי'  ראשונהמהביאה שתלד  והוולדצריכה גיור גמור מדעתה(, 

נולד יפת תאר בע"כ ובא עליה, וגייר  י"ל שרבינו גרשום סבר כדעת רש"י, דהורקנוסו
 והיה עכו"ם גמור. –ממנה הורדוס 

                                                 
אפשר שמיעכה באצבע )כדמשני בתמר ולאה ( ואף ש"אין אשה מתעברת מביאה ראשונה", הרי א( 5

ה ועיקר: בפשטות לא היתה זו ביאת . ב((צויינו ברשימות חוברת כא הערה ב[ –ב. עו. בתוס' -]יבמות לד, א
 .הורקנוסבחייה, רק ביאה ראשונה עם  הראשונה

 ( עיין מנחת חינוך מצוה תקלב. 6
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והנה, הטור )יו"ד סי' רסז( הביא דעת ר' יהודאי גאון "שעבד קטן )או שוטה( מטבילין 
אותו על דעת בי"ד". ובב"ח שם פי' שלדעת רש"י אין בדין זה משום חידוש, שהרי ס"ל 

אבל לר' יהודאי גאון  אפשר להטבילו בעל כרחו, ואינו צריך דעת בית דין. גדולשגם עבד 
שסובר שצריכים דעת בי"ד, הוא כדי שלא יהיה העבד יכול למחות. )וס"ל כדעת הרי"ף 

 ד אפילו גר אינו יכול למחות, שאל"כ מה כח בי"ד יפה(.)יבמות טז, ב( שעל דעת בי"

היוצא עכ"פ, שבין לדעת ר' יהודאי גאון ובין לדעת רש"י, אפשר ליקח עכו"ם קטן "מן 
 ויהי' עבד! –השוק" ולטבולו ולמולו לשם עבדות 

ובזה יובן איך שנהפך הורדוס לעבד מתוך גיותו, והוא ע"י שהטבילוהו לשם עבדות 
 בע"כ.

הורדוס הי' בנו של הורקנוס מביאה ראשונה עם יפת תאר לאחר שנתגיירה ום: ולסיכ
בעל כרחה, ולפיכך היה הורדוס עכו"ם, ונעשה עבד ע"י שהורקנוס )או אדם אחר( טבל ומל 
אותו בע"כ לשם עבדות. ובזה עולים דברי הגמ' )שהי' עבד( עם דברי רגמ"ה )שהי' בנו של 

 הורקנוס( בקנה אחד כפתור ופרח.

e

 חסידות
  שעהיוה"אהתחלת פ"ב בביאור ב

 הת' השליח יוסף יצחק שיחי' ליפסקער
 שליח בישיבה גדולה

יחזק  \יקשה לפי"ז כמה קושיות בלשון אדה"ז\יגדיר אופן חלוקת הפרק לשיטת רבינו
יגדיר המושג 'חידוש' ועפ"ז יסביר שיטת  \קושיותיו ע"פ מענה רבינו בשיעורים בסה"ת

ימתיק עפ"ז כמה פליאות ב'מפתח'  \באופן מחודשלפי"ז אדה"ז  שובתיבאר ת \המינים
 לפי דרכו יבאר גם כפל הלשון 'טועים בדמיונם הכוזב' \לתניא שערך רבינו

                                                 
)  ג' תמוז  -והוא מהדו"ב )חלקית( ממה שכתבתי בארוכה בזה בס' 'מגדל דוד' כרך יב )תות"ל מגדל העמק

 ואילך, עם כו"כ הוספות ותיקונים חשובים. 502תשע"ד( ע' 
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"תשובת המינים וגילוי שורש א( פ"ב בשעהיוה"א: שני ענינים ישנם בא. בכללות, 
ענין הדיבור כמו שהוא  רס. ב( ביאוקרי"לזה מההוכחה בנוגע להתהוות בכל רגע, וטעותם" 

 מעלה.ל

 לחלקו לשניים: הענין הראשון אפשראולם בפרטיות, גם 

הדיבור מופנה בשתי אופנים: א(  ניתן לפרשהההגדרה "תשובת המינים" דהנה, 
להבין איך לפי דרכם באמונה מוכחשים טענות המינים בדרך ממילא. ב(  מאמיניםל
על פי שכל איך "שטועים בדמיונם הכוזב להוכיח להם  ,עצמם מיניםתשובה מיועדת לה

נגד דעת המינים,  המובאות: לאופן הא', הוכחות פשוט הואההבדל בין שתי האופנים ו כו'".
לא מדברים אליהם הרי כי  ,ותיהם הפרטייםשיטעם  יות בהתאםצריכות לה אינם

ות להיהמינים, צריכות  פריך דברילההמובאות משא"כ לאופן הב', הוכחות  .ולשיטתם
 עצמם.כשל מיניםגם לשיטתם של ה מותאמות

איך לפרש הביאור בקרי"ס שהובא בהמשך הפרק: לאופן הא' )וכן  – בזה והנפק"מ
חסידים לדורותיהם(, הרי הוא המשך אחד עם תחילת הפרק, הוכחה כמה מהלמדו 

בכל רגע ורגע. )וההוכחה אמנם לא  הוא התהוותהלקביעתו של אדה"ז )נגד דעת המינים( ש
 התשובה(. ופניתעם שיטת המינים הכופרים במופתי התורה, כי לא אליהם מ מהתאימ

הובא ( אאפ"ל שהענין דקרי"ס 1בשיטה זו אחז רבינוברור הוא שאך לפי אופן הב' )ו
מאמינים בהנס דקרי"ס,  אינםכהוכחה לדברי אדה"ז בתחילת הפרק, שהרי המינים לשמש 

מוכרח שכל חלקיה , מיניםל התשובה היאל, אם כנ"הרי . ועיניהם אין כל הוכחה מזהוב
 . באותות ומופתי התורה". . "הכופרים –לשיטתם  יתאימו

ועפ"ז, נמצא הפרק מתחלק לג' חלקים: א( מתחילת הפרק עד המילים "שהוא יש 
תשובת המינים. ב( "והוא פלא גדול" עד "כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו  –מאין" 

הביאור בענין  -ס. ג( "והן הן בחי' אותיות הדיבור" עד סוף הפרק הביאור בקרי" –ולקיימו" 
 הדיבור שלמע'.

                                                 
 ( מהמקורות לזה:1

מבאר רבינו "דער טעם הפנימי וואס גלייך בתחילת שער היחוד והאמונה ברענגט  159א( בלקו"ש ח"ט ע' 
דער אלטער רבי דעם פי' הבעש"ט ע"פ לעולם הוי' דברך נצב בשמים: בכדי צו ממשיך זיין 'אין עוד' . . אין דער 

ף מען פריער ברענגען דעם דאר –בריאה, און ווי זי איז נתפרט לריבוי פרטים . . אין אן אופן פון 'וידעת' )חב"ד( 
פירוש הבעש"ט )דעם ענין פון אחדות הוי' ווי ער איז נתגלה געווארן דורכן בעש"ט אין אן אופן פון גילוי אור 
מלמעלה, העכער פון התלבשות אין שכל( . . און דעם ענין, טראגט מען שפעטער אראפ אין די נבראים . . אז זיי 

די וואס פריער )פארן הערן דעם ענין פון 'הבדל קומט אויך אין שכל פון )ביז עס  בשכלםזאלן עס פארשטיין 
הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו למעשה שמים וארץ'( זיינען זיי געווען 'כופרים בהשגחה פרטית ובאותות 

 עצמם ולשיטתם. מינים" )הדגשה שלי(. מוכח, שמדברים כאן לומופתי התורה'
וגע להביאור דקרי"ס וההוכחה מזה למינים, ענה "אי"ז מכוון אליהם כו'", ב( כאשר נשאל כ"ק אדמו"ר בנ

 היינו, שרק הביאור בקרי"ס אינו מכוון למינים, משא"כ תחילת הפרק. ועוד.
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: "והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם הפרקבתחילת והנה, ז"ל אדה"ז ב. 
הכופרים בהשגח"פ ובאותות ומופתי התורה, שטועים בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' 

תיו, כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבולו
לידי הצורף, כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו בשוק הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש 

לו מעשה שמים וארץ. אך טח מראות עיניהם אכאשר יצא מידי הצורף, כך מדמין הסכלים ה
שמשנה הצורה והתמונה ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש רק 

בזה מסתיימת מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי, למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין". 
 כנ"ל. שיחת אדה"ז עם המינים,

 אלא דלפי"ז אינו מובן כלל איזו תשובת המינים יש כאן:

בענין מסויים, וצד אחד ניגש להפריך  נחלקו שני צדדיםכאשר שמובן ופשוט, דהנה 
מוכרח שתהיינה איזשהו עמק שוה, כלומר, בו תחילה היהשני, מוכרח שי שיטתו של הצד

הנחות מוקדמות עליהם כולם מסכימים, ורק אז ניתן להמשיך בהפרכת השיטה. אם לאו, 
 אין בכלל מקום לשיחה משותפת.

המינים מודים אף הם א( שישנו בורא עולם ב( שברא את העולם ודאי הוא שובעניננו: 
והא  .רק שכופרים בהשגח"פ וכו', דס"ל שלאח"ז עזב הוי' את הארץ וכו', 2יש מאיןבדרך 

דהעולם קיים גם במצב זה, הוא משום דדימו בריאת העולם לכלי שקיים בתבניתו וצלמו 
 גם כאשר יצא מידי הצורף וכו'.

חילוק בין  נולא הבינו שישטעו ובפשטות לומדים, שובביאור סברת המינים בזה, הנה 
דבר שאיננו מחודש, שדבר מחודש מחייב התהוות תמידית ודבר שאיננו דבר המחודש ל

צטרך להתהוות י )אף שהוא יש מאין( מחודש אינו כן. ולכן לא עלה בדעתם שהעולם
 תמידית.

להכיר  יכלונוסף לזה שלא סביר כלל להניח שהמינים היו כאלו טפשים שלא )אלא, ש
א"כ, די לו  (מוחשי ונראה לעין, הנההבדל בין פעולת חידוש לבלתי חידוש שהוא דבר 

התהוות  כהלאדה"ז לבאר למינים שאכן קיימים שני מיני פעולות: פעולה מחודשת שצרי
דבר מתמידית ופעולה בלתי מחודשת שלא צריכה את זה. ודוגמא לזה אפשר להביא גם 

כח  , ולכן א"צ3(: כשאומן עושה כלי, הרי אין הכלי מחודש בעצם'יש מיש'הנראה לעין )

                                                 
 "אין ואפס ממש", וכדמוכח מזה דס"ל שבכחו של הקב"ה להחזיר את העולם מיש לממשהכוונה יש מאין  (2

 278הוא דלא כמו שראיתי הרבה מבארים ע"פ לשון רבינו בלקו"ש ח"ח ע' . ו12הע'  87ע'  )ראה לקו"ש ח"ו
 .אכ"מ[( –]וההתאמה דמ"ש בפנים להמבואר שם 

, שלא רק החומר אינו מחודש, אלא אפילו הצורה כן, כי לחומר הכסף בכ"מ ( וכפי שמוסבר הדבר בחסידות3
 יש עלוליות לכל מיני צורות.
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שה"ה מנגד לטבע האבן  –תמידי להוותו, משא"כ זריקת אבן, למשל, היא פעולה מחודשת 
 וצריך כח תמידי להפעילו. - 4ואפי' משנה אותו

: "טח מראות עיניהם ההבדל פותח אדה"ז את דבר תשובתו למינים באמרו ולפועל
.  .ונה והתמ הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה

מה ענין זה לכאן, הרי טעותם היתה אינו מובן להנ"ל ולמעשה שמים וארץ שהוא יש מאין". 
ולהבהיר טעות זו צריך רק להגיד  ,חילוק בין דבר מחודש לשאינו מחודשהשלא הבינו 

שצריכה )כמו זריקת אבן, למשל(  'דבר מחודש'שאמנם קיימת מציאות של להם )"לחדש"( 
 לההבדל שבין יש מיש ויש מאין. חיתנ מאיאוהתהוות תמידית, 

שמציאות מחודשת  - 'שאינו מחודש'ל 'מחודש'ידעו המינים לחלק בין ש ,אלא ודאי
צריכה להתהוות תמידית, )שהרי זריקת אבן הוא מעשים בכל יום ופשוט שהבחינו בזה( 

בדרך  הבריאה )אף שהיתה בהיותם סוברים כידימו בריאת העולם לאומן העושה כלי שורק 
)וכמשי"ת לקמן  להתהוות תמידית ךצרי וובמילא אינ 'מחודשבגדר ' האינניש מאין( 

 ההסברה בזה(.

, מהו זה שאומר אדה"ז "טח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אינו מובן א"כו
 :"יש מאין. למעשה שמים וארץ שהוא  . יש מיש. שהוא  . אנוש

א ראו ההבדל בין יש מיש ליש מאין, דהרי שיטתם א( הרי לא בזה טחו עיני המינים, של
! ובבוא אדה"ז שהעולם נברא בדרך יש מאין על אףשהעולם א"צ התהוות בכל רגע היא 

להפריך טענתם, הו"ל להדגיש העיקר, שלא הבינו ההבדל הגדול בין מעשה אנוש שהוא 
 !מחודשלמעשה שמים וארץ שהוא  בלתי מחודש

שזו  –הגורם להבדל ביחסים בין פעולה וכח הפועל שלו  כיוגם אליבא דאמת כן הוא, 
הוא )לא זה שפעולה זו היא יש מיש וזו יש מאין ]כי  -צריכה התהוות תמידית וזו לא 

כמו זריקת  –להתהוות תמידית גם ביש מיש  כהצריהיא ממ"נ: אם הפעולה היא מחודשת, 
 ו לא.וזעולה זו היא מחודשת לזה[ כ"א( זה שפ ךגם יש מאין לא צריהרי ואם לאו,  –אבן 

ב( ועוד: אפילו כשנאמר שמשום מה, מתאים הלשון "יש מיש . . יש מאין", עדיין אינו 
מובן: במה באמת הופרך שיטת המינים בעצם ההצהרה ש"טח מראות עיניהם ההבדל הגדול 
שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת 

. הרי אין במשפטים אלו ף לתמונת כלי, למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין"חתיכת כס
 שום פירכא או הוכחה שכלית שבהם יפלו טענת המינים.

                                                 
י"ל ע"י רבינו בשנת תשי"א )ונדפס שוב בסה"מ  -רצ"ג ע' תקלו( ( ד"ה נתת ליראיך תרצ"ג )סה"מ ת4

 (.292תשי"א ע' 
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: ההבדל בין פעולה מחודשת לשאינה מחודשת אינו תלוי בפועל הדבר, עוד צריך להבין
אם התהוות תמידית בין מחייב פעולה: פעולה מחודשת )כמו יש מאין( עצם האלא ב

. וכן 'נפעלה ע"י מעשה אנוש )לו יצוייר שהיה בחיק הנבראים( ובין שנפעלה ע"י מעשה ה
לאידך, פעולה שאינה מחודשת לא צריכה התהוות תמידית מבלי הבט על מי פעל אותה. 

עושה שמים וארץ  מעשה ה'וא"כ למה מדגיש אדה"ז "שטועים בדמיונם הכוזב שמדמין 
.. שהוא אנוש מעשהמראות עיניהם ההבדל הגדול שבין ותחבולותיו.. טח מעשה אנוש ל

, 'בלתי מחודש'ל 'מחודש'", הרי ההבדל בין יש מאין.. למעשה שמים וארץ שהוא יש מיש
 "(, כ"א על אופן הפעולה.אנוש" "מעשה ה'אינו תלוי על הפועל )"מעשה 

בהערה:  יםכתבו העורככאן, בסוף הביאור בענין קרי"ס,  'שיעורים בספר התניא'ג. בס' 
אויף דער שאלה ווי קען מען איבערצייגן די 'מינים' וועלכע זיינען כופר במופתי התורה "

אין זה מכוון אליהם  און אויך אין קריעת ים סוף, האט כ"ק אדמו"ר שליט"א געענטפערט:
איך שזהו  – אליבא דאמתכ"א זהו מעין מאמר המוסגר, המבאר  –שהרי אומרים להד"ם  –

לדמות  דאיןכו' ]כן בזה מסולקת קושיא עצומה לכאורה ודוקא אצל המאמינים פלא גדול ו
אלא  –אחרי שבראם  לגמרימעשה ה' עושה שו"א למעשה כו' ולכן מעשיו עצמאים 

 מוכיחה שאינו[". ה'שקרי"ס שהוליך 

, דהרי משמע מהלשון הסגנון דהמענה כפי שנדפס בשיעורים בסה"ת הוא מטעהוהנה, 
. מקד על השאלה דאיך אפשר להוכיח למינים בדבר שאינם מודים בושמענה רבינו הת

על שאלה זו עמד מענה, ורואים ברור שלא הדהמקורי צילום הכתי"ק  5אחרונה התפרסםלו
 רבינו בדבריו אלו, אלא על שאלה אחרת לגמרי. וז"ל השאלה:

ראי' "בהראי' שמביא מקרי"ס, הנה מאחר שהמינים כופרים באותות ומופתי התורה, ה
מקי"ס להשיב להם, לכאו' היא רק באופן שגם הם מודים שבדבר כזה צ"ל באופן כזה, )או 

ענין דקי"ס( השנאמר שהם כופרים רק בהאות ומופת שבזה ולא בעצם העובדא שהי' 
ולכאו' להשיב להם הלא הי' יותר מתאים להביא הראי' המובא בדא"ח מזריקת אבן למע' 

 6איך תשי"ארפלא דקי"ס, ובפרט לפי המבואר בנתת לישהו"ע מוחשי, אף שאין בזה ה
אשר גם בעליית האבן למע' בעת עלייתו אין בהאבן כלל הטבע דמנוחה וכו' ואז הלא הוא 
כמו שמדגיש כאן בקרי"ס שנצבו כמו נד וכחומה )ולא רק שלא ירדו במורד וכו'(, ואם לומר 

את הים וכו' ובכ"ז אם הי'  ה'ך שיש לחלק בין מעשה אנוש דזריקת האבן לפעולת ה' שהולי
נפסק הרוח וכו' מיד היו חוזרים ונגרים וכו', הנה באם יש מקום לחלק בזה אף בענין של 

יש מיש, מדוע היא בלי ספק שהיו חוזרים וכו' הלא יש מקום )לדידם( לומר באופן  חידוש

                                                 
 מקומות. הרבה, ומשם בעוד 65חאנין )שושן פורים תשס"ה( ע' -תשורה לחתונת שטרןב –לראשונה ( 5
 .4( הכוונה לד"ה הנ"ל הע' 6
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נם שמדמין אחר, ומהמבואר בהמשך מים רבים כוונת הראי' היא להסביר אשר אף לפי דמיו
 אפי' יש מיש צריך להיות כח המחדש תמיד וכו'". עכ"ל. חידושוכו' הנה בענין של 

איך אפשר להפריך המינים בדבר שאינם מאמינים בו, אלא לא הוקשה להם הרי ש
, דבפשטות, כוונת אדה"ז בהביאור דקרי"ס הוא לשמש כהוכחה להמינים, וא"כקושייתם, 

, "שגם הם מודים שבדבר בדיעבדלהוכיח מקרי"ס ולתון ללכת בדרך עקמעדיף אדה"ז למה 
 וע"זללכת ישר ולהוכיח מזריקת אבן "שהו"ע מוחשי". לו כזה צ"ל באופן כזה", אם אפשר 

 :7הואיל רבינו לענות

]הראי' שמביא מקרי"ס, הנה מאחר שהמינים כופרים באותות ומופתי  – "בפשטות
כ"א זהו מעין  –שהרי אומרים להד"ם  –ם התורה[ כולל גם ]קי"ס[, אין זה מכוון אליה

איך שזהו פלא גדול וכו' ]כן בזה מסולקת קושיא  – אליבא דאמתמאמר המוסגר, המבאר 
לדמות מעשה ה' עושה שו"א למעשה כו' ולכן  דאיןעצומה לכאורה ודוקא אצל המאמינים 

. היינו: 8מוכיחה שאינו[" ה'אלא שקרי"ס שהוליך  –אחרי שבראם  לגמרימעשיו עצמאים 
אה"נ שאם היתה הוכחה זו מיועדת למינים, היה מקום לשאלה הנ"ל, אך באמת "אי"ז מכוון 

 אליהם" וכנ"ל.

מציעים להביא דוגמא הרי העורכים קושיותינו דלעיל בכפלי כפליים:  וועפכ"ז יוקש
, וע"ז עונה רבינו שההוכחה המיניםהוכחה אמיתית גם לשיטת  היא תשמשפשוטה יותר ש

כוונת פ"ב בשעהיוה"א הוא "תשובת  הלא דא עקא!. והרי כלל איננה מכוונת למינים כולה
יתאים גם ש הוכחהאפשר להביא אם , ו'מחודשבגדר ' אינושהעולם דס"ל  המינים"

בשלמא אם ביאר רבינו טעם שלא שייך הדוגמא דזריקת אבן  .9הרי מה טוב, שיטתםל
 . 10אין להביאו אין סיבה לחלק, למה אםלעניננו, ניחא. אבל 

. שהוא  . בדברי אדה"ז "טח מראות עיניהםהרי ברור ומוכרח מכהנ"ל, שלשיטת רבינו 
 אין צורךנכלל תשובה ניצחת להמינים, ועד כדי כך שאחר הדברים האלה כבר יש מאין" 

 והוא צ"ב. .לזה שום ראי' והוכחהלהביא 

 :כ"זהביאור באולי י"ל ד. ו

                                                 
ום מה הושמט שורה זו באו כאן בחצא"ר. ומש -( וכדרכו בקודש בכ"מ, כלל בתשובתו מדברי השואלים 7

 של המענה בשיעורים בסה"ת שם. 
 .1שבהערה  'מגדל דוד'ראה בארוכה בס'  –כל מה שיש לדייק בפרטי דברי רבינו כאן  (8
קרי"ס כי דוקא עי"ז יתורץ הקושיא עצומה של מ[ שהביא כאן לכאורה י"ל ]וכ"ה בשיעורי הרי"כ (9

כי מזה שהביאור דהקושיא עצומה הובא במוסגר וכעניין פיק, המאמינים )חלק הב' במענה הנ"ל(. אבל אינו מס
 עצמהההוכחה עצמה. ואם ההוכחה  -מובן שאינו על חשבון העניין העיקרי  -לתרץ קושיית המאמינים  -שני 

אי אפשר להביאה לבד, ועכ"פ הו"ל להביא ב' הדוגמאות, א' שיתאים כהוכחה להמינים וא'  איננה מתאימה,
 אמינים.שיסלק קושיית המ

 ואולי משום קושיא זו שינו העורכים סגנון המענה, כי אחרת הדברים מחוסרים הבנה. (10
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שנברא באופן דיש מאין  –א אם העולם יאמינים הכנ"ל, מחלוקתם של המינים והמ
 )וצריך להתהוות תמידית( או לא. 'מחודשבגדר 'א וה –לכו"ע 

אין הכוונה כמובן ש, 'מחודשת'מציאות שהיא  וכשאומרים על איזההסברה בזה: 
שהדבר הזה כפי שהוא עתה, לא היה בעולם לפנ"ז, שהרי א"כ כל כלי שיוצא מידי הצורף 

נפעל כזה שלפני שנתהווה, היתה מציאותו  –ה פירוש 'מחודש'לא ההגדרה הוא מחודש, א
מכיון שכל עצמו הוא דבר מופרך הנה אחרי שנתהווה, למלהיות. ולכן,  מופרכת לגמרי

ומצ"ע אין לו מקום, צריך הוא לכח שיהווה אותו בתמידות, ומיד שיופסק כח המחדש, 
 יופסק החידוש.

עי"ז  , היאאיזה נפעל מופרך מלהיות ואיזה לא םוהנה בדרך כלל, הדרך בה קובעי
שמסתכלים במידת "מציאותו" של הנפעל אחרי הימצאותו: אם הנפעל כפי שהוא עכשיו 

הרי זה הוכחה שגם לפני התהוותו לא היה "ער האט א טייטש", יכול להיחשב כמציאות, 
בעת היותו, אינו  . אך אם גם, ובמילא איננו מחודשבפועל, ורק שהיה חסר התהוותו מופרך

הרי זה מראה שעצם מציאותו הוא דבר "ער האט ניט קיין טייטש", נחשב למציאות, 
 .מחודש, וגם כשהוא נמצא, ה"ה צריך לכח המחדש תמיד-מופרך

משל לדבר: כאשר אומן עושה כלי מחומר חתיכת כסף, נהיה עכשיו מציאות חדשה 
אומן כלי פרטי זה, היה לו מקום להיות הרי מובן, שגם לפני שעשה הושנקראת "כלי כסף". 

]מצד זה שחומר הכסף עלול להשתנות לכל מיני צורות כו'[. אך, כאשר מסתכלים על אבן 
, לעת הזריקה אף שנהיה כאן טבע חדש באבן נהלמעלה בכח אדם הזורקו, ה מתרומםש

אבן של  זהאי אפשר להתייחס לנפעל מכיון שהרי  ,11שנשתנה מטבע הכבדות לטבע הקלות
כי אין מי שיאמר שקיימים שני מיני אבנים: "אבנים נחים" ו"אבנים  –, עף בתור מציאות

 –[ ובלשון המפורסם "די אבן פליהט, אבער ער איז נישט א פליענדיקער"] 12מעופפים"
אבן מצ"ע מופרך להיות באופן ל, ש13הוי אומר, שפעולת זריקת האבן היא פעולה מחודשת

ן צריך לכח הזורק תמיד )ומיד שיופסק הכח, יחזור האבן להיות נח (, ולכבתנועת מעוףכזה )
 כטבעו מצ"ע(.

                                                 
 ד"ה נתת ליראיך הנ"ל. (11
ואין לדחות שהרי מי שלא ראה אבנים מימיו ויראה אבן שהוא עף יוכל לחשוב שאמנם ישנה מציאות  (12

זריקת אבן, לא על התהליך הגשמי של כי כפשוט מדובר כאן על ההגיון של פעולת  –של אבנים מעופפים 
 הזריקה.

ובעומק יותר, גם זריקת אבן אינו משל מכוון לחידוש אמיתי, שהרי המושג ד'עליית אבן' אינו מחודש  (13
כלפי העולם, רק כלפי האבן, דהרי בעולם קיים המושג של עלייה מכבר, ורק שבזריקת אבן מחדשים שיהיה 

 ואכ"מ. עליה גם אצל האבן.
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והנה, כשרצו המינים לברר מהו גדרו של העולם, ניגשו לזה בחשבון פשוט: כנ"ל, 
כשרוצים לקבוע מציאותו של נפעל מסויים, הרי ההווה מלמד על העבר: אם אינו נראה 

ואם נראה למציאות הרי שאיננו מחודש. והרי , ה"ה מחודש, ואין לו "טייטש" למציאות
ה'יש' נראה ונרגש לדבר שיש לו "טייטש" ואין דבר שמנגד ולמציאות, ונרגש העולם נראה 

, ורק שהיה חסר התהוותו מופרך מלהיות לא היההווה מחייב שבעצם בוא"כ מצבו לו, 
רק שהקב"ה ברא  ומאחר שנתהווה, אף כי באופן דמאין ליש, הרי פי' הדברים הוא. בפועל

תהוות ה :הוי אומרמושג חדש, אבל לאחר שהוא כבר בנמצא, א"צ להתהוות תמידית. 
 העולם א"צ להיות בכל רגע!

בא אדה"ז וקובע שזהו חשבון של שטות! "שטועים בדמיונם הכוזב שמדמין  לזהו
. טח מראות עיניהם ההבדל  . ותחבולותיומעשה אנוש עושה שמים וארץ ל מעשה ה'

 ":יש מאין. למעשה שמים וארץ שהוא  . יש מיש. שהוא  . אנושל שבין מעשה הגדו

אם הוא מחודש אם לאו  -לקבוע גדרו של נפעל מסויים  ניתןכי במה דברים אמורים ש
: כאשר אדם פועל בדבר מסויים איזו פעולה יש מיששהוא  מעשה אנושהרי זה רק ב –
ש", דהיינו, שבין במצב הנפעל לפני באופן של "יש מירק היה, הרי הוא עושה כן תש

'עובד' עם היש כביכול, , רק שהאדם 'יש'שנפעלה בין במצבו אחרי שנפעלה ה"ה בבחי' 
, אם באופן של חידוש )זריקת אבן( אם באופן של בלתי חידוש ומשנה אותו למצב אחר

ה על אפשר להגדיר את הנפעל )כמופרך או לא( ע"י לימוד מההוו ולכן)אומן עושה כלי(. 
שמשתנה ממצב א' למשנהו, הרי אם רואים שהיש  אחד 'יש'העבר: כי מכיון שמדברים על 

מבינים אנו  -וכמו כלי הנעשית מחתיכת כסף  -א"ע להשתנות לגמרי למצב ההווה  'הרשה'
ובמילא ושרק חסר התהוותו בפועל, שמלכתחילה לא היתה מופרכת לחתיכה שייעשה כלי 

אבן מעופף,  –ואים שהיש לא השתנה לגמרי למציאות אחרת אם ראך אין הכלי מחודש. 
שפעולת הזריקה מזה בן יוהרי זה מכיון שמצד האבן מופרך שיהיה בו טבע ההתעופפות, ו

 .היא פעולה מחודשת

, הרי (מודים בזה המיניםוגם ), שהוא יש מאיןעושה שמים וארץ,  מעשה הוי'אבל ב
לנו שאי אפשר להגדיר אותו ע"י לימוד  עצם הענין שהעולם נתהווה מאין ליש אומר

, כביכול, 'עבד'מההווה על העבר: כי כאשר הקב"ה ברא את העולם מאין ליש, אי"ז שהוא 
 (כלל 'יש'אינו נותן מקום למצב של  'אין'כי הרי מצב של )עם העדר היש ושינה אותו ליש 

ל למצבו בעבר, יכול במצבו בהווה לא קשור בכל 'יש'אלא לא התייחס לאין כלל! ומכיון שה
למציאות ועכ"ז יצטרך להתהוות תמידית באשר ויורגש שנברא באופן שייראה להיות 

 היותו לגמרי מחודש ומופרך כלפי האין!

בזה הספיק להוכיח הגיחוך ובזה סיים אדה"ז תשובת המינים וגילוי שורש טעותם, כי 
כלי )שאינו מכריח  להם לדמות בריאת העולם לאומן העושהשבסברתם: דכל מה שיצא 
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, וכמו אנושמשום שדימו מעשה שמים וארץ למעשה  רקהתהוות תמידית(, הרי זה 
שבמעשה אנוש קובעים גדרו של הנברא באופן של ההווה מלמד על העבר, כ"ה במעשה 

 יש מיש. שהוא  . אנוששמים וארץ, "אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה 
 יש מאין. למעשה שמים וארץ שהוא  . וד מן ההווה על העבר[]ודוקא משום כך אפשר ללמ

 ]ולכן אי אפשר ללמוד מן ההווה על העבר, כי כל ההווה לא מתייחס כלל להעבר וכנ"ל[".

למינים שע"פ שכל מוכרח להיות  להוכיחה. והנה עפ"ז יוצא, דאכן אין מגמת אדה"ז 
לי שהבריאה היה צ"ל דוקא התהוות בכל רגע, דהרי כפשוט דאין בהנ"ל שום הכרח שכ

באופן דיצטרך להתהוות בכל רגע, אלא כוונתו לומר שא"א לקבוע בבירור שהעולם איננו 
 מחודש.

 ועפ"ז יומתקו כמה דברים שבהשקפה ראשונה נראים כפליאות נשגבות:

א( ב'מפתח ענינים' לתניא שערך רבינו, הנה בערך 'התהות' כתוב: "בא )ע"י האותיות. 
ובערך 'יש מאין' כתוב: "בב )ימ"א צ"ל תמיד(". ולכאורה הוא אומר דרשני,  צ"ל תמיד(",

צ"ל תמיד,  שההתהוותשהרי בפשטות אין החידוש דפ"ב שיש מאין צ"ל תמיד, אלא 
ומקומו היה צ"ל )עכ"פ גם( בערך 'התהות'. ולהנ"ל יובן דאדרבה, בפ"ב אומר אדה"ז רק 

שאליבא דאמת גם ההתהוות ]שהיה בדרך יש צ"ל תמיד ותו לא )רק שמזה יובן  שיש מאין
 .14מאין[ צ"ל תמיד(

ב( וכן מ"ש בערך 'עולם': "בב )יש מאין(", שגם זה חסר הבנה לכאורה, דהרי לפום 
ריהטא אי"ז הכוונה דפ"ב, אלא דלהנ"ל יובן הוא בטוב טעם, דכל החידוש דפ"ב הוא בזה 

 המינים וכנ"ל. , אשר מזה הוא תשובתיש מאיןשמבאר אדה"ז שהעולם הוא 

איתא )בהמשך לזה שמקשר השיטה דצמצום כפשוטו  15ג( בשיחת ש"פ דברים תש"מ
והשיטה דההתהוות אינה בכל רגע(: "דאס וואס דער אלטער רבי איז שולל אין פ"ז פון 

איז די זעלבע זאך וואס ער איז שולל אין  –שעהיוה"א, אז מ'קען ניט זאגן צמצום כפשוטו 
אז מ'קען ניט זאגן אז די התהוות איז ניט בכל רגע ורגע מחדש". והוא  פ"ב פון שעהיוה"א,

, הכרח שכלי חיוב, אלא לשון שלילהפלא לכאורה, דהרי פשטות הלשון בפ"ב אינו לשון 

                                                 
אז דער  –אלקים את השמים ואת הארץ  בראכתב רבינו: "דער ענין פון בראשית  1הנה בלקו"ש ח"א ע' ו (14

 הבריאהאיז מכריח צו זאגן אז דער ענין  –אויבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט מאין ואפס המוחלט 
"ב". אשר מזה לכאורה : "זע תניא ח"ב פ3גייט אן שטענדיק יעדע מינוט און יעדע רגע". ומציין שם בהע' 

הענין דהתהוות בכל רגע,  להוכיחמשמע, שגם בתניא יש מקום לומר שכוונת אדה"ז בהענין דיש מאין הוא 
 דמכיון שהעולם נברא יש מאין, מוכרח הוא שצריך להתהוות בכל רגע, והוא דלא כבפנים.

שמכיון שהוא יש מאין, הרי  , כ"א שאליבא דאמת כ"ה,בתניאאך דעת לנבון נקל דאין הכוונה שזהו הפי' 
תניא כו'", כי בתניא מפורש רק  זעאליבא דאמת צריך הוא להתהוות בכל רגע. )ואולי זהו כוונת רבינו במ"ש "

 , שצ"ל התהוות בכל רגע(.אליבא דאמתהא דהעולם הוא יש מאין, רק שמזה מסיקים ומכריחים 
 .15שבהערה  (15
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טענת המינים,  שלילתלהתהוות בכל רגע. ולהנ"ל יובן, דבאמת כל הביאור בפ"ב הוא רק 
בכל רגע ורגע מחדש", ולאו דוקא דהכרח שכלי  טניאז די התהוות איז  מ'קען ניט זאגן"אז 

 .16יש כאן

ו. אך עוד אחת צריך לברר בכ"ז: דהנה בהביטוי שכתב אדה"ז על המינים "שטועים 
בדמיונם הכוזב", הורגלו חסידים לפרש )וכ"ה בשיעורים בסה"ת( שבכפל הלשון מרמז 

ו: כזבו בזה שדימו יש שעשו דמיון כוזב וגם בזה טע –אדה"ז שטעות המינים היתה כפולה 
, והם חידושמאין ליש מיש, ועוד טעו, שגם בדמיון זה הו"ל לדמותו ליש מיש שהוא 

 דימוהו לאומן עושה כלי.

ולפ"ז, מוכרח לומר שהביאור בהענין דקרי"ס בא בהמשך לתשובת המינים, שהרי רק 
ניהם ההבדל עי"ז נשלל טעות הב': הדמיון הכוזב מפריך אדה"ז בהא דאמר "טח מראות עי

הגדול וכו'", והטעות בזה גופא שולל הוא בהביאור דקרי"ס שהוא יש מיש באופן של 
 חידוש.

אבל אם כנים הדברים דלעיל, שתשובת המינים מסתיימת בזה ש"טח מראות עיניהם 
וכו'", והביאור בקרי"ס "אי"ז מכוון אליהם", הנה מזה שבתשובה נשלל רק ענין אחד, מוכח 

 .17הטעות היתה יחידה. וא"כ צ"ב בכפל הלשון "שטועים בדמיונם הכוזב")לכאורה( שגם 

האריך רבינו בביאור  18ואולי היה אפ"ל בזה: ובהקדים, דבשיחת ש"פ דברים תש"מ
שיטת הסוברים דהצמצום כפשוטו )שעליהם מדובר בפ"ז דשעהיוה"א(, אם מוכרחים הם 

 יא.לומר ג"כ שההתהוות אינה בכל רגע, דבפשטות הא בהא תל

ומקשה, דאם אמת הוא שהסוברים דצמצום כפשוטו סוברים ג"כ שהתהוות אינה בכל 
רגע, הרי שגם הם נכללים בה"מינים" שבפ"ב דשעהיוה"א, ובמילא "איז אינגאנצן ניט 
פארשטאנדיק: אין פ"ז בנוגע צו די וואס האלטן צמצום כפשוטו, נוצט דער אלטער רבי 

און ער זאגט 'ה' יכפר בעדם'; משא"כ אין פ"ב בנוגע  לשונות וואס מ'קען נאך פארטראגן,
צו די וואס זאגן אז די התהוות איז ניט בכל רגע ורגע מחדש נוצט ער די שארפסטע 
לשונות, אז זיי זיינען 'מינים' און 'כופרים בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה', און אז 

                                                 
אראפ . . מען  טראגט, שבפ"ב דשעהיוה"א "1"ט שבהע' ובזה נראה לומר שגם המבואר בלקו"ש ח (16

אויך אין שכל פון די וואס . .  )ביז בשכלםאין די נבראים . . אז זיי זאלן עס פארשטיין )הענין דאחדות הוי'( 
פריער )פארן הערן דעם ענין פון 'הבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו למעשה שמים וארץ'( זיינען זיי 

אינו בסתירה להנ"ל בפנים, כי י"ל )בדוחק( שאין  – ופרים בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה'"געווען 'כ
כופרים וכו'  אינםהתהוות בכל רגע )חיוב(, רק שכבר  שצ"להכוונה שלאחרי ששמעו ההבדל הגדול מבינים הם 

 לגמרי )שלילה(, כי עכשיו הרי מבינים הם שישנו הבדל בין מעשה ה' למעשה אנוש.
 בדמיונם הכוזב". שמדמיןוהוא בודאי מדוייק, כדמוכח מזה שבאגה"ק סכ"ה הלשון הוא " (17
 ואילך(. 771תש"מ ח"ג ע'  'שיחות קודש'סע"ז ואילך )נדפס ב (18
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נוש ותחבולותיו כו'', און 'טח זיי זיינען 'מדמין מעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה א
 אע"פ וואס די ביידע שיטות זיינען לכאורה די זעלבע שיטה?!". –מראות עיניהם' 

ומבאר, דהא דאלו שסברו דהצמצום כפשוטו הוכרחו לומר שההתהוות אינה בכל רגע, 
אינה לגריעותא של הקב"ה, אלא אדרבה: עי"ז שאומרים שאין הקב"ה צריך להשפיל א"ע 

הבורא )וע"ד ההסברה בכללות השיטה  גדלותולמו בכל רגע, מודגש עוד יותר להוות ע
דצמצום כפשוטו(. ואם יאמר אדם שהקב"ה צריך להוות העולם בכל רגע, הרי שהוא מגרע 
ומגביל כחו של הקב"ה, והוא כאומר שאין בכחו של הקב"ה להוות דבר שיהיה לו קיום 

אפשר לו לעשות דבר שיהיה לו קיום  מעצמו. ובמכ"ש וק"ו ממעשה אנוש: אם האדם
 לאחר העשיה, כ"ש שהקב"ה אפשר לו לעשות כן.

ועפ"ז מובן החילוק בלשונות אדה"ז כשמדבר למינים או להסוברים דצמצום כפשוטו: 
"ווייל דער טעם פון די וואס ער ברענגט אין פ"ב, אז די התהוות איז ניט בכל רגע ורגע, איז 

זיי  –ותחבולותיו'  אנושמעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה  וויילע זיי זיינען 'מדמין
'מעשה ה'' און פארגלייכן עס צו 'מעשה אנוש'. איז אויף זיי זאגט דער  משפילזיינען 

 אלטער רבי אז זיי זיינען 'מינים' און 'כופרים בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה'.

ל רגע ורגע, מצד דערויף וואס זיי "משא"כ די וואס לערנען אז די התהוות איז ניט בכ
איז זייער טעם אויף דעם וואס די התהוות איז ניט בכל רגע ורגע  –לערנען צמצום כפשוטו 

'מעשה ה'', נאר אדרבה( מצד דערויף וואס זיי  משפילאיז )ניט מצד דערויף וואס זיי זיינען 
"פ אז דאס איז יש 'מעשה ה'', אז ביכלתו של הקב"ה צו מאכן א זאך )אע משבחזיינען 

 מאין( וואס זאל האבן א קיום".

ועפ"ז נראה לומר, שזהו גם הביאור בהלשון "שטועים בדמינם הכוזב": עצם דמיונם 
הוא כוזב כי הרי אין לדמות מעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו. אבל 

וש, הו"ל עכ"פ דמיונם טעו, דאם כבר דימו מעשה הוי' למעשה אנבאופן עוד זאת שגם 
מעשה ה' )וכמו שעשו גם אלו שסברו דהצמצום כפשוטו(, ובזה חטאו עוד  לשבח

 . ומסיימים בטוב.19שהשפילוהו

e

                                                 
( רק שעדיין צע"ק, דהרי סו"ס גם המינים צריכים להענין דגדלות הבורא, דהרי הם אומרים שהקב"ה בכחו 19

  ופן דאינו מחודש(. ועצ"ע.)אם כי בא מאיןלברוא יש 



 שנת הקהל –דידן נצח ה'תשע"ו  –יום הבהיר ה' טבת  42

 הלכה ומנהג
 אחד עורבענין תפילין 'פשוטות מהודרות' שנעשו מ

 -תשובה מאת הרה"ח הרה"ת ר' משה ויינר  -

יבאר מחלוקת  \מיםשאלות בתפלין שנעשו מעור אחד מקופל כמה פעיפרש כמה 
יסביר החששות  \המחה"ש והביה"ל בעור שנחתך לכמה רצועות אך מחובר בעיקרו

בלשוניות הבולטות מעור התיתורא אך נקפלים לפנים אם נחשבים לפגיעה בריבוע 
 יביא השיטות בחיתוך המבדיל בין התיתורא למעברתא ויכשיר בדיעבד \התיתורא

 תשע"ו ג' כסלו ב"ה,
 גוטניק שיחי' לכבוד ר' אלי'

 סופר סת"ם במלבורן אוסטרליה

 שלום וברכה,

שענינן הוא שכל הבית  –"פשוטות מהודרות" הנקראים מסוג שאלת אודות תפלין 
כולו מעור ]קלף[ אחד שמקופל כמה פעמים באופן כזה, שעושה את כל צורת ד' בתים של 

ואין הקפלים  .יםכמה פעמ מקלף אחד בלבד המקופל הכל ,מעברתאההראש עם התיתורא ו
 מדובקים כלל, אלא מחמת שמקופל היטב מחזיק מעצמו בצורה יפה.

ומקופלות לתוך עובי התיתורא התחתונה ועוד יש בהם לשוניות היוצאות מהתיתורא 
 להחזיקן יחד.

ועוד במקום חיתוך זויות לרבע התיתורא שיהא ניכר מהמעברתא, נחתך רק עור עליון 
יבוע התיתורא, אך המילוי שבין תיתורא תחתונה ועליונה מלא ותחתון בלבד לצורת היכר ר

 במקום החיתוך.שמה ממלאות נראות ומקיפול העורות 

 ושאלת:

החוצה מהתיתורא אינן בולטות כשרות )כי בפועל מהתיתורא  הללו הבליטות האם א(
 ממעל(, או שמא פוגעות בריבוע התיתורא?לתוך עובי התיתורא אלא מקופלות 

                                                 
הרה"ח הרה"ת ר' דכאן, והוא תשובה שהשיב לו  ( נמסר לדפוס ע"י הנמען, הרב אליהו גוטניק, סופר סת"ם

 ותודתינו נתונה לו על זה. משה ויינר, בעמח"ס 'אותיות הרב'.
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כשר ]שיהא נחשב התיתורא  מבדיל בין התיתורא למעברתאה ל"הנ תוךחי האם ב(
מהודק אליה מלמעלה[ ואינה במילוי , או שמא בטל ריבוע התיתורא ]כי העור מרובעת[

 ניכרת ]מספיק[ ריבוע התיתורא?

בשל יד[ מה תהא דינן כן ו] ראש של לבתים נחשבות המקופלות הללו העורות האם ג(
]של ראש[ בתים ]של יד[ ו צדדים הן סגורות, או שמא אין זה ביתכי מחמת הקיפול מכל ה

 כלל עד שידביקם בדבק במקום הקיפול?

 ם יחד?המדובקי לעורות רק שמא או אחד מעור לבתים נחשבות והאם ד(

 נראה לענ"ד בעיון מעט ולא מספיק:

ראה לי שזה תלוי במח' נ: א. בנוגע לשאלה השלישית שלענ"ד היא החמורה ביותר
שרצועות  ,דכ' מחצית השקל שם .בסימן לב סעיף לח 'ביאור הלכה'וה 'מחצית השקל'ה

צורת ואח"כ מחברם יחד ל ,לרצועותועדיין מחוברות בבסיסן ורק נפרדות עור ההנחתכות מ
 בתים על ידי דבק, נחשבת לבית שלא מעור אחד ופסולה לפי הב"ח.

א נחשב לשתי עורות, אלא לעור כי העור מחובר בעיקרו ול ,אמנם הביאור הלכה הכשיר
 אחד.

אינו מדובק כלל אלא הבית כי כאן  ,מקרה דידןל בין מקרה שלהם הגם שיש לחלקו]
או יש לומר להיפך דגרע  .עומד מעצמו ע"י קיפול, ולומר דעדיף וכשר אפי' לפי מחה"ש

ופסול אפי' לפי הביאור הלכה, נראה העיקר[ דלפי מחצית השקל הוא הדין כאן היות 
שהרצועות קרועות ]חתוכות[ מצדדיהן, אינן נחשבין לבית אחד מעור אחד. אמנם לביאור 

 הלכה היות שעיקרו עור אחד המחובר, יתכן שייחשב לתפלין מעור אחד.

 ולכן לפי מחה"ש אינן כשרות ]אליבא דהב"ח וסייעתו, ולא יתכן לקראן "מהודרות"[.

יא זו הוכיחו הרבה אחרונים, דדבק עוד משמע מפשט הסוגיא בסנהדרין דף פח ]ומסוג

 אינו שאם רק הניח הבית ליד השל ראש -הוי חיבור[ "דאי אנח גבייהו האי לחודיה קאי" 

משמע דאפילו מונח הבית היטב אלא שאינו מדובק או תפור יחד, לא נחשב  .כלל חיבור
 אינו חיבור כלל להקרא בית. ,לחיבור כלל. א"כ לכאורה הו"ה כאן

לדחות האמור לעיל. מ"מ צדדים שיש כן ידעתי , ובנושאא עיינתי מספיק של אני יודע
ל נראים לי נכונים, ומידי חשש פסול דאורייתא נ"הדברים ה -מחשבה התבוננות ואחר 

בתפלין "בית שאינו מעור אחד כלל" ]דפסול לכו"ע, דלא הכשירו אלא עורות מחוברים 
 "מהודרות".א"א לקראן לא יצאנו. ולכן בודאי  -יחד להקרא עור אחד[ 

על 'טאבים' ]לשוניות[ הבולטות מעור התיתורא  -בשאלה הראשונה  תשאלשמה ו ב.
הם אינן מדובקות וסביב, ומקופלות ונכנסות לחריץ שבעובי התיתורא להחזיקן במקומן ]



 שנת הקהל –דידן נצח ה'תשע"ו  –יום הבהיר ה' טבת  44

האם  -בדבק, כי אם יהיו מדובקות הרי זה פוסל התיתורא, שהרי אינו סגור ע"י תפירות[ 
 פגם וחסרון בדבר, והאם פוגע בריבוע התיתורא?יש איזה 

נראה לי, שאע"פ שכל זמן שהלשוניות הללו מקופלות במקומן ושטח התיתורא הנראה 
 מבחוץ מרובע, אינו פוגע בדין ריבוע התיתורא, מ"מ יש לי כאן שתי חששות כבדות בדבר.

ויוצאות  שלשוניות הללו נחלצות ממקומן -שתיארת אופן הבתים הללו  מהנשמע א(
 מעט, כי אינן מהודקות כל כך, וא"כ לכשיצאו ויבלטו בטל ריבוע התיתורא )התחתונה(.

לחיבור להיות הבתים כשרות, א"כ גם כאן הקיפול  לבדו הקיפול חושבים אנו אם ב(
הוא חיבור, ונמצא שהתיתורא התחתונה סוגרת פי הבתים בחיבור שלא ע"י תפירה. 

הלכה סו"ס לב, דאם הדביק התיתורות פסול, כי אין סגירתן ומבואר במשנה ברורה וביאור 
 .הנ"ל קיפולמחמת ברות וע"י תפירה שהוא הלכה למשה מסיני. וכמו כן כאן שמח

דהוי  -ואין לומר דלענין ]חיבור[ הבית הוי עור אחד, ולענין התיתורא לא נחשב לחיבור 
וא לדבר זה )בחשש של תורה תרתי דסתרי. וגם אם ימצא איזה חילוק דחוק, ודאי אין לקר

  ."מהודרות"מ"ס שהתפלין צ"ל תפורות בגידין( דהלכה ל

אמנם לא מצאתי  -בנוגע לשאלה השניה לענין מקום חיתוך המעברתא מהתיתורא  ג.
 צד לפסול הדבר, דמסתמא כל זמן שניכר ריבוע עור התיתורא אע"פ שהוא קלף דק, כשר.

ו( דגם המילוי ]"פיטר"[ -)עמ' קעה 'קון תפליןת'מ"מ גם זה אינו לכתחילה, דמבואר ב
צ"ל מרובע. ובפשטות משמע מרובע מכל צד, גם לצד המעברתא. ואע"פ שיתכן שאין זה 
מעכב, מ"מ לכתחילה בודאי נראה שאין לעבור על דבריו והמנהג שיהא חיתוך התיתורא 

 מהמעברתא לכל עומק ]גובה[ התיתורא.

 חת יצחק חלק ו, סימן א()אני צריך עדיין לעיין בשו"ת מנ

 בכ"ר ידידו, משה ויינר
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